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ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು  

 

ನೂರ ನಲವತ್ು ರ್ನಲಕ ನೆಯ ಅಧಿವೇಶನ 

 

                                  21ನೇ ಸೆಪ್ಟ ೆಂಬರ್ 2021  

                    ಮಂಗಳವಾರ                                                                                                          

 

ವಿಷಯಾನುಕರ ಮಣಿಕೆ (Index) 

 

 

1. ಅಭಿನಂದರ್ನ ನಿರ್ಾಯ 
 

ಟೋಕಿಯೊ ಒಲಂಪಿಕ್ಸ  ನಲಿ್ಲ  7 ಪದಕಗಳು ಹಾಗೂ  ಪ್ಯಾ ರಾಒಲಂಪಿಕ್ಸ  ನಲಿ್ಲ  

ಚಾರಿತ್ರರ ಕ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ 19   ಪದಕಗಳನುು  ಗೆದ್ದು ಕೊಂಡು ಐತ್ರಹಾಸಿಕ 

ಸಾಧನೆಯನುು   ಮಾಡಿರುವ ಕಿರ ೋಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸೂಚಿಸುವ  

ನಿರ್ಾಯ. 
 

- ಶ್ರ ೀ ಪ್ರ ಕಾಶ್ ಕೆ.ರಾಥೀಡ್ 

- ಶ್ರ ೀ ಕೀಟ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ (ಸಭಾನಾಯಕರು) 

- ಶ್ರ ೀ ಎಸ್.ಆರ್್. ಪಾಟೀಲ್ (ವಿರೀಧ ಪ್ಕ್ಷದ ನಾಯಕರು) 

- ಶ್ರ ೀ ಕೆ.ಸಿ. ನಾರಾಯಣ ಗೌಡ(ಕ್ರ ೀಡೆ, ಯುವಜನ, ರೇಷ್ಮೆ  ಸಚಿವರು) 
 

(ನಿರ್ಾಯ ಅೊಂಗೋಕರಿಸಲಪ ಟಿ್ಟ ತ್ತ) 

 

2. ನಿಯಮ 59ರ ಮೇರೆಗೆ ನಿಲುವಳಿ ಸೂಚನೆ ಮಂಡಿಸಲು ಅನುಮತ್ರ ಕೋರಿ 

ಪರ ಸಾು ವ 

 

ಮೈಸೂರು ಜಿಲಿ್ಲ ಯ ಚಾಮೊಂಡಿಪುರದ ರಿೊಂಗ  ರಸ್ತು ಯ ಬಳಿ ದಿರ್ನೊಂಕ: 

24.08.2021ರಂದ್ದ ಯುವತ್ರಯ ಮೇಲ್ಲ ನಡೆದ ಸಾಮೂಹಿಕ ಅತ್ಯಾ ಚಾರದ 

ತ್ನಿಖೆಯಲಿ್ಲ  ಪೊಲ್ಲೋಸರು ಆರೋಪಿಗಳನುು  ರಕಿಿ ಸುವ ಸಲುವಾಗ ಸರ್ೋಾಚಛ  

ರ್ನಾ ಯಾಲಯದ ಮಾಗಾಸೂಚಿಗಳ ಅನವ ಯ ಕರ ಮ ವಹಿಸದಿರುವ ಕುರಿತ್ತ. 

- ಶ್ರ ೀ ಎಸ್.ಆರ್್. ಪಾಟೀಲ್ (ವಿರೀಧ ಪ್ಕ್ಷದ ನಾಯಕರು) 

- ಶ್ರ ೀ ಕೀಟ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ (ಸಭಾನಾಯಕರು) 
 

(ನಿಯಮ 68ಕೆಕ  ಪರಿವತ್ರಾಸಲಾಯಿತ್ತ) 
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3. ಪರ ಶ್ು ೋತ್ು ರಗಳು 

 

ಅ) ಚುಕೆಕ  ಗುರುತ್ರನ ಪರ ಶ್ನು ಗಳಿಗೆ ಮೌಖಿಕವಾಗ ನಿೋಡಲಾದ ಉತ್ು ರಗಳು 

 

1128– ಕಲಿು ಗಣಿ ಗುತ್ರು ಗೆ ಮಂಜೂರಾತ್ರ ಸಂಬಂಧ 

- ಶ್ರ ೀ ಎಸ್.ಎಲ್.ಭೀಜೇಗೌಡ 

- ಶ್ರ ೀ ಆಚಾರ್್ ಹಾಲಪ್ಪ  ಬಸಪ್ಪ (ಗಣಿ ಮತ್ತು  ಭೂ ವಿಜಾಾ ನ, ಮಹಿಳಾ 

ಮತ್ತು  ಮಕಕ ಳ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಹಾಗೂ ವಿಕಲಚೇತನರ ಮತ್ತು  ಹಿರಿಯ 

ನಾಗರಿಕರ ಸಬಲೀಕರಣ ಸಚಿವರು) 

1115- ಬಿ.ಡಿ.ಎ. ನೌಕರರ ಗೃಹ ನಿಮಾಾರ್ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ಕುರಿತ್ತ 

- ಶ್ರ ೀ ಆಯನೂರು ಮಂಜುನಾಥ್ 

- ಶ್ರ ೀ ಎಸ್.ಟ.ಸೀಮಶೇಖರ್(ಸಹಕಾರ ಸಚಿವರು) 

1029- ಮಂಗಳೂರಿನಲಿ್ಲರುವ ಸುರತ್ಕ ಲ  ನಗರದಲಿ್ಲನ ಯು.ಜಿ.ಡಿ. ಯೊೋಜನೆ  

           ಕುರಿತ್ತ 

- ಶ್ರ ೀ ಬಿ.ಎೆಂ.ಫಾರೂಖ್ 

- ಶ್ರ ೀ ಬಿ.ಎ.ಬಸವರಾಜ(ನಗರಾಭಿವೃದಿ್ಧ  ಸಚಿವರು) 

995 – ಕುೊಂದಾಪುರ ಪುರಸಭೆಯ ಒಳಚರಂಡಿ ಯೊೋಜನೆಯ ತ್ಯಾ ಜಾ   

           ಶುದಿಧ ೋಕರರ್ ಘಟಕದ ನಿಮಾಾರ್ ಕುರಿತ್ತ 

- ಶ್ರ ೀ ಕೆ.ಪ್ರ ತಾಪ್ಚಂದರ  ಶೆಟಟ  

- ಶ್ರ ೀ ಬಿ.ಎ.ಬಸವರಾಜ(ನಗರಾಭಿವೃದಿ್ಧ  ಸಚಿವರು) 

 

1000- ಚಿತ್ರ ದ್ದಗಾ ಜಿಲಿ್ಲ ಯ ಹೊಳಲ್ಲಕ ರೆ ಪಟಿ ರ್ ಪಂಚಾಯತ ನುು  ಪುರಸಭೆ 

           ಮಾಡಿರುವ ಬಗೆೆ  

- ಶ್ರ ೀ ಪ್ರ ಕಾಶ್ ಕೆ.ರಾಥೀಡ್ 

- ಶ್ರ ೀ  ಎನ್.ನಾಗರಾಜು ಎೆಂ.ಟ.ಬಿ (ಪೌರಾಡಳಿತ, ಸಣಣ  ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು 

ಹಾಗೂ ಸಾವವಜನಿಕ ಉದಯ ಮಗಳ ಸಚಿವರು) 

 

1032+1073- ಬಿೋದರ  ಜಿಲಿ್ಲ ಯ ನಗರಸಭೆ ಸಾವಾಜನಿಕರ ಆಸಿು  ತೆರಿಗೆ ವಂಚನೆ 

ಕುರಿತ್ತ 

- ಶ್ರ ೀ ರಘುನಾಥ್ರಾವ್ ಮಲ್ಕಕಪೂರೆ 

- ಶ್ರ ೀ  ಎನ್.ನಾಗರಾಜು ಎೆಂ.ಟ.ಬಿ (ಪೌರಾಡಳಿತ, ಸಣಣ  ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು 

ಹಾಗೂ ಸಾವವಜನಿಕ ಉದಯ ಮಗಳ ಸಚಿವರು)  

 

 



«¥À/21.09.2021/3 

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

1063- ರೈತ್ರು ಆರ .ಟ್ಟ.ಸಿ. ನಿೋಡುವ ಮೂಲಕ ಚಿರ್ನು ಭರರ್ದ ಮೇಲ್ಲ  

           ಅಡಮಾನ ಸಾಲ ಪಡೆಯುತ್ರು ರುವ ಕುರಿತ್ತ 

- ಶ್ರ ೀ ಮರಿತಿಬ್ಬ ೀಗೌಡ 

- ಶ್ರ ೀ ಎಸ್.ಟ.ಸೀಮಶೇಖರ್(ಸಹಕಾರ ಸಚಿವರು) 

1008- ಕೆ.ಐ.ಎ.ಡಿ.ಬಿ. ಯಿೊಂದ ಕೈಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಕುರಿತ್ತ 

- ಶ್ರ ೀ ಹೆಚ್.ಎೆಂ. ರಮೇಶ್ಗೌಡ 

- ಶ್ರ ೀ ಮುರುಗೇಶ್ ನಿರಾಣಿ(ಬೃಹತ್ ಮತ್ತು  ಮಧಯ ಮ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಚಿವರು) 

1010- ಪೌರ ಕಾರ್ಮಾಕರ ಗೃಹಭಾಗಾ  ಯೊೋಜನೆ ಕುರಿತ್ತ  

- ಶ್ರ ೀ ಎನ.ರವಿಕುಮಾರ್್ 

- ಶ್ರ ೀ  ಎನ್.ನಾಗರಾಜು ಎೆಂ.ಟ.ಬಿ (ಪೌರಾಡಳಿತ ಸಣಣ  ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು 

ಹಾಗೂ ಸಾವವಜನಿಕ ಉದಯ ಮಗಳ ಸಚಿವರು)  

 

1045- ಕೋಲಾರ ಎ.ಪಿ.ಎೊಂ.ಸಿ. ಮಾರುಕಟಿ್ಟ ಗೆ ಸಥ ಳ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ 

ಬಗೆೆ  

 - ಶ್ರ ೀ ಗೀವಿೆಂದರಾಜು 

- ಶ್ರ ೀ ಎಸ್.ಟ.ಸೀಮಶೇಖರ್(ಸಹಕಾರ ಸಚಿವರು) 

1126-  ರಾಜಾ ದಲಿ್ಲರುವ ಸಕಕ ರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳ ಕುರಿತ್ತ 

- ಶ್ರ ೀ ಅ.ದೇವೇಗೌಡ 

- ಶ್ರ ೀ ಶಂಕರ ಬ.ಪಾಟೀಲ ಮುನೇನಕಪ್ಪ (ಕೈಮಗಗ , ಜವಳಿ ಮತ್ತು  ಕಬ್ಬಬ  

ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಹಾಗೂ ಸಕಕ ರೆ ಸಚಿವರು) 

 

1089-  ಕಡಗು ಜಿಲಿ್ಲ ಯಲಿ್ಲ  ಎೊಂ-ಸಾಾ ೊಂಡ  ಸಾಮಗರ  ಕರತೆ ಕುರಿತ್ತ 

- ಶ್ರ ೀಮತಿ ಎಸ್.ವಿೀಣಾ ಅಚ್ಚ ಯಯ  

- ಶ್ರ ೀ ಆಚಾರ್್ ಹಾಲಪ್ಪ  ಬಸಪ್ಪ (ಗಣಿ ಮತ್ತು  ಭೂ ವಿಜಾಾ ನ, ಮಹಿಳಾ 

ಮತ್ತು  ಮಕಕ ಳ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಹಾಗೂ ವಿಕಲಚೇತನರ ಮತ್ತು  ಹಿರಿಯ 

ನಾಗರಿಕರ ಸಬಲೀಕರಣ ಸಚಿವರು) 

1019- ಸಕಕ ರೆ ಸಂಶ್ೋಧರ್ನ ಕೊಂದರ ಗಳ ಬಗೆೆ  

 - ಶ್ರ ೀ ಕೆ.ಟ.ಶ್ರ ೀಕಂಠೇಗೌಡ 

- ಶ್ರ ೀ ಉಮೇಶ್ ವಿ.ಕತಿು (ಅರಣಯ , ಆಹಾರ ಮತ್ತು  ನಾಗರಿಕ ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು   

      ಗಾರ ಹಕರ ವಯ ವಹಾರಗಳ ಸಚಿವರು) 

 

 ಆ) ಚುಕೆಕ  ಗುರುತ್ರಲಿದ ಪರ ಶ್ನು ಗಳಿಗೆ ಲ್ಲಖಿತ್ ಮೂಲಕ ನಿೋಡಲಾದ ಉತ್ು ರಗಳು. 
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4. ಸಭಾಪತ್ರಯವರ ಅನುಮತ್ರ ಮೇರೆಗೆ ಪರ ಸಾು ಪಿಸಲಪ ಟಿ  ವಿಷಯಗಳು 

ಅ) ಕೋವಿಡ -19 ವಾರಿಯರ್ ಾಗಳಾಗ ಕಾಯಾನಿವಾಹಿಸಿ ಮೃತ್ಪಟಿ ವರ   

       ಅವಲಂಬಿತ್ರಿಗೆ ಸಕಾಾರದ ಘೋಷಣೆಯಂತೆ ಪರಿಹಾರ ನಿೋಡುವ ಬಗೆೆ . 

- ಶ್ರ ೀ ಮರಿತಿಬ್ಬ ೀಗೌಡ 

 - ಶ್ರ ೀ ಕೀಟ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾನಾಯಕರು) 

 

ಆ) ವಾರಾಹಿ ಬಲದಂಡೆ ಕಾಲುವೆ ಯೊೋಜನೆಯನುು  ಮೂಲ ಯೊೋಜನೆಯ 

      ಕಾಮಗಾರಿಯನುು  ನಿದಿಾಷಿ  ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ಪೂರ್ಾಗಳಿಸುವ ಬಗೆೆ . 

  - ಶ್ರ ೀ ಕೆ.ಪ್ರ ತಾಪ್ಚಂದರ  ಶೆಟಟ  

- ಶ್ರ ೀ ಕೀಟ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾನಾಯಕರು) 

 

ಇ) ರಾಷಿ್ಟ ರ ೋಯ ಆರೋಗಾ  ಅಭಿಯಾನದಡಿ ಕಾಯಾನಿವಾಹಿಸುತ್ರು ರುವ ಗುತ್ರು ಗೆ 

    ಸಿಬಬ ೊಂದಿ ಮೇಲ್ಲ ಹಲಿ್ಲ  ನಡೆಸುತ್ರು ರುವ ಬಗೆೆ . 

 - ಶ್ರ ೀ ಆಯನೂರು ಮಂಜುನಾಥ್ 

 - ಶ್ರ ೀ ಕೀಟ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾನಾಯಕರು) 

 

ಈ) ನೋೊಂದಣಿ  ಕಛೇರಿಗಳಲಿ್ಲ  ಇ-ತಂತ್ಯರ ೊಂಶಗಳ ಸವಾರ ನಲಿ್ಲ   

      ತೊಂದರೆಯಾಗರುವ ಬಗೆೆ . 

- ಶ್ರ ೀ ಎನ.ಅಪಾಪ ಜಿಗೌಡ 

 - ಶ್ರ ೀ ಆರ್.ಅಶೀಕ್(ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರು) 

 

ಉ) ಬೊಂಗಳೂರು ನಗರದ ಬಿೋದಿ ದಿೋಪಗಳಿಗೆ ಎಲ .ಇ.ಡಿ. ಬಲಬ   ಅಳವಡಿಸುವ  

       ಯೊೋಜನೆಯನುು  ಅನುಷ್ಠಾ ನಗಳಿಸುವ ಬಗೆೆ  

 - ಶ್ರ ೀ ಯು.ಬಿ.ವೆಂಕಟೇಶ್ 

 - ಶ್ರ ೀ ಕೀಟ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾನಾಯಕರು) 

 

ಊ) ಗದಗದಲಿ್ಲ  ರಾಜಾ  ಗಾರ ರ್ಮೋಣಾಭಿವೃದಿಧ  ಮತ್ತು  ಪಂಚಾಯತ  ರಾಜ  

                   ವಿಶವ ವಿದಾಾ ಲಯದಲಿ್ಲ  ಇದೇ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ  ಎೊಂ.ಎ. ವಾಾ ಸಂಗ ಮಾಡಿ  

                   ಉದ್ಾ ೋಗ ದ್ರಕಿಲಿದಿರುವ ಬಗೆೆ .  

 - ಶ್ರ ೀ ಕೆ.ಸಿ.ಕೆಂಡಯಯ  

 - ಶ್ರ ೀ ಕೀಟ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾನಾಯಕರು) 

 

ಋ) ಮಡಿಕರಿಯ ಜನರಲ  ತ್ರಮಮ ಯಾ  ಕಿರ ೋಡಾೊಂಗರ್ ಆಟವಾಡಲು  

        ಯೊೋಗಾ ವಾಗದೇ   ಇರುವ  ಬಗೆೆ .   

- ಶ್ರ ೀ  ಸುನಿಲ್ ಸುಬರ ಮಣಿ 

 - ಡಾ|| ಕೆ.ಸಿ. ನಾರಾಯಣಗೌಡ(ಕ್ರ ೀಡೆ, ಯುವಜನ, ರೇಷ್ಮೆ  ಸಚಿವರು) 

ಎ) ಪರಿಶಿಷಿ   ಜಾತ್ರ  ಮತ್ತು  ಪರಿಶಿಷಿ  ಪಂಗಡ  ಹಾಗೂ   ಹಿೊಂದ್ದಳಿದ                   

               ವಗಾಗಳಿಗೆ  ನಿೋಡುವ  ವಿದಾಾ ರ್ಥಾ  ವೇತ್ನ  ಸಥ ಗತ್ಗೊಂಡಿರುವ  ಬಗೆೆ .   

- ಶ್ರ ೀ  ವಿಜಯ್ ಸಿೆಂಗ್ 

- ಶ್ರ ೀ ಕೀಟ  ಶ್ರ ೀನಿವಾಸ  ಪೂಜಾರಿ(ಸಮಾಜ ಕಲ್ಕಯ ಣ  ಸಚಿವರು) 
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ಏ) ತ್ಕರಾರು  ಇರುವ  ಸವೆಾ  ನಂಬರ     ಮತ್ತು   ಪೊೋಡುಗಳ  ರದು ತ್ರ        

                 ದ್ದರಸಿಥ  ಮೇಲಮ ನವಿಯಲಿ್ಲ  ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ರು ರುವ ಬಗೆೆ .  

- ಶ್ರ ೀ  ಎಸ್.  ರುದ್ರ ೀಗೌಡ  

- ಶ್ರ ೀ ಆರ್.  ಅಶೀಕ(  ಕಂದಾಯ  ಸಚಿವರು) 

 

ಐ) ಬಿಎ.ಎೊಂ.ಎಲ    ಕಾರ್ಮಾಕ    ಗೃಹ  ನಿಮಾಾರ್  ಸಹಕಾರ   ಸಂಘ  ತ್ನು    

                 ನೌಕರರಿಗೆ     ನಿವೇಶನ  ಹಂಚಿಕೆ  ಮಾಡದೇ  ರ್ಖಸಗ ಅವಾ ವಹಾರ   

                 ನಡೆಸಿರುವ  ಬಗೆೆ .  

- ಶ್ರ ೀ  ಎೆಂ. ನಾರಾಯಣಸಾಾ ಮಿ (ವಿರೀಧಪ್ಕ್ಷದ ಮುಖಯ  ಸಚೇತಕರು)  

- ಶ್ರ ೀ ಕೀಟ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾನಾಯಕರು) 

 

    05. ಸಭಾಪತ್ರಯವರ ಅನುಮತ್ರ ಮೇರೆಗೆ ಪರ ಸಾು ಪಿಸಲಪ ಟಿ  ವಿಷಯಗಳಿಗೆ  

         ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಚಿವರ ಹೇಳಿಕೆಗಳು 

 

           ಅ) ರಾಜಾ ದಲಿ್ಲರುವ  ನೇಕಾರರಿಗೆ    ಗುರುತ್ರನ ಚಿೋಟ್ಟ   ನಿೋಡುವ    ಹಾಗೂ   

                  ನೇಕಾರರ  ಅಭಿವೃದಿಧ    ನಿಗಮವನುು   ಸಾಥ ಪಿಸುವ ಬಗೆೆ .     

- ಶ್ರ ೀ ಕೀಟ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾನಾಯಕರು, ಕೈಮಗಗ   ಮತ್ತು   ಜವಳಿ, 

ಕಬ್ಬಬ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ   ಹಾಗೂ  ಸಕಕ ರೆ  ಸಚಿವರ  ಪ್ರವಾಗಿ) 

 

          ಆ) ರ್ನಗರಹೊಳೆ ಅರರ್ಾ  ಪರ ದೇಶದ ವಾಾ ಪಿು ಯಲಿ್ಲ    ಕಾಡು ಪ್ಯರ ಣಿಗಳ  ಹಾವಳಿ    

                  ಹೆಚಾಾ ಗದ್ದು , ಕರ ಮ ಕೈಗಳುು ವ  ಬಗೆೆ .   

- ಶ್ರ ೀ ಕೀಟ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾನಾಯಕರು, ಅರಣಯ ,  ಆಹಾರ, 

ನಾಗರಿೀಕ  ಸರಬರಾಜು   ಮತ್ತು  ಗಾರ ಹಕರ ವಯ ವಹಾರಗಳ   ಸಚಿವರ  

ಪ್ರವಾಗಿ) 

 

       ಇ) ಕೊಂದರ    ಹಾಗೂ   ರಾಜಾ ದ  ಪ್ಯಲುದಾರಿಕೆಯ     ಹಲವಾರು  ಯೊೋಜನೆಗಳಿಗೆ             

                 ಅನುದಾನ  ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗದೆ   ಯೊೋಜನೆಗಳು   ಸಥ ಗತ್ಗಳುು ವ      

                 ಸಂಭವವಿರುವುದರಿೊಂದ   ಆತಂಕ  ಉೊಂಟಾಗರುವ  ಬಗೆೆ . 

 

- ಶ್ರ ೀ ಕೀಟ  ಶ್ರ ೀನಿವಾಸ  ಪೂಜಾರಿ( ಸಭಾನಾಯಕರು, (ತೀಟಗಾರಿಕೆ  ಮತ್ತು    

                                    ಯೀಜನೆ   ಹಾಗೂ  ಸಾೆಂಖ್ಯಯ ಕ ಸಚಿವರ  ಪ್ರವಾಗಿ) 

 

06. ಕಾಯಾದಶಿಾಯವರ  ವರದಿ 

07. ವರದಿಯನು ಪಿಪ ಸುವುದ್ದ  

08. ಹಕುಕ ಚುಾ ತ್ರ ಪರ ಸಾು ವ 



«¥À/21.09.2021/6 

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

ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ರು ನ ಸಭಾೊಂಗರ್ದ ಪಕಕ ದಲಿ್ಲ  ಶೌಚಾಲಯವನುು  

ಪುನರ  ಸಾಥ ಪಿಸುವ ಬಗೆೆ   

- ಶ್ರ ೀ ಕೆ.ಪ್ರ ತಾಪ್ಚಂದರ  ಶೆಟಟ  

- ಶ್ರ ೀ ಕೀಟ  ಶ್ರ ೀನಿವಾಸ  ಪೂಜಾರಿ( ಸಭಾನಾಯಕರು) 

- ಶ್ರ ೀ ಎೆಂ.ನಾರಾಯಣಸಾಾ ಮಿ (ವಿರೀಧ ಪ್ಕ್ಷದ ಮುಖಯ  ಸಚೇತಕರು) 

- ಶ್ರ ೀ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪ್ರ ಸಾದ್ 

(ಹಕುಕ ಚುಾ ತ್ರ ಪರ ಸಾು ವ ತ್ರರಸಕ ರಿಸಲಪ ಟಿ್ಟ ತ್ತ) 

 

09. ಶಾಸನ ರಚನೆ 

 ವಿಧೇಯಕಗಳ ಪಯಾಾಲೋಚನೆ ಹಾಗೂ ಅೊಂಗೋಕಾರ 

ಕರ್ನಾಟಕ  ಸಥ ಳಿೋಯ ನಿಧಿ ಪ್ಯರ ಧಿಕಾರಗಳ  ಆರ್ಥಾಕ  ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ  

(ತ್ರದ್ದು ಪಡಿ) ವಿಧೇಯಕ, 2021  

- ಶ್ರ ೀ ಕೀಟ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾನಾಯಕರು, ಮುಖಯ ಮಂತಿರ ಗಳ  

                                                   ಪ್ರವಾಗಿ) 

- ಶ್ರ ೀ ಪಿ.ಆರ್.ರಮೇಶ್ 

- ಶ್ರ ೀ ಕೆ.ಎ.ತಿಪ್ಪ ೀಸಾಾ ಮಿ  

- ಶ್ರ ೀ ಕೆ.ಟ.ಶ್ರ ೀಕಂಠೇಗೌಡ  

- ಶ್ರ ೀ ಕವಟಗಿಮಠ ಮಹಾೆಂತೇಶ ಮಲಿಕಾಜುವನ(ಸಕಾವರದ ಮುಖಯ   

ಸಚೇತಕರು)   

- ಶ್ರ ೀ ಎನ್. ಅಪಾಪ ಜಿಗೌಡ  

- ಶ್ರ ೀ ಎಸ್.ಆರ್್.ಪಾಟೀಲ್(ವಿರೀಧಪ್ಕ್ಷದ ನಾಯಕರು) 

- ಡಾ|| ತೇಜಸಿಾ ನಿ ಗೌಡ  

- ಶ್ರ ೀ ಎನ್. ರವಿಕುಮಾರ್್  

- ಶ್ರ ೀ ಮರಿತಿಬ್ಬ ೀಗೌಡ 

- ಶ್ರ ೀ ಕಾೆಂತರಾಜ್(ಬಿ.ಎೆಂ.ಎಲ್) 

(ವಿಧೇಯಕ ಅೊಂಗೋಕರಿಸಲಪ ಟಿ್ಟ ತ್ತ) 

10. ಗಮನ ಸ್ತಳೆಯುವ ಸೂಚನೆಗಳು 

ಅ) ಸುವರ್ಾ ಗಾರ ಮೀದಯ ಯೊೋಜನೆಯನುು   ಜಾರಿಗೆ ತಂದ್ದ 

ಸವಾತೋಮಖ ಅಭಿವೃದಿಧ ಗೆ ರ್ಮೋಸಲ್ಲಟಿ  ಹರ್ವನುು  

ಕೆ.ಆರ.ಐ.ಡಿ.ಎಲ.ನ  ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದ್ದಬಾಳಕೆ ಮಾಡುತ್ರು ರುವ 

ಕುರಿತ್ತ  

- ಶ್ರ ೀ ಎೆಂ.ನಾರಾಯಣಸಾಾ ಮಿ(ವಿರೀಧಪ್ಕ್ಷದ ಮುಖಯ  ಸಚೇತಕರು) 

- ಶ್ರ ೀ ಕೀಟ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾನಾಯಕರು, ಗಾರ ಮಿೀಣಾಭಿವೃದಿ್ಧ  

ಮತ್ತು  ಪಂಚಾಯತ್ರಾಜ್ ಸಚಿವರ ಪ್ರವಾಗಿ) 

- ಶ್ರ ೀ ಎನ. ಅಪಾಪ ಜಿಗೌಡ 
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ಆ) ಮೈಸೂರು ಅಭಿವೃದಿಧ  ಪ್ಯರ ಧಿಕಾರವು ಬಡಾವಣೆ ರಚಿಸುವಾಗ 

ಭೂಸಾವ ಧಿೋನಪಡಿಸಿಕಳು ದೇ ಇರುವ ಪರ ದೇಶವನುು  ಬಳಕೆ 

ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಯಮಾವಳಿಗಳನುು  ಉಲಿೊಂಘಿಸಿರುವ ಕುರಿತ್ತ 

- ಶ್ರ ೀ ಮರಿತಿಬ್ಬ ೀಗೌಡ 

- ಶ್ರ ೀ ಬಿ.ಎ.ಬಸವರಾಜ(ನಗರಾಭಿವೃದಿ್ಧ  ಸಚಿವರು) 

- ಶ್ರ ೀ ಎನ್.ನಾಗರಾಜು ಎೆಂ.ಟ.ಬಿ (ಪೌರಾಡಳಿತ, ಸಣಣ  ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಹಾಗೂ 

ಸಾವವಜನಿಕ ಉದಯ ಮಗಳ ಸಚಿವರು)  

- ಶ್ರ ೀ ಕೀಟ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾನಾಯಕರು) 

- ಡಾ:ತೇಜಸಿಾ ನಿಗೌಡ 

- ಶ್ರ ೀ ಕೆ.ಟ. ಶ್ರ ೀಕಂಠೇಗೌಡ 

<><><> 
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 ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು  
ಮಂಗಳವಾರ, 21ನೇ ಸ್ತಪಿ್ ೊಂಬರ  2021 

 

ಸದನವು ವಿಧಾನಸೌಧದಲಿ್ಲ ರುವ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು ನ ಸಭಾಂಗಣದಲಿ್ಲ  

ಪೂವಾಾಹ್ನ  10 ಗಂಟೆ 47 ನಿಮಿಷಕೆ್ಕ  ಸಮಾವೇಶಗಾಂಡಿತ್ತ. 

 

ಸಭಪತ್ತ (ಶ್ರ ೀ ಬಸವರಾಜ ಶಿವಲ್ಲೊಂಗಪಪ  ಹೊರಟಿ್ಟ ) ಯವರು 

ಪೀಠದಲಿ್ಲ  ಉಪಸಿ್ಥ ತರಾದರು 
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01. ಅಭಿನಂದರ್ನ ನಿರ್ಾಯ 

 

ವಿಷಯ:- ಟೋಕಿಯೊ ಒಲಂಪಿಕ್ಸ  ನಲಿ್ಲ  7 ಪದಕಗಳು ಹಾಗೂ   

                ಪ್ಯಾ ರಾಒಲಂಪಿಕ್ಸ  ನಲಿ್ಲ  ಚಾರಿತ್ರರ ಕ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ 19   

                ಪದಕಗಳನುು  ಗೆದ್ದು ಕೊಂಡು ಐತ್ರಹಾಸಿಕ ಸಾಧನೆಯನುು    

                ಮಾಡಿರುವ ಕಿರ ೋಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸೂಚಿಸುವ   

                ನಿರ್ಾಯ. 

**** 

ಶಿರ ೋ ಪರ ಕಾಶ  ಕೆ.ರಾಥೋಡ  (ರ್ನಮನಿದೇಾಶನ ಹೊೊಂದಿದವರು):- ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಕನಾವಟಕ ವಿಧಾನ ಪ್ರಿಷತಿು ನ ಕಾಯವವಿಧಾನ ಹಾಗೂ ನಡವಳಿಕೆ 

ನಿಯಮ 31(ಎ) ಪ್ರ ಕಾರ ಟೀಕ್ಯೀ ಒಲಂಪಿಕ್ಸ ್ನಲಿ  7 ಪ್ದಕಗಳು ಹಾಗೂ 

ಪಾಯ ರಾಲೆಂಪಿಕ್ಸ ್ನಲಿ  ಚಾರಿತಿರ ಕ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ 19 ಪ್ದಕಗಳನ್ನು  ಗೆದ್ದು ಕೆಂಡು 

ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಾಧನೆಯನ್ನು  ಮಾಡಿರುವ ಕ್ರ ೀಡಾಪ್ಟುಗಳಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸೂಚಿಸುವ ಈ 

ಕೆಳಕಂಡ ನಿಣವಯವನ್ನು  ಸದನದ ಮುೆಂದ್ ಮಂಡಿಸುತಿು ದ್ು ೀನೆ ಹಾಗೂ 

ಸವಾವನ್ನಮತದ್ಧೆಂದ ಒಪಿಪ ಗೆ ನಿೀಡಬೇಕೆೆಂದ್ದ ಕೀರುತ್ು ೀನೆ.  

  ಒಲೆಂಪಿಕ್ಸ ್ ಕ್ರ ೀಡಾಕೂಟ ಆರಂಭವಾಗಿ 124 ವಷವಗಳು ಕಳೆದರು ಒಲೆಂಪಿಕ್ಸ ್ 

ಕ್ರ ೀಡಾಕೂಟವನ್ನು  ಭಾರತ ಪ್ರ ತಿನಿಧಿಸಿದ್ದು  1900ರಲಿ .  ಒಲೆಂಪಿಕ್ಸ ್ನಲಿ  ಭಾರತಿೀಯ 

ಕ್ರ ೀಡಾಪ್ಟುಗಳು ಪಾಲ್ಗಗಳುು ತಿು ದು ರೂ ಪ್ರ ಶಸಿು  ಪ್ಟಟ ಯಲಿ  ಮಹತಾ ದ ಸಾಧನೆ ಮೆರೆಯಲು 

ಸಾಧಯ ವಾಗಿರಲಲಿ . ಆದರೆ, ಈ ಬಾರಿಯ ಒಲಯಂಪಿಕ್ಸ ್ನಲಿ  125 ವಷವಗಳ ಬಳಿಕ ಭಾರತ 

07 ಪ್ದಕಗಳನ್ನು  ಗೆದ್ದು  ಇತಿಹಾಸ ನಿಮಿವಸಿದ್.  ಅವರುಗಳು:- 

01. ಶಿರ ೋ ನಿೋರಜ  ಚೋಪ್ಯರ , ಜಾವಲ್ಲನ  ಥರ ೋನಲಿ್ಲ  ಚಿನು ದ ಪದಕ 

02. ಕುಮಾರಿ ರ್ಮೋರಾಬಾಯಿ ಚಾನು, ವೇಯಿ್   ಲ್ಲಫಿ್ ೊಂಗ , 49 ಕೆ.ಜಿ. ವಿಭಾಗದಲಿ್ಲ  

ಬಳಿು  ಪದಕ 

03. ಶಿರ ೋ ರವಿಕುಮಾರ  ದಹಿಯಾ ಕುಸಿು  ವಿಭಾಗದಲಿ್ಲ  57 ಕೆ.ಜಿ. ವಿಭಾಗದಲಿ್ಲ  ಬಳಿು  

ಪದಕ 

04. ಶಿರ ೋ ಭಜರಂಗ  ಪೂನಿಯಾ 65 ಕೆ.ಜಿ. ವಿಭಾಗದಲಿ್ಲ , ಕಂಚಿನ ಪದಕ 

05. ಭಾರತ್ದ ಪುರುಷರ ಹಾಕಿ ತಂಡ 5-4 ಗೋಲುಗಳ ಅೊಂತ್ರದಿೊಂದ ಗೆದ್ದು  

ಕಂಚಿನ ಪದಕ 
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06. ಕುಮಾರಿ ಲವಿಿ ರ್ನ ಬೊಗಾಹೇನ , ಮಹಿಳೆಯರ ವೆಲಿ ರ  ವೇಟ  ಕಂಚಿನ 

ಪದಕ 

07. ಕುಮಾರಿ ಪಿ.ವಿ.ಸಿೊಂಧು ಕಂಚಿನ ಪದಕ 

ಮೇಲಕ ೆಂಡ 07 ಜನರು ಪ್ದಕ ಗೆದ್ದು  ಭಾರತದ ಕ್ೀತಿವಯನ್ನು , ಗರಿಮೆಯನ್ನು  

ಹೆಚಿಚ ಸಿದ ಕ್ರ ೀಡಾಪ್ಟುಗಳ ವಿಚಾರವನ್ನು  ಪ್ರ ಸಾು ಪ್ ಮಾಡುತಿು ದ್ು ೀನೆ.  ಅದೇ ರಿೀತಿ 

ಪಾಯ ರಾಲೆಂಪಿಕ್ಸ ್ ಕ್ರ ೀಡಾಕೂಟದಲಿಯೂ ಕೂಡ ಭಾರತದ ಕ್ರ ೀಡಾ ಶಕ್ು  ಪ್ರ ಜಾ ಲಸಿದ್.  

ಭಾರತದ ಅೆಂಗವಿಕಲ ಕ್ರ ೀಡಾಪ್ಟುಗಳು ಅಮೀಘ ಪ್ರ ದಶವನ ತೀರಿಸಿ 19 ಪ್ದಕಗಳನ್ನು  

ಗೆದ್ದು ಕೆಂಡಿರುವುದ್ದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಾಧನೆಯಾಗಿದ್.   

(ಮುೆಂದ್ದ…) 

(840) 21.09.2021/10.50/ ಎಸ್ಕೆ-ಎೆಂಡಿ 

(ಸಭಾಪ್ತಿಯವರ ಉಪ್ಸಿಿ ತಿ) 

ಶಿರ ೋ ಪರ ಕಾಶ  ಕೆ. ರಾಥೋಡ  (ಮೊಂದ್ದ):- 

ಅೆಂಗವಿಕಲರು  ತಮೆ  ಬದ್ದಕನೆು ೀ ಕ್ರ ೀಡೆಗಾಗಿ ಮಿೀಸಲಟುಟ  ಕ್ರ ೀಡಾ ಕೂಟದಲಿ  ಭಾಗವಹಿಸಿ, 

ಕ್ರ ೀಡೆಯಲಿ  ಇಷ್ಟಟ  ದೊಡಡ ದಾದಂತಹ ಸಾಹಸ ಮಾಡಿ, ಪ್ದಕವನ್ನು  ಪ್ಡೆದ್ಧದಾು ರೆ.  

ಭಾರತದಲಿ  ಕ್ರ ೀಡೆಗಳಿಗೆ  ಸಿಕ್ಕ ರುವಂತಹ ಆದಯ ತ್ ಅಷಟ ಕಕ ಷ್ಮಟ . ವಿದಾಯ ಭಾಯ ಸ, ಉದೊಯ ೀಗ 

ಗಳಿಕೆಯ ಕಸರತಿು ನಲಿ  ಕ್ರ ೀಡೆಗೆ ಕನೆಯ ಸಿಾನವಿದ್. ಅದರಲಿ್ಲ  ಕೀವಿಡ್ 

ಸಂದಭವದಲಿೆಂತೂ ನಮೆ  ಅೆಂಗವಿಕಲ ಕ್ರ ೀಡಾಪ್ಟುಗಳು ತೀರಿಸಿರುವ ಉತಾಸ ಹ, ಧೈಯವ 

ಮೆಚ್ಚ ಲೇಬೇಕಾಗುತು ದ್. ಈ ಎಲಿ್ಕ  ಸವಾಲುಗಳನ್ನು  ಮೆಟಟ  ನಿೆಂತ್ತ, ಪಾಯ ರಾಲೆಂಪಿಕ್್ನಲಿ  

ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಭಾರತದ 54 ಅಥಿ್ಲಟ್ಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಇವತ್ತು  ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು  

ಸಲಿಸಬೇಕಾಗಿದ್. ಅವರು ಅಹವರಿದಾು ರೆ ಎೆಂದ್ದ ನಾನ್ನ ಭಾವಿಸುತಿು ದ್ು ೀನೆ. ಉತು ರ 

ಪ್ರ ದೇಶದಲಿ  ಐ.ಎ.ಎಸ್. ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿರುವ ಕನು ಡಿಗ ಶ್ರ ೀ ಸುಹಾಸ್ ಯತಿರಾಜ್ ಬ್ಳಿು  

ಪ್ದಕ ಗೆದ್ಧು ರುವುದ್ದ ನಮೆ  ಕನು ಡಿಗರಿಗೆ ಬಹಳ ಅಭಿಮಾನದ ವಿಷಯವಾಗಿದ್ದು , ಅವರ 

ಸಾಧನೆ ಶಿ್ಲಘನಿೀಯ ಎೆಂದ್ದ ಹೇಳಬಯಸುತ್ು ೀನೆ.  

 ಇದರ ಜೊತ್ಗೆ ಕನಾವಟಕ ರಾಜಯ ದವರಾದ  ಶ್ರ ೀ ಸತಯ ನಾರಾಯಣ್ ಎೆಂಬ್ಬವವರು 

ಕೀಚ್್ ಇದಾು ರೆ. ಪಾಯ ರಾಲೆಂಪಿಕ್್ನಲಿ  ಗೆದು ೆಂತಹ ಐದಾರು ಜನ ಕ್ರ ೀಡಾ ಪ್ಟುಗಳಿಗೆ 

ತರಬೇತಿಯನ್ನು  ಕಟಟ ದಾು ರೆ. ನಾನ್ನ ಸಕಾವರಕೆಕ  ಒತಾು ಯ ಮಾಡುವುದೇನೆೆಂದರೆ, ಈ ಎಲಿ್ಕ  
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ಕ್ರ ೀಡಾ ಪ್ಟುಗಳು ಪ್ದಕಗಳನ್ನು  ಗೆದ್ಧು ದಾು ರೆ. ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಪ್ರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ಕಟುಟ , 

ಅಭಿನಂದ್ಧಸಬೇಕೆೆಂದ್ದ ಹೇಳುತ್ು ೀನೆ. ನಮೆ  ರಾಜಯ ದವರಾದ ಶ್ರ ೀ ಸತಯ ನಾರಾಯಣ್ರವರು 

ಕೀಚ್್ ಆಗಿದಾು ರೆ. ನಮೆ  ಕನಾವಟಕ ರಾಜಯ ದವರಾದ ಶ್ರ ೀ ಸುಹಾಸ್ ಯತಿರಾಜ್ 

ಎನ್ನು ವವರು ಬಹಳ ಸಾಧನೆಯನ್ನು  ಮಾಡಿದಾು ರೆ. ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ತಮಗೆ 

ಗತಿು ರುವ ಹಾಗೇ ಕನಾವಟಕ ರಾಜಯ ದವರಾದ ಕ್ರ ೀಡಾ ಪ್ಟು 17 ಚಿಕ್ತ್ಸ ಯನ್ನು  ಪ್ಡೆದ್ದ, 

ಪಾರ ರಾಲೆಂಪಿಕ್್ನಲಿ  ಭಾಗವಹಿಸಿದಾು ರೆ. ಆದರೆ ಆ ಕ್ರ ೀಡಾ ಪ್ಟುಗೆ ಪ್ದಕ ಸಿಕ್ಕ ಲಿ . ಆದರೂ 

ಕೂಡ ಅವರಿಗೂ ಸಹ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು  ಸಲಿಸಬೇಕು. ಇದನ್ನು  ಮಂಡನೆ ಮಾಡುವುದಕೆಕ  

ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕಟಟ ದು ಕಾಕ ಗಿ ಮತ್ತು  ಈ ಸದನದ ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರೆಲಿರಿಗೂ ನಾನ್ನ  

ಒತಾು ಯ ಮಾಡುವುದೇನೆೆಂದರೆ, ಸವಾವನ್ನಮತದ್ಧೆಂದ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು  

ಹೇಳೀಣ. ಒರಿಸಾಸ  ರಾಜಯ ದ್ಧೆಂದ ಹಾಕ್ ತಂಡವನ್ನು  ತ್ಗೆದ್ದಕೆಂಡು, ಅವರಿಗೆ 

ತರಬೇತಿಯನ್ನು  ಕಡುವುದಕೆಕ  ಅವರು ಮುೆಂದಾಗಿದಾು ರೆ. ಕನಾವಟಕ ಸಕಾವರವು ಎಲಿ್ಕ  

ಕ್ರ ೀಡಾ ಪ್ಟುಗಳಿಗೆ ಈ ತರಹ ಅವಕಾಶ, ಸವಲತ್ತು ಗಳನ್ನು  ಮಾಡಿಕಡಬೇಕು.  ವಿಶೇಷವಾಗಿ 

ಪಾಯ ರಾಲೆಂಪ್ಕ್ಸ ್ನಲಿ  ಅವರಿಗೆ ramp ನ್ನು  ಕಡಬೇಕೆೆಂದ್ದ ನಾನ್ನ ತಮೆ  ಮೂಲಕ 

ಸಕಾವರಕೆಕ  ಒತಾು ಯ ಮಾಡುತ್ು ೀನೆ. 

ಶಿರ ೋ ಕೋಟ ಶಿರ ೋನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ (ಸಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ,   

ಕನಾವಟಕ ವಿಧಾನ ಪ್ರಿಷತಿು ನ ಕಾಯವವಿಧಾನ ಹಾಗೂ ನಡವಳಿಕೆಯ ನಿಯಮ 32(ಎ) 

ರಿೀತಾಯ  ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರಾದ ಶ್ರ ೀ ಪ್ರ ಕಾಶ್ ಕೆ. ರಾಥೀಡ್ ಅವರು ಮಂಡಿಸಿರುವ 

ಅಭಿನಂದನಾ ನಿಣವಯವನ್ನು  ಬ್ೆಂಬಲಸಿ, ಸದನದ ಸಹಮತಿಯನ್ನು  ವಯ ಕು ಪ್ಡಿಸುತಾು , 

ಟೀಕ್ಯ ಒಲಂಪಿಕ್ಸ ್ನ ಅನೇಕ ಕ್ರ ೀಡೆಗಳಲಿ  ಚಿನು ದ ಪ್ದಕವು ಸೇರಿದಂತ್, ವಿವಿಧ 

ರಿೀತಿಯಲಿ  ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಎಲಿ್ಕ  ಕ್ರ ೀಡಾ ಪ್ಟುಗಳಿಗೆ ನಾನ್ನ ಈ ಸದನದ ಮೂಲಕ 

ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು  ಸಲಿಸುತ್ು ೀನೆ. ಈ ಕ್ರ ೀಡೆಯ ಮೂಲಕ ಭಾರತಕೆಕ  ಗೌರವವನ್ನು  ತಂದ್ದ 

ಕಟಟ ದ್. ಕನಾವಟಕ ರಾಜಯ ಕೆಕ  ಸಂಬಂಧಪ್ಟಟ ೆಂತಹ ಎಲಿ್ಕ  ಕ್ರ ೀಡಾ ಪ್ಟುಗಳಿಗೆ ಕೂಡ 

ಇದರಲಿ  ಅಭಿನಂದ್ಧಸುತ್ು ೀನೆ.  ಈ ಕ್ರ ೀಡೆಯಲಿ  ಕ್ರ ೀಡಾ ಪ್ಟುಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿ, ಚಿನು ದ ಪ್ದಕ 

ಮತ್ತು  ವಿವಿಧ ಪ್ದಕವನ್ನು  ಪ್ಡೆದ್ಧರುವಂತಹ ಎಲಿ್ಕ  ಕ್ರ ೀಡಾ ಪ್ಟುಗಳಿಗೆ ಈ ರಾಜಯ ದ ಜನತ್ 

ಮತ್ತು  ಈ ಸದನದ  ಸದಸಯ ರ ಪ್ರವಾಗಿ ಅಭಿನಂದ್ಧಸಿ, ಅವರಿಗೆ ಹೃತೂಪ ವವಕವಾಗಿ 

ಧನಯ ವಾದಗಳನು ಪಿವಸುತ್ು ೀನೆ. ಆ ಕ್ರ ೀಡಾ ಪ್ಟುಗಳಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಮತ್ತು  ಆಥ್ಲವಕ ನೆರವನ್ನು  

ಕಡಬೇಕೆೆಂದ್ದ ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರು ಹೇಳಿದಾು ರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಮಾನಯ  ಮುಖಯ ಮಂತಿರ ಗಳು 

ಇದರ ಬಗೆಗ  ಒೆಂದ್ದ ಸುತಿು ನ ಮಾತ್ತಕತ್ ಮಾಡಿದಾು ರೆ.   ಟೀಕ್ಯ ಒಲಂಪಿಕ್ಸ ್ನಲಿ  ಹಾಗೂ 
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ತಮೆ  ಅೆಂಗವೈಕಲಯ ತ್ಯನ್ನು  ಮಿೀರಿ ಪಾಯ ರಾಲೆಂಪಿಕ್ಸ ್ನಲಿ  ಚಾರಿತಿರ ಕ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿರುವ 

ಎಲಿ್ಕ  ಕ್ರ ೀಡಾಪ್ಟುಗಳು   ಭಾರತ ಮತ್ತು  ಕನಾವಟಕ ರಾಜಯ ಕೆಕ  ಗೌರವವನ್ನು  

ತಂದ್ದಕಟಟ ದಾು ರೆ. ಅವರಿಗೆಲಿರಿಗೂ ನಾನ್ನ ಅಭಿನಂದ್ಧಸುತಾು , ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರಾದ ಶ್ರ ೀ 

ಪ್ರ ಕಾಶ್ ಕೆ. ರಾಥೀಡ್ ಅವರು ಮಂಡಿಸಿರುವ ಅಭಿನಂದನಾ ನಿಣವಯಕೆಕ  ಸದನದ 

ಸಹಮತಿಯನ್ನು  ವಯ ಕು ಪ್ಡಿಸುತ್ು ೀನೆ.  

 ಶಿರ ೋ ಎರ್ .ಆರ . ಪ್ಯಟ್ಟೋಲ  (ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರು):- ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಟೀಕ್ಯ ಒಲಂಪಿಕ್ಸ ್ನಲಿ  ಈ ಕ್ರ ೀಡಾ ಪ್ಟುಗಳು ಆಗಾಧವಾದ ಸಾಧನೆ 

ಮಾಡಿ,  ಈ ರಾಷಟ ರದ ಗೌರವವನ್ನು  ಹೆಚಿಚ ಸುವುದರ ಜೊತ್ಗೆ   ವಿಶಾ ದ ಕ್ರ ೀಡಾ ಭೂಪ್ಟದಲಿ  

ಭಾರತದ ಸಿಾನ ಚಿರಸೆ ರಣಿೀಯವಾಗಿ ಉಳಿಯುವಂತ್ ಅದ್ದು ತವಾದಂತಹ ಸಾಧನೆಯನ್ನು  

ಮಾಡಿದಂತಹ ಎಲಿ್ಕ  ಕ್ರ ೀಡಾ ಪ್ಟುಗಳಿಗೆ  ಅಭಿನಂದ್ಧಸುವ ಅಭಿನಂದನಾ ನಿಣವಯವನ್ನು  

ಈ ಸದನದ ಹಿರಿಯ ಸದಸಯ ರಾದ ರಣಜಿ ಕ್ರ ೀಕೆಟ್ ಪ್ಟು ಆದಂತಹ ಶ್ರ ೀ ಪ್ರ ಕಾಶ್ ಕೆ. 

ರಾಥೀಡ್ರವರು ಅಭಿನಂದನಾ ನಿಣವಯವನ್ನು  ತಂದ್ಧರುವಂತಹದ್ದು  ಬಹಳ 

ಸೂಕು ವಾದದ್ದು .  ಈ ಕ್ರ ೀಡಾ ಪ್ಟುಗಳಿಗೆ ಪ್ರ ೀತಾಸ ಹ ಮತ್ತು  ಪುರಸಾಕ ರ ನಿೀಡುವಂತಹ 

ಅತ್ತಯ ತು ಮವಾದ ನಿಣವಯವನ್ನು  ಏನ್ನ ತಂದ್ಧದಾು ರೆ,  ಅದನ್ನು  ಮೇಲೆ ನೆಯ 

ಸದಸಯ ರೆಲಿರೂ ಒಮೆ ತದ್ಧೆಂದ ಬ್ೆಂಬಲಸೀಣ. ವಿಶಾ ದಲಿ  ನಡೆಯುವ ಕ್ರ ೀಡೆಗಳಾದ 

ಒಲಂಪಿಕ್ಸ ್, Asian Games ಮತ್ತು  ಇತರ  ಕ್ರ ೀಡೆಗಳಲಿ , ನಮೆ  ಕ್ರ ೀಡೆ ಬಹಳ ಕಳಪ್ 

ಇರುತಿು ತ್ತು . ಈ ಬಾರಿ ಕ್ರ ೀಡೆಯಲಿ  ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಕ್ರ ೀಡಾ ಪ್ಟುಗಳ ಸಾಧನೆಯೆಂದಾಗಿ, 

ಇಡಿೀ ದೇಶದಲಿರುವ ಸುಮಾರು 140 ಕೀಟ  ಜನತ್ಯು  ಹುರುಪು, ಉತಾಸ ಹದ್ಧೆಂದ  

ಮಾತನಾಡಿದಾು ರೆ. ಅೆಂತಹ ಸಂದಭವದಲಿ  ಶತಮಾನದ ಇತಿಹಾಸವಿರುವಂತಹ ಈ 

ಮೇಲೆ ನೆಯಲಿರುವ ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರು ಅಭಿನಂದನಾ ನಿಣವಯವನ್ನು  ಮಂಡಿಸಿದಾು ರೆ. 

ಅದನ್ನು  ನಾನ್ನ ಬ್ೆಂಬಲಸಿ, ಅದಕೆಕ  ಸದನ ಒಮೆ ತದ್ಧೆಂದ ನಿಣವಯವನ್ನು  

ಕೈಗಳು ಬೇಕೆೆಂದ್ದ ಹೇಳಿ, ನಾನ್ನ ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರ ಮುಖೆಂತರ ಮಾನಯ  

ಸದಸಯ ರೆಲಿರಿಗೂ ಮನವಿಯನ್ನು  ಮಾಡುತ್ು ೀನೆ. ಧನಯ ವಾದಗಳು. 

ಸಭಾಪತ್ರಯವರು:- ಮಾನಯ  ನಾರಾಯಣ ಗೌಡ ತಾವು ಕ್ರ ೀಡಾ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ಧು ೀರಲಿವೇ? 

ಶಿರ ೋ ಕೆ.ಸಿ. ರ್ನರಾಯರ್ ಗೌಡ:- ಕಿರ ೋಡೆ, ಯುವಜನ, ರೇಷ್ಮಮ  ಸಚಿವರು:- ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಹೌದ್ದ. 



«¥À/21.09.2021/13 

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

ಸಭಾಪತ್ರಯವರು:- ಮಾನಯ  ನಾರಾಯಣ ಗೌಡರೇ, ರಾಜಯ  ಸಕಾವರ ಈ 

ಕ್ರ ೀಡಾಪ್ಟುಗಳಿಗೆ ಏನ್ನ ಮಾಡುತಿು ೀರೆೆಂಬ ಬಗೆಗ  ಹೇಳಿ. ತಾವು ಸುಮೆನೇ ಕುಳಿತಿದ್ಧು ೀರಾ. ಬೇರೆ 

ರಾಜಯ ದಲಿರುವ ಸಕಾವರ ಆ ಕ್ರ ೀಡಾ ಪ್ಟುಗಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಸನೆಾ ನ ಮಾಡಿದಾುರೀ, ಅದೇ ತರಹ 

ನಮೆ  ರಾಜಯ ದಲಿಯೂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ  ಸದನದಲಿ  ಒೆಂದ್ದ ತಿೀಮಾವನ ತ್ಗೆದ್ದಕಳಿು . 

ಇದರ ಬಗೆಗ  ತಾವು ಮಾತನಾಡಿ. 

ಶಿರ ೋ ಕೆ.ಸಿ. ರ್ನರಾಯರ್ ಗೌಡ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಈಗ   ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರಾದ 

ಶ್ರ ೀ ಪ್ರ ಕಾಶ್ ಕೆ. ರಾಥೀಡ್ರವರು ಮಾಡಿದಂತಹ ಚ್ರ್ಚವಯನ್ನು  ಸಾಾ ಗತಿಸುತಾು , ನಮೆ  

ಭಾರತ ದೇಶದ ಕ್ರ ೀಡಾ ಪ್ಟುಗಳು ಒಲಂಪಿಕ್ಸ ್ನಲಿ  ಮದಲನೆ ಬಾರಿ 07  ಪ್ದಕಗಳನ್ನು  

ತಂದ್ಧರುವುದ್ದ ನಮೆ  ಭಾರತ ದೇಶಕೆಕ  ಹೆಮೆೆ  ತಂದ್ಧರುವಂತಹ ವಿಷಯವಾಗಿದ್. ನಮೆ  

ಭಾರತದ ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತಿರ ಗಳಾದಂತಹ ಶ್ರ ೀ ನರೇೆಂದರ  ಮೀದ್ಧಯವರು  ಇದಕೆಕ  ಹೆಚಿಚ ನ 

ಶಕ್ು ಯನ್ನು  ತ್ತೆಂಬ್ಬವಂತಹದು ನ್ನು  ಮಾಡಿದಾು ರೆ. ಭಾರತ ದೇಶಕೆಕ  ಕ್ರ ೀಡಾ ಪ್ಟುಗಳು 

ಪ್ದಕವನ್ನು  ತಂದ್ದಕಟಟ ರುವಂತಹದು ಕೆಕ  ನಮಗೆಲಿರಿಗೂ ಸಂತೀಷವನ್ನು  ತಂದ್ದ 

ಕಟಟ ದ್. ಅದೇ ರಿೀತಿ ಕನಾವಟಕ ರಾಜಯ ದ್ಧೆಂದ ಮೂರು ಜನ ಕ್ರ ೀಡಾ ಪ್ಟುಗಳು 

ಭಾಗವಹಿಸಿರುವಂತಹದ್ದು . ಪಾರ ರಂಭದಲಿ  ಅವರು ಕ್ರ ೀಡೆಯಲಿ  ಭಾಗವಹಿಸುವುದಕೆಕ   ಹತ್ತು  

ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಗಳ ಅನ್ನದಾನವನ್ನು  ಕಟಟ ದ್ು ೀವ.   ಅನಂತರ  ನಮೆ  ಕನಾವಟಕ 

ರಾಜಯ ದ ರಾಜಯ ಪಾಲರು ಸಹ ಈ ಕ್ರ ೀಡಾ ಪ್ಟುಗಳಿಗೆ ತಲ್ಕ ಒೆಂದ್ದ ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಗಳ 

ಗೌರವಧನವನ್ನು  ಕಡುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು  ನಮೆ  ಕನಾವಟಕ ರಾಜಯ  ಸಕಾವರದಲಿ  

ಮದಲನೆ ಬಾರಿ ಮಾಡಿರುವುದ್ದ ಎೆಂದ್ದ ನಾನ್ನ ಹೇಳುವುದಕೆಕ  ಬಯಸುತಿು ದ್ು ೀನೆ. ಕನಾವಟಕ 

ರಾಜಯ ದ ಮಾನಯ  ಮುಖಯ ಮಂತಿರ ಗಳು 75 ತಂಡಗಳನ್ನು  ಆಯ್ಕಕ  ಮಾಡಿ, ಅವರನ್ನು  ದತ್ತು  

ತ್ಗೆದ್ದಕಳುು ವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು  ಈಗಾಗಲೇ ನಮೆ  ಸಕಾವರ ಮಾಡಿದ್. 

ಸಭಾಪತ್ರಯವರು:- ಮಾನಯ  ನಾರಾಯಣ ಗೌಡರೇ, ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರಾದ ಶ್ರ ೀ ಪ್ರ ಕಾಶ್ ಕೆ. 

ರಾಥೀಡ್ ಅವರು ಮಂಡಿಸಿರುವ ಅಭಿನಂದನಾ ನಿಣವಯದ ಬಗೆಗ  ಅಷ್ಮಟ  ಮಾತನಾಡಿ. 

ಕ್ರ ೀಡಾ ಪ್ಟುಗಳಿಗೆ ಬೇರೆ ರಾಜಯ ದ ಸಕಾವರ ಯಾವ ತರಹ ಮಾಡಿದಾುರೀ, ಅದೇ ತರಹ 

ನಮೆ  ರಾಜಯ  ಸಕಾವರ ಈ ಕ್ರ ೀಡಾ ಪ್ಟುಗಳಿಗೆ ಏನ್ನ ಮಾಡುತಿು ೀರೆೆಂಬ ಬಗೆಗ  ಅಷ್ಮಟ ೀ ಹೇಳಿ.  

ಶಿರ ೋ ಕೆ.ಸಿ. ರ್ನರಾಯರ್ ಗೌಡ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಈ ಕ್ರ ೀಡೆಯಲಿ  

ಭಾಗವಹಿಸಿದಂತಹ ನಮೆ  ಕನಾವಟಕ ರಾಜಯ ದವರಾದ ಶ್ರ ೀ ಸುಹಾಸ್ ಯತಿರಾಜ್ 

ಎನ್ನು ವವರು ನಮೆ  ಹಾಸನ ಜಿಲಿ್ಲಯವರು. ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲಿಸುವುದಕೆಕ  
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ಈಗಾಗಲೇ ಅವರಿಗೆಂದ್ದ ಪ್ತರ ವನ್ನು  ಬರೆದ್ಧದ್ು ೀವ. ಶ್ರ ೀ ಸತಯ ನಾರಾಯಣ್ ಅವರಿಗೆ 

ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲಿಸುವುದಕೆಕ  ಈಗಾಗಲೇ ಅವರಿಗೆಂದ್ದ ಪ್ತರ ವನ್ನು  ಬರೆದ್ಧದ್ು ೀವ. ನಮೆ  

ರಾಜಯ ದ ಮಾನಯ  ಮುಖಯ ೆಂತಿರ ಗಳು ಮತ್ತು  ರಾಜಯ ಪಾಲರು ಇದರ ಬಗೆಗ  ಈಗಾಗಲೇ ಚ್ರ್ಚವ 

ಮಾಡಿದಾು ರೆ.  

ಶಿರ ೋ ಪರ ಕಾಶ  ಕೆ. ರಾಥೋಡ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಅವರಿಗೆ ದೊರ ೀಣಾಚಾಯವ 

ಪ್ರ ಶಸಿು  ಕಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು . ಅವರಿಗೆ ಕಟಟ ಲಿ . ದೊರ ೀಣಾಚಾಯವ ಪ್ರ ಶಸಿು ಗೆ ಏನಾದರೂ 

announce ಅನ್ನು  ಕಡಲ. 

ಸಭಾಪತ್ರಯವರು:- ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರೇ, ದಯವಿಟುಟ , ಕುಳಿತ್ತಕಳಿು . ಇದರ ಬಗೆಗ  ನಾನ್ನ 

ಹೇಳುತಿು ದ್ು ೀನೆ. ಮಾನಯ  ನಾರಾಯಣ ಗೌಡರೇ, ಮಾನಯ  ಮುಖಯ ಮಂತಿರ ಗಳ ಜೊತ್ ಚ್ರ್ಚವ 

ಮಾಡಿ,  ಒಲಂಪಿಕ್ಸ ್ ಕ್ರ ೀಡಾ ಪ್ಟುಗಳಿಗೆ ಬೇರೆ ರಾಜಯ ದ ರಾಜಯ  ಸಕಾವರಗಳು ಯಾವ ತರಹ 

ಸನೆಾ ನ ಮಾಡಿದಾುರೀ, ಅದೇ ತರಹ ನಮೆ  ರಾಜಯ ದ ರಾಜಯ  ಸಕಾವರದವರು ಸಹ 

ಮಾಡಬೇಕೆೆಂದ್ದ ವಿನಂತಿಸುತ್ು ೀನೆ. 

ಶಿರ ೋ ಕೆ.ಸಿ. ರ್ನರಾಯರ್ ಗೌಡ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಇದರ ಬಗೆಗ  ಈಗಾಗಲೇ 

ಚ್ರ್ಚವ ಮಾಡಿದ್ು ೀವ. ಅವರಿಗೆ ಉತು ಮವಾದ ಸಿಾನವನ್ನು  ತ್ತೆಂಬ್ಬವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು  ಅತಿ 

ಶ್ೀಘರ ದಲಿ   ಮಾಡುತ್ು ೀನೆ. 

ಸಭಾಪತ್ರಯವರು:- ಆಯತ್ತ. ಇದನ್ನು  ಮಾಡಿ. ಕನಾವಟಕ ವಿಧಾನ ಪ್ರಿಷತಿು ನ 

ಕಾಯವವಿಧಾನ ಹಾಗೂ ನಡವಳಿಕೆಯ ನಿಯಮ 32(ಎ) ರಿೀತಾಯ  ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರಾದ ಶ್ರ ೀ 

ಪ್ರ ಕಾಶ್ ಕೆ. ರಾಥೀಡ್ ಅವರು ಮಂಡಿಸಿರುವ ಅಭಿನಂದನಾ ನಿಣವಯಕೆಕ  ಸದನದ 

ಸಹಮತಿಯನ್ನು  ವಯ ಕು ಪ್ಡಿಸುತಾು , ಟೀಕ್ಯ ಒಲಂಪಿಕ್ಸ ್ನಲಿ  ಹಾಗೂ ತಮೆ   

ಅೆಂಗವೈಕಲಯ ತ್ಯನ್ನು  ಮಿೀರಿ ಪಾಯ ರಾ ಒಲೆಂಪಿಕ್ಸ ್ನಲಿ  ಚಾರಿತಿರ ಕ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿರುವ 

ಎಲಿ್ಕ  ಕ್ರ ೀಡಾಪ್ಟುಗಳಿಗೆ ಈ ಸದನವು ಹೃತೂಪ ವವಕವಾದ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು  

ಸಲಿಸುತು ದ್.  
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2. ನಿಯಮ 59ರ ಮೇರೆಗೆ ನಿಲುವಳಿ ಸೂಚನೆ ಮಂಡಿಸಲು ಅನುಮತ್ರ ಕೋರಿ 

ಪರ ಸಾು ವ 

 

ಮೈಸೂರು ಜಿಲಿ್ಲ ಯ ಚಾಮೊಂಡಿಪುರದ ರಿೊಂಗ  ರಸ್ತು ಯ ಬಳಿ ದಿರ್ನೊಂಕ: 

24.08.2021ರಂದ್ದ ಯುವತ್ರಯ ಮೇಲ್ಲ ನಡೆದ ಸಾಮೂಹಿಕ ಅತ್ಯಾ ಚಾರದ 

ತ್ನಿಖೆಯಲಿ್ಲ  ಪೊಲ್ಲೋಸರು ಆರೋಪಿಗಳನುು  ರಕಿಿ ಸುವ ಸಲುವಾಗ ಸರ್ೋಾಚಛ  

ರ್ನಾ ಯಾಲಯದ ಮಾಗಾಸೂಚಿಗಳ ಅನವ ಯ ಕರ ಮ ವಹಿಸದಿರುವ ಕುರಿತ್ತ. 

... 

ಶಿರ ೋ ಎರ್ .ಆರ . ಪ್ಯಟ್ಟೋಲ  (ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರು):- ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಪ್ರ ಶು ೀತು ರ ವೇಳೆಯ ಪೂವವದಲಿ  ನಿಯಮ 59 ರಡಿಯಲಿ  ನಿಲುವಳಿ 

ಸೂಚ್ನೆಯನ್ನು  ಮಂಡಿಸಿದ್ು ೀನೆ. ಆ ನಿಲುವಳಿ ಸೂಚ್ನೆಯನ್ನು  ಓದ್ದತ್ು ೀನೆ.   

(ಮುೆಂದ್ದ) 

(841) 21.09.2021, 11.00, ಟಸಿಹೆಚ್-ಎೆಂಡಿ                        (ಸಭಾಪತ್ರಯವರ ಉಪಸಿಥ ತ್ರ) 

ಶಿರ ೋ ಎರ್ .ಆರ.ಪ್ಯಟ್ಟೋಲ  (ಮಾನಾ  ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರು)(ಮೊಂದ್ದ):-  

ವಿಶಾ ದ ಭೂಪ್ಟದಲಿ  ವಿವಿಧ ಕಾರಣಗಳಿೆಂದ ವಿಶೇಷ ಸಿಾನವನ್ನು  ಪ್ಡೆದ್ಧರುವಂತಹ 

ರಾಜಯ ದ ಮೈಸೂರು ಜಿಲಿ್ಲಯಲಿ  ದ್ಧನಾೆಂಕ 24.08.2021ರಂದ್ದ ಚಾಮುೆಂಡಿಪುರ ರಿೆಂಗ್ 

ರೀಡ್ ಪ್ಕಕ ದ ಜನವಸತಿ ಸಮಿೀಪ್ ಇರುವ ಪ್ರ ದೇಶದಲಿ  ಸುಮಾರು 21 ವಷವದ ಯುವತಿ 

ಹಾಗೂ ಸುಮಾರು 24 ವಷವದ ಯುವಕ ವಾಯು ವಿಹಾರಕೆಕ ೆಂದ್ದ ಹೀಗಿದು  ಸಂದಭವದಲಿ  

ದ್ದಷಕ ಮಿವಗಳು ಯುವಕನಿಗೆ ಪ್ರ ಜ್ಞಾ  ತಪುಪ ವಂತ್ ಹಲಿ್ಲ  ನಡೆಸಿ, ಯುವತಿಯ ಮೇಲ್ಲ 

ಸಾಮೂಹಿಕ ಅತಾಯ ಚಾರ ಎಸಗಿದಾು ರೆ. ಪ್ರ ಕರಣ ಬ್ಳಕ್ಗೆ ಬಂದ ನಂತರ ಪ್ಲೀಸರು ಸಂತರ ಸು  

ಯುವತಿ ಮತ್ತು  ಯುವಕನನ್ನು  ಪ್ರ ತಿಷಿ್ಠ ತ ಜ್ಞಎಸ್ಎಸ್ ಆಸಪ ತ್ರ ಗೆ ದಾಖಲಸಿ, ಈ 

ಪ್ರ ಕರಣವನ್ನು  ಮುಚ್ಚಚ ವ ಸಲುವಾಗಿಯೇ ಆಸಪ ತ್ರ ಯೆಂದ Medico Legal Case (MLC) 

ಬಂದ ಸುಮಾರು 15 ಗಂಟೆಗಳ ಬಳಿಕ ಎಫ್ಐಆರ್್ ದಾಖಲಸಿದಾು ರೆ.   ಈ ಪ್ರ ಕರಣದಲಿ  

ಸಂತರ ಸೆು ಯನ್ನು  ಸಕಾವರಿ ಆಸಪ ತ್ರ ಗೆ ದಾಖಲಸದ್, ಸಾೆಂತಾಾ ನ ಕೆಂದರ ಕೆಕ  ಕರೆದೊಯಯ ದ್, 

ಆಕೆಯ ಹೇಳಿಕೆಯನೂು  ದಾಖಲಸಿಕಳು ದೇ ಕಸ್ನ್ನು  ಮುಚಿಚ ಹಾಕ್ ಆರೀಪಿಗಳನ್ನು  

ರಕಿ್ಸುವ ಸಲುವಾಗಿಯೇ ಈ ತನಿಖೆಯಲಿ  ಪ್ಲೀಸರು ಗೌರವಾನಿಾ ತ ಸರ್ೀವಚ್ಚ  

ನಾಯ ಯಾಲಯದ ಮಾಗವಸೂಚಿಗಳನ್ನು  ಉಲಿೆಂಘಿಸಿದಾು ರೆ. ಈ ಘಟನೆಯೆಂದಾಗಿ ರಾಜಯ ಕೆಕ  

ಅಷ್ಮಟ ೀ ಅಲಿ  ಇಡಿೀ ದೇಶಕೆಕ  ಕಪುಪ  ಚ್ಚಕೆಕಯಾಗಿದ್. ಇೆಂತಹ ಒೆಂದ್ದ ಅಪ್ರಾಧ ನಡೆದ 
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ಸಂದಭವದಲಿ  ನಾನ್ನ ನಿಯಮ 59ರ ಅಡಿಯಲಿ  ನಿಲುವಳಿ ಸೂಚ್ನೆಯನ್ನು  ಕಟಟ ದ್ು ೀನೆ. 

ರಾಜಯ ದ ಕಾನೂನ್ನ ಮತ್ತು  ಸುವಯ ವಸಿೆ  ಸಂಪೂಣವವಾಗಿ ಹಾಳಾಗಿರುವಂಥ ಈ 

ಸಂದಭವದಲಿ  ಚ್ರ್ಚವ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಇೆಂದ್ಧನ ಎಲಿ್ಕ  ಕಲ್ಕಪ್ಗಳನ್ನು  ಬದ್ಧಗಿಟುಟ  ಈ 

ನಿಲುವಳಿ ಸೂಚ್ನೆಯನ್ನು  ಕೈಗೆತಿು ಕಳು ಬೇಕು.  ಏಕೆೆಂದರೆ ಈ ವಿಷಯ ಸಾವವಜನಿಕವಾಗಿ 

ಬಹಳ ಮಹತಾ ದಾು ಗಿದ್. ಏಕೆೆಂದರೆ ನಮೆ  ರಾಜಯ ದ ಮಾನ ಮಯಾವದ್ ಹರಾಜು 

ಆಗುವಂತಹ ಒೆಂದ್ದ ಸಿಿ ತಿಯಲಿ  ಇದ್ು ೀವ. ಆದು ರಿೆಂದ ತಾವು ದಯಮಾಡಿ ಈ ನಿಲುವಳಿ 

ಸೂಚ್ನೆಯನ್ನು  ಚ್ರ್ಚವಗೆ ತ್ಗೆದ್ದಕಳು ಬೇಕೆೆಂದ್ದ ತಮೆ ಲಿ  ಭಿನು ವಿಸಿಕಳುು ತಿು ದ್ು ೀನೆ.  

ಶಿರ ೋ ಕೋಟ ಶಿರ ೋನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಒೆಂದ್ದ ನಿಮಿಷ.  

ಸಭಾಪತ್ರಯವರು:- ಶ್ರ ೀ ಕೀಟ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿಯವರೇ, ತಾವು ದಯವಿಟುಟ  

ಕುಳಿತ್ತಕಳಿು  ನಾನ್ನ ಹೇಳುತ್ು ೀನೆ. 

ಶಿರ ೋ ಕೋಟ ಶಿರ ೋನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನಯ  ವಿರೀಧ 

ಪ್ಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ಈಗ ಏನ್ನ ನಿಲುವಳಿ ಸೂಚ್ನೆಯನ್ನು  ತಂದ್ಧದಾು ರೆ, ನಿೀವು  ಅದನ್ನು  

ಯಾವುದಕೆಕ  convert ಮಾಡುತಿು ೀರೀ ಅದಕೆಕ  ಸಕಾವರ ಚ್ರ್ಚವಗೆ ಸಿದಿವಾಗಿದ್.  ನಾನ್ನ 

ಒೆಂದ್ದ ವಿಚಾರವನ್ನು  ತಮೆ  ಮೂಲಕ ಮಾನಯ  ವಿರೀಧ ಪ್ಕ್ಷಕೆಕ  ಹೇಳುವುದೇನೆೆಂದರೆ, 

ಮೈಸೂರಿನಲಿ  ನಡೆದ ಪ್ರ ಕರಣ ಅದೊೆಂದ್ದ ಖಂಡನಿೀಯ ಘಟನೆ. ಅದರಲಿ  ಏನೂ 

ಅನ್ನಮಾನವಿಲಿ . ಆದರೆ ಆ ಇಡಿೀ ಪ್ರ ಕರಣದಲಿ  ಯಾರು ಆರೀಪಿಗಳಿದಾು ರೀ ಅವರನ್ನು  

ಬಂಧಿಸುವಲಿ  ಸಕಾವರ ಯಶಸಿಾ ಯಾಗಿದ್. ಸಕಾವರ ಬಹಳ ದ್ಧಟಟ ವಾದಂಥ ಹೆಜೆ್ಞಯನಿು ಟಟ ದ್.  

ಸಕಾವರ ಅದರ ಬಗೆಗ  ಚ್ರ್ಚವ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು  ಉತು ರ ಕಡುವುದಕೆಕ  ಸಿದಿವಿದ್. 

ಸಭಾಪತ್ರಯವರು:- ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು  ನಾಳೆ ನಿಯಮ 68ರಲಿ  

ತ್ಗೆದ್ದಕಳು ಲ್ಕಗುವುದ್ದ. 

ಶಿರ ೋ ಎರ್.ಆರ.ಪ್ಯಟ್ಟೋಲ  :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಧನಯ ವಾದಗಳು. 

ಸಭಾಪತ್ರಯವರು:- ಈಗ ಪ್ರ ಶು ೀತು ರಗಳು. ದಯಮಾಡಿ ಮಾನಯ  ಎಲಿ್ಕ  

ಸದಸಯ ರುಗಳಿಗೆ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕಳುು ವುದೇನೆೆಂದರೆ, ನಿನೆು  ದ್ಧವಸ ಪ್ರ ಶು ೀತು ರಕೆಕ      1 

ಗಂಟೆ 50 ನಿಮಿಷಗಳಾಗಿದ್. ಅದರಲಿ  ಒಬಬ ರು ಸದಸಯ ರು 21 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ 

ಮಾತನಾಡಿದಿಾರೆ. ಒಬಬ ರು ಸಚಿವರು 13 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಮಾತನಾಡಿದಾು ರೆ. ಅದಕೆಕ  

ನಾನ್ನ ತಮಗೆ ನಿಧಾವಕಿ್ಣಯ ವಾಗಿ ಹೇಳುತಿು ದ್ು ೀನೆ. ಒೆಂದ್ದ ಗಂಟೆಯಳಗೆ ಪ್ರ ಶು ೀತು ರ 
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ಮುಗಿಯದ್ಧದು ರೆ, ಇನ್ನು ಳಿದ ಪ್ರ ಶೆು ಗಳನೆು ಲಿ್ಕ  ರದ್ದು ಪ್ಡಿಸುತ್ು ೀನೆ.  ನಾನ್ನ ಈಗಲೇ 

ಹೇಳುತಿು ದ್ು ೀನೆ. ನಾನ್ನ ಬಿಲ ರಿೆಂಗಣಿಸಿದಾಗ ತ್ತತಾವಗಿ ಕುಳಿತ್ತಕಳು ಬೇಕು. ಮಾನಯ  

ಸದಸಯ ರು ಪ್ರ ಶೆು ಗಳನ್ನು  ಕಳಬೇಕು. ಸಂಬಂಧಪ್ಟಟ ವರು ಉತು ರ ಕಡುತಾು ರೆ.  

ಸಮಯವನ್ನು  ಹಾಳು ಮಾಡಬಾರದ್ೆಂದ್ದ ನಾನ್ನ ತಮೆ ಲಿ  ವಿನಂತಿ ಮಾಡುತಿು ದ್ು ೀನೆ.  
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3. ಪರ ಶ್ು ೋತ್ು ರಗಳು 

ಅ) ಚುಕೆಕ  ಗುರುತ್ರನ ಪರ ಶ್ನು ಗಳಿಗೆ ಮೌಖಿಕವಾಗ ನಿೋಡಲಾದ ಉತ್ು ರಗಳು. 

ಪರ ಶ್ನು  ಸಂಖೆಾ .1128 

(ಉತ್ು ರ ಲಗತ್ರು ಸಿದೆ) 

 

ಶಿರ ೋ ಎರ್ .ಎಲ . ಭೋಜೇಗೌಡ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಅವಕಾಶ 

ಕಟಟ ದು ಕಾಕ ಗಿ ಧನಯ ವಾದಗಳು. ನಾನ್ನ ಕಳಿರತಕಕ ೆಂಥ ಪ್ರ ಶೆು ಗೆ ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ಉತು ರ 

ಕಟಟ ದಾು ರೆ. ನಾನ್ನ ನಿನೆು ಯೆಂದ ನೀಡುತಿು ದ್ು ೀನೆ. ಈ ಪುಸು ಕದಲಿ  ಇಲಿರತಕಕ ೆಂಥ ಹೆಚ್ಚಚ -

ಕಡಿಮೆ ಶೇ.80 ಸದಸಯ ರುಗಳು ಇದೇ ಪ್ರ ಶೆು ಗಳನ್ನು  ಲಖ್ಯತ ಮೂಲಕ ಪ್ರ ಶೆು ಯನ್ನು  ಕಳಿದಾು ರೆ. 

ಆದರೆ ನನು  star ನಿೆಂದಲ್ಗೀ ಏನೀ starred question ಆಗಿ ಬಂದ್ಧದ್. ಆ ರಿೀತಿ starred 

question  ಬಂದ್ಧರುವುದ್ದ ಎಲಿ್ಗೀ ಒೆಂದ್ದ ಕಡೆ results ಸಿಗುತು ದ್ ಎನ್ನು ವ ಆಶ್ಲಭಾವನೆ 

ಹೆಂದ್ಧದ್ು ೀನೆ. ನಮೆ  ಸದಸಯ ರುಗಳೆಲಿ್ಕ  ಸುಮಾರು 100 ಪ್ರ ಶೆು ಗಳನ್ನು  ಕಳಿದಾು ರೆ. ಆದರೆ 

ಎಲಿರಿಗೂ starred question ಆಗಿ ಬಂದ್ಧಲಿ . ನನು  ಪ್ರ ಶೆು  starred question ಆಗಿ ಬಂದ್ಧದ್.  

ನಾನ್ನ ಮಾನಯ  ಸಚಿವರಲಿ  ಕಳುವುದೇನೆೆಂದರೆ ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ಸಹಕಾರ ಕಿೆ ೀತರ ದಲಿ  

ಬಹಳ ದ್ಧಗಗ ಜರಿದಾು ರೆ. ಸಂಪೂಣವವಾಗಿ ನಶ್ಸಿ ಹೀಗುತಿು ರುವ ಒೆಂದ್ದ Marketing 

Federation ನಲಿ  ಅಧಯ ಕ್ಷರಾಗಿ ಅದನ್ನು  ಪುನಶೆಚ ೀತನಗಳಿಸಿ ಕೀಟಯ ೆಂತರ ರೂಪಾಯ 

ಆದಾಯ ಬರತಕಕ ೆಂಥ ರೈತರಿಗೆ ಅನ್ನಕೂಲವಾಗುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರತಕಕ ೆಂಥ ಅಗಾದ 

ಅನ್ನಭವವನ್ನು  ಹೆಂದ್ಧರತಕಕ ೆಂಥವರು.  ಇದರಲಿ  ನಾನ್ನ ಕಳಿರತಕಕ ೆಂಥ ಪ್ರ ಶೆು ಗಳಿಗೆ 

ಸರಿಯಾದ ಉತು ರ ಕಟಟ ಲಿ . ಆದರೆ ಮೇಲ್ಗು ೀಟಕೆಕ  ಅವರು ಯಾವಾಗಲ್ಲ ಕಡತಕಕ ೆಂಥ 

ಉತು ರವನ್ನು  ಕಟಟ ದಾು ರೆ.  ಕಲಿು  ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ವಿಚಾರದಲಿ  ಇಡಿೀ ನಾಡು ನೀಡುತಿು ದ್. 

ಎಲಿ್ಕ  ಕಲಿು ಗಣಿಗಾರಿಕೆಗಳು ಪ್ರ ಭಾವಿಗಳ ಕೈಯಲಿ್ಲೀ ಇರತಕಕ ೆಂಥದ್ದು . ಅದ್ದ including 

ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ಇರಬಹುದ್ದ, ಎೆಂಎಲ್ಎಗಳು ಮತ್ತು  ಬೇರೆ ಬೇರೆ businessmen ಗಳು 

ಇರಬಹುದ್ದ ಇದ್ಲಿ್ಕ  ಅವರ ಕೈಯಲಿ್ಲೀ ಇರತಕಕ ೆಂಥದ್ದು . ಅವರಿಗೆ ಒೆಂದ್ದ ಕಾನೂನ್ನ ಮತ್ತು  

ಸಾಮಾನಯ  ಜನರಿಗೆ ಒೆಂದ್ದ ಕಾನೂನ್ನ ಆಗಬಾರದ್ದ.  ನಾನ್ನ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿಬಿಡುತ್ು ೀನೆ. 

ತಮಗೆಲಿ್ಕ  ಗತಾು ಗುತು ದ್.   ನಾನ್ನ ಒೆಂದೊೆಂದೇ ಪ್ರ ಶೆು ಯನ್ನು  ಕಳುವುದ್ಧಲಿ . ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ನಾನ್ನ ಹೆಚ್ಚಚ  ಸಮಯ ತ್ಗೆದ್ದಕಳುು ವುದ್ಧಲಿ . ಆದಷ್ಟಟ  ಬೇಗ 

ಮಾತನಾಡಿ ಮುಗಿಸಿ ಎೆಂದ್ದ ಹೇಳುತಿು ದಾು ರೆ.  ಹಾಗಾಗಿ, ಈ ಪ್ರ ಶೆು  ಬಹಳ ಮುಖಯ ವಾಗಿರುತು ದ್. 

ಶೇ.50 ಕ್ಕ ೆಂತ ಹೆಚ್ಚಚ  ಜನ ಸದಸಯ ರು ಈ ಪ್ರ ಶೆು ಗಳನ್ನು  ಕಳಿದಾು ರೆ.  ಇದ್ದ ತಮಗೂ ಗತಿು ದ್ 

ಹಾಗೂ ಮಾನಯ  ಸಚಿವರಿಗೂ ಗತಿು ದ್. ಆದು ರಿೆಂದ ಇದಕೆಕ  ಒೆಂದ್ದ ಉತು ರ 
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ಕಂಡುಕಳು ಬೇಕಾಗುತು ದ್.  ಇತಿು ೀರ್ಚಗೆ ಹೈಕೀಟ್ವ ಹಾಗೂ ಸುಪಿರ ೀೆಂ ಕೀಟ್ವ ಕೂಡ 

intervene ಆಗಿದ್.  ಅರಣಯ  ಇಲ್ಕಖೆ, ಕಂದಾಯ ಇಲ್ಕಖೆಯವರು ಅಭಿಪಾರ ಯವನ್ನು  

ಕಡಲಲಿವೆಂದ್ದ ಕಲಿು ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯಲಿ  unsaved ಅಜಿವಗಳಿವಯಲಿ್ಕ  ಹಾಗೆಯೇ 

ಇಟುಟ ಬಿಟಟ ರು.  Unsaved ಅಜಿವಗಳನ್ನು  ಕಟಟ  ಮಾತರ ಕೆಕ  I am not permitted to do.  

ಇದ್ದ ಬಹಳ ಸಪ ಷಟ . ಆದರೆ ಆ ಅಜಿವಗಳನ್ನು  ಕಟಟ ನಂತರ ನಾನ್ನ ಒೆಂದ್ದ ಕರ ಶರ್್ 

ಪಾರ ರಂಭ ಮಾಡುತ್ು ೀನೆ. ಆ ಕರ ಶರ್್ ಪಾರ ರಂಭ ಮಾಡಲು ನನಗೆ ಕಲಿು ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಲೈಸೆನಸ ್ 

ಇರಬೇಕಲಿವೇ? I್don’t್have್ license. ಅವರು license ಕಡಲಲಿ . ಅದಕೆಕ  ಅವರು ಕರ ಶರ್್ 

ಕಲಿು  ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನು  ಪಾರ ರಂಭ ಮಾಡಿದರು. ಈ ರಿೀತಿಯ illegal crusher ಗಳು 106 ಇವ. 

ಅವು ಎಲಿ್ಕ  ಜಿಲಿ್ಲ ಗಳಲಿವ. Including ಚಿಕಕ ಮಗಳೂರು ಜಿಲಿ್ಲ  ಇರಬಹುದ್ದ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ 

ಜಿಲಿ್ಲ ಗಳಲಿ  ಪೇಪ್ರ್್ನಲಿ  ವರದ್ಧಯಾಗುವುದನ್ನು  ಪ್ರ ತಿನಿತಯ  ನೀಡುತಿು ದ್ಧು ೀರಿ. ಆ illegal 

ಕಲಿು ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಕರ ಶರ್್ ಮಾಡುವವರ ಮೇಲ್ಲ ಸಕಾವರ ಏನ್ನ ಕರ ಮ ತ್ಗೆದ್ದಕೆಂಡಿದ್. ಇದರ 

ಜೊತ್ಗೆ ರಾಜಧನ ಕೀಟಯ ೆಂತರ ರೂಪಾಯಗಳು ಸಕಾವರಕೆಕ  ಬರುತಿು ಲಿ .  ನಿೀವೇ ಸಕಾವರಕೆಕ  

ಎಷಟ ರಮಟಟ ಗೆ ದ್ದಡುಡ  ಬಂದ್ಧದ್ಯ್ಕೆಂದ್ದ ಲ್ಲಕಕ  ಮಾಡಿ.  ಸಕಾವರ ಕಟಟ ರುವ ಉತು ರದ 

ಕನೆಯಲಿ  47 ಪ್ರ ಕರಣಗಳಲಿ  ಮಕದು ಮೆ  ದಾಖಲಸಿ 293 ಪ್ರ ಕರಣಗಳಲಿ  ರೂ.155.22 

ಲಕ್ಷಗಳ ದಂಡ ವಸೂಲು ಮಾಡಲ್ಕಗಿದ್ ಎೆಂದ್ದ ಹೇಳಿದಾು ರೆ. ಸಾಾ ಮಿ, ತಾವೇನ್ನ illegal 

ಎೆಂದ್ದ ಹೇಳುತಿು ದಾು ರಲಿ್ಕ , ಒೆಂದೊೆಂದ್ದ ಪ್ರ ಕರಣದಲಿ  ನೂರಾರು ಕೀಟ ರೂಪಾಯಗಳ 

ಅವಯ ವಹಾರ ನಡೆದ್ಧದ್. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬರಿೀ ಒೆಂದೂವರೆ ಕೀಟ ರೂಪಾಯಗಳ ದಂಡ 

ವಸೂಲ ಮಾಡಿದ್ು ೀವೆಂದ್ದ ಹೇಳುತಿು ದಾು ರಲಿ್ಕ , ದಯಮಾಡಿ ದಂಡವನ್ನು  ನೆಪ್ ಮಾತರ ಕೆಕ  

ಹಾಕಬಾರದ್ದ.   

ಶಿರ ೋ ಆಚಾರ  ಹಾಲಪಪ  ಬಸಪಪ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರಾದ        

ಶ್ರ ೀ ಎಲ್.ಭೀಜೇಗೌಡರವರು  ಕಲಿು ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ನಡೆಸಲು ಅನ್ನಮತಿಗೆ ಬಂದ್ಧರುವ 

unsaved application ಗಳೇ ವಿಲೇವಾರಿ ಆಗಿಲಿವೆಂದ್ದ ಸಪ ಷಟ ವಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. ಮದಲು 

ಏನ್ನ ಅನ್ನಮತಿ ಕಡುತಿು ದ್ವು; ಅದ್ದ ಏನೆೆಂದರೆ open auction ಆಗುತು ದ್ ಎನ್ನು ವ 

ಕಾರಣಕೆಕ  ಇತಿು ೀರ್ಚಗೆ ನಾವು ನಿಯಮಗಳನ್ನು  ಬದಲ್ಕವಣೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ಅರ್ತ್ತು  ಆ 

ಅಪಿಿಕಷನ್ಗಳನ್ನು  ಕಟಟ ರತಕಕ ೆಂಥವರಿಗೆ ಇವತಿು ನ ದ್ಧವಸ ಅರಣಯ  ಇಲ್ಕಖೆ ಮತ್ತು  

ರೆವನೂಯ  ಇಲ್ಕಖೆಯವರಿೆಂದ NOC (No Objection Certificate) ಸಿಗದ್ಧದು ಕೆಕ  2016ರಲಿ  

ಕಟಟ ರತಕಕ ೆಂಥ ಅಜಿವಗಳು unsaved ಆಗಿ ಸುಮಾರು 4500 ಕಟಟ ಡ ಕಲಿನ ಕರ ಶರ್್ಗಳ 

ಅಜಿವಗಳು ಮತ್ತು  1714 ಅಲಂಕಾರಿಕ ಸಿರಾ ಗಣಿಗಳು ಅರ್ತ್ತು  unsaved ಆಗಿ ಉಳಿದ್ಧವ. 
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ಅದರಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಹೈಕೀಟ್ವಗೆ ಹೀಗಿರುವ 800 ಅಜಿವಗಳಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಕಾಾ ರಿ ನಡೆಸಲು 

ಅವಕಾಶ ಕಡಬೇಕು ಎನು ತಕಕ ೆಂಥ ಆದೇಶ ಕೂಡ ಆಗಿದ್.  ಅರ್ತ್ತು  ಏನೆೆಂದರೆ saved 

ಆಗಿರತಕಕ ೆಂಥ ಅಪಿಿಕಷನ್ 830. ಕಟಟ ಡ ಕಲಿು  ಅಜಿವಗಳು ಮತ್ತು  109 ಅಲಂಕಾರಿಕ ಸಿರಾ 

ಗಣಿ ಗುತಿು ಗೆಗಳಿಗೆ ಇವತಿು ನ ದ್ಧವಸ ಕಟಟ ದ್ದು  ರೆಕಾಡ್ವನಲಿದ್.  ಅವುಗಳನ್ನು  ಏನ್ನ saved 

and court ನಿೆಂದ ಕಟುಟ  ನಾನ್ನ ಒೆಂದ್ದ ಕರ ಮ ತ್ಗೆದ್ದಕಳುು ತ್ು ೀನೆ. ತಕ್ಷಣವೇ 

ಸಾಧಯ ವಾದಷ್ಟಟ  ಬೇಗ ಅವುಗಳಿಗೆ ಕಟುಟ , ಇವತಿು ನ ದ್ಧವಸ ಅವರು ಅಲಿ  ಕೆಲಸ 

ಮಾಡುವುದಕೆಕ  ಮತ್ತು  ಉತಾಾ ದನೆ ಮಾಡುವುದಕೆಕ  ಅವಕಾಶವನ್ನು  ಕಡುತ್ು ೀನೆ ಎನ್ನು ವ 

ಒೆಂದ್ದ ಮಾತನ್ನು  ನಾನ್ನ ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರ ಗಮನಕೆಕ  ತರುವುದಕೆಕ  ಇರ್ಚಚ ಪ್ಡುತ್ು ೀನೆ.  ಮತ್ು  

ಇನ್ನು ಳಿದಂತ್ ಇವತಿು ನ ದ್ಧವಸ ಏನ್ನ ಕಲಿು ಗಣಿ ಹೆಂದ್ಧಲಿದ್ಧರುವವರು ಹಾಗೂ ಹರ 

ಜಿಲಿ್ಲಯವರು crusher ಪ್ರವಾನಿಗೆ ಪ್ಡೆಯುತಿು ದ್ದು , ಕಲಿು  ಗಣಿ ಗುತಿು ಗೆ ಹೆಂದ್ಧರುವವರಿಗೆ 

ಮಾತರ ವೇ ಕರ ಶರ್್ ಪ್ರವಾನಿಗೆ ನಿೀಡುವ ಕುರಿತ್ತ ಸಕಾವರದ ನಿಲುವೇನ್ನ ಎೆಂದ್ದ ಕಳಿದಾು ರೆ. 

ಇವತಿು ನ ದ್ಧವಸ crusher ಬೇರೆ. ಇವತಿು ನ ದ್ಧವಸ crusher ಉತಾಪ ದನೆಯದ್ದು  ಕೂಡ ಒೆಂದ್ದ 

ಕೈಗಾರಿಕೆ ಇದ್. ಇದ್ದ ಒೆಂದ್ದ ಕೈಗಾರಿಕೆಯಾಗಿರುವುದರಿೆಂದ ಇದಕೆಕ  ಇರತಕಕ ೆಂಥ ನಿಯಮಗಳೇ 

ಬೇರೆ. ಆಕ್ಟ ್ನಲಿ  ಜಿಲಿ್ಕಧಯ ಕ್ಷರ ಒೆಂದ್ದ ಅಧಯ ಕ್ಷತ್ಯಲಿ  license ಕಡುವುದಕೆಕ  ಒೆಂದ್ದ 

ನಿಯಂತರ ಣ ಪಾರ ಧಿಕಾರವನೂು  ಕೂಡ ಮಾಡಿರುತಾು ರೆ, ಅವರು ಅದನ್ನು  ಕಡುತಾು ರೆ. ಇನ್ನು  

ತಮಗೆಲಿ್ಕ  ಗತಿು ರುವಂತ್ ಕಲಿು  ಗಣಿಗಾರಿಕೆಗೆ ಪ್ರವಾನಿಗೆಯನ್ನು  ಜಿಲಿ್ಕಧಿಕಾರಿಗಳು 

ಕಡುತಾು ರೆ. ಜಿಲಿ್ಕಧಿಕಾರಿಗಳ ನೇತೃತಾ ದಲಿ  licensing ಮತ್ತು  ನಿಯಂತರ ಣ ಪಾರ ಧಿಕಾರ 

ಇವರಡೂ ಕೂಡಿ ಇದನ್ನು  ಕಡುತಿು ದ್ು ವು. ಆದರೆ ಈಗ ಇವರಡೂ ಪ್ರ ತ್ಯ ೀಕಗೆಂಡಿವ.  

ಇವತ್ತು  crusher ಗೆ ಪ್ರವಾನಿಗೆ ಕಡುವುದೇ ಬೇರೆ. ಗಣಿಗಾರಿಕೆಗೆ ಪ್ರವಾನಿಗೆ 

ಕಡತಕಕ ೆಂಥದ್ು ೀ ಬೇರೆ.  ಇವತಿು ನ ದ್ಧವಸ ಇವರಡರಲಿ್ಲ  ಪ್ರವಾನಿಗೆ ಕಡುವುದಕೆಕ  

ಅವಕಾಶವಿದ್ ಎೆಂದ್ದ ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರ ಗಮನಕೆಕ  ತರುತಿು ದ್ು ೀನೆ. ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರಿಗೆ ಒೆಂದ್ದ 

ಅನ್ನಮಾನವೇನೆೆಂದರೆ, ಕೃಷ್ಠ ಜಮಿೀನಿನಲಿರುವ ಕಟಟ ಡ ಕಲಿು  ಮತ್ತು  ಇತರೆ 

ಉಪ್ಖನಿಜಗಳನ್ನು  ತ್ರವುಗಳಿ ಕೃಷ್ಠ ಯೀಗಯ  ಜಮಿೀನನಾು ಗಿ ಪ್ರಿವತಿವಸಲು 

ನಿಯಮಗಳಲಿ  ಅವಕಾಶ ಕಲಪ ಸಲ್ಕಗಿದ್ಯೇ ಎೆಂದ್ದ ಕಳಿದಿಾರೆ.  ಅದ್ದ ಅವಕಾಶವಿತ್ತು . 

ಇವತಿು ನ ದ್ಧವಸ 1994ರ ನಿಯಮ 3 (ಎ)(ಬಿ) ಅಡಿಯಲಿ  ಕೃಷ್ಠ ಜಮಿೀನಿನಲಿ  ಲ್ಕಯ ಟರೈಟ್, 

ಪುಲಿಸ್ವ ಅಥ್ವ ಮತ್ತು  ಮುರವೆಂ ಕಲಿು ಗಳನ್ನು  ತ್ಗೆಯುವುದಕೆಕ  ಅವಕಾಶ ಇದ್.  ಆದರೆ 

ಇವತಿು ನ ದ್ಧವಸ ನಾವು ನಿಯಮಗಳನ್ನು  ತಿದ್ದು ಪ್ಡಿ ಮಾಡಿದ್ು ೀವ. ಅಲಿ  ಏನಾದರೂ 

ಕಲಿು ಗಳು ಬಂದ್ಧದು ರೆ ಅವನ್ನು  ಕಮಷ್ಠವಯಲ್ ಆಗಿ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದಕೆಕ  
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ಅವಕಾಶವಿಲಿ . ಈ ಒೆಂದ್ದ ತಿದ್ದು ಪ್ಡಿಯಾಗಿರುವುದರಿೆಂದ ಕಡುವುದ್ಧಲಿ . ಆದರೆ ಇವತಿು ನ 

ದ್ಧವಸ ಸಾ ೆಂತಕೆಕ  ನಿಯಮ 35ರಡಿಯಲಿ  ಮಾಡಿಕಳುು ವುದಕೆಕ  ಅವಕಾಶವಿದ್.  ಅದನ್ನು  

ಅವರ ಸಾ ೆಂತಕೆಕ  ಉಪ್ಯೀಗ ಮಾಡಿಕಳು ಬಹುದ್ದ ಎನ್ನು ವುದನ್ನು  ಬದಲ್ಕವಣೆ 

ಮಾಡಿದ್ು ೀವ.  ಮತ್ು  ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರು ಹಸ ಮರಳು ನಿೀತಿ 2020 ರನಾ ಯ 1, 2, ಮತ್ತು  3ನೇ 

ಶೆರ ೀಣಿಯ ಹಳು  ಮತ್ತು  ತರೆಗಳಲಿ  ಲಭಯ ವಿರುವ ಮರಳನ್ನು  ಗಾರ ಮ ಪಂಚಾಯತಿ 

ವತಿಯೆಂದ ಎತ್ತು ವಳಿ ಮಾಡಿ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಕಲಪ ಸಲ್ಕಗಿದ್ಯೇ ಎೆಂದ್ದ 

ಕಳಿದಾು ರೆ.  ಈಗ ನಾವು ಹಸ ಮರಳು ನಿೀತಿಯನ್ನು  ತರುವುದಕೆಕ  rules frame 

ಮಾಡುತಿು ದ್ು ೀವ. ಇತಿು ೀರ್ಚಗೆ ಇದ್ದ ಕಾಯ ಬಿನೆಟ್ ಮುೆಂದ್ ಹೀಗಿತ್ತು . ಅದ್ದ postpone ಆಗಿದ್. 

ಅದನ್ನು  ಮುೆಂದ್ಧನ ಕಾಯ ಬಿನೆಟ್ನಲಿ  ತಂದ್ದ ಆ ಮರಳು ನಿೀತಿಯನ್ನು  ಸರಳಿೀಕರಣ 

ಮಾಡುವುದರ ಜೊತ್ಗೆ ಹಳು , ತರೆಗಳಲಿ  ಸಿಗತಕಕ ೆಂಥ ಮರಳನ್ನು  ಗಾರ ಮ ಪಂಚಾಯತಿ 

ವತಿಯೆಂದ ಕಡಬೇಕು ಎನ್ನು ವುದ್ದ ನಿಯಮಗಳಲಿ  ಬದಲ್ಕವಣೆಯನ್ನು  

ಮಾಡಿಕಳುು ತಿು ದ್ು ೀವ.  

(ಮೊಂದ್ದ...) 

(842)21.9.2021/11.10/ಎೊಂ.ಎೊಂ-ಎ.ಕೆ 

(ಸಭಾಪ್ತಿಯವರ ಉಪ್ಸಿಿ ತಿ) 

ಶಿರ ೋ ಆಚಾರ  ಹಾಲಪಪ  ಬಸಪಪ  (ಮೊಂದ್ದ):-  

ಅದನ್ನು  ಅಲಿೆಂದಲೇ ಪ್ಮಿವಟ್ ಮಾಡುವುದ್ದ ಮತ್ತು  ಜಿಲಿ್ಕದಯ ೆಂತ ಜಿಲಿ್ಕಧಿಕಾರಿಗಳ 

ನೇತೃತಾ ದಲಿ  ಜಿಲಿ್ಕ  ಸಮಿತಿ ಮತ್ತು  ತಾಲಿ್ಲಕ್ನಲಿ  ಕೂಡ ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕು ರಿೆಂದ 

ಮರಳು ನಿೀತಿಯನ್ನು  ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಅಲಿ  ಪ್ಮಿವಟ್ ಕಡುವುದ್ದ, ಕಾನೂನಾತೆ ಕವಾಗಿ 

ನಿಯಮಗಳನ್ನು  ರೂಪಿಸಿಕೆಂಡು ಮತ್ತು  geo-tracker ಮಾಡಿಕಡುವುದ್ದ ಒಟ್ಟಟ ರೆ 

ಅವುಗಳನ್ನು  ಸವವ ಮಾಡುವುದರ ಜೊತ್ಗೆ ಕಡಬೇಕಾದಂತಹ ಮರಳನ್ನು  ಸರಿಯಾಗಿ 

ಕಡುವ ಪ್ರ ಯತು  ಮಾಡುತ್ು ೀನೆ.  ಒೆಂದ್ದ ವಿಚಾರವನ್ನು  ತಮೆ  ಗಮನಕೆಕ  ತರುತ್ು ೀನೆ, ನಮೆ  

ರಾಜಯ ದಲಿ  ಬೇಡಿಕೆ ಇರುವುದ್ದ 45 ದಶಲಕ್ಷ ಟನ್ ಮರಳಿನ ಅವಶಯ ಕತ್ ಇದ್.  ಆದರೆ 

ನಮೆ ಲಿ  ಉತಾಪ ದನೆಯಾಗುವುದ್ದ ಕವಲ 35 ದಶಲಕ್ಷ ಟನ್ ಆಗಿರುವುದರಿೆಂದ 10 ದಶಲಕ್ಷ 

ಟನ್ ಮರಳಿನ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು  ಪೂತಿವ ಮಾಡುವುದಕೆಕ  ಕರ ಷರ್್ಗಳಿಗೆ ಅನ್ನಮತಿ 

ಕಡುವುದ್ದ ಮತ್ತು  ಉಸುಗು ನಿೀತಿಯಲಿ  ಬದಲ್ಕವಣೆ ಮಾಡುವುದರಿೆಂದ ಕರತ್ಯನ್ನು  

ನಿೀಗಿಸುತ್ು ೀವ ಎೆಂಬ ಮಾತನ್ನು  ಹೇಳಲಚಿಿ ಸುತ್ು ೀನೆ.  
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 ಶಿರ ೋ ಎರ್.ಎಲ. ಭೋಜೇಗೌಡ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು 

ಅವರ ಅನ್ನಭವದಲಿ  ಉತು ರ ಕಟಟ ದಾು ರೆ ಅದನ್ನು  ನಾವು ಒಪ್ಪ ಬೇಕಾಗುತು ದ್.  ಬಹಳ 

ಮುಖಯ ವಾಗಿ ನಾನ್ನ ಬೇರೆ ವಿಚಾರವನ್ನು  ಕಳುವುದಕೆಕ  ಹೀಗುವುದ್ಧಲಿ .  ಕಲಿು  ಗಣಿಗಾರಿಕೆ 

ಮಾಡಿ ಯಾರು ಎಷ್ಟಟ  ಬೇಕಾದರೂ ಶ್ರ ೀಮಂತರಾಗಲ.  ಹಿೆಂದ್ ಕೃಷ್ಠ ಜಮಿೀನಿನಲಿ  ಕಾಡಗ ಲಿು  

ಎೆಂದ್ದ ಬರುತಿು ತ್ತು .  ಆ ಕಾಡಗ ಲಿು ಗಳನ್ನು  ಹೆಕ್ಕ  ಈಗಿರುವ ಚಾನಲ್ಗಳಲಿ , ತೀಟಗಳಲಿ  

ಕಾಡಗ ಲಿನಲಿ  revetment ಕಟುಟ ತಿು ದ್ು ೀವ.  ಜ್ಞಲಿ  ಹಡೆಯುವವರಿದು ರು.  ಅವರು ಕಲಿನಿೆಂದ 

ಜ್ಞಲಿ  ಹಡೆದ್ದ ಹಿೆಂದ್ ಎಲಿ್ಕ  ರಸೆು ಗಳನ್ನು  ಮಾಡಿಲಿವೇ? ಅವರೆಲಿ್ಕ  ಇವತ್ತು  ಎಲಿ  

ಹೀಗಿದಾು ರೆ? ಕಾಡಗ ಲಿು ಗಳು ಕೂಡ ಇರುವುದ್ಧಲಿ .  ಮಲ್ಲನಾಡಿನಲಿ  ಒೆಂದ್ದ ಸಲ ಮಳೆ 

ಬಂದ್ದ ಗುಡಡ  ಕುಸಿದರೆ ನಿೀರು ಗದ್ು  ಮೇಲ್ಲಲಿ್ಕ  ಹೀಗುತು ದ್.  ಆಗ ಮರಳು ಪೂತಿವಯಾಗಿ 

ಗದ್ು ಯನ್ನು  ತ್ತೆಂಬ್ಬತು ದ್.  ಆ ಮರಳನ್ನು  ತ್ಗೆಯುವುದಕೆಕ  ಅರಣಯ  ಇಲ್ಕಖೆಯವರು 

ಅನ್ನಮತಿ ಕಡುವುದ್ಧಲಿ .  ಹಾಗಿದು ರೆ ನಾನ್ನ ಗದ್ು ಯನ್ನು  ಅಚ್ಚಚ ಕಟುಟ  ಮಾಡುವುದ್ದ 

ಬೇಡವೇ? 

 ಸಭಾಪತ್ರಯವರು:-  ಏನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಎೆಂಬ್ಬದನ್ನು  ಹೇಳಿ.  ನಿೀವು 10 ನಿಮಿಷಗಳ 

ಸಮಯ ತ್ಗೆದ್ದಕೆಂಡರೆ ಹೇಗೆ? ನಾನ್ನ ಸಭೆಯನ್ನು  ಹೇಗೆ ನಡೆಸಬೇಕು? 

ಶಿರ ೋ ಎರ್.ಎಲ. ಭೋಜೇಗೌಡ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಇದ್ದ ಬಹಳ 

ಪ್ರ ಮುಖವಾದ್ದದ್ದ.  ಕೃಷ್ಠ ಜಮಿೀನಿಗೆ ಹೀಗಬೇಕಾದರೆ ನಾನ್ನ ಅರಣಯ  ಇಲ್ಕಖೆ ದಾರಿಯಲಿ , 

ಕಂದಾಯ ಇಲ್ಕಖೆಯ ದಾರಿಯಲಿ  ಹೀಗಬೇಕು.  ನನು  ಜಾಗವನ್ನು  ಅಚ್ಚಚ ಕಟುಟ  

ಮಾಡಿಕೆಂಡು ಅಲಿಗೆ ಹೀಗಬೇಕು.  ಆದರೆ ಅಲಿನ ಮರಳು ತ್ಗೆಯುವುದಕೆಕ  ನಿೀವು 

ಬಿಡುವುದ್ಧಲಿ . 

ಶಿರ ೋ ಆಚಾರ  ಹಾಲಪಪ  ಬಸಪಪ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರು 

ಹೇಳಿದ ವಿಚಾರದಲಿ  ಸಾ ಲಪ  ತೆಂದರೆಗಳಿವ.  ಅಲಿ  ಅರಣಯ  ಇಲ್ಕಖೆಯವರ ಕ್ರಿಕ್ರಿ ಇದ್.  

ಇವರು ಮರಳನ್ನು  ತ್ಗೆದ್ದಕೆಂಡು ಹೀಗುವುದಕೆಕ  ಬಿಡುವುದ್ಧಲಿ .  ಆದು ರಿೆಂದ ಸಕಾವರವು 

ಅರಣಯ  ಇಲ್ಕಖೆಯ ಜೊತ್ ಮಾತನಾಡಿ ಪಂಚಾಯು  ವಾಯ ಪಿು ಯಲಿ  ಬರುವ ಮರಳಿಗೆ 

ತೆಂದರೆಯಾಗದ ರಿೀತಿಯಲಿ  ಸಕಾವರದ ಮಟಟ ದಲಿ  ಅರಣಯ  ಇಲ್ಕಖೆಯ ಜೊತ್ 

ಮಾತನಾಡಿ ಈ ಸಮಸೆಯ ಯನ್ನು  ಬಗೆಹರಿಸುತ್ು ೀವ ಎೆಂಬ ಮಾತನ್ನು  ಹೇಳಬಯಸುತ್ು ೀನೆ.  

ಸಭಾಪತ್ರಯವರು:- ಮಾನಯ  ಕೆಂಡಯಯ ನವರೇ, ತಮೆ  ಪ್ರ ಶೆು  ಸಂಖೆಯ  92(1050) 

ಗೃಹ ಇಲ್ಕಖೆಗೆ ವಗಾವವಣೆಯಾಗಿದ್.  
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ಶಿರ ೋ ಕೆ.ಸಿ. ಕೊಂಡಯಾ :- ಸದನ ಮುಗಿಯುವುದರಳಗೆ ನನು  ಪ್ರ ಶೆು  ಬರುತು ದ್ಯೇ? 

ಸಭಾಪತ್ರಯವರು:- ಅದನ್ನು  ಹೇಳುತ್ು ೀನೆ. ಈಗ ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರಾದ ಆಯನೂರು 

ಮಂಜುನಾಥ್ರವರ ಪ್ರ ಶೆು .  
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ಚುಕೆಕ  ಪರ ಶ್ನು  ಸಂಖೆಾ : 1115 

                                      (ಉತ್ು ರವನುು  ಲಗತ್ರು ಸಿದೆ) 

ಶಿರ ೋ ಆಯನೂರು ಮಂಜುರ್ನಥ್:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಈ ಪ್ರ ಶೆು  

ಬ್ೆಂಗಳೂರಿನ ಬಿ.ಡಿ.ಎ.,ಗೆ ಸಂಬಂಧಪ್ಟಟ ದಾು ಗಿದ್. ಇಲಿ  ಎರಡು ಸಂಘಗಳು 

ನೀೆಂದಣಿಯಾಗಿವ.  ಒೆಂದ್ದ ಬಿ.ಡಿ.ಎ. ನೌಕರರ ಸಂಘ ಇನು ೆಂದ್ದ ಬಿ.ಡಿ.ಎ. ವಲ್ಫೇರ್್ 

ಅಸೀಸಿಯೇಷನ.  ಒೆಂದ್ದ Trade Unions Act ಒಳಗೆ ನೀೆಂದಣಿಯಾದರೆ ಇನು ೆಂದ್ದ 

ಸಸೈಟೀಸ್ ಆಕ್ಟ ್ನಲಿ  ನೀೆಂದಣಿಯಾಗಿದ್.  ಇವರಡಕೂಕ  ನಿವೇಶನ ಹಂಚ್ಚವಂತಹ 

ಅಧಿಕಾರ ಇದ್ಯೇ ಎನ್ನು ವುದ್ದ ನನು  ಪ್ರ ಶೆು .  ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ಕನಾವಟಕ ಸಕಾವರ 

ಸುವಣವ ಕನಾವಟಕ ಯೀಜನೆ ಸಂದಭವದಲಿ  ಬಿ.ಡಿ.ಎ. ನೌಕರರಿಗೆ ನಿವೇಶನವನ್ನು  

ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡುವುದಕಕ ೀಸಕ ರ 45 ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು  ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದ್.  ಅದನ್ನು  

ಸಕಾವರ ಯಾವ ಸಂಘಕೆಕ  ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿತ್ತು ? ಯಾವ ಸಂಘಕೆಕ  ಅದನ್ನು  ವಿತರಣೆ 

ಮಾಡಿದ್ ಎನ್ನು ವುದನ್ನು  ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ನನಗೆ ಸಪ ಷ್ಠಟ ೀಕರಿಸಬೇಕು. ಸಕಾವರ ಮಂಜೂರು 

ಮಾಡಿದ 45 ಎಕರೆ ಭೂಮಿ ಬೇರೆ ಸಂಘಕೆಕ .  ಆದರೆ ನೀೆಂದಣಿ ಮಾಡಿಕೆಂಡಿದ್ದು  

ಇನು ೆಂದ್ದ ಸಂಘಕೆಕ  ಆಗಿದ್.  ಅದಕೆಕ  ಅವರು ಉತು ರಿಸಬೇಕು.  ಜೊತ್ಗೆ ಇಲಿ  ಬಹಳಷ್ಟಟ  

ಹಗರಣಗಳಾಗಿವ.  ತಮೆ  ಸಂಘದ ಸದಸಯ ರಲಿದವರಿಗೂ ಕೂಡ ಬಿ.ಡಿ.ಎ.ನಲಿ  ಭರ ಷ್ಟಟ ಚಾರ 

ನಡೆಸಿ 800 ಜನರಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ನಿವೇಶನಗಳನ್ನು  ಕಟಟ ದಾು ರೆ.  ಹಿೆಂದ್ ಒೆಂದ್ದ 

ವಷವದ ಕೆಳಗೆ ಸದನದಲಿ  ಈ ವಿಚಾರ ಪ್ರ ಸಾು ಪ್ಕೆಕ  ಬಂದ್ಧತ್ತು .  ಒೆಂದ್ದ ನಿವೇಶನದ ಬಗೆಗ  

ಹಿೆಂದ್ಧನ ಸದಸಯ ರಾದ ಶ್ರ ೀ ಶರಣಪ್ಪ  ಮಟ್ಟಟ ರರವರು ಪ್ರ ಶೆು ಯನ್ನು  ಕಳಿದು ರು.  ನಿಖರವಾದ 

ಸೈಟ್ ನೀೆಂದಣಿಯಾಗಿದ್ಯೇ ಎೆಂದ್ದ ಕಳಿದು ರು.  ನೀೆಂದಣಿಯಾಗಿಲಿ  ಎೆಂಬ ತಪುಪ  

ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು  ಸದನಕೆಕ  ಕಟ್ಟಟ ಗ ಅದ್ದ ಹಕುಕ ಚ್ಚಯ ತಿಯಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಬಂತ್ತ.  

ಅಲಿ  ಪ್ರಿಶ್ೀಲನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರು ಅೆಂದ್ದ ಏನ್ನ ಪ್ರ ಶೆು  ಕಳಿದು ರು, ಆ 

ನಿವೇಶನ ನೀೆಂದಣಿಯಾಗಿತ್ತು , ಅದನ್ನು  ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಒಪಿಪ ಕೆಂಡರು.  

ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದು  ಆ ಸೈಟು ಬಹಳ ಸಣಣ ದಾಗಿತ್ತು .  ಬ್ೆಂಗಳೂರಿನ ಬಿ.ಡಿ.ಎ. ವಾಯ ಪಿು ಯಳಗೆ 

ಒೆಂದ್ದ ಎಕರೆ ಕಾನವರ್ ಸೈಟನ್ನು  ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿದು ರು.  ಅೆಂದ್ದ ಇದು ೆಂತಹ ಕಮಿೀಷನರ್್ 

ಮತ್ತು  ಪ್ದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೇರಿಕೆಂಡು ಭರ ಷ್ಟಟ ಚಾರ ಮಾಡಿದು ರು.  ನಂತರ ನಾವು ಒತಾು ಯ 

ಮಾಡಿದ ಮೇಲ್ಲ ಅದನ್ನು  ವಾಪ್ಸ್ ಪ್ಡೆದ್ದಕೆಂಡಿದಾು ರೆ.  ಆದರೆ ಅೆಂದ್ಧನ ಒಬಬ  ಬಿ.ಡಿ.ಎ 

ಕಮಿೀಷನರ್್ ಮತ್ತು  ಬೇರೆಯವರು ಸೇರಿ ಒೆಂದ್ದ ಎಕರೆ ಸೈಟನ್ನು  ಇದ್ದವರೆಗೂ ಬಿ.ಡಿ.ಎ.ನಲಿ  

ಎಲಿ್ಕದರೂ ಮಾಡಿದಾು ರೆಯೇ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಲೇಔಟ್ನಲಿ  
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ಮಾಡಿದಾು ರೆಯೇ? ಆ ರಿೀತಿ ಬಹಳ ದೊಡಡ  ಅನಾಚಾರವನ್ನು , ಭರ ಷ್ಟಟ ಚಾರವನ್ನು  

ಮಾಡಿದವರ ಮೇಲ್ಲ ಇದ್ದವರೆಗೂ ಏನ್ನ ಕರ ಮವನ್ನು  ತ್ಗೆದ್ದಕೆಂಡಿದಾು ರೆ ಎನ್ನು ವುದನ್ನು  

ತಿಳಿಯಬಯಸುತ್ು ೀನೆ.  

ಶಿರ ೋ ಎರ್.ಟ್ಟ. ಸೋಮಶೇಖರ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರು 

ಕಳಿದ ಎಲಿ್ಕ  ಪ್ರ ಶೆು ಗಳಿಗೂ ಸಂಪೂಣವವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು   ಕಟಟ ದ್ು ೀನೆ.  ಬಿಡಿಎ 

ಎೆಂಪಿಾಯೀಸ್ ವಲ್ಫೇರ್್ ಅಸೀಸಿಯೇಷನ್ ಕನಾವಟಕ ಸಂಘಗಳ ನೀೆಂದಣಿ 

ಅಧಿನಿಯಮ 1960ರಡಿ ನೀೆಂದಣಿಯಾಗಿದ್.  ಹಿೆಂದ್ ಅದ್ದ ಸಹಕಾರ ಇಲ್ಕಖೆಯಲಿರಲಲಿ , 

ಕಂದಾಯ ಇಲ್ಕಖೆಯಲಿತ್ತು .  ಆಮೇಲ್ಲ ಮೂಲ ಬೈಲ್ಕಗೆ ಬಿಡಿಎ ನೌಕರರ ಕಿೆ ೀಮಾಭಿವೃದಿ್ಧ  

ಸಂಘವು ದ್ಧನಾೆಂಕ 08.8.2006ರಂದ್ದ ನೀೆಂದಣಿ ಮತ್ತು  ಮುದಾರ ೆಂಕ ಇಲ್ಕಖೆಯೆಂದ ಬೈಲ್ಕ 

ಅನ್ನಮೀದನೆಯನ್ನು  ಪ್ಡೆಯಲ್ಕಗಿದ್.  ನಮೆ  ಇಲ್ಕಖೆಗೆ ಬರುವುದಕ್ಕ ೆಂತ ಮುೆಂರ್ಚಯೇ 

ಅದ್ದ ನೀೆಂದಣಿಯಾಗಿದ್.  ಬೈಲ್ಕ ವನ್ನು  ಕೂಡ ಅವರು ತಿದ್ದು ಪ್ಡಿ ಮಾಡಿಕೆಂಡಿದಾು ರೆ.  

ಅಲಿ  ಸುಮಾರು 1,000 ಜನ ಸದಸಯ ರಿದಾು ರೆ.  ಬಿ.ಡಿ.ಎ.ನವರು 48 ಎಕರೆಯಲಿ  ಎರಡು 

ಎಕರೆಯನ್ನು  ಇದಕೆಕ  ಏನ್ನ ನೀೆಂದಣಿಯಾಗಿದ್ ಅದಕೆಕ  ಹಸಾು ೆಂತರ ಮಾಡಿದಾು ರೆ.  48 

ಎಕರೆಯಲಿ  42 ಎಕರೆ ಮಾತರ  ಹಸಾು ೆಂತರವಾಗಿದ್.  ಉಳಿದ ಐದ್ದ ಎಕರೆ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು , 

ಇನೂು  ಆಗಿಲಿ .  ಸುಮಾರು 01,47,31,823/- ರೂಪಾಯಗಳನ್ನು  ಸಂಘದವರು ಬ್ೆಂಗಳೂರು 

ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಪಾರ ಧಿಕಾರಕೆಕ  ಹಣವನ್ನು  ಕಟಟ ದಾು ರೆ.  ಪಿಾ ಯ ನ್ ಕೂಡ ಮಂಜೂರಾಗಿದ್.  

ನೀೆಂದಣಿಗೆ ಸೈಟನ್ನು  ಹಂಚ್ಚವ ಅಧಿಕಾರ ಇಲಿ .  ಆದರೆ ಅವರು ಅದನ್ನು  misguide 

ಮಾಡಿದಾು ರೆ.  ಗೃಹ ನಿಮಾವಣ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ಎೆಂದ್ದ ಸೇರಿಸಿ ಅದರಲಿ  ನೀೆಂದಣಿ 

ಮಾಡಿದಾು ರೆ.  ಅದಕೆಕ  ಇಲ್ಕಖೆ ಕೂಡ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿ ಇವರು ಮಾಡಿರುವುದ್ದ ತಪುಪ  ಎೆಂದ್ದ 

ಆರೀಪ್ ಮಾಡಿದಾು ರೆ.  ಆ ಸಂಘವನ್ನು  supersede ಮಾಡಿದ್ು ೀವ.  ಅಲಿಗೆ 

ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಯನ್ನು  ಕೂಡ ಹಾಕ್ದ್ು ೀವ.  ಬಿಡಿಎ.ನವರು ನೌಕರರಿಗೆ ಮತ್ತು  ಬೇರೆ 

ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಏನ್ನ ಕಟಟ ದಾು ರೆ ಅದ್ಲಿವೂ ಪೂಣವವಾಗಿ ತನಿಖೆಯಾಗಿದ್, ಲ್ಗೀಕಾಯುಕು  

ಕೂಡ ಅದನ್ನು  ತನಿಖೆ ಮಾಡಿದಾು ರೆ.  ಯಾರೀ 108 ಜನ ಸದಸಯ ರಿಗೆ ಸೈಟ್ 

ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿಲಿ  ಅವರು ಹೈಕೀಟ್ವಗೆ ಹೀಗಿದು ರು.  ಹೈಕೀಟ್ವ ಕೂಡ ಆದೇಶ 

ನಿೀಡಿದ್.  ಇನ್ನು  ಐದ್ದ ಎಕರೆ ಭೂಮಿ ಏನ್ನ ಸಂಘಕೆಕ  ಬರಬೇಕು, ಅದನ್ನು  ಬ್ೆಂಗಳೂರು 

ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಪಾರ ಧಿಕಾರದ್ಧೆಂದ ತ್ಗೆದ್ದ ಆ ಸಂಘಕೆಕ  ಹಸಾು ೆಂತರ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತು ದ್.  ಐದ್ದ 

ಎಕರೆಯಲಿ  ಲೇಔಟ್ ಮಾಡಿ ಉಳಿದಂತಹ ಸದಸಯ ರಿಗೆ ಅದನ್ನು  ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡುವ ಕರ ಮ 

ವಹಿಸಲ್ಕಗುತು ದ್.   ನಾವು ಶ್ರ ೀ ಲ್ಗೀಕಶ್ ಎೆಂಬ್ಬವವರನ್ನು  ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಯನಾು ಗಿ 
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ಅಲಿಗೆ ಹಾಕ್ದ್ು ವು.  ಅವರಿಗೆ ಬಡಿು ಯಾಗಿ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಹೀದಮೇಲ್ಲ ಇನು ಬಬ ರನ್ನು  ಅಲಿಗೆ 

ತನಿಖಧಿಕಾರಿಯನಾು ಗಿ ಹಾಕ್ದ್ು ೀವ.  ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರಿಗೆ ಇಷ್ಟಟ  ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು  

ಕಡುತಾು  ಇನೂು  ಏನಾದರೂ ಇದು ರೆ ನನು  ಗಮನಕೆಕ  ತರಬೇಕೆಂದ್ದ ತಿಳಿಸುತ್ು ೀನೆ.  

ಶಿರ ೋ ಆಯನೂರು ಮಂಜುರ್ನಥ್:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಸಂಘ ಯಾರಿಗೆ 

ನಿವೇಶನಗಳನ್ನು  ಹಂಚಿದ್ಯೀ ಆ ಸಂಘಕೆಕ  ಸಕಾವರಿ ಭೂಮಿ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರಲಲಿ .  

ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು  ಆಯನೂರು ಮಂಜುನಾಥ್ 

ಹೆಸರಿನಲಿ , ಆದರೆ ಹಂಚಿರುವುದ್ದ ಸೀಮಶೇಖರ್್ ಅವರ ಹೆಸರಿಗೆ ಎೆಂದ್ದ ಆದರೆ ಅದರ 

ಸಿೆಂಧುತಾ  ಹೇಗೆ? ಸಕಾವರ ಕಟಟ ದ್ದು  ಯಾರಿಗೆ, ಅದನ್ನು  ಯಾರು ಯಾರಿಗೆ ನೀೆಂದಣಿ 

ಮಾಡಿಕಟಟ ರು? ಅದನ್ನು  ಹಂಚ್ಚವ ಅಧಿಕಾರ ಹೇಗೆ ಬಂತ್ತ?  ಸಕಾವರ ಕಟಟ ದ್ದು  

ಸಕಾವರಿ ನೌಕರರ ಸಂಘಕೆಕ .  ವಲ್ಫೇರ್್ ಅಸೀಸಿಯೇಷನ್ಗೆ locus-standi ಹೇಗೆ ಬಂತ್ತ? 

ಅದನ್ನು  ಯಾರು ವಗಾವವಣೆ ಮಾಡಿಕಟಟ ರು? ಸಕಾವರಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು  ಒೆಂದ್ದ ಸಂಘ 

ಇನು ೆಂದ್ದ ಸಂಘಕೆಕ  ವಗಾವವಣೆ ಮಾಡಲು ಬರುತು ದ್ಯೇ? ಇಲಿ  ಬಹಳ ದೊಡಡ  

ಕಮವಕಾೆಂಡದ ಹಗರಣ ನಡೆದ್ಧದ್.  ಅದನ್ನು  ಮುಚಿಚ  ಹಾಕುವಂತಹ ಪ್ರ ಯತು  

ನಡೆಯುತು ದ್.  ಏಕೆೆಂದರೆ, ಬಿಡಿಎ ನೌಕರರ ಸಂಘ ಏನಿದ್ ಅಲಿರುವಂತಹ ನೌಕರರೇ ಈ 

ಸಂಘದ ಸದಸಯ ರು.  ಸಂಘದಲಿ  ಭರ ಷ್ಟಟ ಚಾರವನ್ನು  ಮಾಡುವುದ್ದ, ಅದನ್ನು  ಇಲಿ  ಬಂದ್ದ 

ಮುಚಿಚ  ಹಾಕ್ಕಳುು ವುದ್ದ.  ಇಲ್ಕಖೆಯಲಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೂ ಅವರೇ.   ಇಲಿ  ನೂರಾರು 

ಕೀಟ ರೂಪಾಯಗಳನ್ನು  ನ್ನೆಂಗಿ ಹಾಕುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಆಗಿದ್.  ನನು  ಮೂಲ 

ಪ್ರ ಶೆು ಯೇನೆೆಂದರೆ, ಸಕಾವರ ಇಷ್ಟಟ  ಜಮಿೀನನ್ನು  ಯಾವ ಸಂಘಕೆಕ  ಮಾಡಿಕಟಟ ತ್ತು  ಅದನ್ನು  

ಏತಕೆಕ  ಹಂಚ್ಲಲಿ ? ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಹಂಚ್ಚವಂತಹ ಅಧಿಕಾರ ಅವರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬಂತ್ತ?  

(ಮುೆಂದ್ದ) 

(843) 21-09-2021/ 11-20/ ಕೆಹೆಚ್-ಎಕೆ  

(ಸಭಾಪತ್ರಯವರ ಉಪಸಿಥ ತ್ರ) 

 ಶಿರ ೋ ಎರ್.ಟ್ಟ.ಸೋಮಶೇಖರ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಬಿಡಿಎ ಎೆಂಪಿಾಯಸ್ 

ವಲ್ಫೇರ್ ಅಸೀಸಿಯೇಷನ್ ಈ ಹೆಸರಿನಲಿಯೇ ಸಂಘ ನೀೆಂದಾವಣಿಯಾಗಿದ್. ಅದರ 

ಜೊತ್ಗೆ ಮೆಮೀರಾೆಂಡಮ್ ಆಫ್ ಅಸೀಸಿಯೇಷನ್ ಮತ್ತು  ಧ್ಯ ೀಯಯ ೀದ್ು ೀಶಗಳನಾ ಯ 

ಬೈಲ್ಕ ಕೂಡ ಅಮೆೆಂಡ್ಮೆೆಂಟ್ ಆಗಿದ್. ಬಿಡಿಎ ಎೆಂಪಿಾಯಸ್ ವಲ್ಫೇರ್ 
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ಅಸೀಸಿಯೇಷನ್ಗೆ ನಿವೇಶನ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡುವುದಕೆಕ  ಅವಕಾಶ ಇಲಿ . 

ಮೆಮೀರಾೆಂಡಮ್ ಆಫ್ ಅಸೀಸಿಯೇಷನ್ ಮತ್ತು  ಧ್ಯ ೀಯಯ ೀದ್ು ೀಶಗಳು ಏನಿವ, ಅದರಲಿ  

ನಿವೇಶನಗಳನ್ನು  ಹಂಚ್ಬಹುದ್ದ ಎನ್ನು ವಂತಹದು ನ್ನು  ಸೇರಿಸಿ, ರಿಜಿಸಟ ರ್್ನಲಿ  ಈ 

ಬೈಲ್ಕವನ್ನು  ಅಮೆೆಂಡ್ಮೆೆಂಟ್ ಮಾಡಿಕೆಂಡಿದಾು ರೆ. ಬಿಡಿಎ ಅಲ್ಕಟ್ಮೆೆಂಟ್ ಕೂಡ . . . 

 ಶಿರ ೋ ಆಯನೂರು ಮಂಜುರ್ನಥ್:- ಮಾನಯ  ಸಚಿವರೇ, ನನು  ಪ್ರ ಶೆು . 

 ಸಭಾಪತ್ರಯವರು:- ಮಾನಯ  ಸಚಿವರಾದ ಎಸ.ಟ.ಸೀಮಶೇಖರ್್ರವರೇ, ಅವರು 

ತಪುಪ  ಎೆಂದ್ದ ಹೇಳುತಿು ದಾು ರೆ.  

 ಶಿರ ೋ ಆಯನೂರು ಮಂಜುರ್ನಥ್:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಸಕಾವರ 45 ಎಕರೆ 

ಜಮಿೀನನ್ನು  ಯಾವ ಸಂಘಕೆಕ  ಕಟಟ ದ್, ಇದನ್ನು  ಯಾವ ಸಂಘ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿದ್? 

 ಶಿರ ೋ ಎರ್.ಟ್ಟ.ಸೋಮಶೇಖರ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಇದನ್ನು  ಸಕಾವರ 

ಕಟಟ ಲಿ . ಬ್ೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಪಾರ ಧಿಕಾರ ಅವರದೇ ಆದಂತಹ resolution ಮಾಡಿ, 

ಬಿಡಿಎ ಎೆಂಪಿಾಯಸ್ ವಲ್ಫೇರ್ ಅಸೀಸಿಯೇಷನ್ಗೆ ಕಟಟ ರುವಂತಹದಾು ಗಿದ್. ಅವರು 

ಅದನ್ನು  misguide ಮಾಡಿದಾು ರೆ ಎೆಂದ್ದ ಹೇಳಿ . . .  

 ಸಭಾಪತ್ರಯವರು:- ಮಾನಯ  ಸಚಿವರೇ, misguide ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿದು ರೆ, ಅವರ 

ಮೇಲ್ಲ ಕರ ಮ ತ್ಗೆದ್ದಕಳಿು .  

 ಶಿರ ೋ ಎರ್.ಟ್ಟ.ಸೋಮಶೇಖರ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಈಗಾಗಲೇ ಕರ ಮ 

ತ್ಗೆದ್ದಕಳು ಲ್ಕಗಿದ್.  

ಶಿರ ೋ ಆಯನೂರು ಮಂಜುರ್ನಥ್:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ನನು  contention 

ಇಲಿ್ಲೀ ಇದ್. ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ದಾಖಲ್ಲಯನ್ನು  ತರಿಸಿಕಳು ಲ. ಕನಾವಟಕ ರಾಜಯ  ಸಕಾವರ ಈ 

ಭೂಮಿಯನ್ನು  ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿದ್. ನಂತರ ಬಿಡಿಎ ರವರು ಅವರಿಗೆ ಕಟಟ ದಾು ರೆ.  ಸಕಾವರ 

ಸುವಣವ ಕನಾವಟಕದ ಹೆಸರಿನಲಿ  ನೌಕರರಿಗೆ ಕಡುವುದಕಕ ೀಸಕ ರ 45 ಎಕರೆ 

ಭೂಮಿಯನ್ನು  ಯಾವ ಸಂಘಕೆಕ  ಕಟಟ ದ್ದು , ಇದನ್ನು  ಯಾವ ಸಂಘದವರು ವಿತರಣೆ 

ಮಾಡಿದಾು ರೆ? ಎನ್ನು ವ ಪ್ರ ಶೆು ಗೆ ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ಬಿಡಿಎ ರವರು ಕಟಟ ದಾು ರೆ ಎೆಂದ್ದ 

ಹೇಳಿದಾು ರೆ. ಬಿಡಿಎರವರು ಕಡಬೇಕೆೆಂದ್ದ ಸಕಾವರ ಒೆಂದ್ದ ಆದೇಶವನ್ನು  

ಮಾಡಿದ್ಯಲಿವೇ, ಅದರ ಮಾಹಿತಿ ಮಾನಯ  ಸಚಿವರ ಹತಿು ರ ಇದು ರೆ ಹೇಳಲ. ಇಲಿದ್ಧದು ರೆ 

ತಪುಪ  ತಪಾಪ ಗಿ ಹೇಳಿ ಸದಸಯ ನ ಹಕಕ ನ್ನು  ಚ್ಚಯ ತಿ ಮಾಡುವುದ್ದ ಬೇಡ.  
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ಶಿರ ೋ ಎರ್.ಟ್ಟ.ಸೋಮಶೇಖರ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ನಾನ್ನ ತಪಾಪ ಗಿ ಏನ್ನ 

ಹೇಳುತಿು ಲಿ . ನನಗೆ ಇರುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು  ಸದಯ ದಲಿಯೇ ತರಿಸಿ ಅವರಿಗೆ 

ಒದಗಿಸುತ್ು ೀನೆ.   

ಸಭಾಪತ್ರಯವರು:- ಮಾನಯ  ಸಚಿವರೇ, ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರು ಕಳಿರುವಂತಹ  

ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು  ತರಿಸಿಕಡಿ.  

ಶಿರ ೋ ಆಯನೂರು ಮಂಜುರ್ನಥ್:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನಯ  ಸಚಿವರ 

ಉತು ರದ್ಧೆಂದ ನನಗೆ ತೃಪಿು ಯಾಗಿಲಿ . ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಸಂದಭವದಲಿ  ಚ್ರ್ಚವಗೆ 

ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕಡಿ.  

ಸಭಾಪತ್ರಯವರು:- ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರಾದ ಆಯನೂರು ಮಂಜುನಾಥ್ರವರೇ, 

ತಾವು ಪ್ತರ ವನ್ನು  ಕಡಿ. ನಂತರ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕಡುತ್ು ೀನೆ.  
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ಪರ ಶ್ನು  ಸಂಖೆಾ : 1029 

(ಉತ್ು ರವನುು  ಲಗತ್ರು ಸಲಾಗದೆ) 

ಶಿರ ೋ ಬಿ.ಎೊಂ.ಫಾರುಖ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು 

ಬಹುತೇಕವಾಗಿ ಉತು ರಗಳನ್ನು  ಕಟಟ ದಾು ರೆ. ಈ ಬಾರಿ ಇವರು ಕಟಟ ರುವಂತಹ ಉತು ರ 

ರ್ಚನಾು ಗಿದ್.  He has agreed that the total project is a failure ಮತ್ತು  ನಾವಲಿ್ಕ  revamp 

ಮಾಡುತ್ು ೀವ. ಮನೆು ಯ ದ್ಧವಸ ಉಳಾು ಲ ನಗರದ ಬಗೆಗ  ಬಹಳ ದೊಡಡ  ಚ್ರ್ಚವಯಾಯತ್ತ. 

ಸುರತಕ ಲ್ ವಲಯದಲಿ  ಆಗಿರುವಂತಹ ಪಾರ ಜ್ಞಕ್ಟ ್ ಉಳಾು ಲ ನಗರದಲಿಯೂ ಆಗುತಿು ದ್. ಹಳೇ 

ಅೆಂಗಡಿ, ಮುಲಕ  ಆ ಭಾಗದಲಿಯೂ ಇದೇ ರಿೀತಿಯಾದರೆ ಹೇಗೆ? ಸುರತಕ ಲ್ ನಗರ ಒೆಂದ್ದ 

ಪಾರ ಮುಖಯ ತ್ಯರುವ ಒೆಂದ್ದ ಪ್ರ ವಾಸಿ ತಾಣ. ಅಲಿ  ಒೆಂದ್ದ ಕಡಲ ಕ್ನಾರೆಯಲಿ  ಬಂಡೆಯ 

ಮೇಲ್ಲ ಸದಾಶ್ವ ದೇವಸಿಾನ ಇದ್. ಬಹಳಷ್ಟಟ  ಪ್ರ ವಾಸಿಗರು ಬರುತಾು ರೆ. ಅಲಿ  ಎನ.ಐ.ಟ.ಕೆ., 

ಕಾಲೇಜು ಇದ್. ಆ ಸಿ ಳದಲಿ  ಬರುವ ದ್ದನಾವತದ್ಧೆಂದ ಎಲಿರೂ ವಲಸೆ ಹೀಗುತಿು ದಾು ರೆ.  

ತಮಗೆ ಮನೆು ಯ ದ್ಧವಸ ಇದರ ಫೀಟೀ ಕೂಡ ಕಟಟ ದ್ು ೀನೆ. ಇದರ ಬಗೆಗ  ಸಾಕಷ್ಟಟ  

ಚ್ರ್ಚವ ಮಾಡಿದ್ು ೀವ. ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ಮುೆಂದ್ಧನ ಗುರುವಾರ ಮಧಾಯ ಹು  12 ಗಂಟೆಗೆ 

ಮಂಗಳೂರು ಭಾಗದ ಎಲಿ್ಕ  ಪ್ರ ಶೆು ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ ಒೆಂದ್ದ ಸಭೆಯನ್ನು  

ಕರೆಯುವಂತಹ ಕಾಯವಕರ ಮವನ್ನು  ಇಟುಟ ಕೆಂಡಿದಾು ರೆ. ನನು  ಒೆಂದ್ದ ಸಣಣ  ಪ್ರ ಶೆು  

ಏನೆೆಂದರೆ, ಟ್ಟರಿಸಂನಿೆಂದ ಬಹಳ ಪ್ರಿಣಾಮ ಬಿೀರುತಿು ದ್. ಏಕೆೆಂದರೆ, ಗೀವಾ ಒೆಂದ್ದ ಸಣಣ  

ರಾಜಯ ವಾಗಿದ್ದು , ಅಲಿ  ಟ್ಟರಿಸಂನಿೆಂದ ಬಜ್ಞಟ್ನ ಶೇಕಡ 42 ರಷ್ಟಟ  ಆದಾಯ ಬರುತು ದ್. 

ನಮೆ  ಕನಾವಟಕ ಇಷ್ಟಟ  ದೊಡಡ  ರಾಜಯ ವಾಗಿದು ರೂ ಕೂಡ, ಇಷ್ಟಟ  ಪ್ರ ವಾಸಿ ತಾಣಗಳು 

ಇದು ರೂ ನಮೆ  ಬಜ್ಞಟ್ನ ಶೇಕಡ 2 ರಷ್ಟಟ  ಆದಾಯ ಬರುತು ದ್. ಇದಕೆಕ  ಕಾರಣವೇನೆೆಂದರೆ, 

ಕಲುಷ್ಠತ, environment issue ಮತ್ತು  ಮಾನಯ  ಸಚಿವರಲಿ  ಇನು ೆಂದ್ದ ವಿನಂತಿಯೇನೆೆಂದರೆ, 

ಈ ಎಲಿ್ಕ  ಪಾರ ಜ್ಞಕ್ಟ ್ಗಳನ್ನು  ಮಾಡುವಾಗ, ಸುರತಕ ಲ್ನಲಿ  revamp ಮಾಡುವಾಗ, ತಾವು 

Environmental Impact Study ಮತ್ತು  Coastal Zone Management Authority ಅದರ 

ಅನ್ನಮತಿ ಮತ್ತು  public hearing ಮಾಡಿ, ಇೆಂತಹ ಯೀಜನೆಗೆ ಕೈಹಾಕಬೇಕು. ಏಕೆೆಂದರೆ, it 

will be unnecessary waste of money.  ಇದ್ಲಿ್ಕ  ಒೆಂದ್ದ ರಿೀತಿಯಲಿ  ಕಳೆು  

ಒಡೆಯುವಂತಹ ರಿೀತಿಯಾಗುತು ದ್. ಮಾನಯ  ಸಚಿವರಲಿ  ಮತು ೆಂದ್ದ ವಿನಂತಿಯೇನೆೆಂದರೆ, 

ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ಗುರುವಾರ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಒೆಂದ್ದ ಸಭೆಯನ್ನು  ಕರೆದ್ಧದಾು ರೆಯಲಿವೇ, ಆ 

ಸಭೆಯಲಿ  ಹಲವಾರು ಇಲ್ಕಖೆಗಳು ಬರುತು ದ್. ಮುಖಯ ವಾಗಿ Industries Minister, Home 

Minister ಮತ್ತು  Urban Development Minister ರವರ role ಬರುತಿು ದ್. ಹಾಗೆಯೇ ಯುಜಿಡಿಗೆ 
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ಸಂಬಂಧಪ್ಟಟ  ನಗರಾಭಿವೃದಿ್ಧ  ಇಲ್ಕಖೆಯವರ ಪಾತರ  ಬರುತಿು ದ್. ಹಾಗೆಯೇ ಪ್ರಿಸರಕೆಕ  

ಸಂಬಂಧಪ್ಟಟ  ಇಲ್ಕಖೆಯವರ ಪಾತರ  ಬರುತಿು ದ್.  

ಶಿರ ೋ ಬಿ.ಎ.ಬಸವರಾಜ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, . . .  

ಶಿರ ೋ ಬಿ.ಎೊಂ.ಫಾರುಖ :- ಮಾನಯ  ಸಚಿವರೇ ಒೆಂದ್ದ ನಿಮಿಷ. ಇದರಲಿ  

ರಾಜಕ್ೀಯವನ್ನು  ಬ್ರೆಸದೇ, ಇದ್ದ ಪ್ಕಿಾತಿೀತವಾಗಿ ನಡೆಯಲ. ಇಲಿ  ಎಲಿ್ಕ  ಖತ್ಗಳು 

ಇರುವುದರಿೆಂದ, ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರ ಅಧಯ ಕ್ಷತ್ಯಲಿ  ಈ ಸಭೆಯನ್ನು  ಮಾಡಿ, ಏನೇನ್ನ 

ಪ್ರಿಹಾರವನ್ನು  ಕಡಬೇಕೆೆಂದ್ದ ಚ್ರ್ಚವ ಮಾಡೀಣ. ಇದ್ದ ಒೆಂದೊೆಂದ್ದ ಪ್ಕಿಾತಿೀತವಾಗಿ 

ಇರಲ. ನಾವಲಿರೂ ಸೇರಿ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗವನ್ನು  ಉಳಿಸೀಣ. ದಯವಿಟುಟ  ತಮೆ  

ಅಧಯ ಕ್ಷತ್ಯಲಿ  ಇದನ್ನು  ಮಾಡಬೇಕೆೆಂದ್ದ ಹೇಳುತ್ು ೀನೆ. 

ಶಿರ ೋ ಬಿ.ಎ.ಬಸವರಾಜ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮನೆು ಯ ದ್ಧವಸ 

ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ವಾಯ ಪಿು ಯಲಿ  ಇರುವಂತಹ ಸಮಸೆಯ ಗಳ ಬಗೆಗ  ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರು ಒೆಂದ್ದ 

ಸಭೆಯನ್ನು  ಕರೆಯಬೇಕೆೆಂದ್ದ ಸೂಚ್ನೆ ಕಟಟ ರುವುದಕೆಕ  ನಾನ್ನ ಗುರುವಾರ 12.30 ಗಂಟೆಗೆ 

ಸಭೆಯನ್ನು  ನಿಗದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ು ೀನೆ. ಸುರತಕ ಲ್ ನಗರದಲಿ  ಮಳೆಯ ನಿೀರು ರಸೆು ಯಲಿ  

ಹರಿದ್ದಹೀಗುತಿು ದ್ ಎನ್ನು ವ ಮಾತನ್ನು  ಎಲಿ್ಕ  ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರುಗಳು ಎತಿು ದಾು ರೆ. ಇವತ್ತು  

ಆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು  ಕೈಗೆತಿು ಕೆಂಡಿದ್ು ೀವ. ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು  ಕೈಗೆತಿು ಕೆಂಡು ಸುಮಾರು . .  

ಸಭಾಪತ್ರಯವರು:- ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಚಿವರನ್ನು  ಕರೆಯಬೇಕೆೆಂದ್ದ 

ಹೇಳುತಿು ದಾು ರೆಯಲಿವೇ.  

ಶಿರ ೋ ಬಿ.ಎ.ಬಸವರಾಜ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಚಿವರನ್ನು  

ಕರೆಯುವುದಕೆಕ  ಸಾಧಯ ವಾಗುವುದ್ಧಲಿ . ನಾನೇನ್ನ ಮುಖಯ ಮಂತಿರ  ಅಲಿ . ನಾನ್ನ ಒಬಬ  ಸಚಿವ. 

ನನು  ಇಲ್ಕಖೆಯ ವಾಯ ಪಿು ಗೆ ಒಳಪ್ಡುವಂತಹ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಬಗೆಗ  . . .  

ಶಿರ ೋ ಬಿ.ಎೊಂ.ಫಾರುಖ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ನಾನ್ನ ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರ 

ಪಿೀಠದ ಮುಖೆಂತರ ಈ ಸಭೆಯಾಗಲ ಎೆಂದ್ದ ಹೇಳುತಿು ದ್ು ೀನೆ.  

ಸಭಾಪತ್ರಯವರು:- ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರಾದ ಬಿ.ಎೆಂ.ಫಾರುಖ್್ರವರೇ, ಒೆಂದ್ದ ನಿಮಿಷ. 

ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ಹೇಳಲ.  
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ಶಿರ ೋ ಬಿ.ಎ.ಬಸವರಾಜ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ನಾನ್ನ ನನು  ಇಲ್ಕಖೆಯ 

ವಾಯ ಪಿು ಯಲಿ  ಬರುವ ಜನರಿಗೆ ತೆಂದರೆಯಾಗಿರುವಂತಹ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು  ಮಾಡುವುದಕೆಕ  

ನಾನ್ನ ಬದಿನಾಗಿದ್ು ೀನೆ ಮತ್ತು  ಈ ರಿೀತಿ ನಮಗೆ ಸಮಸೆಯ ಯಾಗುತಿು ದ್ ಎೆಂದ್ದ ಮಾನಯ  

ಸದಸಯ ರು ಹೇಳಿದಾು ರೆ. ಅದಕೆಕ  ಪ್ರಿಹಾರವನ್ನು  ಕಂಡುಕಳುು ವಂತಹದ್ದು , ಅಲಿನ 

ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಸಕಾವರದ್ಧೆಂದ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕಯವಗಳನ್ನು  ಒದಗಿಸಿಕಡುವಂತಹ 

ಕೆಲಸವನ್ನು  ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಮಾಡುತ್ು ೀನೆ. ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರು ಸುರತಕ ಲ್ ನಗರದ ಬಗೆಗ  

ಏನ್ನ ಹೇಳಿದಾು ರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಅಲಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಚಾಲನೆಯನ್ನು  ಕಟಟ ದ್ು ೀವ. ಒಟುಟ  

ಸುಮಾರು 29.17 ಕ್.ಮಿೀವರೆಗೆ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಅಳವಡಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು . ಅದರಲಿ  ಈಗಾಗಲೇ 

ಸುಮಾರು 20.79 ಕ್.ಮಿೀವರೆಗೆ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಅಳವಡಿಸಿರುವುದನ್ನು  ಮುಗಿಸುತ್ು ೀವ. 1492 

ಸಂಖೆಯ  ಹಸ ಆರ್್ಸಿಸಿ ಮಾಯ ನ್ಹೀಲ್ಗಳನ್ನು  ನಿಮಾವಣ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು . ಅದರಲಿ  

1245 ಸಂಖೆಯ  ಹಸ ಆರ್್ಸಿಸಿ ಮಾಯ ನ್ಹೀಲ್ಗಳ ನಿಮಾವಣ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು  

ಮುಗಿಸಿದ್ು ೀವ. ಡಿಸೆೆಂಬರ್್ ಅೆಂತಯ ದೊಳಗೆ ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು  ಸಂಪೂಣವವಾಗಿ 

ಮುಗಿಸುವಂತಹ ಮಾತನ್ನು  ಹೇಳಿದ್ು ೀನೆ. ಸದನದಲಿ  ಉತು ರ ಕಡುವಂತಹ 

ಸಂದಭವದಲಿಯೂ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ು ೀನೆ. ನಾನ್ನ ನನು  ಇಲ್ಕಖೆಯ ಎಲಿ್ಕ  ಅಧಿಕಾರಿಗಳ 

ಜೊತ್ ಸುರತಕ ಲ್ ಮತ್ತು  ಉಲಿ್ಕಳ ಎರಡು ನಗರಗಳಿಗೂ ಭೇಟ ಕಡುತ್ು ೀನೆ. ಮಾನಯ  

ಸದಸಯ ರು ಸಾವವಜನಿಕವಾಗಿ ತೆಂದರೆಯಾಗುತಿು ರುವ ಬಗೆಗ  ಹೇಳಿದಾು ರೆ. ನಾನ್ನ ಎರಡು 

ಜಾಗಗಳಿಗೂ ಭೇಟಕಟುಟ  ಅಲಿರುವಂತಹ ಸಮಸೆಯ ಯನ್ನು  ಬಗೆಹರಿಸುವಂತಹ 

ಕೆಲಸವನ್ನು  ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಮಾಡುತ್ು ೀನೆ ಎನ್ನು ವ ಮಾತನ್ನು  ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರಿಗೆ ತಮೆ  

ಮುಖೆಂತರ ಹೇಳಬಯಸುತ್ು ೀನೆ. 

ಶಿರ ೋ ಬಿ.ಎೊಂ.ಫಾರುಖ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ಕರಾವಳಿ 

beach ಗಳು ಇದ್. ಇದ್ದ ಯು.ಜಿ.ಡಿ., ಸಮಸೆಯ . ಏಕೆೆಂದರೆ, unscientific way ನಲಿ  ಮಾಡಿ ಈ 

ರಿೀತಿಯಾಗಿದ್ ಎೆಂದ್ದ ತಾವು ಒಪಿಪ ಕಳುು ತಿು ೀರಾ.  

ಶಿರ ೋ ಬಿ.ಎ.ಬಸವರಾಜ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಈ ಕಾಮಗಾರಿ 2006ನೇ 

ಸಾಲನಲಿ  ಆಗಿರುವಂತಹದ್ದು . ಈ ಸಂದಭವದಲಿ  ನಾವು ಅತಾಯ ಧುನಿಕ ವಯ ವಸಿೆ ಗಳನ್ನು  

ಕಲಪ ಸುತಿು ದ್ು ೀವ.  
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ಶಿರ ೋ ಎರ್.ಎಲ.ಭೋಜೇಗೌಡ (ಶಿಕ್ಷಕರ ಕಿೆೋತ್ರ ):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಇಡಿೀ 

ರಾಜಯ ದಲಿ , ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಒಬಬ ನೇ ಗುತಿು ಗೆದಾರರು. ಅವನ್ನ ಹೈದರಾಬಾದ್ನವನ್ನ. 

ಅವನನ್ನು  ಹುಡುಕುವುದಕೆಕ  ಸಾಧಯ ವೇ ಇಲಿ .  

(ಗೊಂದಲ) 

ಶಿರ ೋ ಬಿ.ಎ.ಬಸವರಾಜ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, . . .  

ಸಭಾಪತ್ರಯವರು:- ಮಾನಯ  ಎಸ.ಎಲ.ಭೀಜೇಗೌಡರವರೇ, ತಾವು ಈ 

ರಿೀತಿಯ್ಕಲಿ್ಕ  ಹೇಳಬೇಡಿ.  

(ಗೊಂದಲ) 

ಶಿರ ೋ ಬಿ.ಎೊಂ.ಫಾರುಖ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, . . . 

ಸಭಾಪತ್ರಯವರು:- ಮಾನಯ  ಬಿ.ಎೆಂ.ಫಾರುಖ್್ರವರೇ ಒೆಂದ್ದ ನಿಮಿಷ. 

(ಗೊಂದಲ) 

ಶಿರ ೋ ಬಿ.ಎ.ಬಸವರಾಜ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ನಾನ್ನ 3 ಜನ ಎೆಂದ್ದ 

ಹೇಳುತಿು ಲಿ .  

ಸಭಾಪತ್ರಯವರು:- ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರೇ ಒೆಂದ್ದ ನಿಮಿಷ. ಇದರ ಬಗೆಗ  ಹೇಳುತ್ು ೀನೆ. 

ಶಿರ ೋ ಬಿ.ಎ.ಬಸವರಾಜ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ನಾನೇನ್ನ ಹೇಳುತಿು ದ್ು ೀನೆೆಂದರೆ, 

ಇವತ್ತು  ಆಧುನಿಕ ಯುಗದಲಿ  ನಾವು ತಂತರ ಜಾಾ ನವನ್ನು  ಉತು ಮಪ್ಡಿಸುವಂತಹ 

ಕೆಲಸವನ್ನು  ಮಾಡುತಿು ದ್ು ೀವ. ಎಲಿಯೂ ಕೂಡ ಈ ರಿೀತಿಯ ಸಮಸೆಯ ಯಾಗಬಾರದ್ನ್ನು ವ 

ದೃಷ್ಠಟ ಯೆಂದ ಅನೇಕ ನಿಧಾವರಗಳನ್ನು  ಸಕಾವರ ತ್ಗೆದ್ದಕಳುು ತಿು ದ್. ಹಾಗಾಗಿ ಮಾನಯ  

ಸದಸಯ ರು ಹೇಳಿರುವ ವಿಚಾರದ ಬಗೆಗ  ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಾನ್ನ ಒಬಬ  ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಕೆಯ 

ಸದಸಯ ನಾಗಿ ಎಲಿ್ಗೀ ಒೆಂದ್ದ ಕಡೆ ನೀವಿನ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದ್. ಆದರೆ, ಈ ರಿೀತಿ 

ಆಗಬಾರದ್ಧತ್ತು . ಮುೆಂದ್ಧನ ದ್ಧನಗಳಲಿ  ಈ ರಿೀತಿಯಾಗದೇ ಇರುವ ಹಾಗೆ ಸಕಾವರ 

ಎಚ್ಚ ರಿಕೆಯೆಂದ ಕರ ಮ ವಹಿಸುತು ದ್.  

ಶಿರ ೋ ಬಿ.ಎೊಂ.ಫಾರುಖ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, . . . 
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ಸಭಾಪತ್ರಯವರು:- ಮಾನಯ  ಬಿ.ಎೆಂ.ಫಾರುಖ್್ರವರೇ, ಒೆಂದ್ದ ನಿಮಿಷ. ನಾನ್ನ 

ಹೇಳುವುದನ್ನು  ಕಳಿ.  

ಶಿರ ೋ ಬಿ.ಎೊಂ.ಫಾರುಖ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ತಮೆ  ಹತಿು ರ ಒೆಂದ್ದ ಮನವಿ 

ಮಾಡುತ್ು ೀನೆ.  

ಸಭಾಪತ್ರಯವರು:- ಮಾನಯ  ಬಿ.ಎೆಂ.ಫಾರುಖ್್ರವರೇ, ನಾನ್ನ ಹೇಳುವುದನ್ನು   ತಾವು 

ಕಳುವುದೇ ಇಲಿ . ಈಗ ಅವರು ಅವರ ಇಲ್ಕಖೆಯನ್ನು  ಭದರ ತ್ಯೆಂದ ನಡೆಸುವುದ್ದ ಅವರ 

ಜವಬಾು ರಿ. ತಾವು ಬೇರೆ ಇಲ್ಕಖೆಯ ಬಗೆಗ  ಹೇಳಿದ್ಧು ೀರಲಿವೇ, ನಾನ್ನ ತಮೆ  ಪ್ರ ಶೆು ಯನ್ನು  

ನೀಡಿ ಹೇಳುತಿು ದ್ು ೀನೆ. ಸಾಧಯ ವಾದರೆ, ಬೇರೆ ಸಚಿವರನ್ನು  ಕರೆಸುವುದಕೆಕ  ಪ್ರ ಯತು  

ಮಾಡುತ್ು ೀನೆ. 

ಶಿರ ೋ ಬಿ.ಎ.ಬಸವರಾಜ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, . . . 

ಶಿರ ೋ ಬಿ.ಎೊಂ.ಫಾರುಖ:- ಮಾನಯ  ಸಚಿವರೇ ಒೆಂದ್ದ ನಿಮಿಷ. ಇದರಲಿ  ಏನಾಗಿದ್ 

ಎೆಂದರೆ, ಇದಕೆಕ  comprehensive scheme workout ಮಾಡಬೇಕಾಗುತು ದ್. ಈ ಸಭೆಗೆ ತಜ್ಞರು 

ಬೇಕಾಗುತು ದ್.  

ಸಭಾಪತ್ರಯವರು:- ಮಾನಯ  ಬಿ.ಎೆಂ.ಫಾರುಖ್್ರವರೇ, ಆ ರಿೀತಿ ಅಲಿ . ಇದರ ಬಗೆಗ  

ತಾವು ತಿಳಿದ್ದಕಳು ಬೇಕು.  

ಶಿರ ೋ ಬಿ.ಎೊಂ.ಫಾರುಖ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಎಲಿ್ಕ  ರಾಜಕ್ೀಯ ಪ್ಕ್ಷದವರು, 

ಎಲಿ್ಕ  ಶ್ಲಸಕರು, ಜನಪ್ರ ತಿನಿಧಿಗಳು ಇರಬೇಕು. ನಾನ್ನ ಯು.ಜಿ.ಡಿ., ಬಗೆಗ  ಮಾತರ  ಹೇಳುತಿು ಲಿ .  

ಶಿರ ೋ ಬಿ.ಎ.ಬಸವರಾಜ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ನಮೆ  ಇಲ್ಕಖೆಯ ಹಿರಿಯ 

ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನನು  ಇಲ್ಕಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪ್ಟಟ  ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಏನಿವಯೀ, ಅದಕೆಕ  ಯಾರು 

ತಜ್ಞರು ಇದಾು ರೆ. ಎಲಿರನೂು  ಕೂಡ ಆ ಸಭೆಗೆ ಬರುವುದಕೆಕ  ಹೇಳಿದ್ು ೀನೆ. ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರಿಗೂ 

ಕೂಡ ಆಹಾಾ ನವನ್ನು  ನಿೀಡಿದ್ು ೀನೆ. ಗುರುವಾರ ಮಧಾಯ ಹು  12.30 ಗಂಟೆಗೆ ಸಭೆಯನ್ನು  

ಏಪ್ವಡಿಸಲ್ಕಗಿದ್.  

ಶಿರ ೋ ಬಿ.ಎೊಂ.ಫಾರುಖ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯ 

ಗುತಿು ಗೆದಾರರನ್ನು  ಸಹ ಕರೆಯಸಿ. ಆ ಗುತಿು ಗೆದಾರರು ಸಹ ಬರಬೇಕು. ಅವರು 
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ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಕಳಪ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಇದ್ಯಲಿವೇ, ಎಲಿ್ಕ  equipment ಕೂಡ damage 

ಆಗಿದ್. 

ಶಿರ ೋ ಬಿ.ಎ.ಬಸವರಾಜ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಗುತಿು ಗೆದಾರರನ್ನು  ಸಹ ಸಭೆಗೆ 

ಕರೆಸುತ್ು ೀವ. 

ಸಭಾಪತ್ರಯವರು:- ಈ ವಿಚಾರಕೆಕ  ಸಂಬಂಧಪ್ಟಟ  ಎಲಿರನೂು  ಸಭೆಗೆ 

ಕರೆಸಬೇಕೆೆಂದ್ದ ಹೇಳಿದ್ು ೀನೆ. ಅವರು ಕೂಡ ಎಲಿರನೂು  ಕರೆಯುತಾು ರೆ.  
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ಪರ ಶ್ನು  ಸಂಖೆಾ : 995 

(ಉತ್ು ರವನುು  ಲಗತ್ರು ಸಲಾಗದೆ) 

ಶಿರ ೋ ಕೆ.ಪರ ತ್ಯಪಚಂದರ  ಶ್ನಟಿ್ಟ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ನನು  ಪ್ರ ಶೆು ಗೆ ಮಾನಯ  

ಸಚಿವರು ಕನಾವಟಕ ನಗರ ನಿೀರು ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು  ಒಳಚ್ರಂಡಿ ಮಂಡಳಿಯವರ 

ಪ್ರ ಸಾು ವನೆಯಂತ್ ತಗಿಗ ನ ಪ್ರ ದೇಶದಲಿ  ಸಂಗರ ಹವಾಗುವ ತಾಯ ಜಯ  ನಿೀರನ್ನು  ಪಂಪ್ ಮಾಡಲು 

ಅನ್ನಕೂಲವಾಗುವಂತ್ ತೇವಬಾವಿ ನಿಮಿವಸಲು (ವಟ್ವಲ) ಖಸಗಿ ಸಿ ಳವನ್ನು  ಗುರುತಿಸಿ 

ಮಂಡಳಿಯವರಿಗೆ ಹಸಾು ೆಂತರಿಸಲ್ಕಗಿರುತು ದ್ ಎನ್ನು ವ ಉತು ರವನ್ನು  ಕಟಟ ದಾು ರೆ. 

ಎರಡನೆಯದಾಗಿ, ಇದರ ನಿಮಾವಣಕೆಕ  ಸಾವವಜನಿಕರ ಆಕಿೆೀಪ್ವಿದ್ಯೇ ಎೆಂಬ ಪ್ರ ಶೆು ಯನ್ನು  

ಮಾನಯ  ಸಚಿವರಲಿ  ಕಳಿದ್ು ೀನೆ. ಇದಕೆಕ  ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ಸಾವವಜನಿಕ ಆಕಿೆೀಪ್ ಇದ್ ಎೆಂದ್ದ 

ಉತು ರದಲಿ  ತಿಳಿಸಿದಾು ರೆ.  

(ಮುೆಂದ್ದ) 

(844)/21-9-2021/11-30/(ಎಲ್ಎೆಂ)ಎಸ ಪಿ ಆರ್/ಆರ್್ಎನ 

 ಶಿರ ೋ ಕೆ.ಪರ ತ್ಯಪಚಂದರ  ಶ್ನಟಿ್ಟ (ಮುೆಂದ್ದ):- 

 ಸಾವವಜನಿಕ ಆಕಿೆೀಪ್ಣೆಯನ್ನು  ಬಹುಮತದ್ಧೆಂದ ತಿೀಮಾವನ ಮಾಡುತಿು ೀರಾ? ಇದಕೆಕ  

ಯಾವ  ವಿಧಾನವನ್ನು  ಅನ್ನಸರಿಸುತಿು ೀರಿ? ದಾರಿ ಇಲಿದ್ ಇರುವ ನಿವೇಶನವನ್ನು  

ಗುರುತಿಸಲು ವಯ ವಸಿಿ ತವಾಗಿ ಪಿಾ ಯ ನ್ ಮಾಡಿದಾು ರೆ. ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಆಗುವುದ್ಧಲಿ , ತಾವ 

ತ್ಗೆದ್ದಕಳು ಲು ಅವಕಾಶವಾಗುತು ದ್ ಎನ್ನು ವ ಉದ್ು ೀಶವೇನಾದರೂ ಇದ್ಯೇ?  ಉತು ರದಲಿ  

ಈ ಮೇಲನ ನಿವೇಶನಗಳ ನಕಿೆಯನ್ನು  ತಾಲಿ್ಲಕು ಸವವಯರ್್ರಿೆಂದ  ತಯಾರಿಸಿದ್ದು , ಸದರಿ 

ನಕಿೆಯನ್ನು  ಲಗತಿು ಸಲ್ಕಗಿದ್ ಎೆಂದ್ದ ಹೇಳಿದಾು ರೆ. ಆದರೆ ಲಗತಿು ಸಿರುವುದ್ಧಲಿ . 

ಮುೆಂದ್ದವರೆದ್ದ ಸದರಿ ನಿವೇಶನಕೆಕ  ಸಂಪ್ಕವ ರಸೆು  ಇದ್ದು , ಭೂಪ್ರಿವತಿವತ ಜಮಿೀನಿನ  

ನಕಿೆಯಲಿ   ಕಾಣಿಸಿರುವಂತ್ ಸಿ ಳದಲಿ  ಮಾಮೂಲು ರಸೆು  ಇರುತು ದ್ ಎೆಂದ್ದ ಹೇಳದಾು ರೆ 

ಅದಕೆಕ  ಯಾವುದ್ ದಾಖಲ್ಲಯನ್ನು   ಕಟಟ ರುವುದ್ಧಲಿ . ಇವುಗಳ ಬಗೆಗ  clarification ಕಡಿ. 

      ಶಿರ ೋ ಬಿ.ಎ.ಬಸವರಾಜ(ಬೈರತ್ರ):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಗಳೆ,  ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರು 

ಕುೆಂದಾಪುರ ಪುರಸಭಾ ವಾಯ ಪಿು ಯ ೮ನೇ ವಾಡಿವನಲಿ  ತಾಯ ಜಯ  ನಿೀರು ಸಂಸಕ ರಣಾ 

ಘಟಕವನ್ನು  ನಿಮಿವಸಲ್ಕಗುತು ಯೇ ಎೆಂದ್ದ ಕಳಿದಾು ರೆ. ಆದರೆ ಸದಯ ಕೆಕ  ಸಕಾವರದಲಿ  ಈ 

ರಿೀತಿಯ ಯಾವುದೇ ಪ್ರ ಸಾು ವನೆ ಇರುವುದ್ಧಲಿ . ಇದಕಾಕ ಗಿ ಜಮಿೀನಿನನ್ನು  
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ತ್ಗೆದ್ದಕಳು ಲ್ಕಗಿದ್ಯೇ ಎೆಂದ್ದ ಕಳಿದಾು ರೆ. ಸುಮಾರು ೨೬ ಸೆೆಂಟ್ ಜಮಿೀನನ್ನು  ೯೫,೬೭೬ 

ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಖರಿೀದ್ಧ ಮಾಡಲ್ಕಗಿದ್.  ಪುರಸಭೆಯವರು ಇದಕೆಕ  ಅನ್ನಮತಿಯನ್ನು  

ಕಟಟ ದಾು ರೆ. ಇನ್ನು  ೫ ಸೆೆಂಟ್ ಜಮಿೀನನ್ನು  ಖರಿೀದ್ಧ ಮಾಡಲು ಈಗಾಗಲೇ 

ಮಾತ್ತಕತ್ಯಾಗಿದ್ ಎೆಂದ್ದ ನಮೆ  ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಿದಾು ರೆ.  ಇದರ ಬಗೆಗ  ಖಂಡಿತವಾಗಿ 

ಕರ ಮ ತ್ಗೆದ್ದಕಳುು ತ್ು ೀವ.  ಕನಾವಟಕ ನಿೀರು ಸರಬರಾಜು  ಮತ್ತು  ಒಳಚ್ರಂಡಿ 

ಮಂಡಳಿಯವರು  ೫ wet well  ಗಳನ್ನು  ಮಾಡಿದಾು ರೆ.  ಅದರ ನಕಿೆಯನ್ನು  ತೀರಿಸುತ್ು ೀವ. 

ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರು ೫ನೇ wet well ನಲಿ  ಹೀಗಲು ದಾರಿ ಇದ್ಯೇ ಎೆಂದ್ದ ಕಳಿದಾು ರೆ. ನಕಿೆ  

ಪ್ರ ಕಾರ ಇದ್. ಮಲನ ನಿೀರನ್ನು  ಶುದಿ್ಧ ಕರಣ ಘಟಕಕೆಕ  ತಲುಪಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು    

ಯಾವ ರಿೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನು ವುದಕೆಕ  ಕಾಯವಕರ ಮವನ್ನು  ರೂಪಿಸಿಕೆಂಡು ಕೆಲಸವನ್ನು  

ಮಾಡುತ್ು ೀವ ಎೆಂದ್ದ ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರಿಗೆ ಹೇಳಬಯಸುತ್ು ೀನೆ.  

      ಶಿರ ೋ ಕೆ.ಪರ ತ್ಯಪಚಂದರ  ಶ್ನಟಿ್ಟ ;:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಗಳೆ, ಸಕಾವರ wet well  

ಮಾಡಿರುವುದ್ದ, ಭೂಮಿ ಖರಿೀದ್ಧ ಮಾಡಿರುವುದ್ದ  ತಪುಪ  ಎೆಂದ್ದ ಹೇಳುವುದ್ಧಲಿ .  Wet well 

ಮಾಡಿರುವುದ್ದ  ಜನವಸತಿ ಇರುವವಂತಹ ಜಾಗದಲಿ . ಅಲಿ  ಸಾವವಜನಿಕರ ಆಕಿೆೀಪ್ವಿದ್. 

ಆ ಆಕಿೆೀಪ್ವನ್ನು  ಬಹುಮತದ ಮೇಲ್ಲ ಪ್ರಿಹಾರ ಮಾಡುತಿು ೀರಾ? ಅಥವಾ ಅದಕೆಕ  ಒೆಂದ್ದ 

ಬೇರೆ ದಾರಿ ಇದ್ಯಾ? ಮಂತಿರ ಗಳು ನಕಿೆಯಲಿ  ದಾರಿ ಇದ್ ಎೆಂದ್ದ ಹೇಳುತಿು ದಾು ರೆ. ಮತ್ತು  

ಭೂ ಖರಿೀದ್ಧ ಮಾಡಿರುವುದಕೆಕ  ನಕಿೆ  ಇದ್ ಎೆಂದ್ದ ಹೇಳಿದಾು ರೆ. ಅವರಡು ನಕಿೆ ಗಳನ್ನು  

ಕಳುಹಿಸಿಕೆಂಡಬೇಕೆೆಂದ್ದ ವಿನಂತಿಸುತ್ು ೀನೆ. 

      ಶಿರ ೋ ಬಿ.ಎ.ಬಸವರಾಜ(ಬೈರತ್ರ):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಗಳೆ, ನಕಿೆಯನ್ನು  ಕಳುಹಿಸಿ 

ಕಡುತ್ು ೀನೆ. ಇದಕೆಕ  ಸಿಆರ್್ಝಡ್ (Coastal Regulation Zone) ನಿೆಂದ ಅನ್ನಮತಿಯನ್ನು  

ಪ್ಡೆಯಲ್ಕಗಿದ್. ಎಸ್ಟಪಿ ಯನ್ನು  ನಿಮಾವಣ ಮಾಡಲು ಭೂಮಿಯನ್ನು  ಗುರುತಿಸಿ ತಕ್ಷಣ 

ಕೆಲಸವನ್ನು  ಪಾರ ರಂಭ ಮಾಡಲು ಕರ ಮವಹಿಸುತ್ು ೀವ. ಮಾನಯ   ಸದಸಯ ರು ಕಳಿರುವ ನಕಿೆ  

ಮತ್ತು  ದರ ದಾಖಲ್ಕತಿಗಳನ್ನು  ಒದಗಿಸಿಕಡುತ್ು ೀನೆ.  

       ಶಿರ ೋ ಕೆ.ಪರ ತ್ಯಪಚಂದರ  ಶ್ನಟಿ್ಟ :- ಸಾವವಜನಿಕ ಆಕಿೆೀಪ್ವನ್ನು  ಹೇಗೆ ಪ್ರಿಹರಿಸುತಿು ೀರಿ. 

ಅದರ ಬಗೆಗ  clarification ಕಡಿ. ಆಕಿೆೀಪ್ವನ್ನು  ನಿವಾರಿಸದ್  ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು  ಕೈಗಳು ಲು 

ಆಗುವುದ್ಧಲಿ .  

    ಶಿರ ೋ ಬಿ.ಎ.ಬಸವರಾಜ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಗಳೆ, ಖಸಗಿ  ಜಮಿೀನ್ನ ಹೆಂದ್ಧದವರು 

ಆಕಿೆೀಪ್ವನ್ನು  ಮಾಡಿದಾು ರೆ. 
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    ಶಿರ ೋ ಕೆ.ಪರ ತ್ಯಪಚಂದರ  ಶ್ನಟಿ್ಟ :- ನಿಮೆ  ಉತು ರದಲಿ  ಏನಿದ್  ನೀಡಿ.  

   ಸಭಾಪತ್ರಯವರು:- ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರ ಸಲಹೆಯನ್ನು  ಪ್ಡೆದ್ದಕೆಂಡು  ನಿಯಮಗಳ 

ಪ್ರ ಕಾರ ಕರ ಮ ತ್ಗೆದ್ದಕಳಿು .  

      ಶಿರ ೋ ಕೋಟ ಶಿರ ೋನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ:- ಮಾನಯ  ಕೆ.ಪ್ರ ತಾಪ್ಚಂದರ  ಶೆಟಟ ಯವರು ಏನ್ನ 

ಮಾಡಬೇಕೆೆಂದ್ದ ಹೇಳುತಾು ರೆ ಅದನ್ನು  ಮಾಡುತ್ು ೀವ.  
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ಪರ ಶ್ನು  ಸಂಖೆಾ : 1000 

(ಉತ್ು ರವನುು  ಲಗತ್ರು ಸಲಾಗದೆ) 

 

      ಶಿರ ೋ  ಪರ ಕಾಶ  ಕೆ ರಾಥೋಡ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಗಳೆ, ಉತು ರವನ್ನು  ಕಟಟ ದಾು ರೆ. 

ಹಳಲ್ಲಕ ರೆ ಪುರಸಭೆಯನ್ನು  ಮೇಲು ಜ್ಞವಗೇರಿಸಿ ಪ್ಟಟ ಣ ಪಂಚಾಯತಿ ಮಾಡಲ್ಕಗಿದ್ಯೇ 

ಎನ್ನು ವ ಪ್ರ ಶೆು ಗೆ ಹೌದ್ದ ಎೆಂದ್ದ ಉತು ರವನ್ನು  ಕಟಟ ದಾು ರೆ. ಯಾವ ಪುರಸಭೆಗಳನ್ನು  

ಮೇಲು ಜ್ಞವಗೇರಿಸಿ ಪ್ಟಟ ಣ ಪಂಚಾಯಗಳಾಗಿ ಮಾಡಲ್ಕಗಿದ್ ಎನ್ನು ವ ವಿವರವನ್ನು  

ಕಟಟ ದಾು ರೆ. ಇಲಿ  ವಿಪ್ಯಾವಸ ಎೆಂದರೆ,  ದ್ಧನಾೆಂಕ: ೩೦-೧೨-೨೦೨೧ರಂದ್ದ  ಗಾರ ಮ 

ಪಂಚಾಯತಿ ಸದಸಯ ರು ಚ್ಚನಾಯತರಾಗಿದಾು ರೆ.  ೩೧ನೇ ತಾರಿೀಖ್ಯಗೆ ಮೇಲು ಜ್ಞವಗೇರಿಸಿ 

ಪ್ಟಟ ಣ ಪಂಚಾಯತಿ ಮಾಡಲ್ಕಗಿದ್ ಎೆಂದ್ದ ಅಧಿಸೂಚ್ನೆಯನ್ನು  ಹರಡಿಸುತಾು ರೆ. ನಾನ್ನ  

ದ್ಧನಾೆಂಕ: ೨೦-೨-೨೦೨೧ರಂದ್ದ ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಒೆಂದ್ದ ಪ್ರ ಶೆು ಯನ್ನು  ಕಳಿದ್, ಆಗ ಗಾರ ಮ 

ಪಂಚಾಯತಿಗಳನ್ನು  ಮೇಲು ಜ್ಞವಗೇರಿಸ ಪ್ಟಟ ಣ ಪಂಚಾಯತಿ ಮಾಡುವ ಯಾವುದ್ 

ಪ್ರ ಸಾು ವನೆ ಇಲಿ  ಎೆಂದ್ದ ಹೇಳುತಾು ರೆ. ಆದರೆ ೩೧ನೇ ತಾರಿೀಖ್ಯಗೆ ಅಧಿಸೂಚ್ನೆಯನ್ನು  

ಹರಡಿಸಿದಾು ರೆ. ಅಲಿ  ಲಂಬಾಣಿ ತಾೆಂಡಾಗಳು ೫ ಕ್.ಮಿೀ ದೂರದಲಿದು ರೂ ಅದನ್ನು  

ಪ್ಟಟ ಣ ಪಂಚಾಯತಿ ವಾಯ ಪಿು ಗೆ ಒಳಪ್ಡಿಸಿದಾು ರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಲಂಬಾಣಿ ಜನರು ಗುಳೆ  

ಹೀಗುವುದನ್ನು  ತಡೆಯಲು ಅವರಿಗೆ ನರೇಗಾ ಯೀಜನೆಯಲಿ  ಕೆಲಸವನ್ನು  ಕಟುಟ  

ಅವರು ಕೂಲಯನ್ನು  ಪ್ಡೆಯಲು ಅನ್ನಕೂಲವಾಗಲ ಎೆಂದ್ದ ಅಲಿಯ ಗಾರ ಮ 

ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸದಸಯ ರು ಪ್ಟಟ ಣ ಪಂಚಾಯತಿ ಮಾಡದಂತ್  ಆಕಿೆೀಪ್ಣೆಯನ್ನು  

ಕಟಟ ದಾು ರೆ. ಆಕಿೆೀಪ್ಣೆ ಬಂದ್ಧವ ಎೆಂದ್ದ ಸಕಾವರವು ಒಪುಪ ತು ದ್. ದ್ಧನಾೆಂಕ: ೨೩-೩-

೨೦೨೧ರಂದ್ದ ಮೇಲು ಜ್ಞವಗೇರಿಸಲ್ಕಗಿದ್ ಎೆಂದ್ದ ನನಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು  ಕಟಟ ದಾು ರೆ. 

ಹಳಲ್ಲಕ ರೆ  ಒೆಂದೇ ಅಲಿ , ಬಾಗಲಕೀಟ ಜಿಲಿ್ಲಯ ಶ್ರೂರು ಮತ್ತು  ನಿೀಲ್ಕನಗರಗಳಲಿ  

ತಾೆಂಡಗಳು ಇವ. ಅದನ್ನು  ಮೇಲು ಜ್ಞವಗೇರಿಸಿದಾು ರೆ. ಅಲಿ  ಎಲಿ  ಲಂಬಾಣಿ ಜನರು 

ಆಕಿೆೀಪ್ಣೆಯನ್ನು  ಸಲಿಸಿದರು ಸಹ  ಅದನ್ನು  ಮೇಲು ಜ್ಞವಗೇರಿಸಿದಾು ರೆ. ಸಕಾವರ ಇದರ ಕಡೆಗೆ 

ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು. ಲಂಬಾಣಿ ಜನರು ಕೂಲ ಕೆಲಸಕಾಕ ಗಿ ಗುಳೆ ಹೀಗುತಿು ದಾು ರೆ. ಅವರನ್ನು  

ತಡೆಯಬೇಕು ಎೆಂದ್ದ ನರೇಗಾ ಯೀಜನೆಯಲಿ  ಅವರಿಗೆ ವಸತಿಯನ್ನು  ಮತ್ತು  ಕೆಲಸವನ್ನು  

ಒದಗಿಸುವಂತಹ ವಯ ವಸಿೆಯನ್ನು  ಸಕಾವರ ಮಾಡಿದ್. ಈ ರಿೀತಿ ಪ್ಟಟ ಣ ಪಂಚಾಯತಿ 

ಮಾಡಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ಸೌಲಭಯ ಗಳು ಸಿಗುವುದ್ಧಲಿ . ಅಲಿದ್ ಸಕಾವರಿ ನೌಕರಿ ಹಿಡಿಯುವ 

ಸಮಯದಲಿ  ಗಾರ ಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವಾಯ ಪಿು ಯಲಿದು ರೆ ಅವರಿಗೆ  ಹೆಚಿಚ ನ ಅೆಂಕಗಳು 

ಸಿಗುತು ವ. ಅದರಿೆಂದಲ್ಲ ಅವರನ್ನು  ವಂಚಿತರನಾು ಗಿ ಮಾಡಲ್ಕಗುತಿು ದ್. ಇದ್ಲಿವನ್ನು  
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ಉದ್ು ೀಶಪೂವವಕವಾಗಿ ಮಾಡಲ್ಕಗುತಿು ದ್. ಇನು ೆಂದ್ದ ವಿಚಾರವನ್ನು  ಇಲಿ  

ಹೇಳಬಯಸುತ್ು ೀನೆ, ಹಳಲ್ಲಕ ರೆ  ಪ್ಟಟ ಣ ಪಂಚಾಯತಿಯೆಂದ    ಅಧವ ಕ್.ಮಿೀ. 

ದೂರದಲಿರುವಂತಹ  ಗುೆಂಡಗೇರಿ, ಕಾವಲುಹಟಟ , ಭೂಮಿಹಟಟ ಗಳನ್ನು  ಬಿಟಟ ದಾು ರೆ. ಆದರೆ 

೫ ಕ್.ಮಿೀ.ದೂರದಲಿರುವ ಲಂಬಾಣಿ ತಾೆಂಡವನ್ನು  ಪ್ಟಟ ಣ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಸೇರಿಸಿದಾು ರೆ. 

ನಿೀರಾನಗರ ಮತ್ತು  ಶ್ರೂರುಗಳನ್ನು  ಪ್ಟಟ ಣ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಸೇರಿಸಿದಾು ರೆ. ಬಾಗಲಕೀಟ 

ಜಿಲಿ್ಲಯವರೆ ಆದ ಮಾನಯ  ಸಚಿವರಾದ ಮುರುಗೇಶ್ ನಿರಾಣಿಯವರು ಇಲಿ್ಲೀ ಇದಾು ರೆ. 

ಅವರಿಗೆ ಇದರ ಬಗೆಗ  ಗತಿು ದ್. ದಯಮಾಡಿ  ಈ ಆದೇಶವನ್ನು  ಹಿೆಂದಕೆಕ  ಪ್ಡೆಯಬೇಕೆೆಂದ್ದ 

ಹೇಳುತ್ು ೀನೆ.  

 

     ಶಿರ ೋ ಎರ್.ಆರ.ಪ್ಯಟ್ಟೋಲ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಗಳೆ, ಬಾಗಲಕೀಟ ಜಿಲಿ್ಲಯ ಶ್ರೂರು  

ದೊಡಡ ದಾದ  ಗಾರ ಮವಾಗಿದ್. ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಗಳು ಅಲಿಗೆ ಬಂದ್ದ  ಹೀಗಿದಾು ರೆ. 

ಶ್ರೂರುನಿೆಂದ ೬ ಕ್.ಮಿೀ. ದೂರದಲಿ  ತಾೆಂಡಾ ಇದ್. ಅದಕೆಕ  ಈಗ ನಿೀರಾನಗರ ತಾೆಂಡಾ 

ಎೆಂದ್ದ ಹೇಳುತಾು ರೆ.  ಆ ನಿೀರಾನಗರವನ್ನು  ಕೂಡಿಸಿಕೆಂಡು ಪ್ಟಟ ಣ ಪಂಚಾಯತಿಯನ್ನು  

ಮಾಡಿದಾು ರೆ. ಈವತ್ತು  ಶ್ರೂರು ಗಾರ ಮದ ಜನಸಂಖೆಯ ಯನ್ನು  ಲ್ಲಕಕ ಕೆಕ  ತ್ಗೆದ್ದಕೆಂಡರೆ 

ಶ್ರೂರು ಗಾರ ಮವೇ ಸಾ ತಂತರ ವಾಗಿ ಪ್ಟಟ ಣ ಪಂಚಾಯತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದ್. 

೨೦೧೦-೧೧ನೇ ಸಾಲನಲಿ  ಮಾಡಿರುವ ಜನಗಣತಿಯನ್ನು  ಇವರು ಲ್ಲಕಕ ಕೆಕ  

ತ್ಗೆದ್ದಕೆಂಡಿದಾು ರೆ, ಆದರೆ ಇವತಿು ನ ಜನಸಂಖೆಯ ಯನ್ನು   ನೀಡಿದರೆ ಶ್ರೂರು ಗಾರ ಮವನೆು  

ಪ್ಟಟ ಣ ಪಂಚಾಯತಿ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದ್.  ನಾವು ನಿೀರಾನಗರಕೆಕ  ಹೀದಾಗ ಅಲಿಯ ಎಲಿ  

ಜನರು ಸೇರಿ ನಮಗೆ ಪ್ಟಟ ಣ ಪಂಚಾಯತಿ ಮಾಡುವುದ್ದ ಬೇಡ ಎೆಂದ್ದ ಹೇಳಿದಾು ರೆ. 

ಇದನ್ನು  ಪ್ಟಟ ಣ ಪಂಚಾಯತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದರೆ ನರೇಗಾ ( ರಾಷ್ಠಟ ರೀಯ  ಮಹಾತೆಾ ಗಾೆಂಧಿ 

ಉದೊಯ ೀಗ ಯೀಜನೆ) ಯೆಂದ ನಾವು ವಂಚಿತರಾಗುತ್ು ೀವ. ನಾವಲಿರೂ ಗುಳೆ 

ಹೀಗುವಂತಹ ಪ್ರಿಸಿಿ ತಿ ಬರುತು ದ್ ಎೆಂದ್ದ ಹೇಳಿದಾು ರೆ. ಅಲಿಯವರ ಮಕಕ ಳ ಸಕಾವರಿ 

ನೌಕರಿಯನ್ನು  ಪ್ಡೆಯುವ ಸಂದಭವದಲಿ  ಗಾರ ಮಿೀಣ ಅಬಯ ಥ್ಲವ ಅೆಂಕಗಳು ಸಿಗುತು ವ. 

ಪ್ಟಟ ಣ ಪಂಚಾಯತಿಯಾದರೆ ಅದರಿೆಂದ ವಂಚಿತರಾಗುತಾು ರೆ. ಆ ನಿೀಲ್ಕನಗರದಲಿ  ಎಸ್.ಸಿ 

ಜನರು ಹೆಚ್ಚಚ  ಇದಾು ರೆ. ಎಲಿರೂ Below Poverty Line ನಲಿದು ವರು. ಅವರಿಗೆ ಉದೊಯ ೀಗ 

ಸಿಗುತು ದ್, ಗಾರ ಮ ಪಂಚಾಯತಿಯು ಮುೆಂದ್ದವರೆಯುತು ದ್, ಅವರಿಗೆ ಎಲಿ  ಸೌಲಭಯ ಗಳು 

ಸಿಗುತು ವ.  ಅವರು ಎಲಿ   ಸೌಲಭಯ ಗಳಿೆಂದ ವಂಚಿತರಾಗುತಾು ರೆ. ಹಿೀಗಾಗಿ ನಿೀಲ್ಕನಗರ ಗಾರ ಮ 
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ಪಂಚಾಯತಿಯಾಗಿಯೇ ಉಳಿಯಬೇಕು. ಅದನ್ನು  ಪ್ಟಟ ಣ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಸೇರಿಸಬಾರದ್ದ 

ಎನ್ನು ವುದ್ದ ನಮೆ  ಆಗರ ಹ.  

 

      ಶಿರ ೋ  ಎನ .ರ್ನಗರಾಜು ಎೊಂ.ಟ್ಟ.ಬಿ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಗಳೆ, ಹಳಲ್ಲಕ ರೆಯನ್ನು  ಪ್ಟಟ ಣ 

ಪಂಚಾಯತಿಯನಾು ಗಿ ಮಾಡಬಾರದ್ದ ಎೆಂದ್ದ ಗಾರ ಮದವರು ವಿರೀಧ ಮಾಡಿದಾು ರೆ. ಸದರಿ 

ಗಾರ ಮದವರ ಆಕಿೆೀಪ್ಣೆ ಮತ್ತು  ಜಿಲಿ್ಕಧಿಕಾರಿಗಳ ವರದ್ಧಯನ್ನು  ಪ್ರಿಶ್ೀಲಸಿ ಆ 

ಸಮಸೆಯ ಯನ್ನು  ಇತಯ ಥವಗಳಿಸಿ ದ್ಧನಾೆಂಕ: ೨೩-೩-೨೦೨೧ರಂದ್ದ ಅದನ್ನು  ಪುರಸಭೆಯಾಗಿ 

ಮೇಲು ಜ್ಞವಗೇರಿಸಲ್ಕಗಿದ್.  

                     (ಮುೆಂದ್ದ)  

  (845) 11.40 21-09-2021   CS/ RN 

ಶಿರ ೋ ಎನ.ರ್ನಗರಾಜು ಎೊಂ.ಟ್ಟ.ಬಿ (ಮೊಂದ್ದ) :-- 

 ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರು ಕಳುತಿು ರುವ 5 ಗಾರ ಮಗಳು 0 ಕ್.ಮಿೀ ನಿೆಂದ  2.5 ಕ್.ಮಿೀ  

ವಿೀಸಿು ೀಣವದಲಿದ್ದು , ಹಳಲ್ಲಕ ರೆ ಗಾರ ಮ ಪಂಚಾಯತಿ, ಗುೆಂಡೇರಿ ಗಾರ ಮ ಪಂಚಾಯತಿ, 

ಶ್ವಗಂಗ ಗಾರ ಮ ಪಂಚಾಯತಿ, ಮದ್ು ೀರು ಗಾರ ಮ ಪಂಚಾಯತಿ, ಅರೇಹಳಿು  ಗಾರ ಮ 

ಪಂಚಾಯತಿ, ಆಡನೂರು ಗಾಮಪಂಚಾಯತಿ ಈ ೫ ಗಾರ ಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳನ್ನು  

ಜನಸಂಖಯ ಗೆ ಮತ್ತು  ವಿಸಿು ೀಣವಕೆಕ  ಅನ್ನಗುಣವಾಗಿ ಪುರಸಭೆಗಳನಾು ಗಿ 

ಮೇಲು ಜ್ಞವಗೇರಿಸಲ್ಕಗಿದ್.   ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರು ಇನೂು  ಹತಿು ರದಲಿರುವ ಗಾರ ಮಗಳು ಬಿಟುಟ  

ಹೀಗಿವ, ಎೆಂದ್ದ ತಿಳಿಸಿದಾು ರೆ.  ಅದಕಾಕ ಗಿ ಗಾರ ಮದವರು ಕೂಡ ವಿರೀಧವನ್ನು  

ಮಾಡುತಿು ದಾು ರೆ.   ಆ ಸಂದಭವದಲಿ   ಜಿಲಿ್ಕಧಿಕಾರಿಗಳು ಗಾರ ಮಸಿ ರ ಆಕಿೆೀಪ್ಣೆಗಳನ್ನು  

ಪ್ರಿಶ್ೀಲಸಿ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿೀಡಿದ ವರದ್ಧಯನ್ನು  ಪ್ರಿಶ್ೀಲಸಿ,  ಅಲಿರುವ ಸಮಸೆಯ ಗಳನ್ನು  

ಬಗೆಹರಿಸಿ, ಈ ಆದೇಶವನ್ನು  ಮಾಡಿಲ್ಕಗಿದ್.  

    ಶಿರ ೋ ಪರ ಕಾಶ  ಕೆ ರಾಥೋಡ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಗಳೇ, 0 ಕ್.ಮಿೀ ನಿೆಂದ  2.5 ಕ್.ಮಿೀ  

ವಿೀಸಿು ೀಣವದಲಿರುವ ಗಾರ ಮಗಳನ್ನು  ಪ್ಟಟ ಣ ಪಂಚಾಯತಿಗಳೆೆಂದ್ದ ಮೇಲು ಜ್ಞವಗೇರಿಸಲ್ಕಗಿದ್ 

ಎೆಂದ್ದ ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ಹೇಳುತಿು ದಾು ರೆ.  ಮದ್ು ೀರು ಗಾರ ಮ ಪಂಚಾಯತಿ 5 ಕ್.ಮಿೀ 

ವಾಯ ಪಿು ಯಲಿದ್,  ಅರೇಹಳಿು  ಗಾರ ಮ ಪಂಚಾಯತಿ 5 ಕ್.ಮಿೀ ವಾಯ ಪಿು ಯಲಿದ್.    ಮತ್ತು  

ಆಡನೂರು ಗಾರ ಮ ಪಂಚಾಯತಿ 2.5 ಕ್.ಮಿೀ ವಿಸಿು ೀಣವದಲಿದ್.   ೫ ಕ್.ಮಿೀ 

ವಿಸಿು ೀಣವದಲಿರುವ 2 ಗಾರ ಮಗಳನ್ನು   ಮೇಲು ಜ್ಞವಗೇರಿಸಿದಾು ರೆ.   ಆದರೆ ಅಧವ ಕ್.ಮಿೀ ಇರುವ 
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ಗಾರ ಮ ಪಂಚಾಯತಿಯನ್ನು  ಮಾಡಿರುವುದ್ಧಲಿ .    ದಯಮಾಡಿ ಸಕಾವರ ಈ  ಆದೇಶವನ್ನು   

ಹಿೆಂದಕೆಕ  ಪ್ಡೆಯಬೇಕು.   ಈ ಗಾರ ಮಗಳನ್ನು  ಮೇಲು ಜ್ಞವಗೇರಿಸುವುದರಿೆಂದ ಲಂಬಾಣಿ 

ಜನಾೆಂಗಕೆಕ  ಅನಾಯ ಯವಾಗಿದ್.   ಅಲಿನ ಜನರಿಗೆ ಬಹಳ ತೆಂದರೆಯಾಗಿದ್ದು , ಅವರೆಲಿರೂ 

ಈಗಾಗಲೇ ಇದರ  ವಿರುದಿ  ಪ್ರ ತಿಭಟನೆಯನ್ನು  ನಡೆಸುತಿು ದಾು ರೆ.   ಈ ಆದೇಶವನ್ನು  ಹಿೆಂದಕೆಕ  

ಪ್ಡೆಯದ್ಧದು ರೆ ನಾನ್ನ ಕೂಡ ಇಲಿ  ಪ್ರ ತಿಭಟನೆಯನ್ನು  ಮಾಡಬೇಕಾಗುತು ದ್.    ಆದು ರಿೆಂದ 

ಸದಯ  ನನಗೆ ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ಈ ಆದೇಶವನ್ನು  ಹಿೆಂದಕೆಕ  ಪ್ಡೆಯುತ್ು ೀನೆೆಂದ್ದ 

ಆಶ್ಲಾ ಸನೆಯನ್ನು  ನಿೀಡಬೇಕು.    

     ಶಿರ ೋ ಎರ್. ಆರ.ಪ್ಯಟ್ಟೋಲ(ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರು):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೆ, 

ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ನಿೀಡಿರುವ ಉತು ರದಲಿ  ಶ್ರೂರು ಪ್ಟಟ ಣ ಪಂಚಾಯತಿಯಲಿ   ನಿೀಲ 

ನಗರವನ್ನು   ಪುರಸಭೆಯೆಂದ ಹರಗಿಡಬೇಕೆೆಂದ್ದ ಕಳಿದ್.   ೬ ಕ್.ಮಿೀ ದೂರ ಇರುವ 

ಪ್ಟಟ ಣ ಪಂಚಾಯತಿಯನ್ನು   ಪುರಸಭೆಯನಾು ಗಿ ಮಾಡಿದರೆ  ಅವರೆಲಿರೂ ನರೇಗ 

ಯೀಜನೆಯೆಂದ ವಂಚಿತರಾಗುತಾು ರೆ.   ಮಕಕ ಳು ಗಾರ ಮಿೀಣ ಕೃಪಾೆಂಕ ಪ್ಡೆಯುವುದರಿೆಂದ 

ವಂಚಿತರಾಗುತಾು ರೆ.   ಹತಿು ರ ಇದು ಲಿ  ಸದರಿ ಗಾರ ಮವನ್ನು  ಸೇರಿಸಿಕಳು ಬೇಕ್ತ್ತು , ಆದರೆ 6 

ಕ್.ಮಿೀ ದೂರ ಇರುವ  ಲಂಬಾಣಿ ಜನಾೆಂಗದವರು, ಇರುವ, ಆ ಪ್ರ ದೇಶವನ್ನು  ಪ್ಟಟ ಣ 

ಪಂಚಾಯತಿ ಮಾಡುವುದರಿೆಂದ  ಅವರಿಗೆ ಅನಾಯ ಯ ಮಾಡಿದಂತಾಗುವುದಲಿವೇ?  

 ಸಭಾಪತ್ರಯವರು:-  ನನಗೂ ಸಹ ಮುಖಯ  ಸಿ ಳದ್ಧೆಂದ 6 ಕ್.ಮಿೀ ದೂರದಲಿರುವ 

ಶ್ರೂರು ಗಾರ ಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ  ಬಗೆಗ   ಗತಿು ದ್.   ಅದನ್ನು  ಪುರಸಭೆಗೆ ಸೇರಿಸಿ, ಅಲಿನ 

ಜನರಿಗೆ ಸಿಗುವ ಸವಲತ್ತು ಗಳನ್ನು  ಹಾಳ ಮಾಡಬಾರದ್ನ್ನು ವುದ್ದ ಎಲಿರ ಕಾಳಜಿ.  ಇದರ 

ಬಗೆಗ  ಉತು ರ ಕಡಿ.   ನಿಯಮದ ಪ್ರ ಕಾರ ಏನಿದ್ ಅದನ್ನು  ಮಾಡಿ. 

 ಶಿರ ೋ ಎರ್.ಆರ.ಪ್ಯಟ್ಟೋಲ:-  ಶ್ರೂರಿನಲಿರುವ ನಿೀಲನಗರವನ್ನು  ಹರತ್ತಪ್ಡಿಸಿ, 

ಉಳಿದ ಗಾರ ಮಗಳನ್ನು  ಪ್ಟಟ ಣ ಪಂಚಾಯತಿ ಆದರೂ ಮಾಡಿ, ಮಹಾನಗರ 

ಪಾಲಕೆಯನಾು ದರೂ ಮಾಡಿ ನಮಗೇನ್ನ ಅಭಯ ೆಂತರವಿಲಿ .   

 ಶಿರ ೋ ಪರ ಕಾಶ  ಕೆ ರಾಥೋಡ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೆ, ಈಗಾಗಲೇ ಹಳಲ್ಲಕ ರೆ 

ಮತ್ತು  ಶ್ರೂರು ಗಾರ ಮ ಪಂಚಾಯತಿಯವರು  ತಮೆ  ಆಕಿೆೀಪ್ಣೆಗಳನ್ನು  ತಹಶ್ೀಲ್ಕು ರರಿಗೆ 

ಮತ್ತು  ಜಿಲಿ್ಕಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕಟಟ ದಾು ರೆ.   
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  ಶಿರ ೋ ಮರಗೇಶ  ನಿರಾಣಿ(ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಚಿವರು):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಗಳೇ, ಮಾನಯ  

ಪ್ರ ಕಾಶ್ ಕೆ ರಾಥೀಡ್ರವರು ನಿೀಲನಗರ ಗಾರ ಮವನ್ನು  ಹರಗಿಡಬೇಕೆೆಂದ್ದ ಹೇಳುತಿು ದಾು ರೆ,  

ನಾನ್ನ ಸಹ ಅದೇ ಜಿಲಿ್ಲಯವನಾದು ರಿೆಂದ  ಅದ್ದ ಸರಿ ಎೆಂದ್ದ ನನಗೂ ಸಹ ಅನಿಸುತಿು ದ್.   

ಇದನ್ನು  ಪುರಸಭೆ ಸಚಿವರು ಪುನರ್್ ಪ್ರಿಶ್ೀಲಸುವುದ್ದ ಸೂಕು  ಎೆಂದ್ದ ನನಗನಿಸುತಿು ದ್.   

 ಶಿರ ೋ ಎನ.ರ್ನಗರಾಜು:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಗಳೇ, ಗಾರ ಮಸಿ ರ  ಆಕಿೆೀಪ್ಣೆ ಮತ್ತು  

ಜಿಲಿ್ಕಧಿಕಾರಿಗಳ  ಅಭಿಪಾರ ಯವನ್ನು  ಸಂಗರ ಹ ಮಾಡಲ್ಕಗಿದ್.    ಮುಖಯ ಸಿ ಳಕೆಕ  ಬಹಳ 

ಹತಿು ರವಾಗಿರುವ ಗಾರ ಮಗಳನ್ನು  ಕೂಡ ಕೈ ಬಿಟಟ ದಾು ರೆೆಂದ್ದ  ಹೇಳುತಿು ದಾು ರೆ.   ಕಾನೂನಿನಲಿ  

ಅವಕಾಶ ಇದು ರೆ ಅದನ್ನು  ಸರಿಪ್ಡಿಸುತ್ು ೀನೆ. 

 ಸಭಾಪತ್ರಯವರು:- ನಾನ್ನ ಸಹ ಅದನೆು ೀ ಹೇಳುತಿು ರುವುದ್ದ,  ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರುಗಳು 

ಹೇಳುತಿು ರುವುದೇನೆೆಂದರೆ 2.5 ಕ್.ಮಿೀ ದೂರದಲಿರುವ  ಗಾರ ಮವನ್ನು  ಬಿಟುಟ , 5 ಕ್.ಮಿೀ 

ದೂರದ ಗಾರ ಮವನ್ನು  ಆರಿಸಿರುವುದ್ದ ಸರಿಯಲಿ . ತಪಾಪ ಗಿದು ಲಿ  ಅದನ್ನು  

ಸರಿಪ್ಡಿಸಿಕಳುು ವ ಜವಾಬಾು ರಿ ಸಕಾವರದ್ದು ,  ಸರಿಪ್ಡಿಸಿಕಳಿು  ಎೆಂದ್ದ ಹೇಳುತಿು ದಾು ರೆ.   

 ಶಿರ ೋ ಎನ.ರ್ನಗರಾಜು:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಗಳೇ, 0 ಕ್.ಮಿೀ ನಿೆಂದ 5 ಕ್.ಮಿೀ  

ದೂರದವರೆಗಿನ 5 ಗಾರ ಮಗಳನ್ನು  ಪುರಸಭೆಗೆ ಸೇರಿಸಿಕಳು ಲ್ಕಗಿದ್.   ಇನೂು  ಹತಿು ರದಲಿರುವ 

ತಾೆಂಡಗಳನ್ನು  ಕೈ ಬಿಟಟ ದ್ ಎೆಂದ್ದ ಹೇಳುತಿು ದಾು ರೆ.  .   ಕಾನೂನಿನಲಿ  ಅವಕಾಶ ಇದು ರೆ 

ಅದನ್ನು   ಮರುಪ್ರಿಶ್ೀಲಸಿ ಸರಿಪ್ಡಿಸುತ್ು ೀನೆ. 

 ಶಿರ ೋ.ಪರ ಕಾಶ  ಕೆ ರಾಥೋಡ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೆ, ಈ ಸದನದ ಸಚಿವರೇ ಈ 

ನಿೀಲನಗರವನ್ನು  ಪುರಸಭೆಯೆಂದ ಹರಗಿಡಬೇಕೆೆಂದ್ದ ಹೇಳುತಿು ದಾು ರೆ.   

 ಶಿರ ೋ ಎರ್.ಆರ.ಪ್ಯಟ್ಟೋಲ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೆ, ನಾವು ಕಳುತಿು ರುವುದ್ದ 

ಮಾನಯ  ಸಚಿವರಿಗೆ ಅಥವವೇ ಆಗುತಿು ಲಿ .   ಕಾಯ ಬಿನೆಟ್ colleague  ರವರೆ ನಿೀಲನಗರ 

ಹರಗಿಡಬೇಕೆೆಂದ್ದ ಹೇಳುತಿು ದಾು ರೆ. 

(ಗೊಂದಲ) 

 ಸಭಾಪತ್ರಯವರು:-  ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರುಗಳ ಬೇಡಿಕೆ. Genuine  ಇದ್.  ಅದನ್ನು  

ಪುನರ್್ ಪ್ರಿಶ್ೀಲಸಿ.   ಸರಿಪ್ಡಿಸಿ. 
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 ಶಿರ ೋ ಎರ್.ಆರ.ಪ್ಯಟ್ಟೋಲ:- ನಿೀಲನಗರವನ್ನು  ಮಾತರ   ಪುರಸಭೆಯೆಂದ ಹರಗಿಡಿ. 

 ಶಿರ ೋ  ಎನ.ರ್ನಗರಾಜು:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೆ, ನಾನ್ನ ಮತ್ು  ಅದನ್ನು  ಪುನರ್್ 

ಪ್ರಶ್ೀಲಸಿ, ಸರಿಪ್ಡಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು  ಮಾಡುತ್ು ೀನೆ.  
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ಪರ ಶ್ನು  ಸಂಖೆಾ  1032 + 1073 

(ಉತ್ು ರವನುು  ಲಗತ್ರು ಸಲಾಗದೆ) 

 

 ಶಿರ ೋ ರಘುರ್ನಥ ಮಲಾಕ ಪೂರೆ:- ಮಾನಯ   ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೆ,  ಬಿೀದರ್್ ಜಿಲಿ್ಲಯಲಿ  

ಕಳೆದ 5 ವಷವದಲಿ     ಎಷಷ್ಟಟ  ಸಾವವಜನಿಕ ಶಕ್ು ಯ ತ್ರಿಗೆ ಸಂಗರ ಹ ಆಗಿದ್ ಅದರ 

ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು  ನಿೀಡಬೇಕೆೆಂದ್ದ ನಾನ್ನ  ಪ್ರ ಶೆು  ಕಳಿದ್ು ನ್ನ.    ಅದಕೆಕ  ಉತು ರವಾಗಿ 

ಅನ್ನಬಂಧ-1ರಲಿ  ಉತು ರ ನಿೀಡಿರುವುದಾಗಿ  ಉತು ರದಲಿ  ಹೇಳಿದಾು ರೆ.  ಆದರೆ ನಮಗೆ 

ಅನ್ನಬಂಧ ಬಂದ್ಧರುವುದ್ಧಲಿ .   ಸಚಿವರಿಗೆ ಬಂದ್ಧದ್ಯೀ ಇಲಿರ್ೀ ನನಗೆ ಗತಿು ಲಿ .   

ಅನ್ನಬಂಧ ಮಿಸ್ ಆಗಿದು ಲಿ  ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಒದಗಿಸಿಕಡಬೇಕು.   

 ನಾನ್ನ  ಪ್ರ ಶೆು ಯನ್ನು  ಕಳಿದ ಮೂಲ ಉದ್ು ೀಶ ಏನೆೆಂದರೆ  ಪ್ತಿರ ಕೆಗಳಲಿ  “ನಗರ ಸಭೆ 

ಗೋಲ ಮಾಲ , ಕೋಟಾ ೊಂತ್ರ ರೂಪ್ಯಯಿ ಗುಳುೊಂ”  ಎನ್ನು ವ ಸುದ್ಧು   ಪ್ರ ಕಟವಾಗಿದ್.   

ಬಿೀದರ್್ ಜಿಲಿ್ಲಯಲಿನ ಸಾವವಜನಿಕರು ನಗರಸಭೆಗೆ ಕಟಟ ಬೇಕಾದ ತ್ರಿಗೆಯನ್ನು  ಕಟಟ ದಾು ರೆ.    

ಆದರೆ ಈ ಹಣವನ್ನು   ಸಂಗರ ಹ ಮಾಡಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಹಣವನ್ನು  ಬಾಯ ೆಂಕ್ಗೆ 

ಕಟಟ ದೇ, ಬಾಯ ೆಂಕ್ನ ನಕಲ ಸಿೀಲನ್ನು  ಬಳಸಿ,  ಈ ತ್ರಿಗೆಯ ಹಣವನ್ನು  ಗುಳುೆಂ ಮಾಡಿದಾು ರೆ.  

ಮಾಧಯ ಮಗಳಲಿ  ಕೀಟಗಟಟ ಲ್ಲ ಹಣ ಗುಳುೆಂ ಆಗಿದ್ ಎೆಂದ್ದ ಹೇಳುತಿು ದಾು ರೆ.    ಆದರೆ 

ಅಧಿಕಾರಿಗಳು  3,85,118 ರೂಪಾಯಗಳು ಎೆಂದ್ದ ವರದ್ಧ ಮಾಡಿದಾು ರೆ.   ಆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ 

ಮೇಲ್ಲ ಎಫ್.ಐ.ಆರ್್ ಕೂಡ ದಾಖಲು ಮಾಡಲ್ಕಗಿದ್.   ಮದಲೇ ನಮೆ   ಭಾಗ ಬಹಳ 

ಹಿೆಂದ್ದಳಿದ  ಪ್ರ ದೇಶ.    ಇಲಿ  ಜನರು ಸರಿಯಾಗಿ ತ್ರಿಗೆಯನ್ನು  ಕಟುಟ ವುದ್ಧಲಿ .   ಅದರಲಿ್ಲ  

ತ್ರಿಗೆ ಕಟಟ ದವರದ್ದು  ಸಕಾವರಕೆಕ  ಸರಿಯಾಗಿ ಜಮಾ ಆಗುತಿು ಲಿವೆಂದರೆ  ಉಳಿದವರು  ಹೇಗೆ 

ತ್ರಿಗೆಯನ್ನು  ಕಟಟ ಬೇಕು?  ಈಗಾಗಲೇ ತ್ರಿಗೆ ಕಟಟ ರುವವರು ನಮೆ  ಹಣ ತ್ರಿಗೆಗೆ ಜಮಾ 

ಆಗಿದ್ಯ ಇಲಿರ್ೀ ಎೆಂದ್ದ ಭಯಭಿೀತರಾಗಿದಾು ರೆ.   ಆದು ರಿೆಂದ ಮಾನಯ  ಮಂತಿರ ಗಳು 

ಇದರ ಬಗೆಗ  ಆದಷ್ಟಟ  ಬೇಗ ಒೆಂದ್ದ ತನಿಖೆಯನ್ನು  ಮಾಡಿಸಿ, ಯಾರು ಯಾರು ತ್ರಿಗೆಯನ್ನು  

ಪಾವತಿ ಮಾಡಿದಾು ರೆ, ಆ ಹಣವನ್ನು  ದ್ದರುಪ್ಯೀಗ ಮಾಡಿಕೆಂಡಿದು ರೆ ಅವರಿೆಂದ 

ವಸೂಲ ಮಾಡಿ, ಆಸಿು  ತ್ರಿಗೆ ಪಾವತಿ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ದೃಢೀಕರಣ ನಿೀಡಿ ಉಳಿದವರಿಗೂ 

ಕೂಡ ತ್ರಿಗೆ ಕಟಟ ಲು ಅನ್ನವು ಮಾಡಿಕಡಬೇಕೆೆಂದ್ದ ಮಾನಯ  ಸಚಿವರಲಿ  ವಿನಂತಿಯನ್ನು  

ಮಾಡಿಕಳುು ತ್ು ೀನೆ.    
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 ಈ ತ್ರಿಗೆ ಪಾವತಿಸುವುದನ್ನು  “ಆನ್ಲೈನ್”್ ್ ಏಕೆ ಮಾಡಬಾರದ್ೆಂದ್ದ ಮಾನಯ  

ಸಚಿವರಲಿ  ವಿನಂತಿಯನ್ನು  ಮಾಡಿಕಳುು ತ್ು ೀನೆ.  ಇದರಿೆಂದ  ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಧ್ಯ ದಲಿ  

ತ್ರಿಗೆ ಹಣವನ್ನು  ಏನ್ನ ದ್ದರುಪ್ಯೀಗ ಮಾಡಿಕಳುು ತಿು ದಾು ರೆ, ಇದನೆು ಲಿ್ಕ  

ತಪಿಪ ಸಬಹುದ್ದ.   ಆದು ರಿೆಂದ ದಯಮಾಡಿ ಈ ತ್ರಿಗೆ ಪಾವತಿಸುವುದನ್ನು  “ಆನ್ಲೈನ್”್

ಮಾಡಬೇಕೆೆಂದ್ದ ಮಾನಯ  ಸಚಿವರಲಿ  ವಿನಂತಿಸಿಕಳುು ತ್ು ೀನೆ. 

 ಶಿರ ೋ ಎನ.ರ್ನಗರಾಜು:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೆ, ಪ್ರ ಸಕು  ಸಾಲನಲಿ  3,85,118 

ರೂಪಾಯಗಳ ದ್ದರುಪ್ಯೀಗ ಆಗಿದ್ ಎೆಂದ್ದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು  ನಿೀಡಿದಾು ರೆ.   

ಈ ಪ್ರ ಕರಣದಲಿ  ಕತವವಯ  ಲ್ಗೀಪ್ ಎಸಗಿದ ಬಿೀದರ್್ ಜಿಲಿ್ಕ  ನಗರ ಸಭೆಯ ಶ್ರ ೀ ಮಹಮೆದ್ 

ನಾಸಿರ್್  ಖನ್, ಶ್ರ ೀ ಲ್ಗೀಕಶ್, ಶ್ರ ೀ  ಸಯಯ ದ್ ಬಾಬ್ಬ ಮತ್ತು  ಶ್ರ ೀ ಬಸವರಾಜ ಬೊರೆ  

ಎನ್ನು ವ 4 ಜನ ಸಿಬಬ ೆಂದ್ಧಯನ್ನು   ಸೇವಯೆಂದ ಅಮಾನತಿು ನಲಿಡಲ್ಕಗಿದ್.     ಬಿೀದರ್್  

ಮಾಕೆವಟ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲಿ   ಅವರ ವಿರುದಿ  ಕ್ರ ಮಿನಲ್ ಕಸ್  ದಾಖಲಸಲ್ಕಗಿದ್.  

ಇದಲಿದ್ ತ್ರದಾಳ ನಗರಸಭೆ,  ಬಳಾು ರಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಕೆ  ಮತ್ತು  ಚಿಕಕ ಮಗಳೂರು 

ನಗರಸಭೆ ಈ  3 ಸಿ ಳಿೀಯ ನಗರ ಸಭೆಗಳಲಿ  ಈ ರಿೀತಿಯ ಅನಾಯ ಯ ಆಗಿದ್.  ಇಲಿಯೂ 

ಕೂಡ ಸಂಬಂಧಪ್ಟಟ  ಸಿಬಬ ೆಂದ್ಧಯನ್ನು  ಅಮಾನತಿು ನಲಿಟುಟ  ಅವರ ಮೇಲ್ಲ ಕ್ರ ಮಿನಲ್ ಕಸ್ 

ದಾಖಲಸಲ್ಕಗಿದ್.   ಹಾಗೂ ಅವರ ಮೇಲ್ಲ ಕಟುಟ ನಿಟಟ ನ ಕರ ಮ ಜರುಗಿಸುವಂತ್  

ಜಿಲಿ್ಕಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ಸಹ  ಸೂಚ್ನೆಯನ್ನು  ನಿೀಡಲ್ಕಗಿದ್.   

     ಇನೂು  ಹೆಚಿಚ ನ ಅವಯ ವಹಾರಗಳು ನಡೆದ್ಧದು ಲಿ , ಅದರ ಬಗೆಗ  ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು  ನಿೀಡಿದರೆ  

ಅವರ ಮೇಲ್ಲ ಕಠಿಣ ಕರ ಮ ಜರುಗಿಸುತ್ು ೀವ.   

                                                                                 (ಮುೆಂದ್ದ) 

(846)/21-9-2021/11-50/ಎಲ್ಎೆಂ/ವಿಕೆ 

         

          ಸಭಾಪತ್ರಯವರು:- ಈಗ suspend ಮಾಡಿದಾು ರೆ. ಮುೆಂದ್ ಏನ್ನ ಕರ ಮ 

ತ್ಗೆದ್ದಕಳು ಲ್ಕಗುತು ದ್ ಎನ್ನು ವುದನ್ನು  ಸಚಿವರು ಹೇಳಬೇಕು.    

     ಶಿರ ೋ ರಘುರ್ನಥ್ ರಾವ  ಮಲಾಕ ಪೂರೆ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಗಳೆ, ಬೇರೆ 

ಮುನಿಸ ಪಾಲಟಯಲಿ  ಆನ್ಲೈನ್ ತ್ರಿಗೆ ಕಟುಟ ವಂತಹ ವಯ ವಸಿೆಯಾಗಿದ್. ಅದನ್ನು  ಬಿೀದರ್್ 

ಜಿಲಿ್ಲಯಲಿಯು ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನು ವುದ್ದ ನನು  ಮನವಿ.  ಎರಡು-ಮೂರು ಜನರನ್ನು  
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ಸೆಸಪ ೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ು ೀವ ಎೆಂದ್ದ ಹೇಳಿದಾು ರೆ. ಆದರೆ ಈ ರಿೀತಿ ನಡೆಯುತಿು ರುವುದ್ದ 

ಮದಲನೆಯ ಬಾರಿಯಲಿ ,  ೫ ವಷವಗಳ  ಹಿೆಂದ್ಯು  ಇದೇ ರಿೀತಿಯ scandal ಬಿೀದರ್್ 

ಮುನಿಸ ಪಾಲಟಯಲಿ  ನಡೆದ್ಧದ್. ಇನ್ನು  ಮುೆಂದ್ ಈ ರಿೀತಿಯಾಗದಂತ್ ಏನ್ನ ಕರ ಮವನ್ನು  

ತ್ಗೆದ್ದಕಳುು ತಾು ರೆ ಎನ್ನು ವುದನ್ನು  ಮಂತಿರ ಗಳು ತಿಳಿಸಬೇಕು.  

      ಸಭಾಪತ್ರಯವರು:- ಮಂತಿರ ಗಳೆ ಈ ರಿೀತಿಯಾಗುತಿು ರುವುದ್ದ ಇದ್ದ ಎರಡನೆಯ ಬಾರಿ. 

ಇನ್ನು  ಮುೆಂದ್ ಹಿೀಗೆ ಆಗದಂತ್ ಏನ್ನ ಕರ ಮವನ್ನು  ತ್ಗೆದ್ದಕಳುು ತಿು ೀರಿ?   

      ಶಿರ ೋ ಎನ.ರ್ನಗರಾಜು ಎೊಂಟ್ಟಬಿ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಗಳೆ,      ಕಾನೂನ್ನ ಪ್ರ ಕಾರ ಅವರ 

ಮೇಲ್ಲ ಶ್ಸಿು ನ ಕರ ಮವನ್ನು  ತ್ಗೆದ್ದಕಳುು ತ್ು ೀವ. ಮುೆಂದ್ಧನ ದ್ಧನಗಳಲಿ  ಜಿಲಿ್ಕಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ 

ನಿದೇವಶನವನ್ನು  ನಿೀಡಿ ಸಂಬಂಧಪ್ಟಟ ವರ ಮೇಲ್ಲ ಕಟುಟ ನಿಟಟ ನ ಕರ ಮ ತ್ಗೆದ್ದಕಳುು ತ್ು ೀವ. 

       ಶಿರ ೋ ರಘುರ್ನಥ್ ರಾವ  ಮಲಾಕ ಪೂರೆ:- ಅನ್ನಬಂಧವನ್ನು  ಕಡಬೇಕು. 

       ಶಿರ ೋ ಎನ.ರ್ನಗರಾಜು ಎೊಂಟ್ಟಬಿ:- ಅನ್ನಬಂದವನ್ನು  ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರಿಗೆ  ಕಳುಹಿಸಿ 

ಕಡುತ್ು ೀನೆ.   

      ಶಿರ ೋ ಅರವಿೊಂದ ಅರಳಿ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಗಳೆ, ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರಾದ ಶ್ರ ೀ 

ರಘುನಾಥ್ರಾವ್ ಮಲ್ಕಕಪೂರೆಯವರು ಹೇಳಿದಂತ್, ೫ ವಷವಗಳ ಹಿೆಂದ್ ಇದೇ ರಿೀತಿ 

ಪ್ರ ಕರಣವಾಗಿತ್ತು .  ಈ ಪ್ರ ಕರಣದಲಿ  ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವ ವಯ ಕ್ು ಗಳು  ಇನ್ನು  ಅದೇ ಸಿ ಳದಲಿ  

ಕೆಲಸ ಮಾಡುತಿು ದಾು ರೆ. ಈ ಪ್ರ ಕರಣದಲಿ  ಅವರು ಕೂಡಾ ಭಾಗಿಗಳಾಗಿದಾು ರೆ. ಅವರ ಮೇಲ್ಲ 

ಬರಿ ಎಫ್ಐಆರ್್ ಹಾಕ್ದರೆ ಸಾಲದ್ದ, ಅವರಿೆಂದ ಹಣವನ್ನು  ವಸೂಲ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು  

ಅವರನ್ನು  ಬಂದ್ಧಸಬೇಕೆೆಂದ್ದ ಕಳಿಕಳುು ತ್ು ೀನೆ. ಇದಕೆಕ  ಸಚಿವರು ಉತು ರವನ್ನು  ಕಡಬೇಕು. 

      ಶಿರ ೋ ಎನ.ರ್ನಗರಾಜು ಎೊಂಟ್ಟಬಿ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಗಳೆ, ಅವರನ್ನು  suspend 

ಮಾಡಿದ್ು ೀವ. ಕ್ರ ಮಿನಲ್ ಕಸ್ನ್ನು  ಹಾಕಲ್ಕಗಿದ್.  ಸಂಬಂಧಪ್ಟಟ ವರು ಅಲಿಯೇ ಕೆಲಸ 

ಮಾಡುತಿು ದಾು ರೆ ಎನ್ನು ವ ಮಾಹಿತಿ ನಮಗೆ ಬಂದರೆ ಅವರನ್ನು  ಅಲಿೆಂದ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ 

ವಗಾವಯಸಲ್ಕಗುತು ದ್. ಹಿೆಂದ್ ಅವರು ಕೀಟ್ವಗೆ ಹೀಗಿ ಬ್ಲ್ ತಂದ್ಧದಾು ರೆ. 

     ಸಭಾಪತ್ರಯವರು:- ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರು ಹೇಳುವುದ್ದ, ಹಿೆಂದ್ಧನ ಪ್ರ ಕರಣದಲಿ  

ಭಾಗಿಯಾದವರೇ ಇೆಂದ್ದ ಮತ್ು  ಅಲಿಯೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತಿು ದಾು ರೆ ಅವರ ಮೇಲ್ಲ ಏನ್ನ ಕರ ಮ 

ತ್ಗೆದ್ದಕಳುು ತಿು ೀರಿ?  
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      ಶಿರ ೋ ಎನ.ರ್ನಗರಾಜು ಎೊಂಟ್ಟಬಿ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಗಳೆ, ಅವರು ಅಲಿಯೇ ಕೆಲಸ 

ಮಾಡುತಿು ದು ರೆ, ಅವರನ್ನು  ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ವಗಾವವಣೆ ಮಾಡುವುದ್ದ ಅಥವಾ suspend 

ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನು ವುದನ್ನು  ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಕರ ಮ ತ್ಗೆದ್ದಕಳುು ತ್ು ೀವ.  

      ಶಿರ ೋ ಅರವಿೊಂದ ಅರಳಿ:- ಅವರು ಬೇರೆ ಜಿಲಿ್ಲ ಗೆ ವಗಾವಯಸಿ ಬಿಡಿ. 

      ಸಭಾಪತ್ರಯವರು:- ಕರ ಮ ತ್ಗೆದ್ದಕಳುು ತ್ು ೀವ ಎೆಂದ್ದ ಮಂತಿರ ಗಳು ಹೇಳಿದಾು ರೆ. 
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ಪರ ಶ್ನು  ಸಂಖೆಾ : 1063 

(ಉತ್ು ರವನುು  ಲಗತ್ರು ಸಲಾಗದೆ) 

 

        ಶಿರ ೋ ಮರಿತ್ರಬಬ ೋಗೌಡ:-  ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಗಳೆ, ಜಿಲಿ್ಕ  ಸಹಕಾರ ಕೆಂದರ  ಬಾಯ ೆಂಕ್್ 

ಹಾಗೂ ಪಾರ ಥಮಿಕ ಕೃಷ್ಠ ಪ್ತಿು ನ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳಲಿ (ಪಾಯ ಕ್ಸ ) ರೈತರು RTC ನಿೀಡುವ 

ಮೂಲಕ ಚಿನಾು ಭರಣದ ಮೇಲ್ಲ ಅಡಮಾನ ಸಾಲ ಪ್ಡೆಯಲು ಸಕಾವರ ಅವಕಾಶ 

ಮಾಡಿಕಟಟ ದ್. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಬಾಯ ೆಂಕ್್ಗಳಲಿ  ೧೦%  ೯% ಬಡಿಡ ಯನ್ನು  

ನಿಗದ್ಧಪ್ಡಿಸುತಿು ದಾು ರೆ. ಆದರೆ ಅವಧಿಗೆ ಮದಲೇ ಸಾಲವನ್ನು  ತಿೀರಿಸಿ ಒಡವಗಳನ್ನು  

ಬಿಡಿಸಿಕಳುು ವವರಿಗೆ  commercial bank ನವರು ಕಡುವಂತ್ ೩% ಪ್ರ ೀತಾಸ ಹ ಧನವನ್ನು  

ಕಡುತಾು ಯೇ ಎನ್ನು ವುದಕೆಕ  ಸಾಧಯ ವಿಲಿ  ಎೆಂದ್ದ ಉತು ರದಲಿ  ಹೇಳಿದಾು ರೆ.  ಸಕಾವರ ತನು  

ಉತು ರದಲಿ    ಕೆಂದರ  ಸಕಾವರದ ಪ್ತರ   ದ್ಧನಾೆಂಕ: ೨೩-೧-೨೦೨೦ರಲಿ  ದ್ಧನಾೆಂಕ: ೧-೪-

೨೦೨೦ರಿೆಂದ ಅನಾ ಯವಾಗುವಂತ್ ವಾಣಿಜಯ  ಬಾಯ ೆಂಕುಗಳು ಒಳಗೆಂಡಂತ್ ಎಲಿ್ಕ  

ಬಾಯ ೆಂಕುಗಳು ರೈತರಿಗೆ ನಿೀಡುವ ಚಿನಾು ಭರಣ ಸಾಲದ ಖತ್ಗಳನ್ನು  Kisan Credit Card 

ಖತ್ಗಳಾಗಿ ಪ್ರಿವತಿವಸಿ ಅೆಂತಹ ಸಾಲಗಳಿಗೆ ಮಾತರ  ೨% ಬಡಿಡ  subvention ಮತ್ತು  ೩%ರ 

ಪ್ರ ೀತಾಸ ಹಧನ ಕಿೆೀಮು ಮಾಡಲು ಕಡಾಡ ಯಗಳಿಸಿರುತು ದ್ ಎೆಂದ್ದ ಹೇಳಿದಾು ರೆ.  

             ಶಿರ ೋ ಎರ್ .ಟ್ಟ.ಸೋಮಶೇಖರ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಗಳೆ, ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರಾದ 

ಮರಿತಿಬ್ಬ ೀಗೌಡರು ಕಳಿರುವುದ್ದ , ೨೧ ಡಿಸಿಸಿ ಬಾಯ ೆಂಕ್್ಗಳಲಿ  ಕಡಗು, ಬಿೀದರ್್ ಮತ್ತು  

ಚಿತರ ದ್ದಗವ ಈ ಮೂರು ಡಿಡಿಸಿ ಬಾಯ ೆಂಕ್್ಗಳಲಿ  ಮಾತರ  ಪ್ಹಣಿಯನ್ನು  ಕಟಟ ರೆ ಮಾತರ   ೧% 

ಬಡಿಡ ಯನ್ನು  ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತಾು ರೆ. ಮಿಕಕ  ೧೮ ಡಿಸಿಸಿ  ಬಾಯ ೆಂಕ್್ಗಳಲಿ  ಆ ರಿೀತಿಯ ವಯ ವಸಿೆ  

ಇಲಿ . ೧೮ ಬಾಯ ೆಂಕ್್ಗಳಲಿ  ತಮೆ ದ್ ಆದ ಬಡಿಡ ದರವನ್ನು  ನಿಗದ್ಧಪ್ಡಿಸಿಕೆಂಡು ಒಡವ 

ಸಾಲವನ್ನು  ಕಡುತಿು ದಾು ರೆ.  ಕಡಗು ಜಿಲಿ್ಲಯಲಿ  ಶೇಕಡಾ ಎೆಂಟುವರೆ  ಬಡಿಡ ಯನ್ನು  

ನಿಗದ್ಧಪ್ಡಿಸಿಕೆಂಡಿದಾು ರೆ ಆದರೆ ೧% ಆರ್್ಟಸಿ ಇದು ರೆ ಮಾತರ . ಬಿೀದರ್್ ೧೦% ಇರುವುದ್ದ 

೯% ಬಡಿಡ  ನಿಗದ್ಧಪ್ಡಿಸಿಕೆಂಡಿದಾು ರೆ. ಚಿತರ ದ್ದಗವ ೧೦% ಇರುವುದನ್ನು  ೯% ಗೆ 

ನಿಗದ್ಧಪ್ಡಿಸಿಕೆಂಡಿದಾು ರೆ.   ಕೆಲವು ಬಾಯ ೆಂಕ್್ನವರು ೬ ತಿೆಂಗಳ ಅವಧಿಯನ್ನು  ಕಡುತಾು ರೆ, 

ಕೆಲವು ಬಾಯ ೆಂಕ್್ಗಳು ೯ ತಿೆಂಗಳ ಅವಧಿಯನ್ನು  ಕಡುತಾು ರೆ. ಅದರ ಒಳಗೆ ಸಾಲವನ್ನು  

ತಿೀರಿಸಿಕೆಂಡವರಿಗೆ ರಿಯಾಯತಿ ಕಡುವುದ್ದ ಡಿಸಿಸಿ ಬಾಯ ೆಂಕ್್ಗಳಲಿ  ವಯ ವಸಿೆ  ಇಲಿ . 

ಕೆಂದರ  ಸಕಾವರದ Kisan Credit Card ಹೆಂದ್ಧದವರು ಒಡೆವ ಸಾಲಕೂಕ  ೦% ಬಡಿಡ ಗೆ 

ಅಹವತ್ಯನ್ನು  ಹೆಂದ್ಧದಾು ರೆ. ಅವರು ಯಾವುದಾದರೂ ಸಾಲವನ್ನು  ಪ್ಡೆಯಬಹುದ್ದ.  
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ಆದರೆ ಒಡೆವ ಸಾಲಕೆಕ  ಡಿಸಿಸಿ ಬಾಯ ೆಂಕ್್ನವರು ಜಾಮಿೀನ್ನ ಏನ್ನ ಕಳುವುದ್ಧಲಿ . ೦% ಗೆ 

ಮೂರು ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಸಾಲವನ್ನು  ಕಡುವ ರಿೀತಿಯಲಿಯೇ ಒಡವ ಸಾಲಕೆಕ  ಜಾಮಿೀನನ್ನು  

ಕಳುವುದ್ಧಲಿ . ಆರ್್ಟಸಿ ಮತ್ತು  revenue records ಏನ್ನ ಇರುತು ದ್ ಅದಕೆಕ  ಮಾತರ  

ಮಾಡಲ್ಕಗಿದ್.  

     ಶಿರ ೋ ಮರಿತ್ರಬಬ ೋಗೌಡ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಗಳೆ,  ಬಿೀದರ್್ ಡಿಸಿಸಿ ಬಾಯ ೆಂಕ್್ನಲಿ  ೧% ಕಡಿಮೆ 

ಮಾಡಿದಾು ರೆ. ಕಡಗು ಜಿಲಿ್ಲಯಲಿ  ೮.೫% ಬಡಿಡ  ಇದ. ಚಿತರ ದ್ದಗವದಲಿ  ೧೦%  

ಇರುವುದನ್ನು  ೯% ಮಾಡಿದಾು ರೆ. ಮಂಡಯ  ಜಿಲಿ್ಕ  ಸಹಕಾರಿ  ೯% ಬಡಿಡ  ದರಕೆಕ  ಒಡವ 

ಸಾಲವನ್ನು  ಕಡುತಾು ರೆ. ಸಹಕಾರಿ ಬಾಯ ೆಂಕ್್ ಎೆಂದರೆ ರೈತರ ಬಾಯ ೆಂಕ್್. ಆರ್್ಟಸಿ ಕಟುಟ  

ಒಡವ ಸಾಲವನ್ನು  ಪ್ಡೆಯುವ ರೈತರಿಗೆ ಎಲಿ್ಕ  ಬಾಯ ೆಂಕ್್ಗಳಲಿ  ಒೆಂದೇ ಮಾನದಂಡವನ್ನು  

ಅನ್ನಸರಿಸಬೇಕು ಎನ್ನು ವ  ನಿಯಮವನ್ನು  ತರಬೇಕು. ಕೆಂದರ  ಸಕಾವರ Kisan Credit Card 

ಎೆಂದ್ದ ಮಾಡಿರುವುದರ ವಾಯ ಪಿು ಯ ಒಳಗಡೆಯೇ ಒಡವ ಸಾಲ ತ್ಗೆದ್ದಕಳುು ವವರ 

ಖತ್ಯನ್ನು  open ಮಾಡಿ. ಸಹಕಾರಿ ಬಾಯ ೆಂಕ್್ಗಳಲಿ  ಯಾರು ಅವಧಿಯಳಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ  

ಸಾಲವನ್ನು  ತಿರುವಳಿ ಮಾಡುತಾು ರೆ ಅವರಿಗೆ ೩% ರಿಯಾಯತಿ ಕಡುವುದನ್ನು  ಜಾರಿ 

ಮಾಡಿ. ಇದರ ಬಗೆಗ  ದಯಮಾಡಿ ಚಿೆಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಏಕೆೆಂದರೆ   ರೈತರು ತಮೆ  

ಒಡವಯನ್ನು  ಮಾವಾವಡಿ ಅೆಂಗಡಿಯಲಿಟುಟ  ಅವರಿಗೆ ಕಡಬೇಕಾದ ಬಡಿಡ ಯನ್ನು  

ಕಟುಟ  ಹಣ ತಂದ್ದ ಬೇಸಾಯ ಮಾಡುತಿು ದಾು ರೆ, ರೈತರ ಬಾಯ ೆಂಕು ಎೆಂದರೆ ಸಹಕಾರಿ 

ಬಾಯ ೆಂಕ್್. ಅದರಿೆಂದ ದಯಮಾಡಿ ಪ್ರಿಶ್ೀಲನೆ ಮಾಡಿ. ಇದರ ಬಗೆಗ  uniformity ಇರಲ. ಎಲಿ್ಕ  

ಸಹಕಾರಿ ಬಾಯ ೆಂಕ್್ಗಳಲಿ  ಚಿನು ದ ಮೇಲನ ಸಾಲಕೆಕ  ಒೆಂದೇ ಮಾದರಿಯ ಬಡಿಡ ದರವನ್ನು  

ನಿಗದ್ಧಗಳಿಸಿ.  ರೈತರಿಗೆ ೩% ಗೆ ಬ್ಳೆ ಸಾಲವನ್ನು  ಕಡುತಾು ರೆ ಮಹಿಳಾ ಸಾ ಸಹಾಯ 

ಗುೆಂಪುಗಳಿಗೆ ೪% ಬಡಿಡ ದರಕೆಕ  ಯಾವುದೇ ಆಧಾರದವಿಲಿದ್ ಸಾಲವನ್ನು  ಕಡಲ್ಕಗುತು ದ್. 

ಬಹಳ ಪಿರ ೀತಿಯೆಂದ ಅಚ್ಚಚ -ಮೆಚಿಚ ನಿೆಂದ ಇಟುಟ ಕೆಂಡಿರುವ ಒಡವಯನೆು  ಇಟುಟ  ರೈತರು 

ಸಾಲವನ್ನು  ತ್ಗೆದ್ದಕಳುು ತಾು ರೆ. ಆರ್್ಟಸಿ ಮೇಲ್ಲ  ೨ ರಿೆಂದ ೩ ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಗಳ 

ಸಾಲವನ್ನು  ತ್ಗೆದ್ದಕಳುು ತಾು ರೆ. ಎರಡು ದ್ಧನಗಳ ಹಿೆಂದ್ ಪ್ತಿರ ಯಲಿ  ತಮಿಳನಾಡು ಸಕಾವರ 

ಎರಡು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಗಳ ಒಳಗೆ ಯಾರು ಚಿನಾು ಭರಣ ಸಾಲವನ್ನು  ತ್ಗೆದ್ದಕೆಂಡಿದಾು ರೆ 

ಅೆಂತಹ ರೈತರ ಎಲಿ  ಸಾಲವನ್ನು  ಸಹಕಾರಿ ಇಲ್ಕಖೆ ವತಿಯೆಂದ ಮನಾು  ಮಾಡಲ್ಕಗಿದ್ 

ಎನ್ನು ವುದನ್ನು  ಪ್ತಿರ ಕೆಯಲಿ  ಓದ್ಧದ್. ಇನ್ನು  ಮುೆಂದಾದರೂ ಸಹಕಾರಿ ಇಲ್ಕಖೆಯೆಂದ 

ರೈತರು ಇಟಟ ರುವ ಚಿನಾು ಭರಣ ಸಾಲಕೆಕ  ೩% ರಿಯಾಯತಿ ನಿೀಡುವಂತ್ ಮಾಡಿ.  
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     ಶಿರ ೋ ಎರ್ .ಟ್ಟ.ಸೋಮಶೇಖರ:-ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಗಳೆ, ೨೧ ಡಿಸಿಸಿ ಬಾಯ ೆಂಕ್್ಗಳಲಿ  

ಶೇಕಡಾ ೧ ರಷ್ಟಟ , ಶೇಕಡಾ ಅಧವದಷ್ಟಟ , ಮುಕಾಕ ಲು ಶೇಕಡಾ ಹಿೀಗೆ ವಯ ತಾಯ ಸವಿದ್. ಮಾನಯ  

ಸದಸಯ ರು ಹೇಳುವ ಹಾಗೆ ಎಲಿ್ಕ  ಡಿಸಿಸಿ ಬಾಯ ೆಂಕ್್ಗಳಲಿ  ಒೆಂದೇ ರಿೀತಿ ತರಲು ಎಲಿ್ಕ  ಡಿಸಿಸಿ 

ಬಾಯ ೆಂಕ್್ಗಳ ಸಭೆಯನ್ನು  ಕರೆದ್ದ ಚ್ರ್ಚವ ಮಾಡುತ್ು ೀವ. ೧% ಆರ್್ಟಸಿ ಇಟಟ ರೆ ೩% 

ರಿಯಾಯತಿ ಕಡುವ ಬಗೆಗ   ಚ್ಚಿವಸಲು ಸಭೆಯನ್ನು  ಕರೆಯುತ್ು ೀನೆ.  

                                                                                                                (ಮುೆಂದ್ದ)  

(847)21-09-2021(12-00)bsd-vk 

ಶಿರ ೋ ಎರ್ .ಟ್ಟ. ಸೋಮಶೇಖರ  (ಮೊಂದ್ದ) 

ಜೊತ್ಗೆ ೨೧ DCC Bank ಗಳು ಕೂಡ ಒೆಂದೇ interest rate ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ  ಮಾಡುತ್ು ೀವ. 

ಇನೂು  ಎರಡೊರು ವಿಷಯಗಳ ಬಗೆಗ  ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರು ಪ್ರ ಸಾು ಪಿಸಿದ್ದು , ಮಾನಯ  

ಮರಿತಿಬ್ಬ ೀಗೌಡರನ್ನು  ಸಭೆಗೆ ಆಹಾಾ ನಿಸಿ ,, ಮಾನಯ  ಮರಿತಿಬ್ಬ ೀಗೌಡರು ಹೇಳಿದಂತ 

ವಿಚಾರಗಳನ್ನು  implement ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ು ೀನೆ. 

 ಸಭಾಪತ್ರಯವರುುಃ- ನಂತರ ಮಾನಯ ರ ರಮೇಶ್ ಗೌಡರು ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರ ಶೆು  ಕಳಿ, 

ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ನೇರವಾಗಿ ಉತು ರ ಹೇಳಿ. 
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ಪರ ಶ್ನು  ಸಂಖೆಾ ುಃ 1008 

(ಉತ್ು ರದ ಪರ ತ್ರ ಲಗತ್ರು ಸಿದೆ) 

 ಶಿರ ೋ ಹೆಚ್.ಎೊಂ. ರಮೇಶ ಗೌಡಃ- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಉತು ರವನ್ನು  

ಒದಗಿಸಿದ್ದು , ಇದರಲಿ  ಕೆಲವು ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕಳಪ್ ಗುಣಮಟಟ ದ್ಧೆಂದ ಕೂಡಿರುವ ಬಗೆಗ  

ಗಮನಕೆಕ  ಬಂದ್ಧದ್ಯೇ; ಬಂದ್ಧದು ಲಿ  ಯಾವ ಕರ ಮ ಕೈಗೆಂಡಿದ್ಧು ೀರಿ ಎೆಂದ್ದ ಪ್ರ ಶೆು  

ಕಳಿದ್ು ೀನೆ. ಉತು ರದಲಿ  ಯಾವ ಕಾಮಗಾರಿಯೂ ಕಳಪ್ ಗುಣಮಟಟ ದಾು ಗಿಲಿ , ಎಲಿವೂ No. 

1 ಕಾಮಗಾರಿ ಎೆಂದ್ದ ಹೇಳಿದಾು ರೆ. Project Management Consultants ಬಗೆಗ  ಹೇಳಿದ್ದು , 

ಎಲಿವೂ ಸರಿಯದು ರೆ ೨೪ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಏಕೆ ವಿಳಂಬವಾದವು ಎೆಂಬ್ಬದನ್ನು  

ತಿಳಿಸಬೇಕಾಗುತು ದ್. 

 ಶಿರ ೋ ಮರುಗೇಶ  ನಿರಾಣಿುಃ- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಕೀವಿಡ್-19 ವಾಯ ಧಿ 

ಬಂದ್ಧರುವ ಸಮಯದಲಿ  ಕೆಲಸದಲಿ  ಸಾ ಲಪ  delay ಆಗಿದ್. ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ರೈತರಿೆಂದ 

ಭೂಮಿ ಖರಿೀದ್ಧ ಮಾಡುವ ಸಂದಭವದಲಿ  ಕೆಲರ್ೆಂದ್ದ ಬಾರಿ Department ಗೆ ಮತ್ತು  

ರೈತರಿಗೆ dispute ಬಂದ್ಧರುವುದ್ದ, ಬ್ಲ್ಲ ನಿಗದ್ಧ ಮಾಡುವುದರಲಿ  ತಡವಾಗಿರುವುದ್ದ, 

ಅವರವರ ಅಣಣ -ತಮೆ ೆಂದ್ಧರಲಿ  ಜಗಳ ಆಗಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು  ಸಕಾಲಕೆಕ  ಕಡದೇ 

ಇರುವುದರಿೆಂದ ಕೆಲಸದಲಿ  delay ಆಗಿದ್. ಅದನ್ನು  one-to-one discussion ಮಾಡಿ, ಸಮಸೆಯ  

ಇತಯ ಥಯ ವ ಮಾಡಿದಾು ರೆ. Major about more than 95 per cent solve ಇದ್. ಅಲಿ್ಗೆಂದ್ದ 

ಇಲಿ್ಗೆಂದ್ದ ಎನ್ನು ವಂತ್ less than 5 per cent problem ಇದ್. 

 ಶಿರ ೋ ಹೆಚ್ .ಎೊಂ. ರಮೇಶ  ಗೌಡಃ- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಈಗಾಗಲೇ 

ಒೆಂದೊೆಂದ್ದ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು  ಒಬೊಬ ಬಬ ರಿಗೆ ರೂ.೬ ರಿೆಂದ ೧೦ ಕೀಟಗಳವರೆಗೆ 

ಕಟಟ ದಾು ರೆ. ಇದರಲಿ  water ಸಹ ಇದ್. ಉತು ರದಲಿ  ಎಲಿವೂ ಸರಿ ಇದ್ ಎೆಂದ್ದ 

ಹೇಳಿಬಿಡುತಾು ರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಕೀವಿಡ್-19 ಬಂದ್ಧರುವುದ್ದ ನಿಜ. ಅವರ expert committee 

ಇದ್. ಅವರ engineer ಗಳು ಇದಾು ರೆ.  Project Management Consultants ರವರು ಇದಾು ರೆ. 

ಆದರೆ ಎಲಿದು ಕೂಕ  ಕೀವಿಡ್-19  ಕಾರಣವನ್ನು  ನಿೀಡುತಿು ದಾು ರೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಲಿದು ಕೂಕ  

ಕೀವಿಡ್-19  ನೆಪ್ ಹೇಳುವುದಾದರೆ tender ಕರೆಯಬೇಕಾದರೆ.... ಉತು ದಲಿ  ’್ ಭೂ 

ತಕರಾರಿನಿೆಂದ ಹಾಗೂ ಕೀವಿಡ್-೧೯ ರ ಸಾೆಂಕಾರ ಮಿಕ ರೀಗದ ಕಾರಣ lockdown ನಿೆಂದ 

ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಅವಶಯ ವಿರುವ ಕಚಿಾ  ಸಾಮಾಗಿರ ಗಳು, ನ್ನರಿತ ಕಾಮಿವಕರ ಲಭಯ ತ್ 

ಇಲಿದ್ಧದು ರಿೆಂದ ಕಳೆದ ೩ ವಷವಗಳಲಿ  ೨೪ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ವಿಳಂಬವಾಗಿವ’ ಎೆಂದ್ದ 
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ಹೇಳಿದಾು ರೆ. ಕೆಲಸಗಾರರೇ ಇಲಿದೇ ಇರುವಂತಹವರಿಗೆ tender ಅನ್ನು  ಏಕೆ ಕಡುತಾು ರೆ? 

ಹಾಗಾದರೆ ಇದ್ದ engineer ಗಳ adjustment ಆಗಿದ್ಯೇ? ಅವರು ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳುತಾು ರೀ, 

ಅವರಿಗೆ ಕಡುತಾು ರೆಯೇ? ಅವರ ಹತಿು ರ ನ್ನರಿತ ಕೆಲಸಗಾರರು ಇಲಿವೆಂದರೆ 

ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು  ಅೆಂತಹವರಿಗೆ ಏಕೆ ಕಡುತಾು ರೆ? ಅೆಂತಹವರನ್ನು  ದಯಮಾಡಿ ಕಪುಪ  

ಪ್ಟಟ ಗೆ ಸೇರಿಸಬೇಕು.  

 ಶಿರ ೋ ಮರುಗೇಶ  ನಿರಾಣಿುಃ- ಕಾಮಗಾರಿ contractor ನಿೆಂದ delay ಆಗಿಲಿ . 

 ಸಭಾಪ್ತಿಯವರುುಃ- ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರು ತಪುಪ  ಇರುವುದರಿೆಂದ ಕರ ಮ ತ್ಗೆದ್ದಕಳಿು , 

eligibility ಬಗೆಗ  ಮಾಡಿ ಬಗೆಗ  ಹೇಳುತಿು ದಾು ರೆ. 

 ಶಿರ ೋ ಮರುಗೇಶ  ನಿರಾಣಿುಃ- ಪ್ರಿಶ್ೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಕರ ಮ ಕೈಗಳುು ತ್ು ೀನೆ. Particular 

ಆಗಿ ಯಾವ place ನಲಿ  ಆಗಿದ್ ಎೆಂಬ detail ಕಡಲ. ಆ industrial layout ಗೆ ನಾನೂ 

ಹೀಗುತ್ು ೀನೆ ಮತ್ತು  ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರನ್ನು  ಕರೆಯುತ್ು ೀನೆ, ಅಲಿ  ತಪಾಪ ಗಿದು ರೆ ಕರ ಮ 

ಕೈಗೆಂಡು ಸರಿಪ್ಡಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ು ೀನೆ. 

ಶಿರ ೋ ಹೆಚ್ .ಎೊಂ. ರಮೇಶ ಗೌಡಃ- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಬಾಗಲ್ಲರು.... 

ಸಭಾಪತ್ರಯವರುುಃ- ಇಲಿ , ಮಾನಯ  ಸಚಿವರೇ, ಉತು ರ ಹೇಳಬೇಡಿ. ಮಾನಯ  

ರವಿಕುಮಾರ್್ ಪ್ರ ಶೆು  ಕಳಿ. 

ಶಿರ ೋ ಹೆಚ್ .ಎೊಂ. ರಮೇಶ ಗೌಡಃ- ಅಲಿ  water ಬರುತಿು ಲಿ , ಅದನ್ನು  ಯಾರೂ check 

ಮಾಡುತಿು ಲಿ . 

ಸಭಾಪತ್ರಯವರುುಃ- ಯಾವುದೂ ಕಡತಕೆಕ  ಹೀಗಬಾರದ್ದ. ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರೇ, 

ಕುಳಿತ್ತಕಳಿು . 

ಶಿರ ೋ ಹೆಚ್ .ಎೊಂ. ರಮೇಶ ಗೌಡಃ- ನನು  ಪ್ರ ಶೆು  ಪೂತಿವಯಾಗಲಲಿ . 
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ಪರ ಶ್ನು  ಸಂಖೆಾ ುಃ 1010 

(ಉತ್ು ರದ ಪರ ತ್ರ ಲಗತ್ರು ಸಿದೆ) 

 

 ಶಿರ ೋ ಎನ . ರವಿಕುಮಾರ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು 

ಕಟಟ ರುವ ಉತು ರ ನನಗೆ ಸಮಾಧಾನ ತಂದ್ಧಲಿ , ಕಾರಣವೇನೆೆಂದರೆ CAG (Comptroller and 

Auditor General) ವರದ್ಧಯಲಿ  ’೨೦೧೪-೧೫ ರಿೆಂದ  ೨೦೧೭-೧೮ರ ಅವಧಿಯಲಿ  ನಗರ 

ಸಿ ಳಿೀಯ ಸಂಸಿೆ ಗಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ರೂ.೯೮ ಕೀಟಗಳನ್ನು  ಪೂಣವವಾಗಿ 

ಬಳಸಿಕೆಂಡಿಲಿ ’ ಎೆಂದ್ದ ಇದ್. ಅದಕೆಕ  ಗೃಹ ನಿಮಾವಣ ಮಾಡುವುದರಲಿ  ವಿಳಂಬವಾಗಿದ್. 

ಈ ಹಣವನ್ನು  ಖಸಗಿ bank ಗಳಲಿ  ಠೇವಣಿಯಾಗಿ deposit ಮಾಡಿದಾು ರೆ. ಸಾಮಾನಯ ವಾಗಿ 

treasury bank ನಲಿ  ಇಡುತಾು ರೆ. ಆದರೆ ಸಕಾವರದ ಹಣವನ್ನು  ಖಸಗಿ bank ನಲಿಟಟ ದಾು ರೆ. 

ಅಲಿದೇ ವಿಳಂಬ ಸಹ ಆಗಿದ್. ಖಸಗಿ bank ನಲಿ  ಇಡುವುದಕೆಕ  ಕಾರಣ ಏನ್ನ? ಇದರಲಿ  

ಅವಯ ವಹಾರ ನಡೆದ್ಧದ್ಯೇ? ಖಸಗಿ bank ನಲಿ  ಹಣ ಇಡುವುದಕೆಕ  ಸಕಾವರದ ಅನ್ನಮತಿ 

ಇದ್ಯೇ? ಅನ್ನಮತಿ ಇಲಿದ್ಧದು ರೆ ಅೆಂತಹ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದಿ  ತ್ಗೆದ್ದಕಳುು ವ 

ಕರ ಮಗಳೇನ್ನ ಹಾಗೂ ವಿಳಂಬ ಆಗಿರುವುದಕೆಕ  ಯಾವ ಕರ ಮ ತ್ಗೆದ್ದಕಳುು ತಾು ರೆ ಎೆಂದ್ದ 

ತಿಳಿಸಬೇಕು. 

 ಶಿರ ೋ ಎನ  ರ್ನಗರಾಜ (ಎೊಂ.ಟ್ಟ.ಬಿ):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ೧೦೮.೮೭ ಕೀಟ 

ಅನ್ನದಾನವನ್ನು  ಖಜಾನೆಯಲಿ  ಇಡಬೇಕು ಎೆಂಬ್ಬದ್ದ ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರ ಮೂಲ 

ಪ್ರ ಶೆು ಯಾಗಿದ್. ಆ ಹಣವನ್ನು  ಖಜಾನೆಯಲಿ  ಜಮಾ ಮಾಡುವುದರಿೆಂದ ಯಾವುದೇ ಬಡಿಡ  

ಶೇಖರಣೆ ಆಗುವುದ್ಧಲಿ . ಆ ಉದಿ್ ೀಶದ್ಧೆಂದ bank ನಲಿ  ಜಮಾ ಮಾಡಿದ್ು ೀವ. ಆ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ 

ಪ್ರ ಗತಿ ಆಧರಿಸಿ ಅನ್ನದಾನವನ್ನು  ಸಂಬಂಧಪ್ಟಟ  ನಗರ ಸಿ ಳಿೀಯ ಸಂಸಿೆ ಗಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ 

ಮಾಡಲ್ಕಗುವುದ್ದ. ೨೦೧೪-೧೫ ರಿೆಂದ ೨೦೧೮-೧೯ ರವರೆಗೂ ರೂ.೬೫೩.೨೮ ಲಕ್ಷಗಳ ಹಣ 

ಈಗಾಗಲೇ ಬಡಿಡ  ರೂಪ್ದಲಿ  ಜಮಾ ಆಗಿರುತು ದ್. ಆ ಬಡಿಡ ಯನ್ನು  ಹೆಚ್ಚಚ ವರಿ 

ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಉಪ್ಯೀಗ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶವಿದ್. ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರು treasury ಯಲಿ  

ಹಣ ಜಮಾ ಮಾಡಲಲಿ  ಎೆಂಬ್ಬದ್ದ ಮೂಲ ಪ್ರ ಶೆು ಯಾಗಿದ್. ಆದರೆ ಬಡಿಡ ಯೆಂದ ನಗರ 

ಸಿ ಳಿೀಯ ಸಂಸಿೆ ಗಳಲಿ  ಬಡಿಡ  ಹಣವನ್ನು  ಯಾವ ರಿೀತಿ ಉಪ್ಯೀಗಿಸಬಹುದ್ೆಂಬ 

ನಿದ್ಧವಷಟ ವಾದ ಸೂಚ್ನೆ ಕಾರಣ ಬಡಿಡ  ಹಣವನ್ನು  ಉಪ್ಯೀಗಿಸಲು ಸಾಧಯ ವಾಗುವುದ್ಧಲಿ . 

ಅನ್ನದಾನವನ್ನು  ಹೆಚಿಚ ಸಲು ಸಾಧಯ ವಾಗದ್ಧದು ಲಿ  ಪೌರ ಕಾಮಿವಕರ ಗೃಹಭಾಗಯ  ಅನ್ನಷ್ಟಟ ನ 

ಸಂದಭವದಲಿ  ಒೆಂದ್ದ ವೇಳೆ ನಿಗದ್ಧತ ಮಟಟ ಕೆಕ  ಹೆಚಿಚ ಸಲು ಅವಶಯ ಕತ್ ಬಂದಲಿ ...... 
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 ಸಭಾಪತ್ರಯವರುುಃ- ನಿೀವು ಉತು ರ ಕಡಿ, ಓದಬೇಡಿ. 

 ಶಿರ ೋ ಎನ . ರವಿಕುಮಾರ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಉತು ರವನ್ನು  ಕಟಟ ದ್ದು , 

CAG report ನಲಿ  ಇರುವಂತ್ ಖಸಗಿ bank ನ account ನಲಿ  ಇಟಟ ರುವ ಬಗೆಗ  ಹೇಳಿದ್ದು , 

ಸಕಾವರದ ಹೆಸರಿನಲಿ  ಇಲಿ . ಖಸಗಿ ಹೆಸರಿನಲಿ  ಇಟಟ ದಾು ರೆ ಎೆಂದ್ದ ಇದ್. ಇದರ ಬಗೆಗ  

ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ಏನ್ನ ಹೇಳುತಾು ರೆ. ವಿಳಂಬ ಆಗಲು ಕಾರಣ ಏನ್ನ? ಹಣ ಇದು ರೂ 

ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕೆಕ  ಗೃಹ ನಿಮಾವಣ ಮಾಡಲು ಏಕೆ ಯಶಸಿಾ ಯಾಗಲಲಿ ? ಖಸಗಿ 

ಅೆಂದರೆ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲಿ  ಹಣವನ್ನು  ಏಕೆ ಇಟಟ ರು? 

 ಶಿರ ೋ ಎನ  ರ್ನಗರಾಜ (ಎೊಂ.ಟ್ಟ.ಬಿ):- ಖಸಗಿಯಾಗಿ ಇಟಟ ರುವ ಬಗೆಗ  ಪ್ರಿಶ್ೀಲಸಿ 

ಕರ ಮ ತ್ಗೆದ್ದಕಳುು ತ್ು ೀನೆ.  
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ಪರ ಶ್ನು  ಸಂಖೆಾ ುಃ 1045 

(ಉತ್ು ರದ ಪರ ತ್ರ ಲಗತ್ರು ಸಿದೆ) 

 ಶಿರ ೋ ಗೋವಿೊಂದರಾಜುುಃ- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ,  ಕೀಲ್ಕರ ನಗರದಲಿರುವ 

APMC ಮಾರುಕಟೆಟ ಯ ವಿಸಿು ೀಣದ ಬಗೆಗ  ಪ್ರ ಶೆು ಯನ್ನು  ಕಳಿದ್ದು , ಉತು ರದಲಿ  ೧೮ ಎಕರೆ ೩೧ 

ಗುೆಂಟೆ ಎೆಂದ್ದ ಹೇಳಿದಾು ರೆ. ೧೮ ಎಕರೆ ೩೧ ಗುೆಂಟೆ ಜಮಿೀನ್ನ original ಆಗಿ allot 

ಆಗಿರುವುದ್ದ ನಿಜ. ಅದರಲಿ  ೪ ಎಕರೆ ಜಮಿೀನನ್ನು  Karnataka Marketing Federation ಗೆ 

೧೯೯೧ರಲಿ  ಕಡಿಮೆ ಇತ್ು ೆಂದ್ದ allot ಮಾಡಿದಾು ರೆ. ಅದರ ಬಗೆಗ  ನಂತರ ಹೇಳುತ್ು ೀನೆ. ಈ 

APMC ಮಾರುಕಟೆಟ  ತ್ತೆಂಬಾ ಚಿಕಕ ದಾಗಿರುವುದ್ದ ಸಕಾವರದ ಗಮನಕೆಕ  ಬಂದ್ಧದ್ಯೇ ಎೆಂದ್ದ 

ಪ್ರ ಶೆು ಯನ್ನು  ಕಳಿದ್ದು , ಅದಕೆಕ  ಟಮಟೀ ಸುಮಾರು ೪೦೦೦೦ ಕ್ಾ ೆಂಟ್ಟಲ್ಗೂ ಹೆಚ್ಚಚ  

ಮಾರುಕಟೆಟ ಗೆ ಬರುತು ದ್ ಎೆಂದ್ದ ಉತು ರ ಕಟಟ ದಾು ರೆ. ಮುೆಂದ್ದವರೆದ್ದ ಈ 

ಮಾರುಕಟೆಟ ಯಲಿ  ವಯ ವಹರಿಸುವುದರಿೆಂದ loading, unloading ಹಾಗೂ grading ಗೆ ಸಮಸೆಯ  

ಆಗಿರುವ ಬಗೆಗ  ಒಪಿಪ ಕೆಂಡಿದಾು ರೆ. ಅದಕೆಕ  ತ್ಗೆದ್ದಕೆಂಡಿರುವ ಕರ ಮಗಳ ಬಗೆಗ  ನಾನ್ನ 

ಕಳಿದ್ು ೀನೆ. ಕೀಲ್ಕರದ ಜಿಲಿ್ಕಧಿಕಾರಿಗಳ ಮಟಟ ದಲಿ  APMC Yard ನಿೆಂದ ಸುಮಾರು 

ಒೆಂದೂವರೆ ಕ್.ಮಿೀ ಮುೆಂದ್ ಅರಣಯ  ಭೂಮಿ ಇದ್ದು , ಈ ಅರಣಯ  ಭೂಮಿಯನ್ನು  

ಹಸಪೇಟೆಯಲಿನ ಯಾವುದೊೀ ಒೆಂದ್ದ ಜಾಗಕೆಕ  ಈ ಜಾಗವನ್ನು  compensation ಆಗಿ allot 

ಮಾಡಲ್ಕಗಿತ್ತು . ಅದರಲಿ  ೩೦ ಎಕರೆ ಜಾಗವನ್ನು  ಗುರುತಿಸಿ, ಜಿಲಿ್ಕಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು  ಜಿಲಿ್ಕ  

ಅರಣಾಯ ಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಮಕ್ಷಮದಲಿ  ಆ ಜಾಗವನ್ನು  APMC ಗೆ ಕಡಲು ಪ್ತರ  ವಯ ವಹಾರ 

ಮಾಡಿದ್ು ೀವ. ದ್ಧನಾೆಂಕ ೩೦-೭-೨೦೨೧ರಲಿ  ಇದಕೆಕ  ಪ್ತರ ವನ್ನು  ಬರೆದ್ಧದ್ದು , ಈವರೆಗೂ 

ಅರಣಯ  ಇಲ್ಕಖೆಯವರು ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ query ಗಳನೆು ೀ ಹಾಕ್ಕೆಂಡಿದಾು ರೆ. 

(ಮುೆಂದ್ದ) 

(848)/21.09.2021/12.10/ಹೆಚ್್ವಿ:ಬಿಎನ್ಎಸ್ 

                   ( ಸಭಾಪ್ತಿಯವರ ಉಪ್ಸಿಿ ತಿ) 

ಶಿರ ೋ ಗೋವಿೊಂದರಾಜು (ಮೊಂದ್ದ…):-  

ಸನೆಾ ನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಇಲಿಯವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ರಿೀತಿಯ ಕರ ಮವನ್ನು  

ತ್ಗೆದ್ದಕೆಂಡಿಲಿ . ನನು  ಮನವಿ ಏನೆೆಂದರೆ, ಅರಣಯ  ಸಚಿವರು ಮತ್ತು  ಸಹಕಾರ ಸಚಿವರು 

ಇಬಬ ರು ಸೇರಿ ಜಂಟಯಾಗಿ ಚ್ರ್ಚವ ಮಾಡಿ ಈ ಜಾಗದ ವಗಾವವಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪ್ಟಟ ೆಂತ್ 

ಸೂಕು  ತಿೀಮಾವನವನ್ನು  ತ್ಗೆದ್ದಕಳು ಬೇಕೆೆಂದ್ದ ಕಳಿಕಳುು ತಿು ದ್ು ೀನೆ. ನಾನ್ನ ನಿನೆು ಯೂ 
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ಸಹ ಇದರ ಬಗೆಗ  ಮಾನಯ  ಅರಣಯ  ಸಚಿವರಿಗೆಂದ್ದ ಮನವಿಯನ್ನು  ಕಟಟ ದ್ು ೀನೆ. ತ್ತತಾವಗಿ 

18 ಎಕರೆ ಜಾಗವನ್ನು  ಎ.ಪಿ.ಎೆಂ.ಸಿ.ಗೆ ಕಟಟ ರೇ ನಾಯಕರಹಳಿು ಯಲಿರುವ ಸುಮಾರು 45 

ಎಕರೆ ಜಾಗವನ್ನು  ಕಂದಾಯ ಇಲ್ಕಖೆಗೆ ಅದಕೆಕ  ಬದಲಯಾಗಿ ಕಡಲ್ಕಗುತು ದ್ 

ಎನ್ನು ವುದಕೆಕ  ನಾವು ಒಪಿಪ ಗೆಯನ್ನು  ಕಟಟ ದ್ು ೀವ. ಆದು ರಿೆಂದ ಅರಣಯ  ಸಚಿವರು ಮತ್ತು  

ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರು ಜಂಟಯಾಗಿ ಒೆಂದ್ದ ಸಭೆ ನಡೆಸಿ ಶ್ೀಘರ ವೇ ಎ.ಪಿ.ಎೆಂ.ಸಿ.ಗೆ 

ಸಿಳಾವಕಾಶವನ್ನು  ಮಾಡಿಕಡಬೇಕೆೆಂದ್ದ ಒತಾು ಯ ಮಾಡುತಿು ದ್ು ೀನೆ.  

 

 ಶಿರ ೋ ಎರ್ .ಟ್ಟ.ಸೋಮಶೇಖರ :- ಸನೆಾ ನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನಯ  

ಗೀವಿೆಂದರಾಜುರವರು ನಾನ್ನ ಕೀಲ್ಕರ ಜಿಲಿ್ಲ ಗೆ ಭೇಟ ನಿೀಡಿದಂತಹ ಸಂದಭವದಲಿ  

ಎರಡು ಮೂರು ಬಾರಿ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು  ನನು  ಗಮನಕೆಕ  ತಂದ್ಧದಾು ರೆ. ಅಷ್ಮಟ ೀ ಅಲಿದೇ 3-4 

ಬಾರಿ ನನು  ಕಛೇರಿಗೂ ಬಂದ್ದ ಇದರ ಬಗೆಗ  ಚ್ರ್ಚವ ನಡೆಸಿದಾು ರೆ. ನಾನ್ನ ಎ.ಪಿ.ಎೆಂ.ಸಿ. 

ನಿದೇವಶಕರೆಂದ್ಧಗೆ ಸಭೆ ನಡೆಸಿ, ಜಿಲಿ್ಕಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು  ನಿೀಡಿದ್ು ೀನೆ. ಅರಣಯ  

ಇಲ್ಕಖೆಯವರು ನಮಗೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು  ನಿೀಡಿದರೆ, ಅದರ ಎರಡು ಪ್ಟುಟ  ಕಂದಾಯ 

ಭೂಮಿಯನ್ನು  ನಾವು ಅವರಿಗೆ ವಾಪ್ಸುಸ  ಕಡಬೇಕಾಗುತು ದ್. ಈ ನಿಟಟ ನಲಿ  

ಜಿಲಿ್ಕಧಿಕಾರಿಗಳು ಪಾರ ಮಾಣಿಕವಾದ ಪ್ರ ಯತು ಗಳನ್ನು  ಮಾಡಿದಾು ರೆ.  

 ಸನೆಾ ನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಕೀಲ್ಕರ ನಗರದಲಿರುವ ಎ.ಪಿ.ಎೆಂ.ಸಿ. ಮಾರುಕಟೆಟ  

ಸುಮಾರು 18 ಎಕರೆ ವಿಸಿು ೀಣವದಲಿ  ಇದ್. ಈ ಮಾರುಕಟೆಟ ಗೆ ಜೂನ್ನಿೆಂದ 

ಡಿಸೆೆಂಬರ್್ವರೆಗಿನ ಸುಗಿಗ  ಸಮಯದಲಿ  ಸುಮಾರು 40 ಸಾವಿರ ಕ್ಾ ೆಂಟ್ಟಲ್ನಷ್ಟಟ  

ಟಮಟೀ ಬರುತು ದ್. ನೂರಾರು ಟರ ಕ್್ಗಳ ಓಡಾಟ, ರೈತರು ಮತ್ತು  ಹಮಾಲರು ಹಿೀಗೆ 3 

ಸಾವಿರಕೂಕ  ಹೆಚ್ಚಚ  ಜನರು ಓಡಾಡುವುದರಿೆಂದ ಅವರಿಗೆ ಸಿಳಾವಕಾಶ ಸಾಕಾಗದೇ 

ಸಮಸೆಯ ಯುೆಂಟ್ಟಗಿದ್. ನಿನೆು ಯ ದ್ಧವಸ ಕಂದಾಯ ಇಲ್ಕಖೆಯ ಕಾಯವದಶ್ವಗಳನ್ನು  ನನು  

ಛೇೆಂಬರ್್ಗೆ ಕರೆಯಸಿಕೆಂಡು ಈ ವಿಚಾರದ ಬಗೆಗ  ಚ್ರ್ಚವ ಮಾಡಿದ್ು ೀನೆ. ಅಧಿವೇಶನ ಮುಗಿದ 

ಮೇಲ್ಲ ಮಾನಯ  ಅರಣಯ  ಸಚಿವರಿಗೆ ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು  ಕಟುಟ , ಮಾನಯ  ಅರಣಯ  ಸಚಿವರು, 

ಮಾನಯ  ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರು ಮತ್ತು  ನಾನ್ನ ಮೂರು ಜನರು ಸೇರಿ ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರನ್ನು  

ಕರೆಯಸಿ ಒೆಂದ್ದ ಸಭೆಯನ್ನು  ನಡೆಸುತ್ು ೀವ. ಅರಣಯ  ಇಲ್ಕಖೆಗೆ ನಿೀಡಲು ಜಿಲಿ್ಕಧಿಕಾರಿಗಳು 

ಗುರುತ್ತಪ್ಡಿಸಿರುವ ಜಾಗವನ್ನು  ಕಟಟ ರೇ, ಇಡಿೀ ಭಾರತದಲಿಯೇ ನಂಬರ್್ ಓನ್ 

ಟಮಟ ಮಾರುಕಟೆಟ ಯನಾು ಗಿ ಮಾಪ್ವಡಿಸುವುದಕೆಕ  ಕೀಲ್ಕರ ಜಿಲಿ್ಲಯ ಜನರು 
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ಆಸಕ್ು ಯನ್ನು  ವಹಿಸಿದಾು ರೆ. ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರಾದ ಶ್ರ ೀ ಗೀವಿೆಂದರಾಜುರವರು 

ನಿರಂತರವಾಗಿ ಈ ವಿಚಾರದ ಬ್ನ್ನು  ಹತಿು ದಾು ರೆ. ಆ ಕಾರಣದ ಹಿನೆು ಲ್ಲಯಲಿ  

ಜಿಲಿ್ಕಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಪ್ರ ಸಾು ವನೆಯನ್ನು  ಕಂದಾಯ ಇಲ್ಕಖೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕಡುತಿು ದಾು ರೆ. 

ಅಧಿವೇಶನ ಮುಗಿದ ಕೂಡಲೇ ನಾವು ಮೂರೂ ಜನ ಸಚಿವರು ಸೇರಿ ಸಭೆ ನಡೆಸಿ ಈ 

ಜಾಗವನ್ನು  ಕಡಿಸುವಂತಹ ವಯ ವಸಿೆ  ಮಾಡಲ್ಕಗುತು ದ್.  

 ಶಿರ ೋ ಗೋವಿೊಂದರಾಜು:- ಸನೆಾ ನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಎ.ಪಿ.ಎೆಂ.ಸಿ.ಗೆ 

ಕಡಬೇಕಾಗಿರುವ 18 ಎಕರೆಗೆ ಬದಲ್ಕಗಿ 45 ಎಕರೆ ಕಂದಾಯ ಜಮಿೀನನ್ನು  ಅರಣಯ  

ಇಲ್ಕಖೆಯವರಿಗೆ ಕಡಲು ಈಗಾಗಲೇ ಸೆಕ ಚ್್ ಮಾಡಿ ಕಳುಹಿಸಿಕಡಲ್ಕಗಿದ್. ಇದಲಿದೇ 

ಕನಾವಟಕ ಮಾರುಕಟೆಟ  ಫೆಡರೇಶನ್ಗೆ ಬಹಳ ಹಿೆಂದ್ಯೇ 4 ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು  ಕವಲ 

20 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಗಳಿಗೆ ಕಟಟ ದು ರು. ಇದರ ಬಗೆಗ  ನನು  ಬಳಿ ಸಾಕಷ್ಟಟ  ಮಾಹಿತಿ 

ಲಭಯ ವಿರುವುದರಿೆಂದ ಈ ವಿಚಾರದ ಬಗೆಗ  ಚ್ರ್ಚವ ಮಾಡಲು ತಾವು ಅಧವಗಂಟೆ 

ಕಾಲ್ಕವಧಿಯಲಿ  ಅವಕಾಶವನ್ನು  ಮಾಡಿಕಡಬೇಕೆೆಂದ್ದ ಕಳಿಕಳುು ತಿು ದ್ು ೀನೆ.  

 ಸಭಾಪತ್ರಯವರು:- ಈ ವಿಚಾರವನುು  ಅಧಾ ಗಂಟ್ಟ ಕಾಲಾವಧಿಗೆ 

ಪರಿವತ್ರಾಸುವ ಬಗೆೆ  ನನಗೊಂದ್ದ ಪತ್ರ ವನುು  ಬರೆದ್ದ ಕಳುಹಿಸಿಕಡಿ. 
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ಪರ ಶ್ನು  ಸಂಖೆಾ :1126 

(ಉತ್ು ರವನುು  ಲಗತ್ರು ಸಲಾಗದೆ) 

 

 ಶಿರ ೋ ಅ.ದೇವೇಗೌಡ:- ಸನೆಾ ನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ಬಹಳ 

ವಿವರವಾಗಿರುವ ಉತು ರವನ್ನು  ಒದಗಿಸಿಕಟಟ ದಾು ರೆ. ರಾಜಯ ದಲಿರುವ ಒಟುಟ  87 ಸಕಕ ರೆ 

ಕಾಖವನೆಗಳ ಪೈಕ್ 55 ಖಸಗಿ ವಲಯದ ಸಕಕ ರೆ ಕಾಖವನೆಗಳು ಮತ್ತು  ಕವಲ 2 ಸಕಾವರಿ 

ವಲಯದ ಸಕಕ ರೆ ಕಾಖವನೆಗಳು ಕಾಯವನಿವವಹಿಸುತಿು ವ ಎನ್ನು ವ ಉತು ರವನ್ನು  

ನಿೀಡಿದಾು ರೆ. ಇದಕೆಕ  ಕಾರಣವೇನ್ನ ಎನ್ನು ವುದ್ದ ನನು  ಉಪ್ ಪ್ರ ಶೆು ಯಾಗಿದ್. ಈ 

ಅಧಿವೇಶನದಲಿ  ಮನೆು ಯಷ್ಮಟ ೀ ಮಂಡಯ  ಸಕಕ ರೆ ಕಾಖವನೆಯ ಬಗೆಗ  ಸುದ್ಧೀಘವವಾದ 

ಚ್ರ್ಚವ ನಡೆದ್ಧತ್ತು . ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ಈ ಸಕಕ ರೆ ಕಾಖವನೆಯನ್ನು  

ಪುನಶೆಚ ೀತನಗಳಿಸುವುದಕೆಕ  ಸೂಕು  ಕರ ಮಗಳನ್ನು  ಜರುಗಿಸಬೇಕೆೆಂದ್ದ ವಿನಂತಿ 

ಮಾಡುತಿು ದ್ು ೀನೆ.  

 

 ಶಿರ ೋ ಶಂಕರ ಬ.ಪ್ಯಟ್ಟೋಲ.ಮನೇನಕಪಪ :- ಸನೆಾ ನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನಯ  

ಸದಸಯ ರಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸವಿಸಾು ರವಾದ ಉತು ರವನ್ನು  ಒದಗಿಸಲ್ಕಗಿದ್. ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರು 

ಪ್ರ ಸಾು ಪಿಸಿರುವ ಉಪ್ ಪ್ರ ಶೆು ಯ ಬಗೆಗ  ಗಮನಹರಿಸಲ್ಕಗುತು ದ್. ಮಂಡಯ  ಸಕಕ ರೆ ಕಾಖವನೆ 

ಮಾತರ ವಲಿ  ರಾಜಯ ದಲಿ  ಈ ರಿೀತಿ ಸಮಸೆಯ ಗಳಗಾಗಿರುವ ಕಾಖವನೆಗಳ ಬಗೆಗ  ಸಮಗರ ವಾಗಿ 

ಪ್ರಿಶ್ೀಲಸಿ ಸೂಕು  ಕರ ಮವನ್ನು  ತ್ಗೆದ್ದಕಳು ಲ್ಕಗುವುದ್ದ. 
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ಪರ ಶ್ನು  ಸಂಖೆಾ :1089 

(ಉತ್ು ರವನುು  ಲಗತ್ರು ಸಲಾಗದೆ) 

  

 

ಶಿರ ೋಮತ್ರ ಎರ್ .ವಿೋಣಾ ಅಚಾ ಯಾ :-  ಸನೆಾ ನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಕಡಗು 

ಜಿಲಿ್ಲಯಲಿ  ಎೆಂ-ಸಾಯ ೆಂಡ್ ಘಟಕಗಳ ಕರತ್ಯರುವುದ್ದ ಸಕಾವರದ ಗಮನಕೆಕ  

ಬಂದ್ಧದ್ಯೇ ಎನ್ನು ವ ನನು  ಪ್ರ ಶೆು ಗೆ ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು,್’್ಎೆಂ ಸಾಯ ೆಂಡ್ನ ಕರತ್ ಸಕಾವರದ 

ಗಮನಕೆಕ  ಬಂದ್ಧರುತು ದ್’ ಎನ್ನು ವ ಉತು ರವನ್ನು  ನಿೀಡಿದಾು ರೆ. ಮುೆಂದ್ದವರೆದ್ದ ಪ್ರ ಸುು ತ 

ಕಡುಗು ಜಿಲಿ್ಲಯಲಿ  4 ಎೆಂ-ಸಾಯ ೆಂಡ್ ಘಟಕಗಳು ಕಾಯವನಿವವಹಿಸುತಿು ವ ಎೆಂದ್ದ 

ಹೇಳಿದಾು ರೆ. ನನಗೆ ತಿಳಿದ ಮಟಟ ಗೆ ಕಡುಗು ಜಿಲಿ್ಲಯಲಿ  ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ 2 ಎೆಂ-ಸಾಯ ೆಂಡ್ 

ಘಟಕಗಳು ಇವ.  

 

ಸನೆಾ ನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮನೆು  ಹೂಳು ಎತ್ತು ವ ವಿಚಾರದ ಬಗೆಗ  

ಮಾತನಾಡುತಿು ದು  ಸಂದಭವದಲಿ  ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು  ಪ್ರ ಸಾು ಪ್ ಮಾಡಿದ್ು . ಬಿಾಕ್್ ಅನ್ನು  

ಗುರುತ್ತ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಂದಭವದಲಿ  ಬೇರೆ ಜಿಲಿ್ಲ ಗಳಿಗಿೆಂತ ಪ್ರ ತ್ಯ ೀಕವಾಗಿ ಗುರುತ್ತ 

ಮಾಡಬೇಕಾಗುತು ದ್. ಸಕಾವರದ ಸುತು ೀಲ್ಲ ಮತ್ತು  ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರ ಕಾರ ಅಲಿ  ಮರಳಿನ 

ಬಿಾಕ್್ಗಳನ್ನು  ಗುರುತ್ತ ಮಾಡಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಮರಳು ತ್ಗೆಯುವ ರಿೀತಿಯಲಿ  

ನೀಡಿಕಳು ಬೇಕಾಗಿದ್. ಏಕೆೆಂದರೆ, ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಮರಳು ಕಳು ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಆಗುತಿು ದ್. 

ಆಶರ ಯ ಮನೆ ಕಟುಟ ವುದಕೆಕ  ಕೆಲವರು ಪಿಕ್್ಅಪ್ನಲಿ  ಮರಳು ತ್ಗೆದ್ದಕೆಂಡು ಹೀದರೂ 

ಸಹ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅದನ್ನು  ಹಿಡಿದ್ದ ಅದಕೆಕ  ದಂಡವನ್ನು  ವಿಧಿಸುತಾು ರೆ ಮತ್ತು  ಗಾಡಿಯನ್ನು  

ಸಿೀಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಕರ ಮಗಳನ್ನು  ತ್ಗೆದ್ದಕಳುು ತಿು ದಾು ರೆ. ಕಾಳಸಂತ್ಯಲಿ  ಮರಳು 

ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು  ತಪಿಪ ಸುವುದಕಾಕ ಗಿ ಸಕಾವರವೇ ಎರ್ಚಚ ತ್ತು ಕೆಂಡು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ 

ಮರಳು ತ್ಗೆಯಲು ಬಿಾಕ್್ಗಳನ್ನು  ಗುರುತ್ತ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್. ಪಿಕ್್ಅಪ್ನಲಿ  ಮರಳು 

ತ್ಗೆದ್ದಕೆಂಡು ಹೀಗುವವರನ್ನು  ಹಿಡಿದರೆ ನಮಗೂ ಸಹ ತೆಂದರೆಯಾಗುತು ದ್. 

ಎಲಿರಿಗೂ ಸರಾಗವಾಗಿ ಮರಳು ದೊರೆಯುವಂತಹ ವಯ ವಸಿೆಯನ್ನು  ಮಾಡಬೇಕೆೆಂದ್ದ ಈ 

ಸಂದಭವದಲಿ  ಹೇಳುವುದಕೆಕ  ಬಯಸುತ್ು ೀನೆ.   

 

ಶಿರ ೋ ಆಚಾರ ಹಾಲಪಪ  ಬಸಪಪ :- ಸನೆಾ ನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಕಡಗು ಜಿಲಿ್ಲ  

ಭೌಗೀಳಿಕವಾಗಿ ಸೂಕೆ  ಪ್ರಿಸರವನ್ನು  ಹೆಂದ್ಧರುವುದರಿೆಂದ ಬೇರೆ ಜಿಲಿ್ಲ ಗಳಿಗೆ ಹೀಲಕೆ 

ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲಿ  ಬಹಳಷ್ಟಟ  ಕರ ಷರ್್ಗಳು ಇಲಿ . ಕವಲ 04 ಕರ ಷರ್್ಗಳು ಮಾತರ  ಕೆಲಸ 
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ಮಾಡುತಿು ವ. ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರು ಹೇಳಿದಂತ್  ಅದರಲಿ  02 ಕರ ಷರ್್ಗಳು ಮಾತರ  

ಚಾಲು ಯಲಿವ. 2020 ಮತ್ತು  2021ನೇ ಸಾಲನಲಿ  ಎೆಂ-ಸಾಯ ೆಂಡ್ ಉತಾಪ ದ್ಧಸಲು ಸಟ ೀನ್ 

ಕರ ಷರ್್ ಘಟಕವನ್ನು  ಸಿಾಪ್ನೆ ಮಾಡಲು ಅನ್ನಮತಿಯನ್ನು  ಕೀರಿ 03 ಅಜಿವಗಳು ಬಂದ್ಧವ. 

ಜಿಲಿ್ಕ  ಪಾರ ಧಿಕಾರದ ವತಿಯೆಂದ ಅವರಿಗೆ ಬಿ  ಫಾರಂ ಅನ್ನು  ಕಟಟ ದ್ು ೀವ ಮತ್ತು  ಅವರಿಗೆ 

ಬೇಕಾದ ಅನ್ನಕೂಲತ್ಗಳನ್ನು  ಮಾಡಿ ಕಟಟ ದ್ು ೀವ. ಕಡುಗು ಜಿಲಿ್ಲಯಲಿರುವ ಎೆಂ-

ಸಾಯ ೆಂಡ್ ಘಟಕಗಳು ಪ್ರ ತಿ ವಷವ ಸುಮಾರು 6250 ಮೆಟರ ಕ್್ ಟನ್ಗಳಷ್ಟಟ  ಮರಳನ್ನು  

ಉತಾಪ ದನೆ ಮಾಡುತು ವ. ಪ್ರ ಸುು ತ  04 ಕರ ಷರ್್ಗಳ ಪೈಕ್ 02 ಕರ ಷರ್್ಗಳು ಮಾತರ  ಚಾಲು ಯಲಿವ 

ಇವುಗಳ ಜೊತ್ಗೆ ಇನೂು  03 ಕರ ಷರ್್ಗಳಿಗೆ ಅನ್ನಮತಿಯನ್ನು  ನಿೀಡಿದರೆ, ಹೆಚ್ಚಚ  ಮರಳು 

ಉತಾಪ ದನೆಯಾಗುತು ದ್.  

ಸನೆಾ ನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರು ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರ ಸಾು ಪ್ ಮಾಡಿರುವಂತ್ 

ಅಲಿ  ಸಾಾ ಭಾವಿಕವಾಗಿ ಸಿಗುವಂತಹ ಮರಳಿಗಾಗಿ ಸಕಾವರ ಈಗಾಗಲೇ 17 ನದ್ಧ ಮರಳು 

ಬಿಾಕ್್ಗಳನ್ನು  ಗುರುತಿಸಿ, ಅವುಗಳಿಗೆ ಪ್ರವಾನಗಿಯನ್ನು  ಸಹ ನಿೀಡಲ್ಕಗಿದ್. ಇದರ ಜೊತ್ಗೆ 

68650 ಮೆಟರ ಕ್್ ಟನ್ ಪ್ರ ಮಾಣದ ನದ್ಧ ಮರಳನ್ನು  ತ್ಗೆಯಲು ರಾಜಯ  ಪ್ರಿಸರ ಆಘಾತ 

ಅೆಂದಾಜಿೀಕರಣ ಪಾರ ಧಿಕಾರದ್ಧೆಂದ ಅನ್ನಮತಿಯನ್ನು  ಸಹ ಪ್ಡೆದ್ದಕಳು ಲ್ಕಗಿದ್. ಮಾನಯ  

ಸದಸಯ ರು ಪ್ರ ತಿದ್ಧನ ಎಷ್ಟಟ  ಮರಳು ಲಭಯ ವಾಗುತು ದ್ ಎನ್ನು ವ ಪ್ರ ಶೆು ಯನ್ನು  ಕಳಿದು ರು. 

ಪ್ರ ತಿದ್ಧನ ಸುಮಾರು 150 ಮೆಟರ ಕ್್ ಟನ್ ಮರಳು ಸಿಗುತು ದ್. ಇದರ ಜೊತ್ಗೆ ಬೇರೆ ಜಿಲಿ್ಲ ಗಳಾದ 

ಹಾಸನ, ಮೈಸೂರು, ಚಾಮರಾಜನಗರ ಮತ್ತು  ಮಂಡಯ  ಜಿಲಿ್ಲ ಗಳಿೆಂದ ಕಡುಗು ಜಿಲಿ್ಲ ಗೆ 

ಸುಮಾರು 1,02,185 ಮೆಟರ ಕ್್ ಟನ್ನಷ್ಟಟ  ಪ್ರ ಮಾಣದ ಎೆಂ-ಸಾಯ ೆಂಡ್ ಕಡಗಿಗೆ ಬರುತು ದ್. 

ಸಿ ಳಿೀಯ ಕರ ಷರ್್ಗಳಿೆಂದ 75 ಸಾವಿರ ಮೆಟರ ಕ್  ಟನ್ಗಳಷ್ಟಟ  ಮರಳು ದೊರೆಯುತು ದ್. ಬೇರೆ 

ಜಿಲಿ್ಲ ಗಳಿೆಂದ ಸುಮಾರು 1,02,185 ಮೆಟರ ಕ್್ ಟನ್ನಷ್ಟಟ  ಪ್ರ ಮಾಣದ ಎೆಂ-ಸಾಯ ೆಂಡ್ ಕಡಗಿಗೆ 

ಬರುತು ದ್. ನದ್ಧಮೂಲಗಳಿೆಂದ 68,650 ಮೆಟರ ಕ್್ ಟನ್ ಮರಳು ಅಲಿಗೆ ಬರುತು ದ್. 

ಒಟ್ಟಟ ರೆಯಾಗಿ 2,43,835 ಮೆಟರ ಕ್್ ಟನ್ಗಳು ಎೆಂ-ಸಾಯ ೆಂಡ್ ಕಡುಗು ಜಿಲಿ್ಲ ಗೆ ಲಭಯ ವಿದ್.  

 

ಸಭಾಪತ್ರಯವರು:- ಮಾನಯ  ಸಚಿವರೇ, ಕಡುಗು ಜಿಲಿ್ಲಯಲಿ  ಸಾಾ ಭಾವಿಕವಾಗಿ 

ಸಿಗುವಂತಹ ಮರಳು ಕಾಳಸಂತ್ಯಲಿ  ಮಾರಾಟವಾಗುತಿು ದ್, ಇದನ್ನು  ಸರಿಪ್ಡಿಸಿದರೆ 

ಸಕಾವರಕೆಕ  ಹಣ ಬರುತು ದ್ ಎನ್ನು ವ ವಿಚಾರವನ್ನು  ಶ್ರ ೀಮತಿ ವಿೀಣಾ ಅಚ್ಚ ಯಯ ನವರು 

ನಿನೆು ಯೆಂದ ಹೇಳುತಿು ದಾು ರೆ.   
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ಶಿರ ೋ ಆಚಾರ ಹಾಲಪಪ  ಬಸಪಪ :- ಸನೆಾ ನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಇದಕಾಕ ಗಿ ಒೆಂದ್ದ 

ಹಸ ಮರಳು ನಿೀತಿಯಲಿ  ಬದಲ್ಕವಣೆಗಳನ್ನು  ತರಲ್ಕಗಿದ್.  ಆ ಚೌಕಟಟ ನಲಿ  ಸೂಕು  

ಕರ ಮವನ್ನು  ತ್ಗೆದ್ದಕಳು ಲ್ಕಗುತು ದ್.  

 

ಶಿರ ೋಮತ್ರ ಎರ್ .ವಿೋಣಾ ಅಚಾ ಯಾ :- ಸನೆಾ ನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಕಡಗಿನಲಿ  

ದೊರೆಯುತಿು ರುವ ಮರಳಿನ ಬಗೆಗ  ವಿವರವಾಗಿ ಬರೆದ್ದಕೆಂಡು ಬಂದ್ಧದ್ು ೀನೆ ಅದನ್ನು  

ಮಾನಯ  ಸಚಿವರಿಗೆ ತಮೆ  ಮೂಲಕ ನಿೀಡುತಿು ದ್ು ೀನೆ.  

 

ಶಿರ ೋ ಆಚಾರ ಹಾಲಪಪ  ಬಸಪಪ :- ಸನೆಾ ನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ದಯವಿಟುಟ  ಕಡಿ. 

ಅದನ್ನು  ಪ್ರಿಶ್ೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಸೂಕು  ಕರ ಮ ತ್ಗೆದ್ದಕಳು ಲ್ಕಗುವುದ್ದ. 

 

                          (ಮುೆಂದ್ದವರಿದ್ಧದ್)   
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(849)  21.9.2021  12.20  ಪಿಕೆ:ಬಿಎನ್ಎಸ್ 

ಪರ ಶ್ನು  ಸಂಖೆಾ : 1019 

(ಉತ್ು ರ ಪರ ತ್ರ ಲಗತ್ರು ಸಲಾಗದೆ) 

 ಶಿರ ೋ ಕೆ.ಟ್ಟ.ಶಿರ ೋಕಂಠೇಗೌಡ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತಿಗಳೆ, ಮಾನಯ  ಸಚಿವರಿಗೆ ನಾನ್ನ 

ನೇರವಾಗಿ ಎರಡು ಪ್ರ ಶೆು ಗಳನ್ನು  ಕಳಬಯಸುತ್ು ೀನೆ.  ಕಬ್ಬಬ  ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಹಾಗೂ ಸಕಕ ರೆ 

ನಿದೇವಶನಾಲಯದ ಕಚೇರಿ ಬ್ೆಂಗಳೂರಿನಲಿದ್.  ಅದನ್ನು  ಸಿಳಾೆಂತರ ಮಾಡಲ್ಕಗುತು ದ್ಯೇ 

ಎೆಂದ್ದ ಕಳಿರುವ ಪ್ರ ಶೆು ಗೆ, ಹೌದ್ದ, ಬ್ಳಗಾವಿಗೆ ಸಿಳಾೆಂತರ ಮಾಡಲು ನಿಧವರಿಸಲ್ಕಗಿದ್ 

ಎೆಂದ್ದ ಹೇಳಿದಾು ರೆ.  ಇನು ೆಂದ್ದ,  ಕಬ್ಬಬ  ಸಂಶೀಧನಾ ಕೆಂದರ  ಏನ್ನ ಡಾ: ಸರ್್.ಎೆಂ. 

ವಿಶೆಾ ೀಶಾ ರಯಯ  ಅವರ ಹೆಸರಿನಲಿದ್ಯೀ ಅದ್ದ ಮಂಡಯ ದಲಿದ್.  ಅದನೂು  ಕೂಡ 

ಬ್ಳಗಾವಿಗೆ, ಅಲಿರುವ ಸಂಶೀಧನಾ ಕೆಂದರ ಕೆಕ  ವಿಲೀನ ಮಾಡುವ ನಿಣವಯ 

ತ್ಗೆದ್ದಕೆಂಡಿದ್ು ೀವ ಎೆಂದ್ದ ಲಖ್ಯತ ಉತು ರದಲಿ   ಹೇಳಿದಾು ರೆ.  ಸಕಕ ರೆ ನಿದೇವಶಕರ ಕಚೇರಿ 

ಇವತ್ತು  ಬ್ೆಂಗಳೂರಿನಲಿದ್.  ಅದಕೆಕ  ಹೆಂದ್ದಕೆಂಡಂತಹ ಹಣಕಾಸು ಇಲ್ಕಖೆ, ಕೃಷ್ಠ 

ಇಲ್ಕಖೆ, ಅಬಕಾರಿ ಇಲ್ಕಖೆ, ತೂಕ  ಅಳತ್ ಇಲ್ಕಖೆ ಮತ್ತು  ಇೆಂಧನ ಇಲ್ಕಖೆಗಳು 

ಬ್ೆಂಗಳೂರಿನಲಿವ.  ಇದಕೆಕ  ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಂತೆ ಎಲಿ್ಕ  ಇಲ್ಕಖೆಗಳು ಬ್ೆಂಗಳೂರಿನಲಿವ.  

ಇದೊೆಂದ್ದ ನಿದೇವಶಕರ ಕಚೇರಿಯನ್ನು  ಅಲಿಗೆ ತ್ಗೆದ್ದಕೆಂಡು ಹೀಗಿ ಏನ್ನ 

ಮಾಡುತಿು ೀರಿ?  ಅವರು ದ್ಧನಾಗಲ್ಲ ಅಲಿೆಂದ ಬ್ೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರಬೇಕಾಗುತು ದ್.  ಒೆಂದ್ದ 

ಹೆಚ್ಚಚ ವರಿ ನಿದೇವಶಕರ ಹುದ್ು ಯನ್ನು  ಕಟುಟ  ಬ್ಳಗಾವಿಯಲಿ  ಹೆಚ್ಚಚ ವರಿ ನಿದೇವಶಕರ 

ಕಚೇರಿ ಮಾಡಿ ಕಡಿ.  ಅದಕೆಕ  ನಮೆ  ಅಡಿಡ  ಇಲಿ .  ಎಲಿ್ಕ  ಇಲ್ಕಖೆಗಳು ಇಲಿ್ಲೀ 

ಇರುವುದರಿೆಂದ ಇಲಿಯೇ ನಿದೇವಶಕರ ಕಚೇರಿ ಇರಲ; ಬ್ಳಗಾವಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಚ ವರಿ ನಿದೇವಶಕರ 

ಕಚೇರಿಯನ್ನು  ಕಡಿ.   

 ಬಹಳ ವಷವಗಳಿೆಂದ ಸರ್್.ಎೆಂ ವಿಶೆಾ ೀಶಾ ರಯಯ ನವರ ಹೆಸರಿನಲಿ  ಸಂಶೀಧನ 

ಕೆಂದರ  ಮಂಡಯ  ಜಿಲಿ್ಲಯಲಿದ್.  ಬ್ಳಗಾವಿಯಲಿ್ಲ  ಒೆಂದ್ಧದ್.  ಇದನ್ನು  ಅಲಿಗೆ 

ತ್ಗೆದ್ದಕೆಂಡು ಹೀಗಿ ಏಕೆ ವಿಲೀನ ಮಾಡುತಿು ೀರಿ?  ನನಗೆ ಅಥವವಾಗುತಿು ಲಿ .  ಇಲಿ್ಲ  17-

18 ಸಕಕ ರೆ ಕಾಖವನೆಗಳಿವ.  ಒೆಂದೇ ಕಡೆ ಸಂಶೀಧನಾ ಕೆಂದರ ವನ್ನು  ಮಾಡಿದರೆ, ಹಸ 

ತಳಿಗಳನ್ನು  ಹೇಗೆ ಮಾಡುಬೇಕು?  ಅದನ್ನು  ರೈತರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರಿಚ್ಯ ಮಾಡಿಕಡಬೇಕು?  

ಮುಖಯ ಮಂತಿರ ಗಳ ಜೊತ್ ನಮೆ  ನಿಯೀಗ ಭೇಟ ಮಾಡಿದಾಗ, ಅದನ್ನು  ಇಲಿ್ಲೀ ಉಳಿಸಲಕೆಕ  

ಒಪಿಪ ಕೆಂಡಿದಾು ರೆ.  ತಾವು ಈಗ ಅದನ್ನು  ಪ್ರ ಕಟ ಮಾಡಬೇಕು.  ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತಿಗಳೆ, ಕಳೆದ 
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15 ದ್ಧನಗಳಿೆಂದ ಜನ  ಧರಣಿ ಕುಳಿತ್ತಕೆಂಡಿದಾು ರೆ.  ಮೈಶುಗರ್್  ಸಕಕ ರೆ ಕಾಖವನೆಯನ್ನು  

ಸಕಾವರದ ಜವಾಬಾು ರಿಯಲಿ  ನಡೆಸಬೇಕು, ಸಂಶೀಧನಾ ಕೆಂದರ ವನ್ನು  ಅಲಿ್ಲೀ 

ಉಳಿಸಬೇಕು, ನಿದೇವಶಕರ ಕಚೇರಿಯನ್ನು  ಬ್ೆಂಗಳೂರಿನಲಿಯೇ ಉಳಿಸಿ ಬ್ಳಗಾವಿಯಲಿ  

ಹೆಚ್ಚಚ ವರಿ ನಿದೇವಶಕರ ಕಚೇರಿ ಆಗಲ ಎೆಂದ್ದ ದೊಡಡ  ಪ್ರ ಮಾಣದಲಿ  ಚ್ಳುವಳಿ 

ನಡೆಯುತಿು ದ್.  ಪ್ರ ತಿನಿತಯ  ಸಾವಿರಾರು ಜನ ರೈತರು ಬರುತಿು ದಾು ರೆ. ಮುಖಯ ಮಂತಿರ ಗಳು ಹೇಳಿದ 

ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ಮಾತ್ತ ಕಟುಟ , ಆ ಸಂಶೀದನಾ ಕೆಂದರ  ಅಲಿ್ಲೀ ಉಳಿು ಯುವ ಹಾಗೆ ಮತ್ತು  

ನಿದೇವಶಕರ ಕಚೇರಿ ಇಲಿ್ಲ ೀ ಉಳಿಯುವಂತಾಗಬೇಕು. 

 ಶಿರ ೋ ಶಂಕರ  ಬ.ಪ್ಯಟ್ಟೋಲ ಮನೇನಕಪಪ :- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತಿಗಳೆ, ಈಗಾಗಲೇ 

ನಿದೇವಶಕರ ಕಚೇರಿಯ ಸಿಳಾೆಂತರಕೆಕ  ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಂತೆ  ನಾಯ ಯಾಲಯದಲಿ  ಒಬಬ ರು 

ದಾವ ಹೂಡಿದಾು ರೆ.    ಈ ನಿಟಟ ನಲಿ  ಏನ್ನ ತಿೀಮಾವನ ಬರುತು ದ್ ಎನ್ನು ವುದನ್ನು  ನೀಡಿ 

ಮುೆಂದ್ದವರೆಯುತ್ು ೀವ.  ಎಸ್. ನಿಜಲೆಂಗಪ್ಪ  ಸಕಕ ರೆ ಕಾಖವನೆಯಲಿ  

ಸರ್್.ಎೆಂ.ವಿಶೆಾ ೀಶಾ ರಯಯ  ಸಂಶೀಧನಾ ಕೆಂದರ ವನ್ನು  ವಿಲೀನಗಳಿಸುವ ಕರ ಮ ಈಗಾಗಲೇ 

ಆಗಿ ಹೀಗಿದ್.  ಯಾವುದೇ ರಿೀತಿಯಲಿ  ರೈತನಿಗೆ ಸಮಸೆಯ  ಆಗದ ರಿೀತಿಯಲಿ  ತಿೀಮಾವನ 

ತ್ಗೆದ್ದಕಳುು ತ್ು ೀವ.  ಮಂಡಯ  ಜಿಲಿ್ಲ  ಇರಬಹುದ್ದ ಅಥವಾ ಉತು ರ ಕರ್ನಾಟ್ಕ ಭಾಗ 

ಇರಬಹುದ್ದ.  ಯಾವುದೇ ಕಚೇರಿಗಳು ಸಿಳಾೆಂತರವಾದರೆ ರೈತರ ಹಿತದೃಷ್ಠಟ ಯನ್ನು  

ಗಮನದಲಿಟುಟ ಕೆಂಡು ಮಾಡಲ್ಕಗುತು ದ್.  ಮಂಡಯ  ಜಿಲಿ್ಲಯ ಯಾವುದೇ   ಕಬ್ಬಬ  

ಬ್ಳೆಯುವ ರೈತರಿಗೆ ಸಮಸೆಯ  ಆಗದ ರಿೀತಿಯಲಿ  ಕರ ಮ ತ್ಗೆದ್ದಕಳುು ತ್ು ೀವ ಎನ್ನು ವುದನ್ನು  

ಹೇಳುವುದಕೆ್ಕ  ಇಷ್ಟ ಪಡುತೆತ ೇನೆ.  

 ಶಿರ ೋ ಕೆ.ಟ್ಟ.ಶಿರ ೋಕಂಠೇಗೌಡ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತಿಗಳೆ, ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ಸಪ ಷಟ ವಾಗಿ 

ತಿಳಿಸಬೇಕು.  ಮಂಡಯ ದಲಿ  ಒೆಂದ್ದ ಸಂಶೀಧನಾ ಕೆಂದರ  ಇದ್, ಬ್ಳಗಾವಿಯಲಿ  ಒೆಂದ್ಧದ್. 

 ಸಭಪತ್ತಯವರು:- ಇದ್ದ  ಸಾ ಲಪ  ಗೆಂದಲದ ವಿಷಯವಾಗಿದ್.   ಇದ್ದ ಮುಗಿದ 

ಮೇಲ್ಲ ನಿಮೆ ನ್ನು  ಮತ್ತು  ಮಾನಯ  ಸಚಿವರನ್ನು  ನನು  ಚೇೆಂಬರ್್ನಲಿ  ಕರೆಸುತ್ು ೀನೆ.  ಅಲಿ  

ಚ್ರ್ಚವ ಮಾಡಿ ಒೆಂದ್ದ ತಿೀಮಾವನ ಮಾಡಬಹುದ್ದ. 

 ಶಿರ ೋ ಶಂಕರ  ಬ.ಪ್ಯಟ್ಟೋಲ ಮನೇನಕಪಪ :- ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರ ಜೊತ್ 

ಚ್ರ್ಚವ ಮಾಡಿ ತಿೀಮಾವನ ತ್ಗೆದ್ದಕಳುು ತ್ು ೀವ. 
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 ಶಿರ ೋ ಕೆ.ಟ್ಟ. ಶಿರ ೋಕಂಠೇಗೌಡ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರ ಕಚೇರಿಯಲಿ  ಚ್ರ್ಚವ ಮಾಡಿ 

ನಮಗೆ ನಾಯ ಯ ಕಡಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಏಕೆೆಂದರೆ ಜಿಲಿ್ಲಯ ಜನ ದೊಡಡ  

ಪ್ರ ಮಾಣದಲಿ  ಗಲ್ಕಟೆ ಮಾಡುತಿು ದಾು ರೆ.  ದಯವಿಟುಟ  ನಾಯ ಯ ಕಡಿಸುವ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು. 
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ಆ) ಚುಕೆಕ  ಗುತ್ರಾಲಿದ ಪರ ಶ್ನು ಗಳಿಗೆ ಲ್ಲಖಿತ್ ಮೂಲಕ ನಿೋಡಲಾದ ಉತ್ು ರಗಳು 

 ಶ್ರ ೀ ಕೀಟ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತಿಗಳೆ, 

ದ್ಧನಾೆಂಕ 21ನೇ ಸೆಪ್ಟ ೆಂಬರ್್ 2021ರ ಸಮೂಹ-2ರ ಲಖ್ಯತ ಮೂಲಕ ಉತು ರಿಸುವ ಒಟುಟ  121 

ಪ್ರ ಶೆು ಗಳ ಪೈಕ್ 65 ಪ್ರ ಶೆು ಗಳಿಗೆ ಸದನದಲಿ  ಉತು ರಗಳನ್ನು  ಮಂಡಿಸುತಿು ದ್ು ೀನೆ. 

     (ಲಗತಿು ಸಲ್ಕಗಿದ್) 
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 ಸಭಪತ್ತಯವರು:- ಮಾನಯ  ಸಭಾನಾಯಕರೇ, 121 ಪ್ರ ಶೆು ಗಳಿಗೆ ಕವಲ 65 

ಉತು ರಗಳನ್ನು  ಮಾತರ  ಮಂಡಿಸುತಿು ದ್ಧು ೀರಿ.  ಇದೇರಿೀತಿ ಇತರ ದ್ಧನಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಂತೆ 

ಭಾಗಶಃ ಉತು ರಗಳನ್ನು  ಮಂಡಿಸುವುದ್ದ ಬಾಕ್ ಉಳಿಯುತಿು ದ್.  ಅಧಿವೇಶನ 

ಮುಗಿಯುವುದರಳಗಾಗಿ ಎಲಿ್ಕ  ಸದಸರ ರ ಪ್ರ ಶೆು ಗಳಿಗೆ ಉತು ರ ಒದಗಿಸಿ ಕಡುವ ವಯ ವಸಿೆ  

ಮಾಡಿ.   

 ಶ್ರ ೀ ಕೀಟ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ:- ಒದಗಿಸಿ ಕಡುವ ವಯ ವಸಿೆ  ಮಾಡುತ್ು ೀನೆ. 

 

4. ಸಭಪತ್ತಯವರ ಅನುಮತ್ತ ಮೇರೆಗೆ ಪರ ಸ್ತು ಪಸಲ್ಪ ಟಟ  ವಿಷಯಗಳು 

 ಅ) ವಿಷಯ: ಕೀವಿಡ್-19 ವಾರಿಯಸ್ವಗಳಾಗಿ ಕಾಯವನಿವವಹಿಸಿ ಮೃತಪ್ಟಟ ವರ  

     ಅವಲಂಬಿತರಿಗೆ ಸಕಾವರದ ಘೀಷಣೆಯಂತ್ ಪ್ರಿಹಾರ ನಿೀಡುವ ಬಗೆಗ . 

 

 ಶಿರ ೋ ಮರಿತ್ರಬಬ ೋಗೌಡ (ಶಿಕ್ಷಕರ ಕಿೆೋತ್ರ ):-  ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತಿಗಳೆ, ಕೀವಿಡ್ 

ಸಾೆಂಕಾರ ಮಿಕ ರೀಗದ್ಧೆಂದ ಇದ್ದವರೆವಿಗೂ ತಂದ್-ತಾಯ, ಪ್ೀಷಕರನ್ನು  ಕಳೆದ್ದಕೆಂಡು ̧ 

ಅನಾಥ ಮಕಕ ಳು, ಅವಲಂಬಿತರನ್ನು  ಕಳೆದ್ದಕೆಂಡ ವಿಶೇಷ ಚೇತನರು ಹಾಗೂ 

ವಯೀವೃದಿರು ಶೀಚ್ನಿೀಯ ಬದ್ದಕನ್ನು  ಸಾಗಿಸುತಿು ದಾು ರೆ.  ತ್ತತ್ತು  ಊಟಕೂಕ  

ಪ್ರದಾಡುವಂತಾಗಿದ್.  ಸೂರಿಲಿದೇ ಬೇರಬಬ ರನ್ನು  ಅವಲಂಬಿಸುವಂತಾಗಿದ್.  ಅವರ 

ಬಾಳು ಚಿೆಂತಾಜನಕವಾಗಿದ್.  ಅವಲಂಬಿತರನ್ನು  ಕಳೆದ್ದಕೆಂಡು, ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ 

ಚಿೆಂತ್ಗಿೀಡಾಗಿದಾು ರೆ.  ವಯೀವೃದಿ ರಿಗೆ ಆಶರ ಯದಾತರಿಲಿದ್ ತ್ತೆಂಬಾ ಕಂಗಾಲ್ಕಗಿದಾು ರೆ.  

ದ್ಧನನಿತಯ ದ ಔಷಧೀಪ್ಚಾರಗಳಿಗೆ ಹಣವಿಲಿದೇ ಬೇರೆಯವರನ್ನು  ಅೆಂಗಲ್ಕಚ್ಚತಿು ರುವ 

ದಯನಿೀಯ ಸಿಿ ತಿ ಉೆಂಟ್ಟಗಿದ್.  ಜಿೀವನ ಸಾಗಿಸುವುದೇ ದ್ದಸು ರವಾಗಿದ್.  ಮಾಧಯ ಮಗಳಲಿ , 

ಪ್ತಿರ ಕೆಗಳಲಿ  ದ್ಧನನಿತಯ  ಪ್ರ ಸಾರವಾಗುತಿು ದು ರೂ ಇವರುಗಳ ಸಂಬಂಧ ಸಕಾವರ 

ಇದ್ದವರೆವಿಗೂ ಯಾವುದೇ ವಿಶೇಷ ಯೀಜನೆಯನ್ನು  ರೂಪಿಸದೇ ಇರುವುದ್ದ ತಿೀರಾ 

ಶೀಚ್ನಿೀಯ ಸಂಗತಿ.  ಈ ಹಿನೆು ಲ್ಲಯಲಿ  ಕಂದಾಯ ಮತ್ತು  ಆರೀಗಯ  ಇಲ್ಕಖೆ ಮೂಲಕ 

ಜಿಲಿ್ಕವಾರು, ಗಾರ ಮ ಮಟಟ ದ್ಧೆಂದ ಸಮಿೀಕಿೆ  ನಡೆಸಿ, ನೈಜ ನಿರಾಶ್ರ ತರನ್ನು  ಗುತಿವಸಿ, 

ಅವರುಗಳಿಗೆ ಸೂಕು  ಶ್ಕ್ಷಣ, ಊಟೀಪ್ಚಾರ, ವಸತಿ, ವೈದಯ ಕ್ೀಯ ಸವಲತ್ತು , ಆಥ್ಲವಕ 

ನೆರವು ಹಾಗೂ ಇನಿು ತರೇ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭಯ ಗಳನ್ನು  ಒದಗಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ವಿಶೇಷ 

ಯೀಜನೆಯನ್ನು  ರೂಪಿಸುವ ಈ ಮೂಲಕ ಕತು ಲ್ಲಯ ಬದ್ದಕ್ಗೆ ಬ್ಳಕಾಗಬೇಕೆೆಂದ್ದ ಮಾನಯ  

ಮುಖಯ ಮಂತಿರ ಗಳನ್ನು  ಒತಾು ಯಸುತ್ು ೀನೆ. 
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 ಮುೆಂದ್ದವರೆದ್ದ, ಕೀವಿಡ್ ವಾರಿಯಸ್ವಗಳಾಗಿ ಕಾಯವನಿವವಹಿಸಿ, ಮೃತಪ್ಟಟ  

ಕಾಯವನಿರತ ವೈದಯ ರು, ವೈದಯ ಕ್ೀಯೇತರ ಸಿಬಬ ೆಂದ್ಧ ಹಾಗೂ ಇತರೇ ಅಧಿಕಾರಿ/ನೌಕರರಿಗೆ 

ಸಕಾವರದ ಘೀಷಣೆಯಂತ್ ಅವರ ಅವಲಂಬಿತರಿಗೆ ಸೂಕು  ಪ್ರಿಹಾರವನ್ನು  ಕೂಡಲೇ 

ನಿೀಡಬೇಕೆೆಂದ್ದ ಈ ಮೂಲಕ ಒತಾು ಯಸುತ್ು ೀನೆ. 

 ಶ್ರ ೀ ಕೀಟ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತಿಗಳೆ, ಈ 

ವಿಷಯಕೆಕ  ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಂತೆ ಮಾನಯ  ಮುಖಯ ಮಂತಿರ ಗಳಿೆಂದ ಉತು ರ ಕಡಿಸುವ ವಯ ವಸಿೆ  

ಮಾಡುತ್ು ೀನೆ. 

 

 ಆ) ವಿಷಯ: ವಾರಾಹಿ ಬಲದಂಡೆ ಕಾಲುವ ಯೀಜನೆಯನ್ನು  ಮೂಲ ಯೀಜನೆಯ 

    ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು  ನಿದ್ಧವಷಟ  ಅವಧಿಯಳಗೆ ಪೂಣವಗಳಿಸುವ ಬಗೆಗ . 

 

 ಶಿರ ೋ ಕೆ.ಪರ ತ್ಯಪಚಂದರ  ಶ್ನಟಿ್ಟ (ಸಥ ಳಿೋಯ ಸಂಸ್ತಥ ಗಳ ಕಿೆೋತ್ರ ):- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತಿಗಳೆ,  

ಮೇಲನ ವಿಷಯಕೆಕ  ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಂತೆ ಕರ್ನಾಟ್ಕ ನಿೀರಾವರಿ ನಿಗಮದ್ಧೆಂದ 

ನಿವವಹಿಸುತಿು ರುವ ವಾರಾಹಿ ನಿೀರಾವರಿ ಯೀಜನೆಯು 41 ವಷವ ಪೂರೈಸಿದ್ದು , ರೈತರ 

ವಾರಾಹಿ ನಿೀರಾವರಿ ಕಾಲುವಯಲಿ  ನಿೀರು ಹರಿದರೆ ಖಸಗಿ ವಿದ್ದಯ ತ್ ಉತಾಪ ದನಾ 

ಕಂಪ್ನಿಯವರಿಗೆ ವಿದ್ದಯ ತ್ ಉತಾಪ ದನೆಗೆ ನಿೀರು ಸಾಕಾಗುವುದ್ಧಲಿ .  ಆದರೆ ವಿದ್ದಯ ತ್ 

ಉತಾಪ ದನೆಗಾಗಿ ವಾರಾಹಿ ನಿೀರನ್ನು  ಹಳೆಗೆ ಹರಿಸಿದರೆ ರೈತರ ಕಾಲುವಯಲಿ  ನಿೀರು 

ಹರಿಯದ್ಧರುವ ಕಾರಣದ್ಧೆಂದ ನೂರೆೆಂಟು ವಿಘು ವನ್ನು  ಎದ್ದರಿಸುತಿು ದಾು ರೆ.  ರೈತರಿಗಾಗಿ 

ಸರಕಾರ ಕಟಟ  ನಿೀರು, ನೆಲ, ಡಾಯ ಮ್ಗಳನ್ನು  ಸರಕಾರವೇ ಖಸಗಿಯವರಿಗೆ ವಿದ್ದಯ ತ್ 

ಉತಾಪ ದನೆಗೆ ನಿೀಡಿ, ಸಕಾವರವೇ ವಿದ್ದಯ ತ್ ಖರಿೀದ್ಧ ಮಾಡುತಿು ರುವುದರಿೆಂದ ಖಸಗಿಯವರು 

ಕೀಟಯ ೆಂತರ ರೂಪಾಯಗಳ ಲ್ಕಭ ಮಾಡಿಕಳು ಲು ವಾರಾಹಿ ಮೂಲ ನಿೀರಾವರಿ 

ಯೀಜನೆಯನೆು ೀ ಸಕಾವರ ವಿಳಂಬ ಮಾಡುತಿು ರುವುದ್ದ ವಿಪ್ಯಾವಸ.  ವಾರಾಹಿ ಬಲದಂಡೆ 

ಕಾಲುವ ಹಾದ್ದ ಹೀಗುವ ಶಂಕರನಾರಾಯಣ, ಅೆಂಪಾರು, ಕಾವಾರ ಡಿ ಮತ್ತು  ಹಳಾು ಡು 

ಗಾರ ಮದಲಿನ  ಸುರಕಿ್ತ ಅರಣಯ  ಪ್ರ ದೇಶ ಮತ್ತು  ಡಿೀಮಡ ್ ಫಾರೆಸಟ ್ಗಳನ್ನು  ಬಹಳಷ್ಟಟ  ತಪಿಪ ಸಿ, 

ಮೂಲ ಯೀಜನೆಯಷ್ಮಟ ೀ ಅಚ್ಚಚ ಕಟುಟ  ಪ್ರ ದೇಶಗಳಿಗೆ ನಿೀರನ್ನು  ಒದಗಿಸುವ ಡಿ.ಪಿ.ಆರ್್ 

ರಚಿಸಿ ಅನ್ನಮೀದನೆ ದೊರೆತಲಿ  ಒೆಂದ್ದವರೆ ವಷವದಲಿ  ಅನ್ನಷ್ಟಟ ನಗಳಿಸಿ 

ಪೂಣವಗಳಿಸುವ ಭರವಸೆ ಕಟಟ  ಇಲ್ಕಖೆಯು ಈಗ ಮಿೀನಾ-ಮೇಷ ಎಣಿಸಿ ಬದಲ್ಕವಣೆ 

ಮಾಡುತಿು ರುವುದ್ದ 24 x 7 ಖಸಗಿ ವಿದ್ದಯ ತ್ ಉತಾಪ ದನೆಯ ಭಾಗವೇ ಆಗಿದ್.  ಆದು ರಿೆಂದ 
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ರೈತರಿಗಾಗಿ ಯೀಜಿಸಿದ ವಾರಾಹಿ ನಿೀರಾವರಿ ಯೀಜನೆಯನ್ನು  ಒಬಬ  ವಯ ಕ್ು ಗಾಗಿ 

ಕಾಯವನಿವವಹಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನಿೀಡದೇ ತಯಾರಾಗಿರುವ ವಾರಾಹಿ ಬಲದಂಡೆ ಕಾಲುವ 

ಯೀಜನೆಯ ಡಿ.ಪಿ.ಆರ್್ ಗೆ ಅನ್ನಮೀದನೆಯನ್ನು  ನಿೀಡಿ, ಮೂಲ ಯೀಜನೆಯಂತ್ 

ಬಲದಂಡೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು  ಪಾರ ರಂಭಿಸಿ, ನಿದ್ಧವಷಟ  ಅವಧಿಯಲಿ  ಪೂಣವಗಳಿಸುವ 

ಬಗೆಗ  ಪ್ರ ಸಾು ಪಿಸಲಚಿಿ ಸುತ್ು ೀನೆ. 

 ಶ್ರ ೀ ಕೀಟ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾರ್ನಯಕರು) :- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತಿಗಳೆ, 

ಇದಕೆಕ  ಮಾನಯ  ಬೃಹತ್ ಮತ್ತು  ಮಧಯ ಮ ನಿೀರಾವರಿ ಇಲ್ಕಖೆಯ ಸಚಿವರಿೆಂದ ಉತು ರ 

ಒದಗಿಸುವ ವಯ ವಸಿೆ  ಮಾಡುತ್ು ೀನೆ. 

 ಇ) ವಿಷಯ: ರಾಷ್ಠಟ ರೀಯ ಆರೀಗಯ  ಅಭಿಯಾನದಡಿ ಕಾಯವನಿವವಹಿಸುತಿು ರುವ 

    ಗುತಿು ಗೆ ಸಿಬಬ ೆಂದ್ಧ ಮೇಲ್ಲ ಹಲಿ್ಲ  ನಡೆಸುತಿು ರುವ ಬಗೆಗ . 

 

 ಶಿರ ೋ ಆಯನೂರು ಮಂಜುರ್ನಥ್  (ಪದವಿೋಧರ ಕಿೆೋತ್ರ ):- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತಿಗಳೆ, 

ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತಿರ ಗಳ ಜನೆ  ದ್ಧನದಂದ್ದ (17.9.2021 ) ಬೃಹತ್ ಲಸಿಕಾ ಮೇಳವನ್ನು  

ಹಮೆಿಕೆಂಡಾಗ ಹುಬಬ ಳಿು ಯ ಪಾರ ಥಮಿಕ ಆರೀಗಯ  ಕೆಂದರ , ಬಾಣಂತಿಕಟಟ ದಲಿ  

ಎನ್ಹೆಚ್್ಎೆಂ ಗುತಿು ಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲ್ಲ ಕಾಯವನಿವವಹಿಸುತಿು ರುವ ಆರೀಗಯ  ಸುರಕಿಾ  

ಅಧಿಕಾರಿಯಾದ ನಂದ್ಧನಿ ಚ್ಚೆಂಚ್ರವರ ಮೇಲ್ಲ ಹಲಿ್ಲ  ಆಗಿರುತು ದ್. 

 ಹಳೆ ಹುಬಬ ಳಿು ಯ ನೂಯ  ಇೆಂಗಿಿಷ್ ಸೂಕ ಲ್ನಲಿ  ಲಸಿಕಾಕರಣ ಕಾರ್ಾಕರ ಮ 

ನಡೆಸುತಿು ರುವಾಗ ಸಿ ಳಿೀಯ ಮಹಿಳೆ ಅೆಂಭಿಕಾ ನಾರಾಯಣ ಜರತಾರಘರ್್ ಎನ್ನು ವ ಮಹಿಳೆ 

ಒೆಂದ್ದ ಕಿು ಲಿಕ ಕಾರಣಕಾಕ ಗಿ, ಅವಾಚ್ಯ ವಾಗಿ ಬೈದ್ದ ಅವರ ಮೇಲ್ಲ ಹಲಿ್ಲ  ಮಾಡಿರುತಾು ರೆ.  

ಮಬೈಲ್ನಿೆಂದ ಹಡೆದ್ದದರ ಪ್ರಿಣಾಮ ಅವರ ಮೇಲುು ಟ ಹರಿದ್ದ ಬಹು ದೊಡಡ  

ಗಾಯವಾಗಿ ಮುಖ ಊದ್ಧಕೆಂಡಿರುತು ದ್.   

 ಹಲಿ್ಲಗಳಗಾದ ಸಿಬಬ ೆಂದ್ಧಯು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಘಾಸಿಗಳಗಾಗಿದ್ದು , ಸಿಬಬ ೆಂದ್ಧಗೆ 

ಎರಡು ಮಕಕ ಳು ಇದ್ದು  ಒೆಂದ್ದ ಮಗು ಕವಲ 8 ತಿೆಂಗಳದಾು ಗಿದ್.  ಇನೂು  ಹಾಲು 

ಕುಡಿಯುವ ಪುಟಟ  ಕಂದಮೆವಿದ್ದು  ಮತ್ತು  ಈ ಸಿಬಬ ೆಂದ್ಧಯು ಕೀವಿಡ್ ಸಂದಭವದಲಿ   

ತ್ತೆಂಬ್ಬ ಗಭಿವಣಿಯಾಗಿದು ರೂ ಲ್ಲಕ್ಕ ಸದೇ ಹಾಗೂ ಕುಟುೆಂಬ ವಗವದವರಿಗೂ ಸೀೆಂಕು 

ತಗಲುವ ಭಯ ಇದು ರೂ ಒತು ಡದಲಿಯೂ ಕೂಡ ಪಾರ ಮಾಣಿಕ ಸೇವಯನ್ನು  ಸಲಿಸಿರುತಾು ರೆ. 
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 ಈ ಹಲಿ್ಲಗಳಗಾದ ಸಿಬಬ ೆಂದ್ಧಗೆ ಸಕಾವರ ಯಾವರಿೀತಿ ಸುರಕ್ಷತ್ ನಿೀಡಿದ್?  ಸದರಿ 

ಸಿಬಬ ೆಂದ್ಧಯ ವೇತನದ ಬಗೆಗ  ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಕವಲ ರೂ. 10500 ಬಿಟಟ ರೆ ಯಾವುದೇ 

ಸೌಲಭಯ  ಕೂಡ ಇಲಿದೇ ಇರುವುದ್ದ ಅನಾಯ ಯ ಮತ್ತು  ಹಲಿ್ಲ ಗಳಿಗಳಗಾಗುವ 

ಸಂದಭವದಲಿ್ಲ  ಸಕಾವರ ಅದಕೆಕ ೆಂದ್ದ ಉಚಿತ ಚಿಕ್ತ್ಸ  ಕಡುವುದ್ಧಲಿ . 

 ಆರೀಗಯ  ಇಲ್ಕಖೆಯಲಿ್ಲೀ ಇದು ರೂ ಬೇರೆಯವರ ಆರೀಗಯ  ನೀಡಿಕಳುು ವವರ 

ಸಿಿ ತಿ ಇಷ್ಟಟ  ದಯನಿೀಯ ಹಾಗೂ ಶೀಚ್ನಿೀಯವಾಗಿದ್.  ರಾಜಯ ದಲಿ  ಇೆಂತಹ ಸುಮಾರು 

30000 ಜನ ಗುತಿು ಗೆ ಹಾಗೂ ಹರಗುತಿು ಗೆ ನೌಕರರು ಸೌಲಭಯ  ವಂಚಿತವಾಗಿ 

ಕಾಯವನಿವವಹಿಸುತಿು ದಾು ರೆ.   ಇವರ ಬಗೆಗ  ಸಕಾವರ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು  ವಹಿಸಬೇಕು. 

                        (ಮುೆಂದ್ದ . . .) 

(850) 21-9-2021 12.30 DS-GR 

ಶಿರ ೋ ಆಯನೂರು ಮಂಜುರ್ನಥ್ (ಮೊಂದ್ದ):-  

 ಅವರ ವೇತನ ಸೌಲಭಯ ದ ಬಗೆಗ  ನಿವೃತು  ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರ ೀ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸ 

ಆಚಾರ್್ರವರು ಕಟಟ  ವರದ್ಧಯನ್ನು  ಕೂಡಲೇ ಜಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು.  ಕವಲ ೧೦,೦೦೦-

೧೨,೦೦೦ ರೂಪಾಯಗಳಲಿ  ಕೆಲಸ ಮಾಡುತಿು ದಾು ರೆ.  ಹಲಿ್ಲ  ಮಾಡಿದ ಮಹಿಳೆ ಮೇಲ್ಲ ಕರ ಮ 

ತ್ಗೆದ್ದಕಳು ಬೇಕೆೆಂದ್ದ ನಾನ್ನ ಒತಾು ಯ ಮಾಡುತಿು ದ್ು ೀನೆ. 

 ಶಿರ ೋ ಕೋಟ ಶಿರ ೋನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, 

ಮಾನಯ  ಆಯನೂರು ಮಂಜುನಾಥರವರು  ಪ್ರ ಸಾು ಪಿಸಿರುವ ವಿಷಯಕೆಕ  ಮಾನಯ  ಆರೀಗಯ  

ಮತ್ತು  ಕುಟುೆಂಬ ಕಲ್ಕಯ ಣ ಇಲ್ಕಖೆಯ ಸಚಿವರಿೆಂದ ಹಾಗೂ ಗೃಹ ಸಚಿವರಿೆಂದ ಉತು ರ 

ಒದಗಿಸಲ್ಕಗುವುದ್ದ.  

   

ಈ) ವಿಷಯ: ನೀೆಂದಣಿ  ಕಛೇರಿಗಳಲಿ  ಇ-ತಂತಾರ ೆಂಶಗಳ  

    ಸವವರ್್ನಲಿ  ತೆಂದರೆಯಾಗಿರುವ ಬಗೆಗ . 

   -------- 

 

 ಶಿರ ೋ ಎನ.ಅಪ್ಯಪ ಜಿಗೌಡ(ಸಥ ಳಿೋಯ ಸಂಸ್ತಥ ಗಳ ಕಿೆೋತ್ರ ):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, 

ಅವಕಾಶ ಕಟಟ ದು ಕಾಕ ಗಿ ತಮಗೆ ವಂದ್ಧಸುತ್ು ೀನೆ. ರಾಜಾಯ ದಯ ೆಂತ ಆಸಿು  ನೀೆಂದಣಿ 

ಪ್ರ ಕ್ರ ಯ್ಕಯು ಪಾರದಶವಕತ್ಯೆಂದ ನಡೆಯಬೇಕು ಎೆಂಬ ಉದ್ು ೀಶದ್ಧೆಂದಲೇ ಇ-

ತಂತಾರ ೆಂಶವನ್ನು  ಜಾರಿಗೆ ತಂದ್ಧರುವುದ್ದ ಸರಿಯಷ್ಮಟ ೀ.  ಆದರೆ ಇ-ತಂತಾರ ೆಂಶಗಳಿಗೆ ಸವವರ್್ 
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ಕಾಟದ್ಧೆಂದಾಗಿ ಜನರ ಸಿಿ ತಿ ಪ್ರದಾಡುವಂತಾಗಿದ್. ನೀೆಂದಣಿ ಪ್ರ ಕ್ರ ಯ್ಕಗೆ ಬಳಸಲ್ಕಗುವ 

ಕಾವೇರಿ, ನೀೆಂದಣಿ ಮತ್ತು  ಮುದಾರ ೆಂಕ ಶುಲಕ  ಪಾವತಿಗೆ ಬಳಸಲ್ಕಗುವ ಕೆ-೨ 

ತಂತಾರ ೆಂಶಗಳು ವಾರದಲಿ್ಲರಡು ದ್ಧನ ಸವವರ್್ ಸಮಸೆಯ ಯೆಂದಾಗಿ ವಿಳಂಬಗಳುು ತಿು ದ್ದು , 

ಜನರು ಸರದ್ಧ ಸಾಲನಲಿ  ನಿೆಂತರು ಅವರ ಗೀಳು ಕಳುವವರು ಯಾರು ಇಲಿದಂತಾಗಿದ್.  

ಇದರಿೆಂದ ಜನರು ನೀೆಂದಣಿ ಮತ್ತು  ಮುದಾರ ೆಂಕ ಕಛೇರಿಗೆ ಸತತವಾಗಿ 

ಅಲ್ಲದಾಡುವಂತಾಗಿದ್ದು , ಅವರ ಕಷಟ  ಕಾಪ್ವಣಯ ಗಳಿಗೆ ಮುಕ್ು  ದೊರಕ್ಲಿ  ಹಾಗೂ 

ಇಲ್ಕಖೆಯು ಅತಯ ೆಂತ ಹೆಚ್ಚಚ  ಆದಾಯವನ್ನು  ಹೆಂದ್ಧದು ರೂ ಸಹ ಮೂಲಭೂತ 

ಸೌಕಯವಗಳು ಇಲಿದೇ ಇರುವುದ್ದ ನಿಜಕೂಕ  ಆಶಚ ಯವವೇ ಸರಿ.  ಆದು ರಿೆಂದ, ಇ-

ತಂತಾರ ೆಂಶಗಳ ಸವವರ್್ ಸಮಸೆಯ ಯನ್ನು  ತ್ತತಾವಗಿ ಬಗೆಹರಿಸಿ, ಪ್ರ ತಿ ಕಛೇರಿಗೆ ೨ ಹೆಚ್ಚಚ ವರಿ 

ಕಂಪೂಯ ಟರ್್ಗಳನ್ನು  ನಿೀಡಿ ಹಾಗೂ ಹಲವರು ರೈತರು ಮತ್ತು  ಸಾವವಜನಿಕರಲಿ  ಎ.ಟ.ಎೆಂ., 

ಕಾಡ್ವ ಇಲಿದೇ ಇರುವುದರಿೆಂದ ಒೆಂದ್ದ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಗಳವರೆಗೆ ನಗದನ್ನು  ಪ್ಡೆದ್ದ 

ತಾ ರಿತವಾಗಿ ಸಾವವಜನಿಕರ ತೆಂದರೆಗಳನ್ನು  ನಿೀಗಿಸುವಂತ್ ಕಂದಾಯ ಇಲ್ಕಖೆಯ 

ನೀೆಂದಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿಯಲಿ  ಹೆಚಿಚ ನ ಆದಾಯ ಹೆಂದ್ಧರುವುದರಿೆಂದ ಮೂಲ 

ಸೌಕಯವಗಳನ್ನು  ಒದಗಿಸಬೇಕು ಹಾಗೂ  ಒೆಂದ್ದ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಗಳವರೆಗೆ ನಗದನ್ನು  

ಪ್ಡೆದ್ದ ನೀೆಂದಣಿ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ  ಮಾನಯ  ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರ ಗಮನಕೆಕ  ತರುತಿು ದ್ು ೀನೆ. 

 ಶಿರ ೋ ಆರ.ಅಶ್ೋಕ್(ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರು):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ,  ಮಾನಯ  

ಅಪಾಪ ಜಿಗೌಡರು ಶೂನಯ  ವೇಳೆಯಲಿ  ಸಬ್-ರಿಜಿಸಾಟ ರರ್್ ಕಚೇರಿಗಳಲಿ  ಆಗುತಿು ರುವ 

ತೆಂದರೆಗಳ ಬಗೆಗ  ನನು  ಗಮನವನ್ನು  ಸೆಳೆದ್ಧದಾು ರೆ.  ಈಗಾಗಲೇ ಕಾವೇರಿ ತಂತಾರ ೆಂಶ ಏನಿದ್ 

ಅದರಲಿ  ಬಹಳಷ್ಟಟ  ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಲ್ಕಖೆಯ ತಂತಾರ ೆಂಶಗಳನ್ನು  ಜೊೀಡಣೆ 

ಮಾಡಿರುವುದರಿೆಂದ  ಲ್ಗೀಡ್ ಜಾಸಿು ಯಾಗಿದ್.  ಅದರಲಿ  ಗಾರ ಮಿೀಣಾಭಿವೃದಿ್ಧ  ಮತ್ತು  

ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲ್ಕಖೆ, ನಗರಾಭಿವೃದಿ್ಧ  ಇಲ್ಕಖೆ, ಸಿಬಬ ೆಂದ್ಧ ಮತ್ತು  ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣೆ 

ಇಲ್ಕಖೆ, ಈ ರಿೀತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಲ್ಕಖೆಯವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಲ್ಗೀಡ್ 

ಜಾಸಿು ಯಾಗಿರುವುದರಿೆಂದ  ಅದ್ದ struck down  ಆಗುತಿು ದ್.   ಆ ದೃಷ್ಠಟ ಯೆಂದ ನಾವು ಐಟ-

ಬಿಟ ಇಲ್ಕಖೆಗೆ ಸೂಚ್ನೆ ಕಟಟ ದ್ು ೀವ.  ಅವರು ಡಿಸೆೆಂಬರ್್ ಒಳಗೆ  ಹಸ ತಂತಾರ ೆಂಶವನ್ನು  

ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಕಡುತಾು ರೆ.  ಅದ್ದ ಬಂದ ಮೇಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ರಿೀತಿಯ ಸಮಸೆಯ  

ಆಗಲ್ಕರದ ಹಾಗೆ ವಯ ವಸಿೆ  ಆಗುತು ದ್.  ಇದ್ದ ಇವತಿು ನ ಸಮಸೆಯ ಯಲಿ , ಕಳೆದ ಆರು 

ತಿೆಂಗಳುಗಳಿೆಂದಲ್ಲ ಈ ಸಮಸೆಯ  ಇದ್.  ೨೦೧೪ ರಲಿ್ಲೀ ವಯ ವಸಿೆ ಗಳೆಲಿ್ಕ  

ಬದಲ್ಕವಣೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು .  ೨೦೧೪ ರಿೆಂದ ಯಾವ ಬದಲ್ಕವಣೆಗಳು ಆಗಿಲಿ .  
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ಅಲಿರುವಂತಹ ಪ್ರ ಸುು ತ ‘ಕಾವೇರಿ’್ತಂತಾರ ೆಂಶ ಕೆಂದ್ಧರ ೀಕೃತ ಮತ್ತು  ಲ್ಗೀಕಲ್ ಸವವರ್್ಗಳ 

ಮೂಲಕ  ಕಾಯವನಿವವಹಿಸುತಿು ರುವ U.P.S.,  ಮತ್ತು  ಬಾಯ ಟರಿಗಳು ಏಳು ವಷವ 

ಹಳೆಯದಾಗಿದ್.  ಅದ್ದ ಕೂಡ ಒೆಂದ್ದ ಸಲ ನಿೆಂತ್ತ ಹೀದರೆ, ಆ ವಯ ವಸಿೆಯನ್ನು  ಸರಿ 

ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಮತ್ು  ಅದ್ಲಿ್ಕ  ರಿಪೇರಿಯಾಗಬೇಕಾಗುತು ದ್.  ಇದ್ದ ಕೂಡ ಸಮಸೆಯ ಯಾಗಿದ್.  

Data base crash ಆಗಿರುತು ದ್. Data base crash   ಆದರೆ ಮತ್ು  ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತು ದ್.  

ಈ ಎಲಿ್ಕ  ಸಮಸೆಯ ಗಳನ್ನು  ಬಗೆಹರಿಸುವುದಕೆಕ   ಮನೆು  ೧೨ ಕೀಟ ರೂಪಾಯಗಳನ್ನು  

ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ  ಆದೇಶ ಹರಡಿಸಿದ್ು ೀವ.  ಅವರು ಬಾಯ ಟರಿಗಳನ್ನು  ತಕ್ಷಣವೇ ಬಿಡುಗಡೆ 

ಮಾಡಿದರೆ ಈ ವಯ ವಸಿೆ ಗಳಲಿ  ಬದಲ್ಕವಣೆಗಳನ್ನು  ತರುತ್ು ೀವ.  ಡಿಸೆೆಂಬರ್್ ತಿೆಂಗಳಿನಲಿ  

ಶೇಕಡ ನೂರರಷ್ಟಟ ಈ ತಂತಾರ ೆಂಶವನ್ನು  ಪ್ಕಾಕ  ಮಾಡುತ್ು ೀವ.   ಡಿಸೆೆಂಬರ್್ ಆದ ಮೇಲ್ಲ 

ಯಾವುದೇ ಸಮಸೆಯ  ಆಗಲ್ಕರದ ಹಾಗೆ ವಯ ವಸಿೆ  ಮಾಡುತ್ು ೀನೆ.  ಅದೇ ರಿೀತಿ ಇಲ್ಕಖೆಯ 

ಅಧಿಕಾರಿ ಸಿಬಬ ೆಂದ್ಧ ವಗವದವರಿಗೆ  Hardware Engineers, Data Entry Operators ಗಳಿಗೆ  

‘ಕಾವೇರಿ’್ ತಂತಾರ ೆಂಶ ಮತ್ತು  ಗಣಕ್ೀಕರಣ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯದಲಿ   ತರಬೇತಿ 

ನಿೀಡುವಂತಹ ವಯ ವಸಿೆಯನ್ನು  ನಾವು ಮಾಡುತಿು ದ್ು ೀವ.  ಈಗಾಗಲೇ ತರಬೇತಿ ಕಡುವುದಕೆಕ  

ಮೂರು ಬಾಯ ಚ್್ಗಳನ್ನು  ಮಾಡಿದ್ು ೀವ.  ಇನ್ನು  ಏಳು ಬಾಯ ಚ್್ಗಳಲಿ  ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್.  

ಒಟ್ಟಟ ರೆ ಡಿಸೆೆಂಬರ್್ ತಿೆಂಗಳಿನಲಿ  ವಯ ವಸಿೆ  ಮಾಡುತ್ು ೀವ.  ಬಾಯ ಟರಿ ಸಿಸಟ ಮ್ನ್ನು  ಸರಿ 

ಮಾಡುವುದರಿೆಂದ ಶೇಕಡ ೫೦ ರಷ್ಟಟ  ಈ ವಯ ವಸಿೆ  ಸರಿ ಹೀಗುತು ದ್.  ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯ 

ಹಣ ಕಟುಟ ವುದಕೆಕ  ಕಾಯ ಶ್  ಇದ್ದು , ಏನಾಗಿದ್ ಎೆಂದರೆ ಕೆಲವು ಸಬ್-ರಿಜಿಸಾಟ ರರ್್ಗಳು 

ವಷ್ಟವನ್ನಗಟಟ ಲೇ ಎರಡು ವಷವ, ಮೂರು ವಷವ ಹಣ ಹಾಗೆಯೇ ಇಟುಟ ಕೆಂಡಿದಾು ರೆ.  

ಹಣವನ್ನು  ಸಂದಾಯ ಮಾಡಿಲಿ .  ಆ ತರಹ ಐದಾರು ಪ್ರ ಕರಣಗಳಾಗಿರುವುದರಿೆಂದ  ಈ 

ವಯ ವಸಿೆ  ಸರಿಯಾಗುವುದ್ಧಲಿವೆಂದ್ದ ನಾವು ಬಾಯ ೆಂಕ್್ ಮುಖೆಂತರ ಹಣ ಕಟುಟ ವುದಕೆಕ  

ವಯ ವಸಿೆ  ಮಾಡಿದ್ು ೀವ.  ಒೆಂದ್ದ ಸಲ ಬಿಟಟ ರೆ ಮತ್ು  ಹಾಗೆಯೇ ಹಣ ಇಟುಟ ಕೆಂಡಿರುತಾು ರೆ.  

ಇದಕೆಕ  ಬೇರೆ ದಾರಿಯನ್ನು  ಹುಡುಕುತ್ು ೀವ.  ಡಿ.ಡಿ., ಯನ್ನು  ಬಾಯ ೆಂಕ್್ಗೆ ಹಾಕಬೇಕು.   ಆದರೆ 

ಅದನ್ನು  ಹಾಕುವುದ್ಧಲಿ .  ಈ ರಿೀತಿ ಇರುವುದರಿೆಂದ ಬಾಯ ೆಂಕ್್ ಮುಖೆಂತರ 

ಪಾವತಿಸುವಂತಹ ವಯ ವಸಿೆ  ಮಾಡಿದ್ು ೀವ.  ಇನ್ನು  ಅನ್ನಕೂಲವಾದ ವಯ ವಸಿೆ  ಏನಾದರೂ 

ಇದು ರೆ ಅದನ್ನು  ಮಾಡಿಕಡುತ್ು ೀವ.  

 

 



«¥À/21.09.2021/72 

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

 ಉ) ಬೊಂಗಳೂರು ನಗರದ ಬಿೋದಿ ದಿೋಪಗಳಿಗೆ ಎಲ .ಇ.ಡಿ. ಬಲಬ   ಅಳವಡಿಸುವ 

                ಯೊೋಜನೆಯನುು  ಅನುಷಿ್ಠ ನಗಳಿಸುವ ಬಗೆೆ  

   ---------- 

 

 ಶಿರ ೋ ಯು.ಬಿ.ವೆೊಂಕಟೇಶ (ರ್ನಮನಿದೇಾಶನ ಹೊೊಂದಿದವರು:- ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ,  ಅವಕಾಶ ಕಟಟ ದು ಕಾಕ ಗಿ ತಮಗೆ ವಂದ್ಧಸುತ್ು ೀನೆ. ನಗರ ಬಿೀದ್ಧ ಬಿೀದ್ಧಗಳ 

ಕತು ಲು ನಿವಾರಿಸುವುದಷ್ಮಟ ೀ ಅಲಿ . ಸುರಕ್ಷತ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿಯೂ ಅಮೂಲ್ಕಗರ  ಬದಲ್ಕವಣೆ 

ತರಬಲಿ  ಚ್ತ್ತರ ಎಲ್.ಇ.ಡಿ., ಬಿೀದ್ಧ ದ್ಧೀಪ್ ಯೀಜನೆ ಸಮಪ್ವಕವಾಗಿ ಅನ್ನಷಿ್ಟನವಾಗಿದ್ು ೀ 

ಆದರೆ ಬಿ.ಬಿ.ಎೆಂ.ಪಿ., ಪಾಲಗೆ ವಷವಕೆಕ  ನೂರಾರು ಕೀಟಗಳ ವಿದ್ದಯ ತ್ ಬಿಲ್ ಉಳಿಸಬಲಿ  

ಮಹತಾಾ ಕಾೆಂಕಿ್  ಯೀಜನೆ ಇದಾಗಲದ್.  ಈ ಯೀಜನೆಯ ಟೆೆಂಡರ್್ಗೆ ಬಿ.ಬಿ.ಎೆಂ.ಪಿ., 

ಅನ್ನಮೀದನೆ ನಿೀಡಿಯೇ ಮೂರು ವಷವಗಳಾಗಿವ.  ಆದರೂ ಈವರೆಗೂ ಒೆಂದ್ದ 

ಎಲ್.ಇ.ಡಿ., ಬಿೀದ್ಧ ದ್ಧೀಪ್ ಅಳವಡಿಸದ್ಧರುವುದ್ದ ಪ್ತಿರ ಕೆಗಳಲಿ  ವರದ್ಧಯಾಗಿದ್.  

 ಸಕಾವರದ ಇಲ್ಕಖೆಗಳಿೆಂದಲೇ ಈ ಯೀಜನೆ ವಿಳಂಬವಾಗುತಿು ರುವುದ್ದ 

ಮೇಲ್ಗು ೀಟಕೆಕ  ಕಂಡುಬರುತಿು ದ್ದು , ಈ ಯೀಜನೆಯ ವಿನಾಯ ಸ ರಚ್ನೆ, ಹಣಕಾಸು ವಯ ವಸಿೆ , 

ನಿಮಾವಣ, ನಿವವಹಣೆ ಮತ್ತು  ವಗಾವವಣೆ ಮಾದರಿಯನ್ನು  ಜಾರಿಗೆ ತರುವ ಉದ್ು ೀಶ 

ಹೆಂದಲ್ಕಗಿದ್.  ನಗರದಲಿನ ೪.೮೫ ಲಕ್ಷ ಸಾೆಂಪ್ರ ದಾಯಕ ಬಿೀದ್ಧ ದ್ಧೀಪ್ಗಳನ್ನು  ಬದಲಸಿ 

ಎಲ್ಇಡಿ ಬಿೀದ್ಧ ದ್ಧೀಪ್ಗಳನ್ನು  ಈ ಗುತಿು ಗೆ ಸಂಸಿೆಯೇ ಅಳವಡಿಸಬೇಕಾಗಿದ್. ಹತ್ತು  ವಷವಗಳ 

ಕಾಲ ಅವುಗಳನ್ನು  ನಿವವಹಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್.  ಒಟುಟ  ಐದ್ದ ಹಂತಗಳಲಿ  ಈ 

ಯೀಜನೆಯನ್ನು  ಮುಕಾು ಯಗಳಿಸುವ ಉದ್ು ೀಶವಿದಾು ಗೂಯ  ಹಲವು ಗಡುವುಗಳನ್ನು  

ವಿಧಿಸಿದರೂ ಈ ಯೀಜನೆ ಇನ್ನು  ಟೇಕ್್ ಆಫ್ ಆಗಿಲಿ . ಬಿ.ಬಿ.ಎೆಂ.ಪಿ., ಯ ಹೂಡಿಕೆ ರಹಿತ ಈ 

ಯೀಜನೆಯನ್ನು  ಆದಷ್ಟಟ  ಬೇಗ ಕಾಯವರೂಪ್ಕೆಕ  ತರಬೇಕಾದ ಜವಾಬಾು ರಿ ಸಕಾವರಕೆಕ  

ಇದ್. ಈ ಯೀಜನೆ ಪೂಣವಗೆಂಡರೆ ತಿೆಂಗಳಿಗೆ ಅೆಂದಾಜು ೧೭ ಕೀಟ ರೂಪಾಯಗಳು 

ಸಕಾವರದ ಬೊಕಕ ಸಕೆಕ  ಉಳಿತಾಯವಾಗಲದ್.  ಈ ಯೀಜನೆ ನಿರಿೀಕಿೆಯಂತ್ ಸಾಗುತಿು ಲಿ  

ಎೆಂಬ ಬಗೆಗ  ಆಯುಕು ರು ಸಹ ಅಸಮಾಧಾನ ವಯ ಕು ಪ್ಡಿಸಿರುವುದ್ದ ಪ್ತಿರ ಕೆಗಳಲಿ  

ವರದ್ಧಯಾಗಿದ್. 

 ದಯಮಾಡಿ ಈ ವಿಚಾರದಲಿ  ಮಾನಯ  ಮುಖಯ ಮಂತಿರ ಗಳು ಗಮನ ನಿೀಡಿ ತಕ್ಷಣವೇ ಈ 

ಯೀಜನೆಗೆ ಇರಬಹುದಾದ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು  ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಿ ಯೀಜನೆಯನ್ನು  

ಕಾಯಾವರಂಭಿಸಬೇಕೆೆಂದ್ದ ಮಾನಯ  ಸಚಿವರಿಗೆ ಒತಾು ಯಸುತ್ು ೀನೆ.  
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 ಶಿರ ೋ ಕೋಟ ಶಿರ ೋನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, 

ಮಾನಯ  ಯು.ಬಿ.ವೆಂಕಟೇಶ್ರವರು ಪ್ರ ಸಾು ಪಿಸಿರುವ ವಿಷಯಕೆಕ  ಮಾನಯ  

ಮುಖಯ ಮಂತಿರ ಗಳಿೆಂದ ಉತು ರ ಒದಗಿಸುತ್ು ೀನೆ. 

ಊ)ವಿಷಯ:- ಗದಗದಲಿ  ರಾಜಯ  ಗಾರ ಮಿೀಣಾಭಿವೃದಿ್ಧ  ಮತ್ತು  ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ 

    ವಿಶಾ ವಿದಾಯ ಲಯದಲಿ  ಇದೇ ವಿಷಯದಲಿ  ಎೆಂ.ಎ. ವಾಯ ಸಂಗ ಮಾಡಿ  

    ಉದೊಯ ೀಗ ದೊರಕ್ಲಿದ್ಧರುವ ಬಗೆಗ .  

          -------- 

 

 ಶಿರ ೋ ಕೆ.ಸಿ.ಕೊಂಡಯಾ (ಸಥ ಳಿೋಯ ಸಂಸ್ತಥ ಗಳ ಕಿೆೋತ್ರ ):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, 

ಅವಕಾಶ ಕಟಟ ದು ಕಾಕ ಗಿ ತಮಗೆ ಧನಯ ವಾದಗಳು.  ಗದಗದಲಿ  ರಾಜಯ  ಗಾರ ಮಿೀಣಾಭಿವೃದಿ್ಧ  

ಮತ್ತು  ಪಂಚಾಯತ್ ವಿಶಾ ವಿದಾಯ ಲಯ ಸಿಾಪ್ನೆಯಾಗಿ ನಾಲುಕ  ವಷವ ಗತಿಸಿದ್ದು , ಇದೇ 

ವಿಷಯದಲಿ  ಎೆಂ.ಎ. ಮಾಡಿದ ನೂರಾರು ವಿದಾಯ ಥ್ಲವಗಳು ಪ್ರ ಮಾಣ ಪ್ತರ  ಹಿಡಿದ್ದಕೆಂಡು 

ಹರ ಬಂದ್ಧದಾು ರೆ.  ಆದರೆ ವಿಚಿತರ ವೆಂದರೆ ಎೆಂ.ಎ., ಗಾರ ಮಿೀಣಾಭಿವೃದಿ್ಧ  ಮತ್ತು  

ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಕೀಸ್ವ ಓದ್ಧದ ಯಾವ ವಿದಾಯ ಥ್ಲವಗಳಿಗೂ  ಉದೊಯ ೀಗವೇ ದೊರಕ್ಲಿ . 

ಅಲ್ಲಯುವುದೇ ಅವರ ಪ್ರಿಸಿಿ ತಿಯಾಗಿದ್. 

 ಇದರಿೆಂದಾಗಿ ಕೀಸ್ವ ಓದ್ಧದರೂ ಉದೊಯ ೀಗಾವಕಾಶಗಳು ಇಲಿದ್ಧದು ರಿೆಂದ 

ವಿದಾಯ ಥ್ಲವಗಳು ಈ ಕೀಸ್ವಗೆ ಸೇರಲು ಹಿೆಂದೇಟು ಹಾಕುತಿು ದಾು ರೆ.  ಪಾರ ಧಾಯ ಪ್ಕರೂ ಸಹ ಈ 

ಕೀಸ್ವಗಳನ್ನು  ಉತ್ು ೀಜಿಸುತಿು ಲಿ .  ಈ ವಿಶಾ ವಿದಾಯ ಲಯದಲಿ  ಇರುವಂಥ ೧೦ 

ಕೀಸ್ವಗಳಲಿ  ಗಾರ ಮಿೀಣಾಭಿವೃದಿ್ಧ  ಮತ್ತು  ಸಹಕಾರ ನಿವವಹಣೆ ಕೀಸ್ವ ವಾಯ ಸಂಗ 

ಮಾಡಿದ ವಿದಾಯ ಥ್ಲವಗಳಿಗೆ ಮಾತರ  ಉದೊಯ ೀಗಾವಕಾಶ ದೊರೆಯುತಿು ದ್. 

 ಆದಕಾರಣ, ಗಾರ ಮಿೀಣಾಭಿವೃದಿ್ಧ  ಮತ್ತು  ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಕೀಸ್ವ ಓದ್ಧದವರಿಗೆ 

ಆರ್್ಡಿಪಿಆರ್್ ಇಲ್ಕಖೆಯೆಂದ ಭತಿವಯಾಗುತಿು ರುವ ಗೆರ ೀಡ್-೧ ಕಾಯವದಶ್ವ, ಪಿಡಿಒ, 

ಸಹಾಯಕ ನಿದೇವಶಕರು, ನರೇಗಾ ಹುದ್ು ಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಒದಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ನೇರ 

ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕಡಬೇಕಾಗಿ ಮಾನಯ  ಮುಖಯ ಮಂತಿರ ಗಳನ್ನು  

ಒತಾು ಯಸುತ್ು ೀನೆ. 

 ಶಿರ ೋ ಕೋಟ ಶಿರ ೋನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, 

ಮಾನಯ  ಕೆ.ಸಿ.ಕೆಂಡಯಯ ನವರು ಪ್ರ ಸಾು ಪಿಸಿರುವ ವಿಷಯಕೆಕ  ಮಾನಯ  ಗಾರ ಮಿೀಣಾಭಿವೃದಿ್ಧ  

ಮತ್ತು  ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್  ಸಚಿವರಿೆಂದ ಉತು ರವನ್ನು  ಒದಗಿಸುತ್ು ೀನೆ.  

 

          (ಮುೆಂದ್ದ) 
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851/21-09-2021/12-40/bkp-gr 

                (ಸಭಾಪತ್ರಯವರು  ಪಿೋಠದಲಿ್ಲದು ರು)   

ಋ) ವಿಷಯ:  ಮಡಿಕರಿಯ ಜನರಲ್ ತಿಮೆಯಯ  ಕ್ರ ೀಡಾೆಂಗಣ 

                                        ಆಟವಾಡಲು ಯೀಗಯ ವಾಗದೇ ಇರುವ  ಬಗೆಗ .   

-----  

ಶಿರ ೋ  ಸುನಿಲ  ಸುಬರ ಮಣಿ (ಸಥ ಳಿೋಯ ಸಂಸ್ತಥ ಗಳ  ಕಿೆೋತ್ರ ):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, 

ವಿಜಯವಾಣಿ ದ್ಧನ ಪ್ತಿರ ಕೆಯ ಸುದ್ಧು  “್ ಪುಟ್ಟಬ ಲ್ ಮೈದಾನ ಗುೆಂಡಿಮಯ”್ ಎೆಂಬ ಶ್ೀಷ್ಠವಕೆಯ 

ವಿಷಯವನ್ನು  ಈ ಸದನದಲಿ  ಪ್ರ ಸಾು ಪಿಸಲು ಬಯಸುತ್ು ೀನೆ.  

           ಮಡಿಕರಿಯ ಜನರಲ್ ತಿಮೆಯಯ  ಕ್ರ ೀಡಾೆಂಗಣದ ಆವರಣದಲಿ  ಹುಲಿುಗಾವಲನಂತ್ 

ಕಾಣುವ ಪುಟ್ಟಬ ಲ್ ಮೈದಾನ ಗುೆಂಡಿಮಯವಾಗಿದ್ದು   ಆಟವಾಡಲು ಯೀಗಯ ವಾಗಿಲಿ . ವಿದೇಶಗಳ 

ಆಟದ ಮೈದಾನದಂತ್ ಹಸಿರಿನಿೆಂದ ಕಂಗಳಿಸಿದರೂ ಸಹ ಸಮಿೀಪ್ ಹೀಗಿ ನೀಡಿದಾಗಲೇ 

ತಿಳಿಯುವುದ್ದ ನಿವವಹಣೆ ಇಲಿದ್ ಹುಲಿುಗಾವಲನಂತ್ ಇದ್ ಎೆಂದ್ದ.  ಪುಟ್ಟಬ ಲ್ ಕ್ರ ೀಡೆ ಮೂಲಕ 

ಕಡಗಿನಲಿ  ಮಾಯ ನಸ ್ ಕಾೆಂಪೌೆಂಡ್ (ಎೆಂಸಿಸಿ) ಖಯ ತಿ ಹೆಂದ್ಧದ್, ಉತು ಮ ಹೆಸರಿರುವ ಈ ಜಿಲಿ್ಕ  

ಕ್ರ ೀಡಾೆಂಗಣವು ಪ್ರ ಸುು ತ ಹಲವು ವಷವಗಳಿೆಂದ ನಿವವಹಣೆ ಇಲಿದ್ ಕಾಡು ಗಿಡ ಬ್ಳೆದ್ದ ಆಟವಾಡಲು 

ಯೀಗಯ ವಿಲಿದ ಪ್ರಿಸಿಿ ತಿಯಲಿದ್.  ಸಿ ಳಿೀಯ ಆಟಗಾರರು ಸಾ ಪ್ರ ಯತು ದ್ಧೆಂದ ಈ ಮೈದಾನದ 

ದ್ದರಸಿು ಯನ್ನು  ಮಾಡಲ್ಕಗುತಿು ದ್.  ಅಲಿದ್ ಈ ಮೈದಾನದ ಸಮಿೀಪ್ವ ಇರುವ 

ಬಾಯ ಸೆಕ ಟ್ಬಾಲ್ಕೀಟ್ವ ಸಹ ಅವಯ ವಸಿೆಯೆಂದ ಕೂಡಿದ್ ಇಲಿ್ಲ  ಸಹ ಕ್ರ ೀಡಾಪ್ಟುಗಳೆ ವೈಯಕ್ು ಕ  

ಆಸಕ್ು ವಹಿಸಿ   ಈ  ಬಾಯ ಸೆಕ ಟ್ಬಾಲ್    ಕೀಟ್ವಗೆ  ಕಾಯಕಲಪ     ನಿೀಡುವ   ಪ್ರ ಯತು ವನ್ನು  ಸಹ 

ಮಾಡಲ್ಕಗುತಿು ದ್ದು , ಇದಕೆಕ  ಕ್ರ ೀಡಾ ಇಲ್ಕಖೆಯ ಸೂಕು  ಸಪ ೆಂದನೆಯ ಅವಶಯ ಕತ್ ಇದ್.  ಆದಕಾರಣ ಈ 

ವಿಷಯಗಳಲಿ  ಯುವಸಬಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಕ್ರ ೀಡಾ ಇಲ್ಕಖೆಯ ಸಚಿವರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತು  ಈ 

ಬಗೆಗ  ಸೂಕು  ಹಾಗೂ ಶ್ೀಘರ  ಕರ ಮಕೈಗೆಂಡು ಈ ಕ್ರ ೀಡಾೆಂಗಣಗಳ ದ್ದರಸಿಿ  ಕಾಯವವನ್ನು  

ನಡೆಸುವಂತ್ ಕೀರುತ್ು ೀನೆ.  

      

ಡಾ|| ರ್ನರಾಯರ್ಗೌಡ(ಕಿರ ೋಡೆ, ಯುವಜನ, ರೇಷ್ಮಮ  ಸಚಿವರು):- ಮಾನಯ   

ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೆ,     ಈಗಾಗಲೇ  ಮಾತನಾಡಿರುವಂತ್   ನಾನ್ನ ಸಹ  ಈ  ವಿಚಾರವಾಗಿ  

ಪ್ತಿರ ಕೆಯಲಿ   ನೀಡಿದ್ು ೀನೆ.     ಈಗಲೇ   ನಮೆ   ಆಯುಕು ರನ್ನು   ಮತ್ತು   ನಮೆ  ಇಲ್ಕಖೆಯ  

ಇತರ  ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು   ಕರೆದ್ದ     ನಿದೇವಶನವನ್ನು   ಕಟಟ ದ್ು ೀವ.    ಏಕೆೆಂದರೆ,  

ಕಡಗಿನಲಿ   ನಮೆ  ಮಹಾಮಾರಿ  ಕಾಯಲ್ಲ  ಕರಳಾ ರಾಜಯ ದ್ಧೆಂದ  ಬಂದ್ಧರುವುದರಿೆಂದ     

ಇದನ್ನು  ನಾವು  ಸಾ ಲಪ   ವಿಳಂಬವಾಗಿ  ಕೆಲಸ   ಪಾರ ರಂಭ   ಮಾಡಿರುವುದ್ಧಲಿ .  ಈಗಾಗಲೇ 
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ಅಲಿ    ತಿೀಮಾವನ  ತ್ಗೆದ್ದಕಳು ಲ್ಕಗಿದ್.    ಏಕೆೆಂದರೆ, ಈ ಕ್ರ ೀಡಾೆಂಗಣ      ಶ್ಕ್ಷಣ  

ಇಲ್ಕಖೆಯಲಿ    ಇತ್ತು .  ಹಿೀಗಾಗಿ   ನಾನ್ನ  ಕಡಗಿಗೆ ಭೇಟ  ನಿೀಡಿ ಅಲಿನ ಎ.ಸಿ., ಮತ್ತು  ಡಿ.ಸಿ., 

ಯವರನ್ನು   ಕರೆದ್ದ   ಈ  ವಿಚಾರದಲಿ   ನಿದೇವಶನ   ಕಟಟ ದ್ು ೀನೆ.  ಆದು ರಿೆಂದ  ಶ್ೀಘರ ದಲಿ   

ಈ  ಕೆಲಸ  ಪಾರ ರಂಭವಾಗುತು ದ್.   ಕಡಗು  ಜಿಲಿ್ಲ     ಕ್ರ ೀಡೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಚ   ಶಕ್ು    ತ್ತೆಂಬಿದಂತಹ  

ಜಿಲಿ್ಲಯಾಗಿದ್ದು , ಅದಕಕ ೀಸಕ ರ  ಈ  ನಿಟಟ ನಲಿ   ಶ್ೀಘರ   ಕರ ಮ ತ್ಗೆದ್ದಕಳುು ತ್ು ೀವೆಂದ್ದ  

ಹೇಳಲಕೆಕ   ಬಯಸುತ್ು ೀನೆ.      

      ಎ)  ಪರಿಶಿಷಿ   ಜಾತ್ರ  ಮತ್ತು  ಪರಿಶಿಷಿ  ಪಂಗಡ  ಹಾಗೂ   ಹಿೊಂದ್ದಳಿದ  ವಗಾಗಳಿಗೆ                    

            ನಿೋಡುವ  ವಿದಾಾ ರ್ಥಾ  ವೇತ್ನ  ಸಥ ಗತ್ಗೊಂಡಿರುವ  ಬಗೆೆ .   

-----  

ಶಿರ ೋ  ವಿಜಯ್  ಸಿೊಂಗ (ಸಥ ಳಿೋಯ ಸಂಸ್ತಥ ಗಳ  ಕಿೆೋತ್ರ ):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, 

ಈ  ಮೇಲಕ ೆಂಡ   ವಿಷಯಕೆಕ   ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ ,  ಪ್ರಿಶ್ಷಟ       ಜಾತಿ  ಮತ್ತು   ಪ್ರಿಶ್ಷಟ   

ಪಂಗಡ  ಹಾಗೂ   ಹಿೆಂದ್ದಳಿದವರು  ಸೇರಿದಂತ್   ಎಲಿ್ಕ   ಸಮುದಾಯದ  ವಿದಾಯ ಥ್ಲವಗಳಿಗೆ  

ವೈದಯ ಕ್ೀಯ    ಇೆಂಜಿನಿಯರಿೆಂಗ್   ಸಾು ತಕೀತು ರ  ಡಿಪಿ್ಮಾ  ಸೇರಿ  ಎಲಿ್ಕ    ವೃತಿು ಪ್ರ 

ಕೀಸ್ವಗಳಿಗೆ    ಪ್ದವಿ  ಮತ್ತು    ಸಾು ತಕೀತು ರ    ತರಗತಿಗಳಲಿ     ಖಸಗಿ    ಕಾಲೇಜುಗಳ  

ಆಡಳಿತ  ಮಂಡಳಿಯ  ಕೀಟ್ಟದಡಿಯಲಿ   ಪೇಮೆೆಂಟ್  ಸಿೀಟ್  ಪ್ಡೆದ  ವಿದಾಯ ಥ್ಲವಗಳಿಗೆ  

ವೇತನ   ಸಿ ಗಿತಗಳಿಸುವ    ಮೂಲಕ      ವಿದಾಯ ಥ್ಲವಗಳಿಗೆ    ಉನು ತ  ಶ್ಕ್ಷಣ  

ಪ್ಡೆಯಬೇಕೆನ್ನು ವ    ಬಡ  ಸಮುದಾಯದ   ವಿದಾಯ ಥ್ಲವಗಳಿಗೆ    ಕಡಲಪ್ಟುಟ     ನಿೀಡುವ    

ನಿಧಾವರ  ಸಕಾವರ  ಕೈಗೆಂಡಿದ್ದು   ಅಘಾತ ತಂದ್ಧದ್.  

ಈಗ  ಸಕಾವರ  ವಿದಾಯ ಥ್ಲವ  ವೇತನ  ಸಿ ಗಿತ  ಮಾಡಿರುವುದ್ದ     ಭಿವಿಷಯ ದಲಿ      

ಉನು ತ   ಶ್ಕ್ಷಣ    ಮತ್ತು   ವೃತಿು ಪ್ರ  ಕೀಸ್ವಗಳನ್ನು     ಯಾವ ರಿೀತಿ   ಪ್ಡೆಯಬೇಕೆೆಂಬ  

ಆತಂಕ  ಉೆಂಟ್ಟಗಿದ್.     ಆದು ರಿೆಂದ    ಪ್ರಿಶ್ಷಟ   ಜಾತಿ  ಮತ್ತು   ಮತ್ತು   ಪ್ರಿಶ್ಷಟ   ಪಂಗಡ   

ಹಾಗೂ     ಹಿೆಂದ್ದಳಿದ     ವಿದಾಯ ಥ್ಲವಗಳಿಗೆ  ವೇತನ  ನಿೀಡುವ ಮೂಲಕ  ಮುೆಂದ್ಧನ  ಶ್ಕ್ಷಣ  

ಪ್ಡೆಯುವ  ಅವಕಾಶ  ನಿೀಡಬೇಕೆೆಂದ್ದ      ಮಾನಯ      ಉನು ತ  ಶ್ಕ್ಷಣ  ಸಚಿವರಿಗೆ     

ಶೂನಯ ವೇಳೆಯಲಿ         ತಮೆ    ಮುಖೆಂತರ     ಕಳಿಕಳುು ತ್ು ೀನೆ.     

               ಶಿರ ೋ ಕೋಟ  ಶಿರ ೋನಿವಾಸ  ಪೂಜಾರಿ(ಸಮಾಜ ಕಲಾಾ ರ್  ಸಚಿವರು):- ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೆ, ಮಾನಯ   ಸದಸಯ ರಾದ  ಶ್ರ ೀ  ವಿಜಯ್ ಸಿೆಂಗ್   ರವರು  ಪ್ರಿಶ್ಷಟ   ಜಾತಿ  

ಮತ್ತು  ಪಂಗಡ  ಹಾಗೂ   ಹಿೆಂದ್ದಳಿದ  ವಗವಗಳಿಗೆ        ನಿೀಡುವ  ವಿದಾಯ ಥ್ಲವ  ವೇತನ  

ಸಿ ಗಿತಗೆಂಡಿರುವ  ಬಗೆಗ    ಶೂನಯ ವೇಳೆಯಲಿ   ಪ್ರ ಶೆು ಯನ್ನು   ಕಳಿದಾು ರೆ.     ಕೆಲವು  
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ಆಥ್ಲವಕ    ಕಾರಣಗಳಿಗೀಸಕ ರ     ಒೆಂದ್ಧಷ್ಟಟ  ಅನ್ನದಾನಗಳು  ಕಡಿಮೆ ಬಂದ್ಧದ್ದು , ಅದನ್ನು  

ಈಗ  ಪುನಃ  ವಿಸು ರಿಸುವಂತಹ  ಕೆಲಸಗಳನ್ನು   ಮಾಡುತಿು ದ್ು ೀವ.   ಈ  ಸಮಸೆಯ ಯನ್ನು  

ಪ್ರಿಹಾರ  ಮಾಡುವ  ನಿಟಟ ನಲಿ   ಪೂಣವ  ವಿವರವಾದ   ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು   ಅವರಿಗೆ    

ಒದಗಿಸುತ್ು ೀನೆ.   

  

            ಏ) ವಿಷಯ:  ತಕರಾರು  ಇರುವ  ಸವವ  ನಂಬರ್್      ಮತ್ತು   ಪ್ೀಡುಗಳ  ರದು ತಿ        

                                   ದ್ದರಸಿಿ    ಮೇಲೆ ನವಿಯಲಿ      ವಿಳಂಬವಾಗುತಿು ರುವ ಬಗೆಗ .  

                                                                     ------- 

 

ಶಿರ ೋ  ಎರ್ .  ರುದೆರ ೋಗೌಡ(  ವಿಧಾನಸಭಾ ಕಿೆೋತ್ರ ):-  ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೆ,  

ರಾಜಯ ದ ನಗರ  ಮತ್ತು   ಹಳಿು ಗಳ  ಗುಡಡ   ಪ್ರ ದೇಶ ಅಥವಾ   ಯಾವುದಾದದರೂ   ತಕರಾರು  

ಇರುವ ಸವವ  ನಂ  ಸಿ ಳದ  ಸವವ   ಮತ್ತು   ಪ್ೀಡುಗಳ  ರದು ತಿ  ದ್ದರಸಿು   ಮಾಡಿದ  ನಂತರ     

A.D.L.R.,    ಹರಡಿಸಿದ  ಆದೇಶವನ್ನು  Assistant Commissioner /D.D.L.R., ಅವರ  

ಮೇಲೆ ನವಿ  ಆದೇಶಗಳನ್ನು      ಈವರಿಗೆ   ಸಂಬಂಧಪ್ಟಟ   ಜಿಲಿ್ಕಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ       

ಮೇಲೆ ನವಿಗೆ ಅವಕಾಶ   ಇತ್ತು .  ಜಿಲಿ್ಕ   ಮಟಟ ದಲಿ         ಎಲಿ್ಕ   ತಕರಾರುಗಳನ್ನು       

ಕಳೆದ   ನಾಲುಕ   ತಿೆಂಗಳಿೆಂದ  ಈ  ಎಲಿ್ಕ   ಅಧಿಕಾರವನ್ನು   ಆಯಾ  ವಯಲದ   Regional 

Joint Director of Land Records ಇವರಿಗೆ     ಕಟಟ ರುವುದರಿೆಂದ     ಎಲಿ್ಕ   ಜಿಲಿ್ಲ ಗಳಲಿ್ಲ   

ಪ್ರಿಯಾದ್ದದಾರರಿಗೆ    ಬಹಳಷ್ಟಟ      ವಿಳಂಬವಾಗುತಿು ದ್     ಮತ್ತು   ತಕರಾರುಗಳನ್ನು    

ಪ್ರಿಹರಿಸಿಕಳು ಲು ಪ್ರದಾಡುವಂತಾಗಿದ್.   ಆದಕಾರಣ     ಪುನಃ   ಹಿೆಂದ್ಧನಂತ್   

ಜಿಲಿ್ಕಮಟಟ ದಲಿ   ಪ್ರಿಹಾರ  ಕಂಡುಕಳು ಲು  ಅವಕಾಶ   ಮಾಡಿಕಡುವಂತ್    

ಶೂನಯ ವೇಳೆಯಲಿ   ಸಕಾವರದ  ಗಮನಸೆಳೆಯುತ್ು ೀನೆ,  ವಂದನೆಗಳು.     

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

ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರಾದ ಶ್ರ ೀ  ಎಸ.  ರುದ್ರ ೀಗೌಡ  ರವರು  ಶೂನಯ ವೇಳೆಯಲಿ    ಪ್ರ ಸಾು ಪಿಸಿರುವ  

ವಿಷಯಕೆಕ   ಸಂಬಂಧಪ್ಟಟ  ಹಾಗೆ  ಭೂಮಾಪ್ನ  ಇಲ್ಕಖೆಯಲಿ   2005 ರ  ಇಸಿಾ ಯ  ಹಿೆಂದ್  

J.D.L.R.,  ಗಳೇ    ಅಪಿೀಲ್ಗಳನ್ನು   ಪ್ರಿಶ್ೀಲನೆ   ಮಾಡುತಿು ದು ರು.    ಈ  ಕೆಲಸವನ್ನು   ಜಿಲಿ್ಕ   

ಮಟಟ ದಲಿಯೇ  ಮಾಡಬೇಕೆೆಂದ್ದ  ಹೇಳಿ,  2005 ರಿೆಂದ    ಡಿ.ಸಿ., ಗಳಿಗೆ  ನಾವು 

ಅಧಿಕಾರವನ್ನು   ಕಟಟ ದ್ು ೀವ.   ಆದರೆ,  ಜಿಲಿ್ಕಧಿಕಾರಿಗಳು  ಈ ಸಂಬಂಧದ  ಅಜಿವಗಳನ್ನು   

ತ್ಗೆದ್ದಕೆಂಡು ಪ್ರಿಶ್ೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಕರ ಮ ತ್ಗೆದ್ದಕಳು ಬೇಕಾಗಿತ್ತು . ಅವರು 

ತ್ಗೆದ್ದಕಳು ಲಲಿ .   ಒೆಂದೊೆಂದ್ದ  ವಿಭಾಗದಲಿಯೂ   ಕೂಡ   ಉದಾಹರಣೆಗೆ   ಮೈಸೂರು  
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ವಿಭಾಗದಲಿ   125, ಬ್ೆಂಗಳೂರು  ವಿಭಾಗದಲಿ    113, ಬ್ಳಗಾವಿ ವಿಭಾಗದಲಿ   27   ಮತ್ತು    

ಗುಲಬ ಗವ  ವಿಭಾಗದಲಿ    16   ಹಿೀಗೆ  ಒಟುಟ  381 ಅಜಿವಗಳು ಸುಮಾರು  6-7 ವಷವಗಳಿೆಂದ  

ಪ್ೆಂಡಿೆಂಗ್  ಇವ.    ವಾಸು ವವಾಗಿ  ಈ  ಕೆಲಸವನ್ನು    J.D.L.R.,  ಗಳೇ     ಮಾಡಬೇಕಾಗುತು ದ್ .  

ಜಿಲಿ್ಕಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಒತು ಡ  ಜಾಸಿು   ಇರುವುದರಿೆಂದ ಅವರಿಗೆ  ಈ  ಕೆಲಸವನ್ನು   ಮಾಡಲಕೆಕ   

ಆಗುವುದ್ಧಲಿ .  ಆದು ರಿೆಂದ,  ಈಗ  ಯಾರು  ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರು  Regional Officeಗೆ   

ಹೀಗಬೇಕೆೆಂದ್ದ  ಏನ್ನ  ಹೇಳಿದಾು ರೆ,    ಅಲಿಗೆ  ಹೀಗಬೇಕಾಗಿಲಿ .  ಸಂಬಂಧಪ್ಟಟ   ಜಿಲಿ್ಲ ಗೆ  

ಬಂದ್ದ J.D.L.R.,  ಗಳೇ   ಬಂದಂತಹ ಅಜಿವಗಳನ್ನು   ಪ್ರಿಶ್ೀಲನೆ  ಮಾಡಿ     ಶ್ೀಘರ ವಾಗಿ 

ಅದಕೆಕ   ಪ್ರಿಹಾರವನ್ನು   ಒದಗಿಸಬೇಕೆೆಂದ್ದ  ವಯ ವಸಿೆ      ಮಾಡಿರುವುದರಿೆಂದ   ಏನ್ನ  6-7 

ವಷವಗಳಿೆಂದ    ಅಜಿವಗಳು  ಪ್ೆಂಡಿೆಂಗ್  ಇವ,  ಅವುಗಳನ್ನು   ಪ್ರಿಶ್ೀಲನೆ  ಮಾಡುವುದಕೆಕ   

ಮದಲು ಇದು ೆಂತಹ ವಯ ವಸಿೆಯಂತ್ J.D.L.R.,  ಗಳಿಗೆ  ಅಧಿಕಾರವನ್ನು   ಕಟಟ ರುವುದರಿೆಂದ  

ಅವರುಗಳು  ಜಿಲಿ್ಲ ಗಳಿಗೆ  ಹೀಗಿ   ಅಲಿಯೇ ಅಜಿವಗಳನ್ನು  ಶ್ೀಘರ ವಾಗಿ  ಪ್ರಿಶ್ೀಲನೆ  ಮಾಡಿ   

ಕಿ್ಯರ್್   ಮಾಡುವುದಕೆಕ   ವಯ ವಸಿೆಯನ್ನು   ಮಾಡುತ್ು ೀವ.           

 

 ಐ)ವಿಷಯ: ಬಿಎ.ಎೆಂ.ಎಲ್   ಕಾಮಿವಕ    ಗೃಹ  ನಿಮಾವಣ  ಸಹಕಾರ   ಸಂಘ  ತನು    

                          ನೌಕರರಿಗೆ     ನಿವೇಶನ  ಹಂಚಿಕೆ  ಮಾಡದೇ  ಖಸಗಿ ಅವಯ ವಹಾರ   

                          ನಡೆಸಿರುವ  ಬಗೆಗ .  

                        - - - - -  

 

             ಶಿರ ೋ  ಎೊಂ. ರ್ನರಾಯರ್ಸಾವ ರ್ಮ(ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ  ಮಖಾ  ಸಚೇತ್ಕರು):-  

ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೆ,  ಭಾರತ್ ಅಥ್ವ  ಮೂವಸ್ವ   ಲಮಿಟೆಡ್  ಸಂಸಿೆಯ  ಕಾಮಿವಕ  

ಗೃಹ  ನಿಮಾವಣ   ಸಹಕಾರ  ಸಂಘದ  ವತಿಯೆಂದ  ಬಿ.ಇ..ಎೆಂ.ಎಲ್   ಕಾಮಿವಕರಿಗೆ  

ನಿವೇಶನವನ್ನು       ಹಂಚಿಕೆ   ಮಾಡಿರುವ   ವಿಚಾರವನ್ನು  ಸದನದಲಿ   ಶೂನಯ ವಶೇಳೆಸಯ 

ಅಡಿಯಲಿ ಿ   ಪ್ರ ಸಾು ಪಿಸಲು ಅನ್ನಮತಿ  ಕಟಟ ರುವುದಕೆಕ   ತಮಗೆ  ವಂದ್ಧಸುತ್ು ೀನೆ.     

ಭಾರತ್ ಅಥ್ವ  ಮೂವಸ್ವ   ಲಮಿಟೆಡ್  ಸಂಸಿೆಯ  ಕಾಮಿವಕ  ಗೃಹ  ನಿಮಾವಣ   

ಸಹಕಾರ  ಸಂಘ,  ಇವರು  ಕಳೆದ  50 ವಷವಗಳಲಿ    ಬ್ೆಂಗಳೂರಿನ     ವಿವಿಧ   

ಬಡಾವಣೆಗಳಲಿ     ಸುಮಾರು  12 ಸಾವಿರ  ಬಿ.ಇ.ಎೆಂ.ಎಲ್., ಕಾಮಿವಕರಿಗೆ    ನಿವೇಶನವನ್ನು   

ಹಂಚಿಕೆ  ಮಾಡಿದ್.    ಆದರೆ,   2002-2003ನೇ     ಸಾಲನಲಿ   ಸಂಘದ  ಸದಸಯ ರಿಗೆ   

ನಿವೇಶನವನ್ನು      ಹಂಚಿಕೆ  ಮಾಡಲು  ಉದ್ು ೀಶ್ಸಿ,  ಕೆ.ಆರ್್.ಪುರಂ ನ     ಥಣಿಸಂದರ , 

ಗೆದಿಹಳಿು      ಹಾಗೂ  ಭೈರತಿ   ಅಮಾನಿ  ಖನೆ     ಪ್ರ ದೇಶಗಳಲಿ    ಒಟುಟ    78 ಎಕರೆ  

ಪ್ರ ದೇಶವನ್ನು      ರೈತರಿೆಂದ   ನೇರವಾಗಿ  ಖರಿೀದ್ಧ  ಮಾಡಿ,  ಅೆಂದ್ಧನ   ಸಂಘದ  ನಿದೇವಶಕರ 
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/ಪ್ದಾಧಿಕಾರಿಗಳ    ಹೆಸರಿಗೆ  ನೀೆಂದಣಿಯನ್ನು   ಮಾಡಲ್ಕಗಿದು    ಈ   ಜಮಿೀನನ್ನು     

ಸಂಘದ  ಪ್ದಾಧಿಕಾರಿಗಳು  ಮತ್ತು   ಬ್ೆಂಗಳೂರು  ಅಭಿವೃದಿ್ಧ   ಪಾರ ಧಿಕಾರದ   ಅಧಿಕಾರಿಗಳು  

ಶ್ಲಮಿೀಲ್ಕಗಿ  ನೈಜ  ಸದಸಯ ರಿಗೆ  ನಿವೇಶನವನ್ನು   ನಿೀಡದ್   ಸದಸಯ ರಲಿದ  ಖಸಗಿ  

ವಯ ಕ್ು ಗಳಿಗೆ       ಮಾರಾಟವನ್ನು   ಮಾಡಿ,  ಸುಮಾರು   45 ರಿೆಂದ 50 ಕೀಟ   ರೂ.ಗಳಷ್ಟಟ      

ಹಣವನ್ನು     ಸಂಘದ   ಮಾಜಿ  ನಿದೇವಶಕರಾದ  ಶ್ರ ೀ   ಮುನಿ ನಾಗಪ್ಪ   ಎನ್ನು ವವರು  

ಮೀಸವನ್ನು   ಮಾಡಿ   ಕಾಮಿವಕರಿಗೆ  ವಂಚ್ನೆಯನ್ನು   ಮಾಡಿರುತಾು ರೆ.  ಸುಮಾರು  20 

ವಷವಗಳಿೆಂದ     ನಿವೇಶನಕಾಕ ಗಿ  ಕಾಯುತಿು ದು    ಸಂಘದ  ನೈಜ  ಸದಸಯ ರಿಗೆ  ವಂಚ್ನೆಯನ್ನು   

ಮಾಡಿರುವುದರಿೆಂದ  ನೈಜ ಸದಸಯ ರಿಗೆ   ನಾಯ ಯ   ಒದಗಿಸಿಕಡಬೇಕೆೆಂದ್ದ      ಈ  ಸದನದ  

ಮೂಲಕ   ಸಕಾವರವನ್ನು   ಒತಾು ಯಸುತ್ು ೀನೆ.    

 

               ಶಿರ ೋ ಕೋಟ  ಶಿರ ೋನಿವಾಸ  ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೆ, ಮಾನಯ   ಸದಸಯ ರಾದ  ಶ್ರ ೀ  ಎೆಂ. ನಾರಾಯಣಸಾಾ ಮಿಯವರು   ರವರು  

ಸದನದಲಿ   ಶೂನಯ ವೇಳೆಯ  ಅಡಿಯಲಿ     ಪ್ರ ಸಾು ಪಿಸಿರುವ  ವಿಷಯಕೆಕ   ಸಂಬಂಧಪ್ಟಟ ೆಂತ್     

ಮಾನಯ  ಸಹಕಾರ  ಸಚಿವರಿೆಂದ  ಉತು ರ ಕಡಿಸುತ್ು ೀನೆ.  
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05. ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರ  ಅನುಮತ್ರ  ಮೇರೆಗೆ   ಪರ ಸಾು ಪಿಸಲಪ ಟಿ   ವಿಷಯಗಳಿಗೆ  

ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಚಿವರ ಹೇಳಿಕೆಗಳು 

                ಅ)  ರಾಜಯ ದಲಿರುವ  ನೇಕಾರರಿಗೆ    ಗುರುತಿನ ಚಿೀಟ   ನಿೀಡುವ    ಹಾಗೂ   

                       ನೇಕಾರರ  ಅಭಿವೃದಿ್ಧ    ನಿಗಮವನ್ನು   ಸಿಾಪಿಸುವ ಬಗೆಗ .     

                                                                  ----- 

 

           ಶಿರ ೋ ಕೋಟ  ಶಿರ ೋನಿವಾಸ  ಪೂಜಾರಿ( ಸಭಾರ್ನಯಕರು, (ಕೈಮಗೆ   ಮತ್ತು   

ಜವಳಿ, ಕಬ್ಬಬ ಅಭಿವೃದಿಧ   ಹಾಗೂ  ಸಕಕ ರೆ  ಸಚಿವರ  ಪರವಾಗ ):- ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೆ, ದ್ಧನಾೆಂಕ:        15- 09-2021 ರಂದ್ದ ಮಾನಯ   ಸದಸಯ ರಾದ  ಶ್ರ ೀ  ಕೆ.ಸಿ. 

ಕೆಂಡಯಯ ,ರವರು  ಪ್ರ ಸಾು ಪಿಸಿದ ಶೂನಯ ವೇಳೆಯಲಿನ  ಪ್ರ ಸಾು ಪ್ಕೆಕ     ಉತು ರವನ್ನು    

ಮಂಡಿಸುತಿು ದ್ು ೀನೆ.     

(ಪರ ತ್ರಯನುು  ಲಗತ್ರು ಸಲಾಗದೆ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«¥À/21.09.2021/80 

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

          ಆ)  ನಾಗರಹಳೆ ಅರಣಯ  ಪ್ರ ದೇಶದ ವಾಯ ಪಿು ಯಲಿ    ಕಾಡು ಪಾರ ಣಿಗಳ  ಹಾವಳಿ    

                  ಹೆಚಾಚ ಗಿದ್ದು , ಕರ ಮ ಕೈಗಳುು ವ  ಬಗೆಗ .   

                                                       ---  - - ---  

       

          ಶಿರ ೋ ಕೋಟ  ಶಿರ ೋನಿವಾಸ  ಪೂಜಾರಿ( ಸಭಾರ್ನಯಕರು,  (ಅರರ್ಾ ,  ಆಹಾರ, 

ರ್ನಗರಿೋಕ  ಸರಬರಾಜು   ಮತ್ತು  ಗಾರ ಹಕರ ವಾ ವಹಾರಗಳ   ಸಚಿವರ  ಪರವಾಗ):- 

ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೆ, ದ್ಧನಾೆಂಕ:16-09-2021 ರಂದ್ದ ಮಾನಯ   ಸದಸಯ ರಾದ  ಶ್ರ ೀ 

ಸಂದೇಶ್  ನಾಗರಾಜ  ರವರು  ಪ್ರ ಸಾು ಪಿಸಿದ ಶೂನಯ ವೇಳೆಯ  ಪ್ರ ಸಾು ಪ್ಕೆಕ     ಉತು ರವನ್ನು    

ಮಂಡಿಸುತಿು ದ್ು ೀನೆ.     

(ಪರ ತ್ರಯನುು  ಲಗತ್ರು ಸಲಾಗದೆ) 
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          ಇ)  ಕೆಂದರ    ಹಾಗೂ   ರಾಜಯ ದ  ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯ     ಹಲವಾರು  ಯೀಜನೆಗಳಿಗೆ             

                 ಅನ್ನದಾನ  ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗದ್   ಯೀಜನೆಗಳು   ಸಿ ಗಿತಗಳುು ವ      

                 ಸಂಭವವಿರುವುದರಿೆಂದ   ಆತಂಕ  ಉೆಂಟ್ಟಗಿರುವ  ಬಗೆಗ . 

                        --- ------ 

 

           ಶಿರ ೋ ಕೋಟ  ಶಿರ ೋನಿವಾಸ  ಪೂಜಾರಿ( ಸಭಾರ್ನಯಕರು, (ತೋಟಗಾರಿಕೆ  ಮತ್ತು   

ಯೊೋಜನೆ   ಹಾಗೂ  ಸಾೊಂಖಿಾ ಕ ಸಚಿವರ  ಪರವಾಗ ):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೆ, 

ದ್ಧನಾೆಂಕ: 20-09-2021 ರಂದ್ದ ಮಾನಯ   ಸದಸಯ ರಾದ  ಶ್ರ ೀ ಯು.ಬಿ.ವೆಂಕಟೇಶ ರವರು  

ಪ್ರ ಸಾು ಪಿಸಿದ ಶೂನಯ ವೇಳೆಯ  ಪ್ರ ಸಾು ಪ್ಕೆಕ   ಉತು ರವನ್ನು    ಮಂಡಿಸುತಿು ದ್ು ೀನೆ.     

        (ಪರ ತ್ರಯನುು  ಲಗತ್ರು ಸಲಾಗದೆ) 
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6. ಕಾಯಾದಶಿಾಯವರ  ವರದಿ 

 ಕಾಯಾದಶಾ, ಕವಿಪಸ:-   ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೆ,    

 ವಿಧಾನ ಸಭೆಯೆಂದ  ಅೆಂಗಿೀಕೃತ  ರೂಪ್ದಲಿರುವ  ಕನಾವಟಕ  ಸಿ ಳಿೀಯ  ನಿಧಿ   

ಪಾರ ಧಿಕಾರಗಳ  ಆಥ್ಲವಕ   ಹಣೆಗಾರಿಕೆ (ತಿದ್ದು ಪ್ಡಿ)   ವಿಧೇಯಕ, 2021    ಅನ್ನು  ಸಭೆಯ 

ಮುೆಂದ್ ಮಂಡಿಸುತಿು ದ್ು ೀನೆ.   

7. ವರದಿಯನು ಪಿಪ ಸುವುದ್ದ  

  ಶಿರ ೋ ಕೆ.ಎ. ತ್ರಪ್ಪ ೋಸಾವ ರ್ಮ(ರ್ನಮ ನಿದೇಾಶನ  ಹೊೊಂದಿದವರು):    ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೆ,   ಕನಾವಟಕ  ವಿಧಾನ  ಮಂಡಲದ  2020-21ನೇ  ಸಾಲನ ಅಧಿೀನ  ಶ್ಲಸನ 

ರಚ್ನಾ ಸಮಿತಿಯ  ಸಿಬಬ ೆಂದ್ಧ ಮತ್ತು   ಆಡಳಿತ  ಸುಧಾರಣಾ  ಇಲ್ಕಖೆ, ಆಥ್ಲವಕ  ಇಲ್ಕಖೆ,  

ಲ್ಗೀಕೀಪ್ಯೀಗಿ  ಇಲ್ಕಖೆ  ಹಾಗೂ  ಒಳಾಡಳಿತ  ಇಲ್ಕಖೆಗೆ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದ   ನಿಯಮ, 

ವಿನಿಮಯ, ಬೈಲಗಳ  ಕುರಿತ್ತ  ಕೂಲಂಕಷವಾಗಿ  ಚ್ಚಿವಸಿ, ಒಟುಟ   26  ಶ್ಪಾರಸುಸ ಗಳು,   

ಸಲಹೆ-ಸೂಚ್ನೆ, ಅಭಿಪಾರ ಯಗಳನು ಳಗೆಂಡ ಸಮಿತಿಯ 51ನೇ ವರದ್ಧಯನ್ನು  ಸಮಿತಿಯ 

ಪ್ರವಾಗಿ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸಯ ನಾದ ನಾನ್ನ ಸಭೆಯ ಮುೆಂದ್  ಮಂಡಿಸುತಿು ದ್ು ೀನೆ.    

           ಮೊಂದ್ದ. 

(852) 21.08.2021 12.50 SV-MD 

(ಸಭಾಪತ್ರಯವರ ಉಪಸಿಥ ತ್ರ) 

08. ಹಕುಕ ಚುಾ ತ್ರ ಪರ ಸಾು ವ 

ವಿಷಯ:- ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ರು ನ ಸಭಾೊಂಗರ್ದ ಪಕಕ ದಲಿ್ಲ  

ಶೌಚಾಲಯವನುು  ಪುನರ  ಸಾಥ ಪಿಸುವ 

ಬಗೆೆ  ಹಕುಕ ಚುಾ ತ್ರಯನುು  ಮಂಡಿಸುವ 

ಬಗೆೆ  

*** 

ಶಿರ ೋ ಕೆ.ಪರ ತ್ಯಪಚಂದರ  ಶ್ನಟಿ್ಟ  (ಸಥ ಳಿೋಯ ಸಂಸ್ತಥ ಗಳ ಕಿೆೋತ್ರ ):- ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ,  ಮೇಲಕ ೆಂಡ ವಿಷಯಕೆಕ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ ಬ್ೆಂಗಳೂರಿನ ವಿಧಾನಸೌಧದ 

ಒೆಂದನೇ ಮಹಡಿಯ ವಿಧಾನ ಪ್ರಿಷತಿು ನ ಸಭಾೆಂಗಣದ ಪ್ಕಕ ದಲಿ  ಹಲವು ವಷವಗಳಿೆಂದ 

ಇದು  ಶೌಚಾಲಯವನ್ನು  ಉಪ್ಹಾರ ಗೃಹವನಾು ಗಿ ಪ್ರಿವತಿವಸಿದ್ದು , ಸದನದ ಗೌರವಾನಿಾ ತ 
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ಸದಸಯ ರು ಸೇರಿದಂತ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸಿಬಬ ೆಂದ್ಧಗಳಿಗೆ ಅಧಿವೇಶನದ ಸಮಯದಲಿ   ಸಾಕಷ್ಟಟ  

ಅನಾನ್ನಕೂಲ ಆಗಿರುವುದ್ದ ತಮೆ  ಗಮನಕೆಕ  ಬಂದ್ಧರುತು ದ್ಯ್ಕೆಂದ್ದ ಭಾವಿಸುತ್ು ೀನೆ.  ಈ 

ಸಂಬಂಧ ಉಲಿ್ಲೀಖ (1)ರ ನಡವಳಿಕೆಯಲಿ  ಈ ಮನೆಯ ಹಿರಿಯ ಸದಸಯ ರಾಗಿರುವ ಶ್ರ ೀ 

ಪುಟಟ ಣಣ  ಅವರು ಬ್ಳಗಾವಿಯಲಿ  ನಡೆದ ಅಧಿವೇಶನದ ಸಮಯದಲಿ  ಈ ವಿಷಯವನ್ನು  

ಸದನದಲಿ  ಪ್ರ ಸಾು ಪಿಸಿ ಈ ಹಿೆಂದ್ ಇದು ೆಂತ್ ಶೌಚಾಲಯವನ್ನು  ಪುನರ್್ ಸಿಾಪಿಸುವಂತ್ 

ಸಕಾವರವನ್ನು  ಆಗರ ಹಿಸಿದು ರು.  ತದನಂತರ ಉಲಿ್ಲೀಖ (2)ರ ನಡವಳಿಕೆಯಲಿ  ಪುನಃ ಈ 

ಮನೆಯ ಅನೇಕ ಹಿರಿಯ ಸದಸಯ ರು ಪ್ಕಿಾತಿೀತವಾಗಿ ಇದೇ ವಿಷಯವನ್ನು  ಪ್ರ ಸಾು ಪಿಸಿ 

ಉಪ್ಹಾರ ಗೃಹವನ್ನು  ಬೇರೆಡೆಗೆ ಸಿಳಾೆಂತರಿಸಿ ಶೌಚಾಲಯವನ್ನು  ಪುನರ್್ ಸಿಾಪಿಸುವ ಬಗೆಗ  

ಆಗರ ಹಿಸಿರುತಾು ರೆ.  ಅದಕೆಕ  ಪ್ರ ತಿಕ್ರ ಯಸಿರುವ ಮಾನಯ  ಸಭಾನಾಯಕರು ಮುೆಂದ್ಧನ 

ಅಧಿವೇಶನದ ಒಳಗೆ ಶೌಚಾಲಯವನ್ನು  ಪುನರ್್ ಸಿಾಪಿಸುವುದಾಗಿ ಸದನಕೆಕ  ಭರವಸೆ 

ನಿೀಡಿರುವುದನ್ನು  ಈ ಪ್ತರ ದೊೆಂದ್ಧಗೆ ಲಗತಿು ಸಿದ್.   

ಈ ಸಂಬಂಧ ನಿಕಟಪೂವವ ಸಭಾಪ್ತಿಯವರು ಲ್ಗೀಕೀಪ್ಯೀಗಿ ಇಲ್ಕಖೆ ಹಾಗೂ 

ವಿಧಾನ ಪ್ರಿಷತಿು ನ ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೆಂದ್ಧಗೆ ಸಭೆಯನ್ನು  ಸಹ ನಡೆಸಿದು ರು.   

ಬಾಡಿಗೆ ಕರಾರು ಅವಧಿಯು ಮುಕಾು ಯಗೆಂಡ ಹಿನೆು ಲ್ಲಯಲಿ  ಅದನ್ನು  ನವಿೀಕರಿಸದ್ 

ಬಾಡಿಗೆದಾರರನ್ನು  ತ್ರವು ಸಹ ಮಾಡಿಸಿದು ರು.  ಆದರೆ ಆಶಚ ಯವವೆಂಬಂತ್ ಇಡಿೀ ಸದನವು 

ಒಕಕ ರಲನಿೆಂದ ಒತಾು ಯ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೂ ಮಾನಯ  ಸಭಾನಾಯಕರು ಸದನಕೆಕ  ಭರವಸೆ 

ನಿೀಡಿದ ಅೆಂಶಗಳನ್ನು  ಗಾಳಿಗೆ ತೂರಿ ಪ್ರಿಷತ್ ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಉಪಾಹಾರ 

ಗೃಹದ ಕಠಡಿಯನ್ನು  ಬಾಡಿಗೆಗೆ ನಿೀಡಿರುತಾು ರೆ.  ಈ ನಡವಳಿಕೆಯು ಸದನಕೆಕ  ಮತ್ತು  

ಸದನದ ಎಲಿ್ಕ  ಗೌರವಾನಿಾ ತ ಸದಸಯ ರಿಗೆ ಮಾಡಿರುವ ಅಗೌರವ ಎೆಂದ್ದ 

ಪ್ರಿಗಣಿಸಬೇಕಾಗುತು ದ್.  ಎಲಿಕ್ಕ ೆಂತಲ್ಲ ಅಧಿವೇಶನದ ಸಮಯದಲಿ  ಮಾನಯ  ಶ್ಲಸಕರು, 

ಆಪ್ು  ಸಿಬಬ ೆಂದ್ಧಗಳು, ಸಕಾವರದ ಹಾಗೂ ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಧಿಕಾರಿ/ಸಿಬಬ ೆಂದ್ಧಗಳಿಗೆ 

ಸೌಲಭಯ ವುಳು  ಶೌಚಾಲಯ ಕರತ್ಯೆಂದ ಸಾಕಷ್ಟಟ  ಅನಾನ್ನಕೂಲವಾಗಿರುತು ದ್.   

 ಆದು ರಿೆಂದ ಸದನಕೆಕ  ನಿೀಡಿದ ಭರವಸೆಯನ್ನು  ಅನ್ನಷಿ್ಟನಗಳಿಸುವುದೂ ಸೇರಿದಂತ್ 

ಮಾನಯ  ಶ್ಲಸಕರಿಗೆ ಅಗತಯ ವಿರುವ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭಯ  ಕಲಪ ಸಲು ವಿಫಲವಾದ ವಿಧಾನ 

ಪ್ರಿಷತಿು ನ ಸಚಿವಾಲಯದ ಕಾಯವದಶ್ವಗಳು ಮತ್ತು  ಸದನಕೆಕ  ಸುಳುು  ಭರವಸೆಯನ್ನು  

ನಿೀಡಿರುವಂತಹ ಮಾನಯ  ಸಭಾನಾಯಕರ ವಿರುದಿ  ಹಕುಕ ಚ್ಚಯ ತಿ ಮಂಡಿಸಲು ಅನ್ನಮತಿ 

ನಿೀಡುವಂತ್ ಕೀರುತ್ು ೀನೆ. ಪ್ರ ಸುು ತ ಅಧಿವೇಶನ ನಡೆಯುತಿು ರುವುದರಿೆಂದ ಈ ಹಕುಕ ಚ್ಚಯ ತಿ 

ಪ್ರ ಸಾು ವನೆಯನ್ನು  ಸದನದಲಿ  ಮಂಡಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನಿೀಡಿದು ಕಾಕ ಗಿ ಧನಯ ವಾದಗಳು.   
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(ಈ ಹಂತ್ದಲಿ್ಲ  ಮಾನಾ  ಸಭಾರ್ನಯಕರಾದ ಶಿರ ೋ ಕೋಟ ಶಿರ ೋನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ ಅವರು 

ಮಾತ್ರ್ನಡಲು ಎದ್ದು  ನಿೊಂತ್ರು) 

ಸಭಾಪತ್ರಯವರು:- ಮಾನಯ  ಸಭಾನಾಯಕರೇ, ನಾನ್ನ ಹೇಳುತ್ು ೀನೆ.  ನಿೀವು 

ಕುಳಿತ್ತಕಳಿು .   

 ಮಾನಯ  ಶ್ಲಸಕರಾದ ಶ್ರ ೀ ಕೆ.ಪ್ರ ತಾಪ್ಚಂದರ  ಶೆಟಟ ಯವರು ವಿಧಾನ ಪ್ರಿಷತಿು ನ 

ಸಭಾೆಂಗಣದ ಪ್ಕಕ ದಲಿರುವ ಕಠಡಿ ಸಂಖೆಯ  111 ಅನ್ನು  ಶೌಚಾಲಯವಾಗಿ ಪುನರ್್ 

ಸಿಾಪಿಸುವ ಸಂಬಂಧ ಮಾನಯ  ಸಭಾನಾಯಕರ ವಿರುದಿ  ನಿೀಡಿರುವ ಹಕುಕ ಚ್ಚಯ ತಿ ಸೂಚ್ನೆ 

ಸಂಬಂಧ ಈ ಕೆಳಗಿನ ನಿಣವಯವನ್ನು  ಮಂಡಿಸುತ್ು ೀನೆ.  

“Practice್ and್ Procedure್ of್ Parliament್ – M.N.Kaul 

and S.L.Shakdher ಪುಸು ಕದ ಪುಟ ಸಂಖೆಯ  343ರಲಿ  

ಉಲಿ್ಲೀಖ್ಯಸಿದ ರಿೀತಾಯ   

“…..Members್ are್ not್ allowed್ to್ raise್ matters್

pertaining to Lok Sabha Secretariat and the functions 

of್the್Speaker್on್the್Floor್of್the್House” 

ಎೆಂಬ್ಬದಾಗಿರುತು ದ್. ಮುೆಂದ್ದವರೆದ್ದ ಪುಟ ಸಂಖೆಯ  

316ರಲಿ   

“If್any್statement್ is್made್on್the್floor್of್the್House್

by a member or Minister which another member 

believes to be untrue, incomplete or incorrect, it does 

not constitute a breach of privilege. If an incorrect 

statement is made, there are other remedies by 

which್the್issue್can್be್decided.” 

ಇನು ೆಂದ್ದ ಕಡೆ ಈ ರಿೀತಿ ಹೇಳಿದಾು ರೆ.  

“Non-implementation of assurance given by the 

Minister on the floor of the House is either breach of 

privilege್or್a್contempt್of್the್House” 

 ಎೆಂಬ್ಬದಾಗಿರುತು ದ್.  
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ಕನಾವಟಕ ವಿಧಾನ ಪ್ರಿಷತಿು ನ ಕಾಯವವಿಧಾನ 

ಮತ್ತು  ನಡವಳಿಕೆ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳಿಗೆ ನಿಯಮ 306(9)ರ 

ರಿೀತಾಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರ ಕಛೇರಿ ಅಥವಾ ವಿಧಾನ 

ಮಂಡಲ ಸಚಿವಾಲಯದ ಯಾವುದೇ ಉದ್ು ೀಶವನ್ನು  

ಕುರಿತ್ತ ಆರೀಪಿಸತಕಕ ದು ಲಿ  ಎೆಂದ್ದ ತಿಳಿಸಲ್ಕಗಿರುತು ದ್.   

ಈ ಎಲಿ್ಕ  ಅೆಂಶಗಳ ಹಿನೆು ಲ್ಲಯಲಿ  ಈವರೆವಿಗೂ ಪಾಲಸಿಕೆಂಡು ಬಂದ್ಧರುವ 

ಸಂಸದ್ಧೀಯ ಪ್ದಿ ತಿಗಳನಾ ಯ ಕನಾವಟಕ ವಿಧಾನ ಪ್ರಿಷತಿು ನ ಕಾಯವವಿಧಾನ ಮತ್ತು  

ನಡವಳಿಕೆ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳ ನಿಯಮ 374ರ ಮೇರೆಗೆ ಹಕುಕ ಚ್ಚಯ ತಿ ಪ್ರ ಸಾು ವನೆಯನ್ನು  

ಪ್ರ ಸಾು ಪಿಸಲು ಅನ್ನಮತಿಯನ್ನು  ನಿರಾಕರಿಸಿರುತ್ು ೀನೆ.   

ಹಕುಕ ಚುಾ ತ್ರ ಪರ ಸಾು ವ ತ್ರರಸಕ ರಿಸಲಪ ಟಿ್ಟ ತ್ತ 

(ಈ ಹಂತ್ದಲಿ್ಲ  ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಸದಸಾ ರಾದ ಶಿರ ೋ ಕೆ.ಪರ ತ್ಯಪಚಂದರ  ಶ್ನಟಿ್ಟ ,                

ಶಿರ ೋ ಎೊಂ.ರ್ನರಾಯರ್ಸಾವ ರ್ಮ, ಶಿರ ೋ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರ ಸಾದ  ಇವರು ಮಾತ್ರ್ನಡಲು ಎದ್ದು  

ನಿೊಂತ್ರು. ಆಡಳಿತ್ ಪಕ್ಷದ ಸಾಲ್ಲನಲಿ್ಲ  ಸಭಾರ್ನಯಕರು ಎದ್ದು  ನಿೊಂತ್ರು) 

 

ಸಭಾಪತ್ರಯವರು:- ಸಾಕು. ಈ ವಿಷಯವನ್ನು  ಮುಗಿಸಲ್ಕಗಿದ್.  ಇನ್ನು  ಯಾರೂ 

ಮಾತನಾಡುವಂತಿಲಿ . ಮಾನಯ  ಸಭಾನಾಯಕರೇ, ನಾನ್ನ ತಿೀಮಾವನ ಮಾಡಿದ್ು ೀನೆ.  ಏಕೆ 

ಮಾತನಾಡುತಿು ೀರಿ? 

ಶಿರ ೋ ಕೋಟ ಶಿರ ೋನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ (ಸಭಾರ್ನಯಕರು):- ಆಯತ್ತ ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ.  

(ಈ ಹಂತ್ದಲಿ್ಲ  ಮಾನಾ  ಕೆ.ಪರ ತ್ಯಪ ಚಂದರ  ಶ್ನಟಿ್ಟ ಯವರು ಮಾತ್ರ್ನಡಲು 

ಪ್ಯರ ರಂಭಿಸಿದರು) 

ಸಭಾಪತ್ರಯವರು:- ಯಾವುದೂ ದಾಖಲ್ಲಗೆ ಹೀಗುವುದ್ದ ಬೇಡ. No discussion.   

(ಗೊಂದಲ) 

(ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರ ಆದೇಶಾನುಸಾರ ಈ ಹಂತ್ದ ಸದನದ ನಡವಳಿಗಳನುು  

ದಾಖಲ್ಲಸಿರುವುದಿಲಿ ) 
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ಸಭಾಪತ್ರಯವರು:- ಎಷ್ಟಟ  ಮಂದ್ಧ ಎದ್ದು  ನಿೆಂತ್ತ ಮಾತನಾಡುತಿು ೀರಿ? ನಾನ್ನ 

ನಿಮಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಅವಕಾಶವನ್ನು  ಕಟಟ ರುವುದ್ಧಲಿ . ಒಬಬ ರು ಮಾತನಾಡಿದ ನಂತರ 

ಮತು ಬಬ ರಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು  ಕಡುತ್ು ೀನೆ.   

ಶಿರ ೋ ಕೆ.ಪರ ತ್ಯಪಚಂದರ  ಶ್ನಟಿ್ಟ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ನಾನ್ನ ಕಳಿರುವುದ್ದ 

ನನು  ವೈಯಕ್ು ಕವಲಿ . ಇದ್ದ ಮೂಲಭೂತವಾದ ಅವಶಯ ಕತ್. ಇದನ್ನು  ಪೂರೈಸಬೇಕಾದ 

ಜವಾಬಾು ರಿ ತಮೆ ದ್ದ.  ತಾವು ಸಹ ಅದರಲಿ  ಶ್ಲಮಿೀಲ್ಕಗಿ ಈ ಒೆಂದ್ದ ವಯ ವಹಾರದಲಿ  

ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ಧು ೀರಿ.  ಇದನ್ನು  ಹೇಳಲು ನನಗೇನೂ ಹೆದರಿಕೆಯಲಿ .  ಇದ್ದ ವಾಸು ವಾೆಂಶ 

ಹೌದ್ದ.  30 ಜನ ಸದಸಯ ರು ಸಹಿ ಮಾಡಿ ತಂದ್ದಕಟಟ ದಾು ರೆ.  ಮಾನಯ  ಸಭಾನಾಯಕರು ಈ 

ಸದನದಲಿ  ಹೇಳಿದಾು ರೆ.  ತಾವೂ ಹೇಳಿದ್ಧು ೀರಿ.  ತಮಗೆ ಏನ್ನ ಸಮಸೆಯ  ಬಂತ್ತ “Practice and 

Procedure of Parliament – M.N.Kaul and S.L.Shakdher ಪುಸು ಕದ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು  

ತ್ಗೆದ್ದಕೆಂಡು ಹೇಳಿದರೆ, ತಾವು ಮಾಡುವುದನೆು ಲಿ್ಕ  ಸರಿ ಎನ್ನು ವುದಕಾಕ ಗುತು ದ್ಯೇ? 

ಒೆಂದ್ದ ನಿೀತಿ ಬೇಡವೇ? ಇಡಿೀ ಸದನಕೆಕ  ಒೆಂದ್ದ ಗೌರವ ಬೇಡವೇ? ಸದಸಯ ರಿಗೆ ಒೆಂದ್ದ ಗೌರವ 

ಬೇಡವೇ? ಏನನ್ನು  ನಾವು ಕಳಿದ್ು ೀವ? ಶೌಚಾಲಯ ಮುೆಂರ್ಚ ಹೇಗೆ ಇತು ೀ ಹಾಗೆಯೇ 

ಇರಲ. ಇದನ್ನು  ನಾನ್ನ ಹೇಳಿದು ಲಿ .  ಮಾನಯ  ಪುಟಟ ಣಣ ನವರು ಹೇಳಿದು ರು.  ನಂತರ ಅದಕೆಕ  

30 ಜನ ಸದಸಯ ರು ಸಹಿ ಮಾಡಿ ಕಟಟ ರು. ತಾವು ಈಗ “Practice and Procedure of 

Parliament – M.N.Kaul and S.L.Shakdher ಪುಸು ಕದ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು  ತ್ಗೆದ್ದಕೆಂಡು 

ಅದನ್ನು  ಮಾಡುವುದಕಾಕ ಗುವುದ್ಧಲಿ  ಎೆಂದ್ದ ಹೇಳಿ ನಮೆ  ಬಾಯ ಮುಚಿಚ ಸುವಂತಹ 

ಪ್ರ ಯತು  ಏನಿದ್, ಅದಕೆಕ  ನನು  ಧಿಕಾಕ ರವಿರಲ.   

ಶಿರ ೋ ಎೊಂ.ರ್ನರಾಯರ್ಸಾವ ರ್ಮ (ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಮಖಾ  ಸಚೇತ್ಕರು):- ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ತಾವು ಕಾನೂನ್ನ ಪುಸು ಕಗಳನ್ನು  ಓದ್ಧ ಎಲಿವನೂು  ಹೇಳಿದ್ಧರಿ. ಅದನ್ನು  

ನಾವು ಒಪುಪ ತ್ು ೀವ.  ಆದರೆ ಇಲಿರುವಂತಹ ಸಾವವಜನಿಕರಿಗೆ, ಶ್ಲಸಕರಿಗೆ ಆಗುತಿು ರುವ 

ಅನಾಯ ಯದ ಬಗೆಗ  ಎರಡೂ ಸದನಗಳಲಿ  ಅಧಿವೇಶನ ನಡೆಯುತಿು ರುವಾಗಲೇ ನಾವು 

ಮಾತನಾಡಿದ್ು ೀವ.  ಅೆಂದ್ದ ಇದೇ ಮಾನಯ  ಸಭಾನಾಯಕರು “ಮುೆಂದ್ ನಡೆಯುವ 

ಅಧಿವೇಶನದ ಒಳಗಾಗಿ ಉಪ್ಹಾರ ಗೃಹವನ್ನು  ತ್ಗೆದ್ದ ಅದನ್ನು  ಶೌಚಾಲಯವನಾು ಗಿ 

ಪ್ರಿವತವನೆ ಮಾಡಿಕಡಲ್ಕಗುವುದ್ದ”್ ಎನ್ನು ವ ಉತು ರವನ್ನು  ಕಟಟ ದು ರು.  ಆದರೆ 

ಇೆಂದ್ಧನವರೆವಿಗೂ ಮಾಡಿರುವುದ್ಧಲಿ . ಇಷ್ಟಟ  ಜನ ಸದಸಯ ರು ಸಹಿ ಮಾಡಿಕಟುಟ  ಕಳಿದಾಗ 

ತಾವು ’ಮಾತನಾಡಬಾರದ್ದ’ ಎೆಂದ್ದ ಹೇಳಿದರೆ ನಾನೇಕೆ ಮಾತನಾಡಬೇಕು? ನಮೆ  

ಸಾ ೆಂತದ್ು ೀನೂ ಕಳಿಲಿ .  
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ಸಭಾಪತ್ರಯವರು:- ಮಾನಯ  ನಾರಾಯಣಸಾಾ ಮಿಯವರೇ, ಎಲಿರೂ ಕೂಡಿ 

ಮಾತನಾಡಬೇಡಿ ಎೆಂದ್ದ ಹೇಳಿದ್ು ೀನೆ.  ಒಬೊಬ ಬಬ ರಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ ಎೆಂದ್ದ ಹೇಳಿದ್.  ಈಗ 

ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಕಟಟ ದ್ು ೀನೆ.   

ಶಿರ ೋ ಎೊಂ.ರ್ನರಾಯರ್ಸಾವ ರ್ಮ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ತಾವು ಆ ಫೈಲ್ ಎತಿು  

ಪ್ಕಕ ಕೆ ಇಟುಟ  ಇದರ ಬಗೆಗ  ಚ್ರ್ಚವಯೇ ಇಲಿ  ಎೆಂದ್ದ ಹೇಳಿಬಿಟಟ ರಿ.   

ಸಭಾಪತ್ರಯವರು:- ಮಾನಯ  ನಾರಾಯಣಸಾಾ ಮಿಯವರೇ, ಹೇಳುವುದ್ದ ನನು  

ಕತವವಯ . ನಿೀವು ಕಳುವುದ್ಧಲಿ  ಎೆಂದರೆ ನಾನೇನ್ನ ಮಾಡಲ? 

ಶಿರ ೋ ಎೊಂ.ರ್ನರಾಯರ್ಸಾವ ರ್ಮ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ತಾವು ಈ ವಿಷಯದಲಿ  

intervene ಆಗಬೇಕು.  ನಿೀವು ನಮಗೆ ಸಹಕಾರ ಕಡಬೇಕು. ಸದಸಯ ರಿಗೆ ಆಗಿರುವ 

ಅನಾಯ ಯದ ಪ್ರವಾಗಿ ನಿೀವು ದನಿಯ್ಕತು ಬೇಕು.  

 ಇದ್ದ ಸಾವವಜನಿಕರಿಗೆ ಇದು ೆಂತಹ ಶೌಚಾಲಯ. ಅಧಿವೇಶನ ನಡೆಯುತಿು ರುವ 

ಸಂದಭವದಲಿ  ತಾವು ಒೆಂದ್ದ ನಿಮಿಷ ಆ ಕಡೆ ಹೀಗಿ ನೀಡಿ.  ನಾವು ಕಾಯ ೆಂಟೀನ್ 

ಮಾಡಬೇಡಿ ಎೆಂದ್ದ ನಾವು ಹೇಳುವುದ್ಧಲಿ . ಬೇರೆಡೆಗೆ ಸಿಳಾೆಂತರಿಸಿ. ವಿಧಾನ ಪ್ರಿಷತಿು ನ 

ಸಭಾೆಂಗಣದ ಪ್ಕಕ ದಲಿರುವ ಈ ಕಠಡಿಯ ಬಳಿ ನೂರಾರು ಜನ ನಿೆಂತಿರುತಾು ರೆ.  ನಾವು 

ನಡೆದ್ದಕೆಂಡು ಹೀಗಲು ನಮಗೆ ಜಾಗ ಬಿಡುವುದ್ಧಲಿ . ಸಾವವಜನಿಕರು ಬಂದ್ದ ತಿೆಂಡಿ 

ತಿನ್ನು ತಾು ರೆ, ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯುತಾು ರೆ.  Corridor ನಲಿ  ನಿೆಂತಿರುತಾು ರೆ.  ಒೆಂದ್ದ ವೇಳೆ ಮಾನಯ  

ಸದಸಯ ರು ಯಾರಾದರೂ urgent ಆಗಿ ಶೌಚಾಲಯವನ್ನು  ಬಳಸಬೇಕೆೆಂದರೆ ತಮೆ  ಕಛೇರಿಗೆ 

ಹೀಗಬೇಕು  ಇಲಿವೇ ನನು  ಕಛೇರಿಗೆ ಬರಬೇಕು.    

ಇನ್ನು  ಸಾವವಜನಿಕರು, ಆಪ್ು  ಸಹಾಯಕರು, ಅೆಂಗರಕ್ಷಕರು ಅಥವಾ ಇಲ್ಕಖ 

ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಎಲಿಗೆ ಹೀಗಬೇಕೆೆಂದ್ದ ತಿಳಿಯುತಿು ಲಿ . Sudden ಆಗಿ ಶೌಚಾಲಯಕೆಕ  

ಹೀಗಬೇಕೆೆಂದರೆ ಎಲಿಗೆ ಹೀಗುತಾು ರೆ? ಇದ್ದವರೆವಿಗೂ ಇದು ೆಂತಹ ಶೌಚಾಲಯವನ್ನು  

ಏಕೆ ಮುಚಿಚ ದಾು ರೆ? ಮಾನಯ  ಸಭಾನಾಯಕರು ಎರಡು ಬಾರಿ ಉತು ರವನ್ನು  ಕಡುವಾಗ 

“ಮುೆಂದ್ಧನ ಅಧಿವೇಶನದ ಒಳಗೆ ಕಾಯ ೆಂಟೀನ್ ಅನ್ನು  ಸಿಳಾೆಂತರಗಳಿಸಿ, ಶೌಚಾಲಯವನ್ನು  

ಮಾಡಲ್ಕಗುವುದ್ದ”್ಎೆಂದ್ದ ಹೇಳಿದಾು ರೆ.  

(…ಮೊಂದ್ದ) 
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(853) 21.09.2021, 1.00 KG, MD                                         (ಸಭಾಪತ್ರಯವರ ಉಪಸಿಥ ತ್ರ) 

ಶಿರ ೋ   ಎೊಂ.ರ್ನರಾಯರ್ಸಾವ ರ್ಮ (ಮೊಂದ್ದ):- 

 ಹಾಗಾದರೆ, ಇಷ್ಟಟ  ಜನ ಗೌರವಾನಿಾ ತ ಸದಸಯ ರು ಕಳುವಂತಹ ಪ್ರ ಶೆು ಗೆ ಅಥವಾ ಅವರು 

ಕಟಟ ರುವಂತಹ ಉತು ರಕೆಕ  ಬ್ಲ್ಲ ಇಲಿವೇ? ದಯಮಾಡಿ ಇದಕೆಕ  ಉತು ರವನ್ನು  ಕಡಬೇಕು.  

        ಶಿರ ೋ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರ ಸಾದ  (ವಿಧಾನಸಭೆಯಿೊಂದ ಚುರ್ನಯಿತ್ರಾದವರು):- ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ,  ಮಾನಯ   ಹಿರಿಯ ಸದಸಯ ರಾದಂತಹ  ಕೆ.ಪ್ರ ತಾಪ್ಚಂದರ  ಶೆಟಟ ರವರು 

ಮತ್ತು  ಎೆಂ.ನಾರಾಯಣಸಾಾ ಮಿಯವರು ಪ್ರ ಸಾು ಪ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ವಿಷಯಕೆಕ  ನಾನ್ನ ಸಹ 

ಧಾ ನಿಗಡಿಸುವುದಕೆಕ  ಪ್ರ ಯತು  ಮಾಡುತ್ು ೀನೆ.  ಈ ಸದನದಲಿರುವಂತಹ ಎಲಿ್ಕ  

ಗೌರವಾನಿಾ ತ ಸದಸಯ ರು ಸಹಿ ಮಾಡಿ ತಮಗೆ ಕಟಟ ದಾು ರೆ ಎನ್ನು ವುದ್ದ ಇಲಿರುವಂತಹ 

ಪ್ರ ಶೆು .  ಈ ವಿಷಯ ಸದನದಲಿ  ಚ್ರ್ಚವಯಾಗಿರುವಂತಹ ಸಂದಭವದಲಿ  ಮಾನಯ  

ಸಭಾನಾಯಕರು ಆಶ್ಲಾ ಸನೆ ಕಟಟ ದಾು ರೆ. M.N.Kaul and S.L.Shakdher ಪುಸು ಕದ ಪ್ರ ಶೆು  

ಬೇರೆ,್ ’Practice್ and್ Procedure’್ ಬೇರೆ. ಆದರೆ, ಒೆಂದ್ದ ಆಶ್ಲಾ ಸನೆ ಕಟಟ ರುವಂತಹ 

ಸಂದಭವದಲಿ  ಆ ಆಶ್ಲಾ ಸನೆಯನ್ನು  ಅನ್ನಷಿ್ಟನಕೆಕ  ತರುವುದ್ಧಲಿವೆಂದರೆ, ನಾವು ಸದನದಲಿ  

ಸದಸಯ ರಾಗಿ ಏಕೆ ಇರಬೇಕು ಎನ್ನು ವಂತಹ ಪ್ರ ಶೆು  ಬರುತು ದ್.  ಇದ್ದ ಗಂಭಿೀರವಾದಂತಹ 

ಅಪಾದನೆ.  ಆದು ರಿೆಂದ,  ತಾವು ದಯಮಾಡಿ ನಿದೇವಶನ ಕಡಬೇಕು.  ಮಾನಯ  ಎಲಿ್ಕ  

ಗೌರವಾನಿಾ ತ ಸದಸಯ ರೆಲಿರೂ  ತಮಲಿ  ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ು ೀವ, ಅದನ್ನು  ತತ್ಕ್ಷಣ 

ಅನ್ನಷಿ್ಟನಕೆಕ  ತರುವುದಕೆಕ  ತಾವು ನಿದೇವಶನ ಕಡಬೇಕೆೆಂದ್ದ ತಮೆ ಲಿ  ಮನವಿ 

ಮಾಡುತ್ು ೀನೆ.  

        ಶಿರ ೋ ಕೆ.ಪರ ತ್ಯಪಚಂದರ  ಶ್ನಟಿ್ಟ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಯಾರೀ ತಿೆಂದ್ಧದು ನ್ನು  

ಮಾನಯ  ಸಭಾನಾಯಕರು ಅವರ ಬಾಯೆಂದ ಒರೆಸಿಕಳು ಬಾರದ್ದ.  

        ಸಭಾಪತ್ರಯವರು:- ಮಾನಯ  ಕೆ.ಪ್ರ ತಾಪ್ಚಂದರ  ಶೆಟಟ ಯವರೇ, ತಾವು ಈ ರಿೀತಿ 

ಮಾತನಾಡಬಾರದ್ದ.   ಮಾನಯ  ಸಭಾನಾಯಕರು ಉತು ರ ಕಡುತಾು ರೆ.  

         ಶಿರ ೋ ಕೋಟ ಶಿರ ೋನಿವಾಸ  ಪೂಜಾರಿ (ಸಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, 

ಯಾರು ತಿನ್ನು ತಾು ರೀ, ಯಾವ ಬಾಯಗೆ ಒರೆಸಿಕಳುು ತಾು ರೀ, ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರಾದ  

ಕೆ.ಪ್ರ ತಾಪ್ಚಂದರ  ಶೆಟಟ ಯವರು ಯಾರ ಯಾರ ಬಾಯಗೆ ಒರೆಸುತಾು ರೆೆಂದ್ದ ನನಗೆ ಗತಿು ಲಿ .  

ಸಾಾ ಭಾವಿಕವಾಗಿ ನಡೆದ್ಧದ್ದು  ಏನೆೆಂದರೆ, ಮಾನಯ  ಕೆ.ಪ್ರ ತಾಪ್ಚಂದರ  ಶೆಟಟ ಯವರು 
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ಸಭಾಪ್ತಿಯವರಾಗಿದು ೆಂತಹ ಸಂದಭವದಲಿ  ಈ ಶೌಚಾಲಯದ ಪ್ರ ಶೆು  ಬಂದ್ಧತ್ತು , ಆಗ  

ಕಾಯ ೆಂಟೀನ್ನನ್ನು  ಬದಲಸಿ ಶೌಚಾಲಯವನ್ನು  ಮಾಡಬೇಕೆೆಂದ್ದ ಹೇಳುತಾು ರೆ ಮತ್ತು  

ಸಕಾವರದ ಪ್ರವಾಗಿ ಆಶ್ಲಾ ಸನೆ ಕಡಬೇಕೆೆಂದ್ದ ಹೇಳುತಾು ರೆ. ಆ ಸಂದಭವದಲಿ  ನಾನ್ನ 

ಮದಲು ಶೌಚಾಲಯ ಇದ್ಧು ದನ್ನು  ಕಾಯ ೆಂಟೀನ್ ಮಾಡಲ್ಕಗಿದ್. ಬರುವ ಅಧಿವೇಶನದೊಳಗೆ 

ಎಲಿ್ಕ  ಸದಸಯ ರ ಜೊತ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ು ೀನೆ ಹಾಗೂ ಶೌಚಾಲಯದ ನಿಮಾವಣಕೆಕ  

ಕರ ಮಕೈಗಳುು ತ್ು ೀನೆೆಂಬ ಮಾತನ್ನು  ಸಕಾವರದ ಪ್ರವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ು ೀನೆ.  ಆಗ ಮತ್ು  ಚ್ರ್ಚವಗಳು 

ಮುೆಂದ್ದವರಿಯುತು ವ. ಆಗ ನಾನ್ನ ಮತ್ು  ಮುೆಂದ್ದವರಿದ್ದ ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರು ಹೇಳಿದಂತ್, 

ಶೌಚಾಲಯದ ಬಗೆಗ  ಆದಷ್ಟಟ  ಬೇಗ ಕರ ಮಕೈಗಳುು ತ್ು ೀವ ಮತ್ತು  ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರಾದ 

ಧಮವಸೇನಾರವರು ಬೇರೆ ಏನೀ ಹೇಳಿದಾು ರೆ, ಅದಕೆಕ  ಉತು ರ ಕಡುತ್ು ೀವ ಎನ್ನು ವಂತಹ 

ಮಾತನ್ನು  ಹೇಳಿದ್ು . ಇದ್ದ ಇಲಿಗೆ ಮುಗಿದ್ಧತ್ತು . ನಾನ್ನ ಸಾಮಾನಯ ವಾಗಿ ಸಕಾವರದ ಪ್ರವಾಗಿ 

ಉತು ರ ಕಟಟ ರೂ ಸಹ, ಈ ವಯ ವಸಿೆ  ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರ ಅಧಿೀನದಲಿ  ಬರುತು ದ್.  

ನಾನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದು  ಹೌದ್ದ ಎೆಂದಾದರೆ, ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರಾದ ಕೆ.ಪ್ರ ತಾಪ್ ಚಂದರ  ಶೆಟಟ ಯವರು 

ಹೌದ್ದ ಎೆಂದ್ದ ಹೇಳಲ. 

         ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಒೆಂದ್ದ ಶೌಚಾಲಯದ ಘಟನೆ ಇಷ್ಟಟ  ದೊಡಡ  

ಪ್ರ ಮಾಣದಲಿ  ಚ್ರ್ಚವಗೆ ಬರುತು ದ್ ಎೆಂದ್ದ ನನಗೆ ಗತಿು ರಲಲಿ .  ಆದರೆ, ಸಕಾವರದ ಪ್ರವಾಗಿ 

ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರ ನಿದೇವಶನ ಮತ್ತು  ಆದೇಶದಂತ್ ನಾವು ಒಪಿಪ ಕೆಂಡಿದ್ು ೀವ ಮತ್ತು  

ಬರುವ ಸದನದಲಿ  ಇದನ್ನು  ಮಾಡಿಕಡುತ್ು ೀವೆಂದ್ದ ಹೇಳಿದ್ು ೀನೆ. ಮುೆಂದ್ದವರಿದ್ದ, 

ಸಧಯ ದಲಿಯೇ ಎನ್ನು ವಂತಹ  ಶಬಿ ವನ್ನು  ಸಹ ಬಳಸಿದ್ು ೀನೆ.  ಆದರೆ, ತಮೆ  ಗಮನದಲಿ  

ಇರಲ ಎೆಂದ್ದ  ಹೇಳುತ್ು ೀನೆ.  ನಾನ್ನ ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದು  ಏನಾದರೂ ಹೆಚ್ಚಚ  ಕಡಿಮೆ ಇದು ರೆ 

ಸರಿಪ್ಡಿಸಿ.  ಇಡಿೀ ಸದನದ ಪ್ರಿವಾಯ ಪಿು ಯ ಪ್ರಮಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರ 

ಅಧಿೀನದಲಿ  ಬಂದ್ಧರುತು ವ.  ನಾನ್ನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚ್ನೆಯನ್ನು  ಕಟಟ ದ್ು ೀನೆ. ನಂತರ 

ಕೆಲವು ದ್ಧವಸಗಳಲಿ  ನಡೆದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿದಾಯ ಮಾನಗಳಲಿ  ಅದ್ದ ಮತ್ು  ಮುೆಂದ್ದವರಿದ್ಧದ್ 

ಎೆಂದಾಗುತು ದ್.  ಇದರಲಿ  ಸಕಾವರದ ಯಾವುದೇ ಗೆಂದಲಗಳು ಇಲಿ . ಇದರ ಬಗೆಗ  ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪ್ತಿಯವರ ಬಳಿ ಮತು ಮೆೆ  ಮಾತನಾಡಿ ಇದನ್ನು  ಸರಿಪ್ಡಿಸಬಹುದೇ ಎೆಂಬ್ಬದನ್ನು  

ನೀಡುತ್ು ೀನೆ.  ನನಗೆ ನೀವು ಏನೆೆಂದರೆ, ಈ ಹಿೆಂದ್ ಸಭಾಪ್ತಿಗಳಾಗಿದು  ಮಾನಯ  

ಕೆ.ಪ್ರ ತಾಪ್ಚಂದರ  ಶೆಟಟ ಯವರು ನನು ನ್ನು  ಕಂಡವರು. ಸುಳುು  ಆರೀಪ್ಗಳನ್ನು  

ಮಾಡಿದಾು ರೆೆಂದ್ದ ಇದ್ದ ಸಾವವತಿರ ಕವಾಗಿ ಓದ್ಧ ಹೇಳುವಂತಹ ದೊಡಡ  ಘಟನೆಯಲಿ .  

ಇದನ್ನು  ಮಾಡಬೇಕು. ಇದರಲಿ  ಯಾವುದೇ ಅನ್ನಮಾನಗಳಿಲಿ . ಈ ಹಿೆಂದ್ 
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ಸಭಾಪ್ತಿಗಳಾಗಿದು   ಮತ್ತು  ಸುದ್ಧವಘವಾಗಿ ರಾಜಕಾರಣವನ್ನು  ಕಂಡ  ಮಾನಯ  

ಕೆ.ಪ್ರ ತಾಪ್ಚಂದರ  ಶೆಟಟ ಯವರು  ಈ ಒೆಂದ್ದ ಸಣಣ  ಸಮಸೆಯ ಗೆ ನನು ನ್ನು  ಅಪ್ರಾಧಿ ಸಿಾನದಲಿ  

ನಿಲಿಸಿ ಆರೀಪ್ ಮಾಡುವುದ್ದ ನನಗೆ ನೀವು ತಂದ್ಧದ್.  

(ಗೊಂದಲ) 

ಸಭಾಪತ್ರಯವರು:- ಮಾನಯ  ಕೆ.ಪ್ರ ತಾಪ್ಚಂದರ  ಶೆಟಟ ಯವರೇ, ಸಾ ಲಪ    

ಸಭಾಪ್ತಿಯವರ ಕಡೆಗೆ ನೀಡುವುದನ್ನು  ಕಲಯುತಿು ೀರಾ? ಈ ರಿೀತಿ ತಾವು ಎದ್ದು  ಎದ್ದು  

ಮಾತನಾಡಿದರೆ ಹೇಗೆ?  ತಾವು ಸಹ ಸಭಾಪ್ತಿಯಾಗಿದು ವರು. ತಾವು  ಸಾ ಲಪ   ನೀಡಿ 

ಮಾತನಾಡಿ.   

   ಶಿರ ೋ ಕೋಟ ಶಿರ ೋನಿವಾಸ  ಪೂಜಾರಿ (ಸಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ,  ಮಾನಯ  ಕೆ.ಪ್ರ ತಾಪ್ಚಂದರ  ಶೆಟಟ ಯವರೇ ಆರೀಪ್ ಮಾಡಿರುವುದ್ದ  

ಅದ್ದ  ತಮೆ  ಮೇಲ್ಲ ಅಲಿ , ಅದ್ದ ತಮೆ  ಪಿೀಠದ ಮೇಲ್ಲ, ಇದ್ದ ಯಾವ ನಾಯ ಯ. ಇದರ ಹಿೆಂದ್ 

ದೊಡಡ  ಸಮಸೆಯ ಗಳು ಇಲಿ . ಇದ್ದ ಸರಿಪ್ಡಿಸಬಹುದಾಗಿರುವಂತಹ ಸಮಸೆಯ .  ಒೆಂದ್ದ ವೇಳೆ, 

ಅವರು ನಮೆ ನ್ನು  ಕರೆದ್ದ ಏಕೆ ಈ ರಿೀತಿ ಮಾಡಿದ್ಧು ೀರಿ, ಏಕೆ ಮಾಡಿಲಿವೆಂದ್ದ ಕಳಿದು ರೆ, 

ನಾನ್ನ ಅವರ ಜೊತ್ಯಲಿ  ಮಾತನಾಡಿ ಸರಿಪ್ಡಿಸುವಂತಹ ಈ ಘಟನೆಯನ್ನು  

ಬಹುದೊಡಡ ದಾಗಿ ಮಾನಯ  ಕೆ.ಪ್ರ ತಾಪ್ಚಂದರ  ಶೆಟಟ ಯವರು ಮಾಡಿದಾು ರೆ. ಆದು ರಿೆಂದ, 

ಸಕಾವರದ ಪ್ರವಾಗಿ ಮತು ಮೆೆ  ಹೇಳುತ್ು ೀನೆ.   ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಗಳಾದ ತಮೆ  

ವಾಯ ಪಿು ಯಲಿ  ಇದ್ದ ಬರುವುದರಿೆಂದ ತಮೆ  ಜೊತ್ಗೆ ಚ್ರ್ಚವ  ಮಾಡಿ  ಈ ಸಮಸೆಯ ಯನ್ನು  

ಬೇಗ ಪ್ರಿಹಾರಮಾಡಬಹುದ್ೆಂದ್ದ ನಾನ್ನ ಭಾವಿಸಿದ್ು ೀನೆ.  ತಾವು ಈ ವಿಚಾರದಲಿ  

ಅಧಿಕಾರವನ್ನು  ಸಾ ಷಟ ಪ್ಡಿಸಿ ಈ ಹಕುಕ ಚ್ಚಯ ತಿಯನ್ನು  ತಿರಸಕ ರಿಸಿದು ಕಾಕ ಗಿ ನಾನ್ನ  ಪಿೀಠಕೆಕ  

ಧನಯ ವಾದಗಳನ್ನು  ಸಲಿಸುತ್ು ೀನೆ.  

ಸಭಾಪತ್ರಯವರು:- ಮಾನಯ  ಸಭಾನಾಯಕರೇ,   ಇದ್ದ ಸೂಕೆ್ಷವಾದಂತಹ ವಿಷಯ.  

ನಾನ್ನ ಇದನ್ನು  ಒಪುಪ ತ್ು ೀನೆ. ಈ ಅಧಿವೇಶನ ಮುಗಿದ ನಂತರ, ತಮೆ ಲಿ್ಲ ರನ್ನು   ಕರೆದ್ದ  ನಮೆ   

ಕಛೇರಿಯಲಿ  ಸಭೆ ಕರೆಸಿ  ಇದರ ಬಗೆಗ  ಚ್ರ್ಚವ ಮಾಡಿ ಇದಕಕ ೆಂದ್ದ ತಿೀಮಾವನ ಮಾಡೀಣ.   

(ಹಕುಕ ಚುಾ ತ್ರ ಸೂಚರ್ನ ಪರ ಸಾು ವನೆಗೆ ಅನುಮತ್ರಯನುು  ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರು 

ನಿರಾಕರಿಸಿದರು) 
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09. ಶಾಸನ ರಚನೆ 

ವಿಧೇಯಕಗಳ ಪಯಾಾಲೋಚನೆ ಹಾಗೂ ಅೊಂಗೋಕಾರ 

 ಕರ್ನಾಟಕ  ಸಥ ಳಿೋಯ ನಿಧಿ ಪ್ಯರ ಧಿಕಾರಗಳ  ಆರ್ಥಾಕ  ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ  (ತ್ರದ್ದು ಪಡಿ) 

ವಿಧೇಯಕ, 2021  

ಪಯಾಾಲೋಚನ ಪರ ಸಾು ವ  

           ಶಿರ ೋ ಕೋಟ ಶಿರ ೋನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ (ಸಭಾರ್ನಯಕರು) (ಮಖಾ ಮಂತ್ರರ ಯವರ 

ಪರವಾಗ):  ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಕನಾವಟಕ  ಸಿ ಳಿೀಯ ನಿಧಿ ಪಾರ ಧಿಕಾರಗಳ  ಆಥ್ಲವಕ  

ಹಣೆಗಾರಿಕೆ  (ತಿದ್ದು ಪ್ಡಿ) ವಿಧೇಯಕ, 2021 ಅನ್ನು   ಮಂಡಿಸುತಿು ದ್ು ೀನೆ.  

ಪರ ಸಾು ವವನುು  ಮಂಡಿಸಲಾಯಿತ್ತ. 

(ಈ ಹಂತ್ದಲಿ್ಲ  ಉಪ ಸಭಾಪತ್ರಯವರು ಪಿೋಠವನುು  ಅಲಂಕರಿಸಿದರು) 

 

ಶಿರ ೋ ಕೋಟ ಶಿರ ೋನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ (ಸಭಾರ್ನಯಕರು) (ಮಖಾ ಮಂತ್ರರ ಯವರ 

ಪರವಾಗ):-  ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಇದ್ದ ಒೆಂದ್ದ ಸಣಣ  ತಿದ್ದು ಪ್ಡಿ. ಕನಾವಟಕ 

ಸಿ ಳಿೀಯ ನಿಧಿ ಪಾರ ಧಿಕಾರಗಳ  ಆಥ್ಲವಕ  ಹಣೆಗಾರಿಕೆಯ ಬಗೆಗ  ಈ ತಿದ್ದು ಪ್ಡಿಯಲಿ  

ಉಲಿ್ಲೀಖ ಮಾಡಲ್ಕಗಿದ್.  ಇಲಿಯವರೆಗೆ,  ಆಥ್ಲವಕ  ಹಣೆಗಾರಿಕೆಯ ಪಾರ ಧಿಕಾರದ 

ಜವಾಬಾು ರಿಯನ್ನು  ಲ್ಲಕಕ  ಪ್ರಿಶೀಧನಾ ಇಲ್ಕಖೆ ನಿವವಹಿಸಿರುತು ದ್. ಇನೂು  ಮುೆಂದ್ ಈ 

ಎರಡು ಜವಾಬಾು ರಿಗಳನ್ನು  ನಗರ ಹಾಗೂ ಗಾರ ಮಿೀಣಾ ಭಾಗದ ಸಿ ಳಿೀಯ ಸಂಸಿೆ ಗಳಿಗೆ  

ಪಾರದಶವಕತ್  ತರುವಂತಹ ಉದ್ು ೀಶಕಾಕ ಗಿ ಮತ್ತು   ಆಥ್ಲವಕ ವಿಚಾರಗಳು 

ಪ್ರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ  ಮೇಲಚ ಚಾರಣೆಯಾಗಲ ಎನ್ನು ವಂತಹ ಕಾರಣಕಾಕ ಗಿ ಈ ಎರಡನೂು  

ಸಹ ನಗರ ಆಡಳಿತಕೆಕ  ಮತ್ತು  ಗಾರ ಮಿೀಣಾ ಭಾಗದಲಿ  ಗಾರ ಮಾಡಳಿತಕೆಕ  ಬಿಟುಟ ಕಡುವಂತಹ  

ಒೆಂದ್ದ ಸಣಣ  ತಿದ್ದು ಪ್ಡಿಯನ್ನು  ತರಲ್ಕಗಿದ್. ದಯವಿಟುಟ , ಇದಕೆಕ  ಅನ್ನಮೀದನೆ 

ಕಡಬೇಕೆೆಂದ್ದ ವಿನಂತಿ ಮಾಡುತ್ು ೀನೆ.  

   ಶಿರ ೋ ಪಿ.ಆರ .ರಮೇಶ  (ರ್ನಮನಿದೇಾಶನ ಹೊೊಂದಿದವರು):- ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಕನಾವಟಕ ಸಿ ಳಿೀಯ ನಿಧಿ ಪಾರ ಧಿಕಾರಗಳ ಆಥ್ಲವಕ ಹಣೆಗಾರಿಕೆ 

(ತಿದ್ದು ಪ್ಡಿ) ವಿಧೇಯಕ ೨೦೨೧ ಅನ್ನು  ತಂದ್ಧದಾು ರೆ. ಇದ್ದ ನೀಡುವುದಕೆಕ  ಬಹಳ 

ಸಣಣ ದಾಗಿದ್.  ಆದರೆ,  ಇದರ ಪ್ರಿಣಾಮ ಮತ್ತು  ಗಾತರ  ಎಷ್ಟಟ  worst ಇದ್ ಎೆಂದರೆ,  ಇದ್ದ 
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ಕನಾವಟಕದಲಿ  ಇರುವಂತಹ ಸಿ ಳಿೀಯ ಸಂಸಿೆ ಗಳನ್ನು  ಮತ್ತು  ಅದರ ಹಣಕಾಸಿನ 

ವಯ ವಸಿೆಯನ್ನು  ಯಾರು ಕಳದಂತ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಒೆಂದ್ದ ವಯ ವಸಿೆ  ಆಗುತು ದ್.  ಇದ್ದ 

ಬಹಳ ದೊಡಡ  ತಪುಪ .  ಹಾಗಾಗಿ, ದಯವಿಟುಟ  ಇದರ ಮೇಲ್ಲ  ಮಾತನಾಡುವುದಕೆಕ  ಅವಕಾಶ 

ಕಡಬೇಕು.  

ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಇಲಿ  ತಂದ್ಧರುವಂತಹ ಕಲಂ.6 ರಲಿರುವಂತಹ 

‘measures್ to್ enforce್ compliance್ to್ this್ act’.್ ಇಡಿೀ act ಗೆ ಈ particularly,್ ‘Fiscal್

Responsibility್Act’್ನ compliance ಮಾಡುವುದಕೆಕ  ಇರುವಂತಹ ಅಧಿಕಾರ State Accounts 

Department ಗೆ ಇತ್ತು , ಈ ಒೆಂದ್ದ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು  ಸಿ ಳಿೀಯ ಸಂಸಿೆ ಗಳಾದಂತಹ ಗಾರ ಮಿೀಣಾ 

ಮತ್ತು  ನಗರ ಪ್ರ ದೇಶಗಳು. ಅದ್ದ ಗಾರ ಮಪಂಚಾಯತಿ ಇರಬಹುದ್ದ, ತಾಲಿ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತಿ 

ಅಥವಾ ಜಿಲಿ್ಕ  ಪಂಚಾಯತಿ ಇರಬಹುದ್ದ ಮತ್ತು  ನಗರ ಪ್ರ ದೇಶಗಳಲಿರುವಂತಹ 

ನಗರಸಭೆಗಳು ಇರಬಹುದ್ದ, ಪ್ಟಟ ಣ ಪಂಚಾಯತಿಗಳು ಇರಬಹುದ್ದ, Municipalities 

ಇರಬಹುದ್ದ ಅಥವಾ Corporations ಇರಬಹುದ್ದ.  ಇವಲಿವನ್ನು  ಇನೂು  ಮುೆಂದ್ Urban 

Department ನೀಡುವಂತ್ ಮಾಡಿದಾು ರೆ. ಇಲಿವೆಂದರೆ, Panchayat Raj Secretariat 

ನೀಡುವಂತ್ ಮಾಡಿದಾು ರೆ. ಇದರ ಪ್ರಿಣಾಮ ಏನಾಗುತು ದ್ ಎೆಂದರೆ, present act ನಲಿ  

ಬೇಕಾದಷ್ಟಟ  State Government ಗೆ ಅವಕಾಶ ಕಟಟ ದಾು ರೆ. ತಾವು ಪ್ರ ತಿಯೆಂದ್ದ sub-

sections ಗಳನ್ನು  ನೀಡಿದಾಗ sub-section (8) the State Government may by 

notification constitute a local fund, audit, oversee authority comprising of such 

officers and having such powers as may be specified in the notification. The local 

fund, audit, oversee authority shall submit to the State Government.  Periodically 

report on the compliance to audit report by the local fund authorities as may be 

prescribed.  Sub-section 8 ನಲಿ  State Government ಗೆ ಇಲಿ  ಅವಕಾಶ ಇದ್. ಆದರೆ, ಇಲಿ  

ಇವರು ಈ section ಅನೆು ೀ dilute ಮಾಡುವುದಕೆಕ  ಹರಟಟ ದಾು ರೆ.  ಈ section ಏನ್ನ 

ಹೇಳುತು ದ್ ಎೆಂದರೆ, measure to enforce compliance to this act.   

          (ಮುೆಂದ್ದ.,) 
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(854) 21-09-2021 (1.10) ಎೊಂವಿ-ಎಕೆ 

(ಉಪ ಸಭಾಪತ್ರಯವರ ಉಪಸಿಥ ತ್ರ) 

Sri P.R. RAMESH (contd.):-  

In Section 6 of this bill, it is stated as follows:- 

“6. Measure to enforce compliance to this Act.- (1) The State 

Accounts Department shall enforce compliance with the 

provisions್of್this್Act್and್the್rules್made್thereunder.” 

ಈ ಸಬ್-ಸೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು  ನೀಡಿದರೆ, ಈ ಒೆಂದ್ದ ರಾಜಯ  ಲ್ಲಕಕ ಪ್ತರ  ಇಲ್ಕಖೆ ಇರತಕಕ ೆಂಥ 

ಅಧಿಕಾರವನ್ನು  ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ನಿೆಂದ ನಿೀಡಲ್ಕಗಿದ್. ಇವತ್ತು  ಇವರು State Accounts 

Department ಗೆ ಸಂಬಂಧಪ್ಟಟ  section ಅನ್ನು  ತ್ಗೆದ್ದ, ಅದನ್ನು  Urban Development 

Department ಮತ್ತು  ಪ್್ೆಂಚಾಯತ ರಾಜ್ ಇಲ್ಕಖೆಗಳಿಗೆ replace ಮಾಡುತಿು ದಾು ರೆ. ಈ 

ರಿೀತಿಯ replace ಮಾಡುವುದರಿೆಂದ, ಈ ಒೆಂದ್ದ ಆಡಿಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು  ಅಥವಾ 

ಸಿ.ಎ.ಜಿ., ವರದ್ಧ ತಯಾರು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು  ದ್ದರುಪ್ಯೀಗವಾಗುವುದರ ಜೊತ್ಗೆ, 

ವಯ ವಸಿಿ ತವಾಗಿ ಲ್ಲಟ ಮಾಡುವುದಕೆಕ  ಇರುವಂತಹ ಕಾನೂನ್ನ. ಇದನ್ನು  ಯಾರೂ 

ಕಳುವವರಿಲಿ  ಮತ್ತು  ಹೇಳುವವರಿಲಿ . ಅೆಂದರೆ ಇದ್ದ ಬಿೀಗ ಮತ್ತು  ಬಾಗಿಲು ಇಲಿದೇ 

ಇರುವಂತಹ ಮನೆಯಂತ್ ಆಗುತು ದ್. ಅದ್ದ ಏಕೆ ಮತ್ತು  ಹೇಗೆ ಎೆಂದ್ದ ಹೇಳುತ್ು ೀನೆ ಕಳಿ. 

ಇವತಿು ನ ದ್ಧವಸ ಆಡಿಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು  State Accounts Department ನವರದ್ದು . 

ಅದನ್ನು  parent department ಗಳಾದ Urban Development Department ಮತ್ತು  

ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲ್ಕಖೆಗಳಿಗೆ ನಿೀಡಿದರೆ, ಅದ್ದ ಮಾನಯ  ಮಂತಿರ ಗಳ ಹತಿು ರ ಇರುತು ದ್. 

ಅವರು ಏನ್ನ ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡಿಕಳು ಬಹುದ್ದ.  There is no autonomy.  ಎಲಿ್ಕ  

ಸಿ ಳಿೀಯ ಸಂಸಿೆ ಗಳ ಇಲ್ಕಖೆಗಳನ್ನು  State Government ಗೆ ತ್ಗೆದ್ದಕೆಂಡ ಹಾಗೆ ಆಗುತು ದ್. 

ಹಾಗಾಗಿ ಇದ್ದ ಒೆಂದ್ದ ಬಹಳ ದ್ದರದೃಷಟ ವಾದ ತಿದ್ದು ಪ್ಡಿ ಎೆಂದ್ದ ಹೇಳುತ್ು ೀನೆ. ಇದರಿೆಂದ 

ಬಹಳ dangerous ಆಗುತು ದ್. ಈಗ ಸಿ.ಎ.ಜಿ., ವರದ್ಧ ಎೆಂದ್ದ ಬರುತು ದ್. ಉದಾಹರಣೆಗೆ; 

ಬೃಹತ್ ಬ್ೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಕೆಯಲಿ  ಕಂದಾಯವನ್ನು  2015-16ರಲಿ  

zonalisation ಮಾಡಿದರು. ಆ zonalisation ಮಾಡಿದಾಗ, ಸುಮಾರು 78 ಸಾವಿರ ಆಸಿು ಗಳನ್ನು , 

zone ಪ್ರ ಕಾರ ಮಾಡದ್, ಸಾ ಲಪ  ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಹೀಗಿದ್ ಎೆಂದ್ದ, ನಾಲುಕ  ವಷವವಾದ ಮೇಲ್ಲ 

ಅದಕೆಕ  ನೀಟಸ್ ಕಟಟ ದಾು ರೆ. ಆ ನೀಟಸ್ ಅನ್ನು  ಏಕೆ ಕಡುತಾು ರೆೆಂದರೆ, ಆ ತಪ್ಪ ನ್ನು  

ಕಂಡು ಹಿಡಿದ್ಧದ್ದು  ಸಿ.ಎ.ಜಿ., ವರದ್ಧ.  ಈ ಸಿ.ಎ.ಜಿ., ವರದ್ಧಯಲಿ  ತಪ್ಪ ನ್ನು  ಕಂಡುಹಿಡಿದ 
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ತಕ್ಷಣ ಕಾಪ್ೀವರೇಶನ್ನವರಿಗೆ ನೀಟಸ್ ಬರುತು ದ್. ಕಾಪ್ೀವರೇಶನ್ನವರಿಗೆ ನೀಟಸ್ 

ಬಂದ ತಕ್ಷಣ, ಕಾಪ್ೀವರೇಶನ್ನವರಿಗೆ ಇದ್ದ accountability ಆಗುತು ದ್. ಇವತ್ತು  ಈ ರಿೀತಿಯ 

accountability ಆಗಬೇಕೆೆಂದ್ದ, ಕಾಪ್ೀವರೇಶನ್ನವರು ಸುಮಾರು 78 ಸಾವಿರ ಜನರಿಗೆ 

ನೀಟಸ್ ಕಡುತಾು ರೆ. ಇವತ್ತು  ಸಿ.ಎ.ಜಿ., ಏನ್ನ ನೀಡಿದ್, ಆ ರಿೀತಿ ಅದನ್ನು  Urban 

Development Department ಮತ್ತು  ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲ್ಕಖೆಗೆ ಕಟ್ಟಟ ಗ, ಅದನ್ನು  

ಕಳುವವರು ಮತ್ತು  ಹೇಳುವವರು ಇರುವುದ್ಧಲಿ . ಅದನ್ನು  ಯಾರು ಕಳುತಾು ರೆ? ಇದರ 

accountability ಯಾರು ಇಡುತಾು ರೆ? ಮತ್ತು  ಯಾರ ಮೇಲ್ಲ ಇದರ responsibility ಯನ್ನು  

ಫಿಕ್ಸ ್ ಮಾಡುತಾು ರೆ? ಈಗ ಸಿ.ಎ.ಜಿ., ಇದ್ದು ದು ರಿೆಂದ responsibility ಬಂತ್ತ. ಅದರಿೆಂದ ಇವತ್ತು  

ಸುಮಾರು 78 ಸಾವಿರ ಜನರಿಗೆ ನೀಟಸ್ ನಿೀಡಿದಾು ರೆ. ಈಗ ಅವರಿಗೆ provision ಇದ್. ರಾಜಯ  

ಸಕಾವರಕೆಕ  specific ಆಗಿ ಸಬ್-ಸೆಕ್ಷನ್ 8 ಮತ್ತು  9ರಲಿ  provision ಇದ್.  The sub-section (9) 

reads as follows:- 

“(9)್ The್State್Government್may withhold release  of funds to  

any local fund authority which fails to furnish accounts to the 

concerned  authority within six months from the  end of the 

financial್year.” 

ರಾಜಯ  ಸಕಾವರಕೆಕ  ಅಧಿಕಾರವಿದ್. ಅವರು ಏಕೆ State Accounts Department ಅನ್ನು  ತ್ಗೆದ್ದ 

ಅದನ್ನು  ಸುಮೆ ನೆ ಅಲಿ  ಕುಳಿು ರಿಸಿಕಳುು ತಿು ದಾು ರೆ. ಇದರಿೆಂದ administrative disaster 

ಆಗುತು ದ್. ದಯವಿಟುಟ , ಇದನ್ನು  ಪ್ರಿಶ್ೀಲನೆ ಮಾಡಿ, ಇದಕೆಕ  ಏನಾಗುತು ದ್ೆಂದ್ದ, ಕಾನೂನ್ನ 

ಇಲ್ಕಖೆಯವರ ಅಭಿಪಾರ ಯವನ್ನು  ತ್ಗೆದ್ದಕಳು ಲ.  You ask them as to what are the 

repercussions?  What are the long term effects of doing all these amendments?  

ಅವರು short term ನಲಿ  ಇದನ್ನು  ನೀಡುತಿು ದಾು ರೆ. ಈಗ ಏನೀ ಒೆಂದ್ದ ಆಸೆಗೆ ಅಧಿಕಾರ 

ಮಾಡಬೇಕೆೆಂದ್ದ ಯಾರೀ ನನು ೆಂತಹವರು ಮಾಡುತಿು ರುವ ಕೆಲಸವಿದ್ದ. ದಯವಿಟುಟ  ಇದ್ದ 

ರಾಜಯ  ಸಕಾವರ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸವಲಿ . ದಯವಿಟುಟ  ಇದಕೆಕ  ಅವಕಾಶ ಕಡಬೇಡಿ. 

ಈಗ ಅವರು ಮಾಡುತಿು ರುವುದ್ದ ಒೆಂದ್ದ ಬಹಳ ದೊಡಡ  ತಪಾಪ ಗುತು ದ್. ಏಕೆೆಂದರೆ, ಮುೆಂದ್ಧನ 

ಪಿೀಳಿಗೆಯವರು ಅವರನ್ನು  ದೂಷ್ಠಸುತಾು ರೆ. ಆದ್ದದರಿೆಂದ ದಯವಿಟುಟ  ಇದನ್ನು  ಮತು ಮೆೆ  

ಪ್ರಿಶ್ೀಲನೆ ಮಾಡಲ.  
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ಶಿರ ೋ ಬಿ.ಎ.ಬಸವರಾಜ (ಬೈರತ್ರ) (ಮಖಾ ಮಂತ್ರರ ಗಳ ಪರವಾಗ):-  ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೆ, ಮಾನಯ  ಮಂತಿರ ಗಳು ಅದನ್ನು  ಏನ್ನ ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡಿಕಳು ಬಹುದ್ದ 

ಎೆಂಬ ಮಾತನ್ನು  ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರು ಹೇಳಿದಾು ರೆ.  

ಶಿರ ೋ ಪಿ.ಆರ.ರಮೇಶ  (ರ್ನಮನಿದೇಾಶನ ಹೊೊಂದಿದವರು):- ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೆ, ನಾನ್ನ ನನು  ಬಗೆಗ  ಹೇಳಿಕೆಂಡಿದ್ು ೀನೆ. ಮಾನಯ  ಮಂತಿರ ಗಳು ಏಕೆ ಆ ರಿೀತಿ 

ಮಾತನಾಡುತಿು ದಾು ರೆ.  

ಶಿರ ೋ ಕೆ.ಎ.ತ್ರಪ್ಪ ೋಸಾವ ರ್ಮ (ರ್ನಮನಿದೇಾಶನ ಹೊೊಂದಿದವರು):- ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೆ, ಮಾತನಾಡಲು ಅವಕಾಶ ನಿೀಡಿದು ಕಾಕ ಗಿ ತಮಗೆ ಧನಯ ವಾದಗಳು. ಮಾನಯ  

ಪಿ.ಆರ್.ರಮೇಶ್ರವರು ಮಾತನಾಡಿದಂತಹ ವಿಷಯಕೆಕ  ಪೂರಕವಾಗಿ, ನಾನ್ನ ಕೂಡ ನನು  

ಅಭಿಪಾರ ಯವನ್ನು  ಈ ಅಧಿನಿಯಮಕೆಕ  ತಂದ್ಧರತಕಕ ೆಂಥ, ತಿದ್ದು ಪ್ಡಿಯ practicality ಬಗೆಗ  

ಮತ್ತು  ಅನ್ನಷಿ್ಟನದ ವಾಸು ವತ್ಯ ಬಗೆಗ  ಮಾತನಾಡುವುದಕೆಕ  ಇಷಟ ಪ್ಡುತ್ು ೀನೆ. ಪ್ರ ಸುು ತ 

ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಂಸಿೆ ಗಳಾದ ಗಾರ ಮ ಪಂಚಾಯತಿ, ತಾಲಿ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತಿ ಮತ್ತು  

ಜಿಲಿ್ಕ  ಪಂಚಾಯತಿ ಅದೇ ರಿೀತಿ ನಗರ ಸಿ ಳಿೀಯ ಸಂಸಿೆ ಗಳಾದಂತಹ  ನಗರಸಭೆ, ಪುರಸಭೆ 

ಮತ್ತು  ಬೃಹತ್ ಬ್ೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಕೆ, ಇವುಗಳೆಲಿದರ ಲ್ಲಕಕ ಪ್ತರ ಗಳನ್ನು  

ಇವತಿು ನ ವಯ ವಸಿೆಯಲಿ  ರಾಜಯ  ಲ್ಲಕಕ ಪ್ತರ  ಇಲ್ಕಖೆ ಮತ್ತು  Karnataka ದ Accountant General 

ರವರು ನೀಡಿಕಳುು ತಿು ದಾು ರೆ. ಕಾರಣವೇನೆೆಂದರೆ, ಈ ಎರಡೂ ಏನ್ನ ಸಾ ಯಂ ಸೇವಾ 

ಸಂಸಿೆ ಗಳಿವ, ಇವುಗಳಿಗೆ ಕೆಂದರ  ಸಕಾವರದ ಹಲವಾರು ಪುರಸಕ ೃತ 

ಯೀಜನೆಗಳಲಿ ಅನ್ನದಾನ ಮತ್ತು  ಸಹಾಯಧನ ಬರುತು ದ್. ಅದೇ ರಿೀತಿ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ 

ಸಂಸಿೆ ಗಳಿಗೆ, ನಗರ ಸಂಸಿೆ ಗಳಿಗೆ, ರಾಜಯ  ಸಕಾವರ ಮತ್ತು  ಹಣಕಾಸು ಆಯೀಗದ್ಧೆಂದ 

ಸಾಕಷ್ಟಟ  ಹಣ ಬರುತು ದ್. ಸದನದಲಿ  ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪ್ಟಟ ೆಂತ್ 

ಸಂಬಂಧಪ್ಟಟ  ಮಂತಿರ ಗಳು ಇದ್ಧು ದು ರೆ ರ್ಚನಾು ಗಿರುತಿು ತ್ತು . ಅವರಿಗೆ ಇದ್ದ 

ಅಥವವಾಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು . ಏಕೆೆಂದರೆ, ಇದ್ದ ಒೆಂದ್ದ ಮುಖಯ ವಾದ ತಿದ್ದು ಪ್ಡಿ ವಿಧೇಯಕ. 

ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ಇದ್ಧು ದು ರೆ, ಅವರಿಗೆ ಗತಾು ಗುತಿು ತ್ತು ; ಇದರ ಬದಲ್ಕವಣೆಯೆಂದ ಯಾವ 

ರಿೀತಿಯಾದ ಅವಯ ವಸಿೆಯಾಗುತು ದ್ ಎೆಂದ್ದ.  ಈಗ ಆಯವಯ ದಲಿ  ಕಟಟ ರುವುದನ್ನು  ಇವರು 

ಪ್ರ ತಿವಷವ ನೀಡುತಾು ರೆ. ಈಗ ಈ ಲ್ಲಕಕ ಪ್ತರ ಗಳನ್ನು  ಸಿದು ಪ್ಡಿಸುವಲಿ , ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ 

ಮತ್ತು  ನಗರಸಭೆ ಸಂಸಿೆ ಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟಟ  ಕಷಟ ವಾಗುತಿು ದ್ ಎೆಂದ್ದ ಹೇಳಿದರೆ, ಸಭೆಯ ಮುೆಂದ್ 

ಮಂಡಿಸಲ್ಕಗುವ ಕಾಗದ ಪ್ತರ ಗಳ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯಲಿ  ನಾವು ವಾಷ್ಠವಕ ವರದ್ಧಗಳನ್ನು  

ಪ್ರಿಶ್ೀಲನೆ ಮಾಡುತ್ು ೀವ. ಏಕೆೆಂದರೆ, ನಾನ್ನ ಸಹ ಆ ಸಮಿತಿಯಲಿ  ಇದ್ು ೀನೆ. ಎಷ್ಟ ೀ ಬಾರಿ 
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ನಾಲ್ಲಕ ೈದ್ದ ವಷವಗಳಾದರೂ ಕೂಡ, ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಆಗಲ ನಗರಸಭೆಯಾಗಲ 

ಲ್ಲಕಕ ಪ್ತರ ಗಳನ್ನು  ಪ್ರಿಶೀಧನೆಗೆ ತಯಾರು ಮಾಡಿರುವುದ್ಧಲಿ . ತದನಂತರ ಅದನ್ನು  

ತಯಾರು ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಎ.ಜಿ.,ಯವರಿಗೆ ಬರೆಯಬೇಕು. ಆ ಎ.ಜಿ., ತಂಡದವರು ಬಂದ್ದ 

ಅದನ್ನು  ಅಡಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದನ್ನು  ಅಡಿಟ್ ಮಾಡಿ ಬಂದ ನಂತರ, ಆ ಇಲ್ಕಖೆಯ 

ಜಿಲಿ್ಕ  ಪಂಚಾಯತ ಆಗಲ ಅಥವಾ ನಗರಸಭೆಯಾಗಲ, ಅವರ ವಾಷ್ಠವಕ ವರದ್ಧಯನ್ನು  

ತಯಾರು ಮಾಡಿರುವುದ್ಧಲಿ . ಈ ಮಧ್ಯ  ಎಲಿಯಾದರೂ ಕೂಡ ಹಣ 

ದ್ದರುಪ್ಯೀಗವಾಗಿದು ರೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ರಿೀತಿಯಲಿ  ಯೀಜನೆಗಳನ್ನು  ಅನ್ನಷಿ್ಟನ 

ಮಾಡುವುದರಲಿ  ಏನಾದರೂ ಕೂಡ ಲ್ಗೀಪ್ದೊೀಷವಾಗಿದು ರೆ, ಅದ್ದ ಯಾವುದ್ದ ಸಹ 

ಬ್ಳಕ್ಗೆ ಬರುವುದ್ಧಲಿ . ಆದು ರಿೆಂದ, ಈ ಎಲಿ್ಕ  ಕಾರಣಗಳಿೆಂದ, ನಾನ್ನ ಏನನ್ನು  

ಹೇಳುತ್ು ೀನೆೆಂದರೆ; ಇವತ್ತು  ಏನ್ನ ಈ ವಯ ವಸಿೆ  ಇದ್, ಅದನ್ನು  ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ 

ಇಲ್ಕಖೆಯೆಂದ ನಗರಾಭಿವೃದಿ್ಧ  ಇಲ್ಕಖೆಗೆ ವಾಪ್ಸುಸ  ತ್ಗೆದ್ದಕಳುು ತಿು ದಾು ರಲಿ , ಅದಕೆಕ  

ಅವರು ಅದನ್ನು  ನೀಡಿಕಳುು ವುದಕೆಕ  ಯಾವ ರಿೀತಿಯ ವಯ ವಸಿೆಯನ್ನು  ಮಾಡಿದಾು ರೆ, 

ಇದನ್ನು  ಯಾರು ನೀಡಿಕಳುು ತಾು ರೆ, ಅವರಲಿ  ಯಾವ ರಿೀತಿಯ ವಯ ವಸಿೆ  ಇದ್? 

ಅದಕಕ ೀಸಕ ರವಾಗಿ, ತಾವು ದಯಮಾಡಿ, ಮಾನಯ  ಪಿ.ಆರ್.ರಮೇಶ್ರವರು ಏನ್ನ ಒೆಂದ್ದ 

ಸಲಹೆ ನಿೀಡಿದಾು ರೆ, ಅದನ್ನು  ಮತು ಮೆೆ  ಪ್ಯಾವಲ್ಗೀಚ್ನೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು  ವಿಮಶೆವ 

ಮಾಡಲ. ಇದರಿೆಂದ ಬಹುಶಃ ಹತಾು ರು ವಷವಗಳಾದರೂ ಕೂಡ ಯಾವ ಲ್ಲಕಕ ಪ್ತರ ಗಳು ಕೂಡ 

ಸರಿಯಾಗುವುದ್ಧಲಿ . ಹಣೆಗಾರಿಕೆ ಎನ್ನು ವುದಕ್ಕ ೆಂತ, ಹೆಚಾಚ ಗಿ ಲ್ಲಕಕ ಪ್ತರ  ಇದು ರೆ ಅದರ ಲ್ಲಕಕ  

ಪ್ರಿಶೀಧನೆ ಆಗಬೇಕು. ಕವಲ test audit ಮತ್ತು  sample audit ಮಾಡುವುದರಿೆಂದ ಏನೂ 

ಉಪ್ಯೀಗವಾಗುವುದ್ಧಲಿ . ಈ ದೃಷ್ಠಟ ಯಲಿ  ಇದನ್ನು  ಮತು ಮೆೆ  ಪುನರ್್ ಆಲ್ಗೀಚ್ನೆ 

ಮಾಡಬೇಕೆೆಂದ್ದ ಹೇಳುತ್ು ೀನೆ. ಸದನದಲಿ  ನಗರಾಭಿವೃದಿ್ಧ  ಸಚಿವರು ಇದಾು ರೆ. ಮಾನಯ  

ಈಶಾ ರಪ್ಪ ನವರು ಸಹ ಸದನದಲಿ  ಇದು ರು. ಈಗ ಅವರು ಹರಗಡೆ ಹೀಗಿರಬಹುದ್ದ. 

ಬಹುಶಃ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಇದರ ಬಗೆಗ  ಅರಿವು ಇದ್ ಎೆಂದ್ದ ಕಾಣುತು ದ್. ಇದನ್ನು  ಮತು ಮೆೆ  

ಪುನರ್್ ವಿಮಶೆವ ಮಾಡಬೇಕೆೆಂದ್ದ ಸದನದ ಮೂಲಕ ತಮೆ ನ್ನು  ಕೀರುತ್ು ೀನೆ.  

ಶಿರ ೋ ಕೆ.ಟ್ಟ.ಶಿರ ೋಕಂಠೇಗೌಡ (ಪದವಿೋಧರರ ಕಿೆೋತ್ರ ):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೆ, 

ಕನಾವಟಕ ಸಿ ಳಿೀಯ ನಿಧಿ ಪಾರ ಧಿಕಾರಗಳ ಆಥ್ಲವಕ ಹಣೆಗಾರಿಕೆ (ತಿದ್ದು ಪ್ಡಿ) ವಿಧೇಯಕ, 

2021 ಅನ್ನು  ಸದನದ ಮುೆಂದ್ ಏಕೆ ತಂದ್ಧದಾು ರೆೆಂದ್ದ ನನಗೆ ಅಥವವಾಗುತಿು ಲಿ . ಸಕಾವರ ಈ 

ಹಿೆಂದ್ ಇದು ೆಂತಹ ವಯ ವಸಿೆಯೆಂದ ಏನ್ನ ತೆಂದರೆಯಾಗಿದ್ ಎೆಂದ್ದ ಸಪ ಷಟ ವಾದ 

ವಿವರಣೆಯನ್ನು  ಕಟಟ ಲಿ . ನಾನ್ನ ಒೆಂದ್ದ ವಿಷಯವನ್ನು  ಹೇಳುತ್ು ೀನೆ. ಈ ರಾಜಯ ದ 



«¥À/21.09.2021/97 

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

ಹಣಕಾಸಿನ ಹಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು  ನಮೆ  ರಾಜಯ  ಲ್ಲಕಕ ಪ್ತರ  ಇಲ್ಕಖೆ ಮತ್ತು  State Accounts 

Department, Accountant General Office ನವರು ಬಹಳ ಪ್ರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ 

ನಿವವಹಿಸುತಿು ದಾು ರೆ. ಅದ್ದ Accountant General Office ನ ನಿಯಂತರ ಣದಲಿದ್ ಎನ್ನು ವ 

ಕಾರಣಕಾಕ ಗಿ, ರಾಜಯ ದ ಇಡಿೀ ಹಣಕಾಸಿನ ವಯ ವಸಿೆ  ಒೆಂದ್ದ streamline ನಲಿದ್. ಅವರು 

ಇವತ್ತು  ಇದಕೆಕ  ಏನೇನ್ನ ಸೇರಿಸಿದಾು ರೆೆಂದರೆ, 6ನೇ ಪ್ರ ಕರಣದ ತಿದ್ದು ಪ್ಡಿ (1) (1) ರಲಿ  

ಏನೆೆಂದ್ದ ಹೇಳುತಾು ರೆೆಂದರೆ;  

 “ರಾಜಯ  ಲ್ಲಕಕ ಪ್ತರ ಗಳ ಇಲ್ಕಖೆಯು,’್ ಎೆಂಬ ಪ್ದಗಳ ಬದಲ್ಕಗಿ ಮತ್ತು  

ಅಲಪ ವಿರಾಮ ಚಿಹೆು ಗೆ “ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಂಸಿೆ ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ 

ಗಾರ ಮಿೀಣಾಭಿವೃದಿ್ಧ  ಮತ್ತು  ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲ್ಕಖೆಯು ಹಾಗೂ ನಗರ 

ಸಿ ಳಿೀಯ ಸಂಸಿೆ ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ ನಗರಾಭಿವೃದಿ್ಧ  ಇಲ್ಕಖೆಯು”್ಎೆಂಬ 

ಪ್ದಗಳನ್ನು  ಪ್ರ ತಿಯೀಜಿಸತಕಕ ದ್ದು . 

(ಮೊಂದ್ದ… 

(855) 21.09.2021 01.20 LL-AK 

(ಉಪ್ ಸಭಾಪ್ತಿಯವರ ಉಪ್ಸಿಿ ತಿ) 

ಶಿರ ೋ ಕೆ.ಟ್ಟ. ಶಿರ ೋಕಂಠೇಗೌಡ(ಮೊಂದ್ದ…):-  

ಅೆಂದರೆ, ರಾಜಯ  ಲ್ಲಕಕ ಪ್ತರ  ಇಲ್ಕಖೆಯ ಜವಾಬಾು ರಿಯನ್ನು  ತ್ಗೆದ್ದ ಪುನಃ ಗಾರ ಮಿೀಣಾಭಿವೃದಿ್ಧ  

ಮತ್ತು  ಪಂಚಾಯತ್ ವಯ ವಸಿೆ ಗೆ ಕಡುವಂತಹ ವಯ ವಸಿೆ  ಇದ್ದ. ಆದರೆ, ಗಾರ ಮಿೀಣಾಭಿವೃದಿ್ಧ  

ಮತ್ತು  ಪಂಚಾಯತ್ ವಯ ವಸಿೆಯಲಿ  ಈಗಾಗಲೇ ಆಗಿರತಕಕ ೆಂತಹ ಅನಾಹುತಗಳ ದೊಡಡ  

ಪ್ಟಟ ಯೇ ಇದ್. ಆ ಕುರಿತ್ತ ವಿಚಾರಣೆಗಾಗಿ ಸಕಾವರ ಸದನ ಸಮಿತಿ ರಚ್ನೆ ಮಾಡಿರುತು ದ್. 

ಅೆಂದರೆ, ಕೆಂದರ  ಸಕಾವರದ್ಧೆಂದ ಗಾರ ಮಿೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನಿೀರಿನ ಯೀಜನೆಗಾಗಿ ಕಟಟ ೆಂತಹ 

ಅನ್ನದಾನ ನೂರಾರು ಬಾಯ ೆಂಕು ಖತ್ಗಳಿಗೆ ಹೀಗಿರುತು ದ್. 

ಶ್ರ ೀ ಹೆಚ್್.ಕೆ. ಪಾಟೀಲ್ರವರು ಗಾರ ಮಿೀಣಾಭಿವೃದಿ್ಧ  ಮತ್ತು  ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ 

ಸಚಿವರಾಗಿದು ೆಂತಹ ಕಾಲದಲಿ  ಸದರಿ ಯೀಜನೆಯಲಿ  ನಡೆದಂತಹ ಅವಯ ವಹಾರವನ್ನು  

ನೀಡಿ ಇಡಿೀ ರಾಜಯ  ಗಾಬರಿಯಾಗಿರುತು ದ್. ಆ ವಯ ವಸಿೆಯನ್ನು  ಸಿಟ ರೀಮ್ಲೈನ್ಗೆ ತರುವುದಕೆಕ  

ಸಾಕಷ್ಟಟ  ಹರಸಾಹಸಪ್ಡಬೇಕಾಯತ್ತ. ಅಲಿದೇ, ಈಗಲ್ಲ ಸದರಿ ಸದನ ಸಮಿತಿ 

ನಡೆಯುತಿು ದ್ದು , ಆ ಸದನ ಸಮಿತಿಗೆ ಶ್ರ ೀ ರಘುನಾಥ ರಾವ್ ಮಲ್ಕಕಪೂರೆಯವರು 
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ಅಧಯ ಕ್ಷರಾಗಿರುತಾು ರೆ. ಈ ಯೀಜನೆಯಲಿ  ಅಸಿಸೆಟ ೆಂಟ್ ಇೆಂಜಿನಿಯರ್್ ಮತ್ತು  ಇೆಂಜಿನಿಯರ್್ 

ಈ ರಿೀತಿ ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕೀ ಅವರ ಅಕೆಂಟ್ಗೆ ಹಣ ನಿೀಡಲ್ಕಗಿರುತು ದ್.  Prescribed bank 

ಬಿಟುಟ  ಎಲಿ್ಕ  ಬಾಯ ೆಂಕುಗಳಲಿ  ಅಕೆಂಟ್ ಇರುತು ದ್. ಅದನ್ನು  ಹೇಳುವವರು ಮತ್ತು  

ಕಳುವವರು ಯಾರು ಇಲಿ . ಇರ್ತಿು ನ ದ್ಧವಸ ಆ ರಿೀತಿಯ ವಯ ವಸಿೆ ಗೆ ಸಕಾವರ 

ಹೀಗಿರುತು ದ್. ಹಾಗಾಗಿ, ಯಾವ ಇಲ್ಕಖೆ ಖಚ್ಚವ ಮಾಡುತು ದೊೀ ಆ ಇಲ್ಕಖೆಗೆ ಈ 

ಹಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು  ಕಡುವುದಾದರೆ, ಅವರನ್ನು  ನಿಯಂತಿರ ಸುವವರು ಯಾರು?  

ಇದರ ಜೊತ್ಗೆ, ಮಾನಯ  ತಿಪ್ಪ ೀಸಾಾ ಮಿಯವರು ಬಹಳ ಒಳೆು ಯ ಪೃಶೆು  ಕಳಿದಾು ರೆ 

ಹಾಗೂ ಮಾನಯ  ಪಿ.ಆರ್್. ರಮೇಶ್ರವರು ಬಹಳ ಗಂಭಿೀರವಾದ ವಿಚಾರವನ್ನು  

ಕೈಗೆತಿು ಕೆಂಡಿದಾು ರೆ. ಸಕಾವರದ ಹಂತದಲಿ  ಈ ಹಣಕಾಸು ವಯ ವಸಿೆಯನ್ನು  

ನಿಯಂತಿರ ಸುವವರು ಯಾರು ಇದಾು ರೆ? ಇೆಂತಹ ಹಣಕಾಸು ವಿಷಯದಲಿ  ಎ.ಜಿ. 

ಆಫಿೀಸ್ನವರು ಆಡಿಟ್ ಮಾಡಿ ರಿವೂಯ  ಮಾಡುತಾು ರೆ. ಆದರೆ, ಸಕಾವರದ ಹಂತದಲಿ  ಆ ರಿೀತಿ 

ಯಾರು ಮಾಡುತಾು ರೆ? ಅಲಿದೇ, ಅೆಂತಹ ಹಣಕಾಸು ತಜ್ಞರು ಯಾರು ಇದಾು ರೆ? ಈಗಾಗಲೇ 

ಗಾರ ಮ ಪಂಚಾಯತಿ, ತಾಲಿ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತಿ, ಜಿಲಿ್ಕ  ಪಂಚಾಯತಿ ಮತ್ತು  ನಗರಾಭಿವೃದಿ್ಧ  

ಇಲ್ಕಖೆಯ ಇಡಿೀ ವಯ ವಸಿೆಯಲಿ  ಆಗಿರುವಂತಹ ಅನಾಹುತಗಳನ್ನು  ತಡೆದ್ದಕಳುು ವುದಕೆಕ  

ಆಗುತಿು ಲಿ . ಒೆಂದ್ದ ವೇಳೆ ಈ ನಿಯಂತರ ಣವನ್ನು  ಎ.ಜಿ. ಯವರಿೆಂದ ತ್ಗೆದ್ದ 

ಗಾರ ಮಿೀಣಾಭಿವೃದಿ್ಧ  ಮತ್ತು  ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ವಯ ವಸಿೆ ಗೆ ನಿೀಡಿದರೆ, ಅದ್ದ ಎಲಿಗೆ ಹೀಗಿ 

ನಿಲಿುತು ದ್? ಇದರ ಪ್ರಿಣಾಮವನ್ನು  ಸಕಾವರ ಊಹಿಸಿದ್ಯೇ?  No, the Government has 

not.  ಇರ್ತಿು ನ ದ್ಧವಸ ಈ ಸಕಾವರ ಅಧಿಕಾರದಲಿ  ಇರುತು ದ್, ನಾಳೆ ಹೀಗುತು ದ್. ಈ 

ರಾಜಯ ದ ಒಟುಟ  ಹಣದ ಜವಾಬಾು ರಿ ಇದ್ಯಲಿ  ಮತ್ತು  ಕೆಂದರ  ಸಕಾವರದ್ಧೆಂದ ಎೆಂತ್ೆಂತಹ 

ಯೀಜನೆಗಳು ಬರುತು ವಯಲಿ ; ಆ ಯೀಜನೆಗಳ ಬಳಕೆಯ ಮೇಲ್ಲ ನಿಯಂತರ ಣ 

ಹೇರಬೇಕಲಿವೇ; ಹಾಗಾಗಿ, ಈ ವಯ ವಸಿೆ  ದೊಡಡ  ಅನಾಹುತವನ್ನು  ಸೃಷಿ್ಠ  ಮಾಡುತು ದ್. 

ಸಕಾವರ ರಾಜಯ  ಲ್ಲಕಕ ಪ್ತರ ಗಳ ಇಲ್ಕಖೆಯೆಂದ ಗಾರ ಮಿೀಣಾಭಿವೃದಿ್ಧ  ಮತ್ತು  ಪಂಚಾಯತ್ 

ರಾಜ್ ಇಲ್ಕಖೆ ಅಥವಾ ನಗರಾಭಿವೃದಿ್ಧ  ಇಲ್ಕಖೆಗೆ ಕಡುವಂತಹ ವಯ ವಸಿೆಯ ಪ್ರ ಯತು  

ಇದ್ಯಲಿ  ಅದ್ದ ಕೂಡದ್ದ. ಸವವತಃ ಕೂಡದ್ದ. ಎಲಿ್ಕ  ದೃಷ್ಠಟ ಯೆಂದ ಅದ್ದ ಕೂಡದ್ದ. 

ಅವರು ಮಾಡುವ ಖಚಿವಗೆ ಅವರೇ ನಿಯಂತರ ಣ ಮಾಡಿಕಳುು ವುದ್ದ ಮತ್ತು  ಅದಕೆಕ  ಅವರೇ 

ಹಣೆಗಾರಿಕೆ ಎೆಂದರೆ ಏನಥವ? ರಾಜಯ  ಲ್ಲಕಕ ಪ್ತರ ಗಳ ಇಲ್ಕಖೆಗಳ ಇರುವಂಥದ್ದು  ಏತಕೆಕ ? 

ಹಾಗಾಗಿ, ರಾಜಯ  ಲ್ಲಕಕ ಪ್ತರ  ಇಲ್ಕಖೆ ಇದ್ ಎೆಂಬ ಆ ಒೆಂದ್ದ ಭಯಕಾಕ ಗಿ ಈ ಎಲಿ್ಕ  ಇಲ್ಕಖೆಗಳು 

ಶ್ಸಿು ನಿೆಂದ ನಡೆಯುತಿು ವ.  
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ಇರ್ತಿು ನ ದ್ಧವಸ ನಾವೇನಾದರೂ ಈ ವಿಧೇಯಕವನ್ನು  ಒಪಿಪ ಕೆಂಡರೆ there will be 

no asker and no teller.  ಅವರು ಮಾಡಿದ್ು ೀ ಆಗುತು ದ್. ದಯಮಾಡಿ, ಸಕಾವರ ಈ 

ವಿಧೇಯಕದ ಮೇಲನ ತಿದ್ದು ಪ್ಡಿಯನ್ನು  Joint Select Committee ಗೆ ಕಡುತು ದೊೀ 

ಕಡಲ. ಅದನ್ನು  ಅವರು ಪ್ರಮಾಶೆವ ಮಾಡಲ, ಸಾಧಕ-ಬಾಧಕಗಳನ್ನು  ನೀಡಲ. 

ಒೆಂದ್ದ ವೇಳೆ ಈ ವಿಧೇಯಕವನ್ನು  ಒಪಿಪ ಕಳುು ವುದ್ದ ಬೇರೆ ವಿಚಾರ. ಆದರೆ, ಸಕಾವರ ಈ 

ವಿಚಾರವನ್ನು  ಗಂಭಿೀರವಾಗಿ ಯೀಚ್ನೆ ಮಾಡಲ. ಶ್ರ ೀ ಹೆಚ್್.ಕೆ. ಪಾಟೀಲ್ರಂತಹ ಹಿರಿಯ 

ಸಚಿವರಿೆಂದಲೇ ಸದರಿ ಇಲ್ಕಖೆಯಲಿ  ನಡೆದಂತಹ ಅವಯ ವಹಾರವನ್ನು  ನಿಯಂತಿರ ಸುವುದಕೆಕ  

ಮತ್ತು  ಆ ಹಣವನ್ನು  ವಾಪ್ಸುಸ  ಪ್ಡೆಯುವುದಕೆಕ  ಆಗಿರುವುದ್ಧಲಿ . ಏಕೆೆಂದರೆ, ಆ 

ಸಂದಭವದಲಿ  ಕುಡಿಯುವ ನಿೀರಿನ ಯೀಜನೆಯಲಿ  ಯಾರ ಯಾರದೊು ೀ ಅಕೆಂಟ್ಗೆ 

ನೂರಾರು ಕೀಟ ರೂಪಾಯ ಹಣ ಹೀಗಿರುತು ದ್. ಅದ್ದ ಕವಲ 10 ಅಥವಾ 20 ಕೀಟ 

ರೂಪಾಯ ಹಣ ಅಲಿ . ಆದರೆ, ಸಕಾವರ ಇರ್ತಿು ನ ದ್ಧವಸ ಹಳೆಯ ವಯ ವಸಿೆ ಗೆ ಮುನ್ನು ಡಿ 

ಹಾಡುತಿು ರುವ ಅಥವ ಏನ್ನ ಮತ್ತು  ಇದರ ಪ್ರಿಣಾಮ ಏನ್ನ? ದಯಮಾಡಿ, ಸಕಾವರ ಈ 

ಕುರಿತ್ತ ಪ್ಯಾವಲ್ಗೀಚ್ನೆ ಮಾಡಬೇಕೆೆಂದ್ದ ತಮೆ  ಮೂಲಕ ಸಕಾವರಕೆಕ  ಮನವಿ 

ಮಾಡುತ್ು ೀನೆ.  

ಶಿರ ೋ ಕವಟಗಮಠ ಮಹಾೊಂತೇಶ ಮಲಿ್ಲಕಾಜುಾನ(ಸಕಾಾರಿ ಮಖಾ  ಸಚೇತ್ಕರು):- 

ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಈ ದ್ಧನ ಚ್ರ್ಚವಗೆ ತಂದ್ಧರುವಂತಹ ವಿಧೇಯಕ ಆಡಿಟ್ ಅನ್ನು  

ಮಾಡುತಿು ಲಿ , ಆಡಿಟ್ ಅನ್ನು  ಕಸಿದ್ದಕಳುು ತಿು ದಾು ರೆೆಂಬ ಭಾವನೆಯೆಂದ ಅನೇಕ ಮಾನಯ  

ಸದಸಯ ರು ಮಾತನಾಡಿದಾು ರೆ. ಆದರೆ, ನನಗಿರುವ ಸಾ ಲಪ  ಮಾಹಿತಿಯ ಹಿನೆು ಲ್ಲಯಲಿ  ನಾನ್ನ 

ಹೇಳುವುದೇನೆೆಂದರೆ, ಕೆಂದರ  ಮತ್ತು  ರಾಜಯ  ಸಕಾವರಗಳ ಅನ್ನದಾನಗಳು ನೇರವಾಗಿ ಸಿ ಳಿೀಯ 

ಸಂಸಿೆ ಗಳಿಗೆ ಹೀಗಬೇಕೆನ್ನು ವುದ್ದ ಸಕಾವರದ ಮೂಲ ಉದ್ು ೀಶವಾಗಿರುತು ದ್. ಯಾವುದೇ 

ಪ್ರಿಸಿಿ ತಿಯಲಿ  ಆಡಿಟ್ ಅನ್ನು  ರದ್ದು  ಮಾಡಿ ಈ ವಿಧೇಯಕವನ್ನು  ತಿದ್ದು ಪ್ಡಿಗೆ 

ತಂದ್ಧರುವುದ್ಧಲಿ .  ಸೆಕ್ಷನ್ 8 ರಂತ್ ಆಡಿಟ್ ಅನ್ನು  ರಾಜಯ  ಲ್ಲಕಕ ಪ್ತರ  ಇಲ್ಕಖೆಯೇ ಮಾಡಲದ್.  

Definitely, there will be an audit.  But the grants have to go down the line.  ಅದ್ದ 

ಗಾರ ಮಿೀಣಾಭಿವೃದಿ್ಧ  ಮತ್ತು  ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲ್ಕಖೆ ಇರಬಹುದ್ದ ಅಥವಾ 

ನಗರಾಭಿವೃದಿ್ಧ  ಇಲ್ಕಖೆ ಇರಬಹುದ್ದ, ಆ ಇಲ್ಕಖೆಗಳಿಗೆ ಖಚ್ಚವ ಮಾಡುವುದಕೆಕ  ಮತ್ತು  

ಸಕಾವರ ಕೆಂದರ  ಮತ್ತು  ರಾಜಯ ದ ಯೀಜನೆಗಳನ್ನು  ಪ್ರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಅನ್ನಷಿ್ಟನ 

ಮಾಡುವುದಕೆಕ  ಈ ಕಾನೂನಿನಲಿ  ಸಾ ಲಪ  ತಿದ್ದು ಪ್ಡಿಯನ್ನು  ತರಲ್ಕಗುತು ದ್ಯೇ ಹರೆತ್ತ, 

ಎಲಿ್ಕ  ಇಲ್ಕಖೆಗಳಿಗೆ ’without monitoring, without auditing, the government is going 
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to spend the money, who is going್ to್ audit’್ಅನ್ನು ವ ಪ್ರ ಶೆು ಯನ್ನು  ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರು 

ಉದು ವ ಮಾಡಿದಾು ರೆ, ಆ ಪ್ರ ಶೆು  ಇಲಿ  ಉದು ವವಾಗುವುದ್ಧಲಿ . ಸೆಕ್ಷನ್ 8 ರಂತ್, 

ಸಂಪೂಣವವಾಗಿರತಕಕ ೆಂತಹ ಆಡಿಟ್ ಅನ್ನು  ರಾಜಯ  ಲ್ಲಕಕ  ಪ್ತರ  ಇಲ್ಕಖೆ ಮುೆಂದ್ದವರೆಸುತು ದ್. 

ಇದನ್ನು  ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರು ಗಮನಿಸಬೇಕೆೆಂಬ ವಿನಂತಿಯನ್ನು  ನಾನ್ನ ಮಾಡುತ್ು ೀನೆ. 

ಶಿರ ೋ ಕೆ.ಎ. ತ್ರಪ್ಪ ೋಸಾವ ರ್ಮ(ರ್ನಮನಿದೇಾಶನ ಹೊೊಂದಿದವರು):- ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಆದರೆ, ನಿಗಾ ವಹಿಸುವವರು ಯಾರು? ಅದನ್ನು  ಸಾ ತಂತರ ವಾಗಿ 

ನೀಡುವವರು ಯಾರು?  

ಶಿರ ೋ ಕವಟಗಮಠ ಮಹಾೊಂತೇಶ ಮಲಿ್ಲಕಾಜುಾನ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, the 

same department will look after the issue.  

ಶಿರ ೋ ಕೆ.ಎ. ತ್ರಪ್ಪ ೋಸಾವ ರ್ಮ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಅದಕೆಕ  ಸಕಾವರದ ಹಂತದಲಿ  

ಯಾವ ವಯ ವಸಿೆ  ಇದ್?  

ಶಿರ ೋ ಕವಟಗಮಠ ಮಹಾೊಂತೇಶ ಮಲಿ್ಲಕಾಜುಾನ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, every 

department is there to look after those issues.  

ಶಿರ ೋ ಎನ . ಅಪ್ಯಪ ಜಿಗೌಡ(ಸಥ ಳಿೋಯ ಸಂಸ್ತಥ ಗಳ ಕಿೆೋತ್ರ ):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, 

ಕನಾವಟಕ ಸಿ ಳಿೀಯ ನಿಧಿ ಪಾರ ಧಿಕಾರಗಳ ಆಥ್ಲವಕ ಹಣೆಗಾರಿಕೆ(ತಿದ್ದು ಪ್ಡಿ) ವಿಧೇಯಕ, 

2021 ನ್ನು  ಮಂಡಿಸಿದಾು ರೆ. ಬಹುಶಃ ಆಥ್ಲವಕ ಇಲ್ಕಖೆಯಲಿ  ಅನೇಕ ವಷವಗಳಿೆಂದ ಒಬಬ ರೇ 

ಅಪ್ರ ಮುಖಯ  ಕಾಯವದಶ್ವಗಳು ಇದಾು ರೆ. ಅವರ ನೇತೃತಾ ದಲಿ  ಇಡಿೀ ಕನಾವಟಕ ರಾಜಯ ದ 

ಆಯವಯ ಯ ಮಂಡನೆಯಾಗುತಾು  ಬರುತಿು ದ್. ಆಗಲೇ ಮಾನಯ  ಪಿ.ಆರ್್. ರಮೇಶ್ರವರು, 

ಮಾನಯ  ಕೆ.ಟ. ಶ್ರ ೀಕಂಠೇಗೌಡರು ಮತ್ತು  ಮಾನಯ  ಕೆ.ಎ. ತಿಪ್ಪ ೀಸಾಾ ಮಿಯವರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ, 

ಈ ಹಿೆಂದ್ ಇದು ೆಂತಹ ಕಾನೂನನ್ನು  ತ್ಗೆದ್ದಹಾಕ್ ಪ್ಯಾವಯವಾಗಿ ಸಕಾವರ ಯಾವ ಕರ ಮ 

ತ್ಗೆದ್ದಕಳು ಲ್ಕಗಿದ್ ಎೆಂಬ ಬಗೆಗ  ಸಪ ಷಟ ವಾಗಿ ಹೇಳಿರುವುದ್ಧಲಿ .  

ಈಗಾಗಲೇ ಗಾರ ಮಿೀಣಾಭಿವೃದಿ್ಧ  ಮತ್ತು  ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲ್ಕಖೆಯಲಿ  2010-11 

ರ ಅವಧಿಯಲಿ  ಸುಮಾರು 600 ಕೀಟ ರೂಪಾಯ ಹಣವನ್ನು  ಆ ಸಂದಭವದಲಿ  

ಇದು ೆಂತಹ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಕಾವರದ್ಧೆಂದ ನಿಗದ್ಧಯಾಗಿರುವಂತಹ ಬಾಯ ೆಂಕು ಬಿಟುಟ , ಇತರೆ 

ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬಾಯ ೆಂಕುಗಳಲಿ  ಎಫ್.ಡಿ. ಮಾಡಿರುತಾು ರೆ. ಅದರ ಕಮವಕಾೆಂಡ ನಮಗೆ ಈಗಲ್ಲ 

ಅಥವವಾಗಿರುವುದ್ಧಲಿ . ಅದರ ಜೊತ್ಗೆ, ಕುಡಿಯುವ ನಿೀರಿನ ಯೀಜನೆಗಾಗಿ ಕೆಂದರ  ಸಕಾವರ 
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ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಹಣದ ಅವಯ ವಹಾರದ ಬಗೆಗ  ಈ ಹಿೆಂದ್ ಸದನ ಸಮಿತಿ ರಚ್ನೆ 

ಮಾಡಿ, ಆ ಸಮಿತಿಗೆ ಶ್ರ ೀ ರಘುನಾಥ್ ರಾವ್ ಮಲ್ಕಕಪೂರೆಯವರು ಅಧಯ ಕ್ಷರಾಗಿದ್ದು , ಉಪ್ 

ಸಭಾಪ್ತಿಯವರಾದ ತಾವು, ಶ್ರ ೀ ಕೆ.ಟ. ಶ್ರ ೀಕಂಠೇಗೌಡರು ಮತ್ತು  ನಾನ್ನ ಸದರಿ ಸಮಿತಿಯಲಿ  

ಸದಸಯ ರಾಗಿದ್ು ೀವ. ಆ ಸಮಿತಿಯಲಿಯೂ ಕೂಡ ಪ್ರ ತಿಯೆಂದ್ದ ವಿಷಯಗಳ ಬಗೆಗ  ಚ್ರ್ಚವ 

ಮಾಡಿದ್ದು , ನಮಗೆ ಇದ್ದವರೆವಿಗೂ ಸಹ ಅಥವವಾಗಿರುವುದ್ಧಲಿ . ಪ್ರ ತಿಯೆಂದ್ದ ಬಾರಿ 

ನಡೆದಂತಹ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಗೆ ಒಬೊಬ ಬಬ  ಅದ್ಧಕಾರಿಗಳು ಒೆಂದೊೆಂದ್ದ ರಿೀತಿಯ ಉತು ರಗಳನ್ನು  

ಕಡುತಿು ದಾು ರೆ. ಅೆಂತಹ ಪ್ರಿಸಿಿ ತಿ ನಮೆ ಲಿ  ಇರಬೇಕಾದರೆ ಈ ರಿೀತಿಯ ತಿದ್ದು ಪ್ಡಿಗಳು 

ತರುವುದರಿೆಂದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರ ಯೀಜನವಿಲಿ .  

ಜೊತ್ಗೆ, ಗಾರ ಮಿೀಣಾಭಿವೃದಿ್ಧ  ಮತ್ತು  ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲ್ಕಖೆಯಲಿ  

ಪ್ರ ತಿಯೆಂದ್ದ ಗಾರ ಮ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಒಬಬ  ಅಕೆಂಟಸ ್ ಕಿಕ್್ವ ಮತ್ತು  ಸೆಕೆರ ಟರಿ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು , 

ಅವರುಗಳನೆು ೀ ಅಲಿ  ನೇಮಕ ಮಾಡಿರುವುದ್ಧಲಿ . ಅೆಂತಹ ಪ್ರಿಸಿಿ ತಿಯಲಿ  ಈ ಕಾನೂನನ್ನು  

ಪ್ರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಮಾಡುವುದಕೆಕ  ಅವಕಾಶವಿದ್ಯೇ ಮತ್ತು  ಅದ್ದ ಸಾಧಯ ವಿದ್ಯೇ? 

ಆದರೆ, ಈ ವಿಧೇಯಕದಲಿ  ತಂದ್ಧರುವ ತಿದ್ದು ಪ್ಡಿಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 6 ನಲಿ ,  

“The್ State್ Accounts್ Department್ shall್ enforce್ compliance್ with್

the್provisions್of್this್Act್and್the್rules್made್thereunder” 

ಎೆಂದ್ದ ಏನಿದ್, ಅದ್ದ ಒೆಂದನ್ನು  ತ್ಗೆಯಲ್ಕಗಿದ್. ಅದರ ಬದಲ್ಕಗಿ, ರಾಜಯ  ಲ್ಲಕಕ ಪ್ತರ  

ಇಲ್ಕಖೆಯ ಬದಲ್ಕಗಿ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಂಸಿೆ ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್, 

ಗಾರ ಮಿೀಣಾಭಿವೃದ್ಧು  ಮತ್ತು  ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲ್ಕಖೆಯ ಹಾಗೂ ಸಿ ಳಿೀಯ ಸಂಸಿೆ ಗಳಿಗೆ 

ಸಂಸಿೆ ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧು  ಇಲ್ಕಖೆ ಎೆಂದ್ದ ಸೇರಿಸಲ್ಕಗಿದ್. ಆದರೆ, ಪ್ರ ಸುು ತ 

ಇರುವಂತಹ ಕಾನೂನಿನಿೆಂದ ಯಾವ ಅನಾನ್ನಕೂಲ ಇದ್ ಮತ್ತು  ಹಸ ಕಾನೂನನ್ನು  

ಮಾಡುವುದರಿೆಂದ ಏನ್ನ ಅನ್ನಕೂಲ ಇದ್ ಎನ್ನು ವುದನ್ನು  ಈ ವಿಧೇಯಕವನ್ನು  ಯಾರು 

ಮಂಡನೆ ಮಾಡುತಿು ದಾು ರೆ ಅವರು ಸವಿಸಾು ರವಾಗಿ ಸದನಕೆಕ  ಹೇಳಿದರೆ ಅಥವ ಬರುತು ದ್ 

ಎೆಂದ್ದ ನಾನ್ನ ಹೇಳುತ್ು ೀನೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಈಗಾಗಲೇ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಲ್ಕಖೆಗಳಲಿ  ಹಣಕಾಸಿನ 

ಅವಯ ವಹಾರ ಯಾವಾಯ ವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮಟಟ ದಲಿ  ಆಗುತಿು ದ್ ಎನ್ನು ವುದನ್ನು  ನಾವಲಿರೂ 

ಗಮನಿಸಿದ್ು ೀವ. ಈ ರಿೀತಿಯ ಅವಯ ವಹಾರ ಹೆಚ್ಚಚ  ಆಗದಂತ್ ನಿಯಂತಿರ ಸುವುದಕೆಕ  ಈ ಹಿೆಂದ್ 

ಯಾವ ಕಾನೂನ್ನ ಇತ್ತು , ಈಗ ಯಾವ ಕಾನೂನ್ನ ಮಾಡುವುದರಿೆಂದ ಅನ್ನಕೂಲ ಇದ್ 

ಎೆಂಬ್ಬದನ್ನು  ಈ ಸದನಕೆಕ  ಹೇಳಬೇಕು.  
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ಉಪ ಸಭಾಪತ್ರಯವರು:- ಮಾನಯ  ಮುಖಯ ಮಂತಿರ ಗಳ ಪ್ರವಾಗಿ ಮಾನಯ  

ಸಭಾನಾಯಕರು ಮಾತನಾಡಬೇಕು.  

ಶಿರ ೋ ಎರ್ .ಆರ . ಪ್ಯಟ್ಟೋಲ (ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರು):- ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಈ ವಿಧೇಯಕಕೆಕ  ಸಂಬಂಧಪ್ಟಟ  ಮಂತಿರ ಗಳಿೆಂದ ವಿವರಣೆ ಪ್ಡೆಯದೇ 

ಚ್ರ್ಚವ ಪಾರ ರಂಭವಾಗಿರುತು ದ್ಯೇ? ಇದನ್ನು  ತಾವು ನೀಟಸ್ ಮಾಡಿದ್ಧು ೀರೀ ಅಥವಾ 

ಇಲಿರ್ೀ? 

ಶಿರ ೋ ಕೋಟ ಶಿರ ೋನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, 

ವಿಧೇಯಕಕೆಕ  ಸಂಬಂಧಪ್ಟಟ ೆಂತ್ ವಿವರಣೆ ನಿೀಡಲ್ಕಗಿದ್.  

ಶಿರ ೋ ಎರ್ .ಆರ . ಪ್ಯಟ್ಟೋಲ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಯಾವ ವಿವರಣೆ 

ನಿೀಡಿದಾು ರೆ?  

(ಗೊಂದಲ) 

ಶಿರ ೋ ಕೆ.ಟ್ಟ. ಶಿರ ೋಕಂಠೇಗೌಡ(ಪದವಿೋಧರರ ಕಿೆೋತ್ರ ):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಇದ್ದ 

ಬಹಳ ಮಹತಾ ಪೂಣವವಾದ ವಿಧೇಯಕವಾಗಿದ್ದು , ಸಂಬಂಧಪ್ಟಟ  ಮಂತಿರ ಗಳು ಸದನದಲಿ  

ಹಾಜರಿರುವುದ್ಧಲಿವೆಂದರೆ ಏನಥವ? 

(ಗೊಂದಲ) 

ಶಿರ ೋ ಎರ್ .ಆರ . ಪ್ಯಟ್ಟೋಲ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಕವಲ ವಿಧೇಯಕ ಮಂಡನೆ 

ಮಾಡಿದಾು ರಷ್ಮಟ ೀ.  

(ಗೊಂದಲ) 

ಶಿರ ೋ ಎನ . ಅಪ್ಯಪ ಜಿಗೌಡ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಇದ್ದ ಬಹಳ ಕೆಟಟ  

ಸಂಪ್ರ ದಾಯವಾಗುತಿು ದ್.  

(ಗೊಂದಲ) 

ಶಿರ ೋ ಕೋಟ ಶಿರ ೋನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಈ ವಿಧೇಯಕದಲಿ  

ತಿದ್ದು ಪ್ಡಿಯನ್ನು  ಯಾವ ಉದ್ು ೀಶಕಾಕ ಗಿ ತರಲ್ಕಗಿದ್ ಎೆಂಬ ಬಗೆಗ  ಮಂಡನೆ ಮಾಡಿದ್ು ೀವ. 
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ಶಿರ ೋ ಎರ್ .ಆರ . ಪ್ಯಟ್ಟೋಲ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಈ ತಿದ್ದು ಪ್ಡಿಯನ್ನು  

ತರುವುದಕೆಕ  ಏನ್ನ ಕಾರಣ? ಅದರ ಅವಶಯ ಕತ್ ಏನಿದ್?  

(ಗೊಂದಲ) 

ಉಪ ಸಭಾಪತ್ರಯವರು:- ಮಾನಯ  ಮುಖಯ ಮಂತಿರ ಗಳ ಪ್ರವಾಗಿ ಸಭಾನಾಯಕರು 

ಇದಾು ರೆ.  

ಶಿರ ೋ ಎರ್ .ಆರ . ಪ್ಯಟ್ಟೋಲ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನಯ  ಮುಖಯ ಮಂತಿರ ಗಳ 

ಪ್ರವಾಗಿ ಸಭಾನಾಯಕರೇ ಇರಲ. ಅದಕೆಕ  ನಮೆ  ಅಭಯ ೆಂತರವೇನ್ನ ಇಲಿ .  

(ಗೊಂದಲ) 

ಶಿರ ೋ ಕೋಟ ಶಿರ ೋನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಈ ವಿಧೇಯಕದ 

ಮೇಲ್ಲ ಚ್ರ್ಚವ ನಡೆಯಲ. ಚ್ರ್ಚವ ಮುಕಾು ಯವಾದ ನಂತರ ಸಕಾವರ ಅದಕೆಕ  ಉತು ರ 

ಕಡುತು ದ್.  

(ಗೊಂದಲ) 

ಶಿರ ೋ ಎನ . ಅಪ್ಯಪ ಜಿಗೌಡ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಕನಿಷಿ  ಪ್ಕ್ಷ ಕಾನೂನ್ನ ಮತ್ತು  

ಸಂಸದ್ಧೀಯ ವಯ ವಹಾರಗಳ ಸಚಿವರಾದರೂ ಈ ಸದನದಲಿ  ಹಾಜರಿರಬೇಕಲಿವೇ?  

(ಗೊಂದಲ) 

ಶಿರ ೋ ಕೆ.ಎ. ತ್ರಪ್ಪ ೋಸಾವ ರ್ಮ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಈ ವಿಧೇಯಕ ಮಂಡನೆ 

ಮಾಡುವಾಗ ಮಾನಯ  ಮುಖಯ ಮಂತಿರ ಗಳು ಇಲಿದೇ ಇದು ರೂ ಸಹ ಸಂಬಂಧಪ್ಟಟ  

ಸಚಿವರಾದರೂ ಸಹ ಈ ಸದನದಲಿ  ಹಾಜರಿರಬೇಕಲಿವೇ?  

(ಗೊಂದಲ) 

ಶಿರ ೋ ಎರ್ .ಆರ . ಪ್ಯಟ್ಟೋಲ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಈಗ ಈ ತಿದ್ದು ಪ್ಡಿ 

ವಿಧೇಯಕ ತರುವ ಅವಶಯ ಕತ್ ಏನಿತ್ತು ?  

(ಗೊಂದಲ) 
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ಶಿರ ೋ ಕೋಟ ಶಿರ ೋನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಈ ವಿಧೇಯಕವನ್ನು  

ತರುವಂತಹ ಅವಶಯ ಕತ್ ಮತ್ತು  ಅಗತಯ ತ್ ಬಗೆಗ  ನಾನ್ನ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ು ೀನೆ. ಪ್ರ ಸುು ತ 

ವಿಧೇಯಕದ ಬಗೆಗ  ಚ್ರ್ಚವಯಾಗುತಿು ದ್ದು , ಚ್ರ್ಚವ ಮುಕಾು ಯವಾದ ನಂತರ ಸಕಾವರ ಅದಕೆಕ  

ಉತು ರ ಕಡುತು ದ್.  

ಶಿರ ೋ ಕೆ.ಟ್ಟ. ಶಿರ ೋಕಂಠೇಗೌಡ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, it is not good.  

ಶಿರ ೋ ಎರ್ .ಆರ . ಪ್ಯಟ್ಟೋಲ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಚ್ರ್ಚವ ಮುಕಾು ಯವಾದ 

ನಂತರ ಉತು ರ ಕಡುವುದ್ದ ಬೇರೆ. ಆದರೆ, ಸಂಬಂಧಪ್ಟಟ  ಮಂತಿರ ಗಳು ವಿಧೇಯಕದ ಬಗೆಗ  

ಮದಲು ವಿವರಣೆ ನಿೀಡಲ?  

ಶಿರ ೋ ಕೋಟ ಶಿರ ೋನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, 

ವಿಧೇಯಕ ಬಗೆಗ  ಈಗಾಗಲೇ ವಿವರಣೆ ನಿೀಡಲ್ಕಗಿದ್.  

ಶಿರ ೋ ಎರ್ .ಆರ . ಪ್ಯಟ್ಟೋಲ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಯಾವ ವಿವರಣೆ 

ನಿೀಡಿದಾು ರೀ ಅದ್ದ ನಮಗೆ ತಿಳಿದ್ಧರುವುದ್ಧಲಿ . ನಾನ್ನ ನನು  ಸಿಾನದಲಿಯೇ ಕುಳಿತಿರುತ್ು ೀನೆ.  

ಉಪ ಸಭಾಪತ್ರಯವರು:- ಮಾನಯ  ವಿರೀಧ ಪ್ಕ್ಷದ ನಾಯಕರೇ, ಮದಲು 

ವಿಧೇಯಕದ ಮೇಲ್ಲ ಚ್ರ್ಚವಯಾಗಲ. ನಂತರ ಅದರ ವಿವರಣೆಯನ್ನು  ಕಳೀಣ. ಈಗ ಡಾ: 

ತೇಜಸಿಾ ನಿ ಗೌಡರವರೇ ತಾವು ಮಾತನಾಡಿ.  

ಶಿರ ೋ ಎರ್ .ಆರ . ಪ್ಯಟ್ಟೋಲ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಈ ವಿಧೇಯಕದ ಮೇಲ್ಲ 

ನಾನ್ನ ಒೆಂದ್ರಡು ನಿಮಿಷ ಮಾತನಾಡುತ್ು ೀನೆ.  

ಶಿರ ೋ ಕೋಟ ಶಿರ ೋನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಈ ವಿಧೇಯಕದ 

ಮೇಲ್ಲ ಮದಲು ಚ್ರ್ಚವಯಾಗಲ. ನಂತರ, ಮಾನಯ  ಪ್ರ ತಿಪ್ಕ್ಷದವರು ಕಳಿರುವಂತಹ ಎಲಿ್ಕ  

ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಉತು ರ ಕಡುವುದ್ದ ಸಕಾವರದ ಜವಾಬಾು ರಿ. ಅದರಂತ್, ನಾವು ಉತು ರ 

ಕಡೀಣ.  

ಶಿರ ೋ ಎರ್.ಆರ. ಪ್ಯಟ್ಟೋಲ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಆಯತ್ತ. ನಂತರ ಉತು ರ 

ಕಡಲ. ಅನೇಕ ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರು ಈ ವಿಧೇಯಕಕೆಕ  ತಿದ್ದು ಪ್ಡಿ ತರುವಂತಹ ಅವಶಯ ಕತ್ 

ಏನಿದ್ ಎನ್ನು ವುದರ ಬಗೆಗ  ಬಹಳಷ್ಟಟ  ಚ್ರ್ಚವ ಮಾಡಿದಾು ರೆ. ಮಾನಯ  ಶ್ರ ೀ ಹೆಚ್್.ಕೆ. 

ಪಾಟೀಲ್ರವರು ಗಾರ ಮಿೀಣಾಭಿವೃದಿ್ಧ  ಮತ್ತು  ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಚಿವರಾಗಿದು ೆಂತಹ 
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ಸಂದಭವದಲಿ  ಇಲ್ಕಖೆಗೆ ಬಂದಂತಹ ಅನ್ನದಾನ ಅನೇಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಯಾವಾಯ ವುದೊೀ 

ಬಾಯ ೆಂಕುಗಳು ಅೆಂದರೆ, ಆ ಬಾಯ ೆಂಕುಗಳ ಜೊತ್ ಅವರು ಹೆಂದಾಣಿಕೆ 

ಮಾಡಿಕೆಂಡಿದಾು ರೀ ಅಥವಾ ಅಲಿೆಂದ ಅವರಿಗೆ ಕಮಿೀಷನ್ ಇರುತು ದ್ಯೀ ಅದ್ದ ನನಗೆ 

ಅಥವವಾಗುವುದ್ಧಲಿ . ಆದರೆ, ಸಾವಿರಾರು ಕೀಟ ರೂಪಾಯ ಹಣವನ್ನು  ಒಬೊಬ ಬಬ  

ಅಧಿಕಾರಿ ಒೆಂದೊೆಂದ್ದ ಬಾಯ ೆಂಕ್್ನಲಿ  ಎಫ್.ಡಿ. ಇಟಟ ದಾು ರೆ. ಯಾವ ಅಧಿಕಾರಿ, ಯಾವ 

ಬಾಯ ೆಂಕ್ನಲಿ , ಎಷ್ಟಟ  ಹಣ ಎಫ್.ಡಿ. ಇಟಟ ದಾು ರೆ ಎೆಂಬ ಬಗೆಗ  ಅೆಂಕ್-ಅೆಂಶಗಳು ಸಹ ನಮಗೆ 

ಸಿಕ್ಕ ರುವುದ್ಧಲಿ .  

(ಮುೆಂದ್ದ…) 

(856) 21-09-2021 YL-RN 1.30    (ಉಪ ಸಭಾಪತ್ರಯವರ ಉಪಸಿಥ ತ್ರ) 

ಶಿರ ೋ ಎರ್.ಆರ.ಪ್ಯಟ್ಟೋಲ (ಮೊಂದ್ದ):-  

ಆ ಸಂದಭವದಲಿ  ಕೆಂಟರ್್ ರ್ಚಕ್್ ಇದು  ಹಾಗೆ.  ಪ್ತಾರ ಗಾರ ಇಲ್ಕಖೆ,  CAG ಏತಕೆಕ  ಇರಬೇಕು?  

ಇದ್ದ ಸಾವವಜನಿಕರ ಹಣವಾಗಿದ್ದು , ಸಾವವಜನಿಕರು ಬ್ವರು ಸುರಿಸಿ ದ್ದಡಿದ ಹಣವನ್ನು  

ತ್ರಿಗೆ ರೂಪ್ದಲಿ  ಪಾವತಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ರಾಜಯ ದ ಬೊಕಕ ಸಕೆಕ  ಈ ಹಣವು 

ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲ್ಕಖೆ, ನಗರಾಭಿವೃದಿ್ಧ  ಇಲ್ಕಖೆಗೆ ಬರುತು ದ್.   ರಾಜಯ  ಪ್ತಾರ ಗಾರ 

ಇಲ್ಕಖೆ ಹಾಗೂ ಅಕೆಂಟೆೆಂಟ್ ಜನರಲ್ರವರ ಹದ್ಧು ನ ಕಣುಣ  ಆ ಎರಡೂ ಇಲ್ಕಖೆಗಳ 

ಮೇಲ್ಲ ಇದು ರೆ ಒಳೆು ಯದ್ದ.   ಆಡಿಟ ಎೆಂದರೆ, watchdog ಇದು  ಹಾಗೆ.  ನಮೆ  ಮನೆಗಳಲಿ  

ಸಾಕುವಂಥ ನಾಯ ಯಾವ ರಿೀತಿ ಮನೆಯನ್ನು  ಕಾಯುತು ದ್ಯೀ, ಆ ರಿೀತಿ ಆ ಹಣವನ್ನು  

ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸವಾಗಬೇಕು.  Custodian ಸಕಾವರದಾು ಗಿರಬಹುದ್ದ.  ಆದರೆ, 

ಅದನ್ನು  ಕಾಯುವಂಥ ಕೆಲಸವಾಗಬೇಕಲಿವೇ? ಯಾವುದೇ ಅವಯ ವಹಾರ ನಡೆಯದಂತ್ 

ನೀಡಿಕಳು ಬೇಕಲಿವೇ?  ಈ ರಿೀತಿ ವಿಧೇಯಕವನ್ನು  ಏಕಾಏಕ್ಯಾಗಿ ತಿದ್ದು ಪ್ಡಿ 

ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಸಕಾವರದ ತಲ್ಲಗೆ ಏತಕೆಕ  ಬಂತ್ತ ಎೆಂಬ್ಬದ್ದ ಗತಾು ಗುತಿು ಲಿ .  ಈ 

ರಿೀತಿಯಾಗಿ ವಿಧೇಯಕವನ್ನು  ತಿದ್ದು ಪ್ಡಿ ಮಾಡುವಂಥ ಅವಶಯ ಕತ್ ಏನಿತ್ತು ? ಸರಳಿೀಕರಣ 

ಮಾಡುವುದಕೆಕ  ತಂದ್ಧದಾು ರೆಯೇ, ಏತಕೆಕ  ಈ ವಿಧೇಯಕವನ್ನು  ತಿದ್ದು ಪ್ಡಿ ಮಾಡಿ 

ತಂದ್ಧದಾು ರೆ.  ಈಗಾಗಲೇ ಕೆಂಟರ್್ ರ್ಚಕ್್ ಇರುವುದನ್ನು  ಬೇಡ, ನೇರವಾಗಿ ವಯ ವಹಾರ 

ಮಾಡಲ ಎೆಂದ್ದ ತಿದ್ದು ಪ್ಡಿ ಮಾಡಿದಾು ರೆ. ಇದ್ದ ಯಾವ ರಿೀತಿ ಆಗಿದ್ ಎೆಂದರೆ, ಕಾನೂನಿನ 

ಕೈಗೆ ಕ್ೀಲ ಕೈ ಕಟಟ  ಹಾಗೆ ಆಗಿದ್ದು , ಪುನಃ ಅವರೇ ವಯ ವಹಾರವನ್ನು  

ನೀಡಿಕಳುು ವಂತಾಗಿದ್.  ಇಲ್ಕಖೆಗೆ ಬಂದ ಹಣದ ಮೇಲ್ಲ ಕೆಂಟರ್್ ರ್ಚಕ್್, ಹದ್ದು  ಬಸುು , 
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supervision, strict whistle ಇರುವುದನ್ನು  ಹರತ್ತಪ್ಡಿಸಿ, ಅವರೇ ನೀಡಿಕಳುು ವಂತ್ 

ಮಾಡಿದರೆ ಹೇಗೆ? ತಂದ್ ಮಗನ ಕೈಗೆ ಸುಮಾರು 10000 ರೂಪಾಯ ಹಣವನ್ನು  ನಿೀಡಿ, 

ನಂತರ ಮಗ ಖಚ್ಚವ ಮಾಡಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಮೇಲ್ಲ ತಂದ್ ಆ ಹಣದಲಿ  ಏನೇನ್ನ ಖಚ್ಚವ 

ಮಾಡಲ್ಕಗಿದ್ ಎೆಂದ್ದ ಕೆಂಟರ್್ ರ್ಚಕ್್ ಮಾಡುವ ಹಾಗೆ, ಈ ವಿಧೇಯಕದ ಮೇಲ್ಲಯು 

ಕೆಂಟರ್್ ರ್ಚಕ್್ ಇರಬೇಕಲಿವೇ? ಒೆಂದ್ದ ವೇಳೆ ತಂದ್ ಮಗನನ್ನು  ಕಳಲಲಿವೆಂದರೆ, ಮಗ 

ಇರಿ್ಚ  ಬಂದ ಹಾಗೆ ಖಚ್ಚವ ಮಾಡುತಾು ನೆ.  ಹಾಗೆಯೇ ಮುೆಂದ್ ಏನೇನೀ ಆಗುವ ಸಾಧಯ ತ್ 

ಬರುತು ದ್.  ಅದೇ ರಿೀತಿ ತ್ರಿಗೆ ರೂಪ್ದ ಮೂಲಕ ಬಂದ ಸಾವವಜನಿಕ ಹಣದ ಮೇಲ್ಲ ಎಷ್ಟಟ  

ಕಣುಣ  ಇಟಟ ರೂ ಕಡಿಮೆಯೇ.  ಹಾಗಾಗಿ ಮತು ಷ್ಟಟ  ಕಟುಟ ನಿಟುಟ  ಮಾಡುವುದಕೆಕ  

ಹೀಗಬೇಕು.  ಗಾರ ಮಿೀಣಾಭಿವೃದಿ್ಧ  ಮತ್ತು  ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲ್ಕಖೆ ಮತ್ತು  

ನಗರಾಭಿವೃದಿ್ಧ  ಇಲ್ಕಖೆ ಮೇಲ್ಲ ಇರುವಂಥ supervision, accountability ಏನಿದ್, ಆ 

Accountability ಯೇ ಇಲಿದಂತಾಗಿದ್.  Accountability ಯೇ ಬೇಡ, ಹೇಗೆ ಬೇಕಾದರೂ 

ವಯ ವಹಾರ ಮಾಡಬಹುದ್ೆಂಬ ಅಥವದ್ಧೆಂದ ಈ ವಿಧೇಯಕದಲಿ  ತಿದ್ದು ಪ್ಡಿ ಮಾಡಿದಾು ರೆ.  

ಅದಕಾಕ ಗಿ ಮಾನಯ  ಮುಖಯ ಮಂತಿರ ಗಳ ಮೂಲಕ ಸಭಾನಾಯಕರು ವಿಧೇಯಕವನ್ನು  

ಮಂಡಿಸಿದ್ದು , ಸಾ ಲಪ  ಸರಿಯಾಗಿ ವಿವರಣೆಯನ್ನು  ನಿೀಡಿದರೆ, ಗೌರವಾನಿಾ ತ ಸದಸಯ ರಲಿರುವ 

ಸಂಶಯಗಳನ್ನು  ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಿದಂತಾಗುತು ದ್.   

ಡಾ|| ತೇಜಸಿವ ನಿ ಗೌಡ(ವಿಧಾನಸಭಾ ಕಿೆೋತ್ರ ದಿೊಂದ ಚುರ್ನಯಿತ್ರಾದವರು):- 

ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ನನಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಕಲಪ ಸಿರುವುದಕೆಕ  

ಧನಯ ವಾದಗಳು.  ಕನಾವಟಕ ಸಿ ಳಿೀಯ ನಿಧಿ ಪಾರ ಧಿಕಾರಗಳ ಆಥ್ಲವಕ ಹಣೆಗಾರಿಕೆ 

(ತಿದ್ದು ಪ್ಡಿ) ವಿಧೇಯಕ, 2021 ವಿಧಾನಸಭೆಯೆಂದ ಸವಾವನ್ನಮತದ್ಧೆಂದ ಅೆಂಗಿೀಕಾರವಾಗಿ 

ಈ ಸದನದ ಅೆಂಗಿೀಕಾರಕಾಕ ಗಿ ತಂದ್ಧರುವಂಥ ಈ ವಿಧೇಯಕವನ್ನು  ನಾನ್ನ ಸಂಪೂಣವವಾಗಿ 

ಸಮಥ್ಲವಸುತ್ು ೀನೆ.  ಹಿರಿಯರು ಮತ್ತು  ವಿರೀಧ ಪ್ಕ್ಷದ ಕೆಲವು ಮುತಸ ದ್ಧು ಗಳು ಈ 

ವಿಧೇಯಕದ ಮೇಲ್ಲ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು  ಎತಿು ದಾು ರೆ.  ಸಕಾವರದ ಭಾಗವಾಗಿ ನಮೆ  

ಸಕಾವರವು ತಂದ್ಧರುವಂಥ ಈ ತಿದ್ದು ಪ್ಡಿ ವಿಧೇಯಕ ಏನಿದ್, ಇದರಲಿ  ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರ 

ಬಂದಾಗ ಲ್ಗೀಪ್ದೊೀಷವಾಗಲ, ದ್ದರುಪ್ಯೀಗವಾಗಲ, ಸಕಾವರದ ಬೊಕಕ ಸಕೆಕ  

ನಷಿವಾಗುವುದಾಗಲ ಹಾಗೂ ಸಾವವಜನಿಕರ ತ್ರಿಗೆ ಹಣ ಪ್ೀಲ್ಕಗಬಾರದ್ದ ಎನ್ನು ವಂಥ 

ವಿಚಾರವಾಗಿಯೇ ಆಡಳಿತ ಪ್ಕ್ಷದವರು ಮತ್ತು  ವಿರೀಧ ಪ್ಕ್ಷದವರು ಚ್ರ್ಚವ 

ಮಾಡುತಿು ರುವುದ್ದ.  ಆ ರಿೀತಿ ದ್ದರುಪ್ಯೀಗವಾಗುವುದಕೆಕ  ಯಾವುದೇ ಅವಕಾಶ 

ಇಲಿವೆಂದ್ದ ಹಾಗೂ ಅಧಿನಿಯಮದ ಪಾಲನೆಯ ಮೇಲಾ ಚಾರಣೆಯನ್ನು  ಮಾಡಲು ಎೆಂದ್ದ 
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ನೇರವಾಗಿ, ಈ ವಿಧೇಯಕವು ಸಪ ಷಟ ವಾಗಿ ತಿಳಿಸುತು ದ್.  ನಾವು ಇನ್ನು  ಯಾವ ಕಾಲದಲಿ  

ಇದ್ು ೀವ? ಪಂಚಾಯತ್ ಮತ್ತು  ಗಾರ ಮಿೀಣಾಭಿವೃದಿ್ಧ  ಎರಡು ಪ್ರ ಜಾಪ್ರ ಭುತಾ ದಲಿ  

ವಿಕೆಂದ್ಧರ ಕರಣ ಆಗಬೇಕೆೆಂದ್ದ ಹೇಳುತ್ು ೀವ.   ನಾನ್ನ ಇವತ್ತು  ಒೆಂದ್ದ ಅೆಂಶವನ್ನು  ಉಲಿ್ಲೀಖ 

ಮಾಡಲು ಬಯಸುತ್ು ೀನೆ. ಕಾೆಂಗೆರ ಸ್ ಪ್ಕ್ಷದವರು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ ಶ್ರ ೀ 

ರಾಜಿೀವ್ ಗಾೆಂಧಿಯವರ ಹೆಸರನ್ನು  ತ್ತೆಂಬಾ ಹೆಮೆೆಯೆಂದ ಹೇಳಿಕಳುು ತಾು ರೆ. 

ಅಧಿಕಾರವನ್ನು  ಕೆಂದ್ಧರ ೀಕೃತವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕ ಅಥವಾ ಈ ಸಕಾವರ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು  

ಕೆಳಮಟಟ ದವರೆಗೂ ವಿಕೆಂದ್ಧರ ೀಕರಣ ಮಾಡಬೇಕ? ಒಬಬ  ಉನು ತಾಧಿಕಾರಿಯೇ ಎಲಿ್ಕ  

ವಯ ವಹಾರವನ್ನು  ನೀಡುವಂಥ ಸಿಿ ತಿ ಉದು ವಿಸಬಾರದ್ದ.  ಕಾಲ-ಕಾಲಕೆಕ  ನಿಧಿ ಬಳಕೆ 

ಆಗಬೇಕು.  ಕೆಂದರ ದ ಯೀಜನೆಗೆ ಹೀಗುವಂಥ ನಿಧಿ, ನಮೆ  ಸಿ ಳಿೀಯ ಶ್ಲಸಕರಿಗೆ 

ಬರುವಂಥ ನಿಧಿಯು ಈ ಒೆಂದ್ದ ಆಡಳಿತ ಯಂತರ ದ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು  ಸುಲಲತವಾಗಿ 

ಮಾಡಲು ವೇಗವನ್ನು  ಕಲಪ ಸುವ ಉದ್ು ೀಶವನ್ನು  ಮಾತರ  ಈ ವಿಧೇಯಕ ಒಳಗೆಂಡಿದ್.  

ಹಾಗೆಯೇ ಬೇರೆ-ಬೇರೆ ಕಡೆಗಳಲಿ  ಇಡುವಂಥ ನಿಧಿಯನ್ನು  ನಿಯಂತರ ಣ ಮಾಡುವುದಕೆಕ  

ನಾವಾಗಲ, ವಿರೀಧ ಪ್ಕ್ಷದವರಾಗಲ ಸುಮೆ ನೆ ಕುಳಿತಿಲಿ .  ವಿರೀಧ ಪ್ಕ್ಷವು ಆಡಳಿತ 

ಪ್ಕ್ಷದಲಿದಾಗ ಮತ್ತು  ನಾವು ಆಡಳಿತ ಪ್ಕ್ಷದಲಿದ್ದು  ನಿಧಿಯನ್ನು  ನಿಯಂತರ ಣ ಮಾಡುವಂಥ 

ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ು ೀವ.  ಯಾವುದೇ ಪ್ಕ್ಷದ ಜನಪ್ರ ತಿನಿಧಿ ಸಾವವಜನಿಕರ ಹಣವನ್ನು  ವಯ ಯ 

ಮಾಡಲು ಬಿಡುವುದ್ಧಲಿ .  ಆ ರಿೀತಿಯಾಗಿ ಖತ್ಯಲಿ  ಜಮೆ ಮಾಡಿಟುಟ ಕಳುು ವುದ್ದ, ಬಡಿಡ  

ಬರುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವಂಥದನ್ನು  ಮಾಡಲ್ಕಗುತು ದ್.  ಬ್ಳಗೆಗ  ಮಾನಯ  

ಎನ.ರವಿಕುಮಾರ್್ರವರು ಆ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು  ಏತಕೆಕ  ಇಟುಟ ಕಳು ಲ್ಕಗಿದ್ ಎನ್ನು ವಂಥ 

ಪ್ರ ಶೆು ಯನ್ನು  ಕಳಿ, ಮಾನಯ  ಸಚಿವರಿೆಂದ ಉತು ರವನ್ನು  ಪ್ಡೆದ್ದಕಳು ಲ್ಕಗಿದ್.  ಆ ರಿೀತಿಯಾಗಿ 

ಸರಿಪ್ಡಿಸುವುದಕಾಕ ಗಿಯೇ ಈ ಸದನ ಇರುವುದ್ದ.  ಹಾಗೆಯೇ ಪ್ರಿಶ್ೀಲನಾ ವರದ್ಧಗೆ 

ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್, ಹಣದ ಉಪ್ಯೀಗ ಎಲಿಯವರೆಗೆ ಬಂದ್ಧದ್, ಏನಾಗಿದ್ ಎೆಂಬ್ಬದನ್ನು  

ಪ್ರಿಶ್ೀಲನೆ ಮಾಡಲು ಕೆಳ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಳವನ್ನು  ನಿೀಡುವಂಥ ಆಡಳಿತ ವಯ ವಸಿೆ  

ಮಾಡಲ್ಕಗಿದ್.  ಅವರಿಗೂ ಒೆಂದ್ಧಷ್ಟಟ  ಕೆಲಸ ನಿೀಡಿದಂತಾಗುತು ದ್.  ಕಾಯವದಶ್ವಯವರ 

ಮಟಟ ದಲಿಯೇ ವಯ ವಹಾರ ಮಾಡಿದರೆ ಆಡಳಿತಾತೆ ಕವಾಗಿ ರ್ಚನಾು ಗಿ ನಡೆಯುತಿು ದ್ 

ಎನ್ನು ವಂಥ ಸದ್ದದ್ು ೀಶವನ್ನು  ಬಿಟಟ ರೆ, ಯಾವುದೇ ರಿೀತಿಯ ಆಥ್ಲವಕ ದ್ದರುಪ್ಯೀಗ 

ಮಾಡಲು ಈ ತಿದ್ದು ಪ್ಡಿ ವಿಧೇಯಕದಲಿ  ಅವಕಾಶ ಇಲಿವೆಂದ್ದ ಹೇಳುತಾು , ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಈ 

ಒೆಂದ್ದ ಒಳೆು ಯ ವಿಧೇಯಕಕೆಕ  ಈ ಸದನದಲಿರುವ ಎಲಿರೂ ಸವಾವನ್ನಮತದ್ಧೆಂದ 
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ಅೆಂಗಿೀಕಾರವನ್ನು  ನಿೀಡಿದರೆ ಸತಸ ೆಂಪ್ರ ದಾಯವನ್ನು  ಪಾಲಸಿದಂತಾಗುತು ದ್ ಎೆಂದ್ದ 

ಹೇಳುತಾು , ಈ ವಿಧೇಯಕವನ್ನು  ಸಮಥ್ಲವಸಿಕಳುು ತ್ು ೀನೆ.   

ಶಿರ ೋ ಕೋಟ ಶಿರ ೋನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾರ್ನಯಕರು)(ಮಖಾ ಮಂತ್ರರ ಗಳ 

ಪರವಾಗ):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ,  ಕನಾವಟಕ ಸಿ ಳಿೀಯ ನಿಧಿ ಪಾರ ಧಿಕಾರಗಳ ಆಥ್ಲವಕ 

ಹಣೆಗಾರಿಕೆ ಅಧಿನಿಯಮ, 2003ರಲಿ  ತಂದ್ಧರುವಂಥ ಕಾಯ್ಕು ಗೆ ಒೆಂದ್ಧಷ್ಟಟ  ತಿದ್ದು ಪ್ಡಿ 

ಮಾಡಲ್ಕಗಿದ್.  ಇದರ ಮುಖಯ  ಉದ್ು ೀಶವೇನೆೆಂದರೆ, ನಗರ ಮತ್ತು  ಗಾರ ಮಿೀಣ ಪ್ರ ದೇಶಗಳ 

ಸಿ ಳಿೀಯ ಸಂಸಿೆ ಗಳಲಿ  ಆಡಳಿತ ಹಾಗೂ ಪಾರದಶವಕತ್ಯಲಿ  ಅನ್ನಷಿ್ಟನ ತರಬೇಕೆನ್ನು ವ 

ಉದ್ು ೀಶದ್ಧೆಂದಾಗಿ, ಆಥ್ಲವಕ ವಿಚಾರವನ್ನು  ಪ್ರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಮೇಲಾ ಚಾರಣೆ 

ಮಾಡಬೇಕೆನ್ನು ವ ಕಾರಣದ್ಧೆಂದಾಗಿ ಹಣಕಾಸಿನ ನಿವವಹಣೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಸಾಲಗಳನ್ನು  

ಪ್ಡೆಯುವವರು ಮಿತಿಯಲಿಯೇ ಸಾಲ ಪ್ಡೆಯಬೇಕೆನ್ನು ವ ಅರಿವು ಇರಬೇಕು, 

ಹಣಕಾಸನ್ನು  ಉತು ಮವಾಗಿ ನಿವವಹಣೆ ಮಾಡಬೇಕೆನ್ನು ವುದ್ದ ಈ ತಿದ್ದು ಪ್ಡಿ ವಿಧೇಯಕದ 

ಮುಖಯ  ಉದ್ು ೀಶ ಎನ್ನು ವಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನು  ಈಗಾಗಲೇ ಸದನದ ಗಮನಕೆಕ  ತರಲ್ಕಗಿದ್.   

ರಾಜಯ  ಲ್ಲಕಕ  ಪ್ತರ ಗಳ ಇಲ್ಕಖೆಯು ಅಧಿನಿಯಮದ ಜವಾಬಾು ರಿಯನ್ನು  ಹೆಂದ್ಧದ್ದು , 

ಅದನ್ನು  ಪ್ರ ಕರಣ ೬(೧) ಕೆಕ  ತಿದ್ದು ಪ್ಡಿ ತಂದ್ದ ’ರಾಜಯ  ಲ್ಲಕಕ ಪ್ತರ ಗಳ ಇಲ್ಕಖೆ ಬದಲ್ಕಗಿ ನಗರ 

ಸಿ ಳಿೀಯ ಸಂಸಿೆ ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ ನಗರಾಭಿವೃದಿ್ಧ  ಇಲ್ಕಖೆ ಹಾಗೂ ಗಾರ ಮಿೀಣ 

ಪ್ರ ದೇಶದಲಿ  ಗಾರ ಮಿೀಣ ಸಂಸಿೆ ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ ಗಾರ ಮಿೀಣಾಭಿವೃದಿ್ಧ  ಮತ್ತು  

ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲ್ಕಖೆ’ ಎೆಂಬ ಪ್ದಗಳನ್ನು  ಪ್ರ ತಿಯೀಜಿಸಿ, ಆಯಾಯ ಇಲ್ಕಖೆಗೆ 

ಜವಾಬಾು ರಿ ನಿೀಡಬೇಕೆೆಂದ್ದ ತಿಳಿಸಲ್ಕಗಿದ್.  ವಿರೀಧ ಪ್ಕ್ಷದವರ ಚ್ರ್ಚವ ಏನೆೆಂದರೆ, ಅದರ 

ಲ್ಗೀಪ್ದೊೀಷಗಳನ್ನು  ಯಾರು ನೀಡುತಾು ರೆ, ಲ್ಲಕಕ ಪ್ತರ  ಪ್ರಿಶೀಧನೆ ಯಾರು 

ಮಾಡುತಾು ರೆ ಎನ್ನು ವಂಥದಾು ಗಿದ್.  ಲ್ಲಕಕ ಪ್ತರ  ಪ್ರಿಶೀಧನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್, ಅದರ 

ಆಡಿಟ್ನ ಸಂಪೂಣವ ಜವಾಬಾು ರಿಯನ್ನು  ರಾಜಯ  ಲ್ಲಕಕ ಪ್ತರ ಗಳ ಇಲ್ಕಖೆಯೇ 

ಒಳಗೆಂಡಿರುತು ದ್.  ಕಾಯವನಿವವಹಣೆ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ನಗರಾಡಳಿತ ಮತ್ತು  

ಸಿ ಳಿೀಯ ಆಡಳಿತ ಸಂಸಿೆ ಗೆ ನಿೀಡುವಂಥ ಜವಾಬಾು ರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ ಮಾತರ  ಈ 

ವಿಧೇಯಕದಲಿ  ತಿದ್ದು ಪ್ಡಿ ಮಾಡಲ್ಕಗಿದ್ ಎೆಂಬ್ಬದನ್ನು  ತಮೆ  ಗಮನಕೆಕ  ತರಬಯಸುತ್ು ೀನೆ.  

ಈಗಾಗಲೇ ಕೆಳ ಮನೆಯಲಿ  ಚ್ರ್ಚವಯಾಗಿದ್ದು , ಸಕಾವರದ್ಧೆಂದ ಉತು ರ ನಿೀಡಿದ ನಂತರ 

ವಾಸು ವಿಕತ್ ಇದ್ ಎೆಂದ್ದ ಭಾವಿಸಿ, ಎಲಿರೂ ಸವಾವನ್ನಮತದ್ಧೆಂದ ವಿಧೇಯಕಕೆಕ  

ಅನ್ನಮೀದನೆ ನಿೀಡಿದಾು ರೆ.  ಹಾಗಾಗಿ ತಮೆ  ಮೂಲಕ ಎಲಿ್ಕ  ಸದಸಯ ರಲಿ  ವಿನಂತಿ 
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ಮಾಡಿಕಳುು ವುದೇನೆೆಂದರೆ, ಈ ವಿಧೇಯಕದಲಿರುವ ಸೂಕೆ್ಷತ್ಯನ್ನು  ಈಗಾಗಲೇ ಅಥವ 

ಮಾಡಿಕೆಂಡಿದ್ದು , ಅನ್ನಮೀದನೆ ನಿೀಡಬೇಕೆೆಂದ್ದ ವಿನಂತಿಸುತ್ು ೀನೆ.   

ಶಿರ ೋ ಕೆ.ಟ್ಟ.ಶಿರ ೋಕಂಠೇಗೌಡ(ಪದವಿೋಧರರ ಕಿೆೋತ್ರ ):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಈ 

ವಿಧೇಯಕವನ್ನು  ಸಪ ಷಟ ಪ್ಡಿಸಲು ಮಾನಯ  ಸಭಾನಾಯಕರಿಗೆ ಸಾಧಯ ವಾಗುತಿು ಲಿ  ಎೆಂದ್ದ 

ಭಾವಿಸುತ್ು ೀನೆ.  ನನಗೆ ಆಗುತಿು ರುವ ಆತಂಕವೇನೆೆಂದರೆ, ಪ್ರಿಶ್ೀಲನಾ ಅೆಂಶಕೆಕ  

ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್, ರಾಜಯ  ಲ್ಲಕಕ ಪ್ತರ ಗಳ ಇಲ್ಕಖೆಯ ಬದಲ್ಕಗಿ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಂಸಿೆ ಗೆ 

ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್, ಗಾರ ಮಿೀಣಾಭಿವೃದಿ್ಧ  ಮತ್ತು  ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲ್ಕಖೆ ಹಾಗೂ ನಗರ 

ಸಿ ಳಿೀಯ ಸಂಸಿೆ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್, ನಗರಾಭಿವೃದಿ್ಧ  ಇಲ್ಕಖೆಯನ್ನು  ಸಕ್ಷಮ 

ಪಾರ ಧಿಕಾರವಾಗಿ ಮಾಡಲು ಕನಾವಟಕ ಸಿ ಳಿೀಯ ನಿಧಿ ಪಾರ ಧಿಕಾರಗಳ ಆಥ್ಲವಕ ಹಣೆಗಾರಿಕೆ 

ಅಧಿನಿಯಮಕೆಕ  ಈ ತಿದ್ದು ಪ್ಡಿ ಮಾಡಲ್ಕಗಿದ್.  ಮದಲ ರಿೀತಿಯಲಿಯೇ ಇದ್ಧು ದು ರೆ 

ಆಗುತಿು ದು ೆಂತಹ ತೆಂದರೆ ಏನ್ನ? What is the hurdle for you?  ಈಗ ಇರುವಂಥ ರಾಜಯ  

ಲ್ಲಕಕ ಪ್ತರ ಗಳ ಇಲ್ಕಖೆಯೆಂದಲೇ ಈ ಎರಡೂ ಇಲ್ಕಖೆಗಳನ್ನು  streamline ಮಾಡಲು 

ಸಾಧಯ ವಾಗಲಲಿ .  ಸಕಾವರಿ ಭರವಸೆ ಸಮಿತಿಯಲಿ  ನೂರಾರು ಜನರ ಮೇಲ್ಲ ಹಣ 

ದ್ದರುಪ್ಯೀಗವಾಗಿರುವ ನಿದವಶನಗಳಿದ್ದು , ಇನೂು  ಇತಯ ಥವ ಮಾಡಲು ಸಾಧಯ ವಾಗಿಲಿ .  

ಕಳೆದ ಹತಾು ರು ವಷವಗಳಿೆಂದ ಹಣ ದ್ದರುಪ್ಯೀಗವಾಗಿರುವ ನಿದವಶನಗಳಿದ್ದು , 

ಸಂಬಂಧಪ್ಟಟ ವರಿಗೆ ಹಣವನ್ನು  ಇನೂು  ರಿಕವರಿ ಮಾಡಲು ಸಾಧಯ ವಾಗಿಲಿ .  ಅವರ ಮೇಲ್ಲ 

ಕರ ಮ ಜರುಗಿಸಲು ಸಾಧಯ ವಾಗಿಲಿ .  ಈ ರಿೀತಿ ಇರುವಾಗ ಲ್ಲಕಕ  ಪ್ತರ ಗಳ ಇಲ್ಕಖೆಯನ್ನು  

ಹರತ್ತಪ್ಡಿಸಿ ಈ ಎರಡೂ ಇಲ್ಕಖೆಗೆ ಜವಾಬಾು ರಿಯನ್ನು  ನಿೀಡುವುದಾದರೆ, ಅದರ 

ಪ್ರಿಶ್ೀಲನೆಯನ್ನು  ಎಷಟ ರ ಮಟಟ ಗೆ ಪ್ರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ನಿಭಾಯಸಲ್ಕಗುತು ದ್. 

ನಿಭಾಯಸಲು ಸಾಧಯ ವೇ? 

ಶಿರ ೋ ಕೋಟ ಶಿರ ೋನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, 

ಕೆಂದ್ಧರ ೀಕೃತವಾಗಿರುವ ಜವಾಬಾು ರಿಯನ್ನು  ಸಿ ಳಿೀಯ ಸಂಸಿೆ ಗಳಿಗೆ ಬಿಟಟ ದ್ು ೀವ.  ಇದರಥವ 

ಏನೆೆಂದರೆ, ಈಗಾಗಲೇ ಅಪ್ಪ ನ ಜವಾಬಾು ರಿಯನ್ನು  ಮಗನಿಗೆ ನಿೀಡಲ್ಕಗಿದ್ ಎೆಂದ್ದ ಮಾನಯ  

ವಿರೀಧ ಪ್ಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ಹೇಳಿದರು, ಆ ರಿೀತಿ ಮಾಡಲ್ಕಗಿದ್.  ತಂದ್ಗೆ ಇರುವಂಥ 

ಜವಾಬಾು ರಿಯಂತ್ ರಾಜಯ  ಲ್ಲಕಕ ಪ್ತರ  ಇಲ್ಕಖೆಗೆ ಜವಾಬಾು ರಿ ಇರುತು ದ್.   ಸಿ ಳಿೀಯ ಸಂಸಿೆ ಗಳಿಗೆ 

ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದನ್ನು  ಕಣಾಗ ವಲು ಇಡುವಂಥ ಜವಾಬಾು ರಿಯನ್ನು  ಆಡಿಟ್ 

ಮಾಡುವ ಸಂಸಿೆ ಗಳು ಇಟುಟ ಕೆಂಡಿದ್.  ಅನ್ನಷಿ್ಟನದ ಜವಾಬಾು ರಿಯನ್ನು  ಮಾತರ  ಕೆಳ 
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ಆಡಳಿತಕೆಕ  ಬಿಟುಟ ಕಡಲ್ಕಗಿದ್ ಹರತ್ತ, ಆಡಿಟ್ ಜವಾಬಾು ರಿಯು ಲ್ಲಕಕ ಪ್ತರ ಗಳ ಇಲ್ಕಖೆಗೆ 

ಇರುತು ದ್.  ಅದರಲಿ  ಯಾವುದೇ ಗೆಂದಲ ಇಲಿ  ಮತ್ತು  ಸಮಸೆಯ ಯು ಆಗುವುದ್ಧಲಿ .   

ಶಿರ ೋ ಎರ್.ಆರ.ಪ್ಯಟ್ಟೋಲ  (ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರು):- ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಲ್ಲಕಕ  ಪ್ತರ ಗಳ ಇಲ್ಕಖೆ ಬದಲ್ಕಗಿ ಅಧಿಕಾರ ವಿಕೆಂದ್ಧರ ಕರಣ ಮಾಡುವ 

ಅವಶಯ ಕತ್ ಏನಿದ್? Decentralization of power.  ಬ್ೆಂಗಳೂರಿನಲಿ  ಮಾತರ  ಅಧಿಕಾರ 

ಕೆಂದ್ಧರ ಕೃತವಾಗಬಾರದ್ದ, ಸಿ ಳಿೀಯ ಸಂಸಿೆ ಗಳಿಗೂ ಅಧಿಕಾರ ನಿೀಡಬೇಕೆನ್ನು ವುದ್ದ ಬೇರೆ 

ವಿಚಾರ.  ಮತ್ು  ಅದ್ದ ಬೇರೆಯ ದಕೆಕ  ಕೆಂದ್ಧರ ಕೃತವಾಗಬಾರದ್ದ.  ಅಧಿಕಾರ 

ಕೆಂದ್ಧರ ಕರಣವಾಗುವುದ್ದ ಬೇರೆ, ಭರ ಷಟ ಚಾರ ಕೆಂದ್ಧರ ಕರಣವಾಗುವುದ್ದ ಬೇರೆ.  ಆದರೆ, ಈ 

ವಿಧೇಯಕದಲಿ  ರಾಜಯ  ಲ್ಲಕಕ ಪ್ತರ ಗಳ ಇಲ್ಕಖೆಯನ್ನು  ತ್ಗೆದ್ದ, parental ಇಲ್ಕಖೆಗಳಿಗೆ 

ನಿೀಡುವಂಥ ಅವಶಯ ಕತ್ ಏನಿದ್ ಎೆಂಬ್ಬದನ್ನು  ಕಳಬಯಸುತ್ು ೀವ.  We are not suspecting 

the bonafide of the government.   ಈ ವಿಧೇಯಕವನ್ನು  ಈ ರಿೀತಿ ತಿದ್ದು ಪ್ಡಿ 

ಮಾಡುವುದರ ಅವಶಯ ಕತ್ ಏನಿದ್ ಎೆಂಬ್ಬದಕೆಕ  ಸರಿಯಾಗಿ ವಿವರಣೆ ನಿೀಡಿ, ಈ ಸದನವನ್ನು  

convince ಮಾಡಬೇಕು ಅಲಿವೇ?  

(ಮುೆಂದ್ದ…) 

(857) 21.09.2021/1.40/ ಎಸ್ಕೆ-ಆರ್್ಎನ್ 

(ಉಪ್ ಸಭಾಪ್ತಿಯವರ ಉಪ್ಸಿಿ ತಿ) 

ಶಿರ ೋ ಎರ್ .ಆರ . ಪ್ಯಟ್ಟೋಲ   (ಮೊಂದ್ದ):- 

 ಈ ಸದನದಲಿರುವ ನಮೆ  ಸದಸಯ ರಿಗೆ ಈ ವಿಧೇಯಕದ ಬಗೆಗ  ಬಹಳಷ್ಟಟ  ಗೆಂದಲವಿದ್. 

ಲ್ಲಕಕ  ಪ್ತರ ಗಳ ಇಲ್ಕಖೆಗಳ ಬದಲ್ಕಗಿ, ಇದನ್ನು  ಏಕೆ ಮಾಡಿದ್ಧರಿ?  ಇದಕೆಕ  ಏನ್ನ ಕಾರಣ?  

ಅದರ ಬಗೆಗ  ಒೆಂದ್ಧಷ್ಟಟ   ವಿವರಣೆಯನ್ನು  ತಾವು ಕಟಟ ರೆ ನಮಗೆ ಅಥವವಾಗಿ ಬಿಡುತು ದ್.  

ಶಿರ ೋ ಕೋಟ ಶಿರ ೋನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ (ಸಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, 

ಮಾನಯ  ವಿರೀಧ ಪ್ಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ಬಹಳಷ್ಟಟ  ಗೆಂದಲ ಮತ್ತು  ಆತಂಕವನ್ನು  

ಇಟುಟ ಕೆಂಡಿದಾು ರೆ. ಇದರ ಅಗತಯ ತ್ ಮತ್ತು  ಅನಿವಾಯವತ್ ಏನ್ನ? ತ್ತತ್ತವ ಅಗತಯ ವಾಗಿ 

ತಿದ್ದು ಪ್ಡಿ ತರುವಂತಹ ಅವಶಯ ಕತ್ಯಾದರೂ ಏನಿದ್ ಎೆಂಬ್ಬದರ ಬಗೆಗ   ಪ್ರ ತಿ ಪ್ಕ್ಷದ 

ಸದಸಯ ರೆಲಿರಿಗೂ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕಡಿ ಎೆಂಬ್ಬದ್ದ ಮಾನಯ  ವಿರೀಧಪ್ಕ್ಷದವರ  

ಉದ್ು ೀಶವಾಗಿದ್. ನಾನ್ನ ತಮಗೆ ಸಪ ಷಟ ವಾಗಿ ಹೇಳುವುದೇನೆೆಂದರೆ, ಲ್ಲಕಕ  ಪ್ತರ ದ 
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ಆಡಳಿತಾತೆ ಕವಾದ ಕತವವಯ ಗಳನ್ನು  ನಿವವಹಿಸುವುದ್ದ ಸಾ ಲಪ  ಕಠಿಣ ಎೆಂದ್ದ ಹೇಳಿ 

ಇಲ್ಕಖೆಯವರು ಹೇಳುತಿು ದಾು ರೆ. ನಮೆ  ಇಲ್ಕಖೆಯಲಿ  ಸಿಬಬ ೆಂದ್ಧಯವರ ಕರತ್ ಮತ್ತು  

ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕರತ್ಗಳು ಇರುತು ವ. ಈ ಕೆಳಸಿ ರಕೆಕ  ಕಟ್ಟಟ ಗ, ಹೆಚ್ಚಚ  ಅನ್ನಕೂಲಗಳಿವ 

ಎೆಂಬ್ಬದ್ದ ಆ ಇಲ್ಕಖೆಯವರ ಅಭಿಪಾರ ಯವಾಗಿದ್. ಆಡಳಿತಾತೆ ಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು  

ನಿವವಹಣೆಯನ್ನು  ಆಡಳಿತ ಇಲ್ಕಖೆಯವರಿಗೆ  ಮಾಡುತಿು ದ್ು ೀವ. ನಾವು ಯಾವ ಆಡಳಿತ 

ಮಾಡುತಿು ದ್ು ೀರ್ೀ, ಅದೇ ಇಲ್ಕಖೆಗೆ ವಗಾವಯಸುತ್ು ೀವ. ಆದರೆ audit ವಯ ವಸಿೆಯಲಿ  

ಯಾವುದೇ ಬದಲ್ಕವಣೆ ಇರುವುದ್ಧಲಿ . ಲ್ಲಕಕ ಪ್ತರ  ಇಲ್ಕಖೆಯೇ audit ನ್ನು  

ನೀಡಿಕಳುು ತು ದ್. ಆಡಳಿತಾತೆ ಕ ವಿಚಾರವನ್ನು  ಮಾತರ  ವಿಕೆಂದ್ಧರ ಕರಿಸಲ್ಕಗಿದ್ ಎೆಂಬ್ಬದರ 

ಬಗೆಗ  ನಾನ್ನ ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರ ಮೂಲಕ ತಮೆ  ಗಮನಕೆಕ  ತರುತಿು ದ್ು ೀನೆ.  

ಶಿರ ೋ ಎನ . ರವಿಕುಮಾರ  (ವಿಧಾನಸಭಾ ಕಿೆೋತ್ರ ದಿೊಂದ ಚುರ್ನಯಿತ್ರಾದವರು):- 

ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ,್’ಕನಾವಟಕ ಸಿ ಳಿೀಯ ನಿಧಿ ಪಾರ ಧಿಕಾರಿಗಳ ಆಥ್ಲವಕ ಹಣೆಗಾರಿಕೆ 

(ತಿದ್ದು ಪ್ಡಿ) ವಿಧೇಯಕ,್ 2021’್ .್ ಅದರಲಿ  6ನೇ ಪ್ರ ಕರಣ ತಿದ್ದು ಪ್ಡಿ ಕನಾವಟಕ ಸಿ ಳಿೀಯ 

ನಿಧಿ ಪಾರ ಧಿಕಾರಗಳ ಆಥ್ಲವಕ ಹಣೆಗಾರಿಕೆ ಅಧಿನಿಯಮ, 2003, (2003 ರ ಕನಾವಟಕ 

ಅಧಿನಿಯಮ 41) 6 ನೇ ಪ್ರ ಕರಣದಲಿ  ಇದಕೆಕ  ಏನ್ನ ತಿದ್ದು ಪ್ಡಿ ಮಾಡಿದಾು ರೆ. ನಾನ್ನ ಆ 

ವಿಧೇಯಕವನ್ನು  ಓದ್ಧದ್. ನನಗೆ ಅನಿಸುವುದೇನೆೆಂದರೆ,  ಕೆಂದರ  ಮತ್ತು  ರಾಜಯ  ಸಕಾವರಗಳು 

ಅನ್ನದಾನವನ್ನು  ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತು ದ್. ಅದ್ದ ನೇರವಾಗಿ ಸಿ ಳಿೀಯ ಸಂಸಿೆ ಗಳಿಗೆ ಬರುತು ದ್. 

ನೇರವಾಗಿ ಸಿ ಳಿೀಯ ಸಂಸಿೆ ಗಳಿಗೆ ಅನ್ನದಾನ ಬಂದ ತಕ್ಷಣವೇ, ಅವರು corruption 

ಮಾಡಿಬಿಡುತಾು ರೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಅವರಿಗೆ responsibility ಅನ್ನು  ಕಡಬಾರದ್ದ ಎನ್ನು ವಂತಹ 

ಸಂಶಯ ಏನಿದ್? ಈಗಾಗಲೇ ಸಿ ಳಿೀಯ ಸಂಸಿೆ ಗಳಿಗೆ ಅನ್ನದಾನ ಬರುತಿು ದ್. ಶೇಕಡ 100 ರಷ್ಟಟ  

ಅವಯ ವಹಾರವಾಗಿಲಿ . ಎಲಿ್ಗ  ಒೆಂದ್ದ ಕಡೆ ಉದಾಹರಣೆ ಸಿಗಬಹುದ್ದ. ಅಲಿ  

ಅವಯ ವಹಾರವಾಗಿ, ಲ್ಲಕಕ  ತಪಿಪ  ದಾರಿ ತಪಿಪ ದಾು ರೆ ಎೆಂಬ ಬಗೆಗ  ಒೆಂದ್ರಡು 

ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು  ಕಡಬಹುದ್ದ.  ಅದರ ಬಗೆಗ  ಚ್ರ್ಚವ ಮಾಡುತ್ು ೀವ. ಇದಕೆಕ  Audit 

Department ಇದ್. ಈ ಒೆಂದ್ದ  spirit of the amendment ಏನೆೆಂದರೆ, ಸಿ ಳಿೀಯ 

ಸಂಸಿೆ ಗಳನ್ನು  strengthen ಮಾಡಬೇಕು. ಸಿ ಳಿೀಯ ಸಂಸಿೆ ಗಳನ್ನು  competent ಮಾಡಬೇಕು.  

ಸಿ ಳಿೀಯ ಸಂಸಿೆ ಗಳು ಸಮಥವವಾಗಿ ಕಾಯವನಿವವಹಣೆ ಮಾಡಬೇಕೆನ್ನು ವ  spirit 

ಇದರಳಗಡೆ ಇದ್. ಎರಡನೆಯದಾಗಿ, ಸಿ ಳಿೀಯ ಸಂಸಿೆ ಗಳು ಬಹಳ ವೇಗವಾಗಿ 

ಜನೀಪ್ಕಾಯವ ಕೆಲಸವನ್ನು  ಮಾಡಬೇಕು. ಜನರಿಗೆ ಹತಿು ರವಾಗಿ, ವೇಗವಾಗಿ delivery 

ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಒೆಂದ್ದ ಉದ್ು ೀಶ ಈ ವಿಧೇಯಕದಲಿದ್. ಇದನ್ನು  more authoritative ಆಗಿ 
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ಮಾಡಬೇಕು. More responsibility ಆಗಿ  ಮಾಡಬೇಕು. ಸಿ ಳಿೀಯ ಸಂಸಿೆ ಗಳನ್ನು   more 

answerable ಆಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕೆಕ  ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ನಗರಾಭಿವೃದಿ್ಧ  ಈ ವಿಷಯಗಳ 

ಸಿ ಳಿೀಯ ಸಂಸಿೆ ಗಳು ಏನಿದ್, ಇವುಗಳಿಗೆ ಈ ಒೆಂದ್ದ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು  ಕಟಟ ದ್. ಅದರ ಅಥವ 

ಏನೆೆಂದರೆ,  State Account Department ಇರುವುದ್ಧಲಿರ್ೀ ಅಥವಾ audit 

ಮಾಡುವುದ್ಧಲಿರ್ೀ ಎೆಂದ್ದ ಹೇಳಿದರೆ, ಆ ಜಾಗಕೆಕ  responsibility ಅದಕೆಕ  ಇದ್ು ೀ ಇದ್.  

ಮಾನಯ  ಸಭಾನಾಯಕರು ಮಾತನಾಡುವಾಗ, ತಂದ್ ಇರುತಾು ರೆ. ತಂದ್ ನಂತರ ಮಕಕ ಳ 

ಆಡಳಿತವನ್ನು  ನೀಡಿಕಳುು ತಾು ರೆ ಎೆಂದ್ದ ತಂದ್ ಹೇಳುತಾು ರೆ. ಅೆಂದರೆ ಮಕಕ ಳು 

ಆಡಳಿತವನ್ನು  ಕೆಡಿಸಿ ಬಿಡುತಾು ರಾ. ಮಕಕ ಳ ಬಗೆಗ  ನಂಬಿಕೆ ಇರಲ. ಎಲಿ್ಗೀ ಒಬಬ ರು ಮಕಕ ಳು 

ದಾರಿ ತಪಿಪ  ಬಿಡಬಹುದ್ದ. ಬಹಳ ಮಕಕ ಳು ದಾರಿ ತಪಿಪ ಲಿ , ’ಇಲಿ ’ ಎೆಂದ್ದ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, 

ಇವತಿು ನ ದ್ಧವಸ ನಮೆ  ದೇಶ ಹಾಳಾಗಿ ಹೀಗಿಬಿಡುತಿು ತ್ತು . ಎಲಿ್ಕ  ಕುಟುೆಂಬಗಳು ಹಾಳಾಗಿ 

ಹೀಗಿ ಬಿಡುತಿು ತ್ತು .  ಅದಕೆಕ  ನನಗೆ ಅನಿಸುವುದೇನೆೆಂದರೆ, ತಂದ್ಯಾಗಿ responsibility 

ನೀಡಿಕಳುು ವುದ್ದ ಇದ್ು ೀ ಇದ್. ಕೆಂದರ  ಮತ್ತು  ರಾಜಯ  ಸಕಾವರಗಳು ನೀಡಿಕಳುು ತು ದ್. 

Audit Department ನೀಡಿಕಳುು ತು ದ್. Local Bodies ಅನ್ನು  answerable ಆಗಿ  

authoritative ವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದನ್ನು  competent  ಆಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನು ವಂತಹ 

spirit ಯೆಂದ ಈ ಒೆಂದ್ದ ತಿದ್ದು ಪ್ಡಿ ಮಾಡಿದ್ಯೇ ವಿನಃ ಬೇರೆ  ದಾರಿ ತಪುಪ ವಂತಹ 

ಭರ ಷ್ಟಟ ಚಾರ  ಮಾಡಿಬಿಡಬೇಕು ಎನ್ನು ವಂತಹ ಉದ್ು ೀಶ ಈ ವಿಧೇಯಕದಲಿ  ಇಲಿ . ಆ 

ಹಿನೆು ಲ್ಲಯಲಿ  ಇದಕಕ ೆಂದ್ದ ತಿದ್ದು ಪ್ಡಿ ಮಾಡಿದ್. ಇದೊೆಂದ್ದ ಸಣಣ  ತಿದ್ದು ಪ್ಡಿ. ಆ 

ಹಿನೆು ಲ್ಲಯಲಿ  ತಿದ್ದು ಪ್ಡಿಯನ್ನು  ತಂದ್ಧದಾು ರೆ ಎೆಂದ್ದ ನಾನ್ನ ಈ ಸಂದಭವದಲಿ  ಈ 

ವಿಧೇಯಕವನ್ನು  ಸಾಾ ಗತ ಮಾಡುತ್ು ೀನೆ.  

ಶಿರ ೋ ಮರಿತ್ರಬಬ ೋಗೌಡ (ಶಿಕ್ಷಕರ ಕಿೆೋತ್ರ ):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ,  ಈ ವಿಧೇಯಕದ 

ಬಗೆಗ   ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರೆಲಿರೂ ತ್ತೆಂಬಾ ಹತಿು ನಿೆಂದ ಮಾತನಾಡಿದಾು ರೆ. ಮಾನಯ  

ಸಭಾನಾಯಕರು ಎರಡು ಬಾರಿ ವಿವರಣೆ ಕಟಟ ರುವುದರ ಬಗೆಗ  ನನಗೆ ಅಥವವಾಗಲಲಿ . 

ಈಗ ಅಪ್ಪ -ಮಕಕ ಳ ವಿಚಾರದ ಮಾನಯ  ರವಿಕುಮಾರ್್ರವರು ಹೇಳಿದರು. ಇಲಿ  ಅಪ್ಪ -ಮಕಕ ಳ 

ವಯ ವಹಾರದ ವಿಚಾರ ಇಲಿ . ಇದ್ದ ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರ. ಇದರ ಉದ್ು ೀಶಗಳು ಕಾರಣಗಳ 

ಹೇಳಿಕೆಯಲಿರುವ ಅಧಿನಿಯಮದ ಪಾಲನೆಯ ಮೇಲಾ ಚಾರಣೆಯನ್ನು  ಮಾಡಲು ಮತ್ತು  

ನಿಯತಕಾಲಕವಾಗಿ ಪುನರ್್ ಪ್ರಿಶ್ೀಲನಾ ವರದ್ಧಗಳನ್ನು  ಸಲಿಸುವ ಕಾಯವವಯ ವಸಿೆಯನ್ನು  

ಅಧಿಸೂಚಿಸಲು ರಾಜಯ  ಲ್ಲಕಕ ಪ್ತರ ಗಳ ಇಲ್ಕಖೆಯ ಬದಲಗೆ ಗಾರ ಮಿೀಣಾಭಿವೃದಿ್ಧ  ಮತ್ತು  

ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲ್ಕಖೆಗೆ ಕಡುತಿು ದ್ು ೀವ.  ಹಣಕಾಸು ಇಲ್ಕಖೆಯ ಜವಾಬಾು ರಿಯನ್ನು  
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ಈ ಇಲ್ಕಖೆಗೆ ವಹಿಸುತಿು ದ್ು ೀವ. ಹಾಗಾದರೆ, ಶ್ಕ್ಷಣ ಇಲ್ಕಖೆಗೆ ಈ ವಯ ವಸಿೆಯನ್ನು  ಕಟುಟ ಬಿಡಿ. 

ಎಲಿ್ಕ  ಇಲ್ಕಖೆಗಳಿಗೂ ಈ ವಯ ವಸಿೆಯನ್ನು  ಕಟುಟ  ಬಿಡಿ. ಸಕಾವರದಲಿರುವ ಎಲಿ್ಕ  

ಇಲ್ಕಖೆಗಳು ಕೂಡ social concept ನಲಿಯೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತಿು ದ್. ಆಯಾಯ ಇಲ್ಕಖೆಗಳು 

existence ಉಳಿಯಬೇಕಲಿ . ಎಲಿ್ಕ  ಇಲ್ಕಖೆಗಳಲಿ  ತಾ ರಿತವಾಗಿ ಕೆಲಸಗಳು ಆಗಬೇಕಲಿ . 

ಎಲಿ್ಕ  ಇಲ್ಕಖೆಗಳಲಿಯೂ ಕೂಡ ಈ ವಯ ವಸಿೆಯನ್ನು  ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ನಾವು ತಾ ರಿತವಾಗಿ 

ಕಾಯವಕರ ಮಗಳನ್ನು  ಕಡುವುದಕಾಕ ಗುತಿು ಲಿ . ಆದು ರಿೆಂದ ಇದ್ಲಿ  ಕಡಬೇಡಿ ಎೆಂದ್ದ 

ಅಧಿಕಾರಿಗಳು  ಹೇಳಿದರು ಎೆಂದ್ದ  ಮಾನಯ  ಸಭಾನಾಯಕರು ಒೆಂದ್ದ ಮಾತನ್ನು  ಹೇಳಿದರು.  

ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮಾತಿಗೆ ತಾವು ಕ್ವಿಗಡಬೇಡಿ. ಇೆಂತಹ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ, ತಾವು ವಿಮಶೆವ 

ಮಾಡಿ. ಇದನೆು ಲಿ್ಕ  ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇ ಮಾಡುತಿು ದಾು ರೆ.  ಈ ರಿೀತಿ ಅವಯ ವಸಿೆಯನ್ನು  ಜನ 

ಪ್ರ ತಿನಿಧಿಗಳ ಕೈಯೆಂದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಡಿಸುತಿು ದಾು ರೆ.  ಇಲಿ  ಎಲಿ್ಕ  ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇ 

ಮಾಡೀದ್ದ.  ಒಳೆು ಯದಾದರೆ, ಜನ ಪ್ರ ತಿನಿಧಿಗಳು. ಕೆಟಟ ದಾದರೆ….್ ಈ ರಿೀತಿಯಾದಂತಹ 

ಅವಯ ವಸಿೆ  ಇದ್.  ಮಾನಯ  ಸಭಾನಾಯಕರೇ, ಕೆಳಮನೆಯಲಿ  ಈ ವಿಧೇಯಕದ ಮೇಲ್ಲ 

ಸಂಪೂಣವವಾಗಿ ಚ್ರ್ಚವಯಾಗಿದ್ದು , ತಮಗೆ ಅಭಿಪಾರ ಯಗಳನ್ನು  ಕಟಟ ರಬಹುದ್ದ. 

ದಯವಿಟುಟ , ಇಲಿ  ನಾವು ನಿೀವು permanent ಅಲಿ . ಆದರೆ ಈ ವಯ ವಸಿೆ  ಮಾತರ  permanent.  

ಗಾರ ಮಿೀಣಾಭಿವೃದಿ್ಧ  ಮತ್ತು  ಪಂಚಾಯತ್ರಾಜ್ ಇಲ್ಕಖೆಯನ್ನು  ಬಲಪ್ಡಿಸಬೇಕು. ಅದಕೆಕ  

ನಮೆೆ ಲಿರ ಸಹಕಾರವಿದ್. ಇದರ ಬಗೆಗ  ಬಹಳಷ್ಟಟ  ಜನ ಸದಸಯ ರು  ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಾು ರೆ.  

ಗಾರ ಮಿೀಣಾಭಿವೃದಿ್ಧ  ಮತ್ತು  ಪಂಚಾಯತ್ರಾಜ್ ಇಲ್ಕಖೆಯವರು ಯಾವಾಯ ವ ಖತ್ಗೆ 

ಬಾಯ ೆಂಕ್ನಲಿ  ಹಣವನ್ನು  ಇಟಟ ಲಿ .  ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಯ ಹಣವನ್ನು  

ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಮೆ  ಸಾ ೆಂತ ಖತ್ಯಲಿ  ಇಟುಟ ಕೆಂಡಿದು ರು. ಈ ವಿಷಯದ ಬಗೆಗ  

ಸದನದಲಿ  ಬಹಳಷ್ಟಟ  ಚ್ರ್ಚವಯಾಗಿದ್.  ಈ ಹಣವನ್ನು  ವಾಪ್ಸುಸ  ತ್ಗೆದ್ದಕಳು ಬೇಕೆೆಂದರೆ, 

ಅನೇಕ ಯೀಜನೆಗಳನ್ನು  ರೂಪಿಸಬೇಕಾದದ್ದು  ಬಂತ್ತ. ಅದರಿೆಂದ, ಈ ಹಣಕಾಸು ವಿಚಾರ 

ಇರುವುದರಿೆಂದ, ದಯವಿಟುಟ , ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮಾತನ್ನು  ಯಾವಾಗ ಕಳಬೇಕು. ತಮೆ  

ವಿವೇಚ್ನೆಯೂ ಕೂಡ ತಾವು ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಮತ್ತು  ನಿೀವು  permanent ಅಲಿ . ಆದರೆ 

ಈ ವಯ ವಸಿೆ  ಹಾಳಾಗಿ ಬಿಟಟ ರೆ, ಗಾರ ಮಿೀಣಾಭಿವೃದಿ್ಧ  ಮತ್ತು  ಪಂಚಾಯತ್ರಾಜ್ ಇಲ್ಕಖೆಗೆ 

ತಾ ರಿತವಾಗಿ ಇದ್ಲಿ್ಕ  ಹಣಕಾಸು ಲಭಯ ತ್ಯನ್ನು  ಕಟುಟ , ನಾವು  ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಮಾಡಬೇಕು 

ಎನ್ನು ವ  ಚಿೆಂತನೆಯಲಿ , ಈ ಹಣವನೆು ೀ ಗುಳಂ ಆದರೆ,  ಯಾವ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಮಾಡುತಿು ೀರಿ? 

ತಾವು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲ್ಲ ಅಷ್ಟ ೆಂದ್ದ honest ಮತ್ತು  ಪ್ರ ಮಾಣಿಕತ್ಯನ್ನು  ಇಟಟ ಕೆಂಡು 

ಬಿಟಟ ರೆ, ಇೆಂತಹ ಒೆಂದ್ದ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು  ರಾಜಯ  ಪ್ತರ  ಇಲ್ಕಖೆಯೆಂದ ತ್ಗೆದ್ದಬಿಟುಟ , ಆ 
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ಇಲ್ಕಖೆಗೆ ಹಸಾು ೆಂತರ ಮಾಡಿಬಿಟಟ ರೆ, ಗಾರ ಮಿೀಣಾಭಿವೃದಿ್ಧ  ಮತ್ತು  ಪಂಚಾಯತ್ರಾಜ್ 

ಇಲ್ಕಖೆಯಲಿ  ಈ ವಯ ವಸಿೆ  ಉಳಿಯುತು ದ್ಯೇ? ಎಲಿ್ಕ  ಪಂಚಾಯತ್ಗಳು ಅಧಾಾ ನವಾಗಿ 

ಬಿಡುತು ದ್. ಬರಿ ಬಿಲ್ ಬರೆಯುವುದೇ ವಿನಃ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿೆಂದ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಆಗುವುದ್ಧಲಿ . 

ಇೆಂತಹ ವಯ ವಸಿೆ  ಇರುವಾಗ, ದಯವಿಟುಟ , ಮಾನಯ  ಸಭಾನಾಯಕರೇ, ಇದರ ಬಗೆಗ  

ಚ್ರ್ಚವಯಾಗಲ. ಇದನ್ನು  ಮತು ಮೆೆ  ಪುನರ್್ ಪ್ರಿಶ್ೀಲನೆ ಮಾಡಿ, ಇದನ್ನು  ಮತು ಮೆೆ  ಈ 

ವಿಧೇಯಕವನ್ನು  ತ್ಗೆದ್ದಕೆಂಡು ಬನಿು .  ಇದರ ಬಗೆಗ  ಸಾಧಕ-ಬಾಧಕಗಳ ಬಗೆಗ  ಆಲ್ಗೀಚ್ನೆ 

ಮಾಡಿ. 

 ಶಿರ ೋ ಕಾೊಂತ್ರಾಜ (ಬಿ.ಎೊಂ.ಎಲ ) (ಸಥ ಳಿೋಯ ಸಂಸ್ತಥ ಗಳ ಕಿೆೋತ್ರ ):- ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ನನಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕಟಟ ದು ಕಾಗಿ ತಮಗೆ 

ಧನಯ ವಾದಗಳನು ಪಿವಸುತ್ು ೀನೆ. ಈ ವಿಧೇಯಕದಲಿ  ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ವಯ ವಸಿೆ . ಇಡಿೀ 

ಕನಾವಟಕದ ಆಡಳಿತದಲಿ  ಯಾವುದಾದರೂ ದೊಡಡ  ಸಂಸಿೆ  ಇದ್ ಎೆಂದರೆ, ಅದ್ದ 

ಗಾರ ಮಿೀಣಾಭಿವೃದಿ್ಧ  ಮತ್ತು  ಪಂಚಾಯತ್ರಾಜ್ ಇಲ್ಕಖೆ.  ಒೆಂದ್ದ ಜಿಲಿ್ಲಯಲಿ  ಒಬಬ  ಮುಖಯ  

ಕಾಯವನಿವಾವಹಕಾಧಿಕಾರಿ, ಉಪ್ ಕಾಯವದಶ್ವ ಹಾಗೂ ಕಾಯವನಿವವಹಣಾಧಿಕಾರಿ 

ಇರುತಾು ರೆ. 

(ಮುೆಂದ್ದ) 

(858) 21.09.2021, 1.50, ಟಸಿಹೆಚ್-ವಿಕೆ                     (ಉಪ್ ಸಭಾಪ್ತಿಯವರ ಉಪ್ಸಿಿ ತಿ) 

ಶಿರ ೋ ಕಾೊಂತ್ರಾಜ  (ಬಿಎೊಂಎಲ ) ಮೊಂದ್ದ:-  

ಕಟಟ ಕಡೆಯದಾಗಿ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸುವುದ್ದ ಗಾರ ಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳಲಿ . ಈ ಗಾರ ಮ 

ಪಂಚಾಯತಿಗಳಲಿ  ವಯ ವಸಿೆ  ಏನಾಗಿದ್ಯ್ಕೆಂದ್ದ ಸಕಾವರ ಮದಲು ಅರಿತ್ತಕಳು ಬೇಕು.  

ಅಲಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟಟ  ಅನ್ನದಾನವನ್ನು  ಕಟಟ ದಾು ರೆ.  ಎಲಿ್ಕ  ಸಕಾವರಗಳೂ ಅನ್ನದಾನವನ್ನು  

ಕಟಟ ವ.  ಆದರೆ ಅಲಿ  ಯಾವ ರಿೀತಿ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಯಾಗಿದ್, ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಯಾವ ನಡೆದ್ಧದ್? 

ಸಕಾವರ ನೇರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಕಟಟ ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯು ಕಂಟರ ೀಲ್ ಸಿಗುವುದ್ಧಲಿ . 

ಇನು ೆಂದ್ದ ವಿಚಾರವನ್ನು  ಮಾನಯ  ಸಚಿವರಿಗೆ ಜಾಾ ಪಿಸಲು ಇಷಟ ಪ್ಡುತ್ು ೀನೆ.  ಹತ್ತು  ಸಾವಿರ 

ಕೀಟಗಿೆಂತಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಚ  ಹಣ ದ್ದರುಪ್ಯೀಗವಾಗಿದ್ ಎೆಂದ್ದ ಬ್ಳಗಾೆಂ ಅಧಿವೇಶನದಲಿ  

ಮಾತನಾಡಿದ್ು ವು. ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ವಯ ವಸಿೆಯಲಿ  ಏನಾಗುತಿು ದ್ಯ್ಕೆಂದ್ದ ತಮಗೆಲಿ್ಕ  

ಗತಿು ರಬಹುದ್ದ. ಈಗ ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರಾದ ಶ್ರ ೀ ಮರಿತಿಬ್ಬ ೀಗೌಡರವರು ಹೇಳಿದಂತ್, ಬೇರೆ 
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ಬೇರೆ ಬಾಯ ೆಂಕ್್ಗಳಲಿ  ಅಕೆಂಟ್ ಓಪ್ನ್ ಮಾಡಿದಾು ರೆ, ಕಂಟರ ೀಲ್ ಸಿಕ್ಕ ಲಿ . ನಾನ್ನ 

ಸಕಾವರಕೆಕ  ಇನು ೆಂದ್ದ ಸಲಹೆ ಕಡುವುದೇನೆೆಂದರೆ, ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ವಯ ವಸಿೆಯಲಿ  

ಎಲಿವನೂು  ಒೆಂದ್ದ ಅಕೆಂಟ್ನಿೆಂದ ವಯ ವಹಾರ ಮಾಡಿಸಿ.  ಹೆಚ್್ಡಿಎಫ್ಸಿ ಬಾಯ ೆಂಕ್್ನಲಿ  

ಒೆಂದ್ದ ಅಕೆಂಟ್ ಇರುತು ದ್, ಕೆನರಾ ಬಾಯ ೆಂಕ್್, ಇನಿು ತರೆ ಬಾಯ ೆಂಕ್್ಗಳಲಿ  ಒೆಂದೊೆಂದ್ದ 

ಅಕೆಂಟ್ ಇರುತು ದ್.  ನಿಮೆ  ಕನಾವಟಕ ಬಾಯ ೆಂಕ್್ನಲಿ್ಲ ೀ ವಯ ವಹಾರ ನಡೆಸಲ ಅಥವಾ 

ಯಾವುದಾದರು ಒೆಂದ್ದ Nationalised bank ನಲಿ  ವಯ ವಹರಿಸಲ. ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ 

ವಯ ವಸಿೆಯಲಿ  ಯಾವುದೇ transaction ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ನಿೀವು ಇೆಂತಹ ಬಾಯ ೆಂಕ್್ನಲಿ್ಲ ೀ 

ವಯ ವಹರಿಸಬೇಕೆೆಂದ್ದ ಒೆಂದ್ದ ಕಾನೂನ್ನ ಮಾಡಿ. ಆ ಪಂಚಾಯತಿಯವರು ಯಾವಾಯ ವ 

ಬಾಯ ೆಂಕ್್ನಲಿ  ವಯ ವಹಾರ ನಡೆಸುತಿು ದಾು ರೆೆಂದ್ದ ಗತಿು ಲಿ . ಈ ರಿೀತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ 

ಬಾಯ ೆಂಕ್್ಗಳಲಿ  ವಯ ವಹಾರ ನಡೆದರೆ ಸಕಾವರದ ಹಣ ತ್ತೆಂಬಾ ದ್ದರುಪ್ಯೀಗವಾಗುತು ದ್. 

ತ್ತಮಕೂರು ಜಿಲಿ್ಲಯಲಿ  330 ಗಾರ ಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳಿವ. ಈಗಲ್ಲ ಕೂಡ ಸುಮಾರು 50-60 

ಪಿಡಿಓಗಳು ಕಡಿಮೆ ಇದಾು ರೆ. ಎರಡೆರಡು ಗಾರ ಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳಿಗೆ ಅವರನ್ನು  

ನಿಯೀಜಿಸಿದಾು ರೆ.  ಈಗ ಈ ಜಿಲಿ್ಲ  ದೊಡಡ ದಾಗಿದ್. ಜನಸಂಖೆಯ  ಜಾಸಿು ಯಾಗಿದ್. ಗಾರ ಮ 

ಪಂಚಾಯತಿಗಳು ಜಾಸಿು ಯಾಗಿವ.  ಇೆಂತಹ ಸಂದಭವದಲಿ  ಅವರ ಕೈಗೆ ಏನಾದರೂ 

ಅಧಿಕಾರ ಕಟಟ ರೆ, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯು ಹಾಳಾಗುವಂಥ ಎಲಿ್ಕ  ಪ್ರ ಯತು ಗಳು ಕಾಣುತಿು ವ.  ಈ 

ವಿಧೇಯಕದ ಬಗೆಗ  ಮತ್ು  ಪ್ರಿಶ್ೀಲನೆ ಮಾಡಿ.  ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ ನಾನ್ನ ತಮೆ  

ಮೂಲಕ ಸಕಾವರಕೆಕ  ಮನವಿ ಮಾಡುವುದೇನೆೆಂದರೆ, ಸಕಾವರ ಇದರ ಬಗೆಗ  ಮತು ಮೆೆ  

ಪ್ರಿಶ್ೀಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದರ ಬಗೆಗ  ಇನೂು  ಉನು ತ ಮಟಟ ದ ಚ್ರ್ಚವಗಳನ್ನು  ಮಾಡಿ, ಈ 

ವಿಧೇಯಕವನ್ನು  ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಖಂಡಿತವಾಯು ಇದನ್ನು  ಹಿೀಗೆಯೇ ಪಾಸ್ 

ಮಾಡಿದರೆ ಮಾರಕವಾಗುತು ದ್. ದಯಮಾಡಿ ಈ ವಿಧೇಯಕವನ್ನು  ವಾಪ್ಸ್ 

ತ್ಗೆದ್ದಕಳು ಬೇಕೆೆಂದ್ದ ನಾನ್ನ ತಮೆ  ಮೂಲಕ ಸಕಾವರವನ್ನು  ಒತಾು ಯ ಮಾಡುತಿು ದ್ು ೀನೆ. 

ಶಿರ ೋ ಕೋಟಶಿರ ೋನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ (ಸಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ,   

ಎಲಿ್ಕ  ಹಿರಿಯ ಸದಸಯ ರು ತಮೆ  ಅಭಿಪಾರ ಯವನ್ನು  ಎರಡೂ ಕಡೆ ಕಟಟ ದಾು ರೆ. ಆದರೆ 

ನಾನ್ನ ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರುಗಳಿಗೆ ಮದಲೇ ಸಪ ಷಟ ವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ು ೀನೆ. ನಾನ್ನ ಮತು ಮೆೆ  

ವಿವರಣೆ ಕಡುವುದೇನೆೆಂದರೆ, ರಾಜಯ  ಲ್ಲಕಕ  ಪ್ತರ  ಇಲ್ಕಖೆಯ ಬದಲಗೆ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ 

ಸಂಸಿೆ ಗಳಿಗೆ ಗಾರ ಮಿೀಣಾಭಿವೃದಿ್ಧ  ಮತ್ತು  ನಗರಾಡಳಿತ ಸಂಸಿೆ ಗಳಿಗೆ ಸಕ್ಷಮ ಪಾರ ಧಿಕಾರಕೆಕ  

ಅಧಿಕಾರವನ್ನು  ಕಟಟ ದ್ು ೀವೆಂದ್ದ ಹೇಳಿದ್ನ್ನ. ಅೆಂದರೆ ಇದರ ಅಥವ ಲ್ಲಕಕ  ಪ್ರಿಶೀಧನೆ 

ಮಾಡುವುದ್ದ ನಿಲಿುವುದ್ಧಲಿ . ಏನೇ ಲ್ಗೀಪ್ದೊೀಷಗಳಾದರೂ ಕೂಡ ಲ್ಲಕಕ ಪ್ರಿಶೀಧನೆ 
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ಇಲ್ಕಖೆಯವರು ಆಡಿಟ್ನ್ನು  ಮಾಡುತಾು ರೆ. ಈ ವಿಚಾರಗಳಲಿ  ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ 

ಅನ್ನಮಾನಪ್ಡಬೇಕಾಗಿಲಿ . ಅಧಿಕಾರ ವಿಕೆಂದ್ಧರ ೀಕರಣ ವಯ ವಸಿೆಯಲಿ  ಸಾ ಲಪ  ಬದಲ್ಕವಣೆ 

ಮಾಡಲು ಅನೇಕ ಕಡೆಗಳಿೆಂದ ಕೆಲವು ಬಂದಂಥ ವಯ ವಸಿೆ .  ನಾವು ಗಾರ ಮ 

ಪಂಚಾಯತಿಯವರು, ತಾಲಿ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತಿ, ಜಿಲಿ್ಕ  ಪಂಚಾಯತಿ, ನಗರಾಡಳಿತ 

ಸಂಸಿೆ ಗಳು, ಸಾ ೆಂತ ಸಕಾವರದಂತ್ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು  ಮಾಡಬೇಕು ಎೆಂದ್ದ ನಾವಲಿ್ಕ  

ಹೇಳುತಿು ರುತ್ು ೀವ. ಅೆಂತಹ ಸಂದಭವದಲಿ  ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಕಟಟ ರೆ, ಅದ್ದ 

ದ್ದರುಪ್ಯೀಗ ಆಗುತು ದ್ೆಂದ್ದ ಶೇ.100ಕೆಕ  100 ರಷ್ಟಟ  ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲಿ . ಅದನ್ನು  ಕಣಾಗ ವಲು 

ಮಾಡುವಂಥ ಅಧಿಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ಅವಕಾಶಗಳು ಇದ್. ಪಾರದಶವಕತ್ಯನ್ನು  

ಕಾಯುು ಕಳು ಬೇಕಾದಂಥ ಜವಾಬಾು ರಿಯನ್ನು  ಆಯಾಯ ತತಸ ಮ ಹಂತದ ಪಾರ ಧಿಕಾರಗಳು 

ನಿವವಹಿಸುತು ವೆಂಬ ವಿಶ್ಲಾ ಸವನ್ನು  ನಾವು ಹೆಂದ್ಧದ್ು ೀವ. ಆ ಕಾರಣಕಾಕ ಗಿ ನಾನ್ನ ಮಾನಯ  

ಸದಸಯ ರಿಗೆ ಹೇಳುವುದೇನೆೆಂದರೆ, ಇದರಲಿ  ಯಾವುದೇ ಗೆಂದಲಗಳು ಕೂಡ ಇಲಿ . 

ಯಾವುದೇ ಲ್ಗೀಪ್ದೊೀಷಗಳಾದರೂ ಕೂಡ ಆಡಿಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು  ಲ್ಲಕಕ  

ಪ್ರಿಶೀಧನೆ ಇಲ್ಕಖೆಯವರು ಕಾಯು ರಿಸಿಕೆಂಡಿದಾು ರೆ. ಆದು ರಿೆಂದ  ತಾವು ಇದಕೆಕ  

ಅನ್ನಮೀದನೆ ಕಡಬೇಕೆೆಂದ್ದ ವಿನಂತಿ ಮಾಡುತಿು ದ್ು ೀನೆ.  

ಶಿರ ೋ ಕೆ.ಟ್ಟ.ಶಿರ ೋಕಂಠೇಗೌಡ: - ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಒೆಂದ್ದ ನಿಮಿಷ. ಮಾನಯ  

ಸಭಾನಾಯಕರು ನಿೀಡಿದ ಉತು ರ ನಮಗೆ ತೃಪಿು ಕರವಾಗಿಲಿದ್ಧರುವುದರಿೆಂದ ನಾವು ಸಭಾತಾಯ ಗ 

ಮಾಡುತಿು ದ್ು ೀವ.  

(ಈ ಹಂತ್ದಲಿ್ಲ  ಜೆಡಿ(ಎರ್ ) ಪಕ್ಷದ ಸದಸಾ ರು ಸಭಾತ್ಯಾ ಗ ಮಾಡಿದರು) 

(ಗೊಂದಲ) 

ಉಪ ಸಭಾಪತ್ರಯವರು:- ಈ ವಿಧೇಯಕದ ಬಗೆಗ  ಮಾತನಾಡಲು ಎಲಿರಿಗೂ 

ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು  ಕಟಟ ದ್ು ೀನೆ. ಪುನಃ ಪುನಃ ಮಾತನಾಡಿದರೆ ಮತ್ು  ಇದೇ ಚ್ರ್ಚವಗೆ 

ಹೀಗುತಿು ೀರಿ ಅಷ್ಮಟ . 

(ಗೊಂದಲ) 

ಶಿರ ೋ ಎರ್ .ಆರ .ಪ್ಯಟ್ಟೋಲ (ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರು):- ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನಯ  ಸಭಾನಾಯಕರು ಕಟಟ ೆಂಥ ವಿವರಣೆ ತೃಪಿು ಕರವಾಗಿಲಿ . ಮಾನಯ  

ಸದಸಯ ರ ಮನಸಿಸ ನಲಿರತಕಕ ೆಂಥ ಸಂಶಯ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುವ ರಿೀತಿಯಲಿ  explanation 
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ಆಗಿಲಿ . We have to suspect the bona fides of this Government. ಮಾನಯ  

ಎನ್.ರವಿಕುಮಾರ್್ರವರು ಸಿ ಳಿೀಯ ಸಂಸಿೆ ಗಳ ಬಲವಧವನೆಗೆ ನಾವು ಕರ ಮ 

ಕೈಗಳುು ತ್ು ೀವೆಂದ್ದ ಹೇಳುತಿು ದಾು ರೆ. 

ಶಿರ ೋ ಪಿ.ಆರ.ರಮೇಶ  (ರ್ನಮ ನಿದೇಾಶಿತ್ರು):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, 

ಸಕಾವರ ಸರಿಯಾದ ಉದಾಹರಣೆ ಹಾಗೂ ಅದಕೆಕ   ಕಾರಣಗಳನೂು  ಕೂಡ ಕಟಟ ಲಿ .  

 ಶಿರ ೋ ಎರ್ .ಆರ .ಪ್ಯಟ್ಟೋಲ:- 1987ರಲಿ  ಅಧಿಕಾರ ವಿಕೆಂದ್ಧರ ೀಕರಣ ವಯ ವಸಿೆ  

ಬಂದಾಗ, ನಾನ್ನ ಜಿಲಿ್ಕಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸಯ ನಾಗಿ ರಾಜಕಾರಣ ಪಾರ ರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದು . 

ಅಲಿ್ಲ  ಕೂಡ ನಾನ್ನ ಪ್ರ ತಿಪ್ಕ್ಷದ ನಾಯಕನಾಗಿ ನೀಡಿದ್ು ೀನೆ. ಸಿ ಳಿೀಯ ಸಂಸಿೆ ಗಳಲಿ  

ಯಾಯಾವರು ಎಷ್ಮಟ ಷ್ಟಟ  ಪಿರ ೀತಿಯೆಂದ ಬಲವಧವನೆ ಮಾಡಿದಾು ರೆ, ಯಾಯಾವರು ಎಷ್ಮಟ ಷ್ಟಟ  

ಅಶಕು  ಮಾಡಿದಾು ರೆೆಂದ್ದ ಇಡಿೀ ದೇಶದ ಜನಕೆಕ  ಹಾಗೂ ಇಡಿೀ ರಾಜಯ ದ ಜನಕೆಕ  ಗತಿು ದ್. ಆ 

ದೃಷ್ಠಟ ಯೆಂದ ಸಕಾವರ ಕಟಟ ೆಂಥ ವಿವರಣೆ ತೃಪಿು ಯಾಗಿಲಿ . ಬಹುತರವಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ 

ವಿಕೆಂದ್ಧರ ೀಕರಣ ವಯ ವಸಿೆಯಲಿ  ಸಿ ಳಿೀಯ ಸಂಸಿೆ ಗಳನ್ನು  ಬಲವಧವನೆ ಮಾಡುವಂಥ 

ವಿಚಾರವಿಲಿ . ಸಕಾವರ ತಂದ್ಧರತಕಕ ೆಂಥ ವಿಧೇಯಕ ಏನಿದ್, ಇದ್ದ ಸಂಶಯ 

ಮೂಡಿಸುವಂಥದ್ದು  ಎೆಂದ್ದ ನಾನ್ನ ಕಡಾಖಂಡಿವಾತಿಯು ಹೇಳುತ್ು ೀನೆ. ಈ 

ವಿದೇಯಕವನ್ನು  ಅವರು ವಾಪ್ಸುಸ  ಪ್ಡೆದ್ದ, ಪುನರ್್ ಪ್ರಿಶ್ೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಮತು ಮೆೆ  

ತರುವುದ್ದ ಒಳೆು ಯದ್ದ ಅಥವಾ ಈ ಸದನಕೆಕ  ಸನೆಾ ನಯ  ಮುಖಯ ಮಂತಿರ ಗಳು ಬಂದಾಗ ಅವರೇ 

ವಿವರಣೆ ಕಟಟ ರೆ ಬಹಳ ರ್ಚನಾು ಗಿರುತು ದ್. ಒೆಂದ್ದ ವೇಳೆ ಸಕಾವರ ಈ ವಿಧೇಯಕವನ್ನು  

ಇವತ್ು ೀ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಕಳುು ತ್ು ೀವೆಂದರೆ ನಮೆಿ ೆಂದ ಇದಕೆಕ  ಒಪಿಪ ಗೆ ಇಲಿ . ನಾವು ಇದನ್ನು  

ಖಂಡಿಸಿ ಸಭಾತಾಯ ಗ ಮಾಡುತ್ು ೀವ. 

ಶಿರ ೋ ಕವಠಗಮಠ ಮಹಾೊಂತೇಶ ಮಲಿ್ಲಕಾಜುಾನ (ಸಕಾಾರದ ಮಖಾ  

ಸಚೇತ್ಕರು):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನಯ  ಎಸ್.ಆರ್್.ಪಾಟೀಲ್ರವರೇ, Local 

Bodies strengthen ಮಾಡತಕಕ ೆಂಥವರು ನಿೀವು.  ಅದಕೆಕ  ನಿೀವು ಇದನ್ನು  ಒಪಿಪ ಕಳು ಬೇಕು.  

(ಗೊಂದಲ) 

ಶಿರ ೋ ಕೋಟಶಿರ ೋನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ,  ಸಿ ಳಿೀಯ 

ಆಡಳಿತಕೆಕ  ಅಧಿಕಾರ ಕಡಬೇಕು ಎನ್ನು ವವರು ಕೂಡ ಅವರೆ. ಈಗ ಹರಗಡೆ 
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ಹೀಗತಕಕ ೆಂಥವರು ಅವರೆ. ಇದ್ದ ಯಾವ ನಾಯ ಯ. ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ ದಯವಿಟುಟ  

ಈ ವಿಧೇಯಕವನ್ನು  ಅೆಂಗಿೀಕರಿಸಬೇಕೆೆಂದ್ದ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕಳುು ತ್ು ೀನೆ. 

ಉಪ ಸಭಾಪತ್ರಯವರು:- ಆಯತ್ತ. 

      (ಈ ಹಂತ್ದಲಿ್ಲ  ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಕಾೊಂಗೆರ ರ್  

ಪಕ್ಷದ ಎಲಿಾ  ಸದಸಾ ರು ಸಭಾತ್ಯಾ ಗ ಮಾಡಿದರು) 

ಉಪ ಸಭಾಪತ್ರಯವರು:- ಪ್ರ ಸಾು ವ ಏನೆೆಂದರೆ, 

  “್ ವಿಧಾನ ಸಭೆಯೆಂದ ಅೆಂಗಿೀಕೃತವಾದ ರೂಪ್ದಲಿರುವ 2021ರ ಕನಾವಟಕ 

ಸಿ ಳಿೀಯ ನಿಧಿ ಪಾರ ಧಿಕಾರಗಳ ಆಥ್ಲವಕ ಹಣೆಗಾರಿಕೆ (ತಿದ್ದು ಪ್ಡಿ) ವಿಧೇಯಕವನ್ನು  

ಪ್ಯಾವಲ್ಗೀಚಿಸುವುದ್ದ” 

ಪರ ಸಾು ವ ಅೊಂಗೋಕರಿಸಲಪ ಟಿ್ಟ ತ್ತ 

ವಿಧೇಯಕವನ್ನು  ಖಂಡ ಖಂಡವಾಗಿ ಪ್ಯಾವಲ್ಗೀಚಿಸುವುದ್ದ 

ಖಂಡ 2  

ಉಪ ಸಭಾಪತ್ರಯವರು:-  ಪ್ರ ಸಾು ವ ಏನೆೆಂದರೆ,   

                                             

                                        “ಖಂಡ 2 ಈ ವಿಧೇಯಕದ   ಅೆಂಗವಾಗಿರುತು ದ್.” 

 

                               ಪರ ಸಾು ವ ಅೊಂಗೋಕರಿಸಲಪ ಟಿ್ಟ ತ್ತ 

                                    (ಖಂಡ 2 ನುು ವಿಧೇಯಕಕೆಕ  ಸೇರಿಸಲಾಯಿತ್ತ) 

ಖಂಡ-1 ಇತ್ಯಾ ದಿ 

ಉಪ ಸಭಾಪತ್ರಯವರು:- ಪ್ರ ಸಾು ವ ಏನೆೆಂದರೆ, 

          “್ಮದಲನೆಯ ಖಂಡ, ದ್ಧೀಘವ, ಶ್ೀಷ್ಠವಕೆ, ಪ್ರ ಸಾು ವನೆ  

                                           ಹಾಗೂ ಅಧಿನಿಯಮಗಳಿಸುವ ಸೂತರ  ಸಂಹಿತ್ 

                                           ವಿಧೇಯಕದ ಭಾಗವಾಗಿರುತು ದ್ ” 

 

                ಪರ ಸಾು ವ ಅೊಂಗೋಕರಿಸಲಪ ಟಿ್ಟ ತ್ತ 

 

(ಮದಲನೆಯ ಖಂಡ, ದ್ಧೀಘವ, ಶ್ೀಷ್ಠವಕೆ, ಪ್ರ ಸಾು ವನೆ ಹಾಗೂ ಅಧಿನಿಯಮಗಳಿಸುವ 

ಸೂತರ  ಸಂಹಿತ್ಗಳನ್ನು  ವಿಧೇಯಕಕೆಕ  ಸೇರಿಸಲ್ಕಯತ್ತ) 
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ಪರ ಸಾು ವದ ಅೊಂಗೋಕಾರ 

 

 ಶಿರ ೋ ಕೋಟಶಿರ ೋನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ, ಸಭಾರ್ನಯಕರು (ಶಿರ ೋ ಬಸವರಾಜ 

ಮೊಮಾಮ ಯಿ, ಮಖಾ ಮಂತ್ರರ ಗಳು ಇವರ ಪರವಾಗ):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, 

ವಿಧಾನ ಸಭೆಯೆಂದ ಅೆಂಗಿೀಕೃತವಾದ ರೂಪ್ದಲಿರುವ 2021ರ ಕನಾವಟಕ ಸಿ ಳಿೀಯ ನಿಧಿ 

ಪಾರ ಧಿಕಾರಗಳ ಆಥ್ಲವಕ ಹಣೆಗಾರಿಕೆ (ತಿದ್ದು ಪ್ಡಿ) ವಿಧೇಯಕವನ್ನು  ಅೆಂಗಿೀಕರಿಸಬೇಕೆೆಂದ್ದ 

ಕೀರುತ್ು ೀನೆ. 

 ಉಪ ಸಭಾಪತ್ರಯವರು:- ಪ್ರ ಸಾು ವ ಏನೆೆಂದರೆ, 

          “ವಿಧಾನ ಸಭೆಯೆಂದ ಅೆಂಗಿೀಕೃತವಾದ ರೂಪ್ದಲಿರುವ 2021ರ ಕನಾವಟಕ ಸಿ ಳಿೀಯ 

ನಿಧಿ ಪಾರ ಧಿಕಾರಗಳ ಆಥ್ಲವಕ ಹಣೆಗಾರಿಕೆ  (ತಿದ್ದು ಪ್ಡಿ)   ವಿಧೇಯಕವನ್ನು  ತಿದ್ದು ಪ್ಡಿ 

ಮಾಡಿರುವಂತ್ ಅೆಂಗಿೀಕರಿಸುವುದ್ದ” 

 

       ಪರ ಸಾು ವ ಅೊಂಗೋಕರಿಸಲಪ ಟಿ್ಟ ತ್ತ ಹಾಗೂ ಮಸೂದೆಗೆ ಒಪಿಪ ಗೆ ನಿೋಡಲಾಯಿತ್ತ 

        ಉಪ ಸಭಾಪತ್ರಯವರು:- ಈಗ ಸದನವನ್ನು  ಮಧಾಯ ಹು  3.00 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ 

ಮುೆಂದೂಡುತಿು ದ್ು ೀನೆ. 

(ಸದನ್ವು ಭೇಜನ್ ವಿರಾಮಕೆಾ ಗಿ ಮಧ್ಯಯ ಹ್ನ  1 ಗಂಟೆ 58  ನಿಮಿಷ್ಗಳಂದ  

ಮಂದೂಡಲ್ಪ ಟ್ಟಟ , ಪುನಃ ಮಧ್ಯಯ ಹ್ನ  3 ಗಂಟೆಗೆ ಸೇರಲು ನಿಶ್ಚ ಯಿಸಿತು) 

 

(859) 3:20 SPR-BNS 21/09/2021  

(ಸಭಾಪತ್ರಯವರ ಉಪಸಿಥ ತ್ರ) 

 

(ಭೋಜನ ವಿರಾಮಕಾಕ ಗ 1 ಗಂಟ್ಟ 58 ನಿರ್ಮಷಕೆಕ  ಮೊಂಡೂಲಪ ಟಿ   

ಸದನವು ಪುನಃ ಅಪರಾಹು  3 ಗಂಟ್ಟ 21 ನಿರ್ಮಷಕೆಕ  ಪ್ಯರ ರಂಭವಾಯಿತ್ತ) 

 

ಸಭಾಪತ್ರಯವರು:- ಈಗ ನಿಯಮ  68ರ ಮೇರೆಗೆ ಸಾವವಜನಿಕ ಮಹತಾ ದ 

ವಿಷಯದ ಮೇಲನ ಚ್ರ್ಚವ. 
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ಶಿರ ೋಮತ್ರ ಭಾರತ್ರ ಶ್ನಟಿ್ಟ (ರ್ನಮ ನಿದೇಾಶನ ಹೊೊಂದಿದವರು):- ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ನನು  ವಿಷಯಕೆಕ  ಸಂಬಂಧಪ್ಟಟ  ಮಂತಿರ ಗಳು ಈಗ ಸದನದಲಿ  

ಉಪ್ಸಿಿ ತರಿಲಿ .  

 

ಸಭಾಪತ್ರಯವರು:- ಇದನ್ನು  ನಂತರದಲಿ  ಚ್ರ್ಚವಗೆ ತ್ಗೆದ್ದಕಳು ೀಣ.  ಗಮನ 

ಸೆಳೆಯುವ ಸೂಚ್ನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪ್ಟಟ ೆಂತ್ ಶ್ರ ೀ ಮರಿತಿಬ್ಬ ೀಗೌಡರವರ ವಿಷಯಕೆಕ  

ಸಂಬಂಧಿತ ಸಚಿವರು ಜಂಟ ಸದನ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯಲಿರುವುದರಿೆಂದ ಸದನಕೆಕ  ಅಧವ ಗಂಟೆ 

ವಿಳಂಬವಾಗಿ ಬರುತಾು ರೆ. ಪ್ರ ಸುು ತ ಸದನದಲಿ  ಶ್ರ ೀ ಎೆಂ.ನಾರಾಯಣಸಾಾ ಮಿ ಮತ್ತು  

ಕವಟಗಿಮಠ ಮಹಾೆಂತೇಶ ಮಲಿಕಾಜುವನ ಇಬಬ ರಿಬಬ ರೂ ಉಪ್ಸಿಿ ತರಿಲಿ .  ಹಿೀಗಾಗಿ ನಿಯಮ 

330 ರ ಮೇರೆಗೆ ಶ್ರ ೀ ಎಸ.ಎಲ್.ಭೀಜೇಗೌಡ ರವರ ವಿಷಯವನ್ನು  ಚ್ರ್ಚವಗೆ 

ತ್ಗೆದ್ದಕಳು ೀಣ. 

 

ಶಿರ ೋ ಎರ್.ಎಲ .ಭೋಜೇಗೌಡ(ಶಿಕ್ಷಕರ ಕಿೆೋತ್ರ ):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, 

ಅವಕಾಶಕಾಕ ಗಿ ಧನಯ ವಾದಗಳು. ಇವತಿು ನ ದ್ಧವಸ ಕನಾವಟಕ ವಿಧಾನ ಪ್ರಿಷತಿು ನ 

ಕಾಯವವಿಧಾನ ಹಾಗೂ ನಡವಳಿಕೆಯ ನಿಯಮ 330 ರಡಿ ಮೈಸೂರು ಜಿಲಿ್ಲಯಲಿ  . . .  

ಸಭಾಪತ್ರಯವರು:- ಒೆಂದ್ದ ನಿಮಿಷ ಭೀಜೇಗೌಡರೇ, ನಿಮೆ  ವಿಷಯಕೆಕ  

ಸಂಬಂಧಿತ ಉತು ರವು ಇನೂು  ಬಂದ್ಧಲಿ .  ಹಿೀಗಾಗಿ ಉತು ರ ಬಂದ ಮೇಲ್ಲ, ನಿಮೆ  

ವಿಷಯವನ್ನು  ಚ್ರ್ಚವಗೆ ತ್ಗೆದ್ದಕಳು ೀಣವೇ? 

 

ಶಿರ ೋ ಎರ್.ಎಲ.ಭೋಜೇಗೌಡ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಹಾಗೆಯೇ ಆಗಲ. 

 

ಸಭಾಪತ್ರಯವರು:- ಈಗ ಶ್ರ ೀ ಎೆಂ.ನಾರಾಯಣಸಾಾ ಮಿ ಯವರ ವಿಷಯವನ್ನು  

ಚ್ರ್ಚವಗೆ ತ್ಗೆದ್ದಕಳು ೀಣ.  ನಾನ್ನ ಆವಾಗಲೇ ಕರೆದಾಗ, ನಿೀವುಗಳು ಯಾರೂ ಸಹ 

ಇರಲಲಿ .  ಹಿೀಗಾಗಿ ಕನಾವಟಕ ವಿಧಾನ ಪ್ರಿಷತಿು ನ ಕಾಯವವಿಧಾನ ಹಾಗೂ ನಡವಳಿಕೆಯ 

ನಿಯಮ 330 ರಡಿ ವಿಷಯವನ್ನು  ಚ್ರ್ಚವಗೆ ತ್ಗೆದ್ದಕಳು ಲ್ಕಗಿತ್ತು .  ಮದಲು ಆ 

ವಿಷಯಗಳನ್ನು  ತ್ಗೆದ್ದಕೆಂಡು ನಂತರದಲಿ  ನಿಮೆ  ವಿಷಯವನ್ನು  ಚ್ರ್ಚವಗೆ 

ತ್ಗೆದ್ದಕಳು ೀಣ.   

 

ಶಿರ ೋ ಎೊಂ.ರ್ನರಾಯರ್ಸಾವ ರ್ಮ(ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಮಖಾ  ಸಚೇತ್ಕರು):- ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ನಾನ್ನ ಪ್ರ ಸಾು ಪಿಸುವ ವಿಷಯಕೆಕ  ಯಾರು ಉತು ರಿಸುತಾು ರೆ? 
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ಸಭಾಪತ್ರಯವರು:- ಯಾರಾದರೂ ಉತು ರವನ್ನು  ನಿೀಡುತಾು ರೆ.  ಸಭಾನಾಯಕರೇ, 

ಈ ವಿಷಯಕೆಕ  ಸಂಬಂಧಪ್ಟಟ ೆಂತ್ ಯಾರು ಉತು ರ ನಿೀಡುತಾು ರೆ? 

 

ಶಿರ ೋ ಎೊಂ.ರ್ನರಾಯರ್ಸಾವ ರ್ಮ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ನನು  ವಿಷಯಕೆಕ  

ಯಾರು ಉತು ರಿಸುತಾು ರೆ?  ಪ್ರ ತಿದ್ಧನವೂ ಇದೇ ರಿೀತಿಯಾಗಿಯಾಗಿದ್.   

 

ಸಭಾಪತ್ರಯವರು:- ಈಗ ಸದನದಲಿ  ಯಾವ ಮಂತಿರ ಗಳಿದಾು ರೆ?  ಇನ್ನು  ಮುೆಂದ್ 

ಸದನದಲಿ  ಉಪ್ಸಿಿ ತರಿರುವ ಮಂತಿರ ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪ್ಟಟ ೆಂತಿರುವ ವಿಷಯಗಳನ್ನು  ಚ್ರ್ಚವಗೆ 

ತ್ಗೆದ್ದಕಳು ಬೇಕು.  ಸಭಾನಾಯಕರೇ, ಸದನವನ್ನು  10 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಮುೆಂದೂಡಲೇ?  

ಸದನಕೆಕ  ಮಂತಿರ ಗಳೇ ಬರದ್ಧದು ರೆ, ಸದನವನ್ನು  ಹೇಗೆ ನಡೆಸಬೇಕು?   

 

ಶಿರ ೋ ಕೋಟ ಶಿರ ೋನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, 

ಈ ವಿಷಯವು ಯಾವ ಇಲ್ಕಖೆಗೆ ಬರುತು ದ್ ಎೆಂದ್ದ ತಿಳಿಸಿ. 

 

ಸಭಾಪತ್ರಯವರು:- ನಿೀವು ಯಾವ ಇಲ್ಕಖೆಯ ವಿಷಯವನ್ನು  ಚ್ರ್ಚವಗೆ 

ತ್ಗೆದ್ದಕಳಿು  ಎೆಂದ್ದ ತಿಳಿಸುತಿು ೀರೀ, ಆ ವಿಷಯವನ್ನು  ತ್ಗೆದ್ದಕಳು ಲ್ಕಗುವುದ್ದ. ಶ್ರ ೀ 

ಎೆಂ.ನಾರಾಯಣಸಾಾ ಮಿ ರವರ ವಿಷಯಕೆಕ  ಸಂಬಂಧಪ್ಟಟ ೆಂತ್ ಈಗ ಗಾರ ಮಿೀಣಾಭಿವೃದಿ್ಧ  

ಮತ್ತು  ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಚಿವರು ಸದನದಲಿ  ಉಪ್ಸಿಿ ತರಿಲಿ .   

 

ಶಿರ ೋ ಕೋಟ ಶಿರ ೋನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಸದಸಯ ರು 

ಮಾತನಾಡುವುದನ್ನು  ಪಾರ ರಂಭಿಸಲ.  ನಾನ್ನ ಮಂತಿರ ಗಳನ್ನು  ಬರುವುದಕೆಕ  ಹೇಳುತ್ು ೀನೆ. 

 

ಸಭಾಪತ್ರಯವರು:- ಸದಸಯ ರು ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಮಂತಿರ ಗಳು ಸದನದಲಿರಬೇಕು.   

 

ಶಿರ ೋ ಕೋಟ ಶಿರ ೋನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಸದಸಯ ರು 

ಮಾತನಾಡುವುದನ್ನು  ಪಾರ ರಂಭಿಸಲ.  ಸಂಬಂಧಪ್ಟಟ  ಮಂತಿರ ಗಳು ಈಗ 

ಕೆಳಮನೆಯಲಿದಾು ರೆ.  ಹಿೀಗಾಗಿ ಈಗ ನಾನ್ನ ಅವರನ್ನು  ಬರುವುದಕೆಕ  ಹೇಳುತ್ು ೀನೆ. 

 

ಸಭಾಪತ್ರಯವರು:- ಸಭಾನಾಯಕರೇ, ಈಗ ಚ್ರ್ಚವಗಿರುವ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ 

ಸಂಬಂಧಪ್ಟಟ ೆಂತಿರುವ ಎಲಿ್ಕ  ಮಂತಿರ ಗಳನ್ನು  ಸದನಕೆಕ  ಕರೆಸಿ.  ಸಂಬಂಧಪ್ಟಟ  ಮಂತಿರ ಗಳು 
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ಸದನದಲಿ  ಉಪ್ಸಿಿ ತರಿಲಿದ್ಧರುವುದರಿೆಂದ ನನಗೆ ಬೇಸವಾಗಿದ್.  ಮಂತಿರ ಗಳು ಅಲಿದಾು ರೆ ; 

ಇಲಿದಾು ರೆೆಂದರೆ, ಅವರ ಕತವವಯ ವೇನ್ನ?  ನಿಮಗೆ ಯಾವ ರಿೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು?  ಈಗ 

ಸಕಾವರಿ ಮುಖಯ  ಸಚೇತಕರೂ ಸಹ ಸದನದಲಿ  ಉಪ್ಸಿಿ ತರಿಲಿ . 

 

ಶಿರ ೋ ಕೋಟ ಶಿರ ೋನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಶ್ರ ೀ 

ಎೆಂ.ನಾರಾಯಣಸಾಾ ಮಿ ಯವರೇ, ಈಗ ನಿೀವು ಪಾರ ರಂಭ ಮಾಡಿ.  ಗಾರ ಮಿೀಣಾಭಿವೃದಿ್ಧ  

ಮತ್ತು  ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲ್ಕಖೆಯ ಮಂತಿರ ಗಳನ್ನು  ಸದನಕೆಕ  ಬರಲು ತಿಳಿಸುತ್ು ೀನೆ.   

 

ಶಿರ ೋ ಎೊಂ.ರ್ನರಾಯರ್ಸಾವ ರ್ಮ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ನಾನ್ನ ಪಾರ ರಂಭ 

ಮಾಡುತ್ು ೀನೆ. 

 

ಸಭಾಪತ್ರಯವರು:- ಈಗ ಏನ್ನ ಮಾಡಬೇಕೆೆಂದ್ದ ಸಭಾನಾಯಕರು ತಿಳಿಸಬೇಕು. 

 

ಶಿರ ೋ ಕೋಟ ಶಿರ ೋನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಶ್ರ ೀ 

ಎೆಂ.ನಾರಾಯಣಸಾಾ ಮಿ ರವರು ಪಾರ ರಂಭಿಸಿ, ಸಂಬಂಧಪ್ಟಟ  ಮಂತಿರ ಗಳನ್ನು  ಸದನಕೆಕ  

ಬರಲು ತಿಳಿಸುತ್ು ೀನೆ.   

 

ಶಿರ ೋ ಎೊಂ.ರ್ನರಾಯರ್ಸಾವ ರ್ಮ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ನಾನ್ನ ಪಾರ ರಂಭ 

ಮಾಡುತ್ು ೀನೆ.  ಅಷಟ ರಳಗೆ ಮಂತಿರ ಗಳು ಸದನಕೆಕ  ಬರಲ.   

 

ಸಭಾಪತ್ರಯವರು:- ಆಯತ್ತ.  ಎೆಂ.ನಾರಾಯಣಸಾಾ ಮಿಯವರೇ ನಿೀವು 

ಪಾರ ರಂಭಿಸಿ. 
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10. ಗಮನ ಸ್ತಳೆಯುವ ಸೂಚನೆಗಳು 

 

(ಅ) ವಿಷಯ:- ಸುವಣವ ಗಾರ ಮೀದಯ ಯೀಜನೆಯನ್ನು   

     ಜಾರಿಗೆ ತಂದ್ದ ಸವವತೀಮುಖ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಗೆ  

     ಮಿೀಸಲಟಟ  ಹಣವನ್ನು  ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ.ನ  

     ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದ್ದಬವಳಕೆ ಮಾಡುತಿು ರುವ ಕುರಿತ್ತ  

 

* * * 

ಶಿರ ೋ ಎೊಂ.ರ್ನರಾಯರ್ಸಾವ ರ್ಮ (ವಿರೋಧಪಕ್ಷದ ಮುಖಾ  ಸಚೇತ್ಕರು):- ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಕನಾವಟಕ ವಿಧಾನ ಪ್ರಿಷತಿು ನ ಕಾಯವವಿಧಾನ ಹಾಗೂ ನಡವಳಿಕೆಯ 

ನಿಯಮ 330 ರಡಿ  ಗಾರ ಮಿೀಣಾಭಿವೃದಿ್ಧ  ಮತ್ತು  ಪಂಚಾಯತ ರಾಜ ಇಲ್ಕಖೆಯ 

ವತಿಯೆಂದ ಸುವಣವ ಗಾರ ಮೀದಯ ಯೀಜನೆಯನ್ನು  ಜಾರಿಗೆ ತಂದ್ದ ಹಿೆಂದ್ದಳಿದ 

ಗಾರ ಮಗಳ ಸವವತೀಮುಖ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಗೆ ಮಿೀಸಲಟಟ  ಹಣವನ್ನು  ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ.ನ 

ಕೆಲವು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು  ಖಸಗಿ ಗುತಿು ಗೆದಾರರು ಶ್ಲಮಿೀಲ್ಕಗಿ ಖಸಗಿ ಕೃಷ್ಠ 

ಭೂಮಿಯಲಿ  ಬಸವೇಶಾ ರ ಸಮುದಾಯ ಭವನವನ್ನು  ನಿಮಿವಸುತಿು ರುವುದ್ದ ಹಾಗೂ ಸಾ ೆಂತ 

ಫಾಯ ಕಟ ರಿಗಳಲಿ  ಹೈಮಾಸಕ ್ ಲೈಟ್ ಮತ್ತು  ತಡೆಗೀಡೆ ನಿಮಾವಣ ಮಾಡಿ, ಸಕಾವರದ 

ಗಾರ ಮಿೀಣಾಭಿವೃದಿ್ಧ  ಮತ್ತು  ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜಯ  ಇಲ್ಕಖೆಯ ವತಿಯೆಂದ ಅನ್ನದಾನವನ್ನು  

ಪ್ಡೆದ್ದಕೆಂಡು ಅದನ್ನು  ದ್ದಬವಳಕೆ ಮಾಡಿರುವ ಬಗೆಗ  ನಾನ್ನ ಮಾತನಾಡಬೇಕೆೆಂದ್ದ 

ಮನವಿಯನ್ನು  ಸಲಿಸಿದ್ು ನ್ನ.   

 

ಕೆ.ಗಲಿಹಳಿು  ವಾಯ ಪಿು ಯ ಗೀಣಿಪುರ ಗಾರ ಮದ ಸವವ ನಂ.63/1ಎ ಇದ್ದ ಹಸಿರು 

ಪ್ರ ದೇಶ ವಾಯ ಪಿು ಯಲಿ  ಬರುತು ದ್.  ಇೆಂದ್ಧಗೂ ಸಹ ಪ್ಹಣಿ ದಾಖಲ್ಲಗಳಲಿ  ಸುಮಾರು 2005-06 

ನೇ ಸಾಲನಲಿ  ಪಿ.ಎಲ್.ಡಿ. ಬಾಯ ೆಂಕ್ನಿೆಂದ 6,70,000/- ರೂಪಾಯಗಳ ಸಾಲವನ್ನು  

ಪ್ಡೆದ್ಧರುವುದ್ದ ನಮೂದಾಗಿರುತು ದ್.  ಸದರಿ ಬಾಯ ೆಂಕ್ನಿೆಂದ ನಿರಪೇಕ್ಷಣಾ ಪ್ತರ ವು ಇನೂು  

ಸಹ ಬಂದ್ಧರುವುದ್ಧಲಿ .  ಸದರಿ ಸಿ ಳವು ಅವರ ಸಾ ೆಂತದ್ದು  ಎೆಂದ್ದ ಎಲಿ್ಕ  ದಾಖಲ್ಲಗಳು 

ತಿಳಿಸುತು ವ.  ಅಲಿನ ಲಕೆ್ಷಯಯ  ಎನ್ನು ವ ಗುತಿು ಗೆದಾರರು ತಮೆ  ಸಾ ೆಂತ ಜಮಿೀನ್ನ ಸವವ 

ನಂ.63/1ಎ ರಲಿ  ಬಸವೇಶಾ ರ ಸಮುದಾಯ ಭವನವನ್ನು  ನಿಮಿವಸುತಿು ದಾು ರೆ. ಇದಕೆಕ  

ಗಾರ ಮಿೀಣಾಭಿವೃದಿ್ಧ  ಮತ್ತು  ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜಯ  ಇಲ್ಕಖೆಯ ವತಿಯೆಂದ 4 ಕೀಟ 

ರೂಪಾಯಗಳ ಅನ್ನದಾನವನ್ನು  ಪ್ಡೆದ್ದಕೆಂಡಿದಾು ನೆ.  ಈಗ ನಿಮಾವಣ ಕಾಮಗಾರಿಯು 

ಪೂಣವಗಳುು ತಿು ರುವ ಹಂತದಲಿದ್ದು , ಕಟಟ ಡವು ಸಿದಿವಾಗಿದ್.  ಆದರೆ ದಾಖಲ್ಲಗಳಲಿ  

ಸದರಿ ಜಮಿೀನ್ನ ಇನೂು  ಸಹ ಅವರ ಮತ್ತು  ಅವರ ಕುಟುೆಂಬದವರ ಹೆಸರಿನಲಿಯೇ ಇದ್.  
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ಇೆಂತಹ ನಿಮಾವಣ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಇಲ್ಕಖೆಯು 4 ಕೀಟ ರೂಪಾಯಗಳ ಅನ್ನದಾನವನ್ನು  

ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು , ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್. ಸಂಸಿೆಯ ಮೂಲಕ ಗುತಿು ಗೆಯನ್ನು  ನಿೀಡಿದ್.   

 

’ಸಕಾವರಿ ಇಲ್ಕಖೆಗಳು ಮತ್ತು  ಇತರೆ ಸಂಗರ ಹಣಾ ಸಂಸಿೆ ಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡ 

ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು  ನೇರವಾಗಿ ಕನಾವಟಕ ಗಾರ ಮಿೀಣ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕಯವ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  

ನಿಯಮಿತ ಸಂಸಿೆಯ ಮೂಲಕ ಕನಿಷಿ  2 ಕೀಟ ರೂಪಾಯಗಳ ಮಿತಿಯಲಿ  ಕೈಗಳುು ವ 

ಕನಾವಟಕ ಸಾವವಜನಿಕ ಸಂಗರ ಹಣೆಗಳಲಿ  ಪಾರದಶವಕತ್ ಅಧಿನಿಯಮ 1999 ರ ಕಲಂ 4 

(ಜಿ) ರಡಿ ಪ್ರ ದತು ವಾದ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು  ಚ್ಲ್ಕಯಸಿ, 2018-19 ನೇ ಸಾಲಗೆ ಈ ಕೆಳಕಂಡ 

ಷರತ್ತು ಗಳಿಗೆ ಒಳಪ್ಟುಟ  ಪಾರದಶವಕತ್ ಕಾಯ್ಕು ಯೆಂದ ವಿನಾಯತಿ ನಿೀಡಿದ್’ ಎೆಂದ್ದ 

ಕಾನೂನ್ನ ಹೇಳುತು ದ್.  ಸದರಿ ಸಂಸಿೆಯು ಕೆಲವು ಷರತ್ತು ಗಳನ್ನು  ವಿಧಿಸುತು ದ್.  ಆ ಪೈಕ್ (1) 

ಸಕಾವರಿ ಇಲ್ಕಖೆಗಳು, ನಿಗಮಗಳು, ಮಂಡಳಿಗಳು ಯಾವುದೇ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು  ವಿಭಜಿಸಿ, 

ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್. ಸಂಸಿೆ ಗೆ ನಿೀಡುವಂತಿಲಿ .  ಆದರೆ, ಈ ಸಂಸಿೆಯು 4 ಕೀಟ 

ರೂಪಾಯಗಳನ್ನು  ತನು  ಸಾ ೆಂತ ಜಮಿೀನಿನಲಿ  ನಿಮಿವಸುತಿು ರುವ ಬಸವೇಶಾ ರ ಸಮುದಾಯ 

ಭವನಕೆಕ  ತಲ್ಕ 50 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಗಳಂತ್ 8 ಹಂತಗಳಲಿ  ಅನ್ನದಾನವನ್ನು  

ನಿೀಡಲ್ಕಗಿರುತು ದ್.  ಸಿ ಳಿೀಯ ಪಂಚಾಯತಿ ಸದಸಯ ರು ಮಾಹಿತಿ ಹಕುಕ  ಕಾಯ್ಕು ಯಡಿ 

ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು  ಪ್ಡೆದ್ದಕಳುು ತಾು ರೆ.  ಸಕಾವರಿ ಹಣದ್ಧೆಂದ ಈ ರಿೀತಿಯ ಸಮುದಾಯ 

ಭವನಗಳ ನಿಮಾವಣಕಾಕ ಗಿ ಯಾವ ಕಾರಣಕಾಕ ಗಿ ವಿನಿಯೀಗಿಸಲ್ಕಗುತಿು ದ್ೆಂದ್ದ ಕಳುತಾು ರೆ. 

ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿಮಾವಣಕೆಕ  ಸಂಬಂಧಪ್ಟಟ ೆಂತ್ ಟರ ಸಟ ್ನ್ನು  ಮಾಡಿಕೆಂಡಿರುವುದಾಗಿ 

ತಿಳಿಸುತಾು ರೆ.  ಸದರಿ ಭವನ ನಿಮಾವಣದ ನಂತರ ಅದನ್ನು  ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ವಗಾವವಣೆ 

ಮಾಡುವುದಾಗಿಯೂ ಸಹ ತಿಳಿಸುತಾು ರೆ.  ಈ ಮಾತನ್ನು  ಮತ್ತು  ಅವರ ಉದಾರವಾದ 

ಮನಸಸ ನ್ನು  ನಾವು ಒಪಿಪ ಕಳು ೀಣ.  ಸಕಾವರದ ವತಿಯೆಂದ ಅನ್ನದಾನವನ್ನು  

ಪ್ಡೆದ್ದಕೆಂಡು ನಿಮಿವಸಲ್ಕಗುತಿು ರುವ ಸಮುದಾಯ ಭವನವನ್ನು  ಸಕಾವರಕೆಕ ೀ 

ನಿೀಡುವುದಾದರೆ, ಅದನ್ನು  ನಾವು ಸಾಾ ಗತಿಸುತ್ು ೀವ.  ಈ ಸಂಬಂಧ ಅಫಿಡವಿಟ್ನ್ನು  

ಸಲಿಸುತಾು ರೆ.  ಸದರಿ ಕುಟುೆಂಬದ ಮೂವರು ಸದಸಯ ರು ಶ್ರ ೀ ಶ್ರಡಿ ಸಾಯಬಾಬಾ ಸೇವಾ 

ಸಮಿತಿ ಎೆಂಬ ಹೆಸರಿನ ಟರ ಸಟ ್ರ್ೆಂದನ್ನು  ಮಾಡಿಕಳುು ತಾು ರೆ.   

 

(ಮುೆಂದ್ದ) 

 

 



«¥À/21.09.2021/125 

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

(860) 3.30 21-09-2021  CS/GR 

 ಶಿರ ೋ ಎೊಂ.ರ್ನರಾಯರ್ಸಾವ ರ್ಮ(ಮೊಂದ್ದ):- 

ಸನೆಾ ನಯ  ಲಕ್ಷಯಯ ನವರು ಆ ಟರ ಸಟ ್ನ ಸಂಚಾಲಕರು,  ಅವರ ಪ್ತಿು  ಶ್ರ ೀಮತಿ 

ಕೆ.ಎಚ್.ಪಾವವತಿ ದೇವಿಯವರು ಅಧಯ ಕ್ಷರು, ಅವರ ಮಗ ಶ್ರ ೀ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್್ 

ಎನ್ನು ವವರು ಕಾಯವದಶ್ವಯಾಗಿದಾು ರೆ.   ಆ ಟರ ಸಿಟ ಗೆ ಅವರು ನಿೀಡಿದು  63/1A ಸವೇವ 

ನಂಬರಿನ ಅವರ ಸಾ ೆಂತ ಜಾಗ  ಇನೂು  ಸಹ ಟರ ಸಿಟ ಗೆ ವಗಾವವಣೆ ಆಗಿರುವುದ್ಧಲಿ .   ಇವತಿು ಗೂ 

ಸಹ ಈ ಜಾಗ ದಾಖಲ್ಲಗಳ  ಪ್ರ ಕಾರ ಲಕ್ಷಯಯ ನವರ ಹೆಸರಿನಲಿದ್.   ಇವರುಗಳು ಒೆಂದ್ದ ಟರ ಸಟ ್ 

ಮಾಡಿಕೆಂಡ ಮೇಲ್ಲ ಆ ಟರ ಸಿಟ ಗೆ ಇವರ ಜಾಗವನ್ನು  ವಗಾವವಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು .   

ಅದನ್ನು  ಸಹ ಮಾಡಿರುವುದ್ಧಲಿ .   ಬದಲಗೆ ಈ 3 ಜನರು ಸೇರಿ unregistered Affidavit 

ಅನ್ನು  ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಮಾಡಿ ಕಟಟ ದಾು ರೆ.    ಈ ಅಫಿಡೆವಿಟ್ ಮಾಡಿದಂತಹ 

ಸಂದಭವದಲಿ   ’ಈ-ಸಾಟ ಪಿೆಂಗ್ ಸಿಸಟ ೆಂ’ ಇದು ರೂ ಸಹ ಶ್ವಾಜಿನಗರದ್ಧೆಂದ  100 

ರೂಪಾಯಗಳ ಒೆಂದ್ದ ಸಾಟ ೆಂಪ್ ಪೇಪ್ರ್್ ಅನ್ನು  ತಂದ್ದ, unregistered Affidavit ಅನ್ನು  

ಮಾಡಿ,  ಅದರಲಿ  ಈ ಕಟಟ ಡ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂಣವಗೆಂಡ ಮೇಲ್ಲ ಇದನ್ನು  ಪಂಚಾಯತಿಗೆ 

ಬರೆದ್ದಕಡುತ್ು ೀನೆ ಎೆಂದ್ದ ಹೇಳುತಾು ರೆ.   ಇದರ ಜೊತ್ಯಲಿಯೇ 4 ಕೀಟ 

ರೂಪಾಯಗಳಿಗೆ ಈ ಕಟಟ ಡ ಪೂಣವಗಳುು ವುದ್ಧಲಿ ,  ಇನೂು  4 ಕೀಟ ರೂಪಾಯಗಳ 

ಅವಶಯ ಕತ್ ಇದ್ ಎನ್ನು ವ ಮನವಿಯನ್ನು   ಗಾರ ಮಿೀಣಾಭಿವೃದಿ್ಧ  ಮತ್ತು  ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ 

ಇಲ್ಕಖೆಗೆ  ಸಲಿಸುತಾು ರೆ.    ಆಗ ಈ ಕಟಟ ಡದ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದ ಮೇಲ್ಲ ಇದನ್ನು  ಟರ ಸಿಟ ಗೆ 

ವಗಾವವಣೆ ಮಾಡಿಕಡುವುದಾಗಿ ಮತು ೆಂದ್ದ ಅಜಿವಯನ್ನು  ನಿೀಡುತಾು ರೆ.    ಈ ಜಾಗಕೆಕ  

ಸಂಬಂಧಪ್ಟಟ  ಹಾಗೆ 2020-21ನೇ ಸಾಲನ ಪ್ಹಣಿ ನನು  ಬಳಿಯದ್,  ಅದ್ದ ಇವತಿು ಗೂ ಸಹ 

ಶ್ರ ೀ ಲಕ್ಷಯಯ  ಎನ್ನು ವವರ ಹೆಸರಿನಲಿದ್.   ಇನೂು  ಸಹ ಟರ ಸಿಟ ಗೆ ಈ ಜಾಗ ವಗಾವವಣೆ  

ಆಗಿರುವುದ್ಧಲಿ .     ಈ ಟರ ಸಟ ್ನಲಿರುವ 3 ಜನರಲಿ  ತಂದ್ ಅಧಯ ಕ್ಷರು, ತಾಯ ಸಂಚಾಲಕರು, 

ಮಗ ಕಾಯವದಶ್ವ,  ಈ ಮೂವರು ಈ ಜಾಗವನ್ನು  ಟರ ಸಟ ್ಗೆ ನೀೆಂದಣಿ  ಮಾಡಿಕಡಬೇಕು.  

K.R.I.D.L., ನ ವಯ ವಸಿಾಪ್ಕ ನಿದೇವಶಕರನ್ನು   ಆರ್್.ಟ.ಐ., ಅಡಿಯಲಿ  ಕೆಲವು 

ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು  ಕಳಿದರೆ,  ಆರ್್ಟಐ ಅಡಿಯಲಿ  ಮಾಹಿತಿ ಕೀರಿ ಅಜಿವ  

ಸಲಿಸಿರುವವರನ್ನು   ತಮೆ  ಕಛೇರಿಗೆ ಕರೆಯಸಿಕೆಂಡು “್ ಇದ್ದ ನಿಮೆ  ಹಣ ಏನಿರ ೀ, 

ನಿಮೆದೂ ಅಲಿ , ನನು ದೂ ಅಲಿ ,  ಯಾರೀ ಹಣ ಮಾಡಿಕಳುು ತಾು ರೆ, ನಿನಗೇನ್ನ ಕಷಟ ?  

ಎನ್ನು ವ ದ್ದರಹಂಕಾರದ ಮಾತ್ತಗಳನ್ನು  ಆಡುತಾು ರೆ.   ಒಬಬ  ವಯ ವಸಿಾಪ್ಕ ನಿದೇವಶಕರು  

ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಕಟಟ ಡ ಕಟಟ ಲು 4 ಕೀಟ ರೂಪಾಯಗಳನ್ನು  ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ,  ಖಸಗಿ 
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ಜಾಗದಲಿ   ಒೆಂದ್ದ ಬಸವೇಶಾ ರ ಸಮುದಾಯ ಭವನವನ್ನು  ಕಟಟ ,  ಅದ್ದ ಸಾಲುವುದ್ಧಲಿ  

ಕಟಟ ಡ ಪೂಣವಗಳಿಸಲು ಇನೂು  4 ಕೀಟ ರೂಪಾಯ ಬೇಕಾಗಿದ್ ಎನ್ನು ವ ಮನವಿಯ  

ಬಗೆಗ  ಆರ್್.ಟ.ಐ., ನಲಿ  ಮಾಹಿತಿ  ಕಳಿದರೆ “್ ಇದ್ದ ನಿಮೆ  ಹಣ ಏನಿರ ೀ, ನಿಮೆದ್ದ ಅಲಿ , 

ನನು ದ್ದ ಅಲಿ ,  ಯಾರೀ ಹಣ ಮಾಡಿಕಳುು ತಾು ರೆ, ನಿನಗೇನ್ನ ಕಷಟ ?  ಎನ್ನು ವ 

ದ್ದರಹಂಕಾರದ ಮಾತ್ತಗಳನ್ನು  ಆಡುತಾು ರೆ.   ಸದರಿ ಜಮಿೀನ್ನ ಜಂಟ ಖತ್ಯಲಿದ್.   

ಸವೇವ ನಂ.63/ಎ ಜಾಗಕೆಕ  ಲಕ್ಷಯಯ  ಎನ್ನು ವವರು ಸಂಪೂಣವವಾಗಿ ಮಾಲೀಕರಲಿ .   ಈ 

ಜಾಗ ಶ್ರ ೀಮತಿ ಮುನಿನಾಗಮೆ , ಶ್ರ ೀ ಕೆ.ಎೆಂ.ನಾರಾಯಣಸಾಾ ಮಿ, ಶ್ರ ೀಮತಿ ಮಲಿಮೆ , ಶ್ರ ೀಮತಿ 

ಲಕ್ಷಮೆ  ಮತ್ತು  ಶ್ರ ೀಮತಿ ನಾಗರತು ಮೆ  ಹಾಗೂ ಇತರರು ಎನ್ನು ವವರ ಹೆಸರಿನಲಿದ್.   ಈ 

ಜಾಗದ ಪ್ೀಡಿ ಆಗಿಲಿ , ಕನ್ವಷವನ್ ಆಗಿಲಿ ,  ಇದ್ದ ಗಿರ ೀನ್ ಬ್ಲಟ ್ ಆಗಿರುವುದರಿೆಂದ ಇನೂು  

ಸಹ ಭೂ ಪ್ರಿವತವನೆ ಆಗಿಲಿ .   ಗಿರ ೀನ್ ಬ್ಲಟ ್ನಲಿರುವ ಜಾಗಕೆಕ  ಸಕಾವರದ ಅನ್ನದಾನವನ್ನು  

ಪ್ಡೆದ್ದಕೆಂಡು  ರಾಜರೀಷವಾಗಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನವನ್ನು  ಕಟಟ ಲು ಹರಟರುವುದ್ದ 

ಎಷ್ಟಟ  ಸರಿ ಎೆಂದ್ದ ಸಕಾವರವನ್ನು  ನಾನ್ನ ಕಳಬಯಸುತ್ು ೀನೆ.   ಇವತ್ತು  ಬ್ಳಗೆಗ  ಒೆಂದ್ದ  

ಬಿಲ್ ತಂದ್ದ ಸಭಾಪ್ತಿಯವರು ಈ ಬಿಲ್ ಬಹಳ ಉತು ಮವಾದ್ದದ್ದ ಎನ್ನು ವುದರ  ಬಗೆಗ  

ನಮಗೆ ಕನ್ವಿನಸ ್ ಮಾಡಿದರು.   ಈ ಪ್ರ ಶೆು  ಇದು  ಕಾರಣ ನಾನ್ನ ಆಗಲೇ ಮಾತನಾಡುವುದಕೆಕ  

ಹೀಗಲಲಿ .  ನಾನ್ನ ಸಿ ಳಿೀಯ ಸಂಸಿೆಯೆಂದ ಆಯ್ಕಕಯಾಗಿರುವ ಒಬಬ  

ಶ್ಲಸಕನಾಗಿರುವುದರಿೆಂದ   ಈ ಪಂಚಾಯತಿಗಳಲಿ  ಯಾವ ರಿೀತಿ ಅವಯ ವಹಾರಗಳು 

ನಡೆಯುತಿು ವ ಎನ್ನು ವುದ್ದ ತಿಳಿದ್ಧದ್. ಗಾರ ಮಿೀಣಾಭಿವೃದಿ್ಧ  ಹಾಗೂ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್   

ಮತ್ತು  ನಗರಾಭಿವೃದಿ್ಧ  ಇಲ್ಕಖೆಗೆ ಜವಾಬಾು ರಿಯನ್ನು  ನಿೀಡಲು ಮುೆಂದಾಗಿದ್ಧು ೀರಿ.   ಇನೂು  

State Accounts Department  ಅನ್ನು  ಈ ಪಂಚಾಯತಿಗಳಿಗೆ ವಹಿಸಿದರೆ ಏನೇನ್ನ 

ಅನಾಹುತಗಳಾಗಬಹುದ್ದ ಎನ್ನು ವುದಕೆಕ  ಇದ್ಲಿ  sample ಉದಾಹರಣೆ ನಾನ್ನ 

ಕಡುತಿು ದ್ು ೀನೆ.  ಈ ಜಾಗದ ಪ್ೀಡಿ ಆಗಿಲಿ , ಕನ್ವಷವನ್ ಆಗಿಲಿ ,  ಇದ್ದ ಗಿರ ೀನ್ ಬ್ಲಟ ್ 

ಆಗಿರುವುದರಿೆಂದ ಇನೂು  ಸಹ ಭೂ ಪ್ರಿವತವನೆ ಆಗಿಲಿ .   ಆದರೂ ಸಹ ಇಲಿ  ಸಭಾಭವನ 

ನಿಮಿವಸಲ್ಕಗಿದ್.   ಈ ಗುತಿು ಗೆದಾರನ ಕೆಲಸದ ಒೆಂದ್ದ ಸಣಣ  sample  ನಾನ್ನ ಸದನಕೆಕ  

ನಿೀಡುತಿು ದ್ು ೀನೆ.  Today he is worth not less than Rs.500 crores. An ordinary worker, 

today he is worth about Rs.500 crores.  ಆ ಭಾಗದಲಿರುವ ಎಲಿ್ಕ  ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೂ 

ಈತನೇ ಗುತಿು ಗೆದಾರ.   ನಿನೆು ಯ ದ್ಧವಸ ಆ ಪಂಚಾಯತಿಯೆಂದ ಬಂದ್ಧದು  ಸದಸಯ ರಬಬ ರು 

ಒೆಂದ್ದ ವಿಚಾರವನ್ನು  ನನಗೆ ಹೇಳಿದರು.  ನಾನ್ನ  ಕಳೆದ ವಷವ ನನು  ವಿಧಾನ ಪ್ರಿಷತಿು ನ 

ಸದಸಯ ನ ಅನ್ನದಾನದಲಿ  5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಗಳನ್ನು  ಒೆಂದ್ದ ರಸೆು ಯ ನಿಮಾವಣ 
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ಕಾಯವಕಾಕ ಗಿ ನಿೀಡಿದ್ು ನ್ನ.   ಅಲಿ  ಒೆಂದ್ದ ಕಾೆಂಕ್ರ ೀಟ್ ರಸೆು ಯನ್ನು  ಹಾಕ್ದಾು ರೆ.   ಅಲಿ  

ಒೆಂದ್ದ ಮೂಲ್ಲಯಲಿ  ವಿಧಾನ ಪ್ರಿಷತಿು ನ ಶ್ಲಸಕರಾದ ಶ್ರ ೀ ಎೆಂ.ನಾರಾಯಣಸಾಾ ಮಿಯವರ 

ಅನ್ನದಾನದಲಿ  ರಸೆು  ನಿಮಿವಸಲ್ಕಗಿದ್ ಎನ್ನು ವ  ಬೊೀಡವನ್ನು  ಹಾಕ್ದಾು ರಂತ್,  

ಇನು ೆಂದ್ದ ಮೂಲ್ಲಯಲಿ  ಆ  ಭಾಗದ  ಶ್ಲಸಕರ ಅನ್ನದಾನದಲಿ  ರಸೆು  ನಿಮಿವಸಲ್ಕಗಿದ್ 

ಎನ್ನು ವ  ಬೊೀಡ್ವ ಇದ್ಯಂತ್.   ಇದರ ಜೊತ್ಗೆ ಸಿ ಳಿೀಯ ಸಂಸತ್ ಸದಸಯ ರ 

ಅನ್ನದಾನದಲಿ  ಎನ್ನು ವ  ಬೊೀಡ್ವ ಒೆಂದ್ದ ಕಡೆ ಇದ್ಯಂತ್  ಜೊತ್ಗೆ ಜಿಲಿ್ಕ  

ಪಂಚಾಯತಿಯೆಂದ ಈ ರಸೆು  ನಿಮಿವಸಲ್ಕಗಿದ್ ಎನ್ನು ವ ಬೊೀಡ್ವ ಸಹ ಅಲಿದ್ಯಂತ್.   

ಇಲಿ  ನಾನ್ನ ಕಟಟ  ಅನ್ನದಾನದಲಿ  ರಸೆು  ಮಾಡಿ, ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರಿನಲಿ  ನಾಲುಕ  

ಬಿಲ್ಗಳನ್ನು  ಮಾಡಿದಾು ರೆ.  ಒೆಂದೇ ಕೆಲಸಕೆಕ  ನನು  ಅನ್ನದಾನ, ಸಿ ಳಿೀಯ ಶ್ಲಸಕರ 

ಅನ್ನದಾನ, ಸಂಸತ್ ಸದಸಯ ರ ಅನ್ನದಾನ ಮತ್ತು  ಜಿಲಿ್ಕಪಂಚಾಯತಿಯ ಅನ್ನದಾನ ಎೆಂದ್ದ 

ನಾಲುಕ  ಜನರ ಹೆಸರಿನಲಿ  ತಲ್ಕ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಗಳ ಅನ್ನದಾನವನ್ನು  ಪ್ಡೆದ್ಧದಾು ರೆ.   

ಇದ್ಲಿದರ ಜೊತ್ಗೆ ಈ ಜಾಗ ಸವೇವ ನಂ63/ಎ , ಕೆಕ   Primary Co-operative Agriculture 

and Rural Development Bank Limited  ನವರು ಸಾಲವನ್ನು  ನಿೀಡಿದಾು ರೆ.   ಸದರಿ 

ಜಾಗವನ್ನು  ಬಾಯ ೆಂಕ್ನಲಿ  ಅಡಮಾನ ಮಾಡಿದಾು ರೆ.   ಅೆಂತಹ ಜಾಗಕೆಕ  ಗಾರ ಮಿೀಣಾಭಿವೃದಿ್ಧ  

ಹಾಗೂ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್   ಇಲ್ಕಖೆಯವರು 4 ಕೀಟ ರೂಪಾಯಗಳನ್ನು  ನಿೀಡಿದಾು ರೆ.   

ಅದ್ದ ಸಾಲದ್ದ ಇನೂು  4 ಕೀಟ ರೂಪಾಯಗಳು ಬೇಕು ಎನ್ನು ವ ಪ್ರ ಸಾು ವನೆಯನ್ನು  ಆ 

ಟರ ಸಟ ್ನವರು ನಿೀಡಿದಾು ರೆ.   ಇವತಿು ಗೂ ಸಹ ಆರ್್ಟಸಿ ಯಲಿ  ಅವರ ಹೆಸರು ಇಲಿ .  

ಇದೊೆಂದ್ದ ಜಂಟ ಖತ್.   ಆದರೂ ಸಹ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇವತಿು ನ ದ್ಧವಸ ಕಣಣ ನ್ನು  

ಮುಚಿಚ ಕೆಂಡು ಕುಳಿತಿದಾು ರೆ.    

 ಇದೇ ಗುತಿು ಗೆದಾರ, ಇದೇ ಕಿೆ ೀತರ ದಲಿ  ಬರುವ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸಪುರ  ಗಾಮದಲಿ  6 ಮನೆಗಳು 

ಮಾತರ  ಇವ.   ಅದಕೆಕ  ಶ್ರ ೀನಿವಾಸಪುರ ಎನ್ನು ವ ಹೆಸರನಿು ಟಟ ದಾು ರೆ.   ಆರು  ಮನೆಗಳ ಈ 

ಊರಿಗೆ ಒೆಂದೊೆಂದಕೆಕ  7-8 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯ ಬ್ಲ್ಲ ಬಾಳುವ 3 ಹೈಮಾಸಕ ್ ಲೈಟುಗಳನ್ನು  

ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿಸಿಕೆಂಡಿದಾು ರೆ.  ಈ  3 ಹೈಮಾಸಕ ್ ಲೈಟುಗಳಿಗೆ 50 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಗಳು 

ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿದ್.  ಈ ಗುತಿು ಗೆದಾರ ಲಕೆ್ಷಯಯ  ಎನ್ನು ವವರದ್ದು  “ಶ್ರ ೀರಂಗ ಕಾೆಂಕ್ರ ೀಟ್ ಮಿಕ್ಸ ” 

ಎನ್ನು ವ ರೆಡಿ ಮಿಕ್ಸ ್ ಕಾೆಂಕ್ರ ೀಟ್ನ ಕಾಖವನೆಯದ್.   ಮಂಜೂರಾದ 3 ಹೈಮಾಸಕ ್ 

ಲೈಟುಗಳಲಿ  2 ಲೈಟ್ಗಳು ಇವರ ಕಾಖವನೆಯಲಿವ.  ಅದಕೆಕ  ಸಂಬಂಧಪ್ಟಟ  

ಪ್ೀಟೀಗಳನ್ನು  ಸದನಕೆಕ  ತೀರಿಸುತಿು ದ್ು ೀನೆ.  
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(ಈ ಹಂತದಲಿ  ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರು ಈ ವಿಚಾರಕೆಕ  ಸಂಬಂಧಪ್ಟಟ  ಪ್ೀಟೀಗಳನ್ನು  

ಸದನಕೆಕ  ತೀರಿಸಿದರು.) 

ಮದಲನೆಯದಾಗಿ   ಬಸವೇಶಾ ರ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಚಿತರ ,  ಕಟಟ ಡದ ಕೆಲಸ ಈ 

ಹಂತದಲಿದ್.  Latitude and longitude ನಲಿ  search ಕಟಟ ರೆ ನೇರವಾಗಿ ಅಲಿಗೆ  

ಹೀಗುತು ದ್.  ಇನೂು  ಹೈಮಾಸಕ ್ ಲೈಟುಗಳ ಫೀಟೀವನೂು  ಸಹ ನಿೀವುಗಳು 

ನೀಡಬಹುದ್ದ. ಇದನ್ನು  ಕಳೆದ 2 ವಷವಗಳಿೆಂದ ಗುತಿು ಗೆದಾರರ ಕಾಖವನೆಯಲಿ  

ಹಾಕ್ಕೆಂಡಿದು ರೂ ಸಹ  ದ್ದರದೃಷಟ  ಆ ಪಂಚಾಯತಿಯವರು ಆ ವಿದ್ದಯ ತಿು ನ ಬಿಲ್ ಅನ್ನು  

ಕಟುಟ ತಿು ದಾು ರೆ.    3 ಹೈಮಾಸಕ ್ ಲೈಟುಗಳಿಗೂ ಸಹ ಪಂಚಾಯತಿಯವರು ವಿದ್ದಯ ತ್ ಬಿಲ್ 

ಕಟುಟ ತಿು ದಾು ರೆ.  ಅದರಲಿ  ಒೆಂದನ್ನು  ಊರಿಗೆ ಹಾಕ್ದಾು ರೆ, ಅದ್ದ ಪ್ರವಾಗಿಲಿ .  2 

ವಷವಗಳಿೆಂದ ಗುತಿು ಗೆದಾರರ ಕಾಖವನೆಯಲಿ  ಹಾಕ್ಕೆಂಡಿದು ರೂ ಸಹ  ದ್ದರದೃಷಟ  ಆ 

ಪಂಚಾಯತಿಯವರು ಆ ವಿದ್ದಯ ತಿು ನ ಬಿಲ್ ಅನ್ನು  ಕಟುಟ ತಿು ದಾು ರೆ.    ಇದಕೆಕ  ಏನ್ನ 

ಹೇಳಬೇಕೆೆಂದ್ದ ನನಗೆ  ಅಥವವಾಗುತಿು ಲಿ .   ಮೂರನೆಯದಾಗಿ ಅದೇ ಗಾರ ಮದಲಿ  ಆತ ಮನೆ 

ಕಟಟ ಕೆಂಡಿದಾು ನೆ.   ಅದಕೆಕ  ನಮೆ  ಅಭಯ ೆಂತರ ಏನಿಲಿ .  ಆದರೆ  K.R.I.D.L.,  ನವರು ಒೆಂದ್ದ 

ವಕ್್ವ ಆಡವರನ್ನು  ನಿೀಡಿದಾು ರೆ. 

          (ಮುೆಂದ್ದ)  

(861)/21-9-2021/3-40/ಎಲ್ಎೆಂ/ಜಿಆರ್್ 

  ಶಿರ ೋ ಎೊಂ.ರ್ನರಾಯರ್ ಸಾವ ರ್ಮ(ಮೊಂದ್ದ)  

Work Order  ನಲಿ  retaining wall construction  ಗೆ ೫೦ ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಗಳನ್ನು  

ಕಟಟ ದ್ು ೀವ ಎೆಂದ್ದ ಹೇಳುತಾು ರೆ. ಕೆ,ಗಲಿಳಿು ಯ  ಗಾರ ಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಶ್ರ ೀನಿವಾಪುರ 

ಎನ್ನು ವ ಗಾರ ಮದಲಿ  ತಡೆಗೀಡೆ ನಿಮಾವಣ ಮಾಡಲು ೫೦ ಲಕ್ಷ  ರೂಪಾಯಗಳನ್ನು  

ಕಟಟ ದಾು ರೆ. ಪ್ರ ಸಾು ವನೆಯಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಹಣವನ್ನು  ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಎೆಂದ್ದ 

ಮಂತಿರ ಗಳು ಅದನ್ನು  ಮಂಜೂರು ಮಾಡುತಾು ರೆ. ತಡೆಗೀಡೆಯನ್ನು  ಯಾವುದಕೆಕ  

ಕಟುಟ ತಾು ರೆ ಎನ್ನು ವುದ್ದ ಗತಿು ಲಿ . ಅಲಿ  ಯಾವ ರಾಜಕಾಲುವ ಇಲಿ , ಅಥವಾ ಕೆರೆ ಇದ್ದು  

ಜನರು ಅಥವಾ ಜಾನ್ನವಾರುಗಳು ಬಿದ್ದುಹೀಗಬಾರದ್ದ ಎನ್ನು ವುದಕೆಕ  ತಡೆಗೀಡೆ 

ಕಟಟ ಬೇಕು ಎನ್ನು ವುದ್ದ ಏನ್ನ ಇಲಿ . ತಡೆಗೀಡೆ ನಿಮಾವಣ ಮಾಡಲು ಎೆಂದ್ದ K.R.I.D.L., 

ಯೆಂದ  ೫೦ ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಗಳ Work Order ನ್ನು  ಕಟಟ ದಾು ರೆ.  ಅವನ್ನ ತ್ತೆಂಬಾ 

ಸುೆಂದರವಾಗಿ ತಡೆಗೀಡೆಯನ್ನು  ಕಟಟ ದಾು ರೆ ಎೆಂದರೆ, ತನು  ಮನೆಸುತು  ಕಾೆಂಪೌೆಂಡ್ 
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ಕಟಟ ದಾು ನೆ.  ಸಾ ೆಂತ ಮನೆಗೆ ಕಾೆಂಪೌೆಂಡ್ ಕಟಟ  ೫೦ ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಗಳ ಬಿಲ್ನ್ನು  

ತ್ಗೆದ್ದಕೆಂಡಿದಾು ರೆ. ತಡೆಗೀಡೆಯನ್ನು  ಕಟಟ ರುವುದ್ದ ಎಲಿ  ಎೆಂದ್ದ ಆರ್್.ಟ.ಐ., ನಲಿ  

ಅಜಿವ ಹಾಕ್ latitude and longitude ನಲಿ   mark ಮಾಡಿಕಡಿ ಎೆಂದ್ದ ಕಳಿದರೆ, ಅಲಿನ 

ಪಿ.ಡಿ.ಓ.,  ಮನೆ ಹರಗಡೆಯ ಫೀಟೀ ತ್ಗೆಯದ್, ಮನೆಯ ಒಳಗಡೆ ಹೀಗಿ plain 

ಆಗಿರ ಗೀಡೆಯ ಫೀಟೀ ತ್ಗೆದ್ದ ಇದ್. ಆದರೆ ಕಟಟ ರುವ ತಡೆಗೀಡೆ ಎೆಂದ್ದ ಉತು ರ 

ಕಟಟ ದಾು ರೆ.  This is the sample.  ನಾನೇನಾದರೂ ಸುಳುು  ಹೇಳಿದು ರೆ ನಿದಾವಕಿ್ಣಯ ವಾಗಿ 

ನನು  ಮೇಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಕರ ಮವನ್ನು  ತ್ಗೆದ್ದಕಳು ಬಹುದ್ದ. ಅಥವಾ ನಾನೇ 

ರಾಜಿೀನಾಮೆಯನ್ನು  ಕಟುಟ  ಹರಗಡೆ ಹೀಗುತ್ು ೀನೆ. ಇದ್ದ ನಮೆ  ಕಣಣ  ಮುೆಂದ್ಯೇ 

ನಡೆಯುತಿು ರುವ ಅನಾಯ ಯ. ೨೦,೪೦೦ ಚ್ದರಿ ಅಡಿ ಬಿಲಡ ೆಂಗ್ನ್ನು  ೪ ಕೀಟ 

ರೂಪಾಯಗಳನ್ನು  ಖಚ್ಚವ ಮಾಡಿ ಕಟಟ ರುವುದ್ದ,  ೫೦ ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಗಳ  high mast 

light  ನ್ನು  ತನು  ಸಾ ೆಂತ ಕಾಖವನೆಗೆ ಹಾಕ್ಕೆಂಡಿದಾು ನೆ, retaining wall ಎೆಂದ್ದ ಹೇಳಿ ತನು  

ಸಾ ೆಂತ ಮನೆಗೆ  ಕಾೆಂಪೌೆಂಡ್ ಕಟಟ ಲು ೫೦ ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಗಳ ಸಕಾವರಿ ಹಣವನ್ನು  ಕಚ್ಚವ 

ಮಾಡಿದಾು ರೆ. ಈ ಕಮವಕಾೆಂಡ ಇಲಿಗೆ ಮುಗಿಯುವುದ್ಧಲಿ . ಖಸಗಿ ಲೇಔಟ್ಗಳಿಗೆ ಟ್ಟರ್್ 

ರಸೆು ಗಳನ್ನು , ಕಾೆಂಕ್ರ ೀಟ್ ರಸೆು ಗಳನ್ನು  ಮಾಡಿ ಲೇಔಟ್ನವರ ಹತಿು ರ ಹಣ ತ್ಗೆದ್ದಕೆಂಡು  

ಸಕಾವರಿ ಬಿಲ್ ಮಾಡಿಸಿಕೆಂಡಿದಾು ರೆ. ತಮೆ  ಮುಖೆಂತರ ಸಭಾನಾಯಕರಲಿ  ಮನವಿ 

ಮಾಡಿಕಳುು ತ್ು ೀನೆ. ನಾವು ಈಗ ಯಾರಿಗೂ ಹೆದರಬೇಕಾದ ಅಗತಯ ವಿಲಿ . ಇದರ ಬಗೆಗ  

ಪ್ರ ಮಾಣಿಕತ್ಯೆಂದ ತನಿಖೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನು ವುದಾದರೆ, ಈ ಹಣ ಸಕಾವರಕೆಕ  ವಾಪ್ಸ್ 

ಬರಬೇಕು ಎನು ವುದಾದರೆ, ಆ ಸಕಾವರಿ ಆಸಿು ಯನ್ನು  ವಾಪ್ಸ್ ಪ್ಡೆಯಬೇಕು ಎನ್ನು ವುದಾದರೆ  

ಒೆಂದ್ದ ಸಮಿತಿ ರಚ್ನೆ ಮಾಡಿ. ಇವತ್ತು  ನಿಮೆ  ಸಕಾವರವಿರಬಹುದ್ದ, ನಾಳೆ ನಾವು 

ಬರಬಹುದ್ದ. This is just a sample. ನಾನ್ನ ಬ್ೆಂಗಳೂರಿನ ೨೮ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕಿೆ ೀತರ ಗಳನ್ನು  

ಪ್ರ ತಿನಿಧಿಸುತ್ು ೀನೆ. ಇದ್ದ ಕವಲ ಒೆಂದ್ದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕಿೆ ೀತರ ದಲಿ  ನಡೆದ್ಧರುವಂತಹ ಘಟನೆ. 

ಇೆಂತಹ ೧೦೦ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು  ಕಡುತ್ು ೀನೆ. ನನಗೆ ತಿಳಿದಮಟಟ ಗೆ ಸುಮಾರು 

ಒೆಂದ್ದವರೆ ಸಾವಿರ ಕೀಟ ರೂಪಾಯಗಳ ಅವಯ ವಹಾರ ಇಲಿ  ಆಗಿದ್. ಆರ್್.ಡಿ.ಪಿ.ಆರ್್., 

ನಿೆಂದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಆಗದೇ ಬಿಲ್ಗಳಾಗಿವ. ಮನೆು  ನಾನ್ನ ಈ ರಿೀತಿ ಆಗಿರುವ 

ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು  ಕಡಿ ಎೆಂದ್ದ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೆಂಡೆ. ನಾನ್ನ ಕಟಟ ರುವಂತಹ 

ಅನ್ನದಾನದಲಿ   ಕೆಲಸಗಳು ಆಗದ್ ಕಂಟ್ಟರ ಕಟ ರ್್ ಮತ್ತು  ಡಿ.ಸಿ., ಕಛೇರಿಯವರು ಒೆಂದಾಗಿ ಈ 

ಕೆಲಸವನ್ನು  ಮಾಡಿದಾು ರೆ. Payment ಮಾಡಬೇಡಿ, payment stop ಎೆಂದ್ದ ಹೇಳಿದ್ ಆದರೆ  

payment ಮಾಡಿದಾು ರೆ, ನಾನ್ನ ಕಟಟ ೆಂತಹ ಅನ್ನದಾನಕೆಕ . These are all the samples.   
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ಇದರ ಬಗೆಗ  ಸಾ ಲಪ  ಯೀಚ್ನೆ ಮಾಡಿ ಇಡಿೀ ರಾಜಯ ದಲಿ  ತನಿಖೆ ಮಾಡಿ. ಬಜ್ಞಟ್ನಲಿ  

ಆರ್್.ಡಿ.ಪಿ.ಆರ್್., ಗೆ ಸಾವಿರಾರು ಕೀಟ ರೂಪಾಯಗಳನ್ನು  ಮಿೀಸಲಡಲ್ಕಗುತು ದ್.  

ಅದರಲಿ  more than 50% ಇದೇ ರಿೀತಿಯಾಗುತಿು ದ್. ಆದರೆ ಗಾರ ಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳಲಿ  

ಕುಡಿಯಲು ನಿೀರು ಇಲಿ . ರಸೆು  ಇಲ, ಚ್ರಂಡಿ ಇಲಿ . ಬಡವರ ಮಕಕ ಳು ಮದ್ದವ 

ಮಾಡಿಕಳು ಲ, ಏನಾದರೂ ಕಾಯವಕರ ಮಗಳನ್ನು  ಮಾಡಿಕಳು ಲ ಎೆಂದ್ದ ಸಮುದಾಯ 

ಭವನಗಳನ್ನು  ಕಟಟ ಲು ಸಕಾವರ ಹಣ ಕಡುತು ದ್.  ಸಕಾವರದ ೪ ಕೀಟ 

ರೂಪಾಯಗಳನ್ನು  ತ್ಗೆದ್ದಕೆಂಡು ಸಾ ೆಂತ ಸಮುದಾಯ ಭವನವನ್ನು  ಕಟಟ ಕೆಂಡು 

ಇವತ್ತು  ರಾಜಾರೀಷವಾಗಿ ಓಡಾಡುತಿು ದಾು ರೆ. High mast light  ನ್ನು  ಹಳಿು ಗಳಿಗೆ ಹಾಕಬೇಕು 

ಎೆಂದ್ದ ಸಕಾವರ ಹಣ ಕಟಟ ದ್. ಅದನ್ನು  ತ್ಗೆದ್ದಕೆಂಡು ತನು  ಸಾ ೆಂತ ಕಾಖವನೆಗೆ 

ಹಾಕ್ಕೆಂಡಿದಾು ರೆ. ಯಾರ ಮೇಲ್ಲಯು ಭಯವಿಲಿ . K.R.I.D.L.,  ಎನ್ನು ವ ಒೆಂದ್ದ ಭರ ಷಿ  

ಸಂಸಿೆ , ಇೆಂತಹ ಸಂಸಿೆಯನ್ನು  ಎಲಿ  ಹುಡುಕ್ದರು ಸಿಗುವುದ್ಧಲಿ .  ಇದರ ಎೆಂ.ಡಿ., ಯವರ 

ದ್ದರಂಕಾರ ಪ್ರಮಾವಧಿಯನ್ನು  ಮಿೀರಿ ಹೀಗಿದ್. Executive Engineer  ಎಲಿರೂ 

ಸೇರಿಕೆಂಡು ಅವರೇ ಹಣವನ್ನು  ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿ ಕಳುಹಿಸುತಾು ರೆ.  ಈ ರಿೀತಿ ೫೦ ಲಕ್ಷ 

ರೂಪಾಯಗಳನ್ನು  ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲು ಇದ್ದ ಯಾರ ಅಪ್ಪ ನ ದ್ದಡುಡ ? ತನು  ಮನೆ  

ಕಾೆಂಪೌೆಂಡ ಕಟಟ ಲು retaining wall  ಎೆಂದ್ದ payment ತ್ಗೆದ್ದಕೆಂಡಿದಾು ರೆ. ತನು  ಸಾ ೆಂತ 

ಕಾಖವನೆಗೆ high mast light ಹಾಕ್ಕೆಂಡು ಸಾವವಜನಿಕರ ಉಪ್ಯೀಗಕೆಕ  ಹಾಕ್ದ್ು ೀವ 

ಎೆಂದ್ದ ಬಿಲ್ ತ್ಗೆದ್ದಕೆಂಡಿದಾು ರೆ. ಗಿರ ೀನ್ ಬ್ಲಟ ್ ಇರುವ ೨೦,೪೦೦ ಅಡಿ ಚ್ದ್ದರದಲಿ  ತನು   

ಸಾ ೆಂತ ಕಟಟ ಡವನ್ನು  ಕಟಟ  ಇದ್ದ ಸಾವವಜನಕರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪ್ಟಟ  ಸಮುದಾಯ ಭವನ 

ಎೆಂದ್ದ ಹೇಳುತಾು ರೆ. ಕಾನೂನಿನ ಬಗೆಗ  ಗೌರವ, ಭಯ ಏನ್ನ ಇಲಿವ? ಈ ಅಧಿಕಾರಿ ಮೇಲ್ಲ 

ನಿದಾವಕಿ್ಣಯ ವಾಗಿ ಕಾನೂನಿನ ಕರ ಮವನ್ನು  ತ್ಗೆದ್ದಕಳು ದ್ ಹೀದರೆ ನಿಮೆ  ಸಕಾವರಕೂಕ  

ಗೌರವವಿಲಿ , ನಮಗೂ ಕೂಡಾ ಗೌರವವಿರುವುದ್ಧಲಿ . ನಾವು ಸುಮೆ ನೆ  ಸದಸಯ ರಾಗಿ ಇಲಿ  

ಬಂದ್ದ ಮಾತನಾಡಿ ಹೀದರೆ ನಮಗೂ ಏನ್ನ ಬ್ಲ್ಲ ಇರುವುದ್ಧಲಿ . ನಾನ್ನ ಇಷ್ಟ ೆಂದ್ದ 

ಕಷಟ ಪ್ಟುಟ  ಸಂಬಂಧಪ್ಟಟ  ಎಲಿ  ದಾಖಲ್ಲಗಳನ್ನು  ತ್ಗೆದ್ದಕೆಂಡು ಬಂದ್ಧದ್ು ೀನೆ.  ಈಗಲ್ಲ 

ತಾವು ಕರ ಮ ತ್ಗೆದ್ದಕಳು ಲು ಮುೆಂದಾಗದ್ಧದು ರೆ ಈ ನಾಡಿದನ ಜನತ್ಗೆ  ಏನ್ನ ಉತು ರವನ್ನು  

ಕಡಲು ಆಗುತು ದ್?  ಏನ್ನ ಸಂದೇಶವನ್ನು  ಕಡಲು ಸಾಧಯ ವಾಗುತು ದ್? ನಮೆ  ಮೇಲ್ಲ 

ವಿಶ್ಲಾ ಸವಿಟುಟ  ನಮೆ ನ್ನು  ಆಯ್ಕಕ  ಮಾಡಿ ಕಳುಹಿಸಿದ ಗಾರ ಮ ಪಂಚಾಯತಿ 

ಸದಸಯ ರರಿಗಾಗಲಿ , ಬೇರೆ ಜನರಿಗೆ ಏನ್ನ ನಾಯಯ  ಕಟಟ  ಹಾಗಾಗುತು ದ್?  ಯಾವ 

ಪುರಷ್ಟಥವಕಾಕ ಗಿ ಇಲಿ  ನಾವು ಶ್ಲಸಕರಾಗಿ ಉಳಿಯಬೇಕು?  ಹೇಳುತಾು  ಹೀದರೆ ಇನ್ನು  
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ಹೇಳುತಾು  ಹೀಗಬೇಕಾಗುತು ದ್. ಸಾವಿರಾರು ಕೀಟ ರೂಪಾಯಗಳ ಹಗರಣ ಕಣಣ  ಮುೆಂದ್ 

ಕಾಣುತಿು ದ್. ದಯಮಾಡಿ  ತಾವು ಮಧ್ಯ  ಪ್ರ ವೇಶ ಮಾಡಿ ಇದಕೆಕ  ಸರಿಯಾದ ಉತು ರ 

ಮಂತಿರ ಗಳಿೆಂದ ಬರುವಂತ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆರ್್.ಡಿ.ಪಿ.ಆರ್್., ಮಂತಿರ ಗಳು 

ಪ್ರ ಮಾಣಿಕರಾಗಿದಾು ರೆ, ಅವರ ಬಗೆಗ  ಎರಡು ಮಾತಿಲಿ . ಸಮಾಜಕೆಕ  ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕು, 

ಕಡುಗೆಯನ್ನು  ಕಡಬೇಕು ಎನ್ನು ವ ಯೀಚ್ನೆ ಅವರಿಗೆ ಇದ್. ಅವರು  ಈಗ ಸದನದಲಿ  

ಇಲಿ , ಇದು ರೆ ಅವರಿಗೆ  ಇನ್ನು  ಹೆಚ್ಚಚ  ಅಥವವಾಗುತಿು ತ್ತು .  ಮಾನಯ  ಸಭಾನಾಯಕರು 

ಸಿ ಳಿೀಯ ಸಂಸಿೆ ಗಳಿೆಂದ ಆಯ್ಕಕಯಾಗಿ ಬಂದ್ಧರುವುದರಿೆಂದ, ಸೀಲಲಿದ ಸರದಾರನಾಗಿ 

ಇಡಿೀ   ಗಾರ ಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸದಸಯ ರು ತಮಗೆ ಮತವನ್ನು  ಕಟುಟ  ಆಯ್ಕಕ  ಮಾಡಿ 

ಕಳುಹಿಸಿದಾು ರೆ. ನಿಮೆ ೆಂದ ನಾನ್ನ ನಾಯ ಯವನ್ನು  ನಿರಿೀಕಿೆ  ಮಾಡುತ್ು ೀನೆ. ಸಿ ಳಿೀಯ 

ಸಂಸಿೆ ಗಳಿೆಂದ ಗೆದ್ಧು ರುವ ೨೫ ಜನ ಶ್ಲಸಕರಿಗೆ ನಮೆ  ಭಾಗದಲಿ  ಈ ರಿೀತಿಯ 

ಅವಯ ವಹಾರವಾಗಿರುವುದನ್ನು  ತಡೆಗಟುಟ ವುದ್ದ ನಮೆ  ಜವಾಬಾು ರಿಯಾಗದ್. ಹಿೀಗಾಗಿ ನನಗೆ 

ನಾಯ ಯ ಕಡಿಸುತಿು ೀರಿ ಎೆಂದ್ದ ಅೆಂದ್ದಕೆಂಡಿದ್ು ೀನೆ. ಮಾತನಾಡಲು ಅವಕಾಶ  

ಮಾಡಿಕಟಟ ದು ಕೆಕ  ನನು  ವಂದನೆಗಳು.  

       ಸಭಾಪತ್ರಯವರು:- ಆರ್್.ಡಿ.ಪಿ.ಆರ್್., ಮಂತಿರ ಗಳು ಸದನಕೆಕ  ಬಂದ್ಧಲಿವ? 

       ಶಿರ ೋ ಕೋಟ ಶಿರ ೋನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ:- ಕೆಳಮನೆಯಲಿದಾು ರೆ. ಇನ್ನು  ಸಾ ಲಪ  ಸಮಯದಲಿ  

ಬರುತಾು ರೆ. 

       ಸಭಾಪತ್ರಯವರು:- ಸಭಾನಾಯಕರೆ ಮಂತಿರ ಗಳು ಬರುವವರೆಗೆ  ಉತು ರವನ್ನು  ಕಡಿ. 

       ಶಿರ ೋ ಕೋಟ ಶಿರ ೋನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಗಳೆ,  

ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರಾದ ಶ್ರ ೀ ಎ.ನಾರಾಯಣಸಾಾ ಮಿಯವರು ನಿಯಮ ೭೨ರಲಿ  ಗಮನ 

ಸೆಳೆದ್ಧರುವ ಸೂಚ್ನೆಗೆ ಉತು ರವನ್ನು  ಸದನದ ಮುೆಂದ್ ಮಂಡಿಸುತ್ು ೀನೆ. 

                                           ( ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು  ಲಗತಿು ಸಲ್ಕಗಿದ್) 
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ಇದ್ದ ಹೇಳಿಕೆಯಲಿ  ಕಟಟ ರುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯಾಗಿದ್. ಇದರ ಬಗೆಗ    ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರಾದ 

ಶ್ರ ೀ ಎ.ನಾರಾಯಣಸಾಾ ಮಿಯವರು ವಿಸಾು ರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದಾು ರೆ ಮತ್ತು  ಗಂಭಿೀರವಾದ 

ಆರೀಪ್ವನ್ನು  ಮಾಡಿದಾು ರೆ. ಶ್ರ ೀ ಲಕೆ್ಷಯಯ  ಎನ್ನು ವವರ ಹೆಸರಿನಲಿ  ಆ ಭೂಮಿ ಇದ್. ಆ 

ಪ್ಹಣಿಯಲಿ  ಸುಮಾರು ೬,೭೦,೦೦೦ ರೂಪಾಯಗಳ ಸಾಲ  ಸೌಲಭಯ ವನ್ನು  

ತ್ಗೆದ್ದಕೆಂಡಿರುವುದ್ದ ದಾಖಲ್ಕಗಿದ್.  ಶ್ರ ೀನಿವಾಸಪುರದ ಗಾರ ಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಲಿ  ೬ 

ಮನೆಗಳಿಗೆ 3 high mast light  ಗಳನ್ನು  ಬಲ್ಕಢ್ಯ ರು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿಕೆಂಡಿದಾು ರೆ.  

                                                                                                               (ಮುೆಂದ್ದ)  

(862)21-09-2021(03-50)bsd-md 

ಶಿರ ೋ ಕೋಟ ಶಿರ ೋನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ (ಮೊಂದ್ದ) 

ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ಕಟಟ ಡದ ಒಳಗೆ ಅಥವಾ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಸುವಂತಹ ಕಾಖವನೆ ಒಳಗೆ 

ಹಾಕ್ದಾು ರೆ. ಅವರು ಅಕರ ಮವಾಗಿ ಹಾಕ್ಕೆಂಡಿರುವ ೨ light ಗಳಿಗೆ ದ್ದರದೃಷಟ ವಶ್ಲತ 

ಪಂಚಾಯತಿಯವರು ವಿದ್ದಯ ತ್ bill ಕಟುಟ ತಿು ದಾು ರೆ ಎನ್ನು ವ ಆರೀಪ್ ಮಾಡಿದಾು ರೆ. 

ರೂ.೫೦ ಕೀಟ ವಚ್ಚ ದಲಿ  ತಡೆಗೀಡೆಯನ್ನು  ನಿಮಾವಣ ಮಾಡಿಕೆಂಡು ಸಾ ೆಂತ ಮನೆಯ 

ಸುತು ಲ್ಲ compound ಕಟಟ ದಾು ರೆ ಎನ್ನು ವ ಆರೀಪ್ಗಳನ್ನು  ಮಾಡಿದಾು ರೆ. ಈ 

ಹಿನೆು ಲ್ಲಯಲಿ  ಸಮುದಾಯ ಭವನಕೆಕ  ಸಂಬಂಧಪ್ಟಟ ೆಂತ್ ಭೂಮಿಯನ್ನು  

ಹಸಾು ೆಂತರಿಸಿದಾು ರೆೆಂದ್ದ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು  ಇಲ್ಕಖೆಯವರು ಕಟಟ ದಾು ರೆ. ಆದರೆ ಆ 

ಭೂಮಿ ಲಕೆ್ಷಯಯ ನವರ ಹೆಸರಿದ್ದು , ಪ್ಹಣಿಯಲಿ  ಸಾಲ-ಸೌಲಭಯ ಗಳು ದಾಖಲ್ಕಗಿದ್ದು , high 

mast light ದ್ದರುಪ್ಯೀಗ ಇದ್, ರೂ.೫೦ ಕೀಟ ವಚ್ಚ ದಲಿ  ತಡೆಗೀಡೆಯನ್ನು  ಲಕೆ್ಷಯಯ  

ಎೆಂಬ್ಬವವರು ಸಾ ೆಂತಕೆಕ  ಮಾಡಿಕೆಂಡಿದಾು ರೆ ಎೆಂಬ ಗುರುತರ ಆರೀಪ್ಗಳಿಗೆ ಸಮಗರ ವಾದ 

ತನಿಖೆ ಮಾಡಿ ಕರ ಮ ಕೈಗಳುು ವ ವಯ ವಸೆು  ಮಾಡುತ್ು ೀನೆ. 

 ಶಿರ ೋ ಎೊಂ. ರ್ನರಾಯರ್ಸಾವ ರ್ಮುಃ- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಉತು ರದಲಿ  ಆ 

ಭೂಮಿಯನ್ನು  ಗಾರ ಮ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಹಸಾು ೆಂತರ ಮಾಡಿರುವ ಬಗೆಗ  ಹೇಳಿದ್ದು , ಅದನ್ನು  

ಯಾರು ಮಾಡಿದಾು ರೆ? ನನು  ಹತಿು ರ register ಆದ document ಇದ್, ಅದನ್ನು  ತೀರಿಸುತ್ು ೀನೆ. 

ಶ್ರಡಿ ಶ್ರ ೀ ಸತಯ  ಸಾಯಬಾಬಾ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಟರ ಸಟ ್ನಲಿ  ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್್ ಎೆಂಬ 

ಕಾಯವದಶ್ವ register ಮಾಡಿಕಟಟ ದಿಾ ರೆ. ಆ ಸಾಯಬಾಬಾ ಟರ ಸಟ ್ಗೆ property transfer 

ಆಗಿಲಿ . ಅದ್ದ green belt ನಲಿರುವ property ಯಾಗಿದ್ದು , conversion ಆಗಿಲಿ , 

ಇವತಿು ನವರೆಗೂ ಪ್ೀಡಿ ಆಗಿಲಿ , ಇವತ್ತು  ಲಕೆ್ಷಯಯ  ಎನ್ನು ವವರ ಹೆಸರಿನಲಿಯೇ latest 
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ಪ್ಹಣಿ ಬರುತು ದ್. ಒೆಂದ್ದ ವೇಳೆ ಮಾನಯ  ಮಂತಿರ ಯವರು ಹೇಳಿದಂತ್ ಗಾರ ಮ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ 

transfer ಆಗಿದು ರೆ RTC ಯಲಿ  ಯಾರ ಹೆಸರು ಬರುತು ದ್?  

 ಶಿರ ೋ ಕೋಟ ಶಿರ ೋನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿುಃ- ಗಾರ ಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಹೆಸರು ಬರಬೇಕು. 

ಶಿರ ೋ ಎೊಂ. ರ್ನರಾಯರ್ಸಾವ ರ್ಮುಃ- ಇವತ್ತು  ಲಕೆ್ಷಯಯ ನವರ ಹೆಸರು ಬರುತಿು ದ್ದು , 

ಇೆಂತಹ bogus ದಾಖಲ್ಲಗಳನ್ನು  ಕಟಟ ದಾು ರೆ.  

ಶಿರ ೋ ಕೋಟ ಶಿರ ೋನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿುಃ- ನಮೆ ಲಿ  ಏನೂ ತೆಂದರೆ ಇಲಿ , ಮಾನಯ  

ಶ್ಲಸಕರು ಪ್ರ ಸಾು ಪಿಸಿರುವ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಉತು ರವನ್ನು  ಇಲ್ಕಖೆಯೆಂದ ಕಟಟ ದ್ು ೀವ. ನಾವು 

ಕಟಟ  ಉತು ರದಲಿ  ಅಸಪ ಷಟ ತ್ ಇದ್, ಸರಿ ಇಲಿ , ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸುಳುು  ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು  

ಕಟಟ ದಾು ರೆ ಎೆಂದ್ದ ಮಾನಯ  ವಿರೀಧ ಪ್ಕ್ಷದ ಮುಖಯ  ಸಚೇತಕರು ಹೇಳುತಿು ದಾು ರೆ. 

ಇದಲಿದೇ ಪ್ಹಣಿ ಪ್ತಿರ ಕೆಯಲಿ  ಲಕೆ್ಷಯಯ ನವರ ಹೆಸರು ಬರುತಿು ದ್, high mast light 

ದ್ದರುಪ್ಯೀಗವಾಗಿದ್, ರೂ.೫೦ ಕೀಟಗಳ ವಚ್ಚ ದ ತಡೆಗೀಡೆಯನ್ನು  ಖಸಗಿಯವರು 

ಬಳಸಿಕೆಂಡಿದಾು ರೆ ಎನ್ನು ವ ಎಲಿ್ಕ  ಆರೀಪ್ಗಳು ಸೇರಿದಂತ್ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ 

ಕಟಟ ಡದ ಜಾಗ ಮತ್ತು  ಅಲಿರುವ ಹಣ ಸೇರಿದಂತ್ ಆ ಕಟಟ ಡ ಯಾರ ಸಾ ತಾು ಗುತು ದ್ ಎನ್ನು ವ 

ಬಗೆಗ  ಸಮಗರ  ತನಿಖೆ ಮಾಡುತ್ು ೀನೆ, ತಪಿಪ ತಸಿ ರ ಮೇಲ್ಲ ಕರ ಮ ಕೈಗಳುು ತ್ು ೀನೆ. ಬಸವೇಶಾ ರ 

ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಕಟಟ ಡವನ್ನು  ಗಾರ ಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಮೂಲಕ ಸಕಾವರಕೆಕ  

ತ್ಗೆದ್ದಕಳುು ವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ು ೀನೆ. ಯಾರನ್ನು  ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವ ವಿಚಾರವೇ ಇಲಿ , 

ನಿದಾವಕಿ್ಣಯ ವಾಗಿ ಕರ ಮ ಕೈಗಳುು ತ್ು ೀನೆ. 

ಡಾ|| ತೇಜಸಿವ ನಿಗೌಡ (ರ್ನಮನಿದೇಾಶಿತ್ರು):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, 

ಗಾರ ಮಿೀಣಾಭಿವೃದಿ್ಧ  ಇಲ್ಕಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಜಾ ಲಂತ issue ಬಗೆಗ  ಚ್ರ್ಚವ ನಡೆಯುತಿು ದ್. 

ಏಕೆೆಂದರೆ ಅಸಮಾನತ್ ಬಗೆಗ  Rural India, Urban India ಎೆಂದ್ದ ಬಹಳ ಮಾತನಾಡಿದ್ು ೀವ. 

ಅೆಂತಹ noble cause ಇರುವ ಗಾರ ಮಿೀಣಾಭಿವೃದಿ್ಧ  ಇಲ್ಕಖೆಯಲಿ  ಸಕಾವರದ ಹಣ 

ಬೇಜವಾಬಾು ರಿಯಾಗಿ ಪ್ೀಲ್ಕಗಿದ್ ಎೆಂದ್ದ ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರು ವಿಷಯವನ್ನು  ಎತಿು ದಾು ರೆ. 

ನಮೆ  ಮಂತಿರ ಗಳ ಮೇಲ್ಲ ಸಹ ವಿಶ್ಲಾ ಸ ಇಟುಟ  ಕೆಲಸ ಮಾಡುತಿು ದಾು ರೆ ಎನ್ನು ವುದನ್ನು  ನಾನ್ನ 

ಸಾಾ ಗತ ಮಾಡುತ್ು ೀನೆ. Basic guidelines ಇದ್. ಸಕಾವರಿ ಹಣ ರೂ. ೫ ಲಕ್ಷ ಖಚ್ಚವ ಮಾಡಲು 

ಸಹ ನಿಯಮಗಳಿವ. ಆ ಭೂಮಿ ಸಕಾವರಕೆಕ  ಹಸಾು ೆಂತರವಾಗಿರಬೇಕೆೆಂದ್ದ clear-cut 

guidelines ಇರುವಾಗ, ಜೊತ್ಗೆ technology ಸಹ ಇದ್. GPS ಮಾಡಬೇಕು, ಅದರ ಸಿ ಳ 

ಎಲಿದ್, ಏನ್ನ ಎೆಂಬ್ಬದ್ಲಿವನೂು  ನೀಡಬೇಕು. ಮನೆು  ಅಧಿಕಾರಗಳ ಮೇಲ್ಲ attack 
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ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು  ಮಾಡಿದ್ು ೀವ. ಏಕೆೆಂದರೆ ಆತೆ ಹತ್ಯ  ಮಾಡಿಕೆಂಡಿರುವ 

PDO ಗಳು ಇದಾು ರೆ, ಕೆಲವು ಕಡೆ ಜನ ಪ್ರ ತಿನಿಧಿಗಳು ತೆಂದರೆ ಕಟಟ ದಾು ರೆ ಎನ್ನು ವುದನ್ನು  

ನಾವು ಪಾರ ಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಚ್ರ್ಚವ ಮಾಡಿದ್ು ೀವ. ಇೆಂತಹ ಪ್ರಿಸಿಿ ತಿಯಲಿ  ರೂ.೪ ಕೀಟ 

ಬಹಳ ದೊಡಡ  ಮತು ವಾಗಿದ್. ರಸೆು , ಶ್ಲಲ್ಲ, ಕುಡಿಯುವ ನಿೀರು ಇರುವುದ್ಧಲಿ . ಆ ಭಾಗದ 

ಸದಸಯ ರಬಬ ರು ಶ್ಲಲ್ಲ ಇಲಿ  ಎೆಂದ್ದ ಹೇಳುತಿು ದು ರು. ಇದ್ದ ಮೇಲುನೀಟಕೆಕ  clear violation 

ಏನಾಗಿದ್, ನಮೆ  ಮಂತಿರ ಗಳು ಸಹ ಹೇಳಿರುವಂತ್ ತನಿಖೆ ಆಗಲೇಬೇಕು. ಏಕೆೆಂದರೆ ಜನರಿಗೆ 

ಅನಾಯ ಯವಾಗುತು ದ್. ೬೦ ಗಾರ ಮಗಳು ಎೆಂದರೆ ಅದರ ಬಗೆಗ  ನೀಡಬೇಕಾಗುತು ದ್. ಇದರ 

ಬಗೆಗ  ಮಾನಯ  ಮಂತಿರ ಗಳನ್ನು  ಒತಾು ಯ ಮಾಡುತ್ು ೀನೆ. ಬ್ಳಗೆಗ  ನಾವು ಮಾತನಾಡುವಾಗ 

decentralization of power ಮಾಡುವಾಗ ಅಧಿಕಾರ ಕಸಿದ್ದಕಳು ಬಾರದ್ದ ಎೆಂದ್ದ spirit ಆಗಿ 

ಮಾತನಾಡುವಾಗ, State Exchequer loss ಮಾಡುವ ಮತ್ತು  ದ್ಧೀನದಲತರಿಗೆ ಅನಾಯ ಯ 

ಆಗಬಾರದ್ದ. ಬಡವರು ಸಮುದಾಯ ಭವನಕೆಕ  ಹೀಗುತಾು ರೆ. ಅೆಂತಹವರಿಗೆ building 

ಇಲಿದೇ bill ತ್ಗೆದ್ದಕಳುು ವಂತಹ, ಖಸಗಿಯಾಗಿ misuse ಮಾಡುವಂತಹ, ಲ್ಲಟ 

ಮಾಡಲು ಸಂಸಿೆ  ಮಾಡುವುದನ್ನು  ತಿೀವರ ವಾಗಿ ಖಂಡಿಸುತ್ು ೀನೆ. ಇೆಂತಹ ಅನಾಯ ಯ 

ಎಲಿಯೂ ನಡೆಯಬಾರದ್ದ, ಇದಕೆಕ  ಬಿಗಿಯಾದ ಕರ ಮ ತ್ಗೆದ್ದಕಳುು ವ ನಿಟಟ ನಲಿ  ಸಕಾವರ 

ಮುೆಂದಾಗಬೇಕು ಎೆಂದ್ದ ನಾನ್ನ ಒತಾು ಯ ಮಾಡುತ್ು ೀನೆ. 

ಶಿರ ೋ ಎನ. ಅಪ್ಯಪ ಜಿಗೌಡ (ಸಥ ಳಿೋಯ ಸಂಸ್ತಥ ಗಳ ಕಿೆೋತ್ರ ):- ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರು ಸುವಣವ ಗಾರ ಮ ಯೀಜನೆಯನ್ನು  KRIDL (Karnataka 

Rural Infrastructure Development Limited) ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಯಾವ ರಿೀತಿ ಅನ್ನಷಿ್ಟನ 

ಮಾಡುತಿು ದಾು ರೆ ಎೆಂಬ ಬಗೆಗ  ಸುದ್ಧೀಘವವಾಗಿ ಹೇಳಿದಾು ರೆ. ಹಸಿರು ವಲಯದಲಿ  

ಸಕಾವರದ್ಧೆಂದ ಯಾವುದೇ alienation ಆಗದೇ, plan approval ಆಗದೇ, ಸಮುದಾಯ ಭವನ 

ಕಟಟ ಲು ಅವಕಾಶ ಇದ್ಯೇ? ಜನ ಸಾಮಾನಯ ರು ಹಳಿು ಗಳಲಿ  ಸಣಣ  ಜಾಗದಲಿ  ಮನೆ 

ಕಟಟ ದರೆ electricity ಕಡುವುದ್ಧಲಿ . ಮಾನಯ  ವಿದ್ದಯ ತ್ ಸಚಿವರು ಸದನದಲಿದಾು ರೆ. 

ಅೆಂತಹದು ರಲಿ  ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರು ಉಲಿ್ಲೀಖ್ಯಸಿರುವ ರಿೀತಿ ಇದ್ದ green belt ಜಾಗವಾಗಿದ್. 

ಇದ್ದ ಹೇಗಾಯತ್ತ? ಸಕಾವರದ ನಿೀತಿ-ನಿಯಮಗಳನ್ನು  ಉಲಿೆಂಘನೆ ಮಾಡಿ ಈ ರಿೀತಿ ರೂ.೪ 

ಕೀಟ ಹಣದಲಿ  ಖಸಗಿ ವಯ ಕ್ು ಗಳು ಹೇಗೆ ದ್ದರುಪ್ಯೀಗ ಮಾಡಿಕೆಂಡಿದಾು ರೆ? Green 

belt ನಲಿ  ಮಾಡಬಾರದ್ದ ಎೆಂದ್ದ ಸಕಾವರದ ಆದೇಶ ಮತ್ತು  court judgements ಗಳು ಇವ. 

ಇದ್ದ ಹೇಗಾಯತ್ತ? ಸಕಾವರಿ ಹಾಗೂ KRIDL ನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇದನ್ನು  ನೀಡಲಲಿವೇ? 

ದಾಖಲ್ಲ ಪ್ರಿಶ್ೀಲನೆ ಮಾಡಲಲಿವೇ? ಕಣುಣ  ಮುಚಿಚ ಕೆಂಡು ಎಲಿವನ್ನು  ಮಾಡಿದರೇ? 
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ಇದನ್ನು  ಯಾವ ರಿೀತಿ ಮಾಡಿದಾು ರೆ? ಇದ್ದ ದೊಡಡ  ಭರ ಷ್ಟಟ ಚಾರವಾಗಿದ್ದು , ಇದನ್ನು  

ಕೂಲಂಕಶವಾಗಿ ಚ್ರ್ಚವ ಮಾಡಿ ಇದಕೆಕ  ಕಾರಣಿೀಭೂತರಾದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇನಿದಾು ರೆ; ಕನೆಗೆ 

ಸುಮಾರು ೨೦೦೦ ಚ್ದ್ದರ ವಿಸಿು ೀಣವದ land ಅನ್ನು  ಸಕಾವರಕೆಕ  ಕಡಲು ಆಗುವುದ್ಧಲಿ . 

ಸಕಾವರ ತ್ಗೆದ್ದಕಳುು ವುದಕೂಕ  ಆಗುವುದ್ಧಲಿ . ಏಕೆೆಂದರೆ ಅದ್ದ converted land ಅಲಿ . Plan 

approval ಇಲಿ . ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರು ಹೇಳಿದಂತ್ ಪ್ರ ಸಾು ಪಿತ ಜಾಗವು ಹಸಿರು ವಲಯದಲಿದು ರೆ 

ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಟಟ  ಉತು ರ ಇಡಿೀ ಸದನವನ್ನು  ದ್ಧಕುಕ  ತಪಿಪ ಸುವ ಕೆಲಸವಾಗಿದ್. ಇದರ ಬಗೆಗ  

ಮಾನಯ  ಸಚಿವರೇ ಬ್ಳಕು ರ್ಚಲಿಬೇಕು. 

ಸಭಾಪತ್ರಯವರುುಃ- ಮಾನಯ  ಮಂತಿರ ಗಳೇ, ತಾವು ತನಿಖೆ ಮಾಡಿಸುವ ಬಗೆಗ  

ತಿಳಿಸಿದ್ದು , ಯಾರಿೆಂದ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿಸುತಾು ರೆ ಎೆಂದ್ದ ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರು ಕಳುತಿು ದಾು ರೆ. 

ಶಿರ ೋ ಕೋಟ ಶಿರ ೋನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿುಃ- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಒೆಂದ್ದ 

ವಿಷಯವನ್ನು  ತಮೆ  ಗಮನಕೆಕ  ತರಲು ಇಚಿಿ ಸಿದ್ದು , ಸದರಿ ನಿವೇಶನ ಶ್ರಡಿ ಶ್ರ ೀ ಸತಯ  

ಸಾಯಬಾಬಾ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಟರ ಸಟ ್ ಇವರಿೆಂದ ಕನಾವಟಕ ರಾಜಯ  ಸಕಾವರದ ಹೆಸರಿನಲಿ  

ದ್ಧನಾೆಂಕ ೧೯-೦೮-೨೦೨೧ ರಂದ್ದ ಜಯನಗರದ ಹಿರಿಯ ಉಪ್ ನೀೆಂದಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ 

ಕಛೇರಿಯಲಿ  ನೀೆಂದಾಯಸಲ್ಕಗಿದ್. ಸದರಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಕಟಟ ಡದ ನಿವೇಶನ 

ರಾಜಯ  ಸಕಾವರದ ಆಸಿು  ಎೆಂದಾಗಿದ್. ಈ ಮಧ್ಯ  ಅದರ registration ಆಗಿದ್ದು , ಖತಾ 

ಬದಲ್ಕವಣೆಗೆ ಸಮಯ ತ್ಗೆದ್ದಕಳುು ವ ಬಗೆಗ  ಇದ್. ಅದನೂು  ಕೂಡ ಏನಾಗಿದ್ ಎೆಂದ್ದ 

ಅದನ್ನು  ಪ್ರಿಶ್ೀಲನೆ ಮಾಡೀಣ. ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರು ಮಾಡಿರುವ ಆಕಿೆೀಪ್ಣೆಗಳನ್ನು  

ಸಕಾವರದ್ಧೆಂದ ತಳಿು  ಹಾಕ್ಲಿ . ಬದಲ್ಕಗಿ ಏನೇನ್ನ ತಪುಪ  ನಡೆದ್ಧದ್ ಎೆಂದ್ದ ಹೇಳಿದಾು ರೀ, 

ಅದರ ಬಗೆಗ  ಸಮಗರ  ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ು ೀವ. ತಪಿಪ ತಸಿ ರ ವಿರುದಿ  ಕರ ಮ ಕೈಗೆಂಡು, ಬಸವೇಶಾ ರ 

ಸಮುದಾಯ ಭವನಕೆಕ  ಒಟುಟ  ಖಚಾವಗಿರುವ ಹಣ ಮತ್ತು  ಆ ಸಿ ಳವನೂು  ಕೂಡ 

registration ಮಾಡಿಕಟಟ ದಾು ರೆ. ಅದನ್ನು  ಪಂಚಾಯತಿ ಅಥವಾ ಸಕಾವರದ ಸುಪ್ದ್ಧವಗೆ 

ತ್ಗೆದ್ದಕಳುು ವ ಮಾತನ್ನು  ಹೇಳಿದ್ು ನ್ನ.  

ಶಿರ ೋ ಎೊಂ. ರ್ನರಾಯರ್ಸಾವ ರ್ಮುಃ- ಮಾನಯ  ಸಭಾನಾಯಕರು ದ್ಧನಾೆಂಕ ೧೯-೮-೨೦೨೧ 

ರಲಿ  ಸಕಾವರಕೆಕ  register ಮಾಡಿಕಟಟ ದ್ದು , ರಾಜಯ ಪಾಲರು, ಕನಾವಟಕ ರಾಜಯ  ಸಕಾವರ 

ಇವರ ಪ್ರವಾಗಿ ಪ್ರ ತಿನಿಧಿಸುವ ಶ್ರ ೀ ಸೀಮಲೆಂಗಯಯ  ಎನ್ನು ವವರ ಹೆಸರಿಗೆ ಶ್ರ ೀ ಸತಯ  

ಸಾಯಬಾಬಾ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಟರ ಸಟ ್ನವರು ನೀೆಂದಣಿ ಮಾಡಿದಾು ರೆ. ಅದರಲಿ  ಮೂರು 

ಜನ ಇರುವ ಬಗೆಗ  ಅವರೇ ಹೇಳಿದಾು ರೆ. ಅದರಲಿ  ಸಂಚಾಲಕರಾಗಿ ಲಕೆ್ಷಯಯ , ಇವರ ಹೆೆಂಡತಿ 
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ಅಧಯ ಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಮಗ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್್ ಕಾಯವದಶ್ವ ಎೆಂದ್ದ ಹೇಳಿದಾು ರೆ. ಆದರೆ 

ಕಾಯವದಶ್ವ ಒಬಬ ನೇ register ಮಾಡಿಕಟಟ ದಾು ನೆ. ಆ ಜಮಿೀನ್ನ ಸತಯ  ಸಾಯಬಾಬಾ 

ಟರ ಸಟ ್ಗೆ transfer ಆಗಿಲಿ . ಅವರು ಹೇಗೆ  register ಮಾಡಲು ಸಾಧಯ ? ಸಕಾವರದವರು 

ಕಣುಣ ಮುಚಿಚ ಕೆಂಡು register ಮಾಡಿಸಿಕೆಂಡರೇ? ಗಾಯ ಲರಿಯಲಿ  ಕುಳಿತ್ತಕೆಂಡು ಚಿೀಟ 

ಬರೆದ್ದಕಡುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ commonsense ಇಲಿವೇ?                                            

 (ಮುೆಂದ್ದ) 

(863)/21.09.2021/4.00/ಹೆಚ್್ವಿ:ಎೆಂಡಿ 

                   ( ಸಭಾಪ್ತಿಯವರ ಉಪ್ಸಿಿ ತಿ) 

ಶಿರ ೋ ಎೊಂ.ರ್ನರಾಯರ್ಸಾವ ರ್ಮ(ಮೊಂದ್ದ…):-  

ಸನೆಾ ನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಹಸಿರು ವಲಯದಲಿರುವ ಈ ಸಾ ತು ನ್ನು  ಸಕಾವರ 

ತ್ಗೆದ್ದಕಳು ಬೇಕಾದರೆ, ಅದ್ದ conversion ಆಗಿರಬೇಕಾಗುತು ದ್. Conversion ಆಗದೇ 

ಇರುವಂತಹ ಭೂಮಿಯನ್ನು  ಘನತ್ವತು  ರಾಜಯ ಪಾಲರ ಹೆಸರಿನಲಿ  registration 

ಮಾಡಿಕಡುತಾು ರೆೆಂದರೆ ಹೇಗೆ? ಅದಕಕ ೆಂದ್ದ ಅಥವ ಬೇಡವೇ?  

 ಶಿರ ೋ ಕೋಟ ಶಿರ ೋನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾರ್ನಯಕರು):- ಸನೆಾ ನಯ  

ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರು ಆಕರ ೀಶದಲಿಯೇ ಮಾತನಾಡಿರುವುದನ್ನು  ನಾನ್ನ 

ಗಮನಿಸಿದ್ು ೀನೆ. ಆಕರ ೀಶದಲಿ  ಮಾತನಾಡುವುದರಿೆಂದ ಸಮಸೆಯ  ಪ್ರಿಹಾರ ಆಗುವುದ್ಧಲಿ .  

ಅವರು ಬೇರೆಯವರ ಮೇಲ್ಲ ಗಲ್ಕಟೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು  ಆದರೆ,  ನನು  ಮೇಲ್ಲ ಗಲ್ಕಟೆ 

ಮಾಡುತಿು ದಾು ರೆ. ನಾನ್ನ ಅಪ್ರಾಧಿಯಲಿ . ಅವರ ಆಕರ ೀಶ ನನಗೆ ಅಥವವಾಗುತಿು ದ್.  

 ಶಿರ ೋ ಎೊಂ.ರ್ನರಾಯರ್ಸಾವ ರ್ಮ:- ಸನೆಾ ನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನಯ  

ಸಭಾನಾಯಕರನ್ನು  ನಾನ್ನ ಅಪ್ರಾಧಿಯನಾು ಗಿ ಮಾಡುತಿು ಲಿ . ಅವರು ಸಹ ಸಿ ಳಿೀಯ 

ಸಂಸಿೆ ಗಳಿೆಂದ ಚ್ಚನಾಯತ ಪ್ರ ತಿನಿಧಿಗಳಾಗಿದಾು ರೆ. ನನು  ಭಾವನೆಗಳನ್ನು  ಅವರು ಅಥವ 

ಮಾಡಿಕಳು ಬೇಕಾಗಿದ್.  

 ಶಿರ ೋ ಎರ್ .ಆರ .ಪ್ಯಟ್ಟೋಲ :- ಸನೆಾ ನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಸಾವವಜನಿಕ ಹಣದ 

ಅಪ್ವಯ ಯವಾಗಬಾರದ್ದ ಎನ್ನು ವುದ್ದ ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರ ಕಳಕಳಿ, ಚಿೆಂತನೆ ಮತ್ತು  

ಉದ್ು ೀಶವಾಗಿದ್.  
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 ಶಿರ ೋ ಕೋಟ ಶಿರ ೋನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ:- ಸನೆಾ ನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ,  ವಿಷಯದ 

ಗಂಭಿೀರತ್ಯನ್ನು  ಸಕಾವರ ಅಥವ ಮಾಡಿಕೆಂಡಿದ್.  Registration ಮಾಡಿರುವ ಪ್ರ ತಿ ನನಗೆ 

ದೊರೆತಿು ದ್. ಅದರಲಿ  ನೀೆಂದಣಿ ಆಗಿದ್ ಎನ್ನು ವುದ್ದ ಮಾತರ  ಇದ್. ಇದರ ಹಿೆಂದ್ 

ಯಾರಿದಾು ರೆ, ಯಾರು ತಪುಪ  ಮಾಡಿದಾು ರೆ, ದಾನಪ್ತರ ವಾಗಿದು ರೂ ಖತ್ ಬದಲ್ಕವಣೆ ಆಗದೇ 

ಇರುವುದಕೆಕ  ಕಾರಣವೇನ್ನ, ಸಮಗರ ವಾಗಿ ಹಣದ ದ್ದರುಪ್ಯೀಗವಾಗಿರುವುದ್ದ, ಖಸಗಿ 

ಜಾಗದಲಿ  50 ಕೀಟ ರೂಪಾಯಗಳನ್ನು  ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೆಂಡು ತಡೆಗೀಡೆ ನಿಮಾವಣ 

ಮಾಡಿಕೆಂಡಿರುವುದ್ದ high mast light bill ಅನ್ನು  ಪಂಚಾಯತಿಯವರು ಕಟುಟ ತಿು ರುವುದ್ದ 

ಈ ಎಲಿ  ಅೆಂಶಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪ್ಟಟ ೆಂತ್ ಸಮಗರ ವಾಗಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿದಾಗ ಮಾತರ  

ಅಥವವಾಗುತು ದ್ೆಂದ್ದ ನಾನ್ನ ತಿಳಿದ್ದಕೆಂಡಿದ್ು ೀನೆ. ಜಿಲಿ್ಕ  ಮಟಟ ದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿೆಂದ ತನಿಖೆ 

ಮಾಡಿಸಿದರೆ,್ ’್ ಆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇ ಅನ್ನಮತಿಯನ್ನು  ನಿೀಡಿರುತಾು ರೆ ಅವರಿಗೆ ಗತಿು ಲಿದೇ 

ಏನೂ ಆಗುವುದ್ಧಲಿ  ಪುನಃ ಅವರಿೆಂದಲೇ ತನಿಖೆಯನ್ನು  ಮಾಡಿಸಿದರೆ ಹೇಗೆ?’್ ಎನ್ನು ವ 

ಆತಂಕ ವಿರೀಧ ಪ್ಕ್ಷದವರಿಗೆ ಇರಬಹುದ್ದ. ಆದು ರಿೆಂದ ರಾಜಯ  ಮಟಟ ದ ಹಿರಿಯ 

ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೂಲಕ ಇದನ್ನು  ತನಿಖೆ ಮಾಡಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು  ಮಾಡಲ್ಕಗುತು ದ್.  

 ಸಭಾಪತ್ರಯವರು:- ಶ್ರ ೀಮತಿ ಭಾರತಿ ಶೆಟಟ ಯವರೇ, ನಿಯಮ 68ರಡಿಯಲಿ  ತಾವು 

ನಿೀಡಿರುವ ವಿಚಾರಕೆಕ  ಉತು ರಿಸಲು ಮಾನಯ  ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು  ಮಕಕ ಳ ಕಲ್ಕಯ ಣ ಸಚಿವರು ಈ 

ದ್ಧನ ಸದನದಲಿ  ಉಪ್ಸಿಿ ತರಿದಾು ರೆ. ತಾವು ಮಾತನಾಡಿ ಅವರು ಉತು ರವನ್ನು  ಕಡುತಾು ರೆ.  

 ಶಿರ ೋಮತ್ರ ಭಾರತ್ರ ಶ್ನಟಿ್ಟ (ವಿಧಾನಸಭೆಯಿೊಂದ ಚುರ್ನಯಿತ್ರಾದವರು):- ಸನೆಾ ನಯ  

ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಸದನದಲಿ  ಮಾನಯ  ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು  ಮಕಕ ಳ ಕಲ್ಕಯ ಣ ಇಲ್ಕಖೆಯವರು 

ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲ್ಲ ಅತಾಯ ಚಾರ ನಡೆದ ನಂತರ ರಕ್ಷಣೆ ಕಡುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು  

ಮಾಡುತಾು ರೆ. ಆದರೆ, ರಾಜಯ ದಲಿ  ಮಕಕ ಳು ಮತ್ತು  ಮಹಿಳೆಯವರ ಮೇಲ್ಲ ಅತಾಯ ಚಾರ 

ಆಗದಂತ್ ತಡೆಗಟುಟ ವಂತಹ ಕಾನೂನ್ನ ಮಾಡುವುದ್ದ ಗೃಹ ಇಲ್ಕಖೆ. ಆ ಇಲ್ಕಖೆಗೆ 

ಸಂಬಂಧಪ್ಟಟ  ಮಂತಿರ ಗಳೇ ಸದನದಲಿ  ಇಲಿದ್ಧದು ರೆ ನಾನ್ನ ಹೇಗೆ ವಿಷಯ ಮಂಡನೆ 

ಮಾಡುವುದ್ದ? ಕಳೆದ 10-15 ದ್ಧನಗಳ ಹಿೆಂದ್ಯೇ ನಾನ್ನ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು  ಚ್ರ್ಚವಗೆ 

ತ್ಗೆದ್ದಕಳು ಬೇಕೆೆಂದ್ದ ತಮಗೆ ನೀಟೀಸ್ ಕಟಟ ದ್ು ೀನೆ. ಸಂಬಂಧಪ್ಟಟ  ಮಂತಿರ ಗಳೇ 

ಸದನದಲಿ  ಇಲಿದ್ಧರುವಾಗ ಸುಮೆ ನೆ ಚ್ರ್ಚವ ಮಾಡುವುದರಿೆಂದ ಏನ್ನ ಪ್ರ ಯೀಜನ? 

ದಯಮಾಡಿ ಸಂಬಂಧಪ್ಟಟ  ಸಚಿವರನ್ನು  ಕರೆಯಸಿ. ನಿಯಮ 68ರಡಿಯಲಿ  ನಾನ್ನ 

ಕಟಟ ರುವಂತಹ ವಿಚಾರ ಚ್ರ್ಚವಗೆ ತ್ಗೆದ್ದಕಳು ದೇ ಬಹಳ ದ್ಧನಗಳಿೆಂದ ಮುೆಂದಕೆಕ  

ಹೀಗುತಿು ದ್.  
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 ಸಭಾಪತ್ರಯವರು:- ಮಾನಯ  ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು  ಮಕಕ ಳ ಕಲ್ಕಯ ಣ ಸಚಿವರು 

ಸದನದಲಿ  ಉಪ್ಸಿಿ ತರಿದಾು ರೆ. ತಾವು ಪ್ರ ಸಾು ಪ್ ಮಾಡುವ ವಿಚಾರಕೆಕ  ಅವರು ಉತು ರವನ್ನು  

ನಿೀಡಲು ಸಿದಿ ರಿರುವಾಗ ತಾವು ಬೇರೆ ಮಂತಿರ ಗಳನ್ನು  ಕರೆಯಸಿ ಎೆಂದ್ದ ಹಠ ಮಾಡಿದರೆ 

ಹೇಗೆ?  

 ಶಿರ ೋ ಕೋಟ ಶಿರ ೋನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾರ್ನಯಕರು):- ಸನೆಾ ನಯ  

ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಶ್ರ ೀಮತಿ ಭಾರತಿ ಶೆಟಟ ಯವರು ಮಾತನಾಡಲು ಪಾರ ರಂಭ ಮಾಡಲ, 

ನಂತರ ಮಾನಯ  ಗೃಹ ಸಚಿವರು ಸದನಕೆಕ  ಬರುತಾು ರೆ.  

 ಸಭಾಪತ್ರಯವರು:- ಮಾನಯ  ಸಭಾನಾಯಕರೇ, ಸಭಾಪ್ತಿಯವರು ಹೇಳುವ 

ಮಾತನ್ನು  ಕಳಬೇಕು. ಅದನ್ನು  ಬಿಟುಟ  ’ಗೃಹ ಸಚಿವರೇ ಬೇಕು’ ಎೆಂದ್ದ ಹಠ ಮಾಡಿದರೆ 

ಹೇಗೇ? ಈಗ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು  ಮಕಕ ಳ ಕಲ್ಕಯ ಣ ಸಚಿವರು ಉಪ್ಸಿಿ ತರಿದಾು ರೆ. ಅವರು ತಮೆ  

ಮಾತ್ತಗಳನ್ನು  ಪಾರ ರಂಭಿಸಬೇಕು. ನಂತರ ಸಂಬಂಧಪ್ಟಟ  ಮಂತಿರ ಗಳು ಬರುತಾು ರೆ. ಸಚಿವರು 

ಬರುತಾು ರೆ. ತಾವು ಮಾತನಾಡಿ ಎೆಂದ್ದ ನಿೀವು ಹೇಳಬೇಕಾಗುತು ದ್.   

 ಶಿರ ೋ ಮರಿತ್ರಬಬ ೋಗೌಡ:- ಸನೆಾ ನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ನನು  ಸಹೀದರಿಯಾಗಿರುವ 

ಶ್ರ ೀಮತಿ ಭಾರತಿ ಶೆಟಟ ಯವರು ಪ್ರ ಮುಖವಾಗಿರುವ ವಿಚಾರದ ಮೇಲ್ಲ 

ಮಾತನಾಡುವವರಿದಾು ರೆ ಅವರಿಗೆ ಸಮಾಧಾನವಾಗುವಂತ್ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಸಮಯವನೆು ೀ 

ಕಡಿ. ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಮಂತಿರ ಗಳು ಸದನಕೆಕ  ಬರಲ. 

 ಸಭಾಪತ್ರಯವರು:- ಆಯತ್ತ. 

ಶಿರ ೋ ಎರ್ .ಆರ .ಪ್ಯಟ್ಟೋಲ (ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರು):- ಸನೆಾ ನಯ  

ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮನೆು  ಸದನದಲಿ   ಆರ್್.ಡಿ.ಪಿ.ಆರ್್. ಇಲ್ಕಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪ್ಟಟ  

ವಿಚಾರದ ಮೇಲನ ಚ್ರ್ಚವ ಪಾರ ರಂಭ ಮಾಡುವುದಕೂಕ  ಮದಲು ಮಾನಯ  

ಎೆಂ.ನಾರಾಯಣಸಾಾ ಮಿಯವರು ಆರ್್.ಡಿ.ಪಿ.ಆರ್್. ಸಚಿವರು ಬಂದ ಮೇಲ್ಲ ಚ್ರ್ಚವಯನ್ನು  

ಪಾರ ರಂಭ ಮಾಡೀಣ’ ಎೆಂದ್ದ ಹೇಳಿದಂತಹ ಸಂದಭವದಲಿ  ಮಾನಯ  ಸಭಾನಾಯಕರು, 

’ತಾವು ಚ್ರ್ಚವಯನ್ನು  ಪಾರ ರಂಭ ಮಾಡಿ ಸಂಬಂಧಪ್ಟಟ  ಸಚಿವರು ಬರುತಾು ರೆ’ ಎೆಂದ್ದ 

ಹೇಳಿದು ರು, ಅವರು ಈ ಸದನಕೆಕ  ಬರಲಲಿ  ಮಾನಯ  ಸಭಾನಾಯಕರೇ ಉತು ರವನ್ನು  

ಕಟಟ ರು. ನಾನ್ನ ಕಳೆದ 8 ದ್ಧನಗಳಿೆಂದ ನೀಡುತಿು ದ್ು ೀನೆ. ನನು  ಸಹೀದರಿ ಶ್ರ ೀಮತಿ ಭಾರತಿ 

ಶೆಟಟ ಯವರ ವಿಚಾರ ಸತತವಾಗಿ ಕಾಯವಕಲ್ಕಪ್ಗಳ ಪ್ಟಟ ಯಲಿ  ಕನೆಗೆ ಬರುತಿು ತ್ತು . ಈ 
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ದ್ಧನ ಮಾತರ  ಮಧಾಯ ಹು ವೇ ಚ್ರ್ಚವಯನ್ನು  ಪಾರ ರಂಭ ಮಾಡಲ ಎನ್ನು ವ ಉದ್ು ೀಶದ್ಧೆಂದ  

ಪ್ರ ಮೀಶನ್ ಕಟುಟ  , ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳ ಮಧಯ ದಲಿ  ಹಾಕ್ದಾು ರೆ. ಈಗಲ್ಲ ಸಹ ಮಾನಯ  

ಸಭಾನಾಯಕರು,್’ಶ್ರ ೀಮತಿ ಭಾರತಿ ಶೆಟಟ ಯವರೇ, ತಾವು ತಮೆ  ಮಾತ್ತಗಳನ್ನು  ಪಾರ ರಂಭಿಸಿ, 

ಸಂಬಂಧಪ್ಟಟ  ಸಚಿವರು ಬರುತಾು ರೆ’ ಎನ್ನು ವ ಮಾತ್ತಗಳನ್ನು  ಹೇಳುತಿು ದಾು ರೆ. ಆದರೆ, 

ಕನೆಗೆ ಮಂತಿರ ಗಳು ಬರುವುದ್ಧಲಿ  ಮಾನಯ  ಸಭಾನಾಯಕರೇ ಉತು ರವನ್ನು  ಕಡುತಾು ರೆ.  ಈ 

ರಿೀತಿ ಉತು ರವನ್ನು  ಕಡಬೇಕಾದರೆ, ಮದಲೇ ಅವರ ಜೊತ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿ ಒೆಂದ್ದ ನೀಟ್ 

ತ್ಗೆದ್ದಕಳು ಬೇಕಾಗುತು ದ್. ನಾನ್ನ ಸಭಾನಾಯಕನಾಗಿದು  ಸಂದಭವದಲಿ  ಯಾವ 

ಮಂತಿರ ಗಳು ಸದನಕೆಕ  ಹಾಜರಾಗಲು ಸಾಧಯ ವಾಗುತಿು ರಲಲಿ  ಅವರಿೆಂದ ನೀಟ್ 

ತ್ಗೆದ್ದಕೆಂಡು, ಸಂಬಂಧಪ್ಟಟ  ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿೆಂದ briefing ತ್ಗೆದ್ದಕೆಂಡು ನಾನೇ ಉತು ರ 

ಕಡುತ್ು ೀನೆೆಂದ್ದ ಹೇಳುತಿು ದ್ು . ಆದರೆ, ಈಗ ಮಾನಯ  ಸಭಾನಾಯಕರು,್’ತಾವು ಚ್ರ್ಚವಯನ್ನು  

ಪಾರ ರಂಭ ಮಾಡಿ ಅವರು ಬರುತಾು ರೆ’ ಎೆಂದ್ದ ಹೇಳುತಾು ರೆ. ಚ್ರ್ಚವ ಮುಕಾು ಯಗೆಂಡರೂ 

ಸಂಬಂಧಪ್ಟಟ  ಸಚಿವರು ಬರುವುದ್ಧಲಿ . ಈಗ ಶ್ರ ೀಮತಿ ಭಾರತಿ ಶೆಟಟ ಯವರಿಗೂ ಅದೇ ರಿೀತಿ 

ಹೇಳುತಿು ದಾು ರೆ. ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ ಮುಗಿಸಿದರೂ ಸಂಬಂಧಪ್ಟಟ  ಸಚಿವರು ಬರುವುದ್ಧಲಿ . 

ಮಾನಯ  ಕೀಟ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿಯವರು   ಸಭಾನಾಯಕರಾಗಿದಾು ರೆ.  You are Leader 

of the House. You should be strong and powerful and you will stand in the shoe of 

the Chief Minister.  ಈ ಸದನಕೆಕ  ಅವರೇ ಮುಖಯ ಮಂತಿರ ಗಳಿದು ೆಂತ್. 

ಶಿರ ೋ ಕೋಟ ಶಿರ ೋನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ :- ಸನೆಾ ನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಹಿೆಂದ್ ಮಾನಯ  

ಎಸ್.ಆರ್್.ಪಾಟೀಲ್ರವರು ಸಭಾನಾಯಕರಾಗಿದಾು ಗ, ನಾನ್ನ ವಿರೀಧ ಪ್ಕ್ಷದಲಿದ್ು , ಆಗ 

ಅವರು ಹೇಳುವುದನೆು ಲಿ  ನಂಬಿಬಿಡುತಿು ದ್ು . ಮಾನಯ  ಮುಖಯ ಮಂತಿರ ಗಳ ಎಲಿ  ಪ್ರ ಶೆು ಗಳಿಗೂ 

ಅವರ ಪ್ರವಾಗಿ ಇವರೇ ಉತು ರ ಕಡುತಿು ದು ರು. ಎಲಿ್ಕ  ಇಲ್ಕಖೆಗಳ ಪ್ರ ಶೆು ಗೂ ಇವರೇ ಉತು ರ 

ಕಡುತಿು ದು ರು. ಆಗ ನಾನ್ನ ವಿರೀಧ ಪ್ಕ್ಷದ ನಾಯಕನಾಗಿದ್ು ,್’ಸಭಾನಾಯಕರಾದರೇ ಎಲಿ  

ಪ್ರ ಶೆು ಗಳಿಗೂ ಉತು ರ ಕಡಬಹುದ್ದ ಅದನ್ನು  ನಾವು ಸಿಾ ೀಕರಿಸಬಹುದ್ದ’ ಎೆಂದ್ದ ನಾನ್ನ 

ತಿಳಿದ್ದಕೆಂಡಿದ್ು . ಈಗ ಅವರು ವಿರೀಧ ಪ್ಕ್ಷದ ನಾಯಕರಾದ ಮೇಲ್ಲ ಎಲಿದಕೂಕ  

ಸಂಬಂಧಪ್ಟಟ  ಸಚಿವರೇ ಉತು ರ ಕಡಬೇಕೆೆಂದ್ದ ಹೇಳುತಾು ರೆ. ಅವರು ಆ ಕಡೆ ಹೀದ 

ಮೇಲ್ಲ ಬದಲ್ಕವಣೆ ಆಗಿರುವುದ್ದ ನನಗೆ ಗತಿು ರಲಲಿ .  

ಶಿರ ೋ ಎರ್ .ಆರ .ಪ್ಯಟ್ಟೋಲ :- ಸನೆಾ ನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ನಾನ್ನ 

ಸಭಾನಾಯಕನಾಗಿದಾು ಗ, ಬೇರೆ ಸಚಿವರ ಪ್ರವಾಗಿ ಉತು ರವನ್ನು  ಕಟಟ ದ್ು ೀನೆ ಇಲಿವೆಂದ್ದ 

ಹೇಳುವುದ್ಧಲಿ . ಯಾವಾಗ ಉತು ರವನ್ನು  ಕಟಟ ದ್ು ೀನೆೆಂದರೆ, ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಂತಿರ ಗಳು 
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ಸದನದಕೆಕ  ಬರುವುದ್ಧಲಿವೆಂದ್ದ ಆ ಇಲ್ಕಖೆಯ ಪ್ರ ಧಾನ ಕಾಯವದಶ್ವಗಳು ಬಂದ್ದ 

ಹೇಳಿದಾಗ ಅಥವಾ ನನಗೆ ನೀಟ್ ಕಳುಹಿಸಿ ಮತ್ತು  ತಮಗೆ ನೀಟ್ ಕಳುಹಿಸಿದ ನಂತರ 

ಯಾವ ಮಂತಿರ ಗಳು ಬರುವುದ್ಧಲಿವೆಂದ್ದ ನೀಟ್ ಮಾಡಿಕೆಂಡು, briefing 

ತ್ಗೆದ್ದಕಳುು ತಿು ದ್ು . ಮಾನಯ  ಮುಖಯ ಮಂತಿರ ಗಳ ಪ್ರವಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟಟ  ಬಾರಿ ನಾನೇ 

ಉತು ರವನ್ನು  ಕಟಟ ದ್ು ೀನೆ. ಕಟಟ ಲಿವೆಂದ್ದ ಹೇಳುವುದ್ಧಲಿ . ಆಗ ನಾನ್ನ ತಮೆ  

ಅನ್ನಮತಿಯನ್ನು  ತ್ಗೆದ್ದಕೆಂಡು ಅವರ ಪ್ರವಾಗಿ ಉತು ರವನ್ನು  ಕಟಟ ದ್ು ೀನೆ. ಆದರೆ, well 

in advance ಅವರು ನೀಟ್ ಕಳುಹಿಸಿರುತಾು ರೆ. ಈಗ ಮಾನಯ  ಸಭಾನಾಯಕರಿಗೆ ಅಥವಾ 

ತಮಗೆ ಆ ರಿೀತಿಯ ಯಾವುದೇ ನೀಟ್ ಅನ್ನು  ಕಳುಹಿಸಿಕಟಟ ಲಿ .   

ಶಿರ ೋ ಕವಟಗಮಠ ಮಹಾೊಂತೇಶ ಮಲಿ್ಲಕಾಜುಾನ(ಸಕಾಾರದ ಮಖಾ  

ಸಚೇತ್ಕರು):- ಸನೆಾ ನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ನಮೆ  ಹತಿು ರ ನೀಟ್ ಇದ್.  

ಶಿರ ೋ ಎರ್ .ಆರ .ಪ್ಯಟ್ಟೋಲ :- ಸನೆಾ ನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಅವರ ಹತಿು ರ ನೀಟ್ 

ಇದು ರೆ, ಶ್ರ ೀಮತಿ ಭಾರತಿ ಶೆಟಟ ವಯರಿಗೆ ಚ್ರ್ಚವಯನ್ನು  ಪಾರ ರಂಭ ಮಾಡಿ ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು 

ಬರುತಾು ರೆ’ ಎೆಂದ್ದ ಇವರುಗಳು ಏಕೆ ಹೇಳುತಿು ದಾು ರೆನ್ನು ವುದ್ದ ನನಗೆ ಅಥವವಾಗುತಿು ಲಿ .  

Basically, I am in legal profession.  

ಸಭಾಪತ್ರಯವರು:- ಮಾನಯ  ವಿರೀಧ ಪ್ಕ್ಷದ ನಾಯಕರೇ, ಮಾನಯ  

ಸಭಾನಾಯಕರಿಗೆ ಯಾವ ಮಂತಿರ ಗಳು ಬರುತಾು ರೆನ್ನು ವುದ್ದ ಅವರಿಗೂ ಗತಿು ಲಿ . ಮಂತಿರ ಗಳು 

ಬರುತಾು ರೆನ್ನು ವ ನಂಬಿಕೆಯ ಮೇಲ್ಲ ಉತು ರವನ್ನು  ಹೇಳುತಿು ದಾು ರೆ.  

ಶಿರ ೋ ಕೋಟ ಶಿರ ೋನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ:- ಸನೆಾ ನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮನೆು  

ಆರ್್.ಡಿ.ಪಿ.ಆರ್್. ಮೇಲ್ಲ ಚ್ರ್ಚವ ಪಾರ ರಂಭ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಸಂದಭವದಲಿ  ನಾನ್ನ ’ಮಾನಯ  

ಈಶಾ ರಪ್ಪ ನವರು ಬರುತಾು ರೆ ತಾವು ಚ್ರ್ಚವಯನ್ನು  ಪಾರ ರಂಭ ಮಾಡಿ’ ಎೆಂದ್ದ ಹೇಳಿದ್ು . 

ಆದರೆ, ಅವರ ಮನಸಿಸ ನಲಿ  ನಾನೇ ಉತು ರವನ್ನು  ಕಟಟ ರೆ ಸಾಕು ಎನ್ನು ವ ಭಾವನೆ ಇತ್ತು . ಆ 

ಕಾರಣದ ಹಿನೆು ಲ್ಲಯಲಿ  ನಾನೇ ಅವರ ಚ್ರ್ಚವಗೆ ಉತು ರವನ್ನು  ನಿೀಡಿದ್ು .  

ಶಿರ ೋ ಎರ್ .ಆರ .ಪ್ಯಟ್ಟೋಲ :- ಸನೆಾ ನಯ   ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ನನಗೆ ನೀಟ್ 

ಕಟಟ ದು ರೆ ಮಾತರ  ನಾನ್ನ ಆ ಸಚಿವರ ಪ್ರವಾಗಿ ಉತು ರವನ್ನು  ಕಡುತಿು ದ್ು .  

ಸಭಾಪತ್ರಯವರು:- ಇಲಿಗೆ ಈ ವಿಚಾರದ ಮೇಲನ ಚ್ರ್ಚವಯನ್ನು  ಸಾಕು ಮಾಡಿ. 
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ಶಿರ ೋ ಎರ್ .ಎಲ .ಭೋಜೇಗೌಡ:- ಸನೆಾ ನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ನಾನ್ನ ನಿಯಮ 

330ರಡಿ ಪ್ರ ಸಾು ಪ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ವಿಚಾರಕೆಕ  ಉತು ರವನ್ನು  ನಿೀಡಲು ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು 

ಕಾಲ್ಕವಕಾಶವನ್ನು  ಕಳಿದು ರು ಅದಕೆಕ  ಉತು ರ ಬಂದ್ಧದ್ಯೀ ಇಲಿರ್ೀ ಗತಿು ಲಿ . ಉತು ರ 

ಬಂದ್ಧದು ರೆ, ನಾನ್ನ ಅದರ ಮೇಲ್ಲ ಮಾತನಾಡಬೇಕಾಗುತು ದ್.  

ಸಭಾಪತ್ರಯವರು:- ಗಮನಸೆಳೆಯುವ ಸೂಚ್ನೆಗಳ ಮೇಲ್ಲ ಚ್ರ್ಚವ ಮುಗಿದ ನಂತರ 

ನಿಯಮ 330 ಅನ್ನು  ತ್ಗೆದ್ದಕಳು ಲ್ಕಗಿತು ದ್. ಮಾನಯ  ಭೀಜೇಗೌಡರೇ, ತಮೆ  ವಿಚಾರಕೆಕ  

ಇನೂು  ಉತು ರ ಬಂದ್ಧಲಿ , ಮಂತಿರ ಗಳು ಬಂದ್ಧಲಿ . ತಾವು ದಯಮಾಡಿ ಕುಳಿತ್ತಕಳಿು . ಈಗ 

ಗಮನಸೆಳೆಯುವ ಸೂಚ್ನೆ. ಮಾನಯ  ಮರಿತಿಬ್ಬ ೀಗೌಡರು ಪಾರ ರಂಭಿಸಬೇಕು. 
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ಆ)ವಿಷಯ: ಮೈಸೂರು ಅಭಿವೃದಿಧ  ಪ್ಯರ ಧಿಕಾರವು ಬಡಾವಣೆ 

ರಚಿಸುವಾಗ ಭೂಸಾವ ಧಿೋನಪಡಿಸಿಕಳು ದೇ 

ಇರುವ ಪರ ದೇಶವನುು  ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು 

ನಿಯಮಾವಳಿಗಳನುು  ಉಲಿೊಂಘಿಸಿರುವ ಕುರಿತ್ತ 

--- 

 

ಶಿರ ೋ ಮರಿತ್ರಬಬ ೋಗೌಡ( ಶಿಕ್ಷಕರ ಕಿೆೋತ್ರ ):- ಸನೆಾ ನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮೈಸೂರು 

ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಪಾರ ಧಿಕಾರವು ಬಡಾವಣೆ ರಚಿಸುವಾಗ ಭೂಸಾಾ ಧಿೀನಪ್ಡಿಸಿಕಳು ದೇ ಇರುವ 

ಪ್ರ ದೇಶವನ್ನು  ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೆಂಡು ನಿಯಮಾವಳಿಗಳನ್ನು  ಉಲಿೆಂಘಿಸಿರುವ ಕುರಿತ್ತ 

ಮಾನಯ  ನಗರಾಭಿವೃದಿ್ಧ  ಸಚಿವರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಲು ಬಯಸುತಿು ದ್ು ೀನೆ.  

ಶಿರ ೋ ಬಿ.ಎ.ಬಸವರಾಜ(ನಗರಾಭಿವೃದಿಧ  ಸಚಿವರು):- ಸನೆಾ ನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, 

ಮೈಸೂರು ನಗರಾಭಿವೃದಿ್ಧ  ಪಾರ ಧಿಕಾರದ್ಧೆಂದ ಬಡಾವಣೆ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಗಾಗಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು  

ಭೂಸಾಾ ಧಿೀನ ಕಾಯ್ಕು ಯಡಿ ಭೂಸಾಾ ಧಿೀನ ಪ್ಡಿಸಿಕಳು ಲ್ಕಗಿದ್. ಕೆಲರ್ೆಂದ್ದ 

ಪ್ರ ಕರಣಗಳಲಿ  ಭೂಮಾಲೀಕರು ಮತ್ತು  ಮೈಸೂರು ನಗರಾಭಿವೃದಿ್ಧ  ಪಾರ ಧಿಕಾರದ ಮಧ್ಯ  

ಪ್ರಸಪ ರ ಒಪ್ಪ ೆಂದದ ಮುಖೆಂತರ ಭೂಮಿಯನ್ನು  ವಶಪ್ಡಿಸಿಕೆಂಡು ಬಡಾವಣೆ 

ರಚಿಸಲ್ಕಗಿರುತು ದ್. ಈ ಹಿೆಂದ್ ಮೈಸೂರು ನಗರದಲಿ  ಸಿ.ಐ.ಟ.ಬಿ. ಇದು ೆಂತಹ ಸಂದಭವದಲಿ  

ಸುಮಾರು 30 ರಿೆಂದ 50 ವಷವಗಳ ಹಿೆಂದ್ ಪ್ರಸಪ ರ ಒಪಿಪ ಗೆ ಮೇಲ್ಲ ಸಿ ಳದಲಿಯೇ 

ಭೂಮಾಲೀಕರನ್ನು  ಒಪಿಪ ಸಿ ಕರಾರಿನ ಮುಖೆಂತರ ಬಡಾವಣೆ ರಚಿಸಲ್ಕಗಿತ್ತು . ಅೆಂತಹ 

ಭೂಮಿಯನ್ನು  ಭೂಸಾಾ ಧಿೀನಪ್ಡಿಸಿಲಿ  ಅಥವಾ ಅಧಿಸೂಚ್ನೆ ಹರಡಿಸಿಲಿವೆಂದ್ದ 

ಈಗಭೂಮಾಲೀಕರಿೆಂದ ಮೇಲೆಂದ ಮೇಲ್ಲ ಅಜಿವಗಳು ಪಾರ ಧಿಕಾರಕೆಕ  ಸಿಾ ೀಕೃತವಾಗುತಿು ವ. 

ಅೆಂತಹ ಕೆಲವು ಸವವ ನಂಬರ್್ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದಾಖಲ್ಲ ಪ್ರ ತಿಗಳು ಶ್ಥ್ಲಲವಾಗಿವ. ಈ 

ಕುರಿತ್ತ ಸೂಕು  ತನಿಖೆ ಮಾಡಿ ಭೂಸಾಾ ಧಿೀನಕೆಕ  ಒಳಪ್ಡದ್ ಇದು ಲಿ  ಸಕಾವರದ ಆದೇಶ 

ಸಂಖೆಯ :UDD 08 TTP 2014 ದ್ಧನಾೆಂಕ:11.02.2015ರನಾ ಯ ಭೂಮಾಲೀಕರು ಒಪಿಪ ದಂತಹ 

ಪ್ರ ಕರಣಗಳಲಿ  ಶೇಕಡಾ 50ರಷ್ಟಟ  ಅಭಿವೃದಿ್ಧಪ್ಡಿಸಿದ ನಿವೇಶನಗಳನ್ನು  ನಿೀಡಲು 

ಕರ ಮವಹಿಸಲ್ಕಗಿದ್. ಭೂಮಾಲೀಕರು ಒಪ್ಪ ದಂತಹ ಪ್ರ ಕರಣಗಳಲಿ  ಭೂಸಾಾ ಧಿೀನ ಕಾಯದ್, 

2013ರಂತ್ ಭೂಸಾಾ ಧಿೀನ ಪ್ರ ಕ್ರ ಯ್ಕಯನ್ನು  ಜರುಗಿಸಿ ಭೂಸಾಾ ಧಿೀನಪ್ಡಿಸಿಕೆಂಡು ಪ್ರಿಹಾರ 

ವಿತರಿಸುವ ಬಗೆಗ  ಕರ ಮಕೈಗಳು ಲ್ಕಗುತಿು ದ್. ಭೂಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಪ್ಡಿಸಿದ 

ಬಡಾವಣೆಗಳಲಿ  ನಿವೇಶನಗಳನ್ನು  ನಿೀಡುವುದರಿೆಂದ ಸದರಿ ನಿವೇಶನದ ಮೌಲಯ ವು ಕೃಷ್ಠ 
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ಜಮಿೀನಿನ ಮೌಲಯ ಕ್ಕ ೆಂತ ಅಧಿಕವಾಗಿರುವುದರಿೆಂದ ಭೂಮಾಲೀಕರಿಗೆ 

ಲ್ಕಭದಾಯಕವಾಗಿರುತು ದ್.  

ಶಿರ ೋ ಮರಿತ್ರಬಬ ೋಗೌಡ:- ಸನೆಾ ನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ಈ ಸದನಕೆಕ  

ತಪುಪ  ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು  ನಿೀಡಿದಾು ರೆ. ನಾನ್ನ ಕಟಟ ರುವ ನೀಟೀಸ್ನಲಿ  ಉಲಿ್ಲೀಖ 

ಮಾಡಿರುವ ವಿಚಾರವೇ ಬೇರೆಯಾಗಿದ್. ನಗರಾಭಿವೃದಿ್ಧ  ಪಾರ ಧಿಕಾರವು 

ಭೂಸಾಾ ಧಿೀನಪ್ಡಿಸಿಕೆಂಡ ಜಮಿೀನಿನಲಿ  ಬಡಾವಣೆ ರಚ್ನೆ ಮಾಡುವಾಗ, 

ಸಾಾ ಧಿೀನಪ್ಡಿಸಿಕಳು ದೇ ಇರುವಂತಹ ಸಿ ಳಗಳನ್ನು  ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಒತ್ತು ವರಿ 

ಮಾಡಿಕಳು ಲ್ಕಗಿದ್. ಈ ಬಡಾವಣೆಗಳಲಿ  10 ಗುೆಂಟೆ, 15 ಗುೆಂಟೆ ಅಥವಾ 20 ಗುೆಂಟೆ 

ಜಾಗವನ್ನು   ರಸೆು  ನಿಮಾವಣಕಾಕ ಗಿ ಪಾರ ಧಿಕಾರವು ಉಪ್ಯೀಗಿಸಿಕೆಂಡಿರುತು ದ್.  

                      (ಮುೆಂದ್ದವರಿದ್ಧದ್) 

(864)  21.09.2021  4.10  ಪಿಕೆಎಕೆ 

ಶಿರ ೋ ಮರಿತ್ರಬಬ ೋಗೌಡ (ಮುೆಂದ್ದವರೆದ್ಧದ್) 

ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು  10-15-20 ವಷವಗಳ ಹಿೆಂದ್ ಮಾಡಿದಾು ರೆ.   ಇದನ್ನು  ಯಾವುದೇ ಒೆಂದ್ದ 

ಒಪ್ಪ ೆಂದದ ಆಧಾರದ ಮೇಲ್ಲ ತ್ಗೆದ್ದಕೆಂಡಿಲಿ .  ಭೂಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಇದ್ದ ಗತ್ು ೀ ಇಲಿ .  ಆ 

ರಿೀತಿ ಅತಿಕರ ಮಣ ಮಾಡಿ ಪಾರ ಧಿಕಾರ ಬಡಾವಣೆ ರಚ್ನೆ ಮಾಡಿದ್.  ಈಗ ಅವರು 

ಎನ್ಕರ ೀಚ್್ ಮಾಡಿಕೆಂಡು ಬಡಾವಣೆ ರಚ್ನೆ ಮಾಡಿಕೆಂಡಿರುವುದಕೆಕ  ಬದಲಯಾಗಿ 

ಅದೇ ಮಾದರಿ ಇರತಕಕ ೆಂತಹ ಅಷ್ಮಟ ೀ ವಿಸಿು ೀಣವದ ನಿವೇಶನವನ್ನು  ಕಡಿ ಎೆಂದ್ದ 

ಕಳುತಿು ದಾು ರೆ.  ಆದರೆ, ತಾವು ಏನ್ನ ಹೇಳುತಿು ದ್ಧು ೀರಿ ಎೆಂದರೆ,್ ’ಪ್ರಸಪ ರ ಒಪ್ಪ ೆಂದದ ಮೇಲ್ಲ’ 

ಎನ್ನು ತಿು ದ್ಧು ೀರಿ.  2013ನೇ ಸಾಲನಲಿ  ಕೆಂದರ  ಸಕಾವರ ಭೂಸಾಾ ಧಿೀನ ಕಾಯದ್ 

ತ್ಗೆದ್ದಕೆಂಡು ಬಂದ್ಧದ್.  ಆ ಕಾಯದ್ ಪ್ರ ಕಾರ ಯಾವ ಭೂಮಾಲೀಕ ಒಪಿಪ ಗೆ 

ಕಡುತಾು ನೀ ಅದನ್ನು  50:50 ಅನ್ನಪಾತದ ಹಿನೆು ಲ್ಲಯಲಿ  

ಭೂಸಾಾ ಧಿೀನಪ್ಡಿಸಿಕಳು ಬಹುದ್ದ ಅಥವಾ ಹಣ ಕಟ್ಟಟ ದರೂ ಪ್ರಿಹಾರ ಕಟುಟ  

ತ್ಗೆದ್ದಕಳು ಬಹುದ್ದ.  ಆದರೆ ಇಲಿರುವ ಸಮಸೆಯ  ಏನೆೆಂದರೆ, ನಿಮೆ  ಪಾರ ಧಿಕಾರದವರು 

ಬಡಾವಣೆ ರಚ್ನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಏನ್ನ ಭೂಸಾಾ ಧಿೀನಪ್ಡಿಸಿಕೆಂಡಿದಾು ರೀ, 

ಆ ಜಾಗಕೆಕ  ರೈತರು ಪ್ರಿಹಾರ ಕಳುತಿು ದಾು ರೆ.  ಆ ಭಾಗಕೆಕ  2013ರ ಪ್ರ ಕಾರ ಇದು  ಭೂಸಾಾ ಧಿೀನ 

ನಿಯಮವನ್ನು  ಅನ್ನಸರಿಸಿ ಪ್ರಿಹಾರವನ್ನು  ಕಡಬೇಕು ಎೆಂದ್ದ,  ಇಲಿದ್ಧದು ರೆ, ಅವನಿಗೆ 

ಅಷ್ಮಟ ೀ ಪ್ರ ಮಾಣದ ಭೂಮಿಯನ್ನು  ಕಡಬೇಕು.  ಇದನ್ನು  4 ವಷವಗಳಿೆಂದ ಪಾರ ಧಿಕಾರದ 
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ಸಭೆಯಲಿ ಒಪುಪ ತಿು ಲಿ .  ರೈತರು, ಅದೇ ಪ್ರ ಮಾಣದ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಆಗದ ಭೂಮಿ ಕಡಿ ಎೆಂದ್ದ 

ಕಳುತಿು ದಾು ರೆ.  ಅದಕೆಕ  ನಿಮೆ  ಪಾರ ಧಿಕಾರದ ಒಪಿಪ ಗೆ ಇಲಿ .  ಅಲಿದೇ, ಇದನ್ನು  ನಾವು 

ಒಪಿಪ ಕಳುು ವುದಕೆಕ  ಆಗುವುದ್ಧಲಿ  ಎೆಂದ್ದ ಎೆಂಡಾಸ್ವಮೆೆಂಟ್ ಕೂಡ ಕಡುತಿು ಲಿ .  ರೈತರಿಗೆ 

ಸುಮೆನಾದರೂ ಹಿೆಂಸೆ ಕಡುತಿು ದ್ಧು ೀರಿ.  ಉದಾಹರಣೆಗೆ  ರೈತ 10 ಸಾವಿರ ಚ್ದರ ಅಡಿ 

ಭೂಮಿ ಕಳೆದ್ದಕೆಂಡಿದು ರೆ ಇವತ್ತು  ಪಾರ ಧಿಕಾರದವರು, 50:50 ಅನ್ನಪಾತದಲಿ  ಕಡುತ್ು ೀವ 

ಎೆಂದ್ದ ಹೇಳುತಿು ದಾು ರೆ.  ಅೆಂದರೆ ಅವರಿಗೆ 2 ಸಾವಿರ ಚ್ದರ ಅಡಿ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಪ್ಡಿಸಿದ 

ಭೂಮಿಯನ್ನು  ಕಡುತಾು ರೆ.  ಅದರಿೆಂದ ಅವನಿಗೆ ಎಷ್ಟಟ  ನಷಟ ವಾಗುತು ದ್?  ರೈತ, 

ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಪ್ಡಿಸದೇ ಇರುವಂತಹ 10 ಸಾವಿರ ಚ್ದರ ಅಡಿ ಭೂಮಿಯನೆು ೀ ಕಟುಟ ಬಿಡಿ 

ಎೆಂದ್ದ ಹೇಳುತಿು ದ್ು ೀನೆ.  ಸಕಾವರ, 50 : 50 ಅನ್ನಪಾತದಲಿ  2 ಸಾವಿರ ಚ್ದರ ಅಡಿ ಭೂಮಿ 

ಕಡುತ್ು ೀವ ಎೆಂದ್ದ ಹೇಳುತಿು ದ್.  ಅದಕೆಕ  ಅವರು ಒಪ್ಪ ದೇ ಇದಾು ಗ ನಿೀವು, ಅವರು 

ಕಳಿದಂತ್ ಕಡಬೇಕಾಗುತು ದ್.  ಹಸ ಭೂಸಾಾ ಧಿೀನ ಕಾಯದ್ ನಿಯಮದ ಪ್ರ ಕಾರ ನಿೀವು 

ಅಷ್ಮಟ ೀ ಪ್ರ ಮಾಣದ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಹೆಂದ್ಧರದ 10-20 ಗುೆಂಟೆ ಇರಲ, ಅದನೆು ೀ ರೈತರಿಗೆ 

ಕಡಬೇಕು.  ಪಾರ ಧಿಕಾರದವರು, ಕಡತ ಸಿಗಲಲಿ  ಎೆಂದ್ದ ಹೇಳುತಾು ರೆ.  ಕಡತ ಸಿಗದೇ 

ಇರುವುದಕೆಕ  ಜವಾಬಾು ರರು ಯಾರು?  ರೈತರು ಕಡತವನ್ನು  ತಂದ್ದ ಕಡಬೇಕ?   ಇೆಂತಹ 

ಪ್ರ ಕರಣಗಳು ಒೆಂದ್ರಡು ಇರಬಹುದಾದರೂ,  ಪಾರ ಧಿಕಾರದ ಸಭೆಯ ಮುೆಂದ್ ಈಗೇನ್ನ 

ಪ್ರ ಕರಣಗಳು ಬರುತಿು ವಯೀ ಅದಕೆಕ  ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಂತೆ ಕಡತಗಳು ಇಲಿ  ಎೆಂದ್ದ ಆ 

ಸಭೆಗಳಿೆಂದ ಉತು ರ ಬಂದ್ಧಲಿ .  ಈಗೇನ್ನ ಉತು ರ ಕಟಟ ದಾು ರೀ ಅದ್ದ ತಪುಪ  ಉತು ರವಾಗಿದ್.  

ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ಇದನ್ನು  ದಯವಿಟುಟ  ಅಥವ ಮಾಡಿಕಳು ಬೇಕು. ರೈತ 10 ಎಕರೆ 

ಭೂಮಿಯನ್ನು  ಪಾರ ಧಿಕಾರಕೆಕ  ಬಿಟುಟ  ಕಟ್ಟಟ ಗ ಪಾರ ಧಿಕಾರವೇ ಅವರಿಗೆ 2 ಎಕರೆ 

ಭೂಮಿಯನ್ನು  ಬಿಟಟ ರುತು ದ್.  ಆದರೆ, ಬಡಾವಣೆ ಮಾಡುವಾಗ ಆ 2 ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯಲಿ  

ಅಧವ ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು  ಎನ್ಕರ ೀಚ್್ ಮಾಡಿದಾು ರೆ.   ಆವತ್ತು  ಆ ರೈತ 10 ಎಕರೆ 

ಭೂಮಿ ಬಿಟುಟ  ಕಟ್ಟಟ ಗ ನಿೀವು ರೂ. 50 ಸಾವಿರ ಪ್ರಿಹಾರ ಕಡಲಲಿ .  ಇವತ್ತು  ಆ 10 

ಎಕರೆ ಜಮಿೀನಿಗೆ ರೂ. 50 ಕೀಟ ಆಗುತು ದ್.  ಅೆಂತಹ ಕಡೆ ನಿೀವು ಅಧವ ಎಕರೆ ಎನ್ಕರ ೀಚ್್ 

ಮಾಡಿಕೆಂಡು ಬಡಾವಣೆ ಮಾಡಿ, ಅವನಿಗೆ 10 ಪ್ಸೆವೆಂಟ್ ಕಡುತ್ು ೀವ ಎೆಂದರೆ ಹೇಗೇ?  ಆ 

ರೈತನಿಗೆ ನಷಟ  ಆಗುವುದ್ಧಲಿವೇ?  ಹಸ ಭೂಸಾಾ ಧಿೀನ ಪ್ರ ಕ್ರ ಯ್ಕ ನಿಯಮ ಏನಿದ್ ಅದನ್ನು  

ನಾವೂ ಪಾಲಸಬೇಕು; ಪಾರ ಧಿಕಾರವೂ ಪಾಲಸಬೇಕು.  ಆದರೆ ಈ ಪ್ರ ಕರಣ ಹಸ 

ಭೂಸಾಾ ಧಿೀನ ನಿಯಮದ ವಾಯ ಪಿು ಗೆ ಇದ್ದ ಬರುವುದ್ಧಲಿ .  ನಿಮೆ  ಪಾರ ಧಿಕಾರ ಬಡಾವಣೆ 

ಮಾಡುವಾಗ ಅಕರ ಮವಾಗಿ ಭೂಸಾಾ ಧಿೀನ ಮಾಡಿಕೆಂಡಿರುವುದಕೆಕ  ಅವರು ಬದಲ ಭೂಮಿ 
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ಕಳುತಿು ದಾು ರೆ.  ಅದ್ದ ಅಲಿದೇ, ನಮಗೆ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಪ್ಡಿಸಿದ ಭೂಮಿ ಬೇಡ; ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  

ಪ್ಡಿಸದೇ ಇರುವ ಭೂಮಿ ಕಡಿ ಎೆಂದ್ದ ಕಳುತಿು ದಾು ರೆ.   

 ಶಿರ ೋ ಬಿ.ಎ.ಬಸವರಾಜ(ಬೈರತ್ರ):- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತಿಗಳೆ, ಭೂಸಾಾ ಧಿೀನ 

ಪ್ಡಿಸಿಕೆಂಡಾಗ ಅಕಸೆಿ ಕವಾಗಿ ಆಯತೀ ಅಥವಾ ತಪಿಪ ನಿೆಂದಾಯತೀ ಗತಿು ಲಿ .  

ಆದರೆ, ಅನಾಯ ಯವಾಗಿದ್ ಎನ್ನು ವವರು ಅದರ ಬಗೆಗ  ಮಾಹಿತಿ ನಿೀಡಿದಾಗ, ಅವರಿಗೆ 

ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಪ್ಡಿಸಿದಂತಹ ಬಡಾವಣೆಯಲಿ  ಶೇಕಡ 50:50 ಅನ್ನಪಾತದಲಿ  ಜಾಗ 

ಕಡುವುದಕೆಕ  ಪಾರ ಧಿಕಾರ ಒಪಿಪ ಗೆ ನಿೀಡಿದ್.  ಇದರಲಿ  ರೈತರಿಗಾಗಲ ಅಥವಾ ಬೇರೆ 

ಯಾರಿಗೂ ತೆಂದರೆ ಆಗುವಂತಹ ಪರಿಸಿಿ ತಿ ಉೆಂಟ್ಟಗುವುದ್ಧಲಿ .  ಇವು 2000ನೇ ಇಸವಿಯ 

ಮುೆಂರ್ಚ ಆಗಿರುವ ಪ್ರ ಕರಣಗಳಾಗಿವ.   ಈಗ ಮಾಡತಕಕ ೆಂತಹ ಬಡಾವಣೆಗಳ ಸಂಬಂಧ, 

ಎಲಿ್ಕ  ನಕಿೆ ಗಳನ್ನು  ಸಮಪ್ವಕವಾಗಿ ಗಣನೆಗೆ ತ್ಗೆದ್ದಕೆಂಡು, ಯಾವ ಯಾವ 

ಜಮಿೀನ್ನಗಳಲಿ  ಏರು-ಪೇರುಗಳಿವ ಎೆಂಬ್ಬದ್ಲಿವನ್ನು  ಪ್ರಿಗಣಿಸಿ ಬಡಾವಣೆ ನಿಮಾವಣ 

ಮಾಡಲ್ಕಗುತಿು ದ್.  2000ನೇ ಇಸವಿಯ ಮುೆಂಚಿನ ಪ್ರ ಕರಣದ ಬಗೆಗ  ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರು 

ಹೇಳುತಿು ದಾು ರೆ.   ಪಾರ ಧಿಕಾರ ಇವತ್ತು  50:50 ಅನ್ನಪಾತದಲಿ  ಕಡುವ ಸಂಬಂಧ ಒೆಂದ್ದ 

ಅಧಿಸೂಚ್ನೆ ಹರಡಿಸಿದ್.  ಸಾವವಜನಿಕರು ಪಾರ ಧಿಕಾರಕೆಕ  ಜಮಿೀನನ್ನು  ಕಟಟ ರೆ 

ಪಾರ ಧಿಕಾರ ಅವರಿಗೆ 50:50 ಅನ್ನಪಾತದಲಿ  ಕಡುವಂಥದು ನ್ನು  ನಾನ್ನ ಸಚಿವನಾಗಿ ಬಂದ 

ಮೇಲ್ಲ ನಿಯಮ ತಂದ್ಧದ್ು ೀನೆ.  ಹಾಸನ ಇರಬಹುದ್ದ, ಬಳಾು ರಿ ಇರಬಹುದ್ದ.  ಬೇರೆ ಬೇರೆ 

ನಗರಗಳಲಿ  ಇವತ್ತು  ಸಾಕಷ್ಟಟ  ಜನ ರೈತರು ಭೂಮಿ ಕಡುವುದಕೆಕ  ಮುೆಂದ್ ಬರುತಿು ದಾು ರೆ.  

ಅವರಿಗೆ  ಬಡಾವಣೆಗಳನ್ನು  ನಿಮಾವಣ ಮಾಡಿ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಪ್ಡಿಸಿದಂತಹ ನಿವೇಶನಗಳನ್ನು  

ನಿೀಡುವ ಕೆಲಸವನ್ನು  ಸಕಾವರ ಮಾಡುತಿು ದ್.  ಮಾನಯ  ಮರಿತಿಬ್ಬ ೀಗೌಡರು ಸೆಪ ಸಿಫಿಕ್್ ಆಗಿ 

ಇೆಂಥವರು ಜಮಿೀನ್ನ ಕಳೆದ್ದಕೆಂಡಿದಾು ರೆ ಎೆಂದ್ದ ಹೇಳಿದರೆ, ಇದರ ಬಗೆಗ  ಮಾನಯ  

ಆಯುಕು ರ ಜೊತ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಸಕಾವರದ್ಧೆಂದ ಅವರಿಗೆ ಸೂಕು  ಮಾನದಂಡದ 

ಹಿನೆು ಲ್ಲಯಲಿ  ಸಪ ೆಂದ್ಧಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ು ೀವ.   

 ಶಿರ ೋ ಮರಿತ್ರಬಬ ೋಗೌಡ(ಶಿಕ್ಷಕರ ಕಿೆೋತ್ರ ) :- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತಿಗಳೆ, ನಾನ್ನ ಹೆಚ್ಚಚ  ಚ್ರ್ಚವ 

ಮಾಡುವುದಕೆಕ  ಹೀಗುವುದ್ಧಲಿ .  ಸಕಾವರ ತಂದ್ಧರುವ ಮತ್ತು  ಕಾಯದ್ಯಲಿ  ಏನ್ನ 50:50ರ 

ಅನ್ನಪಾತ ಇದ್ಯೀ ಅದ್ದ ಕವಲ ಭೂಸಾಾ ಧಿೀನ ಪ್ಡಿಸಿಕಳುು ವುದಕೆಕ  ಮಾತರ  

ಅನಾ ಯಸುತು ದ್.  2013ನೇ ಸಾಲನಲಿ  ಕೆಂದರ  ಸಕಾವರ ಏನ್ನ ಹಸ ಭೂಸಾಾ ಧಿೀನ 

ಕಾಯದ್ಯನ್ನು  ಮಾಡಿದ್ಯೀ, ಅದರಿೆಂದ ಈರ್ಚಗೆ ಏನ್ನ ನಿಯಮ ಬಂತೀ ಅದ್ದ ಕವಲ 

ಭೂಸಾಾ ಧಿೀನ ಪ್ಡಿಸಿಕಳುು ವುದಕೆಕ  ಮಾತರ  ಅನಾ ಯಸುತು ದ್.  ಅಕರ ಮವಾಗಿ ಬಳಕೆ 
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ಮಾಡಿಕೆಂಡಿರುವ ಜಾಗಕೆಕ  ನಿಮೆ  ನಿಯಮ ಅನಾ ಯಸುವುದ್ಧಲಿ .  ಪಾರ ಧಿಕಾರವೇನ್ನ 

ಅಕರ ಮವಾಗಿ ಜಾಗ ಸಾಾ ಧಿೀನಪ್ಡಿಸಿಕೆಂಡು ಬಡಾವಣೆ ರಚ್ನೆ ಮಾಡಿಕೆಂಡಿದ್ಯೀ 

ಅದಕೆಕ  ಈ ನಿಯಮ ಅನಾ ಯಸುವುದ್ಧಲಿ .   ಯಾವ ರೈತ 2000 ಇಸವಿಯಲಿ್ಕಗಲ ಅಥವಾ 

ಅದರ ಹಿೆಂದ್ಯಾಗಲ ತನು  ಭೂಮಿಯನ್ನು  ಕಳೆದ್ದಕೆಂಡು, ಈಗ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಹೆಂದ್ಧದ 

ಬಡಾವಣೆಯಲಿ್ಲೀ ನನಗೆ 50:50 ಅನ್ನಪಾತವನು ನ್ನಸರಿಸಿ ಕಡಿ ಎೆಂದ್ದ ಕಳಿಕೆಂಡರೆ 

ಅೆಂಥವರಿಗೆ ಕಡಿ.  ಯಾರು, 50:50 ಅನ್ನಪಾತದಲಿ  ಕಡುವುದ್ದ ಬೇಡ, ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  

ಹೆಂದ್ಧರದ ಭೂಮಿಯನೆು ೀ ನಮಗೆ ಕಡಿ ಎೆಂದರೆ ಹಾಗೆಯೇ ಕಡಬೇಕು.  ಇದನ್ನು  

ನಿಬವೆಂಧ ಮಾಡುವುದಕೆಕ  ಕಾನೂನಿನಲಿ  ಅವಕಾಶ ಇಲಿ . 

 ಶಿರ ೋ ಎನ .ರ್ನಗರಾಜ(ಎೊಂ.ಟ್ಟ.ಬಿ)(ಸರ್ಣ  ಕೈಗಾರಿಕೆ, ಸಾವಾಜನಿಕ ವಲಯ 

ಕೈಗಾರಿಕೆ):- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತಿಗಳೆ,   ಕೆಂದರ  ಸಕಾವರದ ಹಸ ಭೂಸಾಾ ಧಿೀನ ಕಾಯದ್ಯ 

ಪ್ರ ಕಾರ 1:2 ಅನ್ನಪಾತದಲಿ  ಕಡಬೇಕು ಎೆಂದ್ಧದ್.  ಈಗೇನ್ನ ಅಕರ ಮವಾಗಿ ಒತ್ತು ವರಿ 

ಮಾಡಿದಾು ರೆ ಎೆಂದ್ದ ಪ್ರ ಸಾು ಪ್ವಾಗುತಿು ದ್ಯೀ ಆ ಸಂಬಂಧ ಈಗಿನ ಮಾನದಂಡ ಏನ್ನ 1:3 

ಅನ್ನಪಾತದ ಪ್ರ ಕಾರ ಪ್ರಿಹಾರ ಪ್ಡೆದ್ದಕಳು ಲು ಒಪಿಪ ಕೆಂಡರೆ,  ಪಿಾನಿೆಂಗ್ 

ಅಥಾರಿಟಯವರಿಗೆ ಅದೇರಿೀತಿ ಕಡಲು  ಒಪಿಪ ಗೆ ಇದು ರೆ ಹಾಗೂ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದ್ದ.   

 ಶಿರ ೋ ಮರಿತ್ರಬಬ ೋಗೌಡ:- ಮಾನಯ  ಸಚಿವರಾದ ನಾಗರಾಜ್ರವರು ಹೇಳಿದ್ದು  

ಅಥವಪೂಣವವಾಗಿದ್.  ಇದ್ದ ಕಾನೂನಿನ ಚೌಕಟಟ ನಲಿದ್.   

 ಶಿರ ೋ ಬಿ.ಎ.ಬಸವರಾಜ (ಬೈರತ್ರ):- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತಿಗಳೆ, ಇವು 2000ನೇ 

ಇಸವಿಯಲಿ  ನಡೆದ್ಧರುವಂತಹ ಪ್ರ ಕರಣಗಳಾಗಿವ.  ಹಾಗಾಗಿ, ಈಗ ನಾವು ಅದೇ ಜಮಿೀನನ್ನು , 

ಅದೇ ಅನ್ನಪಾತದಲಿ  ಕಡಬೇಕು ಎೆಂದರೆ ಅದ್ದ ಆಗುವಂಥದು ಲಿ .  ಅವರಿಗೆ ಇವತಿು ನ 

ಮೌಲಯ ಕೆಕ  ನಿವೇಶನಗಳನ್ನು  ಕಡುತಿು ದ್ು ೀವ.  ಇದರಲಿ  ನಮೆ  ರೈತರಿಗೆ 

ಅನಾಯ ಯವಾಗುವುದ್ಧಲಿ .  ಇವತಿು ನ ಮೌಲಯ ದ ಪ್ರ ಕಾರ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಿಹಾರ ಕಡುವಂತಹ 

ಕೆಲಸವನ್ನು  ಮಾಡುತ್ು ೀವ.   

 ಸಭಪತ್ತಯವರು:- ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ಮಾಡಿಕಡುತ್ು ೀವ ಎೆಂದ್ದ ಹೇಳುತಿು ದಾು ರೆ. 

 ಶಿರ ೋ ಮರಿತ್ರಬಬ ೋಗೌಡ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತಿಗಳೆ, ತಮೆ  ಮೂಲಕ ನಾನ್ನ ವಿನಂತಿ 

ಮಾಡಿಕಳುು ತಿು ದ್ು ೀನೆ.  ಈ ರಿೀತಿ ರೈತರಿಗೆ ನಿಬವೆಂಧ ಮಾಡಿ ಈ ರಿೀತಿಯ ಪ್ರಿಹಾರ 

ಕಡುತ್ು ೀವ ಎೆಂದ್ದ ಹೇಳುವುದಕೆಕ  ಕಾನೂನಿನಲಿ  ಅವಕಾಶ ಇಲಿ .  ಇಲಿದೇ ಇದು ರೆ,  

ಪಾರ ಧಿಕಾರದ್ಧೆಂದ, ಇದನ್ನು  ಕಡುವುದಕೆಕ  ಬರುವುದ್ಧಲಿ  ಎೆಂದ್ದ ಎೆಂಡಾಸ್ವಮೆೆಂಟ್ 
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ಕಡಿಸಿ.  ಎೆಂಡಾಸ್ವಮೆೆಂಟ್ ಕಡುವುದಕೆಕ  ತಾಕತ್ತು  ಇಲಿವೇ?  ಆ ರೈತರಿಗೆ 

ಎೆಂಡಾಸ್ವಮೆೆಂಟ್ ಕಟಟ ರೆ ಆತ ಕೀಟ್ವಗೆ ಹೀಗುತಾು ನೆ.  ಕೀಟ್ವನ ಆದೇಶದ ಪ್ರ ಕಾರ 

ಆತನಿಗೆ ನಿೀವು ಹತ್ತು ಪ್ಟುಟ  ಜಾಸಿು  ಪ್ರಿಹಾರ ಕಡಬೇಕಾಗುತು ದ್.  ನಿಮೆ  ಪಾರ ಧಿಕಾರದ 

ಆಯುಕು ರು ಏಕೆ ಎೆಂಡಾಸ್ವಮೆೆಂಟ್ ಕಡುತಿು ಲಿ ?         

            (ಮುೆಂದ್ದ . . .) 

(865) 21-09-2021 4.20 DS-AK 

 ಶಿರ ೋ ಬಿ.ಎ.ಬಸವರಾಜ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ರೈತರ ಜಮಿೀನನ್ನು  

ಪಾರ ಧಿಕಾರದವರು ಸಾಾ ಧಿೀನಪ್ಡಿಸಿಕೆಂಡಿದಾು ರೆೆಂದ್ದ  ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರು ಹೇಳುತಿು ದಾು ರೆ.  

ಸುಮಾರು ೨೦೦೦ನೇ ಇಸವಿಯೆಂದ ಇದ್ದವರೆವಿಗೂ ರೈತರು ಏನ್ನ ಮಾಡುತಿು ದು ರು? 

 ಶಿರ ೋ ಮರಿತ್ರಬಬ ೋಗೌಡ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ,  ರೈತರು ಪಾರ ಧಿಕಾರದವರಿಗೆ ಹತ್ತು  

ಬಾರಿ ಅಜಿವಯನ್ನು  ಕಟಟ ದಾು ರೆ.  ಇವರು ಕಟಟ ರುವಂತಹ ಅಜಿವಯನ್ನು  ಅವರು 

ತ್ಗೆದ್ದಕಳುು ತಿು ಲಿ .  

 ಶಿರ ೋ ಬಿ.ಎ.ಬಸವರಾಜ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಸರಿಯಾದಂತಹ ಸೆಕ ಚ್್, 

ಆರ್.ಟ.ಸಿ. ಇಲಿ . ಇವಲಿವನ್ನು  ಪ್ರಿಗಣನೆ ಮಾಡಿ ಯಾರು ಜಮಿೀನನ್ನು  

ಕಳೆದ್ದಕೆಂಡಿದಾು ರೆ ಅವರಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಾಯ ಯ ಒದಗಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಸಕಾವರ 

ಮಾಡುತು ದ್ ಎನ್ನು ವ ಮಾತನ್ನು  ಹೇಳುವುದಕೆಕ  ಬಯಸುತಿು ದ್ು ೀನೆ.   

 ಸಭಾಪತ್ರಯವರು:- ಮಾನಯ  ಸಚಿವರೇ, ರೈತರು ಮನವಿ ಕಟಟ ದಾು ರೆೆಂದ್ದ 

ಹೇಳುತಿು ದಾು ರೆ.  

 ಶಿರ ೋ ಮರಿತ್ರಬಬ ೋಗೌಡ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಹತ್ತು  ಬಾರಿ ಅಜಿವಯನ್ನು  

ಕಟಟ ದಾು ರೆ. ಆದರೆ ಇವರು ರೈತರಿಗೆ endorsement ಕಡುವುದ್ಧಲಿ .  ಈ ರಿೀತಿ 

ಪ್ರಿಹಾರವನ್ನು  ಕಡುವುದಕೆಕ  ಬರುವುದ್ಧಲಿವೆಂದ್ದ ಕಾನೂನಿನಲಿ  ಅವಕಾಶವಿದು ರೆ 

endorsement ಕಡಿ.   ಇದ್ದ ಒಬಬ ರು ಇಬಬ ರದ್ದು  ಅಲಿ .  ಸಾವಿರಾರು ಮಂದ್ಧ ರೈತರ ಸಮಸೆಯ  

ಮೈಸೂರು ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಪಾರ ಧಿಕಾರದಲಿ  ಇದ್.  

 ಶಿರ ೋ ಬಿ.ಎ.ಬಸವರಾಜ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನಯ  ಮರಿತಿಬ್ಬ ೀಗೌಡರು 

ಇಷ್ಟ ೆಂದ್ದ ಏಕೆ ಆಕರ ೀಶವಾಗಿ ಹೇಳುತಿು ದಾು ರೆಯೀ ನನಗೆ ಗತಿು ಲಿ .   
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ಶಿರ ೋ ಮರಿತ್ರಬಬ ೋಗೌಡ:- ನಾನ್ನ ರೈತನ ಮಗ. 

ಶಿರ ೋ ಬಿ.ಎ.ಬಸವರಾಜ:- ನಾನೂ ಕೂಡ ರೈತನ ಮಗನೇ.  

ಶಿರ ೋ ಮರಿತ್ರಬಬ ೋಗೌಡ:- ನಿೀವು ರೈತನ ಮಗನಾಗಿ ಈ ರಿೀತಿ ಮಾತನಾಡುತಿು ದ್ಧು ೀರಲಿ್ಕ ? 

ಸಭಾಪತ್ರಯವರು:- ಮಾನಯ  ಸಚಿವರೇ, ಅದನ್ನು  ಸರಿಪ್ಡಿಸುವುದಕೆಕ  ಏನ್ನ 

ಸಾಧಯ ವಿದ್ಯೀ ಅದನ್ನು  ಮಾಡಿ.  

ಶಿರ ೋ ಬಿ.ಎ.ಬಸವರಾಜ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ,  ಈಗ ಅದನ್ನು  ನಾನ್ನ ಮರು 

ಪ್ರಿಶ್ೀಲನೆ ಮಾಡುತ್ು ೀನೆ.  ಅದರ ಸಾಧಕ-ಬಾಧಕಗಳ ಬಗೆಗ  ನಮೆ  ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತ್ 

ಚ್ರ್ಚವ ಮಾಡಿ ಮುೆಂದ್ಧನ ಅಗತಯ  ಕರ ಮಗಳನ್ನು  ತ್ಗೆದ್ದಕಳುು ತ್ು ೀನೆ.  

ಶಿರ ೋ ಮರಿತ್ರಬಬ ೋಗೌಡ:- ಮಾನಯ  ಸಚಿವರೇ, ಎಷ್ಟಟ  ದ್ಧವಸಗಳಳಗೆ ಮಾಡುತಿು ೀರಿ?  

ಶಿರ ೋ ಬಿ.ಎ.ಬಸವರಾಜ:- ಎಷ್ಟಟ  ದ್ಧವಸ ಎೆಂದ್ದ ಹೇಳುವುದಕಾಕ ಗುವುದ್ಧಲಿ .  

(ಈ ಹಂತ್ದಲಿ್ಲ  ಮಾನಾ  ಮರಿತ್ರಬಬ ೋಗೌಡರು ಸದನದ ಬಾವಿಗೆ ಬಂದರು)  

ಸಭಾಪತ್ರಯವರು:- ಮಾನಯ  ಮರಿತಿಬ್ಬ ೀಗೌಡರೇ, ಇದ್ದ ಅತಿಯಾಯತ್ತ.  

ಶಿರ ೋ ಬಿ.ಎ.ಬಸವರಾಜ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತ್ ಚ್ರ್ಚವ 

ಮಾಡಿ ಪ್ರಿಶ್ೀಲನೆ ಮಾಡುತ್ು ೀನೆೆಂದ್ದ ಹೇಳಿದ್ು ೀನೆ. ಮತ್ು  ಈ ರಿೀತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಏನ್ನ 

ಮಾಡುವುದಕಾಕ ಗುತು ದ್?  ಈ ರಿೀತಿ ಆಭವಟ ಮಾಡಿದರೆ ಹೇಗೆ?  

    (ಗೊಂದಲ)  

ಶಿರ ೋ ಕೋಟ ಶಿರ ೋನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, 

ಯಾರು ಯಾರು ಭೂಮಿ ಕಳೆದ್ದಕೆಂಡಿದಾು ರೆ ಅದನ್ನು  ಪ್ರಿಶ್ೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ 

ಪ್ರಿಹಾರ ಕಡುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ು ೀವೆಂದ್ದ ಸಪ ಷಟ ವಾಗಿ ನಗರಾಭಿವೃದಿ್ಧ  ಸಚಿವರು 

ಉತು ರ ಕಟಟ ದಾು ರೆ.  ಮತ್ು  ಈ ರಿೀತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಹೇಗೆ?  

ಶಿರ ೋ ಎರ್.ಆರ.ಪ್ಯಟ್ಟೋಲ (ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರು):- ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮೈಸೂರು ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಪಾರ ಧಿಕಾರದವರು ಅಕರ ಮವಾಗಿ ರೈತರ 
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ಜಮಿೀನನ್ನು  ಅತಿಕರ ಮಣ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು  ಅಭಿವೃದಿ್ಧಪ್ಡಿಸಿ  ನಿವೇಶನವನ್ನು  ಹಂಚಿದಾು ರೆ.  

ಈ ರಿೀತಿಯಾದರೆ ರೈತ ಬದ್ದಕು ಹೇಗೆ ನಡೆಸಬೇಕು?  ಈಗಾಗಲೇ ೨೦ ವಷವಗಳಾಗಿದ್.  

    (ಗೊಂದಲ) 

ಸಭಾಪತ್ರಯವರು:- ಬಾವಿಯಲಿ  ನಿೆಂತ್ತ ಮಾತನಾಡುವುದ್ದ ಯಾವುದ್ದ ಕಡತಕೆಕ  

ಹೀಗುವುದ್ಧಲಿ .  

ಡಾ:ತೇಜಸಿವ ನಿಗೌಡ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನಯ  ಮರಿತಿಬ್ಬ ೀಗೌಡರು 

ಮೂಡಾದಲಿ  ಸದಸಯ ರಾಗಿದಾು ರೆ.  

     (ಗೊಂದಲ) 

ಶಿರ ೋ ಎರ್.ಆರ.ಪ್ಯಟ್ಟೋಲ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಇದಕೆಕ  

ಪ್ರಿಹಾರವೇನೆೆಂದರೆ, 20 ಗುೆಂಟೆ ಜಮಿೀನನ್ನು  ಪಾರ ಧಿಕಾರದವರು ಅಕರ ಮವಾಗಿ 

ವಶಪ್ಡಿಸಿಕೆಂಡು ನಿವೇಶನವನ್ನು  ಮಾಡಿದಾು ರೆ ಎೆಂದ್ದ ತಿಳಿದ್ದಕಳು ೀಣ.   2013 ರಲಿ  

ಯು.ಪಿ.ಎ. ಸಕಾವರ ಹಸ ಭೂಸಾಾ ಧಿೀನ ಕಾನೂನನ್ನು  ಜಾರಿಗೆ ತಂದ್ಧದಾು ರೆ ಅದರ ಪ್ರ ಕಾರ, 

ಮಾನಯ  ಎೆಂ.ಟ.ಬಿ.ನಾಗರಾಜುರವರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ  ಅೆಂದರೆ Guidance Value ನ ಮೂರು 

ಪ್ಟುಟ , ಅದರ ಜೊತ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟಟ  ಬ್ನಿಫಿಟಸ ್ ಇದ್.  ಕೆಲವು ಕಡೆ ಅದ್ದ 1:3 ಅನ್ನಪಾತದಲಿ  

ಇದ್.  ಇಲಿ  ಹಸ ಭೂಸಾಾ ಧಿೀನ ಕಾಯ್ಕು  ಪ್ರ ಕಾರ ಎೆಂದರೆ Guidance Value ನ 1:4 

ಅನ್ನಪಾತದಲಿ  ಪ್ರಿಹಾರ ಕಟಟ ರೆ ಆಗುತು ದ್ಯಲಿವೇ?  20 ಗುೆಂಟೆ ಜಮಿೀನನ್ನು  

ಅಕರ ಮವಾಗಿ ಪಾರ ಧಿಕಾರದವರು ಸಾಾ ಧಿೀನಪ್ಡಿಸಿಕೆಂಡಿದು ರೆ ಆ 20  ಗುೆಂಟೆ undeveloped 

land, cultivable land ಅದರಲಿ  ಅಭಿವೃದಿ್ಧಪ್ಡಿಸಿರುವುದ್ದ ಶೇಕಡ 50  ರಷ್ಟಟ , ಅೆಂದರೆ 

ಅವರವರ ಅಗಿರ ಮೆೆಂಟ್ ಪ್ರ ಕಾರ 20  ಗುೆಂಟೆಯಲಿ  10 ಗುೆಂಟೆ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಪ್ಡಿಸಿರುವ 

ನಿವೇಶನ ಕಡಬೇಕು.   ಇಲಿದ್ಧದು ರೆ 2013ರ ಭೂಸಾಾ ಧಿೀನ ಕಾಯ್ಕು  ಪ್ರ ಕಾರ ಪ್ರಿಹಾರ 

ಕಡಬೇಕಾಗುತು ದ್.  It will end the problem.  

ಶಿರ ೋ ಬಿ.ಎ.ಬಸವರಾಜ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ,  ಇದ್ದ ಅಕರ ಮವಾಗಿ 

ಮಾಡಿರುವಂಥದು ಲಿ .  ಇದ್ದ ಆಕಸೆಿ ಕವಾಗಿ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು .  ಇದ್ದ 2000ನೇ ಇಸವಿಯಲಿ  

ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು .  ಆ ಸಂದಭವದಲಿ  ಸೆಕ ಚ್್ಗಳು ಸರಿಯಾಗಿರುವುದ್ಧಲಿ .  

     (ಗೊಂದಲ) 
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ಸಭಾಪತ್ರಯವರು:- ಮಾನಯ  ಮರಿತಿಬ್ಬ ೀಗೌಡರೇ, ಬಾವಿಯಲಿ  ನಿೆಂತ್ತ 

ಮಾತನಾಡಬೇಡಿ.  ತಮೆ  ಸಿಾನಕೆಕ  ಹೀಗಿ ಮಾತನಾಡಿ.  ಮಾನಯ  ಸಚಿವರೇ, ಅದನ್ನು  

ಸರಿಪ್ಡಿಸುತ್ು ೀವೆಂದ್ದ ಹೇಳಿಬಿಡಿ.  

ಶಿರ ೋ ಬಿ.ಎ.ಬಸವರಾಜ:- ಸರಿಪ್ಡಿಸುತ್ು ೀನೆೆಂದ್ದ ಹೇಳಿದ್ು ೀನೆ. 

ಸಭಾಪತ್ರಯವರು:- ಮತ್ು  ಏಕೆ ಮಾತನಾಡುತಿು ದ್ಧು ೀರಿ? 

(ಈ ಹಂತ್ದಲಿ್ಲ  ಮಾನಾ  ಮರಿತ್ರಬಬ ೋಗೌಡರು ತ್ಮಮ  ಸಾಥ ನಕೆಕ  ಬಂದರು) 

ಶಿರ ೋ ಬಿ.ಎ.ಬಸವರಾಜ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ,  ಮಾನಯ  ಮರಿತಿಬ್ಬ ೀಗೌಡರು 

ಕೂಡ ಪಾರ ಧಿಕಾರದ ಸದಸಯ ರಾಗಿ ಎಲಿ್ಕ  ಸಭೆಗಳಲಿ್ಲ  ಭಾಗಿಯಾಗುತಿು ದಾು ರೆ.  ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ 

ಅರಿವು ಇದ್. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇದನ್ನು  ಸರಿಪ್ಡಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ು ೀನೆ.  ಯಾವ 

ರೈತರಿಗೆ ಅನಾಯ ಯವಾಗಿದ್, ಯಾವ ರೈತ genuine ಆಗಿ, ಪಾರ ಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು  

ಕಳೆದ್ದಕೆಂಡಿದಾು ರೆ, ಅೆಂಥವರಿಗೆ ಪ್ರಿಹಾರ ಕಡುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಸಕಾವರ ಮಾಡುತು ದ್ 

ಎನ್ನು ವ ಮಾತನ್ನು  ಹೇಳುವುದಕೆಕ  ಬಯಸುತಿು ದ್ು ೀನೆ.  

ಶಿರ ೋ ಮರಿತ್ರಬಬ ೋಗೌಡ:- ಎಷ್ಟಟ  ದ್ಧವಸಗಳಲಿ  ಮಾಡುತಿು ೀರಿ?  

ಡಾ:ತೇಜಸಿವ ನಿಗೌಡ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮೂಡಾದಲಿ  ಏನಾಗಿದ್ 

ಎೆಂಬ್ಬದನ್ನು  ಮಾಹಿತಿ ತರಿಸಿಕಳು ಬಹುದಲಿವೇ? 

ಶಿರ ೋ ಮರಿತ್ರಬಬ ೋಗೌಡ:- ಎಷ್ಟಟ  ದ್ಧವಸಗಳಲಿ  ಮಾಡುತಾು ರೆೆಂದ್ದ ಹೇಳಲ, ನಾನ್ನ 

ಒಪಿಪ ಕಳುು ತ್ು ೀನೆ.  

ಸಭಾಪತ್ರಯವರು:- ಮಾನಯ  ಮರಿತಿಬ್ಬ ೀಗೌಡರೇ, ನಿೀವು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಸದನ 

ನಡೆಯಬೇಕ?  

ಶಿರ ೋ ಮರಿತ್ರಬಬ ೋಗೌಡ:- ಬಹಳಷ್ಟಟ  ರೈತರು ಕಣಿಣ ೀರು ಹಾಕುತಿು ದಾು ರೆ.  

(ಈ ಹಂತ್ದಲಿ್ಲ  ಮಾನಾ  ಮರಿತ್ರಬಬ ೋಗೌಡರು ಸದನದ ಬಾವಿಗೆ ಬಂದ್ದ ಧರಣಿ 

ಕುಳಿತ್ರು) 

ಸಭಾಪತ್ರಯವರು:- ಬಾವಿಯಲಿ  ನಿೆಂತ್ತ ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರು ಮಾತನಾಡುವುದನ್ನು  

ಯಾವುದ್ದ ರೆಕಾಡ್ವ ಮಾಡಬೇಡಿ. 



«¥À/21.09.2021/151 

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

ಡಾ:ತೇಜಸಿವ ನಿಗೌಡ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಅವರು ಪಿೀಠಕೆಕ  ಚಾಲ್ಲೆಂಜ್ 

ಮಾಡುತಿು ದಾು ರೆ.  ಸಭಾಪ್ತಿಗಳಿಗೆ ಗೌರವ ಕಡುವುದ್ಧಲಿವೆಂದರೆ ಹೇಗೆ?  ತಾವು ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ 

ನಾವು ಕುಳಿತ್ತಕಳುು ತ್ು ೀವ.  ಅವರ body language ರ್ಚನಾು ಗಿಲಿ .  It is not acceptable. 

     (ಗೊಂದಲ) 

ಸಭಾಪತ್ರಯವರು:-  ಮಾನಯ  ಮರಿತಿಬ್ಬ ೀಗೌಡರೇ, ತಾವು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ 

ಮಾಡುವುದಕಾಕ ಗುತು ದ್ಯೇ?  ಸದನದಲಿ  ಒೆಂದ್ದ ರಿೀತಿ ರಿವಾಜು ಇರುತು ವ. ನಿೀವು ಹಿೀಗೆ 

ಮಾಡಿ ಎೆಂದ್ದ ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳುವುದಕಾಕ ಗುವುದ್ಧಲಿ . ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ಅದನ್ನು  ಸರಿಪ್ಡಿಸಿ 

ಕಡುತ್ು ೀನೆೆಂದ್ದ ಹೇಳಿದಾು ರೆ.  ಇದಕ್ಕ ೆಂತ ಉತು ರವನ್ನು  ನಿರಿೀಕಿೆ  ಮಾಡುವುದಕಾಕ ಗುವುದ್ಧಲಿ .  

ಮಾನಯ  ಸಚಿವರೇ, ಸರಿಪ್ಡಿಸಿ ಕಡುವಂತಹ ಜವಾಬಾು ರಿ ನಿಮಗಿದ್ ಅದನ್ನು  ಸರಿಪ್ಡಿಸಿ 

ಕಡಿ. 

(ಈ ಹಂತ್ದಲಿ್ಲ  ಮಾನಾ  ಮರಿತ್ರಬಬ ೋಗೌಡರು ಸದನದ ಬಾವಿಯಲಿ್ಲ  ನಿೊಂತ್ತ  ಸಕಾಾರದ 

ವಿರುದಧ  ಘೋಷಣೆ ಕೂಗುತ್ರು ದು ರು) 

     (ಗೊಂದಲ) 

 ಸಭಾಪತ್ರಯವರು:- ಯಾವುದ್ದ ಕಡತಕೆಕ  ಹೀಗುವುದ್ದ ಬೇಡ. 

     (ಗೊಂದಲ) 

 ಸಭಾಪತ್ರಯವರು:- ಮಾನಯ  ಕೆ.ಟ.ಶ್ರ ೀಕಂಠೇಗೌಡರೇ, ತಾವು ತಿಳಿದ್ದಕಳಿು .  

ಸದನದಲಿ  ಪ್ರ ಶೆು ಯನ್ನು  ಕಳುತಿು ೀರಿ, ಸಕಾವರ ಉತು ರ ಹೇಳುತು ದ್.  ಸಕಾವರ ಉತು ರ ಹೇಳಿದ 

ನಂತರ ಇೆಂತಹ ದ್ಧವಸ ನಿೀವು ಮಾಡಬೇಕೆೆಂದ್ದ ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳುವುದಕಾಕ ಗುವುದ್ಧಲಿ . 

ಸರಿಪ್ಡಿಸಿ ಕಡುತ್ು ೀವೆಂದ್ದ ಜವಾಬಾು ರಿಯಾಗಿ ಸದನದಲಿ  ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದಾು ರೆ.   

          (ಮುೆಂದ್ದ) 

866/21-09-2021/4-30/bkp-rn 

           ಶಿರ ೋ  ಎೊಂ. ರ್ನರಾಯರ್ ಸಾವ ರ್ಮ:- ಮಾನಯ   ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೆ,   ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು  

ಈ  ಸಂಬಂಧ ಉತು ರವನ್ನು   ಹೇಳಿದಾು ರೆ.     ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರು  ಯಾವಾಗ  ಮಾಡುತಿು ೀರಿ 

ಎೆಂದ್ದ  ಸಮಯವನ್ನು   ಕಳುತಿು ದಾು ರೆ. ಆದು ರಿೆಂದ  ಈ   ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು 



«¥À/21.09.2021/152 

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

ಸದನ ಮುಗಿಯುವುದರಳಗೆ ಮಾಡಿಕಡುತ್ು ೀವೆಂದ್ದ   ಒೆಂದ್ದ ಮಾತನ್ನು   ಹೇಳಿದರೆ  ಸರಿ  

ಹೀಗುತು ದ್.  

(ಗೊಂದಲ) 

ಶಿರ ೋ ಬಿ.ಎ. ಬಸವರಾಜ  (ಬೈರತ್ರ):-  ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೆ,  ಮಾನಯ   

ಸದಸಯ ರಾದ        ಶ್ರ ೀ   ಮರಿತಿಬ್ಬ ೀಗೌಡರವರು    ಈ  ರಿೀತಿಯ   ಎಷ್ಟಟ    ಪ್ರ ಕರಣಗಳಿವ  

ಎೆಂದ್ದ  ಹೇಳಿ ನನು  ಗಮನಕೆಕ   ತಂದರೆ…. 

ಸಭಾಪತ್ರಯವರು:-   ಬೇಡ. ಯಾವಾಗ   ಮಾಡಿಕಡುತಿು ೀರಿ ಎೆಂದ್ದ  ಹೇಳಿ. 

ಶಿರ ೋಬಿ.ಎ. ಬಸವರಾಜ  (ಬೈರತ್ರ):-   ನಾವು ದಾಖಲ್ಕತಿಗಳನ್ನು   ಪ್ರಿಶ್ೀಲನೆ  

ಮಾಡಬೇಕು.     ಇದಕೆಕ ಲಿ್ಕ  ಸಮಯ ಬೇಕಾಗುತು ದ್.    ಹಿೀಗಾಗಿ  ಸದನದಲಿ  ನಾವು 

ಸಮಯವನ್ನು  ನಿಗದ್ಧ  ಮಾಡುವುದಕಾಕ ಗುವುದ್ಧಲಿ .    ಸದನದಲಿ   ನಾವು ಹೇಳಿದ 

ರಿೀತಿಯಲಿ   ನಡೆದ್ದಕಳು ಬೇಕಾಗುತು ದ್.   ಹಿೀಗಾಗಿ  ನಿದ್ಧೀವಷಟ ವಾಗಿ  ಇೆಂತಹವರಿಗೆ  

ಅನಾಯ ಯವಾಗಿದ್ ಎೆಂದ್ದ  ಹೇಳಿ, ಅವರ ಹೆಸರು ಇತಾಯ ದ್ಧಯಾಗಿ ಕಟಟ ರೆ, ಅದನ್ನು  

ಸರಿಪ್ಡಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು   ನಾವು  ಮಾಡುತ್ು ೀವ.     ಎಷ್ಟಟ  ಪ್ರ ಕರಣಗಳಿವ  ಎೆಂದ್ದ 

ನಮಗೆ ಗತಿು ಲಿ .   ಇದರ  ಬಗೆಗ   ಮಾಹಿತಿ ಇಲಿ . ದಾಖಲ್ಕತಿಗಳು  ಎಷ್ಟಟ   ಇದ್  ಎೆಂದ್ದ  

ಗತಿು ಲಿ .     

(ಗೊಂದಲ) 

ಸಭಾಪತ್ರಯವರು:-     ಈ  ವಿಚಾರದಲಿ   ನಾನ್ನ ಏನ್ನ ಮಾಡಬೇಕೆೆಂದ್ದ  ಹೇಳಿ.     

 

ಶಿರ ೋ  ಎರ್.  ಆರ.  ಪ್ಯಟ್ಟೋಲ( ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ  ರ್ನಯಕರು):  ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೆ,  ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು  ಈ  ವಿಚಾರದಲಿ    ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರಾದ ಶ್ರ ೀ  

ಮರಿತಿಬ್ಬ ೀಗೌಡರ ಜೊತ್  ಚ್ರ್ಚವ  ಮಾಡಬೇಕು. 

ಸಭಾಪತ್ರಯವರು:- ಶ್ರ ೀಯುತ  ಪಾಟೀಲ್ರವರೆ, ತಾವು ಸಹ   ಅವರ 

ರಿೀತಿಯಲಿಯೇ  ಮಾತನಾಡುತಿು ದ್ಧು ೀರಿ.   ಅವರು  ಈ  ಕೆಲಸವನ್ನು   ಮಾಡುತ್ು ೀನೆೆಂದ್ದ  

ಹೇಳಿದಾು ರೆ.  ಆಯತ್ತ, ಸಚಿವರು  ಸದಸಯ ರ  ಜೊತ್  ಒೆಂದ್ದ ಸಭೆಯನ್ನು   ಏಪಾವಡು  ಮಾಡಿ 

ಚ್ರ್ಚವ  ಮಾಡುವುದರ  ಮೂಲಕ  ಈ  ಕೆಲಸ   ಪೂಣವ  ಮಾಡಿ.   
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ಶಿರ ೋ ಬಿ.ಎ. ಬಸವರಾಜ  (ಬೈರತ್ರ:-   ಆಯತ್ತ,  ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೆ,  ಮಾನಯ  

ಸದಸಯ ರ  ಜೊತ್  ಚ್ರ್ಚವ  ಮಾಡಿ  ಈ  ಕೆಲಸವನ್ನು   ಪೂಣವಗಳಿಸುತ್ು ೀನೆ.   

(ಗೊಂದಲ) 

ಶಿರ ೋ ಎರ್.  ಆರ . ಪ್ಯಟ್ಟೋಲ:-  ಶ್ರ ೀಯುತ   ಮರಿತಿಬ್ಬ ೀಗೌಡರವರೆ,  ತಾವು 

ದಯಮಾಡಿ ತಮೆ  ಸಿಾನಕೆಕ  ಬನಿು .  ಸಚಿವರು ತಮೆ  ಜೊತ್  ಚ್ರ್ಚವ  ಮಾಡುತಾು ರೆ.    

ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು  ಈ ಸಂಬಂಧ  ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರೆಂದ್ಧಗೆ  ಒೆಂದ್ದ ಸಭೆಯನ್ನು   

ಮಾಡಿ      ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರ   ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಏನಿವ, ಅವುಗಳ  ಬಗೆಗ   ಚ್ರ್ಚವ  ಮಾಡಿ  

ಸಮಸೆಯ ಯನ್ನು   ಬಗೆಹರಿಸಬೇಕು.  ಅದನ್ನು   ಬಿಟುಟ  ಸಮಸೆಯ ಯನ್ನು    ಈ  ರಿೀತಿ 

ಬ್ಳೆಸಿಕೆಂಡು ಹೀದರೆ  ಹೇಗೆ?  

(ಗೊಂದಲ) 

ಶಿರ ೋಬಿ.ಎ. ಬಸವರಾಜ  (ಬೈರತ್ರ):-   ಮಾನಯ ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೆ,      ಈ  ಕೆಲಸ ವನ್ನು  

ಸಕಾವರದ  ನಿಯಮಾವಳಿ ರಿೀತಾಯ   ಮಾಡುತ್ು ೀನೆ.   

(ಗೊಂದಲ) 

ಶಿರ ೋ ಕೆ.ಟ್ಟ. ಶಿರ ೋಕಂಠೇಗೌಡ:-  ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೆ, ಸಚಿವರು  ಮೈಸೂರಿಗೆ  

ಬಂದ್ದ ಅಲಿ   ಒೆಂದ್ದ ಸಭೆಯನ್ನು   ಏಪಾವಡು  ಮಾಡಿ,  ಆ ಸಭೆಗೆ ನನು ನ್ನು   ಮತ್ತು  

ಶ್ರ ೀಯುತ ಮರಿತಿಬ್ಬ ೀಗೌಡರನ್ನು   ಕರೆದ್ದ ಚ್ರ್ಚವ  ಮಾಡಿ, ಇದನ್ನು   ಇತಯ ಥವ  

ಮಾಡಿಕಡಬೇಕಾಗಿದ್ದು     ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು  ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು  ಮಾಡುತಾು ರೆ ಎನ್ನು ವ 

ವಿಶ್ಲಾ ಸ  ನಮಗಿದ್.  ದಯಮಾಡಿ  ಶ್ರ ೀಯುತ ಮರಿತಿಬ್ಬ ೀಗೌಡರವರು  ತಮೆ  ಸಿಾನಕೆಕ    

ಬರಬೇಕೆೆಂದ್ದ  ನಾನ್ನ ಸಹ ವಿನಂತಿಸುತ್ು ೀನೆ.        

ಸಭಾಪತ್ರಯವರು: ದಯವಿಟುಟ  ಎಲಿರೂ  ಕುಳಿತ್ತಕಳಿು .  ಎಲಿರೂ  ಮಂತಿರ ಗಳಾಗಿ  

ಮಾತನಾಡಬೇಡಿ. ಸಚಿವರು ಸದಸಯ ರುಗಳನ್ನು   ಕರೆದ್ದ ಚ್ರ್ಚವ  ಮಾಡಿ.  ಈಗ  ಶ್ರ ೀಯುತ 

ಸಂಕನೂರ ರವರು   ಮಾತನಾಡಬೇಕು.     

(ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರ  ಆದೇಶಾನುಸಾರ   ಈ  ಹಂತ್ದಲಿ್ಲ   ಸದನದ  

ನಡವಳಿಗಳನುು   ದಾಖಲ್ಲಸಿರುವುದಿಲಿ )  
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(ಗೊಂದಲ) 

ಸಭಾಪತ್ರಯವರು:    ಯಾವುದೂ ರೆಕಾಡ್ವಗೆ  ಹೀಗುವಂತಿಲಿ .      ಒೆಂದ್ದ 

ನಿಮಿಷ ನಾನ್ನ ಹೇಳುವುದನ್ನು   ಕಳಿ.    ನಿೀವು  ಸದನದಲಿ   ಹುಡುಗಾಟ  ಮಾಡುತಿು ದ್ಧು ೀರಿ.     

ನಿೀವು  ಈ  ಸದನಕ್ಕ ೆಂತ  ದೊಡಡ ವರಲಿ .    ಮತು ಮೆೆ  ತಮಗೆ  ಹೇಳುತಿು ದ್ು ೀನೆ.  ಪ್ದೇ ಪ್ದೇ  

ಈ  ರಿೀತಿ  ಮಾಡುವುದ್ದ ಸರಿಯಾದ ಕರ ಮವಲಿ .     

(ಗೊಂದಲ) 

(ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರ  ಆದೇಶಾನುಸಾರ   ಈ  ಹಂತ್ದಲಿ್ಲ   ಸದನದ  

ನಡವಳಿಗಳನುು   ದಾಖಲ್ಲಸಿರುವುದಿಲಿ )  

ಶಿರ ೋ.ಎರ್ ವಿಿ . ಸಂಕನೂರ:-  ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೆ,  ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರು 

ಸಕಾವರಕೆಕ   ಆದೇಶ  ಮಾಡುತಿು ದಾು ರೆ.    ಹಿರಿಯ ಸದಸಯ ರು  ಈ  ರಿೀತಿಯಲಿ   ಮಾಡಿದರೆ  

ಹೇಗೆ?   ನಿೀವು ಸಕಾವರಕೆಕ   ಈ  ರಿೀತಿಯಲಿಯೇ  ಮಾಡಬೇಕೆೆಂದ್ದ  ಹೇಳುತಿು ದ್ಧು ೀರಿ.   

 ಡಾ||    ವೈ.ಎ.ರ್ನರಾಯರ್ಸಾವ ರ್ಮ:-  ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೆ,     ಇದನ್ನು   

ನಾವು  ಖಂಡಿಸುತಿು ದ್ು ೀವ.      ಈ  ಸದನದಲಿ   ಎಲಿರಿಗೂ ಮಾತನಾಡುವ  ಹಕುಕ   ಇದ್.    

ಪ್ರ ಶೆು   ಕಳುವ ಹಕುಕ   ಇದ್.  ಸಕಾವರಕೆಕ   ಇದೇ ರಿೀತಿ  ಮಾಡಬೇಕೆೆಂದ್ದ  ಹೇಳುವ ಅಧಿಕಾರ  

ಇಲಿ .  ಅವರು  ತಾಕ್ೀತ್ತ ಮಾಡುವಂತಿಲಿ .   

(ಗೊಂದಲ) 

ಸಭಾಪತ್ರಯವರು:  ಎಲಿರೂ  ಕುಳಿತ್ತಕಳಿು   ನಾನ್ನ ಹೇಳುತ್ು ೀನೆ. ಶ್ರ ೀಯುತ  

ಬಸವರಾಜು ರವರೆ,   ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ು ೀನೆೆಂದ್ದ ಅೆಂತಿಮವಾಗಿ    ಹೇಳಿ.   

ಶಿರ ೋ ಬಿ.ಎ.ಬಸವರಾಜ (ಬೈರತ್ರ):-    ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೆ,  ಯಾವುದೇ ರೈತರು 

ಭೂಮಿಯನ್ನು   ಕಳೆದ್ದಕೆಂಡಿದು ರೆ,  ಅಥವಾ ನಾವು ಬಡಾವಣೆ  ಮಾಡುವ  

ಸಂದಭವದಲಿ           ಯಾವುದೇ  ಪಾಟವದಾರ  ನಿವೇಶನವನ್ನು     ಒತ್ತು ವರಿ  

ಮಾಡಿಕೆಂಡಿದು ರೆ  ಕಾನೂನಿನ  ಇತಿಮಿತಿಯಲಿ   ಅದನ್ನು   ಪ್ರಿಗಣನೆ  ಮಾಡಿ  ಅದನ್ನು   

ಮಾಡಿಕಡುವಂತಹ ಜವಾಬಾು ರಿಯನ್ನು   ತ್ಗೆದ್ದಕೆಂಡಿದ್ು ೀನೆ.     ನಾನ್ನ ಕೂಡ  

ಮೈಸೂರು  ಪಾರ ಧಿಕಾರದ  ಸಭೆಗೆ  ಹೀಗುತ್ು ೀನೆ.  ಅಲಿ   ಯಾವ ಯಾವ  ಪ್ರ ಕರಣಗಳಿವ  

ಎೆಂದ್ದ ತಿಳಿಸಲು ಆಯುಕು ರಿಗೆ  ಸೂಚ್ನೆಯನ್ನು   ಕಡುತ್ು ೀನೆ.     ಅದ್ದ ಸರಿಯಾಗಿದ್ಯೀ 
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ಇಲಿರ್ೀ ಎೆಂದ್ದ    ಪ್ರಿಶ್ೀಲನೆ  ಮಾಡುತ್ು ೀವ.  ಅೆಂದ್ದ ಎಲಿ್ಕ  ಸದಸಯ ರು ಬರಲದ್ದು , 

ಅವರೆಂದ್ಧಗೆ  ಚ್ರ್ಚವ  ಮಾಡಿ   ಇದನ್ನು   ಇತಯ ಥವ ಮಾಡುತ್ು ೀನೆ.  

ಸಭಾಪತ್ರಯವರು:     ಮೂಡಾ  ಮಿೀಟೆಂಗ್ ನಲಿ ಇದರ ಬಗೆಗ  ಚ್ರ್ಚವ ಮಾಡುತಾು ರೆ.   

(ಗೊಂದಲ) 

ಸಭಾಪತ್ರಯವರು:     ಸದನವನ್ನು   10 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ  ಮುೆಂದೂಡುತಿು ದ್ು ೀನೆ.   

               (ಸದನವು ಸಂಜೆ  4 ಗಂಟ್ಟ 38ಕೆಕ   10 ನಿರ್ಮಷಕೆಕ    ಮೊಂದೂಡಲಾಯಿತ್ತ) 

 

(867)  + (868)   21-09-2021,  4.50  KG  ವಿಕೆ                      

                                 (ಸಭಾಪತ್ರಯವರ ಉಪಸಿಥ ತ್ರ)  

(ಸಂಜೆ  4 ಗಂಟ್ಟ 38 ನಿರ್ಮಷಗಳಿಗೆ ಮೊಂದೂಡಲಪ ಟಿ   ಸದನವು ಪುನಃ   

ಸಂಜೆ   4 ಗಂಟ್ಟ 57 ನಿರ್ಮಷಗಳಿಗೆ  ಪ್ಯರ ರಂಭಗೊಂಡಿತ್ತ) 

 

(ಸದನ ಪ್ಯರ ರಂಭವಾದಾಗ ಜೆಡಿ (ಎರ್ ) ಪಕ್ಷದ ಮಾನಾ  ಸದಸಸ ರುಗಳಾದ                    

ಶಿರ ೋ ಎನ .ಅಪ್ಯಪ ಜಿಗೌಡ, ಶಿರ ೋ ಕಾೊಂತ್ರಾಜ  (ಬಿಎೊಂಎಲ )  ಶಿರ ೋ ಕೆ.ಎ.ತ್ರಪ್ಪ ೋಸಾವ ರ್ಮ,      

ಶಿರ ೋ ಹೆಚ್ .ಎೊಂ.ರಮೇಶ ಗೌಡ, ಶಿರ ೋ ಕೆ.ಟ್ಟ.ಶಿರ ೋಕಂಠೇಗೌಡ ಮತ್ತು                                     

ಶಿರ ೋ ಎರ್ .ಎಲ.ಭೋಜೇಗೌಡರವರು ಬಾವಿಯಲಿ್ಲ  ಧರಣಿ ನಿರತ್ರಾಗದು ರು)  

 

       ಸಭಾಪತ್ರಯವರು:- ಮಾನಯ  ನಗರಾಭಿವೃದಿ್ಧ  ಸಚಿವರೇ,  ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರಾದ 

ಮರಿತಿಬ್ಬ ೀಗೌಡರವರ ಸಲುವಾಗಿ ಇನು ಮೆೆ  ಕನೆಯ ಬಾರಿ  ಹೇಳಿಬಿಡಿ.  

       ಶಿರ ೋ ಬಿ.ಎ.ಬಸವರಾಜ (ಭೈರತ್ರ) (ನಗರಾಭಿವೃದಿಧ  ಸಚಿವರು) ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ,  ಈಗಾಗಲೇ  2 ರಿೆಂದ 4 ಬಾರಿ ಸಮಪ್ವಕವಾಗಿ ಉತು ರಗಳನ್ನು  

ಕಟಟ ದ್ು ೀವ.  ಇನೂು  ಸರಿಯಾಗಿ ಉತು ರವನ್ನು  ಕಡಬೇಕೆೆಂದರೆ, ಅದ್ದ ಸಮಂಜಸವಲಿ . 

ತಾವು ಸಭಾಪ್ತಿಗಳಿದ್ಧು ೀರಿ, ಸದನದ ಗೌರವವನ್ನು  ಕಾಪಾಡುವಂತಹದ್ದು  ತಮೆ ಲಿದ್.   

ದಯಮಾಡಿ ಅದಕೆಕ  ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕಡಿ.  ಇದನ್ನು  ಸಕಾವರ ಗಂಭಿೀರವಾಗಿ ಪ್ರಿಗಣಿಸಿದ್.  

ನನಗೆ ಪಾರ ಧಿಕಾರದ ಸಭೆ ಯಾವತ್ತು  ಕರೆಯುತಾು ರೆೆಂದ್ದ ಗತಿು ಲಿ . ಅಲಿದೇ,  ಸಾಕಷ್ಟಟ  
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ಪ್ರ ಕರಣಗಳು ನಾಯ ಯಾಲಯದಲಿವ ಎೆಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಇದ್. ಪ್ರ ಕರಣಗಳು  

ನಾಯ ಯಾಲಯದಲಿರುವಾಗ, ನಾನ್ನ ಯಾವ ರಿೀತಿ  ಇವರಿಗೆ ಆಶ್ಲಾ ಸನೆ ಕಡಲ? 

      ಸಭಾಪತ್ರಯವರು:-  ಮಾನಯ  ಸಚಿವರೇ, ಅದ್ದ ಚ್ರ್ಚವಯಾಗಿದ್ ಬಿಡಿ.  ಮಾನಯ  

ಮರಿತಿಬ್ಬ ೀಗೌಡರವರೇ, ಬಾವಿಯಲಿದಾು ಗ ಮಾತನಾಡಬೇಡಿ.  

     ಶಿರ ೋ ಬಿ.ಎ.ಬಸವರಾಜ (ಭೈರತ್ರ) ನಗರಾಭಿವೃದಿಧ  ಸಚಿವರು) ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ,   ಈ ಬಗೆಗ  ಪ್ರ ಕರಣಗಳು ನಾಯ ಯಾಲಯದಲಿರುವಂತಹ ಸಂದಭವದಲಿ  

ನಾವು ಅದನ್ನು  ಸಹ ಕೂಲಂಕಷವಾಗಿ  ಪ್ರಿಶ್ೀಲನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತು ದ್. ಅಧಿಕಾರಿಗಳ 

ಜೊತ್ಗೆ ಚ್ರ್ಚವ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತು ದ್. ದ್ಧನಾೆಂಕವನ್ನು  ನಿಗದ್ಧ ಮಾಡಿ ಎೆಂದ್ದ ಹೇಳುವುದ್ದ  

ಸಮಂಜಸವಲಿ .  ಇವತ್ು ೀ ಬನಿು , ನಾಳೆ ಬನಿು , ಇಷ್ಟಟ  ಗಂಟೆಗೆ ಬನಿು  ಎೆಂದ್ದ ಹೇಳುವುದ್ದ  

ಸದನಕೆಕ  ಶೀಭೆ ತರುವಂತಹದು ಲಿ .   

                     ( ಮೊಂದ್ದ) 

(869) 21-09-2021 (5.00) ಎೊಂವಿ-ವಿಕೆ 

(ಸಭಾಪತ್ರಯವರ ಉಪಸಿಥ ತ್ರ) 

ಶಿರ ೋ ಬಿ.ಎ.ಬಸವರಾಜ (ಬೈರತ್ರ) (ಮೊಂದ್ದ...):- 

ನಾನ್ನ ದಯಮಾಡಿ ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರುಗಳಲಿ  ಪಾರ ಥವನೆ ಮಾಡಿಕಳುು ತ್ು ೀನೆ. ಮಾನಯ  

ಸದಸಯ ರುಗಳು ತಮೆ  ತಮೆ  ಸಿಾನಗಳಿಗೆ ತ್ರಳಲ. ನಾನ್ನ ಅವರಿಗೆ ಏನ್ನ ಮಾನಯ ತ್ 

ಕಡಬೇಕು ಕಡುತ್ು ೀನೆ. ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರು ಕಳೆದ ಇಪ್ಪ ತ್ತು  ವಷವಗಳಿೆಂದ ಪಾರ ಧಿಕಾರದ 

ಸದಸಯ ರಾಗಿದಾು ರೆ. ಅವರು ಏಕೆ ಈ ಪ್ರ ಕರಣವನ್ನು  ಇತಯ ಥವ ಮಾಡಿಲಿವೆಂದ್ದ ಅವರು 

ದಯಮಾಡಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಕಳೆದ ಇಪ್ಪ ತ್ತು  ವಷವಗಳಿೆಂದ ಮಾನಯ  ಮರಿತಿಬ್ಬ ೀಗೌಡರು, ಮಾನಯ  

ಕೆ.ಟ.ಶ್ರ ೀಕಂಠೇಗೌಡರು ಮತ್ತು  ಇನ್ನು  ಹಲವಾರು ಸದಸಯ ರುಗಳು ಆ ಪಾರ ಧಿಕಾರದ 

ಸದಸಯ ರಾಗಿದಾು ರೆ ಆದರೆ, ನಾನ್ನ ಬಂದ್ದ ಕವಲ ಒೆಂದೂವರೆ ವಷವವಾಗಿದ್. 

ಸಭಾಪತ್ರಯವರು:- ಮಾನಯ  ಸಚಿವರೆ, ನಾನ್ನ ತಮಗೆ ಏನ್ನ ಹೇಳುತ್ು ೀನೆೆಂದರೆ, 

ಇದಕೆಕ  ಸಂಬಂಧಪ್ಟಟ ೆಂತಹ ಪ್ರ ಶೆು ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್, ತಾವು ಮೈಸೂರಿಗೆ ಹೀಗಿ 

ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರನ್ನು  ಕರೆದ್ದ ಸಭೆ ಮಾಡಿ.  



«¥À/21.09.2021/157 

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

ಶಿರ ೋ ಬಿ.ಎ.ಬಸವರಾಜ (ಬೈರತ್ರ):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೆ, ನಾನ್ನ ಪಿೀಠಕೆಕ  ಗೌರವ 

ನಿೀಡಿ, ಅಲಿ  ಸಭೆಯನ್ನು  ಮಾಡುತ್ು ೀನೆ ಎನ್ನು ವಂತಹ ಮಾತನ್ನು  ಹೇಳಿದ್ು ೀನೆ.  

ಸಭಾಪತ್ರಯವರು:- ದಯಮಾಡಿ ಎಲಿ್ಕ  ಶ್ಲಸಕರು ಸದನದ ಬಾವಿಯೆಂದ ತಮೆ  

ತಮೆ  ಸಿಾನಗಳಿಗೆ ಹಿೆಂತಿರುಗಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಮಾನಯ  ಮಂತಿರ ಗಳು ಸಭೆಯನ್ನು  

ಮಾಡುತ್ು ೀನೆೆಂದ್ದ ಹೇಳಿದಾು ರೆ. 

(ಗೊಂದಲ) 

ಶಿರ ೋ ಮರಿತ್ರಬಬ ೋಗೌಡ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ದಯವಿಟುಟ  ನಾನ್ನ ಎರಡು 

ನಿಮಿಷ ಮಾತನಾಡುತ್ು ೀನೆ.  

ಸಭಾಪತ್ರಯವರು:- ಮಾನಯ  ಮರಿತಿಬ್ಬ ೀಗೌಡರೆ, ತಮೆ ದ್ದ ಅತಿಯಾಯತ್ತ ಬಿಡಿ. 

ನಿೀವು ಒಬಬ ರೇ ಸದನದಲಿ  ಇರುವವರು. ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಇಲಿ . ಈಗ ನಿೀವು ಮಾತನಾಡಿ. 

ಶಿರ ೋ ಮರಿತ್ರಬಬ ೋಗೌಡ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಆಯತ್ತ. ನಾನ್ನ 

ಮಾತನಾಡುವುದ್ಧಲಿ . 

(ಈ ಹಂತ್ದಲಿ್ಲ  ಮಾನಾ  ಮರಿತ್ರಬಬ ೋಗೌಡರು ಸದನದ ಬಾವಿಗೆ ಬಂದರು) 

(ಗೊಂದಲ) 

ಶಿರ ೋ ಕೋಟ ಶಿರ ೋನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ (ಸಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನಯ  ಕೆ.ಎ.ತಿಪ್ಪ ೀಸಾಾ ಮಿಯವರಿಗೆ ನಾನ್ನ ವಿನಂತಿ ಮಾಡುತ್ು ೀನೆ. ಈ 

ರಿೀತಿಯ ಉದ್ಾ ೀಗ ಮಾಡಿ, ನಾವು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಕಳಬೇಕು ಎನ್ನು ವುದಾದರೆ, ಇದ್ದ ಯಾವ 

ಲ್ಲಕಕ ? ಅತಿೀ ಶ್ೀಘರ ದಲಿ್ಲ ೀ ಇದಕೆಕ  ಸಂಬಂಧಪ್ಟಟ ೆಂತ್ ಸಭೆ ಕರೆದ್ದ ಈ ಸಮಸೆಯ ಯನ್ನು  

ಸರಿಪ್ಡಿಸುತ್ು ೀನೆೆಂದ್ದ ಮಾನಯ  ಮಂತಿರ ಗಳು ಸದನದಲಿ  ಸಪ ಷಟ ವಾಗಿ ಹೇಳಿದಾು ರೆ. ಮಾನಯ  

ಸದಸಯ ರುಗಳು ಇದೇ ದ್ಧನಾೆಂಕ ನಿೀಡಿ ಮತ್ತು  ಇದೇ ಸಮಯ ನಿೀಡಿ ಎನ್ನು ವುದ್ದ ಇದ್ದ ಯಾವ 

ರಿೀತಿಯ ನಾಯ ಯ? ಈಗ ಪ್ರ ತಿಪ್ಕ್ಷ ನಾಯಕರು ಸಹ ಇದನ್ನು  ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಅತಿೀ ಶ್ೀಘರ ದಲಿ್ಲ ೀ 

ಸಭೆ ಕರೆದ್ದ ಸಮಸೆಯ ಯನ್ನು  ಪ್ರಿಹಾರ ಮಾಡುತ್ು ೀನೆೆಂದ್ದ ಮಾನಯ  ಮಂತಿರ ಗಳು ತಿಳಿಸಿದಾು ರೆ. 

ಆದರೂ ಸಹ ಮತ್ು ೀ ಏನ್ನ ಅವರ ಅಧಿಕಾರ ಚ್ಲ್ಕವಣೆ? 

(ಗೊಂದಲ) 
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ಶಿರ ೋ ರಘುರ್ನಥ್  ರಾವ  ಮಲಾಕ ಪೂರೆ (ವಿಧಾನ ಸಭೆಯಿೊಂದ 

ಚುರ್ನಯಿತ್ರಾದವರು):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೆ, ಮಾನಯ  ಮರಿತಿಬ್ಬ ೀಗೌಡರು ಈ ಹಿೆಂದ್ 

ಉಪ್ಸಭಾಪ್ತಿಗಳಾಗಿದು ೆಂತಹವರು. ಅವರು ಈ ರಿೀತಿ ಹಠ ಮಾಡಿದರೆ ಹೇಗೆ? 

(ಗೊಂದಲ) 

(ಈ ಹಂತ್ದಲಿ್ಲ  ಧರಣಿನಿರತ್ ಮಾನಾ  ಸದಸಾ ರುಗಳು ಸದನದ ಬಾವಿಯಲಿ್ಲ  

ಮಾತ್ರ್ನಡುತ್ರು ದು ರು) 

ಸಭಾಪತ್ರಯವರು:- ಮಾನಯ  ಮರಿತಿಬ್ಬ ೀಗೌಡರೆ, ತಾವು ತಮೆ  ಸಿಾನಕೆಕ  ತ್ರಳಿ 

ಮಾತನಾಡಿ. 

ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರುಗಳು ಸದನದ ಬಾವಿಯೆಂದ ಮಾತನಾಡಿರುವುದ್ದ ಯಾವುದೂ 

ಸಹ ರೆಕಾಡ್ವ ಆಗಬಾರದ್ದ. 

(ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರ ಆದೇಶಾನುಸಾರ ಈ ಹಂತ್ದಲಿ್ಲನ ಸದನದ 

ನಡವಳಿಗಳನುು  ದಾಖಲ್ಲಸಿರುವುದಿಲಿ ) 

(ಗೊಂದಲ) 

ಶಿರ ೋ ಕೋಟ ಶಿರ ೋನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ (ಸಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೆ, 

ಮಾನಯ  ಕೆ.ಎ.ತಿಪ್ಪ ೀಸಾಾ ಮಿಯವರಿಗೆ ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ಅತಿೀ ಶ್ೀಘರ ದಲಿ್ಲ ೀ ಸಭೆ 

ಕರೆಯುತ್ು ೀನೆೆಂದ್ದ ಈಗಾಗಲೇ ತಿಳಿಸಿದಾು ರೆ. 

(ಗೊಂದಲ) 

ಸಭಾಪತ್ರಯವರು:- ಈಗ ಮಾತನಾಡುತಿು ರುವುದ್ದ ಯಾವುದೂ ಸಹ ರೆಕಾಡ್ವಗೆ 

ಹೀಗಬಾರದ್ದ. 

(ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರ ಆದೇಶಾನುಸಾರ ಈ ಹಂತ್ದಲಿ್ಲನ ಸದನದ 

ನಡವಳಿಗಳನುು  ದಾಖಲ್ಲಸಿರುವುದಿಲಿ ) 

(ಗೊಂದಲ) 

ಶಿರ ೋ ಕೋಟ ಶಿರ ೋನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ (ಸಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೆ, 

ಇವರು ರೈತರ ಬಗೆಗ  ನಮಗೆ ಹೇಳಿಕಡಬೇಕಾಗಿಲಿ . ನಾವು ಈ ದೇಶದಲಿ  ’ಕ್ಸಾನ್ ಸಮೆಾನ್’್



«¥À/21.09.2021/159 

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

ತಂದವರು. ನಾವು ರೈತರ ಬಗೆಗ  ಅವರಿೆಂದ ಕಲಯಬೇಕಾದಂತಹ ಅವಶಯ ಕತ್ ಇಲಿ . ನಾವು ಈ 

ರಿೀತಿಯ ಆಭವಟಕೆಕ ಲಿ್ಕ  ಮಣಿಯುವುದ್ಧಲಿ . 

(ಗೊಂದಲ) 

ಶಿರ ೋ ಕೋಟ ಶಿರ ೋನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ (ಸಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಸಕಾವರವನ್ನು  ಆಭವಟದಲಿ  ಮಣಿಸುತ್ು ೀವೆಂದರೆ ನಾವು 

ಮಣಿಯುವುದ್ಧಲಿ . ಸವಾವಧಿಕಾರಿಯಾಗುವುದಕೆಕ  ಅವರು ಒಬಬ ರೇ ಅಲಿ . ಅವರಿಗೂ ಸಹ 

ಜವಾಬಾು ರಿ ಬೇಕು. ಮಾನಯ  ಮರಿತಿಬ್ಬ ೀಗೌಡರು ಹಿರಿಯ ಸದಸಯ ರು. ಈ ರಿೀತಿಯಾದರೆ ಸದನ 

ನಡೆಸುವುದ್ದ ಹೇಗೆ? ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ಅತಿೀ ಶ್ೀಘರ ದಲಿ್ಲ  ಸಭೆ ಕರೆಯುತ್ು ೀನೆೆಂದ್ದ ಹೇಳಿದಾು ರೆ. 

ಸಭಾಪತ್ರಯವರು:- ಸದನದ ಬಾವಿಯಲಿ  ಇರುವವರೆಲಿರೂ ಸಹ ತಮೆ  ತಮೆ  

ಸಿ ಳಗಳಿಗೆ ಹೀಗಿ ಕುಳಿತ್ತಕಳಿು . ಮಾನಯ  ಮರಿತಿಬ್ಬ ೀಗೌಡರೆ, ತಾವು ಕನೆಯದಾಗಿ 

ಏನಾದರೂ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ತಮೆ  ಸಿ ಳಕೆಕ  ಹೀಗಿ ಹೇಳಿ. 

(ಗೊಂದಲ) 

(ಈ ಹಂತ್ದಲಿ್ಲ  ಶಿರ ೋ ಮರಿತ್ರಬಬ ೋಗೌಡರು ಸದನದ ಬಾವಿಯಿೊಂದಲೇ ಮಾನಾ  

ಸಭಾಪತ್ರಯವರೆ, ರ್ನನು ಹೊೋಗುವುದಿಲಿ  ಎೊಂದರು) 

ಸಭಾಪತ್ರಯವರು:- ಒೆಂದ್ದ ನಿಮಿಷ, ಸದನದಲಿ  ಪಿೀಠಕೆಕ  ಗೌರವ 

ಕಡಲ್ಕರದಂತಹ ಪ್ರಿಸಿಿ ತಿ ನಿಮಾವಣವಾಗಿರುವುದರಿೆಂದ ನನಗೆ ಸದನ ನಡೆಸುವುದಕೆಕ  

ಬಹಳ ಕಠಿಣವಾಗಿದ್.  

ಆದ್ದದರಿೆಂದ, ಸದನವನ್ನು  ನಾಳೆ ಬ್ಳಗೆಗ  10 ಗಂಟೆ 30 ನಿಮಿಷದವರೆಗೆ 

ಮುೆಂದೂಡುತಿು ದ್ು ೀನೆ. 

 (ಸದನವು ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟ್ಟ 03 ನಿರ್ಮಷಕೆಕ  ಮಕಾು ಯಗೊಂಡು, ಪುನಃ ದಿರ್ನೊಂಕ       

22ನೇ ಸ್ತಪಿ್ ೊಂಬರ  ಮಾಹೆ 2021ರ   ಬ್ಬಧವಾರದಂದ್ದ ಬಳಗೆೆ  10 ಗಂಟ್ಟ 30 ನಿರ್ಮಷಕೆಕ  

ಸೇರಲು ನಿಶಾ ಯಿಸಿತ್ತ) 

<><><> 


