
«¥À/23.09.2021/1 

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

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು  

 

ನೂರ ನಲವತ್ು ರ್ನಲಕ ನೆಯ ಅಧಿವೇಶನ 

 

                     23ನೇ ಸೆಪ್ಟ ೆಂಬರ್ 2021 

                                                                                                  ಗುರುವಾರ                                                                                                                                                                                                               

 

ವಿಷಯಾನುಕರ ಮಣಿಕೆ (Index) 

 

 

1. ಪರ ಕಟಣೆಗಳು 

 

2. ಪರ ಶ್ನ ೋತ್ು ರಗಳು 

 

ಅ) ಚುಕೆಕ  ಗುರುತಿನ ಪರ ಶ್ನನ ಗಳಿಗೆ ಮೌಖಿಕವಾಗಿ ನೋಡಲಾದ ಉತ್ು ರಗಳು 

 

1436– ಸಣ್ಣ  ನೋರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಬಳಕೆಯಾದ ಅನುದಾನ ಕುರಿತ್ತ 

- ಶ್ರ ೀಎಸ್..ಎಲ್.ಭೀಜೇಗೌಡ 

- ಶ್ರ ೀ ಜೆ.ಸಿ.ಮಾಧುಸ್ವಾ ಮಿ(ಕಾನೂನು, ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯ ವ್ಹಾರಗಳು ಹಾಗೂ 

ಶಾಸನ ರಚನೆ ಮತ್ತು  ಸಣ್ಣ  ನೀರಾವ್ರಿ ಸಚಿವ್ರು) 

1421– ರಾಜ್ಯ ದಲಿ್ಲ  ಈವರೆಗೂ ನೋಿಂದಣಿ ಆಗಿರುವ ಕಾರ್ಮಾಕರ ಸಂಖೆಯ   

           ಕುರಿತ್ತ 

- ಶ್ರ ೀ ಆರ್.ಪ್ರ ಸನನ ಕುಮಾರ್್ 

- ಶ್ರ ೀ ಅರಬೈಲ್ ಶ್ವ್ರಾೆಂ ಹೆಬ್ಬಾ ರ್(ಕಾಮಿಿಕ ಸಚಿವ್ರು) 

1350- ಖಜಾನೆಗೆ ಕಟಟ ಬೇಕಾದ ಪೊಲ್ಲೋಸ  ಇಲಾಖೆಯ ಹಣ್ವನುನ  ದುಬಾಳಕೆ  

          ಮಾಡಿರುವ ಬಗೆೆ  

- ಶ್ರ ೀ ಸುನೀಲ್ ಸುಬರ ಮಣಿ ಎೆಂ.ಪಿ. 

- ಶ್ರ ೀ ಅರಗ ಜ್ಞಾ ನೇೆಂದ್ರ (ಗೃಹ ಸಚಿವ್ರು) 

1302- ಕಟಟ ಡ ಕಾರ್ಮಾಕರ ಕಲಾಯ ಣ್ ನಧಿಯ ಬಗೆೆ  

- ಶ್ರ ೀ ಎೆಂ.ನಾರಾಯಣ್ಸ್ವಾ ಮಿ (ವಿರೀಧಪ್ಕ್ಷದ್ ಮುಖ್ಯ  ಸಚೇತಕರು) 

ಶ್ರ ೀ ಪ್ರ ಕಾಶ್ ಕೆ.ರಾಥೀಡ್ ರವ್ರ ಪ್ರವಾಗಿ  

- ಶ್ರ ೀ ಅರಬೈಲ್ ಶ್ವ್ರಾೆಂ ಹೆಬ್ಬಾ ರ್(ಕಾಮಿಿಕ ಸಚಿವ್ರು) 

1309– ಕೆ.ಎಸ .ಆರ .ಪಿ. ಘಟಕದ ಕಾಯ ಿಂಟೋನ ನಲಿ್ಲ  ನಡೆದ ಅವಯ ವಹಾರದ  

       ಬಗೆೆ .  

- ಶ್ರ ೀ ಅಡಗೂರ್್ ಹೆಚ್.ವಿಶ್ಾ ನಾಥ್ 

- ಶ್ರ ೀ ಅರಗ ಜ್ಞಾ ನೇೆಂದ್ರ (ಗೃಹ ಸಚಿವ್ರು) 
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1352- ಪೊಲ್ಲೋಸ  ಇಲಾಖೆಯ ನವೃತ್ು  ಲ್ಲಪಿಕ ವಗಾದ ಸಿಬಬ ಿಂದಿಗೆ ಆರೋಗಯ  

ಭಾಗಯ  ಯೋಜ್ನೆ ವಿಸು ರಿಸುವ ಬಗೆೆ  

- ಶ್ರ ೀ ಅ.ದೇವೇಗೌಡ 

- ಶ್ರ ೀ ಅರಗ ಜ್ಞಾ ನೇೆಂದ್ರ (ಗೃಹ ಸಚಿವ್ರು) 

1445+1408- ಅಲಪ ಸಂಖ್ಯಯ ತ್ರ ಅಭಿವೃದಿಿ ಗಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಲಾದ  

               ಅನುದಾನ ಕುರಿತ್ತ 

- ಶ್ರ ೀ ಬಿ.ಎೆಂ.ಫಾರೂಖ್ 

- ಶ್ರ ೀ ನಸಿೀರ್್ ಅಹಮ ದ್ 

- ಶ್ರ ೀ ಜೆ.ಸಿ.ಮಾಧುಸ್ವಾ ಮಿ(ಕಾನೂನು, ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯ ವ್ಹಾರಗಳು ಹಾಗೂ 

ಶಾಸನ ರಚನೆ ಮತ್ತು  ಸಣ್ಣ  ನೀರಾವ್ರಿ ಸಚಿವ್ರು, ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳ 

ಪ್ರವಾಗಿ) 

1417- ರ್ಮೋಸಲಾತಿ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಇರುವ ನಯಮಾವಳಿಗಳ ಕುರಿತ್ತ 

- ಶ್ರ ೀ ಅರುಣ್ ಶ್ಹಾಪುರ 

- ಶ್ರ ೀ ಜೆ.ಸಿ.ಮಾಧುಸ್ವಾ ಮಿ(ಕಾನೂನು, ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯ ವ್ಹಾರಗಳು ಹಾಗೂ 

ಶಾಸನ ರಚನೆ ಮತ್ತು  ಸಣ್ಣ  ನೀರಾವ್ರಿ ಸಚಿವ್ರು, ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳ 

ಪ್ರವಾಗಿ) 

1443- ಪರ ಚಾರದ ಫಲಕಗಳ ಜಾಹೋರಾತಿನ ಬಗೆೆ  

- ಶ್ರ ೀ ಮೀಹನ್ ಕುಮಾರ್್ ಕೆಂಡಜಿ್ಜ  

- ಶ್ರ ೀ ಜೆ.ಸಿ.ಮಾಧುಸ್ವಾ ಮಿ(ಕಾನೂನು, ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯ ವ್ಹಾರಗಳು ಹಾಗೂ 

ಶಾಸನ ರಚನೆ ಮತ್ತು  ಸಣ್ಣ  ನೀರಾವ್ರಿ ಸಚಿವ್ರು, ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳ 

ಪ್ರವಾಗಿ) 

115- ಬಿಂಗಳೂರು-ಮೈಸೂರು ರಸ್ತು ಯ ಕೆಿಂಗೇರಿ ಬಳಿ ವೃಷಭಾವತಿ ನದಿ  

         ತ್ಡೆಗೊೋಡೆ ಕುಸಿತ್ದ ಕುರಿತ್ತ 

- ಶ್ರ ೀ ಯು.ಬಿ.ವೆಂಕಟೇಶ್ 

- ಶ್ರ ೀ ಜೆ.ಸಿ.ಮಾಧುಸ್ವಾ ಮಿ(ಕಾನೂನು, ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯ ವ್ಹಾರಗಳು ಹಾಗೂ 

ಶಾಸನ ರಚನೆ ಮತ್ತು  ಸಣ್ಣ  ನೀರಾವ್ರಿ ಸಚಿವ್ರು, ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳ 

ಪ್ರವಾಗಿ) 

ತಡೆಹಿಡಿಯಲಾದ್ ಪ್ರ ಶ್ನನ ಗಳು 

598- ಬಿ.ಬಿ.ಎಿಂ.ಪಿ. ವಾಯ ಪಿು ಯಲಿ್ಲರುವ ಡಿಂಬರಿೋಕರಿಸಿದ ರಸ್ತು ಗಳ ಸಿಿ ತಿಗತಿ  

         ಕುರಿತ್ತ 

 - ಶ್ರ ೀ ಪಿ.ಆರ್್.ರಮೇಶ್ 

- ಶ್ರ ೀ ಜೆ.ಸಿ.ಮಾಧುಸ್ವಾ ಮಿ(ಕಾನೂನು, ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯ ವ್ಹಾರಗಳು ಹಾಗೂ 

ಶಾಸನ ರಚನೆ ಮತ್ತು  ಸಣ್ಣ  ನೀರಾವ್ರಿ ಸಚಿವ್ರು, ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳ 

ಪ್ರವಾಗಿ) 
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022-  ಬಿಂಗಳೂರಿನ ಹನುಮಂತ್ನಗರದಲಿ್ಲರುವ ರಾಜೋವ ಗಾಿಂಧಿ  

         ಕ್ರ ೋಡಿಂಗಣ್ದ ಮೂಲಸೌಕಯಾ ಕುರಿತ್ತ 

- ಶ್ರ ೀ ಯು.ಬಿ.ವೆಂಕಟೇಶ್ 

- ಶ್ರ ೀ ಜೆ.ಸಿ.ಮಾಧುಸ್ವಾ ಮಿ(ಕಾನೂನು, ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯ ವ್ಹಾರಗಳು ಹಾಗೂ 

ಶಾಸನ ರಚನೆ ಮತ್ತು  ಸಣ್ಣ  ನೀರಾವ್ರಿ ಸಚಿವ್ರು, ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳ 

ಪ್ರವಾಗಿ) 

 

820-  ಆರೋಗಯ  ಸಂಜೋವಿನ ಸೌಲಭ್ಯ ವನುನ  ನವೃತ್ು  ನೌಕರರಿಗೆ ವಿಸು ರಿಸುವ  

           ಬಗೆೆ  

- ಶ್ರ ೀ ಅ.ದೇವೇಗೌಡ 

- ಶ್ರ ೀ ಜೆ.ಸಿ.ಮಾಧುಸ್ವಾ ಮಿ(ಕಾನೂನು, ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯ ವ್ಹಾರಗಳು ಹಾಗೂ 

ಶಾಸನ ರಚನೆ ಮತ್ತು  ಸಣ್ಣ  ನೀರಾವ್ರಿ ಸಚಿವ್ರು, ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳ 

ಪ್ರವಾಗಿ) 

 ದನಾೆಂಕ 23-9-2021ರ ಚುಕೆೆ  ಗುರುತ್ರನ ಪ್ರ ಶ್ನನ  

1451- ಅಪ್ರರ ಪು  ಹೆಣ್ಣಣ ಮಕಕ ಳ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಯ ಚಾರದ ಬಗೆೆ  

- ಶ್ರ ೀ ಮಾನೆ ಶ್ರ ೀನವಾಸ್ 

- ಶ್ರ ೀ ಅರಗ ಜ್ಞಾ ನೇೆಂದ್ರ (ಗೃಹ ಸಚಿವ್ರು)  

 

ತಡೆಹಿಡಿಯಲಾದ್ ಪ್ರ ಶ್ನನ  

 986- ಗೌರವ ಡಕಟ ರೇಟ  ಪದವಿಯ ದುಬಾಳಕೆ ಕುರಿತ್ತ 

- ಡಾ.ತೇಜಸಿಾ ನಗೌಡ 

- ಡಾ:ಸಿ.ಎಸ.ಅಶ್ಾ ಥ ನಾರಾಯಣ್ (ಉನನ ತ ಶ್ಕ್ಷಣ್, ಐಟಿ ಬಿಟಿ, ವಿಜ್ಞಾ ನ 

ಮತ್ತು  ತಂತರ ಜ್ಞಾ ನ, ಕೌಶ್ಲಾಯ ಭಿವೃದಿ , ಉದ್ಯ ಮಶ್ೀಲತೆ ಮತ್ತು  

ಜ್ಜೀವ್ನೀಪಾಯ ಸಚಿವ್ರು) 

 

 ಆ) ಚುಕೆಕ  ಗುರುತಿಲಿದ ಪರ ಶ್ನನ ಗಳಿಗೆ ಲ್ಲಖಿತ್ ಮೂಲಕ ನೋಡಲಾದ ಉತ್ು ರಗಳು. 

 

3. ಸಭಾಪತಿಯವರ ಅನುಮತಿ ಮೇರೆಗೆ ಪರ ಸ್ತು ಪಿಸಲಪ ಟಟ  ವಿಷಯಗಳು 

 

ಅ) ರಾಜ್ಯ ದಲಿ್ಲ  ವಿಶವ ವಿದಾಯ ಲಯಗಳನುನ  ಸಿ್ತ ಪಿಸಲು ಅವಶಯ ವಿರುವ 

ಮೂಲಭೂತ್ ಸೌಕಯಾಗಳಿಲಿದಿರುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಅವಶಯ ಕ ವಿದಾಯ ರ್ಥಾಗಳ 

ಸಂಖೆಯ  ಕಡಿಮೆ ಇದದ ರೂ ವಿಶವ ವಿದಾಯ ಲಯವನುನ  ಸಿ್ತ ಪಿಸಲು ಮಾನಯ ತೆಯನುನ  

ನೋಡಿರುವ ಬಗೆೆ . 

- ಶ್ರ ೀ ಎೆಂ. ನಾರಾಯಣ್ಸ್ವಾ ಮಿ(ವಿರೀಧಪ್ಕ್ಷದ್ ಮುಖ್ಯ  ಸಚೇತಕರು) 

- ಡಾ:ಸಿ.ಎಸ.ಅಶ್ಾ ಥ ನಾರಾಯಣ್ (ಉನನ ತ ಶ್ಕ್ಷಣ್, ಐಟಿ ಬಿಟಿ, ವಿಜ್ಞಾ ನ ಮತ್ತು  

ತಂತರ ಜ್ಞಾ ನ, ಕೌಶ್ಲಾಯ ಭಿವೃದಿ , ಉದ್ಯ ಮಶ್ೀಲತೆ ಮತ್ತು  ಜ್ಜೀವ್ನೀಪಾಯ 

ಸಚಿವ್ರು) 
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ಆ) ಧಾರವಾಡದಲಿ್ಲರುವ ಕಾನೂನು ವಿಶವ ವಿದಾಯ ಲಯಕೆಕ  ಸರ  ಸಿದಿ ಪಪ  ಕಂಬಳಿ  

      ವಿಶವ ವಿದಾಯ ಲಯ ಎಿಂದು  ರ್ನಮಕರಣ್ ಮಾಡುವ ಬಗೆೆ . 

 

  - ಶ್ರ ೀ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪ್ರ ಸ್ವದ್ 

- ಶ್ರ ೀ ಜೆ.ಸಿ.ಮಾಧುಸ್ವಾ ಮಿ(ಸಣ್ಣ  ನೀರಾವ್ರಿ, ಕಾನೂನು, ಸಂಸದೀಯ 

ವ್ಯ ವ್ಹಾರಗಳ ಸಚಿವ್ರು) 

- ಶ್ರ ೀ ಬಸವ್ರಾಜ ಬೊಮಾಮಯಿ(ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳು) 

 

ಇ) ಬಿಂಗಳೂರು ನಗರದಲಿ್ಲರುವ ಅಪ್ರಟ ಾಮೆಿಂಟ ಗಳಲಿ್ಲ  ಬಿಂಕ್ 

ಸುರಕ್ಷತೆಗಳನುನ  ಅಳವಡಿಸದೆ ಇರುವ ಬಗೆೆ   

- ಶ್ರ ೀ ಯು.ಬಿ.ವೆಂಕಟೇಶ್ 

- ಶ್ರ ೀ ಕೆ.ಹರಿೀಶ್ಕುಮಾರ್್ 

 - ಶ್ರ ೀ ಅರಗ ಜ್ಞಾ ನೇೆಂದ್ರ (ಗೃಹ ಸಚಿವ್ರು) 

 

ಈ) ಸಕಾಾರಿ ಪ್ರಲ್ಲಟೆಕ್ನ ಕ  ಮತ್ತು  ಇಿಂಜನೋಯರಿಿಂಗ  ಕಾಲೇಜುಗಳಲಿ್ಲ  

ಕಾಯಾನವಾಹಸುತಿು ರುವ ಅತಿರ್ಥ ಉಪರ್ನಯ ಸಕರಿಗೆ ವೇತ್ನ ಪರಿಷಕ ರಣೆ 

ಮಾಡುವ ಬಗೆೆ  ಹಾಗೂ ಸಿ.ಎ.ಎಸ . ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಸಿ್ತ ನಪನನ  ಬಡಿು  ನೋಡುವ 

ಬಗೆೆ . 

- ಶ್ರ ೀ ಮರಿತ್ರಬ್ಾ ೀಗೌಡ 

 - ಡಾ:ಸಿ.ಎಸ.ಅಶ್ಾ ಥ ನಾರಾಯಣ್ (ಉನನ ತ ಶ್ಕ್ಷಣ್, ಐಟಿ ಬಿಟಿ, ವಿಜ್ಞಾ ನ 

ಮತ್ತು  ತಂತರ ಜ್ಞಾ ನ, ಕೌಶ್ಲಾಯ ಭಿವೃದಿ , ಉದ್ಯ ಮಶ್ೀಲತೆ ಮತ್ತು  

ಜ್ಜೀವ್ನೀಪಾಯ ಸಚಿವ್ರು) 

 

ಉ) ಬೈಲಹಿಂಗಲ  ತ್ಯಲಿ್ಲಕ್ನ  ರ್ನಗನೂರು  ಗಾರ ಮ ಪಂಚಾಯತಿ            

ಸದಸಯ ರನುನ   ಅಲಿ್ಲನ ಪಿಡಿಓ ಅವರು ಅವಾಚ್ಯ  ಶಬದ ಗಳಿಿಂದ ನಿಂದಿಸಿ  ಹಲಿೆ   

ನಡೆಸಿದುದ    ಘಟನೆಯ  ಬಗೆೆ   ಪೊಲ್ಲೋಸ  ಠಾಣೆಯಲಿ್ಲ    ದಾಖಲಾಗಿರುವ  ಬಗೆೆ    

ಹಾಗೂ ಶ್ರ ೋ  ವಿಜ್ಯಸಿಿಂಗ  ಅವರು   ಪರ ಸ್ತು ಪಿಸಿರುವ ಬೈಲಹಿಂಗಲ   

ತ್ಯಲಿ್ಲಕ್ನ  ರ್ನಗನೂರು  ಗಾರ ಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಸದಸಯ ರಿಗೆ     ಸಿಇಓ   

ನೋಟಸ   ಜಾರಿ  ಮಾಡಿರುವ ಬಗೆೆ  

 - ಶ್ರ ೀ ಕೆ.ಸಿ.ಕೆಂಡಯಯ  

 - ಶ್ರ ೀ ಕೀಟ ಶ್ರ ೀನವಾಸ ಪೂಜ್ಞರಿ(ಸಭಾನಾಯಕರು) 

 

ಊ) ಜಾನುವಾರುಗಳ  ಆರೋಗಯ ಕೆಕ  ಲಸಿಕೆಗಳ  ಪೂರೈಕೆಯನುನ  ಕಿಂದರ    

ಸಕಾಾರದವರು ಸಿ ಗಿತ್ಗೊಳಿಸಿರುವ ಬಗೆೆ .   

 - ಶ್ರ ೀ ಕೆ.ಎ.ತ್ರಪ್ಪ ೀಸ್ವಾ ಮಿ 

 - ಶ್ರ ೀ ಜೆ.ಸಿ.ಮಾಧುಸ್ವಾ ಮಿ(ಸಣ್ಣ  ನೀರಾವ್ರಿ, ಕಾನೂನು, ಸಂಸದೀಯ 

ವ್ಯ ವ್ಹಾರಗಳ ಸಚಿವ್ರು) 
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ಋ) ಕೊರೋನ ವಾರಿಯಸ ಾಗಳಿಗೆ ವೇತ್ನ & ಪೊರ ೋತ್ಯಾ ಹ ಧನ ನೋಡದಿರುವ 

ಬಗೆೆ   

- ಶ್ರ ೀ  ಎಸ್.ನಾಗರಾಜು(ಸಂದೇಶ್ ನಾಗರಾಜು) 

 - ಶ್ರ ೀ ಕೀಟ ಶ್ರ ೀನವಾಸ ಪೂಜ್ಞರಿ(ಸಭಾನಾಯಕರು) 

 

ಎ) ಸುಳಯ  ತ್ಯಲಿ್ಲಕ್ನ ಮಂಡೆಕೊೋಲು ಗಾರ ಮದ ಕರ್ನಯ ನ, ಪೆರಾಜೆ, ಕಲಿಡಕ  

ಗಾರ ಮದ ಎಸ ಸಿ/ಎಸ ಟ ಕಾಲೋನ ರಸ್ತು  ಅಭಿವೃದಿಿ  ಕುರಿತ್ತ 

-   ಶ್ರ ೀ ಮುನರಾಜುಗೌಡ.ಪಿ.ಎೆಂ.(ತ್ತಳಸಿ) 

- ಶ್ರ ೀ ಕೀಟ  ಶ್ರ ೀನವಾಸ  ಪೂಜ್ಞರಿ(ಸಭಾನಾಯಕರು) 

 

ಏ) ಕೊೋಲಾರದಲಿ್ಲರುವ ಸಕಾಾರಿ ಬಾಲಕರ ಕಾಲೇಜಗೆ ಮೂಲಸೌಲಭ್ಯ  

ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆೆ  

- ಶ್ರ ೀ  ಗೀವಿೆಂದ್ರಾಜು 

- ಡಾ:ಸಿ.ಎಸ.ಅಶ್ಾ ಥ ನಾರಾಯಣ್ (ಉನನ ತ ಶ್ಕ್ಷಣ್, ಐಟಿ ಬಿಟಿ, ವಿಜ್ಞಾ ನ ಮತ್ತು  

ತಂತರ ಜ್ಞಾ ನ, ಕೌಶ್ಲಾಯ ಭಿವೃದಿ , ಉದ್ಯ ಮಶ್ೀಲತೆ ಮತ್ತು  ಜ್ಜೀವ್ನೀಪಾಯ 

ಸಚಿವ್ರು) 

 

ಐ) ಹಂಪಿ ಕನನ ಡ ವಿಶವ ವಿದಾಯ ಲಯದಲಿ್ಲ  ಸಿ ಳಿೋಯ 17 ಬೋಧಕ ಹುದೆದ ಗಳ 

ನೇಮಕಾತಿ ಪರ ಕ್ರ ಯೆ ಬಗೆೆ   

- ಶ್ರ ೀ  ಶ್ಶ್ಲ್ ಜ್ಜ.ನಮೀಶ್  

- ಡಾ:ಸಿ.ಎಸ.ಅಶ್ಾ ಥ ನಾರಾಯಣ್ (ಉನನ ತ ಶ್ಕ್ಷಣ್, ಐಟಿ ಬಿಟಿ, ವಿಜ್ಞಾ ನ ಮತ್ತು  

ತಂತರ ಜ್ಞಾ ನ, ಕೌಶ್ಲಾಯ ಭಿವೃದಿ , ಉದ್ಯ ಮಶ್ೀಲತೆ ಮತ್ತು  ಜ್ಜೀವ್ನೀಪಾಯ 

ಸಚಿವ್ರು) 

  

ಒ) ದಟಟ  ಮಲೆರ್ನಡು ಪರ ದೇಶಗಳಲಿ್ಲ   ವಾಸವಾಗಿರುವ  ವಿದಾಯ ರ್ಥಾಗಳು  ಮತ್ತು  

ನೌಕರರ ಉಪಯೋಗಕೆಕ   ಬಾರ ಡ ಬಾಯ ಿಂಡ  ಸೌಲಭ್ಯ  ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆೆ . 

- ಶ್ರ ೀ ಆರ್್.ಪ್ರ ಸನನ ಕುಮಾರ್್ 

- ಡಾ:ಸಿ.ಎಸ.ಅಶ್ಾ ಥ ನಾರಾಯಣ್ (ಉನನ ತ ಶ್ಕ್ಷಣ್, ಐಟಿ ಬಿಟಿ, ವಿಜ್ಞಾ ನ ಮತ್ತು  

ತಂತರ ಜ್ಞಾ ನ, ಕೌಶ್ಲಾಯ ಭಿವೃದಿ , ಉದ್ಯ ಮಶ್ೀಲತೆ ಮತ್ತು  ಜ್ಜೀವ್ನೀಪಾಯ 

ಸಚಿವ್ರು) 

 

ಓ) ಕುಣ್ಬಿ ಜ್ರ್ನಿಂಗವನುನ   ಪರಿಶ್ಷಟ    ಜ್ರ್ನಿಂಗಕೆಕ  ಸೇರಿಸುವ ಬಗೆೆ  . 

  - ಶ್ರ ೀ  ಘೀಟ್ನನ ಕರ ಶ್ರ ೀಕಾೆಂತ ಲಕ್ಷಮ ಣ್ 

- ಶ್ರ ೀ ಕೀಟ  ಶ್ರ ೀನವಾಸ  ಪೂಜ್ಞರಿ(ಸಭಾನಾಯಕರು) 

 

4. ಸಭೆಯ ಮಿಂದಿಡಲಾದ ಕಾಗದ ಪತ್ರ ಗಳು 

 



«¥À/23.09.2021/6 

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

5. ಕಾಯಾದಶ್ಾಯವರ ವರದಿ 

 

6. ಸಭಾಪತಿಯವರ ಅನುಮತಿ ಮೇರೆಗೆ ಪರ ಸ್ತು ಪಿಸಲಪ ಟಟ  ವಿಷಯಗಳಿಗೆ  

         ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಚಿವರ ಹೇಳಿಕೆಗಳು 

 

ಅ) ಸೈಬರ   ಅಪರಾಧಗಳ ಪೈಕ್  ಬಿಂಗಳೂರು ನಗರದಲಿ್ಲ  ಕಳೆದ ಮೂರು 

ವಷಾಗಳಲಿ್ಲನ  ಸೈಬರ  ಅಪರಾಧಗಳ ಅಿಂಕ್-ಸಂಖೆಯ  ಕುರಿತ್ತ. 

 

  - ಶ್ರ ೀ ಕೀಟ ಶ್ರ ೀನವಾಸ ಪೂಜ್ಞರಿ(ಸಭಾನಾಯಕರು, ಗೃಹ ಸಚಿವ್ರ ಪ್ರವಾಗಿ)  

 

ಆ) ಗದಗ ಜಲಿೆ ಯ  ಮಿಂಡರಗಿ ತ್ಯಲಿ್ಲಕ್ನಲಿ್ಲ   ಜಿಂಕೆ ಹಾವಳಿಯಿಂದ 

ಅನನ ದಾತ್ ತ್ತ್ು ರಿಸುತಿು ರುವ  ಕುರಿತ್ತ.   

- ಶ್ರ ೀ ಕೀಟ ಶ್ರ ೀನವಾಸ ಪೂಜ್ಞರಿ(ಸಭಾನಾಯಕರು, ಅರಣ್ಯ ,  ಆಹಾರ, 

ನಾಗರಿೀಕ  ಸರಬರಾಜು   ಮತ್ತು  ಗ್ರರ ಹಕರ ವ್ಯ ವ್ಹಾರಗಳ   ಸಚಿವ್ರ  

ಪ್ರವಾಗಿ) 

 

ಇ) ವಿಜ್ಯವಾಣಿ ದಿನ ಪತಿರ ಕೆಯ ಸುದಿದ  “ಪುಟ್ಬಬ ಲ  ಮೈದಾನ 

ಗುಿಂಡಿಮಯ”  ಎಿಂಬ ಶ್ೋರ್ಷಾಕೆ ಕುರಿತ್ತ.   

- ಶ್ರ ೀ ಕೀಟ  ಶ್ರ ೀನವಾಸ  ಪೂಜ್ಞರಿ( ಸಭಾನಾಯಕರು, ರೇಷ್ಮಮ , ಯುವ್ 

ಸಬಲೀಕರಣ್ ಮತ್ತು  ಕ್ರ ೀಡಾಸಚಿವ್ರ ಪ್ರವಾಗಿ 

 

07.  ವರದಿಯನನ ಪಿಪ ಸುವುದು  

08. ಅಜಾಗಳನನ ಪಿಪ ಸುವುದು 

09. ನಯಮ 330ರ ಮೇರೆಗೆ ಸ್ತವಾಜ್ನಕ ಮಹತ್ವ ದ ಜ್ರೂರು ವಿಷಯದ ಮೇಲ್ಲನ 

ಚ್ರ್ಚಾ 

 ಅ) ಡ||ಕೆ.ಶ್ವರಾಮ ಕಾರಂತ್ ಬಡವಣೆ ನಮಾಾಣ್ಕಾಕ ಗಿ ಬಿಂಗಳೂರು 

ಅಭಿವೃದಿಿ  ಪ್ರರ ಧಿಕಾರದಿಿಂದ ಸ್ತವ ಧಿೋನ ಪಡಿಸಿಕೊಳಳ ಲಾಗಿರುವ 3546 ಎಕರೆ 12 ಗುಿಂಟೆ 

ಜ್ರ್ಮೋನಗೆ ಭೂಸ್ತವ ಧಿೋನ ಕಾಯೆದ ಯಡಿ ರೈತ್ರುಗಳು ಸಲಿ್ಲ ಸಿರುವ ಆಕೆಷ ೋಪಣೆಗಳಿಗೆ 

ಉತ್ು ರವನುನ  ನೋಡದೆ ಐತಿೋಪುಾ ಮಾಡಲು ಉದೆದ ೋಶ್ಸಿರುವುದರಿಿಂದ ರೈತ್ರಿಗೆ 

ಅರ್ನಯ ಯವಾಗುತಿು ರುವ ಬಗೆೆ . 

 - ಶ್ರ ೀ ಎೆಂ.ನಾರಾಯಣ್ಸ್ವಾ ಮಿ(ವಿರೀಧ ಪ್ಕ್ಷದ್ ಮುಖ್ಯ  ಸಚೇತಕರು) 

 - ಶ್ರ ೀ ಬಸವ್ರಾಜ ಬೊಮಾಮಯಿ(ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳು) 

 - ಶ್ರ ೀ ಕೀಟ ಶ್ರ ೀನವಾಸ ಪೂಜ್ಞರಿ(ಸಭಾನಾಯಕರು) 

 - ಶ್ರ ೀ ಎಸ್.ಆರ್್. ಪಾಟಿೀಲ್(ವಿರೀಧ ಪ್ಕ್ಷದ್ ನಾಯಕರು) 
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 ಆ) ಸರ . ಎಿಂ. ವಿಶ್ನವ ೋಶವ ರಯಯ  2ನೇ ಹಂತ್ದ ಬಡವಣೆ ರಚ್ನೆಗಾಗಿ  

                 ಬಿಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದಿಿ  ಪ್ರರ ಧಿಕಾರದವರು ಬಿಂಗಳೂರು ಉತ್ು ರ  

                 ತ್ಯಲಿ್ಲಕ್ನ ಯಶವಂತ್ಪುರ ಹೋಬಳಿಯ ಉಲಿಾಳ  

                 ಗಾರ ಮದಲಿ್ಲ  ವಶಪಡಿಸಿಕೊಿಂಡಿರುವ ಜ್ರ್ಮೋನುಗಳ ಭೂ  

                 ಮಾಲ್ಲೋಕರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೋಡದಿರುವ ವಿಷಯದ ಕುರಿತ್ತ. 

- ಶ್ರ ೀ ಪುಟಟ ಣ್ಣ  (ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕೆಷ ೀತರ ) 

- ಶ್ರ ೀ ಜೆ.ಸಿ.ಮಾಧುಸ್ವಾ ಮಿ (ಸಣ್ಣ  ನೀರಾವ್ರಿ ಹಾಗೂ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು  

ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯ ವ್ಹಾರಗಳ ಸಚಿವ್ರು, ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳ ಪ್ರವಾಗಿ) 

- ಶ್ರ ೀ ಎಸ.ಎಲ್.ಭೀಜೇಗೌಡ 

 

ಇ)  2011ರ ಗೆಜೆಟೆಡ  ಪೊರ ಬೇಷನಸ ಾ 362 ಹುದೆದ ಗಳ ನೇಮಕಾತಿಯ ವಿಳಂಬ   

       ನೋತಿಗೆ ಕಾರಣ್ವಾದ ಸ್ತಿಂವಿಧಾನಕ ಬಿಕಕ ಟಟ ನಿಂದ ಸಕಾಾರದ ವಿವಿಧ   

       ಇಲಾಖೆಗಳಲಿ್ಲ  ಕಳೆದ 10 ವಷಾಗಳಿಿಂದ ಹಲವಾರು ಹುದೆದ ಗಳು ಖ್ಯಲ್ಲ   

       ಇರುವ ಪರ ಯುಕು  ಸ್ತವಾಜ್ನಕರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಸಕಾಾರದ ಆಡಳಿತ್ಕೆಕ  ಧಕೆಕ    

       ಉಿಂಟ್ಬಗಿರುವ ಹನೆನ ಲೆಯಲಿ್ಲ  ಸಕಾಾರದ ಮಟಟ ದಲಿ್ಲ  ಕೈಗೊಿಂಡ  

       ಕರ ಮಗಳು ಹಾಗೂ ನಧಾಾರಗಳ ಬಗೆೆ  ಹಾಗೂ ಈ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ   

        ಗೌರವಾನವ ತ್ ರಾಷಟ ರ ಪತಿಗಳ ಕಚೇರಿಯ ಆದೇಶಗಳು ಮತ್ತು   

       ಗೌರವಾನವ ತ್ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಲರ ನದೇಾಶನಗಳ ಬಗೆೆ . 

- ಶ್ರ ೀ ಪಿ.ಆರ್. ರಮೇಶ್ 

- ಶ್ರ ೀ ಜೆ.ಸಿ.ಮಾಧುಸ್ವಾ ಮಿ (ಸಣ್ಣ  ನೀರಾವ್ರಿ, ಕಾನೂನು, ಸಂಸದೀಯ 

ವ್ಯ ವ್ಹಾರ ಸಚಿವ್ರು) 

- ಶ್ರ ೀ ಎಸ.ರುದ್ರ ೀಗೌಡ 

- ಶ್ರ ೀ ಎನ್.ರವಿಕುಮಾರ್ 

- ಶ್ರ ೀ ಎಸ.ಆರ್.ಪಾಟಿೀಲ(ವಿರೀಧಪ್ಕ್ಷದ್ ನಾಯಕರು) 

 

10. ಶಾಸನ ರಚ್ನೆ  

 ವಿಧೇಯಕಗಳ ಪಯಾಾಲೋಚ್ನೆ ಹಾಗೂ ಅಿಂಗಿೋಕಾರ 

ಅ) ಕರ್ನಾಟಕ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ (ತಿದ್ದು ಪಡಿ) ವಿಧೇಯಕ, 2021 

  

- ಶ್ರ ೀ ಎಸ .ಟಿ. ಸೀಮಶೇಖರ  (ಸಹಕಾರ ಸಚಿವರು) 

- ಶ್ರ ೀ ಎಸ್.ಆರ್್. ಪಾಟಿೀಲ್ (ವಿರೀಧ ಪ್ಕ್ಷದ್ ನಾಯಕರು) 

  - ಶ್ರ ೀ ಜೆ.ಸಿ.ಮಾಧುಸ್ವಾ ಮಿ (ಸಣ್ಣ  ನೀರಾವ್ರಿ, ಕಾನೂನು, ಸಂಸದೀಯ   

                         ವ್ಯ ವ್ಹಾರ ಸಚಿವ್ರು) 

- ಶ್ರ ೀ ಯು.ಬಿ. ವೆಂಕಟೇಶ್ 

- ಶ್ರ ೀ ಮರಿತ್ರಬ್ಾ ೀಗೌಡ (ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕೆಷ ೀತರ ) 

- ಶ್ರ ೀ ಎಸ್.ಎಲ್. ಭೀಜೇಗೌಡ 

- ಶ್ರ ೀ ಎಸ್.ರವಿ 

- ಶ್ರ ೀ ಕೆ.ಸಿ.ಕೆಂಡಯಯ  

(ವಿಧೇಯಕ ಅಿಂಗಿೋಕರಿಸಲಪ ಟಟ ತ್ತ) 



«¥À/23.09.2021/8 

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

 

11. ನಯಮ 330ರ ಮೇರೆಗೆ ಸ್ತವಾಜ್ನಕ ಮಹತ್ವ ದ ಜ್ರೂರು ವಿಷಯದ ಮೇಲ್ಲನ 

ಮಿಂದುವರೆದ ಚ್ರ್ಚಾ 

ಈ) ಉತ್ು ರ ಕರ್ನಾಟಕ  ಭಾಗದ  ಅನೇಕ  ಖ್ಯಸಗಿ  ಸಕಕ ರೆ ಕಾಖ್ಯಾನೆಗಳು ನಷಟ  

ಅನುಭ್ವಿಸುತಿು ದುದ , ಸದರಿ ಸಕಕ ರೆ  ಕಾಖ್ಯಾನೆಗಳಿಗೆ ಆರ್ಥಾಕ ನೆರವು 

ನೋಡಿದಂತ್ಹ ಸಹಕಾರಿ ಬಾಯ ಿಂಕ ಗಳು  ಸಹ ದುಸಿಿ ತಿಗೆ  

ಬಂದಿರುವುದರಿಿಂದ  ಕಬ್ಬಬ   ಬಳೆಗಾರರ ಪರಿಸಿಿ ತಿ  ದುಸು ರವಾಗಿದುದ ,  

ಕಬ್ಬಬ  ಬಳೆಗಾರರ  ಹಾಗೂ  ಸಹಕಾರಿ   ಬಾಯ ಿಂಕ ಗಳನುನ   ಸುಸಿಿ ತಿಗೆ  

ತ್ರುವ  ಸಂಬಂಧವಾಗಿ  ಸೂಕು   ಮಾಗೊೋಾಪ್ರಯಗಳನುನ  

ಕಂಡುಕೊಳುಳ ವ ಕುರಿತ್ತ. 

 - ಶ್ರ ೀ ಎಸ್.ಆರ್್.ಪಾಟಿೀಲ್ (ವಿರೀಧ ಪ್ಕ್ಷದ್ ನಾಯಕರು) 

 - ಡಾ. ವೈ.ಎ. ನಾರಾಯಣ್ಸ್ವಾ ಮಿ 

 - ಶ್ರ ೀ ನರಾಣಿ ಹಣ್ಮಂತ್ ರುದ್ರ ಪ್ಪ  

 - ಶ್ರ ೀ ಆರ್್.ಬಿ.ತ್ರಮಾಮಪೂರ 

 - ಶ್ರ ೀ ಬಸವ್ರಾಜ ಪಾಟಿೀಲ್ ಇಟಗಿ 

  - ಶ್ರ ೀ ಎಸ್.ಟಿ.ಸೀಮಶೇಖ್ರ್(ಸಹಕಾರ ಸಚಿವ್ರು) 

 

ಉ) ಹಸ ರಾರ್ಷಟ ರ ೋಯ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ನೋತಿಯು “ನೆರೆ-ಹರೆಯಲಿ್ಲ  ಸಮಾನ ಶ್ಕ್ಷಣ್ 

ನೋತಿ”ಎಿಂಬ ಸಂವಿಧಾನದ ಆಶಯಗಳಿಗೆ ವಿರುದಿ ವಾಗಿರುವ ಬಗೆೆ .  

  - ಶ್ರ ೀ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪ್ರ ಸ್ವದ್ 

 - ಡಾ: ಸಿ.ಎಸ್.ಅಶ್ಾ ಥನಾರಾಯಣ್(ಉನನ ತ ಶ್ಕ್ಷಣ್, ಐಟಿ & ಬಿಟಿ, ವಿಜ್ಞಾ ನ 

ಮತ್ತು  ತಂತರ ಜ್ಞಾ ನ, ಕೌಶ್ಲಾಯ ಭಿವೃದಿ , ಉದ್ಯ ಮಶ್ೀಲತೆ ಮತ್ತು  

ಜ್ಜೀವ್ನೀಪಾಯ ಸಚಿವ್ರು) 

  - ಶ್ರ ೀ ಮರಿತ್ರಬ್ಾ ೀಗೌಡ(ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕೆಷ ೀತರ ) 

  -  ಶ್ರ ೀ ನಸಿೀರ್್ ಅಹಮ ದ್ 

  -  ಶ್ರ ೀ ಕೆ.ಟಿ.ಶ್ರ ೀಕಂಠೇಗೌಡ 

(ಚ್ರ್ಚಾ ಮಿಂದುವರೆದಿದೆ) 

 

12. ಪರ ಕಟಣೆ  

 

13. ಕಾಯಾದಶ್ಾಯವರ ವರದಿ 

 

14.  ನಯಮ 330ರ ಮೇರೆಗೆ ಹಸ ರಾರ್ಷಟ ರ ೋಯ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ನೋತಿಯು “ನೆರೆ-ಹರೆಯಲಿ್ಲ  

ಸಮಾನ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ನೋತಿ”ಎಿಂಬ ಸಂವಿಧಾನದ ಆಶಯಗಳಿಗೆ ವಿರುದಿ ವಾಗಿರುವ 

ಬಗೆೆ  ಮಿಂದುವರೆದ ಚ್ರ್ಚಾ. 
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- ಡಾ: ಸಿ.ಎಸ್.ಅಶ್ಾ ಥನಾರಾಯಣ್(ಉನನ ತ ಶ್ಕ್ಷಣ್, ಐಟಿ & ಬಿಟಿ, ವಿಜ್ಞಾ ನ 

ಮತ್ತು  ತಂತರ ಜ್ಞಾ ನ, ಕೌಶ್ಲಾಯ ಭಿವೃದಿ , ಉದ್ಯ ಮಶ್ೀಲತೆ ಮತ್ತು  

ಜ್ಜೀವ್ನೀಪಾಯ ಸಚಿವ್ರು) 

- ಶ್ರ ೀ ಬಸವ್ರಾಜ ಬೊಮಾಮಯಿ(ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳು) 

 

15. ವಿತಿು ೋಯ ಕಾಯಾಕಲಾಪ 

 

 “2021-22ನೇ ಸ್ವಲನ ಪೂರಕ ಅೆಂದಾಜುಗಳನನ ಪಿಪ ಸುವುದು” 

 

16. ಶಾಸನ ರಚ್ನೆ 

 

 ವಿಧೇಯಕಗಳ ಪಯಾಾಲೋಚ್ನೆ ಹಾಗೂ ಅಿಂಗಿೋಕಾರ  

 

 ಆ) ಕರ್ನಾಟಕ ಧನ ವಿನಯೋಗ (ಸಂಖೆಯ :3) ವಿಧೇಯಕ, 2021 

  - ಶ್ರ ೀ ಬಸವ್ರಾಜ ಬೊಮಾಮಯಿ(ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳು) 

  - ಶ್ರ ೀ ಕೆ.ಎ. ತ್ರಪ್ಪ ೀಸ್ವಾ ಮಿ 

  - ಶ್ರ ೀ ಪಿ.ಆರ್. ರಮೇಶ 

  - ಶ್ರ ೀ ಕೆ.ಟಿ. ಶ್ರ ೀಕಂಠೇಗೌಡ 

                                             (ವಿಧೇಯಕ ಅಿಂಗಿೋಕರಿಸಲಪ ಟಟ ತ್ತ) 

  

ಇ) ಕರ್ನಾಟಕ ಸರಕು ಮತ್ತು  ಸೇವೆಗಳ ತೆರಿಗೆ (ತಿದುದ ಪಡಿ) ವಿಧೇಯಕ, 2021 

 - ಶ್ರ ೀ ಜೆ.ಸಿ.ಮಾಧುಸ್ವಾ ಮಿ (ಸಣ್ಣ  ನೀರಾವ್ರಿ, ಕಾನೂನು, ಸಂಸದೀಯ    

              ವ್ಯ ವ್ಹಾರ ಸಚಿವ್ರು, ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಯವ್ರ ಪ್ರವಾಗಿ) 

 - ಶ್ರ ೀ ಕೆ.ಎ. ತ್ರಪ್ಪ ೀಸ್ವಾ ಮಿ 

 (ವಿಧೇಯಕ ಅಿಂಗಿೋಕರಿಸಲಪ ಟಟ ತ್ತ) 

 

ಈ) ಕರ್ನಾಟಕ ಪಟಟ ಣ್ ಮತ್ತು  ಗಾರ ಮಾಿಂತ್ರ ಯೋಜ್ನೆ (ತಿದುದ ಪಡಿ) ವಿಧೇಯಕ,2021 

 - ಶ್ರ ೀ ಜೆ.ಸಿ.ಮಾಧುಸ್ವಾ ಮಿ (ಸಣ್ಣ  ನೀರಾವ್ರಿ, ಕಾನೂನು, ಸಂಸದೀಯ    

              ವ್ಯ ವ್ಹಾರ ಸಚಿವ್ರು, ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಯವ್ರ ಪ್ರವಾಗಿ) 

 - ಶ್ರ ೀ ಎನ್.ಅಪಾಪ ಜ್ಜಗೌಡ 

 - ಶ್ರ ೀ ಯು.ಬಿ.ವೆಂಕಟೇಶ್ 

 - ಶ್ರ ೀ ಪಿ.ಆರ್.ರಮೇಶ 

 - ಶ್ರ ೀ ಎಸ್.ಆರ್.ಪಾಟಿೀಲ(ವಿರೀಧ ಪ್ಕ್ಷದ್ ನಾಯಕರು) 

 - ಶ್ರ ೀ ಕೆ.ಸಿ.ಕೆಂಡಯಯ  

 - ಶ್ರ ೀ ಕೆ.ಎ.ತ್ರಪ್ಪ ೀಸ್ವಾ ಮಿ 

 (ವಿಧೇಯಕ ಅಿಂಗಿೋಕರಿಸಲಪ ಟಟ ತ್ತ) 
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ಉ) ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ  ಸಿವಿಲ  ಸೇವೆಗಳ (ತಿದುದ ಪಡಿ) ವಿಧೇಯಕ, 2020 

 - ಶ್ರ ೀ ಜೆ.ಸಿ.ಮಾಧುಸ್ವಾ ಮಿ (ಸಣ್ಣ  ನೀರಾವ್ರಿ, ಕಾನೂನು, ಸಂಸದೀಯ    

              ವ್ಯ ವ್ಹಾರ ಸಚಿವ್ರು, ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಯವ್ರ ಪ್ರವಾಗಿ) 

 - ಶ್ರ ೀ ಎಸ್.ಆರ್್. ಪಾಟಿೀಲ್ (ವಿರೀಧ ಪ್ಕ್ಷದ್ ನಾಯಕರು) 

 

(ವಿಧೇಯಕ ಅಿಂಗಿೋಕರಿಸಲಪ ಟಟ ತ್ತ) 

ಊ) ಕರ್ನಾಟಕ ಪೌರಸಭೆಗಳು ಮತ್ತು  ಕೆಲವು ಇತ್ರ ಕಾನೂನು (2ನೇ ತಿದುದ ಪಡಿ) 

ವಿಧೇಯಕ, 2021 

- ಶ್ರ ೀ ಎನ್. ನಾಗರಾಜು (ಎೆಂಟಿಬಿ) (ಸಣ್ಣ  ಕೈಗ್ರರಿಕೆ ಮತ್ತು  ಸ್ವವ್ಿಜನಕ ವ್ಲಯ 

ಕೈಗ್ರರಿಕೆ ಸಚಿವ್ರು) 

- ಶ್ರ ೀ ಕೆ.ಎ.ತ್ರಪ್ಪ ೀಸ್ವಾ ಮಿ 

- ಶ್ರ ೀ ಜೆ.ಸಿ.ಮಾಧುಸ್ವಾ ಮಿ (ಸಣ್ಣ  ನೀರಾವ್ರಿ, ಕಾನೂನು, ಸಂಸದೀಯ    

              ವ್ಯ ವ್ಹಾರ ಸಚಿವ್ರು) 

(ವಿಧೇಯಕ ಅಿಂಗಿೋಕರಿಸಲಪ ಟಟ ತ್ತ) 

ಋ) ಕರ್ನಾಟಕ ಖ್ಯದಿ ಮತ್ತು  ಗಾರ ಮೀದ್ಯ ೋಗಗಳ (ತಿದುದ ಪಡಿ) ವಿಧೇಯಕ, 2021 

 - ಶ್ರ ೀ ಎನ್. ನಾಗರಾಜು (ಎೆಂಟಿಬಿ) (ಸಣ್ಣ  ಕೈಗ್ರರಿಕೆ ಮತ್ತು  ಸ್ವವ್ಿಜನಕ ವ್ಲಯ 

ಕೈಗ್ರರಿಕೆ ಸಚಿವ್ರು) 

 - ಶ್ರ ೀ ಜೆ.ಸಿ.ಮಾಧುಸ್ವಾ ಮಿ (ಸಣ್ಣ  ನೀರಾವ್ರಿ, ಕಾನೂನು, ಸಂಸದೀಯ    

              ವ್ಯ ವ್ಹಾರ ಸಚಿವ್ರು) 

- ಶ್ರ ೀ ಎಸ್.ಆರ್್. ಪಾಟಿೀಲ್ (ವಿರೀಧ ಪ್ಕ್ಷದ್ ನಾಯಕರು) 

(ವಿಧೇಯಕ ಅಿಂಗಿೋಕರಿಸಲಪ ಟಟ ತ್ತ) 

 

ಎ) ಕರ್ನಾಟಕ ಪೊಲ್ಲೋಸು (ತಿದುದ ಪಡಿ) ವಿಧೇಯಕ, 2021 

 - ಶ್ರ ೀ ಆರಗ ಜ್ಞಾ ನೇೆಂದ್ರ (ಗೃಹ ಸಚಿವ್ರು) 

- ಶ್ರ ೀ ಎಸ್.ಆರ್್. ಪಾಟಿೀಲ್ (ವಿರೀಧ ಪ್ಕ್ಷದ್ ನಾಯಕರು) 

 - ಶ್ರ ೀಮತ್ರ ಭಾರತ್ರ ಶ್ನಟಿಟ     

- ಶ್ರ ೀ ಎೆಂ.ನಾರಾಯಣ್ಸ್ವಾ ಮಿ(ವಿರೀಧ ಪ್ಕ್ಷದ್ ಮುಖ್ಯ  ಸಚೇತಕರು) 

- ಶ್ರ ೀ ಪುಟಟ ಣ್ಣ  

- ಶ್ರ ೀ ನಸಿೀರ್್ ಅಹಮ ದ್ 

- ಶ್ರ ೀ ಜೆ.ಸಿ.ಮಾಧುಸ್ವಾ ಮಿ (ಸಣ್ಣ  ನೀರಾವ್ರಿ, ಕಾನೂನು ಮತ್ತು  ಸಂಸದೀಯ      
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    ವ್ಯ ವ್ಹಾರಗಳ ಸಚಿವ್ರು) 

- ಶ್ರ ೀ ಎನ.ಅಪಾಪ ಜ್ಜಗೌಡ 

-  ಶ್ರ ೀ ಎಸ.ಎಲ.ಭೀಜೇಗೌಡ 

- ಡಾ: ತೇಜಸಿಾ ನಗೌಡ 

- ಶ್ರ ೀ ಕೆ.ಟಿ.ಶ್ರ ೀಕಂಠೇಗೌಡ 

- ಶ್ರ ೀ ಯು.ಬಿ.ವೆಂಕಟೇಶ್ 

- ಶ್ರ ೀ ಲಕ್ಷಮ ಣ್ ಸಂಗಪ್ಪ  ಸವ್ದ 

- ಶ್ರ ೀ ಎನ.ರವಿಕುಮಾರ್್ 

- ಶ್ರ ೀ ಪಿ.ಆರ್.ರಮೇಶ 

- ಶ್ರ ೀ ಹೆಚ್.ಎೆಂ. ರಮೇಶ್ಗೌಡ 

-  ಶ್ರ ೀ ಮಾನೆ ಶ್ರ ೀನವಾಸ್ 

-  ಶ್ರ ೀ ಮರಿತ್ರಬ್ಾ ೀಗೌಡ 

-  ಶ್ರ ೀ ಕೆ.ಸಿ.ಕೆಂಡಯಯ  

(ವಿಧೇಯಕ ಅಿಂಗಿೋಕರಿಸಲಪ ಟಟ ತ್ತ) 

 

17. ಗಾರ ರ್ಮೋಣಾಭಿವೃದಿಿ  ಮತ್ತು  ಪಂಚಾಯತ ರಾಜ  ಇಲಾಖೆಯಲಿ್ಲ  ಕುಡಿಯುವ 

ನೋರು ಮತ್ತು  ನೈಮಾಲಯ  ಕಾಯಾಕರ ಮಕೆಕ  ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹಣ್ವನುನ  ಅವಯ ವಹಾರ 

ಮಾಡಿರುವ ಸಂಬಂಧ ಪರಿಶ್ೋಲರ್ನ ಸರ್ಮತಿಯ ಕಾಲಾವಧಿ ವಿಸು ರಣೆ 

18. ಪರ ಕಟಣೆ 

19. ಶಾಸನ ರಚ್ನೆ  

ವಿಧೇಯಕಗಳ ಪಯಾಾಲೋಚ್ನೆ ಹಾಗೂ ಅಿಂಗಿೋಕಾರ  

ಏ) ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ  ಸಿವಿಲ  ಸೇವೆಗಳು (ಶ್ಕ್ಷಕರ ವಗಾಾವಣೆ ನಯಂತ್ರ ಣ್) 

(ತಿದುದ ಪಡಿ)  ವಿಧೇಯಕ, 2021 

  - ಶ್ರ ೀ ಬಿ.ಸಿ.ನಾಗೇಶ್ (ಪಾರ ಥಮಿಕ ಮತ್ತು  ಪ್ರರ ಢ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಹಾಗೂ ಸಕಾಲ  

                 ಸಚಿವ್ರು) 

- ಶ್ರ ೀ ಕೆ.ಟಿ.ಶ್ರ ೀಕಂಠೇಗೌಡ 

- ಶ್ರ ೀ ಮರಿತ್ರಬ್ಾ ೀಗೌಡ 

- ಶ್ರ ೀ ಎಸ್.ಎಲ್.ಭೀಜೇಗೌಡ 

- ಶ್ರ ೀ ಶ್ಶ್ೀಲ್ ಜ್ಜ.ನಮೀಶ್ 

- ಶ್ರ ೀ ಅರುಣ್ ಶ್ಹಾಪುರ 

- ಶ್ರ ೀ ಜೆ.ಸಿ.ಮಾಧುಸ್ವಾ ಮಿ (ಸಣ್ಣ  ನೀರಾವ್ರಿ ಹಾಗೂ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು  

ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯ ವ್ಹಾರಗಳ ಸಚಿವ್ರು) 

- ಶ್ರ ೀ ಪುಟಟ ಣ್ಣ  

- ಡಾ: ವೈ.ಎ. ನಾರಾಯಣ್ಸ್ವಾ ಮಿ 



«¥À/23.09.2021/12 

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

- ಶ್ರ ೀ ಲಹರ್್ ಸಿೆಂಗ್ ಸಿರೀಯಾ 

- ಡಾ: ತೇಜಸಿಾ ನಗೌಡ 

- ಶ್ರ ೀ ನರಾಣಿ ಹಣ್ಮಂತ ರುದ್ರ ಪ್ಪ  

(ವಿಧೇಯಕ ಅಿಂಗಿೋಕರಿಸಲಪ ಟಟ ತ್ತ) 

 

20. ಹಸ ರಾರ್ಷಟ ರ ೋಯ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ನೋತಿ ಕುರಿತಂತೆ ನಯಮ 330ರ ಮೇರೆಗೆ ಸ್ತವಾಜ್ನಕ 

ಮಹತ್ವ ದ ಜ್ರೂರು ವಿಷಯದ ಮೇಲ್ಲನ ಚ್ರ್ಚಾಗೆ ಸಚಿವರಿಿಂದ ಉತ್ು ರ ಹಾಗೂ 

ಮಿಂದುವರೆದ ಚ್ರ್ಚಾ 

      - ಡಾ: ಸಿ.ಎಸ್.ಅಶ್ಾ ಥನಾರಾಯಣ್(ಉನನ ತ ಶ್ಕ್ಷಣ್, ಐಟಿ & ಬಿಟಿ, ವಿಜ್ಞಾ ನ ಮತ್ತು  

ತಂತರ ಜ್ಞಾ ನ, ಕೌಶ್ಲಾಯ ಭಿವೃದಿ , ಉದ್ಯ ಮಶ್ೀಲತೆ ಮತ್ತು  ಜ್ಜೀವ್ನೀಪಾಯ 

ಸಚಿವ್ರು) 

              - ಶ್ರ ೀ ಬಿ.ಕೆ. ಹರಿಪ್ರ ಸ್ವದ್ 

              -   ಶ್ರ ೀ ಕೀಟ ಶ್ರ ೀನವಾಸ ಪೂಜ್ಞರಿ(ಸಭಾನಾಯಕರು) 

             - ಶ್ರ ೀ ಆರ್್.ಬಿ.ತ್ರಮಾಮಪೂರ 

             - ಶ್ರ ೀ ಮರಿತ್ರಬ್ಾ ೀಗೌಡ 

             -  ಶ್ರ ೀ ಯು.ಬಿ.ವೆಂಕಟೇಶ್ 

             -  ಶ್ರ ೀ ಕೆ.ಟಿ.ಶ್ರ ೀಕಂಠೇಗೌಡ 

                     

 

<><><> 
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(928) 23.09.2021, 10.40, ಟಿಸಿಹೆಚ-ಎಕೆ                             

 

 

 

 

 

 

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು  

 

ಗುರುವಾರ, 23ನೇ ಸ್ತಪೆಟ ಿಂಬರ  2021 

 

ಸದನವು ಬಿಂಗಳೂರಿನ ವಿಧಾನಸೌಧ ದಲಿ್ಲ ರುವ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತಿ್ತನ ಸಭಾಂಗಣದಲಿ್ಲ  

ಪೂವಾಾಹನ  10 ಗಂಟೆ 40 ನಿಮಿಷಕೆ್ಕ  ಸಮಾವೇಶಗಾಂಡಿತು. 

 

ಸಭಪತ್ತ (ಶ್ರ ೀ ಬಸವರಾಜ್ ಶ್ವಲ್ಲಿಂಗಪಪ  ಹರಟಟ ) ಯವರು 

ಪೀಠದಲಿ್ಲ  ಉಪಸಿ್ಥ ತರಾದರು 
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01. ಪರ ಕಟಣೆ 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಧಯ ಕ್ಷರವ್ರಿೆಂದ್ ಈ ಮುೆಂದನ ಸಂದೇಶ್ 

ಬಂದರುತು ದ್. 

ಕನಾಿಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆಯ ಕಾಯಿವಿಧಾನ ಹಾಗೂ ನಡವ್ಳಿಕೆಯ ನಯಮಗಳ 

104ನೇ ನಯಮದ್ ಮೇರೆಗೆ ವಿಧಾನಸಭೆಯು ದನಾೆಂಕ 22.09.2021 ರಂದು ಈ ಕೆಳಕಂಡ 

ವಿಧೇಯಕಗಳನುನ  ಅೆಂಗಿೀಕರಿಸಿರುತು ದ್ೆಂದು ಹಾಗೂ ಸದ್ರಿ ವಿಧೇಯಕಗಳಿಗೆ ವಿಧಾನ 

ಪ್ರಿಷತ್ರು ನ ಸಹಮತ್ರ ನೀಡಬೇಕೆೆಂದು ಕೀರಿತ್ತು ರೆ. 

01.ಕನಾಿಟಕ ಖಾದ ಮತ್ತು  ಗ್ರರ ಮೀದ್ಯ ೀಗಗಳ (ತ್ರದುು ಪ್ಡಿ) ವಿಧೇಯಕ, 2021 

02. ಕನಾಿಟಕ ಪ್ರರಸಭೆಗಳು ಮತ್ತು  ಕೆಲವು ಇತರ ಕಾನೂನು (ಎರಡನೇ  

     ತ್ರದುು ಪ್ಡಿ) ವಿಧೇಯಕ, 2021 

03. ಕನಾಿಟಕ ರಾಜಯ  ಸಿವಿಲ ಸೇವಗಳು (ಶ್ಕ್ಷಕರ ವ್ಗ್ರಿವ್ಣೆ ನಯಂತರ ಣ್)  

     (ತ್ರದುು ಪ್ಡಿ) ವಿದೇಯಕ, 2021 

 

     ಈ ವಿಧೇಯಕಗಳಿಗೆ ಸದ್ನದ್ ಒಪಿಪ ಗೆ ಇದ್ ಎೆಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸಿದ್ು ೀನೆ. 
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02. ಪರ ಶ್ನ ೋತ್ು ರಗಳು: 

ಅ) ಚುಕೆಕ  ಗುರುತಿನ ಪರ ಶ್ನನ ಗಳಿಗೆ ಮೌಖಿಕವಾಗಿ ನೋಡಲಾದ ಉತ್ು ರಗಳು.  

 

ಪರ ಶ್ನನ  ಸಂಖೆಯ .1436 

(ಉತ್ು ರ ಲಗತಿು ಸಿದೆ) 

ಶ್ರ ೋ ಎಸ .ಎಲ.ಭೋಜೇಗೌಡ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ಮಾನಯ  ಸಚಿವ್ರು 

ಉತು ರ ಒದ್ಗಿಸಿದಾು ರೆ. ಆದ್ರೆ ಮಾನಯ  ಮಾಧುಸ್ವಾ ಮಿಯವ್ರಿಗೆ ಎಲಾಾ  ವಿಚಾರಗಳು ಗತ್ರು ದ್ 

ಮನೆನ ದವ್ಸ ನಮಮ  ಹಿರಿಯ ಸದ್ಸಯ ರುಗಳೆಲಾಾ  ಕೆರೆಗಳ ಕುರಿತ್ತ ಮಾತನಾಡತಕೆೆಂಥ 

ಸಂದ್ರ್ಿದ್ಲಾ  ನಮಮ  ಕೈಯಲಾ  ಇದುವ್ರೆಗೂ ಒೆಂದು ಕರೆಯನುನ  ಕಟ್ಟಟ ವುದ್ಕೆೆ  ಆಗಲಲಾ , 

ಆದ್ರೆ ಕಟಿಟ ರತಕೆೆಂಥ ಕೆರೆಯಲಾ  ಹೂಳು ಎತ್ತು ವ್ ಕೆಲಸವ್ನುನ  ಪಾರ ಮಾಣಿಕವಾಗಿ 

ಮಾಡಿಲಾ ವೆಂದು ನಾವಲಾ ರೂ ಒಪಿಪ ಕಳಳ ಬೇಕಾಗುತು ದ್.  ಸಕಾಿರ ಹಣ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್. 

ಅದ್ರಲಾ  ಎರಡು ಮಾತ್ರಲಾ . ಹಣ್ವ್ನುನ  ಚೆನಾನ ಗಿಯೇ ಕಟಿಟ ದಾು ರೆ. ಆದ್ರೆ ಆಗಿರತಕೆೆಂಥ 

result ಬಹಳ ನೀವು ತಂದದ್. ಮಾನಯ  ಸಚಿವ್ರು ಒಮ್ಮಮ  ನೀಡಬೇಕು. ನಾನು ಈಗಲೂ 

ಅದ್ರ photograph ನುನ  ತರಿಸಿದ್ು ೀನೆ. ಅದ್ಕೆೆ  ಸಕಾಿರ ಕೀಟಯ ೆಂತರ ರೂಪಾಯಿಗಳು 

ಖ್ಚುಿ ಮಾಡಿದ್. ಇತ್ರು ೀಚೆಗೆ ಮಳೆ ಹಾನಯಿೆಂದ್ ದುರಸಿು  ಮಾಡಲು ರೂ.7 ಕೀಟಿಗಳನುನ  

ಕಟಿಟ ದಾು ರೆ.  ಆ ರೂ.7 ಕೀಟಿಗಳನುನ  ನೀರಿನಲಾ  ಹಾಕ್ ಹೀಮ ಮಾಡಿದಂತ್ತಗಿದ್. 

ಯಥಾಸಿಿತ್ರ ಇದ್, ಬೇರೆ ಏನೂ ಸುಧಾರಣೆ ಆಗಿಲಾ . ಕೆರೆ ಬಂಡ್ ಕಾಮಗ್ರರಿಯನುನ  ಅವ್ರು  

ಯಾವ್ ಕೆಲಸಗ್ರರಿಗೆ ಕಡುತ್ತು ರೀ ನಮಗೆ ಗತ್ರು ಲಾ . ಅವ್ರ ಇೆಂಜ್ಜನಯರ್್ಗಳು ಏನು 

ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತು ರೀ ಗತ್ರು ಲಾ . ನಮಗೆ ಫಂಡ್ ಬರುತು ದ್. ಪಾಪ್, ಮಾನಯ  ಸಚಿವ್ರು 

ಹಣ್ವ್ನುನ  ಒೆಂದುಗೂಡಿಸಿ ಕೆರೆಗಳು ಅಭಿವೃದಿಯಾಗಲ, ರೈತರಿಗೆ ಒಳೆಳ ಯದಾಗಿಲ ಎೆಂದು 

ಕಡುತ್ತು ರೆ. ಅಲಾ  ನನನ ನೂನ  ಸೇರಿಕೆಂಡು ರಾಜಕಾರಣ್ ಮಾಡುವುದ್ಕೆ ೀಸೆ ರ ಕೆರೆಯ 

ಹೂಳೆತ್ತು ವುದ್ಕೆೆ  ಕಾಯಿಕತಿರು ಮತ್ತು  ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆಲಾಾ  ಕಟ್ಟಟ ಕೆಂಡು ಕೆಲಸ 

ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ, ಅದು ನಜವಾಗಿಯೂ ಒಳೆಳ ಯ ಕಾಮಗ್ರರಿ ಆಗುತು ದ್ಯೇ ಎೆಂದು ಮಾನಯ  

ಸಚಿವ್ರೇ ಒಬಾ  ರೈತರಾಗಿ ಯೀಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ದ್ಯಮಾಡಿ ನಾನು ಹೇಳುವುದೇನೆೆಂದ್ರೆ, 

ಅವ್ರಿಗೆ ಕಟಿಟ ರತಕೆೆಂಥ ಹಣ್ ಸದಾ ನಯೀಗ ಆಗಿದ್ಯೇ ಎನುನ ವುದ್ನುನ  ಮಾನಯ  ಸಚಿವ್ರು 

ಅವ್ರ ಇಲಾಖೆಯ ಇೆಂಜ್ಜನಯರ್್ಗಳು ಹಾಗೂ ಅಧಿಕಾರಿ ವ್ಗಿದ್ವ್ರನುನ  ಕರೆದು 

ಮಾತನಾಡಬೇಕು. ಅದ್ರ ಬಗೆೆ  ಅವ್ರಿಗೆ ತೃಪಿು ಯಾದ್ರೆ, ನನಗೂ ಕೂಡ ತೃಪಿು ಯಾದಂತೆ.  
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ಶ್ರ ೋ ಜೆ.ಸಿ.ಮಾಧುಸ್ತವ ರ್ಮ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ನಾನೇ ಆ ಸ್ವಪ ಟ್ಗೆ 

ಹೀಗುತೆು ೀನೆ.  ನಾನು ಮಾನಯ  ಸದ್ಸಯ ರಾದ್ ಭೀಜೇಗೌಡರವ್ರನೂನ  ಜೊತೆಗೆ 

ಕರೆದುಕೆಂಡು ಹೀಗಿ inspect ಮಾಡಿ ಅೆಂತಹ ಅವ್ಯ ವ್ಹಾರಗಳು ಹಾಗೂ 

ಅಸಮಪ್ಿಕವಾದ್ ಕೆಲಸಗಳು ಆಗಿದ್ು ರೆ, ಅವ್ರ ವಿರುದಿ್  ಶ್ಸುು  ಕರ ಮ ಕೈಗಳುಳ ತೆು ೀನೆ.  

 

ಶ್ರ ೋ ಎಸ .ಎಲ.ಭೋಜೇಗೌಡ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ಆಗಬಹುದು. 

ಧನಯ ವಾದ್ಗಳು. 
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ಪರ ಶ್ನನ  ಸಂಖೆಯ .1421 

(ಉತ್ು ರ ಲಗತಿು ಸಿದೆ) 

ಶ್ರ ೋ ಆರ .ಪರ ಸನನ ಕುಮಾರ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ಮಾನಯ  ಸಚಿವ್ರು 

ಉತು ರವ್ನುನ  ಒದ್ಗಿಸಿದಾು ರೆ.  ಕೀವಿಡ್-19 ಸಂಕಷಟ ದ್ಲಾ  ಕಟಟ ಡ ಕಾಮಿಿಕರು ಮತ್ತು  

ಅಸಂಘಟಿತ ಕಾಮಿಿಕರಿಗೆ ಸಕಾಿರದೆಂದ್ ಯಾವ್ ರಿೀತ್ರ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದಾು ರೆ; ಅವ್ರಿಗೆ 

ಫುಡ್ ಕ್ಟ್ ಕಟಿಟ ದಾು ರೆಯೇ ಎನುನ ವುದ್ರ ಬಗೆೆ  ನಾನು ಪ್ರ ಶ್ನನ  ಕೇಳಿದ್ು ನು. ಅದ್ಕೆೆ  ಉತು ರ 

ಕಟಿಟ ದಾು ರೆ. ದನಾೆಂಕ 31.08.2021ರ ಅೆಂತಯ ಕೆೆ  ಮಂಡಳಿಯಲಾ  ಸೆಸ್ ರೂಪ್ದ್ಲಾ  

ರೂ.7709.06 ಕೀಟಿ ಮತು ವ್ನುನ  ಸಂಗರ ಹಿಸಿದಾು ರೆ.  ಅದ್ರಲಾ  ರೂ.2,608.00 ಕೀಟಿ 

ಮತು ವ್ನುನ  ಖ್ಚುಿ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ ಎೆಂದು ಹೇಳಿದಾು ರೆ. ಈ ರೂ.2,608.00 ಕೀಟಿಗಳು 

ಖ್ಚುಿ ಮಾಡಿರುವುದ್ರಲಾ  ಈ ಪೂತ್ರಿ ಹಣ್ ಕಾಮಿಿಕರಿಗೆ ಹೀಗಿದ್ಯೀ ಅಥವಾ 

ಬೇರೆಯದ್ು ಕೆೆ  ಏನಾದ್ರೂ ಖ್ಚುಿ ಮಾಡಿದಾು ರೆಯೇ? ಏಕೆೆಂದ್ರೆ ಮಾನಯ  ಸಚಿವ್ರು ಕಳೆದ್ 

ವ್ಷಿ ಮದ್ಲು ಕಟಟ ೆಂಥ ಪಾಯ ಕೆಜ್ನಲಾ  ರೂ.5,000/-ಗಳ ನೆರವ್ನುನ  ಕಟಿಟ ದಾು ರೆ.  ಈ 

ಬ್ಬರಿ ರೂ.2,000/-ಗಳ ನೆರವ್ನುನ  ಕಟಿಟ ದಾು ರೆ. ಫುಡ್ ಕ್ಟ್ನುನ  ಕೂಡ ಕಟಿಟ ದಾು ರೆ.  

ರೂ.2,608.00 ಕೀಟಿಗಳನುನ  ಇದ್ಕೆೆ  ಮಾತರ  ಖ್ಚುಿ ಮಾಡಿದಂತೆ ಕಾಣುವುದಲಾ . ಆದ್ು ರಿೆಂದ್ 

ಅದ್ರ ವಿವ್ರವ್ನುನ  ಕಡಬೇಕೆೆಂದು ಮಾನಯ  ಸಚಿವ್ರನುನ  ತಮಮ  ಮೂಲಕ ಕೇಳುತ್ರು ದ್ು ೀನೆ. 

 

ಶ್ರ ೋ ಅರಬೈಲ  ಶ್ವರಾಮ ಹೆಬಾಬ ರ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ಇಡಿೀ ದೇಶ್ದ್ಲ್ಾ ೀ 

ಕೀವಿಡ್-19 ಬಂದಂಥ ಸಂದ್ರ್ಿದ್ಲಾ  ಅತಯ ೆಂತ ಹೆಚುು  ಪ್ರಿಹಾರ ಕಟಟ ೆಂಥ 

ರಾಜಯ ವೆಂದ್ರೆ ಅದು ಕನಾಿಟಕ. ಮದ್ಲನೇ ಅವ್ಧಿಯಲಾ  ರೂ.5,000/-ಗಳ ನೆರವ್ನುನ  

ಕಟಿಟ ದ್ು ೀವ. ಎರಡನೇ ಬ್ಬರಿಗೆ ಕೀವಿಡ್-19 ಬಂದಂಥ ಸಂದ್ರ್ಿದ್ಲಾ  ರೂ.3,000/-ಗಳ 

ನೆರವ್ನುನ  ಕಟಿಟ ದ್ು ವ. ಮದ್ಲನೆಯ ಬ್ಬರಿಗೆ ರೂ. 997 ಕೀಟಿಗಳನುನ  ಕಟಿಟ ದ್ು ೀವ. 

ಎರಡನೇ ಬ್ಬರಿಗೆ ರೂ. 754 ಕೀಟಿಗಳನುನ  ಕಟಿಟ ದ್ು ೀವ. ಮತೆು  ರೂ.24 ಲಕ್ಷಗಳ ಫುಡ್ 

ಕ್ಟ್ಗಳನುನ  ಕಟಿಟ ದ್ು ೀವ. ಒಟ್ಟಟ ರೆಯಾಗಿ ಈ ಎಲಾಾ  ಹಣ್ ಇದ್ೆಂದು ಉದ್ು ೀಶ್ಕೆೆ  

ಖ್ಚಾಿಗಿಲಾ . ದ್ಡಡ  ಪ್ರ ಮಾಣ್ದ್ಲಾ  ಹಣ್ ಖ್ಚಾಿಗಿದ್.  ನಾವು Direct Benefit Scheme 

ನಲಾ  ರೂ.18 ಕೀಟಿಗಳನುನ  ಕಟಿಟ ದ್ು ೀವ. ಅದು ಅವ್ರ ಖಾತೆಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಹಣ್ ಜಮಾ 

ಆಗಿರುತು ದ್. ಆ ಕಾರಣ್ಕೆಾ ಗಿ ಅತಯ ೆಂತ ಹೆಚುು  ಹಣ್ವ್ನುನ  ಕಟಿಟ ದ್ು ೀವ.  ಈ ವಿಚಾರದ್ಲಾ  

ಮದ್ಲನೆಯ ಸಿ್ವನದ್ಲಾ  ನಮಮ  ರಾಜಯ ವಿದ್ು ರೆ, ಎರಡನೇ ಸಿ್ವನದ್ಲಾ  ಉತು ರ ಪ್ರ ದೇಶ್ ಇದ್.  

ನಮಗಿೆಂತಲೂ ಹೆಚುು  ಕೀವಿಡ್-19 ಇದ್ು ೆಂಥ ಉತು ರ ಪ್ರ ದೇಶ್ದ್ಲಾ  ಮದ್ಲನೇ ಬ್ಬರಿಗೆ 
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ರೂ.1,000/-ಗಳ ನೆರವ್ನುನ  ಕಟಟ ರು. ಎರಡನೇ ಬ್ಬರಿಗೆ ರೂ.2,000/-ಗಳ ನೆರವ್ನುನ  

ಕಟಟ ರು. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಮದ್ಲನೇ ಬ್ಬರಿಗೆ ರೂ.5,000/-ಗಳ ನೆರವ್ನುನ  ಕಟಿಟ ದ್ು ೀವ. 

ಎರಡನೇ ಬ್ಬರಿಗೆ ರೂ.3,000/-ಗಳ ನೆರವ್ನುನ  ಕಟಿಟ ದ್ು ೀವ.  ಹಾಗ್ರಗಿ ದೇಶ್ದ್ಲ್ಾ ೀ ಅತಯ ೆಂತ 

ಹೆಚುು  benefit scheme ನುನ  ಕಟಿಟ ರುವುದು, ಅವ್ರ ಖಾತೆಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಹಣ್ವ್ನುನ  ಜಮಾ 

ಮಾಡಿರುವುದು ನಮಮ  ಕನಾಿಟಕ.  

 

ಶ್ರ ೋ ಆರ .ಪರ ಸನನ ಕುಮಾರ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ರಾಜಯ ದ್ಲಾ  ಏನು 

ನೀೆಂದಾಯಿತ ಕಾಮಿಿಕರಿದಾು ರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಮತೆು  ಪ್ರ ತ್ರ ವ್ಷಿ ನೀೆಂದಾಯಿಸಬೇಕ್ದ್.  

ಪ್ರ ತ್ರ ವ್ಷಿ ನೀೆಂದಾಯಿಸುವ್ ಬಗೆೆ  ಕಾಮಿಿಕರಿಗೆ ಮಾಹಿತ್ರಗಳನುನ  ಕಟ್ಟಟ , ಅವ್ರಿಗೆ 

ಸರಿಯಾದ್ ರಿೀತ್ರಯಲಾ  ಪ್ರ ತ್ರ ವ್ಷಿ ರಿನೀವ್ಲ್ ಮಾಡುವುದ್ಕೆೆ  ಹೇಳಬೇಕು. ಏಕೆೆಂದ್ರೆ 

ಬಹಳಷ್ಟಟ  ಜನ  ಕಾಮಿಿಕರಿಗೆ ರಿನೀವ್ಲ್ ಆಗದೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಫುಡ್ ಕ್ಟ್ ಮತ್ತು  ಹಣ್ 

ಬಂದಲಾ . ಆದ್ು ರಿೆಂದ್ ದ್ಯಮಾಡಿ ಮಾನಯ  ಸಚಿವ್ರು ಅದ್ಕೆೆ  ಹೆಚಿು ನ ಒತು ನುನ  

ಕಡಬೇಕೆೆಂದು ನಾನು ತಮಮ  ಮೂಲಕ ಸಕಾಿರಕೆೆ  ಒತ್ತು ಯಿಸುತೆು ೀನೆ. 

 

ಶ್ರ ೋ ಅರಬೈಲ  ಶ್ವರಾಮ ಹೆಬಾಬ ರ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ನಾನು ನಮಮ  

ಇಲಾಖೆಯಿೆಂದ್ ಕಳೆದ್ ಒೆಂದು ತ್ರೆಂಗಳ ಹಿೆಂದ್ ಅೆಂದ್ರೆ, ಆಗಸಟ ್ 16 ನೇ ತ್ತರಿೀಖಿನಂದು 

ಘೀಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ು ೀನೆ.  ನಾವು ಕಾಮಿಿಕ ಅದಾಲತ್ ಎೆಂದು ಮಾಡಿದಿ್ ೀವ.  ಯಾರೆಲಾಾ  

ಕಾಮಿಿಕರು ರಿನೀವ್ಲ್ ಮಾಡಿಕೆಂಡಿಲಾ , ಕೆಲವು ತೆಂದ್ರೆಗಳಾಗಿ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಹಣ್ 

ಬರತಕೆೆಂಥದುು  ನೆಂತ್ತ ಹೀಗಿತ್ತು . ಕೇವ್ಲ ಇದ್ೆಂದು ಕಾರಣ್ಕೆೆ  ಅಲಾ . ಅನೇಕ ಜನ 

ಮದುವ ಮಾಡಿಕೆಂಡವ್ರಿಗೆ ಹಣ್ ಬಂದರಲಲಾ . ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ವಿದಾಯ ರ್ಥಿ ವೇತನ 

ಬಂದರಲಲಾ .  ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ಒಟ್ಟಟ  3,54,000 ಪ್ರ ಕರಣ್ಗಳು ನಮಮ  

ಇಲಾಖೆಯಲಾ  ಪ್ೆಂಡಿೆಂಗ್ ಇತ್ತು . ನಾವು ಒೆಂದು ತ್ರೆಂಗಳು ಕಾಮಿಿಕ ಅದಾಲತ್ ಮಾಡಿ 

2,49,000 ಪ್ರ ಕರಣ್ಗಳನುನ  ಇತಯ ಥಿಗಳಿಸಿ, ರೂ. 92 ಕೀಟಿಗಳನುನ  ನನೆನ ಯವ್ರೆಗೆ ಅವ್ರ 

ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡಿದಿ್ ೀವ. ಇನೂನ  ಸುಮಾರು 40,000 ಪ್ರ ಕರಣ್ಗಳು ಬ್ಬಕ್ ಇದ್. ಅವ್ರಿಗೂ 

ಕೂಡ ನಾವು 10 ದವ್ಸಗಳ ಅವ್ಧಿ ಕಟಿಟ ದ್ು ೀವ. ಆ 40,000 ಪ್ರ ಕರಣ್ಗಳು ಕೂಡ 

ಇತಯ ಥಿಗಳುಳ ತು ದ್. ಐದಾರು ಸ್ವವಿರ ಪ್ರ ಕರಣ್ಗಳು ಮಾತರ  ಕೀಟ್ ನಲಾ ದ್.  ಅದು ಬಿಟಟ ರೆ 

ಒೆಂದು ತ್ರೆಂಗಳಿನಲಾ  2,48,000 ಪ್ರ ಕರಣ್ಗಳನುನ  ಆ ಕಾಮಿಿಕ ಅದಾಲತ್ನಲಾ  ಮುಗಿಸಿ, ರೂ. 

91 ಕೀಟಿಗಳಷ್ಟಟ  ಹಣ್ವ್ನುನ  ಅವ್ರ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡಿದಿ್ ೀವ.  ಮಾನಯ  ಸದ್ಸಯ ರು 



«¥À/23.09.2021/19 

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

ನಮಗೆ ಸಲಹೆ ಕಟಿಟ ದಾು ರೆ, ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ರಿನೀವ್ಲ್ ಮಾಡಲು ತೆಂದ್ರೆಯಾಗಿದ್ ಎೆಂದು 

ಹೇಳುತ್ರು ದಾು ರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ರಿನೀವ್ಲ್ ಅಗದದ್ು ರೂ ಕೂಡ ಹಣ್ವ್ನುನ  ಕಡತಕೆೆಂಥ ಕೆಲಸ 

ಮಾಡಿದಿ್ ೀವ. ಒೆಂದು ಬ್ಬರಿಗೆ ಎಲಾ ವ್ನೂನ  ಮುಗಿಸಿದ್ು ೀವ.  ಇನುನ  ಮುೆಂದ್ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಾ ೀ 

ಮಾಡತಕೆೆಂಥ ಪ್ದ್ು ತ್ರಯನುನ  ಜ್ಞರಿಗೆ ತಂದದ್ು ೀವ. ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಾ ೀ ಮಕೆಳ ವಿದಾಯ ಭಾಯ ಸಕೆೆ  

ಅಜ್ಜಿಯನುನ  ಸಲಾ ಸತಕೆೆಂಥ ಪ್ದಿ್ ತ್ರಯನುನ  ಸಹ ಜ್ಞರಿಗೆ ತಂದದ್ು ೀವ.  ಪ್ರ ತ್ರಯೆಂದ್ಕೊ  

ಆನ್ಲೈನ್ ವ್ಯ ವ್ಸಿೆಯನುನ  ತಂದದ್ು ೀವ. ಅದ್ನುನ  ಎಲಾ ರು ಬಳಸಿಕಳಳ ಬೇಕೆೆಂದು ನಾನು 

ವಿನಂತ್ರ ಮಾಡುತೆು ೀನೆ.  

 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮುೆಂದನ ಕೆಲವು ಪ್ರ ಶ್ನನ ಗಳಿಗೆ ಸನಾಮ ನಯ  ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಯವ್ರು 

ಉತು ರಿಸಬೇಕಾಗಿರುವುದ್ರಿೆಂದ್ ಅವ್ರು ಈ ಸದ್ನಕೆೆ  ಬರುತ್ತು ರೆ.  ಹಾಗ್ರಗಿ, ಅವ್ರು 

ಉತು ರಿಸಬೇಕಾದ್ ಪ್ರ ಶ್ನನ ಗಳನುನ  ನಂತರ ತೆಗೆದುಕಳಳ ಲಾಗುತು ದ್. ಆದ್ು ರಿೆಂದ್ ಮಾನಯ  

ಸದ್ಸಯ ರು ತಮಮ  ಪ್ರ ಶ್ನನ ಗಳನುನ  ಅವ್ರು ಬಂದ್ ನಂತರ ಕೇಳಬಹುದಾಗಿದ್.  
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ಪರ ಶ್ನನ  ಸಂಖೆಯ .1350 

(ಉತ್ು ರ ಲಗತಿು ಸಿದೆ) 

ಶ್ರ ೋ ಎಿಂ.ಪಿ.ಸುನೋಲ  ಸುಬರ ಮಣಿ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ಮಾನಯ  ಸಚಿವ್ರು 

ಉತು ರವ್ನುನ  ಒದ್ಗಿಸಿದಾು ರೆ. ಕಡಗು ಜ್ಜಲ್ಾ ಯಲಾ  ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೀವಿಡ್-19 

ಬಂದಂಥ ಸಂದ್ರ್ಿದ್ಲಾ  ತ್ತೆಂಬ್ಬ ಒಳೆಳ ಯ ಕೆಲಸಗಳನುನ  ಮಾಡಿದಾು ರೆ.  ಆದ್ರೆ ನಾಗರಿಕ 

ಸಮಾಜವ್ನುನ  ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸವ್ನುನ  ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರು ಮಾಡುತ್ತು ರೆ. ಅವ್ರೇ 

ಅವ್ರ ಖ್ಜ್ಞನೆಯಲಾ ಟಿಟ ದ್ು  ದುಡಡ ನುನ  ದ್ರೀಡೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯ 

ಗೌರವ್ಕೆೆ  ಕಳಂಕ ಬರುತು ದ್. ಅದ್ಕೆಾ ಗಿ ಈಗ್ರಗಲೇ ಅವ್ರನುನ  ಅಮಾನತ್ರು ನಲಾ ಟಿಟ ದಾು ರೆ. 

ಅವ್ರನುನ  ವ್ಜ್ಞ ಮಾಡಬೇಕೆೆಂದು ನಾನು ಮಾನಯ  ಗೃಹ ಸಚಿವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಿಕಳುಳ ತೆು ೀನೆ. ಇದ್ರ 

ಜೊತೆಗೆ ಅಷ್ಟ ೆಂದು ದ್ಡಡ  ಮತು ವ್ನುನ  ಅವ್ರ ಹತ್ರು ರ ಏಕೆ ಇಟ್ಟಟ ಕಳುಳ ತ್ತು ರೆ 

ಎನುನ ವುದು ನನನ  ಪ್ರ ಶ್ನನ . ಏಕೆೆಂದ್ರೆ ಪ್ತ್ರರ ಕೆಯಲಾ  ವ್ರದಯಾಗಿರುವುದು ಸುಮಾರು 

ರೂ.16,96,000/-. ಆದ್ರೆ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಿಕೆ ಕಟಿಟ ರುವುದು ರೂ.8,40,000/-ಲಕ್ಷಗಳು 

ಎೆಂದು. ಒಬಾ ರು ಅಧಿಕಾರಿ ವಿಜಯವಾಣಿ ದನ ಪ್ತ್ರರ ಕೆಯಲಾ  ಇೆಂತಹ 

ದುರುಪ್ಯೀಗವಾಗಿಲಾ ವೆಂದು ಹೇಳಿಯನುನ  ಕಟಿಟ ದಾು ರೆ. ಅದು ಸರಿಯಾದ್ ಕರ ಮ ಅಲಾ . 

ಏಕೆೆಂದ್ರೆ, ಕಳಳ ತನವಾಗಿದ್. ಸಿಕೆ್ಬಿದು ದಾು ರೆ. ಅಮಾನತ್ತು ಗೆಂಡಿದಾು ರೆ. ಮತೆು  ಈ ವಿಚಾರ 

ಪ್ತ್ರರ ಕೆಗೆ ತಲುಪಿಲಾ  ಎನನ ತಕೆೆಂಥ ಮಾತನುನ  ಹೇಳಿದಾು ರೆ.  

 

(ಮಿಂದು...) 

 

(929)23.9.2021/10.50/ಎಿಂ.ಎಿಂ-ಆರ .ಎನ  

(ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರ ಉಪ್ಸಿಿ ತ್ರ) 

ಶ್ರ ೋ ಎಿಂ.ಪಿ. ಸುನಲ  ಸುಬರ ಮಣಿ [ಮಿಂದು]:-  

ಏಕೆೆಂದ್ರೆ, ಕಡಗಿನಲಾ  ಆಮಿಿಯವ್ರಿಗೆ ಒಳೆಳ ಯ ಗೌರವ್ ಕಡುತ್ತು ರೆ.  ನಾಗರಿಕ 

ಸಮಾಜವ್ನುನ  ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವ್ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಒಳೆಳ ಯ ಬ್ಲ್ಯನುನ  ಕಡುತ್ತು ರೆ.  ಇವ್ತ್ತು  

ಪೊಲೀಸರನುನ  ಕಳಳ ರಂತೆ ನೀಡುವ್ ಪ್ರಿಸಿಿ ತ್ರ ಬಂದದ್.  ಈಗ ಹಸದಾಗಿ ಗೃಹಸಚಿವ್ರು 

ನೇಮಕವಾಗಿದಾು ರೆ, ಅವ್ರು ಶ್ಸಿು ನ ಸಿಪಾಯಿಯೂ ಆಗಿದಾು ರೆ.  ಅವ್ರು ಒಳೆಳ ಯ ಕರ ಮವ್ನುನ  

ತೆಗೆದುಕಳಳ ಬೇಕು, ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಗೆ ಒಳೆಳ ಯ ಹೆಸರು ಬರುವ್ ಹಾಗೆ ಕೆಲಸ 

ಮಾಡಬೇಕೆೆಂದು ತಮಮ  ಮೂಲಕ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕಳುಳ ತೆು ೀನೆ. 
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 ಶ್ರ ೋ ಅರಗ ಜಾಾ ನೇಿಂದರ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ಮಾನಯ  ಸದ್ಸಯ ರು 

ಹೇಳಿರುವಂತಹ ವಿಷಯವ್ನುನ  ಗಮನದ್ಲಾ ಟ್ಟಟ ಕೆಂಡಿದ್ು ೀವ.  ಅವ್ರ ಮೇಲ್ Department 

Enquiry  ಆಗಿದ್.  ಅಮಾನತ್ರು ನಲಾ  ಇಟಿಟ ದ್ು ೀವ.  Department Enquiry ನಲಾ  ಸ್ವಬಿೀತ್ತದ್ 

ನಂತರ ಏನು ಕಾನೂನನ ಕರ ಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕೀ ಅದ್ನುನ  ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ 

ಜರುಗಿಸುತೆು ೀವ ಮತ್ತು  ಕಟ್ಟಟ ನಟಿಟ ನ ಕರ ಮ ಕೈಗಳಳ ಬೇಕೆೆಂದು ಈಗ್ರಗಲೇ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ 

ಸೂಚಿಸಿದ್ು ೀನೆ.  
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ಚುಕೆಕ  ಪರ ಶ್ನನ  ಸಂಖೆಯ : 1302 

(ಉತ್ು ರವನುನ  ಲಗತಿು ಸಿದೆ) 

 ಶ್ರ ೋ ಎಿಂ. ರ್ನರಾಯಣ್ಸ್ತವ ರ್ಮ (ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಮಖಯ  ಸಚೇತ್ಕರು)             

(ಶ್ರ ೋ ಪರ ಕಾಶ  ಕೆ. ರಾಥೋಡ  ಪರವಾಗಿ):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ಪ್ರ ಶ್ನನ  ಏನೆೆಂದ್ರೆ, 

ಕಟಟ ಡ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ನಮಾಿಣ್ ಕಾಮಿಿಕರ ಕಲಾಯ ಣ್ಕೆಾ ಗಿ ಮಿೀಸಲಟಿಟ ರುವ್ ಕಾಮಿಿಕ 

ಕಲಾಯ ಣ್ ನಧಿಯ ಹಣ್ವ್ನುನ  ಲಸಿಕೆ ಕಾಯಿಕರ ಮಕೆೆ  ಉಪ್ಯೀಗಿಸಲಾಗಿದ್ಯೇ 

ಎನುನ ವುದ್ಕೆೆ  ಮಾನಯ  ಸಚಿವ್ರು  ಕನಾಿಟಕ ಕಟಟ ಡ ಮತ್ತು  ಇತರೆ ನಮಾಿಣ್ ಕಾಮಿಿಕರ 

ಕಲಾಯ ಣ್ ಮಂಡಳಿಯ ವ್ತ್ರಯಿೆಂದ್ ಕಟಟ ಡ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ನಮಾಿಣ್ ಕಾಮಿಿಕರ 

ಕಲಾಯ ಣ್ಕೆಾ ಗಿ ಮಿೀಸಲಟಿಟ ರುವ್ ಕಾಮಿಿಕ ಕಲಾಯ ಣ್ ನಧಿಯಿೆಂದ್ ಯಾವುದೇ ಹಣ್ವ್ನುನ  

ಕಾಮಿಿಕರಿಗೆ ಲಸಿಕೆ ನೀಡಲು ಉಪ್ಯೀಗಿಸಿಕೆಂಡಿರುವುದಲಾ  ಎೆಂದು ಉತು ರವ್ನುನ  

ಕಟಿಟ ದಾು ರೆ.  ಆದ್ರೆ ದನಾೆಂಕ:    05-9-2021ರ ʼಪ್ರ ಜ್ಞವಾಣಿʼ ಪ್ತ್ರರ ಕೆಯಲಾ  ಮಾನಯ  

ಸಚಿವ್ರೇ ಹೇಳಿಕೆ ಕಟಿಟ ದಾು ರೆ.್ ್ “ಖಾಸಗಿ ಆಸಪ ತೆರ ಗಳ ಮೂಲಕ ಕಾಮಿಿಕರಿಗೆ ಲಸಿಕೆ 

ಕಡಿಸಲು ವಿನಯೀಗಿಸುತ್ರು ರುವುದು ಸಣ್ಣ  ಮತು ”್ ಎೆಂದು ಕಾಮಿಿಕ ಸಚಿವ್ರಾದ್ 

ಶ್ವ್ರಾಮ್ ಹೆಬ್ಬಾ ರ್್ರವ್ರು ಸಪ ಷಟ ಪ್ಡಿಸಿದಾು ರೆ.  ಸಕಾಿರಿ ಕೀಟ್ಟದ್ಲಾ  1.5 ಲಕ್ಷ 

ಕಾಮಿಿಕರಷ್ಮಟ ೀ ಲಸಿಕೆ ಪ್ಡೆದದಾು ರೆ.  ಸಕಾಿರಿ ಕೀಟ್ಟದ್ಲಾ  ಎಲಾ ರಿಗೂ ಲಸಿಕೆ ನೀಡುವುದು 

ತಡವಾಗಬಹುದು.  ಕಾಮಿಿಕರಿಗೆ ಲಸಿಕೆ ಕಡಿಸಲು ಕಾಮಿಿಕ ಇಲಾಖೆ 

ಮುೆಂದಾಗಬೇಕೆೆಂದು ಕೇೆಂದ್ರ  ಮತ್ತು  ರಾಜಯ  ಸಕಾಿರಗಳು ಹೇಳಿವ ಎೆಂದು, ಸಕಾಿರಿ 

ಕೀಟಕೆೆ  ಹೆಚಿು ನ ಲಸಿಕೆ ಲರ್ಯ ವಾದ್ರೆ ಖಾಸಗಿ ಆಸಪ ತೆರ ಗಳಿಗೆ ಲಸಿಕೆ ಕಡಬೇಕೆೆಂದು 

ಇಲಾಖೆಯಿೆಂದ್ ಏನು ಹೇಳಿದ್ು ೀವ ಆಮೇಲ್ ಕಡಿಮ್ಮ ಮಾಡುತೆು ೀವ ಎೆಂಬ ಹೇಳಿಕೆಯನುನ  

ತ್ತವೇ ಪ್ತ್ರರ ಕೆಗಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದು ೀರಿ.  ಪ್ತ್ರರ ಕೆಯವ್ರು  ಕಟಟ ಡ ಮತ್ತು  ಇತರೆ 

ನಮಾಿಣ್ ಕಾಮಿಿಕರ ಕಲಾಯ ಣ್ಕೆೆ  ಮಿೀಸಲಟಿಟ ರುವ್ ಕಾಮಿಿಕ ಕಲಾಯ ಣ್ ನಧಿ ಮೇಲ್ ಸದಾ 

ಕಣಿಣ ಟಿಟ ರುವ್ ಕಾಮಿಿಕ ಇಲಾಖೆ ಕೀವಿಡ್-19 ಲಸಿಕೆ ಕಡಿಸುವ್ ನೆಪ್ದ್ಲಾ  700 

ಕೀಟಿಯಷ್ಟಟ  ಮತು ದ್ ಹಣ್ವ್ನುನ  ಕರಗಿಸಲು ಮುೆಂದಾಗಿದ್.  ಇಲಾ  ಮಾನಯ  ಸಚಿವ್ರೇ 

ಹೇಳಿಕೆಂಡು ಹೀಗುತ್ತು ರೆ.   ಶ್ರ ೀ ಅಕರ ೆಂ ಪಾಷ, ಮುಖ್ಯ  ಕಾಯಿನವ್ಿಹಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, 

ಕಟಟ ಡ ಮತ್ತು  ಇತರ ನಮಾಿಣ್ ಕಾಮಿಿಕರ ಕಲಾಯ ಣ್ ಮಂಡಳಿ ಇವ್ರು ಹೇಳುತ್ತು ರೆ, 

ʼಖಾಸಗಿ ಆಸಪ ತೆರ ಗಳ ಮೂಲಕ ಕಾಮಿಿಕರಿಗೆ ಲಸಿಕೆ ಕಡಿಸಲು ಮುಖ್ಯ  

ಕಾಯಿದ್ಶ್ಿಯವ್ರಿೆಂದ್ ನದೇಿಶ್ನ ಬಂದತ್ತು ʼ, ಈಗ ಸಕಾಿರದೆಂದ್ಲೇ ಉಚಿತವಾಗಿ 

ಕಡುವುದಾಗಿ ತ್ರಳಿಸಿದಾು ರೆ ಎೆಂದು ಹೇಳಿದಾು ರೆ.  ಖಾಸಗಿ ಆಸಪ ತೆರ  ಮತ್ತು  ನಸಿಿೆಂಗ್ ಹೀಮ್ 
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ಅಧಯ ಕ್ಷರು ಶ್ರ ೀ ಹೆಚ.ಎೆಂ. ಪ್ರ ಸನನ  ರವ್ರು ಕೂಡ ಹೇಳಿಕೆ ಮಾಡಿದಾು ರೆ, ಕಾಮಿಿಕರಿಗೆ ಲಸಿಕೆ 

ನೀಡಲು ಖಾಸಗಿ ಆಸಪ ತೆರ ಗಳಿಗೆ ಕಾಯಾಿದೇಶ್ ನೀಡಿದ್.  ಈಗ ಬೇರೆ ಮಾಹಿತ್ರ ಸಿಗುತ್ರು ದ್. 

ಇಲಾಖೆ ಯಾವ್ ರಿೀತ್ರ ಮುೆಂದುವ್ರೆಯುತು ದ್ೆಂದು ಕಾಯುತ್ರು ದ್ು ೀವ ಎೆಂದು ಹೇಳುತ್ತು ರೆ.  

ಮಾನಯ  ಸಚಿವ್ರೇ ಸೆಟ ೀಟ್ಮ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾು ರೆ,್ ʼಸಕಾಿರದೆಂದ್ ಲಸಿಕೆ ಕಡುವುದು 

ತಡವಾಗುತ್ರು ದ್, ಇಷ್ಟ ೆಂದು ಜನರಿಗೆ ಕಡುವುದ್ಕೆಾಗುವುದಲಾ , ಸುಮಾರು 15 ಲಕ್ಷ ಜನರು 

ಕಾಮಿಿಕರಿದಾು ರೆ ಇದುವ್ರೆಗೂ ಕೇವ್ಲ 1.5 ಲಕ್ಷ ಜನರಿಗೆ ಮಾತರ  ಲಸಿಕೆ ಕಡುವುದ್ಕೆಾ ಗಿದ್, 

ಅದ್ಕೆ ೀಸೆ ರ ಸಾ ಲಪ  ಹಣ್ವ್ನುನ  ಉಪ್ಯೀಗಿಸಿ ಕಾಮಿಿಕರಿಗೆ ಖಾಸಗಿ ಆಸಪ ತೆರ ಗಳಲಾ  ಲಸಿಕೆ 

ಕಡುವ್ ವ್ಯ ವ್ಸಿೆ  ಮಾಡಿದ್ು ೀವ ಎೆಂದು ಹೇಳಿಕೆ ಮಾಡಿದಾು ರೆ.  ದ್ಯಮಾಡಿ ಇದ್ಕೆೆ  ಉತು ರ 

ಕಡಬೇಕೆೆಂದು ಕೀರುತೆು ೀನೆ. 

 ಶ್ರ ೋ ಅರಬೈಲ  ಶ್ವರಾಮ ಹೆಬಾಬ ರ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ನಾನು ಮಾನಯ  

ಸದ್ಸಯ ರು ಏನು ಪ್ರ ಶ್ನನ  ಕೇಳಿದಾು ರೆ, ಪ್ರ ಜ್ಞವಾಣಿ ಪ್ತ್ರರ ಕೆಯಲಾ  ನನನ  ಹೇಳಿಕೆ ಪ್ರ ಕಟವಾಗಿದುು  

ಸತಯ .  ನಾನು ಹೇಳಿಕೆ ಕಟಿಟ ರುವುದೂ ಸತಯ .  ಆದ್ರೆ ಕಳೆದ್ ಅನೇಕ ದವ್ಸಗಳಿೆಂದ್ 

vaccination ಅಭಿಯಾನ ಏನು ದೇಶ್ದ್ಲಾ  ಆರಂರ್ವಾಯಿತ್ತ 27 ಲಕ್ಷ ಕಾಮಿಿಕರ ಪೈಕ್ 

ಕೇವ್ಲ 01 ಲಕ್ಷದ್ 70 ಸ್ವವಿರ ಜನರಿಗೆ ಮಾತರ  ಲಸಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು .  ಹಾಗ್ರಗಿ ರಾಜಯ ದ್ ಮುಖ್ಯ  

ಕಾಯಿದ್ಶ್ಿಗಳು ಬಹಳ ಕಡಿಮ್ಮ ಪ್ರ ಮಾಣ್ದ್ಲಾ  ಲಸಿಕೆ ಇರುವಂತಹ ಹಿನೆನ ಲ್ಯಲಾ  

ಕಾಮಿಿಕ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಹೀಗಿ ಅವ್ರನುನ  ಭೇಟಿಯಾದಾಗ ಇೆಂತಹ ಕಠಿಣ್ ಕಾಲದ್ಲಾ  

ಕಾಮಿಿಕ ಸಂಘಟನೆ ಅದ್ನುನ  ಕಾಮಿಿಕ ಇಲಾಖೆ ಉಪ್ಯೀಗಿಸಿಕಳಳ ಬೇಕು, ಯಾವ್ 

ಕಾರಣ್ಕೊ  ಕೂಡ ಕಾಮಿಿಕರಿಗೆ ತೆಂದ್ರೆಯಾಗದಂತೆ ಲಸಿಕೆಯನುನ  ಕಡಿಸಬೇಕೆೆಂದು 

ಲಖಿತವಾಗಿ ಬಂತ್ತ.  ಅದ್ಕೆೆ  ಬ್ಲ್ಯನುನ  ನಾವು ನಗದ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರ ಶ್ನನ ಯೇ ಇರಲಲಾ .  

ಕಾರಣ್ ಕೇೆಂದ್ರ  ಸಕಾಿರ ಇಡಿೀ ದೇಶ್ದ್ಲಾ  ʼಕೀವಿಶ್ೀಲಡ ್̓ಗೆ ರೂ. 600/-, ರೂ. 30/- 

ಜ್ಜ.ಎಸ.ಟಿ., ರೂ. 150/- ಸೇವಾ ಶುಲೆ .್ ್ ʼಕೀವಾಯ ಕಿ್ನ್̓ಗೆ ರೂ. 1200/- ಮತ್ತು  ಜ್ಜ.ಎಸ.ಟಿ 

ಇದು ಕೇೆಂದ್ರ  ಸಕಾಿರ ನಗದ ಮಾಡಿದುು .  ಆ ಕಾರಣ್ಕೆಾ ಗಿ ಖಾಸಗಿ ಆಸಪ ತೆರ  ಪ್ರ ತ್ರನಧಿಗಳನುನ  

ಕರೆದು ಮಾತನಾಡಿರುವುದು ಸತಯ .  ಅಷ್ಟ ತ್ರು ಗ್ರಗಲೇ ಮಾನಯ  ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಯವ್ರು ಈ 

ವಿಚಾರದ್ಲಾ  ವಿಷಯ ಗತ್ತು ದಾಗ ನನನ ನುನ  ಕರೆಸಿ ಕೇೆಂದ್ರ  ಸಕಾಿರದ್ ಜೊತೆ ಮಾತ್ತಕತೆ 

ನಡೆದದ್, ಬಹಳ ದ್ಡಡ  ಪ್ರ ಮಾಣ್ದ್ಲಾ  vaccine ಬರುತ್ರು ದ್,  ಹಾಗ್ರಗಿ ಯಾರೂ ಹಣ್ವ್ನುನ  

ಕಟ್ಟಟ  ಖ್ರಿೀದ ಮಾಡುವ್ ಅವ್ಶ್ಯ ಕತೆ ಕಾಣುತ್ರು ಲಾ ವೆಂದು ಸೂಚನೆ ಕಟಟ ರು.  ಆಮೇಲ್ 

ನಾವೇನು ಆದೇಶ್ ಕಟಿಟ ದ್ು ವು, ಸುಮಾರು 15 ರಿೆಂದ್ 26 ಕೀಟಿ ಆದೇಶ್ ಕಟಿಟ ದ್ು ವು, ಆ 

ಆದೇಶ್ವ್ನುನ  ಹಿೆಂಪ್ಡೆದುಕೆಂಡಿದ್ು ೀವ. ನಮಮ  ಇಲಾಖೆಯಿೆಂದ್ ಒೆಂದು 
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ರೂಪಾಯಿಯನೂನ  ಕೂಡ vaccination ಗೆ ಖ್ಚುಿ ಮಾಡಿಲಾ .  ಯಾವುದೇ ಲಸಿಕೆ ಕೂಡ 

ತೆಗೆದುಕೆಂಡಿಲಾ . ಮನೆನ  ದವ್ಸ ಒೆಂದೇ ದನಕೆೆ  ನಮಮ  ಇಲಾಖೆ 2,76,000 vaccination 

ಅನುನ  ಸಕಾಿರದ್ ಮಟಟ ದ್ಲಾ  ಪ್ಡೆದದಾು ರೆ.  ನಮಮ  ಮೂಲಭೂತ ಉದ್ು ೀಶ್ವೇನೆೆಂದ್ರೆ, 

ತೆಂದ್ರೆಯಾದಂತಹ ಕಾಲದ್ಲಾ  vaccine ಅನುನ  ಕಡದೇ ಹೀದ್ರೆ, ಕಟಟ ರೆ ಈ ರಿೀತ್ರ 

ಮಾತನಾಡುತ್ತು ರೆ.  ಒೆಂದು ವೇಳೆ ಏನಾದ್ರೂ ತೆಂದ್ರೆಯಾದ್ರೆ ಹಣ್ವಿತ್ತು  ಆದ್ರೂ 

ಏತಕೆೆ  ಲಸಿಕೆ ಕಟಿಟ ಲಾ  ಎನುನ ವ್ ಮಾತನುನ  ಹೇಳುತ್ತು ರೆ.  ಏನೇ ಇರಲ ಕಾಮಿಿಕ ಇಲಾಖೆ 

ಒೆಂದು ನಯಾ ಪೈಸೆಯನೂನ  vaccination ಗೆ ಬಳಸಿಲಾ ,  ಸಕಾಿರದೆಂದ್ಲೇ ಲಸಿಕೆ ಕಡುವ್ 

ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ು ೀವ. 

 ಶ್ರ ೋ ಎಿಂ. ರ್ನರಾಯಣ್ಸ್ತವ ರ್ಮ:-  ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ಮಾನಯ  ಸಚಿವ್ರು 

ಹೇಳಿದಾು ರೆ, ನಾವು 700 ಕೀಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಎೆಂದು ಬಂದರುವುದು ಸುಳುಳ , ಸಾ ಲಪ  

ಹಣ್ವ್ನುನ  ಮಾತರ  ಖ್ಚುಿ ಮಾಡಿದ್ು ೀವೆಂದು ಸಚಿವ್ರೇ ಹೇಳಿದಾು ರೆ.  ಈಗ ಅವ್ರು ಒೆಂದು 

ರೂಪಾಯಿಯನೂನ  ಕೂಡ ಇದ್ರಿೆಂದ್ ತೆಗೆದುಕೆಂಡಿಲಾ  ಎೆಂದು ಹೇಳುತ್ರು ದಾು ರೆ ಹಾಗ್ರದ್ರೆ 

ಸಂತೀಷ ಅದ್ನುನ  ಸ್ವಾ ಗತ ಮಾಡುತೆು ೀನೆ.  

 ಶ್ರ ೋ ಅರಬೈಲ  ಶ್ವರಾಮ ಹೆಬಾಬ ರ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ನಾನು 

ಹೇಳಿದ್ು ೀನೆ, ಒೆಂದು ರೂಪಾಯಿಯನೂನ  ಕೂಡ ಖ್ಚುಿ ಮಾಡಿಲಾ  ಎನುನ ವುದು ಸತಯ .  

ಇವ್ತ್ರು ನವ್ರೆಗೂ ಐದು ರೂಪಾಯಿಯನೂನ  ನಾವು ಲಸಿಕೆಗೆ ಖ್ಚುಿ ಮಾಡಿಲಾ , 

ಪಾರದ್ಶ್ಿಕವಾಗಿಯೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ು ೀವ.  ಕಾಮಿಿಕ ಹಿತ್ತಸಕ್ು ಯನುನ  

ಗಮನದ್ಲಾ ಟ್ಟಟ ಕೆಂಡು ಹಣ್ವ್ನುನ  ಸದ್ಾ ಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕೆೆಂದು ಈ ಕೆಲಸಕೆೆ  ಕೈ ಹಾಕ್ಲಾ .  

ಹಾಕುವಂತಹ ಅವ್ಶ್ಯ ಕತೆ ಈಗಿಲಾ .  ಕಾರಣ್ ಬಹಳ ದ್ಡಡ  ಪ್ರ ಮಾಣ್ದ್ಲಾ  ಲಸಿಕೆ ಬರುತ್ರು ದ್, 

ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಯವ್ರು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಆ ಹಣ್ವ್ನುನ  ಬಳಕೆ ಮಾಡುವುದು ಬೇಡ, ಖ್ಚುಿ 

ಮಾಡಲು ನಾವು ಬೇಕಾದ್ಷ್ಟಟ  ಹಣ್ವ್ನುನ  ಕಡುತ್ರು ದ್ು ೀವ, ಬೇಕಷ್ಟಟ  ಲಸಿಕೆಗಳು ಬರುತ್ರು ದ್ 

ಎೆಂದು ಸೂಚನೆ ಕಟಿಟ ದಾು ರೆ, ಆ ಕಾರಣ್ಕೆಾ ಗ ಹಣ್ವ್ನುನ  ಬಳಕೆ ಮಾಡುವ್ ಪ್ರ ಶ್ನನ ಯೇ 

ಉದ್ಭ ವಿಸುವುದಲಾ . 

ಶ್ರ ೋ ಎಿಂ. ರ್ನರಾಯಣ್ಸ್ತವ ರ್ಮ:-  ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ಮಾನಯ  ಸಚಿವ್ರು 

ಸಕಾಿರದ್ ವ್ತ್ರಯಿೆಂದ್ ಬೇಕಾದ್ಷ್ಟಟ  ಲಸಿಕೆ ಬರುತ್ರು ದ್ ಎೆಂದ್ರು.  ಆದ್ರೆ ಇವ್ತ್ತು  ಕೂಡ 

ಜನರಿಗೆ ಲಸಿಕೆ ಸಿಗುತ್ರು ಲಾ .  

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ನಾರಾಯಣ್ಸ್ವಾ ಮಿಯವ್ರೇ, ಸ್ವಕು.  
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ಪರ ಶ್ನನ  ಸಂಖೆಯ : 1309 

(ಉತ್ು ರವನುನ  ಲಗತಿು ಸಿದೆ) 

ಶ್ರ ೋ ಅಡಗೂರ  ಹೆಚ್. ವಿಶವ ರ್ನಥ್:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ಮಾನಯ  ಸಚಿವ್ರು 

ಉತು ರ ಒದ್ಗಿಸಿದಾು ರೆ.  ರಾಜಯ ದ್ ಯಾವ್ ಗೃಹ ಇಲಾಖೆ ನಾಡಿನ, ಸಕಾಿರದ್, ಸಮಾಜದ್ 

ಆಸಿು ಪಾಸಿು ಗಳನುನ , ಮಾನ ಮಯಾಿದ್ಗಳನುನ  ಕಾಪಾಡಬೇಕಾದ್ ಇಲಾಖೆ ತನನ  

ಇಲಾಖೆಯಲಾಯೇ ಸಕಾಿರದ್ ಹಣ್ವ್ನುನ  ದುರುಪ್ಯೀಗ ಮತ್ತು  ಲೂಟಿ 

ಮಾಡುವಂತಹದುು  ಎಷಟ ರಮಟಿಟ ಗೆ ಇದ್ನುನ  ಒಪಿಪ ಕಳಳ ಬಹುದು ಎೆಂದು ಕೇಳುತೆು ೀನೆ.  

ಮಾನಯ  ಗೃಹ ಮಂತ್ರರ ಗಳು ಬಹಳ ಒಳೆಳ ಯವ್ರು.  ಹಿೆಂದ್ ಇದ್ು ವ್ರೂ ಒಳೆಳ ಯವ್ರೇ,  

ಯಾವುದೇ ಗೃಹ ಮಂತ್ರರ ಗಳು ಕೂಡ ಇಲಾಖೆಯಲಾ  ಕೆರ ೈಮಿ್ ಬಗೆೆ , ಅತ್ತಯ ಚಾರದ್ ಬಗೆೆ , 

ಟ್ಟರ ಫಿಕ್ ಬಗೆೆ  ಎಲಾ ವ್ನೂನ  ನೀಡುತ್ರು ರುತ್ತು ರೆ. ತನನ ದೇ ಇಲಾಖೆಯಲಾ  ನಡೆಯುವಂತಹ 

ದುರುಪ್ಯೀಗವಾಗಲೀ ಅಥವಾ ಆೆಂತರಿಕ ಲ್ಕೆ  ಪ್ರಿಶೀಧಕರು ಕಟಟ ೆಂತಹ 

ವ್ರದಯನುನ  ಯಾರೂ ಓದುವುದಲಾ .   ಕೀಟಯ ೆಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಲೂಟಿಯಾಗಿದ್.  

ಮೈಸೂರಿನಲಾ  ಒಬನ ನನುನ  ಹೆಲ್ಮ ಟ್ ಹಾಕ್ಲಾ ವೆಂದು ಓಡಿಸಿಕೆಂಡು ಹೀದ್ರು ಆತ ಸತ್ತು  

ಹೀಗಿಬಿಟಟ .  ನಾವು ಕೂಡ ಪೊಲೀಸರ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿ ಆಯಿತ್ತ, ಬ್ಬಯಿಗೆ ಬಂದಂತೆ 

ಬೈದದಾು ಯಿತ್ತ.  ಆ ಹಣ್ವಲಾ ? ಪೊಲೀಸರು ದಂಡ ವ್ಸೂಲ ಹಣ್ವ್ನುನ  ಕಟ್ಟಟ ತ್ರು ಲಾ . 

ಮೈಸೂರಿನಲಾ  ಒೆಂದು ಪೊಲೀಸ್ ರ್ವ್ನ ಎೆಂದು ಇದ್.  ಅದ್ರ ಅಧಯ ಕ್ಷರು ಯಾರೆೆಂದ್ರೆ, 

ಹಿೆಂದ್ ಇದ್ು ೆಂತಹ ಐ.ಜ್ಜ., ಕೆೆಂಪ್ಯಯ ನವ್ರು.  ವ್ಷಿಕೆೆ  ಎರಡು ಕೀಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೂ 

ಮಿೀರಿ ಹಣ್ ಸಂಗರ ಹವಾಗುತು ದ್.  ಇಲಾ ಯತನಕ ಯಾವ್ ಹಣ್ವ್ನೂನ  ಯಾರೂ ಕಟಿಟ ಲಾ .  

(ಮುೆಂದು) 

 

 (930) 23-09-2021/ 11-00/ ಕೆಹೆಚ-ಆರ್್ಎನ್    

(ಸಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಿ ತಿ) 

ಶ್ರ ೋ ಅಡಗೂರು ಹೆಚ್.ವಿಶವ ರ್ನಥ್  (ಮಿಂದು):-  

ಒೆಂದ್ಲಾ , I can give you many examples of looting by the department.  ಇದ್ನುನ  

ಯಾರು ಕೇಳುವ್ವ್ರು ಇದಾು ರೆ? ಏಕೆೆಂದ್ರೆ, ಮಾನಯ  ಗೃಹ ಸಚಿವ್ರು ಎೆಂದ್ರೆ 
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ದೇವ್ರಂತಹವ್ರು ಎೆಂದು ತೃಪಿು ಪ್ಟ್ಟಟ ಕೆಂಡು ನಾವು ಹೀಗಿಬಿಡುತೆು ೀವ. ಮಾನಯ  

ಸಚಿವ್ರಾದ್ ಅರಗ ಜ್ಞಾ ನೇೆಂದ್ರ ರವ್ರು ಹಸಬರು ಮತ್ತು ಒಳೆಳ ಯವ್ರು. ಹಾಗ್ರಗಿ ನಾನು 

ತಮಮ ಲಾ  ವಿನಂತ್ರ ಮಾಡಿಕಳುಳ ವುದೇನೆೆಂದ್ರೆ, ಇದ್ರ ಬಗೆೆ  ರಿವ್ಯಯ  ಮಾಡಿ. ಬಹುಶಃ 

ಆೆಂತರಿಕ ಲ್ಕೆ  ಪ್ರಿಶೀಧನೆಯ ರಿವ್ಯಯ  ಅನುನ  ಯಾವ್ ಗೃಹ ಸಚಿವ್ರು ಕೂಡ 

ಇಲಾ ಯವ್ರೆಗೂ ಮಾಡಿಲಾ . ಕೇವ್ಲ Law & Order review ಮಾಡುತ್ತು ರೆ ಅಷ್ಮಟ ೀ. ಇದು 

ಸಕಾಿರದ್ ದುಡುಡ . It್ is್ the್ Tax್ Payersʼ್ money,್ how್ it್ is್ looting್ from್ the್ own್

department. Can we tolerate it? No.   ಆದ್ು ರಿೆಂದ್, ನಾನು ಮಾನಯ  ಸಚಿವ್ರಲಾ  ವಿನಂತ್ರ 

ಮಾಡುತ್ರು ದ್ು ೀನೆ. ಕೆ.ಎಸ.ಆರ್.ಪಿ., ಬ್ೆಂಗಳೂರು ಘಟಕದ್ಲಾ  ನಡೆಸುತ್ರು ರುವ್ ಕಾಯ ೆಂಟಿನ್ಗಳಲಾ  

ತಕ್ಷಣ್ಕೆೆ  ಒೆಂದು ಶೌಚಾಲಯವ್ನುನ  ಕಟ್ಟಟ ವುದ್ಕೆೆ  ಎಷ್ಟಟ ಗುತು ದ್? ಒೆಂದ್ೆಂದು 

ಶೌಚಾಲಯಕೆೆ  25 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಹಾಗೆ ಅಲಾ  10 ಶೌಚಾಲಯಗಳನುನ  ಕಟಿಟ ದಾು ರೆ. 

ಇದು ಯಾರ ದುಡುಡ . ಇದೇ ರಿೀತ್ರ ಆಗಿ ಹೀದ್ರೆ ಹೇಗೆ? ನಾವು ಎಲಾಾ  ಇಲಾಖೆಯಲಾಯೂ 

ಲೂಟಿಯಾಗುತು ದ್ ಎೆಂದ್ರೆ, ಈ ಇಲಾಖೆಯಲಾಯೂ ಲೂಟಿಯಾಗುತು ದ್ ಎೆಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ? 

ʼಬೇಲಯೇ ಹಲವ್ನುನ  ಮೇಯು ೆಂಗೆ ಆಯು ʼ ಎೆಂಬ ಗ್ರದ್ಯಂತೆ ಆಯಿತ್ತ. ಆದ್ು ರಿೆಂದ್, 

ದ್ಯಮಾಡಿ ಮಾನಯ  ಗೃಹ ಸಚಿವ್ರಾದ್ ಅರಗ ಜ್ಞಾ ನೇೆಂದ್ರ ರವ್ರಲಾ  ವಿನಂತ್ರ 

ಮಾಡುವುದೇನೆೆಂದ್ರೆ, ತ್ತವು ಒೆಂದು ದವ್ಸ ಬಿಡುವು ಮಾಡಿಕೆಂಡು, ಆೆಂತರಿಕ ಲ್ಕೆ  

ಪ್ರಿಶೀಧನೆಯಲಾ  ಆಗಿರುವಂತಹ ಸಮಸೆಯ ಗಳ ಬಗೆೆ  ಪ್ರಿಶ್ೀಲಸಬೇಕು. ಮಾನಯ  ಸಚಿವ್ರು 

ಸಹ ಈಗ್ರಗಲೇ ಅದ್ರ ಬಗೆೆ  ಹೇಳಿರುವುದ್ರಿೆಂದ್, ಅದ್ರ ಪ್ರ ಕಾರ ಅವ್ರು ಕರ ಮ 

ತೆಗೆದುಕಳಳ ಬೇಕೆೆಂದು ವಿನಂತ್ರ ಮಾಡುತೆು ೀನೆ. 

 ಶ್ರ ೋ ಆರಗ ಜಾಾ ನೇಿಂದರ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ಮಾನಯ  ಹಿರಿಯ ಸದ್ಸಯ ರಾದ್ 

ಅಡಗೂರು ಹೆಚ.ವಿಶ್ಾ ನಾಥ್ರವ್ರು ತ್ತೆಂಬ್ಬ ಒಳೆಳ ಯ ಪ್ರ ಶ್ನನ  ಕೇಳಿದಾು ರೆ. ಅವ್ರು ಪ್ರ ಶ್ನನ  

ಕೇಳಿದಾು ರೆ ಎನುನ ವುದ್ಕೆ್ೆಂತ ನನನ  ಕಣ್ಣ ನುನ  ಒೆಂದು ರಿೀತ್ರಯಲಾ  ತೆರೆಸಿದಾು ರೆ ಎೆಂದು ನಾನು 

ಅಭಿಮಾನದೆಂದ್ ಹೇಳುತೆು ೀನೆ. ಮಾನಯ  ಸದ್ಸಯ ರು ಹೇಳಿದ್ ಹಾಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೆರ ೈಮ್ಗಳ 

ಬಗೆೆಯೇ ರಿವ್ಯಯ  ಮಾಡುತ್ರು ರುತೆು ೀವ. ಆೆಂತರಿಕ ಲ್ಕೆಾಚಾರದ್ ಬಗೆೆ  ಹೆಚುು  ಯೀಚನೆ 

ಮಾಡುವುದೇ ಇಲಾ . ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಮಾನಯ  ಸದ್ಸಯ ರು ಹೇಳಿದ್ ಹಾಗೆ ಇದ್ರಲಾ  

27,55,650/- ರೂಪಾಯಿಗಳು ದುರುಪ್ಯೀಗವಾಗಿದ್ ಎನುನ ವುದ್ನುನ  ಈಗ್ರಗಲೇ ಆೆಂತರಿಕ 

ಲ್ಕೆ  ಪ್ರಿಶೀಧನೆಯಲಾ  ತೀರಿಸಿಕಟಿಟ ದಾು ರೆ. ನಾನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ು ೀನೆ. 

ಇವ್ರನುನ  pending enquiry, suspend ಮಾಡಬೇಕು. ಇವ್ರ ಮೇಲ್ ಕ್ರ ಮಿನಲ್ ಕೇಸ್ 

ಹಾಕಬೇಕು. ಇದ್ನುನ  ಬಿಡುವ್ ಪ್ರ ಶ್ನನ ಯೇ ಇಲಾ . ಮಾನಯ  ಸದ್ಸಯ ರು ಒೆಂದು ಮಾತ್ತ ಹೇಳಿದ್ರು. 
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ಯಾರಾದ್ರೂ ಕೆರ ೈಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಳೆದುಕೆಂಡು ಬಂದು ಶ್ಕೆಷ  ಕಡಿಸಬೇಕಾದ್ ನಾನೇ, 

ಇಲಾ  ಕೆರ ೈಮ್ ಮಾಡಿಕಳುಳ ತ್ತು  ಕುಳಿತ್ತಕೆಂಡರೆ, ಇಲಾ  ಲೂಟಿ ಹಡೆಯುತ್ತು  

ಕುಳಿತ್ತಕೆಂಡರೆ ಅಥಿವೇ ಇಲಾ . ಇಲಾಖೆಯನುನ  ಸರಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರ ಯತನ  

ಪಾರ ಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಮಾಡುತೆು ೀನೆ ಎನುನ ವ್ ವಿಚಾರವ್ನುನ  ಮಾನಯ  ಸದ್ಸಯ ರಿಗೆ ತ್ರಳಿಸುತ್ರು ದ್ು ೀನೆ.  
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ಪರ ಶ್ನನ  ಸಂಖೆಯ : 1352 

(ಉತ್ು ರವನುನ  ಲಗತಿು ಸಲಾಗಿದೆ) 

ಶ್ರ ೋ ಅ.ದೇವೇಗೌಡ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ನವೃತು  

ಲಪಿಕ ವ್ಗಿದ್ ಸಿಬಾ ೆಂದಯವ್ರಿಗೆ “ಆರೀಗಯ  ಭಾಗಯ  ಯೀಜನೆ”ಯ ಸೌಲರ್ಯ ವ್ನುನ  

ನೀಡಬೇಕೆೆಂದು ಸಕಾಿರ ದನಾೆಂಕ:20-09-2021 ರಂದು ಹರಡಿಸಿರುವ್ ಆದೇಶ್ವ್ನುನ  

ಕಳುಹಿಸಿದಾು ರೆ. ಮಾನಯ  ಸಚಿವ್ರು ಇಷ್ಟಟ  ಬೇಗನೆ ಕರ ಮ ಕೈಗೆಂಡಿರುವುದ್ರಿೆಂದ್ ನಾನು 

ಅವ್ರಿಗೆ ಹೃತ್ಫೂ ವ್ಿಕ ಅಭಿನಂದ್ನೆಯನುನ  ಸಲಾ ಸುತೆು ೀನೆ. ಅದೇ ರಿೀತ್ರ “ಸಕಾಿರಿ ಆರೀಗಯ  

ಸಂಜ್ಜೀವಿನ ಯೀಜನೆ”್ ಅಡಿ ನಗದು ರಹಿತ ಚಿಕ್ತಿೆ  ನೀಡುವ್ ಬಗೆೆ  ನವೃತು  ನೌಕರರಿಗೂ 

“ಸಕಾಿರಿ ಆರೀಗಯ  ಸಂಜ್ಜೀವಿನ ಯೀಜನೆ”್ ಸೌಲರ್ಯ  ಒದ್ಗಿಸಲು ಸಕಾಿರ ಕರ ಮ 

ಕೈಗಳುಳ ವುದೇ ಎೆಂದು ನಾನು ಮಾನಯ  ಸಚಿವ್ರಲಾ  ಪ್ರ ಶ್ನನ ಯನುನ  ಕೇಳಿದ್ು . ಅದ್ಕೆೆ  ಸನಾಮ ನಯ  

ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಯವ್ರು ರಾಜಯ ದ್ ನವೃತು  ಸಕಾಿರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ನಗದು ರಹಿತ ನೈತ್ರಕ ಚಿಕ್ತಿ್ತ  

ಸೌಲರ್ಯ ವ್ನುನ  ಒದ್ಗಿಸುವ್ ಕುರಿತ್ತದ್ ಪ್ರ ಸ್ವು ವ್ನೆಯನುನ  ಸಕಾಿರ ಪ್ರಿಶ್ೀಲಸುತು ದ್ ಎೆಂದು 

ಹೇಳಿದಾು ರೆ. ಮಾನಯ  ಗೃಹ ಸಚಿವ್ರಿಗೆ ಮತ್ತು  ಮಾನಯ  ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಯವ್ರಿಗೆ ನಾನು ನವೃತು  

ನೌಕರರ ಪ್ರವಾಗಿ ಅಭಿನಂದ್ನೆಯನುನ  ಸಲಾ ಸುತೆು ೀನೆ. 

ಶ್ರ ೋ ಆರಗ ಜಾಾ ನೇಿಂದರ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ಇದ್ಕೆೆ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, 

ಈಗ್ರಗಲೇ ಆದೇಶ್ವ್ನುನ  ಮಾಡಿ ಆದೇಶ್ದ್ ಪ್ರ ತ್ರಯನುನ  ಕಟಿಟ ದ್ು ೀವ. ಧನಯ ವಾದ್ಗಳು. 

 

ಪರ ಶ್ನನ  ಸಂಖೆಯ : 1389 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ಸದ್ಸಯ ರಾದ್ ಎೆಂ.ನಾರಾಯಣ್ಸ್ವಾ ಮಿಯವ್ರೇ, ತಮಮ  

ಪ್ರ ಶ್ನನ  ವ್ಗ್ರಿವ್ಣೆಯಾಗಿದ್.  

ಶ್ರ ೋ ಎಿಂ.ರ್ನರಾಯಣ್ಸ್ತವ ರ್ಮ (ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಮಖಯ  ಸಚೇತ್ಕರು):- ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ಈ ಪ್ರ ಶ್ನನ  ಯಾವ್ ಇಲಾಖೆಗೆ ವ್ಗ್ರಿವ್ಣೆಯಾಗಿದ್? ಈ ಪ್ರ ಶ್ನನ ಯನುನ  

ನಾನು ಒೆಂದೇ ಇಲಾಖೆಯ ಮೇಲ್ ಕೇಳಿದ್ು ೀನೆ. ಗೃಹ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಾತರ  ಈ 

ಪ್ರ ಶ್ನನ ಯನುನ  ಕೇಳಿದ್ು . 
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ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ಸದ್ಸಯ ರಾದ್ ಎೆಂ.ನಾರಾಯಣ್ಸ್ವಾ ಮಿಯವ್ರೇ, 

ವ್ಗ್ರಿವ್ಣೆ ಮಾಡಿದ್ು ೀವ ಎೆಂದು ಹೇಳಿದಾು ರೆ ಅಷ್ಮಟ ೀ.  

ಶ್ರ ೋ ಎಿಂ.ರ್ನರಾಯಣ್ಸ್ತವ ರ್ಮ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ಈ ಪ್ರ ಶ್ನನ  ಏಕೆ 

ವ್ಗ್ರಿವ್ಣೆ ಮಾಡಿದಾು ರೆ ಮತ್ತು  ಯಾವ್ ಇಲಾಖೆಗೆ ವ್ಗ್ರಿವ್ಣೆಯಾಗಿದ್? 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಈ ಪ್ರ ಶ್ನನ ಯನುನ  ಡಿ.ಪಿ.ಎ.ಆರ್., ಇಲಾಖೆಗೆ ವ್ಗ್ರಿವ್ಣೆ 

ಮಾಡಿದಾು ರೆ. 

ಶ್ರ ೋ ಎಿಂ.ರ್ನರಾಯಣ್ಸ್ತವ ರ್ಮ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ಇದು ಡಿ.ಪಿ.ಎ.ಆರ್., 

ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧವೇ ಇಲಾ .  

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ಸದ್ಸಯ ರಾದ್ ಎೆಂ.ನಾರಾಯಣ್ಸ್ವಾ ಮಿಯವ್ರೇ, 

ಇದ್ನೆನ ಲಾಾ  ತ್ತವು ಕೇಳಬ್ಬರದು.  

ಶ್ರ ೋ ಎಿಂ.ರ್ನರಾಯಣ್ಸ್ತವ ರ್ಮ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ನಾನು ಎ.ಸಿ.ಬಿ., ಮತ್ತು  

ಲೀಕಾಯುಕು ದ್ಲಾ  ಪ್ರ ಕರಣ್ಗಳು ದಾಖ್ಲಾಗಿವ ಎೆಂಬ ಬಗೆೆ  ಪ್ರ ಶ್ನನ ಯನುನ  ಕೇಳಿದ್ು ೀನೆ.  

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ಸದ್ಸಯ ರಾದ್ ಎೆಂ.ನಾರಾಯಣ್ಸ್ವಾ ಮಿಯವ್ರೇ, 

ಕೇಳಬ್ಬರದು. ಇದ್ಲಾಾ  ಹೇಳಿದ್ ಮೇಲ್ ಮುಗಿಯಿತ್ತ.  

ಶ್ರ ೋ ಎಿಂ.ರ್ನರಾಯಣ್ಸ್ತವ ರ್ಮ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ನಾಳೆ ಅಧಿವೇಶ್ನ 

ಮುಗಿಯುತು ದ್.  

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ಎೆಂ.ನಾರಾಯಣ್ಸ್ವಾ ಮಿಯವ್ರೇ, ತ್ತವು ಏಕೆ, ಏನು 

ಎೆಂದು ಕೇಳಬ್ಬರದು. ಈ ಪ್ರ ಶ್ನನ  ಡಿ.ಪಿ.ಎ.ಆರ್.,ಗೆ ವ್ಗ್ರಿವ್ಣೆಯಾಗಿದ್. ಅಲಾ ೆಂದ್ ಉತು ರ 

ಬಂದ್ ಕೂಡಲೇ ಉತು ರ ಕಡುತ್ತು ರೆ.  

 ಪರ ಶ್ನನ  ಸಂಖೆಯ : 1451 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ಸದ್ಸಯ ರಾದ್ ಶ್ರ ೀ ಮಾನೆ ಶ್ರ ೀನವಾಸ್ರವ್ರು ಗೈರು 

ಹಾಜರಾಗಿದಾು ರೆ.  
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 ಪರ ಶ್ನನ  ಸಂಖೆಯ : 1439 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ಸದ್ಸಯ ರಾದ್ ಶ್ರ ೀ ರಘುನಾಥ ರಾವ್ 

ಮಲೆಾಪೂರೆರವ್ರೇ, ತಮಮ  ಪ್ರ ಶ್ನನ ಗೆ ಮಾನಯ  ಸಚಿವ್ರು ಸಮಯಾವ್ಕಾಶ್ ಕೇಳಿದಾು ರೆ.  

 

ಪರ ಶ್ನನ  ಸಂಖೆಯ : 1312 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ಸದ್ಸಯ ರಾದ್ ಶ್ರ ೀ ಎನ.ರವಿಕುಮಾರ್್ರವ್ರೇ, ತಮಮ  

ಪ್ರ ಶ್ನನ ಗೆ ಮಾನಯ  ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳು ಕಾಲಾವ್ಕಾಶ್ ಕೇಳಿದಾು ರೆ. 
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ಪರ ಶ್ನನ  ಸಂಖೆಯ : 1445 ಮತ್ತು  1408 

(ಉತ್ು ರವನುನ  ಲಗತಿು ಸಲಾಗಿದೆ) 

ಶ್ರ ೋ ಬಿ.ಎಿಂ.ಫಾರುಖ್:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ಸಕಾಿರದ್ವ್ರಿಗೆ ಈ 

ಅಲಪ ಸಂಖಾಯ ತರ ಮೇಲ್ ಏಕೆ ಇಷ್ಟ ೆಂದು ದ್ಾ ೀಷ ಎೆಂದು ಕೇಳುವುದ್ಕೆೆ  ಇಷಟ ಪ್ಡುತೆು ೀನೆ. 

ಮಾನಯ  ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಗಳಾದ್ ಶ್ರ ೀ ನರೇೆಂದ್ರ  ಮೀದಯವ್ರ ಸಕಾಿರದ್ಲಾ  15 ಅೆಂಶ್ಗಳ 

ಒೆಂದು ಕಾಯಿಕರ ಮ ಇದ್. ಆ ಕಾಯಿಕರ ಮಕೆೆ  ಇದುವ್ರೆಗೂ ಎಷ್ಟಟ  ಬ್ಬರಿ ಜ್ಜಲಾಾ ಧಿಕಾರಿ 

ಮತ್ತು  ಜ್ಜಲಾಾ ಡಳಿತದ್ ಸಭೆಗೆ ಕರೆದದಾು ರೆ. ಈ ಕಾಯಿಕರ ಮದ್ಲಾ  ಅಲಪ ಸಂಖಾಯ ತರ 

ಅಭಿವೃದಿ ಗ್ರಗಿ ಮೇಲಮ ನೆ ಮತ್ತು  ಕೆಳಮನೆ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟಟ ರೆ ಸುಮಾರು 300 ಜನ ಮಾನಯ  

ಶಾಸಕರುಗಳು ಇದ್ು ೀವ. ಅದ್ರಲಾ  ಬಹುಶಃ 7 ಶಾಸಕರು ವಿಧಾನಸಭೆಯಲಾ  ಇದಾು ರೆ. ಈ 

ಸದ್ನದ್ಲಾ  3 ಜನ ಶಾಸಕರು ಇದಾು ರೆ. Out of 300, we have some 10 members.  ಮಾನಯ  

ನಸಿೀರ್್ ಅಹಮ ದ್ರವ್ರು ಕೂಡ ಇಲ್ಾ ೀ ಇದಾು ರೆ. ಮಾನಯ  ಸದ್ಸಯ ರೇ ತಮಮ ನುನ  15 ಅೆಂಶ್ಗಳ 

ಒೆಂದು ಕಾಯಿಕರ ಮಕೆೆ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇದುವ್ರೆಗೂ ಸಭೆಗೆ ಕರೆದದಾು ರೆಯೇ? ನಾನು 

ಎೆಂ.ಎಲ.ಸಿ., ಆಗಿ ಮೂರು ವ್ಷಿಗಳಾಯಿತ್ತ. ನನನ ನುನ  ಯಾವ್ ಸಭೆಗೂ ಕರೆದಲಾ . ನಾನು 

ಕೇಳುವುದೇನೆೆಂದ್ರೆ, KMDC (Karnataka Minority Development Corporation) ಯಲಾಯೂ 

ಕೂಡ 390.00 ಕೀಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳು ಇದ್ು ೆಂತಹ ಬಜೆಟ್ ಅನುನ  ಕಳೆದ್ ಎರಡು 

ವ್ಷಿಗಳಿೆಂದ್ 50 ಕೀಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ತಂದು ನಲಾ ಸಿದಾು ರೆ. ಅದೇ ರಿೀತ್ರ ಕೇೆಂದ್ರ  

ಸಕಾಿರದ್ ಅನುದಾನದ್ಲಾಯೂ ಕೂಡ 2016-17ನೇ ಸ್ವಲನಲಾ  114132.56 ಲಕ್ಷ 

ರೂಪಾಯಿಗಳು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ್ ಅನುದಾನವಾಗಿದುು , ಅದ್ನುನ  2020-21ನೇ 

ಸ್ವಲನಲಾ  75185.26 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ತಂದು ನಲಾ ಸಿದಾು ರೆ. ಏಕೆೆಂದ್ರೆ, ಸಕಾಿರ 

ಎೆಂದ್ರೆ, ಎಲಾಾ  ಪ್ರ ಜೆಗಳನುನ  ಯಾವುದೇ ಜ್ಞತ್ರ, ಮತ, ಭೇದ್ವಿಲಾ ದೇ ಸಮಾನವಾಗಿ 

ನೀಡಬೇಕು. ಮಾನಯ  ಸಚಿವ್ರು 11 ಕಾಪೊೀಿರೇಷನ್ಗಳಲಾ  ಸಾ ೆಂ ಇದ್ ಎೆಂದು ಹೇಳಿದಾು ರೆ. 

ಈ 11 ಕಾರ್ೀಿರೇಷನ್ಗಳಲಾ  ಎಷ್ಟಟ  ಸಾ ೆಂ ಗಳು ಇವ. ಈ ಸಾ ೆಂ ಗಳಲಾ  ಎಷ್ಟಟ  ಮುಸಿಾ ೆಂಮರು 

ಇದಾು ರೆ, ಎಷ್ಟಟ  ದ್ಲತರು ಇದಾು ರೆ, ಸ್ವಮಾನಯ ವಾಗಿ ಸಾ ೆಂ ನಲಾ  ಬಡವ್ರು ಎೆಂದ್ರೆ 

ಮುಸಿಾ ೆಂಮರು, ದ್ಲತರು, ಕ್ರ ಶ್ು ಯನನ ರು ಇದಾು ರೆ. ಇದ್ರ ಬಗೆೆ  ಮಾನಯ  ಸಚಿವ್ರಿಗೆ ಅೆಂಕ್-

ಅೆಂಶ್ಗಳು ಗತ್ರು ದ್ಯೇ, ಅವ್ರು ಏಕೆ ಇನುನ  ಸಾ ೆಂ ನಲಾ ಯೇ ಉಳಿದದಾು ರೆ. ಅವ್ರು ಏನು 

ಶ್ರ ೀಮಂತರಾಗಿದಾು ರೆಯೇ, ಇಷ್ಮಟ ಲಾಾ  ಬಂಡವಾಳವ್ನುನ  ಬಜೆಟ್ನಲಾ  ಮಾಡುತೆು ೀವ ಎೆಂದು 

ಹೇಳಿದಾು ರೆ. ಮಾನಯ  ಸಚಿವ್ರಾದ್ ಜೆ.ಸಿ.ಮಾಧುಸ್ವಾ ಮಿಯವ್ರು ಇದ್ಕೆೆ  ಕಟಟ  ಹಣ್ ಇನುನ  

ಖ್ಚಾಿಗಿಲಾ  ಎನುನ ವ್ ಒೆಂದು ಮಾತನುನ  ಹೇಳಿದ್ರು. ಮತೆು  ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಏಕೆ 
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ಸಂಬಳವ್ನುನ  ಕಡುತ್ರು ೀರಾ; ಅೆಂತಹ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನುನ  ಏಕೆ ಇಟಿಟ ದು ೀರಾ? ಒೆಂದು 

ರಿೀತ್ರಯಲಾ  ತ್ತರತಮಯ ವಾಗಿದ್.್ ʼಮಲತ್ತಯಿ ಧೀರಣೆʼ ಎೆಂದು ಹೇಳುತ್ತು ರೆಯಲಾ ವೇ, ಈ 

ಅೆಂಕ್-ಅೆಂಶ್ಗಳ ಪ್ರ ಕಾರ ಸಕಾಿರ 15 ಅೆಂಶ್ಗಳ ಕಾಯಿಕರ ಮದ್ಲಾ  ಅಲಪ ಸಂಖಾಯ ತರ 

ಇಲಾಖೆಗೆ ಪ್ರ ತೆಯ ೀಕವಾಗಿ ಒಬಾ  ಸಚಿವ್ರು ಇಲಾ . ಹಜ್, ವ್ಕೂ ್ ಬಗೆೆ  ಅಥಿವಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ 

ಪ್ರ ತೆಯ ೀಕವಾಗಿ ಒಬಾ  ಮಾನಯ  ಸಚಿವ್ರು ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು . ಮಾನಯ  ಕೆ.ಎಸ.ಈಶ್ಾ ರಪ್ಪ ನವ್ರ 

ಒೆಂದು ಭಾಷಣ್ದ್ ಬಗೆೆ  ಪ್ತ್ರರ ಕೆಯಲಾ  ನೀಡಿದ್. ನಮಮ  ಬಿ.ಜೆ.ಪಿ., ಪ್ಕ್ಷದ್ಲಾ  ಇರುವಂತಹ 

ಮುಸಿಾ ೆಂಮರೆಲಾಾ  ದೇಶ್ರ್ಕು ರು ಎೆಂದು ಹೇಳಿದಾು ರೆ. ತಮಮ  ಸಕಾಿರದ್ಲಾ  ಒಬಾ ರನುನ  

ಸಚಿವ್ರನಾನ ಗಿ ಮಾಡಿ. ಅವ್ರ ಪ್ಕ್ಷದ್ಲಾ  ದೇಶ್ರ್ಕು ರು ಇದಾು ರೆಯಲಾ ವೇ, ಅವ್ರನೆನ ೀ 

ಸಚಿವ್ರನಾನ ಗಿ ಮಾಡಲ. ತಮಮ  ಪ್ಕ್ಷದ್ಲಾ ಯೇ ಮಾಡಿ. ಕಾೆಂಗೆರ ಸ್ ಅಥವಾ ಜೆ.ಡಿ(ಎಸ), 

ಪ್ಕ್ಷದ್ಲಾ ರುವ್ವ್ರನುನ  ಸಚಿವ್ರನಾನ ಗಿ ಮಾಡಬೇಡಿ. ನಮಮ ಲಾ  ಒಬಾ  ಉನನ ತ ಅಧಿಕಾರಿ 

ಇದ್ು ರು, ಶ್ರ ೀ ಅಬ್ದು ಲ್ ಅಜ್ಜೀೆಂ ಎೆಂಬ ನವೃತು  ಅಧಿಕಾರಿ ಇದ್ು ರು. ಅವ್ರನೆನ ೀ ಮಾಡಿ. 

ಎಲಾ ದ್ಕೊ  ಒೆಂದು ಪ್ರಿಹಾರ ಸಿಗಬೇಕಲಾ ವೇ, ತ್ತವು comprehensive ಆಗಿ ಒೆಂದು ಸೆಿ ೀಮ್ 

ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ರಿೀತ್ರಯ ಪ್ರಿಸಿಿ ತ್ರ ಇದ್ು ರೆ ಅವ್ರ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಏನಾಗುತು ದ್? ಮಾನಯ  

ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಯವ್ರೇ, ಈ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಚಿವ್ರಾಗಿದಾು ರೆ. ಶ್ಗೆ್ರೆಂವ್ ಮತಕೆಷ ೀತರ ವಾಗಿದ್. ಅವ್ರ 

ಮತಕೆಷ ೀತರ ದ್ಲಾ  60 ಸ್ವವಿರ ಮುಸಿಾ ೆಂಮರು ಇದಾು ರೆ. ಅವ್ರ ಹಸ ಶಾಲ್ಗಳು, ಆರೀಗಯ  

ಮತ್ತು  ಶ್ಕ್ಷಣ್ದ್ ಬಗೆೆ  ಬಜೆಟ್ ಅನುನ  ನೀಡಿದ್ು ೀವ. ಒೆಂದು ಉದುಿ ಶಾಲ್ಯಲಾ  ಇವ್ತ್ರು ನ 

ದವ್ಸ ಒೆಂದು ಕನನ ಡ ಶ್ಕ್ಷಕ ಇಲಾ . ತಮಮ  ಸಕಾಿರದ್ಲಾ  ಉದುಿ ಶಾಲ್ಗೆ ಕನನ ಡ ಶ್ಕ್ಷಕನನುನ  

ನೇಮಿಸಿ, ಕನನ ಡಕೆೆ  ಉತೆು ೀಜನ ಕಡಬ್ಬರದೇ ಎೆಂದು ಕೇಳುತ್ರು ದ್ು ೀನೆ.  

                                                                                                    (ಮುೆಂದು) 

931) 11:10 ಎಸ ಪಿಆರ-ವಿಕೆ 23/09/2021  

(ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರ ಉಪ್ಸಿಿ ತ್ರ) 

 

ಶ್ರ ೋ ಬಿ.ಎಿಂ.ಫಾರೂಖ್ (ಮಿಂದು):- 

ನಾನು ಹೇಳುವುದೇನೆೆಂದ್ರೆ, ಇದ್ರಲಾ  ಬೌದಿ್ , ಸಿಖ್, ಜೈನ ಜನಾೆಂಗದ್ವ್ರನುನ  ಸಕಾಿರವು 

ನೇಮಿಸಲ, ಮುಸಿಾ ಮರನುನ  ನೇಮಿಸುವುದು ಬೇಡ; ಮಂತ್ರರ ಗಳನುನ  ಮಾಡಿ.  ಅಲಾ  ಬಹಳಷ್ಟಟ  

ಕೆಲಸಗಳಾಗುತ್ರು ವ ; ಇನೂನ  ಸ್ವಕಷ್ಟಟ  ಕೆಲಸಗಳು ಬ್ಬಕ್ ಇವ.  ಅಲಾ ನ ಜನರು ಬಹಳಷ್ಟಟ  

ಸಮಸೆಯ ಗಳನುನ  ಎದುರಿಸುತ್ರು ದಾು ರೆ. It is totally an apathy. ಇದ್ಕೆೆ  ಏನಾದ್ರೂ 

ಪ್ರಿಹಾರವ್ನುನ  ನೀಡಬೇಕಲಾ ವೇ? 
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ಶ್ರ ೋ ನಸಿೋರ  ಅಹಮ ದ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, . . .  

 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ನಾನು ಅವ್ಕಾಶ್ವ್ನುನ  ನೀಡುವುದಲಾ .  ಸಚಿವ್ರೇ ಉತು ರಿಸಿ. 

 

ಶ್ರ ೋ ಜೆ.ಸಿ.ಮಾಧುಸ್ತವ ರ್ಮ(ಕಾನೂನು ಮತ್ತು  ಸಂಸದಿೋಯ ವಯ ವಹಾರಗಳ 

ಸಚಿವರು)(ಮಖಯ ಮಂತಿರ ಗಳ ಪರವಾಗಿ):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ಸದ್ಸಯ ರು 

ಕೇಳಿರುವ್ ಪ್ರ ಶ್ನನ ಗೆ ಸಕಾಿರವು ಉತು ರಿಸಿದ್.  ಪ್ರ ಸುು ತ ವಿಷಯದ್ ಬಗೆೆ  ಈ ಹಿೆಂದ್ಯೂ ಸಹ 

ಪ್ರ ಸ್ವು ಪಿಸಿ, ಚಚಿಿಸಲಾಗಿದ್. 2020-21 ನೇ ಸ್ವಲಗೆ ಅನುದಾನವ್ನುನ  ಕಡಿತಗಳಿಸಿರುವುದು 

ನಜ. ಆದ್ರೆ, ಕೇವ್ಲ ಇದ್ೆಂದ್ ನಗಮಕೆೆ  ಅಲಾ . ಎಲಾಾ  ಕೆಷ ೀತರ ಗಳಲಾಯೂ ಸಹ 

ಅನುದಾನವ್ನುನ  ಕಡಿತಗಳಿಸಬೇಕಾದ್ ಪ್ರಿಸಿಿ ತ್ರಯು ರಾಜಯ  ಸಕಾಿರಕೆೆ  ಬಂದತ್ತ.  ಹಿೀಗ್ರಗಿ 

pro rata ಎಲಾಾ  ಕೆಷ ೀತರ ಗಳಲಾ  ಅನುದಾನವ್ನುನ  ಕಡಿತಗಳಿಸಲಾಗಿದ್. ಕೇವ್ಲ 

ಅಲಪ ಸಂಖಾಯ ತರಿಗೆ ಮಾತರ ವೇ ತ್ತರತಮಯ  ಮಾಡುತ್ರು ದ್ು ೀವ ಎನುನ ವ್ ಭಾವ್ನೆಯನುನ  

ಸದ್ಸಯ ರು ಇಟ್ಟಟ ಕಳಳ ಬ್ಬರದು.  ಮಂಡಳಿಯಲಾ  ಯಾರು ಯಾರು ಇದಾು ರೆ ಎನುನ ವ್ 

ಮಾಹಿತ್ರಯನುನ  ನೀಡಲಾಗಿದ್.  ಕಾಲಕಾಲಕೆೆ  ಮಂಡಳಿಯ ಸಭೆಗಳನುನ  ನಡೆಸಲು ನಾವು 

ಹೇಳುತೆು ೀವ.  ಖಾಲಯಿರುವ್ ಹುದ್ು ಗಳು ರ್ತ್ರಿಯಾಗಿಲಾ ವೆಂಬ ಬಗೆೆ  ಸದ್ಸಯ ರು ಪ್ರ ಶ್ನನ ಯನುನ  

ಕೇಳಿದಾು ರೆ.  ಆದ್ಷ್ಟಟ  ಶ್ೀಘರ ದ್ಲಾ  ಖಾಲಯಿರುವ್ ಹುದ್ು ಗಳನುನ  ರ್ತ್ರಿಮಾಡುವ್ 

ಕರ ಮಗಳನುನ  ತೆಗೆದುಕಳಳ ಲಾಗುವುದು. ರಾಜಯ ದ್ ಹಣ್ಕಾಸಿನ ವ್ಯ ವ್ಸಿೆಯು ಸಾ ಲಪ  ಮಟಿಟ ಗೆ 

ಅಭಿವೃದಿಯಾದ್ರೆ, ನಗಮಗಳಿಗೆ ಇನೂನ  ಹೆಚಿು ನ ಶ್ಕ್ು ಯನುನ  ನೀಡಲು ಸಕಾಿರವು 

ಪ್ರ ಯತ್ರನ ಸುತು ದ್.   

 

ಶ್ರ ೋ ನಸಿೋರ  ಅಹಮ ದ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ,್… 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ನಾನು ನಮಗೆ ಅವ್ಕಾಶ್ವ್ನುನ  ನೀಡುವುದಲಾ .  ಶ್ರ ೀ ಫಾರೂಖ್ 

ರವ್ರೇ ನಮಮ  ಪ್ರ ಶ್ನನ ಯನುನ  ಕೇಳಿ.   

 

ಶ್ರ ೋ ನಸಿೋರ  ಅಹಮ ದ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ನಾವು ಒಟಿಟ ಗೆ ಪ್ರ ಶ್ನನ ಯನುನ  

ಕೇಳಿದ್ು ೀವ.  ನಮಮ ನುನ  ಏಕೆ ಈ ರಿೀತ್ರಯಾಗಿ ನೀಡುತ್ರು ೀರಿ?   

 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಇಬಾ ರೂ ಸದ್ಸಯ ರು ಒೆಂದೇ ಪ್ರ ಶ್ನನ  ಕೇಳಿರುವುದ್ನುನ  ನಾನು 

ನೀಡಿರಲಲಾ .  ನೀವು ಮುೆಂದುವ್ರೆಸಿ. 
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ಶ್ರ ೋ ನಸಿೋರ  ಅಹಮ ದ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ನಮಮ  ಪ್ರ ಶ್ನನ ಗೆ ಸಕಾಿರವು ಲಖಿತ 

ಉತು ರ ನೀಡಿದ್.  ಎಲಾಾ  ಇಲಾಖೆಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಕಡಿತಗಳಿಸಿರುವುದು ನಜ; ಆದ್ರೆ ಎಷ್ಟಟ  

ಕಡಿತಗಳಿಸಲಾಗಿದ್ ಎನುನ ವುದ್ನುನ  ಸಚಿವ್ರು ನೀಡಬೇಕು.  ಈ ಹಿೆಂದ್ 3,500 ಕೀಟಿ 

ರೂಪಾಯಿಗಳ ಆಯವ್ಯ ಯ ಇತ್ತು . ಆದ್ರೆ ಇವ್ತ್ರು ನ ದವ್ಸ ಕೇವ್ಲ 900+ ಕೀಟಿ 

ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಮಾಡಲಾಗಿದುು , ಆ ಪೈಕ್ ಕೇವ್ಲ 600 ಕೀಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳು ಮಾತರ ವೇ 

ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್.  ರಾಜಯ ದ್ಲಾ  ಸುಮಾರು ಶೇಕಡಾ 14-15 ರಷ್ಟಟ  ಜನಸಂಖೆಯ  ಹೆಂದರುವ್ 

ಸಮಾಜ ಇದಾಗಿದುು , ಸಕಾಿರವು ಸ್ವಕಷ್ಟಟ  ಕಾಯಿಕರ ಮಗಳನುನ  ಇದ್ಕೆೆ  ನೀಡಿದ್.  

ಕನಾಿಟಕ ಅಲಪ ಸಂಖಾಯ ತರ ಅಭಿವೃದು  ನಗಮ, ಅಲಪ ಸಂಖಾಯ ತರ ನದೇಿಶ್ನಾಲಯ 

ಇವುಗಳು ಕಾಯಿನವ್ಿಹಿಸುತ್ರು ವ.  ಸ್ವಚಾರ ಸಮಿತ್ರಯ ವ್ರದ ಬಂದ್ ಮೇಲ್, ಸ್ವಮಾಜ್ಜಕ 

ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಭಾರಿ ಹಿೆಂದುಳಿದ್ ಸಮಾಜ ಇದಾಗಿದ್.  ಈ ಸಮಾಜಕೆೆ  ಸಾ ಲಪ  

ಅವ್ಕಾಶ್ವ್ನುನ  ಮಾಡಿಕಡಬೇಕೆೆಂಬ ಕಾರಣ್ದೆಂದ್ ಈ ಕಾಯಿಕರ ಮಗಳನುನ  

ಹಮಿಮ ಕಳಳ ಲಾಗಿದ್.  ಇವ್ತ್ರು ನ ದವ್ಸ ʼಅರಿವುʼ ಎೆಂಬ ಕಾಯಿಕರ ಮದ್ಡಿ ಸಿ.ಇ.ಟಿ. 

ಪ್ರಿೀಕೆಷ ಯಲಾ  ತೇಗಿಡೆ ಹೆಂದದ್ ವಿದಾಯ ರ್ಥಿಗಳು ಹಾಲ ಎೆಂ.ಬಿ.ಬಿ.ಎಸ./ಇೆಂಜನಯರಿೆಂಗ್ 

ಕಾಲೇಜುಗಳಲಾ  ಓದುತ್ರು ದಾು ರೆ.  ಅವ್ರುಗಳ ಮದ್ಲನೇ ವ್ಷಿದ್ ಕೀಸಿಿಗೆ ದಾಖ್ಲಾದಾಗ 

ಅವ್ರ ಮದ್ಲನೇ ವ್ಷಿದ್ ಶುಲೆವ್ನುನ  ಸಕಾಿರವು ರ್ರಿಸಿರುತು ದ್.  ಆದ್ರೆ 2-3 ನೇ 

ವ್ಷಿಗಳ ಶುಲೆವಿಲಾ ದೇ, ವಿದಾಯ ರ್ಥಿಗಳು ಒದಾು ಡುತ್ರು ದಾು ರೆ.  ಇೆಂತಹ ಸಮಸೆಯ ಗಳೂ ಸಹ 

ಇವ.  ನಮಗಿರುವ್ ಹಕೆು  ಮತ್ತು  ನಾಯ ಯಗಳನುನ  ನೀಡುವಂತೆ ಕೇಳುತ್ರು ದ್ು ೀವ.  ಶ್ರ ೀ 

ಫಾರೂಖ್ರವ್ರು ಪ್ರ ಸ್ವು ಪಿಸಿದಂತೆ, ಈ ಬಗೆೆ  ಸಭೆಯೆಂದ್ನುನ  ಕರೆದು, ಅಲಾ  

ಕಾಯಿಗತಗೆಂಡಿರುವ್ ಮತ್ತು  ಕಾಯಿಗತಗಳಳ ದರುವ್ ವ್ಯ ವ್ಸಿೆ ಗಳ ಬಗೆೆ  ಚಚಿಿಸಿ.  

ಅಲಪ ಸಂಖಾಯ ತರ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ ಸಚಿವ್ರಿಗೆ ತ್ರಳಿಸಿ, ಈ ಬಗೆೆ  ಪ್ರ ತೆಯ ೀಕವಾದ್ 

ಸಭೆಯನುನ  ಇಲಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳೆಂದಗೆ ನಗದಪ್ಡಿಸಿ. ಯೀಜನೆಯ ಯಾವ್ ವ್ಯ ವ್ಸಿೆ ಗಳು 

ಅನುಷ್ಟಾ ನಗೆಂಡಿವ ಮತ್ತು  ಯಾವುದು ಅನುಷ್ಟಾ ನಗೆಂಡಿಲಾ  ಎನುನ ವುದ್ರ ಬಗೆೆ  

ಚಚೆಿಗಳಾಗಲ.  ಯಾವ್ ಯಾವ್ ಇಲಾಖೆಯ ಯಾವ್ ಯಾವ್ ಯೀಜನೆಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಮಟ ಷ್ಟಟ  

ಅನುದಾನ ನೀಡಲಾಗಿದ್ ಎನುನ ವುದ್ರ ಬಗೆೆ  ಸಕಾಿರವು ಪ್ರಾಮಶ್ಿಸಬೇಕು. ಆಗ 

ವಾಸು ವಾೆಂಶ್ಗಳು ತ್ರಳಿಯುತು ವ.  ಇವ್ತ್ರು ನ ದವ್ಸ ಅಲಪ ಸಂಖಾಯ ತರ ಇಲಾಖೆಯಲಾ  

ಸಿಬಾ ೆಂದಗಳ ಕರತೆ ಇದ್.  ಹಿೀಗ್ರಗಿ ಸಕಾಿರವು ಸಿಬಾ ೆಂದಗಳನುನ  ಹರ ಗುತ್ರು ಗೆ ಆಧಾರದ್ 

ಮೇಲ್ ನಯೀಜ್ಜಸುತು ದ್. ಸದ್ರಿ ಇಲಾಖೆಗಳಲಾ  ಹೆಚಿು ನ ಸಂಖೆಯ ಯಲಾ  ಮಧಯ ವ್ತ್ರಿಗಳಿದುು , 

ಅವ್ರುಗಳ ಮುಖೇನ ಎಲಾಾ  ಯೀಜನೆಗಳು ಅನುಷ್ಟಾ ನಗಳುಳ ತ್ರು ದುು , ಇದು ಬಹಳ 



«¥À/23.09.2021/35 

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

ಗಂಭಿೀರ ಸಮಸೆಯ ಯಾಗಿದ್.  ಮಾನಯ  ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳು ಸದ್ನಕೆೆ  ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು .  ಅವ್ರ 

ಪ್ರವಾಗಿ ಶ್ರ ೀ ಜೆ.ಸಿ.ಮಾಧುಸ್ವಾ ಮಿರವ್ರು ಉತು ರಿಸಿದಾು ರೆ. ಒೆಂದು ವೇಳೆ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳೇ 

ಸದ್ನಕೆೆ  ಬಂದದ್ು ರೆ, ಕೆಲವು ಪ್ರ ಶ್ನನ ಗಳನುನ  ಕೇಳಬಹುದಾಗಿತ್ತು . ಈ ವಿಚಾರದ್ ಬಗೆೆ  ಮಾನಯ  

ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳಿಗೆ ತ್ರಳಿಸಿದಾಗ, ಅವ್ರು ಸಭೆಯೆಂದ್ನುನ  ನಗದಪ್ಡಿಸುತ್ತು ರೆ.  ಸುಮಾರು 

ಶೇಕಡಾ 15-16 ರಷ್ಟಟ  ಜನಂಖೆಯ ಯನುನ  ಹೆಂದರುವ್ ಈ ಸಮಾಜಕೆೆ  

ಸಮಸೆಯ ಯಾಗಿರುವುದ್ರಿೆಂದ್ ದ್ಯಮಾಡಿ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳು ಗಮನ ವ್ಹಿಸಬೇಕೆೆಂದು 

ತಮಮ  ಮೂಲಕ ಕೇಳಿಕಳುಳ ತೆು ೀನೆ.   

 

ಶ್ರ ೋ ಬಿ.ಎಿಂ.ಫಾರೂಖ್:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ಅಲಪ ಸಂಖಾಯ ತರ ನಗಮಕೆೆ  

ಎಷ್ಟಟ  ಅನುದಾನ ಕಡಿತಗಳಿಸಲಾಗಿದ್ ಎನುನ ವುದ್ರ ಬಗೆೆ  ಮಾಹಿತ್ರಯನುನ  ಒದ್ಗಿಸಲ.  

ಶೇಕಡಾ 15 ರಷ್ಟಟ  ಈ ಸಮಾಜದ್ ಜನಸಂಖೆಯ  ಇದ್ ಎೆಂದು ಶ್ರ ೀ ನಸಿೀರ್್ ಅಹಮ ದ್ ರವ್ರು 

ಪ್ರ ಸ್ವು ಪಿಸಿದ್ರು.  ಸುಮಾರು 70 ಲಕ್ಷದ್ಷ್ಟಟ  ಜನಸಂಖೆಯ  ಇದ್ ಎೆಂದು ಪ್ರ ಜ್ಞವಾಣಿ ಮತ್ರು ತರೆ 

ಪ್ತ್ರರ ಕೆಗಳಲಾ  ವ್ರದಯಾಗಿರುವುದ್ನುನ  ನಾನು ನೀಡಿದ್ು ೀನು. ಈ ಹಿೆಂದ್ ಅಸಿು ತಾ ದ್ಲಾ ದ್ು  ಶ್ರ ೀ 

ಸಿದಿ್ರಾಮಯಯ ನವ್ರ ನೇತೃತಾ ದ್ ಸಕಾಿರವು ಸುಮಾರು 165 ಕೀಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನುನ  

ಖ್ಚುಿ ಮಾಡಿ 2,65,000ಕೊ  ಸಿಬಾ ೆಂದಗಳು ಹಗಲು-ರಾತ್ರರ ಗಳೆನನ ದೇ ಸುಮಾರು 2 ವ್ಷಿ 

ಜನಗಣ್ತ್ರ ಬಗೆೆ  ಕಾಯಿನವ್ಿಹಿಸಿ, ಸಮಿೀಕೆಷ ಯನುನ  ಮಾಡಿದಾು ರೆ.  ಆದ್ರೆ, ಇದುವ್ರೆವಿಗೂ 

ಸಹ ಸದ್ರಿ ವ್ರದಯು ಬಿಡುಗಡೆಗೆಂಡಿರುವುದಲಾ .  ಈಗಿನ ಸಕಾಿರವು ಸದ್ರಿ 

ವ್ರದಯನುನ  ಸದ್ನದ್ಲಾ  ಮಂಡಿಸಿದ್ರೆ, ಅದ್ರ ಪ್ರಿಸಿಿ ತ್ರ ಏನಾಗಿದ್ ಎನುನ ವುದ್ರ ಬಗೆೆ  

ಚಚೆಿಯನುನ  ಮಾಡೀಣ್.  ಎಷ್ಟ ೆಂದು ಜನರು ಇೆಂದಗೂ ಸಹ ಕಳಗೇರಿ ಪ್ರ ದೇಶ್ಗಳಲಾ  

ವಾಸಿಸುತ್ರು ದುು , ಅವ್ರುಗಳಿಗೆ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ದ್ರೆತ್ರರುವುದಲಾ . ಸಕಾಿರವು ಅನುದಾನ 

ಕಡಿತಗಳಿಸಿದ್. ಇವ್ತ್ರು ನ ದವ್ಸ ಲೆಂಗ್ರಯತ ಸಮುದಾಯವು ಅಲಪ ಸಂಖಾಯ ತ 

ಮಿೀಸಲಾತ್ರಯನುನ  ಕೇಳುತ್ರು ದ್.  ಇವ್ರುಗಳಿಗೂ ಸಹ ಅಲಪ ಸಂಖಾಯ ತರ ಮಿೀಸಲಾತ್ರ 

ದ್ರೆತರೆ, ಆಗ ಪ್ರಿಸಿಿ ತ್ರ ಏನಾಗಬಹುದು ಎನುನ ವುದ್ರ ಬಗೆೆ  ನಾನು ಹೇಳುತ್ರು ದ್ು ೀನೆ. 

 

ಶ್ರ ೋ ಅರುಣ್ ಶಹಾಪುರ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ನನನ ದ್ೆಂದು ಪ್ರ ಶ್ನನ  ಇದ್.   

 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ನಾನು ಅವ್ಕಾಶ್ ನೀಡುವುದಲಾ .  ಸಚಿವ್ರೇ ಉತು ರಿಸಿ.  ಶ್ರ ೀ 

ಅರುಣ್ ಶ್ಹಾಪುರರವ್ರೇ ಕುಳಿತ್ತಕಳಿಳ .  ನಾನು ನಮಗೆ ಅವ್ಕಾಶ್ ನೀಡಿಲಾ ವಾದ್ು ರಿೆಂದ್ 

ನೀವು ಮಧಯ ದ್ಲಾ  ಮಾತನಾಡಬೇಡಿ. 
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ಶ್ರ ೋ ಜೆ.ಸಿ.ಮಾಧುಸ್ತವ ರ್ಮ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ಇಲಾಖೆಗಳಿಗೆ 

ಕಡಿತಗಳಿಸಿರುವ್ ಅನುದಾನದ್ ಮಾಹಿತ್ರಯನುನ  ಪ್ರ ಸಕು  ಸ್ವಲನ ಆಯವ್ಯ ಯದ್ 

ಪ್ರ ಸ್ವು ವ್ನೆಯಲಾ  ತ್ರಳಿಸಲಾಗಿದ್.  ಇದ್ಲಾ ದೇ ಸದ್ಸಯ ರಿಗೆ ಉತು ರಿಸುವಾಗಲೂ ಸಹ 

ತ್ರಳಿಸಲಾಗಿದ್.  ಇಲಾ  ಯಾವುದೇ ಮುಚುು ಮರೆ ಇಲಾ .  ಸಕಾಿರದ್ ಆರ್ಥಿಕ ಸಿಿ ತ್ರಗತ್ರಗಳನುನ  

ನೀಡಿಕೆಂಡು ಅನುದಾನಗಳನುನ  ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುತು ದ್.  ಅಲಪ ಸಂಖಾಯ ತರ 

ಮಂಡಳಿಯು ಇದ್.  ಇದ್ರ ಬಗೆೆ  ನಾನು ಸಪ ಷಟ ವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ರು ದ್ು ೀನೆ.  ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳಿಗೆ ಈ 

ವಿಷಯದ್ ಬಗೆೆ  ತ್ರಳಿಸುತ್ತು , ಅವ್ರ ಮುಖೇನ ಮಂಡಳಿಯೆಂದಗೆ ಶಾಸಕರ ಸಭೆಯನುನ  

ಕರೆಯಲಾಗುವುದು.    

 

ಸಭಾಪತಿಯವರ:- ಈ ಬಗೆೆ  ಸಭೆಯನುನ  ನಗದಪ್ಡಿಸಿ. 

 

ಶ್ರ ೋ ಬಿ.ಎಿಂ.ಫಾರೂಖ್:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, 15 ಅೆಂಶ್ಗಳ ಯೀಜನೆಯ 

ಬಗೆೆ  ಸರಿಯಾಗಿ ಜ್ಜಲಾಾ ಡಳಿತ ಅಥವಾ ಎಲಾಯಾದ್ರೂ ಸಭೆಗಳಾಗಲ.   

 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ನಮಮ ನೆನ ಲಾಾ  ಕರೆದು ಸಭೆ ನಡೆಸಿ, ತ್ರೀಮಾಿನಸಲಾಗುವುದು. 

 

ಶ್ರ ೋ ಜೆ.ಸಿ.ಮಾಧುಸ್ತವ ರ್ಮ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ಈ ಬಗೆೆ  ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳಿಗೆ 

ತ್ರಳಿಸಿ, ಸಂಬಂಧಪ್ಟಟ  ಮಂತ್ರರ ಗಳು ಮತ್ತು  ನಮಮ ನುನ  ಕರೆಸಿ, ಮಾತನಾಡಿಸಲಾಗುವುದು. 
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ಪರ ಶ್ನನ  ಸಂಖೆಯ : 1417 

(ಉತ್ು ರವನುನ  ಲಗತಿು ಸಲಾಗಿದೆ) 

 

ಶ್ರ ೋ ಅರುಣ್ ಶಹಾಪುರ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ಖಾಲ ಹುದ್ು ಗಳನುನ  ರ್ತ್ರಿ 

ಮಾಡಿಕಳಳ ಲು ಇರುವ್ ನಯಮಾವ್ಳಿ ಬಗೆೆ  ನಾನು ಪ್ರ ಶ್ನನ ಯನುನ  ಕೇಳಿದ್ು ೀನೆ.  ನಮಮ ಲಾ  

ನೇರ ಮತ್ತು  ಸಮತಳ ಎನುನ ವ್ ಎರಡು ರಿೀತ್ರಯ ಮಿೀಸಲಾತ್ರ ವ್ಯ ವ್ಸಿೆ ಗಳಿವ.  ನಾವು ಅದ್ನುನ  

vertical and horizontal reservation ಎೆಂದು ಹೇಳುತೆು ೀವ.  ಇದ್ನುನ  ಮಿೀಸಲಾತ್ರ ಮತ್ತು  

ಒಳಮಿೀಸಲಾತ್ರ ಎೆಂದೂ ಸಹ ಕರೆಯುತೆು ೀವ.  ಸಕಾಿರಿ ವ್ಯ ವ್ಸಿೆಯಲಾ  ಈಗಿರುವ್ ಮಿೀಸಲಾತ್ರ 

ನಯಮಾವ್ಳಿಗಳು ಸಮಸೆಯ ಗಳ ಮಧಯ ದ್ಲಾ  ಕಾಯಿಸ್ವಧುವಾಗಿವ.  ಅನುದಾನತ 

ವ್ಯ ವ್ಸಿೆ ಗಳಲಾ  ಇದು ಬಹಳ ಸಂಕಷಟ ವ್ನುನ  ಈಡುಮಾಡಿದ್.  ಮಿೀಸಲಾತ್ರ ಎೆಂದ್ರೆ ಬಹಳ 

ಜನಕೆೆ  ಮೇಲನ ೀಟಕೆೆ  ಕೇವ್ಲ ಎಸ್.ಸಿ. ಮತ್ತು  ಎಸ್.ಟಿ. ಎನುನ ವುದು ಮಾತರ ವೇ ಕಾಣುತು ದ್.  

ಆದ್ರೆ ನೈಜವಾಗಿ ನೀಡಿದ್ರೆ, ಅಲಾ  3 ಬಿೆಂದುಗಳ ಮಿೀಸಲಾತ್ರ ಎೆಂದು ಮಾಡಿದಾು ರೆ.  

ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹೇಳುವುದಾದ್ರೆ, ಸಿೆಂಧಗಿ ತ್ತಲೂಾ ಕ್ನ ಕಾಲೇಜುವೆಂದ್ರಲಾ  ಅನುದಾನತ 

ಸಂಸಿೆ ಗೆ ನೇಮಕಾತ್ರ ಮಾಡುವ್ ಸಂದ್ರ್ಿದ್ಲಾ  ಆೆಂಗಾ  ಬೊೀಧಕರ ಹುದ್ು ಗೆ 3ಬಿ, ಗ್ರರ ಮಿೀಣ್ 

ಮತ್ತು  ಅೆಂಗವಿಕಲ ಇೆಂತಹ ಮೂರು ಬಿೆಂದುಗಳ ಮಿೀಸಲಾತ್ರಯನುನ  ನೀಡಿದಾು ರೆ.  ಇೆಂತಹ 

ಪ್ರಿಸಿಿ ತ್ರಯಲಾ  ಆೆಂಗಾ  ಮತ್ತು  ಗಣಿತ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಅರ್ಯ ರ್ಥಿಗಳು 

ಲರ್ಯ ವಾಗುವುದಲಾ .  ನಮಮ  ರಾಜಯ ದ್ಲಾ  10 ಸ್ವವಿರ ಶ್ಕ್ಷಕರ ಹುದ್ು ಗಳ ನೇಮಕಾತ್ರ ಪ್ರ ಕ್ರ ಯೆ 

ಪಾರ ರಂಭಿಸಿದ್ರೆ, ಕೇವ್ಲ 2,500 ಅರ್ಯ ರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಾತರ ವೇ ಅಹಿತೆ ದ್ರೆಯುತ್ರು ದ್.  ಅೆಂದ್ರೆ 

ಶೇಕಡಾ 25 ರಷ್ಟಟ  ಅಹಿ ಅರ್ಯ ರ್ಥಿಗಳು ದ್ರೆಯುತ್ರು ದಾು ರೆ.  ಇೆಂತಹ ಸಂದ್ರ್ಿದ್ಲಾ  3 

ಬಿೆಂದುಗಳ ಮಿೀಸಲಾತ್ರ ಪಾಲಸಿ ಎೆಂದು ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಡೆತಡೆಗಳಾಗಿ, ಶ್ಕ್ಷಕರ 

ನೇಮಕಾತ್ರಯಾಗದೇ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರಿಸಿಿ ತ್ರಯು ನಮಾಿಣ್ವಾಗಿದ್. ಇಲಾ  ತ್ರೀರ 

ಸಮಸೆಯ ಯಾದಾಗ…,್ ನಾನು ಎಸ.ಸಿ. ಮತ್ತು  ಎಸ್.ಟಿ. ಮಿೀಸಲಾತ್ರಯ ಬಗೆೆ  

ಮಾತನಾಡುವುದಲಾ .  ಏಕೆೆಂದ್ರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ದ್ರೆಯಬೇಕಾದ್ ಮಿೀಸಲಾತ್ರಯನುನ  

ಮುೆಂದೂಡುವುದ್ರಿೆಂದ್ ಸ್ವಮಾಜ್ಜಕ ಒಳಿತ್ತಗುವುದಲಾ  ಎನುನ ವ್ ಅಭಿಪಾರ ಯವು ಇದ್.  

ಆದ್ು ರಿೆಂದ್ ಕಡೆಯ ಪ್ಕ್ಷ horizontal ಮಿೀಸಲಾತ್ರಗಳಲಾ  ಅದ್ಲು-ಬದ್ಲು ಬದ್ಲಾವ್ಣೆ 

ಮಾಡುವುದ್ಕೆೆ  ಸಕಾಿರವು ಅವ್ಕಾಶ್ ನೀಡುತು ದ್ಯೇ ಎೆಂದು ಕೇಳಲಚಿಿ ಸುತೆು ೀನೆ. ಈ 

ವಿಷಯಕೆೆ  ಸಂಬಂಧಪ್ಟಟ ೆಂತೆ ಸಮಿತ್ರಯೆಂದ್ನುನ  ನೇಮಿಸಿ, ಈ ರಿೀತ್ರ 

ಕಾಯಿಸ್ವಧುವಾಗಿರುವ್ ನಯಮಾವ್ಳಿಗಳಲಾ  ತ್ರದುು ಪ್ಡಿ ತರುವುದ್ಕೆೆ  ನಾನು 

ವಿನಂತ್ರಸುತೆು ೀನೆ. 
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ಶ್ರ ೋ ಜೆ.ಸಿ.ಮಾಧುಸ್ತವ ರ್ಮ(ಕಾನೂನು ಮತ್ತು  ಸಂಸದಿೋಯ ವಯ ವಹಾರಗಳ 

ಸಚಿವರು)(ಮಖಯ ಮಂತಿರ ಗಳ ಪರವಾಗಿ):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ,  ಮಿೀಸಲಾತ್ರಯಲಾ  

ಅದ್ಲು-ಬದ್ಲು ಮಾಡಿಕಡುತೆು ೀವ ಎೆಂದು ನಾವು ಇಲಾ  ಹೇಳಿದ್ ತಕ್ಷಣ್ ಆ ವ್ಗಿದ್ 

ಅರ್ಯ ರ್ಥಿಗಳ ಅಜ್ಜಿಗಳು ಸಿಾ ೀಕೃತಗಳಳ ದ್ ಹಾಗೆ ಆಗುತು ದ್.  ಹೇಗೀ ಮಿೀಸಲಾತ್ರಯಲಾ  

ಅದ್ಲು-ಬದ್ಲುಗಳಾಗುತು ದ್ ಎೆಂದು ಅರ್ಯ ರ್ಥಿಗಳು ತ್ರಳಿದುಕಳುಳ ತ್ತು ರೆ. ಯಾವ್ 

ಬಿೆಂದುಗಳನುನ  ನಗದಪ್ಡಿಸಲಾಗಿದ್ಯೀ ಹೇಗ್ರದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಅವುಗಳನುನ  ಆಯಾಯಾ 

ವ್ಗಿದ್ ಹುದ್ು ಗಳೇ ರ್ತ್ರಿಯಾಗಲ ಎನುನ ವ್ ಅಪೇಕೆಷ ಯು ಸಕಾಿರಕೆೆ  ಇರುತು ದ್. 

  

(ಮುೆಂದು)   

 

(932) 11.20  23-10-2021  ಸಿಎಸ/ ವಿಕೆ 

ಶ್ರ ೋಜೆ.ಸಿ.ಮಾಧುಸ್ತವ ರ್ಮ(ಮಿಂದು):-  

ಮದ್ಲ್ಲಾಾ  ಈ ಕಸರತು ನುನ  ಮಾಡಿದ್ು ರಿೆಂದ್ 2-3 ಕಾಯ ಟಗರಿಯವ್ರಿಗೆ ಎಲಾಯೂ ಜ್ಞಗ 

ಸಿಗದ್ ಹಾಗೆ ಆಗಿತ್ತು .   ನೇಮಕಾತ್ರಗ್ರಗಿ ಅಜ್ಜಿಗಳ ಕರೆದಾಗಲೇ ಕೆಲವೆಂದು 

ಕಾಯ ಟಗರಿಯವ್ರನುನ  ಸಿಗದೇ ಇದ್ು  ವಿಚಾರ ಮಾನಯ  ಶ್ಹಾಪೂರ್್ರವ್ರಿಗೂ ತ್ರಳಿದದ್.   ನಾವು 

ಸಹ ಸಂಸಿೆ ಗಳನುನ  ನಡೆಸಿರುವ್ ಕಾರಣ್ ಈ ವಿಚಾರದ್ಲಾ  ಸಾ ಲಪ  ನೇರವಾಗಿ ಇರೀಣ್.   

ಯಾವ್ ಹುದ್ು ಗಳು ಯಾವ್ ಯಾವ್ ಕಾಯ ಟಗರಿಯವ್ರಿಗೆ ಮಿೀಸಲವ, ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ  ಸಿಗುವ್ 

ಹಾಗೆ ಆಗಲ.  ಒೆಂದು ವ್ಗಿದ್ವ್ರು ಸಿಗಲಲಾ  ಎೆಂದ್ರೆ ಮತು ೆಂದು ವ್ಗಿಕೆೆ  ಕೀಡೀಣ್ 

ಎನುನ ವುದ್ನುನ  ದುರುಪ್ಯೀಗ ಆಗುತು ದ್  ಎನುನ ವುದು ಸಕಾಿರದ್ ಉದ್ು ೀಶ್.  ಇದ್ರಿೆಂದ್ 

ಏನೂ ತೆಂದ್ರೆ ಆಗುವುದಲಾ  ಎನುನ ವುದಾದ್ರೆ, 2-3 ವ್ಷಿಗಳಾದ್ರೂ ಒೆಂದು 

ಕಾಯ ಟಗರಿಯಲಾ  ಅರ್ಯ ೃರ್ಥಗಳು ಸಿಗದೇ ಹೀದ್ರೆ  ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳ ಜೊತೆಯಲಾ  ಚಚಿಿಸಿ  

ಕಮಿಟಿ ಮಾಡಬೇಕೆ ಬೇಡವೇ ಎನುನ ವುದ್ರ ಬಗೆೆ  ನಧಾಿರ ಮಾಡಲಾಗುವುದು.     

 ಶ್ರ ೋ ಅರುಣಾ ಶಹಾಪೂರ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಗಳೇ, ಸಕಾಿರದ್ ಭಾವ್ನೆಗಳನುನ   

ನಾವು ಅಥಿ ಮಾಡಿಕೆಂಡು ಸಕಾಿರದ್ ಜೊತೆಯಲಾ  ನಾವಿದ್ು ೀವ.   ಆಯಾ ವ್ಗಿಗಳ 

ಹುದ್ು  ಆಯಾ ವ್ಗಿಗಳವ್ರಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕೆನುನ ವ್ ವಿಚಾರದ್ಲಾ  ನಮಗೂ ಸಹ ಬದಿ್ ತೆ ಇದ್.   

ಅದ್ರಲಾ  ಎರಡು ಮಾತ್ರಲಾ .   ಹಿೆಂದ್ ಒೆಂದು ಪ್ದಿ್ ತ್ರ ಇತ್ತು .  ಒೆಂದು ಹುದ್ು ಗೆ ಒೆಂದ್ೆಂದು  

ಅಜ್ಜಿಗಳನುನ  ಕರೆಯುವಾಗಲೂ ಸಹ  ಒೆಂದೂವ್ರೆ ವ್ಷಿಗಳ ಅವ್ಧಿ ಇರುವ್ ಹಾಗೆ  3 ಬ್ಬರಿ 
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ಕರೆದಾಗಲೂ ಯಾರು ಅರ್ಯ ರ್ಥಿಗಳು ಸಿಗದದಾು ಗ  interchange ಮಾಡಬಹುದು 

ಎೆಂದಾಗಿತ್ತು .    ಆ ಬಗೆೆ  ಸಕಾಿರ ಒೆಂದು ಪ್ರಿಶ್ೀಲನೆ ಮಾಡಬೇಕೆನುನ ವುದು ನನನ  ಮನವಿ.    

     ಶ್ರ ೋ ಜೆ.ಸಿ.ಮಾಧುಸ್ತವ ರ್ಮ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಗಳೇ,  ಇದ್ರ ಬಗೆೆ  ಪ್ರಿಶ್ೀಲಸುತೆು ೀನೆ. 
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ಪರ ಶ್ನನ  ಸಂಖೆಯ  1443 

(ಉತ್ು ರವನುನ  ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ) 

 

     ಶ್ರ ೋ  ಮೋಹನ  ಕುಮಾರ  ಕೊಿಂಡಜಿ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೆ,  ನಾನು  

ಜ್ಞಹಿತ್ತತ್ತ ಪ್ರ ಚಾರ ಫಲಕಗಳ  ಬಗೆೆ  ಪ್ರ ಶ್ನನ ಯನುನ  ಕೇಳಿದ್ು ೀನೆ. ಪ್ರ ಚಾರ ಫಲಕಗಳ ಬಗೆೆ  

ಒಳೆಳ  ಅಭಿಪಾರ ಯ ಮತ್ತು  ಕೆಟ್ಟಟ ಭಿಪಾರ ಯ ಎರಡೂ ಇವ.  ಹಾಗೆಯೇ ಜ್ಞಹಿರಾತ್ತ ಪ್ರ ಚಾರ 

ಫಲಕಗಳನುನ   ಕಡುವ್ ವಿಚಾರದ್ಲಾ   ಫೇವ್ರಿಸಮ್ ಮಾಡುವುದು ಎಲಾಾ  ನಡೆಯುತ್ರು ದ್.   

ನಮಮ  ರಾಜಯ ದ್ಲಾ  ಸಕಾಿರದ್ು ೀ 800 ಪ್ರ ಚಾರ ಫಲಕಗಳಿವ.   ಅದ್ನುನ  ಬಿಟ್ಟಟ   ಉಳಿದ್ಲಾಾ  

ಜ್ಞಹಿರಾತ್ತಗಳನುನ  ಖಾಸಗಿಯವ್ರಿಗೆ ನೀಡುವುದು ಸೂಕು ವ್ಲಾ  ಎನುನ ವುದು ನನನ  

ಅಭಿಪಾರ ಯ.  NCA ಪ್ರ ಕಾರ ಯಾರಿಗ್ರದ್ರೂ ಕಡಬಹುದು.   ಯಾರಿಗ್ರದ್ರೂ ಫೇವ್ರಿಸಮ್ 

ಮಾಡುವುದ್ನುನ  ನಾವು ನೀವಲಾ ರೂ ಮಾಡಿರಬಹುದು.  ಆದ್ರೆ ಸಕಾಿರದ್  800 

ಫಲಕಗಳನುನ  ಕೂಡ ಹರಗೆ ಕಡುವ್ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ.    ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಪಿರ ೆಂಟ್ ಮಿಡಿಯಾ 

ಮತ್ತು  ಎಲ್ಕಾಟ ಾನಕ್ ಮಿೀಡಿಯಾ ಎರಡು ಇವ.   ಇವ್ತ್ತು  ಪ್ತ್ರರ ಕೆಗಳನುನ  ನಡೆಸುವುದು 

ಬಹಳ ಕಷಟ ವಾಗಿದ್.  ಪ್ರ ಜ್ಞವಾಣಿ ಮತ್ತು  ದ ಹಿೆಂದೂ  ಪ್ತ್ರರ ಕೆಗಳನುನ  ನಡೆಸುತ್ರು ರುವ್ವ್ರಿಗೆ 

ಬಹಳ ಕಷಟ ವಾಗಿದ್.   ಹಾಗ್ರಗಿ ಖಾಸಗಿಯವ್ರಿಗೂ ಸಹ ಹೆಚಿು ನ ಜ್ಞಹಿೀರಾತ್ತಗಳನುನ  ಕಡಿ.   

ಹಾಗೆಯೇ ಜ್ಜಲಾಾ  ಮಟಟ ದ್ಲಾ ರುವ್ ಪ್ತ್ರರ ಕೆಗಳಿಗೂ ಸಹ ಯಾವುದೇ ತ್ತರತಮಯ ವ್ನುನ  

ಮಾಡದೇ ಜ್ಞಹಿೀರಾತ್ತಗಳನುನ  ಕಡಬೇಕೆನುನ ವುದು ನನನ  ಒೆಂದು ಮನವಿ.   

 ಶ್ರ ೋಜೆ.ಸಿ.ಮಾಧುಸ್ತವ ರ್ಮ (ಕಾನೂನು ಮತ್ತು  ಸಂಸದಿೋಯ ವಯ ವಹಾರಗಳ 

ಸಚಿವರು, ಮಖಯ ಮಂತಿರ ಗಳ ಪರವಾಗಿ):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಗಳೇ, ಸಕಾಿರ 

ಜ್ಞಹಿೀರಾತನುನ  ನೀಡುವಾಗ, number of circulation and area of circulation  ಯನುನ  

consider ಮಾಡುತು ದ್.    ರಾಜಯ  ಮಟಟ ದ್ಲಾ  ಪ್ರ ಸ್ವರ ಆಗುವ್ ಮಾಧಯ ಮಗಳಿಗೆ ಮದ್ಲ 

ಆದ್ಯ ತೆಯನುನ  ನೀಡಲಾಗುವುದು.   ಜ್ಜಲಾಾ ಮಟಟ ದ್ ಪ್ತ್ರರ ಕೆಗಳಿಗೂ ಸಹ ಜ್ಞಹಿೀರಾತನುನ  

ನೀಡುವುದ್ಕೆೆ  ಸಕಾಿರಕೆೆ  ಕಷಟ ವಾಗುತು ದ್.   ಜ್ಜಲಾಾ  ಪಂಚಾಯಿತ್ರ ಮಟಟ ದ್ಲಾ ನ 

ಜ್ಞಹಿೀರಾತ್ತಗಳನುನ  ನೀಡಬಹುದೇ ವಿನಃ As a Government State Level circulation 

ಇಲಾ ದ್ವ್ರಿಗೆ ಜ್ಞಹಿೀರಾತನುನ  ನೀಡುತೆು ೀವೆಂದು ನಾವು ಸದ್ನದ್ಲಾ  ರ್ರವ್ಸೆ ನೀಡುವುದ್ಕೆೆ  

ಹೇಗೆ ಸ್ವಧಯ ? However, you have mentioned it. ನಾನು ಈ ವಿಚಾರದ್ ಬಗೆೆ  ಮಾನಯ  

ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳ ಜೊತೆಯಲಾ  ಮಾತನಾಡುತೆು ೀನೆ.    ಏನಾದ್ರೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಹಾಯ 

ಮಾಡುವುದ್ಕೆೆ  ಅವ್ಕಾಶ್ ಇದ್ು ರೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು.  But we cannot make it as a policy. 

ಆದ್ರೆ ಸದ್ನದ್ಲಾ  ನಾನು  State level circulation ಅನುನ  divert ಮಾಡಿ ಜ್ಜಲಾಾ  ಮಟಟ ದ್ 
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ಪ್ತ್ರರ ಕೆಗಳಿಗೆ ನೀಡುತೆು ೀವ ಎನುನ ವ್ ರ್ರವ್ಸೆಯನುನ  ನೀಡುವುದ್ಕೆೆ  ಆಗುವುದಲಾ . ತಮಮ  

ಮನವಿಯನುನ  ಪ್ರಿಶ್ೀಲನೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು.   

 ಶ್ರ ೋ ಮೋಹನ  ಕುಮಾರ  ಕೊಿಂಡಜಿ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೆ, ಮಾನಯ  

ಸಚಿವ್ರಲಾ  ಹಾಗೂ ಮಾನಯ  ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳಲಾ  ನನನ  ಮನವಿ ಏನೆೆಂದ್ರೆ ಎಲಾ  

ಪ್ಕ್ಷಗಳಲಾಯೂ ಕೂಡ ಕೆಲವು Ideological ಪ್ತ್ರರ ಕೆಗಳು ಇರುತು ವ.   ಅದು ಆಡಳಿತ ಪ್ಕ್ಷದ್ 

ವಿರುದಿ್  ಇರಬಹುದು, ಅಥವಾ ವಿರೀಧ ಪ್ಕ್ಷಗಳ ವಿರುದಿ್  ಇರಬಹುದು.   ಇವ್ತ್ತು  ಜಗತ್ರು ನ 

ಪ್ರಿಸಿಿ ತ್ರ ಏನಾಗಿದ್ ಎೆಂದ್ರೆ ಇವ್ತ್ತು  ನಮಮ  ದೇಶ್ದ್ ಪ್ರ ಧಾನಮಂತ್ರರ ಗಳಾದ್  ಶ್ರ ೀಮಾನ್ 

ಮೀದಯವ್ರು  ಅಮೇರಿಕಾ ಅಧಯ ಕ್ಷರಾದ್ ಜೊೀ ಬೈಡನ್ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಬೇಕಾದ್ 

ಪ್ರಿಸಿಿ ತ್ರ ಬಂದದ್.  ಜೊತೆಗೆ ತ್ತಲಬ್ಬನ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆಯಲಾ  ಮಾತನಾಡಬೇಕಾದ್ ಪ್ರಿಸಿಿ ತ್ರ 

ಈ ದೇಶ್ದ್ಲಾ ರುವ್ವ್ರೆಲಾ ರಿಗೂ ಸಹ ಬಂದದ್.   ಆದ್ು ರಿೆಂದ್ ಯಾರಲಾಯೂ ಸಹ 

ತ್ತರತಮಯ ವ್ನುನ   ಮಾಡದೇ ಮಾಧಯ ಮಗಳ ಮಾಲೀಕರು ಯಾರೇ ಅಗಿದ್ು ರೂ, ಯಾರ 

ವಿರುದಿ್  ಇದ್ು ರೂ ಸಹ ಅವ್ರಿಗೂ ಸಹ ಸಮಾನಾೆಂತರವಾಗಿ ಜ್ಞಹಿೀರಾತ್ತಗಳನುನ  ನೀಡುವ್ 

ವ್ಯ ವ್ಸಿೆ  ಆಗಬೇಕು.   ಮಾನಯ  ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳಾದ್ ಶ್ರ ೀ ಬಸವ್ರಾಜ ಬೊಮಾಮಯಿಯವ್ರ 

ತಂದ್ಯವ್ರು Royist ನಾವಲಾ ರೂ ಸಹ ಅದೇ ideology ಯಿೆಂದ್ ಬಂದ್ವ್ರು.   ಮಾನಯ  

ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳಲಾ  ನನನ  ಮನವಿ ಏನೆೆಂದ್ರೆ ಈಗ ರಾಜಕಾರಣ್ದ್ಲಾ  right-wing, left-wing 

ಇದ್ು ೀ ಇರುತು ದ್, ಹಾಗ್ರಗಿ ಇವ್ತ್ತು  ದ್ಡಡ  ದ್ಡಡ  ಪ್ತ್ರರ ಕೆಗಳನುನ  ನಡೆಸುವುದೇ ಕಷಟ .   

ದ್ಯಮಾಡಿ ಸಕಾಿರ ಪ್ತ್ರರ ಕೆಗಳ ಯಾರ ಪ್ರವಾಗಿದ್ು ರೂ ಸಹ  ಅವ್ರಿಗೂ ಅವ್ಕಾಶ್ವ್ನುನ  

ನೀಡಬೇಕೆೆಂದು ಮಾನಯ  ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳಲಾ  ಮನವಿಯನುನ  ಮಾಡಿಕಳುಳ ತೆು ೀನೆ.   

 ಶ್ರ ೋ ಜೆ.ಸಿ.ಮಾಧುಸ್ತವ ರ್ಮ:- ಮಾನಯ ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೆ, ನಾವು ಮಾಧಯ ಮ ಮತ್ತು  

ಪ್ತ್ರರ ಕಾರಂಗದ್ ಮಧ್ಯಯ  ಅವ್ರ ಪ್ರ ಇವ್ರ ಪ್ರ ಎೆಂದು ಸಕಾಿರ ನಡೆಸುವ್ವ್ರು 

ಭಾವಿಸುವುದು ತಪುಪ  ಎನುನ ವುದು  ಭಾವ್ನೆ.  ಆರೀಗಯ ಕರವಾದ್ ಟಿೀಕೆಗಳನುನ  

ಮಾಧಯ ಮದ್ವ್ರು ಮಾಡದೇ ಹೀದ್ರೆ  ಸಕಾಿರ ನಡೆಸುವ್ವ್ರಿಗೆ ಸಮಾಜದ್ ಪೂಣ್ಿ 

ಮಾಹಿತ್ರ ದ್ರೆಯುವುದಲಾ  ಎೆಂದು ನಂಬಿರುವ್ವ್ರಲಾ  ನಾವು ಸಹ ಇದ್ು ೀವ.  ಮಾನಯ  

ಸದ್ಸಯ ರಾದ್ ಮೀಹನ ಕೆಂಡಜಿ್ಜಯವ್ರು  ಹೇಳುವಂತಹ  ನಮಮ ನುನ  ಹಗಳುವ್ವ್ರಿಗೆ 

ಅವ್ಕಾಶ್ ಕಟ್ಟಟ , ನಮಮ ನುನ  ತೆಗಳುವ್ವ್ರಿಗೆ ಕಡುವುದು ಬೇಡವನುನ ವ್ ಸನನ ವೇಶ್ವ್ನುನ  

ನಾವು ಸೃಷ್ಟಟ  ಮಾಡಿರುವುದಲಾ .   ನಾವು ಕೆಲವೆಂದು criteria ಗಳನುನ  

ಇಟ್ಟಟ ಕೆಂಡಿರುತೆು ೀವ, ಅದ್ರಲಾ  fit in ಆದಾಗ ಖಂಡಿತ್ತ ಜ್ಞಹಿೀರಾತ್ತಗಳನುನ  ನೀಡುತೆು ೀವ.  

ಇದ್ರಲಾ  ಯಾವುದೇ ರಾಜಕಾರಣ್ವ್ನುನ  ಮಾಡುವುದಲಾ .   
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      ಸಭಾಪತಿಯವರು:-,     ಶ್ರ ೀ ಕೆ.ಹರಿೀಶ್ಕುಮಾರ್್ರವ್ರ ಪ್ರ ಶ್ನನ ಗೆ ಸಮಯ ಕೇಳಿದು ೀರಿ, 

ನಾಳೆ ಅಧಿವೇಶ್ನದ್ ಕನೆಯ ದನ.  ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಉತು ರವ್ನುನ  ಒದ್ಗಿಸಿಕಡುತ್ರು ೀರಿ?  

         ಶ್ರ ೋ ಅರೆಬೈಲ  ಹೆಬಾಬ ರ , ಶ್ವರಾಿಂ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೆ, ನಾಳೆ ಉತು ರ 

ಕಡಲು ಸ್ವಧಯ ವಾಗದದ್ು ಲಾ , ಮಾನಯ  ಸದ್ಸಯ ರಿಗೇ ಉತು ರವ್ನುನ  ಒದ್ಗಿಸಿಕಡಲಾಗುವುದು. 
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ಪರ ಶ್ನನ  ಸಂಖೆಯ  115 

ಉತ್ು ರವನುನ  ಲಗತಿು ಸಲಾಗುವುದು. 

 

 ಶ್ರ ೋ ಯು.ಬಿ.ವೆಿಂಕಟೇಶ:- ಮಾನಯ   ಸಭಾಪ್ತ್ರಗಳೇ, ಮಾನಯ  ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳ 

ಪ್ರವಾಗಿ ಮಾನಯ  ಕಾನೂನು ಸಚಿವ್ರು ನನಗೆ ಉತು ರಗಳನುನ  ಒದ್ಗಿಸಿದಾು ರೆ.   ಬ್ೆಂಗಳೂರು-

ಮೈಸೂರು ಹೈವಯಲಾ ರುವ್ ವೃಷಭಾವ್ತ್ರ ನದಗೆ ಒೆಂದು ಅಡಡ  ಗೀಡೆಯನುನ  ನಮಿಿಸಲು 

ಏಕೆ ಇಷ್ಟಟ  ಸಮಯ ಆಗುತ್ರು ದ್ ಎನುನ ವ್ ಪ್ರ ಶ್ನನ ಯನುನ  ನಾನು ಸಕಾಿರಕೆೆ  ಕೇಳಿದ್ು ೀನೆ.  ಕಳೆದ್ 

2 ವ್ಷಗಿಳಿೆಂದ್ ಕೂಡ ಈ ಕೆಲಸ ನಡೆಯುತ್ರು ದ್.   ಬಿಬಿಎೆಂಪಿಯವ್ರು ಈ ಕೆಲಸಕೆೆ  ಏಕೆ 

ಇಷ್ಟಟ  ನಧಾನ ಧೀರಣೆಯನುನ   ತೀರಿಸುತ್ರು ದಾು ರೆ ಎನುನ ವುದು ನನಗೆ  ಗತ್ರು ಲಾ .   ಅದ್ಕೆೆ  

ಸಂಬಂಧಪ್ಟಟ  ಪೊೀಟೀಗಳನುನ  ಸದ್ನದ್ಲಾ  ತೀರಿಸುತೆು ೀನೆ.  ಅಲಾ ನ ಕೆಲಸವೇ ನೆಂತ್ತ 

ಹೀಗಿತ್ತು .  ನಾನು ಸದ್ನದ್ಲಾ  ಪ್ರ ಶ್ನನ  ಕೇಳಿದ್ ಮೇಲ್ ನನೆನ ಯ ದವ್ಸ centring  

ಹಡೆದದಾು ರೆ.    ಶ್ರ ೀ ಎಸ್.ಎೆಂ.ಕೃಷಣ ರವ್ರು ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಯಾಗಿದ್ು  ರ ಕಾಲದ್ಲಾ  

ಪ್ಕೆದ್ಲಾ ರುವ್  ವಿಕಾಸಸೌಧವ್ನುನ  2 ವ್ಷಿ 10 ತ್ರೆಂಗಳಿನಲಾ  ಕಟಟ ಲಾಗಿದ್.   500 ಮಿೀಟರಿನ 

ಒೆಂದು  ತಡೆಗೀಡೆಯನುನ  2 ವ್ಷಿಗಳಾದ್ರೂ ಕಟಿಟ ಲಾ  ಎೆಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ?  ಈ ರಸೆು ಯನುನ  

ಸಿೆಂಗಲ್ ರೀಡ್ ಮಾಡಿ ಬಿಟಿಟ ರುವುದ್ರಿೆಂದ್ ಅಲಾ  ಸ್ವಕಷ್ಟಟ  ಅಪ್ಘಾತಗಳು ನಡೆಯುತ್ರು ವ.   

ಏಕೆ  ಬಿಬಿಎೆಂಪಿಯವ್ರು ಇಷ್ಟ ೆಂದು ನದಾಿಕ್ಷ ಣ್ಯ  ಧೀರಣೆಯನುನ  ತೀರಿಸುತ್ರು ದಾು ರೆ?   

 ನನನ  ಮತು ೆಂದು ಮನವಿ ಏನೆೆಂದ್ರೆ  ಮಾನಯ  ಬಿ.ಎಸ. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ನವ್ರು 

ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ  ಆದಾಗಿನೆಂದ್ಲೂ ಸಹ ನಾನು ಬ್ೆಂಗಳೂರು ನಗರಕೆೆ  ಒಬಾ ರು ಉಸುು ವಾರಿ 

ಸಚಿವ್ರನುನ  ನೇಮಕ ಮಾಡಬೇಕೆೆಂದು ನಾನು ಕೇಳಿಕಳುಳ ತ್ರು ದ್ು ೀನೆ.    ಏಕೆೆಂದ್ರೆ ಮಾನಯ  

ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದ್ಷ್ಟಟ  ಕೆಲಸ ಮತ್ತು  ಹೆಚುು  ಒತು ಡಗಳಿರುತು ವ.     ಹೀದ್ 

ಅಧಿವೇಶ್ನದ್ಲಾ  ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳು ಯಾವುದೇ ಖಾತೆಯನುನ  ಇಟ್ಟಟ ಕಳಳ ಬ್ಬರದ್ೆಂದು 

ಮಾನಯ  ಹೆಚ್ ವಿಶ್ಾ ನಾಥ್ರವ್ರು ಹೇಳಿದ್ು ರು.  ಆದ್ರೆ ಅದು  ಅವ್ರವ್ರ ವಿವೇಚನೆಗೆ ಬಿಟಟ  

ವಿಚಾರ.   ಆದ್ರೆ ಬ್ೆಂಗಳೂರು ನಗರದ್ ಉಸುು ವಾರಿಯನುನ  ಯಾರಾದ್ರೂ ನಂಬಿಕಸಿ  

ಸಚಿವ್ರಿಗೆ  ವ್ಹಿಸಿಕಡಿ.   ಏಕೆೆಂದ್ರೆ ಬ್ೆಂಗಳೂರು ನಗರದ್ಲಾ  ಬಹಳಷ್ಟಟ  ತೆಂದ್ರೆಗಳಿವ.  

500 ಮಿೀಟರಿನ ತಡೆಗೀಡೆಯನುನ  15 ತ್ರೆಂಗಳಿೆಂದ್ಲೂ ಕಟಟ ಲು ಸ್ವಧಯ ವಾಗಿಲಾ  ಎೆಂದ್ರೆ  

ಇದ್ನುನ  ಪೂಣ್ಿಗಳಿಸಲು ಇನುನ  ಎಷ್ಟಟ  ದವ್ಸಗಳು ಬೇಕು, ಇನುನ  ಎಷ್ಟಟ  ಜನರು 

ಸ್ವಯಬೇಕು?  ಎಷ್ಟಟ  ವಾಹನಗಳು ಹಾಳಾಗಬೇಕು?  ಇದ್ರ ಬಗೆೆ  ಹೇಳುವ್ವ್ರು, ಕೇಳುವ್ವ್ರು 

ಯಾರು ಇಲಾ ವೇ? ಮದ್ಲು ಕಾಪೊಿರೇಷನ್ ಇತ್ತು , ಅದ್ಕೆೆ  ಚುನಾವ್ಣೆ ನಡೆಯದ್ ಹಾಗೆ 

ಮಾಡಿದರಿ.   ಕಾಪೊಿರೇಟರ್್ಗಳಿದು ದ್ು ರೆ ಜನರು ಅವ್ರಿಗ್ರದ್ರೂ ಕೆಲಸ ಆಗಲಲಾ ವೆಂದು 
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ಹಡೆಯುತ್ರು ದ್ು ರು, ಯಾರು ಬೇಡ ಎೆಂದು ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ಸಿಕೆಂಡು ಹೀಗುತ್ತು ರೆ, ಇಲಾ  

ಮಾಧುಸ್ವಾ ಮಿಯವ್ರು ಚೆನಾನ ಗಿ ಮಾತನಾಡಿ ಹೀಗುತ್ತು ರೆ.   ಆ ಭಾಗದ್ಲಾ  

ಜನಪ್ರ ತ್ರನಧಿಗಳು ಸಹ ಇಲಾ , ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಏನು ಮಾಡುತ್ರು ದಾು ರೆ? ಈ ಕೆಲಸ ನಧಾನ 

ಆಗುತ್ರು ರುವುದ್ಕೆೆ  ಅಧಿಕಾರಿಗಳ  ಮೇಲ್ ಏನು ಕರ ಮ ಕೈಗಳಳ ಲಾಗಿದ್?  ಇದ್ರಿೆಂದ್ ಇಷ್ಟಟ  

ಜನರಿಗೆ ತೆಂದ್ರೆ ಆಗಿದ್.  ಇದ್ರ ಬಗೆೆ  ಸಚಿವ್ರು ಉತು ರ ಹೇಳಲ.  ಆನಂತರ ನಾನು 

ಮಾತನಾಡುತೆು ೀನೆ. 

 ಶ್ರ ೋ ಜೆ.ಸಿ.ಮಾಧುಸ್ತವ ರ್ಮ (ಕಾನೂನು ಮತ್ತು  ಸಂಸದಿೋಯ ವಯ ವಹಾರಗಳ 

ಸಚಿವರು, ಮಖಯ ಮಂತಿರ ಗಳ ಪರವಾಗಿ):-  ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೆ, 2020ನೇ ಸ್ವಲನಲಾ   

ವೃಷಭಾವ್ತ್ರ ನದಗೆ ನಮಿಿಸಿದ್ು  ತಡೆಗೀಡೆ collapse ಆಗಿದ್.   ಅದ್ರ ಬಗೆೆ  

ಬಿಬಿಎೆಂಪಿಯವ್ರು ಕರ ಮ ಕೂಡ  ಕೈಗೆಂಡಿದಾು ರೆ.   ಟ್ನೆಂಡರ್್ ಕರೆದು ಈಗ್ರಗಲೇ 210 

ಮಿೀಟರ್್ನ ಪೈಕ್ 150 ಮಿೀಟರ್್ ಗೀಡೆಯನುನ  ನಮಿಿಸಲಾಗಿದ್.   

 ಶ್ರ ೋ ಯು.ಬಿ.ವೆಿಂಕಟೇಶ:-  ಅಲಾ  ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಆಗಿಲಾ . 

 ಶ್ರ ೋ ಜೆ.ಸಿ.ಮಾಧುಸ್ತವ ರ್ಮ (ಕಾನೂನು ಮತ್ತು  ಸಂಸದಿೋಯ ವಯ ವಹಾರಗಳ 

ಸಚಿವರು, ಮಖಯ ಮಂತಿರ ಗಳ ಪರವಾಗಿ):-   ಅಲಾ  ಕೆಲಸ ಆಗಿಲಾ  ಎೆಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಉತು ರ 

ನೀಡಿದ್ವ್ರ ಮೇಲ್ ಕರ ಮ ಜರುಗಿಸಲಾಗುವುದು.   ಸಕಾಿರಕೆೆ  ಉತು ರ ಕಟ್ಟಟ , ಅಲಾ  ಕೆಲಸ 

ಆಗಿಲಾ  ಎೆಂದ್ರೆ, we will certainly take action. ಇನೂನ  ೩೦ ಮಿೀಟರ್್  ಉದ್ು ದ್ ತಡೆಗೀಡೆ 

ಕಟ್ಟಟ ವುದ್ಕೆೆ  ಒೆಂದೇ ಸಮನೇ ಮಳೆ ಆಗಿ, ಒೆಂದೇ ಸಮನೆ ನೀರು ಹರಿಯುತ್ರು ದುು ,  

ಫೆಂಡೇಶ್ನ್ ಎತು ರಿಸಲಕೆೆ  ಕಷಟ  ಆಗುತ್ರು ದ್.    ಹೇಗ್ರದ್ರೂ ಮಾಡಿ ನಾವು    ದನಾೆಂಕ       

31-12-2021ರಳಗೆ  ಈ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿಕಡುವುದಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಮಗೆ ಉತು ರ 

ನೀಡಿದಿಾ ರೆ.   ಅದೇ ಉತು ರವ್ನುನ  ನಾನು ಸದ್ನಕೆೆ  ನೀಡುತ್ರು ದ್ು ೀನೆ.  Please allow us, 

ದನಾೆಂಕ 31-12-2021ರಳಗೆ  ಈ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿ ಕಡುತೆು ೀವ.  

                                  (ಮುೆಂದು) 

(933)/23-9-2021/11-30/ಎಲ್ಎೆಂ/ಬಿಎನ್ಎಸ್ 

       ಶ್ರ ೋ ಯು.ಬಿ.ವೆಿಂಕಟೇಶ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಗಳೆ, ಮುಗಿಸಿಕಟಟ ರೆ ಬಹಳ ಒಳೆಳ ಯದು. 

ಆದ್ರೆ ಅಲಾ  ಕೆಲಸ ನಡೆಯುತ್ರು ರುವ್ ವೇಗವ್ನುನ  ನೀಡಿದ್ರೆ ಮಾನಯ  ಸಚಿವ್ರು ಹೇಳಿದ್ 
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ರಿೀತ್ರಯಲಾ  ಕೆಲಸವಾಗುವುದಲಾ  ಎೆಂದು ನನಗನನ ಸುತು ದ್. ಮಾನಯ  ಸಂದೇಶ್ 

ನಾಗರಾಜರವ್ರು ಪ್ರ ತ್ರದನ ಅದೇ ರಸೆು ಯಲಾ  ಓಡಾಡುತ್ತು ರೆ ಅವ್ರನೆನ ೀ ಕೇಳಿ. 

     ಶ್ರ ೋ ಜೆ.ಸಿ.ಮಾಧುಸ್ತವ ರ್ಮ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಗಳೆ, ಮಾನಯ  ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳು ಈ 

ಸದ್ನದ್ಲಾ ದಾು ರೆ. ಅವ್ರು ಇಷ್ಟಟ  ದನಗಳಲಾ  ಮುಗಿಸುತೆು ೀವ ಎೆಂದು ಉತು ರವ್ನುನ  writing 

ನಲಾ  ಕಟಿಟ ದಾು ರೆ.  ಹಿೀಗ್ರಗಿ ಸದ್ಸಯ ರು ವಿಶಾಾ ಸವ್ನುನ  ಇಡಬೇಕಾಗುತು ದ್.  

     ಶ್ರ ೋ ಯು.ಬಿ.ವೆಿಂಕಟೇಶ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಗಳೆ,   ಹಸ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳು 

ಬಂದದಾು ರೆ. ಅವ್ರ ಮೇಲ್ ನಾವು ವಿಶಾಾ ಸವಿಡುತೆು ೀವ. ಆದ್ರೆ ಜನರಿಗೆ 

ತೆಂದ್ರೆಯಾಗಬ್ಬರದು ಎನುನ ವುದು ನಮಮ  ಕಳಕಳಿಯ ಮನವಿ.  ಅಲಾ  ಸಿೆಂಗಲ್ ವೇ ಇದ್.  

ಒೆಂದುವ್ರೆ ವ್ಷಿವಾಯಿತ್ತ ಇನುನ  ಕೆಲಸವಾಗುತ್ರು ಲಾ . ಜನರು ದನ ಸ್ವಯುತ್ರು ದಾು ರೆ. 

ಮೈಸೂರು-ಬ್ೆಂಗಳೂರು ಮಧ್ಯಯ  ಭಾವ್ನಾತಮ ಕ ಸಂಬಂಧವ್ನುನ  ಇಟ್ಟಟ ಕೆಂಡುವ್ರು 

ಪ್ರ ತ್ರದನ ಓಡಾಡುವ್ವ್ರು ಇದಾು ರೆ.  ಆ ಜಂಕ್ಷನ್ನಲಾ  ಬೇಕಾದ್ಷ್ಟಟ  ಸಮಯ 

ನಲಾ ಬೇಕಾಗುತು ದ್.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«¥À/23.09.2021/46 

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

                                                 ತ್ಡೆ ಹಡಿಯಲಾದ ಪರ ಶ್ನನ ಗಳು 

ಪರ ಶ್ನನ  ಸಂಖೆಯ : 598 

(ಉತ್ು ರವನುನ  ಲಗತಿು ಸಲಾಗಿದೆ) 

      ಶ್ರ ೋ ಪಿ.ಆರ.ರಮೇಶ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಗಳೆ, ಬ್ೆಂಗಳೂರು ನಗರದ್ಲಾ ರುವ್ ರಸೆು ಗಳ 

ಬಗೆೆ  ನಾನು ಪ್ರ ಶ್ನನ ಯನುನ  ಕೇಳಿದ್ು ೀನೆ. ಬ್ೆಂಗಳೂರು ನಗರದ್ ಸುತು -ಮುತು  ಇರುವ್ ರಸೆು ಗಳು 

ಹೇಗೆ ಇವ ಎನುನ ವುದ್ನುನ  ತ್ರಳಿದುಕೆಂಡಿರುವಂತಹ ಶಾಸಕರೇ ಹೆಚುು  ಜನ ಈ 

ಸದ್ನದ್ಲಾ ದಾು ರೆ.  ಪ್ರ ತ್ರದನ ಈ ರಸೆು ಗಳ ಬಗೆೆ  ಪೇಪ್ರ್್ನಲಾ  ಸುದು  ಬರುತು ವ.್“ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ  

ದಂಡೆಯಾದ್ರೆ ಗುೆಂಡಿಗಳಿಗೆ ಮುಕ್ು ʼ ಎನುನ ವ್ ಹೆಡಿಡ ೆಂಗ್ನಲಾ  ಇವ್ತ್ತು  ಪೇಪ್ರ್್ನಲಾ  ಸುದು  

ಬಂದದ್. ಇನುನ  ಸ್ವಕಷ್ಟಟ  ಸುದು ಗಳು ರಸೆು  ಬಗೆೆ  ಬರುತ್ರು ವ. ಎಲಾ ವ್ನುನ   ನಾನು ಈಗ 

ತಂದರುವುದಲಾ .  ಪ್ರ ತ್ರ ದನ ಈ ರಿೀತ್ರ ಬ್ೆಂಗಳೂರಿನ ನಾಗರಿೀಕರಿಗೆ ಆಘಾತವಾಗುತ್ರು ದ್. ಪ್ರ ತ್ರ 

ದನ ಒಬೊಾ ಬರು ಸ್ವಯುತ್ರು ದಾು ರೆ. ನನೆನ  ಇಲಾ  ಮನೆನ  ಒಬಾ ರು ಈ ಗುೆಂಡಿ ಅಪ್ಘಾತದೆಂದ್ 

ಸತು ರು. ೮೦೦ ಚದ್ರ ಕ್.ಮಿೀ. ರಸೆು  ನಮಾಿಣ್ ಮಾಡಲು ಆಡಳಿತ್ತತಮ ಕ ಮತ್ತು  

ತ್ತೆಂತ್ರರ ಕವಾಗಿ ಒಪಿಪ ಗೆ ಕಟಿಟ ರುವುದು, ೨೦೧೫-೧೬ರಿೆಂದ್  ಇವ್ತ್ರು ನವ್ರೆಗೆ ಖ್ಚುಿ 

ಮಾಡಿರುವುದು ಎಷ್ಟಟ  ಎೆಂದು ಕೇಳಿರುವುದ್ಕೆೆ , ಕೇೆಂದ್ರ  ಸಕಾಿರದೆಂದ್, ರಾಜಯ  

ಸಕಾಿರದೆಂದ್ ಮತ್ತು  ಪಾಲಕೆಯಿೆಂದ್ ಒಟ್ಟಟ  ೨೦೦೬೦.೦೨ ಕೀಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನುನ  ೫ 

ವ್ಷಿಗಳಲಾ  ರಸೆು  ನಮಾಿಣ್ ಮತ್ತು  ನವ್ಿಹಣೆಗೆ ಖ್ಚುಿ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ ಎೆಂದು 

ಹೇಳಿದಾು ರೆ.  ಬ್ೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರದ್ ವಾಯ ಪಿು ಯಲಾ ರುವ್ ಎಲಾಾ  ರಿೀತ್ರಯ 

ಡಾೆಂಬರಿೀಕರಿಸಿದ್  ರಸೆು ಗಳ ಒಟ್ಟಟ  ಉದ್ು ವಷ್ಟಟ  ಎನುನ ವುದ್ಕೆೆ    ೧೧೨೮೩.೦೫ ಕ್.ಮಿೀ. 

ಎೆಂದು ಉತು ರ ಕಟಿಟ ದಾು ರೆ. ಇದ್ರಲಾ  primary road, secondary road, tertiary road, 

arterial and sub-arterial roads ಮತ್ತು  ಎಲಾಾ  ರಿೀತ್ರಯ ವಾಡ್  ರಸೆು ಗಳು ಸೇರಿ ಇಷ್ಟಟ  

ಕ್.ಮಿೀ ಇದ್. ಈ ಪೈಕ್  ಚಾಲನ ಸೂಕು  arterial and sub-arterial ರಸೆು ಗಳ ಒಟ್ಟಟ  ಉದ್ು  

೧೩೪೪.೩೪ ಕ್.ಮಿೀ. ಗಳಾಗಿದ್ ಎೆಂದು ಉತು ರ ಕಟಿಟ ದಾು ರೆ. IRC (Indian Road Congress) 

ಪ್ರ ಕಾರ  ೫ ವ್ಷಿಗಳ ಕಾಲ ಒೆಂದು ರಸೆು  ಚೆನಾನ ಗಿರಬೇಕು. ಇವ್ರು ಹಣ್ ಖ್ಚುಿ 

ಮಾಡಿರುವುದ್ನುನ  ನೀಡಿದಾಗ ೫ ವ್ಷಿದ್ಲಾ  ೧ ಕ್.ಮಿೀ. ಗೆ ಸರಾಸರಿ  ಒೆಂದುವ್ರೆಯಿೆಂದ್ 

ಎರಡು ಕೀಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳು ಖ್ಚಾಿಗಿವ.  ಇವ್ರು ಹಣ್ ಖ್ಚುಿ ಮಾಡಿರುವುದ್ನುನ  

ನೀಡಿದ್ರೆ, ಬ್ೆಂಗಳೂರಿನಲಾ ರುವ್ ಎಲಾಾ  ರಸೆು ಗಳು ಉತು ಮ ಸಿಿ ತ್ರಯಲಾ ರಬೇಕಾಗಿತ್ತು .  ನನನ  

ಇನನ ೆಂದು ಪ್ರ ಶ್ನನ , ಮಾನಯ  ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳು ಗಮನಸಬೇಕು, ಡಾೆಂಬರಿೀಕರಣ್ದ್ (ವೈಟ್ 

ಟ್ಟೆಂಪಿಗ್ ಮೇಲಿ್ ೀತ್ತವ, ಸಬ್ ವೇ, ಗೆರ ೀಡ್ ಸೆಪ್ರೇಟರ್) ರಸೆು ಗಳ ಪೈಕ್ thermal cracks, 
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potholes, stripping, debonding, bleeding, reveling ಇಲಾ ದಂತಹ ಅಥವಾ ದುರಸಿಿ ಗೆ 

ಒಳಪ್ಡದ್ ಇರುವ್ ಸುಮಾರು ೧ ಕ್.ಮಿೀ. ಉದ್ು ದ್ ರಸೆು ಯು ಬ್ೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ 

ಪಾಲಕೆಯ ವಾಯ ಪಿು ಯಲಾ  ಇದ್ಯೇ; ಇದ್ು ಲಾ , ಈ ರಿೀತ್ರಯ ಉತು ಮ ರಸೆು ಗಳ ಪ್ಟಿಟ ಯನುನ   

ನೀಡುವುದು ಎೆಂದು  ಕೇಳಿದ್ು ೀನೆ. ಅದ್ಕೆೆ  ಉತು ರದ್ಲಾ  ಬ್ೆಂಗಳೂರು ನಗರದ್ಲಾ  ಇೆಂತಹ 

ಒೆಂದು ಕ್.ಮಿೀ. ಯಾವುದೇ ರಸೆು  ಇರುವುದಲಾ  ಎೆಂಬಂತೆ ಹೇಳಿದಾು ರೆ.  ಅಲಾ ದ್ ತ್ತೆಂತ್ರರ ಕ 

ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆಯಂತೆ ಹೆಚಿು ನ ಅಧಯ ಯನ ಕೈಗೆಂಡು ವ್ರದಯನುನ  

ತಯಾರಿಸಬೇಕಾಗಿರುತು ದ್ ಎೆಂದು ಹೇಳಿದಾು ರೆ.  

     ಶ್ರ ೋ ಜೆ.ಸಿ.ಮಾಧುಸ್ತವ ರ್ಮ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಗಳೆ,  ಇೆಂತಹ ರಸೆು ಗಳು ಒೆಂದು ಕ್.ಮಿೀ. 

ಇವ ಇಲಾ  ಎೆಂದು ಹೇಳಿರುವುದಲಾ . ಉತು ರದ್ಲಾ  ಸಪ ಷಟ ವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ು ೀವ. ಕಾಲ-ಕಾಲಕೆೆ  

ಬ್ೆಂಗಳೂರಿನಲಾ  services ಹಾಗೂ ಈ ಎಲಾಾ  ವ್ಯ ವ್ಸಿೆ ಗಳನುನ  ಮಾಡಬೇಕು ಎನುನ ವ್ 

ಸಂದ್ರ್ಿದ್ಲಾ  ಒೆಂದಲಾಾ  ಒೆಂದು ಶ್ಫಾರಸಿು ಗಳು ಬಂದು, ಮಾಪಾಿಡುಗಳು 

ಆಗುತ್ರು ರುವುದ್ರಿೆಂದ್ project delay ಆಗಿದ್.  ತಜ್ಞರು, ಸ್ವವ್ಿಜನಕರು ಕಡುವ್ 

ಸಲಹೆಗಳನುನ  ಗಣ್ನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೆಂಡು  ಈ ಯೀಜನೆಗಳನುನ  ಕೈಗಳಳ ಬೇಕಾಗುತು ದ್. Not 

only in Bengaluru,  ಎಲಾಾ  smart cities ನಲಾ  ಸಿಿ ತ್ರಯು ಹಿೀಗೆ ಇದ್. ತಜ್ಞರು ಏನೀ ಸಲಹೆ 

ಕಡುತ್ತು ರೆ, ಇನನ ಬಾ ರು ಇನನ ೆಂದು ಹೇಳುತ್ತು ರೆ.   ಯಾರು ಏನು opinion ಹೇಳಿದ್ರು 

ನಾವು ಕೇಳಲೇಬೇಕಾಗುತು ದ್. So, we are not able to complete any work in any smart 

city. ಅದ್ಕೆೆ  ನಾವು ಉತು ರದ್ಲಾ , thermal cracks, potholes, stripping, debonding, 

bleeding, reveling ಇವಲಾ ವುಗಳಿರದೇ ರಸೆು  ಮಾಡಬೇಕೆೆಂದ್ರೆ, ಒೆಂದಲಾ ದು 

ಮಾಪಾಿಡುಗಳನುನ  ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗುತು ದ್. ಆದ್ು ರಿೆಂದ್ correct ಆಗಿ ಉತು ರ ಕಡಲು 

ಸಾ ಲಪ  ಕಷಟ ವಾಗುತು ದ್. ಬ್ೆಂಗಳೂರಿನಲಾ  ಒೆಂದು ಕ್.ಮಿೀ. ಕೂಡಾ ಮಾಡಲು ಆಗುತ್ರು ಲಾ  

ಎೆಂದು ಭಾವಿಸಬ್ಬರದು. ಅದ್ಕೆಾ ಗಿ ಇವಲಾ ವ್ನುನ  ಸೇರಿಸಿ ನಾವು ಈಗ Consultant   ಅನುನ  

ನೇಮಕ ಮಾಡಿದ್ು ೀವ. ಅವ್ರಿಗೆ ಈಗ್ರಗಲೇ ಒೆಂದು ಕೀಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ remuneration  

ನನುನ  ನಗದಗಳಿಸಿದ್ು ೀವ.  ಅವ್ರ ಮೇಲಾ ಚಾರಣೆಯಲಾ  ಇೆಂಡಿಯನ್ ರೀಡ್ ಕಾೆಂಗೆರ ಸ್ನ 

ಶ್ಷ್ಟಾಚಾರ ಮತ್ತು  ನಯಮ ಹಾಗೂ MoRTH (Ministry of Road Transport and Highways) 

ವಿಶ್ಷಾ  ವಿವ್ರಣೆಗಳಂತೆ  ಅನುಷ್ಟಾ ನಗಳಿಸುತೆು ೀವ. ಆದ್ಷ್ಟಟ  ಬೇಗ  ಯೀಜನೆಯನುನ   

ಅನುಷ್ಟಾ ನಗಳಿಸುತೆು ೀವ ಎೆಂದು ಹೇಳಿದ್ು ೀವ.  ಅದ್ರ ಪ್ರ ಕಾರ ನಾವು ಕೆಲಸವ್ನುನ  

ಮಾಡುತೆು ೀವ.  
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     ಶ್ರ ೋ ಪಿ.ಆರ.ರಮೇಶ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಗಳೆ, ಮಾನಯ  ಸಚಿವ್ರು ಕಟಿಟ ರುವ್ ಉತು ರ 

ಸರಿ  ಇದ್ ಎೆಂದು ಹೇಳಿದ್ರು ಸಹ, ಆದ್ರೆ ಸರಿಯಾದ್ ರಿೀತ್ರ-ನಯಮಗಳನುನ  

ರೂಪಿಸಿಕಳಳ ದ್ ೨೦೦೬೦.೦೨ ಕೀಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನುನ   ಖ್ಚುಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ರು ದ್. 

ಮಾಗಡಿ ರಸೆು ಯನುನ  ೫ ತ್ರೆಂಗಳ ಹಿೆಂದ್ asphalting  ಮಾಡಿ ಉತು ಮ ಸಿಿ ತ್ರಗೆ ತಂದ್ರು.  ಆದ್ರೆ  

೩ ತ್ರೆಂಗಳಲಾ  ರಸೆು ಗಳಲಾ  potholes ಬಿದು ವ. ಅದ್ರ ಬಗೆೆ  ನಾನು ಕಮಿೀಷನರ್್ರವ್ರಿಗೆ 

ಪ್ತರ ವ್ನುನ  ಬರೆದದ್. ಎರಡು ತ್ರೆಂಗಳಿೆಂದ್ ಆ pothole ಗಳನುನ  patch ಮಾಡುತು ಲೇ ಇದಾು ರೆ. 

ಎರಡು ತ್ರೆಂಗಳಲಾ  ನಾಲೆು  ಬ್ಬರಿ patch ಮಾಡಿರಬಹುದು.   ರೀಡ್ ಕಟಿಟ ೆಂಗ್ ಬಗೆೆ  

ಹೇಳಿದ್ರು. ರೀಡ್ ಕಟಿಟ ೆಂಗ್ ಆಗಬಹುದು, ಇನನ ೆಂದು ಏಜೆನಿ  ಬರಬಹುದು ಅವ್ರು 

ರಸೆು ಯನುನ  ಅಗೆಯಬಹುದು. ಆದ್ರೆ road cutting ಆಗದ್ ಅಲಾ  ಹಲವಾರು ರಿೀತ್ರಯಲಾ , for 

example, water stagnation  ಆಗುತ್ರು ವ. ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ಮಳೆ ಸರಾಗವಾಗಿ  ಹರಿಯಲು 

ಆಗದ್ ಇರುವುದು, ಸರಿಯಾದ್ chamber, drainage system ಇಲಾ ದೇ ಇರುವುದು ಈ ರಿೀತ್ರಯ 

ತ್ತೆಂತ್ರರ ಕ  ತೆಂದ್ರೆ ಇಲಾ ದಂತಹ ಈ ಸಮಸೆಯ ಗಳೇ  ಕೆಲಸಕೆೆ  ಅಡಿಡಯಾಗುತ್ರು ರುವುದ್ಕೆೆ  

ಮೂಲ ಕಾರಣ್ವಾಗಿದ್. ಇೆಂಡಿಯನ್ ರೀಡ್ ಕಾೆಂಗೆರ ಸ್ನ ಶ್ಷ್ಟಾಚಾರ ಮತ್ತು  ನಯಮ 

ಹಾಗೂ MoRTH ವಿಶ್ಷಾ  ವಿವ್ರಣೆಗಳಂತೆ  ಅನುಷ್ಟಾ ನಗಳಿಸುತೆು ೀವ. ಅದ್ರ ಪ್ರ ಕಾರ ನಾವು 

ಕೆಲಸವ್ನುನ  ಮಾಡುತೆು ೀವ ಎೆಂದು ಸಕಾಿರ ಹೇಳಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ಇದು ಕೇವ್ಲ 

ಪೇಪ್ರ್್ನಲಾ  ಆಗುತ್ರು ದ್. ಆದ್ರೆ ತ್ತವು ಮಾಡುತ್ರು ರುವ್ ಕೆಲಸದ್ specification ಅನುನ  on the 

ground ನಾವು ಕಾಣುತ್ರು ಲಾ .  ಗುತ್ರು ಗೆದಾರರಿಗೆ ಹಣ್ ಕಡಲು ಮಾತರ  ಈ ಅೆಂದಾಜುಗಳನುನ  

ಮಾಡಲಾಗುತ್ರು ದ್. ವಾಹನ ಸಂಚಾರಕೆೆ  ಅಡಚಣೆಯಾಗುತ್ರು ರುವುದು, ಜನರಿಗೆ 

ತೆಂದ್ರೆಯಾಗುತ್ರು ರುವುದು, ಸ್ವವು-ನೀವುಗಳು ಜ್ಞಸಿು ಯಾಗುತ್ರು ವ. ಇದ್ನುನ  ತಡೆಗಟಟ ಲು 

ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒೆಂದು concrete ರಿೀತ್ರಯಲಾ  ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಸಕಾಿರ ಒಪಿಪ ಕಳಳ ಬೇಕು.  

     ಶ್ರ ೋ ಬಸವರಾಜ್ ಎಸ.ಬಮಾಮ ಯ(ಮಖಯ ಮಂತಿರ ಗಳು:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಗಳೆ, 

ಗೌರವಾನಾ ತ ಸದ್ಸಯ ರಾದ್ ಶ್ರ ೀ ಪಿ.ಆರ್.ರಮೇಶ್ರವ್ರು ಬಹಳ ಒಳೆಳ ಯ ಪ್ರ ಶ್ನನ ಯನುನ  

ಕೇಳಿದಾು ರೆ.  ಇದು ಸ್ವವ್ಿಜನಕರ ಮನಸಿಿ ನಲಾ  ಕಾಡುತ್ರು ರುವಂತಹ ಪ್ರ ಶ್ನನ ಯಾಗಿದ್. ಇದ್ರಲಾ  

ಎರಡು ಅೆಂಶ್ಗಳು ಇವ. ಒೆಂದು ಬೇರೆ-ಬೇರೆ ಕಾರಣ್ದೆಂದ್ total works complete  

ಮಾಡಲು  ತಡವಾಗಿದ್.  ಎರಡನೆಯದು ಗುಣ್ಮಟಟ ದ್ ಬಗೆೆ . 

                               (ಮಿಂದು) 
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 ಶ್ರ ೋ ಬಸವರಾಜ್ ಬಮಾಮ ಯ (ಮಿಂದು): 

ಮಾನಯ  ಸದ್ಸಯ ರು ಬಹಳ technical ಆಗಿ ಪ್ರ ಶ್ನನ ಯನುನ  ಕೇಳಿದಾು ರೆ. Thermal cracks, 

potholes, stripping, debonding, bleeding, raveling  ಇವುಗಳು ಇಲಾ ದೇ ಇರುವ್ ಒೆಂದು 

ರಸೆು  ಇಡಿೀ ಭಾರತ ದೇಶ್ದ್ಲಾ ಯೇ ಇಲಾ , ಇವುಗಳಲಾ  ಯಾವುದಾದ್ರೆಂದ್ರಲಾ  

ಸಿಕೆ್ಹಾಕ್ಕಳಳ ಬೇಕಾಗುತು ದ್. The member has asked a very intelligent question. 

ಸಂಪೂಣ್ಿ ಡಾೆಂಬರಿೀಕರಣ್ದ್ ರಸೆು  ವಿವ್ರ ಕಡಬಹುದು. ಆದ್ರೆ thermal cracks ಅಥವಾ 

ಯಾವುದ್ೀ ಒೆಂದು ಸಣ್ಣ  potholes ಆಗಿರುತು ದ್, potholes ಸರಿ ಮಾಡಬಹುದು, ಆದ್ರೆ 

stripping ಇವಲಾಾ  ಇರುತು ದ್. I agree that ಬ್ೆಂಗಳೂರಿನ ರಸೆು ಗಳ ಬಗೆೆ  ಹಲವಾರು ಬ್ಬರಿ 

ಚಚೆಿಯಾಗುತು ದ್, ಯಾವುದೇ ವ್ಯ ವ್ಸಿೆ  ಅಥವಾ ಸಕಾಿರಗಳು ಇದ್ು ರೂ ಬ್ೆಂಗಳೂರಿನ 

ರಸೆು ಗಳ ಬಗೆೆ  ಜನ ಪ್ರ ತ್ರನಧಿಗಳು ಬಹಳಷ್ಟಟ  criticism ಅನುನ  ತೆಗೆದುಕಳುಳ ತ್ರು ದ್ು ೀವ. ಅವ್ರು 

ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕೆೆಂದೂ ಸಹ ಹೇಳಿದ್ರು. ಮಾನಯ  ಸದ್ಸಯ ರ ಪ್ರ ಶ್ನನ  ಬಂದ್ ನಂತರ ನಾನು 

ಒೆಂದು ಯೀಚನೆಯನುನ  ಮಾಡಿದುು , complete ಆಗಿ arterial, sub arterial and main 

roads within the wards, ಇವುಗಳ ಬಗೆೆ  ಸಂಪೂಣ್ಿವಾಗಿ ಒೆಂದು road maintenance audit 

ಮಾಡಬೇಕೆೆಂದು ಮಾಡಿದ್ು ೀನೆ. Road maintenance audit ಅನೆನ ೀ ಮಾಡಬೇಕು. ಅೆಂದ್ರೆ 

ಯಾವಾಗ ಪಾರ ರಂರ್ವಾಯಿತ್ತ; ಎಷ್ಟಟ  estimate ಇತ್ತು ; ಯಾವಾಗ complete ಆಯಿತ್ತ; 

ಎಷ್ಟಟ  ವ್ಷಿ ಅವ್ರು maintenance  ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ; ಆ maintenance ಸಮಯದ್ಲಾ  

ಎಷ್ಟಟ  ಸ್ವರಿ repair ಆಗಿದ್; pothole  ಗಳು ಎಷ್ಟಟ  ಸ್ವರಿ fill up ಆಗಿದ್; ಇದ್ಕೆೆ  ಕಾರಣ್ 

ಯಾರು; ಯಾವ್ agency ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್, ಯಾವ್ contractor ಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾು ರೆ; 

ಇದ್ಕೆೆ  ಸಂಬಂಧಪ್ಟಟ  ಉಸುು ವಾರಿ engineer ಗಳು ಯಾರು; I will fix the responsibility on 

the officers. Not only this, ಈಗ ಮಾನಯ  ಸದ್ಸಯ ರು ಮಾಗಡಿ ರಸೆು  ಸೇರಿದಂತೆ ಒೆಂದ್ರಡು 

ವಿಚಾರಗಳ ಬಗೆೆ  ಹೇಳಿದ್ರು, ಇದ್ರ ಬಗೆೆ  ಖಂಡಿತ ನಾನು ತನಖೆ ಮಾಡಿಸುತೆು ೀನೆ. ಯಾರೇ 

ಇದ್ು ರೂ ತಪಿಪ ತಸಿ  ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲ್ ಕರ ಮ ಜರುಗಿಸುತೆು ೀನೆ. 

 ಸಭಾಪತಿಯವರುುಃ- ಶ್ರ ೀ ಆಯನೂರು ಮಂಜುನಾಥ ರವ್ರು  ಇಲಾ . 

 ಶ್ರ ೋ ಪಿ.ಆರ . ರಮೇಶ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, road history ಯನುನ  maintain 

ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರ ತ್ರಯೆಂದು ಹಂತದ್ಲಾಯೂ ಮಾಹಿತ್ರ ಸಿಗುತು ದ್. 
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 ಶ್ರ ೋ ಬಸವರಾಜ್ ಬಮಾಮ ಯುಃ- ಹೆಸರು ಮಾತರ  ಬೇರೆಯಾಗಿದುು , ಅದ್ನೆನ ೀ ನಾನು 

road audit ಎೆಂದು ಹೇಳಿದ್ು ೀನೆ. Road history ಎೆಂದ್ರೂ ಅದೇ ಅಥಿವ್ನುನ  

ಕಡುವುದ್ರಿೆಂದ್ ಇವರಡು ಒೆಂದೇ ಆಗಿದ್. 
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ಪರ ಶ್ನನ  ಸಂಖೆಯ ುಃ 22 

(ಉತ್ು ರವನುನ  ಲಗತಿು ಸಿದೆ) 

 ಶ್ರ ೋ ಯು.ಬಿ. ವೆಿಂಕಟೇಶ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ಉತು ರವ್ನುನ  ಒದ್ಗಿಸಿದುು , 

ರಾಜ್ಜೀವ್ ಗ್ರೆಂಧಿ stadium ಅನುನ  ಬಸವ್ನಗುಡಿ ಪ್ರ ದೇಶ್ದ್ಲಾ  ೨೦೦೪ ನೇ ಇಸವಿಯಲಾ  

ಶ್ರ ೀಯುತ ಎಸ್.ಎೆಂ. ಕೃಷಣ ರವ್ರ ಕಾಲದ್ಲಾ  ನಮಾಿಣ್ ಮಾಡಲಾಯಿತ್ತ. ಅದಾದ್ ಮೇಲ್ 

ಅಲಾ  ಒೆಂದು ಸ್ವರಿ international event ನಡೆಯಿತ್ತ. ಅಲಾ ೆಂದ್ ಇಲಾ ಯವ್ರೆಗೂ ಹಾಳು ಬಿದ್ು  

garden ಆಗಿದ್. ಮದ್ಲನ ಮೂನಾಿಲೆು  ವ್ಷಿ Corporation ನವ್ರಿಗೂ ಮತ್ತು  contractor 

ಗೂ ಗಲಾಟ್ನ ಆಗಿ ಬ್ಬಗಿಲು ಹಾಕ್ದ್ು ರು. ಅದಾದ್ ಮೇಲ್ ಮೂರು ವ್ಷಿ University ಗೆ 

ಕಡುತ್ತು ರೆ. ಹಂಪಿಯನುನ  ಕಳೆಳ  ಹಡೆದಂತೆ ಅಲಾ ರುವ್ instruments, ಇನನ ೆಂದು-

ಮತು ೆಂದು ಎಲಾ ವ್ಯ ಹೀಗುತು ದ್. ೧೫ ವ್ಷಿಗಳಿೆಂದ್ ಜನ ಪ್ರ ತ್ರನಧಿಗಳು ಆ ಕಡೆ ತಲ್ 

ಹಾಕುವುದಲಾ . ಇವ್ತ್ತು  ಅಲಾ  ಆಜುಬ್ಬಜ್ಜನ ಜನರು ರ್ಯಭಿೀತರಾಗಿದಾು ರೆ. ಏಕೆೆಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟಟ  

ಅನೈತ್ರಕ ಚಟ್ಟವ್ಟಿಕೆಗಳು ಅಲಾ  ನಡೆಯುತ್ರು ವ. ಕೆಲವೇ ಮಕೆಳು exercise  ಮಾಡಲು ಅಲಾ ಗೆ 

ಹೀಗುತ್ತು ರೆ. ಅಲಾ  current ಇಲಾ , ನೀರು ಇಲಾ , ಶೌಚಾಲಯ ಇಲಾ . ಒಬಾ  international 

level player ಹಾಗೂ ಒಬಾ  national level player ಒಬಾ ರು ಸಾ ೆಂತ ದುಡಿಡ ನೆಂದ್ ಸಣ್ಣ  toilet  

ವ್ಯ ವ್ಸಿೆ  ಮಾಡಿಕೆಂಡು ಆಟ ಆಡುವ್ ವ್ಯ ವ್ಸಿೆ  ನಡೆಯುತ್ರು ದ್. ಈಗ ನನನ  ಪ್ರ ಶ್ನನ ಯ 

ಉತು ರದ್ಲಾ  ರೂ. ೩ ಕೀಟಿಗಳಿಗೆ tender ಕರೆದದ್ು ೀವ ಎೆಂದು ಹೇಳಿದಾು ರೆ. ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ಇದ್ನುನ  Corporation ನವ್ರು maintain ಮಾಡುವುದ್ಕೆೆ  ಆಗುವುದಲಾ . 

ಆದ್ು ರಿೆಂದ್ ದ್ಯವಿಟ್ಟಟ  ಯಾವುದಾದ್ರೆಂದು sports body ಗೆ ವ್ಹಿಸಬೇಕು. ಅವ್ರು Youth 

Services Department ಗ್ರದ್ರೂ ಕಡಲ, Olympics Association ಗ್ರದ್ರೂ ಕಡಲ, ಆದ್ರೆ 

ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒೆಂದ್ಕೆೆ  ಕಡಬೇಕು. Corporation ನೆಂದ್ shooting  ಮಾಡಲು ಬ್ಬಡಿಗೆ 

ಕಡುತ್ರು ದಾು ರೆ. ಈ ರಿೀತ್ರ ಎಲಾಾ ದ್ರೂ ಕೇಳಿದು ೀರಾ? ಸುಮಾರು ೧೫ ದನಗಳ ಕಾಲ shooting 

ಗೆ ಬ್ಬಡಿಗೆ ಕಡುವುದು ನಡೆಯುತ್ರು ದ್. ಅಲಾ  sports body ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ್ 

ಅನುಕೂಲತೆಗಳೇನೂ ಇಲಾ . ಸ್ವಯಂಕಾಲ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ರು ದ್ ಎೆಂಬ ವಿಚಾರಗಳನುನ  

ನಾನು ಇಲಾ  ಹೇಳಬ್ಬರದು, ಅೆಂತಹ ಕಾಯಿಕರ ಮಗಳು ನಡೆಯುತ್ರು ವ. ದ್ಯವಿಟ್ಟಟ  ಮಾನಯ  

ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳು sprots body ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧಪ್ಟಟ ವ್ರನೆನ ೀಲಾ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

ಅವ್ರನುನ  ಕರೆದು Youth Services Department ಅಥವಾ Olympics Association ಇವ್ರಲಾ  

ಯಾರಬಾ ರಿಗ್ರದ್ರೂ ವ್ಹಿಸಿ ಕಡಬೇಕು. ಅಲಾ  ಬಿಬಿಎೆಂಪಿ ಯಿೆಂದ್ ಒಬಾ  security  

ಇದಾು ರೆ. ಅಲಾ  ಅನೈತ್ರಕ ಚಟ್ಟವ್ಟಿಕೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ರು ವ. ಅಲಾ  ಇವ್ತ್ರು ನ ಪ್ರಿಸಿಿ ತ್ರ  
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ಯಾವ್ರಿೀತ್ರ ಇದ್ ಎೆಂಬ ದಾಖ್ಲ್ಗಳನುನ  ಮಾನಯ  ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳಿಗೆ ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರ ಮೂಲಕ ತಲುಪಿಸುತೆು ೀನೆ. ಅವ್ರು tender ಕರೆದು ೨೦% ಕೆಲಸ ಆಗಿದ್ 

ಎೆಂದು ಹೇಳುತ್ರು ದಾು ರೆ, ನಾನು ಅಲಾ ನ ನವಾಸಿಯಾಗಿದುು  ೧೦% ಕೆಲಸವ್ಯ ಆಗಿಲಾ . ಈ 

ದಾಖ್ಲ್ಗಳನುನ  ಕಡುತೆು ೀನೆ. ದ್ಯವಿಟ್ಟಟ  ಸಕಾಿರವು Corporation ನೆಂದ್ ತೆಗೆದು ಒೆಂದು 

sports body ಗೆ ಕಡಬೇಕು, ಅಲಾ ರುವ್ ಜನರಿಗೆ ರ್ಯಭಿೀತ್ರಯನುನ  ಹೀಗಲಾಡಿಸಬೇಕು. 

ಕೇೆಂದ್ರ  ಅಥವಾ ರಾಜಯ  ಸಕಾಿರಗಳಲಾ  sports ಗೆ ಬಹಳ ಮುತ್ತವ್ಜ್ಜಿ ವ್ಹಿಸಿದಾು ರೆ ಎೆಂದು 

ಹೇಳುತ್ರು ದಾು ರೆ. ಇೆಂತಹ ೧೭ ಎಕರೆಯ ಒಳೆಳ ಯ stadium ಇದ್. ಆದ್ರೆ ಬಹಳ 

ಅನಾಯ ಯವಾಗುತ್ರು ದ್. ಸಕಾಿರಕೆೆ  ಏಕೆ ಇಷ್ಟಟ  ಅಸಡೆಡ  ಎೆಂದು ನನಗೆ ಗತ್ತು ಗುತ್ರು ಲಾ . ಮಾನಯ  

ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಯವ್ರು ದ್ಯವಿಟ್ಟಟ  ಮನಸಿು  ಮಾಡಿ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಕಡುವ್ ಮೂಲಕ 

ಎಲಾಾ  ಮಕೆಳಿಗೂ ಒಳೆಳ ಯದಾಗಬೇಕೆೆಂದು ಕೇಳಿಕಳುಳ ತೆು ೀನೆ. 

 ಶ್ರ ೋ ಜೆ.ಸಿ. ಮಾಧುಸ್ತವ ರ್ಮ (ಸಣ್ಣ  ನೋರಾವರಿ, ಕಾನೂನು, ಸಂಸದಿೋಯ 

ವಯ ವಹಾರಗಳ ಸಚಿವರು) (ಮಖಯ ಮಂತಿರ ಯವರ ಪರವಾಗಿ):- ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ಬೇರೆ Authority ಗಳಿಗಿೆಂತ ಬಿಬಿಎೆಂಪಿ ಬಹಳ economically sound 

ಆಗಿರುತು ದ್ ಎೆಂದು ಕೆಲವ್ನುನ  ಬಿಬಿಎೆಂಪಿ ಗೆ handover  ಮಾಡುತ್ರು ರುತೆು ೀವ. ಅವ್ರ budget, 

income ನೆಂದ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದ್ಕೆೆ  ಸುಲರ್ವಾಗುತು ದ್ೆಂದು ಮಾಡುತೆು ೀವ. ತ್ತವು 

ಬಿಬಿಎೆಂಪಿ ರವ್ರು neglect ಮಾಡಿರುವ್ ಬಗೆೆ  ನನನ  ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದು ೀರಿ, ಅವ್ರು ಏನೂ 

ಮಾಡದೇ ಈಗ ಒೆಂದೈದು ಕೀಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನುನ  ತೀರಿಸಿ, ಅದ್ರಲಾ  ೨೦% 

expenditure  ಮಾಡಿದ್ು ೀವ ಎೆಂದು false information feed ಮಾಡಿದಾು ರೆ ಎೆಂದು 

ಹೇಳಿದು ೀರಿ. ಈ ವಿಚಾರ ಸತಯ ವಾಗಿದ್ು ರೆ ಈ ಉತು ರವ್ನುನ  ಸಿದಿ್ ಪ್ಡಿಸಿ ಕಟಿಟ ರುವ್ವ್ರ ಮೇಲ್ 

action ತೆಗೆದುಕಳುಳ ತೆು ೀನೆ. ಬಿಬಿಎೆಂಪಿ ಗೆ ಕಟಿಟ ರುವುದ್ನುನ  ವಾಪ್ಸಿು  ತೆಗೆದುಕೆಂಡು 

ಬೇರೆ ಬೇರೆ Authority ಗಳಿಗೆ transfer ಮಾಡುವುದು ಸಾ ಲಪ  ಕಷಟ ವಾಗುತು ದ್. ಆ ಬಗೆೆ  

ಮಾಡುವುದಾದ್ರೆ ಮಾನಯ  ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಯವ್ರು ಮುೆಂದನ ದನಗಳಲಾ  ತ್ರೀಮಾಿನ 

ತೆಗೆದುಕಳುಳ ತ್ತು ರೆ.  

 ಶ್ರ ೋ ಯು.ಬಿ. ವೆಿಂಕಟೇಶ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ಮಾನಯ  ಸಚಿವ್ರು ಹೇಳಿದುು  

ಸರಿ. ಆದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳುತ್ರು ರುವುದು ಏನಾದ್ರೂ ಸುಳಾಳ ದ್ರೆ ನನನ  ಸದ್ಸಯ ತಾ ಕೆೆ  ರಾಜ್ಜೀನಾಮ್ಮ 

ಕಡುತೆು ೀನೆ. ನಾನು ಸುಳುಳ  ಹೇಳುವುದ್ಕೆೆ  ಇಲಾ ಗೆ ಬಂದಲಾ .  
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 ಶ್ರ ೋ ಜೆ.ಸಿ. ಮಾಧುಸ್ತವ ರ್ಮುಃ- ಅವ್ರು ಸುಳುಳ  ಹೇಳಿದ್ರು ಎೆಂದು ನಾನು ಹೇಳಿಲಾ . 

ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಪುಪ  ಉತು ರ ಕಟಿಟ ದ್ು ರೆ ಕರ ಮ ತೆಗೆದುಕಳುಳ ತೆು ೀನೆ ಎೆಂದು ಹೇಳಿದ್.  

 ಶ್ರ ೀ ಯು.ಬಿ. ವೆಂಕಟೇಶ್:- ಅಲಾ  ಒಬಾ ನೇ ಕಾವ್ಲುಗ್ರರ ಇದಾು ನೆ. ಅವ್ರು ಬಿಬಿಎೆಂಪಿ 

ರವ್ರನೆನ ೀ ಕೇಳಲ. ೧೭ ಎಕರೆಯ ಒೆಂದು stadium ಗೆ ಎಷ್ಟಟ  ಜನ ಇರಬೇಕು? Light, ನೀರು, 

toilet ಗಳಿಲಾ , ನಾವು ಸುಳುಳ  ಹೇಳುವುದ್ಕೆೆ  ಬಂದಲಾ . ಅವ್ರು ಯಾವಾಗ ಬಂದ್ರೂ ಆ 

ಸಿ ಳಕೆೆ  ಕರೆದುಕೆಂಡು ಹೀಗುತೆು ೀನೆ. ನಾನು ಹೇಳಿರುವುದು ಸುಳಾಳ ದ್ರೆ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ 

ರಾಜ್ಜೀನಾಮ್ಮ ಬರೆದುಕಡುತೆು ೀನೆ.  

 ಸಭಾಪತಿಯವರುುಃ- ಮಾನಯ  ಸದ್ಸಯ ರು ಹೇಳಿದಂತೆ ಬಿಡಿಸಿಕಡುವುದು ಒಳೆಳ ಯದು. 

 ಶ್ರ ೋ ಜೆ.ಸಿ. ಮಾಧುಸ್ತವ ರ್ಮುಃ- ಮಾನಯ  ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಯವ್ರ ಜೊತೆ ಆನಂತರ 

ಮಾತನಾಡಿ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ Authority ಅಥವಾ ಮತು ೆಂದ್ಕೆೆ  ಕಟಟ ರೆ 

ಒಳೆಳ ಯದಾಗುತು ದ್ ಎನುನ ವುದಾದ್ರೆ ಬಿಬಿಎೆಂಪಿ ರವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿ ಒೆಂದು 

ತ್ರೀಮಾಿನ ತೆಗೆದುಕಳುಳ ತೆು ೀನೆ.  

 ಶ್ರ ೋ ಯು.ಬಿ. ವೆಿಂಕಟೇಶ :- ದ್ಯವಿಟ್ಟಟ  ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ನನನ  request. 

ಏಕೆೆಂದ್ರೆ ಮಾನಯ  ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳಿಗೆ ಕ್ರ ೀಡೆ ಬಗೆೆ  ಬಹಳ ಆಸಕ್ು  ಇದ್. 

 ಶ್ರ ೋ ಜೆ.ಸಿ. ಮಾಧುಸ್ತವ ರ್ಮುಃ- ಬ್ೆಂಗಳೂರಿನಲಾ  ಅೆಂತಹ ಜ್ಞಗಗಳಿರುವುದು ಬಹಳ 

ಕಡಿಮ್ಮ. ಅದ್ನುನ  ಚೆನಾನ ಗಿ ನೀಡಿಕಳಳ ಬೇಕಾಗಿರುವುದು ನಮಮ  ಕತಿವ್ಯ . ಅವ್ರ ಕೈಯಲಾ  

ಆಗುವುದಲಾ  ಎನುನ ವುದಾದ್ರೆ Government will take over and develop it. 

 ಶ್ರ ೋ ಯು.ಬಿ. ವೆಿಂಕಟೇಶ :- ಇದ್ಕೆೆ  private party ಬೇಡ. ಸಕಾಿರವೇ 

ಮಾಡಬಹುದು. Youth Services Department ಅಥವಾ Olympics Association ಗೆ 

ಕಡಬಹುದು. 

 Sri J.C.MADHUSWAMY:- We will take decision sir. 

 

 

 



«¥À/23.09.2021/54 

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

ಪರ ಶ್ನನ  ಸಂಖೆಯ ುಃ 820 

(ಉತ್ು ರವನುನ  ಲಗತಿು ಸಿದೆ) 

 ಶ್ರ ೋ ಅ. ದೇವೇಗೌಡಃ- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ರಾಜಯ ದ್ ನವೃತು  ನೌಕರರಿಗೆ 

ನಗದುರಹಿತ ಚಿಕ್ತಿೆ  ನೀಡುವ್ ಸೌಲರ್ಯ  ಕುರಿತ್ತದ್ ಪ್ರ ಸ್ವು ವ್ನೆಯನುನ  ಸಕಾಿರ 

ಪ್ರಿಶ್ೀಲಸುತು ದ್ ಎೆಂದು ಹೇಳಿದಾು ರೆ. ದ್ಯಮಾಡಿ ಇದ್ರ ಬಗೆೆ  ಸೂಕು  ಕರ ಮ 

ತೆಗೆದುಕಳಳ ಬೇಕು. ಕೇೆಂದ್ರ  ಸಕಾಿರದ್ ನವೃತು  ನೌಕರರು ಹಾಗೂ ರೈಲ್ಾ  ನೌಕರರಿಗೆ 

ವೈದ್ಯ ಕ್ೀಯ ಸೌಲರ್ಯ ಗಳನುನ  ಒದ್ಗಿಸುತ್ರು ದಾು ರೆ. ಸಕಾಿರವು ಆರೀಗಯ  ಸಂಜ್ಜೀವಿನ ಸೌಲರ್ಯ  

ಒದ್ಗಿಸಲು ಕರ ಮ ಕೈಗಳಳ ಲು ಕೀರುತೆು ೀನೆ. 

 ಶ್ರ ೋ ಜೆ.ಸಿ. ಮಾಧುಸ್ತವ ರ್ಮ (ಸಣ್ಣ  ನೋರಾವರಿ, ಕಾನೂನು, ಸಂಸದಿೋಯ 

ವಯ ವಹಾರಗಳ ಸಚಿವರು) (ಮಖಯ ಮಂತಿರ ಯವರ ಪರವಾಗಿ):- ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ನಾನು ಆಗಲೇ it is under the scrutiny of Government  ಎೆಂದು 

ಹೇಳಿದ್ು ೀನೆ. ಸಕಾಿರ ಇದ್ರ ಬಗೆೆ  ಆಲೀಚನೆ ಮಾಡಿ ಕರ ಮ ಜರುಗಿಸುತು ದ್. ಏಕೆೆಂದ್ರೆ much 

financial incurrence ಆದ್ರೆ ಒೆಂದೇ ಸ್ವರಿ accounts ನಲಾ  ಹೇಳುವುದ್ಕೆೆ  ಆಗುವುದಲಾ . ಇದ್ರ 

ಬಗೆೆ  ಕುಳಿತ್ತ ಚಚೆಿ ಮಾಡುವುದ್ಕೆೆ  ತಯಾರಾಗಿದ್ು ೀವ, ಇದ್ನುನ  ಪ್ರಿಶ್ೀಲನೆ ಮಾಡುತೆು ೀನೆ.  

 ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರುುಃ- ಡಾ|| ತೇಜಸಿಾ ನ ಗೌಡ  ಪ್ರ ಶ್ನನ  ಸಂಖೆಯ : 986.  ಗೈರು 

ಹಾಜರಾಗಿದಾು ರೆ. ನಂತರ ಶ್ರ ೀ ಎಸ್.ಎಲ್. ಭೀಜೇಗೌಡರ ಪ್ರ ಶ್ನನ ಗೆ ಸಮಯ ಕೇಳಿದಾು ರೆ. 

 ಶ್ರ ೋ ಎಸ .ಎಲ . ಭೋಜೇಗೌಡಃ- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ನಾನು ಮೂರನೇ 

ಬ್ಬರಿ ಪ್ರ ಶ್ನನ  ಕೇಳಿದ್ು ೀನೆ. 

 ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರುುಃ- ಬಹಳ details ಕೇಳಿದು ೀರಿ. 

 ಶ್ರ ೋ ಎಸ .ಎಲ . ಭೋಜೇಗೌಡಃ- ಮಾನಯ  ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳು ಸದ್ನದ್ಲಾ  ಇದಾು ರೆ. 

ಮನೆನ  ಉಡುಪಿ ಸಭೆಯಲಾ  ಆರೀಗಯ  ಸಚಿವ್ರೂ ಇರುವ್ ಸಂದ್ರ್ಿದ್ಲಾ  ನಾನು ಮಾನಯ  

ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳಿಗೆ ಅಜ್ಜಿ ಕಟಿಟ ದ್ು ೀನೆ. ಮಾನಯ  ಕೀಟ ಶ್ರ ೀನವಾಸ ಪೂಜ್ಞರಿ ರವ್ರು 

ಇದ್ು ರು. ಆ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಮಾನಯ ತೆಯನುನ  ತೀರಿಸಿದಾು ರೆ.  

 ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರುುಃ- ಬೇಗ ಉತು ರ ಒದ್ಗಿಸಲು ಹೇಳುತೆು ೀನೆ. 

 ಶ್ರ ೋ ಎಸ .ಎಲ . ಭೋಜೇಗೌಡಃ- ಮೂರನೆ ಬ್ಬರಿ ಪ್ರ ಶ್ನನ  ಬಂದ್ರೂ ಉತು ರ ಸಿಗಲಲಾ . 
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 ಸಭಾಪತಿಯವರುುಃ- ಹೌದು, ನಾನು ಏನು ಮಾಡಲ ಹೇಳಿ. ಸಕಾಿರ ಉತು ರ 

ಕಡದದ್ು ರೆ ನಾನೇನು ಮಾಡುವುದ್ಕೆೆ  ಆಗುತು ದ್. ಸಮಯ ಕೇಳಿದಾು ರೆ. ಬೇಗ ಕಡುತ್ತು ರೆ. 

(ಮುೆಂದು) 

(935)/23.09.2021/11.50/ಹೆಚ್ವಿ:ಜ್ಜಆರ್್ 

                      (ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರ ಉಪ್ಸಿಿ ತ್ರ) 

 

 ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ಎಸ್.ಎಲ್.ಬೊೀಜೇಗೌಡರ ತಡೆಹಿಡಿಯಲಾದ್ ಚುಕೆೆ  

ಗುರುತ್ರನ ಪ್ರ ಶ್ನನ  ಸಂಖೆಯ 13(222)ಗೆ ಸಕಾಿರ ಕಾಲಾವ್ಕಾಶ್ವ್ನುನ  ಕೇಳಿದ್. ಸವಿಸ್ವು ರವಾಗಿ 

ಉತು ರವ್ನುನ  ಒದ್ಗಿಸಬೇಕಾಗಿರುವುದ್ರಿೆಂದ್ ಸಮಯಾವ್ಕಾಶ್ವ್ನುನ  ಕೇಳಿದಾು ರೆ. 

 

 ಶ್ರ ೋ ಎಸ .ಎಲ .ಭೋಜೇಗೌಡ:- ಸನಾಮ ನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ನನನ  ಪ್ರ ಶ್ನನ ಗೆ ಇದು 

ಮೂರನೆಯ ಬ್ಬರಿ ಕಾಲಾವ್ಕಾಶ್ವ್ನುನ  ಕೇಳುತ್ರು ರುವುದು. ಮನೆನ  ನಡೆದಂತಹ ಉಡುಪಿ 

ಸಭೆಯಲಾ  ಮಾನಯ  ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳು, ಮಾನಯ  ಆರೀಗಯ  ಸಚಿವ್ರು ಮತ್ತು  ಮಾನಯ  

ಸಭಾನಾಯಕರು ಮೂರು ಜನರು ಉಪ್ಸಿಿ ತರಿದಾು ಗ ನಾನು ಅಜ್ಜಿಯನುನ  ಕಟಿಟ ದ್ು .  

 

 ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಬೇಗನೇ ಉತು ರವ್ನುನ  ಒದ್ಗಿಸುವಂತೆ ಸಕಾಿರಕೆೆ  

ತ್ರಳಿಸಲಾಗುತು ದ್. ತಡೆಹಿಡಿಯಲಾದ್ ಚುಕೆೆ  ಗುರುತ್ರನ ಪ್ರ ಶ್ನನ  ಸಂಖೆಯ : 92(1050) ಅನುನ  

ಕೇಳಿರುವ್ ಮಾನಯ  ಸದ್ಸಯ ರಾದ್ ಶ್ರ ೀ ಕೆ.ಸಿ.ಕೆಂಡಯಯ ನವ್ರು ಸದ್ನದ್ಲಾ  ಉಪ್ಸಿಿ ತರಿಲಾ .  

ಈಗ ಲಖಿತ ಮೂಲಕ ಉತು ರಿಸುವ್ ಪ್ರ ಶ್ನನ ಗಳು.  

 

 ಡ||ತೇಜ್ಸಿವ ನಗೌಡ:- ಸನಾಮ ನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ನನನ  ಪ್ರ ಶ್ನನ  ಬರಲಲಾ .  

 

 ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ತಮಮ  ಹೆಸರನುನ  ಕರೆದ್ ಆದ್ರೆ, ತ್ತವು ಉತು ರಿಸಲಲಾ .  

 

 ಶ್ರ ೋ ಮಾನೆ ಶ್ರ ೋನವಾಸ :- ಸನಾಮ ನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ನನನ  ಹೆಸರನುನ  ಸಹ 

ಕರೆದಲಾ . 
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 ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ನಾನು ನಮಮ  ಹೆಸರನುನ  ಕರೆದಾಗ,  ತ್ತವು ತಮಮ  ಸಿ್ವನದ್ಲಾ  

ಇರಲಲಾ .  

 

 ಶ್ರ ೋ ಮಾನೆ ಶ್ರ ೋನವಾಸ :- ಸನಾಮ ನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ಮೂರನೆ ಪ್ರ ಶ್ನನ ಯನುನ  

ತೆಗೆದುಕೆಂಡಾಗಲೇ ನಾನು ಬಂದು ಕುಳಿತ್ತಕೆಂಡಿದ್ು . ಮತು ಮ್ಮಮ  ಪ್ರ ಶ್ನನ ಯನುನ  

ಕೇಳುವುದ್ಕೆೆ  ಅವ್ಕಾಶ್ವ್ನುನ  ನೀಡಬೇಕೆೆಂದು ತಮಮ ಲಾ  ಕೇಳಿಕಳುಳ ತ್ರು ದ್ು ೀನೆ. ಬಹಳ 

ಪ್ರ ಮುಖ್ವಾಗಿರುವ್ ಪ್ರ ಶ್ನನ ಯಾಗಿದ್.  

 ಡ||ತೇಜ್ಸಿವ ನಗೌಡ:- ಸನಾಮ ನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ನನಗೂ ಒೆಂದು 

ಅವ್ಕಾಶ್ವ್ನುನ  ಕಡಬೇಕೆೆಂದು ತಮಮ ಲಾ  ವಿನಂತ್ರಸಿಕಳುಳ ತೆು ೀನೆ. 

 

 ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಆಯಿತ್ತ ಪ್ರ ಶ್ನನ  ಕೇಳಿ. ಬೇಗ ಬಂದು ಸದ್ನದ್ಳಗೆ 

ಕುಳಿತ್ತಕಳಳ ಬೇಕು.  
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ಚುಕೆಕ  ಗುರುತಿನ ಪರ ಶ್ನನ  ಸಂಖೆಯ :1451 

(ಉತ್ು ರವನುನ  ಲಗತಿು ಸಲಾಗಿದೆ) 

 

 ಶ್ರ ೋ ಮಾನೆ ಶ್ರ ೋನವಾಸ :- ಸನಾಮ ನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ಮಾನಯ  ಗೃಹ ಸಚಿವ್ರು 

ಅತ್ತಯ ಚಾರಕೆೆ  ಒಳಗ್ರದ್ ಹೆಣುಣ ಮಕೆಳಿಗೆ ಸಕಾಿರದೆಂದ್ ನೀಡಲಾಗುವ್ ಪ್ರಿಹಾರಗಳು 

ಮತ್ತು  ಮಹಿಳೆಯರ ಸುರಕ್ಷತೆಗ್ರಗಿ ಕೈಗೆಂಡಿರುವ್ ಕರ ಮಗಳ ಬಗೆೆ  ಉತು ರವ್ನುನ  

ಒದ್ಗಿಸಿದಾು ರೆ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಆತ್ತಯ ಚಾರ ಪ್ರ ಕರಣ್ಗಳನುನ  ತಡೆಗಟ್ಟಟ ವ್ ನಟಿಟ ನಲಾ  

ಯಾವ್ಯಾವ್ ಕರ ಮಗಳನುನ  ತೆಗೆದುಕಳಳ ಲಾಗಿದ್ ಎನುನ ವುದ್ರ ಬಗೆೆ  ಒೆಂದು ದ್ಡಡ  

ಪ್ಟಿಟ ಯನೆನ ೀ ಕಟಿಟ ದಾು ರೆ. ಮಾನಯ  ಸಚಿವ್ರು ಕಟಿಟ ರುವ್ ಉತು ರದ್ಲಾ  ʼದನದ್ 24 

ಗಂಟ್ನಯೂ ಮಹಿಳೆಯರ ಮತ್ತು  ಮಕೆಳ ಸುರಕ್ಷತೆಗ್ರಗಿ ʼಪಿೆಂಕ್ ಹಯಿಳ ಮತ್ತು  112 

ಗಸುು ವಾಹನ ಗಸುು  ಕಾಯಿ ನವ್ಿಹಿಸುತು ವʼ ಎನುನ ವ್ ಉತು ರವ್ನುನ  ಕಟಿಟ ದಾು ರೆ. 

ಮುೆಂದುವ್ರೆದು,್ ʼಮಹಿಳೆಯರು ಓಡಾಡುವ್ ಸಿ ಳಗಳ ಬಳಿ, ಬಸ್ ನಲಾು ಣ್ದ್ಲಾ , ಶಾಲಾ 

ಕಾಲೇಜುಗಳ ಬಳಿ ಸಿಬಾ ೆಂದಗಳನುನ  ಪಾಯಿೆಂಟ್ ಕತಿವ್ಯ ಕೆೆ  ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗುತ್ರು ದುು , 

ಸದ್ರಿ ಸಿ ಳಗಳ ಬಳಿ ಹಯಿಳ ಹಾಗೂ ಚಿೀತ್ತ ವಾಹನಗಳನುನ  ಗಸುು  ಮಾಡಿ ಇೆಂತಹ 

ಕೃತಯ ಗಳು ನಡೆಯದಂತೆ ಸೂಕು  ಮುನೆನ ಚು ರಿಕೆಯನುನ  ಕೈಗಳಳ ಲಾಗಿದ್ʼ ಎೆಂದು ಹೇಳಿದಾು ರೆ.  

 

 ಸನಾಮ ನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ನಾವು ಓಡಾಡುವ್ ಸಿ ಳಗಳಲಾ  ಎಲಾಯೂ 24 ಗಂಟ್ನಗಳ 

ಕಾಲ ಈ ಗಸುು  ವಾಹನಗಳನುನ  ನೀಡಿಲಾ . ಇದ್ನುನ  ಈ ಸದ್ನದ್ಲಾ ರುವ್ ಎಲಾ  ಸದ್ಸಯ ರು 

ಒಪುಪ ತ್ತು ರೆೆಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತೆು ೀನೆ. ಯಾವ್ಯಾವ್ ತ್ತಲೂಾ ಕುಗಳಿಗೆ ಪಿೆಂಕ್ 

ಹಯಿಳವ್ನುನ  ನೀಡಲಾಗಿದ್? ಮತ್ತು  ಯಾವ್ಯಾವ್ ತ್ತಲೂಾ ಕುಗಳಲಾ  ಗಸುು  ವಾಹನಗಳು 

ಗಸುು  ಕಾಯಿವ್ನುನ  ನವ್ಿಹಿಸುತ್ರು ವ  ಎನುನ ವುದು ನನನ  ಪ್ರ ಶ್ನನ ಯಾಗಿದ್. ಇದ್ನುನ  

ಕೂಲಂಕಷವಾಗಿ ಪ್ರಿಶ್ೀಲನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಮುನೆನ ಚು ರಿಕಾ ಕರ ಮವಾಗಿ ಕಾಗದ್ದ್ ಮೇಲ್ ಮಾತರ  

ಇರುವಂತಹ ಕರ ಮಗಳಾಗಿವಯೇ ಹರತ್ತ ಕಾಯಿರೂಪ್ಕೆೆ  ಬಂದಲಾ ವನುನ ವ್ ಮಾತನುನ  

ಹೇಳುವುದ್ಕೆೆ  ಬಯಸುತೆು ೀನೆ. ವಾಸು ವ್ವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ರಿೀತ್ರಯ ಗಸುು ವಾಹನಗಳು ಇಲಾ , 

ಯಾವುದೇ ಸುರಕ್ಷತ್ತ ಮತ್ತು  ಮುನೆನ ಚು ರಿಕೆಯ ಕರ ಮಗಳನುನ  ಇಲಾಖೆಯ ವ್ತ್ರಯಿೆಂದ್ 

ತೆಗೆದುಕೆಂಡಿಲಾ . ಸಚಿವ್ರು ಕಟಿಟ ರುವಂತಹ ಉತು ರ ತಪಾಪ ಗಿದ್. ಅದ್ನುನ  

ಸರಿಪ್ಡಿಸುವುದ್ಕೆೆ  ಕರ ಮಗಳನುನ  ತೆಗೆದುಕಳಳ ಬೇಕಾಗಿದ್. ಎಲಾ ರ ಕಣಿಣ ಗೆ ಕಾಣುವಂತೆ ಗಸುು  

ವಾಹನಗಳು ಸಂಚರಿಸಿದ್ರೆ, ಬಹುಶಃ ಮಹಿಳೆಯವ್ರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ದ್ರೆಯಬಹುದು.  
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 ಸನಾಮ ನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ಇತ್ರು ೀಚೆಗೆ ಬಹಳಷ್ಟಟ  ಅನುಮಾನಾಸಪ ದ್ ಸ್ವವುಗಳ 

ಪ್ರ ಕರಣ್ಗಳು ಕಂಡು ಬರುತ್ರು ವ. ಕಳೆದ್ ತ್ರೆಂಗಳಿನಲಾ  ಬ್ಳಗ್ರವಿ ಜ್ಜಲ್ಾ ಯ ಶ್ಗೆ್ರೆಂವ್ನಲಾಯೂ 

ಸಹ ಒಬಾ  ಮಹಿಳೆಯ ಅನುಮಾನಾಸಪ ದ್ ಸ್ವವು ಕಂಡು ಬಂದದ್. ಇೆಂತಹ ಪ್ರ ಕರಣ್ಗಳನುನ  

ತಡೆಯುವುದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಆರೀಪಿಗಳನುನ  ಕಂಡುಹಿಡಿದು ಅವ್ರಿಗೆ ಫಾಸಟ ್ ಟ್ಟರ ಕ್ 

ಕೀಟ್ ಗಳ ಮೂಲಕ ತ್ರೀವ್ರ ಗತ್ರಯಲಾ  ಶ್ಕೆಷ  ವಿಧಿಸುವುದ್ಕೆೆ  ಸಕಾಿರ ಯಾವ್ ರಿೀತ್ರಯ 

ಕರ ಮವ್ನುನ  ಕೈಗಳುಳ ತು ದ್ ಎನುನ ವುದ್ರ ಬಗೆೆ  ಮಾನಯ  ಗೃಹ ಸಚಿವ್ರು 

ಸಪ ಷಟ ಪ್ಡಿಸಬೇಕಾಗಿದ್.  

 

 ಶ್ರ ೋ ಆರಗ ಜಾಾ ನೇಿಂದರ :- ಸನಾಮ ನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು  ಮಕೆಳ 

ಮೇಲ್ ನಡೆಯುವಂತಹ ದೌಜಿನಯ ವ್ನುನ  ತಡೆಯುವುದ್ಕೆೆ  ಸಕಾಿರ ವಿಶೇಷ ಆಸಕ್ು ಯನುನ  

ವ್ಹಿಸಿ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಗೆ ನದೇಿಶ್ನವ್ನುನ  ನೀಡಲಾಗಿದ್. ಮಾನಯ  ಸದ್ಸಯ ರು ಹೇಳಿದಂತೆ 

112 ಗಸುು  ವಾಹನ ಹೆಚುು  ಕಡಿಮ್ಮ ಒೆಂದು ಪೊಲೀಸ್ಠಾಣೆಗೆ ಒೆಂದ್ರಂತೆ ಇದ್. ಅವ್ಶ್ಯ ಕತೆ 

ಕಂಡುಬಂದ್ಲಾ  112ಗೆ ರ್ೀನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಬ್ೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಲೆಂಕ್ ಆಗುತು ದ್. ಇಲಾ ೆಂದ್ 

ಆ ವಾಹನಕೆೆ  ಸೂಚನೆ ತಲುಪಿದ್ ಸುಮಾರು ಅಧಿ ಗಂಟ್ನಯಳಗ್ರಗಿ ಪ್ರ ಕರಣ್ ನಡೆದ್ 

ಸಿ ಳಕೆೆ  ತಲುಪುವಂತಹ ವ್ಯ ವ್ಸಿೆಯನುನ  ಮಾಡಿದ್ು ೀವ. ಬ್ೆಂಗಳೂರು ನಗರದ್ಳಗೆ ಕೇವ್ಲ 9 

ರಿೆಂದ್ 10 ನಮಿಷಕೆೆ  ಹೀಗಿ ತಲುಪುತು ದ್. ಆ ರಿೀತ್ರಯಲಾ  ಗಸುು  ವಾಹನಗಳನುನ  ಏಪಾಿಡು 

ಮಾಡಲಾಗಿದ್. 24x7 ಈ ವಾಹನದ್ಲಾ  ಸಿಬಾ ೆಂದಗಳು ಇರುತ್ತು ರೆ. ಸಿಬಾ ೆಂದಯ ಕರತೆ 

ಕಂಡುಬಂದ್ರೆ, ಇನನ ಷ್ಟಟ  ಸಿಬಾ ೆಂದಯನುನ  ಕರೆಯಿಸಿಕಳುಳ ವಂತಹ ವ್ಯ ವ್ಸಿೆ  ಇದ್. 

ಮದ್ಲು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಅಜ್ಜಿಯನುನ  ಬರೆದು ಕಟ್ಟಟ   ದೂರನುನ  

ದಾಖ್ಲಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು .  ಈಗ ಆ ರಿೀತ್ರ ಇಲಾ , 112ಗೆ ರ್ೀನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಕ್ಷಣ್ವೇ ಪ್ರ ಕರಣ್ 

ನಡೆದ್ ಸಿ ಳಕೆೆ  ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರು ಧಾವಿಸಿ ಬರುತ್ತು ರೆ. ಇೆಂತಹ ಪ್ರ ಕರಣ್ಗಳು ನಡೆದಂತಹ 

ಸಂದ್ರ್ಿದ್ಲಾ  ಪೊಲೀಸಿನವ್ರು ತಾ ರಿತವಾಗಿ ಪ್ತೆು  ಹಚುು ವಂತಹ ಕೆಲಸವ್ನುನ  ಮಾಡುತ್ತು ರೆ. 

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರ ಕರಣ್ವ್ನುನ  ನೀಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅದು ಗತ್ತು ಗುತು ದ್. 

ಯಾವುದಾದ್ರೆಂದು ಸ್ವಕ್ಷ  ಸಿಕೆದ್ರೂ ಸ್ವಕು ಆರೀಪಿಗಳ ಹೆಡೆಮುರಿ ಕಟಿಟ  

ಪೊಲೀಸ್ಠಾಣೆಗೆ ತರುವಂತಹ ಕೆಲಸವ್ನುನ  ಮಾಡುತೆು ೀವ. ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಯಾವುದೇ 

ಕಾರಣ್ಕೊ  ಉದಾಸಿೀನತೆಯನುನ  ತೀರುವುದಲಾ . ಅದೇ ರಿೀತ್ರಯಲಾ  ಕೀಟ್ ನಲಾ  ದ್ೀಷ 

ನಣ್ಿಯ ಮಾಡುವುದ್ಕೆೆ  ವಿಶೇಷವಾಗಿರುವಂತಹ ಕರ ಮಗಳನುನ  ತೆಗೆದುಕೆಂಡಿದ್ು ೀವ. 

ಪ್ರ ಕರಣ್ ದಾಖ್ಲಾದ್ 60 ದನಗಳಳಗ್ರಗಿ ಚಾಚ್ ಶ್ೀಟ್ ಅನುನ  ದಾಖ್ಲು 
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ಮಾಡಬೇಕಾಗುತು ದ್. ಸ್ವಧಯ ವಾದ್ರೆ, ಫಾಸಟ ್ ಟ್ಟರ ಕ್ ಕೀಟ್ ಗೆ ವ್ಗ್ರಿಯಿಸುವಂತಹ 

ಕರ ಮವ್ನುನ  ಸಹ ತೆಗೆದುಕಳಳ ಲಾಗುತು ದ್. ಸ್ವಕ್ಷ ಗಳನುನ  ನಮಮ  ಪೊಲೀಸಿನವ್ರೇ 

ಕರೆದುಕೆಂಡು ಬಂದು ಜವಾಬ್ಬು ರಿಯಿೆಂದ್ ಸ್ವಕ್ಷ ಯನುನ  ಹೇಳಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸವ್ನುನ  

ಮಾಡಿಸಬೇಕಾಗಿದ್. ಈ ರಿೀತ್ರ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು  ಮಕೆಳ ಮೇಲ್ ಆಗಿರುವ್ ದೌಜಿನಯ ವ್ನುನ  

ತಡೆಗಟ್ಟಟ ವುದ್ಕೆೆ  ಸಕಾಿರ ಗಂಭಿೀರವಾದ್ ಕರ ಮವ್ನುನ  ತೆಗೆದುಕೆಂಡಿದ್. ಯಾವ್ಯಾವ್ 

ಸುರಕ್ಷತ್ತ ಕರ ಮಗಳನುನ  ತೆಗೆದುಕಳಳ ಲಾಗಿದ್ ಎನುನ ವುದ್ರ ಮಾಹಿತ್ರಯನುನ  ಮಾನಯ  

ಸದ್ಸಯ ರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದ್. ಪ್ರ ತ್ರಯೆಂದು ಜ್ಜಲ್ಾ ಯಲಾಯೂ ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗಳನುನ  

ಸಿ್ವಪ್ನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್. ಈ ಠಾಣೆಗಳಿಗೆ ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬಾ ೆಂದಗಳನುನ  

ನಯುಕ್ು ಗಳಿಸುವ್ ಕೆಲಸವ್ನುನ  ಮಾಡಲಾಗಿದ್.  ಮಹಿಳೆಯವ್ರು ಮತ್ತು  ಮಕೆಳು ಸೇರುವ್ 

ಕಡೆಗಳಲಾ  ಸಮವ್ಸು ಾಧಾರಿ ಪೊಲೀಸರು ಅಥವಾ ಸಿವಿಲ್ ಡೆರ ಸ್ನಲಾ ರುವ್ ಪೊಲೀಸರು ಗಸುು  

ತ್ರರುಗುತ್ರು ರುತ್ತು ರೆ. ಕಾಲೇಜು ವಿದಾಯ ರ್ಥಿನಯರ ಕಾಯ ೆಂಪ್ಸ್ ಹತ್ರು ರ ಕಣೆಾವ್ಲು ಇಡಲಾಗಿದ್. 

ಎಲಾಾ  ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗಳಲಾ  ಹೆಲೂ ್ ಡೆಸೆ್ಗಳನುನ  ತೆರೆಯಲಾಗಿದ್. ಮಹಿಳೆಯವ್ರು ಇದ್ರ 

ಉಪ್ಯೀಗವ್ನುನ  ಪ್ಡೆದುಕಳುಳ ತ್ರು ದಾು ರೆ. ಮಾನಯ  ಸದ್ಸಯ ರು ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದ್ರು 

ಸಲಹೆಸೂಚನೆಗಳನುನ  ನೀಡಿದ್ರೆ ಅವುಗಳನುನ  ಸಹ ಅಳವ್ಡಿಸಿಕಳುಳ ತೆು ೀವ. 

 

 ಶ್ರ ೋ ಮಾನೆ ಶ್ರ ೋನವಾಸ :- ಸನಾಮ ನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ,್ ʼಪಿೆಂಕ್ ಹಯಿಳʼ ಮತ್ತು  

ಗಸುು  ವಾಹನಗಳನುನ  ಯಾವ್ಯಾವ್ ತ್ತಲೂಾ ಕುಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಮಟ ಷ್ಟಟ  ವಾಹನಗಳನುನ  

ನೀಡಲಾಗಿದ್ ಎನುನ ವುದು ನನನ  ಪ್ರ ಶ್ನನ ಯಾಗಿದ್. ನಾನಂತ್ಫ ಈ ವಾಹನಗಳನುನ  ಎಲಾಯೂ  

ನೀಡಿಲಾ . ಬ್ೆಂಗಳೂರಿನಲಾ  ಈ ದನ ಒೆಂದು ಅತ್ತಯ ಚಾರ ಪ್ರ ಕರಣ್ ನಡೆದದ್. ಘಟನೆ ನಡೆದ್ 

ಮೇಲ್ ತೆಗೆದುಕಳುಳ ವ್ ಕರ ಮಗಳ ಬಗೆೆ  ಮಾನಯ  ಸಚಿವ್ರು ಬಹಳ ವಿಸ್ವು ರವಾಗಿ ಹೇಳಿದಾು ರೆ. 

ಇೆಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆಯದಂತೆ ತಡೆಗಟ್ಟಟ ವುದ್ಕೆೆ  ತೆಗೆದುಕೆಂಡಿರುವ್ ಕರ ಮಗಳು ಎಷಟ ರ 

ಮಟಿಟ ಗೆ ಕಾಯಿರೂಪ್ಕೆೆ  ಬರುತ್ರು ದ್ ಎನುನ ವುದು ನನನ  ಪ್ರ ಶ್ನನ ಯಾಗಿದ್.  

 

 ಶ್ರ ೋ ಆರಗ ಜಾಾ ನೇಿಂದರ  :- ಸನಾಮ ನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ಪಿೆಂಕ್ ಹಯಿಳ 

ಬ್ೆಂಗಳೂರು ನಗರಕೆೆ  ಮಾತರ  ಸಿೀಮಿತವಾಗಿರುತು ದ್. 112 ಗಸುು  ವಾಹನ ಪ್ರ ತ್ರ 

ಪೊಲೀಸ್ಠಾಣೆಗೆಂದು ಇರುತು ದ್. ಈ ಸಂಖೆಯ ಗೆ ಕರೆ ಬಂದ್ರೆ, ಕರೆ ಬಂದ್ 30-40 

ನಮಿಷಗಳಳಗ್ರಗಿ ಘಟನೆ ನಡೆದ್ ಸಿ ಳಕೆೆ  ಹೀಗುವಂತಹ ವ್ಯ ವ್ಸಿೆ  ಇದ್.  ಮಾನಯ  

ಸದ್ಸಯ ರು ಊರಿಗೆ ಹೀಗುವಂತಹ ಸಂದ್ರ್ಿದ್ಲಾ  ಗಮನಸಬಹುದು. 
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 ಶ್ರ ೋ ಮಾನೆ ಶ್ರ ೋನವಾಸ :- ಸನಾಮ ನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೆ, ಇೆಂತಹ ಪ್ರ ಕರಣ್ಗಳನುನ  

ತಡೆಗಟ್ಟಟ ವುದ್ಕೆೆ  ಪಿೆಂಕ್ ಹಯಿಳ, ಗಸುು  ವಾಹನ, ಚೆನನ ಮಮ  ಪ್ಡೆ ಮತ್ತು  ಚಿೀತ್ತ 

ಮುೆಂತ್ತದ್ವುಗಳನುನ  ನಾವು ಗ್ರರ ಮಿೀಣ್ ಮಟಟ ದ್ಲಾ  ಅಥವಾ ತ್ತಲೂಾ ಕು ಮಟಟ ದ್ಲಾ  

ಎಲಾಯೂ ನೀಡಿಲಾ . ಮುೆಂದಾದ್ರೂ ಈ ವ್ಯ ವ್ಸಿೆಯನುನ  ಒದ್ಗಿಸುವ್ ನಟಿಟ ನಲಾ  ಕರ ಮ 

ಕೈಗಳಳ ಬೇಕೆೆಂದು ಕೇಳಿಕಳುಳ ತ್ರು ದ್ು ೀನೆ. 

 

 ಶ್ರ ೋ ಆರಗ ಜಾಾ ನೇಿಂದರ :- ಸನಾಮ ನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ಅವ್ರ ಸಲಹೆಗಳನುನ  

ತೆಗೆದುಕೆಂಡು ಕರ ಮ ಜರುಗಿಸಲಾಗುತು ದ್.  
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ತ್ಡೆಹಡಿಯಲಾದ ಚುಕೆಕ  ಗುರುತಿನ ಪರ ಶ್ನನ  ಸಂಖೆಯ :986 

(ಉತ್ು ರವನುನ  ಲಗತಿು ಸಲಾಗಿದೆ) 

 

 ಡ||ತೇಜ್ಸಿವ ನಗೌಡ:- ಸನಾಮ ನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಡಾಕಟ ರೇಟ್, 

ಗೌರವ್ ಡಾಕಟ ರೇಟ್ ಮತ್ತು  ಇತ್ರು ೀಚಿನ ದನಗಳಲಾ  ದ್ಡಡ  ಸಮಸೆಯ ಯಾಗಿರುವ್ ನಕಲ 

ಡಾಕಟ ರೇಟ್ಗಳ ಬಗೆೆ  ಕರ ಮವ್ನುನ  ಕೈಗೆಂಡು ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಡಾಕಟ ರೇಟ್ಗಳ ಮತ್ತು  ಗೌರವ್ 

ಡಾಕಟ ರೇಟ್ಗಳ ಪಾವಿತರ ತೆಯನುನ  ಎತ್ರು ಹಿಡಿಯುವ್ ಕಾಳಜ್ಜಯಿೆಂದ್ ನಾನು ಈ ಪ್ರ ಶ್ನನ ಯನುನ  

ಮಾನಯ  ಸಚಿವ್ರಲಾ  ಕೇಳಿದ್ು . ರಾಜಯ ದ್ಲಾ  ಈವ್ರೆಗೆ ಎಷ್ಟಟ  ಜನರಿಗೆ ಗೌರವ್ ಡಾಕಟ ರೇಟ್ 

ಪ್ದ್ವಿಯನುನ  ಪ್ರ ಧಾನ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ ಎನುನ ವ್ ಪ್ರ ಶ್ನನ ಗೆ ʼರಾಜಯ ದ್ ಸ್ವವ್ಿಜನಕ 

ವಿಶ್ಾ ವಿದಾಯ ಲಯಗಳಲಾ  ಒಟ್ಟಟ  1856 ಜನರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಖಾಸಗಿ ವಿಶ್ಾ ವಿದಾಯ ಲಯಗಳಲಾ  

ಒಟ್ಟಟ  23 ಜನರಿಗೆ ಈವ್ರೆಗೆ ಗೌರವ್ ಡಾಕಟ ರೇಟ್ ಪ್ದ್ವಿಯನುನ  ಪ್ರ ಧಾನ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ʼ 

ಎನುನ ವ್ ಉತು ರವ್ನುನ  ನೀಡಿದಾು ರೆ.  

 

 ಸನಾಮ ನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ಮಾನಯ  ಉನನ ತ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಸಚಿವ್ರು ನೂತನ ಶ್ಕ್ಷಣ್ 

ನೀತ್ರಯನುನ  ಜ್ಞರಿಗಳಿಸುವ್ ನಟಿಟ ನಲಾ  ಬಹಳ ಉತಿ್ತಹದೆಂದ್ ಮತ್ತು  ಪ್ರಿಶ್ರ ಮದೆಂದ್ 

ಕೆಲಸವ್ನುನ  ಮಾಡುತ್ರು ದಾು ರೆ. ಒಬಾ  ಅಧಿಕೃತ ಡಾಕಟ ರೇಟ್ ಪ್ದ್ವಿಯನುನ  ಪ್ಡೆದರುವ್ ಒಬಾ  

ಸದ್ಸಯ ರು ಈ ಪ್ರ ಶ್ನನ ಯನುನ  ಕೇಳಿದಾಗ, 1859 ಜನರ ಹೆಸರನುನ  ಕಡಬೇಕೆನುನ ವ್ ಸೌಜನಯ ವ್ಯ 

ಸಕಾಿರಕೆೆ  ಇಲಾ ದಂತ್ತಗಿದ್. ಗೌರವ್ ಡಾಕಟ ರೇಟ್ ಪ್ದ್ವಿಯ ಪ್ರಿಗಣ್ನೆಗೆ ಇರುವ್ 

ಮಾನದಂಡಗಳೇನು ಎನುನ ವ್ ಪ್ರ ಶ್ನನ ಯನುನ  ಕೇಳಿದ್ು ೀನೆ. ಕನೆ ಗಳಿಗೆಯಲಾ  ಹೆಸರುಗಳನುನ  

ಸೇರಿಸುವುದ್ರ ಬಗೆೆ  ಕನಾಿಟಕ  ರಾಜಯ  ವಿಶ್ಾ ವಿದಾಯ ಲಯಗಳ ಆಕಟ ್ 29ರ ಪ್ರ ಕರಣ್ 69ರಲಾ  

ಸಪ ಷಟ ವಾಗಿ ಹೇಳಿದಾು ರೆ. ರಾಜರ್ವ್ನ ಕೂಡ ಈ ಬಗೆೆ  ಚಿೆಂತೆಯನುನ  ವ್ಯ ಕು ಪ್ಡಿಸಿದ್. ಪ್ರ ಕರಣ್ 

69(1)ರಲಾ ; 

 

“್ ಸಿೆಂಡಿಕೇಟಿನ ಮೂರನೇ ಎರಡರಷಟ ಕೆೆ  ಕಡಿಮ್ಮ ಇಲಾ ದ್ ಸದ್ಸಯ ರು , 

ಯಾವಬಾ  ವ್ಯ ಕ್ು ಗೆ , ಅವ್ನ ಶ್ನರ ೀಷಾ  ಸ್ವಧನೆ ಮತ್ತು  ಸಿ್ವನಮಾನದ್ 

ಕಾರಣ್ದೆಂದಾಗಿ ಅವ್ರ ಅಭಿಪಾರ ಯದ್ಲಾ  ಅೆಂಥ ಗೌರವ್ ಪ್ದ್ವಿ 

ಅಥವಾ ಇತರ ವಿದಾಯ ವಿಷಯಕ ಪ್ರ ಶ್ಸಿು ಯನುನ  ಸಿಾ ೀಕರಿಸಲು ಯೀಗಯ  

ಮತ್ತು  ಸರಿಯಾದ್ ವ್ಯ ಕ್ು  ಎೆಂಬ ಆಧಾರದ್ ಮೇಲ್ ಗೌರವ್ ಪ್ದ್ವಿ 

ಅಥವಾ ವಿದಾಯ ವಿಷಯಕ ಪ್ರ ಶ್ಸಿು ಯನುನ  ಪ್ರ ಧಾನ ಮಾಡಬೇಕೆೆಂದು 

ಶ್ಫಾರಸಿು  ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿೆಂಡಿಕೇಟ್ ಸಂಬಂಧಪ್ಟಟ  ವ್ಯ ಕ್ು ಗೆ ಅದ್ನುನ  

ಪ್ರ ಧಾನ ಮಾಡಲು ಕುಲಾಧಿಪ್ತ್ರಯವ್ರ ಅನುಮೀದ್ನೆಗ್ರಗಿ 

ಶ್ಫಾರಸಿು  ಮಾಡಬಹುದು.  
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ಪ್ರ ಕರಣ್ 69(2)ರಲಾ ; 

 

ಗೌರವ್ ಪ್ದ್ವಿಯನುನ  ಅಥವಾ ಪ್ರ ಶ್ಸಿು ಯನುನ  ವಿಶೇಷ 

ಸಂದ್ರ್ಿಗಳಲಾ  ಮಾತರ  ಪ್ರ ಧಾನ ಮಾಡತಕೆದುು , ಅದ್ನುನ  ಕೇವ್ಲ 

ಒೆಂದು ವಾಡಿಕೆಯ ಕರ ಮವಾಗಿ ಪ್ರ ಧಾನ ಮಾಡತಕೆದ್ು ಲಾ . ಸ್ವಹಿತಯ , 

ತತಾ ಜ್ಞಾ ನ, ಕಲ್, ಸಂಗಿೀತ, ವ್ಣ್ಿಚಿತರ ಕಲ್ ಅಥವಾ ಕಲ್, ವಿಜ್ಞಾ ನ  

ಅಥವಾ ತಂತರ ಜ್ಞಾ ನದ್ ವಾಯ ಸಂಗ ವಿಭಾಗಗಳಿಗೆ 

ವ್ಹಿಸಿಕಡಲಾಗಿರುವ್ ಯಾವುದೇ ಇತರೆ ವಿಷಯದ್ಲಾ  ಮುನನ ಡೆಗ್ರಗಿ 

ಗಣ್ನೀಯ ಕಡುಗೆ ನೀಡಿದ್ ಅಥವಾ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಧ್ಯಯ ೀಯಗಳಿಗ್ರಗಿ ವಿಶ್ಷಟ  

ಸೇವ ಸಲಾ ಸಿದ್ ವ್ಯ ಕ್ು ಗಳನುನ  ಅೆಂಥ ಗೌರವ್ ಪ್ದ್ವಿಗಳ ನೀಡಿಕೆಯ 

ಉದ್ು ೀಶ್ಕೆಾ ಗಿ ಗುರುತ್ರಸತಕೆದುು  ಎೆಂದು ಇದ್.  

 

 

                           (ಮುೆಂದುವ್ರಿದದ್) 

 

 

(936)23-09-2021(12-00)pk(bsd)-gr 

ಡ|| ತೇಜ್ಸಿವ ನಗೌಡ (ಮಿಂದು): 

ಗೌರವ್ ಪ್ದ್ವಿ ಅಥವಾ ಪ್ರ ಶ್ಸಿು ಯನುನ  ವಿಶೇಷ ಸಂದ್ರ್ಿಗಳಲಾ  ಮಾತರ  ಪ್ರ ದಾನ 

ಮಾಡತಕೆದುು , ಅದ್ನುನ  ಕೇವ್ಲ ಒೆಂದು ವಾಡಿಕೆಯ ಕರ ಮವಾಗಿ ಪ್ರ ದಾನ ಮಾಡತಕೆದ್ು ಲಾ . 

ಅೆಂದ್ರೆ habitual ಆಗಿ ಮಾಡತಕೆದ್ು ಲಾ . ಸ್ವಹಿತಯ , ತತಾ ಜ್ಞಾ ನ, ಕಲ್, ಸಂಗಿೀತ, ವ್ಣ್ಿಚಿತರ ಕಲ್ 

ಎೆಂದು ಹೇಳಿದಾು ರೆ. ಈ ಕೆಷ ೀತರ ಗಳಲಾ  ಕಡುಗೆಯನುನ  ಕಟಟ ೆಂತಹವ್ರಿಗೆ ಕಡಬೇಕೆೆಂದು 

ನದೇಿಶ್ನ ಇರುವಾಗ ತಮಗೆ ಆಶ್ು ಯಿವಾಗಬಹುದು. ಇದ್ರ ಬಗೆೆಯೇ ಒೆಂದು ತನಖೆ 

ಅಥವಾ Doctorate ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್. ಯಾವ್ ಯಾವ್ Universities ಗಳೆೆಂದು ಎರಡು 

ಉಲ್ಾ ೀಖ್ ಮಾಡುತೆು ೀನೆ. ಸಮಯಾವ್ಕಾಶ್ವ್ನುನ  ಜ್ಞಸಿು  ತೆಗೆದುಕಳುಳ ವುದಲಾ . ೧೯೪೯ರಲಾ  

ಸಿ್ವಪ್ನೆಯಾದ್ ಪ್ರ ತ್ರಷ್ಟಾ ತ ಕನಾಿಟಕ ವಿಶ್ಾ ವಿದಾಯ ಲಯವು ೧೦೮ ಗೌರವ್ Doctorate ಗಳನುನ  

ಕಟಿಟ ದ್. ೧೯೯೧ ರಲಾ  ಸಿ್ವಪ್ನೆಯಾದ್ ಕನನ ಡ ವಿಶ್ಾ ವಿದಾಯ ಲಯವು ೧೧೪೧ Doctorate 

ಗಳನುನ  ಕಟಿಟ ದ್. ಈ Doctorate ಗಳು ಏನು? ಅವ್ರು ಯಾವ್ ಕೆಷ ೀತರ ಗಳಲಾ  ಸ್ವಧನೆ 

ಮಾಡಿದಾು ರೆ? ಮಾನಯ  ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಯವ್ರು, ಮಾನಯ  ಉನನ ತ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಸಚಿವ್ರು ಹಾಗೂ 

ತ್ತವು ಇರುವಾಗ ಉಲ್ಾ ೀಖ್ ಮಾಡುತೆು ೀನೆ. ಏಕೆೆಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ಕೆಷ ೀತರ ಗಳಲಾ  ತ್ತವುಗಳು ಪ್ರಿಣಿತ್ರ 

ಪ್ಡೆದದುು , ಮಾನಯ  ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಯವ್ರು ನೀರಾವ್ರಿ ಕೆಷ ೀತರ ದ್ಲಾ  he is very passionate 

about it.  ಅವ್ರೆಲಾಾ  ಯಾವ್ ಕೆಷ ೀತರ ಗಳಲಾ  ಪ್ರಿಣಿತ್ರ ಹೆಂದದಾು ರೆ? ಈ ರಿೀತ್ರ Doctorate  
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ಪ್ಡೆದ್ರೆ ಕೆಲವು ಸವ್ಲತ್ತು ಗಳು ಸಿಗುತು ವ. ಹರದೇಶ್ಗಳಿೆಂದ್ ಬರುವ್ Doctorate ಗಳನುನ  

ತ್ರಳಿದುಕಳಳ ಲು ಯಾವ್ ಮಾನದಂಡವ್ಯ ಇಲಾ . ವಿದೇಶಾೆಂಗ ಸಚಿವಾಲಯದ್ಲಾ  ಮಾಹಿತ್ರ 

ಸಿಗುತು ದ್ಯೇ? ನಮಮ  Universities ಗಳಲಾ  ಮತ್ತು  ಸಚಿವಾಲಯದ್ಲಾ  ಮಾಹಿತ್ರ ಇಲಾ  

ಎೆಂದ್ರೆ ಸಮಾಜದ್ಲಾ  ದುಬಿಳಕೆ ಮಾಡಿಕಳುಳ ತ್ತು ರೆ ಮತ್ತು  ದುಷಪ ರಿಣಾಮ ಬಿೀರುತು ದ್. 

ಆದ್ು ರಿೆಂದ್ ಸಕಾಿರದ್ ಈ ತ್ತತಿ್ತ ರ ಮನೀಭಾವ್ನೆ ಸರಿಯಲಾ , ತ್ತವು ನಮಮ  ನೆರವಿಗೆ 

ಬಂದು ಸಕಾಿರಕೆೆ  ಹೇಳಬೇಕಾಗುತು ದ್, ಸಂಬಂಧಪ್ಟಟ  ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗುತು ದ್. 

ಕನನ ಡ ವಿಶ್ಾ ವಿದಾಯ ಲಯ ಯಾವ್ ಮಹೀನನ ತ ಕಡುಗೆ ಕಟಟ ರೆೆಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ಆ 

ಪ್ದ್ವಿಗಳನುನ  ಕಟಿಟ ದ್. ಅವ್ರ ಕಡುಗೆಯನುನ  ತ್ರಳಿದುಕೆಂಡು ನಾನು 

ಕಲಯಬೇಕಾಗಿದ್. ಆ ಕಾರಣ್ದೆಂದ್ ಈ ಉತು ರ ಸರಿಯಾಗಿಲಾ , ಮಾನಯ  ಮಂತ್ರರ ಗಳು 

ಉತು ರವ್ನುನ  ಕಡಬೇಕೆೆಂದು ಕೀರುತೆು ೀನೆ. 

 ಡ|| ಸಿ.ಎಸ. ಅಶವ ಥರ್ನರಾಯಣಃ- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ಮಾನಯ  ಸದ್ಸಯ ರು 

ಕೇಳಿರುವ್ ಪ್ರ ಶ್ನನ ಯಲಾ  ಎಷ್ಟಟ  ಜನರಿಗೆ ಗೌರವ್ Doctorate  ಕಡಲಾಗಿದ್ ಎೆಂದು 

ಕೇಳಿರುವುದ್ರಿೆಂದ್ ಆ ಸಂಖೆಯ ಯನುನ  ಕಡಲಾಗಿದ್.  

 ಡ|| ತೇಜ್ಸಿವ ನಗೌಡಃ- ಸಂಪೂಣ್ಿ ಮಾಹಿತ್ರಯನುನ  ಒದ್ಗಿಸಬೇಕು ಎೆಂದು 

ಕೇಳಿದ್ು ೀನೆ, ಅದು print ಆಗಿದ್. 

 ಡ|| ಸಿ.ಎಸ. ಅಶವ ಥರ್ನರಾಯಣಃ- ಅವ್ರು ಯಾವ್ ಯಾವ್ ವ್ಯ ಕ್ು ಗಳಿಗೆ 

Doctorate  ನೀಡಲಾಗಿದ್ ಎೆಂದು ಕೇಳಿದಾು ರೆ, ಖಂಡಿತ ಆ ಮಾಹಿತ್ರಯನುನ  ಒದ್ಗಿಸುತೆು ೀನೆ. 

ಮುಖ್ಯ ವಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟಟ  ವ್ಯ ವ್ಸಿಿ ತವಾದ್ procedural process  ಇದ್.  University ಯಲಾ  

ಚಚೆಿಯನುನ  ಮಾಡಿ, ಪ್ರಿಶ್ೀಲನಾ ಸಮಿತ್ರಗೆ ಸಲಾ ಸಿ, ೪೫ ದನಗಳ ಮುೆಂಚೆ .... ಮದ್ಲು 

ಗೌರವಾನಾ ತ ರಾಜಯ ಪಾಲರಿಗೆ ತಡವಾಗಿ submit ಆಗುತ್ರು ತ್ತು  ಎನುನ ವ್ ಪ್ರ ಶ್ನನ  ಇತ್ತು . ೨೦೧೬ 

ರಲಾ  ಒೆಂದು ಸೂಚನೆಯನುನ  ಕಡುತ್ತು ರೆ. Syndicate ನಲಾ  ಚಚೆಿಯಾಗಿರುವ್ 

ಹೆಸರುಗಳನುನ  shortlist  ಮಾಡುತ್ತು ರೆ, ಅದು ೩ ಜನರೀ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟಟ  ಜನರನುನ  

shortlist ಮಾಡಿದಂತಹ ವ್ಯ ಕ್ು ಗಳನುನ  Governor ಸಾ ತಃ ಒೆಂದು ಪ್ರಿಶ್ೀಲನಾ ಸಮಿತ್ರಯನುನ  

ರಚನೆ ಮಾಡುತ್ತು ರೆ. ಆ ಪ್ರಿಶ್ೀಲನಾ ಸಮಿತ್ರಗೆ ೪೫ ದನಗಳ ಮುೆಂಚೆ submit  ಮಾಡಿ, 

Governor  ಕಡೆಯಿೆಂದ್ shortlist ಆಗಿರುವ್ವ್ರು, ಇನನ ೆಂದು ಕಡೆ retired 

ಕಾಯಿದ್ಶ್ಿಗಳು ಹಾಗೂ University ಕಡೆಯಿೆಂದ್ ಆಯೆೆ  ಮಾಡಿರುವ್ವ್ರನುನ  ಸೇರಿದಂತೆ 

ಆ ಪ್ರಿಶ್ೀಲನಾ ಸಮಿತ್ರಯಲಾ  ಸ್ವಕಷ್ಟಟ  ಚಚೆಿ ಮಾಡಿ ಹೆಸರುಗಳನುನ  ನಧಾಿರ 
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ಮಾಡುತ್ತು ರೆ. ಕೆಲವು  University ಗಳು ಎಷ್ಟ ೀ ಸಂದ್ರ್ಿಗಳಲಾ  ಕಟಿಟ ಲಾ , ಇದ್ರ ಬಗೆೆ  

ಸ್ವಕಷ್ಟಟ  ಸಮಾಲೀಚನೆ ಮಾಡುವುದು ನಡೆಯುತು ದ್. ಕಳೆದ್ ಬ್ಬರಿ ಮಾನಯ  ಸದ್ಸಯ ರು 

ಉಲ್ಾ ೀಖ್ ಮಾಡಿದ್ು ರು. ಆಗ ಸಕಾಿರದ್ಲಾ  ಒೆಂದು ಆಜೆಾ ಯನುನ  ತಂದು, ಯಾವುದೇ ನಕಲ 

ಅಥವಾ duplicate ಇರಬಹುದು, ಇೆಂತಹ Doctorate  ಅಥವಾ ಪ್ದ್ವಿ ಕಡುವ್ವ್ರ ಮೇಲ್ 

ತಕ್ಷಣ್ F.I.R., ದಾಖ್ಲು ಮಾಡಬೇಕೆೆಂದು ದನಾೆಂಕ ೨೬-೦೨-೨೦೨೧ರಲಾ  ಮಾಡಿದ್ು ೀವ. ಇವ್ರ 

ಸಲಹೆ ತೆಗೆದುಕೆಂಡು ಮಾಡಿದ್ು ೀವ. ಈ ರಿೀತ್ರ ಎಲಾಾ  ಕಡೆ ಕರ ಮ ವ್ಹಿಸುವ್ ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ರು ದ್. 

ಆದ್ಷ್ಟಟ  ಪಾರದ್ಶ್ಿಕವಾಗಿ ಉತು ಮ ಹಾಗು ಯೀಗಯ ರಾದ್ವ್ರಿಗೆ ಸಿಗುವುದು ಆಗುತ್ರು ದ್. 

ಮಾನಯ  ಸದ್ಸಯ ರು ಕೇಳಿರುವ್ ಹೆಸರುಗಳನುನ  ಒದ್ಗಿಸುತೆು ೀನೆ. 

 ಡ|| ತೇಜ್ಸಿವ ನಗೌಡಃ- ಮಾನಯ  ಸಚಿವ್ರ ಸಪ ೆಂದ್ನೆಯನುನ  ನಾನು ಸ್ವಾ ಗತ್ರಸುತೆು ೀನೆ 

ಮತ್ತು  appreciate  ಮಾಡುತೆು ೀನೆ. ನನನ  ಕಾಳಜ್ಜ ಏನೆೆಂದ್ರೆ, ಪ್ರಂಪ್ರಾನುಗತ ಮೈಸೂರು 

ವಿಶ್ಾ ವಿದಾಯ ಲಯ ಡಾ|| ರಾಜ್ಕುಮಾರ್್ರವ್ರಿಗೆ ಏಕೆ ಕಟಿಟ ದಾು ರೆೆಂದು ಪುಟಟ  ಮಗು ಸಹ 

ಹೇಳುತು ದ್. ನಟಸ್ವವ್ಿಭೌಮ ಡಾ|| ರಾಜ್ಕುಮಾರ್್ರವ್ರಿಗೆ Doctorate  ಕಡಲಾಗಿದ್. 

ಯಾರು ಯಾರೀ ಕಂಡ ಕಂಡವ್ರೆಲಾಾ   Doctor, Doctor  ಎೆಂದಾಗಿರುತ್ತು ರೆ. Doctorಗಳೇ 

Doctor  ಎೆಂದು ಹೇಳಿಕಳುಳ ವಂತ್ರಲಾ . ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರಾದ್ ತಮಗೂ ೩ ಬ್ಬರಿ 

Doctorate ಕಟಟ ರೂ ತ್ತವು ತೆಗೆದುಕಳಳ ಲಲಾ . ರಾಹುಲ್ ದಾರ ವಿಡ್ ರವ್ರಿಗೆ Doctorate  

ಕಟ್ಟಟ ಗ ʼ್ ನನಗೆ ಏಕೆ Doctorate? ನಮಮ  ಅಮಮ  ಕಷಟ ಪ್ಟ್ಟಟ  ೭ ವ್ಷಿ ಓದ Doctorate  

ತೆಗೆದುಕೆಂಡಿದಾು ರೆ, ಕ್ರ ಕೇಟ್ನಲಾ  ದೇವ್ರು ಎೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತು ರೆ, ಅಷ್ಟಟ  ನನಗೆ ಸ್ವಕುʼ 

ಎೆಂದು ಹೇಳಿದ್ರು.  

 ಶ್ರ ೋ ಪುಟಟ ಣ್ಣ ುಃ- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, Indiaದ್ಲ್ಾ ೀ ಅವ್ರು eligible  ಇದಾು ರೆ. 

 ಸಭಾಪತಿಯವರುುಃ- ನಾನು ಒಪ್ಪ ಲಲಾ . 

 ಶ್ರ ೋ ಮಾನೆ ಶ್ರ ೋನವಾಸಃ- ಸಮಾಜ ಸೇವ ಹೆಸರಿನಲಾ  Doctorate ಪ್ಡೆಯುವ್ 

ಪ್ರಿಪಾಠ ಪಾರ ರಂರ್ವಾಗಿದ್. ದುಡುಡ  ಕಡುವುದು, Doctorate ತೆಗೆದುಕಳುಳ ವುದು. 

ಅವ್ರನೆನ ಲಾಾ  ತೆಗೆದು ಹಾಕಬೇಕು. 

 ಸಭಾಪತಿಯವರುುಃ- ತಮಮ ನುನ  ಮಾತನಾಡಲು ಯಾರು ಕರೆದ್ರು? ಆ ರಿೀತ್ರ ಎದುು  

ಮಾತನಾಡುವುದೇ? 
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 ಶ್ರ ೋ ಪುಟಟ ಣ್ಣ ುಃ- ಮಾನಯ  ಪುಟಟ ಣ್ಣ ನವ್ರು ಹೇಳಿದಂತಹ ಅೆಂಶ್ ಉಲ್ಾ ೀಖ್ ಇದ್. ಅನೇಕ 

ಮಹನೀಯರ photoಗಳನುನ  ಸುಮಮ ನೆ ಹಾಕ್ಕೆಂಡಿಲಾ . ಪ್ರಿಣಿತ್ರ ಸ್ವಧಿಸಿ Doctorate  

ಪ್ಡೆದ್ವ್ರು. ವಿಶೇಷ ಕಡುಗೆ ಕಟಟ ವ್ರು. ಡಾ|| ಗಂಗೂಬ್ಬಯಿ ಹಾನಗಲ್ ರವ್ರಿಗೆ 

Doctorate ಪ್ದ್ವಿ ಏಕೆ ಕಟಟ ರು ಎೆಂದು ಯಾರಾದ್ರೂ ಕೇಳುತ್ತು ರೆಯೆ?. ೩೦ ವ್ಷಿಗಳಲಾ  

೧೧೨೪ Doctorate ಕಟಿಟ ದಾು ರೆ. ನಾನು ಈಗ ಅದ್ರ ಬಗೆೆ  ಒೆಂದು  ಪಿಹೆಚ್ಡಿ ಮಾಡಿ 

Doctorate  ಪ್ದ್ವಿ ತೆಗೆದುಕಳಳ ಬೇಕಾಗಿದ್. ದ್ಯಮಾಡಿ ಇದ್ಕೆೆ  ಕಡಿವಾಣ್ ಹಾಕಬೇಕು, 

ಇದ್ರ ಬಗೆೆ  ತನಖೆ ಮಾಡಿಸಬೇಕೆೆಂದು ಮಾನಯ  ಉನನ ತ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಸಚಿವ್ರಲಾ  ಕೇಳುತೆು ೀನೆ. I am 

very curious to know the names of these persons, who have got the Doctorate.  

ನಮಮ  ಕಲ್ಯನುನ  ಶ್ರ ೀಮಂತ ಮಾಡಿಬಿಟಿಟ ದಾು ರೆ.  

 ಡ|| ಸಿ.ಎಸ. ಅಶವ ಥರ್ನರಾಯಣಃ- ಆ ಹೆಸರುಗಳನುನ  ಕಡುವ್ ಕೆಲಸ ಆಗುತು ದ್.  
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ಆ) ಚುಕೆಕ  ಗುತಿಾಲಿದ ಪರ ಶ್ನನ ಗಳಿಗೆ ಲ್ಲಖಿತ್ ಮೂಲಕ ನೋಡಲಾದ ಉತ್ು ರಗಳು 

 ಶ್ರ ೋ ಕೊೋಟ ಶ್ರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ (ಸಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ೨೩ನೇ ಸೆಪ್ಟ ೆಂಬರ್್ ೨೦೨೧ನೇ ಸಮೂಹ ೪ ರ ಲಖಿತ ಮೂಲಕ 

ಉತು ರಿಸುವ್ ಒಟ್ಟಟ  ೧೫೨ ಪ್ರ ಶ್ನನ ಗಳ ಪೈಕ್ ೫೬ ಪ್ರ ಶ್ನನ ಗಳಿಗೆ ಉತು ರವ್ನುನ  ಸದ್ನದ್ಲಾ  

ಮಂಡಿಸುತ್ರು ದ್ು ೀನೆ. 

 ಸಭಾಪತಿಯವರುುಃ- ಮಂಡಿಸಲಾಯಿತ್ತ. 
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3. ಸಭಾಪತಿಯವರ ಅನುಮತಿ ಮೇರೆಗೆ ಪರ ಸ್ತು ಪಿಸಲಪ ಟಟ  ವಿಷಯಗಳು 

ಅ) ರಾಜ್ಯ ದಲಿ್ಲ  ವಿಶವ ವಿದಾಯ ಲಯಗಳನುನ  ಸಿ್ತ ಪಿಸಲು ಅವಶಯ ವಿರುವ 

ಮೂಲಭೂತ್ ಸೌಕಯಾಗಳಿಲಿದಿರುವುದರ ಜೊತೆಗೆಅವಶಯ ಕ ವಿದಾಯ ರ್ಥಾಗಳ 

ಸಂಖೆಯ  ಕಡಿಮೆ ಇದದ ರೂ ವಿಶವ ವಿದಾಯ ಲಯವನುನ  ಸಿ್ತ ಪಿಸಲು ಮಾನಯ ತೆಯನುನ  

ನೋಡಿರುವ ಬಗೆೆ . 

....... 

 ಶ್ರ ೋ ಎಿಂ. ರ್ನರಾಯಣ್ಸ್ತವ ರ್ಮ (ಸಿ ಳಿೋಯ ಸಂಸಿ್ತ ಗಳ ಕೆಷ ೋತ್ರ ):- ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ರಾಜಯ ದ್ಲಾ  ವಿಶ್ಾ ವಿದಾಯ ಲಯಗಳನುನ  ಸಿ್ವಪಿಸಲು ಬೇಕಾಗಿರುವ್ 

ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕಯಿಗಳಿಲಾ ದೇ ಹಾಗೂ ಅವ್ಶ್ಯ ಕ ವಿದಾಯ ರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖೆಯ ಗಳು 

ಕಡಿಮ್ಮಯಿದ್ು ರೂ ಸಹ, ವಿಶ್ಾ ವಿದಾಯ ಲಯವ್ನುನ  ಸಿ್ವಪಿಸಲು ಮಾನಯ ತೆಯನುನ  ನೀಡಿರುವ್ 

ವಿಚಾರವು ಸ್ವವ್ಿಜನಕವಾಗಿ ಪಾರ ಮುಖ್ಯ ತೆ ಹೆಂದರುವ್ ವಿಷಯವಾಗಿದುು , ಸದ್ರಿ 

ವಿಚಾರವ್ನುನ  ಶೂನಯ ವೇಳೆಯಲಾ  ಪ್ರ ಸ್ವು ಪಿಸಲು ಅನುಮತ್ರ ನೀಡಿದ್ು ಕೆಾ ಗಿ ವಂದ್ನೆಗಳನುನ  

ತ್ರಳಿಸುತೆು ೀನೆ. 

 ಸಕಾಿರದ್ ನೀತ್ರ ನಯಮಗಳಂತೆ ವಿಶ್ಾ ವಿದಾಯ ಲಯಕೆೆ  ಮಾನಯ ತೆಯನುನ  

ನೀಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸುಮಾರು ೧೨ ಎಕರೆ ಜ್ಞಗ ಹಾಗೂ ವಿದಾಯ ರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖೆಯ  ೩೫೦೦ 

ಇರಬೇಕು. ನನೆನ  ಅದ್ರ ಬಗೆೆ   Bill ತರಬೇಕೆೆಂದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾನು ಇಲಾ  ಸಾ ಲಪ  correction  

ಕೂಡ ಮಾಡಿಕಳುಳ ತೆು ೀನೆ. Bengaluru Corporation limits ಒಳಗೆ ಬಂದಾಗ ಕಡಾಡ ಯವಾಗಿ 

೨೫ ಎಕರೆ ಇರಬೇಕು ಎೆಂದು ಮಾನಯ  ಸಚಿವ್ರು Bills pass ಮಾಡಬೇಕೆೆಂದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ು ರು. ೨೫ 

ಎಕರೆ ಜ್ಞಗ ೩೫೦೦ ವಿದಾಯ ರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖೆಯ  ಇರಬೇಕೆೆಂದು ಕಾನೂನು ಹೇಳುತು ದ್. ಆದ್ರೆ 

ನೃಪ್ತ್ತೆಂಗ ವಿಶ್ಾ ವಿದಾಯ ಲಯದ್ಲಾ  ಲರ್ಯ ವಿರುವ್ ದಾಖ್ಲ್ಗಳ ಪ್ರ ಕಾರ ಕೇವ್ಲ ೧೦ ಎಕರೆ 

ವಿಸಿು ೀಣ್ಿವಿದ್. ವಿದಾಯ ರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖೆಯ  ಸುಮಾರು ೨೦೦೦ ಮಾತರ  ಇರುತು ದ್. ಕಾನೂನು 

ಪ್ರ ಕಾರ ಮೂಲ ಸೌಲರ್ಯ  ಹಾಗೂ ಇನನ ತರೆ ಅೆಂಶ್ಗಳ ಕರತೆಯಿದ್ು ರೂ ಸಹ ಈ 

ವಿಶ್ಾ ವಿದಾಯ ಲಯಕೆೆ  ಮಾನಯ ತೆ ನೀಡಿರುವುದು ಎಷ್ಟಟ  ಸಮಂಜಸವಾಗಿದ್? 

 ೨೦೨೧ರಲಾ  ಪ್ರ ಥಮ ವ್ಷಿ B.Sc.,  ಪ್ರ ವೇಶಾವ್ಕಾಶ್ವ್ನುನ  ಬಯಸುವ್ 

ವಿದಾಯ ರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಏಕಾಏಕ್ ಶುಲೆವ್ನುನ  ಜ್ಞಸಿು  ಮಾಡಿರುತ್ತು ರೆ. ಈಗ್ರಗಲೇ ಮಾರಣಾೆಂತ್ರಕ 

ಕರೀನಾ ರೀಗದೆಂದ್ ತತು ರಿಸಿ ಹೀಗಿರುವ್ ಸಮಯದ್ಲಾ  ಬಡ ವಿದಾಯ ರ್ಥಿಗಳ 

ಪೊೀಷಕರು lockdown  ಸಮಯದ್ಲಾ  ಕೆಲಸವ್ನುನ  ಕಳೆದುಕೆಂಡಿರುವ್ ಈ ಹತ್ರು ನಲಾ  

ಹೆಚಿು ನ ಶುಲೆ ದೆಂದ್ ವಿದಾಯ ರ್ಥಿಗಳನುನ  ಹಾಗೂ ಪೊೀಷಕರನುನ  ಚಿೆಂತೆಗಿೀಡು ಮಾಡಿದ್ 
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ಹಾಗೂ ಈ ವಿಶ್ಾ ವಿದಾಯ ಲಯಗಳು ಕನನ ಡ ನಾಡಿನ ಎಲಾಾ  ಸಕಾಿರಿ ಸವ್ಲತ್ತು ಗಳನುನ  

ಬಳಸಿಕೆಂಡು ಸಿ ಳಿೀಯ ಭಾಷ್ಮ ಕನನ ಡಕೆೆ  ಮದ್ಲ ಆದ್ಯ ತೆಯನುನ  ನೀಡದೇ, ಎಲಾಾ  

ವ್ಯ ವ್ಹಾರಗಳನುನ  ಆೆಂಗಾ  ಭಾಷ್ಮಯಲಾಯೇ ಮುದರ ಸಿ ವ್ಯ ವ್ಹರಿಸುತ್ರು ರುವುದು 

ಖಂಡನೀಯವಾಗಿರುವ್ ವಿಷಯವಾಗಿದ್. ಆದ್ು ರಿೆಂದ್ ಪ್ರ ವೇಶ್ ಶುಲೆ  ಹಾಗೂ ಇನನ ತರೆ 

ಶುಲೆವ್ನುನ  ಕಡಿತಗಳಿಸುವ್ ಹಾಗೂ ವಿಶ್ಾ ವಿದಾಯ ಲಯದ್ಲಾ  ಕನನ ಡಕೆೆ  ಪಾರ ಮುಖ್ಯ ತೆ 

ನೀಡುವ್ ನಟಿಟ ನಲಾ  ಕರ ಮ ಕೈಗಳಳ ಲು ಮನವಿ ಮಾಡುತೆು ೀನೆ, ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಸಕಾಿರಿ 

ವಿಜ್ಞಾ ನ College. ಒೆಂದು ಕಾಲದ್ಲಾ  ಕಲಾ College ಮತ್ತು  ವಿಜ್ಞಾ ನ College ಗಳು 

ಜಂಟಿಯಾಗಿದ್ು ವು. ಇದ್ನುನ  ‘G.A.S.,್ Collegeʼ್ ಎೆಂದು ಕರೆಯುತ್ರು ದ್ು ವು. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಕಲಾ 

College ಅನುನ  ಅಲಾ ೆಂದ್ ಒಕೆಲ್ಬಿಾ ಸಿದಾು ರೆ. ವಿಜ್ಞಾ ನ College ಮತ್ತು  ಕಲಾ College 

ಗಳೆರಡು ಸೇರಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಕೇವ್ಲ ೧೦ ಎಕರೆ ಜ್ಞಗ ಬರುತ್ರು ದ್. 

 ಸಭಾಪತಿಯವರುುಃ- ತ್ತವು ಓದ, ಭಾಷಣ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. 

 ಶ್ರ ೋ ಎಿಂ. ರ್ನರಾಯಣ್ಸ್ತವ ರ್ಮುಃ- ಆದ್ು ರಿೆಂದ್ ಇಲಾ  ನೃಪ್ತ್ತೆಂಗ 

ವಿಶ್ಾ ವಿದಾಯ ಲಯವ್ನುನ  ಮಾಡುವುದ್ಕೆೆ  ಹರಟಿರುವುದು ಎಷ್ಟಟ  ಸಮಂಜಸ ಎೆಂದು 

ಮನವಿ ಮಾಡುತೆು ೀನೆ. ಈ ಬಗೆೆ  ಸಕಾಿರವ್ನುನ  ಒತ್ತು ಯ ಮಾಡಬಯಸುತೆು ೀನೆ. 

(ಮುೆಂದು) 

(937) 23-9-2021 12.10 DS-MD 

 ಡ:ಸಿ.ಎಸ.ಅಶವ ಥ ರ್ನರಾಯಣ್(ಉನನ ತ್ ಶ್ಕ್ಷಣ್, ಐಟ-ಬಿಟ, ವಿಜಾಾ ನ ಹಾಗೂ 

ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನ ಸಚಿವರು):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ಮಾನಯ  ಸದ್ಸಯ ರ ಗಮನಕೆೆ  

ತರುವುದೇನೆೆಂದ್ರೆ, ನೃಪ್ತ್ತೆಂಗ ಸೈನಿ್ ಕಾಲೇಜು ಇಡಿೀ ದ್ಕ್ಷ ಣ್ ಭಾರತದ್ಲ್ಾ ೀ  ನಂಬರ್ ಒನ 

ಸೈನಿ್ ಕಾಲೇಜು.  RUSA (Rashtriya Uchchatar Shiksha Abhiyan)  ಅಡಿಯಲಾ  

ಪ್ರ ತ್ರಷ್ಟಾ ತವಾದಂತಹ ಸಂಸಿೆ  ಎೆಂದು ಗುರುತ್ರಸಿ  ಅದ್ಕೆೆ  ಮಾನಯ ತೆ ಮತ್ತು   autonomy 

ಕಟ್ಟಟ   ವಿಶ್ಾ ವಿದಾಯ ಲಯ ಆಗಬೇಕೆೆಂದು ಇಡಿೀ ಕನಾಿಟಕದ್ಲಾ   ಮೂರು ಸಿ ೆಂಸಿೆ ಗಳು 

ಆಯೆೆಯಾಗುತು ದ್.  ನೃಪ್ತ್ತೆಂಗ, ಮಹಾರಾಣಿ ಮತ್ತು  ಮಂಡಯ  ಕಾಲೇಜು.  RUSA ದ್ಲಾ  

ಇದ್ಕೆೆ  eligibility ಬರುವಂಥದುು  ಆಗುತು ದ್. ಹಾಗ್ರಗಿ  ಅದ್ಕೆೆ  university status ಅನುನ  

ಕಟ್ಟಟ  ಹಲವಾರು ಕಾಯಿಕರ ಮಗಳು ಈಗ ಪಾರ ರಂರ್ವಾಗಿರುವಂಥದ್ು ಲಾ .  ಇದು ಹತ್ತು  

ವ್ಷಿಗಳಿೆಂದ್ ಪಾರ ರಂರ್ವಾಗಿರುವಂತಹ ಪ್ರ ಕ್ರ ಯೆ ಇವ್ತ್ತು  ಯಶ್ಸಿಾ ಯಾಗಿರುವಂಥದುು  

ಇದ್. ಅಲಾ ರುವಂತಹ GAS (Government Arts and Science) College ಕಾಲೇಜನುನ  
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ಒಕೆಲ್ಬಿಾ ಸುವಂತಹ ಪ್ರ ಶ್ನನ  ಇಲಾ .  ಇನುನ  ಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿಲೀನಗಳಿಸುವಂಥದುು  

ಮಾಡಬಹುದು.  ಸೈನಿ್ ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು  Arts College ನುನ  ಇವ್ತ್ತು  multi-disciplinary 

concept way forward,  ಹಾಗ್ರಗಿ ಯಾರನುನ  ಒಕೆಲ್ಬಿಾ ಸುವಂತಹ ಪ್ರ ಶ್ನನ  ಇಲಾ .  

ಅಲಾ ರುವಂತಹ ಸಂಸಿೆ ಗಳನುನ  ಒಟಿಟ ಗೆ ತೆಗೆದುಕೆಂಡು ಬ್ಳೆಸುವಂಥದಾು ಗುತು ದ್. ಕಲಾ 

ವಿಭಾಗದ್ವ್ರು ಸೈನಿ್ನುನ  ಕಲಯುವುದ್ಕೆೆ  ಅವ್ಕಾಶ್ ಮಾಡಿಕಡಬಹುದು. ಸೈನಿ್ನವ್ರು 

ಕಲಾ ವಿಭಾಗದ್ಲಾ  ಓದ್ಬಹುದು. ಒಟ್ಟಟ ರೆ ಸಮಗರ ವಾಗಿ ಆ ಸಂಸಿೆಯನುನ  ಇನುನ  

ಉತು ಮಗಳಿಸುವುದ್ಕೆೆ  ಎಲಾಾ  ಪ್ರ ಯತನ ಗಳನುನ  ಮಾಡುವಂಥದಾು ಗುತು ದ್.   ಕನನ ಡದ್ 

ಬಗೆೆ  ಹೇಳಬೇಕೆೆಂದ್ರೆ,  ಕನನ ಡಕೆೆ  ಮದ್ಲ ಆದ್ಯ ತೆ.  ಇದುವ್ರೆಗೂ ಉನನ ತ ಶ್ಕ್ಷಣ್ದ್ಲಾ  

ಕನನ ಡ ಕಡಾಡ ಯ ಇರಲಲಾ .  ಇದುವ್ರೆವಿಗೂ ಎರಡು ವ್ಷಿ ಭಾಷ್ಮ ಕಲಯುವುದ್ಕೆೆ  ಮಾತರ  

ಅವ್ಕಾಶ್ ಇತ್ತು .  ಯಾವ್ ಭಾಷ್ಮ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕಲಯಬಹುದಾಗಿತ್ತು .  ಈ ವ್ಷಿದೆಂದ್ 

ಒೆಂದು ಭಾಷ್ಮ ಕನನ ಡವ್ನುನ  ಕಡಾಡ ಯವಾಗಿ ಕಲಯಬೇಕೆೆಂದು ಮಾಡಿರುವ್ ಮದ್ಲನೇ 

ರಾಜಯ  ಎೆಂದ್ರೆ ಕನಾಿಟಕ ರಾಜಯ .  ಈ ರಿೀತ್ರ ಎಲಾ ವ್ನುನ  ಗಮನದ್ಲಾ ಟ್ಟಟ ಕೆಂಡು  ನಮಮ  

ಸಕಾಿರಿ ಸಂಸಿೆ ಗಳಿಗೆ  ಮಾಡುವಂಥಾಗಿದ್ ಮತ್ತು  ವಿಶ್ಾ ವಿದಾಯ ಲಯವಾಗಿರುವ್ ಕಾರಣ್ 

ಕೆಲವೆಂದು ಗುಣ್ಮಟಟ ವ್ನುನ  ಹೆಚಿು ಸುವುದ್ಕೆೆ  revenue generation ನಲಾ  

ವಿದಾಯ ರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶುಲೆವ್ನುನ  ಹೆಚಿು ಸುವಂಥದು ಆಗುತು ದ್.  ಸಕಾಿರದೆಂದ್ಲೂ ಹೆಚಿು ನ 

ಸಹಾಯ ಕಡುವಂಥದಾು ಗುತು ದ್.  ಈ ಎಲಾಾ  ರಿೀತ್ರಯ ಸಹಕಾರಗಳನುನ  ಕಟ್ಟಟ   ಇಡಿೀ 

ದ್ಕ್ಷ ಣ್ ಭಾರತದ್ಲ್ಾ ೀ ನಂಬರ್್ ಒನ್ ಕಾಲೇಜು ಎೆಂದ್ರೆ ಸೈನಿ್ ಕಾಲೇಜು.    

 ಶ್ರ ೋ ಎಿಂ.ರ್ನರಾಯಣ್ಸ್ತವ ರ್ಮ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ಮಾನಯ  ಸಚಿವ್ರು ತಪುಪ  

ಮಾಹಿತ್ರಯನುನ  ಕಡುತ್ರು ದಾು ರೆ. ಅದ್ನುನ  ತ್ರದುು ವುದ್ಕೆ ೀಸೆ ರ ಹೇಳುತ್ರು ದ್ು ೀನೆ.  

 ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಶೂನಯ  ವೇಳೆಯಲಾ  ಚಚೆಿ ಇಲಾ . ಈಗ ಮಾನಯ  ಸಚಿವ್ರು 

ಉತು ರ ಕಟಿಟ ದಾು ರೆ.  ಆಮೇಲ್ ನೀವು ಸಚಿವ್ರನುನ  ಕೇಳಿಕಳಿಳ .  

 ಶ್ರ ೋ ಎಿಂ.ರ್ನರಾಯಣ್ಸ್ತವ ರ್ಮ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ವಿಜ್ಞಾ ನ 

ಕಾಲೇಜ್ಜನಲಾ ರುವಂಥವ್ರು ಕಲಾ ಕಾಲೇಜ್ಜನಲೂಾ  ಕಲಯಬಹುದ್ ಎೆಂದು ಮಾನಯ  ಸಚಿವ್ರು 

ಹೇಳುತ್ರು ದಾು ರೆ. ನನನ  ಪ್ರ ಶ್ನನ  ಏನೆೆಂದ್ರೆ, ಕಲಾ ಕಾಲೇಜನುನ  ಅಲಾ ೆಂದ್ ಒಕೆಲ್ಬಿಾ ಸುತ್ತು ರೆಯೀ 

ಇಲಾ ವೀ ಎೆಂಬ್ದದ್ನುನ  ಕೇಳುತ್ರು ದ್ು ೀನೆ.  

 ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಈಗ ಇದ್ರ ಬಗೆೆ  ಚಚೆಿ ಇಲಾ . ಆಮೇಲ್ ಸಚಿವ್ರನುನ  

ಕೇಳಿಕಳಿಳ .  
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ಆ) ವಿಷಯ: ಧಾರವಾಡದ್ಲಾ ರುವ್ ಕಾನೂನು ವಿಶ್ಾ ವಿದಾಯ ಲಯಕೆೆ   

    ಸರ್್ ಸಿದಿ್ ಪ್ಪ  ಕಂಬಳಿ ವಿಶ್ಾ ವಿದಾಯ ಲಯ ಎೆಂದು  

    ನಾಮಕರಣ್ ಮಾಡುವ್ ಬಗೆೆ . 

  -------- 

 

ಶ್ರ ೋ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರ ಸ್ತದ (ವಿಧಾನಸಭೆಯಿಂದ ಚುರ್ನಯತ್ರಾದವರು):- ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ,  ಹುಬಾ ಳಿಳ -ಧಾರವಾಡ ಮಹಾನಗರ ಸಭೆಯ ವಾಯ ಪಿು ಯಲಾ  ಸಿ್ವಪಿಸಲಾದ್ 

ಕನಾಿಟಕ ರಾಜಯ  ಕಾನೂನು ವಿಶ್ಾ ವಿದಾಯ ಲಯಕೆೆ  ಪಾರ ತಃಸಮ ರಣಿೀಯರಾದ್ “ಸರ್್ ಸಿದಿ್ ಪ್ಪ  

ಕಂಬಳಿ”್ಕಾನೂನು ವಿಶ್ಾ ವಿದಾಯ ನಲಯ ನಾಮಕರಣ್ ಮಾಡುವ್ ವಿಚಾರದ್ ಬಗೆೆ  ಮಾನಯ  

ಸಚಿವ್ರ ಗಮನಕೆೆ  ತರುತ್ರು ದ್ು ೀನೆ. 

ಹುಬಾ ಳಿಳ -ಧಾರವಾಡ ಮಹಾನಗರ ವಾಯ ಪಿು ಯಲಾ  ಸಿ್ವಪಿಸಲಾದ್ ಕನಾಿಟಕ ರಾಜಯ  

ಕಾನೂನು ವಿಶ್ಾ ವಿದಾಯ ನಲಯಕೆೆ  ಪ್ರ ಥಮ Rank ನಲಾ  ಪಾಸ್ವದ್, ಹುಬಾ ಳಿಾ  ನಗರಸಭೆಯ 

ಪ್ರ ಥಮ ಅಧಿಕಾರೇತರ ಸದ್ಸಯ ರು ಹಾಗೂ ಧಾರವಾಡ ಜ್ಜಲಾಾ  ಬೊೀಡ್ ನ ಅಧಯ ಕ್ಷರು 

ಕ್ರ .ಶ್.೧೯೨೧ ರಿೆಂದ್ ೧೯೪೬ ರವ್ರೆಗೆ ಸತತ ೨೫ ವ್ಷಿ ಆಗಿನ ಕಾಲದ್ ಮುೆಂಬೈ ಪಾರ ೆಂತಯ ದ್ 

ಶಾಸನ ಸಭೆಯ ಸದ್ಸಯ ರಾಗಿ ೦೭ ಖಾತೆಗಳ ಸಚಿವ್ರಾಗಿ ಜವಾಬ್ಬು ರಿ ನವ್ಿಹಿಸಿರುವ್ ಹಾಗೂ 

ಹಿೆಂದುಳಿದ್ ವ್ಗಿಗಳ ಅಭಿವೃದಿ ಗೆ ಶ್ರ ಮಿಸಿದ್ ಶ್ನರ ೀಯಸಿು  ಧಿೀಮಂತ ನಾಯಕರಾದ್, 

ಪಾರ ತಃಸಮ ರಣಿೀಯರಾದ್ “ಸರ್್ ಸಿದಿ್ ಪ್ಪ  ಕಂಬಳಿ”್ರವ್ರಿಗೆ ಸಲುಾ ತು ದ್. 

“ಸರ್್ ಸಿದಿ್ ಪ್ಪ  ಕಂಬಳಿ”್ಕಾನೂನು ವಿಶ್ಾ ವಿದಾಯ ನಲಯ ನಾಮಕರಣ್ ಮಾಡುವುದು 

ಉತು ರ ಕನಾಿಟಕ ಭಾಗದ್ ಮಹಾದಾಸೆಯಾಗಿರುತು ದ್.  ಈ ಬಗೆೆ  ಹಿೆಂದನ ಸಕಾಿರಕೆೆ  ಹಲವು 

ಬ್ದದಿ  ಜ್ಜೀವಿಗಳು, ಚಿೆಂತಕರು, ಸ್ವಹಿತ್ರಗಳು ಹಾಗೂ ಹೀರಾಟಗ್ರರರು ಒಕೆ ೀರೂಲನೆಂದ್ 

ಮನವಿ ಸಲಾ ಸಿದ್ು ರೂ ಸಹ, ಈ ಬಗೆೆ  ಯಾವುದೇ ಕರ ಮ ಕೈಗೆಂಡಿರುವುದಲಾ ವೆಂಬ 

ವಿಷಯವು ದುರಾದೃಷಟ ಕರವಾಗಿರುವ್ ವಿಚಾರವ್ನುನ  ಸಕಾಿರದ್ ಗಮನಕೆೆ  ತರುತ್ರು ದ್ು ೀನೆ. 

ಶ್ರ ೋ ಜೆ.ಸಿ.ಮಾಧುಸ್ತವ ರ್ಮ(ಸಣ್ಣ  ನೋರಾವರಿ, ಕಾನೂನು, ಸಂಸದಿೋಯ 

ವಯ ವಹಾರಗಳ ಸಚಿವರು):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ,್ “ಸರ್್ ಸಿದಿ್ ಪ್ಪ  ಕಂಬಳಿ”್ಯವ್ರ 

ಬಗೆೆ  ಎರಡು ಮಾತ್ರಲಾ .  ಸರ್್ ಸಿದ್ು ಪ್ಪ  ಕಂಬಳಿಯವ್ರ ಹೆಸರು ಕಾನೂನು 

ವಿಶ್ಾ ವಿದಾಯ ನಲಯಕೆೆ  ಇಡಿ ಎೆಂದು ಮಾನಯ  ಸದ್ಸಯ ರು ಹೇಳುತ್ರು ದಾು ರೆ.  ನಮಗಿರುವ್ ಮಾಹಿತ್ರ 

ಪ್ರ ಕಾರ ಡಾ:ಬಿ.ಆರ್. ಅೆಂಬೇಡೆರ್್, ಶ್ರ ೀ ಬಸವೇಶ್ಾ ರ ಮತ್ತು  ಸರ್್ ಸಿದ್ು ಪ್ಪ  ಕಂಬಳಿಯವ್ರ 

ಹೆಸರು ಇಡಬೇಕೆೆಂದು ಕಾನೂನು ವಿಶ್ಾ ವಿದಾಯ ನಲಯವ್ನುನ  ಆರಂರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಬಹಳ 
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ಚಚೆಿಯಾಗಿ ಜ್ಜಜ್ಞಾ ಸೆಗಳಾಗಿ  ಯಾರ ಹೆಸರು ಬೇಡ, ಅದ್ಕೆೆ  ಕನಾಿಟಕ ಕಾನೂನು 

ವಿಶ್ಾ ವಿದಾಯ ನಲಯ ಎೆಂದು ಹೆಸರು ಇಡಬೇಕೆೆಂದು ಅೆಂತ್ರಮವಾಗಿತ್ತು  ಎನುನ ವ್ 

ಮಾಹಿತ್ರಯನುನ  ನನಗೆ ಕಟಿಟ ದಾು ರೆ. ಅದ್ರ ಮೇಲ್ ಹುಬಾ ಳಿಳ ಯವ್ರೇ  ಸನಾಮ ನಯ  

ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳಾಗಿರುವುದ್ರಿೆಂದ್ ಅವ್ರು ಇದ್ರ ಬಗೆೆ  ನಧಾಿರ ತೆಗೆದುಕೆಂಡು 

ಪೂರಕವಾದ್ ಉತು ರ ಹೇಳಲ ಎೆಂದು ನಾನು ಬಯಸುತೆು ೀನೆ.  

ಶ್ರ ೋ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರ ಸ್ತದ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ಹಿೆಂದುಳಿದ್ ವ್ಗಿಗಳ 

ಅಭಿವೃದಿ ಗ್ರಗಿ ಇವ್ರ ಕಡುಗೆ ಅಪಾರವಾಗಿದ್.   ತ್ತವು ಕೂಡ ಆ ಪಾರ ೆಂತಯ ದ್ಲಾ ದು ೀರಿ.  

ಮಾನಯ  ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳು ಅದೇ ಪಾರ ೆಂತಯ ದ್ವ್ರಾಗಿದಾು ರೆ.  

ಶ್ರ ೋ ಬಸವರಾಜ್ ಬಮಾಮ ಯ(ಮಖಯ ಮಂತಿರ ಗಳು):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ,   

ಕನಾಿಟಕ ಕಾನೂನು ವಿಶ್ಾ ವಿದಾಯ ನಲಯಕೆೆ  ಸರ್್ ಸಿದಿ್ ಪ್ಪ  ಕಂಬಳಿಯವ್ರ ಹೆಸರು 

ಇಡಬೇಕೆನುನ ವ್ ಪ್ರ ಸ್ವು ವ್ನೆಯನುನ  ಮಾನಯ  ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪ್ರ ಸ್ವದ್ರವ್ರು ತಂದರುವುದು ಬಹಳ 

ಸಂತೀಷವಾಗಿದ್.   ಸರ್್ ಸಿದ್ು ಪ್ಪ  ಕಂಬಳಿಯವ್ರ ಬಗೆೆ  ತಮಗೂ ಕೂಡ ಗತ್ರು ದ್.  ಆ 

ಭಾಗದ್ ಅತಯ ೆಂತ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರು ಮತ್ತು  ಮರಾಜ್ಜಿ ದೇಸ್ವಯಿಯವ್ರ ಸಕಾಿರದ್ಲಾ  ೭ 

ಖಾತೆಗಳನುನ  ಹೆಂದದ್ು ೆಂತಹ  ಬಹಳ ದ್ಡಡ  ರಾಜಕ್ೀಯ ನಾಯಕರು.  ಮರಾಜ್ಜಿ 

ದೇಸ್ವಯಿಯವ್ರ ಸಕಾಿರದ್ಲಾ  ಅವ್ರು ಮಂತ್ರರ ಗಳಾಗಿದ್ು ರು. ಅಷ್ಮಟ ೀ ಅಲಾ ,  

ಡಾ:ಬಿ.ಆರ್.ಅೆಂಬೇಡೆ ರವ್ರ ಜೊತೆಯಲಾ  ನಕಟವಾದ್ ಸಂಬಂಧ, ಸಂಪ್ಕಿವ್ನುನ  

ಹೆಂದದ್ು ರು ಎನುನ ವುದು ತಮಗೆಲಾಾ  ಗತ್ರು ದ್.   ಈ ಹಿನೆನ ಲ್ಯಲಾ   ಹಲವಾರು ಸಲಹೆಗಳು 

ಬಂದತ್ತು  ಎೆಂದು ಮಾನಯ  ಸಚಿವ್ರು ಈಗ್ರಗಲೇ ಹೇಳಿದಾು ರೆ. ನಾನು ಈ ಬಗೆೆ  ಕೂಡಲೇ 

ಕಾನೂನು ಸಚಿವ್ರ ಜೊತೆ ಮತ್ತು  ವೈಸ್ ಛಾನಿ ಲರ್್ರವ್ರ ಜೊತೆಯಲಾ  ಮಾತನಾಡುತೆು ೀನೆ. 

ಇದು ಸಿೆಂಡಿಕೇಟ್ನಲಾ  ಆಗಬೇಕು. ಇದ್ನುನ  ಸಕಾಿರ ಮಾಡುವುದ್ಕೆ್ೆಂತ 

ವಿಶ್ಾ ವಿದಾಯ ನಲಯದೆಂದ್ ಪ್ರ ಪೊೀಸಲ್ ಬಂದಾಗ ಸಕಾಿರ ಒಪಿಪ ಕಳಳ ಬೇಕಾಗುತು ದ್.  

ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸರ್ ಸಿದ್ು ಪ್ಪ  ಕಂಬಳಿ ಬಗೆೆ  ನನಗೆ ಬಹಳಷ್ಟಟ  ಅಭಿಮಾನವಿದ್.  ಅವ್ರು 

ನಮಮ  ಕುಟ್ಟೆಂಬಕೊ  ಬಹಳ ಹತ್ರು ರ ಇರುವಂಥವ್ರು. ಹಿೀಗ್ರಗಿ ಮಾನಯ  ಸದ್ಸಯ ರು 

ಪ್ರ ಸ್ವು ಪಿಸಿರುವ್ ವಿಚಾರವ್ನುನ  ಅತಯ ೆಂತ ಸಕರಾತಮ ವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕಳುಳ ತೆು ೀವ.  ನಮಮ  ಮೇಲ್ 

ವಿಶಾಾ ಸ ಇಡಿ.  ಈ ಪ್ರ ಕ್ರ ಯೆಗೆ ನಾವು ಸಣ್ಣ  ಚಚೆಿ ಮಾಡಿ ತ್ರೀಮಾಿನ ತೆಗೆದುಕಳುಳ ತೆು ೀವ.  
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ಇ) ವಿಷಯ: ಬ್ೆಂಗಳೂರು ನಗರದ್ಲಾ ರುವ್ ಅಪಾಟ್ ಮ್ಮೆಂಟ್ಗಳಲಾ   

   ಬ್ೆಂಕ್ ಸುರಕ್ಷತೆಗಳನುನ  ಅಳವ್ಡಿಸದ್ ಇರುವ್ ಬಗೆೆ .  

   ------- 

 

ಶ್ರ ೋ ಯು.ಬಿ.ವೆಿಂಕಟೇಶ (ರ್ನಮನದೇಾಶನ ಹಿಂದಿದವರು):- ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ತ್ತವು ಅವ್ಕಾಶ್ ಕಟಿಟ ದ್ು ಕೆಾ ಗಿ ಧನಯ ವಾದ್ಗಳು. ಬ್ೆಂಗಳೂರು 

ಮಹಾನಗರವು ಐ.ಟಿ./ಬಿ.ಟಿ. ಸಪ ಶ್ಿದೆಂದ್ ದನೇ ದನೇ ಅಭಿವೃದಿಯಾಗುತ್ತು  ತನನ  

ವಿಸಿು ೀಣ್ಿವ್ನುನ  ವಿಸು ರಿಸಿಕೆಂಡು ಹಸ ಗಗನಚುೆಂಬಿ ಕಟಟ ಡಗಳು ತಲ್ ಏಳುತ್ರು ವ.  ಆದ್ರೆ, 

ಈ ಕಟಟ ಡಗಳಲಾ  ಎಷಟ ರ ಮಟಿಟ ಗೆ ಸುರಕ್ಷತ್ತ ಕರ ಮಗಳನುನ  ಕೈಗಳಳ ಲಾಗಿದ್ ಎೆಂಬ್ದದು ಯಕ್ಷ 

ಪ್ರ ಶ್ನನ ಯಾಗಿದ್. 

ಈ ಬಗೆೆ  ಮಾಹಿತ್ರಯನುನ  ಕೆದ್ಕಲು ಹೀದ್ರೆ ಆಶ್ು ಯಿವಾಗುವುದಂತ್ತ ಸತಯ . 

ಏಕೆೆಂದ್ರೆ, ಅಗಿನ  ಸುರಕ್ಷತೆಯ ನಯಮಗಳನುನ  ಗ್ರಳಿಗೆ ತ್ಫರಿ ಅನುಮತ್ರ ಪ್ಡೆದದ್ು ಕೆ್ೆಂತಲೂ 

ಹೆಚುು  ಮಹಡಿಗಳನುನ  ಕಟ್ಟಟ ವ್ ಮಾಲೀಕರು ಯಾವುದೇ ಅಗಿನ  ಸುರಕ್ಷತ್ತ ಕರ ಮಗಳನುನ  

ಕೂಡ ಅನುಸರಿಸುತ್ರು ಲಾ ವೆಂಬ್ದದ್ಕೆೆ  ದೇವ್ರಚಿಕೆ ನಹಳಿಳ ಯ ಆಶ್ರ ತ್ ಅಪಾಟ್ ಮ್ಮೆಂಟ್ನಲಾ  

ಸಿಲೆಂಡರ್್  ಸೂ ೀಟ ದುರಂತವೇ ಸ್ವಕ್ಷ . 

ಬಹುತೇಕ ಬ್ೆಂಗಳೂರು ನಗರದ್ಲಾ  ನಮಾಿಣ್ವಾಗಿರುವ್/ ನಮಾಿಣ್ವಾಗುತ್ರು ರುವ್ 

ಅಪಾಟ್ ಮ್ಮೆಂಟ್ಗಳಲಾ  ಬ್ೆಂಕ್ ಸುರಕ್ಷತ್ತ ನಯಮಗಳನುನ  ಅಳವ್ಡಿಸಿ 

ಕೆಂಡಿರುವುದಲಾ ವೆಂಬ್ದದ್ಕೆೆ  ಸ್ವಕ್ಷ ಯಾಗಿದ್.  ಈ ಹಿೆಂದ್ ೨೦೧೦ ರಲಾ  ಬ್ೆಂಗಳೂರಿನಲಾ  

ನಡೆದ್ ಕಾಲ್ಿ ಟನ್ ಟವ್ರ್್ ದುರಂತ ನಡೆದು ೧೧ ವ್ಷಿಕೆೆ  ಸರಿಯಾಗಿ ಬ್ೆಂಗಳೂರಿನಲಾ  

ಮತು ೆಂದು ದ್ಡಡ  ಬ್ೆಂಕ್ ದುರಂತವಾಗಿದ್. 

ಈ ಹಿನೆನ ಲ್ಯಲಾ  ಕನಾಿಟಕ ಉಚಿ  ನಾಯ ಯಾಲಯವು ರಿಟ್ ಪಿಟಿಷನ್ 

ಸಂಖೆಯ :೩೮೦೭೩/೨೦೧೦ ರಲಾ  ದನಾೆಂಕ:೦೬-೦೬-೨೦೨೧ರ ಮಧಯ ೆಂತರ ಆದೇಶ್ದ್ಲಾ  

ಸೂಚಿಸಿದ್ು ರನಾ ಯ ಅಗಿನ ಶಾಮಕ ಮತ್ತು  ತ್ತತ್ತಿ ಸೇವ ಹಾಗೂ ಬೃಹತ್ ಬ್ೆಂಗಳೂರು 

ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಕೆ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಕಾಯಿಸೂಚಿಯನುನ  ಸಕಾಿರಕೆೆ  ಸಲಾ ಸಿದ್ು ರ 

ಹಿನೆನ ಲ್ಯಲಾ  ಕನಾಿಟಕ ಸಕಾಿರದ್ ಗೃಹ ಇಲಾಖೆಯು ಅಧಿಸೂಚನೆ ದನಾೆಂಕ:೦೭-೦೭-

೨೦೧೧ ರಲಾ  ಫೈರ್್ ಸವಿೀಿಸ್ ಆಕಟ ್ ೧೯೬೪ ಸೆಕ್ಷನ್ ೧೩ ರಲಾ  ಸ್ವವ್ಿಜನಕ ಪ್ರ ಮುಖ್ 

ಸಿ ಳಗಳಲಾ  ೧೫ ಮಿೀಟರ್್ಗಿೆಂತ ಎತು ರ ಕಟಟ ಡ ನಮಾಿಣ್ ಮಾಡುವ್ ಸಂದ್ರ್ಿದ್ಲಾ  

ಸ್ವವ್ಿಜನಕ ಆಸಿು  ಹಾಗೂ ಪಾರ ಣ್ ಉಳಿಸುವ್ ಹಿನೆನ ಲ್ಯಲಾ  ಎತು ರ ಕಟಟ ಡ ನಮಾಿಣ್ 



«¥À/23.09.2021/73 

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

ಮಾಡಲು ನಬಿೆಂಧಿಸಿದ್.  ಆದಾಗೂಯ , ಸದ್ರಿ ಆದೇಶ್ವ್ನುನ  ಗ್ರಳಿಗೆ ತ್ಫರಿ ಎತು ರ ಕಟಟ ಡ 

ನಮಾಿಣ್ ಮಾಡುತ್ರು ರುವುದು ಇೆಂತಹ ಅವ್ಘಡಗಳಿಗೆ ಕಾರಣ್ವಾಗಿದ್. 

ಬಿಬಿಎೆಂಪಿ ವಾಯ ಪಿು ಯಲಾ  ಸುಮಾರು ೧೩,೨೧೪ ಕಟಟ ಡಗಳಲಾ  ಬ್ೆಂಕ್ ಸುರಕ್ಷತೆಗಳಿಲಾ . 

ಕನಾಿಟಕದ್ ೧೪ ಸ್ವವಿರಕೊ  ಹೆಚುು  ಕಟಟ ಡಗಳಲಾ  ಬ್ೆಂಕ್ ಸುರಕ್ಷತ್ತ ನಯಮಗಳನುನ  

ಉಲಾ ೆಂಘನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್. ಇೆಂತಹ ೧೩ ಸ್ವವಿರಕೊ  ಹೆಚುು  ಕಟಟ ಡಗಳು ಬ್ೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಾ ೀ 

ಇವ ಎೆಂಬ್ದದು ಆತಂಕಕಾರಿ ಸಂಗತ್ರ.  ರಾಜಯ ದ್ ೧೪,೦೦೦ಕೊ  ಹೆಚುು  ಕಟಟ ಡಗಳ 

ನಮಾಿಣ್ದ್ ವೇಳೆ ಅಗಿನ  ಸೇವಗಳ ಇಲಾಖೆಯಿೆಂದ್ ಯಾವುದೇ ಕ್ಾ ಯರೆನಿ್ 

ಪ್ಡೆದುಕೆಂಡಿಲಾ .  ಆದ್ರೆ ಬ್ೆಂಗಳೂರಿನ ೨,೦೦೦ ಕೊ  ಹೆಚುು  ಕಟಟ ಡಗಳು ನಮಾಿಣ್ದ್ 

ವೇಳೆ ಕ್ಾ ಯರೆನಿ್ ಪ್ಡೆದದ್ು ರೂ ನಂತರ ಆ ನಯಮಗಳನುನ  ಉಲಾ ೆಂಘನೆ ಮಾಡಿವ.  ಈ ಬಗೆೆ  

ಸಕಾಿರವು ಕೂಡಲೇ ನಮಾಿಣ್ವಾಗುತ್ರು ರುವ್/ನಮಾಿಣ್ವಾಗಿರುವ್ ಕಟಟ ಡಗಳಲಾ  ಯಾವ್ 

ರಿೀತ್ರ ಅಗಿನ  ದುರಂತವ್ನುನ  ನಯಂತ್ರರ ಸಲು ಕರ ಮ ಕೈಗಳಳ ಲಾಗಿದ್? ಇವಲಾ  ನೀಡಿದ್ರೆ ಈ 

ವಿಧಾನಸೌಧದ್ ಕಟಟ ಡದ್ಲಾಯೂ ಅಗಿನ  ದುರಂತ ತಡೆಯುವ್ ಉನನ ತ ತಂತರ ಜ್ಞಾ ನ 

ಅಳವ್ಡಿಸಲಾಗಿಲಾ ವೆಂಬ ಮಾಹಿತ್ರ ಇದುು , ಈ ಕುರಿತ್ತ ಸಕಾಿರ ಏನು ಕರ ಮ ಕೈಗಳಳ ಲದ್ 

ಎೆಂಬ ಬಗೆೆ  ಮಾನಯ  ಗೃಹ ಸಚಿವ್ರನುನ  ಒತ್ತು ಯಿಸುತೆು ೀನೆ. 

ಶ್ರ ೋ ಕೆ.ಹರಿೋಶ  ಕುಮಾರ(ವಿಧಾನಸಭೆಯಿಂದ ಚುರ್ನಯತ್ರಾದವರು):- 

ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ಬೊಮಮ ನಹಳಿಳ  ಸಮಿೀಪ್ದ್ ದೇವ್ರಚಿಕೆನಹಳಿಳ ಯಲಾ  

ದನಾೆಂಕ:೨೧.೦೯.೨೦೨೧ರ ಮಂಗಳವಾರ ಸಂರ್ವಿಸಿದ್ ಅಗಿನ  ಅನಾಹುತ ಅಪಾಟ್ ಮ್ಮೆಂಟ್ 

ಸೇರಿ ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟಟ ಡಗಳ ಸುರಕ್ಷತೆ ನಟಿಟ ನಲಾ  ಎಚು ರಿಕೆ ಗಂಟ್ನಯಾಗಿದ್.  ಇದ್ರಿೆಂದಾಗಿ 

ಪಾರ ಣ್ಹಾನ ಕೂಡ ಸಂರ್ವಿಸಿದುು , ನಜಕೊ  ಇದು ದುರಂತವೇ ಸರಿ.  ೨೦೧೦ರ ಕಾಲಿಟನ್ 

ಟವ್ರ್್ ದುರಂತದ್ ನಂತರ ಮತು ೆಂದು ದ್ಡಡ  ಅನಾಹುತ ಸಂರ್ವಿಸಿರುವುದ್ನುನ  

ಗಮನಸಿದ್ರೆ ಪಾಲಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಚೆು ತ್ರು ಲಾ  ಎೆಂಬ್ದದಾಗಿ ಸಪ ಷಟ ವಾಗಿ ತ್ರಳಿದು ಬರುತು ದ್.  

೧೧ ವ್ಷಿಗಳು ಕಳೆದ್ರೂ ಸಹ ಕಟಟ ಡಗಳಲಾ  ಅಗಿನ  ಸುರಕ್ಷತ್ತ ಕರ ಮ 

ಪಾಲನೆಯಾಗದರುವುದು ಸಪ ಷಟ ವಾಗಿ ತ್ರಳಿದು ಬರುತು ದ್.  ಅಪಾಟ್ ಮ್ಮೆಂಟ್ನಲಾ  

ನವಾಸಿಗಳ ವಾಸಕೆೆ  ಫಾಾ ಯ ಟ್ ಬಿಟ್ಟಟ ಕಡುವ್ ಮುನನ  ನಯಮದ್ ಪ್ರ ಕಾರ ಡೆವ್ಲಪ್ರ್್ಗಳು 

ಕಟಟ ಡಕೆೆ  ಪಾಲಕೆಯಿೆಂದ್ ಸ್ವಾ ಧಿೀನ ಪ್ರ ಮಾಣ್ಪ್ತರ  ಪ್ಡೆದರುವುದು ನಯಮವಾಗಿದ್.  ಆದ್ರೆ 

ಬಹುತೇಕ ಡೆವ್ಲಪ್ರ್್ಗಳು ಓಸಿ ಇಲಾ ದ್ಯೇ ಫಾಾ ಯ ಟ್ಗಳನುನ  ಹಸ್ವು ೆಂತರಿಸುವುದ್ರಿೆಂದ್ 

ಅಗಿನ ಶಾಮಕದ್ಳದೆಂದ್ ಪ್ರಿಶ್ೀಲನೆಯೂ ನಡೆಯುತ್ರು ಲಾ .  ಈ ರಿೀತ್ರಯ ನಯಮ 

ಉಲಾ ೆಂಘನೆಗಳಿೆಂದ್ಲೇ ಈ ರಿೀತ್ರಯ ದುರಂತಗಳು ಸಂರ್ವಿಸುತ್ರು ದ್ ಎನುನ ವುದ್ರಲಾ  
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ಯಾವುದೇ ಅನುಮಾನವಿಲಾ .  ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟಟ ಡಗಳಲಾ  ಪಾಲಸಬೇಕಾದ್ 

ನಯಮಗಳಾದ್ ರಸೆು ಗೂ ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟಟ ಡಕೊ  ೧೨ ಮಿೀಟರ್್ ಅೆಂತರವಿರಬೇಕು.  ಅಗಿನ  

ಸುರಕ್ಷತೆ ಬಗೆೆ  ಸಿಬಾ ೆಂದಗೆ ಆಗ್ರಗ ಪಾರ ತಯ ಕ್ಷ ಕೆ ನೀಡಬೇಕು, ಕಟಟ ಡದ್ ಸುತು  ಅಗಿನ ಶಾಮಕ 

ವಾಹನ ಸಂಚಾರಿಸುವ್ಷ್ಟಟ  ಜ್ಞಗವಿರಬೇಕು, ಹಿೀಗೆ ಹಲವಾರು ನಯಮಗಳನುನ  ಇೆಂದು 

ಹಲವು ಅಪಾಟ್ ಮ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಗ್ರಳಿಗೆ ತ್ಫರುತ್ರು ದುು , ಇದ್ರಿೆಂದಾಗಿ ಜನರ ಸ್ವವು ನೀವಿಗೆ 

ಕಾರಣ್ವಾಗಿದ್. ಮುೆಂದ್ ಈ ರಿೀತ್ರಯ ಘಟನೆಗಳು ಸಂರ್ವಿಸದ್ ಹಾಗೆ ಮತ್ತು  ಬಹುಮಹಡಿ 

ಕಟಟ ಡಗಳಲಾ  ತೆಗೆದುಕಳಳ ಬೇಕಾದ್ ಸುರಕ್ಷತೆ ಕರ ಮಗಳ ಬಗೆೆ  ಮಾನಯ  ಗೃಹ ಸಚಿವ್ರ 

ಗಮನಕೆೆ  ತರುತ್ರದ್ು ೀನೆ. 

         (ಮುೆಂದು) 

938/23-09-2021/12-20/bkp-md 

(ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರು ಪಿೀಠದ್ಲಾ ದ್ು ರು) 

ಶ್ರ ೋ  ಅರಗ   ಜಾಾ ನೇಿಂದರ (ಗೃಹ ಸಚಿವರು):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೆ,  ಈ  

ಕಟಟ ಡದ್ಲಾ   ನಡೆದ್  ಅಗಿನ  ದುರಂತದ್  ಬಗೆೆ     ಮತ್ತು   ಇನನ ೀತರ ಕಟಟ ಡಗಳ  ಅಸುರಕ್ಷತೆಯ   

ಬಗೆೆ     ಮಾನಯ  ಸದ್ಸಯ ರು  ಶೂನಯ ವೇಳೆಯಲಾ   ಪ್ರ ಶ್ನನ ಯನುನ   ಕೇಳಿದಾು ರೆ.  ಈ  ಕಟಟ ಡದ್  

ಬಗೆೆ   ವಿಶೇಷವಾಗಿ  ಎಸ್ಎಫ್ಎಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು   ಮತ್ತು  ಅಗಿನ ಶಾಮಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು,    

ಮತ್ತು  ಪೊಲೀಸ್ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡುತ್ರು ದಾು ರೆ. ಸಿಲ್ೆಂಡರ್್  

ಸಪ ೀಟವಾಗಲಲಾ ವನುನ ವ್ ಮಾಹಿತ್ರ ನನಗಂತ್ಫ ಬಂದದ್. ಉಳಿದ್ದುು ,  ಇದು  ಯಾವ್  

ಕಾರಣ್ಕೆೆ  ಆಯಿತ್ತ ಎನುನ ವುದ್ರ  ಬಗೆೆ  ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ತನಖೆ  ನಡೆಯುತ್ರು ದ್.    ಆ 

ವ್ರದಯನುನ  ತರಿಸಿ ನಮಗೆ  ಕಡುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತೆು ೀನೆ.     ಮತೆು   ಅಗಿನ ಶಾಮಕ 

ವಾಹನಗಳು ಅಲಾ ಗೆ  ಹೀಗಿ ತಲುಪ್ಲಕೆೆ   ಬೇಕಾದಂತಹ  ರಸೆು     ಮತ್ತು   ಒಳಗಡೆ 

ಅಗಿನ ಶಾಮಕ ಯಂತರ ಗಳು  ತ್ರರುಗ್ರಡಲಕೆೆ     ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ   space -ಇವುಗಳಿಗೆ  ಜ್ಞಗ  

ಬಿಡಬೇಕಾಗುತು ದ್.    ಇವುಗಳು ಎಲಾ   ಉಲಾ ೆಂಘನೆಯಾಗಿದ್   ನೀಡಿ, ಕಟಟ ಡಗಳ  

ಮಾಲೀಕರ  ಮೇಲ್    ಕರ ಮವ್ನುನ   ಜರುಗಿಸುವ್ ಬಗೆೆಯೂ ಸಹ ಯೀಚನೆ  

ಮಾಡಲಾಗುತ್ರು ದ್.    ಇದ್ನುನ   ಪ್ರಿಶ್ೀಲಸಿ, ವಿವ್ರವಾದ್ ವ್ರದಯನುನ  ತರಿಸಿ,  ತಮಗೆ  

ಕಡುತೆು ೀನೆ.  
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 ಸಭಾಪತಿಯವರು:    ಈಗ  ಮರಿತ್ರಬ್ಾ ೀಗೌಡರು   ಪಾರ ರಂರ್  ಮಾಡಬೇಕು.   ನಾನು 

ತಮಮ ನುನ    ಈಗ್ರಗಲೇ  ಕರೆದದ್ು .  ನೀವು ಆಗ  ಇರಲಲಾ .  ನೀವು ಸಮಯಕೆೆ   ಸರಿಯಾಗಿ  

ಸದ್ನಕೆೆ  ಬರಬೇಕು.   

 ಶ್ರ ೋ ಮರಿತಿಬಬ ೋಗೌಡ: -  ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ,   ಆಗಬಹುದು.    ಕ್ಷಮ್ಮ ಇರಲ. 
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         ಈ) ವಿಷಯ:   ಸಕಾಾರಿ  ಪ್ರಲ್ಲಟೆಕ್ನ ಕ     ಮತ್ತು   ಇಿಂಜನಯರಿಿಂಗ       

 ಕಾಲೇಜುಗಳಲಿ್ಲ  ಕಾಯಾನವಾಹಸುತಿು ರುವ   ಅತಿರ್ಥ     

ಉಪರ್ನಯ ಸಕರಿಗೆ   ವೇತ್ನ ಪರಿಷಕ ರಣೆ   ಮಾಡುವ  ಬಗೆೆ      

ಹಾಗೂ  ಸಿ.ಎ.ಎಸ. ಅಡಿಯಲಿ್ಲ    ಸಿ್ತ ನಪನನ   ಬಡಿು   ನೋಡುವ   

ಬಗೆೆ . 

                                                                    ------ 

 

ಶ್ರ ೋ ಮರಿತಿಬಬ ೋಗೌಡ: -  ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ,      ಅವ್ಕಾಶ್  ಕಟಿಟ ದ್ು ಕೆೆ  

ತಮಗೆ  ಧನಯ ವಾದ್ಗಳು.  

ಸಕಾಿರಿ ಪಾಲಟ್ನಕ್ನ ಕ್ ಮತ್ತು  ಇೆಂಜ್ಜನಯರಿೆಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳಲಾ  

ಕಾಯಿನವ್ಿಹಿಸುತ್ರು ರುವ್ ಅತ್ರರ್ಥ ಉಪ್ನಾಯ ಸಕರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ರು ರುವ್ ಗೌರವ್ಧನವು 

ಪ್ರ ಸುು ತ ಬ್ಲ್ ಏರಿಕೆಯ ದನಗಳಲಾ  ಕುಟ್ಟೆಂಬ ನವ್ಿಹಣೆ, ಮಕೆಳ ವಿದಾಯ ಭಾಯ ಸ, ಪಾಲನೆ 

ಪೊೀಷಣೆಗೆ ಏನೇನೂ ಸ್ವಲದಾಗಿದ್.  ಸದ್ರಿ ಸಂಸಿೆ ಗಳಲಾ  ಸೇವ ಸಲಾ ಸುತ್ರು ರುವ್ ಇತರೆ 

ಸಿಬಾ ೆಂದಗಳಿಗೆ ಎ.ಐ.ಸಿ.ಟಿ.ಇ. 6 ಮತ್ತು  7ನೇ ವೇತನ ಶ್ನರ ೀಣಿಯಂತೆ ವೇತನವ್ನುನ  

ಪಾವ್ತ್ರಸಲಾಗುತ್ರು ದ್.  ಆದ್ರೆ ಅತ್ರರ್ಥ ಉಪ್ನಾಯ ಸಕರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರಿೀತ್ರಯ ಗೌರವ್ಧನವ್ನುನ  

ಹೆಚಿು ಸಲಾಗಿರುವುದಲಾ  ಮತ್ತು  ಸಕಾಲಕೆೆ  ವೇತನ ಪಾವ್ತ್ರಸುತ್ರು ಲಾ .  ಇದ್ರಿೆಂದ್ ತ್ತೆಂಬ್ಬ 

ತೆಂದ್ರೆಪ್ಡುತ್ರು ದಾು ರೆ.  ಕೀವಿಡ-19ರ ಸಂದಗಿ  ಪ್ರಿಸಿಿ ತ್ರಯಲಾಯೂ ಉತು ಮವಾಗಿ ಸೇವ 

ಸಲಾ ಸಿದಾು ರೆ.  ಇವ್ರಿಗೆ ವೇತನ ಪ್ರಿಷೆ ರಣೆ ಮಾಡಿ, ಸಕಾಲದ್ಲಾ  ವೇತನ ಪಾವ್ತ್ರಸುವಂತೆ 

ಒತ್ತು ಯಿಸುತೆು ೀನೆ.   

ಮುೆಂದುವ್ರೆದು, ಸಕಾಿರಿ / ಅನುದಾನತ ಪಾಲಟ್ನಕ್ನ ಕ್ ಮತ್ತು  ಇೆಂಜ್ಜನಯರಿೆಂಗ್ 

ಕಾಲೇಜುಗಳಲಾ  ಕಾಯಿನವ್ಿಹಿಸುತ್ರು ರುವ್ ಉಪ್ನಾಯ ಸಕರುಗಳಿಗೆ ದೀಘಿಕಾಲದೆಂದ್ 

ಸಿ.ಎ.ಎಸ. ಅಡಿಯಲಾ  ಸಿ್ವನಪ್ನನ  ಬಡಿು  ನೀಡಿರುವುದಲಾ .  ಎ.ಐ.ಸಿ.ಟಿ.ಇ. ನಯಮಾವ್ಳಿ 

ಪ್ರ ಕಾರ ಸಿ್ವನಪ್ನನ  ಬಡಿು ಗೆ ವಿದಾಯ ಹಿತೆ ಹೆಂದದ್ು ರೂ ಸಹ 12 ವ್ಷಿಗಳಿೆಂದ್ ಬಡಿು  

ನೀಡದೇ ಇರುವುದ್ರಿೆಂದ್ ಬೊೀಧಕರು ತ್ತೆಂಬ್ಬ ಮಾನಸಿಕ ಒತು ಡಕೆಳಗ್ರಗಿದಾು ರೆ.  ಆರ್ಥಿಕ 

ನಷಟ  ಉೆಂಟ್ಟಗಿದ್.  ಈ ಸಂಬಂಧ ಕೂಡಲೇ ನಯಮಾನುಸ್ವರ ಬಡಿು  ನೀಡಿ, ಎ.ಜ್ಜ.ಪಿ. 

ಬದ್ಲಾವ್ಣೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಮಾನಯ  ಉನನ ತ ಶ್ಕ್ಷಣ್, ಐ.ಟಿ. ಅೆಂಡ್ ಬಿ.ಟಿ. ವಿಜ್ಞಾ ನ ಮತ್ತು  

ತಂತರ ಜ್ಞಾ ನ ಮತ್ತು  ಕೌಶ್ಲಾಯ ಭಿವೃದಿ  ಸಚಿವ್ರನುನ  ಒತ್ತು ಯಿಸುತೆು ೀನೆ.   

ಡ||ಸಿ.ಎಸ.  ಅಶವ ಥ ರ್ನರಾಯಣ್( ಉನು ತ್ ಶ್ಕ್ಷಣ್  ಸಚಿವರು):-  ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೆ,  ಅತ್ರರ್ಥ ಉಪ್ನಾಯ ಸಕರ  ವಿಚಾರದ್ಲಾ   ಸಕಾಿರ  ಗಂಭಿೀರವಾಗಿ  
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ಪ್ರಿಶ್ೀಲನೆ    ಮಾಡುವಂತಹದಾು ಗುತು ದ್.   ಎರಡನೆಯದಾಗಿ,  ಯಾರೆಲಾಾ     ಮುೆಂಬಡಿು ಗೆ  

ಅಹಿರಿದಾು ರೆ, ಅವ್ರುಗಳಿಗೆ  ನಯಮಾವ್ಳಿ  ಪ್ರ ಕಾರವಾಗಿ  ಸೂಕು ವಾದ್  ಕರ ಮವ್ನುನ   

ವ್ಹಿಸುತೆು ೀವ.   

        ಶ್ರ ೋ  ಮರಿತಿಬಬ ೋಗೌಡ:-   ಮಾನಯ  ಸಭಾಅಪ್ತ್ರಯವ್ರೆ,  12 ವ್ಷಿಗಳಿೆಂದ್ ಕಟಿಟ ಲಾ .    

ಇವ್ರುಗಳು ಸಕಾಿರಿ  ಕಾಲೇಜುಗಳಲಾ   ಕೆಲಸ  ಮಾಡತ್ರು ದಾು ರೆ.    ದ್ಯವಿಟ್ಟಟ   ಈ  

ಕೆಲಸವ್ನುನ   ಮಾಡಿಕಡಬೇಕು.   

ಸಭಾಪತಿಯವರು:   ಮಾನಯ  ಸಚಿವ್ರು ಇದ್ಕೆೆ   ಲಖಿತ ಉತು ರವ್ನುನ   ಕಡಿ.   

 

          ಉ):  ವಿಷಯ:ಬೈಲಹಿಂಗಲ  ತ್ಯಲಿ್ಲಕ್ನ  ರ್ನಗನೂರು  ಗಾರ ಮ  ಪಂಚಾಯತಿ              

                          ಸದಸಯ ರನುನ   ಅಲಿ್ಲನ ಪಿಡಿಓ ಅವರು ಅವಾಚ್ಯ  ಶಬದ ಗಳಿಿಂದ         

                          ನಿಂದಿಸಿ  ಹಲಿೆ   ನಡೆಸಿದುದ    ಘಟನೆಯ  ಬಗೆೆ   ಪೊಲ್ಲೋಸ   

     ಠಾಣೆಯಲಿ್ಲ    ದಾಖಲಾಗಿರುವ  ಬಗೆೆ    ಹಾಗೂ                          

ಶ್ರ ೋ  ವಿಜ್ಯಸಿಿಂಗ  ಅವರು   ಪರ ಸ್ತು ಪಿಸಿರುವ ಬೈಲಹಿಂಗಲ    

ತ್ಯಲಿ್ಲಕ್ನ ರ್ನಗನೂರು  ಗಾರ ಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಸದಸಯ ರಿಗೆ     

ಸಿಇಓ   ನೋಟಸ  ಜಾರಿ  ಮಾಡಿರುವ ಬಗೆೆ  

                                                                 --------    

        ಶ್ರ ೋ ಕೆ.ಸಿ.ಕೊಿಂಡಯಯ (ಸಿ ಳಿೋಯ ಸಂಸಿ್ತ ಗಳ  ಕೆಷ ೋತ್ರ ):- ಮಾನಯ   ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೆ,   

ಅವ್ಕಾಶ್  ಕಟಟ  ತಮಗೆ ಧನಯ ವಾದ್ಗಳು.  

          ಬ್ಳಗ್ರವಿ ಜ್ಜಲ್ಾ  ಬೈಲಹೆಂಗಲ ತ್ತಲೂಾ ಕ್ನ ನಾಗನೂರು ಗ್ರರ ಮಪಂಚಾಯಿತ್ರ 

ಸದ್ಸಯ ರಾದ್ ಶ್ರ ೀ ಬಸವ್ರಾಜ ರಾಮಪ್ಪ  ಹುಣ್ಕಲ ರವ್ರು ದನಾೆಂಕ:16-09-2021ರಂದು 

ಗ್ರರ ಮ ಪಂಚಾಯಿತ್ರ ಕಛೇರಿಯಲಾ  ಗ್ರರ ಮಸಿ ರ ಆಸಿು ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ ದಾಖ್ಲ್ಗಳ ಬಗೆೆ  

ವಿಚಾರಿಸುವ್ ಸಂದ್ರ್ಿದ್ಲಾ  ಅಲಾ ನ ಗ್ರರ ಮಪಂಚಾಯಿತ್ರ ಅಭಿವೃದಿ  ಅಧಿಕಾರಿ (PDO) 

ಇವ್ರನುನ  “ಹೋಪ  ಲೆಸ” ಎೆಂದು ಅವಾಚಯ  ಶ್ಬು ಗಳಿೆಂದ್ ನೆಂದಸಿ ಕಪಾಳ ಮೀಕ್ಷ 

ಮಾಡಿರುವ್ ದುಘಿಟನೆ ನಡೆದರುವುದು ಪ್ರ ಜ್ಞಪ್ರ ಭುತಾ  ವ್ಯ ವ್ಸಿೆ ಗೆ ಕಳಂಕ 

ತರುವಂತಹದಾು ಗಿದ್. 

      “ಜ್ನಪರ ತಿನಧಿ ಒಬಬ  ವಯ ಕ್ು ಯಲಿ , ಅವನು ಒಿಂದು ಜ್ನಸಮೂಹ” ಎನುನ ವ್ 

ಪ್ರಿಕಲಪ ನೆಯೆಂದಗೆ ಕನಾಿಟಕ ಗ್ರರ ಮ ಸಾ ರಾಜ್ ಮತ್ತು  ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ 

ವ್ಯ ವ್ಸಿೆಯಲಾ  ಕಾಯಿನವ್ಿಹಿಸುವ್ ಸಂದ್ರ್ಿದ್ಲಾ  ಇೆಂತಹ ಘಟನೆ ನಡೆದರುವುದು 

ದುರದೃಷಟ ಕರ ಸಂಗತ್ರಯಾಗಿದ್.    
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     ಘಟನೆ ಸಂಬಂಧ ನೇಸರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲಾ  ದೂರು ದಾಖ್ಲಾಗಿದುು  ಹಲ್ಾ  ಮಾಡಿದ್ 

ಅಧಿಕಾರಿಯೂ ಪ್ರ ತ್ರದೂರು ದಾಖ್ಲಸಿರುತ್ತು ರೆ.  ದನಾೆಂಕ:18-09-2021ರ ವಿಜಯ 

ಕನಾಿಟಕ ದನಪ್ತ್ರರ ಕೆಯಲಾ  ಪ್ರ ಕಟವಾದ್ ವ್ರದ ಹಿನೆನ ಲ್ಯಲಾ  ಮುಖ್ಯ  ಕಾಯಿ 

ನವ್ಿಹಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ತಪಿಪ ತಸಿ   PDO ಅಧಿಕಾರಿ ಮೇಲ್ ಕರ ಮ ಕೈಗಳಳ ದ್, ನೆಂದ್ನೆ ಮತ್ತು  

ಹಲ್ಾ ಗಳಗ್ರದ್ ಶ್ರ ೀ ಬಸವ್ರಾಜ ರಾಮಪ್ಪ  ಹುಣ್ಕಲ ಅವ್ರಿಗೇ ತಮಮ  ಅಧಿಕಾರ ವಾಯ ಪಿು  

ಮಿೀರಿ ದನಾೆಂಕ ನಮೂದಸದ್ ಕಾರಣ್ ಕೇಳಿ ನಟಿೀಸ್ ನೀಡಿರುವುದು          ವಿಪ್ಯಾಿಸವೇ 

ಸರಿ.  

     ಕನಾಿಟಕ ಗ್ರರ ಮ ಸಾ ರಾಜ್ ಮತ್ತು  ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಕಾಯೆು  1993ರ ಪ್ರ ಕರಣ್ 110-ಎ 

ಅನಾ ಯ ಪ್ರ ತ್ರಯಬಾ  ಸದ್ಸಯ ನ ಕತಿವ್ಯ  ಮತ್ತು  ಜವಾಬ್ಬು ರಿಗಳನುನ   ವಿವ್ರಿಸಿದ್ು ರೂ, ಒಬಾ  

ಗ್ರರ ಮ ಪಂಚಾಯಿತ್ರ ಸದ್ಸಯ ನನೆನ ೀ ಅಪ್ರಾಧಿಯನಾನ ಗಿಸುವ್ ಷಡಯ ೆಂತರ  ನಡೆದರುವುದು 

ಪಂಚಾಯಿತ್ರ ವ್ಯ ವ್ಸಿೆ ಗೆ ಮಾರಕವಾಗಿರುತು ದ್.  

     ತಮಮ  ದುವ್ಿತಿನೆ ಹಾಗೂ ದ್ಪ್ಿದ್ ನಡವ್ಳಿಕೆ ತೀರಿ ಅವಾಚಯ  ಶ್ಬು ಗಳಿೆಂದ್ ನೆಂದಸಿ, 

ಕಪಾಳಮೀಕ್ಷ ಮಾಡಿದ್ ನಾಗನೂರು  PDO ಅಧಿಕಾರಿಯನುನ  ಕೂಡಲೇ ಸೇವಯಿೆಂದ್ 

ಅಮಾನತ್ತು ಗಳಿಸಿ, ನಯಮಾನುಸ್ವರ ಕರ ಮ ಕೈಗಳಳ ಬೇಕು ಹಾಗೂ ಈ ವಿಚಾರದ್ಲಾ  

ಪ್ರ ಕರಣ್ವ್ನುನ  ದಾರಿತಪಿಪ ಸುವ್ ರಿೀತ್ರಯಲಾ  ನೀಟಿೀಸ್ ನೀಡಿರುವ್ ಮುಖ್ಯ  

ಕಾಯಿನವ್ಿಹಣಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಎಚು ರಿಕೆ ನೀಟಿೀಸ್ ನೀಡಬೇಕೆೆಂದು ಶೂನಯ ವೇಳೆಯಲಾ  

ಮಾನಯ  ಗ್ರರ ಮಿೀಣಾಭಿವೃದಿ  ಮತ್ತು  ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಚಿವ್ರನುನ  ಒತ್ತು ಯಿಸುತೆು ೀನೆ.  

ಶ್ರ ೋ  ಕೊೋಟ ಶ್ರ ೋನವಾಸ  ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾರ್ನಯಕರು)  ಮಾನಯ ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೆ,    

ಮಾನಯ  ಸದ್ಸಯ ರಾದ್ ಶ್ರ ೀ  ಕೆ.ಸಿ. ಕೆಂಡಯಯ ನವ್ರು ಶೂನಯ ವೇಳೆಯಲಾ   ಪ್ರ ಸ್ವು ಪಿಸಿರುವ್  

ವಿಚಾರಕೆೆ   ಸಂಬಂಧಪ್ಟಟ ೆಂತೆ    ಮಾನಯ  ಗ್ರರ ಮಿೀಣಾಭಿವೃದಿ     ಮತ್ತು   ಪಂಚಾಯತ್  

ರಾಜ್  ಸಚಿವ್ರಿೆಂದ್  ಉತು ರವ್ನುನ   ಒದ್ಗಿಸುತೆು ೀನೆ.   
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ಊ)  ವಿಷಯ:  ಜ್ಞನುವಾರುಗಳ    ಆರೀಗಯ ಕೆೆ         ಲಸಿಕೆಗಳ          

                        ಪೂರೈಕೆಯನುನ      ಕೇೆಂದ್ರ       ಸಕಾಿರದ್ವ್ರು   

                        ಸಿ ಗಿತಗಳಿಸಿರುವ್ ಬಗೆೆ .   

          ----- -- -- 

 

  ಶ್ರ ೋ ಕೆ.ಎ.ತಿಪೆಪ ೋಸ್ತವ ರ್ಮ(ರ್ನಮ  ನದೇಾಶನ  ಹಿಂದಿದವರು): 

ಮಾನಯ ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೆ,  ಅವ್ಕಾಶ್   ಕಟಟ  ತಮಗೆ ಧನಯ ವಾದ್ಗಳು.    

        ರಾಜಯ ದ್ಲಾ  ಕಳೆದ್ ಒೆಂದು ವ್ಷಿದೆಂದ್ ರಾಸುಗಳಿಗೆ ಆರೀಗಯ  ರಕ್ಷಣಾ ಲಸಿಕೆಗಳ 

ಪೂರೈಕೆಯನುನ  ಕೇೆಂದ್ರ  ಸಕಾಿರ ಸಿ ಗಿತಗಳಿಸಿದ್.  ಇದ್ರಿೆಂದ್ ಕಳೆದ್ ಒೆಂದು ವ್ಷಿದೆಂದ್ 

ಸಕಾಿರದೆಂದ್ ಕಾಲುಬ್ಬಯಿ ಲಸಿಕೆ ಕಾಯಿಕರ ಮ ನಡೆದಲಾ .  ರಾಜ್ಞಯ ದ್ಯ ೆಂತ ನೂರಾರು 

ರಾಸುಗಳು ಕಾಲುಬ್ಬಯಿ ಜಾ ರಕೆೆ  ತ್ತತ್ತು ಗಿ ಪಾರ ಣ್ ಕಳೆದುಕಳುಳ ತ್ರು ವ.  ರೈತ್ತಪಿ ಜನರು 

ಸಂಕಷಟ  ಅನುರ್ವಿಸುವಂತ್ತಗಿದ್ ಎೆಂದು ವ್ರದಯಾಗಿದ್.  

     ಕಳೆದ್ ಕೆಲವು ವಾರಗಳಿೆಂದ್ ಜ್ಞನುವಾರುಗಳನುನ  ತ್ರೀವ್ರ ವಾಗಿ ಬ್ಬಧಿಸುತ್ರು ರುವ್ 

ಕಾಲುಬ್ಬಯಿ ಜಾ ರವ್ನುನ  ಹತೀಟಿಗೆ ತರುವ್ಲಾ  ಸಕಾಿರ ವಿಫಲವಾಗಿದ್.  ಮಂಡಯ ದ್ಲಾ  29, 

ತ್ತಮಕೂರು, ಹಾಸನ, ಚಿತರ ದುಗಿ ಜ್ಜಲ್ಾ ಗಳಲಾ  ತಲಾ 20ಕೆ್ೆಂತ ಹೆಚುು  ರಾಸುಗಳು 

ಸವಿೀಗಿೀಡಾಗಿವ.  ಕಾಲುಬ್ಬಯಿ ಜಾ ರ ಕಂಡುಬರುವ್ ಗ್ರರ ಮಗಳಲಾ  ಮಾತರ  ಲಸಿಕೆ 

ಹಾಕಲಾಗುತ್ರು ದ್. 

     ಪಿಕಾನಿ ವೈರಸ ನೆಂದ್ ಬರುವ್ ಕಾಲುಬ್ಬಯಿ ಜಾ ರವು ಸ್ವೆಂಕಾರ ಮಿಕ ರೀಗವಾಗಿದುು , 

ಸೀೆಂಕ್ಗೆ ತ್ತತ್ತು ದ್ ಜ್ಞನುವಾರುಗಳ ಗರಸು ಹಾಗೂ ಬ್ಬಯಿಯ ಭಾಗದ್ಲಾ  ಹುಣುಣ  

ಕಾಣಿಸಿಕಳುಳ ತು ದ್.  ಬ್ಬಯಿಯಲಾ ರುವ್ ಚಿಕೆ  ನೀಗುಿಳೆಳ ಗಳು ಒಡೆದು ಜ್ಞನುವಾರುಗಳು 

ಜೊಲುಾ  ಸುರಿಸುತು ವ.  ಗರಸು ಭಾಗದ್ಲಾ  ಹುಣುಣ  ಹೆಚಾು ದ್ರೆ ಜ್ಞನುವಾರುಗಳು ಕುೆಂಟಲು 

ಆರಂಭಿಸುತು ವ.  106 ರಿೆಂದ್ 108 ಫಾಯ ರನ್ ಹಿೀಟ್ ಜಾ ರ ಬರುತು ದ್.  ಈ ಸೀೆಂಕು ಬಂದ್ 

ಜ್ಞನುವಾರಿನೆಂದ್ ಮತು ೆಂದು ಜ್ಞನುವಾರಿಗೆ ಗ್ರಳಿ, ನೀರು, ಮೇವಿನ ಮೂಲಕ ರೀಗ 

ಹರಡುತು ದ್.  

     ಈ ಕಾಲುಬ್ಬಯಿ ರೀಗ ನಯಂತರ ಣ್ಕೆಾ ಗಿ ವ್ಷಿಕೆೆ  ಎರಡು ಬ್ಬರಿ ಎಲಾ  ಜ್ಞನುವಾರು 

ಮತ್ತು  ಹಂದಗಳಿಗೆ ಕಡಾಡ ಯವಾಗಿ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕಲಾಗುತ್ರು ತ್ತು .  ಒೆಂದೂವ್ರೆ ವ್ಷಿದ್ ಹಿೆಂದ್ 

ಕೇೆಂದ್ರ  ಸಕಾಿರವು ಎಫ್ಎೆಂಡಿಸಿಪಿ ಬದ್ಲಗೆ ರಾಷ್ಟಟ ಾೀಯ ಪಾರ ಣಿ ರೀಗ ನಯಂತರ ಣ್ 

ಕಾಯಿಕರ ಮ (ಎನ್ಎಡಿಸಿಪಿ) ಜ್ಞರಿಗಳಿಸಿತ್ತು .  ಮದ್ಲ ಹಂತದ್ ಕಾಯಿಕರ ಮವ್ನುನ  
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ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿತ್ತು ದ್ರೂ, ಪೂರೈಕೆಯಾಗಿದ್ು  ಲಸಿಕೆ ಗುಣ್ಮಟಟ ದೆಂದ್ ಕೂಡಿಲಾ ವೆಂದು 

ಸರಕಾರವೇ ಲಸಿಕೆಗಳನುನ  ನಾಶ್ಪ್ಡಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ು ರಿೆಂದ್ ಲಸಿಕೆಗಳನುನ  

ಜ್ಜಲಾಾ ಮಟಟ ದ್ಲ್ಾ ೀ ನಾಶ್ಪ್ಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು . ರಾಜ್ಞಯ ದ್ಯ ೆಂತ ಜ್ಞನುವಾರುಗಳಲಾ  ಕಾಲುಬ್ಬಯಿ 

ಜಾ ರ ಹೆಚಾು ಗಿರುವ್ ಹಿನೆನ ಲ್ಯಲಾ , ಜ್ಜಲಾಾ  ಪಂಚಾಯಿತ್ರ ಅನುದಾನದ್ಲ್ಾ ೀ ಲಸಿಕೆ ಖ್ರಿೀದಸಿ 

ರೀಗ ಕಂಡುಬಂದ್ ಕಡೆಗಳಲಾ  ಲಸಿಕೆ ಹಾಕುವ್ ಕಾಯಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ರು ದ್. ಕೆಲ ರಾಸುಗಳ 

ಸ್ವಕಾಣಿಕೆದಾರರು ಖಾಸಗಿಯಿೆಂದ್ ಲಸಿಕೆ ಖ್ರಿೀದಸುತ್ರು ದುು , ಪ್ರ ತ್ರ ಲಸಿಕೆಗೂ 300 ರಿೆಂದ್ 800 

ರೂ.ವ್ರೆಗೂ ನೀಡುತ್ರು ದಾು ರೆ. 

     ಇದ್ಲಾ ವ್ನೂನ  ಸಕಾಿರ ತತ್ಕ್ಷಣ್ವೇ ಗಂಭಿೀರವಾಗಿ ಪ್ರಿಗಣಿಸಿ ರಾಜ್ಞಯ ದ್ಯ ೆಂತ ಎಲಾಾ  

ರಾಸುಗಳಿಗೂ “ಆರೀಗಯ  ರಕ್ಷಣಾ ಲಸಿಕೆ”ಯನುನ  ನೀಡುವ್ ಕರ ಮ ಕೈಗೆಂಡು ಸ್ವವಿನ 

ದ್ವ್ಡೆಗೆ ಸಿಲುಕುತ್ರು ರುವ್ ರಾಸುಗಳನುನ  ಉಳಿಸುವ್ ಕರ ಮಗಳನುನ  ಕೈಗಳುಳ ವುದೇ ಎೆಂಬ್ದದ್ರ 

ಬಗೆೆ  “ಶೂನಯ ವೇಳೆ”ಯಲಾ  ಈ ವಿಷಯವ್ನುನ  ಪ್ರ ಸ್ವು ಪಿಸುತ್ರು ದ್ು ೀನೆ.  

ಶ್ರ ೋಜೆ.ಸಿ.  ಮಾಧುಸ್ತವ ರ್ಮ(  ಸಣ್ಣ   ನೋರಾವರಿ,   ಕಾನೂನು  ಮತ್ತು  ಸಂಸದಿೋಯ 

ವಯ ವಹಾರಗಳ  ಸಚಿವರು):-   ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೆ, Foot-and-mouth disease  

ಮಾನಯ  ಸದ್ಸಯ ರು  ಹೇಳಿದ್ ಹಾಗೆ   ಬಹಳ  ಬೇಗ ರಾಸುಗಳಲಾ  ಹಬ್ದಾ ವಂತಹ ಕಾಯಿಲ್    

ಎೆಂದು ಸಕಾಿರಕೆೆ   ಗತ್ರು ದ್.  ಅನೇಕ ವ್ಷಿಗಳಿೆಂದ್  ಇದ್ನುನ   prevent     ಮಾಡಲಕೆೆ    

ನಾವು ಲಸಿಕೆಗಳನುನ   ಮಾಡಿಕೆಂಡು ಬರುತ್ರು ದ್ು ೀವ.   ಇದ್ನುನ  ರಾಜಯ  ಸಕಾಿರವ್ಯ  

ಮಾಡುತು ದ್  ಮತ್ತು   Karnataka Milk Federation ನಲಾ    ಅವ್ರ  ವಾಯ ಪಿು ಯಲಾ   ಬರುವ್  

ರಾಸುಗಳಿಗೆ  ಮಾಡಿಕೆಂಡು ಬರುತ್ರು ದಾು ರೆ.   ಮತೆು   ಈ ರೀಗ   ಒೆಂದು ಸಿೀಸನ್ನಲಾ   

ಜ್ಞಸಿು ಯಾಗುತು ದ್.  ಕುರಿಗಳು  ಹರಗಡೆ  ಮ್ಮಯುಯ ವುದ್ಕೆೆ   ಹೀಗುವಂತಹ ಕಾಲ  ಮತ್ತು  

ರಾಸುಗಳು   ಮಳೆಗ್ರಲ  ನೆಂತ ಮೇಲ್   ಹೆಚಾಗುವಂತಹ  ಕಾಯಿಲ್  ಇದಾಗಿದುು ,    ನಾವು  

ಈ  ವ್ಷಿ ಅಕಸ್ವಮ ತ್  ಆಗಿ   ಲಸಿಕೆಯನುನ   ಕಡಲಕೆೆ   ಆಗಲಲಾ ವನುನ ವುದ್ನುನ   ಶ್ರ ೀಯುತ  

ತ್ರಪ್ಪ ೀಸ್ವಾ ಮಿಯವ್ರ ಗಮನಕೆೆ  ತರುತೆು ೀನೆ.    ಇದು ನನಗೆ ಚೆನಾನ ಗಿ ಗತ್ತು .  

          ಆದ್ು ರಿೆಂದ್,  ನಮಮ  ರಾಜಯ  ಸಕಾಿರ  ಮತ್ತು  ಕೆಎೆಂಎಫ್  ನವ್ರು ಏನು ಕಾಯಿಕರ ಮ  

ಮಾಡಬಹುದಾಗಿತ್ತು .  ಇದ್ರ  ಪೂಣ್ಿ ಜವಾಬ್ಬು ರಿಯನುನ   ಲಸಿಕೆ  ಸರಬರಾಜು  ಮಾಡಲಕೆೆ    

ಕೇೆಂದ್ರ  ಸಕಾಿರವೇ   ಮುೆಂದ್ ಬಂದರುವುದ್ರಿೆಂದ್  ನಾವು ಕೇೆಂದ್ರ  ಸಕಾಿರದೆಂದ್  ಲಸಿಕೆ 

ಸರಬರಾಜು ಆಗುತು ದ್  ಎೆಂದು  ಕಾಯುತ್ರು ದ್ು ೀವ.  ನಮಮ  ದೃಷ್ಟಟ ಯಲಾ  ಅಕಟ ೀಬರ್್  ಮತ್ತು  
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ನವೆಂಬರ್್ ತ್ರೆಂಗಳಿನಲಾ  ವಾಯ ಪ್ಕವಾಗಿ ಈ ಲಸಿಕೆಯನುನ   ಹಾಕುವಂತಹ ಕೆಲಸವ್ನುನ   

ನಾವು  ಮಾಡುತೆು ೀವ.   

                                                                                                                ಮಿಂದು    … 

(939) 23.09.2021 12.30 ಎಸ ವಿ-ಎಕೆ                            (ಸಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಿ ತಿ) 

ಶ್ರ ೋ ಜೆ.ಸಿ.ಮಾಧುಸ್ತವ ರ್ಮ (ಮಿಂದು):-  

ನಮಮ  ದೃಷ್ಟಟ ಯಲಾ  ಅಕಟ ೀಬರ್್, ನವೆಂಬರ್್ ತ್ರೆಂಗಳಿನಲಾ  ನಾವು ವಾಯ ಪ್ಕವಾಗಿ ಈ 

vaccination ಅನುನ  ಮಾಡುತೆು ೀವ. ನಾನು ಕೆ.ಎೆಂ.ಎಫ. ಅಧಯ ಕ್ಷನಾಗಿದ್ು ವ್ನಾದ್ು ರಿೆಂದ್ ನನಗೆ 

ಸಾ ಲಪ  ಅನುರ್ವ್ವಿದ್. ಇದು ಮಾಡಲೇಬೇಕಾದುದು.  ಏಕೆೆಂದ್ರೆ ಇದ್ರಲಾ  ರಾಸು 

ಸ್ವಯುವುದಲಾ .  ವ್ಯಬ್ ರೀಗ ಎೆಂದು ಬಂದು neither this side nor that side 

ಎೆಂಬಂತ್ತಗುತು ದ್.  ರಾಸು ಜ್ಜೀವಂತವಾಗಿರುತು ದ್.  ಮೈ ಬ್ಳೆಯುತು ದ್, ಕೂದ್ಲು 

ಬ್ಳೆಯುತು ದ್, ಹಾಲು ಕಡುವುದಲಾ , ಗರ್ಿ ಧರಿಸುವುದಲಾ . ಇದು ರೈತರಿಗೆ ಬಹಳ 

ಶಾಪ್ಗರ ಸು ವಾದುದು ಎೆಂದು ಸಕಾಿರಕೆೆ  ತ್ರಳಿದದ್.  ನಾವು ಇದ್ನುನ  ಗಂಭಿೀರವಾಗಿ 

ತೆಗೆದುಕೆಂಡಿದ್ು ೀವ.  ನಮಮ  ಸಮಸೆಯ ಯೇನೆೆಂದ್ರೆ ಈ ಲಸಿಕೆಯನುನ  ಇಡಿೀ ರಾಷಟ ಾದ್ಲಾ  

ಜ್ಞನುವಾರುಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ರು ದ್.  ಕುರಿಗಳು, ಇತರ ಜ್ಞನುವಾರುಗಳು ಒೆಂದು ರಾಜಯ ದೆಂದ್ 

ಮತು ೆಂದು ರಾಜಯ ಕೆೆ  ಓಡಾಡುವುದ್ರಿೆಂದ್ ಒೆಂದೇ ರಾಜಯ ಕೆೆ  ಇದ್ನುನ  

ನಬಿೆಂಧಿಸಲಾಗುವುದಲಾ  ಎನುನ ವ್ ಒಳೆಳ ಯ ತ್ರೀಮಾಿನವ್ನುನ  ಕೇೆಂದ್ರ  ಸಕಾಿರವು 

ತೆಗೆದುಕೆಂಡಿದ್.  ಇದು ನವೆಂಬರ್್-ಡಿಸೆೆಂಬರ್್ ಒಳಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವ್ ಕಾಯಿಕರ ಮ.  

ಈ ವ್ಷಿದ್ಲಾ  ಖಂಡಿತವಾಗಿ ರಾಜಯ ದ್ಲಾ ರುವ್ ಎಲಾಾ  ರಾಸುಗಳಿಗೆ ಲಸಿಕಾ 

ಕಾಯಿಕರ ಮವ್ನುನ  ಸಂಪೂಣ್ಿವಾಗಿ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು.  
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(ಋ) ವಿಷಯ:- ಕೊರೋನ ವಾರಿಯಸ ಾಗಳಿಗೆ ವೇತ್ನ & ಪೊರ ೋತ್ಯಾ ಹ ಧನ 

ನೋಡದಿರುವ ಬಗೆೆ  

*** 

ಶ್ರ ೋ ಎಸ .ರ್ನಗರಾಜು (ಸಂದೇಶ  ರ್ನಗರಾಜು) (ಸಿ ಳಿೋಯ ಸಂಸಿ್ತ ಗಳ ಕೆಷ ೋತ್ರ ):- 

ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ಕೀವಿಡ್ ಪ್ರಿಸಿಿ ತ್ರಯಲಾ  ಸಕಾಿರಿ ಕ್ರಿಯ ವೈದ್ಯ ರ ಸೇವ ಬಹಳ 

ಮುಖ್ಯ ವಾದುದು.  ಕರೀನ ವಾರಿಯಸ್  ಆಗಿ ದನದ್ 24 ಗಂಟ್ನ ಸೇವ ಸಲಾ ಸುತ್ರು ರುವ್ 

ಕ್ರಿಯ ವೈದ್ಯ ರಿಗೆ, ಜ್ಜೀವ್ನ ನವ್ಿಹಣೆಗೆ ಸಕಾಲಕೆೆ  ವೇತನ, ಪೊರ ೀತಿ್ತ ಹ ರ್ತೆಯ  ನೀಡುವುದೂ 

ಸೇರಿದಂತೆ ಅಗತಯ  ಸೌಲರ್ಯ ಗಳನುನ  ಕಲಪ ಸಿಕಡುವುದು ಸಕಾಿರದ್ ಆದ್ಯ  ಕತಿವ್ಯ ವಾಗಿದ್.   

 ಮೈಸೂರು ವೈದ್ಯ ಕ್ೀಯ ಕಾಲೇಜು ಹಾಗೂ ಸಂಶೀಧನಾ ಸಂಸಿೆಯ 126 

ವೈದ್ಯ ಕ್ೀಯ ಪ್ದ್ವಿೀಧರರು ಕೀವಿಡ್ ಪ್ರಿಸಿಿ ತ್ರಯಲಾ  ಹಗಲರುಳೂ ರೀಗಿಗಳ ಸೇವ 

ಸಲಾ ಸಿಕೆಂಡು ಬರುತ್ತು  ಕರೀನಾ ನಯಂತರ ಣ್ಕೆೆ  ಉಪ್ಯುಕು  ಸೇವ ಸಲಾ ಸಿದಾು ರೆ.  

ಇವ್ರಿಗೆ ಕಳೆದ್ ಮೂರು ತ್ರೆಂಗಳಿನೆಂದ್ ಮಾಸಿಕ ನಗದತ ವೇತನ ಹಾಗೂ ವಿಶೇಷ ಪೊರ ೀತಿ್ತ ಹ 

ಧನವ್ನುನ  ನೀಡಿರುವುದಲಾ .  ಇದ್ರಿೆಂದ್ ಇವ್ರ ಜ್ಜೀವ್ನ ನವ್ಿಹಣೆಗೆ, ಹೆಚಿು ನ 

ವಿದಾಯ ಭಾಯ ಸಕೆೆ  ತೆಂದ್ರೆಯಾಗಿದ್.  ಎೆಂ.ಬಿ.ಬಿ.ಎಸ. ಪ್ದ್ವಿೀಧರರಾಗಿ, ಸಕಾಿರದ್ 

ನಯಮಗಳ, ಸಕಾಿರ ಹರಡಿಸಿರುವ್ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಪ್ರ ಕಾರ ಸಕಾಿರಿ ಆಸಪ ತೆರ ಯಲಾ  ಕ್ರಿಯ 

ವೈದ್ಯ ರಾಗಿ ನೇಮಕಗೆಂಡು ಸೇವ ಸಲಾ ಸುತ್ರು ರುವ್, ಕರೀನಾ ಪ್ರಿಸಿಿ ತ್ರಯಲಾ  ತಮಮ  

ಜ್ಜೀವ್ವ್ನೆನ ೀ ಪ್ಣ್ಕೆ್ಟ್ಟಟ  ದುಡಿಯುತ್ರು ರುವ್ ವೈದ್ಯ ರ ಬಗೆೆ  ಸಕಾಿರ ವೇತನ ನೀಡದರುವುದು 

ಅತಯ ೆಂತ ವಿಷ್ಟದ್ಕರ.  ಇವ್ರು ತಮಮ  ಖ್ಚಿಿಗ್ರಗಿ ಇನೂನ  ತಮಮ  ಪೊೀಷಕರ ಮೇಲ್ 

ಅವ್ಲಂಬಿತರಾಗಿರುವ್ ಪ್ರಿಸಿಿ ತ್ರ ಒದ್ಗಿದುು , ಅವ್ಮಾನಕರ ಪ್ರಿಸಿಿ ತ್ರಯಲಾ ದಾು ರೆ.   

 ಈ ಬಗೆೆ  ಎಲಾಾ  ಕ್ರಿಯ ವೈದ್ಯ ರು ಭಾನುವಾರ ಪ್ರ ತ್ರರ್ಟನೆ ಮಾಡಿ ಮನವಿ ಸಲಾ ಸಿ 

ತಮಮ  ಗೀಳನುನ  ತೀಡಿಕೆಂಡಿದಾು ರೆ.  ಈ ಕೂಡಲೇ ವೈದ್ಯ ಕ್ೀಯ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಇಲಾಖೆ, 

ಮೈಸೂರು ವೈದ್ಯ ಕ್ೀಯ ಕಾಲೇಜು ಹಾಗೂ ಸಂಶೀಧನಾ ಸಂಸಿೆಯ ನಡುವ ಮತ್ತು  

ಆರೀಗಯ  ಮತ್ತು  ಕುಟ್ಟೆಂಬ ಕಲಾಯ ಣ್ ಇಲಾಖೆಗಳು ಈ ಬಗೆೆ  ಮಧಯ  ಪ್ರ ವೇಶ್ಸಿ ಕೂಡಲೇ ಈ 

ವೈದ್ಯ ರಿಗೆ ಮೂರು ತ್ರೆಂಗಳ ವೇತನ ಮತ್ತು  ಪೊರ ೀತಿ್ತ ಹ ಧನವ್ನುನ  ಬಿಡುಗಡೆ 

ಮಾಡಬೇಕೆೆಂದು ಹಾಗೂ ಅವ್ರು ನೆಮಮ ದಯಿೆಂದ್, ಉತಿ್ತಹದೆಂದ್, ನಷ್ಮಾ ಯಿೆಂದ್ ಸೇವ 

ಸಲಾ ಸಲು ಅವ್ಕಾಶ್ ಮಾಡಿಕಡಬೇಕೆೆಂದು ಈ ಮೂಲಕ ಸಕಾಿರವ್ನುನ  ಒತ್ತು ಯಿಸುತೆು ೀನೆ.   
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ಶ್ರ ೋ ಕೊೋಟ ಶ್ರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ (ಸಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ಮಾನಯ  ಸಂದೇಶ್ ನಾಗರಾಜು ಅವ್ರು ಶೂನಯ  ವೇಳೆಯಲಾ  

ಪ್ರ ಸ್ವು ಪಿಸಿರುವ್ ಈ ವಿಷಯಕೆೆ  ಸಂಬಂಧಪ್ಟಟ ೆಂತೆ ಮಾನಯ  ಆರೀಗಯ  ಮತ್ತು  ಕುಟ್ಟೆಂಬ 

ಕಲಾಯ ಣ್ ಸಚಿವ್ರಿೆಂದ್ ಉತು ರವ್ನುನ  ಒದ್ಗಿಸಲಾಗುವುದು.   

 

ಎ)  ವಿಷಯ:- ಸುಳಯ  ತ್ಯಲಿ್ಲಕ್ನ ಮಂಡೆಕೊೋಲು ಗಾರ ಮದ 

ಕರ್ನಯ ನ, ಪೆರಾಜೆ, ಕಲಿಡಕ  ಗಾರ ಮದ 

ಎಸ ಸಿ/ಎಸ ಟ ಕಾಲೋನ ರಸ್ತು  ಅಭಿವೃದಿಿ  

ಕುರಿತ್ತ 

*** 

ಶ್ರ ೋ ಮನರಾಜು ಗೌಡ ಪಿ.ಎಿಂ. (ತ್ತಳಸಿ) (ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕೆಷ ೋತ್ರ ):- ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ದ್ಕ್ಷ ಣ್ ಕನನ ಡ ಜ್ಜಲ್ಾ  ಸುಳಯ  ತ್ತಲೂಾ ಕು ಮಂಡೆಕೀಲು ಗ್ರರ ಮದ್ 

ಕನಾಯ ನ-ಪ್ರಾಜೆ, ಕಲಾ ಡೆ -ಅಕೆಪಾಪ ಡಿಯ 200ಕೊ  ಹೆಚುು   ಎಸ.ಸಿ. ಹಾಗೂ ಎಸ.ಟಿ. 

ಕುಟ್ಟೆಂಬಗಳು ವಾಸ ಮಾಡುವ್ ಕಾಲೀನಯನುನ  ಸಂಪ್ಕ್ಿಸುವ್ ರಸೆು ಯು 

ಅಭಿವೃದಿಯನುನ  ಹೆಂದರುವುದಲಾ . ಈ ಕಾಲೀನಗಳನುನ  ಸಂಪ್ಕ್ಿಸಲು 

ಕಚಾು ರಸೆು ಯನುನ  ಹೆಂದದುು , ಮಳೆಗ್ರಲದ್ ಸಂದ್ರ್ಿದ್ಲಾ  ಸುಮಾರು ಮೂರು ತ್ರೆಂಗಳ 

ಅವ್ಧಿಯವ್ರೆಗೆ ಈ ಕಚಾು  ರಸೆು ಯಲಾ  ಯಾವುದೇ ವಾಹನಗಳ ಸಂಚಾರವ್ನುನ  ಮಾಡಲು 

ಸ್ವಧಯ ವಾಗುವುದಲಾ .  ಅಲಾ ದ್ ಈ ಹಳಿಳ ಯು ಯಾವುದೇ ಸ್ವವ್ಿಜನಕ ಸಂಪ್ಕಿ ಸ್ವರಿಗೆ 

ವ್ಯ ವ್ಸಿೆಯನುನ  ಕೂಡ ಹೆಂದರುವುದಲಾ . ಈ  ಭಾಗದ್ ವಿದಾಯ ರ್ಥಿಗಳು ಶ್ಕ್ಷಣ್ವ್ನುನ  

ಪ್ಡೆಯಲು ಸುಮಾರು 5 ಕ್ಲೀ ಮಿೀಟರ್್ಗೂ ಹೆಚುು  ಕಾಲನ ಡಿಗೆಯಲಾ  ಬಂದು ಅಲಾ ೆಂದ್ 

ಬಸಿು ಗಳ ಮೂಲಕ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ತೆರಳಬೇಕಾದ್ ಅನವಾಯಿತೆಯಲಾ  

ವಿದಾಯ ಭಾಯ ಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವುದ್ಲಾ ದ್, ತ್ತತ್ತಿ ವೈದ್ಯ ಕ್ೀಯ ಚಿಕ್ತಿೆಯನುನ  ಕೂಡ 

ಪ್ಡೆಯಲು ಸ್ವಧಯ ವಾಗುತ್ರು ಲಾ .  ಈ ಕುರಿತ್ತ ಈ ಊರಿನ ಗ್ರರ ಮಸಿರು ಹಲವಾರು ಬ್ಬರಿ ರಸೆು  

ಹಾಗೂ ಸ್ವವ್ಿಜನಕ ಸಂಪ್ಕಿ ಸ್ವರಿಗೆಯ ವ್ಯ ವ್ಸಿೆ ಗ್ರಗಿ ಸಕಾಿರಕೆೆ  ಮನವಿಯನುನ  

ಸಲಾ ಸಿದುು , ಸುಮಾರು 5 ವ್ಷಿಗಳ ಹಿೆಂದ್ ಮಾನಯ  ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಯವ್ರ ವಬ್ 

ಪೊೀಟಿಲ್ನಲಾ  ಮನವಿಯನುನ  ಮಾಡಿದಾಗ ಜ್ಜಲಾಾ  ಪಂಚಾಯತ್ ಮೂಲಕ ರಸೆು  

ಕಾೆಂಕ್ರ ೀಟಿೀಕರಣ್ಕೆೆ  ಸವಿ ನಡೆಯಿತೇ ವಿನಃ ರಸೆು ಗಳು ಕಚಾು  ರಸೆು ಯಾಗಿಯೇ 

ಉಳಿದುಕೆಂಡಿದ್.  ಆದ್ು ರಿೆಂದ್ ಈ ಕಾಲೀನಗಳನುನ  ಸಂಪ್ಕ್ಿಸುವ್ ರಸೆು ಗಳನುನ  
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ಕಾೆಂಕ್ರ ೀಟಿೀಕರಣ್ಗಳಿಸಿ ಈ ಹಳಿಳ ಗಳಿಗೆ ಸ್ವವ್ಿಜನಕ ಸಂಪ್ಕಿ ಸ್ವರಿಗೆಯ ವ್ಯ ವ್ಸಿೆ  

ಕಲಪ ಸಿಕಡಬೇಕೆೆಂದು ಶೂನಯ  ವೇಳೆಯಲಾ  ಒತ್ತು ಯಿಸುತೆು ೀನೆ.   

ಶ್ರ ೋ ಕೊೋಟ ಶ್ರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ (ಸಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ಮಾನಯ  ಮುನರಾಜು ಗೌಡ ಅವ್ರು ಶೂನಯ  ವೇಳೆಯಲಾ  ಪ್ರ ಸ್ವು ಪಿಸಿರುವ್ 

ವಿಷಯಕೆೆ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಾನಯ  ಗ್ರರ ಮಿೀಣಾಭಿವೃದಿ  ಮತ್ತು  ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ 

ಸಚಿವ್ರಿೆಂದ್ ಉತು ರವ್ನುನ  ಕಡಿಸುತೆು ೀವ.  

 

ಏ)ವಿಷಯ: ಕೊೋಲಾರದಲಿ್ಲರುವ ಸಕಾಾರಿ ಬಾಲಕರ 

ಕಾಲೇಜಗೆ ಮೂಲಸೌಲಭ್ಯ  ಒದಗಿಸುವ 

ಬಗೆೆ  

*** 

ಶ್ರ ೋ ಗೊೋವಿಿಂದರಾಜು (ವಿಧಾನಸಭಾ ಕೆಷ ೋತ್ರ ):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, 

ಕೀಲಾರ ಜ್ಜಲ್ಾ , ರಾಜಯ ದ್ ಅತ್ರ ಹಿೆಂದುಳಿದ್ ಜ್ಜಲ್ಾ ಗಳಲಾ ೆಂದು.  ಇಲಾ  ಅತ್ರ ಹೆಚಿು ನ 

ಸಂಖೆಯ ಯಲಾ  ರೈತರು ವಾಸ ಮಾಡುತ್ರು ದಾು ರೆ.  ಈ ರೈತರ ಮಕೆಳ ಉನನ ತ ವಾಯ ಸಂಗಕೆಾ ಗಿ 

ಕೀಲಾರ ನಗರ ಭಾಗದ್ಲಾ ರುವ್ ಸಕಾಿರಿ ಬ್ಬಲಕರ ಕಾಲೇಜು ಇದುು , ಇಲಾ  ವಿದಾಯ ಭಾಯ ಸ 

ಮಾಡಿದ್ ವಿದಾಯ ರ್ಥಿಗಳು          ಐ.ಎ.ಎಸ., ಕೆ.ಎ.ಎಸ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ವೈದ್ಯ ರು, ವ್ಕ್ೀಲರಾಗಿ 

ರಾಜಯ , ದೇಶ್ ಹಾಗೂ ವಿದೇಶ್ಗಳಲಾ  ಸೇವ ಸಲಾ ಸುತ್ರು ದಾು ರೆ.  ಈ ವಿಷಯ ನಜಕೊ  ಜ್ಜಲ್ಾ ಯ 

ಸೌಭಾಗಯ ವೆಂದು ಭಾವಿಸುತೆು ೀವ.   

ಅೆಂದು 1948ರಲಾ  ಮಹಾರಾಜರಾದ್ ಶ್ರ ೀ ಕೃಷಣ ರಾಜ ಒಡೆಯರ್್ರವ್ರು ಇಲಾ ನ 

ಮಕೆಳ ಉನನ ತ ಶ್ಕ್ಷಣ್ಕೆಾ ಗಿ, ದೂರದೃಷ್ಟಟ ಯನುನ  ಹೆಂದ ಸಕಾಿರಿ ಬ್ಬಲಕರ ಕಾಲೇಜನುನ  

ಪಾರ ರಂಭಿಸಿದ್ರು.  ಇೆಂದು ಈ ಕಾಲೇಜ್ಜಗೆ ಪಿೀಠೀಪ್ಕರಣ್, ಉತು ಮವಾದ್ ಸಾ ಚಿ ತೆಯುಳಳ  

ಕಠಡಿಗಳು, ಉಪ್ನಾಯ ಸಕರು ಹಾಗೂ ಇನನ ತರ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲರ್ಯ ಗಳು ಇಲಾ ದ್ ತ್ತೆಂಬ್ಬ 

ಹಿೀನಾಯ ಪ್ರಿಸಿಿ ತ್ರಯಲಾ  ಕಾಲೇಜು ನಡೆಯುತ್ರು ದ್.  ಸುಮಾರು 75 ವ್ಷಿಗಳ 

ಇತ್ರಹಾಸವಿರುವ್ ಈ ಕಾಲೇಜ್ಜಗೆ ಕನಷಾ  ಸೌಲರ್ಯ ಗಳಿಲಾ ದ್, ಸುಣ್ಣ  ಬಣ್ಣ ವಿಲಾ ದ್, ಕಾೆಂಪ್ರೆಂಡ್ 

ಇಲಾ ದ್ ಉಪ್ನಾಯ ಸಕರಿಲಾ ದ್, ವಿದಾಯ ರ್ಥಿಗಳ ಹಾಜರಾತ್ರ ಸಹ ಇಲಾ ದಾಗಿದ್.  ಈ ರಾಜಯ ಕೆೆ  ಅತ್ರ 

ಹೆಚಿು ನ ಸಂಖೆಯ ಯಲಾ  ಐ.ಎ.ಎಸ., ಕೆ.ಎ.ಎಸ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳನುನ  ಕಡುಗೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದ್ 

ಕೀಲಾರದ್ ಈ ಸಕಾಿರಿ ಬ್ಬಲಕರ ಕಾಲೇಜನುನ  ಉನನ ತ್ರೀಕರಿಸಿ 
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ಮೇಲು ಜೆಿಗೇರಿಸಬೇಕಾಗಿರುವ್ ಕಾಯಿವು  ವಿದಾಯ ರ್ಥಿಗಳ ಹಿತದೃಷ್ಟಟ ಯಿೆಂದ್ ಶ್ೀಘರ ವಾಗಿ 

ಆಗಬೇಕಾಗಿರುವುದ್ರಿೆಂದ್ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲರ್ಯ ಗಳನುನ  ಒದ್ಗಿಸಲು ಸಕಾಿರದೆಂದ್ 

ಹೆಚಿು ನ ಅನುದಾನವ್ನುನ  ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿ, 1980ರವ್ರೆಗೆ ಯಾವ್ ವೈರ್ವ್ದೆಂದ್ ಈ 

ವಿದಾಯ ಲಯ ವಿಜೆಂಭಿಸುತ್ರು ತು  ಆ ಗತ ವೈರ್ವ್ವ್ನುನ  ಮರುಕಳಿಸುವಂತೆ 

ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಸಕಾಿರದ್ ಜವಾಬ್ಬು ರಿಯಾಗಿರುವುದ್ರಿೆಂದ್ ಈ ವಿಷಯವ್ನುನ  

ಶೂನಯ ವೇಳೆಯಲಾ  ಪ್ರ ಸ್ವು ಪಿಸಲು ಅನುಮತ್ರಯನುನ  ನೀಡಿದ್ು ಕೆಾ ಗಿ ತಮಗೆ ವಂದಸುತೆು ೀನೆ.   

ಡ:ಸಿ.ಎನ.ಅಶವ ತಿ್ ರ್ನರಾಯಣ್ (ಉನನ ತ್ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಸಚಿವರು):- ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ನಮಮ  ಕೀಲಾರ ಜ್ಜಲ್ಾ ಯ First Grade College ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ್ ಎಲಾಾ  

ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕಯಿಗಳನುನ  ಒದ್ಗಿಸಲಾಗುವುದು. ಮಾನಯ  ಸದ್ಸಯ ರ ಭಾವ್ನೆಯಂತೆ 

ಗತಕಾಲದ್ ವೈರ್ವ್ವ್ನುನ  ತರುವಂತೆ ಮಾಡಿ ಕೀಲಾರದ್ ಪ್ರ ಥಮ ದ್ಜೆಿ ಕಾಲೇಜ್ಜಗೆ 

ಬೇಕಾಗಿರುವ್ ಎಲಾಾ  ಸೌಲರ್ಯ ಗಳನುನ  ಒದ್ಗಿಸಲಾಗುತು ದ್.  ಕಾಲೇಜ್ಜಗೆ ಉತು ಮವಾದ್ 

ವ್ಯ ವ್ಸಿೆಯನುನ  ಮಾಡಿಕಡಲಾಗುವುದು ಎನುನ ವ್ ವಿಶಾಾ ಸವ್ನುನ  ವ್ಯ ಕು ಪ್ಡಿಸುತೆು ೀನೆ.  

  

ಐ) ವಿಷಯ:- ಹಂಪಿ ಕನನ ಡ ವಿಶವ ವಿದಾಯ ಲಯದಲಿ್ಲ  ಸಿ ಳಿೋಯ 17 ಬೋಧಕ ಹುದೆದ ಗಳ 

ನೇಮಕಾತಿ ಪರ ಕ್ರ ಯೆ ಬಗೆೆ  

*** 

ಶ್ರ ೋ ಶಶ್ೋಲ  ಜ.ನಮೀಶ್ (ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕೆಷ ೋತ್ರ ):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, 

ಅವ್ಕಾಶ್ಕೆಾ ಗಿ ಧನಯ ವಾದ್ಗಳು.    

ಕನನ ಡ ವಿಶ್ಾ ವಿದಾಯ ಲಯ, ಹಂಪಿಯಲಾ  17 ಬೊೀಧಕ ಹುದ್ು ಗಳನುನ  ತ್ತೆಂಬಿಕಳಳ ಲು 

ಕೆಲವು ದನಗಳ ಹಿೆಂದ್ ಪ್ತ್ರರ ಕಾ ಪ್ರ ಕಟಣೆಯನುನ  ಹರಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು .  ಆದ್ರೆ ಈ ನೇಮಕಾತ್ರ 

ಪ್ರ ಕ್ರ ಯೆಯು ಸಕಾಿರದ್ ನಯಮಾವ್ಳಿಗಳನುನ  ಗ್ರಳಿಗೆ ತ್ಫರಿ ಹುದ್ು  ತ್ತೆಂಬಿಕಳಳ ಲು 

ಮುೆಂದಾಗಿರುವುದು ಸರಿಯಾದ್ ಕರ ಮವಾಗಿರುವುದಲಾ .  ಏಕೆೆಂದ್ರೆ ಕಾಯಿಕಾರಿ ಸಮಿತ್ರ 

ಸಭೆಯ ನಣ್ಿಯದ್ ಪ್ರ ಕಾರ ಜುಲೈ 2020ರ ಒಳಗ್ರಗಿ ನೇಮಕಾತ್ರ ಪ್ರ ಕ್ರ ಯೆಯನುನ  

ಕೈಗಳಳ ಲು ಸಭೆಯಲಾ  ನಣ್ಿಯ ಕೈಗಳಳ ಲಾಗಿತ್ತು .  ಈ 17 ಹುದ್ು ಗಳನುನ  ತ್ತೆಂಬಿಕಳಳ ಲು 

ಸರಿಯಾದ್ ನಯಮಾವ್ಳಿಗಳನುನ  ಪಾಲಸಿರುವುದಲಾ .  ರೀಸಟ ರ್್ ಪ್ದಿ್ ತ್ರಯಂತೆ 

ಮಿೀಸಲಾತ್ರಯನುನ  ಸರಿಯಾದ್ ನಯಮದ್ಲಾ  ಪಾಲಸಿರುವುದಲಾ .  ಇದು ಸರಿಯಾದ್ 

ಕರ ಮವಾಗಿರುವುದಲಾ .  371 ಜೆ ಅಡಿಯಲಾ  ಒೆಂದು ಹುದ್ು ಯನೂನ  ನೀಡಿರುವುದಲಾ .  ಈ 
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ಹಿನೆನ ಲ್ಯಲಾ  ಇನೂನ  ಹಲವಾರು ನಯಮಾವ್ಳಿಗಳನುನ  ಪಾಲಸದೇ ಹುದ್ು ಗಳನುನ  ರ್ತ್ರಿ 

ಮಾಡಿಕಳಳ ಲು ಮುೆಂದಾಗಿರುವುದು ಅನುಮಾನಕೆೆ  ಎಡೆ ಮಾಡಿಕಟಟ ೆಂತ್ತಗಿದ್ ಹಾಗೂ 

ಕುಲಪ್ತ್ರಗಳ ಅಧಿಕಾರಾವ್ಧಿ 6 ತ್ರೆಂಳು ಉಳಿದರುವಾಗ ಯಾವುದೇ ಪ್ರ ಮುಖ್ 

ನಧಾಿರಗಳನುನ  ತೆಗೆದುಕಳುಳ ವಂತ್ರಲಾ  ಎೆಂಬ ರಾಜಯ ಪಾಲರ ಆದೇಶ್ವಿದ್ು ರೂ ಸಹ 

ಹಾಗೂ ಸಕಾಿರದೆಂದ್ ಅನುಮತ್ರ ಪ್ಡೆಯದ್  ಇಷ್ಟಟ  ತರಾತ್ತರಿಯಲಾ  ಕುಲಸಚಿವ್ರು ಹುದ್ು  

ರ್ತ್ರಿ ಮಾಡಲು ಮುೆಂದಾಗಿರುವುದು ಸರಿಯಾದ್ ಕರ ಮವ್ಲಾ .  ಆದ್ು ರಿೆಂದ್ ಈ ಎಲಾಾ  

ಕಾರಣ್ಗಳಿೆಂದ್ ಈಗ ಹರಡಿಸಿರುವ್ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನುನ  ರದುು ಪ್ಡಿಸುವಂತೆ ಕುಲಪ್ತ್ರಗಳು, 

ಕನನ ಡ ವಿಶ್ಾ ವಿದಾಯ ಲಯ, ಹಂಪಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಸೂಕು  ನದೇಿಶ್ನ ನೀಡುವಂತೆ ಮಾನಯ  ಉನನ ತ 

ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಸಚಿವ್ರನುನ  ಈ ಮೂಲಕ ಒತ್ತು ಯಿಸುತೆು ೀನೆ.    

ಡ:ಸಿ.ಎನ.ಅಶವ ತಿ್ ರ್ನರಾಯಣ್ (ಉನನ ತ್ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಸಚಿವರು):- ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ಇದ್ರ ಬಗೆೆ  ವ್ರದಯನುನ  ತರಿಸಿಕೆಂಡು ಯಾವುದೇ ರಿೀತ್ರಯಾದಂತಹ 

ನಯಮ ಉಲಾ ೆಂಘನೆಯಾಗಿದ್ು ರೆ ತಕ್ಷಣ್ ಕರ ಮವ್ನುನ  ವ್ಹಿಸಲಾಗುತು ದ್.   

(…ಮಿಂದು) 

(940) 23.09.2021 12.40 KG AK                                          (ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರ ಉಪ್ಸಿಿ ತ್ರ) 

  ಒ)ವಿಷಯ:-ದಟಟ  ಮಲೆರ್ನಡು ಪರ ದೇಶಗಳಲಿ್ಲ   ವಾಸವಾಗಿರುವ  

ವಿದಾಯ ರ್ಥಾಗಳು  ಮತ್ತು  ನೌಕರರ ಉಪಯೋಗಕೆಕ   

ಬಾರ ಡ ಬಾಯ ಿಂಡ  ಸೌಲಭ್ಯ  ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆೆ .  

- -  - 

        ಶ್ರ ೋ ಆರ .ಪರ ಸನನ ಕುಮಾರ  (ಸಿ ಳಿೋಯ ಸಂಸಿ್ತ ಗಳ ಕೆಷ ೋತ್ರ ):- ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ನನಗೆ ಶೂನಯ ವೇಳೆಯಲಾ  ವಿಷಯವ್ನುನ  ಪ್ರ ಸ್ವು ಪ್   ಮಾಡಲು ಅವ್ಕಾಶ್ 

ಕಟಿಟ ದ್ು ಕೆಾ ಗಿ ತಮಗೆ ಧನಯ ವಾದ್ಗಳನು ಸಲಾ ಸುತೆು ೀನೆ. ರಾಜಯ ದ್ಲಾ  ಪ್ರ ಸುು ತ  ಕೀವಿಡ್ -19 

ಪ್ರಿಣಾಮವಾಗಿ  ತಂತರ ಜ್ಞಾ ನ  ಆಧಾರಿತ  ಶ್ಕ್ಷಣ್ವ್ನುನ   ನೀಡಲಾಗುತ್ರು ದ್   ಆದ್ರೆ,  ಡಿಜ್ಜಟಲ್  

ಕಲಕೆಗೆ  ಸೂಕು ವಾದ್  ಮೂಲ ಭೂತವಾದ್ ತಂತರ ಜ್ಞಾ ನವ್ನುನ   ಗ್ರರ ಮಿೀಣ್ ಭಾಗಗಳಲಾ   

ಅಳವ್ಡಿಸಲು  ಕರ ಮಕೈಗಳಳ ದೇ ಇರುವುದ್ರಿೆಂದ್, ಗ್ರರ ಮಿೀಣ್  ಭಾಗದ್  ವಿದಾಯ ರ್ಥಿಗಳಿಗೆ  ಇ-

ಕಲಕೆಯು ಅಸ್ವಧಯ ವಾಗಿರುವ್  ವಿಚಾರವ್ನುನ   ಸದ್ನದ್ಲಾ   ಶೂನಯ ವೇಳೆಯ  ಅಡಿಯಲಾ   

ಪ್ರ ಸ್ವು ಪಿಸಲು  ಅನುಮತ್ರ ಕೀರುತ್ರು ದ್ು ೀನೆ.   
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       ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ,  ಡಿಜ್ಜಟಲ್  ಕಲಕೆಗೆ  ಎಲಾಾ  ವಿದಾಯ ರ್ಥಿಗಳ ಬಳಿ ಅಗತಯ  

ಕಂಪೂಯ ಟರ್್  ಟ್ಟಯ ಬ್ ಇತ್ತಯ ದ ಎಲ್ಕಾಟ ಾನಕ್ ಗ್ರಯ ಜೆಟ್ಗಳ  ಕರತೆ ಮುಖ್ಯ ವಾಗಿ  ಗ್ರರ ಮಿೀಣ್  

ಭಾಗದ್ ಮಲ್ನಾಡು ಸೇರಿದಂತೆ, ಘಟಟ   ಪ್ರ ದೇಶ್ಗಳಲಾ   ಇೆಂಟರ್್ನೆಟ್ ಹಾಗೂ ಬ್ಬರ ಡ್  

ಬ್ಬಯ ೆಂಡ್  ಸಮಸೆಯ  ಸ್ವಮಾನಯ ವಾಗಿದ್.  ಅನುದಾನದ್ ಕರತೆಯಿೆಂದಾಗಿ ಡಿಜ್ಜಟಲ್  ಕಲಕೆಗೆ  

ಒತ್ತು  ನೀಡುವ್ ಸಲುವಾಗಿ  ರಾಜಯ  ಸಕಾಿರ ಜ್ಞರಿಗೆ ತಂದರುವ್ “ಸ್ತಮ ಟ ಾ ಕಿಾ ಸ  “್

ಯೀಜನೆ ಮಂದ್ಗತ್ರಯಲಾ   ಸ್ವಗುತ್ರು ರುವುದು  ಕಂಡುಬಂದದ್.  ಯು.ಜ್ಜ.ಸಿ.,  ಈಗ್ರಗಲೇ  

ಪ್ದ್ವಿ  ಹಂತದ್ಲಾ   ಆನ್ಲೈನ್  ಶ್ಕ್ಷಣ್ಕೆೆ   ಒತ್ತು  ನೀಡಿದ್.  2021-22ನೇ  ಸ್ವಲನಲಾ   ಪ್ದ್ವಿ 

ತರಗತ್ರಗಳಿಗೆ  ಶೇ 60% ರಷ್ಟಟ   ಭೌತ್ರಕ  ತರಗತ್ರ  ಉಳಿದ್ ಶೇ 40% ರಷ್ಟಟ  ಆನ್ಲೈನ್ 

ತರಗತ್ರಗಳನುನ   ನಡೆಸುವಂತೆ  ಆದೇಶ್ಸಿದ್.  ಆದ್ು ರಿೆಂದ್, ಪ್ದ್ವಿ  ಕಾಲೇಜುಗಳು  

ವಿದಾಯ ರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಆನ್ಲೈನ್  ಮತ್ತು  ಆಫ್ಲೈನ್ ಎರಡೂ  ಬಗೆಯ ತರಗತ್ರಗಳಿಗೆ  ಒತ್ತು  

ನೀಡಿದ್.  ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ  ಪ್ರ ಸಕು   ಶೈಕ್ಷಣ್ಕ  ವ್ಷಿದ್ಲಾ   ರಾಜಯ ದ್  ಹಲವು  

ವಿಶ್ಾ ವಿದಾಯ ಲಯಗಳಿಗೆ  ಆನ್ಲೈನ್ ಕೀಸ್ ಗಳನುನ  ನಡೆಸಲು  ಯು.ಜ್ಜ.ಸಿ ಅನುಮತ್ರ 

ನೀಡಿದ್.  

       ಡಿಜ್ಜಟಲ್ ಕಲಕೆಯಲಾ  ಯಶ್ಸಿಾ ಯಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ, ಪ್ರ ಮುಖ್ವಾಗಿ ಗುಣ್ಮಟಟ ದ್  

ಇೆಂಟನೆಿಟ್  ಮತ್ತು  ಬ್ಬರ ಡ್ಬ್ಬಯ ೆಂಡ್  ಅಗತಯ ವಿದ್.  ಆದ್ರೆ, ಗ್ರರ ಮಿೀಣ್ ಪ್ರ ದೇಶ್, ಮಲ್ನಾಡು  

ಹಾಗೂ ಘಟಟ   ಪ್ರ ದೇಶ್ಗಳಲಾ   ಇೆಂಟನೆಿಟ್   ಸಮಸೆಯ  ಸ್ವಮಾನಯ ವಾಗಿದುು , ವಿದಾಯ ರ್ಥಿಗಳು 

ಆನ್ಲೈನ್ ತರಗತ್ರಗಳಲಾ   ಪಾಲೆಳಳ ಲು  ಗುಡಡ ,  ಬ್ಟಟ , ಮನೆ ಮತ್ತು   ಮರಗಳನೆನ ೀರಿ  

ಕುಳಿತ್ತಕಳುಳ ವ್  ಪ್ರಿಸಿಿ ತ್ರಯಿದ್.  ಈ ಅವ್ಯ ವ್ಸಿೆಯನುನ  ಸರಿಪ್ಡಿಸದೇ,  ಡಿಜ್ಜಟಲ್  ಕಲಕೆ  

ಅಸ್ವಧಯ ವೆಂಬಂತ್ತಗಿದ್.  

         ಮಲ್ನಾಡು  ಪ್ರ ದೇಶ್ವಾದ್  ಸ್ವಗರ  ತ್ತಲೂಾ ಕ್ನ  ಕರೂರು ಬ್ಬರಂಗಿ ಹೀಬಳಿಯ  

ಅತಯ ೆಂತ ದ್ಟಟ  ಮಲ್ನಾಡಿನ ಪ್ರ ದೇಶ್ಗಳಲಾ  ವಾಸಿಸುತ್ರು ರುವ್, ವಿದಾಯ ರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 

ಜನಸ್ವಮಾನಯ ರಿಗೆ ಹಾಗೂ Work from Home ನಡೆಸುತ್ರು ರುವ್  ವಿದಾಯ ವಂತರಿಗೆ  ಹಾಗೂ 

ರೈತರಿಗೆ  ಸಕಾಿರಿ  ಉದ್ಯ ೀಗಿಗಳಿಗೆ  ಮಬೈಲ್ ನೆಟ್ವ್ಕ್ಿ  ಇಲಾ ದೇ, ಅತಯ ೆಂತ  

ತೆಂದ್ರೆಯಾಗಿದ್. ಆದ್ು ರಿೆಂದ್,   ಗುಡಡ ಗ್ರಡು ಪ್ರ ದೇಶ್ಗಳಿೆಂದ್ ಕೂಡಿದ್ ತ್ತಮರಿ, 

ಕುದ್ನೂರು, ಎಸ್.ಎಸ್.ದ್ೀಗ್, ಚಿನನ ಗೆಂಡ, ಬ್ಬನಕುಳಿ, ಅಲಂಗೂಡು, ತ್ತಲವಾಟ ಗ್ರರ ಮ 

ಪಂಚಾಯಿತ್ರಗಳಿಗೆ  ಹೆಚಿು ನ  ಸ್ವಮಥಯ ಿವಿರುವ್  ಬ್ಬರ ಡ್ಬ್ಬಯ ೆಂಡ್ ನೆಟ್ವ್ಕ್ಿ ನುನ  

ಅಳವ್ಡಿಸಲು  ಮತ್ತು  ಹೆಚಿು ನ  ಮಬೈಲ್  ಟವ್ರ್್ಗಳನುನ   ಸಿ್ವಪ್ನೆ ಮಾಡಿ ಗ್ರರ ಮಿೀಣ್ 
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ಭಾಗದ್  ವಿದಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇ-ಕಲಗೆ ಹಾಗೂ ಇನನ ತರೆ ತಂತರ ಜ್ಞಾ ನ  ಆಧಾರಿತ  ಸೇವಗಳಿಗೆ 

ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕಡುವ್ ಸಲುವಾಗಿ ಈ ಸದ್ನದ್ ಮೂಲಕ ಸಕಾಿರವ್ನುನ    

ಒತ್ತು ಯಿಸುತೆು ೀನೆ  

       ಡ||ಸಿ.ಎಸ .ಅಶವ ಥ ರ್ನರಾಯಣ್ (ಉನನ ತ್ ಶ್ಕ್ಷಣ್,  ಐಟ-ಬಿಟ,  ವಿಜಾಾ ನ ಹಾಗೂ 

ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನ ಮತ್ತು   ಕೌಶಲಾಯ ಭಿವೃದಿಿ  ಸಚಿವರು):-  ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, 

ಈಗ್ರಗಲೇ digital infrastructure ಅನುನ  ಹೆಚಿು ಸುವುದ್ಕೆೆ  ಸನಾಮ ನಯ   ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಯವ್ರು 

ಬಹಳಷ್ಟಟ  ಕರ ಮವ್ನುನ  ವ್ಹಿಸುವಂಥದುು  ಆಗುತ್ರು ದ್.  ಎಲಾಾ  ಕಾರಣ್ಕೊ , Covid-19 ನ  

ಸೀೆಂಕ್ನ ಹಿನೆನ ಲ್ಯಲಾ , ಇವ್ತ್ತು  ದ್ಡಡ  ನಗರಕೆ್ೆಂತಲೂ ಜನರು  ಚಿಕೆ   ಚಿಕೆ    

ನಗರಗಳಿಗೆ  ಮತ್ತು  ಗ್ರರ ಮಗಳಿಗೆ ವ್ಲಸೆ ಹೀಗುತ್ರು ದಾು ರೆ.  ಇದ್ನುನ  ಒದ್ಗಿಸುವ್ ಮೂಲಕ 

ವಾಯ ಪ್ಕವಾಗಿ ಇನೂನ  ಉತು ಮವಾಗಿ ಕಲಕೆಗ್ರಗಲ, ಆರೀಗಯ ಕೆಾ ಗಲ ಅಥವಾ ಸಕಾಿರದ್ 

ಎಲಾಾ  ವ್ಯ ವ್ಹಾರಗಳಿಗೂ ಮತ್ತು  e-commerce ಗೆ ಎಲಾ ದ್ಕೊ  ಅವ್ಶ್ಯ ಕತೆ ಇದ್. ಇದ್ಕೆೆ  

ಆದ್ಯ ತೆಯನುನ  ಸಕಾಿರದ್ಲಾ  ಕಡುತ್ರು ದ್ು ೀವ.  ಅದು internet ಗ್ರಗಲ ಅಥವಾ broadband 

ಗ್ರಗಲ ಎರಡು ಆದ್ಯ ತೆಯನುನ  ಕಟ್ಟಟ  digital infrastructure ಅನುನ  ಹೆಚಿು ಸುವಂತಹ 

ಎಲಾಾ  ಪ್ರ ಯತನ ಗಳು ಆಗುತ್ರು ವ. ಅದೇ ದಾರಿಯಲಾ  Telecom Policy ಅನುನ  ತಂದದ್ು ೀವ.  

Single Window Policy ಅನುನ  ತಂದದ್ು ೀವ. ಮದ್ಲು many windows ಇತ್ತು . ಈಗ Single 

Window ಮಾಡಿದ್ು ೀವ. ಮದ್ಲು ಎಲಾಾ  ಹಂತದ್ಲಾಯೂ ಅನುಮತ್ರಗಳನುನ  

ತೆಗೆದುಕಳುಳ ವುದು ಸಮಸೆಯ ಯಾಗುತ್ರು ತ್ತು .  ಈಗ ಬಹಳಷ್ಟಟ  ಕರ ಮಗಳನುನ  ವ್ಹಿಸಿ ಸರಳವಾಗಿ 

ಮತ್ತು  ಸುಲರ್ವಾಗಿ broadband ಮತ್ತು  internet ಒದ್ಗಿಸುವುದ್ಕೆೆ  ಬೇಕಾದಂತಹ 

infrastructure develop ಮಾಡುವುದ್ಕೆೆ  ಪೂರಕವಾಗಿ ನಮಮ  ಕನಾಿಟಕದ್ಲಾ  Telecom 

Policy ಅನುನ  ತರಲಾಗಿದ್.  ಅದ್ರ ಜೊತೆಯಲಾಯೇ digital infrastructure ಗೆ ಮಾನಯ  

ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಯವ್ರೇ ಖುದಾು ಗಿ  ಆಸಕ್ು ಯನುನ  ವ್ಹಿಸಿ  ಇದ್ಕೆೆ  ಆದ್ಯ ತೆಯನುನ  ಕಟ್ಟಟ   

ಇದ್ರ ವ್ಯ ವ್ಸಿೆ ಗ್ರಗಿ ಎಲಾಾ  ಗ್ರರ ಮಗಳಲಾಯೂ infrastructure ಹೆಚಿು ಸಬೇಕೆೆಂದು 

ಪ್ರ ಯತನ ವಾಗುತ್ರು ದ್. ನಮಮ  ಸಕಾಿರಿ ಸಂಸಿೆ ಗಳಲಾ  ಆಯಯಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಲಾ ಯೇ Wi-Fi 

facility ಗಳನುನ  ಕಡುವಂಥದುು  ಆಗಿದ್.  ನಾವು ಮಾಡುತ್ರು ರುವಂತಹ facility ನಲಾ  offline 

ನಲಾಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದು.  Online ನಲಾಯೂ ಮಾಡಬಹುದು. ಕಾಲೇಜ್ಜಗೆ ಬಂದ್ 

ತಕ್ಷಣ್,   Online facility, Wi-Fi facility ಕಾಲೇಜುಗಳಲಾ  ಇದ್.  Offline ನಲಾ  ಮನೆಯಲಾಯೂ 

ಕಲಯುವುದ್ಕೆೆ  ಅವ್ಕಾಶ್ ಮಾಡಿಕಟಿಟ ದ್ು ೀವ.  ಮಾನಯ  ಸದ್ಸಯ ರು ಬಹಳ ಒಳೆಳ ಯ 

ವಿಚಾರವ್ನುನ  ಪ್ರ ಸ್ವು ಪ್ ಮಾಡಿದಾು ರೆ. ಈ ಎಲಾಾ  ವಿಚಾರಗಳ ಬಗೆೆ  ಕರ ಮವ್ಹಿಸಿದ್ು ೀವ.  
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              ಓ) ವಿಷಯ:-ಕುಣ್ಬಿ ಜ್ರ್ನಿಂಗವನುನ   ಪರಿಶ್ಷಟ    ಜ್ರ್ನಿಂಗಕೆಕ  ಸೇರಿಸುವ   

ಬಗೆೆ  . 

-  - - 

         ಶ್ರ ೋ  ಘೋಟೆನ ಕರ ಶ್ರ ೋಕಾಿಂತ್ ಲಕ್ಷಮ ಣ್ (ಸಿ ಳಿೋಯ ಸಂಸಿ್ತ ಗಳ  ಕೆಷ ೋತ್ರ ):- ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ,  ಉತು ರ ಕನನ ಡ  ಜ್ಜಲ್ಾ ಯ  ದ್ಟಟ   ಕಾಡುಗಳಲಾ   ವಾಸಿಸುವ್  ಕುಣ್ಬಿ 

ಜನಾೆಂಗ  ಸ್ವಮಾಜ್ಜಕವಾಗಿ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ, ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು  ರಾಜಕ್ೀಯವಾಗಿ ಅತಯ ೆಂತ  

ಹಿೆಂದುಳಿದ್ವಾಗಿರುತ್ತು ರೆ.  ತನನ ದೇ ಆದ್ ಸಂಸೆ ೃತ್ರ  ಹೆಂದದ್ವ್ರಾಗಿದುು ,  ಬ್ದಡಕಟ್ಟಟ  

ಸಂಸೆ ೃತ್ರಯ ಎಲಾಾ  ಗುಣ್ ಲಕ್ಷಣ್ಗಳನುನ   ಹೆಂದರುತ್ತು ರೆ.  ಕಳೆದ್ ಹಲವಾರು  

ವ್ಷಿಗಳಿೆಂದ್  ಕುಣ್ಬಿ ಸಮಾಜವ್ನುನ    ಪ್ರಿಶ್ಷಟ  ಪಂಗಡಕೆೆ   ಸೇರಿಸಲು  ಒತ್ತು ಯಿಸುತ್ತು  

ಬಂದ್ರೂ ಸಹ,  ಯಾವುದೇ  ಪ್ರ ಯೀಜನವಾಗಿಲಾ . ಕುಣ್ಬಿ ಜನಾೆಂಗವ್ನುನ  ಪ್ರಿಶ್ಷಟ   

ಪಂಗಡಕೆೆ   ಸೇರಿಸಬೇಕು.  ಬ್ದಡಕಟ್ಟಟ   ಸಂಸೆ ೃತ್ರ,   ಆಹಾರ ವಿಚಾರ,  ಕಾಡಿನ ಕ್ೀರು  

ಉತಪ ನನ ,  ಕುೆಂಬಿರ , ಜಮಿೀನು ಅಕರ ಮ  ಸಕರ ಮ  ಮುೆಂತ್ತದುವುಗಳಿಗೆ  ಪ್ರಿಹಾರ   

ಕಂಡುಕಳಳ ಲು  ಕುಣ್ಬಿ  ಜನರು ಮೇಲೆಂದ್ ಮೇಲ್  ಪ್ರ ತ್ರರ್ಟನೆ  ಮಾಡುತ್ರು ರುತ್ತು ರೆ. 

ಆದ್ು ರಿೆಂದ್,  ಈ ಜನಾೆಂಗದ್ವ್ರನುನ   ಆದ್ಷ್ಟಟ   ಹೆಚಿು ನ  ಪಾರ ಶ್ಸಿ ಯ ದ್  ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಿಶ್ಷಟ   

ಪಂಗಡಕೆೆ   ಸೇರಿಸಲು  ಕೇೆಂದ್ರ  ಸಕಾಿರಕೆೆ   ವ್ರದ  ಮಾಡಲು  ಸ್ವಜಿನಕರ 

ಹಿತದೃಷ್ಟಟ ಯಿೆಂದ್  ಈ ವಿಷಯವ್ನುನ   ಶೂನಯ  ವೇಳೆಯಲಾ    ಮಾನಯ  ಸಮಾಜ ಕಲಾಯ ಣ್ 

ಸಚಿವ್ರ  ಮುಖಾೆಂತರ  ಸಕಾಿರಕೆೆ    ವಿನಂತ್ರಸುತೆು ೀನೆ. 

      ಶ್ರ ೋ ಕೊೋಟ ಶ್ರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ (ಸಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, 

ಮಾನಯ  ಸದ್ಸಯ ರು ಕೇಳಿರುವಂತಹ ಪ್ರ ಶ್ನನ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪ್ಟಟ ೆಂತೆ ,ಉತು ರ ಕನನ ಡ ಜ್ಜಲ್ಾ ಯ 

ದ್ಟಟ ಕಾಡುಗಳಲಾ  ವಾಸ ಮಾಡುತ್ರು ರುವ್ ಕುಣ್ಬಿ ಜನಾೆಂಗದ್ವ್ರು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು  

ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ತ್ತೆಂಬ್ಬ ಹಿೆಂದುಳಿದದುು  ಹೌದು. ಅವ್ರನುನ  ಪ್ರಿಶ್ಷಟ  ಪಂಗಡಕೆೆ  ಸೇರಿಸಬೇಕು  

ಎನುನ ವ್ ಪ್ರ ಸ್ವು ವ್ ಸಕಾಿರದ್ ಮುೆಂದದ್. ಅದ್ನುನ  ಪ್ರಿಶ್ೀಲನೆ ಮಾಡಿ  ಉತು ರವ್ನುನ  

ಒದ್ಗಿಸುತೆು ೀನೆ. 
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04.ಸಭೆಯ ಮುಂದಿಡಲಾದ ಕಾಗದ ಪತ್ರ ಗಳು        

            ಶ್ರ ೀ ಬಸವರಾಜ  ಬೊಮ್ಮಾ ಯಿ (ಮಖಯ ಮಂತಿರ ಗಳು):- ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ಭರತ ಸಂವಿಧಾನದ 151 (2)ನೇ ಅನುಚ್ಛ ೀದದ  ಮೇರೆಗೆ, ಭರತದ 

ಲೆಕೆ್ ನಿಯಂತರ ಕ್ರು  ಮತಿು   ಮಹಾಲೆಕೆ್  ಪರಿಶೀಧಕ್ರು ನಿೀಡಿರುವ  ಅನುಪಾಲನಾ 

ಲೆಕೆ್ ಪರಿಶೀಧನಾ  ವರದಿಯನುನ  (2021ನೇ ವಷಾದ  ವರದಿ ಸಂಖೆ್ಯ -3)  ಸಭೆಯ ಮಾಂದೆ  

ಮಂಡಿಸುತಿ್ತದೆದ ೀನೆ.  

                                                  (ಮೂರನೇ ಪಟಿ್ಟ ) 

ಶ್ರ ೀ ಬಸವರಾಜ  ಬೊಮ್ಮಾ ಯಿ (ಮಖಯ ಮಂತಿರ ಗಳು):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, 

 I. ರಾಜ್ಯ  ಹಣ್ಕಾಸು ಸಂಸಿ್ತ ಗಳ ಅಧಿನಯಮ, 1961ರ ಪರಿರ್ಚಛ ೋದ 37 (7)  

ಮತ್ತು  38 (3) ರ ಪರ ಕಾರ:- 

1. ಕನಾಿಟಕ  ರಾಜಯ ಹಣ್ಕಾಸು  ಸಂಸಿೆಯ 2020-21ನೇ ಸ್ವಲನ ವಾಷ್ಟಿಕ  

ವ್ರದ  ಹಾಗೂ  2019-20ನೇ  ಸ್ವಲನ ಲ್ಕೆಪ್ರಿಶೀಧನಾ ವ್ರದ. 

(2) ಕರ್ನಾಟಕ ನಗರ  ಮತ್ತು  ಗಾರ ಮಾಿಂತ್ರ  ಯೋಜ್ನೆ  ಕಾಯೆದ   1961ರ 

ಕಲಂ  68-ಸಿ ಮತ್ತು  ಡಿ  (4)ರನವ ಯ        

1. ಶ್ರಾ ಯೀಜನಾ ಪಾರ ಧಿಕಾರದ್ 2019-20ನೇ ಸ್ವಲನ 

ಲ್ಕೆಪ್ರಿಶೀಧನಾ ವ್ರದ. 

2. ದ್ಡಡ ಬಳಾಳ ಪುರ ಯೀಜನಾ  ಪಾರ ಧಿಕಾರದ್ 2020-21ನೇ ಸ್ವಲನ  

ವಾಷ್ಟಿಕ ವ್ರದ.  

3. ಕನಕಪುರ  ಯೀಜನಾ   ಪಾರ ಧಿಕಾರದ್ 2020-21ನೇ  ಸ್ವಲನ  ವಾಷ್ಟಿಕ 

ವ್ರದ.  

4. ನೆಲಮಂಗಲ  ಯೀಜನಾ   ಪಾರ ಧಿಕಾರದ್ 2020-21ನೇ  ಸ್ವಲನ  

ವಾಷ್ಟಿಕ ವ್ರದಯನುನ  ಮಂಡಿಸುತ್ರು ದ್ು ೀನೆ.   

II. ಶ್ರ ೀ ಕೊೋಟ ಶ್ರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ (ಸಭಾರ್ನಯಕರು) (ಮ್ಮನಯ  

ಗ್ರರ ಮೀಣಾಭಿವೃದಿಿ  ಮತ್ತು  ಪಂಚಾಯತ  ರಾಜ  ಸಚಿವರ ಪರವಾಗಿ):- ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ,   
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(1) ಕರ್ನಾಟಕ  ಗಾರ ಮ ಸವ ರಾಜ   ಮತ್ತು  ಪಂಚಾಯತ   ರಾಜ  

ಅಧಿನಯಮ 1993 ಪರ ಕರಣ್   300ರ  ಉಪ ಪರ ಕರಣ್ (5) ರನವ ಯ:- 

1. ಬ್ೆಂಗಳೂರು  ಗ್ರರ ಮಾೆಂತರ  ಜ್ಜಲಾಾ   ಪಂಚಾಯತ್ನ  2020-21 ನೇ 

ಸ್ವಲನ  ವಾಷ್ಟಿಕ   ಆಡಳಿತ ವ್ರದ.                                                                         

2. ಶ್ವ್ಮಗೆ  ಜ್ಜಲಾಾ  ಪಂಚಾಯತ್ನ  2020-21ನೇ ಸ್ವಲನ ವಾಷ್ಟಿಕ 

ವ್ರದ.  

3. ಕಡಗು (ಮಡಿಕೇರಿ) ಜ್ಜಲಾಾ  ಪಂಚಾಯತ್ನ 2020-21ನೇ ಸ್ವಲನ  

ವಾಷ್ಟಿಕ ವ್ರದ. 

4. ಕೀಲಾರ ಜ್ಜಲಾಾ  ಪಂಚಾಯತ್ನ 2020-21ನೇ ಸ್ವಲನ ವಾಷ್ಟಿಕ 

ವ್ರದ. 

5. ದ್ಕ್ಷ ಣ್  ಕನನ ಡ (ಮಂಗಳೂರು) ಜ್ಜಲಾಾ  ಪಂಚಾಯತ್ನ 2020-21ನೇ 

ಸ್ವಲನ ವಾಷ್ಟಿಕ ವ್ರದ.  

6. ಹಾವೇರಿ ಜ್ಜಲಾಾ  ಪಂಚಾಯತ್ನ 2020-21ನೇ ಸ್ವಲನ  ವಾಷ್ಟಿಕ 

ವ್ರದ.  

7. ಹಾಸನ ಜ್ಜಲಾಾ  ಪಂಚಾಯತ್ನ 2020-21 ಸ್ವಲನ ವಾಷ್ಟಿಕ 

ವ್ರದಯನುನ  ಮಂಡಿಸುತ್ರು ದಿ್ ೀನೆ.   

(2) ಕರ್ನಾಟಕ ಪಂಚಾಯತ   ರಾಜ  ಅಧಿನಯಮ 1993 ಅನುರ್ಚಚ ೋಧ 262 

(3) ರಂತೆ : 

1. ಚಿಕೆಮಗಳೂರು ಜ್ಜಲಾಾ  ಪಂಚಾಯತ್ನ 2018-2019ನೇ ಸ್ವಲನ  ಲ್ಕೆ  

ಪ್ರಿಶೀಧನಾ ವ್ರದ.  

2. ಬ್ಬಗಲಕೀಟ್ನ ಜ್ಜಲಾಾ  ಪಂಚಾಯತ್ನ 2019-20ನೇ  ಸ್ವಲನ ಲ್ಕೆ  

ಪ್ರಿಶೀಧಾನ ವ್ರದ.  

3. ಬಳಾಳ ರಿ  ಜ್ಜಲಾಾ  ಪಂಚಾಯತ್ನ 2017-2018 ಮತ್ತು  2018-2019ನೇ 

ಸ್ವಲನ  ಲ್ಕೆ  ಪ್ರಿಶೀಧನಾ ವ್ರದ.  

4. ಹಾಸನ ಜ್ಜಲಾಾ  ಪಂಚಾಯತ್ನ 2018-2019ನೇ  ಸ್ವಲನ ಲ್ಕೆ  

ಪ್ರಿಶೀಧನಾ ವ್ರದ. 
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5. ಬ್ೆಂಗಳೂರು ಗ್ರರ ಮಾೆಂತರ   ಜ್ಜಲಾಾ  ಪಂಚಾಯತ್ರಯ  2018-2019ನೇ 

ಸ್ವಲನ ಲ್ಕೆ  ತಪಾಸಣಾ ವ್ರದ (ಲ್ಕೆ  ಪ್ರಿಶೀಧನಾ ವ್ರದ).  

6. ಧಾರವಾಡ  ಜ್ಜಲಾಾ   ಪಂಚಾಯತ್ನ 2018-2019ನೇ  ಸ್ವಲನ್  ಲ್ಕೆ  

ಪ್ರಿಶೀಧನಾ ವ್ರದ 

7. ತ್ತಮಕೂರು  ಜ್ಜಲಾಾ  ಪಂಚಾಯತ್ನ 2018-19ನೇ ಸ್ವಲನ ಲ್ಕೆ  

ಪ್ರಿಶೀಧನಾ ವ್ರದಯನುನ  ಮಂಡಿಸುತ್ರು ದ್ು ೀನೆ.    

 III ಶ್ರ ೀ ಕೊೋಟ ಶ್ರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ (ಸಭಾರ್ನಯಕರು) (ಮಾನಯ   ಸ್ತರಿಗೆ, ಪರಿಶ್ಷಟ  

ಪಂಗಡಗಳ  ಕಲಾಯ ಣ್ ಸಚಿವರ ಪರವಾಗಿ):-   ಮಾನೆ  ಸಭಪತ್ತಯವರೇ, 

1. ಈಶಾನೆ   ಕ್ನಾಾಟಕ್ ರಸಿ್ತ  ಸಾರಿಗೆ  ಸಂಸಿ್ತ  ಕ್ಲಬುರಗಿ ಇವರ  2019-

20ನೇ  ಸಾಲ್ಲನ ವಾರ್ಷಾಕ್ ವರದಿ.  

 

2.  ಬಾಂಗಳೂರು  ಮಹಾನಗರ  ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸಿ್ತ  ಇದರ  2019-20ನೇ  

ಸಾಲ್ಲನ ವಾರ್ಷಾಕ್ ವ್ರದಯನುನ  ಮಂಡಿಸುತ್ರು ದ್ು ೀನೆ.      

IV. ಡಾ||  ಅಶ್ವ ತ್ಥ   ರ್ನರಾಯಣ ಸಿ.ಎನ  (ಉನನ ತ್ ಶ್ಕ್ಷಣ, ಮ್ಮಹಿತಿ ತಂತ್ರ ಜ್ಞಾ ನ 

ಮತ್ತು  ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರ ಜ್ಞಾ ನ, ವಿಜ್ಞಾ ನ ಮತ್ತು  ತಂತ್ರ ಜ್ಞಾ ನ, ಕೌಶ್ಲಾಯ ಭಿವೃದಿಿ   

ಸಚಿವರು):-  ಮಾನೆ  ಸಭಪತ್ತಯರೇ,  

            ಕರ್ನಾಟಕ  ರಾಜ್ಯ   ವಿಶವ ವಿದಾಯ ಲಯಗಳ  ಅಧಿನಯಮ 2000, ಪರ ಕರಣ್  47(4) 

ಮತ್ತು  50(2)ರನವ ಯ  

1, ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ಾ ವಿದಾಯ ಲಯದ್  2019-20ನೇ ಸ್ವಲನ ವಾಷ್ಟಿಕ 

ವ್ರದ.  

2. ಕನಾಿಟಕ ವಿಶ್ಾ ವಿದಾಯ ಲಯ, ಧಾರವಾಡ 2016-17ನೇ  ಸ್ವಲನ  

ಅನುಸರಣಾ (ಲ್ಕೆ  ಪ್ರಿಶೀಧನಾ) ವ್ರದಯನುನ  ಮಂಡಿಸುತ್ರು ದ್ು ೀನೆ.     

V. ಶ್ರ ೋ ಕೊೋಟ ಶ್ರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ (ಸಭಾರ್ನಯಕರು) (ಕಾರ್ಮಾಕ ಇಲಾಖೆ 

ಸಚಿವರ ಪರವಾಗಿ):-  ಮಾನೆ  ಸಭಪತ್ತಯವರೇ,  

 ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾಮಾಕ ಕಲಾಯ ಣ  ನಿಧಿ ನಿಯಮ 1968ರನುಸಾರ: 

ಕನಾಿಟಕ ಕಾಮಿಿಕ ಕಲಾಯ ಣ್ ಮಂಡಳಿಯ 2019-20ನೇ  ಸ್ವಲನ  ಲ್ಕೆ  

ಪ್ರಿಶೀಧನಾ ವ್ರದಯನುನ  ಮಂಡಿಸುತ್ರು ದ್ು ೀನೆ.     
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VI. ಶ್ರ ೀ ಕೊೋಟ ಶ್ರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ (ಸಭಾರ್ನಯಕರು) (ಮ್ಮನಯ  ಕೃಷಿ ಸಚಿವರ  

ಪರವಾಗಿ):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ,  

ಕೃರ್ಷ ವಿಜಾಾ ನಗಳ  ವಿಶವ ವಿದಾಯ ಲಯಗಳ  ಅಧಿನಯಮ, 2009ರ ಕಲಂ 40 (3) 

ರಂತೆ.  

ಧಾರವಾಡ  ಕೃರ್ಷ ವಿಜ್ಞಾ ನಗಳ  ವಿಶ್ಾ ವಿದಾಯ ಲಯದ್ 2017-2018ನೇ ಸ್ವಲನ  

ಅನುಸರಣಾ (ಲ್ಕೆ  ಪ್ರಿಶೀಧನಾ) ವ್ರದಯನುನ  ಮಂಡಿಸುತ್ರು ದ್ು ೀನೆ.     

VII. ಶ್ರ ೀ ಕೊೋಟ ಶ್ರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ (ಸಭಾರ್ನಯಕರು) (ನಗರಾಭಿವೃದಿು   ಸಚಿವರ 

ಪರವಾಗಿ):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ,  

(1) ಕರ್ನಾ1ಟಕ ನಗರಾಭಿವೃದಿಿ   ಪ್ರರ ಧಿಕಾರಗಳ  ಕಾಯೆದ  1987 ರ ಕಲಂ  49  

ಮತ್ತು   48 (5)  ರನವ ಯ. 

1. ತ್ತಮಕೂರು  ನಗರಾಭಿವೃದಿ   ಪಾರ ಧಿಕಾರದ್  2019-20 ಮತ್ತು   2020-21ನೇ 

ಸ್ವಲನ ವಾಷ್ಟಿಕ  ವ್ರದ.  

2. ಗದ್ಗ-ಬ್ಟಗೇರಿ ನಗರಾಭಿವೃದು  ಪಾರ ಧಿಕಾರದ್ 2019-20ನೇ ಸ್ವಲನ 

ವಾಷ್ಟಿಕ  ವ್ರದ.  

3. ಶ್ವ್ಮಗೆ -ರ್ದಾರ ವ್ತ್ರ ನಗರಾಭಿವೃದು  ಪಾರ ಧಿಕಾರದ್ 2019-20 ಮತ್ತು  

2020-21ನೇ ಸ್ವಲನ ವಾಷ್ಟಿಕ  ವ್ರದಗಳು ಹಾಗೂ  2018-19ನೇ ಸ್ವಲನ 

ಲ್ಕೆ  ಪ್ರಿಶೀಧನಾ  ವ್ರದ.   

 (2) ಕರ್ನಾಟಕ ಪುರಸಭೆಗಳ  ಅಧಿನಯಮ  1964ರ  ಕಲಂ 295 (6)  

ತಿದುದ ಪಡಿಯಂತೆ  ಹಾಗೂ  ಕರ್ನಾಟಕ  ಮಹಾನಗರ ಪ್ರಲ್ಲಕೆಗಳ  

ಅಧಿನಯಮ 1976ರ ಕಲಂ  150  (2)  (ಬಿ)  ತಿದುದ ಪಡಿಯಂತೆ.  

ನಗರ ಸಿ ಳಿೀಯ  ಸಂಸಿೆ ಗಳ  ಮತ್ತು  ಮಹಾನಗರ  ಪಾಲಕೆಗಳ 2009-10 ರಿೆಂದ್ 

2013-14ನೇ ಸ್ವಲನವ್ರೆಗಿನ ವಾಷ್ಟಿಕ ಕರ ೀಢಿಕೃತ ಲ್ಕೆ  ಪ್ರಿಶೀಧನಾ 

ವ್ರದಗಳನುನ  ಮಂಡಿಸುತ್ರು ದ್ು ೀನೆ.  

    ಸಭಾಪತಿಯವರು:-  ಮಂಡಿಸಲಾಯಿತ್ತ.   
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5. ಕಾಯಾದಶ್ಾಯವರ ವರದಿ 

         ಕಾಯಾದಶ್ಾ, ಕವಿಪ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ವಿಧಾನಸಭೆಯಿೆಂದ್  

ಅೆಂಗಿೀಕೃತವಾದ್  ರೂಪ್ದ್ಲಾ ರುವ್  ಈ ಕೆಳಕಂಡ ವಿಧೇಯಕಗಳನುನ   ಸಭೆಯ 

ಮುೆಂದಡುತ್ರು ದ್ು ೀನೆ.   

ಅ) ಕನಾಿಟಕ ಪ್ರರಸಭೆಗಳು ಮತ್ತು  ಕೆಲವು ಇತರ ಕಾನೂನು  (ಎರಡನೇ ತ್ರದುು ಪ್ಡಿ) 

ವಿಧೇಯಕ, 2021. 

ಆ) ಕನಾಿಟಕ  ಖಾದ ಮತ್ತು  ಗ್ರರ ಮೀದ್ಯ ೀಗಗಳ  (ತ್ರದುು ಪ್ಡಿ) ವಿಧೇಯಕ, 2021.  

ಇ) ಕನಾಿಟಕ  ರಾಜಯ  ಸಿವಿಲ್  ಸೇವಗಳು (ಶ್ಕ್ಷಕರ ವ್ಗ್ರಿವ್ಣೆ ನಯಂತರ ಣ್)  (ತ್ರದುು ಪ್ಡಿ) 

ವಿಧೇಯಕ, 2021  

ಸಭಾಪತಿಯವರು:-  ಮಂಡಿಸಲಾಯಿತು.  

 

6. ಸಭಾಪತಿಯವರ ಅನುಮತಿ  ಮೇರೆಗೆ ಪರ ಸ್ತು ಪಿಸಲಪ ಟಟ   ವಿಷಯಗಳಿಗೆ 

ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಚಿವರ ಹೇಳಿಕೆಗಳು 

ಅ)ವಿಷಯ:- ಸೈಬರ್್  ಅಪ್ರಾಧಗಳ ಪೈಕ್  ಬ್ೆಂಗಳೂರು ನಗರದ್ಲಾ  ಕಳೆದ್ ಮೂರು   

ವ್ಷಿಗಳಲಾ ನ  ಸೈಬರ್್ ಅಪ್ರಾಧಗಳ ಅೆಂಕ್-ಸಂಖೆಯ  ಕುರಿತ್ತ.   

- - - 

         ಶ್ರ ೋ ಕೊೋಟ ಶ್ರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ (ಸಭಾರ್ನಯಕರು) (ಗೃಹ ಸಚಿವರ ಪರವಾಗಿ):-  

ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ,  ದನಾೆಂಕ 16.09.2021 ರಂದು   ಮಾನಯ  ಸದ್ಸಯ ರಾದ್  

ಎಸ್.ರುದ್ರ ೀಗೌಡ ರವ್ರು ಶೂನಯ  ವೇಳೆಯಲಾ   ಪ್ರ ಸ್ವು ಪಿಸಿದ್  ವಿಷಯಕೆೆ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ 

ಉತು ರವ್ನುನ  ಮಂಡಿಸುತ್ರು ದ್ು ೀನೆ.  

(ಉತ್ು ರವನುನ  ಲಗತಿು ಸಲಾಗಿದೆ) 
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ಆ) ಗದ್ನ ಜ್ಜಲ್ಾ ಯ  ಮುೆಂಡರಗಿ ತ್ತಲೂಾ ಕ್ನಲಾ   ಜ್ಜೆಂಕೆ, ಹಾವ್ಳಿಯಿೆಂದ್ 

ಅನನ ದಾತ ತತು ರಿಸುತ್ರು ೀರುವ್  ಕುರಿತ್ತ. 

---- 

        ಶ್ರ ೋ ಕೊೋಟ ಶ್ರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ (ಸಭಾರ್ನಯಕರು) (ಅರಣ್ಯ ,  ಆಹಾರ, 

ರ್ನಗರಿಕ ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು  ಗಾರ ಹಕರ ವಯ ವಹಾರಗಳ  ಸಚಿವರ ಪರವಾಗಿ):-  ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ,  ದನಾೆಂಕ 20.09.2021 ರಂದು   ಮಾನಯ  ಸದ್ಸಯ ರಾದ್  

ಎಸ್.ವಿಿ .ಸಂಕನೂರರವ್ರು ಶೂನಯ  ವೇಳೆಯಲಾ   ಪ್ರ ಸ್ವು ಪಿಸಿದ್  ವಿಷಯಕೆೆ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ 

ಉತು ರವ್ನುನ  ಮಂಡಿಸುತ್ರು ದ್ು ೀನೆ.  

(ಉತ್ು ರವನುನ  ಲಗತಿು ಸಲಾಗಿದೆ) 
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ಇ)ವಿಷಯ:- ವಿಜಯವಾಣಿ ದನ ಪ್ತ್ರರ ಕೆಯ ಸುದು   ಪುಟ್ಟಾ ಲ್ ಮೈದಾನ 

ಗುೆಂಡಿಮಯ ಎೆಂಬ ಶ್ೀಷ್ಟಕೆ ಕುರಿತ್ತ.   

--- 

         ಶ್ರ ೋ ಕೊೋಟ ಶ್ರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ (ಸಭಾರ್ನಯಕರು) (ರೇರ್ಷ್ಮ ಾ, ಯುವ 

ಸಬಲ್ಲೋಕರಣ್  ಮತ್ತು  ಕ್ರ ೋಡ ಸಚಿವರ ಪರವಾಗಿ):-  ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ,  

ದನಾೆಂಕ 21.09.2021 ರಂದು  ಮಾನಯ  ಸದ್ಸಯ ರಾದ್  ಎೆಂ.ಪಿ.ಸುನೀಲ್ ಸುಬರ ಮಣಿಯವ್ರು 

ಶೂನಯ ವೇಳೆಯಲಾ  ಪ್ರ ಸ್ವು ಪಿಸಿದ್  ವಿಷಯಕೆೆ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ ಉತು ರವ್ನುನ  ಮಂಡಿಸುತ್ರು ದ್ು ೀನೆ.  

(ಉತ್ು ರವನುನ  ಲಗತಿು ಸಲಾಗಿದೆ) 
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          ಶ್ರ ೋ ಬಸವರಾಜ್ ಬಮಾಮ ಯ (ಮಖಯ ಮಂತಿರ ಗಳು):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ,  

ಕೆಳಮನೆಯಲ Finance Bill ಬರುತ್ರು ದ್. ಅದ್ಕೆೆ  ಇದ್ನುನ  ಮುಗಿಸಿಕೆಂಡು ಹೀಗುತೆು ೀನೆ.  

         ಶ್ರ ೋ ಎಸ .ಆರ .ಪ್ರಟೋಲ  (ಸಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ಮಾನಯ  

ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಯವ್ರು ಈ ರಾಜಯ ದ್ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳಾಗಿ ಆಯೆೆಯಾದ್ ನಂತರ ಪ್ರ ಥಮ 

ಬ್ಬರಿಗೆ  ಈ ಸದ್ನಕೆೆ  ಬಂದದಾು ರೆ.  ಮಾನಯ  ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಯವ್ರು ಈ ಪೂವ್ಿದ್ಲಾಯೂ  

ಇಲಗೆ ಬಂದು ಸುಮಾರು 2-3 ನಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಇದುು  ಹೀಗಿದ್ು ರು. ಇೆಂದು ಬಂದು 

ಸದ್ನದ್ ಕಾಯಾಿಕಾಲಾಪ್ಗಳಲಾ  ಅತಯ ೆಂತ ಉಲಾಾ ಸದೆಂದ್ ಭಾಗವ್ಹಿಸಿ, ಅನೇಕ ಸಲಹೆ 

ಸೂಚನೆಗಳನುನ  ಸಹ ನೀಡಿದಾು ರೆ. ನಮಮ  ರಾಜಯ ಕೆೆ  ನೂತನವಾಗಿ ಆಯೆೆಯಾದ್ ಶ್ರ ೀ 

ಬಸವ್ರಾಜ ಬೊಮಾಮಯಿಯವ್ರಿಗೆ ಹೃದ್ಯಪೂವ್ಿಕವಾದ್ ಧನಯ ವಾದ್ಗಳನುನ  

ಸಲಾ ಸುತೆು ೀನೆ.     

                                                                              (ಮುೆಂದು…) 

(941) 23-09-2021 (12.50) ಎಿಂವಿ-ಆರ ಎನ 

(ಸಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಿ ತಿ) 

ಶ್ರ ೋ ಎಸ.ಆರ.ಪ್ರಟೋಲ (ಮಿಂದು...):- 

ಕನಾಿಟಕ ರಾಜಯ  ಅವ್ರ ಅಧಿಕಾರದ್ ಅವ್ಧಿಯಲಾ , ಅವ್ರ ಪಾರ ಮಾಣಿಕತೆ, ನಷ್ಮಾ , ಸೇವಾ 

ಮನೀಭಾವ್, ಕತಿವ್ಯ  ಪ್ರ ಜೆಾ  ಮತ್ತು  ಕತಿವ್ಯ ವೇ ದೇವ್ರು ಎನುನ ವಂತಹ ಕೆಲಸವ್ನುನ  

ಮಾಡಲ. ಅವ್ರು ರಾಜಯ ದ್ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳಾಗಿ ಕನಾಿಟಕ ರಾಜಯ ವ್ನುನ  ಇಡಿೀ ಭಾರತ 

ದೇಶ್ದ್ಲಾ  No.1 ರಾಜಯ ವ್ನಾನ ಗಿ ಮಾಡುವುದ್ಕೆೆ , ಶ್ರ ಮಿಸಲ ಎೆಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ಶುರ್ವ್ನುನ  

ಕೀರುತೆು ೀನೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಾನಯ  ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳು ಹಾಗೂ ನಾನು ಒೆಂದೇ ದವ್ಸ ಈ 

ಸದ್ನಕೆೆ  ಪ್ರ ವೇಶ್ ಮಾಡಿದ್ು ವು.ಇವ್ತ್ತು  ನನಗೆ ಬಹಳ ಖುಷ್ಟ ಎನಸುತ್ರು ದ್. ಇವ್ತ್ತು  ಅವ್ರು 

ರಾಜಯ ದ್ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳಾಗಿ ಆಯೆೆಯಾಗಿದಾು ರೆ. ಅವ್ರು ನೆನೆಗುದಗೆ ಬಿದು ರುವಂತಹ 

ನೀರಾವ್ರಿ ಯೀಜನೆಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯ ತೆ ಕಡಬೇಕು. ಕನಾಿಟಕ ರಾಜಯ ದ್ ನೀರಾವ್ರಿ 

ಯೀಜನೆಗಳಾದಂತಹ, ಕೃಷ್ಟಣ  ಮೇಲು ೆಂಡೆ ಯೀಜನೆಗೆ ಒತ್ತು  ಕಟ್ಟಟ , ಇದ್ನುನ  ಅವ್ರ 

ಅವ್ಧಿಯಲ್ಾ ೀ ಮುಗಿಸುವುದ್ಕೆೆ  ಪ್ರ ಯತನ  ಮಾಡಬೇಕು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ದ್ಕ್ಷಣ್ ಕನಾಿಟಕದ್ 

ಯೀಜನೆಗಳಾದ್ ಎತ್ರು ನಹಳೆ ಮತ್ತು  ಮೇಕೆದಾಟ್ಟ ಯೀಜನೆಗಳಿಗೆ ಅವ್ರು ಬಹಳವ್ 

ಕಂಠಿಯಾದಂತಹ ಧಾ ನಯಿೆಂದ್ ಹೇಳಿದಾು ರೆ. ಅವ್ರ ಅಧಿಕಾರದ್ ಅವ್ಧಿಯಲಾ , 
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ಪ್ರ ಮುಖ್ವಾದ್ ನಾಲೆು  ನೀರಾವ್ರಿ ಯೀಜನೆಗಳು ಕಾಯಿರೂಪ್ಕೆೆ  ಬರುವುದ್ಕೆೆ  ಅವ್ರು 

ಪಾರ ಮಾಣಿಕವಾಗಿ, ಬದಿ್ ತೆ, ನಷ್ಮಾ ,ಯಿೆಂದ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತು ರೆ ಎೆಂಬ್ದ ವಿಶಾಾ ಸವ್ನುನ  

ವ್ಯ ಕು ಪ್ಡಿಸುತ್ತು . ಮಾನಯ  ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳಿಗೆ ಮತು ಮ್ಮಮ  ಶುರ್ ಕೀರುತೆು ೀನೆ. ಅವ್ರ 

ಅವ್ಧಿಯಲಾ  ಕನಾಿಟಕ ರಾಜಯ  ಅತ್ತಯ ತು ಮವಾದಂತಹ ಪ್ರ ಗತ್ರಯನುನ  ಸ್ವಧಿಸಲ ಎೆಂದು 

ನನನ  ಮಾತನುನ  ಮುಗಿಸುತೆು ೀನೆ. ನಮಸೆ್ವ ರ. 

ಶ್ರ ೋ ಬಸವರಾಜ್ ಎಸ. ಬಮಾಮ ಯ (ಮಖಯ ಮಂತಿರ ಗಳು):- ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೆ, ಮಾನಯ  ವಿರೀಧ ಪ್ಕ್ಷದ್ ನಾಯಕರು ಶುರ್ವ್ನುನ  ಕೀರಿದಾು ರೆ.  

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ವಿರೀಧ ಪ್ಕ್ಷದ್ ನಾಯಕರು ಸದ್ನದ್ ಪ್ರವಾಗಿ 

ತಮಗೆ ಶುರ್ವ್ನುನ  ಕೀರಿದಾು ರೆ. 

ಶ್ರ ೋ ಬಸವರಾಜ್ ಎಸ. ಬಮಾಮ ಯ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೆ, ಅವ್ರು ಸದ್ನದ್ 

ಪ್ರವಾಗಿ ಶುರ್ವ್ನುನ  ಕೀರಿರುವುದು ಒೆಂದು ಒಳೆಳ ಯ ಪ್ದ್ು ತ್ರ ಎೆಂಬ್ದದು ನನನ  ಭಾವ್ನೆ. 

ಅದ್ಕೆೆ  ಅವ್ರ ಆಶೀತು ರಗಳು ಏನವ, ಅೆಂದ್ರೆ ನೀರಾವ್ರಿ ಯೀಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪ್ಟಟ ೆಂತೆ 

ಕಳಕಳಿ ಏನದ್ ಎೆಂದು ನನಗೆ ಗತ್ರು ದ್. ನಾನು ಮತ್ತು  ಮಾನಯ  ವಿರೀಧ ಪ್ಕ್ಷದ್ ನಾಯಕರು 

ಒೆಂದೇ ದವ್ಸ ಸದ್ನವ್ನುನ  ಪ್ರ ವೇಶ್ ಮಾಡಿದ್ು ೀವ. ಈ ಸದ್ನದ್ಲಾ  ಇದ್ಕೆೆ  ಒಟ್ಟಟ  

ಅಭಿಪಾರ ಯವಿದ್ ಎೆಂಬ್ದದು ಸಹ ನನಗೆ ಗತ್ರು ದ್. ಆ ಭಾವ್ನೆಗಳಿಗೆ ಸಪ ೆಂದಸಿ ಕೆಲಸ 

ಮಾಡುತೆು ೀನೆೆಂದು ಹೇಳುವುದ್ಕೆೆ  ಇಚೆು ಪ್ಡುತೆು ೀನೆ. 

 

07. ವರದಿಯನನ ಪಿಪ ಸುವುದು 

ಶ್ರ ೋ ಶ್ರ ೋನವಾಸ  ವಿ. ಮಾನೆ (ಸದಸಯ ರು, ಸಿ ಳಿೋಯ ಸಂಸಿ್ತ ಗಳ ಮತ್ತು  

ಪಂಚಾಯತ  ರಾಜ  ಸಂಸಿ್ತ ಗಳ ಸರ್ಮತಿ) 2020-21ನೇ ಸ್ವಲನ ಕನಾಿಟಕ ವಿಧಾನ 

ಮಂಡಲದ್ ಸಿ ಳಿೀಯ ಸಂಸಿೆ ಗಳ ಮತ್ತು  ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಂಸಿೆ ಗಳ ಸಮಿತ್ರಯ 34ನೇ 

ವ್ರದಯನುನ  ಸದ್ನದ್ಲಾ  ಮಂಡಿಸುತ್ರು ದ್ು ೀನೆ. 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ವ್ರದಯನನ ಪಿಪ ಸಲಾಯಿತ್ತ 
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08. ಅಜಾಗಳನನ ಪಿಪ ಸುವುದು 

ಶ್ರ ೋ ಎಿಂ.ಪಿ.ಸುನೋಲ  ಸುಬರ ಮಣಿ (ಸಿ ಳಿೋಯ ಸಂಸಿ್ತ ಗಳ ಕೆಷ ೋತ್ರ ) ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, 

1. ಉದ್ಯ ಅಸೀಸಿಯೇಟಿ್ನ ಮಾಲೀಕರಿೆಂದ್ ಸುಳುಳ  ದಾಖ್ಲ್ಗಳನುನ  

ಸೃಷ್ಟಟ ಸಿಕೆಂಡು ಅಕರ ಮವಾಗಿ ನಮಾಿಣ್ಗಳುಳ ತ್ರು ರುವ್ ಮನೆಗಳಿಗೆ ವಿದುಯ ತ್ ಸಂಪ್ಕಿ, 

ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯ ವ್ಸಿೆ  ಹಾಗೂ ಇನನ ತರೆ ಸೌಲರ್ಯ ಗಳನುನ  ಒದ್ಗಿಸಲು ಸಹಕಾರ ನೀಡುತ್ರು ರುವ್ 

ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದಿ್  ಕೈಮಕೈಗಳುಳ ವ್ ಕುರಿತ್ತ. 

2. ಬ್ೆಂಗಳೂರಿನ ಗ್ರೆಂಧಿನಗರದ್ಲಾ ರುವ್ ʼಡಿʼ ದ್ಜೆಿ ನೌಕರರ ಹೌಸ್ ಬಿಲಡ ೆಂಗ್ ಕೀ-

ಆಪ್ರೇಟಿವ್ ಸಸೈಟಿ ಲಮಿಟ್ನಡ್ನಲಾ  ನಡೆಯುತ್ರು ರುವ್ ರ್ರ ಷ್ಟಟ ಚಾರದ್ ಬಗೆೆ  ತನಖೆ 

ನಡೆಸುವ್ ಕುರಿತ್ತ. 

ಈ ಎರಡು ಅಜ್ಜಿಗಳನುನ  ಒಪಿಪ ಸುತ್ರು ದ್ು ೀನೆ. 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಅಜ್ಜಿಗಳನನ ಪಿಪ ಸಲಾಯಿತ್ತ. 

 

09. ನಯಮ 330ರ ಮೇರೆಗೆ ಸ್ತವಾಜ್ನಕ ಮಹತ್ವ ದ ಜ್ರೂರು ವಿಷಯದ ಮೇಲ್ಲನ 

ಚ್ರ್ಚಾ 

ಅ) ಡಾ||ಕೆ.ಶ್ವ್ರಾಮ ಕಾರಂತ ಬಡಾವ್ಣೆ ನಮಾಿಣ್ಕೆಾ ಗಿ ಬ್ೆಂಗಳೂರು 

ಅಭಿವೃದಿ  ಪಾರ ಧಿಕಾರದೆಂದ್ ಸ್ವಾ ಧಿೀನಪ್ಡಿಸಿಕಳಳ ಲಾಗಿರುವ್ 3546 

ಎಕರೆ 12 ಗುೆಂಟ್ನ ಜಮಿೀನಗೆ ಭೂಸ್ವಾ ಧಿೀನ ಕಾಯೆು ಯಡಿ 

ರೈತರುಗಳು ಸಲಾ ಸಿರುವ್ ಆಕೆಷ ೀಪ್ಣೆಗಳಿಗೆ ಉತು ರವ್ನುನ  ನೀಡದ್ 

ಐತ್ರೀಪುಿ ಮಾಡಲು ಉದ್ು ೀಶ್ಸಿರುವುದ್ರಿೆಂದ್ ರೈತರಿಗೆ 

ಅನಾಯ ಯವಾಗುತ್ರು ರುವ್ ಬಗೆೆ . 

--- 

ಶ್ರ ೋ ಎಿಂ.ರ್ನರಾಯಣ್ಸ್ತವ ರ್ಮ (ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಮಖಯ  ಸಚೇತ್ಕರು):- ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ಒೆಂದು ಗಂಭಿೀರವಾದಂತಹ ಪ್ರ ಶ್ನನ ಯನುನ  ನಯಮ 330ರ ಅಡಿಯಲಾ  

ಅಧಿವೇಶ್ನ ಪಾರ ರಂರ್ವಾದಾಗಿನೆಂದ್ ಈ ವಿಷಯಕೆೆ  ಸಂಬಂಧಪ್ಟಟ ೆಂತೆ ಪ್ರ ಶ್ನನ  ಮಾಡುತ್ರು ದ್ು . 

ಮಾನಯ  ಸಭಾನಾಯಕರು ಇದ್ಕೆೆ  ಮಾನಯ  ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳಿೆಂದ್ ಉತು ರವ್ನುನ  
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ಕಡಿಸುತೆು ೀನೆೆಂದು ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದು ಮುೆಂದುವ್ರೆದುಕೆಂಡು ಬಂದು, ಇವ್ತ್ತು  ಅದ್ಕೆೆ  

ಕಾಲ ಕೂಡಿ ಬಂದದ್. ನಾನು ಮಾತನಾಡುವುದ್ಕೆ್ೆಂತ ಮುೆಂಚೆ ವಿರೀಧ ಪ್ಕ್ಷದ್ ನಾಯಕರು 

ಮಾತನಾಡಿದ್ರು. ನಾನು ಹೇಳಬೇಕು ಅೆಂದುಕೆಂಡಿದ್ು ನುನ  ನನನ  ಪ್ರವಾಗಿ ಅವ್ರು 

ಹೇಳಿದಾು ರೆ. ನಾನು ಮಾನಯ  ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳಿಗೆ ವೈಯಕ್ು ಕವಾಗಿ ಮತ್ತು  ಸದ್ನದ್ ಪ್ರವಾಗಿ 

ಅವ್ರಿಗೆ ಅಭಿನಂದ್ನೆಗಳನುನ  ಸಲಾ ಸುವುದ್ರ ಮುಖಾೆಂತರವಾಗಿ ಮಾನಯ  ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳ 

ಬಳಿ ಒೆಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿಕಳುಳ ತೆು ೀನೆ. ಮಾನಯ  ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳು ಹೆಚುು  ಸಮಯವ್ನುನ  

ಕಟ್ಟಟ , ಇಲಾ ಗೆ ಬಂದಾಗ, ನಾವು ಎಲಾಾ  ಮಾನಯ  ಸದ್ಸಯ ರು ಎಲಾಾ  ವಿಷಯಗಳನುನ  ಬಹಳ 

ಗಂಭಿೀರವಾಗಿ ಚಚೆಿ ಮಾಡುತೆು ೀವ. ಅವ್ರು ಸದ್ನದ್ಲಾ  ಇದ್ು ರೆ ಇನೂನ  ಹೆಚಿು ನ ಭೂಷಣ್ 

ಬರುತು ದ್.  ಅದ್ಕೆೆ  ಅವ್ರು ಹೆಚಾು ಗಿ ಮೇಲಮ ನೆಗೆ ಬರಬೇಕೆೆಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿಕಳುಳ ತೆು ೀನ. 

ನಾನು ಪ್ರ ಶ್ನನ  ಮಾಡಿರುವಂಥದುು  ಏನೆೆಂದ್ರೆ, ಬ್ೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದಿ  

ಪಾರ ಧಿಕಾರದ್ವ್ರು ನಮಿಿಸುವುದ್ಕೆೆ  ಹರಟಿರುವಂತಹ ಡಾ||ಕೆ.ಶ್ವ್ರಾಮ ಕಾರಂತರ 

ಬಡಾವ್ಣೆಯ ಭೂಸ್ವಾ ಧಿೀನಾ, 2008ರಲಾ  ಬ್ೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದಿ  ಪಾರ ಧಿಕಾರ, ಯಲಹಂಕ 

ಹೀಬಳಿ, ಹೆಸರುಘಟಟ  ಹೀಬಳಿ ಹಾಗೂ ಯಶ್ವಂತಪುರ ಹೀಬಳಿಯ ಸುಮಾರು 17 

ಗ್ರರ ಮಗಳಲಾ   3,545 ಎಕರೆ 12 ಗುೆಂಟ್ನ ಜಮಿೀನನುನ  ಸ್ವಾ ಧಿೀನಪ್ಡಿಸಿಕಳುಳ ವುದ್ಕೆೆ  

Preliminary Notification ಅನುನ  ಹರಡಿಸುತ್ತು ರೆ. ಅವ್ರು ಈ Preliminary Notification 

ಅನುನ  ಹರಡಿಸಿ. ಆ ನಂತರ 2014ರವ್ರೆಗೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ನೀಟಿಫಿಕೇಶ್ನ್ ಅನುನ  

ಹರಡಿಸುವುದ್ಕೆೆ  ಹೀಗುವುದಲಾ . ರೈತರು ತಮಮ  ಜಮಿೀನುಗಳನುನ  ಬಿ.ಡಿ.ಎ.,ದ್ವ್ರು 

ಸ್ವಾ ಧಿೀನಪ್ಡಿಸಿಕಳುಳ ತ್ತು ರೆೆಂದು, ಅವ್ರು ತಮಮ  ಜಮಿೀನುಗಳನುನ  ಅಭಿವೃದಿ  

ಮಾಡುವುದ್ಕೊ  ಆಗುತ್ರು ಲಾ  ಮತ್ತು  ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದ್ಕೊ  ಆಗುತ್ರು ಲಾ . 

ಅದ್ಕೆೆ  ರೈತರು ಹೈಕೀಟ್ ಗೆ ಒೆಂದು ಮೇಲಮ ನವಿಯನುನ  ಮಾಡಿಕಳುಳ ತ್ತು ರೆ. ಬ್ೆಂಗಳೂರು 

ಅಭಿವೃದಿ  ಪಾರ ಧಿಕಾರದ್ವ್ರು ಕೇವ್ಲ 4(1) Notification ಅನುನ  ಹರಡಿಸಿದಾು ರೆ. ಹಾಗೆಯೇ 

ಮುೆಂದುವ್ರೆದು ಈ ಬಡಾವ್ಣೆ ಮಾಡುವುದ್ಕೆೆ  ಯಾವುದೇ ರಿೀತ್ರಯ 4(1) or 6(1) 

Notifications ಆಗಲ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ನೀಟಿಫಿಕೇಶ್ನ್ ಅನುನ  ಹರಡಿಸಿರುವುದಲಾ . 

ಆದುದ್ರಿೆಂದ್ ಬ್ೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದಿ  ಪಾರ ಧಿಕಾರದ್ವ್ರಿಗೆ ಈ ಜ್ಞಗ ಬೇಕಾಗಿದ್ಯೀ 

ಇಲಾ ವೀ ಎೆಂದು ಮಾನಯ  ಕನಾಿಟಕ ಉಚು  ನಾಯ ಯಾಲಯಕೆೆ  ಮನವಿಯನುನ  

ಮಾಡಿಕಳುಳ ತ್ತು ರೆ.  

       (ಈ ಹಂತ್ದಲಿ್ಲ  ಮಾನಯ  ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರು ಪಿೋಠವನುನ  ಅಲಂಕರಿಸಿದರು) 
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ಶ್ರ ೋ ಎಿಂ.ರ್ನರಾಯಣ್ಸ್ತವ ರ್ಮ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೆ, ಮಾನಯ  ಕನಾಿಟಕ 

ಉಚು  ನಾಯ ಯಾಲಯ ಎರಡೂ ಕಡೆಯ ವಾದ್ವ್ನುನ  ಆಲಸಿ, ಒೆಂದು ಆದೇಶ್ವ್ನುನ  

ಹರಡಿಸಿ, ಬ್ೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದಿ  ಪಾರ ಧಿಕಾರದ್ವ್ರಿಗೆ ಈ ಲೇಔಟ್ ಅನುನ  ಮಾಡುವುದ್ಕೆೆ  

ಇಷಟ  ಇದ್ಯೀ ಇಲಾ ವೀ ಅದ್ಕೆ ೀಸೆ ರವಾಗಿ ಇದ್ನುನ  ಕೈಬಿಡಬೇಕೆೆಂದು ಹೈಕೀಟ್  

ಆದೇಶ್ ಹರಡಿಸುತು ದ್. ಆ ಆದೇಶ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ಸಂಧರ್ಿದ್ಲಾ , ಅಲಾ ನ ಜನರು ಏನು 

ತಮಮ  ಜಮಿೀನುಗಳನುನ  ಇಟ್ಟಟ ಕೆಂಡಿದ್ು ರು, ಅವ್ರು ಕೆಲವು ಜಮಿೀನುಗಳನುನ  ಮಾರಾಟ 

ಮಾಡುತ್ತು ರೆ. ಕೆಲವು ಡೆವ್ಲಪ್ರ್್ಗಳು ಬಂದು ಅಲಾ  ಜ್ಞಗ ತೆಗೆದುಕೆಂಡು, 

ಅಪಾಟ್ ಮ್ಮೆಂಟ್ಗಳನುನ  ಕಟ್ಟಟ ತ್ತು ರೆ ಮತ್ತು  ಲೇಔಟ್ಗಳನುನ  ಸಹ ಮಾಡುತ್ತು ರೆ. ಕೆಲವ್ರು 

ತಮಮ  ಸಾ ೆಂತ ಮನೆಗಳನುನ  ಕಟಿಟ ಕಳುಳ ತ್ತು ರೆ. ಅಲಾ  ವ್ಸತ್ರ ಸಂಕ್ಣ್ಿಗಳನುನ  ಕಟ್ಟಟ ವುದ್ಕೆೆ , 

ಅಪಾಟ್ ಮ್ಮೆಂಟ್ಗಳನುನ  ಕಟ್ಟಟ ವುದ್ಕೆೆ  ಮತ್ತು  ಗೂರ ಪ್ ಹೌಸಿೆಂಗ ಕಟ್ಟಟ ವುದ್ಕೆೆ  

ಬ್ೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದಿ  ಪಾರ ಧಿಕಾರದ್ವ್ರು, ಎನ್.ಓ.ಸಿ ಕಟ್ಟಟ  ಅವುಗಳ ಪಾಾ ನ್ಗಳನುನ  

ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದಾು ರೆ. ಆದ್ರೆ, 2014ರಲಾ  ಬ್ೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದಿ  ಪಾರ ಧಿಕಾರದ್ವ್ರು 

ಇದ್ರ ವಿರುದಿ್  ಮೇಲಮ ನವಿಯನುನ  ಹಾಕ್ಕಳುಳ ತ್ತು ರೆ. ನಾವು ನೀಟಿಫಿಕೇಶ್ನ್ 

ಮಾಡಿರುವುದ್ನುನ  ಮಾನಯ  ಹೈಕೀಟ್ ನವ್ರು quash ಮಾಡಿದಾು ರೆ. ದ್ಯಮಾಡಿ ಇದ್ಕೆೆ  

ಅವ್ಕಾಶ್ ಮಾಡಿಕಡಬೇಕೆೆಂದು ದನಾೆಂಕ 07.09.2018ರಲಾ  ಮಾನಯ  ಸುಪಿರ ೀೆಂ ಕೀಟ್ ಗೆ 

ಮೇಲಮ ನವಿಯನುನ  ಮಾಡಿಕೆಂಡು, ಬ್ೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದಿ  ಪಾರ ಧಿಕಾರದ್ವ್ರು ಮಾನಯ  

ಸುಪಿರ ೀೆಂ ಕೀಟ್ ಗೆ ತಪುಪ  ಮಾಹಿತ್ರಯನುನ  ನೀಡುತ್ತು ರೆ. ಈ ಮೂರುವ್ರೆ ಸ್ವವಿರ ಎಕರೆ 

ಜ್ಞಗದ್ಲಾ  ಈ ಹನನ ೆಂದು ವ್ಷಿಗಳಲಾ  ಏನೂ ಅಭಿವೃದಿಯಾಗಿಲಾ  ಅವ್ರು Preliminary 

Notification ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾವ್ ರಿೀತ್ರ ಇತು ೀ, ಈಗಲೂ ಸಹ ಅದೇ ರಿೀತ್ರಯಲಾ  ಇದ್. 

ಆದುದ್ರಿೆಂದ್ ಇಲಾ  ನಾವು ಮುೆಂದುವ್ರೆಯುವುದ್ಕೆೆ  ಅವ್ಕಾಶ್ ಮಾಡಿಕಡಬೇಕು ಮತ್ತು  

ಮಾನಯ  ಕನಾಿಟಕ ಉಚು  ನಾಯ ಯಾಲಯ ಏನು ತ್ರೀಪುಿ ನೀಡಿದ್ ಅದ್ನುನ  quash ಮಾಡಿ 

ನಮಗೆ ಅನುಮತ್ರ ಕಡಬೇಕೆೆಂದು ಬ್ೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದಿ  ಪಾರ ಧಿಕಾರದ್ವ್ರು ಸುಪಿರ ೀೆಂ 

ಕೀಟ್ ಗೆ ಮೇಲಮ ನವಿ ಮಾಡಿಕಳುಳ ತ್ತು ರೆ. ಮಾನಯ  ಸುಪಿರ ೀೆಂ ಕೀಟ್ ನವ್ರು ಬ್ೆಂಗಳೂರು 

ಅಭಿವೃದಿ  ಪಾರ ಧಿಕಾರದ್ವ್ರು ಹೇಳಿದ್ ಮಾತನುನ  ಕೇಳಿ, ಒೆಂದು ಆಡಿರ್್ ಮಾಡುತ್ತು ರೆ. 

ಬ್ೆಂಗಳೂರು ನಗರದ್ಲಾ  ಯಾರು ನವೇಶ್ನರಹಿತರಾಗಿದಾು ರೀ, ಅೆಂತಹರಿಗೆ ನವೇಶ್ನ 

ಕಡುವುದ್ಕೆೆ  ಬ್ೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದಿ  ಪಾರ ಧಿಕಾರದ್ವ್ರು ಈ ಲೇಔಟ್ ಅನುನ  

ಮಾಡುವುದ್ಕೆೆ  ಹರಟಿದಾು ರೆ. ಆದುದ್ರಿೆಂದ್ ಮಾನಯ  ಹೈಕೀಟ್ ನ ಆಡಿರ್ ಅನುನ  

quash ಮಾಡಿ, ನೀವು ಮುೆಂದುವ್ರೆಯಬಹುದು ಎೆಂದು, ಮಾನಯ  ಸುಪಿರ ೀೆಂ ಕೀಟ್  
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ಆಡಿರ್್ ಮಾಡಿಬಿಡುತು ದ್. ಅವ್ರು ಆ ರಿೀತ್ರ ಆಡಿರ್್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಬ್ೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದಿ  

ಪಾರ ಧಿಕಾರದ್ವ್ರು ಒೆಂದು ಬೊೀಡ್  ಮಿೀಟಿೆಂಗ್ ಅನುನ  ಮಾಡುತ್ತು ರೆ. ಆ ಬೊೀಡ್  

ಮಿೀಟಿೆಂಗ್ನಲಾ  ಇಲಾ  ಭೂಸ್ವಾ ಧಿೀನ ಮಾಡುವುದ್ಕೆೆ  ಸುಮಾರು 9,482 ಕೀಟಿ 

ರೂಪಾಯಿಗಳು ಬೇಕಾಗುತು ದ್. ಮತೆು  ಲೇಔಟ್ ಅನುನ  ಅಭಿವೃದಿಪ್ಡಿಸುವುದ್ಕೆೆ  ಎಲಾಾ  ಸೇರಿ 

13,833 ಕೀಟಿ ಖ್ಚಾಿಗುತು ದ್ ಎೆಂದು ತ್ರೀಮಾಿನ ಮಾಡಿ. ಅವ್ರು ಸಕಾಿರಕೆೆ  ಒೆಂದು 

ಮನವಿಯನುನ  ಕಡುತ್ತು ರೆ. ಆಗ ಸಕಾಿರ ಇದ್ಲಾ ವ್ನುನ  ಸಹ ಕೂಲಂಕಷವಾಗಿ ಪ್ರಿಶ್ೀಲನೆ 

ಮಾಡಿ, ಬ್ೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದಿ  ಪಾರ ಧಿಕಾರದ್ವ್ರಿಗೆ ಕೆಲವೆಂದು ಷರತ್ತು ಗಳನುನ  ವಿಧಿಸಿ, 

ಒೆಂದು ಆಡಿರ್್ ಮಾಡುತ್ತು ರೆ. ಆ ಷರತ್ತು ಗಳು ಏನೆೆಂದ್ರೆ; ಸಕಾಿರದೆಂದ್ ಯಾವುದೇ 

ರಿೀತ್ರಯ ಹಣ್ಕಾಸಿನ ನೆರವ್ನುನ  ಆಪೇಕ್ಷ ಸದ್, ಈ ಯೀಜನೆಯ ಸಂಪೂಣ್ಿ ವಚು ವ್ನುನ  

ಬ್ೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದಿ  ಪಾರ ಧಿಕಾರ ತನನ  ಸಂಪ್ನೂಮ ಲಗಳಿೆಂದ್ ಕರ ೀಢಿೀಕರಣ್ 

ಮಾಡಿಕಳುಳ ವುದು. ಪ್ರ ಸುು ತ ಯೀಜನೆಗೆ ಪಾರ ಧಿಕಾರವು ಪ್ಡೆಯಬಹುದಾದ್, ಯಾವುದೇ 

ಸ್ವಲಗಳಿಗೆ ಸಕಾಿರವು ಖಾತರಿಯನುನ  ನೀಡುವುದಲಾ  ಮತ್ತು  ಸದ್ರಿ ಸ್ವಲವ್ನುನ  ತ್ರೀರಿಸುವ್ 

ಹಣೆ, ಪಾರ ಧಿಕಾರದುು  ಆಗಿರುತು ದ್. ಪ್ರ ಸುು ತ ಯೀಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪ್ಟಟ ೆಂತೆ, ಪಾರ ಧಿಕಾರ 

ಮಾಡಿಕಳುಳ ವ್ ಯಾವುದೇ ವ್ಯ ವ್ಹಾರಗಳಿಗೆ ಸಕಾಿರ ಭಾಗಿಯಾಗುವುದಲಾ ವೆಂದು. ಅವ್ರು 

ಕ್ಾ ಯರ್್ ಆಗಿ ಹೇಳುತ್ತು ರೆ. ಬ್ೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದಿ  ಪಾರ ಧಿಕಾರ ಒೆಂದು ಸ್ವಾ ಯತು  ಸಂಸಿೆ . 

ಅವ್ರು ಲೇಔಟ್ ಮಾಡುವುದ್ಕೆೆ  ಏನು ಹದಮೂರುವ್ರೆ ಸ್ವವಿರ ಕೀಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳು 

ಖ್ಚಾಿಗುತು ದ್ೀ, ಆ ಖ್ಚಿನುನ  ಪಾರ ಧಿಕಾರದ್ವ್ರೇ ಕರ ೀಢಿೀಕರಣ್ ಮಾಡಿಕಳಳ ಬೇಕು. 

ಸಕಾಿರದೆಂದ್ ಒೆಂದು ನಯಾ ಪೈಸೆಯನುನ  ಸಹ ಆಪೇಕೆಷ  ಮಾಡಬ್ಬರದು. 

ಪಾರ ಧಿಕಾರದ್ವ್ರು ಸ್ವಲವ್ನುನ  ರಾಷ್ಟಟ ಾೀಕೃತ ಬ್ಬಯ ೆಂಕುಗಳು ಅಥವಾ ಖಾಸಗಿ ಬ್ಬಯ ೆಂಕುಗಳಲಾ  

ತೆಗೆದುಕಳುಳ ತ್ರು ೀರೀ, ಅದ್ಕೆೆ  ಸಕಾಿರದೆಂದ್ surety ಕಡುವುದಲಾ . ಆ ಸ್ವಲವ್ನುನ  

ತೆಗೆದುಕೆಂಡ ಮೇಲ್ ಆ ಸ್ವಲವ್ನುನ  ತ್ರೀರಿಸುವ್ ಜವಾಬ್ಬು ರಿ ಬ್ೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದಿ  

ಪಾರ ಧಿಕಾರದ್ವ್ರದುು  ಆಗಿರುತು ದ್ೆಂದು ಹೇಳಿ ಷರತು ನುನ  ಹಾಕುತ್ತು ರೆ. 

(ಮಿಂದು… 
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(942) 23.09.2021 01.00 LL-RN 

(ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಿ ತಿ) 

ಶ್ರ ೋ ಎಿಂ. ರ್ನರಾಯಣ್ಸ್ತವ ರ್ಮ(ಮಿಂದು):- 

ಅದ್ರಲಾ  ಕನೆಯ ಷರತ್ತು  ಏನದ್ಯೆೆಂದ್ರೆ,್ “ವ್ಲಯ ನಯಮಾವ್ಳಿಗಳನುನ  

ಕಟ್ಟಟ ನಟ್ಟಟ ಗಿ ಪಾಲಸತಕೆದುು  ಹಾಗೂ ಅಗತಯ ತೆಗಳನುನ  ಪೂರೈಸತಕೆದ್ು ೆಂದು”್ ಇದ್. 

ಕನಾಿಟಕ ರಾಜಯ  ಸಕಾಿರ ದನಾೆಂಕ:01.11.2018ರಂದು ಅೆಂದ್ರೆ, ಕನಾಿಟಕ 

ರಾಜೊಯ ೀತಿ ವ್ದ್ ದನ ರಾಜಯ  ಪ್ತರ  ಹರಡಿಸಿದುು , ಅದ್ರಲಾ ;್“್Right to Fair  Compensation 

and್ Transparency್ in್ Land್ Acquisition,್ Rehabilitation್ and್ Resettlement್ Act್ 2013”್್

ಎೆಂದು ಸಪ ಷಟ ವಾಗಿ ಹೇಳಿರುತು ದ್.  

“2013ರ ಕಾಯೆು  ಪ್ರ ಕಾರ ಭೂಸ್ವಾ ಧಿೀನ ಮಾಡಿಕೆಂಡು ರೈತರಿಗೆ ಏನು ಪ್ರಿಹಾರ ಹಣ್ 

ನೀಡಬೇಕಾಗಿದ್, ಆ ಹಣ್ವ್ನುನ  ನೀಡಿ”್ ಎೆಂದು ಆವತ್ರು ನ ಸಕಾಿರ ತನನ  ರಾಜಯ ಪ್ತರ ದ್ಲಾ  

ಆದೇಶ್ ಹರಡಿಸುತು ದ್. ತದ್ನಂತರ, ಬಿ.ಡಿ.ಎ.ರವ್ರು 2013ರ ಆಕಟ ್ ಪ್ರ ಕಾರವಾಗಿ 

ಭೂಸ್ವಾ ಧಿೀನ ಮಾಡಿಕೆಂಡರೆ ಸ್ವವಿರಾರು ಕೀಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಹಣ್ ಬೇಕಾಗುತು ದ್ಯೆೆಂದು 

ಸುಪಿರ ೀೆಂ ಕೀಟ್ ಗೆ ಮತು ೆಂದು ಮೇಲಮ ನವಿ ಮಾಡಿಕಳುಳ ತ್ತು ರೆ. ಅಲಾ  ಯಾವ್ ರಿೀತ್ರ 

ಮಾಹಿತ್ರ ಕಟಿಟ ರುತ್ತು ರೆ ಅದು ಗತ್ರು ರುವುದಲಾ . ಆದ್ರೆ, ಸುಪಿರ ೀೆಂ ಕೀಟ್  ಕನೆಯದಾಗಿ 

ಐತ್ರೀಪ್ಿನುನ  ಕಟ್ಟಟ , 1894 ಆಕಟ ್ ಪ್ರ ಕಾರ ಭೂಸ್ವಾ ಧಿೀನ ಮಾಡಿಕೆಂಡಿರುವುದ್ಕೆೆ  

ಪ್ರಿಹಾರ ನೀಡಬೇಕೆೆಂದು ಹೇಳಿರುತು ದ್. ಆ ಭಾಗದ್ಲಾ  ಈಗ್ರಗಲೇ ಬ್ಟಟ ಹಳಿಳ  ಎನನ ತಕೆೆಂತಹ 

ಗ್ರರ ಮ ಬಿ.ಬಿ.ಎೆಂ.ಪಿ. ಗೆ ಸೇರಿಕೆಂಡಿದ್. ಅೆಂದ್ರೆ, 2006ರಲಾ  ಸೇರಿಕೆಂಡಿರುತು ದ್.  

ಬಿ.ಬಿ.ಎೆಂ.ಪಿ. ವಾಯ ಪಿು ಯಲಾ  ಇವತ್ರು ನ ದನ ಜಮಿೀನನ ಬ್ಲ್ ಏನದ್ ಎೆಂಬ್ದದು 

ತಮಗೆಲಾಾ  ಗತ್ರು ರುತು ದ್. ಏಕೆೆಂದ್ರೆ, ಬಿ.ಬಿ.ಎೆಂ.ಪಿ. ವಾಯ ಪಿು ಯ ಜಮಿೀನು ಸಂಪೂಣ್ಿವಾಗಿ 

ಅಭಿವೃದಿ  ಆಗಿರುತು ದ್. ಆದ್ರೆ, 1894 ಆಕಟ ್ ಪ್ರ ಕಾರವಾಗಿ ರೈತರ ಜಮಿೀನನುನ  ಭೂಸ್ವಾ ಧಿೀನ 

ಮಾಡಿಕೆಂಡರೆ ರೈತರಿಗೆ throw away price ಕಡಬೇಕಾಗುತು ದ್. Prime property ಗೆ 

ಸುಮಾರು 60 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರ ತ್ರ ಎಕರೆಗೆ ನೀಡುತ್ರು ದುು , ಅದು ಮುೆಂದ್ 12 ಲಕ್ಷ 

ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರ ತ್ರ ಎಕರೆಗೆ ಸಿಗುತು ದ್. ಇವತ್ರು ನ ದವ್ಸ ಸದ್ರಿ ಜಮಿೀನು ಕಳಳ ನಗೆ ಕಟಟ ರೂ 

ಸಹ ಸುಮಾರು 6 ಕೀಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರ ತ್ರ ಎಕರೆಗೆ ಬ್ಲ್ ಸಿಗುತು ದ್. ಅೆಂತಹ ಜಮಿೀನನುನ  

ರೈತರಿೆಂದ್ ಈ ರಿೀತ್ರ throw away price ಕಟ್ಟಟ  ಭೂಸ್ವಾ ಧಿೀನ ಮಾಡಿಕಳುಳ ವುದು 
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ನಾಯ ಯವೇ ಎನುನ ವುದ್ನುನ  ರೈತರು ಇವತ್ರು ನ ದನ ಹೀರಾಟ ಮಾಡುವ್ ಮೂಲಕ 

ಹೇಳುತ್ರು ದಾು ರೆ. 

ಜೊತೆಗೆ, ಸುಪಿರ ೀೆಂ ಕೀಟ್  ʼಮುೆಂದುವ್ರೆಯಿರಿʼ ಎೆಂದು ಏನು ಆದೇಶ್ ನೀಡಿರುತು ದ್, 

ಅದ್ರ ಮೇರೆಗೆ ಸಕಾಿರ 2018-19ರಲಾ  6(1) ನೀಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಕಡುವುದ್ಕೆೆ  ಪಾರ ರಂರ್ 

ಮಾಡುತ್ತು ರೆ. ಅಲಾ ದೇ, ಬಿ.ಡಿ.ಎ. ಪ್ರ ಕಾರ 19(1) ಕೂಡ ಕಡುವುದ್ಕೆೆ  ಪಾರ ರಂರ್ 

ಮಾಡುತ್ತು ರೆ. ತದ್ನಂತರ, ಆಕೆಷ ೀಪ್ಣೆ ಸಲಾ ಸುವುದ್ಕೆೆ  ರೈತರಿಗೆ ಅವ್ಕಾಶ್ ಕಲಪ ಸುತ್ತು ರೆ. 

ಅದ್ರಂತೆ, ರೈತರು ಏನಾದ್ರೂ ಆಕೆಷ ೀಪ್ಣೆಗಳು ಇದ್ು ರೆ ದ್ಯಮಾಡಿ ಮನವಿ ಸಲಾ ಸಿ ಎೆಂದು 

ಬಿ.ಡಿ.ಎ.ಯವ್ರು ಅಜ್ಜಿಗಳನುನ  ಆಹಾಾ ನ ಮಾಡುತ್ತು ರೆ. ಅದ್ರಂತೆ, 17 ಹಳಿಳ ಗಳಲಾ ರುವ್ವ್ರು 

ಯಾರು ತಮಮ  ನವೇಶ್ನಗಳನುನ , ಮನೆಗಳನುನ , ಜಮಿೀನುಗಳನುನ  ಕಳೆದುಕಳುಳ ತ್ರು ದಾು ರೀ 

ಅವ್ರಲಾ  ಸ್ವವಿರಾರು ಜನ ರೈತರು ಮೇಲಮ ನವಿ ಸಲಾ ಸುತ್ತು ರೆ. ಆದ್ರೆ,  ಇದ್ರಲಾ  ಬಿ.ಡಿ.ಎ. 

ಆಗಲ ಅಥವಾ ಸಕಾಿರ ಆಗಲ, ಆ ರೈತರನುನ  ಕರೆದು ಅವ್ರು ಸಲಾ ಸಿದಂತಹ 

ಆಕೆಷ ೀಪ್ಣೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, personal hearing ಕರೆಯುವುದಲಾ .  

ಆದ್ರೆ, ಸುಪಿರ ೀೆಂ ಕೀಟ್  ಈ ವಿಷಯದ್ಲಾ  ಒೆಂದು ಆದೇಶ್ ನೀಡಿರುತು ದ್. ಅದ್ನುನ , 

ನಾನು ಇಲಾ  ಓದುತೆು ೀನೆ. ಅದೇನೆೆಂದ್ರೆ,್ “ಸಂಬಂಧಿತ ವ್ಯ ಕ್ು ಗಳ ಅಭಿಪಾರ ಯಗಳನುನ  

ನಲಿಕ್ಷ ಸಿ, ತ್ತತ್ತಿ ಅವ್ಶ್ಯ ಕತೆ ನಯಮದ್ಡಿ ಸಕಾಿರ ಬಲಾತೆ್ತ ರವಾಗಿ ಭೂಮಿಯನುನ  

ವ್ಶ್ಪ್ಡಿಸಿಕಳುಳ ವಂತ್ರಲಾ ”್ ಎೆಂದು ಸುಪಿರ ೀೆಂ ಕೀಟ್  ಮಹತಾ ದ್ ತ್ರೀಪುಿ ನೀಡಿರುತು ದ್. 

ಸದ್ರಿ ಆದೇಶ್ದ್ಲಾ  ಸ್ವವ್ಿಜನಕ ಉದ್ು ೀಶ್ಕೆೆೆಂದು ಪಾಣಿಪ್ತ್ ಜ್ಜಲ್ಾ ಯ ಕೇರಿನಂಗಲ್ 

ಹಳಿಳ ಯಲಾ  ಖಾಸಗಿ ಜಮಿೀನನುನ  ವ್ಶ್ಪ್ಡಿಸಿಕಳುಳ ವ್ ಹರಿಯಾಣ್ ಸಕಾಿರದ್ ಕರ ಮಕೆೆ  

ತಡೆನೀಡಿದ್ ನಾಯ ಯಮೂತ್ರಿಗಳಾದ್ ಶ್ರ ೀ ಕೆ. ತಕೆರ್್ ಮತ್ತು  ಶ್ರ ೀ ಡಿ.ಕೆ. ಜೈನ್ ಅವ್ರನುನ  

ಒಳಗೆಂಡ ಪಿೀಠ ಮೇಲನ ಆದೇಶ್ ನೀಡಿರುತು ದ್.್ “ಯಾವುದೇ ಉದ್ು ೀಶ್ಕೆೆ  ಭೂಮಿ 

ವ್ಶ್ಪ್ಡಿಸಿಕಳುಳ ವ್ ಮದ್ಲು ಸಂಬಂಧಿತ ವ್ಯ ಕ್ು ಗಳಿಗೆ ಆಕೆಷ ೀಪ್ಣೆಗಳನುನ  ಆಹಾಾ ನಸಿ, ಅವ್ರ 

ಅಭಿಪಾರ ಯಗಳಿಗೆ ಮನನ ಣೆ ನೀಡಬೇಕಾದುದು ಸಕಾಿರದ್ ಹಣೆ”್ ಎೆಂದು ಸುಪಿರ ೀೆಂ 

ಕೀಟ್ ನ ನಾಯ ಯಮೂತ್ರಿಗಳು ಆದೇಶ್ ಮಾಡಿರುತ್ತು ರೆ. ಅದ್ರೆ, ಇಲಾ  ಯಾವ್ ಒಬಾ  

ರೈತರನುನ  ಕರೆದು ತಮಮ  ಆಕೆಷ ೀಪ್ಣೆಗಳಿಗೆ,್“ನನನ  ಕಷಟ  ಏನು, ಸುಖ್ ಏನು”್ಎೆಂದು ಬಿ.ಡಿ.ಎ. 

ಆಗಲ ಅಥವಾ ಸಕಾಿರ ಆಗಲ ಕೇಳಲೇ ಇಲಾ .  

ಮುೆಂದುವ್ರೆದಂತೆ, ಸಕಾಿರ ಏನು ಮಾಡುತು ದ್ಯೆೆಂದ್ರೆ, 2015ರಲಾ  3500 ಎಕರೆ 

ಜಮಿೀನನುನ  ಡಾ: ಶ್ವ್ರಾಮ ಕಾರಂತರ ಬಡಾವ್ಣೆಗ್ರಗಿ ಬೇಕಾಗಿದ್ ಎೆಂದು, ಅಷ್ಟಟ  ಜ್ಞಗ 
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ಅಲಾ  ಲರ್ಯ ತೆ ಇದ್ಯೇ ಅಥವಾ ಇಲಾ ವೇ ಎೆಂಬ ಬಗೆೆ  ಸವೇಿ ಮಾಡಿ ವ್ರದ ನೀಡಲು ಖಾಸಗಿ 

ಕಂಪ್ನಗೆ ಆದೇಶ್ವ್ನುನ  ಕಡುತು ದ್. ಅದ್ರಂತೆ, ಹೆಚ್.ಡಿ.ಎಫ್.ಸಿ. ರಿಯಾಲಟಿ ಎೆಂಬ ಖಾಸಗಿ 

ಸಂಸಿೆ ಗೆ ಬಡಾವ್ಣೆ ಬಳಕೆ ಹಾಗೂ ನೈಜ ಭೂಮಿಯನುನ  ಗುರುತ್ರಸುವುದ್ಕೆಾ ಗಿ ಸಕಾಿರ 

ಆದೇಶ್ ನೀಡುತು ದ್. ಅದ್ರ ಪ್ರ ಕಾರ ಸದ್ರಿ ಸಂಸಿೆಯು ಸವಿ ಮಾಡಿ ವ್ರದಯನುನ  

ನೀಡಿರುತು ದ್. ಆದ್ರೆ, ಸದ್ರಿ ಜಮಿೀನನಲಾ  ಬಡಾವ್ಣೆ ಮಾಡುವುದ್ಕೆಾ ಗಿ ಲರ್ಯ ವಿರುವ್ ಜ್ಞಗ 

ಕೇವ್ಲ 878 ಎಕರೆ 03 ಗುೆಂಟ್ನ ಮಾತರ . ಆದ್ರೆ, ಸಕಾಿರ 3500 ಎಕರೆ ಜಮಿೀನನುನ  

ಭೂಸ್ವಾ ಧಿೀನ ಮಾಡಿಕಳುಳ ವುದ್ಕೆೆ  ಹರಟಿತ್ತು ,್ ʼಆ ಜ್ಞಗದ್ಲಾ  ಬಡಾವ್ಣೆ ಮಾಡುವುದ್ಕೆೆ  

ಕೇವ್ಲ 878 ಎಕರೆ ಜಮಿೀನು ಮಾತರ  ಉಳಿದದ್ʼ ಎೆಂದು ಸಕಾಿರವೇ ನೇಮಕ ಮಾಡಿದಂತಹ 

ಖಾಸಗಿ ಸಂಸಿೆಯು ಸವೇಿ ಮಾಡಿ ವ್ರದ ನೀಡಿರುತು ದ್.  

ನಾನು ತಮಮ ಲಾ  ಮನವಿ ಮಾಡಿಕಳುಳ ವುದೇನೆೆಂದ್ರೆ, ಆ ಜ್ಞಗದ್ಲಾ  ನಾನು 

ಸಂಪೂಣ್ಿವಾಗಿ ಓಡಾಡಿ ನೀಡಿಕೆಂಡು ಬಂದರುತೆು ೀನೆ. ನಾನು ಆ ಭಾಗದ್ ಸಿ ಳಿೀಯ 

ಸಂಸಿೆ ಗಳ ಕೆಷ ೀತರ ದೆಂದ್ ಆಯೆೆಯಾಗಿ ಬಂದರುವಂತಹ ಒಬಾ  ಶಾಸಕನಾಗಿ, ಆ ಜ್ಞಗ ಇನೂನ  

ಗ್ರರ ಮ ಪಂಚಾಯಿತ್ರ ವಾಯ ಪಿು ಯಲಾ ದ್, ಆ ವಾಯ ಪಿು ಯಲಾ  ನನನ  ಅನುದಾನವ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ, 

ಸಕಾಿರದ್ ಅನುದಾನದ್ಲಾ  ಈಗ್ರಗಲೇ ರಸೆು  ಮಾಡಿದ್ು ೀವ, ಚರಂಡಿ ವ್ಯ ವ್ಸಿೆ  ಹಾಗೂ 

ಕುಡಿಯುವ್ ನೀರಿನ ವ್ಯ ವ್ಸಿೆ  ಮಾಡಿಕೆಂಡಿರುತೆು ೀವ. ಅದ್ಕೆಾ ಗಿ, ಕೀಟಯ ೆಂತರ ರೂಪಾಯಿ 

ಹಣ್ ಖ್ಚುಿ ಮಾಡಲಾಗಿರುತು ದ್. ಮನೆನ  ಈ ಸದ್ನದ್ಲಾ  ಬಿ.ಬಿ.ಎೆಂ.ಪಿ.ಗೆ ಸಂಬಂಧಪ್ಟಟ  

ಒೆಂದು ವಿಧೇಯಕ ಬಂದರುತು ದ್. ಅದೇನೆೆಂದ್ರೆ, 198 ವಾಡುಿಗಳು ಇರುವುದ್ನುನ  243 

ವಾಡ್ ಗಳಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಗೂ ಈಗಿರತಕೆೆಂತಹ 880 ಚದ್ರ ಕ್ಲೀ ಮಿೀಟರ್್ಗಳನುನ  

ಹೆಚಿು ಗೆ ಮಾಡಬೇಕೆೆಂದು ತ್ರದುು ಪ್ಡಿಗೆ ತರಲಾಗಿದ್. ಜೊತೆಗೆ, ಈ ವಿಷಯದ್ ಬಗೆೆ  ಸಮಿತ್ರ 

ಕೂಡ ರಚನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದುು , ಆ ಸಮಿತ್ರಯಲಾ  ನಾನು ಕೂಡ ಒಬಾ  ಸದ್ಸಯ ನಾಗಿದ್ು ೀನೆ. ಆ 

ಸಂದ್ರ್ಿದ್ಲಾ  ನಾನು ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳನುನ  ಹೇಳಿರುತೆು ೀನೆ. ಮಾನಯ  ಕಾನೂನು ಸಚಿವ್ರು 

ಸಹ ಈ ಸದ್ನದ್ಲಾ  ಹಾಜರಿದಾು ರೆ. ಕಳೆದ್ ಬ್ಬರಿ 110 ಹಳಿಳ ಗಳನುನ  ಹಸದಾಗಿ ಬಿ.ಬಿ.ಎೆಂ.ಪಿ. 

ವಾಯ ಪಿು ಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೆಂಡಿರುವುದು ಜ್ಞಸಿು ಯಾಗಿದ್. ಇವತ್ರು ನವ್ರೆಗೂ ಆ 110 ಹಳಿಳ ಗಳಿಗೆ 

ಕುಡಿಯುವ್ ನೀರು ಮತ್ತು  ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯ ವ್ಸಿೆ  ಕಡುವುದ್ಕೆೆ  ಸ್ವಧಯ ವಾಗಿರುವುದಲಾ .  

ಆದ್ರೆ, ಈಗ್ರಗಲೇ ಬಿ.ಬಿ.ಎೆಂ.ಪಿ. ವಾಯ ಪಿು ಗೆ 243 ವಾಡ್  ಮಾಡುತ್ರು ರಬೇಕಾದ್ರೆ, ಇನೂನ  

9 ಗ್ರರ ಮ ಪಂಚಾಯಿತ್ರಗಳನುನ  ಬಿ.ಬಿ.ಎೆಂ.ಪಿ. ವಾಯ ಪಿು ಗೆ ಸೇರಿಸಬೇಕೆೆಂದು ಯಲಹಂಕ ಕೆಷ ೀತರ ದ್ 

ಶಾಸಕರು ಮನವಿಯನುನ  ಮಾಡಿಕೆಂಡಿರುತ್ತು ರೆ. ಗ್ರರ ಮ ಪಂಚಾಯಿತ್ರಯನುನ  ಬಿ.ಬಿ.ಎೆಂ.ಪಿ. 

ಗೆ ಸೇರಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಗ್ರರ ಮ ಪಂಚಾಯಿತ್ರ ಈಗ್ರಗಲೇ ಎಷ್ಟಟ  ಅಭಿವೃದಿ  ಆಗಿರಬೇಕೆೆಂಬ 
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ಬಗೆೆ  ತ್ತವೇ ಹೇಳಬೇಕು. ಆದುದ್ರಿೆಂದ್, ಇೆಂತಹ ಒೆಂದು ಸಂದ್ರ್ಿದ್ಲಾ  ತ್ತವು ಅಲಾ  ಬಂದು 

ಸಿ ಳ ವಿೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದೇ ಗ್ರರ ಮದ್ಲಾ  ಅೆಂದ್ರೆ, ರಾಮಗೆಂಡನಹಳಿಳ  ಗ್ರರ ಮ ಮತ್ತು  

ಇನೂನ  26 ಗ್ರರ ಮಗಳು ಅಲಾ  ಇರುತು ವ. ಆ ಗ್ರರ ಮಗಳಲಾ  ತ್ತತ, ಮುತ್ತು ತ ಮನೆಯನುನ  ಕಟಿಟ  

ವಾಸ ಮಾಡಿರತಕೆೆಂತಹ ಇತ್ರಹಾಸ ಇರುವಂತಹ ಮನೆಗಳು ಇರುತು ವ.್ “ನಾನು ಆ 

ಮನೆಯಲಾ  ಹುಟಿಟ  ಬ್ಳೆದದ್ು ೀನೆ. ಎಷ್ಟ ೀ ಜನ ಹೆಣುಣ ಮಕೆಳಿಗೆ ಮದುವಯಾಗಿ ಬೇರೆ 

ಊರಿಗೆ ಹೀಗಿರುತ್ತು ರೆ”್ಎೆಂಬ ಭಾವ್ನೆ ಇರುತು ದ್. ಅಷ್ಮಟ ೀ ಅಲಾ ದೇ, ಪಾರಂಪ್ರಿಕವಾಗಿ ಮನೆ 

ಕಟಿಟ ಕೆಂಡು ಬ್ಳೆದರತಕೆೆಂತಹ ಊರು ಅದು. ಅೆಂತಹ ಮನೆಗಳನುನ  

ವ್ಶ್ಪ್ಡಿಸಿಕಳುಳ ವುದ್ಕೆೆ  ಇವತ್ರು ನ ದನ ಹರಟಿದಾು ರೆ. ಆ ಮನೆಗಳು ಸುಮಾರು ನೂರಾರು 

ವ್ಷಿಗಳಿೆಂದ್ ಹಿರಿಯರು ಬದುಕ್ರುವಂತಹ ಮನೆಗಳು. ಅೆಂತಹ ಮನೆಗಳನುನ  acquisition 

ಮಾಡಿಕೆಂಡು ಹಡೆದುಹಾಕ್ ಯಾರೀ ಅಜ್ಜಿ ಹಾಕತಕೆೆಂತಹವ್ರಿಗೆ ಸಕಾಿರ ಮನೆ 

ಕಡುವುದ್ಕೆೆ  ಹೀಗುವುದು ನಾಯ ಯವೇ? ಆ ಮನೆಗಳಲಾ  ಯಾರು ಮದ್ಲನೆಂದ್ಲೂ 

ವಾಸ ಮಾಡಿಕೆಂಡು ಬರುತ್ರು ದಾು ರೆ ಅವ್ರನುನ  ಅಲಾ ರಲು ಬಿಟ್ಟಟ ಬಿಡಬೇಕು. ಇದ್ರಲಾ  

ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರ ತ್ರಷ್ಮಾ  ಇರುವುದಲಾ . ಸ್ವವಿರಾರು ಜನ ಇವತ್ರು ನ ದನ ಆ ಜ್ಞಗದ್ಲಾ  

ತ್ತತ, ಮುತ್ತು ತ, ತಂದ್-ತ್ತಯಿ ಕಟಿಟ ರುವಂತಹ ಮನೆಯಲಾ  ವಾಸ ಮಾಡುತ್ರು ದಾು ರೆ ಆ 

ಮನೆಗಳನುನ  ಧಾ ೆಂಸ ಮಾಡಿ, ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ನಾವು ನವೇಶ್ನ ಕಡಬೇಕೇ? ಆದುದ್ರಿೆಂದ್…್

ಅವ್ರು ವಿರೀಧ ಪ್ಕ್ಷದ್ಲಾ ದಾು ಗ ರೈತರ ಪ್ರವಾಗಿ ಹೀರಾಟ ಮಾಡಿ,್ “ನಾನು ನಮಮ  

ಪ್ರವಾಗಿ ಇದ್ು ೀನೆ”್ ಎೆಂದು ಸಕಾಿರಕೆೆ  ಒತ್ತು ಯ ಪೂವ್ಿಕವಾಗಿ ಹೇಳಿ, ಹಲವಾರು 

ಮುಷೆ ರಗಳನುನ  ಮಾಡಿಸಿ, ಈ ಬಡಾವ್ಣೆ ಆಗಬ್ಬರದು, ನನನ  ಕೆಷ ೀತರ ದ್ ವಾಯ ಪಿು ಗೆ 14 ಹಳಿಳ ಗಳು 

ಬರುತ್ರು ವ… 

ಶ್ರ ೋ ಬಸವರಾಜ್ ಬಮಾಮ ಯ(ಮಖಯ ಮಂತಿರ ಗಳು):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, 

ಮಾನಯ  ಸದ್ಸಯ ರು ಬಡಾವ್ಣೆಯ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಸಂಪೂಣ್ಿವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಲ. ಆದ್ರೆ, ಆ 

ಮನೆಯ ಸದ್ಸಯ ರ ವಿಚಾರವ್ನುನ  ಇಲಾ  ಮಾತನಾಡುವುದು ಬೇಡ. ಏಕೆೆಂದ್ರೆ, ಅದ್ರಲಾ  

defend ಮಾಡುವುದ್ಕೆೆ  ಆಗುವುದಲಾ .  

ಶ್ರ ೋ ಎಿಂ. ರ್ನರಾಯಣ್ಸ್ತವ ರ್ಮ(ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಮಖಯ  ಸಚೇತ್ಕರು):- ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ನಾನು ಈ ಮಾತನುನ  ಏತಕೆೆ  ಹೇಳಿದ್ು ೀನೆೆಂದ್ರೆ, ಆ ದನ ಒೆಂದು ನೀತ್ರ 

ಮತ್ತು  ಇವತ್ರು ನ ದನ ಅವ್ರೇ ಬಿ.ಡಿ.ಎ. ಅಧಯ ಕ್ಷರಾದ್ ನಂತರ ಈ ರಿೀತ್ರ ಎೆಂದು 

ಹೇಳುವುದ್ಕೀಸೆ ರ ನಾನು ಅವ್ರ ಹೆಸರನುನ  ಹೇಳಿರುತೆು ೀನಷ್ಮಟ ೀ. ಮಾನಯ  

ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಯವ್ರೇ, ನಾನು ಅವ್ರ ಹೆಸರನುನ  ತೆಗೆದುಕಳುಳ ವುದ್ಕೆೆ  ಹೀಗುವುದಲಾ .  
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ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಆಯಿತ್ತ. ಆ ಹೆಸರನುನ  ಬಿಟ್ಟಟ ಬಿಡಿ.  

ಶ್ರ ೋ ಎಿಂ. ರ್ನರಾಯಣ್ಸ್ತವ ರ್ಮ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ಯಾರು 

ಜನಪ್ರ ತ್ರನಧಿಗಳು ಇದಾು ರೆ, ಅವ್ರ ಕೆಷ ೀತರ ದ್ಲಾ  ಆಗುತ್ರು ರುವಂತಹ ಅನಾಯ ಯದ್ ಪ್ರವಾಗಿ 

ಧಾ ನ ಎತು ಬೇಕಾಗಿತು ೀ, ಅವ್ರು ಇವತ್ರು ನ ದನ ಉಲಾಟ  ಹಡೆಯುತ್ರು ದಾು ರೆ. ಜನರ 

ಪ್ರವಾಗಿ ಇರುವುದಲಾ . ಆ ಜನರು ಸುಮಾರು ನೂರಾರು ದನಗಳಿೆಂದ್… 

ಶ್ರ ೋ ಕೊೋಟ ಶ್ರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, 

ಆ ಮನೆಯ ಶಾಸಕರು ಬಿ.ಡಿ.ಎ. ಅಧಯ ಕ್ಷರಾಗಿದಾು ರೆ ಎನುನ ವುದ್ನುನ  ಈ ಸದ್ನದ್ಲಾ  

ಬಳಸಬ್ಬರದ್ೆಂದು  ಮಾನಯ  ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳು ಮಾನಯ  ಸದ್ಸಯ ರ ಗಮನಕೆೆ  ತಂದದಾು ರೆ.  

ಶ್ರ ೋ ಎಿಂ. ರ್ನರಾಯಣ್ಸ್ತವ ರ್ಮ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ನಾನು ಅವ್ರ ಹೆಸರನುನ  

ಹೇಳುವುದಲಾ . ನಾನು ಮತೆು  ಆ ಮಾತ್ತ ಆಡುವುದಲಾ . 

ಶ್ರ ೋ ಕೊೋಟ ಶ್ರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ಮತೆು  ಪುನಃ ಅವ್ರ 

ಹೆಸರು ತೆಗೆಯುವುದಲಾ . ಪ್ರ ಜ್ಞಪ್ರ ಭುತಾ ದ್ಲಾ  ಅವ್ರು ಒಬಾ  ಶಾಸಕರಾಗಿ ಆಯೆೆಯಾಗಿದಾು ರೆ.  

ಶ್ರ ೋ ಎಿಂ. ರ್ನರಾಯಣ್ಸ್ತವ ರ್ಮ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ನಾವಾಗಲ, ನೀವಾಗಲ, 

ಜನಪ್ರ ತ್ರನಧಿಯಾದಂತಹವ್ರು ಜನರ ಪ್ರವಾಗಿ ಇರಬೇಕೆೆಂದು ಹೇಳಿದ್ು ೀನೆ.  

ಶ್ರ ೋ ಕೊೋಟ ಶ್ರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ಅವ್ರು ಜನರ 

ಪ್ರವಾಗಿದಾು ರೆ, ಜನರ ವಿರೀಧವಾಗಿದಾು ರೆ ಎೆಂದು ಹೇಳುವುದು ಯಾವ್ ನಾಯ ಯ? ಮಾನಯ  

ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳೇ ಈ ಬಗೆೆ  ಈಗ್ರಗಲೇ ಒೆಂದು ಬ್ಬರಿ ಹೇಳಿದಾು ರೆ.  

ಶ್ರ ೋ ಎಸ .ಆರ . ಪ್ರಟೋಲ (ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರು):- ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ಈ ಬಗೆೆ  ನಾನು ಮಾತನಾಡುವುದಲಾ ವೆಂದು ಮಾನಯ  ಎೆಂ. 

ನಾರಾಯಣ್ಸ್ವಾ ಮಿಯವ್ರು ಈಗ್ರಗಲೇ ಹೇಳಿರುತ್ತು ರೆ.  

                                                   (ಗೊಿಂದಲ) 

ಶ್ರ ೋ ಎಿಂ. ರ್ನರಾಯಣ್ಸ್ತವ ರ್ಮ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ನಾನು ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳ 

ಮಾತ್ರಗೆ ಗೌರವ್ ಕಟಿಟ ದ್ು ೀನೆ. ಹಾಗ್ರಗಿ, ನಾನು ಆ ಮನೆಯ ಶಾಸಕರ ಹೆಸರು ಹೇಳುವುದಲಾ .  

                                                   (ಗೊಿಂದಲ) 
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ಶ್ರ ೋ ಕೊೋಟ ಶ್ರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ನಾನು ಹೇಳಿದುು , 

ಅದ್ಲಾ . ಮಾತನಾಡುವುದಲಾ ವೆಂದು ಹೇಳಿದ್ ಮೇಲ್ ಮತೆು  ಮಾತನಾಡಿದಾು ರೆೆಂದು 

ಹೇಳಿರುತೆು ೀನೆ. ಅದ್ನುನ  ತ್ತವು ಗಮನಸಬೇಕು.  

                                               (ಗೊಿಂದಲ) 

ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ನಾರಾಯಣ್ಸ್ವಾ ಮಿಯವ್ರೇ, ಈ ಸದ್ನದ್ಲಾ  

ಇಲಾ ದೇ ಇರುವ್ವ್ರ ಹೆಸರನುನ  ಇಲಾ  ಪ್ರ ಸ್ವು ಪ್ ಮಾಡುವುದು ಬೇಡ. ಮಾನಯ  ಸಭಾನಾಯಕರೇ 

ತ್ತವು ದ್ಯಮಾಡಿ ಕುಳಿತ್ತಕಳಿಳ . 

                                            (ಗೊಿಂದಲ) 

ಶ್ರ ೋ ಎಿಂ. ರ್ನರಾಯಣ್ಸ್ತವ ರ್ಮ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ನಾನು ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳ 

ಮಾತ್ರಗೆ ಗೌರವ್ ಕಟ್ಟಟ , ಪುನಃ ಆ ಹೆಸರನುನ  ಪ್ರ ಸ್ವು ಪ್ ಮಾಡುವುದ್ಕೆೆ  ಹೀಗಲಲಾ .  

ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಆಯಿತ್ತ, ತ್ತವು ಮುೆಂದುವ್ರೆಸಿ.  

ಶ್ರ ೋ ಎಿಂ. ರ್ನರಾಯಣ್ಸ್ತವ ರ್ಮ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ತ್ತವು ಜನಪ್ರ ತ್ರನಧಿಗಳು, 

ನಾನು ಜನಪ್ರ ತ್ರನಧಿ. ನಮಮ ನುನ  ನಂಬಿಕೆಂಡಿರುವಂತಹ ಜನ ಇದಾು ರೆ. ಅವ್ರ ಪ್ರವಾಗಿ 

ಧಾ ನ ಎತು ಬೇಕೆೆಂದು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ು ೀನಷ್ಮಟ ೀ. ಬೇರೆ ಯಾವುದ್ನುನ  ನಾನು ಹೇಳಲಲಾ .  

(ಮುೆಂದು…) 

(943) 23-09-2021 YL-VK 1.10                (ಉಪ್ ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರ ಉಪ್ಸಿಿ ತ್ರ) 

 

ಶ್ರ ೋ ಎಿಂ.ರ್ನರಾಯಣ್ಸ್ತವ ರ್ಮ(ಮಿಂದು):-  

ಮಾನಯ  ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳು ಸಹ ರೈತ ಕುಟ್ಟೆಂಬದೆಂದ್ ಬಂದ್ವ್ರಾಗಿದುು , ಜನಪ್ರವಾಗಿ 

ಕಾಳಜ್ಜಯನುನ  ಇಟ್ಟಟ ಕೆಂಡಿರುವ್ವ್ರಾಗಿದಾು ರೆ ಹಾಗೂ ನಾನು ಸಹ ಅವ್ರ ಬಗೆೆ  

ಅಪಾರವಾಗಿ ತ್ರಳಿದುಕೆಂಡಿದ್ು ೀನೆ, ಅವ್ರೆಂದಗೆ ಆತ್ರಮ ೀಯವಾಗಿ 

ಒಳನಾಟವ್ನನ ಟ್ಟಟ ಕೆಂಡಿದ್ು ೀನೆ, ಅವ್ರ ಬಗೆೆ  ಬಹಳ ಅಭಿಮಾನ ಇದ್.  ಅವ್ರು ಈ ರಾಜಯ ದ್ 

ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳಾಗಿ ಜನರ ನಾಡಿಮಿಡಿತವ್ನುನ  ಅಥಿಮಾಡಿಕೆಂಡು, ಜನರ ಕಷಟ ದ್ಲಾ  

ಭಾಗಿಯಾಗುತ್ತು ರೆ ಎೆಂಬ ಭಾವ್ನೆಯಿೆಂದ್ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕಳುಳ ತ್ರು ದ್ು ೀನೆ.  ಈ ವಿಷಯಕೆೆ  

ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಬೇರೆ ಸಚಿವ್ರು ಉತು ರ ನೀಡುತ್ತು ರೆ ಎೆಂದು ಹೇಳಿದ್ರೂ ಸಹ ನಾನು 
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ಮಾನಯ  ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳೆ ಬರಬೇಕೆೆಂದು ಏತಕೆಾ ಗಿ ಒತ್ತು ಯ ಮಾಡಿದ್ು ೀನು ಅೆಂದ್ರೆ, 

ಅವ್ರು ಮಾನವಿೀಯತೆಯ ದೃಷ್ಟಾ ಯಿೆಂದ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತು ರೆ ಎೆಂಬ ಒೆಂದೇ 

ಕಾರಣ್ದೆಂದಾಗಿ ಇಷ್ಟಟ  ಹತ್ತು  ನಾನು ಕಾಯಿು ರುವುದು.   

ಸುಮಾರು 106 ದನಗಳಿೆಂದ್ ಸ್ವವಿರಾರು ಜನ ರಾಮಗೆಂಡನಹಳಿಳ  ಗ್ರರ ಮದ್ಲಾ  

ಟ್ನೆಂಟ್ ಹಾಕ್ಕೆಂಡು, ಶಾಲ್ಗೆ ಹೀಗುವಂಥ ವಿದಾಯ ರ್ಥಿಗಳು, ಹೆಣುಣ  ಮಕೆಳು, ರೈತರು 

ಎಲಾ ರೂ ಪ್ರ ತ್ರರ್ಟನೆ ಮಾಡುತ್ರು ದಾು ರೆ.   ನಾನು ಸಹ ಎರಡು ದವ್ಸ ಅಲಾ  ಭಾಗವ್ಹಿಸಿದ್ು ೀನು.  

ಅಲಾ  ಹಾಲನ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳಿವ, ರೈತರು ಹಾಲನುನ  ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವಂಥ ಹಾಲನ 

ಡೈರಿಗಳೆನವ, ಅವುಗಳು ಇವ್ತ್ರು ಗೂ ಸಹ ಅಸಿು ತಾ ದ್ಲಾ ದುು , ಕೀಟಯ ೆಂತರ ರೂಪಾಯಿ 

ವ್ಯ ವ್ಹಾರ ಮಾಡಲಾಗುತ್ರು ದ್.  ಅದ್ರಿೆಂದ್ಲೇ ಜ್ಜೀವ್ನ ಸ್ವಗಿಸುತ್ರು ರುವಂಥ ಜನರು ಸಹ 

ಅಲಾ ದುು , ಇವ್ತ್ರು ನ ದವ್ಸ ಅವಲಾ ವ್ಯ ನೆಲಸಮಗೆಂಡಿದ್ು .  ಈ ರಿೀತ್ರ ಮಾಡಿರುವುದ್ರಿೆಂದ್ 

ಅಲಾ ರುವಂಥ ದ್ನ-ಕರುಗಳು ಎಲಾ ಗೆ ಹೀಗಬೇಕು? ಆ ಜ್ಞಗವ್ನುನ  ಸ್ವಾ ಧಿೀನಪ್ಡಿಸಿಕೆಂಡು, 

20X30, 40X60 ಅಳತೆಯ ನವೇಶ್ನವ್ನುನ  ನೀಡಿದ್ರೆ, ಅವ್ರು ದ್ನ-ಕರುಗಳನುನ  ಎಲಾ  

ಕಟಿಟ ಕಳಳ ಬೇಕು, ಅವು ಎಲಾ ಗೆ ಹೀಗಬೇಕು ಎನುನ ವುದು ಪ್ರ ಶ್ನನ ಯಾಗಿ ಉಳಿದದ್.   ಮಾನಯ  

ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳು ಕೆಳ ಮನೆಗೆ ಹೀಗಬೇಕಾಗಿರುವುದ್ರಿೆಂದ್ ನಾನು ಹೆಚಿು ಗೆ ಮಾತನಾಡಲು 

ಹೀಗುವುದಲಾ .  ಏಕೆೆಂದ್ರೆ, ಬಹಳ ಸುದೀಘಿವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಬೇಕೆೆಂದು ಇದ್ು .  ಆದ್ರೆ, 

ಅವ್ರ ಕಷಟ ವ್ನುನ  ಅಥಿ ಮಾಡಿಕೆಂಡು ಹೆಚಿು ಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದ್ಕೆೆ  ಹೀಗುವುದಲಾ .  

ಶ್ರ ೋ ಜೆ.ಸಿ.ಮಾಧುಸ್ತವ ರ್ಮ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, 

ಮಾತನಾಡಬೇಕಾಗಿರುವುದ್ನೆನ ೀಲಾ ವ್ನೂನ  ಹೇಳಿ, ಹೆಚಿು ಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದ್ಕೆೆ  

ಹೀಗುವುದಲಾ ವೆಂದ್ರೆ, ಅದು ಯಾವ್ style ಎೆಂಬ್ದದು ಅಥಿವಾಗಲಲಾ .  

ಶ್ರ ೋ ಎಿಂ.ರ್ನರಾಯಣ್ಸ್ತವ ರ್ಮ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ಒೆಂದು ಗಂಟ್ನ ಆ 

ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಬೇಕೆೆಂದು ಇದ್ು .   

ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರು:-  ಮಾನಯ  ನಾರಾಯಣ್ಸ್ವಾ ಮಿಯವ್ರೆ, ಆಯಿತ್ತ. 

ಈಗ್ರಗಲೇ ತ್ತವು ಮಾತನಾಡಲು ಪಾರ ರಂಭಿಸಿ 20 ನಮಿಷವಾಗಿದ್, ಬೇಗ ತಮಮ  ಮಾತನುನ  

ಮುಗಿಸಿ.  

ಶ್ರ ೋ ಎಿಂ.ರ್ನರಾಯಣ್ಸ್ತವ ರ್ಮ (ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಮಖಯ  ಸಚೇತ್ಕರು):- ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ನಾನು ಕಣಾಣ ರೆ ಕಂಡ ವಿಚಾರವ್ನುನ  ಮಾನಯ  ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳ ಮುೆಂದ್ 
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ಪ್ರ ಸ್ವು ಪ್ ಮಾಡಬೇಕೆೆಂದು ಮಾತನಾಡಿದ್ು ೀನೆ.  ಮಾನಯ  ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳಲಾ  ಮನವಿ 

ಮಾಡಿಕಳುಳ ವುದೇನೆೆಂದ್ರೆ, ಸುಮಾರು ವ್ಷಿಗಳಿೆಂದ್ ನಮಾಿಣ್ಗೆಂಡಿರುವಂಥ 

ಮನೆಗಳನುನ  ನೆಲಸಮಗಳಿಸುವುದು ಬೇಡ.  ಒೆಂದು ವೇಳೆ ನೆಲಸಮಗಳಿಸಬೇಕೆೆಂದ್ರೆ, 

2013ನೇ ಕಾಯೆು  ಪ್ರ ಕಾರ ನಾಯ ಯಯುತವಾಗಿ ರೈತರಿಗೆ ನೀಡಬೇಕಾದಂಥ ಪ್ರಿಹಾರವನದ್, 

ಅದ್ನುನ  ನೀಡಲು ಒಪಿಪ ಕೆಂಡರೆ, ನಾಳೆ ನಾನೇ ಖುದಿಾ ಗಿ ಅಲಾ ಗೆ ಹೀಗಿ ನೆಂತ್ತಕೆಂಡು, 

ಸುಮಾರು 3500 ಹೆಕೆಟ ೀರ್್ ಭೂಮಿಯನುನ  ಬಿಡಿಸಿಕಡುವುದ್ಕೆೆ  ತಯಾರಿದ್ು ೀನೆ.  

ಇಲಾ ವೆಂದ್ರೆ, ಅರವ್ತ್ತು  ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ, ಹನನ ೆಂದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನೀಡಿದ್ರೆ ಯಾರು 

ಆ ಜ್ಞಗವ್ನುನ  ಬಿಟ್ಟಟ  ಕಡಲು ಒಪಿಪ ಕಳುಳ ತ್ತು ರೆ? ಆ ಗ್ರರ ಮಗಳು ಕಾಪೊಿರೇಷನ್ ಮತ್ತು  

ಬಿ.ಬಿ.ಎೆಂ.ಪಿ. ವಾಯ ಪಿು ಗೆ ಒಳಪ್ಟಿಟ ರುವುದಾಗಿದ್.  ದ್ಯವಿಟ್ಟಟ  ಮಾನಯ  ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳು 

ಒೆಂದು ದನ ಸಮಯ ಮಾಡಿಕೆಂಡು ಬಂದ್ರೆ, ಅವ್ರನುನ  ನಾನು ಅಲಾ ಗೆ ಕರೆದುಕೆಂಡು 

ಹೀಗುತೆು ೀನೆ.  ಆ ಗ್ರರ ಮಗಳಿಗೆ ಮಾನಯ  ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳೆ ಖುದಿಾ ಗಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ವಿೀಕ್ಷಣೆ 

ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಆ ಗ್ರರ ಮಸಿ ರ ಪ್ರಿಸಿಿ ತ್ರ ಗತ್ತು ಗುತು ದ್. ಹಾಗ್ರಗಿ ಕಣಾಣ ರೆ ನೀಡಿ, ಏನು 

ತ್ರೀಮಾಿನ ತೆಗೆದುಕಳುಳ ತ್ತು ರೆ ಆ ತ್ರೀಮಾಿನವ್ನುನ  ಮಾನಯ  ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳು 

ತೆಗೆದುಕಳಳ ಲು ಬಿಡುತೆು ೀನೆ.  ಧನಯ ವಾದ್ಗಳು.   

ಶ್ರ ೋ ಬಸವರಾಜ್ ಬಮಾಮ ಯ (ಮಖಯ ಮಂತಿರ ಗಳು):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, 

ಮಾನಯ  ನಾರಾಯಣ್ಸ್ವಾ ಮಿಯವ್ರು 330ಎ ರಡಿಯಲಾ  ತಂದರುವ್ ವಿಚಾರವ್ನುನ  

ಸ್ವಾ ಗತ್ರಸುತೆು ೀನೆ.  ಅವ್ರು ಪ್ರ ಸ್ವು ಪ್ ಮಾಡಿದ್ ವಿಚಾರವನದ್, ಅದು ಬಹಳ ವ್ಷಿಗಳಿೆಂದ್ 

ನಡೆಯುತ್ರು ರುವುದಾಗಿದ್.  ಇದ್ಕೆೆ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಉಚಿ  ನಾಯ ಯಾಲಯ, ಸವೀಿಚಿ  

ನಾಯ ಯಾಲಯ ಹಾಗೂ ವಿಭಾಗಿೀಯ ಪಿೀಠದೆಂದ್ ಹರಡಿಸಿರುವಂಥ ಆದೇಶ್ಗಳಿದುು , 

ಅದ್ಕೆೆ  ಬಹಳ ದ್ಡಡ  ಇತ್ರಹಾಸವೇ ಇದ್ ಮತ್ತು  ಕಾನೂನನ ನಬಿೆಂಧವು ಇದ್.  ಈ 

ವಿಷಯಕೆೆ  ಬರುವ್ ಮದ್ಲು ಎರಡೂ ಮನೆಯ ಸದ್ಸಯ ರು 

ಗಮನಸಬೇಕಾಗಿರುವುದೇನೆೆಂದ್ರೆ, ನಗರಿಕರಣ್ವಾಗುವಾಗ ಗ್ರರ ಮಗಳ ಜಮಿೀನನುನ  

ಸ್ವಾ ಧಿೀನಪ್ಡಿಸಿಕಳುಳ ವಂಥ ಪ್ರ ಕ್ರ ಯೆ ನಡೆಯುತು ದ್.   ಏಕೆೆಂದ್ರೆ, ಜನಸಂಖೆಯ  

ಜ್ಞಸಿು ಯಾಗುತ್ರು ರುವುದ್ರಿೆಂದ್ ನಗರಿಕರಣ್ವಾಗುತು ದ್.  ಗ್ರರ ಮಗಳಿೆಂದ್ಲೂ ಸ್ವಕಷ್ಟಟ  ಜನರು 

ವ್ಲಸೆ ಬರುತ್ತು ರೆ.  ಆದ್ರೆ, ಅದ್ಕೆೆಂದು ನೀತ್ರ ಇಲಾ ದಂತ್ತಗಿದ್.  ಬ್ೆಂಗಳೂರಿನ ಪಾಾ ಯ ನೆಂಗ್ 

ಒೆಂದು ಕಡೆಯಾದ್ರೆ, ಇಡಿೀ ರಾಜಯ ದ್ಲಾ  ನಗರಿಕರಣ್ವಾಗುತ್ರು ರುವಂಥ ಸಂದ್ರ್ಿದ್ಲಾ  

ಅಭಿವೃದಿ ಗ್ರಗಿ ಅಥವಾ ಇನನ ತರೆ ಉದ್ು ೀಶ್ಕೆಾ ಗಿ ಭೂಮಿಯನುನ  ತೆಗೆದುಕೆಂಡಾಗ ಯಾವ್ 

ನೀತ್ರಯನುನ  ನಾವು ಅನುಸರಿಸಬೇಕೆನುನ ವ್ ಸಪ ಷಟ ತೆ ಇರುವುದಲಾ .  ಹಲವಾರು 
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ಕಾನೂನುಗಳು ಮತ್ತು  ಜಡಿ್ಮ್ಮೆಂಟ್ಗಳಿದುು , ಅದ್ರ ಆಧಾರದ್ ಮೇಲ್ ಕೆಲವೆಂದು 

ತ್ರೀಮಾಿನ ತೆಗೆದುಕಳಳ ಲಾಗುವುದು.  ಹಾಗ್ರಗಿ ನಾವಲಾ ರೂ ಅದ್ರ ಬಗೆೆ  ಚಿೆಂತನೆ 

ಮಾಡುವುದು ಅವ್ಶ್ಯ ಕವಾಗಿದ್ ಎನುನ ವುದು ನನನ  ಭಾವ್ನೆ.  ಈ ವಿಚಾರಕೆೆ  

ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ನೇರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವುದಾದ್ರೆ, ಬ್ೆಂಗಳೂರು ಉತು ರ, 

ಸೀಮಶ್ನಟಿಟ ಹಳಿಳ , ಲಕ್ಷ ಮ ೀಪುರ ಮತ್ತು  ಇತರೆ ಹಳಿಳ ಗಳಲಾ  ಒಟ್ಟಟ  3546 ಎಕರೆ 12 ಗುೆಂಟ್ನ 

ಜಮಿೀನನುನ  ಶ್ವ್ರಾಮ ಕಾರಂತ ಬಡಾವ್ಣೆ ಮಾಡಲು ನನಗೆ ತ್ರಳಿದರುವ್ ಹಾಗೆ 2003-04ನೇ 

ಸ್ವಲನಲಾ  ಅೆಂದನ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳಾದ್ ಶ್ರ ೀ ಎಸ.ಎೆಂ.ಕೃಷಣ ರವ್ರು ಕೆೆಂಪೇಗೌಡ ಮತ್ತು  

ಶ್ವ್ರಾಮ ಕಾರಂತ ಬಡಾವ್ಣೆ ಒಳಗೆಂಡಂತೆ 04 ಬಡಾವ್ಣೆ ಮಾಡಬೇಕೆೆಂದು ತ್ರೀಮಾಿನ 

ಮಾಡಿದ್ು ರು.  ಆದ್ರೆ, ನಜಲೆಂಗಪ್ಪ  ಬಡಾವ್ಣೆ ಮತ್ತು  ಇನನ ೆಂದು ಬಡಾವ್ಣೆಯು drop 

ಆಗಿತ್ತು .  ಉತು ರ ಮತ್ತು  ದ್ಕ್ಷ ಣ್ ವ್ಲಯಗಳಲಾ  ಒಟ್ಟಟ  04 ಬಡಾವ್ಣೆಯನುನ  ಮಾಡಬೇಕೆೆಂಬ 

ಮಹಾತಾ ಕಾೆಂಕೆಷ ಯನನ ಟ್ಟಟ ಕೆಂಡಿದ್ು ರು.  ಬ್ೆಂಗಳೂರು ನಗರದ್ಲಾ  ವಾಸಿಸುತ್ರು ರುವ್ 

ನವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟಟ  ವ್ಷಿಗಳಿೆಂದ್ ನವೇಶ್ನ ನೀಡಿಲಾ  ಎೆಂಬ ಕಾರಣ್ದೆಂದಾಗಿ ಈ 

ಯೀಜನೆಯನುನ  ಇಟ್ಟಟ ಕೆಂಡಿದ್ು ರು.  ಕೆೆಂಪೇಗೌಡ ಮತ್ತು  ಶ್ವ್ರಾಮ ಕಾರಂತ ಬಡಾವ್ಣೆ 

ನಮಾಿಣ್ಕೆೆ  ಬಹಳಷ್ಟಟ  ಸಮಸೆಯ ಗಳು ಉದ್ಭ ವಿಸಿದ್ು ಕೆಾ ಗಿಯೇ ನಾಯ ಯಾಲಯದ್ ಮರೆ 

ಹೀಗಿರುವುದು.  ಜೊತೆಗೆ ನಾಯ ಯಾಲಯವು ಹಲವಾರು ತ್ರೀಮಾಿನಗಳನುನ  ನೀಡಿದುು , 

ಕೆಲವು ವಿರೀಧಾಭಾಸ ತ್ರೀಮಾಿನವ್ನುನ  ಸಹ ನೀಡಿದ್.  ಅದ್ರಿೆಂದಾಗಿ ಸವೀಿಚಿ  

ನಾಯ ಯಾಲಯದ್ ಮರೆ ಹೀದ್ ಪ್ರ ಯುಕು  ಅೆಂತ್ರಮ ತ್ರೀಮಾಿನವಾಗಿದ್.  2008ನೇ 

ಸ್ವಲನಲಾ  ಪಾರ ಥಮಿಕ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನುನ  ಹರಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು .  ಆದಾದ್ ನಂತರ ಅದ್ನುನ  

ಪ್ರ ಶ್ನ ಸಿ ಉಚಿ  ನಾಯ ಯಾಲಯದ್ ಮರೆ ಹೀದ್ರು.  2008ನೇ ಸ್ವಲನಲಾ  ಹರಡಿಸಿದಂಥ 

ಪಾರ ಥಮಿಕ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನುನ  2015ನೇ ಸ್ವಲನಲಾ  ರದುು ಪ್ಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು .   ತದ್ನಂತರ 

ಬಿ.ಡಿ.ಎ. ನವ್ರು ವಿಭಾಗಿೀಯ ಪಿೀಠದ್ ಮರೆ ಹೀದ್ರು.  2017ನೇ ಸ್ವಲನಲಾ  ವಿಭಾಗಿೀಯ 

ಪಿೀಠವು ಸಹ ಅದ್ನುನ  ವ್ಜ್ಞಗಳಿಸಿತ್ತ.  2008ನೇ ಸ್ವಲನಲಾ  ಹರಡಿಸಿದ್ ಅಧಿಸೂಚನೆಗೆ 

ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, 2017ನೇ ಸ್ವಲನವ್ರೆಗೂ ಅೆಂದ್ರೆ, ಸುಮಾರು 10 ವ್ಷಿಗಳು ಅದೇ 

ವಿಚಾರ ನಡೆಯಿತ್ತ.  ತದ್ನಂತರ ಅೆಂತ್ರಮವಾಗಿ ಸವೀಿಚಿ  ನಾಯ ಯಾಲಯದ್ ಮರೆ 

ಹೀದ್ ಪ್ರ ಯುಕು  2018ನೇ ಸ್ವಲನಲಾ  ಸವೀಿಚಿ  ನಾಯ ಯಾಲಯವು ಅೆಂತ್ರಮ 

ಆದೇಶ್ವ್ನುನ  ಹರಡಿಸಿತ್ತ.  ಸವೀಿಚಿ  ನಾಯ ಯಾಲಯವು ವಿವ್ರಗಳನೆನ ಲಾಾ  ಹೇಳಿ 

ಕನೆಗೆ,  
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“....We have discussed this aspect of the matter in our main judgment 

dated: 03.08.2018. It is also clear that the provisions of the Right to Fair 

Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation & 

Resettlement Act, 2013 are not applicable for the acquisition made 

under the BDA Act. Final notification has also been issued after the 

pronouncement of judgment by this Court in Civil Appeal No(s). 7661-

7663 of 2018 dated: 03.08.2018. We direct the BDA to proceed with the 

acquisition of the lands as proposed್in್the್notification....” 

ಎೆಂದು ತ್ರಳಿಸಿತ್ತ.  2013ರ ಭೂಸ್ವಾ ಧಿೀನ ಕಾಯೆು  ಏನದ್, ‘Right to Fair Compensation and 

Transparency in Land Acquisition Rehabilitation್&್ Resettlement್ Act,್ 2013..ʼ ಅದ್ಕೆೆ  

ಅನಾ ಯಿಸುವುದಲಾ  ಎನುನ ವುದ್ನುನ  ಬಹಳ ಸಪ ಷಟ ವಾಗಿ ಸವೀಿಚಿ  ನಾಯ ಯಾಲಯವು 

ತ್ರಳಿಸಿತ್ತ.   ಹಾಗೆಯೇ ಬಿ.ಡಿ.ಎ. ಯಾವ್ ರಿೀತ್ರ proceed ಆಗಬೇಕೆನುನ ವ್ ವಿಚಾರವ್ನೂನ  ಸಹ 

ಸಪ ಷಟ ವಾಗಿ ತ್ರಳಿಸಿದ್.  ಅದ್ರನಾ ಯ ಬಿ.ಡಿ.ಎ. ಸಕಾಿರ ದನಾೆಂಕ: 29.10.2018 ರಂದು ಒೆಂದು 

ಆದೇಶ್ವ್ನುನ  ಹರಡಿಸಿತ್ತ.  ಆ ಆದೇಶ್ದ್ ಪ್ರ ಕಾರ ಅಭಿವೃದಿಪ್ಡಿಸಿದ್ ನವೇಶ್ನಗಳಲಾ  ಭೂ 

ಮಾಲೀಕರು ಪ್ರಿಹಾರ ಹಣ್ವ್ನುನ  ಒಪ್ಪ ದದ್ು  ಪ್ಕ್ಷದ್ಲಾ  60:40 (ಶೇ. 60 ರಷ್ಟಟ  ಬಿ.ಡಿ.ಎ. 

ರವ್ರು ಮತ್ತು  ಶೇ.40 ರಷ್ಟಟ  ಭೂಮಾಲೀಕರಿಗೆ) ನವೇಶ್ನಗಳನುನ  ನೀಡುವಂತೆ ಕಾನೂನು 

ಜ್ಞರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದ್.  ಇಲಾ ದದ್ು ರೆ 2008ನೇ ಸ್ವಲನ ಆದೇಶ್ದ್ ಪ್ರ ಕಾರ 

ಭೂಸ್ವಾ ಧಿೀನಪ್ಡಿಸಿಕೆಂಡರೆ, ಹಣ್ವ್ನುನ  ನೀಡಬೇಕೆೆಂಬ್ದದು ಇೆಂದನ ನಲುವಾಗಿದ್.  

ವಾಸು ವಾೆಂಶ್ವೇನೆೆಂದ್ರೆ, ಈಗ್ರಗಲೇ ಮಾನಯ  ಸದ್ಸಯ ರು ತ್ರಳಿಸಿದಂತೆ ಮನೆಗಳು, ಶಾಪಿೆಂಗ್ 

ಕಾೆಂಪ್ಾ ಕಿ್ ಮತ್ತು  ಖಾಲ ಜ್ಞಗವು ಇದ್.    

(…ಮುೆಂದು) 

 (944) 23.09.2021/1.30/ ಎಸ್ಕೆ-ವಿಕೆ    

(ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಿ ತಿ) 

 ಶ್ರ ೋ ಬಸವರಾಜ್ ಬಮಾಮ ಯ  (ಮಿಂದು):-  

ಇದ್ನುನ  ಯಾವ್ ರಿೀತ್ರ ನಭಾಯಿಸಬೇಕೆೆಂಬ್ದದ್ರ ಕುರಿತ್ತ ಮಾನಯ  ಸವೀಿಚು  

ನಾಯ ಯಾಲಯವು ಈ ಸಮಿತ್ರಯಲಾ  ನಾಯ ಯಾಧಿೀಶ್ರಾದ್ ಶ್ರ ೀ ಚಂದ್ರ ಶೇಖ್ರ್್, ಶ್ರ ೀ ಜೈಕಾರ್್ 

ಜೊೀರಂ ಮತ್ತು  ಶ್ರ ೀ ರಮೇಶ್ (IPS Officer)  ಈ ಮೂರು ಜನರ ಸಮುಮ ಖ್ದ್ಲಾ  ಸಮಿತ್ರಯಲಾ   

supervise ಮಾಡುವುದ್ಕೆೆ  ನೇಮಿಸಿದಾು ರೆ.   ಇದು ಬಿ.ಡಿ.ಎ. ಕೈಯಲಾ  ಇಲಾ . ಈ 

ಕಮಿಟಿಯಲಾಯೇ ನಧಾಿರವಾಗುತು ದ್. ಯಾವ್ ಜಮಿೀನನುನ  ತೆಗೆದುಕಳಳ ಬೇಕು. ಇದ್ಕೆೆ  
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land acquisition ಅನುನ  proceed ಮಾಡಿ. ಈ ಮನೆಗಳನುನ  ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆೆಂಬ್ದದ್ರ ಬಗೆೆ  

ಅವ್ರೇ ತ್ರೀಮಾಿನ ಮಾಡುತ್ತು ರೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳದೇ ಬ್ೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದಿ  

ಪಾರ ಧಿಕಾರದ್ವ್ರು ಯಾವುದೇ ಕರ ಮಗಳನುನ  ತೆಗೆದುಕಳುಳ ವುದ್ಕೆೆ  ಸ್ವಧಯ ವಾಗುತ್ರು ಲಾ . ಅಲಾ ನ 

ವಾಸು ವಾೆಂಶ್ವ್ನುನ  ಒೆಂದು ರಿೀತ್ರಯಲಾ  ನೀಡಿದಾಗ, ಅಲಾ  ರೈತರು ಸಾ ೆಂತ ಮನೆಗಳನುನ  

ಕಟಿಟ ಕೆಂಡಿದಾು ರೆ. ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಜ್ಞಗಗಳನುನ  ಕಟ್ಟಟ , ಅವ್ರು ಮನೆಗಳನುನ  

ಕಟಿಟ ಕೆಂಡಿದಾು ರೆ. ಬ್ೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದಿ  ಪಾರ ಧಿಕಾರದ್ವ್ರು  ಕೆಲವು ನರಾಕೆಷ ೀಪ್ಣಾ 

ಪ್ತರ ವ್ನುನ  ಕಟಿಟ ದ್.  ಈ ತರಹದ್ ಗೆಂದ್ಲದ್ ವಾತ್ತವ್ರಣ್ವಿದ್. ಅದ್ನುನ  

ನಭಾಯಿಸುವುದ್ಕೆೆ  ಸಮಿತ್ರ ಕೂಡ ಇದ್.  ಇದ್ರ ಬಗೆೆ  ನಮಮ  ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನನನ  ಗಮನಕೆೆ  

ತಂದ್ರು. ಇದ್ರ ಹೆಚಿು ನ ವಿವ್ರಕೆೆ  ಹೀಗಿರಲಲಾ . ನನಗೆ ಸಂಪೂಣ್ಿವಾದಂತಹ ವಿವ್ರ ಇದ್ 

ಎೆಂದು ನಾನು ಹೇಳುವುದ್ಕೆೆ  ಹೀಗುವುದಲಾ . ಇಷ್ಟಟ  ಸಿೂಲವಾಗಿ ನಾನು 

ತ್ರಳಿದುಕೆಂಡಿರುವಂತಹದುು . ಸುಮಾರು 3546 ಎಕರೆ ಸಂಪೂಣ್ಿವಾಗಿ ಲರ್ಯ ವಿಲಾ .  

ಬಡಾವ್ಣೆಗಳಲಾ  ಜನರು ತಮಮ ದೇ ಆದಂತಹ ಮನೆಗಳನುನ  ಕಟಿಟ ಕೆಂಡಿರುವಂತಹದುು . 

ಇಲಾ  ಹಲವಾರು ಮನೆಗಳಿವ. ಕೆಲವು ಖಾಲ ಜ್ಞಗವಿದ್. ಇದು ground reality. ಕೆಲವು ರೈತರು 

ಅದ್ರಲಾ  ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ, ಇನನ ಬಾ ರು ತೆಗೆದುಕೆಂಡಿದಾು ರೆ. ಬ್ೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದಿ  

ಪಾರ ಧಿಕಾರ ನರಾಕೆಷ ೀಪ್ಣಾ ಪ್ತರ ವ್ನುನ  ಕಟಿಟ ದ್. ಇದು ground reality. ಮಾನಯ  ಸವೀಿಚಿ  

ನಾಯ ಯಾಲಯವು ನಾಯ ಯಾಧಿೀಶ್ರಾದ್ ಶ್ರ ೀ ಚಂದ್ರ ಶೇಖ್ರ್್ರವ್ರ ಅಧಯ ಕ್ಷತೆಯಲಾ  ಒೆಂದು 

ಸಮಿತ್ರಯನುನ  ಮಾಡಿದುು , ಇವಲಾ ವ್ನುನ  ತೆರವುಗಳಿಸುವುದ್ಕೆೆ  ಮತು ೆಂದು ಎಲಾಾ  

activities ಹಾಗೂ  supervise ಮಾಡುವುದ್ಕೆೆ  ಸಮಿತ್ರಯನುನ  ಮಾಡಿದ್.  ಆದಾದ್ ನಂತರ 

ಮಾನಯ  ಸವೀಿಚಿ  ನಾಯ ಯಾಲಯದ್ ಆದೇಶ್ದ್ ಪ್ರ ಕಾರ ಬ್ೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದಿ  

ಪಾರ ಧಿಕಾರದ್ವ್ರು ಮುೆಂದುವ್ರೆಯವಂತಹದುು . ಇದ್ರ ಬಗೆೆ  ಸಮಗರ ವಾಗಿ ಚಿೆಂತನೆ ಮಾಡಿ, 

ಮಾನಯ  ಸವೀಿಚಿ  ನಾಯ ಯಾಲಯದ್ ಆದೇಶ್ವ್ನುನ  ನಾವಾಯ ರು ಮಿೀರುವುದ್ಕೆೆ  

ಆಗುವುದಲಾ . ಅಷ್ಮಟ ೀ ಅಲಾ , ಮಾನಯ  ಸವೀಿಚಿ  ನಾಯ ಯಾಲಯವು ಒೆಂದು Supervisory 

Committee ಯನುನ  ಮಾಡಿದ್. ಇನನ ೆಂದು ಕಡೆ three Districts Judges Committee ಇದ್. 

ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಿೀತ್ರಯಲಾ  ಅದ್ರಲಾ  ಬಹಳಷ್ಟಟ  ಸಾ ರೂಪ್ದ್ ಒೆಂದು ಬ್ಳವ್ಣಿಗೆ ಆಗುತ್ರು ದ್.  

ಮಾನಯ  ಸವೀಿಚಿ  ನಾಯ ಯಾಲಯ ನೀಡಿರುವಂತಹ ಆದೇಶ್ವ್ನನ ಟ್ಟಟ ಕೆಂಡು, ಇದ್ರ ಬಗೆೆ  

ನಾನು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಒೆಂದು ಸಭೆಯನುನ  ಕರೆದು, ಇದ್ನುನ  ಯಾವ್ ರಿೀತ್ರ ಮಾಡಬೇಕು? 

ಇದ್ರ ಮೂಲ ಉದ್ು ೀಶ್ವೇನೆೆಂದ್ರೆ, ಜಮಿೀನನುನ  ಕಳೆದುಕೆಂಡಂತಹ ರೈತರಿಗೆ 

ಉತು ಮವಾದಂತಹ ಪ್ರಿಹಾರವ್ನುನ  ಕಡಬೇಕು. ಎರಡನೆಯದಾಗಿ, ಕನಷಾ  
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ಲರ್ಯ ವಿರುವಂತಹ ಜ್ಞಗದ್ಲಾ , ನವೇಶ್ನವ್ನುನ  ಮಾಡಿ, ಅದ್ನುನ  ಬ್ೆಂಗಳೂರು ಜನತೆಗೆ 

ಕಡಬೇಕು. ಅದ್ರಿೆಂದ್ ಬರುವಂತಹ ಹಣ್ದೆಂದ್ ಒಟ್ಟಟ  ಅಭಿವೃದಿಯನುನ  ಮಾಡಬೇಕು.  

ಸುಮಾರು ಮೂರು ಸ್ವವಿರ ಅಥವಾ ಎರಡು ಸ್ವವಿರ ಎಕರೆ ಜ್ಞಗ ಇದ್ ಎೆಂಬ್ದದ್ರ ಬಗೆೆ  

ನೀಡಿ, ಅದ್ರ ಅಭಿವೃದಿಯನುನ  ಮಾಡಬೇಕು. ಮಾನಯ  ಸವೀಿಚಿ  ನಾಯಾಲಯವು 

ನೀಡಿರುವ್ guidelines ನಲಾ ಯೇ ಇದ್ಲಾ ವ್ನುನ  ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್. ಈ 

ಕಮಿಟಿಯಲಾ ರುವ್ ಮೂರು ಜನ ಸದ್ಸಯ ರ confidence ನಲಾ  ತೆಗೆದುಕೆಂಡು 

ಮಾಡಬೇಕಾಗುತು ದ್. ಆ ಮೂರು ಜನ ಸದ್ಸಯ ರನನ ಳಗೆಂಡಂತೆ, ಬ್ೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದಿ  

ಪಾರ ಧಿಕಾರ ಮತ್ತು  ನಗರಾಭಿವೃದಿ  ಪಾರ ಧಿಕಾರದ್ ಅಧಿಕಾರಗಳನುನ    ಮತ್ತು  ಆ 

ಭಾಗದ್ಲಾ ರುವ್ ಜನ ಪ್ರ ತ್ರನಧಿಗಳು ಹಾಗೂ ಮಾನಯ  ಸದ್ಸಯ ರನುನ  ಕರೆದು, ಇದ್ರ ಬಗೆೆ  ಒೆಂದು 

ಸಭೆಯನುನ  ಮಾಡಿ, ಇದ್ಕೆೆಂದು ದಾರಿಯನುನ  ಹುಡುಕೀಣ್. ಸ್ವಮಾನಯ ವಾಗಿ ಸಕಾಿರ 

ಕಾನೂನಾತಮ ಕವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕಳಳ ಬೇಕಾದ್ ನಧಾಿರಕೆ್ೆಂತ, ಸಾ ಲಪ  

ಜಟಿಲವಾಗಿರುವಂತಹದುು . ಆದ್ು ರಿೆಂದ್ ಇದ್ಲಾ ವ್ನೂನ  ಇಟ್ಟಟ ಕೆಂಡು, ಮಾನಯ  ಸವೀಿಚಿ  

ನಾಯ ಯಾಲಯ ಹಾಕ್ರುವ್ frame work ನಲಾ  ಒೆಂದು ಸಭೆಯನುನ  ಮಾಡಿ, ಇದ್ಕೆೆಂದು 

ಪ್ರಿಹಾರವ್ನುನ  ಕಡೀಣ್.  

  ಶ್ರ ೋ ಎಿಂ. ರ್ನರಾಯಣ್ಸ್ತವ ರ್ಮ (ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಮಖಯ  ಸಚೇತ್ಕರು):- ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ನಾನು ನಜವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅಪೇಕೆಷ  ಪ್ಟಿಟ ದ್ು . ಆ ಅಪೇಕೆಷ ಗೆ ತಕೆೆಂತೆ 

ಮಾನಯ  ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಯವ್ರು ಸಪ ೆಂದಸಿದಾು ರೆ. ಅವ್ರಿಗೂ ನಜವಾಗಲೂ ‘hats್ offʼ್

ಹೇಳುತೆು ೀನೆ. ಅವ್ರು ಮುೆಂದ್ ಸಭೆ ಮಾಡುವಾಗ,  ನಮಮ ನುನ  ಕರೆಯುತೆು ೀವೆಂದು ಹೇಳಿದಾು ರೆ. 

ರೈತ ಜನರು ಆಸಿು -ಪಾಸಿು ಗಳನುನ  ಕಳೆದುಕೆಂಡಿದಾು ರೆ. ಅವ್ರನುನ  ಈ ಸಭೆಗೆ ಕರೆದುಕೆಂಡು 

ಬರುವುದ್ಕೆೆ  ಆಹಾಾ ನ ನೀಡಿದ್ರೆ, ಅವ್ರ ಜೊತೆಯಲಾ  ಒೆಂದು ಸಭೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳೆಳ ಯದು.  

ಶ್ರ ೋ ಬಸವರಾಜ್ ಬಮಾಮ ಯ:- ಆ ರಿೀತ್ರ ಮಾಡುವುದ್ಕೆಾಗುವುದಲಾ . ಆ ಸಭೆಯಲಾ  

ಹತ್ತು  ಜನರು ಇರುವುದಲಾ . ಅಲಾ  ಬಹಳಷ್ಟಟ   ಜನರು ಇರುತ್ತು ರೆ. ನಮಮ ನುನ  ಸಭೆಗೆ 

ಕರೆಯಲಲಾ  ಎನುನ ವ್ ಪ್ರ ಶ್ನನ  ಬರುತು ದ್. ಬರಿೀ ಹತ್ತು  ಜನರು ಏಕೆ? ಆದ್ು ರಿೆಂದ್, ತ್ತವು ಒೆಂದು 

ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ. ಆ ಸಭೆಗೆ ಯಾರ ಅವ್ಶ್ಯ ಕತೆಯಿದ್ಯೀ, ಅವ್ರನುನ  ಕರೆಯುತೆು ೀನೆ. ತ್ತವು 

ಹತ್ತು  ಜನರನುನ  ನನಗೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿಸುವುದಾದ್ರೆ, memorandum ಅನುನ  ತೆಗೆದುಕೆಂಡು 

ಪ್ರ ತೆಯ ೀಕವಾಗಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿಸಿ. ಅವ್ರ ಅಹವಾಲುಗಳನುನ  ಕೇಳುತೆು ೀನೆ.  

ಶ್ರ ೋ ಎಿಂ. ರ್ನರಾಯಣ್ಸ್ತವ ರ್ಮ:- ತಮಗೆ ಧನಯ ವಾದ್ಗಳು. 
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                  ಆ) ವಿಷಯ:  ಸರ . ಎಿಂ. ವಿಶ್ನವ ೋಶವ ರಯಯ  2ನೇ ಹಂತ್ ಬಡವಣೆ ರಚ್ನೆಗಾಗಿ  

                                  ಬಿಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದಿಿ  ಪ್ರರ ಧಿಕಾರದವರು ಬಿಂಗಳೂರು ಉತ್ು ರ  

                                  ತ್ಯಲಿ್ಲಕ್ನ ಯಶವಂತ್ಪುರ ಹೋಬಳಿಯ ಉಲಿಾಳ  

                                  ಗಾರ ಮದಲಿ್ಲ  ವಶಪಡಿಸಿಕೊಿಂಡಿರುವ ಜ್ರ್ಮೋನುಗಳ ಭೂ  

                                 ಮಾಲ್ಲೋಕರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೋಡದಿರುವ ವಿಷಯದ ಕುರಿತ್ತ. 

 

------ 

ಶ್ರ ೋ ಪುಟಟ ಣ್ಣ  (ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕೆಷ ೋತ್ರ ):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ,   ನಯಮ 330 ರ 

ಅಡಿಯಲಾ  ಬಂದರುವಂತಹ ಸರ್್. ಎೆಂ. ವಿಶ್ನಾ ೀಶ್ಾ ರಯಯ  ಮುೆಂದುವ್ರೆದ್ ಬಡಾವ್ಣೆಗೆ 

ದನಾೆಂಕ 14 ನೇ ಡಿಸೆೆಂಬರ್್ 2001 ರಲಾ   ಅಧಿಸೂಚನೆ 4(1) ಅನುನ  ಹರಡಿಸಿರುತ್ತು ರೆ. 

ಇದಾದ್ ನಂತರ ದನಾೆಂಕ 30.10.2002 ರಲಾ  ಅಧಿಸೂಚನೆ 6(1) ಅನುನ  ಹರಡಿಸಿರುತ್ತು ರೆ.  

ಇದ್ರಲಾ  ಬಹಳಷ್ಟಟ  ಭೂ ಮಾಲೀಕರು ಮಾನಯ  ನಾಯ ಯಾಲಯದ್ ಮರೆ ಹೀಗುತ್ತು ರೆ.   

ಯಾರೂ ಯಾರು ಯಾರು ಈ ತೀಟ, ನಸಿರಿ ಇರುವಂತಹವ್ರು, ಅೆಂತಹವ್ರನುನ  

ಬಿಡಬೇಕು ಎೆಂದು ಮಾನಯ  ನಾಯ ಯಾಲಯದೆಂದ್ ಆದೇಶ್ವಾಗುತು ದ್.  ಅದ್ರಂತೆ, ಮಾನಯ  

ನಾಯ ಯಾಲಯವು ದನಾೆಂಕ 30.09.2004 ರಂದು ತ್ರೀಪುಿನುನ  ಕಟ್ಟಟ , ಬ್ೆಂಗಳೂರು 

ಅಭಿವೃದಿ  ಪಾರ ಧಿಕಾರದ್ವ್ರಿಗೆ ನದೇಿಶ್ವ್ನುನ  ಕಡುತು ದ್.  ಈ ವಿಷಯಕೆೆ  

ಸಂಬಂಧಪ್ಟಟ ೆಂತೆ, ಬ್ೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದಿ  ಪಾರ ಧಿಕಾರದ್ವ್ರು  ದನಾೆಂಕ 27.08.2005 

ರಂದು  ಬೊೀಡ್  ಮಿೀಟಿೆಂಗ್ನುನ  ಮಾಡುತ್ತು ರೆ. ಮಾನಯ  ಉಚು  ನಾಯ ಯಾಲಯವು 

ನೀಡಿರುವ್ ಆದೇಶ್ದ್ಲಾ ನ ಮಾಗಿಸೂಚಿಗಳನುನ  ಇಟ್ಟಟ ಕೆಂಡು, ಈ ಸವಿ ನಂಬರ್್ಗಳಲಾ  

ಈ ತರಹ ಏನು ಬಂದರುತು ವಯೀ, ಅವುಗಳನೆನ ಲಾಾ  ಬಿಡಬೇಕೆೆಂದು ತ್ರೀಮಾಿನ 

ಮಾಡುತ್ತು ರೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಹೇಳುತ್ತು ರೆೆಂದ್ರೆ, ನಮಮ  ರಸೆು ಗೆ ಬೇಕಾಗುವಂತಹ  

ಜ್ಞಗವ್ನುನ  ಉಳಿಸಿಕಳುಳ ತೆು ೀವ, ಅದು ನಮಮ  ಬ್ೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದಿ  ಪಾರ ಧಿಕಾರಕೆೆ  

ಬೇಕೆೆಂದು ಒೆಂದು ಠರಾವ್ನುನ  ಪಾಸು ಮಾಡಿಕಳುಳ ತ್ತು ರೆ. ಠರಾವ್ನುನ  ಪಾಸು 

ಮಾಡಿಕೆಂಡು, ಈ ಜಮಿೀನನ ಮಾಲೀಕರುಗಳಿಗೆ ಅವ್ರು ಎಲಾ ದ್ಕೊ  ನರಾಕೆಷ ೀಪ್ಣಾ 

ಪ್ತರ ವ್ನುನ  ಕಟ್ಟಟ ಬಿಡುತ್ತು ರೆ. ನರಾಕೆಷ ೀಪ್ಣಾ ಪ್ತರ ವ್ನುನ  ಕಟಟ  ನಂತರ, ಈ ಭೂ ಸ್ವಾ ಧಿೀನ 

ಮಾಡಿದಂತಹ ಹಣ್ವ್ನುನ  ಬ್ಬಯ ೆಂಕ್ಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಡುತ್ತು ರೆ. ಅದ್ನುನ  ಕೂಡ withdraw 

ಮಾಡಿಕೆಂಡುಬಿಡುತ್ತು ರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ನರಾಕೆಷ ೀಪ್ಣಾ ಪ್ತರ  ಕಟಟ ಬಿಡುತ್ತು ರೆ. ಅವ್ರು 

ಹಾಕ್ದಂತಹ ಹಣ್ವ್ನುನ  ಕೂಡ withdraw ಮಾಡಿಕೆಂಡುಬಿಡುತ್ತು ರೆ. ಮಾನಯ  ಉಚಿ  

ನಾಯ ಯಾಲಯದ್ ನದೇಿಶ್ನದಂತೆ, 48/1 ಗೆಜೆಟ್ ನೀಟಿಫಿಕೇಶ್ನ್ ಮಾಡುವುದ್ಕೆ ೀಸೆ ರ 

ದನಾೆಂಕ 22.06.2006 ರಂದು ಕಡತವ್ನುನ  ಸಕಾಿರಕೆೆ  ಕಳುಹಿಸುತ್ತು ರೆ. ಸಕಾಿರಕೆೆ  
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ಕಳುಹಿಸಿದ್ ನಂತರ, ಅಲಾ  ಕಳುಹಿಸುವಾಗ ಏನಾಗುತು ದ್ ಎೆಂದ್ರೆ, ಕೆಲವೆಂದು ಜಮಿೀನುಗಳ 

ವಿಸಿು ೀಣ್ಿದ್ ಬಗೆೆ  ಖ್ಚಿತತೆ ಇರುವುದಲಾ . ಒೆಂದು ಗುೆಂಟ್ನ ಅಥವಾ ನಾಲೆು  ಗುೆಂಟ್ನ 

ವ್ಯ ತ್ತಯ ಸವಿರುತು ದ್. ಸಕಾಿರ ಖ್ಚಿತತೆಗೀಸೆ ರ, ಪಾರ ಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಪ್ತರ ವ್ನುನ  ಬರೆಯುತ್ತು ರೆ. 

ಅವ್ರು ಸುಮಾರು ಹತ್ತು ರು ಪ್ತರ ಗಳನುನ  ಬರೆಯುತ್ತು ರೆ. ಇದ್ಕೆೆ  ಉತು ರವೇ ಬರುವುದಲಾ . 

ಕನೆಯದಾಗಿ, ಪಾರ ಧಿಕಾರದ್ ಸಭೆಯ ಸಮಿತ್ರ ಏನೆಂದು ತ್ರೀಮಾಿನವ್ನುನ  

ತೆಗೆದುಕೆಂಡಿದ್ು ರು, ಅದ್ರಂತೆ, ಈ ಸಕಾಿರದೆಂದ್ ಕೆಲವೆಂದು ಸವಿ ನಂಬರ್್ಗಳನುನ  

ಬಿಟಿಟ ದ್ು ೀವ ಎೆಂದು  ಅಧಿಸೂಚನೆಯನುನ  ಹರಡಿಸುತ್ತು ರೆ.  ಆದ್ರೆ , ಶ್ರ ೀ ವಿ. 

ಕೃಷಣ ಮೂತ್ರಿಯವ್ರಿಗೆ ಸೇರಿದ್ ಜಮಿೀನನ  ವಿಸಿು ೀಣ್ಿದ್ಲಾ  14 ಗುೆಂಟ್ನಗಳ 

ವ್ಯ ತ್ತಯ ಸವಿರುತು ದ್. ಇದ್ನುನ  ಸರಿಪ್ಡಿಸಿ ಎೆಂದು ಪಾರ ಧಿಕಾರಕೆೆ  ಪ್ತರ ವ್ನುನ  ಬರೆಯುತ್ತು ರೆ. 

ಪಾರ ಧಿಕಾರದ್ವ್ರು ಮಾಡಿ ಕಳುಹಿಸುವುದೇ ಇಲಾ . 2010 ರಂದು ಇದ್ು ೆಂತಹ ಮಾನಯ  

ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳಾದ್ ಶ್ರ ೀ ಬಿ.ಎಸ್. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ನವ್ರು ಇವ್ರಿಗೆಲಾಾ  ಪ್ರಹಾರವ್ನುನ  

ಕಡಿ ಎೆಂದು, ಮತೆು  ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹರಡಿಸುವುದ್ಕೆೆ  ಆದೇಶ್ ಮಾಡುತ್ತು ರೆ. ಆದೇಶ್ 

ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ, ಈ ಒೆಂದು extent ವ್ಯ ತ್ತಯ ಸವಾಗುತು ದ್ ಎೆಂಬ ಒೆಂದು ಕಾರಣ್ಕೆೆ  

ಆದೇಶ್ವ್ನುನ  ಮಾಡುವುದಲಾ .  ಬರಿೀ ಪ್ತರ  ವ್ಯ ವ್ಹಾರವ್ನೆನ ೀ ಮಾಡಿಕೆಂಡಿರುತ್ತು ರೆ. ಅದ್ರೆ 

ಇವ್ರದು ಮಾತರ  ಮಾಡಿರುವುದಲಾ . ಅವ್ರು 2015 ರಲಾ  ಮಾನಯ  ನಾಯ ಯಾಲಯದ್ ಮರೆ 

ಹೀಗುತ್ತು ರೆ.  ನೀಡಿ ಸ್ವಾ ಮಿ, ನಮಗೆ 2004 ರಲಾ  ಸಕಾಿರದ್ ಆದೇಶ್ವಾಗಿದ್.  ನಮಗೆ 

ನರಾಕೆಷ ೀಪ್ಣಾ ಪ್ತರ ವ್ನುನ  ಕಟಟ ಬಿಟ್ಟಟ  ಬ್ೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದಿ  ಪಾರ ಧಿಕಾರದ್ವ್ರು 

ಬಿಟ್ಟಟ ಬಿಟಿಟ ದಾು ರೆ. ಆದ್ರೆ ರಸೆು ಗೆ ಏನೆಂದು ಜ್ಞಗವ್ನುನ  ಉಪ್ಯೀಗ ಮಾಡಿಕೆಂಡಿದಾು ರೆ, 

ಆ ಜ್ಞಗಕೆೆ  ಪ್ರಿಹಾರದ್ ಹಣ್ವ್ನುನ  ಕಡುತ್ರು ಲಾ . ಇವ್ತ್ರು ನವ್ರೆಗೂ ನಮಮ ನುನ  

ಓಡಾಡಿಸುತ್ರು ದಾು ರೆ. ಅವ್ರು 2015 ರಿೆಂದ್ 2016 ರಲಾ  ಇಲಾ . ಈ ಕೂಡಲೇ ಅವ್ರಿಗೆ 

ಪ್ರಿಹಾರವ್ನುನ  ಕಡಬೇಕು. ಇವ್ರಿಗೆ ಏಕೆ ಓಡಾಡಿಸುತ್ರು ದು ೀರಾ ನೀವು ಎೆಂದು ಹೇಳಿ, ಅವ್ರು 

ತ್ತೆಂಬ್ಬ ಖಾರವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತು ರೆ. ಇವ್ರು ಆಯಿತ್ತ ಎೆಂದು ಒಪಿಪ ಕೆಂಡು ಸುಮಮ ನೆ 

ಆಗುತ್ತು ರೆ. ಇವ್ರಿಗೆ ಕಡಿ ಎೆಂದು ಆದೇಶ್ವಾಗುತು ದ್. ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ಅವ್ರು 

2016 ರಲಾ  ಈ ಆದೇಶ್ದ್ ಮೇಲ್  ಅಪಿೀಲು ಹೀಗುತ್ತು ರೆ.  

                                                                                               (ಮುೆಂದು) 
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(945) 23.09.2021, 1.30, ಟಿಸಿಹೆಚ-ಬಿಎನ್ಎಸ್         (ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಿ ತಿ) 

ಶ್ರ ೋ ಪುಟಟ ಣ್ಣ  (ಮಿಂದು):-  

ಈಗ್ರಗಲೇ ಕೀಟಿಿನೆಂದ್ ಎರಡು ಬ್ಬರಿ ಆದೇಶ್ವಾಗಿದ್. ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇನು ಹುಡುಗ್ರಟ 

ಆಡುತ್ರು ದು ೀರಾ, ನಮಮ ನುನ  ಜೈಲಗೆ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತು ದ್ೆಂದು ಹೇಳುತ್ತು ರೆ.  ಕನೆಗೆ ಆಯಿತ್ತ 

ನಾವು ಅವ್ರು ಕಡುವಂಥ ಪ್ರಿಹಾರವ್ನುನ  ತೆಗೆದುಕಳುಳ ತೆು ೀವೆಂದು ಬ್ೆಂಗಳೂರು 

ಅಭಿವೃದಿ  ಪಾರ ಧಿಕಾರದ್ವ್ರು ಮತ್ತು  ಭೂಮಾಲೀಕರು ಸೇರಿಕೆಂಡು ಒೆಂದು Joint Memo 

ಹಾಕುತ್ತು ರೆ. ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನೂ ಹೆಚುು -ಕಡಿಮ್ಮ ಕೇಳುತ್ರು ಲಾ . ಬಿಡಿಎ ನಲಾ  ಏನು ಪ್ರಿಹಾರ 

ಕಡುವಂಥ ನಯಮಗಳಿವ, ಆ ನಯಮಗಳನಾ ಯ ಪ್ರಿಹಾರ ಕಟಟ ರೆ ಸ್ವಕು ಎೆಂದು 

ಕೇಳುತ್ರು ದಾು ರೆ. ಈಗ್ರಗಲೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಸುಮಾರು 73 ವ್ಷಿವಾಗಿದ್. ಅವ್ರು ಇದ್ಕೆಾ ಗಿ 

ಈಗ್ರಗಲೇ ಸುಮಾರು 20 ವ್ಷಿಗಳು ಕಳೆದದಾು ರೆ. ಈಗ್ರಗಲೇ ಎನ್ಓಸಿ ಕಟಿಟ ದಾು ರೆ, ಆ 

ಜಮಿೀನುಗಳನೆನ ಲಾಾ  ಮಾರಾಟವಾಗಿದ್. ಆದ್ರೆ ನೀವು ಏನು ಗೆಜೆಟ್ ನೀಟಿಫಿಕೇಷನ್ 

ಮಾಡಬ್ಕಾಗಿತು ೀ ಅದ್ನುನ  ಮಾಡಿ.  ಈ ಹಿೆಂದ್ ಮಾನಯ  ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಯಾಗಿದ್ು  ಸನಾಮ ನಯ  

ಬಿ.ಎಸ್.ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ನವ್ರು ಸಹಿ ಮಾಡಿದಾು ರೆ, ಅವ್ರು ಅದ್ನುನ  ಮಾಡಿಕಡಲ. ಮತೆು  

ಬ್ೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದು  ಪಾರ ಧಿಕಾರದ್ವ್ರು ರಸೆು ಗೆ ಏನು ಜಮಿೀನು ಉಳಿಸಿಕೆಂಡಿದಾು ರೆ 

ಅದ್ಕೆೆ  ಪ್ರಿಹಾರ ಕಡಿ ಎೆಂದು ಕೇಳುತ್ರು ದಾು ರೆ.  ಅವ್ರ ಬೇಡಿಕೆ ಇಷ್ಮಟ . ಕೀಟ್ ಗೆ ಮ್ಮಮೀ 

ಏನು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದಾುರೀ ಅದು ನಮಮ  ಗಮನಕೆೆ ೀ ಬರಲಲಾ ವೆಂದು ಸಕಾಿರಿ 

ವ್ಕ್ೀಲರು ಹೇಳಿದ್ರು.  ಬಿಡಿಎ ನವ್ರು ಸಕಾಿರದ್ ಗಮನಕೆೆ  ತರಲು ಕಳುಹಿಸಿದ್ರೆ ಸಕಾಿರ 

recommend  ಮಾಡಿ, Advocate General ಗೆ ಕಳುಹಿಸುತು ದ್. Advocate General ರವ್ರ ಕಡತ 

ಮೂರು ಸ್ವವಿರ ಪೇಜ್ಗಳಾಗಿದ್. ಒಬಾ ರು ಅನಕ್ಷರಸಿ ರಸಿ  ಭೂ ಮಾಲೀಕರು ಈ ಮೂರು 

ಸ್ವವಿರ ಪೇಜ್ಗಳನುನ  ಓದುವುದ್ಕೆಾಗುತು ದ್ಯೇ. ಅದ್ನುನ  ಓದಕೆಂಡು ಹೀರಾಟ 

ಮಾಡುವುದ್ಕೆೆ  ಆಗುತು ದ್ಯೇ?  ಆದ್ರೆ ಈ ಸಂದ್ರ್ಿದ್ಲಾ  ಅಡಾ ಕೇಟ್ ಜನರಲ್ರವ್ರು 

ಸದ್ರಿ ಜಂಟಿ ಮ್ಮಮೀ ಸಲಾ ಸಲು ಕಾರಣ್ಗಳನುನ  ಮತ್ತು  ಸದ್ರಿ ಪ್ರ ಸ್ವು ವ್ನೆ ಹೇಗೆ ಬ್ೆಂಗಳೂರು 

ಅಭಿವೃದಿ  ಪಾರ ಧಿಕಾರಕೆೆ  ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತು ದ್ ಎೆಂದು ಬ್ೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದಿ  

ಪಾರ ಧಿಕಾರದೆಂದ್ ವಿವ್ರಣೆ ಪ್ಡೆಯುವುದು ಸೂಕು  ಅಭಿಪಾರ ಯಪ್ಟಿಟ ರುತ್ತು ರೆ. ಹಾಗ್ರದ್ರೆ 

ಬಿ.ಡಿ.ಎ. ನಲಾ ರತಕೆೆಂಥವ್ರೆಲಾಾ  ಮೂಖ್ಿರೆ. ಅವ್ರೇನು ದ್ನ ಕಾಯುವ್ವ್ರೇ.  ಅವ್ರು ಕೂಡ 

ಕಾನೂನು ಪಂಡಿತರೆ. ಇವ್ರು ಓದ್ದೇ ಇರತಕೆೆಂಥದ್ು ನುನ  ಭೂಮಾಲೀಕರು ಓದುವುದ್ಕೆೆ  

ಆಗುತು ದ್ಯೇ? ಅಲಾ  ಇರತಕೆೆಂಥವ್ರು ಕೂಡ ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ವ್ಕ್ೀಲರು.  

ಆದ್ರೆ ಈ ಕಂಬ ಸುತ್ರು ಸುವಂಥ ಕೆಲಸವ್ನುನ  ಒಬಾ ರಲಾಾ  ಒಬಾ ರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು 
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ಮಾಡುತ್ರು ದಾು ರೆ. ಅದ್ಕೆೆ  ದ್ಯಮಾಡಿ ನಾನು ತಮಮ  ಮುಖಾೆಂತರ ಮನವಿ 

ಮಾಡುವುದೇನೆೆಂದ್ರೆ, ಈ ಕೂಡಲೇ ಶ್ರ ೀ ಕೃಷಣ ಮೂತ್ರಿ ಎೆಂಬ್ದವ್ರ ಭೂಮಿಯನುನ  ಏನು 

ಉಪ್ಯೀಗ ಮಾಡಿಕೆಂಡಿದಾು ರೆ, ಅದ್ಕೆೆ  ಪ್ರಿಹಾರವ್ನುನ  ಕಡಬೇಕು. ಅವ್ರೇನು ಹೆಚಿು ಗೆ 

ಕೇಳುತ್ರು ಲಾ . ಬಿಡಿಎ ನಯಮದ್ನಾ ಯವೇ ಪ್ರಿಹಾರ ಕಡಿ ಎೆಂದು ಕೇಳುತ್ರು ದಾು ರೆ.  ಈಗ್ರಗಲೇ 

ಅವ್ರಿಗೆ ಸುಮಾರು 21 ವ್ಷಿಗಳಿೆಂದ್ ಪ್ರಿಹಾರ ಸಿಕೆ್ಲಾ .  ಕನೆಪ್ಕ್ಷ ಈಗಲಾದ್ರೂ ಪ್ರಿಹಾರ 

ಕಡಬೇಕು. ಅವ್ರ ತ್ರರ್ಥಗೆ ಕಡಬೇಡಿ.  ಅವ್ರು ಬದುಕ್ದಾು ಗಲೇ ಪ್ರಿಹಾರ ಕಡಿ. 

ಇಲಾ ವೆಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡುವುದ್ಕೆೆ  ಸ್ವಧಯ ವಿದ್. 

ಎ.ಜ್ಜ.ಯವ್ರು ಆ ರಿೀತ್ರ ಬರೆದು ಸಕಾಿರಕೆೆ  ಕಟಿಟ ದಾು ರೆ. ಸಕಾಿರದ್ವ್ರು ಬಿಡಿಎಗೆ ದನಾೆಂಕ 

10.06.2020ರಂದು ಪ್ತರ  ಬರೆದದಾು ರೆ.  ಇವ್ರೇನು ಪ್ರಿಹಾರ ಕೇಳುತ್ರು ದಾು ರೆ ಅದ್ಕೆೆ  ಕಂಡಿಷನ್ 

ಹಾಕುತ್ತು ರೆ. ಹೇಗೆ ಉಪ್ಯೀಗವಾಗಿದ್ ಎೆಂದು ಬರೆದರುವ್ವ್ರು  ಮೂಖ್ಿರೇ.  

ಎ.ಜ್ಜ.ಯವ್ರು ಬರೆದು ಮೂರು ತ್ರೆಂಗಳಾಗಿದ್, ಇದುವ್ರೆಗೆಗೂ ಕೂಡ ಉತು ರ ಬಂದಲಾ . 

ಅವ್ರು ಇನೂನ  ಎಷ್ಟಟ  ವ್ಷಿಗಳು ಸುತ್ತು ತ್ರು ರಬೇಕು? ಅದ್ಕೆೆ  ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, 

ದ್ಯಮಾಡಿ ನಾನು ತಮಮ ಲಾ  ಮನವಿ ಮಾಡುವುದೇನೆೆಂದ್ರೆ, ಆ ರೈತರು ಭೂಮಿಯನುನ  

ಕಳೆದುಕೆಂಡಿದಾು ನೆ ಅವ್ರ ಭೂಮಿಯನುನ  ಸಕಾಿರ ಉಪ್ಯೀಗ ಮಾಡಿಕೆಂಡಿದ್. 

ಬಿಡಿಎ ನವ್ರು ಈ ಕೂಡಲೇ ಸಕಾಿರ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಿಹಾರ ಕಡಬೇಕು. ಈ ಕೂಡಲೇ ಗೆಜೆಟ್ 

ನೀಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎೆಂದು ಸನಾಮ ನಯ  ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳೇ ಸಹಿ ಮಾಡಿದಾು ರೆ.  

ಈಗ ಜಂಟಿ ಮ್ಮಮ ಕೂಡ ಕೀಟ್ ಗೆ ಸಲಾ ಸಿದಾು ರೆ. ಸಕಾಿರ ಜಂಟಿ ಮ್ಮಮ ಹಾಕ್ರುವುದು 

ಸರಿ ಇದ್ಯೆೆಂದು ಇತಯ ಥಿಪ್ಡಿಸಿ. ಇಲಾ ವೆಂದ್ರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಪ್ರಿಹಾರ 

ಕಡಬೇಕ್ದ್ಯೀ ಆ ಪ್ರಿಹಾರವ್ನುನ  ಕಡಬೇಕು ಎನುನ ವಂಥದ್ು ನುನ  ನಾನು ತಮಮ  

ಮುಖಾೆಂತರ ಸನಾಮ ನಯ  ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಯವ್ರಿಗೆ ಮನವಿಯನುನ  ಮಾಡುತ್ರು ದ್ು ೀವ.  

 ಶ್ರ ೋ ಜೆ.ಸಿ.ಮಾಧುಸ್ತವ ರ್ಮ (ಸಣ್ಣ  ನೋರಾವರಿ ಹಾಗೂ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು  

ಸಂಸದಿೋಯ ವಯ ವಹಾರಗಳ ಸಚಿವರು) (ಮಾನಯ  ಮಖಯ ಮಂತಿರ ಗಳ ಪರವಾಗಿ):- 

ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ಮಾನಯ  ಪುಟಟ ಣ್ಣ ನವ್ರು ಬರವ್ಣಿಗೆಯಲಾ  ಕಟಿಟ ರುವುದ್ನುನ  

ನೀಡಿದ್ು ೀನೆ. ನಾನು ಉತು ರ ಹೇಳುವುದ್ಕೆೆ  ಮದ್ಲು ಒೆಂದೇ ಒೆಂದು ಮಾತನುನ  ಕಾನೂನು 

ಸಚಿವ್ನಾಗಿ ಹೇಳುವುದ್ಕೆೆ  ಬಯಸುತೆು ೀನೆ. Constitutional Body ಗಳನುನ  ನಾವು ಆ ರಿೀತ್ರ 

ಅವ್ಹೇಳನಕಾರಿಯಾಗಿ ಸಭೆಗಳಲಾ  ಮಾತನಾಡಬ್ಬರದು.  ಎ.ಜ್ಜ. ಒೆಂದು  Constitutional 

Body. ಅವ್ರು opinion ಕಡಬೇಕೆೆಂದ್ರೆ ಅದ್ಕೆೆ  ಪೂರಕವಾದ್ ಮಾಹಿತ್ರಗಳನುನ  
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ಒದ್ಗಿಸಬೇಕು. ಇಲಾ ದದ್ು ರೆ ನಾವು opinion ಕಡುವುದ್ಕೆೆ  ಆಗುವುದಲಾ ವೆಂದು 

ಹೇಳಿರುವುದ್ನುನ  ಮಾನಯ  ಪುಟಟ ಣ್ಣ ನವ್ರು ಆ ರಿೀತ್ರ ಭಾವಿಸಬ್ಬರದು. 

 ಶ್ರ ೋ ಪುಟಟ ಣ್ಣ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ಮಾನಯ  ಸಚಿವ್ರೇ, ನಾನು ಅವ್ರ ಬಗೆೆ  

ಏನೂ ಮಾತನಾಡಿಲಾ . ನಾನು ಏನು ಹೇಳುವುದೇನೆೆಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕಟಿಟ ದಾು ರೆಲಾಾ , ಅವ್ರ 

ಮೇಲ್ ಕರ ಮ ಕೈಗಳಳ ಬೇಕೇ ಹರತ್ತ, ಪಾಪ್, ಆ ರೈತನ ಹಟ್ನಟ  ಮೇಲ್ ಹಡೆದ್ರೆ 

ಏನಾಗುತು ದ್? ಒೆಂದು ವೇಳೆ ಅವ್ರು ತಪುಪ  ಮಾಡಿದ್ು ರೆ ಅವ್ರ ಮೇಲ್ ಕರ ಮ ಕೈಗಳಳ ಲ. 

ಆದ್ರೆ ಆ ರೈತ ಏನು ಮಾಡುತ್ತು ನೆ. ಮಾನಯ  ಸಚಿವ್ರೇ ನನನ  ಕಳಕಳಿ ಅಷ್ಮಟ . ನಾನು 

ಎ.ಜ್ಜ.ಯವ್ರು ಹಾಗೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳದುು  ಹೇಳುತ್ರು ಲಾ . ಆದ್ರೆ victim ಆ ರೈತ.  

 ಶ್ರ ೋ ಜೆ.ಸಿ.ಮಾಧುಸ್ತವ ರ್ಮ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ಆಯಿತ್ತ ಅದ್ನುನ  ಅಲಾ ಗೇ 

ಬಿಟ್ಟಟ ಬಿಡುತೆು ೀನೆ.  ಸರ್್.ಎೆಂ.ವಿಶ್ನಾ ೀಶ್ಾ ರಯಯ  ಬಡಾವ್ಣೆ ನಮಾಿಣ್ ಮಾಡಬೇಕೆೆಂದು ಬಿಡಿಎ 

ರವ್ರು ನಧಾಿರ ತೆಗೆದುಕೆಂಡು 2001ರಲಾ 4(1) Preliminary Notification  ಮಾಡಿ, ಆಮೇಲ್ 

6(1) Final Notification ಮಾಡಿ, ಆಗ ಹಣ್ವ್ನೂನ  ಕೂಡ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ು ರು. Land 

owners ಕೀಟ್ ಗಳಿಗೆ ಹೀಗಿ, ಕೀಟ್ ನೆಂದ್ ಸೂಚನೆ ಪ್ಡೆದುಕೆಂಡು, ಆ 

ನೀಟಿಫಿಕೇಷನ್ನುನ  ರದುು ಪ್ಡಿಸಿದ್ ನಂತರ ನಾವು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಹಣ್ವ್ನುನ  withdraw 

ಮಾಡಿಕೆಂಡೆವು.  ಆಮೇಲ್ ಮತೆು  ಮತೆು  ಈ ಪ್ರ ಕರಣ್ಗಳಲಾ  ನಾವು ಮತ್ತು  ಭೂಮಾಲೀಕರು 

ಕುಳಿತ್ತಕೆಂಡು ಅವ್ರ ಜ್ಞಗಗಳು ಬಿಬಿಎೆಂಪಿ ಮತ್ತು  ಕಂದಾಯ ವಾಯ ಪಿು ಯಳಗೆ ಬರುತು ದ್, 

ಭೂಪ್ರಿತಿನೆ ಆಗಿದ್. 2018 ರಲಾ  ಎರಡು ತ್ರೆಂಗಳಿನಳಗೆ ಭೂಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ನಟ  

ದ್ರ ದಂತೆ ಪ್ರಿಹಾರ ನೀಡುತೆು ೀವ ಎೆಂದು ಜಂಟಿ ಮ್ಮಮ ಹಾಕ್ದ್ು ೀವ.  ಅದಾದ್ ನಂತರ 

ಉಲಾಾ ಳ ಗ್ರರ ಮದ್ ಸವೇಿನಂ. 14ರಲಾ  3 ಎಕರೆ, ಸವೇಿ ನಂ. 15ರಲಾ  1.31 ಎಕರೆ, ಸವೇಿ 

ನಂ. 16ರಲಾ  1.12 ಎಕರೆ, ಸವೇಿ ನಂ. 17ರಲಾ  1.11 ಎಕರೆ, ಸವೇಿ ನಂ. 18ರಲಾ  1.22 ಎಕರೆ, 

ಸವೇಿ ನಂ. 19ರಲಾ  35 ಗುೆಂಟ್ನ, ಸವೇಿ ನಂ. 20 ರಲಾ  1.13 ಎಕರೆ, ಸವೇಿ ನಂ. 21ರಲಾ  8.15 

ಎಕರೆ, ಒಟ್ಟಟ  ನಾವು ಸುಮಾರು 28 ಎಕರೆ ಜಮಿೀನನುನ  ಕೇಳಿದ್ು ವು. ಅದು ಕೂಡ 

ತಕರಾರಾಗಿದ್. ಕನೆಗೆ ನಾವು ಇಡಿೀ ಜ್ಞಗವ್ನುನ  ಬೇಡ ಎೆಂದು ನಧಾಿರ ತೆಗೆದುಕೆಂಡು 

ಮತೆು  ಮಾಡಿದ್ು ೆಂಥ deposit ನುನ  withdraw ಮಾಡಿ, ಕನೆಗೆ 4.33 ಎಕರೆಯನುನ  ರೀಡ್ 

ಮತ್ತು  ಚರಂಡಿಗೆ ಪಾರ ಧಿಕಾರದೆಂದ್ ಉಪ್ಯೀಗ ಮಾಡಿದ್ು ೀವ ಎೆಂದು;  ಅದ್ರಲಾ  ನಮಮ ದು 

24 ಗುೆಂಟ್ನ ಜಮಿೀನು ಖ್ರಾಬ್ ಲಾಯ ೆಂಡ್ ಇದ್.  ಇನುನ ಳಿದ್ 4.09 ಎಕರೆಗೆ ಭೂಪ್ರಿಹಾರವ್ನುನ  

ಕಡುತೆು ೀವೆಂದು ನಾವು Joint Memo ಕೀಟ್ ಗೆ ಸಲಾ ಸಿದ್ು ೀವ. ಈ Joint Memo ಸಲಾ ಸಿದ್ 

ನಂತರ ಸ್ವಕಷ್ಟಟ  technical problems  ಬಂತ್ತ. ಅಪಿೀಲ್ ನಂ.4563/16ರ ಅೆಂತ್ರಮ 
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ಆದೇಶ್ಕೆೆ  ಒಳಪ್ಟ್ಟಟ  ಭೂಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಪ್ರಿಹಾರ ಕಡುತೆು ೀವ. ನಾವು ಕೀಟ್  ಮುೆಂದ್ 

ಅಪಿೀಲ್ನಲಾ ರುವುದು ಏನಾದ್ರೂ ತ್ರೀಮಾಿನವಾದ್ರೆ ಕಡುತೆು ೀವೆಂದು ಹೇಳಿದ್ು ೀವ. ಆದ್ರೆ 

ಈವ್ರೆಗೆ ನಾಯ ಯಾಲಯದೆಂದ್ case final ಆಗಿಲಾ .  ಈ ಜಂಟಿ ಮ್ಮಮವ್ನುನ  ಪಾರ ಧಿಕಾರ 

ಸಕಾಿರಕೆೆ  ಕಟಿಟ ದ್. ಈಗ ಮಾನಯ  ಪುಟಟ ಣ್ಣ ನವ್ರು particularly, ಶ್ರ ೀ ಕೃಷಣ ಮೂತ್ರಿಯವ್ರ 

ಕೇಸ್ ಒೆಂದ್ಕೆೆ  ಅಡಚಣೆಯಾಗಿದ್ ಎೆಂದ್ರೆ, ನಾನು ಬಿಡಿಎ ಆಯುಕು ರಿಗೆ ಹೇಳಿ, ಶ್ರ ೀ 

ಕೃಷಣ ಮೂತ್ರಿಯವ್ರನೂನ  ಜೊತೆ ಕೂರಿಸಿ, ಅವ್ರದುು  ಏನಾದ್ರೂ genuine case ಇದ್ು ರೆ, 

ಅದ್ನುನ  ಬಗೆಹರಿಸುವುದ್ಕೆೆ  Government will take all necessary action ಎೆಂದು 

ಹೇಳುತ್ರು ದ್ು ೀನೆ. ನಮಗೆ ಈಗ ಈ ರಿೀತ್ರ extent, ಅಳತೆ ಸಮಪ್ಿಕವಾಗಿ ಆಗದೇ Authority 

ಕೀಟ್  ಮುೆಂದ್ appeal  ಇರುವುದ್ರಿೆಂದ್ ನದಾಿಕ್ಷ ಣ್ಯ ವಾಗಿ ನಾನು ಹಿೀಗೆ 

ಮಾಡುತೆು ೀವೆಂದು ಹೇಳುವ್ ಸಿಿ ತ್ರಯಲಾ  ಸಕಾಿರ ಇಲಾ . Particularly  ಯಾವುದ್ೀ ಒೆಂದು 

individual ಕೇಸ್ನಲಾ  ಮಾನಯ  ಪುಟಟ ಣ್ಣ ನವ್ರಿಗೆ ನೀವಾಗಿದ್ು ರೆ, ನಾನು ಅದ್ನುನ  

ವೈಯಕ್ು ಕವಾಗಿ ಗಮನಹರಿಸಿ, ಬಿಡಿಎ ನವ್ರನುನ  ಕರೆಸಿ sort out  ಮಾಡಿಕಡುತೆು ೀನೆ.  

 ಶ್ರ ೋ ಪುಟಟ ಣ್ಣ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ಮಾನಯ  ಸಚಿವ್ರು ತ್ತೆಂಬ್ಬ ಒಳೆಳ ಯ 

ಉತು ರವ್ನುನ  ಕಟಿಟ ದಾು ರೆ.  ಅದ್ಕೆೆ  ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಅಭಿನಂದಸುತೆು ೀನೆ.  ಆದ್ರೆ ಒೆಂದು 

ವಿಚಾರ ಏನೆೆಂದ್ರೆ, ಈಗ್ರಗಲೇ extent ದು ಪ್ರ ಶ್ನನ  ಇಲಾ . ಈಗ್ರಗಲೇ  ಅವ್ರು ಜಂಟಿ ಸವೇಿ 

ಮಾಡಿ, ಜಂಟಿ ಮ್ಮಮವ್ನುನ  ಸಕಾಿರಕೆೆ  ಸಲಾ ಸಿದಾು ರೆ. ಶ್ರ ೀ ಕೃಷಣ ಮೂತ್ರಿಯವ್ರ ಹೆಸರನುನ  

ಸೇರಿಸಿ ಹಾಕ್ದಾು ರೆ. ಆದ್ರೆ ಮತೆು  ಇನೆನ ೀನಾದ್ರೂ ಪ್ರಿಹಾರ ಮಾಡುತೆು ೀನೆ ಅಥವಾ 

ಇನೆನ ೀನೀ ಮತೆು  ನಾನು ಕೇಳುತೆು ೀನೆ ಎನನ ತಕೆೆಂಥ ಪ್ರ ಶ್ನನ  ಇಲಾ ವೇ ಇಲಾ . Presently, 

ತ್ರೀಮಾಿನವಾಗಿದ್. ಆದ್ರೆ ಅದ್ನುನ  ಎಷ್ಟಟ  ದನಗಳಲಾ  ಮಾಡುತ್ತು ರೆ. ನನನ  ಪ್ರ ಶ್ನನ  clear cut 

ಇದ್. ಈಗ ಮಾನಯ  ಸಚಿವ್ರು ಮನಸಿು  ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒೆಂದು ದನದ್ಲಾ  ಮಾಡಬಹುದು. 

ಅದ್ಕೆಾ ಗಿ ದ್ಯಮಾಡಿ ನೀವು ಎಷ್ಟಟ  ದನದ್ಲಾ  ಮಾಡುತ್ತು ರೆ? ಒೆಂದು ವಾರದ್ಲಾ  ಮಾಡಿ. 

ಆತ ಬದುಕ್ರುವಾಗಲೇ ಪ್ರಿಹಾರವ್ನುನ  ಕಡಿ. ದ್ಯಮಾಡಿ ನಾನು ಮಾನಯ  ಸಚಿವ್ರಲಾ  

request ಮಾಡುತೆು ೀನೆ.  ಮಾನಯ  ಸಚಿವ್ರು ತ್ತೆಂಬ್ಬ ಒಳೆಳ ಯ ಉತು ರವ್ನುನ  ಕಟಿಟ ದಾು ರೆ. 

ಮಾನಯ  ಸಚಿವ್ರಿಗೆ ಬಹಳ ಕಳಕಳಿ ಇದ್. ಅದ್ನುನ  ನಾನು ಒಪಿಪ ಕಳುಳ ತೆು ೀನೆ. ಆದ್ು ರಿೆಂದ್ 

ದ್ಯಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಿಹಾರ ಕಡಬೇಕು. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅವ್ರಿಗೆ ತ್ತೆಂಬ್ಬ ತೆಂದ್ರೆ 

ಕಡುತ್ರು ದಾು ರೆ.  

 ಶ್ರ ೋ ಎಸ.ಎಲ .ಭೋಜೇಗೌಡ (ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕೆಷ ೋತ್ರ ):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, 

ಮಾನಯ  ಪುಟಟ ಣ್ಣ ನವ್ರೇ, ಮಾನಯ  ಸಚಿವ್ರಾದ್ ಮಾಧುಸ್ವಾ ಮಿಯವ್ರು ವ್ಕ್ೀಲರಿದಾು ರೆ. 
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ಬಹಳ ಸಪ ಷಟ ವಾಗಿ submission ಕೇಳಿಸಿಕೆಂಡೆನು.  ನನನ  ಹತ್ರು ರ ಕೂಡ ರೆಕಾಡ್ಿ  ಇದ್. 

Additional Chief Secretary has written to the Government. ಅವ್ರು ಬಿಡಿಎಗೆ ಬರೆದರುವ್ 

ಲ್ಟರ್್ ಕೂಡ ಇದ್. It is admitted.  

(ಮಿಂದು...) 

(946)23.9.2021/1.40/ಎಿಂ.ಎಿಂ-ಬಿ.ಎನ.ಎಸ 

(ಉಪ್ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರ ಉಪ್ಸಿಿ ತ್ರ) 

ಶ್ರ ೋ ಎಸ.ಎಲ . ಭೋಜೇಗೌಡ (ಮಿಂದು):-  

ಅವ್ರ ಜ್ಞಗವ್ನುನ  ನಾವು ರಸೆು  ಮಾಡುವುದ್ಕೆೆ  ಉಪ್ಯೀಗ ಮಾಡಿಕೆಂಡಿರುವುದ್ರಲಾ  it is 

undisputed. Extent  ಕೂಡ undisputed.  ಅದು ಕರಾಬ್ದ ಮಾತರ .  ಕರಾಬಿನಲಾ  ವಾಪ್ಸ್ 

ಪ್ರ ಶ್ನನ  ಬರುತು ದ್.  ನಮಗೆ ಗತ್ರು ದ್, ಕರಾಬ್ ಭೂಮಾಲೀಕ ಯಾರು ಇರುತ್ತು ನೆ ಅವ್ನಗೆ 

ಸೇರುತು ದ್.   ಅದ್ನುನ  dispute ಮಾಡೀಣ್ ಬಿಡಿ.  04 ಎಕರೆ, 13 ಗುೆಂಟ್ನ ಎೆಂದು ನಮಮ  

ಬ್ಬಯಲಾ  ಬಂದದ್, ಇದ್ರಲೂಾ  ಸಪ ಷಟ ವಾಗಿ ಬಂದದ್.  14 ರಿೆಂದ್ 23ನೇ ಸವಿ ನಂಬರ್್ವ್ರೆಗೆ 

ಅಫಿಡವಿಟ್ ಹಾಕ್ದರಿ, Joint Memo ಹಾಕ್ದರಿ, ಅಪ್ರ ಮುಖ್ಯ  ಕಾಯಿದ್ಶ್ಿಯವ್ರು 

ಬಿ.ಡಿ.ಎ., ಗೆ ಬರೆದದಾು ರೆ. It is a dispute between BDA and Government. It is not a 

dispute between anybody else.  ನೀವು ಅಲಾ  ಕ್ಾ ಯರ್್ ಮಾಡಿಕೆಂಡರೆ  ಮುಗಿಯುತು ದ್.  

ಅಪಿೀಲು ಹಾಕ್ರುವುದು ಬಿ.ಡಿ.ಎ. ನವ್ರು.  

ಶ್ರ ೋ ಜೆ.ಸಿ. ಮಾಧುಸ್ತವ ರ್ಮ (ಕಾನೂನು, ಸಂಸದಿೋಯ ವಯ ವಹಾರಗಳು ಹಾಗೂ 

ಶಾಸನ ರಚ್ನೆ ಮತ್ತು  ಸಣ್ಣ  ನೋರಾವರಿ ಸಚಿವರು):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ಹೌದು. 

04 ಎಕರೆ 33 ಗುೆಂಟ್ನಯಲಾ  24 ಗುೆಂಟ್ನ ಕರಾಬ್ ಜ್ಞತ್ತ ಕಡಬೇಕಾ, ಕರಾಬ್ ಸೇರಿಸಿ 

ಕಡಬೇಕೇ ಎೆಂಬ್ದದು dispute ಆಯಿತ್ತ.  ಅದ್ನುನ  ಅವ್ರು ಮ್ಮಮೀನಲಾ  

ಒಪಿಪ ಕೆಂಡಿದ್ು ರೆ ಆಗುತ್ರು ತ್ತು .  

ಶ್ರ ೋ ಪುಟಟ ಣ್ಣ :- ಮಾನಯ  ಸಚಿವ್ರೇ, ಅವ್ರು ಒಪಿಪ ಕೆಂಡಿದಾು ರೆ.  ಇದ್ನುನ  ತಮಮ  

ಗಮನಕೆೆ  ತರುತ್ರು ದ್ು ೀನೆ. 

ಶ್ರ ೋ ಜೆ.ಸಿ. ಮಾಧುಸ್ತವ ರ್ಮ:- ಮಾನಯ  ಪುಟಟ ಣ್ಣ ನವ್ರೇ, ನನಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಬಿಡಿ. 

ಅವ್ರು ಒಪಿಪ ಕೆಂಡಿದ್ು ರೆ ನಾನು ಕಾನೂನು ಸಚಿವ್ನಾಗಿ ಆ ಅಪಿೀಲನುನ  ವಾಪ್ಸ್ 
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ತೆಗೆದುಕಳುಳ ತೆು ೀವ, ಅವ್ರ ಹಣ್ವ್ನೂನ  settle ಮಾಡುತೆು ೀವ.  ಇದ್ನುನ  15 ದವ್ಸ ಅಥವಾ 

ತ್ರೆಂಗಳಳಗೆ ಮಾಡುತೆು ೀವ.  

ಉಪಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಈಗ ಮಾನಯ  ವೈ.ಎ. ನಾರಾಯಣ್ಸ್ವಾ ಮಿ. 

ಡ: ವೈ.ಎ. ರ್ನರಾಯಣ್ಸ್ತವ ರ್ಮ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ನಯಮ 

330ರಡಿಯಲಾ  ; 

ಉಪಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ವೈ.ಎ. ನಾರಾಯಣ್ಸ್ವಾ ಮಿಯವ್ರು ಇದ್ರ 

ವಿಚಾರದ್ಲಾ ಯೇ ಮಾತನಾಡುತ್ರು ದಾು ರೆ.  

ಶ್ರ ೋ ಎಸ.ಆರ. ಪ್ರಟೋಲ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ನಮಮ ದು serial number 

ನಲಾ ……್ 

 ಉಪಸಭಾಪತಿಯವರು:- ನಂತರ ಮಾನಯ  ರಮೇಶ್ರವ್ರು ಮಾತನಾಡುತ್ತು ರೆ.  

ಶ್ರ ೋ ಎಸ .ಆರ . ಪ್ರಟೋಲ:- ನಮಮ ದು ಏನಾಗಿದ್? 

ಉಪಸಭಾಪತಿಯವರು:- ನಮಮ ದು ಮೂರನೇ ಸರದ.  

ಶ್ರ ೋ ಎಸ.ಆರ . ಪ್ರಟೋಲ:- ಅಜೆೆಂಡಾದ್ಲಾ  ನಮಮ ದು ನಂ.1 ಇತ್ತು .  Additional 

agenda  ನಂತರ ಬರುತು ದ್. Additional agenda will never overtake the original agenda.  

ಉಪಸಭಾಪತಿಯವರು:- Regular ಅಜೆೆಂಡಾದ್ಲಾ  ಮಾನಯ  ರಮೇಶ್ರವ್ರು ಇದಾು ರೆ. 

ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳಿದ್ು ರು. 

ಶ್ರ ೋ ಎಸ .ಆರ . ಪ್ರಟೋಲ:- ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳಿದ್ು ರೆ ನಾನೇನೂ ಅದ್ರ ಬಗೆೆ  ಚಕಾರ 

ಎತ್ರು ಲಾ .  ಇಲಾ  ಈಗ ಬೇರೆ ಮಂತ್ರರ ಗಳು ಉತು ರ ಕಡುತ್ತು ರೆ.  ಇಲಾ  ಬಿ.ಡಿ.ಎ., ವಿಷಯ ಇದ್.  

ನಾವು ಸಹ ಕೇಳಬೇಕಲಾ ವೇ? ಸಭಾಪ್ತ್ರಗಳು ಕರೆದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮಾತ್ರಗೆ ಗೌರವ್ ಕಟ್ಟಟ   . . . 

ಡ: ವೈ.ಎ. ರ್ನರಾಯಣ್ಸ್ತವ ರ್ಮ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, . . . 

ಉಪಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ರಮೇಶ್ರವ್ರೇ, ಕಡಿಮ್ಮ ಸಮಯದ್ಲಾ  ಮುಗಿಸಿ.  

ಶ್ರ ೋ ಎಸ .ಆರ . ಪ್ರಟೋಲ:- ಇದು  14 ಜ್ಜಲ್ಾ ಗಳ ಸಹಕಾರ ಬ್ಬಯ ೆಂಕುಗಳಿಗೆ 

ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತಹ ಪ್ರ ಶ್ನನ .  ಎೆಂಟ್ಟ ದನಗಳಿೆಂದ್ ಸತತವಾಗಿ ಬ್ನುನ  ಹತ್ರು ದ್ು ೀವ.  
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ಉಪಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ರಮೇಶ್ರವ್ರೇ, ಮಾನಯ  ವಿರೀಧ ಪ್ಕ್ಷದ್ 

ನಾಯಕರು ಕೇಳುತ್ರು ದಾು ರೆ  ನಾನು ಅದ್ನುನ  ತೆಗೆದುಕಳಳ ಲೇ? 

ಶ್ರ ೋ ಪಿ.ಆರ. ರಮೇಶ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ಇದ್ನುನ  ಮುಗಿಸಿಬಿಡಿ. 

ಉಪಸಭಾಪತಿಯವರು:- ನೀವು ಬೇಗ ಮುಗಿಸುತ್ರು ೀರಾ? Drag ಮಾಡುವುದಲಾ  

ತ್ತನೇ? 

ಶ್ರ ೋ ಪಿ.ಆರ. ರಮೇಶ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ಬಹಳಷ್ಟಟ  ಬೇಗ ಮುಗಿಸುತೆು ೀನೆ. 

ಶ್ರ ೋ ಎಸ .ಆರ . ಪ್ರಟೋಲ:- ಈಗ ರಮೇಶ್ರವ್ರಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿ, ಅದು ಮುಗಿದ್ 

ಕೂಡಲೇ ನಮಮ  ವಿಷಯ ತೆಗೆದುಕಳಿಳ .  

ಉಪಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ರಮೇಶ್ರವ್ರು drag ಮಾಡುತ್ತು ರೆ.  ಹಾಗೆ 

ಮಾಡಬೇಡಿ.  ಇವ್ರಿಗೆ ಅವ್ಕಾಶ್ ಕಡಿಮ್ಮಯಾಗುತು ದ್. ದ್ಯವಿಟ್ಟಟ  ಬೇಗ ಮುಗಿಸಿ.  

ಡ: ವೈ.ಎ. ರ್ನರಾಯಣ್ಸ್ತವ ರ್ಮ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, . . . 

ಶ್ರ ೋ ಜೆ.ಸಿ. ಮಾಧುಸ್ತವ ರ್ಮ:- ಮಾನಯ  ಪಿ.ಆರ್್  ರಮೇಶ ರವ್ರ ಬಳಿ ಇರುವ್ material 

ನೀಡಿದ್ರೆ ಸ್ವಯಂಕಾಲದ್ವ್ರೆಗೂ ಆಗುವ್ ಹಾಗಿದ್.  

ಶ್ರ ೋ ಎಸ .ಆರ . ಪ್ರಟೋಲ:- ನಮಮ ದ್ನುನ  ಇದಾದ್ ಮೇಲ್ 

ತೆಗೆದುಕಳುಳ ವುದು.  ನಮಮ  330ಗೆ ನೀವೇ ಉತು ರ ಕಡಬೇಕು.  

ಶ್ರ ೋ ಎಸ.ಟ. ಸೋಮಶೇಖರ  (ಸಹಕಾರ ಸಚಿವರು):- ಈಗ ಅಮ್ಮೆಂಡ್ಮ್ಮೆಂಟ್ 

ಇದ್, ನನೆನ  ಆಗಿದ್.  

ಶ್ರ ೋ ಬಿ.ಕೆ. ಹರಿಪರ ಸ್ತದ:- ನಯಮ 330ರಲಾ  ಯಾವ್ ಯಾವ್ ವಿಷಯಗಳಿವ 

ಅದ್ನುನ  ದ್ಯವಿಟ್ಟಟ  ಮುಗಿಸಿ. ನಂತರ ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳನುನ  ತೆಗೆದುಕಳಿಳ .   

ಶ್ರ ೋ ಎಸ .ಆರ . ಪ್ರಟೋಲ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ನಯಮ 330 ಮುಗಿಸಿಬಿಡಿ.  

ಶ್ರ ೋ ಎಿಂ. ರ್ನರಾಯಣ್ಸ್ತವ ರ್ಮ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ಇವ್ತ್ತು  

ಕಾಯಿಕಲಾಪ್ಗಳ ಪ್ಟಿಟ ಯನುನ  ಕಟಿಟ ದು ೀರಿ ಯಾವುದೂ ಮುಗಿಯುತ್ರು ಲಾ .  ದ್ಯಮಾಡಿ 
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ಸಕಾಿರದ್ ಗಮನಕೆೆ  ತಂದು ಸದ್ನವ್ನುನ  ಒೆಂದು ವಾರ ಹೆಚಿು ಗೆ ನಡೆಸುವುದ್ಕೆೆ  ಅವ್ಕಾಶ್ 

ಮಾಡಿಕಡಿ.  

ಉಪಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಸರಿ ಅದ್ನುನ  ಬಿ.ಎ.ಸಿ., ಮಿೀಟಿೆಂಗ್ನಲಾ  ಯೀಚನೆ 

ಮಾಡುತ್ತು ರೆ.  
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ಇ)           2011ರ ಗೆಜೆಟ್ನಡ್ ಪೊರ ಬೇಷನಸ್  362 ಹುದ್ು ಗಳ ನೇಮಕಾತ್ರಯ ವಿಳಂಬ   

                ನೀತ್ರಗೆ ಕಾರಣ್ವಾದ್ ಸ್ವೆಂವಿಧಾನಕ ಬಿಕೆಟಿಟ ನೆಂದ್ ಸಕಾಿರದ್ ವಿವಿಧ   

                ಇಲಾಖೆಗಳಲಾ  ಕಳೆದ್ 10 ವ್ಷಿಗಳಿೆಂದ್ ಹಲವಾರು ಹುದ್ು ಗಳು ಖಾಲ   

                ಇರುವ್ ಪ್ರ ಯುಕು  ಸ್ವವ್ಿಜನಕರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಸಕಾಿರದ್ ಆಡಳಿತಕೆೆ  ಧಕೆೆ    

                ಉೆಂಟ್ಟಗಿರುವ್ ಹಿನೆನ ಲ್ಯಲಾ  ಸಕಾಿರದ್ ಮಟಟ ದ್ಲಾ  ಕೈಗೆಂಡ  

                ಕರ ಮಗಳು ಹಾಗೂ ನಧಾಿರಗಳ ಬಗೆೆ  ಹಾಗೂ ಈ ವಿಷಯದ್ಲಾ   

                ಗೌರವಾನಾ ತ ರಾಷಟ ಾಪ್ತ್ರಗಳ ಕಚೇರಿಯ ಆದೇಶ್ಗಳು ಮತ್ತು  ಗೌರವಾನಾ ತ  

                ರಾಜಯ ಪಾಲರ ನದೇಿಶ್ನಗಳ ಬಗೆೆ . 

- - - - -   

ಶ್ರ ೋ ಪಿ.ಆರ. ರಮೇಶ  (ರ್ನಮನದೇಾಶನ ಹಿಂದಿದವರು):- ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, 2011 ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ಯ ವಿಷಯ ಕಾನೂನು ಮಂತ್ರರ ಗಳು ಮತ್ತು  

ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳೆಲಾ ರಿಗೂ ಗತ್ರು ರುವ್ ವಿಷಯ.  ನಾನು ಯಾವುದ್ನುನ  touch 

ಮಾಡಬೇಕೀ ಅದ್ನುನ  ಮಾತರ  touch ಮಾಡುತೆು ೀನೆ, ನಮಗೆ ಬೊೀರ್್ ಮಾಡಿಸುವುದಲಾ .  

ಸುಮಮ ನೇ ಕಾಲಾವ್ಕಾಶ್ ತೆಗೆದುಕಳಳ ಬ್ಬರದು.  ಈ ವಿಷಯ 2011ರ ಬ್ಬಯ ಚ್ ಸುಮಾರು 

2014ರಲಾ  ಈ ವಿಷಯವ್ನುನ  ಸಕಾಿರಕೆೆ  ಒೆಂದು advice ಮಾಡತಕೆೆಂತಹದ್ು ನುನ  

ಕೆ.ಪಿ.ಎಸ್.ಸಿ.ಯವ್ರು ಮಾಡುತ್ತು ರೆ.  ತದ್ನಂತರ ಸಕಾಿರದ್ವ್ರು ಒೆಂದು ಆದೇಶ್ವ್ನುನ  

ಹರಡಿಸುತ್ತು ರೆ.  ಅದು 2014ರಲಾ  ರೂಲ್ 11 ಮತ್ತು  12ರಲಾ  ಹರಡಿಸಿದಂತಹ ಆದೇಶ್.  

ಆ ರೂಲ್ ಯಾವುದ್ೆಂದ್ರೆ, ಕೆ.ಪಿ.ಎಸ್.ಸಿ. ಕೆಳಗಿರುವ್ ಏನು ಅರ್ಯ ರ್ಥಿಗಳಿರುತ್ತು ರೆ ಅವ್ರು 

accept ಮಾಡುವಂತಹ ರಿೀತ್ರಯಲಾ  ಅಥವಾ ಮಾಡದೇ ಇರುವಂತಹದ್ು ಕೆೆ  ಅನಾ ಯಿಸುವ್ 

ರೂಲಿ್ ಇದು. It is individual rules.  ಈ individual rules ನಲಾ  ತ್ತವು ತೆಗೆದುಕಳುಳ ವ್ 

ಸಕಾಿರದ್ ಆದೇಶ್ ಏನೆೆಂದ್ರೆ, ಸಕಾಿರವು ಸಿ.ಓ.ಡಿ. ಮಧಯ ೆಂತರ ವ್ರದ, ಅಡಾ ಕೇಟ್ 

ಜನರಲ್ರವ್ರ ಅಭಿಪಾರ ಯ, ಮತ್ತು  ಕಾನೂನು ಇಲಾಖೆಯ ಅಭಿಪಾರ ಯಗಳಲಾ  ಎಲಾಾ  

ಅೆಂಶ್ಗಳನೂನ  ಕೂಲಂಕುಷವಾಗಿ ಪ್ರಿಶ್ೀಲಸಿದ್.  ಆದ್ು ರಿೆಂದ್ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಆದೇಶ್ ಎೆಂದು 

ಆದೇಶ್ದ್ಲಾ  ಸಕಾಿರದ್ವ್ರು ಕೆ.ಪಿ.ಎಸ್.ಸಿ.ಗೆ ಏನು ಅಧಿಸೂಚನೆಯನುನ  ಕಳುಹಿಸಿರುತ್ರು ೀರಿ  

ಆ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನುನ  ತ್ತವು ಇಲಾ  ರದುು ಪ್ಡಿಸುವುದ್ಕೆೆ , ಮುಕಾು ಯಗಳಿಸುವುದ್ಕೆೆ  

ಆದೇಶ್ ಮಾಡುತ್ರು ೀರಿ.  ಮುಕಾು ಯಗಳಿಸಿದ್ ಮೇಲ್ ಅದು ಕೆ.ಎ.ಟಿ., ಗೆ ಹೀಗುತು ದ್.  ಕೆ.ಎ.ಟಿ., 

ಯಲಾ  ಕರ ಮಬದಿ್ವಾಗಿ, ಸಂವಿಧಾನಬದಿ್ವಾಗಿ ಆಗಿಲಾ ವೆಂದು ನಮಮ  ವಿರುದಿ್  ಆಗುತು ದ್.  

ತದ್ನಂತರ ಅದು ಸಕಾಿರಕೆೆ  ವಾಪ್ಸ್ ಬರುತು ದ್.  ಸಕಾಿರ ಇದ್ರ ಬಗೆೆ  ಅಪಿೀಲು 

ಹೀಗಬ್ಬರದ್ೆಂದು ಅೆಂದನ ಕಾಯ ಬಿನೆಟ್ ನೇಮಕಾತ್ರ ಆದೇಶ್ ಕಡಬೇಕೆೆಂದು 

ತ್ರೀಮಾಿನಸಿದಂತೆ ನೇಮಕಾತ್ರ ಆದೇಶ್ವ್ನುನ  ಕಡುತ್ರು ೀರಿ.  ನೇಮಕಾತ್ರ ಆದೇಶ್ ಕಟಟ  

ಮೇಲ್ ಅವ್ರು ಸುಮಾರು ಆರು ತ್ರೆಂಗಳಿನೆಂದ್ 13 ತ್ರೆಂಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತು ರೆ.  ನೀವು 
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ಅವ್ರಿಗೆ ಸಂಬಳವ್ನೂನ  ಕಡುತ್ರು ೀರಿ.  ತದ್ನಂತರ ಒೆಂದು Public Interest Litigation  

ಹೈಕೀಟ್ ಗೆ ಹೀಗುತು ದ್.  ಆಗ ಅದ್ರಲಾ  ಒೆಂದು Public Interest Ligation ನ 

observations   ಈ ವಿಚಾರದ್ಲಾ  ಏನೆೆಂದ್ರೆ   Members ಮೇಲ್ ಇರುವಂತಹ ಕರ ಮಗಳೇನದ್, 

Prevention of  Corruption Act ಕೆಳಗೆ ಆ ದಸೆಯಲಾ  ತೆಗೆದುಕಳುಳ ವ್ ನಧಾಿರದ್ ಜೊತೆಗೆ 

ಈ ಲಸಟ ನುನ   ಕಾಯ ನಿ ಲ್ ಮಾಡುವುದಲಾ .  ಲಸಟ ನುನ  ಕಾಯ ನಿ ಲ್ ಮಾಡುವುದ್ಕೆೆ  ಸಕಾಿರಕೊ  

ಅಧಿಕಾರ ಇಲಾ , ಮತ್ತು  ಸಕಾಿರ ಕಟಿಟ ರುವ್ ತಪುಪ  ಮಾಹಿತ್ರಯಿೆಂದ್ ಆ 

ಅಧಿಸೂಚನೆಯನುನ  ಕಾಯ ನಿ ಲ್ ಮಾಡುತ್ತು ರೆ.  ಆದ್ರೆ ಆ ಲಸಟ ನುನ  ನೀವು accept  

ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ non accept  ಮಾಡಬೇಕು.  Accept  ಮಾಡುವಂತಹ ರಿೀತ್ರಯಲಾ  

accept ಮಾಡಿದು ೀರಿ.  Non accept  ಮಾಡಬೇಕೆೆಂದ್ರೆ you should go only with Article 

323(2)  of the Constitution.  ಅದ್ರ ಪ್ರ ಕಾರ ನೀವು ಹೀಗುವುದ್ಕೆಾಗುವುದಲಾ . ಏಕೆೆಂದ್ರೆ, 

you have accepted and you have issued appointment order.  ಹಾಗ್ರಗಿ ನೇಮಕಾತ್ರ 

ಆದೇಶ್ ಕಡುವುದ್ಕೆ್ೆಂತ ಮುೆಂಚೆ ಸಂವಿಧಾನದ್ ಅನುಚಿೆ ೀದ್ 323 ಏನದ್ ಅದ್ನುನ  fulfil 

ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು .  ಆದ್ರೆ ತದ್ನಂತರ ಮಾಡುವಂತಹದುು  ನೀವು ಕೀಟ್ ಗೆ ಸುಳುಳ  

ಹೇಳಿದು ೀರಿ.  ಈಗ ನಮಮ  ಮುೆಂದರುವುದು ಸುಪಿರ ೀೆಂ ಕೀಟ್ ನವ್ರು ಇದ್ನುನ  consider 

ಮಾಡಿ ಎೆಂದು ಹೈಕೀಟ್ ಗೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತು ರೆ, ಹೈಕೀಟ್  ಇದ್ನುನ  ಪ್ಕೆಾ  ಮಾಡಿ it will 

confirm this order.  ಆದೇಶ್ದ್ಲಾ ರುವುದು ಬಹಳ ಸಪ ಷಟ ವಾಗಿದ್.  ನಮಮ  ಅಡಿಷನಲ್ 

ಅಡಾ ಕೇಟ್ ಜನರಲ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತು ರೆ ಎೆಂದ್ರೆ, he will make a submission before 

the Court that್‘we್have್್complied್with್Article್323(2)್of್the್Constitution್and್we್have್

fulfilled್ the್ requirement್ of್ the್ Constitution.ʼ್ ಎೆಂದು ಕೀಟ್  ಮುೆಂದ್ ಹೇಳುತ್ತು ರೆ. 

ಕೀಟ್  ಅದ್ನುನ  ಮುಖ್ಯ ವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೆಂಡು it will pass an order  quashing  the 

Notification. ಲಸಟ ್ ಅನುನ  quash ಮಾಡುವುದಲಾ .  ಇದು ಬಹಳ ಪ್ರ ಮುಖ್ವಾದುದು.  323 

ಪ್ರ ಕಾರ ಲಸಟ ನುನ  quash ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು .  ಆದ್ರೆ ಲಸಟ ನುನ  ಕಾಯ ನಿ ಲ್ ಮಾಡುವುದ್ಕೆೆ  

ಬರುವುದಲಾ .  ಹೈಕೀಟ್  quash ಮಾಡಿದುು  ಅವ್ರು ಮದ್ಲು ಕಟಟ  ಕೆ.ಪಿ.ಎಸ್.ಸಿ 

ಅಧಿಸೂಚನೆ ಆಗಿದ್.  ಇದ್ನುನ  ರೂಲ್ 11 ಮತ್ತು 12 ಆಧಾರದ್ ಮೇಲ್ ಮಾಡುತ್ರು ೀರಿ.  

ದ್ಯವಿಟ್ಟಟ  ರೂಲ್ 11 ಮತ್ತು  12ನುನ  ನೀಡಿ.  ಮಾನಯ  ಸಚಿವ್ರಾದ್ 

ಮಾಧುಸ್ವಾ ಮಿಯವ್ರು ಏತಕೆೆ  ಎದುು  ಹೀಗುತ್ರು ದಾು ರೆ? ಅವ್ರಿದ್ು ರೇ ನಮಗೆ ಪೊರ ೀತಿ್ತ ಹ.  

(ಮುೆಂದು) 
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(947) 23-09-2021/ 1-50/ ಕೆಹೆಚ-ಜ್ಜಆರ್್    

(ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಿ ತಿ) 

ಶ್ರ ೋ ಪಿ.ಆರ.ರಮೇಶ  (ಮಿಂದು):- 

ಹಿೀಗ್ರಗಿ ನಯಮ 11 ಮತ್ತು  12  ಏನು ಹೇಳುತು ದ್ ಎೆಂದ್ರೆ, ಯಾವ್ ಒಬಾ  ಅರ್ಯ ರ್ಥಿ medical 

examination ನಲಾ  fail ಆಗುತ್ತು ನೆ, ಪೊಲೀಸ್ ರಿಪೊಟ್ ನಲಾ  fail ಆಗುತ್ತು ನೆ, ಅೆಂತಹ 

ಸಂದ್ರ್ಿದ್ಲಾ  ಆ ಅರ್ಯ ರ್ಥಿಯನುನ  individual  ಆಗಿ ತೆಗೆದು ಹಾಕುವುದ್ಕೆೆ  ಅವ್ಕಾಶ್ ಇದ್. 

ಇವ್ರು ನಯಮ 11 ಮತ್ತು  12 ರ ಅಡಿಯಲಾ  ನೀಟಿಫಿಕೇಶ್ನ್ ಅನೆನ ೀ ರದುು  ಮಾಡುತ್ತು ರೆ. 

ತದ್ನಂತರ ಇದು Article 323 of the Constitution of India ಅಡಿಯಲಾ  ಬರುತು ದ್ ಎೆಂದು 

ಉಚಿ  ನಾಯ ಯಾಲಯಕೆೆ  ಸುಳುಳ  ಹೇಳುತ್ತು ರೆ. Any order by any Court by placing reliance 

on false information, ಇವ್ರು ಏನು collude ಆಗುತ್ತು ರೀ ಅಥವಾ facts ಅನುನ  

ಕಡುವುದಲಾ ವೀ, ಅೆಂತಹ ಸಂದ್ರ್ಿದ್ಲಾ  ನೀಡಲಾದ್ ಒೆಂದು ಆದೇಶ್ವು it always 

remains a fraudulent order. It cannot become an order in the eye of law.  ತಮಗೆ 

ಇದ್ರ ಬಗೆೆ  ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲಾ . ತ್ತವು ಕೂಡ ಒಬಾ  ಅಡಾ ಕೇಟ್.  ನಾನು ಅಡಾ ಕೇಟ್ ಅಲಾ . 

ಇದ್ರ ಬಗೆೆ  ನೀವು ಪ್ರಮಶ್ಿಸಬೇಕಾಗುತು ದ್. ಇವ್ರು ಈ ಆದೇಶ್ ಆದ್ ಮೇಲ್ ತದ್ನಂತರ 

ಇದ್ನುನ  ರದುು  ಮಾಡುತ್ತು ರೆ. ಯಾರೀ ಒಬಾ ರು medical examination ಗೆ ಹೀಗಿರುತ್ತು ರೆ. 

ಇನನ ಬಾ ರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಹೀಗಿರುತ್ತು ರೆ. 362 ಅರ್ಯ ರ್ಥಿಗಳು ಕೂಡ ಒೆಂದ್ಲಾ  ಒೆಂದು 

ಕಡೆ appointment ತೆಗೆದುಕಳುಳ ವುದ್ಕೆೆ  ಓಡಾಡುತ್ರು ರುತ್ತು ರೆ. ಅೆಂತಹ ಸಂದ್ರ್ಿದ್ಲಾ  

ತಕ್ಷಣ್ವೇ ಅವ್ರ ಹಾಟ್  ನೆಂತ್ತ ಹೀಗುತು ದ್. ತಕ್ಷಣ್ವೇ ಎಲಾ ರನೂನ  ತೆಗೆದು ಹಾಕುತ್ತು ರೆ. 

ಇವ್ರು ಅೆಂತಹ ಸಂದ್ರ್ಿದ್ಲಾ  appointment ಜೊತೆಗೆ ನೀಟಿಫಿಕೇಶ್ನ್ ಅನುನ  ರದುು  

ಮಾಡುತ್ತು ರೆ. ಇವ್ರಿಗೆ ಯಾರು ಅಧಿಕಾರ ಕಟಿಟ ದಾು ರೆ? ಉಚಿ  ನಾಯ ಯಾಲಯ ಹೇಗೆ ಆದೇಶ್ 

ಕಟಿಟ ದ್ ಎೆಂದು ನನಗೆ ಆಶ್ು ಯಿವಾಗುತು ದ್.  

 ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ಪಿ.ಆರ್.ರಮೇಶ್ರವ್ರೇ, ಅವ್ರು ಅಡಾ ಕೇಟ್, 

ಅವ್ರಿಗೆಲಾಾ  ಗತ್ತು  ಎೆಂದು ತ್ತವೇ ಹೇಳಿದು ೀರಿ. ಬಿಟ್ಟಟ  ಬಿಡಿ ಅವ್ರು ಉತು ರ ಹೇಳಿ ಬಿಡಿ. 

ಇದ್ನುನ ಕೇಳುವ್ ಬದ್ಲು ಸಂಪೂಣ್ಿವಾಗಿ . . .  ತ್ತವೇ ಹೇಳಿದೀರಲಾ ವೇ.  
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 ಶ್ರ ೋ ಪಿ.ಆರ.ರಮೇಶ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ಅವ್ರಿಗೆ ಗತ್ರು ಲಾ ದೇ 

ಇರುವಂತಹ ವಿಚಾರವ್ನುನ  ನಾನು ಹೇಳಬೇಕಾಗುತು ದ್. ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳು ಅವ್ರಿಗೆ 

ಗತ್ರು ಲಾ . ಅದ್ನುನ  ಹೇಳಬೇಕಾಗುತು ದ್.  

  ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ಪಿ.ಆರ್.ರಮೇಶ್ರವ್ರೇ, ಅವ್ರು ಅಡಾ ಕೇಟ್ 

ಎೆಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗತ್ರು ರುವ್ ವಿಚಾರವಾಗಿರುತು ದ್. 

ಶ್ರ ೋ ಪಿ.ಆರ.ರಮೇಶ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ಅವ್ರು ಅಡಾ ಕೇಟ್. ಅವ್ರಿಗೆ 

ಈ ವಿಚಾರ ತ್ರಳಿಸಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಇನುನ  ಒಳೆಳ ಯ ಅಡಾ ಕೇಟಿೆಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತು ರೆ. ಅವ್ರು 

ನಮಗೆ favour ಆಗಿದಾು ರೆ. ಅವ್ರು ನಮಮ  ವಿರುದಿ್  ಇಲಾ . ಅವ್ರು ಇಲಾ  ಇರುವುದ್ರಿೆಂದ್ 

ನಾನು ಮಾತನಾಡುತ್ರು ದ್ು ೀನೆ.  

ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ಪಿ.ಆರ್.ರಮೇಶ್ರವ್ರೇ, ಸರಿ ಆದ್ಷ್ಟಟ  ಬೇಗ 

ಮುಗಿಸಿ. ಈಗ್ರಗಲೇ 2 ಗಂಟ್ನ ಆಗುತ್ತು  ಬಂದತ್ತ.  

ಶ್ರ ೋ ಪಿ.ಆರ.ರಮೇಶ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ಅವ್ರು ಇರುವುದ್ಕೆ ೀಸೆ ರ 

ನಾನು ಇಲಾ  ಮಾತನಾಡುತ್ರು ದ್ು ೀನೆ. ಅವ್ರು ಇರುವಂತದ್ು ೀ ಒೆಂದು ಆಶ್ಿವಾದ್ ನಾವು 

ಮಾತನಾಡುವುದ್ಕೆೆ  ಮತ್ತು  362 ಅರ್ಯ ರ್ಥಿಗಳ ಬಗೆೆ  ಮಾತನಾಡುವುದ್ಕೆೆ  ಅವ್ಕಾಶ್ ಸಿಕೆ್ದ್. 

ಈಗ ನೇರವಾಗಿ ವಿಚಾರಕೆೆ  ಬರುತೆು ೀನೆ. This is one subject.  ಈಗ ತಮಮ ದು Trial Court ನಲಾ  

Session Court ಮುೆಂದ್ ಇರುವಂತಹ ಒೆಂದು ವಿಚಾರ. Session Court ಮುೆಂದ್ 

ಇರುವಂತಹ ವಿಚಾರ ಏನಾಗಿದ್ಯೆೆಂದ್ರೆ, ಇದು ಹೈಕೀಟ್ ಗೆ ಹೀಗಿದ್. ಹೈಕೀಟ್ ಗೆ 

ಹೀದ್ ಮೇಲ್ ತ್ತವು Prosecution ಅನುಮತ್ರಯನುನ  ತೆಗೆದುಕೆಂಡು ಬಂದ್ರೆ ಮತೆು  we 

will consider ಎೆಂದು ಹೇಳಿ Session Court ಪ್ರ ಕರಣ್ ಹಾಗೆಯೇ ಇದ್. Quash ಆಗಿಲಾ . 

Complete ಆಗಿ ಹೀಗಿಲಾ .  It has remained status quo. Status quo ರಿೀತ್ರಯಲಾ  

ಇಟ್ಟಟ ಕೆಂಡಿದಾು ರೆ.  If you bring some order from the President of India and also 

prosecution permission, definitely, the Sessions Court will take action.  

ಶ್ರ ೋ ಜೆ.ಸಿ.ಮಾಧುಸ್ತವ ರ್ಮ (ಸಣ್ಣ  ನೋರಾವರಿ, ಕಾನೂನು, ಸಂಸದಿೋಯ 

ವಯ ವಹಾರ ಸಚಿವರು):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ಅವ್ರಿಗೆ latest development 

ಗತ್ರು ಲಾ . ನಾವು prosecution ಅನುನ  permit ಮಾಡದೇ ಇದಾು ಗ ಅವ್ರಿಗೆ 
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ಹೈಕೀಟ್ ನೆಂದ್ ಸೂಚನೆ ಹೀಗಿ ‘Case್ is್closed್and್the್Charge್Sheet್ is್returnedʼ್

ಎೆಂದು Sessions Court ನೆಂದ್ ಆದೇಶ್ವಾಗಿದ್.    

ಶ್ರ ೋ ಪಿ.ಆರ.ರಮೇಶ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, O.K., very good.  I am glad.  

ಇನುನ  ಒಳೆಳ ಯದಾಯಿತ್ತ. It is favouring us.  

ಶ್ರ ೋ ಜೆ.ಸಿ.ಮಾಧುಸ್ತವ ರ್ಮ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ಅದ್ರಲಾ  ಒೆಂದು ಮಾತ್ತ 

ಏನು ಹೇಳಿದ್ ಎೆಂದ್ರೆ,್“But, it is open to the Government to come with a new Charge 

Sheet, whenever್it್deems್fit.”್್So,್liberty್has್been್given.್ 

ಶ್ರ ೋ ಪಿ.ಆರ.ರಮೇಶ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ಇದು ಈಗ ಎರಡನೇ ಅೆಂಶ್. 

ಒೆಂದು High್ Courtʼs್ decision.್ ್ ಇನನ ೆಂದು, ನೀವೇ ಹೇಳಿದಂತೆ Session್ Courtʼs್ order್

ಇದ್.  So, this is a legal factor.  It remains as it is. ಈಗ ತಮಗೆ itches ಎಲಾ ದ್ ಎೆಂದ್ರೆ, 

ಹೈಕೀಟ್  ಆದೇಶ್ ಹೇಳಿಬಿಟಿಟ ದ್. That is the only point.  ಹೈಕೀಟ್  ಆದೇಶ್ ತ್ತವು 

ಕಟಿಟ ರುವಂತಹ ತಪುಪ  ಮಾಹಿತ್ರಗಳ ಆಧಾರದ್ ಮೇಲ್ ಕಟಿಟ ರುವಂತಹ ಆದೇಶ್ ಎೆಂದು 

already it is proved before the Legislative Assembly.  ಹಿೆಂದನ ಮಾನಯ  

ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳು ‘ನಾವು ಅನುಚಿೆ ೀದ್ 323 ಅನುನ  ಉಲಾ ೆಂಘನೆ ಮಾಡಿಲಾ , we have not 

taken್ the್ law್ in್ our್ handsʼ್ ಎೆಂದು ಸಪ ಷಟ ವಾಗಿ ಹೇಳಿಬಿಟಿಟ ದಾು ರೆ. ಹಾಗ್ರಗಿ ಇವ್ತ್ತು  ಆ 

ಆದೇಶ್ questionable. Legislative Assembly ಮುೆಂದ್ ಇರುವಂತಹದುು  ಇವ್ತ್ತು  

questionable ಆಯಿತ್ತ. ಹಾಗ್ರಗಿ it remains as it is. ಈಗ ಇದ್ಲಾಾ  ಆದ್ ಮೇಲ್ 2014-

15ರಲಾ  ಇವ್ರು prosecute ಮಾಡುವುದ್ಕೆೆ  ಹಿೆಂದನ ರಾಜಯ ಪಾಲರಾಗಿದ್ು  ಶ್ರ ೀ ರ್ರಧಾ ಜ್ 

ಇದಾು ಗ ಕಳುಹಿಸುತ್ತು ರೆ. ಶ್ರ ೀ ರ್ರಧಾ ಜ್ರವ್ರು ಪ್ರ ಸಿಡೆೆಂಟ್ಗೆ ಬರೆಯುತ್ತು ರೆ. I have got the 

copy.  ಇವ್ರ ಮೇಲ್ removal ಮಾಡಿ ಎೆಂದು ಕಳುಹಿಸುತ್ತು ರೆ. ಆದ್ರೆ, removal ಆಗುವುದಲಾ . 

(ಈ ಹಂತ್ದಲಿ್ಲ  ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರು ಪಿೋಠವನುನ  ಅಲಂಕರಿಸಿದರು) 

ಅಲಾ ನ ಪ್ರ ಸಿಡೆೆಂಟ್ ಏನು ತೆಗೆದುಕಳುಳ ವುದಲಾ . ತದ್ನಂತರ 2014-15ರಲಾ  ಶ್ರ ೀ ರ್ರಧಾ ಜ್ 

ಹೀದ್ ಮೇಲ್ ಈ ಹಿೆಂದನ ರಾಜಯ ಪಾಲರಾಗಿದ್ು  ಶ್ರ ೀ ವ್ಜುಭಾಯಿ ರುದ್ಭಾಯಿ ವಾಲಾ 

ರವ್ರ ಕಾಲದ್ಲಾ  ಒೆಂದು prosecution ಮಾಡುವುದ್ಕೆೆ  ಕಳುಹಿಸಿಕಡುತ್ತು ರೆ. ಅವ್ರು 

ಒೆಂದು observation ಮಾಡುತ್ತು ರೆ. This order has been suppressed by the authorities. 

ಅದ್ನುನ  ಓದುತೆು ೀನೆ ನೀಡಿ. It reads:  
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“The್power್ to್ appoint್ the್Members್ of್ the್Commission್ is್ vested್with್ the್

Governor whereas the power to remove the Member is vested with the 

Honʼble್ President್ of್ India್ in್ terms್ of್ Article 317(1) of the Constitution of 

India.್್Recently,್..್..” 

 

 ಶ್ರ ೋ ಜೆ.ಸಿ.ಮಾಧುಸ್ತವ ರ್ಮ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, it is a settled issue and 

Honʼble್ Member್ is್ going್ to್ all್ infructuous್ orders.್ ್ ಏತಕೆೆ  ಸಮಯ ವ್ಯ ಥಿ 

ಮಾಡೀಣ್. ನಾನು ಉತು ರ ಹೇಳಿಬಿಡುತೆು ೀನೆ.  I know, what is in his mind.  

 ಶ್ರ ೋ ಯು.ಬಿ.ವೆಿಂಕಟೇಶ  (ರ್ನಮ ನದೇಾಶನ ಹಿಂದಿದವರು):- ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ಮದ್ಲು ನಾಯ ಯ ಸಿಗಬೇಕು.  

 ಶ್ರ ೋ ಪಿ.ಆರ.ರಮೇಶ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ನಾನು ಹೇಳುವುದೇನೆೆಂದ್ರೆ,  

ಮಾನಯ  ಸಚಿವ್ರು ನಾಯ ಯ ಕಡುತ್ತು ರೆೆಂದು ನನಗೆ ಗ್ರಯ ರಂಟಿ ಇದ್. ನಾನು ಏಕೆ ಇದ್ನುನ  

ಹೇಳಬೇಕೆೆಂದ್ರೆ, . . .  

ಶ್ರ ೋ ಜೆ.ಸಿ.ಮಾಧುಸ್ತವ ರ್ಮ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ಮಾನಯ  ಸದ್ಸಯ ರೇ 

ಮಾತನಾಡುತ್ರು ದಾು ರೆ.   

 ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ಪಿ.ಆರ್.ರಮೇಶ್ರವ್ರು ಪಾರ ರಂರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 

ಬಿಡುವುದಲಾ .  

 ಶ್ರ ೋ ಪಿ.ಆರ.ರಮೇಶ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ಈ ರಿೀತ್ರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು 

ಮಾಡಿದಾು ರೆ. ಇದು ಒೆಂದು infructuous ಅಲಾ . ಇದು ಏಕೆ ಎೆಂದು ಹೇಳುತೆು ೀನೆ.  The 

observation of the Governor further reads: 

“Recently,್Allahabad್High್Court್in್a್judgment್in್the್case್of್Ramasevak್Vs್

the State of Uttar Pradesh, while considering the grievance of a Member of 

the್Commission್against್whom್an್enquiry್..್್..್..” 

 

 ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ಪಿ.ಆರ್.ರಮೇಶ್ರವ್ರೇ, ಇದು ಮಾನಯ  ಸಚಿವ್ರಿಗೆ 

ಗತ್ರು ದ್. ತಮಮ  ಕಡೆ ಇರುವ್ ಎಲಾಾ  ಮಾಹಿತ್ರಗಳು ಅವ್ರ ಹತ್ರು ರ ಇದ್. ಮಾನಯ  ಸಚಿವ್ರು 
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ಉತು ರ ಹೇಳಲ. ನಂತರ ತ್ತವು clarification ಕೇಳಿ. ತ್ತವು ಮಾನಯ  ಸಚಿವ್ರು ಬಿಟಿಟ ರುವುದ್ನುನ  

ಕೇಳಿ. 

 ಶ್ರ ೋ ಪಿ.ಆರ.ರಮೇಶ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ತ್ತವು ಹೇಳುತ್ರು ರುವುದು ಶೇಕಡ 

100 ರಷ್ಟಟ  ಸರಿ ಇದ್. ನಾನು ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನುನ  ಹೇಳಲೇಬೇಕು. ನಾನು ಜ್ಞಸಿು  

ಸಮಯವ್ನುನ  ತೆಗೆದುಕಳುಳ ವುದಲಾ . ತ್ತವು ಸಮಯದ್ ಬಗೆೆ  ಯೀಚನೆ ಮಾಡುತ್ರು ದು ೀರಾ. 

ಅದು ನನಗೂ ಗತ್ರು ದ್. ನಾನು ಬಹಳ ಹೆಚುು  ಸಮಯವ್ನುನ  ತೆಗೆದುಕಳುಳ ವುದಲಾ .  

 ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ಪಿ.ಆರ್.ರಮೇಶ್ರವ್ರಿಗೆ ಸಮಯ ಕಡುತ್ತು ರೆ ಎೆಂದು 

ಎಲಾಾ  ಮಾನಯ  ಸದ್ಸಯ ರುಗಳು ಕೇಳುತ್ತು ರೆ. 

 ಶ್ರ ೋ ಪಿ.ಆರ.ರಮೇಶ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ಇಲಾ . ನಾನು ಈಗಲೇ ಎದುು  

ನೆಂತ್ತ ಮಾತನಾಡುತ್ರು ರುವುದು.  

 ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ಪಿ.ಆರ್.ರಮೇಶ್ರವ್ರೇ, ಸರಿ. ಚಿಕೆದಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ  

ಮುಗಿಸಿ.  

 ಶ್ರ ೋ ಪಿ.ಆರ.ರಮೇಶ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ಈ ಆದೇಶ್ದ್ಲಾ  ಏನದ್ ಎೆಂದು 

ತಮಗೂ ಗತ್ರು ದ್ ಎೆಂದು ಅೆಂದುಕಳುಳ ತೆು ೀನೆ. ಆದ್ರೆ, ಈ ಆದೇಶ್ 5-6 ವ್ಷಿಗಳಿೆಂದ್ 

ತಮಗೂ ಗತ್ರು ಲಾ . ತಮಮ  ಸಕಾಿರಕೊ  ಗತ್ರು ಲಾ . ಹಿೆಂದನ ಸಕಾಿರಕೊ  ಗತ್ರು ಲಾ . 

ಯಾರಿಗೂ ಗತ್ರು ಲಾ . ಹಾಗೆಯೇ abeyance ನಲಾ  ಇಟಿಟ ದಾು ರೆ. ಅದು ನಾನು ಹೇಳುತ್ರು ರುವುದು. 

This order was not brought before the High Court, when the High Court passed its 

order in 2018.  This was suppressed. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ provisions of Article 323 suppress 

ಆಗಿದ್. ಈ ಎರಡು ಅೆಂಶ್ ನಾಯ ಯಾಲಯದ್ ಗಮನಕೆೆ  ತರದೇ ಇದಾು ಗ ವಿಧಾನಸಭೆ ಮತ್ತು  

ವಿಧಾನ ಪ್ರಿಷತ್ತು  ಇರಬಹುದು. ಇದ್ರ privilege defeat ಆಗಲಲಾ ವೇ? Is it not? ಇದೇ 

ಕೆಲಸವ್ನುನ  ನಾವೀ, ನೀವೀ ಮಾಡಿದ್ು ರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಮಮ ನುನ  ಸೆಾ ೀಟ್ 

ಹಿಡಿಸಿಬಿಡುತ್ರು ದ್ು ರು. ನಮಮ  ಕೈಗೆ ಸೆಾ ೀಟ್ ಕಟ್ಟಟ  ಬಿಡುತ್ರು ದ್ು ರು. ರ್ೀಟೀ ಹಾಕ್ 

ದ್ಡಡ ದಾಗಿ ಪೇಪ್ರ್್ನಲಾ  ಹಾಕ್ ಬಿಡುತ್ರು ದ್ು ರು. ಹಾಗೆಯೇ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲಾ  ದ್ಡಡ  

ರ್ೀಟೀ ಹಾಕ್ ಬಿಡುತ್ರು ದ್ು ರು. I think, ಈ ರಿೀತ್ರ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲ್ 

Section 193, I.P.C., ಪ್ರ ಕಾರ ಕರ ಮ ತೆಗೆದುಕಳಳ ಬೇಕಾಗುತು ದ್. ತ್ತವು initiate ಮಾಡದೇ 

ಇದ್ು ರೆ, ನಾವು initiate ಮಾಡುತೆು ೀವ. ಈ ರಿೀತ್ರ blunder ಆಗಿರುತು ದ್.  
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 ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ಪಿ.ಆರ್.ರಮೇಶ್ರವ್ರೇ, ಬೇಗ ಮುಗಿಸಿ. 

 ಶ್ರ ೋ ಪಿ.ಆರ.ರಮೇಶ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ಈ ರಿೀತ್ರ blunder 

ಆಗಿರುವಂತಹದುು , ಇವ್ತ್ತು  ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಪುಪ  ಮಾಡಿರುವಂತದ್ು ನುನ  ಸರಿಪ್ಡಿಸುವುದ್ಕೆೆ  

ಮತ್ತು  ಮುಚಿು ಹಾಕುವುದ್ಕೆೆ  ನಾವು ಇಲಾ  ಕುಳಿತ್ತಕೆಂಡಿದ್ು ೀವ. ತದ್ನಂತರ 20 ಜನ 

ಎೆಂ.ಎಲ.ಎ., ಗಳೆಲಾಾ  ಸೇರಿ  President of India  ಗೆ ಬರೆಯುತ್ತು ರೆ. ಅದು ತಮಗೂ ಕೂಡ 

ಗತ್ರು ದ್ ಎೆಂದು ನನಗೆ ಅನಸುತು ದ್. ಅವ್ರು ಮಾನಯ  ಮುಖ್ಯ  ಕಾಯಿದ್ಶ್ಿಯವ್ರಿಗೆ ತ್ತವು 

ಇದ್ರ ಬಗೆೆ  ಕರ ಮ ತೆಗೆದುಕಳಿಳ  ಎೆಂದು ಸಪ ಷಟ ವಾಗಿ ಪ್ತರ ವ್ನುನ  ಬರೆಯುತ್ತು ರೆ. ಅದ್ರಲಾ  

ಏನದ್ ಎನುನ ವುದ್ನುನ  ಸಹ ಹೇಳಿ ಬಿಡುತೆು ೀನೆ. 

 ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ಪಿ.ಆರ್.ರಮೇಶ್ರವ್ರೇ, ನಾನು ಏನು 

ಹೇಳುತೆು ೀನೆೆಂದ್ರೆ, ಈಗ್ರಗಲೇ 2 ಗಂಟ್ನಯಾಯಿತ್ತ. ಸ್ವಕಷ್ಟಟ  ವಿಚಾರಗಳನುನ  ಹೇಳಿದು ೀರಿ. 

ಮಾನಯ  ಸಚಿವ್ರ ಹತ್ರು ರ clarifications ಕೇಳಿ. ಮದ್ಲು ಅವ್ರು ಉತು ರ ಹೇಳಲ. ಅವ್ರು 

ಉತು ರ ಹೇಳಿದ್ ನಂತರ ತ್ತವು ಮಾತನಾಡಿ. ಈಗ ತ್ತವು ಕುಳಿತ್ತಕಳಿಳ .  

 ಶ್ರ ೋ ಪಿ.ಆರ.ರಮೇಶ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ನಾನು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿರುವುದ್ನುನ  

ಹೇಳಿ ಬಿಡುತೆು ೀನೆ.  

 ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ಪಿ.ಆರ್.ರಮೇಶ್ರವ್ರೇ, ನಂತರ ಹೇಳಿ. ಮಾನಯ  

ಸಚಿವ್ರು ಉತು ರ ಕಡಲ.  

 ಶ್ರ ೋ ಪಿ.ಆರ.ರಮೇಶ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ಒಬಾ  ಐ.ಎ.ಎಸ., ಅಧಿಕಾರಿ 

ಸುೆಂದ್ರ್್ ಎನುನ ವ್ವ್ರಿಗೆ acquit ಮಾಡುತ್ತು ರೆ. How can it be?  F.I.R., ಹಾಕ್ ಅವ್ರ ಮೇಲ್ 

ಕರ ಮ ತೆಗೆದುಕಳುಳ ತ್ತು ರೆ. ಸಚಿವ್ ಸಂಪುಟಕೆೆ  ತರುತ್ತು ರೆ. ಒಬಾ  ಐ.ಎ.ಎಸ., ಅಧಿಕಾರಿ 

ವ್ಗ್ರಿವ್ಣೆ ಆಗುವುದ್ಕೆೆ  ಎಲಾಾ  ರಿೀತ್ರಯ ಕರ ಮ ತೆಗೆದುಕೆಂಡು ಆದೇಶ್ ಮಾಡುತ್ತು ರೆ. ಈ 

ರಿೀತ್ರ ಹೇಗೆ ಆಗುತು ದ್? ಒಬಾ  ಐ.ಎ.ಎಸ., ಅಧಿಕಾರಿಯನುನ  ಜೊೀಪಾನ ಮಾಡುವುದ್ಕೆೆ  ಇಡಿೀ 

ವ್ಯ ವ್ಸಿೆಯನೆನ ೀ ಬದ್ಲು ಮಾಡುವಂತಹ ರಿೀತ್ರಯಲಾ  ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ? ಅಲಾ ಗೆ 

administration ಏನಾಯಿತ್ತ? ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ವಾಗಿರುವಂತಹದುು . ಇದಾದ್ ಮೇಲ್ 

ಮಾನಯ  ಸಚಿವ್ರೇ ನಾನು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ವಾದಂತಹ ಅೆಂಶ್ ಹೇಳುತೆು ೀನೆ.  

(ಮುೆಂದು) 
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(948) 2:00 ಎಸ ಪಿಆರ-ಜಆರ  23/09/2021  

(ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರ ಉಪ್ಸಿಿ ತ್ರ) 

 

ಶ್ರ ೋ ಪಿ.ಆರ.ರಮೇಶ  (ಮಿಂದು):- 

ಸಿಬಾ ೆಂದ ಮತ್ತು  ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣಾ ಇಲಾಖೆಯವ್ರು ರಾಜಯ  ಸಕಾಿರದ್ ಒಪಿಪ ಗೆಯನುನ  

ಪ್ಡೆದು ಕೇೆಂದ್ರ ದ್ ಸಿಬಾ ೆಂದ ಮತ್ತು  ತರಬೇತ್ರ ಇಲಾಖೆಗೆ ಪ್ತರ ವ್ನುನ  ಬರೆಯುತ್ತು ರೆ.  ಆದ್ರೆ, 

ಸದ್ರಿ ಇಲಾಖೆಯವ್ರು ಪ್ತರ ವ್ನುನ  ವಾಪ್ಸಿು  ಕಳುಹಿಸುತ್ತು ರೆ.  ಆ ನಂತರದ್ಲಾ  ಸಚಿವ್ 

ಸಂಪುಟವು ಸದ್ರಿ ಪ್ರ ಕರಣ್ವ್ನುನ  ಸಿ.ಓ.ಡಿ., ಸಂಸಿೆ ಗೆ ವ್ಹಿಸುವ್ ತ್ರೀಮಾಿನವ್ನುನ  

ತೆಗೆದುಕಳುಳ ತು ದ್.  ಆಗ ಸಿ.ಓ.ಡಿ., ಸಂಸಿೆಯು ಪುನಃ ಕೇೆಂದ್ರ ದ್ ಸಿಬಾ ೆಂದ ಮತ್ತು  ತರಬೇತ್ರ 

ಇಲಾಖೆಗೆ ಪ್ತರ ವ್ನುನ  ಬರೆಯುತು ದ್.  ಆ ಸಮಯದ್ಲಾ  ಪ್ರ ಕರಣ್ದ್ ಸಂಪೂಣ್ಿ 

ಮಾಹಿತ್ರಯನುನ  ನೀಡುತ್ತು , ನಾವು ಶಾಸಕರುಗಳೆಲಾ ರೂ ಕೇೆಂದ್ರ ದ್ ಸಿಬಾ ೆಂದ ಮತ್ತು  ತರಬೇತ್ರ 

ಇಲಾಖೆಗೆ ಪ್ತರ ವ್ನುನ  ಬರೆಯುತೆು ೀವ.  ಆಗ ಸದ್ರಿ ಇಲಾಖೆಯು ಸಿ.ಓ.ಡಿ. ಸಂಸಿೆ ಗೆ ಅದ್ನುನ  

ವಾಪ್ಸಿು  ಕಳುಹಿಸುತ್ತು ರೆ.         

 

 ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ರಮೇಶ್ರವ್ರೇ, ಇಲಾ ಗೆ ಮುಗಿಸಿ.  ಬಹಳ 

ಹತ್ತು ಯಿತ್ತ. 

 

 

 ಶ್ರ ೋ ಪಿ.ಆರ.ರಮೇಶ (ರ್ನಮನದೇಾಶನ ಹಿಂದಿದವರು):- ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ಜ್ಞಸಿು  ಸಮಯವ್ನುನ  ತೆಗೆದುಕಳಳ ದೇ,  ಕೇವ್ಲ ಐದು ನಮಿಷಗಳಲಾ  

ನನನ  ಮಾತ್ತಗಳನುನ  ಪೂಣ್ಿಗಳಿಸುತೆು ೀನೆ.  ನಾವು ಈ ರಿೀತ್ರಯಾದ್ ನದೇಿಶ್ನಗಳನುನ  

ರಾಜಯ ದ್ ಮುಖ್ಯ  ಕಾಯಿದ್ಶ್ಿಗಳಿಗೆ ಈಗ್ರಗಲೇ ನೀಡಿದ್ು ೀವ; ನೀವು ಅಲಾ  ನೀಡಿಕಳಿಳ  

ಎನುನ ವ್ ಹಿೆಂಬರಹವ್ನುನ  ಡಿ.ಓ.ಪಿ.ಟಿ.ಯವ್ರು ಶಾಸಕರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತು ರೆ.  ಡಿ.ಓ.ಪಿ.ಟಿ.ಯಿೆಂದ್ 

ವಾಪ್ಸಿು  ಬಂದರುವ್ ಪ್ರ ಸ್ವು ವ್ನೆಯು ಇವ್ತ್ರು ನ ದವ್ಸ ಸಕಾಿರದ್ ಮುೆಂದದುು , ಇದು 

ವಾಸು ವ್ ಸಮಸೆಯ ಯಾಗಿದ್. ಉಚಿ  ನಾಯ ಯಾಲಯವು ನೀಡಿರುವ್ ಆದೇಶ್ಗಳನುನ  

ತೆರವುಗಳಿಸಲು ಸಕಾಿರವು ಅಜ್ಜಿಯನುನ  ನೀಡಿ, ರದುು ಗಳಿಸಿರುವ್ ಸಕಾಿರಿ ಆದೇಶ್ 

ದನಾೆಂಕ 14/08/2014 ನುನ  ಪುನಃ ಆದೇಶ್ಸಿದ್ರೆ, ಈ ಸಮಸೆಯ ಯು ಬಗೆಹರಿಯುತು ದ್.  ಈ 

ಹಿೆಂದ್ ಅಸಿು ತಾ ದ್ಲಾ ದ್ು  ಸಕಾಿರವು ತೆಗೆದುಕೆಂಡ ಸಚಿವ್ ಸಂಪುಟದ್ ತ್ರೀಮಾಿನವು ಚಾಲು ಗೆ 

ಬರುತು ದ್ ಹಾಗೂ ಈ ಅರ್ಯ ರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉದ್ಯ ೀಗ ದ್ರೆಯುತು ದ್.  ಇಲಾ  ಇನನ ೆಂದು 

ಪ್ರ ಶ್ನನ ಯಿದ್.  ಈ ಹಿೆಂದನ ಅರ್ಯ ರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಿರುವ್ ನೇಮಕಾತ್ರ ಆದೇಶ್ದ್ ಪ್ರ ಕಾರ 

ಅವ್ರನುನ  ಕೆಲಸಕೆೆ  ತೆಗೆದುಕೆಂಡಾಗ ಸೇವಾ ಹಿರಿತನ ಮತ್ತು  ಕ್ರಿತನದ್ ಬಗೆೆ  ಹೇಳುವುದ್ಕೆೆ  
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ಸಕಾಿರಕೆೆ  ಅಧಿಕಾರ ಬರುತು ದ್.  ಆದ್ರೆ ಆ ಅರ್ಯ ರ್ಥಿಗಳ ನೇಮಕಾತ್ರ ಇನೂನ  ಸಹ 

ಆಗಿರುವುದಲಾ . How can you claim that there should be seniority?  2014 ಅಥವಾ 2015 

ನೇ ಸ್ವಲನ ಅರ್ಯ ರ್ಥಿಗಳ ಸೇವಾ ಹಿರಿತನದ್ ಬಗೆೆ  ಸಕಾಿರ ಹೇಳುವುದ್ಕೆೆ  ಬರುವುದಲಾ .  First, 

let there be a Government employment for them. ಮದ್ಲು ಆ ಅರ್ಯ ರ್ಥಿಗಳ 

ನೇಮಕಾತ್ರಯಾಗಲ. ತದ್ನಂತರ ಸೇವಾ ಹಿರಿತನವ್ನುನ  ನಾಯ ಯಾಲಯವು 

ನೀಡಿಕಳುಳ ತು ದ್.  If they want to claim through the law, let them go before the 

Court and then claim.  2014 ಅಥವಾ 2015 ನೇ ಸ್ವಲನ ಅರ್ಯ ರ್ಥಿಗಳ ಒತು ಡದೆಂದ್ 

ಸಕಾಿರವು ಇದ್ನುನ  ಸ್ವಕಷ್ಟಟ  ಫಿಲಟ ರ್್ ಮಾಡುತ್ರು ದ್.  ಅವ್ರುಗಳು ಸ್ವಧಯ ವಾದ್ಷ್ಟಟ  

ಒತು ಡವ್ನುನ  ಇದ್ರ ಮೇಲ್ ತರುತ್ರು ದಾು ರೆ.  ಇವ್ತ್ರು ನ ದವ್ಸ ಸಕಾಿರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿೆಂದಾದ್ 

ತಪ್ಪ ನುನ  ಮುಚಿು ಕಳುಳ ವುದ್ಕೆೆ  ದ್ಯಮಾಡಿ ಅವ್ಕಾಶ್ವ್ನುನ  ನೀಡುವುದು ಬೇಡ.  

ತಪಿಪ ತಸಿ ರಿಗೆ ಶ್ಕೆಷ ಯಾಗಲ.  ಅವ್ರುಗಳು ಮಾಡಿರುವ್ ತಪ್ಪ ನುನ  ಮುಚಿು ಕಳುಳ ವುದ್ಕೆಾ ಗಿ 

ಇವ್ತ್ರು ನ ದವ್ಸ 362 ಅರ್ಯ ರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉದ್ಯ ೀಗ ದ್ರೆಯದಂತೆ ಮಾಡುತ್ರು ದಾು ರೆ.  ಉಚಿ  

ನಾಯ ಯಾಲಯದ್ ಆದೇಶ್ವೇನು ಎನುನ ವುದು ಸರಿಯಾಗಿ ಗತ್ರು ಲಾ .  It is a fraudulent order.   

ಇೆಂತಹ ಆದೇಶ್ದ್ ಪ್ರ ಕಾರ ನೇಮಕಾತ್ರ ಮಾಡುವುದ್ಕೆೆ  ಬರುವುದಲಾ ವೆಂದು ಸಕಾಿರಕೆೆ  

ತ್ರಳಿದದ್.  ಇದ್ನುನ  ನಾನು ಪ್ರ ತೆಯ ೀಕವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲಾ .  ಆದ್ಷ್ಟಟ  ಬೇಗ 362 

ಅರ್ಯ ರ್ಥಿಗಳನುನ  ಪ್ರಿಗಣಿಸಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ನೇಮಕಾತ್ರ ಆದೇಶ್ವ್ನುನ  ಸಕಾಿರವು 

ಹರಡಿಸಬೇಕು.  ಸಕಾಿರಕೆೆ  ನನಗಿೆಂತಲೂ ಹೆಚಾು ಗಿ ತ್ರಳಿದದ್. ಸದ್ರಿ ಅರ್ಯ ರ್ಥಿಗಳ 

ನೇಮಕಾತ್ರ ಕುರಿತ್ತದ್ ಎಲಾಾ  ಕರ ಮಗಳನುನ  ತೆಗೆದುಕಳಳ ಬೇಕೆೆಂದು ನಾನು ವಿನಂತ್ರಸುತೆು ೀನೆ. 

 

ಶ್ರ ೋ ಜೆ.ಸಿ.ಮಾಧುಸ್ತವ ರ್ಮ(ಕಾನೂನು, ಸಂಸದಿೋಯ ವಯ ವಹಾರಗಳ ಸಚಿವರು):- 

ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ಈ ವಿಚಾರದ್ಲಾ  ಬಹಳ ಉತು ರವ್ನುನ  ನೀಡಬೇಕಾಗುತು ದ್.  2011 

ನೇ ಸ್ವಲನ ಬ್ಬಯ ಚಿನ ಅರ್ಯ ರ್ಥಿಗಳ ನೇಮಕಾತ್ರಯಾಯಿತ್ತ ಆಗ ನಡೆದ್ viva voce 

ಪ್ರಿೀಕೆಷ ಯಲಾ  ಅೆಂಕಗಳನುನ  ನೀಡಬೇಕಾದ್ರೆ ರ್ರ ಷ್ಟಾಚಾರವಾಗಿದ್, ಬಹಳ ತ್ತರತಮಯ ಗಳನುನ  

ಮಾಡಿ ಅೆಂಕಗಳನುನ  ನೀಡುತ್ರು ದಾು ರೆ ಎನುನ ವ್ ಬಗೆೆ  ಅಜ್ಜಿಯು ಸಕಾಿರದ್ಲಾ  

ಸಿಾ ೀಕೃತಗಳುಳ ತು ದ್.  ಆಡಿಟರ್್ ಜನರಲ್ರವ್ರಿಗೆ ಸಿಾ ೀಕೃತಗೆಂಡ ಮನವಿಯ ಮೇಲ್ 

ಸಕಾಿರವು ತ್ರೀಮಾಿನವ್ನುನ  ತೆಗೆದುಕೆಂಡು ಹಾಲ ಹರಡಿಸಿರುವ್ ಆಯೆೆ  ಪ್ಟಿಟ ಯನುನ  

ಪ್ರಿಷೆ ರಿಸಿ ಎೆಂದು ಅರ್ಯ ರ್ಥಿಗಳು ಮನವಿ ಸಲಾ ಸುತ್ತು ರೆ.  ಆಗ ನಾವು ಮತ್ತು  ಕನಾಿಟಕ 

ಲೀಕಸೇವಾ ಆಯೀಗದ್ವ್ರು ನೇಮಕಾತ್ರಯನುನ  ಕರ ಮಬದಿ್ವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ು ೀವ; ಹಿೀಗ್ರಗಿ 

ಈಗ್ರಗಲೇ ಹರಡಿಸಿರುವ್ ಆಯೆೆ  ಪ್ಟಿಟ ಯನುನ  ಪ್ರಿಷೆ ರಣೆ ಮಾಡುವುದ್ಕೆೆ  ಬರುವುದಲಾ  
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ಎೆಂದು ಹೇಳಿದಾಗ, ಸದ್ಸಯ ರುಗಳ ವಿರುದಿ್  ಸಿ.ಐ.ಡಿ., ಸಂಸಿೆಯು ತನಖೆ ನಡೆಸಬೇಕೆೆಂದು 

ಆದೇಶ್ವಾಗುತು ದ್.  ಆ ನಂತರ ಅವ್ರುಗಳ ವಿರುದಿ್  ಪ್ರ ಥಮ ವ್ತಿಮಾನ ವ್ರದಯೂ ಸಹ 

ದಾಖ್ಲಾಗುತು ದ್.  ಆಗ ಸಕಾಿರವು ಈಗ್ರಗಲೇ ಹರಡಿಸಿದ್ು  ಆಯೆೆ  ಪ್ಟಿಟ ಯನುನ  

ರದುು ಗಳಿಸುವ್ ನಣ್ಿಯವ್ನೂನ  ಸಹ ತೆಗೆದುಕಳುಳ ತು ದ್.  ಈ ನಣ್ಿಯದಂತೆ ಆಯೆೆ  

ಪ್ಟಿಟ ಯನುನ  ರದುು ಗಳಿಸುವಾಗ ಈಗ್ರಗಲೇ ಆಯೆೆಗೆಂಡ ಅರ್ಯ ರ್ಥಿಗಳು ಕನಾಿಟಕ 

ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಗೆ ಅಜ್ಜಿಯನುನ  ಸಲಾ ಸುತ್ತು ರೆ.  ಅಜ್ಜಿಯನುನ  ಪ್ರಿಶ್ೀಲಸಿದ್ 

ನಾಯ ಯಮಂಡಳಿಯು, ಈಗ್ರಗಲೇ ಹರಡಿಸಿದ್ ಆಯೆೆ  ಪ್ಟಿಟ ಯು ಕರ ಮಬದಿ್ವಾಗಿದುು , ಈಗ 

ತೆಗೆದುಕಳುಳ ತ್ರು ರುವ್ ಕರ ಮಗಳು ಸಮಂಜಸವಾಗಿಲಾ ವೆಂದು ಅರ್ಯ ರ್ಥಿಗಳ ಪ್ರವಾಗಿ 

ಆದೇಶ್ವ್ನುನ  ಹರಡಿಸುತು ದ್. ಅರ್ಯ ರ್ಥಿಗಳು ಬ್ದದಿವಂತರಾಗಿರುತ್ತು ರೆ.  ಕೇವ್ಲ 1-2 

ವ್ಗಿದ್ ಅರ್ಯ ರ್ಥಿಗಳನುನ  ಸಕಾಿರವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಿಗಣಿಸಿರುತು ದ್.  ಪುರಸಭೆಯ 

ಮುಖಾಯ ಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು  ತ್ತಲೂಾ ಕು ಪಂಚಾಯಿತ್ರಯ ಕಾಯಿನವಾಿಹಕ ಹುದ್ು ಗಳಿಗೆ ಈ 

ರಿೀತ್ರಯಾದ್ ವಾಯ ಜಯ ಗಳಿವ, ಅದ್ಕೆಳಪ್ಟ್ಟಟ  ನಮಗೆ ಕೆಲಸವ್ನುನ  ನೀಡುತೆು ೀವ 

ಮುೆಂದುವ್ರೆದು, ಅವುಗಳನುನ  ಉಳಿಸುತೆು ೀವ ಅಥವಾ ಸಮಾಪಿು ಗಳಿಸುತೆು ೀವ ಎೆಂದು 

ತ್ರಳಿಸುತ್ತು , ಷರತ್ತು ಬದಿ್  ನೇಮಕಾತ್ರ ಆದೇಶ್ವ್ನುನ  ಹರಡಿಸಲಾಗಿರುತು ದ್.್ ್ ‘Just by 

Notification they will not become Government Servants.  K.A.T., has no jurisdiction to 

consider್ this.ʼ್ ಎನುನ ವ್ ಅಭಿಪಾರ ಯವ್ನುನ  ಉಚಿ  ನಾಯ ಯಾಲಯವು ವ್ಯ ಕು ಪ್ಡಿಸುತು ದ್.  

‘Under್ Rule್ 11್ and್ 12್ of್ the್ Karnataka್ Recruitment್ of್ Gazetted್ Probationers್

(Appointment by Competitive Examinations) Rules, 1997, whether the Government is 

empowered್ to್ take್ actionʼ್ ್ ್ ಎನುನ ವ್ ವಿಚಾರದ್ಲಾ  ಸಕಾಿರವು ಪ್ರ ಕರಣ್ವ್ನುನ  

ದಾಖ್ಲಸಿರುತು ದ್.  So,್ High್ Court್ simply್ says,್ ‘yes,್ under್ law,್ the್ Government್ is್

empowered.ʼ್ಅಲಾ  statutory requirement, ಸಂವಿಧಾನಾತಮ ಕವಾದ್ ಷರತ್ತು  ಇತ್ತು .  ಭಾರತ 

ಸಂವಿಧಾನದ್ ಅನುಚಿೆ ೀದ್ 323 ರಡಿ ಇದು ಶಾಸನ ಸಭೆಯ ಮುೆಂದ್ ಅೆಂತ್ರಮಗಳುಳ ತು ದ್ 

ಎನುನ ವಂತಹ ಷರತ್ತು  ಅದಾಗಿತ್ತು . For nullifying any decision of the K.P.S.C., it has to 

go before the Legislature. ಈಗ ಇದ್ರಿೆಂದ್ಲೇ ನಮಮ  ಜ್ಜೀವ್ ಉಳಿಯುವ್ ಅಥವಾ 

ಕಳೆಯುವ್ ಪ್ರ ಶ್ನನ ಯಾಗಿದ್. ಈ ತ್ರೀಮಾಿನವ್ನುನ  ಸಕಾಿರವು ಶಾಸನ ಸಭೆಯ ಮುೆಂದ್ 

ಪ್ರ ಸ್ವು ಪಿಸಿತ್ತು  ಎನುನ ವುದು ಅೆಂದನ ಸಕಾಿರದ್ ವಾದ್ವಾಗಿದ್.  2017 Annual Report of the 

K.P.SC., ನಲಾ  ಸಕಾಿರವು ತ್ರಳಿಸಿದ್.  In್ its್ report,್ it್ has್ stated:್ “However್ the್

Government್has್taken್a್decision್to್nullify್the್list್of್2014್and್2015್batch.”್್ಇಷ್ಟಟ  
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statutory requirement fulfil ಮಾಡುತು ದ್ಯೇ ಎನುನ ವ್ ಚಚೆಿಗಳನುನ  ನಾವು ಮಾಡಿದ್ು ೀವ. 

‘It್ was್ to್ be್ expressively್ doneʼ್ ಎನುನ ವುದೇ ಈಗಿರುವ್ ವಾದ್.  ಈ ವಿಷಯವ್ನುನ  

ಅಜೆೆಂಡಾದ್ಡಿ ತೆಗೆದುಕೆಂಡು ಬಂದು ಚಚೆಿ ಮಾಡಿ, ತ್ರೀಮಾಿನ 

ತೆಗೆದುಕಳಳ ಬಹುದಾಗಿತ್ತು .  ವಾಷ್ಟಿಕ ವ್ರದಯಲಾ  ಕಟಿಟ ರುವುದ್ಷ್ಮಟ ೀ 

ಸೂಕು ವ್ಲಾ ವನುನ ವುದು ಈಗ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೆಂಡಿರುವ್ ನಲುವು ಆಗಿದ್.  You್are್right.್‘But್

it was made್ known್ to್ the್House,್ but್ not್ expressively.ʼ್ಎನುನ ವ್ ಒೆಂದು ಪ್ದ್ವ್ನುನ  

ನಾವು ಬಳಸಿದ್ು ೀವ.  ಯಾವುದ್ೀ ಒೆಂದು ವಾಷ್ಟಿಕ ವ್ರದಯಲಾ  ಇದ್ನುನ  ನಮೂದಸಿ, ಈ 

ಅೆಂಶ್ವು ಸದ್ಸಯ ರುಗಳ ಗಮನಕೆೆ  ಬಂದಲಾ  ಹಾಗೂ ಇದ್ರ ಬಗೆೆ  ಚಚೆಿಗಳಾಗಿಲಾ .  

ನಂತರದ್ಲಾ  ಏನಾಯಿತೀ ಗತ್ರು ಲಾ , ಸಕಾಿರವು ತ್ರೀಮಾಿನವ್ನುನ  ತೆಗೆದುಕೆಂಡಿದ್.್‘No, 

no,್we್will್go್with್the್K.A.T.,್order.್್We್are್prepared್to್issue್appointment್ordersʼ್

ಎೆಂದು ಸವೀಿಚಿ  ನಾಯ ಯಾಲಯದ್ಲಾ  ಸಕಾಿರವೇ ಮೇಲಮ ನವಿಯನುನ  ಸಲಾ ಸುತು ದ್.್್‘We 

have್ no್ case್ to್ interfere್ with್ the್ Karnataka್ High್ Courtʼs್ decision.್ ಉಚಿ  

ನಾಯ ಯಾಲಯವೇ ತ್ರೀಮಾಿನ ನೀಡುತು ದ್ʼ್ ಎೆಂದು ಸವೀಿಚಿ  ನಾಯ ಯಾಲಯವು 

ಆದೇಶ್ಸುತು ದ್.  ಈ ಮಧಯ ದ್ಲಾ  ಸಿ.ಐ.ಡಿ., ತನಖಾ ವ್ರದಯನುನ  ವಿಚಾರಣಾ 

ನಾಯ ಯಾಲಯದ್ ಮುೆಂದ್ ಸಕಾಿರವು ಮಂಡಿಸುತು ದ್.  ಸಕ್ಷಮ ಪಾರ ಧಿಕಾರದ್ 

ಪೂವಾಿನುಮತ್ರ ಪ್ಡೆದುಕಳಳ ದೇ ನಾಯ ಯಾಲಯಕೆೆ  ದ್ೀಷ್ಟರೀಪ್ಣಾ ಪ್ಟಿಟ ಯನುನ  

ಸಲಾ ಸಿರುವುದು ತಪುಪ .  ಹಿೀಗ್ರಗಿ ಇದ್ನುನ  ಜೊತೆಯಲಾ  ತೆಗೆದುಕೆಂಡು ಬನನ ;  The 

Government್has್to್permit್you್to್prosecute,್because್they್are್Government್Servants.ʼ್

ಎೆಂದು ವಿಚಾರಣಾ ನಾಯ ಯಾಲಯವು ಸಕಾಿರಕೆೆ  ತ್ರಳಿಸುತು ದ್.  ಪ್ರ ಕರಣ್ದ್ ಒೆಂದ್ನೇ 

ಆರೀಪಿತರ ವಿರುದಿ್  ಕರ ಮ ತೆಗೆದುಕಳುಳ ವ್ಷಟ ರಲಾ  ಲೀಕ ಸೇವಾ ಆಯೀಗದ್ ಅಧಯ ಕ್ಷರು 

ಸಕಾಿರಿ ಸೇವಯಿೆಂದ್ ನವೃತು ರಾಗಿರುತ್ತು ರೆ.  ಆಗ ನವೃತು ರಾಗಿರುವ್ವ್ರ ವಿರುದಿ್  ರ್ರ ಷ್ಟಾಚಾರ 

ಪ್ರ ತ್ರಬಂಧಕ ಕಾಯೆು ಯ ನಯಮಗಳು ಅನಾ ಯಿಸುವುದಲಾ ವೆಂದು ಅವ್ರನುನ  ಪ್ರ ಕರಣ್ದೆಂದ್ 

ಕೈಬಿಡಲಾಗುತು ದ್.  ಆಯೀಗದ್ ಮತು ೀವ್ಿ ಸದ್ಸಯ ರನುನ  ಏಕಾಏಕ್ ಸಕಾಿರಿ ಸೇವಯಿೆಂದ್ 

ಅಮಾತನುು ಗಳಿಸುತ್ತು ರೆ.  Suspension of the Member is not in the level or purview of 

the Government.  ಅವ್ರು ರಾಷಟ ಾಪ್ತ್ರಗಳಿೆಂದ್ ನೇಮಕಾತ್ರ ಹೆಂದದ್ು ರಿೆಂದ್ ರಾಷಟ ಾಪ್ತ್ರಗಳ 

ಕಛೇರಿಗೆ ಸವೀಿಚಿ  ನಾಯ ಯಾಲಯದ್ ಮುಖಾೆಂತರವೇ ಹೀಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು .  ರಾಜಯ  

ಸಕಾಿರವು ತಪುಪ  ತ್ರೀಮಾಿನವ್ನುನ  ತೆಗೆದುಕೆಂಡಿದ್ ಎೆಂದು ಉಚಿ  ನಾಯ ಯಾಲಯವು 

struckdown ಮಾಡುತು ದ್, ಆಗ ಸದ್ಸಯ ರು safeguard ಆಗುತ್ತು ರೆ.  As you rightly said, 
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ಕನಾಿಟಕ ಲೀಕ ಸೇವಾ ಆಯೀಗದ್ ಕಾಯಿದ್ಶ್ಿಯು ಪ್ರ ಕರಣ್ದ್ 3ನೇ 

ಆರೀಪಿಯಾಗಿದುು , ಆ ಸಂದ್ರ್ಿದ್ಲಾ  ಪ್ರ ಕರಣ್ದ್ ದ್ೀಷ್ಟರೀಪ್ಣ್ ಪ್ಟಿಟ ಯು 

ಅೆಂತ್ರಮವಾಗಿ ಸಿದಿ್ ಗೆಂಡಿರಲಲಾ .  ಆಗ ಸಕಾಿರವು ತ್ರೀಮಾಿನವ್ನುನ  ತೆಗೆದುಕೆಂಡು, 

ಸದ್ರಿ ಆರೀಪಿಯನುನ  ದ್ೀಷಮುಕು ಗಳಿಸುತು ದ್.  ಆ ಸಂದ್ರ್ಿದ್ಲಾ  ಆಯೀಗದ್ 

ಅೆಂದನ ಕಾಯಿದ್ಶ್ಿಯು ಕೆಲಸವ್ನುನ  ಬಿಟ್ಟಟ  ಬೇರೆಡೆಗೆ ಹೀಗಿರುತ್ತು ರೆ.  ಇದು ಅೆಂದನ 

ಸಕಾಿರದ್ ತ್ರೀಮಾಿನವಾಗಿದುು , ಅದ್ರ ಬಗೆೆ  ನಾನು ಚಚೆಿ ಮಾಡುವುದ್ಕೆೆ  

ಇಷಟ ಪ್ಡುವುದಲಾ .  ಈಗ ಇಷ್ಮಟ ಲಾಾ  ಸಂಗತ್ರಗಳಾದ್ ಮೇಲ್, ಸಿ.ಐ.ಡಿ., ಸಂಸಿೆಯು ಸಲಾ ಸಿರುವ್ 

ವ್ರದಯಲಾ  ‘there are few candidates who are taintedʼ್ಎನುನ ವ್ ಪ್ದ್ವ್ನುನ  ಬಳಸಿದ್.  

ಅರ್ಯ ರ್ಥಿಗಳು ಆಯೀಗದ್ ಸದ್ಸಯ ರೆಂದಗೆ ದೂರವಾಣಿಯಲಾ  ಮಾತನಾಡಿರುತ್ತು ರೆ 

ಎನುನ ವ್ ಕಾರಣ್ವ್ನುನ  ಸಿ.ಐ.ಡಿ., ಸಂಸಿೆಯು ನೀಡುತು ದ್.   ಇದ್ರಿೆಂದಾಗಿ ಅಲಾ  ಯಾವುದ್ೀ 

ವ್ಯ ವ್ಹಾರವಾಗಿದ್ ಎನುನ ವುದ್ನುನ  ನಾವು ಭಾವಿಸಿಕಳಳ ಬಹುದು ಎೆಂದು ಸಿ.ಐ.ಡಿ., ಯು 

ತನನ  ವ್ರದಯಲಾ  ತ್ರಳಿಸಿತ್ತು .  ಇದ್ರಲಾ  ಕ್ರ ಮಿನಲ್ ಪಾರ ಸಿಕೂಯ ಷನ್ ಮತ್ತು  ರ್ರ ಷ್ಟಾಚಾರ 

ಪ್ರ ತ್ರಬಂಧಕ ಕಾಯೆು  ಎನುನ ವ್ ಎರಡು ಸಂಗತ್ರಗಳಿದ್ು ವು.  ಆರೀಪಿಗಳ ವಿರುದಿ್ ದ್ 

ಕ್ರ ಮಿನಲ್ ಪಾರ ಸಿಕೂಯ ಷನ್ ಸಕಾಿರದ್ ಹಂತದ್ಲಾ ತ್ತು . ಆದ್ರೆ, ರ್ರ ಷ್ಟಾಚಾರ ಪ್ರ ತ್ರಬಂಧಕ 

ಕಾಯೆು ಯಡಿ ರಾಜಯ ದ್ ರಾಜಯ ಪಾಲರ ಮುಖಾೆಂತರ ಆವಾಗಲೇ ರಾಷಟ ಾಪ್ತ್ರಗಳಿಗೆ ತನಖಾ 

ವ್ರದಯನುನ  ಸಲಾ ಕೆ ಮಾಡಬೇಕೆೆಂದು ಪ್ರ ಯತ್ರನ ಸಿದಾಗ the then Governor rejects it on 

the ground no sufficient material is there. 

 

(ಮುೆಂದು) 

(949) 2.10  23-09-2021  CS/ MD 

 

ಶ್ರ ೋ ಜೆ.ಸಿ. ಮಾಧುಸ್ತವ ರ್ಮ (ಮಿಂದು):-  

Sufficient material ಇಲಾ ದದ್ು ರಿೆಂದ್ I್ cannot್ recommend್ your್ case್ to್ the್ Honʼble್

President of India,  ಗೆ ಮಾಡುವುದಲಾ  ಎೆಂದು ಅವ್ತ್ತು  ಹೇಳಿದ್ು ೀನೆ.  ಅದಾದ್ ಮೇಲ್  

ಸಕಾಿರ ಬದ್ಲಾವ್ಣೆ ಆಯಿತ್ತ.  ನಾವು ಅಧಿಕಾರಕೆೆ  ಬಂದ್ ಮೇಲ್ ನಮಮ  ಮೇಲ್ ಒತು ಡ 

ಹೆಚಾು ಯಿತ್ತ.   ಇದ್ಲಾ  2014 ನೆಂದ್ 2017ರವ್ರೆಗೆ ನಡೆದದ್. We took a decision. ಯಾವ್ 

ಸಕಾಿರದ್ಲಾ ದ್ು ರು ಈ ನಧಾಿರ ಕೈಗೆಂಡಿದ್ು ರೀ ಅವ್ರೇ  ಇವ್ರುಗಳು 

ಅಮಾಯಕರಿದಾು ರೆ, innocents ಇದಾು ರೆ. ಅವ್ರಿಗೇನಾದ್ರೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕೆೆಂದು 
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ಶ್ರ ೀಯುತರಾದ್ ಸಿದ್ು ರಾಮಯಯ ನವ್ರು, ಮಾನಯ  ಹೆಚ್.ಕೆ.ಪಾಟಿೀಲ್ರವ್ರು  ಈ ವಿಚಾರವ್ನುನ  

ವಿಧಾನಸಭೆಯಲಾ  ಪ್ರ ಸ್ವು ಪಿಸಿದ್ರು. No, we have already filed an affidavit before the 

Supreme Court. ಅವ್ರಿಗೆ ಕಡಬೇಕೆೆಂದು ನಾವು ಈಗ್ರಗಲೇ ತ್ರೀಮಾಿನ ಮಾಡಲಾಗಿದ್. 

ಆದ್ರೆ technical reasons ನೆಂದ್ ಹಾಳಾಗಿರುವುದ್ರಿೆಂದ್ the Government has to consider 

ಎೆಂದು ನಾವು ಕೂಡ positive ಆಗಿಯೇ ಉತು ರ ನೀಡಿದ್ು ೀವ.   ಅದ್ರಲಾ  ಯಾವುದೇ 

ಅನುಮಾನ ಇಲಾ .   The entire House is unanimous in this issue. Article 323 or 323 (2) 

ಕೆಳಗೆ ಅಸೆೆಂಬಿಾ ಯಲಾ  ಹೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು  ಅದು ಸಂವಿಧಾನಾತಮ ಕವಾದ್ ಜವಾಬ್ಬು ರಿ,  

ಎನುನ ವುದು ನಜ, ಆದ್ರೆ ಅದು ಆಗಿಲಾ .  That means the Assembly has every power 

either್ to್ accept್ or್ reject್ the್ Governmentʼs್ recommendation.್ ಆ ಅಧಿಕಾರವ್ನುನ  

constitutional provision ಏನದ್, ಶಾಸನಬದಿ್ವಾಗಿದುು ದ್ು ನುನ  ನೀವು exercise ಮಾಡಲಲಾ .   

ಆಗಲೇ Sessions Court ನಲಾ  charge sheet file ಆಗಿತ್ತು , charge sheet file ಆದ್ ಮೇಲ್ 

‘bring್ the್prosecution್permissionʼ್ಎೆಂದು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು.  ನಾನು ಕಾಯ ಬಿನೆಟ್ನಲಾ  

ನನನ  ಅಧಯ ಕ್ಷತೆಯಲಾ  ಒೆಂದು ಸಬ್ ಕಮಿಟಿಯನುನ  ಮಾಡಿ, now we have taken a decision 

not to prosecute the, the then members of the PSC (Public Service Commission).  

ಇದ್ರಲಾ  ನಮಗೆ ಸ್ವಕಷ್ಟಟ  materials, prima facie case ಇದ್ ಎೆಂದು ಅನಸಲಲಾ .  

ತನಖೆಯಲಾ  ಪೊೀನನ ಸಂಭಾಷಣೆಯನುನ  ರೆಕಾಡ್  ಮಾಡಿದ್ ತಕ್ಷಣ್ ಮಕೆಳು ಸದ್ಸಯ ರ 

ಜೊತೆಯಲಾ  ಮಾತನಾಡಿದ್ರೆ, something is wrong. ಇಲಾ  ರ್ರ ಷ್ಟಟ ಚಾರ ನಡೆದದ್, 

favouritism, nepotism ಆಗಿದ್ ಎನುನ ವುದ್ಕೆೆ  ಆಗುವುದಲಾ .   ಅದ್ಲಾ  ಇಲಾ ದದ್ು ರಿೆಂದ್ we are 

prepared to stop the prosecution proceedings ಎೆಂದು ನಾವು ತೆಗೆದುಕೆಂಡು the 

cabinet endorsed it. ಸಬ ಕಮಿಟಿ ಹೇಳಿದ್  ರಿೀತ್ರಯಲಾ  ಸದ್ಸಯ ರ ಮೇಲ್ prosecution case 

hold ಮಾಡಿ, there is no need of prosecuting the members criminally.  Criminal 

prosecution ಅನುನ  ಸದ್ಸಯ ರ ಮೇಲ್ ಮಾಡುವುದು ಬೇಡವೆಂದು ಸಕಾಿರ ತ್ರೀಮಾಿನವ್ನುನ  

ಕೈಗೆಂಡಿತ್ತ.  Prevention of Corruption Act ನಲಾ  the Government is not empowered. 

ಸಕಾಿರಕೆೆ  ಮಧಯ ಪ್ರ ವೇಶ್ ಮಾಡುವುದ್ಕೆೆ  ಅವ್ಕಾಶ್ ಇರುವುದಲಾ .   ಹಾಗ್ರಗಿ ನಮಮ  ಮುಖ್ಯ  

ಕಾಯಿದ್ಶ್ಿಯವ್ರು ಇದು ಸಕಾಿರದ್ ವಾಯ ಪಿು ಗೆ ಬರುವುದಲಾ ವೆಂದು ಹೇಳಿದ್ ಮೇಲ್, lets 

aid it.   If they want, to let them go independently and file the investigation report 

and್charge್sheet್before್the್Honʼble್President್ಅೆಂತ ಹೇಳಿದ್ವು.    ಅವ್ರು ಹೀದ್ರು.  

ನೀವುಗಳು  ಪ್ರ ಯತನ  ಮಾಡಿದು ೀರಿ,  ರಾಷಟ ಾಪ್ತ್ರಯವ್ರು ಒೆಂದು ನಧಾಿರವ್ನುನ   
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ಕೈಗೆಂಡು,್“no, you have not come through proper channel ಎೆಂದು ಹೇಳಿ, it has been 

returned.  ಇದು ನನಗೆ ತ್ರಳಿದರುವ್ ಮಾಹಿತ್ರ.  ರಾಷಟ ಾಪ್ತ್ರಗಳಿೆಂದ್  ಹಿೆಂದ್ಕೆೆ  ಬಂದತ್ತ.   

ಲೀಯರ್್ ಕೀಟ್ ನಲಾ  case is in abeyance ಎನುನ ವುದು ನಮಮ  ತಲ್ಯಲಾ ತ್ತು .  

ಏಕೆೆಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕೇಸನುನ  ಕಾ ೀಸ್ ಮಾಡದೇ, prosecution permission ತೆಗೆದುಕೆಂಡು 

ಬನನ  ಎೆಂದು ಹೇಳಿದ್ರು. ಯಾವಾಗ ನಾವು prosecution permission ಕಡಬ್ಬರದ್ೆಂದು 

ನಧಾಿರ ಕೈಗೆಂಡ ಮೇಲ್, we complained the same with the High Court of Karnataka.  

ಅವ್ರು direct ಮಾಡಿ,್‘when they are not prepared to go for prosecution, why are you 

having the case with you. The judgement is given. I am closing the case and 

returning the charge sheet to the್ Investigating್ Agencyʼ್ಎೆಂದು ವಾಪ್ಸಿು  ಕಳುಹಿಸಿ, 

ಕನೆಯ ಲೈನ್ನಲಾ  “however the Government is open to come, approach the court if 

it್ feels್ in್ filling್ the್ new್ charge್ sheet.”್ಎೆಂದು ಬರೆದದಾು ರೆ. Liberty is given to the 

Government.  ಈಗ ಈ ಪ್ರ ಕರಣ್ ಈ ಹಂತದ್ಲಾ ದ್.   ಈಗ ಇವ್ರಿಗೆ ಅನಾಯ ಯ 

ಮಾಡಬೇಕೆನುನ ವ್ ಭಾವ್ನೆ ಎರಡು ಸದ್ನಗಳ ಯಾವುದೇ ಪ್ಕ್ಷದ್ ಸದ್ಸಯ ರಿಗೆ ಇಲಾ .   ಆದ್ರೆ 

ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ು ೀವ ಎೆಂದು ಮತೆು  ಮತೆು  ಕೀಟಿಿಗೆ ಹೀಗಿ litigation ಹಾಕುವುದ್ರಿೆಂದ್, 

ಮತೆು  ಆ ಹುಡುಗರು ಕೀಟಿಿನ ಬ್ಬಗಿಲನುನ  ಕಾಯುವುದು  ಬೇಡ ಎೆಂದು ಸುಮಾರು 

consultations ಗಳನುನ  ನಾನು ಮಾಡುತ್ರು ದ್ು ೀನೆ.  ಈ ಮಧ್ಯಯ  I have sought the legal 

opinion of our Law Department and the Advocate General. ಹಾಗೆಯೇ ಒೆಂದಬಾ ರು 

ಹಳೆಯ Advocate General ಗಳಿಗೂ how to proceed on this ಎೆಂದು ಸಹ ವೈಯುಕ್ು ಕವಾಗಿ 

ಮನವಿಯನುನ  ಮಾಡಿಕೆಂಡಿದ್ು ೀನೆ.  ಮಾನಯ  ಹೆಚ್.ಕೆ.ಪಾಟಿೀಲರಿಗೆ ಇದ್ರ ಬಗೆೆ  ಉತು ರ 

ನೀಡಿದಿ್ ೀನೆ.  How to proceed on this ಎನುನ ವುದ್ಕೆೆ  ಮತೆು  ಏಕೆ ಕೀಟಿಿನ ಮುೆಂದ್ ಕೈ 

ಕಟಿಟ ಕೆಂಡು ನೆಂತ್ತಕಳಳ ೀಣ್ ಎೆಂದು,  we are working out on this, we are positive 

on this. ಆ ಲಸಟ ್ ನುನ  ಆ ದನಾೆಂಕದ್ಲಾ  ಏನು quash ಮಾಡಿದ್ು ರು, ಅದ್ನುನ  consider 

ಮಾಡಬೇಕೆೆಂದು ಇದ್ನೆನ ಲಾ  ಮಾಡಲಾಗುತ್ರು ದ್.  One technical problem before us is High 

Court issues ಅನುನ  frame ಮಾಡಿಕೆಂಡರು.  1, 2, 3ನಲಾ  1ನೇಯದು,್ ‘can it be 

reconsidered್at್first್levelʼ್ಎೆಂದ್ರು.  First level is written examination level.  They said 

it in negative point. Viva voce stage ನಲಾ  ‘Can it be reconsidered್ in್ second್stageʼ್

ಎೆಂದಾಗ ಅದ್ನುನ  ಸಹ  ನೆಗಟಿವ್ ಎೆಂದು ಹೇಳಿದ್ರು.  Now we cannot go to that stage. 

The option for us is, we have to just accept that, the notification is valid. ಅದ್ನುನ  
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ಮಾಡಿಕಳುಳ ವಾಗ ಮದ್ಲ ಹಂತದ್ಲಾ  ಇನೆನ ೀನು ಚಚೆಿಯನುನ  ಮಾಡುವುದ್ಕೆೆ  ನಮಗೆ 

ಅಧಿಕಾರ ಇಲಾ .   ಆದ್ರೆ  ಇದ್ನುನ  ಸಂವಿಧಾನಾತಮ ಕವಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಬಹುದು 

ಎನುನ ವುದ್ರ ಬಗೆೆ  somebody has to give an advice to the Government. Just because 

we want to see that, they get the job, we cannot take decision so rapidly. ನಾವು ಈಗ 

opinion ಕೇಳಿದ್ು ೀವ.   ಆ ಮನೆಯಲಾಯೂ ಸಹ ನಾನು ಇದ್ನುನ  ಹೇಳಿದ್ು ೀನೆ. Advocate 

General ರವ್ರು ಸಹ ಸಬ್ ಕಮಿಟಿಯಲಾ  ಇದುು ಕೆಂಡು ಈ prosecution  ಕಡುವ್ ಅಗತಯ  

ಇಲಾ ವೆಂದಾಗ  ನಮಮ  ಜೊತೆ ಪಾಟಿಿ ಇದಾು ರೆ.  Fresh ಆಗಿ ಹೇಗೆ ಹೀಗಬೇಕೆೆಂದು 

ನೀಡಬೇಕು.  Will an executive order do or we will have to go for a law, ಇಲಾ  ತಂದು 

enact ಮಾಡಬೇಕೇ ಎನುನ ವ್ ಚಚೆಿಗಳನುನ  ಮಾಡಿ ಹೇಗ್ರಗುತು ದ್, ಅದ್ನುನ  ನಾವು 

ಸರಿಪ್ಡಿಸಬೇಕೆೆಂದು ಸಕಾಿರ ನಧಾಿರವ್ನುನ  ಕೈಗೆಂಡಿದ್.  ಸಕಾಿರ ನಮ್ಮಮ ಲಾ ರ 

ಭಾವ್ನೆಗಳಿಗೆ ಸಪ ೆಂದಸಿದ್.    ಇದುವ್ರೆಗೆ ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ಜನಪ್ರ ತ್ರನಧಿಯಿೆಂದ್ ʼನಮಗೆ 

ಇದು ಬೇಡ,  ತಪಾಪ ಗಿದ್ ʼಎನುನ ವ್  ಮಾತ್ತ ಬಂದಲಾ .   ಆದ್ರೆ ನಮಗೆ as a Law Minister, I 

am fixed how to proceed on this issue. ನೀವು ಅಥಿ ಮಾಡಿಕಳಳ ಬಹುದು.  ಇದು 

ಅಷ್ಟ ೆಂದು ಸುಲರ್ವ್ಲಾ .  Because the matter is trailed in the Higher Court.  The High 

Court್has್ considered್ it್ twice.್ ್ It್has್ rejected್ the್Governmentʼs್plea್ second್ time.್್

The Supreme Court has rejected our plea.  ನಾವು convince ಆಗಲೇ ಬೇಕ್ದ್.   ನಾವು 

ಸುಪಿರ ೀಮ್ ಕೀಟ್ ಗೆ review ಹೀಗಲಕೆೆ   ಕೇಸಿಲಾ .  ಮದ್ಲೇ ಹೀಗಿದ್, ಮಕೆಳು ಯಾರು 

implead ಮಾಡಲಲಾ , ನಾವು infringed persons ಎೆಂದು ಅವ್ರು ಯಾರು ಕೀಟ್  ಮುೆಂದ್ 

ಹೇಳಲಲಾ . ಅರ್ಯ ರ್ಥಿಗಳ ಸುದು ನೇ court trail ನಲಾ  ತೆಗೆದುಕಳಳ ಲಲಾ  ಎನುನ ವುದು 

ತಮಗೆಲಾ ರಿಗೂ ಗತ್ರು ದ್. Only whether the Government is empowered or not 

ಎನುನ ವುದ್ನುನ  ತೆಗೆದುಕೆಂಡು ಮಾಡಿತ್ತು ,  ಆಮೇಲ್ ನಾವು charge sheet ಹಾಕ್ದ್ ಮೇಲ್ 

‘they್are್tainted್and್non-taintedʼ್ಎನುನ ವ್ ಪ್ದ್ ಬಳಸಿ, 30-40 ಅರ್ಯ ರ್ಥಿಗಳ ಬಗೆೆ  ಸಿಐಡಿ 

ವ್ರದಯಲಾ  ಒೆಂದಷ್ಟಟ  ಉಲ್ಾ ೀಖ್ ಆಗಿದುು , ನಾವು ಅದಾಯ ವುದ್ನುನ  ಗಣ್ನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕಳಳ ದೇ 

ಸ್ವರಸಗಟ್ಟಗಿ we have refused the prosecution means we have rejected the entire 

charge sheet ಎನುನ ವುದ್ರಲಾ  ಯಾವುದೇ ಅನುಮಾನವಿಲಾ .  But please give us some 

time.  ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆನುನ ವುದ್ರ ಬಗೆೆ  ತಮಮ  ಗಮನಕೆೆ  

ತರುವುದೇನೆೆಂದ್ರೆ 14 ಮತ್ತು  15ನೇ ಬ್ಬಯ ಚಿವ್ನರೂ ಯಾರು ನಮಮ ನುನ  approach 

ಮಾಡಲಲಾ .  ಅವ್ರು ಯಾರು ಇದ್ರಲಾ  ಮಧಯ ಪ್ರ ವೇಶ್ವ್ನುನ  ಮಾಡಲಲಾ . ನಾವು ಏಕೆ 
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ಅದ್ನೆನ ಲಾ  ಮಾತನಾಡಬೇಕು, ನಾನು ಕೆಳಗಿನ ಮನೆಯಲಾ  ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಇದ್ರಲಾ  risk 

ಇದ್, seniority ಹೇಗೆ fix ಮಾಡಬೇಕೆನುನ ವ್ ಬಗೆೆ  ಅಲೀಚನೆ ಮಾಡುತ್ರು ದ್ು ೀವ ಎೆಂದು 

ಮಾನಯ  ಹೆಚ್.ಕೆ.ಪಾಟಿೀಲರಿಗೆ  ಹೇಳಿದ್ನು. In this regard nobody is pressurising us.  We 

are not in the pressure of anybody.  The Government is willing to do this job. But, the 

Government is finding the access to how to go ahead, how to finish this without 

being questioned in the court of law ಎನುನ ವ್ ಒೆಂದು ಒೆಂದು ಕಾರಣ್ಕೆೆ  

ಅಲೀಚನೆಗಳನುನ  ಮತ್ತು   ತನಖೆಗಳನುನ  ನಡೆಸಿ ಮುೆಂದುವ್ರೆಯುತ್ರು ದ್ು ೀವ.  ದ್ಯಮಾಡಿ 

ನಮಗೆ ಅವ್ಕಾಶ್ವ್ನುನ  ಕಟಟ ರೆ  ನಾವು ಈ ಕೆಲಸವ್ನುನ  ಮಾಡಿಕಡುತೆು ೀವ.    

 ಶ್ರ ೋ ಪಿ.ಆರ.ರಮೇಶ(ರ್ನಮ ನದೇಾಶನ ಹಿಂದಿದವರು):- ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೆ, ನಾನು ಮಾನಯ  ಸಚಿವ್ರ ಹೇಳಿಕೆಯನುನ  ಸಂಪೂಣ್ಿವಾಗಿ 

ಒಪಿಪ ಕಳಳ ತೆು ೀನೆ.   ಈಗ್ರಗಲೇ 7-8 ವ್ಷಿಗಳಾಗಿ  ಹೀಗಿದ್.   2020ರಲಾ ಯೇ ಒೆಂದೂವ್ರೆ 

ವ್ಷಿದ್ ಕೆಳಗೆ ಇದ್ರ ಬಗೆೆ  ಕರ ಮ ಕೈಗಳುಳ ತೆು ೀವೆಂದು ತ್ತವೇ ಆಶಾಾ ಸನೆಯನುನ  ಕಟಿಟ ರಿ. 

ಒೆಂದು any collateral proceedings ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೀಟ್  ಮುೆಂದ್ fraudulent order 

question ಮಾಡಬೇಕು.  ಆ ನದಿಷಟ ವಾದ್ ಆದೇಶ್ದ್ಲಾ  ಒೆಂದು itch ಇದ್, ಆ itch ನುನ  

ತೆಗೆಯುವುದ್ಕೆೆ  ಸಕಾಿರ ಕಾನೂನಾತಮ ಕ ಕರ ಮಗಳನುನ  ಕೈಗಳಳ ಬೇಕು.   ಅದು ಒೆಂದು 

ಮಾಡಿದ್ರೆ, it will come back to 2014 order.  Then automatically they will stand, stick 

on ಆಗುತು ದ್.  ಆ ಒೆಂದು ಕೆಲಸವ್ನುನ  ಮಾಡುವುದ್ಕೆೆ  ಸಕಾಿರ ಪ್ರ ಯತನ  ಮಾಡಿದ್ರೆ,  I 

think you will success. Please consider this.  

                                                                                                                   (Contd..) 

(950)/23-9-2021/2-20/ಎಲ್ಎೆಂ/ಎೆಂಡಿ 

       ಶ್ರ ೋ ಎಸ.ರುದೆರ ೋಗೌಡ(ವಿಧಾನಸಭೆಯಿಂದ ಚುರ್ನಯತ್ರಾದವರು):- ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪ್ತ್ರಗಳೆ, 2011 batch select ಆಗುವ್ಷಟ ರಲಾ  ನಾನು ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ಸದ್ಸಯ ತಾ ದೆಂದ್ 

ಹರಗೆ ಬಂದದ್. ನಾನು ಅಲಾ ೆಂದ್ ಬಂದ್ ಮೇಲ್ ಬಂದರುವಂತಹ ಬ್ಬಯ ಚ್ ಇದು. ಆಗ ಇದ್ು  

ಅರ್ಯ ರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು  ಸದ್ಸಯ ರಿಗೆ ಗೌರವ್ ಮತ್ತು  ನಂಬಿಕೆ ಇದ್. ಆದ್ರೆ ಇಲಾ  ಇರುವ್ ಒೆಂದೇ 

ಒೆಂದು ಆತಂಕ ಎೆಂದ್ರೆ, ತ್ತೆಂಬ್ಬ ಸಮಯ ಹೀಗುತ್ರು ದ್. ಈಗ್ರಗಲ್ ಲಸಟ ್ ಬಂದು ೧೦ 

ವ್ಷಿಗಳಾಗಿದ್.   ಇವ್ರು ಬೇರೆ ಕಡೆ apply  ಮಾಡುವ್ ಹಾಗೇಯು ಇಲಾ  ಮತ್ತು  ಆ 

ಅರ್ಯ ೃರ್ಥಗಳಿಗೆ ವ್ಯಸಿು  ಕೂಡಾ ಆಗುತ್ರು ದ್. ಮುೆಂದ್ ಅವ್ರು ಯಾವುದೇ ಸಕಾಿರಿ ಕೆಲಸಕೆೆ  
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ಅಜ್ಜಿ ಹಾಕದರುವಂತಹ ಹಂತಕೆೆ  ಅವ್ರು ಬಂದದಾು ರೆ. ಹಿೀಗ್ರಗಿ ಇದ್ಕೆೆ  ಒೆಂದು 

ಮುಕ್ು ಯನುನ  ಆದ್ಷ್ಟಟ  ಬೇಗ ಕಡಿ ಎೆಂದು ಅಬಯ ರ್ಥಿಗಳ ಪ್ರವಾಗಿ ಮತ್ತು  ಸದ್ನದ್ ಎಲಾಾ  

ಆಸಕು ರ ಪ್ರವಾಗಿ ನಾನು ಕೇಳಿಕಳುಳ ವುದು ಇಷ್ಮಟ , 

       ಶ್ರ ೋ ಎನ .ರವಿಕುಮಾರ(ವಿಧಾನಸಭೆಯಿಂದ ಚುರ್ನಯತ್ರಾದವರು):- ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪ್ತ್ರಗಳೆ,   ಮಾನಯ  ಸದ್ಸಯ ರಾದ್ ಎಸ್.ರುದ್ರ ೀಗೌಡರು ಮತ್ತು  ಶ್ರ ೀ ಪಿ.ಆರ್.ರಮೇಶ್ರವ್ರು 

ಹೇಳಿದ್ ಹಾಗೆ  ವ್ಯಸಿಿ ನ ಸಮಸೆಯ  ಇದ್. ಅವ್ರು ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ apply ಮಾಡಲು ಆಗುವುದಲಾ . 

ಸಕಾಿರ ಒೆಂದು time bound ಹಾಕ್ಕೆಂಡು ಇಷ್ಟಟ  ತ್ರೆಂಗಳಳಗಡೆ  ಎಲಾ  ಕರ ಮಗಳನುನ  

ತೆಗೆದುಕೆಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ನೇಮಕಾತ್ರ ಆದೇಶ್ವ್ನುನ  ಕಡುವ್ತು  ಹೆಚುು  ಗಮನಹರಿಸಬೇಕು 

ಎೆಂದು ಹೇಳುತೆು ೀನೆ. ಇದ್ರಿೆಂದ್ ಅರ್ಯ ರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಒಳೆಳ ಯ positive message ನುನ  

ಕಡಬಹುದು. ಈಗ ಎಲಾ  ವಿಷಯಗಳಿಗೂ ಕೀಟ್ ಗೆ ಹೀಗುವುದು ಪ್ರಿಪಾಠವಾಗಿದ್. ಆ 

ವಿಷಯದ್ಲಾ  ತ್ತತ್ರಾ ಕತೆ ಇದ್ಯೇ ಇಲಾ ವೇ, ಸತಯ  ಇದ್ಯೇ ಇಲಾ ವೇ ಎನುನ ವುದ್ನುನ  

ನೀಡುವುದೇ ಇಲಾ . ಎಲಾ  ವಿಷಯಗಳಿಗೂ ಕೀಟ್ ಗೆ ಹೀಗುತ್ರು ದಾು ರೆ. ಇದ್ರಿೆಂದ್ 

ಬಹಳಷ್ಟಟ  decisions ಆಗುವುದೇ ಇಲಾ . ಅದು negative ಆಗಿರಬಹುದು, positive 

ಆಗಿರಬಹುದು. ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ಎೆಂದ್ರೆ ಸ್ವಕು ಕೀಟ್  ಎನುನ ವುದು ಆಗಿದ್. ಈ ಕೀಟ್ ಗೆ 

ಹೀಗುವ್ವ್ರ ಕಾರಣ್ದೆಂದ್ ಕೆಟಟ  ಹೆಸರು ಬಂದದ್. ಯಾವುದೇ ನೇಮಕಾತ್ರಗಳು ಆಗುತ್ರು ಲಾ , 

ಮುೆಂದ್ಕೆೆ  ಹೀಗುತು ಲ್ ಇಲಾ . ಯಾವುದೇ ಸಕಾಿರವಿರಲ ಅಭಿವೃದಿ  ಕೆಲಸಗಳನುನ  

ಮಾಡಬೇಕೇ ಬೇಡವೇ? ಅಧಿಕಾರಿಗಳದ್ು  ಆಗಿರಲ ಎಲಾ ದ್ಕೊ  ಕಕೆೆ  ಹಾಕ್ಕೆಂಡು 

ಕುಳಿತ್ತಕಳುಳ ವುದು ಸಮಾಜಕೆೆ  ಇದು ಒಳೆಳ ಯ ಸಂಸೆ ಾತ್ರಯಲಾ . ಜ್ಜೀವ್ನದುದ್ು ಕೊ  

ಚೆಲಾಾ ಟವಾಗಿ ಬಿಟಿಟ ದ್. ಅದ್ಕೆೆ  ಸಕಾಿರ ಕಾಲಮಿತ್ರಯನುನ  ಹಾಕ್ಕೆಂಡು positive 

message ನುನ , KPSC ಗೆ ಒೆಂದು ದ್ಡಡ  strength ನುನ  ಕಡುವಂತಹ ಕೆಲಸವ್ನುನ  

ಸಕಾಿರ ಮಾಡಬೇಕೆೆಂದು  ವಿನಂತ್ರಸಿಕಳುಳ ತೆು ೀನೆ.  

         ಶ್ರ ೋ ಜೆ.ಸಿ.ಮಾಧುಸ್ತವ ರ್ಮ (ಕಾನೂನು ಸಂಸದಿೋಯ ವಯ ವಹಾರಗಳ ಸಚಿವರು):- 

ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಗಳೆ,  ಇೆಂಗಿಾ ಷ್ನಲಾ  ಒೆಂದು ಗ್ರದ್ ಇದ್.್್“Undoing is more difficult than 

doing.”್ ಒೆಂದು ಸಕಾಿರದ್ಲಾ  ತೆಗೆದುಕೆಂಡು ತ್ರೀಮಾಿನ, ಕೀಟ್ ನಲಾ  ತೆಗೆದುಕೆಂಡ 

ತ್ರೀಮಾಿನಗಳನುನ  ಅಷ್ಟಟ  ಬೇಗ undo ಮಾಡಲು ಆಗುವುದಲಾ . I cannot simply say that I 

can undo this.  ನಾನು ನನನ  ಸಮಸೆಯ ಯನುನ  ಮುಕು ವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ು ೀನೆ. ನೀವು 

ಯಾರಾದ್ರೂ ಪುಣಾಯ ತಮ ರು ನನಗೆ ಸಾ ಲಪ  legal assistance ಕಡಿಸಿ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಳೆಳ ಯ 
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ಲಾಯರ್್ ಕರೆದುಕೆಂಡು ಬಂದು, ನೀವು ಈ ರಿೀತ್ರ proceed ಆಗಿ, ಏನು 

ತೆಂದ್ರೆಯಾಗುವುದಲಾ  ಎೆಂದು ಹೇಳಿ ಪ್ರಿಹಾರ ಮಾಡಿಬಿಡಲ. 

     Sri S.R.PATIL:- Basically you are a lawyer.  Legal field ನಲಾ  ಎಷ್ಟಟ  

ಜನರಿದಾು ರೆೆಂದು ನಮಗೆ ಎಲಾ ವು ಗತ್ತು , constitutional experts ಗಳ ಅಭಿಪಾರ ಯ 

ತೆಗೆದುಕೆಂಡು ಅದ್ಕೆೆ  ಒೆಂದು ಮುಕ್ು  ಕಡಿ. ಆ ಸಮಯದ್ಲಾ  ನಾನು ಮಂತ್ರರ ಯಾಗಿದ್ು . 

ಇವ್ರ ಪ್ರವಾಗಿಯೇ ನಾನು ಇದ್ು .  

     ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಎಲಾ ರೂ ಅವ್ರ ಪ್ರವಾಗಿಯೇ ಇದಾು ರೆ.  

    ಶ್ರ ೋ ಜೆ.ಸಿ.ಮಾಧುಸ್ತವ ರ್ಮ:- ಸಭಾಪ್ತ್ರಗಳೆ ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು. ಇವ್ರು ಹೇಗೆ ಅದ್ರ ಪ್ರವಾಗಿ 

ಇರಲು ಸ್ವಧಯ , ಇವ್ರ ಸಕಾಿರ ಇದಾು ಗ ಕಾಯ ಬಿನೆಟ್ನಲಾ ಯೇ ಇದ್ರ ತ್ರೀಮಾಿನ 

ತೆಗೆದುಕೆಂಡಿರುವುದು.  

      Sri S.R.PATIL:- That I will share with you personally.  

      ಶ್ರ ೋ ಪಿ.ಆರ.ರಮೇಶ:- ಅದೇ ಕಾಯ ಬಿನೆಟ್ನಲಾ  ಮತೆು  ಕಟಿಟ ರುವುದು. 

       Sri J.C.MADHUSWAMY:- No, I said it as a joke. 

      Sri S.R.PATIL:- Whatever I will say here, it will be on oath.  It is my way of life; 

it is my style of functioning.  

      ಶ್ರ ೋ ಜೆ.ಸಿ.ಮಾಧುಸ್ತವ ರ್ಮ:- ಮಾನಯ  ಎಸ್.ಆರ್್.ಪಾಟಿೀಲರ integrity ಯನುನ  ನಾನು 

ಪ್ರ ಶ್ನನ  ಮಾಡಿಲಾ . ನಾನು ತಮಾಷ್ಮ  ಮಾಡಿದ್.  ಅದು ಆವ್ತ್ರು ನ ಕಾಯ ಬಿನೆಟ್ ನಣ್ಿಯ. 

     Sri S.R.PATIL:- No doubt,  ನೀವು ಹೇಳಿದ್ ಹಾಗೆ collective responsibility ಇದ್.  

Cabinet decision means, ಕಾಯ ಬಿನೆಟ್ ಸದ್ಸಯ ರು ಯಾಯಾಿರಿದಾು ರೆ, ಅವ್ರ collective 

decision. ನೀವು ಸಹ ಕಾಯ ಬಿನೆಟ್ನಲಾ ದು ೀರಿ.   

     Sri J.C.MADHUSWAMY:- Luckily, ಇವ್ತ್ತು  ಎಲಾ ರೂ  ಈ ಕೆಲಸವ್ನುನ  ಮಾಡಿ ಎೆಂದು 

ಹೇಳುತ್ರು ದಾು ರೆ.  ಅದ್ೆಂದು ನಮಗೆ welcome trend ಅಷ್ಮಟ . No one is against it.  ನಾವು 

ತ್ರೀಮಾಿನ ಮಾಡಬೇಕು ಎೆಂದು ನೀವು ಏನು ಹಠ ಹಿಡಿದರುವುದಲಾ . ತಪುಪ  ಆಗಿದ್ ಸರಿ 

ಮಾಡಿ ಎೆಂದು ನೀವ ಮುೆಂದ್ ಬಂದದು ೀರಿ.  
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    ಶ್ರ ೋ ಎಸ.ಆರ.ಪ್ರಟೋಲ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಗಳೆ, ಇವ್ತ್ತು  ಆ ಅರ್ಯ ರ್ಥಿಗಳ ಪ್ರಿಸಿಿ ತ್ರ  

ಗಂಭಿೀರವಾಗಿದ್. ಅವ್ರಿಗೆ ವ್ಯಸಿ್ವ ಗುತ್ರು ದ್. ಒಬಾ  ಅರ್ಯ ರ್ಥಿ DySP (Deputy 

Superintendent of Police) ಆಗುತ್ತು ನೆ ಎೆಂದು ಹೆಣುಣ  ಕಟ್ಟಟ  engagement 

ಮಾಡಿರುವುದ್ನುನ  ಹೆಣಿಣ ನ ತಂದ್ ನನಗೆ ಕೆಲಸ ಬರುವ್ ಹಾಗೆ ಕಾಣುತ್ರು ಲಾ  ಎೆಂದು cancel   

ಮಾಡಿಕೆಂಡಿದಾು ರೆ.  ಮಹಿಳಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ abortion ಆಗಿವ. 

    ಶ್ರ ೋ ಜೆ.ಸಿ.ಮಾಧುಸ್ತವ ರ್ಮ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಗಳೆ,  ನಾನು ಒೆಂದು ವಿಚಾರವ್ನುನ  

ಹೇಳುತೆು ೀನೆ ತಪುಪ  ತ್ರಳಿದುಕಳಳ ಬ್ಬರದು. ಹುಡುಗ ಒಳೆಳ ಯವ್ನು, ಬೇಕಾದ್ಷ್ಟಟ  ಆಸಿು ಯಿೆಂದ್ 

ನಟ್ಟಟ ಗಿ ಮನೆಕಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೆಂಡು ಹೀಗುತ್ತು ನೆ ಹೆಣುಣ  ಕಡಿ ಎೆಂದ್ರೆ ಯಾರು 

ಕಡುವುದಲ.  ಅಪಾಪೊೀಲ ಇಸಿಪ ಟ್ ಆಡುತ್ತು ನೆ, ಕುಡಿಯುತ್ತು ನೆ ಯಾವುದ್ೀ ಒೆಂದು 

ಸಣ್ಣ  ಕೆಲಸದ್ಲಾ ದಾು ನೆ ಅವ್ನಗೆ ಹೆಣುಣ  ಕಡಬೇಡಿ ಎೆಂದ್ರೆ, ಬಿಡಣ್ಣ  ಸಂಬಳ ಬರುತು ದ್ 

ಎೆಂದು ಹೇಳುತ್ತು ರೆ. ಆ ಹಂತಕೆೆ  ತಂದು ಇಡಲಾಗಿದ್. 

      ಶ್ರ ೋ ಎಸ.ಆರ.ಪ್ರಟೋಲ:- ನಮಮ  ರೈತರ ಪ್ರಿಸಿಿ ತ್ರಯು ಹಾಗೆ ಆಗಿದ್. ಒಬಾ  office 

attender ಇದ್ು ರೆ ಸ್ವಕು ಹೆಣುಣ  ಕಡುತ್ತು ರೆ.  

     ಶ್ರ ೋ ಜೆ.ಸಿ.ಮಾಧುಸ್ತವ ರ್ಮ:- ನಾವು ಹಳಿಳ ಯಲಾ  ಹುಟಿಟ ರುವುದು ಪಾಪ್, ರೈತರಾಗಿರುವುದು 

ಪಾಪ್, ನಮಗೆ ಒೆಂದು ಒಳೆಳ ಯ ಕನೆಯ ಯು ಸಿಗದ್ ಹಾಗೆ ಆಗಿದ್.  

     ಶ್ರ ೋ ಎಸ.ಆರ.ಪ್ರಟೋಲ:- ಇದ್ನುನ  ಒೆಂದು ತ್ತಕ್ಿಕ ಅೆಂತಯ ಕೆೆ  ತೆಗೆದುಕೆಂಡು 

ಬನನ .  You take it to a logical end as early as possible.  Kindly expedite.    

     ಶ್ರ ೋ ಜೆ.ಸಿ.ಮಾಧುಸ್ತವ ರ್ಮ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಗಳೆ, ಮಾನಯ  ವಿರೀಧ ಪ್ಕ್ಷದ್ 

ನಾಯಕರೆ ಈ ವಿಚಾರದ್ಲಾ  ನಾವು ಬಹಳ serious ಆಗಿದಿ್ ೀವ.   

Sri S.R.PATIL:- I agree.  

ಶ್ರ ೋ ಜೆ.ಸಿ.ಮಾಧುಸ್ತವ ರ್ಮ:- ಐದಾರು ಸಭೆಯನುನ  ಮಾಡಿದ್ು ೀವ. We will consider.  

We are in the final stage, and we will take decision. 

      ಶ್ರ ೋ ಎಸ.ರವಿಕುಮಾರ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಗಳೆ, ಅಧಿವೇಶ್ನ ಮುಗಿದ್ ಮೇಲ್ ಈ 

ವಿಚಾರವಾಗಿ ಚಚೆಿ ಮಾಡಲು ಒೆಂದು ದನ ಸಭೆ ನಗದ ಮಾಡಬೇಕೆೆಂದು ವಿನಂತ್ರ. 
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      ಶ್ರ ೋ ಜೆ.ಸಿ.ಮಾಧುಸ್ತವ ರ್ಮ:- ಯಾರ ಜೊತೆ ಸಭೆ ಮಾಡಬೇಕು? I need some legal 

experts.  We are doing it.  ರೆಗುಯ ಲರ್್ ಆಗಿ ಮಾಡುತ್ರು ದ್ು ೀವ.  

      ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಸಚಿವ್ರು ಈ ವಿಚಾರದ್ಲಾ   positive ಆಗಿದಾು ರೆ, thorough study 

ಮಾಡಿದಾು ರೆ. ಅದ್ರ ಬಗೆೆ  ತ್ರೀಮಾಿನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾನೂನನುನ  ಪ್ರಿಶ್ೀಲನೆ 

ಮಾಡಬೇಕಾಗುತು ದ್.   ಕಾನೂನನುನ  ಮಾಡಿ ಕರ ಮ ತೆಗೆದುಕಳಿಳ  ಎನುನ ವುದ್ರಲಾ  

ಅರ್ಯ ರ್ಥಿಗಳ ಬಗೆೆ   ಎಲಾ ರ ಸಹಮತವಿದ್ ಎೆಂದು ಹೇಳೀಣ್.  

     ಶ್ರ ೋ ಟ.ಸೋಮಶೇಖರ(ಸಹಕಾರಿ ಸಚಿವರು):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಗಳೆ, ನನನ ದು ಬಿಲ್ 

ಇದ್ ಅದ್ನುನ  ತೆಗೆದುಕೆಂಡು ಬಿಡಿ.  

      ಶ್ರ ೋ ಎಸ.ಆರ.ಪ್ರಟೋಲ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಗಳೆ, ನನನ ದ್ೆಂದು ಮನವಿ. ಸಹಕಾರಿ 

ಸಚಿವ್ರ ಬಿಲ್ ತೆಗೆದುಕಳಿಳ  ನಮಮ ದೇನು ಅರ್ಯ ೆಂತರವಿಲಾ , ಒಪುಪ ತೆು ೀವ. ಆದ್ರೆ ಮತೆು  ಬಿಲ್ 

ತೆಗೆದುಕಳುಳ ವುದ್ ಮುೆಂದುವ್ರೆಯಬ್ಬರದು. ನನನ  ನಯಮ ೩೩೦ ೧ನೇ ಸಿ್ವನದ್ಲಾ ತ್ತು , 

ಆದ್ರೆ ಅದ್ನುನ  ೯ನೇ ಸಿ್ವನಕೆ ಹಾಕ್ದು ೀರಿ. ಸಿಎೆಂ ರವ್ರು ಬರಬೇಕು ಬರಲು ಆಗಿರುವುದಲಾ  

ಎೆಂದು ಹೇಳಿದು ೀರಿ ಸರಿ.  

      ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಇವ್ತ್ತು  ಎಲಾ ರ ವಿಷಯಗಳನುನ  ತೆಗೆದುಕಳಳ ಲಾಗುತು ದ್.  

     ಶ್ರ ೋ  ಎಸ.ಆರ.ಪ್ರಟೋಲ:- ಸದ್ನ ಪಾರ ರಂರ್ವಾಗಿ ೯ ದನಗಳಾದ್ು ವು. ಅವ್ತ್ರು ನೆಂದ್ 

ಅದು ಮುೆಂದುರೆದುಕೆಂಡು ಬರುತ್ರು ದ್.  ರಾತ್ರರ  ೧೨ ಗಂಟ್ನಯಾಗಲ, 

ಬ್ಳಗಿನವ್ರೆಗೆಯಾದ್ರೂ ಸರಿ ಅವ್ರ ಬಿಲ್ಗಳನುನ  ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಕಡುತೆು ೀವ.  

     ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ವಿರೀಧ ಪ್ಕ್ಷದ್ ನಾಯಕರೆ ಇವ್ತ್ರು ನ ಅಜೆೆಂಡಾ 

ಎಲಾ ವ್ನುನ  ತೆಗೆದುಕಳುಳ ತೆು ೀನೆ. ಎಲಾ ರೂ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು.  

        ಶ್ರ ೋ ಜೆ.ಸಿ.ಮಾಧುಸ್ತವ ರ್ಮ:- ಇದ್ರ ಹೆಸರೇ ಶಾಸನ ಸಭೆ. ಅಜೆೆಂಡಾ ಪ್ರ ಕಾರ 

ಮುಗಿಸಿಕಡಿ. 

        ಶ್ರ ೋ ಕೆ.ಪರ ತ್ಯಪಚಂದರ  ಶ್ನಟಟ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಗಳೆ, ಇದ್ನುನ  ನಯಮ ೫೯ ರಿೆಂದ್ 

convert ಮಾಡಿ ನಯಮ ೬೮ಕೆೆ  ೨೦ನೇ ತ್ತರಿೀಖಿನಂದು ಹಾಕ್ದು ೀರಿ.  ಇವ್ತ್ತು  ೨೩ನೇ 

ತ್ತರಿೀಖು ಇವ್ತ್ರು ನವ್ರೆಗೆ ಅಜೆೆಂಡಾದ್ಲಾ  ಬಂದರುವುದಲಾ . ಇನುನ  ಯಾವಾಗ ಹಾಕುತ್ರು ೀರಿ? 
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ಸಕಾಿರದ್ ಬೊಕೆಸಕೆೆ  ಕೀಟಯ ೆಂತರ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ರು ದ್ ಎನುನ ವ್ 

ವಿಷಯವ್ನುನ  ನಾನು ಪ್ರ ಸ್ವು ಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದ್ಕೆೆ  ತ್ತವು ಅವ್ಕಾಶ್ವ್ನುನ  ಕಡುತ್ರು ಲಾ . 

      ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಭೀಜನ ವಿರಾಮದ್ ನಂತರ ಹೇಳುತೆು ೀನೆ.  

 

 

10. ಶಾಸನ ರಚನೆ 

 

ವಿಧೇಯಕಗಳ ಪರ್ಯಾಲೀಚನೆ ಮತ್ತು  ಅುಂಗೀಕಾರ 

 

ಎ) ಕರ್ನಾಟಕ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ (ತಿದ್ದು ಪಡಿ) ವಿಧೇಯಕ, 2021 

ಪರ್ಯಾಲೀಚರ್ನ ಪರ ಸಾು ವ 

 

ಶ್ರ ೀ ಎಸ .ಟ್ಟ. ಸೀಮಶೇಖರ  (ಸಹಕಾರ ಸಚಿವರು):- ಮಾನೆ  ಸಭಪತ್ತಯವರೇ, 

ವಿಧಾನ ಸಭೆಯಿಾಂದ ಅಾಂಗಿೀಕೃತವಾದ ರೂಪದಲಿ್ಲರುವ ೨೦೨೧ರ ಕ್ನಾಾಟಕ್ ಸಹಕಾರ 

ಸಂಘಗಲ (ತ್ತದ್ದದ ಪಡಿ) ವಿಧೇಯಕ್ವನುನ  ಅಾಂಗಿೀಕ್ರಿಸಬೇಕ್ಕಾಂದ್ದ ಕೀರುತಿ್ೀನೆ. 

  

ಪರ ಸ್ತು ವವನುನ  ಮಂಡಿಸಲಾಯತ್ತ 

         ಶ್ರ ೀ ಎಸ .ಟ್ಟ. ಸೀಮಶೇಖರ(ಸಹಕಾರ ಸಚಿವರು):- ಮಾನೆ  ಸಭಪತ್ತಯವರೇ, 

ನಿನೆನ  ಸೌಹಾದಾ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘಗಳ ವಿಧೇಯದ್ಲಾ  ಬಹುತೇಕ್ ಎಲಿಾ  ಸದಸೆ ರು 

ಮಾತನಾಡಿದ್ದದ ರೆ. ಇದರಲಿ್ಲ  ಹೆಚ್ಚು  ವ್ಯ ತ್ತಯ ಸವಿಲಾ . ಒಾಂದೆರಡು ಮೂರು ಮಾತರ  

ಬದಲಾವಣೆ ಇದ್ದದ , delegate ಏನಿರುತಿದೆ, ಅದಕೆ್ಕ  particular ಆಗಿ delegate ಎನುನ ವುದಕೆ್ಕ  

directions ಇರಲ್ಲಲಿ . ಅದನುನ  ಇದರಲಿ್ಲ  amendment ಮಾಡಿದೆದ ೀವೆ. Delegate ಅಾಂದರೆ 

election ಗೆ ನಿಲಿ್ಲ ವುದ್ದ ಮತಿು  General Body Meeting attend ಮಾಡುವುದ್ದ ಹಾಗೂ 

election ನಿಲಿ್ಲ ವವರಿಗೆ proposal ಮಾಡುವುದನುನ  particular ಆಗಿ delegation ಎಾಂದ್ದ 

ಕ್ರೆಯುತಿ್ೀವೆ. ಇದ್ದ ಮಾಂಚ್ ಇರಲ್ಲಲಿ . ಒಾಂದ್ದ Society ಗೆ application ಹಾಕ್ಬೇಕಾದರೆ ೧೦ 

ಜನ ಮಾತರ  members ಎಾಂದ್ದ ಇತಿು . ಅದನುನ  ೧೦ ಜನರ ಬದಲ್ಲ ಈ ಬಾರಿ ೨೦ ಜನ ಎಾಂದ್ದ 

ಮಾಡಿದೆದ ೀವೆ. ಒಕೆ್ಕ ಟ ಮತಿು  ಮಹಾಮಂಡಲದಲಿ್ಲ  ಯಾರು employees ಗಳು 

ಇರುತಿ್ತರೀ, ಅವರುಗಳು ಸದಸೆ ತವ ವನುನ  ಪಡೆಯಬಾರದ್ದ ಎಾಂದ್ದ ಇದೆ. 

          (ಮಾಂದ್ದ)  
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(951)23-09-2021(02-30)bsd-ak 

 ಶ್ರ ೋ ಎಸ .ಟ. ಸೋಮಶೇಖರ  (ಮಿಂದು) 

Federation ನಲಾ  ಮತ್ತು  ಒಕೊಟದ್ಲಾ  election ನೆಂತರೆ employee ಗಳಿಗೆ awkward 

ಆಗುತು ದ್ ಎೆಂದು ನಬಿೆಂಧ ಮಾಡಿದ್ು ೀವ. ನಂತರ ಒೆಂದೇ ರಿೀತ್ರ co-operative societies 

ನಲಾ  ಯಾವುದಾದ್ರೂ dual membership ಇದ್ು ರೆ ಅವ್ರು ೯೦ ದವ್ಸದ್ ಒಳಗೆ ಒೆಂದ್ನುನ  

chose ಮಾಡಿಕಳಳ ಬೇಕೆೆಂದು amendment ತಂದದ್ು ೀವ. ಇದು ಮುೆಂಚೆ ಇರಲಲಾ . ಈಗ 

amendment ತಂದದ್ು ೀವ. ನಂತರ ೫ Annual General Meetings ಬಗೆೆ  ನನೆನ  ಕೂಡ 

discussion ಆಗಿದ್. ೫ Annual General Meeting ಗಳಲಾ  ೩ Annual General Meeting ಗಳಲಾ  

continuously absent ಆದ್ರೆ ಅೆಂತಹವ್ರು election ಗೂ ನಲುಾ ವಂತ್ರಲಾ , ಅದು 

ಯಾವುದಾದ್ರೂ ೨ Annual General Meeting ಗಳಲಾ  attend ಆದ್ರೆ ಸ್ವಕು ಎನುನ ವುದ್ನುನ  

ಮಾಡಿದ್ು ೀವ. ೫ ವ್ಷಿಗಳಲಾ  ೩ ವ್ಷಿ ಏನಾದ್ರೂ ಸೇವ ಮಾಡಬೇಕು ಎೆಂದರುವುದ್ನುನ  

ರದುು ಪ್ಡಿಸಿದ್ು ೀವ. ಒೆಂದು term ನ ೫ ವ್ಷಿಗಳಲಾ  ಯಾವುದಾದ್ರೂ ೨ ವ್ಷಿ ಅವ್ರು 

ಸೇವಯಲಾ  deposit ಇರಬಹುದು, loan ತೆಗೆದುಕಳುಳ ವುದು ಇರಬಹುದು, ಒಟಿಟ ನಲಾ  

ಏನಾದ್ರೂ correspondence ಮಾಡಿರುವ್ amendment ಮಾಡಿದ್ು ೀವ. ಮತದಾರ ಪ್ಟಿಟ  

ಪ್ರಿಶ್ೀಲನೆಯನುನ  ೧೫ ದವ್ಸದೆಂದ್ ೩೦ ದವ್ಗಳಿಗೆ amendment ತಂದದ್ು ೀವ. ೨೧ ದವ್ಸ 

ಇದ್ು ದ್ು ನುನ  ೪೫ ದವ್ಸಗಳಿಗೆ ತಂದದ್ು ೀವ.  Election time ನಲಾ  membership ಗೆ 

notification ಮಾಡಿದಾಗ ಸರಿಯಾದ್ time ಆಗುವುದಲಾ  ಎೆಂದತ್ತು , ಅದ್ನುನ  amendment 

ತಂದದ್ು ೀವ.  Reserve Bank direction ಮಾಡಿರುವಂತೆ ಜ್ಜಲಾಾ  ಪಂಚಾಯಿತ್ರ ಮತ್ತು  

ತ್ತಲೂಾ ಕು ಪಂಚಾಯಿತ್ರ ಇದ್ು ರೆ share amount ೫% ಒಳಗೆ ಇರಬೇಕೆೆಂದು ಮಾಡಿದ್ು ೀವ. 

Annual General Meeting ಗೆ ಸ್ವಮಾನಯ  1/10th of the members of the co-operative 

society ಅಥವಾ ೧೦೦೦ ಎೆಂದು fix ಇತ್ತು . ಆದ್ರೆ Special General Meeting ಗೆ ಇದು 

ಇರಲಲಾ .  Annual General Meeting ಗೆ ಇರುವ್ rules ತಂದರುವಂತೆ 1/10th of the 

members of the co-operative society ಅಥವಾ ೧೦೦೦ ಎೆಂದರುವುದು Special General 

Meeting ಗೂ ಅನಾ ಯವಾಗುತು ದ್ ಎೆಂಬ್ದದ್ನುನ  ತಂದದ್ು ೀವ. ಉಳಿದಂತೆ ನನೆನ  discussion 

ಮಾಡಿರುವಂತೆಯೇ ಇದ್. ಇದ್ನುನ  approve ಮಾಡಿ ಕಡಬೇಕೆೆಂದು ಮನವಿ. 

 ಶ್ರ ೋ ಎಸ .ಆರ . ಪ್ರಟೋಲ  (ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರು):- ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, 90 days ಒೆಂದೇ ಆಗಿದುು , ಉಳಿದಂತೆ ನನೆನ  ಚಚೆಿ ಮಾಡಿದ್ು ೀವ. 

ವಿಧೇಯಕವ್ನುನ  ಸ್ವಾ ಗತ ಮಾಡುತೆು ೀವ.  For determining Dual Membership of a person 
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who is a member in two or more co-operative societies, we want to know from which 

date the counting of 90 days will start? 

Sri S.T. SOMASHEKAR: Election ಗೆ nomination ಹಾಕ್ದಾಗ ಎರಡು society 

ಇರುತು ವ.   One Co-operative Credit Society to another Co-operative Credit Society or 

one Co-operative Housing Society to another Co-operative Housing Society 

ಎೆಂದದುು , ಒೆಂದೇ co-operative society ನಲಾ  ಎರಡು membership ಕೆಲವು ಸ್ವರಿ 

ಇರುತು ವ.  Election ಗೆ nomination ಹಾಕುವ್ ಮುೆಂಚೆ withdraw ಮಾಡಿಕಳಳ ಬೇಕಾಗುತು ದ್. 

ಇದು ಮುೆಂಚೆ ಇರಲಲಾ . 

 Sri J.C. MADHUSWAMY: It is just like withdrawing from the Voter List.  

ಒೆಂದೇ nature of society ನಲಾ  ಎರಡು ಕಡೆ member ಇದ್ು ರೆ ಯಾವ್ society ಗೆ contest 

ಮಾಡುತ್ತು ರೀ, ಅದ್ನುನ  ಉಳಿಸಿಕೆಂಡು ಇನನ ೆಂದು ಕಡೆ share ತೆಗೆದುಕಳಳ ಬೇಕು. 

 ಶ್ರ ೋ ಯು.ಬಿ. ವೆಿಂಕಟೇಶ  (ರ್ನಮನದೇಾಶನ ಹಿಂದಿದವರು):- ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ಈ amendment ಗಳನುನ  ನಮಮ  ಸಹಕಾರ ಮಂತ್ರರ ಗಳು ಆದ್ಷ್ಟಟ  ಬೇಗ 

ಎಲಾ ವ್ನುನ  ತರುತ್ರು ದುು , ಅವ್ರು ಮಂತ್ರರ ಗಳಾದ್ ಮೇಲ್ ಬಂದ್ಷ್ಟಟ  amendment ಗಳು ಯಾವ್ 

ಕಾಲದ್ಲೂಾ  ಬಂದಲಾ . ಅದು ಯಾವುದೇ ಸಂಸಿೆ ಗೆ share ಕಟ್ಟಟ ವುದಾಗಬಹುದು, 

government nominate ಮಾಡಬಹುದು, ರೂ.೧೦ ಲಕ್ಷ ಕಟಿಟ  member ಆಗಿ, election ದವ್ಸ 

member ಗಳನಾನ ಗಿ ಮಾಡುವುದು. ಕೇೆಂದ್ರ  ಸಕಾಿರದ್ ನೀತ್ರಗಳು ಮತ್ತು  ನಾಯ ಯಾಲಯಗಳ 

ಆದೇಶ್ದೆಂದ್ ಸಹಕಾರಿ ಕೆಷ ೀತರ  ಹಾಳಾಗಿ ಹೀಗುತ್ರು ದ್. ಸಹಕಾರಿ ಕೆಷ ೀತರ ದ್ವ್ಯಾಿರೂ 

ಅವ್ರವ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದ್ಕೆೆ  ಆಗುತ್ರು ಲಾ . ಆಮೇಲ್ ತನಖೆಗಳನುನ  ಮಾಡಿಸುವುದಾಗಿ 

ಹೇಳುತ್ತು ರೆ, ಅವ್ರ ತನಖೆಗಳ ಮೇಲ್ ಯಾರಿಗೂ ನಂಬಿಕೆಯೇ ಇಲಾ . ಒೆಂದು ತನಖೆಯ 

ವ್ರದಯೂ ಬರುವುದಲಾ , ಆ ವ್ರದ ಬರುವ್ಷಟ ರಲಾ  ತನಖೆಗೆ ಕೇಳಿದ್ು ವ್ನೇ ಸತ್ತು  

ಹೀಗಿರುತ್ತು ನೆ.  Housing Society ಗಳಲಾ  ಏನದ್; ಒೆಂದು ರೂಪಾಯಿ ಬಂಡವಾಳ ಇಲಾ , 

ಯಾರೀ layout ಮಾಡುತ್ತು ರೆ, ಇವ್ರಿಗೆ ಅಡಮಾನ ಇಡಬೇಕಂತೆ! ಇವ್ರು ಒೆಂದು pass 

ಮಾಡಿಕೆಂಡು ಬಿಟಿಟ ದಾು ರೆ. ಯಾರು ಈ right ಕಟಟ ವ್ರು? ನನನ  ಜಮಿೀನನುನ  ನಾನೇಕೆ 

ಅವ್ರಿಗೆ ಅಡಮಾನ ಇಡಬೇಕು? ಸಕಾಿರದ್ವ್ರು ನವೇಶ್ನವ್ನುನ  ಬನಶಂಕರಿಯಲಾ  

ಮಾಡಿದುು , ಅಲಾ  light ಇಲಾ , ನೀರು ಇಲಾ , ಅವ್ರ layout ಗೆ ಯಾರು? ಮಾನಯ  

ನಾರಾಯಣ್ಸ್ವಾ ಮಿಯವ್ರು ವಿಶ್ನಾ ೀಶ್ಾ ರಯಯ  layout ಬಗೆೆ  ಮಾತನಾಡಿದ್ರು. ನಾನು layout 
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ಮಾಡಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಅಡಮಾನ ಇಡಬೇಕು ಎೆಂದ್ರೆ layout ಮಾಡಲು ದುಡುಡ  ಯಾರು 

ಕಡುತ್ತು ರೆ?  

 ಶ್ರ ೋ ಎಸ .ಟ. ಸೋಮಶೇಖರ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ಅದು ನಮಗೆ 

ಬರುವುದಲಾ , Town and Country Planning Act ಅಡಿಯಲಾ  ಬರುತು ದ್. ಆ amendment 

ಇಲಾ  ಬರುತ್ರು ದ್. ಅದು ಇದ್ಕೆೆ  ಬರುವುದಲಾ . 

 ಶ್ರ ೋ ಯು.ಬಿ. ವೆಿಂಕಟೇಶ :- ಇದ್ಕೆೆ  ಬರುವುದಲಾ  ಎೆಂದ್ಲಾ , ೧೦ ದವ್ಸ session 

ನಡೆದ್ರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರು ರ ೨೦ bill ಗಳಿದ್ು ರೆ ಪ್ರ ತ್ರ ದವ್ಸ ಎರಡು ತ್ರದುು ಪ್ಡಿ ವಿಧೇಯಕ ತಂದ್ರೆ 

ಮುಗಿಯಿತ್ತ. ಎಲಾ ವ್ನುನ  ಕನೆಯ ದವ್ಸ ತೆಗೆದುಕೆಂಡು ಬರುತ್ತು ರೆ. ಯಾರೂ ಅದ್ರ ಬಗೆೆ  

ಮಾತನಾಡುವುದ್ಕೆೆ  ಆಗುವುದಲಾ . ಅವ್ರು pass ಮಾಡಿಕೆಂಡು ಹೀಗುತ್ತು ರೆ. ಹಿೀಗ್ರದ್ರೆ 

ನಾವು ನಾಯ ಯ ಕೇಳುವುದು ಹೇಗೆ?  

ಸಭಾಪತಿಯವರುುಃ- ಅದು ಸದ್ನದ್ ಮೇಲ್ depend ಆಗಿರುತು ದ್.  

ಶ್ರ ೋ ಯು.ಬಿ. ವೆಿಂಕಟೇಶ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ಸದ್ನದ್ ಮೇಲ್ ಅಲಾ , 

ಒೆಂದು ಕಡೆ ಸದ್ಸಯ ರು ಮಾತನಾಡಬೇಕೆೆಂದು ಹೇಳುತ್ರು ೀರಿ, ಒೆಂದು ಕಡೆ ಅವ್ರ bill pass 

ಆಗಬೇಕು. ಎರಡು urgent ಇದ್. ಒೆಂದೇ ದವ್ಸ ೨೦ bill ಗಳನುನ  ಏಕೆ ತರುತ್ತು ರೆ? 

ಶ್ರ ೋ ಜೆ.ಸಿ. ಮಾಧುಸ್ತವ ರ್ಮುಃ- ನಾವು session ಕರೆಯುವಾಗ ಸದ್ಸಯ ರು ಇಷ್ಟ ೆಂದು 

ಮಾತನಾಡುತ್ತು ರೆ ಎೆಂದು ಅೆಂದುಕೆಂಡಿರುವುದಲಾ . ನಮಮ  bill ಗಳಿವ ಎೆಂದು 

ತಂದರುತೆು ೀವ.  

ಶ್ರ ೋ ಯು.ಬಿ. ವೆಿಂಕಟೇಶ :- ಹಾಗ್ರದ್ರೆ session ಕರೆಯುವಾಗ ಹೇಳಿಬಿಡಬೇಕು. 

ಕಡಿಮ್ಮ ಮಾತನಾಡಿ ಅಥವಾ session ಬರಬೇಡಿ ಎೆಂದು ಹೇಳಬೇಕು. 

Sri J.C. MADHUSWAMY: Issues ಇಷ್ಟ ೆಂದು ಬರುತು ವ ಎೆಂದುಕೆಂಡಿರಲಲಾ . 

ಈ session ನಲಾ  bill ಗಳನುನ  ಬಿಟಟ ರೆ Government Business ಬಹಳ ಇಲಾ . ಉಳಿದಂತೆ 

ಸದ್ಸಯ ರ ಕಡೆ ಬಂದರುವುದ್ನುನ  anticipate ಮಾಡಿರುವುದಲಾ  ಎೆಂದು ಹೇಳಿದುು . 

ಶ್ರ ೋ ಯು.ಬಿ. ವೆಿಂಕಟೇಶ :- ಬರಿೀ ತ್ರದುು ಪ್ಡಿಗಳು ಜನರಿಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಬೇಕೇ 

ಹರತ್ತ ಜನರ ವಿರೀಧಿ ನೀತ್ರಯಾಗಿ ತೆಂದ್ರೆಯಾದ್ರೆ ಹೇಗೆ? ಸದ್ನದ್ಲಾ  ಜನಪ್ರವಾದ್ 
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ನೀತ್ರಗಳನುನ  ತೆಗೆದುಕೆಂಡು ಬರಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತೆ ಮಾಡಿಕೆಂಡು ಹೀದ್ರೆ ಹೇಗೆ? 

ಮಾನಯ  ಮಂತ್ರರ ಗಳು ಈ ವಿಚಾರಕೆೆ  ಉತು ರ ಕಡಬೇಕು. 

ಶ್ರ ೋ ಮರಿತಿಬಬ ೋಗೌಡ (ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕೆಷ ೋತ್ರ ):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ವಿವ್ರಣೆ 

ಕಡುವಾಗ ಮಾನಯ  ಸಚಿವ್ರು ಒೆಂದು ಅೆಂಶ್ವ್ನುನ  ಹೇಳಿದುು  ನನಗೆ ಅಥಿವಾಗಲಲಾ . 

ಒೆಂದು ಸಂಘದೆಂದ್ ೧೦ ಮಂದ ಇದ್ು ರೆ ೨೦ ಮಂದ ಎೆಂದು ಹೇಳಿರುವುದು ನನಗೆ 

ತ್ರಳಿಯಲಲಾ . ಅದ್ರ ಬಗೆೆ  ಬ್ಳಕು ಚೆಲಾ ಬೇಕು. ಮಾನಯ  ಸಚಿವ್ರು ತ್ರದುು ಪ್ಡಿಗಳನುನ  

ತರುತ್ರು ದುು , ಸಹಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಯಲಾ  ಶಾಸನಬದಿ್  ತನಖೆಗಳಾದ್ Section 64, Section 68 

ಏನೇನು enquiry ಗಳಿವಯೀ, ಇದ್ಕೆೆ  ಯಾರೀ ಒಬಾ  retired official ನನುನ  ನೇಮಕ 

ಮಾಡುತ್ತು ರೆ. ಅವ್ನು ೬ ತ್ರೆಂಗಳಾದ್ರೂ ಮಾಡುವುದಲಾ . ಮತೆು  ಇನನ ಬಾ  ಮಾಡುವುದ್ಕೆೆ  

ಆಗುವುದಲಾ  ಎೆಂದು ಬರೆದುಕಡುತ್ತು ನೆ. ಆಮೇಲ್ ಮತು ಬಾ ರ ನೇಮಕ ಮಾಡುತ್ತು ರೆ. ೫ 

ವ್ಷಿ ಅವ್ರ period ಮುಗಿದ್ರೂ ತನಖೆ ಆಗುವುದೇ ಇಲಾ . ಏಕೆೆಂದ್ರೆ ಸಹಕಾರಿ 

ಇಲಾಖೆಯಲಾ  ಶಾಸನಬದಿ್  ತನಖೆಯಾದ್ Section 64 enquiry ಯನೆನ ೀ ಯಾವುದೇ court 

ಅಥವಾ ಮತು ೆಂದು ಮಾನಯ  ಮಾಡುತು ದ್. ಏನೇನು ತ್ರೀಮಾಿನಗಳನುನ  ಕೈಗಳಳ ಬೇಕು 

ಎೆಂದರುತು ದ್. ಅೆಂತಹ ತನಖೆಗೆ ಒೆಂದು ನದಿಷಟ  ಅವ್ಧಿಯನುನ  ನಗದಗಳಿಸಿ 

ತ್ರದುು ಪ್ಡಿಯಲಾ  ತರಬೇಕು.  Retired employee ಗಳನುನ  ತನಖೆಗೆ ಹಾಕುವುದ್ರಿೆಂದ್ 

ನಷಪ ಕ್ಷಪಾತ ತನಖೆ ಆಗುತ್ರು ಲಾ , ಇದ್ರ ಬಗೆೆ  ಮುೆಂದನ ದನಗಳಲಾ  ಪ್ರಿಶ್ೀಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು 

ಮತ್ತು  ಅದ್ರ ಬಗೆೆ  ಬ್ಳಕು ಚೆಲಾ ಬೇಕು. 

ಶ್ರ ೋ ಎಸ .ಎಲ . ಭೋಜೇಗೌಡ (ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕೆಷ ೋತ್ರ ):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, 

ಮಾನಯ  ಮಾಧುಸ್ವಾ ಮಿಯವ್ರು veteran ಇದಾು ಗ ಹೇಳುವುದು ಏನದ್?  Government share 

ಬೇಡ ಎೆಂದು entire Board ತ್ರೀಮಾಿನ ಕಟ್ಟಟ ಗ..... ಅದು ರೈತರ ಸಂಸಿೆ , ರೈತರ share 

ಇದುು , ನಾವು ನಡೆಸಿಕಳುಳ ತೆು ೀವ ಎೆಂದು ಹೇಳಿದಾಗ ಏಕೆ forcibly government share 

ಕಟಟ ಬೇಕು? ಕಟಿಟ ದ್ ನಂತರ nominee ಮಾಡಬೇಕು ಎನುನ ವುದ್ನುನ  ದ್ಯಮಾಡಿ close 

ಮಾಡಿ. ನಮಗೆ ಬೇಡ ಎೆಂದ್ರೆ ಬೇಡ.  Board ಬೇಡ ಎೆಂದು ಹೇಳಿದಾಗ ಮತೆು  ಏಕೆ ಬೇಕು? 

ನಮಮ  ಸಕಾಿರ ಇದಾು ಗ ನಾವು ಮಾಡುವುದು, ಅವ್ರ ಸಕಾಿರ ಇದಾು ಗ ಅವ್ರು 

ಮಾಡುವುದು, ಇನನ ಬಾ ರು ಇದಾು ಗ ಮಾಡುವುದು ಬೇಡ, ಇದ್ಕೆೆ  the government must 

put an end to this.  ಆಗ government share ವಿಚಾರದ್ಲಾ  ಸರಿಯಾಗುತು ದ್. ಬೇಕಾದ್ರೆ 

ತೆಗೆದುಕಳಳ ಲ, ಬೇಡದದ್ು ರೆ ಬಿಡಲ. ನಮಮ  ರೈತರ ಸಂಸಿೆ ಗೆ ರೈತರ share ಇರಬೇಕು ಎೆಂದು 

ನಮಮ ದು ಏಕೆ ಬೇಕು ಎೆಂದು ಕೇಳುತೆು ೀವ? ಆಗ ಹಸು ಕೆಷ ೀಪ್ ಆಗುತು ದ್. ಆದ್ು ರಿೆಂದ್ Section 29C 
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ನಲಾ  ತರಬೇಕಾಗುತು ದ್. Section 29C ನಲಾ  once election is declared, Voter List final 

ಆದ್ಮೇಲ್ ಯಾವ್ ಕಾರಣ್ಕೊ  till the election is over ಅವ್ನನುನ  disqualify 

ಮಾಡುವುದಾಗಲೀ ಅಥವಾ ಇನನ ೆಂದಾಗಲೀ ಮಾಡುವ್ ವ್ಯ ವ್ಸಿೆ  A.R (Assistant Registrar) 

ಹತ್ರು ರ ಇದ್ಯಲಾಾ , ಆ power ಅನುನ  ದ್ಯವಿಟ್ಟಟ  ತೆಗೆಯಬೇಕು. ಒೆಂದು ತ್ರೆಂಗಳು time 

ಇರುತು ದ್, Voter List ಆಗುವ್ವ್ರೆಗೂ ಎಲಾಾ  ಇರುತು ದ್, ಒೆಂದು ತ್ರೆಂಗಳು objection 

ಕೇಳಿರುತ್ತು ರೆ.  Objection ಎಲಾ ವ್ಯ ಆಗಿ Voter List final ಆದ್ಮೇಲ್ last, ನಾಳೆ election 

ಅೆಂದಾಗ ಬ್ಳಗೆೆ  disqualify ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡುವುದು? ಈ ರಿೀತ್ರ ಮಾಡಿದಾು ರೆ? ನಾನು 

ಎರಡು ಬ್ಬರಿ ಅನುರ್ವಿಸಿದ್ು ೀನೆ. ಇದು ನನನ  ದೃಷ್ಟಟ  ಮಾತರ ವ್ಲಾ . ಅಧಿಕಾರ ದುರುಪ್ಯೀಗ 

ಎೆಂದಾಗುತು ದ್. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ು ನುನ  Assistant Registrar ಮಾಡುತ್ತು ರೆ, ಇನನ ಬಾ ರು 

ಅಧಿಕಾರದ್ಲಾ ರುವ್ವ್ರು ಹೇಳಿದ್ು ನುನ  ಮಾಡುತ್ತು ರೆ. ಆ  ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು.  Section 64 

enquiry ನಲಾ  ಸಾ ಲಪ  ತ್ರದುು ಪ್ಡಿ ತರಬೇಕಾಗುತು ದ್.  Reserve Bank opinion ಇಲಾ ದೇ 

ಸಮಾಪ್ನಗಳಿಸುವ್ ಹಾಗೂ ಅವ್ರ opinion ಮಾಡುವುದು ಒಳೆಳ ಯದಾು ಗಿದ್. ಇನೂನ  

ಸಾ ಲಪ  strict ಮಾಡಿ, Section 29C and Section 64 enquiry ಇದ್ಯಲಾಾ , ಅದ್ನುನ  ಸಾ ಲಪ  

ಸುಲಲತ ಮಾಡಿ, strict ಮಾಡಲ, ಆಗ co-operative society ಸಾ ಲಪ  ಅಚುು ಕಟ್ಟಟ ಗುತು ದ್ 

ಎೆಂದು ನನನ  ಭಾವ್ನೆ ಇದ್.  Government share ವಿಚಾರದ್ಲಾ  ಬಹಳ serious ಆಗಿ 

ಯಾರಿದ್ು ರೂ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತು ದ್. ಅವ್ರು ನೆಂದದಾು ರೆ, ನಾವು ನೆಂದದ್ು ೀವ. 

ಶ್ರ ೋ ಎಸ .ಟ. ಸೋಮಶೇಖರ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ಮಾನಯ  ವೆಂಕಟೇಶ್ 

ರವ್ರು ಹೇಳಿದಂತೆ ಸಹಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು  ರೈತರಿಗೆ ವಿರುದಿ್ವಾದ್ amendment ಅನುನ  

ತಂದಲಾ , ಸುಮಾರು ಒೆಂದು ವ್ಷಿದೆಂದ್ entire State ಅನುನ  tour ಮಾಡಿ, ಎಲಾಾ  ಸಹಕಾರ  

ಸಂಘಗಳ ಜೊತೆ, senior co-operators ಗಳ ಜೊತೆ ಮತ್ತು  MLC, MLA, MP ಜೊತೆಯಲಾ ರುವ್ 

Co-operator ಗಳೆಲಾ ರ ಜೊತೆ ಚಚೆಿ ಮಾಡಿ ಕೆಲವ್ನುನ  ಮಾತರ  ತಂದದ್ು ೀನೆ. ಮಾನಯ  

ಸದ್ಸಯ ರು ಹೇಳಿರುವುದು Town and Country Planning Act ಅಡಿಯಲಾ  ಬರುತು ದ್.  Town 

and Country Planning Act ನಲಾ  ಏನು plan sanction ಇದ್, ಅದ್ರಲಾ  ಎಲಾ ವ್ಯ ಬರುತು ದ್. 

ಇದ್ರಲಾ  ಆ ರಿೀತ್ರ ಯಾವ್ amendment ಯನುನ  ತಂದಲಾ . 

(ಮುೆಂದು) 
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(952)/23.09.2021/2.40/ಹೆಚ್ವಿ:ಎಕೆ 

                      (ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರ ಉಪ್ಸಿಿ ತ್ರ) 

 

ಶ್ರ ೋ ಎಸ .ಟ.ಸೋಮಶೇಖರ (ಮಿಂದುವರೆದದುದ ):- 

 

ಮಾನಯ  ಮರಿತ್ರಬ್ಾ ೀಗೌಡರು ಹೇಳಿದಂತೆ, ಯಾವುದಾದ್ರೆಂದು ಪಾರ ಥಮಿಕ ಸಹಕಾರಿ 

ಸಂಘವ್ನುನ  ಪಾರ ರಂರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕನಷಾ  10 ಜನ ಸದ್ಸಯ ರನುನ  ಹೆಂದರಬೇಕೆೆಂದು 

ಹಿೆಂದ್ ನಯಮವಿತ್ತು  ಈಗ ಅದ್ಕೆೆ  ತ್ರದುು ಪ್ಡಿಯನುನ  ತಂದು 20 ಜನ ಸದ್ಸಯ ರೆೆಂದು 

ಮಾಡಿದ್ು ೀವ. ಈ 20 ಜನ ಸದ್ಸಯ ರಲಾ  ಒೆಂದೇ ಕುಟ್ಟೆಂಬಕೆೆ  ಸೇರಿದ್ವ್ರು ಇರಬ್ಬರದ್ೆಂದು 

ಮಾಡಿದ್ು ೀವ. ಹಿೆಂದ್ ಕೆಲವೆಂದು ಸಂದ್ರ್ಿಗಳಲಾ  10 ಜನ ಸದ್ಸಯ ರು ಎೆಂದು ಮಾಡಿದ್ರೆ 

ಅವ್ರ ಕುಟ್ಟೆಂಬ ಸದ್ಸಯ ರನೆನ ೀ ಹಾಕ್ಕೆಂಡು ಒೆಂದು ಸಂಘವ್ನುನ  ಮಾಡಿಕಳುಳ ತ್ರು ದ್ು ರು 

ಇದ್ನುನ  ತಪಿಪ ಸಬೇಕೆನುನ ವ್ ಹಿನೆನ ಲ್ಯಿೆಂದ್ ಸದ್ಸಯ ರ ಸಂಖೆಯ ಯನುನ  20ಕೆೆ  ಹೆಚುು  

ಮಾಡಿದ್ು ೀವ.  ಒೆಂದೇ ಕುಟ್ಟೆಂಬದ್ ಸದ್ಸಯ ರು ಇರಬ್ಬರದ್ೆಂದು ಹೇಳಿದ್ು ೀವ.  

 

 ಸನಾಮ ನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ಕನಾಿಟಕ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಅಧಿನಯಮದ್ಲಾ ನ 

ಪ್ರ ಕರಣ್ 64ಕೆೆ  ಯಾವುದೇ ತ್ರದುು ಪ್ಡಿಯನುನ  ತಂದಲಾ . ಇನೂನ  ಬಹಳಷ್ಟಟ  ನೂಯ ನತೆಗಳಿವ. 

ಆ ನೂಯ ನತೆಗಳನುನ  ಗುರುತ್ರಸಿ ಸೂಕು  ರಿೀತ್ರಯಾದ್ ತ್ರದುು ಪ್ಡಿಗಳನುನ  ತರಬೇಕೆನುನ ವ್ 

ಚಿೆಂತನೆಯನುನ  ನಾವು ನಡೆಸಿದ್ು ೀವ.  

 

 ಮಾನಯ  ಸದ್ಸಯ ರು ಮಾತನಾಡುತ್ತು , ಸಕಾಿರಿ ಷೇರಿನ ಬಗೆೆ  ಪ್ರ ಸ್ವು ಪ್ ಮಾಡಿದ್ು ರು. 

ಮಾನಯ  ಬಿ.ಎಸ್.ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ನವ್ರು ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳಾಗಿದ್ು  ಸಂದ್ರ್ಿದ್ಲಾ  ಸುಮಾರು 

21 ಡಿ.ಸಿ.ಸಿ. ಬ್ಬಯ ೆಂಕ್ಗಳಿಗೆ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನುನ  ಸಕಾಿರಿ ಷೇರು ಮತು ವ್ನಾನ ಗಿ 

ನೀಡಬೇಕೆನುನ ವ್ ತ್ರೀಮಾಿನವ್ನುನ  ತೆಗೆದುಕಳಳ ಲಾಯಿತ್ತ. ಒಬಾ  ಸಕಾಿರಿ ಪ್ರ ತ್ರನಧಿ 

ಆಯಾಯ ಡಿ.ಸಿ.ಸಿ. ಬ್ಬಯ ೆಂಕ್ನಲಾ  ಇದಾು ರೆ; ಅಲಾ  ಏನಾದ್ರೂ ಆದ್ರೆ, ಅದ್ರ ಬಗೆೆ  ಅವ್ರು 

ಸಕಾಿರಕೆೆ  ವ್ರದ ಕಡಬಹುದು; ಆ ಹಿನೆನ ಲ್ಯಲಾ  ಸಕಾಿರದ್ ಒಬಾ  ಪ್ರ ತ್ರನಧಿ ಅಲಾ  ಇರಲ 

ಎನುನ ವ್ ಒಳೆಳ ಯ ಉದ್ು ೀಶ್ಕೆಾ ಗಿ ಈ ತ್ರೀಮಾಿನಕೆೆ  ಬರಲಾಯಿತ್ತ. ಕೆಟಟ  ಉದ್ು ೀಶ್ದೆಂದ್ 

ನಾವು ಯಾವುದೇ ತ್ರೀಮಾಿನಗಳನುನ  ತೆಗೆದುಕೆಂಡಿಲಾ . ರಾಜಯ ದ್ಲಾ ರುವ್ ಸುಮಾರು 21 

ಡಿ.ಸಿ.ಸಿ. ಬ್ಬಯ ೆಂಕ್ಗಳ ಪೈಕ್ 5-6 ಡಿ.ಸಿ.ಸಿ. ಬ್ಬಯ ೆಂಕ್ಗಳಲಾ  ಈಗ್ರಗಲೇ ಸಕಾಿರದ್ ಷೇರು ಇದ್. 

ಅಲಾ ಗೆ ಸಕಾಿರದ್ ವ್ತ್ರಯಿೆಂದ್ ಒಬಾ  ಪ್ರ ತ್ರನಧಿಯನುನ  ಸಹ ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿದ್. ಉಳಿದ್ 



«¥À/23.09.2021/153 

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

10-15 ಡಿ.ಸಿ.ಸಿ. ಬ್ಬಯ ೆಂಕ್ಗಳಲಾ  ಸಕಾಿರದ್ ಷೇರು ಇರಲಲಾ . ಕಳೆದ್ ಸ್ವಲನ 

ಆಯವ್ಯ ಯದ್ಲಾ  ಆಗಿನ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳಾಗಿದ್ು  ಮಾನಯ  ಬಿ.ಎಸ್.ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ನವ್ರು 

ಒೆಂದ್ೆಂದು ಡಿ.ಸಿ.ಸಿ. ಬ್ಬಯ ೆಂಕ್ಗಳಿಗೆ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನುನ  ಸಕಾಿರ ಷೇರು 

ಮತು ವ್ನಾನ ಗಿ ನೀಡಬೇಕೆನುನ ವ್ ತ್ರೀಮಾಿನವ್ನುನ  ಮಾಡಿದ್ು ರು. ಇದ್ನುನ  ಯಾವುದೇ ಕೆಟಟ  

ದೃಷ್ಟಟ ಯಿೆಂದ್ ಮಾಡಿಲಾ . ಕೆಲವು ಡಿ.ಸಿ.ಸಿ. ಬ್ಬಯ ೆಂಕ್ನವ್ರು ʼನಮಮ  ಡಿ.ಸಿ.ಸಿ. ಬ್ಬಯ ೆಂಕ್ಗೆ ಷೇರು 

ಕಡಿʼ ಎನುನ ವ್ ಬೇಡಿಕೆಯನುನ  ಇಟಿಟ ದ್ು  ಹಿನೆನ ಲ್ಯಲಾ , ಗುಲಾ ಗ್ರಿ ಡಿ.ಸಿ.ಸಿ. ಬ್ಬಯ ೆಂಕ್ಗೆ 

ಸುಮಾರು 10 ಕೀಟಿ ಷೇರು ಮತು ವ್ನುನ  ನೀಡಲಾಗಿದ್. ಸಕಾಿರ 10 ಕೀಟಿ ಷೇರು 

ಮತು ವ್ನುನ  ಕಟ್ಟಟ  ಒಬಾ  ಸಕಾಿರಿ ಪ್ರ ತ್ರನಧಿಯನುನ  ಅಲಾ  ನೇಮಕ ಮಾಡದದ್ು ರೆ 

ತಪಾಪ ಗುತು ದ್. ಆದ್ು ರಿೆಂದ್ ದುರುದ್ು ೀಶ್ದೆಂದ್ ನಾವು  ಯಾವುದೇ ತ್ರದುು ಪ್ಡಿಯನುನ  ತಂದಲಾ . 

ನಮಮ  ಸಕಾಿರ ಸಹಕಾರ ಕೆಷ ೀತರ ಕೆೆ  ಸಹಕಾರವ್ನುನ  ನೀಡುತು ದ್. ಮಾನಯ  ಭೀಜೇಗೌಡರಿಗೂ 

ಸಹಕಾರವ್ನುನ  ನೀಡಿದ್ು ೀವ.  

 

 ಶ್ರ ೋ ಎಸ .ರವಿ(ಸಿ ಳಿೋಯ ಸಂಸಿ್ತ ಗಳ ಕೆಷ ೋತ್ರ ):- ಸನಾಮ ನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, 

ಸಕಾಿರದೆಂದ್ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಷೇರು ಕಟ್ಟಟ  ಆ ಬ್ಬಯ ೆಂಕ್ನಲಾ  ಏನಾದ್ರೂ 

ಹೆಚುು ಕಡಿಮ್ಮಯಾದ್ರೇ ಸಕಾಿರಕೆೆ  ವ್ರದ ಕಡುವುದ್ಕೆೆ  ಒಬಾ  ಸಕಾಿರದ್ ಪ್ರ ತ್ರನಧಿಯಿರಲ 

ಎನುನ  ದೃಷ್ಟಟ ಯಿೆಂದ್ ಒಬಾ  ಪ್ರ ತ್ರನಧಿಯನುನ  ಅಲಾ ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗುತ್ರು ದ್. ಸಕಾಿರ 10 

ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನುನ  ಕಟ್ಟಟ  ಒಬಾ  ಸಕಾಿರಿ ಪ್ರ ತ್ರನಧಿಯನುನ  ನೇಮಕ ಮಾಡುವ್ 

ಅವ್ಶ್ಯ ಕತೆ ಇಲಾ . ಏಕೆೆಂದ್ರೆ, ಈಗ್ರಗಲೇ ಅಲಾ  ಸಹಕಾರ ಇಲಾಖೆಯಿೆಂದ್ ಜಂಟಿ ನಬಂಧಕರು 

ಇರುತ್ತು ರೆ. ಮತದಾನ ಮಾಡುವಂತಹ ಹಕೆು  ಸಹ ಅವ್ರಿಗೆ ಇರುತು ದ್. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ 

ಅಪ್ಕಿ್ ಬ್ಬಯ ೆಂಕ್ ಸಹ ಇರುತು ದ್.  

 

 ಶ್ರ ೋ ಎಸ .ಟ.ಸೋಮಶೇಖರ :- ಸನಾಮ ನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ಡಿ.ಸಿ.ಸಿ. ಬ್ಬಯ ೆಂಕ್ಗಳಿಗೆ 

ಸಕಾಿರದೆಂದ್ ಷೇರು ಮತು ವ್ನುನ  ನೀಡುವುದ್ರಿೆಂದ್ ಅವ್ರಿಗೇನಾದ್ರೂ 

ತೆಂದ್ರೆಯಾಗುತು ದ್ಯೇ?  

 

 ಶ್ರ ೋ ಎಸ .ರವಿ:- ಸನಾಮ ನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ಸಕಾಿರ ಬಡಿಡ ರಹಿತವಾಗಿ ಷೇರು 

ಕಟಟ ರೆ ಏನೂ ತೆಂದ್ರೆಯಾಗುವುದಲಾ . ಮಾನಯ  ಸಚಿವ್ರು ಮಾತನಾಡುತ್ತು , ಗುಲಾ ಗ್ರಿ 

ಡಿ.ಸಿ.ಸಿ. ಬ್ಬಯ ೆಂಕ್ಗೆ ಸುಮಾರು 10 ಕೀಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನುನ  ಸಕಾಿರದ್ ಷೇರು 
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ಮತು ವ್ನಾನ ಗಿ ನೀಡಲಾಗಿದ್ ಎನುನ ವ್ ಮಾತನುನ  ಹೇಳಿದಾು ರೆ. ಕಡುವುದಾದ್ರೇ ಎಲಾಾ  

ಡಿ.ಸಿ.ಸಿ. ಬ್ಬಯ ೆಂಕ್ಗಳಿಗೆ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಷೇರು ಮತು ಕೆೆ  ಬದ್ಲಾಗಿ 10 ಕೀಟಿ 

ರೂಪಾಯಿಗಳನುನ  ನೀಡಲ ಇದ್ರ ಬಗೆೆ  ನಮಮ  ಅರ್ಯ ೆಂತರವೇನೂ ಇಲಾ . ಕೇವ್ಲ 10 ಲಕ್ಷ 

ರೂಪಾಯಿಗಳ ಷೇರು ಮತು ವ್ನುನ  ಕಟ್ಟಟ  ಅಲಾ ಗೆ ಒಬಾ  ಸಕಾಿರಿ ಪ್ರ ತ್ರನಧಿಯನುನ  

ನೇಮಕ ಮಾಡಿ, ಆತನನುನ  ಡಿ.ಸಿ.ಸಿ. ಬ್ಬಯ ೆಂಕ್ನ ಅಧಯ ಕ್ಷ, ಉಪಾಧಯ ಕ್ಷ ಅಥವಾ Office Bearer 

ಮಾಡುವುದು ಸರಿಯಲಾ ವನುನ ವುದು ನನನ  ಸಲಹೆಯಾಗಿದ್. ಚುನಾವ್ಣೆಯಲಾ  ಗೆದುು  ಬರದೇ 

ಕೇವ್ಲ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಸಕಾಿರಿ ಷೇರು ಮತು ವ್ನುನ  ಕಟ್ಟಟ  ಅವ್ರು ಏಕಾಏಕ್ ಈ 

ಸಿ್ವನಗಳನುನ  ಅಲಂಕರಿಸುವುದು ಎಷ್ಟಟ  ಸೂಕು ? ನಾವು ವ್ಷ್ಟಿನುಗಟಟ ಲ್ ಕಷಟ ಪ್ಟ್ಟಟ  

ಸಹಕಾರಿ ರಂಗದ್ಲಾ  ಬಡಿದಾಡಿಕೆಂಡು ಆ ಸಿ್ವನಕೆೆ  ಹೀಗಿರುತೆು ೀವ. ಆದ್ರೆ, ನಾಳೆ ಅಧಯ ಕ್ಷ 

ಉಪಾಧಯ ಕ್ಷರ ಚುನಾವ್ಣೆ ಎೆಂದು ಹೇಳಿದಾಗ, ಯಾರೀ ಒಬಾ  ಸಕಾಿರಿ ಪ್ರ ತ್ರನಧಿ ದಢಿೀರನೇ 

ಪ್ರ ತಯ ಕ್ಷವಾಗುವುದು ಎಷಟ ರಮಟಿಟ ಗೆ ನಾಯ ಯಸಮಮ ತ ಎನುನ ವುದ್ನುನ  ತ್ತವೇ ಯೀಚನೆ 

ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್.  

 

 ಸನಾಮ ನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ಒೆಂದು ಸ್ವವಿರ ಕೀಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟಟ  

ವ್ಹಿವಾಟನುನ  ನಡೆಸುವಂತಹ ಡಿ.ಸಿ.ಸಿ. ಬ್ಬಯ ೆಂಕ್ಗೆ ಸಕಾಿರ ಕಡುವಂತಹ 10 ಲಕ್ಷ 

ರೂಪಾಯಿಗಳ ಅವ್ಶ್ಯ ಕತೆಯಿದ್ಯೇ?  ಕಡುವುದಾದ್ರೆ ಹೆಚಿು ನ ಪ್ರ ಮಾಣ್ದ್ಲಾ  ಅೆಂದ್ರೆ, 

10-20 ಕೀಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನುನ  ಕಡಲ. ಸಕಾಿರದ್ ಪ್ರ ತ್ರನಧಿಯಾಗಿ ಬರುವ್ವ್ನು 

ಅಧಯ ಕ್ಷ ಅಥವಾ ಉಪಾಧಯ ಕ್ಷ ಸಿ್ವನಕೆೆ  ಬರುವುದು ಬೇಡ, ಆತನು ಗಳಿಸಿಕೆಂಡಿರುವ್ 

ಅನುರ್ವ್ ಮತ್ತು  ಜ್ಞಾ ನ, ಸಲಹೆ-ಸೂಚನೆಗಳನುನ  ಧಾರಾಳವಾಗಿ ಆ ಸಂಸಿೆ ಗೆ ನೀಡಲ. 

ಆದ್ರೆ,  ಅಧಯ ಕ್ಷ ಅಥವಾ ಉಪಾಧಯ ಕ್ಷ ಸಿ್ವನಕೆೆ  ಬರುವುದು ಬೇಡವನುನ ವುದು ನನನ  

ಒತ್ತು ಯವಾಗಿದ್. ಮಾನಯ  ಸಚಿವ್ರು ಒಬಾ  ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿ ನನನ  ಭಾವ್ನೆಗಳನುನ  ಅಥಿ 

ಮಾಡಿಕಳುಳ ತ್ತು ರೆೆಂದು ಭಾವಿಸುತೆು ೀನೆ.   ಇವ್ತ್ತು  ಅವ್ರು ಅಧಿಕಾರದ್ಲಾ ದಾು ರೆ; ನಾಳೆ 

ಅವ್ರು ಅಧಿಕಾರವ್ನುನ  ಕಳೆದುಕೆಂಡಾಗ, ಬೇರೆಯವ್ರು ಆ ಸಿ್ವನಕೆೆ  ಬರುತ್ತು ರೆ. ಅವ್ರು ಈ 

ದನ ತೆಗೆದುಕಳುಳ ವಂತಹ ನಧಾಿರಗಳು ಮಾಗಿದ್ಶ್ಿಕವಾಗಿರಲ ಎನುನ ವುದು ನನನ  

ಭಾವ್ನೆಯಾಗಿದ್.  

 

 ಶ್ರ ೋ ಎಸ .ಟ.ಸೋಮಶೇಖರ :- ಸನಾಮ ನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ಅವ್ರು 

ಹೇಳುತ್ರು ರುವುದ್ನುನ  ನಾನು ವೈಯಕ್ು ಕವಾಗಿ ಒಪಿಪ ಕಳುಳ ತ್ರು ದ್ು ೀನೆ.  
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 ಶ್ರ ೋ ಎಸ .ರವಿ:- ಸನಾಮ ನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ಚುನಾವ್ಣೆಯ ಸಂದ್ರ್ಿದ್ಲಾ  

ಯಾವುದ್ೀ ಒೆಂದು ಸಂಸಿೆಯಲಾ ರುವ್ ಎಲಾ  ಸದ್ಸಯ ರಿಗೂ ಮತದಾನದ್ ಹಕೆು  ಬರುತು ದ್. 

ಯಾರೀ ಒಬಾ ರು ಡೆಲಗೇಶ್ನ್ ತೆಗೆದುಕೆಂಡು ಬಂದು, ನಾಮಿನೇಶ್ನ್ ಹಾಕುತ್ತು ರೆ. 

ನಾಮಿನೇಶ್ನ್ ಹಾಕ್ದ್ ನಂತರ, ಪ್ರಿಶ್ೀಲನೆಯ ಸಂದ್ರ್ಿದ್ಲಾ  ಯಾರೀ ಅನಾಮಧೇಯರ 

ಕೈಯಲಾ  ಒೆಂದು ಅಜ್ಜಿಯನುನ  ಬರೆಯಿಸಿಕಳುಳ ತ್ತು ರೆ. ಆ ಸಂಸಿೆ ಗೆ ತನಖೆ ಮಾಡುವುದ್ಕೆೆ  

ಸಿ.ಡಿ.ಓ., ಒೆಂದು ನೀಟಿೀಸ್ ಸಹ ಕಡುವುದಲಾ . ಏಕಾಏಕ್ ನಾನು ಅಲಾ ಗೆ ಹೀಗಿದ್ು , ನನಗೆ 

ಸೂಕು ವಾಗಿರುವ್ ದಾಖ್ಲ್ಪ್ತರ ಗಳನುನ  ಕಡಲಲಾ , ಈ ಸಂಸಿೆಯ ನಡೆ 

ಅನುಮಾನಾಸಪ ದ್ವಾಗಿದ್.   ಆದ್ು ರಿೆಂದ್ ಇದ್ನುನ  ಸೂಪ್ರ್್ಸಿೀಡ್ ಮಾಡಲಾಗುತು ದ್ೆಂದು 

ಜಂಟಿ ನಬಂಧಕರಿಗೆಂದು ರಿಪೊೀಟ್  ಹಾಕುತ್ತು ನೆ. ಇೆಂತಹವುಗಳನುನ  ಸರಿಪ್ಡಿಸುವಂತಹ 

ಕೆಲಸವ್ನುನ  ಮಾನಯ  ಸಚಿವ್ರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಳೆಳ ಯ ಹೆಸರು ಬರುತು ದ್. ಈಗ ಮಾನಯ  

ಸಹಕಾರ ಸಚಿವ್ರು ತರುತ್ರು ರುವ್ ತ್ರದುು ಪ್ಡಿಗಳೆಲಾ ವ್ಯ ಸೂಕು ವಾಗಿವ. ಆದ್ರೆ, ಹೆಚುು  

ಕಾರ ೆಂತ್ರಕಾರಕ ತ್ರದುು ಪ್ಡಿಗಳನುನ  ತರಬೇಕೆನುನ ವುದು ನಮಮ  ಸಲಹೆಯಾಗಿದ್.  

 

 ಸನಾಮ ನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ಷೇರುದಾರರು ಅಥವಾ ಸದ್ಸಯ ರು 5 ಸವ್ಿ ಸದ್ಸಯ ರ 

ಸಭೆಯಲಾ  2 ಸವ್ಿ ಸದ್ಸಯ ರ ಸಭೆಗೆ ಕಡಾಡ ಯವಾಗಿ ಹಾಜರಾಗಬೇಕು, ಇಲಾ ದದ್ು ರೆ ಅವ್ರನುನ  

ಅನಹಿಗಳಿಸಲಾಗುತು ದ್ ಎನುನ ವ್ ತ್ರದುು ಪ್ಡಿಯನುನ  ತಂದದಾು ರೆ. ಆದ್ರೆ, 

ಅನಹಿಗೆಂಡಿರುವ್ವ್ರು ಕೀಟ್ ಗೆ ಹೀಗುತ್ತು ರೆ ಕೀಟ್  ಪುನಃ ಅವ್ರಿಗೆ ಮತದಾನದ್ 

ಹಕೆನುನ  ನೀಡುತು ದ್. ಇೆಂತಹ ತ್ರದುು ಪ್ಡಿಗಳಿೆಂದ್ ಏನೂ ಪ್ರ ಯೀಜನವಾಗುವುದಲಾ .  

ಆದ್ು ರಿೆಂದ್ ಮಾನಯ  ಸಹಕಾರ ಸಚಿವ್ರು ತಮಮ  ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೆಂದಗೆ ಚಚಿಿಸಿ 

ಅವ್ರುಗಳು ಕೀಟ್ಿ ಗೆ ಹೀದ್ರೂ ಸೆಟ ೀ ಸಿಗದರುವಂತೆ ತ್ರದುು ಪ್ಡಿಗಳನುನ  

ತರಬೇಕೆನುನ ವುದು ನನನ  ಸಲಹೆಯಾಗಿದ್. ಷೇರುದಾರರು ಅಥವಾ ಸದ್ಸಯ ರು ಸತತ 5 ಸವ್ಿ 

ಸದ್ಸಯ ರ ಸಭೆಯಲಾ  ಕನಷಾ  2 ಸವ್ಿ ಸದ್ಸಯ ರ ಸಭೆಗೆ ಹಾಜರಾಗದದ್ು ರೆ, ಅವ್ರು 

ಏತಕೆ ೀಸೆ ರ ಷೇರುದಾರರಾಗಿರಬೇಕು ಅಥವಾ ಸದ್ಸಯ ರಾಗಿರಬೇಕೆನುನ ವುದು ನನನ  

ಪ್ರ ಶ್ನನ ಯಾಗಿದ್.  

 

 ಶ್ರ ೋ ಎಸ .ಆರ .ಪ್ರಟೋಲ (ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರು):- ಸನಾಮ ನಯ  

ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ಮಾನಯ  ಸದ್ಸಯ ರಾದ್ ಶ್ರ ೀ ಎಸ್.ರವಿಯವ್ರು ಒಳೆಳ ಯ ಸಲಹೆಗಳನುನ  
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ನೀಡುತ್ರು ದಾು ರೆ. ಯಾರು ಚುನಾವ್ಣೆಯಲಾ  ಸಪ ಧಿಿಸುತ್ತು ರೆ ಅವ್ರು, ಅನಹಿಗೆಂಡು 

ಮತದಾನದ್ ಹಕೆ್ನೆಂದ್ ಹರಗುಳಿದ್ವ್ರಿೆಂದ್ ಕೀಟಿಿನಲಾ  ಅಜ್ಜಿ ಹಾಕ್ಸಿ, ಅಲಾ ೆಂದ್ 

ಮತದಾನದ್ ಹಕೆನುನ  ಪ್ಡೆದುಕೆಂಡು ಬಂದು, ಮತದಾನ ಮಾಡಿಸಿ ತಮಗೆ 

ಬೇಕಾದ್ವ್ರನುನ  ಗೆಲಾ ಸಿಕಳುಳ ತ್ತು ರೆ. ಇೆಂತಹ ಕೆಲಸಗಳು ಆಗಬ್ಬರದು. ಡಿ.ಸಿ.ಸಿ. ಬ್ಬಯ ೆಂಕ್ಗೆ 

ಸಕಾಿರ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಸಕಾಿರಿ ಷೇರನುನ  ಕಟ್ಟಟ  ಅದ್ಕೆಬಾ  ಸಕಾಿರಿ 

ನಾಮಿನಯನುನ  ನೇಮಕ ಮಾಡಿ, ಅವ್ನನುನ  ಆ ಸಸೈಟಿಗೆ ನದೇಿಶ್ಕರನಾನ ಗಿ  ನೇಮಕ 

ಮಾಡಲು ಹರಟಿರುವುದು ಸರಿಯಾದ್ ಕರ ಮವ್ಲಾ . ಮಾನಯ  ರವಿಯವ್ರು ಹೇಳಿದಂತೆ 

ಸಕಾಿರ 10 ಕೀಟಿ ಅಥವಾ 50 ಕೀಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನುನ  ಸಕಾಿರಿ ಷೇರನಾನ ಗಿ ನೀಡಿದ್ರೆ, 

ಆಗ ಬ್ಬಯ ೆಂಕ್ ಹೆಚುು  ಶ್ಕ್ು ಶಾಲಯಾಗುತು ದ್. ಇದ್ನುನ  ಬಿಟ್ಟಟ  ಕೇವ್ಲ 10 ಲಕ್ಷ 

ರೂಪಾಯಿಗಳನುನ  ಕಟ್ಟಟ  ಅಲಾ ಗಬಾ  ಸಕಾಿರಿ ಪ್ರ ತ್ರನಧಿಯನುನ  ನೇಮಕ ಮಾಡಿ 

ಅಧಯ ಕ್ಷರು ಅಥವಾ ಉಪಾಧಯ ಕ್ಷರ ಚುನಾವ್ಣೆಯಲಾ  ನಾಮಿನೇಶ್ನ್ ಆಗಿರುವ್ ಉಪ್ 

ನಬಂಧಕರ ಜೊತೆಗೆ ಇತನೂ ಒಬಾ  ಡೈರೆಕಟ ರ್್ ಆಗಿ ಕುಳಿತ್ತಕಳುಳ ತ್ತು ನೆ.  ಸಕಾಿರದ್ 

ವ್ತ್ರಯಿೆಂದ್ ನಾಮನದೇಿಶ್ನ ಮಾಡುವುದು ಪ್ರ ಜ್ಞಪ್ರ ಭುತಾ ದ್ಲಾ  ಸರಿಯಾದ್ ಕರ ಮವ್ಲಾ . 

ಆದ್ು ರಿೆಂದ್ ಹಿೆಂದ್ ಮಾನಯ  ಎಸ್.ಎಸ್.ಪಾಟಿೀಲ್ರವ್ರು ಸಹಕಾರಿ ಮಂತ್ರರ ಗಳಾಗಿದಾು ಗ, 

ನಾಮನದೇಿಶ್ನ ಪ್ದಿ್ ತ್ರಯನೆನ ೀ ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ದ್ು ರು.   

 

 ಸನಾಮ ನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ಬ್ಬಗಲಕೀಟ್ನ ಜ್ಜಲಾಾ  ಕೇೆಂದ್ರ  ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಬಯ ೆಂಕ್ನಲಾ  

ಅೆಂದಾಜು 78 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟಟ  ಷೇರು ಮತು ವಿತ್ತು . ಅದ್ನುನ  ನಾವು ಸಕಾಿರಕೆೆ  

ವಾಪ್ಸಿು  ಕಟಿಟ ದ್ು ವು. ಸಕಾಿರ ಅದ್ನುನ  ವಾಪ್ಸಿು  ತೆಗೆದುಕೆಂಡಿತ್ತು .  More or less, it is 

an interference by the government into the co-operative institutions.  ಸಕಾಿರಿ 

ನಾಮಿನಯನುನ  ನೇಮಕ ಮಾಡುವುದು ಸಹಕಾರಿ ಸಂಸಿೆಯಳಗೆ ಸಕಾಿರದ್ ಹಸು ಕೆಷ ೀಪ್ಕೆೆ  

ಅವ್ಕಾಶ್ ಮಾಡಿಕಡುತ್ರು ದ್. ನನಗೆ ತ್ರಳಿದ್ ಮಟಿಟ ಗೆ ಮಾನಯ  ಸಚಿವ್ರು ಒಬಾ  ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿ 

ವೈಯಕ್ು ಕವಾಗಿ ಅದ್ನುನ  ಒಪುಪ ವುದಲಾ ವನುನ ವುದು ನನಗೆ ಗತ್ರು ದ್. ಸಕಾಿರ 10 ಲಕ್ಷ 

ರೂಪಾಯಿಗಳ ಷೇರು ಮತು ವ್ನುನ  ಕಟ್ಟಟ  ಅಲಾ ಗೆ ಒಬಾ  ಸಕಾಿರಿ ನಾಮಿನಯನುನ  

ನೇಮಕ ಮಾಡುವಂತೆ ಅವ್ರ ಮೇಲ್ ಯಾವುದ್ೀ ಒತು ಡ ಬಂದ್ ಹಿನೆನ ಲ್ಯಲಾ  ಅವ್ರು ಈ 

ರಿೀತ್ರಯ ನಣ್ಿಯಕೆೆ  ಬಂದರಬಹುದ್ೆಂದು ನಾನು ತ್ರಳಿದುಕೆಂಡಿದ್ು ೀನೆ. ಈಗ ಅವ್ರು 

ಅಧಿಕಾರದ್ಲಾ ರಬಹುದು, ನಾಳೆ ನಾವು ಅಧಿಕಾರಕೆೆ  ಬರಬಹುದು. ಆಗ ಈ ತ್ರದುು ಪ್ಡಿಗಳೇ 
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ಅವ್ರಿಗೆ ವಿರುದಿ್ವಾಗಿ ಮಾಪಾಿಡಾಗಬಹುದ್ೆಂದು ಹೇಳುತ್ತು , ನನನ  ಮಾತ್ತಗಳನುನ  

ಮುಕಾು ಯಗಳಿಸುತ್ರು ದ್ು ೀನೆ.  

 

 ಶ್ರ ೋ ಎಸ .ಎಲ .ಭೋಜೇಗೌಡ(ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕೆಷ ೋತ್ರ ):- ಸನಾಮ ನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, 

ಮಾನಯ  ವಿರೀಧ ಪ್ಕ್ಷದ್ ನಾಯಕರು ಮತ್ತು  ಮಾನಯ  ಎಸ್.ರವಿಯವ್ರು ಹೇಳಿದಂತಹ 

ಅೆಂಶ್ಗಳನುನ  ಈ ವಿಧೇಯಕದ್ಲಾ  ಸೇಪ್ಿಡೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ನಜವಾಗಿಯೂ ಮಾನಯ  ಸಹಕಾರ 

ಸಚಿವ್ರಿಗೆಂದು ಒಳೆಳ ಯ ಹೆಸರು ಬರುತು ದ್ ಮತ್ತು  ಇದ್ೆಂದು ಲಾಯ ೆಂಡ್ಮಾಕ್ಿ  ಆಗಿ 

ಉಳಿಯುತು ದ್.   

 

 ಸನಾಮ ನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ನಮಮ  ಜ್ಜಲ್ಾ ಯ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಬಯ ೆಂಕ್ನೆಂದ್ ಸುಮಾರು 5 

ಕೀಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟಟ  ಷೇರು ಮತು ವ್ನುನ  ವಾಪ್ಸಿು  ಕಳುಹಿಸಿದ್ು ೀವ. ಈ ಬ್ಬಯ ೆಂಕ್ನ 

ಮೂಲಕ ಸುಮಾರು 1000 ಕೀಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟಟ  ವ್ಯ ವ್ಹಾರವ್ನುನ  ನಡೆಸಲಾಗುತ್ರು ದ್. 

ಇಷ್ಟಟ  ದ್ಡಡ  ಮತು ದ್ ವ್ಯ ವ್ಹಾರ ನಡೆಸುವ್ ಬ್ಬಯ ೆಂಕ್ಗೆ ಸಕಾಿರ ಕೇವ್ಲ 10 ಲಕ್ಷ 

ರೂಪಾಯಿಗಳ ಷೇರು ಮತು ವ್ನುನ  ಕಟ್ಟಟ , ನಮಮ  ಮೇಲ್ ಸವಾರಿ ಮಾಡಲು 

ಪ್ರ ಯತ್ರನ ಸುವುದು ಸರಿಯಾದ್ ಕರ ಮವೇ ಎನುನ ವುದು ನನನ  ಪ್ರ ಶ್ನನ ಯಾಗಿದ್.  ಸಹಕಾರ 

ಬ್ಬಯ ೆಂಕ್ಗಳನುನ  ನೀಡಿಕಳುಳ ವುದ್ಕೆೆ  ಅಪ್ಕಿ್ ಬ್ಬಯ ೆಂಕ್ನ ಪ್ರ ತ್ರನಧಿಗಳು ಇದಾು ರೆ. 

ಸ್ವವಿರಾರು ಕೀಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನುನ  ಅಪ್ಕಿ್ ಬ್ಬಯ ೆಂಕ್ ಕಡುತ್ರು ದ್. ಆ ಬ್ಬಯ ೆಂಕ್ನ 

ಆಗುಹೀಗುಗಳನುನ  ನೀಡಿಕಳುಳ ವುದ್ಕೆೆ  ಅಪ್ಕಿ್ ಬ್ಬಯ ೆಂಕ್ನ ಪ್ರ ತ್ರನಧಿ ಇರುತ್ತು ರೆ ಮತ್ತು  

ಸಹಕಾರ ಇಲಾಖೆಯ ಉಪ್ ನಬಂಧಕರು ಸಹ ಇರುತ್ತು ರೆ. ಸಕಾಿರದ್ ಷೇರನುನ  ಯಾರು 

ಇಷಟ ಪ್ಡುತ್ತು ರೆ ಅವ್ರು ತೆಗೆದುಕಳಳ ಲ, ಯಾರಿಗೆ ಇಷಟ ವಿಲಾ  ಅವ್ರು ತೆಗೆದುಕಳುಳ ವುದು 

ಬೇಡ.  

 

 ಸನಾಮ ನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ಒೆಂದು ಜ್ಜಲ್ಾ ಯ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಬಯ ೆಂಕ್ನ 

ಚುನಾವ್ಣಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಕಾಯಿ ನವ್ಿಹಿಸಿದ್ವ್ರು ಮತು ೆಂದು ಸಸೈಟಿಯ 

ಚುನಾವ್ಣಾ ಕಾಯಿವ್ನುನ  ನವ್ಿಹಿಸುವುದ್ ಬೇಡವನುನ ವುದು ನನನ  ಸಲಹೆಯಾಗಿದ್. 

ಬಹಳಷ್ಟಟ  ಜನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿದಾು ರೆ. ಈ ಕಾಯಿಕೆೆ  ಅವ್ರನುನ  ಬಳಸಿಕಳಳ ಲ ಎನುನ ವುದು 

ನನನ  ಸಲಹೆಯಾಗಿದ್.  
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 ಎರಡನೆಯದಾಗಿ, ಕ್ರ ಮಿನಲ್ ಹಿನೆನ ಲ್ಯಿರುವ್, ಒೆಂದು ಬ್ಬರಿ ಸಸೆಪ ೆಂಡ್ ಆಗಿರುವ್, 

ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪ್ಟಿಟ ರುವ್ವ್ರನುನ  ಚುನಾವ್ಣಾ ಕಾಯಿಕೆೆ  

ಬಳಸಿಕಳಳ ಬ್ಬರದ್ನುನ ವುದು ನನನ  ಸಲಹೆಯಾಗಿದ್. ಮನೆನ  ಕ್ರ ಮಿನಲ್ ಹಿನೆನ ಲ್ಯಿರುವ್ 

ಒಬಾ  ಅಧಿಕಾರಿಯನೆನ ೀ 10 ಕಡೆ ಚುನಾವ್ಣಾ ಕಾಯಿಕೆೆ  ನಯೀಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್. 

ಒಳೆಳ ಯವ್ರನುನ  ಈ ಕಾಯಿಕೆೆ  ಬಳಸಿಕೆಂಡು   ಕ್ರ ಮಿನಲ್ ಹಿನೆನ ಲ್ಯಿರುವ್, ಒೆಂದು ಬ್ಬರಿ 

ಸಸೆಪ ೆಂಡ್ ಆಗಿರುವ್ ಅಥವಾ ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪ್ಟಿಟ ರುವ್ವ್ರನುನ  ಯಾವ್ 

ಕಾರಣ್ಕೊ  ಚುನಾವ್ಣಾಧಿಕಾರಿಯನಾನ ಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡದೇ ಇರುವಂತಹ 

ತ್ರದುು ಪ್ಡಿಯನುನ  ತರಬೇಕೆನುನ ವ್ ಸಲಹೆಯನುನ  ನೀಡುವುದ್ಕೆೆ  ಬಯಸುತ್ರು ದ್ು ೀನೆ.  

 

              (ಮುೆಂದುವ್ರಿದದ್) 

(953)  23.09.2021  2.50 ಪಿಕೆ:ಆರ್್ಎನ್ 

 ಶ್ರ ೋ ಕೆ.ಸಿ.ಕೊಿಂಡಯಯ  (ಸಿ ಳಿೋಯ ಸಂಸಿ್ತ ಗಳ ಕೆಷ ೋತ್ರ ):-  ಮಾನೆ  ಸಭಪತ್ತಗಳೆ, 

ಸಹಕಾರಿ ವಿಷಯದ್ಲಾ  ನನಗೆ ಎ,ಬಿ,ಸಿ,ಡಿ ಗತ್ರು ಲಾ . ಯಾವುದೇ ಸಸೈಟಿಗಳನುನ  ನೀಡಿಲಾ ; 

ಆದ್ರೆ ಅದ್ರ ಬಗೆೆ  ಕೇಳುತ್ರು ರುತೆು ೀವ ಅಷ್ಮಟ .  ಹಿೆಂದನ ಸಕಾಾರಗಳು ಎಸ್ಸಿ, ಎಸ್ಟಿ ಗಳಿಗೆ 

ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘದ್ ಸದ್ಸಯ ರಾಗಲು ಶೇರ್್ ಕಾಯ ಪಿಟಲ್ ಫಿರ ೀಯಾಗಿ ಕಟಿಟ ದ್ು ವು.  ನನನ  

ಇನನ ೆಂದು ಸಲಹೆ ಏನೆೆಂದ್ರೆ, ನಾವು ಆಡಳಿತ್ತತಮ ಕವಾಗಿ ಎಸ್ಸಿ, ಎಸ್ಟಿಗಳಿಗೆ ಗ್ರರ ಮ 

ಪಂಚಾಯಿತ್ರ, ತ್ತಲೂಾ ಕು ಪಂಚಾಯಿತ್ರ ಮತ್ತು  ಜ್ಜಲಾಾ  ಪಂಚಾಯಿತ್ರಗಳಲಾ  ಮಿೀಸಲಾತ್ರ 

ಕಟಿಟ ದ್ು ೀವ.  ಈ ಸಸೈಟಿಗಳಲಾ  ರಟೇಷನ್ ಆಧಾರದ್ ಮೇಲ್ ಏಕೆ  ಚೇರ್್ಮನ್ 

ಆಗುವುದ್ಕೆೆ  ಅವ್ಕಾಶ್ ಕಡಬ್ಬರದು?  ನನಗೆ ತ್ರಳಿದ್ ಮಟಿಟ ಗೆ ಕ್ನಾಾಟಕ್ ರಾಜಯ ದ್ಲಾ  

ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಅವ್ರು ಬ್ಳೆಯುವುದ್ಕೆೆ  ಯಾವುದೇ ಪಾರ ವಿಷನ್ ಮಾಡಿಲಾ .  ರಟೇಷನ್ 

ಆಧಾರ ಮೇಲ್ ಎಸ್ಸಿ, ಎಸ್ಟಿ ಗಳಿಗೆ ಏಕೆ ಅವ್ಕಾಶ್ ಕಡಬ್ಬರದು ಎನುನ ವುದ್ರ ಬಗೆೆ  

ಚಿೆಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕೆೆಂದು ಕೀರುತೆು ೀನೆ. 

 ಶ್ರ ೋ ಎಸ .ಟ.ಸೋಮಶೇಖರ :- ಮಾನೆ  ಸಭಪತ್ತಗಳೆ, ಮಾನಯ  ರವಿಯವ್ರು 

ಹೇಳುತ್ರು ರುವುದೇನೆೆಂದ್ರೆ, ಕಳೆದ್ ಎರಡು ವ್ಷಿಗಳ ಹಿೆಂದ್ ಬ್ೆಂಗಳೂರು ಮಿಲೆ್ 

ಯೂನಯನ್ನ ಚುನಾವ್ಣೆಯ ಸಂದರ್ಾದಲಿ್ಲ , ನಾಳೆ ಚುನಾವ್ಣೆ ಇದುು  ಬ್ಳಗೆೆ  10.30 

ಗಂಟ್ನಗೆ ನಾಮಿನೇಷನ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎೆಂದಾಗ,  ಆದ್ರ ಹಿೆಂದನ ರಾತ್ರರ  11.00 ಗಂಟ್ನಗೆ 

ಡಿಸೆ್ವ ಾ ಲಫೈ ಮಾಡುತ್ತು ರೆ.   ಆ ರಿೀತ್ರ ಆಗಬ್ಬರದು.  ನಾನು ಸಹಕಾರ ಸಚಿವ್ನಾಗಿ 

ಯಾವ್ತ್ಫು  ದ್ಾ ೀಷದ್ ರಾಜಕಾರಣ್ ಮಾಡುವುದ್ಕೆೆ  ಹೀಗಲಲಾ .  ಅದ್ಲಾಾ  ಅನುರ್ವ್ 
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ನನಗೂ ಆಗಿದ್.  ಸಿಓಡಿ ತನಖೆ ಎದುರಿಸಿದ್ು ೀನೆ, 64 ಎನ್ಕೆಾ ೈರಿ ಎದುರಿಸಿದ್ು ೀನೆ.  ಈ ಸಹಕಾರ 

ಕೆಷ ೀತರ ದ್ಲಾ  ಏನೇನು  ಇದ್ಯೀ ಅದ್ಲಾ ವ್ನೂನ  ಮಾನಯ  ಭೀಜೇಗೌಡರ ಗುರುಗಳು ನನನ  

ಮೇಲ್ ಪ್ರ ಯೀಗ ಮಾಡಿದಾು ರೆ. ಆದ್ರೆ, ನಾನು ಯಾವ್ತ್ಫು  ಕೂಡ ದ್ಾ ೀಷದ್ 

ರಾಜಕಾರಣ್ವ್ನುನ  ಮಾಡಲಲಾ . ಏನೇನು ತೆಂದ್ರೆಯಾಗಿದ್ಯೀ ಅವಲಾ ವ್ನೂನ  

ಸರಿಪ್ಡಿಸುವುದ್ಕೆೆ  ತ್ರದುು ಪ್ಡಿ ತರಲಾಗಿದ್.  ಮಾನಯ  ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ನವ್ರು, ಎಲಾಾ  ಡಿಸಿಸಿ 

ಬ್ಬಯ ೆಂಕುಗಳಿಗೆ ಒೆಂದು ನದಿಷಟ  ಮತು  ಕಡಬೇಕು ಎೆಂದು ಮಾಡಿದ್ರು.  ಒಬಾ  

ಪ್ರ ತ್ರನಧಿಯನುನ  ಹಾಕ್ದ್ರೆ ಅವ್ನು ತೆಂದ್ರೆ ಮಾಡುವಂಥದು ಲಾ .  ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಬಯ ೆಂಕ್ನಲಾ  

ಏನೇನು ನಡೆಯುತು ದ್ ಎನುನ ವ್ ಮಾಹಿತ್ರ ಅವ್ನಗೆ ಇರುತು ದ್.  ಅವ್ನೆಂದ್ ಯಾರಿಗೂ 

ತೆಂದ್ರೆ ಆಗುವಂಥದು ಲಾ .  ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಬಯ ೆಂಕ್ಗಳಲಾ  ಸಕಾಾರದ್ ನಾಮಿನ 

ತೆಂದ್ರೆ ಮಾಡುತ್ರು ದಾು ನೆ ಎೆಂದ್ರೆ ಆತನನುನ  ವಿತ್ಡಾರ   ಮಾಡಿ ಬೇರಬಾ ರನುನ  

ತರಬಹುದಾಗಿದ್.    ಮಾನೆ  ಸಭಪತ್ತಗಳೆ,  ಇದ್ನುನ  ನಾನು ಮಾಡಿಲಾ .  2014ರಲಾ  ಕಾೆಂಗೆರ ಸ್ 

ಸಕಾಾರ ಇದಾು ಗ,  ಮಾನಯ  ಎಸ್.ಆರ್್.ಪಾಟಿೀಲ್ರವ್ರೇ ಇದ್ನುನ   ಮಾಡಿಸಿದಾು ರೆ.  

ನಾಮಿನಯನುನ  ತಂದದ್ು ೀ ಅವ್ರು.  ಯಾವುದೇ ಫೆಡರೇಷನ್ಗೆ ಇರಬಹುದು, ಯಾವುದೇ 

ಬೊೀಡ್ ಗೆ ಇರಬಹುದು, ಯಾರು ಅಲಾ  ಸಕಾಾರದ್ ನಾಮಿನ ಇರುತ್ತು ರೀ ಅವ್ರು  

ಅಧಯ ಕ್ಷರಾಗಬಹುದು ಎೆಂದು ನಯಮವ್ನುನ  ತಂದದ್ು ೀ ಅವ್ರು.  ವೈಯಕ್ು ಕವಾಗಿ ಇದ್ಕೆೆ  

ನನನ  ವಿರೀಧ ಇದ್.  ಆದ್ರೆ ಆ ಕುರಿತ ವಿಷಯವ್ನುನ  ಇಲಾ   ತಂದಲಾ .  ಮುೆಂದನ ಸಲ 

ಇದ್ರ ಬಗೆೆ  ಸಟ ಡಿ ಮಾಡಿ, ಎಲಾ ರ ಜೊತೆ ಚಚೆಿ ಮಾಡಿ ಆ ನಟಿಟ ನಲಾ  ತ್ರದುು ಪ್ಡಿ 

ತರುವಂಥದ್ು ನುನ  ಮಾಡುತೆು ೀವ.   

ಮಾನಯ  ಕೆಂಡಯಯ ನವ್ರು ಹೇಳಿದ್ ವಿಚಾರದ್ ಬಗೆೆ  ಚಚೆಿ ಮಾಡುತೆು ೀವ.  ಸಕಾಾರ  

ಎಸ್ಸಿ, ಎಸ್ಟಿಗಳಿಗೆ  ಯಾವಾಗಲೂ ಶೇರ್್ ಅಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಕಡುತು ದ್.    ಮಾನಯ  

ಸದ್ಸಯ ರು ಈ ಕುರಿತ್ತ ಹೇಳಿದ್ು ನುನ  ಮುೆಂದನ ಸಲ ತ್ರದುು ಪ್ಡಿ ತಂದಾಗ ತೆಗೆದುಕಳುಳ ತೆು ೀವ.  

ಸದ್ಯ ಕೆೆ  ಈ ವಿಧೇಯಕಕೆೆ  ಒಪಿಪ ಗೆ ಕಡಬೇಕೆೆಂದು ಕೇಳಿಕಳುಳ ತೆು ೀನೆ.   

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಪರ ಸಿಾವ ಏನೆಾಂದರೆ,   

“ವಿಧಾನಸಭೆಯಿಾಂದ ಅಾಂಗಿೀಕೃತ ರೂಪದಲಿ್ಲರುವ 2021ರ ಕ್ನಾಾಟಕ್ ಸಹಕಾರ 

ಸಂಘಗಳ (ತ್ರದುು ಪ್ಡಿ) ವಿಧೇಯಕವ್ನುನ  ಪಯಾಾಲೀಚಿಸುವುದ್ದ” 

ಪರ ಸಾು ವ ಅುಂಗೀಕರಿಸಲ್ಪ ಟಿ್ಟ ತ್ತ 
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ವಿಧೇಯಕವನುನ  ಖಂಡ ಖಂಡವಾಗ ಪರ್ಯಾಲೀಚಿಸುವುದ್ದ 

ಖಂಡ - 2 ರಿುಂದ  15 ರವರೆಗೆ 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಪ್ರ ಸ್ವು ವ್ ಏನೆೆಂದ್ರೆ;  

“ಖಂಡ 2 ರಿಾಂದ  15  ರವರೆಗೆ ಎರಡೂ ಸೇರಿದಂತ್ ಈ ವಿಧೇಯಕ್ದ 

ಅಾಂಗವಾಗಿರುತಿದೆ” 

ಪರ ಸಾು ವ ಅುಂಗೀಕರಿಸಲ್ಪ ಟಿ್ಟ ತ್ತ 

(ಖಂಡ 2  ರಿಾಂದ 15 ರವರೆಗೆ ಎರಡೂ ಸೇರಿದಂತ್ ವಿಧೇಯಕೆ್ಕ  ಸೇರಿಸಲಾಯಿತು)  

ಖಂಡ-1 ಇತ್ಯಯ ದಿ 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಪರ ಸಿಾವ ಏನೆಾಂದರೆ,  

   “ಮೊದಲನೆಯ ಖಂಡ, ದಿೀಘಾ ಶ್ೀರ್ಷಾಕ್ಕ, ಪರ ಸಿಾವನೆ  ಹಾಗೂ 

ಅಧಿನಿಯಮಗಳಿಸುವ ಸೂತರ  ಸಂಹಿತ್ ವಿಧೇಯಕ್ದ ಭಗವಾಗಿರುತಿದೆ” 

ಪರ ಸಾು ವ ಅುಂಗೀಕರಿಸಲ್ಪ ಟಿ್ಟ ತ್ತ 

(ಮೊದಲನೆಯ ಖಂಡ, ದಿೀಘಾ ಶ್ೀರ್ಷಾಕ್ಕ, ಪರ ಸಿಾವನೆ ಹಾಗೂ ಅಧಿನಿಯಮಗಳಿಸುವ 

ಸೂತರ  ಸಂಹಿತ್ಗಳನುನ  ವಿಧೇಯಕ್ಕೆ್ಕ  ಸೇರಿಸಲಾಯಿತು) 

ಪರ ಸಾು ವದ ಅುಂಗೀಕಾರ 

ಶ್ರ ೀ ಎಸ .ಟ.ಸೋಮಶೇಖರ  (ಸಹಕಾರ ಮಂತಿರ ಗಳು):-  ಮಾನೆ  

ಸಭಪತ್ತಯವರೇ, ವಿಧಾನಸಭೆಯಿಾಂದ ಅಾಂಗಿೀಕೃತ ರೂಪದಲಿ್ಲರುವ 2021ರ ಕ್ನಾಾಟಕ್ 

ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ (ತ್ರದುು ಪ್ಡಿ) ವಿಧೇಯಕವ್ನುನ  ಅಾಂಗಿೀಕ್ರಿಸಬೇಕ್ಕಾಂದ್ದ ಕೀರುತಿ್ೀನೆ.  

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಪರ ಸಿಾವ ಏನೆಾಂದರೆ,  

“ವಿಧಾನಸಭೆಯಿಾಂದ ಅಾಂಗಿೀಕೃತವಾದ ರೂಪದಲಿ್ಲರುವ 2021ರ ಕ್ನಾಾಟಕ್ ಸಹಕಾರ 

ಸಂಘಗಳ (ತ್ರದುು ಪ್ಡಿ)   ವಿಧೇಯಕ್ವನುನ  ಅಾಂಗಿೀಕ್ರಿಸುವುದ್ದ” 

ಪರ ಸಾು ವ ಅುಂಗೀಕರಿಸಲ್ಪ ಟಿ್ಟ ತ್ತ ಮತ್ತು  ಮಸೂದೆಗೆ ಒಪ್ಪಪ ಗೆ ನಿೀಡಲಾಯಿತ್ತ 

 

 ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಈಗ ಸದ್ನವ್ನುನ  4.00 ಗಂಟ್ನಯವ್ರೆಗೆ ಮುೆಂದೂಡಲಾಗಿದ್. 

 (ಸದ್ನವ್ನುನ  ಮಧಾಯ ಹನ  2.54 ಗಂಟ್ನಯಿೆಂದ್ ಸಂಜೆ 4.00 ಗಂಟ್ನಯವ್ರೆಗೆ  

ಮುೆಂದೂಡಲಾಯಿತ್ತ) 
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(954)  23-09-2021,  4.30  KG  BNS                                                  

(ಭೋಜ್ನ ರ್ಮರಾಮಕಾಕ ಗಿ ಮಧಾಯ ಹನ  02 ಗಂಟೆ 54 ನರ್ಮಷಗಳಿಗೆ ಮೂಿಂದಲಪ ಟಟ  

ಸದನವು ಪುನಃ ಸಂಜೆ 04 ಗಂಟೆ 37 ನರ್ಮಷಗಳಿಗೆ  ಪ್ರರ ರಂಭ್ಗೊಿಂಡಿತ್ತು ) 

                    (ಮಾನಯ   ಸಭಾಪತಿಯವರು ಪಿೋಠವನುನ ಲಂಕರಿಸಿದರು) 

 

11. ನಯಮ 330 ರ ಮೇರೆಗೆ ಸ್ತವಾಜ್ನಕ ಮಹತ್ವ ದ ಜ್ರೂರು ವಿಷಯದ ಮೇಲ್ಲನ 

ಚ್ರ್ಚಾ 

          ಈ)   ಉತ್ು ರ ಕರ್ನಾಟಕ  ಭಾಗದ  ಅನೇಕ  ಖ್ಯಸಗಿ  ಸಕಕ ರೆ ಕಾಖ್ಯಾನೆಗಳು ನಷಟ  

ಅನುಭ್ವಿಸುತಿು ದುದ , ಸದರಿ ಸಕಕ ರೆ  ಕಾಖ್ಯಾನೆಗಳಿಗೆ ಆರ್ಥಾಕ ನೆರವು 

ನೋಡಿದಂತ್ಹ ಸಹಕಾರಿ ಬಾಯ ಿಂಕ ಗಳು  ಸಹ ದುಸಿಿ ತಿಗೆ  

ಬಂದಿರುವುದರಿಿಂದ  ಕಬ್ಬಬ   ಬಳೆಗಾರರ ಪರಿಸಿಿ ತಿ  ದುಸು ರವಾಗಿದುದ ,  

ಕಬ್ಬಬ  ಬಳೆಗಾರರ  ಹಾಗೂ  ಸಹಕಾರಿ   ಬಾಯ ಿಂಕ ಗಳನುನ   ಸುಸಿಿ ತಿಗೆ  

ತ್ರುವ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಸೂಕು  ಮಾಗೊೋಾಪ್ರಯಗಳನುನ  

ಕಂಡುಕೊಳುಳ ವ ಕುರಿತ್ತ. 

- -    - 

            ಶ್ರ ೋ ಎಸ .ಆರ .ಪ್ರಟೋಲ  (ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರು):- ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ,  ನಯಮ 330 ರಡಿಯಲಾ  8ನೇ ದನಾೆಂಕದಂದು  ನಾನು ಒೆಂದು 

ವಿಷಯವ್ನುನ  ಚಚೆಿ ಮಾಡುವುದ್ಕೆೆ  ಅವ್ಕಾಶ್ ಕೇಳಿದ್ು . ಇೆಂದು ನನಗೆ  

ಮಾತನಾಡುವುದ್ಕೆೆ  ಅವ್ಕಾಶ್ ಕಟಿಟ ದು ೀರಿ. ಅದ್ಕೆೆ  ನಾನು ತಮಗೆ ಧನಯ ವಾದ್ಗಳನುನ  

ಆಪಿಿಸುತೆು ೀನೆ.  ಉತು ರ ಕನಾಿಟಕದ್ಲಾ ರುವಂತಹ ಅನೇಕ ಸಕೆ ರೆ ಕಾಖಾಿನೆಗಳು ನಷಟ ದ್ಲಾ  

ನಡೆಯುತ್ರು ದುು , ಮುೆಂದನ ದವ್ಸಗಳಲಾ  ಬಹುತೇಕ ಸಕೆ ರೆ ಕಾಖಾಿನೆಗಳು NCLT ಗೆ 

ಹೀಗುತ್ರು ದುು , ಅದೇರಿೀತ್ರ ಸಹಕಾರಿ ಕೆಷ ೀತರ ದ್ಲಾ ರುವಂತಹ ಸಕೆ ರೆ ಕಾಖಾಿನೆಗಳನುನ  lease 

ಮೇಲ್ ಕಡುವಂತಹ ಪ್ದ್ು ತ್ರ ಉದ್ಭ ವಿಸಿದ್. ಉತು ರ ಕನಾಿಟಕದ್ ಬಹುತೇಕ ಸಕೆ ರೆ 

ಕಾಖಾಿನೆಗಳು ಕಬ್ದಾ  ನುರಿಸುವುದ್ನುನ  ಸಿ ಗಿತಗಳಿಸಬಹುದ್ೆಂಬ ರ್ಯ ಉೆಂಟ್ಟಗಿದ್. 

ಸಕೆ ರೆ ಕಾಖಾಿನೆಗಳಿಗೆ  ಆರ್ಥಿಕ  ನೆರವು  ನೀಡಿದಂತಹ  ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಬಯ ೆಂಕ್ಗಳೂ ಸಹ 

ಮುಳುಗುವಂತಹ ಸಿಿ ತ್ರ ಉೆಂಟ್ಟಗಿದುು , ಉತು ರ ಕನಾಿಟಕದ್ ಕೀಟ್ಟಯ ೆಂತರ ರೈತರು  ಕಬ್ದಾ  

ಬ್ಳೆಗ್ರರರು ಬಿೀದಗೆ ಬರುವಂತಹ ಪ್ರಿಸಿಿ ತ್ರ ಉೆಂಟ್ಟಗಿದ್.  ಇೆಂತಹ ಸಂದ್ರ್ಿದ್ಲಾ  ಸಕಾಿರ 

ಮಧಯ ಸಿಿ ಕೆ ವ್ಹಿಸಿ ಸಕೆ ರೆ  ಕಾಖಾಿನೆಗಳನುನ  ಮತ್ತು  ಕೀಟ್ಟಯ ೆಂತರ ಕಬ್ದಾ  ಬ್ಳೆಗ್ರರರನುನ  

ಹಾಗೂ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಬಯ ೆಂಕ್ಗಳನುನ  ಉಳಿಸಲು ಜರೂರಾಗಿ ಮಾಗೀಿಪಾಯವ್ನುನ  

ಕಂಡುಕಳಳ ಬೇಕಾಗಿರುವುದ್ರಿೆಂದ್  ಈ ವಿಷಯ ಸ್ವವ್ಿಜನಕವಾಗಿ ಅತಯ ೆಂತ 



«¥À/23.09.2021/162 

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

ಮಹತಾ ದಾು ಗಿರುವುದ್ರಿೆಂದ್ ನಯಮ 330 ರಡಿಯಲಾ   ಚಚೆಿ ಮಾಡುವುದ್ಕೆೆ  ನಾನು 

ಅವ್ಕಾಶ್ ಕೇಳಿದ್ು . ತ್ತವು ಅವ್ಕಾಶ್ ನೀಡಿದು ೀರಿ. ಅದ್ಕೆೆ  ತಮಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ್ 

ಧನಯ ವಾದ್ಗಳನುನ  ಆಪಿಿಸಿ ನಾನು ಕೆಲವು ಮಾತ್ತಗಳನುನ  ಹೇಳುವುದ್ಕೆೆ  ಬಯಸುತೆು ೀನೆ. 

ನಮಮ  ರಾಜಯ ದ್ಲಾ  ಒಟ್ಟಟ  87  ಸಕೆ ರೆ  ಕಾಖಾಿನೆಗಳಿವ. ಅದ್ರಲಾ  ಈಗ್ರಗಲೇ 22 ಸಕೆ ರೆ  

ಕಾಖಾಿನೆಗಳು ಸಿ ಗಿತವಾಗಿವ.  

                     ( ಮಿಂದು) 

(955) 23-09-2021 (4.40) ಎಿಂವಿ-ಬಿಎನ ಎಸ 

(ಸಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಿ ತಿ) 

ಶ್ರ ೋ ಎಸ.ಆರ.ಪ್ರಟೋಲ  (ಮಿಂದು...):- 

ಅೆಂದ್ರೆ, 1/4th of sugar factories are closed. ಈಗ ಇರುವ್ 87 ಸಕೆ ರೆ ಕಾಖಾಿನೆಗಳಲಾ  63 

ಸಕೆ ರೆ ಕಾಖಾಿನೆಗಳು ಉತು ರ ಕನಾಿಟಕದ್ಲಾ ವ. ಅೆಂದ್ರೆ, ರಾಜಯ ದ್ ಬಹುತರ ಒಟ್ಟಟ  ಸಕೆ ರೆ 

ಕಾಖಾಿನೆಗಳಲಾ  ಶೇಕಡಾ 75ರಷ್ಟಟ  ಕಾಖಾಿನೆಗಳಿವ. ಇನುನ ಳಿದ್ ಕಡೆಗಳಲಾ  ಶೇಕಡಾ 

25ರಷ್ಟಟ  ಕಾಖಾಿನೆಗಳಿವ. ಉತು ರ ಕನಾಿಟಕದ್ಲ್ಾ ೀ ಶೇಕಡಾ 75ರಷ್ಟಟ  ಸಕೆ ರೆ ಕಾಖಾಿನೆಗಳು 

ಕಾಯಿ ನವ್ಿಹಿಸುತ್ರು ವ. ಈ ಸಂದ್ರ್ಿದ್ಲಾ  ಉತು ರ ಕನಾಿಟಕದ್ಲಾ  ಮುಖ್ಯ ವಾಗಿ 

ಬ್ಳಗ್ರವಿ, ಬಿಜ್ಞಪುರ ಮತ್ತು  ಬ್ಬಗಲಕೀಟ್ನ ಈ ಮೂರು ಜ್ಜಲ್ಾ ಗಳಲಾ  ಹೆಚುು  ಸಕೆ ರೆ 

ಕಾಖಾಿನೆಗಳಿವ.  ಕನಾಿಟಕ  ರಾಜಯ ದ್ ಸಕೆ ರೆಯ ಉತ್ತಪ ದ್ನೆಯಲಾ  ಈ ಮೂರು ಜ್ಜಲ್ಾ ಗಳ 

ಕಡುಗೆ ಪ್ರ ತ್ರಶ್ತ 80ರಷ್ಟಟ  ಇದ್. ಈಗ್ರಗಲೇ ನಮಮ  ಜ್ಜಲ್ಾ ಯಲಾ , ಬ್ಬದಾಮಿಯಲಾ  

ಇದ್ು ೆಂತಹ ಬ್ಬದಾಮಿ ಸಕೆ ರೆ ಕಾಖಾಿನೆ ನೆಂತ್ತ ಹೀಗಿತ್ತು . ಅದೇ ರಿೀತ್ರಯಲಾ  ಕರಕಲ 

ಮಟಿಟ ಯಲಾ  ಕೇದಾರನಾಥ್ ಸಕೆ ರೆ ಕಾಖಾಿನೆ ನೆಂತ್ತ ಹೀಗಿತ್ತು . ಈಗ ಎನ.ಸಿ.ಎಲ.ಟಿ. 

ಮುಖಾೆಂತರ, ಇವ್ತ್ತು  ಈ ಸಕೆ ರೆ ಕಾಖಾಿನೆಗಳು ಪುನಃ ಪಾರ ರಂರ್ವಾಗಿವ. ಮತೆು  ರನನ  ಸಕೆ ರೆ 

ಕಾಖಾಿನೆ ಇದು ಕೂಡ ಇವ್ತ್ತು  ಎರಡನೇ ಹಂಗ್ರಮಿನಲಾ  ಕಬ್ದಾ  ನುರಿಸುವಂತಹ 

ಕಾಯಿದೆಂದ್ ದೂರ ಉಳಿದದ್.  

 ಆ ರನನ  ಸಕೆ ರೆ ಕಾಖಾಿನೆ ಬಗೆೆ  ಒೆಂದು ಮಾತ್ತ ಹೇಳುವುದಾದ್ರೆ, ಮುಧೀಳ 

ತ್ತಲೂಾ ಕ್ನ ಸಂಸತ್ ಸದ್ಸಯ ರಾಗಿದ್ು ೆಂತಹವ್ರು ಮತ್ತು  ಸಿಮ್ಮೆಂಟ್ ಉದ್ಯ ಮದ್ಲಾ  ಹೆಸರು 

ಪ್ಡೆದಂತಹ ಉದ್ಯ ಮಪ್ತ್ರಗಳಾದಂತಹ ಶ್ರ ೀಮಾನ್ ಎಸ.ಟಿ.ಪಾಟಿೀಲರು ಆಗ ದವಂಗತ 

ವಿರೇೆಂದ್ರ  ಪಾಟಿೀಲರು ರಾಜಯ ದ್ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳಾಗಿದ್ು ೆಂತಹ ಸಂದ್ರ್ಿದ್ಲಾ  ನಮಮ ದೇ 
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ಆದಂತಹ ಒೆಂದು ಸಕೆ ರೆ ಕಾಖಾಿನೆ ಇರಲ ಎೆಂದು ಅದ್ರ ನೇತೃತಾ  ವ್ಹಿಸಿಕೆಂಡು, 

1982ರಲಾ  ಈ ಸಂಸಿೆಯನುನ  ನೀೆಂದಾಯಿಸಿದ್ರು. ಆ ನಂತರ 1994ರಲಾ  ಕಾಖಾಿನೆ 

ಕಟಟ ಲುಾ  ಪ್ರವಾನಗೆ ದ್ರೆಯಿತ್ತ. ಮುೆಂದ್ 1999ರಲಾ  ಸುಮಾರು 22 ವ್ಷಿಗಳ ಹಿೆಂದ್ ಈ 

ಸಕೆ ರೆ ಕಾಖಾಿನೆ ಪಾರ ರಂರ್ವಾಯಿತ್ತ. ಆ ಕಾಖಾಿನೆಗೆ ಈಗಿನ ಜಲಸಂಪ್ನೂಮ ಲ 

ಮಂತ್ರರ ಗಳಾಗಿರುವ್ ಮಾನಯ  ಗೀವಿೆಂದ್ ಎೆಂ. ಕಾರಜೊೀಳರವ್ರು ಮದ್ಲ 

ಅಧಯ ಕ್ಷರಾಗಿದ್ು ರು. ಅವ್ರು ಅಧಯ ಕ್ಷರಾಗಿ ಬಹಳ ದವ್ಸ ಇದ್ು ರು. ಶ್ರ ೀ ರಾಮಣ್ಣ  ತಳವಾಡ 

ಎನುನ ವ್ವ್ರು ಉಪಾಧಯ ಕ್ಷರಾಗಿದ್ು ರು. ಆಮೇಲ್ 2001ರಲಾ  ಮಾನಯ  ಗೀವಿೆಂದ್ ಎೆಂ. 

ಕಾರಜೊೀಳರವ್ರು ಅಧಯ ಕ್ಷ ಸಿ್ವನದೆಂದ್ ಇಳಿದ್ ನಂತರ, ಉಪಾಧಯ ಕ್ಷರಾದ್ ಶ್ರ ೀ ರಾಮಣ್ಣ  

ತಳವಾಡರವ್ರು  ಇದ್ು ರು. ಇವ್ತ್ತು  ಏನಾಗಿದ್ ಎೆಂದ್ರೆ, ಅೆಂದಾಜು ಎರಡು ತ್ರೆಂಗಳ ಹಿೆಂದ್ ಈ 

ಸಕೆ ರೆ ಕಾಖಾಿನೆ ಸಿ ಗಿತಗೆಂಡಿದ್. ಕಳೆದ್ ಬ್ಬರಿ ಅೆಂದ್ರೆ, 2020-21 ಈಗ 2021-22 ಆಗುತ್ರು ದ್. 

ಅದು 2021ರಲಾ ಯೇ ಕಬ್ದಾ  ನುರಿಸುವುದ್ನುನ  ನಲಾ ಸಿದ್. ಅೆಂದ್ರೆ, ಆ ಕಾಖಾಿನೆ ಹೀದ್ 

ಬ್ಬರಿಯೇ ನೆಂತ್ತ ಹೀಗಿದ್. ಆದ್ರೆ, ಈ ಬ್ಬರಿಯೂ ಸಹ ಅದು ಪಾರ ರಂರ್ವಾಗುತು ದ್ 

ಎೆಂಬ್ದದು ಸಂಶ್ಯವಿದ್. ಈ ಸಕೆ ರೆ ಕಾಖಾಿನೆ ಕಟ್ಟಟ ವುದ್ಕೆೆ , ರೈತರು 12 ಕೀಟಿ 80 ಲಕ್ಷ 

ಷೇರು ಹಾಕ್ದಾು ರೆ. ಸಕಾಿರ ಕೂಡ ಇದ್ಕೆೆ  12 ಕೀಟಿ 72 ಲಕ್ಷ ಷೇರು ಹಾಕ್ದ್. ಇದ್ಕೆೆ  loans 

and liabilities ಎೆಂದು 334 ಕೀಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳವ್ರೆಗೆ ಬಂದದ್. ಎರಡು ತ್ರೆಂಗಳಿನೆಂದ್ 

ಅಲಾ  ಕೆಲಸ ನವ್ಿಹಿಸುವಂತಹ ಕಾಮಿಿಕರು ಮತ್ತು  ಸಕೆ ರೆ ಕಾಖಾಿನೆಯನುನ  

ಅವ್ಲಂಬಿಸಿದ್ ತಮಮ  ತ್ತಲೂಾ ಕ್ನ ಕಬ್ದಾ  ಬ್ಳೆಗ್ರರರು ಇವ್ತ್ತು  ಸತ್ತಯ ಗರ ಹದ್ಲಾ  

ಭಾಗಿಯಾಗಿದಾು ರೆ. ಅವ್ರು ಸತ್ತಯ ಗರ ಹಕಕೆೆ  ಕುಳಿತ್ತ ಹತ್ರು ರ ಹತ್ರು ರ ಎರಡು ತ್ರೆಂಗಳು ಆಗಿದ್. ಈ 

ವಿಚಾರವ್ನುನ  ಚಚೆಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಂದ್ರ್ಿದ್ಲಾ  ತಮಮ  ಮುಖಾೆಂತರ ಸಕಾಿರಕೆೆ  ನನನ  

ಮನವಿ ಏನೆೆಂದ್ರೆ, ಸಕಾಿರ ಈ ಸಕೆ ರೆ ಕಾಖಾಿನೆಯನುನ  ಪಾರ ರಂರ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಕರ ಮ 

ಕೈಗಳಳ ಬೇಕು. ಏಕೆೆಂದ್ರೆ, ಇದು ತಮಗೆ ತ್ರಳಿದ್ ಹಾಗೆ, ಬ್ಬಗಲಕೀಟ್ನ ಜ್ಜಲ್ಾ , ಸಹಕಾರ ಜ್ಜಲ್ಾ  

ಎೆಂದು ಇಡಿೀ ಕನಾಿಟಕ ರಾಜಯ ದ್ಲಾ  ಪ್ರ ಖಾಯ ತ್ರ ಪ್ಡೆದಂತಹ ಒೆಂದು ಜ್ಜಲ್ಾ . ಈ ಜ್ಜಲ್ಾ ಯಲಾ  

ಇರತಕೆೆಂತಹ ಏಕೈಕ ಸಕೆ ರೆ ಕಾಖಾಿನೆ ಎೆಂದ್ರೆ, ಮುಧೀಳದ್ ರನನ  ಸಹಕಾರಿ ಸಕೆ ರೆ 

ಕಾಖಾಿನೆ ಮಾತರ .  ಅದು ಒೆಂದೇ ಒೆಂದು ಸಹಕಾರ ರಂಗದ್ಲಾ  ಇರತಕೆೆಂತಹ ಕಾಖಾಿನೆ. 

ಇವ್ತ್ತು  ಅದ್ಕೆೆ  ಸಂಬಂಧಪ್ಟಟ ೆಂತೆ ಸಕಾಿರ ಕರ ಮ ಕೈಗಳಳ ಬೇಕಲಾ ವೇ? ನಾವು ಮನೆನ  ಮೈ 

ಷ್ಟಗರ್್ ಸಕೆ ರೆ ಕಾಖಾಿನೆಯ ಬಗೆೆ  ಚಚೆಿ ಮಾಡಿದ್ವು. ಆಗ ಮಾನಯ  ಕೆ.ಟಿ.ಶ್ರ ೀಕಂಠೇಗೌಡರು 

ಮೈ ಷ್ಟಗರ್್ ಸಕೆ ರೆ ಕಾಖಾಿನೆಗೆ ಸಕಾಿರ ಸುಮಾರು 400 ಕೀಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನುನ  

ಕಟಿಟ ದ್ ಎೆಂದು ಹೇಳಿದ್ರು. ಅೆಂದ್ರೆ, ಮೈ ಷ್ಟಗರ್್ ಸಕೆ ರೆ ಕಾಖಾಿನೆಗೆ ಮೇಲೆಂದ್ ಮೇಲ್ 
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ಹಣ್ ಕಟಿಟ ದಾು ರೆ. ಈ ಸಹಕಾರಿ ರಂಗದ್ ಸಕೆ ರೆ ಕಾಖಾಿನೆ, ಸಹಕಾರಿ ಜ್ಜಲ್ಾ ಯಲಾ ರತಕೆೆಂತಹ 

ಏಕೈಕ ಸಕೆ ರೆ ಕಾಖಾಿನೆ, ಅದು ಕವಿ ರನನ ನ ಹೆಸರನುನ  ಹತ್ರು ರುವಂತಹ ಸಕೆ ರೆ ಕಾಖಾಿನೆ. 

ಆ ಸಕೆ ರೆ ಕಾಖಾಿನೆ ನೆಂತರೆ, ಕವಿ ರನನ ನಗೆ ಅವ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ ಹಾಗೆ ಎೆಂದು 

ಭಾವಿಸುತೆು ೀನೆ. ಅದ್ಕೆೆ  ಸಕಾಿರ ಇದ್ಕೆೆ  ಮುತ್ತವ್ಜ್ಜಿ ವ್ಹಿಸಿ, ಹೇಗೆ ಮೈ ಷ್ಟಗರ್್ ಸಕೆ ರೆ 

ಕಾಖಾಿನೆ ಹಾಗೂ ಮತ್ರು ತು ರೆ ಕಾಖಾಿನೆಗಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಹಣ್ ಕಟ್ಟಟ , ಪಾರ ರಂರ್ ಮಾಡಿದಾು ರೆ, 

ಆ ರಿೀತ್ರ ಈ ಸಕೆ ರೆ ಕಾಖಾಿನೆಯನುನ  ಸಹ ಪಾರ ರಂರ್ ಮಾಡುವುದ್ಕೆೆ  ಸಕಾಿರ ಸೂಕು ವಾದ್ 

ಕರ ಮ ಕೈಗಳಳ ಬೇಕೆೆಂದು ಈ ಸಂದ್ರ್ಿದ್ಲಾ  ಹೇಳುವುದ್ಕೆೆ  ಬಯಸುತೆು ೀನೆ. ಸಕಾಿರ ಇದ್ರ 

ಬಗೆೆ  ಆದ್ಷ್ಟಟ  ಬೇಗ ನಣ್ಿಯ ಕೈಗಳಳ ಬೇಕು. ಬಹುತರ crushing season, ಕೆಲವ್ರು 

ಅಕಟ ೀಬರ್್ ತ್ರೆಂಗಳಿನ ಎರಡನೆ ವಾರದ್ಲಾ  ಅಥವಾ ನವೆಂಬರ್್ ತ್ರೆಂಗಳಿನಲಾ  ಪಾರ ರಂರ್ 

ಮಾಡುತ್ತು ರೆ. ಇದು ಬಹಳ ಸಮಿೀಪ್ವಿದ್. ಅವ್ರು for harvesting and transportation gang 

ಗಳನುನ  ತಯಾರು ಮಾಡಿಕಳಳ ಬೇಕು ಮತ್ತು  ಅದ್ಕೆೆ  ಹಣ್ ನೀಡಬೇಕು. ನಾವು ಬ್ಬಗಲಕೀಟ್ನ 

ಜ್ಜಲಾಾ  ಕೇೆಂದ್ರ  ಸಹಕಾರ ಬ್ಬಯ ೆಂಕ್ನೆಂದ್ ಸುಮಾರು ನೂರು ಕೀಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನುನ  ಸ್ವಲ 

ನೀಡಿದ್ು ೀವ. ಮತೆು  ಪ್ರ ಸಂಗ ಬಂದ್ರೆ, ಈ crushing season ನಲಾ  ಕಾಖಾಿನೆಯನುನ  

ಪಾರ ರಂರ್ ಮಾಡುತ್ತು ರೆೆಂದ್ರೆ, ಅದ್ಕೆೆ  ಬ್ಬಗಲಕೀಟ್ನ ಜ್ಜಲಾಾ  ಕೇೆಂದ್ರ  ಸಹಕಾರ 

ಬ್ಬಯ ೆಂಕ್ನವ್ರು ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ನೀಡುವುದ್ಕೆೆ  ತಯಾರಿದ್ು ೀವ. ಸಕಾಿರ ಮನಸಿು  ಮಾಡಿ ಈ 

ರಾಜಯ ದ್ ಪ್ರ ತ್ರಷ್ಟಾ ತ ಕನಾಿಟಕ ಸಹಕಾರ ಅಪ್ಕಿ  ಸಹಕಾರ ಬ್ಬಯ ೆಂಕ್ನೆಂದ್  ಸ್ವಲ 

ತೆಗೆದುಕೆಂಡು, ಸಕಾಿರ ಮುೆಂಚೂಣಿಯಲಾ  ನೆಂತ್ತ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸದ್ರಿ ಕಾಖಾಿನೆ ಈ 

season ನಲಾ  ಪಾರ ರಂರ್ವಾಗುತು ದ್. ಮಾನಯ  ಕವ್ಟಗಿಮಠ ಮಹಾೆಂತೇಶ್ ಮಲಾ ಕಾಜುಿನ 

ರವ್ರೇ 300 ಕೀಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸ್ವಲಕೆೆ  ಕನಷಾ ಪ್ಕ್ಷ ಬಡಿಡ ಯನಾನ ದ್ರೂ ಕ್ಾ ಯರ್್ 

ಮಾಡುವುದ್ಕೆೆ  ಆಗುತು ದ್ ಅಲಾ ವೇ? ಕಬಾ ನುನ  ನುರಿಯದೇ ಹೀದ್ರೆ, ಅಲಾ  ಇರುವಂತಹ 

ಯಂತರ ೀಪ್ಕರಣ್ಗಳು ತ್ತಕೆು  ಹಿಡಿದು ಹೀಗುತು ವ. ಈಗ ಚಲಾವ್ಣೆಯಲಾ  ಇರುವಂತಹ 

ವಾಹನಗಳೇ ಬೇರೆ. ಗ್ರಯ ರೇಜ್ನಲಾ  ಇರುವಂತಹ ವಾಹನಗಳೇ ಬೇರೆ. ಇದ್ನುನ  crushing 

season ನಲಾ  ಪಾರ ರಂರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಆ ಸಕೆ ರೆ ಕಾಖಾಿನೆಗೆ income generation ಆಗುತು ದ್. 

ಆ income generation ನೆಂದ್ ಬಡಿಡ ಯನುನ  ಕ್ಾ ಯರ್್ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು  ಅದ್ರಿೆಂದ್ 

ಸಾ ಲಪ  ಅಸಲನುನ  ಸಹ ಕಡುವುದ್ಕೆೆ  ಸ್ವಧಯ ವಾಗುತು ದ್ ಎೆಂಬ ಮಾತನುನ  ಈ ಸಂದ್ರ್ಿದ್ಲಾ  

ಹೇಳುವುದ್ಕೆೆ  ಬಯಸುತೆು ೀನೆ.  

ಈಗ ಉತು ರ ಕನಾಿಟಕದ್ಲಾ  ಇರತಕೆೆಂಥ ಎಲಾಾ  ಸಕೆ ರೆ ಕಾಖಾಿನೆಗಳಿಗೆ ಜ್ಜಲಾಾ  

ಕೇೆಂದ್ರ  ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಬಯ ೆಂಕುಗಳು ಸ್ವಲ ನೀಡಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದಾು ರೆ.  
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ಅಪ್ಕಿ್ ಬ್ಬಯ ೆಂಕ್ನವ್ರು ಸಹ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದಾು ರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಪಾರ ಥಮಿಕ ಕೃಷ್ಟ ಪ್ತ್ರು ನ 

ಸಹಕಾರಿ ಸಂಸಿೆ ಗಳು ಕೂಡ ಸಾ ಲಪ  ಮಟಿಟ ನ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದಾು ರೆ. ಈ ಸಕೆ ರೆ 

ಕಾಖಾಿನೆಗಳು ಉಳಿಯಬೇಕು ಎನುನ ವುದ್ಕೆೆ  ನಾನು ಕೆಲವು ಮಾಗೀಿಪಾಯಗಳನುನ  

ಹೇಳುತೆು ೀನೆ. ಅೆಂದ್ರೆ, ಇವ್ತ್ತು  ಜ್ಜಲಾಾ  ಕೇೆಂದ್ರ  ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಬಯ ೆಂಕ್ ಮತ್ತು  ಅಪ್ಕಿ್ 

ಬ್ಬಯ ೆಂಕ್ನವ್ರು ಶೇಕಡಾ 13½ , 14 ಮತ್ತು  15ರಷ್ಟಟ  ಬಡಿಡ ಗಳನುನ  ವಿಧಿಸುತ್ತು ರೆ. ಆದ್ರೆ, 

ಅಲಾ ನ cost್ of್ fund…್ ್ ನಾನು ಅದೇ ಕೆಷ ೀತರ ದ್ಲಾ ಇರುವುದ್ರಿೆಂದ್, I am also founder- 

Chairman of one  urban bank  ಮತ್ತು  ಸೌಹಾದ್ಿ ಬ್ಬಯ ೆಂಕ್ ಅನುನ  ಸಹ ಪಾರ ರಂರ್ 

ಮಾಡಿದ್ು ೀನೆ. ಹಾಗೂ ಜ್ಜಲಾಾ  ಕೇೆಂದ್ರ  ಸಹಕಾರ ಬ್ಬಯ ೆಂಕ್ನಲಾ  ಇವ್ತ್ರು ಗೂ ಕೂಡ 

ನದೇಿಶ್ಕನಾಗಿದ್ು ೀನೆ ಕತಿವ್ಯ  ನವ್ಿಹಿಸುತ್ರು ದ್ು ೀನೆ. ಪಾರ ರಂರ್ದ್ಲಾ  ಎರಡು ವ್ಷಿ 

ಅಧಯ ಕ್ಷನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ು ೀನೆ. ಅಲಾ ನ ಬಡಿಡ  ದ್ರ ಏನದ್ ಎೆಂದ್ರೆ, ಅಲಾ ನ cost of fund 

ಬಹಳ ಎೆಂದ್ರೆ ಶೇಕಡಾ 7ರಷ್ಟಟ  ಇರಬಹುದು. ಮಾನಯ  ಸಹಕಾರಿ ಸಚಿವ್ರೆ, ನಮಗೆ ಎಷ್ಟಟ  

ಅನಸುತು ದ್. ಅದ್ಕೆ್ೆಂತ ಹೆಚಿು ಗೆ ಇರುವುದಲಾ . ಈಗ ರಾಷ್ಟಟ ಾೀಕೃತ ಬ್ಬಯ ೆಂಕುಗಳಲಾ  ಬಡಿಡ  ದ್ರ 

ಬಹಳ ಕಡಿಮ್ಮಯಾಗಿದ್. ರಾಷ್ಟಟ ಾೀಕೃತ ಬ್ಬಯ ೆಂಕುಗಳಲಾ  ಶೇಕಡಾ 8, 8½ ಮತ್ತು  9ರಷ್ಟಟ  ಬಡಿಡ  

ದ್ರವಿದ್. ರಾಷ್ಟಟ ಾೀಕೃತ ಬ್ಬಯ ೆಂಕ್ನವ್ರು ಶೇಕಡಾ 10ಕೆ್ೆಂತ ಕಡಿಮ್ಮ ಬಡಿಡ  ದ್ರದ್ಲಾ  ಸ್ವಲ 

ನೀಡುತ್ರು ದಾು ರೆ. ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಬಯ ೆಂಕ್ಗಳು ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿರುವುದ್ರಿೆಂದ್ ಇಷ್ಟಟ  

ದ್ಡಡ  ಪ್ರ ಮಾಣ್ದ್ಲಾ  ಸಕೆ ರೆ ಕಾಖಾಿನೆಗಳು ಅಸಿು ತಾ ಕೆೆ  ಬಂದವ. 

 (ಮಿಂದು… 

(956) 23.09.2021 04-50 LL-GR 

(ಸಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಿ ತಿ) 

ಶ್ರ ೋ ಎಸ .ಆರ. ಪ್ರಟೋಲ (ಮಿಂದು):- 

ಈ ಸಹಕಾರ ಬ್ಬಯ ೆಂಕುಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡದೇ ಇದ್ು ರೆ, ಇಷ್ಟಟ  ದ್ಡಡ  ಪ್ರ ಮಾಣ್ದ್ಲಾ  

ಸಕೆ ರೆ ಕಾಖಾಿನೆಗಳು ಬರುತ್ರು ಲಾ ವೆಂಬ್ದದು ನನಗೂ ಸಹ ಮನವ್ರಿಕೆಯಾಗಿದ್. ಅದ್ನುನ  

ನಾನು ಪಾರ ೆಂಜಲ ಮನಸಿಿ ನೆಂದ್ ಒಪಿಪ ಕಳುಳ ತೆು ೀನೆ. ಇವತ್ರು ನ ದವ್ಸ ಈ ಸಕೆ ರೆ 

ಕಾಖಾಿನೆಗಳ ಪ್ರಿಸಿಿ ತ್ರ ಹೇಗಿದ್ ಎೆಂದ್ರೆ, ನನಗೆ ಅನಸಿದ್ ಮಟಿಟ ಗೆ, ರೈತನಗೆ ಏನು ಉತಪ ನನ  

ಬರುತು ದ್, ಅದ್ರಲಾ  ಶೇಕಡ 90 ರಷ್ಟಟ  ಆದಾಯ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಬಯ ೆಂಕುಗಳ ಸ್ವಲಕೆೆ  ಬಡಿಡ  

ಕಡುವುದ್ರಲಾ ಯೇ ಹೀಗುತು ದ್. ಅದು ಪಿರ ನಿ ಪ್ಲ್ ಹಣ್ ಅಲಾ . ಅದು ಕೇವ್ಲ ಬಡಿಡ  

ಹಣ್ಕೆೆ  ಜಮಾ ಆಗುತು ದ್. ಅೆಂದ್ರೆ, ಶೇಕಡ 85 ರಿೆಂದ್ 90 ರಷ್ಟಟ  ಆದಾಯ ಬಡಿಡ ಗ್ರಗಿ 

ಕಡಬೇಕಾಗುತು ದ್. ಅಷ್ಟಟ  ದ್ಡಡ  ಪ್ರ ಮಾಣ್ದ್ಲಾ  ಬಡಿಡ  ಕಟಟ ರೆ ಮುೆಂದ್ ಅದು viability 
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ಬರುವುದಲಾ  ಮತ್ತು  ಒೆಂದು ವೇಳೆ ಈ ಸಕೆ ರೆ ಕಾಖಾಿನೆಗಳು ನೆಂತ್ತ ಹೀದ್ರೆ ಪ್ರಿಸಿಿ ತ್ರ 

ಏನಾಗುತು ದ್ಯೆೆಂದ್ರೆ, ಆ ಸ್ವಲ ಕಟಟ ೆಂತಹ ಬ್ಬಯ ೆಂಕುಗಳು ಮುಳುಗುತು ವ. ಸಕೆ ರೆ ಕಾಖಾಿನೆ 

ಮುಳುಗುವುದು ಒೆಂದು ಕಡೆಯಾದ್ರೆ, ಮತು ೆಂದು ಕಡೆ ಸ್ವಲ ಕಟಟ ೆಂತಹ ಸಹಕಾರ 

ಬ್ಬಯ ೆಂಕುಗಳು ಸಹ ಮುಳುಗುತು ವ. ಏಕೆೆಂದ್ರೆ, ಆ ಸಕೆ ರೆ ಕಾಖಾಿನೆ N.C.L.T., (The National 

Company Law Tribunal) ಹೀದ್ರೆ ಮುಗಿಯುತು ದ್. ಸುಮಾರು 400 ಕೀಟಿ ಬ್ಲ್ ಬ್ಬಳುವ್ 

ಸಕೆ ರೆ ಕಾಖಾಿನೆ ಕೇವ್ಲ 50 ರಿೆಂದ್ 100 ಕೀಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಆಗುತು ದ್. ಸಕೆ ರೆ 

ಕಾಖಾಿನೆ ಮುಳುಗಿದ್ರೆ ಮುಳುಗಲ. ಆದ್ರೆ, ಆ ಸಕೆ ರೆ ಕಾಖಾಿನೆಗೆ ಸ್ವಲ ಕಟಟ ೆಂತಹ 

ಬ್ಬಯ ೆಂಕ್ನ ಗತ್ರಯೇನು?  

ಇವತ್ರು ನ ದವ್ಸ, ಬ್ಬಗಲಕೀಟ್ನ ಜ್ಜಲಾಾ  ಸಹಕಾರ ಬ್ಬಯ ೆಂಕು ಇಡಿೀ ಕನಾಿಟಕ 

ರಾಜಯ ದ್ಲಾ ಯೇ ಮದ್ಲನೆ ಅಥವಾ ಎರಡನೆ ಸಿ್ವನದ್ಲಾ ದ್. ನಮಮ  ಜ್ಜಲ್ಾ ಯಲಾ  ಶೇಕಡ 60 

ರಷ್ಟಟ  ರೈತರಿಗೆ ಸದ್ರಿ ಬ್ಬಯ ೆಂಕ್ನೆಂದ್ ಬ್ಳೆ ಸ್ವಲ ಕಡುತ್ತು ರೆ. ಉಳಿದ್ ಶೇಕಡ 40 ರಷ್ಟಟ  

ರೈತರಿಗೆ ರಾಷ್ಟಟ ಾೀಕೃತ ಬ್ಬಯ ೆಂಕುಗಳಿೆಂದ್ ಸ್ವಲ ಕಡುತ್ತು ರೆ. ಒೆಂದು ವೇಳೆ ಆ ಬ್ಬಯ ೆಂಕುಗಳಿಗೆ 

ಧಕೆೆಯಾದ್ರೆ ಪ್ರಿಸಿಿ ತ್ರ ಏನಾಗಬಹುದು? ಇದ್ೆಂದೇ ಬ್ಬಯ ೆಂಕ್ನ ಬಗೆೆ  ನಾನು ಹೇಳುವುದಲಾ . 

ಏಕೆೆಂದ್ರೆ, ಬಿಜ್ಞಪುರ ಜ್ಜಲಾಾ  ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಬಯ ೆಂಕು, ಮಂಗಳೂರು ಜ್ಜಲಾಾ  ಸಹಕಾರಿ 

ಬ್ಬಯ ೆಂಕುಗಳು ಮತ್ತು  ಬ್ಳಗ್ರವಿ ಜ್ಜಲಾಾ  ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಬಯ ೆಂಕುಗಳು ರೈತರಿಗೆ ಬ್ಳೆ ಸ್ವಲ 

ಕಟಿಟ ರುತ್ತು ರೆ. ಈ ರಿೀತ್ರ ಅನೇಕ ಜ್ಜಲಾಾ  ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಬಯ ೆಂಕುಗಳು ರೈತರಿಗೆ ಏನು ಬ್ಳೆ ಸ್ವಲ 

ಕಟಿಟ ದಾು ರೆ, ಅವುಗಳು N.C.L.T., ಗೆ ಹೀಗುತು ವ.  

(ಗೊಿಂದಲ) 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ವಿರೀಧ ಪ್ಕ್ಷದ್ ನಾಯಕರೇ, ಈಗ ತ್ತವು ಮಾತನಾಡಿ. 

ನಂತರ ಅವ್ರು ಮಾತನಾಡುತ್ತು ರೆ.   

ಶ್ರ ೋ ಎಸ .ಆರ . ಪ್ರಟೋಲ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ಹಾಗ್ರಗಿ ಸಹಕಾರಿ 

ಕಾಖಾಿನೆಗಳನುನ  ಹರಾಜ್ಜಗೆ ತರುತ್ತು ರೀ ಅಥವಾ ಲೀಸ್ ಆಧಾರದ್ ಮೇಲ್ ಕಡುವಂತಹ 

ಒೆಂದು ಪ್ರ ವೃತ್ರು  ಈಗ ಪಾರ ರಂರ್ ಆಗಿರುತು ದ್. ಅದ್ರಂತೆ, ಸಕೆ ರೆ ಕಾಖಾಿನೆಗಳು ಹೀಗಿರುತು ವ 

ಮತ್ತು  ಬ್ಬಯ ೆಂಕುಗಳು ಹೀಗಿರುತು ವ. ಮುೆಂದ್ ಇವುಗಳನುನ  ಅವ್ಲಂಬಿಸಿರುವಂತಹ 

ಕೀಟಯ ೆಂತರ ರೈತರುಗಳು ಅೆಂದ್ರೆ, ಕಬ್ದಾ  ಬ್ಳೆಗ್ರರರು ಬಿೀದಗೆ ಬರುವಂತಹ ಪ್ರಿಸಿಿ ತ್ರ 

ಬರುತು ದ್. ಏಕೆೆಂದ್ರೆ, ಸಕೆ ರೆ ಕಾಖಾಿನೆಗಳು ಇಲಾ ವೆಂದ್ರೆ, ರೈತರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಕಬ್ದಾ  

ಬ್ಳೆ ಬಿಟ್ಟಟ  ಬೇರೆ ಬ್ಳೆ ಬ್ಳೆದ್ರೆ ಅದ್ರಿೆಂದ್ ಲಾರ್ ಬರುವುದಲಾ . ನಮಮ  ಜ್ಜಲ್ಾ ಯನುನ  
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ಉದಾಹರಣೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೆಂಡರೆ, ನಮಮ  ಜ್ಜಲ್ಾ ಯಲಾ  ಬಹುತೇಕ ರೈತರು ಕಬ್ದಾ  ಬ್ಳೆಯುತ್ತು ರೆ. 

ಈ ಬಗೆೆ  ತಮಗೆ ಚೆನಾನ ಗಿ ಗತ್ರು ದ್. ಏಕೆೆಂದ್ರೆ, ಕಬ್ದಾ  ಬ್ಳೆ ‘easy್manʼs್ cropʼ್ಆಗಿರುತು ದ್. 

ಕಬ್ದಾ  ಬ್ಳೆ ನಾಟಿ ಮಾಡಿ, ಮೀಟ್ಟರ್್ ಚಾಲು ಮಾಡಿದ್ರೆ ತನನ ಷಟ ಕೆೆ  ತ್ತನೇ ಕಬ್ದಾ  ಬ್ಳೆಗೆ 

ನೀರು ಹಾಯುತು ದ್. ನಂತರ, ಕಬ್ದಾ  ಬ್ಳೆ ಬ್ಳೆದ್ ನಂತರ ಫಾಯ ಕಟ ರಿಯವ್ರು ಮಹಾರಾಷಟ ಾ 

ಅಥವಾ ಇನನ ತರ ಕಡೆಗಳಿೆಂದ್ ಕಾಮಿಿಕರನುನ  ಕರೆದು ತಂದು, ಕಬ್ದಾ  ಕಟ್ಟವು 

ಮಾಡಿಕೆಂಡು, ಅವ್ರೇ ಒಯುು , ನಂತರ ಆ ಬ್ಳೆ ಎಷ್ಟಟ  ಬ್ಲ್ ಬ್ಬಳುತು ದ್ ಅಷ್ಟಟ  ಹಣ್ವ್ನುನ  

ಸಂಬಂಧಪ್ಟಟ  ರೈತರ ಬ್ಬಯ ೆಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡುತ್ತು ರೆ.  

ನಮಮ  ಭಾಗದ್ಲಾ  ಶೇಕಡ 100 ಕೆೆ  ಶೇಕಡ 90 ರಷ್ಟಟ  ರೈತರು ಕಬ್ದಾ  ಬ್ಳೆ ಮೇಲ್ 

ಅವ್ಲಂಬಿತರಾಗಿದಾು ರೆ. ನಾನು ಇದ್ನುನ  ಬಹಳ ಸಮಿೀಪ್ದೆಂದ್ ನೀಡಿದ್ು ೀನೆ. 

ಅದೇನೆೆಂದ್ರೆ, ಉತು ರ ಕನಾಿಟಕದ್ ಎಲಾಾ  ಸಕೆ ರೆ ಕಾಖಾಿನೆ ವಾಯ ಪಿು ಯಲಾ  ಬರತಕೆೆಂತಹ 

ರೈತರ ಮದ್ಲ ಪ್ರಿಸಿಿ ತ್ರ ಹೇಗಿತೆು ೆಂದ್ರೆ, ಅವ್ರ ಮನೆಯಲಾ  ಮದ್ಲು ಬೈಸಿಕಲ್ ಸಹ 

ಇರಲಲಾ . ಇವತ್ರು ನ ದನ ಅವ್ರ ಮನೆಯಲಾ  ಮೀಟ್ಟರ್್ ಬೈಕ್, ಸೊಟರ್್ ಈ ರಿೀತ್ರ ಪ್ರ ತ್ರ 

ಮನೆಯಲಾ  ಕನಷಾ  2-3 ದಾ ಚಕರ  ವಾಹನಗಳು ಇರುತು ವ. (ಗೊಿಂದಲ) ಕಬ್ದಾ  ಬ್ಳೆ ಕಟ್ಟವು 

ಮಾಡುವ್ವ್ರು ಸಹ ಮೀಟ್ಟರ್್ ಬೈಕ್ನಲಾ  ಬರುತ್ತು ರೆ. ಅದೇ ರಿೀತ್ರ ನಾಲೆು  ಚಕರ ದ್ ವಾಹನ 

ಅೆಂದ್ರೆ, ಕಾರು, ಜ್ಜೀಪುಗಳು ಮನೆಗೆ ಒೆಂದು ಅಥವಾ ಎರಡರಂತೆ ಇರುತು ವ. ಜೊತೆಗೆ, ರೈತರು 

ಅತ್ತಯ ತು ಮ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಕಡುವಂತಹ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಸಂಸಿೆ ಗಳಿಗೆ ತಮಮ  ಮಕೆಳನುನ  

ಕಳುಹಿಸಿಕಡುತ್ತು ರೆ. ಅಲಾ ದೇ, ರೈತರು ತಮಮ  ಹೆಣುಣ ಮಕೆಳಿಗೆ ಮದುವ ಮಾಡಬೇಕೆೆಂದ್ರೆ, 

ಒಳೆಳ ಯ ಮನೆತನವ್ನುನ  ಹುಡುಕ್,್ ʼತಮಮ  ಮಗಳು ಮದುವಯಾದ್ ನಂತರ ಆರಾಮವಾಗಿ 

ಇರಲʼ ಎೆಂದು ಮದುವ ಮಾಡಿಕಡುವಂತಹ ಸ್ವಮಥಯ ಿ ಆ ರೈತರಿಗೆ ಬಂದರುತು ದ್. 

ಒೆಂದು ವೇಳೆ ಈ ಸಕೆ ರೆ ಕಾಖಾಿನೆಗಳು ಕಬ್ದಾ  ಅರೆಯುವುದ್ನುನ  ನಲಾ ಸಿದ್ರೆ, ಸಕೆ ರೆ 

ಕಾಖಾಿನೆ ಹೀದ್ರೆ ಅಥವಾ ಸಹಕಾರ ಬ್ಬಯ ೆಂಕುಗಳು ಹೀದ್ರೆ ಹೀಗಲ. ಆದ್ರೆ, 

ಕೀಟಯ ೆಂತರ ರೈತರು, ಈ ದೇಶ್ಕೆೆ  ಅನನ ವ್ನುನ  ಕಡುವಂತಹ ಅನನ ದಾತರು, ಧಣಿಗಳೆೆಂದು 

ಕರೆಯುವ್ ರೈತರ ಪ್ರಿಸಿಿ ತ್ರ ಏನಾಗಬ್ಬರದು? ಅದು ಅತಯ ೆಂತ ಶೀಚನೀಯ ಸಿಿ ತ್ರಗೆ ಬರುತು ದ್ 

ಎನುನ ವಂತಹ ಮಾತನುನ  ಹೇಳುವುದ್ಕೆೆ  ಬಯಸುತೆು ೀನೆ.  

ಇವತ್ರು ನ ದವ್ಸ, ನಯಮ 330ರ ಮೇರೆಗೆ ನಾನು ಪ್ರ ಸ್ವು ಪಿಸಿದ್ ವಿಷಯಕೆೆ  ಸಕಾಿರ 

ಕಟಿಟ ರುವ್ ಉತು ರವ್ನುನ  ನಾನು ನೀಡಿದ್ು ೀನೆ.  ಆ ಉತು ರದ್ಲಾ , ರಾಜಯ ದ್ಲಾ  10 ಸಹಕಾರಿ 

ಸಕೆ ರೆ ಕಾಖಾಿನೆಗಳು ದುಡಿಯುವ್ ಬಂಡವಾಳ ಮತ್ತು  ಅವ್ಧಿ ಸ್ವಲದ್ ರೂಪ್ದ್ಲಾ  

ಕನಾಿಟಕ ರಾಜಯ  ಸಹಕಾರಿ ಅಪ್ಕಿ್ ಬ್ಬಯ ೆಂಕು, ಜ್ಜಲಾಾ  ಸಹಕಾರಿ ಕೇೆಂದ್ರ  ಬ್ಬಯ ೆಂಕುಗಳು ಮತ್ತು  
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ವ್ಯ ವ್ಸ್ವಯ ಸೇವಾ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಮೂಲಕ 618 ಕೀಟಿ 52 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸ್ವಲ 

ಪ್ಡೆದರುತು ವ. ಇನೂನ  23 ಖಾಸಗಿ ಸಕೆ ರೆ ಕಾಖಾಿನೆಗಳು ದುಡಿಯುವ್ ಬಂಡವಾಳ ಮತ್ತು  

ಅವ್ಧಿ ಸ್ವಲದ್ ರೂಪ್ದ್ಲಾ  ಕನಾಿಟಕ ರಾಜಯ  ಅಪ್ಕಿ್ ಬ್ಬಯ ೆಂಕು, ಜ್ಜಲಾಾ  ಸಹಕಾರಿ ಕೇೆಂದ್ರ  

ಬ್ಬಯ ೆಂಕುಗಳು ಮತ್ತು  ವ್ಯ ವ್ಸ್ವಯ ಸೇವಾ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಮೂಲಕ 1936 ಕೀಟಿ 38 

ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟಟ  ಸ್ವಲ ಪ್ಡೆದರುತು ವ. ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಬಯ ೆಂಕುಗಳು ಪ್ಡೆದಂತಹ 

ಸ್ವಲದ್ಲಾ  ಸುಸಿು  ಸ್ವಲ 276 ಕೀಟಿ 75 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳಾಗಿರುತು ದ್. ಅದ್ರಲಾ  N.P.A., 

(Non-performing Assets) ಆಗಿದುು , 172 ಕೀಟಿ 15 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ. ಅದೇ ರಿೀತ್ರ 23 ಖಾಸಗಿ 

ಸಕೆ ರೆ ಕಾಖಾಿನೆಗಳು ಪ್ಡೆದಂತಹ ಸ್ವಲದ್ಲಾ  ಸುಸಿು  ಸ್ವಲ 418 ಕೀಟಿ 42 ಲಕ್ಷ 

ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟಟ ರುತು ದ್. ಅದ್ರಲಾ  N.P.A., ಆಗಿದುು , 389 ಕೀಟಿ 96 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳು. 

ಅೆಂದ್ರೆ, ಸಕೆ ರೆ ಕಾಖಾಿನೆಗಳಿಗೆ ಕಟಟ ೆಂತಹ ಸ್ವಲ ಒಟ್ಟಟ ರೆಯಾಗಿ N.P.A., ಆಗಿದುು , ಸುಸಿು  

ಸ್ವಲ 695 ಕೀಟಿ 17 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳು. ಅದ್ರಲಾ  N.P.A., 562 ಕೀಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳು. 

ಇವರಡನೂನ  ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ, 1252 ಕೀಟಿ 28 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳಾಗುತು ದ್.  

ಅೆಂದ್ರೆ, ಸಹಕಾರಿ ಸಕೆ ರೆ ಕಾಖಾಿನೆಗಳು ಮತ್ತು  ಖಾಸಗಿ ಸಕೆ ರೆ ಕಾಖಾಿನೆಗಳಿಗೆ 

ಕಟಟ ೆಂತಹ ಸ್ವಲ 2554 ಕೀಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳು ಆಗಿರುತು ದ್. ಈ ರಿೀತ್ರ ಸ್ವಲ 

ಕರುವುದ್ರಲಾ  N.P.A., ಮತ್ತು  ಸುಸಿು  ಸ್ವಲ ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ 1252 ಕೀಟಿ 28 ಲಕ್ಷ 

ರೂಪಾಯಿಗಳಾಗುತು ದ್. ಅೆಂದ್ರೆ, ಶೇಕಡ 50 ರಷ್ಟಟ  ಬ್ಬಕ್ ಉಳಿದ್ರೆ ಬ್ಬಯ ೆಂಕು ನಡೆಸುವುದು 

ಹೇಗೆ? ಅದ್ಕೆೆ  ಬಹಳಷ್ಟಟ  ವಿಚಾರ ಮಾಡುವಂತಹ ಒೆಂದು ಸಂದ್ರ್ಿ ಇರುತು ದ್. ಆ ಭಾಗದ್ 

ಸಕೆ ರೆ ಕಾಖಾಿನೆ ಮತ್ತು  ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಬಯ ೆಂಕುಗಳನುನ  ಉಳಿಸಬೇಕು ಎನುನ ವುದ್ಕೆ್ೆಂತಲೂ 

ರೈತರನುನ  ಉಳಿಸುವ್ ವಿಚಾರವ್ನುನ  ಯೀಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಕೃಷ್ಟಣ  

ಮೇಲು ೆಂಡೆ ಯೀಜನೆ ಮತ್ತು  ಇನೂನ  ಅನೇಕ ನೀರಾವ್ರಿ ಯೀಜನೆಗಳಿೆಂದ್ ಉತು ರ 

ಕನಾಿಟಕದ್ಲಾ  ನೀರಿನ ವ್ಯ ವ್ಸಿೆ  ಸ್ವಕಷ್ಟಟ ರುತು ದ್. ಅಲಾ  ಹವಾಗುಣ್ ಚೆನಾನ ಗಿದ್, ಭೂಮಿ 

ಗುಣ್ ಚೆನಾನ ಗಿದ್ ಮತ್ತು  ಮಣಿಣ ನ ಫಲವ್ತು ತೆ ಕೂಡ ಚೆನಾನ ಗಿದ್. ಕಬ್ದಾ  ಬ್ಳೆ 

ಬ್ಳೆಯುವುದ್ರಲಾ  ಕೃಷ್ಟಣ  ನದ ದಂಡೆಯಲಾ  ಅಧಿಕ ಬೇಡಿಕೆ ಬರುವಂತಹ ಕಬಾ ನುನ  ಅಲಾ ನ 

ರೈತರು ಬ್ಳೆಯುತ್ತು ರೆ. ನಮಮ  ರಾಜಯ  ಮತ್ತು  ಮಹಾರಾಷಟ ಾ ರಾಜಯ ದ್ವ್ರು ಕಬ್ದಾ  

ಬ್ಳೆಯುತ್ತು ರೆ.  

ಇವತ್ರು ನ ದವ್ಸ ಇಡಿೀ ಭಾರತ ದೇಶ್ದ್ಲಾ  ಹೆಚುು  ಬೇಡಿಕೆಯ ಕಬ್ದಾ  ಎಲಾಯಾದ್ರೂ 

ಬ್ಳೆಯುತ್ತು ರೆೆಂದ್ರೆ, ಅದು ಕೃಷ್ಟಣ  ನದ ದಂಡೆಯ ಎಡ ಮತ್ತು  ಬಲ ಭಾಗದ್ಲಾ ರುವ್ 

ಜಮಿೀನನಲಾ  ಬ್ಳೆಯುತ್ತು ರೆ. ಅಲಾ ದೇ, ಕಬ್ದಾ  ಬ್ಳೆ ‘easy್ manʼs್ cropʼ್ ಆಗಿರುವುದ್ರಿೆಂದ್ 
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ರೈತರು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸದೃಢವಾಗುವಂತಹ ಸ್ವಧಯ ತೆ ಇರುವುದ್ರಿೆಂದ್ ಕಬ್ದಾ  ಬ್ಳೆಯೇ ಅವ್ರ 

ಜ್ಜೀವ್ನಾಧಾರ. ಕಬ್ದಾ  ಬ್ಳೆ ಇಲಾ ದೇ ಇದ್ು ರೆ ಆ ರೈತರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಇರುವುದಲಾ . 

ಕಬ್ದಾ  ಬ್ಳೆಯಿೆಂದಾಗಿ ಅವ್ರು ಆರಾಮಾಗಿ ಇದಾು ರೆ. ಈ ರೈತರು ಒೆಂದು ಸಿೀಸನ್ ಕಬ್ದಾ  ಬ್ಳೆ 

ಬ್ಳೆಯಲಲಾ ವೆಂದ್ರೆ…್ ್ ರೈತ ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ವಲದ್ಲಾ ಯೇ ಹುಟಿಟ ದ್ರೆ, ಸ್ವಲದ್ಲಾ ಯೇ 

ಹೀಗುತ್ತು ರೆ. ಏಕೆೆಂದ್ರೆ, ಇವತ್ರು ನ ದವ್ಸ ಒೆಂದು ಕೀಟಿ ಬ್ಲ್ ಬ್ಬಳುವ್ ಉತಪ ನನ  ಬಂದ್ರೆ, 

ಎರಡು ಕೀಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಆಸಿು  ಮಾಡುತ್ತು ರೆ. That is different. ಆದ್ರೆ, ಈ ಕಬ್ದಾ  

ಬ್ಳೆಯಿೆಂದ್ ವಂಚಿತರಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ಸಕೆ ರೆ ಕಾಖಾಿನೆಗಳು ನೆಂತ್ತ ಹೀದ್ರೆ ರೈತರ ಸಿಿ ತ್ರ 

ಬಹಳ ಚಿೆಂತ್ತಜನಕವಾಗುತು ದ್. ಆ ಸಂದ್ರ್ಿದ್ಲಾ  ಪುನಃ ರೈತರು ಸಕಾಿರದ್ ಬಳಿ ಬರುತ್ತು ರೆ. 

ತಮಗೆ ತ್ರಳಿದರುವಂತೆ, ಒೆಂದು ಕಾಲದ್ಲಾ  ಸಕೆ ರೆ ಕಾಖಾಿನೆಗಳೇ ಇರಲಲಾ . 100 ಟನ್ 

ಕಬಾ ನುನ  ಸಕೆ ರೆ ಕಾಖಾಿನೆಗೆ ಕಡಬೇಕೆೆಂದ್ರೆ, ಸಮಿೀರವಾಡಿಯಲಾ ರುವ್ ಗೀದಾವ್ರಿ 

ಸಕೆ ರೆ ಕಾಖಾಿನೆಗೆ ಕಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು . ಆ ಸಂದ್ರ್ಿದ್ಲಾ  ಮಾನಯ  ಸಕೆ ರೆ ಸಚಿವ್ರಲಾ ದೇ, 

ರಾಜಯ ದ್ ಮಾನಯ  ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳು ಕಬ್ದಾ  ಬ್ಳೆ ತೆಗೆದುಕಳಳ ಬೇಕೆೆಂದು ಪ್ತರ  ಕಟಟ ರೂ 

ಸಹ ರೈತರ ಕಬಾ ನುನ  ತೆಗೆದುಕಳುಳ ತ್ರು ರಲಲಾ . ಆಗ ಎಷ್ಟ ೀ ಜನ ರೈತರು ಕಬ್ದಾ  ಬ್ಳೆದು 

ನದಗೆ ಎಸೆದರುತ್ತು ರೆ ಅಥವಾ ಜಮಿೀನನ ಬದುವಿಗೆ ಹಾಕ್ರುತ್ತು ರೆ. (ಗೊಿಂದಲ) ಆ ನಂತರ 

ಕಬ್ದಾ  ಒಯಿು ಲಾ ವೆಂದು ರೈತರು ಏನು ಮಾಡುತ್ರು ದ್ು ರೆೆಂದ್ರೆ, ಕಬ್ದಾ  ಸುಟಿಟ ದ್ು ರೆ 24 

ಗಂಟ್ನಯಳಗೆ ಒಯುಯ ತ್ತು ರೆೆಂದು, ಕಬ್ದಾ  ಬ್ಳೆಗೆ ಬ್ೆಂಕ್ ಹಚುು ತ್ರು ದ್ು ರು. ಆಗ ಸುಟಟ  ಕಬ್ದಾ  

ಬ್ಳೆಗೆ ಶೇಕಡ 25 ರಷ್ಟಟ  ಕಡಿತಗಳಿಸುತ್ರು ದ್ು ರು. ಆದ್ರೆ, ರೈತರು ಏನಾದ್ರೂ ಹಾಳಾಗಿ 

ಹೀಗಲ, ಒಟಿಟ ನಲಾ  ಕಬ್ದಾ  ಬ್ಳೆಯನುನ  ತೆಗೆದುಕೆಂಡು ಹೀಗಲ ಎೆಂದು ಸಾ ತಃ ರೈತರೇ 

ಕಬ್ದಾ  ಬ್ಳೆಗೆ ಬ್ೆಂಕ್ ಹಚಿು  ಕಾಖಾಿನೆಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಿಸಿಿ ತ್ರ ಇತ್ತು  ಮತ್ತು  ಆಗ 

ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳ ಪ್ತರ ಕೊ  ಸಹ ಬ್ಲ್ ಇರಲಲಾ . ಇವತ್ರು ನ ದನ ಅನೇಕ ಸಕೆ ರೆ 

ಕಾಖಾಿನೆಗಳು ಸಿ್ವಪ್ನೆಯಾಗಿರುತು ವ ಮತ್ತು  ಈಗ್ರಗಲೇ ಇದ್ು ೆಂತಹ ಸಕೆ ರೆ ಕಾಖಾಿನೆಗಳಲಾ  

ಕಬ್ದಾ  ಅರೆಯುವ್ ಸ್ವಮಥಯ ಿವ್ನುನ  ಹೆಚುು  ಮಾಡಿರುತ್ತು ರೆ. ಆದ್ರೆ, ಈ ಹಿೆಂದ್ ಕಬ್ದಾ  

ಬ್ಳೆಗ್ರರರು ಸಕೆ ರೆ ಕಾಖಾಿನೆಗಳಿಗೆ ಹೀಗಿ ಕಬ್ದಾ  ಬ್ಳೆ ತೆಗೆದುಕಳಳ ಬೇಕೆೆಂದು ಮನವಿ 

ಮಾಡಿಕಳುಳ ತ್ರು ದ್ು ರು.  

(ಮುೆಂದು…) 
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(957) 23-09-2021 YL-GR 5.00                      (ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರ ಉಪ್ಸಿಿ ತ್ರ) 

ಶ್ರ ೋ ಎಸ.ಆರ.ಪ್ರಟೋಲ  (ಮಿಂದು):-  

ಇವ್ತ್ತು  ಕಾಖಾಿನೆಯ ಮಾಲೀಕರು ಕಬ್ದಾ  ಬ್ಳೆಗ್ರರರ ಮನೆ ಬ್ಬಗಿಲಗೆ ಹೀಗಿ ನಮಗೆ ಕಬ್ದಾ  

ಕಡಿ, ನಮಗೆ ಕಬ್ದಾ  ಕಡಿ ಎೆಂದು ಪೈಪೊೀಟಿ ಮೇಲ್ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕಳುಳ ವಂಥ ಪ್ರಿಸಿಿ ತ್ರ 

ಬಂದದ್.    

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಸಮಿೀರ್್ವಾಡಿಯವ್ರು ಕಬ್ದಾ  ಕಡಿ ಎೆಂದು ಕೇಳಿಕೆಂಡು 10 

ಸಲ ಬರುತ್ತು ರೆ.   

ಶ್ರ ೋ ಎಸ.ಆರ.ಪ್ರಟೋಲ  (ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರು):- ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ಸಮಿೀರ್್ವಾಡಿಯವ್ರು ಬಂದ್ರೆ ಉಳಿದ್ವ್ರ ಗತ್ರು ಯೇನು? ಅದ್ೆಂದು 

ದ್ಡಡ  ಕಾಖಾಿನೆ, ಅೆಂದನ ಕಾಲದ್ಲಾ ಯೇ ಸುಮಾರು 2.00 ಕೀಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಲಾ  

ಕಾಖಾಿನೆ ನಮಿಿಸಿದಾು ರೆ.   ಈಗಿನವ್ರು 300-400 ಕೀಟಿಗಳನುನ  ಖ್ಚುಿ ಮಾಡಿ ಕಾಖಾಿನೆ 

ನಮಿಿಸುತ್ತು ರೆ.  ದುಡಿಯುವ್ ಕೈಗೆ ಉದ್ಯ ೀಗ ನೀಡಬೇಕು.  ಉತು ರ ಕನಾಿಟಕದ್ಲಾ  63 

ಸಕೆ ರೆ ಕಾಖಾಿನೆಗಳಿರುವುದ್ರಿೆಂದ್ ಸಂಖಾಯ ತರ ರೈತರಿಗೆ ಸಹಾಯವಾಗಿದ್, ಸ್ವವಿರಾರು 

ಜನರಿಗೆ ಉದ್ಯ ೀಗ ಸಿಕೆ್ದ್.  ಆದ್ರೆ, ಇವ್ತ್ತು  ಪ್ರೀಕ್ಷ ಅಥವಾ ಅಪ್ರೀಕ್ಷವಾಗಿ ಲಕಾಷ ೆಂತರ 

ಮಂದ ಉದ್ಯ ೀಗವ್ನುನ  ಕಳೆದುಕೆಂಡಿದಾು ರೆ.  ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತಹ ಕಾಮಿಿಕರಿಗೆ 

ಉದ್ಯ ೀಗ ಇಲಾ ದಂತ್ತಗಿದ್.  ಕಾಮಿಿಕರು ಮಾತರ ವ್ಲಾ ದೇ, ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಹ 

ಇದಾು ರೆ.  B.Sc., M.Sc., ಪ್ದ್ವಿ ಹೆಂದದ್ವ್ರು ಬಿ.ಇ., (ಮ್ಮಕಾಯ ನಕಲ್), ಎೆಂ.ಟ್ನಕ್., ಉನನ ತ 

ವಾಯ ಸಂಗ ಮಾಡಿದ್ವ್ರು ಇವ್ತ್ತು  ಸಕೆ ರೆ ಕಾಖಾಿನೆಯಲಾ  ಕತಿವ್ಯ ವ್ನುನ  ನವ್ಿಹಿಸುತ್ರು ರುವ್ 

ಲಕಾಷ ೆಂತರ ಮಂದ ಕಾಖಾಿನೆ ಕೆಲಸ ನೆಂತರೆ ಉದ್ಯ ೀಗ ಕಳೆದುಕಳುಳ ತ್ತು ರೆ.  ಕೀಟಯ ೆಂತರ 

ರೈತರು ತಲ್ ಮೇಲ್ ಮಸಿಗಡಿಗೆ ಹತ್ತು ಕೆಂಡು, ನಗಿತ್ರಕರಾಗಿ ಬಿೀದಗೆ ಬರುವಂಥ ಪ್ರಿಸಿಿ ತ್ರ 

ಉದ್ಭ ವಿಸುತು ದ್.  ಇವ್ತ್ರು ನ ದವ್ಸ ಉತು ರ ಕನಾಿಟಕದ್ ರೈತರು ಸಕೆ ರೆ 

ಕಾಖಾಿನೆಯಿೆಂದಾಗಿಯೇ ನೆಮಮ ದಯಾಗಿರುವುದು.  ಹಾಗ್ರಗಿ ಎಲಾ  ಸಕೆ ರೆ ಕಾಖಾಿನೆ ಮುಚಿು  

ಹೀಗುತು ದ್ಯೀ ಎೆಂಬ ಒೆಂದು ಆತಂಕವಾಗಿದ್.  ಸಕಾಿರಕೆೆ  ತಮಮ  ಮೂಲಕ ಮನವಿ 

ಮಾಡಿಕಳುಳ ವುದೇನೆೆಂದ್ರೆ, ಉತು ರ ಕನಾಿಟಕ ರೈತರು ಅತಯ ೆಂತ ಗೌರವ್ ಮತ್ತು  

ಸ್ವಾ ಭಿಮಾನದೆಂದ್ ಬದುಕಲು ಸಕೆ ರೆ ಕಾಖಾಿನೆಯು ಸಹಾಯವಾಗಿದ್.  ಸಾ ತಂತರ ಯ  ಬರುವ್ 

ಪೂವ್ಿದ್ಲಾ ಯೇ ಮಂಡಯ  ಜ್ಜಲ್ಾ ಯಲಾ  ಕೆ.ಆರ್.ಎಸ., ಅಣೆಕಟ್ಟಟ  ನಮಿಿಸಲು  ಶ್ರ ೀ ನಾಲಾ ಡಿ 
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ಕೃಷಣ ರಾಜ ಒಡೆಯರ್್ರವ್ರು ಮತ್ತು  ಭಾರತ ರತನ  ಸರ್.ಎೆಂ.ವಿಶ್ನಾ ೀಶ್ಾ ರಯಯ ನವ್ರು ಪ್ಟಟ  

ಕಷಟ ವ್ನುನ  ನೆನಪಿಸಿಕಳಳ ಬೇಕಾಗಿದ್.  

ಶ್ರ ೋ ಕೆ.ಟ.ಶ್ರ ೋಕಂಠೇಗೌಡ:- ಲ್ಸಿಾ  ಕೀಲಮ ನ್ ಮತ್ತು  ದವಾನ್ ಮಿಜ್ಞಿ 

ಇಸ್ವಮಯಿಲ್ರವ್ರು ಪಾರ ರಂಭಿಸಿದ್ರು.  

ಶ್ರ ೋ ಎಸ.ಆರ.ಪ್ರಟೋಲ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ಅವ್ರು ಸಹಾಯ 

ಮಾಡಿದ್ು ವ್ರು.  ಬಿರ ಟಿೀಷ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿದುು , ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇವ್ರು ಇದ್ು ರು.  ಏಕೆೆಂದ್ರೆ, 

ನಾನು ಮಂಡಯ ಕೆೆ  ಹೀದಾಗ,… 

 ಶ್ರ ೋ ಕೆ.ಟ.ಶ್ರ ೋಕಂಠೇಗೌಡ:- ಇಲಾ .  ಅವ್ರುಗಳು ಅಷಟ ರಳಗೆ ಗಲಾಟ್ನ 

ಮಾಡಿಕೆಂಡು, ರಾಜ್ಜೀನಾಮ್ಮ ನೀಡಿದ್ರು.  

ಶ್ರ ೋ ಎಸ.ಆರ.ಪ್ರಟೋಲ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ರಾಜ್ಜೀನಾಮ್ಮ 

ನೀಡಿರಬಹುದು.  ಆದ್ರೆ, ಅವ್ರುಗಳು ಸಹ ಇದ್ು ರೂ ಎೆಂಬ್ದದ್ನುನ  ಹೇಳುತ್ರು ದ್ು ೀನೆ.  ಭಾರತ 

ರತನ  ಪ್ರ ಶ್ಸಿು  ಪ್ಡೆದಂಥ ಭಾರತ ರತನ  ಶ್ರ ೀ ಸರ್.ಎೆಂ.ವಿಶ್ನಾ ೀಶ್ಾ ರಯಯ ನವ್ರು ಮತ್ತು  ಶ್ರ ೀ 

ನಾಲಾ ಡಿ ಕೃಷಣ ರಾಜ ಒಡೆಯರ್್ರವ್ರು ಕಾರಣ್.  1964ನೇ ಸ್ವಲನಲಾ  ಅಡಿಗಲುಾ  ಹಾಕ್, 

ಇವ್ತ್ರು ಗೆ 57 ವ್ಷಿಗಳು ಕಳೆದ್ರೂ ಆಲಮಟಿಟ  ಜಲಾಶ್ಯ ಮುಗಿದಲಾ .  ಸ್ವಾ ತಂತರ ಯ  ಬರುವ್ 

ಪೂವ್ಿದ್ಲಾ ಯೇ ಮಹಾರಾಜರು ಕೆ.ಆರ್.ಎಸ., ಅಣೆಕಟಟ ನುನ  ನಮಿಿಸಲು ಹಣ್ದ್ ಸಮಸೆಯ  

ಉದ್ಭ ವಿಸಿದಾಗ ಮಹಾರಾಜರು ವ್ಜರ , ವೈಡೂಯಿ, ಬ್ಳಿಳ , ಬಂಗ್ರರ ಅಡವಿಟ್ಟಟ  

ಜಲಾಶ್ಯವ್ನುನ  ನಮಿಿಸಿದಾು ರೆ.  ಈಗ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಮಾನಯ  ಕೆ.ಟಿ.ಶ್ರ ೀಕಂಠೇಗೌಡರು, 

ಮಾನಯ  ಮರಿತ್ರಬ್ಾ ೀಗೌಡರು ಜೊತೆಗೆ ತ್ತವುಗಳು ಅತಯ ೆಂತ ಬಲಷಾ ರಾಗಿದು ೀರಿ.  ಅದ್ಕೆೆ  

ಕಾರಣ್ವೇನು? ಅದ್ಕೆೆ  ಕಾರಣ್ ನೀಡಿದಾಗ ಶ್ರ ೀ ನಾಲಾ ಡಿ ಕೃಷಣ ರಾಜ ಒಡೆಯರ್್ರವ್ರ 

ಕಡುಗೆಯಾಗಿದ್.  ಅದ್ನುನ  ನಾನು ನೆನಪಿಸಿಕಳುಳ ತೆು ೀನೆ.  ನಮಮ ಲಾ  ಕೃಷ್ಟಣ  ಮೇಲು ೆಂಡೆ 

ಯೀಜನೆ ಅಸಿು ತಾ ದ್ಲಾ ದುು , ಈಗ್ರಗಲೇ ಸುಮಾರು 15 ಲಕ್ಷ ಎಕರೆ ಅಷ್ಟಟ  ನೀರಾವ್ರಿಯಾಗಿದ್. 

3ನೇ ಹಂತ ಕಾಮಗ್ರರಿ ಮುಗಿದ್ರೆ ಇನೂನ  15 ಲಕ್ಷ ಎಕರೆ ನೀರಾವ್ರಿಯಾಗುತು ದ್.  ಅಲಾ ಗೆ 

ಒಟ್ಟಟ  30 ಲಕ್ಷ ನೀರಾವ್ರಿಯಾಗುತು ದ್.  ಅನೇಕ ನೀರಾವ್ರಿ ಯೀಜನೆಗಳು ಅಸಿು ತಾ ಕೆೆ  

ಬಂದರುವುದ್ರಿೆಂದ್ ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ರೈತರು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಈಗ ಅೆಂಬ್ಗ್ರಲು ಇಡುತ್ತು  

ಬ್ಳೆಯುತ್ರು ದಾು ರೆ.  ಆದ್ರೆ, ಮಾನಯ  ಕೆ.ಟಿ.ಶ್ರ ೀಕಂಠೇಗೌಡರು ಈಗ್ರಗಲೇ ಮುಗಿಸಿ, ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ 

ಮುೆಂದ್ ಇದಾು ರೆ.  ನಾವು ಸಹ ಅವ್ರ ಹಾಗೆ ಸ್ವಾ ಭಿಮಾನ ಮತ್ತು  ಗೌರವ್ದೆಂದ್ ಬದುಕುವಂಥ 
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ಪ್ರಿಸಿಿ ತ್ರ ಉದ್ಭ ವಿಸಲ ಎೆಂದು ಹೇಳುತ್ತು , ಅನೇಕ ಸಕೆ ರೆ ಕಾಖಾಿನೆಯನುನ  

ಮುಚಿು ವಂಥದಾಗಿದ್.  ಬೇರೆ-ಬೇರೆ ರಾಜಯ ಗಳಿೆಂದ್ ಬಂದ್ವ್ರು ಸಕೆ ರೆ ಕಾಖಾಿನೆಯನುನ  

ನಮಮ  ರಾಜಯ ದ್ಲಾ  ತೆರೆದದಾು ರೆ.  ದ್ಡಡ -ದ್ಡಡ  ಉದ್ಯ ಮಗಳು ಬಂದರುವಂಥ ವಿಚಾರವು 

ಪ್ತ್ರರ ಕೆಯಲಾ  ಪ್ರ ಕಟವಾಗಿವ.  ನಮಮ ವ್ರು ಸಹ ಅವ್ರ ಹಾಗೆ ಮಾಡುತ್ತು ರೆ ಎೆಂದು 

ಭಾವಿಸಿದ್ು ೀವು. ಆದ್ರೆ, ಇವ್ತ್ತು  ಇೆಂತಹ ಪ್ರಿಸಿಿ ತ್ರ ಬಂದದ್.  ಆದ್ರೆ, ಇೆಂತಹ ಸಂದ್ರ್ಿದ್ಲಾ  

ಸಕಾಿರ ಬಹಳ ಯೀಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್.   

ಡ|| ಸಿ.ಎನ.ಅಶವ ಥ್ ರ್ನರಾಯಣ್:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ಈಗ ಮಂಡಯ  

ಜ್ಜಲ್ಾ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹೇಳುವುದಾದ್ರೆ, ಇಡಿೀ ರಾಜಯ ದ್ಲಾ ಯೇ ಅತ್ರೀ ಹೆಚುು  ಸ್ವಲವ್ನುನ  

ಮಾಡಿಕೆಂಡಿರುವ್ ಜ್ಜಲ್ಾ  ಯಾವುದಾದ್ರು ಇದ್ು ರೆ ಅದು ಮಂಡಯ  ಜ್ಜಲ್ಾಯಾಗಿದ್.   

ಶ್ರ ೋ ಕೆ.ಟ.ಶ್ರ ೋಕಂಠೇಗೌಡ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ನಮಮ  ಕಡೆ “ಮಂಡಿ ಉದದ  

ಕಬ್ಬಬ , ಎದೆ ಉದದ  ಸ್ತಲ” ಎೆಂಬ ಒೆಂದು ಗ್ರದ್ ಮಾತ್ರದ್.  ಅದ್ರ ಬಗೆೆ  ನಾನು 

ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಸಂಪೂಣ್ಿವಾಗಿ ತ್ರಳಿಸುತೆು ೀನೆ.   

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಆಯಿತ್ತ.  ತಮಗೆ ಪಿೆಂಚಣಿ ಸೌಲರ್ಯ  ಇದ್. ಆರಾಮವಾಗಿ 

ಇದು ೀರಿ ಕುಳಿತ್ತಕಳಿಳ . ವಿರೀಧ ಪ್ಕ್ಷದ್ ನಾಯಕರೇ ತಮಮ  ಮಾತನುನ  ಮುೆಂದುವ್ರೆಸಿ. 

ಶ್ರ ೋ ಎಸ.ಆರ.ಪ್ರಟೋಲ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ಅಷಟ ರಲಾ  

ಮಹಾರಾಷಟ ಾದ್ಲಾ  ಕಾಖಾಿನೆಗಳೆಲಾ ವ್ಯ viable ಆಗಿವ.  ಮಹಾರಾಷಟ ಾದ್ಲಾ ಯು ಕೃಷ್ಟಣ  ನದ 

ದಂಡೆಯ ಮೇಲ್ ಜಮಿೀನದ್.  ಅದೇ ರಿೀತ್ರ ಕನಾಿಟಕದ್ಲಾ ಯು ಕೃಷ್ಟಣ  ನದ ದಂಡೆಯ 

ಮೇಲ್ ಜಮಿೀನದ್.  ಮಹಾರಾಷಟ ಾದ್ಲಾ  ಉತು ಮವಾದ್ ಸಕೆ ರೆ ಕಾಖಾಿನೆಗಳಿವ. ನಮಮ ಲಾ  

ಏತಕೆ ೀ viable ಆಗುತ್ರು ಲಾ .   ಮಹಾರಾಷಟ ಾ ರಾಜಯ ದ್ಲಾ  ವಿದುಯ ತ್ ಕರತೆ ಉದ್ಭ ವಿಸಿದ್ರೆ, 

ಬೇರೆ-ಬೇರೆ ಮೂಲದೆಂದ್ ವಿದುಯ ತ್ ಉತ್ತಪ ದ್ನೆಯಾಗುತು ದ್.  Wind Mill,  ಸೀಲಾರ್್, 

Cogeneration  ಮೂಲಕ ಸಕೆ ರೆ ಕಾಖಾಿನೆಯಿೆಂದ್ ವಿದುಯ ತ್ ಬರುವಂಥದಾಗಿದುು , 

ಮಹಾರಾಷಟ ಾಕೆೆ  ಮದ್ಲ ಆದ್ಯ ತೆ ಇದ್.  ಸಕೆ ರೆ ಕಾಖಾಿನೆಯಿೆಂದ್ ಎಷ್ಟಟ  ಮ್ಮಗ್ರವಾಯ ಟ 

ವಿದುಯ ತ್ ಉತ್ತಪ ದ್ನೆ ಮಾಡುತು ದ್, ಅಷ್ಟಟ  ವಿದುಯ ತು ನುನ  ಮಹಾರಾಷಟ ಾ ಸಕಾಿರ purchase 

ಮಾಡುತ್ರು ದ್.  First priority is given to the power generated by the sugar factories.   

ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರ ತ್ರ ಯೂನಟ್ ವಿದುಯ ತ್ಗೆ ಹೆಚುು  ಬ್ಲ್ಯನುನ  ಸಹ ರ್ರಿಸುತ್ತು ರೆ.  ಪ್ರ ತ್ರ ಯೂನಟ್ 

ವಿದುಯ ತ್ಗೆ ಜ್ಞಸಿು  ಹಣ್ವ್ನುನ  ನೀಡಿ, ಸಕೆ ರೆ ಕಾಖಾಿನೆಯನುನ  viable ಮಾಡಲು ಚಿೆಂತನೆ 
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ಮಾಡುತ್ರು ದಾು ರೆ.  ಅೆಂತಹ ಕೆಲಸವು ನಮಮ  ಸಕಾಿರದ್ಲಾ  ಆಗುತ್ರು ಲಾ .  ಹಸದಾಗಿ ಸಕೆ ರೆ 

ಕಾಖಾಿನೆ ನಮಿಿಸಿದ್ವ್ರಿೆಂದ್ ನಾವು Power Purchase Agreement (PPA) 

ಮಾಡಿಕಳುಳ ವುದಲಾ  ಎೆಂದು ಹೇಳುತ್ತು ರೆ.  ನಮಮ ಲಾ ಯೇ ಸ್ವಕಷ್ಟಟ  ವಿದುಯ ತ್ surplus ಇದ್, 

ಸಕೆ ರೆ ಕಾಖಾಿನೆಯವ್ರು ಏನು ವಿದುಯ ತ್ ಉತ್ತಪ ದ್ನೆ ಮಾಡುತ್ರು ೀರಿ, ಅದ್ನುನ  ಏನಾದ್ರೂ 

ಮಾಡಿಕಳಿಳ  ಎನುನ ವಂಥ ಮಾತನುನ  ಸಕಾಿರ ಹೇಳುತ್ರು ದ್.  Captive power ಏನದ್, 

ಅದ್ನುನ  ತೆಗೆದುಕಳುಳ ವುದಲಾ  ಎನುನ ವಂಥ ಮಾತನುನ  ಸಕಾಿರ ಹೇಳುತ್ರು ದ್.  ಸಕೆ ರೆ 

ಕಾಖಾಿನೆಯಲಾ ರುವಂಥ ವಿದುಯ ತು ನುನ  ಒಳೆಳ ಯ ಬ್ಲ್ ನೀಡಿ ಖ್ರಿೀದಸಿದ್ರೆ, ಸಕೆ ರೆ 

ಕಾಖಾಿನೆಯವ್ರು ಕಬ್ದಾ  ಬ್ಳೆಗ್ರರರಿಗೆ ಕಬಿಾ ನ ದ್ರವ್ನುನ  ನೀಡಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುತು ದ್.  

P.P.A., ಮಾಡಿಕಳಳ ದೇ ಇರುವುದ್ರಿೆಂದ್ ಆ ರೈತರು ಎಲಾಾ  ಕಡೆಯು ಹೀರಾಡುವಂಥ 

ಪ್ರಿಸಿಿ ತ್ರ ಉೆಂಟ್ಟಗಿದ್.  ಇೆಂಧನ ಸಚಿವ್ರು ಒಳೆಳ ಯವ್ರಾಗಿದುು , ಸದ್ನಕೆೆ  ಬಂದದ್ು ರೆ 

ಚೆನಾನ ಗಿರುತ್ರು ತ್ತು .  ಸಹಕಾರ ಸಚಿವ್ರೆ, ಇೆಂಧನ ಸಚಿವ್ರ ಸಹಾಯವ್ನುನ  ಪ್ಡೆದುಕಳಿಳ .   

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ವಿರೀಧ ಪ್ಕ್ಷದ್ ನಾಯಕರೆ, ತ್ತವು ನನನ  ಕಡೆ 

ತ್ರರುಗಿಕೆಂಡು ಮಾತನಾಡಿ.  ತ್ತವು ಆಡಳಿತ ಪ್ಕ್ಷದ್ವ್ರ ಕಡೆ ತ್ರರುಗಿಕೆಂಡು 

ಮಾತನಾಡಿದ್ರೆ, ಮತೆು  ಅವ್ರು ಮಾತನಾಡಲು ಪಾರ ರಂಭಿಸುತ್ತು ರೆ.   

ಶ್ರ ೋ ಎಸ.ಆರ.ಪ್ರಟೋಲ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ಸುದೈವ್ದೆಂದ್ ಕೇೆಂದ್ರ  

ಸಕಾಿರದ್ವ್ರು Ethanal Project ಗ್ರಗಿ ಬ್ಬಯ ೆಂಕ್ನವ್ರು ಸ್ವಲವ್ನುನ  ನೀಡುತ್ರು ದಾು ರೆ, ಅದ್ರಲಾ  

ಶೇ.6 ರಷ್ಟಟ  interest subversion ನೀಡಿದಾು ರೆ.  ನಾನು ಈ ಸಂದ್ರ್ಿದ್ಲಾ  ಪ್ಕಾಷ ತ್ರೀತವಾಗಿ 

ಹೇಳುವುದೇನೆೆಂದ್ರೆ, the Central Government has done good to the sugar factories, to 

make them viable. I will appreciate.  ಒಳೆಳ ಯ ಕೆಲಸವ್ನುನ  ಮಾಡಿದಾಗ ಅದ್ನುನ  

appreciate ಮಾಡಬೇಕಲಾ ವೇ?  

ಶ್ರ ೋ ಎನ.ರವಿಕುಮಾರ:- ಮಾನಯ  ವಿರೀಧ ಪ್ಕ್ಷದ್ ನಾಯಕರೆ ಅೆಂತಹವುಗಳು 

ಬಹಳ ಇದ್.   

ಶ್ರ ೋ ಎಸ.ಆರ.ಪ್ರಟೋಲ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ಬಹಳ ಇದ್ು ರೆ ಅದ್ನುನ  

ಸಹ ಹೇಳುತೆು ೀನೆ.   

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ವಿರೀಧ ಪ್ಕ್ಷದ್ ನಾಯಕರು ಹೇಳಿದಾು ರೆ ಅಲಾ ವೇ 

ಅಷ್ಟಟ  ಸ್ವಕು.   
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ಶ್ರ ೋ ಎಸ.ಆರ.ಪ್ರಟೋಲ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, I am always an impartial 

man.   

ಶ್ರ ೋ ಎಸ.ಎಲ.ಧಮೇಾಗೌಡ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ಮಾನಯ  

ವಿ.ಸೀಮಣ್ಣ ನವ್ರು ಮಾತರ  ಒಳೆಳ ಯ ಹೆಸರನುನ  ತೆಗೆದುಕೆಂಡಿರುವುದು.  ಅವ್ರ ಹಾಗೆಯೇ 

ಬೇರೆ ಸಚಿವ್ರು ಹೆಸರನುನ  ತೆಗೆದುಕಳಳ ಬೇಕು.  

ಶ್ರ ೋ ಎಸ.ಆರ.ಪ್ರಟೋಲ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ಒಳೆಳ ಯ ವಿಚಾರ ಇದ್ು ರೆ 

ಒಳೆಳ ಯದು ಎೆಂದು ಹೇಳುತೆು ೀನೆ.   

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ವಿರೀಧ ಪ್ಕ್ಷದ್ ನಾಯಕರೆ ನನನ  ಕಡೆ ತ್ರರುಗಿಕೆಂಡು 

ಮಾತನಾಡಿ ಎೆಂದು ಅದ್ಕೆಾ ಗಿಯೇ ಹೇಳಿದು.  

ಶ್ರ ೋ ಎಸ.ಆರ.ಪ್ರಟೋಲ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ಹೌದು. ನಾನು ನಮಮ  ಕಡೆ 

ತ್ರರುಗಿಕೆಂಡು ಮಾತನಾಡಿದ್ರೆ ಒಳೆಳ ಯದು. ಇಲಾ ದದ್ು ರೆ ಮಾನಯ  ಎನ.ರವಿಕುಮಾರ್್ರವ್ರು 

ಮಧ್ಯಯ  ಎದುು  ಏನಾದ್ರೂ ಮಾತನಾಡುತ್ತು ರೆ.  ಸಕೆ ರೆ ಕಾಖಾಿನೆ ಸಾ ಲಪ ವಾದ್ರೂ viable 

ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ, 60 KLPD ಆಗಲ, 120 KLPD ಆಗಲ, 200 KLPD ಆಗಲ ಮಾಡಬೇಕು.   

ಅವ್ರವ್ರ crushing capacity ಮೇಲ್ ಎಷ್ಟಟ  KLPD ಮಾಡಬೇಕು, ಅದ್ನುನ  ಮಾಡಿದ್ರೆ 

ಹೆಚುು ವ್ರಿ ಆದಾಯ ಬರುತು ದ್.  Molasses ನೆಂದಾಗಿ Extra Neutral Alcohol ನಾದ್ರೂ 

ತಯಾರು ಮಾಡಬಹುದು, Ethanol ನಾದ್ರೂ ತಯಾರು ಮಾಡಬಹುದು.  Ethanol ನಲಾ  ಶೇ. 

10 ರಷ್ಟಟ  blending allow ಮಾಡಿದಾು ರೆ. ಅದೇ ರಿೀತ್ರ ಪ್ಟರ ೀಲ್ಗೆ ಶೇ. 10 ರಷ್ಟಟ  Ethanol 

blending ಗೆ ಅವ್ಕಾಶ್ ಕಲಪ ಸಿದಾು ರೆ. ಮುೆಂದನ ನಮಾಿಣ್ದ್ಲಾ  ಶೇ.20 ರಷ್ಟಟ  blending 

ಅವ್ಕಾಶ್ ಕಲಪ ಸುವಂಥ ಪ್ರ ಸ್ವು ವ್ನೆ ಕೇೆಂದ್ರ  ಸಕಾಿರದ್ ಮುೆಂದ್ ಇದ್.  ಜೊತೆಗೆ ಕೇೆಂದ್ರ  

ಸಕಾಿರದ್ವ್ರು release mechanism ಇಟಿಟ ದಾು ರೆ.  ಸಕೆ ರೆ ಉತ್ತಪ ದ್ನೆ ಮಾಡುವುದ್ರಿೆಂದ್ ಈ 

ತ್ರೆಂಗಳು ಎಷ್ಟಟ  ಸಕೆ ರೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಷ್ಟಟ  ಮಾತರ  ಮಾಡಬೇಕು.  ಅೆಂದ್ರೆ, 1 ಲಕ್ಷ 

ಕ್ಾ ೆಂಟ್ಟಲ್ ಎೆಂದ್ರೆ ಅಷ್ಮಟ ೀ ಇರಬೇಕು.  ಹೆಚಾು ಗಿಯು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ್ ಹಾಗಿಲಾ .  

Release mechanism  ಹೀದಾಗ ಸಕೆ ರೆ ಉತ್ತಪ ದ್ನೆ ಆದ್ ಕೂಡಲೇ ಬಿಸಿ-ಬಿಸಿ ಸಕೆ ರೆಯನುನ  

ತಂದು ಒೆಂದು ಕಡೆ dump ಮಾಡುತಿ್ತರೆ. ಮದ್ಲ್ಲಾಾ  ಮಾರುಕಟ್ನಟ ಗೆ 5 ಲಕ್ಷ ಕ್ಾ ೆಂಟ್ಟಲ್ 

ಸಕೆ ರೆ ಬರುತ್ರು ದುು , ಈಗ 50 ಲಕ್ಷ ಕ್ಾ ೆಂಟ್ಟಲ್ ಬರುತ್ರು ದ್.  ಇದ್ರಿೆಂದಾಗಿ ಸಕೆ ರೆ ದ್ರವು 

ಕಡಿಮ್ಮಯಾಗುತು ದ್.  ಹಾಗ್ರಗಿ ಇವ್ತ್ತು  release mechanism ಮಾಡಿ, ಪ್ರ ತ್ರ ಕ್ಾ ೆಂಟ್ಟಲ್ಗೆ 31 
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ರೂಪಾಯಿ ನಗದಪ್ಡಿಸಿರುವುದ್ರಿೆಂದ್ ನಮಗೆ ಸಹಾಯವಾಗಿದ್ ಎನುನ ವಂಥ ಒೆಂದು 

ಒಳೆಳ ಯ ಮಾತನುನ  ಹೇಳಬಯಸುತೆು ೀನೆ.   

ಡ|| ವೈ.ಎ.ರ್ನರಾಯಣ್ಸ್ತವ ರ್ಮ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ,… 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ವಿರೀಧ ಪ್ಕ್ಷದ್ ನಾಯಕರೆ ಒೆಂದು ನಮಿಷ.  ಮಾನಯ  

ವೈ.ಎ.ನಾರಾಯಣ್ಸ್ವಾ ಮಿಯವ್ರು ಮಾತನಾಡುತ್ತು ರೆ.  

(…ಮುೆಂದು) 

(958) 23.09.2021/5.10/ ಎಸ್ಕೆ-ಎೆಂ.ಡಿ. 

(ಸಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಿ ತಿ) 

ಡ. ವೈ.ಎ. ರ್ನರಾಯಣ್ಸ್ತವ ರ್ಮ (ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕೆಷ ೋತ್ರ ):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, 

ನಯಮ 330 ರಡಿಯಲಾ  18 ಪ್ರ ಸ್ವು ವ್ಗಳು ಇವ.  ನಾಳೆ ಯಾವುದೂ ಚಚೆಿಯಾಗುವುದಲಾ . 

ಇವ್ತೆು ೀ ಮುಗಿಸಬೇಕೆೆಂದ್ರೆ, ದ್ಯವಿಟ್ಟಟ , ಸಮಯವ್ನುನ  ನಗದ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ನಾವಲಾ  

ಸದ್ಸಯ ರು ಮಾತನಾಡಿ ಮುಗಿಸುತೆು ೀವ. ಕೇವ್ಲ ಎರಡೂಮ ರು ಪ್ರ ಸ್ವು ವ್ಗಳು ಮುಗಿದ್ರೆ, ನಮಮ  

ಗತ್ರ ಏನು? ಇದ್ರ ಬಗೆೆ  ಮಾತನಾಡಲು ಕಾಯುತ್ರು ದ್ು ೀವ.  

 ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ನಾರಾಯಣ್ಸ್ವಾ ಮಿಯವ್ರೇ, ಒೆಂದು ನಮಿಷ. ನನನ  

ಮಾತನುನ  ಸಾ ಲಪ  ಕೇಳಿರಿ. 

ಡ. ವೈ.ಎ. ರ್ನರಾಯಣ್ಸ್ತವ ರ್ಮ:- ಮಾನಯ  ವಿರೀಧ ಪ್ಕ್ಷದ್ ನಾಯಕರು 

ಮಾತನಾಡುತ್ರು ರುವ್ ಬಗೆೆ  ನಾನು ವಿರೀಧ ಮಾಡುತ್ರು ಲಾ . ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರು 

ಸಮಯವ್ನುನ  ಇನನ ಷ್ಟಟ  ನಗದ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ನಮಮ ಗೆಲಾ ರಿಗೂ ಅನುಕೂಲವಾಗುತು ದ್.   

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ನಾರಾಯಣ್ಸ್ವಾ ಮಿಯವ್ರೇ, ನಯಮ 330 

ರಡಿಯಲಾ  ಪ್ರ ಸ್ವು ವ್ಗಳು ಬಹಳ ಇದ್. ಮಾನಯ  ವಿರೀಧ ಪ್ಕ್ಷದ್ ನಾಯಕರಿಗೆ ಚಿಕೆದಾಗಿ 

ಮುಗಿಸಿ ಎೆಂದು ಹೇಳಿದ್ು ೀನೆ.  ಅವ್ರು ವಿರೀಧ ಪ್ಕ್ಷದ್ನಾಯಕರಾಗಿರುವುದ್ರಿೆಂದ್, ನಾನು 

ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳುವುದ್ಕೆಾಗುವುದಲಾ .  
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ಶ್ರ ೋ ಎಸ .ಆರ . ಪ್ರಟೋಲ  (ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರು) ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ತ್ತವು ಹೇಳಲಲಾ ವೆಂದ್ರೆ, ಮಾನಯ  ನಾರಾಯಣ್ಸ್ವಾ ಮಿಯವ್ರು 

ಹೇಳುತ್ತು ರೆ.   

ಡ. ವೈ.ಎ. ರ್ನರಾಯಣ್ಸ್ತವ ರ್ಮ:- ಮಾನಯ  ವಿರೀಧ ಪ್ಕ್ಷದ್ ನಾಯಕರ ಬಗೆೆ  

ಗೌರವ್ವಿದ್. ಇಲಾ  ಎಲಾ ರ ಪ್ರ ಸ್ವು ವ್ವಿದ್. ಅದ್ನುನ  ಮುಗಿಸಿಕೆಂಡು ಹೀಗೀಣ್.  

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ವಿರೀಧ ಪ್ಕ್ಷದ್ ನಾಯಕರೇ ತ್ತವು ಮಾತನಾಡಿ.  

ಶ್ರ ೋ ಎಸ .ಆರ . ಪ್ರಟೋಲ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ಮುೆಂಬೈ ಕನಾಿಟಕ 

ಕಲಾಯ ಣ್ ಕನಾಿಟಕದ್ಲಾ ರುವ್ ಒಟ್ಟಟ  14 ಜ್ಜಲ್ಾ ಗಳಿವ. ಮಾನಯ  ರಘುನಾಥ್ ರಾವ್ 

ಮಲೆಾಪೂರೆಯವ್ರು ಅದ್ರಳಗೆ ತಮಮ  ಜ್ಜಲ್ಾಯೂ ಬರುತು ದ್. ಒಟ್ಟಟ  14 ಜ್ಜಲ್ಾ ಗಳಲಾ ರುವ್ 

ರೈತರ ಸ್ವವು ಬದುಕ್ನ ಪ್ರ ಶ್ನನ ಯಾಗಿದ್.  ಮಾನಯ  ಸದ್ಸಯ ರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ ಜ್ಜಲ್ಾ ಯಲಾ  ಆರು  

ಸಕೆ ರೆ ಕಾಖಾಿನೆ ಬರುತು ವ.  ಬಿೀದ್ರ್್ನಲಾ ರುವ್ ಹಳಿಳ ಖೇಡ ಸಹಕಾರಿ ಸಕೆ ರೆ ಕಾಖಾಿನೆ 

ಕೂಡ ನೆಂತ್ತ ಹೀಗಿದ್. ನಾನು ಏತಕೆೆ  ಹೇಳುತ್ರು ದ್ು ೀನೆೆಂದ್ರೆ, ಸಕೆ ರೆ ಕಾಖಾಿನೆ crushing 

ಅನುನ  ನಲಾ ಸಿದ್ರೆ, ಬ್ಬಯ ೆಂಕ್ಗಳು ಮುಳಗುತು ವ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ, ಅದ್ನುನ  ಅವ್ಲಂಬಿಸಿರುವ್  

ಕೀಟಯ ೆಂತರ ರೈತರು ಇವ್ತ್ತು  ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ, ಸಮಥಿ ಶ್ಕ್ು ಶಾಲಯಾಗಿದ್ು ೆಂತಹ, ಮಂಡಯ  

ಜ್ಜಲ್ಾ ಯ ರೈತರ ಸರಿ ಸಮಾನಾಗಿ, ಗೌರವ್, ಸ್ವಾ ವ್ಲಂಬಿಯಾಗಿ  ಬದುಕ್ದಂತಹ ರೈತರು ಈ 

ಸಿಿ ತ್ರಗೆ ಬಂದಂತಹ ಸಂದ್ರ್ಿದ್ಲಾ  ಈ ಒೆಂದು viability ಹೀಯಿತ್ತ ಎೆಂದ್ರೆ, ಬಹಳ 

ತೆಂದ್ರೆಯಾಗುತು ದ್ ಎನುನ ವ್ ದೃಷ್ಟಟ ಯಿೆಂದ್ ನಾನು ಹೇಳುತೆು ೀನೆ. ಈಗ ನಯಮ 330 

ರಡಿಯಲಾ  ಬಹಳಷ್ಟಟ  ಪ್ರ ಸ್ವು ವ್ಗಳು ಇವ. ನಾನು ಲಂಭಿಸುವುದಲಾ .  ಕನೆಯದಾಗಿ, ನಾನು 

ತಮಮ  ಮೂಲಕ ಸಕಾಿರಕೆೆ  ಮನವಿ ಮಾಡುವುದೇನೆೆಂದ್ರೆ, ಸಕಾಿರ ತಕ್ಷಣ್ ಇದ್ಕೆೆ  

intervene ಆಗಬೇಕು. ಅದ್ಕೆೆ  intervene ಆಗಿ ಸಕಾಿರ ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆೆಂದ್ರೆ, ಈ 

ಸ್ವಲವ್ನುನ  ತೆಗೆದುಕೆಂಡವ್ರದ್ಲಾಾ , ಅದ್ನುನ  re-structuring ಮಾಡಬೇಕು. ಸಕೆ ರೆ 

ಕಾಖಾಿನೆ ತೆಗೆದುಕೆಂಡಂತಹ ಸ್ವಲವ್ನುನ  ಐದು ವ್ಷಿಗಳಲಾ  ತ್ರೀರಿಸಬೇಕಾಗಿರುತು ದ್. 

ಅದ್ರ ಬದ್ಲ ಹತ್ತು  ವ್ಷಿ, ಹನೆನ ರಡು ವ್ಷಿ  ಅೆಂದ್ರೆ ಸಣ್ಣ  ಸಣ್ಣ  ಕಂತ್ತಗಳಾಗಿ 

ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಒೆಂದು ಸಕೆ ರೆ ಕಾಖಾಿನೆಯಲಾ  ಸುಮಾರು ಐವ್ತ್ತು  ಕೀಟಿ 

ರೂಪಾಯಿಗಳ ಉತಪ ನನ  ಬರುತು ದ್ ಎೆಂದ್ರೆ,  ಬಡಿಡ  ಮತ್ತು  ಅಸಲನುನ  ಜೊತೆಗೆ ಕೂಡಿ, 

ಐವ್ತ್ತು  ಕೀಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನುನ  ಒೆಂದು ವ್ಷಿ ಕಂತ್ತ ಬರುವ್ ಹಾಗೇ ಮಾಡಬೇಕು. 

ಆದ್ರೆ ಐದು ವ್ಷಿಗಳಲಾ  ಸ್ವಲ ತ್ರೀರುವ್ ಬದ್ಲ, ಹತ್ತು , ಹನನ ೆಂದು ವ್ಷಿಗಳವ್ರೆಗೆ 
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ಹೀಗಲ. ಬ್ಬಯ ೆಂಕ್ನವ್ರು ಸ್ವಲವ್ನುನ  ಯಾರು ನಶ್ು ತವ್ರಿಗೆ ಕಟಿಟ ರುತ್ತು ರೀ, ಅವ್ರಿಗೆ 

ಮರು ಪಾವ್ತ್ರ ಆಗುತು ದ್. ಸಕೆ ರೆ ಕಾಖಾಿನೆ viable ಆಗುತು ದ್. ಬ್ಬಯ ೆಂಕ್ ಮತ್ತು  ಸಕೆ ರೆ 

ಕಾಖಾಿನೆಗಳು ಉಳಿಯುತು ವ. ಸಕೆ ರೆ ಕಾಖಾಿನೆ ಉಳಿಯುವುದ್ರಿೆಂದ್, ಕೀಟಯ ೆಂತರ ಜನ 

ರೈತರು ಉಳಿಯುತ್ತು ರೆ.  ಅದ್ಕೆೆ  re-structuring ಮಾಡಬೇಕು. ತ್ತವು ಒೆಂದು ಸಭೆಯನುನ  

ಕರೆಯಬೇಕು.  ಜ್ಜಲಾಾ  ಕೇೆಂದ್ರ ದ್  ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಬಯ ೆಂಕ್, ಅಪ್ಕಿ್ ಬ್ಬಯ ೆಂಕ್ ಸಕೆ ರೆ ಕಾಖಾಿನೆಯ 

ಪ್ರ ತ್ರನಧಿಗಳನುನ  ಈ ಒೆಂದು ಸಭೆಗೆ ಕರೆದು, individually waive  ಮಾಡಿ, ಒೆಂದು ಸಕೆ ರೆ 

ಕಾಖಾಿನೆಯ ಪ್ರಿಸಿಿ ತ್ರ ಇನನ ೆಂದು ಸಕೆ ರೆ ಕಾಖಾಿನೆಗೆ ಅೆಂತರ ಇರಬೇಕು.  ಅವುಗಳನುನ  

re-structuring ಮಾಡುವುದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದಂತೆ ಮದ್ಲು ಬಡಿಡ  ಶೇಕಡ 13, 14 

ಇದ್. ರಾಷ್ಟಟ ಾೀಕೃತ ಬ್ಬಯ ೆಂಕ್ಗಳಲಾ  ಶೇಕಡ 6, 7, 8 ಬಡಿಡ  ಇದ್. ಇದ್ರ ಬಡಿಡ ಯನುನ  ಕಡಿಮ್ಮ 

ಮಾಡುವುದ್ಕೆೆ  ಹೇಳಿ. ಏಕೆೆಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕಟಟ ೆಂತಹ ಸ್ವಲ NCLT (National Company 

Law Tribunal) ಗೆ ಹೀದ್ರೆ, ಬರುವುದಲಾ .   ಸಹಕಾರಿ ಸಕೆ ರೆ ಕಾಖಾಿನೆಯ ಮೇಲ್ auction 

ಮಾಡುತ್ರು ೀರಲಾ , ಅದ್ಕೊ  ಹಣ್ ಬರುವುದಲಾ . ಅದ್ಕೊ  re-structuring ಮಾಡಬೇಕು.  

ಆಮೇಲ್ ತ್ತವು you have to prevail over the Co-operative Banks.  ಅವ್ರ cost of fund 

ಆರೇಳು ಇರುತು ದ್. ಅೆಂತಹದ್ು ರಲಾ  ಹದನಾಲೆು , ಹದನೈದು ಪ್ಸೆಿೆಂಟ್ ಬಡಿಡ  

ತೆಗೆದುಕಳುಳ ವುದು ಎೆಂದ್ರೆ ಏನು? ಊರ ಮನೆ ಬಡಿಡ  ಆಯುು ಕೆಂಡಂತೆ ಆಗುತು ದ್. ಅದ್ಕೆೆ  

ಮಾನಯ  ಸಚಿವ್ರು ಮನಸಿು  ಮಾಡಿದ್ರೆ, ತಮಮ  ಸಿ್ವನದೆಂದ್ you have to prevail over the 

Co-operative Banks. ಇದ್ನುನ  ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿರಿ. Cost of fund ನೀಡಿ ಎಷ್ಟ ೆಂದು 

ಬಡಿಡ ಯನುನ  ತೆಗೆದುಕಳುಳ ತ್ರು ೀರಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಸಾ ಲಪ  ಬಡಿಡ ಯನುನ  ಕಡಿಮ್ಮ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು  

re-structuring ಮಾಡುವುದು. ಇವರಡನುನ  ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸಕೆ ರೆ ಕಾಖಾಿನೆ ನಶ್ು ತವಾಗಿ 

ಉಳಿಯುತು ವ ಎನುನ ವ್ ಮಾತನುನ  ಹೇಳುವುದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನನ ೆಂದು ವಿಷಯವೇನೆೆಂದ್ರೆ, 

ಇವ್ತ್ತು  ಮಹಾರಾಷಟ ಾ ರಾಜಯ ದ್ಲಾ  ಒೆಂದು ಯೂನಟ್ಗೆ ರೂ. 4.75 ಗಳಂತೆ   ಮಾಡಿದಾು ರೆ. 

ನನನ  ಬಳಿ ಆದೇಶ್ವಿದ್. ಅದ್ರಲಾ  ಈ ರಿೀತ್ರ ಇದ್.್ “Maharashtra State Electricity 

Distribution Company Ltd is allowed to enter into EPA/PPA (Power Purchase 

Agreement) through MOU with the new bagasse-based co-generation plants upto 

the್capacity್1350್MWs್at್the್tariff್of್Rs.್4.75್per್unit್for್a್tenure್of್twenty್years.”  

ನನನ  ಬಳಿ ಇರುವ್ ಆದೇಶ್ವ್ನುನ  ತಮಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕಡುತೆು ೀನೆ. 
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ಶ್ರ ೋ ನರಾಣಿ ಹಣ್ಮಂತ  ರುದರ ಪಪ  (ಪದವಿೋಧರರ ಕೆಷ ೋತ್ರ ):- ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ಮಹಾರಾಷಟ ಾ ರಾಜಯ ದ್ಲಾ  ರೂ.6.80 ಪೈಸೆಗೆ ಒೆಂದು ಯೂನಟ್ನುನ  

ಖ್ರಿೀದ ಮಾಡಿದಾು ರೆ.  

ಶ್ರ ೋ ಎಸ .ಆರ . ಪ್ರಟೋಲ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ಅಲಾ  ಮದ್ಲು ಒೆಂದು 

ಯೂನಟ್ಗೆ ರೂ. 6.50 ಪೈಸೆ ಇತ್ತು . ನಮಮ ಲಾ  ಎಲಾ ದ್? ರೂ. 3.00, ರೂ. 3.50 ಇದ್.  ಅಲಾ  

ಇಪ್ಪ ತ್ತು  ವ್ಷಿಗಳವ್ರೆಗೆ fix  ಮಾಡಿದಾು ರೆ ಈ ರಾಜಯ ದ್ಲಾ  ಮೂರು ವ್ಷಿಕೆೆ  

ಬದ್ಲಾವ್ಣೆಯಾಗುತು ದ್. ಮೂರು ವ್ಷಿಗಳಾದ್ ಮೇಲ್ ಜ್ಜೀವ್ ಜಲ್ ಎನುನ ತು ದ್. ಮೂರು 

ವ್ಷಿಗಳು ಮುಗಿದ್ ಕೂಡಲೇ ಮೂರವ್ರೆ ರೂಪಾಯಿಗಳಿದ್ು ನುನ  ಎರಡೂವ್ರೆ 

ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಮಾಡುತ್ರು ೀರಿ.  

ಶ್ರ ೋ ನರಾಣಿ ಹಣ್ಮಂತ  ರುದರ ಪಪ :-  ಇದ್ನುನ  renewal ಮಾಡುವಾಗ ಒೆಂದು 

ವ್ಷಿ gap ಉಳಿಯುತು ದ್. 

ಶ್ರ ೋ ಎಸ .ಆರ . ಪ್ರಟೋಲ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ,  ಇದ್ನುನ  renewal ಒೆಂದು 

ವ್ಷಿ gap ಆಗಿ ಉಳಿಯುತು ದ್. ನಾನು ಬೇರೆ ವಿದೇಶ್ವ್ನುನ  ಇಲಾ  compare ಮಾಡುವುದಲಾ . 

ನಮಮ  ರಾಜಯ ದ್ ಪ್ಕೆದ್ಲಾ ರುವ್ ಮಹಾರಾಷಟ ಾ ರಾಜಯ ದ್ವ್ರು ಸಕೆ ರೆ ಕಾಖಾಿನೆಯನುನ  

ಉಳಿಸಬೇಕು. ಇದ್ನುನ  viable ಮಾಡಬೇಕು. ಸಕೆ ರೆ ಕಾಖಾಿನೆಯವ್ರು ಉತ್ತಪ ದ್ನೆ 

ಮಾಡುವಂತಹದ್ು ಕೆೆ  ವಿದುಯ ತ್ಗೆ ಹೆಚಿು ನ ಬ್ಲ್ ಕಡಬೇಕು. ಅದ್ರ ಮುಖಾೆಂತರ ರೈತರಿಗೆ 

ಸಹಾಯವಾಗಲ ಎೆಂದು ಮಹಾರಾಷಟ ಾ ರಾಜಯ  ಸಕಾಿರದ್ವ್ರು ಏನೆಂದು ಮನಸಿು  

ಮಾಡಿದಾುರೀ, ಅದೇ ರಿೀತ್ರ ಇಲಾ  ಮಾಡಬೇಕು. ರೂ. 6.50 ಇತ್ತು  ಹೀಗಲ, atleast Rs. 4.75, 

ಇದ್ನಾನ ದ್ರೂ ಒೆಂದು ಇಪ್ಪ ತ್ತು  ವ್ಷಿಗಳವ್ರೆಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸಕೆ ರೆ ಕಾಖಾಿನೆಗಳು 

ಉಳಿಯುತು ವ. ಅದ್ಕೆೆ  ನಾನು ತಮಮ  ಮುಖಾೆಂತರ ಸಕಾಿರಕೆೆ  ಕಳಕಳಿಯಿೆಂದ್ ಮನವಿ 

ಮಾಡಿಕಳುಳ ವುದೇನೆೆಂದ್ರೆ, ಉತು ರ ಕನಾಿಟಕದ್ಲಾ ರುವಂತಹ 63 ಸಕೆ ರೆ ಕಾಖಾಿನೆಗಳು, 

ಅಷ್ಮಟ ೀ ಅಲಾ , ದ್ಕ್ಷ ಣ್ ಕನಾಿಟಕ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸಕೆ ರೆ ಕಾಖಾಿನೆಗಳು ಇವ್ತ್ರು ನ ಈ 

ಒೆಂದು ಪ್ರಿಸಿಿ ತ್ರಯನುನ  ಅನುರ್ವಿಸುತ್ರು ದ್. ಸಕಾಿರ ಎಲಾಾ  ಸಕೆ ರೆ ಕಾಖಾಿನೆಗಳಿಗೆ 

ಮಧಯ ಸಿಿ ಕೆ ವ್ಹಿಸಬೇಕು. ಇವ್ತ್ತು  ಹಸದಾಗಿ ಮಾನಯ  ಸಕೆ ರೆ ಸಚಿವ್ರು ಯುವ್ಕರಿದಾು ರೆ.   

ಪ್ರ ಥಮ ಬ್ಬರಿಗೆ ಸಚಿವ್ರಾಗಿದಾು ರೆ. ಅವ್ರು enthusiastic ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತು ರೆೆಂಬ ನನಗೆ 

ವಿಶಾಾ ಸವಿದ್. ಮಾನಯ  ಸಹಕಾರಿ ಸಚಿವ್ರು ಬಹಳಷ್ಟಟ  ಅನುರ್ವ್ ಹೆಂದದಂತಹವ್ರು. 

ಸಹಕಾರಿ ಕೆಷ ೀತರ ದೆಂದ್ ಬಂದಂತಹವ್ರು. ಮಾನಯ  ಸಚಿವ್ರು ಅದ್ಕೆೆ  intervene ಆಗಿ, ಸಕೆ ರೆ 
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ಕಾಖಾಿನೆಗಳ ಪ್ರ ತ್ರನಧಿಗಳು ಮತ್ತು  ಬ್ಬಯ ೆಂಕ್ನ ಪ್ರ ತ್ರನಧಿಗಳನುನ  ಈ ಒೆಂದು ಸಭೆಗೆ ಕರೆದು, 

re-structuring ಮಾಡಿ, rate of interest ಅನುನ  ಕಡಿಮ್ಮ ಮಾಡಿ. ಈ ಸಕೆ ರೆ ಕಾಖಾಿನೆಗಳನುನ  

viable ಮಾಡುವುದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ತಮಮ  ಸಕಾಿರ ದಟಟ ವಾದಂತಹ ನಧಾಿರವ್ನುನ  

ಕೈಗಳಳ ಬೇಕು. ಮಹಾರಾಷಟ ಾ ರಾಜಯ ದ್ಲಾ  ಇವ್ತು ೆಂದು ಆದೇಶ್ ಮಾಡಿದಾು ರೆ.  

ಮಹಾರಾಷಟ ಾ ಸಕೆ ರೆ ಕಾಖಾಿನೆಯವ್ರು ಎಷ್ಟ ೆಂದು ವಿದುಯ ತ್ ಉತ್ತಪ ದ್ನೆ ಮಾಡುತ್ತು ರೆ. 

ಅದ್ನುನ  first priority ಮೇಲ್ purchase ಮಾಡಿ.  ಅವ್ರು ಕಟಟ ೆಂತಹ ಬ್ಲ್ಯನುನ  ತ್ತವು 

ಬ್ಲ್ಯನುನ  ಕಟಟ ರೆ, ನಶ್ು ತವಾದಂತಹ ಕನಾಿಟಕ ರಾಜಯ ದ್ಲಾ ರುವ್ ಸಕೆ ರೆ 

ಕಾಖಾಿನೆಗಳೆಲಾ ವ್ಯ ಉಳಿಯುತು ವ. ಅದ್ರ ಮುಖಾೆಂತರ ಬ್ಬಯ ೆಂಕ್ಗಳು ಮತ್ತು  ಕೀಟಯ ೆಂತರ 

ರೈತರನುನ  ಇವ್ತ್ತು  ಉಳಿಸುವುದ್ಕೆೆ  ಸ್ವಧಯ ವಿದ್. ದ್ಯವಿಟ್ಟಟ  ಸಕಾಿರ ಆ ಕೆಲಸವ್ನುನ  

ಮಾಡಲ ಎೆಂದು ನಾನು ತಮಮ  ಮುಖಾೆಂತರ ಮನವಿಯನುನ  ಮಾಡಿಕೆಂಡು ನನನ  

ಮಾತನುನ  ಮುಗಿಸುತೆು ೀನೆ. ನಮಸೆ್ವ ರ. 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ನರಾಣಿ ಹಣ್ಮಂತ್ ರುದ್ರ ಪ್ಪ ನವ್ರೇ,  ತ್ತವು 

ಚಿಕೆದಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ. 

ಶ್ರ ೋ ನರಾಣಿ ಹಣ್ಮಂತ  ರುದರ ಪಪ (ಪದವಿೋಧರರ ಕೆಷ ೋತ್ರ ):-  ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ಆಯಿತ್ತ. ನನಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಅವ್ಕಾಶ್ಕೆಾ ಗಿ 

ಧನಯ ವಾದ್ಗಳನನ ಪಿಿಸುತೆು ೀನೆ. ನಯಮ 330 ರ ಮೇರೆಗೆ ಹಿರಿಯ ಸದ್ಸಯ ರಾದ್ ಸನಾಮ ನಯ  

ಎಸ್.ಆರ್್.ಪಾಟಿೀಲ್ರವ್ರು ತಂದರುವಂತಹ ವಿಷಯಕೆೆ  ನಾನು ನನನ  ಬ್ೆಂಬಲವ್ನುನ  

ವ್ಯ ಕು ಪ್ಡಿಸುತೆು ೀನೆ.  ಇವ್ತ್ತು  ರಾಜಯ ದ್ burning ವಿಷಯವ್ನುನ  ಎತ್ರು ದಾು ರೆ. ಹಿರಿಯ ಶಾಸಕರು 

ಹೌದು. ಸಹಕಾರಿ ಧುರಿೀಣ್ರು, ಸಕೆ ರೆ ಕಾಖಾಿನೆಗಳ ಉದು ಮ್ಮದಾರರು ಹೌದು. ಅವ್ರು 

ಹೇಳಿರುವಂತಹ ವಿಚಾರಗಳೆಲಾ ವ್ಯ ಕೂಡ ನಾನು ಇದ್ಕೆೆ  ಬ್ೆಂಬಲವ್ನುನ  

ವ್ಯ ಕು ಪ್ಡಿಸುತ್ರು ದ್ು ೀನೆ. ನಜವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಇವ್ತ್ರು ನ ಸಕೆ ರೆ ಕಾಖಾಿನೆಗಳ ಪ್ರಿಸಿಿ ತ್ರ ಯಾವ್ 

ರಿೀತ್ರಯಾಗಿದ್ ಎೆಂದ್ರೆ, ಸಕೆ ರೆ ಕಾಖಾಿನೆಗಳಿೆಂದ್ ರೈತರ ಅಭಿವೃದಿಯಾಗಿರುವಂತಹದುು . 

ಕೇವ್ಲ ಬ್ಬಗಲಕೀಟ್ನ ಜ್ಜಲ್ಾಯೆಂದ್ನೆನ ೀ ಮಾತನಾಡುವುದ್ಕೆೆ  ಹೀದ್ರೆ, ಅಲಾ  13 ಸಕೆ ರೆ 

ಕಾಖಾಿನೆಗಳಿವ. ಆ 13 ಸಕೆ ರೆ ಕಾಖಾಿನೆಗಳಲಾ  ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪ ತ್ತು  ಸ್ವವಿರ ಜನರು ಅಲಾ  

ಖಾಯಂ  ಹುದ್ು ಯಲಾ ದಾು ರೆ.   ಆ 13 ಸಕೆ ರೆ ಕಾಖಾಿನೆಗಳ ಸೇರಿ, ಒೆಂದು ದವ್ಸಕೆೆ  ಒೆಂದು 

ಲಕ್ಷ ಟನ್ ಕಬ್ದಾ  crush ಮಾಡುವಂತಹ capacity ಇವ್ತ್ತು  ಇದ್. ಒೆಂದು ಲಕ್ಷ ಟನ್ ಕಬಾ ನುನ  

ಕಟ್ಟವು ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸುಮಾರು 1,50,000 ಗಳಷ್ಟಟ  ಕೂಲ ಕಾಮಿಿಕರು ಕೆಲಸ 

ಮಾಡುತ್ರು ದಾು ರೆ. ಅಲಾ  ಸುಮಾರು ಐದಾರು ಸ್ವವಿರಗಳಷ್ಟಟ  ಟ್ಟರ ಯ ಕಟ ರ್್ ಲಾರಿಗಳು ಕೆಲಸ 
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ಮಾಡುತ್ರು ದ್. ಇವಲಾ ವ್ನುನ  ಸರಿದೂಗಿಸಿಕೆಂಡು ಹೀಗಬೇಕಾದ್ರೆ, ಉದ್ಯ ೀಗ 

ಸೃಷ್ಟಟ ಯಾಗಬೇಕು. ಕೀಟಯ ೆಂತರ ರೈತರು ಯೀಗಯ ವಾದ್ ಬ್ಳೆದಂತಹ ಕಬಿಾ ಗೆ ಬ್ಲ್ 

ಸಿಗಬೇಕೆೆಂದ್ರೆ, ಸಕೆ ರೆ ಕಾಖಾಿನೆಗಳು ಸುಸಜಿ್ಜ ತವಾಗಿ ನಡೆಯಬೇಕಾಗುತು ದ್. ಸಕೆ ರೆ 

ಕಾಖಾಿನೆಗಳು ಎಲಾ ಯವ್ರೆಗೆ ಸುಸಜಿ್ಜ ತವಾಗಿ ನಡೆಯುವುದಲಾ ವೀ, ಅಲಾ ಯವ್ರೆಗೂ ರೈತರ 

ಬದುಕು ಅಸನಾಗುವುದಲಾ . ರೈತರು ಈ ರಾಷಟ ಾದ್ ಬ್ನನ ಲ್ಬ್ದ ಎೆಂದು ಹೇಳುತ್ರು ದ್ು ೀವ. 

ಬಿಜ್ಞಪುರ, ಬ್ಬಗಲಕೀಟ್ನ ಜ್ಜಲ್ಾ ಗಳಲಾ ರುವ್ ರೈತರು ಯಾರಾದ್ರೂ ಸದೃಢರಾಗಿದ್ು ರೆ, ಅದು 

ಕಬ್ದಾ  ಬ್ಳೆಯನುನ  ಬ್ಳೆಯುವಂತಹ ರೈತ ಮಾತರ .  

(ಮುೆಂದು) 

(959) 23.09.2021, 5.20, ಟಿಸಿಹೆಚ-ಎೆಂಡಿ                           (ಸಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಿ ತಿ) 

ಶ್ರ ೋ ನರಾಣಿ ಹಣ್ಮಂತ  ರುದರ ಪಪ  (ಮಿಂದು):-  

ಇವ್ತ್ರು ನ ದವ್ಸ ಕಬಾ ನುನ  ಹರತ್ತಪ್ಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಬ್ಳೆಯನುನ  ಬ್ಳೆಯತಕೆೆಂಥ ರೈತ ತನನ  

ಬದುಕನುನ  ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಧೃಡಗಳಿಸುವುದ್ಕೆೆ  ಸ್ವಧಯ ವಾಗಿಲಾ .  ಇವ್ತ್ರು ನ ದವ್ಸ ಕಬ್ದಾ  

ಒೆಂದು ವಾಣಿಜಯ  ಬ್ಳೆಯಾಗಿ ಮಾಪಾಿಡಾಗಿದ್. ಆ ನಟಿಟ ನಲಾ  ಬಹಳಷ್ಟಟ  ಜನರು ಇವ್ತ್ತು  

ಕಬಾ ನುನ  ಬ್ಳೆಯತಕೆೆಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ರು ದಾು ರೆ. ಆ ಮುಖಾೆಂತರ ಉದು ಮ್ಮಗಳು 

ಪಾರ ರಂರ್ವಾಗಿವ.  ಸ್ವಕಷ್ಟಟ  ಉದ್ಯ ೀಗ ಸೃಷ್ಟಟ ಯಾಗಿದ್. ಆರ್ಥಿಕ ವ್ರಮಾನ ಹೆಚಾು ಗಿದ್. 

ಇವ್ತ್ರು ನ ದವ್ಸ ಬ್ಬಯ ೆಂಕ್ಗಳ ಮುಖಾೆಂತರ ಸ್ವಲ ಕಡತಕೆೆಂಥ ವ್ಯ ವ್ಸಿೆ  ಬಂದು, 

ಬ್ಬಯ ೆಂಕ್ಗಳು ಕೂಡ ಸ್ವಕಷ್ಟಟ  ಸದೃಢತೆಯನುನ  ಹೆಂದವ. 

 ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ನರಾಣಿ ಹಣ್ಮಂತ್ ರುದ್ರ ಪ್ಪ  ನವ್ರೇ, ಈಗ ಸಕಾಿರ 

ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಳಿ.  

 ಶ್ರ ೋ ನರಾಣಿ ಹಣ್ಮಂತ  ರುದರ ಪಪ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ಆ ಕಾಖಾಿನೆಗಳು 

ಉಳಿಯಬೇಕಾದ್ರೆ, Co-operative Bank ನೆಂದ್ ಕಾಖಾಿನೆಗಳಿಗೆ ಕಟಿಟ ರತಕೆೆಂಥ 

ಸ್ವಲವ್ನುನ  ಏನು ಕಟಿಟ ದಾು ರೆ, ಆ ಸ್ವಲದ್ ಮೇಲನ ಬಡಿಡ  ದ್ರ ರಾಷ್ಟಟ ಾೀಕೃತ 

ಬ್ಬಯ ೆಂಕ್ನವ್ರು ವಿಧಿಸುತ್ರು ರುವ್ ಬಡಿಡ ಗೆ ಸಮನಾಗಿ ಬರಬೇಕು.  ಇವ್ತ್ರು ನ ದವ್ಸ Nationalized 

Bank ನವ್ರು ಶೇ.೧೦ ಅಥವಾ ಶೇ.೧೧ ಬಡಿಡ  ದ್ರದ್ಲಾ  ಸ್ವಲವ್ನುನ  ಕಡುತ್ರು ದಾು ರೆ. ಇವ್ತ್ರು ನ 

ದವ್ಸ ಅದೇ Co-operative Bank ನಲಾ  ಶೇ.೧೩ ರಿೆಂದ್ ಶೇ.೧೬ ಬಡಿಡ  ದ್ರದ್ಲಾ  ಸಕೆ ರೆ 

ಕಾಖಾಿನೆಗಳು ಸ್ವಲವ್ನುನ  ಪ್ಡೆಯುತ್ರು ವ. ಹಾಗ್ರಗಿ, ಸಕೆ ರೆ ಕಾಖಾಿನೆಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ಸಿಿ ತ್ರ 
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ಚಿೆಂತ್ತಜನಕವಾಗುತ್ತು  ಬಂದದ್. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ೧೦ ವ್ಷಿಗಳವ್ರೆಗೆ instalment and 

repayment ವ್ಯ ವ್ಸಿೆ  ಇದ್.  ಇಲಾ  Co-operative Bank ನಲಾ  ಕೇವ್ಲ ಐದು ವ್ಷಿ 

ಇರುವುದ್ರಿೆಂದ್, ಬಡಿಡ  ಮತ್ತು  ಗಂಟನುನ  ತ್ತೆಂಬ್ದವುದ್ಕೆೆ  ಸಕೆ ರೆ ಕಾಖಾಿನೆಗಳು ಸ್ವಕಷ್ಟಟ  

ಹಾನಯನುನ  ಅನುರ್ವಿಸತಕೆೆಂಥ ಪ್ರ ಸಂಗ ಬಂದದ್.  ಒೆಂದು ವೇಳೆ ಏನಾದ್ರೂ ಸಕೆ ರೆ 

ಕಾಖಾಿನೆಗಳು ಬಂದ್ ಆದ್ಲಾ  NCLT (National Company Law Tribunal) ಮುಖಾೆಂತರ ಆ 

ಕಾಖಾಿನೆಗಳು ಹಾನಯನುನ  ಅನುರ್ವಿಸಿದ್ರೆ ಆಗ ಗಂಟ್ಟ ಇಲಾ , ಬಡಿಡಯೂ ಕೂಡ ಇಲಾ . 

ಬ್ಬಯ ೆಂಕ್ಗೆ ಶೂನಯ  ಪ್ರ ಸಂಗ ಬರುತು ದ್. ಅದ್ಕೆಾ ಗಿ ಬ್ಬಯ ೆಂಕ್ಗಳು ಕೂಡ ಉಳಿಯಬೇಕು. ಸಕೆ ರೆ 

ಕಾಖಾಿನೆಗಳು ಕೂಡ ಬ್ಳೆಯಬೇಕು. ರೈತರ ಅಭಿವೃದಿಯೂ ಆಗಬೇಕೆೆಂದ್ರೆ ಇವ್ತ್ರು ನ ದವ್ಸ 

ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಬಯ ೆಂಕ್ಗಳ ಮುಖಾೆಂತರ ಕಡತಕೆೆಂಥ ಸ್ವಲದ್ ಬಡಿಡ ದ್ರ ಏನದ್ ಅದು 

ಕಡಿಮ್ಮಯಾಗಬೇಕು.  Instalment ಈಗ ಏನು ೫ ವ್ಷಿ ಇದ್. ಅದ್ನುನ  ೧೦ ವ್ಷಿಗಳವ್ರೆಗೂ 

ಕೂಡ ವಿಸು ರಣೆ ಆಗಬೇಕು ಎೆಂದು ಮಾನಯ  ಸಚಿವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಕೇಳಿಕಳುಳ ತ್ರು ದ್ು ೀನೆ. 

ನಜವಾಗಿಯೂ ಈ ಹಿೆಂದ್ ಸಕೆ ರೆ ಕಾಖಾಿನೆಗಳು 180 ದವ್ಸಗಳು crushing ಮಾಡುತ್ರು ದ್ು ವು.  

ನಾವೇ ವ್ಷಿದ್ಲಾ  ೬ ರಿೆಂದ್ ೭ ತ್ರೆಂಗಳವ್ರೆಗೂ ಕೂಡ ನಾವೇ ಪಾರ ರಂರ್ದ್ಲಾ  crushing 

ಮಾಡಿದ್ು ೀವ.  ಆದ್ರೆ ಇವ್ತ್ರು ನ ದವ್ಸ ಪ್ರಿಸಿಿ ತ್ರ ಎಲಾ ಗೆ ಬಂದದ್ ಎೆಂದ್ರೆ, ಕೇವ್ಲ ೧೦೦ ರಿೆಂದ್ 

೧೧೦ ದವ್ಸಗಳು crushing ಮಾಡುತ್ರು ದಾು ರೆ.  Investment ಮಾಡಿರತಕಂಥ ಸಕೆ ರೆ 

ಕಾಖಾಿನೆಗಳು ೩೬೫ ದವ್ಸಗಳ ಪೈಕ್, ೧೦೦ ರಿೆಂದ್ ೧೧೦ ದವ್ಸಗಳ ಮಾತರ  running ಇವ.  

ಇನುನ ಳಿದ್ ದವ್ಸಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ನೌಕರರಿಗೆ ಸಂಬಳ ಕಡಬೇಕು. Administrative expenses 

ಕೂಡ ಇರುತು ದ್. ಇವಲಾ ವ್ನೂನ  ಸರಿದೂಗಿಸಿಕೆಂಡು ಇವ್ತ್ರು ನ ದವ್ಸ ಸಕೆ ರೆ ಕಾಖಾಿನೆಗಳು 

ಸುಸಜಿ್ಜ ತವಾಗಿ ಉಳಿಯಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದ್ಕೆೆ  ಆರ್ಥಿಕ ರ್ದ್ರ ತೆ ಕೂಡ ಬೇಕಾಗಿದ್.  ಇವ್ತ್ತು  ಸಕೆ ರೆ 

ಕಾಖಾಿನೆಗಳಲಾ  ಕೇವ್ಲ ಸಕೆ ರೆಯನುನ  ಉತ್ತಪ ದ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ವಲುವುದಲಾ  ಎನನ ತಕೆೆಂಥ 

ಸಂದ್ರ್ಿದ್ಲಾ  ಕೇೆಂದ್ರ  ಮತ್ತು  ರಾಜಯ  ಸಕಾಿರಗಳು ಕೂಡ ಕಾಖಾಿನೆಗಳಿಗೆ ಉತೆು ೀಜನ 

ಕಟಟ ರು.  ನೀವು cogeneration ಹಾಕ್ಕೆಂಡು ಸಹ ಘಟಕವ್ನುನ  ಪಾರ ರಂರ್ ಮಾಡಿ ಎೆಂದು 

ಹೇಳಿದಾಗ ಎಲಾಾ  ಕಾಖಾಿನೆಯವ್ರು ಕೂಡ ತಮಮ  captive consumption ಗಿೆಂತ ಹೆಚಿು ನ 

ಪ್ರ ಮಾಣ್ದ್ಲಾ  ವಿದುಯ ತ್ ಉತ್ತಪ ದ್ನೆ ಮಾಡುವುದ್ಕೆೆ  cogeneration ನುನ  ಪಾರ ರಂರ್ 

ಮಾಡಿದ್ರು. ಇವ್ತ್ರು ನ ದವ್ಸ ಅದ್ನುನ  ಪಾರ ರಂರ್ ಮಾಡಿರತಕೆೆಂಥ ಪ್ರ ತ್ರಯೆಂದು 

ಕಾಖಾಿನೆಯಲಾ  ಇವ್ತ್ರು ನ ದವ್ಸ ೨೦ ಮ್ಮಗ್ರವಾಯ ಟ್ ವಿದುಯ ತ್ ನಮಮ  ಫಾಯ ಕಟ ರಿಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ, 

ನಾವು ಇವ್ತ್ರು ನ ದವ್ಸ ೧೦೦ ಮ್ಮಗ್ರವಾಯ ಟ್  ವಿದುಯ ತ್ ಉತ್ತಪ ದ್ನೆ ಮಾಡುತ್ರು ದ್ು ೀವ.  ಸಕಾಿರ 

ಅದ್ನುನ  ಖ್ರಿೀದ ಮಾಡುತು ದ್ ಎನನ ತಕೆೆಂಥ ಹಿನೆನ ಲ್ಯಲಾ  ನಾವಲಾಾ  ಸಕೆ ರೆ 
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ಕಾಖಾಿನೆಯವ್ರು ವಿದುಯ ತ್ ಘಟಕಗಳನುನ  ದ್ಡಡ  ಪ್ರ ಮಾಣ್ದ್ಲಾ  ಹಾಕ್ಕೆಂಡಿದ್ು ೀವ.  

ಕಳೆದ್ ಮೂನಾಿಲೆು  ವ್ಷಿಗಳನುನ  ಗಮನಸಿದಾಗ ಈ ವಿದುಯ ತ್ನುನ  ಖ್ರಿೀದ ಮಾಡುವುದ್ಕೆೆ  

ಸಕಾಿರ ಮುೆಂದ್ ಬರುತ್ರು ಲಾ .  ಕಳೆದ್ ನಾಲೆು  ವ್ಷಿಗಳಿೆಂದ್ ಹಸ ಕಾಖಾಿನೆಗಳಿಗೆ PPA 

(Power Purchase Agreement) ಆಗುತ್ರು ಲಾ . ಇವ್ತ್ರು ನ ದವ್ಸ ನಾಲೆು  ವ್ಷಿಗಳವ್ರೆಗೆ ನಾವು 

ಉತ್ತೂ ದ್ನೆ ಮಾಡಿದಂಥ ವಿದುಯ ತ್ waste ಆಗಿ ಹೀಗುತ್ರು ದ್. ಇವ್ತ್ರು ನ ದವ್ಸ ಅದು 

ಬಳಕೆಯಾಗದೇ ಹಾಳಾಗುತ್ರು ರುವುದ್ರಿೆಂದ್, ಕೇವ್ಲ ಆ ಕಾಖಾಿನೆಗಷ್ಮಟ ೀ ಅಲಾ ; ಅದ್ೆಂದು 

national waste ಎನುನ ವುದ್ನುನ  ನಾವು ಗಮನಸಬೇಕಾಗುತು ದ್.  ಆ ಹಿನೆನ ಲ್ಯಲಾ  Power 

Purchase Agreement ನುನ  ಮದ್ಲು ಕನಾಿಟಕದ್ಲೂಾ  ಕೂಡ ೬.೫೦ ರೂಪಾಯಿ 

ಮಾಡಿದಾು ರೆ, ೪.೮೦ ರೂಪಾಯಿ ಮಾಡಿದಿಾರೆ.  ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ಇವ್ತ್ರು ನ ದವ್ಸ 

ಆ ವಿದುಯ ತ್ನುನ  ೨.೪೦ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಕೂಡ ಖ್ರಿೀದ ಮಾಡುತ್ರು ಲಾ . ಮಹಾರಾಷಟ ಾದ್ಲಾ  

ಮಾಡಿರತಕೆೆಂಥ ಮಾದ್ರಿಯಲಾ  ಕನಾಿಟಕ ಸಕಾಿರವು ಕೂಡ ಎಲಾಾ  ಸಕೆ ರೆ 

ಕಾಖಾಿನೆಗಳಲಾ  ಏನು power purchase ಮಾಡುವುದ್ಕೆೆ  ಮದ್ಲ ಆದ್ಯ ತೆಯನುನ  

ಕಡಬೇಕು.  ಇವ್ತ್ರು ನ ದವ್ಸ ೯ ರೂಪಾಯಿಗಳು ಮತ್ತು  ೮ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಕೂಡ 

ಸೀಲಾರ್್ ಪ್ವ್ರ್್ನುನ  ಸಕಾಿರ ಖ್ರಿೀದ ಮಾಡುತ್ರು ದ್. ಇವ್ತ್ರು ನ ದವ್ಸ ಈ Solar Power 

Plant ಒೆಂದು ಕುಟ್ಟೆಂಬದ್ ಆಸಿು ಯಾಗಿ ಬ್ಳೆಯುತ್ರು ದ್. ಆದ್ರೆ ಇವ್ತ್ರು ನ ದವ್ಸ ಸ್ವವಿರಾರು 

ರೈತರ ಬ್ನೆನ ಲು ಆಗಿ ಸಕೆ ರೆ ಕಾಖಾಿನೆಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ರು ವ.   ಆ ಸಕೆ ರೆ ಕಾಖಾಿನೆಯಲಾ  

ಉತ್ತಪ ದ್ನೆಯಾಗಿರತಕೆೆಂಥ ವಿದುಯ ತ್ನುನ  ಒೆಂದು ಉತು ಮವಾಗಿರತಕೆೆಂಥ ಬ್ಲ್ಗೆ 

ಖ್ರಿೀದಸರಕೆೆಂಥ ಕೆಲಸ ಸಕಾಿರ ಶ್ೀಘರ ದ್ಲ್ಾ ೀ ಮಾಡಬೇಕೆೆಂಬ ವಿಚಾರವ್ನುನ  ತಮಮ  

ಮೂಲಕ ಸಕಾಿರದ್ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವುದ್ಕೆೆ  ಬಯಸುತ್ರು ದ್ು ೀನೆ.  ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸನಾಮ ನಯ  

ಹಿರಿಯ ಸಹಕಾರ ಸಚಿವ್ರು ಕೂಡ ಇದಾು ರೆ.  Co-operative sector ನಲಾ ರತಕೆೆಂಥ ವ್ಯ ವ್ಸಿೆ ಗೆ 

ಬ್ಬಯ ೆಂಕ್ಗೆ ಸಹಾಯ ಮತ್ತು  ಸಹಕಾರವ್ನುನ  ಮಾಡುವುದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕಡಿಮ್ಮ ಬಡಿಡ  ದ್ರದ್ಲಾ  

ಸ್ವಲ ಕಡುವಂಥ ವ್ಯ ವ್ಸಿೆ  ಆಗಬೇಕು. Instalments ಕೂಡ ಹೆಚಾು ಗಿ ಕಾಖಾಿನೆಗಳು 

ಸದೃಢವಾಗುವುದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ರೈತರ ಬದುಕ್ಗೆ ಆಸರೆಯಾಗಬೇಕು ಎನನ ತಕೆೆಂಥ ಮಾತನುನ  

ಈ ಸಂದ್ರ್ಿದ್ಲಾ  ಹೇಳಿ, ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳನುನ  ನಮಮ  ಹಿರಿಯ ಶಾಸಕರು 

ಮಾತನಾಡಿದಾು ರೆ. ನಾನು ಇನೂನ  ಹೆಚಿು ಗೆ ಮಾತನಾಡಬೇಕೆೆಂದು 

ಆಸೆಯನನ ಟ್ಟಟ ಕೆಂಡಿದ್ು ನು. ಸಮಯದ್ ಅಭಾವ್ದೆಂದ್ ಹೆಚುು  ಮಾತನಾಡುವುದ್ಕೆೆ  

ಆಗುತ್ರು ಲಾ .  ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಇವ್ತ್ರು ನ ದವ್ಸ ಮಹಾರಾಷಟ ಾದ್ ಮಾದ್ರಿಯಲಾ  ವಿದುಯ ತ್ 

ಖ್ರಿೀದ ಮಾಡತಕೆೆಂಥ ನಟಿಟ ನಲಾ  ಸಕಾಿರ ಮುೆಂದ್ ಬರಬೇಕು. ಸಕೆ ರೆ ಕಾಖಾಿನೆಗಳು 
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ಸದೃಢವಾದ್ರೆ ಇವ್ತ್ರು ನ ದವ್ಸ ರೈತ two-wheeler ನಲಾ  ಓಡಾಡುತ್ರು ದಾು ನೆೆಂದ್ರೆ, four-

wheeler ನಲಾ  ಓಡಾಡುವಂಥ ಶ್ಕ್ು  ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ವಾಣಿಜಯ  ಬ್ಳೆಯಾದ್ ಕಬಿಾ ನೆಂದ್ 

ಮಾತರ  ಎೆಂದು ಈ ಸಂದ್ರ್ಿದ್ಲಾ  ಹೇಳಿ ಅವ್ಕಾಶ್ ಕಟಿಟ ದ್ು ಕೆಾ ಗಿ ನನನ  ಮಾತ್ತಗಳನುನ  

ಮುಗಿಸುತ್ರು ದ್ು ೀನೆ. 

 ಶ್ರ ೋ ಆರ .ಬಿ.ತಿಮಾಮ ಪೂರ (ವಿಧಾನ ಸಭೆಯಿಂದ ಚುರ್ನಯತ್ರಾದವರು):-            

ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ಖಾಸಗಿ ಸಕೆ ರೆ ಕಾಖಾಿನೆಗಳ ಬಗೆೆ  ನಮಮ  ಹಿರಿಯ 

ಸದ್ಸಯ ರಾದಂಥ ಮಾನಯ  ಎಸ್.ಆರ್್.ಪಾಟಿೀಲ್, ಮಾನಯ  ನರಾಣಿ ಹಣ್ಮಂತ್ ರುದ್ರ ಪ್ಪ ನವ್ರು 

ಮಾತನಾಡಿದಾು ರೆ. ಸಹಕಾರ ಕೆಷ ೀತರ ದ್ಲಾ  ಒಟ್ಟಟ  ೨೯ ಸಕೆ ರೆ ಕಾಖಾಿನೆಗಳು 

ಪಾರ ರಂರ್ವಾಗಿದ್ು ವು. ಆದ್ರೆ ಈಗ ೧೨ ಕಾಖಾಿನೆಗಳು ಮಾತರ  ಇದ್. ಅವುಗಳು ಈಗ್ರಗಲೇ 

ನಷಟ ದ್ಲಾ ವ. ಈಗ್ರಗಲೇ ಸಕಾಿರ ೮ ಸಕೆ ರೆ ಕಾಖಾಿನೆಗಳನುನ  lease ಗೆ ಕಟಿಟ ದಾು ರೆ.  ೫ 

ಸಕೆ ರೆ ಕಾಖಾಿನೆಗಳು liquidation ನಲಾ ವ. ೪ ಸಕೆ ರೆ ಕಾಖಾಿನೆಗಳು defunct ಆಗಿವ. ಈ 

ಸಹಕಾರಿ ಕೆಷ ೀತರ ದ್ಲಾ  ನಾನು ಒೆಂದು ವಿಷಯವ್ನುನ  ಪ್ರ ಸ್ವು ಪ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗಿದ್.  ತ್ತವು 

ನಮಮ  ಭಾಗದೆಂದ್ ಬಂದರುವುದ್ರಿೆಂದ್, ಈ ಸಹಕಾರಿ ಸಕೆ ರೆ ಕಾಖಾಿನೆಗಳನುನ  ಯಾವ್ ರಿೀತ್ರ 

ಪಾರ ರಂರ್ ಮಾಡಿದ್ು ರು ಎೆಂದು ಗತ್ರು ದ್. ನಮಮ  ಜ್ಜಲ್ಾ ಯಲಾ ರತಕೆೆಂಥದುು  ಒೆಂದು. ಬಿಜ್ಞಪುರ 

ಜ್ಜಲ್ಾ ಯಲಾ  ಎರಡನೆಯದುು .  ರನನ  ಸಕೆ ರೆ ಕಾಖಾಿನೆಗಳ ಇತ್ರಹಾಸವ್ನುನ  ಸಾ ಲಪ  

ಹೇಳಿಬಿಡುತೆು ೀನೆ. ಶ್ರ ೀ ಎಸ್.ಟಿ ಪಾಟಿೀಲ್ರವ್ರು ಎೆಂ.ಪಿ ಇದ್ು ರು. ಈಗ ಅವ್ರು ಮಾಜ್ಜ ಎೆಂ.ಪಿ. 

ಆಗಿದಾು ರೆ.  ಅವ್ರು ಈ ಸಹಕಾರಿ ರಂಗದ್ಲಾ  ಸಕೆ ರೆ ಕಾಖಾಿನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ರೈತರ ಫಾಯ ಕಟ ರಿ 

ಇರಬೇಕು. ಆಗ ನಾನು repeat ಮಾಡುವುದಲಾ . ರೈತರಿಗೆ excess sugar-cane ಇತ್ತು , ಆದ್ರೆ  

ಕಾಖಾಿನೆ ನಡೆಸತಕೆೆಂಥ ಶ್ಕ್ು  ಇರಲಲಾ .  ಆಗ ಅವ್ರು ೧೯೮೨ರಲಾ  ಸಂಸಿೆಯನುನ  

ನೀೆಂದಾಯಿಸುತ್ತು ರೆ. ತದ್ನಂತರ ಆಗ ಮಾನಯ  ವಿರೇೆಂದ್ರ  ಪಾಟಿೀಲ್ರವ್ರು 

ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಯಾಗಿದ್ು ರು.  ಮಾನಯ  ಪಾಟಿೀಲ್ರವ್ರೇ, ಏಕ್ರ ೀ ನೀವು ಮಾಡುತ್ರು ೀರಿ. ಸಹಕಾರಿ 

ರಂಗ ದವಾಳಿಯಾಗುತು ದ್. ಎಲಾಾ  ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯವ್ರು ತ್ರೆಂದು ಹಾಕುತ್ತು ರೆ. ನೀವು 

ಅದ್ನುನ  ಮಾಡಬೇಡಿ. ನೀವು ಬಲಷಾ ರಿದು ೀರಿ, ನೀವು ಕಟ್ಟಟ ವುದ್ಕೆೆ  ಶ್ಕ್ು  ಇದ್ ನೀವು ಮಾಡಿ 

ಎೆಂದು ಹೇಳಿದಾಗೂಯ  ಕೂಡ ಮಾನಯ  ಶ್ರ ೀ ಎಸ್.ಟಿ ಪಾಟಿೀಲ್ರವ್ರು ಏನು ಹೇಳುತ್ತು ರೆೆಂದ್ರೆ, 

ನಾನು ರೈತರ ಪ್ರವಾಗಿ ಕಟ್ಟಟ ತೆು ೀನೆೆಂದು ೧೯೮೨ರಲಾ  ಆ ಕಾಖಾಿನೆಯನುನ  

ನೀೆಂದಾಯಿಸುತ್ತು ರೆ.  1994ರಲಾ  ರೂ.1.26 ಕೀಟಿಗಳು ಶೇರು ಕೂಡಿಸುತ್ತು ರೆ.  ದನಾೆಂಕ  

೨೩.೦೩.೧೯೯೪ ರಲಾ  license ಸಿಗುತು ದ್.  ನಾನು ಆ ಸಂದ್ರ್ಿದ್ಲಾ  ಶಾಸಕನಾಗಿದ್ು ನು. 

ಮಾನಯ  ವಿೀರಪ್ಪ  ಮಯಿಲ ರವ್ರು ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳಾಗಿದ್ು ರು.  ಆಗ ೨೦೦ ಎಕರೆ 
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ಸಕಾಿರದ್ ಜಮಿೀನನನುನ  ೨೪ ಲಕ್ಷಕೆೆ  ಆ ಸಕೆ ರೆ ಫಾಯ ಕಟ ರಿಗೆ ಕಟಟ ರು.  ತದ್ನಂತರ ೧೯೯೫ 

ರಲಾ  ಶ್ರ ೀ ಕಲುತ್ರ ಎನನ ತಕೆೆಂಥವ್ರು ಅಲಾ ಗೆ ಆಡಳಿತ್ತಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತು ರೆ. ೧೯೯೮ ರಲಾ  

ಆ ಸಕೆ ರೆ ಕಾಖಾಿನೆ ಪಾರ ರಂಭಿಸಲಾಯಿತ್ತ. ತದ್ನಂತರ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯಲಾ  ನಾನು 

ಕೂಡ ಡೈರೆಕಟ ರ್್ ಎನನ ತಕೆೆಂಥದುು  ಪಾರ ರಂರ್ವಾಯಿತ್ತ. ಅದ್ಕೆೆ  ೧೯೯೯ ರಲಾ  ಪ್ರ ಥಮ 

ಅಧಯ ಕ್ಷರು ಈಗಿನ ನೀರಾವ್ರಿ ಸಚಿವ್ರು, ಅವತ್ತು  ರನನ  ಸಹಕಾರ ಸಕೆ ರೆ ಕಾಖಾಿನೆಯಲಾ  

ಅಧಯ ಕ್ಷರಾಗಿದ್ು ರು.   ಮದ್ಲ ವ್ಷಿ ರೂ.೧.೨೦ ಕೀಟಿಗಳು ಹಾನ ಯಾಗಲು 

ಪಾರ ರಂರ್ವಾಯಿತ್ತ.  ಎರಡನೇ ವ್ಷಿ ರೂ. ೩ ಕೀಟಿಗಳು ಹಾನ ಆಯಿತ್ತ. ಮೂರನೇ 

ಸಿೀಜನ್ಗೆ ೧೪.೪೩ ಕೀಟಿಗಳು ಹಾನಯಾಯಿತ್ತ.  ಸಹಕಾರಿ ಸಕೆ ರೆ ಕಾಖಾಿನೆ ಕಟಿಟ ದುು  

ಕೇವ್ಲ ರೂ.೪೨ ಕೀಟಿಗಳು. ಮೂರನೇ ಸಿೀಜನ್ಗೆ ೧೪.೪೩ ಕೀಟಿ ಹಾನಯಾಯಿತ್ತ. 

ಇದ್ನುನ  ಆಡಿಟ್ನವ್ರು ಹೇಳುತ್ತು ರೆ. ಹಾಗ್ರಗಿ, ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯಲಾ  ಶ್ರ ೀ ಎೆಂ.ಗೀವಿೆಂದ್ 

ಕಾರಜೊೀಳ, ಶ್ರ ೀ ಆರ್.ಎಸ್.ತಳೇವಾಡ, ಶ್ರ ೀ ಕರೇಹನೂನ ರ್್ ಹಿೀಗೆಯೇ ೧೭ ಮಂದ 

ನದೇಿಶ್ಕರು ಇದ್ು ರು.  ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ಈ ಹಾನ ಅನುರ್ವಿಸತಕೆೆಂಥದುು  

ಯಾವಾಗ ಪಾರ ರಂರ್ವಾಗುತು ದ್ೆಂದ್ರೆ, ೩ ವ್ಷಿಕೆೆ  ರೂ.೧೪ ಕೀಟಿಗಳು loss ಆಯಿತ್ತ. 

ನಾನು ಸಹಕಾರಿ ಸಚಿವ್ರಲಾ  ವಿನಂತ್ರ ಮಾಡುವುದೇನೆೆಂದ್ರೆ,  ಲಾಸ್  ಆಡಿಟ್ 

ರಿಪೊೀಟ್ ನಲಾ  ಎಲಾಾ  ಮಾಹಿತ್ರ ಸಿಗುತು ದ್.  ಸ್ವಲ ಮತ್ತು  ಲಾಸ್ ಆಗಿದ್ು ರ ಬಗೆೆ  

ಪ್ತ್ರರ ಕೆಗಳಲಾ  ಮತು ೆಂದ್ರಲಾ  ಬಂದದ್. ಈ loss ನುನ  ಮದ್ಲೇ ತಡೆಗಟಿಟ ದ್ು ರೆ ಇವ್ತ್ರು ನ 

ದವ್ಸ ರೂ.೩೦೦ ಕೀಟಿಗಳು ಸ್ವಲ ಮತ್ತು  ರೂ.೧೭೦ ಕೀಟಿ ಹಾನಯಾಗಿದುು  ತಪುಪ ತ್ರು ತ್ತು . 

(ಮಿಂದು...) 

(960)23.9.2021/5.30/ಎಿಂ.ಎಿಂ-ಎ.ಕೆ                    (ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರ ಉಪ್ಸಿಿ ತ್ರ) 

ಶ್ರ ೋ ಆರ.ಬಿ. ತಿಮಾಮ ಪೂರ [ಮಿಂದು]:-  

ಈ ನಷಟ ವ್ನುನ  ಆಗಲೇ ತಡೆಗಟಿಟ ದ್ು ರೆ 300 ಕೀಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಸ್ವಲ ಮತ್ತು  170 ಕೀಟಿ 

ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗಿೆಂತ ಹೆಚಿು ನ ಹಾನ, ಇದ್ನುನ  ಇಷ್ಟಟ  ವ್ಷಿ ಬಿಡುವ್ ಬದ್ಲು ಪ್ರ ತ್ರ ವ್ಷಿ 

ಆಡಿಟ್ ಆದ್ ತಕ್ಷಣ್ ಸಹಕಾರಿ ರಂಗದ್ಲಾ ಒೆಂದು ಸಂಸಿೆ  ತೆಗೆದುಕೆಂಡು ಅದ್ನುನ  ಸಟ ಡಿ 

ಮಾಡಿ ಏತಕೆೆ  ಈ ರಿೀತ್ರ ಆಗಿದ್, ಮುೆಂದ್ ಅದ್ಕೆೆ  ಅವ್ಕಾಶ್ ಕಡಬೇಕೀ, ಬಿಡಬೇಕೀ; 

ಯಾವ್ ರಿೀತ್ರ ಮಾಡಬೇಕೆನುನ ವುದ್ನುನ  ತ್ತವು ಯೀಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು.  ನಾನು 

ಮಂತ್ರರ ಯಾಗಿದಾು ಗ ಹಿೀಗ್ರಗಿದ್ ಎೆಂದು ತಕ್ಷಣ್ವೇ ಇದ್ಕೆೆ  supersede ಮಾಡಿಸಿದ್ು .  ಸೆಕ್ಷನ್ 68 

ರ ಅಡಿಯಲಾ  ತನಖೆ ಎೆಂದ್ರು, ಆ ವೇಳೆಗೆ ಅಲಾ ದ್ು ವ್ರು ಹೀಗಿ ಯಾರೀ D.R. (Deputy 
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Registrar)  ಬಂದ್ರು.  ಅನಂತರ ನಮಮ  ಸಕಾಿರ ಬದ್ಲಾವ್ಣೆಯಾಯಿತ್ತ.  ಆ ಡಿ.ಆರ್. ಗೆ 

ಈಗ ನಮಮ  ಸಕಾಿರ ಇದ್, ಇದ್ನುನ  ಮುಚಿು  ಹಾಕಬೇಕೆೆಂದು ಹೇಳಿದ್ರು ಅದ್ನುನ  

ಮುಚು ಲಾಯಿತ್ತ.  ಹಿೀಗೆ ಒೆಂದು ಕಡೆ ನಮಮ  ಸಹಕಾರಿ ರಂಗದ್ಲಾ  ಸಹಕಾರಿ ಸಕೆ ರೆ 

ಕಾಖಾಿನೆ ಏತಕೆೆ  ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು  ಎೆಂದ್ರೆ, ರೈತ್ತಪಿ ವ್ಗಿಕೆೆ  ಸಹಾಯವಾಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು .  

ಮಾನಯ  ಎಸ್.ಆರ್್. ಪಾಟಿೀಲರು ಮತ್ತು  ಮಾನಯ  ನರಾಣಿಯವ್ರು, ಬಹಳ ಜನರು 

ಮಾಡಿದಾು ರೆ.  ಅೆಂತಹ ಕಡೆ ಪೈಪೊೀಟಿ ಮಾಡುವುದ್ಕೆೆ  ಸಹಕಾರ ರಂಗದ್ಲಾ  ಒೆಂದು ಸಕೆ ರೆ 

ಕಾಖಾಿನೆ ಇಲಾ .  ನಾವು ಸಹಕಾರಿ ರಂಗದ್ಲಾ  ಹೆಚಿು ನ ಬ್ಲ್ ಕಡುತೆು ೀವ, ಅವ್ರ ಜೊತೆ 

ಸಪ ಧ್ಯಿ ಮಾಡುತೆು ೀವ ಎನುನ ವಂತಹ ರಿೀತ್ರಯಲಾ  ಬ್ಳೆಯಬೇಕಾದ್ ಸಹಕಾರಿ ರಂಗ, ಆ 

Director ಪ್ರಿಸಿಿ ತ್ರ ಹಿೀಗ್ರದ್ರೆ ಹೇಗೆ? 14 ಕೀಟಿ 43 ಲಕ್ಷ ಆದ್ ನಂತರ ನೀರಾವ್ರಿ ಸಚಿವ್ರು ಆ 

ಅಧಯ ಕ್ಷನನುನ  automatically ತೆಗೆಯುತ್ತು ರೆ.  ಆದ್ರೆ 17 ವ್ಷಿ ಆ ಡೆರ ೈವ್ರ್್ನ ಸಂಬಳ ಮಾತರ  

ಫಾಯ ಕಟ ರಿಯಲಾ ಯೇ ಆಗುತು ದ್.  ತಮಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನನನ ಲಾ ರುವ್ record ಕಡುತೆು ೀನೆ.  ಇದು 

17 ವ್ಷಿ.  ಆ ಡೆರ ೈವ್ರ್್ ಪ್ಗ್ರರ ಮಾತರ  ಎಲಾ  ಆಗುತು ದ್? ಆಗಲ.  ಮುೆಂದ್ ಅವ್ರು ನೀರಾವ್ರಿ 

ಸಚಿವ್ರಾಗುತ್ತು ರೆ.  ನೀರಾವ್ರಿ ಸಚಿವ್ರಾದ್ರೆ ಸಕಾಿರದೆಂದ್ಲೂ ನಾಲೆು  ವ್ಷಿ ಪ್ಗ್ರರ, 

ಅಲಾ , ಸಹಕಾರಿ ಸಕೆ ರೆ ಕಾಖಾಿನೆಯಲಾ  17 ವ್ಷಿ ಪ್ಗ್ರರ.  ಹಿೀಗ್ರದ್ರೆ ಯಾವ್ ಸಹಕಾರಿ 

ಫಾಯ ಕಟ ರಿ ಉಳಿಯುತು ದ್? ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಉಳಿಯುವುದ್ಕೆೆ  ಸ್ವಧಯ ವೇ? ಹಿೀಗೆ ಈ ಸಿಿ ತ್ರಗೆ 

ಬಂದು 58 ದವ್ಸವಾಯಿತ್ತ.  ಕಾಮಿಿಕರು, ಹೆೆಂಡತ್ರ, ಮಕೆಳೆಲಾ ರೂ ತಹಸಿೀಲಾು ರ್್ 

ಕಛೇರಿಯಲಾ  ನೆಂತ್ರದಾು ರೆ.  ಕೆಲವ್ರು ಅಲಾ ಯೇ 15, 20 ದವ್ಸ ಒೆಂದು ತ್ರೆಂಗಳು ಊಟ 

ಕಟಟ ರು.  ಯಾರೂ ಕಡಲಾರದ್ು ಕೆೆ  ಏನು ಮಾಡುತ್ತು ರೆ? 10 ಜನರು ಅಲಾ  

ಕುಳಿತ್ತಕಳುಳ ತ್ತು ರೆ, 10 ಜನರು ಒೆಂದು ದವ್ಸಕೆೆ  ಎರಡು ಊರಿನಲಾ  ಭಿಕೆಷ  ಬೇಡುತ್ತು ರೆ.  

ʼಸ್ವಾ ಮಿ, ನಮಮ  ಬದುಕು ಹಿೀಗ್ರಗಿದ್, ಸಹಕಾರಿ ರಂಗದ್ವ್ರು ಫಾಯ ಕಟ ರಿಯನುನ  ಮುಚಿು  

ಹಾಕ್ದಾು ರೆ, ನಮಗೆ ಭಿಕೆಷ  ಕಡಿ, ಅನನ  ಕಡಿʼ ಎೆಂದು ಪ್ರ ತ್ರ ದವ್ಸ ಎರಡು ಊರಿಗೆ ಹೀಗಿ 

ಭಿಕೆಷ  ಬೇಡಿ ಅಲಾ  ಸತ್ತಯ ಗರ ಹ ಮಾಡುತ್ತು ರೆ.  ಈ ರಿೀತ್ರ ಸಹಕಾರಿ ಸಕೆ ರೆ ಕಾಖಾಿನೆಗಳಾದ್ರೆ 

ಅವ್ರ ಪ್ರಿಸಿಿ ತ್ರ ಏನು? ಇದು ಸಕಾಿರದ್ಲಾ  ಪ್ಗ್ರರ ತೆಗೆದುಕೆಂಡ ಡೆರ ೈವ್ರ್್ ಹೆಸರು ಬೇಡ.  

ಈ ಸಹಕಾರಿ ಸಕೆ ರೆ ಕಾಖಾಿನೆ, ತದ್ನಂತರ ಇಲಾ  ಇವ್ರೇ ಹೆಚುು  ಕಡಿಮ್ಮ 20 ವ್ಷಿ ಒಬಾ ರು 

ಅಧಯ ಕ್ಷರು, ಇನುನ  ಎರಡೂವ್ರೆ ವ್ಷಿ ಉಪಾಧಯ ಕ್ಷರು.  ಇವ್ತ್ತು  ಏನು 170 ಕೀಟಿ 

ಹಾನಯಾಗಿದ್, ಇೆಂತಹ ಸಹಕಾರಿ ರಂಗಗಳನುನ  ಆದ್ಷ್ಟಟ  ಬೇಗ ತಕ್ಷಣ್ವೇ ಹಿಡಿದು 

ಅವುಗಳನುನ  ಗಮನಸಬೇಕು ಎೆಂದು ಹೇಳಿ ನಾನು ಹೆಚಾು ಗಿ ಮಾತನಾಡುವುದ್ಕೆೆ  

ಹೀಗುವುದಲಾ .  ಇವ್ತ್ತು  ನೌಕರರು ಏನು ಧರಣಿ ಮಾಡುತ್ರು ದಾು ರೆ, ಅವ್ರು ಎಷ್ಟಟ  
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ಬೇಡಿಕೆಗಳನನ ಟಿಟ ದಾು ರೆ, ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಕಾಖಾಿನೆ ಪಾರ ರಂರ್ ಮಾಡಿ.  ನಮಗೆ ಹಟ್ನಟ ಗೆ 

ಊಟ ಕಡುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು. ಕಾಮಿಿಕರ, ರೈತರ ಹೆಸರಿನಲಾ ರುವಂತಹ ಬ್ಬಯ ೆಂಕ್ 

ಆಫ್ ಇೆಂಡಿಯಾದೆಂದ್ ಏನು ಸ್ವಲವ್ನುನ  ಪ್ಡೆದದಾು ರೆ ಅದ್ನುನ   ಮರುಪಾವ್ತ್ರ 

ಮಾಡಬೇಕು, ಕಾಮಿಿಕರಿಗೆ ಆರನೇ ವೇತನ ಜ್ಞರಿಯಾಗಬೇಕು.  ಪೂಣ್ಿ ಪ್ರ ಮಾಣ್ದ್ 

ವೇತನವ್ನುನ  20ರವ್ರೆಗೆ ಕಡಬೇಕು, ಕಾಮಿಿಕರಿಗೆ ರೂ. 06,18,00,824/- ಹೆಚುು ವ್ರಿ ಅವ್ಧಿ 

ಹಣ್ ಏನು ಕಡಬೇಕಾಗಿದ್ ಅದ್ನುನ  ಕಡಬೇಕು. ಹಿೀಗೆ ಹಲವಾರು 

ಬೇಡಿಕೆಗಳನನ ಟ್ಟಟ ಕೆಂಡು 58 ದವ್ಸಗಳಿೆಂದ್ ಸಕಾಿರ; ನಮಗೆ ಕೈ ಮುಗಿಯುತೆು ೀನೆ.  

ಕಾಮಿಿಕರು ಭಿಕೆಷ  ಬೇಡುತ್ರು ರುತ್ತು ರೆ.  ಸಕಾಿರಕೆೆ  ನಾಚಿಕೆ ಅನಸಬೇಕಲಾ ವೇ? At least 

ಕಾಮಿಿಕರನುನ  ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಎರಡು ಊರಿನೆಂದ್ ಭಿಕೆಷ  ಬೇಡುತ್ರು ದಾು ರೆ ಎೆಂಬ ಕರುಣೆ 

ನಮಗೆ ಬರದದ್ು ರೆ ನಾವು ಯಾರ ಹತ್ರು ರ ಹೀಗಬೇಕು?  

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ತ್ರಮಮಪೂರರವ್ರೇ, ತಮಮ  ಭಾಷಣ್ 04 ಗಂಟ್ನ 15 

ನಮಿಷಕೆೆ  ಪಾರ ರಂರ್ವಾಗಿದ್.  

ಶ್ರ ೋ ಆರ.ಬಿ. ತಿಮಾಮ ಪೂರ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ಎರಡೇ ನಮಿಷದ್ಲಾ  

ಮುಗಿಸುತೆು ೀನೆ.  ದ್ಯಮಾಡಿ ಸಕೆ ರೆ ಕಾಖಾಿನೆಯನುನ  ಪುನಃ ಪಾರ ರಂರ್ ಮಾಡಲು ಸಕಾಿರ 

ಅದ್ಕೆೆ  ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ಎೆಂದು ವಿನಂತ್ರ ಮಾಡುತೆು ೀನೆ.  

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಈಗ ಮಾನಯ  ಬಸವ್ರಾಜ ಪಾಟಿೀಲ್ ಇಟಗಿಯವ್ರು ಎರಡೇ 

ನಮಿಷ ಮಾತನಾಡಲ.  ಇವ್ರೇ ಕನೆ.  ಇನುನ  ಯಾರೂ ಇಲಾ . ಇನಾಯ ರಿಗೂ ಅವ್ಕಾಶ್ 

ಕಡುವುದಲಾ .  ಮಾನಯ  ಬಸವ್ರಾಜ ಇಟಗಿಯವ್ರೇ, ಬೇಗ ಮುಗಿಸಿ.  

ಶ್ರ ೋ ಬಸವರಾಜ್ ಪ್ರಟೋಲ  ಇಟಗಿ (ಸಿ ಳಿೋಯ ಸಂಸಿ್ತ ಗಳ ಕೆಷ ೋತ್ರ ):- ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ಅವ್ಕಾಶ್ಕೆಾ ಗಿ ಧನಯ ವಾದ್ಗಳು.  ಸಹಕಾರಿ ಉದ್ಯ ಮಿಗಳಿಗೆ, ರೈತರಿಗೆ 

ಮಾತನಾಡಲು ಅವ್ಕಾಶ್ ಕಟಿಟ ದ್ು ಕೆೆ  ತಮಗೆ ಧನಯ ವಾದ್ಗಳು.  ನಾನು ಹೇಳಿದ್ು ನೆನ ೀ 

ಹೇಳುವುದಲಾ .  ಎರಡು ನಮಿಷದ್ಲಾ  ಮುಗಿಸುತೆು ೀನೆ.  ಅವ್ರು ಕಾಖಾಿನೆಗಳ ಬಗೆೆ  ಎಲಾಾ  

ಹೇಳಿದ್ರು.  ಅದ್ನುನ  ರಿಪಿೀಟ್ ಮಾಡುವುದಲಾ .  ರೈತರ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಏತಕೆೆ  ಕಬ್ದಾ  

ಬ್ಳೆಗೆ ಹೀಗುತ್ತು ರೆ ಎನುನ ವುದು ಬಹಳ ಪ್ರ ಮುಖ್ವಾದುದು.  ನಮಮ  ಉತು ರ ಕನಾಿಟಕದ್ಲಾ  

ಕೃಷ್ಟಣ  ಮೇಲು ೆಂಡೆ ಯೀಜನೆ ಬಂದ್ ಮೇಲ್ ಮ್ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ, ಹತ್ರು , ತಗರಿ, 

ಸೂಯಿಕಾೆಂತ್ರ ಮತ್ತು  ಕಬ್ದಾ  ಬ್ಳೆಯುವುದ್ನುನ  ನೀಡುತ್ರು ದ್ು ೀವ.  ಮ್ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 

ಬ್ಳೆಯಿೆಂದ್ ಎಕರೆಗೆ 70 ರಿೆಂದ್ 80 ಸ್ವವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಬರುತು ದ್, ರೂ. 40,000/- 



«¥À/23.09.2021/187 

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

ಖ್ಚಾಿಗುತು ದ್, ಇನುನ ಳಿದ್ 40,000 ರೂಪಾಯಿ ಮಾತರ  ರೈತನಗೆ ಉಳಿಯುತು ದ್.  ಇವಲಾಾ  

ಏನೆೆಂದ್ರೆ, best yield ಬಂದಾಗ. ಹತ್ರು  ಬ್ಳೆ ಎಕರೆಗೆ ಸುಮಾರು 15 ರಿೆಂದ್ 18 ಕ್ಾ ೆಂಟ್ಟಲ್ 

ಬರುತು ದ್, ಒೆಂದು ಎಕರೆಗೆ 70 ರಿೆಂದ್ 90 ಸ್ವವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಬರುತು ದ್. ಅದ್ರಲಾ  ಅೆಂದಾಜು 

ರೂ. 30,000/- ಖ್ಚಾಿಗುತು ದ್.  ಮತೆು  ರೂ. 40,000/- ಉಳಿಯುತು ದ್.  ಕಬ್ದಾ  ಬ್ಳೆ ಏನೆೆಂದ್ರೆ, 

ನನಗೆ ತ್ರಳಿದ್ ಮಟಿಟ ಗೆ ಇಲಾ  ಸ್ವಕಷ್ಟಟ  ಜನರು ಕಾಖಾಿನೆ ಹೆಂದದಾು ರೆ ಮತ್ತು  ರೈತರೂ 

ಇದಾು ರೆ. ಹೆಚೆು ೆಂದ್ರೆ ಕನಷಟ  ಒೆಂದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬರುತು ದ್.  ಎಕರೆಗೆ ಸರಿಸುಮಾರು 50 

ರಿೆಂದ್ 80 ಟನ್ ಬ್ಳೆ ಬರುತು ದ್. ಬ್ಬಗಲಕೀಟ, ಬಿಜ್ಞಪುರ, ಬ್ಳಗ್ರವಿ ಕಡೆಗಳಲ್ಾ ಲಾಾ  50 

ಟನ್ ಮೇಲ್ ಬ್ಳೆ ತೆಗೆಯುತ್ತು ರೆ.  ಸುಮಾರು 01 ಲಕ್ಷ 20 ಸ್ವವಿರದೆಂದ್ 01 ಲಕ್ಷ 40 ಸ್ವವಿರ 

ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರ ತ್ರ ಎಕರೆಗೆ ಬರುತು ದ್.  ಅದ್ರಲಾ   ಅವ್ರಿಗೆ ಖ್ಚಾಿಗುವುದು ರೂ. 35 ರಿೆಂದ್ 40 

ಸ್ವವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳು.  ಒೆಂದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನವ್ಾ ಳ ಆದಾಯ ಬರುತು ದ್.  ಈ ಒೆಂದು 

ಪ್ರಿಸಿಿ ತ್ರ ಇದ್.  ಸ್ವಕಷ್ಟಟ  ವಚು  ಹೆಚಾು ಗಿರುವುದ್ರಿೆಂದ್ ಕಬ್ದಾ  ಬ್ಳೆಗೆ ಹೀದ್ರೆ 50 ರಿೆಂದ್ 60 

ಸ್ವವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳು ಉಳಿಯುತು ದ್ ಎೆಂಬ್ದದು ಕೂಡ ರೈತರಿಗೆ ಇದ್.  ಆ ಉದ್ು ೀಶ್ದೆಂದ್ 

ಒೆಂದು ಸಲ ನಾನೇನು ಮಾಡಿದ್ ಎೆಂದ್ರೆ, ನಮಮ ಲಾ  Core Green Sugars ಎೆಂದು factory 

ಬಂದದ್.  ಭಿೀಮಾ ಮತ್ತು  ಕೃಷ್ಟಣ  ನದ ಪ್ರ ದೇಶ್ದ್ ಮಧಯ ದ್ಲಾ  ಆೆಂಧರ ಪ್ರ ದೇಶ್ದ್ವ್ರು ಎನ.

ಆರ್್.ಐ.,ನವ್ರು ಸುಮಾರು 400 ಕೀಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನುನ  ಖ್ಚುಿ ಮಾಡಿ Core Green 

Sugars ಎೆಂದು factory ಮಾಡಿದ್ರು.  ಅದು ಸಾ ಲಪ  ತಡವಾಗಿ ಪಾರ ರಂರ್ವಾಯಿತ್ತ.  ನಾನು 

ಅಷ್ಟ ತ್ರು ಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟಿಟ ದ್ು .  ನನಗೆ ಪ್ರ ತ್ರ ಎಕರೆಗೆ 70 ರಿೆಂದ್ 75 ಟನ್ ಬ್ಳೆ ಬಂದತ್ತು , ಬಹಳ 

ಒಳೆಳ ಯ yield ಬಂದತ್ತು . ಆದ್ರೆ ಆ ಫಾಯ ಕಟ ರಿ ನಾನು ಬ್ಳೆದ್ ಕಬಾ ನುನ  ತೆಗೆದುಕಳಳ ಲಲಾ .  

ಆಮೇಲ್ ಬಿಜ್ಞಪುರದ್ ಬಳಿ ನಾಗನಹಳಿಳ  ಫಾಯ ಕಟ ರಿ ಎೆಂದು ಇದ್.   ಅಲಾ ಗೆ ಹೀದ್ರೆ   

ಅಲಾಯೂ ತೆಗೆದುಕಳಳ ಲಲಾ .  ಯಾವ್ ಫಾಯ ಕಟ ರಿಯೂ ತೆಗೆದುಕಳಳ ಲಲಾ . ಕನೆಗೆ  30-40 

ಸ್ವವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳನುನ  ಕಟ್ಟಟ  ಆ ಬ್ಳೆಗಳನುನ  ಹಲದ್ಲಾ ಯೇ ಸುಟ್ಟಟ  ಹಾಕ್ದ್ವು.  

ಜ್ಞತೆರ ಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೆಂಡು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಎೆಂದ್ರೆ ಜ್ಞತೆರ ಗೂ 

ತೆಗೆದುಕಳಳ ಲಲಾ .  ಕಬ್ದಾ  ಗ್ರಣ್ದ್ವ್ರಿಗೆ ಅದ್ನುನ  ತೆಗೆದುಕೆಂಡು ಹೀಗಿ ಕಬಿಾ ನ ಹಾಲನ 

ಜೂಯ ಸ್ ಅನುನ  ಮಾರುವಂತೆ ಹೇಳಿದ್ವು, ಅವ್ರೂ ತೆಗೆದುಕಳಳ ಲಲಾ .  ಈ ಪ್ರಿಸಿಿ ತ್ರ ಇದ್.  

ರೈತರಿಗೆ ಕಬ್ದಾ  ಬ್ಳೆಯುವ್ ಉದ್ು ೀಶ್ ಇದ್.  ನಾವು ನೀಡುತ್ರು ರುವಂತೆ ಈಗ ಇದ್ು ೆಂತಹ ಸಕೆ ರೆ 

ಕಾಖಾಿನೆಗಳಲಾ  ರೈತರು ಪ್ರ ತ್ರ ದನವ್ಯ ಪೇಮ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದಲಾ ವೆಂದು ಧರಣಿ ಮಾಡುತ್ರು ದಾು ರೆ.   

ಕಬ್ದಾ  ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ್ ಮೇಲ್ ಒೆಂದು ವ್ಷಿ 3-4 ತ್ರೆಂಗಳಾದ್ ಮೇಲ್ ಅೆಂದ್ರೆ  ಸುಮಾರು 

15ರಿೆಂದ್ 16 ತ್ರೆಂಗಳ ನಂತರ ಕಟ್ಟವಿಗೆ ಬರುತು ದ್.  ಅದು ಮದ್ಲ ಬ್ಳೆ.  ಕಟ್ಟವಿಗೆ ಬಂದ್ 
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ಮೇಲ್ ಬಿಲ್ ಪೇಮ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುವ್ ಹತ್ರು ಗೆ ಒೆಂದು ವ್ಷಿ, 6-7 ತ್ರೆಂಗಳಾಗುತು ದ್.  ಆದ್ರೂ 

ರೈತರಿಗೆ ಪೂತ್ರಿ ಪೇಮ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುವುದಲಾ .  Partwise payment ಆಗುತು ದ್.  ಈ ರಿೀತ್ರಯ 

ಪ್ರಿಸಿಿ ತ್ರ ಇದ್.  ಇವ್ತ್ತು  ಏತಕೆೆ  ಸಹಕಾರಿ ಸಕೆ ರೆ ಕಾಖಾಿನೆಗಳು defunct ಆಗುತ್ರು ವ ಎೆಂದ್ರೆ 

ಮದ್ಲನೆಯದಾಗಿ, mismanagement of administration ಕಾರಣ್ವಾಗುತು ದ್.  ಆ ಆಡಳಿತ 

ಮಂಡಳಿ ಏನರುತು ದ್ ಅದ್ರಲಾ  ಒಟ್ಟಟ  ಶೇ. 90ರಷ್ಟಟ  mismanagement ಇರುತು ದ್.  

Mismanagement ಎೆಂದ್ರೆ, ಅಧಯ ಕ್ಷರು, ಅತ್ರರ್ಥ ಗೃಹಗಳು ಇದ್ರಲಾ ಯೇ ಹೀಗುತು ವ. 

Concentration ಇರುವುದಲಾ . ಇಲಾ  ಪ್ರ ಮುಖ್ವಾದುದು ಏನೆೆಂದ್ರೆ Cane Development 

Officers ಮತ್ತು  ಏರಿಯಾ.  ಅವ್ರು promote ಮಾಡುವುದೇ ಇಲಾ .  ನಮಮ ಲಾ  ಎಲಾಾ  ರೈತರ 

ಬಳಿ ಸಹಕಾರಿ ರಂಗದ್ಲಾ  ಸದ್ಸಯ ತಾ , ಎಲಾ ವ್ನೂನ  ಮಾಡಿಕಳುಳ ತ್ತು ರೆ.  ಮದ್ಲ 

ಕೆಲಸವೇನೆೆಂದ್ರೆ, ಈ ವ್ಷಿ ಇಷ್ಟಟ  ಕಬಾ ನುನ  ಈ ಪ್ರ ದೇಶ್ದ್ಲಾ  ತೆಗೆದುಕಳಳ ಬೇಕೆೆಂದು 

ನದಿಷಟ ವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಲಾ ವೇ, ಅವ್ರು ಅದ್ನುನ  ಮಾಡುವುದೇ ಇಲಾ . ಅದ್ನುನ  ಆಮೇಲ್ 

ನೀಡೀಣ್ವೆಂದು ಪ್ಕೆ ಕೆ್ಡುತ್ತು ರೆ.  ಆಮೇಲ್ ಮದ್ಲ ವ್ಷಿ ಒೆಂದು ಕೀಟಿ ರೂಪಾಯಿ 

ಬಂತ್ತ, ಎರಡನೇ ವ್ಷಿ ನಾಲೆು  ಕೀಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಂತ್ತ.  ಇದೇನೆೆಂದ್ರೆ 

mismanagement.  ಸರಿಯಾದ್ technical staff ಇಡುವುದಲಾ  ಮತ್ತು  ಸರಿಯಾದ್ 

ಮಾಹಿತ್ರಯನುನ  ಕಡುವುದಲಾ .  ಆಮೇಲ್ ಯಾವ್ variety ಹಾಕಬೇಕೆೆಂಬ್ದದೂ ಮುಖ್ಯ .  

ಇವ್ರಿಗೆಲಾಾ  ಅನುರ್ವ್ವಾಗಿದ್.  Variety ಎಲಾಾ  ಗತ್ತು .  ಹಸದಾಗಿ ಸಕೆ ರೆ ಕಾಖಾಿನೆ 

ಮಾಡಿ limited ಆಗಿ 60-70 ಹಳಿಳ ಗಳನುನ  ಆರಿಸಿದಾಗ ಇವಲಾಾ  ತಂತರ ಜ್ಞಾ ನವ್ನುನ  ಪೂತ್ರಿ 

ಮಾಡಿ ಸರಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತರ  ಅದು management ಮಾಡುವುದ್ಕೆೆ  ಬರುತು ದ್.  ಆಮೇಲ್ 

ಸಹಕಾರಿ ಸಕೆ ರೆ ಕಾಖಾಿನೆಗಳೇನಾಗಿವ ಎೆಂದ್ರೆ, ಏನಾದ್ರೂ ನಷಟ ವಾದ್ರೆ ಸಕಾಿರ 

ಕಡುತು ದ್ ಎನುನ ವ್ ಲ್ಕೆ .  ಸಹಕಾರ ಸಚಿವ್ರಾದ್ರೆ ಪ್ರ ತ್ರ ವ್ಷಿ audit ಅನುನ  ನಮಮ  

Registrar ಮತ್ತು  ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಏತಕೆೆ  ನೀಡುವುದಲಾ ?  ಆ ಸಕೆ ರೆ ಕಾಖಾಿನೆ ಸರಿಯಾಗಿ 

ನಡೆಯುತ್ರು ದ್ಯೀ ಇಲಾ ವೀ ಎೆಂಬ್ದದ್ನುನ  ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟಟ  ಲಾರ್ 

ಮಾಡುತ್ರು ದಾು ರೆ, ಏನು ಪ್ರಿಸಿಿ ತ್ರ ಇದ್ ಎೆಂಬ್ದದ್ನುನ  ಪ್ರಿಶ್ೀಲಸಬೇಕಲಾ ವ? ಏಕೆೆಂದ್ರೆ, 

ಸದ್ಸಯ ರ huge money involve ಆಗಿರುತು ದ್.   ಬಹುತೇಕ ಅಲಾ  ರೈತರೇ ಸದ್ಸಯ ರಾಗಿರುತ್ತು ರೆ.  

ಅವ್ರ involvement ಇರುತು ದ್ ಮತ್ತು  ಅವ್ರ ಬದುಕೂ ಮುಖ್ಯ ವಾಗಿರುತು ದ್.  ಕಾಖಾಿನೆ 

ಬಂದ್ ಆದ್ರೆ ಆ ರೈತ ಸತು  ಹಾಗೆಯೇ.  ಕಬಾ ನುನ  ತೆಗೆದುಕೆಂಡು ಹೀಗಿ ಎಲಾ ಗೆ 

ಹಾಕಬೇಕು? ಹಿೆಂದ್ ನಮಮ ಲಾ  ಉಳಾಳ ಗಡಿಡ ಯನುನ  ಮಾರುವುದ್ಕೆೆ  ಹೈದ್ರಾಬ್ಬದ್ಗೆ 
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ಲಾರಿಯಲಾ  ಹೀಗುತ್ರು ದ್ು ರು.  ಅಲಾ ಗೆ ಹೀದ್ ಮೇಲ್ ಅಲಾ  ಏನು ದ್ರ ಇರುತು ದ್, ಲಾರಿ 

ಬ್ಬಡಿಗೆ ಕಡಲಾರದೇ ರಾತ್ರರ ಯೇ ಓಡಿ ಬರುತ್ರು ದ್ು ರು.  

(ಮುೆಂದು) 

(961) 23-09-2021/ 5-40/ ಕೆಹೆಚ-ಎಕೆ             (ಸಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಿ ತಿ) 

  ಶ್ರ ೋ ಬಸವರಾಜ್ ಪ್ರಟೋಲ  ಇಟಗಿ (ಮಿಂದು):-  

ಆ ರಿೀತ್ರಯ ಪ್ರಿಸಿಿ ತ್ರ ಈಗ ಕಬ್ದಾ  ಬ್ಳೆಗೆ ಬಂದದ್. ಫಾಯ ಕಟ ರಿ ತೆಗೆದುಕಳಳ ಲಲಾ . ಕಬಾ ನುನ  

ಸರಿಯಾದ್ ಸಮಯದ್ಲಾ  ಕಟ್ಟವು ಮಾಡುವುದಲಾ . ಇವಲಾ ವ್ಯ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟಟ  defunct 

ಸಕೆ ರೆ ಕಾಖಾಿನೆಗಳನುನ  ಈ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪ್ನಯವ್ರು ನಡೆಸುತ್ತು ರೆಯಲಾ ವೇ, ಮಾನಯ  

ನರಾಣಿ ಹಣ್ಮಂತ್ ರುದ್ರ ಪ್ಪ ನವ್ರು ಸಕೆ ರೆ ಕಾಖಾಿನೆಯನುನ  ನಡೆಸುತ್ತು ರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಕಡಿ 

first class ಆಗಿ ತ್ತೆಂಬ್ಬ ಚೆನಾನ ಗಿ ಫಾಯ ಕಟ ರಿಗಳನುನ  ನಡೆಸುತ್ತು ರೆ. ಸಮಯಕೆೆ  ಸರಿಯಾಗಿ 

ದುಡಡ ನುನ  ಕಡುತ್ತು ರೆ. ಏಕೆೆಂದ್ರೆ, ಅಲಾ  ಒಬಾ  ಮಾಲೀಕ ಇರುತ್ತು ನೆ. ದನ ಮುೆಂಜ್ಞನೆ ಆ 

ಕೆಲಸವ್ನುನ  ನೀಡುತ್ರು ರುತ್ತು ನೆ. ಇಲಾ  ಏನಾಗಿದ್ ಎೆಂದ್ರೆ, ಹೀದ್ರೆ ಹೀಗಲ ಬಿಡಪಾಪ , 

ಎಲಾ ರದೂ ಆದ್ ಹಾಗೆ ನಮಮ ದು ಆಗುತು ದ್. ಇದು ಯಾವ್ ಲ್ಕೆ  ಎೆಂದು ಹೇಳುತ್ತು ರೆ. 

ಸಕಾಿರಕೆೆ  ನನನ  ವಿನಂತ್ರಯೇನೆೆಂದ್ರೆ, ಮಾನಯ  ಎಸ.ಆರ್.ಪಾಟಿೀಲ್ರವ್ರು ಸ್ವಕಷ್ಟಟ  

ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಬಯ ೆಂಕುಗಳು ದುಡುಡ  ಕಟಿಟ ವ ಎೆಂದು ಹೇಳಿದ್ರು. ರೈತರು ಸ್ವಲ ಕೇಳುವುದ್ಕೆೆ  

ಹೀದ್ರೆ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಬಯ ೆಂಕ್ಗಳು ಸ್ವಲ ಕಡುವುದ್ಕೆೆ  ತಯಾರಿಲಾ . ಸಕೆ ರೆ 

ಕಾಖಾಿನೆಗಳಿಗ್ರದ್ರೆ ಮದ್ಲು ಡಿ.ಸಿ.ಸಿ., ಬ್ಬಯ ೆಂಕುನವ್ರು 100-100 ಕೀಟಿ 

ರೂಪಾಯಿಗಳನುನ  ಸ್ವಲವ್ನುನ  ಕಡುತ್ತು ರೆ. ನಮಗೆ ಕೇವ್ಲ 50 ಸ್ವವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳನುನ  

ಕಟಿಟ ರುತ್ತು ರೆ. Crop Loan ಹೆಚುು  ಮಾಡಿ ಎೆಂದ್ರೆ 75 ಸ್ವವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಮಾಡಿ ರಕೆ  

ಬಂದಲಾ  ಎೆಂದು ಹೇಳುತ್ತು ರೆ. ಅಪ್ಕಿ್ ಬ್ಬಯ ೆಂಕ್ನೆಂದ್ ಬಂದಲಾ , ಅದಾಗಿದ್, ಇದಾಗಿದ್. ತಮಮ  

ಸ್ವಲ ಮನಾನ  ಆಗಿದ್. ಸ್ವಲ ಮನಾನ  ರಕೆ  ಬಂದಲಾ  ಎೆಂದು ಮೂರು-ಮೂರು ವ್ಷಿ 

ಎಳೆಯುತ್ತು ರೆ. ಈ ರಿೀತ್ರಯ ಪ್ರಿಸಿಿ ತ್ರ ಇದ್.  ಅದ್ಕೆೆ  ನಮಮ  ಸಹಕಾರ ಮಂತ್ರರ ಗಳು efficient 

ಇದಾು ರೆ. ಅವ್ರನುನ  ಮದ್ಲನೆಂದ್ ನೀಡಿದ್ು ೀನೆ. ಯಾವುದೇ co-operative industries, not 

only sugar factories, ಎಲಾ ದ್ರಲೂಾ  ಕೂಡ ಹಿೀಗೆ ಆಗುತ್ರು ದ್. ಅದ್ರ ಮೇಲ್ ನಗ್ರ 

ಇಡುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಆದ್ಯ ತೆ ಮೇಲ್ ತೆಗೆದುಕಳಳ ಬೇಕೆೆಂದು ಹೇಳಿ ಅವ್ಕಾಶ್ 

ಕಟಿಟ ರುವುದ್ಕೆೆ  ಧನಯ ವಾದ್ಗಳು. ಇನುನ  ಹೇಳುವುದ್ಕೆೆ  ಬಹಳಷ್ಟಟ  ಇದ್. 

ಮಾತನಾಡುವುದ್ಕೆೆ  ಹೀದ್ರೆ ಸಮಯದ್ ಅಭಾವ್ ಇದ್. 
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 ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ಬಸವ್ರಾಜ ಪಾಟಿೀಲ್ ಇಟಗಿಯವ್ರೇ, ಈಗ ಸಮಯ 

ಇಲಾ .  

 ಶ್ರ ೋ ಎಸ.ಟ.ಸೋಮಶೇಖರ (ಸಹಕಾರ ಸಚಿವರು):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, 

ಮಾನಯ  ಬಸವ್ರಾಜ ಪಾಟಿೀಲ್ ಇಟಗಿಯವ್ರೇ, ಧನಯ ವಾದ್ಗಳು. ಮಾನಯ  

ಎಸ.ಆರ್.ಪಾಟಿೀಲ್ರವ್ರು, ಮಾನಯ  ಆರ್.ಬಿ.ತ್ರಮಾಮಪೂರರವ್ರು, ಮಾನಯ  ನರಾಣಿ 

ಹಣ್ಮಂತ್ ರುದ್ರ ಪ್ಪ ನವ್ರು ಮತ್ತು  ಮಾನಯ  ಬಸವ್ರಾಜ ಪಾಟಿೀಲ್ ಇಟಗಿಯವ್ರು ಇದ್ರ 

ಬಗೆೆ  ಸಂಕ್ಷ ಪ್ು ವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದಾು ರೆ. ಎಲಾಾ  ಮಾನಯ  ಸದ್ಸಯ ರುಗಳು ಮಾತನಾಡಿರುವಂತಹ 

ವಿಚಾರಕೆೆ  ಸಂಬಂಧಪ್ಟಟ ೆಂತೆ ಸಂಕ್ಷ ಪ್ು ವಾಗಿ ಮಾಹಿತ್ರಯನುನ  ಕಟಿಟ ದ್ು ೀವ. ಭಾರತ 

ದೇಶ್ದ್ಲಾ ಯೇ ಕನಾಿಟಕ ರಾಜಯ  ಸಕೆ ರೆ ಉತ್ತಪ ದ್ನೆಯಲಾ  3ನೇ ಸಿ್ವನದ್ಲಾ  ಇದ್. 2020-21ನೇ 

ಸ್ವಲನಲಾ  441 ಲಕ್ಷ ಮ್ಮಟಿರ ಕ್ ಟನ್ ಕಬ್ದಾ  ಅರೆದು, 43 ಲಕ್ಷ ಮ್ಮಟಿರ ಕ್ ಟನ್ ಸಕೆ ರೆ 

ಉತ್ತಪ ದ್ನೆಯಾಗಿದ್. ಮಾನಯ  ಬಸವ್ರಾಜ ಪಾಟಿೀಲ್ ಇಟಗಿಯವ್ರು ಹೇಳಿದ್ ಹಾಗೆ ಅಪ್ಕಿ್ 

ಬ್ಬಯ ೆಂಕ್ನಲಾ  50 ಸ್ವವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳು ಎಲಾ , 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳು ಸ್ವಲ 

ಕಡುವಂತಹದುು  ಎಲಾ  ಎೆಂದು ಹೇಳಿದ್ರು. ಯಾರಾದ್ರಬಾ  ರೈತ ಸರಿಯಾದ್ ಸಮಯಕೆೆ  

ಸ್ವಲ ಕಟಟ ಲಲಾ ವೆಂದ್ರೆ, ಅವ್ನ ಮೇಲ್ ನಾಯ ಯಾಲಯದ್ಲಾ  ಮಕದ್ು ಮ್ಮ ಹಾಕುವಂತಹದುು  

ಇದ್. ಪ್ನಾಲಟ  ಹಾಕುವಂತಹದುು  ಇದ್. ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಡಂಗೂರ ಮಾಡುವಂತಹದುು  

ಮಾಡುತ್ತು ರೆ. ಈ ಸಕೆ ರೆ ಕಾಖಾಿನೆಗಳಿಗೆ 100 ರಿೆಂದ್ 250 ಕೀಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟಟ  ಸ್ವಲ 

ಕಟಿಟ ದ್ು ರೂ ಸಹ ಒೆಂದೇ ಒೆಂದು ನೀಟಿಸ್ ಕಡುವಂತಹದ್ು ನುನ  ನಾನು ಗಮನಸಿಲಾ . 

ಒಬಾ  ರಾಜಕ್ೀಯ ಪ್ರ ಮುಖ್ರು ಸಕೆ ರೆ ಕಾಖಾಿನೆಗ್ರಗಿ ಸುಮಾರು 250 ಕೀಟಿ 

ರೂಪಾಯಿಗಳನುನ  ತೆಗೆದುಕೆಂಡಿದಾು ರೆ. ಅಪ್ಕಿ್ ಬ್ಬಯ ೆಂಕ್, ಕಾರವಾರ ಡಿ.ಸಿ.ಸಿ. ಬ್ಬಯ ೆಂಕ್, 

ಬ್ಳಗ್ರವಿ ಡಿ.ಸಿ.ಸಿ. ಬ್ಬಯ ೆಂಕ್ ಈ ಎಲಾಾ  ಬ್ಬಯ ೆಂಕುಗಳಲಾ  ಸ್ವಲವ್ನುನ  ತೆಗೆದುಕೆಂಡಿದಾು ರೆ. 

ಇದುವ್ರೆಗೂ ಒೆಂದೇ ಒೆಂದು ರೂಪಾಯಿನೂ ಕೂಡ ಸ್ವಲ ಕಟಟ ಲಲಾ . ಮಾನಯ  

ಎಸ.ಆರ್.ಪಾಟಿೀಲ್ರವ್ರು ಸ್ವಲ ತೆಗೆದುಕೆಂಡಿದಾು ರೆ. ಅವ್ರು ಅಸಲು ಮತ್ತು  ಬಡಿಡ  

ಎರಡನುನ  ಕಟ್ಟಟ ತ್ತು ರೆ. ಶೇಕಡ 50 ರಷಟ ರಲಾ  ಸುಮಾರು 34 ಸಕೆ ರೆ ಕಾಖಾಿನೆಯಲಾ  ಶೇಕಡ 

50 ರಷ್ಟಟ  ಮಾತರ  up to date ಕಟ್ಟಟ ತ್ರು ದಾು ರೆ. ಕೆಲವ್ರು ಬಡಿಡ ಯನುನ  ಮಾತರ  ಕಟ್ಟಟ ತ್ತು ರೆ. 

ಅಸಲು ಕಟ್ಟಟ ವುದಲಾ . ಇನುನ  ಕೆಲವ್ರು ಅಸಲು ಮತ್ತು  ಬಡಿಡ  ಎರಡನುನ  ಸಮಾನವಾಗಿ 

ಕಟಿಟ ಕೆಂಡು ಹೀಗುತ್ತು ರೆ. ಇನುನ  ಕೆಲವ್ರು ನಮಮ  ಮಾನಯ  ಶಾಸಕರುಗಳೇ ಒೆಂದೇ ಒೆಂದು 

ರೂಪಾಯಿಯನುನ  ಕಟ್ಟಟ ವುದಲಾ . ಅವ್ರಿಗೆ ನೀಟಿೀಸ್ ಕಡುವುದಲಾ . ಏನೂ ಇಲಾ . ಎಲಾ  

ನಡೆದುಕೆಂಡು ಹೀಗುತು ಲೇ ಇರುತು ದ್. ಮಾನಯ  ಬಸವ್ರಾಜ ಪಾಟಿೀಲ್ ಇಟಗಿಯವ್ರು 
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ಹೇಳಿದ್ ಹಾಗೆ 50 ಸ್ವವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳು ಅಲಾ . 25 ಸ್ವವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳನುನ  

ಕಡುವುದಲಾ . ಮಾನಯ  ಎಸ.ಆರ್.ಪಾಟಿೀಲ್ರವ್ರು ಹೇಳಿದ್ ಹಾಗೆ ಅಪ್ಕಿ್ ಬ್ಬಯ ೆಂಕ್, 7-8 

ಡಿ.ಸಿ.ಸಿ., ಬ್ಬಯ ೆಂಕ್ನವ್ರು ಸ್ವಲವ್ನುನ  ಕಡುತ್ರು ದಾು ರೆ. ನಾನು ಮತ್ತು  ಸಕೆ ರೆ ಸಚಿವ್ರು 

ಸದ್ನದ್ಲ್ಾ ೀ ಇದ್ು ೀವ. ಸಕೆ ರೆ ಕಾಖಾಿನೆಯವ್ರು ಅಪ್ಕಿ್ ಬ್ಬಯ ೆಂಕ್ ಮತ್ತು  ಡಿ.ಸಿ.ಸಿ., 

ಬ್ಬಯ ೆಂಕುಗಳಲಾ  ಯಾರು ಸ್ವಲ ತೆಗೆದುಕೆಂಡಿದಾು ರೆ.  Sugar Director ಎಲಾ ರನೂನ  ಕೂಡ 

15ನೇ ತ್ತರಿೀಖು ಆದ್ಮೇಲ್ ಒೆಂದು ಸಭೆ ಮಾಡುತೆು ೀನೆ. ಮಾನಯ  ಎಸ.ಆರ್.ಪಾಟಿೀಲ್ರವ್ರ 

ನೇತೃತಾ ದ್ಲಾ  ಸಕಾಿರದೆಂದ್ ಏನಾಗಬೇಕೆನುನ ವ್ ಬಗೆೆ  ಸಕಾಿರದ್ ಗಮನಕೆೆ  ಇದ್. ತ್ತವು 

ಹೇಳಿರುವಂತಹದುು  ಎಲಾಾ  ಸರಿ ಇದ್. ಆದ್ರೆ, ಕೆಲವ್ರು ಸ್ವಲ ತೆಗೆದುಕೆಂಡು ಏನು misuse 

ಮಾಡುತ್ರು ದಾು ರೆ. ಮಾನಯ  ಆರ್.ಬಿ.ತ್ರಮಾಮಪೂರರವ್ರು ಹೇಳಿದ್ ಹಾಗೆ ಇದ್ರ ಬಗೆೆ  ನನಗೆ 

ಸಂಪೂಣ್ಿ ಮಾಹಿತ್ರ ಇದ್. ಸಕೆ ರೆ ಕಾಖಾಿನೆಯ ಬಗೆೆ  ನಾನು ಎರಡು ಬ್ಬರಿ ರಿವ್ಯಯ  

ಮಾಡಿದ್ು ೀನೆ. ಈ ಸಕೆ ರೆ ಕಾಖಾಿನೆಯ ಬಗೆೆ  ರಿವ್ಯಯ  ಮಾಡುವುದ್ಕೊ  ನಮಮ ನುನ  

ಬಿಡುವುದಲಾ . ಅಷ್ಟ ೆಂದು ಬಲಾಢಯ ರಿದಾು ರೆ. ಇನುನ  ಆ ವಿಷಯ ಬಂದರುವುದೇ ಇಲಾ . 

ಆಗಲೇ ಅಡಚಣೆ ಮಾಡುವಂತಹದುು  ಇದ್. ಕನಾಿಟಕದ್ಲಾ  ಸಕೆ ರೆ ಕಾಖಾಿನೆಗಳ ಲಾಬಿ 

ಅಷ್ಟ ೆಂದು ಪ್ರ ಬಲವಾಗಿ ಇದ್. ಆದ್ು ರಿೆಂದ್, . . .  

 ಶ್ರ ೋ ಎಸ.ಎಲ.ಭೋಜೇಗೌಡ (ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕೆಷ ೋತ್ರ ):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, . . .  

 ಶ್ರ ೋ ಎಸ.ಟ.ಸೋಮಶೇಖರ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ನಾನು ಬ್ಳಕು ಚೆಲಾ ದ್ರೆ 

ನನನ ನುನ  ಕಳುಹಿಸಿಬಿಡುತ್ತು ರೆ. ಮಾನಯ  ಎಸ.ಆರ್.ಪಾಟಿೀಲ್ರವ್ರು ಹೇಳಿದ್ ಹಾಗೆ 

ಎಲಾ ರನೂನ  15ನೇ ತ್ತರಿೀಖು . . . 

 ಶ್ರ ೋ ಲಕ್ಷಮ ಣ್ ಸಂಗಪಪ  ಸವದಿ (ವಿಧಾನಸಭೆಯಿಂದ ಚುರ್ನಯತ್ರಾದವರು):- 

ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, . . .  

 ಶ್ರ ೋ ಎಸ.ಟ.ಸೋಮಶೇಖರ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ನಾನು ಮಾನಯ  ಲಕ್ಷಮ ಣ್ 

ಸಂಗಪ್ಪ  ಸವ್ದಯವ್ರನುನ  ನೀಡಲಲಾ . ಇಲಾ ಯೇ ಕುಳಿತ್ತಕೆಂಡಿದಾು ರೆ. ಮಾನಯ  

ಎಸ.ಆರ್.ಪಾಟಿೀಲ್ರವ್ರು ಒಪಿಪ ಕೆಂಡರೆ ಮಾನಯ  ಸಕೆ ರೆ ಸಚಿವ್ರು ಇಲಾ ಯೇ ಇದಾು ರೆ. 

ಇದ್ಕೆೆ  ಸಂಬಂಧಪ್ಟಟ ೆಂತೆ ಯಾಯಾಿರನೂನ  ಕರೆದು ಸಭೆ ಮಾಡಬೇಕೆೆಂದು ಮತ್ತು  ಏನೇನು 

ಮಾಹಿತ್ರಗಳನುನ  ಕಟಿಟ ದಾು ರೆೆಂಬ ಬಗೆೆ  . . . 
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 ಶ್ರ ೋ ಎಸ.ಆರ.ಪ್ರಟೋಲ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ಪ್ವ್ರ್್ ಮಿನಸಟ ರ್್ ಮತ್ತು  

ಸಕೆ ರೆ ಸಚಿವ್ರು ತಮಮ  ನೇತೃತಾ ದ್ಲಾ ಯೇ ಈ ಸಭೆ ಆಗಲ.  

 ಶ್ರ ೋ ಎಸ.ಟ.ಸೋಮಶೇಖರ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ಸಕೆ ರೆ ಸಚಿವ್ರು ಮತ್ತು  

ಸಹಕಾರ ಸಚಿವ್ರು, ಅಪ್ಕಿ್ ಬ್ಬಯ ೆಂಕ್, ಡಿ.ಸಿ.ಸಿ. ಬ್ಬಯ ೆಂಕ್, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತ್ತವು ಇನುನ  

ಯಾರನೂನ  ಕರೆಯಬೇಕೆೆಂದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರನುನ  ಕರೆಯುತೆು ೀವ. 15ನೇ ತ್ತರಿೀಖಿನವ್ರೆಗೂ 

ನಾನು ದ್ಸರಾ ಕೆಲಸದ್ಲಾ  ನರತನಾಗಿರುತೆು ೀನೆ. 16 ಮತ್ತು  17ನೇ ತ್ತರಿೀಖು ತಮಮ  ಹತ್ರು ರ 

ದನಾೆಂಕವ್ನುನ  ತೆಗೆದುಕೆಂಡು, ನಮಮ  ಪ್ವ್ರ್್ ಮಂತ್ರರ ಗಳ ಹತ್ರು ರ ಮಾಹಿತ್ರಯನುನ  

ತೆಗೆದುಕೆಂಡು, ಇದ್ರಿೆಂದ್, ತಮಗೆ ಏನೆಲಾಾ  ಅನುಕೂಲಗಳು ಬೇಕೀ . . . 

 ಶ್ರ ೋ ಕೆ.ಟ.ಶ್ರ ೋಕಂಠೇಗೌಡ (ಪದವಿೋಧರರ ಕೆಷ ೋತ್ರ ):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, 

ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ತ್ತವು ಮತ್ತು  ಸಕೆ ರೆ ಸಚಿವ್ರು ಒೆಂದು ಬ್ಬರಿ ಗುಜರಾತ್ ಮತ್ತು  

ಮಹಾರಾಷಟ ಾಕೆೆ  ಹೀಗಿ ಬನನ . ಅಲಾ  ಹಸ ಯೀಜನೆಯನುನ  ರೂಪಿಸಿದಾು ರೆ.  

 ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ಕೆ.ಟಿ.ಶ್ರ ೀಕಂಠೇಗೌಡರವ್ರೇ, ತ್ತವು ನನನ ನುನ  ಏನು 

ಕೇಳುವುದಲಾ ವೇ?  

 ಶ್ರ ೋ ಕೆ.ಟ.ಶ್ರ ೋಕಂಠೇಗೌಡ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ಒೆಂದು ನಮಿಷ. ಒೆಂದು 

clarification ಕೇಳುತೆು ೀನೆ. 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ಕೆ.ಟಿ.ಶ್ರ ೀಕಂಠೇಗೌಡರವ್ರೇ, ತ್ತವು ನನನ ನುನ  

ಕೇಳಬೇಕಲಾ ವೇ?  

  ಶ್ರ ೋ ಕೆ.ಟ.ಶ್ರ ೋಕಂಠೇಗೌಡ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ಅದು remedy. ನಾನು 

ಕೇಳಿದ್ರೆ ತ್ತವು ಅವ್ಕಾಶ್ ಕಡುವುದಲಾ . 

 ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ಕೆ.ಟಿ.ಶ್ರ ೀಕಂಠೇಗೌಡರವ್ರೇ, ಯಾವ್ ಕಾಲೇಜ್ನ 

ಪಿರ ನಿ ಪಾಲ್ ನೀವು. 

 ಶ್ರ ೋ ಕೆ.ಟ.ಶ್ರ ೋಕಂಠೇಗೌಡ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ಆಯಿತ್ತ. ಬಿಡಿ. 

 ಶ್ರ ೋ ಎಸ.ಟ.ಸೋಮಶೇಖರ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, 16ನೇ ತ್ತರಿೀಖು 

ಆದ್ಮೇಲ್ ಒೆಂದು ಸಭೆ ಮಾಡಿ, ಮಾನಯ  ಎಸ.ಆರ್.ಪಾಟಿೀಲ್ರವ್ರು ಹೇಳಿರುವ್ ವಿಚಾರದ್ 

ಬಗೆೆ  ಪಾರ ಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಮಾಡುತೆು ೀನೆ ಎೆಂದು ತಮಗೆ ಮಾಹಿತ್ರ ನೀಡುತೆು ೀನೆ. 
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 ಶ್ರ ೋ ಎಸ.ಆರ.ಪ್ರಟೋಲ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ಮಾನಯ  ಸಚಿವ್ರು 

ಸಕಾರತಮ ಕವಾಗಿ ಮತ್ತು  ತೃಪಿು ಕರವಾಗಿ ಉತು ರವ್ನುನ  ನೀಡಿದಾು ರೆ. ತಮಮ  ಮೇಲ್ ನಮಗೆ 

ವಿಶಾಾ ಸ ಮತ್ತು  ನಂಬಿಕೆ ಇದ್. ತ್ತವು ಮತ್ತು  ಸಕೆ ರೆ ಸಚಿವ್ರು, ಪ್ವ್ರ್್ ಮಿನಸಟ ರ್್, 

ಎಲಾ ರನೂನ  16ನೇ ತ್ತರಿೀಖು ನಂತರ ಒೆಂದು ದನಾೆಂಕ ನಗದ ಮಾಡಿ ಸಭೆ ಕರೆಯುತೆು ೀನೆ 

ಎೆಂದು ಹೇಳಿದಾು ರೆಯಲಾ ವೇ, ತಮಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ್ ಧನಯ ವಾದ್ಗಳನುನ  ಮತ್ತು  

ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನುನ ಅಪಿಿಸುತೆು ೀನೆ.  

 ಶ್ರ ೋ ಎಸ.ಟ.ಸೋಮಶೇಖರ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ಮಾನಯ  

ಎಸ.ಆರ್.ಪಾಟಿೀಲ್ರವ್ರಿಗೂ ಧನಯ ವಾದ್ಗಳು.  

 ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪ್ರ ಸ್ವದ್ರವ್ರೇ, ಒೆಂದು ವಿಧೇಯಕವ್ನುನ  

ತೆಗೆದುಕೆಂಡು ನಂತರ ತೆಗೆದುಕಳುಳ ತೆು ೀನೆ.  

 ಶ್ರ ೋ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರ ಸ್ತದ  (ವಿಧಾನ ಸಭೆಯಿಂದ ಚುರ್ನಯತ್ರಾದವರು):- ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ಮಾನಯ  ಸದ್ಸಯ ರ ಹಕೆು ಗಳನುನ  ಮಟಕು ಮಾಡುವುದ್ಕೆೆ  ಹೀಗಬೇಡಿ.  

 ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪ್ರ ಸ್ವದ್ರವ್ರೇ, ಆ ರಿೀತ್ರ ಇಲಾ . 

 ಶ್ರ ೋ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರ ಸ್ತದ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ನಾನು ಏನು enlighten 

ಮಾಡುತ್ರು ಲಾ . ವಿಧೇಯಕದ್ ಹೆಸರುಗಳಲಾ  ಮಾನಯ  ಸದ್ಸಯ ರುಗಳ ಹಕೆು ಗಳನುನ  

ಕ್ತ್ತು ಕಳುಳ ತ್ರು ದಾು ರೆ. ಅವ್ರು ಸ್ವಕಷ್ಟಟ  ವಿಧೇಯಕಗಳನುನ  ತಂದದಾು ರೆ. ಇದು ಬಹಳ 

ಮಹತಾ ಪೂಣ್ಿವಾದ್ ವಿಚಾರ. ಇದ್ನುನ  ತ್ತವು ಕೂಡ ಕೇಳಬೇಕು.  

 ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪ್ರ ಸ್ವದ್ರವ್ರೇ, ಈ ವಿಧೇಯಕವ್ನುನ  

ತೆಗೆದುಕೆಂಡ ಮೇಲ್ ತಮಮ ದ್ು ನುನ  ತೆಗೆದುಕಳುಳ ತೆು ೀನೆ. 

 ಶ್ರ ೋ ಜೆ.ಸಿ.ಮಾಧುಸ್ತವ ರ್ಮ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ಮಾನಯ  

ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪ್ರ ಸ್ವದ್ರವ್ರ ವಿಷಯ ದೀಘಿವಾಗಿ ಚಚೆಿಯಾಗುತು ದ್.  

 ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಯವ್ರ ವಿಧಾನಸಭೆಯಿೆಂದ್ 

ತ್ರದುು ಪ್ಡಿಯಾಗಿ ಅೆಂಗಿೀಕಾರವಾದ್ ರೂಪ್ದ್ಲಾ ರುವ್ “ಕನಾಿಟಕ ಧಾಮಿಿಕ ಕಟಟ ಡಗಳ 

(ಸಂರಕ್ಷಣೆ) ವಿಧೇಯಕ,್ 2021”ರ ಮೇಲನ ಪ್ರ ಸ್ವು ವ್ನೆಯನುನ  ಪ್ಯಾಿಲೀಚಿಸುವುದು. 

ಮಾನಯ  ಜೆ.ಸಿ.ಮಾಧುಸ್ವಾ ಮಿಯವ್ರೇ, ಹೇಳಿ.  
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 ಶ್ರ ೋ ಕೊೋಟ ಶ್ರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ಈ 

ವಿಧೇಯಕವ್ನುನ  ನಾಳೆ ತೆಗೆದುಕಳುಳ ತೆು ೀವ.  

 ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ಸಭಾನಾಯಕರೇ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒೆಂದಾದ್ರೂ 

ಹೇಳಬೇಕಲಾ ವೇ? 

 ಶ್ರ ೋ ಕೊೋಟ ಶ್ರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾನಾಯಕರೇ, ನಾನು ಮಾನಯ  

ಸಚಿವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ು . ಅವ್ರ ಗಮನಕೆೆ  ಬಂದಲಾ .  

 ಶ್ರ ೋ ಜೆ.ಸಿ.ಮಾಧುಸ್ತವ ರ್ಮ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾನಾಯಕರೇ, ಏಕೆ ಬೇಡ. 

 ಶ್ರ ೋ ಕೊೋಟ ಶ್ರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ:- ಮಾನಯ  ಸಚಿವ್ರೇ, ಇದ್ರ ಬಗೆೆ  ಹೆಚುು  ಚಚೆಿ 

ಇದ್ ಎೆಂದು ಬೇಡ ಎೆಂದು ಹೇಳಿದ್.  

 ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ಜೆ.ಸಿ.ಮಾಧುಸ್ವಾ ಮಿಯವ್ರು ವಿಧೇಯಕ ತೆಗೆದುಕಳಿಳ  

ಎೆಂದು ಹೇಳುತ್ತು ರೆ. ಇವ್ರೇ ಈಗ ಬೇಡ ಎೆಂದು ಹೇಳುತ್ತು ರೆ. ಸಕಾಿರ ತಯಾರಿಲಾ ವೇ. ಮಾನಯ  

ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪ್ರ ಸ್ವದ್ರವ್ರೇ, ತಮಗೆ ಎಷ್ಟಟ  ಸಮಯ ಬೇಕು? 

 ಶ್ರ ೋ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರ ಸ್ತದ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ತ್ತವು ಎಷ್ಟಟ  ಸಮಯ 

ಕಡುತ್ರು ೀರೀ, ಅಷ್ಟಟ .  

 ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪ್ರ ಸ್ವದ್ರವ್ರೇ, ಸರಿ. ಈಗ 

ಮಾತನಾಡುವುದ್ಕೆೆ  ಪಾರ ರಂರ್ ಮಾಡಿ. ಆದ್ಷ್ಟಟ  ಚಿಕೆದಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ ಮುಗಿಸಿ.  

 

ಆ) ವಿಷಯ: ಹಸ ರಾರ್ಷಟ ರ ೋಯ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ನೋತಿಯು “ನೆರೆ-ಹರೆಯಲಿ್ಲ  ಸಮಾನ ಶ್ಕ್ಷಣ್  

ನೋತಿ” ಎಿಂಬ ಸಂವಿಧಾನದ ಆಶಯಗಳಿಗೆ ವಿರುದಿ ವಾಗಿರುವ ಬಗೆೆ .  

*** 

ಶ್ರ ೋ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರ ಸ್ತದ (ವಿಧಾನಸಭೆಯಿಂದ ಚುರ್ನಯತ್ರಾದವರು):- ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ಅವ್ಕಾಶ್ಕೆಾ ಗಿ ಧನಯ ವಾದ್ಗಳು. ತ್ತವಬಾ ರು ಅಧಾಯ ಪ್ಕರಾಗಿ ಈ 

ಸದ್ನವ್ನುನ  40 ವ್ಷಿಗಳ ಕಾಲ ಸತತವಾಗಿ represent ಮಾಡುತ್ರು ದು ೀರಿ.್“ಹಸ ರಾಷ್ಟಟ ಾೀಯ 

ಶ್ಕ್ಷಣ್ ನೀತ್ರ”್ಈ ಒೆಂದು ಮಹತಾ ಪೂಣ್ಿವಾದ್ ನೀತ್ರಯನುನ  ಜ್ಞರಿಗಳಿಸುವಾಗ ಅಥವಾ 
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ಅನುಷ್ಟಾ ನಗಳಿಸುವಾಗ ಯಾವ್ ರಿೀತ್ರ, ನೀತ್ರಗಳನುನ  ಅನುಸರಿಸಿಕಳಳ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು . ಆ 

ವಿಚಾರದ್ ಬಗೆೆ  ಮಾತನಾಡುವುದ್ಕೆೆ  ತಮಮ  ಮುೆಂದ್ ನೆಂತ್ರದ್ು ೀನೆ. ನಮಮ  ಉದ್ು ೀಶ್ ಹಸ 

ಶ್ಕ್ಷಣ್ ನೀತ್ರಯನುನ  ಅಲಾ ಗೆಳೆಯುವುದಂತಲಾ  ಅಥವಾ ನಾವು ಪ್ರಿವ್ತಿನೆ ಬೇಡ ಎೆಂದು 

ಹೇಳುವಂತವ್ರಲಾ . ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒೆಂದು ಮಹತಾ ಪೂಣ್ಿವಾದ್ ನೀತ್ರಯನುನ  

ಅದ್ರಲೂಾ  ಸಹ ಈ ರಾಜಯ ದ್ ಮಕೆಳ ರ್ವಿಷಯ ವ್ನುನ  ನಧಾಿರ ಮಾಡುವಂತಹ 

ಮಹತಾ ಪೂಣ್ಿವಾದ್ ನೀತ್ರಯನುನ  ಚಚೆಿ ಮಾಡುವಂತಹದುು  ಎಲಾ  ಎನುನ ವುದ್ರ ಬಗೆೆ  

ಸದ್ನ ತ್ರೀಮಾಿನ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನು ಈ ವಿಚಾರದ್ಲಾ  ಮಾತನಾಡುವುದ್ಕೆ್ೆಂತ ಮದ್ಲು 

ಬಹಳ  . . . 

ಶ್ರ ೋ ಮರಿತಿಬಬ ೋಗೌಡ (ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕೆಷ ೋತ್ರ ):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ಬಹಳ 

ಮಹತಾ ಪೂಣ್ಿವಾದ್ ವಿಚಾರ. ಗ್ರಯ ಲರಿಯಲಾ  ಮಾನಯ  ಸಚಿವ್ರು ಮತ್ತು  ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಇಲಾಖೆಯ 

ಅಧಿಕಾರಿಗಳಬಾ ರು ಇಲಾ .  

ಶ್ರ ೋ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರ ಸ್ತದ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ಸದ್ನದ್ಲಾ  ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಸಚಿವ್ರು 

ಇದ್ು ರೂ ಏನು ಪ್ರ ಯೀಜನವಾಗುವುದಲಾ .  

(ಮುೆಂದು) 

 

(962) 5:50 ಎಸ ಪಿಆರ-ಆರ ಎನ  23/09/2021  

     (ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರ ಉಪ್ಸಿಿ ತ್ರ) 

ಶ್ರ ೋ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರ ಸ್ತದ (ಮಿಂದು):- 

ಕಾನೂನು ಮತ್ತು  ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯ ವ್ಹಾರಗಳ ಸಚಿವ್ರಾದ್ ಶ್ರ ೀ ಮಾಧುಸ್ವಾ ಮಿಯವ್ರು 

ಪ್ರ ಸುು ತ ಸದ್ನದ್ಲಾ ದಾು ರೆ, ಪ್ರವಾಗಿಲಾ .  ನಾನು ಈ ವಿಚಾರವ್ನುನ  ಪಾರ ರಂಭಿಸುವ್ ಮದ್ಲು, 

ನಮಮ  ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಸಚಿವ್ರು ತೆಗೆದುಕೆಂಡಿರುವ್ ನಲುವ್ನುನ  ನಾನು ಪ್ರ ಬಲವಾಗಿ ಖಂಡಿಸುತೆು ೀನೆ. 

 

(ಈ ಹಂತ್ದಲಿ್ಲ  ಉಪಸಭಾಪತಿಯವರು ಪಿೋಠವನುನ  ಅಲಂಕರಿಸಿದರು) 

 

ಅದೇನೆೆಂದ್ರೆ, ನಮಮ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಗಳೂ ಸಹ ಶ್ಕ್ಷಕರಾಗಿದಾು ರೆ.  ಈ ಸದ್ನದ್ ಕಲವೇ ಕೆಲವು 

ಸದ್ಸಯ ರುಗಳನುನ  ಕರೆಸಿ, ಅದ್ರ ಬಗೆೆ  ಚಚೆಿ ಮಾಡಿದಾು ರೆ.  ನಾವುಗಳು ಯಾರೂ ಸಹ ಈ 

ಸದ್ನದ್ ಸದ್ಸಯ ರುಗಳಲಾ ವೇ?  ಇದ್ರ ಬಗೆೆ  ಎಲಾ ರೆಂದಗೆ ಚಚೆಿ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿತ್ತು .  

ಇದ್ರಿೆಂದ್ ಸಕಾಿರದ್ ಸಪ ಷಟ ವಾದ್ ನಲುವು ಗತ್ತು ಗುತು ದ್.  ಇವುಗಳೆಲಾ ವ್ಯ ಯಾವುದ್ೀ 
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ಹಿೆಂದನ ಬ್ಬಗಿಲನೆಂದ್ ಬರುವಂತಹ ಕೆಲಸಗಳಾಗಿವ.  ನಮಮ  ದೇಶ್ವು 

ಉದ್ಯವಾಗುವುದ್ಕೆ್ೆಂತ ಮದ್ಲು ನಮಮ  ದೇಶ್ದ್ಲಾ  1835 ನೇ ಇಸವಿಯಲಾ  ಮದ್ಲನೇ 

ಶ್ಕ್ಷಣ್ ನೀತ್ರ ಆಗಿತ್ತು .  ಅೆಂದ್ರೆ, ದನಾೆಂಕ 07/03/1835 ರಂದು ಲಾಡ್  ಥಾಮಸ್ 

ಮ್ಮಕಾಲ್ರವ್ರು ಇದ್ನುನ  ಜ್ಞರಿಗಳಿಸಿದ್ು ರು.   ಆ ಸಂದ್ರ್ಿದ್ಲಾ  ಈಸಟ ್ ಇೆಂಡಿಯಾ 

ಕಂಪ್ನಯಲಾ ದ್ು  ಲಾಡ್ಿ  ವಿಲಯಮ್ ಬ್ೆಂಟಿೆಂಕ್ರವ್ರು ಆಗಿನ ಹಿೆಂದೂ ಮಹಾಸಭಾದ್ 

ಮಹಾನ್ ನಾಯಕರಾದ್ ಶ್ರ ೀ ರಾಜ್ಞರಾಮ್ ಮೀಹನ್ ರಾಯ್ ರವ್ರದ್ೆಂದಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, 

ಶ್ಕ್ಷಣ್ ನೀತ್ರಯನುನ  ಅನುಷ್ಟಾ ನಗಳಿಸಲು ತ್ರೀಮಾಿನ ತೆಗೆದುಕೆಂಡಿದ್ು ರು.  ಆಗ ದೇಶ್ದ್ಲಾ  

ಕೇವ್ಲ ಶೇಕಡಾ 3 ರಷ್ಟಟ  ಸ್ವಕ್ಷರತೆಯ ಪ್ರ ಮಾಣ್ವಿತ್ತು .  ದೇಶ್ದ್ ಪಾರ ಚಿೀನ ಸಂಸೆ ೃತ್ರಯನುನ  

ಅಳವ್ಡಿಸಿಕಳುಳ ವ್ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ನೀತ್ರಯನುನ  ಜ್ಞರಿಗೆ ತರಲಾಗುವುದು ಎೆಂದು ಶ್ಕ್ಷಣ್ ನೀತ್ರಯಲಾ  

ಉಲ್ಾ ೀಖಿಸಲಾಗಿತ್ತು .  1835 ನೇ ಇಸವಿಯಲಾ  ಶೇಕಡಾ 3 ರಷ್ಟಟ ದ್ು  ಸ್ವಕ್ಷರತೆಯ ಪ್ರ ಮಾಣ್ವು 

1947 ನೇ ಇಸವಿಯಲಾ  ಶೇಕಡಾ 12 ರಷಟ ಕೆೆ  ಏರಿಕೆಯಾಯಿತ್ತ.  ದೇಶ್ಕೆೆ  ಸ್ವಾ ತಂತರ  ಬಂದ್ 

ಸಂದ್ರ್ಿದ್ಲಾ  ದೇಶ್ದ್ಲಾ  ಒಟ್ಟಟ  11 ವಿಶ್ಾ ವಿದಾಯ ನಲಯಗಳಿದ್ು ವು.  2011 ನೇ ಸ್ವಲಗೆ 

ದೇಶ್ದ್ಲಾ  ಒಟ್ಟಟ ರೆ ವಿಶ್ಾ ವಿದಾಯ ಲಯಗಳ ಸಂಖೆಯ  573 ಆಯಿತ್ತ ಮತ್ತು  ಸ್ವಕ್ಷರತೆಯ 

ಪ್ರ ಮಾಣ್ ಶೇಕಡಾ 74 ರಷ್ಟಟ ಗಿರುವುದ್ನುನ  ನಾವುಗಳೆಲಾ ರೂ ನೀಡಿದ್ು ೀವ. ಇದು ದೇಶ್ಕೆೆ  

ಸ್ವಾ ತಂತರ ಯ  ಬಂದ್ 70 ವ್ಷಿಗಳ ಸ್ವಧನೆಯಾಗಿದ್.  ನಮಮ  ಪ್ಕ್ಷವು ಕಳೆದ್ 70 ವ್ಷಿಗಳಿೆಂದ್ 

ಏನು ಮಾಡಿಲಾ ವೆಂದು ಎದುರು ಪ್ಕ್ಷದ್ವ್ರು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳುತ್ರು ರುತ್ತು ರೆ.  ಅೆಂದನ 

ಕಾಲದ್ಲಾ  ಲಾಡ್  ಥಾಮಸ್ ಮ್ಮಕಾಲ್ರವ್ರು ಶ್ಕ್ಷಣ್ ನೀತ್ರಯನುನ  ಜ್ಞರಿಗೆ ತರುವ್ 

ಸಂದ್ರ್ಿದ್ಲಾ , ಈ ರಾಷಟ ಾದ್ಲಾ  ಯಾವ್ ಭಾಷ್ಮಯನುನ  ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷ್ಮಯನಾನ ಗಿ 

ಮಾಡಬೇಕೆೆಂದು ಚಚೆಿಗಳನುನ  ಮಾಡುವ್ ಸಂದ್ರ್ಿದ್ಲಾ , ಥಾಮಸ್ ಮ್ಮಕಾಲ್ರವ್ರು 

ಲಾಡ್  ಬ್ೆಂಟಿೆಂಕ್ರವ್ರ ಮೂಲಕ ಶ್ರ ೀ ರಾಜ್ಞರಾವ್ ಮೀಹನ್ ರಾಯ್ರವ್ರೆಂದಗೆ 

ಸಂಸೆ ೃತ, ಆೆಂಗಾ  ಅಥವಾ ಪ್ಷ್ಟಿಯನ್ ಭಾಷ್ಮ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿರಬೇಕೇ ಎೆಂದು ಚಚಿಿಸುತ್ತು ರೆ.  

ಆಗ ಹಿೆಂದ ಭಾಷ್ಮಯು ಇರಲಲಾ . ಆಗ ಶ್ರ ೀ ರಾಜ್ಞರಾವ್ ಮೀಹನ್ ರಾಯ್ರವ್ರು ಆೆಂಗಾ  

ಭಾಷ್ಮಯು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿದ್ು ರೆ ಉತು ಮ ಎೆಂದು ಹೇಳಿದ್ು ರ ಹಿನೆನ ಲ್ಯಲಾ , ಆೆಂಗಾ  

ಭಾಷ್ಮಯನುನ  ಅಧಿಕೃತಗಳಿಸುತ್ತು ರೆ. 1947ನೇ ಇಸವಿಯಲಾ  ರಾಷಟ ಾದ್ಲಾ  ಸಕಾಿರ 

ರಚನೆಯಾದ್ ನಂತರ, ಮಲಾನಾ ಅಬ್ದು ಲ್ ಕಲಾೆಂ ಆಜ್ಞದ್ರವ್ರು ಸಾ ತಂತರ  ದೇಶ್ದ್ 

ಮಟಟ  ಮದ್ಲ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಸಚಿವ್ರಾಗಿ ತಮಮ  ಜವಾಬ್ಬು ರಿಯನುನ  ವ್ಹಿಸಿಕಳುಳ ತ್ತು ರೆ.  ದೇಶ್ದ್ 

ಮದ್ಲ ಉಪ್ರಾಷಟ ಾಪ್ತ್ರಗಳಾದ್ ಡಾ|| ಸವ್ಿಪ್ಲಾ  ರಾಧಾಕೃಷಣ ನ್ ರವ್ರು ಶ್ಕ್ಷಣ್ 

ಸಚಿವ್ರೆಂದಗೆ ಸೇರಿ ಈ ರಾಷಟ ಾದ್ ಮದ್ಲ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ನೀತ್ರಯನುನ  ಮಾಡುವ್ 
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ಸಂದ್ರ್ಿದ್ಲಾ ….್ನಂತರದ್ಲಾ  ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಮಂತ್ರರ ಗಳಾದ್ ಪ್ರ ಮುಖ್ರನುನ  ನಾನು ಇಲಾ  ಉಲ್ಾ ೀಖಿಸ 

ಬಯಸುತೆು ೀನೆ.  ಶ್ರ ೀ ಎೆಂ.ಸಿ.ಚಾವಾಾ , ನಮಮ  ರಾಜಯ ದ್ ಬಳಾಳ ರಿ ಜ್ಜಲ್ಾ ಯವ್ರಾದ್ ಶ್ರ ೀ 

ವಿ.ಕೆ.ಆರ್.ವಿ.ರಾವ್, ಕರಣ್ ಸಿೆಂಗ್, ನಮಮ  ಬ್ಳಗ್ರವಿ ಜ್ಜಲ್ಾ ಯವ್ರಾದ್ ಶ್ರ ೀ ಬಿ.ಶಂಕರಾನಂದ್, 

ಇವ್ರು ಸಕಾಿರಿ ಮುಖ್ಯ  ಸಚೇತಕರಾದ್ ಶ್ರ ೀ ಕವ್ಟಗಿಮಠ ಮಹಾೆಂತೇಶ್ ಮಲಾ ಕಾಜುಿನ 

ರವ್ರ ಗುರುಗಳ ಗುರುಗಳಾಗಿದಾು ರೆ.  ಶ್ರ ೀ ಎಸ.ಬಿ.ಚವಿಾ ಣ್, ಶ್ರ ೀ ಕೆ.ಸಿ. ರಾಮು, ಶ್ರ ೀ ನರಸಿೆಂಗ 

ರಾವ್, ಶ್ರ ೀ ಪಿ.ಶ್ವ್ಶಂಕರ್್, ಶ್ರ ೀ ವಿ.ಪಿ.ಸಿೆಂಗ್, ಶ್ರ ೀ ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ, ಶ್ರ ೀ ಎಸ. 

ಆರ್.ಬೊಮಾಮಯಿ.  ಇೆಂತಹ ಮಹಾನ್ ವ್ಯ ಕ್ು ಗಳು ದೇಶ್ದ್ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಇಲಾಖೆಯ 

ಜವಾಬ್ಬು ರಿಯನುನ  ವ್ಹಿಸಿಕೆಂಡು ರಾಷಟ ಾದ್ಲಾ  ಯಾವ್ ರಿೀತ್ರಯಾದ್ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಇರಬೇಕೆೆಂದು 

ಯೀಚಿಸಿದ್ು ರು.  ರಾಷಟ ಾದ್ಲಾ  ಶ್ಕ್ಷಣ್ ನೀತ್ರಯನುನ  ಜ್ಞರಿಗೆ ತರುವಾಗ ….,್ಸಂಪೂಣ್ಿವಾಗಿ 

ಸಂವಿಧಾನ, ಸ್ವಮಾಜ್ಜಕ ನಾಯ ಯ ಮತ್ತು  ಒಕೊಟ ತತಾ ದ್ ಪ್ದಿ್ ತ್ರಯ ವಿರುದಿ್ವಾಗಿರುವ್ ಈ 

ಶ್ಕ್ಷಣ್ ನೀತ್ರಯನುನ  ಅಳವ್ಡಿಸುವುದ್ಕೆೆ  ಕೇೆಂದ್ರ  ಸಕಾಿರವು ಪ್ರ ಯತ್ರನ ಸಿತ್ತ.  ಭಾರತ್ರೀಯ 

ಜನತ್ತ ಪಾಟಿಿಯ ಸಕಾಿರವು ಕೇೆಂದ್ರ ದ್ಲಾ  ರಾಷ್ಟಟ ಾೀಯ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ನೀತ್ರಯನುನ  ಜ್ಞರಿಗೆ ತರುವ್ 

ಸಂದ್ರ್ಿದ್ಲಾ  ಅೆಂದ್ರೆ ದನಾೆಂಕ 29/07/2020 ರಂದು ಅೆಂದ್ರೆ ಕೀವಿಡ-19 ರಂತಹ 

ಸ್ವೆಂಕಾರ ಮಿಕ ಕಾಯಿಲ್ಯು ವಾಯ ಪ್ಕವಾಗಿ ಹರಡುತ್ರು ರುವ್ ಸಂದ್ರ್ಿದ್ಲಾ  ಜನರ ಓಡಾಟವು 

ಸಿ ಗಿತಗೆಂಡಿತ್ತು . ಆ ಸಂದ್ರ್ಿದ್ಲಾ  ಕೇೆಂದ್ರ  ಸಕಾಿರವು ಏಕಾಏಕ್ ಸಚಿವ್ ಸಂಪುಟದ್ಲಾ  

ತ್ರೀಮಾಿನವ್ನುನ  ತೆಗೆದುಕೆಂಡು ರಾಷ್ಟಟ ಾೀಯ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ನೀತ್ರಯನುನ  ಜ್ಞರಿಗೆ ತರಲು 

ಘೀಷ್ಟಸಿತ್ತ.  ಅದೇ ಕೀವಿಡ-19 ರ ಸಂದ್ರ್ಿದ್ಲಾ  ಕರಾಳ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು  ನೀತ್ರಗಳನುನ  

ಜ್ಞರಿಗೆ ತರುವ್ ಪ್ರ ಯತನ ವ್ನುನ  ಕೇೆಂದ್ರ  ಸಕಾಿರವು ಸಂಪೂಣ್ಿವಾಗಿ ಯಶ್ಸಿಾ ಗಳಿಸಿತ್ತ. ಈ 

ನೂತನ ನೀತ್ರಯಿೆಂದಾಗಿ, ಯಾರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುತು ದ್ ಎನುನ ವುದ್ನುನ  ತ್ತವುಗಳೆಲಾ ರೂ 

ಸಹ ನೀಡಿದು ೀರಿ.  ಇದ್ಲಾ ದೇ, ರಾಷಟ ಾವು ನಮಮ  ಪಾರ ಚಿೀನ ಸಂಸೆ ೃತ್ರಯ ಕಡೆಗೆ 

ಹೀಗಬೇಕಾದ್ರೆ …,್ರಾಷ್ಟಟ ಾೀಯ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ನೀತ್ರಯು 484 ಪುಟಗಳಷ್ಟಟ ದ್.  ನಮಮ  ರಾಜಯ ದ್ ಶ್ರ ೀ 

ಕಸೂು ರಿ ರಂಗನ್ ರವ್ರು ರಾಷ್ಟಟ ಾೀಯ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ನೀತ್ರಯ ಅಧಯ ಕ್ಷರಾಗಿದ್ು ರು.  ಅದ್ಕೊ  

ಮದ್ಲು ಶ್ರ ೀ ಸುಬರ ಮಣಿಯಂರವ್ರು ಅಧಯ ಕ್ಷರಾಗಿದ್ು ರು.  ಶ್ರ ೀ ಕಸೂು ರಿ ರಂಗನ್ರವ್ರು 

ಬ್ೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಮಲ್ಾ ೀಶ್ಾ ರಂ ಪ್ರ ದೇಶ್ದ್ಲಾ ರುತ್ತು ರೆ.  ಇದು ಉನನ ತ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಮಂತ್ರರ ಗಳ 

ಕೆಷ ೀತರ ವಾಗಿದ್.  ನಾನು ಅವ್ರೆಂದಗೆ ರಾಜಯ  ಸಭಾ ಸದ್ಸಯ ನಾಗಿದ್ು ನು.  ಅವ್ರ ಪ್ರ ತ್ರಭೆ, 

ಜ್ಞಾ ನಗಳಿಗೆ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರಿೀತ್ರಯ ಆಕೆಷ ೀಪ್ಗಳಿಲಾ . ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಸೆಲೂಯ ಟ್ 

ಮಾಡುತೆು ೀನೆ. ಆದ್ರೆ, ಅವ್ರ ಮುಖ್ವಾಡವ್ನನ ಟ್ಟಟ ಕೆಂಡು ಈ ನೀತ್ರಯನುನ  ಜ್ಞರಿಗೆ 

ತರುವಂತೆ ಮಾಡಿರುವುದ್ಕೆೆ  ನಮಮ  ತ್ರೀವ್ರ ವಾದ್ ಆಕೆಷ ೀಪ್ವಿದ್.  ನಮಮ  ದೇಶ್ದ್ಲಾ  ಸ್ವಕ್ಷರತೆಯ 
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ಪ್ರ ಮಾಣ್ ಕೇವ್ಲ ಶೇಕಡಾ 3 ರಷ್ಟಟ ರುವ್ ಸಂದ್ರ್ಿದ್ಲಾ  ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಎನುನ ವುದು ಕೇವ್ಲ ಕೆಲವೇ 

ಜನರಿಗೆ ಮಾತರ ವೇ ಮಿೀಸಲಾಗಿತ್ತು .  ಆಗ ಶ್ಕ್ಷಣ್ಕೆೆ  ಮಿೀಸಲಾತ್ರಯನುನ  ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು .  

ದ್ಲತರು, ಶೂದ್ರ ರು ಶ್ಕ್ಷಣ್ದೆಂದ್ ವಂಚಿತರಾಗಿದ್ು ರು.  ಅವ್ರುಗಳು ಶ್ಕ್ಷಣ್ 

ಪ್ಡೆಯಬೇಕೆನುನ ವ್ ಹಂಬಲವ್ನುನ  ಸೂಚಿಸಿ….್ಗುರುಗಳಿಲಾ ದೇ ಸಾ ಯಂ ಶ್ಕ್ಷಣ್ವ್ನುನ  ಪ್ಡೆದ್ 

ಏಕಲವ್ಯ ನ ಕಥೆ ಏನಾಯಿತ್ತ ಎೆಂದು ಎಲಾ ರಿಗೂ ಸಹ ತ್ರಳಿದದ್.  ಕಾೆಂಗೆರ ಸ್ ಪ್ಕ್ಷದ್ವ್ರು 

ಲಾಡ್  ಥಾಮಸ್ ಮ್ಮಕಾಲ್ರವ್ರನುನ  ಯಾವಾಗಲೂ ಹಗಳುತ್ರು ರುತ್ತು ರೆೆಂದು ಭಾರತ್ರೀಯ 

ಜನತ್ತ ಪ್ಕ್ಷದ್ ಅಧಯ ಕ್ಷರು ಹೇಳುತ್ರು ದ್ು ರು.  ಕಾೆಂಗೆರ ಸ್ ಪ್ಕ್ಷದ್ವ್ರು ಹಗಳುತ್ತು ರೀ ಅಥವಾ 

ಬಿಡುತ್ತು ರೀ ಈ ದೇಶ್ದ್ಲಾ ರುವ್ ದ್ಲತ, ಶೂದ್ರ  ಸಮುದಾಯವು ಲಾಡ್  ಥಾಮಸ್ 

ಮ್ಮಕಾಲ್ರವ್ರ ರ್ೀಟೀವ್ನುನ  ಇಟ್ಟಟ ಕಳಳ ಬೇಕಾಗುತು ದ್.  ನಮಮ  ದೇಶ್ದ್ಲಾ  ವಿದಾಯ ವಂತರ 

ಸಂಖೆಯ ಯನುನ  ಜ್ಞಸಿು  ಮಾಡಿದ್ ಕ್ೀತ್ರಿಯು ಲಾಡ್  ಥಾಮಸ್ ಮ್ಮಕಾಲ್ರವ್ರಿಗೆ ಸಲುಾ ತು ದ್.  

ಆದ್ರೆ, ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಕೆಷ ೀತರ ದ್ಲಾ  ಇಷ್ಟ ೆಂದು ಸಂಖೆಯ ಯಲಾ  ಸ್ವಧನೆಯನುನ  ಮಾಡಿದ್ 

ಹಿೆಂದುಳಿದ್ವ್ರು, ಅಲಪ ಸಂಖಾಯ ತರು ಅಥವಾ ದ್ಲತ ಸಮುದಾಯ ಅಥವಾ ಆದವಾಸಿಗಳ 

ಬಗೆೆ  ಯಾವ್ ರಿೀತ್ರಯಾದ್ ರಕ್ಷಣೆಯನುನ  ನೀಡಲಾಗುತು ದ್ ಎನುನ ವುದ್ನುನ  ಈ ನೂತನ 

ನೀತ್ರಯಲಾ  ಎಲಾಯೂ ಸಹ ಹೇಳಿಲಾ .  ಸಂವಿಧಾನದ್ಲಾ ರುವ್ ಅನುಚಿೆ ೀದ್ 15(4), (21-ಎ), 

(24) ಮತ್ತು  (45) ಇವುಗಳ ಬಗೆೆ  ನೂತನ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ನೀತ್ರಯಲಾ  ಯಾವುದೇ ರಿೀತ್ರಯ 

ಪ್ರ ಸ್ವು ಪ್ವಿಲಾ .  ಇದ್ಲಾ ದೇ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ನೀತ್ರ ಎನುನ ವುದು ಸಮವ್ತಿ ಪ್ಟಿಟ ಯಾಗಿದ್.  ಅೆಂದ್ರೆ 

concurrence list, 7 ನೇ ಅನುಬಂಧದ್ ಪ್ಟಿಟ ಯಲಾ  ಇದು ಬರುತು ದ್.  ಇದ್ರನಾ ಯ ಹೆಚಿು ನ 

ಜವಾಬ್ಬು ರಿಯು ರಾಜಯ  ಸಕಾಿರಗಳ ಮೇಲರುತು ದ್.  ಕೇೆಂದ್ರ  ಸಕಾಿರವು ನೀತ್ರಯನುನ  

ಕೇವ್ಲ ಪಾಾ ಯ ನ್ ಮಾಡಬಹುದು.  ಆದ್ರೆ ಅದ್ನುನ  ಅನುಷ್ಟಾ ನಕೆೆ  ತರುವ್ ಸಂಪೂಣ್ಿ 

ಜವಾಬ್ಬು ರಿಯು ರಾಜಯ  ಸಕಾಿರಗಳ ಮೇಲರುತು ದ್.್ ್“ಒೆಂದು ದೇಶ್ ಒೆಂದು ಶ್ಕ್ಷಣ್”್ಎನುನ ವ್ 

ಘೀಷಣೆಯನುನ  ಕೇೆಂದ್ರ  ಸಕಾಿರವು ಮಾಡಿ, ರಾಜಯ ದ್ ಎಲಾಾ  ಹಕೆು ಗಳನುನ  ಕ್ತ್ತು ಕಳುಳ ವ್ 

ಹುನಾನ ರವ್ನುನ  ಈ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ನೀತ್ರಯಲಾ  ನಾವುಗಳು ನೀಡಬಹುದು.  ಇಲಾ ರುವ್ ನಮಮ  

ಆಕೆಷ ೀಪ್ವೇನೆೆಂದ್ರೆ, ಈ ಮಹತಾ ಪೂಣ್ಿವಾದ್ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ನೀತ್ರಯ ಬಗೆೆ  ಚಚೆಿಯನುನ  

ಮಾಡುವಾಗ, ಯಾರೆಂದಗೆ ಚಚೆಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ? Teacher is the Centre of this 

Policy ಎೆಂದು ಹೇಳುತ್ತು , ಅವ್ರ ವ್ರದಯನೂನ  ಸಹ ನೀಡಿದಾು ರೆ.  ಅದ್ಕೆ್ೆಂತಲೂ 

ಮದ್ಲು 36 ವ್ಷಿಗಳ ಹಿೆಂದ್ ಅೆಂದ್ರೆ 1986 ನೇ ಇಸಿಾ ಯಲಾ  ನನನ  ಅಚುು ಮ್ಮಚಿು ನ 

ನಾಯಕರಾದ್ ದವಂಗತ ರಾಜ್ಜೀವ್ ಗ್ರೆಂಧಿೀಯವ್ರು ಶ್ಕ್ಷಣ್ ನೀತ್ರಯನುನ  ಜ್ಞರಿಗೆ ತರುವಾಗ, 

ಅದ್ರ ಅಧಯ ಕ್ಷ ಸಿ್ವನವ್ನುನ  ಕಠಾರಿ ಎನುನ ವ್ವ್ರಿಗೆ ವ್ಹಿಸಿದ್ು ರು.   
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(963) 6.00 23-09-2021  ಸಿಎಸ/ ಆರ್್ಎನ್ 

 ಶ್ರ ೋ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರ ಸ್ತದ(ಮಿಂದು):- 

 ಅದ್ರಲಾ  21 ಜನರು ಸದ್ಸಯ ರಿದ್ು ರು.   ಅದ್ರಲಾ  ಕಾೆಂಗೆರ ಸ್ ಪ್ಕ್ಷದ್ ಯಾವುದೇ ಸದ್ಸಯ ರು 

ಇರಲಲಾ .   ಅದ್ರಲಾ  ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಕೆಷ ೀತರ ದ್ ನುರಿತರು . ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಕೆಷ ೀತರ ದ್ ತಜ್ಞರು, ಶ್ಕ್ಷಕರು, ವಿದಾಯ ರ್ಥಿ 

ಸಂಘಟನೆಗಳು,  ಮತ್ತು  ಎಲಾಾ  ವಿಶ್ಾ ವಿದಾಯ ನಲಯದ್ ಉಪ್ ಕುಲಪ್ತ್ರಗಳು,   ಆ 

ಸಮಿತ್ರಯಲಾ ದ್ು ರು.  ಅವ್ರೆಲಾ ರೂ ಈ ವಿಚಾರದ್ ಬಗೆೆ  ವಾಯ ಪ್ಕವಾಗಿ ಚಚೆಿಯನುನ  ಮಾಡಿ,  

ಈ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ನೀತ್ರಯನುನ  ನಮಮ  ರಾಷಟ ಾದ್ಲಾ  ತರುವುದ್ಕೆೆ  ಪ್ರ ಯತನ ವ್ನುನ  ಮಾಡಿದ್ರು.     

National Education Policy ಯಲಾ    ನಮಮ  ಸಂವಿಧಾನದ್ ಆಶ್ಯಗಳನುನ  ಸಂಪೂಣ್ಿವಾಗಿ  

ಕಡೆಗಣಿಸಿದಾು ರೆ ಎನುನ ವುದದ್ು ರೆ  ಸಂವಿಧಾನದ್ ಮೂಲ ಆಶ್ಯಗಳಾದ್ ಜ್ಞಯ ತ್ತಯ ತ್ರೀತ ತತಾ ,   

ಭಾತೃತಾ  ಸಮಾನತೆ ಮತ್ತು  ಸಮಾಜವಾದ್ದ್ ಪ್ರ ಸ್ವು ವ್ವೇ ಇಲಾ ,  ಅದ್ರಲಾಯೂ ನಮಮ  

ಸಂವಿಧಾನದ್ಲಾ ರುವ್ ಹಾಗೆ 14 ವ್ಯಸಿಿ ನವ್ರೆಗೆ ಉಚಿತ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಎನುನ ವ್ ವಿಚಾರ ಎಲಾಯೂ 

ಪ್ರ ಸ್ವು ಪ್ ಆಗಿಲಾ .     ಶ್ರ ೀಯುತ ರಾಜ್ಜೀವ್  ಗ್ರೆಂಧಿಯವ್ರು ಈ ಸಮಿತ್ರ ರಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ 

ಶ್ರ ೀಮಾನ್ ಕಠಾರಿಯವ್ರು ಇದ್ರ ಅಧಯ ಕ್ಷರಾಗಿದ್ು ರು.   ಭಾರತ್ರೀಯ ಜನತ್ತ ಪ್ಕ್ಷದ್ 

ಎನ್ಡಿಎ ಸಕಾಿರ  ಅಧಿಕಾರಕೆೆ  ಬಂದ್ ಮೇಲ್  ತಂದಂತಹ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ನೀತ್ರಯ ಸಮಿತ್ರಗೆ  ಶ್ರ ೀ 

ಸುಬರ ಮಣ್ಯ ೆಂರವ್ರು ಅಧಯ ಕ್ಷರಾಗಿದ್ು ರು.  ಆನಂತರ ಶ್ರ ೀ ಕಸೂು ರಿ  ರಂಗನ್ ಅವ್ರು 

ಅಧಯ ಕ್ಷರಾಗಿದ್ು ರು.   ಸಂಪೂಣ್ಿವಾಗಿ ಈ ರಾಷಟ ಾದ್ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ನೀತ್ರಯನುನ  ಬದ್ಲಾವ್ಣೆ 

ಮಾಡಬೇಕೆೆಂದು ಹರಟ್ಟಗ ಅವ್ರು ಕನಾಿಟಕದ್ ಮಾದ್ರಿಯನುನ  ಒಪಿಪ ಕಳಳ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ,  

ತ್ತವೇ ನೀಡಿರುವ್ ಪುಸು ಕದ್ 15ನೇ ಪುಟದ್ಲಾ  Karnataka has the third highest number of 

colleges in the country with 3670 colleges, ಅದ್ರಲಾಯೂ ಸಹ  ಇಡಿೀ ರಾಷಟ ಾದ್ಲಾ ಯೇ 

ಬ್ೆಂಗಳೂರಿನಲಾ  ಅತಯ ೆಂತ ಹೆಚಿು ನ ವಿದಾಯ ಸಂಸಿೆ ಗಳಿವ ಎನುನ ವ್ ವಿವ್ರಗಳಿವ.   ಇದ್ನೆನ ಲಾ  

ಓದದಾಗ ಒೆಂದು ಕಡೆ ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮಮ  ಅನಸುತು ದ್.  ಇಡಿೀ ರಾಷಟ ಾದ್ಲಾ ಯೇ ಕನಾಿಟಕ ರಾಜಯ    

ಶ್ಕ್ಷಣ್ ನೀತ್ರಗೆ ಮಾದ್ರಿಯಾಗಿದ್.   ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಕೆಷ ೀತರ ದ್ಲಾ  ಅತ್ರ ಹೆಚುು  ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಸಂಸಿೆ ಗಳಿರುವುದು 

ಮದ್ಲಗೆ ಆೆಂಧರ ಪ್ರ ದೇಶ್ದ್ಲಾ  ಎೆಂದು ನನಗನಸುತು ದ್, ಮಹಾರಾಷಟ ಾದ್ ಪೂನಾ, 

ರಾಜ್ಞಸಿ್ವನದ್ಲಾ  ಕೀಟ್ಟ, ದ್ಹಲ, ಬ್ೆಂಗ್ರಲ್,  ಇವಲಾ ವ್ಯ ಸಹ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಕೆಷ ೀತರ ದ್ಲಾ  ಅತ್ರ 

ಹೆಚುು  ಸ್ವಧನೆಯನುನ  ಮಾಡಿರತಕೆ  ರಾಜಯ ಗಳು.   ಉನನ ತ ಶ್ಕ್ಷಣ್ದ್ಲಾ  ನಮಮ  

ರಾಜಯ ದ್ಲಾ ಯೇ ಬ್ೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಮದ್ಲನೆಯ ಸಿ್ವನದ್ಲಾ ದ್.   ಈ ರಾಜಯ ದ್ ಶ್ಕ್ಷಣ್ 

ನೀತ್ರಯ ಮಾದ್ರಿಯನುನ  ಇಡಿೀ ದೇಶ್ಕೆೆ  ಅನಾ ಯಿಸುವ್ ಕ್ೀತ್ರಿ  ಮತ್ತು  ಹೆಮ್ಮಮ ಯನುನ  ನಮಮ  
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ಸಕಾಿರ ಪ್ಡೆದುಕಳಳ ಬಹುದತ್ತು .   ಯಾರಾದ್ರೂ ಸ್ವಾ ಭಿಮಾನಗಳಿದ್ು ರೆ ಈ ಕನಾಿಟಕ 

ರಾಜಯ ದ್ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ನೀತ್ರಯ ಮಾದ್ರಿಯನುನ  ಇಡಿೀ ರಾಷಟ ಾಕೆೆ  ತರುತೆು ೀವೆಂದು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು .    

 ಈ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ನೀತ್ರಯ ಹಕೆುದಾರರು ಎೆಂದ್ರೆ  ಮದ್ಲಗೆ ವಿದಾಯ ರ್ಥಿಗಳು, ನಂತರ 

ಶ್ಕ್ಷಕರು,  ನಂತರ ಪೊೀಷಕರು.   ಮಾನಯ  ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಸಚಿವ್ರು ನೀಡಿರುವ್ ಹೇಳಿಕೆಗಳನುನ  ನಾನು 

ಕೆಲವು ಪ್ತ್ರರ ಕೆಗಳಲಾ  ಓದದ್ು ೀನೆ.   ಸುಮಾರು ೫ ಲಕ್ಷ ವ್ಯ ಕ್ು ಗಳ ಜೊತೆಯಲಾ  ನಾವು ಚಚೆಿ 

ಮಾಡಿ, ಕೆಲವು ವಿದಾಯ ಸಂಸಿೆ ಗಳ ಜೊತೆಯಲಾ  ಚಚೆಿ ಮಾಡಿ ಈ ತ್ರೀಮಾಿನಕೆೆ  ನಾವು 

ಬಂದದ್ು ೀವ ಎನುನ ವ್ ಹೇಳಿಕೆಯನುನ  ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಸಚಿವ್ರು ನೀಡಿದಾು ರೆ.   ಆದ್ರೆ ಆ  ತ್ರೀಮಾಿನ 

ಏನು ಎನುನ ವುದ್ನುನ  ಯಾವ್ ಸಂಸಿೆ ಗಳಿಗೂ ಸಹ ಇನೂನ  ಹೇಳಿಲಾ .  ಈ ರಾಷ್ಟಟ ಾೀಯ ಶ್ಕ್ಷಣ್ 

ನೀತ್ರಯ ಬಗೆೆ  ಸಂವಿಧಾನದ್ ಅನುಚೆು ೀದ್  29 ಮತ್ತು  30ನೇ ದ್ಲಾ  The National Education 

Policy makes it mandatory for Christian and Muslims Education Institution to follow 

NEP. This goes against the constitutional guarantee for the Minority Rights. Under 

Article 29 & 30 the Indian  Constitution guarantees the Minority Rights. In Article.28, 

29 & 30. ಸಂವಿಧಾನದ್  ಅನುಚೆು ೀದ್ 28ರಲಾ  484ರ ಪುಟದ್ಲಾ  ಏನು ಹೇಳಿದಾು ರೆ,  ಅದ್ರ 

11.5 ಕಂಡಿಕೆಯಲಾ   7ನೇ ಶ್ತಮಾನದ್  ಬ್ಬಣ್ರ್ಟಟ  ಎನುನ ವ್ ಕವಿ ಬರೆದ್ ಕಾದಂಬರಿಯಲಾ  

64 ವಿದ್ಯ ಗಳನುನ  ಕಲಸಿಕಡಬಹುದು ಎೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದ್.   ತೆಲಗು  ಭಾಷ್ಮಯಲಾ  ಒೆಂದು 

ಗ್ರದ್ ಇದ್,್್“ಮಾ ಚಿನನ ೋಡು, ಅರವೈರ್ನಲೆುಲ ವಿದಯ ಲ  ಪ್ರರಂಗತ್ತಡು,   ಆದರೆ 

ರಂಡೇರಂಡು ವಿದಯ ಲು ತೆಲ್ಲಲೇದು,  ಅದಿ ಏಮಂಟೆ,  ಸವ ಿಂತ್ ಬ್ಬದಿದ ಲೇದು,  

ಇಿಂಕೊಕರು ರ್ಚಪೆಪ ೋದಿ ವಿನೆಲೇದು,”  ಅೆಂದ್ರೆ  ಆತ 64 ವಿದ್ಯ ಯಲಾ  ಪ್ರಿಣಿತರು,  ಆದ್ರೆ  

ಅವ್ರಿಗೆ ಸಾ ೆಂತ ಬ್ದದು , ಇಲಾ  ಬೇರಬಾ ರು ಹೇಳುವುದ್ನುನ  ಕೇಳುವುದು ಇಲಾ .  ಅೆಂದ್ರೆ 

ನಮಮ  ಸಂವಿಧಾನದ್ ಆಟಿಿಕಲ್ 28ನಲಾ  “Freedom as to attendance at religious 

instruction or religious worship in certain educational institutions.  (1)  No religious 

instruction shall be provided in any educational institution wholly maintained out of 

State್funds.”್್ಸಕಾಿರ ಅದ್ನುನ  ಕೂಡ ಜ್ಞರಿಗೆ ತಂದದ್.   ಇದು ಸಂವಿಧಾನದ್ ಆಶ್ಯಗಳಿಗೆ 

ವಿರೀಧವಾಗಿರುವ್ ನೀತ್ರ.   ಈ ದೇಶ್ದ್ ರ್ವಿಷಯ ವ್ನುನ  ರೂಪಿಸುವ್ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ನೀತ್ರಯನುನ   

ಚಚೆಿ ಮಾಡುವುದ್ಕೆೆ  ಸಮಿತ್ರಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದ್.   ಅದ್ಕೆೆ  ನಮಮ  ಅರ್ಯ ೆಂತರವೇನೂ ಇಲಾ . 

National Education Policy ನೀತ್ರಯಲಾ  One Nation, One Education.  ಸಂಪೂಣ್ಿವಾಗಿ 

ನಮಮ  University Grant Commission  ಎನುನ ವ್ ಅೆಂಗಡಿಯನುನ  ಮುಚಿು , Higher 

Education Council of India ಎೆಂದು ಮಾಡಿ,  ಸಂಪೂಣ್ಿವಾಗಿ ಕೇೆಂದರ ೀಕೃತ ಮಾಡುವ್ 
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ಒೆಂದು ಹುನಾನ ರ ಈ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ನೀತ್ರಯಲಾ ದ್.   ಅದ್ಲಾ ದೇ by proposing the creation of 

Educational Zones for the socio-economically disadvantaged groups. NEP-2020 

effectively proposes to establish a segregated National School and Teacher 

Education System. It goes against the spirit of Article.14,15 & 16 of Indian 

Constitution.  2009ರಲಾ  ತಂದರುವ್  Right Education Act establishes the duty of the 

State to provide  elementary educational for all children of India. As a result the 

number out-of-school children age between 14 & 16 fell from 13 million to 2006   

and 6 million in 2014.    ಹಿೆಂದ್ Right Education Act ಎೆಂದು ಶ್ರ ೀಮತ್ರ ಸೀನಯಾ 

ಗ್ರೆಂಧಿಯವ್ರು ಮತ್ತು  ಮಾನಯ  ಮನಮೀಹನ ಸಿೆಂಗ್ರವ್ರು ಶ್ಕ್ಷಣ್ ನೀತ್ರಯನುನ  ಜ್ಞರಿಗೆ 

ತಂದಾಗ  ಎಲಾಾ  ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಸಂಸಿೆ ಗಳಲಾಯೂ ಸಹ ಶೇಕಡ 25ರಷ್ಟಟ   ಬಡ ಮಕೆಳಿಗೆ  ಉಚಿತ 

ಶ್ಕ್ಷಣ್ವ್ನುನ  ನೀಡಬೇಕೆನುನ ವ್ ಒೆಂದು ಕಾನೂನನುನ  ಮಾಡಿದ್ರು.    ಅದ್ಕೆೆ  ಕೆಲವು ಶ್ಕ್ಷಣ್ 

ಸಂಸಿೆಯವ್ರು ನಾವು ಹಟ್ನಟ ಪಾಡಿಗ್ರಗಿ ಶಾಲ್ಗಳನುನ  ತೆರೆದದ್ು ೀವ, ಅದ್ಕೆೆ  Right 

Education Act ತಂದು ಉಚಿತ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ನೀಡಬೇಕೆೆಂದ್ರೆ  ಏನು ಮಾಡುವುದು ಎೆಂದು ತಮಮ  

ವಿರೀಧವ್ನುನ  ವ್ಯ ಕು ಪ್ಡಿಸಿದ್ರು.   ಆದ್ರೆ ಈ ರಾಷಟ ಾದ್ಲಾ  ಮಹಾತಮ  ಗ್ರೆಂಧಿೀಜ್ಜಯವ್ರ 

ಆಶ್ಯದಂತೆ ಈ ಸಮಾಜದ್ ಕಟಟ ಕಡೆಯ  ವ್ಯ ಕ್ು ಗೂ ಸಹ ಪ್ರ ಜ್ಞಪ್ರ ಭುತಾ ದ್ ಆಶ್ಯದಂತೆ 

ಎಲಾಾ  ಸವ್ಲತ್ತು ಗಳು ದ್ರೆಯಬೇಕು.    ಈ ಮಹಾತಮ ರ ಆಶ್ಯಕೆೆ  ತಣಿಣ ರನುನ  

ಹಾಕಲಾಗಿದ್.   ಅಲಾ ದೇ ನಾವಲಾ ರೂ ಓದುವಾಗ Scholarship  ಮತ್ತು  Freeship  ಸಿಗುತ್ರು ತ್ತು .  

ಈಗ National Education Policy ನೀತ್ರಯ ಪ್ರ ಕಾರ Merit based Scholarship ಎೆಂದು 

ಹೇಳುತ್ರು ದಾು ರೆ. Merit based Scholarship ಎನುನ ವುದು ಅವ್ಕಾಶ್ವ್ನುನ  ವಂಚನೆ ಮಾಡತಕೆ  

ಒೆಂದು ಪಾಲಸಿ.   ಸಕಾಿರ ಏನಾದ್ರೂ ತಯಾರಿಯನುನ  ಮಾಡಕೆಂಡಿರಬಹುದು.  ಆದ್ರೆ 

ತರಾತ್ತರಿಯಲಾ  ತಂದರುವ್ ಈ ಪಾಲಸಿ.  ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಕೆಷ ೀತರ ದ್ಲಾ  ಬದ್ಲಾವ್ಣೆ ತರುತೆು ೀವೆಂದು ಈ 

ಶ್ಕ್ಷಣ್  ನೀತ್ರಯನುನ  ಜ್ಞರಿಗೆ ತಂದರಬಹುದು.   ಆದ್ರೆ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ವ್ಯ ವ್ಸಿೆಯ 

ಪಾಲುದಾರರಾಗಿರುವ್  ಅಥಾಿತ್ ವಿದಾಯ ರ್ಥಿಗಳು,  ಶ್ಕ್ಷಕರು, ಪಾಲಕರು ಮತ್ತು  ಶ್ಕ್ಷಣ್ 

ಸಂಸಿೆ ಗಳು ಈ ನೀತ್ರಗೆ ಎಷಟ ರಮಟಿಟ ಗೆ ತಯಾರಾಗಿವ.   ಇದ್ನೆನ ಲಾ  ಜ್ಞರಿಗೆ ತರಲು syllabus 

ಮಾಡಲು ಇನೂನ  10 ವ್ಷಿಗಳ ಕಾಲ ಬೇಕಾಗುತು ದ್.   ಒೆಂದು ಶ್ಕ್ಷಣ್ ನೀತ್ರಯನುನ  ಜ್ಞರಿಗೆ 

ತರುವುದ್ಕೆೆ  ಕನಷಾ  ತಯಾರಿಯನುನ  ಸಹ ಮಾಡದೇ  ಶ್ಕ್ಷಣ್ ನೀತ್ರಯನುನ  ಜ್ಞರಿಗೆ 

ತರುವುದ್ರ ಮೂಲಕ ಮಕೆಳನುನ  ಬಲಪ್ಶು ಮಾಡುವ್ ಕೆಲಸವ್ನುನ  ಸಕಾಿರ 

ಮಾಡಲಾಗಿದ್.   ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸಕಾಿರ ನಾಲೆು  ವ್ಷಿಗಳ CBCS (Choice Based Credit 
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System) ಪ್ದಿ್ ತ್ರಯನುನ  ತರುವುದ್ಕೆೆ  ಪ್ರ ಯತನ ವ್ನುನ  ಮಾಡುತ್ರು ದ್.  ಈಗ್ರಗಲೇ ದ್ಹಲಯಲಾ  

2016 ಅಥವಾ 2017ರಲಾ   ಇೆಂತಹ ನೀತ್ರಯನುನ  ಜ್ಞರಿಗೆ ತಂದ್ರೂ ಸಹ ಅದ್ರಿೆಂದ್ 

ಯಾವುದೇ ಫಲ ದ್ರೆಯಲಲಾ .   ಹಾಗ್ರಗಿ ಅದ್ನುನ  withdraw ಮಾಡಿದ್ರು. 

                                                                                                                         (ಮುೆಂದು) 

 (964)/23-9-2021/6-10/ಎಲ್ಎೆಂ/ವಿಕೆ 

  ಶ್ರ ೋ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರ ಸ್ತದ(ಮಿಂದು):-  

ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಗಳೆ, ಅದ್ರ ವಿಫಲತೆಯನುನ  ಇಲಾ  ಅನುಷ್ಟಾ ನಕೆೆ   ತಂದು 

ಅನುಸರಿಸುತ್ರು ದು ೀರಾ ಅಥವಾ ಅಲಾ  ಫೇಲ್ ಆಗಿರುವುದ್ನುನ  ಇಲಾ  ತೆಗೆದುಕಳುಳ ತ್ರು ದು ರಾ 

ಎನುನ ವುದ್ನುನ  ತ್ರಳಿಸಬೇಕಾಗುತು ದ್. ದ್ಹಲಯ  ವಿಫಲತೆಗೆ ಕಾರಣ್ವೇನು ಎನುನ ವುದ್ನುನ  

ಆಧಯ ಯನ ಮಾಡಿ ಈ ತ್ರೀಮಾಿನವ್ನುನ  ಸಕಾಿರ ತೆಗೆದುಕೆಂಡಿದ್ು ರೆ ನನದೇನು 

ಅರ್ಯ ೆಂತರವಿಲಾ . ಗುಣ್ಮಟಟ ದ್ ಔಪ್ಚಾರಿಕ ಶ್ಕ್ಷಣ್ದ್ ಮೂಲಕ ರ್ವಿಷಯ ದ್ ವಿಜ್ಞಾ ನ, 

ಇೆಂಜ್ಜನಯರ್್, ಡಾಕಟ ರ್, ಸಮಾಜಶಾಸು ಾಜ್ಞರು, ಇತ್ರಹಾಸಕಾರರು, ಶ್ಕ್ಷಣ್ ತಜ್ಞರು, ಭಾಷ್ಟ 

ವಿಜ್ಞಾ ನಗಳು ಮುೆಂತ್ತದ್ವ್ರನುನ  ರೂಪಿಸುವಂತಹ ಶ್ಕ್ಷಣ್ವ್ನುನ  ಕೈಬಿಟ್ಟಟ  ಕೌಶ್ಲಯ ದ್ 

ಹೆಸರಿನಲಾ  ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿಗಳಿಗೆ ಸಕಾಿರ ಮಣೆ ಹಾಕುತ್ರು ರುವುದ್ನುನ  ನಾವು 

ಕಾಣುತ್ರು ದ್ು ೀವ. ನಾನು ಇದ್ನುನ  ಏಕೆ ಹೇಳುತ್ರು ದ್ು ೀನೆ ಎೆಂದ್ರೆ, ನನೆನ  ಚಾಣ್ಕಯ  

ವಿಶ್ಾ ವಿದಾಯ ನಲಯ ಸಿ್ವಪ್ನೆ ಬಗೆೆ  ಚಚೆಿಯಾಗಿ ಇದ್ನುನ  ವಿಶ್ಾ ವಿದಾಯ ನಯ ಎೆಂದು 

announce ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದ್ರಲಾ  ಜ್ಜಯೀ ವಿಶ್ಾ ವಿದಾಯ ನಲಯ, ಅೆಂಬ್ಬನ 

ವಿಶ್ಾ ವಿದಾಯ ನಲಯ, ಇವುಗಳ ಸಿ್ವಪ್ನೆಗೆ ಇನುನ  ಒೆಂದು ಕಲಾ ನುನ  ಇಟಿಟ ಲಾ  ಆಗಲೇ first class 

International University ಎೆಂದು ಹೇಳಿಬಿಟಟ ರು. ವಾಯ ಪಾರ ಮಾಡುವ್ವ್ರಿಗೆ  ನೀವು ಶ್ಕ್ಷಣ್ 

ಕೆಷ ೀತರ ವ್ನುನ  ಕಟ್ಟಟ ಗ ಏನು ಆಗುತು ದ್ ಎನುನ ವುದ್ನುನ  ಯೀಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ಠಯ ಪುಸು ಕ 

ರಚನೆ ಮಾಡುವುದ್ನುನ  ಕೇೆಂದರ ಕರಿಸುವ್ ಹುನಾನ ರವ್ನುನ  ೪.೩೨ ಭಾರತ್ರೀಯ 

ಸಂಸೆ ೃತ್ರಯಲಾ ರುವ್ ಕಲಾ ಶ್ಕ್ಷಣ್ವ್ನುನ  ಕಲಕೆಯ ಪ್ರ ಕ್ರ ಯೆಯಲಾ  

ಸಮಿಮ ೀಳನಗಳಿಸಬೇಕೆೆಂದು ನೀತ್ರ ಹೇಳುವುದಾದ್ರೂ ರಾಷಟ ಾದ್ಲಾ  ಪ್ಠಯ  ಕರ ಮ 

ನಧಾಿರವಾಗುವ್ ಭಾರತದ್ ಕಲ್ ಎನುನ ವುದು ಯಾವುದು, ಪಾರಂಪ್ರಿಕ ಅೆಂದ್ರೆ historical. 

ಯಾವ್ ವಿಶ್ಾ ವಿದಾಯ ನಲಯ ತೆಗೆದುಕಳುಳ ತ್ರು ೀರಿ? ನಮಮ ದೇ ಆದ್ ವಿಶ್ಾ ವಿದಾಯ ನಲಯ 

ತೆಗೆದುಕಳುಳ ತಿ್ರ ೀರಾ. Nationalised, ಕೇೆಂದರ ಕೃತವಾದ್ರೆ ರಾಜಯ ದ್ಲಾ ರುವ್ ಐತ್ರಹಾಸಿಕ 

ಪುರುಷರು, ಮಹಿಳೆಯರು ಇದಾು ರೆ. ರಾಷಟ ಾದ್ ಸಾ ತಂತರ   ಹೀರಾಟ ಎೆಂದ್ರೆ ೧೮೫೭ನೇ 



«¥À/23.09.2021/203 

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

ಸ್ವಲನಲಾ  ಎೆಂದು ಹೇಳುತ್ತು ರೆ. ಝನಿರಾಣಿ ಎೆಂದು ಹೇಳುತ್ತು ರೆ ಅದ್ಲಾ ವ್ನುನ  ನಾವು 

ಓದ್ಬೇಕು. ಕನಾಿಟಕ ರಾಜಯ ದ್ ಅಬಾ ಕೆ  ರಾಣಿ, ಕ್ತ್ಫು ರರಾಣಿ ಚೆನನ ಮಮ , ಕೆಳದ ಚನನ ಮಮ  

ಅಥವಾ ಓಬಾ ವ್ಾ ನ ಬಗೆೆ  ಈ ಇತ್ರಹಾಸದ್ಲಾ  ಎಲಾ ಯು ಕಾಣುವುದಲಾ . ಇೆಂತಹ ಕೆಲಸವ್ನುನ  

ತ್ತವು ಮಾಡಲು ಹರಟಿಟ ದು ರಿ. ೭ ದ್ಡಡ  ಧಮಿಗಳು ಇರುವಂತಹ ರಾಷಟ ಾ ನಮಮ ದು. 

ಹಿೆಂದೂ, ಇಸ್ವಾ ೆಂ, ಕೆರ ೈಸು , ಬೌಧ , ಜೈನ, and Zoroastrian ಧಮಿಗಳು. ಆಯಿ, ದಾರ ವಿಡ 

ಮಂಗೀಲಯನ  ಮೂರು ರಿೀತ್ರಯ ನಾಗರಿೀಕತೆ ಇರುವಂತಹ ರಾಷಟ ಾ.  ೨೨ ಅಧಿಕೃತವಾದ್ 

ಭಾಷ್ಮಗಳು ಇರುವಂತಹ ರಾಷಟ ಾ ನಮಮ ದು. ಇನುನ  ೨೬  ಭಾಷ್ಮಗಳು ಲೈನ್ನಲಾ  ನೆಂತ್ರವ. 

ಅದ್ರಲಾ  ತ್ತಳು ಮತ್ತು  ಕಡವ್  ಭಾಷ್ಮಗಳು ನಮಗೂ ಅಧಿಕೃತ ಸಿ್ವನ-ಮಾನವ್ನುನ  ಕಡಿ 

ಎೆಂದು ಕೇಳುತ್ರು ದಾು ರೆ. ವಿವಿಧ ಭಾಷ್ಮಗಳು ಇರುವಂತಹ ಈ ರಾಷಟ ಾದ್ಲಾ  ತ್ತವು ಏಕಾಏಕ್ 

ಶ್ಕ್ಷಣ್ ನೀತ್ರಯನುನ  ಕೇೆಂದರ ಕರಿಸಿ ಹಿೆಂದಯನುನ  ಹೇರುವಂತಹ ಪ್ರ ಯತನ  ಮಾಡುತ್ರು ರುವುದು 

ತಪುಪ .  ಕಾೆಂಗೆರ ಸ್ನ ಕಾಯಿಕತಿನಾಗಿ ನಾನು ಹಿೆಂದ ಮಾತನಾಡಲು ಹೆಮ್ಮಮ  ಪ್ಡುತೆು ೀನೆ.   

ಆದ್ರೆ ನಾನು ಹಿೆಂದ ಭಾಷ್ಮಯನುನ  ಮಾತನಾಡುತೆು ೀನೆ ಎೆಂದು ನನನ  ಮೇಲ್ ಹಿೆಂದ 

ಭಾಷ್ಮಯನುನ  ಹೇರಲು ಸ್ವಧಯ ವಿಲಾ . ಪಂಡಿತ ಜವಾಹರಲಾಲ ನೆಹರುರವ್ರ ತ್ರರ ೀಭಾಷ್ಟ 

ಸೂತರ  ಅೆಂದ್ರೆ, ಮಾತೃ ಭಾಷ್ಮ, ಅಧಿಕೃತವಾದ್ ಭಾಷ್ಮ, ಹಿೆಂದ/ಇೆಂಗಿಾ ೀಸ್ 

ತೆಗೆದುಕಳಳ ಬಹುದು ಎೆಂದು ಹೇಳಿದಾು ರೆ. ೧೯೫೦ನೇ ಸ್ವಲನಲಾ  ಶ್ಕ್ಷಣ್ ನೀತ್ರಯಾದಾಗ 

ಪಂಡಿತ ಜವಾಹರಲಾಲ ನೆಹರುರವ್ರು ೧೫ ವ್ಷಿಗಳ ಕಾಲ  ಹಿೆಂದ ಅಧಿಕೃತವಾದ್ 

ಭಾಷ್ಮಯಾಗಿರುತು ದ್ ಎೆಂದು ಹೇಳಿದ್ರು. ೧೯೬೫ನೇ ಸ್ವಲನಲಾ  ಅದ್ನುನ  review ಮಾಡಲು 

ಹೀದಾಗ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲಾ  ದ್ಡಡ  ಗಲಭೆಯಾಯಿತ್ತ. ತಮಿಳುನಾಡಿನವ್ರು 

ಹಿೆಂದಯನುನ  ಒಪಿಪ ಕಳಳ ಲು ತಯಾರಿರಲಲಾ . ಈಗ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ನೀತ್ರಯಲಾ  ಇವ್ರು ಮಾತೃ 

ಭಾಷ್ಮ ಮತ್ತು  ಹಿೆಂದ ಎೆಂದು ಹೇಳುತ್ತು ರೆ.  ಅೆಂದ್ರೆ ಪ್ರೀಕ್ಷವಾಗಿ ಹಿೆಂದಯನುನ  

ಹೇರುವಂತಹ ಕೆಲಸವ್ನುನ  ಈ ಸಕಾಿರ ಮಾಡುತ್ರು ದ್. ತ್ತಳು, ಕಡವ್ ಮಾತನಾಡುವ್ವ್ರು 

ಸುಮಾರು ಜನ ಇದ್ು ೀವ. ತ್ತಳು ಮತ್ತು  ಕಡವ್ ಭಾಷ್ಮಯ ಕಥೆ ಏನು ಎೆಂದು ಯಾರಿಗೂ 

ಗತ್ರು ಲಾ . ಕೆಂಕಣಿ ೨೭ ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷ್ಮಯಲಾ  ಇದ್. ಅದ್ಕೆೆ  ಏನು 

ತೆಂದ್ರೆಯಾಗುವುದಲಾ . ಏಕೆೆಂದ್ರೆ ಕೆಂಕಣಿಯನುನ  ದ್ಡಡ -ದ್ಡಡ  ಜನರು 

ಮಾತನಾಡುತ್ತು ರೆ. ತ್ತಳು ಮತ್ತು  ಕಡವ್ ಭಾಷ್ಮಯನುನ  ಆಯಾ ಸಮುದಾಯಕೆೆ  

ಸೇರಿದ್ವ್ರು ಮಾತನಾಡುವುದು. ಅವುಗಳಿಗೆ ಇನುನ  ಅಧಿಕೃತವಾದ್ ಸಿ್ವನ-ಮಾನವ್ನುನ  

ಕಡಲಲಾ .  ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ನಾವು ಲೀಕಸಭೆಯಲಾ  ಸತತವಾಗಿ ಚಚೆಿ ಮಾಡಿದ್ು ೀವ.  

ಆದ್ರೆ ಈ ರಾಜಯ ದ್ಲಾ  ನಾಲೆು  ಭಾಷ್ಮ ಇರುವಾಗ ಹಿೆಂದ ಏಕೆ ಬೇಕು?್ “್ಪೊೀಷಕರು ಮತ್ತು  
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ಮಕೆಳಿಗೆ ಬಿಟಿಟ ರುವ್ ವಿಚಾರ ಎೆಂದ್ರೆ ಭಾಷ್ಮಯ ವಿಚಾರ”್ಇದ್ರ ಬಗೆೆ     ಸುಪಿರ ಮ ಕೀಟ್  

ತ್ರೀಮಾಿನ ಕಟಿಟ ದ್. ಈ ಸಕಾಿರ   ಪ್ರೀಕ್ಷವಾಗಿ ಹಿೆಂದಯನುನ  ಹೇರುತ್ರು ದ್, ಇದ್ಕೆೆ  ನಮಮ  

ವಿರೀಧವಿದ್. ಪ್ಠಯ ಪುಸು ಕದ್ಲಾ  “Research topics are going to be decided by a 

National Research Association. With that, the freedom to choose your research topic 

is್being್taken್away.್“Higher್Education್will್no್longer್be್a್tool್of್emancipation್but್

of್perpetuation್of್certain್types್of್ideology್and್certain್kind್of್thinking,” Research 

and PhD ಮಾಡುವ್ ಸಂದ್ರ್ಿದ್ಲಾ  ಸ್ವಕಷ್ಟಟ  ಸಮಯ ಮತ್ತು  ಸಂಪ್ನೂಮ ಲಗಳನುನ  

ಕೂರ ಢಿಕರಿಸಿಕೆಂಡು ಈ ದೇಶ್ಕೆೆ  ಒಳೆಳ ಯದಾಗಬೇಕೆೆಂದು research ಅದ್ನುನ  ಸಹ 

ಕೇೆಂದ್ರ ದ್ವ್ರು ಏನು research ಮಾಡಬೇಕು ಎನುನ ವುದ್ನುನ  ಹೇಳುತ್ತು ರೆ. 

      ಡ: ತೇಜ್ಸಿವ ನಗೌಡ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಗಳೆ, ಮಾನಯ  ಹರಿಪ್ರ ಸ್ವದ್ರವ್ರು ರಾಷ್ಟಟ ಾೀಯ 

ಪ್ಕ್ಷದ್ ರಾಷಟ ಾ ಮಟಟ ದ್ ನಾಯಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ವ್ರು. Indian National Congress, 

ಹಿೆಂದಯನುನ  ದೇಶ್ದ್ ಮುಖ್ಯ  ಸಂಪ್ಕಿ ಭಾಷ್ಮಯನಾನ ಗಿ ಮಾಡುವುದ್ಕೆೆ   ಪ್ಕ್ಷದ್ 

ನಲುವೇನು? ಮತ್ತು  ಈಗ ತ್ತವು ಹೇಳುತ್ರು ರುವುದು ನಮಮ  ಪ್ಕ್ಷದ್ ನಲುವೇ ಅಥವಾ ನಮಮ  

ವೈಯಕ್ು ಕ ನಲುವೇ ಎನುನ ವುದ್ನುನ  ಸಪ ಷಟ ಪ್ಡಿಸಬೇಕು. 

    ಶ್ರ ೋ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರ ಸ್ತದ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಗಳೆ, ನನನ  ವೈಯಕ್ು ಕ ನಲುವ್ನುನ  

ಹೇಳಬೇಕಾದ್ ಸಂದ್ರ್ಿದ್ಲಾ  ಹೇಳೆ ಹೇಳುತೆು ೀನೆ. ಕಾೆಂಗೆರ ಸ್ ಪ್ಕ್ಷದ್ ನಲುವು ಎೆಂದ್ರೆ ತ್ರರ ೀ 

ಭಾಷ್ಟ ಸೂತರ . ಮಾತೃ ಭಾಷ್ಮ, ಹಿೆಂದ ಮತ್ತು  ಇೆಂಗಿಾ ೀಸ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕಲಯಬಹುದು. 

ಅದು ಪ್ಕ್ಷದ್ ನಲುವು. ಇದ್ರಲಾ  ಯಾರಿಗೂ ಸಂಶ್ಯ ಬೇಡ. ಪಂಡಿತ ಜವಾಹರಲಾಲ 

ನೆಹರುರವ್ರ ತ್ರರ ೀ ಭಾಷ್ಟ ಸೂತರ  ೭೦ ವ್ಷಿಗಳಿೆಂದ್ ಈ ರಾಷಟ ಾದ್ಲಾ  ಸತತವಾಗಿ 

ನಡೆದುಕೆಂಡು ಬಂದದ್. ಅದ್ಕೆೆ  ತ್ರಲಾೆಂಜಲ ಹೇಳುವುದು ಸರಿಯಲಾ . ಈ research ಬಗೆೆ  

ಏಕೆ ಹೇಳುತ್ರು ದ್ು ೀನೆ ಎೆಂದ್ರೆ,  ಮಾನಯ  ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳು ಗಣೇಶ್, ಮಹಾಗಣ್ಪ್ತ್ರ ಎೆಂದ್ರೆ 

ನಮಮ  ನಂಬಿಕೆ ಎೆಂದು ಹೇಳಿದ್ರು. ಆಗಿನ ಕಾಲದ್ಲಾ  plastic surgery ಮಾಡಿದ್ರು. 

ಯಾರನುನ  misguide ಮಾಡುತ್ರು ದು ೀರಿ. ಕಾಶ್ಮ ೀರದ್ Pulwama ದ್ಲಾ  ಬ್ಬೆಂಬ್ ಬಿತ್ತು . ಆಗ 

ಕೆಲವು Journalist ಕೂಡಿಸಿಕೆಂಡು “್ಯಾರ್ ಲೀಗ ಆಯೇತೆು  ಮೇರೆ ಪಾಸ್, ಆಜ್ ಭಾರಿಶ್ 

ಹೀರಹಾಹೈ  ಪ್ಾ ೈಟ್ ಊಡಾನಹಿಸಕಾು , ತೀ ಹಮ್ಮಮ ೀನೆ ಭೀಲಾ, ಯಾರ್್ ಬಹುತ್ ಅಚಾು  

ಮಕಾಹೈ ಪ್ಾ ೈಟ್ಕೂ ಬ್ಬದ್ಲಕೆ ಉಪ್ಪ ರಸೇ   ಲೇಜ್ಞಓ ಔರ್್ ಬ್ಬೆಂಬ್ ಉಡಾವ”್್ ಎೆಂದು 

ಹೇಳಿದಾು ರೆ. ಇವ್ರು ಮೀಡದ್ scientist ಕೂಡಾ ಆಗಿಬಿಟಿಟ ದಾು ರೆ. ಬ್ಬೆಂಬ್ ಐಐಟಿಗೆ 

ಹೀದಾಗ ಭಾಷಣ್ ಮಾಡುತ್ತು , ನರುದ್ಯ ೀಗಿ ಇದ್ ಎೆಂದು ತಲ್ ಕೆಡಿಸಿಕಳಳ ಬೇಡಿ, ನಮಮ   
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ಮನೆ ಪ್ಕೆದ್ಲಾ  ಹಾದು ಹೀಗುವ್ ಚರಂಡಿಯಲಾ  ಮಿಥೆಲ್ ಗ್ರಯ ಸ್ ಬರುತು ದ್. ಅದ್ಕೆೆ  ಪೈಪ್ 

ಹಾಕ್ ಒೆಂದು ಪಾತೆರ ಗೆ ಹಾಕ್ದ್ರೆ ಅದ್ರಿೆಂದ್ ಟಿೀ ಮಾಡಬಹುದು ಎೆಂದು ಹೇಳಿದಾು ರೆ. 

ನೀಯಿಡಾದ್ ಟಿವಿ ಸಂದ್ಶ್ಿನದ್ಲಾ  ಕುಳಿತ್ತ, ನರುದ್ಯ ೀಗದ್ ಸಮಸೆಯ ಯೇ ಇಲಾ , ಟಿವಿ 

ಕಛೇರಿಯ ಹರಗೆ ಪ್ಕೀಡ ಮಾಡಿ ಮಾರಿ ಎೆಂದು ಹೇಳಿದ್ರು.  ಇವಲಾ  research 

ಆಗಬ್ಬರದು  

       ಶ್ರ ೋ ಮಹಾಿಂತೇಶ. ಎಿಂ.ಕವಟಗಿಮಠ(ಸಕಾಾರದ ಮಖಯ  ಸಚೇತ್ಕರು):-ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ,  ಯಾವ್ ವಿಷಯಕೆೆ  ಇದ್ನುನ  ಹೇಳುತ್ರು ದಾು ರೆ ಎನುನ ವುದು ನನಗೆ 

ಅಥಿವಾಗುತ್ರು ಲಾ . You are speaking about the National Education Policy or what 

policy? ಯಾರ ವಿಷಯ ಮಾತನಾಡುತ್ರು ದು ೀರಿ? ನಮಗೆ ಅಥಿವಾಗುತು ದ್. ದ್ಯಮಾಡಿ 

ಮಾತನಾಡುವಾಗ…. 

    ಶ್ರ ೋ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರ ಸ್ತದ:- ನಮಗೆ ಅಥಿ ಮಾಡಿಸುತೆು ೀನೆ, ತ್ತವು ಕುಳಿತ್ತಕಳಿಳ . ನಾನು 

ಉತು ರ ಕಡುತೆು ೀನೆ ಕುಳಿತ್ತಕಳಿಳ . 

     ಶ್ರ ೋ ಎನ .ರ್ನರಾಯಣ್ಸ್ತವ ರ್ಮ:- ನಮಗೆ ಯಾರು ಅಥಿವಾಗಿದಾು ರೆ ಅವ್ರ ಬಗೆೆಯೇ 

ಮಾತನಾಡುತ್ರು ದಾು ರೆ.   

(ಗೊಿಂದಲ) 

       ಶ್ರ ೋ ಮಹಾಿಂತೇಶ. ಎಿಂ.ಕವಟಗಿಮಠ:- ಶ್ಕ್ಷಣ್ದ್ ನೀತ್ರ ಬಗೆೆ  ಮಾತನಾಡಿ. We are 

hearing you... 

      ಶ್ರ ೋ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರ ಸ್ತದ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಗಳೆ, ತ್ತವು ಶ್ಕ್ಷಣ್ ರಂಗದ್ಲಾ  ಬಹಳ 

ದ್ಡಡ ವ್ರು  ನಮಗೆ ಎಲಾಾ  ಗತ್ತು . Research ಎೆಂದ್ರೆ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಅಲಾ ದ್ ಇನೆನ ೀನು? Plastic 

surgery ಕೂಡಾ ಒೆಂದು research.   

     ಡ: ಸಿ.ಎಸ .ಅಶವ ಥರ್ನರಾಯಣ್:- ಯಾವುದಾದ್ರೂ ವಿಷಯವ್ನುನ  ಹೇಳುವಾಗ 

ಯಾವ್ ದಾಖ್ಲ್ಯನುನ  ಇಟ್ಟಟ ಕೆಂಡು ಮಾತನಾಡುತ್ರು ದಾು ರೆ ಎನುನ ವುದ್ನಾನ ದ್ರೂ 

ಹೇಳಬೇಕು.  ವಿಷಯ ಬಿಟ್ಟಟ   ಬೇರೆಯದ್ನನ   ಹೇಳುತ್ತು  ಹೀದ್ರೆ ಹೇಗೆ? 

                                                                (ಗೊಿಂದಲ) 
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     ಶ್ರ ೋ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರ ಸ್ತದ :-  ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಗಳೆ, ನಮಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಅವ್ಕಾಶ್ 

ಮಾಡಿಕಡಿ. 

    ಉಪಸಭಾಪತಿಗಳು:- ನೀವು ಮಾತನಾಡಿ. 

    ಶ್ರ ೋ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರ ಸ್ತದ:-  ನೀವು ಮಾತನಾಡಿ ಎೆಂದು ಹೇಳುತ್ರು ೀರಿ, ನಮಮ  ಮಂತ್ರರ ಗಳು 

ಪಿೀಠಕೆೆ  ಬ್ನುನ  ತೀರಿಸಿಕೆಂಡು ಅಲಾ  ಹೀಗಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆಯಲಾ   

ಮಾತನಾಡುತ್ರು ದಾು ರೆ. 

        (ಮಿಂದು) 

(965)23-09-2021(06-20)bsd-vk 

 ಶ್ರ ೋ ಬಿ.ಕೆ. ಹರಿಪರ ಸ್ತದ  (ಮಿಂದು) 

ಅವ್ರ ಉತು ರವ್ನುನ  ಕಡಲ, ಉತು ರ ಕಡಬೇಕೆೆಂದು ಕಾಯುತ್ರು ದ್ು ೀನೆ. ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ಸಾ ಲಪ  ಸದ್ನವ್ನುನ  ನಡೆಸುವುದ್ಕೆೆ  ಅವ್ಕಾಶ್ ಮಾಡಿಕಡಿ. 

ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರುುಃ- ಮಾತನಾಡಿ. 

ಶ್ರ ೋ ಬಿ.ಕೆ. ಹರಿಪರ ಸ್ತದ :- ಮಾತನಾಡಿ ಎೆಂದ್ರೆ, ನಮಮ  ಹತ್ರು ರ ರಕ್ಷಣೆ ಕೇಳುತೆು ೀವ, 

ನೀವು ರಕ್ಷಣ್ ಕಡುವುದಲಾ  ಎೆಂದು ಗತ್ತು . ಆದ್ರೂ ಕೇಳುತೆು ೀವ. ಮಂತ್ರರ ಯಬಾ ರು ನಮಮ  

ಪಿೀಠಕೆೆ  ಬ್ನುನ  ತೀರಿಸಿಕೆಂಡು ಮಾತನಾಡುತ್ರು ದ್ು ರೆ ಹೇಗೆ?  

ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರುುಃ- ಅದು ಎಲಾ ರಿಗೂ ಅನಾ ಯಿಸುತು ದ್, ಎಲಾ ರೂ ಅದ್ನುನ  

follow ಮಾಡುವುದ್ನುನ  ಕಲತ್ತಕಳಳ ಬೇಕು. 

ಶ್ರ ೋ ಬಿ.ಕೆ. ಹರಿಪರ ಸ್ತದ :- ನಾನು ಮಾತನಾಡುವಾಗ disturb ಮಾಡಬ್ಬರದು, 

ಅವ್ರು disturb ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಹಾಗೆ ಮಾಡುತೆು ೀನೆ. 

ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರುುಃ- ಮಾತನಾಡಿ. 

ಶ್ರ ೋಮತಿ ಭಾರತಿಶ್ನಟಟ ುಃ- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ಮಾನಯ  ಸದ್ಸಯ ರು 

ಮಾತನಾಡುತ್ರು ರುವುದ್ನುನ  ತ್ತೆಂಬ್ಬ ಚೆನಾನ ಗಿ ಕೇಳುತ್ರು ದ್ು ೀವ. ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು research 

ಎೆಂದುಕೆಂಡು ಆಲೂಗಡೆಡ  ಹಾಕ್ದ್ರೆ ಬಂಗ್ರರ ಬರುವಂತಹ research ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನೇನು 

ಮಾಡಲ, ನಾನು ಹೇಗೆ ಕೇಳಲ. ಬಹಳ ವಿಷಯವ್ನುನ  ಚೆನಾನ ಗಿ ಮತ್ತು  ಮನಮುಟ್ಟಟ ವಂತೆ 
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ಹೇಳುತ್ರು ದಾು ರೆ. ಅದ್ನುನ  ಕೇಳುತ್ರು ದ್ು ೀವ. ಆದ್ರೆ ದ್ಯವಿಟ್ಟಟ  ಆಲೂಗಡೆಡ  ಹಾಕ್ದ್ರೆ ಬಂಗ್ರರ 

ಬರುವಂತಹ research ಅನುನ  ಹೇಳಬ್ಬರದು. ಅದ್ನುನ  ಕೇಳುವುದ್ಕೆೆ  ಆಗುವುದಲಾ . 

ಶ್ರ ೋ ಬಿ.ಕೆ. ಹರಿಪರ ಸ್ತದ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ತಮಮ ಲಾ  ಮನವಿ ಏನೆೆಂದ್ರೆ 

ನಾನು ನನನ  ರ್ವಿಷಯ ಕೆೆ  ಇಲಾ  ಮಾತನಾಡುತ್ರು ಲಾ . ನನನ  ರ್ವಿಷಯ  ಮುಗಿದದುು , ನಾನು 

ಏನೇನು ನೀಡಬೇಕೀ, ಎಲಾ ವ್ನುನ  ನೀಡಿ ಇಲಾ ಗೆ ಬಂದದ್ು ೀನೆ. ಈ ರಾಷಟ ಾ ಮತ್ತು  

ರಾಜಯ ದ್ ರ್ವಿಷಯ  ಮುಖ್ಯ . ಈ ರಾಷಟ ಾ ಬ್ಳೆದರುವುದು ನಮಮ  ಕಣುಮ ೆಂದ್ ನೀಡಿದ್ು ೀವ. ಅದು 

safe ಆಗಿರಬೇಕು. ಅದ್ಕೆ ೀಸೆ ರ ನಾನು ಮಾತನಾಡುತ್ರು ದ್ು ೀನೆ. 

ಡುಃ ವೈ.ಎ. ರ್ನರಾಯಣ್ಸ್ತವ ರ್ಮುಃ- ಅವ್ರು ದ್ಹಲಯಲಾ  ಮಂತ್ರರ ಯಾಗಬೇಕು. 

ಶ್ರ ೋ ಬಿ.ಕೆ. ಹರಿಪರ ಸ್ತದ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ಬ್ೆಂಗಳೂರು ನಗರ is a 

Science City. TATA Institute, ಇರುವ್ ಮಹಾನ್ ಸಂಸಿೆ  ಇರುವ್ ಪ್ಕೆದ್ಲಾ ಯೇ ಹುಟಿಟ  

ಬ್ಳೆದ್ವ್ನು ನಾನಾಗಿದ್ು ೀನೆ. ಆದ್ು ರಿೆಂದ್ ದ್ಯವಿಟ್ಟಟ  patience ಇಟ್ಟಟ ಕೆಂಡು ಸದ್ಸಯ ರು 

ಕೇಳಬೇಕು. ಈ ಒೆಂದು NEP (New Education Policy) ಮಾಡುವ್ ಸಂದ್ರ್ಿದ್ಲಾ  ಮಿೀಸಲಾತ್ರ 

ಎನುನ ವುದು ಎಲಾಯೂ ಇಲಾ . ಉಚಿ  ಶ್ಕ್ಷಣ್ದ್ಲಾ  ೨೦೦೬ನೇ ಇಸವಿಯಲಾ  Higher 

Education ನಲಾ  ಮಿೀಸಲಾತ್ರ ಬೇಕೆೆಂದು ೨೭% ಮಿೀಸಲಾತ್ರಯನುನ  ಮಾನಯ  ಅಜುಿನ್ಸಿೆಂಗ್ 

ರವ್ರು ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಸಚಿವ್ರಾದಾು ಗ pass ಮಾಡಿಸಿದ್ವು. ಅದ್ರ implement ಅನುನ  ನಾವೇ 

ಮಾಡಿದ್ು ೀವ. ಅದೇ ಸಂದ್ರ್ಿದ್ಲಾ  TATA Institute of Science ನಲಾ  Board Member 

ಆಗಿದ್ು ನು. ಆ Board Member ಆಗಿದಾು ಗ ಈ ವಿಚಾರ ಬಂತ್ತ. ಕೇೆಂದ್ರ ದ್ Parliament ನಲಾ  

OBC ಗಳಿಗೆ ೨೭% ಮಿೀಸಲಾತ್ರ ಕಡಬೇಕೆೆಂದು ಒೆಂದು Act ಮಾಡಿದಾು ರೆ. ಅವ್ರು ನನನ  

ಹೆಸರನುನ  ತ್ರಳಿದುಕೆಂಡು, ನಾನು ಯಾವುದ್ೀ ದ್ಡಡ  ಜ್ಞತ್ರಯಲಾ  ಹುಟಿಟ ರಬೇಕೆೆಂದು 

ಎಲಾ ರೂ ಮಾಡಿದಂತೆ ಮಿೀಸಲಾತ್ರ ಬಗೆೆ  ತಮಾಷ್ಮ ಮಾಡುತ್ರು ದ್ು ರು. ಕನೆಗೆ ನಾನು this is 

the Act of the Parliament and that must be implemented ಹೇಳಿದ್. So, we need three 

monthsʼ್ time್ and್ then್ we್ will್ call್ for್ the್ application್ ಎೆಂದು ಹೇಳಿದ್. ಅಷಟ ರಲಾ  

೨೦೦೭ನೇ ಇಸವಿ ಆಗಿತ್ತು . ೧೯೦೭ನೇ ಇಸವಿಯಲಾ  TATA Institute of Science 

ಸಿ್ವಪ್ನೆಯಾಗಿತ್ತು . ೨೦೦೭ರಲಾ  TATA Institute ಗೆ ೧೦೦ ವ್ಷಿ ಆಗಿತ್ತು . Next meeting 

ಹೀದಾಗ ಎಷ್ಟಟ  application ಗಳು ಬಂದತ್ತು  ಎೆಂದು ಕೇಳಿದ್. ಆಗ ೫೦ applications ಗಳು 

ಬಂದತ್ತು  ಎೆಂದು ಹೇಳಿದ್ರು. ಎಷ್ಟಟ  ಜನ pass ಆದ್ರು ಎೆಂದು ಕೇಳಿದಾಗ, ೨೩ ಜನ 

ಆಗಿದ್ು ರು. ಅವ್ರಿಗೆ pre-interview coaching ಕಟಿಟ ದು ೀರಾ ಎೆಂದು ಕೇಳಿದಾಗ ʼಇಲಾ ʼ 
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ಎೆಂದು ಹೇಳಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ೧೦೦ ವ್ಷಿಗಳ ಕಾಲ ಮಹತಾ ಪೂಣ್ಿವಾದ್ ವಿಜ್ಞಾ ನ 

ಕೇೆಂದ್ರ ದ್ಲಾ  ಹಿೆಂದುಳಿದ್ ವ್ಗಿದ್ವ್ರಿಗೆ admission ಇರಲಲಾ . ಅದೇ ನೀತ್ರ ಇಲಾಯೂ ಸಹ 

ಬರುತ್ರು ದ್. ಶ್ರ ೀ ಕಸೂು ರಿ ರಂಗನ್ರವ್ರು ನನಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರಿಚಯರಿದುು , ೬ ವ್ಷಿಗಳ ಕಾಲ 

ಒಟಿಟ ಗೆ ಇದ್ು ವ್ರು. ಈ NEP ಗೆ ಅವ್ರ ಮುಖ್ವಾಡ. ಶ್ರ ೀ ಕಸೂು ರಿ ರಂಗನ್ರವ್ರ team ಉತು ರ 

ಪೂವ್ಿದ್ ಯಾವುದೇ ರಾಜಯ ಕೆೆ  ಹೀಗಿಲಾ . ಅಲಾ  ೭ ರಾಜಯ ಗಳಿದುು , ಅವುಗಳನುನ  seven 

sisters of India ಎೆಂದು ಕರೆಯುತೆು ೀವ. ಮಧಯ ಪ್ರ ದೇಶ್ಕೆೆ  ಹೀಗಿರಲಲಾ . ಕನಾಿಟಕಕೆೆ  

ಮೂರು ಸ್ವರಿ ಬಂದ್ರು. ಏಕೆೆಂದ್ರೆ ಇಬಾ ರು-ಮೂರು ಸದ್ಸಯ ರು ಇಲಾ ಯೇ ಇದ್ು ರು. ಅವ್ರು 

ಚಚೆಿಯನುನ  ಯಾರ ಜೊತೆ ಮಾಡಿದ್ರು? ರಾಷ್ಟಟ ಾೀಯ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ನೀತ್ರ ರೂಪುಗಳುಳ ತ್ರು ದ್ು  

ಸಮಯದ್ಲಾ  ಪೂವ್ಿಭಾವಿಯಾಗಿ RSS ಸಂಸಿೆ ಗಳಾದ್ ಭಾರತ್ರೀಯ ಶ್ಕಾಷ  ಮಂಡಲ್, ಶ್ಕಾಷ  

ಸಂಸೆ ೃತ್ರ ಉತ್ತು ನ್ ವಾಯ ಸ್, ಭಾರತ್ರೀಯ ಭಾಷ್ಟ ಮಂಚ್ ಇವಲಾ ವ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಸುಮಾರು 

೪೦ seminar ಗಳನುನ  ಮಾಡಿದ್ರು. ಶ್ಕಾಷ  ಸಂಸೆ ೃತ್ರ ಉತ್ತು ನ್ ವಾಯ ಸ್ನ ರಾಷ್ಟಟ ಾೀಯ 

ಕಾಯಿದ್ಶ್ಿಗಳು ಒೆಂದು ಪ್ತ್ರರ ಕಾ ಹೇಳಿಕೆಯನುನ  ಕಟಟ ರು. ಅದೇನೆೆಂದ್ರೆ, ನೈತ್ರಕ 

ಮಲಯ ಗಳನುನ  ಅಳವ್ಡಿಸಿಕಳಳ ದೇ ಯಾವುದೇ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ನೀತ್ರ 

ಪೂಣ್ಿಗಳುಳ ವುದಲಾ ,ಭಾರತದ್ ಮಲಯ ಗಳು, ಭಾಷ್ಮ, ಕಲ್, ಸಂಸೆ ೃತ್ರ ಮುೆಂತ್ತದ್ವು NEP 

2020 ನ ಮುಖ್ಯ  ಭಾಗವಾಗಿರುತು ದ್. ನಾವು ಈ ಸಮಿತ್ರಗೆ ದೀಘಿವಾದ್ ಸಲಹೆಗಳನುನ  

ಕಟಿಟ ದ್ು ೀವ, ಮುೆಂದ್ಯೂ ಸೂಕು  ಬದ್ಲಾವ್ಣೆಗಳನುನ  ಸೂಚಿಸುತೆು ೀವ ಎೆಂದು ಕಳೆದ್ 

ಜುಲೈನಲಾ  ಹೇಳಿಕೆ ಕಟಟ ರು. ಈ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದಾಗ ಇದ್ರಲಾ  ಕೆಲವು ಸಂಘಟನೆಗಳ 

ಹಸು ಕೆಷ ೀಪ್ ಇರುವುದು ಪ್ರ ತಯ ಕ್ಷವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ರು ದ್. ಈ ಸಂಘದ್ ಸದ್ಸಯ ರಲಾ  ಶ್ರ ೀ ಕಸೂು ರಿ ರಂಗನ್ 

ರವ್ರನುನ  ಬಿಟಟ ರೆ Prof. ವ್ಸುಧಾ ಕಾಮತ್, Prof. ಮಂಜುಲ್ ಭಾಗಿವ್, Dr. ರಮಾಶಂಕರ್್ 

ಕುರಿಲ್, Prof. ತೇಜಸಿಾ  ಕಟಿಟ ಮನ, ಶ್ರ ೀ ಕೃಷಣ ಮೀಹನ್ ತ್ರರ ಪಾಠಿ, Prof. ಮಜರ್್ ಅಸಿೀಫ್, Prof. 

ಎೆಂ.ಕೆ. ಶ್ರ ೀಧರ್್, ಶ್ರ ೀ ರಾಜೇೆಂದ್ರ  ಪ್ರ ತ್ತಪ್ ಗುಪ್ು  ರವ್ರುಗಳು ಸಮಿತ್ರಯ 

ಸದ್ಸಯ ರುಗಳಾಗಿದ್ು ರು. Prof. ಎೆಂ.ಕೆ. ಶ್ರ ೀಧರ್್ರವ್ರು ನನೆನ  ಚಾಲುಕಯ ದ್ಲಾ  ಇದ್ು ರು. ನನೆನ  

ಮಾನಯ  ರವಿಕುಮಾರ್್ರವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಎಮ್.ಕೆ. ಶ್ರ ೀಧರ್್ ರವ್ರು RSS ನ 

ಸಂಚಾಲಕರಾಗಿದ್ು ರು. ABVP ಯಲಾ  ನಾವಲಾ ರೂ ಇದಾು ಗ ಅವ್ರು ಉಪಾಧಯ ಕ್ಷರಾಗಿದ್ು ರು. 

ಶ್ರ ೀ ರಾಜೇೆಂದ್ರ  ಪ್ರ ತ್ತಪ್ ಗುಪ್ು ರವ್ರು ೨೦೦೯ ರಿೆಂದ್ ೨೦೧೬ರ ವ್ರೆಗೆ ಲೀಕಸಭಾ 

ಚುನಾವ್ಣೆಯಲಾ  ಬಿಜೆಪಿ ಪ್ಕ್ಷದ್ ಪ್ರ ಣಾಳಿಕೆ ರೂಪಿಸಿದ್ವ್ರಲಾ  ಪ್ರ ಮುಖ್ರು. ೨೦೧೮ರಲಾ  

ಕೇೆಂದ್ರ  ಆರೀಗಯ  ಮಂತ್ರರ  ಶ್ರ ೀ ಜೆ.ಪಿ. ನಡಾಡ  ರವ್ರ ಸಲಹೆಗ್ರರರಾಗಿದ್ು  ಶ್ರ ೀ ರಾಜೇೆಂದ್ರ  

ಪ್ರ ತ್ತಪ್ ಗುಪ್ು ರವ್ರನುನ  ರ್ರ ಷ್ಟಟ ಚಾರದ್ ಆರೀಪ್ದ್ ಮೇಲ್ ವ್ಜ್ಞ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು . ಆದ್ರೆ 
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ಹಿೆಂದನ ರಾಷ್ಟಟ ಾೀಯ ಕಠಾರಿ ಆಯೀಗದ್ ಸದ್ಸಯ ರಿಗೂ ಇವ್ರಿಗೂ ಏನೂ ವ್ಯ ತ್ತಯ ಸ ಇದ್ 

ಎೆಂಬ್ದದ್ನುನ  ತ್ರಳಿದುಕಳಿಳ . ಆ NDA ನಲಾ  ಆಗಿನ ಮಾನವ್ ಸಂಪ್ನೂಮ ಲ ಇಲಾಖಾ 

ಮಂತ್ರರ ಯಾದ್ ಶ್ರ ೀ ರಮೇಶ್ ಪೊಕ್ರ ಯಾಲ್ ಅವ್ರ degree ಇನೂನ  doubtful ಆಗಿದ್. ಹಿೆಂದನ 

ಮಂತ್ರರ ಯಾಗಿದ್ು  ಶ್ರ ೀ ಪ್ರ ಕಾಶ್ ಜ್ಞವ್ಡೇಕರ್್ ರವ್ರು ಕೇವ್ಲ RSS ಪ್ದಾಧಿಕಾರಿಗಳೆಂದಗೆ 

ಮತ್ತು  ಬಿಜೆಪಿ ಸಕಾಿರ ಅಧಿಕಾರದ್ಲಾ ದ್ು  ರಾಜಯ ಗಳ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಮಂತ್ರರ ಗಳೆಂದಗೆ ಸತತವಾಗಿ 

ಸಮಾಲೀಚನೆ ನಡೆಸಿ, ಈ ಅಭಿಪಾರ ಯುನ ನ  ಶ್ರ ೀ ಸುಬರ ಮಣ್ಯ  ಸಮಿತ್ರಗೆ ಮತ್ತು  ನಂತರ ಶ್ರ ೀ 

ಕಸೂು ರಿ ರಂಗನ್ ರವ್ರಿಗೆ ಕಟಟ ರು. ಮುಖ್ಯ ವಾಗಿ ಇದ್ರಲಾ  ಯಾವ್ ರಿೀತ್ರಯ ಚಿೆಂತನೆಗಳು, 

ಇತ್ರಹಾಸಗಳು ಬರಬಹುದು ಎೆಂಬ್ದದ್ನುನ  ಯೀಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಕೇವ್ಲ 

ಖಾಸಗಿೀಕರಣ್ಕೆೆ  ಮಾಡುವ್ ವಿಚಾರವಾಗಿದ್. ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳನುನ  ಹೇಳುವುದ್ಕೆೆ  

ಬಯಸುತೆು ೀನೆ. ೧೯೮೬ನೇ National Education Policy ನಲಾ  “..most of the Colleges in 

Higher Education Institutions are affiliated to State University and had no autonomy 

in್curriculum್and್evaluation...” ಈಗ ಇರುವುದ್ರಲಾ  “..all Higher Education Institutions 

including Colleges are autonomous and there will be no Affiliated Colleges to State 

Universities್ and್ Autonomy್ in್ declaring್ curriculum್ and್ evaluation...”್ಯಾರು ಏನು 

ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡಿಕಳಳ ಬಹುದು. ಅದ್ರ ಮೇಲ್ ಯಾವುದೇ ನಯಂತರ ಣ್ ಇಲಾ . ಅದ್ಲಾ ದೇ 

ನಮಮ ಲಾ  ೧೯೮೬ ರಲಾ  “Examination is independent of teaching: All examination and 

evaluation are affiliating University controlled.  There is a little role of teaching faculty 

members್in್evaluating್the್students್directly...” ಈಗ ಇರುವುದ್ರಲಾ  “..examination is a 

part of continuous evaluation system, faculty members who are teaching a subject 

are್ responsible್ for್ evaluation್ and್ examination...” ಅೆಂದ್ರೆ ನನನ  ಮುಖ್ ನೀಡಿದ್ರೆ 

ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಆಗುವುದಲಾ , ಆಗ ನನನ ನುನ  fail ಮಾಡಿ ಕಳುಹಿಸುತ್ತು ರೆ. ಇದು ಈ system ನಲಾ ದ್. 

ಅದ್ಲಾ ದೇ ಸುಮಾರು ೩೫ points ಗಳಿದುು , ಅದ್ಲಾ ವ್ನುನ  ಸಮಯದ್ ಅಭಾವ್ದೆಂದ್ 

ಹೇಳುವುದ್ಕೆೆ  ಹೀಗುವುದಲಾ . ಇದ್ಲಾ ದೇ M.Phil ಅೆಂದ್ರೆ Master in Philosophy 

ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ೨ ವ್ಷಿ PUC, ೩ ವ್ಷಿ Degree ಮತ್ತು  ೨ ವ್ಷಿ Post-Graduation 

ಮಾಡಿ, M.Phil ಅನುನ  ಒೆಂದು ವ್ಷಿ ಮಾಡುತ್ರು ದ್ು ವು. ಅದು 1986 policy ಯಲಾ ತ್ತು . ಈಗ 

“...one್year್research್degree್leading್to್M.Phil್್in್any್subject್is್discontinued್due್to್

the reason the students are exposed to preliminary research in their under-graduate 

and post-graduate್ courses...”್ ಇವಲಾ ವ್ಯ Universal Education ಗೆ ತದಾ ರುದ್ು ವಾಗಿವ. 
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ಇದ್ಲಾ ದೇ currently teachers education comprises of two year B.Ed program after 

graduation.        

(ಮುೆಂದು) 

(966)/23.09.2021/6.30/ಹೆಚ್ವಿ:ಬಿಎನ್ಎಸ್ 

                (ಉಪ್ ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರ ಉಪ್ಸಿಿ ತ್ರ) 

 

ಶ್ರ ೋ ಬಿ.ಕೆ. ಹರಿಪರ ಸ್ತದ (ಮಿಂದುವರೆದದುದ ):- 

Secondary school teachers have to spend five years after their higher secondary 

education to teach at higher secondary level. ಸನಾಮ ನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ಈಗ the 

proposed್teachersʼ್education್comprises್of್four್years್integrated್B.Ed.್This್Degree್is್

compulsory requirement to become a faculty at  school education stages.  

ಇವ್ರುಗಳು ʼಸಾ ದೇಶ್ʼ ಎೆಂದು ಬಹಳಷ್ಟಟ  ಉಪ್ನಾಯ ಸಗಳನುನ  ನೀಡುತ್ರು ರುತ್ತು ರೆ. No foreign 

Universities are allowed to function directly in India; 1986 policy. About 100 top rank 

foreign Universities will be allowed to function in India to compete with Indian 

Universities.  ಇದು ಇವ್ರ ನೀತ್ರಯಾಗಿದ್.  

 

 ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪ್ರ ಸ್ವದ್ರವ್ರೇ, ತ್ತವು ತಮಮ  

ಮಾತ್ತಗಳನುನ  ಪಾರ ರಂಭಿಸಿ ಇಲಾ ಗೆ 40 ನಮಿಷಗಳಾಗಿವ.  

 

 ಶ್ರ ೋ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರ ಸ್ತದ :- ಸನಾಮ ನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ನಾನು ಬಹಳ 

ಗಂಭಿೀರವಾಗಿರುವ್ ವಿಚಾರದ್ ಮೇಲ್ ಮಾತನಾಡುತ್ರು ದ್ು ೀನೆ. ಬಹಳ ಹಿೆಂದ್ಯೇ ಅೆಂದ್ರೆ, 

14ನೇ ತ್ತರಿೀಖಿಗೆ ಈ ವಿಚಾರವ್ನುನ  ಪ್ರ ಸ್ವು ಪ್ ಮಾಡಲು ಅನುಮತ್ರ ಕೀರಿ ತಮಗೆ ನೀಟಿೀಸ್ 

ಕಳುಹಿಸಿ ಕಟಿಟ ದ್ು .  ಯಾವ್ ಕಾರಣ್ದ್ ಹಿನೆನ ಲ್ಯಲಾ  ತ್ತವು ನನಗೆ ಕನೆಯ ದನ 

ಅವ್ಕಾಶ್ವ್ನುನ  ಕಟಿಟ ದು ೀರಿ ಎನುನ ವುದು ನನಗೆ ಗತ್ರು ಲಾ .  

 

 ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಗಂಭಿೀರವಾಗಿರುವ್ ವಿಚಾರವ್ಲಾ ವೆಂದು ನಾನು 

ಹೇಳುತ್ರು ಲಾ . ಆದ್ರೆ, ಸಮಯದ್ ಬಗೆೆಯೂ ಗಮನವ್ನುನ  ಹರಿಸಬೇಕಾಗುತು ದ್.  
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 ಶ್ರ ೋ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರ ಸ್ತದ :- ಸನಾಮ ನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ತ್ತವು ಮಾತನಾಡಬೇಡಿ 

ಎೆಂದು ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾನು ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ನನನ  ವಿರೀಧವ್ನುನ  ವ್ಯ ಕು ಪ್ಡಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು , ಆ 

ಕೆಲಸವ್ನುನ  ಮಾಡಿದ್ು ೀನೆ.  ʼಮಾತನಾಡಿರುವುದು ಸ್ವಕು ಕುಳಿತ್ತಕಳಿಳ ʼ ಎೆಂದು ತ್ತವು 

ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಕುಳಿತ್ತಕಳುಳ ತೆು ೀನೆ. ನನನ  ಅರ್ಯ ೆಂತರವೇನೂ ಇಲಾ .  

 

 ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ಹರಿಪ್ರ ಸ್ವದ್ರವ್ರೇ, ಸಮಯವ್ನುನ  ನೆನಪು 

ಮಾಡಿಕಡುವುದು ಪಿೀಠದ್ ಜವಾಬ್ಬು ರಿಯಾಗಿರುತು ದ್.  ಸಮಯದ್ ಬಗೆೆ  ತಮಗೂ ಸಾ ಲಪ  

ಅರಿವಿರಲ.  

 

 ಶ್ರ ೋ ಎಿಂ.ರ್ನರಾಯಣ್ಸ್ತವ ರ್ಮ(ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಮಖಯ  ಸಚೇತ್ಕರು):- ಸನಾಮ ನಯ  

ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ನಾವಲಾ ರೂ ಈ ವಿಚಾರದ್ ಮೇಲ್ ಮಾತನಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು . ಆದ್ರೆ, ಈಗ 

ನಮಮ  ಸಮಯವ್ನುನ  ಮಾನಯ  ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪ್ರ ಸ್ವದ್ರವ್ರಿಗೆ ಕಡುತ್ರು ದ್ು ೀವ. ಅವ್ರಬಾ ರೇ ಈ 

ವಿಚಾರದ್ ಮೇಲ್ ನಮ್ಮಮ ಲಾ ರ ಪ್ರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಲ.  

 

 ಶ್ರ ೋ ಎಸ .ಆರ .ಪ್ರಟೋಲ (ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರು):- ಸನಾಮ ನಯ  

ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ನಮಮ  ಪ್ಕ್ಷದ್ ಸಮಯವ್ನುನ  ಅವ್ರಿಗೇ ಕಡುತ್ರು ದ್ು ೀವ.  

 

 ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಸಮಯದ್ ಬಗೆೆ  ನೆನಪು ಮಾಡಿಕಡುವುದು ನಮಮ  

ಜವಾಬ್ಬು ರಿಯಾಗಿದ್. ಅದ್ಕೆಾ ಗಿ ನಾನು ಆ ಮಾತನುನ  ಹೇಳಿದ್ು ೀನೆ.  

 

 ಶ್ರ ೋ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರ ಸ್ತದ :- ಸನಾಮ ನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ಆಯಿತ್ತ ಸಮಯವ್ನುನ  

ನೆನಪಿನಲಾ ಟ್ಟಟ ಕಳುಳ ತೆು ೀನೆ. ಈ ಸಕಾಿರದ್ವ್ರು ತರಾತ್ತರಿಯಲಾ  ನೂತನ ಶ್ಕ್ಷಣ್ 

ನೀತ್ರಯನುನ  ಜ್ಞರಿಗೆ ತರುವುದ್ಕೆೆ  ಹರಟಿದಾು ರೆ. ನಮಮ  ರಾಜಯ ದ್ಲಾ  ಸುಮಾರು 5 ಸ್ವವಿರ 

ಶಾಲ್ಗಳು ಏಕೀಪಾಧಾಯ ಯ ಶಾಲ್ಗಳಾಗಿವ. ಶಾಲಾ ಕಟಟ ಡಗಳು ಇಲಾ ವೆಂದು ಮರದ್ ಕೆಳಗೆ, 

ಹಸುವಿನ ಕಟಿಟ ಗೆಯಲಾ  ಅಥವಾ ಯಾರಾದ್ರು ದಾನಗಳು ಜ್ಞಗವ್ನುನ  ಕಟಟ ರೆ ಅಲಾ  

ಶಾಲ್ಗಳನುನ  ನಡೆಸುತ್ರು ದಾು ರೆ. ಆದ್ರೆ, ಶ್ಕ್ಷಕರಿಲಾ ದೇ ಶಾಲ್ಗಳನುನ  ನಡೆಸುವುದು ಕಷಟ ದ್ 

ಕೆಲಸವಾಗಿದ್. Entire policy should have been around the teachers and Universities. 

ಕೆಲವೆಂದು ನದಗಳು ಇಲಾ ದದ್ು ರೂ ಅವುಗಳ ಹೆಸರನುನ  ಇಟ್ಟಟ ಕೆಂಡಿದ್ು ೀವ. 
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ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ, ಗಂಗ್ರ, ಯಮುನ, ಸರಸಾ ತ್ರ ಎೆಂದು ಹೇಳುತೆು ೀವ. ಆದ್ರೆ, 

ʼಸರಸಾ ತ್ರʼ ಎನುನ ವ್ ನದ ಎಲಾಯೂ ಇಲಾ . ಅದೇ ರಿೀತ್ರಯಲಾ  ಅಸಿು ತಾ ದ್ಲಾ ಯೇ ಇರದ್ ಮತ್ತು  

ಪ್ರ ಪಂಚದ್ಲಾ ಯೇ ಇರದ್ ವಿಶ್ಾ ವಿದಾಯ ಲಯಗಳ ಹೆಸರಿನಲಾ  ಇವ್ರು ಏನೀ ಮಾಡುವುದ್ಕೆೆ  

ಹರಟಿದಾು ರೆ.  ಇದು ಬಹಳ ಘಾತ್ತಕದ್ ಕೆಲಸವನುನ ವುದು ನನನ  ಅನಸಿಕೆಯಾಗಿದ್.  

 

 ಸನಾಮ ನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ಈ ನೂತನ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ನೀತ್ರ ವಿದಾಯ ರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 

ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದ್ಯೆೆಂದು ನನಗನನ ಸುವುದಲಾ . ಕಾರಣ್ವೇನೆೆಂದ್ರೆ, 

ಮಹತಾ ಪೂಣ್ಿವಾಗಿರುವ್ ದೇಶ್ದ್ ರ್ವಿಷಯ ವ್ನುನ  ನಧಿರಿಸಬಲಾ  ಶ್ಕ್ಷಣ್ ನೀತ್ರಯನುನ  

ಮದ್ಲು ಲೀಕಸಭೆಯಲಾ  ಚಚೆಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು . ಅಲಾ  ಪ್ರ ತ್ರಯೆಂದು ರಾಜಯ ಗಳಿೆಂದ್ 

ಚುನಾಯಿತರಾಗಿ ಬಂದರುವ್ ಸುಮಾರು 545 ಜನ ಸದ್ಸಯ ರಿರುತ್ತು ರೆ.  ರಾಜಯ ಸಭೆಯಲಾ  

ಸುಮಾರು 245 ಜನ ಸದ್ಸಯ ರಿದಾು ರೆ. ಅಲಾ  ಈ ವಿಚಾರದ್ ಬಗೆೆ  ಚಚೆಿ ಮಾಡಿ ನಂತರ 

ರಾಜಯ ದ್ ವಿಧಾನಮಂಡಲದ್ಲಾ  ಚಚೆಿ ಮಾಡಿ ಈ ನೂತನ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ನೀತ್ರಯನುನ  

ಅನುಷ್ಟಾ ನಕೆೆ  ತರಬೇಕಾಗಿತೆು ೀ ವಿನಃ ಕೇವ್ಲ ಸಂಘ ಪ್ರಿವಾರದ್ ಸಂಘಸಂಸಿೆ ಗಳೆಂದಗೆ 

ಮಾತನಾಡಿ ಈ ನೀತ್ರಯನುನ  ಜ್ಞರಿಗಳಿಸುವುದು ಸರಿಯಾದ್ ಕರ ಮವ್ಲಾ . ಆರ್್.ಎಸ್.ಎಸ್.ನ 

ಸಂಘಸಂಸಿೆ ಗಳೆಂದಗೆ ಇವ್ರು ಚಚೆಿ ಮಾಡುವುದ್ರಲಾ  ನನನ ದೇನೂ ಅರ್ಯ ೆಂತರವಿಲಾ . 

Whether RSS is a registered organization and is there accountability for it?  ನಾಳೆ 

ನಾವು ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ರ ಶ್ನನ  ಮಾಡುವುದಾದ್ರೆ,  ಅವ್ರಿಗೆ ಜವಾಬ್ಬು ರಿ ಮತ್ತು  ಹಣೆಗ್ರರಿಕೆ 

ಎನುನ ವುದು ಇದ್ಯೇ? It is not a registered organization. ನಾವುಗಳು ಇವ್ರ ಷಡಯ ೆಂತರಕೆೆ  

ಸಿಕೆ್ಹಾಕ್ಕೆಂಡಿದ್ು ೀವ. ಈ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ನೀತ್ರಯಲಾ  ಇವ್ರು ಅಲಾ ಲಾ  ತಕ್ಷಶ್ಲಾ, ನಳಂದಾ 

ವಿಕರ ಮಶ್ೀಲ, ವ್ಲಾ ಭಿ, ಚರಕ, ಶುಶೂರ ತ ಮತ್ತು  ಆಯಿರ್ಟ ಹಿೀಗೆ ಎಲಾ ರ ಹೆಸರುಗಳನುನ  

ಉಲ್ಾ ೀಖ್ ಮಾಡಿದಾು ರೆ. ಆದ್ರೆ, ಈ ರಾಷಟ ಾದ್ಲಾ  ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಕೆಷ ೀತರ ದ್ಲಾ  ಕಾರ ೆಂತ್ರಯನುನ ೆಂಟ್ಟ 

ಮಾಡಿದ್ ಮಹಾತಮ  ಜೊಯ ೀತ್ರಬ್ಬ ಫುಲ್ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಎಲಾಯೂ ಕಂಡು ಬರುತ್ರು ಲಾ . 

ಸಮಾಜದ್ ಅನಷಟ  ಪ್ದ್ು ತ್ರಗಳಾದ್ ಬ್ಬಲಯ  ವಿವಾಹ, ಸತ್ರಸಹಗಮನ ಪ್ದ್ು ತ್ರ, ವಿರುದ್ು  

ಹೀರಾಟ ಮಾಡಿ, ಮಹಿಳೆಯರಿಗೀಸೆ ರ ಪ್ರ ಪ್ರ ಥಮವಾಗಿ ಶಾಲ್ಗಳು, ಅಬಲಾಶ್ರ ಮಗಳನುನ  

ಸಿ್ವಪ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ ಮತ್ತು  ಪ್ರ ಪ್ರ ಥಮ ಮಹಿಳಾ ಶ್ಕ್ಷಕ್ಯಾದ್ ಮಹಾತಮ  ಜೊಯ ೀತ್ರಬ್ಬ 

ಫುಲ್ಯವ್ರ ಮಡದ ಶ್ರ ೀಮತ್ರ ಸ್ವವಿತ್ರರ ಬ್ಬಯಿ ಫುಲ್ ಮತ್ತು  ಅವ್ರ ಜೊತೆಗಿದ್ು  ಫಾತ್ರಮಾ ಬಿೀ 

ಹಾಗೂ  ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಪ್ರ ಸಿದಿ್  ತಮಿಳು ಕವಿ ಮತ್ತು  ತತಾ ಜ್ಞಾ ನಯಾದ್ ತ್ರರುವ್ಳುಳ ವ್ರ್್ 

ಇವ್ರುಗಳ ಹೆಸರುಗಳು ಕಾಣೆಯಾಗಿವ.  
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 ಸನಾಮ ನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ಇವ್ರು ಈ ನೂತನ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ನೀತ್ರಯ ಮೂಲಕ ಸಂಘ 

ಪ್ರಿವಾರದ್ ಸಂಪೂಣ್ಿ ಸಿದಿಾೆಂತವ್ನುನ  ಈ ರಾಷಟ ಾದ್ ಮಕೆಳಲಾ  ತ್ತೆಂಬಿ ಈ ದೇಶ್ದ್ಲಾ  

ನೆಲ್ಯೂರಿರುವ್ ಬಹುತಾ ದ್ ಪ್ದಿ್ ತ್ರಯನುನ  ಸಂಪೂಣ್ಿವಾಗಿ ನಾಶ್ಪ್ಡಿಸುವುದ್ಕೆೆ  

ಹರಟಿದಾು ರೆ. ಯಾವುದೇ ಚಚೆಿಯಿಲಾ ದ್ ಅನುಷ್ಟಾ ನಗಳಿಸಲು ಹರಟಿರುವ್ ಈ ಶ್ಕ್ಷಣ್ 

ನೀತ್ರಯನುನ  ನಾವು ಸಂಪೂಣ್ಿವಾಗಿ ವಿರೀಧಿಸುತ್ರು ದ್ು ೀವ. ಶ್ಕ್ಷಣ್ ವ್ಯ ವ್ಸಿೆಯಲಾ  

ಬದ್ಲಾವ್ಣೆ ತರಬೇಕೆನುನ ವುದ್ನುನ  ಮತ್ತು  ಒಳೆಳ ಯ ನೀತ್ರಗಳನುನ  

ಜ್ಞರಿಗಳಿಸಬೇಕೆನುನ ವುದ್ನುನ  ನಾವು ಒಪಿಪ ಕಳುಳ ತೆು ೀವ.  

 

 ಸನಾಮ ನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ಈ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ನೀತ್ರಯಲಾ  ನಗರ ಮತ್ತು  ಗ್ರರ ಮಿೀಣ್ 

ಪ್ರ ದೇಶ್ದ್ ಮಕೆಳ ಕಲಕೆಯ ನಡುವ ಇರುವಂತಹ ಅೆಂತರದ್ ಬಗೆೆ  ಎಲಾಯೂ 

ಪ್ರಿಹಾರವ್ನುನ  ಸೂಚಿಸಿಲಾ . ನಗರಪ್ರ ದೇಶ್ದ್ ಮಕೆಳ ಜೊತೆಗೆ ಸೂ ಧಿಿಸಬೇಕೆನುನ ವ್ 

ಹಿನೆನ ಲ್ಯಲಾ  ಗ್ರರ ಮಿೀಣ್ ಭಾಗದ್ ಮಕೆಳಿಗೆ ಹೆಚುು ವ್ರಿಯಾಗಿ 10 ಅೆಂಕಗಳನುನ  ಕೃಪಾೆಂಕದ್ 

ರಿೀತ್ರಯಲಾ  ನೀಡುತ್ರು ದ್ು ೀವ. ಅದ್ರ ಬಗೆೆ  ಈ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ನೀತ್ರಯಲಾ  ಎಲಾಯೂ ಚಕಾರವ್ನುನ  

ಎತ್ರು ಲಾ . ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ.ಸಿ. ಪ್ರಿೀಕೆಷ  ಇರುತು ದ್ಯೀ ಇಲಾ ವೀ ಎನುನ ವುದು ಗತ್ತು ಗುತ್ರು ಲಾ . 

ಮೈಸೂರಿನ ಮಹಾರಾಜರಾದ್ ನಾಲಾ ಡಿ ಕೃಷಣ ರಾಜ ಒಡೆಯರ್್ರವ್ರು 1911ನೇ ಇಸವಿಯಲಾ  

ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ. ಪ್ರಿೀಕೆಷ ಗಳನುನ  ಪಾರ ರಂಭಿಸಿದ್ು ರು. ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ. ಪ್ರಿೀಕೆಷ ಯನುನ  

ವಿದಾಯ ರ್ಥಿಗಳು ತಮಮ  16ನೇ  ವ್ಯಸಿಿ ನಲಾ  ಎದುರಿಸುತ್ತು ರೆ. ಇೆಂತಹ ಐತ್ರಹಾಸಿಕ 

ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ. ಪ್ರಿೀಕೆಷ ಯನುನ  ರದುು ಗಳಿಸುವ್ ಯೀಜನೆಯಲಾ ರುವ್ ನೂತನ ಶ್ಕ್ಷಣ್ 

ನೀತ್ರ ರದಾು ಗಲ. ಮೈಸೂರು ಮಹಾರಾಜರಾದ್ ನಾಲಾ ಡಿ ಕೃಷಣ ರಾಜ ಒಡೆಯರ್್ರವ್ರು 

1879ನೇ ಇಸವಿಯಲಾಯೇ ಮಿೀಸಲಾತ್ರಯನುನ  ಒದ್ಗಿಸಿ ಕಟಿಟ ದ್ು ರು. ಇದ್ನುನ  ಹಸದಾಗಿ 

ಜ್ಞರಿಗಳಿಸಿಲಾ .  

 

 ಸನಾಮ ನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ,್ ʼSkill್ Indiaʼ್ ್ ಎನುನ ವ್ ಮೂಲಕ ಕುಲ ಕಸುಬ್ದಗಳಿಗೆ 

ಅವ್ರನುನ  ವಾಪ್ಸಿು  ಕಳುಹಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸವಾಗುತ್ರು ದ್. ಮಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು, ಹೆೆಂಡ 

ಮಾರುವುದು, ಮಿೀನು ಹಿಡಿಯುವುದು ಇೆಂತಹ ಕೆಲಸಗಳನುನ  ಕಲಸಿಕಡುತ್ರು ದಾು ರೆಯೇ 

ವಿನಃ ಡಾಕಟ ರ್್, ಇೆಂಜ್ಜನಯರ್್, ವಿಜ್ಞಾ ನಗಳಾಗಿ ರಾಷಟ ಾದ್ ಮತ್ತು  ಪ್ರ ಪಂಚದ್ ರ್ವಿಷಯ ವ್ನುನ  

ಉಜಾ ಲಗಳಿಸುವ್ ನೀತ್ರ ಪಾಠಗಳು ಇದ್ರಲಾ  ಕಾಣಿಸುತ್ರು ಲಾ .   ಭಾರತ್ರೀಯ ಜನತ್ತ ಪ್ಕ್ಷದ್ 
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ಮಾನಯ  ನರೇೆಂದ್ರ  ಮೀದಯವ್ರ ನೇತೃತಾ ದ್ಲಾ  29ನೇ ಜುಲೈ 2020ರಲಾ  ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳದೇ 

ಕೇವ್ಲ ಕಾಯ ಬಿನೆಟ್ನಲಾ  ತ್ರೀಮಾಿನವ್ನುನ  ತೆಗೆದುಕೆಂಡು ನೂತನ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ನೀತ್ರಯನುನ  

ಅನುಷ್ಟಾ ನಕೆೆ  ತರಲಾಯಿತ್ತ. ಈ ದನ ರಾಷಟ ಾಕೆೆ  ಕರಾಳದನವಾಗಿದ್. ಇದ್ನುನ  ನಾನು 

ವಿರೀಧಿಸುತೆು ೀನೆ ಎನುನ ವ್ ಮಾತನುನ  ಹೇಳುತ್ರು ದ್ು ೀನೆ.  

 

 ಸನಾಮ ನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ಡಾ||ಕಸೂು ರಿ ರಂಗನ್ರವ್ರು ʼNEP focuses on main 

streaming್ Sanskrit.ʼ್ ಎೆಂದು ಹೇಳಿದಾು ರೆ. ಪ್ಠಯ ಕರ ಮವ್ನುನ  ನೀಡಿದ್ರೆ, ಪ್ರ ಧಾನ 

ವಿಷಯವ್ನಾನ ಗಿ ಸಂಸೆ ೃತ ಭಾಷ್ಮಯನುನ  ತೀರಿಸುತ್ರು ದಾು ರೆ. ಇಡಿೀ ದೇಶ್ದ್ಲಾ  ಸಂಸೆ ೃತ 

ಮಾತನಾಡುವ್ವ್ರ ಸಂಖೆಯ  ಕೇವ್ಲ 50 ಸ್ವವಿರವಾಗಿದ್.  ಸಂವಿಧಾನದ್ ಅನುಚಿೆ ೀದ್ 351ರ 

ಮೇರೆಗೆ ಅದು ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷ್ಮಯಾದ್ ಮೇಲ್ ಆ ಭಾಷ್ಮಯ ಅಭಿವೃದಿ ಗೆ ಸ್ವವಿರಾರು ಕೀಟಿ 

ರೂಪಾಯಿಗಳು ದ್ರೆಯುತ್ರು ವ. ಕನನ ಡ ಭಾಷ್ಮಗೆ ಕೇವ್ಲ 6 ಕೀಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳು ಮಾತರ . 

ನೂತನ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ನೀತ್ರಯ ಮೂಲಕ ಸಂಸೆ ೃತವ್ನುನ  ನಮಮ  ಮೇಲ್ ಹೇರುವಂತಹ ಪ್ರ ಯತನ  

ನಡೆಯುತ್ರು ದ್. ಇದ್ನುನ  ನಾವು ಒಪುಪ ವುದಲಾ . ಪೊೀಷಕರು ಮತ್ತು  ಮಕೆಳು ಯಾವ್ 

ಭಾಷ್ಮಯನುನ  ಕಲಯಬೇಕೆೆಂದು ಇಚಿೆಪ್ಡುತ್ತು ರೆ ಆ ಭಾಷ್ಮಯನುನ  ಕಲಯುವುದ್ಕೆೆ  

ಅವ್ಕಾಶ್ ಮಾಡಿಕಡಬೇಕಾಗುತು ದ್. ಯಾವುದೇ ಭಾಷ್ಮಯನುನ  ಹೇರಬ್ಬರದು ಎನುನ ವ್ 

ಮಾತನುನ  ತಮಮ  ಮೂಲಕ ಈ ರಾಜಯ ದ್ ಜನತೆಗೆ ಹೇಳುವ್ ಮೂಲಕ ನನನ  ಮಾತ್ತಗಳನುನ  

ಮುಕಾು ಯಗಳಿಸುತ್ರು ದ್ು ೀನೆ.  

 

 ಶ್ರ ೋ ಮರಿತಿಬಬ ೋಗೌಡ(ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕೆಷ ೋತ್ರ ):- ಸನಾಮ ನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ನೂತನ ಶ್ಕ್ಷಣ್ 

ನೀತ್ರಯ ಮೇಲ್ ಮಾತನಾಡುವುದ್ಕೆೆ  ಅವ್ಕಾಶ್ವ್ನುನ  ನೀಡಿದ್ ತಮಗೆ ವಂದಸುತ್ತು , ನನನ  

ಮಾತ್ತಗಳನುನ  ಪಾರ ರಂಭಿಸುತ್ರು ದ್ು ೀನೆ. ಮಾನಯ  ಸದ್ಸಯ ರಾದ್ ಶ್ರ ೀ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪ್ರ ಸ್ವದ್ರವ್ರ 

ಮಾತ್ತಗಳಿಗೆ ನನನ  ಸಂಪೂಣ್ಿವಾದ್ ಸಹಮತವ್ನುನ  ವ್ಯ ಕು ಪ್ಡಿಸುತ್ತು , ಅವ್ರು 

ಮಾತನಾಡಿರುವ್ ವಿಚಾರಗಳನುನ  ಪುನರುಕ್ು  ಮಾಡದೇ ಒೆಂದ್ರಡು ಹಸ ಸಂಗತ್ರಗಳನುನ  

ಸದ್ನದ್ ಗಮನಕೆೆ  ತರಲು ಬಯಸುತ್ರು ದ್ು ೀನೆ.  

 

 ಸನಾಮ ನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ರಾಷಟ ಾದ್ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಕೆಷ ೀತರ ದ್ಲಾ  ಹಸ ಬದ್ಲಾವ್ಣೆ 

ಅನವಾಯಿವೆಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸಿದ್ು ೀನೆ. ಈ ನೀತ್ರಯನುನ  ನಾನು ಸ್ವಾ ಗತ್ರಸುತ್ರು ದ್ು ೀನೆ. 
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ಕಾಲಕಾಲಕೆೆ  ಇೆಂತಹ ಒೆಂದು ಬದ್ಲಾವ್ಣೆ ಅನವಾಯಿವಾಗಿದ್. ರಾಷಟ ಾಕವಿ 

ಕು.ವೆಂ.ಪು.ರವ್ರು; 

ಯಾವ ಕಾಲದ ಶಾಸು ರ  ಏನು ಹೇಳಿದರೇನು? 

ಎದೆಯ ದನಗೂ ರ್ಮಗಿಲು ಶಾಸು ರ ವಿಹುದೇನು? 

ಎಿಂದ್ೋ ಮನು ಬರೆದಿಟ್ಟಟ ದಿಿಂದೆಮಗೆ ಕಟೆಟ ೋನು? 

ನನೆನ ದೆಯ ದನಯೆ ಋರ್ಷ! ಮನು ನನಗೆ ನೋನು; 

 

ಹಿಂದಿರ್ನ ಋರ್ಷಗಳೂ ಮಾನವರೆ ನಮಮ ಿಂತೆ, 

ಅವರ ಶಾಸು ರ ವು ಅವರ ಕಾಲಕೆಕ  ಮಾತ್ರ ; 

ಕಾಲಕೆಕ  ತ್ಕಕ ಿಂತೆ, ದೇಶಕೆಕ  ತ್ಕಕ ಿಂತೆ, 

ನಮಮ  ಹೃದಯವೆ ನಮಗೆ ಶ್ರ ೋ ಧಮಾ ಸೂತ್ರ ! 

 

ಎೆಂದು ಹೇಳಿದಾು ರೆ.          

            

                                                                             (ಮುೆಂದುವ್ರಿದದ್) 

(967)  23.9.2021  6.40  ಪಿಕೆ:ಬಿಎನ್ಎಸ್ 

 

ಶ್ರ ೋ ಮರಿತಿಬಬ ೋಗೌಡ (ಮಿಂದು) 

ಶ್ಕ್ಷಣ್ ನೀತ್ರಯಲಾ  ಬದ್ಲಾವ್ಣೆ ತರುವುದ್ನುನ  ಸ್ವಾ ಗತ  ಮಾಡುತೆು ೀನೆ.  ನಮಮ  ರಾಜಯ ದ್ಲಾ  

NEP (National Education Policy) ಸಮಿತ್ರ ರಚನೆ ಆದ್ಮೇಲ್ ಉನನ ತ ಶ್ಕ್ಷಣ್ದ್ಲಾ  ಅದ್ರ  

ಇೆಂಪಿಾ ಮ್ಮೆಂಟೇಷನ್ಗೆ  ಒೆಂದು ಸಮಿತ್ರ ಮಾಡಿಕೆಂಡಿದಾು ರೆ;  Implementation frame work 

Task Force. ಅದ್ರಲಾ ನ 14 ಮಂದಗಳ ಪೈಕ್, 7 ಮಂದ official ಗಳಿದಾು ರೆ; 7 ಮಂದ non-

official ಗಳಿದಾು ರೆ.  ಶ್ರ ೀ ಎಸ್.ವಿ.ರಂಗನಾಥ್ರುವ್ರು ಇದಾು ರೆ, ಪೊರ :ಬಿ.ತ್ರಮ್ಮಮ ೀಗೌಡರು, ವಿ.ಸಿ., 

ಪೊರ : ಎೆಂ.ಕೆ.ಶ್ರ ೀಧರ್್, Member, NEP Committee, ಪೊರ : ಅನುರಾಗ್ ಬೇಹರ್್, ವಿ.ಸಿ., 

ಪ್ರ ೀಮ್ಜ್ಜೀ ಯುನವ್ಸಿಿಟಿ.  ಶ್ರ ೀ ಅರುಣ್ ಶ್ಹಾಪುರ, ಎೆಂಎಲ್ಸಿ, ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕೆಷ ೀತರ , ಶ್ರ ೀಮತ್ರ 

ನಶಾ ಹಳಳ , ಶ್ಕ್ಷಣ್ ತಜ್ಞರು.  ಇದ್ೆಂದು ಕಮಿಟಿ.  ಇನುನ , ಎರಡು ಉಪ್ಸಮಿತ್ರಗಳಿವ.  

ಒೆಂದು, curriculum ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟಟ ಾಂತೆ ಇದುು , ಅದ್ರಲಾ  4 ಮಂದ ಇದಾು ರೆ.  ಈ 4 ಮಂದ 

ಕೂಡ non-officials.  ಇನನ ೆಂದು, regulatory, regulations  ಮಾಡುವುದ್ಕೆೆ  ಒೆಂದು ಸಮಿತ್ರ 

ಇದುು  ಅದ್ರಲಾ  5 ಮಂದ ಇದಾು ರೆ.  ಇವ್ರೂ ಕೂಡ non-official ಗಳಾಗಿದಾು ರೆ.  ಇದ್ರಲಾ  

ಇರುವ್ವ್ರು ಈ ಮೂರೂ ಕಮಿಟಿಗಳಲೂಾ  ಇದಾು ರೆ.   ಒೆಂದು ಕಡೆ ಅಜ್ಜೀೆಂ ಪ್ರ ೀಮ್ಜ್ಜೀ 

ವಿಶವ ವಿದೆ್ದ ಲಯದ್ಲಾ ರುವ್ ಶ್ರ ೀ ರಿಷ್ಟಕೇಶ್ ಎನುನ ವ್ವ್ರನುನ  ಎರಡು ಕಮಿಟಿಗಳಿಗೆ 
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ಹಾಕುತ್ತು ರೆ. ಈ ವಿಶವ ವಿದೆ್ದ ಲಯದ್ ಮಂದ  ಮೂರು ಕಮಿಟಿಗಳಲೂಾ  ಇದಾು ರೆ.  ನಮಮ  

ರಾಜಯ ದ್ಲಾ  ಎೆಂಥೆೆಂಥ ಉತು ಮವಾದಂಥ, ಹೆಸರು ಮಾಡಿರುವಂತಹ, ಗುಣಾತಮ ಕ ಮಟಟ ದ್ 

ಶ್ಕ್ಷಣ್ವ್ನುನ  ಕಡುವಂತಹ ಅನೇಕ ವಿಶವ ವಿದೆ್ದ ಲಯಗಳು ಇವ; ವೈಸ್ ಚಾನಿ ಲರ್್ಗಳೂ 

ಕೂಡ ಬಹಳ ಜನ ಇದಾು ರೆ.  ಇವ್ರಲಾ ಬಾ ರಿಗೆ ಇಲಾ  ಅವ್ಕಾಶ್ ಕಡಲಲಾ .  ರಾಜಯ ದ್ಲಾ ರುವ್ 

ಮೈನಾರಿಟಿ ಇನಿ್ಟಿಟ್ಯಯ ಷನ್ಗಳ ವ್ಯ ಕ್ು ಗಳಿಗೂ ಇದ್ರಲಾ  ಅವ್ಕಾಶ್ ಕಡಲಲಾ . Linguistic 

minority University ಇದ್.  ಆ ವಿಶವ ವಿದೆ್ದ ಲಯಗಳು ಅೆಂದ್ರೆ, ಜೈನ ವಿಶವ ವಿದೆ್ದ ಲಯ 

ಇರಬಹುದು, ಎೆಂ.ಎಸ್.ರಾಮಯಯ  ವಿಶವ ವಿದೆ್ದ ಲಯ ಇರಬಹುದು ಈ ರಿೀತ್ರ ಎೆಂಥೆೆಂಥ 

ವಿಶವ ವಿದೆ್ದ ಲಯಗಳಿವ.  ಈ ಸಂಸಿೆ ಗಳಿೆಂದ್ಲೂ ಯಾರನೂನ  ತೆಗೆದುಕೆಂಡಿಲಾ .  ಇದ್ನುನ  

ನೀಡಿದ್ರೆ ಏನು ಅನಸುತು ದ್?  ಯಾವುದ್ೀ ಒೆಂದು ಗುೆಂಪಿಗೆ, ಯಾವುದ್ೀ ಒೆಂದು 

ಸಂಸಿೆ ಗೆ ಸಿೀಮಿತವಾದಂಥವ್ರು ಈ ಎನ್ಇಪಿ ಯನುನ  ಜ್ಞರಿಗೆ ತರುತ್ರು ದಾು ರೆ, ಯಾವುದ್ೀ 

ಒೆಂದು ಉದ್ು ೀಶ್ವ್ನುನ  ಇಟ್ಟಟ ಕೆಂಡು ಈ ಎನ್ಇಪಿ ಯನುನ  ಜ್ಞರಿಗೆ ತರುತ್ರು ದಾು ರೆ 

ಎೆಂದ್ನಸುತು ದ್ಯೇ ಹರತ್ತ  ಇದು ಸ್ವವ್ಿತ್ರರ ಕವಾಗಿರುವಂಥದ್ು ನುನ  ಸೂಚಿಸುವುದಲಾ .  

ಈ ಕಮಿಟಿಯಲಾ ರುವ್ ಸದ್ಸಯ ರ ಬಗೆೆ  ನಾನು ವೈಯಕ್ು ಕವಾಗಿ ಆರೀಪ್ ಮಾಡುವುದಲಾ .  

ಅವ್ರ ಅಹಿತೆ-ಅನಹಿತೆ ಬಗೆೆ  ನಾನು ಮಾತನಾಡುವುದಲಾ .  ಇದು ಎಲಾ ೀ ಒೆಂದು ಕಡೆ, 

ಎನ್ಇಪಿಯ ಈ ಸಮಿತ್ರಗಳಲಾ  ಸಂಶ್ಯ ಹುಟ್ಟಟ ಹಾಕುವ್ ಸದ್ಸಯ ರ ಪ್ಟಿಟ  ಇದ್.  ಮತೆು , 

School of Education ನಲಾ   ಒೆಂದು ಸಮಿತ್ರ ಇದ್.  ಅದ್ರಲಾ  6 ಮಂದ ಸದ್ಸಯ ರು ಇದಾು ರೆ.  

ಅದ್ರಲಾ  ಅರುಣ್ ಶ್ಹಾಪುರ, ಎೆಂಎಲ್ಸಿಯವ್ರು ಚೇರ್್ಮನ್ ಆಗಿದಾು ರೆ.  ಶ್ರ ೀಮತ್ರ ದೀಪಾ 

ಚೀಳನ್ ಮತ್ತು  ಇನುನ ಳಿದ್ವ್ರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿದಾು ರೆ.  ನನಗೆ ಮಾನಯ  ಅರುಣ್ 

ಶ್ಹಾಪುರರವ್ರ ಬಗೆೆ  ವಿಶಾಾ ಸ ಇದ್, ಗೌರವ್ ಇದ್.  ನೀವು ಜನ ಪ್ರ ತ್ರನಧಿಗಳಿಗೆ ಅವ್ಕಾಶ್ 

ಕಟ್ಟಟ ಗ, ವಿರೀಧ ಪ್ಕ್ಷದ್ ಮತ್ತು  ಆಡಳಿತ ಪ್ಕ್ಷದ್ 5 ಶಾಸಕರನುನ  ಹಾಗೂ 3 ಎೆಂಎಲ್ಸಿ 

ಗಳನುನ  ಈ ಕಮಿಟಿಗಳಲಾ  ಹಾಕಬಹುದತ್ತು .  ತ್ತವು ಇದ್ನುನ  ಗಮನಸಿ, ತಮಮ  

ಅಭಿಪಾರ ಯಗಳನುನ  ಸೂಚಿಸಿ, ಇದ್ರ ಇೆಂಪಿಾ ಮ್ಮೆಂಟೇಷನ್ಗೆ ನಮ್ಮಮ ಲಾ ರ ಸಹಕಾರವ್ನುನ  ನೀಡಿ 

ಎೆಂದು ಸಮಿತ್ರಗಳಲಾ  ಹಾಕಬಹುದತ್ತು .  ಕೇವ್ಲ 2 ಕಮಿಟಿಗಳಲಾ  ಮಾನಯ  ಅರುಣ್ ಶ್ಹಾಪುರ 

ಅವ್ರನುನ  ಮಾತರ  ಹಾಕ್ದಾು ರೆ.  ಮಾನಯ  ಸದ್ಸಯ ರು ಆರ್್ಎಸ್ಎಸ್ನ ಒೆಂದು ಭಾಗ 

ಎೆಂತಲೀ ಅಥವಾ ಒಟ್ಟಟ ರೆ ಆಡಳಿತ ಪ್ಕ್ಷ ಮತ್ತು  ವಿರೀಧ ಪ್ಕ್ಷದ್ ಪ್ರ ತ್ರನಧಿ ಎೆಂದು 

ಹಾಕ್ದಾು ರೆಯೇ?  ಇೆಂತಹ ಕಮಿಟಿಗಳನುನ  ರಚನೆ ಮಾಡುವುದ್ರಿೆಂದ್ ಎಲಾ ೀ ಒೆಂದು ಕಡೆ 

ಅನುಮಾನ, ಸಂಶ್ಯ ಬರುತು ದ್.  ಸ್ವಮಾಜ್ಜಕ ಕಳಕಳಿ ಇಲಾಾ  ಎನುನ ವುದ್ನುನ  ತೀರುತು ದ್.  

ಈ ಕಮಿಟಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸೆಕೆರ ಟರಿಗಳು ಮತ್ತು  ಕಮಿಷನರ್್ಗಳನುನ  ಹಾಕ್ಕೆಂಡಿದಾು ರೆ.  
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ಎಲೂಾ  ಕೂಡ ಕಾನೂನು ಇಲಾಖೆಯ ಕಾಯಿದ್ಶ್ಿಯವ್ರನುನ  ಸೇರಿಸಿಲಾ .  ಹಾಗ್ರದ್ರೆ 

ಎನ್ಇಪಿ ಇೆಂಪಿಾ ಮ್ಮೆಂಟೇಷನ್ಗೆ ಕಾನೂನು ಸಲಹೆಗ್ರರರ ಅಭಿಪಾರ ಯ ಬೇಕಾಗಿಲಾ ವೇ?  

ಭಾರತ ದೇಶ್ದ್ ಸಂವಿಧಾನವ್ನುನ  ಬರೆದಂತಹ ಡಾ: ಬಿ.ಆರ್. ಅೆಂಬೇಡೆರ್್ರವ್ರು ಏನು 

ಹೇಳಿದ್ರು?  ಈ ದೇಶ್ದ್ ಎಲಾಾ  ಜನರಿಗೆ ಕಡಾಡ ಯವಾಗಿ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಕಡಬೇಕು  ಎೆಂದು 

ಸಂವಿಧಾನದ್ಲಾ  ಹೇಳಿದ್ ಮಹಾನ್ ವ್ಯ ಕ್ು ಗಳಾಗಿದಾು ರೆ.  ಈ ದೇಶ್ ಬ್ಳೆಯಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಮ  

ದೇಶ್ದ್ ಹೆಣುಣ  ಮಕೆಳು ದೇವ್ಸಿ್ವನದ್ಲಾ  ಕೂಯ  ನಲುಾ ವ್ ಬದ್ಲು ಗರ ೆಂಥಾಲಯಗಳಲಾ  ಕುಳಿತ್ತ 

ಓದ್ಬೇಕು ಎೆಂಬ ಮಾತನುನ  ಹೇಳಿದ್ವ್ರು.  ಇದ್ರ ಉಲ್ಾ ೀಖ್ ಎಲೂಾ  ಇಲಾ .  ಆ ಸಮಾಜದ್ಲಾ  

ಬ್ಬಬ್ಬ ಸ್ವಹೇಬ್ ಅೆಂಬೇಡೆರ್್ರವ್ರಷ್ಟಟ  ಓದದಂಥವ್ರು, ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ಷ್ಟಟ  

ಬರವ್ಣಿಗೆಯನುನ  ದೇಶ್ದ್ಲಾ  ಬೇರೆ ಯಾರು ಬರೆಯಲಲಾ .  ತ್ತನು ಕಲತ ಶ್ಕ್ಷಣ್ವ್ನುನ  ಈ 

ದೇಶ್ದ್ ಪ್ರ ತ್ರಯಬಾ  ಪ್ರ ಜೆಗೂ ಕಡಬೇಕು ಎನುನ ವ್ ಉದೆಾರವ್ನುನ  ಕಟಟ ವ್ರು ಬ್ಬಬ್ಬ 

ಸ್ವಹೇಬ್ ಅೆಂಬೇಡೆರ್್ರವ್ರು.  ಅವ್ರ ಬಗೆೆ  ಇದ್ರಲಾ  ಉಲ್ಾ ೀಖ್ ಇಲಾ .  ಮಾನೆ  ಸಭಪತ್ತಗಳೆ, 

ನಾನು ಈಗ ನೇರ ವಿಷಯಕೆೆ  ಬರುತೆು ೀನೆ.  ಈ ಟ್ಟಸೆ್ ಪೊೀಸ್  ಬಗೆೆ  ಹೇಳಿದ್.  ಇದ್ರಲಾ  

ನಮಗೆ ಅನುಮಾನು ಹುಟ್ಟಟ ತು ದ್.  ಈ ಕಮಿಟಿಗಳಲಾ ರುವ್ ಸದ್ಸಯ ರನುನ  ನೀಡಿದ್ರೆ 

ಯಾವುದ್ೀ ಒೆಂದು ಗುೆಂಪಿಗೆ, ಯಾವುದ್ೀ ಒೆಂದು ಸಂಘಕೆೆ  ಸೇರಿದ್ ಏನೀ ಎೆಂದು 

ಭಾಸವಾಗಿ ಅದು ಸಾ ಲಪ  ಮನಸಿಿ ಗೆ ಚುಚುು ತು ದ್.   ಅದ್ಕೆೆ  ನಾನು ಈ ಮಾತ್ತಗಳನುನ  ಹೇಳಿದ್.  

ಇದ್ರಲಾ  BoG (Body of Governors)  ಎೆಂದು ಹೇಳಿದಾು ರೆ.  Zero year ನೆಂದ್ ಪಾರ ರಂರ್ 

ಮಾಡಿ, 2020 ರಿೆಂದ್ 2023ರವ್ರೆಗೆ ಒೆಂದು, 2023 ರಿೆಂದ್ 2025ರವ್ರೆಗೆ ಇನನ ೆಂದು ಮತ್ತು  

2025 ರಿೆಂದ್ 2030ರವ್ರೆಗೆ ಮತು ೆಂದು.   ಹತ್ತು  ವ್ಷಿದ್ಳಗೆ NEP ಅನುನ  ರಾಜಯ ದ್ಲಾ  

ಪ್ರಿಪೂಣ್ಿವಾಗಿ ಕಾಯಿಗತ ಮಾಡುತೆು ೀವ ಎೆಂದು ಹೇಳಿದಾು ರೆ.  ಈಗ ಇವ್ರು BoG ಎೆಂದು 

ಹೇಳುತ್ರು ದಾು ರೆ. It is Governing Council Body.  ಈಗ ನಮಗೆ ಇರುವುದು UGC, NET,  AICTE,   

ಹಿೀಗೆ ಹೈಯರ್್ ಎಜುಕೇಷನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟಟ ಾಂತ್ ದೇಶ್ದ್ಲಾ  23 ಸಮಿತ್ರಗಳಿವ.    ಆ 23 

ಸಮಿತ್ರಗಳು ಕೂಡ ಈಗ ಎನ್ಇಪಿ ಅೆಂಡರ್್ನಲಾ  ಬರುತು ದ್.  ಇದುವ್ರೆಗೂ UGC, AICTE  

ಅವ್ರೇ ವಿಕರ ಮರಂತೆ ಇದ್ು ರು, ದ್ಡಡ ವ್ರಂತೆ ಇದ್ು ರು.  ಈಗ ಇವ್ರೆಲಾಾ  ಎನ್ಇಪಿ 

ಅೆಂಡರ್್ನಲಾ  ಬರುತ್ತು ರೆ. ಇದುವ್ರೆಗೂ Governing Body ಎನುನ ವುದು UGC, AICTE   ಗಳಲಾ  

ಆಗಲಲಾ .  ಶ್ಕ್ಷಣ್ಕೆ ೀಸೆ ರ ಏನು 23 ಅೆಂಗ ಸಂಸಿೆ ಗಳೇನವ ಅಲ್ಾ ಲೂಾ  ಕೂಡ Governing 

Body form ಆಗಲಲಾ .  Governing Body form  ಆಗಲಲಾ  ಎೆಂದ್ರೆ ಈ ಎನ್ಇಪಿ  ರಾಜಯ ದ್ಲಾ  

ಹೇಗೆ ಈ ವ್ಷಿದೆಂದ್ ಕಾಯಿ ಪಾರ ರಂರ್ ಮಾಡುತು ದ್? ಗವ್ನಿೆಂಗ್ ಬ್ಬಡಿ ಎೆಂದ್ರೇನು?  

ನೀವು  ಇದ್ರ ಇೆಂಪಿಾ ಮ್ಮೆಂಟೇಷನ್, ನವ್ಿಹಣೆ ಎಲಾ ವ್ನೂನ  ಸಂಪೂಣ್ಿವಾಗಿ ಈ Governing 
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Body ಗೆ ಕಟಿಟ ದು ೀರಿ.  ಆದ್ರೆ ಆ ಗವ್ನಿೆಂಗ್ ಬ್ಬಡಿ ಎಲೂಾ  ಕೂಡ ಆಗಿಲಾ .  ಈ ಗವ್ನಿೆಂಗ್ 

ಬ್ಬಡಿ ವಿಶವ ವಿದೆ್ದ ಲಯಗಳಲೂಾ  ಆಗಬೇಕು ಎೆಂದು ಹೇಳುತೆು .  ಆದ್ರೆ ಯಾವ್ 

ವಿಶವ ವಿದೆ್ದ ಲಯಗಳಲೂಾ  ಕೂಡ ಗವ್ನಿೆಂಗ್ ಬ್ಬಡಿಯನುನ  ರಚನೆ ಮಾಡಲಲಾ .  

ಮಾಡಿದ್ು ರೆ, ಇೆಂತಹ ಕಡೆ ಗವ್ನಿೆಂಗ್ ಬ್ಬಡಿಯನುನ  ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ು ೀವ, ಅದ್ರಲಾ  

ಇೆಂರ್ಥೆಂಥ ಸದ್ಸಯ ರಿದಾು ರೆ ಎೆಂದು ದ್ಯವಿಟ್ಟಟ  ಹೇಳಿ.  ಗವ್ನಿೆಂಗ್ ಬ್ಬಡಿ ಮಾಡದೇ ಜ್ಜೀೀ಼ರೀ 

ವ್ಷಿದೆಂದ್ ಪಾರ ರಂರ್ ಮಾಡುತೆು ೀವ ಎೆಂದು ಹೇಳುವುದು ಹಸಿ ಸುಳುಳ .  ಇದು 

ವಿದಾಯ ರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು  ನಾಡಿನ ಜನರಿಗೆ ಒೆಂದು ಕಡೆ ಎಲಾ ೀ ತರಾತ್ತರಿಯಲಾ  ಏನೀ 

ಒೆಂದು ಇೆಂಪಿಾ ಮ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ರು ದಾು ರೆ ಎನುನ ವುದು ಗತ್ತು ಗುತು ದ್.  ನಮಮ  ರಾಜಯ ದ್ಲಾ  

65 ವಿಶವ ವಿದೆ್ದ ಲಯಗಳಿವ  ಎೆಂದು ಈ ಎನ್ಇಪಿಯಲಾ  ಕಡಲಾಗಿದ್. 

                    (ಮುೆಂದು . . .) 

(968) 23-9-2021 6.50 DS-GR 

ಶ್ರ ೋ ಮರಿತಿಬಬ ೋಗೌಡ(ಮಿಂದು):- 

ಎನ್.ಇ.ಪಿ., ಯಲಾ  two types of Universities  ಬರುತು ದ್ ಎೆಂದು ಹೇಳುತ್ರು ದಾು ರೆ.  

ಅದೇನೆೆಂದ್ರೆ ಒೆಂದ್ನೆಯದು ಸಂಶೀಧನೆ, ಮತು ೆಂದು ಕಲಕೆ ವಿಶ್ಾ ವಿದಾಯ ನಲಯಗಳು 

ಎೆಂದು. ಹಾಗ್ರದ್ರೆ, ಈ 65 ವಿಶ್ಾ ವಿದಾಯ ನಲಯಗಳಲಾ  ಸಂಶೀಧನಾ 

ವಿಶ್ಾ ವಿದಾಯ ನಲಯಗಳು ಯಾವುದು, ಕಲಕೆ ವಿಶ್ಾ ವಿದಾಯ ನಲಯಗಳು ಯಾವುದು ಎೆಂಬ್ದದು  

ಈ ದನದ್ವ್ರೆಗೂ ಸಪ ಷ್ಟಟ ೀಕರಣ್ವ್ನುನ  ಕಟಿಟ ಲಾ . ಆ ಸಂಶೀಧನೆ ವಿಶ್ಾ ವಿದಾಯ ನಲಯಗಳಲಾ  

ಅಭಾಯ ಸ ಮಾಡುವಂಥದ್ು ಕೆೆ  ಅವ್ಕಾಶ್ವಿಲಾ ವೇ? ಅಭಾಯ ಸ ಮಾಡುವುದ್ಕೆೆ  

ಪ್ರ ತೆಯ ೀಕವಾದಂತಹ  Type-1, Type-2 ಎೆಂದು ಮಾಡಿದಾು ರೆಯೇ?  ಇದ್ರ ಬಗೆೆ  ಎಲೂಾ  

ಸಪ ಷಟ ತೆ ಇಲಾ .  ಈ 65  ವಿಶ್ಾ ವಿದಾಯ ನಲಯಗಳಲಾ   ಸಂಶೀಧನೆಗೀಸೆ ರ ಯಾವ್ 

ವಿಶ್ಾ ವಿದಾಯ ನಲಯಗಳಿವ ಮತ್ತು  ಅಭಾಯ ಸಕೆ ೀಸೆ ರ ಯಾವ್ ವಿಶ್ಾ ವಿದಾಯ ನಲಯಗಳಿವ 

ಎೆಂಬ್ದದ್ನುನ   ಈ ದನದ್ವ್ರೆಗೂ ಮಾನಯ  ಸಚಿವ್ರು ಸಪ ಷಟ  ಮಾಡಿಲಾ .  ಹಾಗ್ರದ್ರೆ ಹತ್ತು  

ವ್ಷಿಗಳಲಾ  ಈ ವಿಶ್ಾ ವಿದಾಯ ನಲಯಗಳಿಗೆಲಾಾ  ಸ್ವಾ ಯತು ತೆ ಕಡುತೆು ೀವ ಎೆಂದು 

ಹೇಳುತ್ರು ದಾು ರೆ.  ಹತ್ತು  ವ್ಷಿಗಳಲಾ  ಬರಿೀ ವಿಶ್ಾ ವಿದಾಯ ನಲಯಗಳಲಾ , ಪ್ರ ತ್ರಯೆಂದು ಶ್ಕ್ಷಣ್ 

ಸಂಸಿೆ ಗಳಿಗೂ, ಪ್ರ ತ್ರಯೆಂದು ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೂ ಸ್ವಾ ಯತು ತೆ ಕಡುತೆು ೀವ, ಹತ್ತು  

ವ್ಷಿಗಳಲಾ  ಇದ್ನುನ  ಅನುಷ್ಟಾ ನಕೆೆ  ತರುತ್ರು ದ್ು ೀವೆಂದು ಹೇಳುತ್ರು ದಾು ರೆ.  ಸ್ವಾ ಯತು ತೆ ಎೆಂದ್ರೆ 

ಸಕಾಿರದ್ವ್ರಿಗೆ, ಖಾಸಗಿಯವ್ರಿಗೆ, ಎಲಾಾ  ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಸಂಸಿೆ ಗಳಿಗೂ ಸ್ವಾ ಯತು ತೆ 
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ಕಡಲಾಗುತು ದ್.  ಆದ್ರೆ ವಿಶ್ಾ ವಿದಾಯ ನಲಯಗಳು ಇನುನ  ಮುೆಂದ್ only Regulatory Bodies.   

ವಿಶ್ಾ ವಿದಾಯ ನಲಯಗಳಿಗೆ ಇನುನ  ಯಾವುದೇ ಸ್ವಾ ಯತು ತೆ ಇಲಾ .  ಇಲಾ  ಪ್ರ ತ್ರ ಕಾಲೇಜ್ಜಗೂ 

ಕೂಡ ಸ್ವಾ ಯತು ತೆ ಕಡಲಾಗುತು ದ್.  ಇವ್ತ್ತು  ದೇಶ್ದ್ಲಾ , ನಾಡಿನಲಾ  ಸ್ವಾ ಯತು ತೆ  

ಕಟಿಟ ರುವಂತಹ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಸಂಸಿೆ ಗಳಿವ. ಆ ಎಲಾಾ  ಸಂಸಿೆ ಗಳು  ಸಕಾಿರಿ 

ವಿಶ್ಾ ವಿದಾಯ ನಲಯಗಳು ಬಿಟಟ ರೆ ಬೇರೆ ಎಲಾಾ  ಖಾಸಗಿ ವಿಶ್ಾ ವಿದಾಯ ನಲಯಗಳು, ಅೆಂತಹ 

ಸ್ವಾ ಯತು  ವಿಶ್ಾ ವಿದಾಯ ನಲಯಗಳು ಇವ್ತ್ತು  ಮುದ್ರ ಣ್ ಮಾಡಿ ಪ್ದ್ವಿ ಅೆಂಕಪ್ಟಿಟ ಯನುನ  

ಪಾಯ ಕೇಜ್ ರೂಪ್ದ್ಲಾ  ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡುತ್ರು ರುವುದು  ಈ ದೇಶ್ದ್ ಜನತೆಗೆ ಗತ್ತು .  ಇನುನ  

ಸ್ವಾ ಯತು ತೆ ಕಟಟ  ಮೇಲ್ ಎಲಾ ರೂ ಕೂಡ ಇನುನ  ಅವ್ರವ್ರದ್ು ೀ ಗದ್ ಒತ್ತು ಕೆಂಡು ನಾನು 

ಪ್ರಾಕರ ಮಿ, ನನನ  ಸಂಸಿೆ ಗೆ ಬನನ , ನಮಗೆ ಯಾವ್ ಪ್ದ್ವಿ ಬೇಕು ಎೆಂದು ಕೇಳುವ್ ಹಾಗೆ 

ಆಗುತು ದ್.  ಸ್ವಾ ಯತು ತೆಯನುನ  ಎಲಾ ರಿಗೂ ಕಡುವುದ್ರಿೆಂದ್  ಈ ದೇಶ್ದ್ಲಾ  ವಿದಾಯ ರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 

ಆಗತಕೆೆಂಥ ಅನಾಯ ಯದ್ ಬಗೆೆ  ಎನ್.ಇ.ಪಿ., ಯಲಾ  ಚಿೆಂತನೆ ಮಾಡಲಲಾ .  ಎಲಾ ರಿಗೂ 

ಸ್ವಾ ಯತು ತೆ ಕಡುವಂಥದುು .  ಸ್ವಾ ಯತು ತೆ ಎೆಂದ್ರೆ, ಕಾಲೇಜ್ಜಗೆ ಅಡಿಮ ಷನ್ ಆದ್ ಮೇಲ್, 

ಪಾಠ ಮಾಡಲ ಮಾಡದರಲ;  ಪ್ರಿೀಕೆಷ  ಮಾಡಲ, ಮಾಡದರಲ;  ಅೆಂಕಪ್ಟಿಟ , ಪ್ದ್ವಿ 

ಸಟಿಿಫಿಕೇಟ್ ಕಡುವುದು,  ಇದು ಇರತಕೆೆಂಥ ವ್ಯ ವ್ಸಿೆ .  ಅದ್ಕೆ ೀಸೆ ರ ಇವ್ತ್ತು  ಸ್ವಾ ಯತು  

ಸಂಸಿೆಯಲಾ  ಓದ್ಬೇಕು ಎೆಂದು ಹೇಳುತ್ತು ರೆ.  ಸ್ವಾ ಯತು  ಸಂಸಿೆ ಗೆ ಹೀಗುವಂಥವ್ರು 

ಯಾರೆೆಂದ್ರೆ, ಹಣ್ ಇರುವ್ವ್ರು, ಶ್ರ ೀಮಂತರ ಮಕೆಳು.  ಸ್ವಾ ಯತು  ಸಂಸಿೆಯಲಾ  ಹೆಚಿು ನ  

ಅೆಂಕ ಗಳಿಸುವ್ವ್ರು ಯಾರೆೆಂದ್ರೆ ಶ್ರ ೀಮಂತರ ಮಕೆಳು. ಸಕಾಿರಿ ವಿಶ್ಾ ವಿದಾಯ ನಲಯಗಳಲಾ  

ಓದ್ತಕೆೆಂಥವ್ರು, ಸಕಾಿರಿ ಶಾಲ್, ಕಾಲೇಜುಗಳಲಾ  ಓದ್ತಕೆೆಂಥವ್ರು ಬಡವ್ರ ಮಕೆಳು.   

ಆದ್ರೆ ಸ್ವಾ ಯತು  ಸಂಸಿೆ ಗಳಲಾ  ಬಡವ್ರ ಮಕೆಳ ಬಗೆೆ  ಚಿೆಂತನೆಯೇ ಇಲಾ .  ಇದು ಹತ್ತು  

ವ್ಷಿಗಳಲಾ  ಜ್ಞರಿಯಾದ್ ಕೂಡಲೇ ಎಲಾಾ  ಸಕಾಿರಿ ವಿಶ್ಾ ವಿದಾಯ ನಲಯಗಳನುನ  

ಮುಚುು ವುದೇ ಕಾಯಿಕರ ಮ.  ಇಲಾ ವೆಂದ್ರೆ ಯಾರೀ ನಗಿತ್ರಕರ ಮಕೆಳು, ಕಾಡು ಜನರ 

ಮಕೆಳು,  ಜ್ಜೀವ್ನದ್ಲಾ  ಏನು ಇಲಾ ದರುವಂತಹ ಜನ ಅಲಾ  ಸೇರಿ ಆ ಪಾಪ್ದ್ ಜನ 

ಓದಕಳಳ ಬೇಕು.  ಆ ಮಟಟ ಕೆೆ  ವಿಶ್ಾ ವಿದಾಯ ನಲಯಗಳು ಹೀಗುತ್ರು ವ.  ಇದ್ರಲಾ  ವಿದಾಯ ರ್ಥಿಗೆ 

ಸ್ವಾ ತಂತರ ಯ ವ್ನುನ  ಕಡುವುದು ಎೆಂದು ಇದ್.  ಯಾವ್ ರಿೀತ್ರ ಎೆಂದ್ರೆ,ಮದ್ಲನೇ ವ್ಷಿ 

ಬಿ.ಎ., ಪ್ದ್ವಿಗೆ ಸೇರುತೆು ೀನೆ,  ಯಾವುದ್ೀ ಒೆಂದು  combination ಕೀಸ್  

ತೆಗೆದುಕಳುಳ ತೆು ೀನೆ.  ನನಗೆ ಒೆಂದು ಸಟಿಿಫಿಕೇಟ್ ಕಡುತ್ತು ರೆ. ಎರಡನೇ ವ್ಷಿ ಓದದ್ರೆ  

ಡಿಪೊಾ ೀಮೀ ಸಟಿಿಫಿಕೇಟ್ ಕಡುತ್ತು ರೆ.  ಈಗ ಮದ್ಲನೇ ವ್ಷಿ ಯಾವುದ್ೀ 

ಕೀಸ್ ನುನ  ಓದ ಆ ಕೀಸ್ ನುನ  discontinue ಮಾಡಿಕೆಂಡು ಎಲಾ ೀ ಓಡಾಡಿಕೆಂಡು  
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ಅಥವಾ ಕೆಲಸಕೆೆ  ಸೇರಿಕೆಂಡು ಇನುನ  ನಾಲೆು  ವ್ಷಿಗಳಾದ್ ಮೇಲ್ ಮತೆು  ಎರಡನೇ ವ್ಷಿ 

ಬಿ.ಎ., ಓದ್ಬಹುದಂತೆ.  ಒೆಂದು ವ್ಷಿ ನಾವು ಇಲಾ  dropout ಆಗಿ ಹೀದ್ರೆ ಆ ಮಕೆಳನುನ  

ಮತೆು  ವಾಪ್ಸಿು  ಕರೆದುಕೆಂಡು ಬರುವುದೇ ದ್ಡಡ  ಕಷಟ ವಾಗುತು ದ್.  ಮೂರು ವ್ಷಿ 

ಬಿಟ್ಟಟ  ಹೀಗಿ ದೇಶ್ವಲಾಾ  ಸುತ್ರು ಕೆಂಡು ಎಲ್ಾ ಲಾ ೀ ಏನೇನೀ ಮಾಡಿಕೆಂಡು ಬಂದು 

ನಾಲೆನೇ ವ್ಷಿ ಬಂದು  ನಾನು ಎರಡನೇ ವ್ಷಿದ್ ಬಿ.ಎ., ಬಿ.ಎಸ್ಸಿ., ಬಿ.ಕಾೆಂ., 

ಓದುತೆು ೀನೆೆಂದ್ರೆ, ಆಯಿತ್ತ ಓದ ಎೆಂದು ಹೇಳಬಹುದು.  ಬಡವ್ರ ಮಕೆಳು ಎಷಟ ರ ಮಟಿಟ ಗೆ 

ಬರುತ್ತು ರೆ?  ಇವ್ತ್ತು  ಬಡವ್ರ ಮಕೆಳು ಯಾರು ಕೂಡ ಪ್ದ್ವಿ ಮಾಡಬ್ಬರದು, ಪಿ.ಜ್ಜ., 

ಮಾಡಬ್ಬರದು ಎನುನ ವ್ ಉದ್ು ೀಶ್ದೆಂದ್ ಇದ್ನುನ  ತಂದದಾು ರೆ.  ಶೂದ್ರ ರ ಮಕೆಳು ಇವ್ತ್ತು   

ಹೆಚುು  dropout   ಆಗಬೇಕು,  ಇವ್ರು ಯಾರೂ ಪ್ದ್ವಿ ಮಾಡಬ್ಬರದೇ?  ಉದ್ಯ ೀಗದ್ ಆಸೆಗೆ 

ಅವ್ರು ಮಧಯ ದ್ಲ್ಾ ೀ ಬಿಟ್ಟಟ  ಹೀಗಬೇಕು.  ಮಾನಯ  ಮಂತ್ರರ ಗಳು skill ಬಗೆೆ  ಹೇಳುತ್ತು ರೆ. 

 ಶ್ರ ೋ ಎನ.ರವಿಕುಮಾರ :- ಇದು ನಮಮ  ಸಕಾಿರದ್ ಉದ್ು ೀಶ್ವ್ಲಾ .  

 ಉಪ  ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ಮರಿತ್ರಬ್ಾ ೀಗೌಡರೇ, ಶಾೆಂತ ರಿೀತ್ರಯಲಾ  

ಮಾತನಾಡಿ.  Excite  ಆಗಬೇಡಿ.   

 ಶ್ರ ೋ ಮರಿತಿಬಬ ೋಗೌಡ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ನಮಮ  ಮಂತ್ರರ ಗಳು skill ಎೆಂದು 

ಹೇಳುತ್ತು ರೆ.  Skill ಎೆಂದ್ರೆ, ಮದ್ಲನೇ ವ್ಷಿ  ಬಿ.ಎಸ್ಸಿ., ಅಥವಾ ಬಿ.ಎ., ಯನುನ  

ಓದುತೆು ೀನೆ.   ಯಾವುದ್ೀ ಮೂರು ವಿಷಯಗಳನುನ  ತೆಗೆದುಕೆಂಡು ಓದುತೆು ೀನೆ.  ನಾನು 

Psychology, Journalism and Geography ಓದುತೆು ೀನೆ.    ನನಗೆ ಒೆಂದು ಸಟಿಿಫಿಕೇಟ್ 

ಕಡುತ್ತು ರೆ.  ಅದ್ೆಂದೇ ವ್ಷಿ ಮೂರು ವಿಷಯಗಳನುನ  ಓದುಬಿಟ್ಟಟ  ಯಾವ್ ಪ್ರಿಣಿತ್ರ 

ನನಗೆ ಸಿಗುತು ದ್?  ಯಾವ್ ಪ್ರಿಣಿತ್ರ ಮೇಲ್ ಸಂಸಿೆಯಲಾ  ನನಗೆ ಉದ್ಯ ೀಗವ್ನುನ  

ಕಡುತ್ತು ರೆ?  ನಾನು ಮೂರು ವ್ಷಿ  ಆಳವಾಗಿ ಅಧಯ ಯನ ಮಾಡದ್  ಒೆಂದು ವ್ಷಿ ಓದ 

ಹರಗಡೆ ಹೀದ್ರೆ ನನಗೆ ಯಾವ್ ಪ್ರಿಣಿತ್ರ ಸಿಗುತು ದ್, ಯಾವ್ ಅನುರ್ವ್ ಸಿಗುತು ದ್?  ನಾನು 

ಯಾವ್ skill ನುನ  ಅಭಿವೃದಿಪ್ಡಿಸಿಕೆಂಡಿರುತೆು ೀನೆ,  ನನಗೆ ಎಲಾ  ಉದ್ಯ ೀಗ ಸಿಗುತು ದ್?  

ನಾನು ಬಡವ್ರ ಮಗ, ಒೆಂದು ವ್ಷಿದ್ ಸಟಿಿಫಿಕೇಟ್ ತೆಗೆದುಕೆಂಡು ನಾಲೆು  ವ್ಷಿ 

ಎಲಾಯೂ ಉದ್ಯ ೀಗ ಸಿಗದ್ ಮತೆು  ಬರಬೇಕು.  ಇವ್ತ್ತು  ಬಡವ್ರ ಮಕೆಳಿಗೆ ಉದ್ಯ ೀಗದ್ ಆಸೆ 

ತೀರಿಸಿ ವಿದಾಯ ಭಾಯ ಸ ಮಾಡುವುದು ಸಿ ಗಿತಗಳಿಸಲಾಗುತ್ರು ದ್.  ಇದು ಶೂದ್ರ  ಜನಾೆಂಗದ್ 

ಮೇಲ್ ದ್ಡಡ  ಪ್ರಿಣಾಮ ಬಿೀರುತು ದ್.  ಇದು ಅಲಾ ಲ್ಾ ೀ ವಿದಾಯ ಭಾಯ ಸ 
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ಸಿ ಗಿತಗಳಿಸುವಂಥದಾು ಗುತು ದ್.  ಈ ರಿೀತ್ರ ಆಗಬ್ಬರದು.    

 (ಗೆಂದ್ಲ) 

 ಶ್ರ ೋ ಎನ.ರವಿಕುಮಾರ  :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ,  ಮಾನಯ  ಮರಿತ್ರಬ್ಾ ೀಗೌಡರು 

New Education Policy ಯಲಾ  ಇಲಾ ದರುವಂತಹ ವಿಷಯಗಳನುನ  ಹೇಳುತ್ರು ದಾು ರೆ. ಅಲಾ ದ್, 

ಅದ್ರಲಾ  ಇಲಾ ದರುವಂತಹ ವಿಷಯಗಳನುನ  ತಮಗೆ ತೀಚಿದ್ ರಿೀತ್ರಯಲಾ  ಹೇಳುತ್ರು ದಾು ರೆ. 

ಇದು ಸರಿಯಲಾ .    

(ಗೆಂದ್ಲ) 

 ಶ್ರ ೋ ಎನ.ರವಿಕುಮಾರ  :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ,  ಮಾನಯ  ಮರಿತ್ರಬ್ಾ ೀಗೌಡರು  

New Education Policy ಯಲಾ  ಏನದ್, ಅದ್ನುನ  ಹೇಳಲ.  ಇಲಾ ದರುವಂತಹ 

ವಿಷಯಗಳನುನ  ಹೇಳುವ್ ಅಗತಯ ವಿಲಾ . ಅವ್ರು New Education Policy ಯನುನ  

ಓದಕೆಂಡು ಬಂದಲಾ .  ಹಿೀಗ್ರಗಿ ಸುಳುಳ  ಹೇಳಿ ಸದ್ನವ್ನುನ  ದಾರಿ ತಪಿಪ ಸುವ್ 

ಅವ್ಶ್ಯ ಕತೆಯಿಲಾ .  

     (ಗೆಂದ್ಲ) 

 ಶ್ರ ೋ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರ ಸ್ತದ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ನಾಲೆು  ವ್ಷಿದ್ 

ಕೀಸ್ ನಲಾ  ಮಧಯ ದ್ಲಾ  ಯಾವಾಗಲಾದ್ರೂ ಬಿಟ್ಟಟ  ಹೀಗಬಹುದು ಎನುನ ವುದು 

ಸರಿಯಿಲಾ . 

 ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ರವಿಕುಮಾರ್್ರವ್ರೇ, ಮಾನಯ  

ಹರಿಪ್ರ ಸ್ವದ್ರವ್ರೇ, ದ್ಯವಿಟ್ಟಟ  ಕುಳಿತ್ತಕಳಿಳ .  

     (ಗೆಂದ್ಲ) 

ಶ್ರ ೋ ಮರಿತಿಬಬ ೋಗೌಡ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ,  ನಾನು  ಈಲಡ ್ ಆಗಿಲಾ . ಈ 

ರಿೀತ್ರಯಾದ್ರೆ ನಾನು ರಾತ್ರರ  ೧೨ ಗಂಟ್ನಯವ್ರೆಗೆ  ಮಾತನಾಡುತೆು ೀನೆ.  

    (ಗೆಂದ್ಲ) 

ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ರವಿಕುಮಾರ್್ರವ್ರೇ, ನಮಗೆ 

ಮಾತನಾಡುವುದ್ಕೆೆ  ಅವ್ಕಾಶ್ ಕಡುತೆು ೀನೆ, ಕುಳಿತ್ತಕಳಿಳ .  
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    (ಗೆಂದ್ಲ) 

ಶ್ರ ೋ ಎನ.ರವಿಕುಮಾರ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ಶೂದ್ರ ರಿಗೆ New Education 

Policy ಯಲಾ  ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಸಿಗುವುದಲಾ  ಎನುನ ವುದು ಎಲಾ ದ್  ಎೆಂಬ್ದದ್ನುನ  ಅವ್ರು ತೀರಿಸಲ. 

ಅವ್ರು ಇಲಾ ದರುವಂತಹ ವಿಷಯಗಳನುನ  ಹೇಳಿ ಸದ್ನವ್ನುನ  ದಾರಿ ತಪಿಪ ಸುವಂತಹ 

ಅವ್ಶ್ಯ ಕತೆ ಇಲಾ .  ಇದ್ರ ಬಗೆೆ  ಚಚೆಿ  ಮಾಡುವುದ್ಕೆೆ  ನಾವು ತಯಾರಿದ್ು ೀವ.  

ಶ್ರ ೋ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರ ಸ್ತದ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ಇದ್ರ ಬಗೆೆ  

ಸೀಮವಾರದೆಂದ್ ಚಚೆಿಗೆ ಇಡಿ.  ಅವ್ರ ಪ್ಕ್ಷದ್ ಸದ್ಸಯ ರನುನ  ಅಧಯ ಕ್ಷರನಾನ ಗಿ ಮಾಡಿ 

ಸದ್ನದ್ಲಾ  ಚಚೆಿ ಮಾಡುತ್ರು ೀರಲಾಾ  ನಾಚಿಕೆಯಾಗುವುದಲಾ ವೇ?  ಇದ್ರಲಾ  ಎಲಾಾ  

ಸದ್ಸಯ ರಿಗೂ ಹಕೆ್ದ್. ಈ ರಾಜಯ ದ್ ರ್ವಿಷಯ ದ್ ಬಗೆೆ  ಚಚಿಿಸಲು ಎಲಾ ರಿಗೂ ಹಕೆ್ದ್.  ನಾವು 

ಚಚೆಿ ಮಾಡುವುದ್ಕೆೆ  ತಯಾರಿದ್ು ೀವ.  ಯಾರು ಚಚೆಿ ಮಾಡುವುದ್ಕೆೆ  ತಯಾರಿಲಾ  ಎೆಂದು 

ಹೇಳುತ್ರು ದಾು ರೆ?  Mislead ಮಾಡಬೇಡಿ.     (ಗೆಂದ್ಲ) 

ಶ್ರ ೋ ನಸಿೋರ  ಅಹಮದ :-  ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ಇದ್ರ ಬಗೆೆ  ಚಚೆಿ 

ಮಾಡೀಣ್.  Let us have a debate. 

ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ರವಿಕುಮಾರ್್ರವ್ರೇ, ಕುಳಿತ್ತಕಳಿಳ . 

ಶ್ರ ೋ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರ ಸ್ತದ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ,  ಇದ್ರ ಬಗೆೆ  

ಸೀಮವಾರದೆಂದ್ ಒೆಂದು ವಾರ ಚಚೆಿ ಮಾಡೀಣ್. 

     (ಗೆಂದ್ಲ) 

         (ಮುೆಂದು) 

969/23-09-2021/7-00/ bkp-gr 

       ಉಪ್ ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರ  ಉಪ್ಸಿಿ ತ್ರ 

ಶ್ರ ೋ ಬಿ.ಕೆ. ಹರಿಪರ ಸ್ತದ :-  ಮಾನೆ  ಸಭಪತ್ತಯವರೆ,  ಮಾನಯ  ಸದ್ಸಯ ರು    ಇದ್ರ  

ಬಗೆೆ   ಚಚೆಿಯಾಗಲ ಎೆಂದು ಬೇಡಿಕೆಯನನ ಟಿಟ ದಾು ರೆ,   ಅದ್ರ  ಬಗೆೆ   ಚಚೆಿಯಾಗಲ,  

ಸೀಮವಾರದೆಂದ್  ಚಚೆಿಗೆ  ಇಡಿ.  ನಾವು ಚಚೆಿ  ಮಾಡಲಕೆೆ   ತಯಾರಿದ್ು ೀವ.      

                    (ಈ  ಹಂತ್ದಲಿ್ಲ   ಸಭಾಪತಿಯವರು ಪಿೋಠವನುನ   ಅಲಂಕರಿಸಿದರು) 
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  ಶ್ರ ೋ ಅರುಣ್ ಶಹಾಪುರ:-   ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೆ, 

(ಗೊಿಂದಲ) 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:   ಶ್ರ ೀಯುತ ಅರುಣ್ ಶ್ಹಾಪುರ್್,   ನೀವು  ಸೇರಿದಂತೆ    ಎಲಾ ರೂ  

ದ್ಯವಿಟ್ಟಟ  ಕುಳಿತ್ತಕಳಿಳ .  ನೀವು  ನೀವೇ  ಮಾತನಾಡಿಕೆಂಡರೆ  ಹೇಗೆ?  ಎಲಾ ರೂ  

ಕುಳಿತ್ತಕಳಿಳ .  

(ಗೊಿಂದಲ) 

(ಈ  ಹಂತದ್ಲಾ   ಯಾವುದು ಕಡತಕೆೆ   ಹೀಗಬ್ಬರದು  ಎೆಂದು ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರು 

ಸೂಚಿಸಿದ್ರು) 

ಶ್ರ ೋ ಅರುಣ್ ಶಹಾಪುರ:-   ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೆ,   ತ್ತವು  ಅನುಮತ್ರ  ಕಟಟ ರೆ 

ನಾನು ಮಾತನಾಡುತೆು ೀನೆ.    

ಸಭಾಪತಿಯವರು:      ದ್ಯವಿಟ್ಟಟ   ಎಲಾ ರೂ  ಕುಳಿತ್ತಕಳಿಳ .   ಬಹಳ ಸಮಯ 

ಆಗಿದ್.  ಸಚಿವ್ರು ಉತು ರವ್ನುನ   ಹೇಳುತ್ತು ರೆ.   

ಶ್ರ ೋ  ಮರಿತಿಬಬ ೋಗೌಡ:-   ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೆ,     ಇದು ಬಹಳ ಅತಯ ೆಂತ   

ಪ್ರ ಮುಖ್ವಾದ್  ವಿಚಾರ.    ನನಗೆ ಅವ್ಕಾಶ್  ಕಟಟ ರೆ ಇನುನ  ಅಧಿ ತ್ತಸಿನಲಾ  ನನನ  

ಭಾಷಣ್ವ್ನುನ   ಮುಗಿಸುತೆು ೀನೆ.  

,  (ಗೊಿಂದಲ) 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:       ತಮಗೆ  ನಾನು  ಮಾತನಾಡುತ್ರು ರುವುದು  ಕೇಳಿಸುತ್ರು ಲಾ ವೇ?     

ಇಷ್ಟಟ  ಮಂದ   ಗಮನಸೆಳೆಯುವ್ ಸೂಚನೆಯಲಾಯೀ ನಯಮ 330  ರಡಿಯಲಾಯೀ  

ವಿಚಾರಗಳನುನ   ಪ್ರ ಸ್ವು ಪ್  ಮಾಡುವ್ವ್ರಿದಾು ರೆ.  ಈ  ರಿೀತ್ರಯಾದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ  ಹೇಗೆ ಅವ್ಕಾಶ್  

ಕಡಲಕೆೆ   ಆಗುತು ದ್?    ನಯಮ 330 ರಡಿಯಲಾ   ಮಾತನಾಡಲಕೆೆ  ಎಷ್ಟಟ  ಜನ ಸದ್ಸಯ ರು  

ಪ್ರ ಸ್ವು ವ್ನೆಯನುನ   ಕಟಿಟ ದಿಾ ರೆೆಂದು  ಅಜೆೆಂಡ ತೆಗೆದು  ನೀಡಿ.  ತಮಗೆ ಅವ್ಕಾಶ್ ಕಟಟ ರೆ  

1  ಗಂಟ್ನಯಾಗುತು ದ್.    

ಶ್ರ ೋ ಮರಿತಿಬಬ ೋಗೌಡ:-    ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೆ,     ನಾವು ರಾತ್ರರ   12 

ಗಂಟ್ನಯಾದ್ರೂ  ಪ್ರವಾಗಿಲಾ ,  ಕುಳಿತ್ತಕಳುಳ ತೆು ೀವ.     
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(ಗೊಿಂದಲ) 

ಸಭಾಪತಿಯವರು: ನೀವು ಕುಳಿತ್ತಕಳುಳ ತ್ರು ೀರಿ, ಬೇರೆಯವ್ರು  

ಕುಳಿತ್ತಕಳಳ ಬೇಕಲಾ ವೇ? 

ಶ್ರ ೋ ಮರಿತಿಬಬ ೋಗೌಡ:-    ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೆ,   ಈ  ವಿಚಾರವ್ನುನ   ನಯಮ 

68 ರಡಿಯಲಾ     ಚಚೆಿ  ಮಾಡಲು   ಕನಾ ಟ್     ಮಾಡಿಕಡಬೇಕೆೆಂದು  ಕೇಳಿದ್ು ೀವ.   

ನಾವು ಇದ್ರ  ಬಗೆೆ   ವಿನಂತ್ರ ಮಾಡಿಕೆಂಡಾಗ ಅವ್ಕಾಶ್  ಕಡುತೆು ೀವೆಂದು  ಹೇಳಿದು ೀರಿ.    

ಈಗ ತ್ತವು ಅವ್ಕಾಶ್ವ್ನುನ   ಕಟಿಟ ದು ೀರಿ.  ಇನುನ  ಅಧಿ ಗಂಟ್ನ   ದ್ಯವಿಟ್ಟಟ  ಅವ್ಕಾಶ್   

ಕಡಿ ಸ್ವಕು.    ನಾನು  ಹೆಚುು   ಮಾತನಾಡುವುದಲಾ .    

ಡ||ವೈ.ಎ. ರ್ನರಾಯಣ್ಸ್ತವ ರ್ಮ:-     ಮಾನಯ ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೆ,    ಮಾತನಾಡಲಕೆೆ   

ನಮಗೂ ಬೇರೆ  ಬೇರೆ ಸಹ ವಿಷಯಗಳಿವ. ಅವ್ರಬಾ ರದೇ   ಅಲಾ .  ನಮಮ ದು 

ಗಮನಸೆಳಯುವ್ ಸೂಚನೆ  ಇದುು  ಮಾತನಾಡಲಕೆೆ  ನಮಗೂ ಸಮಯ ಬೇಕು.    ನಾವು 10 

ಗಂಟ್ನಯವ್ರೆಗೂ  ಕುಳಿತ್ತಕಳಳ ಲಕೆೆ  ಆಗುವುದಲಾ .   

ಶ್ರ ೋ ಮರಿತಿಬಬ ೋಗೌಡ:-    ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೆ,   ಇನುನ  ಅಧಿ ಗಂಟ್ನ   

ದ್ಯವಿಟ್ಟಟ  ಅವ್ಕಾಶ್   ಕಡಿ ಸ್ವಕು.    ನಾನು  ಹೆಚುು   ಮಾತನಾಡುವುದಲಾ .    

ಸಭಾಪತಿಯವರು:-    ತ್ತವು ಚಚೆಿಯನುನ   6-35ಕೆೆ   ಪಾರ ರಂರ್   ಮಾಡಿದು ೀರಿ.     

ಮತೆು   ಶ್ರ ೀ  ಹರಿಪ್ರ ಸ್ವದ್ ರವ್ರು  ಅಧಿ ತ್ತಸು  ಮಾತನಾಡಿದಾು ರೆ.      

ಶ್ರ ೋ ಮರಿತಿಬಬ ೋಗೌಡ:-    ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೆ,     ನಾನು  ಚಚೆಿಯನುನ          

6-40ಕೆೆ   ಪಾರ ರಂರ್  ಮಾಡಿದ್ು ೀನೆ.   ಇನುನ  ಅಧಿ ಗಂಟ್ನ   ದ್ಯವಿಟ್ಟಟ  ಅವ್ಕಾಶ್   ಕಡಿ 

ಸ್ವಕು.     

ಸಭಾಪತಿಯವರು:-  ಆಗುವುದಲಾ     ಕುಳಿತ್ತಕಳಿಳ .    ನಾನು  ಇಲಾ   

ಬರೆದುಕೆಂಡಿದ್ು ೀನೆ.   ಸಚಿವ್ರು ಉತು ರವ್ನುನ   ಹೇಳಬೇಕು.   

ಶ್ರ ೋ ಬಿ.ಕೆ.  ಹರಿಪರ ಸ್ತದ :-  ಮಾನೆ  ಸಭಪತ್ತಯವರೆ,  ನಮಮ  ಪ್ಕ್ಷದ್  ಮಾನಯ  

ಸದ್ಸಯ ರಾದ್  ಶ್ೀ ನಸಿೀರ್್ ಅಹಮದ್ ರವ್ರು ಮಾತನಾಡುತ್ತು ರೆ. ಪ್ಟಿಟ ಯಲಾ   ಅವ್ರ  ಹೆಸರು 

ಸಹ  ಇದ್.       
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ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಶ್ರ ೀಯುತ ಹರಿಪ್ರ ಸ್ವದ್ ರವ್ರೆ, ತ್ತವು  ಹಿರಿಯರಿದು ೀರಿ.   

ಮಾತನಾಡಲಕೆೆ   ಸ್ವಕಷ್ಟಟ   ಮಂದ ಇದುು , ದ್ಯಮಾಡಿ  ಅಥಿ  ಮಾಡಿಕಳಿಳ .     

(ಗೊಿಂದಲ) 

ಶ್ರ ೋ ಮರಿತಿಬಬ ೋಗೌಡ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೆ,  ನಾನು 20 ನಮಿಷದ್ಲಾ   

ಮುಗಿಸುತೆು ೀನೆ.   

ಸಭಾಪತಿಯವರು:   ಆಗುವುದಲಾ ,  5  ನಮಿಷ ಕಡುತೆು ೀನೆ.  ಅದ್ಕೆ್ೆಂತ ಹೆಚುು   

ಕಡುವುದ್ಕೆಾಗುವುದಲಾ .   

  ಶ್ರ ೋ ಮರಿತಿಬಬ ೋಗೌಡ:-    ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೆ,   5 ನಮಿಷದ್ಲಾ  ಆಗುವುದಲಾ .   

ಸಭಾಪತಿಯವರು:-   ಹಾಗ್ರದ್ರೆ,  ಆಗುವುದಲಾ ,  ಕುಳಿತ್ತಕಳಿಳ .  ಶ್ರ ೀಯುತ  ನಸಿೀರ್್  

ಅಹಮದ್ ರವ್ರೇ  ತ್ತವು ಮಾತನಾಡಿ.   

ಶ್ರ ೋ ಮರಿತಿಬಬ ೋಗೌಡ:-   ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೆ, 10  ನಮಿಷದ್ಲಾ   ಮುಗಿಸುತೆು ೀನೆ.    

ಸಭಾಪತಿಯವರು:-     ಇಲಾ , ಆಗುವುದಲಾ  ಕುಳಿತ್ತಕಳಿಳ ,  ಶ್ರ ೀಯುತ 

ಹರಿಪ್ರ ಸ್ವದ್ರವ್ರೆ,  ನೀವು  ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿ. 

ಶ್ರ ೋ ಮರಿತಿಬಬ ೋಗೌಡ:-    ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೆ, ತಮಮ ನುನ   ನಾನು ಒೆಂದು 

ವಾರದೆಂದ್  ಕೇಳಿಕೆಂಡು ಬರುತ್ರು ದ್ು ೀನೆ.     10  ನಮಿಷ  ಕಡುವುದಲಾ ವೆಂದ್ರೆ  ಹೇಗೆ? 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:-      ಅವಾಜ್  ಮಾಡಬೇಡಿ.    ಒೆಂದು ನಮಿಷ  ಕೇಳಿ,  

ಇಲಾ ದದ್ು ರೆ,  ನೀವು  ಏನು  ಮಾಡಿಕಳುಳ ತ್ರು ರೀ  ಮಾಡಿಕಳಿಳ .    ನಾನು ಕಡಲಕೆೆ  

ಆಗುವುದಲಾ   ಕುಳಿತ್ತಕಳಿಳ .   

(ಗೊಿಂದಲ) 

ಶ್ರ ೋ ಮರಿತಿಬಬ ೋಗೌಡ:-    ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೆ,   ನಾಯ ಷನಲ್  ಎಜುಕೇಷನ್  

ಪಾಲಸಿ ಬಗೆೆ   ನಾವು  ಮಾತನಾಡಬ್ಬರದೇ?    ಬ್ಳಿಗೆೆ   3-00ಗಂಟ್ನಯವ್ರೆಗೂ  ಈ  ಸದ್ನ 

ನಡೆದರುವ್  ನದ್ಶ್ಿನ  ಇದ್.    ನಾವು  ಇಡಿೀ ರಾತ್ರರ     ಕುಳಿತ್ತಕಳುಳ ತೆು ೀವ.      

(ಗೊಿಂದಲ) 
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ಶ್ರ ೋ ಬಿ.ಕೆ. ಹರಿಪರ ಸ್ತದ :-   ಮಾನಯ   ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೆ,  ಶ್ರ ೀಯುತ  

ಮರಿತಬ್ಾ ೀಗೌಡರವ್ರು  ಒೆಂದು ರಾಜಕ್ೀಯ  ಪ್ಕ್ಷದ್   ನಾಯಕರಿದಾು ರೆ.   

ಸಭಾಪತಿಯವರು:    ಇರಲ. 

ಶ್ರ ೋ ಬಿ.ಕೆ. ಹರಿಪರ ಸ್ತದ :-   ಮಾನಯ   ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೆ,  ಈಗ ಅವ್ರು ಅಧಿ ಗಂಟ್ನ  

ಕಾಲಾವ್ಕಾಶ್ವ್ನುನ   ಕೇಳಿದುು , ತ್ತವು 10  ನಮಿಷ  ಕಡುತೆು ೀನೆೆಂದು  ಹೇಳಿದಿ ೀರಿ.   

ಸಭಾಪತಿಯವರು:-  ಶ್ರ ೀಯುತ  ಹರಿಪ್ರ ಸ್ವದ್ ರವ್ರೆ,  ತ್ತವು  330  ನಯಮವ್ನುನ   

ನೀಡಿ.   20  ನಮಿಷಕೆ್ೆಂತ ಹೆಚುು   ಮಾತನಾಡಲಕೆೆ   ಅವ್ಕಾಶ್ವಿಲಾ .      ಹಿರಿಯ 

ಸದ್ಸಯ ರಿದುು , ತ್ತವು  ಹೇಳಿದಿ ೀರಿ, ಎೆಂದು ನಾನು   ಮಾತನಾಡಲಕೆೆ  ಅವ್ಕಾಶ್ವ್ನುನ   

ಕಟಿಟ ದ್ು ೀನೆ.    ಮತೆು , ಉಳಿದ್ ಸದ್ಸಯ ರ  ಕಡೆಯು  ನಾವು ಗಮನ ಕಡಬೇಕಲಾ ವೇ?  ತ್ತವು  

ಅಥಿ ಮಾಡಿಕಳಳ ಬೇಕು.   

ಶ್ರ ೋ ಬಿ.ಕೆ. ಹರಿಪರ ಸ್ತದ :-   ಮಾನಯ   ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೆ,  ತ್ತವು ಗಂಭಿೀರ   

ಪ್ರಿಸಿಿ ತ್ರಯನುನ  ಅಥಿ ಮಾಡಿಕೆಂಡಿದು ೀರಿ ಎೆಂದು  ನಾನು ತ್ರಳಿದುಕೆಂಡಿದ್ು ೀನೆ.  

ಸಭಾಪತಿಯವರು:   ನಾನು ತ್ರಳಿದುಕೆಂಡಿದ್ು ೀನೆ.  

ಶ್ರ ೋ ಬಿ.ಕೆ. ಹರಿಪರ ಸ್ತದ :-   ಮಾನಯ   ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೆ,  ಶ್ರ ೀಯುತ  

ಮರಿತ್ರಬ್ಾ ೀಗೌಡರವ್ರು   genuine points ಗಳನುನ   ಹೇಳುತ್ರು ದಾು ರೆ.       ಈಗ  ನಾನು ಬೇರೆ  

ಪ್ಕ್ಷದ್ವ್ರ   ಜೊತೆ  ಮಾತನಾಡಿದ್ು ೀನೆ.   ಕೇವ್ಲ  ಒೆಂದೇ  ಒೆಂದು ಪ್ಕ್ಷ ಅವ್ರ ಸಂಘ  

ಪ್ರಿವಾರದ್  ಜೊತೆ   ಮಾತನಾಡುತೆು ೀನೆೆಂದ್ರೆ, ನಾನು ಒಪುಪ ವುದಲಾ .    ಆದ್ು ರಿೆಂದ್, ಅವ್ರಿಗೆ   

10  ನಮಿಷ  ಮಾತನಾಡಲು ಅವ್ಕಾಶ್  ಮಾಡಿಕಡಿ.    

ಸಭಾಪತಿಯವರು:   ಆಯಿತ್ತ,  10  ನಮಿಷ ಅವ್ರು  ಮಾತನಾಡಲ.   

 

ಶ್ರ ೋ ಮರಿತಿಬಬ ೋಗೌಡ:-    ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೆ,   ಅವ್ಕಾಶ್  ಕಟಿಟ ದ್ು ಕೆೆ   

ಧನಯ ವಾದ್ಗಳು.     

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಜೊೀರು ಮಾಡಿ ಅವ್ಕಾಶ್ವ್ನುನ  ತೆಗೆದುಕೆಂಡಿದು ೀರಿ.  
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ಶ್ರ ೋ ಮರಿತಿಬಬ ೋಗೌಡ:-    ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೆ,     2ನೇ ವ್ಷಿ  ಡಿಪೊಾಮಾ 

ಎೆಂದು ಕಡುತೆು ೀವೆಂದು  ಹೇಳಿದಾು ರೆ.  ಈಗ  ಇೆಂಜ್ಜನಯರಿೆಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳಲಾ , 

ಪಾಲಟ್ನಕ್ನ ಕ್ನಲಾ       3  ವ್ಷಿಗಳ ಡಿಪೊಾ ೀಮಾ   ಕೀಸ್ ಗಳಿವ.    ಈಗ  ನೀವು 2ನೇ 

ವ್ಷಿಕೆೆ      ಯಾವುದೇ  ಡಿಗಿರ  ಎೆಂದ್ರೆ ಡಿಪೊಾ ೀಮಾ ಎೆಂದಾಕ್ಷಣ್ಕೆೆ  ಈಗ 3ನೇ ವ್ಷಿದ್ 

ಡಿಪೊಾ ೀಮಾ ಎೆಂದ್ರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಮಕೆಳು ಬರುತ್ತು ರೆಯೇ?  ಅದ್ರ  ಕಥೆ  ಏನು?     ನೀವು 

ಈ   ಡಿಪೊಾ ೀಮಾ ಕೀಸ್    ಆ  3 ವ್ಷಿದ್ ಡಿಪೊಾ ೀಮಾ ಕೀಸ್ ಗೆ  ಸಮಯವಿದ್ಯೇ 

ಎನುನ ವುದು  ಇವ್ತ್ತು    ಈ  ವಿದಾಯ ರ್ಥಿಗಳಿಗೆ  ದ್ಡಡ   ಸಮಸೆಯ ಯಾಗಿದ್,   ಅದ್ರ  ಬಗೆೆ  ನೀವು 

ಸಪ ಷಟ ನೆ  ಕಡಬೇಕು.    ಮತೆು   ಎರಡನೆಯದಾಗಿ,   ಕಾಾ ಲಟಿ   ಎಜುಕೇಷನ್  ಬಗೆೆ     

ಹೇಳುವುದಾದ್ರೆ,  ಇವ್ತ್ತು  ವಿದಾಯ ರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇೆಂಜ್ಜನಯರಿೆಂಗ್ನಲಾ   20 ವಿದಾಯ ರ್ಥಿಗಳಿಗೆ   

ಒಬಾ  ಶ್ಕ್ಷಕರು,  ಪಾಲಟ್ನಕ್ನ ಕ್ನಲಾ  25  ವಿದಾಯ ರ್ಥಿಗಳಿಗೆ  ಒಬಾ  ಶ್ಕ್ಷಕರು   ಇದ್ು ರೆ,  ನಮಮ  

ಡಿಗಿರ   ಕಾಲೇಜುಗಳಲಾ   ಸ್ವಮಾನಯ ವಾಗಿ  ಯೂನವ್ಸಿಿಟಿಗಳಲಾ     ಇವ್ತ್ತು   ಏನಾಗಿದ್ 

ಎೆಂದ್ರೆ  ವಿದಾಯ ರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖೆಯ  110  ಮಕೆಳನುನ   ಒೆಂದೇ  ಕಡೆ  ಕುಳಿಳ ರಿಸಿಕೆಂಡು  ಪಾಠ  

ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರಿಸಿಿ ತ್ರ ಬಂದು  ಹೀಗಿದ್.     ಇವ್ತ್ತು   ರಾಜಯ ದ್ಲಾ ರುವಂತಹ  410 

ಸಕಾಿರಿ   ಕಾಲೇಜುಗಳಲಾ   ಸುಮಾರು  12 ವ್ಷಿಗಳೆಂದ್   ಪಾರ ೆಂಶು ಪಾಲರೆ  ಇರುವುದಲಾ .  

ಮತೆು ,  ಇವ್ತ್ತು    ಕಾಲೇಜುಗಳಲಾ  ಶುದಿ್ವಾದ್  ಒೆಂದು  ಶೌಚಾಲಯವ್ಯ  ಇರುವುದಲಾ .    ಆ 

ಶೌಚಾಲಯವ್ನುನ   ಶುಚಿಗಳಿಸಲಕೆೆ    ಫೆನಾಯಿಲ್ ಕಳಳ ಲು ಹಣ್  ಕಡುತ್ರು ಲಾ .       

ಲಾಯ ಬ್ನಲಾ   ಜನರೇಟರ್್  ಸ್ವಟ ಟ್   ಮಾಡಲಕೆೆ   ಡಿೀಸೆಲ್  ಕಡುತ್ರು ಲಾ .    ಇವ್ತ್ತು  ಸಕಾಿರಿ 

ಕಾಲೇಜುಗಳು  ಯಾವ್ ರಿೀತ್ರ ಇವ ಎೆಂದು  ಹೇಳಲಕೆೆ  ಅಸ್ವಧಯ ವಾಗಿದ್.  ಅವುಗಳನುನ  

ಅಭಿವೃದಿಪ್ಡಿಸಲಕೆೆ   ಆಗುತ್ರು ಲಾ .  ಇವ್ತ್ತು   ಯಾವುದೇ  ಯೂನವ್ಸಿಿಟಿಗಳಲಾಯೂ ಕೂಡ  

70%    ಫಾಯ ಕಲಟ    ಖಾಲ  ಇದ್.    ಇವ್ತ್ತು   ಡಿಗಿರ   ಕಾಲೇಜ್ಜನಲಾ   14  ಸ್ವವಿರ ಜನ ಅತ್ರರ್ಥ 

ಫಾಯ ಕಲಟ   ಕೆಲಸ  ಮಾಡುತ್ರು ದಾು ರೆ  .  ಈಗ  ಕಾಯಂ  ಶ್ಕ್ಷಕರಿಲಾ ವೆಂದು  ಎನ್.ಇ.ಪಿ  

ಹೇಳುತ್ರು ದ್.    ಹಿೀಗ್ರಗಿ, ಎನ್.ಇ.ಪಿ., ಯನುನ   ಜ್ಞರಿಗೆ  ತರಲಕೆೆ  ಡಿಗಿರ ಯಲಾ    ಕಾಯಂ ಶ್ಕ್ಷಕರೇ 

ಇರಬೇಕೆೆಂದು  ಹೇಳಲಾಗುತ್ರು ದ್. ಆದ್ರೆ,  ಎಲಾಯೂ ಸಹ ಶೇಕಡ  70ರಷ್ಟಟ   ಕಾಯಂ  

ಉಪ್ನಾಯ ಸಕರೇ  ಇರುವುದಲಾ .    ಇದ್ನುನ     ಈ ವ್ಷಿ ಪಾರ ರಂರ್  ಮಾಡುತೆು ೀವೆಂದು  

ಹೇಳುತ್ರು ದು ೀರಿ.  ಹಾಗ್ರದ್ರೆ,  ಇದ್ನುನ    ಈ ವ್ಷಿ ಯಾವ್ ರಿೀತ್ರ  ಜ್ಞರಿಗೆ  ತರಲಕೆೆ   ಆಗುತು ದ್?  

ಯಾವ್  ರಿೀತ್ರಯಲಾ   ಮೂಲಸೌಲರ್ಯ ಗಳನುನ    ಕಡುತ್ರು ೀರಿ.  ನಮಮ  ಸಕಾಿರಿ  ಕಾಲೇಜುಗಳ  

ಪ್ರಿಸಿಿ ತ್ರಯೇ   ಈ ರಿೀತ್ರಯಾದ್ರೆ,     ಖಾಸಗಿ  ಕಾಲೇಜುಗಳ ಪ್ರಿಸಿಿ ತ್ರಯನುನ   ನೀಡಿದ್ರೆ  

ಇನುನ  ಹದ್ಗೆಟ್ಟಟ   ಹೀಗಿದ್. ಅನುದಾನ   ಮತ್ತು ಅನುದಾನ ರಹಿತ  ಕಾಲೇಜುಗಳೆೆಂದು  
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ಇವ.  ಅವುಗಳು  ಕೂಡ  ಇದ್ಲಾ ವ್ನುನ  ವ್ಯ ವ್ಸಿೆ   ಮಾಡಿಕಳಳ ಬೇಕೆೆಂದ್ರೆ ಸಾ ಲಪ  ಸಮಯ 

ಬೇಡವೇ?    ನೀವು ಸಮಯವ್ನೆನ ೀ  ಕಡದೇ  ಈ ವ್ಷಿವೇ  ಪಾರ ರಂರ್  ಮಾಡುತೆು ೀವೆಂದು  

ಹರಟಿದು ೀರಿ.       ಆದ್ರೆ, ಸಕಾಿರಿ  ಕಾಲೇಜುಗಳನುನ  ಅಭಿವೃದಿಪ್ಡಿಸಲಕೆೆ  ಬಜೆಟ್ನಲಾ  

ಎಷ್ಟಟ   ಹಣ್ವ್ನನ ಟಿಟ ದು ೀರಿ?  ಎನ.ಇ.ಪಿ.  ಮಾಡಲಕೆ ೀಸೆ ರ  ಇೆಂತಹ 

ಸವ್ಲತ್ತು ಗಳಿಗೀಸೆ ರ   ಹಣ್  ಕಟಿಟ ದ್ು ೀವ,  ಪಾಯ ಕಲಟ ಗಳನುನ   ನೇಮಕ ಮಾಡಲಕೆ ೀಸೆ ರ  

ಕಟಿಟ ದ್ು ೀವನುನ ವುದು ಎಲಾಯೂ ಸಪ ಷಟ ತೆ  ಇಲಾ . ಮತೆು   ಯಾವ್  ಯಾವ್  

ಯೂನವ್ಸಿಿಟಿಗಳಲಾ  ಎಷ್ಮಷ್ಟಟ  ಹಸ  ಕೀಸ್ ಗಳನುನ   ನಾವು ಪಾರ ರಂರ್  

ಮಾಡುತ್ರು ದ್ು ೀವ.  ಈಗ್ರಗಲೇ ಎಲಾಾ  ಯೂನವ್ಸಿಿಟಿಗಳಲಾ   ದಾಖ್ಲಾತ್ರ  ಮುಗಿದು 

ಹೀಗಿದ್.   ಯಾವ್      ಯಾವ್  ಯೂನವ್ಸಿಿಟಿಗಳಲಾ  ಎಷ್ಮಟ ಷ್ಟಟ   ಹಸ  ಕೀಸ್ ಗಳನುನ   

ತೆರೆಯುತ್ರು ದ್ು ೀವ.  ಯಾವ್ ವಿದಾಯ ರ್ಥಿ  ಯಾವ್ ಒೆಂದು ಹಸ ಕೀಸ್  ಅನುನ  

ತೆಗೆದುಕೆಂಡು  ಓದ್ಬೇಕು  ಎನುನ ವುದ್ಕೆೆ   ಯಾವುದೇ  ಒೆಂದು  ಮಾಹಿತ್ರ ಇರುವುದಲಾ .    

ಈಗ 1ನೇ ಅಕಟ ೀಬರ್್ನೆಂದ್     ಡಿಗಿರ   ಕಾಲೇಜುಗಳು  ಪಾರ ರಂರ್ವಾಗುತ್ರು ದ್.    ಯಾವುದ್ಕೊ  

ಸಹ ಇನುನ  ಸಿಲಬಸ್  ಫೆರ ೀಮ್     ಮಾಡಿರುವುದಲಾ .   ಸಿಲಬಸ್  ಅನೆನ ೀ ಫೈನಲ್  

ಮಾಡಿರುವುದಲಾ .   1ನೇ ಅಕಟ ೀಬರ್್ನೆಂದ್  ಕಾಲೇಜುಗಳು ಮತ್ತು  ಯೂನವ್ಸಿಿಟಿಗಳು  

ಪಾರ ರಂರ್ವೆಂದು  ಹೇಳುತ್ರು ದಾು ರೆ.      ಸಿಲಬಸ್  ಆಗದದ್ು ರೆ  ಪ್ಠಯ ಪುಸು ಕಗಳು  ಎಲಾ   

ಸಿಗುತು ವೆಂದು ಸಕಾಿರ ಸಪ ಷಟ ಪ್ಡಿಸಬೇಕು.   

                   ಮಿಂದು  

(970) 23.09.2021 07.10 ಎಸ ವಿ-ಎಿಂಡಿ  

(ಸಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಿ ತಿ) 

ಶ್ರ ೋ ಮರಿತಿಬಬ ೋಗೌಡ (ಮಿಂದು):-  

ಆನ್ಲೈನ್ನಲಾ  ಕೂಡ ಉನನ ತ ಶ್ಕ್ಷಣ್ವ್ನುನ  ಕಲಯುವ್ ಸಲುವಾಗಿ ಎೆಂ.ಬಿ.ಎ., ಎೆಂ.ಸಿ.ಎ. 

ಕೀಸ್ ಗಳನುನ  ಕಟಿಟ ದಾು ರೆ.  ಅದ್ರಲಾ   ODL (Open and Distance Learning) 

Programmes and OL (Online) Programmes ಎನುನ ವ್ ಎರಡು ಸೆಿ ೀಮ್ಗಳಿವ.  10,000 

ವಿದಾಯ ರ್ಥಿಗಳನುನ  ಒೆಂದು ವಿಶ್ಾ ವಿದಾಯ ಲಯ, ಒೆಂದು ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಸಂಸಿೆ  ಆನ್ಲೈನ್ನಲಾ  

ದಾಖ್ಲಾತ್ರ ಮಾಡಿಕಳಳ ಬಹುದು ಎೆಂಬ್ದದು ಯು.ಜ್ಜ.ಸಿ. ನಯಮವಾಗಿದ್.  ODL ಎೆಂದ್ರೆ 

ಒೆಂದು, OL ಎೆಂದ್ರೆ ಒೆಂದು.  ಎರಡನೂನ  ಮಾಡಬಹುದು.  ಒೆಂದು ವಿಶ್ಾ ವಿದಾಯ ಲಯವು 

20,000 ವಿದಾಯ ರ್ಥಿಗಳನುನ  ದಾಖ್ಲು ಮಾಡಿಕಳಳ ಬಹುದು.  ಆದ್ರೆ 10,000 ವಿದಾಯ ರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 
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ನಾಲೆ್ ೀ faculty.  ಒಬಾ ರು Professor, ಒಬಾ ರು Associate Professor ಹಾಗೂ ಇಬಾ ರು 

ಸಹಾಯಕ ಪಾರ ಧಾಯ ಪ್ಕರು.  ಇಷ್ಮಟ ೀ ಸ್ವಕು ಎೆಂದು UGC (University Grant Commission) 

and AICTE (All India Council for Technical Education) ಹೇಳುತ್ರು ದ್.  10,000 

ವಿದಾಯ ರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಾಲೆು  faculty ಎೆಂದ್ರೆ ಖಾಸಗಿಯವ್ರು ಯಾವ್ ಪ್ರ ಮಾಣ್ದ್ಲಾ  ದುಡುಡ  

ಮಾಡತಕೆೆಂತಹ ದಂಧ್ಯಯು ಇದಾಗಿದ್? ಈ NEP (National Education Policy) ಯಲಾ  

ಖಾಸಗಿಯವ್ರಿಗೆ ಇರತಕೆೆಂತಹ ಸ್ವಾ ತಂತರ ಯ  ನೀಡಿದ್ರೆ ಶ್ಕ್ಷಣ್ವ್ನುನ  ಪೂಣ್ಿವಾಗಿ 

ಮಾರಾಟಕೆೆ  ಇಟಟ ೆಂತ್ರದ್.  ಖಾಸಗಿಯವ್ರು ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿಗಳು ದುಡುಡ  ಮಾಡುವುದ್ಕೆೆ  

ಇದು ಮಾಗಿವಾಗಿದ್.  ನಮಮ  ವಿಶ್ಾ ವಿದಾಯ ಲಯಗಳಲಾ  ಎೆಂ.ಬಿ.ಎ. ಗೆ ಸಿೀಟ್ಟ ನೀಡಬೇಕೆೆಂದ್ರೆ 

ರೂ.70,000.  NEP ಯೀಜನೆಯ ODL and OL ನಲಾ  ದಾಖ್ಲಾಗುವ್ವ್ರಿಗೆ ರೂ.20,000 fees 

ಎೆಂದ್ರೂ ಸಹ 10,000 ಜನರಿಗೆ 20 ಕೀಟಿ ದುಡುಡ  ಆಗುತು ದ್. ಅವ್ರು faculty ಮತ್ರು ತರ 

ಖ್ಚುಿಗಳಿಗೆ ರೂ.2 ಕೀಟಿಯನುನ  ವ್ಯ ಯ ಮಾಡಿದ್ರೂ ರೂ.18 ಕೀಟಿ ಲಾರ್ವ್ನುನ  

ಒೆಂದು ವ್ಷಿದ್ಲಾ  ಗಳಿಸಬಹುದು.  ಇೆಂತಹ ಒೆಂದು ಸ್ವಾ ತಂತರ ಯ ವ್ನುನ  ಖಾಸಗಿಯವ್ರಿಗೆ ಈ 

ಶ್ಕ್ಷಣ್ ನೀತ್ರಯಲಾ  ನೀಡಲಾಗಿದ್.  ಈ ರಿೀತ್ರ ಖಾಸಗಿಯವ್ರಿಗೆ NEP ಯಿೆಂದ್ ದ್ರೆತ್ರರುವ್ 

ಸ್ವಾ ತಂತರ ಯ ದೆಂದಾಗಿ ಸಕಾಿರಿ ಸ್ವಾ ಮಯ ದ್ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಸಂಸಿೆ ಗಳು ಹಾಳಾಗುತು ವ. ದ್ಡಡ  

ಖಾಸಗಿೀಕರಣ್, ದ್ಡಡ  ವಾಯ ಪಾರಿೀಕರಣ್ ಈ ವ್ಯ ವ್ಸಿೆಯಿೆಂದ್ ಜ್ಞರಿಗೆ ಬರುತು ವ.  

ನೈತ್ರಕ ಮಲಯ ದ್ ಬಗೆೆ  ಮಹಾತ್ತಮ  ಗ್ರೆಂಧಿೀಜ್ಜಯವ್ರು “ನೈತಿಕತೆ ಇಲಿದ ಬದುಕು 

ಮರಳಿನಲಿ್ಲ  ಕಟಟ ದ ಮನೆಯಂತೆ” ಎನುನ ವ್ ಒೆಂದು ಮಾತನುನ  ಹೇಳಿದ್ು ರು.  ನಮಮ ಲಾ  

ನೈತ್ರಕ ಶ್ಕ್ಷಣ್ಕೆೆ  ಒತ್ತು  ಕಟಿಟ ಲಾ .  ಅದೇ ರಿೀತ್ರ ಗೌತಮ ಬ್ದದಿ್  “ಎರ್ಷ್ಟ ೋ ವಿದೆಯ  ಇದದ ರೂ, 

ವಿದೆಯ ಯ ಜೊತೆಗೆ ಶ್ೋಲವಿರಬೇಕು. ಶ್ೋಲವಿರದ ವಿದೆಯ  ದೇಶಕೆಕ ೋ ಅಪ್ರಯಕಾರಿ” ಎೆಂದು 

ಹೇಳಿದಾು ರೆ.  ಇೆಂದು ಅೆಂತಹ ಶ್ೀಲ, ನಡತೆ, ನೈತ್ರಕತೆಯನುನ  ತ್ತೆಂಬತಕೆೆಂತಹ ಶ್ಕ್ಷಣ್ವ್ನುನ  

NEP ಯಲಾ  ಎಲಾಯೂ ಅಳವ್ಡಿಸಿರುವುದಲಾ .  ನೈತ್ರಕ ಶ್ಕ್ಷಣ್ಕೆಾ ಗಿ NEP ಯಲಾ  ʼಯೀಗ 

ಶ್ಕ್ಷಣ್ʼ ಎೆಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಸಕಾಿರ ಅಸಿು ತಾ ಕೆೆ  ಬಂದ್ ಮೇಲ್ ದ್ಡಡ  ಕಾಯಿಕರ ಮವ್ನುನ  

ಮಾಡಲಾಗುತ್ರು ದ್.  ದ್ಯಮಾಡಿ ಯೀಗ ಶ್ಕ್ಷಣ್ವ್ನುನ  NEP ಯಲಾ  ಅಳವ್ಡಿಸುವಂತೆ 

ಮಾಡಬೇಕು.  ಅದ್ರಿೆಂದ್ ಈ ದೇಶ್ದ್ ಮಕೆಳಿಗೆ ಚೈತನಯ , ಶ್ಕ್ು , ಆರೀಗಯ  ಎಲಾ ವ್ಯ ಬರುತು ದ್.  

ಇದ್ರಲಾ  ಎಲಾ ರ ಭಾಗವ್ಹಿಸುವಿಕೆಯಿೆಂದಾಗಿ ರಾಷ್ಟಟ ಾೀಯತೆ, ಜ್ಞತ್ತಯ ತ್ರೀತತೆ 

ವೃದಿಯಾಗುತು ದ್.  ಇದ್ನುನ  ಕಡಾಡ ಯಗಳಿಸಬೇಕು. ಪ್ದ್ವಿ ಪೂಣ್ಿಗಳಿಸಿರುವ್ವ್ರು 

ಯಾರಾದ್ರೂ ನೈತ್ರಕತೆ, ಮಾನವಿೀಯತೆ ಬಗೆೆ  ಕಲಯಬೇಕೆೆಂದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೇನೆಯಲಾ  
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ಅಥವಾ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಲಾ  ಎಲಾಯಾದ್ರೂ ಸೇವ ಮಾಡುವಂತಹ ಅವ್ಕಾಶ್ವ್ನುನ  

ಮಾಡಿಕಡಬೇಕು. ಅಲಾ  ಅವ್ರಿಗೆ ನೈತ್ರಕವಾದಂತಹ ಸ್ವಮಥಯ ಿ ಬರುತು ದ್.   

“ತನಗೆ ಇರತಕೆೆಂತಹ ಸ್ವಮಥಯ ಿವ್ನುನ  ತ್ತನು ಅಥಿ ಮಾಡಿಕೆಂಡು ಸ್ವದ್ರ 

ಪ್ಡಿಸದ್ ಹೀದ್ರೆ ಯಾವ್ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಕಲತರೂ ಏನೂ ಪ್ರ ಯೀಜನವಿಲಾ .  ತಮಮ  ಜ್ಞಾ ನವ್ನುನ  

ತ್ತವು ಬ್ಳೆಸಿಕಳಳ ಬೇಕು” ಎನುನ ವ್ ಮಾತನುನ  ಸ್ವಾ ಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ್ರು ಹೇಳಿದಾು ರೆ.  

1957ರಲಾ  ಧಾರವಾಡದ್ಲಾ  ನಡೆದ್ ಕನನ ಡ ಸ್ವಹಿತಯ  ಸಮ್ಮಮ ೀಳನದ್ಲಾ  ರಾಷಟ ಾಕವಿ ಕುವೆಂಪು 

ಅವ್ರು “ಈಗ ನಾವು ವಿದಾಯ ರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕಡುತ್ರು ರುವುದು ಅನನ ದ್ ಭಾಷ್ಮಯ ಶ್ಕ್ಷಣ್. ಈ ಶ್ಕ್ಷಣ್ 

ಸರಿಯಾದುದ್ಲಾ . ವಿದಾಯ ರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಜ್ಞಾ ನದ್ ದೀಕೆಷ ಯಾಗುವಂತಹ ಶ್ಕ್ಷಣ್ವ್ನುನ  

ಕಡಬೇಕು.” ಎೆಂದು ಹೇಳಿದ್ು ರು.  ಇೆಂದು ಅದು ಎಲಾ  ಆಗುತ್ರು ದ್? “ನಾವು ಮಕೆಳಿಗೆ 

ಮಾಡುತ್ರು ರುವುದು ನೆನಪಿನ ಪ್ರಿೀಕೆಷ ಗಳು, ಅದೃಷಟ ದ್ ಪ್ರಿೀಕೆಷ ಗಳು. ಜ್ಞಾ ನದ್ ದೀಕೆಷ ಯ 

ಶ್ಕ್ಷಣ್ವ್ನುನ  ನೀಡಬೇಕು.” ಎೆಂದು ಅೆಂದೇ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ು ರು. ಇೆಂದು ಜ್ಞರಿಗೆ ತರಲಾಗಿರುವ್ 

NEP ಯಲಾಯಾದ್ರೂ ಅವ್ರ ಮಾತ್ತಗಳನುನ  ಸ್ವಕಾರಗಳಿಸಲಾಗುತ್ರು ಲಾ ವ್ಲಾ . ಎಲಾಯೂ 

ಕೂಡ ನಾವು ನೀಡುವುದ್ಕೆಾಗುತ್ರು ಲಾ .   

ಈ NEP ಯಲಾ  ನರುದ್ಯ ೀಗ ಸಮಸೆಯ ಯನುನ  ಬಹಳವಾಗಿ ಕಾಣ್ಬಹುದು.  ಏಕೆೆಂದ್ರೆ 

dropouts ಗೆ ಸಕಾಿರವೇ ಹೆಬ್ಬಾ ಗಿಲನುನ  ತೆರೆದದ್. ಮದ್ಲನೇ ವ್ಷಿಕೆೆ  

ಹರಹೀಗಬಹುದು, ಎರಡನೇ ವ್ಷಿಕೆೆ  ಹರಹೀಗಬಹುದು ಎೆಂದು  ಹರಹೀಗಲು 

ಎಲಾಾ  ಬ್ಬಗಿಲುಗಳನುನ  ತೆರೆದದಾು ರೆ. ಯಾರೇ ಅಲಪ ಸಂಖಾಯ ತರು, ಹಿೆಂದುಳಿದ್ವ್ರು 

ಉದ್ಯ ೀಗದ್ ಆಸೆಯಿೆಂದ್ ವಿದಾಯ ಭಾಯ ಸವ್ನುನ  ಬಿಟ್ಟಟ  ಹರಟ್ಟ ಹೀಗುವುದ್ರಿೆಂದ್ ಅವ್ರು 

ಯಾವುದೇ ಒೆಂದು ವಿಷಯದ್ಲಾ  ಪ್ರಿಪೂಣ್ಿವಾಗಿ ಪಾರಂಗತನಾಗಿ ಪ್ದ್ವಿಯನುನ  

ಪ್ಡೆಯುವ್ ಅವ್ಕಾಶ್ಗಳಿೆಂದ್ ವಂಚಿತರಾಗುತ್ತು ರೆ.  ಮಾನಯ  ಬ್ಬಬ್ಬಸ್ವಹೇಬ್ ಅೆಂಬೇಡೆರ್್ 

ಅವ್ರು ಪ್ರಿಶ್ಷಟ  ಜ್ಞತ್ರಯವ್ರಿರಬಹುದು, ಅಲಪ ಸಂಖಾಯ ತರಿರಬಹುದು ಎಲಾ ರಿಗೂ 

ಶ್ಕ್ಷಣ್ವ್ನುನ  ನೀಡಬೇಕೆೆಂದು ಹೇಳಿದ್ು ರು.  ಅವ್ರನುನ  ನಾವು ಒೆಂದು ಪ್ದ್ವಿ ಪ್ಡೆಯುವ್ 

ಮಟಟ ಕೆೆ , ಒೆಂದು ಪಿ.ಜ್ಜ.ಕೀಸ್  ಓದುವ್ ಮಟಟ ಕೆೆ , ಒೆಂದು ಪಿ.ಹೆಚ.ಡಿ. ಮಾಡುವ್ ಮಟಟ ಕೆೆ  

ತೆಗೆದುಕೆಂಡು ಹೀಗುವುದ್ಕೆೆ  ಆಗುವುದಲಾ . ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಏನೆಲಾಾ  ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವ್ನುನ  

ನೀಡಿದ್ರೂ ಅವ್ರು ಎಲಾಯೀ ಒೆಂದು ಕಡೆ dropout ಆಗುವಂತಹ ಪ್ರಿಸಿಿ ತ್ರಯನುನ  ಇಲಾ  

ತಂದಟಿಟ ದಾು ರೆ. ಇದ್ರಿೆಂದಾಗಿ ನರುದ್ಯ ೀಗ ಸಮಸೆಯ  ಹೆಚಾು ಗುತು ದ್ ಎೆಂದು ನಾನು 

ಅೆಂತ್ರಮವಾಗಿ ಹೇಳುತೆು ೀನೆ.  ನೈತ್ರಕ ಶ್ಕ್ಷಣ್ಕೆೆ  ಇಲಾ  ಹೆಚುು  ಒತು ನುನ  ಕಟಿಟ ರುವುದಲಾ .  
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ಇಲಾ  ನನಗೆ ರಾಷಟ ಾಕವಿ ಕುವೆಂಪು ಅವ್ರ ಒೆಂದು ಮಾತ್ತ ನೆನಪಾಗುತು ದ್.  

ಸುಳಿಳ ನ ಮಾಲ್ಯ ಕರಳಿಗೆ ಸೂಡಿ  

ಕಳಳ ನಬಾ ನನು ಗುರುವ್ನು ಮಾಡಿ  

ಬಡವ್ರ ಹನನ ನು ಕಾಣಿಕೆ ನೀಡಿ  

ಧಮಿವ್ ಮ್ಮರೆವ್ರು ನೀಡಯಯ .  

ರಾಷ್ಟಟ ಾೀಯ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ನೀತ್ರ ಈ ರಿೀತ್ರಯಿದ್.  ಇದು ರಾಷಟ ಾಕವಿ ಕುವೆಂಪು ಅವ್ರು 

ಹೇಳಿರುವುದು, ನಾನು ಹೇಳಿರುವುದ್ಲಾ .   

ಇನನ ೆಂದು ಬಸವ್ಣ್ಣ ನವ್ರ ವ್ಚನವ್ನುನ  ಹೇಳುತೆು ೀನೆ. 

ನೀರ ಕಂಡಲಾ  ಮುಳುಗುವ್ರಯಯ  

ಮರವ್ ಕಂಡಲಾ  ಸುತ್ತು ವ್ರಯಯ   

ಬತ್ತು ವ್ ಜಲವ್ ಒಣ್ಗುವ್ ಮರವ್  

ನೆಚಿು ದ್ವ್ರು ನಮಮ  ನೆಚು ಬಲಾ ರೇ 

ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವ್. 

ಈ NEP ಯಿೆಂದ್ ಇದ್ಕೆೆ  ಜನರನುನ  ದೂಡುತ್ರು ದಾು ರೆ.  ಮುಗಿ  ಜನರು 

ತಮಮ ಲಾ ರತಕೆೆಂತಹ ಸ್ವಮಥಯ ಿವ್ನುನ  ಬಳಸಿಕೆಂಡು ಈ ದೇಶ್ ಕಟ್ಟಟ ವ್ ನೈತ್ರಕ ಶ್ಕ್ಷಣ್ಕೆೆ  

ಇಲಾ  ಒತ್ತು  ಕಟಿಟ ಲಾ . ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇದ್ರಿೆಂದ್ ವಿದಾಯ ರ್ಥಿಗಳ ರ್ವಿಷಯ  ಹಾಳಾಗುತು ದ್. 

ನರುದ್ಯ ೀಗ ಸಮಸೆಯ  ಹೆಚಾು ಗುತು ದ್. ಖಾಸಗಿೀಕರಣ್ ವಾಯ ಪಾರಿೀಕರಣ್ವಾಗುತು ದ್. ಇದ್ರಿೆಂದ್ 

ಒಳಿತ್ತಗುವುದಲಾ . 

ಇದ್ರ ಜೊತೆಯಲಾ  ನಾನು ಒೆಂದು ಮಾತನುನ  ಹೇಳುತೆು ೀನೆ.  NEP ಬಗೆೆ  

ರಾಷಟ ಾಮಟಟ ದ್ಲಾ  ಹಾಗೂ ರಾಜಯ  ಮಟಟ ದ್ಲಾ  ಚಚೆಿಗಳಾಗಿವ, ಸೆಮಿನಾರ್್ಗಳಾಗಿವ.  ಆದ್ರೆ 

ಯಾವುದೇ ಸೆಮಿನಾರ್್ನೆಂದ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಚಿೆಂತಕರು ಒೆಂದ್ರಡು ಒಳೆಳ ಯ ಸಲಹೆಗಳನುನ  

ಕಟಿಟ ರುವುದಲಾ ವೇ? ಅವು ಯಾವುದ್ನೂನ  ಕೂಡ ಸೇಪ್ಿಡೆ ಮಾಡಿದ್ು ೀವ, ಬದ್ಲಾವ್ಣೆ 

ತಂದದ್ು ೀವ ಎನುನ ವ್ ಮಾತನುನ  Central Committee and State Committee ಗಳೂ 

ಹೇಳುತ್ರು ಲಾ .  ಹಾಗ್ರದ್ರೆ ಅವ್ರೆಲಾಾ  ಕಟಿಟ ರುವ್ ಚಿೆಂತನೆಗಳು, ಅಭಿಪಾರ ಯಗಳು ಏನು? 

ಇವ್ರದುು  ಒೆಂದೇ ಒೆಂದು ಅಜೆೆಂಡಾ.  ನಾವು ನಾಲೆು  ಜನ ತ್ರೀಮಾಿನ ಮಾಡಿ 

ತೆಗೆದುಕೆಂಡು ಬಂದದ್ು ೀವ. ನೀವು ಒಪಿಪ ಕೆಂಡು ಕಲತರೆ ಕಲಯಿರಿ. ಕಲಯದದ್ು ರೆ 
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ಹೀಗಿ. ಇದು NEP ಯಲಾ ರುವ್ ನೀತ್ರ.  ವಿರೀಧ ಪ್ಕ್ಷಗಳನುನ  ವಿಶಾಾ ಸಕೆೆ  

ತೆಗೆದುಕಳುಳ ವುದಲಾ .  ದೇಶ್ಕೆ ೀಸೆ ರ, ಜನರಿಗೀಸೆ ರ ನಾವು ಮಾಡುವುದು ಎೆಂದು 

ಹೇಳುತ್ತು ರೆ. ಮನ  ಕ್ ಬಾತ  ಎೆಂದು ಹೇಳುತ್ತು ರೆ, ವಿರೀಧ ಪ್ಕ್ಷದ್ವ್ರಿಗೆ ಮಾತನಾಡಲು 

ಅವ್ಕಾಶ್ ಕಡುವುದಲಾ .  ಈ ರಾಜಯ ದ್ಲಾ  ವಿರೀಧ ಪ್ಕ್ಷದ್ವ್ರ ಜೊತೆ NEP ಬಗೆೆ  ಚಚೆಿ 

ಮಾಡುವುದ್ಕೆೆ  ಹೀಗಲಲಾ . ಅವ್ರ ಅಭಿಪಾರ ಯಗಳನುನ  ತ್ರಳಿಸುವುದ್ಕೆೆ  ಅವ್ಕಾಶ್ವ್ನೆನ ೀ 

ಕಡಲಲಾ . ಆಡಳಿತ ಪ್ಕ್ಷಕೆೆ  ಯಾವಾಗಲೂ ತ್ತಯಿ ಕರುಳಿರಬೇಕು.  ಈ ಸಕಾಿರಕೆೆ  ತ್ತಯಿ 

ಕರುಳೇ ಇಲಾ . ಎಲಾಾ  ಕತ್ತು  ಕುಯುಯ ವಂತಹ ಚಿೆಂತನೆಗಳೇ.  ನಾವು ಹಿೀಗೆಯೇ ಮಾಡುವುದು 

ಎನುನ ವ್ ಧೀರಣೆ.  ದ್ಯಮಾಡಿ ಆಳುವ್ ಪ್ಕ್ಷದ್ಲಾ  ಯುವ್ಕರ ಆಶಾಕ್ರಣ್, ಯುವ್ಕರ 

ಬದುಕನುನ  ರೂಪಿಸುವಂತಹ ಶ್ಕ್ಷಣ್ದ್ ಬಗೆೆ  ಮಾನಯ  ಬ್ಬಬ್ಬಸ್ವಹೇಬ್ ಅೆಂಬೇಡೆರ್್ ಅವ್ರು, 

ದ್ಡಡ  ದ್ಡಡ  ಸ್ವಹಿತ್ರಗಳು, ಚಿೆಂತಕರು ಏನು ಹೇಳಿದಾು ರೆಯೀ ಅದ್ನುನ  ಉನನ ತ್ರೀಕರಿಸಿ 

ಇೆಂದನ ಕಾಲಕೆನುಗುಣ್ವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೆಂಡು ಬರುವಾಗ ಶ್ಕ್ಷಣ್ದ್ ಜೊತೆಗೆ ನೈತ್ರಕ ಶ್ಕ್ಷಣ್, 

ಎಲಾಯೂ ನರುದ್ಯ ೀಗ ಸಮಸೆಯ ಗೆ ಅವ್ಕಾಶ್ವಿಲಾ ದ್ ರಿೀತ್ರ ಮತ್ತು  ಖಾಸಗಿಯವ್ರು 

ಉಸಿರಾಡಬ್ಬರದಂತಹ ವ್ಯ ವ್ಸಿೆಯನುನ  ರೂಢಿಸಿದಾಗ ಮಾತರ  ದೇಶ್ ಕಟ್ಟಟ ವ್ ಕೆಲಸ 

ರ್ವಿಷಯ ತ್ರು ನ ವಿದಾಯ ರ್ಥಿಗಳಿೆಂದ್ ಆಗುತು ದ್.   

ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ಹರಕಲು ಮುರುಕಲು ವ್ಯ ವ್ಸಿೆ  ತಮಗೆ ತ್ರಳಿದೇ ಇದ್.  

ನಮಮ  ಸಕಾಿರಿ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಯಾವ್ ಸಿಿ ತ್ರಯಲಾ ವ ಎೆಂದು ತ್ತವು 45 ವ್ಷಿಗಳಿೆಂದ್ 

ನೀಡುತ್ರು ದು ೀರಿ.  ಅದ್ರಲಾ  ಈ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ನೀತ್ರಯನುನ  ಪಾರ ರಂರ್ ಮಾಡುತೆು ೀವೆಂದು ಸಕಾಿರ 

ಹೇಳುತ್ರು ದ್. ಇದು ಎೆಂತಹ ದುರದೃಷಟ ಕರ? ದ್ಯಮಾಡಿ ಸಕಾಿರ ಇದ್ರ ಬಗೆೆ  ಮರುಚಿೆಂತನೆ 

ಮಾಡಬೇಕು.  Urgency ಇಲಾ .  ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಬದ್ಲಾವ್ಣೆಗೆ ನಮಮ  ವಿರೀಧವಿಲಾ . ಇಲಾ  

ಬಂದರತಕೆೆಂತಹ ಅಭಿಪಾರ ಯಗಳನುನ  ಕರ ೀಢಿೀಕರಿಸಿ ಕೆಲವು ಬದ್ಲಾವ್ಣೆಗಳನುನ  

ತೆಗೆದುಕೆಂಡು ಬರಬೇಕು. ಸಮಿತ್ರಯಲಾ  ಎಲಾಾ  ಸಂಘ ಸಂಸಿೆಯವ್ರು, ಅಲಪ ಸಂಖಾಯ ತರು, 

linguistic minorities ಎಲಾ ರಿಗೂ ಪಾರ ತ್ರನಧಯ  ಕಡಬೇಕು.  

(…ಮಿಂದು) 
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(971)  23.09.2021 7.20. ಕೆಜ MD   

                                                                                 (ಸಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಿ ತಿ) 

  ಶ್ರ ೋ  ಮರಿತಿಬಬ ೋಗೌಡ  (ಮಿಂದು.,):- 

ದ್ಯಮಾಡಿ, ಇದ್ಲಾ ವ್ನುನ  ಗಮನದ್ಲಾ ಟ್ಟಟ ಕೆಂಡು ಈ ಎಲಾಾ  ಅೆಂಶ್ಗಳನುನ  ಕರ ೀಢಿಕರಿಸಿ 

ಈ ಸಮಾಜದ್ ಒಳಿತ್ರಗ್ರಗಿ ಒೆಂದು ವ್ಷಿ ತಡವಾಗಿಯಾದ್ರೂ ಸರಿ ನಧಾನವಾಗಿ ಮಾಡಲ.   

ಕನಾಿಟಕದ್ಲಾ  ಇದ್ನುನ   ಮದ್ಲು ಜ್ಞರಿಗೆ ತರುವಂತಹ ಕ್ೀತ್ರಿ ಅವ್ರೇ ತೆಗೆದುಕಳಳ ಲ. 

ಈ ವ್ಷಿ ಇದ್ನುನ  ಯಾವ್ ರಾಜಯ ದ್ವ್ರು ಜ್ಞರಿಗೆ ತರುತ್ರು ಲಾ . ದ್ಯಮಾಡಿ, ಇದ್ರ ಬಗೆೆ  

ಒೆಂದು ದ್ಡಡ  ಚಿೆಂತನೆಯಾಗಬೇಕೆೆಂದು ತಮಮ  ಮೂಲಕ ವಿನಂತ್ರ ಮಾಡಿಕೆಂಡು ನನಗೆ 

ಮಾತನಾಡಲು ಅವ್ಕಾಶ್ ಕಟಿಟ ದ್ಕೆಾ ಗಿ ತಮಗೆ ಧನಯ ವಾದ್ಗಳನುನ  ಹೇಳಿ  ನನನ  

ಮಾತ್ತಗಳನುನ  ಮುಗಿಸುತೆು ೀನೆ. 

       ಶ್ರ ೋ ನಸಿೋರ  ಅಹಮ ದ  (ವಿಧಾನಸಭೆಯಿಂದ ಆಯೆಕ ಯಾದವರು):- ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ,  ನನಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಅವ್ಕಾಶ್ ಕಟಿಟ ದ್ಕೆಾ ಗಿ ಧನಯ ವಾದ್ಗಳನುನ  

ಸಲಾ ಸುತೆು ೀನೆ. ಈಗ್ರಗಲೇ ಇದ್ರ ಬಗೆೆ  ಸ್ವಕಷ್ಟಟ  ಚಚೆಿಯಾಗಿದ್.  ನಾನು ತಮಮ ನುನ  ಒೆಂದು 

ಪ್ರ ಶ್ನನ  ಕೇಳುವುದ್ಕೆೆ  ಬಯಸುತ್ರು ದ್ು ೀನೆ.  ತ್ತವು ಸುಮಾರು 40 ವ್ಷಿಗಳಿೆಂದ್ ಈ ಕೆಷ ೀತರ ದ್ಲಾ  

ಇದು ೀರಿ.  ಈ ಪಾಲಸಿ ತಮಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಸಮಾಧಾನ ತಂದದ್ುಯೇ? ತ್ತವು ದ್ಯವಿಟ್ಟಟ  

ಹೇಳಿ? ಈ ಸದ್ನದ್ಲಾ  Teachersʼ್ Constituency್ and್ Graduatesʼ್ Constituency್ಯಿೆಂದ್ 

ಬಂದ್ ಸ್ವಕಷ್ಟಟ  ಶಾಸಕರು ಇದಾು ರೆ. ಅದೇ ರಿೀತ್ರ ನಮಮ  ರಾಜಯ ದ್ಲಾ  ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಕೆಷ ೀತರ ದ್ಲಾ  

ಸ್ವಕಷ್ಟಟ  ಜನ ತಜ್ಞರು ಇದಾು ರೆ.  ಇದು ಯಾರ ಜೊತೆಗೆಯಾದ್ರೂ ಚಚೆಿಯಾಗಿದ್ಯೇ? ಈಗ 

ನಮಮ  ರಾಜಯ ದ್ಲಾ  ಸುಮಾರು ಒೆಂದು ಕೀಟಿ ನಾಲೆು  ಲಕ್ಷ ಜನ ಮಕೆಳು ಎಲಾಾ  

ವಿದಾಯ ಸಂಸಿೆ ಗಳಲಾ  ಕಲಯುತ್ರು ದಾು ರೆ,  ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಪಾಲಸಿಯಿೆಂದ್ ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರ ಭಾವ್ 

ಬಿೀಳುತು ದ್.  ಇೆಂತಹ ಒೆಂದು ಸಂಖೆಯ ಯಲಾ ರುವಂತಹ students ಗಳ ಬಗೆೆ  

ಚಚೆಿಯಾಗಬೇಕು. ಇದು ಹಲವಾರು ರಿೀತ್ರಯಲಾ  discussion and debate ಆಗಬೇಕು. For 

example, minorities and linguistic minorities ಗೆ ಸೇರಿದ್ 5 ಸ್ವವಿರ ಶಾಲ್ಗಳಿವ. ಅದ್ರಲಾ  

ಉದುಿ ಶಾಲ್ಗಳು ಬರುವುದಲಾ . ತೆಲಗು, ತಮಿಳು ಮತ್ತು  ಮರಾಠಿ ಶಾಲ್ಗಳು ಬರುತು ವ.   ಈ 

ಶಾಲ್ಗಳಲಾ  ಸುಮಾರು 6 ಲಕ್ಷ ಜನ ಮಕೆಳಿದಾು ರೆ.  ಅದ್ರ ಬಗೆೆ  ಒೆಂದು ಶ್ಬಿ ವ್ನುನ  ಈ 

ಪಾಲಸಿಯಲಾ  ನಮೂದು  ಮಾಡಿಲಾ .  ಇದ್ನುನ  ನೀಡಿದಾಗ, ನಮಗೆ what is going to 

happen in the future, what is that we are going to offer to the coming generation 
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ಎೆಂದು ಒೆಂದು ರಿೀತ್ರಯಲಾ  ರ್ಯವಾಗುತು ದ್. ಮಾನಯ  ಸಚಿವ್ರು ಈ ಪಾಲಸಿ 2020 ರಿೆಂದ್ 

2030ರವ್ರೆಗೆ ಮಾತರ   ಎೆಂದು ಮಾತನಾಡುತ್ರು ದಾು ರೆ.  ಈ 10 ವ್ಷಿಗಳಲಾ  ಎಷ್ಟಟ  

ಬದ್ಲಾವ್ಣೆಗಳು ಆಗಬಹುದು.   ಮಾನಯ  ಸಚಿವ್ರು ಇವ್ತ್ರು ನ ದವ್ಸ ‘Digital್ Indiaʼ್ ಬಗೆೆ  

ಮಾತನಾಡುತ್ರು ದ್ು ರು.್ ‘Digital್ Indiaʼ್ ದ್ಲಾ  according to your own unified district 

information, ಅವ್ರು ಕಟಿಟ ರುವಂತಹ ವ್ರದ ಪ್ರ ಕಾರ, ಕೇವ್ಲ 9.8% computers ಮಾತರ  

ನಮಮ  ಸಕಾಿರಿ ಶಾಲ್ಗಳಲಾ ವ. Only 4.5% internet facilities are provided.   ಇನನ ೆಂದು 

ಕಡೆ ನೀಡಿದಾಗ ಸುಮಾರು 45% private school students ಇದಾು ರೆ. Almost about 45 

lakh students are studying in private schools. ಈಗ ಇನುನ  ಈ ಗೆಂದ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ 

ಬಗೆಹರಿದಲಾ . Online classes ಅನುನ  ಶಾಲ್ಯವ್ರು ಮಾಡಿದಾು ರೆ. ಶಾಲಾ  ಶುಲೆ  ಕಡಿಮ್ಮ 

ಮಾಡಿ ಎೆಂದ್ರೆ, examination ಗೆ promotion ಕಡುವುದಲಾ . Promotion ಬೇಕಾದ್ರೆ, 

ಪೂತ್ರಿ ಶುಲೆವ್ನುನ  ಕಟಿಟ  ಎೆಂದು demand ಮಾಡುತ್ತು ರೆ. ಈ ಬಗೆೆ  ಸ್ವಕಷ್ಟಟ  ಬ್ಬರಿ 

ಸಕಾಿರದ್ ಜೊತೆಗೆ ಚಚೆಿಯಾಗಿದ್. Private School Management ನವ್ರ ಜೊತೆಗೆ 

ಚಚೆಿಯಾಗಿದ್. ಪೊೀಷಕರ ಜೊತೆಗೆ  ಚಚೆಿ ಮಾಡಿದಾು ರೆ.  ಆದ್ರೆ, ಇದ್ಕೆೆ  ಇನುನ  ಯಾವುದೇ 

ಒೆಂದು finality ಬಂದಲಾ .  ಇವ್ತ್ರು ನ ದವ್ಸ ಆ ಖಾಸಗಿೀ ಶಾಲ್ಗಳಲಾ  ಪಾಠ ಮಾಡುವಂತಹ 

ಶ್ಕ್ಷಕರ ಗತ್ರ ಏನಾಗಿದ್? ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ವೇತನ ಕಡುತ್ರು ದಾು ರೆಯೇ? ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಹಿೆಂದ್ 

30 ರಿೆಂದ್ 40 ಸ್ವವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳ ವೇತನ ಕಡುತ್ರು ದ್ು ರು. ಈಗ ಅವ್ರಿಗೆ ತ್ರೆಂಗಳಿಗೆ 10 

ಸ್ವವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳ  ವೇತನವ್ನುನ   ಕಡುತ್ರು ಲಾ .  ಹಾಗ್ರಗಿ, ಇದ್ರ ಬಗೆೆ  ಸಕಾಿರ 

ಚಿೆಂತನೆ ಮಾಡುವುದು ಬೇಡವೇ? ಮಾನಯ  ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳಾಗಿದ್ು  ದವಂಗತ ಶ್ರ ೀ 

ಎಸ.ಬಂಗ್ರರಪ್ಪ ನವ್ರ ಕಾಲದ್ಲಾ  ಮಕೆಳು ಶಾಲ್ಗೆ ಬಂದ್ರೆ, ಒೆಂದು ದವ್ಸಕೆೆ  ಒೆಂದು 

ರೂಪಾಯಿ ಕಡುತೆು ೀವ ಎೆಂಬ ಕಾಯಿಕರ ಮವ್ನುನ  ರೂಪಿಸಿದ್ು ರು. ಇದ್ಕೆೆ  ಕಾರಣ್ 

ಏನೆೆಂದ್ರೆ, ಮಕೆಳಿಗೆ attraction ಕಡಬೇಕು ಮತ್ತು  ಅವ್ರು ಶಾಲ್ಗೆ ಬರಬೇಕೆೆಂದು 

ಮಾಡಿದ್ು ರು. ಆಗ ಸ್ವಕಷ್ಟಟ  enrolment ಆ ಕಾಲದ್ಲಾ  ಆಗಿತ್ತು . ಮತೆು  

ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳಾಗಿದ್ು  ಶ್ರ ೀ ಎಸ್.ಎೆಂ.ಕೃಷಣ ರವ್ರ ಕಾಲದ್ಲಾ  ಮಕೆಳಿಗೆ ಮಧಾಯ ಹನ ದ್ ಬಿಸಿ 

ಊಟದ್ ಕಾಯಿಕರ ಮವ್ನುನ  ಮಾಡಿದ್ು ರು. The reason behind it was to attract the 

students. ಮಕೆಳು  ಶಾಲ್ಗೆ ಬಂದ್ರೆ, ಬಿಸಿ ಊಟ ಸಿಗುತು ದ್ ಎೆಂದು ಮಾಡಿದ್ು ರು.  

ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳಾಗಿದ್ು   ಶ್ರ ೀ ಬಿ.ಎಸ್.ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ನವ್ರ ಕಾಲದ್ಲಾ  ಶಾಲಾ ಮಕೆಳಿಗೆ 

ಸೈಕಲ್ ಕಡುವಂತಹ್ ಕಾಯಿಕರ ಮವ್ನುನ  ಮಾಡಿದ್ು ರು.  ಈ ಕಾಯಿಕರ ಮಗಳನುನ  ಏತಕೆೆ  

ಮಾಡಿದ್ು ರು? 
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        ಶ್ರ ೋ ಮರಿತಿಬಭ ೋಗೌಡ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ,  ಮುಖ್ಯ  ಮಂತ್ರರ ಗಳಾಗಿದ್ು   ಶ್ರ ೀ 

ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕುಮಾರಸ್ವಾ ಮಿರವ್ರ ಆಡಳಿತದ್ ಕಾಲದ್ಲಾ  ಸೈಕಲ್ ವಿತರಣಾ 

ಕಾಯಿಕರ ಮವ್ನುನ  ಮಾಡಿದ್ು ರು. ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರು ಆಗ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಸಚಿವ್ರಾಗಿದ್ು ರು. 

       ಶ್ರ ೋ ನಸಿೋರ  ಅಹಮ ದ :-  ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, Sorry, ಅದ್ನುನ  ಮಾನಯ  

ಬಿ.ಎಸ್.ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ನವ್ರು ಮುೆಂದುವ್ರಿಸಿದ್ರು. ಅದ್ನೆನ ೀಲಾಾ  ಏತಕೆೆ  ಮಾಡಿದ್ು ರು? 

enrolment ಆಗಲ ಎೆಂದು ಮಾಡಿದ್ು ರು. United States of America, European Countries 

ಗಳ ಮಟಟ ಕೆೆ  ನಾವು ಇನೂನ  ಬ್ಳೆದಲಾ . ಅಲಾ  Neighbourhood Schools ಗಳಿವ. 

ಅಲಾ ರುವಂತಹ ವಾತ್ತವ್ರಣ್ ಬೇರೆ. ನಮಮ ಲರುವಂತಹ ವ್ತ್ತವ್ರಣ್ವೇ ಬೇರೆ. ಅದ್ನುನ  

ತೆಗೆದುಕೆಂಡು ಬಂದು  ಇಲಾ  5 + 3 + 3 + 4 ಮಾಡುತೆು ೀವೆಂದ್ರೆ ಆಗುವುದಲಾ . ಇಲಾ  7ನೇ 

ತರಗತ್ರ ವಾಯ ಸಂಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ನಮಮ  ಸಮಾಜದ್ಲಾ  ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಒೆಂದು ಗೌರವ್ವ್ನುನ  

ಕಡುತೆು ೀವ.  ನಮಮ  ಮಗ 10ನೇ ತರಗತ್ರ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ನಮಮ  ಮಗ 10ನೇ ತರಗತ್ರ 

ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದಾು ನೆೆಂದು ಹೇಳಿಕಳುಳ ತೆು ೀವ.  ಇನುನ  12ನೇ ತರಗತ್ರ ಏನಾದ್ರೂ ಪಾಸ್ 

ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಅವ್ನಗೆ ಎಲಾಾ ದ್ರೂ ಒೆಂದು ಕೆಲಸ ಸಿಗುತು ದ್ಯೇ ಎೆಂದು ನೀಡುತೆು ೀವ. 

ಹಾಗ್ರಗಿ, ಇಲಾ ರುವಂತಹ culture ಬೇರೆ. ಮಾನಯ  ಸಚಿವ್ರಿಗೆ ಇದ್ನುನ  ಯಾರು advice 

ಮಾಡುತ್ರು ದಾು ರೀ ಹಾಗೂ ಇದ್ನುನ  ಯಾರ influence ನಲಾ  ತಂದದಾು ರೆೆಂದು ಗತ್ರು ಲಾ .  

ಈಗ ಎಲಾಾ  ಶಾಲ್/ಕಾಲೇಜುಗಳು ಬಂದ್ ಆಗಿವ. ವಿದಾಯ ರ್ಥಿಗಳು ಶಾಲ್ಗಳಿಗೆ ಹೀಗುತ್ರು ಲಾ . 

ಶ್ಕ್ಷಕರು ಪಾಠ ಹೇಳಿಕಡುತ್ರು ಲಾ . ಇೆಂತಹ ಒೆಂದು pandemic situation ನಲಾ  ಈ policy 

ಯನುನ  ಏಕೆ ತರಾತ್ತರಿಯಲಾ   ತರುತ್ರು ದಾು ರೆ?  Most of the Universities, Education 

Institutions and student representatives are stakeholders. ಇದ್ರ ಬಗೆೆ  ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ 

ಚಚೆಿಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು .  ಇವ್ತ್ರು ನ ದವ್ಸ ಇದ್ನುನ  ತರಾತ್ತರಿಯಲಾ  ತಂದು, as a Higher 

Education Minister Dr.Ashwathnarayan ಅವ್ರ enthusiasm ಅನುನ  definitely appreciate 

ಮಾಡುತೆು ೀವ. ಮಾನಯ  ಸಚಿವ್ರಿಗೆ ನಮಮ  ರಾಜಯ  ಇಡಿೀ ನಮಮ  ದೇಶ್ದ್ಲಾ ಯೇ 

ಮುೆಂದರಬೇಕೆೆಂಬ ಆಸೆ ಇರಬಹುದು. Yes, we really appreciate it. But please you have a 

consultation, a dialogue or debate. You take everybody into confidence.  In this 

Upper House, you have the representatives particularly from the Graduates' 

Constituency್ and್ Teachersʼ್ Constituency.್ ್  ಮಾನಯ  ಸದ್ಸಯ ರಾದ್ ಶ್ರ ೀ 

ಕೆ.ಟಿ.ಶ್ರ ೀಕಂಠೇಗೌಡರವ್ರು ಶ್ಕ್ಷಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾು ರೆ, Principal ಆಗಿ  ಕೆಲಸ 

ಮಾಡಿದಾು ರೆ.  ಅವ್ರಿಗೆ ಇದ್ರ ಬಗೆೆ  ಸ್ವಕಷ್ಟಟ  ಅನುರ್ವ್ ಇದ್. ಮಾನಯ  ಸದ್ಸಯ ರಾದ್ ಅರುಣ್ 
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ಶ್ಹಾಪುರರವ್ರಿಗೂ ಸ್ವಕಷ್ಟಟ  ಅನುರ್ವ್ ಇದ್. ಅದೇ ರಿೀತ್ರ ಶ್ರ ೀ ಅ.ದೇವೇಗೌಡರವ್ರು ಇದಾು ರೆ. 

ಮಾನಯ  ಸದ್ಸಯ ರಾದ್ ಎಸ್.ವಿಿ .ಸಂಕನೂರರವ್ರು ಇದಾು ರೆ. ಸ್ವಕಷ್ಟಟ  ಜನ ಸದ್ಸಯ ರಿದಾು ರೆ. 

ಇದ್ರ ಬಗೆೆ  ಒೆಂದು ಸಮಿತ್ರ ಮಾಡಿ. ಇಲಾ ವೆಂದ್ರೆ,  ಇದ್ರ ಬಗೆೆ  ಒೆಂದು ದವ್ಸ special 

session ಕರೆದು ಚಚೆಿ ಮಾಡಿ. We are ready to have a debate on this ಎೆಂದು ನಮಮ  

ಗೆಳೆಯರಾದ್ ಶ್ರ ೀ ಎನ್.ರವಿಕುಮಾರ್್ರವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು. I really appreciate it.  Let us have 

a debate on this and we will appeal to the Chairman.  Let us have a special session on 

this matter.  This is going to influence nearly about one crore ten lakh students of the 

state. There is a very big stakeholder. ವಿದಾಯ ರ್ಥಿಗಳ ರ್ವಿಷಯ  ಇದ್. ಅವ್ರ future ಇದ್.  

So, let us not take a decision in a hurry. ಅದ್ಕೆೆ  ತರಾತ್ತರಿಯಲಾ  decision 

ತೆಗೆದುಕಳುಳ ವುದು ಬೇಡ. ಅದ್ಕೆೆ  ದ್ಯವಿಟ್ಟ ಕೈಮುಗಿದು ಕೇಳಿಕಳುಳ ತೆು ೀನೆ. There are 

different cultures. ನನೆನ  ದವ್ಸ ನಯಮ 330 ರಡಿಯಲಾ  Director of Minorities ಬಗೆೆ  

ಒೆಂದು ಪ್ರ ಶ್ನನ ಯನುನ  ಸಹ ಕೇಳಿದ್ು ೀನೆ.  ಅದ್ಕೆೆ  ಮಾನಯ  ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಸಚಿವ್ರಾದ್ ಶ್ರ ೀ 

ಬಿ.ಸಿ.ನಾಗೇಶ್ರವ್ರು ಉತು ರವ್ನುನ  ಕಟಿಟ ದಾು ರೆ. Different issues are there. ಕೇವ್ಲ 10-15 

ಜನರಿೆಂದ್ ಒೆಂದು ವ್ರದಯನುನ  ತೆಗೆದುಕೆಂಡು ಇದ್ನುನ  ಈ ವ್ಷಿದೆಂದ್ implement 

ಮಾಡುತೆು ೀವೆಂದು ಹೇಳಿ ವ್ರದಯನುನ  ಕಟಟ ರೆ, ಅದು  ಆದ್ಷ್ಟಟ  ಎಲಾ ರಿಗೂ 

ಸಮಾಧಾನವಾಗಬೇಕಲಾ ವೇ?  Everybody should feel, yes, what is being done is in the 

interest್of್the್state,್in್the್interest್of್the್studentsʼ್community್and್in್the್interest್of್

the parents ಎೆಂದು ಆ feeling ಬರಬೇಕಲಾ ವೇ? ನಾನು ಹೆಚಾು ಗಿ ಮಾತನಾಡುವುದಲಾ .  My 

only appeal to you is, please let us defer this now and have a discussion. We will 

request to the Government, ಮಾನಯ  ಜೆ.ಸಿ.ಮಾಧುಸ್ವಾ ಮಿಯವ್ರೇ, ಇದ್ರ ಬಗೆೆ  ಒೆಂದು 

special session ಕರೆಯಿರಿ.  Let everybody discuss on this matter, as there is a major 

impact on this. It is a question pertaining to the future of the students of this State 

and India. ನಾವೇ, yes, let us be in forefront, but we will take everybody into 

confidence.  ಇವ್ತ್ರು ನ ದವ್ಸ ಇರುವಂತಹ ಅನುಮಾನವ್ನುನ  ಮಾನಯ  ಸದ್ಸಯ ರಾದ್ 

ಮರಿತ್ರಬ್ಾ ೀಗೌಡರವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು. What about the SC-ST and Backward Class students? 

ಇದ್ರ ಬಗೆೆ  address ಮಾಡಬೇಕಾಗುತು ದ್.  

(ಮಿಂದು.,) .  
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(972) 23-09-2021 (7.30) ಎಿಂವಿ-ಎಕೆ 

(ಸಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಿ ತಿ) 

ಶ್ರ ೋ ನಸಿೋರ  ಅಹಮ ದ (ಮಿಂದು..):- 

ದ್ಯವಿಟ್ಟಟ  ಇದ್ರ ಬಗೆೆ  ವಿಶೇಷ ಅಧಿವೇಶ್ನ ಕರೆಯುವುದಾಗಲ, ಒೆಂದು ದವ್ಸ ಚಚೆಿ 

ಮಾಡುವುದಾಗಲ ಆ ರಿೀತ್ರ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ. ಕನೆಗೆ yes, it is your right.  You are in 

the government.  You can do it.  You can bring it.  But let us consult with all the 

stakeholders. ತಮಮ  ಮುಖಾೆಂತರ ಮಾನಯ  ಸಚಿವ್ರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕಳುಳ ತೆು ೀನೆ. 

ಶ್ರ ೋ ಕೆ.ಟ.ಶ್ರ ೋಕಂಠೇಗೌಡ (ಪದವಿೋಧರರ ಕೆಷ ೋತ್ರ ):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೆ, 

ಒೆಂದೇ ಒೆಂದು ನಮಿಷ ಮಾತನಾಡುತೆು ೀನೆ.  

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ನಾನು ಈಗ ಯಾರಿಗೂ ಅವ್ಕಾಶ್ ನೀಡುವುದಲಾ . ಮಾನಯ  

ಉನನ ತ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಸಚಿವ್ರು ತ್ತವು ಉತು ರ ನೀಡಿ. 

ಶ್ರ ೋ ಕೆ.ಟ.ಶ್ರ ೋಕಂಠೇಗೌಡ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೆ, ಈಗ ಬದ್ಲಾವ್ಣೆ ಎೆಂದ್ರೆ, 

ಪ್ರ ೈಮರಿಯಿೆಂದ್ ಡಿಗಿರ ಯವ್ರೆಗೆ ಇದ್. ಅದು ಕೇವ್ಲ ಡಿಗಿರ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪ್ಟಟ ೆಂತೆ ಇದ್. ಈಗ 

ನಾನು ಪ್ರ ೈಮರಿ ಮತ್ತು  ಸೆಕೆೆಂಡರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪ್ಟಟ ೆಂತೆ ಮಾತನಾಡಬೇಕು.  

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ಶ್ರ ೀ ಕೆ.ಟಿ.ಕಂಠೇಗೌಡರೆ, ನನನ  ಬಳಿ ಯಾರಾ್ಯ ರ ಹೆಸರು 

ಇದ್. ಅವ್ರುಗಳ ಹೆಸರನುನ  ಮಾತರ  ಕರೆದದ್ು ೀನೆ. ನೀವು ಆಮೇಲ್ ಸಪ ಷ್ಟಟ ೀಕರಣ್ ಕೇಳಿ.  

ಶ್ರ ೋ ಕೆ.ಟ.ಶ್ರ ೋಕಂಠೇಗೌಡ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೆ, ಒಬಾ  ವಿದಾಯ ರ್ಥಿ ತನನ  

ಜ್ಜೀವಿತ್ತವ್ಧಿಯಲಾ  ಇಪ್ಪ ತು ರಿೆಂದ್ ಇಪ್ಪ ತೆು ೈದು ವ್ಷಿ ಓದುತ್ತು ನೆ. ಅದು ಅವ್ನ ಜ್ಜೀವ್ನದ್ 

ಮಹತಾ ದ್ ಘಟಟ . ತ್ತವು ನನಗೆ ಐದು ನಮಿಷ ಸಮಯಾವ್ಕಾಶ್ವ್ನುನ  ನೀಡಿ.  

ಶ್ರ ೋ ಅರುಣ್ ಶಹಾಪುರ (ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕೆಷ ೋತ್ರ ):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೆ, ಈ ವಿಷಯಕೆೆ  

ಸಂಬಂಧಪ್ಟಟ ೆಂತೆ ನಾನು ಸಾ ಲಪ  ಮಾತನಾಡುತೆು ೀನೆ. 

ಶ್ರ ೋ ಕೆ.ಟ.ಶ್ರ ೋಕಂಠೇಗೌಡ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೆ, ನಾನು ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕೆಷ ೀತರ ದ್ವ್ನು 

ನನಗೆ ಐದು ನಮಿಷ ಮಾತನಾಡಲು ಅವ್ಕಾಶ್ ಮಾಡಿಕಡಿ. ತ್ತವು ದ್ಯಮಾಡಿ ನನಗೆ 

justice ಕಡಿ.  
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ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ಉನನ ತ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಸಚಿವ್ರು ತ್ತವು ಉತು ರ ನೀಡಿ. ಮಾನಯ  

ಕೆ.ಟಿ.ಶ್ರ ೀಕಂಠೇಗೌಡರೆ, ತ್ತವು ಆಮೇಲ್ ಮಾತನಾಡಿ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಾನು ನಮಗೆ ಅವ್ಕಾಶ್ 

ನೀಡುತೆು ೀನೆ. 

ಶ್ರ ೋ ಕೆ.ಟ.ಶ್ರ ೋಕಂಠೇಗೌಡ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೆ, ನನಗೆ ಅವ್ಕಾಶ್ 

ನೀಡಲಲಾ ವೆಂದ್ರೆ ಲೀಪ್ವಾಗುತು ದ್. ನಾನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ರಾಜಕಾರಣ್ ಮಾತನಾಡಿ 

ಸಮಯವ್ನುನ  ವ್ಯ ಥಿ ಮಾಡುವುದಲಾ .  

ಡ|| ಅಶವ ಥ್  ರ್ನರಾಯಣ್ ಸಿ.ಎನ  (ಉನನ ತ್ ಶ್ಕ್ಷಣ್, ಐಟ & ಬಿಟ, ವಿಜಾಾ ನ 

ಮತ್ತು  ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನ, ಕೌಶಲಾಯ ಭಿವೃದಿಿ , ಉದಯ ಮಶ್ೋಲತೆ ಮತ್ತು  ಜೋವನೋಪ್ರಯ 

ಸಚಿವರು):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೆ,… 

ಶ್ರ ೋ ಕೆ.ಟ.ಶ್ರ ೋಕಂಠೇಗೌಡ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೆ, ಇದು ನನಗೆ 

ಅಥಿವಾಗುತ್ರು ಲಾ . ನಾನು ಶ್ಕ್ಷಕನಾಗಿ ಸುಮಾರು 36 ವ್ಷಿ ಕತಿವ್ಯ  ನವ್ಿಹಿಸಿದ್ು ೀನೆ. ನನಗೆ 

ಎಲಾಾ  ಹಂತಗಳು ಗತ್ರು ರುತು ದ್. ಹಿೀಗ್ರದ್ರೆ ಹೇಗೆ?  

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ಕೆ.ಟಿ.ಶ್ರ ೀಕಂಠೇಗೌಡರೆ, ಸಾ ಲಪ  ಅಥಿ ಮಾಡಿಕಳಿಳ  

ನಾನು ಹೇಳುವುದ್ನುನ  ತ್ತವು ಕೇಳಿ.  

ಶ್ರ ೋ ಕೆ.ಟ.ಶ್ರ ೋಕಂಠೇಗೌಡ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೆ, ರಾಜಯ ದ್ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ವ್ಯ ವ್ಸಿೆಯಲಾ  

ಬಹು ದ್ಡಡ  ಬದ್ಲಾವ್ಣೆ ಆಗುತ್ರು ದ್. ಇಲಾ  ಒಬಾ  ಮನುಷಯ  ಓದನಲಾ  ತನನ  ಇಪ್ಪ ತ್ತು  

ವ್ಷಿಗಳನುನ  ಕಳೆಯುತ್ತು ನೆ.  ಅದ್ಕೆೆ  ಸಂಬಂಧಪ್ಟಟ ೆಂತೆ ಹತ್ತು  ನಮಿಷ 

ಮಾತನಾಡುತೆು ೀನೆೆಂದ್ರೆ ತ್ತವು ನನಗೆ ಅವ್ಕಾಶ್ ನೀಡುವುದಲಾ ವೆಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ? ನಾನು ತಮಗೆ 

ಎರಡು ಬ್ಬರಿ ಪ್ತರ  ಬರೆದು ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೆಂಡಿದ್ು ೀನೆ. ನಾನು ಸದ್ನದ್ಲಾ  ಕೈ ಎತ್ರು ದ್ು ೀನೆ. 

ದ್ಯವಿಟ್ಟಟ  ನಾನು ಪ್ರಿಪ್ರಿಯಾಗಿ ಕೈಮುಗಿದು ಕೇಳಿಕಳುಳ ತೆು ೀನೆ. ನಾನು 

ಮಾತನಾಡುವುದ್ಕೆೆ  ಐದು ನಮಿಷ ಅವ್ಕಾಶ್ ಮಾಡಿಕಡಿ. ಐದು ನಮಿಷದ್ ಮೇಲ್ ಒೆಂದು 

ನಮಿಷ ಬೇಡ.  Please, Please, Please.  

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ಸಚಿವ್ರೆ, ತ್ತವು ಕುಳಿತ್ತಕಳಿಳ . ಮಾನಯ  

ಕೆ.ಟಿ.ಶ್ರ ೀಕಂಠೇಗೌಡರು ಮಾತನಾಡಲ. 

          ಶ್ರ ೋ ಕೆ.ಟ.ಶ್ರ ೋಕಂಠೇಗೌಡ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೆ, ಮಾತನಾಡಲು ಅವ್ಕಾಶ್ 

ನೀಡಿದ್ು ಕೆೆ  ತಮಗೆ ನಮಸೆ್ವ ರ ಹೇಳಿ, ನನನ  ಕೃತಜ್ಞತೆ ತ್ರಳಿಸುತೆು ೀನೆ. ಶ್ಕ್ಷಣ್ ನೆಂತ 
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ನೀರಾಗಬ್ಬರದು. ಅದು ಸದಾ ಹರಿಯುವ್ ನೀರಾಗಬೇಕು. ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಆಕಷಿಣಿಯವಾಗಿರಬೇಕು 

ಮತ್ತು  ವಿದಾಯ ರ್ಥಿಗಳಲಾ  ಆಸಕ್ು ಯನುನ  ಹುಟಿಟ ಸಬೇಕು. ನಾವು ಅದ್ಕೆಾ ಗಿ 

ಬದ್ಲಾವ್ಣೆಗಳನುನ  ಬಯಸುತೆು ೀವ. 1986ನೇ ಇಸವಿಯಲಾ  ಶ್ಕ್ಷಣ್ದ್ 

ಬದ್ಲಾವ್ಣೆಯಾಯಿತ್ತ, 1992ನೇ ಇಸವಿಯಲಾ  ಕೇವ್ಲ ಆರು ವ್ಷಿಗಳಲಾ  ಅದ್ರ 

ಪ್ರಿಷೆ ರಣೆಯಾಯಿತ್ತ. ನಾವು ಈಗ 35 ವ್ಷಿಗಳ ನಂತರ ಬದ್ಲಾವ್ಣೆಯ 

ಕಾಲಘಟಟ ದ್ಲಾ ದ್ು ೀವ. ನಾನು ಈಗ್ರಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ ಹಾಗೆ, ಪ್ರ ತ್ರಯಬಾ  ವಿದಾಯ ರ್ಥಿ ತನನ  

ಆರಂರ್ದ್ ಬದುಕ್ನ ಇಪ್ಪ ತ್ತು -ಇಪ್ಪ ತೆು ೈದು ವ್ಷಿಗಳನುನ  ಶ್ಕ್ಷಣ್ ವ್ಯ ವ್ಸಿೆಯಲಾ  

ಕಳೆಯುತ್ತು ನೆ. ಅೆಂತಹ ಆ ಇಪ್ಪ ತ್ತು -ಇಪ್ಪ ತೆು ೈದು ವ್ಷಿಗಳ ಕಾಲ, ಅವ್ನಗೆ ಕಡುವ್ 

ಶ್ಕ್ಷಣ್ದ್ ವ್ಯ ವ್ಸಿೆ  ಹೇಗೆ ಇರಬೇಕು ಎನುನ ವುದ್ರ ಬಗೆೆ  ನಾವಲಾಾ  ಗಂಭಿೀರವಾದ್ 

ಚಿೆಂತನೆಯನುನ  ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್. ಇವ್ತ್ತು  ಏನಾಗಿದ್ ಎೆಂದ್ರೆ, ಈಗ ಮಾತನಾಡಿದ್ ಮೂರು 

ಜನ ಸದ್ಸಯ ರು ಉನನ ತ ಶ್ಕ್ಷಣ್ವ್ನುನ  ಮಾತರ  ಕೇೆಂದರ ಕರಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದಾು ರೆ. ಇಲಾ ಯವ್ರೆಗೆ 

ಸ್ವಾ ತಂತರ ಯ  ನಂತರ ಮತ್ತು  ಸ್ವಾ ತಂತರ ಯ  ಪೂವ್ಿದ್ಲಾ  ಒಬಾ  ವಿದಾಯ ರ್ಥಿಗೆ ಆರು ವ್ಷಿದ್ 

ಮೇಲ್ ಎೆಂದು ಯೀಚನೆ ಮಾಡಿದ್ು ರು. ಆದ್ರೆ, ಈ ಹಸ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ನೀತ್ರಯಲಾ  ಅದ್ನುನ  

ಮೂರು ವ್ಷಿಕೆೆ  ಎೆಂದು ಯೀಚನೆ ಮಾಡಿದಾು ರೆ. ಅವ್ನು ಮೂರು ವ್ಷಿಕೆೆ  ಬರಬೇಕೆೆಂದು 

ಹೇಳುತ್ತು ರೆ. ಈಗ ಒೆಂದ್ನೇ ತರಗತ್ರಗಿೆಂತ ಮುೆಂಚೆ ಪೂವ್ಿ ಪಾರ ಥಮಿಕ ಮೂರು ವ್ಷಿದ್ 

ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಇರಬೇಕೆೆಂದು ಹೇಳುತ್ತು ರೆ. ಅವ್ನು ಮೂರರಿೆಂದ್ ನಾಲೆು , ನಾಲೆ ರಿೆಂದ್ ಐದು ಮತ್ತು  

ಐದ್ರಿೆಂದ್ ಆರಕೆೆ  ಬರುತ್ರು ದ್ು . ಕಡಾಡ ಯ ಸ್ವವ್ಿತ್ರರ ಕ ಶ್ಕ್ಷಣ್ವ್ನುನ  16 ವ್ಷಿಕೆೆ  ಸಿೀಮಿತ 

ಮಾಡಿದ್ು ರು. ಆದ್ರೆ, ಈಗ ಅದ್ನುನ  18 ವ್ಷಿಕೆೆ  ಹೆಚಿು ಸಿದಾು ರೆ. ಈಗಿರುವ್ ವ್ಯ ವ್ಸಿೆಯಲಾ  

ಒೆಂದ್ರಿೆಂದ್ ಐದು, ಆರು, ಏಳು ಮತ್ತು  ಎೆಂಟ್ಟ ಎೆಂದು ಇತ್ತು . ಮತೆು  ಹತು ರವ್ರೆಗೆ ಇತ್ತು . 

ಎರಡು ಬೇರೆ ವ್ಯ ವ್ಸಿೆ  ಇತ್ತು . ಪ್ದ್ವಿ ಮೂರು ವ್ಷಿವಿತ್ತು . ಆದ್ರೆ, ಈಗ ಅವ್ರು 

ಅಮೂಲಾಗರ ವಾದ್ ಬದ್ಲಾವ್ಣೆಗೆ ಹರಟಿದಾು ರೆ. ಪೂವ್ಿ ಪಾರ ಥಮಿಕ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಮೂರು 

ವ್ಷಿ, ಒೆಂದ್ರಿೆಂದ್ ಐದು ವ್ಷಿದ್ವ್ರೆಗೆ ಪಾರ ಥಮಿಕ ಶ್ಕ್ಷಣ್. ಇದ್ಕೆೆ  ನಾನು ಪ್ರ ಶ್ನನ  

ಮಾಡುತೆು ೀನೆ. ಈ ವ್ಷಿ ಇವ್ರು ಅದ್ನುನ  ಜ್ಞರಿಗೆ ತಂದದಾು ರೆ. ಈಗ ಮೂರು ವ್ಷಿದ್ 

ಮಗುವ್ನುನ  ದಾಖ್ಲು ಮಾಡಿಕಳುಳ ವುದ್ಕೆೆ  ಎಲಾ  ಅವ್ಕಾಶ್ ಮಾಡಿಕಟಿಟ ದಾು ರೆ. ಒೆಂದು 

ಕಡೆ ಅೆಂಗನವಾಡಿ ಎೆಂದು ಹೇಳುತ್ತು ರೆ. ಹಾಗ್ರದ್ರೆ, ಅೆಂಗನವಾಡಿಗಳನುನ  ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಇಲಾಖೆಗೆ 

ತೆಗೆದುಕಳುಳ ತ್ತು ರೆಯೇ? ನಸಿರಿ-1 ಮತ್ತು  ನಸಿರಿ-2, LKG and UKG ಎೆಂದು ಹೇಳುತ್ತು ರೆ. 

ನನನ  ಕಡೆ ಅದ್ರ ಹತ್ರು ಗೆ ಇದ್. ಅವ್ರು LKG and UKG ಗೆ ಅವ್ಕಾಶ್ ಮಾಡಿದಾು ರೆ. ಈಗ 

ನೂತನ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ನೀತ್ರಯನುನ  ಜ್ಞರಿಗೆ ತಂದದಾು ರೆ, ಈಗ ಅದ್ನುನ  ಎಲಾ  ಮಾಡುವುದು. 
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ಇಲಾ ಯವ್ರೆಗೆ ಒೆಂದ್ರಿೆಂದ್ ನಾಲೆ ರವ್ರೆಗೆ ಇದ್. ಈಗ ಒೆಂದ್ರಿೆಂದ್ ಐದ್ಕೆೆ  ಕಠಡಿಗಳು 

ಎಲಾ ವ? ಮತ್ತು  ನಸಿರಿ-1 ಮತ್ತು  ನಸಿರಿ-2, LKG and UKG ಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡುವುದ್ಕೆೆ  ಶ್ಕ್ಷಕರು 

ಎಲಾ ದಾು ರೆ?  I am speaking practically.  ಈಗ ಅವ್ರು ನೂತನ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ನೀತ್ರಯನುನ  ಜ್ಞರಿ 

ಮಾಡಿದಾು ರೆ. ಈಗ ಇಡಿೀ ರಾಜಯ ದ್ಲಾ  LKG and UKG ಯನುನ  ಪಾರ ರಂರ್ ಮಾಡಬೇಕು. 

ಹಾಗ್ರದ್ರೆ, ಶ್ಕ್ಷಕರು ಎಲಾ ದಾು ರೆ? ದಾಖ್ಲಾತ್ರಯನುನ  ಹೇಗೆ ಮಾಡಿಕಳುಳ ತ್ತು ರೆ. ಈಗ 

ಮೂರು, ನಾಲೆು  ಮತ್ತು  ಐದು ಒೆಂದು ಹಂತವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತು ರೆ. ಆರು, ಏಳು ಮತ್ತು  ಎೆಂಟ್ಟ 

ಎೆಂದು ಹೇಳುತ್ತು ರೆ. ಒೆಂಬತ್ತು , ಹತ್ತು , ಹನನ ೆಂದು ಮತ್ತು  ಹನೆನ ರಡು ಎೆಂದು ಹೇಳುತ್ತು ರೆ. 

ಈಗ ಒೆಂದ್ೆಂದು ವ್ಷಿವ್ನುನ  ಹೆಚುು  ಮಾಡಿದ್ ಮೇಲ್ ಅವುಗಳಿಗೆ ಕಟಟ ಡಗಳನುನ  ಎಲಾ ೆಂದ್ 

ತರುತ್ತು ರೆ. ಹಾಗ್ರದ್ರೆ, ಆ ಮಕೆಳಿಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡುವ್ವ್ರು ಯಾರು?  ಅದ್ಕೆೆ  

accommodation ಹೇಗೆ ಮಾಡುತ್ತು ರೆ? ಅದ್ಕೆೆ  ಏನು ಸವ್ಲತ್ತು  ಕಡುತ್ತು ರೆ? ಈಗ ಉಚಿತ 

ಶ್ಕ್ಷಣ್ವ್ನುನ  16 ರಿೆಂದ್ 18ರವ್ರೆಗೆ ಕಡಬೇಕು. ಈಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಿಸಿಯೂಟ ಕಡಬೇಕು, 

ಅದ್ಕೆೆ  ಏನು ಮಾಡುತ್ತು ರೆ? ಅವ್ರಿಗೆ ಪುಸು ಕ ಕಡಬೇಕು, ಫಿೀ ಕಡಬೇಕು, ಅವ್ರಿಗೆ 

ಯೂನಫಾಮ್ಿ  ಕಡಬೇಕು. ಅವುಗಳಿಗೆಲಾಾ  ಏನು ತಯಾರಿ ಮಾಡಿಕೆಂಡಿದಾು ರೆ ಮತ್ತು  

ಅದ್ಕೆೆ  ಏನು ಘೀಷಣೆ ಮಾಡಿದಾು ರೆ? ಇದು ಹುಡುಗ್ರಟಿಕೆಯ ವಿಚಾರವ್ಲಾ . ಮಾನಯ  

ಉನನ ತ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಸಚಿವ್ರೆ, ಇದು ತ್ತೆಂಬ್ಬ ಗಂಭಿೀರವಾದಂತಹ ವಿಚಾರ. ಮಾನಯ  ಕಾನೂನು 

ಸಚಿವ್ರೆ, ನಾನು ಡಿಗಿರ  ಮತ್ತು  ಪಿ.ಯು. ಕಾಲೇಜ ಲ್ಕು ರರ್್ ಮತ್ತು  ಪಾರ ೆಂಶುಪಾಲನಾಗಿದ್ು ೀನೆ. 

ನಾನು ಎೆಂಟರಿೆಂದ್ ಹನೆನ ರಡರವ್ರೆಗೆ ಪಾರ ೆಂಶುಪಾಲರ ಕೆಲಸವ್ನುನ  ಮಾಡಿದ್ು ೀನೆ. 

ದ್ಯಮಾಡಿ ನಾನು ಹೇಳುವುದ್ನುನ  ಕೇಳಿಸಿಕಳಿಳ . ಇವ್ತ್ತು  ನಾಲೆು  ವ್ಷಿದ್ ಡಿಗಿರ  ಎೆಂದು 

ಹೇಳಿದಾು ರೆ. ಈಗ ಆ ನಾಲೆು  ವ್ಷಿದ್ curriculum ಎಲಾ ದ್? ಒಬಾ  ವಿದಾಯ ರ್ಥಿ ಡಿಗಿರ  

ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಅವ್ನಗೆ ಇದು ಏನು curriculum ಎೆಂದು ನಾಲೆು  ವ್ಷಿದ್ ಮುೆಂಚೆ 

ತಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು. ಏನು curriculum ಎೆಂದು ಎಲಾ  ಕಟಿಟ ದಾು ರೆ. ಅವ್ನು ಅದ್ನುನ  

ಹೇಗೆ ಆಯೆೆ  ಮಾಡಿಕಳುಳ ವುದು. ಈಗ PG curriculum ಎಲಾ ದ್? Research curriculum 

ಎಲಾ ದ್? ನಾನು ಬದ್ಲಾವ್ಣೆ ಬೇಡವೆಂದು ಹೇಳುವುದಲಾ . ಆದ್ರೆ, ಇದ್ಕೆೆ  ಬಹಳ ತಯಾರಿ 

ಬೇಕು. ನಾನು ಹೇಳಿದಂತೆ ಇದು ನೆಂತ ನೀರಾಗಬ್ಬರದು, ಹರಿಯುವ್ ನೀರಾಗಬೇಕು.  ಅದ್ಕೆೆ  

ಆಕಷಿಣೆ ಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ ಆಸಕ್ು  ಹುಟಿಟ ಸಬೇಕು. ಇದ್ಕೆೆ  ಏನು ಸಿದ್ು ತೆ ಇದ್? ಅವ್ರು ಏನು 

ಮಾಡಿದಾು ರೆ? ನಾನು ಎಲಾ ವ್ನುನ  ಸಹ ಮಾತನಾಡುತೆು ೀನೆ. ಈಗ ನಾನು ಬಹಳ 

ಆಳವಾಗಿದ್ು ೀನೆ. ಈಗ ಬಹುಪಾಲು ಡಿಗಿರ  ಕಾಲೇಜುಗಳಲಾ  ಕೇವ್ಲ ಆಟಿ್  ಇದ್. ಕೆಲವ್ರು 

ಕಾಲೇಜುಗಳಲಾ  ಆಟಿ್  ಮತ್ತು  ಕಾಮಸ್  ಅನುನ  ಪಾರ ರಂರ್ ಮಾಡಿದಾು ರೆ. ಕೇವ್ಲ ಎರಡು 
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ಕಾೆಂಬಿನೇಷನ್ಗಳಿವ. ಎಲಾ ೀ ಬ್ರಳೆಣಿಕೆಯಷ್ಟಟ  ಕಾಲೇಜುಗಳಲಾ  ಆಟಿ್ , ಸೈನಿ್ ಮತ್ತು  

ಕಾಮಸ್  ವಿಷಯಗಳಿವ. ಆದ್ರೆ, ಅವ್ರು ಆಟಿ್ , ಸೈನಿ್ ಮತ್ತು  ಕಾಮಸ್  

ಯಾವುದಾದ್ರನುನ  ತೆಗೆದುಕಳಳ ಲ ಎೆಂದು ಹೇಳುತ್ತು ರೆ. ಈಗ ಬಹುಪಾಲು ಕಾಲೇಜುಗಳಲಾ  

ಕೇವ್ಲ ಆಟಿ್  ಮಾತರ  ಇದ್. ಅವ್ರು ಕಾಮಸ್  ಅನುನ  ಹೇಗೆ ತೆಗೆದುಕಳುಳ ತ್ತು ನೆ. ಅವ್ನು 

ಕಾೆಂಬಿನೇಷನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪ್ಟಟ ೆಂತೆ ಯೂನವ್ಸಿಿಟಿಗೆ ಅಪ್ಾ ೈ ಮಾಡುವುದ್ಕೆೆ  ಸಮಯ 

ಎಲಾ ದ್? ಅವ್ನು ಹಸ ಕಾೆಂಬಿನೇಷನ್ ಅನುನ  ಹೇಗೆ ತೆಗೆದುಕಳುಳ ವುದು. ಸೈನಿ್ 

ತೆಗೆದುಕಳುಳ ವುದ್ಕೆೆ , ಅವ್ರು ಸೈನಿ್ ವಿಷಯವ್ನುನ  introduce ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಅದ್ಕೆೆ  

ಸಮಯ ಎಲಾ ದ್? ಇದ್ಕೆೆ  Affiliation Committee ಬರಬೇಕು. ಅವ್ರು fee ಕಟಟ ಬೇಕು.  

University Academic Council, Syndicate ಮಂಜೂರು ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲ್ ಪಾರ ರಂರ್ 

ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಕಥೆ ಏನು? ದ್ಯಮಾಡಿ, be practical.  ಬದ್ಲಾವ್ಣೆ ಬೇಕು. 

ನಾನು ಬದ್ಲಾವ್ಣೆ ಬಯಸುತೆು ೀನೆ. ಆದ್ರೆ, ಅದ್ಕೆೆ  ಸಿದ್ು ತೆ ಎಲಾ ದ್? ಇದ್ರಿೆಂದ್ ಇಡಿೀ ವ್ಯ ವ್ಸಿೆ  

ಗೆಂದ್ಲಕೆೆ  ಹೀಗುತು ದ್. Be practical. ಈಗ ದ್ಹಲಯಲಾ  ಮುೆಂದುವ್ರೆಸಿಕೆಂಡರು. 

ಇಡಿೀ ರಾಜಯ ದ್ಲಾ  ಎಲೂಾ  ಅನುಷ್ಟಾ ನ ಇಲಾ . ಆದ್ರೆ, ಇಲಾ  ಮಾತರ . ಇದ್ಕೆೆ  ಆತ್ತರ ಏಕೆ? 

ಮಾನಯ  ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಗಳು ಹೇಳಿದ್ರು,್ “Government interference in the 

implementation್of್the್NEP್should್be್minimum”್ಎೆಂದು ಹೇಳುತ್ತು ರೆ. ಆದ್ರೆ, ಸಕಾಿರದ್ 

interference ಯೇ ಜ್ಞಸಿು ಯಾಗಿದ್. ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿೆಂದ್ ವಿಶ್ಾ ವಿದಾಯ ಲಯಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾ ಯತು ತೆ 

ಎಲಾ  ಉಳಿಯುತ್ರು ದ್? ಅವ್ರು ಸಾ ತಂತರ ವಾಗಿ curriculum ಮಾಡಿಕಳುಳ ವುದ್ಕೆೆ , Board of 

Studies ನಲಾ  approval ಮಾಡಿಕಳುಳ ವುದ್ಕೆೆ  ಟೈಮ್ ಎಲಾ ದ್.  ಅಲಾ  ಸಿಲ್ಬಸ್ಗಳನೆನ ೀ 

ಕಡುತ್ರು ಲಾ . ಮಕೆಳಿಗೆ ಯಾವ್ ಕೀಸ್ ಗೆ, ಯಾವ್ ಕಾೆಂಬಿನೇಷನ್ ಎೆಂದು ಹೇಳುವುದ್ಕೆೆ  

ಆಗುತ್ರು ಲಾ  ಯಾವ್ ಕಾೆಂಬಿನೇಷನ್ ತೆಗೆದುಕಳಳ ಲ, ಏನನುನ  ಓದ್ಲ? ಮತ್ತು  ಯಾವ್ 

ವಿಷಯವ್ನುನ  ಓದ್ಲ ಎೆಂದು . ಅವ್ರು ನನಗೆ ರ್ೀನ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳುತ್ತು ರೆ. ಈಗ ಇಡಿೀ 

ಉನನ ತ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಗೆಂದ್ಲದ್ಲಾ ದ್. ಇಡಿೀ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ವ್ಯ ವ್ಸಿೆಯ ಬದ್ಲಾವ್ಣೆ ಗೆಂದ್ಲವಿದ್. 

ಅದ್ಕೆೆ  ಅವ್ರು ಸಪ ಷಟ ತೆ ನೀಡಲ. ಬದ್ಲಾವ್ಣೆಗೆ ತಯಾರು ಮಾಡಿಕಳಿಳ . ಅದ್ನುನ  ಜ್ಞರಿ 

ಮಾಡಿ. ಆದ್ರೆ, ಅದ್ಕೆೆ  ಸಿದ್ು ತೆ ಮಾಡಿಕಳಿಳ . ಇಲಾ ದೇ ಹೀದ್ರೆ, ಅನಾಹುತಗಳಾಗಿ 

ತೆಂದ್ರೆಗಳಾಗುತು ವ. ನಮಸೆ್ವ ರಗಳು. 
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ಡ|| ಅಶವ ಥ್  ರ್ನರಾಯಣ್ ಸಿ.ಎನ  (ಉನನ ತ್ ಶ್ಕ್ಷಣ್, ಐಟ & ಬಿಟ, ವಿಜಾಾ ನ 

ಮತ್ತು  ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನ, ಕೌಶಲಾಯ ಭಿವೃದಿಿ , ಉದಯ ಮಶ್ೋಲತೆ ಮತ್ತು  ಜೋವನೋಪ್ರಯ 

ಸಚಿವರು):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೆ, 

(ಉತ್ು ರದ ಪರ ತಿಯನುನ  ಲಗತಿು ಸಲಾಗಿದೆ) 
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12. ಪರ ಕಟಣೆ 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಧಯ ಕ್ಷರಿೆಂದ್ ಈ ಮುೆಂದನ ಸಂದೇಶ್ ಬಂದರುತು ದ್. 

ಕನಾಿಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಕಾಯಿವಿಧಾನ ಹಾಗೂ ನಡವ್ಳಿಕೆ ನಯಮ 104ರ ಮೇರೆಗೆ 

ವಿಧಾನ ಸಭೆಯು ದನಾೆಂಕ 23.09.2021ರಂದು ಕನಾಿಟಕ ಧನವಿನಯೀಗ (ಸಂಖೆಯ :3) 

ವಿಧೇಯಕ, 2021 ಅನುನ  ಅೆಂಗಿೀಕರಿಸಿತ್ತ ಎೆಂದು ಹಾಗೂ ಸದ್ರಿ ವಿಧೇಯಕಕೆೆ  ವಿಧಾನ 

ಪ್ರಿಷತ್ರು ನ ಸಹಮತ್ರ ನೀಡಬೇಕೆೆಂದು ಕೀರಿರುತ್ತು ರೆ.  

 

13. ಕಾಯಾದಶ್ಾಯವರ ವರದಿ 

ವಿಧಾನಸಭೆಯಿೆಂದ್ ಅೆಂಗಿೀಕೃತ ರೂಪ್ದ್ಲಾ ರುವ್ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ವಿಧೇಯಕಗಳನುನ  

ಸಭೆಯ ಮುೆಂದ್ ಮಂಡಿಸುತ್ರು ದ್ು ೀನೆ. 

೧. ಕನಾಿಟಕ ಧನವಿನಯೀಗ (ಸಂಖೆಯ :3) ವಿಧೇಯಕ, 2021 

೨.. ಕನಾಿಟಕ ರಾಜಯ  ಸಿವಿಲ್ ಸೇವಗಳ ತ್ರದುು ಪ್ಡಿ ವಿಧೇಯಕ, 2020 

 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ಉನನ ತ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಸಚಿವ್ರು ಉತು ರ ಹೇಳಿ. 

 

14. ನಯಮ 330ರ ಮೇರೆಗೆ ಹಸ ರಾರ್ಷಟ ರ ೋಯ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ನೋತಿಯು “ನೆರೆ-ಹರೆಯಲಿ್ಲ  

ಸಮಾನ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ನೋತಿ”ಎಿಂಬ ಸಂವಿಧಾನದ ಆಶಯಗಳಿಗೆ ವಿರುದಿ ವಾಗಿರುವ ಬಗೆೆ  

ಮಿಂದುವರೆದ ಚ್ರ್ಚಾ. 

ಡ|| ಅಶವ ಥ್  ರ್ನರಾಯಣ್ ಸಿ.ಎನ  (ಉನನ ತ್ ಶ್ಕ್ಷಣ್, ಐಟ & ಬಿಟ, ವಿಜಾಾ ನ 

ಮತ್ತು  ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನ, ಕೌಶಲಾಯ ಭಿವೃದಿಿ , ಉದಯ ಮಶ್ೋಲತೆ ಮತ್ತು  ಜೋವನೋಪ್ರಯ 

ಸಚಿವರು):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ಸದ್ಸಯ ರುಗಳಾದ್ ಮಾನಯ  ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪ್ರ ಸ್ವದ್ರವ್ರು, 

ಮಾನಯ  ಮರಿತ್ರಬ್ಾ ೀಗೌಡರು, ಮಾನಯ  ನಸಿೀರ್್ ಅಹಮ ದ್ರವ್ರು ಹಾಗೂ ಮಾನಯ  

ಕೆ.ಟಿ.ಶ್ರ ೀಕಂಠೇಗೌಡರು ಇವ್ತ್ತ ಈ ಸದ್ಸಯ ರುಗಳು ನಯಮ 330ರ ಅಡಿಯಲಾ  ಸೂಚನಾ 

ಪ್ತರ  ನೀಡಿದಾು ರೆ. 

(ಈ ಹಂತ್ದಲಿ್ಲ  ಮಾನಯ  ಮಖಯ ಮಂತಿರ ಗಳು ಸದನಕೆಕ  ಆಗರ್ಮಸಿದರು) 
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ಶ್ರ ೋ ಬಸವರಾಜ್ ಬಮಾಮ ಯ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ಒೆಂದು ಧನ 

ವಿಧೇಯಕವಿದ್, ತ್ತವು ದ್ಯವಿಟ್ಟಟ  ತೆಗೆದುಕಳಳ ಬೇಕು.  

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ಉನನ ತ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಸಚಿವ್ರೆ, ಧನವಿಧೇಯಕ ಮುಗಿದ್ 

ಮೇಲ್ ತ್ತವು ಉತು ರ ನೀಡಿ. 

ಶ್ರ ೋ ಬಸವರಾಜ್ ಬಮಾಮ ಯ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ತ್ತವು ಆ 

ವಿಷಯವ್ನುನ  ಮುಗಿಸಿಬಿಡಿ. 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ಉನನ ತ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಸಚಿವ್ರೆ, ಮಾನಯ  ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳು 

ತ್ರಳಿಸಿದಾು ರೆ. ಈಗ ತ್ತವು ಉತು ರವ್ನುನ  ನೀಡಿ. 

ಡ|| ಅಶವ ಥ್  ರ್ನರಾಯಣ್ ಸಿ.ಎನ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೆ, ಮಾನಯ  

ಸದ್ಸಯ ರುಗಳು ನಯಮ 330ರ ಅಡಿಯಲಾ  ಸೂಚನಾಪ್ತರ ಕೆೆ  ಉತು ರವ್ನುನ  ಕೇಳಿದಾು ರೆ. 

ಅವ್ರು ಕೇಳಿರುವ್ ವಿಷಯ Right to Education ವಿಚಾರಕೆೆ  ಮತ್ತು  ಸಂವಿಧಾನದ್ ಆಶ್ಯದ್ 

ವಿಚಾರವ್ನುನ  ತ್ರಳಿಸಿರುವಂಥದುು . 

(ಮಿಂದು… 

(973) 23.09.2021 07.40 LL-AK 

(ಸಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಿ ತಿ) 

ಡ: ಅಶವ ತ ರ್ನರಾಯಣ್ ಸಿ.ಎನ .(ಮಿಂದು):- 

ಇವತ್ರು ನ ದವ್ಸ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ವಾಗಿ ನಮಮ  ರಾಷಟ ಾದ್ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ನೀತ್ರ ಬಗೆೆ  ಒೆಂದಷ್ಟಟ  

ಪ್ರ ಕ್ರ ಯೆಗಳು ಯಾವ್ ರಿೀತ್ರ ನಡೆಯಿತ್ತ ಎೆಂಬ್ದದ್ನುನ  ತ್ರಳಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ವಾದ್ 

ವಿಚಾರವಾಗಿದ್. ಸುಮಾರು 36 ವ್ಷಿಗಳ ಹಿೆಂದ್, 1986 ರ ರಾಷ್ಟಟ ಾೀಯ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ನೀತ್ರಯನುನ  

ಜ್ಞರಿಗೆ ತರಲಾಯಿತ್ತ. ಅದ್ಕೊ  ಹಿೆಂದ್, 1968ರಲಾ  ರಾಷ್ಟಟ ಾೀಯ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ನೀತ್ರಯನುನ  ಜ್ಞರಿಗೆ 

ತರಲಾಗಿತ್ತು . ಅದಾದ್ ನಂತರ, 36 ವ್ಷಿಗಳ ಅವ್ಧಿಯಲಾ  ಯಾವುದೇ ರಾಷ್ಟಟ ಾೀಯ ಶ್ಕ್ಷಣ್ 

ನೀತ್ರಯನುನ  ಜ್ಞರಿಗೆ ತರಲಾಗಲಲಾ .  

ಸದ್ರಿ 36 ವ್ಷಿಗಳ ಅವ್ಧಿಯಲಾ  ಶ್ಕ್ಷಣ್ ವ್ಯ ವ್ಸಿೆ  ನೆಂತ ನೀರಾಗಿತ್ತು . ನಮಮ  ಮಾನಯ  

ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಗಳಾದಂತಹ ಶ್ರ ೀ ನರೇೆಂದ್ರ  ಮೀದಯವ್ರು ತಮಮ  ಅಧಿಕಾರವ್ನುನ  

ವ್ಹಿಸಿಕೆಂಡ ವ್ಷಿದ್ಲಾ  ಶ್ಕ್ಷಣ್ದ್ಲಾ  ಬಹಳಷ್ಟಟ  ಸುಧಾರಣೆಗಳನುನ  ತರಬೇಕು; ನಮಮ  

ಯುವ್ಕರಿಗೆ ಉತು ಮ ರ್ವಿಷಯ ವ್ನುನ  ಕಡಬೇಕು; ಇಡಿೀ ವಿಶ್ಾ ದ್ಲಾ ಯೇ ನಾವು ಪ್ರ ಥಮ 
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ಸಿ್ವನದ್ಲಾ ರಬೇಕು; ನಾವು ಯಾರಿಗಿೆಂತಲೂ ಕಡಿಮ್ಮ ಇರಬ್ಬರದು; we್must್be್ ‘second್ to್

noneʼ್ ಅನುನ ವಂತಹ ಉದ್ು ೀಶ್ದೆಂದ್ ಅದ್ಕೆೆ  ಮಾಗಿ ಇರುವುದು ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಮತ್ತು  

ಕೌಶ್ಲಯ ದ್ಲಾ . ಒೆಂದು ಮಲಾಯ ಧಾರಿತ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಎನುನ ವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ವಾಗಿದ್. ಶ್ಕ್ಷಣ್ 

ಎಲಾ ರಿಗೂ ಸಿಗಬಹುದು. ಆದ್ರೆ, ಗುಣ್ಮಟಟ ದ್ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಸಿಗುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ . 

ಅದ್ರಲಾಯೂ ಅದು ಮಲಾಯ ಧಾರಿತವಾಗಿ ಬೇಕು. ಇವತ್ರು ನ ದನ ನಾವು ಶ್ಕ್ಷಣ್ 

ಕಲಯುವುದು ಯಾವುದ್ಕೀಸೆ ರ ಎೆಂದ್ರೆ, ನನನ  ಕಲಕೆ ಈ ಸಮಾಜಕೆೆ  ಪ್ರ ಯೀಜನ 

ಆಗುವಂಥದುು  ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ವಾದ್ ವಿಚಾರವಾಗಿರುತು ದ್. ಹಾಗ್ರಗಿ, ಈ ಎಲಾಾ  

ವಿಷಯಗಳನುನ  ಗಮನಸಿದಾಗ, ಅದ್ನುನ  ಮಾಡುವುದ್ಕೀಸೆ ರ ಪ್ರ ಕ್ರ ಯೆಯನುನ  ಪಾರ ರಂರ್ 

ಮಾಡಿದ್ರು. 

ಇದ್ಕೆೆ  ಮದ್ಲು 1968 ಮತ್ತು  1986ರ ರಾಷ್ಟಟ ಾೀಯ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ನೀತ್ರ ಜ್ಞರಿಗೆ ತಂದಾಗ, 

ಯಾವ್ ರಿೀತ್ರ ಪ್ರ ಕ್ರ ಯೆ ನಡೆದದ್ ಎನುನ ವುದ್ನುನ  ನಾನು ತ್ರಳಿಸುವುದ್ಕೆೆ  ಇಷಟ ಪ್ಡುತೆು ೀನೆ. ಆ 

ಸಂದ್ರ್ಿದ್ಲಾ  ಅದು ಕೇವ್ಲ ಕೆಲವೇ ಸಂಸಿೆ ಗಳು, ಕೆಲವೇ ವ್ಯ ಕ್ು ಗಳು ಮತ್ತು  ಕೆಲವೇ ಜನರಿಗೆ 

ಅದು ಸಿೀಮಿತವಾಗಿತ್ತು . ಆದ್ರೆ, ಈ ಬ್ಬರಿ ರಾಷ್ಟಟ ಾೀಯ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ನೀತ್ರ 2020 ಪಾರ ರಂರ್ 

ಮಾಡುವುದ್ಕೆೆ  ಪ್ರ ಕ್ರ ಯೆ ಮಾಡಿದುು  26ನೇ ಜನವ್ರಿ 2015ರಂದು. ಅದ್ನುನ  ‘MyGovʼ್online್

portal ಮೂಲಕ ಸಲಹೆಗಳನುನ  ಕಡುವುದ್ಕೆೆ  ಆ ಪೊೀಟಿಲ್ ಪಾರ ರಂರ್ ಮಾಡಲಾಯಿತ್ತ. 

ಅದ್ರ ನಂತರ consultation ಆಗಬೇಕು. ಒೆಂದು ಡಾರ ಫಟ ್ ಅಥವಾ ಫೆರ ೀಮ್ವ್ಕ್ಿ  

ಮಾಡುವುದ್ಕೀಸೆ ರ ಎರಡು ಸೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವಂಥದುು  ಆಗುತು ದ್. ಪ್ರ ಥಮವಾಗಿ 

consultation ಆಗಬೇಕು.  Consultation ಮಾಡಿದ್ ನಂತರ ಒೆಂದು ಡಾರ ಫಟ ್ ಆಗಬೇಕು ಮತ್ತು  

ಆ ಡಾರ ಫಟ ್ಗೆ ಫಿೀಡ್ಬ್ಬಯ ಕ್ ತೆಗೆದುಕಳಳ ಬೇಕೆೆಂದು ಎರಡನೆ ಭಾಗ ಮಾಡುವಂಥದುು  

ಆಗುತು ದ್. ಮದ್ಲನೆ ಭಾಗದ್ಲಾ  stakeholders ಏನದಾು ರೆ, ಒಬಾ  ಸ್ವಮಾನಯ  ಮನುಷಯ ,  

ಕುಗ್ರರ ಮದ್ಲಾ ರುವಂತಹವ್ನು, ದೀನದ್ಲತ, ಪ್ರ ತ್ರಯಬಾ  ವ್ಯ ಕ್ು ಗೂ ತನನ  ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಹೇಗಿರಬೇಕು 

ಎನುನ ವಂಥದುು  ತ್ತನು ತ್ರಳಿಸಲಕೆೆ  ಅವ್ಕಾಶ್ ಮಾಡಿಕಡಬೇಕೆೆಂದು ಈ 

ದೇಶ್ದ್ಲಾ ರುವಂತಹ 2.50 ಲಕ್ಷ ಗ್ರರ ಮ ಪಂಚಾಯಿತ್ರಗಳಲಾ 6600 ಬ್ಬಾ ಕಿ್, 6000 ಅಬಿನ್ 

ಲೀಕಲ್ ಬ್ಬಡಿೀಸ್, 6776 ಜ್ಜಲ್ಾ ಗಳು, 36 ರಾಜಯ  ಮತ್ತು  ಕೇೆಂದಾರ ಡಳಿತ ಪ್ರ ದೇಶ್ಗಳು, 

ಇಲ್ಾ ಲಾಾ  ಸಮಾಲೀಚನೆಗಳನುನ  ಮಾಡಬೇಕೆೆಂದು ನಶ್ು ಯ ಮಾಡಿ, ಆ ಪ್ರ ಕಾರದ್ಲಾ  

ದನಾೆಂಕ 27ನೇ ಫೆಬರ ವ್ರಿ 2015ರಂದು multi-stakeholder National Education Policy Task 

Force ರಚನೆ ಆಗುವಂಥದುು  ಆಗುತು ದ್. Academics and representatives of various 

ministries, departments of the Government of India was set up to monitor the 
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progress of the consultation process.  ಈ ಪ್ರ ಕ್ರ ಯೆಯನುನ  ಮಾಡುವುದ್ಕೆೆ  

ಟ್ಟಸೆ್ಪೊೀಸ್  ರಚನೆ ಮಾಡಲಾಗಿರುತು ದ್.  

ಇವತ್ರು ನ ದನ 2.50 ಲಕ್ಷ ಗ್ರರ ಮ ಪಂಚಾಯಿತ್ರಗಳು, ಜ್ಜಲ್ಾ ಗಳು ಮತ್ತು  ರಾಜಯ ಗಳಲಾ  

consultation ಪಾರ ರಂರ್ ಮಾಡುವುದ್ಕೀಸೆ ರ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಒೆಂದು questionnaire, 

ಒಟ್ಟಟ  33 themes.  Primary and Secondary ಗೆ 13 themes ಮತ್ತು  Higher Education ಗೆ 20 

themes ಮತ್ತು  question ಗಳು.  ಏನೆಲಾಾ  ಪ್ರ ಶ್ನನ ಗಳನುನ  ಕೇಳಬಹುದು ಎೆಂಬ format ಅನುನ  

ಸಹ ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಕಡುವಂಥದುು  ಆಗುತು ದ್. ಇವಲಾ ವ್ನೂನ  ಕಟ್ಟಟ  

ವ್ಕ್ಿ ರ್ಾ ೀಗಳನುನ  ಪಾರ ರಂರ್ ಮಾಡುವುದ್ಕೆೆ  ಎಲಾಾ  ಗ್ರರ ಮ ಪಂಚಾಯಿತ್ರಗಳಲಾಯೂ 

ವಿಲೇಜ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕಮಿಟಿಗಳಲಾ  ಎಲಾಾ  ರಿೀತ್ರಯ ಸಮಾಲೀಚನೆ ಮಾಡುವುದ್ಕೆೆ  

ಅವ್ಕಾಶ್ ಕಡುವಂಥದುು  ಆಗುತು ದ್ ಮತ್ತು  ಎಲಾಾ  ಜ್ಜಲ್ಾ ಗಳಲಾ , ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಬಿನ್ 

ಲೀಕಲ್ ಬ್ಬಡಿಗಳಲಾ  ಸಮಾಲೀಚನೆ ಮಾಡುವಂಥದುು  ಆಗುತು ದ್. ಈ 

ಸಮಾಲೀಚನೆಗಳು ಆಗಿ, 29ನೇ ಫೆಬರ ವ್ರಿ ತ್ರೆಂಗಳಳಗೆ ಉನನ ತ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಇಲಾಖೆಗೆ 

ಎರಡೂವ್ರೆ ಲಕ್ಷ ಗ್ರರ ಮ ಪಂಚಾಯಿತ್ರ ಮಟಟ ದೆಂದ್ 1,10,623 consultations, 

ಸಲಹೆಗಳು/ಸಮಾಲೀಚನೆಗಳು ಬರುವಂಥದುು  ಇದ್. ಅದು ಆನ್ಲೈನ್ಗೆ ಅಪ್ಲೀಡ್ 

ಆಗುವಂಥದುು  ಆಗುತು ದ್.  

ಈ ರಿೀತ್ರ ಅಪ್ಲೀಡ್ ಮಾಡುವ್ವ್ರು ಕೇೆಂದ್ರ  ಸಕಾಿರದ್ವ್ರು ಆಗಿರಲಲಾ .  ಆ ಇಡಿೀ 

ಪ್ರ ಕ್ರ ಯೆಯಲಾ  ಸಂಬಂಧಪ್ಟಟ  ರಾಜಯ  ಸಕಾಿರಗಳ ಜವಾಬ್ಬು ರಿ ಆಗಿರುತು ದ್. ಇಷ್ಟಟ  

ಜ್ಜಲಾಾ ವಾರು, ಅಬಿನ್ ಲೀಕಲ್ ಬ್ಬಡಿೀಸ್, ಗ್ರರ ಮ ಪಂಚಾಯಿತ್ರಗಳಲಾ  ಸಮಾಲೀಚನೆ 

ಮಾಡುವುದ್ಕೆೆ  ಜವಾಬ್ಬು ರಿಯನುನ  ಸಂಬಂಧಪ್ಟಟ  ರಾಜಯ  ಸಕಾಿರಗಳಿಗೆ ಕಡುವಂಥದುು  

ಆಗಿರುತು ದ್. ಆ ಜವಾಬ್ಬು ರಿಯನುನ  ರಾಜಯ  ಸಕಾಿರಗಳು ಹತ್ತು , ಎಲಾಾ  

ಸಮಾಲೀಚನೆಗಳನುನ  ಮಾಡಿ, ಸಲಹೆಗಳು ಏನು ಬರುತು ವ ಆ 

ಸಲಹೆ/ಸಮಾಲೀಚನೆಗಳನುನ  ಫಿೀಡ್ ಮಾಡುವಂಥದುು  ಮತ್ತು  ಅಪ್ಲೀಡ್ 

ಮಾಡುವಂಥದುು  ಆಗುತು ದ್.  ಅದ್ಲಾ ದೇ,್ ‘MyGovʼ್ ಪೊೀಟಿಲ್ಗೆ 26,500 ಸಲಹೆಗಳು 

ಆನ್ಲೈನ್ನಲಾಯೂ ಸಹ ಬರುತು ದ್. ತದ್ನಂತರ, Central Advisory Board of Education 

ನಲಾ  ಹಲವಾರು ಸಭೆಗಳು ನಡೆಯುತು ವ. ಆ ಸಂದ್ರ್ಿದ್ಲಾ  ನಮಮ  ರಾಜಯ ದ್ ಶ್ಕ್ಷಣ್ 

ಸಚಿವ್ರಾಗಿದ್ು ೆಂತಹ ಶ್ರ ೀ ಕ್ಮಮ ನೆ ರತ್ತನ ಕರ್್ರವ್ರು, ಶ್ರ ೀ ತನಾ ೀರ್್ ಸೇಠ್ರವ್ರು ಮತ್ತು  ಶ್ರ ೀ 

ಬಸವ್ರಾಜ ರಾಯರೆಡಿಡ ಯವ್ರು ಈ ಎಲಾಾ  ಸಭೆಗಳಲಾ  ಭಾಗವ್ಹಿಸಿರುತ್ತು ರೆ ಮತ್ತು  ಸ್ವಕಷ್ಟಟ  

virtual conference ಗಳು ನಡೆದರುತು ವ.  
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ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ, ಎಲಾಾ  ಸೆಟ ೀಕ್ಹೀಲಡ ರ್್ಗಳ ಜೊತೆಯಲಾ  ಸಮಾಲೀಚನೆಗಳನುನ  

ಸಂಬಂಧಪ್ಟಟ  ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಸಂಸಿೆ ಗಳು ಮತ್ತು  ಇನನ ತರ ಪ್ರಿಣಿತರ ಜೊತೆಯಲಾ  

ನಡೆಯುವಂಥದುು  ಆಗಿರುತು ದ್. ಈ ಸಮಾಲೀಚನೆಗಳಲಾ  ಕೆಲವು ಹೇಳಬೇಕೆೆಂದ್ರೆ, 

ಅೆಂದನ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಯಾಗಿದ್ು ೆಂತಹ ಶ್ರ ೀ ಸಿದ್ು ರಾಮಯಯ ನವ್ರ ಸಕಾಿರದ್ಲಾ  ಯಾವ್ 

ಸಲಹೆಗಳನುನ  ಕಟಿಟ ದಾು ರೆೆಂದು ಸಹ ನಾನು ಹೇಳುತೆು ೀನೆ. ಇವತ್ರು ನ ದವ್ಸ, ಮಾನಯ  

ಹರಿಪ್ರ ಸ್ವದ್ರವ್ರು internationalization of education ಬಗೆೆ  ಹೇಳಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ, 

internationalization of education ಮಾಡಿ ಎೆಂದು ಅೆಂದನ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳೇ 

ಹೇಳಿರುತ್ತು ರೆ.್ ್ ‘Affiliation system of colleges has outlived.  Affiliation system ನುನ  

ತೆಗೆದುಹಾಕ್, it್ should್ be್ phased್ outʼ್ ಎನುನ ವಂಥದ್ು ನುನ  ಬಹಳ ಸಪ ಷಟ ವಾಗಿ 

ಹೇಳಿರುತ್ತು ರೆ. ಎಲಾಾ  ರಿೀತ್ರಯಲಾಯೂ structure ಗಳ ಬದ್ಲಾವ್ಣೆ ಆಗಬೇಕು. ಅದ್ಕೆಾ ಗಿ 

single discipline phase out ಆಗಬೇಕು. ಈ ರಿೀತ್ರ ಹಲವಾರು ಸಲಹೆಗಳನುನ  ಎಲಾಾ  

ಹಂತದ್ಲಾಯೂ ಅವ್ರು ಕಡುತ್ತು  ಹೀಗಿರುತ್ತು ರೆ. ಇವತ್ರು ನ ದವ್ಸ, ನಾವು ಏನೆಲಾಾ  

ಸಲಹೆಗಳನುನ  ಹೇಳುತ್ರು ದ್ು ೀವ… 

ಶ್ರ ೋ ಬಿ.ಕೆ. ಹರಿಪರ ಸ್ತದ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ಹಾಗ್ರದ್ರೆ ಮಾನಯ  ಸಚಿವ್ರು 

ಹೇಳುತ್ರು ರುವುದು, ಮಾನಯ  ಸಿದ್ು ರಾಮಯಯ ನವ್ರು ನೀಡಿದಂತಹ ಎಲಾಾ  ಸಲಹೆಗಳನುನ  

ಅವ್ರು ಒಪಿಪ ಕೆಂಡಿದಾು ರೆ ಎೆಂತಲೇ?  

ಡ: ಅಶವ ತ ರ್ನರಾಯಣ್ ಸಿ.ಎನ .:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ಆ ಸಂದ್ರ್ಿದ್ಲಾ  

ಅವ್ರು ಹಲವಾರು ಸಲಹೆಗಳನುನ  ಕಟಿಟ ದಾು ರೆ. ಅದ್ರಲಾ  ಅವ್ರು ಕೆಲವು 

ಪ್ರ ಮುಖ್ವಾದಂತಹ ಸಲಹೆಗಳನುನ  ಕಟಿಟ ದಾು ರೆ. ಮಾನಯ  ಸದ್ಸಯ ರು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ ಹಾಗೆ, 

ಈ ಸಲಹೆಗಳನುನ  ಯಾರೀ, ಎಲಾಯೀ ಒೆಂದು ಕಡೆ ಕುಳಿತ್ತ ಮಾಡಿರುವುದ್ಲಾ . ಇಡಿೀ 

ಸಮಾಜಕೆೆ  ಭಾರತ ಹೇಗೆ ಸದೃಢ ಆಗಬೇಕು; ಪ್ರ ತ್ರಯಬಾ  ನಾಗರಿಕನಗೂ ಉತು ಮ ರ್ವಿಷಯ  

ರೂಪಿಸಿಕಳುಳ ವುದ್ಕೆೆ ; ತನನ ಲಾ ರುವ್ ಪ್ರ ತ್ರಭೆಯನುನ  ಹರತರುವುದ್ಕೆೆ  ಏನೆಲಾಾ  

ಒಳೆಳ ಯದ್ನುನ  ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ಯೀ ಅದ್ಕೆೆ  ಇಡಿೀ ಸಮಾಜ ಒೆಂದಾಗಿ ಮಾಡುವಂಥದುು  

ಆಗಬೇಕಾಗುತು ದ್. ಇನುನ  ಮುೆಂದುವ್ರೆದು, ಇವತ್ರು ನ ದವ್ಸ Central Advisory Board of 

Education ನಲಾ  ಎಲಾಾ  ಸಚಿವ್ರು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಕಾಯಿದ್ಶ್ಿಗಳು, ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಸಂಸಿೆ ಗಳು 

ಭಾಗವ್ಹಿಸಿ ಸಲಹೆಗಳನುನ  ಕಟಿಟ ರುವಂಥದುು  ಇದ್. ಆ ಎಲಾಾ  ಸಲಹೆಗಳನುನ  ಪ್ಡೆದು, 

ಸ್ವಕಷ್ಟಟ  ಸಂದ್ರ್ಿದ್ಲಾ  ಟೈಮ್ಲೈನ್ ಪೊರ ೀಸೆಸ್ನಲಾ  ಹಲವಾರು ಸಲಹೆಗಳು 

ಬರುವಂಥದುು  ಆಗುತು ದ್. ಅದ್ರಂತೆ, 24ನೇ ಜೂನ್ 2017ರಲಾ  ಈ ಎಲಾಾ  ಸಲಹೆಗಳು, 
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consultations ಆದ್ ಮೇಲ್ ಒೆಂದು ಫೆರ ೀಮ್ವ್ಕ್ಿ  ಮಾಡುತ್ತು ರೆ. ನಂತರ, Draft National 

Education Policy ಮಾಡುವುದ್ಕೆೆ  ಒೆಂದು ಕಮಿಟಿ ಆಗಬೇಕೆೆಂದು ನಶ್ು ಯವಾಗಿ 24ನೇ 

ಜೂನ್ 2017ರಂದು ಮಾನಯ  ಡಾ: ಕಸೂು ರಿ ರಂಗನ್ರವ್ರ ಅಧಯ ಕ್ಷತೆಯಲಾ  ಒೆಂದು ಸಮಿತ್ರ 

ರಚನೆ ಆಗುತು ದ್. ಸದ್ರಿ ಸಮಿತ್ರಯು ಡಾ: ಕಸೂು ರಿ ರಂಗನ್ ರವ್ರ ಬಗೆೆ  ಆ ಕಾಲದೆಂದ್ಲೂ 

ಈ ದೇಶ್ದ್ ಒಬಾ  ಹೆಮ್ಮಮ ಯ ಮಗ. ಈ ದೇಶ್ಕೆಾ ಗಿ ಅವಿರತವಾಗಿ ದುಡಿದು, ಬಹು 

ಕಡುಗೆಯನುನ  ಕಟಿಟ ರುವಂತಹ ಮಹಾನ್ ವ್ಯ ಕ್ು  ಅವ್ರು. ಅೆಂತಹ ವ್ಯ ಕ್ು ಗಳ ಬಗೆೆಯೂ 

ಸಹ ಅನುಮಾನಗಳನುನ  ವ್ಯ ಕು ಪ್ಡಿಸುವಂತಹವ್ರು ಸಹ ಇದಾು ರೆ. ಹಿೆಂದನ ಸಕಾಿರದ್ 

ಅವ್ಧಿಯಲಾಯೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ದ್ಮ ಶ್ರ ೀ ಮತ್ತು  ಪ್ದ್ಮಭೂಷಣ್ ಪ್ರ ಶ್ಸಿು ಗಳನುನ  

ಕಟಿಟ ರುವಂಥದುು  ಇದ್.   

(ಮುೆಂದು…) 

 (974) 23-09-2021 YL-RN 7.50                                      (ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರ ಉಪ್ಸಿಿ ತ್ರ) 

ಶ್ರ ೋ ಅಶವ ಥ್ ರ್ನರಾಯಣ್ ಸಿ.ಎನ.(ಮಿಂದು):- 

ಹಾಗೆಯೇ ಯಾವುದೇ ವಿಜ್ಞಾ ನಗೆ ಪ್ರ ಶ್ಸಿು ಯನುನ  ನೀಡಿದ್ರೆ, ಆತನ ಸ್ವಧನೆಗಳೆಲಾ ವ್ನೂನ  ಸಹ 

ನೀಡಿ ಯೀಗಯ ವಾದ್ ವಿಜ್ಞಾ ನಗೆ ಈ ದೇಶ್ದ್ ಹೆಮ್ಮಮ ಯ ಮಗ ಎೆಂದು ಪ್ರಿಗಣಿಸಿ, 

ಯೀಗಯ ವಾದಂಥ ವ್ಯ ಕ್ು ಗಳು ಎೆಂದು ಪ್ರ ಶ್ಸಿು  ನೀಡುವಂಥದಾು ಗಿದ್.  ಡಾ|| ಮಂಜುಲ 

ಭಾಗಿವ್ರವ್ರು  Princeton ವಿಶ್ಾ ವಿದಾಯ ಲಯದ್ಲಾ  ವಿದಾಯ ಭಾಯ ಸವ್ನುನ  ಪ್ಡೆದ್ವ್ರಾಗಿದುು , 

ನಮಮ  ದೇಶ್ದ್ವ್ರೆ ಆಗಿದುು , ಅದುಭ ತವಾಗಿ ಕಲಕೆ ಮಾಡಿದ್ವ್ರಾಗಿದಾು ರೆ ಮತ್ತು  ವ್ಸುಧಾ 

ಕಾಮತ ಇವ್ರೆಲಾ ರೂ ಸದ್ಸಯ ರಾಗಿದಾು ರೆ.   

ಶ್ರ ೋ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರ ಸ್ತದ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ಗುಪಾು ರವ್ರು ಸಹ ಬರುತ್ತು ರೆ.  

ಶ್ರ ೋ ಅಶವ ಥ್ ರ್ನರಾಯಣ್ ಸಿ.ಎನ.(ಉನನ ತ್ ಶ್ಕ್ಷಣ್, ಐಟ-ಬಿಟ, ವಿಜಾಾ ನ ಮತ್ತು  

ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನ ಹಾಗೂ ಕೌಶಲಾಯ ಭಿವೃದಿಿ  ಸಚಿವರು):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, 

ಗುಪಾು ರವ್ರು  3 ತ್ರೆಂಗಳುಗಳಿಗೆ ಸಿೀಮಿತವಾಗಿ Co-op ಸದ್ಸಯ ರಾಗಿದ್ು ವ್ರೆ ವಿನಃ full time 

ಸದ್ಸಯ ರಾಗಿದ್ು ವ್ರಲಾ .  ಜೊತೆಗೆ ಡಾ|| ಎೆಂ.ಕೆ.ಶ್ರ ೀಧರ್್ರವ್ರು Knowledge Commission ನಲಾ  

ಬಹಳಷ್ಟಟ  ಕತಿವ್ಯ ವ್ನುನ  ನವ್ಿಹಿಸಿದ್ವ್ರಾಗಿದಾು ರೆ.  ಮಾಜ್ಜ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳಾದ್ ಶ್ರ ೀ 

ಸಿದ್ು ರಾಮಯಯ ನವ್ರ ಸಕಾಿರದ್ಲಾ ಯು Knowledge Commission ಇದ್ು  ಪ್ರ ಯುಕು  ಆ 

ಸಮಿತ್ರಯ ಸದ್ಸಯ ರಾಗಿ ಡಾ|| ಎೆಂ.ಕೆ.ಶ್ರ ೀಧರ್್ರವ್ರು ಕತಿವ್ಯ ವ್ನುನ  ನವ್ಿಹಿಸಿದಾು ರೆ.  ಶ್ರ ೀ 
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ಅಳವಂಡಿ ಶ್ವ್ಮೂತ್ರಿ ಸ್ವಾ ಮಿ ಇೆಂದರಾ ಕಟಿಟ ಮನ ಹಿರೇಮಠರವ್ರು Tribal university 

ಒಳಗೆಂಡಂತೆ, ನಾಲೆ್ ೈದು ವಿಶ್ಾ ವಿದಾಯ ಲಯದ್ಲಾ  ಕುಲಸಚಿವ್ರಾಗಿ ಕತಿವ್ಯ ವ್ನುನ  

ನವ್ಿಹಿಸಿದ್ು ವ್ರು.  ಹಾಗ್ರಗಿ ಅವ್ರು ಸಹ ಒಬಾ  ಸದ್ಸಯ ರಾಗಿದ್ು ವ್ರು. Dr. Mazhar Asif,  

ಅವ್ರಿಗೆ Centre for Persian and Central Asian Studies School of Language, Literature 

and Cultural Studies in Jawaharlal Nehru University, New Delhi  ಬಹಳ 

ಇಷಟ ವಾಗಿರುವಂಥ ವಿಶ್ಾ ವಿದಾಯ ಲಯವಾಗಿತ್ತು .  ಹಾಗೆಯೇ Dr. Ram Shankar Kureel 

ಹಾಗೂ Shri K.J.Alphonse ರವ್ರು ಒಳಗೆಂಡಿದಾು ರೆ. K.J.Alphonse ರವ್ರು 

ಮಂತ್ರರ ಯಾಗುವ್ ಮದ್ಲು ಆ ಸಮಿತ್ರಯ ಸದ್ಸಯ ರಾಗಿದ್ು ರು.  ಯಾವ್-ಯಾವ್ ಸಂಸಿೆಯನುನ  

ಹೇಳುತ್ತು ರೆ, ಆ ಎಲಾಾ  ಸಂಸಿೆಯ ವ್ರದಗೆ review ಆಗಿರುವಂತದು ದ್.   ಈ ರಾಷ್ಟಟ ಾೀಯ 

ಶ್ಕ್ಷಣ್ವು ಎಲಾಾ  ಜ್ಞತ್ರ, ಜನಾೆಂಗ, ಧಮಿದ್ವ್ರಿಗೂ ಸೇರಿರುವುದಾಗಿದ್.  ಇವ್ತ್ತು  ಇಷ್ಟಟ  

ಅನುಮಾನ ವ್ಯ ಕು ಪ್ಡಿಸುವುದ್ನುನ  ನೀಡಿದ್ರೆ, ನಜಕೊ  ಆಶ್ು ಯಿವಾಗುತು ದ್.  Details of 

consultation by the Committee for the Draft National Education Policy. Aga Khan 

Foundation, Akshaya Patra Foundation, Anjuman Islam.     ಕೆಲವೆಂದು ಅವ್ರಿಗೆ 

ಇಷಟ ವಾಗಿರುವುದ್ನುನ  ಉಲ್ಾ ೀಖ್ ಮಾಡಲು ಬಯಸುತೆು ೀನೆ.   Associated Chambers of 

Commerce of India, Association of Health Care Providers of India. Association of  

Indian University, Catholic Bishops Conference of India, Centre for Contemporary 

Studies, Indian Institute of Science, Confederation of Indian Industry, Consortium of 

Christian Minority Higher Education Institution, Darul Uloom Deoband.    ಇೆಂತಹ 

ಹಲವಾರು ಸಂಘ-ಸಂಸಿೆ ಗಳನುನ  ಎಲಾಾ  ಜ್ಞತ್ರ, ಧಮಿ, ಜನಾೆಂಗದ್ವ್ರಿಗೆ ಸೇರಿರುವುದ್ನುನ   

ನೂರಾರು ಸಂಸಿೆ ಗೆ consultation ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿದ್.   Consultation ಆದಾಗ ನಮಮ  

ಸಮಾಜಕೆೆ  ಬಂದ್ ಸಲಹೆಗಳೇನು ಎೆಂಬ್ದದ್ನುನ  ಮಾನಯ  ಸದ್ಸಯ ರು ಕೇಳಿದ್ರು.  ಅದ್ರ ಬಗೆೆ  

ಹೇಳುವುದಾದ್ರೆ, ಸುಮಾರು ಒೆಂದೂವ್ರೆ ಲಕ್ಷದೆಂದ್ ಎರಡೂವ್ರೆ ಲಕ್ಷದ್ವ್ರೆಗೂ 

consultation ಬಂದದ್.  ಕರಡು ಸಮಿತ್ರ ಆದ್ಮೇಲ್, Draft National Education Policy 

ಮಾಡಿದ್ ಮೇಲ್ ಆ ವ್ರದಯನುನ  ದನಾೆಂಕ: 15.09.2018 ರಂದು ಸಕಾಿರಕೆೆ  

ಸಲಾ ಸಲಾಯಿತ್ತ.  ಆ ವ್ರದಯನುನ  ಸಲಾ ಸಿದ್ ನಂತರ feedback ಕರೆಯುವಂಥ ಕೆಲಸ 

ಮಾಡಲಾಗುತು ದ್. ಈ feedback ಅನುನ  ಜೂನ್-ಆಗಸಟ ್ ಮಾಹೆಯ ಮಧ್ಯಯ ದ್ಲಾ  

ತೆಗೆದುಕಳಳ ಲಾಗಿದುು , ಸುಮಾರು ಎರಡು ಲಕ್ಷಗಳಷ್ಟಟ  feedback ಬರುವಂಥದಾಗುತು ದ್.   

ಈ ಎರಡು ಲಕ್ಷ feedback ನಲಾ  process ಮಾಡಿದಾಗ ಅದೇ ವ್ಯ ಕ್ು ಗಳು ಬೇರೆ-ಬೇರೆ 
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ರೂಪ್ದ್ಲಾ , ಬೇರೆ-ಬೇರೆ ಮಾಧಯ ಮದ್ಲಾ  ಕೆಲವೆಂದು duplication ಗಳಿರುವಂಥ feedback 

ನೀಡುವಂಥದಾಗುತು ದ್.  ಆ ಎರಡು ಲಕ್ಷದ್ಲಾ  Duplication ಇರುವುದ್ರನುನ  ತೆಗೆದು 

ಹಾಕ್ದ್ರೆ ಕನೆಗೆ ಉಳಿದು ಕಳುಳ ವುದು ಒೆಂದು ಲಕ್ಷದ್ ಇಪ್ಪ ತ್ತು  ಸ್ವವಿರ ಮಾತರ . ಆ ಒೆಂದು 

ಲಕ್ಷದ್ ಇಪ್ಪ ತ್ತು  ಸ್ವವಿರದ್ಲಾ  ವ್ಗಿೀಿಕರಣ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ವಿಷಯಕೆೆ  ಸಂಬಂಧ ಇಲಾ ದೇ 

ಇದ್ು ರೂ unrelated 52585 ಹಸ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ನೀತ್ರಗೆ ಬ್ೆಂಬಲ ನೀಡಿ, feedback ನೀಡಿದ್ವ್ರು 

30241 ಮಂದ. ಅವ್ರ ಸಲಹೆಗಳನುನ  ನೀಡಿ ಈ ಹಸ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ನೀತ್ರಗೆ inclusion  ಮಾಡಿ 

ಎೆಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ವ್ರು 36471.  ಈ 36471 ರಲಾ  5106 ಜನರ ಸಲಹೆಗಳನುನ  

ತೆಗೆದುಕಳಳ ಲಾಗಿದ್.  ಅವ್ರು ನೀಡಿರುವಂಥ ಸಲಹೆಗಳನುನ  ಸಹ ಈ ಸಂದ್ರ್ಿದ್ಲಾ  

ತ್ರಳಿಸಲು ತಯಾರಿದ್ು ೀನೆ.  ಅದೇನೆೆಂದ್ರೆ; The Importance of Public Education System; to 

meet the educational goals to be emphasized fundamental principles in the page:5 

para:8, 4, 26, 26.2.  Measures against the commercialisation of the education to be 

clearly stated in para: 8.3. 18.12, 18.14, 26.7 ಇದ್ರಲಾ  ಎಲಾಾ  ಉಲ್ಾ ೀಖ್ ಮಾಡಲಾಗಿದ್.  

Public Libraries to be strengthened to encourage learning at all levels of education 

para:2.8 and 21.9.  While collecting data relating to students and education 

institution is important. Data security and confidentiality must not be compromised. 

The integration in technology in teaching and      learning must be approached with 

caution. Keeping in mind issues of access and equity. The provisions in the RPWD 

(Rights of Persons with Disabilities) Act 2016 to be incorporated in letter and spirit 

when making provision for education of persons with disabilities at levels of 

schooling. Pertaining to the school education the huge shortage of special educators 

must be acknowledged and addressed. Sign language must be offered as one of the 

languages studies and it used as one of the languages in the classroom facilitated. 

The role of residential school and educational institution like KGBV (Kasturba Gandhi 

Balika Vidayala) Ashram Shalas, Navodaya Vidyalayas as a mean of equitable access 

must be high-lightened. A   fundamental shift in the approach to the comprehensive 

teaching of early education, early language and literacies need. This must reflect in all 

chapters and section relating to this topic including Teacher Education. The necessity 

of Census Exam must be considered. If State desired to conduct them aggregated 
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rather individualised report must be shared course of individual students and school 

must be kept confidential. Even though the large number of and diversity of school 

boards across the country measures to ensure equivalence must be taken. Pertaining 

to Higher Education students in private institution must be protected from arbitrary 

fee hike, financial support, financial support through scholarship and other means 

must be available for students from socio-economically disadvantage backgrounds in 

private institution.  Areas in Data Science, Entrepreneurship development, 

Environmental Education and so on should be included in the curriculum in the 

Higher Education.  Tenure Track approach for career progression should be 

explained to ensure it does not have  implication and security of employment.     

ಬಂದರುವ್ ಎಲಾಾ  ಅಜ್ಜಿಗಳು ಪ್ರ ತ್ರಯೆಂದ್ನುನ  process ಮಾಡಲಾಗಿದ್.ಈ ರಿೀತ್ರಯಾಗಿ 

ಎಲಾ ರೂ ನೀಡಿರುವಂಥ ಅಜ್ಜಿಯಿೆಂದ್ ಸವಿಸ್ವು ರವಾಗಿ ಮಾಹಿತ್ರಯನುನ  ತೆಗೆದುಕೆಂಡು 

ಒಳೆಳ ಯ ಸಲಹೆಗಳನುನ  ಸಿಾ ೀಕರಿಸಲಾಗಿದ್ ವಿನಃ ಈ ಹಿೆಂದ್ 1968 ಮತ್ತು  1986 ರಲಾ  ಮಾಡಿದ್ 

ರಿೀತ್ರ ಮಾಡಿಲಾ .  ಹಾಗೆಯೇ ಭಾಷ್ಟ ನೀತ್ರಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹೇಳುವುದಾದ್ರೆ,… 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಏನು ಸಲಹೆಗಳನುನ  ಕೇಳಿದಾು ರೆ ಅದ್ನುನ  ಹೇಳಿ.  

ಶ್ರ ೋ ಅಶವ ಥ್ ರ್ನರಾಯಣ್ ಸಿ.ಎನ.:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ರಾಷ್ಟಟ ಾೀಯ ಶ್ಕ್ಷಣ್ 

ನೀತ್ರ ಕುರಿತ್ತ ಸಮಾಜದ್ಲಾ  ಹೇಳಿತ್ರು ರುವುದೇನೆೆಂದ್ರೆ, ಎೆಂದೂ ಇೆಂತಹ ಶ್ಕ್ಷಣ್ವ್ನುನ  

ನೀಡಿಯೇ ಇರಲಲಾ , ಹಸದಾಗಿ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ನೀಡಿದ್ು ೀವ, ಈ ಶ್ಕ್ಷಣ್ವು ನಮಮ  ಸಮಾಜವ್ನುನ  

ಒಡೆದು ಹಾಕುತು ದ್, ಸಮಾಜಕೆೆ  ವಿರುದಿ್ವಾಗಿದ್ ಎನುನ ವಂತೆ ಬಿೆಂಬಿಸುವ್ ಹಾಗೆ ಆಗಿದ್.  

ಹಾಗ್ರಗಿ ಸಪ ಷ್ಟಟ ೀಕರಣ್ ನೀಡಲಾಗುತ್ರು ದ್.   

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಆಯಿತ್ತ. ಅವ್ರು ಏನು ಕೇಳಿದಾು ರೆ, ಅದ್ಕೆೆ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 

ಮಾತರ  ಸಲಹೆಯನುನ  ನೀಡಿದ್ರೆ ಸ್ವಕು.   

(…ಮುೆಂದು) 
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(975) 23.09.2021/8.00/ ಎಸ್ಕೆ/ಆರ್್ಎನ್ 

(ಸಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಿ ತಿ) 

ಡ. ಸಿ.ಎಸ . ಅಶವ ಥ ರ್ನರಾಯಣ್ (ಉನನ ತ್ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಸಚಿವ, ಐಟ-ಬಿಟ, ವಿಜಾಾ ನ 

ಹಾಗೂ ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನ ಇಲಾಖೆ, ಕೌಶಲಾಯ ಭಿವೃದಿಿ ):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ತಮಗೆ 

ಗತ್ರು ರುವ್ ಹಾಗೇ,  ರಾಷ್ಟಟ ಾೀಯ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ನೀತ್ರಯ ಬಗೆೆ  ಚಚೆಿ ಮಾಡುವುದ್ಕೆೆ , ಯಾವ್ತ್ತು  

ನಾವು  ಹಿೆಂದ್ ಸರಿದ್ವ್ರಲಾ . ಈ ಹಿೆಂದ್ ನಡೆದಂತಹ ಅಧಿವೇಶ್ನದ್ಲಾ  ಮಾನಯ  ಬಿ.ಕೆ. 

ಹರಿಪ್ರ ಸ್ವದ್ರವ್ರು Calling Attention ನಲಾ  ಭಾಷ್ಟ ನೀತ್ರಯ ಬಗೆೆ   ಚಚೆಿ ಮಾಡುವುದ್ಕೆೆ  

ತೆಗೆದುಕೆಂಡಿದ್ು ರು. ಆಗ ಇದ್ರ ಬಗೆೆ  ಚಚೆಿಯಾದಾಗ, ಇದ್ನುನ  ಕೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು . ಇದ್ನುನ  

ಏಕೆ ಕೇಳಲಲಾ . ಒೆಂದು ದನ ನಯಮಾವ್ಳಿಯನುನ  ತೆಗೆದುಕೆಂಡು, ಇದ್ರ  ಬಗೆೆ  ಒೆಂದು 

ದನ ಚಚೆಿ ಮಾಡುವುದ್ಕೆೆ  ಪ್ರ ತ್ರ ಪ್ಕ್ಷದ್ವ್ರು ಆದ್ಯ ತೆಯನುನ  ಕಡುತ್ರು ಲಾ . ಇದೇ ನಮಮ   

ದುರಂತ. ಚಚೆಿಯ ಪಾರ ರಂರ್ದ್ಲಾ ಯೇ  ಮದ್ಲು ಸಮಾಜಕೆೆ  ಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಏನು  

ಎೆಂಬ್ದದು ಗತ್ರು ಲಾ ವ್ಲಾ . ಪ್ರ ಮುಖ್ವಾಗಿ ಶ್ಕ್ಷಣ್ದ್ ಕೌಶ್ಲಯ ತೆಗಳು, ಮಲಯ ಗಳು, 

ಉತು ಮವಾದಂತಹ ಸಬಲೀಕರಣ್ವಾಗಬೇಕೆೆಂದ್ರೆ, ಹೇಗೆ ಎನುನ ವುದೇ ಗತ್ರು ಲಾ . ಬರಿೀ 

ಎರಡೂಮ ರು ವಿಚಾರಗಳು ಅಲಾ  ರೆಂಡ್ ಹಡೆತ್ರು ರುತು ದ್. ಎರಡೂಮ ರು ರೆಂಡ್ ಹಡೆದು, 

ಅಲಾ  ಹೀಗಿ, ಅಲಾ ಯೇ ಬಂದು ನೆಂತ್ತಕಳುಳ ವಂತಹದುು  ಇದ್. ಈ ಸಮಾಜದ್ಲಾ ರುವ್ 

ಮಕೆಳು ಮತ್ತು  ನಾಗರಿೀಕರಿಗೆ ಸಮಗರ ವಾಗಿ ಒಳೆಳ ಯದಾಗಬೇಕು ಎನುನ ವ್ ಕಲಪ ನೆ ಮತ್ತು  

ಕಾಳಜ್ಜ ಯಾವುದೂ ಇಲಾ . ನಾನು ಮತೆು  ಹಿೆಂದ್ ಬರಬೇಕು.  

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ಸಚಿವ್ರೇ, ನಾನು ತಮಗೆ ಸಲಹೆಯನುನ  ಕಡಲೇ, ಈ 

ಅಧಿವೇಶ್ನ ಮುಗಿದ್ ನಂತರ, ಎಲಾಾ  ಸದ್ಸಯ ರನುನ  ಕರೆದು ಒೆಂದು ಸಭೆ ಮಾಡಿ, ಇದ್ರ ಬಗೆೆ  

ಚಚೆಿ ಮಾಡಿ, ಎಲಾ ರ ಅಭಿಪಾರ ಯವ್ನುನ  ತೆಗೆದುಕೆಂಡು, ಇದ್ರಲಾ  ಮುೆಂದ್ ಹೀದ್ರೆ 

ಒಳೆಳ ಯದು ಎನುನ ವುದು ನನನ  ಸಲಹೆಯಾಗಿದ್.  ಆ ಕೆಲಸವ್ನುನ  ಇಬಾ ರು ಸಚಿವ್ರು ಮಾಡಿ.  

ಶ್ರ ೋ ಅರುಣ್ ಶಹಾಪುರ (ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕೆಷ ೋತ್ರ ):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, 

ಮಲಗಿಕೆಂಡವ್ರನುನ  ಎಬಿಾ ಸಬಹುದು, ಮಲಗಿಕೆಂಡವ್ರಂತೆ ನಟಿಸುವ್ವ್ರನುನ  

ಎಬಿಾ ಸುವುದು ಕಷಟ .  

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ಅರುಣ್ ಶ್ಹಾಪೂರರವ್ರೇ, ಬೇಡ.  ಮತೆು  ನೀವು ಕಡಿಡ  

ಕರೆಯುವುದ್ಕೆೆ  ಹೀಗಬೇಡಿ.   
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(ಗೊಿಂದಲ) 

ಶ್ರ ೋ ಯು.ಬಿ. ವೆಿಂಕಟೇಶ  (ರ್ನಮ ನದೇಾಶನವನುನ  ಹಿಂದಿದವರು):-ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ,್….. 

(ಗೊಿಂದಲ) 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:-  ಮಾನಯ  ಯು.ಬಿ.ವೆಂಕಟೇಶ್ರವ್ರೇ, ಒೆಂದು ನಮಿಷ.  ನಾನು 

ಹೇಳುತ್ರು ದ್ು ೀನೆ. ಇದ್ರ ಬಗೆೆ  ತ್ತವು ಒೆಂದು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ. ಈ ವಿಷಯದ್ ಬಗೆೆ  ಸಂಜೆ ಐದು 

ಗಂಟ್ನ ಐವ್ತ್ತು  ನಮಿಷಕೆೆ  ಚಚೆಿಯು ಪಾರ ರಂರ್ವಾಗಿದ್. ನಯಮ 330 ರಡಿಯಲಾ  

ಚಚೆಿಯಾಗಿರುವ್ ಬಗೆೆ  ಇಷ್ಟ ೆಂದು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೆಂಡಿದುು , ಯಾವ್ ಇತ್ರಹಾಸದ್ಲಾ  

ನಡೆದಲಾ .  ನಾನು ಸಲಹೆ ಕಡುವುದೇನೆೆಂದ್ರೆ,   ಉನನ ತ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಸಚಿವ್ರಾದ್ರ ತ್ತವು ಮತ್ತು  

ಪಾರ ಥಮಿಕ ಮತ್ತು  ಪ್ರರ ಢ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಸಚಿವ್ರು ಮತ್ತು  ಸದ್ಸಯ ರೆಲಾ ರೂ ಸೇರಿಕೆಂಡು ಸಭೆ 

ಮಾಡುವುದ್ಕೆೆ  ದನಾೆಂಕವ್ನುನ  ನಗಧಿ ಮಾಡಿ, ಇದ್ರ ಬಗೆೆ  ಚಚೆಿ ಮಾಡಿ. Expertsನುನ  

ಕರೆದು ಅಭಿಪಾರ ಯವ್ನುನ  ತೆಗೆದುಕಳಿಳ . ಆಮೇಲ್ ಮುೆಂದ್ ಹೀದ್ರೆ ಒಳೆಳ ಯದಾಗುತು ದ್.  

ಡ. ಸಿ.ಎಸ . ಅಶವ ಥ ರ್ನರಾಯಣ್:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ,  ನಾನು ತಮಮ  

ಗಮನಕೆೆ  ತರುವುದೇನೆೆಂದ್ರೆ, ತ್ತವು ಸಭಾಪ್ತ್ರಯಾಗುವ್ ಮುೆಂಚೆಯೂ, ನಾವಲಾ  

ಸದ್ಸಯ ರುಗಳು  ಈ ರಾಷ್ಟಟ ಾೀಯ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ನೀತ್ರಯ ಬಗೆೆ  ನದಿಷಟ ವಾಗಿ, ಪ್ದ್ವಿೀಧರರ ಕೆಷ ೀತರ  

ಮತ್ತು  ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕೆಷ ೀತರ ದೆಂದ್ ಆಯೆೆಯಾಗಿರುವಂತಹ  ಸದ್ಸಯ ರ ಜೊತೆ  ಶ್ಕ್ಷಣ್ದ್ ಬಗೆೆ  ಮೂರು 

ಬ್ಬರಿ ಚಚೆಿಗಳನುನ  ಮಾಡುವಂತಹದುು  ಇದ್. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಕೆಷ ೀತರ ಗಳಿೆಂದ್ ಬಂದಂತಹ 

ಸದ್ಸಯ ರ ಜೊತೆ ನದಿಷಟ ವಾಗಿ ಈ ವಿಷಯದ್ ಬಗೆೆ  ಚಚೆಿ ಮಾಡುವಂತಹದಾು ಗುತು ದ್. 

ಇನುನ  ಉಳಿದಂತೆ, ಈ ಸದ್ನದ್ಲಾ  ಪ್ರ ತ್ರ ಪ್ಕ್ಷದ್ವ್ರು ಪ್ರ ಶ್ನನ ಯನುನ  ಕೇಳಿರುವ್ ಬಗೆೆ  ಚಚೆಿ 

ಮಾಡಿ, ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವಂತಹದುು . ಈ ವಿಷಯದ್ ಬಗೆೆ  ಚಚೆಿ ಮಾಡುವ್ ಅವ್ಕಾಶ್ 

ಎಲಾ ರಿಗೂ ಇದ್ು ೀ ಇರುತು ದ್. ವಿಧಾನಸಭೆ ಮತ್ತು  ವಿಧಾನ ಪ್ರಿಷತ್ನಲಾ  ಪ್ರ ತ್ರ ಪ್ಕ್ಷದ್ 

ಸದ್ಸಯ ರಾಗಲೀ, ಇದ್ರ ಆದ್ಯ ತೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಕೇಳಬೇಕಲಾ  ಏನೀ, ಯಾರೀ ಕೇಳುತ್ರು ದಾು ರಲಾ  

ಎೆಂದು  ಕೇಳುತ್ರು ರುವುದು.  ಇವ್ತ್ತು  ನಾನು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ವಾಗಿ ಹೇಳುವುದ್ಕೆೆ  

ಇಷಟ ಪ್ಡುತೆು ೀನೆ.  

(ಗೊಿಂದಲ) 
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ಶ್ರ ೋ ಬಿ.ಕೆ. ಹರಿಪರ ಸ್ತದ  (ವಿಧಾನಸಭೆಯಿಂದ ಚುರ್ನಯತ್ರಾದವರು):- ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, Point of Order. 

 ಸಭಾಪತಿಯವರು:-ಮಾನಯ  ಹರಿಪ್ರ ಸ್ವದ್ರವ್ರೇ, ಒೆಂದು ನಮಿಷ. ತ್ತವು 

ಮಾತನಾಡುವಾಗ,  

ಶ್ರ ೋ ಬಿ.ಕೆ. ಹರಿಪರ ಸ್ತದ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, No. ಯಾರೀ ಕೇಳಿದ್ರು ಎೆಂದ್ರೆ  

ನಾನು ಹೇಳುತೆು ೀನೆ. ಇವ್ರು ಯಾರೀ ನಾಗುಪ ರದೆಂದ್ ಹೇಳುತ್ರು ದಾು ರೆ. ಅದ್ಕೆೆ  ಇವ್ರು 

ಹೇಳುತ್ರು ದಾು ರೆ ಎೆಂದು ನಾನು ಹೇಳುತೆು ೀನೆ.    

(ಗೊಿಂದಲ) 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಒೆಂದು ನಮಿಷ. ನಾನು ಹೇಳುವುದ್ನುನ  ಕೇಳಿ.   

(ಗೊಿಂದಲ) 

ಶ್ರ ೋ ಎನ . ರವಿಕುಮಾರ  (ವಿಧಾನಸಭಾ ಕೆಷ ೋತ್ರ ):-  ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, 

….ಅವ್ರು ಹೇಳುತ್ರು ರುವುದು ಸರಿಯಲಾ .    

(ಗೊಿಂದಲ) 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ನಾನು ಇಲಾ  ಕುಳಿತ್ರದ್ು ೀನೆ. ಇದ್ರ ಬಗೆೆ  ನಾನು ಹೇಳುತೆು ೀನೆ. 

ದ್ಯವಿಟ್ಟಟ , ಮಾನಯ  ಸದ್ಸಯ ರೇ ಕುಳಿತ್ತಕಳಿಳ . ಮಾನಯ  ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳು 

ಮಾತನಾಡುತ್ತು ರೆ.  

(ಗೊಿಂದಲ) 

ಶ್ರ ೋ ಬಸವರಾಜ್ ಬಮಾಮ ಯ  (ಮಖಯ ಮಂತಿರ ):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ಈಗ 

ಮಾನಯ  ಸದ್ಸಯ ರೆಲಾ ರೂ ಕೂಡ ಚಚೆಿ ಮಾಡಿದಾು ರೆ. ಇದ್ಕೆೆ  ಮಾನಯ  ಸಚಿವ್ರು 

ಸಮಪ್ಿಕವಾದಂತಹ ಉತು ರವ್ನುನ  ಕಡುತ್ರು ದಾು ರೆ. ಇಡಿೀ ಜಗತ್ರು ನಲಾ ಯೇ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಅತಯ ೆಂತ 

ಪ್ರ ಮುಖ್ವಾಗಿರುವ್ ವಿಷಯವಾಗಿದ್. ಇದು ಭಾರತಕೆೆಂದೇ ಸಿೀಮಿತವ್ಲಾ .  ಅದು ಭಾರತ 

ದೇಶ್ದ್ಲಾ ರುವ್ ಹಲವಾರು ಭಾಷ್ಮ, ಸಂಸೆ ೃತ್ರಯಿೆಂದ್ ಬಂದಂತಹ ಅವ್ರವ್ರ ಹಿನೆನ ಲ್ಯಲಾ  

ಆಶೀತು ರಗಳನುನ  ಈಡೇರಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಆಗಬೇಕು. ಇವ್ತ್ತು  ಕಾಲ 

ಬದ್ಲಾಗುತು ದ್. ಇದ್ೆಂದು  Global Village ಆಗಿದ್. ಇವ್ತ್ತು  ಕನಾಿಟಕಲಾ ನ ಒಬಾ  ಹಳಿಳ ಯ 
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ಹುಡಗ ಜಗತ್ರು ನ ಬಹಳ ಮುೆಂದುವ್ರೆದ್ ರಾಷಟ ಾಗಳ ಮಕೆಳ ಜೊತೆಗೆ ಪೈಪೊೀಟಿ 

ಮಾಡುವಂತಹ ಕಾಲ ಬಂದದ್.   ನಮಮ  ದೇಶ್ದ್ಲಾ  ಒೆಂದು NEET Exam ಬರೆಯಬೇಕಾದ್ರೆ, 

ತ್ತೆಂಬ್ಬ ಪೈಪೊೀಟಿ ಇರುವುದ್ರಿೆಂದ್ ಮಕೆಳು ತ್ತೆಂಬ್ಬ ಕಷಟ  ಪ್ಡಬೇಕು. ಮದ್ಲು ಈ ತರಹ 

ಇರಲಲಾ .  ಸಿ.ಇ.ಟಿ. ಪ್ರ ತ್ರಯೆಂದು ಪ್ರಿೀಕೆಷ ಗಳಲಾ  ಸಪ ಧ್ಯಿ ಇದ್. ಆದ್ರೆ ಆ ಸಪ ಧ್ಯಿಯನುನ  

ನಾವು ಒಪಿಪ ಕೆಂಡಿದ್ು ೀವ. ಅದ್ಕೆೆ  ತಯಾರಿಯನುನ  ಮಾಡಿಕೆಂಡಿಲಾ . ಅದ್ಕೆೆ  ಪೂಣ್ಿ 

ಪ್ರ ಮಾಣ್ದ್ಲಾ  ತಯಾರಿಯಾಗಬೇಕು. ಇಷ್ಟಟ  ಅಮೂಲಗರ ವಾಗಿರುವಂತಹ ವ್ಯ ವ್ಸಿೆಯಲಾ  

ಏನಾದ್ರೂ ಬದ್ಲಾವ್ಣೆಯಾದಾಗ, ಸಹಜವಾಗಿ ಅದ್ರ ಪ್ರ ಮತ್ತು  ವಿರೀಧ ವಾದ್ 

ಇರುತು ದ್. ಅದು ಸಹಜವಾಗಿರುತು ದ್. Any change there will be lot of deference of 

opinions naturally.    ಹಿೀಗಿರುವಾಗ, ಈ ಒೆಂದು ಹಸ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ನೀತ್ರ overnight  ಬಂದಲಾ . 

ಹಲವಾರು ವ್ಷಿಗಳಿೆಂದ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಿೀತ್ರಯಲಾ  ಬಂದರುವಂತಹದುು .  ಇದು ಮತೆು  

ಸುದಿಯಲಾ  ಇದ್ು ೀ ಇದ್. ಇದ್ರಲಾ  ಪ್ರ ವಿರೀಧ, Experts ನಲಾ  ಪ್ರ ವಿರೀಧ ಸಹಜವಾಗಿ 

ಇರುವಂತಹದುು . ನನನ  ಪ್ರ ಕಾರ ಇೆಂತಹ ಒೆಂದು ಬದ್ಲಾವ್ಣೆಯನುನ  ತರುವುದ್ಕೆೆ  ಬಹಳ 

ದನಗಳ ನಂತರ ಶ್ಕ್ಷಣ್ಕೆೆ  ತರುವಂತಹ ಕೆಲಸವ್ನುನ  ನಮಮ  ನಾಯಕರಾದ್ ಶ್ರ ೀ ನರೇೆಂದ್ರ  

ಮೀದಯವ್ರು ಮಾಡಿದಾು ರೆ. ಅದ್ರ ಬಗೆೆ  ಅವ್ರಿಗೆ ಗತ್ರು ದ್. ಅಮೂಲಾಗರ ವಾದ್ 

ತಂದಂತಹ ಸಂದ್ರ್ಿದ್ಲಾ  ಹಲವಾರು ಅಡೆತಡೆಗಳು ಬಂದೇ ಬರುತು ದ್. ಆದ್ರೆ ಈ 

ಅಡೆತಡೆಗಳನುನ  ದಾಟಿ, ನಮಮ  ಭಾರತ ದೇಶ್ದ್ ಮಕೆಳಿಗೆ ಒಳೆಳ ಯ ರ್ವಿಷಯ ವ್ನುನ  

ಮಾಡಬೇಕು ಎನುನ ವ್ ಸಲುವಾಗಿ ಮಾಡಿದಾು ರೆ. ಇದು ವಾಯ ಪ್ಕವಾಗಿ ಚಚೆಿಯಾಗಿದ್. ನಾನು 

ಮುಕು ವಾಗಿದ್ು ೀನೆ ಮತ್ತು  ಇದ್ರ ಬಗೆೆ   ಇನನ ಷ್ಟಟ  ಚಚೆಿಯಾಗಬೇಕೆೆಂದು ನಾನು ಕೂಡ 

ಹೇಳಿದ್ು ೀನೆ. ಈಗ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಸಚಿವ್ರು ಒೆಂದು ಹಂತದ್ವ್ರೆಗೂ ಚಚೆಿ ಮಾಡಿದಾು ರೆ. ಇನುನ  

ಬೇಕಾದ್ಷ್ಟಟ  ಆಯಾಮಗಳಿವ. Lot of dimensions are there. ಇನುನ  

ಚಚೆಿಯಾಗಬೇಕಾಗಿದ್. ನಾವು Task Force ಮಾಡಿ, ಅದ್ರ ಎಲಾಾ  ವ್ರದಗಳನುನ  ಕೂಡ 

ಅವ್ರು ಪ್ಡೆದುಕೆಂಡಿದಾು ರೆ. ಇದ್ರ ಮಧ್ಯಯ  ಇನನ ಷ್ಟಟ  ಚಚೆಿಯಾಗಬೇಕೆೆಂದು ತ್ತವು ಒೆಂದು 

ಸಲಹೆಯನುನ  ಕಟಿಟ ದು ೀರಿ.   ಇದ್ಕೆೆ  ನಮಮ  ಸಕಾಿರ ಸಿದಿ್ವಿದ್. ಇದ್ರಲಾ  ಹಿೆಂದೇಟ್ಟ 

ಹಾಕುವಂತಹ ಯಾವ್ ವಿಚಾರವ್ಯ ಇಲಾ . ಇದ್ರ ಬಗೆೆ  ಚಚೆಿಯಾದ್ಷ್ಟಟ , ಜನರಿಗೆ 

ಗತ್ತು ಗುತು ದ್. ನಮಮ  ಸಕಾಿರದ್ ಉದ್ು ೀಶ್, ನಯತ್ತು  ಮತ್ತು  ನೀತ್ರ ಬಹಳಷ್ಟಟ  ಸಪ ಷಟ ವಾಗಿದ್. 

ನಮಮ  ಮಕೆಳಿಗೆ ಹಲವಾರು ಶ್ಕ್ಷಣ್ವ್ನುನ  ಕಡಬೇಕು.  ಅವ್ರಿಗೆ ಮುಕು ವಾದಂತಹ 

ವಾತ್ತವ್ರಣ್ವ್ನುನ  ನಮಾಿಣ್ವಾಗಬೇಕು. Hi-Tech, Hi-skilled education ಅನುನ  

ಪ್ರ ೈಮರಿಯಿೆಂದ್ಲೇ ಕಟ್ಟಟ , ನಮಮ  ಮಕೆಳನುನ  ಅೆಂತರಾಷ್ಟಟ ಾೀಯ ಪೈಪೊೀಟಿಗೆ ನಾವು 
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ಸಿದಿ್ ತೆಯನುನ  ಮಾಡಿಕಳಳ ಬೇಕು. ಇವ್ತ್ತು  ಯಾವ್ ದೇಶ್ ಶ್ಕ್ಷಣ್ಕೆೆ  ಬಹಳ ಮಹತಾ ವ್ನುನ  

ಕಟಿಟ ದ್ಯೀ  ಬಹಳ ಮುೆಂದುವ್ರೆದದ್. 21ನೇ ಶ್ತಮಾನ ಜ್ಞಾ ನದ್ ಶ್ತಮಾನವಾಗಿದ್. 

ಇಲಾ  ಜ್ಞಾ ನವ್ನುನ  ಯಾವುದೇ ರೂಪ್ದ್ಲಾ  ಬಂದ್ರೆ, ಅದ್ನುನ    ಸಿಾ ೀಕಾರ ಮಾಡುವಂತಹ 

ಒೆಂದು ಕಾಲ ಬಂದದ್. ನಾನು ವಿನಂತ್ರ ಮಾಡುವುದೇನೆೆಂದ್ರೆ, ಎರಡೂ ಕಡೆ ಮುಕು ವಾಗಿ 

ಸಿಾ ೀಕಾರ ಮಾಡೀಣ್. ಇದ್ಕೆೆ  ಕೆಲವು ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನುನ  ಕಡಿ. ರಾಷ್ಟಟ ಾೀಯ ಶ್ಕ್ಷಣ್ 

ನೀತ್ರ  ಇದ್ು ರೂ ಕೂಡ ಅದ್ನುನ  ಅನುಷ್ಟಟ ನ ಮಾಡುವುದ್ಕೆೆ  ಸ್ವಕಷ್ಟಟ  ಅವ್ಕಾಶ್ಗಳು. ಇಲಾ  

ಕೆಲವು ಅನುಷ್ಟಟ ನ ಮಾಡುವಾಗ, ಕೆಲವು ಬದ್ಲಾವ್ಣೆಗಳು ತರುವಂತಹ ಎಲಾ ವ್ಯ ಕೂಡ 

ಬೇಕಾದ್ಷ್ಟಟ  ಇದ್. ಆದ್ು ರಿೆಂದ್ ಆ ನಟಿಟ ನಲಾ  ನಾವು ಮುಕು ವಾಗಿ ಚಚೆಿ ಮಾಡುವುದ್ಕೆೆ  

ಸಿದಿ್ ರಿದ್ು ೀವ. ಆ ರಿೀತ್ರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಒಳೆಳ ಯದು ಅನಸುತು ದ್.  

ಡ. ಸಿ.ಎಸ . ಅಶವ ಥ ರ್ನರಾಯಣ್:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ಈ ಒೆಂದು ಡಾರ ಫಟ ್ 

ಸಹ 22 ಭಾಷ್ಮಗಳು … 

ಶ್ರ ೋ ಬಿ.ಕೆ. ಹರಿಪರ ಸ್ತದ :- ಇದ್ರ ಬಗೆೆ  ಮುಕು ವಾಗಿ ಚಚೆಿ ಮಾಡುವುದ್ಕೆೆ  ಸಿದಿ್  ಎೆಂದು 

ಮಾನಯ  ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳು ಸಪ ಷಟ ವಾಗಿ ಹೇಳಿದಾು ರೆ. Silver line in the dark clouds  

ಎನುನ ವ್ ಹಾಗೆ,  ದ್ಯವಿಟ್ಟಟ , ಅದ್ಕೆೆ  ಅವ್ಕಾಶ್ ಮಾಡಿಕಡಿ.  

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಈಗ ಚಚೆಿ ಮಾಡುವುದು ಬೇಡ. 

ಶ್ರ ೋ ಬಿ.ಕೆ. ಹರಿಪರ ಸ್ತದ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ,  ಅವ್ರು ಹೇಳಿರುವ್ ಹಾಗೇ 

Teachersʼ್ Constituency,್ Graduatesʼ್ Constituency.್ ್ ಹಾಗ್ರದ್ರೆ, ಬ್ಬಕ್  ನಾವೇನೂ 

ಸದ್ಸಯ ರಲಾ ವೇ?  ನಮಗೇನೂ ಜವಾಬ್ಬು ರಿ ಇಲಾ ವೇ? ಇದ್ನುನ  ತ್ತವು ಹೇಳಿದ್ು ಲಾ . ಈಗತ್ತನೇ 

ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಸಚಿವ್ರು ಹೇಳಿರುವಂತಹದುು . ಮಾನಯ  ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳು ಇದ್ರ ಬಗೆೆ  ಮುಕು ವಾಗಿ 

ಚಚೆಿಯಾಗಬೇಕೆೆಂದು ಹೇಳಿರುವುದ್ರಿೆಂದ್, ದ್ಯವಿಟ್ಟಟ , ಚಚೆಿ ಮಾಡುವುದ್ಕೆೆ   ಅವ್ಕಾಶ್ 

ಮಾಡಿಕಡಿ. ಇಲಾ ಗೆ ಚಚೆಿ ನಲಾ ಸಿ. ಇಲಾ ವೆಂದ್ರೆ, ಕಠಿಣ್ವಾಗುತ್ರು ರುತು ದ್.  ಅವ್ರು 

ಹೇಳುತ್ರು ರುವುದ್ನುನ  contradict ಮಾಡಬೇಕಾಗುತು ದ್. ನಾನು ಕೂಡ clarification 

ಕೇಳಬೇಕಾಗುತು ದ್.  

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳು ಈಗ ಚಚೆಿ ಮಾಡಬೇಕೆೆಂದು 

ಹೇಳಲಲಾ . ತದ್ನಂತರ ಕರೆದು ತ್ರೀಮಾಿನ ಮಾಡಿ.  

ಶ್ರ ೋ ಬಿ.ಕೆ. ಹರಿಪರ ಸ್ತದ :-   ಅದ್ರ ಬಗೆೆ  ತ್ರೀಮಾಿನ ಮಾಡಿ.  
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ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ನಾನು ಹೇಳಿರುವ್ ಬಗೆೆ  ಚಚೆಿ ಮಾಡಿ. 

ಶ್ರ ೋ ಬಸವರಾಜ್ ಬಮಾಮ ಯ :- ಮಾನಯ  ಸಚಿವ್ರೇ, ಒೆಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ. ಕೆಲವು 

ಪ್ರ ಮುಖ್ವಾದಂತಹ ನಾಲೆ್ ೈದು ಅೆಂಶ್ಗಳನುನ  ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸಿ. ಇನುನ ಳಿದ್ ಅೆಂಶ್ಗಳನುನ  

ಮುೆಂದನ ಸಭೆಯಲಾ  ತೆಗೆದುಕಳಳ ೀಣ್.   

   (ಮುೆಂದು) 

 

(976) 23.09.2021, 8.10, ಟಿಸಿಹೆಚ-ವಿಕೆ                               (ಸಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಿ ತಿ) 

           ಶ್ರ ೋ ಮರಿತಿಬಬ ೋಗೌಡ:-  ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ಮಾನಯ  ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳು ಈ 

ನಾಡಿನ ದ್ರೆಗಳು.  ಶ್ಕ್ಷಣ್ದ್ ಬಗೆೆ  ಅಪಾರವಾದ್ ಕಾಳಜ್ಜವುಳಳ ವ್ರು. ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರ ಸಲಹೆ ಮೇರೆಗೆ ಮಾನಯ  ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳೇ ಈಗ ಚಚೆಿಗೆ ಮುಕು ವಾದ್ 

ಅವ್ಕಾಶ್ವ್ನುನ  ಕಡುತೆು ೀವೆಂದು ಹೇಳಿದಾು ರೆ. ದ್ಯಮಾಡಿ ಈಗ ಸಮಯ ವ್ಯ ಥಿ 

ಮಾಡುವುದು ಬೇಡ. ದ್ಯವಿಟ್ಟಟ  ಯಾವತ್ತು ದ್ರೂ ಒೆಂದು ದನ ನಗದಪ್ಡಿಸಿ, ಅದ್ರ ಬಗೆೆ  

ಚಚೆಿ ಮಾಡೀಣ್. ದ್ಯವಿಟ್ಟಟ  ಈಗ ಮುೆಂದ್ಕೆೆ  ಹೀಗೀಣ್.  ಈಗ ಮಾನಯ  

ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳು ಅದ್ರ ಬಗೆೆ  ಮಾತನಾಡಿದ್ು ಕೆೆ  ನಾವು ಬಹಳ ಸ್ವಾ ಗತ ಮಾಡುತೆು ೀವ. 

ಮಾನಯ  ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳು ಈ ಸದ್ನದ್ ಮುೆಂದ್ ಬಹಳ ಒಳೆಳ ಯ ಅಭಿಪಾರ ಯವ್ನುನ  

ಇಟಿಟ ದಾು ರೆ.   

 ಡ.ಸಿ.ಎಸ .ಅಶವ ಥ್ ರ್ನರಾಯಣ್:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ನಾವು ಮಾನಯ  

ಮರಿತ್ರಬ್ಾ ೀಗೌಡ ಮತ್ತು  ಮಾನಯ  ಕೆ.ಟಿ.ಶ್ರ ೀಕಂಠೇಗೌಡ ರಷ್ಟಟ  education ನಲಾ  expert ಅಲಾ . 

ಅವ್ರು ಪೊರ ೀಫೆಸರ್್ ಆಗಿದ್ು ೆಂಥವ್ರು ಮತ್ತು  ಅದೇ ಕೆಷ ೀತರ ದೆಂದ್ ಗೆದುು  ಬಂದರತಕೆೆಂಥವ್ರು. 

 ಶ್ರ ೋ ಕೆ.ಟ.ಶ್ರ ೋಕಂಠೇಗೌಡ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ನಾನು ಏನೂ ಹೇಳುವುದ್ಕೆೆ  

ಅವ್ಕಾಶ್ ಸಿಕೆ್ಲಾ . 

 ಶ್ರ ೋ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರ ಸ್ತದ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ನಾನು ಒಬಾ  ಈ ಗೌರವಾನಾ ತ 

ಸಭೆಯ ಸದ್ಸಯ ನದ್ು ೀನೆ. ನನಗೆ ಎಲಾಾ  ಹಕೆ್ದ್ ಮಾತನಾಡುತೆು ೀನೆ.  Individual ಆಗಿ ಅದು, 

ಇದು ಎೆಂದು ಹೇಳುವುದು ಬೇಡ. ನಾವ್ಯ ಕೂಡ ಹೇಳಬೇಕಾಗುತು ದ್.  
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 ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪ್ರ ಸ್ವದ್ರವ್ರೇ, ಮಾತನಾಡಬಹುದು ಏನೂ 

ತಪಿಪ ಲಾ . ಅದ್ರ ಬಗೆೆ  ಯಾರದುು  ತಕರಾರು ಇಲಾ . ಮಾನಯ  ಅಶ್ಾ ಥ್ನಾರಾಯಣ್ರವ್ರೇ, 

ತ್ತವು ಈಗ ಮುಗಿಸಿ. ನಾನು ಹೇಳಿದಂತೆ ಒೆಂದು ಸಭೆ ಮಾಡಿ. ನೀವು ೭೫ ಸದ್ಸಯ ರಿಗೂ 

ಕಳುಹಿಸಿ ಕಡಿ. ಚಚೆಿ ಮಾಡಿದ್ ನಂತರ ತ್ರೀಮಾಿನ ತೆಗೆದುಕಳಳ ೀಣ್. 

 ಡ.ಸಿ.ಎಸ .ಅಶವ ಥ್ ರ್ನರಾಯಣ್:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ನಾನು ಒೆಂದೇ 

ಒೆಂದು statement ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿಬಿಡುತೆು ೀನೆ.  

 ಶ್ರ ೋ ಬಸವರಾಜ್ ಬಮಾಮ ಯ (ಮಖಯ ಮಂತಿರ ಗಳು):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, 

ನಾನು education ಚಚೆಿ ಬಗೆೆ  ಹೇಳಿದ್ನು. ತ್ತವೇನು ಸಲಹೆಯನುನ  ಕಟಿಟ ದು ೀರೀ 

ಅದ್ನೆನ ೀ ನಾನು ಹೇಳುವುದು. ಎಲಾಾ  ಮಾನಯ  ಸದ್ಸಯ ರನುನ  ಕರೆದು ಚಚೆಿ ಮಾಡುತೆು ೀನೆ 

ಎೆಂದ್ಷ್ಮಟ ೀ ಹೇಳಿದ್ು ೀನೆ.  ಈಗ ಮಾನಯ  ಉನನ ತ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಸಚಿವ್ರು conclude ಮಾಡಲು ಹೇಳಿ. 

 ಡ.ಸಿ.ಎಸ.ಅಶವ ಥ್ ರ್ನರಾಯಣ್:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ನಾನು ಏಕೆ ಈ 

ವಿಚಾರವ್ನುನ  ಹೇಳುತ್ರು ದ್ು ೀನೆೆಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಾ ೀ ಸನಾಮ ನಯ  ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳು ಇದಾು ರೆ. ಇವ್ತ್ತು  

ನಾವು ಇಲಾ  ಕುಳಿತ್ತಕೆಂಡಿರತಕೆೆಂಥವ್ರು ಯಾವ್ ಹಿನೆನ ಲ್ಯಲಾ  ಬಂದದ್ು ೀವೆಂದು 

ಎಲಾ ರಿಗೂ ಗತ್ರು ದ್. ಇವ್ತ್ತು  ನಾವು ಸದೃಢರಾಗಿ ಉತು ಮವಾದ್ ತ್ರಳುವ್ಳಿಕೆ, ಜ್ಞಾ ನ 

ಎಲಾ ವ್ನೂನ  ಪ್ಡೆದುಕೆಂಡು ನಮಮ  ಕಾಲನ ಮೇಲ್ ನೆಂತ್ತಕೆಂಡು ಇಲಾ ಗೆ ಬಂದದ್ು ೀವ.  

ನಾವು ಇಲಾ ಗೆ ಬರುವುದ್ಕೆೆ  ಏನು ಕಾರಣ್ವೆಂದು ನಮಗೆಲಾಾ  ಗತ್ರು ದ್ ಅಲಾ ವೇ? ಹಾಗ್ರಗಿ 

ನಮಮ  ಸಮಾಜಕೆೆ  ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳೆಳ ಯದು ಆಗುತು ದ್ೆಂದು ಗತ್ರು ದೂು  ಕೂಡ; ಶ್ಕ್ಷಣ್, 

ಕೌಶ್ಲಯ ತೆ ಹಾಗೂ ಮಲಯ ಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯ ತೆಯನುನ  ಕಡದೇ ಬರಿೀ ಎಲಾಾ  development 

ಎೆಂದ್ರೆ ಏನು ಎನುನ ವುದೇ ಗತ್ರು ಲಾ ವ್ಲಾ . ಇಲಾ  what is development ಎನುನ ವುದೇ define 

ಆಗಿಲಾ . ನನಗೆ ನಜಕೊ  ದುುಃಖ್ವಾಗುತ್ರು ದ್. ಇವ್ತ್ರು ನ ದವ್ಸ ಯಾವುದೇ ಸಮಾಜದ್ಲಾ  

development ಎೆಂದ್ರೇನು ಎೆಂದು ಅಥಿಮಾಡಿಕಳಳ ದೇ ಸಮಾಜವ್ನುನ  ಕಟ್ಟಟ ವುದ್ಕೆೆ  

ಹೀಗುತ್ರು ದ್ು ೀವ.  ಇವ್ತ್ತು  ನಮಗೆ ಬರುವಂಥ ಗ್ರರ ಯ ೆಂಟ್ ಒೆಂದು ರೀಡ್ ಇದ್ು ರೂ ಕೂಡ 

ಬೇರೆ ಯಾವುದ್ೀ ಮಾಡಿಕಳುಳ ವಂಥದುು  ಆಗುತ್ರು ದ್. ನಮಮ  ಶಾಲ್, ನಮಮ  ಸಮಾಜಕೆೆ  

ಉತು ಮವಾದಂಥ ಶ್ಕ್ಷಣ್ವ್ನುನ  ಕಡುವುದ್ಕೆೆ  ನಾವು ಇಷ್ಮಟ ೀ ಖ್ಚುಿ ಮಾಡುತೆು ೀವ. ನಾವು 

ಪ್ಡೆದುಕಳುಳ ತೆು ೀವ. ಸಮಗರ ವಾಗಿ ಚಚೆಿ ಮಾಡುತೆು ೀವ. ಈ ಸದ್ನ ಪಾರ ರಂರ್ವಾದಾಗ ಶ್ಕ್ಷಣ್ 

ತೆಗೆದುಕಳುಳ ತೆು ೀವೆಂದು ಯಾರು ಮುೆಂದ್ ಬಂದ್ರು? ಇವ್ತ್ರು ನ ದವ್ಸ ಮೂಲಕೆೆ  ಯಾರು 

ಹೀಗುತ್ರು ದಾು ರೆ.  ನಾವು ಸಮಾನತೆ ಕಾಣ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲಾ ೆಂದ್ ಕಾಣುವಂಥದುು  ಆಗುತು ದ್.  
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ನಾನು ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಮಾನಯ  ಶ್ರ ೀಕಂಠೇಗೌಡರವ್ರಿಗೆ ಅಲಾ , ಇಲಾ  hit and run ಆಗುತ್ರು ದ್, 

ಸಮಗರ ವಾದ್ ಶ್ಕ್ಷಣ್ದ್ಲಾ  ಸಮಸೆಯ  ಏನು ಎೆಂದು ಚಚೆಿಯಾಗುತ್ರು ಲಾ  ಎೆಂದು ಹೇಳಿದ್ನು.  

ಬಿಗಿಯಾದ್ ಚಚೆಿ ಮಾಡಿ ಏನೇನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳೆಳ ಯದಾಗುತು ದ್ೆಂದು ಹೇಳುವಂಥ 

ಪ್ರ ಯತನ ವೇ ಆಗುತ್ರು ಲಾ .  ನಾನು ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರ ಹತ್ರು ರವೇ ಕೇಳುತ್ರು ದ್ು ೀನೆ. ಇವ್ತು ನ 

ದವ್ಸ ನೀವು ಜನರ ಪ್ರ ತ್ರನಧಿಯಾಗಿ ವಿರೀಧ ಪ್ಕ್ಷದ್ಲಾ  ಬಂದದು ೀರಿ. ಸಕಾಿರದ್ಲಾ  ನಾವು 

ಮಾಡುವಂಥದ್ು ನುನ  ಗಮನಸೆಳೆದು ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆೆಂದು ಒತ್ತು ಯ ಮಾಡುವಂಥದುು  

ತಮಮ  ಕಡೆಯಿೆಂದ್ಲೂ ಕೂಡ ಆಗುತ್ರು ಲಾ . ನೀವು ಅದ್ನುನ  ಮಾಡುತು ಲೇ ಇಲಾ . ಹಾಗ್ರಗಿ, 

ಅದ್ನುನ  ಮಾಡಿ. ಇವ್ತ್ತು  ಚಚೆಿ ಸುಮಮ ನೆ ನೆಪ್ ಮಾತರ ಕೆೆ  ಆಗುವುದ್ಲಾ . 

 ಶ್ರ ೋ ಯು.ಬಿ.ವೆಿಂಕಟೇಶ:- ಈಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಳಿ. 

 ಶ್ರ ೋ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರ ಸ್ತದ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ತ್ತರಿೀಖು ೧೪ ರಂದು ಈ 

ಕುರಿತ್ತ ಚಚೆಿಗೆ ತೆಗೆದುಕಳುಳ ತೆು ೀವೆಂದು ಹೇಳಿದು ೀರಿ. ಆಮೇಲ್ ಬ್ದಧವಾರ 

ಮಾಡುತೆು ೀವೆಂದು ಹೇಳಿದು ೀರಿ.  ಆಗಲೂ ಆಗಲಲಾ . ಶುಕರ ವಾರವ್ಯ ಆಗಲಲಾ . ನಾವು ಇವ್ತ್ತು  

ತಂದದ್ು ೀವೆಂದು ಹೇಳುತ್ರು ದು ೀರಿ.  ಕಳೆದ್ ಬ್ಬರಿ ತ್ರರ ಭಾಷ್ಟ ಸೂತರ ದ್ಲಾ  ಮಾತನಾಡಿದಾಗ 

ಅಧಿದ್ಲ್ಾ ೀ ನೆಂತ್ತ ಹೀಯಿತ್ತ. ಆಗ ನಾವೇನು ತಯಾರಿರಲಲಾ  

ಅೆಂದುಕೆಂಡುಬಿಟಿಟ ದು ೀರೇನು?  

 ಡ.ಅಶವ ಥ್ ರ್ನರಾಯಣ್:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ಅವ್ರ 

ಚಚೆಿಯಾಗಲೇಬೇಕು ಎೆಂದು ಒತ್ತು ಯ ಮಾಡಲೇ ಇಲಾ . ಇವ್ತ್ರು ನ ದವ್ಸ ನಾವು ನಜಕೊ  

ಸಮಾಜದ್ಲಾ  represent ಮಾಡತಕೆೆಂಥವ್ರು. ನಾವು ಇಡಿೀ ಸಮಾಜವ್ನುನ  

ಪ್ರ ತ್ರನಧಿಸತಕೆೆಂಥವ್ರು. ಅವ್ರ ದುರಂತವೀ, ಅವ್ರ ಭಾಗಯ ವೀ ಗತ್ರು ಲಾ .  

 ಶ್ರ ೋ ಕೆ.ಟ.ಶ್ರ ೋಕಂಠೇಗೌಡ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ವಿಧಾನಸಭೆ ಅಧಿವೇಶ್ನ 

ಬೇಡ. ಇನೂನ  ಮೂರು ದನ ವಿಧಾನ ಪ್ರಿಷತ್ನ ಅಧಿವೇಶ್ನ ನಡೆಸೀಣ್.  

 ಶ್ರ ೋ ಎಸ.ಆರ.ಪ್ರಟೋಲ  (ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರು):- ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ಮಾನಯ  ಉನನ ತ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಸಚಿವ್ರು ವಿರೀಪ್ಕ್ಷದ್ವ್ರು ಕೇಳಬೇಕಾಗಿದ್ು ನುನ  

ಕೇಳುತ್ರು ಲಾ   ಎೆಂದು ಹೇಳುವುದು ಸರಿಯೇ. ಇದು ಅವ್ರಿಗೆ ಭೂಷಣ್ವೇ? 
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 ಡ.ಅಶವ ಥ್ ರ್ನರಾಯಣ್:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ಮಾನಯ  

ಎಸ.ಆರ್.ಪಾಟಿೀಲ್ರವ್ರೇ ನಮಗೆ ಖುಷ್ಟ ಆಗುತ್ರು ದ್ ಎೆಂದುಕೆಂಡೆನು. ತ್ತವು ಹಿರಿಯರು 

ಇದು ೀರಿ.  

 ಶ್ರ ೋ ಎಸ.ಆರ.ಪ್ರಟೋಲ :-  ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ಇಷ್ಟಟ  ಚಚೆಿಯಾಗಿದ್. 

ಇದ್ಕೆೆ  ಚಚೆಿಗೆ ಸಮಯವಿಲಾ . ಗೌರವಾನಾ ತ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳು ಇದ್ರ ಬಗೆೆ  ಸರಿಯಾಗಿ 

ಚಚೆಿಯಾಗಬೇಕು. ನಾವು ಚಚೆಿಗೆ ತಯಾರಿದ್ು ೀವ. ಇದ್ಕೆೆ  ಒೆಂದು ದನಾೆಂಕವ್ನುನ  ಫಿಕಿ್ 

ಮಾಡೀಣ್ವೆಂದು ಹೇಳಿದ್ರು.  ಆದ್ರೆ ಉನನ ತ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಸಚಿವ್ರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರೆೆಂದ್ರೆ, 

ವಿರೀಧ ಪ್ಕ್ಷದ್ವ್ರು ಮಾಡುವಂಥ ಕತಿವ್ಯ ವ್ನುನ  ಮಾಡುವುದಲಾ  ಎೆಂದು ಈ ರಿೀತ್ರ 

ಅಪಾದ್ನೆ ಮಾಡುವುದು ಸರಿಯಲಾ .  We are ready. ನೀವು ಎಷ್ಟಟ  ದವ್ಸ ಚಚೆಿ 

ಮಾಡುತ್ರು ೀರೀ ಮಾಡಿ.  

 ಡ.ಅಶವ ಥ್ ರ್ನರಾಯಣ್:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ಈಗ ನನನ  ಒತ್ತು ಯಕೆೆ  

ಮಾಡುವುದ್ಲಾ .  ನೀವು ಹಿರಿಯರು ಮದ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕ್ತ್ತು  ಎೆಂದು ಹೇಳುತ್ರು ದ್ು ೀನೆ.  

 ಶ್ರ ೋ ಎಸ.ಆರ.ಪ್ರಟೋಲ :-  ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ನಯಮ ೩೩೦ ರಡಿಯಲಾ  

ನಾವು move ಮಾಡಿದ್ು ೀವ. ಅದ್ನುನ  ನಮಮ  ಒತ್ತು ಯಕೆೆ  move ಮಾಡಿರುವುದ್ಲಾ . ನೀವು 

ಅದ್ಕೆೆ  ಉತು ರ ಕಡುತ್ರು ೀರಿ ಅಷ್ಮಟ .  

 ಡ.ಅಶವ ಥ್ ರ್ನರಾಯಣ್:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ಯಾವ್ ಆದ್ಯ ತೆ 

ಕಡಬೇಕಾಗಿತು ೀ. . .  ಎಸ್.ಆರ್.ಪಾಟಿೀಲ್ರವ್ರೆ ಓಕೆ.  

 ಶ್ರ ೋ ಎಸ.ಆರ.ಪ್ರಟೋಲ :-  ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ಮಾನಯ  ಉನನ ತ ಶ್ಕ್ಷಣ್ 

ಸಚಿವ್ರು ಆ ರಿೀತ್ರ ಹಗುರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಬ್ಬರದು.  

 ಡ.ತೇಜ್ಸಿವ ನಗೌಡ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ಈಗ್ರಗಲೇ ಮಾನಯ  

ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಯವ್ರು ಮುಕು ವಾಗಿ ಹೇಳಿದಿಾರೆ.  

 ಶ್ರ ೋ ಜೆ.ಸಿ.ಮಾಧುಸ್ತವ ರ್ಮ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ಈಗ Finance Bill pass 

ಮಾಡಿಕಡಿ. ಆಮೇಲ್ ಅವ್ರು ಮುೆಂದುವ್ರೆಸಲ. 

 ಶ್ರ ೋ ಯು.ಬಿ.ವೆಿಂಕಟೇಶ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ಒೆಂದು ನಮಿಷ.  ಈಗ 

ಸದ್ನದ್ಲಾ  ಸನಾಮ ನಯ  ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳು ಇದಾು ರೆ, ಅವ್ರ Finance Bill pass ಮಾಡಿಕಡಿ.  
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ಅವ್ರು ಹೀಗಲ. ಏಕೆೆಂದ್ರೆ, ಎಷ್ಟಟ  ಹತ್ತು ದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಇದ್ರ ಬಗೆೆ  

ಮಾತನಾಡಬೇಕು.  

 ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಆಯಿತ್ತ. 

 

15. ವಿತಿು ೋಯ ಕಾಯಾಕಲಾಪಗಳು 

2021-22ನೇ ಸ್ತಲ್ಲನ ಪೂರಕ ಅಿಂದಾಜುಗಳು-ಮದಲನೇ ಕಂತಿನ ಬೇಡಿಕೆಗಳ 

ಪರ ಸ್ತು ವನೆಗಳು 

ಶ್ರ ೋ ಬಸವರಾಜ್ ಬಮಾಮ ಯ (ಮಖಯ ಮಂತಿರ ಗಳು ಹಾಗೂ ಹಣ್ಕಾಸು 

ಸಚಿವರು):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, “2021-22ನೇ ಸ್ವಲನ ಪೂರಕ ಅೆಂದಾಜುಗಳ 

ಮದ್ಲನೇ ಕಂತನುನ  ಮಂಡಿಸುತ್ರು ದ್ು ೀನೆ.  

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಂಡಿಸಲಾಯಿತ್ತ. 

 

16. ಶಾಸನ ರಚ್ನೆ 

ವಿಧೇಯಕಗಳ ಪ್ಯಾಿಲೀಚನೆ ಹಾಗೂ ಅೆಂಗಿೀಕಾರ 

 

ಆ) ಕರ್ನಾಟಕ ಧನ ವಿನಯೋಗ (ಸಂಖೆಯ :3) ವಿಧೇಯಕ, 2021 

 

ಪ್ಯಾಿಲೀಚನಾ ಪ್ರ ಸ್ವು ವ್ 

 

  ಶ್ರ ೋ ಬಸವರಾಜ್ ಬಮಾಮ ಯ (ಮಖಯ ಮಂತಿರ ಗಳು ಹಾಗೂ ಹಣ್ಕಾಸು 

ಸಚಿವರು):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, “್2021ರ ಕನಾಿಟಕ ಧನ ವಿನಯೀಗ (ಸಂಖೆಯ .3) 

ವಿಧೇಯಕ”್ವ್ನುನ  ಸದ್ನದ್ಲಾ  ಮಂಡಿಸುತ್ರು ದ್ು ೀನೆ.  

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಂಡಿಸಲಾಯಿತ್ತ. 

 ಶ್ರ ೋ ಬಸವರಾಜ್ ಬಮಾಮ ಯ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, 2021ನೇ ಸ್ವಲನ 

ಮದ್ಲನೆಯ ಪೂರಕ ಅೆಂದಾಜುಗಳನುನ  ಮಂಡಿಸಿದ್ು ೀನೆ.  ಇದು ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ್ 
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205ನೇ (1) (ಎ)ನೇ ಅನುಚಿೆ ೀದ್ದ್ ಪ್ರ ಕಾರ ಇದ್ಕೆೆ  ಅವ್ಕಾಶ್ವಿದ್. ಈ ವ್ಷಿ ಒಟ್ಟಟ  

ರೂ.10,265 ಕೀಟಿಗಳ ಪೂರಕ ಅೆಂದಾಜು ಮಂಡಿಸಿದ್ು ೀವ. ಅದ್ರಲಾ  ರೂ.8728 ಕೀಟಿಗಳು 

ರಾಜಸಾ  ಖಾತೆಯಿೆಂದ್ ಮತ್ತು  ಬಂಡವಾಳ ಖಾತೆಯಿೆಂದ್ ರೂ.1536 ಕೀಟಿಗಳನುನ  ನಾವು 

ಮಂಡಿಸಿದ್ು ೀವ. ಒಟ್ಟಟ  ನವ್ಾ ಳ ಹರಹರಿವು ಅೆಂದ್ರೆ cash outflow, ಇದು ರೂ.6367 

ಕೀಟಿಗಳು ಆಗಿರುತು ದ್. ಇದು ಆಯವ್ಯ ಯ ಗ್ರತರ ದ್ ಒಟ್ಟಟ  ಶೇ.4.16 ರಷ್ಟಟ  ಇರುತು ದ್. ಇದು 

ಈ ವ್ಷಿದ್ ಪೂರಕ ಅೆಂದಾಜುಗಳ ಮದ್ಲನೆಯ ಕಂತ್ತ. ಇದ್ರಲಾ  ಮುಖ್ಯ ವಾಗಿ ಒಟ್ಟಟ  

ರೂ.10,675 ಕೀಟಿಗಳು ಮಂಡಿಸಿದ್ು ರೂ ಕೂಡ ,ಭಾರತ ಸಕಾಿರದೆಂದ್ ನಮಗೆ Central 

Sponsored Scheme and NDRF (National Disaster Response Fund) ಇವಲಾಾ  ಸೇರಿ ರೂ. 

3898 ಕೀಟಿಗಳು ಬರುತು ದ್.  ಹಿೀಗ್ರಗಿ, Net outflow ರೂ. 6367 ಕೀಟಿಗಳಾಗುತು ದ್. 

ಇದ್ರಲಾ  ಪ್ರ ಮುಖ್ವಾದ್ expenditure ಇರುವಂಥದುು . ಜಲಜ್ಜೀವ್ನ್ ಮಿಷನ್ಗೆ ರೂ.1,000 

ಕೀಟಿಗಳು, ನಮಮ  Food and Civil Supplies ಗೆ ರೂ.1,700 ಕೀಟಿಗಳು, ಕೀವಿಡ್-19 ಮತೆು  

ಇತರೆ ರೂ.3,300 ಕೀಟಿಗಳು. ಒಟ್ಟಟ  ರೂ. 6,367 ಕೀಟಿಯಲಾ , ಇವ್ತ್ರು ನ ದವ್ಸ ರೂ.6,000 

ಕೀಟಿಗಳನುನ  ಈ ಮೂರು ಇಲಾಖೆಗಳಿಗೆ ನಾವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಖ್ಚುಿ ಮಾಡಿದ್ು ೀವ.  ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ಪೂರಕ ಅೆಂದಾಜುಗಳನುನ  ಯಾವ್ ರಿೀತ್ರ ಹೆಂದಸಿಕಳುಳ ತೆು ೀವೆಂದ್ರೆ, 

ಕೇೆಂದ್ರ  ಸಕಾಿರದ್ ಜ್ಜಎಸ್ಟಿ ಮರು ಪಾವ್ತ್ರಗ್ರಗಿ ಆಯವ್ಯ ಯದ್ಲಾ  ರೂ.12,708 

ಕೀಟಿಗಳನುನ  GST compensation ಸಿಗುತು ದ್ೆಂದು ನಾವು ಅೆಂದಾಜು ಮಾಡಿದಿ್ ೀವ. ಆದ್ರೆ 

ಈ ವ್ಷಿ ಕೇೆಂದ್ರ  ಸಕಾಿರವು ನಮಗೆ ಜ್ಜಎಸ್ಟಿ ಮರು ಪಾವ್ತ್ರಯಲಾ  ರೂ.18,109 ಕೀಟಿಗಳ 

ಮತು ವ್ನುನ  ನೀಡುವುದಾಗಿ ತ್ರಳಿಸಿದಾು ರೆ. ಹಾಗ್ರಗಿ, ಸುಮಾರು ರೂ.6,000 ಕೀಟಿಗಳ GST 

compensation ನಲಾ  ಇವ್ತ್ರು ನ ದವ್ಸ ರೂ.12,708 ಕೀಟಿಗಳ ಬದ್ಲು ರೂ.18,109 

ಕೀಟಿಗಳು ನಮಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿದ್. ಈಗ್ರಗಲೇ ರೂ.8542 ಕೀಟಿಗಳು ಜ್ಜಎಸ್ಟಿ ಹಣ್ 

ನಮಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್. ಈ ಹಿನೆನ ಲ್ಯಲಾ  ನಾವು ಪೂರಕ ಅೆಂದಾಜ್ಜನಲಾ  ಒಟ್ಟಟ  

ರೂ.6367 ಕೀಟಿಗಳನುನ  ಹೆಂದಸುತ್ರು ದ್ು ೀವ.  

(ಮಿಂದು...) 
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(977)23.9.2021/8.20/ಎಿಂ.ಎಿಂ-ವಿ.ಕೆ 

(ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರ ಉಪ್ಸಿಿ ತ್ರ) 

ಶ್ರ ೋ ಬಸವರಾಜ್ ಬಮಾಮ ಯ [ಮಿಂದು]:- 

ಇದು ಮುಖ್ಯ ವಾಗಿ ನಾವು ಖ್ಚುಿ ಮಾಡಿರುವಂತಹದ್ು ನುನ  ನಾವು ಹೇಳಿದ್ು ೀವ.  ಅದಾದ್ 

ಮೇಲ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಲಾಖೆ ಕೂಡ ಇದ್.  ಉದಾಹರಣೆಗೆ 15ನೇ ಹಣ್ಕಾಸಿನ ಅನುದಾನ ನಗರ 

ಸಿ ಳಿೀಯ ಸಂಸಿೆ ಗಳಿಗೆ 139 ಕೀಟಿ ರೂಪಾಯಿ, ಶಾಸಕರ ಕೆಷ ೀಮಾಭಿವೃದಿ  ನಧಿಗೆ 127 ಕೀಟಿ  

ರೂಪಾಯಿ, ಚಿಕೆಮಗಳೂರು, ಹಾವೇರಿ, ಯಾದ್ಗಿರಿ ರೆಫರಲ್ ಆಸಪ ತೆರ , ಹಸ ವೈದ್ಯ ಕ್ೀಯ 

ಕಾಲೇಜು 124 ಕೀಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರರ ಕಾಮಿಿಕರ ವೇತನ ಕಟಿಟ ದ್ು ೀವ, 

ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್್.ಟಿ.ಸಿ ವೇತನವ್ನುನ  ಕೂಡ ಕಟಿಟ ದ್ು ೀವ.  ಈ ಎಲಾಾ  ಖ್ಚುಿಗಳಲಾ  ಒಟ್ಟಟ  ರೂ. 

10,265/- ಕೀಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಪೂರಕ ಅೆಂದಾಜನುನ  ನಾನು ಮಂಡಿಸುತ್ರು ದ್ು ೀನೆ.  

 ಶ್ರ ೋ ಕೆ.ಎ. ತಿಪೆಪ ೋಸ್ತವ ರ್ಮ (ರ್ನಮ ನದೇಾಶನ ಹಿಂದಿದವರು):- ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ಅವ್ಕಾಶ್ಕೆಾ ಗಿ ಧನಯ ವಾದ್ಗಳು.  ಮಾನಯ  ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳು ರೂ. 

10,26,533.15 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳ [ಹತ್ತು  ಸ್ವವಿರದ್ ಇನೂನ ರ ಅರವ್ತೆು ೈದು ಕೀಟಿ 

ಮೂವ್ತ್ಫಮ ರು ಲಕ್ಷ ಹದನೈದು ಸ್ವವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳು] ಅಧಿಕ ಮತು ವ್ನುನ  ಕೇಳಿದಾು ರೆ.  

ಇದು ಸದ್ಯ ದ್ಲಾ  ಆಯವ್ಯ ಯದ್ಲಾ  ಏನು ಅಳವ್ಡಿಸಿರುವಂತಹ, ಪ್ರ ಚಲತದ್ಲಾ ರುವಂತಹ, 

ಅನುಷ್ಟಟ ನದ್ಲಾ ರುವಂತಹ ಕಾಮಗ್ರರಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪ್ಟಿಟ ದಾು  ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ 

ಇಲಾಖೆಗಳಲಾ  ಆಡಳಿತ್ತತಮ ಕ ಖ್ಚುಿ ಮತ್ತು  ಹಸ ಯೀಜನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪ್ಟಿಟ ದ್ು ೀ 

ಎನುನ ವುದ್ನುನ  ಮಾನಯ  ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳು ಸಪ ಷ್ಟಟ ೀಕರಿಸಬೇಕೆೆಂದು ಕೀರುತೆು ೀನೆ.  ತ್ತವು 

ನಮಗೆ ಅಧಿಕವಾಗಿ 6,000 ಕೀಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳು, ಒಟ್ಟಟ  ಜ್ಜ.ಎಸ.ಟಿ. ಪ್ರಿಹಾರ 12,708/- 

ಕೀಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನುನ  ನರಿೀಕೆಷ  ಮಾಡಿದ್ು ವು.  ಆದ್ರೆ ಸುಮಾರು ರೂ. 18,109/- ಕೀಟಿ 

ರೂಪಾಯಿಗಳನುನ  ಕಡುತ್ತು ರೆ.  ಈಗ್ರಗಲೇ ಸುಮಾರು 8,542/- ಕೀಟಿ ರೂಪಾಯಿ 

ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್.  ಇನುನ  6,700 ಕೀಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬರಬೇಕಾಗಿದ್ ಎೆಂದು ಹೇಳಿದರಿ.  

ಇದು ಬಹುಶಃ 2021ರ ಜನವ್ರಿ ಅೆಂತಯ ದ್ಲಾ ರುವಂತಹ ಜ್ಜ.ಎಸ.ಟಿ. ಪ್ರಿಹಾರದ್ ಮತು  

ಎೆಂದು ಕಾಣುತು ದ್. ನನನ  ದೃಷ್ಟಟ ಯಲಾ  ತ್ತವು ಈಗ್ರಗಲೇ ಖ್ಚುಿ 

ಮಾಡಿರುವುದ್ಕೆ ೀಸೆ ರವಾಗಿ ತ್ತವು ಈ ಹಣ್ವ್ನುನ  ಮದ್ಲೇ supplementary ಯಲಾ  

ಕೇಳುತ್ರು ದು ೀರಿ ಎೆಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ು ೀನೆ.  ತ್ತವು ಇತ್ರು ೀಚೆಗೆ ಕೂಡ ದ್ಹಲಗೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದು ರಿ.  

ಅಲಾ  ಕೇೆಂದ್ರ  ಸಕಾಿರದ್ ಆರ್ಥಿಕ ಸಚಿವ್ರನುನ  ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಸಮಯದ್ಲಾ  
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ಕೇೆಂದ್ರ ದ್ ಆರ್ಥಿಕ ಸಚಿವ್ರು ತಮಗೆ ಹೆಚುು ವ್ರಿ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವ್ನುನ  ರಾಜಯ ಕೆೆ  ಕಡುತೆು ೀವ 

ಎೆಂದು ಹೇಳಿದ್ರು.  ಅದ್ನುನ  ಯಾವ್ ಯಾವ್ ಮೂಲದೆಂದ್ ಎಷ್ಟಟ  ಕಡುತ್ತು ರೆ 

ಎೆಂಬ್ದದ್ನುನ  ತ್ತವು ಸಭೆಗೆ ಹೇಳುವುದ್ಕೆೆ  ಸ್ವಧಯ ವಾಗುತು ದ್ಯೇ ಎೆಂದು ಕೇಳುತ್ರು ದ್ು ೀನೆ.  

ಇದೇನಾದ್ರೂ Central Sponsored Scheme ನಲಾ  ಬರುತು ದ್ಯೇ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವ್ 

ರೂಪ್ದ್ಲಾ  ಕಡುತ್ತು ರೆಯೇ ಎೆಂಬ್ದದ್ನುನ  ಸದ್ನಕೆೆ  ತ್ರಳಿಸಬೇಕೆೆಂದು ಕೀರುತೆು ೀನೆ.  

 ಶ್ರ ೋ ಪಿ.ಆರ. ರಮೇಶ(ರ್ನಮನದೇಾಶನ ಹಿಂದಿದವರು):- ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ಎರಡೇ ನಮಿಷ ಮಾತನಾಡುತೆು ೀನೆ.  ಮಾನಯ  ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಯವ್ರು 

ಏನು ಈ supplementary ತಂದದಾು ರೆ, ಅದ್ರಲಾ  ಹಿೆಂದುಳಿದ್ ವ್ಗಿಗಳಿಗೆ ಏನೂ 

ತೀರಿಸಿಲಾ .  ಮದ್ಲನೆಯದಾಗಿ ಹಿೆಂದುಳಿದ್ ವ್ಗಿಗಳಿಗೆ ನೀವು ಮಾಚ್  ತ್ರೆಂಗಳಿನಲಾ  

ಮಂಡಿಸಿದಂತಹ ಆಯವ್ಯ ಯದ್ಲಾ  ಏನೂ ತೀರಿಸಿಲಾ  ಮತ್ತು  ಇವ್ತ್ತು  ನೀವು 

supplementary ತಂದದು ೀರಿ ಇದ್ರಲಾ  scholarship incentives ಗೆ ರೂ. 01,00,000/- 

ತೀರಿಸಿದು ೀರಿ. ಈಗ ಯಾವ್ ಮಕೆಳೂ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಹೀಗುತ್ರು ಲಾ .  ಯಾವುದೇ 

ರಿೀತ್ರ ಸ್ವಮಾಜ್ಜಕವಾಗಿ ಅಭಿವೃದಿ  ಹೆಂದುತ್ರು ಲಾ .  ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ರಿೀತ್ರಯಲೂಾ  

ಕಡುವುದ್ಕೆೆ  ಆಗುತ್ರು ಲಾ .  ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಲಾ  ನಮಮ ಲಾ  ಹಣ್ ಇಲಾ , ಎರಡು ವ್ಷಿದ್ ಹಿೆಂದ್ 

ಕಟಿಟ ರುವ್ ಹಣ್ವ್ನುನ  ಸಂಪೂಣ್ಿವಾಗಿ ಖ್ಚುಿ ಮಾಡುವುದ್ಕೆೆ  ಇನೂನ  ಬಿಲಿ್ ಸಹ 

ಬಂದಲಾ  ಎೆಂದು ಹೇಳುತ್ರು ದಾು ರೆ.  ಹಿೆಂದುಳಿದ್ ವ್ಗಿಗಳ ಸಚಿವ್ರಿಗೆ ಆ ಕಷಟ  ಗತ್ರು ದ್.  

ದ್ಯವಿಟ್ಟಟ  ಇದ್ಕೆೆ  ಸಾ ಲಪ  ಒತು ನುನ  ಕಡಬೇಕೆೆಂದು ತಮಮ ಲಾ  ವಿನಯದೆಂದ್ ಪಾರ ಥಿನೆ 

ಮಾಡುತೆು ೀನೆ.  

 ಶ್ರ ೋ ಕೆ.ಟ. ಶ್ರ ೋಕಂಠೇಗೌಡ (ಪದವಿೋಧರರ ಕೆಷ ೋತ್ರ ):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, 

10,265 ಕೀಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಈ ಪೂರಕ ಅೆಂದಾಜ್ಜಗೆ ನನನ  ಸಹಮತವ್ನುನ  ವ್ಯ ಕು  

ಮಾಡುತೆು ೀನೆ.  ನಾನು ಇವ್ತ್ತು  ಜಲಸಂಪ್ನೂಮ ಲ ಮತ್ತು  ಲೀಕೀಪ್ಯೀಗಿ ಇಲಾಖೆ ಬಗೆೆ  

ನಾಡಿನ 4-6 ಜ್ಜಲ್ಾ ಗಳಲಾ  ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನನನ  ಕೆಷ ೀತರ ದ್ಲಾ  ದ್ಡಡ  ಕೂಗು ಇದ್.  ನಾವು 

ಕಾಮಗ್ರರಿಗಳನುನ  ನವ್ಿಹಣೆ ಮಾಡಿ ಬಹಳ ತ್ರೆಂಗಳುಗಳೇ ಆದ್ವು, ನಮಗೆ ಪೇಮ್ಮೆಂಟೇ 

ಆಗುತ್ರು ಲಾ , ಮುೆಂದ್ ನಾವು ಕಾಮಗ್ರರಿಗಳನುನ  ಮಾಡುವುದ್ಕೆೆ  ಸ್ವಧಯ ವೇ ಆಗುತ್ರು ಲಾ  ಎೆಂಬ 

ಕೂಗು ಇದ್.  ಅಕ್ಷರಶಃ ನೀರಾವ್ರಿ ಇಲಾಖೆಯಲೂಾ  ಸ್ವವಿರಾರು ಕೀಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬ್ಬಕ್ 

ಇದ್, ಲೀಕೀಪ್ಯೀಗಿ ಇಲಾಖೆಯಲಾಯೂ ಬ್ಬಕ್ ಇದ್.  ಬಹುಶಃ ಆ ಬ್ಬಕ್ಯ 

ತ್ರೀರುವ್ಳಿಗೆ ಪೂರಕ ಅೆಂದಾಜ್ಜನಲಾ  ಪ್ರ ಸ್ವು ಪ್ ಆದಂತೆ ಕಾಣುತ್ರು ಲಾ .  ಬಹುಶಃ ಅಭಿವೃದಿ  

ಕೆಲಸಗಳು ಮುೆಂದುವ್ರೆಯಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಹಿೆಂದ್ ಮಾಡಿದ್ ಆ ಎಲಾಾ  ಕಾಮಗ್ರರಿಗಳ 
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ಹಣ್ವ್ನುನ  ಬಟ್ಟವ್ಣೆ ಮಾಡದೇ ಹೀದ್ರೆ ಅಭಿವೃದಿಯಲಾ  ಹಿೆಂದ್ ಉಳಿಯುತೆು ೀವ.  ನಾನು 

ನಾಡಿನ ಪ್ತ್ರರ ಕೆಗಳನುನ  ಗಮನಸಿದ್.  ಯಾಕೀ ನಮಮ  ಯೀಜನೆಗಳು, ಕಾಯಿಕರ ಮಗಳು 

ಅನುಷ್ಟಟ ನದ್ಲಾ  ಅತಯ ೆಂತ ಮಂದ್ಗತ್ರಯ ಹಾದಯಲಾ  ಹೀಗುತ್ರು ವ.  ಅವು ತ್ರೀವ್ರ ಗತ್ರಯಲಾ  

ಪ್ರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಅನುಷ್ಟಟ ನಕೆೆ  ಬಜೆಟ್ ಘೀಷಣೆಗೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲಾಾ  

ಅವ್ಕಾಶ್ಗಳನೂನ  ಮಾಡಿಕಡಬೇಕು.  ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒೆಂದ್ನುನ  ಹೇಳುತೆು ೀನೆ,  ಪ್ರ ತ್ರ ವ್ಷಿ 

ನಮಮ  ಶಾಸಕರಿಗೆ ಎರಡು ಕೀಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ನಧಿಯನುನ  ಕಡುತ್ರು ೀರಿ.  ನಮಮ  

ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರು ಹಣ್ಕಾಸು ಇಲಾಖೆಯವ್ರನುನ  ಮತ್ತು  ಯೀಜನಾ ಇಲಾಖೆಯವ್ರನುನ  

ಕರೆದು   ಒೆಂದು ಸಭೆ ಮಾಡಿ 2019-20ರಲಾ  ಒೆಂದುಕೀಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಉಳಿದುಕೆಂಡಿದ್, 

300 ಜನರಿಗೂ 300 ಕೀಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನುನ  ಕಡಿಸುತೆು ೀನೆೆಂದು ಎೆಂದು ಹೇಳಿದ್ರು.  

ನಾವು ಅದು ಬರುತು ದ್ ಎೆಂದು ದನವ್ಯ ನರಿೀಕೆಷ ಯಲಾ ದ್ು ೀವ.  ನೀವು ಎೆಂ.ಎಲ.ಸಿ.ಗಳಿಗೆ 

ಕಡುವುದೇ ವ್ಷಿಕೆೆ  2 ಕೀಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಅದ್ೆಂದೇ ಅನುದಾನ.  ಎೆಂ.ಎಲ್.ಎ. 

ರವ್ರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬರೆದುಕಡುತ್ರು ೀರಿ.  ನಮಗೆ ಕೇಳುವುದ್ಕೆೆ  ಬರುವುದಲಾ  ಅದು ಬೇರೆ 

ವಿಚಾರ.  ನೀವು ಕಾಮಗ್ರರಿಗಳನುನ  ಕಡಿ ಎೆಂದಾಗ ಕಟ್ಟಟ  ಬಿಟ್ನಟ ವು.  ಜ್ಜಲಾಾ ಧಿಕಾರಿಗಳು 

ಕಾಮಗ್ರರಿಗಳ ಅನುಮೀದ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ರು.  ಹಣ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಲಾ .  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರು 

ಸಭೆ ಮಾಡಿಯೂ ಫಲಶೃತ್ರ ಕಂಡಿಲಾ .  ಇಲಾ  ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳಿದಾು ರೆ, ನಾನಲಾ  ಎಲಾಾ  

ಶಾಸಕರ ಪ್ರವಾಗಿ ಮನವಿ ಮಾಡುತೆು ೀನೆ, ಬ್ಬಕ್ ಇರುವ್ ಒೆಂದು ಕೀಟಿ ಹಣ್ವ್ನುನ  

ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದ್ನುನ  ಸ್ವಧಯ ವಾದ್ರೆ ಈ ಪೂರಕ ಅೆಂದಾಜ್ಜಗೆ ಅದ್ನುನ  ಸೇರಿಸಿಕೆಂಡು 

ನಮಮ  ಅನುಮತ್ರ ಪ್ಡೆದುಕಳಳ ಬೇಕು, ಅದ್ನುನ  ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕೆೆಂದು ಕೀರುತ್ತು  

ಮತು ಮ್ಮಮ  ಈ ವಿಧೇಯಕಕೆೆ  ಸಹಮತ ವ್ಯ ಕು ಪ್ಡಿಸುತೆು ೀನೆ. 

 ಶ್ರ ೋ ಬಸವರಾಜ್ ಬಮಾಮ ಯ(ಮಖಯ ಮಂತಿರ ):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, 

ಹಿರಿಯ ಸದ್ಸಯ ರಾದ್ ತ್ರಪ್ಪ ೀಸ್ವಾ ಮಿಯವ್ರು ಎರಡು ವಿಚಾರಗಳನುನ  ಹೇಳಿದಾು ರೆ.  

ಮದ್ಲನೆಯದಾಗಿ ಕೇೆಂದ್ರ ಸಕಾಿರ ಈ 18,109/- ರೂಪಾಯಿಗಳನುನ  ಜನವ್ರಿ 

ತ್ರೆಂಗಳವ್ರೆಗೆಯೇ ಎೆಂದು ಕೇಳಿದಾು ರೆ. 18,109 ಕೀಟಿ ರೂಪಾಯಿ, 2021-22ಕೆೆ  

ಇರುವಂತಹದುು .  ಎರಡನೆಯದಾಗಿ, ಅವ್ರು ನಾನು ಕೇೆಂದ್ರ ದ್ ಹಣ್ಕಾಸು ಸಚಿವ್ರ ಹತ್ರು ರ 

ಚಚೆಿ ಮಾಡಿದ್ು ನುನ  ಹೇಳಿರುವುದು, ನಾನು ಹಲವಾರು ವಿಚಾರಗಳನುನ  ಕೇೆಂದ್ರ  ಹಣ್ಕಾಸು 

ಸಚಿವ್ರ ಜೊತೆ ಚಚೆಿ ಮಾಡಿದ್ು ೀನೆ.  ಜ್ಜ.ಎಸ.ಟಿ ಕಳೆದ್ ವ್ಷಿ ಸುಮಾರು 11,800 ಕೀಟಿ 

ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟಟ  ಇದ್, ಕೂಡಲೇ ಬ್ಬಕ್ ಹಣ್ವ್ನುನ  ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕೆೆಂದು 

ಕೇಳಿದ್ು ೀನೆ.  ಅವ್ರು ಈಗ ಮದ್ಲನೇ ಕಂತನುನ  ಕಡುವುದ್ಕೆೆ  ಪಾರ ರಂರ್ ಮಾಡುತೆು ೀನೆ.  
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ಒಟ್ಟಟ  10-11 ಕಂತ್ತಗಳಲಾ  ಪ್ರ ತ್ರ ತ್ರೆಂಗಳು ಶೇ.10ರಷ್ಟಟ  ಅದ್ನುನ  ಕಡುತೆು ೀನೆೆಂದು 

ಒಪಿಪ ಕೆಂಡಿದಾು ರೆ.  ಈ 18,109/- ಕೀಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನುನ  ಕೂಡಲೇ ನಮಗೆ 

ಮುೆಂಗಡವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಖ್ಚುಿ ಮಾಡುವುದ್ಕೆೆ  ಬಹಳಷ್ಟಟ  

ಅನುಕೂಲವಾಗುತು ದ್, ವ್ಷಿದ್ ಕನೆಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಆಗುವುದಲಾ  ಎನುನ ವ್ ಮಾತನುನ  ಅವ್ರಿಗೆ 

ಹೇಳಿದ್ು ೀನೆ.   ನಮಮ  ರಾಜಯ ಕೆೆ  ಬರಬೇಕಾದ್ Central Sponcered Schemes ಗೆ, ಹಲವಾರು 

ಸೆಿ ೀೆಂಗಳಿಗೆ ಬಹುತೇಕ 4,000 ಕೀಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳು ಬರಬೇಕು ಅದ್ನುನ  ಕೂಡ ಬಿಡುಗಡೆ 

ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು  ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇದು ಬಜೆಟ್, ಜ್ಜ.ಎಸ.ಟಿ. ಅಲಾ ದೇ ಈ ನಡುವ ಬ್ಬಯ ೆಂಕ್ 

ಮುಖಾೆಂತರ ಹಲವಾರು ಯೀಜನೆಗಳು ದ್ಡಡ  ಪ್ರ ಮಾಣ್ದ್ಲಾ  ಅನುಷ್ಟಟ ನವಾಗುತ್ರು ವ.  

ʼನಬ್ಬಡ್ಿ ʼನೆಂದ್ ಮತ್ತು  ʼಸಿಡ್ಬಿʼ ಇೆಂದ್ ಹಲವಾರು ಯೀಜನೆಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಎಸ.ಸಿ., 

ಎಸ.ಟಿ., ಮತ್ತು  ಓ.ಬಿ.ಸಿ., ಈ ಸಮುದಾಯಕೆೆ  ವಿಶೇಷವಾದ್ ಒತು ನುನ  ಕಟ್ಟಟ  ದ್ಡಡ  

ಪ್ರ ಮಾಣ್ದ್ಲಾ  ಹಣ್ಕಾಸಿನ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ರು ದಾು ರೆ.  ಅದ್ರ ಲಾರ್ ಕನಾಿಟಕಕೆೆ  

ಆಗಬೇಕು ಎನುನ ವುದ್ನುನ  ಕೂಡ ನಾನು ಒತ್ತು ಯ ಮಾಡಿದ್ು ೀನೆ.  ಅವ್ರೇ ಬಂದು ಆ 

ಯೀಜನೆಗಳನುನ  ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿ, ಉದಾಾ ಟನೆ ಮಾಡುತೆು ೀನೆ ಎೆಂದು ಹೇಳಿದಾು ರೆ.  ಹಿೀಗೆ 

ಹಲವಾರು ವಿಚಾರಗಳು ಚಚೆಿಯಾಗಿವ.  ಇನೂನ  ಈ ಪೂರಕ ಅೆಂದಾಜುಗಳ ಬಗೆೆ  ಮಾನಯ  

ಸದ್ಸಯ ರಾದ್ ರಮೇಶ್ರವ್ರು  ಹಿೆಂದುಳಿದ್ ವ್ಗಿಗಳ ಬಗೆೆ  ಹೇಳಿದಾು ರೆ.  ಕೀವಿಡ್-19 

ಇರುವುದ್ರಿೆಂದ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಈಗ ಪಾರ ರಂರ್ವಾಗಿದ್.  ಒೆಂದ್ನುನ  ಹೇಳುವುದ್ಕೆೆ  

ಇಚಿೆಪ್ಡುತೆು ೀನೆ.  ಓ.ಬಿ.ಸಿ.,ಯಲಾ  ಬ್ಬಕ್ ಇರುವ್ ಹಾಸೆಟ ಲ್ ಮತ್ರು ತರ ಸವ್ಲತ್ತು ಗಳಿಗೆ 

ಇರುವಂತಹ ನಮಮ  ಯಾವ್ ತೆಂದ್ರೆಯಾಗದಂತೆ ಕೂಡಲೇ ಹಣ್ಕಾಸಿನ ವ್ಯ ವ್ಸಿೆಯನುನ  

ಮಾಡುತೆು ೀವ.  ಹಣ್ಕಾಸಿನ ಲರ್ಯ ತೆ ಪ್ರ ಕಾರ ಒೆಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಕಂತ್ರನಲಾ  ಅದ್ನುನ  

ಪೂತ್ರಿ ಮಾಡಿಕಡುತೆು ೀನೆ ಎೆಂಬ ಮಾತನುನ  ಈ ಸದ್ನಕೆೆ  ಮತ್ತು  ಮಾನಯ  ರಮೇಶ್ರವ್ರಿಗೆ 

ಹೇಳುವುದ್ಕೆೆ  ಇಚಿೆಪ್ಡುತೆು ೀನೆ.  ಅಲಾ ದೇ ಮಾನಯ  ಶ್ರ ೀಕಂಠೇಗೌಡರು ಶಾಸಕರ ಕೆಷ ೀಮಾಭಿವೃದಿ  

ನಧಿ ಬಗೆೆ  ಹೇಳಿದಾು ರೆ ಇದ್ರಲಾ  127 ಕೀಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನುನ  ಇದ್ಕೆಾ ಗಿ ಇಟಿಟ ದ್ು ೀವ.  

ಈಗ್ರಗಲೇ ಒೆಂದು ಕೀಟಿ ರೂಪಾಯಿಯನುನ  ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ು ೀವ.  ಬ್ಬಕ್ ಇರುವ್ 

ಇನನ ೆಂದು ಕಂತನುನ  ಈ ವ್ಷಿದ್ ಅೆಂತಯ ದ್ಳಗಡೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತೆು ೀವ ಎನುನ ವ್ 

ಮಾತನುನ  ಈ ಸಂದ್ರ್ಿದ್ಲಾ  ಹೇಳುತೆು ೀನೆ.  ಈ ಅೆಂದಾಜ್ಜಗೆ ತ್ತವು ಅನುಮತ್ರ 

ಕಡಬೇಕೆೆಂದು ಕೀರುತೆು ೀನೆ. 
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ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಪರ ಸಿಾವ ಏನೆಾಂದರೆ,  

“ವಿಧಾನಸಭೆಯಿಾಂದ ಅಾಂಗಿೀಕೃತ ರೂಪದಲಿ್ಲರುವ 2021ರ ಕ್ನಾಾಟಕ್ 

ಧನವಿನಿಯೀಗ (ಸಂಖೆ್ಯ : 3) ವಿಧೇಯಕ್ವನುನ  ಪಯಾಾಲೀಚಿಸುವುದ್ದ.” 

ಪರ ಸಾು ವವನುನ  ಅುಂಗೀಕರಿಸಲ್ಪ ಟಿ್ಟ ತ್ತ 

ವಿಧೇಯಕವನುನ  ಖಂಡಖಂಡವಾಗ ಪರ್ಯಾಲೀಚಿಸುವುದ್ದ 

ಖಂಡ 2 ಮತಿು  3 ರವೆರೆಗೆ 

ಸಭಪತ್ತಯವರು:- ಪರ ಸಿಾವ ಏನೆಾಂದರೆ,  

“ಖಂಡ 2 ಮತಿು  3 ಈ ವಿಧೇಯಕ್ದ ಅಾಂಗವಾಗಿರುತಿದೆ” 

ಪರ ಸಾು ವ ಅುಂಗೀಕರಿಸಲ್ಪ ಟಿ್ಟ ತ್ತ 

(ಖಂಡ 2 ಮತಿು  3 ನುನ  ವಿಧೇಯಕ್ಕೆ್ಕ  ಸೇರಿಸಲಾಯಿತು) 

 

ಖಂಡ 1 ಇತ್ಯಯ ದಿ 

ಸಭಪತ್ತಯವರು:- ಪರ ಸಿಾವ ಏನೆಾಂದರೆ,  

“ಮೊದಲನೆಯ ಖಂಡ, ದಿೀಘಾ ಶ್ೀರ್ಷಾಕ್ಕ, ಪರ ಸಿಾವನೆ ಹಾಗೂ 

ಅಧಿನಿಯಮಗಳಿಸುವ ಸೂತರ  ಸಂಹಿತ್ ವಿಧೇಯಕ್ದ ಭಗವಾಗಿರುತಿದೆ.” 

ಪರ ಸಾು ವ ಅುಂಗೀಕರಿಸಲ್ಪ ಟಿ್ಟ ತ್ತ 

(ಮೊದಲ್ನೆಯ ಖಂಡ, ದಿೀಘಾ ಶ್ೀಷಿಾಕೆ, ಪರ ಸಾು ವನೆ ಹಾಗೂ 

ಅಧಿನಿಯಮಗೊಳಿಸುವ ಸೂತ್ರ  ಸಂಹಿತೆಗಳನುನ  ವಿಧೇಯಕಕೆೆ  ಸೇರಿಸಲಾಯಿತ್ತ) 

ಪರ ಸಾು ವದ ಅುಂಗೀಕಾರ 

ಶ್ರ ೀ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾ ಯಿ(ಮಖಯ ಮಂತಿರ ಗಳು ಹಾಗೂ ಹಣಕಾಸು 

ಸಚಿವರು):- ಮಾನೆ  ಸಭಪತ್ತಯವರೇ, ವಿಧಾನಸಭೆಯಿಾಂದ ಅಾಂಗಿೀಕೃತವಾದ 

ರೂಪದಲಿ್ಲರುವ 2021ರ ಕ್ನಾಾಟಕ್ ಧನವಿನಿಯೀಗ (ಸಂಖೆ್ಯ : 3) ವಿಧೇಯಕ್ವನುನ  

ಅಾಂಗಿೀಕ್ರಿಸಬೇಕ್ಕಾಂದ್ದ ಕೀರುತಿ್ೀನೆ.  

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಪರ ಸಿಾವ ಏನೆಾಂದರೆ,  

“ವಿಧಾನಸಭೆಯಿಾಂದ ಅಾಂಗಿೀಕೃತ ರೂಪದಲಿ್ಲರುವ 2021ರ ಕ್ನಾಾಟಕ್ 

ಧನವಿನಿಯೀಗ (ಸಂಖೆ್ಯ : 3) ವಿಧೇಯಕ್ವನುನ  ಅಾಂಗಿೀಕ್ರಿಸುವುದ್ದ.” 

ಪರ ಸಾು ವ ಅುಂಗೀಕರಿಸಲ್ಪ ಟಿ್ಟ ತ್ತ ಮತ್ತು  ಮಸೂದೆಗೆ ಒಪ್ಪಪ ಗೆ ನಿೀಡಲಾಯಿತ್ತ 
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(978) 23-09-2021/ 8-30/ ಕೆಹೆಚ-ಬಿಎನ್ಎಸ್      

(ಸಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಿ ತಿ) 

ಇ) ಕರ್ನಾಟಕ ಸರಕು ಮತ್ತು  ಸೇವೆಗಳ ತೆರಿಗೆ (ತಿದುದ ಪಡಿ) ವಿಧೇಯಕ, 2021 

ಪಯಾಾಲೋಚ್ರ್ನ ಪರ ಸ್ತು ವ 

ಶ್ರ ೋ ಜೆ.ಸಿ.ಮಾಧುಸ್ತವ ರ್ಮ (ಸಣ್ಣ  ನೋರಾವರಿ, ಕಾನೂನು, ಸಂಸದಿೋಯ 

ವಯ ವಹಾರ ಸಚಿವರು) (ಮಖಯ ಮಂತಿರ ಯವರ ಪರವಾಗಿ):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, 

ವಿಧಾನ ಸಭೆಯಿೆಂದ್ ಅೆಂಗಿೀಕೃತವಾದ್ ರೂಪ್ದ್ಲಾ ರುವ್ 2021ರ ಕನಾಿಟಕ ಸರಕು ಮತ್ತು  

ಸೇವಗಳ ತೆರಿಗೆ (ತ್ರದುು ಪ್ಡಿ) ವಿಧೇಯಕವ್ನುನ  ಪ್ಯಾಿಲೀಚಿಸಬೇಕೆೆಂದು ಕೀರುತೆು ೀನೆ. 

ಪರ ಸ್ತು ವವನುನ  ಮಂಡಿಸಲಾಯತ್ತ 

 ಶ್ರ ೋ ಜೆ.ಸಿ.ಮಾಧುಸ್ತವ ರ್ಮ (ಸಣ್ಣ  ನೋರಾವರಿ, ಕಾನೂನು, ಸಂಸದಿೋಯ 

ವಯ ವಹಾರ ಸಚಿವರು) (ಮಖಯ ಮಂತಿರ ಯವರ ಪರವಾಗಿ):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, 

ಜ್ಜ.ಎಸ.ಟಿ., ಕಾಯೆು ಗೆ ತ್ರದುು ಪ್ಡಿ ತರುತ್ರು ದ್ು ೀವ. ಈ ತ್ರದುು ಪ್ಡಿ ಕೇೆಂದ್ರ  ಸಕಾಿರದ್ವ್ರು 

ಮಾಡಿದ್ ಆಧಾರದ್ ಮೇಲ್ 6-7 ಐಟಂಗಳಿಗೆ ನಾವು ತ್ರದುು ಪ್ಡಿ ಮಾಡುತ್ರು ದ್ು ೀವ. ಇದ್ರ 

ಸಂಪೂಣ್ಿವಾದ್ ಮಾಹಿತ್ರಯನುನ  ಕಟಿಟ ದ್ು ೀನೆ. ಮದ್ಲನೆಯದಾಗಿ, ಪ್ರ ಕರಣ್ 7ಕೆೆ  ಒೆಂದು 

ತ್ರದುು ಪ್ಡಿಯನುನ  ತಂದು ಸವೀಿಚಿ  ನಾಯ ಯಾಲಯ ರಾೆಂಚಿ ಕಾ ಬ್ ಪ್ರ ಕರಣ್ದ್ಲಾ  ಏನೀ 

ತ್ರೀಮಾಿನ ಕಟಿಟ ರುವುದ್ಕೆೆ  ಸಾ ಲಪ  protection ಗೆ ನಾವು ತಂದದ್ು ೀವ. ಇದ್ರಲಾ  ಏನಾಗಿದ್ 

ಎೆಂದ್ರೆ, ಕಾ ಬ್ನಲಾ  ಒಬಾ  ಮ್ಮೆಂಬರ್್ಗೆ ಕಡುವ್ ಸವಿಿಸ್ non taxable ಎೆಂದು ಇತ್ತು . ಆದ್ರೆ, 

it is again a business between two individuals ಎೆಂದು ಇದ್ನುನ  ತಂದು ಗೆಂದ್ಲ 

ನವಾರಣೆ ಮಾಡಿದ್ು ೀವ.  ಎರಡನೆಯದಾಗಿ, ಇನುನ  ನಮಗೆ ಜ್ಜ.ಎಸ.ಟಿ., ತೆರಿಗೆ invoice ಗಳಲಾ  

ಏನಾಗಿದ್ಯೆೆಂದ್ರೆ, ಇನ್ಪುಟ್ ನಮಗೆ ಏನು ರೈಸ ಆಗುತು ದ್, ಆ ಇನ್ಪುಟ್ ಅನುನ  invoice 

ವಿವ್ರಗಳಲಾ  ಜ್ಜ.ಎಸ.ಟಿ., ಕಾಯೆು  2ಎ ಮತ್ತು  2ಬಿ ನಮೂನೆಗಳಲಾ  ನಮೂದಸುವುದ್ನುನ  

ಕಡಾಡ ಯ ಮಾಡಲಾಗಿದ್. ಇದ್ರಿೆಂದಾಗಿ ಹೂಡುವ್ಳಿ ತೆರಿಗೆ ಜಮಿೀನು ಪಾರದ್ಶ್ಿಕವಾಗಿ 

ಕೆಾ ೈಮ್ ಮಾಡುವುದ್ಕೆೆ  ಸ್ವಧಯ ವಾಗುತು ದ್. ಮೂರನೆಯದಾಗಿ, 5 ಕೀಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳವ್ರೆಗೆ 

Chartered Accountants ಹತ್ರು ರ ಆಡಿಟಿೆಂಗ್ ಮಾಡಿಸುವುದು ಕಡಾಡ ಯವಾಗಿತ್ತು . ಸಾ ಲಪ  

ವ್ತಿಕರಿಗೆ ಪ್ರಿಹಾರಾತಮ ಕವಾಗಿರುವ್ ನಬಿೆಂಧವ್ನುನ  ತೆಗೆದು ಹಾಕುತ್ರು ದ್ು ೀವ. 
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ನಾಲೆ ನೆಯದಾಗಿ, for returns, Chartered Accountant ಅಥವಾ Cost Accountant ಇವ್ರು 

ದೃಢಿೀಕರಣ್ ಮಾಡಬೇಕೆೆಂದು ಏನು ಕಡಾಡ ಯ ಇತ್ತು . ಇದ್ನುನ  self assessment 

ಮಾಡಿಕೆಂಡು, ಅವ್ರೇ declaration ಕಡಬಹುದ್ೆಂದು ಹೇಳಿ, relax 

ಮಾಡಿಕಡುತ್ರು ದ್ು ೀವ. ಐದ್ನೆಯದಾಗಿ, ತೆರಿಗೆ ವಿಳಂಬ ಸಂದಾಯದ್ ಮೇಲ್ ಬಡಿಡ  

ವಿಧಿಸುವುದು. ಈ ಪ್ರ ಕರಣ್ದ್ಲಾ  ದನಾೆಂಕ:01-07-2017 ರಿೆಂದ್ ಪೂವಾಿನಾ ಯವಾಗುವಂತೆ 

ತ್ರದುು ಪ್ಡಿ ಮಾಡಿ ನವ್ಾ ಳ ತೆರಿಗೆ ಮತು ದ್ ಮೇಲ್ ಬಡಿಡ  ವಿಧಿಸುವಂತಹ ಅವ್ಕಾಶ್ 

ಕಲಪ ಸಲಾಗುತ್ರು ದ್. ಇದು ಕೂಡ ವ್ತಿಕರಿಗೆ ಪ್ರಿಹಾರಾತಮ ಕವಾಗಿ ಕರ ಮ 

ತೆಗೆದುಕಳಳ ಲಾಗುತ್ರು ದ್. ಆರನೆಯದಾಗಿ, ಕನಾಿಟಕ ಸರಕು ಮತ್ತು  ಸೇವಗಳ ತೆರಿಗೆ 

(ತ್ರದುು ಪ್ಡಿ) ವಿಧೇಯಕ, 2021ರ ಕರಡು ಪ್ರ ತ್ರಯಲಾ ರುವಂತೆ 74ರ ವಿವ್ರಣೆಯ 

ತ್ರದುು ಪ್ಡಿಯಲಾ  “ಮೂಲ ಅಧಿನಯಮದ್ 74ನೇ ಪ್ರ ಕರಣ್ದ್ಲಾ ನ 1ನೇ ವಿವ್ರಣೆಯ (ii)ನೇ 

ಖಂಡದ್ಲಾ ರುವ್ “ಪ್ರ ಕರಣ್ 122, 125, 129 ಮತ್ತು  130 ಗಳ”್ ಎೆಂಬ ಪ್ದ್ಗಳು ಮತ್ತು  

ಅೆಂಕ್ಗಳ ಬದ್ಲಗೆ “ಪ್ರ ಕರಣ್ 122 ಮತ್ತು  125ಗಳ”,್ಎೆಂಬ ಪ್ದ್ಗಳು ಮತ್ತು  ಅೆಂಕ್ಗಳನುನ  

ಪ್ರ ತ್ರಯೀಜ್ಜಸತಕೆದುು .”್ ಇದ್ು ರಿೆಂದ್ ಪ್ರ ಕರಣ್ 74ಕೆೆ  ತಕಿಬದಿ್ ಗಳಿಸಿದಂತ್ತಗುತು ದ್. 

ಯಾವುದೇ ಪ್ರಿಣಾಮ ರಾಜಸಾ ದ್ ಮೇಲ್ ಬಿೀರುವುದಲಾ . 75ರ ವಿವ್ರಣೆಯಲಾ  (12)ನೇ 

ಉಪ್ಪ್ರ ಕರಣ್ದ್ಲಾ  “ಈ ಉಪ್ಪ್ರ ಕರಣ್ದ್ ಉದ್ು ೀಶ್ಗಳಿಗ್ರಗಿ “ಸಾ ಯಂ-ನಧಿರಿತ ತೆರಿಗೆ”್

ಪ್ದಾವ್ಳಿಯು, ಪ್ರ ಕರಣ್ 37ರ ಅಡಿಯಲಾ  ಒದ್ಗಿಸಲಾದ್ ಆದ್ರೆ ಪ್ರ ಕರಣ್ 39ರ ಅಡಿಯಲಾ  

ಒದ್ಗಿಸಿದ್ ರಿಟನಿನಲಾ  ಒಳಗಳಳ ದೇ ಇರುವ್ ಹರಮುಖ್ ಪೂರೈಕೆಗಳ ವಿವ್ರಗಳಿಗೆ 

ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಂದಾಯ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ ತೆರಿಗೆಯನುನ  ಒಳಗಳಳ ತಕೆದುು .”್ ಇದ್ರಲಾ  

self declaration ಮಾಡಿಕಳಳ ಬಹುದು. 83ರ ವಿವ್ರಣೆಯಲಾ  “ರಾಜಸಾ ದ್ ರಕ್ಷಣೆಗ್ರಗಿ 

ಕೆಲವೆಂದು ಪ್ರ ಕರಣ್ಗಳಲಾ  ತ್ತತೆ್ತಲಕ ಜಪಿು "ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸುತು ದ್. ಉಪ್ ಪ್ರ ಕರಣ್ (1) 

ಅನುನ  ಪ್ರ ತ್ರಯೀಜನೆ ಮಾಡುವ್ ಮೂಲಕ ತ್ತತೆ್ತಲಕ ಜಪಿು ಯನುನ  ಈಗ್ರಗಲೇ ಕರಾರು 

ವಿತರಣೆ, ತಪಾಸಣೆ, ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು  ವ್ಸೂಲಾತ್ರ ನಡವ್ಳಿಗಳ ಆರಂಭಿಸುವ್ ಪ್ರ ಕರಣ್ಗಳಿಗೆ 

ಅನುಮೀದಸುವಂತೆ ತ್ರದುು ಪ್ಡಿ ಮಾಡಲಾಗಿದ್. ಇದು ರಾಜಸಾ ದ್ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲು 

ಉತು ರಾನಾ ಯವಾಗುವಂತೆ ಜ್ಞರಿಗಳಿಸಲು ಉದ್ು ೀಶ್ಸಿದ್. ವಿವ್ರಣೆ 107 ರ “ಅಪಿೀಲು 

ಪಾರ ಧಿಕಾರಕೆೆ  ಅಪಿೀಲುಗಳು”್ ಅಪಿೀಲು ಪಾರ ಧಿಕಾರಕೆೆ  ವ್ತಿಕರು ಸಲಾ ಸುವ್ ಅಪಿೀಲಗೆ 

ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸದ್ರಿ ಉಪ್ ಪ್ರ ಕರಣ್ (6)ಕೆೆ  ಪ್ರಂತ್ತಗಳನುನ  ಸೇಪ್ಿಡೆ ಮಾಡುವ್ 

ಮೂಲಕ  ಸ್ವಗ್ರಣಿಕೆಯಲಾ ರುವ್ ಸರಕುಗಳ ಮೇಲ್ ವಿಧಿಸುವ್ ದಂಡ ಮತು  ಶೇಕಡ 10 ರ 

ಬದ್ಲಾಗಿ ಶೇಕಡ 25 ಅನುನ  ಅಪಿೀಲು ಪಾರ ಧಿಕಾರದ್ ಮುೆಂದ್ ಮುೆಂಗಡ ಠೇವ್ಣಿ ಮಾಡಲು 
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ಅವ್ಕಾಶ್ ನೀಡಲಾಗಿದ್. ಶೇಕಡ 25 ರಷ್ಟಟ  ಅಡಾಾ ನಿ್ ಕಟಿಟ  ಅಪಿೀಲು ಹಾಕಬೇಕೆೆಂದು ನಾವು 

ತ್ರದುು ಪ್ಡಿಯನುನ  ತಂದದ್ು ೀವ.  ವಿವ್ರಣೆ 129 ರ ಪ್ರ ಕರಣ್ದ್ಲಾ  “ಸ್ವಗ್ರಣಿಕೆಯಲಾ ರುವ್ 

ಸರಕುಗಳು ಮತ್ತು  ಸ್ವಗ್ರಣಿಕೆಯ ವಾಹನಗಳ ತಡೆಹಿಡಿಯುವಿಕೆ ವ್ಶ್ಕೆೆ  ತೆಗೆದುಕಳುಳ ವಿಕೆ 

ಹಾಗೂ ಬಿಡುಗಡೆ”್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್. ವಿವ್ರಣೆ 130 ರ ಪ್ರ ಕರಣ್ದ್ಲಾ  “ಸರಕುಗಳು ಅಥವಾ 

ಸ್ವಗ್ರಣಿಕೆ ವಾಹನಗಳನುನ  ಮಟ್ಟಟ ಗೀಲು ಹಾಕ್ಕಳುಳ ವುದು ಮತ್ತು  ದಂಡ ವಿಧಿಸುವುದು”್

ಇದ್ಕೆೆ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್. ಈ ಪ್ರ ಕರಣ್ಗಳನುನ  ತ್ರದುು ಪ್ಡಿ ಮಾಡುವ್ ಮೂಲಕ ಗೆಂದ್ಲ 

ನವಾರಣೆ ಮಾಡಿ ತಕಿಬದಿ್ ಗಳಿಸಲಾಗುತ್ರು ದ್. ವಿವ್ರಣೆ 151ರ ಪ್ರ ಕರಣ್ದ್ಲಾ  “ಅೆಂಕ್ 

ಅೆಂಶ್ಗಳನುನ  ಸಂಗರ ಹಣೆ ಮಾಡುವ್ ಅಧಿಕಾರ”್ ಕೆೆ  ಸಂಬಂಧಿಸಿರುತು ದ್. ಈ ಪ್ರ ಕರಣ್ವ್ನುನ  

ಪ್ರ ತ್ತಯ ಯೀಜನೆ ಮಾಡುವ್ ಮೂಲಕ ತ್ರದುು ಪ್ಡಿ ಮಾಡಿ ಅೆಂಕ್ ಅೆಂಶ್ಗಳ ಸಂಗರ ಹಣೆ 

ಜೊತೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಇತರೆ ಮಾಹಿತ್ರಗಳನುನ  ಸಂಗರ ಹಿಸಲು ಅವ್ಕಾಶ್ ಕಲಪ ಸಲಾಗಿರುತು ದ್. 

ವಿವ್ರಣೆ 152 ರ ಪ್ರ ಕರಣ್ದ್ಲಾ  “ಮಾಹತಿ ಬಹರಂಗಪಡಿಸುವಿಕೆಯ ಪರ ತಿಷೇಧ”ಕೆೆ  

ಸಂಬಂಧಿಸಿರುತು ದ್. ಈ ಪ್ರ ಕರಣ್ಕೆೆ  ತ್ರದುು ಪ್ಡಿ ಮಾಡುವ್ ಮೂಲಕ ಮಾಹಿತ್ರ ಸಂಗರ ಹಣೆ 

ಪ್ರ ಕ್ರ ಯೆ ಹೆಚುು  ಪ್ರಿಣಾಮಕಾರಿಯನಾನ ಗಿ ಮಾಡಲು ಅವ್ಕಾಶ್ ಕಲಪ ಸಲಾಗಿದ್. 

ವಿಧೇಯಕದ್ಲಾ  ಪೂಣ್ಿ ಮಾಹಿತ್ರಯನುನ  ಕಟಿಟ ದ್ು ೀವ. ಜ್ಜ.ಎಸ.ಟಿ., ಮೇಲ್ ಅವ್ರಿಗೆ 

ಅಧಿಕಾರ ಇರುವುದ್ರಿೆಂದ್, ಕೇೆಂದ್ರ  ಸಕಾಿರ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿರುವ್ ಕಾಯೆು ಯನುನ  ನೆನೆನ ಯ 

ದವ್ಸ ನಮಮ  ವಿಧಾನಸಭೆಯಲಾ  ವಿಧೇಯಕವ್ನುನ  ಅೆಂಗಿೀಕಾರ ಮಾಡಲಾಗಿದ್. ಅದ್ನುನ  

ಪ್ಯಾಿಲೀಚನೆ ಮಾಡಿಕಡಬೇಕೆೆಂದು ಕೇಳಿಕಳುಳ ತೆು ೀನೆ.  

 ಶ್ರ ೋ ಕೆ.ಎ.ತಿಪೆಪ ೋಸ್ತವ ರ್ಮ (ರ್ನಮ ನದೇಾಶನ ಹಿಂದಿದವರು):- ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ಅವ್ಕಾಶ್ಕೆಾ ಗಿ ಧನಯ ವಾದ್ಗಳು. ಕನಾಿಟಕ ಸರಕು ಮತ್ತು  ಸೇವಗಳ 

ಪ್ರಿಷತ್ರು ನ ಶ್ಫಾರಸಿಿ ನ ಮೇಲ್ ಬಹುಶಃ ಏಕರೂಪ್ ಕಾಯೆು  ಜ್ಞರಿಗೆ ಬರಬೇಕೆೆಂಬ ದಸೆಯಲಾ  

ಈ ವಿಧೇಯಕವ್ನುನ  ತಂದದಾು ರೆ ಎೆಂದು ಭಾವಿಸುತೆು ೀನೆ. ಸೆಕ್ಷನ್ 129ನೇ ಪ್ರ ಕರಣ್ದ್ 

ತ್ರದುು ಪ್ಡಿಯಲಾ  ಶೇಕಡ 100 ರಷ್ಟಟ  ಸಮಾನಾದ್ ದಂಡ ಮತ್ತು  ವಿನಾಯಿತ್ರ ಸರಕುಗಳ 

ಮೇಲ್ ವ್ಸೂಲ ಮಾಡುವ್ ದಂಡಕೆೆ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇದು ರಾಜಯ  ಸಕಾಿರಕೆೆ  

ಬರುತು ದ್ಯೇ ಅಥವಾ ರಾಜಯ  ಸಕಾಿರ, ಕೇೆಂದ್ರ  ಸಕಾಿರ ಈ ಎರಡಕೊ  

ಹಂಚಿಕೆಯಾಗುತು ದ್ಯೇ. ಇದ್ಕೆೆ  ಮಾನಯ  ಸಚಿವ್ರು ಸಪ ಷ್ಟಟ ೀಕರಣ್ ಕಡಬೇಕು. ಅದೇ ರಿೀತ್ರ 

ಕನಾಿಟಕ ಸರಕು ಮತ್ತು  ಸೇವಗಳ ತೆರಿಗೆ ಅಧಿನಯಮ 83(1) ಮತ್ತು  129(6) ರಲಾ  ಬ್ಬಯ ೆಂಕ್ 

ಖಾತೆಯಲಾ ರುವಂತಹ ಹಣ್ ಏನು ಜಪಿು  ಮಾಡುತ್ತು ರೆ. ಅದೇ ರಿೀತ್ರ ಸರಕು ಮತ್ತು  ಸ್ವಗ್ರಣಿಕೆ 

ವಾಹನಗಳನುನ  ಏನು ಜಪಿು  ಮಾಡಿ ಸ್ವಾ ಧಿೀನಪ್ಡೆದುಕಳುಳ ವುದ್ಕೆೆ  ವಿಲೇ 
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ಮಾಡುತ್ತು ರೆಯಲಾ ವೇ, ಅದ್ನುನ  ವಿಲೇ ಮಾಡುವಂತಹ realisation ಏನದ್, ಅದ್ರಿೆಂದ್ 

ಬರುವಂತಹ ಅಧಿಕ ಆದಾಯ ಏನದ್, ಇದು ರಾಜಯ  ಸಕಾಿರಕೆೆ  ಬರುತು ದ್ಯೇ ಅಥವಾ 

ರಾಜಯ  ಸಕಾಿರ, ಕೇೆಂದ್ರ  ಸಕಾಿರ ಈ ಎರಡಕೊ  ಹಂಚಿಕೆಯಾಗುತು ದ್ಯೇ, ದ್ಯಮಾಡಿ 

ಸದ್ನಕೆೆ  ಸಪ ಷ್ಟಟ ೀಕರಣ್ ಕಡಬೇಕೆೆಂದು ಮಾನಯ  ಸಚಿವ್ರಲಾ  ಕೇಳಿಕಳುಳ ತೆು ೀನೆ. 

 ಶ್ರ ೋ ಜೆ.ಸಿ.ಮಾಧುಸ್ತವ ರ್ಮ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ಮಾನಯ  

ಕೆ.ಎ.ತ್ರಪ್ಪ ೀಸ್ವಾ ಮಿಯವ್ರೇ, 50:50 ಅನುಪಾತದ್ಲಾ  ಕೇೆಂದ್ರ  ಸಕಾಿರ ಮತ್ತು  ರಾಜಯ  ಸಕಾಿರ 

ಎರಡಕೊ  ಹಂಚಿಕೆಯಾಗುತು ದ್.  

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಪರ ಸ್ತು ವ ಏನೆಿಂದರೆ; 

“ವಿಧಾನ ಸಭೆಯಿೆಂದ್ ಅೆಂಗಿೀಕೃತವಾದ್ ರೂಪ್ದ್ಲಾ ರುವ್ 2021 ನೇ ಸ್ವಲನ ಕನಾಿಟಕ ಸರಕು 

ಮತ್ತು  ಸೇವಗಳ ತೆರಿಗೆ (ತ್ರದುು ಪ್ಡಿ) ವಿಧೇಯಕವ್ನುನ  ಪ್ಯಾಿಲೀಚಿಸುವುದು” 

ಪರ ಸ್ತು ವ ಅಿಂಗಿೋಕರಿಸಲಪ ಟಟ ತ್ತ 

 

ವಿಧೇಯಕವನುನ  ಖಂಡ ಖಂಡವಾಗಿ ಪಯಾಾಲೋಚಿಸುವುದು 

ಖಂಡ 2  ರಿಿಂದ 15 ರವರೆಗೆ  

 ಸಭಾಪತಿಯವರು:- “ಖಂಡ 2 ರಿೆಂದ್ 15 ರವ್ರೆಗೆ ಈ ವಿಧೇಯಕದ್ 

ಅೆಂಗವಾಗಿರುತು ದ್.ʼʼ 

ಪರ ಸ್ತು ವ ಅಿಂಗಿೋಕರಿಸಲಪ ಟಟ ತ್ತ 

(ಖಂಡ 2 ರಿಿಂದ 15 ರವರೆಗೆ ಈ ವಿಧೇಯಕಕೆಕ  ಸೇರಿಸಲಾಯತ್ತ) 

ಖಂಡ 1 ಇತ್ಯಯ ದಿ 

 ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಪರ ಸ್ತು ವ ಏನೆಿಂದರೆ; 

  “ಮದ್ಲನೆಯ ಖಂಡ, ದೀಘಿ ಶ್ೀಷ್ಟಿಕೆ, ಪ್ರ ಸ್ವು ವ್ನೆ ಹಾಗೂ 

ಅಧಿನಯಮಗಳಿಸುವ್ ಸೂತರ  ಸಂಹಿತೆ ವಿಧೇಯಕದ್ ಭಾಗವಾಗಿರುತು ದ್” 

ಪರ ಸ್ತು ವ ಅಿಂಗಿೋಕರಿಸಲಪ ಟಟ ತ್ತ 
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(ಮದಲನೆಯ ಖಂಡ, ದಿೋಘಾ ಶ್ೋರ್ಷಾಕೆ, ಪರ ಸ್ತು ವನೆ ಹಾಗೂ ಅಧಿನಯಮಗೊಳಿಸುವ   

ಸೂತ್ರ  ಸಂಹತೆಗಳನುನ  ವಿಧೇಯಕಕೆಕ  ಸೇರಿಸಲಾಯತ್ತ) 

ಪರ ಸ್ತು ವದ ಅಿಂಗಿೋಕಾರ 

ಶ್ರ ೋ ಜೆ.ಸಿ.ಮಾಧುಸ್ತವ ರ್ಮ (ಸಣ್ಣ  ನೋರಾವರಿ, ಕಾನೂನು, ಸಂಸದಿೋಯ 

ವಯ ವಹಾರ ಸಚಿವರು) (ಮಖಯ ಮಂತಿರ ಯವರ ಪರವಾಗಿ):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, 

ವಿಧಾನಸಭೆಯಿೆಂದ್ ಅೆಂಗಿೀಕೃತವಾದ್ ರೂಪ್ದ್ಲಾ ರುವ್ 2021ರ ಕನಾಿಟಕ ಸರಕು ಮತ್ತು  

ಸೇವಗಳ ತೆರಿಗೆ (ತ್ರದುು ಪ್ಡಿ) ವಿಧೇಯಕವ್ನುನ  ಅೆಂಗಿೀಕರಿಸಬೇಕೆೆಂದು ಕೀರುತೆು ೀನೆ.  

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಪರ ಸ್ತು ವ ಏನೆಿಂದರೆ; 

“ವಿಧಾನ ಸಭೆಯಿೆಂದ್ ಅೆಂಗಿೀಕೃತವಾದ್ ರೂಪ್ದ್ಲಾ ರುವ್ 2021ರ ಕನಾಿಟಕ ಸರಕು 

ಮತ್ತು  ಸೇವಗಳ ತೆರಿಗೆ (ತ್ರದುು ಪ್ಡಿ) ವಿಧೇಯಕವ್ನುನ  ತ್ರದುು ಪ್ಡಿ ಮಾಡಿರುವಂತೆ 

ಅೆಂಗಿೀಕರಿಸುವುದು” 

ಪರ ಸ್ತು ವ ಅಿಂಗಿೋಕರಿಸಲಪ ಟಟ ತ್ತ ಮತ್ತು  ಮಸೂದೆಗೆ ಒಪಿಪ ಗೆ ನೋಡಲಾಯತ್ತ 

 

(ಮುೆಂದು) 

(979) 8:40 ಎಸ ಪಿಆರ -ಬಿಎನ ಎಸ  23/09/2021  

           (ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರ ಉಪ್ಸಿಿ ತ್ರ) 

 

ಈ) ಕರ್ನಾಟಕ ಪಟಟ ಣ್ ಮತ್ತು  ಗಾರ ಮಾಿಂತ್ರ ಯೋಜ್ನೆ (ತಿದುದ ಪಡಿ)     

       ವಿಧೇಯಕ,2021 

 

ಪ್ಯಾಿಲೀಚನಾ ಪ್ರ ಸ್ವು ವ್ 

 

ಶ್ರ ೋ ಜೆ.ಸಿ.ಮಾಧುಸ್ತವ ರ್ಮ(ಕಾನೂನು ಮತ್ತು  ಸಂಸದಿೋಯ ವಯ ವಹಾರಗಳ 

ಸಚಿವರು)(ಮಖಯ ಮಂತಿರ ಗಳ ಪರವಾಗಿ):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, 

ವಿಧಾನಸಭೆಯಿೆಂದ್ ತ್ರದುು ಪ್ಡಿಗಳೆಂದಗೆ ಅೆಂಗಿೀಕೃತವಾದ್ ರೂಪ್ದ್ಲಾ ರುವ್ 2021 ರ 

ಕನಾಿಟಕ ಪ್ಟಟ ಣ್ ಮತ್ತು  ಗ್ರರ ಮಾೆಂತರ ಯೀಜನೆ(ತ್ರದುು ಪ್ಡಿ) ವಿಧೇಯಕವ್ನುನ  

ಪ್ಯಾಿಲೀಚಿಸಬೇಕೆೆಂದು ಕೀರುತೆು ೀನೆ. 
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ಶ್ರ ೋ ಅಪ್ರಪ ಜಗೌಡ(ಸಿ ಳಿೋಯ ಸಂಸಿ್ತ ಗಳ ಕೆಷ ೋತ್ರ ):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ,  

ಕನಾಿಟಕ ಪ್ಟಟ ಣ್ ಮತ್ತು  ಗ್ರರ ಮಾೆಂತರ ಯೀಜನೆ (ತ್ರದುು ಪ್ಡಿ) ವಿಧೇಯಕ, 2021 ನುನ  

ನಾನು ಸ್ವಾ ಗತ್ರಸುತೆು ೀನೆ.  ವಿಧೇಯಕದ್ ಪುಟ ಸಂಖೆಯ :6 ರಲಾ ನ ಕರ ಮ ಸಂಖೆಯ  (4) ರಲಾ  17 ನೇ 

ಪ್ರ ಕರಣ್ದ್ ತ್ರದುು ಪ್ಡಿ ಶ್ೀಷ್ಟಿಕೆಯಡಿ ಉಪ್ಪ್ರ ಕರಣ್ದ್ ಬದ್ಲಾಗಿ ಈ ಮುೆಂದನದ್ನುನ  

ಪ್ರ ತ್ರಯೀಜ್ಜಸತಕೆದುು  ಎೆಂದು ಉಲ್ಾ ೀಖಿಸಲಾಗಿದ್.  ಇದು ನಜವಾಗಿಯೂ ಸಹ ಒಳೆಳ ಯ 

ತ್ರದುು ಪ್ಡಿಯಾಗಿದ್.  ಈ ಮದ್ಲು 60:40 ರ ಅನುಪಾತದ್ಲಾ  ಹಾಗೂ ನಂತರದ್ಲಾ  40:30:30 

ರ ಅನುಪಾತದ್ಲಾ  ನವೇಶ್ನಗಳನುನ  ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ರು ತ್ತು .  ಕಳೆದ್ ಅಧಿವೇಶ್ನದ್ 

ಸಂದ್ರ್ಿದ್ಲಾ  ಕಾನೂನನಲಾಾ ದ್ ಗೆಂದ್ಲದೆಂದಾಗಿ, ಇದ್ರಲಾ  ಸಾ ಲಪ  

ಅನುಮಾನಗಳಿದ್ು ವು.  ಯೀಜನಾ ಇಲಾಖೆಯು ಪ್ರ ಸುು ತ ಮಂಡಿಸಿರುವ್ ವಿಧೇಯಕದ್ ಬಗೆೆ  

ಬಹಳ ಸಂತೀಷವಾಗಿದ್.  ನಾನು ಇಲಾ  ಎರಡು ವಿಷಯಗಳನುನ  ಪ್ರ ಸ್ವು ಪಿಸಬಯಸುತೆು ೀನೆ. 

ವ್ಸತ್ರ ಬಡಾವ್ಣೆಗಳಿಗೆ ಸಕ್ಷಮ ಪಾರ ಧಿಕಾರದೆಂದ್ ಶೇಕಡಾ 40 ರಷ್ಟಟ  ನವೇಶ್ನಗಳನುನ  

ಮಾತರ ವೇ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತು ರೆ.  ಶೇಕಡಾ 60 ರಷ್ಟಟ  ನವೇಶ್ನಗಳನುನ  ಅಭಿವೃದಿದಾರರೇ 

ಇಟ್ಟಟ ಕಳುಳ ತ್ತು ರೆ.  ಬಡಾವ್ಣೆಯಲಾ ನ ಮೂಲ್ ನವೇಶ್ನಗಳನುನ  ಖ್ರಿೀದದಾರರಿಗೂ ಸಹ 

ಅನಾಯ ಯವಾಗಬ್ಬರದು ಎನುನ ವ್ ಕಾರಣ್ಕೆಾ ಗಿ ಅಡಮಾನ ಇಟ್ಟಟ ಕಳುಳ ತ್ತು ರೆ. ಇದು 

ಒಳೆಳ ಯ ಉದ್ು ೀಶ್ವಾಗಿದ್.  ಇತ್ರು ೀಚೆಗೆ ರಿಯಲ್ ಎಸೆಟ ೀಟ್ (ನಯಂತರ ಣ್ ಮತ್ತು  ಅಭಿವೃದಿ ) 

ಕಾಯೆುಯು ಜ್ಞರಿಗೆ ಬಂದರುವುದ್ರಿೆಂದ್ ಬಿಡುಗಡೆಗಳಿಸುವ್ ನವೇಶ್ನಗಳ ಶೇಕಡಾ 40 

ರಷ್ಟಟ  ಹಣ್ ಮಾತರ ವೇ ಅಭಿವೃದಿದಾರರಿಗೆ ದ್ರೆಯುತು ದ್.  ಈ ಮದ್ಲನ 

ಕಾನೂನನನಾ ಯ ಮದ್ಲು ಶೇಕಡಾ 40 ರಷ್ಟಟ  ನವೇಶ್ನಗಳನುನ  ಮತ್ತು  ನಂತರದ್ಲಾ  

ಶೇಕಡಾ 30 ರಷ್ಟಟ  ನವೇಶ್ನಗಳನುನ  ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ರು ದ್ು ರು.  ನಂತರದ್ಲಾ  

ಅಭಿವೃದಿದಾರರು ಎಲಾಾ  ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲರ್ಯ ಗಳನುನ  ಒದ್ಗಿಸಿದ್ ನಂತರ ಸಕ್ಷಮ 

ಪಾರ ಧಿಕಾರದೆಂದ್ ಬರುವ್ ಸೂಚನೆಗಳನಾ ಯ ಇನುನ ಳಿದ್ ನವೇಶ್ನಗಳನುನ  ಬಿಡುಗಡೆ 

ಮಾಡುತ್ರು ದ್ು ರು. ಶೇಕಡಾ 40 ರಷ್ಟಟ  ನವೇಶ್ನಗಳನುನ  ಬಿಡುಗಡೆಗಳಿಸಿದ್ ನಂತರ, ಶೇಕಡಾ 

30 ರಷ್ಟಟ  ನವೇಶ್ನಗಳನುನ  ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕೆೆಂದು ನಾನು ಸಚಿವ್ರಲಾ  ಮನವಿ 

ಮಾಡಿಕಳುಳ ತೆು ೀನೆ.  ರಿಯಲ್ ಎಸೆಟ ೀಟ್ ವಾಯ ಪಾರವ್ನುನ  ಕೈಗ್ರರಿಕೆ ಎೆಂಬ್ದದಾಗಿ 

ಪ್ರಿಗಣಿಸಬೇಕು. ಕೀವಿಡ-19 ಮತ್ತು  ಸಕಾಿರದ್ ಇನುನ  ಅನೇಕ ಕಾನೂನುಗಳಿೆಂದಾಗಿ, 

ಅಭಿವೃದಿದಾರರು ಪ್ರ ತ್ರಯೆಂದು ಹೆಜಿೆಯಲಾಯೂ ಸಹ ಬಹಳ ಕಷಟ ವ್ನುನ  

ಅನುರ್ವಿಸುತ್ರು ದಾು ರೆ.  ಇದ್ಕೆೆ  ಸಂಬಂಧಪ್ಟಟ ೆಂತೆ ಉದಾಹರಣೆಯೆಂದ್ನುನ  

ಹೇಳಲಚಿಿ ಸುತೆು ೀನೆ.  ಅಭಿವೃದಿದಾರರು ಮದ್ಲು ಭೂಮಿಯನುನ  ತೆಗೆದುಕಳುಳ ತ್ತು ರೆ.  
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ಒೆಂದು ವೇಳೆ ತೆಗೆದುಕೆಂಡ ಭೂಮಿಯು ನಗದತ ವ್ಸತ್ರ, ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಮತ್ತು  ಕೈಗ್ರರಿಕಾ 

ವ್ಲಯದ್ ವಾಯ ಪಿು ಯಳಗೆ ಇಲಾ ದದ್ು ರೆ, ಭೂಮಿಯ ಪ್ರಿವ್ತಿನೆ 

ಮಾಡಿಸಿಕಳಳ ಬೇಕಾಗುತು ದ್.  ನಂತರದ್ಲಾ  ಖಾತೆಯನುನ  ಬದ್ಲಾಯಿಸಿಕಳಳ ಬೇಕು ; ಆ 

ನಂತರ ಭೂ ಪ್ರಿವ್ತಿನೆಯಾಗಬೇಕು.  ಆ ನಂತರದ್ಲಾ  ʼಪಾಾ ಯ ನ್್̓ ನ 

ಅನುಮೀದ್ನೆಯಾಗುತು ದ್.  ಈ ಪ್ರ ಕ್ರ ಯೆಯಲಾ  ಇಷ್ಟ ೆಂದು ಹಂತಗಳಿವ. ಸಮಾಜ ಮತ್ತು  

ಜನ ರಿಯಲ್ ಎಸೆಟ ೀಟ್ ವಾಯ ಪಾರವ್ನುನ  ಬಹಳ ಲಾರ್ದಾಯಕವೆಂದು ಭಾವಿಸಿದ್.  ಆದ್ರೆ 

ವಾಸು ವ್ವಾಗಿ ಆ ರಿೀತ್ರಯ ಪ್ರಿಸಿಿ ತ್ರ ಇಲಾ .  ಈ ವಾಯ ಪಾರದ್ಲಾ  ಬಹಳ ಕಷಟ ವಿದ್.  

ಪ್ರ ಕ್ರ ಯೆಯನುನ  ಸರಳಿೀಕರಣ್ಗಳಿಸಬೇಕೆೆಂದು ನಾನು ಮನವಿ ಮಾಡುತೆು ೀನೆ.  ಯಾವುದೇ 

ಬಡಾವ್ಣೆಯನುನ  ಅಭಿವೃದಿಗಳಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ, ಸಕಾಿರದ್ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳಾದ್ 

ವಿದುಯ ತ್, ಮಾಲನಯ  ನಯಂತರ ಣ್ ಮತ್ತು  ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು  ಒಳಚರಂಡಿ ಮಂಡಳಿ 

ಇತ್ತಯ ದಗಳಿಗೆ ಹಲವಾರು ಬ್ಬರಿ ಅಲ್ದಾಡಬೇಕು.  ಯಾವುದೇ ಸಕ್ಷಮ ಪಾರ ಧಿಕಾರದ್ಲಾ  

ಸಂಬಂಧಿತ ಕಡತವು ಅಲಾ ನ ಗುಮಾಸು ರಿೆಂದ್ ಮದ್ಲುಗೆಂಡು ಆಯುಕು ರವ್ರೆಗೆ 

ಅನುಮೀದ್ನೆಗ್ರಗಿ ಹೀಗುತು ದ್.  ಸಕ್ಷಮ ಪಾರ ಧಿಕಾರದ್ ಸಭೆಯಲಾ  ಎಲಾಾ  

ಸದ್ಸಯ ರುಗಳಿರುತ್ತು ರೆ.  ಇಲಾ ಯವ್ರೆಗೆ ಒೆಂದು ಹಂತವಾಗುತು ದ್. ಮತು ೆಂದು ಹಂತದ್ಲಾ  

ನವೇಶ್ನ ಸಂಬಂಧಿತ ಎಲಾಾ  ಕೆಲಸಗಳು ಪೂಣ್ಿಗೆಂಡ ನಂತರ ಕಡತವು ಪುನಃ ಕಛೇರಿಯ 

ಎಲಾಾ  ವಿಭಾಗಗಳಲಾ  ಓಡಾಡುತು ದ್.  ಹಿೀಗ್ರಗಿ ಕಛೇರಿ ಕಡತದ್ ಪ್ರ ಕ್ರ ಯೆಗಳನುನ  

ಸರಳಿೀಕರಣ್ಗಳಿಸಬೇಕು.  ಕೈಗ್ರರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯಲಾ  ʼಸಿೆಂಗಲ್ ವಿೆಂಡೀ ಏಜೆನಿ ʼ 

ವ್ಯ ವ್ಸಿೆಯು ಯಾವ್ ರಿೀತ್ರಯಾಗಿದ್ಯೀ ಅದೇ ರಿೀತ್ರಯಾಗಿ ಇಲಾಯೂ ಸಹ ವ್ಯ ವ್ಸಿೆ  ಮಾಡಿ.  

ಹಲವಾರು ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಹತ್ತು ರು ಬ್ಬರಿ ಓಡಾಡುವುದ್ನುನ  ತಪಿಪ ಸಿ; ಪ್ರ ಕ್ರ ಯೆಯನುನ  

ಸರಳಿೀಕರಣ್ಗಳಿಸಿ.  ಈಗ ಮಂಡಿಸಿರುವ್ ವಿಧೇಯಕವು ಬಹಳ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದ್.  

ಬಡಾವ್ಣೆಯ ಅಭಿವೃದಿದಾರರಿಗೆ 40:30:30 ಈ ಅನುಪಾತದ್ಲಾ  ನವೇಶ್ನಗಳನುನ  

ಬಿಡುಗಡೆಗಳಿಸಿದ್ರೆ, ಬಹಳ ಅನುಕೂಲವಾಗುತು ದ್ೆಂದು ಹೇಳಿ, ಈ ವಿಧೇಯಕವ್ನುನ  ನಾನು 

ಸ್ವಾ ಗತ್ರಸುತೆು ೀನೆ. 

 

ಶ್ರ ೋ ಯು.ಬಿ.ವೆಿಂಕಟೇಶ (ರ್ನಮನದೇಾಶನ ಹಿಂದಿದವರು):- ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ಕನಾಿಟಕ ಪ್ಟಟ ಣ್ ಮತ್ತು  ಗ್ರರ ಮಾೆಂತರ ಯೀಜನೆ (ತ್ರದುು ಪ್ಡಿ) 

ವಿಧೇಯಕ, 2021 ನುನ  ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳ ಪ್ರವಾಗಿ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು  ಸಂಸದೀಯ 

ವ್ಯ ವ್ಹಾರಗಳ ಸಚಿವ್ರು ಮಂಡಿಸಿದಾು ರೆ.  ಖಾಸಗಿಯವ್ರು ಮಾಡುವ್ ಬಡಾವ್ಣೆಗೆ 

ಸಕಾಿರದ್ ನಯಂತರ ಣ್ವೇಕೆ?  ಇದ್ರಲಾ  ಸಕಾಿರವು ಯಾವುದೇ ಬಂಡವಾಳವ್ನುನ  
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ಹೂಡಿರುವುದಲಾ . ಸಕಾಿರವು ಕೇವ್ಲ ಮಾಗಿಸೂಚಿಗಳನುನ  ಮಾತರ ವೇ ಮಾಡಲ.  

ಬಡಾವ್ಣೆಯಲಾ  ಉದಾಯ ನವ್ನ ಮತ್ರು ತರೆ ನಾಗರಿಕ ಸೌಲರ್ಯ ಗಳಿಗೆ ನವೇಶ್ನವ್ನುನ  

ಮಿೀಸಲಡಬೇಕು; ಅವುಗಳನುನ  ಸಕಾಿರವು ಸುಪ್ದಿಗೆ ಪ್ಡೆದುಕಳಳ ಲ. ಬಡಾವ್ಣೆಯ 

ಅಭಿವೃದಿದಾರರು ಅಲಾ ನ ಮೂಲ್ ನವೇಶ್ನಗಳನುನ  ಸಕಾಿರಕೆೆ  ಅಡಮಾನವಿಡಬೇಕು.  

ಬಡಾವ್ಣೆಯು ಸಂಪೂಣ್ಿವಾಗಿ ಅಭಿವೃದಿ  ಹೆಂದದ್ ಮೇಲ್, ಸಕಾಿರವು 

ಅಡಮಾನವಿಟಟ  ನವೇಶ್ನಗಳನುನ  ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತು ದ್.  ಆದ್ರೆ ಜನರು ಅವುಗಳನುನ  

ಅಭಿವೃದಿಗಳಿಸುವುದು ಹೇಗೆ; ಅವ್ರಿಗೆ ಹಣ್ ಎಲಾ ೆಂದ್ ಬರುತು ದ್?  ಯಾವುದೇ 

ಖ್ರಿೀದದಾರರಿಗೆ ಮೂಲ್ ನವೇಶ್ನಗಳನುನ  ತೀರಿಸಿದಾಗ ಮಾತರ ವೇ ಅಭಿವೃದಿದಾರರಿಗೆ 

ಹಣ್ ದ್ರೆಯುತು ದ್.  ಆದ್ರೆ ಅವುಗಳನುನ  ಅಡಮಾನವಿಟಟ ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಣ್ ಹೇಗೆ 

ದ್ರೆಯುತು ದ್; ಮೂಲ್ ನವೇಶ್ನಗಳ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?  ಸಕಾಿರಿ ನಮಿಿತ 

ಬಡಾವ್ಣೆಗಳ ಬಗೆೆ  ನಾನು ಈ ದನ ಪೂವಾಿಹನ  ಮಾತನಾಡುತ್ರು ದ್ು ನು.  ಬನಶಂಕರಿ 

ಬಡಾವ್ಣೆಯಲಾ  ಇೆಂದಗೂ ಸಹ ಅಲಾ  ವಿದುಯ ತ್, ನೀರು ಮತ್ತು  ಒಳಚರಂಡಿ ಇವುಗಳ 

ಸೌಕಯಿವಿಲಾ .  ಸಕಾಿರ ನಮಿಿಸಿರುವ್ ಬಡಾವ್ಣೆಗಳಲಾ ಯೇ ಮೂಲಭೂತ 

ಸೌಕಯಿಗಳಿಲಾ . ಹೌಸಿೆಂಗ್ ಬೊೀಡ್ಿ ನವ್ರು 1983 ನೇ ಇಸವಿಯಲಾ  ಜ್ಜ.ವಿ.ಕೆ.ರಾವ್ ರವ್ರ 

ಹೆಸರಿನಲಾ  ಸಮಿತ್ರಯೆಂದ್ನುನ  ರಚಿಸಿದ್ು ರು.  ಸಕಾಿರವು ಏನಾದ್ರೂ ಶ್ಫಾರಸಿು ಗಳನುನ  

ಮಾಡುವುದದ್ು ರೆ, ಅೆಂತಹ ಸಮಿತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾಡಲ.  ಆದ್ರೆ, ಖಾಸಗಿಯವ್ರು 

ಮಾಡುವ್ ಬಡಾವ್ಣೆಗೆ ಸಕಾಿರವು ಏಕಾಏಕ್ ನಯಂತರ ಣ್ ಹೇರುವುದು ಸರಿಯಲಾ .  

ನಮಿಿಸುವ್ ಬಡಾವ್ಣೆಗಳಲಾ  ನಾಗರಿಕ ಸೌಲರ್ಯ ಗಳನುನ  ಒದ್ಗಿಸಬೇಕು.  ನವೇಶ್ನಗಳ 

ನೆಂದ್ಣಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಕಾಿರಕೆೆ  ಆದಾಯ ಬರುತು ದ್.  ಅದ್ನುನ  ಬಿಟ್ಟಟ  ಸಕಾಿರವು 

ಸುಮಮ ನೆ ನಯಂತರ ಣ್ ಹೇರಿ, ಜನರಿಗೆ ಏಕೆ ತೆಂದ್ರೆ ನೀಡುತ್ರು ೀದ್? ಈಗ್ರಗಲೇ 

ವಾಯ ಪಾರಸಿ ರೆಲಾ ರೂ ಬಹಳಷ್ಟಟ  ನಷಟ ಕೆ ಳಗ್ರಗಿ ಬದುಕುವುದ್ಕೆಾ ಗದೇ, 

ಸತ್ತು ಹೀಗುತ್ರು ದಾು ರೆ. 

 

ಶ್ರ ೋ ಜೆ.ಸಿ.ಮಾಧುಸ್ತವ ರ್ಮ(ಕಾನೂನು ಮತ್ತು  ಸಂಸದಿೋಯ ವಯ ವಹಾರಗಳ 

ಸಚಿವರು)(ಮಖಯ ಮಂತಿರ ಗಳ ಪರವಾಗಿ):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ಪ್ರ ಸುು ತ 

ವಿಧೇಯಕದ್ ಬಗೆೆ  ವಿವ್ರಣೆ ನೀಡುವುದ್ಕೆೆ  ಅವ್ಕಾಶ್ ನೀಡದೇ, ಸದ್ಸಯ ರು ವಿಧೇಯಕದ್ ಬಗೆೆ  

ಮಾತನಾಡಲು ಪಾರ ರಂಭಿಸಿದ್ರು.  ಜನರಿಗೆ ಒಳೆಳ ಯದಾಗಲೀ ಎನುನ ವ್ ಕಾರಣ್ಕೆಾ ಗಿ ಈ 

ವಿಧೇಯಕವ್ನುನ  ಮಂಡಿಸಲಾಗಿದ್.  2015 ನೇ ಇಸವಿಯಲಾ  entire area of that planning, 
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ಅೆಂದ್ರೆ ಬಡಾವ್ಣೆಗಳನುನ  ನಮಿಿಸಿ, ನವೇಶ್ನಗಳನುನ  ಏನು ಮಾಡಲಾಗುತು ದ್ಯೀ, ಅಲಾ  

ಎಲಾಾ  ರಿೀತ್ರಯ ಸೌಕಯಿಗಳನುನ  ಒದ್ಗಿಸಿದ್ ನಂತರವ್ಷ್ಮಟ ೀ ನವೇಶ್ನಗಳನುನ  ವಿತರಣೆ 

ಮಾಡುವುದ್ಕೆೆ  ಅಧಿಕಾರವಿತ್ತು .  ಬಡಾವ್ಣೆಯು ಶೇಕಡಾ ನೂರರಷ್ಟಟ  ಅಭಿವೃದಿಗೆಂಡಾಗ 

ಮಾತರ ವೇ ಸಕ್ಷಮ ಪಾರ ಧಿಕಾರವು ಬಡಾವ್ಣೆಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಿ, ದೃಢಿೀಕರಣ್ 

ನೀಡಿದ್ ನಂತರವ್ಷ್ಮಟ ೀ ನವೇಶ್ನಗಳನುನ  ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡುವ್ ಅಧಿಕಾರವಿತ್ತು . ಬಡಾವ್ಣೆಯ 

ಅಭಿವೃದಿದಾರರು ಅದ್ನುನ  ಒಪಿಪ ಕೆಂಡರೆ, ಸಕಾಿರವು ಸಂತೀಷವಾಗಿ ಇದ್ನುನ  

ಒಪಿಪ ಕಳುಳ ತ್ರು ತ್ತು . ಶೇಕಡಾ ನೂರರಷ್ಟಟ  ಬಡಾವ್ಣೆಯನುನ  ಅಭಿವೃದಿಗಳಿಸಲು 

ಆಗುವುದಲಾ ; ಅಭಿವೃದಿದಾರರ ಬಳಿ ಬಂಡವಾಳವಿರುವುದಲಾ  ಇತ್ತಯ ದಗಳ ಬಗೆೆ  ಬಹಳಷ್ಟಟ  

ಮನವಿಗಳು ಸಿಾ ೀಕೃತಗೆಂಡವು.  ಶ್ರ ೀ ಅಪಾಪ ಜ್ಜಗೌಡರು ಪ್ರ ಸ್ವು ಪಿಸಿದಂತೆ, 40:30:30 ರ 

ಅನುಪಾತದ್ಲಾ  ನವೇಶ್ನಗಳನುನ  ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡುವಂತೆ ವಿಧೇಯಕವ್ನುನ  ಈ ಹಿೆಂದ್ 

ಪ್ರ ಸ್ವು ಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು . ಬಡಾವ್ಣೆಯ ಅಭಿವೃದಿದಾರರು ಶೇಕಡಾ 40 ರಷ್ಟಟ  ನವೇಶ್ನಗಳನುನ  

ಅಭಿವೃದಿಗಳಿಸಿ, ಅವುಗಳನುನ  ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ ನಂತರದ್ಲಾ  ಶೇಕಡಾ 30 ರಷ್ಟಟ  

ನವೇಶ್ನಗಳನುನ  ಅಭಿವೃದಿಗಳಿಸಿ, ಅವುಗಳನುನ  ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ರು ದ್ು ರು.  ಆದ್ರೆ ನೀರು 

ಮತ್ತು  ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯ ವ್ಸಿೆಯನುನ  ಪೂತ್ರಿ ಮಾಡಿಕಡಿ ಎೆಂದು ಸಕಾಿರವು ಹೇಳಿತ್ತ.  

ಇದ್ನೂನ  ಸಹ ಮಾಡುವುದ್ಕೆಾಗುವುದಲಾ ವೆಂದು ಅಭಿವೃದಿದಾರರು ಯಥೇಚಿವಾದ್ 

ಮನವಿಗಳನುನ  ಸಕಾಿರಕೆೆ  ಸಲಾ ಸಿದ್ರು.  ನದಿಷಟ ವಾಗಿ ಇೆಂತ್ರಷ್ಮಟ  ಅನುಪಾತದ್ಲಾ  

ನವೇಶ್ನಗಳನುನ  ಅಭಿವೃದಿಗಳಿಸಿ ಎೆಂದು ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಕಷಟ ವಾಗುತು ದ್ ಎೆಂದು 

ಹೇಳಿದ್ರು. In the entire area, scattered areaನಲೂಾ  ಕಡಬಹುದು ಎೆಂದು 

ಹೇಳಲಾಯಿತ್ತ. ಬಡಾವ್ಣೆ ಅಭಿವೃದಿದಾರರು ಬದುಕುಳಿಯಬೇಕು ಎೆಂಬ ಕಾರಣ್ಕೆಾ ಗಿ ಈ 

ರಿೀತ್ರ ಮಾಡಲಾಯಿತ್ತ.  ಅಭಿವೃದಿದಾರರು ಶೇಕಡಾ 40 ರಷ್ಟಟ  ನವೇಶ್ನಗಳನುನ  ಬಿಡುಗಡೆ 

ಮಾಡುತ್ತು ರೆ, ನಂತರದ್ಲಾ  ಬಡಾವ್ಣೆಯ ಅಭಿವೃದಿ  ಮಾಡುತ್ತು ರೀ ಅಥವಾ 

ಬಿಡುತ್ತು ರೀ ಎನುನ ವುದು ಸಕಾಿರಕೆೆ  ತ್ರಳಿಯುವುದಲಾ . That is the first stage.  

ಬಡಾವ್ಣೆಗೆ ರಸೆು , 3-4 ವಿದುಯ ತ್ ಲೈನ್ಗಳನುನ  ಹಾಕ್ದ್ರೆ ಸ್ವಕು ಅದು ಮದ್ಲನೆ 

ಹಂತವಾಗುತು ದ್.  ಆಗ ಶೇಕಡಾ 40 ರಷ್ಟಟ  ನವೇಶ್ನಗಳನುನ  ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು 

ಪಾರ ರಂಭಿಸುತ್ತು ರೆ.  ನಂತರದ್ಲಾ  ಅಭಿವೃದಿ  ಆಗುತು ದ್ಯೀ ಅಥವಾ ಇಲಾ ವೀ; ಈ 

ಕಾರಣ್ಕೆಾ ಗಿ ಅಭಿವೃದಿದಾರರ ಮೇಲ್ ನಯಂತರ ಣ್ವ್ನುನ  ಹೆಂದ್ಲು ಬಡಾವ್ಣೆಯ 

ಮೂಲ್ ನವೇಶ್ನಗಳನುನ  ಸಕಾಿರಕೆೆ  ಅಡಮಾನವಿಡಬೇಕು. ಒೆಂದು ವೇಳೆ, ಇಡಿೀ 

ಬಡಾವ್ಣೆಯನುನ  ಅಭಿವೃದಿಗಳಿಸದೇ, ಮಧಯ ದ್ಲಾ ಯೇ ಕೈಬಿಟ್ಟಟ  ಹೀದ್ರೆ, ಮೂಲ್ 
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ನವೇಶ್ನಗಳು ಸಕಾಿರದ್ ಬಳಿ ಇರುತು ವ ಎೆಂಬ ತ್ರೀಮಾಿನವ್ನುನ  ಕೈಗಳಳ ಲಾಗಿದ್.  ಇದ್ನುನ  

ಹರತ್ತಪ್ಡಿಸಿ, ಅಭಿವೃದಿದಾರರಿಗೆ ಕ್ರುಕುಳ ಕಡುವ್ ಉದ್ು ೀಶ್ವಿಲಾ .  ಖಾಸಗಿಯವ್ರ 

ಮೇಲ್ ಸಕಾಿರದ್ ನಯಂತರ ಣ್ವಿಲಾ ದದ್ು ರೆ, ವಿವಿಧ ವಿಸಿು ೀಣ್ಿದ್ ಬಡಾವ್ಣೆಗಳನುನ  ನಮಿಿಸಿ, 

ಆ ಪೈಕ್ ಕೆಲವು ನವೇಶ್ನಗಳನುನ  ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಅಭಿವೃದಿದಾರರು ಹರಟ್ಟ ಹೀದ್ರೆ, 

ಅಲಾ  ನವೇಶ್ನ ಖ್ರಿೀದಸಿದ್ ಸ್ವವ್ಿಜನಕರಿಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕಯಿಗಳಾದ್ ನೀರು, 

ವಿದುಯ ತ್, ರಸೆು , ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯ ವ್ಸಿೆ  ಇತ್ತಯ ದಗಳನುನ  ಒದ್ಗಿಸುವ್ವ್ರು ಯಾರು?  ಈ 

ಜವಾಬ್ಬು ರಿಯ ಕಾರಣ್ಕೆಾ ಗಿ ಬಡಾವ್ಣೆಯ ಮೂಲ್ ನವೇಶ್ನಗಳನುನ  ಸಕಾಿರದ್ ಸುಪ್ದಿಗೆ 

ನೀಡಬೇಕೆೆಂದು ಮತ್ತು  ಸ್ವವ್ಿಜನಕರಿಗೆ ಎಲಾಾ  ರಿೀತ್ರಯ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕಯಿಗಳನುನ  

ಒದ್ಗಿಸಿದ್ ನಂತರ ಮೂಲ್ ನವೇಶ್ಗಳ ನೀೆಂದ್ಣಿಯಾಗಲ ಎನುನ ವಂತಹ ನಬಿೆಂಧವ್ನುನ  

ಮಾಡಲಾಗಿದ್.  ಪ್ರ ಸುು ತ ವಿಧೇಯಕದ್ ಮೂಲಕ ಇೆಂತಹ ಅನುಕೂಲತೆಯನುನ  

ಬಡಾವ್ಣೆಯ ಬಿಲಡ ರ್್ ಅಥವಾ ಅಭಿವೃದಿದಾರರಿಗೆ ಸಕಾಿರವು ನೀಡುತ್ರು ದ್ಯೇ ವಿನಾ 

ವಿರೀಧ ಪ್ಕ್ಷದ್ ಸದ್ಸಯ ರು ಆ ರಿೀತ್ರಯ ಭಾಷ್ಮಯನುನ  ಉಪ್ಯೀಗಿಸಬ್ಬರದು.   

 

(ಮುೆಂದು) 

(980) 8.50 23-09-2021  CS/ GR 

 

   ಶ್ರ ೋ ಜೆ.ಸಿ.ಮಾಧುಸ್ತವ ರ್ಮ(ಮಿಂದು):-  

ಸಕಾಿರ ಏಕೆ  ಮಧ್ಯಯ  ಪ್ರ ವೇಶ್ ಮಾಡುತ್ರು ದ್ ಎನುನ ವುದ್ನುನ  ಕೇಳಬ್ಬರದು.    

 ಶ್ರ ೋ ಯು.ಬಿ.ವೆಿಂಕಟೇಶ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೆ, ಸಕಾಿರ ಏನು ಕಟಿಟ ಲಾ  

ಅದ್ನುನ  ನಾನು ಹೇಳಿದ್ು ೀನೆ.   

 ಶ್ರ ೋ ಜೆ.ಸಿ.ಮಾಧುಸ್ತವ ರ್ಮ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೆ ಬಿ.ಡಿ.ಎ., ಬಡಾವ್ಣೆಗಳನುನ  

ಅಭಿವೃದಿಗಳಿಸುವುದು ಸಕಾಿರದ್ ಜವಾಬ್ಬು ರಿ.   ಖಾಸಗಿಯವ್ರು  ಬಡಾವ್ಣೆಗಳನುನ  

40% ಅಭಿವೃದಿಗಳಿಸಿ, ಉಳಿದದ್ು ನುನ  ಬಿಟ್ಟಟ  ಹೀದ್ರೆ ಅದ್ಕೆೆ  ಯಾರು ಜವಾಬ್ಬು ರಿ? Who 

is responsible? Who has to take care of that fellow who has purchased the sites from 

them and builds house in that area? ನಾಳೆ ನವೇಶ್ನ ಪ್ಡೆದರುವ್ವ್ರು ಸಕಾಿರ 

ಬಡಾವ್ಣೆಯನುನ  ಅಭಿವೃದಿಗಳಿಸದದ್ು ರೂ ಸಹ  ಹೇಗೆ ಅನುಮತ್ರಯನುನ  ನೀಡಿತ್ತ 

ಎೆಂದು ಜನ ನಮಮ ನುನ  ಕೇಳುತ್ತು ರೆ.  We are responsible for that.  ಅದ್ಕೀಸೆ ರವೇ 
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ಮಾನಯ  ಸಿದ್ು ರಾಮಯಯ ನವ್ರ ನೇತೃತಾ ದ್ ಸಕಾಿರದ್ಲಾ   ಇೆಂತಹ ಸಮಸೆಯ ಗಳು ಬರುವ್  

ಕಾರಣ್ದೆಂದ್ಲೇ ಬಡಾವ್ಣೆಗಳನುನ  100% ಡೆವ್ಲಪ್ ಮಾಡದದ್ು ರೆ ನವೇಶ್ನಗಳನುನ  

ಮಾಡುವ್ ಹಾಗೆಯೇ ಇಲಾ ವನುನ ವ್ ಕಾಯಿದ್ ಮಾಡಿದ್ು ರು.  ಆದ್ರೆ ಜನರಿೆಂದ್ ಒತು ಡ ಬಂದ್  

ಹಾಗೆಲಾಾ  ಈ ಕಾಯಿದ್ಗೆ  ವಿನಾಯಿತ್ರಯನುನ  ನೀಡಿಕೆಂಡು ಬರಲಾಗಿದ್.  We are not 

giving trouble to them.  I am sorry to say this.  ನಾನು ಈ ಮಾತನುನ  ಬ್ಳಗೆೆಯೇ 

ಹೇಳಬೇಕೆೆಂದದ್ು ನು, ಆದ್ರೆ ಬಿಲ್ ಸದ್ನದ್ಲಾ  ಬಂದ್ಮೇಲ್ ಉತು ರ  ಕಡೀಣ್ 

ಎೆಂದುಕೆಂಡು ಸುಮಮ ನದ್ು ನು.    ನಾವು ಡೆವ್ಲಪ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕಡುವ್ 

ದೃಷ್ಟಟ ಯಿೆಂದ್ ಈ ಕಾಯಿದ್ಯನುನ  ತಂದದ್ು ೀವ ಎೆಂದು ಭಾವಿಸಬಹುದು,  ಸಕಾಿರ 

ಎಲಾ ರಿಗೂ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕಡುವ್ ದೃಷ್ಟಟ ಯಿೆಂದ್ ಈ ಬಿಲ್ ತಂದದ್ ಎನುನ ವುದ್ನುನ   

ಮನಸಿಿ ನಲಾ ಟ್ಟಟ ಕೆಂಡು ಈ ಮಸೂದ್ಗೆ ಅನುಮತ್ರಯನುನ  ನೀಡಬೇಕೆೆಂದು ಸದ್ನವ್ನುನ  

ಕೀರುತೆು ೀನೆ.   

 ಶ್ರ ೋ ಪಿ.ಆರ.ರಮೇಶ(ಸಿ ಳಿೋಯ ಸಂಸಿ್ತ ೋಗಳ ಕೆಷ ೋತ್ರ ):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೆ, 

ಸಕಾಿರ ಏನು ಈ ಮಸೂದ್ಯನುನ  ಜ್ಞರಿಗೆ ತರುತ್ರು ದ್,  ಅದು ಹಿೆಂದನ ಬಿಲ್ಗೆ further 

reformation or relation  ಮಾಡಲಾಗಿದ್.  Further reformation or relaxation  ಏನು 

ಮಾಡುತ್ರು ೀರೀ ಮಾಡಿ, ಆದ್ರೆ  ಬ್ೆಂಗಳೂರಿನ ಸುತು ಮುತು  ನೆಲಮಂಗಲ, ಮಾಗಡಿ, 

ರಾಮನಗರ, ಚನನ ಪ್ಟಟ ಣ್,   ಆನೇಕಲುಾ , ಹಸಕೀಟ್ನ  ಹಿೀಗೆ 7-8 Planning Authorities  

ಇದ್.   ಆದ್ರೆ ಹಸದಾಗಿ ನಮಾಿಣ್ ಮಾಡುವ್ ಬಡಾವ್ಣೆಗಳಲಾ  ಅವ್ರದ್ು ೀ ಆದ್ ಕೆಲವು 

ಕೆಲಸಕಾಯಿಗಳಿರುತು ವ.  ಅದು  ಬಿೀದ ದೀಪ್, ರಸೆು ಗಳ ನಮಾಿಣ್, ಕುಡಿಯುವ್ ನೀರಿನ 

ವ್ಯ ವ್ಸಿೆ , ಉದಾಯ ನವ್ನ,  ಆಟದ್ ಮೈದಾನಗಳನುನ  ನಮಿಿಸುವ್ ಕೆಲಸಕಾಯಿಗಳಿರುತು ದ್.   

ಅಲಾ ರುವ್ ಪಾಕ್ಿ  ಮತ್ತು  ಆಟದ್ ಮೈದಾನಗಳನುನ  relinquish ಮಾಡಿ ಕಡುತ್ರು ೀರಾ,  

ಅದ್ನುನ  relinquish ಮಾಡುವುದ್ಕೆೆ  ಗ್ರರ ಮಪಂಚಾಯಿತ್ರಯವ್ರಿಗೆ ಕಡುತ್ರು ೀರಿ,  ಈ 

ಗ್ರರ ಮಪಂಚಾಯಿತ್ರಗಳಿಗೆ ನೀಡುವಾಗ  ಆ ಪಂಚಾಯಿತ್ರಯಲಾ   ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು 

ಅವ್ಶ್ಯ ವಿರುವ್ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕಯಿಗಳಿವಯೇ ಎನುನ ವುದ್ನುನ   ನೀಡಬೇಕಾಗುತು ದ್.   

ಅಗತಯ  ಸಿಬಾ ೆಂದ ಇದ್ಯೇ? Solid Waste Management system  ಮಾಡಲು ಅವ್ರ ಬಳಿ 

ಸೌಕಯಿ ಇದ್ಯೇ ಎನುನ ವುದ್ನುನ  ನೀಡಬೇಕಾಗುತು ದ್.  ಗ್ರರ ಮಪಂಚಾಯಿತ್ರ ಎೆಂದ್ರೆ  

ಗ್ರರ ಮ ಒೆಂದ್ಕೆೆ  ಸಿೀಮಿತವಾಗಿ ಇರುತು ದ್.   ಅಲಾ  500 ಮನೆಗಳನುನ  ನವ್ಿಹಣೆ ಮಾಡಲಕೆೆ  

ಅಗತಯ ವಿರುವ್ ಸೌಕಯಿವ್ನುನ  ಅವ್ರು ಇಟ್ಟಟ ಕೆಂಡಿರುತ್ತು ರೆ.   ಅೆಂತಹದ್ು ರಲಾ  2,000 

ನವೇಶ್ನಗಳನುನ  ಮಾಡಿ,  ಅವ್ರಿಗೆ ಅವುಗಳನುನ  ಅಭಿವೃದಿಗಳಿಸುವ್  ಕೆಲಸವ್ನುನ  
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ವ್ಹಿಸುವುದು ಎಷಟ ರಮಟಿಟ ಗೆ ಸರಿ.  ಇದ್ಕೆೆ   ಒೆಂದು ಉದಾಹರಣೆ ನೀಡುವುದಾದ್ರೆ 

ಬ್ೆಂಗಳೂರಿನ ಸುತು ಮುತು  ನಮಮ  ತೀಟ ಇತ್ತು ,  ಆ ತೀಟದ್ ಸುತು   ಒೆಂದು ಹಸ 

ಬಡಾವ್ಣೆಯನುನ   ಮಾಡಲಾಗಿದ್.     ಆ ನವೇಶ್ನ ಮೀರಿ ಕಸವ್ನೆನ ಲಾ  ಡೆರ ೈನ್ಗೆ ಬಿಡುತ್ತು ರೆ.  

ಆ ಡೆರ ೈನ್ ಹೇಗ್ರಗಿದ್ ಎೆಂದ್ರೆ  ಪಾಯಿಖಾನೆ ನೀರೆಲಾ  ಪ್ಕೆದ್ಲಾ ರುವ್ ಒೆಂದು ಕೆರೆಗೆ ಹೀಗಿ 

ಸೇರುತ್ರು ದ್.   ಆ ಕೆರೆ ಸುತು  ಒೆಂದು ಒಳೆಳ ಯ ವಾತ್ತವ್ರಣ್ ಇದ್.  ಈಗ ಈ ನೀರೆಲಾಾ  ಹೀಗಿ 

ಅಲಾ  ಸೇರಿದ್ರೆ  ಏನಾಗುತು ದ್? 100 ವ್ಷಿಗಳ ಕೆಳಗೆ  ವೃಷಭಾವ್ತ್ರ ನದ ಹೇಗಿತ್ತು , ಈಗ 

ಏನಾಗಿದ್?  ಅದೇ ರಿೀತ್ರ ಬ್ೆಂಗಳೂರಿನ ಸುತು ಮುತು  ಇರುವ್ ಕೆರೆಗಳನುನ   ನಾವು ಮುೆಂದನ 

ದವ್ಸಗಳಲಾ  ನೀಡಬೇಕಾಗುತು ದ್.   ಈ ಮಸೂದ್ಯಲಾ  Karnataka State Pollution 

Control Board  ಅನುನ  ಸೇರಿಸಿಲಾ . ಈ ವಿಧೇಯಕದ್ ಪುಟ ಸಂಖೆಯ  15ರಲಾ  ನೀಡಿರುವ್ Table-B 

ನೀಡಿ.   ಈ ಬಡಾವ್ಣೆಗಳ ಅಭಿವೃದಿ ಗ್ರಗಿ ಎಲ್ಾ ಲಾ  N.O.C.,  ತೆಗೆದುಕಳಳ ಲಾಗುವುದು 

ಎೆಂದ್ರೆ,್ ʼRoad್worksʼ್ ಗಳಿಗೆ Urban areas,  Urban local bodies outside urban limits, 

Panchayat Raj Engineering Department ಗಳಿೆಂದ್ N.O.C., ಪ್ಡೆಯಬೇಕಾಗುತು ದ್,್ ʼWater 

Supply/Underground್ Drainage್ worksʼ್ ಗಳಿಗೆ ,  BWSSB limit:  BWSSB other urban 

areas: Karnataka Urban Water supply and Drainage Board (KUWS and DB) outside 

urban limits: Rural Water Supply Department  ಗಳಿೆಂದ್ N.O.C., ಪ್ಡೆಯಬೇಕಾಗುತು ದ್. 

ಇದ್ರಲಾ  Karnataka State Pollution Control Board   ಇಲಾ ವೇ ಇಲಾ .  Ground water  

ಸಂಪೂಣ್ಿವಾಗಿ contaminate ಆಗುತ್ರು ದ್.   ಈಗ್ರಗಲೇ ಬ್ೆಂಗಳೂರಿನ ಸುತು ಮುತು  ಇರುವ್ 

ಹಳಿಳ ಗಳಲಾ  quality of water is coming down.  ಏಕೆೆಂದ್ರೆ slow urbanisation ಆಗುತು ದ್.   

ಎಲಾಾ  ಕಡೆ pit ಗಳನುನ  ಹಡೆದದುು , ಬಹಳಷ್ಟಟ  ನಮಗೆ ground water recharge 

ಆಗುವಾಗ industrial effluents  ಬರುತು ದ್.    ದ್ಯಮಾಡಿ ಸಕಾಿರ ಇದ್ನುನ  ಬಹಳ 

ಗಂಭಿೀರವಾಗಿ ಪ್ರಿಗಣಿಸಬೇಕು.   ಇವ್ತ್ತು  ಅಭಿವೃದಿ ಗೆ ನೀವು ಯಾರಿಗೆ ಸಹಾಯ 

ಮಾಡುತ್ರು ೀರಾ?  ಡೆವ್ಲ್ಪ್ಮ್ಮೆಂಟ್ ವಿಷಯದ್ಲಾ  ಲೇಔಟ್ಗಳನುನ  ಅಭಿವೃದಿ  ಮಾಡಿವ್ರಿಗೆ 

ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ರು ೀರೀ ಇಲಾ  ಜನರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ರು ೀರೀ ಗತ್ರು ಲಾ . ಆದ್ರೆ, what 

about the environmental issues.  You have not addressed it.   ಮದ್ಲಗೆ ಬ್ೆಂಗಳೂರಿನ 

ಸುತು ಮುತು  ಒೆಂದು ಅಥಾರಿಟಿಯನುನ  ರಚನೆ ಮಾಡಿ. To take care of Solid Waste 

Management, to take care of water supply, to take care of STPs, to take care of  all 

amenities - ಇವುಗಳನುನ  ಗ್ರರ ಮಪಂಚಾಯಿತ್ರಗಳಿಗೆ  ಕಡುವುದ್ಕೆೆ  ಹೀಗಬೇಡಿ.   ಅವ್ರಿಗೆ 

ಅಷ್ಟಟ  ಸ್ವಮಥಯ ಿ ಇಲಾ .  ಈ ಕೆಲಸಗಳಿಗ್ರಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ದುಡುಡ  ಖ್ಚುಿ ಮಾಡುವುದ್ಕೊ  
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ಆಗಲಾ , ಹಣ್ವ್ನುನ  ಪ್ಡೆಯುವುದ್ಕೊ  ಆಗುವುದಲಾ .   ಅವ್ರಿಗೆ ಗ್ರರ ಮಗಳನುನ  ಅಭಿವೃದಿ  

ಮಾಡುವ್ ಕೆಲಸ ಸ್ವಕು.   ದ್ಯಮಾಡಿ ಈ ವಿಚಾರವ್ನುನ  ಗಂಭಿೀರವಾಗಿ ಪ್ರಿಗಣಿಸಿ, 

ಇಲಾ ದದ್ು ರೆ ಹಳಿಳ ಗಳೆಲಾಾ  ಸಾ ಮ್ ಆಗಿ ಬಿಡುತು ದ್.   ದ್ಯಮಾಡಿ ಇದ್ರ ಬಗೆೆ  ಸಕಾಿರ ಕರ ಮ 

ವ್ಹಿಸಬೇಕು.   

 ಶ್ರ ೋ ಎಸ .ಆರ.ಪ್ರಟೋಲ(ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರು):- ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೆ, ಕನಾಿಟಕ ಪ್ಟಟ ಣ್ ಮತ್ತು  ಗ್ರರ ಮಾೆಂತರ ಯೀಜನೆ ತ್ರದುು ಪ್ಡಿ ವಿಧೇಯಕ 

2021 ಅನುನ  ನಾನು ಮದ್ಲಗೆ ಸ್ವಾ ಗತ ಮಾಡುತೆು ೀನೆ.   ನಮಮ  ಸಕಾಿರ ಆಡಳಿತದ್ು ಲಾ ದಾು ಗ 

ಈ ಕಾಯಿದ್ ಜ್ಞರಿಗೆ ತರಲಾಗಿತ್ತು , ಅದ್ರಲಾ  100% development with all civic amenities,  

ಅಭಿವೃದಿ  ಕೆಲಸಕಾಯಿಗಳನುನ  Developers  ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು .   ಅದ್ರಲಾ  ಕುಡಿಯುವ್ 

ನೀರು, underground drainage,  ವಿದುಯ ತ್ರು ನ ಸಂಪ್ಕಿ ಎಲಾಾ  ಆದ್ ನಂತರ  ಬಡಾವ್ಣೆಗಳಿಗೆ 

ಅನುಮತ್ರಯನುನ  ನೀಡಲಾಗುತ್ರು ತ್ತು .  ಈಗ Developers  ಒತು ಡದ್ ಮೇರೆಗೆ ಕೆಲವು 

ವಿನಾಯಿತ್ರಗಳನುನ  ನೀಡಿಕೆಂಡು ಬರಲಾಗುತ್ರು ದ್.    ಆದ್ರೆ ಇದ್ರ ಮೇಲ್ ನಮಗೆ ಸರಿಯಾದ್ 

ಗಿರ ಪ್ ಇರಬೇಕಾಗುತು ದ್.   ಯಾರಾದ್ರೂ ಸ್ವಲ ಸೀಲ ಮಾಡಿ ಜ್ಜೀವ್ವ್ನೆನ ೀ ಒತೆು  ಇಟ್ಟಟ  

ಒೆಂದು ನವೇಶ್ನ ಖ್ರಿೀದಸಿರುತ್ತು ರೆ.  ಆದ್ರೆ ಅಲಾ  ಮನೆ ಕಟಿಟ ಕಳುಳ ವುದ್ಕೆೆ  ವಿದುಯ ತ್ 

ಸೌಲರ್ಯ  ಇರುವುದಲಾ .  ರಸೆು  ಇರುವುದಲಾ .   Sewage water  ಹೀಗುವುದ್ಕೆೆ  ಸರಿಯಾದ್ 

ವ್ಯ ವ್ಸಿೆ  ಇರುವುದಲಾ .   ಹಾಗ್ರಗಿ ಸಕಾಿರ ಬಡಾವ್ಣೆಗಳನುನ  ನಮಿಿಸುವ್ವ್ರ  ಮೇಲ್ ಗಿರ ಪ್ 

ಇಟ್ಟಟ ಕಳಳ ಬೇಕಾಗುತು ದ್.  ಹಾಗ್ರಗಿ ಗ್ರರ ಮಪಂಚಾಯಿತ್ರಗಳನುನ  ಇನೂನ  ಹೆಚಿು ಗೆ ಬಲಪ್ಡಿಸಿ, 

ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಕೆಲಸ ಕಾಯಿಗಳನುನ  ವ್ಹಿಸಬಹುದು.   ಗ್ರರ ಮ ಸಾ ರಾಜಯ ದ್ ಕಲಪ ನೆ ರಾಷಟ ಾಪಿತ 

ಗ್ರೆಂಧಿೀಜ್ಜಯವ್ರು ಕಂಡ ಕನಸು.  ಹಾಗ್ರಗಿ ಗ್ರರ ಮಪಂಚಾಯಿತ್ರಗಳನುನ  ಶ್ಕ್ು ಶಾಲಗಳಿಸಿ, 

ಅಲಾ  ಮೇಲಾ ಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು  ಮತ್ತು  Developers  ಕಡೆಯಿೆಂದ್ ಕೆಲಸ  ಮಾಡಿಸಿಕಳಳ ಲು 

ಏನೇನು ಸೌಲರ್ಯ ಗಳು ಬೇಕೀ  ಅದ್ನೆನ ಲಾ  ಗ್ರರ ಮಪಂಚಾಯಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಕಡಿ.  ಅದ್ನುನ  

ಬಿಟ್ಟಟ  ಅವ್ರ ಅಧಿಕಾರವ್ನುನ  ತೆಗೆದು  ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ನೀಡುವುದು ನನನ  ದೃಷ್ಟಟ ಯಲಾ  ಸರಿ 

ಕಾಣುವುದಲಾ .   ಸಿ ಳಿೀಯ ಸಂಸಿೆ ಗಳು  ಗ್ರರ ಮಪಂಚಾಯಿತ್ರ ಇದ್ು ರೆ ಗ್ರರ ಮಪಂಚಾಯಿತ್ರಗೆ, 

ಪ್ಟಟ ಣ್ ಪಂಚಾಯಿತ್ರ ಇದ್ು ರೆ ಅಲಾ ಗೆ, ಪುರಸಭೆ ಇದ್ು ಲಾ  ಪುರಸಭೆಗೆ  ನಗರ ಸಭೆ ಇದ್ು ಲಾ  

ನಗರಸಭೆಗೆ ಬಡಾವ್ಣೆಗಳ ಅಭಿವೃದಿಯ ಕೆಲಸಕಾಯಿಗಳನುನ  ವ್ಹಸಿ, 

ಗ್ರರ ಮಪಂಚಾಯಿತ್ರಗಳು ಈ ಕೆಲಸವ್ನುನ  ಮೇಲಾ ಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು, work extract ಮಾಡಲು  

ಅಸಮಥಿ ಆದ್ಲಾ  ಅವ್ರ ಮೇಲ್ ಕರ ಮ ಕೈಗಳಿಳ .    ಹಾಗ್ರಗಿ ಗ್ರರ ಮಪಂಚಾಯಿತ್ರಗಳನುನ  

ಇನೂನ  ಹೆಚಿು ಗೆ ಬಲಪ್ಡಿಸಿ,   ಈಗ ಈ ಕಾಯಿದ್ಗೆ ತ್ರದುು ಪ್ಡಿ ಮಾಡುವ್ ಮೂಲಕ ಕೆಲವು 
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ವಿನಾಯಿತ್ರಗಳನುನ  ನೀಡಲಾಗಿದ್.  ಇದ್ನುನ  ಇನೂನ  ಹೆಚಿು ಗೆ ಮಾಡಬೇಡಿ.   ಇಲಾ ದದ್ು ರೆ 

ನಮಮ  ಮೇಲ್ ಹೆಚಿು ನ ಒತು ಡ ತರುತ್ತು ರೆ.    ಮುೆಂದ್  ನಮಗೆ ರಸೆು  ಇಲಾ , ದೀಪ್ ಇಲಾ , ಮನೆ 

ಮುೆಂದ್ ನೀರು ನೆಂತ್ರದ್, ಓಡಾಡಲಕೆೆ  ರಸೆು  ಇಲಾ  ಎೆಂದಾಗ ಸರಿ ಮಾಡಿಸಿ ಕಡಿ ಎನುನ ವ್ 

ಒತು ಡಗಳು ಬರುತು ವ.  The Government has to take care of them.  ಹಾಗ್ರಗಿ ಇನೂನ  

ಹೆಚಿು ನ ವಿನಾಯಿತ್ರಗಳನುನ  ಕಡುವುದ್ಕೆೆ  ಹೀಗಬೇಡಿ, ಈಗ ಏನೂ ವಿನಾಯಿತ್ರಗಳನುನ  

ನೀಡಲಾಗಿದ್ ಅದ್ನುನ  ಇಲಾ ಗೆ ಮುಕಾು ಯಗಳಿಸಿ, ಡೆವ್ಲಪ್ಸ್  ಮೇಲ್ ಒೆಂದು ಹಿಡಿತ 

ಇಟ್ಟಟ ಕಳಿಳ .    

 ಶ್ರ ೋ ಕೆ.ಸಿ.ಕೊಿಂಡಯಯ (ಸಿ ಳಿೋಯ ಸಂಸಿ್ತ ಗಳ ಕೆಷ ೋತ್ರ ):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೆ, 

ಕನಾಿಟಕ ಪ್ಟಟ ಣ್ ಮತ್ತು  ಗ್ರರ ಮಾೆಂತರ ಯೀಜನೆ ತ್ರದುು ಪ್ಡಿ ವಿಧೇಯಕ 2021 ಅನುನ  

ಸ್ವಾ ಗತ್ರಸುತ್ತು ,  ಕೆಲವು ಸಲಹೆಗಳನುನ  ನೀಡಬಯಸುತೆು ೀನೆ.    ಏಕೆೆಂದ್ರೆ ನಮಮ  ನಮಮ  

Bellary Urban Development Authority  ನಲಾ  ವಿಧಾನ ಪ್ರಿಷತ್ರು ನ ಸದ್ಸಯ ನಾಗಿರುವ್ ಕಾರಣ್ 

ನಾನು ಕೂಡ ಅದ್ರ ಸದ್ಸಯ ನಾಗಿದ್ು ೀನೆ.   ಹಿೆಂದ್ ನಮಮ  ಪ್ಕ್ಷದ್ ಸಕಾಿರ ಇದಾು ಗ 100% 

ಅಭಿವೃದಿ  ಕೆಲಸಗಳನುನ  ಪೂರೈಸಿದ್ರೆ ಮಾತರ  ಬಡಾವ್ಣೆಗಳಿಗೆ ಅನುಮತ್ರಯನುನ  

ನೀಡಲಾಗುತ್ರು ತ್ತು .    ಏಕೆೆಂದ್ರೆ ಭೂಮಿಯ ಬ್ಲ್ ಒೆಂದೂವ್ರೆ ಕೀಟಿಯಷ್ಟಟ ತ್ತು ,  ಆದ್ು ರಿೆಂದ್ 

Developer ಇದ್ಕೆೆ  ಹಣ್ ಹಾಕ್, ಡೆವ್ಲಪ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕೆಲವು ವಿನಾಯಿತ್ರಗಳನುನ  

ಕೇಳುತ್ರು ದ್ು ರು, ಅದು 40:30:30,  ಇದ್ು ದುು  ಈಗ 40:60  ಗೂ ತರಲಾಗುತ್ರು ದ್.  ಈ 

ವಿನಾಯಿತ್ರಗಳನುನ  ನೀಡುವುದು ಒಳೆಳ ಯದೇ.  ಏಕೆೆಂದ್ರೆ   ಬಡಾವ್ಣೆಗಳ 

ಅಭಿವೃದಿಯಾಗುತು ದ್.     ನಮಮ ಲಾ  strict rule ಇದ್ು  ಕಾರಣ್ ರೆವಿನೂಯ  ಸೈಟ್ಟಗಳನುನ  

ಮಾಡುತ್ರು ದ್ು ರು.   ಅದ್ನುನ  ನಮಮ ಲಾ  ತಡೆಹಿಡಿದ್ರು.   ಊರಿನ ಮದ್ಯ  ಸುಮಾರು 20 

ರೆವಿನೂಯ  ಸೈಟ್ಟಗಳನುನ  ಮಾಡಿದ್ರು.   ಆದ್ರೆ 10 ವ್ಷಿ ಆದ್ರೂ ಯಾವುದೇ ಅಭಿವೃದಿ  

ಕೆಲಸಕಾಯಿಗಳು ನಡೆಯಲಲಾ .  ಯಾರು ಈ ರೆವಿನೂಯ  ಸೈಟ್ಟಗಳನುನ  ಮಾಡಿದ್ು ರು, ಅವ್ರ 

ಬಳಿ  ಬಡಾವ್ಣೆಯ ಮಾಯ ಪ್ ಇಲಾ ,  Approved Layout Plan  ಇಲಾ , ಒೆಂದು ಕಡೆ 30 ಅಡಿ 

ರಸೆು  ತೀರಿಸಿದ್ು ರೂ ಸಹ ಅಲಾ  15 ಅಡಿ ರಸೆು  ಆಯಿತ್ತ.    ಆನಂತರ Urban Development 

Authority ಯವ್ರು ಕಠಿಣ್ ನಯಮಗಳನುನ  ತಂದ್ ಮೇಲ್ 25,000-30,000 ಸೈಟ್ಟಗಳು 

Approved Layout ನಲಾ  ಮಾಡಲಾಯಿತ್ತ.  Change of land user  ಬಗೆೆ  ನನನ ದ್ೆಂದು 

ಸಲಹೆ ಇದ್.  

         (ಮುೆಂದು) 
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(981)/23-9-2021/9-00/ಎಲ್ಎೆಂ/ಜ್ಜಆರ್್ 

ಶ್ರ ೋ ಕೆ.ಸಿ.ಕೊಿಂಡಯಯ (ಮಿಂದು):-  

Blue book  ನಲಾ  Directorate of Planning  ತಯಾರು ಮಾಡಿದಾು ರೆ. ಅದ್ಕೆೆ  guidelines  

ಕಟಿಟ ದಾು ರೆ. Local Planning Authority  ಮತ್ತು  Comprehensive Development Plan  

ಅದ್ರ ಪ್ರ ಕಾರ ಇದ್ು ರೆ ಕಡಬಹುದು ಎೆಂದು ಹೇಳಿದಾು ರೆ.  Urban Development Authority  

ನಲಾ  approve ಆಗಿ ಇಲಾ ಗೆ ಬರಬೇಕು ನಂತರ Directorate of Town and Country Planning  

ಗೆ ಹೀಗಬೇಕು ಇದು ಆದ್ಮೇಲ್ ಸಿ.ಎೆಂ., ವ್ರೆಗೆ ಹೀಗುತು ದ್. ಈಗ ನೀವ ಅಪೂರ ವ್ಲ್ 

ಮಾಡಿಕಡಬೇಕು. ಅದು ಬಿಟ್ಟಟ  ಡಿ.ಸಿ., ಯವ್ರ ಅಧಯ ಕ್ಷತೆಯಲಾ ಯೇ Committee ಮಾಡಿ. 

ಅಲಾ  Joint Director of Town and Country Planning ರವ್ರು ಇರುತ್ತು ರೆ. ಅವ್ರು ಅಲಾ ಯೇ  

ಕ್ಾ ಯರ್್ ಮಾಡಿ ಕಡಲ.  ಸುಮಮ ನೆ ಏಕೆ ಅಲ್ದಾಡಬೇಕು. ಇದ್ರಿೆಂದ್ ಒೆಂದು ಒೆಂದುವ್ರೆ 

ವ್ಷಿ ತಡವಾಗುತು ದ್. ಇವುಗಳು ಆಗುವುದಲಾ  ಎೆಂದು ಗತ್ತು ದ್ ತಕ್ಷಣ್ ಆ ಸೈಟ್ಗಳನುನ  

revenue site  ಗಳಾಗಿ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತು ರೆ. ಇದ್ನುನ  liberalisation ಮಾಡಿ.  Guidelines  ಇದ್. 

ಇದ್ೆಂದ್ನುನ  ಸೇರಿಸಬೇಕು ಎನುನ ವುದು ನನನ  ಸಲಹೆ.    

     ಶ್ರ ೋ ಎಸ.ಆರ.ಪ್ರಟೋಲ(ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರು):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಗಳೆ, I 

had forgotten to tell one thing. ನಮಮ ಲಾ  ಗುೆಂಟ್ಟ ಮಾಡಿ ಅದ್ನುನ  ಮಾರಾಟ 

ಮಾಡುತ್ತು ರೆ. I will tell you what is going on. ಅಲಾ  ರಸೆು ಗಳು ಇರುವುದಲಾ . Sewage 

connections  ಇರುವುದಲಾ , ವಿದುಯ ತ್ ಇರುವುದಲಾ  ಮತ್ತು  ಕುಡಿಯಲು ನೀರು ಇರುವುದಲಾ . 

ಒೆಂದು ಎಕರೆಯಲಾ  ೪೦ ಗುೆಂಟ್ಟ ಮಾಡಿ ಮಧಯ ದ್ಲಾ  ಒೆಂದು ಗೆರೆ ಹಡೆದುಬಿಡುತ್ತು ರೆ.  

ಅದೇ ಒೆಂದು ರಸೆು . ಮುೆಂದ್ ಏನು development ಆಗುವುದಲಾ . ಜನರು ಗುೆಂಟ್ಟ ಮಾಡಿರುವ್  

ಸೈಟ್ ತೆಗೆದುಕೆಂಡು ಮನೆ ಕಟಿಟ ಕಳುಳ ತ್ತು ರೆ. ಅಲ ಏನು ಸೌಲರ್ಯ  ಇರುವುದಲಾ . ನಂತರ 

ಬಂದು ನಮಗೆ ಗಂಟ್ಟ  ಬಿೀಳುತ್ತು ರೆ. Whether the Prevention of Fragmentation Act is in 

force or repealed.  ಇಲಾ ದದ್ು ರೆ ಈ ರಿೀತ್ರ ಮಾಡದಂತೆ ಸಂಬಂಧಪ್ಟಟ ವ್ರಿಗೆ ಆದೇಶ್ ಮಾಡಿ. 

N.A., land, ಕೃಷ್ಟಯೇತರ  ಜಮಿೀನನನ  ಪ್ರಿವ್ತಿನೆ ಮಾಡದ್, ಅದ್ನೆನ  ಗುೆಂಟ್ಟ ಮಾಡಿ 

ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತು ರೆ. ಜನರು ಅಲಾ  ಮನೆ ಕಟಿಟ ಕೆಂಡುಬಿಡುತ್ತು ರೆ. ಇದು ಬಹಳ 

ಕಡೆ ನಡೆಯುತ್ರು ದ್.  ಇದ್ೆಂದು ದ್ಡಡ  ಸಮಸೆಯ ಯಾಗಿದ್. ಇದ್ರ ಬಗೆೆ  ಸಕಾಿರ ಸೂಕು  

ಕರ ಮವ್ನುನ  ವ್ಹಿಸಬೇಕು.  
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           ಶ್ರ ೋ ಕೆ.ಎ.ತಿಪೆಪ ೋಸ್ತವ ರ್ಮ(ರ್ನಮನದೇಾಶನ ಹಿಂದಿದವರು):- ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪ್ತ್ರಗಳೆ, ಮಾತನಾಡಲು ಅವ್ಕಾಶ್ ಕಟಿಟ ದ್ು ಕೆಾ ಗಿ ಧನಯ ವಾದ್ಗಳು. ಕನಾಿಟಕ ಪ್ಟಟ ಣ್ 

ಮತ್ತು  ಗ್ರರ ಮಾೆಂತರ ಯೀಜನೆ(ತ್ರದುು ಪ್ಡಿ) ವಿಧೇಯಕ, ಇದು ವಿಶೇಷವಾದ್ 

ಕಾಯಿದ್ಯಾಗಿದ್. ಇದ್ನುನ  ನಾನು Parent ಕಾಯಿದ್ ಅಥವಾ ಮಾತೃ ಕಾಯಿದ್ ಎೆಂದು 

ಹೇಳಲು ಇಷಟ ಪ್ಡುತೆು ೀನೆ. ಯಾವುದೇ Planning Authority  ಆಗಿರಬಹುದು, ಅದು ಬಿ.ಡಿ.ಎ., 

ಬಿ.ಎೆಂ.ಆರ್್.ಡಿ.ಎ., ಬಿ.ಬಿ.ಎೆಂ.ಪಿ., ಅಥವಾ Urban Development Authorities  ಇರಬಹುದು, 

ಬ್ೆಂಗಳೂರಿನಲಾ ರುವ್ B.I.A.A.P.A., B.M.I.C.A.P.A.,  ಎಲಾ ವು ಈ ಕಾಯಿದ್ಯ ಅಡಿಯಲಾ  

ಬರುತು ವ.  ದನಾೆಂಕ: ೬-೭-೨೦೨೧ರಂದು ಇದ್ು ೆಂತಹ ಕಾಯಿದ್ಯನುನ  replace ಮಾಡಲು 

ಈ ತ್ರದುು ಪ್ಡಿಯನುನ  ತಂದದಾು ರೆ. ಇದ್ರಲಾ  ಪ್ರ ಮುಖ್ವಾಗಿ  ಸೆಕ್ಷನ್ ೪(ಕೆ) ನಲಾ  ಸಿ ಳಿೀಯ 

ಯೀಜನಾ ಪ್ರ ದೇಶ್ಗಳನುನ  ಹರತ್ತಪ್ಡಿಸಿ ಇತರ ಪ್ರ ದೇಶ್ಗಳನುನ  ಅಭಿವೃದಿಪ್ಡಿಸುವ್ 

ಉದ್ು ೀಶ್ಗಳನುನ  ಈಡೇರಿಸಲು ಹಾಗೂ ಅೆಂತಹ ಪ್ರ ದೇಶ್ಗಳನುನ  ಅಭಿವೃದಿಪ್ಡಿಸಲು 

ಪ್ಟಟ ಣ್ ಮತ್ತು  ಗ್ರರ ಮಾೆಂತರ ಯೀಜನಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನುನ  ಸಶ್ಸು ಾಗಳಿಸಲು 

ಉದ್ು ೀಶ್ಸಲಾಗಿದ್. ಅೆಂದ್ರೆ ಎಲಾ  Town Planning Authority  ರಚನೆಯಾಗಿಲಾ , ಯಾವುದು 

Town Planning Authority   ಯಿೆಂದ್ ಹರಗಡೆ ಇದ್, ಅೆಂತಹ ಪ್ರ ದೇಶ್ಗಳಲಾ  ಅದ್ರಲಾ ಯು 

ಗ್ರರ ಮಾೆಂತರ ಆಗಬಹುದು ಅೆಂತಹ ಕಡೆಗಳಲಾ  ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ Master Plan  approval  

ಮಾಡಲು ಅಧಿಕಾರವ್ನುನ   ಕಡುತೆು ೀವ  ಎನುನ ವ್ ಪ್ರ ಸ್ವು ವ್ನೆ ಇದ್ ಎೆಂದು ನಾನು 

ಭಾವಿಸಿದ್ು ೀನೆ. ಇತ್ರು ೀಚಿನ ದನಗಳಲಾ  ತ್ತಲೂಾ ಕು ಕೇೆಂದ್ರ ಗಳು, ಹಬಳಿ ಕೇೆಂದ್ರ ಗಳು, ಗ್ರರ ಮ 

ಪಂಚಾಯಿತ್ರ ಕೇೆಂದ್ರ ಗಳು ಸ್ವಕಷ್ಟಟ  ರಿೀತ್ರಯಲಾ  ಬದ್ಲಾವ್ಣೆಯಾಗಿವ. ಸ್ವಕಷ್ಟಟ  

ಲೇಔಟ್ಗಳು ಬರುತ್ರು ವ. ಈ ಎಲಾ ವುಗಳಿಗೂ ಅಪೂರ ವ್ಲ್ ಪ್ಡೆಯಲು ಜ್ಜಲಾಾ  

ಕೇೆಂದ್ರ ದ್ಲಾ ರುವ್ Assistant Director  ಗೆ ಬರಬೇಕಾಗುತು ದ್. ಇದ್ರಿೆಂದ್ ಸ್ವಕಷ್ಟಟ  ಜನರಿಗೆ 

ತೆಂದ್ರೆಯಾಗುತ್ರು ದ್.  ಅದ್ಕೆಾ ಗಿ ತ್ತಲೂಾ ಕು ಮಟಟ ದ್ಲಾ  ಒಬಾ  Assistant Director   

ಅವ್ರನುನ  ನೇಮಕ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳೆಳ ಯದಾಗುತು ದ್, ಅಭಿವೃದಿಯಾಗುತು ದ್ ಮತ್ತು  planned 

growth ಬರುತು ದ್. ಹೆಚಿು ನ ಆದಾಯ ಬಂದು ಸಕಾಿರಕೊ  ಅನುಕೂಲವಾಗುತು ದ್. ಜನರಿಗೂ 

ಒಳೆಳ ಯ ಸುಸಜಿ್ಜ ತವಾದಂತಹ ಬಡಾವ್ಣೆಗಳು ಸಿಗುತು ವ. ಪಾರ ಧಿಕಾರಗಳನುನ  ನಯಂತ್ರರ ಸುವ್ 

ಮತ್ತು  ಹತೀಟಿಗೆ ತರಲು ಕಾಯಿದ್ಯನುನ  ಸಾ ಲಪ  ಬಲಪ್ಡಿಸಬೇಕು.  ಒೆಂದು ವಿಚಾರವ್ನುನ  

Outer Development Plan ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ  Comprehensive Development Plan  

ಇರಬಹುದು ಇವುಗಳನುನ  ಒಟ್ಟಟ ಗೂಡಿಸಿ Master Plan  ಎೆಂದು ಅಪೂರ ವ್ಲ್ 

ಕಡಲಾಗುತ್ರು ದ್. B.M.I.C.A.P.A.,  ಇದು N.I.C.E.,ಗೆ ಸಂಬಂಧಪ್ಟಿಟ ರುವುದು.  N.I.C.E., is not 
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so nice to you and to me also.   ಇದ್ರ ಅನುರ್ವ್ ಮಂತ್ರರ ಗಳಿಗೂ ಇದ್ ನಮಗೂ ಇದ್. 

Bengaluru-Mysore Express way  ಮಾಡುವ್ ಸಲುವಾಗಿ ಸುಮಾರು ೨೦,೧೯೩  ಎಕರೆ 

ಜಮಿೀನನುನ  ಸಕಾಿರ ಕಟಿಟ ದ್. B.M.I.C.A.P.A.,   ಪಾರ ಧಿಕಾರ ಶ್ರ ೀರಂಗಪ್ಟಟ ಣ್ದ್ಲಾ ರುವ್ 

ಜಮಿೀನನುನ  Bengaluru P.R.R.,  ಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಅಪೂರ ವ್ಲ್ ಕಟಿಟ ದ್, ಯಾವ್ ರಿೀತ್ರ 

ಹೈಕೀಟ್ ನಲಾ  ಸಕಾಿರದ್ ವಿರುದಿ್ವಾಯಿತ್ತ. ಸುಪಿರ ಮ್ ಕೀಟ್  ಮಧ್ಯಯ  ಬರದ್ 

ಹೀಗಿದ್ು ರೆ ಪೂತ್ರಿ ಯೀಜನೆಯನುನ  ಅನುಷ್ಟಾ ನ ಮಾಡಲು ಆಗುತ್ರು ರಲಲಾ . ಹಿೀಗ್ರಗಿ ಈ 

ಪಾರ ಧಿಕಾರಗಳ ಮೇಲ್ ನಗ್ರವ್ಹಿಸಿ ಹತೀಟಿಯಲಾ ಡಬೇಕೆೆಂದು ಕೇಳಿಕೆಂಡು ನನನ  

ಮಾತ್ತಗಳನುನ  ಮುಕಾು ಯಗಳಿಸುತೆು ೀನೆ.  

      ಶ್ರ ೋ ಜೆ.ಸಿ.ಮಾಧುಸ್ತವ ರ್ಮ(ಕಾನೂನು ಮತ್ತು  ಸಂಸದಿೋಯ ವಯ ವಹಾರಗಳ 

ಸಚಿವರು):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಗಳೆ, Planning Authority clear  ಮಾಡುವಾಗ Karnataka 

State Pollution Control Board ನವ್ರಿೆಂದ್ N.O.C., ತೆಗೆದುಕಳಳ ಲೇಬೇಕಾಗುತು ದ್. 

‘Authorityʼ್ ಕೆಳಗೆ ರೂಲಿ್ನಲಾ  ನಾವು define  ಮಾಡುತೆು ೀವ. ಇದು entire planning area  

ವ್ನುನ  sewage  ನುನ  ಅೆಂತ್ರಮವಾಗಿ ಎಲಾ ಗೆ ತೆಗೆದುಕೆಂಡು ಹೀಗಬೇಕು ಹೇಗೆ dispose off 

ಮಾಡಬೇಕು ಎನುನ ವುದ್ನುನ  ನಯಮಗಳಲಾ ಯೇ ನಾವು ರಚನೆ ಮಾಡಿಕಟಿಟ ರುತೆು ೀವ. ಈ 

ಬಿಲ್ ತಂದರುವುದು ಖಾಸಗಿ ಬಡಾವ್ಣೆಗಳ ಬಗೆೆ .  ಖಾಸಗಿ ಲೇಔಟ್ ಮಾಡುವ್ವ್ವ್ರು, 

ಫಾಾ ಟ್ಗಳನುನ  ಕಟ್ಟಟ ವ್ವ್ರು STP ಹಾಕಬೇಕು. ಸಿಕೆ ಸಿಕೆವ್ರಿಗೆಲಾ   U.G.D., connection  

ಕಡಬೇಕಾಗುತು ದ್. ಆ ಸಮಸೆಯ ಗಳು ಬರುವುದಲಾ . ಈ ಕಾನೂನನಲಾ  ಸಾ ಲಪ  relaxation  

ಕಟಿಟ ರುವುದು ಏಕೆ ಎೆಂದ್ರೆ hundred per cent develop  ಮಾಡಲು ಆಗಲಲಾ , ಪಾಪ್ 

Developers ಗಳಿಗೆ ಕಷಟ ವಾಯಿತ್ತ,  layouts ಗಳು  ಹಾಗೆ ಉಳಿದುಬಿಟಟ ವು, ಒೆಂದು ಕಡೆ 

demonitisation, ಆಮೇಲ್ money movement  ಕಡಿಮ್ಮಯಾಯಿತ್ತ, ಕಾನೂನುಗಳು strict 

ಆದ್ವು ಎೆಂದು ಇದ್ನುನ  ಸಾ ಲಪ  relax ಮಾಡಲಾಗಿದ್. ಇದ್ರಿೆಂದ್ ಜನರು ಸೈಟ್ 

ಕೆಂಡುಕಳಳ ಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುತು ದ್. ಮಾನಯ  ರಮೇಶ್ರವ್ರು ತ್ರಳಿದುಕೆಂಡ ಹಾಗೆ 

Relinquishment Deed ಅನುನ  ಪಂಚಾಯಿತ್ರಗೆ ಮಾಡಿಕಡುವುದ್ರಿೆಂದ್  ಅವ್ರು 

strengthen ಆಗುತ್ತು ರೆ. ಅವ್ರು maintain  ಮಾಡುತ್ತು ರೆ. ಹಿೆಂದನ ಪ್ರ ಮಾಣ್ದ್ಲಾ  sewage 

develop  ಅಗುತು ದ್, ಆ ಭಾಗ pollute ಆಗುತು ದ್ ಎನುನ ವುದಾದ್ರೆ ನಾವು ನಮಮ  

ಸಲಹೆಯನುನ  ಪ್ಡೆಯುತೆು ೀವ. Developed area  ಗಳಿಗೆ relinquish ಮಾಡಿಕಡಬೇಕು. 

ಅದ್ಕೆೆ    ೩ ವ್ಷಿ ಸಮಯವ್ನುನ  ಕಟಿಟ ದ್ು ೀವ. ಯಾರು ಲೇಔಟ್ ಮಾಡುತ್ತು ನೆ ಅವ್ನು ೩ 

ವ್ಷಿದ್ಲಾ  ತನನ  ಎಲಾ  ಕೆಲಸಗಳನುನ  ಮಾಡಿಮುಗಿಸಿದಾಗ ಅವ್ನ ಸೈಟನುನ  ನಾವು pledge 
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ಮಾಡಿಕೆಂಡಿರುತೆು ೀವ, ಅದ್ನುನ  ವಾಪ್ಸ್ ಕಡುತೆು ೀವ. ಇಲಾ ದದ್ು ರೆ the Government will 

confiscate the lands.  ದ್ಯಮಾಡಿ ಸದ್ರಿ ಬಿಲ್ನುನ  ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಕಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತ್ರ.  

        

         ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಪರ ಸಿಾವ ಏನೆಾಂದರೆ; “ವಿಧಾನಸಭೆಯಿಾಂದ ತ್ತದ್ದದ ಪಡಿಗಳಾಂದಿಗೆ 

ಅಾಂಗಿೀಕೃತವಾದ ರೂಪದಲಿ್ಲರುವ  2021ರ ಕ್ನಾಾಟಕ್ ಪಟಟ ಣ  ಮತಿು   ಗ್ರರ ಮಾಾಂತರ  

ಯೀಜನೆ (ತ್ತದ್ದದ ಪಡಿ) ವಿಧೇಯಕ್ವನುನ  ಪಯಾಾಲೀಚಿಸುವುದ್ದ.” 

 

ಪರ ಸಾು ವ ಅುಂಗೀಕರಿಸಲ್ಪ ಟಿ್ಟ ತ್ತ. 

 

ವಿಧೇಯಕ್ವನುನ  ಖಂಡ ಖಂಡವಾಗಿ ಪಯಾಾಲೀಚಿಸುವುದ್ದ. 

ಖಂಡ 2 ರಿಾಂದ 5ರವರೆಗೆ  

        ಸಭಾಪತಿಯವರು:- “ಖಂಡ 2 ರಿಾಂದ 5ರವರೆಗೆ  ಎರಡೂ ಸೇರಿದಂತ್ ಈ  ವಿಧೇಯಕ್ದ  

ಅಾಂಗವಾಗಿರುತಿದೆ” 

ಪರ ಸಾು ವ ಅುಂಗೀಕರಿಸಲ್ಪ ಟಿ್ಟ ತ್ತ. 

(ಖಂಡ 2ರಿಾಂದ 5ರವರೆಗೆ ಎರಡೂ ಸೇರಿದಂತ್ ವಿಧೇಯಕ್ಕೆ್ಕ  ಸೇರಿಸಲಾಯಿತು ) 

ಖಂಡ 1 ಇತೆ್ತ ದಿ 

     ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಪರ ಸಿಾವ ಏನೆಾಂದರೆ, “ಮೊದಲನೆಯ ಖಂಡ, ದಿೀಘಾ ಶ್ೀರ್ಷಾಕ್ಕ, 

ಪರ ಸಿಾವನೆ ಹಾಗೂ ಅಧಿನಿಯಮಗಳಿಸುವ ಸೂತರ  ಸಂಹಿತ್ ವಿಧೇಯಕ್ದ 

ಭಗವಾಗಿರುತಿದೆ.” 

ಪರ ಸಾು ವ ಅುಂಗೀಕರಿಸಲ್ಪ ಟಿ್ಟ ತ್ತ. 

 

(ಮದ್ಲನೆಯ್ಖಂಡ,್ದೀಘಿ್ಶ್ೀಷ್ಟಿಕೆ,್ಪ್ರ ಸ್ವು ವ್ನೆ್ಹಾಗೂ್ಅಧಿನಯಮಗಳಿಸುವ್್

ಸೂತರ ್್ಸಂಹಿತ್ರಗಳನುನ ್ವಿಧೇಯಕಕೆೆ ್ಸೇರಿಸಲಾಯಿತ್ತ) 

 

ಪರ ಸಾು ವದ ಅುಂಗೀಕಾರ 

       

 ಶ್ರ ೀ ಜೆ.ಸಿ.ಮ್ಮಧುಸಾವ ಮ(ಕಾನೂನು ಮತ್ತು  ಸಂಸದಿೀಯ ವಯ ವಹಾರಗಳ 

ಸಚಿವರು):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ,  “ವಿಧಾನಸಭೆಯಿಾಂದ ತ್ತದ್ದದ ಪಡಿಗಳಾಂದಿಗೆ 
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ಅಾಂಗಿೀಕೃತವಾದ ರೂಪದಲಿ್ಲರುವ  2021ರ  ಕ್ನಾಾಟಕ್ ಪಟಟ ಣ  ಮತಿು   ಗ್ರರ ಮಾಾಂತರ  

ಯೀಜನೆ (ತ್ತದ್ದದ ಪಡಿ) ವಿಧೇಯಕ್ವನುನ  ಅಾಂಗಿೀಕ್ರಿಸಬೇಕ್ಕಾಂದ್ದ ಕೀರುತಿ್ೀನೆ. 

     ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಪರ ಸಾರ ವ ಏನೆಾಂದರೆ; “ವಿಧಾನಸಭೆಯಿಾಂದ ತ್ತದ್ದದ ಪಡಿಗಳಾಂದಿಗೆ 

ಅಾಂಗಿೀಕೃತವಾದ ರೂಪದಲಿ್ಲರುವ  2021ರ ಕ್ನಾಾಟಕ್ ಪಟಟ ಣ  ಮತಿು   ಗ್ರರ ಮಾಾಂತರ  

ಯೀಜನೆ (ತ್ತದ್ದದ ಪಡಿ) ವಿಧೇಯಕ್ವನುನ  ತ್ತದ್ದದ ಪಡಿ ಮಾಡಿರುವಂತ್  ಅಾಂಗಿೀಕ್ರಿಸುವುದ್ದ.” 

 

ಪರ ಸಾು ವ ಅುಂಗೀಕರಿಸಲ್ಪ ಟಿ್ಟ ತ್ತ ಮತ್ತು  ಮಸೂದೆಗೆ ಒಪ್ಪಪ ಗೆ ನಿೀಡಲಾಯಿತ್ತ) 

 

        (ಮಿಂದು)  

         

(982)23-09-2021(09-10)bsd-md 

ಉ) ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ  ಸಿವಿಲ  ಸೇವೆಗಳ (ತಿದುದ ಪಡಿ) ವಿಧೇಯಕ, 2020 

ಪಯಾಾಲೋಚ್ರ್ನ ಪರ ಸ್ತು ವ 

 ಶ್ರ ೋ ಜೆ.ಸಿ. ಮಾಧುಸ್ತವ ರ್ಮ (ಸಣ್ಣ  ನೋರಾವರಿ, ಕಾನೂನು ಮತ್ತು  ಸಂಸದಿೋಯ 

ವಯ ವಹಾರಗಳ ಸಚಿವರು):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, 2020 ರ ಕನಾಿಟಕ ರಾಜಯ  ಸಿವಿಲ್ 

ಸೇವಗಳ (ತ್ರದುು ಪ್ಡಿ) ವಿಧೇಯಕವ್ನುನ  ಪ್ಯಾಿಲೀಚಿಸಬೇಕೆೆಂದು ಕೀರುತೆು ೀನೆ. 

ಪರ ಸ್ತು ವವನುನ  ಮಂಡಿಸಲಾಯತ್ತ 

ಶ್ರ ೋ ಜೆ.ಸಿ. ಮಾಧುಸ್ತವ ರ್ಮುಃ- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ನಮಮ  ವಿಧಾನ 

ಮಂಡಲವ್ನುನ  ಎರಡು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಮತ್ತು  ವಿಧಾನ ಪ್ರಿಷತ್ತು  ಎೆಂದು 

ಮಾಡಿದ್ು ೀವ. ಆದ್ರೆ ಇದ್ಕೆೆ  ಪೂರಕವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಇದ್ು  Board ಮಾತರ  

ಹಾಗೆ ಉಳಿದುಕೆಂಡು ಬಿಟಿಟ ದ್. ಆ Board ನಲಾ  ವಿಧಾನ ಪ್ರಿಷತ್ರು ನ ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರು, 

ವಿಧಾನ ಸಭೆಯ Honʼble್ Speaker,್ Honʼble್ Chief್Minister್ and್Honʼble್ Law್Minister್

ಗಳಿರುತ್ತು ರೆ. ಕೆಲವು legal consequences start ಆಯಿತ್ತ. ಅದ್ನುನ  ಇಲಾ  ಹೇಳುವುದ್ಕೆೆ  

ಆಗುವುದಲಾ . ಇದ್ಲಾ ದೇ ಕೆಲವು pensions ಅಥವಾ ex-members medical reimbursement 

ಗಳಂತಹವುಗಳನುನ  ಕಟ್ಟಟ ಗ unnecessary ಯಾಗಿ ಅದು ಇದು club ಆಗುವುದು ಬೇಡ, 

ಇಲಾ ನ disciplinary action ಗೆ ವಿಧಾನ ಸಭಾಧಯ ಕ್ಷರು ಬ್ಬಯಿ ಹಾಕುವುದು, ಅಲಾ ನ 

ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಇಲಾ ನವ್ರು ಬ್ಬಯಿ ಹಾಕುವುದು ಬೇಡ ಎೆಂದು ತ್ರೀಮಾಿನಸಿ, ೨೦೨೦ರಲಾ  bill 
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ತೆಗೆದುಕೆಂಡು pass ಮಾಡಿದ್ು ೀವ. ಈ bill ಉದ್ು ೀಶ್ ಏನೆೆಂದ್ರೆ ವಿಧಾನ ಪ್ರಿಷತ್ರು ಗೆ ಒೆಂದು 

Board, ವಿಧಾನ ಸಭೆಗೆ ಒೆಂದು Board ಅನುನ  ಮಾಡುತ್ರು ದ್ು ೀವ. ಇದ್ಕೆೆ  ವಿಧಾನ ಸಭೆಯ 

ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರು ಅಧಯ ಕ್ಷರಾಗಿದುು , Honʼble್ Chief್Minister್ and್ Honʼble್ Law್Minister್

ಗಳು member ಆಗಿರುತ್ತು ರೆ. ಆದ್ು ರಿೆಂದ್ ಸಂಪೂಣ್ಿ ವಿರ್ಜನೆ ಮಾಡಬೇಕೆೆಂದು ತಂದದುು , 

ದ್ಯಮಾಡಿ ಅೆಂಗಿೀಕರಿಸಬೇಕೆೆಂದು ಕೀರುತೆು ೀನೆ. 

 ಶ್ರ ೋ ಎಸ .ಆರ . ಪ್ರಟೋಲ  (ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರು):- ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, By metes and bounds ಅನುನ ವಂತೆ ೨ Board ಗಳನುನ  independent 

ಆಗಿ exclusively divide  ಮಾಡಿಬಿಟಟ ರು ಎನುನ ವಂತೆ ಆಯಿತ್ತ. ಕೆಲವು problems ಬರುತು ವ. 

ಹೇಗಿದ್ು ರೂ ವಿರ್ಜನೆ ಆಗಿದ್, Board ಅನುನ  ಮಾತರ  ಏಕೆ common ಇಡಬೇಕು? Board ಅನುನ  

೨ ಮಾಡಿಬಿಡುವುದು.  

 ಶ್ರ ೋ ಜೆ.ಸಿ. ಮಾಧುಸ್ತವ ರ್ಮುಃ- ಇದು medical್reimbursement್expense… 

Sri S.R.PATIL:- There may be some complications.   

 ಶ್ರ ೋ ಜೆ.ಸಿ. ಮಾಧುಸ್ತವ ರ್ಮುಃ- ಇಲಾ ದದ್ು ರೆ ಎರಡನೂನ  ಒೆಂದು ಮಾಡಿಬಿಡಿ, 

ನಮಗೇನೂ ತೆಂದ್ರೆ ಇಲಾ .  

 ಶ್ರ ೋ ಎಸ .ಆರ . ಪ್ರಟೋಲ :- ಬೇಡ, ಅದು ಆಗಲಾರದ್ ಮಾತ್ತ. ಈ bill ಅನುನ  

ಸ್ವಾ ಗತ ಮಾಡುತೆು ೀವ, bill pass ಮಾಡೀಣ್. 

 ಸಭಾಪತಿಯವರುುಃ- ಪ್ರ ಸ್ವು ವ್ ಏನೆೆಂದ್ರೆ; 

“ವಿಧಾನ ಸಭೆಯಿೆಂದ್ ಅೆಂಗಿೀಕೃತವಾದ್ ರೂಪ್ದ್ಲಾ ರುವ್  2020 ರ ಕನಾಿಟಕ 

ರಾಜಯ  ಸಿವಿಲ್ ಸೇವಗಳ (ತ್ರದುು ಪ್ಡಿ) ವಿಧೇಯಕವ್ನುನ  ಪ್ಯಾಿಲೀಚಿಸುವುದು” 

ಪರ ಸ್ತು ವ ಅಿಂಗಿೋಕರಿಸಲಪ ಟಟ ತ್ತ 

ವಿಧೇಯಕವ್ನುನ  ಖಂಡ ಖಂಡವಾಗಿ ಪ್ಯಾಿಲೀಚಿಸುವುದು 
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ಖಂಡ ೨  

ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರುುಃ- “್ಖಂಡ ೨ನುನ  ಸೇರಿದಂತೆ ಈ ವಿಧೇಯಕದ್ ಅೆಂಗವಾಗಿರುತು ದ್” 

 

ಪರ ಸ್ತು ವ ಅಿಂಗಿೋಕರಿಸಲಪ ಟಟ ತ್ತ 

(ಖಂಡ ೨ನುನ  ಸೇರಿದಂತೆ ವಿಧೇಯಕಕೆೆ  ಸೇರಿಸಲಾಯಿತ್ತ) 

ಖಂಡ ೧ ಇತ್ಯಯ ದಿ 

 ಸಭಾಪತಿಯವರುುಃ ಪ್ರ ಸ್ವು ವ್ ಏನೆೆಂದ್ರೆ; 

 “್ ಮದ್ಲನೆಯ ಖಂಡ, ದೀಘಿ ಶ್ೀಷ್ಟಿಕೆ, ಪ್ರ ಸ್ವು ವ್ನೆ ಹಾಗೂ 

ಅದನಯಮಗಳಿಸುವ್ ಸೂತರ  ಸಂಹಿತೆ ವಿಧೇಯಕದ್ ಭಾಗವಾಗಿರುತು ದ್” 

ಪರ ಸ್ತು ವ ಅಿಂಗಿೋಕರಿಸಲಪ ಟಟ ತ್ತ 

(ಮದ್ಲನೆಯ ಖಂಡ, ದೀಘಿ ಶ್ೀಷ್ಟಿಕೆ, ಪ್ರ ಸ್ವು ವ್ನೆ ಹಾಗೂ ಅದನಯಮಗಳಿಸುವ್ 

ಸೂತರ  ಸಂಹಿತೆಗಳನುನ   ವಿಧೇಯಕಕೆೆ  ಸೇರಿಸಲಾಯಿತ್ತ) 

 

ಪರ ಸ್ತು ವದ ಅಿಂಗಿೋಕಾರ 

ಶ್ರ ೋ ಜೆ.ಸಿ. ಮಾಧುಸ್ತವ ರ್ಮ (ಸಣ್ಣ  ನೋರಾವರಿ, ಕಾನೂನು ಮತ್ತು  ಸಂಸದಿೋಯ 

ವಯ ವಹಾರಗಳ ಸಚಿವರು):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ವಿಧಾನ ಸಭೆಯಿೆಂದ್ ಅೆಂಗಿೀಕೃತ 

ರೂಪ್ದ್ಲಾ ರುವ್ 2020 ರ ಕನಾಿಟಕ ರಾಜಯ  ಸಿವಿಲ್ ಸೇವಗಳ (ತ್ರದುು ಪ್ಡಿ) ವಿಧೇಯಕವ್ನುನ  

ಅೆಂಗಿೀಕರಿಸಬೇಕೆೆಂದು ಕೀರುತೆು ೀನೆ. 

ಸಭಾಪತಿಯವರುುಃ- ಪ್ರ ಸ್ವು ವ್ ಏನೆೆಂದ್ರೆ; 

“ವಿಧಾನ ಸಭೆಯಿೆಂದ್ ಅೆಂಗಿೀಕೃತ ರೂಪ್ದ್ಲಾ ರುವ್ 2020 ರ ಕನಾಿಟಕ ರಾಜಯ  ಸಿವಿಲ್ 

ಸೇವಗಳ (ತ್ರದುು ಪ್ಡಿ) ವಿಧೇಯಕವ್ನುನ  ಅೆಂಗಿೀಕರಿಸುವುದು” 

ಪರ ಸ್ತು ವ ಅಿಂಗಿೋಕರಿಸಲಪ ಟಟ ತ್ತ ಮತ್ತು  ಮಸೂದೆಗೆ ಒಪಿಪ ಗೆ ನೋಡಲಾಯತ್ತ 
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ಊ) ಕರ್ನಾಟಕ ಪೌರಸಭೆಗಳು ಮತ್ತು  ಕೆಲವು ಇತ್ರ ಕಾನೂನು (೨ನೇ ತಿದುದ ಪಡಿ)    

         ವಿಧೇಯಕ, 2021 

 

ಪಯಾಾಲೋಚ್ರ್ನ ಪರ ಸ್ತು ವ 

 ಶ್ರ ೋ ಎನ . ರ್ನಗರಾಜು (ಎಿಂಟಬಿ) (ಸಣ್ಣ  ಕೈಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು  ಸ್ತವಾಜ್ನಕ 

ವಲಯ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಸಚಿವರು):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ವಿಧಾನಸಭೆಯಿೆಂದ್ 

ಅೆಂಗಿೀಕೃತ ರೂಪ್ದ್ಲಾ ರುವ್ ೨೦೨೧ ರ ಕನಾಿಟಕ ಪ್ರರಸಭೆಗಳು ಮತ್ತು  ಕೆಲವು ಇತರ 

ಕಾನೂನು (೨ನೇ ತ್ರದುು ಪ್ಡಿ) ವಿಧೇಯಕವ್ನುನ  ಪ್ಯಾಿಲೀಚಿಸಬೇಕೆೆಂದು ಕೀರುತೆು ೀನೆ. 

ಪರ ಸ್ತು ವವನುನ  ಮಂಡಿಸಲಾಯತ್ತ 

ಶ್ರ ೋ ಎನ . ರ್ನಗರಾಜು (ಎಿಂಟಬಿ) (ಸಣ್ಣ  ಕೈಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು  ಸ್ತವಾಜ್ನಕ 

ವಲಯ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಸಚಿವರು):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ಈ bill ಅನುನ  

ಪ್ರ ಸುು ತಪ್ಡಿಸುವ್ ಉದ್ು ೀಶ್ವೇನೆೆಂದ್ರೆ, ನಗರ ಸಂಸಿೆ ಗಳ ವಾಯ ಪಿು ಯಲಾ  advertisement tax 

ಎೆಂಬ ಪ್ದ್ವ್ನುನ  ಕಾಯೆು ಯಲಾ  ಸೇರಸಲಾಗಿದುು , ಈ ತೆರಿಗೆ ಎೆಂಬ ಪ್ದ್ವಿರುವುದ್ರಿೆಂದ್ 

ನಗರ ಸಿ ಳಿೀಯ ಸಂಸಿೆ ಗಳು GST (Goods and Services Tax) ಹಣ್ವ್ನುನ  

ಪಾವ್ತ್ರಸಬೇಕಾಗುತು ದ್. ಆ GST ಹಣ್ವ್ನುನ  ತಪಿಪ ಸಲು ಹಾಗೂ ಸಿ ಳಿೀಯ ಸಂಸಿೆ ಗಳಿಗೆ ತ್ರೀವ್ರ  

ಆದಾಯದ್ ಕರತೆಯನುನ  ನೀಗಿಸಲು ತೆರಿಗೆ ಪ್ದ್ದ್ ಬದ್ಲು ಶುಲೆ  ಅೆಂದ್ರೆ fees ಪ್ದ್ವ್ನುನ  

ಸೇರಿಸುವ್ ಸಂಬಂಧ ಈ ಕಾಯೆು ಯನುನ  ಮಂಡಿಸಲಾಗಿದ್.  

ಶ್ರ ೋ ಕೆ.ಎ. ತಿಪೆಪ ೋಸ್ತವ ರ್ಮ (ರ್ನಮನದೇಾಶ್ತ್ರು):- ಇದು double taxation  

ಆಗುವುದಲಾ ವೇ?  

Sri J.C.MADHUSWAMY:- No, no.  

 ಶ್ರ ೋ ಕೆ.ಎ. ತಿಪೆಪ ೋಸ್ತವ ರ್ಮ:- ಒೆಂದು ಕಡೆ  GST ಕಡಬೇಕು, advertisement tax ಗೂ 

ಕಡಬೇಕು. 

Sri J.C.MADHUSWAMY:- Mr. Chairman Sir, The State Government cannot 

collect GST over advertisements.   
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ಶ್ರ ೋ ಎನ . ರ್ನಗರಾಜು (ಎಿಂಟಬಿ) (ಸಣ್ಣ  ಕೈಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು  ಸ್ತವಾಜ್ನಕ 

ವಲಯ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಸಚಿವರು):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ಇದು ಕೇವ್ಲ advertisements 

ಗೆ ಅಷ್ಮಟ .  

 ಶ್ರ ೋ ಕೆ.ಎ. ತಿಪೆಪ ೋಸ್ತವ ರ್ಮುಃ- ಒೆಂದೇ ಸಂಸಿೆ  ಎರಡು ಬ್ಬರಿ recommend ಮಾಡಿದಾಗ 

double taxation ಆಗುವುದಲಾ ವೇ?  

 ಶ್ರ ೋ ಜೆ.ಸಿ. ಮಾಧುಸ್ತವ ರ್ಮ (ಸಣ್ಣ  ನೋರಾವರಿ ಮತ್ತು  ಕಾನೂನು ಮತ್ತು  

ಸಂಸದಿೋಯ ವಯ ವಹಾರಗಳ ಸಚಿವರು)- ಇಲಾ  advertisement ಮೇಲ್ GST  ಆದ್ ಮೇಲ್ 

ರಾಜಯ  ಸಕಾಿರ tax collect ಮಾಡುವುದ್ಕೆೆ  ಆಗುವುದಲಾ  ಎೆಂದು ಬೇರೆ ರೂಪ್ದ್ಲಾ  

Municipality Corporation ಗಳಿಗೆ help ಆಗಲ ಎೆಂದು ಈ bill ತಂದದ್ು ೀವ. ಇದ್ರಲಾ  two 

times tax ಆಗುವುದಲಾ .   We have no authority to collect tax after GST.   GST ಯಲಾ  

ಮಾಡುವಂತೆ ಇಲಾ . Municipality ಯವ್ರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಕಡುತ್ರು ದ್ು ೀವ. ಅದ್ರ ಮೇಲ್ tax 

collect ಮಾಡಿಕೆಂಡು ಸಾ ಲಪ  strengthen ಆಗಲ ಎೆಂದು ಮಾಡಿದ್ು ೀವ. ಇದ್ರಲಾ  ಎರಡು 

point ಆಗುವುದಲಾ .  The Government has no power to collect tax on hoardings and 

advertisement boards.  

 ಶ್ರ ೋ ಕೆ.ಎ. ತಿಪೆಪ ೋಸ್ತವ ರ್ಮುಃ- ಬೇರೆ ರೂಪ್ದ್ಲಾ  ತೆಗೆದುಕಳುಳ ತ್ರು ದಾು ರೆ. 

 ಶ್ರ ೋ ಜೆ.ಸಿ. ಮಾಧುಸ್ತವ ರ್ಮುಃ- ಅವ್ರು ಕಡಲ ಬಿಡಿ, Municipality ಗಳು 

ಬದುಕಬೇಕಲಾ ವೇ? ಸುಮಮ ಸುಮಮ ನೆ Municipality ಗಳನುನ  ನಡೆಸುವುದ್ಕೆೆ  ಆಗುತು ದ್ಯೇ?  

 ಸಭಾಪತಿಯವರುುಃ- ಪ್ರ ಸ್ವು ವ್ ಏನೆೆಂದ್ರೆ; 

“ವಿಧಾನ ಸಭೆಯಿೆಂದ್ ಅೆಂಗಿೀಕೃತವಾದ್ ರೂಪ್ದ್ಲಾ ರುವ್  ೨೦೨೧ ರ ಕನಾಿಟಕ 

ಕನಾಿಟಕ ಪ್ರರಸಭೆಗಳು ಮತ್ತು  ಕೆಲವು ಇತರ ಕಾನೂನು (೨ನೇ ತ್ರದುು ಪ್ಡಿ) 

ವಿಧೇಯಕವ್ನುನ  ಪ್ಯಾಿಲೀಚಿಸುವುದು” 

ಪರ ಸ್ತು ವ ಅಿಂಗಿೋಕರಿಸಲಪ ಟಟ ತ್ತ 
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ವಿಧೇಯಕವ್ನುನ  ಖಂಡ ಖಂಡವಾಗಿ ಪ್ಯಾಿಲೀಚಿಸುವುದು 

ಖಂಡ ೨ ರಿಿಂದ ೩ ರವರೆಗೆ 

ಸಭಾಪತಿಯವರುುಃ- “್ ಖಂಡ ೨ ರಿೆಂದ್ ೩ನುನ  ಸೇರಿದಂತೆ ಈ ವಿಧೇಯಕದ್ 

ಅೆಂಗವಾಗಿರುತು ದ್” 

ಪರ ಸ್ತು ವ ಅಿಂಗಿೋಕರಿಸಲಪ ಟಟ ತ್ತ 

(ಖಂಡ ೨ರಿೆಂದ್ ೩ ರವ್ರೆಗೆ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿಧೇಯಕಕೆೆ  ಸೇರಿಸಲಾಯಿತ್ತ) 

ಖಂಡ ೧ ಇತ್ಯಯ ದಿ 

 ಸಭಾಪತಿಯವರುುಃ ಪ್ರ ಸ್ವು ವ್ ಏನೆೆಂದ್ರೆ; 

 “ಮದ್ಲನೆಯ ಖಂಡ, ದೀಘಿ ಶ್ೀಷ್ಟಿಕೆ, ಪ್ರ ಸ್ವು ವ್ನೆ ಹಾಗೂ 

ಅದನಯಮಗಳಿಸುವ್ ಸೂತರ  ಸಂಹಿತೆ ವಿಧೇಯಕದ್ ಭಾಗವಾಗಿರುತು ದ್” 

ಪರ ಸ್ತು ವ ಅಿಂಗಿೋಕರಿಸಲಪ ಟಟ ತ್ತ 

(ಮದ್ಲನೆಯ ಖಂಡ, ದೀಘಿ ಶ್ೀಷ್ಟಿಕೆ, ಪ್ರ ಸ್ವು ವ್ನೆ ಹಾಗೂ ಅದನಯಮಗಳಿಸುವ್ 

ಸೂತರ  ಸಂಹಿತೆಗಳನುನ   ವಿಧೇಯಕಕೆೆ  ಸೇರಿಸಲಾಯಿತ್ತ) 

ಪರ ಸ್ತು ವದ ಅಿಂಗಿೋಕಾರ 

ಶ್ರ ೋ ಎನ . ರ್ನಗರಾಜು (ಎಿಂಟಬಿ) (ಸಣ್ಣ  ಕೈಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು  ಸ್ತವಾಜ್ನಕ 

ವಲಯ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಸಚಿವರು):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ವಿಧಾನ ಸಭೆಯಿೆಂದ್ 

ಅೆಂಗಿೀಕೃತ ರೂಪ್ದ್ಲಾ ರುವ್ ೨೦೨೧ ರ ಕನಾಿಟಕ ಪ್ರರಸಭೆಗಳು ಮತ್ತು  ಕೆಲವು ಇತರ 

ಕಾನೂನು (೨ನೇ ತ್ರದುು ಪ್ಡಿ) ವಿಧೇಯಕವ್ನುನ  ಅೆಂಗಿೀಕರಿಸಬೇಕೆೆಂದು ಕೀರುತೆು ೀನೆ. 

ಸಭಾಪತಿಯವರುುಃ- ಪ್ರ ಸ್ವು ವ್ ಏನೆೆಂದ್ರೆ; 

“ವಿಧಾನ ಸಭೆಯಿೆಂದ್ ಅೆಂಗಿೀಕೃತ ರೂಪ್ದ್ಲಾ ರುವ್ 2021 ರ ಕನಾಿಟಕ ಪ್ರರಸಭೆಗಳು 

ಮತ್ತು  ಕೆಲವು ಇತರ ಕಾನೂನು (೨ನೇ ತ್ರದುು ಪ್ಡಿ) ವಿಧೇಯಕವ್ನುನ  ಅೆಂಗಿೀಕರಿಸುವುದು” 

ಪರ ಸ್ತು ವ ಅಿಂಗಿೋಕರಿಸಲಪ ಟಟ ತ್ತ ಮತ್ತು  ಮಸೂದೆಗೆ ಒಪಿಪ ಗೆ ನೋಡಲಾಯತ್ತ. 
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ಋ)ಕರ್ನಾಟಕ ಖ್ಯದಿ ಮತ್ತು  ಗಾರ ಮೀದ್ಯ ೋಗಗಳ (ತಿದುದ ಪಡಿ) ವಿಧೇಯಕ, 2021 

ಪಯಾಾಲೋಚ್ರ್ನ ಪರ ಸ್ತು ವ 

 ಶ್ರ ೋ ಎನ . ರ್ನಗರಾಜು (ಎಿಂಟಬಿ) (ಸಣ್ಣ  ಕೈಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು  ಸ್ತವಾಜ್ನಕ 

ವಲಯ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಸಚಿವರು):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ವಿಧಾನ ಸಭೆಯಿೆಂದ್ 

ಅೆಂಗಿೀಕೃತ ರೂಪ್ದ್ಲಾ ರುವ್ ೨೦೨೧ ರ ಕನಾಿಟಕ ಖಾದ ಮತ್ತು  ಗ್ರರ ಮೀದ್ಯ ೀಗಗಳ 

(ತ್ರದುು ಪ್ಡಿ) ವಿಧೇಯಕವ್ನುನ  ಪ್ಯಾಿಲೀಚಿಸಬೇಕೆೆಂದು ಕೀರುತೆು ೀನೆ. 

ಪರ ಸ್ತು ವವನುನ  ಮಂಡಿಸಲಾಯತ್ತ 

ಶ್ರ ೋ ಜೆ.ಸಿ. ಮಾಧುಸ್ತವ ರ್ಮ (ಸಣ್ಣ  ನೋರಾವರಿ, ಕಾನೂನು ಮತ್ತು  ಸಂಸದಿೋಯ 

ವಯ ವಹಾರಗಳ ಸಚಿವರು) (ಶ್ರ ೋ ಎನ . ರ್ನಗರಾಜು (ಎಿಂಟಬಿ)ರವರ ಪರವಾಗಿ):- ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ಇದ್ರಲಾ  ಅೆಂತಹದ್ು ೀನೂ ಇಲಾ , ನಮಮ  ಖಾದ ಗ್ರರ ಮೀದ್ಯ ೀಗ 

ಇಲಾಖೆಯಲಾ  business ಬಹಳ ಕಡಿಮ್ಮಯಾಗಿ staff ಕಡಿಮ್ಮ ಮಾಡಲು ಈ  bill ತಂದದ್ು ೀವ. 

We have brought this act to reduce the staff of the board.  

ಶ್ರ ೋ ಎಸ .ಆರ . ಪ್ರಟೋಲ  (ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರು):- ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ವ್ಯ ವ್ಹಾರಗಳಿಗೆ ....... ಆಗುವಂತೆ, ಖಾದಯನುನ  ಒೆಂದು ದನ 

ನಲಾ ಸಿಬಿಡುತ್ತು ರೆ. ಇನುನ  ಖಾದ ಭಂಡಾರ ತೆಗೆದುಬಿಡಬೇಕೆ? ಅದ್ನುನ  ಬಲಪ್ಡಿಸಬೇಕು, 

ಮುೆಂದ್ ಕತೆ ಏನಾಗುತು ದ್ೀ? 

 ಸಭಾಪತಿಯವರುುಃ- ಪ್ರ ಸ್ವು ವ್ ಏನೆೆಂದ್ರೆ; 

“ವಿಧಾನ ಸಭೆಯಿೆಂದ್ ಅೆಂಗಿೀಕೃತವಾದ್ ರೂಪ್ದ್ಲಾ ರುವ್  ೨೦೨೧ ರ ಕನಾಿಟಕ 

ಖಾದ ಮತ್ತು  ಗ್ರರ ಮೀದ್ಯ ೀಗಗಳ (ತ್ರದುು ಪ್ಡಿ) ವಿಧೇಯಕವ್ನುನ  ಪ್ಯಾಿಲೀಚಿಸುವುದು” 

ಪರ ಸ್ತು ವ ಅಿಂಗಿೋಕರಿಸಲಪ ಟಟ ತ್ತ 

ವಿಧೇಯಕವ್ನುನ  ಖಂಡ ಖಂಡವಾಗಿ ಪ್ಯಾಿಲೀಚಿಸುವುದು 
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ಖಂಡ ೨  

ಸಭಾಪತಿಯವರುುಃ- “್ಖಂಡ ೨ ಸೇರಿದಂತೆ ಈ ವಿಧೇಯಕದ್ ಅೆಂಗವಾಗಿರುತು ದ್” 

 

ಪರ ಸ್ತು ವ ಅಿಂಗಿೋಕರಿಸಲಪ ಟಟ ತ್ತ 

(ಖಂಡ ೨ ನುನ   ಸೇರಿದಂತೆ ವಿಧೇಯಕಕೆೆ  ಸೇರಿಸಲಾಯಿತ್ತ) 

ಖಂಡ ೧ ಇತ್ಯಯ ದಿ 

 ಸಭಾಪತಿಯವರುುಃ ಪ್ರ ಸ್ವು ವ್ ಏನೆೆಂದ್ರೆ; 

 “ಮದ್ಲನೆಯ ಖಂಡ, ದೀಘಿ ಶ್ೀಷ್ಟಿಕೆ, ಪ್ರ ಸ್ವು ವ್ನೆ ಹಾಗೂ 

ಅದನಯಮಗಳಿಸುವ್ ಸೂತರ  ಸಂಹಿತೆ ವಿಧೇಯಕದ್ ಭಾಗವಾಗಿರುತು ದ್” 

ಪರ ಸ್ತು ವ ಅಿಂಗಿೋಕರಿಸಲಪ ಟಟ ತ್ತ 

(ಮದ್ಲನೆಯ ಖಂಡ, ದೀಘಿ ಶ್ೀಷ್ಟಿಕೆ, ಪ್ರ ಸ್ವು ವ್ನೆ ಹಾಗೂ ಅದನಯಮಗಳಿಸುವ್ 

ಸೂತರ  ಸಂಹಿತೆಗಳನುನ   ವಿಧೇಯಕಕೆೆ  ಸೇರಿಸಲಾಯಿತ್ತ) 

 

ಪರ ಸ್ತು ವದ ಅಿಂಗಿೋಕಾರ 

ಶ್ರ ೋ ಎನ . ರ್ನಗರಾಜು (ಎಿಂಟಬಿ) (ಸಣ್ಣ  ಕೈಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು  ಸ್ತವಾಜ್ನಕ 

ವಲಯ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಸಚಿವರು):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ವಿಧಾನ ಸಭೆಯಿೆಂದ್ 

ಅೆಂಗಿೀಕೃತ ರೂಪ್ದ್ಲಾ ರುವ್ ೨೦೨೧ ರ ಕನಾಿಟಕ ಖಾದ ಮತ್ತು  ಗ್ರರ ಮೀದ್ಯ ೀಗಗಳ 

(ತ್ರದುು ಪ್ಡಿ) ವಿಧೇಯಕವ್ನುನ  ಅೆಂಗಿೀಕರಿಸಬೇಕೆೆಂದು ಕೀರುತೆು ೀನೆ. 

ಸಭಾಪತಿಯವರುುಃ- ಪ್ರ ಸ್ವು ವ್ ಏನೆೆಂದ್ರೆ; 

“ವಿಧಾನ ಸಭೆಯಿೆಂದ್ ಅೆಂಗಿೀಕೃತ ರೂಪ್ದ್ಲಾ ರುವ್ ೨೦೨೧ ರ ಕನಾಿಟಕ ಖಾದ 

ಮತ್ತು  ಗ್ರರ ಮೀದ್ಯ ೀಗಗಳ (ತ್ರದುು ಪ್ಡಿ) ವಿಧೇಯಕವ್ನುನ  ಅೆಂಗಿೀಕರಿಸುವುದು” 

ಪರ ಸ್ತು ವ ಅಿಂಗಿೋಕರಿಸಲಪ ಟಟ ತ್ತ ಮತ್ತು  ಮಸೂದೆಗೆ ಒಪಿಪ ಗೆ ನೋಡಲಾಯತ್ತ 

 

(ಮಿಂದು) 
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(983)/23.09.2021/9.20/ಹೆಚ್ವಿ:ಎೆಂಡಿ 

                         (ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರ ಉಪ್ಸಿಿ ತ್ರ) 

 

 

ಎ) ಕರ್ನಾಟಕ ಪೊಲ್ಲೋಸು(ತಿದುದ ಪಡಿ) ವಿಧೇಯಕ, 2021 

 

ಪಯಾಾಲೋಚ್ನ ಪರ ಸ್ತು ವ 

 

 ಶ್ರ ೋ ಆರಗ ಜಾಾ ನೇಿಂದರ (ಗೃಹ ಸಚಿವರು):- ಸನಾಮ ನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, 2021ರ 

ಕನಾಿಟಕ ಪೊಲೀಸು(ತ್ರದುು ಪ್ಡಿ) ವಿಧೇಯಕವ್ನುನ  ಪ್ಯಾಿಲೀಚಿಸಬೇಕೆೆಂದು 

ಕೀರುತೆು ೀನೆ.  

ಪರ ಸ್ತು ವವನುನ  ಮಂಡಿಸಲಾಯತ್ತ 

 

 

ಶ್ರ ೋ ಆರಗ ಜಾಾ ನೇಿಂದರ (ಗೃಹ ಸಚಿವರು):- ಸನಾಮ ನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ಲಾಟರಿ 

ಮತ್ತು  ಜೂಜ್ಞಟ ಎನುನ ವುದು ಸ್ವಮಾಜ್ಜಕ ಪಿಡುಗ್ರಗಿದ್. ಇತ್ರು ೀಚಿನ ದನಗಳಲಾ  ಇವುಗಳ 

ಹಾವ್ಳಿ ಹೆಚಾು ಗುತ್ರು ದ್. ಈ ಚಟಕೆೆ  ಬಿದ್ು  ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಜನರು 

ಕೀಟ್ಟಯ ಧಿಪ್ತ್ರಗಳಾಗುತ್ರು ದಾು ರೆ. ಉಳಿದಂತೆ ಸ್ವವಿರಾರು ಕುಟ್ಟೆಂಬಗಳು ಬಿೀದಗೆ ಬಿೀಳುತ್ರು ವ. 

ಇೆಂತಹ ಪ್ರ ಕರಣ್ಗಳು ಕಂಡುಬಂದಾಗ ಪೊಲೀಸಿನವ್ರು ರೈಡ್ ಮಾಡಿ, ಅರೆಸಟ ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, 

nnoonn--ccooggnniizzaabbllee  ooffffeennccee  ಎನುನ ವ್ ಕಾರಣ್ಕೆಾ ಗಿ ತಕ್ಷಣ್ವೇ ಬೇಲ್ ಸಿಕೆ್  ಹರಗೆ ಬರುತ್ತು ರೆ. 

ಪುನಃ ಇದ್ನೆನ ೀ ದಂಧ್ಯಯನುನ  ಪಾರ ರಂರ್ ಮಾಡುತ್ತು ರೆ.  ಕನಾಿಟಕ ರಾಜಯ ದ್ ಉಚಿ  

ನಾಯ ಯಾಲಯದ್ ಧಾರವಾಡ ಪಿೀಠ ಇತ್ರು ೀಚೆಗೆ ಕ್ರ ಮಿನಲ್ ಮಕದ್ು ಮ್ಮಯೆಂದ್ರಲಾ ,  

ʼಪೊಲೀಸ್ ಕಾಯಿದ್ಯಡಿಯಲಾ  ಜೂಜ್ಞಟಕೆೆ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ ಕಲಂಗಳು nnoonn--ccooggnniizzaabbllee  

ಅಪ್ರಾಧಗಳಾಗಿರುವುದ್ರಿೆಂದ್ ನೀವು ಆವ್ರಣ್ಕೆೆ  ಹೀಗಿ ರೈಡ್ ಮಾಡುವಂತ್ರಲಾ . ಒೆಂದು 

ವೇಳೆ ರೈಡ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾದ್ರೆ, ರೈಡ್ ಮಾಡುವ್ ಮುನನ  ಮಾಯ ಜ್ಜಸೆಟ ಾೀಟ್ನವ್ರ 

ಅನುಮತ್ರಯನುನ  ಪ್ಡೆದುಕೆಂಡು ಹೀಗಬೇಕುʼ ಎನುನ ವ್ ತ್ರೀಪ್ಿನುನ  ನೀಡಿತ್ತು . ಈ 

ಹಿನೆನ ಲ್ಯಲಾ  ಈ ತ್ರದುು ಪ್ಡಿ ವಿಧೇಯಕವ್ನುನ  ತರಬೇಕಾದಂತಹ ಸನನ ವೇಶ್ ಬಂದದ್.  

ಸನಾಮ ನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ತಂತರ ಜ್ಞಾ ನದ್ ಬ್ಳವ್ಣಿಗೆಯಿೆಂದ್ ಸ್ವಮ ಟ್ ರ್ೀನ್ಗಳು 

ಎಲಾಾ  ಕಡೆಗಳಲಾ  ದ್ರೆಯುತ್ರು ರುವುದ್ರಿೆಂದ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಮತ್ತು  ಮಬೈಲ್ ಆಪ್ಗಳಿೆಂದ್ 

ಜೂಜ್ಞಟವು ಹೆಚಾು ಗಿರುತು ದ್. ಆದ್ು ರಿೆಂದ್ ಕನಾಿಟಕ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾಯಿದ್ಯ ಶ್ಕಾಷ ಹಿ 

ಕಲಂಗಳು ccooggnniizzaabbllee  ಅಪ್ರಾಧಗಳೆೆಂದು ಮಾಡುವ್ ಉದ್ು ೀಶ್ದೆಂದ್ ಮತ್ತು  ಆನ್ಲೈನ್ 
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ಜೂಜ್ಞಟವ್ನುನ  ನಯಂತ್ರರ ಸುವ್ ಉದ್ು ೀಶ್ದೆಂದ್ ಈ ತ್ರದುು ಪ್ಡಿಯನುನ  ತರಲಾಗಿದ್. ಇದ್ರಲಾ  

ಶ್ಕೆಷ ಯ ಪ್ರ ಮಾಣ್ವ್ನುನ  ಮತ್ತು  ದಂಡದ್ ಪ್ರ ಮಾಣ್ವ್ನುನ  ಹೆಚುು  ಮಾಡಿದ್ು ೀವ.  ಈ 

ತ್ರದುು ಪ್ಡಿ ವಿಧೇಯಕದ್ಲಾ  ಒಟ್ಟಟ  7 ಕಲಂಗಳಿಗೆ ತ್ರದುು ಪ್ಡಿಯನುನ  ತರಲಾಗಿದ್. ಇವುಗಳ 

ಜೊತೆಗೆ ಒೆಂದು ಹಸ ಕಲಂ ಅನುನ  ಸಹ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದ್. ಇವುಗಳ ವಿವ್ರ ಈ 

ಕೆಳಕಂಡಂತ್ರದ್; 

 

ಪೊಲೀಸ್ ಕಾಯಿದ್ಯ ಕಲಂ 2ರಲಾ  ವಿವಿಧ ಪ್ದ್ಗಳ ವಾಯ ಖಾಯ ನ ಮಾಡಲಾಗಿದುು , 

ಅವುಗಳಲಾ  ccyybbeerr--ssppaaccee,,  oonnlliinnee  ggaammiinngg,,  bbeettttiinngg  ಇತ್ತಯ ದ ಪ್ದ್ಗಳನುನ  ಸೇರಿಸಲಾಗಿದ್. 

ಇದುವ್ರೆವಿಗೂ ಈ ಪ್ದ್ಗಳು ಇರಲಲಾ . ಆನ್ಲೈನ್ ಜೂಜ್ಞಟದ್ ನಷೇಧವ್ನುನ   ಇಲಾ  

ಸೇರಿಸಲಾಗಿದ್. ಕಲಂ 79 ಮತ್ತು  80ರಲಾ  ಶ್ಕೆಷ ಯ ಪ್ರ ಮಾಣ್ ಮತ್ತು  ದಂಡದ್ ಪ್ರ ಮಾಣ್ವ್ನುನ  

ಹೆಚಿು ಸಲಾಗಿದ್. ಕಲಂ 87ರಲಾ  “್ ಅೆಂಥ ಜೂಜ್ಞಟವಾಡುವುದ್ಕೆೆ  ನೆರವಾದ್ರೆ ಅಥವಾ 

ದುಷ್ಮಪ ಾೀರೇಪಿಸಿದ್ರೆ”್ ಎೆಂಬ ಪ್ದ್ಗಳನುನ  ಸೇರಿಸಲಾಗಿದ್ ಮತ್ತು  ದಂಡ ಮತು ವ್ನುನ  

ಹೆಚಿು ಸಲಾಗಿದ್. ಕಲಂ 114ರಲಾ  ಶ್ಕೆಷ ಯ ಪ್ರ ಮಾಣ್ ಮತ್ತು  ದಂಡದ್ ಮತು ವ್ನುನ  

ಹೆಚಿು ಸಲಾಗಿದ್. ಕಲಂ 176ರಲಾ  “ಅೆಂಥ ಚಾತ್ತಯಿದ್ ಆಟದ್ಲಾ  ಭಾಗವ್ಹಿಸುವ್ ವ್ಯ ಕ್ು ಗಳು 

ಪ್ಣ್ಕಟ್ಟಟ ವುದ್ಕೆೆ ”್ಎೆಂಬ ಪ್ದ್ಗಳನುನ  ಬಿಟ್ಟಟ ಬಿಡಲಾಗಿದ್. ಅೆಂದ್ರೆ, skill game ಆಟಗ್ರರರು 

ಖುದುು  ಬ್ಟಿಟ ೆಂಗ್ ಕಟ್ಟಟ ವುದ್ನುನ  ನಷೇಧಿಸಲಾಗಿದ್. ಕಲಂ 128(ಎ) ಅನುನ  ಹಸದಾಗಿ 

ಸೇಪ್ಿಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದುು , ಅಧಾಯ ಯ 7ರಲಾ ರುವ್ ಕಲಂ 87ನುನ  ಹರತ್ತಪ್ಡಿಸಿ ಉಳಿದ್ಲಾ  

ಕಲಂಗಳು ಮತ್ತು  ಅಧಾಯ ಯ 8ರಲಾ  ಬರುವ್ 90, 108, 113,114 ಹಾಗೂ 123ನೇ  ಪ್ರ ಕರಣ್ಗಳ 

ಅಡಿಯಲಾ ನ ಎಲಾಾ  ಅಪ್ರಾಧಗಳು cognizable  ಮತ್ತು  ಜ್ಞಮಿೀನು ರಹಿತ ಪ್ರ ಕರಣ್ಗಳೆೆಂದು 

ಸೇರಿಸಿದ್ು ೀವ. ಕಲಂ 87ರಲಾ  cognizable  ಮತ್ತು  ಜ್ಞಮಿೀನು ಸಹಿತವೆಂದು ಬದ್ಲಾವ್ಣೆ 

ಮಾಡಲಾಗಿದ್. 

  

ಸನಾಮ ನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಜನರು ಸ್ವವ್ಿಜನಕರ ಸ್ವವಿರಾರು 

ಕೀಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನುನ  ಲೂಟಿ ಹಡೆಯುತ್ರು ದಾು ರೆ. ನಾವು ಇೆಂತಹ ಪ್ರ ಕರಣ್ಗಳನುನ  

ಕಣಾಣ ರೆ ನೀಡಿಯೂ ಅಸಹಾಯಕರಾಗಿದ್ು ೀವ. ಇದ್ನುನ  ನಯಂತ್ರರ ಸಬೇಕಾಗಿದ್. ಇದ್ನುನ  

ನಯಂತ್ರರ ಸುವುದ್ಕೆೆ  ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಒೆಂದು ಅಸು ಾವ್ನುನ  ಕಡಬೇಕಾಗಿದ್. ಆರೀಗಯ ಪೂಣ್ಿ 

ಸಮಾಜವ್ನುನ  ನಮಾಿಣ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್. ಇೆಂತಹ ಕೆಟಟ  ಚಟಗಳಿಗೆ ಬಿದುು  ಅನೇಕ 

ಕುಟ್ಟೆಂಬಗಳು ಬಿೀದಗೆ ಬಿೀಳುವುದ್ನುನ  ತಪಿಪ ಸಬೇಕಾಗಿದ್. ಆದ್ು ರಿೆಂದ್ ಈ ವಿಧೇಯಕವ್ನುನ  
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ಮಾನಯ  ಸದ್ಸಯ ರುಗಳು ಪ್ಯಾಿಲೀಚಿಸಿ, ಅೆಂಗಿೀಕಾರ ನೀಡಬೇಕೆೆಂದು ವಿನಂತ್ರ 

ಮಾಡಿಕಳುಳ ತ್ರು ದ್ು ೀನೆ.  

 

ಶ್ರ ೋ ಎಸ .ಆರ .ಪ್ರಟೋಲ (ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರು):- ಸನಾಮ ನಯ  

ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ಜೂಜು ಮತ್ತು  ಬ್ಟಿಟ ೆಂಗ್ ಆಡುವಂತಹ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಜನರು 

ಕೀಟ್ಟಯ ಧಿಪ್ತ್ರಗಳಾಗಿದಾು ರೆ. ಬಹುತೇಕ ಕುಟ್ಟೆಂಬಗಳು ಸವ್ಿನಾಶ್ವಾಗಿರುವುದ್ನುನ  ನಾನು 

ಕಣಾಣ ರೆ ಕಂಡಿದ್ು ೀನೆ. ಎಷ್ಟ ೀ ಕುಟ್ಟೆಂಬಗಳ ಯಜಮಾನ ಜೂಜ್ಞಡಿ, ಬ್ಟಿಟ ೆಂಗ್ ಕಟಿಟ  

ಸೀತ್ತಹೀದ್ ಹಿನೆನ ಲ್ಯಲಾ  ನೇಣು ಹಾಕ್ಕೆಂಡು ಸತ್ರು ರುವಂತಹ ಉದಾಹರಣೆಗಳನುನ  

ನಾನು ಬಹಳ ಸಮಿೀಪ್ದೆಂದ್ ನೀಡಿದ್ು ೀನೆ. ಜನರ ಹಿತ್ತಸಕ್ು ಯನುನ  ಕಾಪಾಡುವ್ 

ಹಿನೆನ ಲ್ಯಲಾ  ಸಕಾಿರ ತಂದರುವಂತಹ ಈ ವಿಧೇಯಕವ್ನುನ  ನಾನು ಸಂತೀಷದೆಂದ್ 

ಸ್ವಾ ಗತ್ರಸುತ್ರು ದ್ು ೀನೆ.  

 

ಸನಾಮ ನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ಇದ್ರಲಾ  ಕುದುರೆ ಜೂಜ್ಞಟ exceptional ಆಗಿದ್.  

ಅಲಾಯೂ ಕೂಡ ಜನರು ಕುದುರೆ ಬ್ಬಲಕೆೆ  ಹಣ್ವ್ನುನ  ಕಟಿಟ ರುತ್ತು ರೆ. ಕುದುರೆ ರೇಸ್ನೆಂದ್ 

ಬಹಳಷ್ಟಟ  ಜನರು ಹಾಳಾಗಿರುವುದ್ನುನ  ನಾವುಗಳು ನೀಡಿದ್ು ೀವ.  

 

ಶ್ರ ೋಮತಿ ಭಾರತಿ ಶ್ನಟಟ (ರ್ನಮ ನದೇಾಶನ ಹಿಂದಿದವರು):- ಸನಾಮ ನಯ  

ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ಕುದುರೆ ರೇಸ್ ನಡೆಯುವಂತಹ ಸಂದ್ರ್ಿದ್ಲಾ  ಆ ರಸೆು ಯಲಾ  ಉದ್ು ಕೊ  

ಆಟೀಗಳು ನೆಂತ್ರರುತು ವ. ಆಟೀ ಡೆರ ೈವ್ರ್್ಗಳು ಮತ್ತು  ಬಡವ್ರೇ ಹೆಚಾು ಗಿ ಈ ರೇಸ್ 

ಆಡುತ್ತು ರೆ.  

 

ಶ್ರ ೋ ಎಸ .ಆರ .ಪ್ರಟೋಲ :- ಸನಾಮ ನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ಕುದುರೆ ರೇಸ್ ಇದಂತಹ 

ಸಂದ್ರ್ಿದ್ಲಾ  ಟಫ್ಿ  ಕಾ ಬ್ ಎದುರಿನ ರಸೆು ಯಲಾ  ಹಾದು ಹೀಗುವುದ್ಕೆೆ  

ಸ್ವಧಯ ವಾಗುವುದಲಾ . ಸಕಾಿರಿ ಕಛೇರಿಯಳಗೆ ಯಾರೂ ಇರುವುದಲಾ . ಎಲಾ ರೂ ಟಫ್ಿ  

ಕಾ ಬ್ನಲಾ ಯೇ ಇರುತ್ತು ರೆ. ಇದ್ನುನ  ಯಾಕೆ ಬ್ಬಯ ನ್ ಮಾಡಲಲಾ ವನುನ ವುದು ನನನ  

ಪ್ರ ಶ್ನನ ಯಾಗಿದ್. 1996ರಲಾ  ಡಾ||ಕೆ.ಆರ್್.ಲಕ್ಷಮ ಣ್ರವ್ರ ವಿರುದಿ್  ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಸಕಾಿರದ್ 

ಪ್ರ ಕರಣ್ದ್ಲಾ  ಈ ರಾಷಟ ಾದ್ ಸವೀಿಚಿ  ನಾಯ ಯಾಲಯ ನೀಡಿದ್ ತ್ರೀಪಿಿನಲಾ ;  
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“್ಕುದುರೆ ಓಟವು ಕೌಶಲಯ ವನುನ  ಒಳಗೊಿಂಡ ಒಿಂದು ಆಟವೇ ಹರತ್ತ 

ಅದನುನ  ಜೂಜು ಎಿಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲಿ ”  

 

ಎೆಂದು ಹೇಳಿದ್. ಕುದುರೆ ರೇಸ್ ಜೂಜ್ಞಟವ್ಲಾ , ಅದ್ರಲಾ  ಕೌಶ್ಲಯ ವಿದ್ ಎೆಂದು ಸುಪಿರ ೀೆಂ 

ಕೀಟ್  ಹೇಳಿದ್. ಇದ್ರಲಾ  ಯಾವ್ ಕೌಶ್ಲಯ ವಿದ್ಯೆೆಂದು ನನಗೆ ಗತ್ರು ಲಾ . ಅಲಾ  ಹಣ್ದ್ 

ರೂಪ್ದ್ಲಾ  ಬ್ಟಿಟ ೆಂಗ್ ಕಟ್ಟಟ ತ್ತು ರೆ. ಈ ರೇಸ್ನಲಾ  ಜನರು ಕೀಟ್ಟಯ ೆಂತರ ರೂಪಾಯಿಗಳನುನ  

ಕಳೆದುಕಳುಳ ತ್ರು ದಾು ರೆ. ಕುದುರೆ ರೇಸ್ನ ಹುಚುು  ಇರುವ್ವ್ರು ಉದಿಾರವಾಗುವುದಲಾ . 

ಕುದುರೆ ರೇಸ್ಗೆ ಅವ್ಕಾಶ್ವಿದ್ು ರೆ, why not in online fantasy sports?  Online fantasy 

sports ಗೆ ಸಂಬಂಧಪ್ಟಟ ೆಂತೆ ಅವಿನಾಶ್ ಮ್ಮಹಾು  ವಿರುದಿ್  ಭಾರತ ಸಕಾಿರದ್ ಪ್ರ ಕರಣ್ದ್ಲಾ  

ದನಾೆಂಕ:30.07.2021ರಂದು ಸುಪಿರ ೀೆಂ ಕೀಟ್ ;  

 

‘The format of online fantasy sports’, ಎನುನ ವುದು ಕವಲ ಒಿಂದು 

ಕೌಶಲಯ  ಕ್ರ ೋಡೆ ಎಿಂದು ಸಪ ಷಟ ವಾಗಿ ತಿೋಮಾಾನಸಿದುದ , ಸದರಿ ಕ್ರ ೋಡೆಗಳಿಗೆ 

ಸಂವಿಧಾನದ ಪರಿರ್ಚಛ ೋದ 19(1) ಜ ಮತ್ತು  ಅಟಾಕಲ  14ರಡಿಯಲಿ್ಲ  

ಕಾನೂನುಬದಿ  ವಾಯ ಪ್ರರ ಮತ್ತು  ಇದಕೆಕ  ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡಬೇಕು” 

 

ಎೆಂದು ತ್ರೀಪುಿ ಕಟಿಟ ದ್. ಕುದುರೆ ರೇಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪ್ಟಟ ೆಂತೆ ಸುಪಿರ ೀೆಂ ಕೀಟ್  ನಣ್ಿಯ 

ಕಟಿಟ ದ್. ಗುರುದೀಪ್ ಸಿೆಂಗ್ ವಿರುದಿ್  ಕೇೆಂದ್ರ , ಕ್ರ ಮಿನಲ್ ಸ್ವವ್ಿಜನಕ ಹಿತ್ತಸಕ್ು  ದಾವ 

22/2019 ನಲಾ  ನೀಡಿರುವ್ ತ್ರೀಪುಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತ್ರದ್; 

 

‘The format of online fantasy sports’, ಯಾವಾಗಲ್ಲ ಈ 

ಕ್ರ ೋಡೆಯನುನ  ಆಡುವ ವಯ ಕ್ು ಯ ಉನನ ತ್ ಜಾಾ ನ, ಗಮನ ಮತ್ತು  

ನಣ್ಾಯದ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿರುತ್ು ದೆಯೇ ವಿನಃ ಸೋಲು ಗೆಲುವಿನ ಮೇಲೆ 

ನಿಂತಿರುವುದಿಲಿ .” 

 

ಎೆಂದು ಹೇಳಿದ್.  

         (ಮುೆಂದುವ್ರಿದದ್)  
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(984)  23.9.2021  9.30  ಪಿಕೆ:ಎಕೆ 

ಶ್ರ ೀ ಎಸ .ಆರ .ಪಾಟ್ಟೀಲ (ಮಿಂದು):- 

ಇವು online fantasy sports ಗೆ ನಾಯ ಯಾಲಯಗಳು ಕಟಟ  ತ್ರೀಪುಿಗಳಾಗಿವ.  ಅಷ್ಮಟ ೀ ಅಲಾ , 

ಪಂಜ್ಞಬ್ ಮತ್ತು  ಹರಿಯಾಣ್ದ್ ಉಚಿನಾಯ ಯಲಯಗಳು,್ “online fantasy sports ಇದು 

ಕೇವ್ಲ ಕೌಶ್ಲಯ  ಕ್ರ ೀಡೆಯೇ ವಿನಃ  ಜೂಜು ಅಥವಾ ಬ್ಬಜ್ಜೀ ಆಗಿರುವುದಲಾ ವೆಂದು, ಅದ್ಕೆೆ  

ರಕ್ಷಣೆ ಕಡಬೇಕು”್ಎೆಂದು ಹೇಳುತು ದ್.  ಅದೇ ಪ್ರ ಕಾರ ರಾಜಸಿ್ವನ ಉಚಿನಾಯ ಯಾಲಯವು 

ಈ ತ್ರೀಪ್ಿನುನ  ಒಪಿಪ ಕೆಂಡಿದ್.  ಮದಾರ ಸ್ನ ಉಚಿನಾಯ ಯಾಲಯದ್ವ್ರೂ ಕೂಡ, 

ಆನ್ಲೈನ್ ಗೇಮನುನ  ರದುು ಪ್ಡಿಸಿರುವ್ ಮಸೂದ್ಯನುನ  ಕಾನೂನುಬ್ಬಹಿರವೆಂದು 

ಹೇಳಿದಾು ರೆ.  ನಮಮ  ಹೈಕೀಟ್ ನಲಾ  ಒೆಂದು ಪಿಐಎಲ್ ನಡೆಯುತ್ರು ದ್.  ನಮಮ  ಮುಖ್ಯ  

ಕಾಯಿದ್ಶ್ಿಯವ್ರು ಜುಲೈ 6,  2021 ರಂದು ಪ್ರ ಮಾಣ್ ಪ್ತರ  ಸಲಾ ಸಿದಾು ರೆ.  ಇಷಟ ಲಾ ದೇ, 

ದೇಶ್ದ್ ಇನೂನ  ಅನೇಕ ಉಚು ನಾಯ ಯಾಲಯಗಳು “online fantasy sports ಅದ್ೆಂದು 

ಕೌಶ್ಲಯ  ಗೇಮ್,್it್is್not್a್game್of್chance,್it್is್not್a್betting”್ಎೆಂದು ಹೇಳಿದ್.  Horse 

Race ನ ಬಗೆೆಯೂ ಹೇಳಿದಾು ರೆ.  ಅದ್ನುನ  ನೀವು ಇನ್ಕೂಾ ಡ್ ಮಾಡಿಲಾ , ಅದ್ನುನ  

ಬಿಟಿಟ ದು ೀರಿ.  Fantasy sports ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟಟ ಾಂತ್ ಆರು ಸ್ವವಿರ ಜನ ಉದ್ಯ ೀಗ 

ಮಾಡುತ್ತು ರೆ.   ನಾವು ಇವ್ತ್ತು  ಇದ್ನುನ  ಒಪಿಪ ಕೆಂಡರೆ ದೇಶ್ದ್  ಉಚಿನಾಯ ಯಾಲಯ ಮತ್ತು  

ಸವೀಿಚಿ  ನಾಯ ಯಾಲಯಗಳ ನಣ್ಿಯದ್ ವಿರುದಿ್  ಕಾನೂನು ಮಾಡಿದ್ ಹಾಗೆ ಆಗುತು ದ್.  

ನೀವು ಇಲಾ  ತ್ರದುು ಪ್ಡಿ ಮಾಡಿದು ೀರಿ.  ವಿಧೇಯಕದ್ ಪುಟ ಸಂಖೆಯ :15ರಲಾ , 176-ರಲಾ  

“ಚಾತ್ತಯಾದ ಆಟಗಳ ಉಳಿಸುವಿಕೆ:-ಸಂದೇಹ ನವಾರಣೆಗ್ರಗಿ, ಕೇವ್ಲ ಚಾತ್ತಯಿದ್ 

ಆಟವಾಡುವುದ್ಕೆೆ  ಮತ್ತು  ಅೆಂಥ ಚಾತ್ತಯಿದ್ ಆಟದ್ಲಾ  ಭಾಗವ್ಹಿಸುವ್ ವ್ಯ ಕ್ು ಗಳು ಪ್ಣ್ 

ಕಟ್ಟಟ ವುದ್ಕೆೆ  79 ಮತ್ತು  80ನೆಯ ಪ್ರ ಕರಣ್ದ್ ಉಪ್ಬಂಧಗಳು ಅನಾ ಯಿಸುವುದಲಾ ವೆಂದು ಈ 

ಮೂಲಕ ಘೀಷ್ಟಸಲಾಗಿದ್”್ ಎೆಂದದ್.  1963ರ ಅಧಿನಯಮದ್ಲಾ  ಇರುವಂತೆ ಇದ್ನುನ  

ಯಥಾವ್ತ್ತು ಗಿ ಉಳಿಸಿಕಳಳ ಬೇಕು.  ಆಗ ಕೌಶ್ಲಯ  ಕ್ರ ೀಡೆಗೆ ಧಕೆೆ  ಆಗುವುದಲಾ .  ಅಷ್ಮಟ ೀ ಅಲಾ , 

ಈ ನೀತ್ರ ಆಯೀಗದ್ವ್ರು fantasy sports ಪ್ರವಾಗಿ ಹೇಳಿದಾು ರೆ.  ಸವೀಿಚಿ  

ನಾಯ ಯಾಲಯ ಕೂಡ ಸದ್ರಿ ಕ್ರ ೀಡೆಯನುನ  ಪ್ರಿಚಿೆ ೀದ್ 19(1)(ಜ್ಜ) ಮತ್ತು  ಪ್ರಿಚಿೆ ೀದ್ 14ರ 

ಪ್ರ ಕಾರ  ನಷೇಧಿಸಲು ಬರುವುದಲಾ  ಎೆಂದು ತ್ರೀಪುಿ ಕಟಿಟ ದ್.  ನೀತ್ರ ಆಯೀಗದ್ವ್ರೂ 

ಇದ್ರ ಪ್ರವಾಗಿದಾು ರೆ.  ಅಷ್ಮಟ ೀ ಏಕೆ ದೇಶ್ದ್ ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಯವ್ರು ತಮಮ  ’ಮನ  ಕ್ೋ 

ಬಾತ ’ ನಲಾ  ಇದ್ಕೆೆ  ಬ್ೆಂಬಲ ಕಟಿಟ ದಾು ರೆ.   ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೀತ್ರ ಆಯೀಗದ್ವ್ರು  

“Fantasy್ sports್ is್ a್ sunrise್ industry”್ ಎೆಂದು ಬಹಳ ಕ್ಾ ಯರ್್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದಾು ರೆ.  ಇದು 
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ಕೌಶ್ಲಯ ದ್ ಕ್ರ ೀಡೆಯಾಗಿದ್ ಎೆಂದು ಎಲಾಾ  ನಾಯ ಯಪಾಲಕೆಗಳು ತ್ರೀಪುಿ ಕಟ್ಟಟ ಗ ಇದ್ನುನ  

ನೀವು ಬ್ಬಯ ನ್ ಮಾಡುವುದು ಸರಿಯಲಾ  ಎೆಂದು ಹೇಳಬೇಕಾಗುತು ದ್.  ಈ fantasy game ಬಗೆೆ  

ಬ್ಳಕು ಚೆಲಾ ಬೇಕು, ದೇಶ್ದ್ ಆಡಳಿತವ್ನುನ  ಹಿಡಿದರುವ್ ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಗಳೇ ಇದ್ರ 

ಪ್ರವಾಗಿದಾು ರೆ.  ನೀತ್ರ ಆಯೀಗದ್ ನಣ್ಿಯವ್ನುನ  ಬಿಟ್ಟಟ  ಬಿಡೀಣ್, ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಗಳ 

’ಮನ  ಕ್ೋ ಬಾತ ̓ನಲಾ  ಹೇಳಿದುದ್ನುನ  ಬಿಟ್ಟಟ  ಬಿಡೀಣ್.  The decision of the Apex 

Court of this land, ಈ ದೇಶ್ದ್ ಸವೀಿಚಿ  ನಾಯ ಯಾಲಯದ್ ತ್ರೀಪುಿ ಎಲಾಾ  ರಾಜಯ ಗಳ 

ಮೇಲ್ ಬೈೆಂಡಿೆಂಗ್ ಆಗಿರುತು ದ್.  ಸವೀಿಚಿ  ನಾಯ ಯಾಲಯದ್ ವಿರುದಿ್  ನಾವು ಇಲಾ  ಶಾಸನ 

ಮಾಡಿದ್ರೆ it will be set aside.  Definitely, it may amount to Contempt of House and 

Contempt of Court also.  Horse Race ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟಟ ಾಂತ್, ಇದ್ರ ಬಗೆೆ  ಸವೀಿಚಿ  

ನಾಯ ಯಾಲಯ ಹೇಳಿದ್, ಆದ್ು ರಿೆಂದ್ ಇದ್ನುನ  ಇನ್ಕೂಾ ಡ್ ಮಾಡುವುದಲಾ  ಎೆಂದು ಒೆಂದು 

ಕಡೆ ಹೇಳುತ್ರು ೀರಿ.  Online fantasy sports ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟಟ ಾಂತ್ ಸವೀಿಚಿ  

ನಾಯ ಯಾಲಯದ್ ಎರಡು-ಮೂರು ತ್ರೀಪುಿಗಳು ಅಷ್ಮಟ ೀ ಅಲಾ , ದೇಶ್ದ್ ಬಹುತೇಕ ಉಚಿ  

ನಾಯ ಯಾಲಯಗಳು ಇದ್ರ ಪ್ರವಾಗಿವ.  ಉಳಿದುದ್ರ ಬಗೆೆ  I appreciate and I welcome the 

amendment brought to the Karnataka Police Act.  ಏಕೆೆಂದ್ರೆ, ಅದ್ರ ಅವ್ಶ್ಯ ಕತೆ ಇದ್.  It 

was the need of the hour.  ನಮಮ  ಧಾರವಾಡದ್ Circuit Bench ನಲಾ  ನಣ್ಿಯ 

ಕಟಿಟ ದಾು ರೆ.  ಅದು non-cognizable offence ಇದ್, bailable ಇದ್.  ನೀವು ರೇಡ್ 

ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ naturally Magistrate ರ ಅನುಮತ್ರ ತೆಗೆದುಕಳಳ ಬೇಕಾಗುತು ದ್.  ಕಾನೂನೇ 

ಹಾಗಿದ್.   ಆ ಕಾನೂನನ ಪ್ರ ಕಾರ ಧಾರವಾಡದ್ Circuit Bench ನವ್ರು ನಣ್ಿಯ 

ಕಟಿಟ ದಾು ರೆ.  ಆ ನಣ್ಿಯದ್ ಪ್ರ ಕಾರ ನೀವು strengthen ಮಾಡಬೇಕಾಗುತು ದ್.  ಇಲಾ ದದ್ು ರೆ 

ಜೂಜು ಆಡುವುದ್ನುನ  ಕಣಾಣ ರೆ ನೀಡಿಕೆಂಡು ಕುಳಿತ್ತಕಳಳ ಬೇಕಾಗುತು ದ್.  Magistrate ರ 

ಬಳಿ ಪ್ಮಿಿಷನ್ ತೆಗೆದುಕಳುಳ ವುದ್ಕೆೆ  ಅವ್ರೇಕೆ ಹೀಗುತ್ತು ರೆ?   ಗ್ರರ ಮಿೀಣ್ ಭಾಗದ್ಲಾ  

ಎಲಾ ೆಂದ್ರಲಾ  ಜೂಜು ನಡೆಯುತು ದ್.   ನಮಮ  ಕಡೆ ಗುಡಡ   ಪ್ರ ದೇಶ್ಕೆೆ   ಹೀಗಿ  ಅಥವಾ  

ಯಾರೀ  ಒಬಾ ರ  ತೀಟಕೆೆ   ಹೀಗಿ,  isolated place ನಲಾ  ದ್ಡಡ  ಪ್ರ ಮಾಣ್ದ್ಲಾ  

ಜೂಜು ನಡೆಯುತು ದ್; ಇಸಿಪ ಟ್ ಆಡುತ್ತು ರೆ.  ಹೇಳುವುದ್ಕೆೆ  ಅಸ್ವಧಯ ವಾದ್ಷ್ಟಟ  ಹಣ್ವ್ನುನ  

ಕಟ್ಟಟ ತ್ತು ರೆ.  ಇದ್ಕೆೆೆಂದು ಬೇರೆ ರಾಜಯ ದ್ವ್ರು, ಬೇರೆಯ ಜ್ಜಲ್ಾ ಯವ್ರು ಬರುತ್ತು ರೆ.  ನಮಮ  

ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಎಲಾಾ  ಗತ್ರು ರುತು ದ್.  ಅವ್ರು ಎಲಾ  ಆಡುತ್ತು ರೆ; ಯಾಯಾಿರು ಆಡುತ್ತು ರೆ 

ಎನುನ ವುದ್ಲಾಾ  ಗತ್ರು ರುತು ದ್.  ಅಲಾ ದೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೇನು ಹೀಗಬೇಕು ಅದ್ಲಾ ವ್ಯ 

ಹೀಗುತು ದ್.   ಒೆಂದು ವೇಳೆ ಅಲಾ  ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬರುವ್ವ್ರಿದಾು ರೆ, ಇವ್ರೇ, ನೀವು 
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ಜ್ಞಗ ಖಾಲ ಮಾಡಿ ಎೆಂದು ಹೇಳಿಬಿಡುತ್ತು ರೆ.  ಕಾನೂನುಗಳನುನ  ತರುವುದು ಕಾಯಿಗತ 

ಆಗಬೇಕು.  ಈ ದೇಶ್ದ್ಲಾ  ಸ್ವಕಷ್ಟಟ  ಕಾನೂನುಗಳಿವ.  ಅವು ಕಟ್ಟಟ ನಟ್ಟಟ ಗಿ 

ಕಾಯಿಗತವಾದ್ರೆ, ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯ ವ್ಸಿೆ  ಉತು ಮ ರಿೀತ್ರಯಲಾ  ಇರುತು ದ್.  ನೀವು ಹೇಳಿದ್ 

ಹಾಗೆ, ಸಾ ಸಿ  ಸಮಾಜ, ಆರೀಗಯ ಕರ ಸಮಾಜ ನಮಾಿಣ್ ಮಾಡುವುದ್ಕೆೆ  ಸ್ವಧಯ ವಾಗುತು ದ್.  

ಕಾನೂನು ಸರಿಯಾಗ ಕಾಯಿಗತವಾಗದೇ ಇದ್ು ರೆ ಪ್ರ ಯೀಜನವಾಗುವುದಲಾ .  ಈಗೇನು ಈ 

ವಿಧೇಯಕಕೆೆ  ತ್ರದುು ಪ್ಡಿಯನುನ  ತಂದದಾು ರೀ ಅದ್ನುನ  ಸ್ವಾ ಗತ ಮಾಡುತೆು ೀನೆ.    ನೀವು 

ತಂದರುವ್ ಕಾನೂನು ಬಿಗಿಯಾಗಿದ್.  ಇದ್ನುನ  cognizable offence ಮಾಡಿದು ೀರಿ, non-

bailable ಮಾಡಿದು ೀರಿ.  ಶ್ಕೆಷ  ಪ್ರ ಮಾಣ್ವ್ನುನ , ದಂಡದ್ ಪ್ರ ಮಾಣ್ವ್ನುನ  ಹೆಚಿು ಸಿದು ೀರಿ.  I 

welcome it.  But it should be strictly implemented.  ಮಾನಯ  ಗೃಹ ಮಂತ್ರರ ಗಳೇ ನೀವು 

ಇನೂನ  ಸ್ವಟ ಾೆಂಗ್ ಆಗಬೇಕು.  The Home Minister should be a tough master.  Home 

Minister means a tough master.  ಒಬೊಾ ಬಾ  ಐಪಿಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಜ್ಜಲ್ಾ ಗೆ ಎಸ್ಪಿ ಆಗಿ 

ಬಂದಾಗ ಆ ಜ್ಜಲ್ಾ ಯೇ ಗಡಗಡ ನಡುಗುವ್ ಹಾಗೆ ವ್ಯ ವ್ಸಿೆ  ಮಾಡುತ್ತು ರೆ.  ನೀವು ಗೃಹಮಂತ್ರರ  

ಎೆಂದ್ರೆ, ನಮಮ  ಇಡಿೀ ಇಲಾಖೆ ಕಂಟರ ೀಲ್ನಲಾ  ಇರಬೇಕು.  ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯ ವ್ಸಿೆಯನುನ  

ಕಾಪಾಡುವ್ಲಾ  you have to take decisions mercilessly.  ಬಿಗಿಯಾದಂತಹ ಈ ಕಾನೂನು 

ತಂದರುವುದ್ನುನ  ನಾನು ಸ್ವಾ ಗತ ಮಾಡುತೆು ೀನೆ.   ಮತೆು , online fantasy game, ಅದ್ನೆನ ೀಕೆ 

ಬ್ಬಯ ನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎೆಂದು ಹೇಳುತ್ರು ದು ೀರಿ; ಹಾಗ್ರದ್ರೆ Horse Race ಅನೂನ  ಕಾ ೀಸ್ 

ಮಾಡಿಬಿಡಿ.  Once for all ಎಲಾ ವ್ನೂನ  ನಲಾ ಸಿದ್ರೆ ಕ್ನಾಾಟಕ್ ರಾಜಯ  

ವ್ಯ ಸನಮುಕು ವಾಗುತು ದ್.  ಜೂಜುಮುಕು  ರಾಜಯ ವಾಗುತು ದ್, ಅತ್ತಯ ತು ಮವಾದ್ 

ರಾಜಯ ವಾಗುತು ದ್.  ಅನೇಕ ಕುಟ್ಟೆಂಬಗಳು ನೆಮಮ ದಯಿೆಂದ್ ನಟ್ಟಟ ಸಿರು ಬಿಡುವಂತಹ ಒೆಂದು 

ವಾತ್ತವ್ರಣ್ ನಮಾಿಣ್ವಾಗುತು ದ್. 

 ಶ್ರ ೋ ಎಿಂ.ರ್ನರಾಯಣ್ಸ್ತವ ರ್ಮ(ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಮಖಯ  ಸಚೇತ್ಕರು):- ಮಾನೆ  

ಸಭಪತ್ತಗಳೆ, ಕ್ನಾಾಟಕ್ ಪೊಲೀಸ್ (ತ್ರದುು ಪ್ಡಿ) ವಿಧೇಯಕ 2021 ಅನುನ  ಏನು 

ತಂದದಾು ರೀ ಅದ್ನುನ  ಸ್ವಾ ಗತ ಮಾಡುತೆು ೀನೆ.  ಆದ್ರೆ, ಇದ್ರಲಾ  ತಂದರುವ್ ಕಾನೂನನಲಾ  

ಶ್ಕೆಷ  ಮತ್ತು  ದಂಡ ಹಾಕುವಂಥದ್ು ನುನ  ಸ್ವಾ ಗತ ಮಾಡುತೆು ೀನೆ.   ಆದ್ರೆ, difference between 

skilled games ಮತೆು  ಜೂಜ್ಞಡುವ್ ಕ್ರ ೀಡೆಗಳನುನ  ಸರಿಯಾಗಿ ಅಥಿ ಮಾಡಿಕೆಂಡಿದು ೀರೀ 

ಇಲಾ ವೀ ಗತ್ರು ಲಾ .  ಈ ಕ್ರ ೀಡೆಗಳನುನ  18 ವ್ಷಿ ಮೇಲಪ ಟಟ ವ್ರು ಆಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮೇಲ್ 

ಕರ ಮ ತೆಗೆದುಕಳುಳ ವುದ್ಕೆ ೀಸೆ ರ ಈ ಕಾನೂನು ಎೆಂಬ್ದದ್ನುನ  ಹೇಳುತು ದ್.  ತ್ತವು, ಕುದುರೆ 

ರೇಸ್ ಏನದ್ ಅದ್ಕೆೆ  ನಾವು ಯಾವುದೇ ರಿೀತ್ರಯ ತೆಂದ್ರೆ ಕಡದೇ, ಅದ್ನುನ  ನಲಾ ಸದೇ 
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ಅದು ಯಥೇಚಿವಾಗಿ ನಡೆಯಬಹುದು ಎೆಂದು ಹೇಳುತ್ರು ೀರಿ.  ಒೆಂದು ಕಡೆ ತಮಿಳುನಾಡು 

ಸಕಾಾರ, ಇದು ಕೌಶ್ಲಯ ವ್ನುನ  ಒಳಗೆಂಡಂಥ ರೇಸ್ ಆಗಿದ್ ; ಕುದುರೆಯನುನ  ಓಡಿಸುವುದು 

ಒೆಂದು ಕಲ್ಯಾಗಿದ್;  ಅದು ಕೌಶ್ಲಯ ದೆಂದ್ ಇರುತು ದ್, ಜ್ಞಕ್ಗಳು ಕಷಟ ಪ್ಟ್ಟಟ  

ಕುದುರೆಗಳನುನ  ಓಡಿಸುತ್ತು ರೆ, ಅದು ಜೂಜಲಾ , ಅದ್ರ ಮೇಲ್ ಕಾನೂನು ಕರ ಮ 

ಕೈಗಳಳ ಬ್ಬರದು ಎೆಂದು ಅಲೀ ಮಾಡಿದಾು ರೆ.   

                 (ಮುೆಂದು . . .) 

 

(985)  23.9.2021  9.40  ಡಿಎಸ್(ಪಿಕೆ) : ಎಕೆ 

 ಶ್ರ ೋ ಜೆ.ಸಿ.ಮಾಧುಸ್ತವ ರ್ಮ( ಸಣ್ಣ  ನೋರಾವರಿ, ಕಾನೂನು ಮತ್ತು  ಸಂಸದಿೋಯ 

ವಯ ವಹಾರ ಸಚಿವರು):-ಮಾನೆ  ಸಭಪತ್ತಗಳೆ, ಕುದುರೆ pedigree, ಕುದುರೆಯನುನ  ಅವ್ರು 

ಹೇಗೆ ಸ್ವಕುತ್ತು ರೆ; ಜ್ಞಕ್ಗೆ ಹೇಗೆ ತರಬೇತ್ರ ಕಡುತ್ತು ರೆ ಎೆಂಬ್ದದ್ಲಾ ವ್ನೂನ  skill ಎೆಂದು  

ಸುಪಿರ ೀಮ್ ಕೀಟ್  define ಮಾಡಿಬಿಟಿಟ ದ್.  It್ is್a್game್of್skill.್ ್ ‘It್ is್a್game್of್skill,್

chance್and್mere್ skillʼ್ಎೆಂದು 3 ಕಾಯ ಟಗರಿ ಮಾಡುತು ದ್.್ ್ “Racing is a game of 100% 

skill”್ಎೆಂದು ಸುಪಿರ ೀಮ್ ಕೀಟ್  ತ್ರೀಮಾಿನ ಹೇಳಿರುವುದ್ರಿೆಂದ್ ನಾವು ಅದ್ನುನ  ಪ್ರ ಸ್ವು ಪ್ 

ಮಾಡುವುದ್ಕೆೆ  ಆಗುವುದಲಾ .  ಇವಲಾ ವ್ಯ sports of skills ಆಗಿವ.  ಕುದುರೆಯನುನ  

ಬ್ಳೆಸುವುದು,  ಅದ್ರ ಆಯೆೆ  ಮಾಡುವುದು, ಅದ್ನುನ  ಸ್ವಕುವುದು, ಜ್ಞಕ್ಗೆ  ತರಬೇತ್ರ 

ಕಡುವುದು ಇವಲಾ ವ್ಯ skill development ಆಗಿದ್.  As such, it is a game of skill.  

ಅದ್ನುನ  ಬ್ಬಯ ನ್ ಮಾಡುವುದ್ಕೆೆ  ಆಗುವುದಲಾ .  ನೀವು fantasy sports ಬಗೆೆ  ಹೇಳಿದರಿ.  

Online fantasy sports ಮೇಲ್ ಬ್ಟಿಟ ೆಂಗ್ ಕಟಿಟ ದ್ರೆ ಕಾನೂನನ ಪ್ರ ಕಾರ ಕರ ಮ 

ಕೈಗಳಳ ಬಹುದು.  ದುಡುಡ  ಕಟಟ ದೇ ಆಡಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೂ ನಾವು ಕರ ಮ 

ತೆಗೆದುಕಳುಳ ವುದ್ಕೆೆ  ಆಗುವುದಲಾ .  Waging or betting involve ಆದಾಗ ಮಾತರ  ಈ online 

fantasy sports ಮೇಲೂ ಕರ ಮ ಕೈಗಳಳ ಬಹುದು.   

 ಶ್ರ ೀ ಎಸ .ಆರ .ಪಾಟ್ಟೀಲ :- ಮಾನೆ  ಸಭಪತ್ತಗಳೆ, ಹಾಸ್  ರೇಸ್ಗೆ ಹೀಗಿ 

ಬಂದ್ವ್ನಬಾ  ಒೆಂದು ಪುಸು ಕವ್ನುನ  ತಂದು ಕಟಟ .   

 ಶ್ರ ೋ ಜೆ.ಸಿ.ಮಾಧುಸ್ತವ ರ್ಮ:- ಕುದುರೆ ಜೂಜು ಗೆಲುಾ ವುದ್ಕೆೆ  ಅವ್ನು ಎಲಾಾ  

ಲ್ಕೆಾಚಾರ ಮಾಡುತ್ತು ನೆ.  ಈ ಕುದುರೆ ಎಷ್ಟಟ  ರೇಸ್ ಓಡಿದ್, ಹೇಗೆ ಓಡಿದ್, ಅದ್ರ ತ್ಫಕ 

ಎಷ್ಟಟ , ಆ ಕುದುರೆಯ ಅಪ್ಪ -ಅಮಮ  ಯಾರು, ಜ್ಞಕ್ಯ ತ್ಫಕ ಎಷ್ಟಟ  ಎನುನ ವುದ್ನುನ  
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ನೀಡುತ್ತು ರೆ.  It is not a chance.  It is calculation of the skill of that horse and jockey.  

As it is a calculation of the skill of that horse and jockey, it is 100% a game of skill.  

ಇದ್ನುನ  ಕೀಟ್  ಹೇಳಿದ್. 

 ಶ್ರ ೀ ಎಸ .ಆರ .ಪಾಟ್ಟೀಲ :- ನನಗೆ ಗತ್ರು ದ್.  ಕುದುರೆ ಓಡಿಸುವ್ವ್ನನುನ  ಜ್ಞಕ್ 

ಎನುನ ತ್ತು ರೆ.  ಜ್ಞಕ್ಯ ತ್ಫಕ ಎಷ್ಟಟ ದ್, ಕುದುರೆ ಈ ಹಿೆಂದ್ ಗೆದು ದುು , ಈ ಕುದುರೆಯ ಅಪ್ಪ -

ಅಮಮ , ಅದ್ರ ಅಜಿ  ಹಿೀಗೆ ಎಲಾ ದ್ರೆ ಇತ್ರಹಾಸ ತೆಗೆಯುತ್ತು ರೆ. ಅಲಾಯೂ ಸುಪಿರ ೀಮ್ 

ಕೀಟ್  ಹೇಳಿದ್, ಇಲಾಯೂ ಸುಪಿರ ೀಮ್ ಕೀಟ್  ಹೇಳಿದ್.  ಆ ಡಿಫರೆನಿ್ ಅಷಟ ನೆನ ೀ  ನಮಗೆ 

ಹೇಳಿಬಿಡಿ.   

 ಶ್ರ ೋ ಎಿಂ.ರ್ನರಾಯಣ್ಸ್ತವ ರ್ಮ (ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಮಖಯ  ಸಚೇತ್ಕರು):- ಮಾನಯ  

ಸಚಿವ್ರೇ ತ್ತವು ಹೇಳಿರುವುದ್ನುನ  ನಾನು ಒಪಿಪ ಕಳುಳ ತೆು ೀನೆ.  ಆ ಕುದುರೆಯ ಇತ್ರಹಾಸ, 

ಜ್ಞಕ್ಯ ತರಬೇತ್ರ ಇವಲಾ ವ್ಯ ಕೌಶ್ಲಯ  ಎೆಂದು ಹೇಳುತ್ರು ೀರಿ.   ರೇಸ್ ನಡೆಯುವ್ ದವ್ಸ 

ಸುಮಮ ನೆ ಆಕಡೆ ಹೀದ್ರೆ ಎೆಂಥೆೆಂಥ ಮೇಧಾವಿಗಳು ಕುಳಿತ್ತಕೆಂಡು ಆ ಪುಸು ಕವ್ನುನ  

ಓದುತ್ರು ರುತ್ತು ರೆ ಎನುನ ವುದ್ನುನ  ನಾವು ನೀಡಬೇಕು.  ಶ್ರ ೀಮಂತರು ಒಳಗಡೆ 

ಕುಳಿತ್ತಕೆಂಡು ಬೇಕಾದ್ ಹಾಗೆ ಹಣ್ ಮಾಡುತ್ತು ರೆ.  ದನಗೂಲ ಮಾಡುವ್ವ್ರು, ಆಟೀ 

ಡೆರ ೈವ್ರ್್ಗಳು ಮತ್ತು  ಟ್ಟಯ ಕಿ್  ಡೆರ ೈವ್ರ್್ಗಳು, ಈ ಚಟಕೆೆ  ಬಿದ್ು ವ್ರು ಹೆೆಂಡತ್ರಯ ತ್ತಳಿಯನುನ  

ಅಡವಿಟ್ಟಟ  ಹಣ್ ತಂದು ಆಡುವ್ ಜನ ತಮಮ  ಹಣ್ ಕಳೆದುಕಳುಳ ತ್ರು ದಾು ರೆ.  ಕೌಶ್ಲಯ  ಎೆಂದು 

ಹೇಳುವಾಗ ಅಲಾ  ಎಷ್ಟಟ  ಮಾಫಿಯಾ ಇರುತು ದ್ ಎನುನ ವುದ್ನುನ  ನೀಡಬೇಕಾಗುತು ದ್.   

ಒೆಂದು ಕುದುರೆಯ ಅಪ್ಪ  ಯಾರು, ಅಮಮ  ಯಾರು, ಜ್ಞಕ್ ಯಾರು ಎನುನ ವ್ ವಿಷಯಗಳನುನ  

ತ್ರಳಿದುಕೆಂಡು, ಲ್ಕೆ  ಹಾಕ್ ಕುದುರೆ ಮೇಲ್ ಹೈಯಸಟ ್ ಬ್ಟಿಟ ೆಂಗ್ ಕಟಿಟ ದಂತಹ 

ಸಂದರ್ಾದ್ಲಾ , ಒಳಗಡೆ ಇರುವ್ ಮಾಫಿಯಾ, ಕುದುರೆ ಇನೆನ ೀನು ರಿೀಚ್ ಆಗುತು ದ್ ಎನುನ ವಾಗ 

ಅವ್ನು ಜೊೀರಾಗಿ ಒೆಂದು ಸಲ ಪುಲ್ ಮಾಡಿದ್ ತಕ್ಷಣ್ ಇದ್ರ ಮೇಲ್ ಬ್ಬಜ್ಜ 

ಕಟಿಟ ರುವ್ವ್ರೆಲೂಾ  ಸೀಲುತ್ತು ರೆ, ಲಕಾಷ ೆಂತರ ರೂಪಾಯಿಗಳನುನ  ಹಾಳು 

ಮಾಡಿಕಳುಳ ತ್ತು ರೆ.  ಸುಪಿರ ೀಮ್ ಕೀಟ್  ತ್ರೀಪುಿ ಕಟಿಟ ರುವುದ್ನುನ  ನಾವು ಪ್ರ ಶ್ನನ  

ಮಾಡುವುದ್ಕೆೆ  ಹೀಗುವುದಲಾ .   

 ಶ್ರ ೋ ಜೆ.ಸಿ.ಮಾಧುಸ್ತವ ರ್ಮ:- ಮಾಫಿಯಾ ಎಲಾ ದ್ ಎೆಂದು ಹೇಳುತೆು ೀನೆ.  ಮಾಫಿಯಾ 

ನಮಮ  ಜೊತೆಯೇ ಇದ್.  ಮೂರು ಸಲ ಕಾ ಬಾ ನುನ  ಶ್ಫಟ ್ ಮಾಡಲು ಪ್ರ ಯತನ  ಮಾಡಲಾಯಿತ್ತ.  

Committee on Public Accounts ತ್ರೀಮಾಿನ ಮಾಡಿತ್ತ, ಮಾನಯ  ವಿೀರೇೆಂದ್ರ  ಪಾಟಿೀಲರು, 
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ಮಾನಯ  ರಾಮಕೃಷಣ  ಹೆಗೆಡೆಯವ್ರು ಮತ್ತು  ಮಾನಯ  ಎಸ್.ಎೆಂ. ಕೃಷಣ ರವ್ರುಗಳು ತ್ರೀಮಾಿನ 

ಮಾಡಿ, ಮಾಫಿಯಾಗೆ ಯಿೀಲಡ ್ ಆಗಬೇಕಾಯಿತ್ತ.  ಮಾಫಿಯಾ ನಮಮ  ಜೊತೆಯೇ ಇದ್ 

ಎೆಂದು ಸುಮಮ ನಾದ್ರು.  ಆ ಕುದುರೆಗಳನೆನ ೀನಾದ್ರೂ ಮಾಡಬಹುದು,  ಆದ್ರೆ 

ಮಾಫಿಯಾವ್ನುನ  ಏನೂ ಮಾಡುವುದ್ಕೆಾಗುವುದಲಾ .   

 ಶ್ರ ೋ ಎಿಂ.ರ್ನರಾಯಣ್ಸ್ತವ ರ್ಮ:- ಯಾವ್ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ  ರೇಸ್ಕೀಸ್ ನುನ  

ಸಿಳಾೆಂತರ ಮಾಡಲು ಕೈ ಹಾಕುತ್ತು ರೀ ಅವ್ರ ಸಿ್ವನ ಹೀಗುತು ದ್ ಎನುನ ವುದು ಗ್ರದ್ 

ಮಾತ್ತಗಿಬಿಟಿಟ ದ್.  ಅೆಂತಹ ಪರಿಸಿ್ಥ ತ್ತ ಬಂದದ್.  ಕುದುರೆ ಓಡಿಸುವ್ ಸಂಬಂಧ ಕೌಶ್ಲ ಎಷ್ಟಟ ದ್ 

ಎೆಂದು ಮಾತನಾಡುವ್ ನಾವುಗಳು fantasy game ಏನದ್, ಅದ್ರ App ಅನುನ  ತಯಾರು  

ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಅದ್ರ ಹಿೆಂದ್ ಎಷ್ಟಟ  ಜನ ಸ್ವಫಟ ್ವೇರ್್ ಎೆಂಪಾಾ ಯಿಗಳ ಕೌಶ್ಲಯ  ಇದ್ 

ಎನುನ ವುದ್ರ ಬಗೆೆ  ಯೀಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು.  ಈ ಗೇಮ್ಗಳನುನ  ರೆಡಿ ಮಾಡುವುದ್ಕೆೆ  

ಸಂಬಂಧಪಟಟ ಾಂತ್ ಸ್ವಫಟ ್ವೇರ್್ ಇೆಂಜ್ಜನಯರ್್ಗಳು ಮತ್ತು  ಆಪ್ರೇಟರ್್ಗಳು ಸುಮಾರು 6 

ಸ್ವವಿರ ಜನ ಜನ ಇರುತ್ತು ರೆ.   ಅಲಾ  ನಜವಾದ್ ಕೌಶ್ಲಯ ತೆ ಇದ್.   Fantasy game ನೆಂದ್ 

ಸಕಾಾರಕೆೆ  ಬೇಕಾದ್ಷ್ಟಟ  ರೆವಿನೂಯ  ಬರುತ್ರು ದ್.  ಫಾಯ ೆಂಟಸಿ ಗೇಮ್ ಬಗೆೆ  ಒೆಂದು ಉದಾಹರಣೆ 

ಹೇಳುತೆು ೀನೆ.  ಇದ್ೆಂದು ಸೈಕಲ್ ಆಗಿದ್.್್‘Fantasy್Sports್helps್development್of್Sportsʼ.್್

ಇದು ಎಲಾ ೆಂದ್ ಪಾರ ರಂರ್ವಾಗುತು ದ್ ಎೆಂದ್ರೆ, ನಮಮ  ಸ್ವಮ ಟ್  ರ್ೀನ್ ಏನದ್,್ ‘Digital 

Sports Engagement್ Platformsʼ,್ ಅಲಾ ೆಂದ್ ಪಾರ ರಂರ್ವಾಗುತು ದ್.್ ್ ‘Sports Consumption 

and Viewership, Sporting Culture, Investments and Commerce, Sports Infrastructure 

Development, Sports adoption, Athletes and Coach promotion, Enabling multi-sport 

ecosystemʼ್- ಈ ರಿೀತ್ರ ಒೆಂದು ಸೈಕಲ್ ಆಗಿದ್.  ನಮಮ  skilled sports ಏನದ್ ಅದು ಇಷಟ ನುನ  

ಒಳಗೆಂಡಿರುತು ದ್.  ಜೊತೆಗೆ,್“Fantasy sports is a sports engagement platform and not 

gaming.  Users can participate in fantasy sports, contest all available team sports.  

Team sports available on fantasy sports platforms include cricket, kabaddi, football, 

hockey,್ basketball,್ volleyball,್ baseball,್ etc.”್ ್ ಈ ಗೇಮ್ನಲಾ  ಏನದ್ ಎೆಂದ್ರೆ, 

ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾನು ಮಬೈಲ್ನೆಂದ್ ಗೇಮ್ಗೆ ಎೆಂಟಿರ  ಆಗಬೇಕೆೆಂದ್ರೆ 35 ರೂಪಾಯಿ ಫಿೀ 

ಕಟಟ ಬೇಕಾಗುತು ದ್.  ಇೆಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು  ಪಾಕ್ಸ್ವು ನದ್ ಎರಡೂ ಟಿೀಮ್ಗಳ ಆಟಗ್ರರರನುನ   

ಸೇರಿಸಿ ನನನ ದೇ ಆದ್ ಒೆಂದು ಟಿೀಮ್ ಮಾಡುತೆು ೀನೆ.  ಪಾಕ್ಸ್ವು ನದ್ 7-8 ಆಟಗ್ರರರು ಮತ್ತು  

ಇೆಂಡಿಯಾದ್ 7-8 ಆಟಗ್ರರರನು ಸೇರಿಸಿ ಒೆಂದು ಟಿೀಮ್ ಮಾಡುತೆು ೀನೆ.  ಅದ್ನುನ  ನಾನು 

ನಮಮ  ಸೀಶ್ಯಲ್ ಮಿೀಡಿಯಾದ್ಲಾ  ಹಾಕುತೆು ೀನೆ.   ಆಗ ಇಡಿೀ ಪ್ರ ಪಂಚದ್ಲಾ  ಯಾರು 
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fantasy sports ನಲಾ  participate ಮಾಡುತ್ತು ರೀ ಅವ್ರಲಾ  ಒಬಾ  ಎೆಂಟಿರ  ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ 35 

ರೂಪಾಯಿಗಳ ಎೆಂಟಿರ  ಫಿೀ ಕಟಟ ಬೇಕು.  ಫಿೀ ಕಟಿಟ , ಆ ಟಿೀಮ್ ಕರೆಕಟ ್ ಆಗಿದ್ ಎೆಂದ್ರೆ ಅದ್ನುನ  

ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಮುೆಂದ್ಕೆೆ  ಬಿಡುತ್ತು ನೆ.  ಇಲಾ ದೇ ಹೀದ್ರೆ, ಅವ್ನು 2-3 ಅಥವಾ 10 ಜನ 

ಪ್ಾ ೀಯರ್್ಗಳನುನ  ಚೇೆಂಜ್ ಮಾಡಬಹುದು.  ಈ ರಿೀತ್ರ ಟಿೀಮ್ ಮಾಡಿಕೆಂಡು ಹೀಗುತ್ತು  

ಹೀಗುತ್ತು , ಪ್ರ ಪಂಚದ್ ಲಕಾಷ ೆಂತರ ಜನ, ಹೌದು ಇವ್ರೇನು ಟಿೀಮ್ ಮಾಡಿದಾುರೀ ಅದು 

ನನನ ದು ಕೂಡ ಟಿೀಮ್ ಆಗಿದ್ ಎೆಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಈ ಪ್ಾ ೀಯರ್್ಗಳಲಾ , 

ಇಬಾ ರನುನ  ಚೇೆಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ ಟಿೀಮನುನ  ಲೈಕ್ ಮಾಡಬಹುದು.  ಇದು ಕೇವ್ಲ ನಮಮ  

ರಾಜಯ ದ್ಲಾ ೀ, ನಮಮ  ದೇಶ್ದ್ಲಾ ೀ ಅಲಾ , ಇಡಿೀ ಪ್ರ ಪಂಚಕೆೆ  ಹೀಗುತು ದ್.  ಆಗ 

ಏನಾಗುತು ದ್ ಎೆಂದ್ರೆ, ಯಾವ್ ಟಿೀಮನುನ  ಲೈಕ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದುು  highest 

ಆಗುತು ದ್ಯೀ ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಇಡಿೀ ಪ್ರ ಪಂಚದ್ಲಾ  ಒೆಂದು ಕೀಟಿ ಜನ ಆಡಿದ್ು ರೆ, ನಾನು 

ಮಾಡಿರುವ್ ಟಿೀಮನುನ  ಒೆಂದು ಲಕ್ಷ ಜನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದ್ಕೆೆ  ನನಗೆ, ಕಟಿಟ ರಬಹುದಾದ್ 

35 ರೂಪಾಯಿಗಳಲಾ  20 ರೂಪಾಯಿಗಳು ಬರುತು ದ್.  ಇದ್ರಿೆಂದ್ ಸಕಾಾರಕೆೆ  ರೆವಿನೂಯ  ಕೂಡ 

ಬರುತು ದ್.  ಇದ್ರಲಾ  ನಜವಾದ್ ಕೌಶ್ಲಯ ತೆ ಅಡಗಿದ್.  ಇೆಂಜ್ಜನಯರಿೆಂಗ ಟ್ನಕಾನ ಲಜ್ಜಯನುನ , 

ಅವ್ರ ಟ್ಟಯ ಲ್ೆಂಟ್ನುನ  ಉಪ್ಯೀಗಿಸಿಕೆಂಡು ಈ ಗೇಮ್ಗಳನುನ  ಆಡುತ್ತು ರೆ.  ಇದ್ರಲಾ  

ಎಲೂಾ  ಕೂಡ ಜೂಜು ಇಲಾ .  ಯಾರ ಹತ್ರು ರ ಪಂದ್ಯ  ಕೂಡ ಕಟ್ಟಟ ವುದಲಾ .  ಇೆಂಥದ್ು ನುನ  

ಬ್ಬಯ ನ್ ಮಾಡುವುದ್ಕೆೆ  ಹೀಗಿದು ೀರಿ.  ಇದು ಆಗಬ್ಬರದು.   ಕಾ ಬ್ಗಳಲಾ  ಯಾರು ಜೂಜು 

ಆಡುತ್ತು ರೆ, ಅೆಂತ್ತರಾಷ್ಟಟ ಾೀಯ ಮಟಟ ದ್ಲಾ  ಕ್ರ ಕೆಟ್ ಮಾಯ ಚ್ಗಳಾದಾಗ, ಎಲಾ ೀ ಒೆಂದು ಕಡೆ 

ಕುಳಿತ್ತಕೆಂಡು, ಈ ಬ್ಬಲ್ಗೆ ರ್ೀರ್್ ಹಡೆಯುತ್ತು ರೆ, ಈ ಬ್ಬಲ್ಗೆ ಸಿಕಿ್ ಹಡೆಯುತ್ತು ರೆ, 

ಇೆಂತಹ ಬ್ಬಲ್ಗೆ ಔಟ್ ಆಗುತ್ತು ರೆ  ಅಥವಾ ಈಗ ಗೀಲ್ ಹಡೆಯುತ್ತು ನೆ ಎೆಂದು ಏನು 

ಬ್ಬಜ್ಜ ಕಟ್ಟಟ ತ್ತು ರೀ ಇೆಂಥವ್ರನುನ  ಹಿಡಿಯಬೇಕು.  ಆದ್ರೆ ಅದು ನಮಮ  ಕೈಯಲಾ  

ಆಗುವುದಲಾ .  ಮಾನೆ  ಸಭಪತ್ತಗಳೆ, ನಾನು ಕೌಶ್ಲಯ ತೆಯಿೆಂದ್ ಕೂಡಿದ್ ಒೆಂದು ಗೇಮ್ನ 

ಉದಾಹರಣೆ ಕಟ್ನಟ .  This is called real skilled games.  ಇದ್ನೂನ  ಬ್ಬಯ ನ್ ಮಾಡುವುದ್ಕೆೆ  

ಹರಟಿರುವುದು ತಪಾಪ ಗುತು ದ್ ಎನುನ ವುದು ನನನ  ಅಭಿಪಾರ ಯವಾಗಿದ್.  ಮಾನಯ  ವಿರೀಧ 

ಪ್ಕ್ಷದ್ ನಾಯಕರು ಹೇಳಿದ್ ಹಾಗೆ, ನಮಮ  ದೇಶ್ದ್ ಹಲವಾರು ಉಚಿ  ನಾಯ ಯಲಯಗಳು 

ಮತ್ತು  ಸುಪಿರ ೀಮ್ ಕೀಟ್  ಕೂಡ ಕೌಶ್ಲಯ  ಕ್ರ ೀಡೆಗಳನುನ  ಬ್ಬಯ ನ್ ಮಾಡಬ್ಬರದು; 

ಇೆಂಥದ್ು ಕೆೆ  ಉತೆು ೀಜನ ಕಡಬೇಕು ಎೆಂದು ಹೇಳಿದ್.   

        (ಮುೆಂದು . . .) 
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(986) 9:50 BKP-RN 23/09/2021  

            (ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರ ಉಪ್ಸಿಿ ತ್ರ) 

 ಶ್ರ ೋ ಎಿಂ.ರ್ನರಾಯಣ್ ಸ್ತವ ರ್ಮ (ಮುೆಂದು):- 

 

ನಮಮ  ದೇಶ್ದ್ ಹಲವಾರು ಉಚಿ  ನಾಯ ಯಾಲಯಗಳು, ಕನೆಗೆ ಸುಪಿರ ೀೆಂ ಕೀಟ್  ಕೂಡ ಈ    

fantasy game ಅನುನ  ಬ್ಬಯ ನ್ ಮಾಡಬ್ಬರದು ಇದ್ಕೆೆ  ಉತೆು ೀಜನ ಕಡಬೇಕೆೆಂದು ಹೇಳಿದ್. 

ಒೆಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಇದ್ನುನ  ಬ್ಬಯ ನ್ ಮಾಡಲು ಹೀದ್ರೆ Contempt of Court  

ಅಗುವುದಲಾ ವೇ? ನೀವು ಬ್ಬಯ ನ್ ಮಾಡಿದ್ ತಕ್ಷಣ್ ಸುಪಿರ ೀೆಂ ಕೀಟ್ ನ ಆದೇಶ್ವ್ನುನ  

ತ್ರರಸೆ್ವ ರ ಮಾಡಿ ಈ ಬಿಲ್ ಅನುನ  ತಂದಂತ್ತಗುವುದಲಾ ವೇ? ಈ ಪ್ರ ಕರಣ್ ನಮಮ  ಕನಾಿಟಕ 

ಉಚಿ  ನಾಯ ಯಾಲಯದ್ಲಾ  ಪ್ೆಂಡಿೆಂಗ್ ಇದ್. ಈ ಕಾಯಿದ್ಯನುನ  ತರುವುದ್ಕೆ್ೆಂತ 

ಮುೆಂಚಿತವಾಗಿ ಈ ಎಲಾಾ  ವಿಚಾರಗಳನುನ  ನೀವು ಯೀಚನೆ ಮಾಡಬೇಕೆೆಂದು ತಮಮ ಲಾ  

ನಾನು ವಿನಂತ್ರ ಮಾಡುತ್ರು ದ್ು ೀನೆ.     ಈ ಆಟ ಆಡುತ್ರು ರುವ್ವ್ರು ಸ್ವವಿರಾರು ಜನ skilled 

workers ಏನದಾು ರೆ,  ದನನತಯ  ಆ  software ಅನುನ  develop ಮಾಡಿಕೆಂಡು 

ಹೀಗುತ್ರು ರುತ್ತು ರೆ.  ಇದ್ರಲಾ  ಬಹಳಷ್ಟಟ  ಜನ engineers ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ರು ದಾು ರೆ. ಈ 

ಆಟವ್ನುನ  ಬ್ಬಯ ನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲಾ  ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ರು ರುವ್ ಸುಮಾರು ಆರು ಸ್ವವಿರ ಜನ 

ನರುದ್ಯ ೀಗಿಗಳಾಗುತ್ತು ರೆ. ಇದ್ರಿೆಂದ್ ಸಕಾಿರಕೆೆ  ಆದಾಯ ಬರುತ್ರು ದ್. ಇವ್ರು ಇದ್ನುನ  ಏಕೆ 

ಬ್ಬಯ ನ್ ಮಾಡಲು ಹರಟಿದಾು ರೀ ನನಗೆ ಅಥಿವಾಗುತ್ರು ಲಾ . ಆದ್ು ರಿೆಂದ್ ಈ ಎಲಾಾ  

ವಿಚಾರಗಳನುನ  ತಮಮ  ಮೂಲಕ ಸಕಾಿರದ್ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಲು ಇಚಿಿ ಸುತೆು ೀನೆ.  

 

       ಶ್ರ ೋ ಪುಟಟ ಣ್ಣ (ಶ್ಕ್ಷಕರ  ಕೆಷ ೋತ್ರ ):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೆ, ಈಗ ಮಾನಯ  ಗೃಹ 

ಸಚಿವ್ರು ಈ ಕಾಯಿದ್ಯನುನ   ಏನು  ತಂದದಾು ರೆ ಅದ್ನುನ  ನಾನು ಸಂಪೂಣ್ಿ ಸ್ವಾ ಗತ 

ಮಾಡುತೆು ೀನೆ. ಒೆಂದು ವಿಚಾರವೇನೆೆಂದ್ರೆ ಈ ಕಾನೂನನಲಾ  ಕುದುರೆ ರೇಸ್ ಅೆಂದ್ರೆ ಕುದುರೆ 

ಜೂಜ್ಜನ ವಿಚಾರವ್ನುನ  ಬಿಟಿಟ ದಾು ರೆ. ನಾನು ಹೇಳುವುದೇನೆೆಂದ್ರೆ ಕುದುರೆಯನುನ  ಓಡಿಸಲ, 

ಆದ್ರೆ ಹಣ್ವ್ನುನ  ಕಟಟ ಬ್ಬರದು.  ಬ್ಬಜ್ಜ ಎೆಂದು ಹಣ್ವ್ನುನ  ಕಟಟ ಬ್ಬರದು. ಇದ್ೆಂದು ಆಟ 

ಎನುನ ತ್ತು ರಲಾ ವೇ? ನಾನು ಹೇಳುವುದೇನೆೆಂದ್ರೆ ಅದು ಕ್ರ ೀಡೆ ಅಥವಾ ಆಟ ಎೆಂದು 

ಹೇಳುತ್ತು ರಲಾ ವೇ? ಇದ್ರಲಾ  ಅದ್ನುನ  ಸೇರಿಸಲ ಎನುನ ವುದು ನನನ  ಅಭಿಪಾರ ಯ. 
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       ಶ್ರ ೋ ಎಸ.ಆರ.ಪ್ರಟೋಲ  (ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರು):- ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೆ,  ನಮಮ  ವಿಚಾರವೇನದ್ಯೆೆಂದ್ರೆ ಈ  fantasy sports     ಅನುನ  ಹೇಗೆ 

ಬ್ಬಯ ನ್ ಮಾಡಿದಾು ರೆ, ಹಾಗೆ ದುಡಡ ನುನ  ಕುದುರೆ ಜೂಜ್ಜಗೆ ಬ್ಬಜ್ಜ ಕಟಿಟ  ಎಷ್ಟ ೀ ಕುಟ್ಟೆಂಬಗಳು 

ಹಾಳಾಗಿವ. ಇಡಿೀ ಬ್ೆಂಗಳೂರಿನ ಸಕಾಿರಿ ಕಛೇರಿಗಳಲಾ  ಒಬಾ ರೂ ಇರುವುದಲಾ . ಎಲಾ ರೂ 

ಅಲ್ಾ ೀ  ಅೆಂದ್ರೆ, ಟಫ್  ಕಾ ಬ್ನಲಾ  ಇರುತ್ತು ರೆ. ದುಡುಡ  ಕಟ್ಟಟ ತ್ತು ರೆೆಂದ್ರೆ ಅದೂ  it is 

nothing but betting. Supreme Court decision is binding on us. ಅದ್ನುನ  ನಾನೂ 

ಸ್ವಾ ಗತ ಮಾಡುತೆು ೀನೆ.  

 

       ಶ್ರ ೋ ಪುಟಟ ಣ್ಣ : ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೆ, ಸವೀಿಚಿ  ನಾಯ ಯಾಲಯ ಏನು ಹೇಳಿದ್ 

ಅದ್ರ ಬಗೆೆ  ನನನ  ತಕರಾರು ಏನೂ ಇಲಾ . ಅದ್ನುನ  ನಾನೂ ಸ್ವಾ ಗತ ಮಾಡುತೆು ೀನೆ. ನಾನು 

ಸಕಾಿರಿ ಕಲಾ ಕಾಲೇಜ್ಜನಲಾ  ಇಲ್ಾ ೀ ಓದದುು . ಅವ್ತ್ರು ನ ವಿದಾಯ ರ್ಥಿಗಳೂ ಸಹ ಇಲಾ ಗೆ 

ಆಡಲಕೆೆ  ಹೀಗುತ್ರು ದ್ು ರು. ಈಗ ಮಾನಯ  ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಯವ್ರ ಮನೆಯನುನ  ಅಲಾ ಗೆ 

ಬದ್ಲಾಯಿಸಿದಾು ರೆ. ಈಗ್ರಗಲೇ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಯವ್ರು ಅಲಾ  ಬಂದದಾು ರೆ. ಆ ಮನೆ 

ಎದುರುಗಡೆಯಲ್ಾ ೀ ಎಷ್ಟಟ  ಆಟೀರಿಕಾಷ ಗಳು ಬಂದು ನಲುಾ ತು ವ. ಅಲಾ  ಆಟ ನಡೆಯುವಾಗ 

ಬಂದು ನಲುಾ ವುದ್ಕೆೆ  ಪಾರ ರಂರ್ ಆಗುತು ವ. ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೆ, ತಮಗೂ ಗತ್ರು ದ್ 

ತ್ತವು ಈ ಸದ್ನಕೆೆ  ಬಂದು ಸುಮಾರು 42 ವ್ಷಿ ತ್ತೆಂಬ್ದತ್ತು  ಬಂತ್ತ. ತ್ತವು ವಾಕ್ೆಂಗ್ 

ಹೀಗುವಾಗ ನೀಡಿರುತ್ರು ೀರಿ. ಈ ವಿಚಾರವ್ನುನ  ನಾನು ಹೇಳುತ್ರು ರುವ್ ಉದ್ು ೀಶ್ವೇನೆೆಂದ್ರೆ 

ಯಾರೀ  ಶ್ರ ೀಮಂತರು ದುಡುಡ  ಕಳೆದುಕಳುಳ ವ್ ವಿಚಾರವೇ ಬೇರೆ. ಆದ್ರೆ, ದನಗೂಲ 

ಮಾಡುವ್ವ್ರು, ಅಷ್ಮಟ  ಅಲಾ  ಇಲಾ   ಎೆಂ.ಎಸ. ಬಿಲಡ ೆಂಗ್ ಅಕೆಪ್ಕೆ  ಕೆಲಸಕೆೆ  

ಬರುವ್ವ್ರಿದಾು ರಲಾ , ಅವ್ರೂ ಸಹ ಅಲಾ ಗೆ ಆಡಲು ಹೀಗುತ್ತು ರೆ. ಆಟ ಮುಗಿಸಿಕೆಂಡು 

ಬರುವಾಗ ಅವ್ರ ಯಾಪ್ ಮೀರೆ ಮತ್ತು  ಕಣುಣ ಗಳನುನ  ನಡಿದ್ರೆ  ಹಟ್ನಟ  ಉರಿಯುತು ದ್. 

ಅಲಾ ೆಂದ್ ಅವ್ರೆಲಾ  ನೇರವಾಗಿ ಹೀಗುವುದು ಬ್ಬರಿಗೆ. ವಿಧಿ ಇಲಾ ದ್ ಕುಡಿದುಕೆಂಡೇ 

ಹೀಗಬೇಕು.  ಈ ರಿೀತ್ರಯ ಪ್ರಿಸಿಿ ತ್ರ ಇದ್. ಆದ್ು ರಿೆಂದ್ ನಾನು ಹೇಳುವುದೇನೆೆಂದ್ರೆ ಕುದುರೆ 

ಓಡಿಸಲ ಅದ್ರ ಬಗೆೆ  ನನನ  ತಕರಾರೇನಲಾ .  ಕುದುರೆ ಓಡಿಸಬಹುದ್ೆಂದು ನಾಯ ಯಾಲಯ 

ಹೇಳಿದ್ ಅಲಾ ವೇ? ಓಡಿಸಲ. ಬ್ಬಜ್ಜ ಕಟಟ ಬ್ಬರದು ಅಷ್ಮಟ . ದ್ಯವಿಟ್ಟಟ  ಈ ವಿಚಾರಗಳನುನ  ಈ 

ಕಾಯಿದ್ಯಲಾ  ಸೇರಿಸಿ.  ನಾನು ಸುಳುಳ  ಹೇಳುತ್ರು ಲಾ . ಬ್ಬಜ್ಜ ಕಟ್ಟಟ ವುದು ಬೇಡ, 

ಕುದುರೆಯನುನ  ಓಡಿಸಲ. ಕುದುರೆ ಓಡಿಸಿಕೆಂಡು ಬನನ  ಒೆಂದಾನ ಲೆು  ಬ್ಬರಿ ಎೆಂದು ನಮಮ  

ಮಕೆಳನುನ  ಕೇವ್ಲ ಕುದುರೆ ಓಡಿಸುವುದಾದ್ರೆ ಅಲಾ ಗೆ ಕಳಿಸುತೆು ೀವ.  
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     ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೆ, ಈ ಐಪಿಎಲ್ ಬಂದ್ ಮೇಲ್ ಏನಾಗಿದ್ಯೆೆಂದ್ರೆ ಒೆಂದು ಒವ್ರ್್ 

ಮೇಲ್ ಬ್ಬಜ್ಜಹಣ್ ಕಟ್ಟಟ ತ್ತು ರೆ.  ಒೆಂದು ಬ್ಬಲ್ಗೆ ಎಷ್ಟಟ  ಹಡೆಯುತ್ತು ರೆ ಮತ್ತು  

ಹಡೆಯುವುದಲಾ  ಎನುನ ವ್ ಬಗೆೆಯೂ ದುಡಡ ನುನ   ಕಟ್ಟಟ ತ್ತು ರೆ. ಈ ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದಾಯ ವ್ಳಿ 

ಬಂದ್ಮೇಲ್ ಕೇವ್ಲ ನಮಮ  ನಗರಗಳಲಾ  ಅಷ್ಮಟ  ಅಲಾ , ಇೆಂದು ಹಳಿಳ ಗಳಲಾಯೂ ಕೂಡ 

ಹುಡುಗರುಗಳು ಕುಳಿತ್ತಕೆಂಡು ಈ ಆಟಕೆೆ  ದುಡುಡ  ಕಟಿಟ  ಆಡುತ್ರು ರುವುದ್ನುನ  ನಾವು 

ನೀಡುತ್ತು  ಇದ್ು ೀವ. ಹಳಿಳ ಯಲ್ಾ ೀ ಹೆಚುು  ಈ ರಿೀತ್ರ ನಡೆಯುತ್ರು ದ್. ಈ ಆನ್ಲೈನ್ 

ಆಟಗಳೇನವ ಅವು ಮಕೆಳಿಗೆ ಸುಲರ್ವಾಗಿ ಸಿಗುವಂತಹವು. ಮಬೈಲ್ನಲ್ಾ ೀ ಆಡುತ್ತು ರೆ. 

ಕಂಪೂಯ ಟರ್್ ಮುೆಂದ್ ಕುಳಿತ್ತಗ ಕಂಪೂಯ ಟರ್್ನಲ್ಾ ೀ ಆಡುತ್ತು ರೆ. ಅೆಂತಹದ್ು ನೆನ ಲಾಾ  ಬ್ಬಯ ನ್ 

ಮಾಡುವುದು ಒಳೆಳ ಯದದ್. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನನನ  ಕಳಕಳಿ ಏನೆೆಂದ್ರೆ ಈ ಕೂಡಲೇ ಕುದುರೆ 

ಜೂಜನುನ  ನಲಾ ಸಬೇಕು. ಆ ವಿಚಾರವ್ನುನ  ಈ ಕಾನೂನನಲಾ  ಸೇರಿಸಬೇಕು. 

ಎರಡನೆಯದಾಗಿ, ಅಗತಯ ವಾಗಿ ಈ ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದಾಯ ವ್ಳಿಯನೆನ ೀ ರದುುಮಾಡಿ. ಇೆಂತಹ 

ಪಂದಾಯ ವ್ಳಿಗಳೇ ನಮಗೆ ಬೇಡ. ಎಷ್ಟಟ  ಜನ ಯುವ್ಕರು ಅದ್ರಿೆಂದ್ ಹಾಳಾಗಿ 

ಹೀಗುತ್ರು ದಾು ರೆೆಂದ್ರೆ, ನಮಮ  ಪ್ಕೆದ್ಲ್ಾ ೀ ಆಡುತ್ರು ರುತ್ತು ರೆ, ಒೆಂದು ಬ್ಲಾ  ಎರಡು ಬ್ಲಾ  

ಎೆಂದು ಹೇಳುತ್ರು ರುತ್ತು ರೆ. ಒೆಂದು ಬ್ಲಾ  ಅೆಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟಟ  ದುಡುಡ , ಎರಡು ಬ್ಲಾ  ಅೆಂದ್ರೆ 

ಇಷ್ಟಟ  ದುಡುಡ  ಅೆಂತ.  ಹಿೀಗೆ ಒೆಂದು, ಎರಡು, ಮೂರು ಬ್ಲಾ  ಎೆಂದು ಹೇಳುತ್ರು ರುತ್ತು ರೆ. 

ನಾನು ಪಾರ ಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ರು ದ್ು ೀನೆ.  ಉತೆಪ ಾೀಕೆಷ ಗ್ರಗಿ ಹೇಳುತ್ರು ಲಾ . ನಜವಾಗಿಯೂ 

ಇದ್ರಿೆಂದ್ ಬಹಳಷ್ಟಟ  ಯುವ್ಕರು ಹಾಳಾಗುತ್ರು ದಾು ರೆ. ಇದ್ರ ಬಗೆೆ  ನಾವು ನೀವಲಾ ರೂ ಕೂಡ 

ಚಿೆಂತನೆ ಮಾಡಲೇ ಬೇಕು. ಕ್ರ ೀಡೆ ಎನುನ ವುದಾದ್ರೆ ಆಟ ಆಡಲಕೆೆ  ಇರಬೇಕೇ ಹರತ್ತ 

ಬ್ಬಯ ಟ್ ಎತ್ರು ದ್ ತಕ್ಷಣ್ ಇಷ್ಟಟ  ರನ್  ಹಡೆಯುತ್ತು ನೆ, ಅದ್ಕೆ್ಷ್ಟಟ  ದುಡುಡ , ಹಡೆಯುವುದೇ 

ಇಲಾ  ಅದ್ಕೆ್ಷ್ಟಟ  ದುಡುಡ , ಈ ರಿೀತ್ರಯಲ್ಾ  ಕೆಲವ್ರು ಕ್ರ ಕಟ್ ಆಡುವ್ವ್ರು ಸಿಕೆ್ಕೆಂಡರಲಾಾ  

ಅವ್ರೆಲಾಾ  ಇೆಂತಹ ಕಾರಣ್ಕೆಾ ಗಿಯೇ ಸಿಕೆ್ಹಾಕ್ಕೆಂಡದುು .  ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೆ, 

ಇದು ಸವ್ಿವಾಯ ಪಿ ಆಗುತ್ರು ದ್. ಮಾನಯ  ಸಚಿವ್ರು ಹಸಬರು. ಅವ್ರು ಒಳೆಳ ಯ ಉದ್ು ೀಶ್ 

ಇಟ್ಟಟ ಕೆಂಡು ಈ ವಿಧೇಯಕವ್ನುನ  ತಂದದಾು ರೆ. ಅವ್ರ ಕಳಕಳಿಯನುನ  ನೂರಕೆೆ  

ನೂರರಷ್ಟಟ  ನಾನು ಸ್ವಾ ಗತ ಮಾಡುತೆು ೀನೆ. ದ್ಯಮಾಡಿ, ಈ ಕುದುರೆಯನುನ  ಓಡಿಸಲ 

ಹಣ್ಕಟ್ಟಟ ವುದು ಬೇಡ. ಐಪಿಎಲ್ ನಡೆಸಲ ಅದ್ಕೆಾ ಗಿ ಹಣ್ಕಟಿಟ  ಜೂಜು ಆಡುವುದು ಬೇಡ.  

ಈ ವಿಚಾರಗಳನುನ  ತ್ತವು ಈ ಕಾಯಿದ್ಯಲಾ  ತಂದ್ರೆ ಈ ರಾಜಯ ಕೆೆ  ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ 

ಒಳೆಳ ಯದಾಗುತು ದ್ೆಂಬ್ದದ್ನುನ  ತಮಮ  ಗಮನಕೆೆ  ತರುತ್ರು ದ್ು ೀನೆ.  
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       ಶ್ರ ೋ ನಸಿೋರ  ಅಹಮ ದ (ವಿಧಾನಸಭೆಯಿಂದ ಚುರ್ನಯತ್ರಾದವರು):- ಸನಾಮ ನಯ  

ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೆ, ಈ ವಿಧೇಯಕವ್ನುನ  ಬ್ೆಂಬಲಸಿ ಈಗ್ರಗಲೇ ಪುಟಟ ಣ್ಣ ನವ್ರು 

ಮಾತನಾಡಿದ್ರು. ಅವ್ರು ಐಪಿಎಲ್ ಬಗೆೆ  ಹೇಳಿದ್ ವಿಚಾರಗಳು ನೂರಕೆೆ  ನೂರರಷ್ಟಟ  ನಜ.   

      ಶ್ರ ೋ ಮರಿತಿಬಬ ೋಗೌಡ(ಶ್ಕ್ಷಕರ  ಕೆಷ ೋತ್ರ ):-  ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೆ, ಪುಟಟ ಣ್ಣ ನವ್ರಿಗೆ 

ಬರದೇ ಇರುವ್ ಆಟ ಯಾವುದದ್. ಅವ್ರೇ ಹೇಳಲ.  

       ಶ್ರ ೋ ಪುಟಟ ಣ್ಣ :- ಮಾನಯ  ಮರಿತ್ರಬ್ಾ ೀಗೌಡರಿಗೆ ನಮಗೆ ಬರುವ್ಷ್ಟಟ  ನನಗೆ ಬರುವುದಲಾ .  

ನಮಿಮ ಬಾ ರನುನ  ಮಿೀರಿಸುವ್ವ್ರು ಮೇಲ್ ಕುಳಿತ್ರದಾು ರೆ ಇಲಾ .  

 

        ಶ್ರ ೋ ಜೆ.ಸಿ.ಮಾಧುಸ್ತವ ರ್ಮ (ಕಾನೂನು ಮತ್ತು  ಸಂಸದಿೋಯ ವಯ ವಹಾರಗಳ 

ಸಚಿವರು):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೆ, ಪುಟಟ ಣ್ಣ ನವ್ರು ಚುನಾವ್ಣೆಯಲಾ  ಸೀಲುತ್ತು ರೆ-

ಗೆಲುಾ ತ್ತು ರೆ ಎನುನ ವ್ವ್ರಿಗೆ ಮದ್ಲು ದಂಡ ಹಾಕಬೇಕು.  ಮಾನಯ  ಪುಟಟ ಣ್ಣ ನವ್ರೆ, ನಮಮ  

ಚುನಾವ್ಣೆಯಲಾ  ಸೀಲು-ಗೆಲುವಿನ ಬಗೆೆ  ಕೆಲವ್ರು ಪಂದ್ಯ  ಕಟ್ಟಟ ವುದಲಾ ವೇ?  Are you 

not an horse in election? ನೀವು ಚುನಾವ್ಣಾ ಕಣ್ದ್ಲಾ  ಕುದುರೆ ಅಲಾ ವೇ? 

 

       ಶ್ರ ೋ ನಸಿೋರ  ಅಹಮ ದ  :- ಹೌದು, ಅದು ನಜ. ಪುಟಟ ಣ್ಣ ನವ್ರು ಎಷ್ಟಟ  ಮತಗಳ 

ಅೆಂತರದ್ಲಾ  ಗೆಲುಾ ತ್ತು ರೆೆಂದು ಕೆಲವ್ರು ಪಂದ್ಯ  ಕಟ್ಟಟ ತ್ತು ರೆೆಂದು ಕೇಳಿದ್ು ೀನೆ.  

 

       ಶ್ರ ೋ ಜೆ.ಸಿ.ಮಾಧುಸ್ತವ ರ್ಮ (ಕಾನೂನು ಮತ್ತು  ಸಂಸದಿೋಯ ವಯ ವಹಾರಗಳ 

ಸಚಿವರು):- ಮಾನಯ  ನಸಿೀರ್್ ಅಹಮ ದ್ರವ್ರೆ, ಈ ಕಾನೂನಲಾ  ಆ ವಿಚಾರಗಳನುನ  

ತಂದದ್ು ೀವ. Source, Instrument, Abettor ಎಲಾ ರನೂನ  ಜೈಲಗೆ ಕಳುಹಿಸುತೆು ೀವೆಂದು. ಆಗ 

ಇವ್ರು ಎಲಾ ಗೆ ಹೀಗುತ್ತು ರೆ?  

      

         ಶ್ರ ೋ ನಸಿೋರ  ಅಹಮ ದ  :- ಸನಾಮ ನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೆ, ನಮಮ  ಕೀಲಾರದ್ APMC   

ಮಾರುಕಟ್ನಟ ಯಲಾ  ಕಾಮಿಿಕರು ಸುಮಾರು ಐದುನೂರರಿೆಂದ್ ಆರುನೂರು 

ರೂಪಾಯಿಗಳವ್ರೆಗೆ ದನವ್ಯ ದುಡಿಯುತ್ತು ರೆ. ಅವ್ರು ಹಣ್ ಸಿಕೆ್ದ್ ತಕ್ಷಣ್ ಮನೆಗೆ 

ಹೀಗುವುದಲಾ . ಎರಡು ನೂರು ರೂಪಾಯಿ, ಮುನೂನ ರು ರೂಪಾಯಿ, ನಾಲೆು  ನೂರು 

ರೂಪಾಯಿಗಳವ್ರೆಗೆ  ಸಿಕೆಾಪ್ಟ್ನಟ  ಮಟೆ್ಟ  ಆಡುತ್ತು ರೆ. ಆೆಂಧರ ದೆಂದ್ ಒೆಂದು  ವಾಯ ನ್ನಲಾ  

ಬರುತ್ತು ರೆ. ಆ ವಾಯ ನ್ನಲಾ  ಎಲಾಾ  ವ್ಯ ವ್ಸಿೆ  ಇರುತು ದ್. ಅಲೆ ೀಹಾಲ್ ವ್ಯ ವ್ಸಿೆ , ಕಾಡಿ್  
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ವ್ಯ ವ್ಸಿೆ , ಊಟದ್ ವ್ಯ ವ್ಸಿೆ , ಸ್ವಲ ಕಡುವ್ವ್ನು ಒಬಾ ನು ಬಂದರುತ್ತು ನೆ. ಇದ್ಲಾಾ  

ಪೊಲೀಸ್ರಿಗೆ ಗತ್ರು ದ್ ಮತ್ತು  ನೂರಕೆೆ  ನೂರರಷ್ಟಟ  ಪೊಲೀಸ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯಿೆಂದ್ಲೇ ಇದ್ಲಾಾ  

ನಡೆಯುತ್ರು ದ್. ಮಾಮೂಲು ತೆಗೆದುಕೆಂಡು ಅವ್ರನುನ  ಆರಾಮವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಟ ಬಿಡುತ್ತು ರೆ. 

ಮಾನಯ  ಗೃಹ ಸಚಿವ್ರೆ, ಇದು ಬಹಳ ಗಂಭಿೀರವಾದಂತಹ ವಿಚಾರ ತಮಮ  ಗಮನಕೆೆ  

ತರಬಯಸುತೆು ೀನೆ. ಆೆಂಧರ ದೆಂದ್ ನಮಮ  ಜ್ಜಲ್ಾ ಯ ಗಡಿಭಾಗದ್ಲಾ  ಬಂದು ಮಟೆ್ಟ  

ಆಡಿಸುತ್ತು ರೆ. ನಮಮ  ಜ್ಜಲ್ಾ ಯವ್ರಾದ್ ಮಾನಯ  ನಾರಾಯಣ್ ಸ್ವಾ ಮಿಯವ್ರಿಗೂ ಗತ್ತು .  

ಹೆಚ.ಬಿ.ಆರ್್ ಲೇಔಟ್ನಂತಹ ಕಡೆಗಳಲಾ ನ  ಕಮಷ್ಟಿಯಲ್ ಕಾೆಂಪ್ಾ ಕಿ್ಗಳಲಾ  ಕಾ ಬ್ದಾ ಗಳು 

ಪಾರ ರಂರ್ವಾಗುತ್ರು ವ. ಅಲಾ  ಸವ್  ಮಾಡಲಕೆೆ  ಮಹಿಳೆಯರು, ಯುವ್ತ್ರಯರು ಇರುತ್ತು ರೆ.  

ಅಲಾ ನ  ಕಮಷ್ಟಿಯಲ್ ಕಾೆಂಪ್ಾ ಕಿ್ಗಳಲಾ  ಅೆಂಗಡಿಗಳು, ಷ್ಟಪ್ಗಳು ಇರುತು ವ. ಮಧಯ ದ್ಲಾ  

ಒೆಂದು ಕಾ ಬ. ಅದ್ಕೆೆ  ಪ್ರವಾನಗಿ ಕಡುವ್ವ್ರು ಯಾರು? ಅವ್ರಿಗೆ ವಿದುಯ ತ್ ಸಂಪ್ಕಿ 

ಸಿಗುತು ದ್. ಪ್ರವಾನಗಿ ಸಿಗುತು ದ್ ಮತ್ತು  ರ್ಯವಿಲಾ ದ್ ದಂಧ್ಯ ನಡೆಸುತ್ತು ರೆ. ಇವ್ರಿಗೆ ಅನುಮತ್ರ 

ಕಡುವ್ವ್ರು ಯಾರು? ಅವ್ರೇ ಎಲಾಾ  ಬಡಾವ್ಣೆಯಲಾ   ಒೆಂದ್ೆಂದು ಕಡೆ ಆರಾಮಾಗಿ 

ಇರುತ್ತು ರೆ.  ಇೆಂದು ಐಪಿಎಲ್ ಬಗೆೆ  ಹೇಳಿದಾು ರೆ. It is a very big menace.  

ಸ್ವಲಮಾಡಿಕೆಂಡು ಪಂದ್ಯ  ಆಡುತ್ತು ರೆ. ಶೇ.5ರಷ್ಟಟ  ಬಡಿಡ ಯಲಾ  ಸ್ವಲ ತೆಗೆದುಕೆಂಡು 

ಹೀಗಿ ಆಡುತ್ತು ರೆ.  

 

                                                                                                                       (ಮಿಂದು)   

(987) 23.09.2021 10.00  ಎಸ ವಿ-ಆರ ಎನ 

(ಸಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಿ ತಿ) 

ಶ್ರ ೋ ನಸಿೋರ  ಅಹಮ ದ  (ಮಿಂದು):-  

ಇದು ನಮಮ  ಸಮಾಜಕೆೆ  ದ್ಡಡ  ತೆಂದ್ರೆಯಾಗಿದ್.  We have to think of it out of the 

box and somehow, we have to bring some solution for this.  ದ್ಯವಿಟ್ಟಟ  ಅದ್ನುನ  

ಮಾಡಬೇಕೆೆಂದು ನಾನು ತಮಮ  ಮೂಲಕ ಸಕಾಿರಕೆೆ  ವಿನಂತ್ರಸುತೆು ೀನೆ.  

ಶ್ರ ೋ ಎನ.ಅಪ್ರಪ ಜಗೌಡ (ಸಿ ಳಿೋಯ ಸಂಸಿ್ತ ಗಳ ಕೆಷ ೋತ್ರ ):- ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ಕನಾಿಟಕ ಪೊಲೀಸು (ತ್ರದುು ಪ್ಡಿ) ವಿಧೇಯಕ, 2021 ಅನುನ  ನಾನು 

ಸ್ವಾ ಗತ ಮಾಡುತೆು ೀನೆ.  ಬೇರೆ ದೇಶ್ಗಳಲಾ  ಸವ್ಿರ್್ಗಳನನ ಟ್ಟಟ ಕೆಂಡು ಇಲಾ  

ಆಟವಾಡಬಹುದು.  ಈಗ್ರಗಲೇ ಇತರ ಮಾನಯ  ಸದ್ಸಯ ರು ಹೇಳಿದಂತೆ ಐ.ಪಿ.ಎಲ್ 
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ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಇನಾಯ ವುದೇ ಆಟವಿರಬಹುದು ಹೀಬಳಿ ಮಟಟ ದ್ಲಾ , ತ್ತಲೂಾ ಕು 

ಮಟಟ ದ್ಲಾ  ಎಷ್ಟ ೀ ಜನ ಆತಮ ಹತೆಯ  ಮಾಡಿಕಳುಳ ವ್ ಪ್ರಿಸಿಿ ತ್ರಯನುನ  ತಲುಪಿದಾು ರೆ.  

ಎಷ್ಟ ೀ ಜನ ಜಮಿೀನುಗಳನುನ  ಅಡಮಾನ ಇಡುತ್ತು ರೆ; ಅವ್ರ ತ್ತಯಿಯ ಒಡವಗಳನು 

ಅಡವಿಟ್ಟಟ  ಅಥವಾ ಕದುು ಕೆಂಡು ಹೀಗಿ ಮಾರಿಕೆಂಡು ಈ ಆಟಗಳನಾನ ಡುತ್ರು ದಾು ರೆ.  

ಹಾಗ್ರಗಿ ನಾನು ಹೆಚಿು ಗೆ ಮಾತನಾಡದ್, ಈ ತ್ರದುು ಪ್ಡಿ ವಿಧೇಯಕವ್ನುನ  ಸ್ವಾ ಗತ 

ಮಾಡುತೆು ೀನೆ.  ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯು ಕಟ್ಟಟ ನಟಿಟ ನ ಕರ ಮಗಳನುನ  ಕೈಗೆಂಡು ಇದ್ನುನ  

ಹೀಗಲಾಡಿಸದದ್ು ರೆ ಮುೆಂದನ ದನಗಳಲಾ  ನಮಮ  ಯುವ್ ಜನಾೆಂಗ, ವಿದಾಯ ರ್ಥಿಗಳ 

ರ್ವಿಷಯ  ಹಾಳಾಗುತು ದ್.  ಅವ್ರ ಮನೆಯವ್ರ ಪ್ರಿಸಿಿ ತ್ರ ಬಹಳ ನರಕಸದೃಶ್ವಾಗುತು ದ್ ಎೆಂದು 

ನಾನು ಹೇಳಬಯಸುತೆು ೀನೆ.  

ಶ್ರ ೋ ಎಸ.ಎಲ.ಭೋಜೇಗೌಡ (ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕೆಷ ೋತ್ರ ):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ಈ 

ವಿಧೇಯಕವ್ನುನ  ತಂದರುವ್ ಉದ್ು ೀಶ್ ಒಳೆಳ ಯದೇ ಆಗಿದ್. ಆದ್ರೆ ಇದ್ನುನ  ಕಾಯಿಗತ 

ಮಾಡುವ್ಲಾ  ನಾವು ನೂರಕೆೆ  ನೂರರಷ್ಟಟ  ವಿಫಲರಾಗುತೆು ೀವ.  ಈ ಮಾತನುನ  ನಾನು 

ಮನಸಿನೆಂದ್ ಹೇಳುತ್ರು ದ್ು ೀನೆ.  ಏಕೆೆಂದ್ರೆ ಈ ವಿಧೇಯಕದೆಂದ್ ಶ್ರ ೀಮಂತರಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ 

ತೆಂದ್ರೆಯಾಗುವುದಲಾ . ಏಕೆೆಂದ್ರೆ ನಾನು Five Star Hotel ನಲಾ  ಹೀಗಿ ಆಡುತೆು ೀನೆ. 

ನನನ ದೇ ಆದ್ flat ಇದ್.  ನನನ  flat ಗೆ ಪೊಲೀಸರು ಬರುತ್ತು ರೆಯೇ? Five Star Hotel ನಲಾ  

ರೂಮ್ ಮಾಡಿಕೆಂಡು ಆಡಿದ್ರೆ ಅಲಾ ಗೆ ಬರುತ್ತು ರೆಯೇ?  We must be very serious 

about these things. Already Supreme Court and Our High Court has given so many 

judgments about the game of skill. How can you go against the order of the Court?    

ಇದ್ರಲಾ  ಅೆಂದ್ರ್್ ಬ್ಬಹರ್್, Three Leaves ಇದ್. 153 ಕಾಡ್ ನ ರಮಿಮ  ಆಡುತ್ರು ರುವಾಗ 

ಪೊಲೀಸರು 153 ಕಾಡ್  ಅನುನ  seize ಮಾಡುವುದಲಾ .  ಕೇವ್ಲ 53 ಕಾಡ್ ಗಳನುನ  seize 

ಮಾಡುತ್ತು ರೆ.   

ಶ್ರ ೋ ಮರಿತಿಬಬ ೋಗೌಡ:- ಮಾನಯ  ಭೀಜೇಗೌಡರೇ, ಜ್ಞಕ್ಪಾಟ್ ಅನುನ  ಆಡಬಹುದೇ? 

ಶ್ರ ೋ ಎಸ.ಎಲ.ಭೋಜೇಗೌಡ:- ಮಾನಯ  ಮರಿತ್ರಬ್ಾ ೀಗೌಡರೇ, 153 ಕಾಡ್ ಗಳಲಾ  

ಯಾವುದ್ನುನ  ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಡಬಹುದು. Three pack cards.  Single pack card ನಲಾ  

ಆಡಿದ್ರೆ ಅದು gambling ಆಗುತು ದ್. It is a gambling.  ಮೂರು ಪಾಯ ಕ್ನಲಾ  ಆಡಿದ್ರೆ ಅದು 

gambling ಅಲಾ .  Single pack  ನಲಾ  ಆಡಿದ್ರೆ ಅದು gambling.  ಎಲಾ  ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೇಳಿ. 
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ಯಾರನುನ  ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೇಳಿ ತ್ರಳಿದುಕಳಿಳ .  ನಾನು ಆಡುತೆು ೀನೆ.  ಮಾನಯ  ಪುಟಟ ಣ್ಣ  single 

pack ಆಡುತ್ತು ರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ರಮಿಮ  ಬರುವುದಲಾ .  

ಶ್ರ ೋ ಅರಗ ಜಾಾ ನೇಿಂದರ :- ಮಾನಯ  ಭೀಜೇಗೌಡರೇ, ನೀವಿಬಾ ರೂ 

ಮಾತನಾಡುವುದು ಪೊಲೀಸ್ ರೆಕಾಡ್ಿ  ಆಗುತ್ರು ದ್.   

ಶ್ರ ೋ ಎಸ.ಎಲ.ಭೋಜೇಗೌಡ:- ಮಾನಯ  ಸಚಿವ್ರೇ, I am the member of so many 

clubs. Whenever I get the time,  ನಮಮ  ಚಿಕೆಮಗಳೂರು ಕಾ ಬ್ನಲಾ  ನಾನು ರಮಿಮ  

ಆಡುತೆು ೀನೆ.  Frequent  ಆಗಿ ನಾನು family club ಗೆ ಹೀಗುತೆು ೀನೆ.  ಅಲಾ  ನಾನು ರಮಿಮ  

ಆಡುತೆು ೀನೆ.  It is game of a skill.  ಅದ್ಕೆ ೀಸೆ ರವೇ ಪೊಲೀಸರು ಕೇಸು ಹಾಕುವಾಗ ಈ 

ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತು ರೆ.  ಅವ್ರು ರಮಿಮ  ಆಡುತ್ರು ದಾು ರೆ ಎೆಂದು ಬರೆದ್ರೆ ಅದು ಕೇಸ್ವಗುವುದಲಾ . 

It is hundred percent bailable. ಅೆಂದ್ರ್್ ಬ್ಬಹರ್್, Three Leaves ಎಲಾಾ  bailable.  ಅದ್ಕೆೆ  

ನೀವು ಗಂಭಿೀರವಾಗಿ ಕರ ಮವ್ನುನ  ಮಾಡಬೇಕು.  ರಮಿಮ  ಆಡುವುದ್ನುನ  ಯಾವುದೇ 

ಕಾರಣ್ಕೊ  ತಪಿಪ ಸಲಕೆೆ  ಆಗುವುದಲಾ .  ಮಾನಯ  ಮಾಧುಸ್ವಾ ಮಿಯವ್ರು ಏನು 

ಹೇಳುತ್ತು ರೆೆಂದು ನನಗೆ ಗತ್ರು ಲಾ .   

ಶ್ರ ೋ ಜೆ.ಸಿ.ಮಾಧುಸ್ತವ ರ್ಮ (ಕಾನೂನು ಮತ್ತು  ಸಂಸದಿೋಯ ವಯ ವಹಾರಗಳ 

ಸಚಿವರು):- You are right. Playing Rummy with a Joker is skill game. ಅೆಂದ್ರ್್ ಬ್ಬಹರ್್ 

ಹಾಗೂ Three Leaves   ಅವರಡಕೊ  ಕೇಸ್ ಹಾಕುತ್ತು ರೆ.  

ಶ್ರ ೋ ಎಸ.ಎಲ.ಭೋಜೇಗೌಡ:- ರಮಿಮ  ಆಡುತ್ರು ದ್ು ರೆ ಪೊಲೀಸರೇ ಬಂದು… 

ಡ:ತೇಜ್ಸಿವ ನಗೌಡ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ನಮಗೆ ಇದ್ರ ಬಗೆೆ  ಏನೂ 

ತ್ರಳಿದಲಾ .  ಕೇವ್ಲ ಗಂಡಸರದ್ು ೀ ಒೆಂದು ಸಮಾವೇಶ್ವಾಗಿದ್.   

ಶ್ರ ೋ ಎಸ.ಆರ.ಪ್ರಟೋಲ  (ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರು):- ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ಸವೀಿಚಿ  ನಾಯ ಯಾಲಯವೇ ಒೆಂದು ತ್ರೀಪಿಿನಲಾ  Rummy is not 

gambling   ಹೇಳಿದ್.  ದುಡುಡ  ಹಚಿು ದ್ರೆ ಅದು gambling ಆಗುತು ದ್.  ಮಾನಯ  ಕಾನೂನು 

ಸಚಿವ್ರೇ, ನಮಮ ಲಾ  ಚುನಾವ್ಣೆ ಮುಗಿದ್ ಕೂಡಲೇ ಇೆಂತಹವ್ರು ಗೆಲುಾ ತ್ತು ರೆ, ಇೆಂತಹವ್ರು 

ಸೀಲುತ್ತು ರೆ ಎೆಂದು ಲಕ್ಷ, ಎರಡು ಲಕ್ಷ, ಐದು ಲಕ್ಷ, ಹತ್ತು  ಲಕ್ಷ ಬ್ಟಿಟ ೆಂಗ್ ಕಟ್ಟಟ ತ್ತು ರೆ. 

ಶ್ರ ೋ ಜೆ.ಸಿ.ಮಾಧುಸ್ತವ ರ್ಮ:- ಅದ್ಕೆಾ ಗಿಯೇ ಇಸಿಪ ೀಟ್ಟ ಎಲ್  ಜೊತೆಯಲಾ  ದುಡುಡ  

ತೆಗೆದುಕೆಂಡು ಹೀಗುತ್ತು ರೆ.  ಕೇವ್ಲ ರಮಿಮ  ಆಡಿದ್ವ್ರ ಮೇಲ್ ಕರ ಮ 
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ತೆಗೆದುಕಳುಳ ವುದಲಾ . Along with ದುಡುಡ , ಅವ್ರನುನ  ಹಿಡಿದು ಅವ್ರ ಮೇಲ್ ಕೇಸು 

ಹಾಕಲಾಗುವುದು.   

ಶ್ರ ೋ ಮರಿತಿಬಬ ೋಗೌಡ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ಮಾನಯ  ಕಾನೂನು ಸಚಿವ್ರು 

ಮಾನಯ  ಭೀಜೇಗೌಡರಿಗಿೆಂತಲೂ ಹೆಚುು  ತ್ರಳಿದುಕೆಂಡಿದಾು ರೆ.  

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ಭೀಜೇಗೌಡರೇ, ನೀವು ಈ ಕಡೆ ನೀಡಿ ಮಾತನಾಡಿ.   

ಶ್ರ ೋ ಎಸ.ಎಲ.ಭೋಜೇಗೌಡ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ಬ್ೆಂಗಳೂರಿನಲಾ ರುವ್  

almost  ಎಲಾಾ  licensed club ಗಳಲಾ  I can name it,  ಗ್ರಲೂ ್ ಕಾ ಬ್, ಬೌರಿೆಂಗ್ ಇನಿ ಟ ಟ್ಯಯ ಟ್, 

ಸಿಟಿ ಇನಿ ಟ ಟ್ಯಯ ಟ್ ನೆಂದ್ ಹಿಡಿದು ಬ್ೆಂಗಳೂರಿನಲಾ ರುವ್ ಎಲಾಾ  ಕಾ ಬ್ಗಳಲಾಯೂ ರಮಿಮ  

ಆಡುತ್ತು ರೆ.  ರಮಿಮ  ಆಡುವಾಗ ಆ ಕಾ ಬ್ನಲಾ  ಬ್ಬಯ ೆಂಕ್ ಎೆಂದು ಇರುತು ದ್.  ಆ ಬ್ಬಯ ೆಂಕ್ನಲಾ  

ಪಾಯಿೆಂಟಿ್ ಎೆಂದು ಇರುತು ದ್.  10 ರೂ. ಪಾಯಿೆಂಟ್ ನೆಂದ್ ಹಿಡಿದು 100 ರೂ. 

ಪಾಯಿೆಂಟ್ವ್ರೆಗೂ ಆಡುತ್ತು ರೆ.  100 ರೂ. ಪಾಯಿೆಂಟ್ವ್ರೆವಿಗೂ ಆಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ 

ಟೀಕನ್ ಕಡುತ್ತು ರೆ.  ಒೆಂದು ಬ್ಬಯ ೆಂಕ್ಗೆ ಟೀಕನ್ ತೆಗೆದುಕೆಂಡು I exchanging my 

tokens. ಅಲಾ  cash transaction ಮಾಡುವಂತ್ರಲಾ .  ಟೀಕನ್ ತೆಗೆದುಕೆಂಡು 

ಅೆಂತ್ರಮವಾಗಿ ಸೀತವ್ರು ಯಾರು, ಗೆದ್ು ವ್ರು ಯಾರು ಎೆಂದು calculate ಮಾಡಿ 

10,100,1000 ಈ ರಿೀತ್ರ ಟೀಕನ್ಗಳ ಮೇಲ್ ಹಣ್ವ್ನುನ  ಕಡಲಾಗುತು ದ್. It is a game of a 

skill. ಯಾವ್ ಕಾ ಬ್ನಲಾಯೂ ಕೂಡ ಅೆಂದ್ರ್್ ಬ್ಬಹರ್್ ಆಗಲೀ, Three Leaves ಆಗಲೀ 

ಆಡುವುದಲಾ .  ಇದ್ನುನ  ಎಲಾ  ಆಡುತ್ತು ರೆೆಂದ್ರೆ ಎಲಾಯಾದ್ರೂ ತೀಟದ್ಲಾ , 

ಎಲಾಯಾದ್ರೂ guest house ಇದ್ು ರೆ ಗ್ರಯ ೆಂಗ್ಗಳನುನ  ಸೇರಿಸಿಕೆಂಡು ಆಡುತ್ತು ರೆ.  ಇಸಿಪ ೀಟ್ 

ಕಾ ಬ್ಗೆ ಲೈಸನಿ್ ಕಡುವ್ವ್ರು ಯಾರು?  

(ಈ ಹಂತ್ದಲಿ್ಲ  ಇತ್ರ ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರು ಮಾನಯ  ಭೋಜೇಗೌಡರು ತ್ಮಮ  ಮಾತ್ನುನ  

ಮಗಿಸುವಂತೆ ಹೇಳಲು ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರಿಗೆ ಒತ್ಯು ಯಸಿದರು) 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:-  ಮಾನಯ  ಸದ್ಸಯ ರು ವಿಧೇಯಕದ್ ಬಗೆೆ  ಮಾತನಾಡುವಾಗ 

ನಾವು restrict ಮಾಡುವುದ್ಕೆಾಗುವುದಲಾ . ಅವ್ರು ಆ ವಿಷಯದ್ಲಾ  ಪಿ.ಹೆಚ.ಡಿ. 

ಮಾಡಿದಾು ರೆ.  ಮಾನಯ  ಭೀಜೇಗೌಡರೇ, ನೀವು ಮುೆಂದುವ್ರೆಸಿ.   

ಶ್ರ ೋ ಎಸ.ಎಲ.ಭೋಜೇಗೌಡ:- ಇಸಿಪ ೀಟ್ ಕಾ ಬ್ಗೆ ಲೈಸನಿ್ ಕಡುವ್ವ್ರು ನಮಮ  

ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರು. ನಮಮ  ಪೊಲೀಸ್ ನವ್ರು ಲೈಸೆನಿ್ ಕಟ್ಟಟ  ಅವ್ರ ಕೈಯಲಾ  ಆಡಿಸುತ್ತು ರೆ.  

500 ರೂ ಪಾಯಿೆಂಟ್, 1000 ರೂ. ಪಾಯಿೆಂಟ್ ಎೆಂದು ಆಡುತ್ತು ರೆ.  1000 ರೂಪಾಯಿ 
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ಪಾಯಿೆಂಟ್ ಎೆಂದ್ರೆ ಒೆಂದು ಕಾಡ್ ಗೆ  Ace ಇದ್ು ರೆ ಅದು 10. ಕ್ಾ ೀನ್ ಇದ್ು ರೆ 10, ಕ್ೆಂಗ್ 

ಇದ್ು ರೆ 10, ಜ್ಞಕ್ ಇದ್ು ರೆ 10 ಎೆಂದು ಬರುತು ದ್.  ಆಮೇಲ್ 9, 8, 7 ಹಿೀಗೆ ಬರುತು ದ್.   

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ಭೀಜೇಗೌಡರೇ, ವಿಧೇಯಕದ್ ಬಗೆೆ  ಮಾತನಾಡಿ.   

ಶ್ರ ೋ ಜೆ.ಸಿ.ಮಾಧುಸ್ತವ ರ್ಮ:- ಮಾನಯ  ಭೀಜೇಗೌಡರೇ, ಇಸಿಪ ೀಟ್ನಲಾ  queen ಗೆ value 

ಇಲಾ . Ace 9, 10.  ನೀವು queen ಗೆ ಬ್ಲ್ಯನುನ  ಕಟ್ಟಟ ತ್ರು ದು ೀರಿ.   

ಶ್ರ ೋ ಎಸ.ಎಲ.ಭೋಜೇಗೌಡ:- ಮಾನಯ  ಸಚಿವ್ರೇ, queen ಗೂ 10 ಎನುನ ತ್ತು ರೆ.   

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ಭೀಜೇಗೌಡರೇ, ವಿಧೇಯಕದ್ ಬಗೆೆ  ಮಾತನಾಡಿ.   

ಶ್ರ ೋಮತಿ ಭಾರತಿ ಶ್ನಟಟ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ನಾವೇನು ಇಲಾ  ಇಸಿಪ ೀಟ್ಟ 

ಆಡಲಕೆೆ  ಬಂದದ್ು ೀವಾ? 

ಶ್ರ ೋ ಎಸ.ಎಲ.ಭೋಜೇಗೌಡ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, practically it is highly 

impossible.  

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಇಲಾ  ಇನೂನ  14 ಮಂದ ಮಾತನಾಡುವುದ್ಕೆಾ ಗಿ ಹೆಸರನುನ  

ಕಟಿಟ ದಾು ರೆ.  ಆದ್ು ರಿೆಂದ್ ವಿಧೇಯಕದ್ ಬಗೆೆ  ಅಷ್ಮಟ ೀ ಮಾತನಾಡಿ.  

ಶ್ರ ೋ ಎಸ.ಎಲ.ಭೋಜೇಗೌಡ:- ಮಾನಯ  ಸಚಿವ್ರೇ, ನೀವು ಬಹಳ ಒಳೆಳ ಯವ್ರಿದು ೀರಿ.  

ತಮಗೆ ಆಡುವುದ್ಕೆೆ  ಬರುತು ದ್ಯೀ, ಇಲಾ ವೀ ಎನುನ ವುದು ನನಗೆ ಗತ್ರು ಲಾ . ಈ ಬಿಲ್ 

ಅನುನ  ಯಾವುದೇ ಕಾರಣ್ಕೊ  implement ಮಾಡುವುದ್ಕೆಾಗುವುದಲಾ . ದೇವ್ರಾಣೆ ಇದು 

implement ಮಾಡುವುದ್ಕೆಾಗುವುದಲಾ .  ಅದು success ಆಗುವುದಲಾ .  ಇದ್ರಿೆಂದ್ 

ಏನಾಗುತು ದ್ಯೆೆಂದ್ರೆ ಅಮಾಯಕರನುನ ….. 

ಶ್ರ ೋ ಜೆ.ಸಿ.ಮಾಧುಸ್ತವ ರ್ಮ:- ಮಾನಯ  ಭೀಜೇಗೌಡರೇ, this is an effort.   ನೂರಕೆೆ  

ನೂರು ಆಗದದ್ು ರೂ, ಆನ್ಲೈನ್ ಅನುನ  ಕಂಟರ ೀಲ್ ಮಾಡಬೇಕೆೆಂಬ್ದದು ನಮಮ  

ಪ್ರ ಮುಖ್ವಾದ್ ಉದ್ು ೀಶ್ ಆಗಿದ್.  We certainly control the online game. ಎಲಾ ರದೂು  

ಮಬೈಲ್ಗಳನುನ  ಸಿೀಜೀ಼  ಮಾಡಲಾಗುವುದು.  ಅವ್ರ ಬಳಿ ಪಿ.ಸಿ. ಸೆಟ್/ಲಾಯ ಪ್ಟ್ಟಪ್  

ಇದ್ು ರೂ ಸಿೀಜೀ಼  ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಅೆಂಗಡಿಯವ್ರನೂನ  ಅರೆಸಟ ್ ಮಾಡಲಾಗುತು ದ್. 

ಸವ್ಿರ್್ ಇಟ್ಟಟ ಕೆಂಡಿರುವ್ವ್ರ ಮೇಲ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿ we are going to take action on 
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them. We have instrument and mode of operation for that.  ಇದ್ರ ಮುಖ್ಯ  ಉದ್ು ೀಶ್ 

online gambling will be certainly stopped.  

ಸಭಾಪತಿಯವರು:-  ಮುೆಂದನ ಸರದ ಡಾ:ತೇಜಸಿಾ ನಗೌಡ ಅವ್ರದುು . 

ಶ್ರ ೋ ಎಸ.ಎಲ.ಭೋಜೇಗೌಡ:- ಮಾನಯ  ಸಚಿವ್ರೇ, ಮಬೈಲ್ಗಳಲಾ  ರಮಿಮ  

ಆಡುತ್ತು ರೆ.   

ಡ: ತೇಜ್ಸಿವ ನಗೌಡ:- ಮಾನಯ  ಭೀಜೇಗೌಡರೇ, ನಮಮ  ಅವ್ಕಾಶ್ ಮುಗಿಯಿತ್ತ.  

ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರು ಮಾತನಾಡುವುದ್ಕೆಾ ಗಿ ನನನ  ಹೆಸರನುನ  ಕರೆದದಾು ರೆ.  

ದ್ಯಮಾಡಿ ತ್ತವು ಕುಳಿತ್ತಕಳಿಳ .  

ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ಅವ್ಕಾಶ್ಕೆಾ ಗಿ ಧನಯ ವಾದ್ಗಳು.  ಬಹಳ 

ಅವ್ಶ್ಯ ಕವಾಗಿದ್ು ೆಂತಹ ಕನಾಿಟಕ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿನಯಮ 1963 (1964) ಅನುನ  ಮತು ಷ್ಟಟ  

ತ್ರದುು ಪ್ಡಿ ಮಾಡುವುದು ಅತಯ ೆಂತ ಅವ್ಶ್ಯ ಕ ಎೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ನಮಮ  ಸಕಾಿರ ಮುಖ್ಯ ವಾಗಿ 

ನಮಮ  ಗೃಹಸಚಿವ್ರು ಒೆಂದು ಒಳೆಳ ಯ ಪ್ರ ಯತನ ಕೆೆ  ಕೈಹಾಕ್ದಿಾರೆ.  ಬಹಳ ಮಹತಾ ವಾದ್ 

ವಿಧೇಯಕವ್ನುನ  ತಂದದಾು ರೆ.  ಅವ್ರಿಗೆ ಅಭಿನಂದ್ನೆಯನುನ  ಸಲಾ ಸುತೆು ೀನೆ.   

(…ಮಿಂದು 

 (988) 23-09-2021,10.10 KG  VK                                   (ಸಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಿ ತಿ)   

ಡ||ತೇಜ್ಸಿವ ನ ಗೌಡ ( ಮಿಂದು):-   

         ಈಗಿರುವಂತಹ   ಕಲಂ 87 ಅಡಿಯಲಾ  ಬರುವಂತಹ ಅಪ್ರಾಧಗಳು cognizable and 

bailable ಅದ್ೆಂದ್ನುನ  ಹರತ್ತಪ್ಡಿಸಿ, ಅಧಾಯ ಯ-7 ಅಡಿಯಲಾ  ಬರುವಂತಹ  ಕಲಂ.  90, 

108, 113, 114 ಹಾಗೂ 123ರ ಪ್ರ ಕರಣ್ಗಳ ಅಡಿಯಲಾ  ಬರುವಂತಹ ಎಲಾಾ  ಅಪ್ರಾಧಗಳನುನ  

cognizable ಮತ್ತು  ಜ್ಞಮಿೀನು ರಹಿತ ಅಪ್ರಾಧಗಳು ಎೆಂದು ಮಾಡುವುದ್ರ ಮೂಲಕ 

ಅತಯ ೆಂತ ಕಠಿಣ್ವಾದಂತಹ ಒೆಂದು ಶ್ಸು ನುನ  ತರಬೇಕು.  ಈ ಅಪ್ರಾಧಗಳನುನ   ಕಡಿಮ್ಮ 

ಮಾಡಬೇಕೆೆಂದು  ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಗೆ ಅತಯ ೆಂತ ಹೆಚುು  ಶ್ಕ್ು  ತ್ತೆಂಬ್ದವುದ್ಕೆಾ ಗಿ  ಈ 

ವಿಧೇಯಕವ್ನುನ  ತಂದದಾು ರೆ. ಅಲಾ ದೇ, ಇದು ಕುಟ್ಟೆಂಬಗಳ ಆರೀಗಯ ಕರ ದೃಷ್ಟಟ ಯಿೆಂದ್ 

ಮತ್ತು  ಸಮಾಜದ್  ಹಿತದೃಷ್ಟಟ ಯಿೆಂದ್ ಬಹಳ  ಒಳೆಳ ಯದಾಗಿದ್.  ಹಾಗ್ರಗಿ, ನಾವು ಈ 

ವಿಧೇಯಕವ್ನುನ  ಸ್ವಾ ಗತ್ರಸುತೆು ೀವ.  
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                      ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ,  ಎರಡನೇ ಅೆಂಶ್ದ್ಲಾ   ಜೂಜ್ಞಟದ್ ಹಾವ್ಳಿಯನುನ  

ತಡೆಯುವುದ್ರ ಬಗೆೆ  ಹೇಳಿದಾು ರೆ. ಮುಖ್ಯ ವಾಗಿ ಇತ್ರು ೀಚಿನ ದವ್ಸಗಳಲಾ  cyber ಅಪ್ರಾಧಗಳು 

ಹೆಚಾು ಗುತ್ರು ವ. Technology age ನಲಾ  technology ನೆಂದ್ ಒಳೆಳ ಯದಾಗುತು ದ್. At the same 

time, ತ್ತವು ನನೆನ  ಮತ್ತು  ಮನೆನ  ದವ್ಸ ಮಕೆಳ ಮೇಲ್ ನಡೆಯುವಂತಹ ದೌಜಿನಯ ಗಳ ಬಗೆೆ   

ಮಾತನಾಡಲು ಅವ್ಕಾಶ್ ಮಾಡಿಕಟಿಟ ದು ರಿ.  ಮಕೆಳ ಮೇಲ್ ನಡೆಯುವಂತಹ, sexual abuse 

and video conference ಮಾಡಿ mark ಮಾಡಿ, ತೇಜೊೀವ್ಧ್ಯ ಮಾಡಿ ವ್ಯ ಕ್ು ಯ dignity ಅನುನ  

ಕಳೆಯುವಂತಹ misuse ಆಗುತು ದ್. ಆದ್ು ರಿೆಂದ್, ಈ ಜೂಜು ಯಾವ್ ಮೂಲಕ 

communication device ಯಾವುದೇ ಇದ್ು ರೂ ಸಹ, ಅದ್ನೆನ ಲಾಾ  computer resource 

ಇರಬಹುದು, communication device ಇರಬಹುದು, process of gaming ಇರಬಹುದು, ಈ 

ಎಲಾಾ  menace ಅನುನ  curb ಮಾಡಬೇಕೆೆಂದು internet, mobile ನಲಾ  app ಗಳಲಾ  

ಬರುವಂಥದ್ು ನುನ  ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಚುು  ಶ್ಕ್ು   ಮತ್ತು  ನಖ್ರವಾಗಿ  ಶಾಸನ ಬೇಕಾಗುತು ದ್.  ಹಾಗ್ರಗಿ, 

ಈ ವಿಧೇಯಕವ್ನುನ  ತಂದದಾು ರೆ.  

                     ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ಮೂರನೆಯದಾಗಿ,್ “Enhance the punishment for 

gaming for the orderly್ conduct್ of್ citizens.”್ ಕನೆಯದಾಗಿ, ಸುವ್ಯ ವ್ಸಿಿ ತ ನಾಗರಿಕ 

ನಡವ್ಳಿಕೆಗೆ  ಈ  ಜೂಜ್ಞಟಕೆೆ  ಕಡುವಂತಹ  ದಂಡನೆಯನುನ  ಹೆಚುು  ಮಾಡಬೇಕು. 

ಜೂಟ್ಟದ್ ವ್ಯ ಸನದೆಂದ್  ಸಮಾಜವ್ನುನ  ಉಳಿಸಬೇಕು ಎನುನ ವ್ ದೃಷ್ಟಟ ಯನುನ  ಇಟ್ಟಟ ಕೆಂಡು 

ಈ ವಿಧೇಯಕವ್ನುನ  ತಂದದಾು ರೆ. ಇದ್ರ ಬಗೆೆ  ಅನೇಕ   ಹಿರಿಯ ಸದ್ಸಯ ರು ಬಹಳ ಒಳೆಳ ಯ 

ಮಾತ್ತಗಳನುನ  ಹೇಳಿದಾು ರೆ. ಇದ್ರ ಬಗೆೆ  ಸುಮಾರು 2-3 ಗಂಟ್ನಗಳಷ್ಟಟ  ಕಾಲ 

ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಚಚೆಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಆಸಕ್ು ಯ ವಿಷಯವಾಗಿದ್. ಆದ್ರೆ, ಇವ್ತ್ತು  

ಸಮಯದ್ ಅಭಾವ್ ಇದ್. ಮಾನಯ  ಸಚಿವ್ರಾದ್ ಜೆ.ಸಿ.ಮಾಧುಸ್ವಾ ಮಿಯವ್ರು ಸಹ  ಇದ್ರ ಬಗೆೆ  

ಹೆಚುು  ಬ್ಳಕು ಚೆಲಾ ವಂತಹವ್ರಾಗಿದ್ು ರು.  ಆದ್ರೆ, ಸಮಯದ್ ಅಭಾವ್ದೆಂದ್ ಆಗಿಲಾ . ಆದ್ರೂ 

ಸಹ, ಇಷ್ಟಟ   ಸಮಯವ್ನಾನ ದ್ರೂ ಸಹ ಮಾಡಿಕಟಿಟ ದು ೀರಿ.  ಇದು ಮಹತಾ ದ್ ವಿಧೇಯಕ 

ಇದ್ನುನ  ಚಚೆಿ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗಿದ್.  

                        ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ,  ನನಗೆ ಬಹಳ ನೀವು ಆಗುವುದು ಏನೆೆಂದ್ರೆ, ನಾನು 

ಒಬಾ  sports lover. ಇದ್ೆಂದು royal sports.  Horsepower, ಕುದುರೆ ಏನದ್ ಅದು symbol of 

force. ರೈತ ಬಳಸುವಂತಹ pump set ಗೆ horsepower ಎೆಂದು ಕರೆಯುತೆು ೀವ.  ಹಾಗೆಯೇ, 

ಇತ್ರಹಾಸದ್ಲಾ  ಕುದುರೆ ಎಲಾಾ  ರಣ್ರಂಗದ್ಲಾಯೂ ತನನ ದೇ ಆದಂತಹ ಕಡುಗೆಯನುನ  

ಕಟಿಟ ದ್.  ಮತೆು  breeding ನಲಾ  ಇರಬಹುದು, itʼs್ a್ great್ animal.್ At್ the್ same್ time,್
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ಅದ್ನುನ  ಪ್ಳಗಿಸಿ ಒೆಂದು royal sports. ಈ Tudors. ಇೆಂಗೆಾ ೆಂಡ್ನ ಇತ್ರಹಾಸವ್ನುನ  

ತೆಗೆದುಕೆಂಡರೆ, Henry VI ಎೆಂದು ಕಾಣುತು ದ್. ಇವ್ನು ಬಹಳ ಶೂರ. ಅವ್ನು ಕನೆಯಲಾ  

ಆಟವಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಗ್ರಯಗಳುಳ ತ್ತು ನೆ.  ಆ ರಿೀತ್ರ ಗ್ರಯಗೆಂಡು ಅವ್ನು ಕನೆಗೆ recovery 

ಆಗುವುದಲಾ . ನಾನು ಒಪುಪ ತೆು ೀನೆ. Sports ಅನುನ  ಬೇರೆ ರೂಪ್ದ್ಲಾ  ನೀಡೀಣ್. Definitely, 

ಮೈಸೂರಿನಲಾ  racecourse ಇದ್.  ಅದೇರಿೀತ್ರ ಬ್ೆಂಗಳೂರಿನಲಾ ದ್. ಮತೆು  ಇದ್ಕೆೆ  ಒೆಂದು 

ಐತ್ರಹಾಸಿಕವಾದ್, ಸಂಸೆ ೃತ್ರಕವಾದ್ ಮತ್ತು  ಪ್ರರಾಣಿಕವಾದಂತಹ ಇತ್ರಹಾಸ ಇದ್. ವಿಷ್ಟಣ ವಿನ 

ದ್ಶ್ವಾತರದ್ಲಾ  ಆಯಯ ವ್ದ್ನ ಕೂಡ ಒೆಂದು ರೂಪ್. ಈ ಕುದುರೆಗೆ ಒೆಂದು 

ಸಂಪೂಣ್ಿವಾದಂತಹ ನಂಬಿಕೆಯ ಮಹತಾ  ಸಹ ಇದ್.  ಅದೇ ರಿೀತ್ರ ಮಾನಯ  ಸದ್ಸಯ ರಾದ್ 

ಎೆಂ.ನಾರಾಯಣ್ಸ್ವಾ ಮಿಯವ್ರು ಹೇಳಿದಂತೆ, abuse or match fixing ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಅದು 

ಒೆಂದು ಅಪ್ರಾಧ. ಯಾವುದೇ ಕ್ರ ೀಡೆಯಲಾ  ಆಗಲ, cricket ನಲಾ  match fixing ಮಾಡಿದ್ರೆ 

ಅದು ಸಹ  ಅಪ್ರಾಧ.  ಮೀಸದಾಟ ಯಾವುದೇ ರೂಪ್ದ್ಲಾ ದ್ು ರೂ ಸಹ, ಅದು ಅಪ್ರಾಧ.  

ಆದ್ರೆ, ಇಲಾ  ಈ ಕ್ರ ೀಡೆಯನುನ  misuse ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ಬ್ಬಲದ್ ಹಿೆಂದ್  ಜೂಜು ಕಟಿಟ  ಇವ್ತ್ರು ನ 

ದವ್ಸ ಎಷ್ಟ ೀ ಜನರ ಬಡ ಕುಟ್ಟೆಂಬಗಳು ಬಿೀದಗೆ ಬಂದದಾು ರೆ ಎನುನ ವುದು ಮಹಿಳೆಯರಾದ್ 

ನಮಮ ನುನ  ಕಾಡುವಂತಹ ವಿಷಯ. ಅದೇರಿೀತ್ರ  ಆ ಜೂಜ್ಜಗೆ addiction ಆಗುತ್ರು ದಾು ರೆ. ಮನುಷಯ  

dignity ಇಲಾ ದೇ ಬಿೀದಯಲಾ  ಬಿದುು  ಅಪ್ರಾಧಗಳಲಾ  ತಡಗುತ್ರು ದಾು ರೆ.  ಆದ್ಕಾರಣ್,  ಈ 

ಕುದುರೆ ಜೂಜ್ಞಟ್ಟವ್ನುನ  ಅದ್ರ sports ರೂಪ್ವ್ನುನ  ಬೇಪ್ಿಡಿಸಿ ಜೂಜ್ಜನ ರೂಪ್ವ್ನುನ  

ಪ್ಡೆಯುವಂತಹ, ಸಮಾಜಕೆೆ  ಒೆಂದು ದ್ಡಡ  ಪಿಡುಗು ಆಗುವಂತಹ ಒೆಂದು ಅೆಂಶ್ ಏನದ್, 

ಅದ್ನುನ  ತಡೆಯುವಂತಹ ದೃಷ್ಟಟ ಯಿೆಂದ್  ಈ ಕಾನೂನನುನ  ಮಾಡಬೇಕು ಎನುನ ವ್ 

ಸದುದ್ು ೀಶ್ದೆಂದ್ ಮಾನಯ  ಗೃಹ ಸಚಿವ್ರು ತಂದದಾು ರೆ, ಇದ್ನುನ  ನಾವು ತ್ತೆಂಬ್ದ 

ಹೃದ್ಯದೆಂದ್ ಶಾಾ ಘಿಸುತೆು ೀವ. ಇದ್ರಿೆಂದ್ ಸಮಾಜಕೆೆ  ಒಳೆಳ ಯದಾಗುತು ದ್. ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಅನೇಕ 

ಸಂದ್ರ್ಿಗಳಲಾ  ಏನು ಗೆಂದ್ಲಗಳು ಆಗುತ್ರು ತ್ತು , ಇನನ ಷ್ಟಟ  clarity ಸಿಗುವುದ್ರಿೆಂದ್ police 

force ಗೆ  ಶ್ಕ್ು  ಬರುತು ದ್.  ಕೆಲವು  ಮಾನಯ  ಸದ್ಸಯ ರು ಇದ್ನುನ  implement ಮಾಡುವ್ವ್ರು 

ಯಾರು ಎನುನ ವಂತಹ ವಿಷಯವ್ನುನ  ಹೇಳಿದ್ರು. ಉತು ಮ ಕಾನೂನುಗಳನುನ  

ಮಾಡುವಂಥದುು  ನಮಮ  ಇಲಾ ನ ಪ್ರ ಮುಖ್ ಜವಾಬ್ಬು ರಿ. law makers.  ನಾವು ಒಳೆಳ ಯ 

ಕಾನೂನುಗಳನುನ  ಮಾಡಿಕಟಟ ರೆ,  ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಪೊಲೀಸ್  ಇಲಾಖೆ ದ್ಕ್ಷತೆಯಿೆಂದ್ ಕೆಲಸ 

ಮಾಡುತ್ತು ರೆ. Training ಕಡುತು ದ್. ಅದ್ನುನ  ತಡೆಯುತು ದ್.  ಇವ್ತ್ರು ನ ದವ್ಸ terrorism 

ಒೆಂದು ದ್ಡಡ  ಸಮಸೆಯ ಯಾಗಿದ್. Internet ಗಳಲಾ  ಯಾವ್ ರಿೀತ್ರ ಮಾಡುತ್ತು ರೆೆಂದು ತಮಮ ಗೆಲಾ  

ಗತ್ರು ದ್. ಅದ್ಕೆೆ  ಇವುಗಳನುನ  ತಡೆಯಬೇಕಾದ್ರೆ, ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯನುನ  
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ಬಲಪ್ಪ್ಡಿಸಬೇಕಾಗಿದ್.  ಆದ್ು ರಿೆಂದ್, ಈ ವಿಧೇಯಕ ಪೂರಕವಾಗಿರುತು ದ್ ಎೆಂದು ನಾನು 

ಮತು ಮ್ಮಮ  ಹೇಳಿ ಇದ್ನುನ  ಸಮರ್ಥಿಸುತೆು ೀನೆ.  

                      ಶ್ರ ೋ ಕೆ.ಟ.ಶ್ರ ೋಕಂಠೇಗೌಡ (ಪದವಿೋಧರರ ಕೆಷ ೋತ್ರ ):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ಇದು 

ಮಾತ್ರನ ಕೌಶ್ಲಯ ವ್ನುನ  ಪ್ರ ದ್ಶ್ಿನ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಂದ್ರ್ಿ ಅಲಾ .  ನಾವು online 

gambling and betting ಅನುನ  ವಿರೀಧ ಮಾಡುತ್ರು ಲಾ . ಈ ಕಾಯಿದ್ಯಲಾ  be practical.  

ಪುಟ ಸಂಖೆಯ  5ರ ಕರ ಮ ಸಂಖೆಯ  9 ರಲಾ  ನಮೂದಸಿರುವ್  176ನೇ ಪ್ರ ಕರಣ್ದ್ ತ್ರದುು ಪ್ಡಿಯನುನ  

ಕೈಬಿಡಬೇಕಾಗುತು ದ್.  ಅದ್ನುನ  ಏಕೆ ಕೈಬಿಡಬೇಕಾಗುತು ದ್ ಎೆಂದ್ರೆ,  ಈ ವಿಚಾರದ್ಲಾ  Supreme 

Court direction ಇದ್. ಸುಮಾರು 5-6 ರಾಜಯ ಗಳ High Court ತ್ರೀಮಾಿನಗಳಿವ. Because this 

is fantasy sports.  It is a skill of sports, it is not a gambling, it is not a betting game. 

ಅದ್ೆಂದು ಬಿಟಟ ರೆ, ಮತೆು  ಯಾರು PIL ಹೀಗುವುದಲಾ .  ಆಗ ಈ ಬಿಲುಾ  ಉಳಿದುಕಳುಳ ತು ದ್. 

ನಮಮ  ಪ್ಕೆದ್ ರಾಜಯ  ತಮಿಳುನಾಡಿನಲಾ  ಇದೇ ರಿೀತ್ರಯ ಬಿಲಾ ನುನ  ಪಾಸು ಮಾಡಿದ್ರು. ನಂತರ 

ಅದ್ನುನ  High Court squash ಮಾಡಿತ್ತು .  ಯಾವುದು betting and gambling ಅಲಾ , 

ಯಾವುದು intelligence and skill ಮೇಲ್ ನಡೆಯುತು ದ್, ಅೆಂತಹ  ಒೆಂದು fantasy sports,  

ಇದ್ೆಂದು ವಿಚಾರವ್ನುನ  ಬಿಡಿ. 15ನೇ ಪುಟದ್ಲಾ ರುವ್ ಕಲಂ 176  ಅನುನ  

ಉಳಿಸಿಕಳಳ ಬೇಕಾಗುತು ದ್. ಇಲಾ  ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ು ನುನ  ಕೈಬಿಡಬೇಕಾಗುತು ದ್. ಅದು 

ಒೆಂದ್ನುನ  ಕೈಬಿಟಟ ರೆ, the entire bill is good. ಅದು ಉಳಿಯುತು ದ್. ಉಳಿಯುವ್ ದಶ್ನಯಲಾ  

ಹೆಜಿೆಯನುನ  ಇಡಬೇಕು. ಅದು ಒೆಂದ್ನುನ  ಬಿಟ್ಟಟ  ಉಳಿದದುು  ಎಲಾ ವ್ನುನ  ಅೆಂಗಿೀಕರಿಸುತೆು ೀವ.  

ನಮಸೆ್ವ ರ. 

                     ಶ್ರ ೋ ಯು.ಬಿ.ವೆಿಂಕಟೇಶ  (ರ್ನಮನದೇಾಶ್ತ್ರು):-  ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ,  

ನನಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಅವ್ಕಾಶ್ ಕಟಿಟ ದ್ಕೆಾ ಗಿ ಧನಯ ವಾದ್ಗಳು. ಮಾನಯ  ಗೃಹ ಸಚಿವ್ರು  

ಕನಾಿಟಕ ಪೊಲೀಸು (ತ್ರದುು ಪ್ಡಿ) ವಿಧೇಯಕ, 2021 ಅನುನ  ತಂದದಾು ರೆ. ಇದು ಸರಿ ಇಲಾ . 

ಏಕೆೆಂದ್ರೆ,  ನಮಮ  ರಾಜಯ ಕೆೆ  “State Legislature has the power to legislate on betting and 

gambling under entry 34 of list II of the 7th schedule.”್“State್Legislature್has್no್power್

to regulate or private games of skill and in particular online games of skill which fall 

within the ambit of entry 31 of list I of the 7th schedule್of್the್Constitution.”್ಇವ್ರಿಗೆ 

ಇದ್ನುನ  ಬ್ಬಯ ನ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಅಧಿಕಾರ ಇಲಾ . ಬ್ೆಂಗಳೂರು ನಗರದ್ಲಾ  ಸುಮಾರು 150 

app company ಗಳಿವ. ಅವುಗಳಲಾ  ಸುಮಾರು 15 ಸ್ವವಿರ ಜನರು ಕೆಲಸ  ಮಾಡುತ್ರು ದಾು ರೆ.  

ಈಗ ಇದ್ನುನ  ಬ್ಬಯ ನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಆ ಕೆಲಸಗ್ರರರು ಇಲಾ  ಬಿಟ್ಟಟ  ಪ್ಕೆದ್ ರಾಜಯ ಕೆೆ  
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ಹೀಗುತ್ತು ರೆ.  ಇದ್ನುನ  ಬ್ಬಯ ನ್ ಮಾಡಿದ್ ತಕ್ಷಣ್ ಅವ್ರು ನಾಯ ಯಾಲಯಕೆೆ  ಹೀಗುತ್ತು ರೆ.  

ಇದು ಬೇರೆ ಕಡೆ  ನಾಯ ಯಾಲಯಗಳಲಾ  struck down ಆಗಿದ್. Similar ಇಲಾ  ಆಗಿದ್.  ನಮಮ  

ರಾಜಯ ದ್ಲಾ  ಸುಮಾರು 15 ಸ್ವವಿರ  ಜನ ಇಲಾ  ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ರು ದಾು ರೆ.  ಇದ್ನುನ  ಬ್ಬಯ ನ್ 

ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಅವ್ರು ನರುದ್ಯ ೀಗಿಗಳಾಗುತ್ತು ರೆ.  ಸಕಾಿರ  ತರುವಂತಹ ಯೀಜನೆಗಳಿೆಂದ್  

ಜನರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಬೇಕು, ಇಲಾ ವೆಂದ್ರೆ, ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಕಾಯಿಗಳು ಹೀಗುತು ವ. 

ಹಾಗ್ರಗಿ, ಇದ್ನುನ  ತರಬ್ಬರದ್ೆಂದು ನನನ  ಕೀರಿಕೆ. 

                    ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ಮಾನಯ  ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಯವ್ರು ಸಹ skill ಇರಬೇಕೆೆಂದು  

ಹೇಳಿದಾು ರೆೆಂದು ನಮಮ  ಅನೇಕ ಮಾನಯ  ಸದ್ಸಯ ರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಇದ್ರಿೆಂದ್ ಸಕಾಿರಕೆೆ  

ಸುಮಾರು 15 ಸ್ವವಿರ ಕೀಟಿ revenue ಇದ್.  ಈಗ ಮಾನಯ  ಸದ್ಸಯ ರು race club ಬಗೆೆ  

ಹೇಳಿದಾು ರೆ. ಈ race club ಗೆ ಮೈಸೂರು ಮಹಾರಾಜರು ಜ್ಞಗವ್ನುನ  ಕಟಿಟ ದಾು ರೆ. ಮೈಸೂರು 

ಮಹಾರಾಜರು ಹೀದ್ಮೇಲ್, ಸಕಾಿರ ಆ ಜ್ಞಗ ಲೀಕೀಪ್ಯೀಗಿಯದುು  ಎೆಂದು ಒೆಂದು 

ಕೇಸ್ ನಡೆಯುತ್ರು ದ್. ಸಕಾಿರದುು  ಒೆಂದು ರೂಪಾಯಿ ಇಲಾ ದೇ, ವ್ಷಿಕೆೆ  ಸ್ವವಿರಾರು ಕೀಟಿ 

ರೂಪಾಯಿಗಳ ಆದಾಯ ಸಕಾಿರಕೆೆ  ಬರುತ್ರು ದ್. ನಮಮ  race club ನಲಾ  1200 ಕುದುರೆಗಳು 

ಇವ.  ಒೆಂದು ಕುದುರೆಗೆ 5 ಜನರು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತು ರೆ. ಅಲಾ  ಸುಮಾರು 6 ರಿೆಂದ್ 7 ಸ್ವವಿರ 

ಜನರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಜ್ಜೀವ್ನ ಮಾಡುತ್ರು ದಾು ರೆ.  ಆ ಮೇಲ್ ಯಾರೀ ಹೇಳಿದ್ರು, ಮುಖ್ಯ  

ಮಂತ್ರರ ಗಳು ಬಂದ್ವ್ರೆಲಾ ರೂ ಸೀತ್ತ ಹೀದ್ರೆೆಂದು ಹೇಳಿದ್ರು.  ಅದು ಆಗಿದುು  ನಜ.  ಆ 

ಮೇಲ್ ತಪುಪ  ಒಪಿಪ ಕೆಂಡು ಅಲಾ ಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ ಮೇಲ್ ಮತೆು  ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳಾಗಿದಾು ರೆ. 

ನಾನು ಅವ್ರ ಹೆಸರನುನ  ಹೇಳುವುದ್ಕೆೆ    ಇಷಟ ಪ್ಡುವುದಲಾ .  ಬ್ಬಯ ನ್ ಮಾಡಿ.  ಆದ್ರೆ, 

ಕಾನೂನಮ ಕವಾಗಿ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ  ನಾನು ಒೆಂದು online game ಗೆ addict 

ಆಗಿದ್ು ೀನೆ.  ಇದ್ನುನ  ಬ್ಬಯ ನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಆಗ ನಾನು ಇನನ ೆಂದು ಯಾವುದ್ೀ crime 

ಮಾಡುವುದ್ಕೆೆ   ಹೀಗುತೆು ೀನೆ. What you want and why you want me to do that. ಇದ್ಕೆೆ  

ಬೇರೆ ಏನು restriction ಹಾಕುತ್ರು ೀರಿ, ಅದ್ನುನ  ಹಾಕ್. ನನನ  ಬ್ದದು ಯಿೆಂದ್ skill game 

ಆಡುವಂತಹದುು . Fantasy ಎೆಂದ್ರೆ, ಕಲಪ ನಾ ಶ್ಕ್ು ಯಿೆಂದ್ ಆಡುವಂತಹದುು . ನಾನು ನನನ  

ಬ್ದದು ವಂತ್ರಕೆಯಿೆಂದ್ ಆಡುವಂತಹದುು  ಗೇಮ್. ಅವ್ರು ಹೇಳುವಂತಹದ್ು ನುನ  ಆಡಿದ್ರೆ, 

ನಾನು ಸೀತ್ತ ಹೀಗುತೆು ೀನೆ. ಸಕಾಿರ smoking ಬಿಟಿಟ ದ್. ಮತೆು  smoking is injurious to 

health ಎೆಂದು ಹೇಳುತ್ತು ರೆ. ಕೀವಿಡ್-19 ಬಂದು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆದ್ರೂ ಸಹ, alcohol 

ಅೆಂಗಡಿಗಳನುನ  ತೆಗೆಯುತ್ತು ರೆ. Alcohol is dangerous to health ಎೆಂದು ಹೇಳುತ್ತು ರೆ. ಅದೇ 

ರಿೀತ್ರ ಇದ್ಕೊ  ಸಹ, ಒೆಂದು advertisement ಹಾಕ್. This is injurious to your wealth. You put 
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whatever you want. ಇಲಾ ವೆಂದ್ರೆ, ಏನಾದ್ರೆಂದು scheme ಹಾಕ್. ಸುಮಾರು 10-15 

ಸ್ವವಿರ ಜನರು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ರು ದಾು ರೆ.  ಬ್ೆಂಗಳೂರಿನಲಾ  ನೂರಾರು ಕಂಪ್ನಗಳಿವ.  

ಬ್ೆಂಗಳೂರು ಒೆಂದು IT Hub. ಈ ಪ್ರ ಪಂಚದ್ಲಾ  ಎಲಾಾ  ತರಹದ್ು ಕೊ . ಅದ್ರಲಾ  ಇದು ಒೆಂದು 

gaming. ಆದ್ು ರಿೆಂದ್, ಸಕಾಿರ ಇದ್ನುನ  ಬ್ಬಯ ನ್ ಮಾಡುವುದ್ರಿೆಂದ್ ಏನು 

ಅನುಕೂಲವಾಗುವುದಲಾ .  ಇಲಾ ವೆಂದ್ರೆ, ಅವ್ರು ನಾಯ ಯಾಲಯಕೆೆ  ಹೀಗಿ ತಡೆಯಾಜೆಾ  

ತೆಗೆದುಕೆಂಡು ಬರುತ್ತು ರೆ.  

(ಮಿಂದು.,) .  

(989) 23-09-2021 (10.20) ಎಿಂವಿ-ವಿಕೆ 

(ಸಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಿ ತಿ) 

ಶ್ರ ೋ ಯು.ಬಿ.ವೆಿಂಕಟೇಶ (ಮಿಂದು...):- 

ಈಗ ಅದು ಬೇರೆ ರಾಜಯ ಗಳಲಾ  struck down ಆಗಿದುು , ನಮಮ  ರಾಜಯ ದ್ಲಾ  ಆಗುವುದಲಾ  

ಎನುನ ವುದು ಏನದ್? ಅದ್ಕೆೆ  ಅವ್ರು ಇನುನ  ಎರಡು ದನಗಳ ಕಾಲ wait ಮಾಡಿ ನೀಡಲ. 

First of all, you have no right to ban. You can make some amendments.  But you 

cannot ban the game. ಆದುದ್ರಿೆಂದ್, ದ್ಯವಿಟ್ಟಟ  ಇದ್ನುನ  ಮತು ಮ್ಮಮ  ಪ್ರಿಶ್ೀಲನೆ 

ಮಾಡಿ ತೆಗೆಯಬೇಕೆೆಂದು ತಮಮ  ಮುಖಾೆಂತರ ಕೇಳಿಕಳುಳ ತೆು ೀನೆ. 

ಶ್ರ ೋ ಲಕ್ಷಮ ಣ್ ಸಂಗಪಪ  ಸವದಿ (ವಿಧಾನ ಸಭೆಯಿಂದ ಚುರ್ನಯತ್ರಾದವರು):- 

ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೆ, ಮಾನಯ  ಗೃಹ ಸಚಿವ್ರು ಮತ್ತು  ಮಾನಯ  ಕಾನೂನು ಸಚಿವ್ರು ಈ 

ರಾಜಯ ದ್ ಬಡವ್ರ ಮೇಲ್ ನಡೆಯುವಂತಹ ಅನಾಯ ಯವ್ನುನ  ತಡೆಯಬೇಕು, ಇದ್ರಿೆಂದ್ 

ಸಮಾಜಕೆೆ  ಒೆಂದು ಒಳೆಳ ಯ ಸಂದೇಶ್ ಕಡಬೇಕು ಎನುನ ವಂತಹ ಒೆಂದು ಸಣ್ಣ  ಪ್ರ ಯತನ  

ಮಾಡಿದಾು ರೆ. ಅದ್ಕೆೆ  ನಾನು ಈ ವಿಧೇಯಕವ್ನುನ  ಬ್ೆಂಬಲಸುತೆು ೀನೆ. 

ಆದ್ರೆ, ಇವ್ತ್ರು ನ ದನಗಳಲಾ  ಇೆಂತಹ ಪ್ರಿಸಿಿ ತ್ರಯಲಾ  ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು 

ಸಾ ತಂತರ ವಾಗಿ ಕಾಯಿನವ್ಿಹಿಸುವುದ್ಕೆೆ  ಬಿಟಿಟ ದ್ು ೀವಯೆ ಎೆಂಬ ಪ್ರ ಶ್ನನ  ಉದ್ಭ ವ್ವಾಗುತು ದ್. 

ಮಾನಯ  ಕಾನೂನು ಸಚಿವ್ರು ಇರುವುದ್ರಿೆಂದ್ ಇದ್ನುನ  ಅವ್ರ ಗಮನಕೆೆ  ತರುತ್ರು ದ್ು ೀನೆ. 

ನೀಡಿ ನಾವಲಾ ರೂ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು. ನಾನು ಯಾರ ಹೆಸರನುನ  ಹೇಳುವುದಲಾ . 

ಪ್ರ ತ್ರಯೆಂದು ಗ್ರರ ಮಿೀಣ್ ಪ್ರ ದೇಶ್ದ್ಲೂಾ  ಜೂಜ್ಞಟ ಆಡುವಂತಹ ಜನರ ಹಿೆಂದ್ ನಾವು 

ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಇದ್ು ೀವ. ಅದು ಎಲಾಾ  ಪ್ಕ್ಷದ್ವ್ರು ಇರಬಹುದು. ಇಲಾ ವೆಂದು 
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ಹೇಳುವುದ್ಕೆೆ  ಆಗುವುದಲಾ . ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದ್ ಸಕಿಲ್ ಇನಿ್ಪ್ಕಟ ರ್್ ಅಥವಾ ಸಬ 

ಇನಿ್ಪ್ಕಟ ರ್್ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಹಿತ್ರ ಬಂದ್ ತಕ್ಷಣ್ ಅಲಾ ಗೆ ಹೀಗಿ raid ಮಾಡಿ, ಅಲಾ ರುವ್ವ್ರನುನ  

ಅರೆಸಟ ್ ಮಾಡುತ್ತು ರೆ. ಅವ್ರನುನ  ಅರೆಸಟ ್ ಮಾಡಿ, ಅವ್ರು ಇನುನ  ಪೊಲೀಸ್ ಸೆಟ ಷನ್ಗೆ 

ಬಂದರುವುದಲಾ . ಆ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ರ್ೀನ್ಗಳು ಬರುವುದ್ಕೆೆ  ಪಾರ ರಂರ್ವಾಗುತು ದ್. ಅೆಂದ್ರೆ, 

ಅರೆಸಟ ್ ಆಗಿರುವ್ವ್ನು ನಮಮ  ಹುಡುಗ, ಅವ್ನು ಏನೀ ತಪುಪ  ಮಾಡಿದಿಾನೆ. ಇದ್ೆಂದು 

ಬ್ಬರಿ ಅವ್ನನುನ  ಬಿಟ್ಟಟ  ಬಿಡಿ ಎನುನ ತ್ತು ರೆ. ಆ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ, ಅರೆಸಟ ್ 

ಮಾಡಿರುವ್ವ್ರನುನ  ಬಿಡದೇ ಹೀದ್ರೆ, ಅವ್ನಗೆ ಏನು ಹೇಳುತ್ತು ರೆೆಂದ್ರೆ, ಈ ರಾಜಯ ದ್ 

ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ  ನನಗೆ ಬಹಳ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹವ್ರು. ಈ ರಾಜಯ ದ್ ಗೃಹ ಮಂತ್ರರ  ನನನ  

ಖಾಸ್ವ ಗೆಳೆಯ. ನೀನು ಈ ವ್ಯ ಕ್ು ಯನುನ  ಬಿಡದೇ ಹೀದ್ರೆ, ನನನ ನುನ  ಎಲಾ ಗೆ 

ಕಳುಹಿಸಬೇಕೆೆಂದು ನನಗೆ ಗತ್ತು  ಎೆಂದು ಹೇಳುತ್ತು ರೆ. ಅದು ಈ ರಿೀತ್ರ ಆಗಬ್ಬರದು ಎೆಂದು 

ಹಿೆಂದನ ದನಗಳಲಾ  ಒಬಾ  ಅಧಿಕಾರಿ ಎರಡು ವ್ಷಿ ವ್ಗ್ರಿವ್ಣೆ ಆಗುತ್ರು ರಲಲಾ . ಈಗ ಎಲಾಾ  

ಶಾಸಕರ ಒತು ಡಕೆೆ  ಅದು ಒೆಂದು ವ್ಷಿಕೆೆ  ಬಂದದ್. ಈಗಿನ ಗೃಹ ಸಚಿವ್ರು ಇನನ ಷ್ಟಟ  ಒತು ಡ 

ಹಾಕ್ ಆ relaxation ಅನುನ  ಮಾಡಿಬಿಟಟ ರೆ, ಇೆಂತಹ ಕೆಲಸವ್ನುನ  ಮಾಡುವುದ್ಕೆೆ  ಪೊಲೀಸ್ 

ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವಧಯ ವೇ ಆಗುವುದಲಾ . ಅವ್ರು ತಂದರುವಂತಹ ಉದ್ು ೀಶ್ ಸರಿ ಇರಬಹುದು. 

ಆದ್ರೆ, ಇದ್ನುನ  ಅನುಷ್ಟಾ ನ ಮಾಡುವಂತಹ ವಾತ್ತವ್ರಣ್ ಆಗಬೇಕು ಎನುನ ವುದು ಒೆಂದು 

ಭಾಗ. 

ನಾನು ಗ್ರರ ಮಿೀಣ್ ಪ್ರ ದೇಶ್ದೆಂದ್ ಬಂದರುವಂತಹವ್ನು, ನಾವು ಪೊಲೀಸ್ 

ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲ್ ಯಾವಾಯ ವ್ ರಿೀತ್ರಯ ಒತು ಡಗಳನುನ  ಹಾಕುತೆು ೀವ ಮತ್ತು  

ಹಾಕ್ದ್ು ೀವೆಂದ್ರೆ, ನಾನು ಈಗ ಬೇರೆಯವ್ರ ಹೆಸರು ಹೇಳುವುದು ಬೇಡ. ಒೆಂದು ಘಟನೆ 

ನಡೆದ್ ಆ ಸಂದ್ರ್ಿದ್ಲಾ  ನಾನು ಶಾಸಕನಾಗಿರಲಲಾ . ಒೆಂದು ಹಳಿಳ ಯಲಾ  ಊರಿನ ಹರಗಡೆ 

ಒೆಂದು ಕನನ ಡ ಶಾಲ್ಯಲಾ  ಒಬಾ  ಬ್ಬಬ್ಬ ಕುಡಿದು ಮಲಗಿದ್ು . ಅವ್ನು ಹೆಚುು  ಕುಡಿದು ಸತ್ತು  

ಬಿಟಿಟ ದ್ು . ಬ್ಳಗೆೆ  ಗ್ರರ ಮದ್ಲಾ ರುವಂತಹ ಜನರು ಪಾಪ್ ಅವ್ನು ಸತ್ತು  ಹೀಗಿದಾು ನೆೆಂದು, 

ಅೆಂತಯ ಕ್ರ ಯೆಗೆ ಹೀದ್ರು, ಅವ್ರು ಅೆಂತಯ ಕ್ರ ಯೆಗೆ ಹೀದ್ರೆ, ಅಲಾ  ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು 

ಎೆಂದ್ರೆ, ಇವ್ನು ಕುಡಿದು ಸತ್ರು ದಾು ನೆ, ಅವ್ನನುನ  ಸುಟ್ಟಟ  ಹಾಕೀಣ್ವೆಂದ್ರು. ಕಟಿಟ ಗೆ ತರಿಸಿ 

ಹೆಣ್ ಇಟ್ಟಟ  ಅದ್ನುನ  ಸುಡುವುದ್ಕೆೆ  ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು.  ಆ ದೇಹ ಇನುನ  ಪೂತ್ರಿ 

ಸುಟಿಟ ರಲಲಾ .  ಜ್ಜೀಪ್ ತೆಗೆದುಕೆಂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಇನಿ್ಪ್ಕಟ ರ್್ ಬಂದ್ರು. ಇದ್ನುನ  

ಸುಡುವುದ್ರಲಾ  ಯಾರಾ್ಯ ರು ಭಾಗಿಯಾಗಿದು ೀರಿ ಎೆಂದು ಕೇಳಿದ್ರು. ನಾನು ಕೇವ್ಲ ಭಾಷಣ್ 

ಮಾಡುತ್ರು ಲಾ . ಆದಂತಹ ಸತಯ  ಸಂಗತ್ರಯನುನ  ಹೇಳುತ್ರು ದ್ು ೀನೆ.  ಸುಮಾರು ಏಳು ಜನರ 
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ಹೆಸರು ಬರೆದುಕೆಂಡು ಅವ್ರ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹೀದ್ರು. ಅವ್ರ ಕಚೇರಿಗಳಿಗೆ ಹೀದ್ರು. 

ಇನಿ್ಪ್ಕಟ ರ್್ರವ್ರು ರಾತ್ರರ  ಒೆಂದು ಗಂಟ್ನಗೆ ಅವ್ರ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹೀಗುತ್ತು ರೆ. ಆ ಸಮಯದ್ಲಾ  

ಪಾಪ್ ಎಲಾ ರೂ ಮನೆಯಲಾ  ಬಟ್ನಟ  ಬಿಚಿು ಕೆಂಡು ಮಲಗಿರುತ್ತು ರೆ. ಅೆಂತಹ ಸಿಿ ತ್ರಯಲಾ  

ಅವ್ರನುನ  ಹಿಡಿದುಕೆಂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಸೆಟ ಷನ್ಗೆ ಕರೆದುಕೆಂಡು ಹೀಗುತ್ತು ರೆ. ಬ್ಳಗೆೆ  

ಅವ್ರಿಗೆ ಸೆಕ್ಷನ್ 302ರ ಅಡಿ ಪ್ರ ಕರಣ್ ದಾಖ್ಲಾಗಿರುತು ದ್. ನಾನು ಬ್ಳಗೆೆ  ಅಲಾ ಗೆ ಹೀಗಿ, 

ಪೊಲೀಸ್ ಸೆಟ ಷನ್ ಮುೆಂದ್ ಪ್ರ ತ್ರರ್ಟನೆ ಮಾಡಿದ್. ನಾನು ಎಸ.ಪಿ., ಕಚೇರಿಗೆ ಹೀಗುವಾಗ 

ಅನೇಕ ಶಾಸಕರು ಮತ್ತು  ಲೀಕಸಭಾ ಸದ್ಸಯ ರನುನ  ಸಹ ಕರೆದುಕೆಂಡು ಹೀಗಿ, 

ಎಸ.ಪಿ.,ಯವ್ರ ಕಚೇರಿಯ ಮುೆಂದ್ ಧರಣಿಗೆ ಕುಳಿತ್ತಕೆಂಡೆ. ಎಸ.ಪಿ.,ಯವ್ರು 

ಇನಿ್ಪ್ಕಟ ರ್್ಗೆ ಕೇಳುತ್ತು ರೆ ಇದು ಸತಯ ವ ಎೆಂದು. ಅದ್ಕೆೆ  ಅವ್ನು ಹೇಳುತ್ತು ನೆ, ನನಗೆ ಒತು ಡ 

ಬಂತ್ತ ಅದ್ಕೆೆ  ಮಾಡಿದ್ ಎೆಂದು ಹೇಳುತ್ತು ನೆ. ಅೆಂದ್ರೆ, ಇವ್ತ್ತು  ರಾಜಕ್ೀಯ ಪ್ರ ಭಾವ್ ಮತ್ತು  

ಒತು ಡದೆಂದ್ ಅೆಂತಯ ಕ್ರ ಯೆಗೆ ಹೀದ್ವ್ರ ಮೇಲ್ಯೇ ಸೆಕ್ಷನ 302ರ ಅಡಿಯಲಾ  ಪ್ರ ಕರಣ್ 

ದಾಖ್ಲಾಗುತು ದ್. ಇದ್ನುನ  ಒೆಂದು ಒಳೆಳ ಯ ಉದ್ು ೀಶ್ಕೆೆ  ತಂದರಬಹುದು. ಆದ್ರೆ, 

ಪೊಲೀಸ್ರು ಸಾ ತಂತರ ವಾಗಿ ಕಾಯಿನವ್ಿಹಿಸುವಂತಹ ವಾತ್ತವ್ರಣ್ ನಮಾಿಣ್ 

ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತರ , ಈಗ ತಂದರತಕೆೆಂಥ ಕಾನೂನು ಬಹುತೇಕ ಸ್ವಥಿಕತೆಯನುನ  

ಪ್ಡೆದುಕಳುಳ ತು ದ್ ಎೆಂಬ ಅಭಿಪಾರ ಯವ್ನುನ  ಹೇಳುವುದ್ಕೆೆ  ಬಯಸಿ, ತಮಗೆ ವಂದಸುತೆು ೀನೆ. 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ಗೃಹ ಸಚಿವ್ರೆ, ಇನುನ  ಎೆಂಟ್ಟ ಜನ ಸದ್ಸಯ ರು 

ಮಾತನಾಡುವುದು ಇದ್. ತ್ತವು ಆರಾಮವಾಗಿ ಕುಳಿತ್ತಕಳಿಳ . 

ಶ್ರ ೋ ಎನ.ರವಿಕುಮಾರ  (ವಿಧಾನಸಭೆಯಿಂದ ಚುರ್ನಯತ್ರಾದವರು):- ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೆ, ನಾನು ಹೆಚಿು ಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದಲಾ . ಆದ್ರೆ, ಇದು ಒೆಂದು ಒಳೆಳ ಯ 

ವಿಧೇಯಕ. ಇದ್ರಿೆಂದ್ ಉದ್ಯ ೀಗ ಸಿಗುತು ದ್ ಎೆಂದು ಮಾನಯ  ಯು.ಬಿ.ವೆಂಕಟೇಶ್ರವ್ರು 

ಹೇಳಿದ್ರು. ಇದ್ರ ಒಳಗೆ ಒಳೆಳ ಯ ಸಂಗತ್ರಗಳು ಸಹ ಇವ. ಆದ್ರೆ, ಲಕಾಷ ೆಂತರ ಜನರು 

ಜೂಜ್ಞಟದ್ಲಾ  ತಮಮ  ಜ್ಜೀವ್ನ ಮತ್ತು  ಪಾರ ಣ್ವ್ನುನ  ಕಳೆದುಕಳುಳ ತ್ರು ದಿಾ ರೆ. ಅದ್ಕೆೆ  ನಾನು 

ಏನನುನ  ಹೇಳುತೆು ೀನೆೆಂದ್ರೆ, ಆ ರಿೀತ್ರಯ ಒೆಂದು ಒಳೆಳ ಯ ವಾತ್ತವ್ರಣ್ವ್ನುನ  ಸೃಷ್ಟಾ  

ಮಾಡುವಂಥದ್ು ಕೆೆ  ಪೊಲೀಸರ ಮತ್ತು  ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ಮತ್ತು  ಸಮಾಜದ್ ಜನರ ಸಹಾಯ 

ಸಹ ಬೇಕಾಗಿದ್. ಈ ವಿಧೇಯಕಕೆೆ  ನನನ  ಸಂಪೂಣ್ಿ ಬ್ೆಂಬಲವಿದ್ ಎೆಂದು ಹೇಳಿ ನನನ  

ಮಾತನುನ  ಮುಗಿಸುತೆು ೀನೆ. ಇದ್ರಲಾ  ಇನುನ  ಒೆಂದ್ನುನ  ಸೇರಿಸಬೇಕು. ಅೆಂದ್ರೆ, ಮಂಗಳೂರು 

ಮತ್ತು  ಉಡುಪಿ ಭಾಗಗಳಲಾ  ಕೀಳಿ ಪಂದ್ಯ ಗಳು ನಡೆಯುತು ವ. ಅಲೂಾ  ಕೂಡ ಲಕಾಷ ೆಂತರ 

ರೂಪಾಯಿಗಳ ಬ್ಟ್ ಅನುನ  ಕಟ್ಟಟ ತ್ತು ರೆ. ಅದ್ನುನ  ಸಹ ಈ ವಿಧೇಯಕದ್ಲಾ  ಸೇರಿಸಬೇಕು. 
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ಶ್ರ ೋ ಪಿ.ಆರ.ರಮೇಶ (ರ್ನಮನದೇಾಶನ ಹಿಂದಿದವರು):- ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೆ, ನಾನು ಮಾತನಾಡುವುದ್ಕೆೆ  ಹೆಚಿು ನ ಸಮಯವ್ನುನ  

ತೆಗೆದುಕಳುಳ ವುದಲಾ . ನಾನು ನೇರವಾಗಿ ಸೆಕ್ಷನ್ 176ಕೆೆ  ಬರುತೆು ೀನೆ. ಆ ಪ್ರ ೈಮರಿ ಸೆಕ್ಷನ್ “176.್

Saving of games of skill:- For the removal of doubts it is hereby declared that the 

provisions of sections 79 and 80 shall not be applicable to the playing of any pure 

game of skill and to wagering by persons್taking್part್in್such್game್of್skill.”್ಎೆಂದು 

ಇದ್. ಅದು skill ಎೆಂದು identify ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು  ಅದ್ನುನ  distinguish ಮಾಡುವುಕೆೆ  

ಅವ್ರು ಯಾವ್ ರಿೀತ್ರಯ ಕರ ಮವ್ನುನ  ಕೈಗೆಂಡಿದಾು ರೆ. ಈ ವಿಧೇಯಕದ್ಲಾ  ವಿಪ್ರಿೀತ 

ದಂಡವ್ನುನ  ವಿಧಿಸಿ, ಶ್ಕೆಷ ಯನುನ  ಡಬಲ್ ಮಾಡಿದಾು ರೆ. ಅೆಂದ್ರೆ, ಮೂರು ತ್ರೆಂಗಳು ಇರುವ್ 

ಶ್ಕೆಷ ಯನುನ  ಆರು ತ್ರೆಂಗಳು ಮಾಡಿದಾು ರೆ. ಆರು ತ್ರೆಂಗಳು ಇರುವ್ ಶ್ಕೆಷ ಯನುನ  ಒೆಂದು ವ್ಷಿಕೆೆ  

ಹೆಚಿು ಗೆ ಮಾಡಿದಾು ರೆ. ಈ skill game ಮತ್ತು  fantasy game ಗಳಲಾ  ಜೂಜ್ಞಟ ಇಲಾ ದೇ 

ಇರುವಂತಹ ಗೇಮ್ ಆಡಿದ್ರೂ ಸಹ, ಅೆಂತಹ ಜನರ ಮೇಲ್ ನೇರವಾಗಿ ಪೊಲೀಸರ 

ಕ್ರುಕುಳ ಜ್ಞಸಿು ಯಾಗುತು ದ್. ಇದ್ರಿೆಂದ್ ನೀವು ಪ್ಬಿಾ ಕ್ಗೆ ಯಾವುದು fantasy skill game 

ಎೆಂದು ಹೇಳಿ, ಅದ್ನುನ  distinguish ಮಾಡಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ್ ಮಾಹಿತ್ರ ಕಡುವಂತಹ 

ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇವ್ತ್ತು  ಏನು ಈ ಕಾಯೆು  ಬಂದದ್, ಇದು ಕೇವ್ಲ 

ಕನಾಿಟಕಕೆೆ  ಮಾತರ ವ್ಲಾ . ಇಡಿೀ ದೇಶ್ಕೆೆ  ಈ ರಿೀತ್ರಯ ಕಾಯೆು  ಬರಬೇಕು. ಈ ಕಾಯೆು  ಇಡಿೀ 

ದೇಶ್ಕೆೆ  ಬಂದಾಗ ಮಾತರ , ಇದು ಸಾ ಲಪ ಮಟಿಟ ಗೆ ಪ್ರ ಯೀಜನವಾಗುತು ದ್. ಈ ವಿಧೇಯಕದ್ಲಾ  

ಕನಾಿಟಕ ರಾಜಯ ವೆಂದು ಇದ್. ನಾಳೆಯ ದವ್ಸ ಕನಾಿಟಕದೆಂದ್ ಎಲಾ ರೂ ಸಹ 

ಆೆಂಧರ ಪ್ರ ದೇಶ್, ತಮಿಳುನಾಡು ಮತ್ತು  ಮಹಾರಾಷಟ ಾ ರಾಜಯ ಗಳಿಗೆ ಈ ರಿೀತ್ರ ಅವ್ರು ಹಂಚಿ 

ಹೀಗುತ್ತು ರೆ. ಇವ್ತ್ತು  ಪ್ರ ತ್ರಯೆಂದು ನಗರ it is a economical engines of this Nation. ಈ 

economical engines of Nation ಎನುನ ವುದ್ನುನ  ನಮಮ  ಮಾನಯ  ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಗಳಾದ್ ಶ್ರ ೀ 

ನರೇೆಂದ್ರ  ಮೀದಯವ್ರು ತಮಮ  ʼಮನ್ ಕ್ೀ ಬ್ಬತʼ ನಲಾ  ಹೇಳುತ್ತು ರೆ. ಅೆಂದ್ರೆ,್“A fantasy 

skill್ is್ also್ one್ of್ the್ recreations್ in್ the್ Cities”್ ಎೆಂದು. ಅವ್ರು ಇದ್ನುನ  close 

ಮಾಡುತೆು ೀವ ಎನುನ ವಂತಹ ರಿೀತ್ರಯಲಾ  ಹೀದಾಗ, it affects the migrants ಮತೆು  ಬೇರೆ 

ಬೇರೆ ದೇಶ್ದ್ ಜನರು ನಮಮ  ದೇಶ್ಕೆೆ  ಬರುವಂತಹವ್ರ ಮೇಲ್ ಸ್ವಕಷ್ಟಟ  ಅನಾ ಯವಾಗುತು ದ್. 

ನಾನು ಇದ್ನುನ  ಮಾಡಬೇಡಿ ಎೆಂದು ಹೇಳುವುದಲಾ . ಆದ್ರೆ, ನೀವು ಇದ್ನೆನ ಲಾಾ  ಸಮಗರ ವಾಗಿ 

ಯೀಚನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ದಟಿಟ ನಲಾ , ಈ ಕಾಯೆು ಯನುನ  ಜನರಿಗೆ educate ಮಾಡಿ, ಇದು 
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ಜನರಿಗೆ ಕ್ರುಕುಳ ಆಗದ್ ರಿೀತ್ರಯಲಾ  ನೀಡಿಕೆಂಡರೆ ಮಾತರ , ಇದ್ನುನ  ಅನುಷ್ಟಾ ನ 

ಮಾಡಬಹುದು. ಇಲಾ ವಾದ್ರೆ, ಇದ್ರಿೆಂದ್ ಬಹಳ ಕ್ರುಕುಳವಾಗುತು ದ್.  

(ಮಿಂದು… 

(990) 23.09.2021 10.30 LL-BNS 

(ಸಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಿ ತಿ) 

ಶ್ರ ೋ ಹೆಚ್ .ಎಿಂ. ರಮೇಶ ಗೌಡ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ಸಕಾಿರ ಇವತ್ರು ನ 

ದವ್ಸ ಕನಾಿಟಕ ಪೊಲೀಸು (ತ್ರದುು ಪ್ಡಿ) ವಿಧೇಯಕ, 2021 ನುನ  ತಂದದಾು ರೆ. ಅದ್ರ ಬಗೆೆ  

ಮಾನಯ  ಕಾನೂನು ಮತ್ತು  ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯ ವ್ಹಾರಗಳ ಸಚಿವ್ರು ಹಾಗೂ ಮಾನಯ  ಗೃಹ 

ಮಂತ್ರರ ಗಳು ಈಗ್ರಗಲೇ ಸ್ವಕಷ್ಟಟ  ವಿವ್ರಣೆ ನೀಡಿರುತ್ತು ರೆ. ಆದ್ರೆ, ಈ ವಿಧೇಯಕದ್ 

ತ್ರದುು ಪ್ಡಿಯಿೆಂದ್ ಸಮಾಜಕೆೆ  ಒಳೆಳ ಯದಾಗಲ ಎೆಂದು ಏನು ತಂದದಾು ರೆ, ಇದ್ರಲಾ  ಜನರಿಗೆ 

ಬಹಳ ತೆಂದ್ರೆಯೇ ಆಗುತು ದ್. ಏಕೆೆಂದ್ರೆ, ಆಗಲೇ ಮಾನಯ  ಕಾನೂನು ಮಂತ್ರರ ಗಳು 

ಮಾತನಾಡುತ್ತು ,್“ಕಂಪೂಯ ಟರ್್ seize ಮಾಡುತ್ತು ರೆ, ಮಬೈಲ್ seize ಮಾಡುತ್ತು ರೆ”್ಎೆಂದು 

ಹೇಳಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ, ಯಾರು ಜೂಜು ಆಡುತ್ರು ದಾು ರೆ ಅವ್ರ ಮಬೈಲ್ ಹಾಗೂ 

ಕಂಪೂಯ ಟರ್್ಗಳನುನ  seize ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸವ್ನುನ  ಈಗಲೂ ಸಹ ಮಾಡುತ್ರು ದಾು ರೆ. 

ಅದ್ಕೆೆ  ಇನೂನ  ಹೆಚಿು ನ ಒಳೆಳ ಯದಾಗಲ ಎೆಂದು ಈ ವಿಧೇಯಕಕೆೆ  ತ್ರದುು ಪ್ಡಿ ತಂದರುತ್ತು ರೆ. 

ಅದ್ರಂತೆ, ಈ ವಿಧೇಯಕದ್ ಮೇಲ್ ಈಗ್ರಗಲೇ ಸ್ವಕಷ್ಟಟ  ಮಾನಯ  ಹಿರಿಯ ಸದ್ಸಯ ರು ಚಚೆಿ 

ಮಾಡಿದಾು ರೆ. ಇದ್ರಲಾ  1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ದಂಡ ಇರಬಹುದು ಮತ್ತು  “ಜೂಜ್ಞಟ”್

ಲಾಟರಿಯನುನ  ಒಳಗಳುಳ ವುದಲಾ . ಆದ್ರೆ, ಕುದುರೆ ಪಂದ್ಯ ದ್ಲಾ  ಪ್ಣ್ ಕಟ್ಟಟ ವುದು ಎೆಂದು 

ಹೇಳಿರುತ್ತು ರೆ. ಆನ್ಲೈನ್ ಗೇಮಿ್ಗಳನುನ  ಬ್ಬಯ ನ್ ಮಾಡುತೆು ೀವೆಂದು ಸಹ ಹೇಳಿರುತ್ತು ರೆ.  

ಇವತ್ರು ನ ದನ ʼಪ್ಬ್ ಜ್ಜʼ ಎನುನ ವ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಎೆಂಬ ಗೇಮ್ನೆಂದ್ ಸ್ವಕಷ್ಟಟ  ಮಕೆಳು 

ಹಾಳಾಗುತ್ರು ದಾು ರೆ. ಸಮಾಜದ್ ಮೇಲ್ ಸಕಾಿರಕೆೆ  ಅಷ್ಟ ೆಂದು ಕಾಳಜ್ಜ ಇದ್ು ರೆ ಇೆಂತಹ 

ಗೇಮ್ಗಳ ನಷೇಧವ್ನುನ  ಸಹ ಇದ್ರಲಾ  ಸೇರಿಸಬಹುದಾಗಿತ್ತು . ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಪ್ಬ್ಜ್ಜ, 

ಪಿರ ಪೇಯರ್್ ಮತ್ತು  ಬ್ಲಾ ವೇಲ್ ಎೆಂಬ ಆನ್ಲೈನ್ ಗೇಮ್ಗಳಿದುು , ಇದ್ರಲಾ  ಕೆಲವು 

ಗೇಮ್ಗಳನುನ  ಈಗ್ರಗಲೇ ನಷೇಧ ಮಾಡಲಾಗಿದ್. ಆದ್ರೆ, ಆ ಗೇಮ್ಗಳನುನ  ಪುನಃ ʼಪ್ಬ್ಜ್ಜ 

ಇೆಂಡಿಯಾʼ ಎೆಂದು ಹಸದಾಗಿ ತಂದರುತ್ತು ರೆ.  ಈ ಹಿೆಂದ್ ಇದ್ು ೆಂತಹ ಪ್ಬ್ಜ್ಜ ಆನ್ಲೈನ್ 

ಗೇಮ್ನಲಾ  ನಾಲೆು  ಮಕೆಳು ಎಲಾಯೀ ಕುಳಿತ್ತ ಆನ್ಲೈನ್ ಮುಖಾೆಂತರ ಆಟ 

ಆಡುತ್ರು ದ್ು ರು. ಅಲಾ ದೇ, ಇೆಂತಹ ಗೇಮ್ಗಳನುನ  ಹೆಚಾು ಗಿ ಚಿಕೆ -ಚಿಕೆ  ಮಕೆಳು ಅೆಂದ್ರೆ, 5 
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ಅಥವಾ 6ನೆ ತರಗತ್ರ ಓದುತ್ರು ರುವ್ ಮಕೆಳು ಹಾಗೂ ಇತರ ಶಾಲಾ ಮಕೆಳು ಆಡುತ್ರು ದುು , 

ಕರ ಮೇಣ್ ಅವ್ರು ಮಾನಸಿಕ ರೀಗಿಗಳಾಗುತ್ರು ದಾು ರೆೆಂದು ಡಾಕಟ ರ್್ಗಳು ಮಾಹಿತ್ರ 

ನೀಡಿರುತ್ತು ರೆ. ನಮಮ ದು ಒೆಂದು ಶಾಲ್ಯಿದುು , ನಮಮ  ಶಾಲ್ಯಲಾಯೂ ಸಹ ಮಕೆಳು 

ಆನ್ಲೈನ್ ಗೇಮ್ಗಳಿೆಂದ್ ಯಾವ್ರಿೀತ್ರ ಹದ್ಗೆಟ್ಟಟ  ಹೀಗಿದಾು ರೆನುನ ವುದ್ನುನ  ನಾನು ಸಹ 

ನೀಡಿರುತೆು ೀನೆ.  

ಇದ್ರಲಾ  ಕೆಲವೆಂದು ವಿಷಯಗಳನುನ  ಸಕಾಿರ ಈಗ ರಾಜ್ಞರೀಷವಾಗಿ 

ಒಪಿಪ ಕಳುಳ ತು ದ್. ಮಾನಯ  ಸದ್ಸಯ ರಾದ್ ಶ್ರ ೀ ಭೀಜೇಗೌಡರು ಆಗಲೇ ಮಾತನಾಡುತ್ತು  ʼರಮಿಮ  

ಆಟʼದ್ ಬಗೆೆ  ಚೆನಾನ ಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾನು ತಮಮ  ಮೂಲಕ ಸಕಾಿರಕೆೆ  ಮನವಿ 

ಮಾಡುವುದೇನೆೆಂದ್ರೆ, ಈ ವಿಧೇಯಕಕೆೆ  ತ್ರದುು ಪ್ಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಸ್ವಕಷ್ಟಟ  

ತೆಂದ್ರೆಯಾಗುತು ದ್. ಎರಡನೆಯದಾಗಿ, ಇದ್ರಲಾ  ತಪುಪ  ಮಾಡಿದ್ವ್ರಿಗೆ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ 

ದಂಡ ಎೆಂದು ಸೇರಿಸಿದಾು ರೆ. ಆದ್ರೆ, ಈ ಸದ್ನದ್ಲಾ ಯೇ ಜೂಜು ಆಡುವುದು ಮತ್ತು  

ರೇಸ್ಕೀಸ್  ಬಗೆೆ  ಬಹಳ ಜನ ಸದ್ಸಯ ರು ಮಾತನಾಡಿದಾು ರೆ. ಆ ರೇಸ್ಕೀಸ್ ಗೆ ಕೇವ್ಲ 

ಶ್ರ ೀಮಂತರು ಹೀಗುವುದಲಾ . ಒೆಂದು ವೇಳೆ ಅವ್ರು ಹೀದ್ರೂ ಸಹ ಅದ್ರಿೆಂದ್ ಅವ್ರಿಗೆ 

ಯಾವ್ ತೆಂದ್ರೆಯೂ ಆಗುವುದಲಾ . ಆದ್ರೆ, ಅಲಾ ಗೆ ಆಟೀ ಓಡಿಸುವ್ವ್ರು, ಕೂಲ 

ಕಾಮಿಿಕರು ಹೆಚಿು ನ ಸಂಖೆಯ ಯಲಾ  ಹೀಗಿ ಹಣ್ ಕಳೆದುಕಳುಳ ತ್ರು ರುತ್ತು ರೆ. ಹಾಗ್ರಗಿ, 

ಇದ್ನುನ  ಸಹ ಬ್ಬಯ ನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಕಾಿರ ಎಲಾಾ  ರಿೀತ್ರಯ ಜೂಜು ಆಟಗಳನುನ  ಬ್ಬಯ ನ್ 

ಮಾಡುತೆು ೀವೆಂದು ಹೇಳಿರುತು ದ್. ಆದ್ರೆ, ಆನ್ಲೈನ್ ಗೇಮ್ಗಳನುನ  ಎಷ್ಮಟ ೀ ನಷೇಧ 

ಮಾಡಿದ್ರೂ ಸಹ ಅವುಗಳನುನ  ಪುನಃ ಹಸದಾಗಿ ತರುತ್ತು ರೆ.  

ನನಗೆ ಗತ್ರು ರುವ್ ಪ್ರ ಕಾರ ಬ್ೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಎೆಂದ್ರೆ, ಇಲಾ  ಸಾ ಲಪ  

ಎೆಂಟರ್್ಟೈನ್ಮ್ಮೆಂಟ್ ಇರಬೇಕಾಗುತು ದ್. ಆದ್ರೆ, ಅಲಾ  ಯಾವುದೇ ಎೆಂಟರ್್ಟೈನ್ಮ್ಮೆಂಟ್ 

ಇರುವುದಲಾ .  ಆದ್ರೆ,್ “ಇವತ್ರು ನ ದವ್ಸ ಆೆಂಧರ ಪ್ರ ದೇಶ್ದೆಂದ್ ನಮಮ  ರಾಜಯ ಕೆೆ  ಬಂದು 

ಅೆಂದ್ರ್್-ಬ್ಬಹರ್್ ಆಟ ಆಡುತ್ರು ದಾು ರೆೆಂದು”್ಆಗಲೇ ಕೆಲವು ಸದ್ಸಯ ರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಆ ಬಗೆೆ  

ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಲಾ ರುವ್ ಕೆಳಹಂತಹದ್ ಸಿಬಾ ೆಂದಗಳು ಅೆಂದ್ರೆ, ಬಿೀಟ್ ಪೊಲೀಸರು 

ಅವ್ರಿಗೆ ಗತ್ರು ಲಾ ದೇ ಏನೂ ನಡೆಯುವುದಲಾ . ಇತ್ರು ೀಚೆಗೆ ಬ್ೆಂಗಳೂರು ಅೆಂತರರಾಷ್ಟಟ ಾೀಯ 

ವಿಮಾನ ನಲಾು ಣ್ದ್ ಪ್ಕೆದ್ಲಾ ರುವ್ ಸವಿ ತೀಪಿನಲಾ  ಸುಮಾರು ಲಕಾಷ ೆಂತರ ರೂಪಾಯಿ 

ಹಣ್ ಕಟಿಟ  ಜೂಜು ಆಡುತ್ತು ರೆೆಂದು ಆಗಲೇ ಮಾನಯ  ಸದ್ಸಯ ರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಇವಲಾ ವ್ಯ 

ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಗೆ ಗತ್ರು ಲಾ ದೇ ನಡೆಯುವುದಲಾ . ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಲಾ  ಉತು ಮ 

ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿದ್ು ರೂ ಸಹ ಅಲಾ  ನಡೆಯತಕೆೆಂತಹ ಕೆಲವು ಚಟ್ಟವ್ಟಿಕೆಗಳು 
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ಈಗಲೂ ನಡೆಯುತ್ರು ರುತು ವ. ಹಾಗ್ರಗಿ, ಈ ವಿಧೇಯಕದ್ಲಾ  ಕೆಲವೆಂದು ತ್ರದುು ಪ್ಡಿಗಳನುನ  

ಮಾಡುವುದು ಒಳೆಳ ಯದು. ಈ ವಿಧೇಯಕದ್ ಬಗೆೆ  ಮಾತನಾಡಲು ಸಮಯಾವ್ಕಾಶ್ದ್ 

ಕರತೆ ಇದ್. ಆದ್ರೆ, ಈ ಬಿಲ್ ಬಗೆೆ  ಸ್ವಕಷ್ಟಟ  ವಿಷಯಗಳು ಇದುು , ನಾನು ಕನಷಾ  ಅಧಿ 

ಗಂಟ್ನ ಮಾತನಾಡಬಹುದು. ಹಾಗ್ರಗಿ, ಈ ವಿಧೇಯಕದ್ಲಾ  ಕೆಲವೆಂದು ಬದ್ಲಾವ್ಣೆ 

ಮಾಡುವುದು ಒಳೆಳ ಯದ್ೆಂದು ಹೇಳಿ, ನಾನು ನನನ  ಮಾತ್ತಗಳನುನ  ಮುಗಿಸುತೆು ೀನೆ. 

ಶ್ರ ೋ ಮಾನೆ ಶ್ರ ೋನವಾಸ (ಸಿ ಳಿೋಯ ಸಂಸಿ್ತ ಗಳ ಕೆಷ ೋತ್ರ ):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, 

ಜೂಜ್ಞಟ ನಬಿೆಂಧದ್ ಬಗೆೆ  ತಂದಂತಹ ವಿಧೇಯಕದ್ ಬಗೆೆ  ಸ್ವಕಷ್ಟಟ  ಮಾನಯ  ಸದ್ಸಯ ರು 

ಬ್ಳಕನುನ  ಚೆಲಾ ದಾು ರೆ. ಈ ವಿಧೇಯಕ, ನನಗನಸುವ್ ಮಟಿಟ ಗೆ ಈ ಸದ್ನದ್ಲಾ  ವಿೀಕೆಸಟ ್ ಬಿಲ್ 

ಆಗುತು ದ್ಯೇನೀ? ಏಕೆೆಂದ್ರೆ, ಇವತ್ರು ಗೂ ಪೊಲೀಸರು ಜೂಜ್ಞಟ ಆಡುವ್ವ್ರನುನ  

ಹಿಡಿದು, ಅವ್ರ ವಿರುದಿ್  ಸಣ್ಣ  ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ ನಂತರ ಅವ್ರನುನ  ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತು ರೆ. 

ಗ್ರರ ಮಿೀಣ್ ಪ್ರ ದೇಶ್ದ್ಲಾ  ಜೂಜು ಆಡುವ್ವ್ರು ಜೂಜ್ಞಟದ್ಲಾ  ಮದ್ಲೇ 2 ಅಥವಾ 3 

ಸ್ವವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಹಣ್ ಸೀತ್ರರುತ್ತು ರೆ. ಅದ್ರೆ, ಅವ್ರನುನ  ಹಿಡಿದು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ 

ಕರೆತಂದ್ ಪೊಲೀಸರು, ಅವ್ರನುನ  ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು 10 ರಿೆಂದ್ 15 ಸ್ವವಿರ ಹಣ್ ಪ್ಡೆದು 

ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತು ರೆ. ಆ ಸಂದ್ರ್ಿದ್ಲಾ  ಯಾವುದೇ, ಶಾಸಕರಾಗಲ, ಮಂತ್ರರ ಯಾಗಲ 

ಅಥವಾ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಯವ್ರೇ ಹೇಳಲ ಅಥವಾ ಎಸ.ಪಿ. ಹೇಳಲ ಅವ್ರನುನ  ಪುಕೆಟ್ನಯಾಗಿ 

ಅೆಂತ್ಫ ಬಿಡುವುದಲಾ .  

ನಾನು ಹೇಳುವ್ ವಿಷಯದ್ ಬಗೆೆ  ಈಗಿನ ಮಂತ್ರರ ಗಳು ತಪುಪ  ತ್ರಳಿದುಕಳಳ ಬ್ಬರದು. 

ಏಕೆೆಂದ್ರೆ, ಅವ್ರ ಇಮೇಜ್ ಬೇರೆಯದ್ು ೀ ಆಗಿದ್. ಈ ಹಿೆಂದ್, ಇೆಂತಹ ಎಲಾಾ  ಚಟ್ಟವ್ಟಿಕೆಗಳು 

ಮೇಲನ ಮಟಟ ದ್ವ್ರೆಗೂ ಹೀಗುತ್ರು ತ್ತು  ಎೆಂದು ಬಹಳ ಧಾರಾಳವಾಗಿ ಹೇಳುವುದ್ನುನ  

ನಾವು ನೀಡಿರುತೆು ೀವ. ಹಾಗ್ರಗಿ, ಸಕಾಿರ ಈಗ ಈ ವಿಧೇಯಕ ತರುವುದ್ರಿೆಂದ್ ಆ 

ಮಟಟ ದ್ಲಾ  ರೇಟ್ ಹೆಚಾು ಗುತು ದ್ಯೆೆಂಬ್ದದು ನನನ  ಆತಂಕವಾಗಿರುತು ದ್. ಏಕೆೆಂದ್ರೆ, 

ಮದ್ಲನ ಆಕಟ ್ನಲಾ  ಇೆಂತಹ ಜೂಜ್ಞಟಗಳಿಗೆ ಶ್ಕೆಷ  ಇರಲಲಾ . ಅದ್ರಂತೆ, ಶ್ಕೆಷ  ಇಲಾ ದೇ 

ಇದುು ದ್ರಿೆಂದ್, ಜೂಜು ಆಡುವ್ವ್ರನುನ  ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದ್ಕೆೆ  10 ರಿೆಂದ್ 15 ಸ್ವವಿರ ಹಣ್ 

ಪ್ಡೆಯುತ್ರು ದ್ು ರು. ಆದ್ರೆ, ಈಗ ಅದ್ಕೆೆ  ಶ್ಕೆಷ  ವಿಧಿಸಿದ್ರೆ ರೇಟ್ ಜ್ಞಸಿು ಯಾಗುತು ದ್ಯಲಾ ವೇ? 

ಅಲಾ ದೇ, ಸದ್ನದ್ಲಾ  ಬಹಳಷ್ಟಟ  ಸದ್ಸಯ ರು ಸದ್ರಿ ಆಟ ಆಡುವ್ವ್ರು ತಮಮ  ಅನುರ್ವ್ 

ಹೇಳಿದ್ರು. ಅವ್ರನೆನ ೀ ಹಿಡಿಯುವುದ್ಕೆೆ  ಆಗಲಲಾ . ಆದ್ರೆ ಈ ವಿಧೇಯಕ ತಂದು ಇನೂನ  

ಯಾರನುನ  ಹಿಡಿಯುತ್ತು ರೆೆಂಬ ಸಂಶ್ಯ ನನನ  ಮನಸಿಿ ನಲಾ ದ್.  
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ಡ: ತೇಜ್ಸಿವ ನ ಗೌಡ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ಹಾಗ್ರದ್ರೆ ಮಾನಯ  

ಭೀಜೇಗೌಡರವ್ರನುನ  ಹಿಡಿಯಬೇಕೇ?  

ಶ್ರ ೋ ಮಾನೆ ಶ್ರ ೋನವಾಸ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ಯಾರೀ, ಅವ್ರು ಒಬಾ ರೇ 

ಅಲಾ . ಆ ಬಗೆೆ  ಬಹಳಷ್ಟಟ  ಸದ್ಸಯ ರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಹಾಗ್ರಗಿ, ಸಕಾಿರ ಇನನ ೆಂದು ಕಾನೂನು 

ತರಬೇಕು. ಈ ವಿಷಯದ್ಲಾ  ನಮಮ  ಲೀಕಲ್ನಲಾ  ಬಹಳಷ್ಟಟ  ರಾಜಕಾರಣ್ ಇದ್. ಇೆಂತಹ 

ಜೂಜ್ಞಟಗಳಲಾ  ನಾವು ಬಿಡಿಸಿದುು , ನಮಮ  ವಿರೀಧ ಪ್ಕ್ಷದ್ವ್ರಿಗೆ ಗತ್ರು ರುತು ದ್ ಅಥವಾ 

ಅವ್ರು ಬಿಡಿಸಿದುು  ನಮಮ  ಗಮನಕೆೆ  ಇರುತು ದ್. ಇೆಂತಹವ್ರನುನ  ಪೊಲೀಸರು 

ಬಿಟಿು ದಾು ರೆೆಂದು ತಮಮ  ಗಮನಕೆೆ  ತಂದ್ರೆ, ಆಗ ಸಕಾಿರ ಅೆಂತಹ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದಿ್  

ಕರ ಮ ತೆಗೆದುಕಳಳ ಬೇಕು. ಜೂಜ್ಞಟ ಆಡುತ್ರು ರುವ್ವ್ರನುನ  ಒಬಾ  ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ 

ಹಿಡಿದು, ಕೇಸ್ ಮಾಡದೇ ಬಿಟಿಟ ರುವುದು ಗಮನಕೆೆ  ಬಂದ್ರೆ, ತಕ್ಷಣ್ ಸಂಬಂಧಪ್ಟಟ  

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯ ವಿರುದ್ು  ಕರ ಮ ತೆಗೆದುಕೆಂಡರೆ ಮಾತರ  ಈ ಜೂಜ್ಞಟ ಬಂದ್ 

ಆಗುವುದ್ಕೆೆ  ಸ್ವಧಯ ವಿದ್. ಹಾಗ್ರಗಿ, ಈ ಎಲಾಾ  ಅೆಂಶ್ಗಳನುನ  ವಿಧೇಯಕದ್ಲಾ  

ಅಳವ್ಡಿಸಿಕೆಂಡು ಮತು ಷ್ಟಟ  ತ್ರದುು ಪ್ಡಿ ತಂದ್ರೆ ಒಳೆಳ ಯದು. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ, fantasy 

sports ಬಗೆೆ  ಬಹಳಷ್ಟಟ  ಜನ ಸದ್ಸಯ ರು ಈಗ್ರಗಲೇ ಮಾತನಾಡಿದಾು ರೆ ಹಾಗೂ ಸುಪಿರ ೀೆಂ 

ಕೀಟ್  ಈ ವಿಷಯದ್ಲಾ  ಒೆಂದು ಆದೇಶ್ ನೀಡಿರುವುದ್ರಿೆಂದ್ ಅದ್ನುನ  ಸಹ ಸಕಾಿರ 

ಗಮನಸಬೇಕೆೆಂದು ನಾನು ಸಕಾಿರವ್ನುನ  ಒತ್ತು ಯಿಸುತೆು ೀನೆ.  

ಶ್ರ ೋ ಮರಿತಿಬಬ ೋಗೌಡ(ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕೆಷ ೋತ್ರ ):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ,… 

(ಗೊಿಂದಲ) 

ಶ್ರ ೋ ಎಸ .ವಿಿ . ಸಂಕನೂರ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ಈಗ್ರಗಲೇ ಸಮಯ ರಾತ್ರರ  

10.30 ಗಂಟ್ನಯಾಗಿದ್.  

(ಗೊಿಂದಲ) 

ಶ್ರ ೋ ಮರಿತಿಬಬ ೋಗೌಡ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ನಾನು ನನನ  ಮಾತನುನ  ಬೇಗ 

ಮುಕಾು ಯಗಳಿಸುತೆು ೀನೆ. ಯಾರಿಗೂ ತೆಂದ್ರೆ ಕಡುವುದಲಾ .  

ಶ್ರ ೋ ಮಾನೆ ಶ್ರ ೋನವಾಸ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ಬಹುಶಃ ಈ ವಿಧೇಯಕ 

ತಂದರುವಂತಹ ಇವತ್ರು ನ ದನಾೆಂಕ ಸರಿಯಾದ್ ಮುಹೂತಿ ಆಗಿರುವುದಲಾ . ಹಾಗ್ರಗಿ, 
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ರಾತ್ರರ  12.00 ಗಂಟ್ನಯ ನಂತರ ಈ ವಿಧೇಯಕವ್ನುನ  ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾ ಲಪ  

ಸರಿಯಾಗಬಹುದು.  

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಆಗಬಹುದು.  

ಶ್ರ ೋ ಮರಿತಿಬಬ ೋಗೌಡ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ಈ ವಿಧೇಯಕದ್ ಬಗೆೆ  ಸ್ವಕಷ್ಟಟ  

ಮಾನಯ  ಸದ್ಸಯ ರು ಬಹಳ ಬ್ಳಕು ಚೆಲಾ ದಾು ರೆ. ಇದ್ರ ಪ್ರ ಯೀಜನ ಮತ್ತು  ಇದ್ನುನ  

ಕಟ್ಟಟ ನಟ್ಟಟ ಗಿ ಜ್ಞರಿಗೆ ತಂದ್ರೆ ಅದ್ರಿೆಂದ್ ಆಗತಕೆೆಂತಹ ದುಷಪ ರಿಣಾಮಗಳ ಬಗೆೆ  ಶ್ರ ೀ 

ಪಿ.ಆರ್್. ರಮೇಶ್ರವ್ರು, ಶ್ರ ೀ ಯು.ಬಿ. ವೆಂಕಟೇಶ್ರವ್ರು, ಮಾನಯ  ವಿರೀಧ ಪ್ಕ್ಷದ್ 

ನಾಯಕರು, ಶ್ರ ೀ ಲಕ್ಷಮ ಣ್ ಸಂಗಪ್ಪ  ಸವ್ದಯವ್ರು ಮತ್ತು  ನಮಮ  ಕಾನೂನು ಸಚಿವ್ರು 

ಎಲಾ ರೂ ಸಹ ಬಹಳ ಚೆನಾನ ಗಿ ಮಾತನಾಡಿದಾು ರೆ. ಆದ್ರೆ, ನನಗೆ ಇವರಲಾ ರ ಒಟ್ಟಟ ರೆ 

ಅಭಿಪಾರ ಯ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ವಿಧೇಯಕವ್ನುನ  ಸಾ ಲಪ  ಇನೂನ  ಹೆಚಿು ನ ರಿೀತ್ರ ವಿಮಶ್ನಿ ಮಾಡಿ, 

ಸ್ವಮಾನಯ  ಜನರಿಗೆ ಇದ್ನುನ  ಕಡಾಡ ಯವಾಗಿ ಸಕಾಿರ ಜ್ಞರಿಗೆ ತರುತು ದ್ ಮತ್ತು  ಇದ್ರಿೆಂದ್ 

ಏನೇನು ಜನರ ಜ್ಜೀವ್ನದ್ ಮೇಲ್ ದುಷಪ ರಿಣಾಮ ಆಗುತ್ರು ದ್ ಎನನ ತಕೆೆಂಥದ್ು ನುನ  ಚಚೆಿಯ 

ಮೂಲಕ ಹೇಳಿ, ಈ ವಿಧೇಯಕವ್ನುನ  ಮುೆಂದನ ಅಧಿವೇಶ್ನ ಸಂದ್ರ್ಿಕೆೆ  ತಂದು, ಇನೂನ  

ಸಾ ಲಪ  ಕಾನೂನು ಉತು ಮವಾಗಿ ತರಬೇಕು. ನಾನು ಏತಕೆೆ  ಈ ಮಾತನುನ  ಹೇಳುತ್ರು ದ್ು ೀನೆೆಂದ್ರೆ, 

ಆಗಲೇ ಮಾನಯ  ಪಿ.ಆರ್್. ರಮೇಶ್ರವ್ರು ಮತ್ತು  ಮಾನಯ  ಮಾನೆ ಶ್ರ ೀನವಾಸ್ರವ್ರು,್ “ಇದು 

ಭಾರತ ದೇಶಾದ್ಯ ೆಂತ ನಬಿೆಂಧ ಆದ್ರೆ ಒಳೆಳ ಯದ್ೆಂದು”್ಹೇಳಿದ್ರು. ಈ ಬಗೆೆ  ಮಾನಯ  ಉಚಿ  

ನಾಯ ಯಾಲಯ ಹಾಗೂ ಸುಪಿರ ೀೆಂ ಕೀಟ್ ನ ಆದೇಶ್ಗಳು ಸಹ ಇರುತು ವ. ಬಹಳಷ್ಟಟ  ಕಡೆ 

fantasy game ಎನುನ ವುದ್ಕೆೆ  ಅನುಮತ್ರ ನೀಡಲಾಗಿರುತು ದ್. ಅದೇ ರಿೀತ್ರ ಈ ವಿಧೇಯಕದ್ಲಾ  

ಏನಾದ್ರೂ ಬದ್ಲಾವ್ಣೆ ತಂದ್ರೆ, ಅದ್ರಿೆಂದ್ ಯಾವುದೇ ಉಪ್ಯೀಗವಾಗುವುದಲಾ ವೆಂಬ 

ಬಗೆೆಯೂ ಸಹ ಸ್ವಕಷ್ಟಟ  ಹೇಳಿದಾು ರೆ.  

ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ, ಕುದುರೆ ಜೂಜ್ಜನ ಬಗೆೆಯೂ ಸಹ ಬಹಳಷ್ಟಟ  ಸದ್ಸಯ ರು ಹೇಳಿದ್ರು. 

ಆದ್ರೆ, ಈ ವಿಷಯದ್ಲಾ  ಮಾನಯ  ಸುಪಿರ ೀೆಂ ಕೀಟ್ ನ ವ್ಡಿಿಕಟ ್ ನುನ  ನಾವು 

ಒಪಿಪ ಕಳಳ ಬೇಕು. ಅದ್ರಲಾ ,್ “ಪಾರ ಣಿ ವ್ಧ್ಯ ಮಾಡಬ್ಬರದು ಅಥವಾ ಹಿೆಂಸೆ 

ಮಾಡಬ್ಬರದ್ೆಂದು”್ಹೇಳುತ್ತು ರೆ. ಆದ್ರೆ, ಆ ಕುದುರೆಯ ತಂದ್ ಯಾರು, ತ್ತಯಿ ಯಾರು, 

ಅದು ಹೇಗೆ ಹುಟಿಟ ತ್ತ, ಆ ಕುದುರೆಯ ಜ್ಞಕ್ ಯಾರು, ಆ ಜ್ಞಕ್ ಎಷ್ಟಟ  ತ್ಫಕ ಇದಾು ನೆ, ಎಷ್ಟಟ  

ಕುದುರೆಯನುನ  ಮದ್ಲು ಹಾರಿಸಿದಾು ನೆ, ಇವಲಾ ವ್ನೂನ  ಲ್ಕೆಾಚಾರ ಮಾಡಿ ಬಹಳ skill ಆಗಿ 

ಆ ಪುಸು ಕ ಓದಕೆಂಡು, ಎಲಾಾ  ಮಾಕ್ಿ  ಮಾಡಿಕೆಂಡು,್ “ಇವತ್ರು ನ ದನ ಈ ಕುದುರೆ 
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ಹಡೆಯುತು ದ್ಯೆೆಂದು, ಇದು ಫೇವ್ರಿಟ್”್ ಎೆಂದು ಆ ಕುದುರೆ ಮೇಲ್ ಬ್ಬಜ್ಜ ಕಟ್ಟಟ ವುದು 

ಸೆಿಲ್ ಎೆಂದು ಮಾನಯ  ಸುಪಿರ ೀೆಂ ಕೀಟ್  ತನನ  ಆದೇಶ್ದ್ಲಾ  ತ್ರಳಿಸುತು ದ್. ಆದ್ರೆ, ಆ ಕುದುರೆಗೆ 

ಚೆನಾನ ಗಿ ತ್ರನನ ಸಿ, ಚೆನಾನ ಗಿ ಹೆೆಂಡ ಕುಡಿಸಿ ಕೇವ್ಲ 5 ಸೆಕೆೆಂಡ್ ಚುಚುು ತ್ತು ರಲಾ  ಆ ಹಿೆಂಸೆ, 

ಕ್ರುಕುಳ ಮಾತರ  ಯಾವುದೇ ಜಡಿ್ಗೆ ಅಥಿವಾಗುವುದಲಾ .  

                                                                                               (ಮುೆಂದು…) 

(991) 23-09-2021 YL-BNS 10.40                       (ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರ ಉಪ್ಸಿಿ ತ್ರ) 

 

ಶ್ರ ೋ ಮರಿತಿಬಬ ೋಗೌಡ(ಮಿಂದು):- 

ಆ ಕುದುರೆಗೆ ಚುಚಿು  ಕೇವ್ಲ ಎರಡೇ ಸೆಕೆೆಂಡ್ ಆದ್ರೂ ಎಷಟ ರ ಮಟಿಟ ಗೆ ಆ ಕುದುರೆ ಹಿೆಂಸೆ 

ಮತ್ತು  ಕ್ರುಕುಳವ್ನುನ  ಅನುರ್ವಿಸುತು ದ್. ಕೆಲವು ಆಟೀ ಚಾಲಕರಿಗೆ ಪುಸು ಕ ಓದ್ಲು 

ಬ್ಬರದ್ ಕಾರಣ್ ಆ ಕುದುರೆಯ ತಡೆಯನುನ  ನೀಡಿ, ಆ ಕುದುರೆ ಗಟಿಟ ಯಾಗಿದ್, ಬಹಳ 

ಚೆನಾನ ಗಿದ್, ಚೆನಾನ ಗಿ ನೆಗೆಯುತು ದ್, ಬ್ಬೆಂಬ್ಯಿೆಂದ್ ತಂದದಾು ರೆ, ಚೆನಾನ ಗಿ ಹಾರುತು ದ್ ಎೆಂದು 

ಜೂಜು ಕಟ್ಟಟ ತ್ತು ರೆ.  ನನನ  ವಿದಾಯ ರ್ಥಿ ಜ್ಜೀವ್ನದ್ ಸಂದ್ರ್ಿದ್ಲಾ  ಕಬಾ ಡಿ, ವಾಲಬ್ಬಲ್ 

ಬಿಟಟ ರೆ, ಬೇರೆ ಆಟದ್ ಪ್ರಿಚಯವೇ ಇರಲಲಾ .  ಇವ್ತ್ರು ಗೂ ಸಹ ನಾನು ಮಬೈಲ್ನೆಂದ್ 

ಮ್ಮಸೇಜ್ ಕಳುಹಿಸುವುದ್ನುನ  ಕಲತ್ರಲಾ , ಈ ಮಾತ್ತ ಸತಯ ವಾಗಿದುು , ಒಪಿಪ ಕಳುಳ ತೆು ೀನೆ.   

ಆದ್ರೆ, ಈಗ್ರಗಲೇ ಮಾನಯ  ಪುಟಟ ಣ್ಣ ನವ್ರು ’ಕುದುರೆ ಓಡಲ್ಲ, ಅದಕೆಕ  ಬಟಟ ಿಂಗ  

ಕಟ್ಟಟ ವುದು ಬೇಡ’ ಎನುನ ವಂಥ ಮಾತನುನ  ಹೇಳಿದ್ರು.  ಸ್ವಾ ಮಿ, ಬ್ಟಿಟ ೆಂಗ್ 

ಕಟಟ ಲಲಾ ವೆಂದ್ರೆ, ಕುದುರೆಯೇ ಓಡುವುದಲಾ .  ಒೆಂದು ಹೆಜಿೆ  ಸಹ ಮುೆಂದ್ ಹಾಕುವುದಲಾ .  

ಬ್ಟಿಟ ೆಂಗ್ ಕಟಟ ಲಲಾ ವೆಂದ್ರೆ, ಹೇಗೆ ತ್ರವಿದ್ರೂ ಆ ಜ್ಞಕ್ ಒೆಂದು ಹೆಜಿೆಯನುನ  ಸಹ ಮುೆಂದ್ 

ಇಡುವುದಲಾ , ಆ ರಿೀತ್ರಯಲಾ  ಕುದುರೆಗೂ ಸಹ ಅಥಿವಾಗಿ ಬಿಟಿಟ ದ್.  ಮಾಸಟ ರ್್ 

ಹಿರಣ್ಣ ಯಯ ನವ್ರು ಲಂಚಾವ್ತ್ತರದ್ಲಾ  ಅವ್ರ ಮಗನಗೆ ’ಲೇ ಮಗನೇ ಇವತ್ತು , ಸಿವ ಚ್  

ಹಾಕ್ದ ತ್ಕ್ಷಣ್ ಫಾಯ ನ  ತಿರುಗುತಿು ದೆ, ಇದೇ ಧಮಾದ ಕಾಲ. ಇನುನ  ಮಿಂದೆ ನಮಮ  

ಕಾಲಕೆಕ  ಸಿವ ಚ್  ಹಾಕ್, ಆ ಫಾಯ ನ  ಮೇಲೆ 10 ರೂಪ್ರಯ ಇಟಟ ರೆ ಮಾತ್ರ  ಆ ಫಾಯ ನ  

ತಿರುಗುವುದು’ ಎನುನ ವಂಥ ಮಾತನುನ  ಹೇಳಿದ್ು ರು.  ಈ ಜೂಜ್ಜನ ವಿಚಾರವು ಆ ರಿೀತ್ರ ಆಗಿದ್.  

ಮಾಜ್ಜ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳಾದ್ ಶ್ರ ೀ ಹೆಚ.ಡಿ.ಕುಮಾರ್್ಸ್ವಾ ಮಿಯವ್ರ ನೇತೃತಾ ದ್ ಸಕಾಿರ 

ಇದಾು ಗ ʼಈ ನಾಡಿನ ಹೆಣುಣ -ಮಕೆಳ ಗೀಳನುನ  ನೀಡಲಾರದ್, ಸ್ವರಾಯಿ ಮತ್ತು  

ಲಾಟರಿಯನುನ  ಮನಾನ ʼ ಮಾಡಿದ್ು ರು.  ಆ ಸಂದ್ರ್ಿದ್ಲಾ  ಮಾಜ್ಜ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳಾದ್ ಶ್ರ ೀ 
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ಬಿ.ಎಸ.ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ನವ್ರು ಉಪ್ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಯಾಗಿದ್ು ರು. ಅದ್ರಿೆಂದ್ ಸ್ವಕಷ್ಟಟ  

ಸುಧಾರಣೆಗಳಾಗಿದ್ು ರೂ, ಸಂಪೂಣ್ಿವಾಗಿ ನಲಾ ದೇ ಬೇರೆ ರೂಪ್ದ್ಲಾ  

ತ್ರರುಗಿಕೆಂಡಿರಬಹುದು.   

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ಸದ್ಸಯ ರೆ ಆ ಸಂದ್ರ್ಿದ್ಲಾ  ನಾನೇ ಲಾಟರಿ 

ಸಚಿವ್ನಾಗಿದ್ು ೀನು.  

(ಈ ಹಂತ್ದಲಿ್ಲ  ಸದನವು ನಗೆಗಡಲ್ಲನಲಿ್ಲ  ತೇಲ್ಲತ್ತ) 

ಶ್ರ ೋ ಮರಿತಿಬಬ ೋಗೌಡ (ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕೆಷ ೋತ್ರ ):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ಹೌದು.  ನೀವೇ 

ಲಾಟರಿ ಸಚಿವ್ರಾಗಿದುು , ಅದ್ನುನ  ಮನಾನ  ಮಾಡಿದು ೀರಿ.  ಅದ್ರಿೆಂದ್ ಸ್ವಕಷ್ಟಟ  

ಕುಟ್ಟೆಂಬಗಳು ಇವ್ತ್ತು  ನೆಮಮ ದಯ ನಟ್ಟಟ ಸಿರು ಬಿಟಟ ೆಂತ್ತಗಿದ್.  ಇವ್ತ್ತು  ಸಕಾಿರವು ಜ್ಞರಿಗೆ 

ತಂದರುವಂಥ ವಿಧೇಯಕದ್ ಕುರಿತ್ತ ಈ ಸಮಾಜದ್, ಜನರ ಸುಧಾರಣೆ ಬಗೆೆ  ಬಹಳ ದ್ಡಡ  

ಆಲೀಚನೆಯನುನ  ಹೆಂದದಾು ರೆ ಎನುನ ವಂಥ ಅಭಿಮಾನ, ವಿಶಾಾ ಸ ನಮ್ಮಮ ಲಾ ರಿಗೂ ಇದ್.  

ಇದು ನಾಗರಿಕ ಮತ್ತು  ಆಡಳಿತ ನಡೆಸುವಂಥ ಸಕಾಿರವಾಗಿದುು , ಅೆಂತಹವುಗಳ ಬಗೆೆ  

ಚಿೆಂತನೆ ನಡೆಸಬೇಕಾಗಿದ್.  ನಾನು ಈ ವಿಚಾರದ್ಲಾ  ಬಹಳ ಅಭಿನಂದಸುತೆು ೀನೆ.  ಆದ್ರೆ, 

ಎಲಾಯೀ ಒೆಂದು ಕಡೆ ಮಾನಯ  ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಗಳಾದ್ ಶ್ರ ೀ ನರೇೆಂದ್ರ  ಮೀದಯವ್ರು 

fantasy game ಬಗೆೆ  ಹೇಳಿರುವುದ್ರಿೆಂದ್ ಅದ್ರ ಬಗೆೆ  ಸಾ ಲಪ  ಆಲೀಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್.  

ಮಾನಯ  ಲಕ್ಷಮ ಣ್ ಸವ್ದಯವ್ರು ಉಪ್ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಯಾಗಿದ್ು  ಸಂದ್ರ್ಿದ್ಲಾ  free 

ಬಿಡಬೇಕು, ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರಿಗೆ ಕೈ ಕಟಿಟ  ಹಾಕಬ್ಬರದು ಎನುನ ವಂಥ ಮಾತನುನ  ಹೇಳಿದ್ು ರು. 

ಆದ್ರೆ, ದೇಶ್ದ್ ರಾಜಕ್ೀಯ ವ್ಯ ವ್ಸಿೆಯಲಾ  ಆ ರಿೀತ್ರ ಮಾಡುವುದ್ಕೆಾಗುವುದಲಾ .  ನಷ್ಟಾವಂತ 

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿದಾು ರೆ, ಇಲಾ ವೆಂದು ಹೇಳುವುದಲಾ . ಆದ್ರೆ, ಇವ್ತ್ರು ನ ದವ್ಸ ಆ 

ನಷ್ಟಾವಂತ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಷ್ಟಾವಂತರಾಗಿ ಕತಿವ್ಯ ವ್ನುನ  

ನವ್ಿಹಿಸುವುದ್ಕೆಾಗುವುದಲಾ .  ಒೆಂದು ವೇಳೆ ಅವ್ರೇನಾದ್ರೂ ನಷ್ಟಾವಂತರಾಗಿ 

ಕತಿವ್ಯ ವ್ನುನ  ನವ್ಿಹಿಸಿದ್ರೆ, ಅವ್ರೇ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒೆಂದು ವಿಚಾರದ್ಲಾ  

ಸಿಲುಕ್ಕೆಂಡು, ಒೆಂದ್ಲಾ  ಒೆಂದು ದನ ನೇಣು ಹಾಕ್ಕಳುಳ ವಂತಹ ಪ್ರಿಸಿಿ ತ್ರ ಇವ್ತ್ತು  

ನಮಾಿಣ್ವಾಗಿದ್.  ಹಾಗೆಯೇ ಬಹಳ ಕೆಟಟ  ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಹ ಇದಾು ರೆ.್ ʼಒಬಾ  

ಇನಿ್ಪ್ಕಟ ರ್್ ಒೆಂದು ತ್ತಲೂಾ ಕ್ಗೆ ಹೀದಂಥ ಸಂದ್ರ್ಿದ್ಲಾ  ಜೂಜು, ಇಸಿಪ ೀಟ್, ಮಟೆ್ಟ  

ಏನು ಆಡಬ್ಬರದ್ೆಂದು ನಲಾ ಸುತ್ತು ನೆ.  ಆದ್ರೆ, ಆತ ಹೀಗಿ ಮಾರನೇ ದನ ಮತು ಬಾ  

ಇನಿ್ಪ್ಕಟ ರ್್, ವೈನ್ಶಾಪ್, ಜೂಜು ಕಟ್ನಟ  ಎಲಾ ವ್ನೂನ  reopen ಮಾಡಿಸಿ, ಯಾರಿಗೂ 
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ತೆಂದ್ರೆ ಕಡಬೇಡಿ, ನಮಮ  ಹೆೆಂಡತ್ರ-ಮಕೆಳಿಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಹೇಳಿಕಳಿಳ , ನನಗೆ ಮಾತರ  

ಇಷ್ಟ ೆಂದು ಲಂಚ ಕಡಬೇಕೆೆಂದು ಹೇಳುತ್ತು ನೆ.  ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮತು ೆಂದು ವ್ಯ ವ್ಸಿೆ  

ಬಂದದ್.್ ್ ʼಖಾಸಗಿ ಅನಧಿಕೃತ ಜೂಜು ಕಟ್ನಟ  ಏನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ರು ದ್, ಆ ನಡೆಸುವಂಥನಗೆ 

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ʼಎಷ್ಟಟ ದ್ರೂ ಜೂಜು ನಡೆಸಿಕೀ, ಆದ್ರೆ, ಯಾವಾಗ ಜೂಜು ಕಟಿಟ  

highest bid ಮಾಡಿಸುತ್ತು ರೆಯೀ, ಆಗ ನಮಗೆ ಮಾಹಿತ್ರ ನೀಡು, ನಾವು ಬಂದು raid 

ಮಾಡುತೆು ೀವ, ಮತೆು  3 ತ್ರೆಂಗಳು ಏನಾದ್ರೂ ನಡೆಸಿಕೀ, ನಾವು ಬರುವುದಲಾ ʼ ಎನುನ ವಂಥ 

ಮಾತನುನ  ಹೇಳುತ್ತು ರೆ.  ಅದ್ರಂತೆ ಒೆಂದು ದನ ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ, ʼರಾಜಯ ದ್ 

ಮೂಲ್-ಮೂಲ್ಯಿೆಂದ್ ಇೆಂತ್ರೆಂಥ ವ್ಯ ಕ್ು ಗಳು ಬಂದದಾು ರೆ, 50 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಜೂಜು 

ನಡೆಯುತ್ರು ದ್ʼ ಎೆಂದು ಮಾಹಿತ್ರ ನೀಡುತ್ತು ನೆ.  ಆಗ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಆ ಸಿ ಳಕೆೆ  ಭೇಟಿ 

ನೀಡಿ, ಸುಮಾರು ಐವ್ತ್ತು  ಲಕ್ಷದೆಂದ್ ಒೆಂದು ಕೀಟಿ ರೂಪಾಯಿವ್ರೆಗೂ ಜಪಿು  ಮಾಡಿ, 

ಆತನ ಮೇಲ್ ಪ್ರ ಕರಣ್ ದಾಖ್ಲಸಿ ಸಕಾಿರಕೆೆ  10 ಸ್ವವಿರ ಮಾತರ  ತೀರಿಸಿ, ಕೇಸ್ ಹಾಕುತ್ತು ರೆ. 

ಉಳಿದ್ಲಾಾ  ಹಣ್ವ್ನುನ  ಗುಳುೆಂ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಟಟ  ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಹ ಇದಾು ರೆ.  

ಇೆಂತಹ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿೆಂದ್ಲೇ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಗೆ ಕೆಟಟ  ಹೆಸರು ಬರುತ್ರು ರುವುದು.  ಎಷ್ಮಟ ಲಾಾ  

ತರಬೇತ್ರ ನೀಡಿದ್ರೂ ಹಿರಿಯ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕ್ರುಕುಳ, ಹಿೆಂಸೆಯಿೆಂದಾಗಿ ಕ್ರಿಯ 

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅೆಂತಹ ಕೆಲಸವ್ನುನ  ಮಾಡಲು ನೆಂತ್ರದಾು ರೆ.  ಆದ್ರೆ, 

ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರು ತ್ತೆಂಬ್ಬ ಪಾರ ಮಾಣಿಕರು.  ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಪ್ರಿಸಿಿ ತ್ರ ಯಾವ್ 

ರಿೀತ್ರಯಲಾ ದೇ ಎೆಂದ್ರೆ, ಯಾವುದೇ ನಾಗರಿಕನು ತಪುಪ  ಮಾಡಿರಲ, ಮಾಡದರಲ ಆತನನುನ  

ಬಂಧಿಸಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಕರೆದುಕೆಂಡು ಹೀದ್ ಪ್ಕ್ಷದ್ಲಾ  ಆತನ ವಿರುದಿ್  ಯಾರಾದ್ರೂ 

ದೂರು ನೀಡಲಲಾ ವೆಂದ್ರೆ, ಮತು ಬಾ ನ ಮೂಲಕ counter complaint ನೀಡು ಎೆಂದು 

ಹೇಳಿಸಿ, ಆತನ ವಿರುದಿ್  ದೂರು ದಾಖ್ಲಸುತ್ತು ರೆ.  ಈ ರಿೀತ್ರಯಾಗಿ ಇಬಾ ರನೂನ  ಕರೆಸಿ, 

ಇಬಾ ರಿೆಂದ್ಲೂ ಹಣ್ವ್ನುನ  ವ್ಸೂಲ ಮಾಡಿಸುತ್ತು ರೆ.  ಜೊತೆಗೆ ಆ ವ್ಯ ಕ್ು ಗಳನುನ  ʼಏ ನನನ  

ಮಗನೇ, ಒದುು  ಒಳಗೆ ಹಾಕುತೆು ೀನೆ, ಜ್ಞಮಿೀನು ಸಿಗುವುದಲಾ , ಸೆಕ್ಷನ್ 506 ರಡಿ ಪ್ರ ಕರಣ್ 

ದಾಖ್ಲಸಲಾಗುತು ದ್ʼ ಎೆಂದು ಚಿತರ ಹಿೆಂಸೆ ನೀಡಿ ಬ್ದ್ರಿಸುತ್ತು ರೆ.ʼ   ಇೆಂತಹ ಕೆಟಟ  ಪೊಲೀಸ್ 

ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿೆಂದ್ ದೌಜಿನಯ ವಾಗುತ್ರು ದ್. ಇೆಂತಹ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಯಾವ್ ರಿೀತ್ರಯ 

ತರಬೇತ್ರ ನೀಡಿದ್ರೂ ಸರಿದೂಗುವುದಲಾ . ಅವ್ರನುನ   6 ತ್ರೆಂಗಳ ಕಾಲ ಕಾಡಿನಲಾ ಟ್ಟಟ , 

ಸರಿಯಾಗಿ ಊಟ ನೀಡದೇ, ಜ್ಜೀವ್ನದ್ ಕಷಾ -ಸುಖ್ದ್ ಬಗೆೆ  ತರಬೇತ್ರ ನೀಡಿ, 

ಮಾನವಿೀಯತೆಯನುನ  ಕಲಸಿ, ಕರೆದುಕೆಂಡು ಬರಬೇಕು.  ಈ ವಿಧೇಯಕಕೆೆ  ಅನುಮೀದ್ನೆ 

ನೀಡಲು ನಮಮ  ಅರ್ಯ ೆಂತರವೇನಲಾ .  ಆದ್ರೆ, ಕೆಲವು ಕೆಟಟ  ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ 
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ದ್ಬ್ಬಾ ಳಿಕೆ, ದೌಜಿನಯ ದೆಂದಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟಟ  ಜನರು ತೆಂದ್ರೆ ಅನುರ್ವಿಸುವಂಥದಾು ಗಿದ್.   

ಒಳೆಳ ಯ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು  ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬಾ ೆಂದಗಳ ಬಗೆೆ  ನನಗೆ ಬಹಳ ಗೌರವ್ ಇದ್.  

ಅೆಂತಹ ಒಳೆಳ ಯ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಾಗಲ, ಸಕಾಿರವಾಗಲ ಬ್ೆಂಬಲ 

ನೀಡುತ್ರು ಲಾ . ಯಾರೇ ಒಳೆಳ ಯ ಮತ್ತು  ದ್ಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರಿಯನುನ  ನೇಮಕ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಆತನನುನ  

ಹತು ತ್ತು  ವ್ಷಿಗಳ ಕಾಲ ತರಬೇತ್ರ ಸಂಸಿೆ ಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತು ದ್.  ನಮಮ ಲಾ  ಇೆಂತಹ ಆಡಳಿತ 

ವ್ಯ ವ್ಸಿೆ  ಇದ್.   

ಕೆಟಟ  ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇನದಾು ರೆ, ಅವ್ರು ಕಾನೂನನುನ  

ದುರುಪ್ಯೀಗಪ್ಡಿಸಿಕೆಂಡು, ಬಹಳಷ್ಟಟ  ಜನ ಸ್ವಮಾನಯ ರಿಗೆ ಕ್ರುಕುಳ, ಹಿೆಂಸೆ 

ನೀಡುತ್ರು ದಾು ರೆ. ದ್ಯವಿಟ್ಟಟ  ಅದ್ಲಾ ವುಗಳ ಬಗೆೆ  ಆಲೀಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್.  ಮಾಜ್ಜ 

ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳಾದ್ ಶ್ರ ೀ ರಾಮಕೃಷಣ  ಹೆಗಡೆಯವ್ರು ಹೇಳಿದ್ ಒೆಂದು ಮಾತ್ತ ನನಗೆ 

ನೆನಪಾಗುತ್ರು ದ್.  ಅವ್ರ ಕಾಲದ್ಲಾ  ಬ್ೆಂಗಳೂರು ನಗರದ್ಲಾ  ರಡಿಸಂ, ಕಲ್, ಸುಲಗೆ 

ಜ್ಞಸಿು ಯಾದ್ ಪ್ರ ಯುಕು  ಇದೇ ಸದ್ನದ್ಲಾ  ಒೆಂದು ಮಾತನುನ  ಹೇಳಿದ್ು ರು.  ಅದೇನೆೆಂದ್ರೆ, 

ʼನಾನು ಒಬಾ  ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಯಾಗಿ ಹೇಳುತ್ರು ದ್ು ೀನೆ, ಎಲಾ  ಪೊಲೀಸ್ ಇದಾು ರೆ ಅಲಾ  

ರಡಿಗಳು, ದಂಧ್ಯಕೀರರು ಇರಕೂಡದು.  ಎಲಾ  ದಂಧ್ಯಕೀರರಿದಾು ರೆ ಅಲಾ  ಪೊಲೀಸ್ 

ಇಲಾ ದದ್ು ರೆ, ಅದ್ಕೆೆ  ನಾಳೆಯಿೆಂದ್ ನಮಮ  ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೆ ಹಣೆʼ ಎನುನ ವಂಥ 

ಮಾತನುನ  ಸದ್ನದ್ಲಾ  ಹೇಳಿದ್ು ರು.  ಆ ಮಾತ್ತ ಹೇಳಿದ್ ಒೆಂದು ತ್ರೆಂಗಳಲಾ  ಎಷ್ಟ ೀ ಜನ 

ರಡಿಗಳು ದ್ಡಡ -ದ್ಡಡ  ರಡಿಗಳೆಲಾಾ  ಬ್ೆಂಗಳೂರನೆನ ೀ ಖಾಲ ಮಾಡಿಬಿಟಟ ರು.  ಇೆಂತಹ 

ಒೆಂದು ಆಡಳಿತ ವ್ಯ ವ್ಸಿೆ  ತರಲು ನಮಗೆ ರಾಜಕ್ೀಯ ಇಚಿಾ ಶ್ಕ್ು ಬೇಕು.   ದ್ಯವಿಟ್ಟಟ  ಆ 

ರಿೀತ್ರ ಮಾಡಲ.  ಮಾನಯ  ಜೆ.ಸಿ.ಮಾಧುಸ್ವಾ ಮಿಯವ್ರು ಈ ಕಾಯೆು ಯ ಬಗೆೆ  ಎಲಾ ರಿಗಿೆಂತ 

ಚೆನಾನ ಗಿ ತ್ರಳಿದದುು , ಈಗ್ರಗಲೇ ಅವ್ರು ವಾಸು ವಿಕತೆಯನುನ  ಹೇಳಿದಾು ರೆ.  ಜೊತೆಗೆ ಎಷ್ಟಟ  

ಜನರಿಗೆ ಉದ್ಯ ೀಗ ಸಿಗುತ್ರು ದ್, ಎಷ್ಟಟ  ಕಂಪ್ನಗಳು ಚಾಲು ಯಲಾ ವ, ಆ ಕಂಪ್ನಗಳಿಗೆ ಹಡೆತ 

ಬಿೀಳಬ್ಬರದು, ಉದ್ಯ ೀಗಸಿ ರಿಗೆ ತೆಂದ್ರೆಯಾಗಬ್ಬರದು, ಕೆಟಟ  ಉದ್ು ೀಶ್ದೆಂದಾಗಿ 

ನರಾಪ್ರಾಧಿಗಳಿಗೆ ಶ್ಕೆಷ  ಆಗಬ್ಬರದು, ಇೆಂತಹ ಎಲಾಾ  ಸ್ವಧಕ-ಬ್ಬಧಕಗಳ ಬಗೆೆ  ಮತು ಮ್ಮಮ  

ಪ್ರಾಮಶ್ನಿ ಮಾಡಿ, ಈ ವಿಧೇಯಕವ್ನುನ  ತರಬೇಕೆೆಂಬ್ದದು ನನನ  ಭಾವ್ನೆ.  

ಶ್ರ ೋಮತಿ ಭಾರತಿ ಶ್ನಟಟ   (ರ್ನಮನದೇಾಶನ ಹಿಂದಿದವರು):- ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ನಯಮ 68ಕೆೆ  ಆದ್ಷ್ಟಟ  ಬೇಗ ಉತು ರ ಒದ್ಗಿಸಿಕಡಬೇಕೆೆಂದು ತಮಮ ಲಾ  

ಕೇಳಿಕಳುಳ ತ್ರು ದ್ು ೀನೆ.  ನೇರವಾಗಿ ಒೆಂದೇ ವಾಕಯ ದ್ಲಾ  ಹೇಳುವುದಾದ್ರೆ, ಏನು ಈಗ 

ಚಚೆಿಯಾಗಿದ್ ಅದ್ಕೆೆ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಗೇಮ್ ಬಗೆೆ  ಉಲ್ಾ ೀಖ್ ಮಾಡಿದ್ು ರು.  
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15,000 workers ಗೆ ನಷಾ ವಾಗುತು ದ್, ಅದ್ರಿೆಂದ್ ಬೇರೆ ರಾಜಯ ಕೆೆ  ಹೀಗುವಂಥ ಪ್ರಿಸಿಿ ತ್ರ 

ಉದ್ಭ ವಿಸುತು ದ್, ಬಹಳಷ್ಟಟ  ಹಣ್ ನಷಾ ವಾಗುತು ದ್ ಎನುನ ವಂಥ ಮಾತನುನ  ಹೇಳಿದ್ರು.  

ಆದ್ರೆ, ಎಲಾಾ  ಗೇಮ್ಗಿೆಂತ ಬಹಳ dangerous game ಎೆಂದ್ರೆ, ಈ ಆನ್ಲೈನ್ ಗೇಮ್ ಆಗಿದ್.  

ಕುದುರೆ ರೇಸ್ಗ್ರದ್ರೆ ಸಮಯ ಮಾಡಿಕೆಂಡು, ಕಾ ಬ್ಗೆ ಹೀಗುತ್ತು ರೆ.  ಆದ್ರೆ, ಈ ಆನ್ಲೈನ್ 

ಗೇಮ್ನೆಂದಾಗಿ ಸಣ್ಣ -ಸಣ್ಣ  ಹದ-ಹರೆಯದ್ ಮಕೆಳು ಮಬೈಲ್ ಇಟ್ಟಟ ಕೆಂಡು 

ಆಟವಾಡುವುದ್ರಿೆಂದ್ ಬಹಳಷ್ಟಟ  ಸಮಸೆಯ ಯಾಗುತ್ರು ದ್. ವಾಸು ವ್ವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದ್ರೆ, 

ತಮಮ  ಮಗನ ಆನ್ಲೈನ್ ಗೇಮ್ನ ಸ್ವಲ ತ್ರೀರಿಸಲು ಅಪ್ಪ -ಅಮಮ  83 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗೆ 

ಮನೆಯನೆನ ೀ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿರುವ್ ಘಟನೆಯನುನ  ನನನ  ಕಣಾಣ ರೆ ನೀಡಿದ್ು ೀನೆ.  ಈ 

ಆನ್ಲೈನ್ ಗೇಮ್ನೆಂದ್ ಸುಮಾರು ಮಕೆಳು ಮರಣ್ ಹೆಂದದಾು ರೆ.  ಬಹಳ ದ್ಡಡ  

dangerous game ಎೆಂದ್ರೆ, ಈ ಆನ್ಲೈನ್ ಗೇಮ್ ಆಗಿದ್. ಹಾಗ್ರಗಿ ಮದ್ಲು ಈ ಆನ್ಲೈನ್ 

ಗೇಮ್ ಅನುನ  ನಲುಾ ಸುವಂಥ ಕೆಲಸವಾಗಬೇಕು.   

(...ಮುೆಂದು) 

(992) 23.09.2021/10.50/ ಎಸ್ಕೆ/ಜ್ಜಆರ್್   

(ಸಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಿ ತಿ) 

         ಶ್ರ ೋ ಕೆ.ಸಿ.ಕೊಿಂಡಯಯ  (ಸಿ ಳಿೋಯ ಸಂಸಿ್ತ ಗಳ ಕೆಷ ೋತ್ರ ):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, 

ಕನಾಿಟಕ ಪೊಲೀಸು (ತ್ರದುು ಪ್ಡಿ) ವಿಧೇಯಕ, 2021 ನುನ  ತಂದದಾು ರೆ. ನಾನು ಎರಡು 

ವಿಷಯಗಳನುನ  segregate ಮಾಡುತೆು ೀನೆ. ಮದ್ಲನೆಯದಾಗಿ, ಆನ್ಲೈನ್ ಗೇಮ್, ಮಟೆ್ಟ , 

ಇಸಿೂ ೀಟ್ಟ, ಇವುಗಳನುನ  ban ಮಾಡುವುದ್ಕೆೆ  ಸ್ವಕಷ್ಟಟ  ಕಾನೂನುಗಳಿವ.  ಈ ಒೆಂದು 

ವಿಧೇಯಕ ತಂದರುವುದ್ರಲಾ  ಕೆಲವು ತ್ರದುು ಪ್ಡಿಗಳನುನ  ತಂದದಾು ರೆ. ಇದ್ಕೆೆ  ಶ್ಕೆಷ  ಏನು 

ಎೆಂಬ್ದದು ಇದ್.  ಈ ಒೆಂದು ಬ್ೆಂಗಳೂರು  I.T., hub ಆಗಿದ್.  ಈ I.T., hub  ನಲಾ  ಸ್ವಕಷ್ಟಟ  

App ಗಳು develop ಆಗುತು ದ್. ಈ ಒೆಂದು Act ನೆಂದ್  ಈ App ನುನ  ಯಾರು ತಯಾರು 

ಮಾಡುತ್ತು ರೀ, ಅವ್ರ ಮೇಲ್ ಏನಾದ್ರೂ ಕರ ಮ ತೆಗೆದುಕಳುಳ ತ್ರು ೀರಾ or encourage 

ಮಾಡುತ್ರು ೀರಾ?  App ನಲಾ   ಏನು develop ಮಾಡುತ್ತು ರೀ, ಅದ್ರಲಾ  ಬ್ಟಿಟ ೆಂಗ್ 

ಇರುವುದಲಾ . ಅದ್ೆಂದು ಕಾಾ ರಿಫಿಕೇಷನ್. ಈ ಚಟ ಹೇಗಿದ್ ಎೆಂದ್ರೆ, ಈಗ ನಾವಲಾಾ  

ನೀಡುತ್ರು ದ್ು ೀವ. ಮಾನಯ  ಪುಟಟ ಣ್ಣ ನವ್ರು ಹೇಳಿದ್ ಹಾಗೆ, ಬ್ಟಿಟ ೆಂಗ್ನಲಾ  ಕ್ರ ಕೆಟ್ನಲಾ  

ಬ್ಬಲ್ ಹೀಗುತ್ರು ದ್ು ರೆ, ಒೆಂದು ಪೇಟಿ,  ಅಧಿ ಪೇಟಿ ಈ ತರಹದ್ಲಾಾ  ಇದ್.  ಐ.ಪಿ.ಎಲ್., 

ಕ್ರ ಕೆಟ್ ಬಂದಾಗ, ಮಾರವಾಡಿಗಳು ಮತ್ತು  ಶ್ನಟಟ ರು ಅವ್ರು treasury ಅನುನ  ಲಾಕ್ 
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ಮಾಡಿಕೆಂಡು ಹೀಗಿಬಿಡುತ್ತು ರೆ. ಏಕೆೆಂದ್ರೆ, ಅವ್ರು ಮಕೆಳು ಅದ್ರಲಾ ರುವ್ ಹಣ್ವ್ನುನ   

ತೆಗೆದುಕೆಂಡು ಅಲಾ ಗೆ ಹೀಗಿ ಕಟ್ಟಟ ಬಿಡುತ್ತು ರೆ. ಈ ರಿೀತ್ರಯಾಗಿ ಬಹಳ ಕಡೆ ಆಗುತು ದ್. 

ಇದ್ನುನ  ಕಂಟರ ೀಲ್ಗೆ ತರಬೇಕು. ಇದ್ನುನ  ಕಂಟರ ೀಲ್ ತಂದ್ರೆ ಮಾತರ  ಆಗುತು ದ್ ಹರತ್ತ, 

ಇಲಾ ವಾದ್ರೆ ಆಗುವುದಲಾ . ನಾನು ಈ ವಿಧೇಯಕವ್ನುನ  ಸ್ವಾ ಗತ ಮಾಡುತೆು ೀನೆ. At the same 

time, ಈ ದೇಶ್ದ್ ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಯವ್ರೇ ಹೇಳಿದಾು ರೆ. Karnataka is one of the Global 

hubs for the  IT Industry.  Online gaming is one of the sunrise industries for the 

Indian್IT್Industry,್as್also್stated್by್the್Honʼble್Prime್Minister್of್India,್generating್

over 2 Billion Dollars (Rs.15,000 crores) of Revenue and multiples jobs for IT 

professionals.    ಅೆಂದ್ರೆ, ಈ App ಗಳನುನ  develop ಮಾಡುವುದ್ರಿೆಂದ್ ಮಾನಯ  ಪ್ರ ಧಾನ 

ಮಂತ್ರರ ಗಳು appreciate ಮಾಡಿದಾು ರೆ. ಈ App ನೆಂದ್ ಏನಾಗುತು ದ್ ಎೆಂದ್ರೆ, ಬ್ಟಿಟ ೆಂಗ್ 

ನಡೆಯುವುದಲಾ . ಅದ್ೆಂದು ತ್ತವು ಕಾಾ ರಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡಿರಿ ಎೆಂದು ನಾನು ಹೇಳುತೆು ೀನೆ. 

ಸಮಯಾವ್ಕಾಶ್ದ್ ಕರತೆಯಿೆಂದಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳಬಯಸುವ್ ಅೆಂಶ್ಗಳನುನ  ನನನ  Written 

Statement ನಲಾ  ತಮಗೆ submit ಮಾಡುತೆು ೀನೆ. ಸದ್ರಿ ಅೆಂಶ್ಗಳನುನ  ನಡವ್ಳಿಯಲಾ  

ದಾಖ್ಲಸಬೇಕೆೆಂದು ಕೀರುತೆು ೀನೆ. 

           ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಆಗಬಹುದು. 

( ಲಗತ್ರು ಸಲಾಗಿದ್ ) 

  

         ಶ್ರ ೋ ಅರಗ ಜಾಾ ನೇಿಂದರ  (ಗೃಹ ಸಚಿವರು) (ಗುಪು ಚ್ರ ಇಲಾಖೆ ಹರತ್ತಪಡಿಸಿ):- 

ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ,  ರಾತ್ರರ  ಹನನ ೆಂದು ಗಂಟ್ನಗೆ ಆಗುವುದ್ಕೆೆ  ಇನುನ  ಐದು 

ನಮಿಷವಿದ್. ಬಹಳ ಸಂತೀಷ. ಒೆಂದು ಕಾಳಜ್ಜಯಿೆಂದ್ ಇಡಿೀ ಜನ ಸಮುದಾಯದ್ 

ಜ್ಜೀವ್ನದ್ ಮೇಲ್ ಆತಂಕವಾಗುತು ದ್ ಎನುನ ವ್ ದೃಷ್ಟಟ ಯಿೆಂದ್ ಇಷ್ಟಟ  ಹತ್ತು  ತ್ತಳೆಮ ಯಿೆಂದ್ 

ಈ ಚಚೆಿಯಲಾ  ಭಾಗವ್ಹಿಸಿರುವಂತಹ ಎಲಾಾ  ಮಾನಯ  ಶಾಸಕರೆಲಾ ರಿಗೂ 

ಧನಯ ವಾದ್ಗಳನನ ಪಿಿಸುತೆು ೀನೆ.  ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ತ್ತವು ಏನೆಂದು ಆತಂಕವ್ನುನ  

ವ್ಯ ಕು ಪ್ಡಿಸಿದರಿ. ಕುದುರೆ ರೇಸ್ ಬಗೆೆ  ಹೇಳುತೆು ೀನೆ. The Karnataka Rece Courses Licensing  

Act, 1952, ಈ ಸದ್ನದ್ಲಾ  ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ, ನಾವು ಅವ್ರ ಕೈಗೆ ಕಟಿಟ ದ್ು ೀವ.  ಹಾಗ್ರಗಿ, ಆ 

ಒೆಂದು ಕಾಯಿದ್ಗೆ, ಬೇರೆ ತ್ರದುು ಪ್ಡಿ ತರದೇ ಇದ್ು ರೆ, ಅಲಾ  ಏನು ನಬಿೆಂಧ 

ಮಾಡುವುದ್ಕೆಾಗುವುದಲಾ . ಹಾಗ್ರಗಿ ನಾವು ಕುದುರೆ ರೇಸ್ನುನ  ಎಲಾ ೆಂದ್ ನಬಿೆಂಧ 
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ಮಾಡಬಹುದು ಎೆಂದ್ರೆ, ಹರಗಡೆ ಕುಳಿತ್ತಕೆಂಡು ಅನ್ಲೈನ್ ಅದ್ರ ಮೇಲ್ ಬ್ಟಿಟ ೆಂಗ್ 

ಮಾಡುತ್ರು ದಾು ರೆ. ಅದ್ನುನ  ನಬಿೆಂಧ ಮಾಡಬಹುದೇ ವಿನಃ ಅದ್ರ ಅವ್ರಣ್ದ್ಳಗೆ ಹೀಗಿ 

ಆಡುವ್ವಂತಹವ್ರನುನ   ನಬಿೆಂಧ ಮಾಡುವುದ್ಕೆೆ  ಕಷಟ ವಿದ್. ಇದ್ರ ಬಗೆೆ  ಏನು 

ಮಾಡಬೇಕು?  ಇದ್ನುನ  ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕೆೆಂಬ್ದದ್ರ ಬಗೆೆ  ಯೀಚನೆ ಮಾಡುತ್ರು ದ್ು ೀವ. 

Fantasy games ಗಳ ಬಗೆೆ  176್… 

ಶ್ರ ೋ ಎಸ .ಆರ . ಪ್ರಟೋಲ  (ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರು):- ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ,  is it in favour of horse race?  

ಶ್ರ ೋ ಅರಗ ಜಾಾ ನೇಿಂದರ :-  ಹೌದು.  

ಶ್ರ ೋ ಎಸ .ಆರ . ಪ್ರಟೋಲ :-  ಆಮೇಲ್ ಅದ್ಕೆೆ  ತ್ರದುು ಪ್ಡಿ ಮಾಡಬೇಕು.  

ಶ್ರ ೋ ಅರಗ ಜಾಾ ನೇಿಂದರ :-  ಆಮೇಲ್ ಅದ್ನುನ  ನೀಡೀಣ್. 

ಶ್ರ ೋ ಎಸ .ಆರ . ಪ್ರಟೋಲ :-  ಅದ್ನುನ  repeal ಮಾಡಿಬಿಡಿ.  

ಶ್ರ ೋ ಅರಗ ಜಾಾ ನೇಿಂದರ :- ಅದ್ರ ಬಗೆೆ  ಯೀಚನೆ ಮಾಡುತ್ರು ದ್ು ೀವ.  Fantasy games 

ಬಗೆೆ  ತ್ತೆಂಬ್ಬ ಜನ ಸದ್ಸಯ ರು ಹೇಳಿದಾು ರೆ.  ಅದ್ೆಂದು skill ಎನುನ ವಂತಹದ್ು ರ ಬಗೆೆ  

ಎರಡು ಇಲಾ ವೇ ಇಲಾ . ಆದ್ರೆ ಅದ್ನುನ  ಜೂಜು ಕಟ್ಟಟ ವುದ್ರ ಬಗೆೆ  ಮಾತರ  ನಬಿೆಂಧವಿದ್. 

ಹಣ್ ಕಟಿಟ  Fantasy games ಆಡುವುದ್ರ ಬಗೆೆ  ನಬಿೆಂಧವಿದ್. ಅದು ನಬಿೆಂಧವಾಗುತು ದ್. 

ಅದು ಏನೂ ಆಗುವುದಲಾ .  ಮಾನಯ  ಸವೀಿಚಿ  ನಾಯ ಯಾಲಯದ್ ತ್ರೀಪ್ಿಗಳಿವ ಎೆಂದು 

ಅನೇಕ ಜನ ಸದ್ಸಯ ರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಮಾನಯ  ಸವಿಚಿ  ನಾಯ ಯಾಲಯದ್ಲಾ  ಹಣ್ದ್ 

ವಿಚಾರದ್ ಬಗೆೆ  ಬಂದರಲಲಾ . ಆ ತ್ರೀಪುಿಗಳನುನ  ರೆಫರ್್ ಮಾಡಿದ್ು ೀವ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ 

ತಮಿಳುನಾಡಿನಲಾ  ಬಿದುು  ಹೀಗಿರುವಂತಹದ್ು ರ ಬಗೆೆ  ಕೂಡ ಯೀಚನೆ ಮಾಡಿದ್ು ೀವ. 

ಇದ್ನುನ   ತರಬೇಕಾದ್ರೆ, ಬಹಳ ಆಲೀಚನೆ ಇದ್. ಇದು ಹಿೆಂದ್ಕೊ  ನಡೆದದ್.  ಎಲಾ ೀ 

ಕುಳಿತ್ತ , ಇದ್ನುನ  App ಮೂಲಕ ಆಡಿಸುತ್ತು ರೆೆಂದು ಹೇಳಿ ಹೇಳುತ್ತು ರೆ. ಅದ್ನುನ  I.T., Act 

ಪ್ರ ಕಾರ ಕೇೆಂದ್ರ  ಸಕಾಿರಕೆೆ  ಬರೆದುಕೆಂಡು ಬ್ಬಾ ಕ್ ಮಾಡುವುದ್ಕೆೆ  ಬರುತು ದ್. ನಮಮ  

ಏರಿಯಾದ್ದ್ಲಾ  ಇದು ಬರದೇ ಇದ್ು  ಹಾಗೇ ಮಾಡುವುದ್ಕೆೆ  ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಬರುತು ದ್.  

ನಾಯ ಯಾಲಯಗಳ ಬಗೆೆ  ಬಹಳ ಜನ ಸದ್ಸಯ ರು ವ್ಯ ಕು ಪ್ಡಿಸಿದ್ರು.  ಇದ್ನೆನ ಲಾಾ  ಯೀಚನೆ 

ಮಾಡಿ ಮಾಡಿದ್ು ೀವ.  ಇದ್ರಿೆಂದ್ ನಮಮ  ಸಮಾಜದ್ ನಡುವ ಏನೆಲಾಾ  ದುಷೆ ೃತಯ ವಾಗುತ್ರು ದ್.  

ಎಲಾ  easy money ಇದ್, ಅಲಾ  rowdyism   ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಾರ ರಂರ್ವಾಗುತು ದ್. ನಮಮ ದು 
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ಯಾವುದೇ ಕಾಯಿದ್ ಕೂಡ ಅಲಾ  ಅನಾ ಯಿಸುವುದಲಾ .  ಇೆಂತಹ ಪ್ರಿಸಿಿ ತ್ರಗೆ ನಾವು 

ಬಿಡಬೇಕಾ ಅೆಂತ್ತ? ಈ ಒೆಂದು ಸಕಾಿರವಾಗಿರುವ್ ಈ ಒೆಂದು ಸದ್ನ ನಾವು ಆ ರಿೀತ್ರ 

ಆಲೀಚನೆ ಮಾಡುವುದ್ಕೆೆ  ಬಿಡಬೇಕಾ? ನನನ  ಕಣಿಣ ನ ಎದುರುಗಡೆ ಎಷ್ಟ ೆಂದು ಸ್ವವು 

ನೀವುಗಳು  ನಡೆದದ್ ಎೆಂಬ ಬಗೆೆ   ಶ್ರ ೀಮತ್ರ ಭಾರತ್ರ ಶ್ನಟಿಟ ಯವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು.  ನನಗೂ 

ಕೂಡ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಗತ್ರು ದ್. ಈಗ್ರಗಲೇ ತ್ತೆಂಬ್ಬ ಸಮಯವಾಗಿದ್. ನಾನು ಹೆಚುು  

ಹತ್ತು  ಮಾತನಾಡುವುದ್ಕೆೆ  ಹೀಗುವುದಲಾ . ನಮಮ  ಕಾನೂನು ಸಚಿವ್ರು ಹೇಳಿದ್ ಹಾಗೇ 

ಒೆಂದು ಒಳೆಳ ಯ ಪ್ರ ಯೀಗವ್ನುನ  ಮಾಡುತ್ರು ದ್ು ೀವ.  ಇದು ಏನಾಗುತು ದ್ ಎೆಂಬ್ದದ್ರ ಬಗೆೆ  

ಆಲೀಚನೆ ಮಾಡೀಣ್. ಅದ್ರಲಾ  ಬದ್ಲಾವ್ಣೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅದ್ನುನ  ಮತೆು  

ಮಾಡೀಣ್. ಆದ್ರೆ ತತ್ಕ್ಷಣ್ ಈ ಕಾಯಿದ್ಯನುನ  ತರುವ್ ಅವ್ಶ್ಯ ಕತೆ ಇದ್. ಆದ್ು ರಿೆಂದ್, ಈ 

ವಿಧೇಯಕವ್ನುನ  ತಂದದ್ು ೀವ. ದ್ಯವಿಟ್ಟಟ , ಈ ವಿಧೇಯಕವ್ನುನ  ಅೆಂಗಿೀಕರಿಸಬೇಕೆೆಂದು 

ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಿಕಳುಳ ತೆು ೀನೆ.   

    ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಪ್ರ ಸ್ವು ವ್ ಏನೆೆಂದ್ರೆ, 

  “ವಿಧಾನಸಭೆಯಿೆಂದ್ ಅೆಂಗಿೀಕೃತವಾದ್ ರೂಪ್ದ್ಲಾ ರುವ್ 2021ರ ಕನಾಿಟಕ 

ಪೊಲೀಸು (ತ್ರದುು ಪ್ಡಿ) ವಿಧೇಯಕವ್ನುನ  ಪ್ಯಾಿಲೀಚಿಸುವುದು” 

ಪರ ಸ್ತು ವ ಅಿಂಗಿೋಕರಿಸಲಪ ಟಟ ತ್ತ 

ವಿಧೇಯಕವ್ನುನ  ಖಂಡ ಖಂಡವಾಗಿ ಪ್ಯಾಿಲೀಚಿಸುವುದು 

ಖಂಡ 2 ರಿಿಂದ 9 ರವರೆಗೆ 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:-  ಪ್ರ ಸ್ವು ವ್ ಏನೆೆಂದ್ರೆ,   

                                             

                                        “ಖಂಡ 2 ರಿೆಂದ್ 9 ರವ್ರೆಗೆ ಎರಡೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಈ ವಿಧೇಯಕದ್   

                                          ಅೆಂಗವಾಗಿರುತು ದ್.” 

 

                               ಪರ ಸ್ತು ವ ಅಿಂಗಿೋಕರಿಸಲಪ ಟಟ ತ್ತ 

                                    (ಖಂಡ 2 ರಿಿಂದ 9 ರವರೆಗೆ ಎರಡೂ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿಧೇಯಕಕೆಕ   

                                       ಸೇರಿಸಲಾಯತ್ತ) 
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ಖಂಡ-1 ಇತ್ಯಯ ದಿ 

      ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಪ್ರ ಸ್ವು ವ್ ಏನೆೆಂದ್ರೆ, 

          “್ಮದ್ಲನೆಯ ಖಂಡ, ದೀಘಿ, ಶ್ೀಷ್ಟಿಕೆ, ಪ್ರ ಸ್ವು ವ್ನೆ  

                                                ಹಾಗೂ ಅಧಿನಯಮಗಳಿಸುವ್ ಸೂತರ  ಸಂಹಿತೆ 

                                                 ವಿಧೇಯಕದ್ ಭಾಗವಾಗಿರುತು ದ್ ” 

 

ಪರ ಸ್ತು ವ ಅಿಂಗಿೋಕರಿಸಲಪ ಟಟ ತ್ತ 

 

(ಮದ್ಲನೆಯ ಖಂಡ, ದೀಘಿ, ಶ್ೀಷ್ಟಿಕೆ, ಪ್ರ ಸ್ವು ವ್ನೆ ಹಾಗೂ ಅಧಿನಯಮಗಳಿಸುವ್ 

ಸೂತರ  ಸಂಹಿತೆಗಳನುನ  ವಿಧೇಯಕಕೆೆ  ಸೇರಿಸಲಾಯಿತ್ತ) 

 

ಪರ ಸ್ತು ವದ ಅಿಂಗಿೋಕಾರ 

 

 ಶ್ರ ೋ ಅರಗ ಜಾಾ ನೇಿಂದರ  (ಗೃಹ ಸಚಿವರು (ಗುಪು ಚಾರ ಹರತ್ತಪಡಿಸಿ):- ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ವಿಧಾನಸಭೆಯಿೆಂದ್ ಅೆಂಗಿೀಕೃತವಾದ್ ರೂಪ್ದ್ಲಾ ರುವ್ 2021ರ 

ಕನಾಿಟಕ ಪೊಲೀಸು  (ತ್ರದುು ಪ್ಡಿ) ವಿಧೇಯಕವ್ನುನ  ಅೆಂಗಿೀಕರಿಸಬೇಕೆೆಂದು ಕೀರುತೆು ೀನೆ. 

 ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಪ್ರ ಸ್ವು ವ್ ಏನೆೆಂದ್ರೆ, 

          “್ ವಿಧಾನಸಭೆಯಿೆಂದ್ ಅೆಂಗಿೀಕೃತವಾದ್ ರೂಪ್ದ್ಲಾ ರುವ್ 2021ರ ಕನಾಿಟಕ  

ಪೊಲೀಸು   (ತ್ರದುು ಪ್ಡಿ)   ವಿಧೇಯಕವ್ನುನ  ತ್ರದುು ಪ್ಡಿ ಮಾಡಿರುವಂತೆ ಅೆಂಗಿೀಕರಿಸುವುದು” 

 

       ಪರ ಸ್ತು ವ ಅಿಂಗಿೋಕರಿಸಲಪ ಟಟ ತ್ತ ಹಾಗೂ ಮಸೂದೆಗೆ ಒಪಿಪ ಗೆ ನೋಡಲಾಯತ್ತ 

 

17. ಗಾರ ರ್ಮೋಣಾಭಿವೃದಿಿ  ಮತ್ತು  ಪಂಚಾಯತ ರಾಜ  ಇಲಾಖೆಯಲಿ್ಲ  ಕುಡಿಯುವ 

ನೋರು ಮತ್ತು  ನೈಮಾಲಯ  ಕಾಯಾಕರ ಮಕೆಕ  ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹಣ್ವನುನ  ಅವಯ ವಹಾರ 

ಮಾಡಿರುವ ಸಂಬಂಧ ಪರಿಶ್ೋಲ್ಲರ್ನ ಸರ್ಮತಿಯ ಕಾಲವಧಿ ವಿಸು ರಣೆ 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಗ್ರರ ಮಿೀಣಾಭಿವೃದಿ  ಮತ್ತು  ಪಂಚಾಯತ್ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯಲಾ  

ಕುಡಿಯುವ್ ನೀರು ಮತ್ತು  ನೈಮಿಲಯ  ಕಾಯಿಕರ ಮಕೆೆ  ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ್ ಹಣ್ವ್ನುನ  

ಅವ್ಯ ವ್ಹಾರ ಮಾಡಿರುವ್ ಸಂಬಂಧ ಪ್ರಿಶ್ೀಲಸಿ ವ್ರದಯನುನ  ನೀಡಲು ರಚಿಸಲಾಗಿರುವ್ 

ವಿಶೇಷ ಸದ್ನ ಸಮಿತ್ರಯ ಅವ್ಧಿಯನುನ  ದನಾೆಂಕ 21.06.2021 ರಿೆಂದ್ ಆರು ತ್ರೆಂಗಳವ್ರೆಗೆ 
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ಸದ್ನದ್ ಸಹಮತ್ರಯನುನ  ಕಾಯಿು ರಿಸಿ ವಿಸು ರಿಸಲಾಗಿದುು , ಇದ್ಕೆೆ  ಸದ್ನದ್ ಸಹಮತ್ರ 

ಇದ್ಯೆೆಂದು ಭಾವಿಸುತೆು ೀನೆ.  

18.ಪರ ಕಟಣೆ 

      ದನಾೆಂಕ 24.09.2021 ರಂದು ಮಧಾಯ ಹನ  02.30 ಗಂಟ್ನಗೆ ವಿಧಾನಸಭೆಯ 

ಸಭಾೆಂಗಣ್ದ್ಲಾ  ಲೀಕಸಭೆಯ ಮಾನಯ  ಸಭಾದ್ಯ ಕ್ಷರಾದ್ ಶ್ರ ೀ ಓೆಂ ಬಿಲಾಿ ಅವ್ರು 

“ಪ್ರ ಜ್ಞಪ್ರ ಭುತಾ  ಸಂಸದೀಯ ಮಲಯ ಗಳ ರಕ್ಷಣೆ”್ ಕುರಿತ್ತ ಉರ್ಯ ಸದ್ನಗಳ 

ಸದ್ಸಯ ರುಗಳನುನ  ಉದ್ು ೀಶ್ಸಿ ಪ್ರ ಧಾನ ಭಾಷಣ್ ಮಾಡಲದಾು ರೆೆಂದು ಈಗ್ರಗಲೇ ದನಾೆಂಕ 

16.09.2021 ಮತ್ತು  20.09.2021 ರಂದು ಸದ್ನದ್ ಗಮನಕೆೆ  ತರಲಾಗಿದ್. ಈ ಹಿನನ ಲ್ಯಲಾ  

ನಾಳೆ ಮಧಾಯ ಹನ   01.00 ಗಂಟ್ನಗೆ ವಿಧಾನ ಸೌಧದ್ ಬ್ಬಯ ೆಂಕೆಾ ಟ್ ಹಾಲ್ನಲಾ  ಮಾನಯ  

ಶಾಸಕರುಗಳಿಗೆ ಭೀಜನದ್ ವ್ಯ ವ್ಸಿೆ  ಮಾಡಲಾಗಿರುತು ದ್. 

ಮಾನಯ  ಸದ್ಸಯ ರುಗಳೆಲಾ ರೂ ನಾಳೆ ದನಾೆಂಕ 24.09.2021 ರಂದು ಮಧಾಯ ಹನ  02.30ಕೆೆ  

ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಸಭಾೆಂಗಣ್ದ್ಲಾ  ನಡೆಯಲರುವ್ ಸಭೆಯಲಾ  ಭಾಗವ್ಹಿಸಬೇಕೆೆಂದು ಈ 

ಮೂಲಕ ತ್ರಳಿಸಲಾಗಿದ್.  

 

19. ಶಾಸನ ರಚ್ನೆ  

                       ವಿಧೇಯಕಗಳ ಪಯಾಾಲೋಚ್ನೆ ಹಾಗೂ ಅಿಂಗಿೋಕಾರ 

ಏ) ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ  ಸಿವಿಲ  ಸೇವೆಗಳು (ಶ್ಕ್ಷಕರ ವಗಾಾವಣೆ ನಯಂತ್ರ ಣ್)  

      (ತಿದುದ ಪಡಿ)  ವಿಧೇಯಕ, 2021 

 

ಪಯಾಾಲೋಚ್ರ್ನ ಪರ ಸ್ತು ವ 

ಶ್ರ ೋ ಬಿ.ಸಿ.ರ್ನಗೇಶ  (ಪ್ರರ ಥರ್ಮಕ ಮತ್ತು  ಪೌರ ಢ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಹಾಗೂ ಸಕಾಲ 

ಸಚಿವರು):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ವಿಧಾನಸಭೆಯಿೆಂದ್ ಅೆಂಗಿೀಕೃತ ರೂಪ್ದ್ಲಾ ರುವ್ 

2021ನೇ ಸ್ವಲನ ಕನಾಿಟಕ ರಾಜಯ  ಸಿವಿಲ್ ಸೇವಗಳು (ಶ್ಕ್ಷಕರ ವ್ಗ್ರಿವ್ಣೆ ನಯಂತರ ಣ್) 

(ತ್ರದುು ಪ್ಡಿ)  ವಿಧೇಯಕವ್ನುನ  ಪ್ಯಾಿಲೀಚಿಸಬೇಕೆೆಂದು ಕೀರುತೆು ೀನೆ. 

ಪರ ಸ್ತು ವವನುನ  ಮಂಡಿಸಲಾಯತ್ತ 
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ಶ್ರ ೋ ಬಿ.ಸಿ.ರ್ನಗೇಶ  (ಪ್ರರ ಥರ್ಮಕ ಮತ್ತು  ಪೌರ ಢ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಹಾಗೂ ಸಕಾಲ ಸಚಿವರು):- 

ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, 2019-2020 ರಲಾ  ಕಡಾಡ ಯ ವ್ಗ್ರಿವ್ಣೆಯಲಾ  ಅನೇಕ ಶ್ಕ್ಷಕರಿಗೆ 

ತೆಂದ್ರೆಯಾಗಿತ್ತು .  ಆ ವ್ಗ್ರಿವ್ಣೆಯಲಾ  ಅನೇಕ ಶ್ಕ್ಷಕರಿಗೆ exemption ಇಲಾ ದೇ ಇರುವ್ 

ಕಾರಣ್ಕೆ ೀಸೆ ರ ತೆಂದ್ರೆಯಾಗಿತ್ತು .  

 (ಮುೆಂದು) 

(993) 23.09.2021, ರಾತ್ರರ  11.00, ಟಿಸಿಹೆಚ-ಜ್ಜಆರ್್               (ಸಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಿ ತಿ) 

ಶ್ರ ೋ ಬಿ.ಸಿ.ರ್ನಗೇಶ  (ಮಿಂದು):-  

ವ್ಯಸಿ್ವದ್ ಶ್ಕ್ಷಕರಿಗೆ, ಅೆಂಗವಿಕಲ ಮಕೆಳಿರುವ್ ತ್ತಯಂದರಿಗೆ ತ್ತಲೂಾ ಕ್ನೆಂದ್ ಹರಗೆ 

ಹೀದಂಥ ಶ್ಕ್ಷಕರಿಗೆ ಅಥವಾ ಒೆಂದು ಜ್ಜಲ್ಾ ಯಿೆಂದ್ ಬೇರೆ ಜ್ಜಲ್ಾ ಗೆ ಹೀದಂಥ ಪ್ರರ ಢಶಾಲ್ 

ಶ್ಕ್ಷಕರಿಗೆ ತೆಂದ್ರೆಯಾಗಿತ್ತು . ಅದ್ಕೆ ೀಸೆ ರವಾಗಿ ಒಮ್ಮಮ  ಅವ್ರವ್ರ ಜ್ಜಲ್ಾ ಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ 

ತ್ತಲೂಾ ಕ್ನಳಗೆ ವಾಪ್ಸಿು  ಬರುವುದ್ಕೆ ೀಸೆ ರ ಆ ಆಡಿಿನೆನಿ್ನುನ  ರಿೀಪ್ಾ ೀಸ್ 

ಮಾಡುವುದ್ಕೆ ೀಸೆ ರ ಈ ವಿಧೇಯಕವ್ನುನ  ತಂದದ್ು ೀವ. 

 ಶ್ರ ೋ ಕೆ.ಟ.ಶ್ರ ೋಕಂಠೇಗೌಡ (ಪದವಿೋಧರರ ಕೆಷ ೋತ್ರ ):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, 

ಅವ್ಕಾಶ್ ಕಟಿಟ ದ್ು ಕೆಾ ಗಿ ಧನಯ ವಾದ್ಗಳು. ನಾನು ಖಂಡಿವಾಗಿಯು ಲಂಬಿಸಿ 

ಮಾತನಾಡುವುದಲಾ . ನಾವು ತಮಮ  ಸಮಕ್ಷಮದ್ಲಾ  ನಾಲೆಾರು ಸಭೆಗಳನುನ  ಮಾಡಿದಿ್ ೀವ.  

ನಾವು ಒೆಂದು ಬ್ಬರಿ ಹೆಚುು ವ್ರಿ ಮತ್ತು  ಕಡಾಡ ಯ ವ್ಗ್ರಿವ್ಣೆಗೆ ಕರ ಮವ್ಹಿಸಲು ಕೇಳಿದ್ು ವು.  

ಆದ್ರೆ ಈ ವಿಧೇಯಕದ್ಲಾ  ಕಡಾಡ ಯ ವ್ಗ್ರಿವ್ಣೆಗೆ ಮಾತರ  ಅವ್ಕಾಶ್ ಮಾಡಿಕಟಿಟ ದಾು ರೆ.  

ಆದ್ರೆ ಹೆಚುು ವ್ರಿಯವ್ರನುನ  ಕೈಬಿಟಿಟ ದು ೀರಿ ಏಕೆ? ಕಡಾಡ ಯದ್ ಪ್ರ ಕಾರ ಒೆಂದು ಜ್ಜಲ್ಾ ಯಿೆಂದ್ 

ದೂರದ್ ಜ್ಜಲ್ಾ ಗಳಿಗೆ ಹೀಗಿದಾು ರೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮಂಡಯ  ಜ್ಜಲ್ಾ ಯ ಮದೂು ರು ತ್ತಲಾ ೀಕ್ನ 

ಒಬಾ ರು ಶ್ಕ್ಷಕರು  ದ್ಕ್ಷ ಣ್ ಕನನ ಡದ್ ಜ್ಜಲ್ಾ ಯ ಉಡುಪಿ ಜ್ಜಲ್ಾ ಗೆ ಹೀಗಿದಾು ರೆ. ನೀವು 

ಅವ್ರನೂನ  ವಾಪ್ಸಿು  ಕರೆಸಬೇಕಲಾ ವೇ? ಅವ್ರನುನ  ವಾಪ್ಸಿು  ಕರೆಸಿಕಳುಳ ವುದ್ಕೆೆ  ಸಮಮ ತ್ರ 

ಕಟಿಟ ದು ೀರಿ. ಆದ್ರೆ ಈ ಬಿಲ್ನಲಾ  ಏಕೆ ಸೇರಿಸಿಲಾ ? ಒೆಂದು ವೇಳೆ ಗೌರವಾನಾ ತ ರಾಜಯ ಪಾಲರ 

ಸುಗಿರ ೀವಾಜೆಾ ಯಲಾ  ಸೇರದದ್ು ರೂ ಕೂಡ ಕಡಾಡ ಯದ್ವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒೆಂದು ಬ್ಬರಿ 

ಹೆಚುು ವ್ರಿಯವ್ರನೂನ  ಸೇರಿಸಬೇಕಲಾ ವೇ? ಅದ್ಕೆೆ  ಅವ್ಕಾಶ್ ಮಾಡಿಕಟಟ ರೆ ನಮಮ ದು 

ಕೂಡ ಸ್ವಾ ಗತ ಇದ್. ಅದ್ಕೆೆ  ಸಕಾಿರ ಅವ್ಕಾಶ್ ಮಾಡಿಕಡಬೇಕು. It is one and the same 

case. ಹೆಚುು ರಿಯವ್ರಿಯಿೆಂದ್ಲೂ ಆಚೆಗೆ ಹೀಗಿದಾು ರೆ, ಕಡಾಡ ಯದೆಂದ್ಲೂ ಆಚೆಗೆ 
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ಹೀಗಿದಾು ರೆ. ಅವ್ರು ಕೂಡ ಅವ್ರ ತ್ತಲೂಾ ಕು ಮತ್ತು  ಜ್ಜಲ್ಾ ಗಳಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಷ್ಮಟ . 

ದ್ಯಮಾಡಿ ಅದ್ೆಂದು ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ನಮಮ ದು ಓಕೆ, ಅಡಿಡ  ಇಲಾ .   

 ಶ್ರ ೋ ಮರಿತಿಬಬ ೋಗೌಡ (ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕೆಷ ೋತ್ರ ):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ಅವ್ಕಾಶ್ 

ಕಟಿಟ ದ್ು ಕೆಾ ಗಿ ಧನಯ ವಾದ್ಗಳು.  ರಾಜಯ ದ್ಲಾ  ಈ ವಿಧೇಯಕವ್ನುನ  ಮಟಟ ಮದ್ಲು 

ತಂದಾಗ ಏಪಿರ ಲ್ ೧೩ ರಂದು ಬ್ಳಗಿನ ಜ್ಞವ್ ೩ ಗಂಟ್ನ ೧೫ ನಮಿಷಗಳು ಆಗಿತ್ತು .  ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರು ಆಗ  ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಸಚಿವ್ರಾಗಿದ್ು ರು.  ಅವತ್ತು  ತ್ತವು ಈ ರಾಷಟ ಾಕೆೆ  ಒೆಂದು 

ಮಾದ್ರಿಯಾದಂಥ ವಿಧೇಯಕವ್ನುನ  ವಿದಾಯ ರ್ಥಿಗಳ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಹಿತದೃಷ್ಟಟ ಯಿೆಂದ್ ಈ 

ವ್ಗ್ರಿವ್ಣೆ ಮಸೂದ್ಯನುನ  ಜ್ಞರಿಗೆ ತಂದದು ೀರಿ.  ಇತ್ರು ೀಚೆಗೆ ಬೇರೆ ರಾಜಯ ಗಳು ಕೂಡ 

ಅದ್ನುನ  ಅನುಸರಿಸುತ್ರು ವ. ಆದ್ರೆ ಇತ್ರು ೀಚೆಗೆ ಕಳೆದ್ರಡು ತ್ರದುು ಪ್ಡಿಗಳಿೆಂದಾಗಿ ಬ್ಬರಿ 

ಗೆಂದ್ಲಗಳಾಗಿದ್. ಮತೆು  ಕೀವಿಡ್-೧೯ ನೆಂದಾಗಿ ಕಳೆದ್ ನಾಲೆು  ವ್ಷಿಗಳಿೆಂದ್ 

ವ್ಗ್ರಿವ್ಣೆಯಾಗಲಲಾ . ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈಗ ವಿಧೇಯಕದ್ಲಾ  ಶೇ.೨೫ ರಷ್ಟಟ  ಹುದ್ು ಗಳು 

ಎಲ್ಾ ಲಾ  ಖಾಲ ಇದ್ಯೀ ಆ ಜ್ಜಲ್ಾ ಗಳಲಾ  ವ್ಗ್ರಿವ್ಣೆಯೇ ಇಲಾ ವೆಂದು ಹೇಳಿದಾು ರೆ. ಮತೆು  

ಹೈದಾರ ಬ್ಬದ್ ಕನಾಿಟಕ ಕಾಯೆು  ಜ್ಞರಿಗೆ ತಂದಾಗ ಅಲಾ  ಯಾಯಾಿರು 

ನೇಮಕಗೆಂಡಿದಾು ರೀ ಅವ್ರನುನ  ೧೦ ವ್ಷಿಗಳ ಕಾಲ ಹರಗಡೆಗೆ ಬಿಡುವುದಲಾ ವೆಂದು 

ಮಾಡಿದಾು ರೆ.  ಇೆಂತಹ ಕಡೆಗಳಲಾ  ಇರತಕೆೆಂಥ ಶ್ಕ್ಷಕರೆಲಾ ರೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ದ್ಡಡ  

ಶೀಷಣೆಗೆ ಒಳಗ್ರಗಿದಾು ರೆ.  ಅವ್ರ ಜ್ಜೀವಿತ ಅವ್ಧಿಯಲಾ  ಅೆಂದ್ರೆ ಸೇವಾವ್ಧಿಯಲಾ  ಒೆಂದು 

ಬ್ಬರಿಯು ಕೂಡ ವ್ಗ್ರಿವ್ಣೆ ಸಿಗದೇ ಇರತಕೆೆಂಥ ಪ್ರಿಸಿಿ ತ್ರ ನಮಾಿಣ್ವಾಗಿದ್. ಕೆಲವ್ರಿಗೆ 

ಶ್ಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮದುವಯಾಗಿಲಾ , ಕೆಲವು ಶ್ಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮದುವಯಾಗಿದ್. ವಿವಾಹ ವಿಚಿೆ ೀದ್ನ 

ಇದ್ಲಾಾ  ಆಗಿಹೀಯಿತ್ತ. ಅವ್ರು ನರಕಯಾತನೆ ಅನುರ್ವಿಸುತ್ರು ದಾು ರೆ.  ಅದ್ಕೆೆ  

ದ್ಯಮಾಡಿ ಎಲ್ಾ ಲಾ  ಶೇ.೨೫ ರಷ್ಟಟ  ಹುದ್ು ಗಳು ಖಾಲ ಇದ್ಯೀ ಅಲಾ  ಕನೆಪ್ಕ್ಷ 

ಅವ್ರನುನ  ಬಿಡುಗಡೆಗಳಿಸಿ. ಇಲಾ ವೆಂದ್ರೆ, ಆ ಹುದ್ು ಗಳನಾನ ದ್ರೂ ಕೂಡ ತ್ತೆಂಬತಕೆೆಂಥ 

ಕೆಲಸವ್ನುನ  ಕೂಡಲೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಲಾ ರತಕೆೆಂಥವ್ರಿಗೆ ಕಾಯೆು  ಪ್ರ ಕಾರ ವ್ಗ್ರಿವ್ಣೆ 

ಮಾಡಿ ಮುಕ್ು  ಕಡಬೇಕು. ಮತೆು  ಮಾನಯ  ಕೆ.ಟಿ.ಶ್ರ ೀಕಂಠೇಗೌಡರವ್ರು ಹೇಳಿದಂತೆ, 

ಹೆಚುು ವ್ರಿ, ಕಡಾಡ ಯ ಈ ಇಬಾ ರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಒಮ್ಮಮ  ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಾಪ್ಸಿು  ತರುತೆು ೀವ 

ಎನನ ತಕೆೆಂಥದುು  ಚಚೆಿಯಲಾ  ಪೂಣ್ಿಗೆಂಡಿದ್.  ಆದ್ರೆ ಇಲಾ  ಕಡಾಡ ಯದ್ವ್ರಿಗೆ ಮಾತರ  

ತಂದದು ೀರಿ. ಹೆಚುು ವ್ರಿಯವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ತ್ತೆಂಬ್ಬ ಅನಾಯ ಯವಾಗುತು ದ್.  ಇದ್ರಲಾ  

ಹೆಚುು ವ್ರಿಯವ್ರನೂನ  ಕೂಡ ಸೇರಿಸಬೇಕು. ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ಮತು ೆಂದು 

ವಿಚಾರ ಏನೆೆಂದ್ರೆ, ಇದ್ರಲಾ  ಜ್ಜಲ್ಾ ಯಿೆಂದ್ ಜ್ಜಲ್ಾ ಗೆ ಹೀಗಿರತಕೆೆಂಥವ್ರು, ತ್ತಲೂಾ ಕ್ನೆಂದ್ 



«¥À/23.09.2021/340 

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

ತ್ತಲಾ ೀಕ್ಗೆ ಹೀಗಿರುವ್ವ್ರಿಗೆ ಮಾತರ  ಅವ್ಕಾಶ್ ಕಟಿಟ ದು ೀರಿ. ದ್ಯಮಾಡಿ 

ಜ್ಜಲ್ಾಯಳಗಡೆಯೇ ಕಡಾಡ ಯ ವ್ಗ್ರಿವ್ಣೆ ಯಾರಿಗೆ ಆಗಿದ್, ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಅವ್ಕಾಶ್ 

ಮಾಡಿಕಡಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಇಲಾ  ಯಾರಿಗೂ ಅವ್ಕಾಶ್ ಕಟಿಟ ಲಾ . ಹೆಚುು ವ್ರಿಯವ್ರಿಗೆ 

ಅವ್ಕಾಶ್ ಕಡಬೇಕು ಮತ್ತು  within the ಜ್ಜಲ್ಾ ಯಲಾ  ಕಡಾಡ ಯ 

ವ್ಗ್ರಿವ್ಣೆಯಾಗಿರತಕೆೆಂಥವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಅವ್ಕಾಶ್ ಕಡಬೇಕೆೆಂದು ನಾನು ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರ ಮೂಲಕ ಮಾನಯ  ಸಚಿವ್ರಿಗೆ ವಿನಂತ್ರ ಮಾಡಿಕಳುಳ ತ್ರು ದ್ು ೀನೆ.  

 ಶ್ರ ೋ ಎಸ .ಎಲ .ಭೋಜೇಗೌಡ (ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕೆಷ ೋತ್ರ ):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, 

ಮಾನಯ  ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಸಚಿವ್ರ ಜೊತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ನಾವಲಾಾ  14 ಜನ ಸದ್ಯ ರುಗಳು ಸಭೆ 

ನಡೆಸಿದ್ು ೀವ.  ಇಲಾ  ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೇಳಿಸಿಕಳುಳ ತ್ರು ದಾು ರೆ.  ದ್ಯಮಾಡಿ ಸಕಾಿರವ್ನೆನ ೀಕೆ 

ದಾರಿತಪಿಪ ಸುತ್ತು ರೀ ಗತ್ರು ಲಾ . ಸಕಾಿರ ತ್ತಲೂಾ ಕ್ನೆಂದ್ ತ್ತಲೂಾ ಕ್ಗೆ ಹೆಚುಾ ವ್ರಿಯವ್ರಿಗೆ 

ಒಮ್ಮಮ  ಒೆಂದು ಬ್ಬರಿ ವ್ಗ್ರಿವ್ಣೆ ಮಾಡುತೆು ೀವೆಂದು ಮಾತ್ತ ಕಟಿಟ ದ್.  ಈ ಹಿೆಂದನ 

ಸಚಿವ್ರು ಮಾತ್ತ ಕಟಿಟ ರಬಹುದು ಅಥವಾ ತ್ತವೇ ಇರಬಹುದು. ಸಚಿವ್ರೆಲಾ ರೂ ಒೆಂದ್. 

ಆದ್ರೆ ಹೆಚುು ವ್ರಿಯವ್ರಿಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ವಾಪ್ಸಿು  ಕರೆಸಿಕಳಿಳ . They are very few. 

ಒೆಂದ್ೆಂದು ಜ್ಜಲ್ಾ ಯಲಾ  ಗರಿಷಟ  10 ರಿೆಂದ್ 12 ಜನ ಶ್ಕ್ಷಕರು ಸಿಗಬಹುದು. ಅವ್ರು ಸಫರ್್ 

ಆಗುವುದು ಬೇಡ.  ಮಾನಯ  ಸಚಿವ್ರೇ, ದ್ಯವಿಟ್ಟಟ  ನಾನು ಹೇಳುವುದ್ನುನ  

ಕೇಳಿಸಿಕಳಳ ಬೇಕು.  ಈಗ  ಪ್ತ್ರ-ಪ್ತ್ರನ  ಪ್ರ ಕರಣ್ದ್ಲಾ  ತ್ತಲೂಾ ಕ್ನೆಂದ್ ತ್ತಲೂಾ ಕ್ಗೆ ಬರುತ್ತು ರೆ. 

ಒೆಂದು ವೇಳೆ ಅವ್ರಿಗೆ ತ್ತಲೂಾ ಕ್ನಲಾ  ಖಾಲ ಇಲಾ ದದ್ು ರೆ, ಪ್ಕೆದ್ ತ್ತಲೂಾ ಕ್ಗೆ ವ್ಗ್ರಿವ್ಣೆ 

ಕಡಿ. ಆ ಪ್ಕೆದ್ ತ್ತಲೂಾ ಕ್ನಲೂಾ  ಖಾಲ ಇಲಾ ವೆಂದ್ರೆ, ಇನನ ೆಂದು ಪ್ಕೆದ್ ತ್ತಲೂಾ ಕ್ಗೆ 

ವ್ಗ್ರಿವ್ಣೆ ಕಡಿ. ಕನೆಪ್ಕ್ಷ ಆ ಜ್ಜಲ್ಾ ಯಲಾ  ಎಲಾಾ ದ್ರೂ ಒೆಂದು ಕಡೆ ವ್ಗ್ರಿವ್ಣೆ ಮಾಡಿ. 

ಇದ್ಕೆೆ  ಈ ವಿಧೇಯಕದ್ಲಾ  ಅವ್ಕಾಶ್ ಮಾಡಿಲಾ .  ಒೆಂದು ವೇಳೆ ತ್ತಲೂಾ ಕ್ನಲಾ  ಎಲೂಾ  

ಖಾಲ ಇಲಾ ದದ್ು ರೆ ಅವ್ನು ಮತೆು  ಅಲ್ಾ ೀ ಇರಬೇಕಾಗುತು ದ್. ಈ ವಿಚಾರ ಬಹಳ 

ಗಂಭಿೀರವಾಗಿದ್. ಮಾನಯ  ಸಚಿವ್ರಿಗೆ ಗತ್ತು ಯಿತಲಾ ವ? ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಈಗ ನಾನು 

ತ್ತಲೂಾ ಕ್ನೆಂದ್ ತ್ತಲೂಾ ಕ್ಗೆ ಬರಬೇಕ್ದ್. ನನನ  ಹೆೆಂಡತ್ರ ಇನನ ೆಂದು ತ್ತಲೂಾ ಕ್ನಲಾ  

ಶ್ಕ್ಷಕ್ಯಾಗಿರುತ್ತು ರೆ, ನಾನು ಆ ತ್ತಲೂಾ ಕ್ಗೆ ಬರಬೇಕ್ದ್. ಇಲಾ ವೇ ನನನ  ಹೆೆಂಡತ್ರ ನಾನು 

ಇರತಕೆೆಂಥ ತ್ತಲೂಾ ಕ್ಗೆ ವ್ಗ್ರಿವ್ಣೆಯಾಗಿ ಬರಬೇಕು. ಆ ಸಯಮದ್ಲಾ  ಒೆಂದೇ 

ತ್ತಲೂಾ ಕ್ನಲಾ  ಎಲೂಾ  ಖಾಲ ಇಲಾ ದದ್ು ರೆ ಪ್ಕೆದ್ ತ್ತಲೂಾ ಕ್ಗೆ ವ್ಗ್ರಿವ್ಣೆ ಕಡಿ. 

ಇಲಾ ವೆಂದ್ರೆ ಆ ಜ್ಜಲ್ಾ ಯಲ್ಾ ೀ ಎಲಾಾ ದ್ರೂ ವ್ಗ್ರಿವ್ಣೆ ಕಡಿ. ಮಾನಯ  ಸಚಿವ್ರೇ ಇದ್ನುನ  

ದ್ಯವಿಟ್ಟಟ  ಮಾಡಬೇಕು. ಕಡಾಡ ಯ ವ್ಗ್ರಿವ್ಣೆ ವಾಪ್ಸಿು  ತರಬೇಕು.  ತ್ತಲೂಾ ಕ್ನಲಾ  
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ಎಲೂಾ  ಖಾಲ ಇಲಾ ದದ್ು ರೆ, ಅದೇ ಜ್ಜಲ್ಾ ಯಲಾ  ಎಲಾಾ ದ್ರೂ ಒೆಂದು ಕಡೆ ವ್ಗ್ರಿವ್ಣೆ 

ಮಾಡಿಕಡಿ. ಇಷ್ಟಟ  ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸರಿಯಾಗುತು ದ್.   

 ಶ್ರ ೋ ಶಶ್ೋಲ  ಜ.ನಮೋಶ್ (ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕೆಷ ೋತ್ರ ):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, 

ಕಡಾಡ ಯದ್ು ರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾನಯ  ಸಚಿವ್ರು ಹೆಚುು ವ್ರಿಯವ್ರನುನ  ವ್ಗ್ರಿವ್ಣೆ  ಮಾಡಬೇಕು.  

ಹಿೆಂದನ ಪಾರ ಥಮಿಕ ಮತ್ತು  ಪ್ರರ ಢ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಸಚಿವ್ರಾದ್ ಮಾನಯ  ಸುರೇಶ ಕುಮಾರ್ ರವ್ರ 

ಜೊತೆ ಇದ್ರ ಬಗೆೆ  ಸ್ವಕಷ್ಟಟ  ಬ್ಬರಿ ಚಚೆಿ ಮಾಡಿದಿ್ ೀವ. ಈಗಿನ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಸಚಿವ್ರ 

ನೇತೃತಾ ದ್ಲೂಾ  ಕೂಡ ಚಚೆಿ ಮಾಡಿದ್ು ೀವ.  ಒೆಂದು ಹಂತದ್ಲಾ  ನಾವಲಾಾ  

ನಣ್ಿಯವ್ನೂನ  ಕೂಡ ತೆಗೆದುಕೆಂಡಿದ್ು ವು.  ಆದ್ರೆ ಏಕೆ ಮಾನಯ  ಸಚಿವ್ರು 

ಕೈಬಿಟಿಟ ದಾು ರೀ ಗತ್ರು ಲಾ . ಅದ್ನೂನ  ಕೂಡ ಸೇರಿಸಬೇಕೆೆಂದು ವಿನಂತ್ರ ಮಾಡುತೆು ೀನೆ.   ಈಗ 

ಕೆಲವೆಂದು ದ್ಡಡ  ದ್ಡಡ  ಜ್ಜಲ್ಾ ಗಳಿವ, ಶ್ಕ್ಷಕರು ಸುಮಾರು 150 ಕ್.ಮಿೀ ದೂರದ್ಲಾ  

ಇದಾು ರೆ. ಆ ರಿೀತ್ರ ಅದೇ ಜ್ಜಲ್ಾ ಯಲಾ ರತಕೆೆಂಥವ್ನುನ   ವ್ಗ್ರಿವ್ಣೆ ಮಾಡುವುದಲಾ ವೆಂದ್ರೆ 

ಸರಿಯಾಗುವುದಲಾ . ಅದು ತ್ತಲೂಾ ಕು ಆಗಿರಲ ಅಥವಾ ಜ್ಜಲ್ಾಯಾಗಿರಲ ಎರಡನೂನ  

ಪ್ರಿಗಣಿಸಬೇಕೆೆಂದು ನಾನು ಮಾನಯ  ಸಚಿವ್ರಿಗೆ ಒತ್ತು ಯ ಮಾಡುತ್ರು ದ್ು ೀನೆ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ 

Excess Teachers 2016-17, 2017-18ರಲಾ  ಪಿ.ಯು ಕಾಲೇಜ್ನಲೂಾ  ಕೂಡ ಇದಾು ರೆ.  ಅವ್ರು 

ಪಾರ ಥಮಿಕ ಮತ್ತು  ಪ್ರರ ಢ ಶ್ಕ್ಷಣ್ದ್ವ್ರಿಗಷ್ಮಟ ೀ ಕಡುತ್ರು ದು ೀರಿ, ನಮಮ ನೆನ ೀಕೆ ಕೈಬಿಟಿಟ ದು ೀರಿ? 

ನಮಮ ನೂನ  ಕೂಡ consider ಮಾಡಿ ಎೆಂದು ಹೇಳುತ್ರು ದಾು ರೆ.  ಈ ರಿೀತ್ರ ಇದಾು ಗ ಕಡಾಡ ಯ 

ಮತ್ತು  ಹೆಚುು ವ್ರಿ ಇವರೆಡನೂನ  ಮಾನಯ  ಸಚಿವ್ರು ಗಣ್ನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕಳಳ ಬೇಕೆೆಂದು 

ಕೇಳುತ್ರು ದ್ು ೀನೆ. ಏಕೆೆಂದ್ರೆ ಈಗ್ರಗಲೇ ಒೆಂದು ಹಂತದ್ಲಾ  ಅನೇಕ ಬ್ಬರಿ ಚಚೆಿಯಾಗಿದ್.  

ಆದ್ರೆ ಸನಾಮ ನಯ  ಸಚಿವ್ರಾದ್ ಮಾನಯ  ಬಿ.ಸಿ.ನಾಗೇಶ್ರವ್ರು ಎರಡು ತ್ರೆಂಗಳಿನೆಂದ್ 

ಸಚಿವ್ರಾಗಿದು ೀರಿ, ದ್ಯವಿಟ್ಟಟ  ಹಿೆಂದನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇದ್ರ ಬಗೆೆ  ಏನು ನಣ್ಿಯ 

ತೆಗೆದುಕೆಂಡಿದಾು ರೀ, ಅದ್ನೆನ ೀ ಮಾಡಬೇಕೆೆಂದು ನಾನು ಒತ್ತು ಯ ಮಾಡುತ್ರು ದ್ು ೀನೆ.   

 ಶ್ರ ೋ ಅರುಣ್ ಶಹಾಪುರ (ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕೆಷ ೋತ್ರ ):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ಅವ್ಕಾಶ್ 

ಕಟಿಟ ದ್ು ಕೆಾ ಗಿ ಧನಯ ವಾದ್ಗಳು.  ಪ್ರ ಪ್ರ ಥಮವಾಗಿ ವ್ಗ್ರಿವ್ಣೆ ಎನುನ ವಂಥದುು  ಶ್ಕ್ಷಕರಿಗೆ 

ಒೆಂದು ರಿೀತ್ರ ಮರಿೀಚಿಕೆಯಾಗಿದ್.  ಆದ್ಷ್ಟಟ  ಬೇಗ ವ್ಗ್ರಿವ್ಣೆಯನುನ  ಕಲಪ ಸುವುದ್ರ 

ಮೂಲಕ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ಕಾಶ್ ಮಾಡಿಕಡಬೇಕೆೆಂದು ಕೀರುತೆು ೀನೆ. ಎರಡನೆಯದಾಗಿ, 

ಇದ್ನುನ  ಸುಗಿರ ೀವಾಜೆಾ  ratify ಮಾಡಿಕಳುಳ ವುದ್ಕೆ ೀಸೆ ರ ತಂದದಾು ರೆ.  ಆದ್ರೆ . . . 
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 ಶ್ರ ೋ ಜೆ.ಸಿ.ಮಾಧುಸ್ತವ ರ್ಮ (ಸಣ್ಣ  ನೋರಾವರಿ ಹಾಗೂ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು  

ಸಂಸದಿೋಯ ವಯ ವಹಾರಗಳ ಸಚಿವರು):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ಈ ವಿಧೇಯಕದ್ 

Statement of objects and reasons ನಲಾ  “…..for conducting rationalisation 

(excess)/compulsory್transfer್of್teachers್….”್ಎೆಂದು ಹೇಳಿದಿ್ ೀವ.  

 ಶ್ರ ೋ ಅರುಣ್ ಶಹಾಪುರ (ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕೆಷ ೋತ್ರ ):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ಇದ್. It is 

there. 

 ಶ್ರ ೋ ಜೆ.ಸಿ.ಮಾಧುಸ್ತವ ರ್ಮ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ,್ “…..(excess)/compulsory 

transfer್of್teachers್….”್ಎೆಂದು ಹೇಳಿದ್ು ೀವ. 

 ಶ್ರ ೋ ಅರುಣ್ ಶಹಾಪುರ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ; ಮಾನಯ  ಶ್ೀಕಂಠೇಗೌಡರವ್ರೇ, 

ಇೆಂಗಿಾ ಷ್ನಲಾ  ಪಿರ ೆಂಟ್ ಆಗಿರುವ್ ಬಿಲ್ನುನ  ನೀಡಿ.  

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಹೌದು, ಇದ್. ಮಾನಯ  ಅರುಣ್ ಶ್ಹಾಪುರ ರವ್ರೇ ತ್ತವು 

ಮುೆಂದುವ್ರೆಸಿ. 

ಶ್ರ ೋ ಅರುಣ್ ಶಹಾಪುರ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ಆ ಹಿನೆನ ಲ್ಯಲಾ  ಶ್ಕ್ಷಕರಿಗೆ 

ಕಳೆದ್ ಮೂರು ವ್ಷಿಗಳಿೆಂದ್ ವ್ಗ್ರಿವ್ಣೆ ಸಿಗುತ್ರು ಲಾ ವೆಂದು ಬಹಳ ದ್ಡಡ  

ಹತ್ತಶ್ನಯಲಾ ದಾು ರೆ. ಗ್ರರ ಮಿೀಣ್ ಶ್ಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸಮಸೆಯ  ಇದ್.  ಕಲಾಯ ಣ್ ಕನಾಿಟಕ ಭಾಗದ್ಲಾ  

ಶ್ಕ್ಷಕರಿಗೆ ಶೇ.25 ಕೆ್ೆಂತ ಹೆಚುು   ಹುದ್ು ಗಳು ಖಾಲ ಇದುು , ಅವ್ರು ತ್ತಲೂಾ ಕ್ನೆಂದ್ ಹರಗಡೆ 

ಹೀಗುವುದ್ಕೆೆ  ಆಗದೇ ಇರುವಂಥ ಸಮಸೆಯ ಗಳಿವ. ಅದ್ಕೆೆ  ನಾನು ಮಾನಯ  ಸಚಿವ್ರಿಗೆ 

ವಿನಂತ್ರ ಮಾಡಿಕಳುಳ ವುದೇನೆೆಂದ್ರೆ, ಈಗ ಈ ಸುಗಿರ ೀವಾಜೆಾ ಯನುನ  ratify ಮಾಡಿಕಳುಳ ವ್ 

ಸಲುವಾಗಿ ತಂದದು ೀರಿ. ಆದ್ರೆ ಸಮಗರ  ತ್ರದುು ಪ್ಡಿಯನುನ  ತೆಗೆದುಕೆಂಡು ಬಂದು 

ಉಳಿದ್ಲಾಾ  ಶ್ಕ್ಷಕರಿಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರಿಹಾರ ಕಡತಕೆೆಂಥ ಕೆಲಸವ್ನುನ  ಮಾಡಬೇಕೆೆಂದು 

ವಿನಂತ್ರ ಮಾಡುತ್ರು ದ್ು ೀನೆ. ಧನಯ ವಾದ್ಗಳು. 

ಶ್ರ ೋ ಪುಟಟ ಣ್ಣ  (ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕೆಷ ೋತ್ರ ):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ನಾನು ಈ 

ವಿಧೇಯಕವ್ನುನ  ಸ್ವಾ ಗತ ಮಾಡುತೆು ೀನೆ. ಮಾನಯ  ಸದ್ಸಯ ರಾದ್ ಶ್ರ ೀ ಮರಿತ್ರಬ್ಾ ೀಗೌಡ, ಮಾನಯ  

ಅರುಣ್ ಶ್ಹಾಪುರ ಇವ್ರೆಲಾ ರೂ ಇದ್ರ ಬಗೆೆ  ಹೇಳಿದ್ರು.  ಈ percentage fix ಮಾಡಿ 

ವ್ಗ್ರಿವ್ಣೆ ಮಾಡುವುದು ತ್ತೆಂಬ್ಬ ಅನಾಯ ಯ. ಮಾನಯ  ಸಚಿವ್ರೇ, ದ್ಯವಿಟ್ಟಟ  ಆ ಪ್ಸೆಿೆಂಟ್ 

ತೆಗೆಯಬೇಕು. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬಹಳಷ್ಟಟ  ರಾಜಯ ಗಳಲಾ  ಒೆಂದು ಬ್ಬರಿಗೆ ಎಲಾಾ  ಶ್ಕ್ಷಕರು ಕೂಡ 
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ಅವ್ರವ್ರ ಜ್ಜಲ್ಾ ಗಳಿಗೆ ಹೀಗುವಂಥ ಅವ್ಕಾಶ್ವ್ನುನ  ಮಾಡಿದಾು ರೆ. ಮಾನಯ  ಸಚಿವ್ರಿಗೆ 

ಗತ್ರು ರುವಂತೆ, ನಮಮ  ರಾಜಯ ದ್ಲಾ  ಒೆಂದ್ಲಾ  ಒೆಂದು ಕಾರಣ್ದೆಂದ್ ಸುಮಾರು ನಾಲೆ್ ೈದು 

ವ್ಷಿಗಳಿೆಂದ್ ವ್ಗ್ರಿವ್ಣೆ ನಡೆಯುತ್ರು ಲಾ . ಆ ಕಾರಣ್ಕೆಾ ಗಿ ಬಹಳಷ್ಟಟ  ಜನ ಶ್ಕ್ಷಕರು 

ಸೂಸೈಡ್ ಮಾಡಿಕೆಂಡಿದಾು ರೆ. ಸ್ವಕಷ್ಟಟ  ಕುಟ್ಟೆಂಬಗಳು divorce ಕೂಡ ಆಗಿವ. ಆಮೇಲ್ 

ಗಂಭಿೀರ ಕಾಯಿಲ್ ಬಂದಂಥ ಶ್ಕ್ಷಕರನೂನ  ಕೂಡ ವ್ಗ್ರಿವ್ಣೆ ಮಾಡುತ್ರು ಲಾ . ಇದ್ರ ಬಗೆೆ  

ನಾನು ಹೆಚಾು ಗಿ ಮಾತನಾಡುವುದಲಾ .  

(ಮಿಂದು...) 

(994)23.9.2021/11.10/ಎೆಂ.ಎೆಂ-ಎೆಂ.ಡಿ[ವಿ.ಕೆ] 

(ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರ ಉಪ್ಸಿಿ ತ್ರ) 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ಭೀಜೇಗೌಡರೇ, ಸಾ ಲಪ  ಸುಮಮ ನೆ ಕುಳಿತ್ತಕಳಿಳ . 

ಶ್ರ ೋ ಪುಟಟ ಣ್ಣ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ಯಾರು ನೇಮಕಾತ್ರಯಾಗುತ್ತು ರೆ 

ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳೀಣ್.  ನನನ  ಸಲಹೆಯೇನೆೆಂದ್ರೆ, one-time measure 

ಕಡುವುದ್ಕೆೆ  ತೆಂದ್ರೆ ಎನುನ ವುದಾದ್ರೆ ಮುೆಂದನ ವ್ಷಿ ಕಡುತೆು ೀವೆಂದು ಘೀಷಣೆ 

ಮಾಡಲ.  ಅಷಟ ರಲಾ  ಯಾಯಾಿರು ಅಜ್ಜಿ ಹಾಕ್ಕಳುಳ ತ್ತು ರೆ; ಹೇಗಿದ್ು ರೂ Guest Faculty 

ಗಳನುನ  ತೆಗೆದುಕಳಳ ಬೇಕು ಅಲಾ ಯೇ ತೆಗೆದುಕಳಳ ಲ, ನೇಮಕಾತ್ರ ಮಾಡುವಂತಹ 

ಸಂದ್ರ್ಿದ್ಲಾ  ಎಲಾ  ಜ್ಞಸಿು  ಹುದ್ು ಗಳು ಖಾಲ ಇರುತು ದ್ ಅಲಾ ಗೆ ಆದ್ಯ ತೆ ಕಡಿ. One-time 

measure ಎೆಂಬ್ದದ್ನುನ  ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟಟ  ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕುಟ್ಟೆಂಬ ನೆಮಮ ದಯ ನಟ್ಟಟ ಸಿರು 

ಬಿಡುತ್ತು ರೆ.  

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ಪುಟಟ ಣ್ಣ ನವ್ರೇ, ನೇಮಕಾತ್ರ ಮಾಡುವುದ್ಕೆೆ  

ಬರುವುದಲಾ .  ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕೆೆಂದ್ಲಾ ಗೆ ಹಾಕುವುದ್ಕೆೆ  ಮೂಲಭೂತ ಹಕೆು ಇರುತು ದ್.   

ಶ್ರ ೋ ಪುಟಟ ಣ್ಣ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ಹೌದು ತ್ತವು ಹೇಳುವುದು ಸರಿಯಾಗಿದ್.  

ಈಗ ಹೈದ್ರಾಬ್ಬದ-ಕನಾಿಟಕ ಇದ್.  ಅದ್ಕೆೆೆಂದೇ 2000 ಅಥವಾ  3000 ಮಾಡಲ.  

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಅದ್ಕೆೆ  ಕೀಟ್  ಒಪುಪ ವುದಲಾ . 

ಶ್ರ ೋ ಪುಟಟ ಣ್ಣ :- ಅಲಾ  ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕೆೆಂದ್ರೆ  ಏತಕೆೆ  ಮಾಡುವುದ್ಕೆಾಗುವುದಲಾ ? 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ವ್ಗ್ರಿವ್ಣೆ ಮಾಡುತ್ತು ರೆ . . . 
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ಶ್ರ ೋ ಶಶ್ಲ  ಜ. ನಮೋಶ್:- ಇದ್ರ ಬಗೆೆ  ಆಗಲೇ ಒೆಂದು ಪ್ತ್ರರ ಕಾ ಹೇಳಿಕೆ 

ಕಟಿಟ ದಾು ರೆ.  

ಶ್ರ ೋ ಪುಟಟ ಣ್ಣ :-  ಇೆಂತಹ ಹುದ್ು  ಖಾಲ ಇದ್ ಎೆಂದು ಕಡಬಹುದು.  ಅದು ನನಗೆ 

ಗತ್ರು ಲಾ .  ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾನೂನನುನ  ನೀಡಿಕೆಂಡು ಮಾಡಲ.  ನನನ  ಅನಸಿಕೆಯೇನೆೆಂದ್ರೆ, 

one-time measure ಇಡಿೀ ಶ್ಕ್ಷಕರಿಗೆ ರಾಜಯ ದ್ಲಾ  ಕಡಬೇಕು ಎನುನ ವುದ್ೆಂದು, 

ಎರಡನೆಯದಾಗಿ, ಈಗ ಹೈಸೊಲ್ ಮತ್ತು  ಪ್ರ ೈಮರಿ ಶಾಲ್ಗಳಿಗೆ ಕಡಾಡ ಯ 

ವ್ಗ್ರಿವ್ಣೆಯನುನ  ಕಟಟ ರು ಅದು ತಮಗೆ ಗತ್ತು .  ಅದ್ರ ಬಗೆೆ  ತ್ತವು ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟಟ  

ಸಲ ಮಾತನಾಡಿದು ೀರಿ.  ಪಿ.ಯು.,ನವ್ರಿಗೆ ಕಟಿಟ ಲಾ .  ಬಹಳಷ್ಟಟ  ಸಂದ್ರ್ಿಗಳಲಾ  ಎಲಾಾ  

ಸಭೆಗಳಲೂಾ  ಪಿ.ಯು.,ನವ್ರಿಗೂ ಮಾಡುತೆು ೀವ ಎೆಂದು ಒಪಿಪ ಕೆಂಡಿದಾು ರೆ.  ಆದ್ರೆ ಇವ್ರು 

ಪಿ.ಯು., ಕಾಲೇಜ್ಜನವ್ರಿಗೆ ಮಾಡುತು ಲೇ ಇಲಾ .  100 ಸಲ ಹೀಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ 

ಮಾಡಲಲಾ .  ಏತಕೆೆ  ಹಿೀಗ್ರಗುತ್ರು ದ್ ಎೆಂದು ನನಗೆ ಗತ್ರು ಲಾ .  ಮಾನಯ  ಸಚಿವ್ರೇ, ದ್ಯಮಾಡಿ 

ಏನು ಹೈಸೊಲ್ ಮತ್ತು  ಪ್ರ ೈಮರಿ ಶಾಲ್ಗಳಿಗೆ ಮಾಡಿದು ೀರೀ ಅದೇ ರಿೀತ್ರ ಪಿ.ಯು. 

ಕಾಲೇಜ್ಜನವ್ರಿಗೂ ಮಾಡಬೇಕೆೆಂದು ಮನವಿ ಮಾಡುತೆು ೀನೆ, ಧನಯ ವಾದ್ಗಳು.  

ಡ: ವೈ.ಎ. ರ್ನರಾಯಣ್ಸ್ತವ ರ್ಮ (ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕೆಷ ೋತ್ರ ):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, 

ನಮ್ಮಮ ಲಾಾ  ಸೆನ ೀಹಿತರು ಹೇಳಿದ್ ಹಾಗೆ ಒೆಂದೇ ಸಮಸೆಯ  ಇದ್. ಇವ್ತ್ರು ನ ಈ ದುಸಿಿತ್ರಗೆ 

ಅವೈಜ್ಞಾ ನಕವಾದ್ ಕಡಾಡ ಯ ವ್ಗ್ರಿವ್ಣೆ ಮತ್ತು  excess ವ್ಗ್ರಿವ್ಣೆ ಕಾರಣ್. ಇದ್ರಿೆಂದ್  

ಕೇವ್ಲ ಶ್ಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮಾತರ  ತೆಂದ್ರೆಯಾಗಿಲಾ , ವಿದಾಯ ರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ತೆಂದ್ರೆಯಾಗಿದ್.  

ಕಡಾಡ ಯ ವ್ಗ್ರಿವ್ಣೆಯಿೆಂದ್ ತ್ತಲೂಾ ಕು ಮಟಟ ದ್ಲಾ  ಪಿ.ಯು., ಕಾಲೇಜುಗಳಲಾ  ಸ್ವವಿರ 

ಜನರು ವಿದಾಯ ರ್ಥಿಗಳಿರುತ್ತು ರೆ.  

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಕಾನೂನನಲಾ  ಕಡಾಡ ಯ ವ್ಗ್ರಿವ್ಣೆ ಇಲಾ . 

ಡ: ವೈ.ಎ. ರ್ನರಾಯಣ್ಸ್ತವ ರ್ಮ (ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕೆಷ ೋತ್ರ ):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, 

ಅಲಾ  ಉಪ್ನಾಯ ಸಕರುಗಳಿಲಾ .  ಶ್ರ ೀನವಾಸಪುರ ಕಾಲೇಜ್ಜನಲಾ  1300 ಜನ ಹೆಣುಣ ಮಕೆಳಿದಾು ರೆ.  

ಅಲಾ  ಉಪ್ನಾಯ ಸಕರಿಲಾ , ಅಲಾ ರುವ್ ಐದು ಜನ ಉಪ್ನಾಯ ಸಕರನುನ  ವಿಶ್ಾ ನಾಥಪುರದ್ 

ದ್ಡಡ ಬಳಾಳ ಪುರಕೆೆ  ಹಾಕ್ದ್ರು ಅಲಾ  70 ಜನ ಗಂಡುಮಕೆಳಿದಾು ರೆ.  70-80 ಜನ ಇರುವ್ ಕಡೆ 

full strength faculty. ಸ್ವವಿರ ಜನರು ಇರುವ್ ಕಡೆ faculty strength ಇಲಾ .  ಇಲಾಖೆಯ 

ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಡಿದ್ ದ್ೀಷದೆಂದ್ ಇವ್ತ್ತು  ಈ ಚಚೆಿ ಬರುತ್ರು ದ್.  ನಾನು ಮನವಿ 

ಮಾಡಿಕಳುಳ ತ್ರು ದ್ು ೀನೆ, ಮಾನಯ  ಸಚಿವ್ರೇ, ದ್ಯವಿಟ್ಟಟ  ಆದ್ಷ್ಟಟ  ಬೇಗ ವ್ಗ್ರಿವ್ಣೆ 
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ಪ್ರ ಕ್ರ ಯೆಯನುನ  ಪಾರ ರಂರ್ ಮಾಡಬೇಕು.  ಆಮೇಲ್ ಕಡಾಡ ಯ ಮತ್ತು  excess teachers ನುನ  

ಕೇವ್ಲ ಜ್ಜಲ್ಾ ಯವ್ರೆಗೆ ಮಾತರ ವ್ಲಾ , ಒಳಗೂ ಅವ್ಕಾಶ್ ಮಾಡಿಕಡಬೇಕು.   ವಿಶೇಷವಾಗಿ 

ಪಿ.ಯು., ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಇಲಾ  ಸೇರಿಸಿಲಾ , ಆಮೇಲ್ ಅವ್ರು ಕೀಟ್ ಗೆ ಹೀಗುತ್ತು ರೆ.  ಇದು 

ಕೀಟ್ ಗೀಗಿದ್ು ಕೆ ೀಸೆ ರವಾಗಿ ಸುಗಿರ ೀವಾಜೆಾ  ಮಾಡಿದು ೀರಿ.  

ಶ್ರ ೋ ಮರಿತಿಬಬ ೋಗೌಡ (ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕೆಷ ೋತ್ರ ):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ,  ಪಿ.ಯು. 

ಕಾಲೇಜ್ಜನವ್ರಿಗೆ ಬೇರೆ ವಿಧೇಯಕ ಮಾಡುತೆು ೀವೆಂದು ಹೇಳಿದಾು ರೆ.  ವ್ಗ್ರಿವ್ಣೆಯನುನ  ಬೇಗ 

ಮಾಡಬೇಕು.  ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ತಪಿಪ ನೆಂದ್ ಇವ್ತ್ತು  ಕೀಟ್ ನಲಾ  ತಡೆಯಾಜೆಾ  ಇದ್.  

ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಪುಪ  ಮಾಡುತ್ತು ರೆ.  ದ್ಯವಿಟ್ಟಟ  ಆದ್ಷ್ಟಟ  ಈ ಶ್ಕ್ಷಕರ ವ್ಗ್ರಿವ್ಣೆ ಮತ್ತು  

ಪಿ.ಯು., ಕಾಲೇಜು ವಿಧೇಯಕ ಆದ್ಷ್ಟಟ  ಬೇಗ ಆಗಬೇಕು, ಎರಡೂ ವ್ಗಿದ್ವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ 

ಬೇಗ ವ್ಗ್ರಿವ್ಣೆ ಕಡಿಸಬೇಕು.  

ಡ: ವೈ.ಎ. ರ್ನರಾಯಣ್ಸ್ತವ ರ್ಮ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ಒೆಂದು ನಮಿಷ 

ಮುಗಿಸಿಬಿಡುತೆು ೀನೆ.  ಮಾನಯ  ಸಚಿವ್ರೇ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲ್ ಪೂತ್ರಿ ಅವ್ಲಂಬಿತರಾದ್ರೆ 

ಇನೆನ ರಡು ವ್ಷಿ ವ್ಗ್ರಿವ್ಣೆ ಮಾಡುವುದ್ಕೆಾಗುವುದಲಾ .  ನಮ್ಮಮ ಲಾಾ  ಎೆಂ.ಎಲ.ಸಿ., ಯವ್ರ 

ಜೊತೆ ಮಿೀಟಿೆಂಗ್ ಮಾಡಿ ಒಪಿಪ ಕೆಂಡು ಚಚೆಿ ಮಾಡಿದ್ ಮೇಲೂ  ಸರಿಯಾಗಿ ಬಿಲ್ frame 

ಮಾಡಿಲಾ .  ಹಾಗ್ರಗಿ ಇದು  ಪ್ದೇ ಪ್ದೇ ಮುೆಂದ್ಕೆೆ  ಹೀಗುತ್ರು ದ್.  ನಾನು ಮನವಿ 

ಮಾಡುತ್ರು ದ್ು ೀನೆ, ಮರಿೀಚಿಕೆಯಾಗಿರುವ್ ಈ ವ್ಗ್ರಿವ್ಣೆಯನುನ  ಬೇಗ ಪಾರ ರಂರ್ ಮಾಡಬೇಕು,  

ನಮಮ  ಸೆನ ೀಹಿತರು ಹೇಳಿದ್ ಹಾಗೆ ಎಲಾ ವ್ನೂನ  ಸೇರಿಸಿ ಮಾಡಬೇಕೆೆಂದು ಮನವಿ 

ಮಾಡುತ್ರು ದ್ು ೀನೆ.  

ಶ್ರ ೋ ಜೆ.ಸಿ. ಮಾಧುಸ್ತವ ರ್ಮ (ಕಾನೂನು, ಸಂಸದಿೋಯ ವಯ ವಹಾರಗಳು ಹಾಗೂ 

ಶಾಸನ ರಚ್ನೆ ಮತ್ತು  ಸಣ್ಣ  ನೋರಾವರಿ ಸಚಿವರು):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ನಾವು 

ಬಳಸಿರುವ್ ಪ್ದ್ rationalisation ಬಳಸಿದ್ು ೀವ that is for the excess.  ಅದ್ಕೆೆ  objects ನಲಾ  

ಗೆಂದ್ಲವಾಗುವುದು ಬೇಡವೆಂದು ನಾವು ಆವ್ರಣ್ದ್ಲಾ  ಕಟಿಟ ದ್ು ೀವ. For both 

rationalisation and compulsory transfer.  

ಶ್ರ ೋ ಲಹರ  ಸಿಿಂಗ  ಸಿರೋಯಾ (ವಿಧಾನಸಭೆಯಿಂದ ಚುರ್ನಯತ್ರಾದವರು):-  

ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ಅವ್ಕಾಶ್ಕೆಾ ಗಿ ಧನಯ ವಾದ್ಗಳು.  ನಾನು ಕಳೆದ್ 10 ವ್ಷಿಗಳಿೆಂದ್ 

ಈ ಸದ್ನದ್ಲಾ ದ್ು ೀನೆ.  ಪ್ರ ತ್ರಯೆಂದು ಸಲ ಶ್ಕ್ಷಕರ ಸಮಸೆಯ  ಬಗೆೆ  ಬಂದೇ ಬರುತು ದ್.  ನಾನು 

ಸಕಾಿರಕೆೆ  ಮನವಿ ಮಾಡುವುದೇನೆೆಂದ್ರೆ, ಒೆಂದು comprehensive bill ತರಬೇಕು, ಈ 
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ಸಮಸೆಯ  ಕನೆಯಾಗಬೇಕು, ಇದ್ಕೆೆ  expert committee ಮಾಡಿಸಿ ಎಲಾಾ  ಸಮಸೆಯ ಗಳನುನ  

ಬಗೆಹರಿಸಲು ಬಂದ್ರೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುತು ದ್.  ಇದ್ರಿೆಂದ್ ಪ್ರ ತ್ರ ಅಧಿವೇಶ್ನದ್ಲೂಾ  ಬರುವ್ 

ಈ  ಸಮಸೆಯ  ಹೀಗುತು ದ್.  ಶ್ಕ್ಷಕರ ಬಗೆೆ  ಮಾತನಾಡಲು ಘಟ್ಟನುಘಟಿ ಸದ್ಸಯ ರು ಇದಾು ರೆ.  

ಅವ್ರಿಗೆ ನಜವಾಗಲೂ ಸಮಸೆಯ  ಇದ್, ಅದ್ನುನ  ನಾನೂ ಒಪಿಪ ಕಳುಳ ತೆು ೀನೆ.  ಆದ್ು ರಿೆಂದ್ 

ಇದ್ಕೆೆಂದು comprehensive bill ತಂದು ಒೆಂದೇ ಸಲಕೆೆ  ಈ ಎಲಾಾ  ಸಮಸೆಯ ಗಳಿಗೆ 

ಕಡಿವಾಣ್ ಹಾಕಬೇಕೆೆಂದು ಕೇಳಿಕಳುಳ ತೆು ೀನೆ.  

ಡ: ತೇಜ್ಸಿವ ನಗೌಡ(ವಿಧಾನಸಭೆಯಿಂದ ಚುರ್ನಯತ್ರಾದವರು):- ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ಅತಯ ೆಂತ ತ್ತತ್ತಿ ಸಾ ರೂಪ್ವಾದಂತಹ ಈ ವಿಚಾರ ಬಹಳ ವ್ಷಿಗಳಿೆಂದ್ 

ಬ್ಬಕ್ಯಿತ್ತು .  ಅದ್ರ ಬಗೆೆ  ನಾನು ಈಗತ್ತನೆ ನಮಮ  ಸಹೀದ್ಯ ೀಗಿಯಾದ್ ಮಾನಯ  ಅರುಣ್ 

ಶ್ಹಾಪುರರವ್ರ ಹತ್ರು ರ ಕೇಳುತ್ರು ದ್ು . 1 ಲಕ್ಷದ್ 76 ಸ್ವವಿರ ಶ್ಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪ್ಟಟ  ಇೆಂತಹ 

ಒೆಂದು ಮಾನವಿೀಯ ಮಹತಾ ದ್ ತ್ತತ್ತಿ ಸಾ ರೂಪ್ದ್ ಈ ವಿಧೇಯಕ ತಂದದ್ು ಕೆಾ ಗಿ ನಾನು 

ನಮಮ  ಸಚಿವ್ರನುನ  ಅಭಿನಂದಸುತೆು ೀನೆ.  ಇದ್ರಲಾ  50 ವ್ಷಿ ವ್ಯಸಿನುನ  ಪೂರೈಸಿದಂತಹ 

ಮಹಿಳಾ ಶ್ಕ್ಷಕ್ಯರು, 55 ವ್ಷಿ ವ್ಯಸಿನುನ  ಪೂರೈಸಿದ್ ಪುರುಷ ಶ್ಕ್ಷಕರು, ಹಾಗೆಯೇ 

ಅವ್ಲಂಬಿತ ಮಕೆಳಿರುವಂತಹ ವಿಚಿೆ ೀದತ ಶ್ಕ್ಷಕರು, ಗಭಿಿಣಿ ಶ್ಕ್ಷಕ್ಯರು ಮತ್ತು  

ಅವ್ಲಂಬಿತ ಮಕೆಳನುನ ಳಳ  ವಿಧುರರು ಇೆಂತಹವ್ರಿಗ್ರಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ rationalisation ಆ 

ಪ್ದ್ವ್ನುನ  ಈ ಬಿಲ್ನಲಾ  ಬಳಸಿದಾು ರೆ, ಸಮಪ್ಿಕ ಮರುಹಂಚಿಕೆಯ ತರುವಾಯದ್ 

ವ್ಗ್ರಿವ್ಣೆ ಎೆಂಬ ಶ್ಬು ವ್ನುನ  excess transfer ಗೆ ಬಳಸಿದಾು ರೆ.  ಬಹಳ ದನಗಳಿೆಂದ್ ಎದುರು 

ನೀಡುತ್ರು ದಾು ರೆ, ಇವ್ತ್ತು  ಸಮಾಜ ಇಷ್ಟಟ  ಚೆನಾನ ಗಿದ್, ಮಾನವ್ ಸಂಪ್ನೂಮ ಲ ಚೆನಾನ ಗಿದ್ 

ಎೆಂದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒೆಂದು ನೀಬಲ್ profession ಎೆಂದು ಕರೆಸಿಕಳುಳ ವ್ ಶ್ಕ್ಷಣ್, ಶ್ಕ್ಷಣ್ವ್ನುನ  

ಕಡುವಂತಹ ಶ್ಕ್ಷಕರೇನದಾು ರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಒೆಂದು ಸ್ವಥಿಕ ಜ್ಜೀವ್ನ ಖುಷ್ಟಯಾಗಿ, 

ಆರೀಗಯ ವಂತರಾಗಿ, ಅತಯ ೆಂತ ಲವ್ಲವಿಕೆಯಿೆಂದ್ ಪಾಠ ಮಾಡುವಂತಹ ಬೊೀಧನಾಸೆನ ೀಹಿ 

ವಾತ್ತವ್ರಣ್ವ್ನುನ  ನಮಿಿಸುವಂತಹದುು  ಇದ್ರಲಾ  ಅವ್ಶ್ಯ ಕತೆ ಇದ್.  ಆದ್ು ರಿೆಂದ್ ಈ 

ವ್ಗ್ರಿವ್ಣೆಯನುನ  ಅತ್ರ ಶ್ೀಘರ ವಾಗಿ ಜ್ಞರಿ ಮಾಡಬೇಕೆೆಂದು ನಾನು ಕೀರುತೆು ೀನೆ.  

ಶ್ರ ೋ ನರಾಣಿ ಹಣ್ಮಂತ ರುದರ ಪಪ (ಪದವಿೋಧರರ ಕೆಷ ೋತ್ರ ):- ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ನಾನು ಈ ಬಿಲಾ ನುನ  ಸ್ವಾ ಗತ ಮಾಡುತೆು ೀನೆ.  ಇದ್ರ ಬಗೆೆ  ಎಲಾಾ  

ಶಾಸಕರೂ ಕೂಡ ಮಾತನಾಡಿದಾು ರೆ.  ಕಳೆದ್ ಮೂರು ವ್ಷಿಗಳಿೆಂದ್ ವ್ಗ್ರಿವ್ಣೆ ಪ್ರ ಕ್ರ ಯೆ 

ಇಲಾ ದೇ ಸ್ವಕಷ್ಟಟ  ಶ್ಕ್ಷಕರು ತೆಂದ್ರೆಯನುನ  ಅನುರ್ವಿಸುತ್ರು ದಾು ರೆ. ತಕ್ಷಣ್ವೇ ವ್ಗ್ರಿವ್ಣೆ 

ಪ್ರ ಕ್ರ ಯೆಯನುನ  ಪಾರ ರಂರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಪಾರ ಥಮಿಕ ಮತ್ತು  ಪ್ರರ ಢ ಶ್ಕ್ಷಣ್ 
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ಇಲಾಖೆಯಲಾ  ವ್ಗ್ರಿವ್ಣೆ ನಯಮವ್ನುನ  ತಂದದಾು ರೀ ಅದ್ನುನ  ಉಪ್ಯೀಗಿಸಿ ಕೂಡ 

ಅರವ್ಳಿಕೆ ಮಾಡಿ ಆದ್ಷ್ಟಟ  ಬೇಗನೆ ಅಲಾ  ಕೂಡ ವ್ಗ್ರಿವ್ಣೆಯನುನ  ಮಾಡಬೇಕೆೆಂದು 

ವಿನಂತ್ರ ಮಾಡಿಕಳುಳ ತೆು ೀನೆ.  

ಶ್ರ ೋ ಬಿ.ಸಿ. ರ್ನಗೇಶ  (ಪ್ರರ ಥರ್ಮಕ ಮತ್ತು  ಪೌರ ಢ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಹಾಗೂ ಸಕಾಲ 

ಸಚಿವರು):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ಸ್ವಕಷ್ಟಟ  ಸಲಹೆಗಳು ಬಂದವ.  ಆ ಸಲಹೆಗಳ 

ಆಧಾರದ್ ಮೇಲ್ ಮುೆಂದನ ದನಗಳಲಾ  ಪ್ರಿಶ್ೀಲನೆ ಮಾಡಲಾಗುತು ದ್.  ಪಿ.ಯು. ಕಾಲೇಜ್ಜಗೆ 

ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ತ್ರದುು ಪ್ಡಿ ಕಾಯೆು  ತಕ್ಷಣ್ವೇ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರ ಯತನ  ಮಾಡುತೆು ೀವ.  

ಆದ್ರೆ ಜ್ಜಲ್ಾ ಗಳಳಗೆ ಮತ್ತು  ತ್ತಲೂಾ ಕುಗಳಳಗೆ same cadre ಆದ್ು ರಿೆಂದ್ ಶ್ಕ್ಷಕರ 

ವ್ಗ್ರಿವ್ಣೆಗೆ ಯಾವ್ ಅಡಿಡಯೂ ಇಲಾ .  ಶೇಕಡಾವಾರು ಏತಕೆೆ  ಮಾಡಲಾಗಿದ್ ಎೆಂದ್ರೆ, 

ತಮಗೂ ಗತ್ತು , ಕಲಾಯ ಣ್ ಕನಾಿಟಕದ್ಲಾ  ಈಗಲೇ ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕರತೆ ತ್ತೆಂಬ್ಬ ಇದ್.  ಆ 

ಕಾರಣ್ಕೆ ೀಸೆ ರ ನಬಿೆಂಧಗಳನುನ  ಹಾಕಲಾಗಿದ್.  

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ಸಚಿವ್ರೇ, ಒೆಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ಒೆಂದು ಸಲ mutual 

ಇದ್ು ವ್ರಿಗೆ ವ್ಗ್ರಿವ್ಣೆಯನುನ  ಕಟ್ಟಟ ಬಿಡಿ.  ಆಗ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟ ೀ ಭಾರ 

ಕಡಿಮ್ಮಯಾಗುತು ದ್.  ಮಾನಯ  ಪುಟಟ ಣ್ಣ ನವ್ರು ಹೇಳಿದ್ ಹಾಗೆ ಒೆಂದು ಸಲ ಮಾಡಿ.  

ಶ್ರ ೋ ಬಿ.ಸಿ. ರ್ನಗೇಶ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ಈಗ್ರಗಲೇ ಅದ್ರ ಬಗೆೆ  ಯೀಚನೆ 

ಮಾಡುತ್ರು ದ್ು ೀವ. ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ತಮಮ  ನೇತೃತಾ ದ್ಲಾ  ಒೆಂದು ಸಭೆಯನುನ  

ಮಾಡುತೆು ೀವೆಂದು ತಮಗೆ ತ್ರಳಿಸಿದ್ು ೀವ.  ಇದ್ಕೆೆ  one-time compromised settlement 

ಮಾಡಬೇಕೆೆಂದು ತ್ತೆಂಬ್ಬ ಜನರು ಸಲಹೆ ಕಟಿಟ ದಾು ರೆ.  ಅದ್ನುನ  ಮುೆಂದನ ದನಗಳಲಾ  

ಯೀಚನೆ ಮಾಡೀಣ್.  ಈ ಬಿಲ್ನಲಾ  ಹೆಚುು ವ್ರಿ ಶ್ಕ್ಷಕರಿಗೂ ಸಹಿತ ಅವ್ಕಾಶ್ ಇದ್.  

ಶ್ರ ೋ ಮರಿತಿಬಬ ೋಗೌಡ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ಪಿ.ಯು. ಕಾಲೇಜ್ಜನವ್ರಿಗೆ 

ಸಂಬಂಧಪ್ಟಟ ೆಂತೆ ಜ್ಜಲ್ಾಯಳಗೆ ಹೆಚುು ವ್ರಿ ಕಡಾಡ ಯ ವ್ಗ್ರಿವ್ಣೆಯಾಗಿರುವುದ್ನುನ  ಕೂಡ 

ಪ್ರಿಗಣ್ನೆ ಮಾಡಿ.  

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಜ್ಜಲ್ಾಯಳಗೆ ಹರಗಿನವ್ರು ಮತ್ತು  ಹೆಚುು ವ್ರಿ ಎಲಾ ವ್ನೂನ  

ಸೇರಿಸಬೇಕೆೆಂದು ಹೇಳಿದಾು ರೆ.  
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ಶ್ರ ೋ ಮರಿತಿಬಬ ೋಗೌಡ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ವ್ಗ್ರಿವ್ಣೆ ಪ್ರ ಕ್ರ ಯೆ ಬೇಗ 

ಆಗಬೇಕು.  ಪಿ.ಯು. ಕಾಲೇಜ್ಜನವ್ರದುು , ಪ್ರರ ಢಶಾಲಾ ಶ್ಕ್ಷಕರದುು  ಎಲಾ ರದೂು  ಬೇಗ 

ವ್ಗ್ರಿವ್ಣೆ ಆಗಬೇಕು. ಕೀಟ್ ಗೆ ಹೀಗಿ ಸೆಟ ೀ (ಗೊಿಂದಲ) 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಪಿ.ಯು. ಕಾಲೇಜ್ಜನ ಉಪ್ನಾಯ ಸಕರನುನ  ಸೇರಿಸಿಕಳಿಳ . 

ಡ: ವೈ.ಎ. ರ್ನರಾಯಣ್ಸ್ತವ ರ್ಮ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ಪಿ.ಯು. ಕಾಲೇಜ್ಜಗೆ 

ಬಿಲ್ ತರುವುದ್ಕೆೆ  ಸಮಯವಿಲಾ .  ಇನುನ  ಅಧಿವೇಶ್ನ ಕರೆಯಲು ಮೂರು ತ್ರೆಂಗಳಾಗುತು ದ್.  

ಪಿ.ಯು. ಕಾಲೇಜ್ಜಗೆ ಮಾತರ  ಸುಗಿರ ೀವಾಜೆಾ  ತರಲು ಹೇಳಿ.  

(ಗೊಿಂದಲ) 

ಶ್ರ ೋ ಮರಿತಿಬಬ ೋಗೌಡ:- ಒೆಂದು ವ್ಷಿವಾದ್ರೂ ಆಗುವುದಲಾ .  

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ಮರಿತ್ರಬ್ಾ ೀಗೌಡರೇ ಹಾಗೆ ಆಗುವುದಲಾ . (ಗೊಿಂದಲ) 

ಶ್ರ ೋ ಜೆ.ಸಿ. ಮಾಧುಸ್ತವ ರ್ಮ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, (ಗೊಿಂದಲ) ಅವ್ರು 

ಪ್ರಿಶ್ೀಲಸುತೆು ೀವ ಎೆಂದು ಹೇಳಿದಾು ರೆ ದ್ಯಮಾಡಿ ಅಲಾ ಗೆ ನಲಾ ಸಬೇಕು.  ಆ ರಿೀತ್ರ, you 

cannot force a Minister to answer.   

ಶ್ರ ೋ ಮರಿತಿಬಬ ೋಗೌಡ:- ಮಾನಯ  ಕಾನೂನು ಸಚಿವ್ರೇ, . . . 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ಮರಿತ್ರಬ್ಾ ೀಗೌಡರೆ, ಹಾಗೆ ಆಗುವುದಲಾ  ಬಿಡಿ. 

ಶ್ರ ೋ ಮರಿತಿಬಬ ೋಗೌಡ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ಕಾಯಿದ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನೂನ  

ಒೆಂದು ವ್ಷಿವಾದ್ರೂ ಆಗುವುದಲಾ . (ಗೊಿಂದಲ) 

ಶ್ರ ೋ ಕೆ.ಟ. ಶ್ರ ೋಕಂಠೇಗೌಡ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, . . .  

ಶ್ರ ೋ ಜೆ.ಸಿ. ಮಾಧುಸ್ತವ ರ್ಮ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ಪ್ರಿಶ್ೀಲನೆ 

ಮಾಡುತೆು ೀವೆಂದು ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಸಚಿವ್ರು ಹೇಳಿದಾು ರೆ ಅದ್ರಲಾ  ವಿಶಾಾ ಸವಿಡುವುದ್ನುನ  ಬಿಟಟ ರೆ 

you cannot ask the Minister to commit before the House.   

ಶ್ರ ೋ ಮರಿತಿಬಬ ೋಗೌಡ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ಮಾನಯ  ಸಚಿವ್ರು ಪ್ರಿಶ್ೀಲನೆ 

ಮಾಡುತೆು ೀವೆಂದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ವಕು.  
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ಸಭಾಪತಿಯವರು:-  ಮಾನಯ  ಸಚಿವ್ರೇ, ಪಿ.ಯು. ಕಾಲೇಜ್ಜನವ್ರನೂನ  include 

ಮಾಡಿಕಳಿಳ , ಸುಗಿರ ೀವಾಜೆಾ ಯನುನ  ತರುವ್ ಅವ್ಶ್ಯ ಕತೆ ಇಲಾ  ಅದು ನಡೆಯುತು ದ್.   

      (ಮುೆಂದು) 

(995)/23-9-2021/11-10/ಕೆಎಚ(ಎಲ್ಎೆಂ)/ಎೆಂಡಿ (ವಿಕೆ) 

 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಪ್ರ ಸ್ವು ವ್ ಏನೆೆಂದ್ರೆ; 

“2021ರ ಕನಾಿಟಕ ರಾಜಯ  ಸಿವಿಲ್ ಸೇವಗಳು(ಶ್ಕ್ಷಕರ 

ವ್ಗ್ರಿವ್ಣೆ ನಯಂತರ ಣ್) (ತ್ರದುು ಪ್ಡಿ) ವಿಧೇಯಕವ್ನುನ  

ಪ್ಯಾಿಲೀಚಿಸುವುದು” 

 

ಪರ ಸ್ತು ವ ಅಿಂಗಿೋಕರಿಸಲಪ ಟಟ ತ್ತ 

 

ಖಂಡ ಖಂಡವಾಗಿ ವಿಧೇಯಕವನುನ  ಪಯಾಾಲೋಚಿಸುವುದು 

ಖಂಡ 2 ಮತ್ತು  3 

 ಸಭಾಪತಿಯವರು:- “ಖಂಡ 2 ಮತ್ತು  3 ಎರಡೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಈ ವಿಧೇಯಕದ್ 

ಅೆಂಗವಾಗಿರುತು ದ್.” 

ಪರ ಸ್ತು ವ ಅಿಂಗಿೋಕರಿಸಲಪ ಟಟ ತ್ತ 

(ಖಂಡ 2 ರಿಿಂದ 27ರವರೆಗೆ ಎರಡೂ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿಧೇಯಕಕೆಕ  ಸೇರಿಸಲಾಯತ್ತ) 

ಖಂಡ 1 ಇತ್ಯಯ ದಿ 

 ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಪ್ರ ಸ್ವು ವ್ ಏನೆೆಂದ್ರೆ; 

     ಮದ್ಲನೆಯ ಖಂಡ, ದೀಘಿ ಶ್ೀಷ್ಟಿಕೆ, ಪ್ರ ಸ್ವು ವ್ನೆ  

                                            ಹಾಗೂ   ಅಧಿನಯಮಗಳಿಸುವ್  ಸೂತರ  ಸಂಹಿತೆ  

                                            ವಿಧೇಯಕದ್ ಭಾಗವಾಗಿರುತು ದ್” 

 

ಪರ ಸ್ತು ವ ಅಿಂಗಿೋಕರಿಸಲಪ ಟಟ ತ್ತ 
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(ಮದಲನೆಯ ಖಂಡ, ದಿೋಘಾ ಶ್ೋರ್ಷಾಕೆ, ಪರ ಸ್ತು ವನೆ ಹಾಗೂ 

ಅಧಿನಯಮಗೊಳಿಸುವ ಸೂತ್ರ  ಸಂಹತೆಗಳನುನ  ವಿಧೇಯಕಕೆಕ  ಸೇರಿಸಲಾಯತ್ತ) 

 

 

ಪರ ಸ್ತು ವದ ಅಿಂಗಿೋಕಾರ 

 

 ಶ್ರ ೋ ಬಿ.ಸಿ.ರ್ನಗೇಶ (ಪ್ರರ ಥರ್ಮಕ ಹಾಗೂ ಪೌರ ಢ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಸಚಿವರು):-  ಸನಾಮ ನಯ  

ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ,್ “2021ರ ಕನಾಿಟಕ ರಾಜಯ  ಸಿವಿಲ್ ಸೇವಗಳು(ಶ್ಕ್ಷಕರ ವ್ಗ್ರಿವ್ಣೆ 

ನಯಂತರ ಣ್) (ತ್ರದುು ಪ್ಡಿ) ವಿಧೇಯಕವ್ನುನ  ಅೆಂಗಿೀಕರಿಸಬೇಕೆೆಂದು ಕೀರುತೆು ೀನೆ. 

 

 ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಪ್ರ ಸ್ವು ವ್ ಏನೆೆಂದ್ರೆ; 

 

“2021ರ ಕನಾಿಟಕ ರಾಜಯ  ಸಿವಿಲ್ ಸೇವಗಳು(ಶ್ಕ್ಷಕರ 

ವ್ಗ್ರಿವ್ಣೆ ನಯಂತರ ಣ್) (ತ್ರದುು ಪ್ಡಿ) ವಿಧೇಯಕವ್ನುನ  

ಅೆಂಗಿೀಕರಿಸುವುದು” 

 

ಪರ ಸ್ತು ವ ಅಿಂಗಿೋಕರಿಸಲಪ ಟಟ ತ್ತ ಮತ್ತು  ಮಸೂದೆಗೆ ಒಪಿಪ ಗೆ ನೋಡಲಾಯತ್ತ 

 

                                                                             

 20. ಹಸ ರಾರ್ಷಟ ರ ೋಯ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ನೋತಿ ಕುರಿತಂತೆ ನಯಮ 330ರ ಮೇರೆಗೆ ಸ್ತವಾಜ್ನಕ 

ಮಹತ್ವ ದ ಜ್ರೂರು ವಿಷಯದ ಮೇಲ್ಲನ ಚ್ರ್ಚಾಗೆ ಸಚಿವರಿಿಂದ ಉತ್ು ರ ಹಾಗೂ 

ಮಿಂದುವರೆದ ಚ್ರ್ಚಾ 

     ಡ.ಸಿ.ಎಸ.ಅಶವ ಥ ರ್ನರಾಯಣ್(ಉನನ ತ್ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಸಚಿವರು):-  ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಗಳೆ, 

National Education Policy ನುನ  ರೂಪಿಸುವಂತಹ ಸಮಯದ್ಲಾ  ಕೀವಿಡ್ ಇತ್ತು  ಎೆಂದು 

ಮಾನಯ  ಸದ್ಸಯ ರು ಹೇಳಿದಾು ರೆ. ಆದ್ರೆ ಆಗ  ಕೀವಿಡ್ ಇರಲಲಾ . ಘೀಷಣೆ ಮಾಡುವುದು 

ಬೇರೆ, ಪ್ರ ಕ್ರ ಯೆ ಮಾಡುವುದು ಬೇರೆ.  ಕಾಯ ಬಿನೆಟ್ನಲಾ  ತ್ರೀಮಾಿನ ತೆಗೆದುಕಳಳ ಲು ಏನು 

ಸಮಸೆಯ  ಇಲಾ . ಜನರ ಜೊತೆ ಸಮಾಲೀಚನೆ ಮಾಡಿ  feedback ತೆಗೆದುಕಳುಳ ವಾಗ ಯಾವ್ 

ಕೀವಿಡ್ ಸಮಸೆಯ  ಇರಲಲಾ . ವಿಷಯವ್ನುನ  ಸಪ ಷಟ ಪ್ಡಿಸಲು ಹೇಳುತ್ರು ದ್ು ೀನೆ. ಅವ್ರು 

ಹೇಳಿರುವ್ point ಬಗೆೆ  ಮಾತರ  ನಾನು ಹೇಳುತೆು ೀನೆ. ಈ ಪಾಲಸಿ ಬಗೆೆ  ವಿವ್ವ್ರವಾಗಿ 

ಹೇಳುವುದಲಾ . Point to point ಮಾತರ  ಹೇಳುತ್ತು  ಹೀಗುತೆು ೀನೆ. ಮಾನಯ  ಕಸೂು ರಿ 

ರಂಗನ್ರವ್ರ ವಿಚಾರದ್ಲಾ  ಅವ್ರು ಮುಖ್ವಾಡ ಮಾತರ  ಎೆಂದು ಮಾನಯ  ಸದ್ಸಯ ರು 

ಹೇಳಿಬಿಟಟ ರು. ರಾಷ್ಟಟ ಾೀಯ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ನೀತ್ರ ಬಗೆೆ  ಮಾತನಾಡುವುದ್ಕೆ್ೆಂತ ಮದ್ಲು ಇಲಾ  

ಇರುವ್ ಎಲಾಾ  ಸದ್ಸಯ ರಿಗೆ ಸಂವಿಧಾನದ್ಲಾ  ನಂಬಿಕೆ ಇದ್ಯೇ ಎನುನ ವುದ್ನುನ  ಕೇಳಲು 

ಇಷಟ ಪ್ಡುತೆು ೀನೆ. ಸಂವಿಧಾನದ್ ವಿರುದಿ್ವಾಗಿ ಯಾವ್ ಪಾಲಸಿಯನುನ  ಅಥವಾ ಯಾ 
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ಕಾನೂನನುನ  ತರಲು ಆಗುವುದಲಾ . ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ನಾವು ಸಂವಿಧಾನದ್ ಆಶ್ಯದ್ 

ಪೂರಕವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಸಂವಿಧಾನದ್ ಆಶ್ಯವ್ನನು ಕಾಯಿರೂಪ್ಕೆೆ  ತರುವಂತಹ 

ಕೆಲಸವ್ನುನ  ಮಾಡಬೇಕಾಗುತು ದ್.  ಯಾವುದೇ ಪಾಲಸಿಯನುನ  ಯಾರು ವಿರೀಧ ಮಾಡಲು 

ಸ್ವಧಯ ವೇ ಇಲಾ . ಇದು ಎಲಾ ರಿಗೂ ಬಹಳ ಸಪ ಷಟ ವಾಗಿ ಗತ್ರು ರುವಂತಹ ವಿಚಾರ. ಆದ್ರೂ 

equity, inclusion, antiminority, ದೀನ-ದ್ಲತರ ವಿರುದಿ್ , ತ್ತರತಮಯ , ಮುಖ್ವಾಡ ಈ 

ಎಲಾಾ  ಆಪಾದ್ನೆಗಳು ಸತಯ ಕೆೆ  ದೂರವಾಗಿರುವಂತವುಗಳಾಗಿವ. ಮಾನಯ  ಕಸೂು ರಿ 

ರಂಗನರಂತಹ ವೈಕ್ು ತಾ ದ್ವ್ರು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಮಾಜಕೆೆ  ಪೂರಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ 

ಮಾಡುವಂತರಾಗಿರುತ್ತು ರೆ. One Nation-One Education Policy. ಈ ಪಾಲಸಿಯ ಬಗೆೆ  

ಯುಪಿಎ ಸಕಾಿರದ್ಲಾ  ಶ್ರ ೀ ಕಪಿಲ ಸಿೆಂಬಲ್ರವ್ರು  ಪ್ರ ತ್ರಪಾದ್ನೆ ಮಾಡಿರುವುದು. ಈ One 

Nation-One Exam, One Nation-One Entrance, One Nation-One Syllabus. Concurrent 

list education ನಲಾ  ತಂದ್ವ್ರು ಯಾರು? Emergency ಸಮಯದ್ಲಾ  ಬಹಳಷ್ಟಟ  

ಕೆಷ ೀತರ ಗಳನುನ  concurrent list ಗೆ ತಂದ್ವ್ರು ಕಾೆಂಗೆರ ಸ್ ಪ್ಕ್ಷದ್ವ್ರೆ. ವಿರೀಧ ಪ್ಕ್ಷದ್ 

ನಾಯಕರೆಲಾ ರೂ ಎಲಾ ವ್ನುನ  concurrent list ಗೆ ತಂದುಬಟಟ ರು, ನಮಮ  ಮೇಲ್ ಹೇರಿದ್ರು 

ಎೆಂದು ಹೇಳುತ್ರು ರುತ್ತು ರೆ. ಈ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಕೆಷ ೀತರ ವ್ನುನ  concurrent list ಗೆ ತಂದ್ವ್ರು ಯಾರು? 

ಕಾೆಂಗೆರ ಸ್ನವ್ರೆ ಹೇರಿರುವುದು. National Education Policy ಇವ್ತ್ತು  it is just a framework. 

ಯಾವುದೇ concurrent ಇರುವಂತಹ ವಿಚಾರದ್ಲಾ  ಯಾವುದ್ ರಾಜಯ ಕೆೆ  ವಿರುದಿ್  ಪಾಲಸಿ 

ಯಾವುದು ಇಲಾ  ಇಲಾ . ಇದು framework ಕಡುವುದು. ಇದ್ನುನ  ಅನುಷ್ಟಾ ನ ಮಾಡುವ್ 

ಪೂತ್ರಿ ಅಧಿಕಾರ ರಾಜಯ ಕೆೆ  ಇದ್. ಇದ್ನುನ  ಅನುಷ್ಟಾ ನ ಮಾಡಲು ಪೂತ್ರಿ ಸ್ವಾ ತಂತರ  ಆಯಾ 

ಸಂಸಿೆ ಗಳಿಗೆ, ಆಯಾ ವಿಶ್ಾ ವಿದಾಯ ನಯಗಳಿಗೆ ಇದ್. ಹಿೀಗ್ರಗಿ ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆಗಳಿಲಾ . 

National Education Policy framing, federal structure ಕೆೆ  ವಿರುದಿ್ವಾಗಿರುವುದು 

ಯಾವುದು ಇಲಾ .  

       Free education ಬಗೆೆ  ಹೇಳಿದಾು ಎ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಮಮ  ಸಮಾಜದ್ಲಾ  education 

ಎನುನ ವುದು it is a basic fundamental right. ಮದ್ಲು ೬ನೇ ವ್ಯಸಿಿ ನೆಂದ್ ೧೪ನೇ 

ವ್ಯಸಿಿ ನವ್ರೆಗೆ ಇತ್ತು . ಈಗ ೦ ದೆಂದ್ ಅೆಂದ್ರೆ ೩ನೇ ವ್ಯಸಿಿ ನೆಂದ್ ಪಾರ ರಂರ್ವಾಗುತು ದ್.  

ಕಲಕೆಯ ವ್ಯಸಿನುನ  ೩ ರಿೆಂದ್ ೬ ಮಾಡಬೇಕೆನುನ ವುದು ಹಲವಾರು ವ್ಷಿಗಳ 

ಬೇಡಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು . ಮಗು ಬ್ಳವ್ಣಿಗೆಯಾಗುವ್ ವ್ಯಸಿು  ಎೆಂದ್ರೆ ೩ ರಿೆಂದ್ ೬ನೇ ವ್ಯಸಿು . 

ಹಿೀಗ್ರಗಿ ಬಹುಕಾಲದ್ ಬೇಡಿಕೆಯು ಇಡೇರುವಂತೆ ಆಗುತ್ರು ದ್. Early care education 

ಪಾರ ರಂರ್ವಾಗುತ್ರು ದ್. ನಜವಾಗಿಯು ಒಳೆಳ ಯ ಬ್ಳವ್ಣಿಗೆಯಾಗುತ್ರು ದ್. ಇವ್ತ್ತು  ಎಲಾ ರೂ 
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ತಮಮ  ಮಕೆಳನುನ  ಓದಸುವುದು private education ಗಳಲಾ . ಸಕಾಿರಿ ಶಾಲ್ಯಲಾ  ಓದುವ್ 

ಮಕೆಳು ಈ ಎಲಾ  ಸೌಲರ್ಯ ಗಳಿೆಂದ್ ವಂಚಿತರಾಗಿದಾು ರೆ. ಈ ಎಲಾ  ಸೌಲರ್ಯ ಗಳು ಆ ಮಕೆಳಿಗೂ 

ಒದ್ಗುವಂತೆಯಾಗುತು ದ್. ಅವ್ರಿಗೆ ತ್ತರತಮಯ ವಾಗುತ್ರು ತ್ತು , ಆ ಮಕೆಳಿಗೆ ಅವ್ಕಾಶ್ 

ಸಿಗುತ್ರು ರಲಲಾ . Nursery ಬರಿ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲ್ಗಳಲಾ  ಇತ್ತು , ಇವ್ತ್ತು  ಸಕಾಿರಿ ಶಾಲ್ಯಲಾಯು 

ಸಿಗುವಂತೆ ಆಗುತು ದ್. Right to Education ನನುನ  ಇನುನ  ಬಲಪ್ಡಿಸುವಂತೆ ಆಗುತು ದ್. Right 

to Education ನಲಾ  ಈಗ ಇರುವ್ ಯಾವುದ್ ಒೆಂದು ಕಾಯಿಕರ ಮಕೊ  ಇದ್ರಲಾ  

ವಿರುದಿ್ವಾಗಿ ಯಾವುದು ಇಲಾ . ಎಲಾ ವ್ನುನ  ಅಳವ್ಡಿಸಿಕೆಂಡು ಇನುನ  ಹೆಚಿು ನ ಶ್ಕ್ು ಯನುನ  

ತ್ತೆಂಬಿವಂತೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್. ಈಗ ಇರುವ್ ಎಲಾಾ  ಕಾಯಿಕರ ಮಗಳನುನ  

ಮುೆಂದುವ್ರೆಸಿಕೆಂಡು ಹೀಗುವಂತೆ ಆಗುತು ದ್. ಯಾವುದೇ ಕಾಯಿಕರ ಮವ್ನುನ  ಕೈ 

ಬಿಡುವ್ ಪ್ರ ಶ್ನನ ಯೇ ಇಲಾ . ಸಂವಿಧಾನ ವಿರುದಿ್ವಾಗಿ ಯಾರು ಯಾವ್ ಪಾಲಸಿಯನುನ  

ಮಾಡುವ್ ಹಾಗೆಯೇ ಇಲಾ .  UGC, Regulation, ನಲಾ  ಉಸಿರು ಕಟ್ಟಟ ವಂತಹ ವಾತ್ತವ್ರಣ್  

ಮಾಡುತ್ತು ರೆ ಎೆಂದು ಹೇಳಿದಾು ರೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇಲಾ . ಈಗಿರುವ್ regulatory system ನಲಾ  

ಎಲಾಾ  ಕೆಷ ೀತರ ಗಳನುನ  ಒೆಂದ್ೆಂದಾಗಿ ಮಾಡಿ ಉಸಿರು ಕಟ್ಟಟ ವಂತಹ  ನಮಾಿಣ್ವಾಗಿದ್. 

ಹಿೀಗ್ರಗಿ ಬ್ಳವ್ಣಿಗೆಗಳು ಉತು ಮವಾಗಿ ಆಗುತ್ರು ಲಾ . ಇವಲಾ ವ್ನುನ  ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು 

light and tight ಎನುನ ವ್ concept ನಲಾ  ಸಡಿಲಗಳಿಸಬೇಕು. ಈ ಎಲಾ  accreditation 

system ಗಳನುನ   ಆಯಾ ರಾಜಯ ಗಳಿಗೆ ಕಡುವಂತೆ ಆಗುತು ದ್.  ಆಯಾ ರಾಜಯ ಗಳಿಗೆ 

ಅಧಿಕಾರವ್ನುನ  ಕಟ್ಟಟ  ವಿವಿಧ ಸಂಸಿೆ ಗಳಿಗೆ ಮಾನಯ ತೆಯನುನ  ಕಟ್ಟಟ , ಆ ಸಂಸಿೆ ಗಳ 

ಮೂಲ accreditation ಕಡುವಂತೆ ಆಗಬೇಕು. ರಾಜಯ ದ್ಲಾ  regulation ಮಾಡುವುದ್ನುನ  

ಸಡಿಲಗಳಿಸಿ ಹಲವಾರು professional bodies ಗಳಾಗಿ, ಒೆಂದ್ೆಂದು professional bodies 

ಗಳು over ಆಗಿ regulate ಮಾಡಿ ಯಾವುದು ಉತು ಮವಾಗಿ ಬ್ಳೆಯದಂತಹ ವಾತ್ತವ್ರಣ್ 

ನಮಾಿಣ್ವಾಗಿರುವುದ್ರಿೆಂದ್ overregulate ಮಾಡದ್ ಸಾ ಲಪ  ಸಡಿಲಗಳಿಸಿ light and tight 

concept ನಲಾ  ಕೆಲಸವಾಗುತ್ರು ದ್.  ಹಿೀಗ್ರಗಿ ಇದ್ರಲಾ  ಯಾವುದೇ ಸಮಸೆಯ  ಇಲಾ  ಎೆಂದು 

ಹೇಳುತೆು ೀನೆ. ಈ ಎಲಾಾ  regulatory bodies ಗಳನುನ  ಮಾಡಿರುವುದು ಕಾೆಂಗೆರ ಸ್ ಸಕಾಿರ.  

SEZ (Special Education Zone) ತ್ತೆಂಬ್ಬ aspirational district ಆಗಿರುವ್ ಜ್ಜಲ್ಾ ಗಳು 

ಇವ. ಯಾದ್ಗಿರಿ, ರಾಯಚೂರು ಜ್ಜಲ್ಾ ಗಳು ಶ್ಕ್ಷಣ್ದ್ಲಾ  ಬಹಳ ಹಿೆಂದುಳಿದರುವ್ ಜ್ಜಲ್ಾ ಗಳು. 

ಇಲಾ  ಶ್ಕ್ಷಣ್ಕೆೆ  ಹೆಚಿು ನ ಆದ್ಯ ತೆಯನುನ  ಕಟ್ಟಟ , ಹೆಚಿು ನ ಪೊರ ೀತಿ್ತ ಹವ್ನುನ  ಕಡಬೇಕು 

ಎೆಂದು ಎಲಾಾ  ರಿೀತ್ರಯ ಕಾಯಿಕರ ಮಗಳನುನ  ಅಳವ್ಡಿಸಿ ಮಕೆಳನುನ  ಶಾಲ್ಗೆ ತರುವಂತೆ 

ಮಾಡಲಾಗುತು ದ್. By 2020-30 ಎಲಾ ರೂ 100 per cent Gross Enrolment ಆಗಬೇಕು. 
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ಪಾರ ಥಮಿಕ ಮತ್ತು  ಎಲಾಾ  ಹಂತದ್ಲಾ  Gross Enrolment Ratio 100 per cent ಇರಬೇಕು by 

2020-30 ಎನುನ ವ್ ಬಹಳ ಸಪ ಷಟ ವಾದ್ ಗುರಿಯನುನ  ಇಟ್ಟಟ ಕೆಂಡು ಕಾಯಿವ್ನುನ  

ಮಾಡಲಾಗುತ್ರು ದ್.  

                       (ಮುೆಂದು)  

(996)23-09-2021(11-30)spr(bsd)ak 

ಡ|| ಸಿ.ಎಸ .ಅಶವ ಥರ್ನರಾಯಣ್ (ಮಿಂದು) 

ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ಇನುನ  scholarship ಬಗೆೆ  ಹೇಳುವುದಾದ್ರೆ ಈಗ ಇರುವ್ all 

scholarships ಬಗೆೆ  attract ಮಾಡಬೇಕು, encourage ಮಾಡಬೇಕು.  Minority ನಲಾ ರುವ್ 

ಮಕೆಳು High School, college ಬರಬೇಕೆೆಂದ್ರೆ ಎಲಾ ರಿಗೂ freeship, scholarship 

ಕಡುವುದು ಆಗುತ್ರು ದ್. ಅವ್ರನುನ  attract ಮಾಡಲು ಹಾಗೂ ಅವ್ರು ಓದ್ಲು ಹೆಚಿು ನ 

ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು, hostel ಗಳ ಸಂಖೆಯ  ಹೆಚುು ತ್ರು ದ್, scholarship ಆಗಲೀ, 

ಅವ್ರ full fee reimbursement ಮಾಡುವುದಾಗಲೀ ಆಗುತ್ರು ದ್. ಅವ್ರ fee reimbursement 

ಬಗೆೆ  ಹೇಳುವುದಾದ್ರೆ ಆಧಾರ್್ ಕಾಡ್ ಗೆ link ಮಾಡಿಕೆಂಡು, ಸಕಾಿರದೆಂದ್ ಕಡುವ್ 

ಸವ್ಲತ್ತು  ನೇರವಾಗಿ ವಿದಾಯ ರ್ಥಿ Bank account ಗೆ ಹೀಗುತ್ರು ದ್. ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣ್ದ್ಲಾ  ಅಡೆತಡೆ 

ಇಲಾ ದೇ eligible ಇರುವ್ ವಿದಾಯ ರ್ಥಿಗಳ fee reimbursement ಅವ್ರ Bank account ಗೆ 

ಆಧಾರ್್ ಕಾಡ್  link ಆಗಿ ಇಡಿೀ ದೇಶ್ದ್ಲಾ  ಮದ್ಲನೆಯದಾಗಿ ನಮಮ  ರಾಜಯ  ಅನುಷ್ಟಾ ನ 

ಮಾಡಿದ್. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣ್ದೆಂದ್ ಯಾವುದೇ ಬಡ ಮಕೆಳು, ವಿದಾಯ ರ್ಥಿಗಳಿಗೆ, ಜ್ಞತ್ರ-

ಜನಾೆಂಗ ಇರಬಹುದು, ದೀನ-ದ್ಲತರ ವಿಚಾರದ್ಲಾ  ನೇರವಾಗಿ ತಲುಪುವುದು ನಡೆಯುತ್ರು ದ್, 

ಯಾವುದೂ ನಲುಾ ವುದಲಾ .  Merit scholarship ಅನುನ  ಆಯಾ ಸಂಸಿೆ ಗಳು ಉತು ಮವಾದ್ 

ಪ್ರ ತ್ರಭೆಗಳನುನ  ಆಕಷಿಣೆ ಮಾಡಲು  Merit scholarship ಅನುನ  ಏನು ಕಡಬೇಕು ಅದು 

ಆಗುತು ದ್.  

 ಇನುನ  ಹಿೆಂದ ಹೇರಿಕೆ ಬಗೆೆ  ಹೇಳುವುದಾದ್ರೆ 1968 ನ Education Policy  ಮತ್ತು  1986 

ನ Education Policy ಗಳಲಾ  three language policy ಮದ್ಲು ಇತ್ತು . ಮದ್ಲು ಇದ್ು  three 

language policy ನಲಾ  ಹಿೆಂದಯನುನ  ಕಲಯಲೇಬೇಕಾಗಿತ್ತು . ಇವ್ತ್ರು ನ three language 

policy ನಲಾ  ಹಿೆಂದ ಕಲಯಬೇಕೆೆಂದೇನೂ ಇಲಾ . ಎರಡು ದೇಶ್ೀಯ ಭಾಷ್ಮ ಕಲಯಬೇಕು, 

ಆದ್ರಲಾ  ಒೆಂದು ಮಾತೃ ಭಾಷ್ಮ ಕಲಯಬೇಕೆೆಂದು ಬಹಳ ಸಪ ಷಟ ವಾಗಿ ಇದ್. ಇನನ ೆಂದು 

ಅೆಂತರರಾಷ್ಟಟ ಾೀಯ ಭಾಷ್ಮ ಕಲಯಲು ಅವ್ಕಾಶ್ ಇದ್. ಹಿೆಂದ ಕಲಯಬೇಕೆೆಂದು ನಮಮ  
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ನೀತ್ರಯಲಾ  ಎಲಾಯೂ ಇಲಾ .  ನಮಮ  policy ಯನುನ  ನೀಡಿಯೇ ಹೇಳುತ್ರು ದ್ು ೀನೆ.  Policy 

ಬಹಳ ಸಪ ಷಟ ವಾಗಿದ್. ಅದ್ರಲಾ  option ಏನೂ ಇಲಾ . ನೇರವಾಗಿ two language ಗಳ ಬಗೆೆ  

ಇದ್. ಯಾವುದ್ನುನ  ಬೇಕಾದ್ರೂ ತೆಗೆದುಕಳಳ ಬಹುದು. ಹಿೆಂದ ಭಾಷ್ಮಯನುನ  

ತೆಗೆದುಕಳಳ ಬೇಕು ಎೆಂದು ಎಲಾಯೂ ಇಲಾ . ಇನುನ  in the three-language policy of the 

Education Policies of 1968 and 1986 ಹಿೆಂದ ಓದ್ಲೇಬೇಕೆೆಂದು ಕಡಾಡ ಯ ಇದ್. ಅದು 

compulsory ಆಗಿದ್.  1968 ಮತ್ತು  1986 ದ್ಲಾ  ಸಂಸೆ ೃತವ್ನುನ  ಕಡಾಡ ಯವಾಗಿ 

ಕಲಯಲೇಬೇಕು ಎೆಂದು ಅವ್ರೇ insist ಮಾಡಿದಾು ರೆ. ಅದು ಕಡಾಡ ಯವಾಗಿದ್.  It reads 

thus, 

“Sanskrit.್್Considering್the್special್importance್of್Sanskrit್to್

the growth and development of Indian languages and its unique 

contribution to the cultural unity of the country, facilities for its 

teaching at the school and university stages should be offered on 

a more liberal scale.  Development of new methods of teaching 

the language should be encouraged, and the possibility explored 

of including the study of Sanskrit in those courses (such as 

modern Indian languages, ancient Indian history, Indology and 

Indian philosophy) at the first and second degree stages, where 

such್knowledge್is್useful.” 

 

ಇವ್ತ್ತು  ನಾವು ಇೆಂತಹದ್ು ನುನ  ಮಾಡಿಲಾ . ನಾವು higher education ನಲಾ  ಇದುವ್ರೆಗೂ 

ಕನನ ಡ ಕಡಾಡ ಯ ಇರಲಲಾ , ನಾವು ಕಡಾಡ ಯ ಮಾಡಿದುು , ಎರಡು ವ್ಷಿಗಳ ಕಾಲ 

ಕನನ ಡವ್ನುನ  ಕಡಾಡ ಯವಾಗಿ ಕಲಯಬೇಕೆೆಂದು ಮಾಡಿದ್ು ೀವ. ಸಿ ಳಿೀಯ ಕನನ ಡ 

ಭಾಷ್ಮಯನುನ  ಬ್ಳೆಸಲು ಪೂರಕವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ು ೀವ. ಹಿೆಂದಯನುನ  ಕಾೆಂಗೆರ ಸ್ ಪ್ಕ್ಷದ್ವ್ರು 

ಹೇರುತ್ರು ದ್ು ರು. ನಮಮ ಲಾ  ಹಿೆಂದ compulsory ಇಲಾ , ನಮಮ  ನಾಡಿನ ಭಾಷ್ಮಗೆ ಆದ್ಯ ತೆ 

ಕಡುವುದು ಇದ್.  Equity and inclusion ನಲಾ  ಹಿೆಂದುಳಿದ್ ಜನರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರಿೀತ್ರಯ 

ಅನಾಯ ಯವಾಗುವ್ ಪ್ರ ಶ್ನನ  ಇಲಾ . ಇವ್ತ್ತು  ಖಾಸಗಿ ಸಂಸಿೆ ಗಳಲಾ  private university, deemed 

university ಗಳಿದುು , deemed university ಗಳನುನ  ನಮಮ  ರಾಜಯ ದ್ಲಾ  ಯಾರ ಕಾಲದ್ಲಾ  

ಕಟಿಟ ದಾು ರೆ ಎೆಂದು ಎಲಾ ರಿಗೂ ಗತ್ರು ದ್. ನಾವು ಅದ್ರ against ಇರುವ್ ಪ್ರ ಶ್ನನ  ಅಲಾ . ಆದ್ರೆ 
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ಸ್ವಾ ಯತು ತೆಯನುನ  ಕಟ್ಟಟ , ಸಡಿಲಕೆ ಮಾಡಿ ಗುಣ್ಮಟಟ ದ್ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಕಡಲು 

ನಡೆದರುವುದಾಗಿದ್. ಈ public university, private university ಮತ್ತು  deemed university 

ಗಳ comparison ಬಂದರುವುದು ಯಾವಾಗ ಎೆಂದ್ರೆ ಅವುಗಳೆಲಾ ವ್ಯ existence ಗೆ ಬಂದಾಗ 

ಬಂದರುವುದಾಗಿದ್. ಅವುಗಳು existence ಇದಾು ಗ compare ಮಾಡಲು ಆಗುತ್ರು ದ್. 

ಇಲಾ ದದ್ು ರೆ bench marking ಮಾಡಲು ಆಗುವುದಲಾ , competition ಇಲಾ , ಓದುವುದ್ರಲಾ  

ಗುಣ್ಮಟಟ  ಕಡುವುದ್ಕೆೆ  ಆಗುವುದಲಾ . ಇವ್ತ್ತು  ಈ ದಾರಿಯಲಾ  ಸಕಾಿರಿ ಸಂಸಿೆ ಗಳ 

ಗುಣ್ಮಟಟ  ಹೆಚಿು ಸಲು ಎಲಾಾ  ಪ್ರ ಯತನ ಗಳನುನ  ಮಾಡುತ್ರು ದ್ು ೀವ. ಇವ್ತ್ತು  Learning 

Management System ಬಗೆೆ  ನಾನು ಕೇಳುವುದೇನೆೆಂದ್ರೆ, ಯಾವುದೇ ಬೇರೆ ರಾಜಯ ಗಳಲಾ  

Comprehensive Learning Management System ಅನುನ  introduce ಮಾಡಿರುವ್ ಒೆಂದು 

ರಾಜಯ  ಇದ್ಯೇ? ಅಥವಾ integrate ಮಾಡಿ, complete digital education ಅನುನ  ಕಡಲು 

Comprehensive Learning Management System, Smart Classrooms, Device, ಇವುಗಳ 

ಮೂಲಕ ೧೦ ಪ್ಟ್ಟಟ  ಗುಣ್ಮಟಟ ವ್ನುನ  ನಮಮ  ಸಕಾಿರಿ ಕಾಲೇಜುಗಳಲಾ  ಮಾಡಿದ್ು ೀವ. 

ಇವ್ತ್ತು  ಮಾನಯ  ಮರಿತ್ರಬ್ಾ ೀಗೌಡರು ಹಾಗು ಶ್ರ ೀ ಕೆ.ಟಿ. ಶ್ರ ೀಕಂಠೇಗೌಡರು ಹೇಳಬೇಕು, ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ನಮಮ  ಸಕಾಿರಿ ಕಾಲೇಜುಗಳಲಾ  ಕಂಡು ಬರುವ್ rush ಅನುನ  ತ್ತವೇ 

ನೀಡಬಹುದು, ಅಲಾ  ಯಾವ್ರಿೀತ್ರ rush ಇರುತು ದ್, ಎಲಾಾ  ಮಕೆಳು ಸಕಾಿರಿ ಕಾಲೇಜುಗಳ 

ಕಡೆ ಬರುತ್ರು ದಾು ರೆ.  Tab ಅನುನ  ಕಡುವುದು ಇದ್.  

 ಶ್ರ ೋ ಯು.ಬಿ. ವೆಿಂಕಟೇಶ :- ಮಾನಯ  ಸಚಿವ್ರಿಗೆ ನಮಮ  ಮೇಲ್ ಕೀಪ್ ಇದ್ು ೆಂತೆ ಇದ್!  

 ಡುಃ ಸಿ.ಎಸ . ಅಶವ ಥರ್ನರಾಯಣಃ- ಕೀಪ್ ಏನೂ ಇಲಾ . ನಾನು ಏನು ವಿಚಾರ 

ಇದ್, ಅದ್ನೆನ ಲಾಾ  ಹೇಳಬೇಕೆೆಂದು ಇದ್ು ೀನೆ. 

 ಶ್ರ ೋ ಯು.ಬಿ. ವೆಿಂಕಟೇಶ :- ಏಕೆೆಂದ್ರೆ, ಸಮಯದ್ ತ್ರೀಮಾಿನವ್ನುನ  ಹೇಳಲ, 

ಅವ್ರು ೧೨-೩೦ ಅಥವಾ ೧-೦೦ ಗಂಟ್ನ ಎೆಂದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಅದ್ಕೆೆ  prepare ಆಗಿ 

ಬರುತೆು ೀವ.  

 ಡ|| ತೇಜ್ಸಿವ ನಗೌಡಃ- ಇದು NEP (National Education Policy) at midnight 

ಆಗಿದ್. ಕನಾಿಟಕ ಇತ್ರಹಾಸದ್ಲಾ  ನೆನಪಿರುತು ದ್. 

 ಶ್ರ ೋ ಯು.ಬಿ. ವೆಿಂಕಟೇಶ :- ಆಯಿತ್ತ, ಹಾಗ್ರದ್ರೆ ಮಾನಯ  ಸದ್ಸಯ ರು ಸಾ ಲಪ  ಊಟ 

ತರಿಸಿಬಿಡಲ. 
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  ಡುಃ ಸಿ.ಎಸ . ಅಶವ ಥರ್ನರಾಯಣ್:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಹಾಗ್ರಗಿ 

ಇವ್ತ್ತು  digital education ಅನುನ  ಸಕಾಿರಿ degree college ಗಳಲಾ  provide ಮಾಡಲು 

ಇೆಂತಹ ವ್ಯ ವ್ಸಿೆ  ಮಾಡುವುದಾಗಿದ್.  Unified University College Management System 

ಅನುನ ವಂತಹ platform ತರುವುದಾಗಿದ್. ಈ platform ನ ಮೂಲಕ ಸಂಪೂಣ್ಿವಾಗಿ ಅದು 

ಖಾಸಗಿ ಕಾಲೇಜ್ ಆಗಿರಲ, private university ಆಗಿರಲೀ, public university ಆಗಿರಲೀ, aided 

college ಆಗಿೀರಲೀ, ಸಕಾಿರಿ ಕಾಲೇಜ್ ಆಗಿರಲೀ, there will be complete free flow of data.  

Student admission ಆಗಲೀ, ಯಾವ್ರಿೀತ್ರ ದಾಖ್ಲ್ಗೆ ತೆಗೆದುಕಳುಳ ವುದು ನಡೆಯುತ್ರು ದ್, 

ಅವ್ರ performance ಬಗೆೆ  ಯಾವ್ ಯಾವ್ ಕೆಷ ೀತರ ಗಳಲಾ  ಹೇಗೆ perform ಮಾಡುತ್ತು ರೆ, 

ಏನೇನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ರು ದಾು ರೆ, affiliation ವಿಚಾರ ಆಗಲೀ, ಕಾಲೇಜ್ನಲಾ  ಆಗುವ್ 

ಕಾಯಿಗಳು, ಅಭಿವೃದಿ ಗಳು, research, property, documentation, evaluation ಏನೇಲಾಾ  

ಚಟ್ಟವ್ಟಿಗಳು ಇವಯೀ, ಅವುಗಳೆಲಾ ವ್ನುನ  ಪ್ಡೆಯಲು technology platform ಅನುನ  

ಮಾಡಿದ್ು ೀವ. ಇದ್ರ ಮೂಲಕ real-time ನಲಾ  ಆ ಕ್ಷಣ್ ಮಾತರ ದ್ಲಾ  ಎಲಾಾ  ರಿೀತ್ರಯ 

ಮಾಹಿತ್ರಗಳು ಸಿಗುತು ವ, ಇಲಾ ದದ್ು ರೆ ಮಾಹಿತ್ರಗಳನುನ  ಹುಡುಕಬೇಕಾಗುತು ದ್. ಯಾವುದೇ 

ಮಾಹಿತ್ರಗಳು ಆ ಸಂದ್ರ್ಿದ್ಲಾ ಯೇ ದ್ರೆಯುತು ವ. ಏನು status, ಯಾವ್ ಕಾಲೇಜ್, ಏನು 

ಪ್ರಿಸಿಿ ತ್ರ ಹಾಗೂ ಏನದ್ ಎೆಂಬ್ದದ್ಲಾ ವ್ನೂನ  ಆ ಕ್ಷಣ್ದ್ಲಾ ಯೇ ಕಡಬಹುದು. ವಾಯ ಪ್ಕವಾಗಿ 

ತಂತರ ಜ್ಞಾ ನದ್ ಬಳಕೆ ಮೂಲಕ ಮಾಡಲಾಗಿದುು , ನಮಮ  ರಾಜಯ ದ್ಲಾ  ನಮಮ  ಸಕಾಿರ 

ಅಧಿಕಾರಕೆೆ  ಬಂದಾಗಿನೆಂದ್ ಒೆಂದು ದನ ವ್ಯ ಥಿ ಮಾಡದೇ ಈ ದಕೆ್ನಲಾ ಯೇ ಕೆಲಸ 

ಮಾಡುತ್ರು ದ್ು ೀವ. ಹಾಗ್ರಗಿ ನಾವು ಬಹಳ urgent ನಲಾ  ಯಾರು ಮಾಡದರುವುದ್ನುನ  

ಮಾಡುವುದ್ಕೆೆ  ಹೀಗಿ, ರಾಷ್ಟಟ ಾೀಯ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ನೀತ್ರಯನುನ  ಮದ್ಲನೆ ರಾಜಯ ವಾಗಿ 

ಮಾಡಿಕೆಂಡು ಶ್ಹಾಭಾಸ್ ಗಿರಿಯನುನ  ತೆಗೆದುಕಳುಳ ವುದ್ಕೆೆ  ಮಾಡಿಲಾ . ನಾವು ಮಾಡಿದ್ 

ಮುಖ್ಯ  ಉದ್ು ೀಶ್ವೆಂದ್ರೆ ಇದ್ನುನ  ಮಾಡುವ್ ಮೂಲಕ ನಮಮ  ರಾಜಯ ದ್ ಜನರಿಗೆ 

ಒಳೆಳ ಯದಾಗುತು ದ್, ಇದ್ನುನ  ಮಾಡುವುದು ನಮಮ  ಕತಿವ್ಯ . As per schedule, ೨೦೨೧ನೇ 

ಇಸವಿಯಿೆಂದ್  ರಿೆಂದ್ ಅನುಷ್ಟಾ ನ ಆಗಬೇಕೆೆಂದು ೨೦೨೦ನೇ ಇಸವಿಯಲಾ  

ಘೀಷಣೆಯಾಗಿದ್. ಒೆಂದು ವ್ಷಿ ಆಗಿ anniversary ಆಗುತ್ರು ದ್. ಆದ್ರೂ ಅನುಷ್ಟಾ ನ 

ಮಾಡುವ್ ಸಿಿ ತ್ರಯಲಾ  ಇಲಾ  ಎೆಂದ್ರೆ ಎೆಂಬ್ದದ್ನುನ  ನೀಡಿಕೆಂಡು ಮಾಡಿದ್ು ೀವ. 

ಇನನ ತರರು ಏನು ಮಾಡುತ್ರು ದ್ು ರು ಎೆಂದು ನಾವು ನೀಡುವುದ್ಕೆೆ  ಹೀಗಿರಲಲಾ . ಅವ್ರು 

ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೆಂಡಿದಾು ರೆ, ಆದ್ರೆ ನಾವು ತಕ್ಷಣ್ ಮಾಡಿದ್ು ೀವ. ಇವ್ತ್ತು  ದ್ಹಲ 

ಸಕಾಿರದ್ವ್ರು ಇದ್ನುನ  ಮಾಡುವ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾು ರೆ.  
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 ಇನುನ  research ಅನುನ  ಎಲಾಯೂ centralize ಮಾಡಿಕಳುಳ ವುದ್ಕೆೆ  ಆಗುವುದಲಾ .  

Research innovation ಅನುನ  ಪ್ರ ತ್ರಯೆಂದು ಮಗುವು ಪ್ರ ತ್ರಯೆಂದು ಶಾಲ್ಯಲಾಯೂ 

ಕಲಕೆಯಲಾ  creative and critical thinking ತರುವಂತಹದುು , problem-solving skill 

ತರುವಂತಹದುು , ಕೇವ್ಲ classroom ನಲಾ  ಸಿೀಮಿತವಾಗಿ ಮಗು ಕಲಯುವುದ್ಲಾ , ಇಡಿೀ 

ಪ್ರ ಪಂಚವ್ನೆನ ೀ classroom ಆಗಿ ಮಾಡಿಕಳಳ ಬೇಕು ಎನುನ ವಂತಹ ಕಲಪ ನೆ 

ಇರುವಂಥಹದಾು ಗಿದ್. ಆದ್ು ರಿೆಂದ್ ಎಲಾಯೂ limitation ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರ ಯತನ  

ಮಾಡುತ್ರು ಲಾ . ಹಾಗ್ರಗಿ open ಆಗಿ opportunity ಇದುು , ಎಲಾಾ  ರಿೀತ್ರಯ ವ್ಯ ಕು ತಾ  ಮತ್ತು  

ಪ್ರ ತ್ರಭೆಯನುನ  ಗುರುತ್ರಸಿ ಅನಾವ್ರಣ್ ಆಗಲು ಎಲಾಾ  ಪ್ರ ಯತನ  ಆಗಬೇಕು, ಅದು ನಮಮ  

ಸಮಾಜದ್ ಆಸಿು ಯಾಗಿದುು , ಆ ಮಗುವಿನೆಂದ್ ಸಮಾಜಕೆೆ  ಎಷ್ಟಟ  ಒಳೆಳ ಯ ಕಡುಗೆ 

ಸಿಗಬಹುದು, ಇದ್ರ ಮೂಲಕ ಇಡಿೀ ವಿಶ್ಾ ದ್ಲಾ  ಸಪ ಧ್ಯಿ ಮಾಡುವುದ್ಕೆೆ  ಆಗುತು ದ್. ಇಡಿೀ 

ಸಪ ಧ್ಯಿಯು ಜ್ಞತ್ರಗಳ ಮಧಯ ದ್ಲಾ  ಅಲಾ  ಅಥವಾ ರಾಜಯ ಗಳ ಮಧ್ಯಯ  ಅಲಾ . ಇಡಿೀ ವಿಶ್ಾ ದ್ 

ಜೊತೆಯಲಾ  ಸಪ ಧ್ಯಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತು ದ್.  Privatization ಅನುನ  ಕಾೆಂಗೆರ ಸ್ ಕಾಲದ್ಲಾ ಯೇ 

ಪಾರ ರಂರ್ ಮಾಡಲಾಗಿದ್. ಅವ್ರೇ privatization, globalization ಮಾಡಿ, ಇಡಿೀ ವಿಶ್ಾ ದ್ ಜೊತೆ 

ಸಪ ಧ್ಯಿ ಮಾಡಿ ಎೆಂದು economy open ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ open ಆಗಿರುವ್ ಸಪ ಧ್ಯಿಯ ಜೊತೆ 

ನಾವಲಾ ರೂ ಭಾಗವ್ಹಿಸುವುದು ಆಗಬೇಕಾಗಿದ್.  

  (ಮುೆಂದು) 

(997)/23-9-2021/11-40/ಸಿಎಸ್(ಎಲ್ಎೆಂ)/ಎಕೆ 

ಡ:ಸಿ.ಎಸ.ಅಶವ ಥ ರ್ನರಾಯಣ್(ಮಿಂದು):-  

ಇನುನ  ಪ್ರಿೀಕೆಷ ಗಳ ಬಗೆೆ  ಹೇಳುವುದಾದ್ರೆ ೩ನೇ ತರಗತ್ರ, ೫ನೇ ತರಗತ್ರ, ೧೦ನೇ ತರಗತ್ರ, ೧೨ ನೇ 

ತರಗತ್ರಗಳ ಎಲಾಾ  ಪ್ರಿೀಕೆಷ ಗಳು ನಡೆಯುತು ವ. ಎಲಾ ಯು ಪ್ರಿೀಕೆಷ ಗಳು ನಲುಾ ವುದಲಾ . ಈ ಎಲಾ  

learning outcomes ನುನ  measure ಮಾಡುವ್ ಸಲುವಾಗಿಯೇ ಪ್ರಿೀಕೆಷ ಗಳು ಇರುವುದು. ಈ 

ತರಗತ್ರಗಳಲಾ  ಗುಣ್ಮಟಟ ದ್ ಶ್ಕ್ಷಣ್ವ್ನುನ  ಕಡುತ್ತು ರೆ.  Foundational education, ಅಕ್ಷರದ್ 

ಜ್ಞಾ ನ, ಸಂಖೆಯ ಯ  ಜ್ಞಾ ನವ್ನುನ  ಮೂರನೇ ತರಗತ್ರಯಲಾ ಯೇ ಆ ಮಗು ಕಲಯುತು ದ್. ಈ 

ರಿೀತ್ರಯ ಗುಣ್ಮಟಟ ದ್ ಶ್ಕ್ಷಣ್ವ್ನುನ  ಕಡುವುದು by 2025 ಮಾಡುವುದಾಗಿದ್.  Indian 

Institute of Science, IIT, IIM ಇೆಂತಹ , ಹಲವಾರು ಪ್ರ ತ್ರಷ್ಟಾ ತವಾದ್ ಸಂಸಿೆ ಗಳು ಯಾವ್ 

ಮಾಡೆಲ್ನಲಾ  ಸ್ವಾ ಯತು ತೆಯನುನ  ಪ್ಡೆದುಕೆಂಡು ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು  administrative 

ಆಗಿ ಉತು ಮವಾದ್ ಕೆಲಸಗಳನುನ  ಮಾಡುತ್ರು ವ ಎನುನ ವುದ್ನುನ   ನಮಮ  ರಾಜಯ ದ್ಲಾ ಯ ಬೇರೆ-
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ಬೇರೆ ಸಂಸಿೆ ಗಳನುನ  ಮತ್ತು  ಬೇರೆ ದೇಶ್ಗಳಲಾ ಯ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಸಂಸಿೆ ಗಳನುನ  ನೀಡಿ 

ತ್ರಳಿದುಕೆಂಡು ಮಾಡಲಾಗುತ್ರು ದ್.  ಸ್ವಾ ತಂತರ ಯ  ಬಂದಾಗಿನೆಂದ್ ಇದ್ನುನ  ನೀಡಿದ್ು ೀವ. 

ಆದ್ರೆ ಅನುಷ್ಟಾ ನ ಮಾಡಿಕಳಳ ಲು ಆಗಿರಲಲಾ .  ಕೆಲವು ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ autonomy 

ಕಟಿಟ ದ್ು ೀವ. ಒೆಂದು ತ್ತಲೂಾ ಕ್ನಲಾ ರುವ್  ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಸಂಸಿೆ  ಸದೃಢವಾಗಿ ಬ್ಳೆಯಬೇಕು, ಆ 

ಭಾಗದ್ ವಿದಾಯ ರ್ಥಿಗಳ ರ್ವಿಷಯ ವ್ನುನ  ನಮಾಿಣ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಇಲಾ  

ಬ್ೆಂಗಳೂರಿನಲಾ  ಕುಳಿತ್ತ ಅದ್ನುನ  ನವ್ಿಹಣೆ ಮಾಡಲು ಆಗುವುದಲಾ . ಅಲಾ  ಇರುವ್ 

ವಿದಾಯ ರ್ಥಿಗಳು ಆ ಕಾಲೇಜ್ಜನಲಾ  ಓದ pass out ಆಗಬೇಕು.  ವಿದಾಯ ರ್ಥಿಗಳು ಶ್ಕ್ು ವಂತರಾಗಲ, 

ಜ್ಞಾ ನವಂತರಾಗಲಾ  ಇವ್ರೆಲಾ ರೂ ಆ ಸಂಸಿೆಯ ಏಳಿಗೆಯಲಾ  ಭಾಗವ್ಹಿಸುವಂತೆ ಆಗಬೇಕು. 

ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಸಂಸಿೆ ಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾ ಯತತೆು ಯನುನ , ಹಣ್ಕಾಸಿನ ಸಹಾಯವ್ನುನ   ಕಟ್ಟಟ  ಆ ಭಾಗದ್ 

ಜನರ ರ್ವಿಷಯ ವ್ನುನ  ನಮಾಿಣ್ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂತೆ ಈ  ಕಾನೂನನ 

ಮೂಲಕ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದ್. ಈಗ ಇದು ಯಾವುದ್ನುನ  ಮಾಡಿರುವುದಲಾ . ಈಗ ನಾವು 

ಕೇವ್ಲ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ು ೀವ.  ಇವ್ತ್ತು  ಲರ್ಯ ವಿರುವ್ ಸಂಪ್ನೂಮ ಲದ್ ಆಧಾರದ್ ಮೇಲ್  

ಸುಧಾರಣೆಗಳನುನ  ಮಾಡಲಾಗಿದ್ಯೇ  ಹರತ್ತ ಏನು ಮಾಡಲು ಆಗುವುದಲಾ ವೀ 

ಅದ್ನುನ  ಮಾಡಲು ಹರಟಿರುವುದಲಾ .  Structural reforms, administrative reforms, 

legislations ಇವುಗಳನುನ  ಇನುನ  ತಂದರುವುದಲಾ .  ಇವುಗಳನುನ  ತರಲು ಇನುನ  

ಸಮಯವಿದ್. ಈಗ ಕೇವ್ಲ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸುಧಾರಣೆಯನುನ  ಮಾಡಲಾಗುತ್ರು ದ್. Teaching 

University, Research University, Autonomous Institution, ಇವಲಾ ವುಗಳನುನ  ವ್ಗಿೀಿಕರಣ್ 

ಮಾಡಲಾಗುತು ದ್. ಯಾವ್ ಸಂಸಿೆ  Teaching University ಆಗಲು ಇಷಟ ಪ್ಡುತ್ತು ರೆ ಅಲಾ  

teaching ಗೆ ಆದ್ಯ ತೆ ಇದ್ು  ಇರುತು ದ್. ಆದ್ರೆ research ಇದ್ು ೀ ಇರುತು ದ್. ಯಾವುದೇ ಶಾಲ್-

ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಹೀದ್ರು research ಇದ್ು ೀ ಇರುತು ದ್. ಆದ್ರೆ topmost priority research ಗೆ 

ಇರುವುದಲಾ .  In Teaching University, research will be one of the components.  

Research University ನಲಾ  ಮುಖ್ಯ  research ಇರುತು ದ್, teaching will be a part of it.  

ಒೆಂದು Teaching University, ಮತು ೆಂದು Research University, ಇನನ ೆಂದು 

Autonomous Degree Awarding Institution.  ಈ ಮಟಟ ಕೆೆ ೀರಲು ೧೫ ವ್ಷಿಗಳ 

ಕಾಲಾವ್ಕಾಶ್ವಿದ್.  ಅವ್ರು ಬ್ಳೆಯಲು ಎಲಾಾ   ರಿೀತ್ರಯ ಸಹಾಯವ್ನುನ  ಮಾಡಲಾಗುತು ದ್.  

Institutional Development Plan ಮಾಡಿಕೆಂಡು  ಆ ಸಂಸಿೆ ಗಳು ಗುಣ್ಮಟಟ ವ್ನುನ  

ಹೆಚಿು ಸಿಕೆಂಡು ಸಾ ತಂತರ ವಾಗಿ ಬ್ಳವ್ಣಿಗೆಯಾಗಲು ಪೂರಕವಾಗಿ ಸಹಾಯವಾಗಲ ಎೆಂದು 

ಕಾನೂನನುನ  ಮಾಡುತ್ರು ದ್ು ೀವ. ಈ ಪಾಲಸಿಯು ಅದ್ಕೆೆ  ಪೂರಕವಾಗಿದ್. ಈ ಸಂಸಿೆ ಗಳು 
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ಗುಣ್ಮಟಟ ಕೆೆ ೀರಲು ಮಾನದಂಡಗಳು ಇವ. ಈ ಸಂಸಿೆ ಗಳು ಆ ಗುಣ್ಮಟಟ ಕೆ ಏರಲಲಾ  

ಎೆಂದ್ರೆ, ಆ ಸಂಬಂಧಪ್ಟಟ  ವಿಶ್ಾ ವಿದಾಯ ನಲಯದ್ಲಾ  ಅದು constituent college ಆಗುತು ದ್ , 

ಇಲಾಾ  cluster college ಆಗುತು ದ್.  

Graded Autonomy ಬಗೆೆ  ಈಗ್ರಗಲೇ ಮಾತನಾಡಿದ್ು ೀನೆ. ಈ ಎಲಾಾ  ವಿದಾಯ ಸಂಸಿೆ ಗಳು 

ತಮಗೆ ಬೇಕಾದ್ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿಕೆಂಡುಬಿಡುತ್ತು ರೆ  ಎನುನ ವುದು ಸದ್ಸಯ ರ ಆತಂಕ. ಆದ್ರೆ 

ಇವ್ತ್ತು  ಈ ಎಲಾಾ  ವಿದಾಯ ಸಂಸಿೆ ಗಳು performance oriented ಆಗಿರಬೇಕು.  Performance 

ಇಲಾ ದ್ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಲು ಆಗುವುದಲಾ . ಎಲಾಾ  institution ಗಳಲಾ  ಇವ್ತ್ತು  learning 

outcomes ಎನುನ ವುದ್ನುನ  measure ಮಾಡಿಯೇ ಮಾಡಲಾಗುತು ದ್.  ಆ measurement 

ಇಲಾ ದ್ ಯಾರು ಮುೆಂದ್ಕೆೆ  ಹೀಗಲು ಸ್ವಧಯ ವೇ ಇಲಾ .  

       ಬಡವ್ರ ಬಗೆೆ  ಚಿೆಂತನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್. ಇದು ಬಡವ್ರಿಗೆ ಪೂರಕವಾದಂತಹ 

ಪಾಲಸಿಯನುನ  ಇವ್ತ್ತು  ನಮಮ  ದೇಶ್ದ್ಲಾ  ತರಲಾಗಿದ್. ಇಲಾ ದ್ವ್ರಿಗೆ  ಇದ್ು ೆಂತಹ 

ವ್ಯ ವ್ಸಿೆಯಲಾ  ಆದ್ಯ ತೆಯನುನ  ಕಟ್ಟಟ  ಅವ್ರು ಉತು ಮವಾದ್ ರ್ವಿಷಯ ವ್ನುನ  ‘Education is 

a great levellerʼ್ಎೆಂದು ಹೇಳುತ್ತು ರೆ.  ಇದ್ಕೆ್ೆಂತ leveller ಇನನ ೆಂದು ಇರಲು ಸ್ವಧಯ ವಿಲಾ . 

ನಮಮ  ಜ್ಜೀವ್ನದ್ ಅನುರ್ವ್ಗಳೇ ನಮಗೆ ಸ್ವಕಾಗಿವ. ಮನುಷಯ  ಇವ್ತ್ತು  ಉತು ಮವಾಗಿ, 

ಸಶ್ಕು ರಾಗಿ, ಸದೃಡರಾಗಿ ಬ್ಳೆಯಲು ಮೂಲಕಾರಣ್ ಉತು ಮವಾದ್ ಶ್ಕ್ಷಣ್ವಾಗಿದ್. ಅದ್ಕೆಾ ಗಿ 

ಇವ್ತ್ತು  ಈ ನೀತ್ರಯನುನ  ತರಲಾಗಿದ್.  Public University ಗಳು ಇನುನ  ಹೆಚುು ತು ವ. 

ಪ್ರ ತ್ರಯೆಂದು ಜ್ಜಲ್ಾ ಯಲಯು university ಗಳನುನ , multi-disciplinary institutions ನುನ  

ಮಾಡಬೇಕು ಎನುನ ವ್ ದ್ಡಡ  ಗುರಿ ಇದ್. ಅಲಾ  autonomy ಕಡಬೇಕು ಹಿೀಗ್ರಗಿ ಕನಷಾ  

ಎಲಾಾ  ಜ್ಜಲ್ಾ ಗಳಲಾ  ಒೆಂದು ವಿಶ್ಾ ವಿದಾಯ ನಲಯ ಪಾರ ರಂರ್ವಾಗಬೇಕು ಎನುನ ವ್ ಉದ್ು ೀಶ್ವಿದ್.  

ಇದ್ಕೆೆ  ಬೇಕಾದ್ ಎಲಾಾ  ಸುಧಾರಣೆಗಳನುನ  ತರಲಾಗುತು ದ್.  

Multi-entry and multi-exit ಬಗೆೆ  ಎಲಾ ರಿಗೂ ಗತ್ರು ದ್. ಜನಪ್ರ ತ್ರನಧಿಗಳಾದ್ 

ನಮಗೆಲಾ  ಗತ್ತು , ಒೆಂದು ಹುಡುಗ ಪ್ದ್ವಿ ಮುಗಿಸಿದ್ ತಕ್ಷಣ್ ನಮಮ  ಹತ್ರು ರ ಬಂದು ʼಅಣಾಣ  

ನನಗೆಂದು ಕೆಲಸ ಕಡಿಸಿ,ʼ್ ್ ಎೆಂದು ಮುೆಂದ್ ನಲುಾ ತ್ತರೆ. ಕೆಲಸ ಕಡಿಸಿ ಎೆಂದು 

ಬಂದ್ವ್ನ ಶ್ಕ್ಷಣ್ employability ಗೆ ಗುಣ್ಮಟಟ ದಾು ಗಿದ್ಯೇ,್ ‘Is he industry-readyʼ್

ಎನುನ ವುದು ಆಗಬೇಕಾಗಿದ್. ಅವ್ನು job creator ಆಗಬಹುದು. ಇದ್ಲಾ  ಎಕೆ ಆಗುತ್ರು ರಲಲಾ  

ಎೆಂದ್ರೆ, ನಮಮ  ಕಲಕೆಯಲಾ  skill ಬೇರೆ ಇತ್ತು  academic learning ಬೇರೆ ಇತ್ತು . ಈಗ ಈ 

ಎರಡನುನ  integrate ಮಾಡಿಕೆಂಡು ಒೆಂದು ವ್ಷಿದ್ಲಾ  ಓದುವಂತಹ ವಿದಾಯ ರ್ಥಿಯಲಾ  
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ಬ್ದದು ಮಟಟ  ಹೇಗೆ ಇದ್, ಕೌಶ್ಲಯ ತೆ ಎಷ್ಟಟ , ಕಲಕೆಯ ಯಾವ್ ಮಟಟ ದ್ಲಾ ದಾು ನೆ 

ಎನುನ ವುದ್ನುನ  ಅಳತೆ ಮಾಡಲು National Skill Qualification Framework ಎೆಂದು ಇದ್. 

ಇದ್ಕೆೆ  ಅನುಗುಣ್ವಾಗಿ ಯಾವ್ ವ್ಷಿ ಓದದ್ು ರೆ ಯಾವ್ Skill framework ಗೆ equivalent 

ಆಗುತು ದ್ ಎನುನ ವುದ್ನುನ  ಅಳತೆ ಮಾಡಬಹುದು.  First Year ಓದದ್ು ರೆ ಅವು National Skill 

Qualification Framework ನ Level 5 ಗೆ equivalent ಆಗಿರುತ್ತು ನೆ. ೨ನೇ ವ್ಷಿ  ಮುಗಿಸಿದ್ರೆ 

National Skill Qualification Framework ನ Level ೬ಕೆೆ  equivalent ಆಗಿರುತ್ತು ನೆ. ೩ನೇ 

ವ್ಷಿ ಓದದ್ು ರೆ Level ೭ಕೆೆ , ೪ನೇ ವ್ಷಿ ಓದದ್ರೆ Level ೮ಕೆೆ , ೫ನೇ ವ್ಷಿ ಓದದ್ರೆ ಮತ್ತು  

post-graduation ಓದದ್ರೆ Level ೯ಕೆೆ  ಹಿೀಗೆ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತು ನೆ. ಆ ರಿೀತ್ರಯಾಗಿ ಅವ್ನಗೆ 

specific ಆಗಿ ಯಾವ್-ಯಾವ್ ಉದ್ಯ ೀಗಕೆೆ  ಅಹಿತೆ ಇದ್, ಅವ್ನು ಯಾವ್-ಯಾವ್ ಕೆಲಸಕೆೆ   

ತಯಾರಾಗಿದಾು ನೆ ಎನುನ ವುದು ಇದ್ರಲಾ  ಸಪ ಷಟ ವಾಗಿರುತು ದ್. ಮಾನಯ  ಸದ್ಸಯ ರಬಾ ರು 

ಕೌಶ್ಲಯ ತೆಯನುನ  ಕಟ್ಟಟ  ಹಳೆಯ ಪ್ರಂಪ್ರೆಗೆ ಎಕೆ ತೆಗೆದುಕೆಂಡು ಹೀಗುತ್ರು ೀದು ರಿ, ಜ್ಞತ್ರ 

ಆಧಾರಿತ ಕೌಶ್ಲಯ ದ್ ಕಡೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೆಂಡು ಹೀಗುತ್ರು ದಾು ರೆ  ಎೆಂದು ಹೇಳಿದಾು ರೆ.  ಇವ್ತ್ತು  

ಸೌತ್ ಆಫಿರ ಕಾದ್ಲಾ  skilled manpower ೯೬% ಇದ್. ಜಪಾನ್ -ಜಮಿನಯಲಾ  ೮೦ ರಿೆಂದ್ 

೮೫% ಇದ್. ಅಮೇರಿಕಾ ದೇಶ್ದ್ಲಾ  ೫೬% ಇದ್.  Skilled manpower ಇಲಾ ದ್, skilled 

workforce ಎಲಾ ಯು ಇಲಾ  ಎೆಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ?  ನಮಮ  ದೇಶ್ದ್ಲಾ  2017ರ ವ್ರೆಗೂ ಇದ್ು ೆಂತಹ 

assessment ಪ್ರ ಕಾರ 5% skilled manpower ಇದ್. ಈಗ ೩% ಇದ್ ಎೆಂದು ವಿರೀಧ ಪ್ಕ್ಷದ್ 

ಸದ್ಸಯ ರು ಹೇಳಿದಾು ರೆ. ಆದ್ರೆ UPA ಸಕಾಿರವಿದಾು ಗ ೧% ಕೂಡಾ ಇರಲಲಾ . ಈಗ ಇದು  

ದ್ಡಡ  ಸಂಖೆಯ ಗೆ ಏರುವಂತೆ ಆಗುತ್ರು ದ್. ಥಾಮಸ್ ಮ್ಮಕಾಲ್ formal education ಬಗೆೆ  

ಹೇಳಿದಾು ರೆ. ನಮಮ  ಸಮಾಜದ್ಲಾ  formal education ಗೆ ಯಾರು ಹೀಗುತ್ರು ರಲಲಾ . 

ಹಾಗ್ರದ್ರೆ skilled manpower ಈ ಸಮಾಜದ್ಲಾ  ಇಲಾ ವ ಎೆಂದು ತ್ತವು ಕೇಳಬಹುದು. 

ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇದಾು ರೆ.  Informally trained ಆದ್ವ್ರು ಇದಾು ರೆ.  Formally trained ಆದ್ವ್ರು 

ಅಲಾ .  Everyone is skilled informally.  Formally ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ್ structure ನಲಾ  ತರಬೇತ್ರ 

ಬೇಕ್ತ್ತು , understanding ಬೇಕಾಗಿತ್ತು , ಆ understanding ಇಲಾ ದ್ train ಆಗಿದಾು ರೆ. ಇಡಿೀ 

ವಿಶ್ಾ ದ್ಲ ನಾನು ಪ್ರ ವಾಸ ಮಾಡಿ ಎಲಾ ವ್ನುನ  ನೀಡಿದ್ು ೀನೆ. ನಾನು ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಸಚಿವ್ನಾಗುತೆು ೀನೆ 

ಎೆಂದು ನನಗೆ ಗತ್ರು ರಲಲಾ .  Accidentally ಸಮಾಜದ್ solution ಏನು ಎನುನ ವುದ್ನುನ  

ನೀಡಿಕೆಂಡು ಬಂದದ್ು ೀನೆ. ನಮಮ ಲಾ  ಇೆಂಜ್ಜನೀಯರಿೆಂಗ್ ವಿದಾಯ ರ್ಥಿಗೂ ಕಡದಂತಹ 

ತರಬೇತ್ರಯನುನ  ಅಲಾ  ಹೈಸೊಲ್ ವಿದಾಯ ರ್ಥಿಗೆ ಕಡುತ್ತು ರೆ.  ಆ ರಿೀತ್ರ skill training ಆಗಿ 

hands-on training, vocational training ಎಲಾ ರೂ ಕಲಯಲು ಅವ್ಕಾಶ್ 
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ಮಾಡಿಕಡುವುದು ಇದಾಗಿದ್. ಆದ್ರೆ ಕಾಮಾಲ ಕಣಿಣ ನೆಂದ್ ಎಲಾ ವ್ನುನ  ನೀಡಬ್ಬರದು.  

ಸಮಾಜವ್ನುನ  ವಿಶಾಾ ಸದ್ ಕಡೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೆಂಡು ಹೀಗುವಂತಹ ಕೆಲಸಗಳು ಆಗಬೇಕು.  

ಈಗ ಇರುವ್ ನಮಮ  ಜನಸಂಖೆಯ ಗೆ  ಇರುವ್ economy ತ್ತೆಂಬ್ಬ ಕಡಿಮ್ಮ. ನಾವು ಇನುನ  ಎಲಾ  

ಇದ್ು ೀವ. ಇನುನ  ಸ್ವಕಷ್ಟಟ  ದೂರ ಹೀಗಬೇಕು. ಇನುನ  ತ್ತೆಂಬ್ಬ ಸ್ವಧನೆಗಳನುನ  

ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್. ಆಯಾ ಸಕಾಿರ ಇದಾು ಗ ಏನೇನು ಒಳೆಳ ಯ ಕೆಲಸಗಳನುನ  ಮಾಡಬೇಕು 

ಅದ್ನುನ  ಆ ಕಾಲಕೆೆ  ತಕೆಹಾಗೆ ಮಾಡಿಕೆಂಡು ಬಂದದಾು ರೆ. ಇವ್ತ್ರು ನ ರ್ವಿಷಯ ಕೆೆ  ಏನು 

ಬೇಕಾಗಿದ್ ಅದ್ನುನ  ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರ ಯತನ ವ್ನುನ  ನಾವು ಮಾಡುತ್ರು ದ್ು ೀವ. ಒೆಂದು ವ್ಷಿ 

ಓದ ಮುೆಂದ್ ಓದ್ಲು ಆಗದರುವ್ ಹುಡುಗನ ಕಥೆ ಏನಾಗಬೇಕು? ಒೆಂದು ಕೀಸ್   ಪೂತ್ರಿ 

ಓದದ್ವ್ನಗೆ skill ಇರುತ್ರು ರಲಲಾ . ಬೇಕು ಎೆಂದ್ರು ಅದ್ನುನ  ಪ್ಡೆದುಕಳಳ ಲು ಆಗುತ್ರು ರಲಲಾ . 

ಇವ್ತ್ತು  ಇದ್ಲಾ ವ್ನುನ  ಒದ್ಗಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸವ್ನುನ  ಮಾಡಲಾಗುತ್ರು ದ್.  

         (ಮುೆಂದು)  

(998)/23-9-2021/11-50/ಎಲ ಎೆಂ/ಆರ್್ಎನ್ 

ಡ: ಸಿ.ಎಸ .ಅಶವ ತಿ್  ರ್ನರಾಯಣ್(ಮಿಂದು):-  

ಇನುನ  extra-curricular activities.  ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಗಳು Physical Education Teacher ಆಗಿ 

ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾು ರೆ.  Physical Cultural and Social activities ಗಳನುನ   ಕಾಲೇಜುಗಳಲಾ  

ಮತ್ತು  ಶಾಲ್ಗಳಲಾ  ಕೈಗೆಂಡರು ಅವುಗಳಿಗೆ ಅೆಂಕಗಳನುನ  ನೀಡಲಾಗುತ್ರು ರಲಲಾ . ಇವ್ತ್ತು  

ಈ ಎಲಾಾ  activities  ಗಳಿಗೆ credit ಅೆಂಕಗಳನುನ  ಕಡಲಾಗುತು ದ್. ಯೀಗ ಮಾಡುವ್ ಬಗೆೆ  

ಮಾನಯ  ಮರಿತ್ರಬ್ಾ ೀಗೌಡರು ಹೇಳಿದಾು ರೆ.  ಯೀಗ ಮಾಡುವುದ್ಕೊ  ಇವ್ತ್ತು  ಅೆಂಕಗಳನುನ  

ಕಡಲಾಗುತು ದ್. ಹಿೀಗ್ರಗಿ ಇವ್ತ್ತು  ಎಲಾಾ  ಚಟ್ಟವ್ಟಿಕೆಗಳಲಾ  ಭಾಗವ್ಹಿಸಲೇ ಬೇಕಾಗುತು ದ್. 

ಇದ್ರಲಾ  ಕೆಲವು mandatory courses ಇವ. Health and wellness, ಆರೀಗಯ ದ್ ಬಗೆೆಯು 

ತ್ರಳುವ್ಳಿಕೆಯನುನ  ನೀಡಲಾಗುತು ದ್. ಇೆಂದು ಹರಡುತ್ರು ರುವ್ ಕೀವಿಡ-೧೯ ಸೀೆಂಕ್ನೆಂದ್ 

ತಮಮ  ಆರೀಗಯ ವ್ನುನ   ಹೇಗೆ  ಕಾಪಾಡಕಳಳ ಬೇಕು ಎನುನ ವ್ದು ತ್ರಳಿಯದ್ ತೆಂದ್ರೆಗೆ 

ನಾಗರಿೀಕರು ಒಳಗ್ರಗುತ್ರು ದಾು ರೆ. ಆರೀಗಯ  ಕೆಟ್ಟಟ ಗ ಡಾಕಟ ರ್್ ಹತ್ರು ರ ಹೀಗಿ ಚಿಕ್ತಿೆಯನುನ  

ಪ್ಡೆಯುವುದು ಮಾತರ ವ್ಲಾ . ಡಾಕಟ ರ್್ ಹತ್ರು ರ ಹೀಗದ್ ಇರುವುದ್ಕೆೆ  ಏನು ಮಾಡಬೇಕು 

ಎನುನ ವುದ್ಕೆೆ  ಸ್ವಕಷ್ಟಟ  ತ್ರಳುವ್ಳಿಕೆ, ಅರಿವು, ಜ್ಞಗೃತ್ರಯನುನ  ಈ ಶ್ಕ್ಷಣ್ದ್ಲಾ  

ನೀಡಲಾಗುತು ದ್. ನಾವು ತ್ರನುನ ವ್ ಆಹಾರದ್ಲಾ , ತೆಗೆದುಕಳುಳ ವ್ ಒಳೆಳ ಯ ಗ್ರಳಿ, ಕುಡಿಯುವ್ 
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ನೀರಿನ ಬಗೆೆ  ಒಟಿಟ ನಲಾ  ಪ್ರ ಕೃತ್ರಯನುನ , ನಮಮ  ಆರೀಗಯ ವ್ನುನ  ಕಾಪಾಡಿಕಳಳ ಲು 

ಬೇಕಾದಂತಹ ತ್ರಳುವ್ಳಿಕೆಯನುನ  ಕಡಲು ಪ್ರ ಮಾಣಿಕ ಪ್ರ ಯತನ ವ್ನುನ  ಮಾಡುತ್ರು ದ್ು ೀವ.  

     ಪ್ದ್ವಿ ತರಗತ್ರಗಳಿಗೆ ಸೇರಿಕಳುಳ ವ್ವ್ರಿಗೆ combination ನಲಾ  courses ಕಡಲಾಗುತು ದ್. 

ಇವ್ತ್ತು  ಪ್ದ್ವಿಗೆ ಸೇರುವ್ವ್ನಗೆ subject-wise  ಆಯೆೆ  ಮಾಡಿಕಳಳ ಲು ಅವ್ಕಾಶ್  

ಮಾಡಿಕಡಲಾಗುತು ದ್. ಆಯೆೆ  ಮಾಡಿಕಳುಳ ವುದೇ ತಪುಪ  ಎನುನ ವುದಾದ್ು ರೆ ಹೇಗೆ? 

ವಿದಾಯ ರ್ಥಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕಲಯಲು ಅವ್ಕಾಶ್ವಿರುತು ದ್. ಅವ್ನು subject combination 

ನಲಾ  ಮೂರು ವಿಷಯಗಳನುನ  ತೆಗೆದುಕಳುಳ ತ್ತು ನೆ. Physics, Chemistry and Mathematics   

ಎೆಂದುಕಳಿಳ . ಈ ಮೂರು ವಿಷಯಗಳು ಇದಾು ಗ, ಆತನಗೆ ಗಣಿತ ಕಲಯುಲು 

ಇಷಟ ವಿರಲಲಾ  ಎೆಂದ್ರೆ ಬೇರೆಯ ವಿಷಯವ್ನುನ  ತೆಗೆದುಕಳಳ ಬಹುದು. ಇದ್ಕೆೆ  

ಅವ್ಕಾಶ್ವ್ನುನ  ಕಡದ್ ಅವ್ನಗೆ ಇಷಟ ವಿಲಾ ದದ್ು ರೂ ಇದ್ನೆನ ೀ ಓದ್ಬೇಕು ಎೆಂದು ಒತ್ತು ಯ 

ಹೇರುವುದು ಎಷಟ ರಮಟಿಟ ಗೆ ಸರಿ? ಈ ಪ್ದ್ು ತ್ರಯನುನ  ಇವ್ತ್ತ  flexibility  ಯನುನ  ಡಿಗಿರ ಯಲಾ   

first year, second yearನಲಾ    discipline core  ನಲಾ   ಮೂರು ತೆಗೆದುಕಳುಳ ವ್ ಜ್ಞಗದ್ಲಾ  

ಎರಡು ತೆಗೆದುಕಳಳ ಲು ಅವ್ಕಾಶ್ ಮಾಡಿಕಟಿಟ ದ್ು ೀವ. ಇನನ ೆಂದು open electives  

ಕಟಿಟ ದ್ು ೀವ. ಆಟಿ್  ವಿದಾಯ ರ್ಥಿ  ಸೈನಿ್ ಓದ್ಲು ಅವ್ಕಾಶ್ವಿರಲಲಾ , ಕಾಮಸ್  ಓದ್ಲು 

ಅವ್ಕಾಶ್ವಿರಲಲಾ . ಇವ್ತ್ತು  ಆಟಿ್  ವಿದಾಯ ರ್ಥಿ  open electives  ನಲಾ  ಇವ್ತ್ತು   ಕಾಮಸ್  

ವಿಷಯವ್ನುನ  ಅಥವಾ  language  ಅಥವಾ ಆಟಿ್ ನೆನ ೀ ತೆಗೆದುಕಳಳ ಬಹುದು ಅಥವಾ 

science ನುನ  ತೆಗೆದುಕಳಳ ಬಹುದು. ವಿದಾಯ ರ್ಥಿಗೆ ಆಯೆೆಯನುನ  ಕಡಲಾಗಿದ್. ಇದ್ಕೆೆಲಾ  

ಹಸ ಶ್ಕ್ಷಕನುನ  ತೆಗೆದುಕಳುಳ ವುದಲಾ . ಇರುವ್  combination ನಲಾ  ಲರ್ಯ ವಿರುವ್ 

ಶ್ಕ್ಷಕರನೆನ ೀ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೆಂಡು ನಡೆಸಲಾಗುತು ದ್. ಎಲಾ  ಒೆಂದು ಕಡೆ ಅವ್ನು single 

course ನುನ  ಮಾಡಿಕಳಳ ಬೇಕು ಎೆಂದ್ರೆ ಮುೆಂದನ ದನಗಳಲಾ  ಮಾಡಿಕಳಳ ಬಹುದು. 

ಈಗೇನು ನಾವು ಒತ್ತು ಯ ಮಾಡುತ್ರು ಲಾ . ವಿದಾಯ ರ್ಥಿಯು ಎಲ್ಾ ಲಾ   ಏನೇನು ಆಯೆೆ  

ಮಾಡಿಕಳುಳ ತ್ತು ನೆ ಅದ್ಕೆೆ  ಅವ್ಕಾಶ್ ಮಾಡಿಕಡುತ್ರು ದ್ು ೀವ. ಇಲಾ ದ್ು ನುನ  ತೆಗೆದುಕ 

ಎೆಂದ್ರೆ ಅವ್ನು ಎಲಾಯೂ ತೆಗೆದುಕಳುಳ ವುದ್ಕೆಾಗುವುದಲಾ .  

         ಇನುನ  ಇದ್ಕೆೆ  ಬೇಕಾದ್ ಬಜೆಟ್ ಎಷ್ಟಟ  ಎೆಂದು ಮಾತನಾಡಿದಾು ರೆ.  ಇದ್ಕೆೆ  ಯಾವುದೇ 

ರಿೀತ್ರಯ ಬಜೆಟ್ ಬೇಕಾಗಿಲಾ . ಹಸ ಕಟಟ ಡವ್ನುನ  ಕಟ್ಟಟ ತ್ರು ಲಾ . ಇವ್ರು ಶ್ಕ್ಷಣ್ 

ವ್ಯ ವ್ಸಿೆಯಲಾ ಯೆ ಬದ್ಲಾವ್ಣೆಯನುನ  ತರಲಾಗುತು ದ್. ಮಲಯ ಮಾಪ್ನ ರಿೀತ್ರ-

ನೀತ್ರಗಳಲಾ ಯು ದ್ಡಡ  ಮಟಟ ದ್ ಸುಧಾರಣೆಗಳನುನ  ತರಲಾಗುತು ದ್. ಮದ್ಲು ಬರಿ  

ಪ್ರಿೀಕೆಷ ಗೆ ತಯಾರಾಗುವುದಾಗುತ್ರು ತ್ತು , ವಿಷಯವ್ನುನ  ಅಥಿ ಮಾಡಿಕಳುಳ ತ್ರು ರಲಲಾ . 
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ವಿಷಯವ್ನುನ  ಅಥಿ ಮಾಡಿಕಳಳ ದ್ ಶ್ಕ್ಷಣ್ವ್ನುನ  ಪ್ಡೆದ್ರೆ ಏನು ಪ್ರ ಯೀಜನ? Core 

competence, capability  ಆಗಲೀ ಏನು ಬ್ಳೆಸಿಕಳಳ ದ್  qualification  ಸಿಗುತ್ರು ತ್ತು . ಆದ್ರೆ 

qualification ತೆಗೆದುಕೆಂಡು ಏನು ಮಾಡುವುದು?  Formative assessment  ಗಳನುನ  

ಮಾಡಲಕೆೆ  ನಮಮ  ಸಕಾಿರಿ ಕಾಲೇಜು better placed than anybody.  ಬೇರೆ ಖಾಸಗಿ 

ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗಿೆಂತ we are better placed.  ಏಕೆ ಎೆಂದು ತ್ತವು ಕೇಳಬಹುದು,  because of 

digitalization.  ಸಕಾಿರಿ ಶಾಲ್ಗಳಲಾ ,   ಸಂಸಿೆ ಗಳಲಾ    ವಿದಾಯ ರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಈ ರಿೀತ್ರಯ  

digitalization ಮಾಡುವ್ ಮೂಲಕ ಅವ್ರು  anytime, anywhere learning and anytime 

assessment ಮಾಡಲು ಅವ್ನು ಹೇಗೆ class to class perform  ಮಾಡುತ್ತು ನೆ.  ಅದ್ನುನ  

ಪ್ರ ತದನ  ಅವ್ನ performance measure  ಮಾಡಲು  real time  ನಲಾ  ಅಗುವಂತ್ತದ್ು ನುನ  

ಮಾಡಲಾಗುತು ದ್. ಈ ರಿೀತ್ರ ಎಲಾ  ಒಳೆಳ ಯ ಕೆಲಸವ್ನುನ  ಮಾಡಲಾಗುತ್ರು ದ್. ಎಲಾ ವ್ನುನ  

ವಿದಾಯ ರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿಯೇ ಮಾಡಲಾಗುತ್ರು ದ್.  

     ಕನಾಿಟಕದ್ಲಾ  ಅದು ಬ್ೆಂಗಳೂರಿನಲಾ  ಒೆಂದು ಲಕ್ಷಕೆೆ  57 ಕಾಲೇಜುಗಳು ಇವ ಎೆಂದು 

ನಮಮ  ಮಾನಯ  ಹರಿಪ್ರ ಸ್ವದ್ ರವ್ರು ಹೇಳುತ್ರು ದ್ು ರು.  ಆದ್ರೂ ನಮಮ  GR (Graduation Rate) 

ಎಷ್ಟಟ ದ್ಯೆೆಂದ್ರೆ ಶೇಕಡಾ 26 ರಷ್ಟಟ  ಇದ್ು ದುು  ಇೆಂದು 32ಕೆೆ  ಬಂದದ್. ನಾವಿನೂನ  

ತಲುಪ್ಬೇಕಾದು ದ್.   ನಮಮ  ಅಕೆ -ಪ್ಕೆದ್ ರಾಜಯ ಗಳಲಾ  ಕೆಲವು, ಶೇಕಡಾ 28, 30, 35, 40, 45 

ರಷ್ಟಟ  ಪ್ರ ಮಾಣ್ದ್ಲಾ   GR rate ಇದ್. ಸಿಕೆ್ೆಂ ಸಣ್ಣ  ರಾಜಯ  ಅಲಾ  GR  ಪ್ರ ಮಾಣ್ ಶೇಕಡಾ 

75ರಷ್ಟಟ  ಇದ್. ಇದ್ಲಾ ವ್ನುನ  ತಲುಪ್ಬೇಕು ಎೆಂದ್ರೆ, Digital Learning, Open Learning,  

Distance Learning  ಅವ್ರವ್ರ ಅನುಕೂಲಕೆೆ  ತಕೆ  ಹಾಗೆ ಜ್ಞಾ ನ ಪ್ಡೆಯಲ, ವಿದ್ಯ  

ಪ್ಡೆಯಲ ಎನುನ ವುದು ನಮಮ  ಮೂಲ ಉದ್ು ೀಶ್. ಇರುವ್ ಅವ್ಕಾಶ್ವ್ನುನ  ಬಳಕೆ ಮಾಡಲು 

ಸಾ ಲಪ  ಸಡಿಲಕೆಯನುನ  ಮಾಡಲಾಗುತ್ರು ದ್. ಆದ್ರೆ ಗುಣ್ಮಟಟ ದ್ಲಾ  ಎಲಾ ಯು compromise 

ಆಗುವ್  ಅವ್ಕಾಶ್ವೇ ಇಲಾ . ಗುಣ್ಮಟಟ ದ್ಲಾ  ಕಡಿಮ್ಮ ಆಗುವ್ ಅವ್ಕಾಶ್ ಎಲೂಾ  ಇಲಾ .  

ಗುಣ್ಮಟಟ ವ್ನುನ  ಕಾಪಾಡಿಕಳಳ ಲಾಗುತು ದ್. ನಾಲೆ್  ಜನರು ಎಲಾ ವ್ನುನ  ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತು ರೆ 

ಎೆಂದು ಹೇಳುವುದಲಾ . ಮಾನಯ  ಮರಿತ್ರಬ್ಾ ೀಗೌಡರು Open University, Syndicate  

ಸದ್ಸಯ ರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾು ರೆ. ಅಲಾ ಯು ಗುಣ್ಮಟಟ  ಇರುವುದಲಾ ವೇ ಎನುನ ವುದ್ನುನ  

ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಬೇಕಾಗುತು ದ್. ಗುಣ್ಮಟಟ ವಿಲಾ ದ್ ಹೇಗೆ  Study Centers  ಮಾಡಿ 

Contact Classes    ಮಾಡಿ  ಕಲಸುವಂತ್ತಗುತು ದ್. Digital Learning ನಲಾ ನ assessment 

ಆಗಲ, ಗುಣ್ಮಟಟ ವ್ನಾನ ಗಲ ಯಾರು compromise  ಮಾಡಲಕೆಾಗುವುದಲಾ . ಇವ್ತ್ರು ನ 

feedback mechanism ಉತು ಮವಾಗಿರುತು ದ್. ಪ್ರ ತ್ರಯೆಂದು ಕಾಲೇಜ್ಜನಲಾ   ಸಂಸಿೆ ಗಳಲಾ  
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ಪ್ರ ತ್ರಯಬಾ  ವಿದಾಯ ರ್ಥಿಯು ಯೀಗ ಕಲಯುವ್ ಕಲಕೆಯು ಕಡಾಡ ಯ 

ಮಾಡುವಂತಹದಾು ಗಲೇ ಬೇಕಾಗುತು ದ್.  

    ಇನುನ  ನರುದ್ಯ ೀಗ ಸಮಸೆಯ  ಹೆಚಾು ಗುತ್ರು ದ್ ಎೆಂದು ಹೇಳಿದಾು ರೆ. ಈ ನರುದ್ಯ ೀಗ 

ಸಮಸೆಯ ಯನುನ  ಬಗೆಹರಿಸಬೇಕಾಗಿದ್. ಸಮಾಜದ್ protentional, ಎಲಾ ರಿಗೂ ಗತ್ರು ರುವ್ಹಾಗೆ    

saturation ನೆಂದ್ ನಾವು ಬಹಳ ದೂರವಿದ್ು ೀವ. Opportunities are plenty.  ಆದ್ರೆ ಅದು 

trigger ಆಗಲು ಏನೇನು ಪೂರಕವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎನುನ ವ್ಲಾ  ನಮಮ  knowledge sector, 

knowledge economy ಅಗತಯ ವಿದ್. Twenty-first century is completely deal with 

knowledge. ಎಲಾಾ  ಕಾಲದ್ಲಾ ಯು knowledge economyನೇ. ಇವ್ತ್ತು  ವ್ಯ ವ್ಸ್ವಯದ್ 

ಕೆಷ ೀತರ ವ್ನೆನ  ತೆಗೆದುಕಳಿಳ , ಅದು digital farming ಬಂದದ್. ಇವ್ತ್ತು  ಶೇಕಡಾ ೮೦ ರಷ್ಟಟ  

ರೈತರು ಅಧಿ ಎಕರೆ, ಒೆಂದು ಎಕರೆ, ಎರಡು ಎಕರೆ ಜಮಿೀನುವುಳಳ ವ್ರಾಗಿದಾು ರೆ.   ದ್ಕ್ಷ ಣ್ 

ಕನನ ಡ ಭಾಗದ್ಲಾ    ಭಾಗದ್ಲಾ  ೧೦ ಎಕರೆ ಜಮಿೀನು ಇದ್ು ರೆ ದ್ಡಡ  ಪ್ಟೇಲ, ಜಮಿೀನ್ದಾರ. 

ಇಲಾ  ಬರಿ ಒೆಂದು, ಎರಡು ಎಕರೆ   ಜಮಿೀನು ಇರರೇ ಹೆಚುು . ಇಲಾ  ಸ್ವಮಾನಯ ವಾಗಿ ೮೦% 

ರಿೆಂದ್ ೯೦% ಜನರಿಗೆ ಒೆಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಎಕೆರೆಗಿೆಂತ ಹೆಚುು  ಜಮಿೀನು ಇರುವುದಲಾ . 

Fragmentation ನಲಾ   ಅಧಿ ಎಕರೆಯಿೆಂದ್ ಒೆಂದು ಎಕರೆ ಇರೀರೆ ಹೆಚುು . ಜ್ಜೀವ್ನವ್ನುನ  

ಸ್ವಗಿಸಲು ಆಧುನಕ farming technology  ನುನ  ಉಪ್ಯೀಗಿಸಿಕೆಂಡು ತಮಮ  livelihood  

ಅನುನ  ರ್ವಿಷಯ ವ್ನುನ  ಉತು ಮವಾಗಿ ರೂಪಿಸಿಕಳಳ ಲು ಸ್ವಧಯ ವಿದ್. ಇೆಂದು ಹಲವಾರು ಜನರ 

ಯಶ್ಸಿಿ ನ ಕತೆ ಬಹಳ ಉತು ಮವಾಗಿರುವಂತಹದು ದ್.  ಈ ತಂತರ ಜ್ಞಾ ನ ಎಲಾಾ  ಹಂತದ್ಲ 

ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ರು ದ್. ಅದ್ನುನ  ಉಪ್ಯೀಗಿಸಿಕೆಂಡವ್ರು ಉತು ಮ ಬೇಸ್ವಯ 

ಮಾಡಿಕೆಂಡಿರುವ್ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಇವ. Skills  ಬೇಕಾಗಿದ್. ಜಮಿನ್, ಜಪಾನ್ ಎರಡನೇ 

ವಿಶ್ಾ ಯುದಿ್ ದ್ ಸಮಯದ್ಲಾ  ಎರಡು ದೇಶ್ಗಳು ನಾಶ್ವಾಗಿ ಹೀಗಿದ್ು ವು. How they were 

able to bounce back?  ಹೇಗೆ bounce back   ಆದ್ರು?  ಆ ನಾಗರಿೀಕತೆಯಲಾ ರುವ್ ಜ್ಞಾ ನ 

ಮತ್ತು  ಕೌಶ್ಲಯ ತೆಯಿೆಂದ್  they were  again able to build back their country and 

become a powerful country in the World.   ಇದ್ನುನ  ಯಾರು ಯಾವುದೇ ರಿೀತ್ರಯಲಾ  

ದುಬಿಳಕೆಯನುನ  ಮಾಡಿಕಳಳ ಲು ಸ್ವಧಯ ವೇ ಇಲಾ . ಇವ್ತ್ತು     feedback mechanism  ಹೇಗೆ 

build ಮಾಡಿದ್ು ೀವ ಎೆಂದ್ರೆ, ಯಾವುದೇ ಒೆಂದು ಸಂಸಿೆ ಗೆ accreditation or regulatory body 

approval  ಬೇಕು ಎೆಂದ್ರೆ, ಅವ್ರ ವೈಬ್ಸೈಟ್ನಲಾ  complaint or grievances ಎದುು  

ಕಾಣುತ್ರು ದ್ರೆ ಅಥವಾ ಸಂಸಿೆಯ ವಿರುದಿ್ವಾಗಿ ಕ್ರುಕುಳ ಕಡುವಂತಹದುು , ಸರಿಯಾಗಿ 

ನವ್ಿಹಣೆಯಾಗದ್ ವಿದಾಯ ರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಮಸೆಯ ಯಾಗಿದ್ು ರೆ ಅಥವಾ arbitrary  ಆಗಿ charge 
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ಮಾಡುವುದು, ಯಾವುದೇ ಸಂಸಿೆಯು ವಿದಾಯ ರ್ಥಿಗಳಿೆಂದ್ ಶುಲೆವ್ನುನ  ಸಂಗರ ಹಮಾಡಿ 

ಅದ್ನುನ  ಖ್ಚುಿ ಮಾಡದ್ ಇರುವುದು, ಇವಲಾ  Public Domain ನಲಾ  self disclosure 

ಮಾಡಲೇ ಬೇಕು. To prevent commercialization completely.   ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಸಂಸಿೆ ಗಳು not for 

profit ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕೆೆಂದು  ಮದ್ಲು ಇತ್ತು . ಆದ್ರೆ ಇವ್ತ್ರು ನ ಈ ಪಾಲಸಿಯಲಾ  it 

should be brought on public domain. ಮದ್ಲು ಕೇವ್ಲ ವಿಶ್ಾ ವಿದಾಯ ಲಯಕೆೆ  

ಸಲಾ ಸುತ್ರು ದ್ು ರು. ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಲಾ ಸುತ್ರು ದ್ು ರು ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದ್ರೂ 

ವಿಶ್ಾ ವಿದಾಯ ನಲಯಕೆೆ  submit ಮಾಡುತ್ತು ರೆ 

                                        (ಮುೆಂದು)  

(999)24-09-2021(12-00 AM)bsd-rn 

ಡ: ಸಿ.ಎಸ .ಅಶವ ತಿ್  ರ್ನರಾಯಣ್(ಮಿಂದು):-  

ಹಾಗ್ರಗಿ ಇೆಂತಹ commercialization  ಮಾಡುವುದ್ಕೆೆ  ಯಾವುದೇ scope ಇಲಾ . Not for 

profit and no commercialization. Everything is on public disclosure.  ಹಾಗ್ರಗಿ ಇಷ್ಟಟ  

ಪಾರದ್ಶ್ಿಕ ಹಾಗು ಪ್ರ ಗತ್ರಪ್ರವಾಗಿ ಬಡವ್ರ, ದೀನದ್ಲತರ, ಧಾ ನ ಇಲಾ ದ್ ಜನತೆ 

ಪ್ರವಾಗಿರುವ್ ಒೆಂದು ನಜವಾದ್ policy ಯಾಗಿದ್. ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಸಲಾ ದ್ವ್ರಿಗೆ ನಜಕೊ  

ಸಲುಾ ವಂತಹದುು  ಆಗುತು ದ್. ಒಳೆಳ ಯ ರಿೀತ್ರಯಲಾ  ಇದ್. ಯಾರೂ ಸಂವಿಧಾನದ್ 

ವಿರುದಿ್ವಾಗಿ ಇರುವುದಲಾ . ಸಂವಿಧಾನದ್ಲಾ  ಬಹಳ ಸಪ ಷಟ ವಾಗಿ ಇದ್. ಯಾವ್ 

ದೇಶ್ದ್ಲಾಯೂ minorities ಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟಟ  ಮಾನಯ ತೆ, ಸ್ವಾ ತಂತರ ಯ  ಅಥವಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲಾಾ  

ರಿೀತ್ರಯಾದ್ ಆದ್ಯ ತೆಗಳನುನ  ನಮಮ  ಭಾರತ ದೇಶ್ ಬಿಟಟ ರೆ ಇನಾಯ ವ್ ದೇಶ್ಗಳು ಕಟಿಟ ಲಾ . 

ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇದ್ು ರೆ ಹೇಳಲ. Rights of Minorities to establish and administer 

educational institutions. All minorities whether based on religion or language shall 

have the right to establish and administer educational institution of their choice. In 

making any law providing for the compulsory acquisition of any property of an any 

educational institution established and administered by a Minority referred to in a 

clause. The State shall ensure that amount fixed by or determined under such law for 

the acquisition of  such property is as such would not restrict.  

 ಶ್ರ ೋ ನರಾಣಿ ಹಣ್ಮಂತ  ರುದರ ಪಪ :- New Education Policy ಬ್ಳಕ್ಗೆ ಬಂದದುು  

midnight ನಲಾ  ಆಗಿದ್ ಹಾಗೂ ಸ್ವಾ ತಂತರ ಯ  ಸಿಕೆ್ದುು  midnight ನಲಾ  ಆಗಿದ್.  
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 ಶ್ರ ೋ   ಸಿ.ಎಸ . ಅಶವ ಥರ್ನರಾಯಣಃ- ಶ್ಕ್ಷಣ್ದ್ಲಾ  ಹೆಚಿು ನ ವಿದಾಯ ರ್ಥಿಗಳು ಬರಲು 

ಹತ್ತು ರು ಯೀಜನೆಗಳಿವ. ಅವ್ರಿಗೆ ಊಟ, ಸೈಕಲ್, ವಿದಾಯ ರ್ಥಿವೇತನ ಕಡುವ್ 

ಯೀಜನೆಗಳೆಲಾ ವ್ಯ ಇದ್ು ೀ ಇರುತು ದ್ ಹಾಗೂ ಇವುಗಳನುನ  ಮುೆಂದುವ್ರೆಸಿ ಹೆಚಿು ನ ಆದ್ಯ ತೆ 

ಕಟ್ಟಟ  ಗುಣ್ಮಟಟ ವ್ನುನ  ಹೆಚಿು ಸುತೆು ೀವ. ತಮಗೆಲಾ ರಿಗೂ ಗತ್ರು ರುವ್ ಹಾಗೆ Foundation 

Education 5+3+3+4 system   ಇವಲಾ ವ್ಯ ಉತು ಮವಾಗಿದ್. ಅೆಂಗನವಾಡಿಗಳು integration 

ಮಾಡುತ್ರು ರುವುದು ಇದ್. ಅವ್ಶ್ಯ ಕತೆ ಎಲ್ಾ ಲಾ  ಇದ್. ಇೆಂತಹವುಗಳನುನ  ಉತು ಮವಾಗಿ 

ಮಾಡಿರುವುದು ಇದ್. ಇನುನ  ಬೇಕಾದ್ಷ್ಟಟ  ವಿಚಾರಗಳು ಇದುು  ಅವ್ರು ಕೇಳಿರುವುದ್ಕೆೆ  

ಮಾತರ  ಹೇಳಿದ್ು ೀನೆ. 

ಸಭಾಪತಿಯವರುುಃ- ನಾನು ನಾಲೆು  ಗಂಟ್ನಗಳಿೆಂದ್ ಪಿೀಠದ್ಲಾ  ಕುಳಿತ್ರದ್ು ೀನೆ, 

ಯಾರೂ ಎಬಿಾ ಸುವ್ವ್ರು ಇಲಾ . ಮಾನಯ  ಸದ್ಸಯ ರು ಹರಗೆ ಹೀಗಿ ಬರುತ್ತು ರೆ.  

ಶ್ರ ೋ ಮರಿತಿಬಬ ೋಗೌಡಃ- ಬ್ಳಗಿನ ಜ್ಞವ್ ಆಯಿತ್ತ, ೧೦ ನಮಿಷ ಕಾಫಿಗೆ ಬಿಡಿ. 

ಶ್ರ ೋ ಸಿ.ಎಸ . ಅಶವ ಥರ್ನರಾಯಣಃ- ಇಷ್ಟಟ  ವಿಚಾರಗಳನುನ  ಹೇಳುತ್ತು , ಕನೆಗೆ 

ಒಬಾ  ವಿದಾಯ ರ್ಥಿ ಮಾನಯ  ಮರಿತ್ರಬ್ಾ ೀಗೌಡರು ಹೇಳಿದಂತೆ ಆಳವಾಗಿ ಕಲಯಲು broad based 

and deep ಆಗಿದ್. First year and Second year ಮಾತರ  Discipline core and Open electives 

ಓದ್ಲು ಇದ್. Final year ಗೆ ಬಂದಾಗ ಮೇಜರ್್ ತೆಗೆದುಕಳಳ ಲು ಅವ್ಕಾಶ್ ಇರುತು ದ್. He can 

take one major and one minor. ತ್ತೆಂಬ್ಬ ಓದ ಸ್ವಧನೆ ಮಾಡುವ್ವ್ರು ಎರಡನೂನ  

ಮೇಜರ್್ ತೆಗೆದುಕಳಳ ಬಹುದು. Extra credit ತೆಗೆದುಕಳಳ ಬೇಕು. Credit system ಇದ್. 

ಯಾವ್ ಸಂಸಿೆಯಿೆಂದ್ ಯಾವ್ ಸಂಸಿೆ ಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೀಗಬಹುದು. ಒೆಂದು ವ್ಷಿ ಒೆಂದು 

ಕಡೆ ಮತು ೆಂದು ವ್ಷಿ ಇನನ ೆಂದು ಕಡೆ ಓದ್ಬಹುದು. ಒೆಂದು ವಿಶ್ಾ ವಿದಾಯ ಲಯದೆಂದ್ 

ಮತು ೆಂದು ವಿಶ್ಾ ವಿದಾಯ ಲಯಕೆೆ  ಹೀಗಬಹುದು. ಎಲಾಯೂ restrictions ಇಲಾ . ಏಕೆೆಂದ್ರೆ 

academic bank of credit ಇದ್. ಹಾಗ್ರಗಿ ಬಹಳಷ್ಟಟ  ಸಡಿಲತೆ ಹಾಗೂ ಸ್ವಾ ತಂತರ ಯ  ಇದ್. 

ವಿದಾಯ ರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ultimately we need to give back to the society.   ಈ 

ಎಲಾಾ  ಕಾರಣ್ಗಳಿೆಂದ್ ನನನ  ಸದ್ಸಯ ರಲಾ  ನನನ  ಕೀರಿಕೆ ಏನೆೆಂದ್ರೆ, ರಾಷ್ಟಟ ಾೀಯ ಶ್ಕ್ಷಣ್ 

ನೀತ್ರಯಲಾ  ವಿದಾಯ ರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಎಲಾ ವ್ಯ ಪೂರಕವಾಗಿದ್ ಮತ್ತು  ಉತು ಮವಾದ್ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಕಡಲು 

ಸುವ್ಣಾಿವ್ಕಾಶ್ ಇದ್. ಇದ್ನುನ  ಮುೆಂದ್ಯೂ ಮಾಡುತೆು ೀವ. ಹಾಗ್ರಗಿ Legislation and 

Structural Administrative change Reforms ಗಳನುನ  ಮುೆಂದನ ದನಗಳಲಾ  ಇಲಾ ಯೇ 
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ತರುವಂತಹದುು  ಇದ್. ಅವುಗಳನುನ  ತರುವ್ ಕೆಲಸವ್ಯ ಆಗುತು ದ್ ಎೆಂದು ಹೇಳಿ ನನನ  

ಮಾತ್ತಗಳನುನ  ಮುಗಿಸುತೆು ೀನೆ. 

ಶ್ರ ೋ ಬಿ.ಕೆ. ಹರಿಪರ ಸ್ತದ  (ವಿಧಾನಸಭೆಯಿಂದ ಚುರ್ನಯತ್ರಾದವರು):- ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ಇಷ್ಮಟ ಲಾಾ  ಭಾಷಣ್ ಕೇಳಿದ್ ಮೇಲ್ ನಾವು ಮಂಡಿಸಿದ್ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ 

ಉತು ರ ಬರುತು ದ್ ಎೆಂದು ನಾನು ತ್ರಳಿದುಕೆಂಡಿದ್ು ನು. ಆದ್ರೆ ಪ್ದ್-ಪುೆಂಜಗಳನುನ  ಸೇರಿಸಿ 

ಹೇಳಿಬಿಟಟ ರೆ ಅದು ಉತು ರವಾಗುವುದಲಾ . ಸಂವಿಧಾನದ್ ಯಾವುದೇ ಆಶ್ಯಗಳನುನ  

ಹರತ್ತಪ್ಡಿಸಿಲಾ  ಎೆಂದು ಮಾನಯ  ಸಚಿವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಸಂವಿಧಾನದ್ ಮೂಲ ಆಶ್ಯ 

ಏನದ್, ಪ್ರ ಜ್ಞಪ್ರ ಭುತಾ ದ್ಲಾ  ಎಲಾ ರ ಜೊತೆ ಚಚೆಿ ಮಾಡಿ ತರಬೇಕಾಗಿರುವ್ ನೀತ್ರ ಇದಾಗಿದ್, 

ಎಷ್ಟಟ  ರಾಜಕ್ೀಯ ಪ್ಕ್ಷಗಳಲಾ  ಚಚೆಿ ಮಾಡಿದಾು ರೆ, ಪಾಲಿಮ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು  ಅಸೆೆಂಬಿಾ ಯಲಾ  

ಏನು ಚಚೆಿ ಮಾಡಿದಾು ರೆ? ಇದ್ನೆನ ೀ ಸಂವಿಧಾನದ್ ವಿರುದಿ್  ಎೆಂದು ನಾನು 

ಹೇಳುತ್ರು ರುವುದು. ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ೧೯೮೦ರ ಹಸ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ನೀತ್ರಯಲಾ  ಭಾರತ್ರೀಯ 

ಮಲಯ ಗಳು ಇರಲಲಾ , ಮಲಾಯ ಧಾರಿತ ಶ್ಕ್ಷಣ್ವ್ನುನ  ಕಡುತೆು ೀವ ಎೆಂದು ಹೇಳಿದಾು ರೆ. 

ಇದ್ನುನ  ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಆರ್್ಎಸ್ಎಸ್ ನವ್ರಿೆಂದ್ ಕೇಳುತೆು ೀವ. ಆರ್್ಎಸ್ಎಸ್ ನವ್ರ 

ಬೇಡಿಕೆ ಏನದ್? ಭಾರತದ್ ಸಂವಿಧಾನ, ತ್ರರ ವ್ಣ್ಿ ಧಾ ಜವ್ನುನ  ರ್ಗವ್ತ್ ಧಾ ಜ, 

ರಾಷಟ ಾಗಿೀತೆಯನುನ  ಒೆಂದೇ ಮಾತರಂ ಎೆಂಬ್ದದ್ಲಾ ವ್ನೂನ  ಮಲಾಯ ಧಾರಿತ ಎೆಂದು 

ಕೇಳಿಕೆಂಡು ಬಂದದ್ು ೀವ. ಇದು ಗುಪ್ು ಸೂಚಿ. ಆರ್್ಎಸ್ಎಸ್ ನ hidden agenda ವ್ನುನ  

ಯಾವುದ್ೀ ಒೆಂದು ರಿೀತ್ರಯಲಾ  ಹೇರಲು ಮಾಡುತ್ರು ರುವ್ ಕೆಲಸವಾಗಿದ್. ಆನ್ಲೈನ್ ಬಗೆೆ  

ಹೇಳಿದುು , ಆನ್ಲೈನ್ ಎಷ್ಟಟ  ಚೆನಾನ ಗಿ ನಡೆಯುತು ದ್ ಎೆಂಬ್ದದು ನಮಗೆ ಗತ್ತು . 

ಆನ್ಲೈನ್ನಲಾ  suggestions ತೆಗೆದುಕೆಂಡು ಬಿಟಟ ರೆ ಬೇರೆ ಯಾರೂ responsible people  

ಇಲಾ ವೇ? WhatsApp University ಯಲಾ  suggestions ತೆಗೆದುಕಳುಳ ತ್ತು ರೆ. ನಮಮ  ಪ್ರ ಶ್ನನ ಗಳಿಗೆ 

ಉತು ರ ಬರಲಲಾ . ಇದ್ಲಾ ದೇ Seventh Schedule  ಅನುನ  ಕಾೆಂಗೆರ ಸ್ನವ್ರು emergency 

ಯಲಾ  ತಂದ್ರು. ಅದ್ರಥಿ ರಾಜಯ ಕೆೆ  Federal System ನ ಹಕೆು  ಕ್ತ್ತು ಕಳಳ ಬ್ಬರದು ಎೆಂದು 

ತಂದದಾು ದ್ರೂ ಅದ್ನುನ  ಕ್ತ್ತು ಕಳುಳ ತ್ರು ದಾು ರೆ. UGC, AICTE, MCI, Dental, Medical  

ಇವಲಾ ದ್ು ರಿೆಂದ್ ಬಹಳ ಗೀಜಲು ಎೆಂದು ಹೇಳಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ತಂದರುವ್ NEET 

ಪ್ರಿೀಕೆಷ ಯಿೆಂದ್ ಕೀಟ್  ಏನು ಉತು ರ ಕಡುತ್ರು ದ್ ಮತ್ತು  ಎಷ್ಟಟ  ಜನ ಮಕೆಳು ಆತಮ ಹತೆಯ  

ಮಾಡಿಕಳುಳ ತ್ರು ದಾು ರೆ ಎೆಂಬ್ದದ್ನುನ  ನೀಡಲ. Higher Education Council of India  

ಎೆಂದು ತಂದು ಎಲಾ ರನುನ  ಮಜ್  ಮಾಡಲು ಹೀಗುತ್ರು ರುವುದು ರ್ರ ಷ್ಟಟ ಚಾರಕೆೆ  

ಮತು ೆಂದು ಕೌನಿಲ್ ಆಗುತು ದ್ಯೇ ಹರತ್ತ ವಿದಾಯ ರ್ಥಿಗಳ ಸಮಸೆಯ ಗೆ ಇದು 
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ಪ್ರಿಹಾರವ್ಲಾ !, ಇದ್ಲಾ ದೇ ಶ್ರ ೀ ಕಸೂು ರಿ ರಂಗನ್ ಬಗೆೆ  ನಮಗೂ ಅಪಾರವಾದ್ ಗೌರವ್ ಇದ್. 

ಅವ್ರು ಸದಾಿರ್್ ಪ್ಟೇಲ್ ಎೆಂದು ಹೇಳುತ್ರು ದುು , ಅದಾಯ ವುದ್ೀ ಕ್ರ ಕೆಟ್ ಸೆಟ ೀಡಿಯಂಗೆ 

ಸದಾಿರ್್ ಪ್ಟೇಲರ ಹೆಸರನುನ  ತೆಗೆದು ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಯವ್ರ ಹೆಸರನುನ  ಇಟ್ಟಟ ಬಿಟಟ ರು. 

ಅದೇರಿೀತ್ರಯ ಮುಖ್ವಾಡ ಇದೂ ಆಗಿದ್ ಎೆಂದು ಹೇಳಿದ್ು ೀವ. ಅೆಂತಹವ್ರನುನ  

ಮುೆಂದಟ್ಟಟ ಕೆಂಡು ಗುಪ್ು  ಕಾಯಿಸೂಚಿಯನುನ  ಜ್ಞರಿಗೆ ತರಲು ಒಳೆಳ ಯ ಮುಖ್ 

ಇಟ್ಟಟ ಕೆಂಡಿದಾು ರೆ. Three Language Policy ಯಲಾ  ಹಿೆಂದ ಕಡಾಡ ಯ ಮಾಡಿರುವ್ ಬಗೆೆ  

ಹೇಳಿದ್ರು. Basically, Mother Tongue mandatory with consent.  ಅವ್ರು 

ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಹಿೆಂದ ಅಥವಾ ಇೆಂಗಿಾ ೀಷ್ ತೆಗೆದುಕಳಳ ಬಹುದು ಎೆಂದು ಹೇಳಿದ್ರು. 

ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲಾಯೂ ಕಡಾಡ ಯ ಮಾಡಿರಲಲಾ . ಈಗ ಮಾತೃಭಾಷ್ಮ ಜೊತೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ 

ಭಾಷ್ಮ ಎೆಂದು ಹೇಳುತ್ರು ರುವುದು ಕನೆಗೆ ಹಿೆಂದ ಭಾಷ್ಮಗೆ ಬರುತು ದ್. ಇದ್ರ ಷಡಯ ೆಂತರ 

ಗತ್ತು ವುದಲಾ  ಎೆಂದು ಹೇಳುವುದು ಬೇಡ. ಅವ್ರಲಾ  ಪ್ದ್-ಪುೆಂಜಗಳು ಬಹಳಷ್ಟಟ  ಇದ್. 

ಆದ್ು ರಿೆಂದ್ ಇದು ಜನ ಸ್ವಮಾನಯ ರ ವಿರೀಧ ನೀತ್ರ ಹಾಗೂ ಸಂವಿಧಾನದ್ ವಿರೀಧವಾಗಿದ್.  

ಶ್ರ ೋ ಕೊೋಟ ಶ್ರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿುಃ- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, 

ಶ್ರ ೋ ಬಿ.ಕೆ. ಹರಿಪರ ಸ್ತದ :- ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ು ನೆನ ಲಾಾ  ನಾವು ಒಪಿಪ ಕಳಳ ಬೇಕೇ? 

(ಗೊಿಂದಲ) 

ಶ್ರ ೋ ಕೊೋಟ ಶ್ರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿುಃ- ನಾನು ಅವ್ರ ವಿರುದಿ್  ಮಾತನಾಡುವುದಲಾ . 

ಅನೇಕ ಬ್ಬರಿ ನಾವು ನಂಬಿಕೆಂಡಿರುವ್ ಮುಖಂಡರುಗಳ ಬಗೆೆ  ಗೌರವ್ ಇರುತು ದ್. 

ಕಾೆಂಗೆರ ಸ್ನಲಾ  ಮಾನಯ  ರಾಜ್ಜೀವ್ ಗ್ರೆಂಧಿಯವ್ರು ಹಾಗೂ ಅವ್ರ ಭಾವ್ನೆಗಳ ಬಗೆೆ  ಗೌರವ್ 

ಇದ್. ನಮಗೂ ಅವ್ರ ಬಗೆೆ  ಗೌರವ್ ಇದ್, ಆದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಚುು  ಇದ್. ಶ್ರ ೀಮತ್ರ 

ಇೆಂದರಾಗ್ರೆಂಧಿಯವ್ರು ಹೇಳಿದ್ ಮಾತ್ತಗಳ ಬಗೆೆ  ಅವ್ರಿಗೆ ಅಪಾರವಾದ್ ಗೌರವ್ ಇರುತು ದ್. 

ನಾನು ಮಾನಯ  ಹರಿಪ್ರ ಸ್ವದ್ರವ್ರಿಗೆ ಕೇಳುವುದೇನೆೆಂದ್ರೆ, ಮಾನಯ  ನೆಹರೂ ಜ್ಜೀ ರವ್ರು ಏನು 

ಹೇಳಿದಾು ರೆ ಎೆಂಬ್ದದ್ನುನ  ಒೆಂದು ಬ್ಬರಿ ನೀಡುತ್ತು ರೆಯೇ? ರಾಷ್ಟಟ ಾೀಯ ಸಾ ಯಂಸೇವ್ಕ 

ಸಂಘವ್ನುನ  ದೂರುತ್ರು ರುವಾಗ ಮಾನಯ  ನೆಹರೂ ರವ್ರು ಒೆಂದು ಬ್ಬರಿ ರಾಷ್ಟಟ ಾೀಯ 

ಸಾ ಯಂಸೇವ್ಕ ಸಂಘದ್ ಹಿರಿಯರನುನ  ಕರೆದು ಗಣ್ರಾಜೊಯ ೀತಿ ವ್ದ್ಲಾ  ಪ್ಥಸಂಚಲನ 

ಮಾಡುವ್ ಬಗೆೆ  ಹೇಳುತ್ತು ರೆ. ಅೆಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇರುವ್ ರಾಷಟ ಾರ್ಕ್ು ಯನುನ  

ಗಮನದ್ಲಾ ಟ್ಟಟ ಕೆಂಡು ಹೇಳುತ್ತು ರೆ. 
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(1000)24.09.2021/12.10(AM)/ಹೆಚ್ವಿ:ವಿಕೆ 

                         (ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರ ಉಪ್ಸಿಿ ತ್ರ) 

 

ಶ್ರ ೋ ಕೊೋಟ ಶ್ರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಮಿಂದುವರಿದದುದ ):- 

 

ಸನಾಮ ನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ,  ಆರ್್.ಎಸ್.ಎಸ್. ಸಂಘಟನೆಯನುನ  ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗುತು ದ್. 

ಟಿೀಕೆ ಮಾಡುವುದ್ರಲಾ  ಏನಥಿವಿದ್? ಅದ್ನುನ  ಬಿಟ್ಟಟ ,್ ʼನಾನು ಹೇಳುತ್ರು ರುವುದೇ ಸರಿʼ 

ಎೆಂದು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನನ   ಆಕೆಷ ೀಪ್ವೇನೂ ಇಲಾ . ಅವ್ರ ಬಗೆೆ  ನನಗೆ ಗೌರವ್ವಿದ್. 

 

 ಶ್ರ ೋ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರ ಸ್ತದ :- ಸನಾಮ ನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ಸದ್ನದ್ಲಾ  ಇಡಿೀ ಒೆಂದು 

ದನ ಆರ್್.ಎಸ್.ಎಸ್. ಬಗೆೆಯೇ ಚಚೆಿ ಇಟ್ಟಟ ಕೆಂಡರೇ ಆಗ ಮಾನಯ  ಜವ್ಹರಲಾಲ್ ನೆಹರು 

ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ು ರು, ಶ್ರ ೀ ಸದಾಿರ್್ ವ್ಲಾ ರ್ಭಾಯ್ ಪ್ಟೇಲ್ರವ್ರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು, 

ʼಹಿೆಂದೂ ಮಹಾಸಭಾʼದ್  ರಾಷ್ಟಟ ಾೀಯ ಅಧಯ ಕ್ಷರಾಗಿದ್ು  ಶ್ರ ೀ ಬಿ.ಎಸ್.ಮೂೆಂಜೇಯವ್ರು ಏನು 

ಹೇಳಿದಾು ರೆ ಮತ್ತು  ಅವ್ರು ಎಲಾ ಗೆ ಹೀಗಿದ್ು ರು ಎನುನ ವುದ್ರ ಬಗೆೆ  ಚಚೆಿ ಮಾಡೀಣ್. 

ಇದ್ರ ಬಗೆೆ  ನನನ  ಅರ್ಯ ೆಂತರವೇನೂ ಇಲಾ . ಅದ್ಕೆೆ  ನಾವುಗಳು ತಯಾರಿದ್ು ೀವ. ಇದು 

ಸ್ವಮಾಜ್ಜಕ ನಾಯ ಯದ್ ವಿರುದಿ್ , ಸಂವಿಧಾನದ್ ವಿರುದಿ್ , ಒಕೊಟ ವ್ಯ ವ್ಸಿೆಯ 

ವಿರುದಿ್ವಾಗಿದ್. ನೂತನ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ನೀತ್ರಯನುನ  ಜ್ಞರಿಗಳಿಸುವ್ ಮೂಲಕ ಆರ್್.ಎಸ್.ಎಸ್.ನ 

hidden agenda ಅನುನ  ಅನುಷ್ಟಾ ನಗಳಿಸುವ್ ಹುನಾನ ರವಾಗಿದ್. ಇದ್ನುನ  ನಾವುಗಳು 

ಒಪುಪ ವುದ್ಕೆೆ  ಸ್ವಧಯ ವಿಲಾ , ಈಗ ಜ್ಞರಿಗಳಿಸಲು ಹರಟಿರುವ್ ನೂತನ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ನೀತ್ರಯನುನ  

ಪುನಃ ಪ್ರಿಷೆ ರಿಸಿ ಜ್ಞರಿಗೆ ತರುವುದು ಉತು ಮ ಎೆಂದು ಹೇಳುತ್ತು , ನನನ  ಮಾತ್ತಗಳನುನ  

ಮುಕಾು ಯಗಳಿಸುತ್ರು ದ್ು ೀನೆ.   

 

 ಶ್ರ ೋ ಆರ .ಬಿ.ತಿಮಾಮ ಪೂರ(ವಿಧಾನಸಭೆಯಿಂದ ಚುರ್ನಯತ್ರಾದವರು):- 

ಸನಾಮ ನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ಮಾನಯ  ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪ್ರ ಸ್ವದ್ರವ್ರು ಹೇಳಿದಂತೆ ಇವ್ರುಗಳು 

ಬಹಳ ಒಳೆಳ ಯ ಪ್ದ್ಪುೆಂಜಗಳನುನ  ಬಳಕೆ ಮಾಡುತ್ತು ರೆ. ಹಿೆಂದುಳಿದ್ ಜ್ಞತ್ರ ಜನಾೆಂಗದ್ವ್ರು 

ಬಲಷಾ ರೆಂದಗೆ ಹೀರಾಟ ಮಾಡುವುದ್ಕೆೆ  ಸ್ವಧಯ ವಾಗುವುದಲಾ . ಅವ್ರ ಮಟಟ ದ್ 

ಶ್ಕ್ಷಣ್ವ್ನುನ  ಪ್ಡೆಯುವುದ್ಕೆೆ  ಸ್ವಧಯ ವಾಗುವುದಲಾ  ಮತ್ತು  ಅವ್ರಷ್ಟಟ  ಹಣ್ವಂತರಲಾ  

ಎನುನ ವ್ ದೃಷ್ಟಟ ಯಿೆಂದ್ ಸಂವಿಧಾನದ್ಲಾ  ಶೇಕಡಾ 15ರಷ್ಟಟ  ಮಿೀಸಲಾತ್ರಯನುನ  

ನೀಡಲಾಗಿದ್. ಈ ಸಕಾಿರದ್ವ್ರು ದ್ಡಡದ್ಡಡ  ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಸಂಸಿೆ ಗಳನುನ  

ಹುಟ್ಟಟ ಹಾಕುತ್ರು ದಾು ರೆ. ಪ್ರ ಸುು ತ ಚಾಣ್ಕಯ  ವಿಶ್ಾ ವಿದಾಯ ಲಯಕೆೆ  ಸುಮಾರು 116 ಎಕರೆ 
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ಜ್ಞಗವ್ನುನ  ಮತ್ತು  ಸುಮಾರು 300 ಕೀಟಿ ಹಣ್ವ್ನುನ  ಕಟಿಟ ದಾು ರೆ. ಹಿೆಂದುಳಿದ್ ಮತ್ತು  

ಪ್ರಿಶ್ಷಟ  ಜ್ಞತ್ರ/ಪ್ರಿಶ್ಷಟ  ಪಂಗಡಕೆೆ  ಸೇರಿದಂತಹ ವಿದಾಯ ಸಂಸಿೆ ಗಳು  ಇವ್ರೆಂದಗೆ 

ಪೈಪೊೀಟಿ ಎದುರಿಸುವುದ್ಕೆೆ  ಸ್ವಧಯ ವಾಗುವುದಲಾ . ಹಿೆಂದುಳಿದ್ ಮತ್ತು  ಪ್ರಿಶ್ಷಟ  

ಜ್ಞತ್ರ/ಪ್ರಿಶ್ಷಟ  ಪಂಗಡಕೆೆ  ಸೇರಿದಂತಹ ಜ್ಞತ್ರ ಜನಾೆಂಗದ್ಲಾಯೂ ಇೆಂತಹ ಶ್ಕ್ಷಣ್ 

ಸಂಸಿೆ ಗಳನುನ  ಹುಟ್ಟಟ  ಹಾಕುವ್ ಭಾವ್ನೆ ಮತ್ತು  ಆ ಸಂಸಿೆ ಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ್ ಭಾವ್ನೆ 

ಇವ್ರಲಾ  ಇದ್ಯೇ? ಆ ಜನಾೆಂಗದ್ವ್ರು ಇವ್ರ ಕಂಡಿೀಶ್ನ್ಗಳನುನ  ಪೂಣ್ಿಗಳಿಸುವುದ್ಕೆೆ  

ಸ್ವಧಯ ವಾಗುವುದಲಾ . ಅವ್ರುಗಳು ಬ್ೆಂಗಳೂರಿನಲಾ  10 ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯನುನ  

ಪ್ಡೆದುಕಳುಳ ವುದ್ಕೆೆ  ಮತ್ತು  10 ಕೀಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಠೇವ್ಣಿಯನುನ  ಇಡುವುದ್ಕೆೆ  

ಸ್ವಧಯ ವಾಗುವುದಲಾ .  ಈ ಹಿನೆನ ಲ್ಯಲಾ  ಸಕಾಿರ ಈ ಜನಾೆಂಗದ್ವ್ರಿಗೆ ಸಹಾಯ 

ಮಾಡಬೇಕಾಗುತು ದ್. ಈ ಜನಾೆಂಗದ್ವ್ರ ವಿದಾಯ ಸಂಸಿೆ ಗಳನುನ  ಬ್ಳೆಯಿಸಬೇಕೆನುನ ವ್ ಭಾವ್ನೆ 

ಅವ್ರಲಾ  ಬ್ಳೆಯಬೇಕೆನುನ ವ್ ಮಾತ್ತಗಳನುನ  ಹೇಳುತ್ತು , ನನನ  ಮಾತ್ತಗಳನುನ  

ಮುಕಾು ಯಗಳಿಸುತ್ರು ದ್ು ೀನೆ.  

 

 ಶ್ರ ೋ ಮರಿತಿಬಬ ೋಗೌಡ(ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕೆಷ ೋತ್ರ ):- ಸನಾಮ ನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ಉನನ ತ ಶ್ಕ್ಷಣ್ 

ಸಚಿವ್ರಾಗಿರುವ್ ಡಾ||ಅಶ್ಾ ಥನಾರಾಯಣ್ರವ್ರು ಇಷ್ಟ ೆಂದು ಚೆನಾನ ಗಿ ಮಹಾಭಾರತವ್ನುನ  

ಪ್ಠನ ಮಾಡುತ್ತು ರೆೆಂದು ನನಗೆ ಈಗ ಅಥಿವಾಯಿತ್ತ. ಪಾರ ಥಮಿಕ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಮತ್ತು  ಉನನ ತ 

ಶ್ಕ್ಷಣ್ದ್ಲಾ  ನೂತನ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ನೀತ್ರಯನುನ  ಜ್ಞರಿಗೆ ತರುವ್ ಬಗೆೆ  ನಮಮ  ವಿರೀಧವಿಲಾ . ಸದಾ 

ನಾವು ಇದ್ನುನ  ಸ್ವಾ ಗತ್ರಸುತೆು ೀವ.  ಈ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ನೀತ್ರ ಸಮಾಜದ್ ಕಟಟ ಕಡೆಯ ವಿದಾಯ ರ್ಥಿಯ 

ರ್ವಿಷಯ ವ್ನುನ  ರೂಪಿಸುವಂತ್ರರಬೇಕಾಗುತು ದ್. ಆ ಹಿನೆನ ಲ್ಯಲಾ  ಕೆಲವು ಅೆಂಶ್ಗಳನುನ  

ಬದ್ಲಾವ್ಣೆ ಮಾಡಿಕಳಳ ಬೇಕೆನುನ ವ್ ನಟಿಟ ನಲಾ  ನಮಮ  ಸಲಹೆಸೂಚನೆಗಳನುನ  ಈ ಸದ್ನದ್ 

ಮೂಲಕ ನೀಡುತ್ರು ದ್ು ೀವ. ಇದು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೆಟಟ ದಾಗಿ ಕಾಣುತ್ರು ದ್. ಮಾನಯ  ಉನನ ತ ಶ್ಕ್ಷಣ್ 

ಸಚಿವ್ರು ಸುದೀಘಿವಾಗಿರುವ್ ಉತು ರವ್ನುನ  ಕಟಿಟ ದಾು ರೆ. ಕೌಶ್ಲಯ  ಅಭಿವೃದಿಯ ಬಗೆೆ  

ಮಾನಯ  ಸಚಿವ್ರು ಬಹಳ ಚೆನಾನ ಗಿ ತ್ರಳಿದುಕೆಂಡಿದಾು ರೆ. ಆದ್ರೆ,  ಈ ರಾಷಟ ಾದ್ಲಾ  ಮತ್ತು  ಈ 

ರಾಜಯ ದ್ಲಾ  ಒೆಂದು ವ್ಷಿದ್ ಸಟಿಿಫಿಕೇಟ್ ಕೀಸ್  ಮಾಡಿದ್ವ್ರಿಗೆ ಯಾವ್ ಕಂಪ್ನಯಲಾ  

ಎಲಾ  ಉದ್ಯ ೀಗ ಸಿಗುತು ದ್ ಎನುನ ವುದ್ನುನ  ಪ್ರ ಚುರಪ್ಡಿಸಿಲಾ .  

 

 ಸನಾಮ ನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಏನೇನು ಸಿದಿ್ ತೆಗಳನುನ  

ಮಾಡಿಕಳಳ ಬೇಕೆನುನ ವುದ್ರ ಬಗೆೆ  ಮಾನಯ  ಸಚಿವ್ರು ಏನನುನ  ತ್ರಳಿಸಿಲಾ . ಬಿ.ಓ.ಜ್ಜ.ಯನುನ  
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ನಾವು ಇನೂನ  ಕೂಡ ರಚನೆ ಮಾಡಿಕೆಂಡಿಲಾ . ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಸಂಸಿೆ ಗಳಲಾ  Governing Council is 

most important. ಯು.ಜ್ಜ.ಸಿ., ಎ.ಐ.ಸಿ.ಟಿ.ಇ., ವಿಶ್ಾ ವಿದಾಯ ಲಯಗಳಲಾ  ಕೂಡ ಬಿ.ಓ.ಜ್ಜ.ಯನುನ  

ರಚನೆ ಮಾಡಿಲಾ . ಅದೇ ಅಲಾ ವೇ Governing Body?  ಆ Governing Body ಯಲಾ  ಏನು 

ನಣ್ಿಯವ್ನುನ  ತೆಗೆದುಕಳಳ ಲಾಗುತು ದ್. ಅದ್ನೆನ ೀ ನಾವು ಜ್ಞರಿಗಳಿಸುತೆು ೀವ. 

 

 ಸನಾಮ ನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ಈಗತ್ತನೇ ಮಾನಯ  ಗೃಹ ಸಚಿವ್ರು ಗೃಹ ಇಲಾಖೆಗೆ 

ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕನಾಿಟಕ ಪೊಲೀಸು(ತ್ರದುು ಪ್ಡಿ) ವಿಧೇಯಕವ್ನುನ  ಮಂಡನೆ 

ಮಾಡಿದ್ರು. ಕೇವ್ಲ ವಿಧೇಯಕಗಳನುನ  ಮಂಡನೆ ಮಾಡುವುದ್ರಿೆಂದ್ ಜನರು 

ಜೂಜ್ಞಡುವುದ್ನುನ  ತಪಿಪ ಸುವುದ್ಕೆೆ  ಸ್ವಧಯ ವಾಗುವುದಲಾ . ಜನರನುನ  ಶ್ಕ್ಷಣ್ದೆಂದ್ 

ಜ್ಞಗೃತಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದ್. ಅಜ್ಞಾ ನಗಳನುನ  ಸುಜ್ಞಾ ನಗಳನಾನ ಗಿ ಮತ್ತು  

ವಿಚಾರವಂತರನಾನ ಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್.  ಜನರನುನ  ಮೂಢ ನಂಬಿಕೆಗಳಿೆಂದ್ 

ಹರತರಬೇಕಾಗಿದ್. ಇದು ಶ್ಕ್ಷಣ್ದೆಂದ್ ಮಾತರ ವೇ ಸ್ವಧಯ ವಾಗುತು ದ್.  

 

 ಸನಾಮ ನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ಸ್ವಾ ಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ್ರು,್ ʼನಮಮ  ಇಚಿೆಯಂತೆ 

ನೀವಿರುತ್ರು ೀರಿ, ನಮಮ  ಆಲೀಚನೆಗಳಂತೆ ನೀವಿರುತ್ರು ೀರಿ, ಒಳೆಳ ಯ ಆಲೀಚನೆಗಳನುನ  

ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಒಳೆಳ ಯದಾಗುತು ದ್. ಕೆಟಟ  ಆಲೀಚನೆಗಳನುನ  ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೆಟಟ ದಾಗುತು ದ್ʼ 

ಎನುನ ವ್ ಮಾತ್ತಗಳನುನ  ಹೇಳಿದಾು ರೆ.  ಪ್ರ ತ್ರಯಬಾ ರಲೂಾ  ಜ್ಞಾ ನ ಎನುನ ವುದು ಇದ್. 

ಅದ್ನುನ  ಬಳಸಿಕೆಂಡು ವಿಚಾರವಂತರಾಗಬೇಕು, ಒಳೆಳ ಯದ್ನುನ  ಆಯೆೆ  

ಮಾಡಿಕಳಳ ಬೇಕೆನುನ ವುದು ಇದ್ರಥಿವಾಗಿದ್.  ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ, 

ಕನಕದಾಸರ  ಗುರುಗಳು ದೇವ್ರು ಇದಾು ನೆಯೇ ಇಲಾ ವೇ ಎನುನ ವುದ್ರ ಬಗೆೆ  ತ್ರಳಿಸುವುದ್ಕೆೆ  

ಅವ್ರ ಎಲಾ  ಶ್ಷಯ ರನುನ  ಕರೆದು, ಎಲಾ  ಶ್ಷಯ ರಿಗೂ ಒೆಂದ್ೆಂದು ಬ್ಬಳೆಹಣ್ಣ ನುನ  ಕಟ್ಟಟ , 

ʼದೇವ್ರಿಗೆ ಕಾಣ್ದೇ ಇರುವ್ ಸಿ ಳದ್ಲಾ  ತ್ರೆಂದು ಬರಬೇಕುʼ ಎನುನ ವ್ ಮಾತನುನ  ಹೇಳುತ್ತು ರೆ. 

ಕನಕದಾಸರನುನ  ಹರತ್ತಪ್ಡಿಸಿ ಉಳಿದ್ಲಾ  ಶ್ಷಯ ೆಂದರು ಬ್ಬಗಿಲು ಮರೆಯಲಾ , ಮಂಚದ್ 

ಕೆಳಗೆ ಹಾಗೂ ಇನೂನ  ಬೇರೆ ಕಡೆಗಳಲಾ  ಅವಿತ್ತಕೆಂಡು ಬ್ಬಳೆಹಣ್ಣ ನುನ  ತ್ರೆಂದು 

ಬಂದರುತ್ತು ರೆ.  ಕನಕದಾಸರು ಮಾತರ  ಬ್ಬಳೆಹಣ್ಣ ನುನ  ವಾಪ್ಸಿು  ತೆಗೆದುಕೆಂಡು ಬಂದು 

ಗುರುಗಳ ಬಳಿ ಇಡುತ್ತು ರೆ.್ʼಎಲಾ ರೂ ದೇವ್ರು ಕಾಣ್ದೇ ಇರುವ್ ಜ್ಞಗಗಳಲಾ  ಬ್ಬಳೆ ಹಣ್ಣ ನುನ  

ತ್ರೆಂದು ಬಂದದಾು ರೆ, ನೀನು ಮಾತರ  ವಾಪ್ಸಿು  ತಂದರುವ ಕಾರಣ್ವೇನು?ʼ್ಎೆಂದು ಕೇಳಿದಾಗ, 

ಕನಕದಾಸರು,್ ʼಗುರುಗಳೇ, ದೇವ್ರು ಇಲಾ ದರುವ್ ಜ್ಞಗ ಯಾವುದು? ಎಲಾಾ  ಕಡೆ ದೇವ್ರು 
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ಇದಾು ನೆ. ಆತನಗೆ ಕಾಣ್ದಂತೆ ಈ ಹಣ್ಣ ನುನ  ತ್ರನುನ ವುದ್ಕೆೆ  ಸ್ವಧಯ ವೇ?ʼ್ ಎೆಂದು ಕೇಳುತ್ತು ರೆ. 

ಆಗ ಗುರುಗಳು ಉಳಿದ್ ಶ್ಷಯ ರನುನ  ಉದ್ು ೀಶ್ಸಿ,್ ʼಜ್ಞಾ ನ ಎೆಂದ್ರೆ ಇದುʼ ಎೆಂದು ಹೇಳುತ್ತು ರೆ. 

ಇೆಂದು ಅೆಂತಹ ಜ್ಞಾ ನದ್ ಅವ್ಶ್ಯ ಕತೆಯಿದ್. ರಾಷಟ ಾಕವಿ ಕುವೆಂಪು, ಸ್ವಾ ಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ್ರು 

ಮತ್ತು  ಗೌತಮ ಬ್ದದಿ್  ಮುೆಂತ್ತದ್ ಜ್ಞಾ ನಗಳು ʼಈ ರಿೀತ್ರಯ ಜ್ಞಾ ನದ್ ಅರಿವ್ನುನ ೆಂಟ್ಟ 

ಮಾಡಬೇಕುʼ ಎೆಂದು ಹೇಳಿದಾು ರೆ. ಸಕಾಿರ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಕೆಷ ೀತರ ದ್ಲಾ  ಬದ್ಲಾವ್ಣೆ ತರಲು 

ಹರಟಿರುವ್ ಈ ಸಂದ್ರ್ಿದ್ಲಾ  ನೈತ್ರಕವಾದ್ ಮತ್ತು  ಮಾನವಿೀಯ ಮಲಯ ಗಳಿರುವ್ 

ಶ್ಕ್ಷಣ್ವ್ನುನ  ನೀಡಬೇಕಾಗಿದ್.  ಬರಿೀ ಅೆಂಕಗಳನುನ  ತೆಗೆದುಕೆಂಡು ಕೆಲಸಕೆೆ  ಸೇರಿಕಳುಳ ವ್ 

ಉದ್ು ೀಶ್ವೇ ಶ್ಕ್ಷಣ್ವ್ಲಾ . ಅವ್ರಲಾ  ಮಾನವಿೀಯತೆ ಮತ್ತು  ನೈತ್ರಕತೆ ಗುಣ್ವ್ನುನ  

ಬ್ಳೆಸಬೇಕಾಗಿದ್.  ಆಗ ಮಾತರ  ಸ್ವಮಾಜ್ಜಕ ಪ್ರ ಗತ್ರ ಮತ್ತು  ಉತು ಮ ಸಮಾಜವ್ನುನ  

ಕಾಣುವುದ್ಕೆೆ  ಸ್ವಧಯ ವಾಗುತು ದ್. ಅೆಂತಹ ಶ್ಕ್ಷಣ್ವ್ನುನ  ಸ್ವವ್ಿತ್ರರ ಕವಾಗಿ ನೀಡಬೇಕಾಗಿದ್. 

ಯಾವುದ್ೀ ಒೆಂದು ಗುೆಂಪಿಗೆ ಅಥವಾ ಯಾರಿಗೀ ಒಬಾ ರಿಗೆ ಸಿೀಮಿತವಾಗಿರಬ್ಬರದು. 

ಸಮಾಜದ್ ಕಟಟ ಕಡೆಯ ಜನರ ಆಶೀತು ರಗಳನುನ  ಈಡೇರಿಸುವ್ ನಟಿಟ ನಲಾ  

ವಿದಾಯ ರ್ಥಿಗಳನುನ  ಸಿದಿ್ ಗಳಿಸಲು ಯಾವ್ ತಯಾರಿಗಳು ಬೇಕು ಅದ್ನುನ  ಈ ಶ್ಕ್ಷಣ್ 

ನೀತ್ರಯಲಾ  ಅಳವ್ಡಿಸಬೇಕಾಗಿದ್. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣ್ಕೊ  ತರಾತ್ತರಿಯಲಾ  

ಜ್ಞರಿಗಳಿಸುವುದು ಬೇಡವನುನ ವುದು ನನನ  ಸಲಹೆಯಾಗಿದ್.  

 

 ಸನಾಮ ನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ಖಾಸಗಿ ಮತ್ತು  ಸಕಾಿರಿ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಸಂಸಿೆ ಗಳ ಪ್ರಿಸಿಿ ತ್ರ 

ಬಹಳ ಕೆಟಟ ದಾಗಿದ್. ಆನ್ಲೈನ್ ಎಜುಕೇಶ್ನ್ ಎೆಂದು ಖಾಸಗಿ ವಿಶ್ಾ ವಿದಾಯ ಲಯಗಳು 10 

ಸ್ವವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳನುನ  ಅಡಿಮ ಷನ್ ಶುಲೆವ್ನಾನ ಗಿ ಸಂಗರ ಹ ಮಾಡಿ ಯು.ಜ್ಜ.ಸಿ. ಮತ್ತು  

AICTE (All India Council for Technical Education) ಗಳಿಗೆ ಕಡುತ್ರು ವ. ಒಬಾ ರು ಪೊರ ಫೆಸರ್್, 

ಒಬಾ ರು ಅಸೀಸಿಯೇಟ್ ಪೊರ ಫೆಸರ್್ ಮತ್ತು  ಇಬಾ ರು ಸಹಾಯಕ ಪೊರ ಫೆಸರ್್ ಹಿೀಗೆ ಒಟ್ಟಟ  

ನಾಲೆು  ಜನರು 10 ಸ್ವವಿರ ವಿದಾಯ ರ್ಥಿಗಳ ಮಲಯ ಮಾಪ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್. ಒಬೊಾ ಬಾ ರಿಗೆ 

2500 ವಿದಾಯ ರ್ಥಿಗಳ ಮಲಯ ಮಾಪ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್. ಇದು ಯಾವ್ ರಿೀತ್ರಯ 

ಖಾಸಗಿೀಕರಣ್? ಮಾನಯ  ಉನನ ತ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಸಚಿವ್ರು ಮಾತನಾಡುತ್ತು , ಖಾಸಗಿ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಸಂಸಿೆ ಗಳು 

ಹಣ್ ಮಾಡುವುದ್ನುನ  ನಬಿೆಂಧಿಸುತೆು ೀವ ಎನುನ ವ್ ಮಾತನುನ  ಹೇಳಿದಾು ರೆ. ಎಲಾ  ಖಾಸಗಿ 

ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಸಂಸಿೆ ಗಳು ಸಕಾಿರಕೆೆ  ರಾಮನ ಲ್ಕೆವ್ನುನ  ಕಡುತ್ತು ರೆ. ಈ ರಿೀತ್ರಯ ಪ್ರಿಸಿಿ ತ್ರ ಇದ್. 

ಮುೆಂದನ ದನಗಳಲಾ  ಎಲಾ  ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಸಂಸಿೆ ಗಳಿಗೂ ಸ್ವಾ ಯತು ತೆಯನುನ  ಕಟಟ ರೆ ಪ್ರಿಸಿಿ ತ್ರ 

ಏನಾಗಬಹುದ್ನುನ ವುದ್ನುನ  ತ್ತವೇ ಊಹಿಸಬೇಕಾಗಿದ್.  
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 ಸನಾಮ ನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ಸ್ವಾ ತಂತರ ಯ ಪೂವ್ಿದ್ಲಾ  ಮತ್ತು  ಸ್ವಾ ತಂತರ ಯ  

ನಂತರದ್ಲಾ  ಆಗ ಇದಂತಹ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ವ್ಯ ವ್ಸಿೆಯಲಾ ಯೇ ಕಲತ್ತ ಅಮೇರಿಕಾ, ಚಿೀನಾ, ಜಪಾನ್ 

ಮುೆಂತ್ತದ್ ದೇಶ್ಗಳಲಾ  ಬಹಳ ಉನನ ತವಾದ್ ಹುದ್ು ಗಳಲಾ  ಲಕಾಷ ೆಂತರ ಜನರು ಕೆಲಸ 

ಮಾಡುತ್ರು ದಾು ರೆ.  

 

         (ಮುೆಂದುವ್ರಿದದ್) 

(1001) 24.9.2021  (12.20 AM)ಪಿಕೆ:ವಿಕೆ 

ಶ್ರ ೋ ಮರಿತಿಬಬ ೋಗೌಡ(ಮಿಂದು): 

ಭಾರತ್ರೀಯರ  ಮಕೆಳಿಗೆ ಆ ಸೆಿಲ್ ಇದ್.  ನೂರಾರು ವ್ಷಿಗಳಿೆಂದ್ ಅೆಂತಹ ಮುೆಂದುವ್ರೆದ್ 

ರಾಷಟ ಾಗಳಗೆ ಹೀಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ರು ದಾು ರೆ.  , ಭಾರತ ದೇಶ್ದ್ಲಾ  130 ಕೀಟಿ ಜನಸಂಖೆಯ  

ಇದ್.  ಇಷ್ಟ ೆಂದು ಬಡತನ ಇರುವ್ ದೇಶ್ದ್ಲಾ , ಇೆಂತಹ ಪರಿಸಿ್ಥ ತ್ತಯಲಾ  ತ್ತವು 

ಮುೆಂದುವ್ರೆದ್ ದೇಶ್ಗಳಲಾ ರುವ್  ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಿಸಟ ಮನುನ  ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ತರಬೇಕು.  

ಅಲಾ ದ್ ಅದು ತಳ ಹಂತದ್ ಜನರಿಗೆ ಸಹ ತಲುಪುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎನುನ ವುದು ನಮಮ  

ಒತ್ತು ಯವಾಗಿದ್.  ಇದು ಬ್ಬಬ್ಬ ಸ್ವಹೇಬ್ ಅೆಂಬೇಡೆರ್್ರವ್ರು ಹಾಕ್ಕಟಿಟ ರುವ್ 

ನೀತ್ರಯಾಗಿದ್.  ಎಲಾ ರಿಗೂ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಸಿಗಬೇಕು ಎನುನ ವ್ ಸಂವಿಧಾನದ್ ಆಶ್ಯಗಳನುನ  

ಇಟ್ಟಟ ಕೆಂಡು ನೀವು ಮುೆಂದುವ್ರೆಯಿರಿ.  ಇದ್ರಿೆಂದ್ ಈ ದೇಶ್ ಕಟ್ಟಟ ವ್ ಕೆಲಸ ಆಗುತು ದ್ 

ಎನುನ ವುದು ನಮ್ಮಮ ಲಾ ರ ಆಶ್ಯವಾಗಿದ್.   ಮಾನಯ  ಸಚಿವ್ರು ಚೆನಾನ ಗಿ ಉತು ರ ಕಟಿಟ ದಾು ರೆ.  

ಆದ್ರೆ ಚಚೆಿ ಮಾಡುವ್ ಸಂದರ್ಾದ್ಲಾ  ಕೇಳಿದ್ ಪ್ರ ಶ್ನನ ಗಳಿಗೆ ನೇರ ಉತು ರ ಕಡಲಲಾ , 

ಇದ್ರಿೆಂದ್ ನಮಗೆ ಸಮಾಧಾನವಾಗಿಲಾ .  ಆದ್ರೂ ಮಾನಯ  ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳು, ತಮಮ  

ಮಾತ್ತಗಳಲೂಾ  ಕೂಡ ನಾವು ಗಮನಸುವ್ ಅೆಂಶ್ಗಳಿವ, ಅದ್ನುನ  ನಾವು ಗಮನಸುತೆು ೀವ 

ಎೆಂದು ಹೇಳಿದ್ರು.  ಮಾನಯ  ಸಚಿವ್ರೇ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಆಸಕ್ು  ಇದ್, ನಮಮ  ಆಸಕ್ು ಯನುನ  

ಮ್ಮಚುು ತೆು ೀವ, ಅಭಿನಂದಸುತೆು ೀವ.  ನೀವು ಮುೆಂದ್ ಈ ನಾಡಿನ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ  ಆಗಿ ಬನನ  

ಎೆಂದು ಹೇಳುತೆು ೀವ.  ಆದ್ರೆ, ಈ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ವ್ಯ ವ್ಸಿೆ  ಬಡವ್ರಿಗೆ ಎಟ್ಟಕುವಂತಹ, ಬಡವ್ರ 

ಉದಿಾರವಾಗುವ್ ವ್ಯ ವ್ಸಿೆಯನುನ  ಕಾನೂನನಲಾ , ನಯಮಗಳಲಾ  ರೂಢಿಸಿ ಜ್ಞರಿಗೆ 

ತರಬೇಕೆೆಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿಕಳುಳ ತೆು ೀನೆ.  ಮಾನಯ  ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳು ಇದ್ರ ಬಗೆೆ  

ಮುಕು ವಾದಂತಹ ಚಚೆಿಗೆ ಅವ್ಕಾಶ್ ಮಾಡಿಕಡುತೆು ೀವ ಎೆಂದು ಹೇಳಿದಾು ರೆ.   ಮುೆಂದ್ ಈ 

ಕುರಿತ್ತ ಒೆಂದ್ರಡು ದನ ಚಚೆಿಗೆ ಅವ್ಕಾಶ್ ಮಾಡಿಕಟ್ಟಟ  ಇದ್ನುನ  ಬಹಳ ಉನನ ತವಾದ್ 
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ರಿೀತ್ರಯಲಾ  ರಾಜಯ ದ್ಲಾ  ನಧಾನವಾಗಿ, ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಜ್ಞರಿಗೆ ತರಬೇಕೆೆಂದು ವಿನಂತ್ರ 

ಮಾಡಿಕಳುಳ ತೆು ೀನೆ. 

 ಶ್ರ ೋ ಯು.ಬಿ.ವೆಿಂಕಟೇಶ  (ರ್ನಮನದೇಾಶನ ಹಿಂದಿದವರು):- ಮಾನೆ  

ಸಭಪತ್ತಗಳೆ, ಈ ರಾಷ್ಟಟ ಾೀಯ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ನೀತ್ರಯ ಹೆಸರಿನಲಾ  ರಾಷ್ಟಟ ಾೀಯತೆ ಮತ್ತು  ರಾಷಟ ಾ ರ್ಕ್ು  

ಮೂಡಿಸುವ್ ವಿಚಾರ ನಜಕೊ  ಕಣಾಿನಂದ್ಕರ.  ಆದ್ರೆ ಈ ಹಸ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ನೀತ್ರಯನುನ  

ಆಳವಾಗಿ ನೀಡಿದ್ರೆ ಎಲಾ ವ್ಯ ಒಮುಮ ಖ್ ಚಲನೆಯಂತೆ ಕಾಣುತು ದ್.  ಬಿಜೆಪಿಯವ್ರಿಗೆ 

ಅದೇಕೀ ಎಲಾ ವ್ಯ ಒೆಂದೇ ಎೆಂದು ಹೇಳುತ್ತು ರೆ.  ಒೆಂದೇ ದೇಶ್, ಒೆಂದೇ ಭಾಷ್ಮ, ಒೆಂದೇ 

ಕಾಡ್  ಹಿೀಗಿದ್ು ರೆ ಎಲಾ ವ್ಯ ಒೆಂದೇ ಕಡೆ ಸಿಗುತು ದ್ ಎೆಂದು ಹೇಳುತ್ತು ರೆ.   ಅದೇ ತರಹ 

ಏಕಚಕಾರ ಧಿಪ್ತಯ  ಸಿ್ವಪ್ನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎನುನ ವುದು ಇವ್ರ ಧೀರಣೆಯಾಗಿದ್.  ನಮಮ  ದೇಶ್ 

ಬಹುತಾ ದ್ ರಾಷಟ ಾ.  ಬಹು ಭಾಷ್ಟ, ಬಹು ಸಂಸೆ ೃತ್ರಗಳ ಈ ರಾಷಟ ಾದ್ಲಾ  ವೈವಿಧಯ ತೆಯಲಾ  

ಏಕತೆಯನುನ  ಕಾಣುವುದೇ ಸಬಗು.  ಇದು ಜನತಂತರ ದ್ ಸೌೆಂದ್ಯಿ ಕೂಡ.  ಆದ್ರೆ 

ಬಿಜೆಪಿಯವ್ರಿಗೆ ಎಲಾ ವ್ನೂನ  ಬಿಜೆಪಿ ಮೂಲಕವೇ ದೇಶ್ವ್ನುನ  ನೀಡಬೇಕು ಎನುನ ವ್ 

ನರಿೀಕೆಷ .  ಹೇಳಿ-ಕೇಳಿ ಈ ಬಿಜೆಪಿಯವ್ರದು ಗರ್ಿಗುಡಿಯ ರಾಜಕಾರಣ್.  ಯಾರು ಬೇಕೀ 

ಅವ್ರನುನ  ಮಾತರ  ಒಳಗಡೆ ಇಟ್ಟಟ ಕಳುಳ ತ್ತು ರೆ.  ಮಂಗಳಾರತ್ರ ಮಾತರ  ಎಲಾ ರಿಗೂ ಸಿಗುತು ದ್.  

ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಮಮ  ಶಂಕರ್್ರವ್ರು, ಅವ್ರಿಗೆ ಮಂಗಳಾರತ್ರ ಸಿಗುತು ದ್ ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು 

ಗರ್ಿಗುಡಿಗೆ ಹೀಗುವುದ್ಕೆೆ  ಆಗುವುದಲಾ .  ಇವ್ರದು ಇೆಂತಹ ಧೀರಣೆಯಾಗಿದ್.  

ರಾಷ್ಟಟ ಾೀಯ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ನೀತ್ರಯ ಹೆಸರಿನಲಾ  ಸಂಪೂಣ್ಿ ವಿಕಾಸಕೆೆ  ಅವ್ಕಾಶ್ ಕಡದೇ 

ಧಮಿದ್ ಚೌಕಟಿಟ ನಲಾ  ಸಂಪ್ರ ದಾಯದ್ ಕಣ್ಣ ೆಂಚಿನಲಾ  ಮಕೆಳನುನ  ಬ್ಳೆಸುವುದು 

ಪ್ರ ತೆಯ ೀಕವಾದ್ವ್ನುನ  ಬಿೆಂಬಿಸುವ್ ಸನಾನ ಹ.  ಇೆಂತಹ ನೀತ್ರಯನುನ  ಕಾಯಿರೂಪ್ಕೆೆ  ತರುವ್ 

ಮುನನ  ಇದ್ಕೆೆ  ಸಂಬಂಧಪಟಟ ಾಂತ್  ಎಲಾ ರ ಜೊತೆ ಸಮಾಲೀಚನೆ ಮಾಡಿ, ಕನಷಾ  

stakeholders ಜೊತೆ ಸಮಾಲೀಚನೆ ಮಾಡಿ ತರಬೇಕಾಗಿತ್ತು .  ದೂರದೃಷ್ಟಟ  ಇಲಾ ದೇ ಆಯಾ 

ದನಕೆೆ  ಅನುಗುಣ್ವಾಗಿ ನೀತ್ರ ನಯಮಗಳನುನ  ಮಾಡುವುದ್ಕೆೆ  ದನಗೂಲ ಎೆಂದು 

ಹೇಳುತ್ತು ರೆ.  ಕೂಲಗೀಸೆ ರ ದನ ತಳುಳ ವುದು ಬೇರೆ, ದನ ತಳುಳ ವುದ್ಕೆ ೀಸೆ ರ ಕೂಲ 

ಮಾಡುವುದು ಬೇರೆ.  ಈ ವಿಚಾರಗಳನುನ  ಸಕಾಾರ ಅಥಿ ಮಾಡಿಕೆಂಡು ಬಡವ್ರಿಗೆ 

ಏನಾದ್ರೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು.  ನಾವು ರ್ರವ್ಸೆ ಸಮಿತ್ರಯಲಾ  ಇಲಾಖೆಯ 

ಅಧಿಕಾರಿಗಳನುನ , ನಮಮ  ಬಜೆಟ್ ಎಷ್ಟಟ ದ್ ಎೆಂದು ಕೇಳಿದಾಗ ಅವ್ರು 25 ಸ್ವವಿರ ಕೀಟಿ 

ರೂಪಾಯಿಗಳು ಎೆಂದು ಹೇಳುತ್ತು ರೆ.  ಆದ್ರೆ ಅದ್ರಲಾ  24 ಸ್ವವಿರ ಕೀಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳು 

ಸಂಬಳಕೆೆ  ಹೀಗುತು ದ್ ಎೆಂದು ಹೇಳುತ್ತು ರೆ.  ಈಗ 3-3.4 ಪ್ಸೆಿೆಂಟಷ್ಟಟ  ಬಜೆಟ್ನಲಾ  ಖ್ಚುಿ 
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ಮಾಡುತ್ರು ದು ೀರಿ.  10 ರಿೆಂದ್ 20 ಪ್ಸೆಿೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎೆಂದು ಹೇಳುತ್ರು ೀರಿ.  ನಮಮ ಲಾ  

ಸಂಪ್ನೂಮ ಲ ಎಲಾ ದ್?  ಎಲಾ ೆಂದ್ ದುಡುಡ  ಕಡುತ್ರು ೀರಿ?  ಯಾರು ಓದಕೆಂಡು 

ಬಂದದಾುರೀ ಅವ್ರಿಗೆ unemployment create ಮಾಡಿ ಇಟಿಟ ದು ೀರಿ.   ಕೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ಕೀಡಾ 

ಮಾರಿ ಎೆಂದು ಹೇಳುತ್ರು ೀರಿ.  ಒೆಂದು ವ್ಷಿಕೆೆ  ಸೊಲ್ ಬಿಡಿಸಿದ್ರೆ ಮುೆಂದನ ಜನಕೆೆ  ನಾವು 

ಏನು ಮಾಡಿಕಡುವುದ್ಕೆೆ  ಆಗುತು ದ್? ಮಾನಯ  ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳು ಆಶಾಾ ಸನೆ ಕಟಿಟ ರುವ್ 

ಹಾಗೆ ಎಲಾ ರನೂನ  ಕರೆಸಿ ಒಳೆಳ ಯ ಸಲಹೆಗಳಿದ್ು ರೆ ಅದ್ನುನ  ಸೇರಿಸಿಕೆಂಡು ಇದ್ಕೆೆ  ಒೆಂದು 

ಒಳೆಳ ಯ ರೂಪ್ ಕಡಿ ಎೆಂದು ಕೇಳಿಕಳುಳ ತೆು ೀನೆ. 

 ಶ್ರ ೋ ಕೆ.ಟ.ಶ್ರ ೋಕಂಠೇಗೌಡ(ಪದವಿೋಧರ ಕೆಷ ೋತ್ರ ):- ಮಾನೆ  ಸಭಪತ್ತಗಳೆ, 

ಈಗಲಾದ್ರೂ ಈ ಕುರಿತ್ತ ನಡೆಯಿತಲಾಾ  ಎೆಂದು ಒೆಂದು ಸಮಾಧಾನ ಇದ್.  ಇವ್ತ್ತು  

ವಿಷದ್ವಾಗಿ ಉನನ ತ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಸಚಿವ್ರು ಉತು ರ ಕಟಿಟ ದಾು ರೆ.  ಹಸ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ನೀತ್ರಯ 

ಆಶ್ಯವ್ನುನ  ಬಹಳ ಚೆನಾನ ಗಿ ಹೇಳಿದಾು ರೆ.  ಆದ್ರೆ, ಅನುಷ್ಟಾ ನದ್ ದಸೆಯಲಾ  

ತೆಗೆದುಕೆಂಡ ಸಿದಿ್ ತೆಯ ಬಗೆೆ  ಸಹ ಅವ್ರು ಹೇಳಬೇಕು ಅಲಾ ವೇ? Implementation is very 

important.  ನಾವು-ನೀವಲಾಾ  ಚಿೀನಾ ದೇಶ್ಕೆೆ  ಹೀಗಿದ್ು ವು.  ಚಿೀನಾ 60-70ರ ದ್ಶ್ಕದ್ಲಾ  

ಅತಯ ೆಂತ ಸಂಕಷಟ ದ್ಲಾ ತ್ತು .  ಆಹಾರದ್ ಸಮಸೆಯ  ಇತ್ತು .  ಅವ್ರು ಊಟಕೆ್ಲಾ ದೇ ಕಪ್ಪ , ಹಾವು, 

ಹಲಾ  ತ್ರನುನ ತ್ತು ರೆ ಎೆಂದು ಮಾತನಾಡಿಕಳುಳ ತ್ರು ದ್ು ವು.  ಆದ್ರೆ ಇವ್ತ್ತು  ಚಿೀನಾ ದೇಶ್ದ್ ಸಿಿ ತ್ರ 

ಎಲಾ ಗೆ ಮುಟಿಟ ದ್?  ಇಡಿೀ ಜಗತು ನುನ  ಹಿೆಂದಕೆ್ , ಅಮ್ಮರಿಕಾ ದೇಶ್ವ್ನೂನ  ಹಿೆಂದಕೆ್  ಮುೆಂದ್ 

ಹೀಗುತ್ರು ದ್.  ಇದ್ಕೆೆ  ಕಾರಣ್ ಅವ್ರು ಅಳವ್ಡಿಸಿಕೆಂಡಂಥ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ನೀತ್ರಯಾಗಿದ್.  ಒೆಂದು 

ಕಾಲಕೆೆ  ಚಿೀನಾ ದೇಶ್ ಚಿೀನ ಭಾಷ್ಮಗೆ ಸಿೀಮಿತವಾಗಿತ್ತು .  ಆದ್ರೆ 80ರ ದ್ಶ್ಕದ್ಲಾ  ಅವ್ರು 

ಹಸ ತ್ರೀಮಾಿನಕೆೆ  ಬಂದ್ರು.  ಚಿೀನಾದ್ ಜನ ಚಿೀನ ಭಾಷ್ಮಯ ಜೊತೆಗೆ ಇೆಂಗಿಾ ಷ್ ಹೆಸರನುನ  

ಇಟ್ಟಟ ಕೆಂಡರು, ಇೆಂಗಿಾ ಷ್ ಕಲತರು, ಇಡಿೀ ಜಗತು ನುನ  ತನನ  ಕೈಗೆ ತೆಗೆದುಕೆಂಡರು.  ನಾನು 

ಜಗತ್ರು ನ 18-20 ದೇಶ್ಗಳಿಗೆ ಹೀಗಿ ಬಂದದ್ು ೀನೆ.  ಆಸೆಟ ಾೀಲಯಾದ್ಲಾ  ಎಲಾಾ  ಹುದ್ು ಗಳಲಾ  

ನಂಬರ್್ ಒನ್ ಜಪಾನ್ ಮತ್ತು  ನಂಬರ್್ ಟ್ಟ ಚೈನಾದ್ವ್ರಿದಾು ರೆ.  ಇೆಂಡಿಯಾದ್ವ್ರು 

ಸುಮಾರಾಗಿ ಫೈಟ್ ಕಡುತ್ರು ದಾು ರೆ.  ಇದು ಇಡಿೀ ಜಗತ್ರು ನ ಸಿಿ ತ್ರಯಾಗಿದ್.  ನಮಗೆ ತ್ರರ ಭಾಷ್ಟ 

ನೀತ್ರ ಬೇಕು, ಇೆಂಗಿಾ ಷನುನ  ಜೊತೆಗೆ ಕಲಯಬೇಕು.  ನೀವೇ Globalisation ಬಗೆೆ  ಹೇಳುತ್ರು ೀರಿ.  

ಜ್ಞಗತ್ರೀಕರಣ್ದ್ ಜೊತೆ ಇಡಿೀ ಜಗತೆು ೀ ಬಂದಾಗ ಜಗತು ನುನ  ನಮಮ ದ್ನಾನ ಗಿಸುವ್ ದಸೆಯಲಾ  

ನಮಮ  ಮಕೆಳನುನ  ಸಜಿುಗಳಿಸಬೇಕು.  ಆ ದಸೆಯಲೂಾ  ಪ್ರ ಯತನ ವ್ನೂನ  ಮಾಡಬೇಕು.   

ಇನನ ೆಂದು ಕಡೆ ಖಾಸಗಿೀಕರಣ್ದ್ ಬಗೆೆ  ಮಾತನಾಡಿದರಿ.  ಖಾಸಗಿೀಕರಣ್ ಎೆಂದ್ರೆ 

ವಾಯ ಪಾರಿೀಕರಣ್.  ನಾವು 75 ವ್ಷಿದ್ ಅಮೃತ ಘಳಿಗೆಯಲಾ ದ್ು ೀವ.  ಈಗಲಾದ್ರೂ 
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ಸಕಾಾರದ್ ಜವಾಬ್ಬು ರಿಯ ಹೆಜಿೆ ಗಳನುನ  ಇಡುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು.  ಇಲಾ  ನಮಮ  

ಪಾರ ಥಮಿಕ ಮತ್ತು  ಪ್ರರ ಢ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಸಚಿವ್ರು ಇದಾು ರೆ.  ನಾವು ಬಹಳ ಹೆಚಿು ನ 

ಪಾರ ಮುಖ್ಯ ತೆಯನುನ  ಉನನ ತ ಶ್ಕ್ಷಣ್ಕೆೆ  ಕಟ್ನಟ ವು.  ಪಾರ ಥಮಿಕ ಮತ್ತು  ಪ್ರರ ಢ ಶ್ಕ್ಷಣ್ದ್ ಬಗೆೆ  

ನಾವು ಮಾತೇ ಆಡುತ್ರು ಲಾ .  ಹಸ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ನೀತ್ರಯ ಅನುಷ್ಟಾ ನದ್ ಬಗೆೆ  ನಾವು 

ಮಾತನಾಡುತ್ರು ಲಾ .   ಸಿದಿ್ ತೆಯ ಬಗೆೆಯೂ ಗಂಭಿೀರವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೆಂಡಿಲಾ .  ಅಲಾ  ನನಗೆ 

ಆತಂಕ ಇದ್.  ಬಹಳ ದ್ಡಡ  ಬದ್ಲಾವ್ಣೆಯನುನ  ನೀವು ಪಾರ ಥಮಿಕ ಮತ್ತು  ಪ್ರರ ಢ 

ಶ್ಕ್ಷಣ್ದ್ಲಾ  ತರಬೇಕಾಗುತು ದ್.  ಆದ್ರೆ ಆ ನಟಿಟ ನಲಾ  ಸಿದಿ್ ತೆ ಇಲಾ .  ಇದ್ರಲಾ  ಉನನ ತ ಶ್ಕ್ಷಣ್ 

ಸಾ ಲಪ  ಮುೆಂದ್ ಇದ್.  ಒಟ್ಟಟ ರೆ ಹಸ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ನೀತ್ರಯನುನ  ಅನುಷ್ಟಾ ನಕೆೆ  ಕಡುವಂಥದುು  

ಪಾರ ಮಾಣಿಕ ಸಿದಿ್ ತೆಯೆಂದಗೆ ಆಗಲ ಎೆಂದು ಹೇಳಿ ನನನ  ಮಾತ್ತಗಳನುನ  ಮುಗಿಸುತೆು ೀನೆ. 

                                                (ಮುೆಂದು ..)  

(1002)  24.9.2021  12.30 ಪಿಕೆ:ಎಕೆ 

 ಡ: ಸಿ.ಎನ .ಅಶವ ತ ರ್ನರಾಯಣ್:- ಮಾನೆ  ಸಭಪತ್ತಗಳೆ, ನಾನು ಚಿಕೆದಾಗಿ ಹೇಳಿ 

ಮುಗಿಸಿಬಿಡುತೆು ೀನೆ.  ಮಾನಯ  ಶ್ರ ೀಕಂಠೇಗೌಡರು ಈ ವಿಚಾರದ್ಲಾ  model programme, 

structure, syllabus ಸಿದಿ್ ತೆ ಬಗೆೆ  ಕೇಳಿದ್ರು.  ಇವಲಾ ವ್ಯ ತಯಾಗಿದ್.  ಈಗ್ರಗಲೇ ಎಲಾಾ  

ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟಟ ಾಂತ್ ಸಿದಿ್ ತೆ ಆಗಿದುು  ಅಕಟ ೀಬರ್್ ತ್ರೆಂಗಳ ಮದ್ಲನಲಾ  

ಫಸಟ ್ನಲಾ  ಪಾರ ರಂರ್ವಾಗುವುದ್ಕೆೆ  ಏನೆಲಾಾ  ಕರ ಮ ವ್ಹಿಸಬೇಕೀ ಅವಲಾ ವ್ಯ ಆಗಿದ್.  ಮತೆು , 

ಕನಿ ಲ್ಟ ೀಷನ್ ಬಗೆೆ  ಹೇಳುವುದಾದ್ರೆ, ಪ್ರ ತ್ರಯೆಂದು ಗ್ರರ ಮ ಪಂಚಾಯಿತ್ರಗಳಲಾ  

ಕನಿ ಲ್ಟ ೀಷನ್ ನಡೆದದ್.  ಆನ್ಲೈನ್ ನಡೆದರುವುದು ಬೇರೆ.  ಆನ್ಲೈನ್ ಹರತ್ತಪ್ಡಿಸಿ 

physical ಆಗಿ ಸಲಹೆಗಳನುನ  ಪ್ಡೆದರುವಂಥದೂು  ಆಗಿದ್.  ಮತೆು , ನೀಟ್ ಬಗೆೆ  ಹೇಳಿದರಿ.  

ನೀಟ್ ಅನುನ  ಪಾರ ರಂರ್ ಮಾಡುವುದ್ಕೆೆ  ಪ್ರ ಯತನ  ಮಾಡಿದ್ವ್ರು ಯಾರು?  ಯುಪಿಎ 

ಸಕಾಾರದ್ಲಾ  ನೀಟ್ ಪಾರ ರಂರ್ ಮಾಡಿದ್ರು.  ಸತತವಾಗಿ ಹಲವಾರು ವ್ಷಿಗಳ ಪ್ರ ಯತನ  

ಮಾಡಿ ಇಡಿೀ ದೇಶ್ದ್ಲಾ  ವಿದಾಯ ರ್ಥಿಗಳು  ನೂರು ಸಂಸಿೆ ಗಳಿಗೆ ಹೀಗಿ ಎೆಂಟ್ನರ ನಿ್ ಎಗಿ್ರಮ್ 

ಬರೆಯಬೇಕಾಗಿತ್ತು .  ಈಗ ಅದು ಸರಿಹೀಗುತು ದ್.   ಮಾನೆ  ಸಭಪತ್ತಗಳೆ, regulator ಬಗೆೆ  

ಸಾ ಲಪ  ಹೇಳಿಬಿಡುತೆು ೀನೆ.  ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ವಾಗಿದ್.  Higher Education Council ನ ಬಗೆೆ , 

NEP fundamental principle ಬಗೆೆ  ಹೇಳಬೇಕೆೆಂದ್ರೆ,್ “A್ ‘light್ but್ tightʼ್ regulatory್

framework to ensure integrity, transparency and resource efficiency of the 

educational system through audit and public disclosure while encouraging 
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innovation and out-of-the-box ideas through autonomy, good governance, and 

empowerment.್್The್goal್of್the್school್education್regulatory್system…”್್ 

 ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ಸಚಿವ್ರೇ,  ಮಾನಯ  ಸದ್ಸಯ ರುಗಳ ಎಲಾಾ  

ಸಲಹೆಗಳನುನ  ತೆಗೆದುಕಳಿಳ .  ನಾವು ಹೇಳಿದ್ ಹಾಗೆ ಈ ಕುರಿತ್ತ ಒೆಂದು ಸಭೆ ಕರೆಯಿರಿ.  ಈಗ 

ಸ್ವಕಷ್ಟಟ  ಉತು ರ ಕಟಿಟ ದು ೀರಿ.   

 ಡ:ಸಿ.ಎನ .ಅಶವ ತ ರ್ನರಾಯಣ್:- ಮಾನಯ  ಮರಿತ್ರಬ್ಾ ೀಗೌಡರು Board of 

Governors ಬಗೆೆ  ಹೇಳುತ್ರು ದಾು ರೆ.  ಈಗ ಸಿೆಂಡಿಕೇಟ್ ಇರುವಂಥದುು  ಇದ್.  Board of 

Governors  ಈಗಿರುವಂತಹ ಸಿೆಂಡಿಕೇಟ್ ಮತ್ತು  ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬ್ಬಡಿಗಳನುನ  ರಿೀಪ್ಾ ೀಸ್ 

ಮಾಡವಂಥಾದಾು ಗಿದ್. 

 ಶ್ರ ೀ ಎಸ .ಆರ .ಪಾಟ್ಟೀಲ  (ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರು):- ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ಮಾನಯ  ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳು ಈ ಕುರಿತ್ತ ಮತು ಷ್ಟಟ  ಚಚೆಿಗೆ ಅವ್ಕಾಶ್ 

ಕಡುತೆು ೀವ ಎೆಂದು ಹೇಳಿದಾು ರೆ. 

  ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ಸಚಿವ್ರೇ, ನೀವು ಎಲಾ ರ ಸಲಹೆಗಳನುನ  ಕರ ೀಢಿೀಕರಿಸಿ 

ಮುೆಂದ್ ಒೆಂದು ದನ ಮಿೀಟಿೆಂಗ್ ಕರೆಯಿರಿ.  ಈಗ ಸದ್ನವ್ನುನ  ಬ್ಳಿಗೆೆ  10.00 ಗಂಟ್ನಗೆ 

ಮುೆಂದೂಡಲಾಗಿದ್. 

(ಸದನವು ರಾತಿರ  12   ಗಂಟೆ 32 ನಿಮಷಕೆೆ  ಮಕಾು ಯಗೊುಂಡು, ಪುನಃ ದಿರ್ನಿಂಕ 24ನೇ 

ಸ್ತಪೆಟ ಿಂಬರ  ಮ್ಮಹೆ  2021  ರಂದ್ದ ಶುಕರ ವಾರ ಬೆಳಿಗೆೆ 10.00  ಗಂಟೆಗೆ 

ಸಮ್ಮವೇಶ್ಗೊಳಳ ಲು ತಿೀಮ್ಮಾನಿಸಿತ್ತ) 

<><><> 


