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 ಕನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು  

 

ನೂರ ನಲವತ್ು ೈದನೆಯ ಅಧಿವೇಶನ 

 

ವಿಷಯಾನುಕರ ಮಣಿಕೆ (Index)     

  

ದಿನಾಂಕ:14ನೇ ಡಿಸಾಂಬರ್ 2021                                                                                                                                                

ಮಂಗಳವಾರ 

 

1. ಪರ ಶ್ನ ೋತ್ು ರಗಳು 

ಅ) ಚುಕೆೆ  ಗುರುತಿನ ಪರ ಶ್ನನ ಗಳಿಗೆ ಮೌಖಿಕವಾಗಿ ನೋಡಲಾದ ಉತ್ು ರಗಳು 

214+176-ಮೈಸೂರು ಲಾಾ ಾಂಪ್ಸ ್ ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ಜಾಗದಲಿ್ಲ  ವಸ್ತು  ಸಂಗರ ಹಾಲಯ    

                ನರ್ಮಾಸ್ತತಿು ರುವ ಬಗೆೆ   

      -ಶ್ರ ೀ ಕಾಂತರಾಜ್(ಬಿಎಾಂಎಲ್) 

      -ಶ್ರ ೀ ಕೆ.ಎ.ತಿಪ್ಪ ೀಸ್ವಾ ಮಿ 

      -ಶ್ರ ೀ ಮುರುಗೇಶ್ ಆರ್. ನಿರಾಣಿ(ಬೃಹತ್ ಮತ್ತು  ಮಧ್ಯ ಮ ಕೈಗಾರಿಕೆ 

                                                                   ಸಚಿವರು) 

179- ಸ್ಮಾ ರ್್ಾಸಿಟಿ ಯೋಜನೆ ಕುರಿತ್ತ 

-ಶ್ರ ೀ ಕೆ.ಎ.ತಿಪ್ಪ ೀಸ್ವಾ ಮಿ 

-ಶ್ರ ೀ ಬಿ.ಎ.ಬಸವರಾಜ (ನಗರಾಭಿವೃದಿ್ಧ  ಸಚಿವರು)  

                              (ಬಾಂಗಳೂರುಹೊರತ್ತಪಡಿಸಿ) 

 

 209- ಉಡುಪಿ ನಗರಕೆೆ  ಶುದಧ  ಕುಡಿಯುವ ನೋರು ಪೂರೈಸ್ತವ ಯೋಜನೆಯ 

                   ಕುರಿತ್ತ 

-ಶ್ರ ೀ  ಕೆ.ಪರ ತಾಪಚಂದ್ರ  ಶೆಟಿ್ಟ  

-ಶ್ರ ೀ ಬಿ.ಎ.ಬಸವರಾಜ (ನಗರಾಭಿವೃದಿ್ಧ  ಸಚಿವರು)  

                               (ಬಾಂಗಳೂರು ಹೊರತ್ತಪಡಿಸಿ) 

 

 169-ಹಾಸನ ಜಿಲಿಾ  ಸಹಕಾರಿ ಕಾಂದರ  ಬ್ಾ ಾಂಕ್ನ ಸದಸಾ ತ್ವ  ಪಡೆಯುವ ಬಗೆೆ  

  -ಶ್ರ ೀ ಎಾಂ.ನಾರಾಯಣಸ್ವಾ ಮಿ (ವಿರೀಧ್ಪಕ್ಷದ್ ಮುಖ್ಯ  ಸಚೇತಕರು)  

                       ಶ್ರ ೀ ಎಾಂ.ಎ.ಗೀಪಾಲಸ್ವಾ ಮಿಯವರ ಪರವಾಗಿ 

  -ಶ್ರ ೀ ಎಸ್.ಟ್ಟ.ಸೀಮಶೇಖ್ರ್ (ಸಹಕರ ಸಚಿವರು) 

 

 221-ಬೋದರ ಜಿಲಿ್ಲಯ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಾಗಿ ರ್ಮೋಸಲ್ಲಡಲಾದ ನವೇಶನ/ಶ್ನಡ್ಗಳ ಕುರಿತ್ತ 

  -ಶ್ರ ೀ ಅರವಿಾಂದ್ ಕುಮಾರ್ ಅರಳಿ 

  -ಶ್ರ ೀ ಎನ್.ನಾಗರಾಜ(ಎಾಂ.ಟ್ಟ.ಬಿ) (ಪೌರಾಡಳಿತ, ಸಣಣ  ಕೈಗಾರಿಕೆ ಹಾಗೂ ಸ್ವವವಜನಿಕ  

             ಉದಿ್ಧಮೆಗಳ ಸಚಿವರು) 
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 161-ಕಸ ವಿಲೇವಾರಿ ಘಟಕದಿಾಂದ ಸ್ಮವಾಜನಕರ ಆರೋಗಾ ದ ಮೇಲ್ಲ ದ್ದಷಪ ರಿಣಾಮ 

                  ಕುರಿತ್ತ 

  -ಶ್ರ ೀ ರಘುನಾಥ್ ರಾವ್ ಮಲ್ಕಾಪೂರೆ 

  -ಶ್ರ ೀ ಎನ್.ನಾಗರಾಜ(ಎಾಂ.ಟ್ಟ.ಬಿ) (ಪೌರಾಡಳಿತ, ಸಣಣ  ಕೈಗಾರಿಕೆ, ಸ್ವವವಜನಿಕ ವಲಯ 

                                                                                              ಕೈಗಾರಿಕೆ ಸಚಿವರು) 

 

 192-ರಾಜಾ ದಲಿ್ಲ  ಅಕರ ಮ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು  ಪರಿಸರ ಪುನಶ್ನಚ ೋತ್ನ ಕುರಿತ್ತ 

  -ಶ್ರ ೀ ಪಿ.ಆರ್.ರಮೇಶ್ 

  -ಶ್ರ ೀ ಆಚಾರ್ ಹಾಲಪಪ  ಬಸಪಪ (ಗಣಿ ಮತ್ತು  ಭೂ ವಿಜ್ಞಾ ನ, ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು  ಮಕಾ ಳ  

                                                                        ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಮತ್ತು  ವಿಕಲಚೇತನರ, ಹಿರಿಯ 

                                             ನಾಗರಿಕರ ಸಬಲೀಕರಣ ಸಚಿವರು) 

 

 235+240-ಸೋಮನಹಳಿಿ  ಕೈಗಾರಿಕೆ ಪರ ದೇಶದಲಿ್ಲ  ಅನಧಿಕೃತ್ ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆ  

                           ರಚಿಸಿದ ಬಗೆೆ  

   -ಶ್ರ ೀ ಮೀಹನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಾಂಡಜಿ್ಜ  

   -ಶ್ರ ೀ ಮರಿತಿಬಬ ೀಗೌಡ 

-ಶ್ರ ೀ ಮುರುಗೇಶ್ ಆರ್. ನಿರಾಣಿ(ಬೃಹತ್ ಮತ್ತು  ಮಧ್ಯ ಮ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಸಚಿವರು) 

 

 228-ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ/ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ. ಅನುದಾನ ಕುರಿತ್ತ 

  -ಶ್ರ ೀ ಶಶ್ೀಲ್ ಜ್ಜ.ನಮೀಶ್ 

-ಎನ್.ನಾಗರಾಜು(ಎಾಂ.ಟ್ಟ.ಬಿ)(ಪೌರಾಡಳಿತ ಮತ್ತು  ಸಣಣ  ಕೈಗಾರಿಕೆ ಹಾಗೂ  

ಸ್ವವವಜನಿಕ ಉದಿ್ಧಮೆಗಳ ಸಚಿವರು) 

 

195-ಕೊಡಗು ಜಿಲಿ್ಲಯಲಿ್ಲ  ಮರಳು ಪೂರೈಕೆ ಕುರಿತ್ತ 

 -ಶ್ರ ೀಮತಿ ಎಸ್.ವಿೀಣಾ ಅಚ್ಚ ಯಯ  

  -ಶ್ರ ೀ ಆಚಾರ್ ಹಾಲಪಪ  ಬಸಪಪ (ಗಣಿ ಮತ್ತು  ಭೂ ವಿಜ್ಞಾ ನ, ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು  ಮಕಾ ಳ  

                                                                            ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಮತ್ತು  ವಿಕಲಚೇತನರ, ಹಿರಿಯ 

                                              ನಾಗರಿಕರ ಸಬಲೀಕರಣ ಸಚಿವರು) 

 

 237+236-ಶಾಸಕರ ಅನುದಾನದಲಿ್ಲ  ವಿಕಲಚೇತ್ನರಿಗಾಗಿ ಉದ್ಾ ೋಗಕೆೆ  ಅನುದಾನ  

                            ಒದಗಿಸ್ತವ ಕುರಿತ್ತ 

   -ಶ್ರ ೀ ನಿರಾಣಿ ಹಣಮಂತ್ ರುದ್ರ ಪಪ  

   -ಶ್ರ ೀ ಅರುಣ ಶಹಾಪುರ 

                                --ಶ್ರ ೀ ಆಚಾರ್ ಹಾಲಪಪ  ಬಸಪಪ (ಗಣಿ ಮತ್ತು  ಭೂ ವಿಜ್ಞಾ ನ, ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು   

                                      ಮಕಾ ಳ  ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಮತ್ತು  ವಿಕಲಚೇತನರ, ಹಿರಿಯ 

     ನಾಗರಿಕರ ಸಬಲೀಕರಣ ಸಚಿವರು) 

 

 229-ನರುದ್ಾ ೋಗಿ ಪದವಿೋಧರರಿಗೆ ಸವ ಯಂ ಉದ್ಾ ೋಗ ಪ್ರರ ರಂಭಿಸಲು ಪ್ರ ೋತ್ಸಸ ಹಿಸಲು  

                   ಹರ್ಮಾ ಕೊಾಂಡಿರುವ ಯೋಜನೆಗಳ ಕುರಿತ್ತ ಮಾಹಿತಿ ನೋಡುವ ಬಗೆೆ  

  -ಶ್ರ ೀ ಎಸ್.ವಿಿ .ಸಂಕನೂರ 

-ಎನ್.ನಾಗರಾಜು(ಎಾಂ.ಟ್ಟ.ಬಿ)(ಪೌರಾಡಳಿತ ಮತ್ತು  ಸಣಣ  ಕೈಗಾರಿಕೆ ಹಾಗೂ  

ಸ್ವವವಜನಿಕ ಉದಿ್ಧಮೆಗಳ ಸಚಿವರು) 
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 251-ರಾಜಾ ದ ಅಾಂಗನವಾಡಿಗಳಲಿ್ಲ  ಪೂರೈಕೆ ಆಗುತಿು ರುವ ಆಹಾರ ಪದಾಥಾಗಳ 

                  ಕುರಿತ್ತ 

  -ಶ್ರ ೀ ಎಾಂ.ನಾರಾಯಣಸ್ವಾ ಮಿ (ವಿರೀಧ್ಪಕ್ಷದ್ ಮುಖ್ಯ  ಸಚೇತಕರು) 

  -ಶ್ರ ೀ ಆಚಾರ್ ಹಾಲಪಪ  ಬಸಪಪ (ಗಣಿ ಮತ್ತು  ಭೂ ವಿಜ್ಞಾ ನ, ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು  ಮಕಾ ಳ  

                                                            ಕಲ್ಕಯ ಣ ಖಾತೆ, ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಸಬಲೀಕರಣ ಸಚಿವರು) 

 

ಆ) ಚುಕೆೆ  ಗುರುತಿಲಿದ ಪರ ಶ್ನನ ಗಳಿಗೆ ಲ್ಲಖಿತ್ ಮೂಲಕ ನೋಡಲಾದ ಉತ್ು ರಗಳು 

2. ಪರ ಕಟಣೆಗಳು 

3. ಸಭಾಪತಿಯವರ ಅನುಮತಿ ಮೇರೆಗೆ ಪರ ಸ್ಮು ಪಿಸಲಪ ಟಟ  ವಿಷಯಗಳು 

ಅ) ಕೆ.ಪಿ.ಎಸ್.ಸಿ. ಮೂಲಕ ಲೋಕೊೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಾಯಕ 

ಇಾಂಜಿನಯರ್ ಹುದ್ದು ಗಳಿಗೆ ಇಾಂದ್ದ ನಡೆಸ್ತವ ಪರಿೋಕೆೆಯನುನ  ರೈಲು 

ವಿಳಂಬದಿಾಂದಾಗಿ ಮಾಂದೂಡುವ ಬಗೆೆ . 

   -ಶ್ರ ೀ ಕೆ.ಟ್ಟ.ಶ್ರ ೀಕಂಠೇಗೌಡ  

-ಶ್ರ ೀ ಕೆ.ಎಸ್.ಈಶಾ ರಪಪ (ಗಾರ ಮಿೀಣಾಭಿವೃದಿ್ಧ  ಮತ್ತು  ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್   

                                                                                            ಸಚಿವರು) 

 

ಆ)ಬಂಜಾರದ ಲಂಬ್ಣಿ ತ್ಸಾಂಡಾಗಳನುನ  ಕಂದಾಯ 

ಗಾರ ಮಗಳನನ ಗಿ ಪರಿವತಿಾಸಿ  ಮೂಲ ಸೌಕಯಾ ಒದಗಿಸ್ತವ 

ಕುರಿತ್ತ. 

-ಶ್ರ ೀ ಪರ ಕಶ್ ಕೆ.ರಾಥೀಡ್ 

-ಶ್ರ ೀ ಆರ್. ಅಶೀಕ(ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರು) 

 

ಇ) ಮಂಗಳೂರು ವಿಮಾನ ನಲಾು ಣಕೆೆ  ಕೊೋಟಿ ಚನನ ಯಾ ರ ಹೆಸರನುನ  

ಮರುನಮಕರಣ ಮಾಡುವ ಬಗೆೆ . 

 

   -ಶ್ರ ೀ ಕೆ.ಹರಿೀಶ್ ಕುಮಾರ್ 

   -ಶ್ರ ೀ ಆರ್.ಅಶೀಕ(ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರು(ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಗಳ ಪರವಾಗಿ) 

  

ಈ) ಅಕಾಲ್ಲಕ ಮಳೆಯಾಂದಾಗಿ ಅತಿವೃಷಿ್ಠ  ಪರ ವಾಹದಿಾಂದ ಬೆಳೆ ನಷಟ  

ಅನುಭವಿಸ್ತತಿು ರುವ ರೈತ್ರುಗಳಿಗೆ ಎನ್.ಡಿ.ಆರ್.ಎಫ್. ಪರಿಹಾರದ 

ಜೊತ್ಗೆ ಹೆಚುಚ ವರಿ ಪರಿಹಾರ ನೋಡುವ ಬಗೆೆ  

 

   - ಶ್ರ ೀ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರ ಸ್ವದ್ 

   - ಶ್ರ ೀ ಆರ್.ಅಶೀಕ್(ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರು) 

 

ಉ) ಸಕಾಾರಿ ಪರ ಥಮ ದರ್ಜಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಲಿ್ಲ  ಅತಿಥಿ ಉಪನಾ ಸಕರುಗಳ ಸೇವೆಗೆ ಭದರ ತ್  

      ನೋಡುವ ಕುರಿತ್ತ. 

   - ಶ್ರ ೀ ಅರುಣ ಶಹಾಪುರ 
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   - ಶ್ರ ೀ ಆರ್.ಅಶೀಕ್(ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರು)(ಉನನ ತ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಚಿವರ ಪರವಾಗಿ) 

 

        ಊ) ಕಡಾಾ ಯ ಸೇವೆ ಸೇರಿರುವ ಕಿರಿಯ ವೈದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ವೇತ್ನ ಬಡುಗಡೆ ಕುರಿತ್ತ 

 

   - ಡಾ: ವೈ.ಎ.ನಾರಾಯಣಸ್ವಾ ಮಿ  

   - ಶ್ರ ೀ ಆರ್.ಅಶೀಕ್(ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರು)(ಆರೀಗಯ  ಮತ್ತು  ಕುಟಾಂಬ 

                                                                                       ಕಲ್ಕಯ ಣ ಸಚಿವರ ಪರವಾಗಿ) 

 

 

ಋ) ಅತಿಥಿ ಮತ್ತು  ಅರೆಕಾಲ್ಲಕ ಉಪನಾ ಸಕರುಗಳಿಗೆ ಕಳೆದ ಒಾಂದ್ದ ವಷಾದಿಾಂದ  

       ವೇತ್ನ ಮಂಜೂರಾಗದಿರುವ ಕುರಿತ್ತ. 

 

   - ಶ್ರ ೀ ಎಸ್.ವಿಿ .ಸಂಕನೂರ 

   - ಶ್ರ ೀ ಮುರುಗೇಶ್ ಆರ್.ನಿರಾಣಿ(ಬೃಹತ್ ಮತ್ತು  ಮಧ್ಯ ಮ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಸಚಿವರು) 

       (ಉನನ ತ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಚಿವರ ಪರವಾಗಿ) 

 

ಎ) ರಾಜಾ ದಲಿ್ಲ  ನಡು ನುಡಿ ಮತ್ತು  ಸಂಸೆ ೃತಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಶರ ರ್ಮಸ್ತತಿು ರುವ 

ಸಂಘ-ಸಂಸೆ ಗಳ ನವೇಶನಗಳು/ಕಟಟ ಡಗಳ ನವಿೋಕರಣಕೆೆ  ಶೇಕಡ 

10ರಷ್ಟಟ  ಗುತಿು ಗೆ ಶುಲೆ  ವಿಧಿಸ್ತತಿು ರುವ ಕುರಿತ್ತ. 

 

  - ಶ್ರ ೀ ಯು.ಬಿ.ವಾಂಕಟೇಶ್ 

  - ಶ್ರ ೀ ಮುರುಗೇಶ್ ಆರ್.ನಿರಾಣಿ(ಬೃಹತ್ ಮತ್ತು  ಮಧ್ಯ ಮ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಸಚಿವರು) 

         (ಇಾಂಧ್ನ ಹಾಗೂ ಕನನ ಡ ಮತ್ತು  ಸಂಸಾ ೃತಿ ಸಚಿವರ ಪರವಾಗಿ) 

 

ಏ) ಹಂಪಿ ಕನನ ಡ ವಿಶವ ವಿದಾಾ ಲಯದ ಬಗೆೆ . 

 

-ಡಾ: ತಳವಾರ ಸ್ವಬಣಣ  

  - ಶ್ರ ೀ ಮುರುಗೇಶ್ ಆರ್.ನಿರಾಣಿ(ಬೃಹತ್ ಮತ್ತು  ಮಧ್ಯ ಮ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಸಚಿವರು) 

       (ಉನನ ತ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಚಿವರ ಪರವಾಗಿ) 

 

4. ಸಭೆಯ ಮಾಂದಿಡಲಾದ ಕಾಗದ ಪತ್ರ ಗಳು 

 

5.ವರದಿಗಳನ್ನನ ಪಿಪ ಸ್ತವುದ್ದ 

 

6. ಸದನ ಸರ್ಮತಿ ಹಾಗೂ ವಿಶೇಷ ಜಂಟಿ ಸದನ ಸರ್ಮತಿಯ ಕಾಲಾವಕಾಶವನುನ  ವಿಸು ರಿಸ್ತವ 

ಪರ ಸ್ಮು ವಗಳು 

  

7. ಕೆ.ಪಿ.ಎಸ್.ಸಿ. ಪರಿೋಕೆೆ  ಬರೆಯಬೇಕಾಗಿದು  ಅಭಾ ಥಿಾಗಳಿಗೆ ರೈಲು ವಿಳಂಬದಿಾಂದ ಪರಿೋಕೆೆ    

    ಬರೆಯಲು ಸ್ಮಧಾ ವಾಗದೇ ಇರುವ ಬಗೆೆ . 

 

   -ಶ್ರ ೀ ಬಸವರಾಜ ಪಾಟ್ಟೀಲ್ ಇಟಗಿ 

   -ಶ್ರ ೀ ಕೆ.ಎಸ್.ಈಶಾ ರಪಪ (ಗಾರ ಮಿೀಣಾಭಿವೃದಿ್ಧ  ಮತ್ತು  ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್   

                                                                              ಸಚಿವರು) 
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8. ಪರ ಶ್ನನ ಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ನಯಮ 330ರ ಅಡಿಯಲಿ್ಲನ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟಟ ಾಂತ್ 

     ಇಲಾಖೆಗಳಿಾಂದ ಉತ್ು ರ ಬ್ರದಿರುವ ಬಗೆೆ . 

   -ಶ್ರ ೀ ಕೆ.ಟ್ಟ.ಶ್ರ ೀಕಂಠೇಗೌಡ 

-ಶ್ರ ೀ ಎಸ್.ಎಲ್.ಭೀಜೇಗೌಡ 

   -ಶ್ರ ೀ ಕೆ.ಎಸ್.ಈಶಾ ರಪಪ (ಗಾರ ಮಿೀಣಾಭಿವೃದಿ್ಧ  ಮತ್ತು  ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್   

                                                                              ಸಚಿವರು) 

 

9. ಗಮನ ಸಳೆಯುವ ಸೂಚನೆ 

 

“ಬೆಾಂಗಳೂರು ಉತ್ು ರ ತ್ಸಲಿ್ಲಕಿನ “ಚಾಗಲಟಿಟ ” ಗಾರ ಮದ ಕೆರೆಯ 

ಮಧಾ ಭಾಗದಲಿ್ಲ  ಕೆಲವು ಭೂಗಳಿರು ರಸು ಯನುನ  ನರ್ಮಾಸಿ ಕೆರೆಯ 

ಸವ ರೂಪವನುನ  ವಿರೂಪಗೊಳಿಸಿ ಭೂಕಬಳಿಕೆ ಮಾಡಿರುವ ಗಂಭಿೋರ 

ವಿಷಯದ ಕುರಿತ್ತ.” 

 -ಡಾ: ವೈ.ಎ.ನಾರಾಯಣಸ್ವಾ ಮಿ 

-ಶ್ರ ೀ ಜೆ.ಸಿ.ಮಾಧುಸ್ವಾ ಮಿ(ಕನೂನು, ಸಂಸದ್ಧೀಯ ವಯ ವಹಾರಗಳು ಮತ್ತು  ಶಾಸನ  

                                            ರಚ್ನೆ ಹಾಗೂ ಸಣಣ  ನಿೀರಾವರಿ ಸಚಿವರು) 

 -ಶ್ರ ೀ ಎಾಂ.ನಾರಾಯಣಸ್ವಾ ಮಿ(ವಿರೀಧ್ ಪಕ್ಷದ್ ಮುಖ್ಯ  ಸಚೇತಕರು) 

 -ಶ್ರ ೀ ಎಸ್.ಎಲ್.ಭೀಜೇಗೌಡ 

 -ಶ್ರ ೀ ಪಿ.ಆರ್.ರಮೇಶ್ 

 -ಡಾ: ತೇಜಸಿಾ ನಿಗೌಡ 

 -ಶ್ರ ೀ ಸಿ.ಎಾಂ.ಇಬ್ರರ ಹಿಾಂ 

 -ಶ್ರ ೀ ಕೆ.ಎಸ್.ಈಶಾ ರಪಪ (ಗಾರ ಮಿೀಣಾಭಿವೃದಿ್ಧ  ಮತ್ತು  ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಚಿವರು) 

 -ಶ್ರ ೀ ನಸಿೀರ್ ಅಹಮ ದ್ 

 -ಶ್ರ ೀ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರ ಸ್ವದ್ 

 

10. ನಯಮ 330ರ ಮೇರೆಗೆ ಚರ್ಚಾ 

ಅ)  ಬೆಾಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದಿಧ  ಪ್ರರ ಧಿಕಾರವು 2004ರಲಿ್ಲ  ನಮಾಾಣಗೊಾಂಡಿರುವ 

ಕಾಂದರ  ಕಛೇರಿಯ ಆವರಣದಲಿ್ಲರುವ ಕಟಟ ಡಗಳನುನ  ಕೆಡವಿ 

ಬಹುಮಹಡಿಯ “ಬ.ಡಿ.ಎ. ಅಭಿವೃದಿಧ  ಭವನ”ವನುನ  ನಮಾಾಣ 

ಮಾಡುತಿು ರುವುದರಿಾಂದ ಸಕಾಾರದ ಬೊಕೆಸಕೆೆ  ನಷಟ  

ಉಾಂಟಾಗುತಿು ರುವ ಬಗೆೆ . 

  -ಶ್ರ ೀ ಎಾಂ.ನಾರಾಯಣಸ್ವಾ ಮಿ(ವಿರೀಧ್ ಪಕ್ಷದ್ ಮುಖ್ಯ  ಸಚೇತಕರು) 

-ಶ್ರ ೀ ಜೆ.ಸಿ.ಮಾಧುಸ್ವಾ ಮಿ(ಕನೂನು, ಸಂಸದ್ಧೀಯ ವಯ ವಹಾರಗಳು ಮತ್ತು  ಶಾಸನ  

      ರಚ್ನೆ ಹಾಗೂ ಸಣಣ  ನಿೀರಾವರಿ ಸಚಿವರು)(ಮುಖ್ಯ  ಮಂತಿರ ಗಳ ಪರವಾಗಿ) 

  -ಶ್ರ ೀ ಪಿ.ಆರ್.ರಮೇಶ್ 

  -ಶ್ರ ೀ ನಸಿೀರ್ ಅಹಮ ದ್ 

  -ಶ್ರ ೀ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರ ಸ್ವದ್ 

  -ಶ್ರ ೀ ಯು.ಬಿ.ವಾಂಕಟೇಶ್ 
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ಆ)ಅನುದಾನ ಮತ್ತು  ಅನುದಾನರಹಿತ್ ಶಾಲ್ಲಗಳ ಮಾನಾ ತ್ ನವಿೋಕರಣ 

ಮಾಡುವ ಸಂಬಂಧ ಇಲಾಖೆಯಾಂದ ರೂಪಿಸಿರುವ ನಯಮಾವಳಿಗಳ 

ಕುರಿತ್ತ. 

-ಶ್ರ ೀ ಕೆ.ಟ್ಟ.ಶ್ರ ೀಕಂಠೇಗೌಡ 

-ಶ್ರ ೀ ಎಸ್.ಎಲ್.ಭೀಜೇಗೌಡ 

-ಶ್ರ ೀ ಮರಿತಿಬಬ ೀಗೌಡ 

  -ಶ್ರ ೀ ಕೆ.ಎಸ್.ಈಶಾ ರಪಪ (ಗಾರ ಮಿೀಣಾಭಿವೃದಿ್ಧ  ಮತ್ತು  ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಚಿವರು) 

-ಶ್ರ ೀ ಎನ್.ರವಿಕುಮಾರ್ 

-ಶ್ರ ೀ ಪುಟಿ ಣಣ  

  -ಶ್ರ ೀ ಎಸ್.ಆರ್.ಪಾಟ್ಟೀಲ್ (ವಿರೀಧ್ಪಕ್ಷದ್ ನಾಯಕರು) 

  -ಶ್ರ ೀ ಅರುಣ ಶಹಾಪುರ 

  -ಶ್ರ ೀ ಶಶ್ೀಲ್ ಜ್ಜ.ನಮೀಶ್ 

  -ಡಾ:ತೇಜಸಿಾ ನಿ ಗೌಡ 

  -ಡಾ: ವೈ.ಎ.ನಾರಾಯಣಸ್ವಾ ಮಿ 

                      -ಶ್ರ ೀ ಬಿ.ಸಿ.ನಾಗೇಶ್(ಪಾರ ಥಮಿಕ ಹಾಗೂ ಪೌರ ಢ ಶ್ಕ್ಷಣ ಹಾಗೂ ಸಕಲ ಸಚಿವರು) 

-ಶ್ರ ೀ ಜೆ.ಸಿ.ಮಾಧುಸ್ವಾ ಮಿ(ಕನೂನು, ಸಂಸದ್ಧೀಯ ವಯ ವಹಾರಗಳು ಮತ್ತು  ಶಾಸನ  

                                            ರಚ್ನೆ ಹಾಗೂ ಸಣಣ  ನಿೀರಾವರಿ ಸಚಿವರು) 

 

        ~~~~~~~~~~  
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ಕನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು  

 
ಮಂಗಳವಾರ, 14ನೇ ಡಿಸಾಂಬರ್ 2021 

 

ಸದನವು ಬೆಳಗಾವಿಯ ಸ್ತವಣಾ ವಿಧಾನಸೌಧದಲಿ್ಲರುವ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತಿು ನ 

ಸಭಾಾಂಗಣದಲಿ್ಲ  

ಬೆಳಗೆೆ  11 ಗಂಟೆ 01 ನರ್ಮಷಕೆೆ  ಸಮಾವೇಶಗೊಾಂಡಿತ್ತ. 

 

ಸಭಾಪತಿಯವರಾದ ಶ್ರ ೋ ಬಸವರಾಜ ಶ್ವಲ್ಲಾಂಗಪಪ  ಹೊರಟಿಟ  ಅವರು ಪಿೋಠದಲಿ್ಲ  

ಉಪಸೆಿ ತ್ರಿದು ರು. 
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(1057) 14-12-2021 KH/BNS  11-00  

01.  ಪರ ಶ್ನ ೋತ್ು ರಗಳು 

 

ಅ) ಚುಕೆೆ  ಗುರುತಿನ ಪರ ಶ್ನನ ಗಳಿಗೆ ಮೌಖಿಕವಾಗಿ ನೋಡಲಾದ ಉತ್ು ರಗಳು 

 

ಪರ ಶ್ನನ  ಸಂಖೆಾ : 214+176 

(ಉತ್ು ರವನುನ  ಲಗತಿು ಸಲಾಗಿದ್ದ) 

 

ಶ್ರ ೋ ಕಾಾಂತ್ರಾಜ್ (ಬಎಾಂಎಲ್):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಬಾಂಗಳೂರಿನಲಿರುವ 

ಮೈಸೂರು ಲ್ಕಯ ಾಂಪ್ಸ ್ ಕಖಾವನೆಯ ಬಗೆ್ಗ  ಮಾನಯ  ಸಚಿವರಲಿ  ಪರ ಶೆನ ಯನುನ  ಕೇಳಿದಿ್ ೀನೆ. ಕಳೆದ್ 

ಅಧಿವೇಶನದ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಈ ಪರ ಶೆನ ಯನುನ  ಕೇಳಿದಿ್ನು. ಸಕವರ ಟರ ಸಿ ್ ಮಾಡಬೇಕೆಾಂದು ಚಿಾಂತನೆ 

ಮಾಡುತಿು ದ್. ಇದ್ನುನ  ಟರ ಸಿ ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಸಕವರ ತನನ  ಅಧಿೀನದ್ಲಿಯೇ ಇಟಿಕಳಿಿ . ಯಾವುದೇ 

ಕರಣಕೂಾ  ಟರ ಸಿ ್ ಮಾಡಬ್ರರದು. ಟರ ಸಿ ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪೀಲ್ಕಗುವಂತಹ ಸಂದ್ರ್ವಗಳು ಹೆಚ್ಚಚ  

ಇರುತು ದ್. ಹಾಗಾಗಿ ಟರ ಸಿ ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಎಾಂದು ಕಟಿ್ಟ ದಿ್ ೀನೆ. ಕಳೆದ್ ಅಧಿವೇಶನದ್ಲಿ  ಇದ್ಕೆಾ  5 ಜನ 

ಶೆರ ೀಷ್ಠ  ವಯ ಕ್ತು ಗಳನುನ  ಮಾಡಿ, ಟರ ಸಿ ್ ಮಾಡುತೆು ೀವ ಎಾಂದು ಹೇಳಿದಿ್ರು. ನಂತರ ಕೈಗಾರಿಕ 

ವಯ ವಸೆ್ಥಯಲಿ  ಮ್ಯಯ ಜ್ಜಯಂ ರಿೀತಿ ಮಾಡುತೆು ೀವ. ಅಲಿ  ಒಾಂದು ಷೀಕೇಸ್ ವಯ ವಸೆ್ಥ  ಮಾಡುತೆು ೀವ 

ಎಾಂದು ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ಮಾಹಿತಿಯನುನ  ಕಟಿ್ಟ ದಿ್ರು. ಕಸೂು ರಿಬ್ರ ರಸ್ಥು ಯಲಿ  ವಾಂಕಟಪಪ  ಗಾಯ ಲರಿ 

ಎನುನ ವ ಮ್ಯಯ ಜ್ಜಯಂ ಇದ್. ಅಲಿ  ವಷ್ವಕೆಾ  50 ಜನರು ಸಹ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೊೀಗುವುದ್ಧಲಿ . ನಾನು 

ಸಕವರದ್ಲಿ  ವಿಶೇಷ್ವಾಗಿ ಮನವಿ ಮಾಡುವುದೇನೆಾಂದ್ರೆ, ತಾವು ಯಾವುದೇ ಕರಣಕೂಾ  ಟರ ಸಿ ್ 

ಮಾಡಬೇಡಿ. ಹಾರ್್ವ ಆಫ್ ದ್ಧ ಸಿಟ್ಟ ಇದ್. ತಾವು ಈಗ greenery ಗ್ಗ ಒತ್ತು  ಕಡಿ. ಇಲಿದ್ಧದಿ್ ರೆ ಪಾಕ್ವ 

ಮಾಡಿ. ಇಲಿದ್ಧದಿ್ ರೆ ಸ್ವವವಜನಿಕರಿಗ್ಗ ಅನುಕೂಲವಾಗುವ ಹಾಗ್ಗ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ. ಈಗಾಗಲೇ 

ಬಾಂಗಳೂರು ನಗರದ್ಲಿ  ಟ್ರರ ಫಿಕ್ ಜ್ಞಸಿು ಯಾಗಿದ್. ತಾವು ಇಾಂಡಸಿಿ ಿ ವಯ ವಸೆ್ಥ  ಏನೇ ಮಾಡಬೇಕದ್ರೂ 

ಕೂಡ ತ್ತಮಕೂರಿನಲಿ  ಮಾಡಿ. ಇಲಿದ್ಧದಿ್ ರೆ ನೆಲಮಂಗಲದ್ಲಿರುವ ದಾಬಸ್ಪೇಟೆಯಲಿ  ಮಾಡಿ. 

ಬಿಡದ್ಧಯಲಿರುವ industrial estate ನಲಿ  ಮಾಡಿ. ದ್ಯಮಾಡಿ ನಾನು ಸಕವರಕೆಾ  ಒತಾು ಯ 

ಮಾಡುತೆು ೀನೆ. ಶೆರ ೀಷ್ಠ  ವಯ ಕ್ತು ಗಳ ಬಗೆ್ಗ  ನನಗ್ಗ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ಕಟಿ್ಟ ಲಿ . ಮಾನಯ  ಸಚಿವರಲಿ  

ವಿಶೇಷ್ವಾಗಿ ಮನವಿ ಮಾಡುತೆು ೀನೆ. ಆ ವಯ ಕ್ತು ಗಳ ಹೆಸರುಗಳನುನ  ಹೇಳಬೇಕು. ಯಾವ ರಿೀತಿ 

ಮಾನದಂಡ ಮಾಡುತಿು ೀರಿ ಎಾಂಬುದ್ರ ಬಗೆ್ಗ  ಮಾಹಿತಿಯನುನ  ತಿಳಿಸಬೇಕು. ಅದ್ಕ್ತಾ ಾಂತ ಹೆಚಾಚ ಗಿ ಟರ ಸಿ ್ 

ಮಾಡಬೇಡಿ ಎಾಂದು ಕೇಳಿಕಳಿು ತಿು ದಿ್ ೀನೆ. ಇದ್ರ ಬದ್ಲು ಆಸಪ ತೆರ ಗಳು, ಇಾಂಜ್ಜನಿಯರಿಾಂಗ್ 

ಕಲೇಜುಗಳನುನ  ಮಾಡಿ. ಸಕವರದ್ ವಯ ವಸೆ್ಥ ಗೇ ಜ್ಞಗಗಳು ಇಲಿ . ಎಷಿ ೀ ಸಕವರಿ ಕಛೇರಿಗಳು 
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ಬ್ರಡಿಗ್ಗಯಲಿ  ನಡೆಯುತಿು ದ್. ನಾಯ ಷ್ನಲ್ ಹೈವನವರು ಯಾವುದೀ ಮ್ಯಲೆಯಲಿ  ಬ್ರಡಿಗ್ಗಯಲಿ  

ಇದಿಾರೆ. ಅಲಿಗ್ಗ ಹೊೀಗುವುದ್ಕೆಾ  ಆಗುವುದ್ಧಲಿ . ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಕವರದ್ ವಯ ವಸೆ್ಥಯಲಿಯೇ ಇದ್. ಇದ್ರ 

ಬಗೆ್ಗ  ಮಾನಯ  ಸಚಿವರಲಿ  ಮನವಿ ಮಾಡಿಕಳಿು ತೆು ೀನೆ. 

 ಶ್ರ ೋ ಮರುಗೇಶ್ ಆರ.ನರಾಣಿ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಗೌರವಾನಿಾ ತ ಸದ್ಸಯ ರಾದ್ 

ಮಾನಯ  ಕಾಂತರಾಜ್ (ಬಿಎಾಂಎಲ) ರವರು ಸಂಪೂಣವವಾಗಿ ಆ ಟರ ಸಿ ್ ಬಗೆ್ಗ  ತಿಳಿದುಕಾಂಡಿಲಿ  ಎಾಂದು 

ನಾನು ಭಾವಿಸುತೆು ೀನೆ. ಆ ಟರ ಸಿ ್ಗ್ಗ ಯಾವುದೇ ರಿೀತಿಯಲಿ  ಜಮಿೀನನುನ  ಹಸ್ವು ಾಂತರ ಮಾಡುವುದ್ಧಲಿ . 

ಮದ್ಲನೆಯದಾಗಿ, ಆ ಟರ ಸಿ ್ನಲಿ  ಇರುವಂತಹವರು 7 ಜನ ಸಿೀನಿಯರ್ ಐ.ಎ.ಎಸ., ಆಫಿೀಸರ್ಗಳು 

ಇರುತಾು ರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಅವರ designation ಅನುನ  ನಿಗದ್ಧ ಮಾಡಿದಿ್ ೀವ. ಇದ್ಕೆಾ  ನಮಮ  ಮುಖ್ಯ  

ಕಯವದ್ಶ್ವಯವರು ಅಧ್ಯ ಕ್ಷರಾಗಿರುತಾು ರೆ. ಇದ್ರಲಿ  Development Commissioner  ರವರು 

ಸದ್ಸಯ ರಿರುತಾು ರೆ. Urban Development Department ನ Additional Chief Secretary ರವರು 

ಇರುತಾು ರೆ. ಬಿ.ಬಿ.ಎಾಂ.ಪಿ., ಕಮಿೀಷ್ನರ್ ಇರುತಾು ರೆ. Environment ಇಲ್ಕಖೆಯ ಪರ ಧಾನ 

ಕಯವದ್ಶ್ವಯವರು ಇರುತಾು ರೆ.  ನಮಮ  Commerce and Industries Department ನ ಕಮಿೀಷ್ನರ್ 

ಇರುತಾು ರೆ. ಈ ರಿೀತಿ ಟರ ಸಿ ್ನಲಿ  7 ಜನ  designation-wise nominated Members ಇರುತಾು ರೆ. ನಂತರ 

ನಮಮ  ರಾಜಯ ದ್ಲಿರುವಂತಹ 5 ಜನ ಪರ ತಿಷ್ಠಠ ತ ವಯ ಕ್ತು ಗಳನುನ  ತೆಗ್ಗದುಕಾಂಡಿದಿ್ ೀವ. ಇದ್ರಲಿ  

ಈಗಾಗಲೇ ಇಬಬ ರನುನ  ನಾಮಿನೇರ್್ ಮಾಡಲ್ಕಗಿದ್. ಇದ್ರಲಿ  ಶ್ರ ೀ ಪರ ಕಶ್ ಎನುನ ವಂತಹವರು 

ಒಾಂದು ದಡಡ  ಕಂಪನಿಯ ಸಿ.ಇ.ಓ., ಆಗಿದಿಾರೆ. ಅವರ ಹತಿು ರ guidance ತೆಗ್ಗದುಕಳಿು ವ ಸಲುವಾಗಿ 

ಇವರನುನ  ನೇಮಕ ಮಾಡಿದಿ್ ೀವ ಮತ್ತು  ಶ್ರ ೀ ನರಸಿಾಂಹನ ಎನುನ ವವರು entire design 

ಮಾಡುವುದ್ಕೆಾ  Architect ಇದಿಾರೆ. ಇವರು ಬೀಡ್ವನಲಿ  ಇದಿ್ ರೆ ಗೈಡ್ ಮಾಡುವುದ್ಕೆಾ  ಸರಿ 

ಇರುತು ದ್ ಎನುನ ವುದ್ನುನ  ಮಾಡಿದಿ್ ೀವ. ಈಗ ಇರುವಂತಹದಿ್ನುನ  ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದಾಗಲೀ, 

ಹಸ್ವು ಾಂತರ ಮಾಡುವುದಾಗಲೀ ಯಾವುದೇ ರಿೀತಿ ಇರುವುದ್ಧಲಿ . ಇಲಿ  ಟರ ಸಿ ್ಗೂ ಸಹಿತ ಜಮಿೀನು 

ಇರುವುದ್ಧಲಿ  ಎಾಂದು ನಾನು ಈ ಸದ್ನಕೆಾ  ಬಹಳ ಸಪ ಷಿ್ ವಾಗಿ ಹೇಳುತೆು ೀನೆ. ಮೈಸೂರು ಲ್ಕಯ ಾಂಪ್ಸ ್ 

ಕಖಾವನೆಯ ಹೆಸರಿನಲಿಯೇ ಇದ್. ಮೈಸೂರು ಲ್ಕಯ ಾಂಪ್ಸ ್ ಹೆಸರಿನಿಾಂದ್ಲೇ ಮುಾಂದುವರೆಯುತು ದ್. 

NGEF ಹೆಸರಿನಲಿಯೇ ಮುಾಂದುವರೆಯುತು ದ್. ಇದ್ನುನ  development ಮಾಡುವುದ್ಕೆಾ  ಮಾತರ  ಈ 

ಟರ ಸಿ ್ ಇರುತು ದ್. ಇದ್ನುನ  ಖಾಸಗಿಯವರಿಗ್ಗ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದ್ಕೆಾ  ಸ್ವಧ್ಯ ವೇ ಇಲಿ  

ಎನುನ ವಂತಹದಿ್ನುನ  ತಮಮ  ಗಮನಕೆಾ  ತೆಗ್ಗದುಕಾಂಡು ಬರುತೆು ೀನೆ. ಈಗಾಗಲೇ site improvement 

ಮಾಡುವುದ್ಕೆಾ  ಮಾತರ  ಇದ್ರಲಿ  ಅನುಕೂಲತೆ ಇರುತು ದ್. ಇನ್ನ ಾಂದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ವಾಗಿ 

ಹೇಳುವುದೇನೆಾಂದ್ರೆ, ನಮಮ  ಆ ಜ್ಞಗದ್ಲಿ  greenery development ಮಾಡುವುದ್ಕೆಾ  ಒಾಂದು garden 

ಮಾಡುವಂತಹದಿು  ಆಗಿರಬಹುದು. ಸಂಪೂಣವವಾದಂತಹ ಬಾಂಗಳೂರನುನ  ಷೀಕೇಸ್ 
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ಮಾಡುವಂತಹದಿು  ಇದ್. ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮುಾಂದುವರೆದ್ ದೇಶಗಳಿಗ್ಗ ಹೊೀದಾಗ ಚೈನಾ, ಜಪಾನ್ 

ಇರಬಹುದು. ಒಾಂದೇ ಕಟಿ ಡದ್ಲಿ  entire area ದಿು  with scale ಅವರು ಮಾಡೆಲ್ ಮಾಡಿ ಇಡುತಾು ರೆ. 

ಇದ್ಕೆಾ  ನಾವು ಬಿ.ಬಿ.ಎಾಂ.ಪಿ. ಕಡೆಯಾಂದ್ ಕಿ್ತಯರೆನಸ ್ ಕಡುತೆು ೀವಯಲಿವೇ, ಆ ಕಿ್ತಯರೆನಸ ್ 

ಕಡುವಂತಹ ಸಂದ್ರ್ವದ್ಲಿ  ಆ ಮಾಡೆಲ್ ಯಾವ ಸೆ ಳದ್ಲಿ  ಬರುತು ದ್ಯಾಂದು ಗುರುತಿಸಿ 

ಮಾಡುತೆು ೀವ.  

 ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ಸಚಿವರೇ, ತಾವು ನೇರವಾಗಿ ಉತು ರವನುನ  ಹೇಳಿ.  

ಶ್ರ ೋ ಮರುಗೇಶ್ ಆರ.ನರಾಣಿ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಇದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಯಾವುದೇ 

ರಿೀತಿಯಲಿ  ಹಸ್ವು ಾಂತರ ಮಾಡುವುದ್ಧಲಿ .  

ಶ್ರ ೋ ಕೆ.ಎ.ತಿಪ್ಪ ೋಸ್ಮವ ರ್ಮ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಇದು ನನನ  ಪರ ಶೆನ  ಕೂಡ ಆಗಿದಿು , 

ಇದ್ನುನ  ಕಿಬ್ ಮಾಡಲ್ಕಗಿದ್.  

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ಕೆ.ಎ.ತಿಪ್ಪ ೀಸ್ವಾ ಮಿಯವರೇ, ಇಲಿ . 

ಡಾ:ತೇಜಸಿವ ನ ಗೌಡ (ವಿಧಾನಸಭೆಯಾಂದ ಚುನಯತ್ರಾದವರು):- ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಇದು ಮಹತಾ ಪೂಣವ ವಿಚಾರವಾಗಿರುವುದ್ರಿಾಂದ್ ಮಾತನಾಡುವುದ್ಕೆಾ  ಅವಕಶ 

ಮಾಡಿಕಡಬೇಕು.  

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ನಾನು ಯಾರಿಗೂ ಅವಕಶ ಕಡುವುದ್ಧಲಿ .  

ಶ್ರ ೋ ಕಾಾಂತ್ರಾಜ್ (ಬಎಾಂಎಲ್):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ಟರ ಸಿ ್ 

ಮಾಡುತೆು ೀವ ಎಾಂದು ಹೇಳಿದಿಾರೆಯಲಿವೇ, ಅದ್ರಲಿ  ಇವರು clause  ಹಾಕ್ತಲಿ . ಇವರು rent ಗ್ಗ 

ಕಡುವುದ್ಕೆಾ  ಆಗುವುದ್ಧಲಿ , long time lease ಗ್ಗ ಕಡುವುದ್ಕೆಾ  ಆಗುವುದ್ಧಲಿ  ಎಾಂದು clause 

ಹಾಕ್ತಲಿ . ದ್ಯಮಾಡಿ ಇದ್ನುನ  ಹಾಕಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಕರಣಕೂಾ  ಬಿಡಬ್ರರದು. ಸೆ ಳಿೀಯ 

ವಾಯ ಪಿು ಯಲಿರುವಂತಹ ಶಾಸಕರು, ಎಾಂ.ಎಲ.ಸಿ., ಮತ್ತು  ರಾಜಯ ಸಭಾ ಸದ್ಸಯ ರುಗಳನುನ  ಹಾಕ್ತಕಳಿಿ . 

ಏಕೆಾಂದ್ರೆ, ಸೆ ಳಿೀಯ ಶಾಸಕರಾದ್ ಅಶಾ ಥ್್ ನಾರಾಯಣ್ರವರು ಇದಿಾರೆ. ತಮಮ  ಸಚಿವರು ಇದಿಾರೆ. 

ಇದ್ರಲಿ  ಅವರನುನ  ಹಾಕ್ತಕಳಿಿ . ನನನ  ಪರ ಕರ ತಮಮ ಲಿ  ಮನವಿ ಮಾಡಿಕಳಿುವುದೇನೆಾಂದ್ರೆ, 

ಬಾಂಗಳೂರಿನಲಿರುವಂತಹ ಮಾಲನಯ  ಎಲಿಯೂ ಇಲಿ . 22 ಎಕರೆ ಜಮಿೀನನುನ  ಏಕೆ ಜ್ಜದಿ್ಧ ಗ್ಗ ಬಿದಿು  

ತೆಗ್ಗದುಕಳಿು ತಿು ೀರಿ. ಎಲಿಯಾದ್ರೂ ಬೇರೆ ಕಡೆಗ್ಗ ಮಾಡಿ. ದ್ಯಮಾಡಿ, ಇದ್ರಿಾಂದ್ ಗಾರ ಮಿೀಣ 

ಪರ ದೇಶದ್ವರಿಗ್ಗ ಅನುಕೂಲವಾಗುತು ದ್ ಎಾಂದು ತಮಮ ಲಿ  ಮನವಿ ಮಾಡಿಕಳಿು ತೆು ೀನೆ.  
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ಶ್ರ ೋ ಮರುಗೇಶ್ ಆರ.ನರಾಣಿ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, . . . 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ಸಚಿವರೇ, ಮಾನಯ  ಸದ್ಸಯ ರು ಹೇಳಲ.  

ಶ್ರ ೋ ಕಾಾಂತ್ರಾಜ್ (ಬಎಾಂಎಲ್):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ನಾವು ಟರ ಸಿ ್ ಬೇಡ ಎಾಂದು 

ಹೇಳುತಿು ದಿ್ ೀವ. ತಾವು ಆ ಜ್ಞಗದ್ಲಿ  ಒಾಂದು ಹೈಟೆಕ ಪಾಕ್ವ ಅನುನ  ಮಾಡಿ. ಎರಡನೇ ಲ್ಕಲ್ಬ್ರಗ್, 

ಕಬಬ ನ್ ಪಾಕ್ವ ರಿೀತಿಯಲಿ  ಮಾಡಬೇಕೆಾಂದು ಮಾನಯ  ಸಚಿವರಲಿ  ಮನವಿ ಮಾಡಿಕಳಿು ತೆು ೀನೆ. 

ಶ್ರ ೋ ಕೆ.ಎ.ತಿಪ್ಪ ೋಸ್ಮವ ರ್ಮ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಈಗಾಗಲೇ ಉತು ರ ಬಂದ್ಧದ್. ಇದ್ರಲಿ  

ಸುಮಾರು  . . . 

ಶ್ರ ೋ ಮರಿತಿಬೆಬ ೋಗೌಡ (ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕೆೆೋತ್ರ ):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, . . . 

ಶ್ರ ೋ ಕೆ.ಎ.ತಿಪ್ಪ ೋಸ್ಮವ ರ್ಮ:- ಮಾನಯ  ಸದ್ಸಯ ರೇ ಇದು ನನನ  ಪರ ಶೆನ  ಕೂಡ ಆಗಿದ್. 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ಮರಿತಿಬಬ ೀಗೌಡರವರೇ, ಇದ್ರಲಿ  ಮಾನಯ  

ಕೆ.ಎ.ತಿಪ್ಪ ೀಸ್ವಾ ಮಿಯವರ ಪರ ಶೆನ  ಕೂಡ ಇದ್. ನಾನು ನ್ೀಡಿದಿ್ ೀನೆ. ತಾವು ಕುಳಿತ್ತಕಳಿಿ .  

ಶ್ರ ೋ ಕೆ.ಎ.ತಿಪ್ಪ ೋಸ್ಮವ ರ್ಮ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ,  ಸುಮಾರು 11 ಪರ ಕರಣಗಳು 

ಹೈಕೀರ್್ವ ಮತ್ತು  ಸುಪಿರ ೀಾಂ ಕೀರ್್ವನಲಿ  employees ಗ್ಗ  ತಿೀರುವಳಿ ಮಾಡುವುದ್ಕೆಾ  ಬ್ರಕ್ತ ಇದ್. 

ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟರ ಸಿ ್ಗೂ ಸಕವರಕೂಾ  ಏನು ಸಂಬಂಧ್? ನಾವು ಮಾಡುವಂತಹ ಎಲಿ್ಕ  

ಕಯವಕರ ಮಗಳು ಚಾರಿಟಬಲ್ ಆಗಿರುತು ದ್. ಸಕವರ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟರ ಸಿ ್ ಅನುನ  ಏಕೆ ಮಾಡಬೇಕು? 

ಇದ್ಕೂಾ  ಅದ್ಕೂಾ  ಏನು ಸಂಬಂಧ್? ನಾಳೆ ದ್ಧವಸ ಟರ ಸಿ ್ನಲಿ  fraud ಆದ್ರೆ, breach of trust ಆದ್ರೆ 

ಅದ್ನುನ  ನ್ೀಡುವವರು ಯಾರು? ತಾವು ದ್ಯಮಾಡಿ ಇದ್ಕೆಾ  ಅಧ್ವ ಗಂಟೆ ಚ್ರ್ಚವಗ್ಗ ಅವಕಶ 

ಮಾಡಿಕಡಿ. ಇದ್ಕೆಾ  ಎನ.ಜ್ಜ.ಇ.ಎಫ.ನವರು ಒಾಂದು ಅಜ್ಜವಯನುನ  ಹಾಕ್ತದಿಾರೆ. ಇದು windup 

ಆಗಿದ್. Recall ಮಾಡುತಾು ರೆ. 120 ಎಕರೆ ಜ್ಞಗವನುನ  ತೆಗ್ಗದುಕಾಂಡು ಈ ಟರ ಸಿ ್ಗ್ಗ ಕಡುತಿು ದಿಾರೆ.  

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ಸದ್ಸಯ ರೇ, ಒಾಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ. Half an hour discussion ಗ್ಗ 

convert ಮಾಡಲು ಒಾಂದು ಪತರ ವನುನ  ಕಡಿ.  

ಶ್ರ ೋ ಕೆ.ಎ.ತಿಪ್ಪ ೋಸ್ಮವ ರ್ಮ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ದ್ಯಮಾಡಿ ಇದ್ನುನ  convert ಮಾಡಿ. 

ಚ್ರ್ಚವ ಮಾಡಲು ಎಲಿರಿಗೂ ಅವಕಶ ಮಾಡಿಕಡಿ.  
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ಶ್ರ ೋ ಎಸ.ಆರ.ಪ್ರಟಿೋಲ್ (ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಯಕರು):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, 

ಇದ್ನುನ  convert ಮಾಡಿ. ಇದು ಬಹಳ ಪರ ಮುಖ್ವಾದ್ ವಿಷ್ಯವಾಗಿದ್.  

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ಸದ್ಸಯ ರೇ, agreed. Half an hour discussion ಗ್ಗ convert 

ಮಾಡುತೆು ೀನೆ.  

ಶ್ರ ೋ ಎಸ.ಆರ.ಪ್ರಟಿೋಲ್:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಧ್ನಯ ವಾದ್ಗಳು. 
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ಪರ ಶ್ನನ  ಸಂಖೆಾ : 179 

(ಉತ್ು ರವನುನ  ಲಗತಿು ಸಲಾಗಿದ್ದ) 

 

ಶ್ರ ೋ ಕೆ.ಎ.ತಿಪ್ಪ ೋಸ್ಮವ ರ್ಮ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ನಾನು ಪರ ಶೆನ  ಕೇಳಿದ್ ಮ್ಯಲ 

ಉದಿ್ ೀಶವೇನೆಾಂದ್ರೆ, ಸ್ವಮ ರ್್ವ ಸಿಟ್ಟಯನುನ  ಸುಾಂದ್ರ ನಗರಗಳು, ಕನಸಿನ ನಗರಗಳು ಹಾಗೂ 

ಅಚ್ಚಚ ಕಟಿ  ನಗರಗಳನುನ  ಈ ರಿೀತಿಯಾಗಿ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಪಡಿಸುತಾು ರೆ. ಅದ್ರಲಿಯೂ ಕೂಡ ಬಳಗಾವಿಗ್ಗ 

ಸಂಬಂಧ್ಪಟಿ ಾಂತೆ ಇರುವಂತಹ ಈ ಸ್ವಮ ರ್್ವ ಸಿಟ್ಟಯನುನ  ಈ ರಿೀತಿ ಆಗುವುದ್ಕೆಾ  ಎಷಿ್ಟ  ಖ್ಚ್ಚವ 

ಮಾಡಿದಿಾರೆ ಎನುನ ವ ದೃಷಿ್ಠ ಯಲಿ  ನಾನು ಈ ಪರ ಶೆನ ಯನುನ  ಕೇಳಿದಿ್ ೀನೆ. ಇದ್ರ ಬಗೆ್ಗ  ಮಾಹಿತಿಯನುನ  

ಕಟಿ್ಟ ದಿಾರೆ. ಆದ್ರೆ, ಇದು ತಾತಾಾ ಲಕವಾಗಿ ಒಾಂದು ಸ್ವರಿ ಆಗಬ್ರರದು. ನಾನು ತಿಳಿದ್ ಮಟಿ್ಟ ಗ್ಗ 

ಕೆಲವಾಂದು ಬ್ರರಿ ಏನು ಆಗುತು ದ್ಯಾಂದ್ರೆ, ಎಲಿ್ಕ  ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಗಳು ಕೂಡ 

ಸಮನಾ ಯವಾಗುವುದ್ಧಲಿ . ಎಲಿೆಲಿ  ಅವಶಯ ಕತೆ ಇದ್ಯೀ ಅಷಿ್ಟ  ಮಾತರ  ರಸ್ಥು  ಮತ್ತು  

ಒಳಚ್ರಂಡಿಗಳನುನ  ಮಾಡುತಾು ರೆ. ಎಲಿ್ಕ  ರಿೀತಿಯ ಸವಾವಾಂಗಿೀಣ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಆಗುವುದ್ಧಲಿ . 

Retrofitting ದೃಷಿ್ಠ ಯಲಿ  ಮಾಡುತಿು ದಿಾರೆ. ಈ ದೃಷಿ್ಠ ಯಲಿ  ನಾನೇನು ಹೇಳುತಿು ದಿ್ ೀನೆಾಂದ್ರೆ, ಈ 

ಸ್ವಮ ರ್್ವ ಸಿಟ್ಟ ಯೀಜನೆ ಇರುವವರೆಗೂ ಮಾತರ  ನಡೆಯುತು ದ್.  

(ಮುಾಂದು) 

(1058) ಎಸ್ಪಿಆರ್/ಬಿಎನ್ಎಸ್ 11:10 14/12/2021  

         (ಸಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸೆಿ ತಿ) 

 

ಶ್ರ ೋ ಕೆ.ಎ.ತಿಪ್ಪ ೋಸ್ಮವ ರ್ಮ(ಮಾಂದ್ದ):- 

 

ಒಾಂದು ಬ್ರರಿ ಸ್ವಮ ರ್್ವ ಸಿಟ್ಟ ಯೀಜನೆ ಪೂಣವಗಾಂಡ ನಂತರ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಪಡಿಸಿರುವ ಮ್ಯಲಭೂತ 

ಸೌಕಯವಗಳ ನಿವವಹಣೆ ಮತ್ತು  ಅವುಗಳನುನ  ಕಪಾಡಿಕಳಿುವ ದೃಷಿ್ಠ ಯಲಿ  ಸಕವರದ್ ಬೇರೆ 

ಬೇರೆ ಇಲ್ಕಖೆಗಳಾದ್ ಕನಾವಟಕ ನಗರ ನಿೀರು ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು  ಒಳಚ್ರಂಡಿ ಮಂಡಳಿ, ವಿದುಯ ತ್ 

ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಎಸ್ವಾ ಾಂ ಸಂಸೆ್ಥ , ತೀಟಗಾರಿಕೆ, ಅರಣಯ , ವಾಯುವಯ  ಕನಾವಟಕ ರಸ್ಥು  ಸ್ವರಿಗ್ಗ 

ಸಂಸೆ್ಥ  ಅಥವಾ ಪಲೀಸ್ ಯಾವುದೇ ಇರಬಹುದು;್ ʼಸ್ವಮ ರ್್ವ ಸಿಟ್ಟʼ ಯೀಜನೆಯು ಪೂಣವವಾಗಿ 

ಅನುಷ್ಠಠ ನಗಾಂಡ ನಂತರ ಇಾಂತಹ ವಯ ವಸೆ್ಥ ಗಳನುನ  ಮುಾಂದುವರೆಸುವುದ್ಕಾ ಗಿ ಸಕವರವು 

ವಯ ವಸೆ್ಥ ಗಳನುನ  ಮಾಡಿದ್ಯೇ ಎನುನ ವ ಮಾಹಿತಿಯನುನ  ನಿೀಡಬೇಕೆಾಂದು ನಾನು ಕೀರಿಕಳಿು ತೆು ೀನೆ. 

 

ಶ್ರ ೋ ಬ.ಎ.ಬಸವರಾಜ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಸದ್ಸಯ ರು ಕೇಳಿರುವ ಪರ ಶೆನ ಗ್ಗ 

ವಿಸು ೃತವಾಗಿ ಉತು ರವನುನ  ಒದ್ಗಿಸಲ್ಕಗಿದ್.  ಸದ್ಸಯ ರು ಕೇವಲ ಬಳಗಾವಿ ನಗರಕೆಾ  ಸಿೀಮಿತವಾಗಿ 
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ಮಾತರ ವೇ ಪರ ಶೆನ ಯನುನ  ಕೇಳಿದಿಾರೆ.್ ʼಸ್ವಮ ರ್್ವ ಸಿಟ್ಟʼ ಯೀಜನೆಯ ಕಮಗಾರಿಗಳು ಪೂಣವಗಾಂಡು 

ಇವುಗಳನುನ  ಯಾವ ರಿೀತಿಯಾಗಿ ನಿವವಹಣೆ ಮಾಡಲ್ಕಗುತು ದ್ ಎಾಂಬ ಬಗೆ್ಗ  ಕೇಳಿದಿಾರೆ; ಇದ್ರ ಬಗೆ್ಗ  

ನನಗ್ಗ ಯಾವುದೇ ರಿೀತಿಯಾದ್ ಮಾಹಿತಿಯು ಇಲಿ .್ ್ ʼಸ್ವಮ ರ್್ವ ಸಿಟ್ಟʼ ಯೀಜನೆಯ ಕಮಗಾರಿಗಳು 

ಶೇಕಡಾ 73 ರಷಿ್ಟ  ಇನೂನ  ಪರ ಗತಿಯಲಿವ.  ಒಾಂದು ಬ್ರರಿ ಇವುಗಳು ಪೂಣವಗಾಂಡ ನಂತರ ಇದ್ರ 

ಬಗೆ್ಗ  ಯಾವ ರಿೀತಿಯಾದ್ ತಿೀಮಾವನವನುನ  ಸಕವರವು ತೆಗ್ಗದುಕಳಿಬೇಕು ಎನುನ ವುದ್ರ ಬಗೆ್ಗ  

ಮುಾಂದ್ಧನ ದ್ಧನಗಳಲಿ  ತಿೀಮಾವನಿಸಲ್ಕಗುವುದು.  ಸ್ವಮ ರ್್ವ ಸಿಟ್ಟ ಯೀಜನೆಯಡಿ ಹಲವಾರು 

ರಸ್ಥು ಗಳನುನ  ಸುಾಂದ್ರಿೀಕರಣ ಮಾಡಿ, ವಿದುಯ ದಿ್ಧ ೀಪಗಳನುನ  ಅಳವಡಿಸಲ್ಕಗಿದ್.  ಹಿೀಗಾಗಿ ಇವುಗಳನುನ  

ಯಾರು ನಿವವಹಣೆ ಮಾಡುತಾು ರೆಾಂಬುದ್ರ ಬಗೆ್ಗ  ಸದ್ಸಯ ರು ಕೇಳಿದಿಾರೆ.  ಇವತಿು ನ ದ್ಧವಸ ಮಹಾನಗರ 

ಪಾಲಕೆಗಳು ಬಹಳ ವೇಗವಾಗಿ ಬಳೆಯುತಿು ವ ಹಾಗೂ ಇವುಗಳಿಗ್ಗ ಹೆಚ್ಚಚ  ಅನುದಾನವನುನ  ಸಕವರವು 

ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತಿು ದ್.  ಹಿೀಗಾಗಿ ಇವುಗಳ ನಿವವಹಣೆಯನುನ  ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಕೆಗಳಿಗ್ಗ 

ವಹಿಸಬೇಕೆಾಂಬ ಚಿಾಂತನೆಯನುನ  ನಡೆಸಲ್ಕಗುತಿು ದ್.  ಸದ್ಸಯ ರು ಪರ ಸ್ವು ಪಿಸಿರುವುದು ಸಮಂಜಸವಾಗಿದ್.  

ಅಗತಯ ವಿರುವಂತೆ ಮುಾಂದ್ಧನ ದ್ಧನಗಳಲಿ  ಸಕವರವು ತಿೀಮಾವನವನುನ  ತೆಗ್ಗದುಕಳಿು ತು ದ್.್್ʼಸ್ವಮ ರ್್ವ 

ಸಿಟ್ಟʼ ಯೀಜನೆಯಡಿ ರಾಜಯ ದ್ 7 ನಗರಗಳು ಆಯಾ ಗಾಂಡಿವ.  ಪರ ಧಾನ ಮಂತಿರ ಗಳಾದ್ ಶ್ರ ೀ ನರೇಾಂದ್ರ  

ಮೀದ್ಧಯವರು ಇಡಿೀ ದೇಶದ್ಲಿ  ʼಸ್ವಮ ರ್್ವ ಸಿಟ್ಟʼ ಯೀಜನೆಯಡಿ 110 ನಗರಗಳನುನ  ಆಯಾ  

ಮಾಡಿದಿಾರೆ.  ದೇಶದ್ ಎಲಿ್ಕ  ನಗರಗಳು ಅತಯ ತು ಮವಾಗಬೇಕು ಎನುನ ವ ಉದಿ್ ೀಶದ್ಧಾಂದ್ ಈ 

ಯೀಜನೆಯನುನ  ಜ್ಞರಿಗಳಿಸಿದಿು , ಇದು ಪರ ಧಾನ ಮಂತಿರ ಗಳ ಕನಸಿನ ಕೂಸ್ವಗಿದ್.  ಈ ನಿಟಿ್ಟ ನಲಿ  

ಕೇಾಂದ್ರ  ಮತ್ತು  ರಾಜಯ  ಸಕವರಗಳು ಅನುದಾನವನುನ  ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿವ.  ಬಳಗಾವಿ ಸ್ವಮ ರ್್ವ ಸಿಟ್ಟ 

ಯೀಜನೆಯ ಕಮಗಾರಿಗಳಿಗಾಗಿ ಸಕವರವು ಈಗಾಗಲೇ 580 ಕೀಟ್ಟ ರೂಪಾಯಗಳನುನ  ವಯ ಯಸಿದ್. 

ಇನುನ ಳಿದ್ ಕಮಗಾರಿಗಳನುನ  ಅತಿೀ ಶ್ೀಘ್ರ ದ್ಲಿ  ಪೂಣವಗಳಿಸಬೇಕೆಾಂಬ ಸೂಚ್ನೆಗಳನೂನ  ಸಹ 

ನಿೀಡಲ್ಕಗಿದ್.  ಈ ವಿಚಾರದ್ಲಿ  ನಾನು ಹತ್ತು  ಬ್ರರಿ ಪರಿಶ್ೀಲಸಿದಿ್ ೀನೆ ಹಾಗೂ ಆಯಾ ಗಾಂಡ 

ಪರ ತಿಯಾಂದು ಸ್ವಮ ರ್್ವ ಸಿಟ್ಟಗ್ಗ 4-5 ಬ್ರರಿ ಭೇಟ್ಟ ನಿೀಡಿ, ಅಲಿನ ಅಧಿಕರಿಗಳಾಂದ್ಧಗ್ಗ ಚ್ಚಿವಸಿ, ಎಲಿ್ಕ  

ರಿೀತಿಯ ಸೂಚ್ನೆಗಳನುನ  ನಿೀಡಿದಿ್ ೀನೆ.  ಶ್ವಮಗೆ  ಜ್ಜಲಿೆ ಗ್ಗ ಸಂಬಂಧ್ಪಟಿ ಾಂತೆ ಶ್ರ ೀ 

ಕೆ.ಎಸ್.ಈಶಾ ರಪಪ ರವರೂ ಸಹ ನಮಮ ಾಂದ್ಧಗ್ಗ ಇದಿು , ಈ ಸಂಬಂಧ್ ಎಲಿ್ಕ  ರಿೀತಿಯ ಸೂಚ್ನೆಗಳನುನ  

ಅವರೂ ಸಹ ನಿೀಡಿದಿಾರೆ.  ಯೀಜನೆಯ ಕಮಗಾರಿಗಳಲಿ  ಯಾವುದೇ ವಿಳಂಬವಾಗದಂತೆ, ನಿಗದ್ಧತ 

ಸಮಯದ್ಲಿ  ಪೂಣವಗಳಿಸುವ ಸೂಚ್ನೆಗಳನುನ  ನಿೀಡಲ್ಕಗಿದ್.   

  

ಶ್ರ ೋ ಕೆ.ಎ.ತಿಪ್ಪ ೋಸ್ಮವ ರ್ಮ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಸುಮಾರು 199.67 ಕೀಟ್ಟ 

ರೂಪಾಯಗಳ ವಚ್ಚ ದ್ ಯೀಜನೆಯ ಇನೂನ  6 ಕಮಗಾರಿಗಳು ಬ್ರಕ್ತ ಇದಿು , ಇವುಗಳನುನ  

ಯಾವಾಗ ಪೂಣವಗಳಿಸಲ್ಕಗುವುದು ಎಾಂದು ಕೇಳಬಯಸುತೆು ೀನೆ. ಸ್ವಮ ರ್್ವ ಸಿಟ್ಟ ಯೀಜನೆಯು 
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ಪೂಣವಗಾಂಡ ನಂತರ ಬಳಗಾವಿ ನಗರ ಪಾಲಕೆಯನುನ  ಆರ್ಥವಕವಾಗಿ ಸದೃಢಗಳಿಸಲು 

ಸಕವರವು ಯಾವ ರಿೀತಿಯ ಕರ ಮಗಳನುನ  ತೆಗ್ಗದುಕಳಿು ತಿು ದ್?  ಏಕೆಾಂದ್ರೆ, ಈಗಾಗಲೇ 

ಪೂಣವಗಾಂಡಿರುವ ಕಮಗಾರಿಗಳ ನಿವವಹಣೆ ಮಾಡದ್ಧದಿ್ ರೆ, ಅವುಗಳು ಹಾಳಾಗಿ ಹೊೀಗುತು ವ.  

ನಗರ ಪಾಲಕೆಗಳ ಆಡಳಿತವನುನ  ಸದೃಢಗಳಿಸಲು ಯಾವ ರಿೀತಿಯ ವಯ ವಸೆ್ಥ  ಅಥವಾ 

ಯೀಜನೆಗಳನುನ  ಮಾಡಿಕಾಂಡಿದ್ ಎನುನ ವುದೇ ನನನ  ಪರ ಶೆನ ಯ ಮ್ಯಲೀದಿ್ ೀಶವಾಗಿದ್.  ಏಕೆಾಂದ್ರೆ, 

ಸ್ವಮ ರ್್ವ ಸಿಟ್ಟಯಾಗಿ ಆಯಾ ಗಾಂಡ ಎಲಿ್ಕ  ನಗರಗಳಿಗೂ ಸಹ ಇದು ಅನಾ ಯಸುತು ದ್.   

 

ಶ್ರ ೋ ಬ.ಎ.ಬಸವರಾಜ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಸದ್ಸಯ ರು ಪರ ಸ್ವು ಪಿಸಿದಂತೆ, 

ಯೀಜನೆಯ ಇನೂನ  4 ಕಮಗಾರಿಗಳು ಬ್ರಕ್ತಯವ.  ಏಕೆಾಂದ್ರೆ, ಕೆಲವು ಯೀಜನೆಗಳಿಗ್ಗ 

ಸಂಬಂಧ್ಪಟಿ ಾಂತೆ ಸೇನೆಯವರಾಂದ್ಧಗ್ಗ ಕೆಲವು ನೂಯ ನತೆಗಳಿದಿು , ಅವರು ನಮಗ್ಗ ಅನುಮತಿ 

ನಿೀಡಿರಲಲಿ .  ಈಗ ಕಮಗಾರಿಗಳನುನ  ಚಾಲನೆಗಳಿಸಲು ನಮಗ್ಗ ಅನುಮತಿ ದರೆತಿದಿು , ನಾವು 

ಕಮಗಾರಿಗಳನುನ  ಪಾರ ರಂಭಿಸಿದಿ್ ೀವ. ಅತಿೀ ಶ್ೀಘ್ರ ದ್ಲಿ  ಬ್ರಕ್ತ ಇರುವ ಕಮಗಾರಿಗಳನುನ  

ಪೂಣವಗಳಿಸುವ ಕೆಲಸಗಳನುನ  ಸಕವರವು ಮಾಡುತು ದ್ ಎನುನ ವ ಮಾತನುನ  ನಾನು 

ಹೇಳಬಯಸುತೆು ೀನೆ.  ಕಮಗಾರಿಗಳನುನ  ಯಾವ ರಿೀತಿಯಾಗಿ ನಿವವಹಣೆ ಮಾಡಬೇಕೆಾಂದು ಸದ್ಸಯ ರು 

ಸಲಹೆ ನಿೀಡಿದಿಾ ರೆ.  ಈ ಬಗೆ್ಗ  ನಾನು ಸಕವರದ್ ಮತ್ತು  ಅಧಿಕರಿಗಳ ಹಂತದ್ಲಿ  ಚ್ರ್ಚವ ಮಾಡಿ, 

ಮುಾಂದ್ಧನ ದ್ಧನಗಳಲಿ  ಸೂಕು ವಾದ್ ನಿಧಾವರವನುನ  ಸಕವರವು ತೆಗ್ಗದುಕಳಿು ತು ದ್ ಎಾಂದು 

ತಿಳಿಯಬಯಸುತೆು ೀನೆ. 
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ಪರ ಶ್ನನ  ಸಂಖೆಾ : 209 

(ಉತ್ು ರವನುನ  ಲಗತಿು ಸಿದ್ದ) 

 

 ಶ್ರ ೋ ಕೆ.ಪರ ತ್ಸಪಚಂದರ  ಶ್ನಟಿಟ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ನಾನು ಕೇಳಿರುವ ಪರ ಶೆನ ಗ್ಗ 

ಸಕವರವು ಉತು ರಿಸಿದ್.  ಆದ್ರೆ ಲಖಿತ ಉತು ರದ್ಲಿ  ತಿಳಿಸಿರುವ ಮ್ಯರು ಕಮಗಾರಿಗಳು ಯಾವುವು 

ಎಾಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ರೆ ಒಳಿೆಯದು.   

 

 ಶ್ರ ೋ ಬ.ಎ.ಬಸವರಾಜ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಉಡುಪಿ ಜ್ಜಲಿೆ ಗ್ಗ ಶುದಿ್  ಕುಡಿಯುವ 

ನಿೀರಿನ ಯೀಜನೆಗಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸುಮಾರು 290.04 ಕೀಟ್ಟ ರೂಪಾಯಗಳ ಅಾಂದಾಜು ವಚ್ಾ ವನುನ  

ಯೀಜನೆಯ ಸಂದ್ರ್ವದ್ಲಿ  ಮಾಡಲ್ಕಗಿದಿು , 2023 ನೇ ವಷ್ವಕೆಾ  ಇದ್ರ ಅವಧಿಯು 

ಪೂಣವಗಳಿಬೇಕು ಎನುನ ವ ತಿೀಮಾವನವನುನ  ಅಾಂದ್ಧನ ಸಕವರಗಳು ತೆಗ್ಗದುಕಾಂಡಿತ್ತು . ಹಾಲ 

ಟೆಾಂಡರ್ನ ಮತು  277.39 ಕೀಟ್ಟ ರೂಪಾಯಗಳಷಿ್ಠ ಗಿದ್.  ಕುಡಿಯುವ ನಿೀರಿನ ಯೀಜನೆಗಾಗಿ 

ವಾರಾಹಿ ನದ್ಧಯಾಂದ್ ಯಾವ ಕರಣಕಾ ಗಿ ನಿೀರನುನ  ತೆಗ್ಗದುಕಳಿಲ್ಕಗುತಿು ದ್ ಎಾಂದು ಸದ್ಸಯ ರು 

ಪರ ಶ್ನ ಸಿದಿಾರೆ.  ವಾರಾಹಿ ನದ್ಧಯ ನಾಲೆಯಾಂದ್ ಯೀಜನೆಗಾಗಿ ನಿೀರನುನ  ತೆಗ್ಗದುಕಳಿಲ್ಕಗುತಿು ದ್.  

ಏಕೆಾಂದ್ರೆ, ವಾರಾಹಿ ನದ್ಧಯ ನಿೀರು ಬೇಸಿಗ್ಗಯ ಸಂದ್ರ್ವದ್ಲಿ  ಬತಿು  ಹೊೀಗುತಿು ದ್.  ಆಗ ಉಡುಪಿ 

ನಗರ ಸಭೆಗ್ಗ ನಿೀರನುನ  ಪೂರೈಸಲು ಸ್ವಧ್ಯ ವಾಗುವುದ್ಧಲಿ .  ಈ ಕರಣಕಾ ಗಿ ಯೀಜನೆಯ 

ಅನುಷ್ಠಠ ನಕಾ ಗಿ ನದ್ಧಯ ನಿೀರಿನ ಮ್ಯಲದ್ಧಾಂದ್ ನಿೀರನುನ  ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ವಯ ವಸೆ್ಥಯನುನ  

ಮಾಡಿಕಾಂಡಿದ್.  ಉಡುಪಿ ನಗರ ಸಭೆಗ್ಗ ಸಮಪವಕವಾಗಿ ನಿೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವುದು 

ಸಕವರದ್ ಉದಿ್ ೀಶವಾಗಿದ್.  ಇದ್ರಿಾಂದ್ ಖಾಸಗಿ ವಿದುಯ ತ್ ಉತಾಪ ದ್ನೆಗ್ಗ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಉದಿ್ ೀಶ 

ಸಕವರದಿಾ ಗಿದ್ ಎಾಂದು ಸದ್ಸಯ ರು ಹೇಳುತಿು ದಿಾರೆ.  ಆದ್ರೆ ಈ ರಿೀತಿಯಾದ್ ಯಾವುದೇ ಉದಿ್ ೀಶಗಳು 

ಸಕವರದ್ ಮುಾಂದ್ಧಲಿ  ಹಾಗೂ ಯಾವುದೇ ಪರ ಸ್ವು ವನೆಗಳೂ ಸಹ ಇಲಿ .  ಇವತಿು ನ ದ್ಧವಸ ಯೀಜನೆಯ 

ಮಾಗವ ಮಧ್ಯ ದ್ಲಿರುವ 23 ಗಾರ ಮಗಳಿಗ್ಗ ಕುಡಿಯುವ ನಿೀರನುನ  ಸಕವರವು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುತಿು ದ್.  

ನಿೀರಿನ ಲರ್ಯ ತೆಯ ಆಧಾರದ್ ಮೇಲೆ ಯೀಜನೆಯನುನ  ರೂಪಿಸಲ್ಕಗಿದ್. ಲಖಿತ ಉತು ರದ್ಲಿ  

ತಿಳಿಸಿದಂತೆ, ಕೆ.ಯು.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್.ಸಿ. ಸಂಸೆ್ಥಯ ವತಿಯಾಂದ್ ಉಡುಪಿ ನಗರಕೆಾ  ಶುದಿ್  ಕುಡಿಯುವ ನಿೀರು 

ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಯೀಜನೆಯನುನ  ಕೈಗ್ಗತಿು ಕಳಿಲ್ಕಗಿದ್. ಯೀಜನೆಯ ಕಮಗಾರಿಗಳನುನ  

ನಿಗದ್ಧತ ಸಮಯದ್ಲಿ  ಪೂಣವಗಳಿಸಲು ಸಕವರವು ಕರ ಮಗಳನುನ  ತೆಗ್ಗದುಕಳಿು ತು ದ್.   

 

ಶ್ರ ೋ ಕೆ.ಪರ ತ್ಸಪಚಂದರ  ಶ್ನಟಿಟ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಸದ್ರಿ ಮ್ಯರು ಕಮಗಾರಿಗಳು 

ಯಾವುವು ಎಾಂದು ತಿಳಿಸಿ. 
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ಶ್ರ ೋ ಬ.ಎ.ಬಸವರಾಜ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಮ್ಯರು ಕಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ ಈ 

ಕೆಳಗಿನಂತಿದ್. 

(1) ಉಡುಪಿ ನಗರಕೆಾ  ನಿೀರು ಮ್ಯಲದ್ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಕಮಗಾರಿ (ವಾರಾಹಿ ನದ್ಧ ಮ್ಯಲದ್ಧಾಂದ್) 

(2) ಉಡುಪಿ ನಗರಕೆಾ  ಸಗಟ ನಿೀರಿನ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಕಮಗಾರಿ (45 ಎಾಂಎಲ್ಡಿ ಸ್ವಮಥಯ ವದ್ 

ನಿೀರು ಶುದಿ್ಧ ೀಕರಣ ಘ್ಟಕ ನಿಮಾವಣ) 

(3) ಉಡುಪಿ ನಗರಕೆಾ  ಕುಡಿಯುವ ನಿೀರು ಸರಬರಾಜುಗಾಗಿ ವಿತರಣಾ ಜ್ಞಲಗಳ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  

ಮತ್ತು  ವಿಸು ರಣೆ ಕಮಗಾರಿ  

ಉಡುಪಿ ನಗರ ಭಾಗದ್ಲಿಯೇ 45 ಎಾಂಎಲ್ಡಿ ಸ್ವಮಥಯ ವದ್ ನಿೀರು ಶುದಿ್ಧ ೀಕರಣ ಘ್ಟಕದ್ 

ನಿಮಾವಣ ಮಾಡಲ್ಕಗುವುದು.  ಮೇಲಾ ಾಂಡ ಮ್ಯರು ಯೀಜನೆಗಳನುನ  ನಿಗದ್ಧತ ಸಮಯದ್ಲಿ  

ಪೂಣವಗಳಿಸುವ ಕೆಲಸಗಳನುನ  ಸಕವರವು ಮಾಡುತು ದ್.  

ಶ್ರ ೋ ಕೆ.ಪರ ತ್ಸಪಚಂದರ  ಶ್ನಟಿಟ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಪರ ಶ್ನ ತ ಯೀಜನೆಯ ಬಗೆ್ಗ  

ಸಚಿವರಿಗ್ಗ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಇಲಿ  ಹಾಗ್ಗಯೇ ಅವುಗಳನುನ  ನ್ೀಡುವುದ್ಕೂಾ  ಸಹ ಅವರು 

ಸೆ ಳಗಳಿಗ್ಗ ಭೇಟ್ಟ ನಿೀಡಿಲಿ .    

ಶ್ರ ೋ ಬ.ಎ.ಬಸವರಾಜ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ನಾನು ಸೆ ಳಕೆಾ  ಭೇಟ್ಟ ನಿೀಡಿದಿ್ ೀನೆ.  

ಶ್ರ ೋ ಕೆ.ಪರ ತ್ಸಪಚಂದರ  ಶ್ನಟಿಟ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಪರ ಶ್ನ ತ ಯೀಜನೆಯಲಿ  ವಾರಾಹಿ 

ಯೀಜನೆಯು ಒಳಗಾಂಡಿದ್.  ಅಲಿ  1,100 ಕೂಯ ಸ್ಥಕಸ ್ ಪರ ಮಾಣದ್ಷಿ್ಟ  ನಿೀರು   ಪರ ತಿನಿತಯ  ಹೊರಗ್ಗ 

ಬರುತು ದ್.  ಈ ನಿೀರನುನ  10 ದ್ಧನಗಳ ಕಲ ಶೇಖ್ರಣೆ ಮಾಡುವ ಉದಿ್ ೀಶದ್ಧಾಂದ್ ಆಣೆಕಟಿೆಯಾಂದ್ನುನ  

ನಿಮಿವಸುತಾು ರೆ.  ಅಲಿನ ರೈತರಿಗ್ಗ ನಿೀರು ಒದ್ಗಿಸುವುದೇ ಈ ಅಣೆಕಟಿೆ ಯ ಉದಿ್ ೀಶವಾಗಿದ್.  ಆದ್ರೆ 

ಅಲಿ  ಎರಡು ವಿದುಯ ತ್ ಉತಾಪ ದ್ನಾ ಘ್ಟಕಗಳನುನ  ನಿಮಿವಸುತಾು ರೆ.      

(ಮುಾಂದು) 

(1059)11.20  14-12-2021  CS.GR 

ಶ್ರ ೋ ಕೆ.ಪರ ತ್ಸಪಚಂದರ  ಶ್ನಟಿಟ (ಮಾಂದ್ದ):-  

 ಅದ್ರಲಿ  ಎರಡು ವಿದುಯ ತ್  ಉತಾಪ ದ್ನಾ ಘ್ಟಕಗಳನುನ  ಮಾಡುತಾು ರೆ, ಅದ್ರಲಿ   ಒಾಂದು  ಶಾಮಿಲ 

ವಿದುಯ ತ್  ಘ್ಟಕ,  ಅದ್ರಲಿ  14 ಮೆ.ವಾಯ ರ್್ ವಿದುಯ ತು ನುನ  ಉತಾಪ ದ್ನೆ ಮಾಡುತಾು ರೆ.   ಇಲಿ   ಎರಡು 

ವಿದುಯ ತ್ ಘ್ಟಕಗಳನುನ  ಖಾಸಗಿಯವರು ಮಾಡುತಿು ದಿಾರೆ.   ಖಾಸಗಿ ವಿದುಯ ತ್ ಘ್ಟಕಕೆಾ  ನಿೀರು 
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ಹೊೀದ್ರೆ ರೈತರಿಗ್ಗ ನಿೀರು ಸಿಗುವುದ್ಧಲಿ .   ರೈತರಿಗ್ಗ ನಿೀರನುನ  ಕಟಿ ರೆ ಖಾಸಗಿಯವರಿಗ್ಗ ವಿದುಯ ತ್ 

ಉತಾಪ ದ್ನೆ ಮಾಡಲು ನಿೀರನುನ  ನಿೀಡುವುದ್ಕೆಾ  ಆಗುವುದ್ಧಲಿ .   ಇದ್ರಿಾಂದ್   ರೈತರ ಮತ್ತು  ವಿದುಯ ತ್ 

ಉತಾಪ ದ್ಕರ ನಡುವ ಸಂಘ್ಷ್ವ ನಡೆಯುತಿು ದ್.  ಇದ್ಕೆಾ ಲಿ  ಪೂರಕವಾಗಿ ಈ ಯೀಜನೆಗಳನುನ  ಹುಟಿ  

ಹಾಕಲ್ಕಗುತಿು ದ್.  ಉಡುಪಿ ಜ್ಜಲಿೆಯಲಿ  ಬೇಕದ್ಷಿ್ಟ  ನಿೀರು ಲರ್ಯ ವಿದ್.   ಅಲಿ  ಉದಾಯ ವರ, 

ಮಡಿಸ್ವಲು, ಸಾ ಣವ, ಸಿೀತಾ ನದ್ಧಗಳಿವ..  ಆದ್ರೆ ಉಡುಪಿ ಜ್ಜಲಿೆಯ ಸುತು ಲರುವ ನದ್ಧಗಳ ನಿೀರನುನ  

ಬಳಸದ್ ಉಡುಪಿಯಾಂದ್ 39ಕ್ತ.ಮಿೀ ದೂರದ್ಲಿರುವ ವಾರಾಹಿಯಾಂದ್  ನಿೀರನುನ  ತರುತಿು ೀದಿ್ಧ ೀರಿ.   

ಕುಡಿಯುವ ನಿೀರನುನ  ಆದ್ಯ ತೆಯ  ಮೇರೆಗ್ಗ ಎಲಿಗಾದ್ರೂ ಸಹ ಕಡಲೇ ಬೇಕು.  ಅದ್ಕೆಾ  ಅಡಿಡ ಯಲಿ .  

ಇಲಿ   ಹೊಳೆಯಾಂದ್  ನಿೀರು ಹರಿಸಿದ್ರೆ ಏನು, ಕಲುವಯಾಂದ್ ನಿೀರನುನ  ಹರಿಸಿದ್ರೆ ಏನು ಎನುನ ವ 

ಪ್ರ ್ಶನ  ಇಲಿ  ಉದ್ಭ ವವಾಗುತು ದ್.   ಕಲುವಯಾಂದ್ ನಿೀರನುನ  ಹರಿಸಿದ್ರೆ, ಅಲಿ  ವಿದುಯ ತ್ ಉತಾಪ ದ್ನೆ 

ಆಗುವುದ್ಧಲಿ , ಬದ್ಲಗ್ಗ  ನಿೀರು natural flow ನಲಿ  Purification Yard ಗ್ಗ ಹೊೀಗುತು ದ್.   ಹೊಳೆಯಾಂದ್ 

ನಿೀರನುನ  ಹರಿಸುವುದಾದ್ರೆ ನಿೀರನುನ  ಲಫಿ್ ಮಾಡಿ Purification Yard ಗ್ಗ ಕಳುಹಿಸಬೇಕಗುತು ದ್.   

ಹೊಳೆಯಾಂದ್ ಹರಿಸುವ ನಿೀರಿನಿಾಂದ್ ವಿದುಯ ತ್ ಉತಾಪ ದ್ನೆ ಆಗುತು ದ್.   ಹಾಗಾಗಿ  ವಿದುಯ ತ್ 

ಉತಾಪ ದ್ನೆಗ್ಗ ಪೂರಕವಾಗಿ ಸಕವರ  ಈ ಯೀಜನೆಯನುನ  ಮಾಡಿದ್.   ಒಾಂದು ಖಾಸಗಿ  ವಿದುಯ ತ್ 

ಉತಾಪ ದ್ನೆಯ ಬಗೆ್ಗ  ಸಕವರ ಏನು  ಹೇಳಿದ್ ಎಾಂದ್ರೆ  ನಾಲೆಯಲಿ  ನಿೀರು ಲರ್ಯ ವಿಲಿದ್ 

ಸಂದ್ರ್ವದ್ಲಿ  ಮಾತರ  ನದ್ಧಯಾಂದ್  ನಿೀರನುನ  ಬಳಸಲ್ಕಗುವುದು ಎಾಂದು ತನನ  ಉತು ರದ್ಲಿ   ಹೇಳಿದ್.   

ಹೊಳೆಯಲಿ  10 ದ್ಧವಸಗಳಿಗ್ಗ ಆಗುವಷಿ್ಟ  ನಿೀರಿನ ಸಂಗರ ಹ ಇರುತು ದ್,  ಆ ನಿೀರು ನಿರಂತರವಾಗಿ 

ಕಲುವಗ್ಗ ಬರುತು ದ್,  ಇದ್ರ ಮ್ಯಲಕ ಶುದಿ್  ಕುಡಿಯುವ ನಿೀರಿಗಾಗಿ ಶುದಿ್ಧ ೀಕರಿಸಿ ಉಡುಪಿ ನಗರಕೆಾ   

ನಿೀಡಬಹುದು.   ಮದ್ಲು 6 ತಿಾಂಗಳು ಕುಡಿಯುವ ನಿೀರು ಮತ್ತು  ೬ ತಿಾಂಗಳು  ವಿದುಯ ತ್ ಉತಾಪ ದ್ನೆ 

ಎಾಂದ್ಧದಿ್ನುನ  ಇವತ್ತು   ನದ್ಧಯಲಿ  ನಿೀರು ಇರುವ ತನಕ ಎಾಂದು ಹೇಳಿದಿ್ಧ ೀರಿ,   ಈ ಕಮಗಾರಿಯನುನ  

ವಾರಾಹಿ ನದ್ಧ ಮ್ಯಲದ್ಧಾಂದ್ ಮಾಡಲ್ಕಗುವುದು ಎನುನ ವ ಉತು ರವನುನ  ಸಕವರ ನಿೀಡಿದ್,  

 ಶ್ರ ೋ ಬ.ಎ.ಬಸವರಾಜು:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಗಳೇ, ಖಾಸಗಿ ವಿದುಯ ತ್ ಉತಾಪ ದ್ನೆಗಾಗಿ ವಾರಾಹಿ 

ನದ್ಧಯ ನಿೀರಿನ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲ್ಕಗುತಿು ದ್ ಎಾಂದು  ಮಾನಯ  ಸದ್ಸಯ ರು ಹೇಳುತಿು ದಿಾರೆ,  ಖಾಸಗಿ ವಿದುಯ ತ್ 

ಉತಾಪ ದ್ನೆಗಾಗಿ ನದ್ಧಯ ನಿೀರಿನ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವ ಉದಿ್ ೀಶ ಸಕವರಕ್ತಾ ಲಿ .   ಅವರಿಗ್ಗ ಸಕವರದ್ಧಾಂದ್ 

ಸಹಕರ ನಿೀಡುವಂತಹ ಪರ ಶೆನ ಯೇ ಬರುವುದ್ಧಲಿ .   ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಕೂಡ ಉಡುಪಿ ಜ್ಜಲೆೆ ಗ್ಗ 

ಹೊೀಗಿದಿ್ ೀನೆ.   ಉಡುಪಿಯಲಿ  ಸೆ ಳಿೀಯ ಶಾಸಕರ ಸಹಯೀಗದಾಂದ್ಧಗ್ಗ ಅವರ ಜೊತೆಯಲಿ  ನಾನು 

ಸೆ ಳಕೆಾ  ಹೊೀಗಿದಿ್ ೀನೆ.   ಆ ಸಂದ್ರ್ವದ್ಲಿ  ಇನೂನ  ಕಮಗಾರಿ ನಡೆಯುತಿು ದ್.   ಇದು 2023ನೇ ಸ್ವಲಗ್ಗ 

ಪೂಣವಗಳಿು ತು ದ್.   
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 ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಬಸವರಾಜುರವರೆ,  ನಿೀವು ಮುಾಂದ್ಧನ ಸಲ ಉಡುಪಿಗ್ಗ ಹೊೀಗುವಾಗ 

ಮಾನಯ  ಸದ್ಸಯ ರನುನ  ಕೂಡ ತಮಮ  ಜೊತೆಯಲಿ  ಕರೆದುಕಾಂಡು ಹೊೀಗಿ . 

 ಶ್ರ ೋ ಕೆ.ಪರ ತ್ಸಪಚಂದರ   ಶ್ನಟಿಟ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೆ, ವಿದುಯ ತ್ ಉತಾಪ ದ್ನೆಗಾಗಿ  ಇಲಿ  

ನಿೀರನುನ  ಬಿಡುತಿು ಲಿ .  ಉಡುಪಿಯ ಹೊಳೆಗ್ಗ ನಿೀರನುನ  ಬಿಟಿ ರೆ ಇಲಿ  ವಿದುಯ ತ್ ಉತಾಪ ದ್ನೆ ಆಗುತು ದ್.   

 ಶ್ರ ೋ ಬ.ಎ.ಬಸವರಾಜು:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಗಳೇ, ಈ ಕಮಗಾರಿ 2023ಕೆಾ  ಪೂಣವಗಳಿು ತು ದ್.  

ವಿದುಯ ತ್ ಕಡುತೆು ೀವಯೀ ಇಲಿವೀ ಎನುನ ವ ಪರ ಶೆನ  ಕಮಗಾರಿ ಮುಗಿದ್  ಮೇಲೆ 

ಉದ್ಭ ವವಾಗುತು ದ್.   ಇನೂನ  ಕಮಗಾರಿ ಪರ ಗತಿಯ ಹಂತದ್ಲಿದ್.   ನಾನು ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಉಡುಪಿಗ್ಗ 

ಹೊೀಗುತೆು ೀನೆ.  ಆಗ ಮಾನಯ  ಸದ್ಸಯ ರನುನ  ಕೂಡ ಆಹಾಾ ನಿಸಿ,  ಅಲಿ  ಏನಾದ್ರೂ ಡಿಫೆಕಿ್ ಇದಿ್ ಲಿ  

ಅದ್ನುನ  ನನನ  ಗಮನಕೆಾ  ತಂದ್ರೆ ಸರಿಪಡಿಸುವ ಕೆಲಸವನುನ  ನಾನು ಮಾಡುತೆು ೀನೆ.   
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ಪರ ಶ್ನನ  ಸಂಖೆಾ  169 

(ಉತ್ು ರವನುನ   ಲಗತಿು ಸಲಾಗಿದ್ದ) 

 

 ಶ್ರ ೋ ಎಾಂ.ನರಾಯಣ ಸ್ಮವ ರ್ಮ(ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಮಖ್ಾ  ಸಚೇತ್ಕರು)(ಶ್ರ ೋ 

ಎಾಂ.ಎ.ಗೊೋಪ್ರಲಸ್ಮವ ರ್ಮಯವರ ಪರವಾಗಿ):-  ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಗಳೇ, ನನನ  ಪರ ಶೆನ ಗ್ಗ  ಮಾನಯ  

ಸಚಿವರು  6 ಪುಟಗಳ ಸುದ್ಧೀಘ್ವವಾದ್ ಉತು ರವನುನ  ನಿೀಡಿದಿಾರೆ.   ಆದ್ರೆ ಮುಖ್ಯ ವಾದ್ ವಿಚಾರವನೆನ ೀ 

ಹೇಳಿರುವುದ್ಧಲಿ .  ನಾನು ಕೇಳಿರುವ ಮದ್ಲನೇ ಮತ್ತು  ಎರಡನೆಯ ಪರ ಶೆನ ಗ್ಗ ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು 

ಉತು ರವನುನ  ನಿೀಡಿದಿಾರೆ.   ಚ್ನನ ರಾಯಪಟಿ ಣ ತಾಲಿ್ಲಕ್ತನ ಅರೆಸೀಮನಹಳಿಿ  ಕೃಷ್ಠ ಪತಿು ನ 

ಸಹಕರ ಸಂಘ್, ಜಂಬೂರು ಕೃಷ್ಠ ಪತಿು ನ ಸಹಕರ ಸಂಘ್ ಮತ್ತು  ಮ್ಯಡನ ಹಳಿಿ   ಕೃಷ್ಠ ಪತಿು ನ 

ಸಹಕರ ಸಂಘ್ಗಳು ಒಾಂದೇ ತಿಾಂಗಳಿನಲಿ  ನ್ೀಾಂದ್ಣಿಯಾಗಿದಿು ,  ಎರಡು ಸಂಘ್ಗಳಿಗ್ಗ ಡಿ.ಸಿ.ಸಿ., 

ಬ್ರಯ ಾಂಕ್ತನಿಾಂದ್ ಸದ್ಸಯ ತಾ ವನುನ  ನಿೀಡುತಾು ರೆ.   ಒಾಂದು  ಕೃಷ್ಠ ಪತಿು ನ ಸಹಕರ  ಸಂಘ್ಕೆಾ  ನಿೀಡುವುದ್ಧಲಿ .   

ಆ ಸಂಘ್ಕೆಾ  ಏಕೆ ಕಡಲಲಿ , ಅದ್ಕೆಾ  ಕನೂನಿನಲಿ  ಏನಾದ್ರೂ  ಬೇರೆ ಆಗಿದ್ಯಾ ಎಾಂದು ನಾನು 

ಮಾನಯ  ಸಚಿವರನುನ  ಕೇಳುತಿು ದಿ್ ೀನೆ.   ಅದ್ಕೆಾ  ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ನಾವು ನಮಮ  ಡಿ.ಸಿ.ಸಿ., ಬ್ರಯ ಾಂಕ್ತನಲಿ  

ಸಭೆಯನುನ  ನಡೆಸಿ, ಅದ್ರಲಿ  ಸಹಕರ ಪತಿು ನ ಸಂಘ್ಗಳು ಲಗತಿು ಸಿರುವ ಅಜ್ಜವಯನುನ  ಪರಿಶ್ೀಲಸಿ 

ಸದ್ಸಯ ತಾ ವನುನ  ನಿೀಡಲ್ಕಗುವುದು ಎಾಂದು ಹೇಳಿದಿಾರೆ.   ಒಾಂದೇ ದ್ಧವಸ ನ್ೀಾಂದ್ಣಿಯಾಗಿರುವ ೩ 

ಸಹಕರ ಸಂಘ್ಗಳಲಿ  2 ಸಂಘ್ಗಳಿಗ್ಗ ಸದ್ಸಯ ತಾ ವನುನ   ನಿೀಡಿ, ಸ್ವಲ ಕಡುವ ವಯ ವಸೆ್ಥಯನುನ  

ಮಾಡಲ್ಕಗಿದ್.   ಆದ್ರೆ ಜಂಬೂರು ಕೃಷ್ಠ ಪತಿು ನ ಸಹಕರಿ ಸಂಘ್ವನುನ  ಡಿ.ಸಿ.ಸಿ., ಬ್ರಯ ಾಂಕ್ತಗ್ಗ 

ನ್ೀಾಂದ್ಣಿ ಮಾಡಿಕಳಿುವುದ್ಧಲಿ .   ಜಂಬೂರು ಕೃಷ್ಠ ಪತಿು ನ  ಸಂಘ್ದ್ ವಾಯ ಪಿು ಯ ಅತಿು ಹಳಿಿ , 

ಹುಲಕೆರೆ ಹಾಗೂ ತೆಾಂಕನಹಳಿಿ  ಗಾರ ಮಸೆರು ಸದ್ರಿ ಜಂಬೂರು ಸಂಘ್ವನುನ  ರಾಜಕ್ತೀಯ ಕರಣಕಾ ಗಿ 

ಸಕವರದ್ ನಿಯಮಗಳಿಗ್ಗ ವಿರುದಿ್ವಾಗಿ ಸ್ವಕಷಿ್ಟ  ಕೃಷ್ಠ ಹಿಡುವಳಿ ಭೂಮಿ ಇಲಿದ್ ಇದಿ್ರೂ ಸಹ  

ಜಂಬೂರು ಗಾರ ಮದ್ಲಿ  ಪಾರ ಥಮಿಕ ಕೃಷ್ಠ ಪತಿು ನ ಸಹಕರ ಸಂಘ್ವನುನ  ರಚಿಸಿರುತಾು ರೆ.  ಸದ್ರಿ 

ಸಂಘ್ದ್ಲಿ  ಎಲಿ್ಕ  ರೈತರಿಗ್ಗ ಸದ್ಸಯ ತಾ  ನಿೀಡಿರುವುದ್ಧಲಿ  ಎನುನ ವ ಆರೀಪಗಳನುನ  ಮಾಡಿದಿಾರೆ.  

ಆದ್ರೆ ಇದ್ನೆನ ಲಿ  ಒಾಂದು ಕೃಷ್ಠ ಪತಿು ನ  ಸಹಕರಿ ಸಂಘ್ಕಾ ಗಿ ಅಜ್ಜವಯನುನ  ಹಾಕ್ತದಾಗಲೇ ಈ ಎಲಿ್ಕ  

ಮಾನದಂಡಗಳನುನ  ನ್ೀಡಿ ಅಜ್ಜವಯನುನ  ರಿಜೆಕಿ್ ಮಾಡಬಹುದ್ಧತ್ತು .    ಅದ್ರೆ ಸಹಕರಿ ಪತಿು ನ 

ಸಂಘ್ವನುನ   ನ್ೀಾಂದ್ಣಿ ಮಾಡಿಕಾಂಡು, ಅವರು ಡಿ.ಸಿ.ಸಿ., ಬ್ರಯ ಾಂಕ್ತನಲಿ  ತಮಗ್ಗ ಸದ್ಸಯ ತಾ ವನುನ  

ನಿೀಡಬೇಕೆಾಂದು ಕೇಳಿದಂತಹ ಸಂದ್ರ್ವದ್ಲಿ  “ಆ ಭಾಗದ್ಲಿ  ಕೃಷ್ಠ ಜಮಿೀನು ಸ್ವಕಷಿ್ಟ  ಪರ ಮಾಣದ್ಲಿ  

ಇಲಿ , ಮತ್ತು  ಎಲಿ್ಕ    ರೈತರಿಗ್ಗ ಸರಿಯಾದ್ ರಿೀತಿಯಲಿ  ಸದ್ಸಯ ತಾ ನುನ  ನಿೀಡಿರುವುದ್ಧಲಿ ,   

ರಾಜಕ್ತೀಯವಾಗಿ ಕೆಲವು ರೈತರನುನ  ಮಾತರ  ನ್ೀಾಂದ್ಣಿಕಾಂಡಿದಿಾರೆ  ಎಾಂದು ಆರೀಪಿಸಿದಿಾರೆ.   

ಆದ್ರೆ ವಾಸು ವವಾಗಿ  ಈ ಸಂಘ್ದ್ಲಿ  ಅಜ್ಜವ ಹಾಕ್ತದ್ ರೈತರೆಲಿರಿಗೂ ಸದ್ಸಯ ತಾ ನುನ  ನಿೀಡಲ್ಕಗಿದ್.   
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

ಯಾರನೂನ  ಸಹ ಹಿಾಂದ್ಕೆಾ  ಕಳುಹಿಸಿಲಿ  .  ಅದ್ರೂ ಈ ಸಂಘ್ಕೆಾ  ಏಕೆ ಈ ರಿೀತಿಯ ತಾರತಮಯ ವನುನ  

ಮಾಡಲ್ಕಗಿದ್ ಎಾಂದು ಮಾನಯ  ಸಚಿವರನುನ  ಕೇಳಬಯಸುತೆು ೀನೆ.   

 ಶ್ರ ೋ ಎಸ.ಟಿ.ಸೋಮಶೇಖ್ರ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೆ, ಒಾಂದೇ ದ್ಧವಸ ನ್ೀಾಂದ್ಣಿಯಾದ್ 

ಸಂಘ್ಗಳಲಿ  2 ಸಂಘ್ಕೆಾ  ಸದ್ಸಯ ತಾ ವನುನ  ನಿೀಡಿ, ಒಾಂದು ಸಂಘ್ಕೆಾ  ನಿೀಡಿಲಿವಾಂದು ಮಾನಯ  ಸದ್ಸಯ ರು  

ತಿಳಿಸಿರುವ  ವಿಚಾರವು ನನನ  ಗಮನಕೆಾ  ಬಂದ್ಧದ್.   ಸಂಬಂಧ್ ಪಟಿ  ಡಿ.ಸಿ.ಸಿ., ಬ್ರಯ ಾಂಕ್ತನ ಅಧ್ಯ ಕ್ಷರು 

ಹಾಗೂ ಎಾಂ.ಡಿ., ಯವರ ಜೊತೆ ಚ್ಚಿವಸಿ ಜಂಬೂರು ಸಹಕರ ಪತಿು ನ ಸಂಘ್ಕೆಾ  ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ರಯ ಾಂಕ್ತನ 

ಸದ್ಸಯ ತಾ ವನುನ   ಕಡಿಸುವುದ್ಕೆಾ   ವಯ ವಸೆ್ಥಯನುನ  ಮಾಡಲ್ಕಗುವುದು.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                            ವಿಪ/ದಿನಾಂಕ:14-12-2021   /22 

“ತಿದ್ದು ಪಡಿಯಾಗದ ಪರ ತಿ/Unedited copy, ನಾಯಾಲಯಗಳಲಿ್ಲ  ಅಥವಾ ಪತಿರ ಕಾ ಪರ ಕಟಣೆಗಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಕೂಡದ್ದ” 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

ಪರ ಶ್ನನ  ಸಂಖೆಾ  221 

(ಉತ್ು ರವನುನ  ಲಗತಿು ಸಲಾಗಿದ್ದ) 

 

        ಅರವಿಾಂದ ಕುಮಾರ್  ಅರಳಿ:-  ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಗಳೇ,  ನನನ  ಪರ ಶೆನ ಗ್ಗ ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು 

ಬಹಳ ಸಮಪವಕವಾಗಿ ಉತು ರವನುನ  ನಿೀಡಿದಿಾರೆ.   ಆದ್ರೆ ನನನ  ನ್ೀವು ಏನೆಾಂದ್ರೆ ಈ ಸಣಣ  

ಕೈಗಾರಿಕೆ ಕೆಷ ೀತರ ದ್ಲಿ  ಎಸ.ಸಿ ಮತ್ತು  ಎಸ್.ಟ್ಟ  ಜನಾಾಂಗದ್ವರು  ಅದ್ಕೆಾ  ಸರಿಯಾದ್ ರಿೀತಿಯಲಿ  

ಸಪ ಾಂದ್ನೆ ನಿೀಡುತಿು ಲಿ .   ಯಾರಿಗೂ ಸೈಟ ಸಿಗುತಿು ಲಿ .  ಈ ವಿಚಾರವನುನ  ಮಾನಯ  ಸಚಿವರ ಗಮನಕೆಾ  

ತರಬಯಸುತೆು ೀನೆ.   

(ಮುಾಂದು) 

(1060)/11-30/14-12-2021/ಎಲ್ಎಾಂ/ಜ್ಜಆರ್ 

ಶ್ರ ೋ ಅರವಿಾಂದ ಕುಮಾರ ಅರಳಿ(ಮಾಂದ್ದ):-   

ಎಸ್.ಸಿ./ಎಸ್.ಟ್ಟ. ಜನಾಾಂಗದ್ವರಿಗ್ಗ  ಸಿಾಂಗಲ್ ವಿಾಂಡೀ ರಿೀತಿಯ ವಯ ವಸೆ್ಥಯನುನ  ತಂದು ಡಿ.ಸಿ., 

ಯವರ ಅಧಿೀನದ್ಲಿಯೇ ಯಾರಿಗೂ ತಾಂದ್ರೆಯಾಗದ್ ರಿೀತಿಯಲಿ  ನಿವೇಶನಗಳನುನ  ಹಂಚಿಕೆ 

ಮಾಡಲು ಕರ ಮ ತೆಗ್ಗದುಕಳಿಬೇಕೆಾಂದು ವಿನಂತಿಸಿಕಳಿು ತೆು ೀನೆ.  

  ಶ್ರ ೋ  ಎನ.ನಗರಾಜ(ಎಾಂ.ಟಿ.ಬ):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಗಳೆ, ಮಾನಯ  ಸದ್ಸಯ ರು ಕೇಳಿರುವ 

ಪರ ಶೆನ ಗ್ಗ ಉತು ರವಾಗಿ, ಬಿೀದ್ರ್ ನಗರದ್ ಗಾಾಂಧಿಗಂಜನ ಕೆ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಐ.ಡಿ.ಸಿ., ಕೈಗಾರಿಕ  ಪರ ದೇಶದ್ಲಿ   

೧೯೭೧ ರಿಾಂದ್ ೨೦೦೦  ವರೆಗ್ಗ  ೩೪ ನಿವೇಶಗಳನುನ  ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲ್ಕಗಿದ್.  ೨೨ ಮಳಿಗ್ಗಗಳನುನ  

ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲ್ಕಗಿದ್.  ೨೦೦೫ರಲಿ  ೨೨.೦೫ ಮಿೀಸಲ್ಕತಿಯ reservation policy ಕನೂನು 

ಬಂದ್ಧರುವುದು.  ಆಗ ಭಿೀಮಪಪ  ಎನುನ ವರಬಬ ರು ಅಜ್ಜವಯನುನ  ಹಾಕ್ತದಿ್ರು, ಅವರಿಗ್ಗ ಮನೆ ಹಂಚಿಕೆ 

ಮಾಡಿದಿ್ ೀವ.  ೨೨.೦೫ ಮಿೀಸಲ್ಕತಿಯನುನ  ಅಳವಡಿಸಿಕಾಂಡು  ನಿವೇಶನಗಳನುನ  ಹಂಚಿಕೆ 

ಮಾಡಲ್ಕಗುತು ದ್.  ಉದಾಹರಣೆಗ್ಗ ೪೨೧ ನಿವೇಶನಗಳ ಪೈಕ್ತ ೧೨೪ ನಿವೇಶಗಳನುನ  ಎಸ್.ಸಿ.,/ಎಸ್.ಟ್ಟ., 

ಜನಾಾಂಗದ್ವರಿಗ್ಗ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲ್ಕಗಿದ್.  ಜನಸಂಖೆಯ ಗ್ಗ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ೨೨.೦೪ ಮಿೀಸಲ್ಕತಿ 

ಕನೂನು ಬಂದ್ ಮೇಲೆ ಆ ಮಿೀಸಲ್ಕತಿ ನಿಯಮಗಳನುನ  ಅಳವಡಿಸಿಕಾಂಡು ನಿವೇಶನಗಳ ಹಂಚಿಕೆ 

ಮಾಡಲ್ಕಗಿದ್.  ೨೦೧೦ನೇ ಸ್ವಲನ ನಂತರ ೩೦% ಸಬಿಸ ಡಿಯನುನ ,೨೦೧೪ರಿಾಂದ್ ೨೦೧೯ರವರೆಗ್ಗ  

ಕೈಗಾರಿಕ ನಿೀತಿವಾರು  ೭೫% ಸಬಿಸ ಡಿಯನುನ  ಘೀಷ್ಠಸಲ್ಕಗಿದ್.   ಹೆಚಿಚ ನ ಸಂಖೆಯ ಯಲಿ  ಅಜ್ಜವಗಳು 

ಬಂದ್ಧರುತು ವ. ಅದ್ರಲಿ  ೨೨.೦೫ ಮಿೀಸಲ್ಕತಿ  ನಿಯಮವನುನ  ಅಳವಡಿಸಿಕಾಂಡು ನಿವೇಶನಗಳನುನ  

ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲ್ಕಗಿದ್.  ಮಾನಯ  ಸದ್ಸಯ ರಿಗ್ಗ ಹೆಚಿಚ ನ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕದ್ರೆ ಅವರಿಗ್ಗ 

ಒದ್ಗಿಸಿಕಡುತೆು ೀವ.  
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ಶ್ರ ೋ ಅರವಿಾಂದ ಕುಮಾರ ಅರಳಿ:-  ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಗಳೆ, ಈಗಾಗಲೇ ಬಂದ್ಧರುವ ಅಜ್ಜವಗಳು 

ಸ್ವಕಷಿ್ಟ  ಪ್ಾಂಡಿಾಂಗ್ ಇವ. ಅವುಗಳಿಗ್ಗ ಸಪ ಾಂದ್ಧಸಿ ಆದ್ಷಿ್ಟ  ಬೇಗ ನಿವೇಶನಗಳನುನ  ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲು 

ಕರ ಮತೆಗ್ಗದುಕಳಿಬೇಕೆಾಂದು ಕೇಳಿಕಳಿು ತೆು ೀನೆ. 

       ಶ್ರ ೋ  ಎನ.ನಗರಾಜ(ಎಾಂ.ಟಿ.ಬ):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಗಳೆ, ಪ್ಾಂಡಿಾಂಗ್ ಇರುವ ಅಜ್ಜವಗಳ ಬಗೆ್ಗ  

ಅಧಿಕರಿಗಳ ಜೊತೆ ಚ್ರ್ಚವ ಮಾಡಿ ಅವುಗಳನುನ  ಕಿ್ತಯರ್ ಮಾಡುತೆು ೀವ. 
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ಪರ ಶ್ನನ  ಸಂಖೆಾ : 161 

(ಉತ್ು ರವನುನ  ಲಗತಿು ಸಲಾಗಿದ್ದ) 

 

ಶ್ರ ೋ ರಘುನಥ್ ರಾವ್ ಮಲೆಾಪೂರೆ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಗಳೆ,  ಬಿೀದ್ರ್ ನಗರಸಭೆಯ 

ವಾಯ ಪಿು ಯಲಿ  ಬರುವ ಘ್ನ ತಾಯ ಜಯ  ವಸುು  ನಿವವಹಣೆಗಾಗಿ ಬಿೀದ್ರ್ ತಾಲಿ್ಲಕ್ತನ ಹೊರ ವಲಯದ್ಲಿ   

ಸುಲ್ಕು ನಪೂರ ಎನುನ ವ ಒಾಂದು ಗಾರ ಮ  ತೆಲಂಗಾಣದ್   ಸರಹದಿ್ಧ ನಲಿ  ಬರುತು ದ್. ಇದು ಬಿೀದ್ರ್ನಿಾಂದ್ 

ಸುಮಾರು ೬ ಕ್ತ.ಮಿೀ ದೂರದ್ಲಿದ್. ಅಲಿ  ಕಸ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡುವ ಘ್ಟಕವನುನ  ಪಾರ ರಂರ್ 

ಮಾಡಿದಿಾರೆ.  ಇದ್ಕೆಾ  ಈಗಾಗಲೇ ಸುಮಾರು  ೨೭೩ ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಗಳನುನ  ಖ್ಚ್ಚವ ಮಾಡಿದಿಾರೆ. 

ಇದ್ಕೆಾ  ಬೇಕದ್ ಎಲಿ್ಕ  ಸ್ವಮಗಿರ ಗಳನುನ  K.T.P.P., Act ನ ಎಲಿ್ಕ  ನಿಯಮಗಳನುನ  ಗಾಳಿಗ್ಗ ತೂರಿ  

ನಿಮಿವತಿ ಕೇಾಂದ್ರ ದ್ ಮುಖಾಾಂತರ  ಯಂತರ ಗಳನುನ  ಖ್ರಿೀದ್ಧ ಮಾಡಿದಿಾರೆ.  ಆ ಘ್ಟಕ ಸಂಪೂಣವವಾಗಿ 

ವಿಫಲವಾಗಿದ್. ಮಾನಯ  ಮಂತಿರ ಗಳು ಖುದಿಾ ಗಿ ಬಂದು ಅಲಿಯ ಪರಿಸೆಿ ತಿಯನುನ   ನ್ೀಡಬೇಕೆಾಂದು 

ಅವರಲಿ   ಕೇಳಿಕಳಿು ತೆು ೀನೆ.  ಅಲಿಯ ಪರಿಸೆಿ ತಿ ಹೇಗ್ಗ ಆಗಿದ್ ಎಾಂದ್ರೆ, ಸುಲ್ಕು ನಪೂರ ಗಾರ ಮದ್ 

ಹುಡುಗರಿಗ್ಗ ಯಾರು ಕನೆಯ  ಕಡುತಿು ಲಿ . ಅಷಿ ಾಂದು ಗಬುಬ  ವಾಸನೆ ಅಲಿ  ಇದ್.  ಆ ಹಳಿಿಯ ಸುತು -

ಮುತು  ವಾಸಿಸುವ ಜನರು ನಾವು ಯಾಕದ್ರೂ ಈ ಊರಿನಲಿ  ಹುಟಿ್ಟ ದಿ್ವು ಎನುನ ತಿು ದಿಾ ರೆ.   ಮಾನಯ  

ಸಚಿವರು ಅಲಿಗ್ಗ ಬಂದು ಪರಿಸೆಿ ತಿಯನುನ  ನ್ೀಡಿ ಸರಿಪಡಿಸಿಕಡಬೇಕು ಎನುನ ವುದು ನನನ  ವಿನಂತಿ.  

ಶ್ರ ೋ  ಎನ.ನಗರಾಜ(ಎಾಂ.ಟಿ.ಬ):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಗಳೆ, ಮಾನಯ  ಸದ್ಸಯ ರ ಪರ ಶೆನ   ನನಗ್ಗ 

ಅಥವವಾಯತ್ತ. ಅಲಿ  ಇರುವ ಮ್ಯಲ ಸಮಸ್ಥಯ  ಎಾಂದ್ರೆ,  ಕಸದ್ ವಾಸನೆ ತ್ತಾಂಬ್ರ ಬರುತು ದ್ ಅದ್ನುನ  

ನಿಯಂತರ ಣ ಮಾಡಬೇಕು ಎಾಂದು ಮಾನಯ  ಸದ್ಸಯ ರು ಹೇಳಿದಿಾರೆ. ಮದ್ಲನೆಯ ಹಂತದ್ಲಿ  

ಟೆಾಂಡರ್ ಆಗಿ, ನಾಲುಾ  ಕೀಟ್ಟ ಇಪಪ ತು ಾಂದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಗಳನುನ  ಈಗಾಗಲೆ ಖ್ಚ್ಚವ 

ಮಾಡಿದಿಾರೆ.  ಈಗ ಟೆಾಂಡರ್ processing  ಆಗಿ ಐದು ಕೀಟ್ಟ ರೂಪಾಯಗಳ ೨ನೇ ಟೆಾಂಡರ್ ಆಗಿದ್.  

ಟೆಾಂಡರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕಗಿದ್. ಇನುನ  ಸ್ವಕಷಿ್ಟ  ಪರ ಶೆನ ಗಳನುನ  ಕೇಳಿದಿಾರೆ. ಆ ಪರ ಶೆನ ಗಳಿಗ್ಗ 

ಉತು ರವನುನ  ಕಟಿ್ಟ ದಿ್ ೀನೆ.  ಕಲ್ಕಯ ಣ ಕನಾವಟಕದ್ ರಸ್ಥು ಗಳ ರಿಪೇರಿಗಾಗಿ ೧೦ ಕೀಟ್ಟ ರೂಪಾಯಗಳು 

ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ೧೦ ತಿಾಂಗಳಾಗಿವ ಆದ್ರೆ ಆ ಕಮಗಾರಿಯು ಇನುನ  ಪಾರ ರಂರ್ವಾಗಿಲಿ   ಎಾಂದು 

ಹೇಳಿದಿಾರೆ.  ಮಾನಯ  ಸದ್ಸಯ ರು ಸಂಬಂಧ್ಪಟಿ  ಇಲ್ಕಖೆಯು ನಿದೇವಶಕರ ಜೊತೆಯಲಿ  ಈಗಾಗಲೇ 

ಸಭೆ ಮಾಡಿದಿಾರೆ. ನಾವು ಸೆ ಳ ಪರಿಶ್ೀಲನೆ ಮಾಡಿ, ಅಧಿಕರಿಗಳ ಜೊತೆಯಲಿ  ಚ್ರ್ಚವ ಮಾಡಿ 

ಅದ್ನುನ  ಸರಿಪಡಿಸಿಕಡುತೆು ೀವ ಎಾಂದು ಹೇಳುವುದ್ಕೆಾ  ಬಯಸುತೆು ೀನೆ. 

ಶ್ರ ೋ ರಘುನಥ್ ರಾವ್ ಮಲೆಾಪೂರೆ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಗಳೆ,  ಬಾಂಗಳೂರಿನ ಮಾದೇವಪುರ  

ಎನುನ ವ ಕೆಷ ೀತರ ದ್ಲಿ  ಮಾವಳಿಿಪುರ ಎನುನ ವ ಗಾರ ಮವಿದ್. ಅಲಿಯು ಇದೇ ಪರಿಸೆಿ ತಿ ಇದ್.  ಮಾನಯ  
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ಸಭಾಪತಿಯವರ ಅಧ್ಯ ಕ್ಷತೆಯಲಿ  ಆ ಗಾರ ಮಕೆಾ  ಭೇಟ್ಟ ಕಟಿ್ಟ ದಿ್ವು.  ಆ ಗಾರ ಮಕೂಾ  ಯಾರು ಕನೆಯ  

ಕಡುತಿು ಲಿ . ಅಾಂತಹ ಪರಿಸೆಿ ತಿ ನಿಮಾವಣವಾಗಿದ್. ಇದ್ನುನ  ಸರಿಪಡಿಸಲು ಕೇಾಂದ್ರ ದ್  Smart Cities 

Mission ಅನುದಾನದ್ಲಿ   ʼಸಾ ಚ್ಚ  ಭಾರತ ಮಿಶನ್್̓ ನಲಿ  ಈಗಾಗಲೇ ಆರುವರೆ  ಕೀಟ್ಟ 

ರೂಪಾಯಗಳು ಮಂಜೂರು ಆಗಿದ್.  ಆ ಕೆಲಸವು ಕೂಡಾ ಆಮೆ ಗತಿಯಲಿ  ನಡೆಯುತಿು ದ್. ಆರು 

ತಿಾಂಗಳಿಾಂದ್  ಟೆಾಂಡರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಗುತಿು ಗ್ಗದಾರರು ಯಾರು ಎನುನ ವುದ್ನುನ  ತಿೀಮಾವನ 

ಮಾಡಿರುವುದ್ಧಲಿ . ಇದ್ರ ಜೊತೆಗ್ಗ ಬಿೀದ್ರ್ ನಗರವನುನ  ಸುಾಂದ್ರ ನಗರವಾಗಿ ಮಾಡಲು K.K.R.D.B., 

(Kalyana Karnataka Region Development Board) ಯಾಂದ್ ಹತ್ತು  ಕೀಟ್ಟ ರೂಪಾಯಗಳು 

ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್. ಆದ್ರೆ ಆ ಕೆಲಸವು ಕೂಡಾ ಇಲ್ಕಖೆಯಲಿ  ಪ್ಾಂಡಿಾಂಗ್ ಇದ್.   ಅದ್ಕಾ ಗಿ  

ಇಲ್ಕಖೆಯ ನಿದೇವಶಕರನುನ  ಕರೆದುಕಾಂಡು ಬಿೀದ್ರ್ ಜ್ಜಲಿೆ ಗ್ಗ ಬಂದು ಎಲಿ  ಸಮಸ್ಥಯ ಗಳನುನ  

ಪರಿಶ್ೀಲಸಿ  ಬಗ್ಗಹರಿಸಬೇಕೆಾಂದು ಮಂತಿರ ಗಳಲಿ  ನಾನು  ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕಳಿು ತೆು ೀನೆ.  

ಶ್ರ ೋ  ಎನ.ನಗರಾಜ(ಎಾಂ.ಟಿ.ಬ):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಗಳೆ,  ೫ ಕೀಟ್ಟ ಮತ್ತು  ೧೦ ಕೀಟ್ಟ 

ರೂಪಾಯಗಳ ಟೆಾಂಡರ್ processing approval ಆಗಿದ್.  ಟೆಾಂಡರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಗುತಿು ಗ್ಗದಾರರಿಗ್ಗ 

Work Order ಕಟಿ  ಕಮಗಾರಿ ಪಾರ ರಂರ್ ಮಾಡುವಲಿ   ಸಮಯ  ವಿಳಂಬವಾಗಿದ್. ಇದ್ನುನ  

ನಾನು ಒಪಿಪ ಕಳಿು ತೆು ೀನೆ. ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಅಧಿಕರಿಗಳ ಜೊತೆಯಲಿ  ಚ್ರ್ಚವ 

ಮಾಡಿದಿ್ ೀವ. ಎರಡು ಟೆಾಂಡರ್ಗಳ ಕಮಗಾರಿಗ್ಗ ಗುತಿು ಗ್ಗದಾರರಿಗ್ಗ Work Order ಕಟಿ  ಕೆಲಸವನುನ  

ಮಾಡುವ ವಿಚಾರದ್ಲಿ  ಅಧಿಕರಿಗಳ ಜೊತೆಯಲಿ  ಚ್ರ್ಚವ ಮಾಡಿ ಈ ಕೆಲಸವನುನ  ಆದ್ಷಿ್ಟ  ಬೇಗ 

ಪಾರ ರಂರ್ ಮಾಡಲು ನಾನು ಕರ ಮ ತೆಗ್ಗದುಕಳಿು ತೆು ೀನೆ.   

 

ಪರ ಶ್ನನ  ಸಂಖೆಾ : 175 

 

(ಮಾನಯ  ಸದ್ಸಯ ರಾದ್ ಶ್ರ ೀ ಸುನಿೀಲ್ ಸುಬರ ಮಣಿ ಎಾಂ.ಪಿ.ರವರು ಗೈರು ಹಾಜರಿದಿ್ರು) 
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ಪರ ಶ್ನನ  ಸಂಖೆಾ :  192 

(ಉತ್ು ರವನುನ  ಲಗತಿು ಸಲಾಗಿದ್ದ) 

 

ಶ್ರ ೋ ಪಿ.ಆರ.ರಮೇಶ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಗಳೆ, ನಾನು ಕೇಳಿರುವ ಪರ ಶೆನ ಗ್ಗ ಸರಿಯಾಗಿ 

ಉತು ರವನುನ  ಸಕವರ ಕಟಿ್ಟ ರುವುದ್ಧಲಿ . ದ್ಯಮಾಡಿ ಈ ಸಭೆಯ ಘ್ನತೆ ಗೌರವವನುನ  

ಉಳಿಸಬೇಕದ್ರೆ ಈ ಉತು ರವನುನ  ಮತು ಮೆಮ  ಪರಿಶ್ೀಲಸಬೇಕು.  ರಾಜಯ ದ್ಲಿ  ನಡೆಯುತಿು ರುವ 

ಅಕರ ಮ ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯ ಸಂಪೂಣವ  ಮಾಹಿತಿಯನುನ  ನಾನು ಕೇಳಿದಿ್ ೀನೆ. ಸಕವರ ಒಾಂದು ಶ್ೀರ್್ನಲಿ  

ಅನುಮೀದ್ನೆಯನುನ  ಸವೀವಚ್ಛ  ನಾಯ ಯಾಲಯ ಕಡಬೇಕು ಎಾಂದು ಹೇಳಿದಿಾರೆ. ನನಗ್ಗ 

ತಿಳಿದ್ಮಟಿ್ಟ ಗ್ಗ ಅನುಮೀದ್ನೆಯನುನ  ಸಕವರ ಕಡಬೇಕು. ಸವೀವಚ್ಛ  ನಾಯ ಯಾಲಯ ಈ 

ಕಯಾವಕರ ಮಗಳಿಗ್ಗ ಅನುಮೀದ್ನೆ ಕಡಬೇಕು ಎಾಂದು ಹೇಳುತಾು ರೆ. ಇದು ನನಗ್ಗ ಗತಿು ಲಿ . 

ಅನುಮೀದ್ನೆ ಎಾಂದ್ರೆ  ‘approvalʼ.್ ಸವೀವಚ್ಛ  ನಾಯ ಯಾಲಯ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕಮಗಾರಿಗ್ಗ 

ಅಪೂರ ವಲ್ ಕಡುತು ದ್ಯೇ? ಅದು ಒಾಂದು ಆದೇಶವನುನ  ಅಥವಾ ನಿದೇವಶನವನುನ , ಕನೂನಿನಲಿ  

ತಾಂದ್ರೆ ಇದಿ್ ರೆ ಕನೂನನುನ  ಸರಿಪಡಿಸಿಕಳಿಿ  ಎಾಂದು  ಸಲಹೆಯನುನ  ಕಡಬಹುದು.  ಬಹಳ 

ಗಂಭಿೀರವಾದ್ ಒಾಂದು ವಿಚಾರವನುನ  ಹೇಳುತೆು ೀನೆ. ಶ್ವಮಗೆದ್ಲಿ  ಬಿ್ರ ಸಿ್ ಆಗಿರುವ ವಿಚಾರ 

ಎಲಿರಿಗೂ ಗತಿು ದ್.  ೨೦೧೮-೧೯ನೇ ಸ್ವಲನಲಿ  ೧೧೩ ಅಕರ ಮ ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯಲಿ  ಸುಮಾರು ೧೦೮ 

ಮಕದಿ್ಮೆ ಮಾಡಿ ಒಟಿ   ೧೨.೧೩ ಕೀಟ್ಟ ರೂಪಾಯಗಳ ದಂಡವನುನ  ವಸೂಲ ಮಾಡಿದಿಾರೆ.  

ಅದೇ ರಿೀತಿ ೨೦೧೯-೨೦ನೇ ಸ್ವಲನಲಿ    ೨೬೬ ಅಕರ ಮ ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯಲಿ  ೧೭೭ ಮಕದಿ್ಮೆಗಳನುನ  

ಮಾಡಿ  ೯.೦೮ ಕೀಟ್ಟ ರೂಪಾಯಗಳ ದಂಡವನುನ  ವಸೂಲ ಮಾಡಿದಿಾರೆ.  ಆದ್ರೆ ಇವರು 

ಕಟಿ್ಟ ರುವ ಉತು ರದ್ಲಿ  ಎಲಿಯೂ ಶ್ವಮಗೆದ್ ಬಗೆ್ಗ  ಉತು ರವನುನ  ಕಟಿ್ಟ ರುವುದ್ಧಲಿ .  ಇಷಿ ಾಂದು 

ಗಂಭಿೀರವಾದ್ ವಿಚಾರವನುನ  ಎಷಿ ಾಂದು ಲೈರ್್ ಆಗಿ ತೆಗ್ಗದುಕಾಂಡಿದಿಾರೆ ಎಾಂದ್ರೆ, ಉತು ರವನುನ  

ಕಡಬೇಕು ಎನುನ ವ ರಿೀತಿಯಲಿ  ಉತು ರವನುನ  ಕಟಿ್ಟ ರುವುದ್ಧಲಿ .   ಏನ್ೀ ಒಾಂದು ರಿೀತಿ 
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ತಪಿಪ ಸಿಕಾಂಡರೆ ಸ್ವಕು ಎನುನ ವ  ರಿೀತಿಯಲಿ  ಉತು ರವನುನ  ಕಟಿ್ಟ ದಿಾರೆ.  ಇದು ಬಹಳ 

ಗಂಭಿೀರವಾದ್ ವಿಚಾರ ಇದ್ಕೆಾ  ಉತು ರ ಕಡಿ. ಮತೆು  ನಾನು clarification ಕೇಳುತೆು ೀನೆ.  

ಶ್ರ ೋ ಆಚಾರ ಹಾಲಪಪ  ಬಸಪಪ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಗಳೆ, ಮಾನಯ  ಸದ್ಸಯ ರು 

ಹೇಳುತಿು ರುವುದ್ನುನ  ಕೇಳಿದ್ರೆ ನನಗೂ ಆಶಚ ಯವವಾಗುತಿು ದ್. ಅವರು  ಕೇಳಿರುವುದು ಕಡಗು 

ಜ್ಜಲಿೆಯಲಿ  ಮರಳು ಗಣಿಗಾರಿಕೆಗ್ಗ ಟೆಾಂಡರ್ನುನ  ಕರೆಯಲ್ಕಗಿದ್ಯೇ? ಹಾಗಿದಿ್ ಲಿ  ಯಾವ ಏಜೆನಿಸ ಗಳಿಗ್ಗ 

ಟೆಾಂಡರ್ ಕಡಲ್ಕಗಿದ್?  ಈ ಟೆಾಂಡರ್ದಾರರಿಗ್ಗ ವಿಧಿಸಿರುವ ನಿಯಮ ಮತ್ತು  ಷ್ರತ್ತು ಗಳು ಏನು? 

ಎಾಂದು ಕೇಳಿದಿಾರೆ. ನಾನು ಕಡಗಿನಲಿ  ಇರುವಂತಹ  ಮರಳು ಗಣಿಗಾರಿಕೆಗ್ಗ ಸಂಬಂಧ್ಪಟಿ ಾಂತಹ… 

       ಶ್ರ ೋ ಪಿ.ಆರ.ರಮೇಶ್:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಗಳೆ, ನಾನು ಕಡಗು ಜ್ಜಲಿೆಯ ವಿಚಾರವನುನ   

ನಾನು ಕೇಳೆ ಇಲಿ .  ನನನ  ಪರ ಶೆನ  ಕಳೆದ್ ೫ ವಷ್ವಗಳಿಾಂದ್ ರಾಜಯ ದ್ ಗಣಿ ಮತ್ತು  ಭೂ  ವಿಜ್ಞಾ ನ 

ಇಲ್ಕಖೆಯಲಿ  ನಡೆಯುತಿು ರುವ ಅಕರ ಮ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಬಗೆ್ಗ .  ಮಂತಿರ ಗಳು  ಯಾವುದ ಬೇರೆ 

ಉತು ರವನುನ  ಓದುತಿು ದಿಾರೆ. 

ಶ್ರ ೋ ಆಚಾರ ಹಾಲಪಪ  ಬಸಪಪ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಗಳೆ, ನಾನು ಬೇರೆ ಉತು ರವನುನ  

ಓದುತಿು ಲಿ . ಅವರಿಗ್ಗ ಉತು ರವನುನ  ಕಳುಹಿಸಿ ಕಡುತೆು ೀನೆ. 

                              (ಮುಾಂದು)  

(1061)141-12-2021(11-40)bsd-md 

ಶ್ರ ೋ ಆಚಾರ್ ಹಾಲಪಪ  ಬಸಪಪ (ಮಾಂದ್ದ):-  

ಕ್ಷಮಿಸಿ, ನಾನು ಸುನಿಲ್ ಸುಬರ ಮಣಯ  ರವರ ಪರ ಶೆನ ಗ್ಗ ಉತು ರವನುನ  ಹೇಳುತಿು ದಿ್ ೀನೆ.  ಪರ ಶೆನ ಯಲಿ  ಕಳೆದ್ 

೦೫ ವಷ್ವಗಳಿಾಂದ್ ರಾಜಯ ದ್ ಗಣಿ ಮತ್ತು  ಭೂ ವಿಜ್ಞಾ ನ ಇಲ್ಕಖೆಯಲಿ  ಅಕರ ಮ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು  ಇತರೆ 

ಉಲಿಾಂಘ್ನೆ ಪರ ಕರಣಕೆಾ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ದಂಡ ವಸೂಲು ಮಾಡಲ್ಕಗಿದ್ಯೇ, ಜ್ಜಲಿ್ಕವಾರು ಮಾಹಿತಿ 

ನಿೀಡುವುದು, ವಸೂಲ್ಕದ್ ದಂಡವನುನ  ಸಕವರದ್ಧಾಂದ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಗಣಿ ಪರಿಸರ ಪುನಃಶೆಚ ೀತನ 

ಕಯವಕರ ಮಗಳ ಯೀಜನೆಗಳಿಗ್ಗ ವಿನಿಯೀಗಿಸಲ್ಕಗಿದ್ಯೇ, ಎಾಂಬ ಬಗೆ್ಗ  ಮಾನಯ  ಸದ್ಸಯ ರು 

ಕೇಳಿದಿಾರೆ. ತಮಗ್ಗ ಗತಿು ರುವಂತೆ ಸದ್ರಿ ಮತು ವನುನ  ಗಣಿ ಪರಿಸರ ಪುನಃಶೆಚ ೀತನಕೆಾ  ವಿನಿಯೀಗಿಸಲು 

ಅವಕಶವಿಲಿ  ಎಾಂದು ಹೇಳಿದಿಾರೆ. ಬಹುಶಃ ೨೦೧೫ ಗಣಿ ಇಲ್ಕಖೆಯಾಂದ್ ಪರಿಸರ ಹಾನಿಯಾದ್ 
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ಸಂದ್ರ್ವದ್ಲಿ  ಕೆಲವರು ಚಿತರ ದುಗವ, ಬಳಿಾ ರಿ ಮತ್ತು  ತ್ತಮಕೂರು ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟಿ  ೪ ಜ್ಜಲಿೆ ಗಳಿಗ್ಗ 

ಸಂಬಂಧ್ಪಟಿ ಾಂತೆ Supreme Court ಗ್ಗ ಹೊೀದ್ರು. KMERC (Karnataka Mining 

Environment Restoration Company) ಎಾಂಬ Corporation ಮುಖಾಾಂತರ ದೇಣಿಗ್ಗ ಕಟಿ ಬೇಕು 

ಹಾಗೂ ಹಾನಿಯಾದ್ ಎಲಿ್ಕ  ಪರಿಸರವನುನ  ಸರಿಮಾಡಲು ವಂತಿಕೆ collect ಮಾಡಬೇಕು, ಅಲಿ  

ಅತಿಕರ ಮಣವಾಗಿ ಖ್ನಿಜಗಳು ಬಿದಿ್ಧ ದಿ್ ರೆ, ಅವುಗಳನುನ  ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಜಮಾ ಮಾಡಬೇಕೆಾಂದು 

ಹೇಳಿದಿ್ ರಿಾಂದ್ ಸವೀಚ್ಛ  ನಾಯ ಯಾಲಯದ್ ಬಗೆ್ಗ  ಹೇಳಿದಿ್ ೀನೆ. ಮಾನಯ  ಸದ್ಸಯ ರು ಸಕವರದ್ 

ಪುನಃಶೆಚ ೀತನ ಕಯವಕರ ಮಗಳು ಹಾಗೂ ಉಲಿಾಂಘ್ನೆ ಬಗೆ್ಗ  ಕೇಳಿದಿಾರೆ. ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯಾಂದ್ ಉಲಿಾಂಘ್ನೆ 

ಮತ್ತು  ದಂಡ ವಸೂಲ ಬಳಿಾ ರಿ ಮತಿು ತು ರ ಕಡೆ ಆಗಿರುವ ಉದಾಹರಣೆ ಇಟಿಕಾಂಡು ಹೇಳಿದಿಾರೆ. ಆ 

ಮಾಹಿತಿಯನುನ  ನಿೀಡಲ್ಕಗಿದ್.  

ಶ್ರ ೋ ಪಿ.ಆರ್.ರಮೇಶ್:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ದಾಖ್ಲೆ ನ್ೀಡಿ 

ಹೇಳುತಿು ದಿು , ಅವರು ಕಟಿ್ಟ ರುವ ದಾಖ್ಲೆಯನುನ  ನ್ೀಡಿಯೇ ನಾನು ಹೇಳುತಿು ದಿ್ ೀನೆ. ಉತು ರದ್ಲಿ  

ಒಾಂದು sheet ಕಟಿ್ಟ ದಿು , ಆ sheet ನಲಿ  ಶ್ವಮಗೆ  ಜ್ಜಲಿೆ  ಬಗೆ್ಗ  ಏನಾದ್ರೂ ಇದ್ಯೇ ಎಾಂಬುದ್ನುನ  

ನ್ೀಡಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಶ್ವಮಗೆದ್ಲಿ  ೨೦೧೮-೨೯ ರಲಿ  ರೂ.೧೨.೧೩ ಕೀಟ್ಟ ದಂಡವನುನ  ವಸೂಲು 

ಮಾಡಿ ೧೧೮ ಮಕದಿ್ಮೆಮ ಗಳನುನ  ಹಾಕಲ್ಕಗಿದ್. ಆ ವಿಷ್ಯ ಪರ ಸ್ವು ಪವಿಲಿ . ೨೦೧೯-೨೦ ರಲಿ  ೧೧೭ 

ಮಕದಿ್ಮೆ ಹಾಕ್ತ ರೂ.೯.೦೮ ಕೀಟ್ಟ collect ಮಾಡಿರುವುದ್ಕೆಾ  ನನನ  ಬಳಿ ದಾಖ್ಲೆಗಳಿವ. ಆದ್ರೆ 

ಉತು ರದ್ಲಿ  ಶ್ವಮಗೆದ್ ಬಗೆ್ಗ  ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ಇಲಿ . ಬಳಿಾ ರಿ ವಿಚಾರ ಬೇರೆ ಇದಿ್ರೂ, ಇದು 

insufficient answer ಆಗಿದ್. ಇಲಿ  ಕಟಿ್ಟ ರುವ answer ನಲಿ  ಮಾನಯ  ಸವೀಚ್ಛ  ನಾಯ ಯಾಲಯದ್ 

ಆದೇಶದಂತೆ ಎಾಂದು ತಿಳಿಸಲ್ಕಗಿದ್ ಎಾಂದು ಹೇಳಿ ಎಲಿ್ಕ  ಕಡೆ ನಾಯ ಯಾಲಯದ್ 

ಅನುಮೀದ್ನೆಯನುನ  ನಿರಿೀಕ್ತಷ ಸಲ್ಕಗಿದ್ ಎಾಂದು ಹೇಳಿದಿಾರೆ. ಮಾನಯ  ಸವೀಚ್ಛ  ನಾಯ ಯಾಲಯದ್ 

ಅನುಮೀದ್ನೆ ದರಕಬೇಕಗಿರುವುದ್ರಿಾಂದ್ ಕಮಗಾರಿ ಯೀಜನೆಗಳನುನ  ಕೈಗಾಂಡಿರುವುದ್ಧಲಿ . 

ಅನುಮೀದ್ನೆ ದರೆತ ನಂತರ ನಾಯ ಯಾಲಯ ನಿೀಡುವ ಆದೇಶದಂತೆ ಯೀಜನೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆ್ಗ  

ಹೇಳಿದಿಾರೆ. ಸವೀಚ್ಚ  ನಾಯ ಯಾಲಯವು ಅನುಮೀದ್ನೆ ಕಡುವುದ್ಕೆಾ  ಬರುತು ದ್ಯೇ? ನನಗ್ಗ 

ಗತಿು ರುವಂತೆ ಯಾವ ಸವೀಚ್ಛ  ನಾಯ ಯಾಲಯವು ಅನುಮೀದ್ನೆಯನುನ  ಕಡುವುದ್ಧಲಿ . ಆದ್ರೆ 

order ಕಡುತು ದ್. ಅಾಂದ್ರೆ ಅವರ ಪರ ಕರಣವು ನಾಯ ಯಾಲಯಕೆಾ  ಹೇಗ್ಗ ಹೊೀಗಿದ್ ಎಾಂಬುದು 

ಗತಿು ಲಿ . ೨೦೧೮ ರಿಾಂದ್ ಮಕದಿ್ಮೆ ಇದಿು , ರೂ.೨೪ ಸ್ವವಿರ ಕೀಟ್ಟಗಿಾಂತ ಹೆಚ್ಚಚ  ಹಣದ್ 

ಯೀಜನೆಯನುನ  ರೂಪಿಸಿದಿು , ಅದ್ನುನ  Corporation ಮ್ಯಲಕ ಅನುಷ್ಠಠ ನಕೆಾ  ತರಬೇಕು. ಈ 

ಯೀಜನೆ ತಯಾರು ಮಾಡಿ ೩ ವಷ್ವಗಳು ಕಳೆದ್ಧದಿು , ಅದ್ಕ್ತಾ ಾಂತ ಹಿಾಂದ್ಧನ ೩ ವಷ್ವ ಸೇರಿ ಸುಮಾರು ೬ 

https://timesofindia.indiatimes.com/topic/Karnataka-Mining-Environment-Restoration-Company
https://timesofindia.indiatimes.com/topic/Karnataka-Mining-Environment-Restoration-Company
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ವಷ್ವಗಳಿಾಂದ್ ಈ ಯೀಜನೆ ಬರಿೀ paper ನಲಿದ್. ಅವರು ದಂಡ ವಸೂಲ ಮಾಡಿರುವ 

ಮಾಹಿತಿಯನುನ  ಕಟಿ್ಟ ಲಿ .  

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಅದ್ಕೆಾ  ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಾಂದು ಹೇಳಿ. 

ಶ್ರ ೋ ಪಿ.ಆರ್.ರಮೇಶ್:- ಇದು ಬಹಳ ಗಂಭಿೀರವಾದ್ ವಿಚಾರವಾಗಿದ್. ಇದು ಸರಿಯಾದ್ ಉತು ರ 

ಅಲಿವೇ ಅಲಿ . 

ಶ್ರ ೋ ಆಚಾರ್ ಹಾಲಪಪ  ಬಸಪಪ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಹಿಾಂದ್ ಒಬಬ ರು PIL (Public 

Interest Litigation) ದಾವ ಹಾಕ್ತಕಾಂಡು Supreme Court ಗ್ಗ ಹೊೀದ್ರು. ಅಕರ ಮ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ 

ನಡೆಯುತಿು ದಿು , ಇದ್ರಿಾಂದ್ ಪರಿಸರ ಹಾಳಾಗುತಿು ದಿು , ಇದ್ನುನ  ಸರಿ ಮಾಡಬೇಕೆಾಂದು Supreme 

Court ಗ್ಗ ಹೊೀದ್ ಸಂದ್ರ್ವದ್ಲಿ  Supreme Court ಒಾಂದು ಆದೇಶ ಮಾಡಿತ್ತ. ಇದ್ಕೆಾ  KMERC 

ಎನುನ ವ Corporation ಅನುನ  form ಮಾಡಿ, ಅದ್ರ ಮ್ಯಲಕ ವಂತಿಕೆ ಮತ್ತು  ದಂಡ ಸೇರಿದಂತೆ 

ಎಲಿವುಗಳನುನ  ಮಾಡಲು ಹೇಳಿದ್. ಆ ಯೀಜನೆಗಳನುನ  ಕಯವರೂಪಕೆಾ  ತರಲು Supreme Court 

ನವರು direction ಬರುವವರೆಗೂ ಉಪಯೀಗ ಮಾಡಿಕಳಿಬ್ರರದ್ಾಂದು ಹೇಳಿದಾಗ State ನಿಾಂದ್ 

ನಾವು ಸುಮಮ ನೆ ಕುಳಿತ್ತಕಳಿಲಲಿ .  State ನಿಾಂದ್ ಹಿರಿಯ ವಕ್ತೀಲರಿಾಂದ್ continuous ಆಗಿ ೩ 

ಬ್ರರಿ……. 

ಶ್ರ ೋ ಪಿ.ಆರ್. ರಮೇಶ್:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, Time waste  ಮಾಡುತಿು ದಿಾರೆ. Point ಗ್ಗ 

ಬಂದುಬಿಡಲ. 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ಸದ್ಸಯ ರೇ, ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ಉತು ರ ಹೇಳುವಾಗ ಮಧ್ಯಯ  ಪರ ವೇಶ 

ಮಾಡಬೇಡಿ. 

ಶ್ರ ೋ ಆಚಾರ್ ಹಾಲಪಪ  ಬಸಪಪ :- ನಾನು ಪಡೆದ್ಧರುವ ಮಾಹಿತಿಯಂತೆ ಹೇಳುತಿು ದಿ್ ೀನೆ.  

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾದ್ಲು ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ಉತು ರ ಹೇಳಲ, ನಂತರ ನಿೀವು 

ಕಿರಿಫಿಕೇಷ್ನ್ ಕೇಳಿ. 

ಶ್ರ ೋ ಆಚಾರ್ ಹಾಲಪಪ  ಬಸಪಪ :- ಈಗ Supreme Court Action Plan ಅನುನ  ಮಾಡಿ 

ಕಳುಹಿಸಿ ಎನುನ ವ direction ಮೇಲೆ ಕಳುಹಿಸಲ್ಕಗಿದ್. ಈಗ ಸಕವರದ್ಧಾಂದ್ ಅದ್ನುನ  ಆದ್ಷಿ್ಟ  ಬೇಗ 

ತರಲು ಒತಾು ಯ ಮಾಡುತಿು ದಿ್ ೀವ. ನಂತರ ರೂ.೨೫ ಸ್ವವಿರ ಕೀಟ್ಟಗಳಿಗ್ಗ Action Plan ಮಾಡಿ ಆ 

ಭಾಗದ್ ಪುನಃಶೆಚ ೀತನಕೆಾ  ಮಿೀಸಲಟಿ  ಖ್ಚ್ಚವ ಮಾಡುತೆು ೀವ.  
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ಶ್ರ ೋ ಪಿ.ಆರ್.ರಮೇಶ್:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, Supreme Court ನ ಒಾಂದು Interim 

Order ಇದ್ ಎಾಂದು ಹೇಳುತಿು ದಿಾರೆಯೇ ವಿನಃ,  ಅದ್ನುನ  ಓದುತಿು ಲಿ . 

ಶ್ರ ೋ ಆಚಾರ್ ಹಾಲಪಪ  ಬಸಪಪ :-  ನಾನು ಅದ್ನುನ  ಇಲಿಗ್ಗ ತಂದ್ಧಲಿ . ಇಲಿ  ತಂದ್ಧದಿ್ ರೆ 

ಓದುತಿು ದಿ್ನು. 

ಶ್ರ ೋ ಪಿ.ಆರ್.ರಮೇಶ್:- ಉತು ರ ಕಡುವಾಗ Supreme Court order ಇದ್ ಎಾಂದು 

ಹೇಳಿದಿಾರೆ.  

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಇದ್ನುನ  ತಾವು ಬೇರೆ ನಿಯಮದ್ ಅಡಿಯಲಿ  ತೆಗ್ಗದುಕಾಂಡು ಬನಿನ . 

ಶ್ರ ೋ ಪಿ.ಆರ್. ರಮೇಶ್:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ತಮಮ  ಅಧ್ಯ ಕ್ಷತೆಯಲಿರುವ ಈ 

ಮನೆಯನುನ  ಬಹಳ ಹಗುರವಾಗಿ ತೆಗ್ಗದುಕಾಂಡರೆ ಹೇಗ್ಗ?  

ಶ್ರ ೋ ಆಚಾರ್ ಹಾಲಪಪ  ಬಸಪಪ :- ಯಾರೂ ಯಾವತ್ತು  ಸದ್ನವನುನ  ಹಗುರವಾಗಿ 

ತೆಗ್ಗದುಕಳಿುವುದ್ಕಾ ಗುವುದ್ಧಲಿ . ನನಗ್ಗ ದರೆತ ಮಾಹಿತಿಯನುನ  ತಂದ್ಧರುತೆು ೀವ. ಮಾನಯ  ಸದ್ಸಯ ರಿಗ್ಗ 

ಹೆಚಿಚ ನ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕೆಾಂದ್ರೆ….. 

ಶ್ರ ೋ ಪಿ.ಆರ್. ರಮೇಶ್:- ನಾನು ಕೇಳಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯನುನ  ಕಟಿ ರೆ ಸ್ವಕು. ಅವರು 

ರಾಜಯ ವನುನ  ಹಾಳು ಮಾಡುತಿು ದಿಾರೆ ಎಾಂದು ಹೇಳುತಿು ದಿ್ ೀನೆ. 

ಶ್ರ ೋ ಆಚಾರ್ ಹಾಲಪಪ  ಬಸಪಪ :- ಅವರು ಅಾಂದುಕಾಂಡರೆ ಏನೂ ಮಾಡುವುದ್ಕೆಾ  

ಆಗುವುದ್ಧಲಿ . 

ಶ್ರ ೋ ಪಿ.ಆರ್.ರಮೇಶ್:- ರಾಜಯ ವನುನ  ಹಾಳು ಮಾಡಿ ಕೂರಿಸಿದಿಾರೆ. 

ಶ್ರ ೋ ಆಚಾರ್ ಹಾಲಪಪ  ಬಸಪಪ :- ಹಾಳು ಮಾಡುವುದ್ಕೆಾ  ಯಾರೂ ಬಂದ್ಧಲಿ .  

(ಗೊಾಂದಲ) 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮುಾಂದ್ಧನ ಪರ ಶೆನ  ಕೇಳಿ. 
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ಪರ ಶ್ನನ  ಸಂಖೆಾ : 235 & 240 

(ಉತ್ು ರದ ಪರ ತಿ ಲಗತಿು ಸಿದ್ದ) 
 

ಶ್ರ ೋ ಮರಿತಿಬೆಬ ೋಗೌಡ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ನನಗ್ಗ ಉತು ರವು ಬಂದ್ಧದಿು , ಮಂಡಯ  

ಜ್ಜಲಿೆಯ ಸೀಮನಹಳಿಿ  ಕೈಗಾರಿಕ ಪರ ದೇಶದ್ಲಿ  ೧೯೭೫ನೇ ಸ್ವಲನಲಿ  ೧೫೫.೩೦ ವಿಸಿು ೀಣವದ್ಲಿ  

ಕೈಗಾರಿಕ ಪರ ದೇಶವನುನ  develop ಮಾಡಲು ಭೂಮಿಯನುನ  ಸ್ವಾ ಧಿೀನಪಡಿಸಿಕಾಂಡಿದಿಾರೆ. 

ಅದ್ರಲಿ  Survey No. ೨೯ರಲಿ  ೩.೧೬ ಗುಾಂಟೆ ಸಕವರಿ ಜಮಿೀನನುನ  ತೆಗ್ಗದುಕಾಂಡಿದಿಾರೆ. ಅದ್ಕೆಾ  

ದ್ಧನಾಾಂಕ ೨೯-೧೦-೨೦೦೪ರಲಿ  ಕಂದಾಯ ಇಲ್ಕಖೆಗ್ಗ ಕಡಬೇಕದ್ ಎಲಿ್ಕ  ಶುಲಾ ಗಳನುನ  

ಪಾವತಿಸಲ್ಕಗಿದ್. ಇದುವರೆಗೂ ಸ್ವಾ ಧಿೀನಕೆಾ  ತೆಗ್ಗದುಕಳಿದೇ, ಆ ಜಮಿೀನಿನಲಿ  ಖಾಸಗಿಯವರು 

ಬಡಾವಣೆ ಮಾಡಿ ನಿವೇಶನಗಳನುನ  ಬೇರೆಯವರಿಗ್ಗ ಪರಭಾರೆ ಮಾಡಿದಿಾರೆ. ಉತು ರದ್ಲಿ  ದ್ಧನಾಾಂಕ ೬-

೧೧-೨೦೧೯ ರಂದು ಪತರ  ಬರೆದ್ಧದಿಾರೆ ಎಾಂದು ಉತು ರದ್ಲಿ  ಕಟಿ್ಟ ದಿಾರೆ. ಅದ್ರಲಿ  ಕಂದಾಯ 

ಇಲ್ಕಖಾಧಿಕರಿಗಳಿಗ್ಗ ಸ್ವಾ ಧಿೀನ ವಹಿಸಿಕಡುವ ಬಗೆ್ಗ  ಪತರ ವನುನ  ಬರೆದ್ಧದಿಾರೆ. ೨೦೦೪ ರಲಿ  KIADB 

(Karnataka Industrial Areas Development Board) ಹಣ ಕಟಿ್ಟ ದ್. ಆ ಜಮಿೀನನುನ  ಸ್ವಾ ಧಿೀನಕೆಾ  

ತೆಗ್ಗದುಕಾಂಡು develop ಮಾಡದೇ ಇರುವುದ್ರಿಾಂದ್ ಭೂಗಳಿರು …. ಆ ಜಮಿೀನನುನ  KIADB 

ಸ್ವಾ ಧಿೀನಪಡಿಸಿಕಾಂಡು ಹಣವನುನ  ತ್ತಾಂಬಿದಿಾರೆ. ಈ ೩-೧೬ ಗುಾಂಟೆಯಲಿ  ಯಾವರಿೀತಿ develop 

ಮಾಡಿ ನಿವೇಶನ ಹಂಚಿದಿಾರೆ.  KIADB ಅಧಿಕರಿಗಳು ಏನು ಮಾಡುತಿು ದಿ್ರು? ಕಂದಾಯ ಇಲ್ಕಖೆ 

ಮತ್ತು  KIADB ನ ಅಧಿಕರಿಗಳು ಶಾಮಿೀಲ್ಕಗಿ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಿಾರೆ. ಇದ್ನುನ  ಯಾವಾಗ ಸ್ವಾ ಧಿೀನಕೆಾ  

ತೆಗ್ಗದುಕಾಂಡು ಕೈಗಾರಿಕ ಪರ ದೇಶದ್ ನಿವೇಶನಗಳನುನ  ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡುತಾು ರೆ ಮತ್ತು  ಎಷಿ್ಟ  ದ್ಧನಗಳ 

ಒಳಗಾಗಿ ಸ್ವಾ ಧಿೀನಕೆಾ  ತೆಗ್ಗದುಕಳಿುತಾು ರೆ ಎಾಂದು ತಿಳಿಸಬೇಕು. 

ಶ್ರ ೋ ಮರುಗೇಶ್ ಆರ್. ನರಾಣಿ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಮಾನಯ  ಸದ್ಸಯ ರು 

ಹೇಳಿರುವಂತೆ ನಾವು Survey No. 27 ನ acquisition ಮಾಡಿರುವ land ನಲಿ  ಯಾವುದೇ ರಿೀತಿಯ 

ನಿವೇಶನಗಳು ಬಂದ್ಧಲಿ .  ಅದ್ನುನ  cross-check ಮಾಡಿದಿ್ ೀವ.  ಅದ್ರ map ನನನ  ಕಡೆ ಇದ್.  Survey 

No. 29 and railway track ಗ್ಗ ಮಧ್ಯ ದ್ಲಿ  ಬರುವಂತಹ private land ನಲಿ  ನಿವೇಶನಗಳು 

ಬಂದ್ಧವ. ನಾವು acquisition ಮಾಡುವ ೨೦೦೪ರ ಪೂವವದ್ಲಿ  ಅಾಂದ್ಧನ DC ರವರು ಆಶರ ಯ 

ಮನೆಗಳ ಸಲುವಾಗಿ land allotment ಮಾಡಿದಿಾರೆ.  ಅವರು ೩ ಎಕರೆ ಹೇಳಿರುವ ವಿಷ್ಯ ನಿಜವಿದ್.  

ಅದ್ರಲಿ  ಯಾವುದೇ ನಿವೇಶನಗಳು ಬಂದ್ಧಲಿ .  ಈ ಬಗೆ್ಗ  ೨೦೦೪ ರಿಾಂದ್ ೨೦೧೯ರವರೆಗ್ಗ ನಮಮ  ಗಮನಕೆಾ  

ಬಂದ್ಧರಲಲಿ . ನಮಮ  ಗಮನಕೆಾ  ಬಂದ್ ತಕ್ಷಣ serious ಆಗಿ ಅದ್ನುನ  acquisition ಮಾಡಿಕಾಂಡು 

Industries ಗ್ಗ  ಹಸ್ವು ಾಂತರ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತಿು ದಿ್ ೀವ.  

(ಮುಾಂದು) 
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(1062)/14.12.2021/11.50/ಹೆಚ್ವಿ:ಎಾಂಡಿ 

ಶ್ರ ೋ ಮರುಗೇಶ್ ಆರ್.ನರಾಣಿ(ಮಾಂದ್ದ)):- 

ಸನಾಮ ನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಇರುವಂತಹ ಒಟಿ  ನಿವೇಶನಗಳಲಿ  97 ನಿವೇಶನಗಳನುನ  

ಕೈಗಾರಿಕ ಘ್ಟಕಗಳಿಗ್ಗ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲ್ಕಗಿದ್.  ಇವುಗಳ ಪೈಕ್ತ 87 ಘ್ಟಕಗಳು 

ಕಯವನಿವವಹಿಸುತಿು ವ. ಇನುನ  ಉಳಿದ್ 10 ಘ್ಟಕಗಳ ಪೈಕ್ತ 04 ಘ್ಟಕಗಳು ಸೆ ಗಿತಗಾಂಡಿವ. 

ಉಳಿದಂತೆ 06 ಘ್ಟಕಗಳು ಇಾಂಪಿಿಮೆಾಂರ್್ ಆಗದೇ ಇರುವುದ್ರಿಾಂದ್ ಅವುಗಳನುನ  34(ಬಿ) ಅಡಿಯಲಿ  

ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿ ಮರಳಿ ವಾಪಸುಸ  ತೆಗ್ಗದುಕಳಿು ವ ನಿಟಿ್ಟ ನಲಿ  ಗಮನಹರಿಸುತಿು ದಿ್ ೀವ. ಇದು 6 

ಎಕರೆಗ್ಗ ಸಂಬಂಧ್ಪಟಿ  ಸಮಸ್ಥಯ  ಆಗಿದ್. 

 ಉಳಿದ್ 3 ಎಕರೆ ಪರ ದೇಶಕೆಾ  ಸಂಬಂಧ್ಪಟಿ ಾಂತೆ ಹೇಳಬೇಕದ್ರೆ, ಅಧಿವೇಶನ ಮುಗಿದ್ ಮೇಲೆ 

ನಾನು ತಮಗ್ಗ ಫೀನ್ ಮಾಡಿ ,ತಮಮ  ಜೊತೆಗ್ಗ ಬರುತೆು ೀನೆ   ಸೆ ಳಕೆಾ   ಹೊೀಗಿ ಬರೀಣ. ಈ ಎಕರೆಯ 

ಸವವ ನಂಬರ್ 29 ಎಲಿ  ಬರುತು ದ್, ಅದ್ರ ಚ್ಕುಾ ಬಂದ್ಧ  ಎಲಿಯವರೆಗ್ಗ ಇದ್ ಎನುನ ವುದ್ನುನ  

ನ್ೀಡಿಕಾಂಡು ಬರೀಣ. 

 ಶ್ರ ೋ ಮರಿತಿಬೆಬ ೋಗೌಡ:- ಸನಾಮ ನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, 3 ಎಕರೆ ಪರ ದೇಶವನುನ  ಸಕವರ 

ಸ್ವಾ ಧಿೀನಕೆಾ  ಪಡೆದುಕಳಿುವುದ್ರ ಬಗೆ್ಗ  ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ಉತು ರವನುನ  ನಿೀಡಿದಿಾರೆ. ಆದ್ರೆ, ಅಲಿ  

ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿರುವಂತಹ  ನಿವೇಶನಗಳಲಿ  ಸುಮಾರು 10 ಘ್ಟಕಗಳು ಇನೂನ  ಕಯಾವರಂರ್ 

ಮಾಡಿಲಿ . ಅಧಿಕರಿಗಳು ತಪುಪ  ಉತು ರವನುನ  ನಿೀಡಿದಿಾರೆ. ತಾವು ನಿೀಡಿರುವ ಲಖಿತ ರೂಪದ್ 

ಉತು ರದ್ಲಿ .್ ʼ…..ಉಳಿಕೆ 10 ಘ್ಟಕಗಳಲಿ  ಪರ ಸುು ತ 4 ಘ್ಟಕಗಳು ಸೆ ಗಿತಗಾಂಡಿದಿು , 6 ಘ್ಟಕಗಳು 

ನಿಗದ್ಧತ ಅವಧಿಯಳಗ್ಗ ಹಂಚಿಕೆಯಾದ್ ಜಮಿೀನಿನಲಿ  ಯೀಜನೆಯನುನ  ಅನುಷ್ಠಠ ನಗಳಿಸಲು 

ವಿಫಲರಾದ್ ಕರಣ, ಕೆ.ಐ.ಎ.ಡಿ. ಕಯಿ  1966ರನಾ ಯ ಕಲಂ 34(ಬಿ) ನ್ೀಟ್ಟೀಸ್ ಜ್ಞರಿ ಮಾಡಿದಿು  ಈ 

ಪರ ಕರಣಗಳು ವಿಚಾರಣಾ ಹಂತದ್ಲಿದ್.ʼ್ಎನುನ ವ ಉತು ರವನುನ  ನಿೀಡಿದಿ್ಧ ೀರಿ. ನನಗ್ಗ ತಿಳಿದ್ ಮಟಿ್ಟ ಗ್ಗ ಈ 

ಉತು ರ ತಪುಪ  ಉತು ರವಾಗಿದ್.   ಪಿಾರ್್ ನಂಬರ್ 13 ಅನುನ  2001ರಲಿ  ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿದಿಾರೆ. ಅದೇ  

ರಿೀತಿಯಲಿ  ಪಿಾರ್್ ನಂಬರ್ 10 ಅನುನ  1998ರಲಿ  ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿದಿಾರೆ, ಪಿಾರ್್ ನಂಬರ್ 5(ಎ) 

ಅನುನ  1995ರಲಿ  ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿದಿಾರೆ. ಇದ್ಲಿ  ಒಾಂದು ಎಕರೆ ಪರ ದೇಶಗಳಾಗಿವ. ಇಲಿ  ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳೇ 

ಬಂದ್ಧಲಿ . ಸುಮಾರು 6 ಘ್ಟಕಗಳಿಗ್ಗ 34(ಬಿ) ಅಡಿಯಲಿ  ನ್ೀಟ್ಟೀಸ್ ನಿೀಡಲ್ಕಗಿದ್ ಎಾಂದು ಉತು ರದ್ಲಿ  

ಹೇಳಲ್ಕಗಿದ್, ಘ್ಟಕವನುನ  ಪಾರ ರಂರ್ ಮಾಡದೇ ಇರುವವರಿಗ್ಗ,್ ʼ್ ನಿೀವು 3 ವಷ್ವದಳಗ್ಗ 

ಕೈಗಾರಿಕೆಯನುನ  ಪಾರ ರಂರ್ ಮಾಡಿಲಿ ,  ಆದ್ ಕರಣ ನಿಮಗ್ಗ ಕಟಿ್ಟ ರುವಂತಹ ನಿವೇಶನವನುನ  

ರದಿುಪಡಿಸುತಿು ದಿ್ ೀವʼ ಎನುನ ವುದು 34(ಬಿ) ನ್ೀಟ್ಟೀಸ್ನ ಮ್ಯಲ ಅಾಂಶವಾಗಿದ್. ಮುಾಂದುವರೆದು  
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ʼ…ಪರ ಕರಣಗಳು ವಿಚಾರಣೆಯ ಹಂತದ್ಲಿವʼ ಎನುನ ವ ಉತು ರವನುನ  ನಿೀಡಿದಿಾರೆ. ವಿಚಾರಣೆ 

ನಡೆಸುವುದ್ಕೆಾ  ಇನೂನ  ಎಷಿ್ಟ  ವಷ್ವಗಳ ಕಲ್ಕವಕಶ ಬೇಕಗಿದ್? ಇವರುಗಳು ನಿವೇಶನಗಳನುನ  

ತೆಗ್ಗದುಕಾಂಡು ಸುಮಾರು ವಷ್ವಗಳು ಕಳೆದು ಹೊೀಗಿವ. 34(ಬಿ) ನ್ೀಟ್ಟೀಸ್ ಅನುನ  ಜ್ಞರಿ ಮಾಡಿ 

ಇನೂನ  ಅವರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಕರ ಮವನುನ  ತೆಗ್ಗದುಕಳಿದೇ ಕೇವಲ ವಿಚಾರಣೆಯ ಹಂತದ್ಲಿಯೇ 

ಇರುವುದು ವಿಷ್ಠದ್ನಿೀಯ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದ್. 34(ಬಿ) ಅಡಿಯಲಿ  ನ್ೀಟ್ಟೀಸ್ ಇಶ್ಯಯ  ಮಾಡಿದ್ ಮೇಲೆ 

ತಕ್ಷಣವೇ ಕರ ಮ ತೆಗ್ಗದುಕಳಿಬೇಕಗಿತ್ತು . ಆದ್ರೆ,  20 ವಷ್ವಗಳಾಗಿದಿ್ರೂ ಸಹ ಇನೂನ  ಯಾವುದೇ 

ಕರ ಮವನುನ  ತೆಗ್ಗದುಕಾಂಡಿಲಿ . ಅವರಿಗ್ಗ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವ ನಿವೇಶನಗಳನುನ  ರದಿುಪಡಿಸಿ, 

ಬೇರೆಯವರಿಗ್ಗ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕಗಿತ್ತು . ಆದ್ರೆ, ಅಧಿಕರಿಗಳು ತಪುಪ  ಮಾಹಿತಿಯನುನ  ನಿೀಡಿದಿಾರೆ. 

ಪಿಾರ್್ ನಂಬರ್, 13, 10 ಮತ್ತು  5(ಎ)  ಇವುಗಳ ಬಗೆ್ಗ  ಮಾಹಿತಿಯನೆನ ೀ ಕಟಿ್ಟ ಲಿ . ಕೆ.ಐ.ಎ.ಡಿ.ಬಿ. 

ನಿಯಮಾವಳಿಗಳ ಪರ ಕರ ಯಾರು 3 ವಷ್ವಗಳಳಗ್ಗ ಯೀಜನೆಯನುನ  ಪಾರ ರಂರ್ ಮಾಡಿರುವುದ್ಧಲಿ   

ಮತ್ತು  34(ಬಿ) ಅಡಿಯಲಿ  ಯಾರಿಗ್ಗ ನ್ೀಟ್ಟೀಸ್ ಇಶ್ಯಯ  ಮಾಡಿರುತಾು ರೆ, ಅವರುಗಳ ಮೇಲೆ ಕೂಡಲೇ 

ಕನೂನು ರಿೀತಾಯ  ಕರ ಮ ಕೈಗಾಂಡು ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವ ನಿವೇಶನವನುನ  ರದಿುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆಯವರಿಗ್ಗ 

ನಿವೇಶನಗಳನುನ  ನಿಯಮಾವಳಿಗಳ ಪರ ಕರ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡುವುದ್ಕೆಾ  ಯಾವ ಕರ ಮಗಳನುನ  

ಕೈಗಳಿಲ್ಕಗಿದ್ ಎನುನ ವುದ್ರ ಬಗೆ್ಗ  ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ತಿಳಿಸಬೇಕಗಿದ್.  

 ಶ್ರ ೋ ಮರುಗೇಶ್ ಆರ್.ನರಾಣಿ:- ಸನಾಮ ನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಈ ರಿೀತಿ ನಿವೇಶನಗಳನುನ  

ತಡವಾಗಿಯೂ ಸ್ವಾ ಧಿೀನಪಡಿಸಿಕಳಿದೇ ಇರುವಂತಹ ಪರ ಕರಣಗಳು ಬೇರೆಬೇರೆ ಕೈಗಾರಿಕ 

ಪರ ದೇಶಗಳಲಿ  ಇರುವುದು ಸಕವರದ್ ಗಮನಕೆಾ  ಬಂದ್ಧದ್. ಸುಮಾರು 3-4 ವಷ್ವಗಳ ಹಿಾಂದ್ಧನಿಾಂದ್ 

ಇಾಂತಹ ನಿವೇಶನಗಳನುನ  ಗುರುತಿಸಿ ಅವುಗಳನುನ  ವಾಪಸುಸ  ತೆಗ್ಗದುಕಳಿುವುದ್ಕೆಾ  ಸಕವರ 

ಪರ ಯತನ ಪಡುತಿು ದ್. ಈಗಾಗಲೇ ಸುಮಾರು 500 ಎಕರೆಗಳಿಗೂ ಹೆಚಿಚ ನ ನಿವೇಶನದಾರರಿಗ್ಗ ನ್ೀಟ್ಟೀಸ್ 

ಕಟಿ್ಟ ದಿ್ ೀವ. ಮುಾಂದ್ಧನ 3-4 ತಿಾಂಗಳುಗಳಲಿ  ಅವುಗಳನುನ  ವಾಪಸುಸ  ಪಡೆದುಕಾಂಡು ಯಾರು 

ಗಂಭಿೀರವಾಗಿ ಕಖಾವನೆಗಳನುನ  ಪಾರ ರಂರ್ ಮಾಡುವುದ್ಕೆಾ  ಮುಾಂದ್ ಬರುತಾು ರೆ ಅವರಿಗ್ಗ ಆ 

ನಿವೇಶನಗಳನುನ  ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸವನುನ  ಮಾಡುತಿು ದಿ್ ೀವ. ಈ ಪರ ದೇಶಕೆಾ  ನಾನು ಸಹ 

ಭೇಟ್ಟ ನಿೀಡಬೇಕಗಿದ್. ಜನವರಿ ಮದ್ಲನೆಯ ವಾರದ್ಲಿ  ನಾನು ಅಲಿಗ್ಗ ಭೇಟ್ಟ ನಿೀಡುವುದ್ಕೂಾ  

ಮದ್ಲು ಮಾನಯ  ಸದ್ಸಯ ರಿಗ್ಗ ಫೀನ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ ನಂತರ ಅಲಿಗ್ಗ ಭೇಟ್ಟ ನಿೀಡುತೆು ೀನೆ ಎನುನ ವ 

ರ್ರವಸ್ಥಯನುನ  ನಿೀಡುವುದ್ಕೆಾ  ಬಯಸುತಿು ದಿ್ ೀನೆ.  
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ಚುಕೆೆ  ಗುರುತಿನ ಪರ ಶ್ನನ  ಸಂಖೆಾ :228 

(ಉತ್ು ರವನುನ  ಲಗತಿು ಸಲಾಗಿದ್ದ) 

 

 ಶ್ರ ೋ ಶಶ್ೋಲ್್ ಜ್ಜ.ನಮೀಶ್:- ಸನಾಮ ನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ,್ ್ ʼಕಳೆದ್ 3 ವಷ್ವಗಳಲಿ  

ನಗರಾಭಿವೃದಿ್ಧ  ಇಲ್ಕಖೆಯಾಂದ್ ಕಲ್ಕಯ ಣ ಕನಾವಟಕ ಭಾಗದ್ ಜ್ಜಲಿೆ ಗಳಿಗ್ಗ ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ/ ಟ್ಟ.ಎಸ್.ಪಿ. 

ಯೀಜನೆಯಡಿ ಮಂಜೂರಾದ್ ಅನುದಾನ ಎಷಿ್ಟ ʼ ಎನುನ ವ ನನನ  ಪರ ಶೆನ ಗ್ಗ ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು 

ಉತು ರವನುನ  ಒದ್ಗಿಸಿದಿಾರೆ. ಎರಡು ಯೀಜನೆಗಳಡಿಯಲಿ  ಅಾಂದ್ರೆ, ನಗರೀತೆಾನ ಯೀಜನೆ 

ಮತ್ತು  ಮಹಾತಮ  ಗಾಾಂಧಿ ನಗರ ವಿಕಸ ಯೀಜನೆಯಡಿಯಲಿ  ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನದ್ 

ಬಗೆ್ಗ  ವಿವರಗಳನುನ  ಕಟಿ್ಟ ದಿಾರೆ. ಇದ್ಕೆಾ  ನಿಗದ್ಧತ ಮತು  ಇರುತು ದ್ ಮತ್ತು  ಹಣದ್ ಕರತೆ 

ಎನುನ ವುದು ಇರುವುದ್ಧಲಿ .  

 ಸನಾಮ ನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಬಿೀದ್ರ್, ಕಲಬುರಗಿ ,ರಾಯಚೂರು, ಯಾದ್ಗಿರಿ, ಕಪಪ ಳ ಮತ್ತು  

ಬಳಿಾ ರಿ ಜ್ಜಲಿೆ ಗಳ ಪೈಕ್ತ ಕಪಪ ಳ ಮತ್ತು  ಯಾದ್ಗಿರಿ ಜ್ಜಲಿೆ ಗಳು ಸಣಣ  ಜ್ಜಲಿೆ ಗಳಾಗಿವ ಮತ್ತು  ಕಲಬುರಗಿ 

ದಡಡ  ಜ್ಜಲಿೆಯಾಗಿದ್. ಆದ್ರೆ, ಅನುದಾನವನುನ  ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿರುವುದ್ನುನ  ನ್ೀಡಿದ್ರೆ, ದಡಡ  

ಜ್ಜಲಿೆಯಾಗಿರುವ ಕಲಬುರಗಿ ಜ್ಜಲಿೆ ಗ್ಗ 1588.25 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಗಳನುನ  ಸಣಣ  ಜ್ಜಲಿೆ ಗಳಾಗಿರುವ 

ಯಾದ್ಗಿರಿ ಮತ್ತು  ಕಪಪ ಳ ಜ್ಜಲಿೆ ಗಳಿಗ್ಗ ಕರ ಮವಾಗಿ 2473.84 ಲಕ್ಷ ಮತ್ತು  2387.1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಗಳ 

ಅನುದಾನವನುನ  ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲ್ಕಗಿದ್.   ದಡಡ  ಜ್ಜಲಿೆಯಾಗಿರುವ ಕಲಬುರಗಿಗ್ಗ ಯಾವ 

ಕರಣಕಾ ಗಿ ಅನುದಾನವನುನ  ಕಡಿಮೆ ನಿೀಡಲ್ಕಗಿದ್ ಎನುನ ವುದು ನನನ  ಮದ್ಲನೆಯ 

ಪರ ಶೆನ ಯಾಗಿದ್.  

 ಇನುನ  ಎರಡನೆಯದಾಗಿ, ಕಮಗಾರಿ ಆಗಿರುತು ದ್ ಹಣ ಇರುತು ದ್. ಆದ್ರೆ, ಯಾವ ಕರಣದ್ 

ಹಿನೆನ ಲೆಯಲಿ  ಎಲ್.ಓ.ಸಿ.ಯನುನ  ನಿೀಡುವುದ್ನುನ  ತಡ ಮಾಡುತಿು ದಿಾರೆ ಎನುನ ವುದು ನನನ  

ಪರ ಶೆನ ಯಾಗಿದ್. ಎಲ್.ಓ.ಸಿ.ಯನುನ  ಸಮಯಕೆಾ  ಸರಿಯಾಗಿ ಕಟಿ ರೆ, ಅವರಿಗೂ ಸಹ ಮುಾಂದ್ಧನ 

ಕೆಲಸಕಯವಗಳನುನ  ಮಾಡುವುದ್ಕೆಾ  ಅನುಕೂಲವಾಗುತು ದ್. ತಕ್ಷಣ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕೆನುನ ವುದು 

ನನನ  ಒತಾು ಯವಾಗಿದ್. ಲೀಕೀಪಯೀಗಿ ಇಲ್ಕಖೆಯಲಿ  ಯಾವ ರಿೀತಿಯಲಿ  ಮುಾಂದುವರಿಸಿದ್ 

ಕಮಗಾರಿಯಾಂದು ತೆಗ್ಗದುಕಳಿಲ್ಕಗುತು ದ್, ಆ ರಿೀತಿ ಇಲಿ  ಮಾಡುವುದ್ಧಲಿ , ಒಾಂದು ವಷ್ವ ಬಿಟಿ  

ಮತು ಾಂದು ವಷ್ವಕೆಾ  ತೆಗ್ಗದುಕಳಿುತಾು ರೆ. ಯಾಕೆ ಈ ರಿೀತಿ ಮಾಡುತಾು ರೆ ಎನುನ ವುದ್ಕೆಾ  ಮಾನಯ  

ಸಚಿವರು ಉತು ರವನುನ  ನಿೀಡಬೇಕಗಿದ್. ಮಹಾತಮ ಗಾಾಂಧಿ ನಗರವಿಕಸ ಯೀಜನೆಯಡಿಯಲಿ  

ಕಲಬುರಗಿ ಮತ್ತು  ಬಳಿಾ ರಿ ಜ್ಜಲಿೆ ಗಳಿಗ್ಗ ಸಂಬಂಧ್ಪಟಿ ಾಂತೆ ಎರಡು ಯೀಜನೆಗಳನುನ  ಕೈಗಳಿಲ್ಕಗಿದ್. 

ಈ ಯೀಜನೆಗಳಿಗ್ಗ ನೂರಕೆಾ  ನೂರರಷಿ್ಟ  ಅನುದಾನ ದರೆಯುತಿು ದ್ಯೇ ಅಥವಾ ನಮಮ  ಪಾಲನ 

ಪರ ಮಾಣವಷಿ್ಟ  ಎನುನ ವುದ್ರ ಬಗೆ್ಗ  ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ಮಾಹಿತಿಯನುನ  ಒದ್ಗಿಸಿಕಡಬೇಕಗಿದ್.  
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 ಶ್ರ ೋ ಎನ್.ನಗರಾಜು(ಎಾಂ.ಟಿ.ಬ):- ಸನಾಮ ನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ,   ಕಲ್ಕಯ ಣ ಕನಾವಟಕ 

ಭಾಗದ್ಲಿ  ಬರುವಂತಹ 6 ಜ್ಜಲಿೆ ಗಳಿಗ್ಗ ಎಷಿ್ಟ  ಅನುದಾನವನುನ  ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲ್ಕಗಿದ್. ಅದ್ರಲಿ  

ಉಳಿಕೆಯ ಹಣದ್ ಪರ ಮಾಣವಷಿ್ಟ  ಎನುನ ವುದು ಮಾನಯ  ಸದ್ಸಯ ರ ಮ್ಯಲ ಪರ ಶೆನ ಯಾಗಿದ್. ಇದ್ರಲಿ  6 

ಜ್ಜಲಿೆ ಗಳಿಗ್ಗ ಕಳೆದ್ ಮ್ಯರು ವಷ್ವಗಳಲಿ  ಮುಕು ನಿಧಿಯಡಿಯಲಿ   ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ.ಎಫ್ ಅನುದಾನದ್ 

ಜೊತೆಗ್ಗ ನಗರೀತೆಾನ ಯೀಜನೆ ಇವುಗಳಿಗ್ಗ 6 ಜ್ಜಲಿೆ ಗಳಿಗ್ಗ ಹಣವನುನ  ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲ್ಕಗಿದ್. 

ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಹಣ, ವಚ್ಚ ವಾಗಿರುವ ಹಣ ಮತ್ತು  ಉಳಿಕೆಯಾಗಿರುವ ಹಣದ್ ಮತು  

ಎಲಿವನುನ  ಸಂಗರ ಹಿಸಿ ಜ್ಜಲಿ್ಕವಾರು ಮಾಹಿತಿಯನುನ  ಮಾನಯ  ಸದ್ಸಯ ರಿಗ್ಗ ಒದ್ಗಿಸಿ ಕಡಲ್ಕಗಿದ್. 

ಕಟಿ್ಟ ರುವ ಹಣದ್ಲಿ  ಇನೂನ  ಬ್ರಕ್ತ ಉಳಿದ್ಧದ್.     ಉದಾಹರಣೆಗ್ಗ ಹೇಳಬೇಕದ್ರೆ, ನಿಗದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ 

ಹಣದ್ಲಿ  ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ. ಮುಕು ನಿಧಿಯಲಿ  2858.41 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಗಳನುನ  ನಿೀಡಿದಿ್ ೀವ. ಆದ್ರೆ, 

ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಹಣ ಕೇವಲ 2064.27 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಗಳಾಗಿವ. ಬ್ರಕ್ತ ಹಣವನುನ  

ಏತಕಾ ೀಸಾ ರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿಲಿವಾಂದ್ರೆ, ಪೂತಿವ ಪರ ಮಾಣದ್ ಕಮಗಾರಿ ಮುಗಿದ್ ಮೇಲೆ 

ʼಕಮಗಾರಿ ಮುಗಿದ್ಧದ್, ಗುತಿು ಗ್ಗದಾರರಿಗ್ಗ ಹಣ ಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕುʼ ಎಾಂದು ತಾವು ಹೇಳಿದಾಗ ಮಾತರ  

ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತು ದ್. 2018-19,2019-20 ಮತ್ತು  2020-21ನೇ ಸ್ವಲನಲಿ  ಬಿಡುಗಡಯಾಗಿರುವ 

ಹಣದ್ ವಿವರವನುನ  ಇದ್ರಾಂದ್ಧಗ್ಗ ಮಾನಯ  ಸದ್ಸಯ ರಿಗ್ಗ ಒದ್ಗಿಸಿ ಕಡಲ್ಕಗಿದ್.  

 ಶ್ರ ೋ ಶಶ್ೋಲ್್ ಜ್ಜ.ನಮೀಶ್:- ಸನಾಮ ನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಸಣಣ  ಜ್ಜಲಿೆ ಗಳಿಗ್ಗ ಹೆಚ್ಚಚ  

ಅನುದಾನವನುನ  ದಡಡ  ಜ್ಜಲಿೆ ಗ್ಗ ಕಡಿಮೆ ಅನುದಾನವನುನ  ಒದ್ಗಿಸಿಕಡಲ್ಕಗಿದ್ ಇದ್ಕೆಾ  

ಕರಣವೇನು ಎನುನ ವುದು ನನನ  ಪರ ಶೆನ ಯಾಗಿದ್.   

 ಶ್ರ ೋ ಎನ್.ನಗರಾಜು(ಎಾಂ.ಟಿ.ಬ):- ಸನಾಮ ನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ,  ಕಲಬುರಗಿ ಜ್ಜಲಿೆ ಗ್ಗ ಕಡಿಮೆ 

ಅನುದಾನವನುನ  ಒದ್ಗಿಸಲ್ಕಗಿದ್ ಎನುನ ವುದು ಮಾನಯ  ಸದ್ಸಯ ರ ಪರ ಶೆನ ಯಾಗಿದ್. ಇದು ನಾವು 

ಕಟಿ್ಟ ರುವ ಅನುದಾನವಲಿ , ಯಾವಯಾವ ಜ್ಜಲಿೆ ಗಳಿಗ್ಗ ಎಷಿ್ಟ  ಅನುದಾನವನುನ  ಕಡಬೇಕೆನುನ ವ 

ಅಲೀಕೇಶನ್ ಮದ್ಲೇ ನಿಗದ್ಧಯಾಗಿರುತು ದ್. ಆ ಅಲೀಕೇಶನ್ ಪರ ಕರ ಹಣವನುನ  ಬಿಡುಗಡೆ 

ಮಾಡಲ್ಕಗಿದ್. ಅಲೀಕೇಶನ್ನಲಿ  ಹಣದ್ ಪರ ಮಾಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ ಎಾಂದು ಮಾನಯ  ಸದ್ಸಯ ರು 

ಹೇಳುತಿು ದಿಾರೆ,  ಅಧಿಕರಿಗಳ ಜೊತೆಗ್ಗ ಮಾತನಾಡಿ ಹೆಚ್ಚಚ ವರಿ ಹಣವನುನ  ಕಡುವುದ್ಕೆಾ  

ಅವಕಶವಿದಿ್ ರೆ ನ್ೀಡೀಣ. ಉಳಿಕೆ ಹಣ ಇದ್. ಕಲಬುರಗಿ ಜ್ಜಲಿೆ ಗ್ಗ 1588.25 ಲಕ್ಷ 

ರೂಪಾಯಗಳನುನ  ಮತ್ತು   ಬಳಿಾ ರಿ ಜ್ಜಲಿೆ ಗ್ಗ ಅತಿೀ ಹೆಚ್ಚಚ  2942.51 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಗಳನುನ  

ನಿೀಡಲ್ಕಗಿದ್.  ಇದ್ರಲಿ  ಯಾವುದಾದ್ರು ಉಳಿಕೆ ಹಣ ಇದಿ್ ರೆ, ಕನೂನಿನಲಿ  ಅದ್ನುನ  ಬದ್ಲ್ಕವಣೆ 

ಮಾಡುವುದ್ಕೆಾ  ಅವಕಶವಿದಿ್ ರೆ, ಅಧಿಕರಿಗಳ ಜೊತೆಗ್ಗ ಮಾತನಾಡಿ ಮಾಡಿಸಿಕಡುತೆು ೀನೆ ಎನುನ ವ 

ರ್ರವಸ್ಥಯನುನ  ತಮಮ  ಮ್ಯಲಕ ಈ ಸದ್ನಕೆಾ  ನಿೀಡುತಿು ದಿ್ ೀನೆ. 
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 ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ಸದ್ಸಯ ರಾದ್ ಡಾ||ತೇಜಸಿಾ ನಿಗೌಡ ಅವರ ಚ್ಚಕೆಾ  ಗುರುತಿನ ಪರ ಶೆನ  

ಸಂಖೆಯ  26(321)ನುನ   ಬೇರೆ ಇಲ್ಕಖೆಗ್ಗ ವಗಾವವಣೆಯಾಗಿದ್.   
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ಚುಕೆೆ  ಪರ ಶ್ನನ  ಸಂಖೆಾ :195 

(ಉತ್ು ರವನುನ  ಲಗತಿು ಸಲಾಗಿದ್ದ) 

 

 ಶ್ರ ೋಮತಿ ಎಸ್.ವಿೋಣಾ ಅಚಚ ಯಾ :-  ಸನಾಮ ನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ರಾಜಯ ದ್ಲಿ  ನಡೆಯುವ 

ಮರಳು ವಯ ವಹಾರಕ್ತಾ ಾಂತ ಕಡಗಿನಲಿ  ನಡೆಯುವ ಮರಳು ವಯ ವಹಾರ ವಿಭಿನನ ವಾಗಿದ್. ಕಡಗಿನಲಿ  

ನಡೆಯುವ ಮರಳು ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳನುನ  ಮಾನಯ  ಸಚಿವರ ಗಮನಕೆಾ  ತರಲು 

ಬಯಸುತಿು ದಿ್ ೀನೆ. ಜ್ಜಲಿೆಯಲಿ  ಈಗಾಗಲೇ ಟೆಾಂಡರ್ ಕರೆದ್ಧದಿು , ಮಾಚ್ವ 31ನೇ ತಾರಿೀಖಿಗ್ಗ ಟೆಾಂಡರ್ 

ಪರ ಕ್ತರ ಯಗಳು ಮುಕು ಯಗಳಿು ತು ವ. ಹೊಸದಾಗಿ ಕರೆಯುವ ಟೆಾಂಡರ್ಗಳಲಿ  ಈಗಿರುವ ಎಲಿ್ಕ  14 

ಬಿ್ರಕ್ಗಳನುನ  ಸೇರಿಸಬೇಕೆನುನ ವ ಒತಾು ಯವನುನ  ಮಾಡುತಿು ದಿ್ ೀನೆ.  

         (ಮುಾಂದು) 

(1063)  14.12.2021  12.00 ಪಿಕೆ:ಎಕೆ 

ಶ್ರ ೋಮತಿ ಎಸ್.ವಿೋಣಾ ಅಚಚ ಯಾ  (ಮಾಂದ್ದ) 

2019-20 ಮತ್ತು  2020-21 ನೇ ಸ್ವಲನಲಿ  ಸುಮಾರು 8 – 9 ತಿಾಂಗಳು ಮಳೆಯಾಗಿದ್.   ಹಾಗಾಗಿ 

ಕಡಗಿಗ್ಗ ವಿಭಿನನ  ಮರಳು ನಿೀತಿಯನುನ  ರೂಪಿಸಬೇಕು ಎಾಂದು ಕೇಳಿಕಳಿು ತೆು ೀನೆ.  ಅಲಿ  ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಚ  

ಮಳೆ ಬಿೀಳುವುದ್ರಿಾಂದ್ ಸ್ವಗಾಟಕೆಾ  ತಾಂದ್ರೆ ಆಗುತು ದ್.  ಆದಿ್ ರಿಾಂದ್ ಕಡಗು ಜ್ಜಲಿೆಯ ಮಟಿ್ಟ ಗ್ಗ 

ಷ್ರತ್ತು  ಹಾಗೂ ನಿಯಮಗಳನುನ  ಸಾ ಲಪ  ಮಾಪಾವಡು ಮಾಡಬೇಕೆಾಂದು ಕೇಳಿಕಳಿು ತೆು ೀನೆ.  ಮರಳು 

ಟೆಾಂಡರ್ ಪರ ಕ್ತರ ಯಯಲಿ  ಕಡಗು ಜ್ಜಲಿೆಯ ಟೆಾಂಡರ್ದಾರರಿಗ್ಗ ಮದ್ಲ ಆದ್ಯ ತೆ ಕಡಬೇಕು.  ಹೊರ 

ಜ್ಜಲಿೆಯವರು ಬಂದು ಟೆಾಂಡರ್ ಕರೆದಾದ್ ಮೇಲೆ ಅದ್ನುನ  ಹೆಚಿಚ ನ ಹಣಕೆಾ  ನಮಮ  ಸೆ ಳಿೀಯರಿಗ್ಗ 

ಕಟಿ  ಹೊೀಗುತಾು ರೆ.  ಈ ಹಂತದ್ಲಿ  ಸಾ ಲಪ  ರ್ರ ಷಿ್ಠಚಾರ ನಡೆಯುತು ದ್  ಎಾಂದು ಹೇಳುವುದ್ಕೆಾ  

ಇಷಿ್ ಪಡುತೆು ೀನೆ. ಮರಳು ಬಿ್ರಕ್ನಲಿ  ಟೆಾಂಡರ್ ಕರೆಯುವ ಮುನನ   ಹಳೆಯ ಮತ್ತು  ಹೊಸ 

ಬಿ್ರಕ್ಗಳನುನ  ಸರಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿ, ಉನನ ತ ಅಧಿಕರಿಗಳಿಾಂದ್ ರಿವರ್ ಬಡ್ಗಳನುನ  ಸೂಕ್ಷಮವಾಗಿ 

ಪರಿಶ್ೀಲಸಬೇಕು.  ಕಡಗಿನ ಜ್ಜಲಿ್ಕಧಿಕರಿಗಳಿಗ್ಗ ಸಂಪೂಣವ ಅಧಿಕರ ಕಡಬೇಕು ಎಾಂದು ನಾನು 

ಒತಾು ಯ ಪೂವವಕವಾಗಿ ಹೇಳುವುದ್ಕೆಾ  ಇಷಿ್ ಪಡುತೆು ೀನೆ.  

 ಟ್ರಸಾ ್ಫೀಸ್ವ ಕಮಿಟ್ಟಯನುನ  ಮಾಡುವಾಗ ಸೆ ಳಿೀಯರಿಬಬ ರನಾನ ದ್ರೂ, ಎಲಿ್ಕ  

ವಿಚಾರಗಳನುನ  ಗತಿು ರುವವರನೂನ  ಸದ್ರಿ ಸಮಿತಿಯಲಿ  ಅವಕಶ ಕಡಬೇಕೆಾಂದು ಹೇಳುವುದ್ಕೆಾ  

ಇಷಿ್ ಪಡುತೆು ೀನೆ.  
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 ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಗಳೆ, ನಮಮ  ಕಡೆ ತ್ತಾಂಬ್ರ ಮಳೆ ಬರುವುದ್ರಿಾಂದ್ ಸಿ್ವ ಕ್ತಾಂಗ್ ಯಾಡ್ವಗಳನುನ  

ನಮಮ  ಗುಡಡ -ಗಾಡು ಪರ ದೇಶಗಳ ಬದ್ಲ್ಕಗಿ ಹೊೀಬಳಿ ಮಟಿ ದ್ಲಿ  ಸಿ್ವ ಕ್ ಮಾಡುವಂತಹ ವಯ ವಸೆ್ಥ  

ಮಾಡಬೇಕು.  ಇದ್ರಿಾಂದ್ ಮಳೆಗಾಲದ್ಲಿ್ಲ  ಮರಳನುನ  ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡುವುದ್ಕೆಾ  

ಅನುಕೂಲವಾಗುತು ದ್. ನಮಮ  ಕಡಗು ಜ್ಜಲಿೆಯಲಿ  ಅನೇಕ ನದ್ಧಗಳು ಹರಿಯುತು ವ.  ಹೇರಳವಾಗಿ 

ಮರಳು ಕೂಡ ದರೆಯುತು ದ್.  ನಮಮ  ಜ್ಜಲಿೆ ಗ್ಗ ಬೇರೆ ಜ್ಜಲಿೆಯಾಂದ್ ಮರಳನುನ  ತರುವ ಅವಶಯ ಕತೆ 

ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇಲಿ .  ಸಕವರದ್ಧಾಂದ್ ಉನನ ತ ಮಟಿ ದ್ ಅಧಿಕರಿಗಳಿಾಂದ್ ವಿವರ ತರಿಸಿಕಾಂಡು 

ಅಲಿ  ವಿಭಿನನ  ಮರಳು ನಿೀತಿಯನುನ  ಜ್ಞರಿಗ್ಗ ತರಬೇಕೆಾಂದು ಹೇಳುವುದ್ಕೆಾ  ಇಷಿ್ ಪಡುತೆು ೀನೆ.   

 ಶ್ರ ೋ ಆಚಾರ್ ಹಾಲಪಪ  ಬಸಪಪ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಗಳೆ, ಮಾನಯ  ಸದ್ಸಯ ರೇನು ಕಡಗಿನಲಿ  

ಮರಳಿನ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು  ಕರತೆ ಬಗೆ್ಗ  ಪರ ಸ್ವು ಪ ಮಾಡಿ ಅದ್ನುನ  ಹೇಗ್ಗ ಸರಿಪಡಿಸುತಿು ೀರಿ ಎಾಂಬ 

ಮಾತನುನ  ಕೇಳಿದ್ರು.   ಮನೆನ  ಸಕವರ ಮರಳು ನಿೀತಿಯನುನ  ಬದ್ಲ್ಕವಣೆ ಮಾಡಿದ್.  2020ರಲಿ  

ಉಪಖ್ನಿಜ ರಿಯಾಯತಿ ತಿದಿುಪಡಿ ನಿಯಮದಂತೆ,    2021ರಲಿ  ನಿಯಮಗಳನುನ  ರೂಪಿಸಿಕಾಂಡು  

ಕಳೆದ್ ವಾರ ಜ್ಞರಿಗಳಿಸಲ್ಕಗಿದ್.  ಸಣಣ  ಹಳಿ , ಝರಿ ಮತ್ತು  1-2-3 ಶೆರ ೀಣಿಯ ತರೆಗಳಿರುತು ವಯೀ 

ಅಥವಾ ಸಣಣ  ಸಣಣ  ಬಿ್ರಕ್ಗಳಿರುತು ವಯೀ ಆ ಸಂಬಂಧ್ ಪಂಚಾಯತಿಗ್ಗ ಟನ್ಗ್ಗ ರೂ. 300ರಂತೆ 

ಕಡಲ್ಕಗುತಿು ದ್.  ಆ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಮುಖಾಾಂತರ ಕಡುವುದ್ಕೆಾ  ಸಂಬಂಧ್ಪಟಿ ಾಂತೆ ಹೊಸ 

ಮರಳು ನಿೀತಿಯನುನ  ತಂದ್ಧದಿ್ ೀವ.  ಇದ್ರಿಾಂದ್ ನಿಮಗ್ಗ ಸ್ವಕಷಿ್ಟ  ಅನುಕೂಲವಾಗುತು ದ್.  ದಡಡ  

ಬಿ್ರಕ್ಗಳೇನಿರುತು ದ್ಯೀ ಅಲಿಾಂದ್ ಕಪೀವರೇಷ್ನ್ ಮ್ಯಲಕ ಕಲೆಕಿ್ ಮಾಡಿ, ಆನ್ಲೈನ್ 

ಮುಖಾಾಂತರ ಬೇಡಿಕೆಗ್ಗ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಪೂರೈಸುವ ವಯ ವಸೆ್ಥ  ಮಾಡಿದಿ್ ೀವ.    

 ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಗಳೆ, 17 ಮರಳು ಬಿ್ರಕ್ಗಳಲಿ  ಮರಳು ಟೆಾಂಡರ್ಗಳು ಆಗಿವ.  ಅವುಗಳಲಿ  

ಕೆಲವು ವಕ್ವ ಆಗುತಿು ಲಿ  ಎನುನ ವುದಾದ್ರೆ ಅವುಗಳನೂನ  ಕೂಡ ರಿೀಟೆಾಂಡರ್ ಮಾಡುತೆು ೀವ.  ಮತೆು , 

ಸಕವರದ್ ಕಮಗಾರಿಗಳಿಗಾಗಿ 11 ಮರಳು ಬಿ್ರಕ್ಗಳನುನ   ಮಿೀಸಲರಿಸಲ್ಕಗಿತ್ತು .  ಅವುಗಳನೂನ  

ಕೂಡ ಆದ್ಷಿ್ಟ  ಬೇಗ ಟೆಾಂಡರ್ ಮಾಡಿ ಮರಳು ಕಡುವುದ್ಕೆಾ , ಆ ಭಾಗದ್ಲಿ  ಮರಳಿನ ಕರತೆ 

ಆಗದೇ ಇರುವ ಹಾಗ್ಗ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕಡುತೆು ೀವ. 
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ಪರ ಶ್ನನ  ಸಂಖೆಾ : (237 + 236) 

(ಉತ್ು ರ ಲಗತಿು ಸಲಾಗಿದ್ದ) 

 

 ಶ್ರ ೋ ನರಾಣಿ ಹಣಮಂತ್ ರುದರ ಪಪ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಗಳೆ, ರಾಜಯ ದ್ಲಿನ ವಿಕಲಚೇತನರಿಗ್ಗ 

ಇಲ್ಕಖೆಯ ವತಿಯಾಂದ್ ರೂಪಿಸಿದ್ ಯೀಜನೆಗಳಾವುವು; ಕೈಗಾಂಡಿರುವ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  

ಕಯವಗಳಾವುವು; ಎಷಿ್ಟ  ಯೀಜನೆಗಳು ಅನುಷ್ಠಠ ನಗಾಂಡಿಲಿ  ಎಾಂದು ಪರ ಶೆನ  ಕೇಳಿದಿ್ ೀನೆ  ಈ 

ಕುರಿತಂತೆ ಸನಾಮ ನಯ  ಸಚಿವರು ಸ್ವಕಷಿ್ಟ  ಮಾಹಿತಿಯನುನ  ಕಟಿ್ಟ ದಿಾರೆ.  ಸುದ್ಧೀಘ್ವವಾದ್ 

ಉತು ರವನೂನ  ಕಟಿ್ಟ ದಿಾರೆ.  ಅಾಂಗವಿಕಲರ ಮಾಸ್ವಶನ ಮತ್ತು  ಇನಿನ ತರ ಸೌಲರ್ಯ ಗಳನುನ  

ಕಡುವಂತಹ ಸಂದ್ರ್ವದ್ಲಿ , ಅಾಂಕವಿಕಲತೆ ಶೇಕಡ 75 ರಷಿ್ಠ ರುವುದ್ನುನ  ಗಣನೆಗ್ಗ 

ತೆಗ್ಗದುಕಳಿು ತಿು ದಿಾರೆ.  ಈ ಪಸ್ಥವಾಂಟೇಜನುನ  ಇಳಿಸಿ 50 ರಿಾಂದ್ 60ಕೆಾ  ಇಳಿಸಬೇಕೆಾಂದು ಸಕವರವನುನ  

ಆಗರ ಹ ಮಾಡುತೆು ೀನೆ.  ಇದ್ರ ಜೊತೆ, ಶಾಸಕರ ಅನುದಾನದ್ಲಿ  ದ್ಧಾ ಚ್ಕರ  ವಾಹನಕೆಾ ಾಂದು ಶೇಕಡ 

10ರಷಿ್ಟ  ಕಡುವುದು ನಡೆಯುತಿು ದ್.  ಅಾಂಗವಿಕಲರಿಗ್ಗ 20-60 ವಷ್ವದ್ ವಯೀಮಿತಿಯಲಿ  ಒಾಂದು 

ಬ್ರರಿ ಮಾತರ  ಕಡುವ ಕೆಲಸ ಆಗುತಿು ದ್.  40 ವಷ್ವದ್ ಅವಧಿಯಲಿ  ಒಾಂದೇ ವಾಹನದ್ ಮ್ಯಲಕ 

ಓಡಾಡುವುದ್ಾ ಕೆ ಆಗುವುದ್ಧಲಿ .   ಹಾಗಾಗಿ, ಇನ್ನ ಾಂದು ವಾಹನವನುನ  ಕಡುವ ವಯ ವಸೆ್ಥ  

ಮಾಡಬೇಕು.  ಶಾಸಕರ ಅನುದಾನದ್ಲಿ  ಅಾಂಗವಿಕಲರ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ್ಗ, ಅಾಂಗವಿಕಲ ನಿರುದಯ ೀಗಿ 

ಯುವಕರಿಗ್ಗ ಟೈಪಿಾಂಗ್ ಮೆಷ್ಠನ್ಗಳನುನ , ಜೆೆ಼ರಾಕಸ ್ ಮೆಷ್ಠನ್ಗಳನುನ   ಅಥವಾ ಲ್ಕಯ ಪ್್ಟ್ರಪ್್ ನಂತರ 

ಸಣಣ  ಸಣಣ  ಉದಯ ೀಗ ಮಾಡುವ ನಿಟಿ್ಟ ನಲಿ  ಬಳಕೆ ಮಾಡುವುದ್ಕೆಾ  ಅವಕಶ ಮಾಡಿಕಡಬೇಕೆಾಂದು 

ಕೇಳಿಕಳಿು ತೆು ೀನೆ.   

 ಅಾಂಗ ವೈಕಲಯ  ಹೊಾಂದ್ಧರುವವರು ಮದುವ ಮಾಡಿಕಾಂಡಾಗ  ರೂ.50 ಸ್ವವಿರ ಪರ ೀತಾಸ ಹ 

ಧ್ನವನುನ  ಸಕವರ ಕಡುತಿು ದ್.  ಅಾಂತಜ್ಞವತಿ ವಿವಾಹವನುನ  ಮಾಡಿಕಾಂಡರೆ ಸಕವರ ಅವರಿಗ್ಗ 

ರೂ. 5 ಲಕ್ಷಗಳನುನ  ಕಡುತು ದ್.  ಅದೇರಿೀತಿ ಅಾಂಗವಿಕಲ ಮಕಾ ಳನುನ  ಮದುವ ಆದಾಗ ರೂ. 50 

ಸ್ವವಿರ ಕಡುವುದ್ನುನ  ಹೆಚ್ಚಚ  ಮಾಡಬೇಕು ಎಾಂದು ಕೇಳಿಕಳಿು ತೆು ೀನೆ.   

 ಕೇಾಂದ್ರ  ಸಕವರದ್ಧಾಂದ್ ದ್ಧೀನದ್ಯಾಳ್ ಉಪಾಧಾಯ ಯ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲಿ  ಪಾರ ರಂಭಿಸಿರುವ  

ಯೀಜನೆ ಅಡಿ ಅಾಂಗವಿಕಲ ಮಕಾ ಳ ಪುನವವಸತಿ ಯೀಜನೆ ಅಡಿ ಈಗಾಗಲೇ 8 ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳು 

ಉತು ಮವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತಿು ವ.  ಇಾಂತಹ ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳನುನ  ಇನನ ಷಿ್ಟ  ಹೆಚ್ಚಚ  ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನನ ಷಿ್ಟ  

ಅನುಕೂಲವಾಗುತು ದ್.  ಇದ್ರಲಿ  ಕೇಾಂದ್ರ  ಸಕವರ ಶೇಕಡ 90ರಷಿ್ಟ  ಅನುದಾನವನುನ  

ಕಡುವುದ್ರಿಾಂದ್ ಇನನ ಷಿ್ಟ  ಇಾಂತಹ ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳು ಪಾರ ರಂರ್ ಆಗಬೇಕು.  ಅಾಂಕವಿಕಲರ ವೈದ್ಯ ಕ್ತೀಯ 
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ವಚ್ಚ ವನುನ  ಸಂಪೂಣವವಾಗಿ ಸಕವರ ರ್ರಿಸಬೇಕು; ಆ ನಿಟಿ್ಟ ನಲಿ  ಸಕವರ ಇವತ್ತು  ಚಿಾಂತನೆ 

ಮಾಡಬೇಕೆಾಂದು ಆಗರ ಹ ಮಾಡುತೆು ೀನೆ.  

 ಶ್ರ ೋ ಆಚಾರ ಹಾಲಪಪ  ಬಸಪಪ :- ಮಾನಯ  ಸದ್ಸಯ ರು ಹೊಸ ಬೇಡಿಕೆಗಳನುನ  ಇಟಿ್ಟ ದಿಾರೆ.  

ಅಾಂಗವಿಕಲರಿಗ್ಗ ಮಾಸ್ವಶನವನುನ  ರೂ. 200 ಗಳನುನ  ಹೆಚ್ಚಚ  ಮಾಡುವುದ್ರ ಸಂಬಂಧ್ 3 ತಿಾಂಗಳ 

ಹಿಾಂದ್ ಘೀಷ್ಣೆ ಮಾಡಿದ್.  ಅದು ರೆವಿನೂಯ  ಇಲ್ಕಖೆಯಾಂದ್ ಪಿಾಂಚ್ಣಿ ಬರುತು ದ್.  ನಮಿಮ ಾಂದ್ 

ಹೊೀಗುವುದ್ಧಲಿ .  2018-19ರಲಿ  ನಮಮ  ಇಲ್ಕಖೆಯ ಮುಖಾಾಂತರ ಕಡಲ್ಕಗುತಿು ತ್ತು .  ನಂತರ, 2019-

20 ರಿಾಂದ್ ರೆವಿನೂಯ  ಇಲ್ಕಖೆಯವರು ಕಡುತಿು ದಿಾರೆ.  ನಮಮ  ಯೀಜನೆಯಲಿ  ಇರಲ್ಕರದ್ 

ಅನುಕೂಲಗಳನುನ  ಕಲಪ ಸಿಕಡುವ ನಿಟಿ್ಟ ನಲಿ  ಮಾನಯ  ಸದ್ಸಯ ರು ಕೇಳಿದಿಾರೆ.  ಅದ್ನುನ  ಸಕವರದ್ 

ಮಟಿ ದ್ಲಿ  ಚ್ರ್ಚವ ಮಾಡಿ ಮಾನಯ  ಸದ್ಸಯ ರ ಬೇಡಿಕೆಗಳನುನ  ಜ್ಞರಿಗ್ಗ ತರುವ ಪರ ಯತನ ವನುನ  

ಮಾಡುತೆು ೀನೆ. 

 ಶ್ರ ೋ ನರಾಣಿ ಹಣವಂತ್ ರುದರ ಪಪ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಗಳೆ, ಅಾಂಗವಿಕಲರನುನ  ಗುರುತಿಸಿ, 

ಈಗಾಗಲೇ ಗಾರ ಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಲಿ  ಒಾಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಮನೆಗಳನುನ  ಮಾತರ  ಕಡುತಿು ದಿಾರೆ.  

ಆದ್ರೆ ಒಾಂದೇ ಸಲ, ರಾಜಯ ದ್ಲಿರುವ ಅಾಂಗವಿಕಲ ಮಕಾ ಳ ಸಂಖೆಯ  ಎಷಿ್ಟ , ಫಲ್ಕನುರ್ವಿಗಳ ಸಂಖೆಯ  

ಎಷಿ್ಟ  ಎನುನ ವ ವಿವರ ಇಲ್ಕಖೆಯಲಿ  ಸಿಗುತು ದ್. ಒನ್ ಟೈಮ್ ಸೂರು ಕಲಪ ಸುವ ವಯ ವಸೆ್ಥಯನುನ  

ಮಾಡುವುದು ಉತು ಮವಾದುದು ಎಾಂದು ಹೇಳುವುದ್ಕೆಾ  ಇಷಿ್ ಪಡುತೆು ೀನೆ.  

 ಶ್ರ ೋ ಆಚಾರ್ ಹಾಲಪಪ  ಬಸಪಪ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಗಳೆ, ಹೌಸಿಾಂಗ್ ಇಲ್ಕಖೆ ಮುಖಾಾಂತರ 

ಮನೆಗಳನುನ   ಕಡುವಂಥದಿ್ಧ ದಿ್ರೂ ಸಹಿತ, ಪರ ತಿ ಇಲ್ಕಖೆಯೂ ಅಾಂಗವಿಕಲರಿಗ್ಗ ಶೇಕಡ 2 ರಷಿ್ಟ  

ಕಡಬೇಕು ಎನುನ ವುದ್ಧದ್.  ಆದ್ರೆ ಹೌಸಿಾಂಗ್ ಇಲ್ಕಖೆಯ ಮ್ಯಲಕ ಹೆಚ್ಚಚ  ಕಡಬೇಕು ಎನುನ ವ 

ಮಾನಯ  ಸದ್ಸಯ ರ ಅಪೇಕೆಷ  ಏನಿದ್ ಅದ್ನುನ  ಸಂಬಂಧ್ಪಟಾ ವರ ಗಮನಕೆಾ  ತರುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತೆು ೀವೆ್ 

 ಶ್ರ ೋ ಅರುಣ ಶಹಾಪುರ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಗಳೆ,  ಅಾಂಗವಿಕಲರ ಕಲ್ಕಯ ಣ, ವಿಕಲಚೇತನರ 

ಕಲ್ಕಯ ಣಕೆಾ  ಸಕವರ ಕಡುವ ಅನುದಾನು ರೂ. 200 ಕೀಟ್ಟ.  ಈ ಅನುದಾನವನುನ  ಹೆಚ್ಚ ಳ 

ಮಾಡುವ ಪರ ಯತನ  ಮಾಡಬೇಕು.  ನಾವು ಇಷಿ್ಟ ಲಿ್ಕ  ಸುದಿ್ಧ  ಮಾಡುತೆು ೀವ, ಅಾಂತಹ 

ಕಯವಕರ ಮಗಳನುನ , ಯೀಜನೆಗಳನುನ  ನ್ೀಡುವಾಗ ಸುಮಾರು ಕನಸುಗಳು ಹುಟಿ ತು ವ; ಸಕವರ 

ಎಷಿ್ಟ  ಒಳಿೆಯ ಕೆಲಸಗಳನುನ  ಮಾಡುತಿು ದ್ ಎಾಂದ್ನಿಸುತು ದ್.  ಆದ್ರೆ ಒದ್ಗಿಸುವ ಅನುದಾನ ರೂ. 190 

ಕೀಟ್ಟ.   3ನೇ ಪರ ಶೆನ ಗ್ಗ ಉತು ರವಾಗಿ ಶಾಸಕರ ಸೆ ಳಿೀಯ ಪರ ದೇಶಾಭಿವೃದಿ್ಧ  ಯೀಜನೆಯಡಿ 

ಅಾಂಗವಿಕಲರಿಗಾಗಿ ತಿರ ಚ್ಕರ  ವಾಹನಗಳನುನ  ನಿೀಡಲು ಅವಕಶ ಕಲಪ ಸಿದಿು , ಪಾರ ಋಾಂರ್ದ್ಲಿ  

ವಾಷ್ಠವಕ ರೂ. 10.00 ಲಕ್ಷಗಳನುನ  ವಚ್ಚ  ಮಾಡಲು ಅವಕಶ ಕಲಪ ಸಿದಿು , ಅದ್ನುನ  ರೂ. 20 ಲಕ್ಷಕೆಾ  
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ಹೆಚಿಚ ಸಲ್ಕಗಿದ್ ಎಾಂದ್ಧದ್.  ಅಾಂದ್ರೆ ಇದ್ರಲಿ  ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಆಗಿ ಹಣವನುನ  ಕಟಿ್ಟ ಲಿ .  ನಮಗ್ಗ 

ಕಟಿ್ಟ ರುವ ಅನುದಾನದ್ಲಿೆೀ ರೂ. 10 ಲಕ್ಷದ್ ಬದ್ಲ್ಕಗಿ ರೂ. 20 ಲಕ್ಷ ಕಡಿ ಎಾಂದು ಆದೇಶ ಮಾಡಿ 

ಕೈ ತಳೆದುಕಾಂಡಿದಿಾರೆ. 

           (ಮುಾಂದು ) 

(1064) 14-12-2021 12.10 DS-AK 

ಶ್ರ ೋ ಅರುಣ ಶಹಾಪುರ(ಮಾಂದ್ದ):- 

ಅದ್ರ ಬದ್ಲಗ್ಗ ಈ ಶಾಸಕರ ಅನುದಾನದ್ಧಾಂದ್ ಕಡುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳಿೆಯ 

ಕಯವವಾಗುತು ದ್.  ತಿರ ಚ್ಕರ  ವಾಹನ ಕಡುತಿು ರುವುದ್ರಿಾಂದ್ ವಿಕಲಚೇತನರಿಗ್ಗ ಬಹಳ 

ಅನುಕೂಲವಾಗುತಿು ದ್. ಇತಿು ೀರ್ಚಗ್ಗ ವಿಕಲಚೇತನರು ನನಗ್ಗ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕಾಂಡಿರುವುದೇನೆಾಂದ್ರೆ, 

ಸಾ ಯಂ ಉದಯ ೀಗ ಮಾಡುವುದ್ಕೆಾ  ಗೃಹ ಉದಯ ೀಗಕಾ ಗಿ ಸಣಣ  ಸಣಣ  ಯಂತರ ೀಪಕರಣಗಳು 

ಬಂದ್ಧವ.  ನಿಮಮ  ಅನುದಾನದ್ಲಿ  ಕಡುವುದ್ಕೆಾ  ಅವಕಶ ಇದ್ಯೇ ಎಾಂದು ಕೇಳಿದ್ರು.  ಆಗ ನಮಗ್ಗ 

ಅವಕಶ ಇಲಿ  ಎಾಂದು ಹೇಳಬೇಕಗುತು ದ್.  ಆ ರಿೀತಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ವಿಕಲಚೇತನರು ಸ್ವಾ ವಲಂಬಿ 

ಬದುಕನುನ  ನಡೆಸುವುದ್ಕೆಾ  ಇಷಿ್ ಪಟಿ ಲಿ  ನಮಮ  ಅನುದಾನದ್ಲಿ  ಅವರಿಗ್ಗ ಗೃಹ ಉದಯ ೀಗಗಳನುನ  

ನಡೆಸುವುದ್ಕೆಾ  ಯಂತರ ೀಪಕರಣಗಳನುನ  ಕಡುವ ನಿಟಿ್ಟ ನಲಿ  ತಿದಿುಪಡಿಯನುನ  ಮಾಡುತಾು ರೆಯೇ 

ಎಾಂದು ಮಾನಯ  ಸಚಿವರಿಗ್ಗ ನಾನು ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕಳಿು ತೆು ೀನೆ.   

 ಶ್ರ ೋ ಆಚಾರ್ ಹಾಲಪಪ  ಬಸಪಪ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ,  ಶಾಸಕರ ಸೆ ಳಿೀಯ 

ಪರ ದೇಶಾಭಿವೃದಿ್ಧ  ಯೀಜನೆಯಡಿ ರೂ.೧೦.೦೦ ರಿಾಂದ್ ರೂ.೨೦.೦೦ ಲಕ್ಷ ಕಡುತಾು ರೆಾಂದು 

ಹೇಳಿದಿಾರಲಿ್ಕ  ಅದ್ನುನ  ನಮಮ  ಇಲ್ಕಖೆಯಾಂದ್ ಕಡುತಿು ಲಿ .  ಅಾಂಗವಿಕಲ ಚೇತನರಿಗಾಗಿಯೇ 

ಬಹಳಷಿ್ಟ  ಯೀಜನೆಗಳಿವ.  ಈಗಿರುವ ಬಜೆರ್್ ಸ್ವಲುವುದ್ಧಲಿ , ಹೆಚಿಚ ನ ಬಜೆರ್್ ಕಡಬೇಕೆಾಂದು 

ಮಾನಯ  ಸದ್ಸಯ ರು ಹೇಳುತಿು ದಿಾರೆ.  ಈಗ ಬರತಕಾ ಾಂಥ ಬಜೆರ್್ನಲಿ  ಅದ್ಕೂಾ  ಹೆಚ್ಚಚ  ಮಾಡುತೆು ೀವಾಂದು 

ಹೇಳಬಯಸುತಿು ದಿ್ ೀನೆ.   ಸಾ ಯಂ ಉದಯ ೀಗಕಾ ಗಿ ಅನುದಾನ ಒದ್ಗಿಸಬೇಕೆಾಂದು ಮಾನಯ  ಸದ್ಸಯ ರು 

ಹೇಳುತಿು ದಿಾರೆ.  ಈಗಾಗಲೇ ಸಾ ಯಂ ಉದಯ ೀಗಕಾ ಗಿ ಆಧಾರ ಯೀಜನೆ ಇದ್.  ಆ ಯೀಜನೆಯ 

ಮ್ಯಲಕ ಶೇಕಡ ೪೦ ಕ್ತಾ ಾಂತ ಹೆಚಿಚ ನ ಅಾಂಗವಿಕಲತೆ ಹೊಾಂದ್ಧರುವಂಥವರಿಗ್ಗ  ಫಲ್ಕನುರ್ವಿಯ 

ಕುಟಾಂಬದ್ ವಾಷ್ಠವಕ ಆದಾಯ ಮಿತಿಯನುನ  ಗಾರ ಮಿೀಣ ಪರ ದೇಶದ್ ಫಲ್ಕನುರ್ವಿಗಳಿಗ್ಗ 

ರೂ.೧೧,೫೦೦ ಮತ್ತು  ನಗರ ಪರ ದೇಶದ್ ಫಲ್ಕನುರ್ವಿಗಳಿಗ್ಗ ರೂ.೨೪,೦೦೦ ನಿಗದ್ಧಗಳಿಸಲ್ಕಗಿದ್.  

ಸಣಣ  ವಾಯ ಪಾರ ನಡೆಸುವವರಿಗ್ಗ ೧೦ ವಷ್ವಗಳಿಾಂದ್ ಕನಾವಟಕದ್ಲಿ  ನಿವಾಸಿಗಳಾಗಿರುವಂಥವರಿಗ್ಗ 

ಕನಿಷ್ಠ   ಸುಮಾರು ೧೫-೧೮ ವಷ್ವ ವಯಸಿಸ ನವರಿಗ್ಗ  ರೂ.೧.೦೦ ಲಕ್ಷ ಕಡುತೆು ೀವ.  ಶೇಕಡ ೫೦ 
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ರಷಿ್ಟ  ನಾವು ಕಡುತೆು ೀವ, ಬ್ರಯ ಾಂಕ್ನವರು ಶೇಕಡ ೫೦ ರಷಿ್ಟ  ಕಡುತೆು ೀವ.  ಈ ಯೀಜನೆ ಮ್ಯಲಕ 

ಅವರಿಗ್ಗ ಒಾಂದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಗಳನುನ  ಕಟಿ  ಅವರಿಗ್ಗ ಸಹಾಯವನುನ  ಮಾಡುತಿು ದಿ್ ೀವ.  

ಒಟಿ್ರ ರೆಯಾಗಿ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು  ಮಕಾ ಳ ಕಲ್ಕಯ ಣ ಇಲ್ಕಖೆಯಲಿ  ೧೦೭ ಯೀಜನೆಗಳಿವ.  ೧೦೭ 

ಯೀಜನೆಗಳ ಮ್ಯಲಕ ಅಾಂಗವಿಕಲ ಚೇತನರಿರಬಹುದು, ಮಕಾ ಳಿಗ್ಗ, ಬ್ರಣಂತಿಯರಿಗ್ಗ 

ಅನುಕೂಲವಾಗುತಿು ದ್.  ಆದ್ರೆ ಬಜೆರ್್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ ಎಾಂದು ಮಾನಯ  ಸದ್ಸಯ ರು ಹೇಳಿದಿಾರೆ, ಬಜೆರ್್ 

ಹೆಚಿಚ ಗ್ಗ ಮಾಡುವುದ್ಕೆಾ  ಪರ ಯತನ  ಮಾಡುತೆು ೀನೆ.  
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ಪರ ಶ್ನನ  ಸಂಖೆಾ : 229 

    (ಉತ್ು ರವನುನ  ಲಗತಿು ಸಲಾಗಿದ್ದ) 

 

 ಶ್ರ ೋ ಎಸ.ವಿಿ .ಸಂಕನೂರ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ನಿರುದಯ ೀಗಿ ಪದ್ವಿೀಧ್ರರು 

ಸಾ ಯಂ ಉದಯ ೀಗ ಪಾರ ರಂರ್ ಮಾಡುವುದ್ಕೆಾ   ಸಕವರ ಯಾವ ಯಾವ ಕಯವಕರ ಮವನುನ  

ಹಮಿಮ ಕಾಂಡಿದ್ ಎಾಂದು ನಾನು ವಿವರಗಳನುನ  ಕೇಳಿದಿ್ .  ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ಸುದ್ಧೀಘ್ವವಾದ್ ಉತು ರ 

ಕಟಿ್ಟ ದಿಾರೆ.   ಆದ್ರೆ, ನಾನು ಇನುನ  ನಾಲುಾ  ಉಪ ಪರ ಶೆನ ಗಳನುನ  ಕೇಳುವುದ್ಕೆಾ  ಬಯಸುತಿು ದಿ್ ೀನೆ.  

ನಿರುದಯ ೀಗಿ ಪದ್ವಿೀಧ್ರರಿಗ್ಗ ಸಾ ಯಂ ಉದಯ ೀಗ ಪಾರ ರಂಭಿಸುವ ಬಗೆ್ಗ  ಮಾಗವದ್ಶವನ ನಿೀಡಲು 

ತರಬೇತಿ ಕಯವಗಾರಗಳನುನ  ಸಕವರದ್ಧಾಂದ್ ಹಮಿಮ ಕಳಿಲ್ಕಗಿದ್ಯೇ ಎಾಂದು ಪರ ಶೆನ ಗಳನುನ  

ಕೇಳಿದಿ್ .  ೨೦೨೧ ರಲಿ  “ಉದ್ಯ ಮಿಯಾಗು, ಉದಯ ೀಗ ನಿೀಡು”್ ್ ಎಾಂದು ಹೊಸ ಯೀಜನೆಯನುನ  

ಪಾರ ರಂರ್ ಮಾಡಿದಿ್ ೀವಾಂದು ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ಉತು ರ ಕಟಿ್ಟ ದಿಾರೆ.  ಇದು ಬಹಳ ಸಂತೀಷ್ದ್ 

ವಿಷ್ಯವಾಗಿದ್.  ಇದು ಬಹಳ ಒಳಿೆಯ ಕಯವಕರ ಮವಾಗಿದ್.  ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಸಕವರವನುನ  

ವಿಶೇಷ್ವಾಗಿ ಬೃಹತ್ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಸಚಿವರಾಗಿರುವಂಥ ಮಾನಯ  ಮುರುಗೇಶ್ ನಿರಾಣಿಯವರನುನ , 

ಮಾನಯ  ಎಾಂ.ಟ್ಟ.ಬಿ. ನಾಗರಾಜ್ರವರನುನ    ಅಭಿನಂದ್ಧಸುತೆು ೀನೆ.   ಈ ಕಯವಕರ ಮವನುನ  ಏನು 

ಪಾರ ರಂರ್ ಮಾಡಿದಿಾರೆ ಅದು  “ಉದ್ಯ ಮಿಯಾಗು ಉದಯ ೀಗ ನಿೀಡು”್ಒಳಿೆಯ ಕಯವಕರ ಮವಾಗಿದ್.  

ಇದು ಬಾಂಗಳೂರು ನಗರ, ಬಾಂಗಳೂರು ಗಾರ ಮಾಾಂತರ, ಕೀಲ್ಕರ, ಚಿಕಾ ಬಳಿಾಪುರ ಮತ್ತು  ರಾಮನಗರ 

ಜ್ಜಲಿೆ ಗಳ ಸುಮಾರು ೯೦೦೦ ವಿದಾಯ ರ್ಥವಗಳು ಪಾಲೆಾಂಡಿದಿ್ರು ಎಾಂದು ಉತು ರದ್ಲಿ  ಕಟಿ್ಟ ದಿಾರೆ.  

ಬಹಳ ಸಂತೀಷ್.  ಇದೇ ಕಯವಕರ ಮವನುನ  ಹುಬಬ ಳಿ, ಧಾರವಾಡ, ಮಂಗಳೂರಿನಲಿ  

ಮುಾಂದುವರೆಸುತೆು ೀವಾಂದು ಹೇಳಿದಿಾರೆ.  ಇದ್ನುನ  ಈ ವಷ್ವಕೆಾ  ಮಾತರ  ಸಿೀಮಿತ ಮಾಡುತಾು ರೆಯೀ 

ಅಥವಾ ಈ ಕಯವಕರ ಮವನುನ  ಮುಾಂದುವರೆಸಿಕಾಂಡು ಹೊೀಗುತಾು ರೆಯೀ ಎಾಂದು ನಾನು ಪರ ಶೆನ  

ಕೇಳುತಿು ದಿ್ ೀನೆ.  ಇದ್ಕೆಾ  ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ಉತು ರ ಕಡಬೇಕು.  ಈ ಕಯವಕರ ಮವನುನ  ಕೇವಲ 

ಇಾಂಜ್ಜನಿಯರಿಾಂಗ್ ಮತ್ತು  MBBS ಪದ್ವಿೀಧ್ರರಿಗ್ಗ ಮಾತರ  ಮಾಡಿದಿಾರೆ.  ಬಹಳಷಿ್ಟ  ಸಂಖೆಯ ಯಲಿ  

ಐ.ಟ್ಟ.ಐ. ನವರು, ಪಾಲಟೆಕ್ತನ ಕ ಇಾಂಜ್ಜನಿಯರ್ಗಳು ಇದಿಾರೆ.  ಅವರಿಗ್ಗ ಪರ ತೆಯ ೀಕವಾದಂತಹ ತರಬೇತಿ 

ಕಯವಗಾರವನುನ  ನಡೆಸಬೇಕು.್ “ಉದ್ಯ ಮಿಯಾಗು, ಉದಯ ೀಗ ನಿೀಡು”್ ಎನುನ ವ 

ಕಯವಕರ ಮವನುನ  ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಭಾಗಗಳ ಮಟಿ ದ್ಲಿ  ಮಾಡುತಿು ದಿಾರೆ ಅದ್ರಲಿ  ಐ.ಟ್ಟ.ಐ. ಮತ್ತು  

ಪಾಲಟೆಕ್ತನ ಕ ಇಾಂಜ್ಜನಿಯರ್ಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಮಾಡುತಿು ೀರೀ ಇಲಿವೀ?  ಈ ರಿೀತಿಯ 

ಯೀಜನೆಯನುನ  ಸಕವರ ಹಾಕ್ತಕಾಂಡಿದ್ಯೇ ಎಾಂಬುದ್ರ ಬಗೆ್ಗ  ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ಉತು ರ 

ಕಡಬೇಕು.  ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ವಾದ್ ಕಯವಕರ ಮವನುನ  ೨೦೨೧ ರಲಿ  ಪಾರ ರಂರ್ ಮಾಡಿದಿಾರೆ.   ಆದ್ರೆ 

ಇಲಿಯವರೆಗೂ ಯಾವ ಕಯವಕರ ಮಗಳಿದಿ್ವು, ಇಲಿಯವರೆಗ್ಗ ಇವರಿಗ್ಗ ತರಬೇತಿ ಕಡುವುದ್ಕೆಾ  
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ಯಾವ ಕಯವಕರ ಮವೂ ಇರಲಲಿವೇ ಎಾಂಬುದ್ರ ಬಗೆ್ಗ  ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ವಿವರಣೆಯನುನ  

ಕಡಬೇಕು.  ೨೦೨೧ ರಲಿ  ಹೊಸ ಯೀಜನೆಯನುನ  ಪಾರ ರಂರ್ ಮಾಡಿರುವುದ್ಕೆಾ  ಸಕವರಕೆಾ  ನಾನು 

ಅಭಿನಂದ್ನೆ ಸಲಿಸುತೆು ೀನೆ.  ಹಿಾಂದ್ ಯಾವ ಯಾವ ಯೀಜನೆಗಳಿದಿ್ವು ಎಾಂದು ಅದ್ರ ಬಗೆ್ಗ  

ಮಾಹಿತಿಯನುನ  ಉತು ರದ್ಲಿ  ಕಟಿ್ಟ ಲಿ .   ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ವಾದ್ ವಿಚಾರವೇನೆಾಂದ್ರೆ, ಜ್ಜಲಿ್ಕ  

ಮಟಿ ದ್ಲಿ  ಕಯವಕರ ಮವನುನ  ನಡೆಸಲ್ಕಗಿದ್ ಎಾಂದು ಉತು ರದ್ಲಿ  ಕಟಿ್ಟ ದಿಾರೆ.  ೩೧ ಜ್ಜಲಿೆ ಗಳಲಿ  

೧೩ ಜ್ಜಲಿೆ ಗಳಲಿ  ಮಾತರ  ಕಯವಕರ ಮವನುನ  ನಡೆಸಿದಿಾರೆ.  ಉಳಿದ್ ಜ್ಜಲಿೆ ಗಳಲಿ  ಏಕೆ ಮಾಡಿಲಿ ?  

ಜ್ಜಲಿ್ಕ  ಮಟಿ ದ್ಲಿ  ತರಬೇತಿ ಕಯಾವಗಾರ ಮಾಡುವುದು ಬಹಳ ಅವಶಯ ಕತೆ ಇದ್.  ಏಕೆಾಂದ್ರೆ, 

ಪದ್ವಿೀಧ್ರರಿಗ್ಗ ಯಾವ ಯಾವ ಜ್ಜಲಿೆ ಗಳಲಿ  ಯಾವ ಯಾವ ರಿೀತಿಯ ಕಚಾಚ  ವಸುು ಗಳು ಸಿಗುತು ವ, 

ಅಲಿೆೀನು product produce ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇದ್ ಎಾಂಬುದು ಅವರಿಗ್ಗ ಗತಿು ರುವುದ್ಧಲಿ .   ಇದ್ರ 

ಬಗೆ್ಗ  ಸಕವರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಜ್ಜಲಿ್ಕ  ಮಟಿ ದ್ಲಿ  ಈ ಇಲ್ಕಖೆ ಮ್ಯಲಕ ಪಾಲಟೆಕ್ತನ ಕ್, ಐ.ಟ್ಟ.ಐ., 

ಬಿ.ಇ. ಇರಬಹುದು, ಇವರೆಲಿರಿಗೂ ಕೂಡ ಯಾವ ಯಾವ ಜ್ಜಲಿೆಯಲಿ  ಯಾವ ಯಾವ 

ಉದಯ ೀಗವನುನ  ಪಾರ ರಂರ್ ಮಾಡಬೇಕೆಾಂದು ತರಬೇತಿ ಕಯವಕರ ಮವನುನ  ಮಾಡಬೇಕು.  

ಇಲಿದ್ಧದಿ್ ರೆ ಅವರಿಗ್ಗ ಗತಾು ಗುವುದ್ಧಲಿ .  

 ಶ್ರ ೋ ಎನ.ನಗರಾಜು(ಎಾಂ.ಟಿ.ಬ.):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ೭೫ನೇ ವಷ್ವದ್ 

ಸ್ವಾ ತಂತರ ಯ ೀತಸ ವದ್ ಅಾಂಗವಾಗಿ  ದ್ಧನಾಾಂಕ:೧೧-೧೦-೨೦೨೧ ರಂದು  ಬಾಂಗಳೂರು ಅರಮನೆ 

ಮೈದಾನದ್ಲಿ  “ಉದ್ಯ ಮಿಯಾಗು, ಉದಯ ೀಗ ನಿೀಡು”್ಎನುನ ವ ವಿನೂತನವಾದ್ ಕಯವಕರ ಮವನುನ  

ಪಾರ ರಂರ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ನುನ  ಮಾನಯ  ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಗಳು ಮತ್ತು  ಬೃಹತ್ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಸಚಿವರಾದ್ ಮಾನಯ  

ಮುರುಗೇಶ್ ನಿರಾಣಿಯವರು ಉದಾಾ ಟನೆ ಮಾಡಿದ್ರು.  ಆ ಉದಾಾ ಟನೆ ಮಾಡಿದಂತಹ 

ಸಂದ್ರ್ವದ್ಲಿ  ಬಾಂಗಳೂರು ನಗರ, ಬಾಂಗಳೂರು ಗಾರ ಮಾಾಂತರ, ಕೀಲ್ಕರ, ಚಿಕಾ ಬಳಿಾಪುರ ಮತ್ತು  

ರಾಮನಗರ ಜ್ಜಲಿೆ , ಸುಮಾರು ೭-೮ ಜ್ಜಲಿೆ ಗಳಿಾಂದ್ ಸುಮಾರು ೯೦೦೦ ಯುವಕರು ಪಾಲೆಾಂಡಿದಿ್ರು. 

ಎಾಂ.ಬಿ.ಎ., ಬಿ.ಕಾಂ, ವೈದ್ಯ ಕ್ತೀಯ, ಎಲಿ್ಕ  ಪದ್ವಿೀಧ್ರರು ಕೂಡ ಈ ಕಯವಕರ ಮದ್ಲಿ  

ಭಾಗವಹಿಸಿದಿ್ರು.  ಇದ್ನುನ  ಮತೆು  ರಾಜಯ ದ್ ಎಲಿ್ಕ  ಜ್ಜಲಿೆ ಗಳಲಿ್ಲ  ೩-೪ ಜ್ಜಲಿೆ ಗಳು ಒಟಿ್ರ ರೆಯಾಗಿ ಸೇರಿ 

ಈ  ಕಯಾವಗಾರವನುನ  ಪಾರ ರಂರ್ ಮಾಡಬೇಕೆಾಂದು  ಮಾನಯ  ಮುರುಗೇಶ್ ನಿರಾಣಿಯವರು ಕೂಡ  

ಆ ಭಾಗದ್ಲಿ  ಕಯಾವಗಾರವನುನ  ಮಾಡಬೇಕೆಾಂದು ಸಮಯವನುನ  ನಿಗದ್ಧ ಮಾಡಿದಿ್ರು.  ಅವರು 

ಅದ್ರ ಬಗೆ್ಗ  ನನಗೂ ಕೂಡ ಫೀನ್ನಲಿ  ನಿೀವು ಬನಿನ  ಎಾಂದು ಹೇಳಿದಿ್ರು.  ಆದ್ರೆ ಕೆಲವು 

ಕರಣಾಾಂತರದ್ಧಾಂದ್ ಆ ಕಯಾವಗಾರವನುನ  ಮುಾಂದೂಡಲ್ಕಗಿದ್.  ಮಾನಯ  ಸದ್ಸಯ ರು ಪರ ಶೆನ  

ಕೇಳಿರುವುದು ಸರಿಯಾಗಿದ್.  ನಾವು ಬರಿೀ ಐದು ಜ್ಜಲಿೆ ಗಳಿಗ್ಗ ಮಾತರ  ಸಿೀಮಿತವಾಗಬ್ರರದು,  ರಾಜಯ ದ್ 

ಎಲಿ್ಕ  ಜ್ಜಲಿೆ ಗಳಲಿ್ಲ  ಕೂಡ  ಈ ಕಯಾವಗಾರ ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ತರಬೇತಿ ಕಯವಕರ ಮಗಳನುನ  
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ಕಡಬೇಕು ಮತ್ತು  “ಉದ್ಯ ಮಿಯಾಗು, ಉದಯ ೀಗ ನಿೀಡು”್ ಎಾಂಬುದ್ಕೆಾ  ಅವರಿಗ್ಗ ಸಕವರದ್ಧಾಂದ್ 

ಯಾವ ಯಾವ ಸವಲತ್ತು ಗಳು, ಯಾವ ಯಾವ ಸ್ವಲ ಧ್ನ, ಪರ ೀತಾಸ ಹಧ್ನ,  ಸಬಿಸ ಡಿ ಧ್ನ,  

ಇವಲಿದಿ್ ರ ಬಗೆ್ಗ  ಸವಿಸ್ವು ರವಾದ್ ಪರ ಶೆನ ಯನುನ  ಮಾನಯ  ಸದ್ಸಯ ರು ಕೇಳಿದಿಾರೆ.  ಅದ್ಕೆಾ  ನಾವು 

ಉತು ರದ್ಲಿ್ಲ  ಮಾಹಿತಿಯನುನ  ಕಟಿ್ಟ ದಿ್ ೀವ.   ಪಾಲಟೆಕ್ತನ ಕ್ ಮತ್ತು  ಐ.ಟ್ಟ.ಐ. ಮಾಡಿದ್ವರಿಗ್ಗ 

ಕೌಶಲ್ಕಯ ಭಿವೃದಿ್ಧಯಾಂದ್ ತರಬೇತಿ ಕೇಾಂದ್ರ ಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ರಾಜಯ ದ್ ಎಲಿ್ಕ  ಜ್ಜಲಿೆ ಗಳಲಿ  ಇವ.   

ಇವರಿಗ್ಗಲಿ್ಕ  ಸಕವರ ಪರ ೀತಾಸ ಹ ಧ್ನ, ಸಹಾಯ ಧ್ನ, ಸ್ವಲಧ್ನ ಕಡುವಂಥದಿು  ಇದ್.  ಇವತ್ತು  

ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ವಾಗಿ ರಾಜಯ ದ್ಲಿೆ ೀ ಅಲಿ , ಇಡಿೀ ದೇಶದ್ಲಿೆೀ ಈ ಸಮಸ್ಥಯ  ಇದ್. ಕೀವಿಡ-೧೯ ಬಂದು 

ಲ್ಕಕ್ಡೌನ್ ಆದ್ ಮೇಲೆ  ಬಹಳಷಿ್ಟ  ಸಣಣ  ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮುಚಿಚ ವ.  ಕಳೆದ್ ಎರಡು ವಷ್ವಗಳಲಿ  

ಸಣಣ  ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಲಿ  ಉದಯ ೀಗಿಗಳ ಕರತೆಯಾಗಿದ್.  ಕೀವಿಡ-೧೯ ರ್ಯದ್ಧಾಂದ್ ಕೆಲವರೆಲಿ್ಕ  

ಕಖಾವನೆಗಳಲಿ  ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದ್ನುನ  ಬಿಟಿ  ಊರುಗಳಿಗ್ಗ ಹೊೀಗಿದಿಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಣಣ  

ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮುಚಿಚ ವ.  ಅದ್ಕೆಾ  ಈಗ “ಉದ್ಯ ಮಿಯಾಗು, ಉದಯ ೀಗ ನಿೀಡು”್ ಕಯವಕರ ಮಕೆಾ  

ಇವತ್ತು  ನಿರುದಯ ೀಗಿ ಪದ್ವಿೀಧ್ರರು ಕೈಗಾರಿಕೆಯನುನ  ಪಾರ ರಂಭಿಸಲು ಕೇಾಂದ್ರ  ಸಕವರದ್ ಪರ ಧಾನ 

ಮಂತಿರ ಗಳ ಉದಯ ೀಗ ಸೃಜನೆ ಯೀಜನೆಯಡಿ ಸಬಿಸ ಡಿಯನುನ  ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ನಿೀಡುತಿು ದ್.  

                       (ಮುಾಂದು)  

(1065)  14-12-2021/12-20/ bkp-rn         

                      (ಸಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸೆಿ ತಿ) 

ಶ್ರ ೋ   ಎನ್.ನಗರಾಜ್ (ಎಾಂ.ಟಿ.ಬ)(ಮಾಂದ್ದ)  

ಅದ್ಲಿದ್, ನಗರ  ಮತ್ತು  ಗಾರ ಮಾಾಂತರ  ಪರ ದೇಶಗಳಲಿ  ಕೈಗಾರಿಕೆಯನುನ   ಸೆ್ವಪಿಸಲು   25  ಲಕ್ಷ  

ರೂಪಾಯಗಳವರೆಗ್ಗ   ಗರಿಷ್ಠ   ಸ್ವಲವನುನ    ನಿೀಡಲ್ಕಗುತಿು ದ್.  

ಸಭಾಪತಿಯವರು:-   ನಿಮಮ  ಕಡೆ  ಇರುವ  ಉತು ರದ್  ಪರ ತಿಯನುನ  ಸದ್ಸಯ ರಿಗ್ಗ   ಕಡಿ.  

ಶ್ರ ೋ  ಎಸ.ವಿಿ .ಸಂಕನೂರ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೆ,  ನನನ   ಮ್ಯಲ ಪೃಶೆನ   ಏನೆಾಂದ್ರೆ    

ಪದ್ವಿೀಧ್ರರಿಗ್ಗ   ಮಾಡಿದಿ್ಧ ೀರಿ.     ಪಾಲಟೆಕ್ತನ ಕ್   ಮಾಡಿರುವಂತಹ  ಹುಡುಗರಿಗ್ಗ   ಮಾಡುವ  

ಅವಶಯ ಕತೆ  ಇದ್.  ITI ಮಾಡಿರುವಂತಹ  ಹುಡುಗರಿಗ್ಗ   ಮಾಡುವ  ಅವಶಯ ಕತೆ  ಇದ್.    ಇವರು  ಕ್ತರ ೀಡಾ  

skill ಬಗೆ್ಗ   ಹೇಳಿದ್ರು.   ಅಲಿ  skill development   ಅಷಿ್ಟ    ಮಾಡುತಾು ರೆ.  ಉದಯ ೀಗ    ಪಾರ ರಂರ್  

ಮಾಡಲಕೆಾ    ಮಾಗವದ್ಶವನ   ಮಾಡಲಕೆಾ     ವಯ ವಸೆ್ಥ    ಅಲಿ   ಇಲಿ . 

           ಸಭಾಪತಿಯವರು:-   ಉಳಿದ್ವರಿಗ್ಗ  ಮಾಡಿ  ಎಾಂದು  ಸದ್ಸಯ ರು    ಹೇಳುತಿು ದಿಾರೆ.   
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      ಶ್ರ ೋ ಎಸ.ವಿಿ .ಸಂಕನೂರ:-   ಕೌಶಲಯ   ಬಳಸಲಕೆಾ   ಮಾತರ   ಅವರ  ಮಾಗವದ್ಶವನ  ಇದ್.  

ಅದ್ಕೆಾ   ಇವರಿಗ್ಗ  ಮಾಡುವ  ಅವಶಯ ಕತೆ  ಇದಿು , ಇವರಿಗ್ಗ  ಮಾಡುತಿು ೀರಾ  ಎಾಂದು  ಕೇಳಲಕೆಾ   

ಬಯಸುತೆು ೀನೆ.   

ಸಭಾಪತಿಯವರು:-    ತಾವು  ಕುಳಿತ್ತಕಳಿಿ .  ಇದ್ರ  ಬಗೆ್ಗ    ಸಚಿವರಾದ್  ನಿರಾಣಿಯವರು  

ಹೇಳುತಾು ರೆ.   

ಶ್ರ ೋ   ಮರುಗೇಶ್   ಆರ್. ನರಾಣಿ:-  ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೆ,  ಮಾನಯ  ಸದ್ಸಯ ರು  ಬಹಳ  

ಒಳಿೆಯ  ಪರ ಶೆನ ಯನುನ   ಕೇಳಿದಿಾರೆ.   ಇಡಿೀ  ಕನಾವಟಕ ರಾಜ್ಞಯ ದ್ಯ ಾಂತ  ಪರ ತಿ ವಷ್ವ  ಸುಮಾರು 1 ಲಕ್ಷ   

25 ಸ್ವವಿರದ್ಷಿ್ಟ   ಇಾಂಜ್ಜನಿೀಯರ್ಗಳು  ಪಾಸ್ವಗುತಾು ರೆ.  ಅದೇ  ratio ದ್ಲಿ   ಎಾಂಬಿಎ,  ಇರಬಹುದು,  

ಬಿಕಾಂ, ಬಿಎಸಿಸ   ಪಿ.ಹೆಚ್.ಡಿ.   ಹೊೀಲಡ ಸ್ವ , ಕನೂನು ಪದ್ವಿೀಧ್ರರು ಇರಬಹುದು.  ಇವರೆಲಿರೂ  

ಪಾಸ್  ಆಗಿರುವುದ್ರಿಾಂದ್   ಈಗ  ನಮಮ  ಐಟ್ಟಐ ಪಾಸ್ ಆದ್ವರು  ನಮಮ  ಕಖಾವನೆಗಳಲಿ   ಬಹಳ  

ಕರತೆ  ಇದ್.  ಅವರಿಗ್ಗ  ನಾವು ತರಬೇತಿಯನುನ   ಕಟಿ   ಕಖಾವನೆಗಳಿಗ್ಗ  ತೆಗ್ಗದುಕಳಿುವುದು  

ಬಹಳ ಅವಶಯ ಕತೆ  ಇದ್.   ಈ  ಹಿನೆನ ಲೆಯಲಿ   ನಾವು  ಉದ್ಯ ಮಿ  ಹಾಗೂ    ಉದಯ ೀಗ   

ನಿೀಡುವಂತಹ  ಒಾಂದು ವಿನೂತನ  ಕಯವಕರ ಮವನುನ    ಪಾರ ರಂರ್  ಮಾಡಿದಿ್ ೀವ.       ಕಳೆದ್  

ತಿಾಂಗಳು  ಅರಮನೆ  ಮೈದಾನದ್ಲಿ     ಪಾರ ರಂರ್  ಮಾಡಿದಾಗ   10 ಸ್ವವಿರಗಿಾಂತಲ್ಲ  ಹೆಚ್ಚಚ   

ಪದ್ವಿೀಧ್ರರು   ಒಾಂದು ದ್ಧನ ಪೂಣವವಾಗಿ ಅದ್ರಲಿ   ಪಾಲೆಾಂಡಿದಿ್ರು.    ತದ್ನಂತರ  sector 

specific  ಆಗಿ   ಅಾಂದ್ರೆ,  ಯಾವ  ಒಾಂದು ಸ್ಥಕಿ ರ್ನಲಿ    ಆಸಕ್ತು   ತೀರಿಸುತಾು ರೆ     ಆ  ಆಸಕ್ತು ಯಾಂದ್  

7 ದ್ಧವಸಗಳಿಾಂದ್  30 ದ್ಧವಸಗಳವರೆಗ್ಗ  ಅವರುಗಳಿಗ್ಗ  ವಿಶೇಷ್  ತರಬೇತಿಯನುನ   ಉಚಿತವಾಗಿ   

ಕಡುವಂತಹ ವಯ ವಸೆ್ಥಯನುನ    ಮಾಡಿದಿ್ ೀವ.    ಇದ್ರಿಾಂದ್   ಕೇಾಂದ್ರ    ಸಕವರ  ಮತ್ತು  ರಾಜಯ  

ಸಕವರದ್ಲಿ  ಯಾವ  ಯಾವ ಸಬಿಸ ಡಿಗಳಿವ,  ಯಾವ ಯಾವ ಸವಲತ್ತು ಗಳಿವ  ಎನುನ ವುದ್ನುನ  

ಅವರಿಗ್ಗ  ನೇರವಾಗಿ    ಮತ್ತು  ವಿವರವಾದ್  ಪಾರ ಜೆಕಿ್  ರಿಪೀರ್್ವಗಳನುನ   ಮಾಡಿಕಡುವಂತಹ 

ವಯ ವಸೆ್ಥಯನುನ   ನಮಮ  ಇಲ್ಕಖೆಯಲಿ   ಮಾಡಿದಿ್ ೀವ.    ಈಗ  ಮನೆನ   ಬಳಗಾವಿ  ಮತ್ತು   

ಕಲುಬ ಗಿವಯಲಿ      ಈ ಸಂಬಂಧ್  ದ್ಧನಾಾಂಕವನುನ   ನಿಧಾವರ  ಮಾಡಿದಿ್ ೀವ.  ಆದ್ರೆ  code of 

conduct  ಬಂದ್ಧರುವುದ್ರಿಾಂದ್  ಅದ್ನುನ   ಮುಾಂದೂಡಿದಿ್ ೀವ.   ಬರುವ  ಜನವರಿಯಾಂದ್  ಮತೆು   

ಕಲುಬ ಗಿವ  ಮತ್ತು  ಬಳಗಾವಿ, ಮೈಸೂರು, ತ್ತಮಕೂರು   ಮತ್ತು   ಮಂಗಳೂರು     ಈ  5  ಕಡೆ  

ಈಗಾಗಲೇ  ದ್ಧನಾಾಂಕವನುನ   ಘೀಷ್ಣೆ  ಮಾಡಿದಿ್ ೀವ. ಅದು ಪದ್ವಿೀಧ್ರರಿಗ್ಗ  ಬಹಳ 

ಅವಶಯ ಕತೆಯಾಗುತು ದ್.  ಬಹಳಷಿ್ಟ  ಜನರಿಗ್ಗ ಸಿಲಬಸ್ನಲಿ   ಇಲಿದೇ  ಇರುವಂತಹದಿ್ನುನ , ಯಾವ 

ರಿೀತಿ  project  ಮಾಡಬೇಕೆನುನ ವುದು ಅವರಿಗ್ಗ  ಗತಿು ರುವುದ್ಧಲಿ .    ಉದಾಹರಣೆಗ್ಗ  ಇವತ್ತು  

ಟೆಕಸ ್ಟೈಲಸ ್  ಮಿಲ್  ಬಹಳ  ಕರತೆ  ಇದ್  ಮತ್ತು     profit making    ಕಂಪನಿ  ಇದ್.   ಬೇರೆ ಬೇರೆ 
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ಸಂದ್ರ್ವದ್ಲಿ  ಅದು ಏರಿಳಿತ ಆಗುತು ದ್. 40% ಸಬಿಸ ಡಿ ಇದ್.  100 ಕೀಟ್ಟ ರೂಪಾಯಗಳ ಒಾಂದು 

ಪಾರ ಜೆಕಿ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 40 ಕೀಟ್ಟ ರೂಪಾಯಗಳ ಸಬಿಸ ಡಿ  ಇದ್.    ಈ ರಿೀತಿಯಲಿ  ನಾವು ಹತಾು ರು   

ಯೀಜನೆಗಳನುನ  ಹೇಳಬಹುದು.   ಎಸ್ಸಿ/ಎಸ್ಟ್ಟ ಸಮಾಜದ್ವರಿಗ್ಗ ನಾವು 75% ರಷಿ್ಟ  

ಸಬಿಸ ಡಿಯನುನ  ಕಡುತಿು ದಿ್ ೀವ.    ಬಾಂಗಳೂರಿನಲಿ    ಒಾಂದು  ಎಕರೆ  ಜಮಿೀನಿಗ್ಗ  3 ಕೀಟ್ಟ 

ರೂಪಾಯಗಳಷಿ್ಟ   ಬಲೆ  ಇದಿ್ ರೆ  2 ಕೀಟ್ಟ  25 ಲಕ್ಷ  ರೂಪಾಯಗಳು ಅವರಿಗ್ಗ ಸಬಿಸ ಡಿ  ಹೊೀಗುತು ದ್.    

ಉಳಿದ್ಧರುವಂತಹ 25%ಗ್ಗ   10 ಕಂತ್ತ  ಕಡುತೆು ೀವ.  ಅದ್ಕೆಾ  6%, 4%, 0% ಬಡಿಡ .  ಈ ರಿೀತಿಯಲಿ  ಬೇರೆ 

ಬೇರೆ ಇದ್.   ಇದು ಪದ್ವಿೀಧ್ರರಿಗ್ಗ ಗತಿು ರುವುದ್ಧಲಿ .  ಇದು ಯಾವುದೇ   ಸಿಲಬಸ್ ನಲಿ  ಕವರ್ 

ಅಗಿರುವುದ್ಧಲಿ .  ಅದ್ಕೆಾ     ಕರೆದಾಗ ಅವರು ಅಜ್ಜವ ಹಾಕಬೇಕಗುತು ದ್.   

ಸಭಾಪತಿಯವರು:-   ಪದ್ವಿೀಧ್ರರಿಗ್ಗ  ಗತಾು ಗಬೇಕೆಾಂದ್ರೆ ಈ ಸಂಬಂಧ್  ಪಬಿಿ ಸಿಟ್ಟ  ಮಾಡಿ.   

ಶ್ರ ೋ   ಮರುಗೇಶ್   ಆರ್. ನರಾಣಿ:-  ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೆ,   ಆ  ಒಾಂದು ಕೆಲಸವನುನ  

ಸಹ ಈಗ  ಮಾಡುತಿು ದಿ್ ೀವ.  ಅದ್ರ  ಜೊತೆಯಲಿಯೇ  ಈಗ  ಕಲುಬ ಗಿವಯಲಿ    ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ 

ಬಾಂಗಳೂರಿನಲಿ   ಮಾಡಿರುವುದ್ನುನ   ತಿಳಿದುಕಾಂಡು  ಮಾಡಲ್ಕಗುತು ದ್.    8 ಸ್ವವಿರಕ್ತಾ ಾಂತಲ್ಲ  

ಹೆಚ್ಚಚ   ನ್ೀಾಂದ್ಣಿಯಾಗಿತ್ತು .    ಇದು ಎಲಿ್ಕ   ಬರುವುದ್ನುನ   ನ್ೀಡಿದಾಗ  ಪರ ತಿಯಾಂದು  ಕಡೆ   

ಬಹಳ ಒಳಿೆಯ    ಪರ ತಿಕ್ತರ ಯ  ಇದ್ .  ಇವತ್ತು  ಏನು  ಮಾನಯ  ಸದ್ಸಯ ರು  ಪರ ಶೆನ ಯನುನ   ಕೇಳಿದಿಾರೆ, 

ಅದು ಸಂಪೂಣವವಾಗಿ   ಇಡಿೀ ರಾಜ್ಞಯ ದ್ಯ ಾಂತ  ಇದ್ರ ಬಗೆ್ಗ   ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕಡುವಂತಹ 

ವಯ ವಸೆ್ಥಯನುನ   ಮುಾಂದ್ಧನ  ದ್ಧನಗಳಲಿ   ಮಾಡುತೆು ೀವ.  

ಶ್ರ ೋ  ಎಸ.ವಿಿ .ಸಂಕನೂರ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೆ,    ಒಾಂದು ನಿಮಿಷ್  ನನಗ್ಗ 

ಅವಕಶವನುನ   ಕಡಿ.   ಸಾ ಯಂ   ಉದಯ ೀಗ  ಪಾರ ರಂರ್  ಮಾಡಲಕೆಾ    ಸಕವರದ್ಧಾಂದ್  ಸಿೀಡ್  ಮನಿ  

ಕಡುತಿು ೀರಾ  ಎಾಂದು  ಕೇಳಿರುವುದ್ಕೆಾ     ಎಸ್ಸಿ/ಎಸ್ಟ್ಟ.ಯವರಿಗ್ಗ  ಕಡುತೆು ೀವಾಂದು  ಹೇಳಿದಿಾರೆ.  

ಸಂತೀಷ್.    ಇದ್ನುನ   ಜನರಲ್  ಕಯ ಟಗರಿಗ್ಗ   ಕಡಲಕೆಾ   ಈ ಯೀಜನೆಯನುನ   ಸಕವರದ್  

ವತಿಯಾಂದ್  ರೂಪಿಸಿಕಳಿು ತಿು ೀರಾ  ಎನುನ ವುದು  ನನನ    ಪರ ಶೆನ ಯಾಗಿದ್.   

ಶ್ರ ೋ   ಎನ್. ನಗರಾಜ್  (ಎಾಂ.ಟಿ.ಬ): ಸಿೀಡ್  ಮನಿ  ಕಡುವುದ್ರಲಿ  ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳ ಸ್ವಲ 

ಮತ್ತು   ಬಂಡವಾಳ  ಹೂಡಿಕೆಯಲಿ  ಶೇಕಡ  50 ರಷಿ್ಟ  ಬಡಿಡ ರಹಿತ   ಸ್ವಲವನುನ   ಕಡಲ್ಕಗುತಿು ದ್. 

ಶ್ರ ೋ ಎಸ.ವಿಿ .ಸಂಕನೂರ:- ಸ್ವಲದ್ ವಿಷ್ಯ  ಬಿಡಿ.  ಸಿೀಡ್  ಮನಿಯನುನ   ಕೇಳುತಿು ದಿ್ ೀನೆ.   

(ಗೊಾಂದಲ) 
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ಸಭಾಪತಿಯವರು:-    ನಿೀವು  ಇಬಬ ರು  ಏತಕೆಾ   ಗುದಿಾಡುತಿು ದಿ್ಧ ೀರಿ.  ಈ  ಕಡೆ  ನ್ೀಡಿ  

ಮಾತನಾಡಿ.  

ಶ್ರ ೋ   ಎನ್ ನಗರಾಜ್ (ಎಾಂ.ಟಿ.ಬ): ಮಾನಯ  ಸಭಾಪಸತಿಯವರೇ, 5 ಕೀಟ್ಟಯವರೆಗೂ 6% 

ರಷಿ್ಟ  ಬಡಿಡ  ದ್ರದ್ಲಿ  ಸ್ವಲ  ಕಡುವಂತಹ  ಕಯವಕರ ಮ   ಕೂಡ  ಇದ್ರಲಿ   ಇದ್.   

ಸಭಾಪತಿಯವರು:-   ಶ್ರ ೀಯುತ  ಸಂಕನೂರರವರೆ,  ಈ  ವಿಚಾರದ್ಲಿ   ನಿಮಗ್ಗ  

ಏನಾಗಬೇಕೆಾಂದು  ಹೇಳಿ.    

ಶ್ರ ೋ ಎಸ.ವಿಿ .ಸಂಕನೂರ:- ಸಿೀಡ್  ಮನಿಯನುನ  ಎಸ್ಸಿ/ಎಸ್ಟ್ಟ.ಯವರಿಗ್ಗ  ಕಡುತಿು ದಿು , 

ಇದ್ನುನ   ಸ್ವಮಾನಯ  ವಗವದ್ವರಿಗೂ  ಕಡುತಿು ೀರಾ  ಎಾಂದು  ಕೇಳುತಿು ದಿ್ ೀನೆ.  ಅದ್ಕೆಾ   ಸಚಿವರು  

ಉತು ರ  ಕಡುತಿು ಲಿ .   

ಶ್ರ ೋ   ಎನ್.ನಗರಾಜ್  (ಎಾಂ.ಟಿ.ಬ):   ಇದ್ನುನ  ರಾಷಿ್ಠ ಿೀಕೃತ  ಬ್ರಯ ಾಂಕ್ಗಳ  ಮ್ಯಲಕ  

ಸಕವರ  6% ಬಡಿಡ  ದ್ರದ್ಲಿ   ಕಡುತಿು ದ್.   

ಶ್ರ ೋ  ಎಸ.ವಿಿ .ಸಂಕನೂರ:-   ನಾನು  ಕೇಳಿದ್   ಪರ ಶೆನ ಯನುನ   ಮಾನಯ   ಸಚಿವರು ಅಥವ  

ಮಾಡಿಕಳಿಬೇಕು.  ಸಾ ಯಂ  ಉದಯ ೀಗ  ಮಾಡಲಕೆಾ    ಎಸ್ಸಿ/ಎಸ್ಟ್ಟ.ಯವರಿಗ್ಗ  ಸಿೀಡ್  

ಮನಿಯನುನ   ಕಡುತಿು ದಿ್ಧ ೀರಿ.  ಅದೇ  ರಿೀತಿ  ಜನರಲ್    ಕಯ ಟಗರಿಯವರಿಗ್ಗ   ಕಡುತಿು ೀರಾ  ಎಾಂದು  

ಕೇಳುತಿು ದಿ್ ೀನೆ.  ಈಗ  ಕಡುತಿು ಲಿವಾದ್ರೆ  ಮುಾಂದ್  ಈ  ಬಗೆ್ಗ   ಯೀಜನೆಯನುನ   ರೂಪಿಸುತಿು ರೀ 

ಎಾಂದು  ಕೇಳುತಿು ದಿ್ ೀನೆ.   

ಶ್ರ ೋ  ಕೆ.ಟಿ. ಶ್ರ ೋಕಂಠೇಗೌಡ:-   ಇದ್ನುನ   ಜನರಲ್ನವರಿಗೂ  ಕಡುತಿು ೀರಾ   ಎಾಂದು  ಮಾನಯ  

ಸದ್ಸಯ ರು  ಕೇಳುತಿು ದಿಾರೆ.       ಇದ್ನುನ   ನಾನು ಸಪ ಷಿ್ ಪಡಿಸಿದಿ್ ೀನೆ.  

(ಗೊಾಂದಲ) 

        ಸಭಾಪತಿಯವರು:-    ಶ್ರ ೀಯುತ ಶ್ರ ೀಕಂಠೇಗೌಡರೇ,  ನಿೀವು ಮಾತನಾಡಬೇಕದ್ರೆ  ನನನ ನುನ   

ಕೇಳಿ  ಮಾತನಾಡಬೇಕಲಿವೇ?  ನಿಮಗ್ಗ  ಮಾತನಾಡಲು ನಾನು  ಅನುಮತಿಯನುನ    

ಕಟಿ್ಟ ದಿ್ ೀನೆಯೇ?  ಸುಮಮ ನೆ  ಮಾತನಾಡುತಿು ೀರಲಿ್ಕ . 

         ಶ್ರ ೋ   ಎನ್.ನಗರಾಜ್  (ಎಾಂ.ಟಿ.ಬ):   ಮಾನಯ  ಸಭಾಸಪತಿಯವರೆ,    ಮಾನಯ  ಸದ್ಸಯ ರು  

ಒಳಿೆಯ  ಪರ ಶೆನ ಯನುನ   ಕೇಳಿದಿಾರೆ. 
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ಸಭಾಪತಿಯವರು:-    ಒಳಿೆಯ  ಉತು ರವನುನ   ಹೇಳಿ.   

ಶ್ರ ೋ   ಎನ್.ನಗರಾಜ್  (ಎಾಂ.ಟಿ.ಬ):   ಮಾನಯ  ಸಭಾಸಪತಿಯವರೆ,    ಪರಿಶ್ಷಿ್   ಜ್ಞತಿ ಮತ್ತು  

ಪರಿಶ್ಷಿ್   ಪಂಗಡದ್ವರಿಗ್ಗ  ನಾವು  ಇಷಿ ಾಂದು   ಪರ ಮಾಣದ್ಲಿ   ರಿಯಾಯತಿಯನುನ    

ಕಟಿ್ಟ ದಿ್ ೀವ.  ಬಡಿಡ ಯಲಿ   ಕಡಿಮೆ  ಕಟಿ್ಟ ದಿ್ ೀವ.  ಸ್ವಲ  75 ಲಕ್ಷ  ರೂಪಾಯಗಳನುನ   ಕಟಿ್ಟ ದಿ್ ೀವ.  

ಇದ್ನುನ   ಜನರಲ್  ಕಯ ಟಗರಿಗೂ   ಕಡಿ ಎನುನ ವುದು  ಮಾನಯ  ಸದ್ಸಯ ರ  ಪರ ಶೆನ ಯಾಗಿದ್.   

ಶ್ರ ೋ   ಮರುಗೇಶ್   ಆರ್. ನರಾಣಿ:-  ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೆ,     ಇದು ಬಹಳ  ಒಳಿೆಯ  

ಪರ ಶೆನ ಯಾಗಿದ್.    ಆರ್ಥವಕವಾಗಿ   ಹಿಾಂದುಳಿದ್ಧರುವಂತಹ  ಎಸ್.ಸಿ/ಎಸ್.ಟ್ಟ.ಯವರಿಗ್ಗ  ನಾವು ಏನು 

ಸವಲತ್ತು   ಕಡುತಿು ದಿ್ ೀವ, ಅದೇ ಸವಲತು ನುನ     ಜನರಲ್ನವರಿಗೂ ಕಡಬೇಕೆಾಂದು ನಾವು 

ತಿೀಮಾವನ ತೆಗ್ಗದುಕಾಂಡು   ಇವತ್ತು   ಈ  ವಿಷ್ಯವಾಗಿ   ಕಡತ  ಎಫ.ಡಿಗ್ಗ  ಬಂದ್ಧದ್.   125 ಕೀಟ್ಟ 

ರೂಪಾಯಗಳು  ನಮಗ್ಗ   ಹೆಚಿಚ ನ ಹೊರೆಯಾಗುತಿು ದ್.  ಅದ್ರೂ ಸಹ ಇದ್ನುನ   ಮಾಡಬೇಕೆಾಂದು    

ಮಾನಯ   ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಗಳು  ಹೇಳಿದಿಾರೆ.  ಅದ್ರ  ಸಲುವಾಗಿ   ಕಡತವನುನ    ಮುಾಂದುವರಿಸಿದಿ್ ೀವ.   

ಇದ್ರಿಾಂದ್   ಹೆಚ್ಚ  startups ಏನು  ಬರುತಿು ದಿಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಚ  ತರಬೇತಿ ಹೊಾಂದ್ಧರುವವರು ಏನಿದಿಾರೆ, 

ಅವರಿಗ್ಗಲಿರಿಗೂ  ಅನುಕೂಲವಾಗುತು ದ್.    ಇಡಿೀ ಕನಾವಟಕ ರಾಜಯ ದ್ಲಿ  ಇರುವಂತಹ  

ಕಖಾವನೆಗಳಲಿ    ಸ್ವಮಾನಯ  ವಗವದ್ವರಿಗ್ಗ ಅದ್ರಲಿ್ಲ    ಆರ್ಥವಕವಾಗಿ   

ಹಿಾಂದುಳಿದ್ಧರುವಂತಹವರಿಗ್ಗ  10%ರಷಿ್ಟ   ಕಡುವಂತಹ ವಯ ವಸೆ್ಥಯನುನ   ಮಾಡುತಿು ದಿ್ ೀವ.   

            ಸಭಾಪತಿಯವರು:-   ಈಗ ಮಾನಯ  ಎಾಂ.ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾ ಮಿಯವರ ಪರ ಶೆನ . 

ಶ್ರ ೋ  ಎಾಂ.ನರಾಯಣಸ್ಮವ ರ್ಮ:-  ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೆ,   ನಾನು  ಪರ ಶೆನ   ಕೇಳಲಕೆಾ   

ಮುಾಂಚಿತವಾಗಿ   ತಮಮ   ಮ್ಯಲಕ   ಸಕವರಕೆಾ   ವಿನಂತಿ  ಮಾಡಿಕಳಿು ತೆು ೀನೆ.  ಶಾಸಕರ 

ಅನುದಾನವನುನ  ಏನು  ಕಡಬೇಕೆಾಂದು ಸಕವರದ್ಲಿ   ಒತಾು ಯ  ಮಾಡಿದಿ್ ೀವ.   ಇದ್ರ ಬಗೆ್ಗ  ನಿೀವು 

ಸಭೆ ಕರೆದು ಎಲಿ್ಕ  ಅಧಿಕರಿಗಳಿಗ್ಗ  ತಿಳಿಸಿದಿ್ರೂ  ಕೂಡ   ಇವತಿು ನವರೆಗೂ  ಕೂಡ  ನಮಗ್ಗ 

ಅನುದಾನ ಏನು ಬರಬೇಕಗಿದ್, ಅದು ಬಂದ್ಧಲಿ .  ನಾವು ಈಗ ಜನವರಿ 5ನೇ ತಾರಿೀಖು 

ನಿವೃತಿು ಯಾಗುತಿು ದಿ್ ೀವ.  ಈ ಬಗೆ್ಗ  ನಾವು ಪತರ ವನುನ  ಕಟಿ್ಟ ದಿ್ ೀವ, ಅನುದಾನವಾಗಿದ್, ಅಧ್ವಾಂಬಧ್ವ 

ಕೆಲಸ ಆಗಿದ್. ನಾವುಗಳು ಮಾಜ್ಜ ಆದ್ ಮೇಲೆ ಗುತಿು ಗ್ಗದಾರರು ಹಣ ಕಡಲಲಿವಾಂದು  ಹೇಳಿ ನಮಮ  

ಮನೆ  ಬ್ರಗಿಲಗ್ಗ ಬಂದು  ನಿಾಂತ್ತಕಳಿುತಾು ರೆ.   

ಸಭಾಪತಿಯವರು:-   ಈ  ವಿಚಾರವನುನ   ನಿೀವು ಶ್ಯನಯ ವೇಳೆಯಲಿ   ಕೇಳಬೇಕು.  ಈಗ  ನಿೀವು  

ಪರ ಶೆನ ಯನುನ   ಕೇಳಿ. 
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ಪರ ಶ್ನನ  ಸಂಖೆಾ  251 

(ಉತ್ು ರವನುನ  ಲಗತಿು ಸಲಾಗಿದ್ದ)  

 

        ಶ್ರ ೋ  ಎಾಂ.ನರಾಯಣಸ್ಮವ ರ್ಮ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೆ,   ಇದು  ಒಾಂದು ಬಹಳ  

ಗಂಭಿೀರವಾದ್   ಪರ ಶೆನ .  ಮಹಿಳಾ  ಮತ್ತು   ಮಕಾ ಳ   ಕಲ್ಕಯ ಣ   ಇಲ್ಕಖೆಯಲಿ   ಮಕಾ ಳು, 

ಬ್ರಣಂತಿಯರು  ಮತ್ತು  ಗಭಿವಣಿಯರಿಗ್ಗ ಯಾವ  ರಿೀತಿಯ ಸವಲತ್ತು ಗಳನುನ   ಸಕವರ ಕಡುತಿು ದ್,     

ಕಡುತಿು ರುವಂತಹದಿು , ಅವರುಗಳಿಗ್ಗ ಸಮಪವಕವಾಗಿ ತಲುಪುತಿು ದ್ಯೇ  ಆಥವಾ   ಇಲಿವೇ?  

ತಲುಪದೇ ಅದು  ಕಳಿತನ  ಆಗುತಿು ದ್ಯೇ    ಎನುನ ವುದು  ತಮಮ    ಗಮನಕೆಾ   ಬಂದ್ಧದ್ಯೇ,   ಇದ್ನುನ   

ಮಕಾ ಳಿಗ್ಗ  ಕಡಬೇಕೆಾಂದು ಸಕವರ  ಏನು  ತಿೀಮಾವನ  ಮಾಡಿದ್.   ಬ್ರಣಂತಿಯರಿಗ್ಗ  

ಕಡಬೇಕೆಾಂದು  ತಿೀಮಾವನ   ಮಾಡಿದ್ಯೀ   ಮತ್ತು   ಗಭಿವಣಿ  ಸಿು ಿೀಯರಿಗ್ಗ ಕಡಬೇಕೆಾಂದು  

ತಿೀಮಾವನ   ಮಾಡಿದ್ಯೀ, ಅದು ಸಮವಪಕವಾಗಿ ಅದು ತಲುಪುತಿು ಲಿವನುನ ವುದು ತಮಮ  ಗಮನಕೆಾ   

ಬಂದ್ಧದ್ಯೇ  ಎಾಂದು    ಪರ ಶೆನ ಯನುನ   ಕೇಳಿದಿ್ .  ಆದ್ಕೆಾ  ಸಚಿವರು     ಉತು ರವನುನ   ಕಟಿ್ಟ ದಿಾರೆ.   

ಬ್ರಣಂತಿಯರಿಗ್ಗ   ಮತ್ತು  ಗಭಿವಣಿಯರಿಗ್ಗ  ಪೌಷಿ್ಠ ಕಾಂಶದ್     ಕರತೆ    ಇರುವುದ್ನುನ   ನಾನು  

ಕೇಳಿದಿ್ .  ಪೌಷಿ್ ಕಾಂಶದ್  ಆಹಾರವನುನ   ೨೧  ರೂಪಾಯಗಳಿಗ್ಗ  ಕಡುತಾು ರಂತೆ.     ಮಕಾ ಳಿಗ್ಗ 

ಪೌಷಿ್ ಕಾಂಶದ್  ಆಹಾರವನುನ     ೮  ರೂಪಾಯಗಳಿಗ್ಗ  ಕಡುತಾು ರಂತೆ.  ಮತೆು  ಏನೇನು 

ಕಡುತಿು ೀರಾ ಎಾಂದು  ಕೇಳಿದಿ್ ಕೆಾ     ಉತು ರವನುನ   ಕಟಿ್ಟ ದಿಾರೆ.    ಕಡಲೆಬಿೀಜ,  ಬಲಿ ,   ಅಕ್ತಾ ,  

ತಗರಿಬೇಳೆ, ಸಕಾ ರೆ    ಹೆಸರುಬೇಳೆ, ಸಂಬ್ರರು ಪುಡಿ, ಹಾಲನ  ಪುಡಿ, ಮಟಿೆ   ಎಾಂದು    ಹೇಳಿದಿಾರೆ.    

ಮಟಿೆ     ವಿಷ್ಯವನುನ   ಇಲಿ   ಪರ ಸ್ವು ಪ  ಮಾಡಲಕೆಾ   ಹೊೀದ್ರೆ  ಇಲಿ     ಏನೆಲಿ್ಕ   

ಮಾತನಾಡಬೇಕಗುತು ದ್.   ಪಾಪ  ಮಂತಿರ ಗಳು  ಮಟಿೆಯಾಂದ್   ಇಲಿ   ಸೆ್ವನ ಪಲಿಟ ಆಗಿ  

ಹೊೀಗಿದ್.    ಇವತಿು ನ ದ್ಧವಸ ಆ ರಿೀತಿಯಲಿ   ಆಗಿದ್.   ಆದಿ್ ರಿಾಂದ್,  ಇದ್ನುನ  ಸಮಪವಕವಾಗಿ  

ತಲುಪುತಿು ಲಿವನುನ ವುದು  ಈಗಾಗಲೇ  ಸಚಿವರಿಗೂ  ಗತಿು ದ್.   

ಅಾಂಗನವಾಡಿಗಳಲಿನ ಆಹಾರ ಅಕರ ಮ    ಸ್ವಗಣೆಯನುನ    ತಡೆಗಟಿ ಲು    ಸಕವರ      

ಕೈಗಾಂಡ      ಕರ ಮಗಳೇನು  ಎನುನ ವ  ನನನ   ಪರ ಶೆನ ಗ್ಗ  ಅಾಂಗನವಾಡಿ  ಕೇಾಂದ್ರ ಗಳಿಗ್ಗ     ಆಹಾರ    

ಸ್ವಮಗಿರ ಗಳು    ಸರಬರಾಜ್ಞದ್      ನಂತರ      ಬ್ರಲವಿಕಸ     ಸಮಿತಿ,      ಇಲ್ಕಖೆಯ     

ಮೇಲಾ ಚಾರಕ್ತಯರು,       ಶ್ಶು  ಅಭಿವೃದಿ್ಧ       ಯೀಜನಾಧಿಕರಿಗಳು    ಜ್ಜಲಿ್ಕ    

ನಿರೂಪಣಾಧಿಕರಿಗಳು    ಹಾಗೂ       ಜ್ಜಲಿ್ಕ       ಉಪ  ನಿದೇವಶಕರು,  ಅಾಂಗನವಾಡಿ        

ಕೇಾಂದ್ರ ಗಳಿಗ್ಗ  ಭೇಟ್ಟ  ನಿೀಡಿ   ಪರಿಶ್ೀಲಸುತಿು ದಿಾರೆ.  ಬ್ರಲವಿಕಸ  ಸಮಿತಿಯ ಸದ್ಸಯ ರು  

ಫಲ್ಕನುರ್ವಿಗಳ    ಮನೆಗಳಿಗ್ಗ  ಭೇಟ್ಟ  ನಿೀಡಿ  ಪೂರಕ   ಪೌಷ್ಠಠ ಕ  ಆಹಾರ  ತಲುಪಿರುವ  ಬಗೆ್ಗ      
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ಖ್ಚಿತಪಡಿಸಿಕಳಿು ತಿು ದಿಾ ರೆ.    ಮಕಾ ಳಿಗ್ಗ   ಕೇವಲ  8 ರೂಪಾಯಗಳ  ಪೌಷ್ಠಠ ಕ  ಆಹಾರವನುನ   

ನಿೀಡುತಿು ದಿಾರೆ.  ಇದ್ಕೆಾ   ಯಾರು ಯಾರನುನ  ಸೇರಿಸಿಕಾಂಡು  ಏನು  ಒಾಂದು ಸಮಿತಿಯನುನ   

ಮಾಡಿದಿಾರೆ.    ಇದ್ರಲಿಯೇ  ಕಳಿರಿದಿಾರೆ.    ಇವರೇ  ಸಮಪವಕವಾಗಿ  ಕಡುತಿು ಲಿ . ಇನುನ  ೮ 

ರೂಪಾಯಗಳಿಗ್ಗ    ಕಡತಕಾ ಾಂತಹ   ಆಹಾರವನುನ   ಫಲ್ಕನುರ್ವಿಗಳ  ಮನೆಗಳಿಗ್ಗ  ಹೊೀಗಿ  

ಪರಿಶಶ್ೀಲನೆ  ಮಾಡುತಿು ದಿಾರೆನುನ ವ   ಉತು ರವನುನ   ಕಟಿ್ಟ ದಿ್ಧ ೀರಿ.    ಇದ್ನುನ   ನಾವು  

ನಂಬಬಹುದೇ?   ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು  ಜವಾಬಿ್ರರಿಯಲಿ   ಇರುವಂತಹವರಾದ್ ತಮಗ್ಗ  ಇದ್ರ ಬಗೆ್ಗ   

ಕಳಜ್ಜ ಇದ್  ಎಾಂದು  ನಾನು  ತಿಳಿದುಕಳಿು ತೆು ೀನೆ.    ಏನು ನಾವು ಅಾಂಗನವಾಡಿ  ಮಕಾ ಳಿಗ್ಗ , 

ಗಭಿವಣಿಯರಿಗ್ಗ,  ಬ್ರಣಂತಿಯರಿಗ್ಗ      ಕಡತಕಾ ಾಂತಹ  ಆಹಾರ  ಏನಿದ್,  ಅದು ಅವರಿಗ್ಗ  ಸರಿಯಾದ್  

ರಿೀತಿಯಲಿ   ತಲುಪುತಿು ಲಿ .    ಇದ್ರ ಬಗೆ್ಗ   ನಾನು  ಹೇಳಬೇಕಗಿಲಿ .  ಉದಾಹರಣೆಯನುನ   ನಾನು  

ಕಡುತೆು ೀನೆ.   ಕಲುಬ ಗಿವಯಲಿ  ಮಾಳಪಪ   ಪೂಜ್ಞರಿ   ಎನುನ ವವರ    ಜಮಿೀನಿನಲಿ     ೨    ಕ್ತಾ ಾಂಟ್ರಲ್  

ಪುಷಿ್ಠ   ಆಹಾರ,  ೧  ಕ್ತಾ ಾಂಟ್ರಲ್  ಅಕ್ತಾ   ಸೇರಿದಂತೆ  ಅನೇಕ ಆಹಾರ  ಸ್ವಮಗಿರ   ಕಳೆದ್  ರಾತಿರ   

ಪತೆು ಯಾಗಿದ್.   

                                                                                                                                   (ಮಾಂದ್ದ) 

(1066) 14.12.2021 12.30 ಎಸ್ವಿ-ಆರ್ಎನ್  

(ಸಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸೆಿ ತಿ) 

 

ಶ್ರ ೋ ಎಾಂ.ನರಾಯಣಸ್ಮವ ರ್ಮ (ಮಾಂದ್ದ):-  

 

ನಾನು ಫೀಟೀ ಸಮೇತ ತೀರಿಸುತೆು ೀನೆ.  ಯಾರೀ ಒಬಬ  ಏಜೆಾಂರ್್ನ ತೀಟದ್ ಮನೆಯಲಿ  

ಸ್ವಮಗಿರ ಗಳನುನ  ಇಟಿಕಾಂಡಿದಿು , ಅದ್ನುನ  ವಶಪಡಿಸಿಕಳಿಲ್ಕಗಿದ್.  ಈ ತರಹದ್ ಪರ ಕರಣಗಳು 

ನಿಮಗ್ಗ ಬಂದ್ಧವಯಾ ಎಾಂದು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮ್ಯರು ವಷ್ವಗಳಲಿ  ಕೇವಲ ಮ್ಯರು ಪರ ಕರಣಗಳು ಮಾತರ  

ಬಂದ್ಧವ.  ಕಳಿ  ಸ್ವಗಾಣಿಕೆಯಾಂದಾಗಿ ಅಾಂಗನವಾಡಿಗ್ಗ ಬರಬೇಕಗಿದಿ್  ಸ್ವಮಗಿರ ಗಳು 

ಅಾಂಗನವಾಡಿಯನುನ  ತಲುಪುತು ಲೇ ಇಲಿ .  ಅಾಂಗನವಾಡಿಯ ಪುಟಿ  ಮಕಾ ಳು ಯಾರನೂನ  ಕೂಡ 

ಪರ ಶೆನ  ಮಾಡುವುದ್ಧಲಿ .  ಎಲಿಾಂದ್ ಎಲಿಗ್ಗ ಸರಬರಾಜು ಆಗಬೇಕಗಿತು ೀ ಅಲಿಾಂದ್ ಗೀಡೌನ್ಗಳಿಗ್ಗ 

ಹೊೀಗುತಿು ವ.  ಅದ್ನುನ  ತಡೆಯಬೇಕೆಾಂಬುದು ನಮಮ  ಕಳಜ್ಜ.  ದ್ಯಮಾಡಿ ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು 

ಉತು ರಿಸಿದ್ರೆ ನಂತರ ನಾನು ಮಾತನಾಡುತೆು ೀನೆ.   

ಶ್ರ ೋ ಆಚಾರ ಹಾಲಪಪ  ಬಸಪಪ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಮಾನಯ  ಸದ್ಸಯ ರು 

ಕೇಳಿದಿ್ ಾಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯ ಪರ ಕರ ಬ್ರಣಂತಿಯರಿಗಿರಬಹುದು, ಗಭಿವಣಿಯರಿಗಿರಬಹುದು, 6 ತಿಾಂಗಳ 

ಚಿಕಾ  ಮಗುವಿಗ್ಗ ಇರಬಹುದು, 3-6 ವಷ್ವಗಳ ಮಕಾ ಳಿರಬಹುದು, ಅಪೌಷ್ಠಠ ಕತೆಯಾಂದ್ ಬಳಲುತಿು ರುವ 
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ಮಕಾ ಳಿಗಿರಬಹುದು ಪೌಷ್ಠಠ ಕ ಆಹಾರವನುನ  ನಿೀಡಲ್ಕಗುತಿು ದ್.  ಮಾತೃಪೂಣವ ಯೀಜನೆಯಡಿಯಲಿ  

ಗಭಿವಣಿಯರಿಗ್ಗ ಒಾಂದು ದ್ಧನಕೆಾ  ರೂ.21ರ ಪೌಷಿ್ಠ ಕ ಆಹಾರವನುನ  ನಿೀಡಲ್ಕಗುತು ದ್ಯೇ ಎಾಂದು 

ಕೇಳಿದ್ರು.  ಹೌದು, ಕಡುತೆು ೀವ.  ಐಸಿಡಿಸಿಯಾಂದ್ ರೂ.9.50 ಬಂದ್ರೆ ಉಳಿದ್ ರೂ.11.50 ಗಳನುನ  

ರಾಜಯ  ಹಾಗೂ ಕೇಾಂದ್ರ  ಸಕವರಗಳಿಾಂದ್ ಹಾಕ್ತಕಾಂಡು ರೂ.21ಗಳನುನ  ಒಾಂದು ದ್ಧನಕೆಾ  ಒಾಂದು 

ಊಟಕಾ ಗಿ ಗಭಿವಣಿಯರಿಗ್ಗ ಕಡಲ್ಕಗುತಿು ದ್.  ಸಕವರ ಇದ್ನುನ  ಬಹಳಷಿ್ಟ  ದ್ಧನಗಳಿಾಂದ್ ಕಡುತಾು  

ಬರುತಿು ದ್.  ಕೀವಿಡ್ ನಂತರ ಈ ಸ್ವಮಗಿರ ಗಳನುನ  ಅವರ ಮನೆಗಳಿಗ್ಗ ತಲುಪಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸವನುನ  

ಮಾಡಲ್ಕಗುತಿು ದ್. ರೂ.8ರ ಮೌಲಯ ದ್ ಆಹಾರ ಧಾನಯ ಗಳನುನ  ಅಾಂಗನವಾಡಿ ಮಕಾ ಳಿಗ್ಗ ಕಡುತಿು ದಿ್ ೀವ. 

ತಿೀರಾ ಅಪೌಷ್ಠಠ ಕತೆಯನುನ  ಹೊಾಂದ್ಧರುವ ಮಕಾ ಳಿಗ್ಗ ರೂ.12 ಅನುನ  ಕಡುತೆು ೀವಾಂದೂ ನಾವು 

ಹೇಳಿದಿ್ ೀವ ಹಾಗೂ ಕಡುತು ಲ್ಲ ಇದಿ್ ೀವ.  ಈಗ ನೇರವಾಗಿ ಅಾಂಗನವಾಡಿಗ್ಗ ಇಲಿ .  ಕೀವಿಡ್ನ 

ಕರಣದ್ಧಾಂದಾಗಿ ಮನೆಗಳಿಗ್ಗ ಕಡಲ್ಕಗುತು ದ್.  ಕೆಲವು ರಾಜಯ  ಸಕವರ ಯೀಜನೆಗಳಾಗಿದಿು , ಕೆಲವು 

ಕೇಾಂದ್ರ ಸಕವರದ್ ಯೀಜನೆಗಳಾಗಿವ.  3-6 ವಷ್ವದಳಗಿನ ಮಕಾ ಳಿಗ್ಗ ವಾರಕೆಾ ರಡು ದ್ಧನ ನಾವು 

ಮಟಿೆಯನುನ  ಕಡುತೆು ೀವ.  

ರಾಜಯ  ಸಕವರವು ಆರು ತಿಾಂಗಳುಗಳಿಾಂದ್ ಮ್ಯರು ವಷ್ವದ್ ಮಕಾ ಳವರೆಗ್ಗ 150 ಎಾಂ.ಎಲ. 

ಹಾಲನುನ  ವಾರದ್ಲಿ  5 ದ್ಧನಗಳು ನಿೀಡಲ್ಕಗುತಿು ದ್.  ನಿನೆನ  ವರದ್ಧಯಾಗಿರುವುದ್ರ ಅಕರ ಮದ್ ಬಗೆ್ಗ  

ನಿೀವು ಕರ ಮ ತೆಗ್ಗದುಕಾಂಡಿಲಿವಾಂದು ಹೇಳಿದಿಾರೆ.  ನಮಮ  ಗಮನಕೆಾ  ಬಂದ್ ಯಾವುದ್ನೂನ  ನಾವು 

ನಿಲವಕ್ಷಯ  ಮಾಡುವುದ್ಧಲಿ .  ನಿೀವು-ನಾವು ಜವಾಬಿ್ರರಿಯುತ ಸೆ್ವನದ್ಲಿದಿ್ ೀವ.  ಆಯಾ ಊರುಗಳಲಿ  

ಬ್ರಲ ವಿಕಸ ಸಮಿತಿ ಎಾಂದು ನಾವು ಮಾಡಿರುವುದು ಈ ರಿೀತಿಯಾದ್ ಅವಯ ವಹಾರಗಳು 

ನಡೆಯಬ್ರರದು ಎನುನ ವ ಉದಿ್ ೀಶದ್ಧಾಂದ್ಲೇ.  ಅದು ಅಲಿನ ಗಾರ ಮ ಪಂಚಾಯು ಯವರಿಗೂ 

ಸಂಬಂಧ್ವಿದ್.  ಎಲಿರದಿೂ  ಇದ್ರಲಿ  ಜವಾಬಿ್ರರಿಯದ್.  

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಅವರು ಪೀಲ್ಕಗದಂತೆ ನ್ೀಡಲು ಹೇಳುತಿು ದಿಾರೆ. 

ಶ್ರ ೋ ಆಚಾರ ಹಾಲಪಪ  ಬಸಪಪ :- ಇದ್ಕೆಾ  ಇನೂನ  ಹೆಚಿಚ ನ ಕಠಿಣ ನಿಯಮಗಳನುನ  ತಂದು  

ಅದ್ನುನ  ತಡೆಯುವುದ್ಕೆಾ  ಪರ ಯತನ  ಮಾಡುತೆು ೀವ. 

 ಶ್ರ ೋ ಎಾಂ.ನರಾಯಣಸ್ಮವ ರ್ಮ:- ಮಾನಯ  ಸಚಿವರೇ, ತಾವು ದೂರುಗಳೇ ಬಂದ್ಧಲಿವಾಂದು 

ಹೇಳಿದ್ಧರಿ. ಅಾಂಗನವಾಡಿಯ ಆರು ತಿಾಂಗಳಿನಿಾಂದ್ 3 ವಷ್ವದ್ ಮಕಾ ಳು ಯಾರು ದೂರು ಕಡುತಾು ರೆ? 

ಒಾಂದು ವೇಳೆ ಆ ಮಕಾ ಳ ಪಾಲಕರು ಬಂದು ದೂರು ಕಟಿ ರೆ ಆ ಮಕಾ ಳನುನ  ಶಾಲೆಯಾಂದ್ ಹೊರ 

ಹಾಕಲ್ಕಗುವುದು.  ಜೊತೆಗ್ಗ ಈ ಸಮಿತಿಯಲಿರುವವರೇ ಕಳಿರು.  ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ರೂ.8ರ 

ಸ್ವಮಗಿರ ಗಳನುನ  ನಾವು ಮಕಾ ಳಿಗ್ಗ ಕಡುತೆು ೀವಾಂದು ಹೇಳುತಾು ರೆ.  ಇದು ಬಹಳ ಗಂಭಿೀರವಾದ್ 
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ವಿಷ್ಯ.  ಪುಷಿ್ಠ , ಬಲಿ , ಸಕಾ ರೆ, ಹಾಲನ ಪುಡಿ ಇಷಿ್ ನೂನ  ರೂ.8ಕೆಾ  ನಿೀಡಲು ಸ್ವಧ್ಯ ವೇ? ಒಾಂದು 

ಚಾಕಲೇರ್್ ಕೂಡ ಎಾಂಟ ರೂಪಾಯ ಆಗುತು ದ್.  ಇದು ತಲುಪುತಿು ಲಿ  ಮಕಾ ಳಿಗ್ಗ.  ಇದ್ನುನ  

ಕೇಳುವುದ್ಕೆಾ  ಹೊೀದ್ರೆ ಆ ಮಗುವನುನ  ಹೊರ ಹಾಕ್ತಬಿಡುತಾು ರೆ.  ಇದ್ನುನ  ನ್ೀಡಲು ಮನೆಗಳಿಗ್ಗ 

ಹೊೀಗಿ ಪರಿಶ್ೀಲಸಲ್ಕಗುತಿು ದ್ ಎಾಂದು ಉತು ರವನುನ  ಕಟಿ್ಟ ದಿಾರೆ.  ಬೇಲಯೇ ಎದಿು  ಹೊಲ 

ಮೇಯಿಾಂತೆ,  ಸಮಿತಿಗ್ಗ ನೇಮಕವಾಗಿರುವವರೇ ಕಳಿರು.  ಮಕಾ ಳಿಗ್ಗ ಮನೆಗಳಿಗ್ಗ ಹೊೀಗಿ ಪರಿಶ್ೀಲನೆ 

ಮಾಡುತೆು ೀವ ಎನುನ ವುದು ಸತಯ ವೇ? ಕರನಾ ಬರುವುದ್ಕ್ತಾ ಾಂತ ಮುಾಂರ್ಚ ಸರಿಯೀ ತಪಪ ೀ 

ಮಕಾ ಳಿಗ್ಗ ಅಲಿಯೇ ಅಡಿಗ್ಗ ಮಾಡಿ ಬಡಿಸುತಿು ದಿ್ ರು. ನಾವು ಕಣಾಣ ರೆ ನ್ೀಡುತಿು ದಿ್ವು.  ಕರನಾ 

ಬಂದ್ ನಂತರ ಅಡಿಗ್ಗ ಮಾಡುವುದ್ನೆನ ೀ ನಿಲಿಸಿದಿಾರೆ.  ಸಕವರ ನೇಮಿಸಿರುವ ಸರಬರಾಜುದಾರರು 

ಸರಿಯಾದ್ ರಿೀತಿಯಲಿ  ಅದ್ನುನ  ತಲುಪಿಸುತಿು ದಿಾರೆಯೇ ಇಲಿವೇ ಎಾಂಬ ಜವಾಬಿ್ರರಿಯನುನ  ಯಾರ 

ಮೇಲೆ ಹೊರಿಸುತಿು ೀರಿ?  

ಶ್ರ ೋ ಆಚಾರ ಹಾಲಪಪ  ಬಸಪಪ :- ಅಲಿರತಕಾ ಾಂತಹ ಅಾಂಗನವಾಡಿ ಕಯವಕತವರು, 

ಇರಬಹುದು, helper ಇರಬಹುದು, CDPO  ಇರಬಹುದು, ಯೀಜನಾಧಿಕರಿ ಇರಬಹುದು ಎಲಿರೂ 

ಕೂಡ ಹೊಣೆಗಾರರಿದಿಾರೆ.  ಯಾವ ಮಕಾ ಳು ಅಾಂಗನವಾಡಿಗ್ಗ ಹೊೀಗುತಾು ರೆಯೀ ಅವರ 

ಪಾಲಕರನುನ  ಈ ಸಮಿತಿಗ್ಗ ಸದ್ಸಯ ರನಾನ ಗಿ ನೇಮಿಸಿರುತಾು ರೆ.  ಹಿೀಗಾಗಿ ಅವರಿಗೂ ಜವಾಬಿ್ರರಿ 

ಇದ್ಯಾಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸಿದಿ್ ೀನೆ.  ಇನೂನ  ಹೆಚಿಚ ನ ಸಲಹೆಗಳೇನಾದ್ರೂ ಇದಿ್ ಲಿ  ನಿಯಮಾನುಸ್ವರ 

ಮುಾಂದ್ಧನ ದ್ಧನಮಾನದ್ಲಿ  implement ಮಾಡುವುದ್ಕೆಾ  ಪರ ಯತಿನ ಸುತೆು ೀವ.   
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ಆ) ಚುಕೆೆ  ಗುರುತಿಲಿದ ಪರ ಶ್ನನ ಗಳಿಗೆ ಲ್ಲಖಿತ್ ಮೂಲಕ ನೋಡಲಾದ ಉತ್ು ರಗಳು 

ಶ್ರ ೋ ಕೆ.ಎಸ.ಈಶವ ರಪಪ  (ಗಾರ ರ್ಮೋಣಾಭಿವೃದಿಧ  ಮತ್ತು  ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಚಿವರು):- 

ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ದ್ಧನಾಾಂಕ 14ನೇ ಡಿಸ್ಥಾಂಬರ್ 2021ರಂದು ಸಮ್ಯಹ-2ರ ಲಖಿತ ಮ್ಯಲಕ 

ಉತು ರಿಸುವ ಒಟಿ  97 ಪರ ಶೆನ ಗಳ ಪೈಕ್ತ  60 ಪರ ಶೆನ ಗಳಿಗ್ಗ ಉತು ರಗಳನುನ  ಸದ್ನದ್ಲಿ  ಮಂಡಿಸುತಿು ದಿ್ ೀನೆ.   

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಂಡಿಸಲ್ಕಯತ್ತ.  
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2. ಪರ ಕಟಣೆಗಳು 

ಅ) ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಸದ್ನದ್ಲಿ  ಈ ದ್ಧನ ಕಡಾಡ ಯವಾಗಿ ಹಾಜರಿರಬೇಕದ್ ಮಾನಯ  

ಸಚಿವರ ಹೆಸರುಗಳು ಈ ರಿೀತಿ ಇವ.  

1. ಶ್ರ ೀ ಕೆ.ಎಸ.ಈಶಾ ರಪಪ (ಗಾರ ಮಿೀಣಾಭಿವೃದಿ್ಧ  ಮತ್ತು  ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಚಿವರು) 

2. ಶ್ರ ೀ ಆರ.ಅಶೀಕ್ (ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರು) 

3. ಶ್ರ ೀ ಬಿ.ಶ್ರ ೀರಾಮುಲು(ಸ್ವರಿಗ್ಗ,ಎಸ್.ಟ್ಟ.ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ) 

4. ಶ್ರ ೀ ಬಿ.ಸಿ.ಪಾಟ್ಟೀಲ(ಕೃಷ್ಠ ಸಚಿವರು) 

5. ಡಾ:ಕೆ.ಸಿ.ನಾರಾಯಣಗೌಡ(ಕ್ತರ ೀಡೆ, ಯುವಜನ, ರೇಷ್ಟಮ  ಸಚಿವರು) 

6. ಶ್ರ ೀ ಎನ.ಮುನಿರತನ (ತೀಟಗಾರಿಕೆ, ಯೀಜನೆ ಹಾಗೂ ಸ್ವಾಂಖಿಯ ಕ ಸಚಿವರು) 

ಅಧಿಕರಿಗಳ ಹೆಸರು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದ್: 

1. ಶ್ರ ೀ ವಿಜಯ ಶಮವ, ವಯ ವಸೆ್ವಪಕ ನಿದೇವಶಕರು, ಕನಾವಟಕ ರಾಜಯ  ಪರ ವಾಸೀದ್ಯ ಮ  

ನಿಗಮ 

          2.  ಶ್ರ ೀ ಕರಿಗೌಡ, ಕೃಷ್ಠ ಮಾರುಕಟಿೆ  ಇಲ್ಕಖೆ  

          3.  ಶ್ರ ೀಮತಿ ಕಲಪ ನ 

 

ಅಧಿವೇಶನದ್ ಮಧಾಯ ಹನ ದ್ಲಿ  ಹಾಜರಿರಬೇಕದ್ ಅಧಿಕರಿಗಳ ಪಟಿ್ಟ  ಈ ರಿೀತಿ ಇದ್.  

1. ಶ್ರ ೀ ಮಹದೇವ್ ಶ್ರೂರ್  

2. ಶ್ರ ೀ ಶ್ವಾನಂದ್ ಹೆಚ್ ಕಲೆಾ ೀರಿ, ಸಕಾ ರೆ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ನಿದೇವಶಕರು 

3. ಶ್ರ ೀ ಪರ ಸ್ವದ್ ಚಂದ್, ವಯ ವಸೆ್ವಪಕ ನಿದೇವಶಕರು, ಗಣಿ ಹಾಗೂ ಪರಿಸರ ಮತ್ತು   

    ಭೂವಿಜ್ಞಾ ನ    ಇಲ್ಕಖೆ.  

 

  

ಆ) ಮತು ಾಂದು ಅಾಂಶ ಎಾಂದ್ರೆ, ಮಾನಯ  ನಾರಾಯಣಸ್ವಾ ಮಿಯವರು ಹೇಳಿದಂತೆ ಶಾಸಕರ 

ನಿಧಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಮುಟಿ ತಿು ಲಿವಾಂದು ನಾನು ಸಹ ಎರಡು ಬ್ರರಿ ಸಭೆಯನುನ  ನಡೆಸಿದಿ್ ೀನೆ.  ಜನವರಿ 

5ಕೆಾ  ಬಹಳ ಮಂದ್ಧ ಸದ್ಸಯ ರು ನಿವೃತು ರಾಗುತಾು ರೆ.  ಆದಿ್ ರಿಾಂದ್ ಸಕವರ ತಕ್ಷಣ ಏನಾದ್ರೂ ತಿೀಮಾವನ 

ಮಾಡಬೇಕು.  ಇದ್ರ ಬಗೆ್ಗ  ಸಪ ಷಿ್ ವಾದ್ ನಿದೇವಶನವನುನ  ಕಡಬೇಕು.   

ಶ್ರ ೋ ಕೆ.ಎಸ.ಈಶವ ರಪಪ  (ಗಾರ ರ್ಮೋಣಾಭಿವೃದಿಧ  ಮತ್ತು  ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಚಿವರು):- 

ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಅವರು ಹೇಳುತಿು ರುವುದು ಸರಿಯಾಗಿದ್.  ನಾವು ಸಹ ಮಾನಯ  

ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಗಳ ಬಳಿ ಮಾತನಾಡಿದಿ್ ೀವ.  ಇದ್ಕೆಾ  ಏನು ವಯ ವಸೆ್ಥ  ಬೇಕೀ ಅದ್ನುನ  ಖಂಡಿತವಾಗಿ 

ಮಾಡುತೆು ೀವಾಂದು ಮಾನಯ  ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಯವರು ಹೇಳಿದಿಾರೆ.  ಖಂಡಿತ ಯಾವುದೇ 

ಅನಾಯ ಯವಾಗಲು ಬಿಡುವುದ್ಧಲಿ .    
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3. ಸಭಾಪತಿಯವರ ಅನುಮತಿ ಮೇರೆಗೆ ಪರ ಸ್ಮು ಪಿಸಲಪ ಟಟ  ವಿಷಯಗಳು 

ಅ) ವಿಷಯ: ಕೆ.ಪಿ.ಎಸ.ಸಿ. ಮೂಲಕ ಲೋಕೊೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ 

ಸಹಾಯಕ ಇಾಂಜಿನಯರ್ ಹುದ್ದು ಗಳಿಗೆ ಇಾಂದ್ದ 

ನಡೆಸ್ತವ ಪರಿೋಕೆೆಯನುನ  ರೈಲು ವಿಳಂಬದಿಾಂದಾಗಿ 

ಮಾಂದೂಡುವ ಬಗೆೆ   

       - - - - - - 

ಶ್ರ ೋ ಕೆ.ಟಿ.ಶ್ರ ೋಕಂಠೇಗೌಡ:- ಅವಕಶಕಾ ಗಿ ಧ್ನಯ ವಾದ್ಗಳು.  ಕನಾವಟಕ ಲೀಕಸೇವಾ 

ಆಯೀಗವು ಪಿ.ಡಬಿೂ ಯ ಡಿ ಇಲ್ಕಖೆಯಲಿ  ಖಾಲ ಇರುವ ಎ.ಇ. ವೃಾಂದ್ದ್ ಹುದಿ್ ಗಳಿಗ್ಗ ದ್ಧನಾಾಂಕ 

14.12.2021 ಮಂಗಳವಾರ ಅಾಂದ್ರೆ ಇಾಂದು ಪರಿೀಕೆಷ  ನಿಗದ್ಧಗಳಿಸಿರುತು ದ್.  ಇಲಿಯವರೆಗೂ ಜ್ಜಲಿೆಯ 

ಅರ್ಯ ರ್ಥವಗಳಿಗ್ಗ ಜ್ಜಲಿ್ಕ  ಕೇಾಂದ್ರ ದ್ಲಿ  ಪರಿೀಕೆಷ  ಬರೆಯಲು ವಯ ವಸೆ್ಥ  ಇರುತಿು ತ್ತು .  ಆದ್ರೆ ಈ ಬ್ರರಿ 

ಕೆ.ಪಿ.ಎಸ.ಸಿಯು ದ್ಕ್ತಷ ಣ ಕನಾವಟಕದ್ ಅರ್ಯ ರ್ಥವಗಳನುನ  ಉತು ರ ಕನಾವಟಕದ್ ಜ್ಜಲಿ್ಕ  ಕೇಾಂದ್ರ ಗಳಿಗ್ಗ 

ಹಾಗೂ ಉತು ರ ಕನಾವಟಕದ್ ಅರ್ಯ ರ್ಥವಗಳನುನ  ದ್ಕ್ತಷ ಣ ಕನಾವಟಕದ್ ಜ್ಜಲಿ್ಕ  ಕೇಾಂದ್ರ ಗಳಿಗ್ಗ 

ನಿಗದ್ಧಗಳಿಸಿರುತು ದ್.  ಇದು ಅವೈಜ್ಞಾ ನಿಕ.  ಇಾಂದು ಹಾಸನ, ಚಿಕಾ ಮಗಳೂರು, ತ್ತಮಕೂರು, 

ಬಾಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗಗಳ ಸುಮಾರು 2000 ಅರ್ಯ ರ್ಥವಗಳು ಗುಲಬ ಗವಕೆಾ  ಪರಿೀಕೆಷ  ಬರೆಯಲು ಹಾಸನ 

ಸಲಿ್ಕಪುರ ಎಕಸ ್ಪ್ರ ಸ್ ಮ್ಯಲಕ ಪರ ಯಾಣಿಸಿದಿು , ಅರ್ಯ ರ್ಥವಗಳು ರೈಲು ವಿಳಂಬದ್ಧಾಂದಾಗಿ 

ಪರಿೀಕೆಷ ಯಾಂದ್ ವಂಚಿತರಾಗಿದಿಾರೆ.   ಇದೇ ರಿೀತಿ, ಬಸವ, ಉದಾಯ ನ್, ಕನಾವಟಕ ಎಕಸ ್ಪ್ರ ಸ್ ರೈಲುಗಳು  

ವಿಳಂಬವಾಗಿದಿು , ಸ್ವವಿರಾರು ಅರ್ಯ ರ್ಥವಗಳು ಪರಿೀಕೆಷ ಯಾಂದ್ ವಂಚಿತರಾಗಿರುತಾು ರೆ.  ಇವರಿಗ್ಗ 

ಮತು ಮೆಮ  ದ್ಧನಾಾಂಕ ನಿಗದ್ಧ ಪಡಿಸಿ ಪರಿೀಕೆಷ  ಬರೆಯಲು ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕಡಬೇಕೆಾಂದು 

ಶ್ಯನಯ ವೇಳೆಯಲಿ  ಸಕವರವನುನ  ಒತಾು ಯಸುತೆು ೀನೆ.   

ಶ್ರ ೋ ಕೆ.ಎಸ.ಈಶವ ರಪಪ  (ಗಾರ ರ್ಮೋಣಾಭಿವೃದಿಧ  ಮತ್ತು  ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಚಿವರು):- 

ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಸ್ವಾ ಭಾವಿಕವಾಗಿ ಇದ್ರ ಬಗೆ್ಗ  ಉತು ರ ಕಡಬೇಕದ್ರೆ  ಉನನ ತ ಶ್ಕ್ಷಣ 

ಸಚಿವರ ಬಳಿ ಮಾತನಾಡಿ ಅದ್ಕಾ ಾಂದು ರೂಪ ತರಬೇಕು. ಆದ್ರೂ ನಾನು ಸಂಬಂಧ್ಪಟಿ  

ಅಧಿಕರಿಗಳ ಬಳಿ ಮಾತನಾಡಿದಿ್ ೀನೆ.  ಏನೇನು ಅನುಕೂಲಕಗಳನುನ  ಮಾಡಿಕಡಲು ಸ್ವಧ್ಯ ವೀ 

ಅವುಗಳನುನ  ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಮಾಡಿಕಡಲ್ಕಗುವುದು. ಏಕೆಾಂದ್ರೆ ವಿದಾಯ ರ್ಥವಗಳಿಗ್ಗ 

ಅನಾಯ ಯವಾಗಬ್ರರದು. ಅದು ಮಾನಯ  ಸದ್ಸಯ ರ ಉದಿ್ ೀಶವಾಗಿದ್ ಹಾಗೂ ಸಕವರದ್ ಉದಿ್ ೀಶವೂ 

ಆಗಿದ್. ಆ ನಿಟಿ್ಟ ನಲಿ  ಏನು ಪರ ಯತನ ಗಳು ಬೇಕೀ ಅವುಗಳನುನ  ಮಾಡಲ್ಕಗುವುದು.  

ಶ್ರ ೋ ಕೆ.ಟಿ.ಶ್ರ ೋಕಂಠೇಗೌಡ:- ಮಾನಯ  ಸಚಿವರೇ, ದ್ಯಮಾಡಿ ಮಾಡಿಕಡಬೇಕು.  ಏಕೆಾಂದ್ರೆ ಈ 

ಪರಿೀಕೆಷ ಗಳು ನಾಲುಾ  ವಷ್ವಗಳಿಾಂದ್ ನಡೆದ್ಧಲಿ .   
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ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ಈಶಾ ರಪಪ ನವರೇ, ಈ ವಿಷ್ಯದ್ ಬಗೆ್ಗ  ನಾನು ಕೂಡ 

ಕೆ.ಪಿ.ಎಸ.ಸಿ. ಅಧ್ಯ ಕ್ಷರಡನೆ ಮತ್ತು  ಕಯವದ್ಶ್ವಯವರಡನೆ ಮಾತನಾಡಿದಿ್ ೀನೆ. ಅವರು ಚ್ರ್ಚವ 

ಮಾಡುತಿು ದಿು , ಸರಿಪಡಿಸಿಕಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದಿಾರೆ.  ಮಧಾಯ ಹನ ದಳಗ್ಗ ಹೇಳುತೆು ೀವಾಂದು 

ಹೇಳಿದಿಾರೆ.   

(ಮುಾಂದು) 

(1067) 14-12-2021 (12.40) ಕೆಜ್ಜ -ವಿಕೆ  

        (ಸಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸೆಿ ತಿ) 

ಆ)ವಿಷಯ: ಬಂಜಾರದ ಲಂಬ್ಣಿ ತ್ಸಾಂಡಾಗಳನುನ                            

ಕಂದಾಯ ಗಾರ ಮಗಳನನ ಗಿ ಪರಿವತಿಾಸಿ ಮೂಲ 

ಸೌಕಯಾ ಒದಗಿಸ್ತವ   ಕುರಿತ್ತ. 

- - - - 

ಶ್ರ ೋ ಪರ ಕಾಶ್ ಕೆ.ರಾಥೋಡ್ (ನಮನದೇಾಶನ ಹೊಾಂದಿದವರು):- ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ರಾಯಚೂರು ಜ್ಜಲಿೆಯ ಲಾಂಗಸೂರು ತಾಲಿ್ಲಕ್ತನ ಬಂಜ್ಞರಾ ಸಮಾಜದ್ ಬಡ 

ಕುಟಾಂಬದ್ ಜನಾಾಂಗದ್ವರು ಕಬುಬ  ಕಟ್ರವು ಕೆಲಸಕಾ ಗಿ  ಬ್ರಗಲಕೀಟೆ ಜ್ಜಲಿೆಯ ಬಿೀಳಗಿ 

ತಾಲಿ್ಲಕ್ತನ ಗಾರ ಮವಾಂದ್ಕೆಾ   ಒಾಂದು ವಷ್ವದ್ ಮಗುವಿನ್ಾಂದ್ಧಗ್ಗ  ಹೊೀಗಿದಿ್  ಸಂದ್ರ್ವದ್ಲಿ  ಆ  

ಮಗುವನುನ   ಟ್ರರ ಕಿ ರ್  ನೆರಳಿನಲಿ   ಬರಕ (ತಾಡಪಲ)  ಹೊದ್ಧಸಿ  ಮಲಗಿಸಲ್ಕಗಿತ್ತು . ಟ್ರರ ಕಿ ರ್ 

ಚಾಲಕ ಆ ಮಗುವನುನ  ಗಮನಿಸದ್ ಟ್ರರ ಕಿ ರ್ನುನ  ಮಗುವಿನ ಮೇಲೆ ಹರಿಸಿದಿಾನೆ.  ಆ ವೇಳೆಯಲಿ  

ಮಗು ಸೆ ಳದ್ಲಿಯೇ  ಮೃತಪಟಿ್ಟ ರುತು ದ್.   ಈ ರಿೀತಿಯಾಗಿ   ಲಂಬ್ರಣಿ ಸಮಾಜದ್ವರು  ಹೊಟಿೆ  

ಪಾಡಿಗಾಗಿ  ಅವರು ವಾಸಿಸುವ  ಹಟಿ್ಟ   ಅಥವಾ  ತಾಾಂಡಗಳಲಿ   ಮಕಾ ಳನುನ   ನ್ೀಡಿಕಳಿುವುದ್ಕೆಾ  

ಯಾರು ಇಲಿದ್ ಇರುವುದ್ರಿಾಂದ್  ಮನೆ ಬ್ರಗಿಲುಗಳಿಗ್ಗ ಮುಳಿುಕಂಟ್ಟ ಹಚಿಚ  ಹಾಗೂ ಕೆಲವರು  

ವಯೀವೃದಿ್ ರನುನ  ಮನೆಯಲಿ  ಬಿಟಿ  ತಮಮ   ಮಕಾ ಳನುನ   ಜೊತೆಯಲಿಯೇ ಕರೆದುಕಾಂಡು  

ಬರುತಾು ರೆ.  ಇದ್ರಿಾಂದ್   ಮಕಾ ಳ ಕಲಕೆಗ್ಗ  ತಾಂದ್ರೆಯಾಗುವುದ್ರಿಾಂದ್  ವಿದಾಯ ಭಾಯ ಸವನುನ   

ಮುಾಂದುವರೆಸದೇ ಶ್ಕ್ಷಣದ್ಧಾಂದ್ ವಂಚಿತರಾಗಿ ಶಾಲೆಯಾಂದ್  ದೂರ ಉಳಿಯುತಾು ರೆ.   ಇವರಿಗ್ಗ  ಕೃಷ್ಠ  

ಮಾಡಿ ಜ್ಜೀವನ  ಸ್ವಗಿಸಲು  ಜಮಿೀನು  ಇರುವುದ್ಧಲಿ .  ಇನೂನ   ಕೆಲವರಿಗ್ಗ  ಪುಟಿ   ಗುಡಿಸಲು  ಬಿಟಿ ರೆ 

ಜ್ಜೀವನಕೆಾ  ಏನೂ ಆಶರ ಯವಿಲಿದಂತೆ  ಆಗಿರುತು ದ್.    ಮಕಾ ಳ ಮದುವ  ಮುಾಂಜ್ಜಗ್ಗ  ಅಾಂತಾ ಸ್ವಲ 

ಮಾಡಿ  ಮರಳಿ ಆ ಸ್ವಲವನುನ   ತ್ತಾಂಬಲ್ಕರದ್,  ಕೇವಲ ಬಡಿಡ  ಕಟಿ ವುದ್ರಲಿ  ಅವರ ಬದುಕು 

ಮುಗಿದು ಹೊೀಗುತು ದ್.  ಆದಿ್ ರಿಾಂದ್, ಲಂಬ್ರಣಿ ಸಮಾಜದ್ವರು   ಹೊಟಿೆ  ಪಾಡಿಗಾಗಿ ಗುಳೆ  

ಹೊೀಗುವುದ್ನುನ   ತಡೆದು   ಈ ಸಮಾಜಕೆಾ   ಉದಯ ೀಗ  ಸೃಷಿ್ಠ  ಮಾಡಿಕಡಬೇಕೆಾಂದು   ಮತ್ತು  

ಎಲಿ್ಕ   ತಾಾಂಡಾಗಳಲಿ   ವಸತಿ ಶಾಲೆಗಳನುನ  ಸಕವರ ಪಾರ ರಂರ್ ಮಾಡಬೇಕೆಾಂದು ಸಕವರಕೆಾ  
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ಒತಾು ಯ ಮಾಡುತೆು ೀನೆ.  ತಾಾಂಡಾಗಳನುನ   ಕಂದಾಯ ಗಾರ ಮಗಳನಾನ ಗಿ ಪರಿವತಿವಸಿ  ಮ್ಯಲಭೂತ 

ಸೌಕಯವ  ಒದ್ಗಿಸಬೇಕು ಹಾಗೂ ಸ್ವವನ್ನ ೀಪಿಪ ರುವ  ಮಗುವಿನ  ಪಾಲಕರಿಗ್ಗ  ಸೂಕು  ಪರಿಹಾರ  

ನಿೀಡಬೇಕು.  ಮಾನಯ  ಸಚಿವರಾದ್ ಮುರುಗೇಶ್ ನಿರಾಣಿಯವರು ಸದ್ನದ್ಲಿ  ಇದಿಾರೆ.  ಅವರ 

ತಾಲಿ್ಲಕ್ತನಲಿ  ಈ ಘ್ಟನೆಯಾಗಿದ್.  ಆದಿ್ ರಿಾಂದ್, ಆ ಮಗುವಿನ  ಕುಟಾಂಬಸೆ ರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರವನುನ  ಬೇಗ 

ಕಡಬೇಕೆಾಂದು ಹಾಗೂ ಇದ್ರ ಬಗೆ್ಗ  ಸಕವರ ಗಮನಹರಿಸಬೇಕೆಾಂದು ಒತಾು ಯಸಿ ಈ ವಿಷ್ಯವನುನ  

ಶ್ಯನಯ  ವೇಳೆಯಲಿ   ಪರ ಸ್ವು ಪಿಸಲು ಅವಕಶ ನಿೀಡಿದ್ಕೆಾ  ಧ್ನಯ ವಾದ್ಗಳು.  

ಶ್ರ ೋ ಆರ್.ಅಶ್ೋಕ(ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರು):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಮಾನಯ  

ಸದ್ಸಯ ರಾದ್ ಪರ ಕಶ್ ಕೆ.ರಾಥೀಡ್ರವರು ಶ್ಯನಯ  ವೇಳೆಯಲಿ  ಲಂಬ್ರಣಿ ತಾಾಂಡಾಗಳನುನ  

ಕಂದಾಯ ಗಾರ ಮಗಳನಾನ ಗಿ ಪರಿವತವನೆ ಮಾಡಬೇಕು  ಎನಿು ವ ವಿಚಾರವನುನ  ಪರ ಸ್ವು ಪ ಮಾಡಿದಿಾರೆ. 

ಇದು ಬಹಳ ಪರ ಮುಖ್ವಾದ್ ವಿಷ್ಯವಾಗಿದ್. ನಾನು ಕಂದಾಯ ಸಚಿವನಾದ್ ನಂತರ ಪರ ತಿ ಬ್ರರಿ 

ನಡೆದ್ ಸಭೆಗಳಲಿಯೂ ಡಿ.ಸಿ. ಯವರ ಜೊತೆಗ್ಗ ಇದೇ ವಿಷ್ಯವನುನ  ಪರ ಮುಖ್ವಾಗಿ  ಪರ ಸ್ವು ಪ 

ಮಾಡುತಿು ದಿ್ ೀನೆ.  ನಮಮ  ರಾಜಯ ದ್ ಯಾವ ಯಾವ ಜ್ಜಲಿೆ ಗಳಲಿ  ಈ ರಿೀತಿಯ ಲಂಬ್ರಣಿ ತಾಾಂಡಾಗಳು  

ಇರಬಹುದು, ಹಟಿ್ಟ ಗಳು ಇರಬಹುದು, ಕುರುಬರ ಹಟಿ್ಟ  ಇರಬಹುದು, ಈ ತರಹದಿು  ಬಹಳಷಿ್ಟ  ಇದ್. 

ಸಕವರ ಎಲಿಯವರಗ್ಗ ಅವುಗಳನುನ  ಕಂದಾಯ ಗಾರ ಮವಾಂದು ಅನುಮೀದ್ನೆ ಕಡುವುದ್ಧಲಿವೀ 

ಅಲಿಯವರೆಗ್ಗ ಯಾವುದೇ ಸೌಲರ್ಯ  ಸಿಗುವುದ್ಕೆಾ  ಆಗುವುದ್ಧಲಿ . ಶಾಲೆಗಳು ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಇತರೆ 

ಬೇರೆ  ಬೇರೆ ಸೌಲರ್ಯ ಗಳು ಇರಬಹುದು,   ಏನೇ ಸೌಲರ್ಯ   ಸಿಗಬೇಕದ್ರೂ ಸಹ ಕಂದಾಯ 

ಗಾರ ಮವಾದ್ರೆ ಮಾತರ  ಸಿಗುತು ದ್. ಅದ್ಕೆಾ  ಸಕವರದ್ ಅಧಿಸೂಚ್ನೆ ಹೊರಡಿಸಬೇಕು, ಪಾರ ಥಮಿಕ 

ಅಧಿಸೂಚ್ನೆ   ಹೊರಡಿಸಬೇಕು,  ಅಾಂತಿಮ ಅಧಿಸೂಚ್ನೆ ಹೊರಡಿಸಿದ್ ಮೇಲೆ ಅದ್ಕೆಾ  ಸಕವರ  

ಅನುಮೀದ್ನೆ ಕಟಿ  ಮೇಲೆ ಅದಾಂದು ಗಾರ ಮವಾಗುತು ದ್. ಇದಾಂದು procedure. ಇದ್ನುನ  

ಇಷಿ್ಟ  ದ್ಧವಸಗಳ ಕಲ ಜ್ಜಲಿ್ಕಧಿಕರಿಗಳು ಆದ್ಯ ತೆ ಎನುನ ವ ತರಹ ಇಟಿಕಾಂಡಿರಲಲಿ .  

ಎಾಂ.ಎಲ್.ಎ ಮತ್ತು  ಎಾಂ.ಎಲ್.ಸಿ ಗಳ ಒತು ಡಗಳು ಬಂದಾಗ ಆ ಗಾರ ಮಗಳನುನ  ಮಾಡುತಿು ದಿ್ರು. 

ನಾನಿೀಗ ಈ ವಿಚಾರವನುನ  ಪರ ಮುಖ್ವಾಗಿ ತೆಗ್ಗದುಕಾಂಡಿದಿ್ ೀನೆ. ಏಕೆಾಂದ್ರೆ, ನಾನು ಸಹ ಆ ಭಾಗದ್ಲಿ  

ಓಡಾಡಿದಿ್ ೀನೆ. ವಿಶೇಷ್ವಾಗಿ ನಮಮ  ರಾಜಯ ದ್ಲಿ  ಲಂಬ್ರಣಿ ತಾಾಂಡಾಗಳು ಹಲೆಮಾರಿಗಳ ತರಹ ಒಾಂದು 

ಕಡೆಯಾಂದ್ ಮತು ಾಂದು ಕಡೆಗ್ಗ ಹೊೀಗುತಿು ದಿಾರೆ. ಈಗ ಅವರೂ ಸಹ ಅಲಿಲಿಯೇ ನೆಲೆಸುತಿು ದಿಾರೆ. 

ಮದ್ಲನ ರಿೀತಿ  ಗುಳೆ ಹೊೀಗುತಿು ಲಿ . ಈ ಬಗೆ್ಗ  ನಾನು ಜ್ಜಲಿ್ಕಧಿಕರಿಯವರಿಗ್ಗ ಪತರ  ಬರೆದ್ಧದಿ್ ೀನೆ. ಇದು 

ಸಕವರದ್  ಒಾಂದು ಪರ ಮುಖ್ ನಿಧಾವರವಾಂದು ಹೇಳಿದಿ್ ೀನೆ. ಈಗಾಗಲೇ  3513 ಜನವಸತಿ 

ಪರ ದೇಶಗಳನುನ  ಗುರುತಿಸಲ್ಕಗಿದ್. ಇದ್ರಲಿ  1472 ಜನವಸತಿ ಪರ ದೇಶಗಳಿಗ್ಗ ಪಾರ ಥಮಿಕ  ಅಧಿಸೂಚ್ನೆ 

ಹೊರಡಿಸಲ್ಕಗಿದ್. Preliminary notification ಆಗಿದ್. 898 ಗಾರ ಮಗಳಿಗ್ಗ ಅಾಂತಿಮ 



                                                                                            ವಿಪ/ದಿನಾಂಕ:14-12-2021   /59 

“ತಿದ್ದು ಪಡಿಯಾಗದ ಪರ ತಿ/Unedited copy, ನಾಯಾಲಯಗಳಲಿ್ಲ  ಅಥವಾ ಪತಿರ ಕಾ ಪರ ಕಟಣೆಗಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಕೂಡದ್ದ” 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

ಅಧಿಸೂಚ್ನೆಯನುನ  ಮಾಡಿ ಆದೇಶವನುನ  ಮಾಡಿದಿ್ ೀವ. ರಾಯಚೂರು ಜ್ಜಲಿೆಯಲಿ  87 ಜನವಸತಿ 

ಪರ ದೇಶಗಳಿವ. ಇದ್ನುನ  ಸಹ ಕಂದಾಯ ಗಾರ ಮಗಳನಾನ ಗಿ ಘೀಷ್ಣೆ ಮಾಡುವುದ್ಕೆಾ  ಕರ ಮ 

ತೆಗ್ಗದುಕಳಿು ತೆು ೀವ. ಇದ್ನುನ  ಆದ್ಯ ತೆಯ ಮೇರೆಗ್ಗ ಮಾಡಬೇಕಗಿದ್. ಇಲಿವಾಂದ್ರೆ, ಅವರಿಗ್ಗ ಯಾವುದೇ 

ರಿೀತಿಯ ಸೌಲರ್ಯ  ಸಿಗುವುದ್ಧಲಿ . ಹಾಗಾಗಿ, ಕಂದಾಯ ಗಾರ ಮ ಮಾಡುವುದು ನಮಮ  

ಆದ್ಯ ಕತವವಯ ವಾಗಿದ್. ಅದ್ನುನ  ಮಾಡುತೆು ೀವ. ಕಂದಾಯ ಗಾರ ಮವಾದ್ ಮೇಲೆ ಶಾಲೆ ಮತ್ತು  ಇತರೆ 

ಸೌಲರ್ಯ ಗಳು naturally ಸಿಗುತು ವ.   

  ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ಸಚಿವರೇ, ತಾವು ಮೃತಪಟಿ  ಮಗುವಿನ ಬಗೆ್ಗ  ಏನು  

ಹೇಳಲಲಿ .  

ಶ್ರ ೋ ಆರ್.ಅಶ್ೋಕ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಅದ್ನುನ  ಮಾನಯ  ಸಚಿವರಾದ್ ಮುರುಗೇಶ್ 

ನಿರಾಣಿಯವರು ವಿಚಾರಿಸುತಿು ದಿಾರೆ.  

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ಸಚಿವರೇ,  ಹಾಗಾದ್ರೆ, ಸರಿ.  

 

   ಇ) ವಿಷಯ:-  ಮಂಗಳೂರು ವಿಮಾನ ನಲಾು ಣಕೆೆ  ಕೊೋಟಿ  

                          ಚನನ ಯಾ ರ ಹೆಸರನುನ  ಮರುನಮಕರಣ  

                          ಮಾಡುವ ಬಗೆೆ . 

                                                                  - - - - - - 

                               

  ಶ್ರ ೋ ಕೆ.ಹರಿೋಶ್ ಕುಮಾರ್(ವಿಧಾನ ಸಭೆಯಾಂದ ಚುನಯತ್ರಾದವರು):- ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ದ್ಕ್ತಷ ಣ  ಕನನ ಡ  ಜ್ಜಲಿೆಯ  ಮಂಗಳೂರು ಅಾಂತರರಾಷಿ್ಠ ಿೀಯ  ವಿಮಾನ 

ನಿಲಿ್ಕ ಣಕೆಾ  ಜ್ಜಲಿೆಯ  ಅವಳಿ ವಿೀರ ಪುರಷ್ರಾದ್  ಕೀಟ್ಟ ಚ್ನನ ಯರ ಹೆಸರನುನ   ಮರು ನಾಮಕರಣ 

ಮಾಡಬೇಕು ಎನುನ ವುದು ಈ ಭಾಗದ್ ಬಹುಜನರ  ಬೇಡಿಕೆಯಾಗಿದಿು , ಈ ಕುರಿತ್ತ  ದ್ಕ್ತಷ ಣ  ಕನನ ಡ 

ಜ್ಜಲಿ್ಕ  ಪಂಚಾಯತ್ನ 15ನೇ  ಸ್ವಮಾನಯ   ಸಭೆಯಲಿ   ನಿಣವಯ  ತೆಗ್ಗದುಕಳಿಲ್ಕಗಿದಿು ,  ಸಕವರದ್ 

ಮ್ಯಲಭೂತ ಸೌಕಯವಗಳ ಇಲ್ಕಖೆಗ್ಗ ಪತರ  ಸಂಖೆಯ  ದ್.ಕ.ಜ್ಜ.ಪಂ/ಕೌನಿಸ ಲ/ಸಿ.ಆರ.33/2018-19-ಸಿ 

ರಂತೆ  ಪರ ಸ್ವು ವನೆಯನುನ  ಸಲಿಸಲ್ಕಗಿದ್.  ಅಲಿದೇ, ದ್ಕ್ತಷ ಣ  ಕನನ ಡ ಹಾಗೂ  ಉಡುಪಿ  ಜ್ಜಲಿೆಯ 

ಅನೇಕ ಸಂಘ್ ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳು ಈ  ಕುರಿತ್ತ  ಅಗರ ಹಪಡಿಸಿರುತಾು ರೆ. ಸಕವರದ್ ಪರ ಧಾನ  ಕಯವದ್ಶ್ವಗಳು, 

ಮ್ಯಲಭೂತ ಸೌಕಯವಗಳ  ಇಲ್ಕಖೆ, ಬಾಂಗಳೂರು  ಇವರ ಆದೇಶ ಸಂಖೆಯ : ಮು.ಅ.ಇ. 83 ರಾ.ಅ.ವಿ. 

2018 ದ್ಧನಾಾಂಕ 26-05-2020 ರಂತೆ  ಅಾಂತರರಾಷಿ್ಠ ಿೀಯ  ವಿಮಾನ  ನಿಲಿ್ಕ ಣಗಳು  ಕೇಾಂದ್ರ   ಸಕವರದ್  

ವಾಯ ಪಿು ಗ್ಗ  ಒಳಪಟಿ್ಟ ರುವುದ್ರಿಾಂದ್  ಮರು ನಾಮಕರಣ  ಮಾಡುವ ವಿಷ್ಯವು  ರಾಜಯ  ಸಕವರಕೆಾ   
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ಸಂಬಂಧಿಸಿಲಿವಾಂದು  ತಿಳಿಸಿರುತಾು ರೆ.  ಆದುದ್ರಿಾಂದ್,  ಸದ್ರಿ ಪಾರ ಸ್ವು ವನೆಯನುನ  ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ 

ಸಭೆಯಲಿ  ಮರು ನಾಮಕರಣ ಪರ ಸ್ವು ವನೆಯನುನ   ಅಾಂಗಿೀಕರಿಸಿ ತಕ್ಷಣ  ಕೇಾಂದ್ರ   ಸಕವರಕೆಾ   

ಕಳುಹಿಸಬೇಕು, ಕೇಾಂದ್ರ  ಸಕವರವು ಈ ಪರ ಸ್ವು ವನೆಯನುನ  ಅಾಂಗಿೀಕರಿಸಿ ಶ್ೀಘ್ರ ವೇ ಮಂಗಳೂರು  

ಅಾಂತರರಾಷಿ್ಠ ಿೀಯ  ವಿಮಾನ  ನಿಲಿ್ಕ ಣಕೆಾ  ಕೀಟ್ಟ ಚ್ನನ ಯರ ಹೆಸರನುನ   ಮರು ನಾಮಕರಣ  

ಮಾಡುವ ಸಕವರದ್  ನಿಲುವಿನ ಕುರಿತಂತೆ ಶ್ಯನಯ   ವೇಳೆಯಲಿ   ಈ  ವಿಷ್ಯವನುನ   ಪರ ಸ್ವು ಪಿಸಲು  

ಅನುಮತಿ ಕಟಿ್ಟ ದ್ಕಾ ಗಿ ಧ್ನಯ ವಾದ್ಗಳು.  

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

ಮಾನಯ  ಮುಖ್ಯ  ಮಂತಿರ ಯವರ ಗಮನಕೆಾ  ತಂದು ನಂತರ ಉತು ರವನುನ  ಒದ್ಗಿಸುತೆು ೀವ.  

 

ಈ) ವಿಷಯ ಅಕಾಲ್ಲಕ ಮಳೆಯಾಂದಾಗಿ ಅತಿವೃಷಿ್ಠ                 

ಪರ ವಾಹದಿಾಂದ ಬೆಳೆನಷಟ  ಅನುಭವಿಸ್ತತಿು ರುವ 

ರೈತ್ರುಗಳಿಗೆ ಎನ್.ಡಿ.ಆರ್.ಎಫ್., ಪರಿಹಾರದ ಜೊತ್ಗೆ 

ಹೆಚುಚ ವರಿ ಪರಿಹಾರ  ನೋಡುವ ಬಗೆೆ .  

- - - - -  

 

           ಶ್ರ ೋ ಬ.ಕೆ.ಹರಿಪರ ಸ್ಮದ್(ವಿಧಾನಸಭೆಯಾಂದ ಚುನಯತ್ರಾದವರು):- ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪತಿಯವರೇ,  ಇತಿು ೀರ್ಚಗ್ಗ  ಸುರಿದ್ ಅಕಲಕ ಮಳೆಯಾಂದಾಗಿ  ಅತಿವೃಷಿ್ಠ  ಪರ ವಾಹದ್ಧಾಂದ್ ಬಳೆ  

ನಷಿ್  ಅನುರ್ವಿಸುತಿು ರುವ  ರೈತರಿಗ್ಗ  ರಾಜಯ   ಸಕವರ ಈ ಬ್ರರಿ  ಬಿಡಿಗಾಸು  ವಿತರಣೆ  ಮಾಡುತಿು ದಿು ,  

ಅನನ ದಾತರ ಮೇಲೆ ಬರೆ ಎಳೆದಂತಾಗಿದ್.  2019ರ ಪರ ವಾಹಕೆಾ   ಹೊೀಲಸಿದ್ರೆ, ಈ ಬ್ರರಿ  ಉತು ರ 

ಕನಾವಟಕದ್ ಜ್ಜಲಿೆ ಗಳಲಿ  ಹೆಚ್ಚಚ  ಬಳೆ ಹಾನಿ ಅನುರ್ವಿಸಿದ್. ಉತು ರ  ಕನನ ಡ ಜ್ಜಲಿೆಯಲಿಾಂತೂ  ಭೂ 

ಕುಸಿತದ್ ಜೊತೆಗ್ಗ  ನದ್ಧಗಳ ದ್ಧಕುಾ   ಬದ್ಲ್ಕಗಿ,  ಹೊಲಗಳ  ಮಣ್ಣಣ   ಕಚಿಚ  ಹೊೀಗಿದ್. ಬಳಗಾವಿ 

ಜ್ಜಲಿೆಯಲಿ  ಕೃಷ್ಠಠ   ನದ್ಧಯ  ಜೊತೆಗ್ಗ  ಎಲಿ್ಕ  ನದ್ಧಗಳು  ಉಕ್ತಾ  ಹರಿದು ಅವಾಾಂತರ  ಸೃಷ್ಠಠಯಾಗಿದ್. 

ಕೃಷ್ಠಣ   ನದ್ಧ  ಪಾತರ ದ್ ಇತರ  ಜ್ಜಲಿೆ ಗಳಲಿ್ಲ  ವಾಯ ಪಕ  ಹಾನಿಯಾಗಿದ್. ಆ ಭಾಗದ್  ರೈತರಿಗ್ಗ ಅಪಾರ 

ಬಳೆ ಹಾನಿ ಆಗಿರುವುದ್ರಿಾಂದ್  ಬಳೆ  ಹಾನಿಗ್ಗ  ರಾಜಯ  ಸಕವರ ಎನ್.ಡಿ.ಆರ್.ಎಫ್  ಪರಿಹಾರದ್ 

ಜೊತೆಗ್ಗ  ಹೆಚ್ಚಚ ವರಿಯಾಗಿ  ಪರಿಹಾರವನುನ   ನಿೀಡುವ ಕುರಿತ ವಿಷ್ಯವನುನ  ಶ್ಯನಯ  ವೇಳೆಯಲಿ   

ಪರ ಸ್ವು ಪಿಸಲು ಅವಕಶ ನಿೀಡಿದಿ್ ಕೆಾ  ಧ್ನಯ ವಾದ್ಗಳು  

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

ಸದ್ಸಯ ರಿಗೂ ಕನೂನು ಯಾವ ಯಾವ ವಷ್ವದ್ಲಿ  ಯಾವ ರಿೀತಿ ಬದ್ಲ್ಕವಣೆಯಾಗುತು ದ್ ಎಾಂದು 

ಗತಿು ದ್. ಎನ್.ಡಿ.ಆರ್.ಎಫ್.ನ ಹಣ ಏನಿದ್, ಇದ್ನುನ  5 ವಷ್ವಗಳಿಗಮೆಮ  ಕೇಾಂದ್ರ  ಸಕವರವೇ 
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ಬದ್ಲ್ಕವಣೆ ಮಾಡುತು ದ್. ಅದು 2015 ನೇ ಸ್ವಲನಲಿ  ಆಗಿತ್ತು . ಈಗ ಮತೆು  ಬದ್ಲ್ಕವಣೆಗ್ಗ ಬಂದ್ಧದ್.  

ಈಗಿರುವಂತಹ NDRF rules ಪರ ಕರ ಕೃಷ್ಠ ಜಮಿೀನಿಗ್ಗ 6800/-, ನಿೀರಾವರಿ ಬಳೆಗ್ಗ 13,500/- ಮತ್ತು  

ಬಹು ವಾಷ್ಠವಕ ಬಳೆಗ್ಗ 18000/- ರೂಪಾಯಗಳು ಇದ್. ಇದ್ನುನ  ಕಡುತಿು ದಿ್ ೀವ. ಈಗ ಸುಮಾರು 12 

ಲಕ್ಷ ರೈತರಿಗ್ಗ ಈ term ನಲಿ  ಆಗಿರುವಂತಹವರಿಗ್ಗ ಬಳೆ ಪರಿಹಾರವನುನ  ಕಡುತಿು ದಿ್ ೀವ.  ಸುಮಾರು 

787.29 ಕೀಟ್ಟ ರೂಪಾಯಗಳನುನ  ಕಡುತಿು ದಿ್ ೀವ. ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಕೇಾಂದ್ರ  ಸಕವರಕೂಾ  ಸಹ ಪತರ  

ಬರೆದ್ಧದಿ್ ೀವ. ಇದ್ನುನ  ಇನೂನ  ಹೆಚಿಚ ಗ್ಗ ಮಾಡಬೇಕೆಾಂದು follow-up ಮಾಡುತಿು ದಿ್ ೀವ. ಅಾಂದಾಜು  

ಒಾಂದು ವಷ್ವದ್ಲಿ  ಹೆಚಿಚ ಗ್ಗ ಮಾಡಬಹುದು. 5 ವಷ್ವಗಳಿಗಮೆಮ  ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ವಷ್ವ ಅದು  

ಬಂದ್ಧದ್. ಆ ಪರ ಕರ ಮಾಡುತಾು ರೆ ಎನುನ ವ ವಿಶಾಷ ಸ ಇದ್.  ನಾನು ಸಹ ಕೇಾಂದ್ರ  ಸಕವರಕೆಾ  ಹೆಚಿಚ ಗ್ಗ 

ಮಾಡಬೇಕೆಾಂದು ವಿನಂತಿಯನುನ  ಮಾಡಿದಿ್ ೀನೆ.  

                                                (ಮುಾಂದು) 

(1068) 14-12-2021 (12.50) ಎಾಂವಿ-ವಿಕೆ 

(ಸಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸೆಿ ತಿ) 

ಉ) ವಿಷಯ: ಸಕಾಾರಿ ಪರ ಥಮ ದರ್ಜಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಲಿ್ಲ  ಅತಿಥಿ 

ಉಪನಾ ಸಕರುಗಳ ಸೇವೆಗೆ ಭದರ ತ್ ನೋಡುವ ಕುರಿತ್ತ.  

- - - - -  

 

ಶ್ರ ೋ ಅರುಣ ಶಹಾಪುರ (ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕೆೆೋತ್ರ ):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಕನಾವಟಕ ರಾಜಯ ದ್ 

ಸಕವರಿ ಪರ ಥಮ ದ್ಜೆವ ಕಲೇಜುಗಳ ಅತಿರ್ಥ ಉಪನಾಯ ಸಕರ ಸಂಘ್ಟನೆಗಳ ಒಕೂಾ ಟವು ದ್ಧನಾಾಂಕ 

10.12.2021ರಿಾಂದ್ ತಮಮ  ಬೇಡಿಕೆಗಳನುನ  ಈಡೇರಿಸುವಂತೆ ಒತಾು ಯಸಿ ಅಹೊೀರಾತಿರ  ಧ್ರಣಿ 

ಸತಾಯ ಗರ ಹವನುನ  ಧಾರವಾಡದ್ಲಿ  ನಡೆಸುತಿು ವ. ಸುಮಾರು ವಷ್ವಗಳಿಾಂದ್ ಅತಿರ್ಥ ಉಪನಾಯ ಸಕರಾಗಿ 

ಅತಯ ಾಂತ ಕಡಿಮೆ ಸಂಬಳ ಪಡೆದು ಸಕವರಿ ಪರ ಥಮ ದ್ಜೆವ ಕಲೇಜುಗಳಲಿ  ಸೇವ ಸಲಿಸುತಿು ರುವ 

ಅತಿರ್ಥ ಉಪನಾಯ ಸಕರಿಗ್ಗ ಪಯಾವಯ ವಯ ವಸೆ್ಥ  ಕಲಪ ಸಿ ಸೇವಾ ರ್ದ್ರ ತೆಯನುನ  ಒದ್ಗಿಸಬೇಕೆಾಂಬುದು 

ಇವರ ಮದ್ಲನೆಯ ಬೇಡಿಕೆಯಾಗಿದ್. ಯು.ಜ್ಜ.ಸಿ ನಿಯಮಾವಳಿಯಂತೆ ರಾಜಯ ದ್ ವಿಶಾ  

ವಿದಾಯ ಲಯಗಳಲಿ  ಸೇವ ಸಲಿಸುತಿು ರುವ ಅತಿರ್ಥ ಉಪನಾಯ ಸಕರಿಗ್ಗ ನಿೀಡುವ ವೇತನವನುನ  ಸಕವರಿ 

ಪರ ಥಮ ದ್ಜೆವ ಕಲೇಜುಗಳಲಿ  ಕಯವನಿವವಹಿಸುತಿು ರುವ ಅತಿರ್ಥ ಉಪನಾಯ ಸಕರಿಗ್ಗ ಅದೇ 

ವೇತನವನುನ  ನಿೀಡುವಂತೆ ಒತಾು ಯಸಿದಿಾರೆ. ಅತಿರ್ಥ ಉಪನಾಯ ಸಕರನುನ  ಸ್ಥಮಿಸಿ ರ್ಗಳಿಗ್ಗ ಒಮೆಮ  

ನೇಮಕ ಮಾಡುತಿು ರುವುದ್ನುನ  ಕೈಬಿಟಿ  ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಷ್ವಕೆಾ  (12 ತಿಾಂಗಳಿನವರೆಗೂ) ನೇಮಕ ಮಾಡಿ 

ವೇತನ ನಿೀಡುವಂತೆ ಅಗರ ಹಿಸಿದಿಾರೆ. 
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ಕನಾವಟಕ ರಾಜಯ  ಮಹಾವಿದಾಯ ಲಯ ಶ್ಕ್ಷಕ ಸಂಘ್ವು ಈ ಹೊೀರಾಟವನುನ  ಬಾಂಬಲಸಿದ್. 

ಕೂಡಲೇ ಸಕವರವು ಈ ಸಕವರಿ ಪರ ಥಮ ದ್ಜೆವ ಕಲೇಜುಗಳಲಿ  ಕಯವ ನಿವವಹಿಸುತಿು ರುವ ಅತಿರ್ಥ 

ಉಪನಾಯ ಸಕರನುನ  ವಿಲೀನಗಳಿಸಲು ಅಥವಾ ಸೇವಾ ರ್ದ್ರ ತೆ ನಿೀಡಲು ಸೂಕು  ನಿಯಮಗಳನುನ  

ರೂಪಿಸಿ ಸೇವಾ ರ್ದ್ರ ತೆ ನಿೀಡುವ ಪರ ಕ್ತರ ಯಗ್ಗ ಚಾಲನೆ ನಿೀಡಬೇಕು ಹಾಗೂ ಇವರಿಗ್ಗ ನಿೀಡುತಿು ರುವ 

ಸಂಬಳವನುನ  ಯು.ಜ್ಜ.ಸಿ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳಿಗ್ಗ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಹೆಚಿಚ ಸುವಂತೆ ಕರ ಮವಹಿಸಿ, ಇನುನ ಳಿದ್ 

ಇವರ ಬೇಡಿಕೆಗಳನುನ  ಈಡೇರಿಸುವತು  ಕರ ಮ ಕೈಗಳಿಬೇಕೆಾಂದು ಮಾನಯ  ಉನನ ತ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಚಿವರನುನ  

ಈ ಮ್ಯಲಕ ಗಮನ ಸ್ಥಳೆಯುತೆು ೀನೆ. 

ಶ್ರ ೋ ಆರ.ಅಶ್ೋಕ, ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರು (ಉನನ ತ್ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಚಿವರ ಪರವಾಗಿ):- ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಈ ವಿಷ್ಯವನುನ  ಮಾನಯ  ಉನನ ತ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಚಿವರ ಗಮನಕೆಾ  ತರುತೆು ೀನೆ.  ಇದು 

ಬಹಳ ಗಂಭಿೀರವಾದಂತಹ ವಿಷ್ಯ. 

ಶ್ರ ೋ ಅರುಣ ಶಹಾಪೂರ (ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕೆೆೋತ್ರ ):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಸ್ವವಿರ ಜನರು 

ಇದಿಾರೆ.  

ಶ್ರ ೋ ಕೆ.ಟಿ.ಶ್ರ ೋಕಂಠೇಗೌಡ (ಪದವಿೋಧರರ ಕೆೆೋತ್ರ ):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಅಲಿ  ಒಾಂದು 

ವಾರದ್ಧಾಂದ್ ಚ್ಳುವಳಿ ನಡೆಯುತಿು ದ್. 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಒಾಂದು ನಿಮಿಷ್ ನಾನು ಹೇಳುವುದ್ನುನ  ಕೇಳಿ. ಮಾನಯ  ಉನನ ತ ಶ್ಕ್ಷಣ 

ಸಚಿವರು ನನನ  ಅಧ್ಯ ಕ್ಷತೆಯಲಿ  ಇವತ್ತು  ನಾಲುಾ  ಗಂಟೆಗ್ಗ ಸಭೆಯನುನ  ಕರೆದ್ಧದಿಾರೆ. ತಮೆಮ ಲಿರಿಗೂ 

ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸುವಂತೆ ತಿಳಿಸಲ್ಕಗಿದ್. ಇವತ್ತು  ನಾಲುಾ  ಗಂಟೆಗ್ಗ ಸಭೆ ಇದ್. ಅದ್ನುನ  ಅಲಿ  ಚ್ರ್ಚವ 

ಮಾಡೀಣ. 

ಶ್ರ ೋ ಆಯನೂರು ಮಂಜುನಥ (ಪದವಿೋಧರರ ಕೆೆೋತ್ರ ):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, 

ಇವತಿು ನ ಸ್ವಯಂಕಲದ್ ಸಭೆಯಲಿ  ಏನಾದ್ರೂ ಒಾಂದು ಇತಯ ಥವವಾಗಲ. 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ನಾನು ನನನ  ಕತವವಯ ವನುನ  ಮಾಡಿದಿ್ ೀನೆ.  

ಶ್ರ ೋ ಆರ.ಅಶ್ೋಕ:- ಈ ವಿಷ್ಯದ್ ಬಗೆ್ಗ  ಚ್ಚಿವಸಲು ಈಗಾಗಲೇ ಸಭೆ ನಿಗದ್ಧಯಾಗಿದ್ ಎಾಂದು 

ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರು ತಿಳಿಸಿದಿಾರೆ. ಇವತಿು ನ ನಾಲುಾ  ಗಂಟೆಯ ಸಭೆಯಲಿ  ಅದು 

ತಿೀಮಾವನವಾಗುತು ದ್ ಎಾಂಬ ವಿಶಾಾ ಸ ನಮಗ್ಗ ಇದ್. ಇದ್ನುನ  ಮಾನಯ  ಉನನ ತ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಚಿವರ 

ಗಮನಕೆಾ  ತಂದು, ಇವತ್ತು  ನಡೆಯುವ ನಾಲುಾ  ಗಂಟೆಯ ಸಭೆಯಲಿ  ಇದ್ಕೆಾ  ಒಾಂದು ಪರಿಹಾರ 

ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವ ಪರ ಯತನ  ಮಾಡುತೆು ೀವ. 
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ಊ) ವಿಷಯ: ಕಡಾಾ ಯ ಸೇವೆ ಸೇರಿರುವ ಕಿರಿಯ ವೈದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ 

ವೇತ್ನ ಬಡುಗಡೆ ಕುರಿತ್ತ. 

    - - - -  

 

ಡಾ: ವೈ.ಎ.ನರಾಯಣಸ್ಮವ ರ್ಮ (ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕೆೆೋತ್ರ ):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, 

ಧ್ನಯ ವಾದ್ಗಳು. ಕನಾವಟಕ ರಾಜಯ ದ್ಲಿರುವ ವೈದ್ಯ ಕ್ತೀಯ ಕಲೇಜುಗಳಲಿ  ವಾಯ ಸಂಗ ಮಾಡುತಿು ರುವ 

ವೈದ್ಯ ಕ್ತೀಯ ವಿದಾಯ ರ್ಥವಗಳು ತಮಮ  ವಾಯ ಸಂಗ ಮುಗಿದ್ ಮೇಲೆ ಅವರು ಕಡಾಡ ಯವಾಗಿ ಗಾರ ಮಿೀಣ 

ಸೇವಯನುನ  01 ವಷ್ವದ್ ಅವಧಿಗ್ಗ ಪೂರೈಸಬೇಕೆಾಂದು ಹೇಳಿ ನಮಮ  ರಾಜಯ ದ್ಲಿ  ಕನೂನನುನ  

ರೂಪಿಸಲ್ಕಗಿದ್. 

ಅದ್ರಂತೆ ನಮಮ  ರಾಜಯ ದ್ಲಿ  ಸ್ವವಿರಾರು ವೈದ್ಯ ರು ತಮಮ  ವೈದ್ಯ ಕ್ತೀಯ ವಿದಾಯ ಭಾಯ ಸ ಮುಗಿದ್ 

ಮೇಲೆ ಹಾಲ ಗಾರ ಮಿೀಣ ಸೇವಯನುನ  ನಿವವಹಿಸುತಿು ದಿಾರೆ. ಸಕವರವೇ ಕೌನಸ ಲಾಂಗ್ ಮುಖಾಾಂತರ 

ಅಾಂತಹ ವೈದ್ಯ ರಿಗ್ಗ ಸಕವರಿ ವೈದ್ಯ ಕ್ತೀಯ ಕಲೇಜು ಜ್ಜಲಿ್ಕ  ಆಸಪ ತೆರ  ಹಾಗೂ ತಾಲಿ್ಲಕು ಆಸಪ ತೆರ  

ಇಾಂತಹ ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳಿಗ್ಗ ನೇಮಕತಿ ನಿೀಡಿದ್. ಆದ್ರೆ, ಇಾಂತಹ ಗಾರ ಮಿೀಣ ಸೇವಗ್ಗ ನಿಯುಕ್ತು ಗಾಂಡು 

ಸುಮಾರು ಆರು ತಿಾಂಗಳುಗಳಾಗಿದ್. ಇದುವರೆಗ್ಗ ಅಾಂತಹ ವೈದ್ಯ ರುಗಳಿಗ್ಗ ಸಂಬಳವನುನ  ನಿೀಡಿಲಿ . 

ಕೆಲವು ವೈದ್ಯ ರು ಬಡ ಕುಟಾಂಬಗಳಿಾಂದ್ ಬಂದ್ಧದಿು , ಬಹಳ ತಾಂದ್ರೆ ಅನುರ್ವಿಸುತಿು ದಿಾರೆ. ಈ ಬಗೆ್ಗ  

ನಾನು ಖುದಿಾ ಗಿ ಮಾನಯ  ವೈದ್ಯ ಕ್ತೀಯ ಹಾಗೂ ಕುಟಾಂಬ ಕಲ್ಕಯ ಣ ಸಚಿವರು ಹಾಗೂ ಇಲ್ಕಖಾ 

ಅಧಿಕರಿಗಳಾಂದ್ಧಗ್ಗ ಮಾತನಾಡಿದಿ್ರೂ ಇದುವರೆಗ್ಗ ಸಂಬಳ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿಲಿ . 

ಹಾಗಾಗಿ ಸಕವರ ಕೂಡಲೇ ಕಡಾಡ ಯ ಸೇವಗ್ಗ ಸೇರಿರುವ ಕ್ತರಿಯ ವೈದಾಯ ಧಿಕರಿಗಳಿಗ್ಗ ಸಂಬಳ 

ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ, ಸಕವರದ್ ಗೌರವವನುನ  ಉಳಿಸಿಕಳಿಬೇಕೆಾಂದು ಹೇಳಿ. ತಮಮ  ಮುಖಾಾಂತರ 

ಸಕವರವನುನ  ಕೇಳಿಕಳಿು ತಿು ದಿ್ ೀನೆ. 

ಶ್ರ ೋ ಆರ.ಅಶ್ೋಕ, ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರು (ಆರೋಗಾ  ಮತ್ತು  ಕುಟಾಂಬ ಕಲಾಾ ಣ ಸಚಿವರ 

ಪರವಾಗಿ):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಡಾ|| ವೈ.ಎ.ನಾರಾಯಣಸ್ವಾ ಮಿಯವರು ಶ್ಯನಯ ವೇಳೆಯಲಿ  

ಪರ ಸ್ವು ಪಿಸಿರುವ ವಿಚಾರದ್ ಬಗೆ್ಗ  ಆರೀಗಯ  ಮತ್ತು  ಕುಟಾಂಬ ಕಲ್ಕಯ ಣ ಸಚಿವರಿಾಂದ್ ಉತು ರವನುನ  

ಒದ್ಗಿಸಲ್ಕಗುವುದು. 

ಡಾ: ವೈ.ಎ.ನರಾಯಣಸ್ಮವ ರ್ಮ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ದ್ಯವಿಟಿ  ವೈದ್ಯ ರಿಗ್ಗ ಸಂಬಳ 

ಕಡಿಸಲ. ಅದು ಸ್ವಕು. 

ಶ್ರ ೋ ಆರ.ಅಶ್ೋಕ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ನಾನು ತಕ್ಷಣ ಮಾನಯ  ಸಚಿವರ ಬಳಿ 

ಮಾತನಾಡಿ, ಉತು ರವನುನ  ಒದ್ಗಿಸುತೆು ೀನೆ. 
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ಋ) ವಿಷಯ:  ಅತಿಥಿ ಮತ್ತು  ಅರೆಕಾಲ್ಲಕ ಉಪನಾ ಸಕರುಗಳಿಗೆ ಕಳೆದ 

ಒಾಂದ್ದ ವಷಾದಿಾಂದ ವೇತ್ನ ಮಂಜೂರಾಗದಿರುವ ಕುರಿತ್ತ. 

- - - - -  

 

ಶ್ರ ೋ ಎಸ.ವಿಿ .ಸಂಕನೂರ (ಪದವಿೋಧರರ ಕೆೆೋತ್ರ ):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಅವಕಶಕಾ ಗಿ 

ಧ್ನಯ ವಾದ್ಗಳು. ರಾಜಯ ದ್ ಸಕವರಿ ಎಾಂಜ್ಜನಿಯರಿಾಂಗ್ ಕಲೇಜ್ಜನಲಿ  ಕಯವ ನಿವವಹಿಸುತಿು ರುವ 

ಅತಿರ್ಥ ಉಪನಾಯ ಸಕರಿಗ್ಗ ಕಳೆದ್ ಡಿಸ್ಥಾಂಬರ್ 2020ರಿಾಂದ್ ಇಾಂದ್ಧನವರೆಗ್ಗ ಅಾಂದ್ರೆ ಹತ್ತು  ತಿಾಂಗಳು 

ವೇತನವಿಲಿದ್ ಜ್ಜೀವನ ನಿವವಹಣೆ ಮಾಡುವುದು ಅತಯ ಾಂತ ತಾಂದ್ರೆಯಾಗಿರುತು ದ್. ಹಲವಾರು ಜನ 

ಪದ್ವಿೀಧ್ರ ಉಪನಾಯ ಸಕರಿಗ್ಗ ವೇತನವೇ ಬದುಕ್ತನ ಆಧಾರ ಸೆ ಾಂರ್ವಾಗಿದಿು , ವೇತನವಿಲಿದ್ ಅವರ 

ಜ್ಜೀವನ ಸಂಕಷಿ್ ದ್ಲಿರುತು ದ್. 

ಕೀವಿಡ-19 ಹಿನೆನ ಲೆಯಲಿ  ಭೌತಿಕವಾಗಿ ವಗವಗಳು ನಡೆಯದ್ಧದಿ್ರೂ ಕೂಡ ಅತಿರ್ಥ 

ಉಪನಾಯ ಸಕರು ಆನ್ಲೈನ್ ಮ್ಯಲಕ ತರಗತಿಗಳನುನ  ನಡೆಸಿರುವರು. ವಿಶಾ ವಿದಾಯ ಲಯವು 

ನಿಗದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ ವೇಳಾಪಟಿ್ಟಯಂತೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಚ್ಟವಟ್ಟಕೆಗಳನುನ  ಪೂಣವಗಳಿಸಿದಿ್ರೂ ಕೂಡ 

ಸಕವರದ್ಧಾಂದ್ ಗೌರವಧ್ನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗದ್ ಇರುವುದು ದುರ್ದವವದ್ ಸಂಗತಿ. 

ವೇತನ ಬಿಡುಗಡೆ ವಿಳಂಬಕೆಾ  ಕರಣಗಳನುನ  ಪರ ಶ್ನ ಸಿದಾಗ ಸಕವರದ್ಧಾಂದ್ ಹಣವೇ 

ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿಲಿವಾಂದು ಸಂಬಂಧ್ಪಟಿ  ಕಲೇಜುಗಳ ಪಾರ ಾಂಶುಪಾಲರು ಉತು ರ ನಿೀಡುತಿು ರುವರು. 

ಇದು ಅಲಿದ್ ಅತಿರ್ಥ ಉಪನಾಯ ಸಕರ ಕಯವಭಾರ ಹಾಗೂ ಹಾಜರಾತಿ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಬಂಧ್ಪಟಿ  

ಕಲೇಜ್ಜನ ಪಾರ ಾಂಶುಪಾಲರು ಇಲ್ಕಖೆಗ್ಗ ಒದ್ಗಿಸದೇ ಇರುವುದು ಕೂಡ ವಿಳಂಬಕೆಾ  ಕರಣವಾಗಿದ್ 

ಎಾಂದು ಹೇಳಲ್ಕಗುತಿು ದ್. ಆದಿ್ ರಿಾಂದ್ ಉನನ ತ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಚಿವರು ತಾಾಂತಿರ ಕ ಸಮಸ್ಥಯ ಗಳನುನ  ಬಗ್ಗಹರಿಸಿ 

ತಕ್ಷಣ ಅತಿರ್ಥ ಉಪನಾಯ ಸಕರ ಗೌರವಧ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಸೂಕು  ಕರ ಮ ಜರುಗಿಸಲು ಈ ಮ್ಯಲಕ 

ಒತಾು ಯಸುತೆು ೀನೆ. 

ಇದ್ಲಿದೇ ಈ ಹಿಾಂದ್ ಸಕವರ ಅತಿರ್ಥ ಉಪನಾಯ ಸಕರ ಗೌರವಧ್ನವನುನ  ರೂ.10,000/- ದ್ಧಾಂದ್ 

ರೂ.15,000/-ಕೆಾ  ಹೆಚ್ಚ ಳ ಮಾಡಿದಿು , ಅದ್ರಂತೆ ರಾಜಯ ದ್ ಹಲವಾರು ಕಲೇಜುಗಳ ಪಾರ ಾಂಶುಪಾಲರು 

ಸಕವರದ್ ಆದೇಶವನುನ  ಪಾಲಸದೇ ರೂ.15,000/- ರಂತೆ ವೇತನ ನಿೀಡುತಿು ರುವುದ್ಧಲಿ . ಹಾಗಾಗಿ 

ಸಚಿವರು ಗೌರವಧ್ನ ಹೆಚಿಚ ಸಿದಿ್ ಕೆಾ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಸಂಬಂಧ್ಪಟಿ  ಪಾರ ಾಂಶುಪಾಲರಿಗ್ಗ ಸೂಕು  

ಕಟಿ ನಿಟಿ್ಟ ನ ನಿದೇವಶನ ನಿೀಡಲು ಒತಾು ಯಸುತೆು ೀನೆ. 

ಶ್ರ ೋ ಮರುಗೇಶ್ ಆರ್. ನರಾಣಿ, ಬೃಹತ್ ಹಾಗೂ ಮಧಾ ಮ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಸಚಿವರು (ಉನನ ತ್ 

ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಚಿವರ ಪರವಾಗಿ):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಅತಿರ್ಥ ಮತ್ತು  ಅರೆಕಲಕ ಉಪನಾಯ ಸಕರಿಗ್ಗ 
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ಕಳೆದ್ ಒಾಂದು ವಷ್ವದ್ಧಾಂದ್ ವೇತನ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗದ್ಧರುವ ಬಗೆ್ಗ  ಶ್ಯನಯ ವೇಳೆಯಲಿ  ವಿಧಾನ 

ಪರಿಷ್ತಿು ನ ಸದ್ಸಯ ರಾದ್ ಮಾನಯ  ಎಸ.ವಿಿ .ಸಂಕನೂರರವರು ಕೇಳಿರುವಂತಹ ಪರ ಶೆನ ಗ್ಗ ಮಾನಯ  ಉನನ ತ 

ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಚಿವರ ಕಡೆಯಾಂದ್ ಉತು ರವನುನ  ಒದ್ಗಿಸಲ್ಕಗುವುದು. 

 

ಎ) ವಿಷಯ: ರಾಜಾ ದಲಿ್ಲ  ನಡು ನುಡಿ ಮತ್ತು  ಸಂಸೆ ೃತಿ 

ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಶರ ರ್ಮಸ್ತತಿು ರುವ ಸಂಘ-ಸಂಸೆ ಗಳ 

ನವೇಶನಗಳು/ಕಟಟ ಡಗಳ ನವಿೋಕರಣಕೆೆ  ಶೇಕಡ 

10ರಷ್ಟಟ  ಗುತಿು ಗೆ ಶುಲೆ  ವಿಧಿಸ್ತತಿು ರುವ ಕುರಿತ್ತ.  

     - - - - - 

 

ಶ್ರ ೋ ಯು.ಬ.ವೆಾಂಕಟೇಶ (ನಮನದೇಾಶನ ಹೊಾಂದಿದವರು):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, 

ಅವಕಶಕಾ ಗಿ ಧ್ನಯ ವಾದ್ಗಳು. ರಾಜಯ ದ್ಲಿ  ಕನನ ಡ ನಾಡು, ನುಡಿ ಮತ್ತು  ಸಂಸಾ ೃತಿ ಬಳವಣಿಗ್ಗಗ್ಗ 

ಶರ ಮಿಸುತಿು ರುವ ಸಂಘ್-ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳು, ಶಾಲೆಗಳಿಗ್ಗ ಗುತಿು ಗ್ಗ ನಿೀಡಿರುವ ನಿವೇಶನ, ಕಟಿ ಡಗಳ ಪರ ಸಕು  

ಮಾರುಕಟಿೆ  ಬಲೆಯನಾನ ಧ್ರಿಸಿ, ವಾಷ್ಠವಕ ಗುತಿು ಗ್ಗ ಶುಲಾ ವನುನ  ನಿಗದ್ಧಪಡಿಸಲು ಮುಾಂದಾಗಿರುವ 

ಬಿ.ಬಿ.ಎಾಂ.ಪಿ  ಕರ ಮಕೆಾ  ತಿೀವರ  ವಿರೀಧ್ ವಯ ಕು ವಾಗಿದ್.  

ಬಿಬಿಎಾಂಪಿ, ಬಿಡಿಎ ಹಾಗೂ ಸಕವರದ್ ನಾನಾ ಇಲ್ಕಖೆಗಳು ಬಿಎಾಂಶ್ರ ೀ ಪರ ತಿಷ್ಠಠ ನ, 

ಉದ್ಯಭಾನು ಕಲ್ಕಸಂಘ್, ಕಟಿೆ  ಬಳಗ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕನನ ಡ ಪರ ಸಂಘ್-ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳು ಹಾಗೂ 

ಕನನ ಡ ಶಾಲೆಗಳಿಗ್ಗ ನಿವೇಶನಗಳನುನ  5, 10, 30 ವಷ್ವಗಳ ಅವಧಿಗ್ಗ ಗುತಿು ಗ್ಗ ಪಡೆದ್ಧವ. ಆದ್ರೆ, ಗುತಿು ಗ್ಗ 

ಅವಧಿ ಮುಗಿದ್ ನಿವೇಶನಗಳ ನವಿೀಕರಣ ಸಂದ್ರ್ವದ್ಲಿ  ಯಾವುದೇ ಷ್ರತ್ತು  ವಿಧಿಸದ್ ಪರ ಸಕು  

ಮಾರುಕಟಿೆ  ಬಲೆಯ ಶೇಕಡಾ 2ರಷಿ್ಟ  ಗುತಿು ಗ್ಗ ಶುಲಾ  ನಿಗದ್ಧಪಡಿಸಿರುವುದು ಹಾಗೂ ಕನನ ಡ ಸಂಘ್-

ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳು, ಕನನ ಡ ಶಾಲೆಗಳು ಹಾಗೂ ಕನನ ಡ ಸ್ವಹಿತಯ  ಪರಿಷ್ತಿು ನ ಕೇಾಂದ್ರ ಗಳಿಗ್ಗ ನಿೀಡಿರುವ 

ನಿವೇಶನಗಳ ಗುತಿು ಗ್ಗ ನವಿೀಕರಣ ಸಂದ್ರ್ವದ್ಲಿ  ಯಾವುದೇ ಪರಭಾರೆ ಮಾಡದಂತೆ ಷ್ರತ್ತು  ವಿಧಿಸಿ, 

ಅದೇ ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳಿಗ್ಗ ಮಾಗವಸೂಚಿ ದ್ರದ್ ವಾಷ್ಠವಕ ಶೇಕಡಾ 10ರಷಿ್ಟ  ಶುಲಾ  ವಿಧಿಸಿ ನವಿೀಕರಣ 

ಮಾಡಿಕಡಲು ನಿಣವಯ ಕೈಗಾಂಡಿರುವುದು ಅಚ್ಚ ರಿಗ್ಗ ಕರಣವಾಗಿರುತು ದ್. 

ಇದು ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕೆಲಸ ಕಯವಗಳಲಿ  ತಡಗಿರುವ ಇಾಂತಹ 250ಕೂಾ  ಹೆಚ್ಚಚ  ಸಂಘ್-

ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳಿಗ್ಗ ನುಾಂಗಲ್ಕರದ್ ಬಿಸಿ ತ್ತಪಪ ವಾಗಿದ್. ಆ ಕರಣ ಕನನ ಡ ಸಂಘ್-ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳು, ಶಾಲೆಗಳು 

ಲ್ಕರ್ದ್ ಉದಿ್ ೀಶವನಿನ ಟಿ ಕಾಂಡು ಕಯವನಿವವಹಿಸದ್ಧರುವುದ್ರಿಾಂದ್ ಸಾ ತ್ತು ಗಳ ಮಾರುಕಟಿೆ  

ಮೌಲಯ ದ್ ಶೇಕಡಾ 2ರಷಿ್ಟ  ವಾಷ್ಠವಕ ಗುತಿು ಗ್ಗ ಶುಲಾ  ನಿಗದ್ಧಪಡಿಸದ್ ಹಾಲೀ ಇರುವ ಗುತಿು ಗ್ಗ ದ್ರದ್ಲಿೆೀ 
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ಶೇಕಡಾ 10ರಷಿ್ಟ  ಶುಲಾ ವನುನ  ಹೆಚಿಚ ಸಿ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕಡಬೇಕೆಾಂದು ಮಾನಯ  

ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಗಳನುನ  ಒತಾು ಯಸುತೆು ೀನೆ. 

ಶ್ರ ೋ ಮರುಗೇಶ್ ಆರ್. ನರಾಣಿ, ಬೃಹತ್ ಹಾಗೂ ಮಧಾ ಮ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಸಚಿವರು (ಇಾಂಧನ 

ಹಾಗೂ ಕನನ ಡ ಮತ್ತು  ಸಂಸೆ ೃತಿ ಸಚಿವರ ಪರವಾಗಿ):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ರಾಜಯ ದ್ಲಿ  

ನಾಡು, ನುಡಿ ಮತ್ತು  ಸಂಸಾ ೃತಿ ಬಳವಣಿಗ್ಗಗ್ಗ ಶರ ಮಿಸುತಿು ರುವ ಸಂಘ್-ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳ ನಿವೇಶನಗಳು, 

ಕಟಿ ಡಗಳ ನವಿೀಕರಣಕೆಾ   ಶೇಕಡಾ 10ರಷಿ್ಟ  ಗುತಿು ಗ್ಗ ಶುಲಾ  ವಿಧಿಸುವ ಬಗೆ್ಗ  ಶ್ಯನಯ ವೇಳೆಯಲಿ  

ಸದ್ಸಯ ರಾದ್ ಮಾನಯ  ಯು.ಬಿ.ವಾಂಕಟೇಶ್ ರವರು ಪರ ಸ್ವು ಪಿಸಿರುವ ವಿಷ್ಯವನುನ  ಮಾನಯ   ಇಾಂಧ್ನ 

ಹಾಗೂ ಕನನ ಡ ಮತ್ತು  ಸಂಸಾ ೃತಿ ಸಚಿವರ ಗಮನಕೆಾ  ತಂದು ಉತು ರವನುನ  ಒದ್ಗಿಸಲ್ಕಗುವುದು. 

 

ಏ) ವಿಷಯ:   ಹಂಪಿ ಕನನ ಡ ವಿಶವ ವಿದಾಾ ಲಯದ ಬಗೆೆ . 

- - - - -  

 

ಡಾ: ತ್ಳವಾರ ಸ್ಮಬಣಾಾ  (ನಮನದೇಾಶನ ಹೊಾಂದಿದವರು):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, 

ಅವಕಶಕಾ ಗಿ ಧ್ನಯ ವಾದ್ಗಳು. ನಾಡು-ನುಡಿಯ ವಿವೇಕದ್ ಪರ ತಿರೂಪವಾಗಿ, ಭಾಷ್ಟಗಾಗಿ ಇರುವ 

ವಿಶಾ ವಿದಾಯ ಲಯ, ಜ್ಞಾ ನಗಂಗೀತಿರ ಯಂತೆ ಕಯವನಿವವಹಿಸಬೇಕಗಿದಿ್  ಹಂಪಿಯ ಕನನ ಡ 

ವಿಶಾ ವಿದಾಯ ಲಯವು ರ್ರ ಷಿ್ಠಚಾರದ್ ಗಂಗೀತಿರ ಯ ರೂಪದ್ಲಿ  ಸುದಿ್ಧಯಲಿರುವುದು ದುರದೃಷಿ್ ಕರ. 

ಮುಾಂಬಡಿು , ಪಿಾಂಚ್ಣಿ ಬಿಡುಗಡೆ, ಪರ ಬೇಷ್ನರಿ ಅವಧಿ ಪೂಣವಗಾಂಡಿರುವುದ್ರ ಘೀಷ್ಣೆ 

ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ್ ಕೆಲಸಗಳಿಗ್ಗ ಲಂಚ್-ಕಮಿೀಷ್ನ್ ಕೇಳಲ್ಕಗುತಿು ದ್ ಎಾಂದು ವಿಶಾ ವಿದಾಯ ಲಯದ್ 

ಬೀಧ್ಕ ಮತ್ತು  ಬೀಧ್ಕೇತರ ಸಿಬಬ ಾಂದ್ಧ ಬಿೀದ್ಧಗಿಳಿದು ಪರ ತಿರ್ಟ್ಟಸಿದಿಾರೆ. ಆದಾಯ ತೆರಿಗ್ಗ, ಹಿಾಂದ್ಧನ 

ಬ್ರಕ್ತ ಹೆಸರಿನಲಿ  ನಿವೃತು  ನೌಕರರ ಒಪಿಪ ಗ್ಗಯಲಿದ್ ಪಿಾಂಚ್ಣಿ ಮತು ದ್ಲಿ  ಕಡಿತ ಮಾಡಲ್ಕಗುತಿು ದ್ 

ಎಾಂದು ವಿಶಾರ ಾಂತ ಕುಲಪತಿ ಹಾಗೂ ಪಾರ ಧಾಯ ಪಕರು ರಾಜಯ ಪಾಲರಿಗ್ಗ ಪತರ  ಬರೆದ್ಧದಿಾರೆ ಎಾಂದು 

ಪತಿರ ಕೆಗಳಲಿ  ಉಲಿೆೀಖಿಸಲ್ಕಗಿದ್. 

1995 ರಿಾಂದ್ 1997ರ ಅವಧಿಯಲಿ  ಯು.ಜ್ಜ.ಸಿ ನಿಯಮಕೆಾ  ವಿರುದಿ್ವಾಗಿ ನೇಮಕಗಾಂಡ ಎಾಂಟ 

ಜನ ಪಾರ ಧಾಯ ಪಕರ ನೇಮಕತಿ ವಿಷ್ಯ ಇನೂನ  ಇತಯ ಥವಗಾಂಡಿಲಿ . ಈ ಸಂಬಂಧ್ ರಾಜಯ  ಸಕವರ 

ಮತ್ತು  ಯುಜ್ಜಸಿಗ್ಗ ವಿಶಾ ವಿದಾಯ ಲಯದ್ಧಾಂದ್ ಹಲವು ಸಲ ಪತರ  ಬರೆದ್ರೂ ಇವರ ನೇಮಕವನುನ  

ಅಸಿಾಂಧುಗಳಿಸಿಲಿ . ಇಷಿ್ಟ ೀ ಅಲಿ . ರಾಜಯ  ಲೆಕಾ ಪತರ  ಇಲ್ಕಖೆಯು ಕಲಕಲಕೆಾ  ಇವರ ವೇತನ, 

ಪಿಾಂಚ್ಣಿ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಸಂದ್ರ್ವದ್ಲಿ  ಆಕೆಷ ೀಪ ಎತ್ತು ತು ಲೇ ಬಂದ್ಧದ್. ಯುಜ್ಜಸಿ ನಿಯಮಕೆಾ  

ವಿರದಿ್ವಾಗಿ ಈ ವಷ್ವದ್ಲಿ  17 ಬೀಧ್ಕ ಸಿಬಬ ಾಂದ್ಧಯ ನೇಮಕತಿ ಪರ ಕ್ತರ ಯ ನಡೆದ್ಧದ್ ಎನುನ ವ 
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ವರದ್ಧಗಳೂ ಇವ. ಇಷಿ್ಟ ೀ ಅಲಿ . 1991ರ ಕನನ ಡ ವಿಶಾ ವಿದಾಯ ಲಯದ್ ಅಧಿನಿಯಮದ್ ಪರ ಕರ, 

ನೇಮಕತಿ ಪರಿನಿಯಮಕೆಾ  ತಿದಿುಪಡಿ ತರಬೇಕು. ಅದ್ಕೆಾ  ರಾಜಯ ಪಾಲರಿಾಂದ್ ಅನುಮೀದ್ನೆ 

ಪಡೆಯಬೇಕು. ಆದ್ರೆ, ಇದಾಯ ವುದೂ ಮಾಡಿಲಿ  ಎಾಂದು ಪತಿರ ಕೆಗಳಲಿ  ಆರೀಪಿಸಲ್ಕಗಿದ್. ಸಹಾಯಕ 

ಪಾರ ಧಾಯ ಪಕ, ಸಹ ಪಾರ ಧಾಯ ಪಕ ಮತ್ತು  ಪಾರ ಧಾಯ ಪಕ ಹುದಿ್ ಗಳನುನ  ತ್ತಾಂಬಲ್ಕಗುತಿು ದ್. ಆದ್ರೆ, ಮ್ಯರು 

ಹುದಿ್ ಗಳಿಗ್ಗ ಒಾಂದೇ ಲಖಿತ ಪರಿೀಕೆಷ  ನಡೆಸಲ್ಕಗುತಿು ದ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹುದಿ್ ಗಳಿಗ್ಗ ಅಜ್ಜವ ಹಾಕ್ತದಿ್ರೂ 

ಎಲಿ್ಕ  ಹುದಿ್ ಗಳಿಗೂ ಲಖಿತ ಪರಿೀಕೆಷ ಯನೆನ ೀ ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಕಗುತಿು ದ್. ಇದು ನಿಯಮಕೆಾ  ವಿರುದಿ್ . ಲಖಿತ 

ಪರಿೀಕೆಷ ಗ್ಗ 80 ಅಾಂಕ, ಸಂದ್ಶವನಕೆಾ  20 ಅಾಂಕ ನಿಗದ್ಧಗಳಿಸಲ್ಕಗಿದ್. ಆದ್ರೆ, ಇದು ಯಾವ ನಿಯಮದ್ 

ವಾಯ ಪಿು ಯಲಿ  ಬರುತು ದ್ ಎನುನ ವುದ್ನುನ  ತಿಳಿಸಿಲಿ . 

ಶ್ೀಷ್ಯ ವೇತನ ಮಂಜೂರಾತಿಗ್ಗ ದಾಖ್ಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸಹಿ ಮಾಡುವುದ್ಕೂಾ  ಹಣ ಕೇಳಲ್ಕಗುತಿು ದ್ 

ಎಾಂದು ವಿದಾಯ ರ್ಥವಗಳು ಆರೀಪಿಸಿದಿಾರೆ. 36 ತಿಾಂಗಳಿನಿಾಂದ್ ಸೆ ಗಿತಗಾಂಡಿರುವ ಶ್ಷ್ಯ ವೇತನ 

(ಫೆಲೀಶ್ಪ್) ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕೆಾಂದು ಸಂಶೀಧ್ನಾ ವಿದಾಯ ರ್ಥವಗಳು ಜ್ಜಲಿ್ಕಧಿಕರಿ ಕಚೇರಿ 

ಎದುರು ಧ್ರಣಿ ನಡೆಸಿದಿ್ರು.್ ʼಫೆಲೀಶ್ಪ್್ ಕಡಿ. ಇಲಿವೇ ವಿಷ್ ಕಡಿʼ ಎಾಂಬ ವಿದಾಯ ರ್ಥವಗಳ 

ಘೀಷ್ಣೆ ಪರಿಸೆಿ ತಿ ಗಂಭಿೀರವಾಗಿರುವುದ್ನುನ  ಸೂಚಿಸುವಂತಿದ್. ಪರಿಶ್ಷಿ್  ಜ್ಞತಿ ಮತ್ತು  ಪರಿಶ್ಷಿ್  

ಪಂಗಡದ್ ವಿದಾಯ ರ್ಥವಗಳಿಗ್ಗ ನಿೀಡಬೇಕ್ತದಿ್  ಸಹಾಯಧ್ನವನುನ  ಸಕವರ ಕಲಕಲಕೆಾ  ಬಿಡುಗಡೆ 

ಮಾಡಿದಿ್ರೂ ವಿದಾಯ ರ್ಥವಗಳ ಖಾತೆಗ್ಗ ಅದು ಜಮೆ ಆಗಿಲಿ . ಸಹಾಯಧ್ನ ನಿೀಡದ್ಧರುವ ಮ್ಯಲಕ 

ಪರಿಶ್ಷಿ್  ಜ್ಞತಿ ವಿದಾಯ ರ್ಥವಗಳನುನ  ಉನನ ತ ಶ್ಕ್ಷಣದ್ಧಾಂದ್ ವಂಚಿಸಲ್ಕಗುತಿು ದ್ ಎನುನ ವ ಗಂಭಿೀರ 

ಆರೀಪವನುನ  ವಿದಾಯ ರ್ಥವಗಳು ಮಾಡಿದಿಾರೆ. ಹಂಪಿ ವಿಶಾ ವಿದಾಯ ಲಯದ್ಲಿ  ಎಲಿವೂ ಸರಿಯಲಿ  

ಎನುನ ವುದ್ನುನ  ಈ ಘ್ಟನೆಗಳು ತೀರಿಸುತು ವ. ಕನನ ಡಕಾ ಗಿ ಕಟಿ್ಟ ರುವ ಈ ವಿಶಾ ವಿದಾಯ ಲಯದ್ಲಿ  

ಅವಯ ವಹಾರಗಳು ಈ ಪರಿ ನಡೆದ್ಧವ ಎಾಂದಾದ್ರೆ ಅವು ನಾಡು-ನುಡಿಗ್ಗ ಬಗ್ಗದ್ ಮೀಸವೇ ಸರಿ. ಈ 

ಎಲಿ್ಕ  ಆರೀಪಗಳ ಕುರಿತ್ತ ಸಕವರವು ಸಮಗರ  ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿ ವಿಶಾ ವಿದಾಯ ಲಯವನುನ  ಗುಣಮಟಿ ದ್ 

ಶ್ಕ್ಷಣ ನಿೀಡಲು ಸಿದಿ್ ಪಡಿಸಬೇಕೆಾಂದು ಮಾನಯ  ಉನನ ತ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಚಿವರನುನ  ಒತಾು ಯಸುತೆು ೀನೆ. 

(ಮುಾಂದು) 

 

(1069) 14.12.2021 01.00 LL-BNS 

(ಸಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿ) 

ಶ್ರೀ ಮುರುಗ ೀಶ್ ಆರ್. ನಿರಾಣಿ (ಬೃಹತ್ ಹಾಗೂ ಮಧ್ಯಮ ಕ ೈಗಾರಿಕ ) (ಉನ್ನತ ಶ್ಕ್ಷಣ 

ಸಚಿವರ ಪರವಾಗಿ):- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಯವರ ೀ, ಹಂಪಿ ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಾಯನಿಲಯದ ಬಗ ೆ ಶ್ೂನ್ಯ 



                                                                                            ವಿಪ/ದಿನಾಂಕ:14-12-2021   /68 

“ತಿದ್ದು ಪಡಿಯಾಗದ ಪರ ತಿ/Unedited copy, ನಾಯಾಲಯಗಳಲಿ್ಲ  ಅಥವಾ ಪತಿರ ಕಾ ಪರ ಕಟಣೆಗಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಕೂಡದ್ದ” 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

ವ ೀಳ ಯಲ್ಲಿ ಡಾ: ತಳವಾರ್ ಸಾಬಣಣನ್ವರು ಪರಸಾಾಪಿಸ್ಥರುವ ವಿಷಯಕ ೆ ಮಾನ್ಯ ಉನ್ನತ ಶ್ಕ್ಷಣ 

ಸಚಿವರಿಂದ ಉತಾರ ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದು.  

 

4. ಸಭ ಯ ಮುಂದಿಡಲಾದ ಕಾಗದ ಪತರಗಳು 

ಶ್ರೀ ಮುರುಗ ೀಶ್ ಆರ್. ನಿರಾಣಿ(ಬೃಹತ್ ಹಾಗೂ ಮಧ್ಯಮ ಕ ೈಗಾರಿಕ  

ಸಚಿವರು)(ಮುಖ್ಯಮಂತಿರಗಳ ಪರವಾಗಿ):- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಯವರ ೀ, ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನ್ 

151(2)ನ ೀ ಅನ್ುಚ ಛೀದದ ಮೀರ ಗ , ಭಾರತದ ಲ ಕೆನಿಯಂತರಕರು ಮತುಾ ಮಹಾ ಲ ಕೆಪರಿಶ ೂೀಧ್ಕರು 

ನಿೀಡಿರುವ 2020-21ನ ೀ ಸಾಲ್ಲನ್ ಧ್ನ್ವಿನಿಯೀಗ ಲ ಕೆಗಳು ಮತುಾ ಹಣಕಾಸು ಲ ಕೆಗಳನ್ುನ (ಸಂಪುಟ 1 

ಮತುಾ 2) ಸಭ ಯ ಮುಂದ್  ಮಂಡಿಸುತಿಾದ್ ದೀನ .   

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಂಡಿಸಲಾಯಿತು.  
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5. ವರದಿಗಳನ ೂನಪಿಿಸುವುದು 

 ಡಾ: ಕ . ಗ ೂೀವಿಂದರಾಜು (ವಿಧಾನ್ಸಭ ಯಿಂದ ಚುನಾಯಿತರಾದವರು):- ಮಾನ್ಯ 

ಸಭಾಪತಿಯವರ ೀ, 15ನ ೀ ವಿಧಾನ್ಸಭ ಯ 2020-21ನ ೀ ಸಾಲ್ಲನ್ ಸಾವವಜನಿಕ ಲ ಕೆಪತರಗಳ ಸಮಿತಿಯ 

ವರದಿ, ಆರ ೂೀಗಯ ಮತುಾ ಕುಟುಂಬ ಕಲಾಯಣ ಇಲಾಖ  ಹಾಗೂ ವ ೈದಯಕೀಯ ಶ್ಕ್ಷಣ ಇಲಾಖ ಗ  

ಸಂಬಂಧಿಸ್ಥದ 05ನ ೀ ವರದಿ ಮತುಾ ಉನ್ನತ ಶ್ಕ್ಷಣ ಇಲಾಖ ಗ  ಸಂಬಂಧಿಸ್ಥದ 06ನ ೀ ವರದಿ ಹಾಗೂ 

ಕಂದ್ಾಯ ಇಲಾಖ ಗ  ಸಂಬಂಧಿಸ್ಥದ 07ನ ೀ ವರದಿಯನ್ುನ ಸಭ ಯ ಮುಂದ್  ಮಂಡಿಸುತಿಾದ್ ದೀನ .  
ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ವರದಿಗಳನ ೂನಪಿಿಸಲಾಯಿತು.  
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6. ಸದನ್ ಸಮಿತಿ ಹಾಗೂ ವಿಶೇಷ ಜಂಟಿ ಸದನ ಸರ್ಮತಿಯ ಕಾಲಾವಕಾಶ್ವನ್ುನ ವಿಸಾರಿಸ್ತವ 

ಪರಸಾಾವಗಳು 

ಅ) ಶ್ರೀ ರಘುನಾಥ್ ರಾವ್ ಮಲಾೆಪೂರ (ವಿಧಾನ್ಸಭ ಯಿಂದ ಚುನಾಯಿತರಾದವರು):- 

ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಯವರ ೀ, ಗಾರಮಿೀಣಾಭಿವೃದಿ ಿ ಮತುಾ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖ ಯಲ್ಲ ಿ

ಕುಡಿಯುವ ನಿೀರು ಮತುಾ ನ ೈಮವಲಯ ಕಾಯವಕರಮಕ ೆ ಬಿಡುಗಡ ಯಾದ ಹಣವನ್ುನ ಅವಯವಹಾರ 

ಮಾಡಿರುವ ಸಂಬಂಧ್ ಪರಿಶ್ೀಲ್ಲಸ್ಥ ವರದಿ ನಿೀಡಲು ರಚಿಸಲಾಗಿರುವ ಸದನ್ ಸಮಿತಿಯು ತನ್ನ 

ವರದಿಯನ್ುನ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಇನ್ೂನ 6 ತಿಂಗಳು ಕಾಲಾವಕಾಶ್ವನ್ುನ ವಿಸಾರಿಸುವ ಬಗ ೆ ಪರಸಾಾವವನ್ುನ 

ಸಭ ಯ ಮುಂದ್  ಮಂಡಿಸುತಿಾದ್ ದೀನ .  ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನ್ಯ ರಘುನಾಥ್ ರಾವ್ ಮಲಾೆಪೂರ ಯವರು ಮಂಡಿಸ್ಥದ 

ಪರಸಾಾವವನ್ುನ ಸಭ ಯ ಮತಕ ೆ ಹಾಕುತ ಾೀನ .  

ಪರಸಾಾವ ಏನ ಂದರ , 

“ಗಾರಮಿೀಣಾಭಿವೃದಿಿ ಮತುಾ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖ ಯಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನಿೀರು ಮತುಾ ನ ೈಮವಲಯ 

ಕಾಯವಕರಮಕ ೆ ಬಿಡುಗಡ ಯಾದ ಹಣವನ್ುನ ಅವಯವಹಾರ ಮಾಡಿರುವ ಸಂಬಂಧ್ ಪರಿಶ್ೀಲ್ಲಸ್ಥ ವರದಿ 

ನಿೀಡಲು ರಚಿಸಲಾಗಿರುವ ಸದನ್ ಸಮಿತಿಯು ತನ್ನ ವರದಿಯನ್ುನ ಸಲ್ಲಿಸಲು 06 ತಿಂಗಳು 

ಕಾಲಾವಕಾಶ್ವನ್ುನ ವಿಸಾರಿಸುವ ಬಗ ೆ ಸದನ್ದ ಒಪಿಿಗ  ಪಡ ಯುವುದು” 

ಪರಸಾಾವವನ್ುನ ಅಂಗಿೀಕರಿಸಲಾಯಿತು ಮತುಾ ಸದನ್ ಸಮಿತಿಯು ತನ್ನ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು 
ದಿನಾಂಕ:21.12.2021ರಿಂದ ಇನ್ೂನ 06 ತಿಂಗಳವರ ಗ  ಕಾಲಾವಕಾಶ್ವನ್ುನ ವಿಸಾರಿಸಲು ಸದನ್ದ 

ಒಪಿಿಗ ಯನ್ುನ ನಿೀಡಲಾಯಿತು  
 

ಆ) ಶ್ರೀ ಎನ್. ರವಿಕುಮಾರ್(ವಿಧಾನ್ಸಭ ಯಿಂದ ಚುನಾಯಿತರಾದವರು):- ಮಾನ್ಯ 

ಸಭಾಪತಿಯವರ ೀ, ಕನಾವಟಕ ವಿಧಾನ್ ಪರಿಷತುಾ ಲಘು ಪರಕಟಣ  ಭಾಗ-2, ದಿನಾಂಕ:16.04.2021 

ಸಂಖ ಯ:42ರನ್ವಯ ರಚಿಸಲಾದ ವಿಶ ೀಷ ಜಂಟಿ ಸದನ್ ಸಮಿತಿಯ ಅವಧಿಯನ್ುನ 06 ತಿಂಗಳು 

ಕಾಲಾವಕಾಶ್ವನ್ುನ ವಿಸಾರಿಸುವ ಬಗ ೆ ಪರಸಾಾವವನ್ುನ ಸಭ ಯ ಮುಂದ್  ಮಂಡಿಸುತಿಾದ್ ದೀನ . ಸದನ್ದಲ್ಲ ಿ

ಚಚ ವಯಾಗಿ ನಿಣವಯಿಸ್ಥದಂತ , ಕನಾವಟಕ ವಿಧಾನ್ ಪರಿಷತುಾ ಲಘು ಪರಕಟಣ  ಭಾಗ-2, 

ದಿನಾಂಕ:16.04.2021ರನ್ವಯ ಸಂಖ ಯ:42ರನ್ವಯ ರಚಿಸಲಾದ ವಿಶ ೀಷ ಜಂಟಿ ಸದನ್ ಸಮಿತಿಯನ್ುನ 

ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸ ೀರಿದಂತ  15 ಶಾಸಕರ ಸದಸಯತವದಲ್ಲ ಿ ರಚಿಸಲಾಗಿತುಾ. ಈ ಸಮಿತಿಯ ಮೊದಲ ಸಭ ಯನ್ುನ 

ದಿನಾಂಕ:30.06.2021ರಂದು ನ್ಡ ಸುವ ಕುರಿತು ಸಭಾ ಸೂಚನಾ ಪತರವನ್ುನ ಹ ೂರಡಿಸಲಾಗಿತುಾ. 
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ಉಲ ಿೀಖ್ದ ಪತರದಂತ , ಕಾರಣಾಂತರಗಳಂದ ಸಭ ಯನ್ುನ ಮುಂದೂಡಿದ ಕುರಿತು ಎಲಾಿ ಸದಸಯರಿಗೂ 

ತುತುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ುನ ನಿೀಡಲಾಯಿತು. ತದನ್ಂತರ, ಇದುವರ ವಿಗೂ ಸಭ  ಕರ ಯಲು 

ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲಿ. ಈ ಅಂಶ್ಗಳನ್ುನ ಪರಿಗಣಿಸ್ಥ ವಿಶ ೀಷ ಜಂಟಿ ಸದನ್ ಸಮಿತಿಯು ತನ್ನ 

ವರದಿಯನ್ುನ ಇನ್ುನ 06 ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ವಿಸಾರಿಸಲು ಅಗತಯ ಕರಮ ಕ ೈಗ ೂಳುುವಂತ  ಪರಸಾಾವನ ಯನ್ುನ 

ಮಂಡಿಸುತಿಾದ್ ದೀನ .  
ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನ್ಯ ಎನ್. ರವಿಕುಮಾರ್ರವರು ಮಂಡಿಸ್ಥದ ಪರಸಾಾವವನ್ುನ ಸಭ ಯ 

ಮತಕ ೆ ಹಾಕುತ ಾೀನ .  

ಪರಸಾಾವ ಏನ ಂದರ , 

“ರಾಜಯದಲ್ಲಿ 2020-21ನ ೀ ಸಾಲ್ಲನ್ಲ್ಲಿ ಹ ೂಸದ್ಾಗಿ ನ್ಸ್ಥವಂಗ್ ಮತುಾ ಅಲ ೈಡ್ ಹ ಲ್ಾ್ ಸ ೈನಸ್ 

ಕಾಲ ೀಜುಗಳಗ  ಮೂಲಸೌಕಯವಗಳಲಿದಿದದರೂ ಅನ್ುಮತಿ ನಿೀಡಿ ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಸ್ಥವಂಗ್ 

ಕೌನಿಸಲ್್ರವರು ಹ ೂರಡಿಸ್ಥರುವ ಮಾಗವಸೂಚಿಗಳನ್ುನ ಉಲಂಿಘಿಸ್ಥರುವ ವಿಷಯವನ್ುನ 

ಪರಿಶ್ೀಲ್ಲಸಲು ರಚಿಸಲಾಗಿರುವ ವಿಶ ೀಷ ಜಂಟಿ ಸದನ್ ಸಮಿತಿಯ ಕಾಲಾವಧಿಯನ್ುನ 06 ತಿಂಗಳು 

ವಿಸಾರಿಸಲು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿರುವ ಪರಸಾಾವಕ ೆ ಸದನ್ದ ಒಪಿಿಗ  ಪಡ ಯುವುದು .” 
ಪರಸಾಾವವನ್ುನ ಅಂಗಿೀಕರಿಸಲಾಯಿತು ಮತುಾ ವಿಶ ೀಷ ಜಂಟಿ ಸದನ್ ಸಮಿತಿಯು ತನ್ನ ವರದಿ 

ಸಲ್ಲಿಸಲು ದಿನಾಂಕ:16.07.2021ರಿಂದ ಇನ್ೂನ 06 ತಿಂಗಳವರ ಗ  ಕಾಲಾವಕಾಶ್ವನ್ುನ 
ವಿಸಾರಿಸಲು ಸದನ್ದ ಒಪಿಿಗ ಯನ್ುನ ನಿೀಡಲಾಯಿತು  

 

 

7. ಕ .ಪಿ.ಎಸ್.ಸ್ಥ. ಪರಿೀಕ್ಷ  ಬರ ಯಬ ೀಕಾಗಿದದ ಅಭ್ಯರ್ಥವಗಳಗ  ರ ೈಲು ವಿಳಂಬದಿಂದ ಪರಿೀಕ್ಷ  
ಬರ ಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ್ ೀ ಇರುವ ಬಗ  ೆ 

- - - - - - 
 

ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ ಪಾಟಿೀಲ್್ ಇಟಗಿ (ಸಿಳೀಯ ಸಂಸ ಿಗಳ ಕ್ಷ ೀತರ):- ಮಾನ್ಯ 

ಸಭಾಪತಿಯವರ ೀ, ಲ ೂೀಕ ೂೀಪಯೀಗಿ ಇಲಾಖ ಯ ವತಿಯಿಂದ ನ್ಡ ಸುತಿಾರುವ ಪರಿೀಕ್ಷ … 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಈ ಬಗ  ೆ ಆಗಲ ೀ ಚಚ ವಯಾಗಿರುತಾದ್ . ಆ ಸಂದಭ್ವದಲ್ಲಿ ತಾವು 

ಸದನ್ದಲ್ಲ ಿಹಾಜರಿರಲ್ಲಲಿ.  

ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ ಪಾಟಿೀಲ್್ ಇಟಗಿ:- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಯವರ ೀ, ಆ ಸಂದಭ್ವದಲ್ಲಿ ನಾನ್ು 

ಸಹ ಈ ಸದನ್ದಲ್ಲ ಿ ಹಾಜರಿದ್ ದನ್ು. ಏಕ ಂದರ , ಸುಮಾರು 5 ತಾಸು ರ ೈಲುಗಳು, ಲ್ಲಂಕ್ ಎಕಸ್ಪ ರಸ್, 
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ನಿಜಾಮುದಿದೀನ್ ಎಕಸ್ಪ ರಸ್, ಸ ೂಲಾಪುರ ಎಕಸ್ಪ ರಸ್, ಬಸವ ಎಕಸ್ಪ ರಸ್ ಈ ಎಲಾಿ ರ ೈಲುಗಳು ಸಹ 5 

ತಾಸು ಇವ . ಇದರಿಂದ್ಾಗಿ, ಅಭ್ಯರ್ಥವಗಳು ಸದರಿ ಪರಿೀಕ್ಷ ಗ  ಹಾಜರಾಗುವುದಕ ೆ ಕಷಟವಾಗಿದುದ, ಸಕಾವರ 

ಕೂಡಲ ೀ ಈ ಬಗ ೆ ಕರಮ ತ ಗ ದುಕ ೂಳುಬ ೀಕು. ಇಲಿದ್ ೀ ಇದದರ , ಆ ಅಭ್ಯರ್ಥವಗಳ ಭ್ವಿಷಯದ ಮೀಲ  

ಪರಿಣಾಮ ಬಿೀರುತಾದ್ .  
ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ ೆ ಸಕಾವರ ಉತಾರ ನಿೀಡಿದುದ, ತಕ್ಷಣವ ೀ ಆ ಮಕೆಳಗ  

ಯಾವುದ್ ೀ ರಿೀತಿಯ ತ ೂಂದರ ಯಾಗದಂತ  ನ ೂೀಡಿಕ ೂಳುುತ ಾೀವ ಂದು ಹ ೀಳರುತಾಾರ .  

ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ ಪಾಟಿೀಲ್್ ಇಟಗಿ:- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಯವರ ೀ, ಆ ಮಕೆಳಗ  ಮತ ೂಾಮೆ 

ಪರಿೀಕ್ಷ  ಬರ ಯಲು ಅವಕಾಶ್ ಮಾಡಿಕ ೂಡಬ ೀಕು.  

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರ ೀ, ಈ ದಿನ್ ಮಧಾಯಹನ ತಮಗ  ಯಾವಾಗ ಅವಕಾಶ್ 

ಆಗುತಾದ್ ಯೀ ಆಗ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ ೆ ಉತಾರವನ್ುನ ಹ ೀಳ. 

ಶ್ರೀ ಕ .ಎಸ್. ಈಶ್ವರಪಿ(ಗಾರಮಿೀಣಾಭಿವೃದಿಿ ಮತುಾ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಚಿವರು):- 

ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಯವರ ೀ, ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲ ಿ ಮಾನ್ಯ ಸದಸಯರಿಗ  ಇರುವಷುಟ ಕಳಕಳ 

ಖ್ಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅಷ ಟೀ ಕಳಕಳ ನ್ಮಗೂ ಇದ್ . ಈಗ ಇದರಲ್ಲ ಿ ಒಂದು ಯೀಚನ  

ಬಂದಿರುವುದ್ ೀನ ಂದರ , ಈ ಅಭ್ಯರ್ಥವಗಳಗ  ಸಂಬಂಧಿಸ್ಥದಂತ  ಮಾತರ ಆಯೀಗವು ಸೂಕಾ ನಿಣವಯ 

ಕ ೈಗ ೂಳುುವುದು. ಈ ಹಿನ ನಲ ಯಲ್ಲಿ ಎಲಾಿ ಅಭ್ಯರ್ಥವಗಳು ಮಧಾಯಹನ ನ್ಡ ಯುವ ಪರಿೀಕ್ಷ ಗ  ಕೂಡಲ ೀ 

ಹಾಜರಾಗಲು ಅವರಿಗ  ಸೂಚನ  ಕ ೂಟಿಟರುತ ಾೀನ . ಶ್ರೀ ಕ .ಟಿ. ಶ್ರೀಕಂಠ ೀಗೌಡ(ಪದವಿೀಧ್ರರ ಕ್ಷ ೀತರ):- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಯವರ ೀ, ಅದು 

ಆಗುವುದಿಲಿ. 

ಶ್ರೀ ಕ .ಎಸ್.ಈಶ್ವರಪಿ:- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಯವರ ೀ, ಅದು ಏತಕ ೆ ಆಗುವುದಿಲಿ? 

ಶ್ರೀ ಕ .ಟಿ.ಶ್ರೀಕಂಠ ೀಗೌಡ:- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಯವರ ೀ, ಕ ಲವು ಅಭ್ಯರ್ಥವಗಳು ನ್ನ್ಗ  ಫೀನ್ 

ಮಾಡಿದದರು. ಅವರು ರಾಯಚೂರಿನಿಂದ ಮಧಾಯಹನ ಕೂಡ ತಲುಪುವುದಕ ೆ ಆಗುವುದಿಲಿ. 

ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ ಪಾಟಿೀಲ್್ ಇಟಗಿ:- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಯವರ ೀ, ಸುಮಾರು 05 ಗಂಟ  ರ ೈಲು 

ವಿಳಂಬವಾಗಿರುತಾದ್ .  
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ಶ್ರೀ ಕ .ಟಿ.ಶ್ರೀಕಂಠ ೀಗೌಡ:- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಯವರ ೀ, ಆ ಅಭ್ಯರ್ಥವಗಳು ಮಧಾಯಹನದ ಪರಿೀಕ್ಷ  

ವ ೀಳ ಗೂ ಸಹ ಅವರು ತಲುಪುವುದಕ ೆ ಆಗುವುದಿಲಿ. ಈ ಬಗ  ೆ ರ ೈಲ್ಲನ್ಲ್ಲಿ ಬರುತಿಾರುವಂತಹ 

ಅಭ್ಯರ್ಥವಗಳು ನ್ನ್ಗ  ಫೀನ್ ಮಾಡಿ ಮಾತನಾಡುತಿಾದ್ಾದರ .  

ಶ್ರೀ ಕ .ಎಸ್. ಈಶ್ವರಪಿ:- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಯವರ ೀ, ಸದರಿ ರ ೈಲು ಈಗಾಗಲ ೀ ತಲುಪಿರುತಾದ್ .  

ಶ್ರೀ ಕ .ಟಿ.ಶ್ರೀಕಂಠ ೀಗೌಡ:- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಯವರ ೀ, ಇಲ ಿ ಬಂದಿರುವುದಿಲಿ. ಒಂದು ರ ೈಲು 

ಬಂದಿರುವುದಿಲಿ.  

ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ ಪಾಟಿೀಲ್್ ಇಟಗಿ:- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಯವರ ೀ, ಉದ್ಾಯನ್ ಎಕಸ್ಪ ರಸ್ 09.30 

ಗಂಟ ಗ  ಗುಲಬಗಾವ ಮುಟುಟತಾದ್ .  

ಶ್ರೀ ಕ .ಎಸ್.ಈಶ್ವರಪಿ:- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಯವರ ೀ, ಹೌದು.  

ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ ಪಾಟಿೀಲ್್ ಇಟಗಿ:- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಯವರ ೀ, ಹಾಗಾಗಿ ಆ ರ ೈಲು ಸುಮಾರು 

05 ಗಂಟ  ವಿಳಂಬವಾಗಿರುತಾದ್ . ಅಷುಟ ವಿಳಂಬವಾದರ , ಅವರು ಮಧಾಯಹನ 03-00 ರಿಂದ 04-00 

ಗಂಟ ಗ  ಅವಧಿಗ  ಮುಟುಟತಾಾರ . ಅವರು ಮಧಾಯಹನದ ಪರಿೀಕ್ಷಾ ವ ೀಳ ಗ  ಅಲ್ಲಿಗ  ಹ ೂೀಗಬ ೀಕಲವಿ ೀ?  

ಶ್ರೀ ಕ .ಟಿ.ಶ್ರೀಕಂಠ ೀಗೌಡ:- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಯವರ ೀ, ಹಾಸನ್-ಸ ೂಲಾಿಪುರ ಎಕಸ್ಪ ರಸ್ ರ ೈಲು 

ಮಧಾಯಹನ 03-00 ಗಂಟ ಗ  ತಲುಪುತಾದ್ . ಆ ರ ೈಲ್ಲನ್ಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 2000 ಅಭ್ಯರ್ಥವಗಳು ಇದ್ಾದರ .  

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರ ೀ, ಆ ಮಕೆಳಗ  ಅನಾಯಯವಾಗದ ರಿೀತಿ ಸಕಾವರ ಯಾವ 

ಕರಮ ತ ಗ ದುಕ ೂಳುಬ ೀಕ ೂೀ ಆ ಕರಮ ತ ಗ ದುಕ ೂಳು.  

ಶ್ರೀ ಕ .ಎಸ್.ಈಶ್ವರಪಿ:- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಯವರ ೀ, ಆ ಅಭ್ಯರ್ಥವಗಳಗ  ಯಾವುದ್ ೀ 

ತ ೂಂದರ ಯಾಗದಂತ  ಎಲಾಿ ರಿೀತಿಯ ಪರಯತನಗಳನ್ುನ ಸಕಾವರ ಮಾಡುತಾದ್ . 

ಶ್ರೀ ಕ .ಟಿ. ಶ್ರೀಕಂಠ ೀಗೌಡ:- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಯವರ ೀ, ಧ್ನ್ಯವಾದಗಳು.  
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8. ಪರ ಶ್ನನ ಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ನಿಯಮ 330ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿನ್ ವಿಷಯಗಳಗ  ಸಂಬಂಧ್ಪಟಟಂಾಂತ್  

ಇಲಾಖ ಗಳಂದ ಉತಾರ ಬಾರದಿರುವ ಬಗ ೆ. 
                 - - - - - - 

 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಈಗ ಗಮನ್ ಸ ಳ ಯುವ ಸೂಚನ ಗಳು. ಮೊದಲನ  ವಿಷಯ ಶ್ರೀ ಬಿ.ಎಂ. 

ಫಾರೂಕ್ರವರದುದ. ಆದರ , ಸದರಿಯವರು ಸದನ್ದಲ್ಲ ಿ ಗ ೈರು ಹಾಜರಾಗಿದ್ಾದರ . ಎರಡನ  ವಿಷಯ 

ಡಾ: ವ ೈ.ಎ. ನಾರಾಯಣಸಾವಮಿರವರದುದ. ಆದರ , ಅದಕ ೆ ಸಂಬಂಧ್ಪಟಟ ಸಚಿವರು ಸದನ್ದಲ್ಲ ಿ

ಹಾಜರಿರುವುದಿಲಿ.  
ಶ್ರೀ ಸ್ಥ.ಎಂ. ಇಬಾರಹಿಂ:- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಯವರ ೀ, ನಿಯಮ 330ರಡಿಯಲ್ಲಿ ನ್ನ್ಗ  

ಸಂಬಂಧ್ಪಟಟ ವಿಷಯ ಇದ್ . ಅದನ್ುನ before lunch ತ ಗ ದುಕ ೂಂಡರ  it will be better.  

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ನಾನ್ು ಸಭ ಯ ಕಾಯವಸೂಚಿಯ ಮೀರ ಗ  ಕಲಾಪ ನ್ಡ ಸುತ ಾೀನ . 

ಮೂರನ  ವಿಷಯ ಶ್ರೀಮತಿ ವಿೀಣಾ ಅಚಚಯಯನ್ವರದುದ ಇದ್ . ಆದರ , ಅವರ ವಿಷಯಕ ೆ 

ಸಕಾವರದಿಂದ ಉತಾರ ಬಂದಿರುವುದಿಲಿ. ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರ ೀ, ಮಾನ್ಯ ಸದಸಯರು ಕ ೀಳರುವಂತಹ 

ಪರಶ ನಗಳಗ  ಉತಾರಗಳು ಬರುವುದ್ ೀ ಇಲಿ. ಉದ್ಾಹರಣ ಗ , ಶ್ರೀಮತಿ ಶ್ಶ್ಕಲಾ ಜ ೂಲ ಿಯವರು ಶ್ರೀ 

ಮುನಿರಾಜುರವರ ಪರಶ ನಗ  ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಕಾಲಾವಕಾಶ್ ಕ ೀಳದ್ಾದರ . ಶ್ರೀ ಎಂ.ಎ. 

ಗ ೂೀಪಾಲಸಾವಮಿಯವರ ಪರಶ ನಗ  15 ದಿವಸ ಸಮಯ ಕ ೀಳದ್ಾದರ . ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತಿರಗಳು ಶ್ರೀ 

ಎಂ.ನಾರಾಯಣಸಾವಮಿಯವರ ಪರಶ ನಗ  2 ವಾರ ಕಾಲಾವಕಾಶ್ ಕ ೀಳದ್ಾರ . ಶ್ರೀ ಎಸ್.ವಿಿ. 

ಸಂಕನ್ೂರರವರ ಪರಶ ನಗ  2 ವಾರ ಕಾಲಾವಕಾಶ್ ಕ ೀಳದ್ಾದರ . ಶ್ರೀ ಶ್ಶ್ೀಲ್್ ಜಿ. ನ್ಮೊೀಶ್ಯವರ ಒಟುಟ 

ಎರಡು ಪರಶ ನಗಳಗ  2 ವಾರ ಕಾಲಾವಕಾಶ್ ಕ ೀಳದ್ಾದರ . ಶ್ರೀ ಕಾಂತರಾಜುರವರ ಪರಶ ನಗ  30 ದಿವಸ 

ಕಾಲಾವಕಾಶ್ ಕ ೀಳದ್ಾದರ . ಶ್ರೀ ಬಿ.ಸ್ಥ. ನಾಗ ೀಶ್ರವರು ಶ್ರೀ ಮರಿತಿಬ ಬೀಗೌಡರವರ ಪರಶ ನಗ  15 ದಿವಸ 

ಕಾಲಾವಕಾಶ್ ಕ ೀಳದ್ಾದರ . ಶ್ರೀ ಶ್ಶ್ೀಲ್್ ಜಿ. ನ್ಮೊೀಶ್ಯವರ ಪರಶ ನಗ  15 ದಿವಸ, ಶ್ರೀ ಅರುಣ 

ಶ್ಹಾಪೂರರವರ ಪರಶ ನಗ  15 ದಿವಸ ಮತುಾ ಶ್ರೀ ಕಾಂತರಾಜುರವರ ಪರಶ ನಗ  30 ದಿವಸ ಕಾಲಾವಕಾಶ್ 

ಕ ೀಳರುತಾಾರ . ಅಧಿವ ೀಶ್ನ್ ನ್ಡ ಯುತಿಾದ್  ಎಂಬ ಬಗ ೆ ಸಕಾವರಕ ೆ ಗ ೂತಿಾಗ . ಆದರ , ಅದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಗ  

ತಿಳಯಬ ೀಕು. ಮಾನ್ಯ ಸದಸಯರು ಪರಶ ನಗಳನ್ುನ ಮೊದಲ ೀ ಕ ೀಳದದರೂ ಉತಾರ ಕ ೂಡುವುದಕ ೆ ಇಷುಟ 

ವಿಳಂಬ ಮಾಡಿದರ  ಹ ೀಗ ? ಇದರಿಂದ್ಾಗಿ, ನಾವು ಅವರಿಗ  ಉತಾರ ಹ ೀಗ  ಕ ೂಡುವುದಕಾೆಗುತಾದ್ ? ಆ 

ಉತಾರಗಳನ್ುನ ಕ ೂಡಿಸುವುದು ನ್ನ್ನ ಜವಾಬಾದರಿಯಾಗಿವುದರಿಂದ ಅವರು ನ್ನ್ನನ್ುನ ಕ ೀಳುತಾಾರ .  

(ಮುಂದು) 
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(1070) 14.12.2021 1.10 YL-BNS          (ಸಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿ) 

ಸಭಾಪತಿಯವರು (ಮುಂದು):-  

ತಮಗ  ಇದ್ ಲಿವನ್ೂನ ಕಳುಹಿಸ್ಥಕ ೂಡುತ ಾೀನ .  ಸದನ್ವು ಮುಕಾಾಯಗ ೂಳುುವುದರ ೂಳಗ  ತಕ್ಷಣವ ೀ 

ಎಲಾಿ ಪರಶ ನಗಳಗೂ ಉತಾರವನ್ುನ ತರಿಸ್ಥಕ ೂಡಿ.   

ಶ್ರೀ ಕ .ಎಸ.ಈಶ್ವರಪಿ (ಗಾರಮಿೀಣಾಭಿವೃದಿದ ಮತುಾ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಚಿವರು):- 

ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಯವರ ೀ, ತಾವು ಸಹ ಈ ಹಿಂದ್  ಸಚಿವರಾಗಿ ಕತವವಯವನ್ುನ ನಿವವಹಿಸ್ಥದಿದೀರಿ.  ಇಡಿೀ 

ರಾಜಯಕ ೆ ಸಂಬಂಧಿಸ್ಥದಂತ  ಹಾಗೂ ರಾಜಯದಲ್ಲಿರುವ ಅನ ೀಕ ವಷವಗಳಗ  ಸಂಬಂಧಿಸ್ಥದಂತ  ಒಟಿಟಗ  

ಪರಶ ನ ಕ ೀಳುತಾಾರ . ಇಂತಹ ಸಂದಭ್ವದಲ್ಲ ಿ 10 ದಿವಸಗಳ ೊಳಗ  ಉತಾರವನ್ುನ ತರಿಸುವುದು ಬಹಳ 

ಕಷಟವಾಗುತಾದ್ .  ಆದರೂ ಸಹ ತಾವು ಹ ೀಳುವುದು ಸರಿ ಇದದ ಕಾರಣ ಎಷುಟ ಸಾಧ್ಯವೀ ಅಷಟಕ ೆ 

ಉತಾರವನ್ುನ ಖ್ಂಡಿತವಾಗಿ ತರಿಸ್ಥಕ ೂಡುತ ಾೀನ .  ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಶ್ರೀಯುತರುಗಳಾದ ಮಾನ್ಯ ಕ .ಟಿ.ಶ್ರೀಕಂಠ ೀಗೌಡ, ಶ್ರೀ ಎಸ.

ಎಲ್.ಭ ೂೀಜ ೂೀಗೌಡ, ಶ್ರೀ ಮರಿತಿಬ ಬೀಗೌಡ ಇವರು ನಿಯಮ 330ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ʼಅನ್ುದ್ಾನ್ ಮತುಾ 

ಅನ್ುದ್ಾನ್ ರಹಿತ ಶಾಲ ಗಳ ಮಾನ್ಯತ  ನ್ವಿೀಕರಣ ಮಾಡುವ ಸಂಬಂಧ್ ಇಲಾಖ ಯಿಂದ ರೂಪಿಸ್ಥರುವ 

ನಿಯಮಾವಳಗಳ ಕುರಿತುʼ ಪರಸಾಾಪಿಸಲ್ಲರುವ ವಿಷಯವನ್ುನ ಚಚ ವಗ  ತ ಗ ದುಕ ೂಳ ೊುೀಣ.  

ಶ್ರೀ ಕ .ಟಿ.ಶ್ರೀಕಂಠ ೀಗೌಡ (ಪದವಿೀಧ್ರರ ಕ್ಷ ೀತರ):- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಯವರ ೀ, ಅವಕಾಶ್ಕಾೆಗಿ 

ಧ್ನ್ಯವಾದಗಳು.  ನ್ಮೆ ಕನಾವಟಕ ರಾಜಯದ,…. 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನ್ಯ ಸದಸಯರ  ಒಂದು ನಿಮಿಷ.  ಉತಾರ ಬಂದಿಲಿ ಎಂದು ನ್ನ್ಗ  ಈಗ 

ಮಾಹಿತಿ ಬಂತು.   

ಶ್ರೀ ಕ .ಟಿ.ಶ್ರೀಕಂಠ ೀಗೌಡ:- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಯವರ ೀ, ಜ ೂತ ಗ  ನ್ಮಗ  ಉತಾರ ನಿೀಡಲು ಮಾನ್ಯ 

ಸಚಿವರ  ಸದನ್ಕ ೆ ಬರಬ ೀಕು.   

ಶ್ರೀ ಸ್ಥ.ಎಂ.ಇಬಾರಹಿಂ:- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಯವರ ೀ, ಹಾಗಾದರ  ಮುಂದಿನ್ ವಿಷಯ ನ್ನ್ಗ  

ಸಂಬಂಧಿಸ್ಥರುತಾದ್ .   

ಶ್ರೀ ಕ .ಟಿ.ಶ್ರೀಕಂಠ ೀಗೌಡ:- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಯವರ ೀ, ಇದು 6000 ಸಂಸ ಿಗಳ ಮಾನ್ಯತ ಯ 

ವಿಚಾರವಾಗಿದ್ .  ಹಾಗಾಗಿ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಚಿವರು ಸದನ್ಕ ೆ ಬಂದ ಮೀಲ ಯೀ ಈ ವಿಚಾರವನ್ುನ ಪರಸಾಾಪ 

ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ್ ಕಲ್ಲಿಸ್ಥದರ  ಒಳ ುಯದು.   
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ಶ್ರೀ ಎಸ.ಎಲ್.ಭ ೂೀಜ ೀಗೌಡ (ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್ಷ ೀತರ):- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಯವರ ೀ, ಇದು burning 

issue ಆಗಿದ್ .  

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಯಾರಾದರೂ ಒಬಬರು ಮಾತನಾಡಿ.  

ಶ್ರೀ ಕ .ಟಿ.ಶ್ರೀಕಂಠ ೀಗೌಡ:- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಯವರ ೀ, ಮಾನ್ಯತ  ನ್ವಿೀಕರಣವಾಗದ್ ೀ ಸಂಬಳ 

ನಿೀಡುವುದಿಲಿ.  ಈಗಾಗಲ ೀ ಸುಮಾರು 6000 ಕೂೆ ಹ ಚುಚ ಶಾಲಾ-ಕಾಲ ೀಜು ಸಂಸ ಿಯವರು ಮಾನ್ಯತ  

ನ್ವಿೀಕರಣಕ ೆ ಇಟಿಟದ್ಾದರ .  ಈ ಸಂಬಂಧ್ ಈಗಾಗಲ ೀ ಸಮಿತಿ ರಚಿಸಲಾಗಿದುದ, ಅದರ ವರದಿಯನ್ುನ 

ಸಕಾವರ ಸ್ಥವೀಕರಿಸ್ಥಲಿ.  ನ ರ ಯ ತ ಲಂಗಾಣ ರಾಜಯದವರು ಸುಪಿರೀಂ ಕ ೂೀರ್್ವನ್ ಮಾಗವದಶ್ವನ್ದ 

ಮೀಲ  5 ಮಿೀಟರ್ ಒಳಗಿರುವವರಿಗ , 500 sq. ft. ನ್ಲ್ಲಿರುವವರಿಗ  ಎಲಾಿ ರಿೀತಿಯಲ್ಲಿ ರಿಯಾಯಿತಿ 

ನಿೀಡಿದ್ಾದರ .  ಈ ರಿೀತಿ ಇರುವಾಗ ಸಕಾವರವ ೀ ಮಾಡಿದಂತಹ ಸಮಿತಿಯ ವರದಿಯನ್ುನ ಸಹ 

ಜಾರಿಮಾಡಿಲಿ ಅಥವಾ ತ ಲಂಗಾಣದಂತಹ ನ ರ  ರಾಜಯದ ರಿೀತಿ ಸರಳೀಕರಣವನ್ುನ ಸಹ ಮಾಡಿಲಿ.   

ಇದರಿಂದ್ಾಗಿ ಸಾವಿರಾರು ಸಂಸ ಿಗಳು ಅಕ್ಷರಶ್ಃ ಸಂಕಷಟದಲ್ಲಿದ್ಾದರ .  ಮಾನ್ಯತ  ನ್ವಿೀಕರಣವಾಗದ್  

ಇವತುಾ ವ ೀತನ್ ಸ್ಥಗುತಿಾಲಿ.  ಹಾಗಾಗಿ ನ್ನ್ನ ಪರಶ ನಯೀನ ಂದರ , ಮಾನ್ಯತ  ನ್ವಿೀಕರಣ ಮಾಡಲು ಏತಕ ೆ 

ಇದನ್ುನ ಥಳಕು ಹಾಕುತಾಾರ ? ಇದಕ ೆ ಥಳಕು ಹಾಕುವುದು ಬ ೀಡ, ಮಾನ್ಯತ  ಮಾಡಿಕ ೂಡಬ ೀಕು.  

ಮಾನ್ಯತ  ನ್ವಿೀಕರಣವ ೀ ಬ ೀರ , ಈ ಮಾಗವಸೂಚಿಯನ್ುನ ಕಾಯವಗತಗ ೂಳಸುವುದ್ ೀ ಬ ೀರ .  

ಪರತಿಯಂದಕೂೆ ಮಾನ್ಯತ  ನ್ವಿೀಕರಣಕ ೆ ಜ ೂತ ಗೂಡಿಸ್ಥ ಶ್ಕ್ಷಕರಿಗ  ಸಂಬಳ ಇಲಿದ ಹಾಗ  ಮಾಡಿದರ  

ಶಾಲಾ-ಕಾಲ ೀಜು ಹ ೀಗ  ನ್ಡ ಸಬ ೀಕು? ಹಾಗ ಯೀ ಮಾನ್ಯ ಎಸ.ವಿಿ.ಸಂಕನ್ೂರ ನ ೀತೃತವದ 

ಸಮಿತಿಯಿಂದ ವರದಿಯನ್ುನ ಸಹ ಸಲ್ಲಸಿ್ಥದ್ಾದರ .  ಅದನ್ುನ ಅನ್ುಷಾಾನ್ಗ ೂಳಸದ್ ೀ 4 ತಿಂಗಳುಗಳಂದ 

ಸಕಾವರ ಸುಮೆನ  ಕುಳತಿದ್ .   

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನ್ಯ ಸದಸಯರ  ಆಯಿತು.  ತಾವು ಹ ೀಳುವುದನ್ುನ ನಾನ್ು ಯಾರಿಗ  

ಹ ೀಳಬ ೀಕು?  

ಶ್ರೀ ಕ .ಟಿ.ಶ್ರೀಕಂಠ ೀಗೌಡ:- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಯವರ ೀ, ಅದಕಾೆಗಿ ನಾವು ಹ ೀಳುತಿಾರುವುದು.  

ಮಾನ್ಯ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಚಿವರು ಸದನ್ಕ ೆ ಬಂದ ಮೀಲ ಯೀ ಈ ವಿಷಯನ್ುನ ಪರಸಾಾಪ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ್ 

ಕಲ್ಲಿಸಬ ೀಕು.   

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನ್ಯ ಸದಸಯರ  ಒಂದು ನಿಮಿಷ ತಾವು ಕುಳತುಕ ೂಳು.  ಮಾನ್ಯ 

ಈಶ್ವರಪಿನ್ವರ , ಇದಕ ೆ ಏನ್ು ಮಾಡಬ ೀಕ ಂದು ತಾವ ೀ ದಯವಿಟುಟ ತಿಳಸ್ಥ.   
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ಶ್ರೀ ಕ .ಎಸ.ಈಶ್ವರಪಿ:- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಯವರ ೀ, ಮಾನ್ಯ ಸದಸಯರು ಹ ೀಳುತಿಾರುವುದು ಸರಿ 

ಇದ್ .  ಸುಮೆನ  ಏನ ೀನ ೂೀ ಪರಸಾಾಪ ಮಾಡುವ ಸಂದಭ್ವ ಅಂತೂ ಇದು ಖ್ಂಡಿತವಾಗಿಲಿ.  ಹಾಗಾಗಿ 

ಸಂಬಂಧ್ಪಟಟ ಸಚಿವರನ ನೀ ಸದನ್ಕ ೆ ಬರುವಂತ  ಖ್ಂಡಿತವಾಗಿ ತಿಳಸುತ ಾೀನ .  ಅವರ 

ಸಮುೆಖ್ದಲ್ಲಿಯೀ ಈ ವಿಷಯವನ್ುನ ಪರಸಾಾಪ ಮಾಡಿ, ಅವರಿಂದಲ ೀ ಉತಾರ ಪಡ ದುಕ ೂಳುಲ್ಲ.   

ಶ್ರೀ ಕ .ಟಿ.ಶ್ರೀಕಂಠ ೀಗೌಡ:- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಯವರ ೀ, ದಯವಿಟುಟ ನಾಳ  ಈ ವಿಚಾರವನ್ುನ 

ತ ಗ ದುಕ ೂಳು.   

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ನಾಳ  ಏತಕ ೆ ಮಧಾಯಹನವ ೀ ಈ ವಿಷಯವನ್ುನ ತ ಗ ದುಕ ೂಳ ೊುೀಣ.  

ಶ್ರೀ ಕ .ಟಿ.ಶ್ರೀಕಂಠ ೀಗೌಡ:- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಯವರ ೀ, ಉತಾರ ಬರಬ ೀಕಲಿವ ೀ?  ಇಲ್ಲ ಿ ಉತಾರವ ೀ 

ಬಂದಿಲಿ.  ಶ್ಕ್ಷಣ ಇಲಾಖ ಯವರು ಉತಾರವನ್ುನ ಕಳುಹಿಸ್ಥಲಿ.  ಉತಾರ ಬಂದ ನ್ಂತರ ಅಲಿವ ೀ ಚಚ ವ 

ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ?  

ಶ್ರೀ ಕ .ಎಸ.ಈಶ್ವರಪಿ:- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಯವರ ೀ, ನಾಳ ಯೀ ತ ಗ ದುಕ ೂಳು.  

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಆಯಿತು.  ನಾಳ  ಈ ವಿಚಾರವನ್ುನ ಪರಸಾಾಪ ಮಾಡ ೂೀಣ.  ಈಗ 

ಸದನ್ವನ್ುನ ಭ ೂೀಜನ್ಕಾೆಗಿ ಮಧಾಯಹನ 03 ಗಂಟ ಯವರ ಗ  ಮುಂದೂಡಲಾಗಿದ್ . 

 

(1071)14.12.2021/3.10/ಎಂ.ಎಂ-ಜಿ.ಆರ್ 

 

(ಮಧಾಯಹನ 01 ಗಂಟ  13 ನಿಮಿಷಕ ೆ ಭ ೂೀಜನ್ಕಾೆಗಿ ಮುಂದೂಡಲಿಟಟ ಸದನ್ವು ಪುನ್ಃ 
ಮಧಾಯಹನ 03 ಗಂಟ  10 ನಿಮಿಷಕ ೆ ಸಮಾವ ೀಶ್ಗ ೂಂಡಿತು) 

(ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರು ಪಿೀಠವನನ ಲಂಕರಿಸಿದರು) 

 

 ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಈಗ ಗಮನ್ ಸ ಳ ಯುವ ಸೂಚನ ಗಳನ್ುನ ತ ಗ ದುಕ ೂಳ ೊುೀಣ.  ಮಾನ್ಯ 

ಬಿ.ಎಂ. ಫಾರೂಕ ಅವರು ಗ ೈರು ಹಾಜರಾಗಿದ್ಾದರ .   
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9. ಗಮನ್ ಸ ಳ ಯುವ ಸೂಚನ  

   ವಿಷಯ:- ಬ ಂಗಳೊರು ಉತಾರ ತಾಲೂಿಕನ್ ಚಾಗಲಟಿಟ ಗಾರಮದ ಕ ರ ಯ 

ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ ಲವು ಭ್ೂಗಳುರು ರಸ ಾಯನ್ುನ ನಿಮಿವಸ್ಥ 

ಕ ರ ಯ ಸವರೂಪವನ್ುನ ವಿರೂಪಗ ೂಳಸ್ಥ ಭ್ೂಕಬಳಕ  
ಮಾಡಿರುವ ಗಂಭಿೀರ ವಿಷಯದ ಬಗ ೆ.  

- - - - - 

 ಡಾ: ವ ೈ.ಎ. ನಾರಾಯಣಸಾವಮಿ (ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್ಷ ೀತರ):- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಯವರ ೀ, ಬ ಂಗಳೊರು 

ಉತಾರ ತಾಲೂಿಕನ್ ಚಾಗಲಟಿಟ ಗಾರಮದ ಕ ರ ಯ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ ಲವು ಭ್ೂಗಳುರು ರಸ ಾಯನ್ುನ 

ನಿಮಿವಸ್ಥ ಕ ರ ಯ ಸವರೂಪವನ್ುನ ವಿರೂಪಗ ೂಳಸ್ಥ ಭ್ೂಕಬಳಕ  ಮಾಡಿರುವ ಗಂಭಿೀರ ವಿಷಯದ ಬಗ  ೆ

ಮಾನ್ಯ ಕಾನ್ೂನ್ು, ಸಂಸದಿೀಯ ವಯವಹಾರಗಳು ಶಾಸನ್ ರಚನ  ಹಾಗೂ ಸಣಣ ನಿೀರಾವರಿ ಸಚಿವರ 

ಗಮನ್ವನ್ುನ ಸ ಳ ಯಬಯಸುತ ಾೀನ . 
 ಶ್ರೀ ಜ .ಸ್ಥ.ಮಾಧ್ುಸಾವಮಿ (ಕಾನ್ೂನ್ು ಸಂಸದಿೀಯ ವಯವಹಾರಗಳು ಶಾಸನ್ ರಚನ  

ಹಾಗೂ ಸಣಣ ನಿೀರಾವರಿ ಸಚಿವರು):- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಯವರ ೀ,   

“ಪರಸಾಾಪಿಸ್ಥರುವ ಕ ರ ಯು ಬ ಂಗಳೊರು ನ್ಗರ ಜಿಲ ಿ, ಬ ಂಗಳೊರು ಉತಾರ ತಾಲೂಿಕು, ಜಾಲ 

ಹ ೂೀಬಳ “ಚಾಗಲಟಿಟ” ಗಾರಮದ ಸವ ವ ನ್ಂಬರ: 83ರ ಸಿಳದಲ್ಲಿದುದ, ಈ ಕ ರ ಯು ಜಿಲಾಿ 

ಪಂಚಾಯತ್ ಕ ರ ಯಾಗಿರುತಾದ್ .  
ಕನಾವಟಕ ಕ ರ  ಸಂರಕ್ಷಣ  ಮತುಾ ಅಭಿವೃದಿ ಿ ಪಾರಧಿಕಾರ ಅಧಿನಿಯಮ – 2014 ಹಾಗೂ 

ತದನ್ಂತರದ ತಿದುದಪಡಿಗಳ ಅಧಾಯಯ -3ರ ಪರಕರಣ (6)ರಲ್ಲಿ  

“ಕ ರ ಯ ಒಡುು ಸ ೀರಿದಂತ  ಕ ರ  ಪರದ್ ೀಶ್ದ್ ೂಳಗ  ರಸ ಾಗಳನ್ುನ, ಸ ೀತುವ ಗಳನ್ುನ ಮತುಾ ಅದ್ ೀ 

ರಿೀತಿಯ ಇತರ ರಚನ ಗಳನ್ುನ ನಿಮಿವಸತಕೆದದಲಿ.  ಪಾರಧಿಕಾರವು, ಅಂಥ ಕಾಮಗಾರಿಯ 

ತರುವಾಯವೂ ಕ ರ ಗಳ ಮೂಲ ಸಾಮಥಯವವು ಕಡಿಮಯಾಗುವುದಿಲಿ ಎಂಬುದನ್ುನ 

ಖ್ಚಿತಪಡಿಸ್ಥಕ ೂಂಡ ತರುವಾಯ ಮಾತರವ ೀ ಅಂಥ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಗ  ಅನ್ುಮತಿಯನ್ುನ 

ನಿೀಡಬಹುದು” ಎಂದು ನ್ಮೂದಿಸಲಾಗಿರುತಾದ್ . 
ಸ್ಥ.ಎಂ.ಆರ., ವಿಶ್ವವಿದ್ಾಯಲಯರವರಿಂದ ಸ್ಥ.ಎಸ್.ಆರ್., ನ್ಡಿ ಚಾಗಲಟಿಟ ಕ ರ ಯನ್ುನ 

ಅಭಿವೃದಿಪಿಡಿಸಲಾಗುತಿಾದ್ .  ತಾಂತಿರಕ ಪರಿಣಿತರಿಂದ ಕ ರ ಯನ್ುನ ಪರಿವಿೀಕ್ಷಣ  ಮಾಡಿದ 

ಸಂದಭ್ವದಲ್ಲಿ ಚಾಗಲಟಿಟ ಕ ರ ಯಂಗಳದಲ್ಲ ಿ ಅನ್ಧಿಕೃತವಾಗಿ 220.00 ಮಿೀ ಉದದದ ರಸ ಾಯನ್ುನ 

ನಿಮಿವಸ್ಥದುದ ಇದರಿಂದ 4400.00 ಚ.ಮಿೀ. ಕ ರ ಯಂಗಳ ಅತಿಕರಮವಾಗಿರುತಾದ್ .  ಈ ಅನ್ಧಿಕೃತ 
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ರಸ ಾಯನ್ುನ ಕೂಡಲ ೀ ತ ರವುಗ ೂಳಸಲು ಕರಮವಹಿಸುವಂತ  ಕ ೂೀರಿ ಹಾಗೂ ಕರಮ ಕ ೈಗ ೂಂಡ ಬಗ  ೆ

ವರದಿ ನಿೀಡಲು ಮುಖ್ಯ ಕಾಯವನಿವವಹಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಬ ಂಗಳೊರು ನ್ಗರ ಜಿಲಾಿ ಪಂಚಾಯತ್, 

ಬ ಂಗಳೊರು ರವರನ್ುನ ದಿನಾಂಕ 18.8.2018ರ ಪತರದಲ್ಲಿ ಕ ೂೀರಲಾಗಿತುಾ. ಈ ಅನ್ಧಿಕೃತ ರಸ ಾಯನ್ುನ 

ಕೂಡಲ ೀ ತ ರವುಗ ೂಳಸಲು ಕರಮ ಕ ೈಗ ೂಳುಲು ಮುಖ್ಯ ಕಾಯವನಿವವಹಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಬ ಂಗಳೊರು 

ನ್ಗರ ಜಿಲಾಿ ಪಂಚಾಯತ್, ಬ ಂಗಳೊರು ರವರನ್ುನ ಕ ೂೀರಿ ಕನಾವಟಕ ಕ ರ  ಸಂರಕ್ಷಣ  ಮತುಾ 

ಅಭಿವೃದಿಿ ಪಾರಧಿಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ ದಿನಾಂಕ 25.01.2021ರಂದು ಪತರ ಬರ ಯಲಾಗಿರುತಾದ್ .  ಸದರಿ 

ಪತರಗಳನ್ುನ ಅನ್ುಬಂಧ್-1ರಲ್ಲಿ ಲಗತಿಾಸಲಾಗಿದ್ .  ಈವರ ಗ  ಯಾವುದ್ ೀ ಕರಮದ ಮಾಹಿತಿ 

ನಿೀಡಿರುವುದಿಲಿ.  ಅಲಿದ್ ೀ ಈವರ ಗ  ಯಾವುದ್ ೀ ಕರಮ ವಹಿಸದ ಕಾರಣ ಮತ ೂಾಮೆ ಅನ್ಧಿಕೃತ ರಸ ಾಯ 

ತ ರವಿಗ  ಜಿಲಾಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಬ ಂಗಳೊರು ನ್ಗರ ಜಿಲ ಿ ರವರಿಗ  ಸೂಚಿಸಲಾಗುವುದು. 
ದಿನಾಂಕ 13.01.2021ರಂದು ಸಕಾವರದ ಕಾಯವದಶ್ವಗಳು, ಸಣಣ ನಿೀರಾವರಿ ಮತುಾ 

ಅಂತಜವಲ ಅಭಿವೃದಿ ಿ ಇಲಾಖ  ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯ ಕಾಯವನಿವವಹಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಕನಾವಟಕ ಕ ರ  

ಸಂರಕ್ಷಣ  ಮತುಾ ಅಭಿವೃದಿಿ ಪಾರಧಿಕಾರ ರವರು ಇದನ್ುನ ಪರಿವಿೀಕ್ಷಿಸ್ಥರುತಾಾರ .  ಈ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು 

ಬ ಂಗಳೊರು ಮಹಾನ್ಗರ ಪಾಲ್ಲಕ  ಮತುಾ ಜಿಲಾಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಬ ಂಗಳೊರು ರವರಿಗ  ಪತರ ವಯವಹಾರ 

ನ್ಡ ಸ್ಥದುದ, ಸದರಿಯವರಿಂದ ಈವರ ವಿಗೂ ಮಾಹಿತಿ ಸ್ಥವೀಕೃತವಾಗಿರುವುದಿಲಿ.” 
ಇಲ್ಲಿ ಕ ರ ಯಳಗ  ಏರಿ ಹಾಕರುವುದು ನಿಜ.  ಅದನ್ುನ ತ ರವುಗ ೂಳಸಬ ೀಕ ಂದು ನಾವು 

ಗಾರಮಾಂತರ ಜಿಲ ಿಗ  ನ್ಂತರ ನ್ಗರ ಜಿಲ ಿಗ  ಪತರ ಬರ ದ್ ವು.  ನಾನ್ು ಸಭ ಯ ಮುಂದ್  

ಹ ೀಳುವುದ್ ೀನ ಂದರ , ಈವರ ಗೂ ಯಾರೂ ಇದನ್ುನ own ಮಾಡುತಿಾಲಿ.  ಇದನ್ುನ ಯಾರು ಹಾಕದುದ, 

ಏತಕ ೆ ಹಾಕದುದ ಎಂಬುದಕ ೆ ಸಿಷಟವಾದ ಮಾಹಿತಿ ಕ ೂಡಲ್ಲಲಿ.  ಇದರ ಬಗ  ೆ ಕ ೂೀರ್್ವಗ  ಪರಕರಣ 

ಹ ೂೀಗಿತುಾ.  ಇದನ್ುನ ವ ಕ ೀರ್್ ಮಾಡಿಸಲ ೀಬ ೀಕ ಂದು ಕ ೂೀರ್್ವ ಕೂಡ ನಿದ್ ೀವಶ್ನ್ ಕ ೂಟಿಟದ್ .  ಇದನ್ುನ 

ಮಾಡಿದುದ ಯಾರ ಂದರ , ಈವರ ಗ  ಅವನಿಗ  ಬಿಲ್್ ಆಗಿಲಿ.  ಆ ಬಿಲ್್ ಬಗ ೆ ಮಾಹಿತಿ ತ ಗ ದುಕ ೂಂಡು 

ಕರಮ ಜರುಗಿಸ ೂೀಣವ ಂದರ  ಇನ್ೂನ ಬಿಲ್್ ಆಗಿಲಿ.  ರಸ ಾಯನ್ನಂತೂ ಮಾಡಿದ್ಾದರ .  ರಸ ಾಯನ್ುನ 

ಮಾಡಿ ಮುಂದಗಡ  ದ್ ೂಡು ಬಡಾವಣ ಗಳನ್ುನ ಅಭಿವೃದಿಿಗ ೂಳಸ್ಥ ಈ ರಸ ಾಯನ್ುನ ಅದಕ ೆ ಟಾಯಗ್ 

ಮಾಡಿ, ಈ ರಸ ಾಯನ್ುನ ತ ಗ ದರ  ಆ ಬಡಾವಣ ಗಳಗ  ಓಡಾಡುವುದಕ ೆ ರಸ ಾ ಇಲಿ, ದ್ಾರಿ ಇಲವಿ ಂಬ 

ಸ್ಥಿತಿಯನ್ುನ ನಿಮಾವಣ ಮಾಡಿಬಿಟಿಟದ್ಾದರ .  ನಾನ್ು ನಿಜವನ ನೀ ಹ ೀಳುತ ಾೀನ , ಅದರಲ ಿೀನ್ೂ ಮುಚುಚ 

ಮರ  ಇಲಿ.  ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ುನ ತ ರವುಗ ೂಳಸಲ ೀಬ ೀಕ ಂದು ನಾವು ಸಂಬಂಧ್ಪಟಟವರಿಗ  ಕರಮ ಜರುಗಿಸ್ಥ 

ಎಂದು ಪತರ ಬರ ದರ  ಯಾರೂ own ಮಾಡುತಿಾಲಿ, ಕಾರ್ಪವರ ೀಷನ್ನ್ವರು, ಜಿಲಾಿ ಪರಿಷತ ಕೂಡ 

own ಮಾಡುತಿಾಲಿ.  ನಾನ್ು ಮೊನ ನ ದಿವಸ ಕರ ದು ಮತ ಾ ಹ ೀಳದ್ ದೀನ .  ಸಂಬಂಧ್ಪಟಟ ಇಲಾಖ ಗಳು 

ಕ ಲಸ ಮಾಡಲ್ಲಲಿವ ಂದರ  ನಾವ ೀ ಕಾನ್ೂನ್ು ಕರಮ ಕ ೈಗ ೂಳುುತ ಾೀವ .  
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ಡಾ: ವ ೈ.ಎ.ನಾರಾಯಣಸಾವಮಿ:- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಯವರ ೀ,  ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರು ಉತಾರ 

ಕ ೂಟಿಟದ್ಾದರ . ಸಾವತಂತರ ಬಂದ್ಾಗಿನಿಂದ ಕ ರ ಗಳನ್ುನ ಹ ೂಸದ್ಾಗಿ ಯಾರೂ ಕಟುಟವುದಕ ೆ ಹ ೂೀಗಿಲಿ.  

ಕ ರ ಗಳನ್ುನ ನ್ುಂಗುವುದಕ ೆ ಹ ೂೀಗಿದ್ ದೀವ .  ವಿಶ ೀಷವಾಗಿ ಹಳ ಯ ಮೈಸೂರು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು 

ಮಹಾರಾಜರ ಆಶ್ೀವಾವದದಿಂದ ಅವರ ಪರಯತನದಿಂದ ಇಷ ೂಟಂದು ದ್ ೂಡು ಪರಮಾಣದಲ್ಲ ಿ

ಕ ರ ಗಳನ್ುನ ನಿಮಾವಣ ಮಾಡಿದ್ಾದರ .  ಕ ೂೀಲಾರ, ಚಿಕೆಬಳಾುಪುರ, ಬ ಂಗಳೊರು ಗಾರಮಾಂತರ, 

ರಾಮನ್ಗರ, ಮಂಡಯ ಈ ಕಡ ಗಳಲ್ಲ ಿ ವಿಶ ೀಷವಾಗಿ ಸಾವಿರಾರು ಕ ರ ಗಳನ್ುನ ನಿಮಾವಣ ಮಾಡಿದ್ಾದರ .   

ಅರ್್ಲ್ಲೀಸಟ್ ನಾವು ಆ ಕ ರ ಗಳನ್ುನ ಸಂರಕ್ಷಣ  ಮಾಡುವ ಜವಾಬಾದರಿಯನ್ುನ ಬಿಟುಟ ಆ ಕ ರ ಗಳನ್ುನ 

ಒತುಾವರಿ ಮಾಡಿಕ ೂಂಡು, ಆ ಕ ರ ಗಳಲ್ಲಿ ಅನ್ಧಿಕೃತ ಬಡಾವಣ ಗಳನ್ುನ ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಅದರ 

ಮುಖಾಂತರ ನ್ಮೆ ಹ ೂಟ ಟ ಹ ೂರ ದುಕ ೂಳುುವುದಕ ೆ ಪರಯತನ ಮಾಡಿ ನಾವು ಈ ಗತಿಗ  ಬಂದಿದ್ ದೀವ .  

ತಮಗ ಲಾಿ ಗ ೂತಿಾದ್ .  ಬ ಂಗಳೊರಿನ್ಲ್ಲ ಿ ದ್ ೂಡು ಪರಮಾಣದಲ್ಲ ಿ ಮಳ  ಬಂದ್ಾಗ ಬ ಂಗಳೊರಿನ್ಲ್ಲಿದದ 

ನ್ೂರಾರು ಕ ರ ಗಳು ಒತುಾವರಿಯಾಗಿ ಬಡಾವಣ ಗಳು ತಯಾರಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಎಲಾಿ ಕಡ  ಫ್ಲಡ್ ಆಗಿ 

ಜನ್ಜಿೀವನ್ ಅಸಾವಯಸಾವಾಗಿದ್ .  ಇಂತಹ ಸಂದಭ್ವದಲ್ಲಿ ಕ ರ ಗಳನ್ುನ ಸಂರಕ್ಷಣ  ಮಾಡಬ ೀಕ ಂದು 

2018ನ ೀ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ಕ ರ  ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಪಾರಧಿಕಾರವನ್ುನ ರಚನ  ಮಾಡಿದರು.  ಕ ರ  ಸಂರಕ್ಷಣಾ 

ಪಾರಧಿಕಾರದ ಸ್ಥ.ಇ.ಓ., ಯಾರ ಂದರ  ಸಣಣ ನಿೀರಾವರಿ ಇಲಾಖ ಯ ಕಾಯವದಶ್ವಯವರು. ನಾನ್ು 

ಇಂದು ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರನ್ುನ ಏತಕ ೆ ವಿನ್ಂತಿ ಮಾಡುತಿಾದ್ ದೀನ ಂದರ , ಅವರು ಉತಾರದಲ್ಲಿ ಹ ೀಳದರು, 

ಇದನ್ುನ ಯಾರು ಕಟಿಟದರ ೂೀ ಗ ೂತಾಾಗಿಲಿ.  ಇದು ಯಾವ ಇಲಾಖ ಗ  ಸಂಬಂಧ್ಪಟಿಟದ್ ೂದೀ ನ್ಮಗ  

ಗ ೂತಾಾಗಿಲಿ.  ಯಾರೂ ಬಿಲ್್ ಮಾಡಿಕ ೂಂಡಿಲ ಿ ಅದಕ ೂೆೀಸೆರ ನಾವು ಅದನ್ುನ ಗುರುತಿಸುವುದಕ ೆ 

ಆಗುತಿಾಲಿ ಎಂಬ ಮಾತನ್ುನ ಹ ೀಳದರು.  ನ್ನ್ಗ  ಮಾನ್ಯ ಮಾಧ್ುಸಾವಮಿಯವರ ಕಾಯವಕ್ಷಮತ ಯ 

ಬಗ  ೆ ಅಪಾರವಾದ ಗೌರವವಿದ್ .  ಅವರು ಶ್ಕಾವಂತರಿದ್ಾದರ .  ಅವರ ಇಲಾಖ ಯ ವಾಯಪಿಾಗ  ಬರುವಂತಹ 

ಕಾಯವದಶ್ವಯವರು ಕ ರ  ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಪಾರಧಿಕಾರದ ಸ್ಥ.ಇ.ಓ., ಆಗಿದ್ಾದರ .  ನಾನ್ು ವಿನ್ಂತಿ 

ಮಾಡುವುದ್ ೀನ ಂದರ , ಕ ರ ಯ ಮಧ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲ ಿ ರಸ ಾಯನ್ುನ ನಿಮಾವಣ ಮಾಡುವುದಕ ೆ ಅವರಿಗ  

ಎಷುಟ ಧ ೈಯವ ಇರಬ ೀಕು? ಅವರು ಯಾರು? ಭ್ೂಗಳುರಿರಬಹುದು, ಭ್ೂ ಮಾಫಿಯ ಇರಬಹುದು, 

layout formation ಮಾಡಿದವರು ಇರಬಹುದು, ಯಾರವರು? ಯಾರ ಬಡಾವಣ ಗಳಗ  ರಸ ಾಯನ್ುನ 

ಮಾಡಿಕ ೂಂಡು ಕ ರ ಯನ್ುನ ಡಿವ ೈಡ್ ಮಾಡಿ 220 ಮಿೀಟರ್ ರಸ ಾಯನ್ುನ ಕ ರ ಯ ಮಧ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲ ಿ

ಮಾಡಿರುವರಲಾಿ ಸಕಾವರ ಕಣುಣ ಮುಚಿಚಕ ೂಂಡು ಕುಳತುಕ ೂಂಡಿದ್ ಯೀ? ಇದು 

ಯಾವಾಗಲಾದರೂ ಆಗಿರಲ್ಲ.  ನಾನ್ು 2018 ರಿಂದಲೂ ಈ ಪರಶ ನಯನ್ುನ ಹಾಕುತಿಾದ್ ದೀನ .  ಇದುವರ ಗೂ 
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ದಯವಿಟುಟ ಕ ೂೀರ್್ವ ನಿದ್ ೀವಶ್ನ್ವಿದದರೂ ಕ ರ ಯಲ್ಲಿ ಒತುಾವರಿದ್ಾರರನ್ುನ ನಿದ್ಾವಕ್ಷಿಣಯವಾಗಿ ಆಚ  

ಹಾಕಬ ೀಕ ಂದು ನಿದ್ ೀವಶ್ನ್ವಿದದರೂ ಕ ರ ಯ ಮಧ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾವುದ್ ೀ ಕ ರ ಗ  dismeasurement 

ಮಾಡಬಾರದು ಎನ್ುನವ ವಯವಸ ಿ ಇದದರೂ ಸಕಾವರ ಇನ್ೂನ ಕ ೈ ಕಟಿಟಕ ೂಂಡು ಏತಕ ೆ ಕುಳತಿದ್ ? ಇದು 

ನ್ನ್ನ ನ ೀರವಾದ ಪರಶ ನ.  ಇಲಾಖ  ಯಾವುದ್ ೀ ಇರಲ್ಲ, ಸಕಾವರ ಒಂದ್ ೀ ಅಲವಿ ೀ? ಆ ಇಲಾಖ , ಈ ಇಲಾಖ  

ಎಂದು ಒಬಬರ ಮೀಲ ೂಬಬರು ಹಾರಿಕ  ಉತಾರ ಕ ೂಟುಟಕ ೂಂಡು ಹ ೂೀದರ  ಇದು ಎಲ್ಲಿಗ  ಹ ೂೀಗಿ 

ನಿಲುಿತಾದ್ ? ನಾನ್ು ತಮೆ ಮುಖಾಂತರ ಮನ್ವಿ ಮಾಡುತಿಾದ್ ದೀನ , ಈ ರಸ ಾಯನ್ುನ ಯಾರ 

ಉಪಯೀಗಕ ೂೆೀಸೆರ ನಿಮಾವಣ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ ? ಆ ಕಡ  ಯಾರ ಲಾಿ ಲ ೀಔರ್್ ಮಾಡಿದ್ಾದರ  

ಮೊದಲು ಅವರ ಮೀಲ  ಎಫ್.ಐ.ಆರ್., ಹಾಕ.   ಇದನ್ುನ ಆರ.ಡಿ.ಪಿ.ಆರ್., ನಿಮಾವಣ ಮಾಡಿಲ ಿ

ಎಂದು ಹ ೀಳುತಿಾದಿದೀರಿ.  ಅದು ಗ ೂತಿಾಲಿ, ಅದಕ ೆ ದ್ಾಖ್ಲ  ಕ ೂಡುವವರು ಯಾರೂ ಇಲ.ಿ  

ಆರ.ಡಿ.ಪಿ.ಆರ್., ನ್ವರನ್ುನ ಕ ೀಳದರ  ತಮಗ  ಗ ೂತಿಾಲಿ, ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ.,ಯವರನ್ುನ ಕ ೀಳದರ  ತಮಗ  

ಗ ೂತಿಾಲ ಿ ಎಂದು ಹ ೀಳುತಾಾರ .  ಹಾಗಾದರ  ಯಾರಿಗ  ಗ ೂತಿಾದ್ ?  ದಯವಿಟುಟ ನಾನ್ು ಮನ್ವಿ 

ಮಾಡುತಿಾದ್ ದೀನ , ಈ ರಸ ಾಯನ್ುನ ನಿಮಾವಣ ಮಾಡಿ ಕ ರ ಯ ಸವರೂಪವನ್ುನ ವಿಕೃತಗ ೂಳಸುವುದಕ ೆ 

ಪರಯತನ ಮಾಡಿರುವಂತಹವರು ಎಷ ಟೀ ದ್ ೂಡು ವಯಕಾಯಾಗಿದದರೂ, ಅವರು ಎಷ ಟೀ ಪರಭಾವಿ 

ವಯಕಾಯಾಗಿದದರೂ, ಎಷ ಟೀ ಶ್ರೀಮಂತರಿದದರೂ ಅವರ ಮೀಲ  ನಿದ್ಾವಕ್ಷಿಣಯವಾಗಿ ಎಫ್.ಐ.ಆರ್., ಅನ್ುನ 

ಫ ೈಲ್್ ಮಾಡಬ ೀಕು, ಅವರ ಮೀಲ  ಕರಮಿನ್ಲ್್ ಕ ೀಸ್ ಅನ್ುನ ದ್ಾಖ್ಲು ಮಾಡಬ ೀಕ ಂದು 

ಮೊಟಟಮೊದಲಾಗಿ ಆಗರಹ ಮಾಡುತಿಾದ್ ದೀನ  ಇದು ಮೊದಲನ ಯದು.  ಎರಡನ ಯದ್ಾಗಿ ಆ 

ರಸ ಾಯನ್ುನ ನಿಮಾವಣ ಮಾಡಬ ೀಕಾದರ  ಸುಮೆನ ೀ ಇದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೀಲೂ ಕರಮ 

ತ ಗ ದುಕ ೂಳುಬ ೀಕು.  ನಾನ್ು ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರಿಗ  ವಿನ್ಂತಿ ಮಾಡುತಿಾದ್ ದೀನ , ಮಾನ್ಯ 

ಮಾಧ್ುಸಾವಮಿಯವರಿಂದ ಸಕಾರಾತೆಕವಾದ ಉತಾರ ನ್ನ್ಗ  ಬ ೀಕಾಗಿಲಿ, ಈ ಸದನ್ಕ ೆ ಬ ೀಕಾಗಿದ್ . 

ಕ ರ ಗಳನ್ುನ ರಕ್ಷಣ  ಮಾಡುವುದಕ ೆ, ನಾವ ಲಾಿ ಕ ರ ಗಳನ್ುನ ಕಟುಟವುದಕ ೆ ಆಗುವುದಿಲಿ.  ಆದರ  ಇರುವ 

ಕ ರ ಗಳನ್ುನ ರಕ್ಷಣ  ಮಾಡುವುದಕ ೆ ಈ ಸದನ್ಕ ೆ ಬಹಳ ಗಟಿಟಯಾದ ಎಷ ಟೀ ದ್ ೂಡು ಮಾಫಿಯಾ 

ಇದದರೂ ಅವರ ಮೀಲ  ನಿದ್ಾವಕ್ಷಿಣಯವಾಗಿ ಕರಮಿನ್ಲ್್ ಕ ೀಸ್ ಅನ್ುನ ಬುಕ್ ಮಾಡುತ ಾೀವ  ಎಂಬ 

ಮಾತನ್ುನ ಹ ೀಳ, ಈ ರಸ ಾ ಏನಿದ್  ಇದನ್ುನ ಯಾವುದ್ ೀ ಇಲಾಖ ಗ  ಸಂಬಂಧ್ಪಟಿಟರಲ್ಲ ಆ ರಸ ಾಯನ್ುನ 15 

ದಿನ್ಗಳ ಕಾಲಮಿತಿಯಳಗ  ಅದನ್ುನ ತ ರವುಗ ೂಳಸಬ ೀಕ ಂದು ತಮೆ ಮುಖಾಂತರ ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರಿಗ  

ಆಗರಹ ಮಾಡುತಿಾದ್ ದೀನ .  

(ಮುಂದು) 
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(1072) 14-12-2021 KH/MD   3-20   

(ಸಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸೆಿ ತಿ) 

ಶ್ರ ೋ ಎಾಂ.ನರಾಯಣಸ್ಮವ ರ್ಮ (ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಮಖ್ಾ  ಸಚೇತ್ಕರು):- ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ನಮಮ  ಸ್ಥನ ೀಹಿತರಾದ್ ಮಾನಯ  ವೈ.ಎ.ನಾರಾಯಣಸ್ವಾ ಮಿಯವರು ಕೆರೆ ಒತ್ತು ವರಿಯ 

ಬಗೆ್ಗ  ತಂದ್ಧರುವಂತಹ ವಿಷ್ಯ ಕೇವಲ ಒಾಂದು ಕೆರೆಗ್ಗ ಸಿೀಮಿತವಾಗಿರುವಂತಹದಿ್ ಲಿ . ನಾನು ಕೂಡ 

ಬಾಂಗಳೂರು ನಗರವನುನ  ಪರ ತಿನಿಧಿಸುತಿು ರುವಂತಹ ಪರ ತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಇಾಂತಹ ಹಲವಾರು ಕೆರೆಗಳು 

ಒತ್ತು ವರಿಯಾಗಿರುವಂತಹದಿು  ಕಣಣ  ಮುಾಂದ್ ಕಣ್ಣತಿು ದ್.್ “ಚಾಗಲಟಿ್ಟ ”್ಬ್ರಗೂರು ಎನುನ ವಂತಹ 

ಕೆರೆ ಏನಿದ್, ಇದು ಬ್ರಯ ಟರಾಯನಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕೆಷ ೀತರ ದ್ ವಾಯ ಪಿು ಯಲಿ  ಬರುತು ದ್. ನಾವು ಜ್ಜಲಿ್ಕ  

ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸಿ.ಇ.ಓ.,ರವರಿಗ್ಗ ಮತ್ತು  ಬಿ.ಬಿ.ಎಾಂ.ಪಿ.,ಯ ಕಮಿೀಷ್ನರ್ರವರಿಗ್ಗ ಹಾಗೂ ಇನುನ  

ಯಾವಾಯ ವುದೀ ಇಲ್ಕಖೆಗ್ಗ ಪತರ  ಬರೆದ್ಧದಿ್ ೀವ ಎಾಂದು ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ಉತು ರ ಕಡಬೇಕದ್ರೆ 

ಹೇಳಿದ್ರು. ಇದು ಸಂಪೂಣವವಾಗಿ ಗಾರ ಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವಾಯ ಪಿು ಗ್ಗ ಬರುವುದ್ರಿಾಂದ್, ಇದು ಜ್ಜಲಿ್ಕ  

ಪಂಚಾಯತ್ ಸಿ.ಇ.ಓ.,ರವರಿಗ್ಗ ಸಂಬಂಧ್ಪಟಿ್ಟ ರುವುದಾಗಿದ್. ಹಾಗ್ಗಯೇ ಸಣಣ  ನಿೀರಾವರಿ ಇಲ್ಕಖೆಗ್ಗ 

ಸಂಬಂಧ್ಪಟಿ್ಟ ರುವುದಾಗಿದ್. ಈ ರಸ್ಥು ಯನುನ  ಯಾರು ರಾಜ್ಞರೀಷ್ವಾಗಿ ಮಾಡಿದಿಾರೆ ಎಾಂದ್ರೆ, 

ಕೆರೆಯ ನಡುಭಾಗದ್ಲಿ  ರಸ್ಥು ಯನುನ  ಮಾಡಿ, ಎಡಕೆಾ  ಅಧ್ವ ಕೆರೆ, ಬಲಕೆಾ  ಅಧ್ವ ಕೆರೆ 

ಆಗಿರುವಂತಹದಿಾ ಗಿದ್. ಈ ರಸ್ಥು ಯಲಿ  ಹೊೀಗಿ ಯಾರು ಬಡಾವಣೆಯನುನ  ಅಭಿವೃದಿ್ಧಪಡಿಸಿದಿಾರೀ 

ಅವರು ಒಾಂದಾಂದು ನಿವೇಶನವನುನ  ಲಕಷ ಾಂತರ ರೂಪಾಯಗಳಿಗ್ಗ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತಿು ದಿಾರೆ. ಇದು 

ರೆವಿನೂಯ  ಲೇಔರ್್ ಆಗಿದಿು , ಯಾರೂ ಕೂಡ conversion ಮಾಡಿಲಿ , plan sanction ಮಾಡಿಲಿ . 

ಯಾರೀ ಒಬಬ  ಬಂದು ರೈತರ ಜಮಿೀನನುನ  ತೆಗ್ಗದುಕಳಿುತಾು ನೆ. ಲೇಔರ್್ ಅನುನ  ಮಾಡಿ ಮಾರಾಟ 

ಮಾಡಿ ಹೊೀಗುತಾು ನೆ. ಇದ್ಕೆಾ  ಯಾವುದೇ ದಾಖ್ಲೆಗಳು ಇರುವುದ್ಧಲಿ . ನಾಳೆ ದ್ಧವಸ ಸಕವರ ಇದ್ರ 

ಮೇಲೆ ಕನೂನು ಕರ ಮ ಕೈಗಾಂಡಾಗ ಬಿಲಡ ರ್ಗಳು ಯಾರು ಸಿಕ್ತಾ  ಹಾಕ್ತಕಳಿುವುದ್ಧಲಿ ? ಯಾರು 

ಅಮಾಯಕರು ಕಡಿಮೆ ಬಲೆಗ್ಗ ನಿವೇಶನಗಳು ಸಿಗುತು ದ್ ಎಾಂದು ಆ ಲೇಔರ್್ನಲಿ  ನಿವೇಶನಗಳನುನ  

ತೆಗ್ಗದುಕಾಂಡಿದಿಾರೆಯೀ? ಅವರು ಬಿೀದ್ಧಗ್ಗ ಬರುವಂತಹ ಪರಿಸೆಿ ತಿ ನಿಮಾವಣವಾಗುತು ದ್. ಕೆರೆಯ 

ಮೇಲೆ ರಸ್ಥು  ಮಾಡಿ ಆ ಜಮಿೀನನುನ  ತೆಗ್ಗದುಕಾಂಡು ಹೊೀಗಿದಿಾನೆಯೀ, ಅವನಿಗ್ಗ ಎಷಿ್ಟ  ಧೈಯವ 

ಇರಬೇಕು? ಈ ಜಮಿೀನನುನ  ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬೇಕದ್ರೆ ಇಲ್ಕಖೆಯ ಅಧಿಕರಿಗಳು ಏನು 

ಮಾಡುತಿು ದಿ್ರು? ನಾವು ಗುತಿು ಗ್ಗದಾರನಿಗ್ಗ ಪೇಮೆಾಂರ್್ ಆಗಿದ್ಯೀ, ಇಲಿವೀ ಎಾಂದು ಆತನನುನ  

ಹುಡುಕ್ತದಿ್ ೀವ ಎಾಂದು ತಾವು ಮಾತನಾಡುತಾು  ಹೇಳಿದಿ್ಧ ೀರಿ. ಇದ್ನುನ  ಜ್ಜಲಿ್ಕ  ಪಂಚಾಯತಿ ಮತ್ತು  

ಬಿ.ಬಿ.ಎಾಂ.ಪಿ.,ಯಾಂದ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹದಿು  ಅಲಿ . ಈ ರಸ್ಥು ಯನುನ  ಖಾಸಗಿಯವರು 

ಮಾಡಿರುವಂತಹದಿಾ ಗಿದ್. ಕೆರೆಯಲಿ  ರಸ್ಥು  ಮಾಡಬೇಕೆಾಂದ್ರೆ ಆ ಅಧಿಕರಿಗಳ ಕುಮಮ ಕುಾ  ಇಲಿದೇ 
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ಹೊೀದ್ರೆ ಇದ್ನುನ  ಮಾಡುವುದ್ಕೆಾ  ಸ್ವಧ್ಯ ವೇ ಇಲಿ . ನಮಮ  ಸಕವರ ಅಧಿಕರದ್ಲಿದಿಾ ಗ ನಾವು ಏನು 

ಮಾಡಿದಿ್ ೀವಯಾಂದ್ರೆ, ಬಾಂಗಳೂರಿನ wastage water ಅನುನ  ಹೆಬ್ರಬ ಳ ಕೆರೆಯಾಂದ್ treatment 

ಮಾಡಿ ನಿೀರನುನ  ತೆಗ್ಗದುಕಾಂಡು ಹೊೀಗುತಿು ದಿ್ ೀವ. ಏಕೆಾಂದ್ರೆ, ಬರಡು ಭೂಮಿ ನಮಮ ದು. ಅಲಿ  

ಬೀರ್ವಲ್ಗಳನುನ  ಕರೆದ್ರೆ 1000 ರಿಾಂದ್ 1200 ಅಡಿ ಆಳಕೆಾ  ಹೊೀದ್ರೂ ಕೂಡ ನಿೀರು ಸಿಗದೇ 

ಇರುವಂತಹ ಪರಿಸೆಿ ತಿ ನಮಮ ದು. ಅದ್ಕಾ ೀಸಾ ರ treatment ಮಾಡಿರುವಂತಹ ನಿೀರನುನ  

ತೆಗ್ಗದುಕಾಂಡು ಕೆರೆ ತ್ತಾಂಬಿಸುವಂತಹ ಒಾಂದು ದಡಡ  ಯೀಜನೆಯನುನ  ಮಾಡಿದಿ್ ೀವ. ಆ 

ಯೀಜನೆ ಮಾಡಿದಾಗಲ್ಲ ಕೂಡ ನಿೀರು ತ್ತಾಂಬಿಸುವುದ್ಕೆಾ  ಈ ಊರುಗಳನೆನ ಲಿ್ಕ  ದಾಟ್ಟಕಾಂಡು 

ಚಿಕಾ ಬಳಿಾಪುರ ತನಕ ಹೊೀಗಿದಿ್ ೀವ. ಆದ್ರೆ “ಚಾಗಲಟಿ್ಟ ”್ ಭಾಗದ್ಲಿರುವಂತಹ ಕೆರೆಗ್ಗ ನಿೀರು 

ತ್ತಾಂಬಿಸಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಒಾಂದು ಕಡೆಗ್ಗ ತ್ತಾಂಬಿಸುವುದ್ಕೆಾ  ಆಗುತಿು ದ್. ಇನ್ನ ಾಂದು ಕಡೆಗ್ಗ ನಿೀರನುನ  

ತ್ತಾಂಬಿಸುವುದ್ಕೆಾ  ಆಗುತಿು ಲಿ . ಈ ರಿೀತಿಯ ಪರಿಸೆಿ ತಿ ಉದ್ಭ ವವಾಗಿದ್. ದ್ಯಮಾಡಿ ಮಾನಯ  ಸಚಿವರೇ 

ಇದ್ರ ಹಿಾಂದ್ ಯಾರು ಇದಿಾರೀ ಅವರ ಮೇಲೆ ಕರ ಮವಾಗಬೇಕು. ದ್ಧನಾಾಂಕ:18-08-2018 ಮತ್ತು                                                

ದ್ಧನಾಾಂಕ:25-01-2021 ರಂದು ಸಂಬಂಧ್ಪಟಿ ವರಿಗ್ಗ ಪತರ  ಬರೆದ್ರೂ ಯಾವುದೇ ಉತು ರ ಬಂದ್ಧಲಿ . 

ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸಕವರಕ್ತಾ ಾಂತ ಅಧಿಕರಿಗಳು ತ್ತಾಂಬ್ರ ದಡಡ ವರೇ. ತಾವು ಒಬಬ  ಸಕವರದ್ 

ಜವಾಬಿ್ರರಿಯುತ ಮಂತಿರ ಗಳಾಗಿ ತಾವು ಬರೆದ್ಧರುವಂತಹ ಪತರ ಕೆಾ  ಯಾವುದೇ ಉತು ರವನುನ  

ಬರೆಯುವುದ್ಕೆಾ  ಈ ಅಧಿಕರಿಗಳಿಗ್ಗ ಆಗುವುದ್ಧಲಿವಾಂದ್ರೆ ಈ ಅಧಿಕರಿಗಳು ಏತಕಾ ಗಿ ಇರಬೇಕು?  

ಸಕವರದ್ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕರಿಗಳು ಸವಾರಿ ಮಾಡುತಾು ರೆಯೇ? ಇವತ್ತು  ತಾವು ಅಧಿಕರದ್ಲಿರಬಹುದು. 

ನಾಳೆ ನಾವು ಅಧಿಕರಕೆಾ  ಬರಬಹುದು. ಸಕವರದ್ ಮೇಲೆ ಕ್ತಾಂಚಿತ್ತು  ಗೌರವ ಇಲಿದೇ ಹೊೀದ್ರೆ, ಈ 

ಅಧಿಕರಿಗಳು ಹೇಳಿರುವುದ್ನೆನ ೀ ಮಾಡುವುದಾದ್ರೆ ಏತಕಾ ಗಿ ನಾವು ಅಧಿಕರದ್ಲಿ  ಇರಬೇಕು. 

ಇವತಿು ನ ದ್ಧವಸ ಸ್ವವಿರಾರು ಜನರಿಗ್ಗ ಅನಾಯ ಯವಾಗುತಿು ದ್. ಮಾನಯ  

ವೈ.ಎ.ನಾರಾಯಣಸ್ವಾ ಮಿಯವರು ಹೇಳಿದ್ ಹಾಗ್ಗ ನಮಗ್ಗ ಕೆರೆಗಳನುನ  ಕಟಿ ವುದ್ಕೆಾ  ಯೀಗಯ ತೆ ಇಲಿ . 

ಆದ್ರೆ, ಪುರಾತನ ಕಲದ್ಲಿ  ಮತ್ತು  ಕೆಾಂಪೇಗೌಡ ಕಲದ್ಧಾಂದ್ ಏನು ಕೆರೆಗಳನುನ  ಕಟಿ್ಟ ದಿಾರೆಯೀ, 

ಅದ್ನುನ  ಉಳಿಸಿಕಳಿುವುದ್ಕೆಾ  ಯೀಗಯ ತೆ ಇಲಿವಾಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡುವುದ್ಕೆಾ  ಆಗುತು ದ್? 

ದ್ಯಮಾಡಿ ಮಾನಯ  ಸಚಿವರೇ, ತಮಮ ಲಿ  ಕೈಮುಗಿದು ಪಾರ ಥವನೆ ಮಾಡಿಕಳಿು ತೆು ೀನೆ. ಇದು 

“ಚಾಗಲಟಿ್ಟ ”್ಗಾರ ಮದ್ ಒಾಂದು ಕೆರೆಗ್ಗ ಸಿೀಮಿತವಾಗಿರುವಂತಹದಿ್ ಲಿ . ಒಾಂದು ಕೆರೆಗ್ಗ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 

ಬಿಸಿ ಮುಟಿ್ಟ ಸಿದ್ರೆ ಬಾಂಗಳೂರಿನಲಿರುವ ಎಲಿ್ಕ  ಕೆರೆಗಳಿಗೂ ಬಿಸಿ ಮುಟಿ್ಟ ಸುವಂತಹದಿು  ಆಗುತು ದ್. 

ದ್ಯಮಾಡಿ, ತಾವು ಸೂಕು  ಕರ ಮ ಕೈಗಳಿಬೇಕೆಾಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿಕಳಿು ತೆು ೀನೆ.  

ಶ್ರ ೋ ಪಿ.ಆರ.ರಮೇಶ (ನಮನದೇಾಶನ ಹೊಾಂದಿದವರು):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, . . 

. 
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ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ಸದ್ಸಯ ರೇ ತಾವು ನಂತರ ಕೇಳಿ.  

ಶ್ರ ೋ ಎಸ.ಎಲ್.ಭೋಜೇಗೌಡ(ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕೆೆೋತ್ರ ):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಧ್ನಯ ವಾದ್ಗಳು. 

ಮಾನಯ  ಸಚಿವರಾದ್ ಜೆ.ಸಿ.ಮಾಧುಸ್ವಾ ಮಿಯವರೇ, ದ್ಯಮಾಡಿ ನಾನು ಇದ್ರಲಿ  ಮಧ್ಯ ಪರ ವೇಶ 

ಮಾಡಬೇಕೆಾಂದ್ಧರಲಲಿ .  

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ಎಸ.ಎಲ.ಭೀಜೇಗೌಡರವರೇ ತಾವು ಮದ್ಲು ಪರ ಶೆನ ಯನುನ  

ಕೇಳಿ. ತಾವು ಏನೇನ್ೀ ಮಾತನಾಡುತಿು ೀರಿ? 

ಶ್ರ ೋ ಎಸ.ಎಲ್.ಭೋಜೇಗೌಡ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಇದ್ರಲಿ  ಏನಾಗಿದ್ ಎಾಂದ್ರೆ, 

ಮಾನಯ  ಸಚಿವರ ಗಮನಕೆಾ  ಒಾಂದು ವಿಷ್ಯವನುನ  ತರುತೆು ೀನೆ. ನಾನು ಕೂಡ ಆ ಕಲೇಜನುನ  2017ನೇ 

ಸ್ವಲನಲಿ  ಪರಿಶ್ೀಲನೆ ಮಾಡಿದಿ್ ೀನೆ. ಇದ್ರಲಿ  ಬಹಳ ಪರ ಭಾವಿಗಳಿದಿಾರೆ. Main entrance ನಿಾಂದ್ಲೇ 

ರಾತರ ೀರಾತಿರ  ಈ ರಸ್ಥು  ಆಗಿರುವುದ್ಲಿ . ಈ ರಸ್ಥು ಯನುನ  ರಾತರ ೀರಾತಿರ  ಮಾಡುವುದ್ಕೂಾ  ಸ್ವಧ್ಯ  ಇಲಿ . 

It takes months together to build up a road there. Back entrance ಯಾರಿಗೂ ಸಹ ಇಲಿ . 

ಆ ಕಲೇಜ್ಜನವರಿಗೂ ಸೇರಿ ಯಾರಿಗೂ ಸಹ ಇಲಿ . ಮುಖ್ಯ ವಾಗಿ ಸಕವರದ್ ತಪುಪ  ಎಲಿ  ಆಗಿದ್ 

ಎಾಂದ್ರೆ, ತಾವು ಕನೂನು ಕೈಯಲಿ  ಬಿೀಗ ಕಟಿ್ಟ ದಿ್ಧ ೀರಿ. ಕನೂನು ಕೈಯಲಿ  treasury ಬಿೀಗ 

ಕಟಿ ರೆ ಏನಾಗುತು ದ್? ಆ ರಿೀತಿ ಪರಿಸೆಿ ತಿ ಇದ್. ಕೆರೆ ನಿವವಹಣೆಯನುನ  ಅವರ ಕೈಗ್ಗ ಕಟಿ  ತಾವು 

ಕಣ್ಣಣ  ಮುಚಿಚ ಕಾಂಡು ಕುಳಿತಿದಿ್ ರೆ, ಕೆರೆ ನಿವವಹಣೆ ವರದ್ಧ ಇಷಿ್ಟ ಲಿ್ಕ  ಮಾಡಿದ್ ಮೇಲೆ ಏಕೆ 

ತೆಗ್ಗಯಬ್ರರದು? ಕೆರೆ ನಿವವಹಣೆಯನುನ  ಅವರಿಗ್ಗ ಕಟಿ್ಟ ದಿ್ಧ ೀರಿ. ಮಣ್ಣಣ  ತೆಗ್ಗದುಕಾಂಡು 

ಹೊೀಗಬೇಕು. ಕಲಿು  ತೆಗ್ಗದುಕಾಂಡು ಹೊೀಗಬೇಕು. ಆ ರಸ್ಥು ಯನುನ  road build up 

ಮಾಡಬೇಕೆಾಂದ್ರೆ main entrance ನಿಾಂದ್ಲೇ ಹೊೀಗಬೇಕು. ಆ main entrance ನಿಾಂದ್ ಹೊೀಗಿ ಈಗ 

ರಸ್ಥು ಯನುನ  ಮಾಡಿ, ಈಗ back entrance ನಿಾಂದ್ ಯಾರೂ ಬೇಕದ್ರೂ ಓಡಾಡಬಹುದು. ಆ 

ರಿೀತಿಯ ಪರಿಸೆಿ ತಿ ಇದ್. It is only for the use of that Institution ಮತೆು  ಅಲಿರುವಂತಹ 

ಪರ ಭಾವಿಗಳು revenue land conversion ಮಾಡದೇ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದ್ಕೆಾ  ಅನುಕೂಲವಾಗಿದ್. 

ಮುಾಂದಾಂದು ದ್ಧನ ಈ ಲ್ಕಯ ಾಂಡ್ ಅನುನ  ತೆಗ್ಗದುಕಾಂಡವರು ಬಳಲುತಾು ರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಪರ ಭಾವಿ 

ವಯ ಕ್ತು ಗಳ ಕೈಯಲಿ  ಇದ್. ಅದ್ಕೆಾ  ದ್ಯಮಾಡಿ, ಮಾನಯ  ಜೆ.ಸಿ.ಮಾಧುಸ್ವಾ ಮಿಯಂತಹ veteran 

politician, veteran leader, knowing  all the consequences, ನ್ೀಡಿರುವಂತಹ ತಾವು ಈ 

ಸದ್ನಕೆಾ  ಸರಿಯಾದ್ ಉತು ರ ಮತ್ತು  ಬಹಳ ನಿದ್ಧವಷಿ್ ವಾದಂತಹ ಉತು ರ ಬೇಕಗಿದ್. ತಮಮ ಾಂತಹವರ 

ಕೈಯಲಿಯೇ ಇದ್ನುನ  ಬಿಡಿಸುವುದ್ಕೆಾ  ಆಗಲಲಿವಾಂದ್ರೆ, ಇನುನ  ಯಾರ ಕೈಯಲಿ  ಬಿಡಿಸುವುದ್ಕೆಾ  
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ಆಗುತು ದ್. ದ್ಯಮಾಡಿ ಈ ಕೆಲಸವನುನ  ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಸಕವರದ್ ಆಸಿು . ಇದು ಸ್ವವವಜನಿಕರ 

ಆಸಿು . ಈ ಕೆರೆಯನುನ  ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕೆಾಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡುತೆು ೀನೆ.  

ಶ್ರ ೋ ಪಿ.ಆರ.ರಮೇಶ್:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಅವಕಶಕಾ ಗಿ ಧ್ನಯ ವಾದ್ಗಳು. ನಾನು 

ಒಾಂದೇ ಒಾಂದು ಮಾತನುನ  ಹೇಳುತೆು ೀನೆ. ಇದು ಸಕವರದ್ ಕೆರೆ. ಸಕವರದ್ ಕೆರೆಯಲಿ  ಒಾಂದು ಎಕರೆ 

ಜ್ಞಗದ್ಲಿ  ರಸ್ಥು  ಇದ್. 4400 ಚ್ದ್ರ ಮಿೀಟರ್ನಷಿ್ಟ  ಮಾಡಿದಿಾರೆ. ತಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಡಿ. 

ದ್ಯವಿಟಿ , ತಾವು ಆ ರಸ್ಥು ಗ್ಗ beginning approach ಕಟಿ್ಟ ದಿ್ಧ ೀರಲಿವೇ, ಅದ್ನುನ  ಅಗ್ಗದುಬಿಡಿ. 

ರಸ್ಥು ಯನುನ  ಜೆಸಿಬಿ ತಂದು ಅಗ್ಗದುಬಿಡಿ. ತಾವು ಸಂಪಕವವನುನ  ಕಡಲಲಿವಾಂದ್ರೆ, automatic 

ಅದು ಸು ಬಿವಾಗುತು ದ್. ಈಗ ಹಿಾಂದ್ ಇರುವಂತಹ ಯಾವುದೀ ಲೇಔರ್್ಗಳಿಗ್ಗ ಒಾಂದ್ಷಿ್ಟ  approach 

ಹೊೀಗುತಿು ದ್ ಎಾಂದು ಮಾನಯ  ವೈ.ಎ.ನಾರಾಯಣಸ್ವಾ ಮಿಯವರು ಹೇಳಿದ್ರು.  ಆ ಲೇಔರ್್ 

unauthorized ಆಗಿದಿ್ ರೆ Revenue Act ಕೆಳಗ್ಗ ತಾವು ಕರ ಮ ಏಕೆ ತೆಗ್ಗದುಕಾಂಡಿಲಿ ? ತಮಮ  

ಕಂದಾಯ ಇಲ್ಕಖೆ ಇದ್ಕೆಾ  ಮಂಜೂರಾತಿ ಕಡಬೇಕದ್ರೆ, alienation ಮಾಡಬೇಕದ್ರೆ, 

conversion ಮಾಡಬೇಕದ್ರೆ ತಾವು ಆ ರಸ್ಥು ಯನುನ  ತೆಗ್ಗದುಕಳಿದೇ ಮಾಡುವುದ್ಕೆಾ  ಆಗುವುದೇ 

ಇಲಿ . ಏನಾದ್ರೂ conversion ಕಟಿ್ಟ ದಿ್ ರೆ ತಾವು ಈ ರಸ್ಥು ಯನುನ  ಆ ಕನ್ವಷ್ವನ್ನಲಿ  

ತೀರಿಸಿದಿ್ ರೆ ಅಧಿಕರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕರ ಮ ತೆಗ್ಗದುಕಳಿಬಹುದು. ಆದಿ್ ರಿಾಂದ್, this property belongs 

to the Government.  ಇದು ಸಕವರದಿು  ಆಗಿರುವುದ್ರಿಾಂದ್, ಇದ್ನುನ  ತೆಗ್ಗಯುವುದ್ಕೆಾ  ಯಾರು 

ಅಡಿಡ  ಬರುವುದ್ಧಲಿ . ಈ ರಸ್ಥು ಯನುನ  ಅಗ್ಗಯುವುದ್ಕೆಾ  ಯಾರು ಅಡಿಡ  ಬರುವುದ್ಧಲಿ . ತಾವು ತಕ್ಷಣವೇ 

ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ automatic ಆಗಿ ಎಲಿ್ಕ  ಸರಿ ಹೊೀಗುತು ದ್. ದ್ಯವಿಟಿ  ಹಿಾಂದ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ 

ಲೇಔರ್್ನವರು ಯಾರು ಇದಿಾರೆ. ಅವರ ಮೇಲೆ ತಾವು ಕನೂನು ಕರ ಮಗಳನುನ  ತಕ್ಷಣವೇ 

ಜರುಗಿಸಿದ್ರೆ ಒಳಿೆಯದು.  

ಶ್ರ ೋ ರ್ಜ.ಸಿ.ಮಾಧುಸ್ಮವ ರ್ಮ:- ಮಾನಯ  ವೈ.ಎ.ನಾರಾಯಣಸ್ವಾ ಮಿಯವರೇ ನಮಗ್ಗ ಯಾರೂ 

ಪರ ತಿಕ್ತರ ಯಸಿಲಿ  ಎಾಂದ್ಲಿ . ಯಾರೂ own ಮಾಡಲಲಿ . ಅವರು ನಾವು ಮಾಡಲಲಿ  ಎಾಂದು ಹೇಳಿ. 

ಇದ್ನುನ  ಯಾರು ಮಾಡಿದಿಾರೆ ಎಾಂದು ನಮಗ್ಗ ಗಾಂದ್ಲವಾಗಿದ್. ಇದ್ರಲಿ  ಸಮಸ್ಥಯ ಯೇನೆಾಂದ್ರೆ, 

ಇದು ಜ್ಜಲಿ್ಕ  ಪಂಚಾಯತ ಕೆರೆಯಾಗಿದ್. ನಾವು ಬಾಂಗಳೂರು ನಗರ neighbour ಗ್ಗ ಬರುವುದ್ಲಿ್ಕ  

ಪಾರ ಧಿಕರದ್ ಕೆಳಗ್ಗ ಬರುತು ದ್ ಎಾಂದು ownership ಅವರಿಗ್ಗ ಇರುತು ದ್. ಬಾಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ 

ಪಾಲಕೆಯವರು ಸುಮಾರು ಕೆರೆಗಳನುನ  ಅವರೇ ತೆಗ್ಗದುಕಾಂಡರು. ಈ ಕೆರೆಯನುನ  ಕೂಡ CSR 

(Corporate Social Responsibility) grant ನಲಿ  ಬೇರೆಯವರಿಗ್ಗ ವಹಿಸಿಕಟಿ್ಟ ದಿ್ ೀವ. ಅವರು 

ಕೂಡ CSR grant ನಲಿ  ಅಭಿವೃದಿ್ಧಪಡಿಸುತಿು ದಿಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗ್ಗ ಸಾ ಲಪ  monitoring ಇರಲಲಿ . 

100 ಎಕರೆ ಅಚ್ಚಚ ಕಟಿ  ಕೆರೆಗಳು ನಮಮ ದು ಎಾಂದು ಇದ್. ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಪಾರ ಧಿಕರ ಹೆಸರಿನಲಿ  
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ಇದಿ್ ದಿ್ನುನ  ನಗರ ಪಾಲಕೆ ತಿೀಮಾವನ ತೆಗ್ಗದುಕಾಂಡಿಲಿ . ನಾವು ಅಷಿ ಾಂದು ಹಣ ಖ್ಚ್ಚವ 

ಮಾಡುತೆು ೀವ ನಮಗ್ಗ ಬಿಡಿ ಎಾಂದು ಬಾಂಗಳೂರಿನಲಿರುವ ಒಾಂದಾಂದೇ ಕೆರೆಯನುನ  ನಮಮ  ಕೈಯಾಂದ್ 

ತೆಗ್ಗದುಕಾಂಡು ಬಿಟಿ್ಟ ದಿಾರೆ. ಅದು ನಮಮ  ಸಮಸ್ಥಯ ಯಾಗಿದ್. ಆದ್ರೆ, ಇದ್ರಲಿ  ಏನಾಗಿದ್ಯಾಂದ್ರೆ, 

ಸತಯ  ಇದು. ಕೆರೆ ಮಧ್ಯ ದ್ಲಿ  ರಸ್ಥು  ಮಾಡಿದಿಾರೆ. ಇದ್ನುನ  ಯಾರು ಸಹಿಸುವುದ್ಕೆಾ  ಆಗುವುದ್ಧಲಿ . ತಾವು 

ಹೇಳಿದ್ ಹಾಗ್ಗ ಅವರು ಮಾಡಿದಿಾರೀ, ನಮಮ  ಇಲ್ಕಖೆಯವರು ಮಾಡಿದಿಾರೀ ಗತಿು ಲಿ . ಇದ್ನುನ  

ತಕ್ಷಣವೇ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ರಸ್ಥು  ಅಲಿ . ಇಲ್ಕಖೆಯವರ consent ಇಲಿದೇ, ಮತು ಬಬ ರು ಇಲಿದ್ಯೇ 

ಮಾಡಿದಿಾರೆ ಎಾಂದು ಭಾವಿಸುವುದ್ಧಲಿ . ಈ ಪರ ಕರಣ ನಾಯ ಯಾಲಯಕೆಾ  ಹೊೀಗಿತ್ತು . 

ನಾಯ ಯಾಲಯದ್ಲಿಯೂ ಈ ಪರ ಕರಣ ನಡೆದು eviction ಮಾಡಬೇಕೆಾಂದು ಸಪ ಷಿ್ ವಾದ್ ನಿದೇವಶನ 

ಕಟಿ್ಟ ದ್. ನಾಯ ಯಾಲಯದ್ಲಿ  hurdles ಇಲಿ . ನಾವು ಆದ್ಷಿ್ಟ  ಬೇಗ ತಿೀಮಾವನ ತೆಗ್ಗದುಕಳಿು ತೆು ೀವ. 

ಇದ್ನುನ  ಯಾರು ಮಾಡಿದಿಾರೆಯೀ ಅವರ ಮೇಲೆ ಕನೂನುಬದಿ್  ಪರ ಕರಣ ದಾಖ್ಲು ಮಾಡಿ 

ಮುಾಂದ್ಧನ ಕರ ಮ ಏನು ತೆಗ್ಗದುಕಳಿಬಹುದು. ಅದ್ನುನ  ನಿದಾವಕ್ತಷ ಣಯ ವಾಗಿ ತೆಗ್ಗದುಕಳಿು ತೆು ೀವ 

ಎಾಂದು ತಮಗ್ಗ ಆಶಾಾ ಸನೆ ಕಡುತೆು ೀನೆ.  

ಡಾ: ವೈ.ಎ.ನರಾಯಣಸ್ಮವ ರ್ಮ (ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕೆೆೋತ್ರ ):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಮಾನಯ  

ಸಚಿವರು ಸರಿಯಾಗಿ ಉತು ರವನುನ  ಹೇಳಿದಿಾರೆ. ಆದ್ರೆ, Karnataka Lake Conservation and 

Development Authority Act, 2014 ರಲಿ  ಯಾಯಾವರು disfigurement of tank ಯಾರು 

ಮಾಡುತಾು ರೀ, ಅವರಿಗ್ಗಲಿ್ಕ  penalty clause ಹಾಕ್ತದಿಾರೆ. Penalty clause ಪರ ಕರ 3 years 

imprisonment ನೇರವಾಗಿ ಇವರಿಗ್ಗ ಇದ್. ಹೈಕೀರ್್ವ ಇದ್ಕೆಾ  ಕರ ಮ ತೆಗ್ಗದುಕಳಿಿ  ಎಾಂದು ಒತಿು  

ಹೇಳಿದ್. ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ವಾಗಿ ಇಲಿ  ಚ್ರ್ಚವ ಆಗಲೇ ಬೇಕದ್ ಅಾಂಶ ಏನೇಾಂದ್ರೆ, ಇದ್ಕೆಾ  

ಆರ.ಡಿ.ಪಿ.ಆರ., ಬಿ.ಬಿ.ಎಾಂ.ಪಿ., ಯವರು ಯಾರು ಮುಾಂದ್ ಬರುತಿು ಲಿ .  

(ಮುಾಂದು) 

(1073) ಎಸ್ಪಿಆರ್/ಎಾಂಡಿ  3:30 14/12/2021  

              (ಸಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸೆಿ ತಿ) 

 

ಡಾ: ವೈ.ಎ.ನರಾಯಣಸ್ಮವ ರ್ಮ(ಮಾಂದ್ದ):- 

ನನಗ್ಗ ಬಂದ್ ಮಾಹಿತಿಯ ಪರ ಕರ ಇವತಿು ನ ದ್ಧವಸ ಇದ್ಕೆಾ  ಉತು ರಿಸಲು ಅವರುಗಳು ಯಾರೂ ಸಹ 

ತಯಾರಿಲಿ .  ಆದ್ರೆ ಸಚಿವರೇ ಸಾ ಯಂಪ್ರ ೀರಿತರಾಗಿ ಉತು ರಿಸುತಿು ದಿಾ ರೆ;  ಏಕೆಾಂದ್ರೆ, ಅಲಿನ ಸಂಗತಿಗಳು 

ಇವರಿಗ್ಗ ಕಣಿಸುತಿು ದ್. ಅಲಿ  ರಸ್ಥು  ನಿಮಿವಸಿರುವ ಛಾಯಾಚಿತರ ಗಳನುನ  ನಾನು ಅವರಿಗ್ಗ ನೇರವಾಗಿ 

ಕಳುಹಿಸಿಕಟಿ್ಟ ದಿ್ ೀನೆ ಮತ್ತು  ಇವರಿಗೂ ಸಹ ತೀರಿಸಿದಿ್ ೀನೆ. ಈ ಕರಣಕಾ ಗಿ ನಾನು ಸಚಿವರನುನ  
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ಅಭಿನಂದ್ಧಸುತಿು ದಿ್ ೀನೆ. ಶ್ರ ೀ ಎಾಂ.ನಾರಾಯಣಸ್ವಾ ಮಿಯವರು ಒಳಿೆಯ ಅಾಂಶವನುನ  ಉಲಿೆೀಖಿಸಿದ್ರು 

ಹಾಗೂ ಶ್ರ ೀ ಪಿ.ಆರ್.ರಮೇಶ್ರವರು ಅದ್ಕೆಾ  ಪೂಕರವಾಗಿ ಮತು ಾಂದು ಅಾಂಶವನುನ  ಪರ ಸ್ವು ಪಿಸಿದ್ರು.  

ಪಟಿ ರ್ದ್ರ  ಹಿತಾಸಕ್ತು ಗಳು, ಭೂ ಕಬಳಿಕೆದಾರರು, ಭೂ ಮಾಫಿಯಾ ಇವರುಗಳು ತಮಮ  ಸಾ ಾಂತ 

ದುಡಿಡ ನಲಿ  ಕೆರೆಯ ಮಧ್ಯ ದ್ಲಿ  ರಸ್ಥು ಯನುನ  ನಿಮಿವಸಿದಿಾರೆ; ಇವರುಗಳ ವಿರುದಿ್  ಸಕವರವು 

ಯಾವುದೇ ಕರ ಮ ತೆಗ್ಗದುಕಳಿದ್ಧದಿ್ ರೆ, ಇದ್ನೂನ  ಯಾರೂ ಸಹ ಸಹಿಸಲು ಸ್ವಧ್ಯ ವಾಗುವುದ್ಧಲಿ .  ಶ್ರ ೀ 

ಪಿ.ಆರ್.ರಮೇಶ್ರವರು ಪರ ಸ್ವು ಪಿಸಿದಂತೆ, ಅಲಿನ ರಸ್ಥು ಯನುನ  ಮದ್ಲು ಕ್ತತ್ತು ಹಾಕುವಂತಹ 

ಕರ ಮಗಳನುನ  ತೆಗ್ಗದುಕಳಿಬೇಕು.  ನಂತರದ್ಲಿ  ಅಲಿನ ಅನಧಿೀಕೃತ ಬಡವಾಣೆಗಳ ಮಾಲೀಕರ 

ವಿರುದಿ್ವೂ ಸಹ ಕರ ಮಗಳನುನ  ತೆಗ್ಗದುಕಳಿಬೇಕು.  ಹಿೀಗ್ಗ ಮಾಡಿದಿ್ ಲಿ  ಮಾತರ ವೇ, ಇದ್ಕೆಾ  ಪರಿಹಾರ 

ದರೆಯುತು ದ್.  ನಾಯ ಯಾಲಯದ್ ಆದೇಶದ್ ಪರ ಕರ ಸಕವರವು ಕರ ಮಗಳನುನ  

ತೆಗ್ಗದುಕಳಿಬೇಕೆಾಂದು ನಾನು ಮನವಿ ಮಾಡಿಕಳಿು ತೆು ೀನೆ.  ನಿಗದ್ಧತ ಕಲಮಿತಿಯಲಿ  ಅಲಿ  

ನಿಮಿವಸಿರುವ ರಸ್ಥು ಯನುನ  ತೆಗ್ಗದು ಹಾಕಬೇಕು.  ರಸ್ಥು ಯೇ ಇಲಿದೇ, ಭೂ ಪರಿವತವನೆ ಮಾಡಿಕಾಂಡು, 

ಬಡಾವಣೆಗಳನುನ  ನಿಮಿವಸಿದ್ ಮಾಲೀಕರುಗಳ ವಿರುದಿ್  ಕರ ಮಗಳನುನ  ತೆಗ್ಗದುಕಾಂಡಾಗ, ಇಾಂತಹ 

ಚ್ಟವಟ್ಟಕೆಗಳಿಗ್ಗ ಕಡಿವಾಣ ಬಿೀಳುತು ದ್ ಎನುನ ವ ಮಾತನುನ  ತಮಮ  ಮುಖಾಾಂತರ ನಾನು ಬಹಳ 

ವಿನಯಪೂವವಕವಾಗಿ ಸಚಿವರಿಗ್ಗ ಹೇಳಬಯಸುತೆು ೀನೆ. 

 

ಶ್ರ ೋ ರ್ಜ.ಸಿ.ಮಾಧುಸ್ಮವ ರ್ಮ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ನಾವು ನಿದಾವಕ್ತಷ ಣಯ ವಾಗಿ ಕರ ಮ 

ಜರುಗಿಸುತೆು ೀವಾಂದು ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಿ್ ೀನೆ. ನಗರ ಯೀಜನೆ ಮತ್ತು  ಬಡಾವಣೆಗಳಿಗ್ಗ 

ಅನುಮೀದ್ನೆ ನಿೀಡಿದ್ವರು, ಪರ ಶ್ನ ತ ಪರ ದೇಶದ್ಲಿ  ರಸ್ಥು ಯನುನ  ಅನುಮೀದ್ಧಸಿವರು ಮತ್ತು  access 

ಯಾರು ಮಾಡಿದಿಾರೆನುನ ವುದು ನಮಗ್ಗ ಸಂಬಂಧ್ವಿಲಿ .  ಅದು ನಮಮ  ಸಾ ತಾು ಗಿದಿು , ಈ ಬಗೆ್ಗ  ನಾವು 

ಯಾರಿಗೂ ಸಹ ನಿರಾಕೆಷ ೀಪಣೆಯನುನ  ನಿೀಡಿಲಿ .  ಅತಿಕರ ಮಿಸಿದ್ ಪರ ದೇಶವನುನ  ʼಖುಲಿ್ಕ ʼ 

ಗಳಿಸಲ್ಕಗುವುದು.  ಸಂಬಂಧ್ಪಟಿ  ಇಲ್ಕಖೆಯವರು ಈ ವಿಚಾರದ್ಲಿ  ಅಗತಯ  ಕರ ಮಗಳನುನ  

ತೆಗ್ಗದುಕಳಿಲ ಎಾಂದು ನಾವು ಈವರೆಗ್ಗ ಪರ ಯತಿನ ಸಿದ್ವು.  ಅವರುಗಳು ಯಾವುದೇ ಕರ ಮಗಳನುನ  

ತೆಗದುಕಾಂಡಿಲಿವಾಂದಾದ್ರೆ, ಕೆರೆಗಳ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಪಾರ ಧಿಕರದ್ ನಿಯಮಗಳನಾ ಯ ಪರ ಶ್ನ ತ 

ರಸ್ಥು ಯನುನ  ʼಖುಲಿ್ಕ ʼ ಪಡಿಸಲ್ಕಗುವುದು.  ಇದ್ಕೆಾ  ಯಾರಾದ್ರೂ ಅಡಿಡ ಪಡಿಸಿದ್ರೆ, ಅವರುಗಳ ಮೇಲೆ 

ಕ್ತರ ಮಿನಲ್ ಮಕದಿ್ಮೆಯನುನ  ದಾಖ್ಲಸಿ, ಮುಾಂದ್ಧನ ಕರ ಮಗಳನುನ  ಜರುಗಿಸುತೆು ೀವ. 

 

ಡಾ: ವೈ.ಎ.ನರಾಯಣಸ್ಮವ ರ್ಮ(ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕೆೆೋತ್ರ ):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಈ 

ವಿಚಾರದ್ಲಿ  ಸಚಿವರು ಸಮಯವನುನ  ನಿಗದ್ಧಪಡಿಸಬೇಕು. 
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ಶ್ರ ೋ ರ್ಜ.ಸಿ.ಮಾಧುಸ್ಮವ ರ್ಮ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಸಮಯವನುನ  

ನಿಗದ್ಧಪಡಿಸಲ್ಕಗುವುದ್ಧಲಿ ; ಆದ್ರೆ ನಾವು ಕೆಲಸವನುನ  ಮಾಡುತೆು ೀವಾಂದು ಹೇಳಬಯಸುತೆು ೀನೆ. 

 

ಡಾ: ತೇಜಸಿವ ನ ಗೌಡ(ವಿಧಾನಸಭೆಯಾಂದ ಚುನಯತ್ರಾದವರು):- ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಅವಕಶಕಾ ಗಿ ಧ್ನಯ ವಾದ್ಗಳು.  ಇತಿು ೀಚಿನ ಅತಿವೃಷಿ್ಠ ಯಾಂದ್ ಕೇಳು ಕಂಡರಿಯದ್ 

ರಿೀತಿಯಲಿ  ತಿರುಮಲದಂತಹ ಎತು ರದ್ ಪರ ದೇಶಗಳಿಾಂದ್ ಮದ್ಲುಗಾಂಡು ನಗರ ಪರ ದೇಶಗಳವರೆಗ್ಗ 

ಯಾವುದೇ ಭೂಮಿಯು ಸುರಕ್ತಷ ತವಲಿ  ಎನುನ ವಷಿ್ಟ  ದಡಡ  ಪರ ಮಾಣದ್ಲಿ  ನಿೀರಿನ ಲರ್ಯ ತೆ 

ಆಯತ್ತ.  ನನನ  ಅನೇಕ ಸನಿಮ ತರ ರು ಮಾತನಾಡಿದಂತೆ, ಹಾಲ ಇರುವ ಕೆರೆಗಳಲಿನ ಹೂಳನುನ  ತೆಗ್ಗದು, 

ಒತ್ತು ವರಿಗಳನುನ  ತೆರವುಗಳಿಸಿ, ನಿೀರು ನೈಸಗಿವಕವಾಗಿ ಹರಿಯಲು ಅವಕಶ ಮಾಡಿದಿ್ರೆ, ನನನ  

ಪರ ಕರ ಶೇಕಡಾ 75 ರಷಿ್ಟ  ಪರ ವಾಹ ಪರಿಸೆಿ ತಿಗಳನುನ  ತಡೆಯಬಹುದಾಗಿತ್ತು .  ನಾವು ಚಿಕಾ  

ವಯಸಿಸ ನಿಾಂದ್ಲ್ಲ ನ್ೀಡಿದಿ್ನುನ  ಹಾಗೂ ನಮಮ  ಹಿರಿಯರು ಹೇಳಿದಿ್ನುನ  ನಾನು ಈ ಸಂದ್ರ್ವದ್ಲಿ  

ನೆನಪಿಸಿಕಳಿು ತೆು ೀನೆ.  ಪರ ಕೃತಿಯು ತನಗ್ಗ ಬೇಕದ್ ಹಾದ್ಧಯನುನ  ಮಾಡಿಕಾಂಡಾಗಲ್ಲ ಸಹ 

ಕಂದಾಯ ಇಲ್ಕಖೆಯವರು ಸವವ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸಗಳನುನ  ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಕಖೆಯಲಿ  

ಸವವಯರ್ಗಳ ಕರತೆ ಇದ್ ಎನುನ ವುದ್ನುನ  ಹಲವಾರು ಸಂದ್ರ್ವಗಳಲಿ  ಇದೇ ಸದ್ನದ್ಲಿ  

ಹೇಳಿದಿಾರೆ.  ಸಕವರಿ ಭೂಮಿ, ಗೀಮಾಳ, ಕೆರೆ ಇವುಗಳನುನ  ಸಂರಕ್ತಷ ಸಲು ಮತ್ತು  ಅಾಂತವಜಲ ವೃದಿ್ಧ  

ಮತ್ತು  ಪರಿಸರ ಸಮತೀಲನ ಈ ನಿಟಿ್ಟ ನಲಿ  ಕರ ಮಗಳನುನ  ತೆಗ್ಗದುಕಳಿಬೇಕು. ಜ್ಞಗತಿಕ ಮಟಿ ದ್ಲಿ  

ದಡಡ  ದಡಡ  ದೇಶಗಳು ಇದೇ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಚ್ರ್ಚವಗ್ಗ ಮುಾಂದ್ ಬಂದ್ಧರುವ ಸಂದ್ರ್ವದ್ಲಿ  ಮತ್ತು  

ಕೀವಿಡ್-19 ರ ಸಂದ್ರ್ವದ್ಲಿ  ರೀಗಿಗಳಿಗ್ಗ ನಿೀಡುವ ಆಮಿಜನಕವು ಸ್ವಕಗುತಿು ಲಿವಾಂದು ಹಾಗೂ 

ಗಿಡ-ಮರಗಳಿಾಂದ್ ನೇರವಾಗಿ ಆಮಿಜನಕವು ದರೆಯುತಿು ಲಿವನುನ ವ ಕರಣಗಳಿಗಾಗಿ 

ಕಖಾವನೆಗಳಿಾಂದ್ ಆಮಿಜನಕವನುನ  ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಲ್ಕಗಿತ್ತು .  ಇಾಂತಹ ಸಂದ್ರ್ವಗಳಲಿ  ಪರಿಸರಕೆಾ  

ಪೂರಕವಾಗುವ ಕೆರೆ-ಕಟಿೆ ಗಳ ಒತ್ತು ವರಿಯನುನ  ನಾವು ತಡೆಯದ್ಧದಿ್ ರೆ, ಇನುನ  ಯಾವಾಗ 

ಮಾಡಬೇಕು ಎನುನ ವುದು ನನನ  ಪರ ಶೆನ ಯಾಗಿದ್.  ಈ ವಿಚಾರದ್ಲಿ  ಇಲ್ಕಖೆಯು ಅನೇಕ ಬ್ರರಿ 

ಕರ ಮಗಳನುನ  ಕೈಗಳಿು ತಿು ದಿು ; ಇದ್ನುನ  ನಾನು ಸ್ವಕಷಿ್ಟ  ಬ್ರರಿ ಗಮನಿಸಿದಿ್ ೀನೆ.  ಈ ಸಂದ್ರ್ವದ್ಲಿ  

ನಾನು ನನನ  ಅನುರ್ವವಾಂದ್ನುನ  ಹೇಳಬಯಸುತೆು ೀನೆ.  ಬಾಂಗಳೂರು ಗಾರ ಮಾಾಂತರದ್ 

ದಡಡ ಬಳಿಾಪುರ ತಾಲಿ್ಲಕ್ತನ ತೂಬುಗ್ಗರೆ ಹೊೀಬಳಿಯ ಮೆಳೆಕೀಟೆ ಗಾರ ಮ ಪಂಚಾಯತಿ 

ವಾಯ ಪಿು ಯಲಿನ ಕೂಸಮಮ ನ ಕೆರೆಗ್ಗ ಒಾಂದೂಕಲು ಕ್ತಲೀಮಿೀಟರ್ಗಳಷಿ್ಟ  ಏರಿ; ಎರಡು 

ತೂಬುಗಳಿದಿು , ಅದುಭ ತ ಹಾಗೂ ಕೌಶಲಯ ಯುತವಾದ್ ಕೆರೆ ಇದಾಗಿದ್.  ಅಲಿನ ಕೆರೆಯು 29 

ಎಕರೆಗಳಷಿ್ಟ  ಪರ ದೇಶದ್ಲಿದಿು , ಅದ್ನುನ  ನಿಮಿವಸಿದಾಗಿನಿಾಂದ್ ಹೂಳನುನ  ತೆಗ್ಗದ್ಧಲಿ .  ಅಲಿನ 

ಗಾರ ಮಸೆರುಗಳೆಲಿರೂ ಸೇರಿಕಾಂಡು ಸಂಘ್ ಮಾಡಿಕಾಂಡು, ಹೂಳನುನ  ತೆಗ್ಗದ್ಧದಿಾರೆ.  ಹಿೀಗಾಗಿ 
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ಇವತಿು ನ ದ್ಧವಸ ಅದು ಒಳಿೆಯ ಸರೀವರದಂತಾಗಿದ್.  ಅಲಿ  ಎರಡು-ಮ್ಯರು ಬ್ರರಿ ಸವೇವಯನುನ  

ಮಾಡಲ್ಕಗಿದ್.  ಅಲಿ  ಸವವಯನುನ  ತೆರವುಗಳಿಸಲು ಹೊೀದಾಗ, ಅಲಿನ ಅಧಿಕರಿಗಳ ಮೇಲೆ 

ಕೆಲವರು ಹಲಿೆ  ಮಾಡುತಾು ರೆ.   

 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಪರ ಶ್ನ ತ ಚಾಗಲಟಿ್ಟ  ಗಾರ ಮದ್ ಕೆರೆಯ ಬಗೆ್ಗ  ಮಾತನಾಡಿ. 

 

ಡಾ: ತೇಜಸಿವ ನಗೌಡ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಕೆರೆ ಒತ್ತು ವರಿಯ ಬಗೆ್ಗ  ಹೇಳುವವರು 

ಹಾಗೂ ಕೇಳುವವರು ಯಾರೂ ಇಲಿದಂತಾಗಿದ್.  ಆದ್ಯ ತೆಯ ಮೇರೆಗ್ಗ, ಕೆರೆಗಳನುನ  ಅಳತೆ ಮಾಡಿ, 

ಒತ್ತು ವರಿಯನುನ  ತೆರವುಗಳಿಸಿ, ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಮಾಡುವ ಕೆಲಸಗಳಾಗಬೇಕು.  ಸಚಿವರು ವಿಶೇಷ್ವಾಗಿ 

ಒಳಿೆಯ ಕೆಲಸವನುನ  ಮಾಡುತಿು ದಿಾರೆ.  ದಡಡ  ಮನಸುಸ  ಮಾಡಿ, ಕೆರೆಗಳಲಿನ ಹೂಳನುನ  ತೆಗ್ಗಯುವ 

ವಿಚಾರದ್ಲಿ  ಅವರು ದಾಖ್ಲೆಯನುನ  ನಿಮಿವಸಬೇಕು; ಅವರ ಅಧಿಕರಾವಧಿಯಲಿ  ಕೆರೆಗಳ 

ಸಂರಕ್ಷಣೆಯಾಗಬೇಕೆಾಂದು ನಾನು ಆಗರ ಹಿಸುತೆು ೀನೆ.   

 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಈ ವಿಚಾರದ್ಲಿ  ಕರ ಮಗಳನುನ  ತೆಗ್ಗದುಕಳಿುವುದಾಗಿ ಸಚಿವರು 

ಈಗಾಗಲೇ ತಿಳಿಸಿದಿಾರೆ; ಹಿೀಗಾಗಿ ಅವರು ಕೆಲಸಗಳನುನ  ಮಾಡುತಾು ರೆ. 

 

ಶ್ರ ೋ ರ್ಜ.ಸಿ.ಮಾಧುಸ್ಮವ ರ್ಮ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಮಾನಯ  ಸದ್ಸಯ ರು ಪರ ಸ್ವು ಪಿಸಿರುವ 

ಕೆರೆಯ ಹೂಳು ತೆಗ್ಗಯುವ ಕೆಲಸವು ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ಷಿ್ಟ  ಸುಲರ್ವಾದುದ್ಲಿ .  ಈ 

ವಿಚಾರದ್ಲಿ  ರಾಷಿ್ಠ ಿೀಯ ಹಸಿರು ಪಾರ ಧಿಕರ ಮತ್ತು  ಉಚ್ಛ  ನಾಯ ಯಾಲಯಗಳು ಇಾಂತಿಷಿ್ಟ  

ಹೂಳನುನ  ತೆಗ್ಗಯಬೇಕೆಾಂದು ನಿದೇವಶನ ನಿೀಡುತು ವ.  ಬಾಂಗಳೂರಿನಲಿರುವ ಕೆರೆಗಳ ಬಗೆ್ಗ  ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪತಿಯವರು ಅಥವ ಮಾಡಿಕಳಿಬೇಕು.  ಅಲಿ  ವಾಹನಗಳನುನ  

ಚ್ಲ್ಕಯಸುವುದ್ಕಾ ಗುವುದ್ಧಲಿ .  ರಾಷಿ್ಠ ಿೀಯ ಹಸಿರು ಪಾರ ಧಿಕರದ್ ನಿದೇವಶನದಂತೆ ಕೆಲಸ 

ಮಾಡಿದ್ರೆ, ನಿಮಿಷ್ ಒಾಂದ್ಕೆಾ  ಒಾಂದು ಟರ ಕ್ನಷಿ್ಟ  ಹೂಳನುನ  ತೆಗ್ಗದ್ರೆ ಮ್ಯರು ವಷ್ವಗಳಲಿ  ಅಲಿನ 

ಹೂಳು ಖಾಲಯಾಗುತು ದ್.  ಅನಗತಯ  ವಸುು ಗಳೆಲಿವೂ ಕೆರೆಯಲಿ  ಬಿದಿ್ಧವ.  CSR (Corporate Social 

Responsibility) ಯೀಜನೆಯಡಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಮುಾಂದ್ ಬಂದ್ರೆ, ಒಳಿೆಯ ಕಂಪ್ನಿಗಳಿಗ್ಗ 

ಕೆರೆಗಳನುನ  ವಹಿಸಿಕಟಿ , ಅವರುಗಳು ಕೆರೆಗಳನುನ  ನಿವವಹಿಸುವಂತೆ ಮತ್ತು  ಅಲಿ  ಹೂಳು 

ಬರದಂತೆ ಹಾಗೂ ಅನವಶಯ ಕ ವಸುು ಗಳನುನ  ಕೆರೆಗಳಲಿ  ತ್ತಾಂಬದಂತೆ, ಅಲಿ  ಬೇಲ ಹಾಕುವ 

ಕೆಲಸಗಳನುನ  ಸಕವರವು ಮಾಡುತಿು ದ್.  ಈ ಸಂಬಂಧ್ ಸುಮಾರು 48-50 ಕೀಟ್ಟ ರೂಪಾಯಗಳಷಿ್ಟ  

ಸಿ.ಎಸ್.ಆರ್. ಅನುದಾನವನುನ  ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲ್ಕಗಿದ್. 
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ಶ್ರ ೋ ಸಿ.ಎಾಂ.ಇಬ್ರ ಹಿಾಂ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ವಿಸಜವನೆ ಮಾಡುವ ಪರ ಕ್ತರ ಯಗಳನುನ  

ಸಕವರವು ಸೆ ಗಿತಗಳಿಸಬೇಕು.  ಮಾಟ-ಮಂತರ  ಇತಾಯ ದ್ಧಗಳನುನ  ಮಾಡಿಸಿ, ತೆಾಂಗಿನಕಯ ಹಾಗೂ 

ಇನಿನ ತರೆ ವಸುು ಗಳನುನ  ಕೆರೆಗಳಲಿ  ಹಾಕುತಾು ರೆ.  ಇವುಗಳಿಗ್ಗ ಬೇರೆ ವಯ ವಸೆ್ಥಯನುನ  ಮಾಡದ್ಧದಿ್ ರೆ, 

ಸಕವರವು ಯಾವುದೇ ಕರ ಮಗಳನುನ  ತೆಗ್ಗದುಕಾಂಡರೂ ಸಹ ಅದ್ನುನ  ಸಾ ಚ್ಛ  

ಮಾಡುವುದ್ಕಾ ಗುವುದ್ಧಲಿ .   

 

ಶ್ರ ೋ ರ್ಜ.ಸಿ.ಮಾಧುಸ್ಮವ ರ್ಮ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಕೆರೆಗಳಿಗ್ಗ ಬೇಲಯನುನ  ಹಾಕ್ತ, 

ಮೇಲನ ಪರ ದೇಶದ್ಲಿ  ʼಪಾಥ್್ ವೇʼ ಮಾಡಿ, ಓಡಾಡಲು ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಲ್ಕಗುತಿು ದ್.  ಅಲಿ  

ಟ್ರಯ ಾಂಕ್ನ್ಳಗ್ಗ direct access ಬರದೇ ಇರುವಂತಹ ಪರಿಸೆಿ ತಿಯನುನ  ನಿಮಿವಸಿದಿ್ ೀವ.  

ಖಾಸಗಿಯವರಿಗೂ ಸಹ ಕೆರೆಗಳ ನಿವವಹಣೆಗಾಗಿ ವಹಿಸಲ್ಕಗುತಿು ದ್.  ಅನುದಾನ ಮತ್ತು  ಅಲಿನ 

ಸೆಿ ತಿಗತಿಗಳ ಆಧಾರದ್ ಮೇಲೆ ಕೆರೆಗಳಲಿನ ಹೂಳನುನ  ತೆಗ್ಗಯುತೆು ೀವಾಂದು ನಾನು ಹೇಳಬಯಸುತೆು ೀನೆ.   

 

ಶ್ರ ೋ ಸಿ.ಎಾಂ.ಇಬ್ರ ಹಿಾಂ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, . . .  

 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ನಿಮಮ  ಹಾಗೂ ಶ್ರ ೀಮತಿ ವಿೀಣಾ ಅಚ್ಚ ಯಯ  ರವರುಗಳ ವಿಷ್ಯಗಳನುನ  

ನಾಳೆಗ್ಗ ತೆಗ್ಗದುಕಳಿು ತೆು ೀನೆ.   

 

ಶ್ರ ೋ ಸಿ.ಎಾಂ.ಇಬ್ರ ಹಿಾಂ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಇದು ಬಹಳ ಮಹತಾ ದ್ ಪರ ಶೆನ ಯಾಗಿದ್.  

ಅಲಿನ ಗುತಿು ಗ್ಗದಾರರು ಪತಿರ ಕಗೀಷ್ಠಠ ಯನುನ  ನಡೆಸಿ,್….್ 

 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಒಾಂದು ನಿಮಿಷ್ ನಾನು ಹೇಳುವುದ್ನುನ  ಕೇಳಿ.  ನಿಮಮ  ಪರ ಶೆನ ಗ್ಗ ಉತು ರ 

ಕಡುವ ಸಚಿವರು ಇಲಿ .  

 

ಶ್ರ ೋ ಸಿ.ಎಾಂ.ಇಬ್ರ ಹಿಾಂ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ನಾವೂ ಸಹ ಸಕವರದ್ ಭಾಗವಾಗಿದಿ್ ೀವ. 

ಈ ಕರಣಕಾ ಗಿ ಸಭಾನಾಯಕರ ಜೊತೆಯಲಿ  ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಗಳಿದಿ್ ರೆ ಒಳಿೆಯದು.  ಏಕೆಾಂದ್ರೆ, ಈ 

ವಿಚಾರದ್ಲಿ  ಸತಯ ವಿದಿ್ ರೆ, ಗುತಿು ಗ್ಗದಾರರ ಅಸೀಸಿಯೇಷ್ನ್ ಮೇಲೆ ಕರ ಮಗಳನುನ  ತೆಗ್ಗದುಕಳಿಬೇಕು.   

 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಹಿೀಗಾಗಿ ನಾವು ನಾಳೆಯ ದ್ಧನ ಇದ್ನುನ  ಚ್ರ್ಚವಗ್ಗ ತೆಗ್ಗದುಕಳಿೀಣ.  
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ಶ್ರ ೋ ಸಿ.ಎಾಂ.ಇಬ್ರ ಹಿಾಂ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ನಾಳೆಯ ದ್ಧನ ಭೀಜನ ಪೂವವದ್ಲಿ  

ಇದ್ನುನ  ಚ್ರ್ಚವಗ್ಗ ತೆಗ್ಗದುಕಳಿಬೇಕು.  

 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ನಾಳೆಯ ದ್ಧನ ಇದ್ನುನ  ಚ್ರ್ಚವಗ್ಗ ತೆಗ್ಗದುಕಳಿು ತೆು ೀನೆ. 

 

ಶ್ರ ೋ ಕೆ.ಎಸ್.ಈಶವ ರಪಪ (ಗಾರ ರ್ಮೋಣಾಭಿವೃದಿಧ  ಮತ್ತು  ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಚಿವರು):- 

ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ,  XXX 

 

          (ಮುಾಂದು)  

                

(1074) 03-40  14-12-2021  ಸಿಎಸ/ ಎಕೆ 

 

ಶ್ರ ೋ ಬ.ಕೆ.ಹರಿಪರ ಸ್ಮದ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಗಳೇ, XXX ದ್ಯಮಾಡಿ ಅದ್ನುನ  ಕಡತದ್ಧಾಂದ್ 

ತೆಗ್ಗಯಬೇಕು.  

 

 ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಅವರು ಹೇಳಿದಿು , ಕಡತಕೆಾ   ಹೊೀಗಿಲಿ ,  ಹೊೀಗಿದಿ್ ಲಿ  ಅದ್ನುನ  

ಕಡತದ್ಧಾಂದ್ ತೆಗ್ಗಯರಿ. 

XXX  ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರ ಆದೇಶಾನುಸ್ಮರ ಕಡತ್ದಿಾಂದ ತ್ಗೆಯಲಾಗಿದ್ದ 
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10. ನಯಮ 330ರ ಮೇರೆಗೆ ಚರ್ಚಾ 

(ಅ)ವಿಷಯ:  ಬಡಿಎ ಪ್ರರ ಧಿಕಾರವು 2004ರಲಿ್ಲ  ನಮಾಾಣಗೊಾಂಡಿರುವ  

ಕಾಂದರ  ಕಚೇರಿಯ ಆವರಣದಲಿ್ಲರುವ ಕಟಟ ಡಗಳನುನ  

ಕೆಡವಿ ಬಹು ಮಹಡಿಯ ಬಡಿಎ ಅಭಿವೃದಿಧ  ಭವನ  

ನಮಾಾಣ ಮಾಡುವುದರಿಾಂದ ಸಕಾಾರದ  ಬೊಕೆಸಕೆೆ   

ನಷಟ  ಉಾಂಟಾಗುತಿು ರುವ ಬಗೆೆ .  

- - - - 

 ಶ್ರ ೋ ಎಾಂ.ನರಾಯಣಸ್ಮವ ರ್ಮ(ವಿರೋಧಪಕ್ಷದ ಮಖ್ಾ  ಸಚೇತ್ಕರು):- ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪತಿಗಳೇ,  ಇವತ್ತು  ಕರನಾ ಎನುನ ವ ಮಾರಕ ರೀಗ ಬಂದು  ರಾಜಯ ದ್ಲಿ  ಏನೆಲಿ್ಕ  

ಅನಾಹುತಗಳಾದ್ವು ಎನುನ ವುದು ಎಲಿರಿಗೂ ತಿಳಿದ್ಧರುವ ವಿಚಾರ.   ಕರನಾ ರೀಗಿಗಳಿಗ್ಗ ಯಾವ 

ರಿೀತಿಯ ಸವಲತ್ತು ಗಳನುನ  ನಿೀಡಬೇಕಗಿತ್ತು  ಆ ವಿಚಾರದ್ಲಿ  ಸಕವರ ಸಂಪೂಣವವಾಗಿ ಎಡವಿದ್.   

ನಾಯ ಯವಾಗಿ ರೀಗಿಗಳಿಗ್ಗ ಆಸಪ ತೆರ ಗಳಲಿ  ಬಡ್ನ ವಯ ವಸೆ್ಥಯನುನ  ಮಾಡಬೇಕಗಿತ್ತು ,  ಅದ್ನುನ  

ಸರಿಯಾಗಿ ಕಡುವುದ್ಕೆಾ  ಆಗಲಲಿ .   ಆಕ್ತಸ ಜನ್ ಸಿಲಾಂಡರ್ಗಳನುನ  ಸರಿಯಾದ್ ಪರ ಮಾಣದ್ಲಿ  

ರೀಗಿಗಳಿಗ್ಗ ಒದ್ಗಿಸಲು ಆಗಲಲಿ .  ವಾಂಟ್ಟಲೇಟರ್ಗಳನುನ  ಕಡಲಕೆಾ  ಸ್ವಧ್ಯ ವಾಗಲಲಿ .  ಯಾವ 

ಕಯವಕತವರು ಕರನಾ ವಾರಿಯಸ್ವ ಆಗಿ ಕೆಲಸ  ಮಾಡಿದಿ್ರು  ಅವರಿಗ್ಗ ಸಂಬಳ ಕಡಲಕೆಾ  

ಸಕವರಕೆಾ  ಆಗಲಲಿ .   ಸೂಾ ಲ್  ಟ್ಟೀಚ್ಸ್ವಗ್ಗ ಸಂಬಳ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಡಲಕೆಾ  ಆಗಲಲಿ .  

ಕೆ.ಎಸ.ಆರ.ಟ್ಟ.ಸಿ ಮತ್ತು  ಬಿ.ಎಾಂ.ಟ್ಟ.ಸಿ.ಯಲಿ  ಸಂಬಳವನುನ  ಕಡಲಕೆಾ  ಅಗಲಲಿ .  ಇಾಂತಹ ಒಾಂದು 

ಅರ್ಥವಕ ಸೆಿ ತಿಯನುನ  ನಮಮ  ಸಕವರ ಹೊಾಂದ್ಧದ್.   ಇಾಂತಹ ಒಾಂದು ಶೀಚ್ನಿೀಯ ಸಂದ್ರ್ವದ್ಲಿ   

ಇವತ್ತು  ನಾವಿದಿ್ ೀವ.   ಬಾಂಗಳೂರು ನಗರ ಸೇರಿದಂತೆ ಇಡಿೀ ಕನಾವಟಕ ರಾಜ್ಞಯ ಾಂದ್ಯ ತ ಅನೇಕ 

ಸಕವರಿ ಕಟಿ ಡಗಳಿವ,  ಎಲಿ್ಕ  ಜ್ಜಲಿ್ಕ  ಮಟಿ ದ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಪುರಾತನ ಕಲದ್ಲಿ  

ನಿಮಿವತವಾದಂತಹ ಸಕವರಿ ಕಚೇರಿಗಳು ಇಾಂದ್ಧಗೂ ಸಹ ಜ್ಜೀವಂತವಾಗಿವ.     ಅಾಂದು ಕಟಿ್ಟ ದಂತಹ 

ಕಟಿ ಡಗಳು ಶ್ರ್ಥಲಗಳಿದೇ ಇನುನ  ಉತು ಮ ಸೆಿ ತಿಯಲಿದಿು  ಅದ್ರಲಿ  ಜನರು ಕಯವ 

ನಿವವಹಿಸುತಿು ರುವ monuments ನುನ  ನಾವು ನ್ೀಡುತಿು ದಿ್ ೀವ.   ಆದ್ರೆ ಬಾಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  

ಪಾರ ಧಿಕರ ಅದು ಕೂಡ ಪುರಾತನ ಕಲದ್ಲಿ  ಕಟಿ್ಟದಂತಹ ಕಟಿ ಡಗಳು.  ಇತಿು ೀರ್ಚಗ್ಗ ಸುಮಾರು 17 

ವಷ್ವಗಳ ಹಿಾಂದ್ ಅಲಿ  ಒಾಂದು ಕಟಿ ಡವನುನ  ನಿಮಾವಣ ಮಾಡಿದ್ರು.  ಇವತ್ತು  ನೂತನವಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿ 

ಪಕ್ಷದ್ ಅಧ್ಯ ಕ್ಷರಾಗಿರುವವರು ನಮಮ ಲಿರುವ ದಾಖ್ಲೆಗಳನುನ  ಇಟಿಕಳಿುವುದ್ಕೆಾ  ಜ್ಞಗ ಇಲಿ , 

ಅದ್ಕೀಸಾ ರ ಈ ಕಟಿ ಡವನುನ  ನೆಲಸಮ ಮಾಡಿ,  ಹೊಸ ಕಟಿ ಡವನುನ  ನಿಮಾವಣ ಮಾಡಬೇಕೆಾಂದು 

ಹೇಳಿ, ಸಕವರದ್ ಅನುಮತಿಗ್ಗ ಕಳುಹಿಸಿಕಡುತಾು ರೆ.   ಸುಮಾರು 250-300 ಕೀಟ್ಟ ರೂಪಾಯಗಳ 

ವಚ್ಚ  ಮಾಡಿ  ಈ ಕಟಿ ಡವನುನ  ಕಟಿ ಬೇಕೆನುನ ವ ಪರ ಸ್ವು ವವನುನ  ಸಕವರದ್ ಮುಾಂದ್ಧಟಿ್ಟ ದಿಾರೆ.   
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ಆದ್ರೆ ಸುಸೆಿತಿಯಲಿರುವ  ಕೇವಲ 17 ವಷ್ವಗಳ ಹಿಾಂದ್ ಕಟಿ್ಟ ರುವಂತಹ ಈ ಕಟಿ ಡವನುನ  ನೆಲಸಮ 

ಮಾಡಿ  ಹೊಸದಾಗಿ ಕಟಿ ವುದ್ರ ಹಿಾಂದ್  ಯಾವ ಹುನಾನ ರ ಇದ್ ಎನುನ ವುದು ಎಲಿರಿಗೂ 

ಅಥವವಾಗುತು ದ್.  ಒಾಂದು ವೇಳೆ ನಿೀವು ಆ ಕಟಿ ಡವನುನ  ಕಟಿ ಲೇಬೇಕೆಾಂದ್ರೆ  ಆ ಬಿಡಿಎ ಆವರಣದ್ಲಿ  

ಖಾಲ ಜ್ಞಗ ಕೂಡ ಇದ್.   ಅದ್ನುನ  ಬಿಟಿ  ತಮಮ  ಸಕವರ ಆಡಳಿತಕೆಾ  ಬಂದ್ ಮೇಲೆ ಬಿಡಿಎ 

ಅಧ್ಯ ಕ್ಷರಾಗಿರುವವರು    ಸುಮಾರು 250-300 ಕೀಟ್ಟ ರೂಪಾಯಗಳ ವಚ್ಚ  ಮಾಡಿ ಈ ಕಟಿ ಡವನುನ  

ಕಟಿ ಬೇಕೆನುನ ವ ಪರ ಸ್ವು ವವನುನ  ಸಕವರದ್ ಮುಾಂದ್ಧಟಿ್ಟ ದಿಾರೆ.    ರಾಜಯ ದ್ ಮತ್ತು  ಕೇಾಂದ್ರ  ಸಕವರದ್ 

ಆರ್ಥವಕ ಪರಿಸೆಿ ತಿ ಇವತ್ತು  ಯಾವ ರಿೀತಿ ಇದ್ ಎನುನ ವುದ್ನುನ  ನಾವು ಮಾಧ್ಯ ಮಗಳ ಮ್ಯಲಕ 

ನ್ೀಡುತಿು ದಿ್ ೀವ.   ನಮಮ ಲಿರುವ ಆರ್ಥವಕ ಪರಿಸೆಿ ತಿಯನುನ  ಸರಿಪಡಿಸಿಕಳಿುವುದ್ಕೆಾ   ಹಲವಾರು 

ಸಕವರಿ ಕಚೇರಿಗಳನುನ  ಅಡಮಾನ  ಮಾಡಿ ಸ್ವಲವನುನ  ಪಡೆಯುತಿು ದಿ್ ೀವ.  ಇನೂನ  1947 ರಿಾಂದ್ 

ಯಾರು ಯಾರು ಪರ ಧಾನ ಮಂತಿರ ಗಳಾಗಿದಿ್ರು, ಯಾವ ಯಾವ ಸಕವರ ಕೇಾಂದ್ರ ದ್ಲಿ  ಆಡಳಿತಕೆಾ  

ಬಂದ್ಧತ್ತು , ಅವು ಈ ದೇಶದ್ ಸಂಪತು ನುನ  ಉನನ ತಿೀಕರಣ ಮಾಡಿದಿಾರೆ.  ರಾಷಿ್ಠ ಿೀಯ 

ಹೆದಿಾರಿಗಳಿರಬಹುದು, ರೈಲೆಾ ೀ ಇರಬಹುದು, ಅಾಂತರರಾಷಿ್ಠ ಿೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲಿ್ಕ ಣಗಳಿರಬಹುದು, 

ಕಲಿದಿ್ ಲನ ಗಣಿಗಳಿರಬಹುದು ಹಿೀಗ್ಗ  ಹಲವಾರು  ಅಾಂಶಗಳಿಾಂದ್ ರಾಷಿ್ ಿದ್ ಸಂಪತು ನುನ  

ಕರ ೀಢೀಕರಣ ಮಾಡಿದಿ್ರು.   ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು  ಆರ್ಥವಕ ಪರಿಸೆಿ ತಿ ಸರಿಯಲಿವಾಂದು ರಾಷಿ್ಠ ಿೀಯ 

ಹೆದಿಾರಿಗಳನುನ  ಬೇರೆಯವರಿಗ್ಗ ಗುತಿು ಗ್ಗ  ನಿೀಡಲ್ಕಗುತಿು ದ್,  ಸುಮಾರು ೨೭ ಅಾಂತರರಾಷಿ್ಠ ಿೀಯ 

ವಿಮಾನ ನಿಲಿ್ಕ ಣಗಳನುನ  ಬೇರೆಯವರಿಗ್ಗ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಹೊರಟ್ಟದಿಾರೆ.  ರೈಲೆಾ ೀ ಲೇನುಗಳನುನ  

ಸಹ ಗುತಿು ಗ್ಗ ನಿೀಡಲು ಮುಾಂದಾಗಿದಿಾರೆ.   ಈ ರಿೀತಿ ನಮಮ  ದೇಶದ್ ಆರ್ಥವಕ ನಿೀತಿ ದುಸೆಿತಿಯಲಿದ್.   

ಶಾಲ್ಕ ಶ್ಕ್ಷಕರಿಗ್ಗ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಂಬಳ ನಿೀಡಲು ಆಗುತಿು ಲಿ .   ನೌಕರರಿಗ್ಗ ಸಂಬಳವನುನ  ನಿೀಡಲು 

ಆಗುತಿು ಲಿ .   ಕರನಾ ಮಾರಕ ರೀಗ ಬಂದಂತಹ ಸಂದ್ರ್ವದ್ಲಿ  ಯಾವ ರಿೀತಿಯ ಅವಯ ವಸೆ್ಥ  

ಆಗಿತ್ತು  ಎನುನ ವುದ್ನುನ  ಇಡಿೀ ದೇಶ ನ್ೀಡುತಿು ದ್.   ಇಾಂತಹ ಪರಿಸೆಿ ತಿಯಲಿ  ಈ ಯೀಜನೆಯ 

ಅಗತಯ ವಿತೆು ೀ?   ನಿೀರಾವರಿ ಯೀಜನೆಗಳಿಗಾಗಿ ಇನೂನ  ಕೂಡ ರೈತರು ಧ್ರಣಿಯನುನ  ಮಾಡುತಿು ದಿಾರೆ.   

ಉತು ರ ಕನಾವಟಕ ಭಾಗದ್ಲಿರುವ ಯೀಜನೆಗಳಿಗ್ಗ ಹಣವನುನ  ನಿೀಡಲಕೆಾ  ನಮಮ  ಕೈಯಲಿ  ಆಗುತಿು ಲಿ .   

ಬಿಬಿಎಾಂಪಿ ಎನುನ ವುದು ಒಾಂದು ಬಿಳಿಯಾನೆ,  ಅದ್ರಲಿ  ಏನೆಲಿ್ಕ  ಅವಯ ವಹಾರಗಳು ನಡೆಯುತಿು ವ 

ಎನುನ ವುದ್ನುನ  ನಾವಲಿರೂ ನ್ೀಡುತಿು ದಿ್ ೀವ.   ಅಲಿರುವಂತಹ ಅಧಿಕರಿಗಳ ಮೇಲೆ  

ಲೀಕಯುಕು ದ್ವರು ದಾಳಿಯನುನ  ಮಾಡಿದಾಗ ಕೆಜ್ಜಗಟಿ ಲೆ ಚಿನನ , ಬಳಿಿ , ಹಲವಾರು ಬಂಗಲೆಗಳು  

ಅವರುಗಳ ಮನೆಯಲಿ  ಸಿಕ್ತಾ ರುವುದ್ನುನ  ನಾವು ಕಂಡಿದಿ್ ೀವ.  ಇಾಂತಹದಿ್ನುನ  ನಿಲಿಸುವುದ್ನುನ  

ಬಿಟಿ , ಬಿಡಿಎನಲಿ   ರ್ಚನಾನ ಗಿರುವ ಕಟಿ ಡವನುನ  ಒಡೆದು ಹಾಕ್ತ, ಸಕವರದ್  ಬಕಾ ಸಕೆಾ  ನಷಿ್ ವನುನ  

ಮಾಡಿ, 250-300 ಕೀಟ್ಟ ರೂಪಾಯಗಳನುನ  ಖ್ಚ್ಚವ ಮಾಡುವುದಾದ್ರೆ  ಈ ರಾಜಯ ದ್ ಪರ ತಿಯಬಬ  

ನಾಗರಿೀಕನು ಸಹ  ಬವರು ಸುರಿಸಿ ಸಂಪಾದ್ನೆ ಮಾಡಿರುವ ಹಣದ್ಲಿ   ಆತ ಕಟಿ್ಟ ರುವ ತೆರಿಗ್ಗ 
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ಹಣದ್ಲಿ   ಸಕವರ ಪೀಲು ಮಾಡುವುದ್ನುನ  ನಾವಿಲಿ  ಸುಮಮ ನೆ  ಕುಳಿತ್ತಕಾಂಡು ನ್ೀಡಬೇಕೆ?  

ಎಲಿ್ಕ  ಮಾಧ್ಯ ಮಗಳಲಿ  ಮತ್ತು  ಪತಿರ ಕೆಗಳಲಿ  ಬಂದ್ಧದಿ್ನುನ  ತಾವು ನ್ೀಡಿರಬಹುದು.   ಸುಸೆಿತಿ 

ಕಟಿ ಡ ಕೆಡವಿ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ರ್ವನ ನಿಮಾವಣ ಎನುನ ವುದು ಬಂದ್ಧದ್, ಇದು ನಮಗ್ಗ ಬೇಕೆ? ನನನ   

ಪರ ಸ್ವು ವಕೆಾ  ಯಾರು ಉತು ರ ನಿೀಡುತಾು ರೆನುನ ವುದು ನನಗ್ಗ ಗತಿು ಲಿ .   

 ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ನಾನು ತಮಗ್ಗ ಮಾತನಾಡಲು ಅವಕಶ ಕಟಿ   ಮೇಲೆ  ನಿಮಗ್ಗ 

ಸಕವರ ಉತು ರ ಕಡುತು ದ್, ನಿೀವು ಮಾತನಾಡಿ.   

ಶ್ರ ೋ ಎಾಂ.ನರಾಯಣ ಸ್ಮವ ರ್ಮ:-   ದ್ಯಮಾಡಿ ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ಸಕವರವನುನ  ಸಮಥವನೆ 

ಮಾಡಿಕಳಿಬ್ರರದು ಎಾಂದು ನಾನು ಮನವಿಯನುನ  ಮಾಡಿಕಳಿು ತೆು ೀನೆ.    ಏಕೆಾಂದ್ರೆ 

ಆಡಳಿತದ್ಲಿರುವವರು ಆಗಿರುವ ತಪಪ ನುನ  ಸಮಥವನೆ ಮಾಡಿಕಳಿುವುದ್ನೆನ ೀ ಮಾಡುತಾು ರೆ.   

                       (ಮುಾಂದು) 

(1075)/3-50/14-12-2021/ಎಲ್್ಎಂ/ಎಕ  

ಶ್ರೀ ಎಂ.ನಾರಾಯಣಸಾವಮಿ(ಮುಂದು):-   

ನ್ಮೆ ಸಕಾವರ ಇದ್ಾದಗ ಬಿಡಿಎ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದದ ಮಾನ್ಯ ಎಸ್.ಟಿ.ಸ ೂೀಮಶ ೀಖ್ರ್ರವರು ಇಲ್ಲಯಿೀ  

ಕುಳತಿದ್ಾದರ .  ಅವರಿಗ  ಎಲವಿೂ ಗ ೂತಿಾದ್ .  He knows nook and corner of BDA and everything.  ಅಲ್ಲ ಿ

ಏನ್ು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದ್  ಎನ್ುನವ ಸಂಪೂಣವ ಮಾಹಿತಿ ಅವರಿಗ  ಗ ೂತಿಾದ್ .  ಇವತುಾ ಇದನ್ುನ ತಂದಿದ್ಾದರ .  

ಬಿಡಿಎ ದಿಂದ ಲ ೀಔರ್್ಗಳನ್ುನ ಮಾಡಬ ೀಕ ಂದು ಬ ಂಗಳೊರು ಸುತಾ-ಮುತಾ ಸಾವಿರಾರು ಎಕರ  

ಜಮಿೀನ್ನ್ುನ ಸಾವಧಿೀನ್ಪಡಿಸ್ಥಕ ೂಂಡಿದ್ಾದರ .   ಹ ೂೀದ ಅಧಿವ ೀಶ್ನ್ದಲ್ಲ ಿ ನಾನ್ು ಈ ವಿಚಾರವನ್ುನ 

ಪರಸಾಾಪ ಮಾಡಿದ್ . ಶ್ವರಾಂ ಕಾರಂತ ಬಡಾವಣ ,  ಕ ಂಪ ೀಗೌಡ ಬಡಾವಣ  ಇರಬಹುದು. ಇಂತಹ 

ಬಡಾವಣ ಗಳನ್ುನ ನಿಮಾವಣ ಮಾಡಿ, ಅಲ್ಲಿಗ  ಇದುವರ ಗ  ಕುಡಿಯುವ ನಿೀರಿನ್ ವಯವಸ ಿ ಇಲ,ಿ ರಸ ಾ 

ವಯವಸ ಿ ಇಲಿ, ಚರಂಡಿ ವಯವಸ  ಿ ಇಲಿ. ಅಲ್ಲ ಿ ನಿವ ೀಶ್ನ್ವನ್ುನ ತ ಗ ದುಕ ೂಂಡವರು ಇವತುಾ 

ಪರದ್ಾಡುತಿಾದ್ಾದರ .  ಮನ  ಕಟಟಲು ಆಗದಂತಹ ದುಸ್ಥಿತಿ ಅಲ್ಲಿದ್ . ಇಂತಹ ಬಡಾವಣ ಯನ್ುನ 

ಅಭಿವೃದಿಪಿಡಿಸುವುದನ್ುನ ಬಿಟುಟ, kickback ಬರುತಾದ್  ಎನ್ುನವ ಉದ್ ದೀಶ್ಕಾೆಗಿ ಇಂತಹ 

ಯೀಜನ ಯನ್ುನ ಈ ಸಕಾವರ ತಂದಿದ್ ಯಲಿ ಇದನ್ುನ ನಾವು ಒಪಿಿಕ ೂಳುಬಹುದ್ ೀ?  ಇಂತಹ ಪರಸಾಾಪ 

ಸಕಾವರದಿಂದ ಬಂದಿದದರ  ಈ ಕೂಡಲ ೀ ಅದನ್ುನ ವಜಾ ಮಾಡಿ ವಾಪಸ್ ಕಳುಹಿಸಬ ೀಕು.  

ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಟಿ.ಸ ೂೀಮಶ ೀಖ್ರ (ಸಹಕಾರ ಸಚಿವರು):- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಗಳ ,  ಬ ೀರ  ಬ ೀರ  

ಬಡಾವಣ ಗಳಗ  ನಿೀರು ಕ ೂಡಲ್ಲ, ಒಳಚರಂಡಿ ವಯವಸ  ಿ ಮಾಡಿ, ರಸ ಾ ವಯವಸ  ಿ ಮಾಡಿ ಎಂದು 
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ಹ ೀಳುವುದನ್ುನ ನಾನ್ು ಒಪಿಿಕ ೂಳುುತ ಾೀನ .  ಇವರು ಹ ೀಳುತಿಾರುವುದು ಇನ್ುನ ಯಾವುದ್ ೀ process 

ಆಗಿರುವುದಿಲಿ, ಸುಮೆನ  ಇವರು ‘kickback’ ಎಂದು ಆಪಾದನ  ಮಾಡುವುದು ಸರಿಯಲಿ. 

       ಶ್ರೀ ಬಿ.ಕ .ಹರಿಪರಸಾದ್:-  ಅವರು ‘kickback’ ಎನ್ುನವುದು ಬಹಳ ಹಳ ಯ ಪದ, ಅವರು 

‘advance’ ಎಂದು ಹ ೀಳಬ ೀಕಾಗಿತುಾ.  ತಪಿಿ ‘kickback’ ಎಂದು ಹ ೀಳದ್ಾದರ . 

      ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಟಿ.ಸ ೂೀಮಶ ೀಖ್ರ:- ಮಾನ್ಯ ಹರಿೀಪರಸಾದ್್ರವರ  ತಾವು ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರು, 

ತಮಗೂ ಗ ೂತಿಾದ್ . ಅಲ್ಲ ಿಇನ್ುನ ಏನ್ು ಆಗಿರುವುದಿಲಿ. 

       

        ಶ್ರೀ ಎಂ.ನಾರಾಯಣಸಾವಮಿ:- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಗಳ , ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರು ಇನ್ುನ ಏನ್ು 

ಆಗಿರುವುದಿಲಿ ಎಂದು ಹ ೀಳದ್ಾದರ . ಅದು ಸಂತ ೂೀಷದ ವಿಚಾರ.  ೨೫೦/೩೦೦ ಕ ೂೀಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ 

ಯೀಜನ ಯನ್ುನ ತರಬ ೀಕು, ಆದರ  ಕ ೀವಲ ೧೭ ವಷವಗಳ ಹಿಂದ್  ಕಟಿಟರುವಂತಹ ಕಟಟಡವನ್ುನ , 

ಉತಾಮ ಒಳ ುಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಟಟಡವನ್ುನ ಒಡ ದು ಕಟುಟವ ಅವಶ್ಯಕತ  ಏನ್ು ಇದ್ ?   

        ಶ್ರೀ ಜ .ಸ್ಥ.ಮಾಧ್ುಸಾವಮಿ (ಕಾನ್ೂನ್ು ಮತುಾ ಸಂಸದಿೀಯ ವಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವರು) 

(ಮಖ್ಾ  ಮಂತಿರ ಗಳ ಪರವಾಗಿ):- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಗಳ ,    

(ಹೇಳಿಕೆಯ ಪರ ತಿಯನುನ  ಲಗತಿು ಸಲಾಗಿದ್ದ) 
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ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೆ, ಮಾನ್ಯ ನಾರಾಯಣಸಾವಮಿಯವರು ಇಷ ೂಟಂದು ಉದ್ ವೀಗಕ ೆ ಏಕ  

ಒಳಗಾದರು ಎನ್ುನವುದು ನ್ನ್ಗ  ಗ ೂತಾಾಗುತಿಾಲಿ.   ಎಲ ಿೀಲ ೂೀ  ಹ ೂೀಗುತಿಾದ್ಾದರ . ನ್ನ್ಗ  ಅಥವವ ೀ 

ಆಗುತಿಾಲಿ. ಏನ ೂ ಪಾರರಂಭ್ ಮಾಡಿ ಇನಾಯವುದ್ ೂೀ ವಿಷಯಕ ೆ ಹ ೂೀಗುತಿಾದ್ಾದರ  ನಿಮಗಾದರೂ 

ಅಥವವಾಗಿದ್ ಯೀ ಈಶ್ವರಪಿನ್ವರ  ಎಂದು ಅವರನ್ುನ ಕ ೀಳುತಿಾದ್ ದ.  ಏನ್ು ಉತಾರ ಕ ೂಡಬ ೀಕು 

ಎನ್ುನವುದು ನ್ನ್ಗ  ಗ ೂತಾಾಗುತಿಾಲಿ.  Now the volume of work of BDA has increased.  ೨೦೦ ಚದರ 

ಕ.ಮಿೀ  ಇದದಂತಹ ಬ ಂಗಳೊರು ನ್ಗರ ಇಂದು ೮೪೦ ಚದರ ಕ.ಮಿೀ ಆಗಿದ್ . ಸುಮಾರು ೩೦/೪೦ ಜನ್ 

Corporators ಇರುವವರು ಈಗ ೨೪೦-೨೫೦ ಜನ್ ಆಗಿದ್ಾದರ .  ಜನ್ಸಂಖ ಯ ೧ ಕ ೂೀಟಿ ದ್ಾಟಿ ಹ ೂೀಗಿದ್ .  

ನಿವ ೀಶ್ನ್ಗಳನ್ುನ ನಿಮಾವಣ ಮಾಡಲು ೩೦ ರಿಂದ ೪೦ ಕ.ಮಿೀ ದೂರ ಹ ೂೀಗಿದ್ ದೀವ .  ನ್ಮಗ  ಸಮಸ ಯ 

ಆಗಿರುವುದು ಏನ ಂದರ  record maintenance ಮಾಡುವುದು ಸರಿ ಇಲಿ ಎಂದು court direction ನಿೀಡಿದ್ .  

ಬಿಡಿಎ toilet facilities ಮತುಾ ವಯವಸ  ಿ ಇತರ  ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ುನ ಕ ೂಟಿಟರುವುದಿಲ ಿ ಎಂದು  

ಹ ೀಳಲಾಗುತಿಾದ್ . ಇಂತಹ ದ್ ೂಡು ಸಂಸ ಿಯಲ್ಲ ಿ ಯಾವುದ್ ೀ ವಯವಸ ಿ ಮಾಡದ ಹಾಗ …. ಹಿಂದ್  CITB 

(City Improvement Trust Board) ಆಗಿತುಾ. ಅವತಿಾನ್  ಕಾಲದಲ್ಲಿ  ೨೦೦/೩೦೦ ಎಕರ   ಭ್ೂಮಿಯನ್ುನ 

ಸಾವಧಿೀನ್ಪಡಿಸ್ಥಕ ೂಂಡು ನಿವ ೀಶ್ನ್ಗಳನಾನಗಿ ಮಾಡಿ ಬ ಂಗಳೊರಿನ್ ನಾಗರಿೀಕರಿಗ  ನಿವ ೀಶ್ನ್ಗಳನ್ುನ 

ಕ ೂಡುತಿಾದ ಸಂಸ ಿ, ಇಂದು ಎಷುಟ ಬೃಹದ್ಾರಕವಾಗಿ ಬ ಳ ದಿದ್  ಎನ್ುನವುದರ ಬಗ  ೆ ಮಾನ್ಯ 

ನಾರಾಯಣಸಾವಮಿಯವರಿಗ  ಹ ೀಳಬ ೀಕಾಗಿಲಿ.  ಇದು ಸಾವಭಾವಿಕ. ಮೊದಲು ವಿಧಾನ್ಸೌಧ್ ಒಂದ್ ೀ 

ಇತುಾ ನ್ಂತರ ವಿಕಾಸ ಸೌಧ್ ಮಾಡಲಾಯಿತು, ಹಿೀಗ  ಒಂದು ಎರಡು ಎಂದು multistoried building ರಿೀತಿ 

ಬ ಳ ದುಕ ೂಂಡ  ಹ ೂೀಯಿತು.  ಜನ್ಸಂಖ ಯ, ಕ ಲಸದ ಪರಮಾಣ ಹ ಚಾಚದಂತ   ಸಕಾವರ expansion 

ಮಾಡಲ ೀ ಬ ೀಕಾಗುತಾದ್ .  ಅದನ್ುನ demolish ಮಾಡಬ ೀಕು, ಆ building dilapidated condition ನ್ಲ್ಲಿದ್  

ಎಂದು ನಾವು ಯಾರು ಹ ೀಳರುವುದಿಲಿ.  ಈಗ ಅದನ್ುನ multistoried building ಮಾಡಬ ೀಕು, ground, 

cellar block ನ್ಲ್ಲ ಿ car parking ಮಾಡಬ ೀಕು, ಮತುಾ ಇವರು ಹ ೀಳುವ by-lane ಪಾಕವಂಗ್ ಕೂಡಾ 

ಸಾಕಾಗುತಿಾಲಿ, ೨೦೦/೩೦೦ ಜನ್ ನಿಲಲಿು ಸಾಕಾಗುತಿಾಲಿ.  ಬಿಡಿಎ ದಲ್ಲ ಿ ಅಷ ೂಟಂದು ದ್ ೂಡು ಆವರಣ 

ಇಲ,ಿ ಎಲಿ ಕಡ  ಕಟಿಟ entrance ನ್ಲ್ಲಿ ಸವಲಿ ಜಾಗವನ್ುನ ಬಿಟಿಟದ್ಾದರ .  ಇದನ್ುನ ಸರಿಮಾಡುವ 

ಅನಿವಾಯವತ  ಸೃಷ್ಟಟಯಾಗಿದ್ , court direction ಇದ್ , ಅನ ೀಕ ಸಮಿತಿಗಳು ರಚನ ಯಾಗಿವ .  ಅವರು 

ಸಭ  ನ್ಡ ಸಲು ಕ ೂಠಡಿಗಳನ್ುನ ನಿಮಿವಸ್ಥ  ಕುಳತುಕ ೂಳುಲು ವಯವಸ ಿ ಮಾಡಿಕ ೂಡಬ ೀಕು.   ಮತುಾ ಎಲ ಿ

record storing ಮಾಡಬ ೀಕು. ಇದು ಹುಡುಗಾಟದ ಮಾತಲಿ. ಒಂದ್ ೂಂದು ಸ ೈರ್್ನ್ record maintain 

ಮಾಡಲು ಕ ೂೀರ್್ವ ನ್ಮಗ  directions ಕ ೂಟಿಟದ್ .  ನಾವು ಎಷ ಟೀ ಬಡವರಿದದರೂ ತಿರುಪ  ಎತುಾವವರು 
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ಸಕಾವರವನ್ುನ ನ್ಡ ಸುತಿಾದ್ ದೀವ . ಆದರ  ಜನ್ರ  ನ್ಮೆ ಜ ೂತ ಗಿದ್ಾದರ . ಜನ್ರ ಆಶ್ಯದಂತ  ಸಕಾವರ 

ನ್ಡ ಸಲು ನ್ಮಗ  ಆಗುತಿಲಿ. ಆದರೂ ಜನ್ರು ನ್ಮೆ ಜ ೂತ ಗಿದ್ಾದರ .  ಇಂದು ಬ ಂಗಳೊರಿನ್ಲ್ಲಿ building 

expansion ಮಾಡಬ ೀಕಾದರ , ಇವತಿಾನ್ ಕಾಲಕ ೆ ಬ ಂಗಳೊರಿನ್ಲ್ಲಿ ನಾವು moderate ಮಾಡಬ ೀಕಾದರ  

ಕಟಟಡಗಳನ್ುನ ಒಡ ಯಲಾಗುತಾದ್  ಮತ ಾ ಕಟಟಲಾಗುತಾದ್ . ಈ ಬಿಡಿಎ ಕಟಟಡ ಒಂದ್ ೀ ಅಲ ಿ

ಒಡ ಯುತಿಾರುವುದು, ಎಲ ಿ ಕಡ  ಈ ಕ ಲಸವನ್ುನ ಮಾಡಲ ೀ ಬ ೀಕಾಗುತಾದ್ . ಮಾಡುತಿಾದ್ ದೀವ .  ಇವತುಾ 

ಬಿಡಿಎ ದಲ್ಲಿ ವಿಸಾಾರವಾದ ಜಾಗವನ್ುನ ಹ ೂಂದುವುದು ಅನಿವಾಯವವಾಗಿದ್ .  ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ುನ  

ಕ ೂಡಬ ೀಕಾಗಿದ್ , ರ ಕಾಡ್ವಗಳನ್ುನ ವ ೈಯಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಸ ೂಟೀರ್ ಮಾಡುವ ವಯವಸ ಿಯನ್ುನ ಇಲ್ಲ ಿ

ಮಾಡಬ ೀಕಾಗಿದ್ .  ಯಾವ ದ್ಾಖ್ಲ ಗಳನ್ುನ ಕ ೀಳದರೂ ಇಲಿ ಎಂದು ಹ ೀಳುತಿಾದ್ಾದರ , ಯಾರು 

ಬ ೀಕಾದರೂ raid ಮಾಡಬಹುದು, ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬಹುದು ಎನ್ುನವ ಸ್ಥಿತಿ ಇದ್ .  ಹಿೀಗಾಗಿ ಬಿಡಿಎ 

ಯನ್ುನ ಸುಸಚಿಚತವಾದ ಕಟಟಡದಲ್ಲಿ ಇಡಬ ೀಕು, ಬ ಂಗಳೊರಿಗ  ಗೌರವ ತರುವಂತಹ ಕಟಟಡವಾಗಿ 

ಕಾಣಲ್ಲಿ ಎನ್ುನವ ಉದ್ ದೀಶ್ದಿಂದ ಮಾಡುತಿಾದ್ ದೀವ . ಮಾನ್ಯ ನಾರಾಯಣಸಾವಮಿಯವರು ಹ ೀಳದಂತ   

ಎಲಾಿ ಕಷಟಗಳದದರೂ ಬ ಂಗಳೊರನ್ುನ ಶ್ೃಂಗಾರ ಮಾಡಲು ಹ ೂರಟಿಟದ್ ದೀವ . ಬಡಿಎ ಸಂಸ  ಿ ವಾಯಪಾರ 

ಮಾಡುತಿಾರುವುದು ಅದಕಾೆಗಿ ಇದ್ ೀಲಿವನ್ುನ ಮಾಡಲ ಬ ೀಕಾಗುತಾದ್ .   ಇದರ ತಿೀಮಾವನ್ ಮಾತರ 

ತ ಗ ದುಕ ೂಳುಲಾಗಿದ್ . ಬ ೀರ  ಏನ್ು ಆಗಿರುವುದಿಲಿ.  ಕಟಟಡವನ್ುನ ಹ ೂಸದ್ಾಗಿ ಕಟಿಟ ಅದರಲ್ಲ ಿ ಐದ್ಾರು  

ಮಹಡಿಗಳನ್ುನ ಕಟಟಬ ೀಕು. ಈಗ ಇರುವ ಕಟಟಡದ ಮೀಲ  ಮಹಡಿಗಳನ್ುನ ಕಟಟಲು ಆಗುವುದಿಲಿ.  

ಈಗ ಇರುವುದು ಅಷಟಕ  ಚ ನಾನಗಿದ್ . ನಾವ ನ್ುನ ಹಾಳಾಗಿದ್  ಎಂದು ಯಾರು ಹ ೀಳುತಿಾಲಿ. ಆದರ  further 

extension ಗ  scope ಇಲಿ. ಮುಂದ್  ಈ ಕಟಟಡವನ್ುನ ಕಟುಟವಾಗ ಕಟಟಡವನ್ುನ ಎತಾರಿಸಬ ೀಕು  ಎನ್ುನವ 

ವಿಚಾರವನ್ುನ ಇಟುಟಕ ೂಂಡು ಈ ಕಟಟಡವನ್ುನ ಕಟಿಟರುವುದಿಲಿ.  ಅನಿವಾಯವವಾಗಿ ಈ 

ಕಟಟಡವನ್ುನ demolish ಮಾಡಿ multistoried building ಕಟಟಬ ೀಕು ಎಂದು ಬಿಡಿಎ ತಿೀಮಾವನ್ 

ತ ಗ ದುಕ ೂಂಡಿದ್ . ಅದನ್ುನ  ಸಕಾವರ ಒಪಿಿಕ ೂಂಡಿದ್ .  ಇದರಲ್ಲ ಿ ಆವ ೀಶ್ಕ ೆ ಒಳಗಾಗುವಂತಹ ವಿಷಯ 

ಏನ್ು ಇದ್ ? ೮೦೦ ಚದರ  ಕ.ಮಿೀ ಇರುವಂತಹ ಬ ಂಗಳೊರು ನ್ಗರಕ ೆ ತಕೆ ಹಾಗ   development 

authority ಎಷುಟ ಇರಬ ೀಕು, ಹ ೀಗ  ಇರಬ ೀಕು  ಎನ್ುನವ ಬಗ  ೆ ನಿೀವು ನ್ಗರದವರು ಹ ೀಳ.  ಅದನ್ುನ 

expand ಮಾಡಲಾಗುತಿಾದ್ . ಅಷಟಕ ೆ ‘kickback’ ಅದು ಇದು ಎಂದು ದ್ ೂಡುದ್ಾಗಿ ಹ ೀಳುತಿಾದ್ಾದರ , ಆದರ  

ನ್ಮಗ  ಯಾವ ‘back’ ಇಲ,ಿ ‘kick’ ಇಲಿ.  You have to appreciate this government.  ಇಷುಟ ಕಷಟವನ್ುನ 

ಅನ್ುಭ್ವಿಸುತಿಾದದರೂ ನಿಮಗ  ಒಂದು ಬಿಡಿಎ ಕಟಟಡವನ್ುನ ಕಟಿಟಕ ೂಡುತಿಾದ್ ದೀವ  ಎಂದರ  ನ್ಮೆ 

ಸಕಾವರವನ್ುನ ನಿೀವು ತಾರಿಪ್  ಮಾಡುವುದನ್ುನ ಬಿಟುಟ ಇಲ್ಲ ಿ ಕುಳತುಕ ೂಂಡು ನ್ಮೆನ್ುನ ಟಿೀಕ  
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ಶ್ರೀ ಸ್ಥ.ಎಂ.ಇಬಾರಹಿಂ:- ಹಿೀಗ  ಮಾತನ್ನಾಡುವುದಕಾೆಗಿಯೀ  ಅವರನ್ುನ ಮಾಧ್ುಸಾವಮಿ 

ಎಂದು ಕರ ಯುವುದು.  

        ಶ್ರೀ ಜ .ಸ್ಥ.ಮಾಧ್ುಸಾವಮಿ:- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಗಳ , ಆ ಕಟಟಡವನ್ುನ ನಾವು expansion 

ಮಾಡುವುದು ಅನಿವಾಯವವಾಗಿದ್ . ಅದು ಅವರಿಗೂ ಗ ೂತಿಾದ್ . ಅಲ್ಲ ಿ ಬ ೀರ  ಜಾಗ ಇದದರ  ಇದನ್ುನ  

ಒಡ ದು ಹಾಕುತಿಾರಲ್ಲಲಿ. ಆದರ  ಈ ಕಟಟಡವನ್ುನ ಒಡ ಯದ್  ಬ ೀರ  ಕಟಟಡ ಕಟಟಬ ೀಕಾಗಿದ್ .  ನ್ಗರದಲ್ಲ ಿ

ಈ ರಿೀತಿ  ಸುಮಾರು ಕಟಟಡಗಳನ್ುನ ಒಡ ದು ಬ ೀರ  ಕಟಿಟದ್ಾದರ . ಅದ್ ೀ ರಿೀತಿ ಇದನ್ುನ ಒಡ ದು 

ಕಟುಟತಿಾದ್ ದೀವ .  ನ್ಮೆ ಸಕಾವರ ಬ ೀರ  ಯಾವುದ್ ೀ ಬ ೀರ  motive ಇಟುಟಕ ೂಂಡು ಕ ಲಸ ಮಾಡುತಿಾಲ.ಿ 

ಸುಸಜಿಚತವಾದ ಕಟಟಡವನ್ುನ ಕಟಿಟ  ಬಿಡಿಎ ಗ  ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ುನ ಕ ೂಡಲಾಗುತಾದ್ .  Particular ಆಗಿ 

ಜನ್ರಿಗ  ಒಳ ುಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ುನ ಕ ೂಡಬ ೀಕು ಎನ್ುನವ ಉದ್ ದೀಶ್ದಿಂದ ಈ ತಿೀಮಾವನ್ 

ತ ಗ ದುಕ ೂಂಡಿದ್ ದೀವ .          ಶ್ರೀ ಪಿ.ಆರ.ರಮೀಶ:- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಗಳ , ಅವಕಾಶ್ಕಾೆಗಿ ಧ್ನ್ಯವಾದಗಳು. 

ಮಾಧ್ುಸಾವಮಿಯವರ ಹ ೀಳಕ ಯನ್ುನ ಆಧಾರಿಸ್ಥ ನಾನ್ು ಮಾತನಾಡುತ ಾೀನ . BDA Act ಬರುವುದಕೆಂತ 

ಮುಂಚ  CITB Act ಇತುಾ.  ಬಿಡಿಎ ೧೯೭೬ರಲ್ಲ ಿ ಸಾಿಪಿತವಾಯಿತು.  ಬಿಡಿಎ ವಾಯಪಿಾಯಲ್ಲ ಿ ಬ ಂಗಳೊರು 

ಮಹಾನ್ಗರ ಪಾಲ್ಲಕ ಯನ್ುನ ಸ ೀರಿಸ್ಥಕ ೂಂಡು  ೧೩೦೬ ಚದುರ ಕ.ಮಿೀ ಮಾತರ.  ಅದರಿಂದ ಆಚ  

ಇರುವುದು BMRDA.  ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುವ ಎಲಾಿ authority ಗಳನ್ುನ, ಅದರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮಾಗಡಿ, 

ನ ಲಮಂಗಲ ಇತರ ಪರದ್ ೀಶ್ಗಳನ್ುನ ಅವರ ೀ ನ ೂೀಡಿಕ ೂಳುುತಾಾರ . ಈಗ ಇರುವ ಪರಶ ನ ಎಂದರ , BDA Act 

ನ್ುನ ನಿೀವು ಮಾಡಿದ ಮೀಲ  ೧೩೦೬ ಚದರ ಕ.ಮಿೀ ಎಂದು ಹ ೀಳರುವುದು ಸಂಪೂಣವವಾಗಿ exhaust 

ಆಗಿದ್ .  There is no piece of land to acquire in future.  ಈಗ ಇರುವ planned area ನ್ುನ local bodies ಗ  

handover ಮಾಡುತಾಾ ಹ ೂೀಗುತಿಾೀರಿ.  ಎಲ ಿೀಲ್ಲ developed layouts ಇವ   ಅವ ಲಿವು transfer ಆಗುತಾಾ 

ಹ ೂೀಗುತಾವ .  ಇಲ್ಲ ಿ ಇರುವ ಪರಶ ನ ಎಂದರ  ನಿಮೆದು ಕ ೀವಲ local planning authority ಆಗಿ 

ಉಳದುಕ ೂಳುುತಾದ್ .  Local planning authority ಉಳದುಕ ೂಳುುವುದು ಬಹಳ ಸ್ಥೀಮಿತವಾದ ಕ ಲಸ 

ಇದು. 

                                                                                                     (ಮುಂದು) 

(1076)14-12-2021(04-00)bsd-rn 

Sri P.R.RAMESH(Contd…) 

Record keep ಮಾಡುವುದು correct ಇದ್ . ಆದರ  ಹಿಂದಿನ್ ಸಕಾವರ ಬಿಡಿಎ ಅನ್ುನ ಮುಚುಚವುದಕ ೆ 

recommend ಮಾಡಿದದರು. ನಾವು ಹ ೀಳುತಿಾರುವ ಕಾರಣದಿಂದಲ ೀ ಮುಚುಚವುದಕ ೆ ನ ೂೀಡಿತುಾ. ಹಾಗಾಗಿ 



                                                                                            ವಿಪ/ದಿನಾಂಕ:14-12-2021   /99 

“ತಿದ್ದು ಪಡಿಯಾಗದ ಪರ ತಿ/Unedited copy, ನಾಯಾಲಯಗಳಲಿ್ಲ  ಅಥವಾ ಪತಿರ ಕಾ ಪರ ಕಟಣೆಗಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಕೂಡದ್ದ” 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

further acquisition ಅವರ planning area ದಲ್ಲಿ ಇಲಿ. It is completely exhausted.  ಇನ್ುನ 

ಉಳದಿರುವುದನ್ುನ ಮಾಯನ ೀಜ್ ಮಾಡುತಾಾ, ಇರುವುದನ್ುನ ಮಾಡುತಾಾ, auction ಮಾಡುತಾಾ, ಕ ೀವಲ 

ಬಿಡಿಎ ಸಂಬಳಕ ೆ ದ್ಾರಿ ಮಾಡಿಕ ೂಳುಬ ೀಕು. ಇನ್ುನ ಅದಕ ೆ scopes ಇಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಕಾವರದಲ್ಲ ಿ

ಇದರ ಬಗ ೆ ಆಡಳತಾತೆಕ ವಿಷಯವಾಗಿ ಪರಾಮಶ್ವಸಬ ೀಕಾಗುತಾದ್ . ಈಗ ಕಟಟಡ ಕಟುಟವುದಕ ೆ 

ಎಷಟರಮಟಿಟಗ  scope ಇದ್  ಎನ್ುನವುದನ್ುನ examine ಮಾಡಬ ೀಕಾಗುತಾದ್ . ಇದಕ ೆ ಇಷ ೂಟಂದು ಹಣ 

ಬ ೀಕಾಗಿದ್ ಯೀ? ಮುಂದಿನ್ ದಿನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕಟಟಡದಿಂದ ಯಾವ ಪರಯೀಜನ್ಗಳು ಆಗುತಾವ ? 74th 

Amendment of Constitution ನ್ಂತ  planning areas should be with Municipalities ಎಂದು ಹ ೀಳುತಾದ್ . 

ಆದರ  planning area separate ಆಗಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಮಾಡಿಕ ೂಂಡು ಹ ೂೀಗಿದ್ಾದರ . ಆದರ  ಪಾಿನಿಂಗ್ 

ಮಾಡುವ ಏರಿಯಾವನ್ುನ acquisition ಮಾಡಿ formation ಮಾಡಿ ಹಂಚುವುದಕ ೆ exhaust ಆಗಿಬಿಟಿಟದ್  

ಅಥವಾ ಅದಕ ೆ scope ಇಲಿ. ಇನ್ುನ ಮುಂದ್  ಬಿಡಿಎ ಕ ೀವಲ planning authority ಆಗಿ ಉಳಯುತಾದ್ . It 

is best to merge with BBMP. ಹಾಗಾಗಿ ಮುಂದಿನ್ ದಿನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನ್ದ ಪರಕಾರ ಹ ೂೀಗುವಾಗ 

ಬಿಡಿಎ ಅನ್ುನ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಜ ೂತ  ಸ ೀರಿಸ್ಥಕ ೂಂಡು ಹ ೂೀಗಬ ೀಕಾಗುತಾದ್ . ಆದದರಿಂದ planning authority 

ಗಾಗಿ ಇಷ ೂಟಂದು ಹಣ ವಯಯ ಮಾಡುವುದು ಸೂಕಾವಲಿ ಎಂದು ಗಮನಿಸಬ ೀಕು. 

 ಶ್ರೀ ನ್ಸ್ಥೀರ್ ಅಹೆದ್್(ವಿಧಾನ್ಸಭ ಯಿಂದ ಚುನಾಯಿತರಾದವರು):- ಮಾನ್ಯ 

ಸಭಾಪತಿಯವರ ೀ, ಈಗಾಗಲ ೀ ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರು ಉತಾರವನ್ುನ ಕ ೂಟಿಟದುದ, ಒಂದು ಕಡ  ಪತಿರಕ ಗಳಲ್ಲ ಿ

ಜಾಹಿರಾತು ಬರುತಿಾರುತಾದ್ . Revenue Department ನ್ ಇಡಿೀ Documentation ಗಳನ್ುನ ಸಕಾಲ 

ಕಾಯವಕರಮದ ಒಂದು server ನ್ಲ್ಲ ಿ ಇಟಿಟದುದ, ರಾಜಯದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬ ೀಕಾದರೂ ಅದನ್ುನ 

ಪಡ ಯಬಹುದು ಎಂದು ಬರುತಿಾರುತಾದ್ . ಬಿಡಿಎ ಬಗ ೆ ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರು ಎಷ ಟಲಾಿ acquisition 

ಮಾಡಬ ೀಕಾಗಿದ್ , development ಮಾಡಬ ೀಕಾಗಿದ್ , ಇದಕ ೆಲಾಿ ಜಾಗ ಬ ೀಕು ಎಂದು ಹ ೀಳದರು. ಬಿಡಿಎ 

ಅನ್ುನ ಏಕ  ಸಕಾಲದಲ್ಲ ಿ ತಂದು ಐ.ಟಿ ರಿೀತಿ ಏಕ  ಯೀಚನ  ಮಾಡುವುದಿಲ?ಿ ಏಕ  digitization ಬಗ  ೆ

ಯೀಚನ  ಮಾಡುವುದಿಲಿ. ಬಿಡಿಎ ನ್ಲ್ಲಿ ಯಾವರಿೀತಿ ಕ ಲಸ ಮಾಡುತಾಾರ  ಎಂದು ಒಂದು 

ವಿಚಾರವನ್ುನ ಸದನ್ದ ಗಮನ್ಕ ೆ ತರುತ ಾೀನ . ಬಿಡಿಎ ನ್ವರು ಒಂದು corner site ಅನ್ುನ auction 

ಮಾಡಿದ್ಾಗ ಒಂದು ಸಂಸ ಿ ರೂ.೧೮.೫೦ ಕ ೂೀಟಿಗಳನ್ುನ ಕ ೂಟುಟ auction ನ್ಲ್ಲಿ purchase ಮಾಡುತಾದ್ . 

ಸಂಪೂಣವ ಹಣವನ್ುನ ಪಾವತಿ ಮಾಡಿ ನ್ಂತರ ಕ ೀವಲ ೬ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಎ ನ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆ 

corner site ಅನ್ುನ ಇನ ೂನಬಬರಿಗ  ಅಲಾರ್್ ಮಾಡಿ, ಅವರಿಗ  sale deed ಅನ್ುನ execute ಮಾಡಿ 

ಕ ೂಡುತಾಾರ , ಮೊದಲು ಖ್ರಿೀದಿಸ್ಥದವರು ಬ ೂಬ ಬ ಹ ೂಡ ದುಕ ೂಂಡು ಬಿಡಿಎ ಗ  ಬಂದರ              ʼಏನ್ು 

ಮಾಡುವುದು, ಈ ರಿೀತಿ ಆಗಿ ಹ ೂೀಗಿದ್ , ಕ ೂೀರ್್ವಗ  ಹ ೂೀಗಿʼ ಎನ್ುನತಾಾರ . ೬ ವಷವದಿಂದ ಕ ೂೀರ್್ವಗ  

ಅಲ ದು, Lower Court ನಿಂದ High Court, Single Judge ಅಲ್ಲಿಂದ Double Bench ಗ  ಅಲ ಯುವ ಕ ಲಸ 
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ಆಗಿದ್ . ಈ ರಿೀತಿ ಇರುವ ಸಂಸ  ಿ ಬಗ  ೆ ದಯವಿಟುಟ ನ ೂೀಡಬ ೀಕು. ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರು ಇದಕ ೆ 

ಉತಾರವನ ನೀ ಕ ೂಡಬಾರದ್ಾಗಿತುಾ. ದಯವಿಟುಟ ಇದನ್ುನ ನ ೂೀಡಬ ೀಕು. ಇಡಿೀ ರಾಜಯದಲ್ಲ ಿ ಅವರು 

very good image ಹ ೂಂದಿದ್ಾದರ . ಅದನ್ುನ ಏಕ  ಕ ಡಿಸ್ಥಕ ೂಳುುತಾಾರ . 

 ಶ್ರೀ ಬಿ.ಕ .ಹರಿಪರಸಾದ್್ (ವಿಧಾನ್ಸಭ ಯಿಂದ ಚುನಾಯಿತರಾದವರು):- ಮಾನ್ಯ 

ಸಭಾಪತಿಯವರ ೀ, ಮಾನ್ಯ ನಾರಾಯಣಸಾವಮಿ ರವರು ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಹೂಳು ಎತುಾವುದು 

ಸುಲಭ್ದ ಕ ಲಸವಲ ಿ ಎಂದು ಹ ೀಳದರು. ಬ ಂಗಳೊರಿನ್ಲ್ಲಿ ಟಾರಫಿಕ್ ಏನಿದ್  ಎಂಬ ಬಗ ೆಯೂ 

ಹ ೀಳದರು. ಈಗ ಅಲ್ಲ ಿ Multi-Storeyed Building ತರಲು ಹ ೂರಟಿದುದ, ಅಲ್ಲ ಿ ಸಾಯಂಕಾಲ ಮತುಾ 

ಬ ಳಗ ೆ ಸಮಯದಲ್ಲ ಿ ಅವರು ಓಡಾಡಿದ್ಾದರ ಯೀ? ಅವರ ೀನ ೂೀ ಸುಲಭ್ವಾಗಿ ಬ ಳೊುರಿಗ  

ಹ ೂೀಗಿಬಿಡುತಾಾರ . ಪಕೆದಲ್ಲಿರುವ ನಾವು ಅಲ್ಲಿಯೀ ಓಡಾಡಬ ೀಕಾಗಿದುದ, Windsor Manor ನಿಂದ 

ವ ೈಯಾಲ್ಲಕಾವಲ್್ಗ  ಹ ೂೀಗಲು ೧ ಗಂಟ  ಬ ೀಕಾಗುತಾದ್ . ಬಹಳಷುಟ ಮಂತಿರಗಳ ಮನ ಗಳು ಇರುತಾದ್ . 

ದಯವಿಟುಟ ಬಿಡಿಎ ಅನ್ುನ ಶ್ಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಖಾಲ್ಲ ಜಾಗ ಇಡಬ ೀಕು. Totally congest ಆಗಿದುದ, Smart City 

ಎಂದು ಹ ೀಳುತಾಾರ . Decongestion is the part of the Smart City. ಬಹಳ ದ್ ೂಡು ಬ ಂಗಳೊರು 

ನ್ಗರವಾಗಿದುದ, ದಯವಿಟುಟ ಬಿಡಿಎ ಅನ್ುನ ಬ ೀರ  ಕಡ  ಶ್ಫ್ಟ್ ಮಾಡಬ ೀಕು. ಮಾನ್ಯ ನ್ಜಿೀರ್ ಅಹಮದ್್ 

ರವರು ಹ ೀಳದಂತ  ಬಿಡಿಎ ನ್ಲ್ಲಿ ಏನ್ು ಬ ೀಕಾದರೂ ಮಾಡಬಹುದ್ಾಗಿದ್ . ಒಂದು ಕ ೀಸ್ನ್ಲ್ಲ ಿ ನಾನ್ು, 

ಮಾನ್ಯ ಜಗದಿೀಶ್ ಶ ಟಟರ್, ಶ್ರೀ ಅಲಿಂ ವಿೀರಭ್ದರಪಿ, ಇನ ೂನಬಬರು CBI Superintendent  ಎಲಿರೂ 

ಇದ್ ದವು. ಆಗ ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರ ಪಕೆದಲ್ಲ ಿ ಕುಳತಿರುವವರ ಸಹಾಯ ತ ಗ ದುಕ ೂಂಡು ಕ ಲಸ 

ಮಾಡಿಸ್ಥಕ ೂಂಡ ವು. ಬ ಂಗಳೊರು ಅಷುಟ ಸುಲಭ್ವಲಿ. ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರು ಒಂದು ಗಂಟ ಯಿಂದ 

statement contradict ಮಾಡುತಿಾದ್ಾದರ . ಮಾನ್ಯ ನಾರಾಯಣಸಾವಮಿ ರವರಂತ  ಹೂಳು ತ ಗ ಯುವುದಕ ೆ 

ಆಗುವುದಿಲಿ ಎಂದಿದುದ, ಅದಕ ೆ ಕಾರಣವ ಂದರ  traffic. ಅವರು ಬ ಳಗ  ೆ ಸಮಯದಲ್ಲ ಿ ಹ ೂೀಗುವುದಕ ೆ 

ಸಾಧ್ಯವಿಲಿ. ಸಂಜ  ಸಮಯ ೫-೩೦ ರಿಂದ ೭-೩೦ ರವರ ಗ  ಓಡಾಡುವುದಕ ೆ ಆಗುವುದ್ ೀ ಇಲ.ಿ 

ಆದದರಿಂದ it’s a part of Smart City Programme. City decongest ಮಾಡುವುದಕ ೆ….. ಮಾನ್ಯ 

ನಾರಾಯಣಸಾವಮಿ ರವರು ಅವರ ವಿಷಯ ಹ ೀಳದರು. ಅದ್ ೀರಿೀತಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಇರಬಹುದು, 

ಇವರದುದ ಮೊದಲು ಅಕರಮ ಮಾಡಿ ನ್ಂತರ ಸಕರಮ ಮಾಡಿಬಿಡುವುದು. ಬ ಂಗಳೊರು ನ್ಗರದ 

ಜನ್ರಿಗ  ಸಾಕಾಗಿ ಹ ೂೀಗಿದ್ . ಯಾರ ೂೀ ಬಡವರು ಎಂದು ಅಕರಮ ಇರುವುದನ್ುನ ಸಕರಮ ಮಾಡಿದಂತ  

ಬಿಡಿಎ ನ್ಲ್ಲಿ ಆಗಬಾರದು. ಬಿಡಿಎ ಒಂದು profit making ಸಂಘಟನ ಯಾಗಿದ್ . ಅದಕ ೆ ಹಣ ಬರುತಾದ್ , 

ಆ ಹಣವನ್ುನ ಬ ೀರ  ಕಡ  ಹಾಕ ಮಾಡಬಹುದು. ಒಂದ್ ರ ಡು ಸಾವಿರ ಕ ೂೀಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ುನ 
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ಬಿಡಿಎ ಜಾಗವನ್ುನ ಖಾಲ್ಲ ಇಡುವುದು ಒಳ ುಯದು. ಇಲದಿಿದದರ  ಮಂತಿರಗಳ ಬಂಗಲ ಯನಾನದರೂ 

ಮಾಡಲ್ಲ. ಏಕ ಂದರ  ಮಂತಿರಗಳಗ  ಬಂಗಲ ಗಳು ಬಹಳ ಕಡಿಮ ಇವ .  

 ಶ್ರೀ ಯು.ಬಿ.ವ ಂಕಟ ೀಶ್ (ನಾಮನಿದ್ ೀವಶ್ನ್ ಹ ೂಂದಿದವರು):- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಯವರ ೀ, 

ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರು ಇಂತಹ ವಿಷಯಗಳನ್ುನ ತರುತಾಾರ , ಸಕಾವರಕ ೆ ಕಷಟವಾಗಿರುವ ಕ ಲಸವನ್ುನ 

ಅವರು ನಿಭಾಯಿಸ್ಥಕ ೂಂಡು ಹ ೂೀಗುತಾಾರ . ಕ ಟಟ ಕ ೀಸ್ಗ  ಒಳ ುಯ ಲಾಯರ್ ಇಟಟಂತ  ಸಕಾವರ 

ಅವರನ್ುನ ತಂದು ಕೂರಿಸ್ಥದ್ . ಬಿಡಿಎ ನ್ಲ್ಲ ಿ ಬಹಳ ಅಕರಮ ಇದುದ, ಅದನ್ುನ ಮುಚಚಲು ಏನಾದರೂ 

ಮಾಡಬ ೀಕು. ಅದನ್ುನ ಏಕ  continue ಮಾಡುತಿಾದ್ಾದರ ? ನ್ನ್ನದ್ ೀ ಒಂದು ಉದ್ಾಹರಣ  ಹ ೀಳುತ ಾೀನ . 

ನ್ನ್ನ ಬಿಡಿಎ ಬಡಾವಣ ಯ Dollars layout ನ್ಲ್ಲ ಿ ಸ ೈರ್್ ಸಕಾವರದಿಂದ ಅಲಾರ್್ ಆಗಿದುದ, ಅಲ್ಲಿ ಕ ರ  

ಇರುವುದನ್ುನ ಬಿಡಿಎ ಒತುಾವರಿ ಮಾಡಿದ್  ಎಂದು ಸ ೈರ್್ ಅನ್ುನ illegal ಎಂದು ಸದನ್ ಸಮಿತಿ 

ಮಾಡುತಾದ್ . ಅದನ ನೀ ಸರಿ ಮಾಡಿಕ ೂಳುುವುದಕ ೆ ಆಗದ್ ೀ ದ್ ೀಶ್ವನ ನಲ ಿ ಸರಿ ಮಾಡುತ ಾೀನ  

ಎಂದುಕ ೂಂಡು ಇನ್ುನ ಅಲ್ಲ ಿ ಕಟಟಡ ಕಟುಟತ ಾೀನ  ಎಂದು ಏಕ  ಹ ೂೀಗುತಾಾರ ? ಇರುವುದನ್ುನ 

ಮುಚಿಚಹಾಕಲು ಏನ್ು ಬ ೀಕ ೂೀ ಆ ಕ ಲಸವನ್ುನ ಮಾಡಬ ೀಕು. ಅನಾಯಯ ಆಗಿರುವವರಿಗ  ಸರಿ 

ಮಾಡಿಕ ೂಟುಟ ಇಲ್ಲಿಗ  ಸಾಕು ಎಂದು ಮುಚಿಚಹಾಕಬ ೀಕು. ಈಗಾಗಲ ೀ ೮೦೦ square kilometre 

ಗಳಾಗಿದುದ, ಬ ೀರ  ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬ ೀಕು. 

 ಸಭಾಪತಿಯವರುಃ- ಹ ೂರ ರಾಜಯದವರಿಗ  ಸ ೈರ್್ ಸ್ಥಗುತಾವ . 

 ಶ್ರೀ ಯು.ಬಿ.ವ ಂಕಟ ೀಶ್:- ಹೌದು, ನ್ಮಗ  ಸ್ಥಗುವುದಿಲಿ. ಬಿಡಿಎ ನ್ಲ್ಲಿ ಸ ೈರ್್ 

ತ ಗ ದುಕ ೂಂಡಿದದರೂ ಆ ಸ ೈರ್್ಗ  ನಾವು illegal occupants ಆಗುತ ಾೀವ . ಅದಕ ೆ ಸದನ್ ಸಮಿತಿ 

ಮಾಡುತಾಾರ . ಮಾನ್ಯ ಕ ೂೀಳವಾಡ ರವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತ ಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮಿತಿ ಆಗಿತುಾ. ಆದದರಿಂದ ಬಿಡಿಎ 

ಮುಚಚಬ ೀಕು. ಈಗ ಇರುವ commitment ಗಳನ್ುನ ಪೂರ ೈಸ್ಥ ಅದನ್ುನ ಮುಚಚಬ ೀಕು. ಅಲ್ಲಿ ಬರಿೀ ಅಕರಮ-

ಅನಾಯಯಗಳ ೀ ನ್ಡ ಯುತಾವ . ದುಡುು ಕ ೂಟಟರ  ಸ ೈರ್್ ಸ್ಥಗುತಾದ್ . ಉದ್ಾಹರಣ  ಹ ೀಳುವುದ್ಾದರ  

ಮಾನ್ಯ ಕ ೂಂಡಯಯನ್ವರು ೧೯೯೬ರಲ್ಲಿ ಅಪ ಿೈ ಮಾಡಿದ್ಾದರ . ಇವತುಾ ಚುನಾವಣ ಯಲ್ಲಿ ಅವರು 

ಸ ೂೀತರು. ಅವರಿಗ  ಇವತಿಾನ್ವರ ಗೂ ಸ ೈರ್್ ಸ್ಥಕೆಲಿ. ನಿೀವು ಒಬಬ ಏಜ ಂರ್್ ಹಿಡಿದುಕ ೂಂಡರ  ನಾಳ  

ಬ ಳಗ ೆ ಎರಡು ಸ ೈರ್್ ಸ್ಥಗುತಾವ . ಇಲಿದಿದದರ  ಕ ೂಟಟ ಸ ೈರ್್ ಬ ೀರ ಯವರಿಗ  register ಆಗಿರುತಾದ್ , 

ಇಲಿವ ಂದರ  ಕ ೀಸ್ ಇರುತಾದ್ . ಬಿಡಿಎ ಅನ್ುನ ಸರಿಮಾಡಬ ೀಕು. ಸುಮೆನ  ಕಟಟಡ ಕಟಿಟ establishment ಗ  

ದುಡುು ಕ ೂಡುವುದು ಬಹಳ ಅನಾಯಯದ ಕ ಲಸವಾಗಿದ್ . ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರು ಏನ್ು ಹ ೀಳದರೂ 

ಸವವಜ್ಞರು ಹ ೀಳದಂತ  ಇದುದ, ಬಿಡಿಎ ಅನ್ುನ ಮುಚಿಚಹಾಕಬಿಡಬ ೀಕು. ಕಮಿರ್್ಮಂರ್್ ಇರುವುದನ್ುನ 

ಪೂರ ೈಸ್ಥ ಬಿಡಿಎ ಅನ್ುನ ನಿಲ್ಲಿಸಬ ೀಕು. ಕ ಲವು ಕಡ  ಬಡಾವಣ  ಮಾಡಿ ಸ ೈರ್್ ಕ ೂಟುಟ ಸವಲತುಾಗಳನ್ುನ 
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ಕ ೂಟಿಟಲಿ. ಬ ೀರ  ಕಡ  ಇನ ನೀನ ೂೀ ಮಾಡಲು ಹ ೂೀಗುತಾಾರ . ಆದದರಿಂದ ಬಿಡಿಎ ಅನ್ುನ ಮುಚಿಚ, ಬ ೀರ  

establishment ಮಾಡಬ ೀಕ ಂದು ಕ ೀಳಕ ೂಳುುತ ಾೀನ . 

 ಶ್ರೀ ಎಂ.ನಾರಾಯಣಸಾವಮಿಃ- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಯವರ ೀ, ನಾನ್ು ಅದನ ನೀ ಹ ೀಳುತಿಾದ್ ದೀನ . 

ನಾನ್ು ‘Kickback’  ಎನ್ುನವ ಪದ ಬಳಸ್ಥದ ಬಗ ೆ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಅದನ್ುನ ನಾನ್ು ಹ ೀಳಲಿ, 

ಪರಜಾವಾಣಿ ದಿನ್ಪತಿರಕ ಯಲ್ಲಿ “ ಬಿಡಿಎ ಇತಿಾೀಚ ಗ  ವಿವಿಧ್ ಬಡಾವಣ ಗಳಲ್ಲಿನ್ ನಿವ ೀಶ್ನ್ ಹರಾಜು 

ಪರಕರಯಯನ್ುನ ೭ ಹಂತಗಳಲ್ಲ ಿ ನ್ಡ ಸ್ಥದ್ . ಇದರಿಂದ ಬಿಡಿಎ ಬ ೂಕೆಸಕ ೆ ರೂ.೧,೭೦೪ ಕ ೂೀಟಿ 

ವರಮಾನ್ ಬರಲ್ಲದ್ . ಈ ಹಣದ ಮೀಲ  ಕಣಿಣಟುಟ ಈ ಬಾರಿ ಯೀಜನ  ಕ ೈಗ ತಿಾಕ ೂಳುಲಾಗಿದ್ ” ಎಂದು 

ಪರಜಾವಾಣಿ ಮತುಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ . (ಮುಂದು) 

(1077)/14.12.2021/4.10/ಹೆಚ್ವಿ:ಆರ್ಎನ್ 

ಶ್ರ ೋ ಎಾಂ.ನರಾಯಣಸ್ಮವ ರ್ಮ(ಮಾಂದ್ದ):- 

ಸನಾಮ ನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ಉತು ರ ಕಡುವಂತಹ ಸಂದ್ರ್ವದ್ಲಿ  ʼಅಲಿ  

ಪಾಕ್ತವಾಂಗ್ಗ್ಗ ಜ್ಞಗವಿಲಿ , ಆ ಜ್ಞಗ ತ್ತಾಂಬ್ರ ಇಕಾ ಟಿ್ರ ಗಿದ್. ಮುಾಂದ್ ಸಾ ಲಪ  ಜ್ಞಗವನುನ  

ಬಿಟಿಕಾಂಡಿದಿ್ ೀವ. ಜನ ನಿಾಂತ್ತಕಳಿುವುದ್ಕೂಾ  ಜ್ಞಗವಿಲಿ ʼ ಎನುನ ವಂತಹ ಮಾತನುನ  ಹೇಳಿದಿಾರೆ.   

ಬಾಂಗಳೂರು ನಗರದ್ಲಿ  ಬಿ.ಡಿ.ಎ.ಗಳ ಸಬ್-ಡಿವಿಷ್ನ್ಗಳಿವ. ಉತು ರ, ದ್ಕ್ತಷ ಣ, ಪೂವವ, ಪಶ್ಚ ಮ 

ಎನುನ ವ ವಿಭಾಗಗಳನುನ  ಮಾಡಲ್ಕಗಿದ್. ನಂತರ ಅವರು ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಉದಾಹರಣೆಯನುನ  

ನಿೀಡುತಾು ,್ ʼಮದ್ಲು ವಿಧಾನಸೌಧ್ ಒಾಂದು ಮಾತರ  ಇತ್ತು . ನಂತರ ವಿಕಸಸೌಧ್ ಮಾಡಿದಿ್ ೀವ. ಈಗ 

ಸುವಣವಸೌಧ್ವನುನ  ಮಾಡಿದಿ್ ೀವʼ ಎಾಂದು ಹೇಳಿದ್ರು. ಯಾವುದೀ ವಿಶಾ ವಿದಾಯ ನಿಲಯಕೆಾ  ಸಕವರ 

ನೂರಾರು ಎಕರೆ ಜ್ಞಗವನುನ  ಕಡುತಿು ದ್. ಬಿ.ಡಿ.ಎ. ಹೊಸ ಕಟಿ ಡವನುನ  ಕಟಿ ವುದ್ಕೆಾ  10 ಎಕರೆ 

ಅಥವಾ 20 ಎಕರೆಯನುನ   ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವುದ್ಕೆಾ  ಏನು ತಾಂದ್ರೆ ಎನುನ ವುದು ನನನ  

ಪರ ಶೆನ ಯಾಗಿದ್.  

ಸನಾಮ ನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಶಾಸಕರಿಗ್ಗ ನಿವೇಶನಗಳನುನ  ನಿೀಡಬೇಕೆನುನ ವ ಉದಿ್ ೀಶದ್ಧಾಂದ್ 20-

25 ಎಕರೆಯನುನ  ಮಿೀಸಲ್ಕಗಿಡಬೇಕೆಾಂದು ನಾವುಗಳು ಕೇಳಿದಿ್ವು ಅದೇ ರಿೀತಿಯಲಿ  ಹೊಸದಾಗಿ 

ಬಿ.ಡಿ.ಎ.ಕಟಿ ಡವನುನ  ಕಟಿ ವುದ್ಕೆಾ  10 ಎಕರೆ ಜ್ಞಗವನುನ  ಮಿೀಸಲಡಬಹುದಾಗಿದ್. ಇರುವಂತಹ 

ಕಟಿ ಡವನುನ  ಹೊಡೆದು ಹಾಕ್ತ ಕಟಿ ವುದ್ಕೆಾ  ಬದ್ಲ್ಕಗಿ ಒಾಂದು ಸ್ವವಿರ ಕೀಟ್ಟ ರೂಪಾಯಗಳನುನ  

ವಚ್ಚ  ಮಾಡಿ ಬಿ.ಡಿ.ಎ. ರ್ವನವನುನ  ಕಟಿ್ಟ ದ್ರೆ, ಅದು ಉಪಯೀಗಕೆಾ  ಬರುತು ದ್. ಬಾಂಗಳೂರಿನ 
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ಸುತು ಮುತು  ಬಿ.ಡಿ.ಎ.ಯವರು ಕಾಂಪಿ್ಕಸ ್ಗಳನುನ  ಕಟಿ್ಟ ದಿಾರೆ. ಆ ಕಾಂಪಿ್ಕಸ ್ ಒಳಗಡೆ ಮ್ಯಗು 

ಮುಚಿಚ ಗಾಂಡು ಹೊೀಗಬೇಕಗಿರುವಂತಹ ಪರಿಸೆಿ ತಿ ಉದ್ಭ ವವಾಗಿದ್. ಉದಾಹರಣೆಗ್ಗ ಹೇಳಬೇಕದ್ರೆ, 

ಇಾಂದ್ಧರಾನಗರದ್ ಬಿ.ಡಿ.ಎ. ಕಾಂಪಿ್ಕಸ ್ ಅನುನ  ಅವರು ನ್ೀಡಬೇಕಗಿದ್. ಅದು ಶ್ರ್ಥಲಗಾಂಡಿದ್. 

ಅಲಿ  ಯಾರೂ ಓಡಾಡುವುದ್ಕೆಾ  ಸ್ವಧ್ಯ ವಾಗುತಿು ಲಿ . ಇದುವರೆವಿಗೂ ಬೇರೆಬೇರೆ ಮಳಿಗ್ಗಗಳಿಗ್ಗ ಬ್ರಡಿಗ್ಗ 

ಕಡಲ್ಕಗಿತ್ತು . ಅವರೆಲಿರೂ ಖಾಲ ಮಾಡಿಕಾಂಡು ಹೊೀಗಿದಿಾರೆ.  ಅದ್ನುನ  ನೆಲಸಮ ಮಾಡಿ 

ಬೃಹತ್ ಕಟಿ ಡವನುನ  ಕಟಿ ಬಹುದಾಗಿದ್. ಸಕವರ ಇಾಂತಹ ಕಡೆಗಳಲಿ  ಹೊಸ ಕಟಿ ಡಗಳನುನ  

ಕಟಿ ಲ ನಾವು ಬೇಡವಾಂದು ಹೇಳುವುದ್ಧಲಿ . ಆದ್ರೆ, ರ್ಚನಾನ ಗಿರುವ ಕಟಿ ಡವನುನ  ಒಡೆದು, ಹೊಸ 

ಕಟಿ ಡವನುನ  ಕಟಿ ವುದ್ರಲಿ  ಯಾವುದೇ ಅಥವವಿಲಿ . ಮಾನಯ  ಹರಿಪರ ಸ್ವದ್ರವರು ಹೇಳಿದಂತೆ, ಅಲಿ  

ಟ್ರರ ಫಿಕ್ ಜ್ಞಮ್ ಸಮಸ್ಥಯ  ಇದ್. ನಗರದ್ ಕೇಾಂದ್ರ  ಸೆ್ವನದ್ಲಿರುವ ಬಿ.ಡಿ.ಎ. ಅನುನ  ನಗರದ್ 

ಹೊರವಲಯಕೆಾ  ಸೆಳಾಾಂತರಿಸಬೇಕಗಿದ್. ಮುಖ್ಯ ವಾಗಿರುವ ಅಧಿಕರಿಗಳಿಗ್ಗ ಮಾತರ  ಆ ಕಛೇರಿಯಲಿ  

ಅವಕಶವನುನ  ಮಾಡಿಕಡಬೇಕಗುತು ದ್. ಡಾಕುಯ ಮೆಾಂರ್್ಗಳನುನ  ಫೈಲ್ ಮಾಡುವುದ್ಕೆಾ  ಜ್ಞಗವಿಲಿ . 

ಅದ್ಕಾ ಗಿ ಆ ಕಟಿ ಡವನುನ  ಒಡೆದು ಹಾಕ್ತ ಕಟಿ ತೆು ೀವಾಂದು ಹೇಳುವುದ್ರಲಿ  ಅಥವವಿದ್ಯೇ?  

 ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ಸಚಿವರೇ ಉತು ರವನುನ  ಹೇಳಿ. 

 ಶ್ರ ೋ ರ್ಜ.ಸಿ.ಮಾಧುಸ್ಮವ ರ್ಮ(ಕಾನೂನು ಮತ್ತು  ಸಂಸದಿೋಯ ವಾ ವಹಾರಗಳು ಹಾಗೂ ಸಣಾ  

ನೋರಾವರಿ ಸಚಿವರು):-   ಸನಾಮ ನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿರುವಂತೆ ಕೆಲಸ-

ಕಯವಗಳ ಗಾತರ  ಅಥವಾ ಪರ ಮಾಣ  ಹೆಚಾಚ ದಾಗ, ಕಟಿ ಡ ವಿಸು ರಣೆ ಎನುನ ವುದ್ರ ಅವಶಯ ಕತೆ 

ಇರುತು ದ್. ಈ ಕರ ಮವನುನ  ತೆಗ್ಗದುಕಳಿುವುದ್ಕೆಾ  ಕರಣವೇನು ಎಾಂದು ನಾನು ಕೇಳಿದಂತಹ 

ಸಂದ್ರ್ವದ್ಲಿ  anticipate ಮಾಡುತಿು ರುವುದ್ರಲಿ  ರೆಕಡ್ವಗಳನುನ  ನಾವು ಹೇಳುತಾು  ಹೊೀದ್ರೆ 

ಒಾಂದು ದಡಡ  ಪಟಿ್ಟಯೇ ಆಗುತು ದ್. ಪ್ಾಂಡಿಾಂಗ್ ವಕಸ ್ವ, ರೆಕಡ್ವಗಳನುನ  ನಿವವಹಣೆ ಮಾಡುವುದು, 

ಸಿಬಬ ಾಂದ್ಧ ಇವಲಿವುಗಳನುನ  ಪರ ತಿ ವಷ್ವ ನಾವು ಸೇರಿಸಿಕಳಿು ತಿು ರುವುದ್ರಿಾಂದ್ ಅವುಗಳ ಗಾತರ  

ಹೆಚಾಚ ಗುತಿು ದ್. ಬಿ.ಡಿ.ಎ. ಕೆಲಸದ್ ಒತು ಡಕೆಾ  ಸುಮಾರು 3-4 ಸ್ವವಿರ ಸಿಬಬ ಾಂದ್ಧಗಳ ಅಗತಯ ವಿದ್. ಆದ್ರೆ, 

ನಾವು ಕೇವಲ 363 ಸಿಬಬ ಾಂದ್ಧಗಳನುನ  ಇಟಿಕಾಂಡು 100 ರಿಾಂದ್ 200 ಜನರನುನ  ಹೊರ ಗುತಿು ಗ್ಗ 

ಆಧಾರದ್ ಮೇಲೆ ತೆಗ್ಗದುಕಾಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತಿು ದಿ್ ೀವ. ಕೆಲಸವನುನ  ಸಮಪವಕವಾಗಿ 

ಮಾಡಬೇಕೆಾಂದು ನಿರಿೀಕೆಷ  ಮಾಡಿದ್ಷಿ್ಟ  ಮಟಿ ದ್ಲಿ  ಕೆಲಸವನುನ  ಮಾಡುವುದ್ಕೆಾ  ಅಲಿ  ಸಿಬಬ ಾಂದ್ಧಗಳ 

ಕರತೆ ಇದ್. ಬಿ.ಡಿ.ಎ.ಯಲಿ  ಕೆಲಸ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರಬಹುದು ಆದ್ರೆ, ಪ್ಾಂಡಿಾಂಗ್ ಕೇಸ್ಗಳನುನ  

ನ್ೀಡುವವರು, ರೆಕಡ್ವಗಳನುನ  ನಿವವಹಣೆ ಮಾಡುವವರನುನ  ಬಿಟಿ   ನಾವು ಕೆಲಸ 

ಮಾಡುವುದ್ಕೆಾ  ಸ್ವಧ್ಯ ವಾಗುವುದ್ಧಲಿ .  
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ಸನಾಮ ನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಕೀರ್್ವನಲಿ  ಪರ ತಿ ಹಗರಣದ್ಲಿಯೂ ಒಾಂದು ಅಥಾರಿಟ್ಟ 

ರಚ್ನೆಯಾಗಿ ಒಾಂದು ಕಮಿಟ್ಟಗಳನುನ  ಮಾಡುತಿು ದಿಾರೆ. ಆ ಕಮಿಟ್ಟಗಾಂದು ರೂಾಂ, ಈ 

ಕಮಿಟ್ಟಗಾಂದು ರೂಾಂ ಕಡಬೇಕಗಿರುವ ಪರಿಸೆಿ ತಿ ನಿಮಾವಣವಾಗಿದ್. ನಿದ್ಧವಷಿ್ ವಾಗಿ 

ಬಿ.ಡಿ.ಎ.ಗ್ಗಾಂದು ಒಾಂದು ಜ್ಞಗ ಇದಿ್  ಕರಣ ಅದೇ ಜ್ಞಗವನುನ  ಉಪಯೀಗಿಸಿಕಾಂಡು ಕಟಿ ಡ 

ನಿಮಾವಣ ಮಾಡಬೇಕೆಾಂದು ನಿಧಾವರ ಮಾಡಿದಿಾರೆ. ಕಛೇರಿಗಳನುನ  ನಗರದ್ ಹೊರವಲಯಗಳಿಗ್ಗ 

ತೆಗ್ಗದುಕಾಂಡು ಹೊೀದ್ರೆ, ಬರುವವರು ಮತ್ತು  ಹೊೀಗುವವರ ಗತಿಯೇನಾಗಬೇಕು? ಮಾತಿನಲಿ  

ಹೇಳಬಹುದು ಅಲಿ  ಹೊೀಗಿ ಕಟಿ ಬಹುದು, ಇಲಿ  ಹೊೀಗಿ ಕಟಿ ಬಹುದು ಎಾಂದು ಆದ್ರೆ, ಪಾರ ಕಿ್ತ ಕಲ್ 

ಆಗಿ ಅಲಿ  ಕಟಿ ವುದ್ಕೆಾ  ಸ್ವಧ್ಯ ವಾಗುತು ದ್ಯೇ ಎನುನ ವುದ್ನುನ  ನಾವು ಯೀಚ್ನೆ ಮಾಡಬೇಕಗುತು ದ್. 

ಬಂದು ಹೊೀಗುವವರು ಎಷಿ್ಟ  ದೂರ ಹೊೀಗುವುದ್ಕೆಾ  ಸ್ವಧ್ಯ ವಾಗುತು ದ್?  ಇದ್ನುನ  ಬಾಂಗಳೂರಿನ 

ಹೊರ ವಲಯಕೆಾ  ತೆಗ್ಗದುಕಾಂಡು ಹೊೀಗಬೇಕೆಾಂದ್ರೆ,  ಬಾಂಗಳೂರಿನಿಾಂದ್ 20-25 ಕ್ತಲೀ 

ಮಿೀಟರ್ಗಳಷಿ್ಟ  ದೂರಕೆಾ  ಹೊೀಗಿ ಕಟಿ ಬೇಕಗಿದ್.  

 ಶ್ರ ೋ ಎಾಂ.ನರಾಯಣಸ್ಮವ ರ್ಮ:- ಸನಾಮ ನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಬಾಂಗಳೂರಿನ ಹೊರ ವಲಯಕೆಾ  

ಹೊೀಗುವಂತಹ ಅವಶಯ ಕತೆ ಇಲಿ . ನಗರದ್ ಒಳಭಾಗದ್ಲಿಯೇ ಬಿ.ಡಿ.ಎ. ಸಬ್- ಡಿವಿಷ್ನ್ಗಳನುನ  

ಮಾಡಿದಿಾರೆ. ಅಲಿ  ಹಲವಾರು ಕಾಂಪಿ್ಕಸ ್ಗಳನುನ  ನಿಮಾವಣ ಮಾಡಿದಿಾರೆ. ಅವುಗಳು 

ಶ್ರ್ಥಲ್ಕವಸೆ್ಥಯಲಿವ. ಅವುಗಳ ಜ್ಞಗದ್ಲಿ  ಇದ್ನುನ  ನಿಮಾವಣ ಮಾಡಬಹುದು ಎನುನ ವುದು ನನನ  

ಅಭಿಪಾರ ಯವಾಗಿದ್.  

  ಶ್ರ ೋ ರ್ಜ.ಸಿ.ಮಾಧುಸ್ಮವ ರ್ಮ:- ಸನಾಮ ನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಬಿ.ಡಿ.ಎ. ಯನುನ  ಯಾವ ರಿೀತಿ ಭಾಗ 

ಮಾಡುವುದ್ಕೆಾ  ಸ್ವಧ್ಯ ವಾಗುತು ದ್? ಒಾಂದು ವೇಳೆ ಭಾಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಒಾಂದು ಕಡೆ ಇರುವಂತಹ 

ಆಡಳಿತಾತಮ ಕ ಕಛೇರಿಯನುನ  ತೆಗ್ಗದುಕಾಂಡು ಹೊೀಗಿ ನಾಲುಾ  ಕಡೆ ಮಾಡುವುದ್ಕೆಾ  ಸ್ವಧ್ಯ ವಿದ್ಯೇ? 

ಸಕವರ ಎಲಿ್ಕ  ರಿೀತಿಗಳಲಿ  ಯೀಚ್ನೆ ಮಾಡಿ ಒಾಂದು ನಿಧಾವರಕೆಾ  ಬಂದ್ಧದ್. ಸಕವರ ಕೆಲವಮೆಮ   

ಪಾಲಸಿ ನಿಧಾವರಗಳನುನ  ತೆಗ್ಗದುಕಳಿುವಾಗ ಕೆಲವರಿಗ್ಗ ಸರಿ ಅನಿಸುತು ದ್, ಕೆಲವರಿಗ್ಗ ತಪುಪ  

ಅನಿಸುತು ದ್. Order of the day ಏನಿದ್, ಅದ್ರ ಪರ ಕರ ತಿೀಮಾವನ ತೆಗ್ಗದುಕಾಂಡಾಗ, ಆ 

ಕಟಿ ಡವನುನ  ವಿಸ್ವು ರಗಳಿಸುವುದು ಅನಿವಾಯವವಾಗಿ , ಇರುವಂತಹ ಕಟಿ ಡ ಮೇಲೆ ಮತು ಾಂದು 

ಮಹಡಿಯನುನ  ಕಟಿ ವುದ್ಕೆಾ  ಸ್ವಧ್ಯ ವಾಗುವುದ್ಧಲಿ  ಎನುನ ವ ದೃಷಿ್ಠ ಯಾಂದ್ ಆ ಕಟಿ ಡವನುನ  

ನೆಲಸಮಗಳಿಸಿ ಹೊಸ ಕಟಿ ಡವನುನ  ನಿಮಾವಣ ಮಾಡಬೇಕಗಿದ್. ಒಾಂದು ಸ್ವವಿರದ್ಧಾಂದ್ ಎರಡು 

ಸ್ವವಿರ ಸಿಬಬ ಾಂದ್ಧಗಳು ಬಂದ್ರು ಸಹ ಕಛೇರಿಯಲಿ  ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದ್ಕೆಾ  ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತಹ 

ಕಟಿ ಡವನುನ  ನಿಮಾವಣ ಮಾಡಬೇಕೆನುನ ವ ನಿಧಾವರವನುನ  ಮಾಡಿದಿ್ ೀವ. ಇದ್ರ ಬಗೆ್ಗ  ಬೇರೆ ಯಾವ 

ರಿೀತಿಯ ಸಂಶಯಗಳನುನ  ಮಾನಯ  ಸದ್ಸಯ ರು ಇಟಿಕಳಿಬ್ರರದು. Itʼs್ a್ known್ place.್
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ಬಿ.ಡಿ.ಎ.ಎಾಂದು ಹುಡುಕ್ತಕಾಂಡು ಬರುವಂತಹ ಜ್ಞಗವನುನ  ಬಿಟಿ  ಬೇರೆ ಕಡೆಗ್ಗ ಹೊೀಗುವುದ್ಕೆಾ  

ಸ್ವಧ್ಯ ವಾಗುವುದ್ಧಲಿ .  ಅಲಿೆೀ ಕಟಿ ಡವನುನ  ಕಟಿ ಬೇಕೆನುನ ವ ನಿಧಾವರ ತೆಗ್ಗದುಕಾಂಡಿರುವುದ್ಕೆಾ  

ಸಕವರ ತನನ  ಸಮಮ ತಿಯನುನ  ಸೂಚಿಸಿದ್.  

 

ಆ) ವಿಷಯ: ಅನುದಾನ  ಮತ್ತು   ಅನುದಾನರಹಿತ್  ಶಾಲ್ಲಗಳ  ಮಾನಾ ತ್  

                    ನವಿೋಕರಣ ಮಾಡುವ ಸಂಬಂಧ ಇಲಾಖೆಯು ರೂಪಿಸಿರುವ   

                    ನಯಮಾವಳಿಗಳ ಕುರಿತ್ತ 

----- 

 

 ಶ್ರ ೋ ಕೆ.ಟಿ.ಶ್ರ ೋಕಂಠೇಗೌಡ(ಪದವಿೋಧರರ ಕೆೆೋತ್ರ ):- ಸನಾಮ ನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ,  ಕನಾವಟಕ 

ರಾಜಯ ದ್ಲಿರುವ ಖಾಸಗಿ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳ ಕಟಿ ಡ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು  ಅಗಿನ ಶಾಮಕ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಬಗ್ಗಗಿನ 

ನಿಯಮಾವಳಿಗಳಿಾಂದ್ ಉಾಂಟ್ರಗಿರುವ ಬಹು ದಡಡ  ಗಾಂದ್ಲದ್ ಬಗೆ್ಗ  ಚ್ರ್ಚವ ಮಾಡುವುದ್ಕೆಾ  

ಬಯಸುತಿು ದಿ್ ೀನೆ. ನಮಮ  ದೇಶದ್ ಉಚ್ಛ  ನಾಯ ಯಾಲಯ ನಿೀಡಿದ್ ತಿೀಪಿವನ  ಹಿನೆನ ಲೆ ಎಲಿ  ರಾಜಯ ಗಳು 

ಕಟಿ ಡಗಳ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು  ಫೈರ್ ಸೇಫಿಿ  ಬಗೆ್ಗ  ನಿಯಮಾವಳಿಗಳನುನ   ರೂಪಿಸಿವ. ನಮಮ  

ರಾಜಯ ದ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಈ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳನುನ  ಅನುಷ್ಠಠ ನಕೆಾ  ತರುವಂತಹ ವಿಚಾರದ್ಲಿ  ಆಡಳಿತ 

ಪಕ್ಷದ್ ಸದ್ಸಯ ರಾಗಿರುವ  ಎಸ್.ವಿಿ .ಸಂಕನೂರ್ರವರ ಅಧ್ಯ ಕ್ಷತೆಯಲಿ  ಕಟಿ ಡ ಹಾಗೂ ಅಗಿನ  

ಸುರಕ್ಷತಾ ಪರ ಮಾಣಪತರ ಕೆಾ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪರಿಶ್ೀಲನಾ ಸಮಿತಿಯನುನ  ನೇಮಕ ಮಾಡಲ್ಕಗಿತ್ತು .  

(ಈ ಹಂತ್ದಲಿ್ಲ  ಡಾ: ತೇಜಸಿವ ನಗೌಡ ಅವರು ಸಭಾ ಪಿೋಠವನುನ  ಅಲಂಕರಿಸಿದರು) 

ಆ ಪರಿಶ್ೀಲನಾ ಸಮಿತಿಯು ತನನ  ವರದ್ಧಯನುನ  ನಿೀಡಿ ಈಗಾಗಲೇ 3-4 ತಿಾಂಗಳುಗಳು ಕಳೆದ್ಧವ. ಆ 

ವರದ್ಧಯ ಪರ ಕರ ಸಕವರ ಇನೂನ  ಯಾವುದೇ ಕರ ಮವನುನ  ಕೈಗಾಂಡಿಲಿ . ಸಕವರ ತ್ತತ್ತವ 

ಕರ ಮವನುನ  ತೆಗ್ಗದುಕಳಿಬೇಕಗಿತ್ತು . ಈ ರಾಜಯ ದ್ ಸ್ವವಿರಾರು ಶಾಲ್ಕ ಕಲೇಜುಗಳ ಮಾನಯ ತೆಯ  

ವಿಚಾರದ್ಲಿ  ಶ್ಕ್ಷಣ ಇಲ್ಕಖೆ ಕರ ಮಕೆಾ  ಮುಾಂದಾಗಿದ್. ಹಳೆಯ ಅವೈಜ್ಞಾ ನಿಕ ಸುತು ೀಲೆಯನುನ  

ಇಟಿಕಾಂಡು ಇಡಿೀ ಖಾಸಗಿ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳ ವಲಯದ್ ಮೇಲೆ ಒಾಂದು ದಡಡ  ಪರ ಹಾರವನುನ  

ನಡೆಸಿದಿಾರೆ. ಎಲಿಯವರೆಗ್ಗ ಅವರ ಪರ ಹಾರ ಹೊೀಗಿದ್ಯಾಂದ್ರೆ,್ʼನಿೀವು ಮಾನಯ ತೆಯನುನ  ನವಿೀಕರಣ 

ಮಾಡಿಸಿಕಳಿಬೇಕದ್ರೆ, ಕಟಿ ಡ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು  ಅಗಿನ ಶಾಮಕ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಬಗೆ್ಗ  ಪರ ಮಾಣ 

ಪತರ ವನುನ  ಒಳಗಾಂಡಂತೆ ಎಲಿ  ಸಿದಿ್ ತೆಗಳನುನ  ಮಾಡಿಕಾಂಡು ಬರಬೇಕುʼ ಎನುನ ವ 

ಸುತು ೀಲೆಯನುನ   ಹೊರಡಿಸಿದಿಾರೆ. ಸುಪಿರ ೀಾಂ ಕೀಟ್ಟವನ ಆದೇಶವನುನ  ಪೂಣವ ಪರ ಮಾಣದ್ಲಿ  

ಓದ್ದ್,  ಸರಾಸಗಟ್ರಗಿ ಎಲಿ  ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳಿಗೂ …….. 
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 ವೈಸ್ ಛೇಮಾನ್:- ಮಾನಯ  ಶ್ರ ೀಕಂಠೇಗೌಡರೇ, ತಾವು ಸೂಚ್ನೆಯನುನ  ಮಂಡಿಸಿದ್ ಮೇಲೆ , 

ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ಉತು ರವನುನ  ಕಟಿ  ನಂತರ ತಾವು ಚ್ರ್ಚವಯನುನ  ಪಾರ ರಂರ್ ಮಾಡಬಹುದು.  

ನಮಮ  ನಿಯಮಾವಳಿಗಳ ಪರ ಕರ ಸಚಿವರು ಉತು ರ ಕಟಿ  ನಂತರ ತಾವು ಚ್ರ್ಚವಯನುನ  

ಪಾರ ರಂಭಿಸಬೇಕೆಾಂದು ಇದ್. ಒಾಂದು ಬ್ರರಿ ಅದ್ನುನ  ಸಪ ಷಿ್ ಪಡಿಸಿಕಳಿಿ . ನಮಮ  ಅನುಕೂಲಕೆಾ  ತಕಾ ಾಂತೆ 

ನಿಯಮಾವಳಿಗಳನುನ  ಬದ್ಲ್ಕವಣೆ ಮಾಡಿಕಳಿಬ್ರರದ್ಲಿ ? 

 ಶ್ರ ೋ ಕೆ.ಟಿ.ಶ್ರ ೋಕಂಠೇಗೌಡ:- ಸನಾಮ ನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಅದು ಗಮನ ಸ್ಥಳೆಯುವ ಸೂಚ್ನೆಗ್ಗ 

ಅನಾ ಯವಾಗುತು ದ್. ನಿಯಮ 330ರ ಮೇರೆಗ್ಗ ಪರ ಸ್ವು ಪಸಿಲಪ ಡುವ ವಿಚಾರವನುನ  ನಾವು ವಿಷ್ದ್ವಾಗಿ 

ಪರ ಸ್ವು ಪಿಸಬೇಕಗುತು ದ್. ನಂತರ ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ಉತು ರವನುನ  ನಿೀಡುತಾು ರೆ. Rule.330 is differ from 

Calling Attention.  ತಾವು ಹೇಳಿದಂತೆ ಗಮನ ಸ್ಥಳೆಯುವ ಸೂಚ್ನೆಯಡಿಯಲಿ  ನಾವು ಮಾನಯ  

ಸಚಿವರ ಗಮನ ಸ್ಥಳೆಯಬೇಕಗುತು ದ್. ಆದ್ರೆ, ನಿಯಮ 330ರ ಅಡಿಯಲಿ  ಪೂಣವ ಪರ ಮಾಣದ್ 

ಚ್ರ್ಚವಯಾದ್ ಮೇಲೆ ಅವರು ನಮಗ್ಗ ಸಪ ಷಿ್ ವಾದ್  ಉತು ರವನುನ  ಕಡಬೇಕಗುತು ದ್. ಅಧ್ವ ಗಂಟೆ 

ಕಲ್ಕವಧಿ ಚ್ರ್ಚವಯಲಿಯೂ ಸಹ ಚ್ರ್ಚವ ನಡೆದ್ ನಂತರ ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ಉತು ರವನುನ  

ಕಡಬೇಕಗುತು ದ್.  

 ಶ್ರ ೋ ಪುಟಟ ಣಾ (ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕೆೆೋತ್ರ ):- ಸನಾಮ ನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಗಮನಸ್ಥಳೆಯುವ 

ಸೂಚ್ನೆಗಳಲಿ  ಗಮನ ಸ್ಥಳೆಯಬೇಕು ಸಕವರ ಉತು ರ ಕಟಿ  ನಂತರ ಮಾನಯ  ಸದ್ಸಯ ರುಗಳು 

ಮಾತನಾಡಬೇಕು. ಆದ್ರೆ, ನಿಯಮ 330ರ ಅಡಿಯಲಿ  ಆ ರಿೀತಿ ಆಗುವುದ್ಧಲಿ . ಇದ್ರಲಿ  ಅವರು ಏನು 

ಉತು ರವನುನ  ನಿೀಡಿದಿಾರೆ. ಈಗ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗ್ಗ ಅನಾ ಯಸುತಿು ರುವುದ್ನುನ  ಸಕವರಗಳಿಗೂ 

ಅನಾ ಯಸುತಾು ರೆಯೇ? ರಾಜಯ ದ್ಲಿ  ಖಾಸಗಿ ಮತ್ತು  ಅನುದಾನಿತ ಶಾಲೆಗಳನುನ  ಈ ಸಕವರ ಕಿೀಸ್ 

ಮಾಡುವುದ್ಕೆಾ  ಪರ ಯತಿನ ಸುತಿು ದ್.  

 ವೈಸ್ ಛೇಮಾನ್:- ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ಏನು ಉತು ರ ಕಡುತಾು ರೆನುನ ವುದ್ನುನ  ನ್ೀಡೀಣ.  

 ಶ್ರ ೋ ಕೆ.ಟಿ.ಶ್ರ ೋಕಂಠೇಗೌಡ:- ಸನಾಮ ನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ಹಾಗೂ 

ನಾವಲಿರೂ ಸೇರಿ ಈ ಸಮಸ್ಥಯ ಗ್ಗ ಪರಿಹಾರವನುನ  ಹುಡುಕಬೇಕಗಿದ್. ಇದು ರಾಜಕ್ತೀಯ ಮೇಲ್ಕಟದ್ 

ವಿಚಾರವಲಿ . ಇದು ಮಕಾ ಳಿಗ್ಗ ಶ್ಕ್ಷಣ ಕಡುವಂತಹ ಸಮಸ್ಥಯ ಗ್ಗ ಸಂಬಂಧ್ಪಟಿ  ವಿಚಾರವಾಗಿದ್. ಆ 

ಖಾಸಗಿ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳು ಏಕಏಕ್ತ ಹುಟಿ್ಟಕಾಂಡಿಲಿ . ನೂರಾರು ವಷ್ವಗಳಿಾಂದ್ ಅಾಂದ್ರೆ, ಸ್ವಾ ತಂತರ ಯ  

ನಂತರ ಮತ್ತು  ಸ್ವಾ ತಂತರ ಯ ಪೂವವದ್ಲಿ  ಲಕಷ ಾಂತರ ಜನರಿಗ್ಗ ಶ್ಕ್ಷಣವನುನ  ನಿೀಡಿದಂತಹ ಶ್ಕ್ಷಣ 

ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳನುನ  ಕತ್ತು  ಹಿಸುಕುವಂತಹ ವಿಚಾರದ್ ಬಗೆ್ಗ  ನಾವಲಿರೂ ಗಂಭಿೀರವಾಗಿ ಚ್ರ್ಚವ ಮಾಡಿ 

ಪರಿಹಾರ ಹುಡುಕಬೇಕಗಿದ್. 
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(1078)  14.12.2021  4.20  ಪಿಕೆ:ವಿಕೆ 

ಶ್ರ ೋ ಕೆ.ಟಿ.ಶ್ರ ೋಕಂಠೇಗೌಡ (ಮುಾಂದು) 

ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ನಾನೇಕೆ ಈ ವಿಚಾರವನುನ  ಆತಂಕದ್ಧಾಂದ್ ಪರ ಸ್ವು ಪ ಮಾಡುತಿು ದಿ್ ೀನೆ 

ಎಾಂದ್ರೆ, ಕಮಿಷ್ನರ್ ಕಚೇರಿಯಾಂದ್ ಎಲಿ್ಕ  ಡಿಡಿಪಿಐ್ ಮತ್ತು  ಬಿಇಓ ಆಫಿೀಸ್ಗಳಿಗ್ಗ ಸುತು ೀಲೆ 

ಹೊೀಗಿದ್.  ನಾವು ಕಟಿ್ಟ ರುವ ಸೂಚ್ನೆ-ಸಲಹೆಗಳು ಮತ್ತು  ಸುಪಿರ ೀಾಂ ಕೀರ್್ವನ ತಿೀಪಿವನ 

ಪರಾಮಶೆವ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗಿಲಿ .  ಈಗ ಇವರು, ಮಾನಯ ತೆ ನವಿೀಕರಣ ತೆಗ್ಗದುಕಳಿದೇ ಹೊೀದ್ರೆ, 

ಬೀಧ್ಕ ಮತ್ತು  ಬೀಧ್ಕೇತರರಿಗ್ಗ ಸಂಬಳವೇ ಇಲಿ  ಎಾಂದು ಹೇಳುತಿು ದಿಾ ರೆ.  ಸ್ವವಿರಾರು ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳಿಗ್ಗ 

ನಿೀವು ವೇತನ ಕಡುವುದ್ಧಲಿ  ಎಾಂದ್ರೆ ಯಾರು ಪಾಠ ಮಾಡುತಾು ರೆ?  ಇವತಿು ನ ಪರಿಸೆಿ ತಿ ಹೇಗಿದ್?  

ಕಳೆದ್ ಎರಡು ವಷ್ವಗಳಿಾಂದ್  ಕೀವಿಡ್ನ ಕರಣದ್ಧಾಂದ್ ಇಡಿೀ ರಾಜಯ ದ್ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಲಯ ತತು ರಿಸಿ 

ಹೊೀಗಿದ್.  ನೂರಾರು ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳು ಮುಚಿಚ  ಹೊೀಗಿವ.  ಇವತ್ತು  ಆ ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳನುನ  ನಾವು 

ಉಳಿಸಿಕಳಿಬೇಕಗಿದ್.  ಖಾಸಗಿ ಸಂಸೆ್ಥ  ಎಾಂದಾಕ್ಷಣ ನಾವು ಅದ್ನುನ  ಹಳದ್ಧ ಕಣಿಣ ನಿಾಂದ್ 

ನ್ೀಡಬೇಕಗಿಲಿ .  ಒಾಂದು ಕಲಕೆಾ  ಸಕವರ ಮಾಡದೇ ಇರುವಂತಹ ಕೆಲಸವನುನ  ಖಾಸಗಿ 

ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳು ಸಕವರಕೆಾ  ಪೂರಕವಾಗಿ ನಿಾಂತ್ತ, ಕೀಟ್ರಯ ಾಂತರ ಜನರಿಗ್ಗ ಅಕ್ಷರದ್ ಬಳಕನುನ  

ನಿೀಡುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕಾಂಡು ಬಂದ್ಧವ.  ಎಲಿೀ ಬರಳೆಣಿಕೆಯಷಿ್ಟ  ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳ ಬಗೆ್ಗ  

ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜನರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಭಿಪಾರ ಯ ಪಡಬಹುದು.  ಶೇಕಡ 95 ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳು ಈ ದೇಶದ್ಲಿ , ಈ 

ರಾಜಯ ದ್ಲಿ  ಒಾಂದು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕರ ಾಂತಿಗ್ಗ ರ್ದ್ರ  ಬುನಾದ್ಧ ಹಾಕ್ತಕಾಂಡು ಬಂದ್ಧವ.  ಅಾಂತಹ ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳು 

ಇವತೂು  ಇವ. ಡಾ: ಹೆಚ್.ನರಸಿಾಂಹಯಯ ನವರು ಕಟಿ್ಟದಂತಹ ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳೂ ಕೂಡ ರಾಜಯ ದ್ಲಿವ.   

ಪರ ತಿಷಿ್ಠ ತ ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳು ಮತ್ತು  ಸ್ವವಿರಾರು, ಕೀಟ್ರಯ ಾಂತರ ಜನರಿಗ್ಗ ಶ್ಕ್ಷಣವನುನ , ರ್ವಿಷ್ಯ ವನುನ , 

ವಯ ಕ್ತು ತಾ ನುನ  ಮತ್ತು  ಬದುಕನುನ  ಕಟಿ  ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳು ಈ ರಾಜಯ ದ್ಲಿವ.  ಸುಪಿರ ೀಮ್ ಕೀರ್್ವ ಇದ್ರ 

ಬಗೆ್ಗ  ಏನು ಹೇಳಿದ್?  ಇದು ಎಲಿಗ್ಗ ಹೊೀಗಿದ್?  ಇವತ್ತು  ನೆರೆಯ ತೆಲಂಗಾಣ ರಾಜಯ  ಒಾಂದು ನಿಣವಯ 

ತೆಗ್ಗದುಕಾಂಡಿತ್ತ.  ಅವರು, ಒಾಂದೇ ನೆಲಮಾಳಿಗ್ಗ ಇದಿ್ ರೆ ಯಾವುದೇ ನವಿೀಕರಣ ಬೇಕಗಿಲಿ , ಯಾವ 

ಸುರಕ್ಷತೆಯೂ ಬೇಕಗಿಲಿ  ಯಾವ NOC ಯೂ ಬೇಕಗಿಲಿ  ಎಾಂದು ಹೇಳಿದ್.  ಯಾವುದೀ ಒಾಂದು 

ಸಕವರಿ ಶಾಲೆಯಲಿ  ರ್ತು ದ್ ಹುಲಿು  ಹಾಕ್ತದಿ್ ರಿಾಂದ್ ಏನು ಒಾಂದು ಅವಘ್ಡ ನಡೆಯತೀ ಆ 

ಹಿನೆನ ಲೆಯಲಿ   ಈ ರಿೀತಿಯ ಸುತು ೀಲೆ ಬಂತ್ತ ಅಷಿ್ಟ .  ಆದ್ರೆ ಸಕವರ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳನುನ  ಗುರಿ 

ಮಾಡುತಿು ದ್.  ಸಕವರಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗ್ಗ ಈ ನಿಯಮವಿಲಿ .  Charity starts at home ಎಾಂದು 

ಹೇಳುತೆು ೀವ.  ಮದ್ಲು ಸಕವರದ್ಧಾಂದ್ ಆರಂರ್ವಾಗಬೇಕು ಅಲಿವೇ?  ಹಾಗಾಗಿಲಿ .  ಖಾಸಗಿ 

ಶಾಲೆಗಳನುನ  ಟ್ರಗ್ಗವರ್್ ಮಾಡಿದ್ಧರಿ.  ಒಾಂದು ಫಿೀರ್ ಇದಿ್ ರೆ ನಿೀವು ಏನೂ ಕೇಳುವ ಹಾಗಿಲಿ .  

ಅಾಂಥವರನುನ  ಅವರ ಪಾಡಿಗ್ಗ ಬಿಟಿ  ಬಿಡಬೇಕು.  ಒಾಂದು ಫಿೀರ್ ಇರುವವರನುನ  ನಿೀವು ಬಿಡುತಿು ಲಿ .  
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ಈ ಕುರಿತಂತೆ ತೆಲಿಾಂಗಾಣದ್ವರು ಒಾಂದು ಕಯದ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ.  ಎತು ರ 6 ಮಿೀಟರ್ಗಿಾಂತ ಒಳಗಿದಿ್ ರೆ 

ಮತ್ತು  ಅದು 500 ಸ್ಥಾ ೈರ್ ಮಿೀಟರ್ ಏರಿಯಾ ಇದಿ್ ರೆ ಯಾವುದೇ ಎನ್ಓಸಿ ಬೇಕಗಿಲಿ  ಎಾಂದು ಒಾಂದು 

ಆದೇಶ ಮಾಡಿದ್ರು.  ಈ ಸಮಿತಿಯು 9 ಶ್ಫಾರಸುಸ ಗಳನುನ  ಮಾಡಿದ್.  9 ಶ್ಫಾರಸುಸ ಗಳನುನ  ಏಕೆ 

ಮಾಡಲ್ಕಗಿದ್ ಎಾಂದ್ರೆ, ಒಾಂದು ಶಾಲೆ  ಅಥವಾ ಒಾಂದು ಕಲೇಜು ಏನಾದ್ರೂ, ಕಟಿ ಡ ಮತ್ತು  ಅಗಿನ  

ಸುರಕ್ಷತಾ ಕರ ಮಗಳನುನ  ತೆಗ್ಗದುಕಳಿಬೇಕದ್ರೆ ಅದ್ಕೆಾ   ರೂ. 4 ರಿಾಂದ್ 7 ಲಕ್ಷಗಳನುನ  ಕೇಳುತಾು ರೆ.  

ದಡಡ  ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳಾಗಿದಿ್ ರೆ ರೂ. 10-15-20-25  ಲಕ್ಷಗಳು ಬೇಕಗುತು ದ್.  ಒಾಂದು ರಿೀತಿಯ ದಡಡ  

ದಂಧ್ಯ ಆರಂರ್ವಾಗಿದ್.  ಎನ್ಓಸಿ ತೆಗ್ಗದುಕಳಿಲು ಸಂಬಂಧ್ಪಟಿ  ಡಿವಿಷ್ನ್ ಆಫಿೀಸ್ಗ್ಗ ಹೊೀಗಬೇಕು 

ಎಾಂದು ನಿೀವು  ಹೇಳುತಿು ೀರಿ.  ಈ ರಾಜಯ ದ್ 4 ಜ್ಞಗಗಳಲಿ  ಮಾತರ  ಡಿವಿಷ್ನಲ್ ಕೇಾಂದ್ರ ಗಳಿವ.  ನಾವೇನು 

ಶ್ಫಾರಸುಸ  ಮಾಡಿದಿ್ ೀವಯೀ ಅದ್ನುನ  ಬಿಟಿ ಬಿಡಿ.  ಪರ ತಿ ಜ್ಜಲಿೆಯಲಿ  ಎನ್ಓಸಿ ಕಡುವ ಹಾಗ್ಗ 

ನ್ೀಡಿಕಳಿಿ .  ಒಾಂದ್ನೆಯದು, ಒಾಂದೇ ಫಿೀರ್ ಇದಿ್ ರೆ ಏನೂ ಕೇಳುವ ಹಾಗಿಲಿ .  ಅದು 15 

ಮಿೀಟರ್ಗಿಾಂತ ಮೇಲೆ ಹೊೀದ್ರೆ ಅಲಿ  ಪರ ಶೆನ  ಬರುತು ದ್.  ಈಗ ಒಾಂದು ಫಿೀರ್ನಲಿ  4 

ರೂಮ್ಗಳಿದಿ್ರೂ ಬಿಡುತಿು ಲಿ , recognition ಕಡುತಿು ಲಿ .  ಅದು ಸಮಸ್ಥಯ ಯಾಗಿದ್.  ನಾವು, ಕನಿಷ್ಠ  5 

ಸ್ವವಿರ ಲೀಟರ್ ಇದಿ್ ರೆ ಸ್ವಕು ಎಾಂದ್ರೆ,  ನಿಮಮ ವರು 10 ಸ್ವವಿರ ಲೀಟರ್ ಟ್ರಯ ಾಂಕ್ ಇರಬೇಕು ಎಾಂದು 

ಹೇಳುತಾು ರೆ.  ಕರೀನದ್ಧಾಂದ್ ತತು ರಿಸಿ ಹೊೀಗಿ ಶಾಲ್ಕ-ಕಲೇಜುಗಳನುನ  ನಡೆಸಲು 

ಕಠಿಣವಾಗಿರುವಂತಹ ಸಂದ್ರ್ವದ್ಲಿ  ರೂ. 4-5-10-15-20 ಲಕ್ಷಗಳನುನ  additional ಆಗಿ ವಯ ಯ 

ಮಾಡುವ ಸೆಿ ತಿಯಲಿ  ಯಾವ ಶಾಲೆಗಳೂ ಇಲಿ .  ಅದ್ರ ಬದ್ಲ್ಕಗಿ ಸಂಕನೂರ ಸಮಿತಿ 9 

ಶ್ಫಾರಸುಸ ಗಳನುನ  ಮಾಡಿದ್.  ಈ ಶ್ಫಾರಸುಸ ಗಳನುನ  ಇವರು ಜ್ಞರಿಗ್ಗ ಕಟಿ ರೆ ಬಹಳ 

ಸುಲರ್ವಾಗುತು ದ್. ಸಮಸ್ಥಯ ಗಳು ಪರಿಹಾರ ಆಗುತು ವ.  ಹಾಗಾಗಿ ನನನ  ಆಗರ ಹ ಇಷಿ್ಟ .  ಈಗ 

ಎಲಿಯವರೆಗ್ಗ ಪರಿಸೆಿ ತಿ ಹೊೀಗಿದ್ ಎಾಂದ್ರೆ, ಮಾನಯ  ಕನೂನು ಸಚಿವರು ಕೇಳಬೇಕು. ಕಟಿ ಡ ಕಟಿ್ಟ  

60-70-100 ವಷ್ವಗಳಾಗಿವ.   ಫಾರಂ ನಂಬರ್-3 ಯಲಿ , ಸದ್ರಿ ಕಟಿ ಡವನುನ  ಕಟಿ್ಟ ದ್ವರು ಯಾರು, 

ಪಿಾ ಯ ನ್ ಹಾಕ್ತ ಕಟಿ ವರು ಯಾರು, ಅದ್ರ ಇಾಂಜ್ಜನಿಯರ್ ಯಾರು ಅವರ ಮಾಹಿತಿ ಕಡಿ ಎಾಂದು 

ಕೇಳಿದಿಾರೆ.  ಈಗ ಅವರು ಯಾರೂ ಬದುಕ್ತಲಿ .  ಕಟಿ ಡ ಕಟಿ್ಟ ದ್ವರನುನ , ಪಿಾ ಯ ನ್ ಮಾಡಿದ್ವರನುನ , 

ಇಾಂಜ್ಜನಿಯರನುನ  ನಾವು ಎಲಿಾಂದ್ ತರಬೇಕು?  ಆದಿ್ ರಿಾಂದ್ ನಾನು ಮಾನಯ  ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಚಿವರಲಿ  

ಕೇಳುವುದ್ಧಷಿ್ಟ .  ನಮಮ  ಸಮಿತಿ ಏನು ಶ್ಫಾರಸುಸ  ಮಾಡಿದ್ಯೀ ಅ ವರದ್ಧಯನುನ  ಯಥಾವತಾು ಗಿ 

ಜ್ಞರಿಗ್ಗ ಕಟಿ ರೆ,  ನಿಾಂತ್ತ ಹೊೀಗಿದಿ್  ಉಸಿರು ಮತೆು  ಪಾರ ರಂರ್ವಾದಂತೆ ಆಗುತು ದ್.    ತೆಲಂಗಾಣ 

ರಾಜಯ  ಏನು ಒಾಂದು ಕಯದ್ ಮಾಡಿದ್ ಆ ಕಯದ್ಯನುನ  ಈ ಅಧಿವೇಶನದ್ಲಿ  ತನಿನ .  ಒಾಂದು 

ರಿೀತಿಯ ಶೀಷ್ಣೆ ಅಧಿಕರಿಗಳಿಾಂದ್ ಶಾಲೆ ಮೇಲೆ ಆರಂರ್ವಾಗಿದ್.  ಅಧಿಕರ ವಿಕೇಾಂದ್ಧರ ೀಕರಣ 

ಆಗಬೇಕು.  ಒಾಂದು ಫಿೀರ್ ಹೊಾಂದ್ಧರುವವರ ತಂಟೆಗ್ಗ ಯಾವುದೇ ರಿೀತಿಯ ತಂಟೆಗ್ಗ ಹೊೀಗಬ್ರರದು.  

ಯಥಾವತ್ತು  ಮಾನಯ ತೆ ಮಾಡಬೇಕು.  ಮಾನಯ ತೆ ನವಿೀಕರಣಕೂಾ  ಈ ಅಗಿನ  ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು  ಕಟಿ ಡ 
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ಸುರಕ್ಷತೆಗ್ಗ ಇರುವ ಸಂಬಂಧ್ ಏನು?  ಮಾತೆತಿು ದ್ರೆ ಎಲಿದ್ಕೂಾ  ಮಾನಯ  ಪಡೆಯಬೇಕು ಎಾಂದು 

ಹೇಳುತಾು ರೆ.  ಸುಪಿರ ೀಮ್ ಕೀರ್್ವ, 30 ದ್ಧನ ಕೂಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ ಮೇಲೆ ಕೂಲ ಕಡಬೇಕು ಎಾಂದು 

ಹೇಳುತು ದ್.  30 ದ್ಧವಸ ಪಾಠ ಮಾಡಿದ್ ಮೇಲೆ ಆತನಿಗ್ಗ ಸಂಬಳ ಕಡಬೇಕು.  ಮಾನಯ ತೆ 

ಪಡೆಯುವುದ್ಕೂಾ , ಶ್ಕ್ಷಕನಿಗ್ಗ ಕಡುವ ಸಂಬಳಕೆಾ  ಅಾಂಟ ಹಾಕ್ತದ್ರೆ ಹೇಗೇ?  ನಿೀವು 

ಸುತು ೀಲೆಯನುನ  ಕಟಿ  ಅದ್ಕೆಾ  1-2 ವಷ್ವ ಕಲ್ಕವಕಶ ಕಡಿ.  ಅದು ಬಿಟಿ ,  ಮಾನಯ ತೆ 

ನವಿೀಕರಣ ಮಾಡಬೇಕು,   ಮಾನಯ ತೆ ಪಡೆಯದೇ ಇದಿ್ ರೆ ಸಂಬಳ ಕಡುವುದ್ಧಲಿ  ಎಾಂದು 

ಹೇಳುತಿು ರುವುದು ನನಗ್ಗ ಅಥವವಾಗುತಿು ಲಿ .  ಮಾತೆತಿು ದ್ರೆ ಎಲಿದ್ಕೂಾ  ಮಾನಯ ತೆಯನುನ  ಗಂಟ 

ಹಾಕುತಾು ರೆ.  ಅಲಿದೇ ಮಾನಯ ತೆಗೂ ಸಂಬಳಕೂಾ  ಗಂಟ ಹಾಕುತಾು ರೆ.   ಇದ್ನುನ  ಬಿಟಿ  ಬಿಡಬೇಕು.  

Fire safety measures and building safety measures ಪರ ಕ್ತರ ಯ ಬೇರೆ.  ಅದ್ನುನ  2-3 ವಷ್ವ 

ಕಲ್ಕವಕಶ ಕಟಿ  ಮಾಡಿಸಿ. ನಮಮ  ಸಮಿತಿಯ ರಿಪೀರ್್ವ ತೆಗ್ಗದುಕಾಂಡು ಕಂಡಿೀಷ್ನ್ ಹಾಕ್ತ 

ಖಾಸಗಿ, ಅನುದಾನರಹಿತ ಮತ್ತು  ಸಕವರಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗ್ಗ ಸಂಬಂಧ್ಪಟಿ ಾಂತೆ ಮಾಡಿಸಿ.  ಅದ್ಕೆಾ  ಏನು 

ಬೇಕೀ ಆ ದಾರಿ ಹುಡುಕ್ತಕಳಿಿ .  ಆದ್ರೆ ಈಗ, ಮಾನಯ ತೆ ನವಿೀಕರಣ ವಿಚಾರದ್ಲಿ  ಇದ್ನುನ  ಥಳಕು 

ಹಾಕಬೇಡಿ.  ನೂರಾರು ವಷ್ವಗಳಿಾಂದ್, ಹತಾು ರು ವಷ್ವಗಳಿಾಂದ್ ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳನುನ  ನಡೆಸಿಕಾಂಡು 

ಬಂದ್ಧರುವವರು 5-10 ವಷ್ವಗಳಿಗ್ಗ ಮಾನಯ ತೆ ಪಡೆದುಕಾಂಡಿರುತಾು ರೆ.  ಈಗ ಮಾನಯ ತೆ ನವಿೀಕರಣ 

ಮಾಡಲಲಿ  ಎಾಂದು ಬಿಇಓ ಸಂಬಳ ಕಡುವುದ್ಧಲಿ .  ಡಿಡಿ ಸಂಬಳ ಕಡುವುದ್ಧಲಿ .  ಹಿೀಗಾದ್ರೆ 

ಶಾಲ್ಕ-ಕಲೇಜುಗಳನುನ  ಹೇಗ್ಗ ನಡೆಸುವುದ್ಕೆಾ  ಆಗುತು ದ್?  ಶ್ಕ್ಷಕರು ಹೇಗ್ಗ ಜ್ಜೀವನ ಮಾಡಬೇಕು?  

ಆದಿ್ ರಿಾಂದ್ ಈ ಸಮಿತಿಯ ವರದ್ಧಯನುನ  ಸಕವರ ಜ್ಞರಿಗ್ಗ ಕಡಬೇಕು.  ಎರಡನೆದಾಗಿ, ಯಾವುದೇ 

ಕರಣಕೂಾ  ಮಾನಯ ತೆ ನವಿೀಕರಣ ಮತ್ತು  safety measures ಗೂ ಸಂಬಂಧ್ ಕಲಪ ಸಬೇಡಿ.  ಆ 

ಪರ ಕ್ತರ ಯ ಬೇರೆ; ಈ ಪರ ಕ್ತರ ಯಯೇ ಬೇರೆ.  ಇವತೆು ೀನು ಇಡಿೀ ರಾಜಯ ದ್ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳು ಇವಯೀ 

ಅವರುಗಳ ಆತಂಕ ತಡೆದು ಹಾಕುವಂತಹ ಕೆಲಸವನುನ  ಮಾಡಬೇಕು.  ಈಗ ಅಪರೂಪಕೆಾ  ಕಿಸ್ 

ಶುರು ಆಗಿದ್.  ಶ್ಕ್ಷಕರು ಮಕಾ ಳಿಗ್ಗ ಪಾಠ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಬಿಇಓ, ಡಿಡಿ ಆಫಿೀಸ್ಗ್ಗ 

ರೆಕಗ್ನಿಷ್ನ್ಗೀಸಾ ರ ಅಲೆಯಬೇಕೀ?   Fire safety ಗ್ಗ ಮೈಸೂರು ಭಾಗದ್ವರು ಮೈಸೂರಿಗ್ಗ 

ಹೊೀಗಬೇಕು; ಇದೇ ರಿೀತಿ divisional level ಗ್ಗ ಹೊೀಗಬೇಕು.  ಇದ್ಕೆಾ  ರೂ. 25 ಸ್ವವಿರ ಫಿೀ ಎಾಂದು 

ಮಾಡಿದಿಾರೆ.  ಆದ್ರೆ ನಾವು ರೂ. 5-10 ಸ್ವವಿರ ಫಿೀ ಎಾಂದು ಶ್ಫಾರಸುಸ  ಮಾಡಿದಿ್ ೀವ.  ರೂರಲ್ 

ಭಾಗದ್ಲಿ  ರೂ. 5 ಸ್ವವಿರ ಮತ್ತು  ಸಿಟ್ಟಗಳಲಿ  ರೂ.10 ಸ್ವವಿರ ಕಟಿ ಬೇಕು ಎಾಂದು ಮಾಡಿದಿ್ ೀವ.  ಅಲಿ  

ಲಂಚ್ದ್ ಕರ ಮವನುನ  ನ್ೀಡಬೇಕು?  ನಿೀವು ಏನೂ ಮಾಡುವುದು ಬೇಡ; ರೂ. 2 ಲಕ್ಷ ಕಟಿಬಿಟಿ ರೆ 

ಎನ್ಓಸಿ ಕಟಿ  ಬಿಡುತಾು ರೆ.  ಆ ರಿೀತಿ ಎನ್ಓಸಿ ತಂದ್ಧರುವವರೂ ಇದಿಾರೆ.  ಸುಮಮ ನೆ ಬಣಣ  

ಹೊಡೆದು ಪೈಪನುನ  ನೇತ್ತ ಹಾಕ್ತರುತಾು ರೆ.  ಈಗ ಇಾಂಥದಿ್ ಕೆಾ  ಹೆಚಿಚ ನ ಅವಕಶ ಆಗುತಿು ದ್.  ಇದು 

ದಡಡ  ರ್ರ ಷಿ್ಠಚಾರಕೆಾ  ಆದ್ಧಯಾಗಿದ್.  ಕನಾವಟಕದ್ಲಿ  ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳು ಸರಾಗವಾಗಿ ನಡೆಯುತಿು ವ.  
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ಅವರಿಗ್ಗ ಬಂದ್ಧರುವ ಗಂಡಾಾಂತರವನುನ , ಅತಂಕವನುನ  ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು.  3-4 ತಿಾಂಗಳುಗಳಿಾಂದ್ 

ಶಾಲೆಗಳು ಮತ್ತು  ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಲಯಗಳು ಏನು ಆರಂರ್ವಾಗಿವಯೀ ಅವು neat ಆಗಿ, ಸುಲಲತವಾಗಿ 

ನಡೆಯುವಂತೆ ನ್ೀಡಿಕಳಿಬೇಕು.  ಶ್ಕ್ಷಣಕೆಾ  ಬಂದ್ಧರುವ ಅಡಿಡ , ಗಂಡಾಾಂತರವನುನ  ತಡೆದು 

ಹಾಕಬೇಕು ಎಾಂದು ಹೇಳುವುದ್ಕೆಾ  ಇಷಿ್ ಪಡುತೆು ೀನೆ.  

 ಶ್ರ ೋ ಎಸ್.ಎಲ್್.ಭೋಜೇಗೌಡ (ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕೆೆೋತ್ರ ):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಗಳೆ, ಮಾನಯ  

ಶ್ರ ೀಕಂಠೇಗೌಡರು ಎಲಿ್ಕ  ವಿಷ್ಯಗಳನುನ  ಸವಿಸ್ವು ರವಾಗಿ ಹೇಳಿದಿಾರೆ.  ನಾನು ಆ ಅಾಂಶಗಳನೆನ ೀ 

ರಿಪಿೀರ್್ ಮಾಡುವುದ್ಕೆಾ  ಹೊೀಗುವುದ್ಧಲಿ . ಸದ್ನದ್ ಸಮಯವನುನ  ಹಾಳು ಮಾಡುವುದ್ಕೆಾ  ಇರ್ಚಛ  

ಪಡುವುದ್ಧಲಿ .  ಒಾಂದಂತ್ತ ಸತಯ  ಇದ್, ಮಾನಯ  ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಚಿವರು ಇದ್ನುನ  ತಿಳಿದುಕಳಿಬೇಕಗುತು ದ್.  

ಮಾನಯ  ಕನೂನು ಸಚಿವರು ಇಲಿ  ಕುಳಿತಿರುವುದು ಬಹಳ ಒಳಿೆಯ ವಿಚಾರವಾಗಿದ್.  ಇದು ಜಾ ಲಂತ 

ವಿಷ್ಯವಾಗಿದ್.  ನಮಮ  ಅಧಿಕರಿಗಳು ಗಾಯ ಲರಿಯಲಿ  ಕುಳಿತ್ತಕಾಂಡಿದಿಾರೆ.  ಖಾಸಗಿ ಪೌರ ಢ ಶಾಲೆಗಳ 

ನ್ೀಾಂದ್ಣಿ ಮತ್ತು  ಮಾನಯ ತೆ, ಇದು ಸಕವರದ್ಧಾಂದ್, ಕಮಿಷ್ನರ್ರವರಿಾಂದ್ ಹೊರಡಿಸಿರುವಂತಹ 

ಆದೇಶವಾಗಿದ್.   ಈ ಆದೇಶ ಏನು ಹೇಳುತು ದ್?  ಕನಾವಟಕ ಶ್ಕ್ಷಣ ಕಯದ್ 1983 ನಿಯಮ 30, 31, 

33, 36 ಮತ್ತು  38ರ ಅನಾ ಯ ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಹಾಗೂ ಅನುದಾನರಹಿತ ಪೌರ ಢ ಶಾಲೆಗಳು ತಮಮ  

ನ್ೀಾಂದ್ಣೆ ಮತ್ತು  ಮಾನಯ ತೆಯನುನ  ಕಡಾಡ ಯವಾಗಿ ನವಿೀಕರಿಸಿಕಳಿಬೇಕು.  

                   (ಮುಾಂದು) 

(1079) 14-12-2021 4.30 DS-VK 

ಶ್ರ ೋ ಎಸ.ಎಲ್.ಭೋಜೇಗೌಡ(ಮಾಂದ್ದ):- 

ಹಾಗೂ ಪೌರ ಢ ಶಾಲೆಯಲಿ  ಬೀಧ್ನೆ ಮಾಡುವ ಮಾಧ್ಯ ಮದ್ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸಕ್ಷಮ 

ಪಾರ ಧಿಕರದ್ಧಾಂದ್  ಮಾನಯ ತೆಯು ನವಿೀಕರಣವಾಗಿರಬೇಕು.  ೨೦೨೧-೨೨ನೇ ಸ್ವಲನ ಮಾನಯ ತೆ 

ನವಿೀಕರಣವನುನ  ಸಕ್ಷಮ ಪಾರ ಧಿಕರದ್ಧಾಂದ್  ಸಕಲದ್ಲಿ  ಪಡೆಯುವುದು.  ಮಾನಯ ತೆ ಪಡೆಯದ್ 

ಹಾಗೂ ಮಾನಯ ತೆ ನವಿೀಕರಣ ಆಗದ್ಧರುವ  ಶಾಲೆಯ ವಿದಾಯ ರ್ಥವಗಳ ಪರಿೀಕಷ  ನ್ೀಾಂದ್ಣಿಗ್ಗ ಅವಕಶ 

ಇರುವುದ್ಧಲಿ . This is very important. ನ್ೀಾಂದ್ಣಿಯಾಗದ್ಧದಿ್ ರೆ ನಮಮ  ಮಕಾ ಳು ಶಾಲೆಯಲಿ  

ಏನು ಕಲಯುತಿು ದಿಾರೆ ಅವರಿಗ್ಗ ಯಾವುದೇ ಕರಣಕೂಾ  ಪರಿೀಕೆಷ  ಬರೆಯುವುದ್ಕೆಾ  ಅವಕಶ 

ಕಡುವುದ್ಧಲಿ .   ನಾವು ಮಕಾ ಳ ರ್ವಿಷ್ಯ ದ್ ಮೇಲೆ ಆಟ ಆಡುತಿು ದಿ್ ೀವ.   ಇದ್ರ ಜೊತೆಯಲಿ  ಕಟಿ ಡ 

ಸುರಕ್ಷತಾ ಪರ ಮಾಣ ಪತರ , ಸಕ್ಷಮ ಪಾರ ಧಿಕರದ್ಲಿ  (Executive Engineer, PWD) ಇಾಂದ್ ಪಡೆದು 

ಸಲಿಸಿ.  ನಂತರ ಅಗಿನ  ಸುರಕ್ಷತಾ ಪರ ಮಾಣ ಪತರ , ಸಮಾಪನಾ ಪತರ , fire safety compliance 

certificate ಕಡಲೇಬೇಕು.  ಇವುಗಳನುನ  ಹೇಗ್ಗ  ಕಡುವುದು?  ಇದ್ರಲಿ  fire safety ಎಾಂದ್ರೆ 
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ಏನು,  ಸುಪಿರ ೀಾಂ ಕೀರ್್ವ  ಆದೇಶ ಕಟಿ್ಟ ರುವುದು ಅನುದಾನ, ಅನುದಾನ ರಹಿತ ಪೌರ ಢಶಾಲೆ ಮಾತರ   

ಅನಾ ಯಸುತು ದ್ಯೇ? Supreme Court Order is applicable to all the Institutions, 

whether it is Government, Aided or Unaided. All the Institutions comes under the 

Supreme Court Order.  ಈ ಆದೇಶದ್ ಪರ ಕರ ಇದು ಎಲಿ್ಕ  ಶಾಲೆಗಳಿಗೂ ಅನಾ ಯವಾಗುತು ದ್.  

And then what is the precautionary measurements you have taken for the 

Government Schools. When this Supreme Court Order is applicable to all the 

schools, you must be the role model for others.   ಸಕವರಿ ಶಾಲೆ ಈ ರಿೀತಿ ಅಗಿನ  ಸುರಕ್ಷತಾ 

ಕರ ಮವನುನ  ತೆಗ್ಗದುಕಾಂಡಿದ್, ಕಟಿ ಡ ಈ ರಿೀತಿ ಇದ್ ಎಾಂದು ಮಾಡಿ ತೀರಿಸಿದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ನಿೀವು 

ಮಾಡಿ ಎಾಂದು ನಾವು ಹೇಳುತೆು ೀವ.   ಇದ್ನುನ  ಬರಿೀ ಅನುದಾನಿತ ಶಾಲೆ, ಅನುದಾನ ರಹಿತ ಶಾಲೆಗಳಿಗ್ಗ 

ಮಾತರ  ಏಕೆ ಅನಾ ಯ ಮಾಡುತಾು ರೆ.  ಅಲಿ  ಬೇರೆ ಮಕಾ ಳು ಕಲಯುತಿು ಲಿವೇ?  This discrimination 

should not be there. ಅಧಿಕರಿಗಳು ಈ ಆದೇಶವನುನ  ಸಕವರಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗ್ಗ ಏಕೆ ಕಟಿ್ಟ ಲಿ ?  

ಸುಪಿರ ೀಾಂ ಕೀರ್್ವ ಆದೇಶ ಸಕವರಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗ್ಗ ಅನಾ ಯವಾಗುವುದ್ಧಲಿವೇ?  ಎಲಿ್ಕ  ಕಡೆ ಮಕಾ ಳು 

ಕಲಯುತಿು ದಿಾರೆ.  ಕನೂನು ಸಚಿವರೇ, ಇದು  ಮಕಾ ಳ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ದೃಷಿ್ಠ ಯಾಂದ್  ಈ ಆದೇಶ 

ಬಂದ್ಧರುವಂಥದಿು .  ಈ ರಿೀತಿ ಶಾಲೆಗಳು ಇರಬೇಕೆಾಂದು ಸಕವರಿ ಶಾಲೆಯಲಿ  ಮಾಡಿ ತೀರಿಸಿ, ಅದೇ 

ರಿೀತಿ ಇವರಿಗೂ ಮಾಡಬೇಕೆಾಂದು ನಾವು ಹೇಳುತೆು ೀವ.   ಇದ್ರ ಜೊತೆಗ್ಗ ಕ್ತರುಕುಳ 

ಸಿಕಾ ಪಟಿೆಯಾಗುತಿು ದ್.  ಈ ಕ್ತರುಕುಳವನುನ  ತಡೆಯಬೇಕಗುತು ದ್.  ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ನಮಮ  ಮೇಲೆ 

ವಿಶಾಾ ಸ ಇಟಿ  ಮಾನಯ  ಎಸ್.ವಿಿ .ಸಂಕನೂರ ರವರ ಅಧ್ಯ ಕ್ಷತೆಯಲಿ  ಸಮಿತಿಯನುನ  

ಮಾಡಿಕಟಿ್ಟ ದಿಾರೆ.  ನಾವು ಸುಮಾರು ೧೩ ಸಭೆಗಳನುನ  ಮಾಡಿದಿ್ ೀವ.  ಡಿವಿಜನ್ಗಳಲೆಲಿ್ಕ  ಹೊೀಗಿ 

ಸಭೆಯನುನ  ಮಾಡಿದಿ್ ೀವ. ಆ ಸಮಯದ್ಲಿ  ಇರತಕಾ ಾಂಥ ಎಲಿ್ಕ  ಪಂಡಿತರುಗಳನೆನ ಲಿ್ಕ  ನಾವು ಭೇಟ್ಟ 

ಮಾಡಿ ಅಲಿಲಿ  ಏನೇನು ನೂಯ ನತೆಗಳಿವ, ಅವುಗಳನುನ  ಯಾವ ರಿೀತಿ ಸರಿ ಮಾಡಬಹುದು, ಸಕವರಕೆಾ  

ಯಾವ ರಿೀತಿಯಲಿ  ನಾವು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದ್ಕೆಾ  ಸ್ವಧ್ಯ ವಾಗುತು ದ್ಾಂದು,  ನಾವು ಯಾರು ಸದ್ಸಯ ರು 

TA, DA ತೆಗ್ಗದುಕಳಿದ್  ಸಕವರಕೆಾ  ನಾವು ವರದ್ಧಯನುನ  ನಿೀಡಿದಿ್ ೀವ.  ಈಗಾಗಲೇ ೧೦ ತಿಾಂಗಳು 

ಆಗಿದ್.  ನಮಮ  ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಚಿವರು ನುರಿತವರಿದಿಾರೆ.  ಏಕೆ ಈ ರಿೀತಿ ಆಯತ್ತ ಎಾಂಬುದು ನನಗ್ಗ ಗತಿು ಲಿ .  

ನಮಮ  ಮೇಲೆ ವಿಶಾಾ ಸ ಇಟಿ   ವರದ್ಧ ಕಡುವುದ್ಕೆಾ  ನೇಮಕ ಮಾಡಿದ್ ಮೇಲೆ  ನಾವು 

ಪಾರ ಮಾಣಿಕವಾಗಿ ವರದ್ಧಯನುನ  ಕಟಿ್ಟ ದಿ್ ೀವ.  ಆ ವರದ್ಧಯನುನ  ಸಕವರ ಒಪುಪ ತು ದ್ಯೀ, 

ಬಿಡುತು ದ್ಯೀ  ಏನಾದ್ರೂ modification ಇದಿ್ ರೆ ಈ ರಿೀತಿ modification ಮಾಡಿದಿ್ ೀವಾಂದು 

ಹೇಳಿ. But at the same time, we have taken precautionary measurements without 

affecting the Supreme Court Order. ಇದ್ರ ಬಗೆ್ಗ  ನಾವು ಪೂತಿವಯಾಗಿ ಗಮನಹರಿಸಿದಿ್ ೀವ.  

ಹಾಗಾಗಿ ಇದ್ರ ಬಗೆ್ಗ  ಗಮನಹರಿಸಿದಂತಹ ಸಂದ್ರ್ವದ್ಲಿ  ಎಲಿವನುನ  ನಾವು ಕೂಲಂಕಷ್ವಾಗಿ 
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ನ್ೀಡಿದಿ್ ೀವ. In the interest of the Students and the Institutions ಇದ್ನುನ  

ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಜ್ಞರಿಗ್ಗ ತರಲೇಬೇಕಗುತು ದ್.  ಜ್ಞರಿಗ್ಗ ತರದ್ಧದಿ್ ರೆ ಮಕಾ ಳ ರ್ವಿಷ್ಯ  ಹಾಳಾಗುತು ದ್.  

ಜೊತೆಗ್ಗ 15 ಮಿೀಟರ್ ಎಾಂದು ಹೇಳಿದಿಾರೆ,  ಅಗಿನ  ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಬಗೆ್ಗ  ಅಧಿಕರಿಗಳು ವರದ್ಧಯನುನ  

ಕಟಿ್ಟ ದಿಾರೆ.  Those buildings which are more than 15 meters… ಅಗಿನ  ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಬಗೆ್ಗ  

ಏನಿದ್ ಎಾಂದ್ರೆ,  ಸುತು  ಫೈರ್ ಇಾಂಜ್ಜನ್  ಹೊೀಗಬೇಕೆಾಂದ್ರೆ ಕಟಿ ಡ ಈ ರಿೀತಿ ಇಷಿ್ಟ  ಅಗಲ ಇರಬೇಕು, 

15 ಮಿೀಟರ್ ಕಟಿ ಡ ಇರುವಂಥದಿ್ ಕೆಾ  ಮಾತರ  ಅನಾ ಯವಾಗುತು ದ್.  ನಮಮ ಲಿ  ಯಾವ ಸಕವರಿ ಶಾಲೆ 

15 ಮಿೀಟರ್ ಒಳಗ್ಗ ಇದ್?  ಸಕವರಿ ಶಾಲೆಯಲಿ  ಮದ್ಲನೆಯ ಮಹಡಿಯೇ ಇಲಿ .  ಮನೆನ  ಹೆಾಂಚಿನ 

ಕಟಿ ಡ ಇತ್ತು , ಈಗ  ಆರ್ಸಿಸಿ ಹಾಕ್ತದಿಾರೆ.  ಮಾನಯ  ಮಾಧುಸ್ವಾ ಮಿಯವರೇ, ಪೌರ ಢಶಾಲೆಯಲಿ  

ಮದ್ಲನೆ ಮಹಡಿ, ಎರಡನೆ ಮಹಡಿ ಬಿಟಿ ರೆ ಇನ್ನ ಾಂದು ಮಹಡಿ ಎಲಿದ್?  More than 3 floors 

ಇದಿ್ ರೆ ಆಗ 15 ಮಿೀಟರ್ ಬರುತು ದ್.  Most of the building are less than 15 meters and 

some of the buildings which are in metropolitan cities like ಬಾಂಗಳೂರು ಮತ್ತು  

ಮೈಸೂರಿನಲಿ  ನಾಲುಾ , ಐದು ಮಹಡಿಗಳು ಇರತಕಾ ಾಂಥ ಕಟಿ ಡಗಳಲಿ , ಆ ಕಟಿ ಡಗಳನುನ  

ಇಟಿಕಾಂಡು ಸುಪಿರ ೀಾಂ ಕೀರ್್ವ ಆದೇಶ ಮಾಡಿರುವಂಥದಿು .   ಆ ಆದೇಶ ಏಕೆ ಬಂತ್ತ ಎಾಂದ್ರೆ, 

that school was running in a bamboo hut with a strength of 900 students. ಅಲಿ  

ಹೊರಗ್ಗ ಹೊೀಗುವುದ್ಕೆಾ  ಜ್ಞಗ, ಒಳಗ್ಗ ಬರುವುದ್ಕೆಾ  ಜ್ಞಗ ಒಾಂದೇ ಇತ್ತು .  ಎಸ್ಥಾ ೀಪ್್ ಆಗುವುದ್ಕೆಾ  

ಆಗಿರಲಲಿ .  ಅದ್ರ ಜೊತೆಗ್ಗ ಬಿಸಿಯೂಟದ್ ಅಡುಗ್ಗ ಮನೆ ಕೂಡ it is attached to the school.  ಆ 

ರಿೀತಿ ಇದಿ್ ಾಂತಹ ಸಂದ್ರ್ವದ್ಲಿ  ಅಗಿನ  ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಬಗೆ್ಗ  ಕರ ಮ ತೆಗ್ಗದುಕಳಿಬೇಕಗುತು ದ್.  ನಮಮ  

ಸಕವರಿ ಶಾಲೆಯಲಿ  ಬಿಸಿಯೂಟದ್ ಎಲಿ್ಕ  ಅಡುಗ್ಗ ಮನೆ attach ಇಲಿವೇ?  ಈಗ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗ್ಗ 

ಈ ರಿೀತಿ ಹೇಳುತಿು ದಿ್ಧ ೀರಲಿ್ಕ , very sorry for this. ಆದಿ್ರಿಾಂದ್ ಸಕವರಿ ಶಾಲೆಗಳು ಒಾಂದೇ, ಸಕವರಿ 

ಶಾಲೆಯಲಿ  ಕಲಯುವಂತಹ ಮಕಾ ಳು ನಮಮ  ಮಕಾ ಳೇ.  ಬೇರೆ ಶಾಲೆಯಲಿ  ಕಲಯುತಿು ರುವ ಮಕಾ ಳು 

ನಮಮ  ಮಕಾ ಳೇ.  ಸಕವರ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸವನುನ  ಅವರು ಮಾಡುತಿು ದಿಾ ರೆ.  ಇದ್ರ ಜೊತೆಯಲಿ  ಈ 

ವಷ್ವ ನಿೀವು forthwith ಒಾಂದು ನಿಣವಯವನುನ  ತೆಗ್ಗದುಕಳಿದ್ಧದಿ್ ರೆ, ನಮಮ  ಅಗಿನ  ಸುರಕ್ಷತಾ 

ಅಧಿಕರಿಗಳು, ಲೀಕೀಪಯೀಗಿ ಇಲ್ಕಖೆಯ ಅಧಿಕರಿಗಳು ಶಾಲೆಗ್ಗ ಬರುತಿು ರಲಲಿ .  ಬಳಗೆ್ಗ  ಅಗಿನ  

ಸುರಕ್ಷತಾ ಅಧಿಕರಿಗಳು ಬಂದು ಶಾಲೆಯಲಿ , ಕಲೇಜ್ಜನಲಿ  ಅಗಿನ  ಸುರಕ್ಷತೆ ಇದ್ಯೇ ಎಾಂದು 

ಕೇಳುತಾು ರೆ.  ಅವರು ಕೇಳಿದ್ ಮೇಲೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾನಯ ತೆ ಮಾಡದ್ಧದಿ್ ರೆ  ಅವರ ಮಕಾ ಳಿಗ್ಗ 

ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಸಿೀರ್್ ಕಡಬೇಕು, ಲೀಕೀಪಯೀಗಿ ಇಲ್ಕಖೆಯ ಕ್ತರಿಯ ಇಾಂಜ್ಜನಿಯರ್ ಹಿೀಗ್ಗ 

ಕೇಳುತಾು ರೆ.  ಈ ರಿೀತಿ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳಲಿ  ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಹಿಾಂಸ್ಥ ಆಗುತಿು ದ್.   ಜೊತೆಗ್ಗ ಈ ರಿೀತಿಯ 

ಹಿಾಂಸ್ಥ ಹೊೀಗಬೇಕು. ನಮಮ  ಮಕಾ ಳು ಮುಾಂದ್ಧನ ತಿಾಂಗಳು ಪರಿೀಕೆಷ  ಬರೆಯಬೇಕು.  ಮುಾಂದ್ಧನ ತಿಾಂಗಳು 

ಪರಿೀಕೆಷ  ಬರೆಯಬೇಕದ್ರೆ  ಸಕವರದ್ ಆದೇಶ ಇದ್, ಆ ಆದೇಶವನುನ  ಪಾಲನೆ ಮಾಡದ್ಧದಿ್ ರೆ ಯಾವ 
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ಕರಣಕೂಾ  ಇವರಿಗ್ಗ ಮಾನಯ ತೆ ಕಡುವುದ್ಧಲಿವಾಂದು ಅಧಿಕರಿಗಳು ಹೇಳುತಾು ರೆ.  ಮೇಲಾಂದ್ ಮೇಲೆ 

ಇಲಿಾಂದ್ ಕಮಿೀಷ್ನರ್ರವರಿಗ್ಗ ಬರೆಯುತಾು ರೆ,  ಅಲಿ  ಡಿಡಿಪಿಐ ಬಂದು ಬಿಇಓ ಗ್ಗ ಗುದಿುತಾು ರೆ.  ಬಿಇಓ 

ಬಂದು ಶಾಲೆಗ್ಗ ಗುದಿುತಾು ರೆ.  ದ್ಯಮಾಡಿ ಇದ್ಕೆಾ  ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಲೇಬೇಕು.  ಮಾನಯ  ಮಂತಿರ ಗಳಿಗ್ಗ 

ಕೈಮುಗಿದು ಪಾರ ಥವನೆ ಮಾಡುತೆು ೀನೆ.  ಇದು burning issue ಇದ್.  ಇದ್ಕಾ ಾಂದು ಏನಾದ್ರೂ 

ನಿಣವಯವನುನ  ತೆಗ್ಗದುಕಳಿಿ .  ನಿಣವಯವನುನ  ತೆಗ್ಗದುಕಾಂಡು ಈ ವಷ್ವಕೆಾ  ಮಾನಯ ತೆ ಕಟಿ  

ಪರಿೀಕೆಷ  ಬರೆಯುವುದ್ಕೆಾ  ಅವಕಶ ಮಾಡಿಕಡಿ.  ಅದ್ರ ಜೊತೆಗ್ಗ ನಾವು ಕಟಿ್ಟ ರುವಂತಹ ವರದ್ಧ 

ಸರಿಯಾಗಿದ್ಯೇ ಇಲಿವೇ ಎಾಂಬುದ್ನುನ  ಮಾನಯ  ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಗಳು ಮತ್ತು  ಕನೂನು ಸಚಿವರ 

ಜೊತೆಯಲಿ  ಚ್ರ್ಚವ ಮಾಡಿ forthwith ಇದ್ಕಾ ಾಂದು ರೂಪುರೇಷ್ಟಗಳನುನ  ಮಾಡಿ.  ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ 

ಮಾಡಿದಿ್ ೀವಾಂದು ನಮಗನಿಸುತಿು ದ್.   ಕಟಿ್ಟ ರುವ ವರದ್ಧ ಸರಿಯಾಗಿಲಿವಾಂದ್ರೆ ಸಾ ಲಪ  modification 

ಮಾಡಿ.  ಯಾವುದೇ ರಿೀತಿಯಲಿ್ಲ  ಸುಪಿರ ೀಾಂ ಕೀರ್್ವ ಆದೇಶಕೆಾ  ವಯ ತಿರಿಕು ವಾಗದ್ಧರುವ ರಿೀತಿಯಲಿ  

ವರದ್ಧಯನುನ  ಕಟಿ್ಟ ದಿ್ ೀವ.  ನಮಮ  ಮೇಲೆ ವಿಶಾಾ ಸವಿಟಿ  ಸಮಿತಿಯನುನ  ರಚ್ನೆ ಮಾಡಿದಿ್ಕೆಾ  

ನಾವಲಿ್ಕ  ಸೇರಿ ವರದ್ಧಯನುನ  ಕಟಿ್ಟ ದಿ್ ೀವ.  ದ್ಯಮಾಡಿ ಇದ್ನುನ  ಕಿ್ತಯರ್ ಮಾಡಿಕಡಬೇಕೆಾಂದು 

ನಾನು ಕೈಮುಗಿದು ಪಾರ ಥವನೆ ಮಾಡಿಕಳಿು ತೆು ೀನೆ.  

 ಶ್ರ ೋ ಮರಿತಿಬೆಬ ೋಗೌಡ(ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕೆೆೋತ್ರ ):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಅನುದಾನಿತ, ಅನುದಾನ 

ರಹಿತ ಶಾಲೆಗಳ ನವಿೀಕರಣಕೆಾ  ಸಂಬಂಧ್ಪಟಿ ಾಂಥೆ ಗ್ಗಳೆಯರು ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ವಕಷಿ್ಟ  ವಿಚಾರಗಳನುನ  

ಪರ ಸ್ವು ಪ ಮಾಡಿದಿಾರೆ.   ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು  ಮಕಾ ಳ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ದೃಷಿ್ಠ ಯಾಂದ್  ರಾಜಯ  ಸಕವರ  

ಸವೀವಚ್ಛ  ನಾಯ ಯಾಲಯದ್  ಆದೇಶವನುನ  ಪರಿಗಣಿಸಿ  ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳನುನ  ರೂಪಿಸಿ ಅದ್ನುನ  

ಜ್ಞರಿಗ್ಗ ತರಬೇಕೆಾಂದು ಹೊರಟ್ಟದ್.  ಮಕಾ ಳ ಸುರಕ್ಷತೆ ಬಗೆ್ಗ   ನಮಗೂ ಕೂಡ  ಅಷಿ್ಟ ೀ ಕಳಕಳಿ ಇದ್.  

ಆದ್ರೆ  ಈ ಸುರಕ್ಷತೆ ಎನುನ ವ ಹೆಸರಿನಲಿ  ಇವತ್ತು  ಖಾಸಗಿ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳು  ಅದ್ರಲಿ್ಲ  ಕನನ ಡ 

ಮಾಧ್ಯ ಮ ಶಾಲೆಗಳನುನ  ಮುಚ್ಚಚ ವಂತಹ ರಿೀತಿಯಲಿ  ನಿಯಮಗಳನುನ  ಸಕವರ ರೂಪಿಸುತಿು ದ್.  

ಇದ್ನುನ  ನಾನು ಮದ್ಲನೆಯದಾಗಿ ಖಂಡಿಸುತೆು ೀನೆ.  ಸವೀವಚ್ಛ  ನಾಯ ಯಾಲಯದ್ ಆದೇಶವನುನ  

ಜ್ಞರಿಗ್ಗ ತರುವಾಗ ನಮಮ  ರಾಜಯ ದ್ಲಿರುವಂತಹ ಪರಿಸೆಿ ತಿಯನುನ  ಅವಲೀಕನ ಮಾಡಿಕಾಂಡು 

ನಾಯ ಯಾಲಯದ್ ಆದೇಶವನುನ  ಗೌರವಿಸಿ ನಮಮ  ಮಕಾ ಳ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ದೃಷಿ್ಠ ಯಾಂದ್ ಯಾವ ರಿೀತಿ 

ಇದ್ನುನ  ಜ್ಞರಿಗ್ಗ ತರಬೇಕೆನುನ ವುದ್ರ ಬಗೆ್ಗ  ಸಕವರದ್ಲಿ  ಚಿಾಂತನೆ ನಡೆಯಲಲಿ  ಎಾಂದು ನಾನು 

ಸಪ ಷಿ್ ವಾಗಿ ಹೇಳಬಯಸುತಿು ದಿ್ ೀನೆ. ಇವತ್ತು  ಸಂವಿಧಾನದ್ಲಿ  ೧೪ನೇ ವಯಸಿಸ ನವರೆಗೂ ಶ್ಕ್ಷಣ 

ಕಡುವಂಥದಿು  ಎಲಿ್ಕ  ಸಕವರಗಳ ಆದ್ಯ  ಕತವವಯ  ಎಾಂದು ಇದಿ್ರೂ ಕೂಡ ಕನಾವಟಕ 

ರಾಜಯ ದ್ಲಿೆ ೀ ಅಲಿ , ಭಾರತ ದೇಶದ್ಲಿೆೀ  ಶೇಕಡ ೫೦ ಕ್ತಾ ಾಂತ ಹೆಚ್ಚಚ  ಈ ಶ್ಕ್ಷಣವನುನ  ಖಾಸಗಿ ಶ್ಕ್ಷಣ 

ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳು ಕಡುತಿು ವ.   
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1080/14-12-2021/bkp-bns 

ಶ್ರ ೋ  ಮರಿತಿಬೆಬ ೋಗೌಡ( ಮಾಂದ್ದ) 

ಸಕವರದ್ಧಾಂದ್ ಎಲಿ್ಕ   ಮಕಾ ಳಿಗ್ಗ  ಶ್ಕ್ಷಣ  ಕಡಲಕೆಾ   ಆಗುವುದ್ಧಲಿ .     ಖಾಸಗಿ ಶ್ಕ್ಷಣ  ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳ  

ಜವಾವಿಾರಿ   ಸ್ವಾ ತಂತರ     ಪೂವವದ್ಲಿಯೂ  ಕೂಡ  ಬಹಳ   ಪರ ಮುಖ್ವಾಗಿ  ಇದ್.  ಸಕವರದ್ಧಾಂದ್ 

ಸ್ವಧ್ಯ ವಿಲಿದ್ ಕರಣ ಖಾಸಗಿ ಶ್ಕ್ಷಣ  ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳನುನ   ನಡೆಸಲಕೆಾ   ಸಕವರ   ಅನುಮತಿಯನುನ   

ಕಟಿಕಾಂಡು  ಬಂದ್ಧದ್.  ಖಾಸಗಿ ಶ್ಕ್ಷಣ  ಸಂಸೆ್ಥಯವರು     ಮಾನಯ ತೆಯನುನ    

ಪಡೆಯಬೇಕೆನುನ ವುದ್ರ  ಬಗೆ್ಗ     ಸುಮಾರು   61    ದಾಖ್ಲೆಗಳನುನ     ಅವರು      ಪರ ತಿ ವಷ್ವ    

ನಿೀಡಬೇಕು.    ಆದ್ರೆ  ಸಕವರ   ನಡೆಸಲಕೆಾ      ಯಾವುದೇ  61 ದಾಖ್ಲೆಗಳು  ಬೇಕಗಿಲಿ .     ನಾವು 

ಸಕವರವೇ  ನಡೆಸುತಿು ದಿ್ ೀವ    ಎಲಿವೂ  ಸರಿಯಾಗಿದ್   ಎನುನ ವುದಾಗಿದ್.    ನಾನು  ಒಾಂದು  

ಉದಾಹರಣೆಯನುನ   ಹೇಳುತೆು ೀನೆ.  ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ಇದ್ನುನ   ಅಥವ  ಮಾಡಿಕಳಿಬೇಕು.    ಕಟಿ ಡ 

ಸುರಕ್ಷತೆ ಬಗೆ್ಗ , ಸಕವರಿ ಶಾಲೆಗಳು   ಇನೂನ  ಸಹ   ಹೆಾಂಚಿನ ಮನೆಯಲಿ   ನಡೆಯುತಿು ವ  ಮತ್ತು   ಈ  

ಕಟಿ ಡಗಳು  ಸೀರುವಿಕೆ    ಆಗುತಿು ರುವುದು  ಶೇಕಡ  50ರಷಿ್ಟ   ಇದ್.    ಈ ರಿೀತಿಯ 50% 

ಶಾಲೆಗಳನುನ   ನಾನು  ಈ  ರಾಜಯ ದ್ಲಿ   ತೀರಿಸುತೆು ೀನೆ.    ಹೆಾಂಚ್ಚಗಳು ಕಳಚಿಕಾಂಡು      ಬಿೀಳುತಿು ವ.  

ಆ ಕಟಿ ಡದ್ಲಿ    ಕುಳಿತ್ತಕಳಿುವುದ್ಕೆಾ       ರ್ಯ ಪಡುತಿು ರುವುದು, ಮೇಲುಗಡೆ  ಛಾವಣಿ 

ಸೀರುತಿು ರುವುದು  ನಮಮ  ಸಕವರಿ   ಶಾಲೆಗಳ  ಕಟಿ ಡಗಳಲಿ       ಕಂಡು ಬರುತಿು ದ್.   ಆದೇಶ    

ಮತ್ತು  ನಿಯಮ ಮಾಡುವಾಗ      ನಮಮ  ಇಲ್ಕಖಾಧಿಕರಿಗಳು      ಗಮನ ಕಟಿ್ಟ ಲಿ .     ಇವತ್ತು  

ಖಾಸಗಿ   ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಂಸೆ್ಥಯವರು   ವಿದಾಯ ರ್ಥವಗಳಿಗ್ಗ        ಕಡುತಿು ರುವ ಸೌಲರ್ಯ ಗಳನುನ    ಸಕವರಿ 

ಶಾಲೆಗಳು  ಕಡುತಿು ಲಿ .       ಅದ್ಕಾ ೀಸಾ ರ      ಇವತ್ತು         ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗ್ಗ ತಮಮ   ಮಕಾ ಳನುನ     

ಹೆಚಿಚ ನ    ಸಂಖೈಯಲಿ     ಪೀಷ್ಕರು    ಸೇರಿಸುತಿು ದಿಾರೆ.    ಬಿಲಡ ಾಂಗ್ ಸುರಕ್ಷತೆ ಇರಬಹುದು,    ಕಲಕೆ  

ಇರಬಹುದು,  ಇದ್ಲಿವೂ  ಸಹ    ಖಾಸಗಿ  ಶ್ಕ್ಷಣ  ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳು  ಇಾಂದು  ಕೂಡ    ನಮಮ  ರಾಜಯ ದ್ಲಿ      

ಉತು ಮವಾದ್     ಶ್ಕ್ಷಣ  ವಯ ವಸೆ್ಥಯನುನ    ರೂಢಸಲಕೆಾ   ಕರಣಿೀಭೂತರಾಗಿದಿಾರೆ.     ಆದ್ರೆ   

ಇತಿು ೀರ್ಚಗ್ಗ      ಸುಪಿರ ೀಾಂ ಕೀರ್್ವ   ಆದೇಶ  ಎಾಂದು  ಹೇಳಿ    ಕಟಿ ಡ  ಸುರಕ್ಷತೆ  ಬಗೆ್ಗ    ಹೇಳುತಿು ದಿಾರೆ   

ಇದುವರೆವಿಗೂ   ಕೂಡ        ಈ   ಕಟಿ ಡ  ಸುರಕ್ಷತೆ  ಬಗೆ್ಗ , ನವಿೀಕರಣದ್ ಬಗೆ್ಗ    ಎಲಿಯೂ  ಇರಲಲಿ .     

ಈಗ ಆನ್ಲೈನ್   ಎಾಂದು ಮಾಡಿದಿಾರೆ.  ಆನ್ಲೈನ್    ಮಾಡಿರುವುದ್ನುನ     ನಾವಲಿರೂ   ಕೂಡ 

ಸ್ವಾ ಗತಿಸುತೆು ೀವ.     ಶ್ಕ್ಷಣ ಇಲ್ಕಖೆಯಲಿ    ಈ ಮಾನಯ ತೆ ನವಿೀಕರಣದ್ ಬಗೆ್ಗ  ಆನ್ಲೈನ್    ವಯ ವಸೆ್ಥ  

ತಂದ್ಧದಿು     ಬಹಳ ಒಳಿೆಯ  ಕೆಲಸ  ಮಾಡಿದಿಾರೆ.     ಈ ಮ್ಯಲಕ ಒಾಂದು ವಗವದ್ ಶೀಷ್ಣೆಯನುನ  

ತಪಿಪ ಸುವಂತಹ    ಕೆಲಸವನುನ   ಸಕವರ  ಮಾಡಿದ್.    ಆದ್ರೆ, ಕಟಿ ಡ ಸುರಕ್ಷತೆ  ಬಗೆ್ಗ   

ಲೀಕೀಪಯೀಗಿ    ಇಲ್ಕಖೆ  ಎಾಂಜ್ಜನಿೀಯರ್ಗಳ  ಪೈಕ್ತ  ಯಾರನೆನ ೀ ಮಾತನಾಡಿಸಿ,   ಇವತ್ತು      
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ಖಾಸಗಿ        ಶ್ಕ್ಷಣ    ಸಂಸೆ್ಥಯವರು    ಸಕವರಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗಿಾಂತ          ಉತು ಮವಾದ್   ಕಟಿ ಡಗಳನುನ      

ಕಟಿ್ಟ ರುವಂತಹದಿ್ನುನ  ನಾನು   ಈ  ಸಕವರಕೆಾ       ಎಲಿ   ಬೇಕದ್ರೂ  ತೀರಿಸಬಲಿೆ .      ಅಾಂತಹ     

ಸಂಸೆ್ಥಗೂ  ಕೂಡ   ಇವತ್ತು      ಕಟಿ ಡ  ಸುರಕ್ಷತೆ  ಬಗೆ್ಗ       ಲಂಚ್  ಕಡದೇ   ಯಾರು  ಸಹ   

ಕಡುವುದ್ಧಲಿ .      ಇದು ಒಾಂದು ದಡಡ  ಶೀಷ್ಣೆ.       ಇದ್ರ ಜೊತೆಗ್ಗ     ಫೈರ್ ಸೇಫಿಿ  ಬಗೆ್ಗ  

ಸುಪಿರ ೀಾಂ ಕೀರ್್ವ ಹೇಳಿದ್.   ಮಕಾ ಳ ಸುರಕ್ಷತೆ ಬಗೆ್ಗ  ಹೇಳಿದ್.   ಅದ್ನುನ    ಮಾಡಬೇಕು.     ನಾವು 

ಇದ್ನುನ     ಒಪಿಪ ಕಳಿು ತೆು ೀನೆ.    ಆದ್ರೆ, ಸುಮಾರು 40 -50 ವಷ್ವಗಳು ಕಳೆದು ಅವುಗಳು 

ಶತಮಾನ್ೀತಸ ವ     ಆಚ್ರಣೆ   ಮಾಡಿಕಳಿು ತಿು ರುವ    ಖಾಸಗಿ  ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳ  ಕಟಿ ಡ  ಸುರಕ್ಷತೆ  ಬಗೆ್ಗ     

ನಾವು  ಇವತ್ತು   ನ್ೀಡುತಿು ದಿ್ ೀವ.  ಇವತ್ತು     ಈ  ಸುಪಿರ ೀಾಂ  ಕೀರ್್ವನ  ಆದೇಶವನುನ   ದ್ಯಮಾಡಿ  

ಮುಾಂದ್    ಪಾರ ರಂರ್  ಮಾಡತಕಾ ಾಂತಹ  ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳ  ಶಾಲೆಗಳಿಗ್ಗ  ಅನಾ ಯವಾಗುವಂತೆ    ಮತ್ತು   

ಈಗಾಗಲೇ  ಚಾಲು ಯಲಿ   ಇರತಕಾ ಾಂತಹ   ಶಾಲೆಗಳಿಗ್ಗ  ಎಲಿ ,  ಯಾವುದು  ಕಟಿ ಡ  ರ್ದ್ರ ತೆ  ಇಲಿ , 

ಎನುನ ವುದ್ರ ಬಗೆ್ಗ   ತಾಾಂತಿರ ಕ  ವರದ್ಧಯನುನ   ತರಿಸಿಕಾಂಡು  ಅವುಗಳನುನ  ಸುರಕ್ತಷ ತವಾಗಿ  

ಮಾಡುವುದ್ಕೆಾ    ಯೀಜನೆಯನುನ   ರೂಪಿಸಿಕಳಿುವುದ್ಕೆಾ    ಬದ್ಲ್ಕಗಿ      ಇವತ್ತು      

ಶತಮಾನ್ೀತಸ ವ  ಆಚ್ರಣೆ  ಮಾಡಿಕಳಿುವಂತಹ    ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳಿಗ್ಗ  ಅಾಂದ್ರೆ, ಅವುಗಳು  

ಮಠಾಧಿೀಶರು    ಕಟಿ್ಟ ರುವಂತಹ  ಶಾಲೆ   ಮತ್ತು   ಕ್ತರ ಶ್ಚ ಯನಸ ್  ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳು ಕಟಿ್ಟ ರುವಂತಹ ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳು  

ಇರಬಹುದು  ಖಾಸಗಿ ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳು  ಕಟಿ್ಟ ರುವಂತಹ ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳು  ಇರಬಹುದು,  ಇವುಗಳು ಎಷಿ ಾಂದು  

ರ್ಚನಾನ ಗಿವ  ಎಾಂದ್ರೆ , ಅವುಗಳನುನ   ಯಾವ  ರಿೀತಿಯಲಿ   ನಿವವಹಣೆ  ಮಾಡುತಾು ರೆಾಂದ್ರೆ  ಅವುಗಳು   

ಉನನ ತ  ಮಟಿ ದ್ಲಿವ.   ಆದ್ರೆ, ಇವತ್ತು  ಕನನ ಡ ಮಾಧ್ಯ ಮ  ಶಾಲೆಗಳು ಏನಿವ,  ಗಾರ ಮಿೀಣ  

ಪರ ದೇಶಗಳಲಿ , ನಗರ  ಪರ ದೇಶಗಳಲಿ     ಇವುಗಳ ಅಸಿು ತಾ ವೇ   ಉಳಿಯುತಿು ಲಿ .    ಇವುಗಳನುನ  ನಾವು 

budgeted   ಶಾಲೆಗಳು ಎಾಂದು ಹೇಳುತೆು ೀವ.    ಇಲಿ  ಡೀನೇಷ್ನ್ ಸಹ ಪಡೆಯಲಕೆಾ  ಆಗುವುದ್ಧಲಿ , 

ಇವತ್ತು  ಖಾಸಗಿ ಶ್ಕ್ಷಣ  ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳು    ಇತಿು ೀಚಿನ ದ್ಧನಗಳಲಿ    ಅನುದಾನಿತ  ಮತ್ತು   ಅನುದಾನ ರಹಿತ 

ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳಲಿ  ಮಕಾ ಳಿಗ್ಗ  ಆಡಳಿತ  ಮಂಡಳಿಯವರು ನೆರವು  ಕಡುತಿು ಲಿ .   ಇವತ್ತು  ಅಲಿ  

ಕಲಸುವಂತಹ ಶ್ಕ್ಷಕರುಗಳೇ ತಮಮ  ಅಸಿು ತಾ ವನುನ  ಉಳಿಸಿಕಳಿುವುದ್ಕಾ ೀಸಾ ರ ಅವರಿಗ್ಗ 

ಬರತಕಾ ಾಂತಹ ವೇತನದ್ಲಿ  ಸಾ ಲಪ  ಭಾಗವನುನ   ಕಟಿ   ಆ  ವಿದಾಯ ರ್ಥವಗಳಿಗ್ಗ  ಉಡುಪುಗಳನುನ , 

ಸೈಕಲ್ಗಳನುನ , ಪುಸು ಕಗಳನುನ ,  ನ್ೀರ್್  ಪುಸು ಕಗಳನುನ     ಕಡುವಂತಹದಿು   ವಾಯ ಪಕವಾಗಿ  ಇದ್.    

ಇಲಿವಾಂದ್ರೆ, ಆ ಶಾಲೆಗಳು ಮುಚ್ಚಚ ವಂತಹ   ಪರಿಸೆಿ ತಿಯಲಿವ.    ಕನನ ಡ ಮಾಧ್ಯ ಮ ಶಾಲೆಗಳಲಿ    

ಮಕಾ ಳ ಕರತೆಯಾಗುತಿು ದ್.   ಅದ್ಕಾ ೀಸಾ ರ ಇಲಿ  ಆಡಳಿತ  ಮಂಡಳಿಗಳು ಸಹ  ನೆರವಿಗ್ಗ  ಬರುತಿು ಲಿ ,  

ಅಲಿ  ಕೆಲಸ  ಮಾಡುವಂತಹ  ಶ್ಕ್ಷಕರೆ,  ಅವರ  ಉದಯ ೀಗ ಉಳಿಸಿಕಳಿುವುದ್ಕೆಾ  ಇವತ್ತು  ಸ್ವಲ  

ಮಾಡಿಯಾದ್ರೂ  ಕೂಡ  ಆ ಮಕಾ ಳನುನ   ಶಾಲೆಗ್ಗ  ಸೇರಿಸಿಕಳಿಬೇಕು, ಅವರಿಗ್ಗ  ಸೈಕಲ್  ಕಡಬೇಕು, 

ಉಡುಪು ಮತ್ತು   ಪುಸು ಕಗಳನುನ   ಕಡಬೇಕು.  ಇಾಂತಹ ವಯ ವಸೆ್ಥ  ಇವತ್ತು  ನಾಡಿನಲಿದ್.  
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ಇಾಂತಹದಿ್ನುನ  ಇಲ್ಕಖಾಧಿಕರಿಗಳು ಗಮನಿಸುತಿು ಲಿ . ಇದ್ನುನ  ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ಇಾಂತಹ ಕರಾಳವಾದ್   

ನಿಯಮಗಳನುನ   ರೂಪಿಸುತಿು ರಲಲಿ .   

ವೈಸ್ ಛೇಮಾನ:-   ಮಾನಯ    ಮರಿತಿಬಬ ೀಗೌಡರವರೆ,  ತಾವು  ರ್ಚನಾನ ಗಿ  ಮಾತನಾಡುತಿು ದಿ್ಧ ೀರಿ. 

ಸಕವರದ್ಲಿ  ಅದು ಯಾವ ರಿೀತಿಯಲಿ  ದುರಪಯೀಗವಾಗುತಿು ದ್  ಮತ್ತು   ಅದ್ಕೆಾ   ಪರಿಹಾರದ್ 

ಸಲಹೆಯನುನ   ಕಡಿ.  

ಶ್ರ ೋ ಮರಿತಿಬೆಬ ೋಗೌಡ:-    ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೆ,    ಇದು   ಎಾಂತಹ  ಬನಿವಾಂಗ್  ಸಮಸ್ಥಯ   

ಎಾಂದ್ರೆ     ಇದ್ನುನ   ಹೇಳಲಕೆಾ   ನಾನು ಹೆಚ್ಚಚ  ಸಮಯ ತೆಗ್ಗದುಕಳಿುವುದ್ಧಲಿ .   

ವೈಸ್ ಛೇಮಾನ:-     ಇಲಿ   ಮಾತನಾಡಿ, ತಾವು  ಬಹಳ  ರ್ಚನಾನ ಗಿ  ಮಾತನಾಡುತಿು ದಿ್ಧ ೀರಿ.   

ಇದ್ಕೆಾ  ಸಲಹೆಗಳನುನ  ಕಟಿ ರೆ  ಅನುಕೂಲವಾಗುತು ದ್.   

ಶ್ರ ೋ ಮರಿತಿಬೆಬ ೋಗೌಡ:-    ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೆ,      ಇಾಂತಹ  ಒಾಂದು  ಪರಿಸೆಿ ತಿ  ಇರುವಾಗ   

ಇದ್ರ  ಜೊತೆಗ್ಗ  ಇನ್ನ ಾಂದು  ಭೂ  ಪರಿವವತನೆಯಾಗಬೇಕೆಾಂದು  ಹೇಳುತಾು ರೆ.   ತಲತಲ್ಕಾಂತರದ್ಧಾಂದ್  

ನಡೆಸಿಕಾಂಡು  ಬಂದ್ಧರುವ  ಶಾಲೆಗಳು, ಖಾಸಗಿ  ಕಟಿ ಡಗಳು   ಲೀಸ್ ಇರಲ, ಸಾ ಾಂತದಿು   ಇರಲ,   

ಮತು ಾಂದು  ಇರಲ,  ಭೂ  ಪರಿವವತನೆ   ಮಾಡುವುದು  ಕಡಾಡ ಯ   ಎಾಂ ದು    ಹೇಳಿ  ಈಗ  

ಇನ್ನ ಾಂದು  ಆದೇಶವನುನ   ಹೊರಡಿಸಿದಿಾರೆ.  ಈ  ರಾಜಯ ದ್ಲಿ  ಖಾಸಗಿ ಶ್ಕ್ಷಣ  ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳಲಿ    98% 

ಶಾಲೆಗಳು  ಭೂಪರಿವವತನೆ  ಆಗಿರುವುದ್ಧಲಿ .  ಈಗ ಭೂಪರಿವವತನೆ ಆಗಿಲಿವಾಂದ್ರೆ ಮಾನಯ ತೆಯನುನ     

ನವಿೀಕರಣ ಮಾಡುವುದ್ಧಲಿವಾಂದು ನಿಮಮ  ಇಲ್ಕಖೆಯ ಆದೇಶಗಳು   ಹೇಳುತಿು ವ.    ಹಾಗಾದ್ರೆ, ನಿೀವು 

ಈ ಎಲಿ್ಕ  ಶಾಲೆಗಳನುನ  ಬಂದ್ ಮಾಡುತಿು ೀರಾ?    ಒಾಂದು ಶಾಲೆಗ್ಗ ಫೈರ್ ಸೇಫಿಿಯನುನ  

ಅಳವಡಿಸಬೇಕೆಾಂದ್ರೆ ಕನಿಷಿ್  10 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಾಂದ್  25  ಲಕ್ಷಗಳವರೆಗ್ಗ  ಆಗುತು ದ್.    ಅದು ಕಟಿ ಡದ್ 

ಅಾಂದಾಜ್ಜನ ಮೇಲೆ ಆಗುತು ದ್.  ಅದ್ನುನ  ನಿೀವು ಒಾಂದು ವಷ್ವದಳಗಡೆ ಅಳವಡಿಸಬೇಕೆಾಂದ್ರೆ 

ಇದ್ನುನ  ಮಾಡಲಕೆಾ  ಸ್ವಧ್ಯ ವಿದ್ಯೇ?   ಕಟಿ ಡದ್ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಬಗೆ್ಗ  ಈಗಾಗಲೇ  ಶ್ರ ೀಯುತ  

ಭೀಜೇಗೌಡರು  ಹೇಳಿದ್  ಹಾಗ್ಗ   ಈ  ಕೀರ್್ವ  ಆದೇಶ  ಸಕವರಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗ್ಗ  ಬೇಡವೇ?     

ಹಾಗಾದ್ರೆ, ಸಕವರಿ ಶಾಲೆಗಳಲಿರುವ ಮಕಾ ಳೆಲಿರೂ ಸುರಕ್ತಷ ತವಾಗಿದಿಾರೆಯೇ ಸ್ವಾ ಮಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ, 

ಸಕವರಿ ಶಾಲೆಗಳನುನ    ನ್ೀಡೀಣ.   ಬಹಳಷಿ್ಟ  ಶಾಲೆಗಳು ಸೀರುತಿು ರುವುದು ಮತ್ತು  ಮಳೆ 

ಬರುತಿು ರುವ ಸಂದ್ರ್ವದ್ಲಿ  ಶಾಲೆಗಳನೆನ ೀ ಬಂದ್ ಮಾಡಿರುವುದ್ನುನ  ಬಿಲಡ ಾಂಗ್  ಸುರಕ್ತಷ ತ  ಇಲಿದೇ  

ಮಾಡಿದಿಾರೆ.    ಹಾಗಾದ್ರೆ, ಸಕವರಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗ್ಗ ಇದ್ನುನ  ಮಾಡಲಕೆಾ     ಒಾಂದೇ ವಷ್ವದ್ಲಿ  ಸಕವರಿ 

ಶಾಲೆಗಳನುನ     ನಾವು  ಸುರಕ್ಷತೆ  ಮಾಡುವುದ್ಕಾ ೀಸಾ ರ 10 ಸ್ವವಿರ ಕೀಟ್ಟ ರೂಪಾಯಗಳನುನ    

ಕಡುತೆು ೀವಾಂದು  ಹೇಳಿ.  ನಿಮಗ್ಗ ನಾವು ಸಹಕರ ಕಡುತೆು ೀವ.  ಮಕಾ ಳ ಹಿತದೃಷಿ್ಠ ಯಾಂದ್ ಬಾಂಬಲ 
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ಸೂಚಿಸುತೆು ೀವ.     ಇದ್ನುನ     ಒಾಂದೇ ವಷ್ವದ್ಲಿ    ಮಾಡಲಕೆಾ   ಹಣವನುನ   ಖ್ಚ್ಚವ  ಮಾಡಿ.      

ಖಾಸಗಿಯವರಿಗೂ     3 ವಷ್ವಗಳ ಕಲ  ಅವಕಶವನುನ   ಕಡಿ.    ಈ ರಿೀತಿಯಲಿ   ಮಕಾ ಳ ಶ್ಕ್ಷಣದ್   

ದೃಷಿ್ಠ ಯಾಂದ್   ಒಳಿೆಯ  ಆಲೀಚ್ನೆ  ಮಾಡಬೇಕೆಾಂದು ನಾನು ಕಳಕಳಿಯಾಂದ್   ಕೇಳಿಕಳಿು ತೆು ೀನೆ.   

                                                                                                       (ಮುಾಂದು) 

(1081) 14.12.2021 04.50 ಎಸ್ವಿ-ಬಿಎನ್ಎಸ್  

(ವ ೈಸ್ ಛ ೀರ್ಮನ್ರವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿ) 

ಶ್ರೀ ಮರಿತಿಬ ಬೀಗೌಡ(ಮುಂದು):-  

ಕಂದ್ಾಯ ಇಲಾಖ ಯಲ್ಲಿ ಭ್ೂ ಪರಿವತವನ  ಮಾಡುವ ಬಗ ೆ ಮಾನ್ಯ ಈಶ್ವರಪಿನ್ವರಿಗ  

ತಿಳದಿದ್ .  ಇಂದಿನ್ ದಿನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಂದ್ಾಯ ಇಲಾಖ ಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳನ್ಲ್ಲ ಿ ಅಥವಾ ಒಂದು 

ವಷವದಲ್ಲ ಿ ಭ್ೂ ಪರಿವತವನ  ಮಾಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿದ್ ಯೀ? ಶ ೀ.98ರಷುಟ ಶಾಲಾ ಕಟಟಡಗಳರುವ 

ಜಮಿೀನ್ುಗಳು  ಇಂದು ಭ್ೂ ಪರಿವತವನ ಯಾಗಿರುವುದಿಲಿ.   
(ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಯವರು ಪಿೀಠವನ್ುನ ಅಲಂಕರಿಸ್ಥದರು) 

ಹಾಗಾದರ  ಈ ಎಲಾಿ ಶಾಲ ಗಳನ್ುನ ಬಂದ್್ ಮಾಡಿ ಸಕಾವರ ವಹಿಸ್ಥಕ ೂಳುುತಾದ್ ಯೀ? ಮಾನ್ಯತ  

ನ್ವಿೀಕರಣ ಆಗದಿರುವ ಶ ೀ.95ರಷುಟ ಶಾಲ ಗಳನ್ುನ, ಭ್ೂ ಪರಿವತವನ  ಹ ೂಂದದಿರುವ ಶಾಲ ಗಳನ್ುನ, 

ಅಗಿನಶಾಮಕ ಸುರಕ್ಷತ ಯನ್ುನ ಅಳವಡಿಸದಿರುವ ಶಾಲ ಗಳನ್ುನ ಸಕಾವರ ವಹಿಸ್ಥಕ ೂಳುುತಾದ್ ಯೀ? 

ವಿದ್ಾಯರ್ಥವಗಳ ಭ್ವಿಷಯ ಏನಾಗಬ ೀಕು? ಈಗ ಪರಿೀಕ್ಷ  ಬರ ಯಬ ೀಕಾಗಿದ್ , ಆದರ  ಮಾನ್ಯತ  

ನ್ವಿೀಕರಣವಾಗಿಲಿ. ಇದರಿಂದ ಎಲಾಿ ರ್ಪೀಷಕರಿಗೂ ಆತಂಕ.  
ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನ್ಯ ಮರಿತಿಬ ಬೀಗೌಡರ ೀ, ಇದು ಸಕಾವರಿ ಶಾಲ ಗಳಗಿಲಿ.  ಕ ೀವಲ 

ಖಾಸಗಿ ಶಾಲ ಯವರಿಗಷ ಟೀ ಇದ್ .   

ಶ್ರೀ ಮರಿತಿಬ ಬೀಗೌಡರು:- ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರ ೀ, ಸಕಾವರ ವಿದ್ಾಯರ್ಥವಗಳ ಹಿತದೃಷ್ಟಟಯಿಂದ 

ಮಾಡುವ ಕಾಯವಗಳಗ  ನಾವು ವಿರ ೂೀದ ಮಾಡುವುದಿಲಿ. ಆದರ  ನಿೀವು ಅಳವಡಿಸತಕೆಂತಹ 

ವಿಧಾನ್ದಲ್ಲಿ ಲ ೂೀಪದ್ ೂೀಷಗಳವ .  ಇದರಿಂದ್ಾಗಿ ಖಾಸಗಿ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಂಸ ಗಿಳ ಆಡಳತ ಮಂಡಳಗಳಗ , 

ಅಲ್ಲಿರತಕೆಂತಹ ಶ್ಕ್ಷಕರಿಗ  ಬಹಳ ಕರುಕುಳವಾಗುತಿಾದ್ .  ಹಿಂಸ ಯಾಗುತಿಾದ್ .  ನಿೀವು ನಿಗದಿ ಪಡಿಸ್ಥರುವ 

ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ೂನ ಪೂರ ೈಸಲ್ಲಕ ೆ ಆಗದಂತಹ ಪರಿಸ್ಥತಿಿ ಇದ್ . ಇದರಿಂದ ವಿದ್ಾಯರ್ಥವಗಳ 

ಭ್ವಿಷಯಕ ೆ ಬಹಳ ದ್ ೂಡು ತ ೂಂದರ ಯಾಗಿದ್ .  ಈ ಸುತ ೂಾೀಲ ಯನ್ವಯ ಶ ೀ. 95ರಷುಟ ಶಾಲ ಗಳನ್ುನ 
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ಮುಚಚಬ ೀಕು.  ಮುಚುಚತಿಾೀರಾ? ಹಾಗಾದರ  ಎಲವಿನ್ೂನ ಸಕಾವರವ ೀ take over ಮಾಡಲ್ಲ.  ಆಡಳತ 

ಮಂಡಳಯವರು ಎಲವಿನ್ೂನ ಬರ ದುಕ ೂಡುತಾಾರ .   

 ಕಾಯಿದ್ ಯನ್ುನ ಓದಿದರ  ಏನ್ು ಪರಯೀಜನ್? ಕಾಯಿದ್  ಅಥವವಾಗಿಯೀ ಅವರು ಇದನ ನಲಾಿ 

ಮಾಡಿರುವುದು.  ಈ ಸಕಾವರಕ ೆ ಕಾಯಿದ್  ಅಥವವಾಗುವುದಿಲ.ಿ   

 ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರ ೀ, ತಾವು ಈಗ ಮಂತಿರಯಾಗಿದಿದೀರಿ.  ನಾನ್ು ನಿಮೆನ್ುನ blame ಮಾಡುವುದಿಲಿ. 

ಪರತಿ ವಷವ ಮಾನ್ಯತ  ನ್ವಿೀಕರಣ ಮಾಡಬ ೀಕ ಂದರ  ಸಂಸ ಿಯವರು ಶ್ುಲೆ ಎಷುಟ ಕಟಟಬ ೀಕು? 

ಮಕೆಳಗ  ಸ ೈಕಲ್್, ಸಮವಸರ ಎಲಿವನ್ೂನ ಶ್ಕ್ಷಕರ ೀ ನಿೀಡಬ ೀಕು. ಆಡಳತ ಮಂಡಳಯವರು 

ಕ ೂಡುವುದಿಲಿ. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲ ಿ ಮೂರು ವಷವಕ ೂೆಮೆ ಮಾನ್ಯತ  ನ್ವಿೀಕರಣ ಮಾಡಲ್ಲಕ ೆ ಏನ್ು? 

ಯಾವ ಕಾನ್ೂನ್ು ಅಡಿುಯಾಗಿದ್ ? ಸಕಾವರಿ ಶಾಲ ಗಳಗ  10 ವಷವಕ ೂೆಮೆ ಮಾನ್ಯತ  ನ್ವಿೀಕರಣ ಇಲ.ಿ 

ಒಂದು ಶ್ತಮಾನ್ಕ ೂೆಂದು ಬಾರಿ ಕೂಡ ಮಾನ್ಯತ  ನ್ವಿೀಕರಣ ಇರುವುದಿಲಿ.  ಸಕಾವರಿ ಶಾಲ ಗಳು 

ಯಾವ ಪರಿಸ್ಥತಿಿಯಲ್ಲಿದ್ ? ನಾವು ನಿೀವು ಸ ೀರಿ ಅವುಗಳನ್ುನ ಉನ್ನತಿೀಕರಿಸಬ ೀಕು ಎನ್ುನವ 

ಪರಯತನವನ್ುನ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಆಗುತಿಾಲಿ.  ಆದರ  ಇಂದು ಬಹಳ ಅಚುಚಕಟಾಟಗಿ 

ಮಾಡುತಿಾರುವವರು ಖಾಸಗಿ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಂಸ ಿಯವರು.  ಆದರ  ಇಂದು ಅವುಗಳ ಕುತಿಾಗ ಗ  ಹಗ ೆ ಹಾಕದಿದೀರಿ.  

ಇದರಿಂದ ನಿೀವು ಆಡಳತ ಮಂಡಳಯವರಿಗ  ತ ೂಂದರ  ಕ ೂಡುತಿಾಲಿ.  ಖಾಸಗಿ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಂಸ ಿಗಳಲ್ಲ ಿ

ಕಲ್ಲಯುತಿಾರುವ ವಿದ್ಾಯರ್ಥವಗಳ ಭ್ವಿಷಯಕ ೆ ಧ್ಕ ೆಯುಂಟು ಮಾಡುವ ಕ ಲಸವನ್ುನ ಸಕಾವರ ಮಾಡಿದ್ .   

ಇದು ಬಹಳ ಗಂಭಿೀರವಾದ ವಿಚಾರವಾಗಿದ್ .  ದಯವಿಟುಟ ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ುನ 

ಸಂಪೂಣವವಾಗಿ ವಾಪಸ್ ಪಡ ಯಬ ೀಕು.  ಹಿರಿಯ ಸದಸಯರಾದ ಮಾನ್ಯ ಸಂಕನ್ೂರ ಅವರ 

ಅಧ್ಯಕ್ಷತ ಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮಿತಿಯನ್ುನ ಸಕಾವರ ಮಾಡಿದ್ .  ಆ ಸಮಿತಿಯು ಒಂದು ವರದಿಯನ್ುನ 

ನಿೀಡಿದ್ .   
(ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಡಾ:ವ ೈ.ಎ.ನಾರಾಯಣಸಾವಮಿಯವರು ಇತರ ಸದಸಯರ ೂಂದಿಗ  

ಮಾತನಾಡುತಿಾದದರು) 

ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಯವರ ೀ, ನ್ನ್ಗ  disturb ಆಗುತಿಾದ್ .  ಮಾನ್ಯ ನಾರಾಯಣಸಾವಮಿಯವರ ೀ, 

ನಿಮೆ ದಮೆಯಯ, ದಯಮಾಡಿ ಸುಮೆನಿರಿ.   

ಡಾ: ವ ೈ.ಎ.ನಾರಾಯಣಸಾವಮಿ:- ಮಾನ್ಯ ಮರಿತಿಬ ಬೀಗೌಡರ ೀ, ನಿೀವು ನ್ನ್ನ ಬಗ ೆ ಹ ೀಳಬ ೀಡಿ.  

ನಿೀವು ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಯವರನ್ುನ ಉದ್ ದೀಶ್ಸ್ಥ ಮಾತನಾಡಿ.  ನಿೀವು ನ್ಮೆಂತ ಯೀ ಸದಸಯರ ೀ ವಿನ್ಃ 

ಸಭಾಪತಿಯವರಲಿ.   



                                                                                            ವಿಪ/ದಿನಾಂಕ:14-12-2021   /119 

“ತಿದ್ದು ಪಡಿಯಾಗದ ಪರ ತಿ/Unedited copy, ನಾಯಾಲಯಗಳಲಿ್ಲ  ಅಥವಾ ಪತಿರ ಕಾ ಪರ ಕಟಣೆಗಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಕೂಡದ್ದ” 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನ್ಯ ಮರಿತಿಬ ಬೀಗೌಡರ ೀ, ನಿೀವು ನ್ನ್ನನ್ುನ ಉದ್ ದೀಶ್ಸ್ಥ ಮಾತನಾಡಿ. 

ಅವರಿಗ  ನಿೀವು ದಬಾಯಿಸಬ ೀಡಿ.  

ಶ್ರೀ ಮರಿತಿಬ ಬೀಗೌಡ:- ಆಗಲ್ಲ.  ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಯವರ ೀ, ಶಾಸನ್ಬದಿವಾಗಿರುವಂತಹ 

ಸಮಿತಿಯು ಕ ೂಟಟಂತಹ ವರದಿಗ  ಈ ಸಕಾವರದಲ್ಲ ಿ ಮೂರು ಕಾಸ್ಥನ್ ಕಮೆತಿಾಲಿ.  ಆ ಸಮಿತಿಯವರು 

ಬ ೀರ  ರಾಜಯಗಳಲ್ಲ ಿ ಮಾಡಿರುವ ಕರಮಗಳು, ನಾಯಯಾಲಯದ ತಿೀಪುವಗಳು, ನ್ಮೆ ರಾಜಯದಲ್ಲರಿುವ 

ಆದ್ ೀಶ್ಗಳು, ಈ  ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಹ ೀಗ  ಹ ೂರಬರಬ ೀಕು, ಮಕೆಳಗ  ಯಾವ ರಿೀತಿ ಸಹಾಯ 

ಮಾಡಬ ೀಕು, ಖಾಸಗಿ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಂಸ ಿಗಳನ್ುನ ಹ ೀಗ  ಉಳಸಬ ೀಕು ಎನ್ುನವುದಕ ೆ ಉತಾಮವಾದ 

ವರದಿಯನ್ುನ ಕ ೂಟಿಟರುತಾದ್ .  ಅದಕ ೆ ಮೂರು ಕಾಸ್ಥನ್ ಬ ಲ ಯಿಲಿ. ಸಮಿತಿಯ ವರದಿ ಬಂದ ನ್ಂತರ 

ಅದರ ಮೀಲ  ಇಲಾಖ ಯು ಐದು ಆದ್ ೀಶ್ಗಳನ್ುನ ಹ ೂರಡಿಸುತಾದ್ .  ಆ ವರದಿಯನ್ುನ 

ತ ಗ ದುನ ೂೀಡುವುದಿಲಿ.  ಹಾಗಾದರ  ಆ ಸಮಿತಿಯನ್ುನ ರಚನ  ಮಾಡಿದುದ ಏಕ ? ಅದಕ ೆೀನ್ು ಮೂರು 

ಕಾಸ್ಥನ್ ಕಮೆತಿಾಲಿವ ೀ? ಅದಕಾೆಗಿಯೀ ಈ ಸಕಾವರ ಕಾನ್ೂನ್ು ಗೌರವಿಸುವುದಿಲಿ, ಕಾಯಿದ್  ಬಗ  ೆ

ಗಮನ್ವಿಲಿ  ಎಂದು ಹ ೀಳದುದ. ಇಲಿವ ೀ ಆ ಸಮಿತಿಯ ವರದಿಯನ್ುನ ಸಂಪೂಣವವಾಗಿ 

ತಿರಸೆರಿಸ್ಥದ್ ದೀವ  ಎಂದು ಹ ೀಳಲ್ಲ.  ಅದನ್ುನ ನ ೂೀಡಲ ೀ ಇಲಿ.  ಭಾಗಶ್ಃ ಒಪಿಿದ್ ದೀವ  ಅಥವಾ implement 

ಮಾಡುತ ಾೀವ  ಎಂದು ಕೂಡ ಹ ೀಳಲ್ಲಲಿ. ಸುಮೆನ  ಸಮಿತಿಯು ಕ ೂಟಟ ವರದಿಯನ್ುನ ಆಚ ಗ  ಎಸ ದು 

ನ್ಂತರ ಭ್ೂ ಪರಿವತವನ ಯಾಗಿರಬ ೀಕು, ಕಟಟಡ ಸುರಕ್ಷತಾ ಪರಮಾಣಪತರ ಇರಬ ೀಕು ಎಂದು ಐದು 

ಸುತ ೂಾೀಲ ಗಳನ್ುನ ಹ ೂರಡಿಸುತಾಾರ .   

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರ ೀ, ಆ ವರದಿಯು ಏನಾಗಿದ್  ಎಂಬುದನ್ುನ ತಮೆ 

ಉತಾರದಲ್ಲ ಿಹ ೀಳಬ ೀಕು.   

ಶ್ರೀ ಮರಿತಿಬ ಬೀಗೌಡ:- ಅಗಿನಶಾಮಕ ದಳದ division level officer  ಅವರ ೀ ವರದಿಯನ್ುನ 

ಕ ೂಡಬ ೀಕು. ಜಿಲ ಿಯವರು ಕ ೂಡುವಂತಿಲಿ. ಲ ೂೀಕ ೂೀಪಯೀಗಿ ಇಲಾಖ ಯಲ್ಲಿ ಕಾಯವಪಾಲಕ 

ಅಭಿಯಂತರರ ೀ ಕ ೂಡಬ ೀಕು.  ಎಷುಟ ವಿದ್ಾಯರ್ಥವಗಳದ್ಾದರ , ಯಾವ ಸವರೂಪದ ಶಾಲ  ಎಂಬುದಕ ೆ 

ಇಷುಟ ಎಂದು ನಿಗದಿ ಪಡಿಸ್ಥದ್ಾದರ .  Fire Extinguisher Department ನ್ವರು, ಲ ೂೀಕ ೂೀಪಯೀಗಿ 

ಇಲಾಖ ಯವರು ದ್ ೂಡು ದಂಧ ಯನ ನೀ ಆರಂಭಿಸ್ಥದ್ಾದರ .  ಖಾಸಗಿ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಂಸ ಿಗಳವರು 

ಸಮವಸರವನ್ುನ ಕ ೂಡಿಸುತಾಾರ ಯೀ, ಸ ೈಕಲ್್ ಅನ್ುನ ಕ ೂಡಿಸುತಾಾರ ಯೀ? ಅಲ್ಲಿನ್ ಶ್ಕ್ಷಕರ ೀ ಎಲಿವನ್ುನ 

ಕ ೂಡಿಸ್ಥ ಶಾಲ ಯನ್ುನ ನ್ಡ ಸುವಂತಾಗಿದ್ .  ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲ ಗಳು ಮುಚುಚತಿಾವ . ದಯಮಾಡಿ 

ಸಕಾವರ ಇವುಗಳನ್ುನ ತ ಗ ದುಕ ೂಳುಲ್ಲ.  ಆಡಳತ ಮಂಡಳಯವರು, ಅಲ್ಲಿರುವ ಶ್ಕ್ಷಕರು ಇಷ ಟಲಾಿ 

ಕಷಟ ಪಡುವುದ್ ೀ ಬ ೀಡ.  ಸಕಾವರ ವಹಿಸ್ಥಕ ೂಳುಲ್ಲ. ನಾಯಯಾಲಯದ ಆದ್ ೀಶ್ಗಳು ಸಕಾವರಿ ಶಾಲ ಗಳಗ  
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ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲಿವ ೀ? ಇದು ಎಂತಹ ಅವ ೈಜ್ಞಾನಿಕ? ನಾವು ಯಾವ ಜಗತಿಾನ್ಲ್ಲಿ ಬದುಕುತಿಾದ್ ದೀವ ? 

ಶಾಲಾ ಮಕೆಳ ಸುರಕ್ಷತ ಯ ಬಗ ೆ ಹ ೂರಡಿಸ್ಥರುವ ಆದ್ ೀಶ್ ಸಕಾವರಿ ಶಾಲಾ ಮಕೆಳಗಿಲಿ.  ಖಾಸಗಿ 

ಶಾಲಾ ಮಕೆಳಗ  ಮಾತರವ ೀ? ಇದನ್ುನ ಒಬಬ ಶಾಸನ್ಸಭಾ ಸದಸಯನಾಗಿ ನಾನ್ು ಒಪಿಬ ೀಕಾ? ಖಾಸಗಿ 

ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಂಸ ಿಗಳಲ್ಲಿ ಓದುತಿಾರುವ ವಿದ್ಾಯರ್ಥವಗಳ ಕತುಾ ಹಿಸುಕ ಕ ೂಲುಿವಂತಹ ಕ ಲಸ ಇದ್ಾಗಿದ್ .  ಈ 

ನಿಯಮದಿಂದ ನ್ನ್ಗ  ಅಷ ೂಟಂದು ಬ ೀಸರವಾಗಿದ್ .  ಇಂದು ಖಾಸಗಿ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಂಸ ಿಗಳಲಿ ಎಂದರ  

ಸಕಾವರ ಯಾವ ಸಂಸ ಯಿನ್ುನ ನ್ಡ ಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿದ್ .  ಕ ೂೀಟಿಗಟಟಲ  ಹಣವನ್ುನ ಖ್ಚುವ ಮಾಡಿದರೂ 

ಸಹ ಸಕಾವರಿ ಶಾಲ ಗಳನ್ುನ ಉತಾಮ ರಿೀತಿಗ  ತರಲಾಗುತಿಾಲಿ.  ಇದರ ಪರಿಜ್ಞಾನ್ವ ೀ ಇಲಿದ್  ಸುಮೆನ  

ಅವ ೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಏನ ೀನ ೂೀ ಆದ್ ೀಶ್ಗಳನ್ುನ ಹ ೂರಡಿಸುವುದು.  ಇದು ಮಾನ್ಯತ  ನ್ವಿೀಕರಣದ ಬಗ ೆ.  ಹ ೂಸದ್ಾಗಿ 9-10ನ ೀ ತರಗತಿಗಳನ್ುನ ಪಾರರಂಭ್ ಮಾಡುವ ಬಗ ೆ ಅನ್ುಮತಿ ಕ ೀಳರುವವರಿಗ  

ಶಾಲ ಯಿರುವ ಜಾಗ ಭ್ೂಪರಿವತವನ ಯಾಗಿರಬ ೀಕು, ಗಾರಮಾಂತರ ಪರದ್ ೀಶ್ವಾಗಿದದರ  ಒಂದು ಎಕರ  

ಜಮಿೀನ್ು ಇರಬ ೀಕು, ಬ ಂಗಳೊರಿನ್ಲ್ಲಿ ಆದರ  30 ಗುಂಟ  ಇರಬ ೀಕು, fire safety ಇರಬ ೀಕು ಎಂದು 

ಹ ೀಳದ್ಾದರ .  ಇದ್ ಲಾಿ ನಿಯಮಗಳು ಬರುವುದಕ ೆ ಮುನ್ನವ ೀ 9-10ನ ೀ ತರಗತಿಗ  ಅನ್ುಮತಿಯನ್ುನ 

ಕ ೀಳದವರ ಕ ೈಯಿಂದ ಎರಡ ರಡು ಬಾರಿ ಒಂದ್ ೂಂದು ಲಕ್ಷ ಶ್ುಲೆವನ್ುನ ಕಟಿಟಸ್ಥಕ ೂಂಡು ಕ ಲವರಿಗ  

ಕ ೂಟಟರು, ಕ ಲವರಿಗ  ಕ ೂಡಲ್ಲಲಿ.  30-40 ವಷವಗಳಂದ ಎಂಟನ ಯ ತರಗತಿಯವರ ಗ  ನ್ಡ ದಿದುದ, 9-

10ನ ೀ ತರಗತಿಗಳನ್ುನ ನ್ಡ ಸಲು ಅನ್ುಮತಿಯನ್ುನ ನಿೀಡಿ ಎಂದರ  ಅದು ಕೂಡ ಆಗುವುದಿಲ.ಿ (ಮುಂದು) 

(1082) 14-12-2021 (5.00) ಕೆಜ್ಜ – ಜ್ಜಆರ್   

        (ಸಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸೆಿ ತಿ) 

ಶ್ರ ೋ ಮರಿತಿಬೆಬ ೋಗೌಡ (ಮಾಂದ್ದ)  

 

ಈ ಬ್ರರಿ ಹೊಸದಾಗಿ  250ಕೂಾ  ಹೆಚ್ಚಚ  9 ಮತ್ತು  10ನೇ ತರಗತಿಗಳಿಗ್ಗ ಅನುಮತಿ ಕಡತಕಾ ಾಂತಹ  

ಶಾಲೆಗಳಿಗ್ಗ  ಕಟಿ್ಟ ಲಿ .  ಅಲಿ  ಕಲಯುವಂತಹ ಮಕಾ ಳ ಪರಿಸೆಿ ತಿ ಏನು? ಆ ಮಕಾ ಳು ಪರಿೀಕೆಷ  

ಬರೆಯುವುದ್ಕೆಾ  ಆಗುವುದ್ಧಲಿ . ಪೀಷ್ಕರ ಆತಂಕ ಏನು?  ಇದ್ರ ಬಗೆ್ಗ  ಏನಾದ್ರೂ ಸಕವರಕಾ ಗಲೀ 

ಅಥವಾ ಇಲ್ಕಖೆಗಾಗಲೀ ಚಿಾಂತನೆ ಇದ್ಯೇ?  ಇದು ಅತಯ ಾಂತ ಬೇಸರದ್ ಸಂಗತಿ. ಅದ್ಕೆಾ  ನಾನು ತಮಮ  

ಮ್ಯಲಕ ವಿನಂತಿ ಮಾಡುತೆು ೀನೆ. ಇವಲಿವನುನ  ನಾಳೆಯಳಗ್ಗ ಸಕವರಕೆಾ  ವಹಿಸಿಕಳಿುವಂತಹ 

ತಿೀಮಾವನ ಮಾಡಿ. ಇಲಿವಾಂದ್ರೆ, ಇವರೆಲಿರಿಗೂ  ಶಾಸಕರ ಸಮಿತಿ  ಕಟಿ್ಟ ರುವಂತಹ ವರದ್ಧ ಏನಿದ್,  

ಅದ್ನುನ  ಜ್ಞರಿ ಮಾಡಿ. ಇಲಿವಾಂದ್ರೆ, ಇವರೆಲಿರಿಗೂ ಕೂಡ ಮ್ಯರು ವಷ್ವಗಳವರೆಗ್ಗ 

ಸಂಪೂಣವವಾಗಿ ಕಲವಕಶ ಕಡಿ.  ಮಾನಯ ತೆಯ ನವಿೀಕರಣವನುನ  ಕನಿಷ್ಠ  ಮ್ಯರು 
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ವಷ್ವಗಳಿಗಮೆಮ  ಮಾಡುವಂತೆ ಮಾಡಿ.  ಇದ್ರ ಬಗೆ್ಗ  ಸಕವರ ಇಾಂದು ಅಥವಾ ನಾಳೆಯಳಗ್ಗ  ಈ 

ಸದ್ನದಳಗ್ಗ ಬಳಗಾವಿ ಅಧಿವೇಶನದ್ಲಿ  ತಿೀಮಾವನ ಕಡದ್ಧದಿ್ ರೆ, ಘೀಷ್ಣೆ ಮಾಡಲಲಿವಾಂದ್ರೆ, 

ನಾನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸಹಿಸಿಕಳಿುವುದ್ಕೆಾ  ಸ್ವಧ್ಯ ವಿಲಿ . ಈ ಸಕವರ ಖಾಸಗಿ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳ ಕತ್ತು  

ಹಿಸುಕುವಂತಹ ಕೆಲಸವನುನ  ಮಾಡುತಿು ದ್.  ಈ ಸಕವರ ಕನನ ಡ ಮಾಧ್ಯ ಮ ಶಾಲೆಗಳ ಕತು ನುನ  

ಹಿಸುಕುವಂತಹ ಕೆಲಸವನುನ  ಮಾಡುತಿು ದ್. ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳಲಿ  ವಾಯ ಸಂಗ ಮಾಡುತಿು ರುವ ಮಕಾ ಳ 

ಬಗೆ್ಗ  ಕ್ತಾಂಚಿತ್ತು  ಚಿಾಂತನೆ ಇದ್ಧದಿ್ ರೆ, ಈ ಸಕವರ ಈ ಆದೇಶಗಳನುನ  ಹೊರಡಿಸುತಿು ರಲಲಿ . ಆದಿ್ ರಿಾಂದ್, 

ಇದ್ರ ಬಗೆ್ಗ  ಕಡಲೇ ನಿಧಾವರ ತೆಗ್ಗದುಕಳಿಬೇಕು. ಒಾಂದು ವೇಳೆ, ಈ ನಿಧಾವರವನುನ  

ತೆಗ್ಗದುಕಳಿಲಲಿವಾಂದ್ರೆ, ಇಡಿೀ ಎಲಿ್ಕ  ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳನುನ  including ಸಕವರಿ ಶಾಲೆಗಳನುನ  

ಬಂದ್ ಮಾಡಿಸಿ  ನಮಮ  ರಾಜಯ  ವಾಯ ಪಿು  ದಡಡ  ಆಾಂದೀಲನವನುನ  ಮಾಡೇಮಾಡುತೆು ೀನೆ 

ಎನುನ ವಂಥದಿ್ನುನ  ಈ ಸಂದ್ರ್ವದ್ಲಿ  ಹೇಳುವುದ್ಕೆಾ  ಬಯಸುತೆು ೀನೆ. ಕೆಲವರು ಎಾಂತಹ 

ಪರಿಸೆಿ ತಿಯಲಿ  ಈ ಶಾಲೆಗಳನುನ   ನಡೆಸುತಿು ದಿಾರೆಾಂದ್ರೆ, ಅದು ಸಕವರಕೆಾ  ಗತಾು ಗುವುದ್ಧಲಿ . 

ದ್ಯವಿಟಿ , ಅದ್ನುನ   ಹೊೀಗಿ ನ್ೀಡಿದ್ರೆ ಗತಾು ಗುತು ದ್.   

          ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ಸದ್ಸಯ ರೇ, ತಾವು ಸಮಾಧಾನದ್ಧಾಂದ್ ಮಾತನಾಡಿ.  

        ಶ್ರ ೋ ರ್ಜ.ಸಿ.ಮಾಧುಸ್ಮವ ರ್ಮ(ಕಾನೂನು ಮತ್ತು  ಸಂಸದಿೋಯ ವಾ ವಹಾರಗಳು ಹಾಗೂ ಸಣಾ  

ನೋರಾವರಿ ಸಚಿವರು):-    ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, there is a limit for everything.  ಸಕವರಿ 

ಶಾಲೆಗಳನುನ  ಬಂದ್ ಮಾಡಿಸುವುದ್ಕೆಾ , ಸಕವರಿ ಶಾಲೆಗಳು ಅವರ ಅಪಪ ನವೇ? ಮಾನಯ  ಸದ್ಸಯ ರಿಗ್ಗ 

ಏನು ಮಾತನಾಡಬೇಕೆಾಂದು ಗತಾು ಗುವುದ್ಧಲಿ .  ಮಾತನಾಡುವುದ್ಕೂಾ  ಒಾಂದು ಲಮಿರ್್ ಇದ್. 

(ಗೊಾಂದಲ) 

       ಶ್ರ ೋ  ಮರಿತಿಬೆಬ ೋಗೌಡ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಯವರಿಗೂ ಕೇಳುವುದ್ಕೆಾ  

ಹಕುಾ  ಇದ್.  

(ಗೊಾಂದಲ) 

        ಶ್ರ ೋ ರ್ಜ.ಸಿ.ಮಾಧುಸ್ಮವ ರ್ಮ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ನಾವು ಏನು ಕಡಲೆಪುರಿ ತಿನುನ ತಿು ಲಿ . 

ಅವರಿಗ್ಗ ತಾಕತ್ತು  ಇದಿ್ ರೆ ಮಾಡಿ ತೀರಿಸಲ. ನಾವು ಅವರಿಗ್ಗ ಹೆದ್ರಿಕಾಂಡು ಸಕವರವನುನ  

ನಡೆಸುವುದ್ಕೆಾ  ಆಗುತು ದ್ಯೇ? ಅವರು ಮನಸಿಸ ಗ್ಗ ಬಂದಂತೆ ಮಾತನಾಡಬ್ರರದು. ಅವರು ಏನು 

ಬೇಕದ್ರೂ ಮಾತನಾಡಬಹುದು ಅಾಂದುಕಾಂಡಿದಿಾರೆ.  

(ಗೊಾಂದಲ) 
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       ಶ್ರ ೋ  ಮರಿತಿಬೆಬ ೋಗೌಡ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ,  ನಾನು  ಏನು ತಪಾಪ ಗಿ ಮಾತನಾಡಿದಿ್ ೀನೆ 

ಹೇಳಿ.  ನಾನು ಮಾತನಾಡುವುದು ಹಾಗ್ಗ.   

(ಗೊಾಂದಲ) 

       ಶ್ರ ೋ ರ್ಜ.ಸಿ.ಮಾಧುಸ್ಮವ ರ್ಮ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ನಾವು ಮಾಡುವುದ್ಧಲಿ . We will 

challenge it. ನ್ೀಡೀಣ.  

(ಗೊಾಂದಲ) 

        ಶ್ರ ೋ ಮರಿತಿಬೆಬ ೋಗೌಡ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ,  ಈ ಸಕವರದ್ಲಿ  ತಾಕತ್ತು  ಇದಿ್ ರೆ 

ಮಾಡಲ.  ನಾನು  ನ್ೀಡುತೆು ೀನೆ.   

(ಗೊಾಂದಲ) 

       ಶ್ರ ೋ ರ್ಜ.ಸಿ.ಮಾಧುಸ್ಮವ ರ್ಮ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ,  ಅವರು ಶಾಲೆಗಳನುನ  ಬಂದ್ 

ಮಾಡಿಸಿದ್ ನಂತರ ಮಾತನಾಡುತೆು ೀನೆ.  

(ಗೊಾಂದಲ) 

      ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮರಿತಿಬಬ ೀಗೌಡರವರೇ,  ಒಾಂದು ನಿಮಿಷ್. ದ್ಯವಿಟಿ  ಸುಮಮ ನೆ 

ಕುಳಿತ್ತಕಳಿಿ .  

(ಗೊಾಂದಲ) 

       ಡಾ:ವೈ.ಎ.ನರಾಯಣಸ್ಮವ ರ್ಮ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಮರಿತಿಬಬ ೀಗೌಡರವರು 

ಎಲಿವನುನ  ಹಾಳು ಮಾಡುತಿು ದಿಾರೆ., ನಾವು ಇದ್ರಲಿ  ಇದಿ್ ೀವ.    

(ಗೊಾಂದಲ) 

        ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ನಾರಾಯಣಸ್ವಾ ಮಿಯವರೇ, ನಾನು ಪಿೀಠದ್ಧಾಂದ್ ಎಾಂದು 

ನಿಾಂತ್ತಕಾಂಡಿದಿ್ ೀನೆ. ದ್ಯವಿಟಿ  ತಾವಲಿರೂ ಕುಳಿತ್ತಕಳಿಿ .  

(ಗೊಾಂದಲ) 

     ಡಾ:ವೈ.ಎ.ನರಾಯಣಸ್ಮವ ರ್ಮ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ನಾವು ಇದ್ರ ಪರವಾಗಿ 

ಇದಿ್ ೀವ.  
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(ಗೊಾಂದಲ) 

      ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ನಾರಾಯಣಸ್ವಾ ಮಿಯವರೇ, ನಾನು ನಿಾಂತ್ತಕಾಂಡಿದಿ್ ೀನೆ. ದ್ಯವಿಟಿ  

ಎಲಿರೂ ಕುಳಿತ್ತಕಳಿಿ .  ಮರಿತಿಬಬ ೀಗೌಡರವರೇ, ತಾವು ಸಮಾಧಾನದ್ಧಾಂದ್ ಮಾತನಾಡಿ. ತಮಗ್ಗ 

ಬಿ.ಪಿ., ಹೆಚಿಚ ಗ್ಗ ಆಗಬ್ರರದು. ತಮಮ  ಆರೀಗಯ ಕೆಾ  ತಾಂದ್ರೆಯಾಗಬ್ರರದು. ತಾವು ಹೇಳುವುದು ಸರಿ 

ಇದ್. ಆದ್ರೆ, ಹೇಳುವುದ್ನುನ  ಸಮಾಧಾನದ್ಧಾಂದ್ ಹೇಳಿ.  ಒಾಂದೇ ಬ್ರರಿಗ್ಗ emotional ಆಗುವುದ್ಕೆಾ  

ಹೊೀಗಬೇಡಿ.    

      ಶ್ರ ೋ ಮರಿತಿಬೆಭ ೋಗೌಡ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ನಾನು ಏನಾದ್ರೂ ತಪುಪ  

ಮಾತನಾಡಿದಿ್ ೀನೆಯೇ? 

(ಗೊಾಂದಲ) 

       ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ನಾರಾಯಣಸ್ವಾ ಮಿಯವರೇ, ನಾನು ಹೇಳುವುದ್ನುನ  ಒಾಂದು ನಿಮಿಷ್ 

ಕೇಳಿ.  ದ್ಯವಿಟಿ   ತಾವಲಿರೂ ಕುಳಿತ್ತಕಳಿಿ .  ಎಲಿ್ಕ  ಸದ್ಸಯ ರು ಒಟಿ್ಟ ಗ್ಗ ಮಾತನಾಡಬೇಡಿ.   ಆ 

ರಿೀತಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಯಾವುದು  ದಾಖ್ಲೆಗ್ಗ ಹೊೀಗುವುದ್ಧಲಿ .  

(ಗಾಂದ್ಲ) 

(ಈ ಹಂತ್ದಲಿ್ಲ  ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರ  ಆದೇಶಾನುಸ್ಮರ ಎಲಿಾ   ಸದಸಾ ರು  ಒಟಿಟ ಗೆ ಎದ್ದು  

ನಾಂತ್ತ ಮಾತ್ನಡಿದು ನುನ  ನಡವಳಿಯಲಿ್ಲ  ದಾಖ್ಲ್ಲಸಿರುವುದಿಲಿ ) 

(ಗಾಂದ್ಲ) 

        ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಈಗ ಮಾನಯ  ಸಚಿವರಿಗ್ಗ ಮಾತನಾಡುವುದ್ಕೆಾ  ಅವಕಶ ಕಟಿ್ಟ ದಿ್ ೀನೆ. 

ಅವರಿೀಗ ಮಾತನಾಡುತಾು ರೆ. ದ್ಯವಿಟಿ  ತಾವಲಿರೂ ಕುಳಿತ್ತಕಳಿಿ .  

      ಶ್ರ ೋ ಕೆ.ಎಸ್.ಈಶವ ರಪಪ  (ಗಾರ ರ್ಮೋಣಾಭಿವೃದಿಧ  ಮತ್ತು  ಪಂಚಾಯತ್  ರಾಜ್ ಸಚಿವರು):-  

ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ,  ನಾನು ತಮಮ  ಮುಖಾಾಂತರ ಅವರಿಗ್ಗ  ಕೈಮುಗಿದು ಪಾರ ಥವನೆ 

ಮಾಡುತೆು ೀನೆ. ನಮಗ್ಗ ಅವರ ಭಾವನೆಗಳು ಖಂಡಿತವಾಗಿ  ಅಥವವಾಗುತು ವ. ಅವರ ಕಳಕಳಿಯಂತೆ 

ನಮಗೂ ಸಹ ಕಳಕಳಿ ಇದ್.  ಆದ್ರೆ, ಅವರು ಇಷಿ ಾಂದು ಉದ್ಾ ೀಗಗಾಂಡು ಮಾತನಾಡಿದ್ರೆ, ಒಾಂದು 

ವೇಳೆ ಅವರು ಸತ್ತು  ಹೊೀದ್ರೆ ಗತಿ ಏನು?  ನಾನು ಪರ ಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಅವರ ಅಣಣ  ತಮಮ ಾಂದ್ಧರು 

ಹೇಳಿದಂತೆ ಹೇಳುತಿು ದಿ್ ೀನೆ. ಅವರು ಉಸಿರುಗಟಿ್ಟ ಸಿಕಾಂಡು ಮಾತನಾಡುತಿು ದಿಾರೆ. ಇದು ಅವರ 

ಆರೀಗಯ ಕೆಾ  ಒಳಿೆಯದ್ಲಿ .  



                                                                                            ವಿಪ/ದಿನಾಂಕ:14-12-2021   /124 

“ತಿದ್ದು ಪಡಿಯಾಗದ ಪರ ತಿ/Unedited copy, ನಾಯಾಲಯಗಳಲಿ್ಲ  ಅಥವಾ ಪತಿರ ಕಾ ಪರ ಕಟಣೆಗಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಕೂಡದ್ದ” 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

         ಶ್ರ ೋ ಮರಿತಿಬೆಬ ೋಗೌಡ:- ಮಾನಯ  ಸದ್ಸಯ ರೇ, ಕೀವಿಡ್-19 ಹೆಚಾಚ ಗಿದಿ್   ಸಂದ್ರ್ವದ್ಲಿ  

ಲಕಷ ಾಂತರ ಜನ ಸತ್ತು   ಹೊೀಗಿದಿಾರೆ.   

         ಶ್ರ ೋ ಕೆ.ಎಸ್.ಈಶವ ರಪಪ :-  ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಕೀವಿಡ್-19 ಹೆಚಾಚ ಗಿದಿ್  

ಸಂದ್ರ್ವದ್ಲಿ  ಸತಿು ದಿಾ ರೆ ನಿಜ.  ಆದ್ರೆ, ಅವರು  ಯಾರು  ಇಲಿ  ಸತಿು ಲಿ . ಅವರಿಗ್ಗ ಕೈಮುಗಿಯುತೆು ೀನೆ. 

ಅವರ ಭಾವನೆಗಳು ಏನಿವ ಅವುಗಳನುನ   ಸಮಾಧಾನದ್ಧಾಂದ್ ಹೇಳಲ. ನಾವು ಅದ್ನುನ   ಕೇಳುತೆು ೀವ. 

ಆದ್ರೆ, ಇಷಿ ಾಂದು ಉಸಿರುಗಟಿ್ಟ ಸಿಕಾಂಡು ಮಾತನಾಡುವುದು ಅವರ ಆರೀಗಯ ಕೆಾ   ಒಳಿೆಯದ್ಲಿ . 

ಅವರು ಉಸಿರುಗಟಿ್ಟ ಸಿಕಾಂಡು ಮಾತನಾಡುವುದ್ನುನ  ನ್ೀಡಿದ್ರೆ ನಿಜಕೂಾ  ರ್ಯವಾಗುತು ದ್.  

       ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ಸಚಿವರೇ,  ನಾನು ಅದ್ನೆನ ೀ ಹೇಳುತಿು ದಿ್ ೀನೆ.   ಆಯತ್ತ. ತಾವು 

ಕುಳಿತ್ತಕಳಿಿ .  

        ಶ್ರ ೋ ಎನ್.ರವಿಕುಮಾರ್:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಒಾಂದು ನಿಮಿಷ್., 

        ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ತಾವು ಮತೆು  ಗಲ್ಕಟೆ ಮಾಡದ್ ಮಾತನಾಡಿ.  

        ಶ್ರ ೋ ಎನ್.ರವಿಕುಮಾರ್ (ವಿಧಾನಸಭೆಯಾಂದ ಆಯೆ್ಕಯಾದವರು):- ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ನಾನು ಮಾತನಾಡಬ್ರರದು ಅಾಂದುಕಾಂಡಿದಿ್ . ಆದ್ರೆ, ಈಗ 

ಮಾತನಾಡುತಿು ದಿ್ ೀನೆ.  ಈ ಸದ್ನದ್ಲಿರುವವರು ಎಲಿರೂ ದ್ಡಡ   ಶ್ಖಾಮಣಿಗಳು, ಇಲಿ  ಯಾರಿಗೂ 

ಏನೂ ಅಥವವಾಗುವುದ್ಧಲಿ , ಸಕವರ ಜ್ಜೀವಂತವಾಗಿಲಿ  ಎನುನ ವ ರಿೀತಿಯಲಿ  ಅವರು 

ಮಾತನಾಡುತಿು ದಿಾರೆ. ಇದು ಒಾಂದು ಬ್ರರಿ ಅಲಿ . ಅವರು ಅನೇಕ ಬ್ರರಿ  ಈ ರಿೀತಿ ಮಾತನಾಡಿದಿಾರೆ. 

ಸಕವರಕೆಾ  ಒಾಂದು ವೇಗ ಇದ್.  ಅದು ಕಾಂಗ್ಗರ ಸ್ ಸಕವರ ಇರಬಹುದು, ಬಿಜೆಪಿ ಸಕವರ ಇರಬಹುದು, 

ಇನಾಯ ವುದೇ ಸಕವರ ಇರಲ.  ಒಾಂದು  ಮಿತಿಯನುನ  ಇಟಿಕಾಂಡು ಮಾತನಾಡಬೇಕು. ಮಾನಯ  

ಸಚಿವರು ಸದ್ನದ್ಲಿ  ಅವರ ಎದುರಿಗ್ಗ ಕುಳಿತ್ತಕಾಂಡಿದಿಾರೆ.  

       ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ರವಿಕುಮಾರ್ರವರೇ, ಒಾಂದು ನಿಮಿಷ್ ಕೇಳಿ. ಅವರು 

ಒಾಂದಾಂದು ಬ್ರರಿ ಅವರ ಮನಸಿಸ ನಲಿ  ಬಹಳಷಿ್ಟ  ವಿಷ್ಯಗಳನುನ  ತೆಗ್ಗದುಕಾಂಡು emotional 

ಆಗಿಬಿಡುತಾು ರೆ. ಆ ರಿೀತಿ ಆಗಬ್ರರದ್ಾಂದು ಹೇಳುತಿು ದಿ್ ೀನೆ.  

         ಶ್ರ ೋ  ಮರಿತಿಬೆಬ ೋಗೌಡ:-  ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ,  ನಾನು ಗುರುಗಳಿಾಂದ್ ಪಾಠ ಕಲತಿು ದಿ್ ೀನೆ. 

ಮಾನಯ  ಸದ್ಸಯ ರಾದ್ ರವಿಕುಮಾರ್ರವರಿಾಂದ್ ಕಲಯಬೇಕದಿು  ಏನಿಲಿ .  
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       ಶ್ರ ೋ ಎನ್.ರವಿಕುಮಾರ್:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ನಾನು ಅವರಿಗ್ಗ ನನಿನ ಾಂದ್ 

ಕಲಯಬೇಕೆಾಂದು ಹೇಳುತಿು ಲಿ . ನಾನು  ಇದ್ನುನ  ಎಲಿರ ಅನುರ್ವದ್ಧಾಂದ್ ಹೇಳುತಿು ದಿ್ ೀನೆ.  

(ಗೊಾಂದಲ) 

       ಶ್ರ ೋ ಮರಿತಿಬೆಬ ೋಗೌಡ:-  ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ರವಿಕುಮಾರ್ರವರು ಈ ಕಡೆ 

ಕುಳಿತಿು ದಿ್ ಾಂತಹ ಸಂದ್ರ್ವದ್ಲಿ  ಯಾವ ರಿೀತಿ ಮಾತನಾಡಿದಿಾರೆಾಂದು ನಮಗ್ಗ  ಗತಿು ದ್.  

      ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ರವಿಕುಮಾರ್ರವರೇ, ಸ್ವಕು ಬಿಡಿ. ಎಲಿರೂ ಕುಳಿತ್ತಕಳಿಿ .  

       ಶ್ರ ೋ ಎನ್.ರವಿಕುಮಾರ್:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಅವರು right spirit ನಲಿ  

ಮಾತನಾಡಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೂ ಒಳಿೆಯದು. ನಮಗೂ ಒಳಿೆಯದು.  ನಮಗ್ಗ ಯಾರಿಗೂ 

ಮಾತನಾಡುವುದ್ಕೆಾ  ಬರುವುದ್ಧಲಿವಾಂದು ಸುಮಮ ನೆ ಕುಳಿತ್ತಕಾಂಡಿಲಿ . ನನಗ್ಗ ಅವರಿಗಿಾಂತ ಹೆಚಿಚ ಗ್ಗ 

ಮಾತನಾಡುವುದ್ಕೆಾ  ಬರುತು ದ್. ಅವರಿಗಿಾಂತ ರ್ಚನಾನ ಗಿ ಮಾತನಾಡಬಲಿೆ . ಅವರಿಗಿಾಂತ ವಿಷ್ಯವನುನ  

ಉತು ಮವಾಗಿ ಮಂಡನೆ ಮಾಡಬಲಿೆ . ಅವರು taken for granted ಎಾಂದು ತೆಗ್ಗದುಕಾಂಡರೆ, we will 

take a serious stand about you. 

      ಶ್ರ ೋ ಮರಿತಿಬೆಬ ೋಗೌಡ:-  ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ರವಿಕುಮಾರ್ರವರು ಈ ವಿಷ್ಯದ್ ಬಗೆ್ಗ  

ಮಾತನಾಡಲ.  

(ಗೊಾಂದಲ) 

     ಶ್ರ ೋ ಎನ್.ರವಿಕುಮಾರ್:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ನನಗ್ಗ ವಿಷ್ಯದ್ ಬಗೆ್ಗ  

ಮಾತನಾಡುವುದು ರ್ಚನಾನ ಗಿ ಗತಿು ದ್. ನನಗ್ಗ ಯಾರು ಸಹ ಹೇಳಿಕಡುವುದು ಬೇಕಗಿಲಿ .  

      ಡಾ: ತೇಜಸಿವ ನ ಗೌಡ (ವಿಧಾನ ಸಭೆಯಾಂದ ಆಯೆ್ಕಯಾದವರು):- ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ರೈಲು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಂತ್ತ. ಅದ್ರೆ, ಕನೆಯಲಿ  crash ಆಗಿಬಿಡುು . 

        ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ರವಿಕುಮಾರ್ರವರೇ, ಒಾಂದು ನಿಮಿಷ್ ಸ್ವಕು ಬಿಡಿ. ತಾವಲಿರೂ ಪರ ತಿ 

ದ್ಧವಸ ದ್ಧನಪತಿರ ಕೆಯನುನ  ಓದುತಿು ರೀ ಬಿಡುತಿು ೀರೂ ಗತಿು ಲಿ . ಆದ್ರೆ, ದ್ಧನಪತಿರ ಕೆಯಲಿ  ಮೇಲಮ ನೆ 

ಬಗೆ್ಗ  ಯಾವ ರಿೀತಿ ಟ್ಟೀಕೆ ಟ್ಟಪಪ ಣಿ ಬರೆದ್ಧದಿಾರೆಾಂದು ನ್ೀಡಿ. ತಾವು ಸಹ ಈ ರಿೀತಿ  ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೇಗ್ಗ? 

ನಾನು ಇದ್ನುನ  ಸದ್ನದ್ಲಿ  ಎಲಿರಿಗೂ ಹೇಳುತಿು ದಿ್ ೀನೆ. ನಾನು ಮೇಲಮ ನೆಯ ಗೌರವ ಘ್ನತೆಯನುನ  

ಉಳಿಸಬೇಕೆಾಂದುಕೇಳಿಕಳಿು ತೆು ೀನೆ.  
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      ಶ್ರ ೋ ಎನ್.ರವಿಕುಮಾರ್:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ತಾವು ಅವರಿಗ್ಗ ನೂರಾರು ಬ್ರರಿ long 

rope ಕಟಿ್ಟ ದಿ್ಧ ೀರಿ.  ಆ ರಿೀತಿ ಇನಾಯ ರಿಗೂ ಸಹ ಕಟಿ್ಟ ಲಿ .  

     ಶ್ರ ೋ ಮರಿತಿಬೆಬ ೋಗೌಡ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ,  ನಾನು ಅವರಿಗ್ಗ ಮೆಚ್ಚಚ ಗ್ಗ ಆಗುವಂತೆ 

ಮಾತನಾಡಬೇಕೇ? 

                                                  (ಗೊಾಂದಲ)  

      ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ರವಿಕುಮಾರ್ರವರೇ, ನಾನಿೀಗ ಹೇಳಿದಿ್ ೀನೆ ಅಲಿವೇ, ಎಲಿರೂ 

ಕುಳಿತ್ತಕಳಿಿ .  

     ಶ್ರ ೋ ಎನ್.ರವಿಕುಮಾರ್:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಅವರು ಹೇಳಿದಂತೆ ಸಕವರವನುನ  

ನಡೆಸುವುದ್ಕೆಾ  ಆಗುತು ದ್ಯೇ?  

      ಶ್ರ ೋ  ಮರಿತಿಬೆಬ ೋಗೌಡ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ,   ಅವರು ಹೇಳಿದಂತೆ ನಾನು 

ಮಾತನಾಡುವುದ್ಧಲಿ .   

     (ಮುಾಂದು) 

(1083) 14-12-2021 (5.10) ಎಾಂವಿ-ಜ್ಜಆರ 

(ಸಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸೆಿ ತಿ) 

 ಶ್ರ ೋ ರ್ಜ.ಸಿ.ಮಾಧುಸ್ಮವ ರ್ಮ:- 2020ನೇ ಇಸವಿಯಲಿ ಅಫಿಡವಿರ್್ ಹಾಕ್ತರುವಂತಹ ಪರ ಕರಣ. 

ಇವರು 2016ನೇ ಇಸವಿಯಾಂದ್ ಏನು ಮಾಡುತಿು ದಿ್ರು? 

 ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಅದು 2009ನೇ ಇಸವಿಯಲಿ ಆಗಿರುವುದು. 

Sri J.C.MADHUSWAMY:- Were you not living?  ಇದು ಯಾವಾಗ ಆಗಿರುವಂತಹ 

ತಿೀಮಾವನ.  

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಇಪಪ ತ್ತು  ವಷ್ವವಾದ್ ಮೇಲೆ ಬಂದ್ಧದ್. 

ಶ್ರ ೋ ರ್ಜ.ಸಿ.ಮಾಧುಸ್ಮವ ರ್ಮ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಅವರು ಯಾವ ಸಕವರವಾಂದು 

ಹೇಳುತಿು ದಿಾರೆ. ಅವರಿಗ್ಗ ಕಟಿ್ಟ ರುವಂತಹ reply ಅನುನ  ಓದ್ಲ. ನಮಮ  ಬಳಿಯೂ ಸಹ 

ಮಾಯ ನೇಜ್ಮೆಾಂರ್್ ಇದ್. ಮಾನಯ  ಸದ್ಸಯ ರು ಕುಳಿತ್ತಕಳಿಲ. ನಾವು ಸಹ ಶಾಲೆಗಳನುನ  

ನಡೆಸುತಿು ರುವಂತಹವರು. ಮಾನಯ  ಸದ್ಸಯ ರು ಹೇಳುತಿು ದಿ್  ಹಾಗ್ಗ ನಾವು ಬ್ರಗಿಲುಗಳನುನ  
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ಹಾಕ್ತಕಾಂಡು ಹೊೀಗುವುದ್ಧಲಿ . ಇದ್ನುನ  ಮಾಡಿರುವುದು ಯಾರಿಗ್ಗ ಎಾಂದು ಮಾನಯ  ಪಾರ ಥಮಿಕ 

ಮತ್ತು  ಪೌರ ಢ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಚಿವರಾದಂತಹ ಶ್ರ ೀ ಬಿ.ಸಿ.ನಾಗೇಶ್ರವರೆ, ನಿೀಡಿರುವ reply ಯನುನ  ಅವರಿಗ್ಗ 

ಓದ್ಧ ಹೇಳಿ.  

(ಗೊಾಂದಲ) 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಈಗ ಮಾನಯ  ಪುಟಿ ಣಣ ನವರನುನ  ಬಿಟಿ  ಬೇರೆ ಯಾರೂ 

ಮಾತನಾಡುವುದು ಬೇಡ. 

(ಗೊಾಂದಲ) 

ಶ್ರ ೋ ಮರಿತಿಬೆಬ ೋಗೌಡ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ,… 

(ಗೊಾಂದಲ) 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ಮರಿತಿಬಬ ೀಗೌಡರೆ, ತಾವು ಆಗ ಮಂತಿರ ಯಾಗಿದಿ್ಧ ೀರಾ? 

(ಗೊಾಂದಲ) 

ಶ್ರ ೋ ಮರಿತಿಬೆಬ ೋಗೌಡ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ,… 

(ಗೊಾಂದಲ) 

ಶ್ರ ೋ ಬ.ಸಿ.ನಗೇಶ್ (ಪ್ರರ ಥರ್ಮಕ ಮತ್ತು  ಪ್ರರ ಢ ಶ್ಕ್ಷಣ ಹಾಗೂ ಸಕಾಲ ಸಚಿವರು):- ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, 2018ರಲಿ  ಒಾಂದು ವಷ್ವ ಸಮಯಾವಕಶ ನಿೀಡಿದಿು  ಯಾವ ನಿಯಮಕೆಾ ? ಈಗ 

ಸುಪಿರ ೀಾಂ ಕೀರ್್ವ ನಿೀಡಿರುವಂತಹ ತಿೀಮಾವನಕೆಾ  ಅಲಿವೇ ಕಟಿ್ಟ ರುವುದು. 

(ಗೊಾಂದಲ) 

ಶ್ರ ೋ ಪುಟಟ ಣಾ  (ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕೆೆೋತ್ರ ):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಕ್ಷಮೆ ಇರಲ. ಈ ವಿಷ್ಯ 

diversion ತೆಗ್ಗದುಕಳಿು ತಿು ದ್. ಆದ್ರೆ, ಈ ವಿಷ್ಯ diversion ತೆಗ್ಗದುಕಳಿಬ್ರರದು. ಇದು ತ್ತಾಂಬ್ರ 

diversion ತೆಗ್ಗದುಕಳಿು ತಿು ದ್. ಆದ್ರೆ, ಇದು burning problem. ಈಗ ಇದು ಎಲಿರಿಗೂ ಸಹ ಕುತಿು ಗ್ಗಗ್ಗ 

ಬಂದುಬಿಟಿ್ಟ ದ್. ಅದು ಎಾಂತಹ ಸಮಸ್ಥಯ  ಎಾಂದ್ರೆ, ಈಗ ಎಸ.ಎಸ.ಎಲ.ಸಿ ಮಕಾ ಳ ಬಳಿ ಪರಿೀಕಷ  

ಶುಲಾ ವನುನ  ಕಟಿ್ಟ ಸಿಕಳಿು ತಿು ಲಿ . ಈಗ ಮಕಾ ಳು ಎಸ.ಎಸ.ಎಲ.ಸಿ.,ಗ್ಗ ಬಂದ್ಧದಿಾರೆ. ಈಗ ಶಾಲೆಗಳ 

ಮಾನಯ ತೆಯ ನವಿೀಕರಣ ಆಗ್ದೇ ಇರುವುದ್ರಿಾಂದ್ ಪರಿೀಕಷ  ಶುಲಾ ವನುನ  ಕಟಿ್ಟ ಸಿಕಳಿು ತಿು ಲಿವಾಂದು ಆ 

ಶಾಲೆಗಳ ಮಕಾ ಳು ಮತ್ತು  ಶಾಲೆಯವರು ಆತಂಕದ್ಲಿದಿಾರೆ. ಅದು ಒಾಂದೇ ಅಲಿ . ಶಾಲೆಯ ಮಾನಯ ತೆ 
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ಆಗಿಲಿವಾಂದು ನೌಕರರ ಸಂಬಳವನುನ  ನಿಲಿಸಿದಿಾರೆ.  ಅದು 2009ರಲಿ  ಆಗಿದ್ ಎಾಂದು ಮಾನಯ  

ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ, 2009ರಲಿ  ಆಗಿದಿ್ರೂ ಕೂಡ ಅದು ಈಗ ಅನುಷ್ಠಠ ನಕೆಾ  ಬರುತಿು ದ್.  

ಅದ್ಲಿವನುನ  ಒಪಿಪ ಕಾಂಡು, ಅವತಿು ನಿಾಂದ್ ಕೂಡ ನಾವುಗಳೆಲಿ್ಕ  ಹದ್ಧನಾಲುಾ  ಜನರು ಮತ್ತು  ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪತಿಯವರು ಸಹ ಸೇರಿಕಾಂಡು.  

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ಪುಟಿ ಣಣ ನವರೆ, ನಾನು ಒಾಂದು ವಿಷ್ಯಕೆಾ  ಸಪ ಷಿ್ಠ ೀಕರಣ 

ನಿೀಡುತೆು ೀನೆ. ಈ ಪರ ಕರಣ ಕೀರ್್ವನಿಾಂದ್ 2009ರಲಿ  ತಿೀಮಾವನವಾಯತ್ತ. ಇವರು ಆಗಲೇ 

ಕರ ಮವನುನ  ತೆಗ್ಗದುಕಳಿಲಲಿ . ಈಗ 2020-21ಕೆಾ  ಕರ ಮ ಕೈಗಳಿು ತಿು ದಿಾರೆ. ಅವರು ಇಲಿಯವರೆಗ್ಗ 

ಸುಮಮ ನೆ ಇದಿಾರೆ. ಕನೂನು ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದಂತೆ, ಅದ್ಕೆಾ  ಕರ ಮ ತೆಗ್ಗದುಕಳಿಬೇಕಗಿತ್ತು . ಆದ್ರೆ, 

ಯಾರೂ ಸಹ ಕರ ಮ ತೆಗ್ಗದುಕಳಿಲಲಿ .  ಅದ್ಕೆಾ  ಈಗ ಸಮಸ್ಥಯ  ಶುರುವಾಗಿದ್. 

ಶ್ರ ೋ ಪುಟಟ ಣಾ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ನಾನು ಒಾಂದು ವಿಷ್ಯವನುನ  ಹೇಳುತೆು ೀನೆ. 

ಇಲ್ಕಖೆಯವರು ಸುಮಾರು 61 ದಾಖ್ಲೆಗಳನುನ  ಕೇಳಿದಿಾರೆ. ನಮಮ ದು ಒಾಂದು ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಂಸೆ್ಥ  ಇದ್. ಈ 

ವಷ್ವ ಏಕೆ ಈ ರಿೀತಿಯ ರಗಳೆ ಬೇಕೆಾಂದು, ಮಾನಯ ತೆಯನುನ  ನವಿೀಕರಣ ಮಾಡಿಸುವುದ್ಕೆಾ  ಹೊೀಗಿದಿ್ . 

ಆಗ ಅಗಿನ ಶಾಮಕಕೆಾ  ಸಂಬಂಧ್ಪಟಿ ಾಂತೆ ನನಗ್ಗ 53 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಗಳಿಗ್ಗ ಎಸಿಿಮೇರ್್ ಕಟಿ ರು. 

ನಾವು ಅದ್ನುನ  ಮಾಡುವುದ್ಕೆಾ  ಆಗುತು ದ್ಯೇ? ಹಾಗಾದ್ರೆ, ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಾಂದು ಹೇಳಿ. 

ನಾನು ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಂಸೆ್ಥಯನುನ  ಮುಚಿಚ  ಆಸಪ ತೆರ ಯನುನ  ನಡೆಸುವುದೇ? ಇಲಿವೇ ಅಲಿ  ದ್ನ ಕಟಿ್ಟ ಸಲೇ? 

ನಾನು ಅಲಿ  ಏನನುನ  ಮಾಡಿಸುವುದು? ನಾನು ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಂಸೆ್ಥಯನುನ  ಪಾರ ರಂರ್ ಮಾಡಿದಿ್ ೀನೆ. ಈ ರಿೀತಿ 

ಮಾಡಿ ಕುತಿು ಗ್ಗಗ್ಗ ಹಾಕ್ತ ಹೊೀಗಿದಿಾರೆ. ನಾನು ಶ್ಕ್ಷಣ ಕೆಷ ೀತರ ವನುನ  ಪರ ತಿನಿಧಿಸುತಿು ದಿ್ ೀನೆ. ನಾನೇ ಇದ್ನುನ  

ಮಾಡುವುದ್ಕೆಾ  ಆಗಲಲಿವಾಂದ್ರೆ, ಬೇರೆಯವರು ಯಾರು ಮಾಡುತಾು ರೆ? ನಾನು ಅಗಿನ ಶಾಮಕ ದ್ಳದ್ 

ಮುಖ್ಯ ಸೆ ರನುನ  ಕರೆದು ಮಾತನಾಡಿದ್ ಮೇಲೆ ಅವರು ಕನೆಗ್ಗ 14 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಗಳಿಗ್ಗ 

ಮಾಡಿಕಟಿ ರು.  14 ಲಕ್ಷಕೆಾ  ಮಾಡಿಕಟಿ  ನಂತರ ಈಗ ನಾನು ಅದ್ನುನ  ಅಳವಡಿಸಿದಿ್ ೀನೆ. ಎಷಿ್ಟ  

ಜನರು ಆ ರಿೀತಿ ಮಾಡುವುದ್ಕೆಾ  ಸ್ವಧ್ಯ ವಿದ್? ಇದಾದ್ ನಂತರ, ಲೀಕೀಪಯೀಗಿ ಇಲ್ಕಖೆಯವರಿಗ್ಗ 

ತಿಳಿಸಿದ್ರೆ ಅವರು ಇಾಂಜ್ಜನಿಯರಿಾಂಗ್ ಕಲೇಜುಗಳಿಗ್ಗ ಪತರ  ಬರೆಯುತಾು ರೆ. ಆಗ ನಾವು 

ಇಾಂಜ್ಜನಿಯರಿಾಂಗ್ ಕಲೇಜ್ನವರಿಗ್ಗ ಐವತ್ತು  ಸ್ವವಿರ ಕಟಿ ಬೇಕು. ಅವರಿಗ್ಗ ಐವತ್ತು  ಸ್ವವಿರ ಕಟಿ್ಟ ದ್ 

ಮೇಲೆ ಅವರು ನಮಗ್ಗ ಒಾಂದು Certificate ಕಡುತಾು ರೆ. ಅದ್ನುನ  process ಮಾಡಿ 

ತೆಗ್ಗದುಕಳಿಬೇಕದ್ರೆ ಅದ್ಕೆಾ  ಸುಮಾರು ಎರಡು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯ ಬೇಕು. ಈಗ ಇದು 

ಪುಟಿ ಣಣ ನವರದು ಎಾಂದು ನನನ  ಹೆಸರು ಹೇಳಿಕಾಂಡು ಹೊೀದ್ರೆ Certificate ಸಿಗುವುದೇ ಇಲಿ . 

ಆದ್ರೆ, ಬೇರೆ ಯಾರೀ ಒಬಬ ರನುನ  ಬಿಟಿ ರೆ ನಮಗ್ಗ ಆ Certificate ಸಿಗುತು ದ್. ನಾವು ಕೂಡ ಅವರಿಗ್ಗ 

ಹಣವನುನ  ನಿೀಡಿಯೇ ಮಾಡಿಸಿಕಳಿಬೇಕು. ನಾವು ಅದ್ರ ಬಗೆ್ಗ  ಜೊೀರಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವಂತಿಲಿ . 
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ನಾವು ಏನಾದ್ರೂ ಜೊೀರಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ರೆ, ಅದು ಆಗದ್ ರಿೀತಿಯಲಿ  ಮಾಡಿಬಿಡುತಾು ರೆ. ಈ ರಿೀತಿ 

61 ದಾಖ್ಲೆಗಳನುನ  ಕೇಳುತಿು ದಿಾರೆ. ಇದ್ಲಿವೂ ಕೂಡ ದುಡುಡ  ಮಾಡುವಂತಹ ದಂಧ್ಯಗ್ಗ ಅಧಿಕರಿಗಳು 

ಮಾಡಿಕಾಂಡಿರುವುದು ಅಲಿವೇ? ನಾನು ಹೇಳುವುದು ಅದು 2009ರಲಿ  ಇತು ೀ ಅದು ಅದ್ಕ್ತಾ ಾಂತ 

ಹಿಾಂದ್ಯೇ ಶುರುವಾಯತೀ ಅಥವಾ ಈಗ ಶುರುವಾಯತೀ? ಆದ್ರೆ, ಈಗ ಅದು ನಮಮ  ಗಮನಕೆಾ  

ಬಂದ್ ಮೇಲೆ ಅದ್ನುನ  ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕು ಅಲಿವೇ? ಈಗ ಐ.ಸಿ.ಎಸ.ಇ., ಮತ್ತು  ಸಿ.ಬಿ.ಎಸ.ಇ., ಬೀಡ್ವ 

ಇದ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ, ಐ.ಸಿ.ಎಸ.ಇ., ಮತ್ತು  ಸಿ.ಬಿ.ಎಸ.ಇ., ಬೀಡ್ವನವರು ಈ ರಿೀತಿಯೇ 

ಮಾಡುತಿು ದಿಾರೆಯೇ? ಅವರು ನಮಮ ನುನ  ಹಿೀಗ್ಗಯೇ ಕಟಿ್ಟ  ಹಾಕುತಿು ದಿಾರೆಯೇ? ಈಗ ಪರ ತಿ ವಷ್ವ 

ಮಾನಯ ತೆ ನವಿೀಕರಣ ಮಾಡಬೇಕು ಎನುನ ವುದು ಏಕೆ ಬೇಕು? ಈ ಹಿಾಂದ್ ಶಾಶಾ ತವಾದ್ 

ಮಾನಯ ತೆಯನುನ  ಕಡುತಿು ದಿ್ರು. ಅದು ತಮಗ್ಗ ಗತಿು ದ್. ಈ ಹಿಾಂದ್ ಹತ್ತು  ವಷ್ವಕೆಾ ಾಂದು 

ಕಡುತಿು ದಿ್ರು. ಅದ್ನುನ  ಐದು ವಷ್ವಕೆಾ  ಮಾಡಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ, ಈಗ ಪರ ತಿ ವಷ್ವ ನವಿೀಕರಣ 

ಮಾಡಬೇಕು.  

ಶ್ರ ೋ ಎಸ.ಎಲ್.ಭೋಜೇಗೌಡ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ತಾವು ಮಂತಿರ ಗಳಾಗಿದಿಾ ಗ 

ಅದ್ನುನ  ಹದ್ಧನೈದು ವಷ್ವದ್ವರೆಗ್ಗ ಮಾಡಿದಿ್ಧ ೀರಿ. 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ನಾನು ಈ ಹಿಾಂದ್ ಮಂತಿರ ಯಾಗಿದಿಾ ಗ, ಐದು ವಷ್ವ, ಹತ್ತು  ವಷ್ವ 

ಮತ್ತು  ಹದ್ಧನೈದು ವಷ್ವ ಎಾಂದು ಇತ್ತು . ಆ ನಂತರ ಹದ್ಧನೈದು ವಷ್ವ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದು permanent 

ಎಾಂದು ಕನೂನು ಮಾಡಲ್ಕಗಿದ್. ಅದ್ಕೆಾ  ಕನೂನು ಇದ್. 

ಶ್ರ ೋ ಪುಟಟ ಣಾ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಈ ಹಿಾಂದ್ ತಾವು ಅದ್ನುನ  ಮಾಡಿದಿ್ಧ ೀರಿ. ಆದ್ರೆ, 

ಈಗ ಹೇಗ್ಗ ಮಾಡಿದಿಾರೆಾಂದ್ರೆ, ಪರ ತಿ ವಷ್ವ ಮಾನಯ ತೆಯನುನ  ನವಿೀಕರಣ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಯಾವ 

ರಿೀತಿ. ಈ ದಾಖ್ಲೆಗಳನುನ  ತರುವುದ್ಕೆಾ  ಎಷಿ್ಟ  ಕಷಿ್ ವಾಂದು ಹೇಳುತೆು ೀನೆ. ಇಲ್ಕಖೆಯವರು 61 

ದಾಖ್ಲೆಗಳು ಬೇಕೆಾಂದು ಪಟಿ್ಟ  ಹಾಕ್ತ ಕಟಿ  ಬಿಡುತಾು ರೆ. ತಾವು ದ್ಯಮಾಡಿ ಅದ್ನುನ  ಕೇಳಿ. ಸಕ್ಷಮ 

ಪಾರ ಧಿಕರದ್ ಶಾಲ್ಕ ಕಟಿ ಡದ್ ಸುರಕಷ  ಪರ ಮಾಣ ಪತರ . ನಾನು ಕೆಲವಾಂದ್ನುನ  ಮಾತರ  ಓದ್ಧ 

ಹೇಳುತೆು ೀನೆ. ಅವರು ನಿೀಡಿರುವಂತಹ 61 ಪಟಿ್ಟ ಗಳನುನ  ಓದುವುದ್ಧಲಿ . ಅವುಗಳನೆನ ಲಿ್ಕ  ಓದುತಾು  

ಹೊೀದ್ರೆ ತ್ತಾಂಬ್ರ ಸಮಯವಾಗುತು ದ್. ಸಕ್ಷಮ ಪಾರ ಧಿಕರದ್ ಅಗಿನ  ಸುರಕ್ಷತಾ ಪರ ಮಾಣ ಪತರ . ಸಕ್ಷಮ 

ಪಾರ ಧಿಕರ ವಿದುಯ ತ್ ಸುರಕ್ಷತಾ ಪರ ಮಾಣ ಪತರ . ಈಗ ನಾವು ವಿದುಯ ತ್ ಸಂಪಕವವನುನ  

ತೆಗ್ಗದುಕಾಂಡಿರುತೆು ೀವ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದ್ಕೆಾ  ಪರ ಮಾಣ ಪತರ ವನುನ  ಎಲಿಾಂದ್ ತರುವುದು. ಅದ್ಕೆಾ  ಪರ ಮಾಣ 

ಪತರ  ಕಡುವವರು ಯಾರು? ಸಕ್ಷಮ ಪಾರ ಧಿಕರದ್ಧಾಂದ್ ಆರೀಗಯ  ಮತ್ತು  ನೈಮವಲಯ  ಪರ ಮಾಣ ಪತರ . 

ನಾವು ಈ ಪರ ಮಾಣ ಪತರ ವನುನ  ಎಲಿಾಂದ್ ತಂದು ಇವರಿಗ್ಗ ಕಡುವುದು. ಈ ದಾಖ್ಲೆಗಳನುನ  ಸಕವರಿ 
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ಶಾಲೆಗಳಿಾಂದ್ ತರಿಸಿಕಳಿುವುದ್ಕೆಾ  ಅಧಿಕರಿಗಳಿಗ್ಗ ತಾಕತ್ತು  ಇದ್ಯೇ? ನಾವು ಇವರಿಗ್ಗ ಏನು 

ಮಾಡಬೇಕೆಾಂದು ಹೇಳಿ. ನನಗ್ಗ ಬರುವ ಆಕರ ೀಶಕೆಾ  ಅವರಿಗ್ಗ ಏನೆನ್ೀ ಮಾಡಬೇಕು ಅನಿಸುತು ದ್. 

ಇದ್ಲಿವೂ ಸಹ ದುಡಿಡ ಗೀಸಾ ರ ಮಾಡಿಕಾಂಡಿರುವಂಥದಿು . ಕ್ತರ ೀಡೀಪಕರಣಗಳ ಪಟಿ್ಟ , 

ಗರ ಾಂಥಾಲಯಗಳ ಒಟಿ  ಮೌಲಯ ಗಳನುನ  ಒಳಗಾಂಡಂತೆ ಒಟಿ  ಪುಸು ಕಗಳು. ವಿಜ್ಞಾ ನ ಉಪಕರಣಗಳ 

ಪಟಿ್ಟ .  ಪಿೀಠೀಪಕರಣಗಳ ಪಟಿ್ಟ . ಈ ರಿೀತಿ 61 ಪಟಿ್ಟ ಗಳನುನ  ಹಾಕ್ತದಿಾರೆ. ಇದು ಅಲಿದ್ ಅಗಿನ ನಂದ್ಕ 

ಮತ್ತು  ವಿದುಯ ಚ್ಛ ಕ್ತು  ಅಳವಡಿಕೆ ಬಗೆ್ಗ  ದೃಢೀಕರಣ. ಈಗ ನಾವು ವಿದುಯ ಚ್ಛ ಕ್ತು ಯನುನ  ತೆಗ್ಗದುಕಾಂಡ 

ಮೇಲೆ ಮತೆು  ಅದ್ಕೆಾ  ದೃಢೀಕರಣ.  ಇವುಗಳೆಲಿವನುನ  ಸಹ ಸುಮಮ ನೆ ಹಾಕ್ತದಿಾರೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗ್ಗ ಸಿ.ಸಿ., 

ಟ್ಟ.ವಿ., ಪರ ಥಮ ಚಿಕ್ತತೆಸ  ಪ್ಟಿ್ಟ ಗ್ಗ ಮತ್ತು  ದೂರು ಪ್ಟಿ್ಟ ಗ್ಗ ಇವುಗಳ ಫೀಟೀವನುನ  ಒದ್ಗಿಸಬೇಕೆಾಂದು 

ತಿಳಿಸಿದಿಾರೆ. ಕುಡಿಯುವ ನಿೀರಿನ ಸೌಲರ್ಯ ದ್ ಫೀಟೀ. ಅದ್ನುನ  ಕಡದ್ಧದಿ್ ರೆ ಅವರು 

ಒಪುಪ ವುದ್ಧಲಿ . ಈಗ ಯಾರ ಮನೆಯದಾದ್ರೂ ಸರಿ ಒಟಿ್ಟ ನಲಿ  ಅವರಿಗ್ಗ ಪೀಟೀ ತಂದು 

ಕಡಬೇಕು. ನಿೀರಿನ ಟ್ರಯ ಾಂಕ್ ಫೀಟೀ ಎಲಿಯಾದ್ರೂ ಸಹ ಫೀಟೀ ತೆಗ್ಗದುಕಡಬೇಕು. 

ಅದ್ನುನ  ಸಹ ಕಡಬೇಕು. ಶೌಚಾಲಯಗಳು ಗಂಡು ಮತ್ತು  ಹೆಣ್ಣಣ  ಮಕಾ ಳಿಗ್ಗ ಪರ ತೆಯ ೀಕವಾಗಿ 

ಇರುವುದ್ರ ಬಗೆ್ಗ  ಫೀಟೀ ಬೇಕು. ಈ ಪಟಿ್ಟ ಯನುನ  ಹರಿದು ಹಾಕಬೇಕೇ, ಬೇಡವೇ ಎಾಂದು ಹೇಳಿ. 

ತಾವು ಇವರಿಗ್ಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಾಂದು ಹೇಳಿ. ಮಾನಯ  ಪಾರ ಥಮಿಕ ಮತ್ತು  ಪೌರ ಢ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಚಿವರು 

ಹೊಸಬರು. ದ್ಯವಿಟಿ  ಅವರು ಇದ್ನುನ  ಹರಿದು ಬಿಸ್ವಡಲ. ಈಗ ಸಿ.ಬಿ.ಎಸ್.ಇ., ಮತ್ತು  ಐ.ಸಿ.ಎಸ.

ಇ., ಬೀಡ್ವನವರು ಮಾಡಿದಿಾರೆ. ಆ ರಿೀತಿ ಆರಾಮವಾಗಿ ಮತ್ತು  ಗೌರವಯುತವಾಗಿ ಶಾಲೆಗಳನುನ  

ನಡೆಸಿಕಾಂಡು ಹೊೀಗುವ ರಿೀತಿ ಮಾಡಿ. ಈ ಎಲಿ್ಕ  ಕಕೆಾ ಗಳನುನ  ಹಾಕ್ತ, ಕಂಟಕಗಳನುನ  ಸೃಷಿ್ಠ  

ಮಾಡಿ, ಅವರು ಏನಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳನುನ  ಮುಚಿಚ ಬಿಟಿ , ಅವರೇ 

ನಡೆಸಿಕಳಿುವಂತಹ ಏನಾದ್ರೂ ಯೀಜನೆ ಇದಿ್ ರೆ ಅದ್ನುನ  ಸಹ ಹೇಳಿಬಿಡಲ. 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಅಾಂದ್ರೆ, ರಾಷಿ್ಠ ಿೀಕರಣದ್ ರಿೀತಿ. 

ಶ್ರ ೋ ಪುಟಟ ಣಾ :-  ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಹೌದು. ಈಗ ಪಾರ ಥಮಿಕ ಮತ್ತು  ಪೌರ ಢ 

ಶಾಲೆಗಳನುನ  ನಡೆಸುವುದ್ಕೆಾ  ಸಕವರದ್ಧಾಂದ್ 25 ಸ್ವವಿರದ್ಧಾಂದ್ 30 ಸ್ವವಿರ ಕೀಟ್ಟ ಹಣ 

ಖ್ಚಾವಗುತಿು ದ್. ಈಗ ಶೇಕಡಾ 50ರಷಿ್ಟ  ಮಕಾ ಳು ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳಲಿ  ಕಲಯುತಿು ದಿಾರೆ.  ಆ ರಿೀತಿ 

ಮಾಡುವುದಾದ್ರೆ, ಅಷಿ್ಟ  ದುಡಡ ನುನ  ಖ್ಚ್ಚವ ಮಾಡಬೇಕಲಿವೇ? ಇಲಿವೇ ಅವರು ಗೌರವಯುತವಾಗಿ, 

ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಿಕಾಂಡು ಹೊೀಗುವುದ್ಕೆಾ  ಅವಕಶ ಕಡಬೇಕು. ತಮಗ್ಗ ಗತಿು ರುವಂತೆ, ಬೀಧ್ಕ 

ಮತ್ತು  ಬೀಧ್ಕೇತರ ಸಿಬಬ ಾಂದ್ಧಗಳ ವಿವರ, ಸಿಬಬ ಾಂದ್ಧ ಸೇವಾ ರ್ದ್ರ ತೆಯ ವರದ್ಧ, ದೃಢೀಕೃತ ವೇತನ 

ಪಾವತಿ ಪಟಿ್ಟ  ಮತ್ತು  ಸೇವಾವಹಿ. ಇಲ್ಕಖೆಯವರು ಸೇವಾರ್ದ್ರ ತೆಯನುನ  ಕೇಳುತಿು ದಿಾರೆ. ಆದ್ರೆ, ಈಗ 

ಶಾಲೆಗಳಿಗ್ಗ ಮಕಾ ಳೇ ಬರುತಿು ಲಿ .  ಇಲ್ಕಖೆಯವರು ಸೇವಾ ರ್ದ್ರ ತೆಯನುನ  ಕಡುತಾು ರೆಯೇ? ಈಗ 
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ಅತಿರ್ಥ ಉಪನಾಯ ಸಕರಿಗ್ಗ ಏನು ಮಾಡಿದಿಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ, ಅತಿರ್ಥ ಉಪನಾಯ ಸಕರಿಗ್ಗ ಸೇವಾ 

ರ್ದ್ರ ತೆಯನುನ  ಕಟಿ್ಟ ದಿಾರೆಯೇ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವರಿಗ್ಗ ಸೇವಾ ರ್ದ್ರ ತೆಯನುನ  ಏಕೆ ಕಡಬ್ರರದು. 

ಹಾಗಾದ್ರೆ, ಸಕವರಕೆಾ  ಒಾಂದು ರಿೀತಿ ಮತ್ತು  ಖಾಸಗಿಯವರಿಗ್ಗ ಒಾಂದು ರಿೀತಿಯೇ? ಈಗ ಅತಿರ್ಥ 

ಉಪನಾಯ ಸಕರು ಪಾರ ಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲಿ  ಇದಿಾರೆ. ಪೌರ ಢ ಶಾಲೆಯಲಿದಿಾರೆ. ಪಿ.ಯು., 

ಕಲೇಜುಗಳಲಿದಿಾರೆ. ಡಿಗಿರ  ಕಲೇಜುಗಳಲಿದಿಾರೆ ಮತ್ತು  ಪಿ.ಜ್ಜ., ಕಲೇಜುಗಳಲಿದಿಾರೆ. ಅವರುಗಳು 

ಸಕವರದ್ಲಿಯೇ ಇದಿಾರೆ ಅಲಿವೇ? ಆದ್ರೆ, ಇಲ್ಕಖೆಯವರು ಕೇಳಬೇಕಗಿರುವುದು ಏನೆಾಂದ್ರೆ, 

ಅವರಿಗ್ಗ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಂಬಳ ಕಡುತಿು ದಿ್ಧ ೀರಾ ಇಲಿವ ಎಾಂದು. ಅದ್ರ ದೃಢೀಕರಣ ಕೇಳಲ. ಇವರು 

ಕೇಳುವುದು ಏನೆಾಂದ್ರೆ, ಅವರು ಏನೇನು fraud ಮಾಡಬೇಕೀ ಆ ರಿೀತಿಯ fraud ಸೃಷಿ್ಠ  

ಮಾಡುತಿು ದಿಾರೆ. 

ಶ್ರ ೋ ಎಸ.ಆರ್.ಪ್ರಟಿೋಲ್:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಅಾಂದ್ರೆ, ಅವರಿಗ್ಗ ಸೇವಾರ್ದ್ರ ತೆ. 

ಶ್ರ ೋ ಪುಟಟ ಣಾ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವರು ಸಹ ಸೇವಾರ್ದ್ರ ತೆಯನುನ  

ಎಲಿ  ಕಡುತಿು ದಿಾರೆ. ಈಗ ಸಕವರದ್ವರೆ ಸಂಬಳ ಕಡಲಲಿ . ಇದ್ಕಾ ಗಿ ನಾವು ಕಳೆದ್ ಇಪಪ ತ್ತು  

ವಷ್ವಗಳಿಾಂದ್ ಹೊೀರಾಡುತಿು ದಿ್ ೀವ. 

ಶ್ರ ೋ ಎಸ.ಆರ್.ಪ್ರಟಿೋಲ್(ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಯಕರು):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, 

ನಮಮ  ತಾಲಿ್ಲಕ್ತನ ಕೇಾಂದ್ರ  ಸೆ್ವನದ್ಲಿರುವ ಸಕವರಿ ಪರ ಥಮ ದ್ಜೆವ ಮಹಾವಿದಾಯ ಲಯಕೆಾ  ನಾಯ ಕ್ 

ಸಮಿತಿಯವರು ಬಂದ್ಧದಿ್ರು. ಆ ಮಹಾವಿದಾಯ ಲಯ ನಮಮ  ತಂದ್ಯವರ ಹೆಸರಿನಲಿ  ನಡೆಯುತಿು ದ್. 

ನಾವು ಭೂಮಿಯನುನ  ದಾನ ನಿೀಡಿರುವುದ್ರಿಾಂದ್ ನನನ ನುನ  ಅಲಿಗ್ಗ ಕರೆಯಸಿದಿ್ರು. ಆಗ ನಾಯ ಕ್ 

ಸಮಿತಿಯವರು ನನಗ್ಗ ಹೇಳಿದ್ರು ಆ ವಿದಾಯ ಲಯದ್ಲಿ  ಒಾಂಬತ್ತು  ಜನ regular faculties ಇದಿಾರೆ. 

ಆದ್ರೆ, ನಲವತೆು ರಡು ಜನ ಅತಿರ್ಥ ಉಪನಾಯ ಸಕರಿದಿಾರೆ.  

(ಮುಾಂದು) 

(1084) 14.12.2021 05.20 LL-MD(VK) 

(ಸಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿ) 

ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಆರ್. ಪಾಟಿೀಲ್(ಮುಂದು):-  

ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಯವರ ೀ, ಅಲ್ಲಿ 9 ಮಂದಿ regular faculty, 42 ಮಂದಿ guest faculty 

ಇರುತಾಾರ . ಈ ಬಗ ೆ ನಾನ್ು ವಿಚಾರಿಸ್ಥದ್ಾಗ ಅವರು ಅದಕ ೆ, “ಇದು ಸಕಾವರದ ಕ ಲಸ” ಎಂದು 

ಹ ೀಳುತಾಾರ . ಸಕಾವರಿ ಸಂಸ ಿ ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಫ್ಸಟ್ ಗ ರೀಡ್ ಡಿಗಿರ ಕಾಲ ೀಜಿನ್ಲ್ಲಿ 9 ಮಂದಿ regular 
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faculty ಮತುಾ 42 ಮಂದಿ guest faculty ಇದ್ಾದರ . ಇವರಿಗ  ಹ ೀಳುವವರು, ಕ ೀಳುವವರು ಯಾರು 

ಇಲಿವ ಂದು ಕಾಣುತಾದ್ .  

ಶ್ರೀ ಕ .ಟಿ. ಶ್ರೀಕಂಠ ೀಗೌಡ:- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಯವರ ೀ, ಒಂದು ಡಿಪಾರ್್ವಮಂರ್್… 

(ಗ ೂಂದಲ) 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ವಿರ ೂೀಧ್ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ಮಾತನಾಡುತಿಾದ್ಾದರ . ಅವರು 

ಮಾತನಾಡಲ್ಲ. ದಯಮಾಡಿ ಎಲಿರೂ ಕುಳತುಕ ೂಳು.  

(ಗ ೂಂದಲ) 

ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಆರ. ಪಾಟಿೀಲ್್:- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಯವರ ೀ, ನಾನ್ು ಒಂದು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನ್ನ್ನ 

ಮಾತನ್ುನ ಮುಗಿಸುತ ಾೀನ . ತಾವು ಕೂಡ ನ್ಮೆ ಉತಾರ ಕನಾವಟಕ ಭಾಗದವರಾಗಿರುತಿಾೀರಿ. ಇಲ್ಲ ಿ

ಮಾರಿಗ ೂಂದು, ಮೊಳಕ ೂೆಂದು ಸಕಾವರಿ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಂಸ ಿಗಳವ . ಆದರ , ಇಡಿೀ ಉತಾರ ಕನಾವಟಕದಲ್ಲ ಿ

ಎಲಾಿ ಕಡ ಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಖಾಸಗಿ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಂಸ ಿಗಳದುದದರಿಂದ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಯವರ ಗೂ ಬಂದಿರುತ ಾೀವ . 

ಒಂದು ವ ೀಳ  ಅವುಗಳು ಇಲಿದ್ ೀ ಇದದರ , ನಾವು ಊರಿನ್ಲ್ಲಿ ದನ್ ಕಾಯುತಾಾ ಅಡಾುಡುತಿಾದ್ ದವು. 

ಪಾರಮಾಣಿಕವಾಗಿ ತಾವು ಕೂಡ ಆ ಸಾಿನ್ದಲ್ಲಿ ಕುಳತುಕ ೂಳುುವುದಕ ೆ ಆಗುತಿಾರಲ್ಲಲಿ. ಅದ್ ೀ ರಿೀತಿ 

ನಾನ್ು ಸಹ ಇಲ್ಲಿಗ  ಬರುವುದಕ ೆ ಆಗುತಿಾರಲ್ಲಲಿ. ನ್ಮೆಲ್ಲ ಿ ಶ ೀಕಡ 90 ರಷುಟ ಖಾಸಗಿ ಶ್ಕ್ಷಣ 

ಸಂಸ ಿಗಳರುತಾವ . ಇವುಗಳನ್ುನ ಈ ರಿೀತಿ ಮಾಡಿದರ  ಹ ೀಗ ? ಬದಲಾಗಿ ಇರುವಂತಹ ಸಕಾವರಿ ಶ್ಕ್ಷಣ 

ಸಂಸ ಿಗಳನ್ುನ ಸುಧಾರಣ  ಮಾಡಬ ೀಕು. ದ್ ಹಲ್ಲಯಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತಿರಗಳು ಖಾಸಗಿ ಶ್ಕ್ಷಣ 

ಸಂಸ ಿಗಳಗಿಂತ ಸಕಾವರಿ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಂಸ ಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಗಾಧ್ವಾದಂತಹ ಬದಲಾವಣ  ಮಾಡಿದ್ಾದರ . ಆ ರಿೀತಿ 

ನ್ಮೆ ರಾಜಯದಲ್ಲಿಯೂ ಮಾಡಬ ೀಕು. ಅದನ್ುನ ಬಿಟುಟ ಖಾಸಗಿ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಂಸ ಿಗಳಗ  ಗದ್ಾಪರಹಾರ 

ಮಾಡುವುದು ನ್ನ್ಗ  ಸೂಕಾ ಅನಿಸುವುದಿಲಿ. ತಾವು ತಮೆ ಅನ್ುಭ್ವದ ಪರಕಾರ ಹಾಗೂ ತಾವು ಕೂಡ 

ಉತಾರ ಕನಾವಟಕ ಭಾಗದಿಂದ ಬಂದಿದುದ, ಆ ಭಾಗದವರಿಗ  ಏನ್ು ಉತಾರ ಹ ೀಳಬ ೀಕ ಂಬ ಬಗ  ೆ ತಾವ ೀ 

ಹ ೀಳ. ಇದರಿಂದ್ಾಗಿ, ಆ ಖಾಸಗಿ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಂಸ ಿಗಳು ತಮೆ ಸಂಸ ಿಗಳ ಕೀಲ್ಲ ಹಾಕುತಾಾರ  ಹಾಗೂ ಶ್ಕ್ಷಕರಿಗ  

ಸಂಬಳ ನಿಲ್ಲಿಸುತಾಾರ . ಖಾಸಗಿ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಂಸ ಿಗಳು ಪರತಿ ವಷವ ಸಕಾವರದಿಂದ ಮಾನ್ಯತ  

ಪಡ ಯಬ ೀಕ ಂದು ಹ ೀಳುತಾಾರ . ಪರತಿ ವಷವ ಮಾನ್ಯತ  ಪಡ ಯುವ ಅವಶ್ಯಕತ  ಏನಿದ್ ? ಈ ಬಗ ೆ ತಾವ ೀ 

ಹ ೀಳಬ ೀಕು. ಖಾಸಗಿ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಂಸ ಿಗಳಗ  5 ವಷವ, 10 ವಷವ ಮತುಾ 15 ವಷವದ ನ್ಂತರ ಶಾಶ್ವತವಾದ 

ಮಾನ್ಯತ  ನಿೀಡಬ ೀಕು.  

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಈ ಬಗ  ೆಕಾನ್ೂನ್ು ಸಹ ಮಾಡಲಾಗಿರುತಾದ್ .  
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ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಆರ. ಪಾಟಿೀಲ್್:- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಯವರ ೀ, ಇದರಲ್ಲ ಿ ಯಾವುದ್ ೂೀ ದುರುದ್ ದೀಶ್ 

ಇರಬ ೀಕು. ಅಂದರ , ಖಾಸಗಿ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಂಸ ಿಗಳನ್ುನ ಕೀಲ್ಲ ಹಾಕಸಬ ೀಕ ಂಬ ದುರುದ್ ಿೀಶ್ ಇರಬಹುದು. ಆ 

ಖಾಸಗಿ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಂಸ ಿಗಳು ಇದುದದರಿಂದ ನಾವು ನಾಲುೆ ಅಕ್ಷರ ಕಲ್ಲತಿರುತ ಾೀವ . ಈಗ ಸಕಾವರಿ ಶಾಲ ಗಳಗ  

ಮಕೆಳು ಏತಕ ೆ ಹ ೂೀಗುವುದಿಲಿ? 2 ಮಕೆಳು, 3 ಮಕೆಳು ಮತುಾ 4 ಮಕೆಳು ಇರುವಂತಹ ಸುಮಾರು 5 

ಸಾವಿರಕೆಂತಲೂ ಹ ಚುಚ ಸಕಾವರಿ ಶಾಲ ಗಳು ಇವ  ಎಂಬ ಬಗ ೆ ನ್ಮೆ ಬಳ ದ್ಾಖ್ಲ  ಇದ್ . ಮಾನ್ಯ 

ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಚಿವರು ಹ ೂಸದ್ಾಗಿ ಬಂದಿದುದ, ಅವರಿಗ  ಆಸಕಾ ಮತುಾ ಉತಾಸಹ ಇದುದ, ಇದನ್ುನ ಅವರು 

ನ ೂೀಡಿಕ ೂಳುಬ ೀಕು. ಇದರಲ್ಲಿ far reaching effects ಏನ್ು consequences ಏನ್ು, ಯಾರ ಮೀಲ  

ಇದರ ಗದ್ಾಪರಹಾರ ಆಗುತಾದ್ . Ultimately it affects the children. ಅದು ಶಾಲ ಯಲ್ಲ ಿ

ಓದುತಿಾರುವಂತಹ ಮಕೆಳ ಮೀಲ  ಪರಿಣಾಮ ಆಗುತಾದ್ . ಇದು ಖಾಸಗಿ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಂಸ ಿಯ ಬಗ  ೆ ಒಂದ್ ೀ 

ದೃಷ್ಟಾ ಇಟುಟಕ ೂಳುಬಾರದು. ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮಕೆಳು ಖಾಸಗಿ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಂಸ ಿಗಳಲ್ಲಿ ಗುಣಾತೆಕ ಶ್ಕ್ಷಣ 

ಪಡ ದು ಅವರು ಅಕ್ಷರಸ ಿ ಜನಾಂಗವಾಗಿ ನಾಡಿನ್ ಸತರಜ ಗಳಾಗಿದ್ಾದರ . ಸಕಾವರ ಯಾರದ್ ೂದೀ ಮೀಲ  

ಗದ್ಾಪರಹಾರ ಮಾಡುವುದಕ ೆ ಹ ೂೀಗಿ, ಮಕೆಳ ಮೀಲ ಯೀ ಗದ್ಾಪರಹಾರ ಮಾಡುತಾಾರ . Ultimately it 

affects the children. ಇದು ನ್ನ್ಗ  ಸರಿ ಕಾಣುತಿಾಲಿ.  

ಶ್ರೀ ಪುಟಟಣಣ(ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್ಷ ೀತರ):- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಯವರ ೀ, ತಾವು ನ್ನ್ಗಿಂತಲೂ ಹ ಚುಚ 

ಹಿರಿಯರಾಗಿದುದ, ಬಹಳ ವಷವಗಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಬಹಳಷುಟ ಹ ೂೀರಾಟ ಮಾಡಿದಿದೀರಿ. ನಾನ್ು 

ಬಂದ್ಾಗಿನಿಂದಲೂ ಸಹ ತಮೆ ಜ ೂತ  ನಾವು ಹ ೂೀರಾಟ ಮಾಡಿದ್ ದೀವ . ಆದರ , guest lecturers 

and guest teachers ಗಳಗ  ನಾವು 12 ತಿಂಗಳು ಸಂಬಳ ಕ ೂಡಿಸುವುದಕ ೆ ಆಗಿದ್ ಯೀ? ಈ ಬಗ ೆ ನಾವು 

ಪಾರಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಚಚ ವ ಮಾಡ ೂೀಣ. ಇದರಲ್ಲ ಿ ಆ ಸಕಾವರ ಅಥವಾ ಈ ಸಕಾವರ ಎಂದು ನಾನ್ು 

ಹ ೀಳುವುದಿಲಿ. ಅದನ್ುನ ಕ ೂಡಿಸುವುದಕ ೆ ಆಗಿರುವುದಿಲಿ. ಸಕಾವರವು ಅವರನ್ುನ 9 ಅಥವಾ 10 

ತಿಂಗಳಗ  ಅವರನ್ುನ ಬಿಡುಗಡ  ಮಾಡಿ, 2 ಅಥವಾ 3 ತಿಂಗಳ ಸಂಬಳ ಉಳಸುವಂತಹ ಕ ಲಸವನ್ುನ 

ಡಿಗಿರ ಕಾಲ ೀಜುಗಳಲ್ಲಿ ಮತುಾ ಪಿ.ಯು. ಕಾಲ ೀಜುಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡುತಾಾರ . ಆದರ , ಪಾರಥಮಿಕ ಅಥವಾ 

ಹ ೈಸೂೆಲ್್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನ್ು ಮಾಡುತಾಾರ ಂದರ , ಅಕ ೂಟೀಬರ್ ತಿಂಗಳನ್ಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಹುದ್ ದಗಳ 

ನ ೀಮಕಾತಿಗಾಗಿ ಅಜಿವ ಆಹಾವನಿಸ್ಥ, ನ್ವ ಂಬರ್ ತಿಂಗಳನ್ಲ್ಲ ಿ ಆ ಹುದ್ ದಗಳನ್ುನ ತುಂಬುತಾಾರ . 

ಇದರಿಂದ್ಾಗಿ, ಅವರು ಅವರಿಗ  ಸಂಬಳ ಕ ೂಡುವುದ್ ೀ ಕ ೀವಲ 06 ತಿಂಗಳು.  

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಜೂನ್, ಜುಲ ೈ ಮತುಾ ಆಗಸಟ್ ತಿಂಗಳವರ ಗ  ಯಾರು ಸಹ ಇರುವುದಿಲಿ.  

ಶ್ರೀ ಪುಟಟಣಣ:- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಯವರ ೀ,  ಕ ೀವಲ 06 ತಿಂಗಳು ಸಂಬಳ ಕ ೂಟುಟ 

ಸಕಾವರದವರು ಹ ೀಗ  ಶಾಲ  ನ್ಡ ಸುತಾಾರ ? ಇವರು ಹ ೀಗ  ಖಾಸಗಿ ಶಾಲ ಗಳವರನ್ುನ ಕ ೀಳುತಾಾರ ? ಈ 
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ಅಧಿಕಾರಿಗಳಗ  ಅದನ್ುನ ಕ ೀಳುವುದಕ ೆ ಯಾವ ಅಧಿಕಾರ ಇದ್  ಅಥವಾ ಯಾವ ಮನ್ುಷಯತವ ಇದ್ ? 

ನಾನ್ು ಹ ೀಳುವುದ್ ೀನ ಂದರ , ಖಾಸಗಿ ಶಾಲ ಗಳವರಿಗ  ಉತಾಮ ವಾತಾವರಣ ನಿಮಾವಣ ಮಾಡಿ, ಅವರಿಗ  

ರ್ಪರೀತಾಸಹ ಕ ೂಡಬ ೀಕು. ಖಾಸಗಿ ಶಾಲ ಗಳವರಿಗ , “ತಾವು ಚ ನಾನಗಿ ಸಂಸ ಿ ನ್ಡ ಸುತಿಾದಿದೀರಿ, ಇನ್ನಷುಟ 

ಚ ನಾನಗಿ ನ್ಡ ಸ್ಥ” ಎಂದು ಹ ೀಳಬ ೀಕು. ಆದರ , ಸಕಾವರದವರು ಎಲಾಿ ಖಾಸಗಿ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಂಸ ಿಗಳನ್ುನ 

ನಿನಾವಮ ಮಾಡುತಿಾದ್ಾದರ . ಅವರಿಗ  ಅಷ್ಟಟಷುಟ ತ ೂಂದರ  ಕ ೂಡುತಿಾಲಿ. ಬದಲಾಗಿ, ಅವರಿಗ  

ಭ್ಯಂಕರ ತ ೂಂದರ  ಕ ೂಡುತಿಾದ್ಾದರ . ಇದರ ಜ ೂತ ಗ , shifting ಶಾಲ ಗಳು ಅಂದರ , ಒಂದು ಶಾಲ  

ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನ್ಡ ಯುತಿಾರುತಾದ್ . ಆ ಶಾಲ ಯವರು ನ್ಮೆ ಶಾಲ ಗ  ಸವಂತ ಕಟಟಡ ಕಟಟಬ ೀಕ ಂದು 

ಈಗಿರುವಂತಹ ಶಾಲ ಯಿಂದ 100ಮಿೀಟರ್ ಅಥವಾ 200ಮಿೀಟರ್ ಅಂತರದಲ್ಲ ಿ ಒಂದು ಶಾಲ ಯನ್ುನ 

ಕಟಿಟಸುತಾಾರ . ಅದರಿಂದ್ಾಗಿ, ಶಾಲ ಯ ವಿಳಾಸ ಬದಲಾವಣ  ಆಗುತಾದ್ . ಅವರಿಗ  ಎಂತಹ ತ ೂಂದರ  

ಕ ೂಡುತಾಾರ ಂದರ , ಆ ಶಾಲ ಯವನ್ು ನಾನ್ು ಏತಕ ೆ ಸಾಲ ಮಾಡಿ ಈ ಶಾಲ  ಕಟಿಟಸ್ಥದ್ , ದ್ ೀವರು ನ್ನ್ಗ  

ಯಾವ ಬುದಿಿ ಕ ೂಟಟ ಅಥವಾ ನಾನ್ು ಯಾವ ಹುಚುಚ ತಿೀಮಾವನ್ ತ ಗ ದುಕ ೂಂಡ  ಎನ್ುನವಷುಟ 

ಹುಚುಚ ಹಿಡಿಸುತಾಾರ .  

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ತಾವು ದ್ಾವಣಗ ರ  ಶಾಲಾ ಪರಕರಣದ ಬಗ ೆ ಹ ೀಳುತಿಾೀದಿದೀರಿ. 

ಶ್ರೀ ಪುಟಟಣಣ:- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಯವರ ೀ, ಅದ್ ೂಂದ್ ೀ ಪರಕರಣ ಅಲಿ. ಎಲಾಿ ಕಡ ಗಳಲ್ಲಿಯೂ 

ಕೂಡ ಈ ರಿೀತಿಯಾದಂತಹ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಟ ಮಾಡಿದರ  ಹ ೀಗ ? ಅವರು ಏನ್ು ಮಾಡಬ ೀಕು.  

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಇಷುಟ ರೂಲ್ಸ್ ತ ಗ ದವರು ಯಾರು? ಅಂದರ , ಈ ಸುತ ೂಾೀಲ ಯನ್ುನ 

ಹ ೂರಡಿಸ್ಥದವರು ಯಾರು? 

ಶ್ರೀ ಪುಟಟಣಣ:- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಯವರ ೀ, ಈ ಸುತ ೂಾೀಲ ಯಲ್ಲಿ 61 ಮಾಗವಸೂಚಿಗಳು ಇವ . 

Actually, ನಾನ್ು ಇದನ್ುನ ಹರಿಯಬ ೀಕು ಈ ಸದನ್ದಲ್ಲಿ ಎಂದುಕ ೂಂಡಿದ್ ದನ್ು.  

ಸಭಾಪತಿಯವರು:-  ಆ ರಿೀತಿ ಮಾಡಬ ೀಡಿ. 

ಶ್ರೀ ಪುಟಟಣಣ:- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಯವರ ೀ, ನಾನ್ು ಆ ರಿೀತಿ ಮಾಡುವುದಿಲಿ. ಏಕ ಂದರ , 

ಇದುವರ ವಿಗೂ ನಾವು ಪಾರಮಾಣಿಕರ ಂದು ಬಂದಂತಹ ಅನ ೀಕ ಸಚಿವರನ್ುನ ಇಲ್ಲ ಿ ನ ೂೀಡಿರುತ ಾೀವ . 

ಅವರು ಎಷುಟ ಪಾರಮಾಣಿಕರು, ಇಲ್ಲಿ ಏನ ಲಾಿ ಮಾಡಿದರ ಂದು ನಾವು ನ ೂೀಡಿರುತ ಾೀವ . ಆದರ , ಶ್ರೀ 

ಬಿ.ಸ್ಥ. ನಾಗ ೀಶ್ರಂತಹ ಸಚಿವರು ಪಾರಮಾಣಿಕರಾಗಿದುದ, ಏನ ೂೀ ಬದಲಾವಣ  ಮಾಡಬ ೀಕ ಂದು ಇಲ್ಲಿಗ  

ಬಂದಿರುತಾಾರ . ಅವರಿಗ  ಪಾರಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಬ ಂಬಲ ಕ ೂಡಬ ೀಕ ಂಬ ದೃಷ್ಟಟಯಿಂದ ನಾನ್ು ಆ ಕ ಲಸ 

ಮಾಡುತಿಾಲಿ. ಅವರಿಗ  ಮುಖ್ ಮುರಿಯಬಾರದು, ಮತ ೂಾಂದು ಮಾಡಬಾರದ್ ಂಬ ಕಾರಣಕ ೆ ಅದನ್ುನ 
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ಮಾಡುತಿಾಲಿ. ಇಲಿವಾಗಿದದರ  ಅಥವಾ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲ ಿ ಬ ೀರ  ಮಂತಿರಗಳು ಇದಿದದದರ , ಆ ಸುತ ೂಾೀಲ ಯನ್ುನ 

ಹರಿದು ಅವರ ಮುಖ್ದ ಮೀಲ  ಎಸ ಯಬ ೀಕ ಂದು ಅಂದುಕ ೂಂಡಿದ್ ದನ್ು. (ಗ ೂಂದಲ) ಆದರ , ಸಜಜನ್ 

ರಾಜಕಾರಣಿ ಇರುವುದರಲ್ಲಿ ಪಾರಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಇಂತಹ ವಯವಸ ಯಿಲ್ಲಿ ಕ ಲಸ ಮಾಡುತಿಾದ್ಾದರ , 

ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಉಚಿತ ಸ ೀವ  ಮಾಡುತಿಾದ್ಾದರ .  
ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನ್ಯ ಮಾಧ್ುಸಾವಮಿಯವರ ೀ, ಒಂದು ಮಾತನ್ುನ ನಾನ್ು ಹ ೀಳಬ ೀಕು. 

ಆದರ , ಆ ಮಾತನ್ುನ ಹ ೀಳಬ ೀಕ ೂೀ ಅಥವಾ ಬ ೀಡವೀ ನ್ನ್ಗ  ಗ ೂತಾಾಗುತಿಾಲಿ. ನಾನ್ು ಶ್ಕ್ಷಣ 

ಮಂತಿರಯಾಗಿ ನ್ಂತರ ಮಾಜಿ ಮಂತಿರಯಾದ ಬಳಕ ಬಿಜಾಪುರದಲ್ಲ ಿ ಒಬಬರು ಡಿ.ಡಿ.ಪಿ.ಐ. ಆಗಿದದರು. 

ಅವರು ಒಂದು ಹ ಣುಣಮಗಳಗ  ಬ ೀರ  ಕಡ ಗ  ಟಾರನಸ್ಫ್ರ್ ಆಗಿದುದ, ಅವರನ್ುನ ಬಿಡುಗಡ  ಮಾಡಿರಲ್ಲಲಿ. 

ಈ ಬಗ ೆ ನಾನ್ು ಸುಮಾರು ಹತುಾ ಬಾರಿ ಹ ೀಳದ್ ದನ್ು. ಈ ಬಗ  ೆ ಆ ಹ ಣುಣಮಗಳು ನ್ನ್ನ ಬಳ ಬಂದು, 

“ನ್ನ್ನ ವಗಾವವಣ ಗಾಗಿ 5 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ನಿೀಡಿದುದ, ಪುನ್ಃ 5 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಹಣ 

ಕ ೀಳುತಿಾದ್ಾದರ ” ಎಂದು ಹ ೀಳದರು. ಅದಕ ೆ ನಾನ್ು ಸಂಬಂಧ್ಪಟಟ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ುನ, “ಏನಿರ, ನಿಮಗ  

ನಾಚಿಕ  ಬರುವುದಿಲಿವಾ, ವಗಾವವಣ ಗಾಗಿ 5 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ಕ ೀಳುತಿಾದಿದೀರಿ” ಎಂದು 

ಕ ೀಳದ್ ನ್ು. ಅದಕ ೆ ಆ ಅಧಿಕಾರಿ ವಾಪಸುಸ ನ್ನ್ಗ  ಏನ್ು ಉತಾರ ನಿೀಡಿದನ ಂದರ , “ಸರ್, ನಿೀವು ಇಂಗಿಿಷ್ 

ಮಿೀಡಿಯಂ ಸೂೆಲ್್ ಬಂದ್್ ಮಾಡಿದಿದೀರಿ, ವಗಾವವಣ  ಬಂದ್್ ಮಾಡಿದಿದೀರಿ. ನಿಮೆಂತಹವರು 

ಬಂದ್ಾಗ ನಾನ್ು ಏನ್ು ಖ್ಚುವ ಮಾಡಲ್ಲ” ಎಂದು ನ್ನ್ನನ ನೀ ಕ ೀಳುತಾಾನ . ಈ ವಿಷಯವನ್ುನ ಇಲ್ಲ ಿ

ಹ ೀಳಬಾರದ್ ಂದು ಇತುಾ. ನ್ಮೆಂತಹವರು ಬಂದ್ಾಗ ಏನ್ು ಖ್ಚುವ ಮಾಡಬ ೀಕ ಂಬ ವತವನ ಯಲ್ಲ ಿ

ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇರುತಾಾರ .  

ಶ್ರೀ ಪುಟಟಣಣ:- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಯವರ ೀ, ನಾನ್ು ನ್ನ್ನ ಮಾತನ್ುನ ಮುಕಾಾಯಗ ೂಳಸುತ ಾೀನ . 

ಹ ಚುಚ ಸಮಯ ತ ಗ ದುಕ ೂಳುುವುದಿಲಿ. ಇತಿಾೀಚಿನ್ ದಿನ್ಗಳಲ್ಲ ಿ ಬ ಂಗಳೊರು ಅಂದರ , ಮಟ ೂರೀ 

ಪಾಲ್ಲಟನ್ ಸ್ಥಟಿಗಳಲ್ಲಿ, ಕಾರ್ಪೀವರ ೀಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಜಿಲಾಿ ಕ ೀಂದರಸಾಿನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಲ ಗಳು ಅಥವಾ 

ಕಾಲ ೀಜುಗಳ ಕಟಟಡಗಳನ್ುನ ಕಟಿಟಬಿಟಿಟದ್ಾದರ . ಆದರ , ಆ ಶಾಲ ಗಳಗ  ಅಗಿನ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕರಮಗಳನ್ುನ 

ಅಳವಡಿಸ್ಥಕ ೂಳುಬ ೀಕ ಂದರ , ಅದು ಯಾವುದ್ ೀ ಕಾರಣಕೂೆ ಸಾಧ್ಯವಿರುವುದಿಲಿ. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲ ಿ

ಮಾನ್ಯ ಸವೀವಚಛ ನಾಯಯಾಲಯ ತನ್ನ ಆದ್ ೀಶ್ದಲ್ಲಿ ಹ ೀಳದದರೂ ಸಹ ಅಥವಾ ಸಕಾವರ ಕಾಯಿದ್  

ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ುನ ಅಳವಡಿಸುವುದಕ ೆ ಸಾಧ್ಯವಿರುವುದಿಲಿ. ಏಕ ಂದರ , ಆ ಶಾಲಾ-

ಕಾಲ ೀಜುಗಳ ಕಟಟಡದ ಸುತಾ ಅಗಿನಶಾಮಕ ವಾಹನ್ ಓಡಾಡಬ ೀಕು. ಆ ಕಟಟಡವನ್ುನ ಬ ೀಕರಿ ಕ ೀಕ್ 

ರಿೀತಿ ಕರ್್ ಮಾಡುವುದಕ ೆ ಆಗುತಾದ್ ಯೀ? ಈಗಾಗಲ ೀ ಅಲ್ಲಿ ಕಟಟಡ ನಿಮಿವಸಲಾಗಿರುತಾದ್ . ಅಲದಿ್ ೀ, 

ಸದರಿ ಕಟಟಡ ಕಟಿಟ ಈಗಾಗಲ ೀ 30 ರಿಂದ 50 ವಷವ ಆಗಿದುದ, ಅಲ್ಲ ಿ ಶಾಲ -ಕಾಲ ೀಜು ನ್ಡ ಯುತಿಾರುತಾದ್ . 

ಆ ಕಟಟಡಕ ೆ ಇವತಿಾನ್ ದಿವಸ conversion copy ಕ ೀಳುತಾಾರ . ಅವತಿಾನ್ ದಿವಸದ conversion 
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copy ತಂದು ಕ ೂಡಿ. ಇಲಿವಾದರ  ಈಗ ಮಾಡಿಕ ೂಂಡು ಬನಿನ ಎಂದು ಹ ೀಳುತಾಾರ . ಒಂದು ರಿೀತಿಯ 

ಚಿತರ-ವಿಚಿತರವಾಗಿ ಶ್ಕ್ಷಣ ಇಲಾಖ  ಹಾಳಾಗಿ ಹ ೂೀಗುತಿಾದ್ . ದಯಮಾಡಿ, ನ್ಮೆ ಕಷಟ ಏನಿದ್ , ಅದು 

ತಮಗೂ ಸಹ ಗ ೂತಿಾದ್ . ಅಂದರ , ಸಕಾವರ ಎಷುಟ ಉದ್ ೂಯೀಗ ಕ ೂಟಿಟದ್ ಯೀ ಅದಕೆಂತಲೂ ಹ ಚಿಚನ್ 

ಉದ್ ೂಯೀಗ ಖಾಸಗಿ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಂಸ ಿಗಳು ಕ ೂಟಿಟರುತಾವ . ಇದರಿಂದ್ಾಗಿ, ಎಷ ೂಟೀ ಜನ್ರ ಜಿೀವನ್ 

ನ್ಡ ಯುತಿಾದ್ . ಉದ್ಾಹರಣ ಗ , ಒಂದು ಕ ೈಗಾರಿಕ  ಸಾಿಪನ ಗ  ಕ .ಐ.ಎ.ಡಿ.ಬಿ., ನಿಂದ ಅಜಿವ 

ಆಹಾವನಿಸುತಾಾರ . ಅದರಲ್ಲ ಿ ಅವರಿಗ , 3 ರಿಂದ 5 ವಷವದವರ ಗ  ಉಚಿತ ವಿದುಯತ್, ಉಚಿತ ನಿೀರು, ತ ರಿಗ  

ವಿನಾಯಿತಿ, ಸಬಿಸಡಿ ಇದ್ ಲಿವನ್ೂನ ಕ ೂಡುತಾಾರ . ಇವ ಲವಿನ್ೂನ ಕ ೈಗಾರಿಕ  ಸಾಿಪನ  ಮಾಡುವವರಿಗ  

ಏತಕ ೆ ಕ ೂಡುತಾಾರ ಂದರ , ಅವರು ಉದ್ ೂಯೀಗ ಸೃಷ್ಟಾ ಮಾಡುತಾಾರ  ಮತುಾ ಅದರಿಂದ್ಾಗಿ, ಸಾಕಷುಟ 

ಜನ್ರಿಗ  ಉದ್ ೂಯೀಗ ಕ ೂಡುತಾಾರ ಂದು ಉಚಿತವಾಗಿ ಕ ೂಡುತಾಾರ . ಖಾಸಗಿ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಂಸ ಿಗಳವರು ಏನ್ು 

ಮಾಡುತಿಾದ್ಾದರ ಂದರ , ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮಕೆಳಗ  ವಿದ್ ಯ ಕ ೂಡುತಿಾದ್ಾದರ  ಮತುಾ ಸಾವಿರಾರು 

ಶ್ಕ್ಷಕರಿಗ /ನಿರುದ್ ೂಯೀಗಿಗಳಗ  ಕ ಲಸ ಕ ೂಡುತಿಾದ್ಾದರ . ಅದನ್ುನ ಸಕಾವರ ಗೌರವಿಸಬ ೀಕ ೂೀ ಹ ೂರತು 

ಅಥವಾ ಅವರಿಗ  ಉತ ಾೀಜನ್ ಕ ೂಡಬ ೀಕ ೀ ಹ ೂರತು ಅವರನ್ುನ ಈ ರಿೀತಿಯಾಗಿ ಅವಹ ೀಳನ್ 

ಮಾಡುವಂಥದುದ ಅಥವಾ ತ ೂಂದರ  ಮಾಡುವಂಥದುದ ಎಷುಟ ಸೂಕಾ, ಎಷುಟ ಸರಿ? ನಾನ್ು ಅವರು 

ಮಾಡಿದರು, ಇವರು ಮಾಡಿದರ ಂದು ಹ ೀಳುವುದಿಲಿ. ಇದು ಅತಯಂತ ಕ ಟಟ ವಯವಸ ಿ ಆಗಿರುತಾದ್ . ನ್ಮೆ 

ಕಷಟಕ ೆ ತಾವು ಸಿಂದಿಸುತಿಾೀರ ಂದು ನಾನ್ು ಭಾವಿಸ್ಥದ್ ದೀನ . ದಯಮಾಡಿ, ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ  ೆ ಒಂದು 

ಸದನ್ ಸಮಿತಿ ಮಾಡಿ, (ಗ ೂಂದಲ) ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಸರ್, ನ್ನ್ನ ಸಲಹ ಯನ್ುನ ನಾನ್ು ಹ ೀಳುತ ಾೀನ . ಆ 

ನ್ಂತರ ತಾವು ಹ ೀಳ, ನಾನ್ು ಯಾರನ್ುನ ಬ ೀಡ ಎಂದು ಹ ೀಳುವುದಿಲಿ.  

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಏತಕ ೆ ಈ ರಿೀತಿ ಮಧ ಯ ಮಾತನಾಡುತಿಾದಿದೀರಿ? 

ಶ್ರೀ ಪುಟಟಣಣ:- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಯವರ ೀ, ನ್ನ್ನ ಸಲಹ ಯನ್ುನ ನಾನ್ು ಕ ೂಡುತಿಾದ್ ದೀನ .  

ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಎಲ್್.ಭ ೂೀಜ ೀಗೌಡ:- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಯವರ ೀ, ಅಲ್ಲಿಯವರ ಗೂ ಏನ್ು ಎಂದು 

ನಾನ್ು ಕ ೀಳುತಿಾದ್ ದೀನ ?  

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಅದನ್ುನ ಅವರು ಹ ೀಳುತಾಾರ , ಅವರಿಗ  ಅವಕಾಶ್ ಕ ೂಡಿ. 

ಶ್ರೀ ಪುಟಟಣಣ:- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಯವರ ೀ, ಅಲ್ಲಿಯವರ ಗೂ ಏನ್ು ಮಾಡಬ ೀಕ ಂದು ನಾನ್ು 

ನ್ನ್ನ ಸಲಹ ಯನ್ುನ ಈಗ ಹ ೀಳುತ ಾೀನ . ಅದನ್ುನ ತಾವು ಕ ೀಳ. ಈ ಬಗ  ೆ ಒಂದು ಸದನ್ ಸಮಿತಿ ರಚನ  

ಮಾಡಿ. ಅಲ್ಲಿಯವರ ಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಮಕೆಳ 10ನ ೀ ತರಗತಿ ಪರಿೀಕ್ಷ ಗ  ಹ ೂೀಗುತಿಾದ್ಾದರ . ಅಲ್ಲಿ ಒಬಬರಿಗೂ 

ಅನಾಯಯವಾಗುವುದಿಲಿ. ಪರತಿಯಂದು ಶಾಲ ಯಲ್ಲಿಯೂ ಆ ಮಕೆಳು ಪರಿೀಕ್ಷ ಗ  
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ಕುಳತುಕ ೂಳುುವುದಕ ೆ ಅವಕಾಶ್ವನ್ುನ ಮಾಡಿಕ ೂಡಬ ೀಕು. ಎರಡನ ಯದ್ಾಗಿ, ಇಡಿೀ ರಾಜಯದಲ್ಲ ಿ

ಯಾವುದ್ ೀ ಅನ್ುದ್ಾನಿತ ಶಾಲ  ಅಥವಾ ಯಾವುದ್ ೀ ಪದವಿ ಪೂವವ ಕಾಲ ೀಜಿನ್ಲ್ಲಿ ಸಂಬಳವನ್ುನ 

ನಿಲ್ಲಿಸಬಾರದು. ಈ ಎರಡನ್ೂನ ಮಾಡಬ ೀಕು. ಶ್ರೀ ಕುಮಾರ್ ನಾಯಕ್ರವರು ಈ ಹಿಂದ್  ಸ್ಥ.ಪಿ.ಐ. 

ಆಗಿದದರು. ಅವರು ಒಂದು ಆದ್ ೀಶ್ ಮಾಡಿದ್ಾದರ . ಅದು ತಮೆ ಬಳ ಇರಬಹುದು. ಒಂದು ವ ೀಳ  ತಮೆ 

ಬಳ ಇಲಿದ್ ೀ ಇದದರ , ಸದರಿ ಆದ್ ೀಶ್ದ ಪರತಿ ನ್ನ್ನ ಬಳ ಇದ್ .   ತಾವು ಬಯಸ್ಥದರ  ನಾನ್ು ಅದನ್ುನ 

ತಮಗ  ತ ೂೀರಿಸುತ ಾೀನ .  (ಮುಂದು)  

(1085) 14.12.2021 5.30 YL- MD(VK)                   (ಸಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿ) 

ಶ್ರೀ ಪುಟಟಣಣ (ಮುಂದು):-  

ಯಾವುದ್ ೀ ವಿಷಯವನಿನಟುಟಕ ೂಂಡು ಮಾನ್ಯತ  ನ್ವಿೀಕರಣವಾಗಿಲಿವ ಂದು ಯಾವುದ್ ೀ ಶಾಲ ಯ 

ಸಂಬಳವನ್ುನ ನಿಲ್ಲಸಿಬಾರದ್ ಂದು ಆದ್ ೀಶ್ ಹ ೂರಡಿಸಲಾಗಿದ್ .  ಆದರ , ಇವತಿಾನ್ ದಿವಸ ಪಿ.ಯು. 

ಬ ೂೀಡ್ವ ಆರ.ಟಿ.ಓ. ಕಛ ೀರಿ ರಿೀತಿ ಆಗಿದ್ .  ಅಲ್ಲಿ ಕಾಲು ಇಡಲು ಅಸಹಯವಾಗುತಾದ್ .   

ಶ್ರೀ ಅರುಣ ಶ್ಹಾಪುರ:- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಯವರ ೀ, ಯಾವುದನ ೂನೀ ಯಾವುದಕ ೂೆೀ ಸಂಪಕವ 

ಮಾಡುವುದು ಬ ೀಡ.  

ಶ್ರೀ ಪುಟಟಣಣ (ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್ಷ ೀತರ):- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಯವರ ೀ, ನಾನ್ು ಹ ೀಳುವುದ್ ೀನ ಂದರ , ಏನ್ು 

ವಯವಹಾರ ಮಾಡುವುದಕ ೆ ಆಗುತಿಾಲಿ.  ಮಾನ್ಯತ  ಇರಬಹುದು, ಮತಾಯವುದ್ ೂೀ ಇರಬಹುದು, 

ಉಚಿತವಾಗಿ ಹ ೂೀಗುವ ರಿೀತಿ ಮಾಡಬ ೀಕಲಿವ ೀ? ಇವತಿಾನ್ ದಿವಸ ಅಂತಹ ವಾತಾವರಣ ಇಲಿದ್ ೀ 

ಏಜ ಂರ್್ಗಳ ಮೂಲಕ ಹ ೂೀಗಬ ೀಕಾಗಿದ್ .  ಈ ವಿಚಾರವು ನ್ನ್ಗ  ಏತಕ ೆ ನ ೀರವಾಗಿ ಗ ೂತಾಾಗುತಿಾದ್  

ಎಂದರ , ನ್ನ್ನದು ಒಂದು ಸಂಸ  ಿ ಇದ್  ಅಲಿವ ೀ? ಅಲ್ಲ ಿ ನ ೂೀಡುತಿಾದ್ ದೀನ .  ಇಂತಹ ಒಂದು ಕ ಟಟ 

ವಯವಸ ಿಯನ್ುನ ಯಾವುದ್ ೀ ಸಕಾವರ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲರಿಲ್ಲ ಇದನ್ುನ ಸಹಿಸಬಾರದು.  ದಯವಿಟುಟ ಒಂದು 

ಸದನ್ ಸಮಿತಿ ಮಾಡಿ.  ಈಗಾಗಲ ೀ ಎರಡು ಸಲಹ ಯನ್ುನ ನಿೀಡಿದುದ, ಅದನ್ುನ consider ಮಾಡಿ, ಈ 

ಸಮಸ ಯಯನ್ುನ ಬಗ ಹರಿಸಬ ೀಕ ಂದು ತಮೆ ಮೂಲಕ ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರಲ್ಲಿ ಮನ್ವಿ ಮಾಡುತ ಾೀನ .   ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನ್ಯ ಅರುಣ ಶ್ಹಾಪುರರವರ  ತಾವು ಮಾತನಾಡಿ.  ಈಗಾಗಲ ೀ ಸಾಕಷುಟ 

ವಿಚಾರವನ್ುನ ಮಾನ್ಯ ಪುಟಟಣಣನ್ವರು ಪರಸಾಾಪ ಮಾಡಿದುದ, ಸವಲಿವ ೀ ಮಾತನಾಡಿ.  
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ಶ್ರೀ ಅರುಣ ಶ್ಹಾಪುರ:- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಯವರ ೀ, ಬಹಳ ಸುದಿೀಘವವಾದ ವಿಷಯವಾಗಿದ್ .  

ಕುಂಭ್ಕ ೂೀಣಂನ್ಲ್ಲಿ ನ್ಡ ದಿರುವಂಥ ದುಘವಟನ  ಆಧಾರಿತವಾಗಿ ಸವೀವಚಛ ನಾಯಯಾಲಯದ 

ಮೊರ  ಹ ೂೀದ ಪರಯುಕಾ 2009ನ ೀ ಸಾಲ್ಲನ್ಲ್ಲ ಿ ಸವೀವಚಛ ನಾಯಯಾಲಯವು ತಿೀಪುವ ನಿೀಡುತಾದ್ .  

ಅದರಂತ  2009ನ ೀ ಸಾಲ್ಲನಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರ ಗೂ ಅಧಿಕಾರಕ ೆ ಬಂದಿರುವ ಸಕಾವರವು ಇದರ ಬಗ  ೆ ದಿವಯ 

ನಿಲವಕ್ಷಯ ತ ೂೀರಿ ತಪುಿ ಮಾಡಿದ್ ದ ಅಥವಾ ಮನ್ಬಂದಂತ  ಆದ್ ೀಶ್ ಹ ೂರಡಿಸ್ಥ ತಪುಿ ಮಾಡಿದ್ ದ.  ನ್ನ್ಗ  

ತಿಳದಿರುವ ಹಾಗ  ಎಲ್ಲಯಿೀ ಒಂದು ಕಡ  ನ್ಮೆ ಶ್ಕ್ಷಣ ಇಲಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಗ  ಸಕಾವರಿ ಶಾಲ  ಎಂದರ , 

ನ್ಮೆದು. ಖಾಸಗಿ ಶಾಲ  ಎಂದರ  ನ್ಮೆದಲಿ ಎನ್ುನವಂಥ ಭಾವನ  ಏನಿದ್ , ಅದು ಈ ಸಮಸ ಯಗ  ಮೂಲ 

ಎಂದು ಅನಿಸುತಾದ್ .  ಈ ರಾಜಯದಲ್ಲಿ ಇಷ ಟಲಾಿ ದ್ ೂಡು ಪರಮಾಣದಲ್ಲ ಿ ಸಕಾವರಿ ಶಾಲ ಗಳವ .  

ಯಾವತುಾ ಸಹ ಇಲಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಇದನ್ುನ ಜಾರಿಗ ೂಳಸ್ಥರುವ implication ಏನ್ು ಎಂಬುದರ 

ಬಗ ೆ ಯೀಚನ  ಮಾಡಿದ್ಾದರ  ಅದಕ ೆ ಸಂಬಂಧಿಸ್ಥದಂತ  ಒಂದು ಸಭ ಯ ನ್ಡವಳಯನ್ುನ ತ ೂೀರಿಸಲ್ಲ.  

ಯಾವುದು ಖಾಸಗಿ ಶಾಲ ಗ  ಅನ್ವಯಿಸುತಾದ್ ಯೀ ಅಥವಾ ಸುಪಿರೀಂ ಕ ೂೀರ್್ವ ತಿೀಮಾವನ್ವನ್ುನ 

ಖಾಸಗಿ ಶಾಲ ಗ  ಅನ್ವಯ ಮಾಡಬ ೀಕ ಂದು ಹ ೂರಟಿಟದ್ ದೀವ  ಅದನ್ುನ ನಾಳ  ದಿವಸ ಒಂದು ವ ೀಳ  

ಸಕಾವರಿ ಶಾಲ ಗ  ಅನ್ವಯಿಸ್ಥ ಎಂದರ  ಅದರ capital expenditure ಎಷುಟ? ಎರಡನ ಯದ್ಾಗಿ, 

building safety and fire safety ಪರಮಾಣಪತರಗಳ recuring expenditure ಎಷುಟ? ಖಾಸಗಿ ಶ್ಕ್ಷಣ 

ಸಂಸ ಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಜ ೂೀರು ಮಾಡುತ ಾೀವ .  ಹಾಗ ಯೀ ಸಕಾವರಿ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಂಸ ಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಎಂದರ , 

ಪಿ.ಡಬೂಿಯ.ಡಿ. ಯಿಂದ building safety ಪರಮಾಣಪತರ ತರಬ ೀಕು, Fire Department Office, 

Divisional Headquarters ನಿಂದ ಪರಮಾಣಪತರ ತರಬ ೀಕು.  ಈ ಹಿಂದ್  ಸಕಾವರಿ ಶಾಲ ಗಳು 54,000 

ಇತುಾ.  ಆದರ , ಈಗ ಸುಮಾರು 47 ಸಾವಿರದಿಂದ 48 ಸಾವಿರ ಉಳದಿರಬಹುದು ಎಂದು ನ್ನ್ಗ  

ಅನಿಸುತಿಾದ್ .  ಪರತಿ ಹಳುಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಮೂರು-ನಾಲುೆ ಶಾಲ ಗಳವ .  ಈ ಎಲಾಿ ನಿಯಮಗಳನ್ುನ 

ಏನಾದರೂ ಜಾರಿ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವ ೀ ಎನ್ುನವಂಥ ದ್ ೂಡು ಪರಶ ನ ನ್ನ್ನ ಎದುರುಗಡ  ಇದ್ .  

ಸಕಾವರಕ ೆ ಟಿೀಕ  ಮಾಡುವುದು ಬಹಳ ಸುಲಭ್. ಆದರ , ಅದಕ ೆ ಪರಿಹಾರ ಏನ್ು? ಈಗಾಗಲ ೀ ಈ ನ ಲದ 

ಅಪ ಕಸ್ ಕ ೂೀರ್್ವ ಆದ ಸುಪಿರೀಂ ಕ ೂೀರ್್ವ ತಿೀಮಾವನ್ ನಿೀಡಿದ್ ದ.  ಆ ಸಂದಭ್ವದಲ್ಲಿ ಇದದಂತಹ 

ಸಕಾವರವು ಯಾವ ಅಫಿಡ ೀವಿರ್್ ಸಲ್ಲಸಿ್ಥದರ ೂೀ, ಏನ್ು stand ತ ಗ ದುಕ ೂಂಡರ ೂೀ, ಸಕಾವರಿ 

ವಕೀಲರು ಅಲ್ಲ ಿ ಏನ ಂದು ವಾದ ಮಾಡಿದರ ೂೀ ಎನ್ುನವುದನ್ುನ ನಾವ ಲಿರೂ dark ನ್ಲ್ಲಿದ್ ದೀವ  

ಎನ್ುನವ ಮಾತನ್ುನ ಪಾರಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಹ ೀಳಬಯಸುತ ಾೀನ .  ಎಲ್ಲಯಿೀ ಒಂದು ಕಡ  ಇದರಲ್ಲ ಿ

ಲ ೂೀಪವಾಗಿದ್  ಎಂದು ಅನಿಸುತಿಾದ್ .  ನಾವ ಲಿರೂ ಚಚ ವ ಮಾಡುವ ಸಂದಭ್ವದಲ್ಲಿ ಸವೀಚಛ 
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other States.  ಎಂದರ , ಎತಾರ ಕಟಟಡಗಳು ಯಾವುದು ಎನ್ುನವಂಥ definition ವಯತಾಯಸವು 

ರಾಜಯದಿಂದ ರಾಜಯಕೆ ಇದುದ, ಆ ರಿೀತಿಯಾಗಿ ಸವೀವಚಛ ನಾಯಯಾಲಯವು ಬಹಳ vague ಆಗಿರುವ 

ತಿೀಪುವ ನಿೀಡಿದ್ ದ.  ಅದನ್ುನ ಅರ ೈವಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಖಾಸಗಿ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಂಸ ಿಗಳು ಅಪಿೀಲು ಹ ೂೀದ್ಾಗ, 

ಅಪಿೀಲ್ಲನ್ಲ್ಲ ಿ ಸಹ ಗ ಲುವು ಸಾಧಿಸಲು ಆಗಲ್ಲಲಿ.  ಎಲ್ಲಿಯೀ ಒಂದು ಕಡ  ನ್ನ್ಗ  ಅನಿಸುತಾದ್ , ಈ 

building safety ಪರಮಾಣಪತರವನ್ುನ ಯಾರು ಕ ೂಡಬ ೀಕು? ಅದನ್ುನ District Headquarters ನ್ಲ್ಲ ಿ

ಕಾಯವಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ನಿೀಡಬ ೀಕು.  ಅದರಲ್ಲಿಯು structural engineering ಆಗಿರುವರ 

ಹತಿಾರ ಪಡ ದುಕ ೂಳುಬ ೀಕು ಎಂದರ , ನ್ಮೆ ಇಡಿೀ ವಯವಸ ಿಯಲ್ಲಿ ಎಷುಟ ಜನ್ structural engineer 

ಇದ್ಾದರ ? ಕಾಯವಸಾಧ್ುವಲಿದಂಥ ತಿೀಮಾವನ್ವನ್ುನ ಜಾರಿಗ ೂಳಸುವಂಥ ಕಮವ ಸಕಾವರಕ ೆ 

ಬಂದಿದ್  ಎಂದು ನಾನ್ು ಭಾವಿಸುತ ಾೀನ .  ಯಾರ ೀ ಬಂದು ಆ ಸಾಿನ್ದಲ್ಲ ಿ ಕುಳತುಕ ೂಂಡರು ಸಹ 

ಇದನ್ುನ ಏನ್ು ಮಾಡಬ ೀಕು ಎನ್ುನವುದ್ ೀ ಯಕ್ಷ ಪರಶ ನಯಾಗಿದ್ .  ಹಾಗಾಗಿ ನಾನ್ು ಸಕಾವರಕ ೆ 

ವಿನ್ಂತಿಸುವುದ್ ೀನ ಂದರ , ಇದಕ ೆ ಅಪಿೀಲು ಹಾಕಬ ೀಕು.  ನ್ನ್ನ ಪರಕಾರ ಹ ೀಳುವುದ್ಾದರ , ಪುನ್ರ್ 

ಪರಿಶ್ೀಲನಾ ಅಜಿವಯನ್ುನ ಸವೀವಚಛ ನಾಯಯಾಲಯಕ ೆ ಸಲ್ಲಸಿುವುದು ದಿೀಘವವಾದಿಯ ಪರಿಹಾರ 

ಅನಿಸುತಾದ್ .  ಎರಡನ ಯದ್ಾಗಿ, ತಾತಾೆಲ್ಲಕವಾಗಿ ತಕ್ಷಣಕ ೆ ಮಾಡಬ ೀಕಾಗಿರುವುದ್ ೀನ ಂದರ , ತಾವು ಸಹ 

ಯೀಚನ  ಮಾಡಿ.  ಕನಾವಟಕ ರಾಜಯದಲ್ಲರಿುವ ಖಾಸಗಿ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಂಸ ಿಗಳು ಅಂದರ , ಪಾರಥಮಿಕ, 

ಪೌರಢ, ಪಿ.ಯು. ಕಾಲ ೀಜುಗಳ ಲಿವೂ ಎಷ್ಟಟವ  ಇವ ಲಿದಕೂೆ ಒಂದ್ ೀ ಸಲ ಸವೀವಚಛ ನಾಯಯಾಲಯವು 

ತಿಳಸ್ಥರುವ ಹಾಗ  building safety ಪರಮಾಣಪತರ ಮತುಾ fire safety ನಿಂದ ಪರಮಾಣಪತರ 

ತ ಗ ದುಕ ೂಳುಬ ೀಕಾದರ , ಆ ಇಲಾಖ ಗಳಲ್ಲ ಿ ಸ್ಥಬಬಂದಿಗಳು ಇದ್ಾದರ ಯೀ? ಅಜಿವ ಸಲ್ಲಿಸ್ಥದ ತಕ್ಷಣ 

renewal of recognition ನ ೀರವಾಗಿ ಲ್ಲಂಕ ಮಾಡಿದ್ ದೀವ  ಆ ಸಮಯದ್ ೂಳಗ  ನಿೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವ ೀ? 

ಪಾರಯೀಗಿಕವಾಗಿ ನ ೂೀಡುವುದ್ಾದರ  ಬಹಳಷುಟ ಸಮಸ ಯ ಇದ್ .  ಇದರಿಂದ್ಾಗಿ ಖಾಸಗಿ ಶ್ಕ್ಷಣ 

ಸಂಸ ಿಯವರಿಗ  ನ್ಮೆ ಮೀಲ  ʼಗದ್ಾ ಪರಹಾರ, ನ್ಮೆನ್ುನ ಕತುಾ ಹಿಸುಕ ಕ ೂಲುಿವ ಪರಯತನʼ ಎನ್ುನವ 

ಹಾಗ  ಅವರಿಗ  ನ ೂೀವು ಆಗುತಿಾದ್ .  ಹಾಗಾಗಿ, ಪಾರಯೀಗಿಕವಾಗಿ ಹ ೀಳುವುದ್ಾದರ , ಇದನ್ುನ 

ಮಾಡುವುದು ಬಹಳ ಕಷಟವಾಗಿದ್ . ಆದರ , ನ್ಮೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಗ  ಏನಾಗಬ ೀಕಾಗಿದ್ ? ಪಟಟಭ್ದ್ಾರ 

ಹಿತಾಸಕಾಗಳ ಮೀಲ  ಸಕಾವರ ಎಚಚರಿಕ  ವಹಿಸಬ ೀಕ ಂದು ಸಲಹ ಯನ್ುನ ನಿೀಡಬಯಸುತ ಾೀನ .  ಈ 

ಸಂಬಂಧ್ ನಾನ್ು ಸಹ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸಯನಾಗಿದ್ ದೀನ್ು.  ನಾನ್ು ಸಮಿತಿಗ  ಹ ೂೀಗಿ ಕುಳತುಕ ೂಂಡ ತಕ್ಷಣ, 

ಇನ್ೂನ first sitting ಮಾಡಿಲಿ, ಯಾರ ೂೀ  activist ಒಬಬರು ನ್ಮಗ  ʼಖಾಸಗಿ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಂಸ ಿಯವರಿಗ  

ಅನ್ುಕೂಲ ಮಾಡಿಕ ೂಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಸಕಾವರದ ವತಿಯಿಂದ ಸಮಿತಿ ರಚನ  ಮಾಡಿ,  ಅದರಲ್ಲ ಿ
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ಎಂದು ನ್ನ್ಗ  ಅನಿಸುತಿಾದ್ .  ಆ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಸದಸಯರು ಎಲಿರಿಗೂ ಲ್ಲಗಲ್್ ನ ೂೀಟಿೀಸ್ 

ನಿೀಡಿದರು.  ಹಾಗಾಗಿ ಸಕಾವರ ಇದರ ಬಗ ೆ ಗಮನ್ಹರಿಸಬ ೀಕು.   ಅವರ ಹಿತಾಸಕಾ ಏನ್ು, ಖಾಸಗಿ ಶ್ಕ್ಷಣ 

ಸಂಸ ಿಗಳನ್ುನ ಮುಚಿಛಸುವ ಹುನಾನರ ಏನ್ು ಎಂಬುದನ್ುನ ಗಮನಿಸಬ ೀಕು.  ಒಂದು ಸಲ ಗಮನಿಸ್ಥದರ , 

ನ್ಮೆ ರಾಜಯದ ಶ್ಕ್ಷಣ ವಯವಸ ಿಯಲ್ಲ ಿ ಮೂರು ವಯವಸ ಿಗಳವ . ಅವುಗಳು ಅನ್ುದ್ಾನಿತ, ಅನ್ುದ್ಾನ್ 

ರಹಿತ ಮತುಾ ಸಕಾವರಿ.  ಈ ಮೂರು ವಯವಸ ಗಿಳು ತನ್ನದ್ ೀ ಆದದಂತಹ ಕ ೂಡುಗ ಯನ್ುನ ಈ ರಾಜಯಕ ೆ 

ನಿೀಡುತಿಾದ್ .  ಶ್ಕ್ಷಣ ಹಕುೆ ಕಾಯಿದ್ ಯನ್ುನ ಈ ರಾಜಯದಲ್ಲ ಿ ಇಟುಟಕ ೂಂಡರು ಸಹ ಕಠ ೂೀರಾ ವಾಸಾವ 

ಏನ ಂಬುದನ್ುನ ಸಕಾವರ ಮತುಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳದುಕ ೂಳುಬ ೀಕಾದ ಅಗತಯ ಯಾವುದ್ ಂದರ , 

ಕಠ ೂೀರಾ ಎಂಬುದು ಶ್ಕ್ಷಣ ಹಕುೆ ಕಾಯಿದ್  ಮಾಡಿದ ನ್ಂತರವೂ, ಉಚಿತ ಕಡಾುಯ ಶ್ಕ್ಷಣ 

ನಿೀಡುತ ಾೀವ  ಎಂದು ಹ ೀಳದ ಮೀಲ ಯೂ, ಸಕಾವರ ಮತುಾ ಸಕಾವರಿ ಶಾಲ ಗಳಂದ ಮಾತರ ಮಾಡುತ ಾೀವ  

ಎಂದು ಹ ೂರಟಟರ  ಸಾಧ್ಯವಿಲಿ.   ಇವತಿಾಗೂ ಸಹ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮಕೆಳು ಶಾಲ ಯಿಂದ ಹ ೂರಗ  

ಉಳದಿದ್ಾದರ  ಎಂಬ ಕಾರಣಕಾೆಗಿ ಸವೀವಚಛ ನಾಯಯಾಲಯವು ನ್ಮಗ  ಛೀಮಾರಿ ಹಾಕದ್ ದ.  ಖಾಸಗಿ 

ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಂಸ ಿಗಳು ಅನ್ುದ್ಾನಿತ ಅಥವಾ ಅನ್ುದ್ಾನ್ ರಹಿತ ಆಗಿರಬಹುದು ಅವರು contribute 

ಮಾಡಿದ್ಾದರ  ಎಂಬ ಕಾರಣಕಾೆಗಿ ಈ ರಾಜಯದ ಶ್ಕ್ಷಣ ವಯವಸ ಿ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ ದ.  ನಾವು 

ಇದ್ ಲಿವನ್ೂನ ಗಮನಿಸದ್ ೀ ಆರ.ಆರ. ಮಾಡಿಲಿವ ಂದರ , ಮುಂದ್  ಪರಿೀಕ್ಷ ಗ  ಕೂರಿಸುವುದಿಲಿ, 

ಆರ.ಆರ. ಮಾಡಿಲಿವ ಂದರ , ಅದು ಇಲಿ, ಇದು ಇಲಿ ಎಂದು 15 ದಿವಸಗಳು ಅಥವಾ ಒಂದು 

ತಿಂಗಳಗ  ಸುತ ೂಾೀಲ ಯನ್ುನ ಹ ೂರಡಿಸ್ಥದರ , ಅದು ಸಹ ತ ೂಂದರ ಯಾಗುತಾದ್ .  ಅಷುಟ ಶಾಲ ಗಳನ್ುನ 

ಒಂದ್ ೀ ಸಲ ಬದಲಾದ ವಯವಸ ಿಗ  ಅಳವಡಿಸ್ಥಕ ೂಳು ಎಂದರ , ಸಮಯಾವಕಾಶ್ ನಿೀಡಬ ೀಕು, ಅದಕ ೆ 

capital expenditure and recuring expenditure ಇದುದ, ಅದ್ಾಯವುದನ್ುನ ತಿೀಮಾವನ್ ಮಾಡದ್ ೀ 

ಸುಮೆನ  ಕುಳತುಕ ೂಂಡು ಮಕೆಕಾಮಕೆ ಎನ್ುನವ ಹಾಗ  ಈ ರಿೀತಿ ಆದ್ ೀಶ್ ಮಾಡಿದರ  

ತ ೂಂದರ ಯಾಗುತಾದ್ .  ಒಂದು ಮಾತು ಮಾತರ ಸತಯ. ಯಾವುದ್ ೀ ಸಕಾವರ, ಯಾವುದ್ ೀ ಸಚಿವರು 

ಬಂದರೂ ಸಹ ಈ ಸವೀವಚಛ ನಾಯಯಾಲಯದ ತಿೀಮಾವನ್ ಏನಿದ್ , ಅದು ಬಹಳ ದ್ ೂಡು 

ಸಂಕಷಟವನ್ುನ ಈ ರಾಜಯದ ಶ್ಕ್ಷಣ ವಯವಸ ಿಗ  ಆಗಿದ್  ಎನ್ುನವುದನ್ುನ ಈ ಸದನ್ದ ಮೂಲಕ ತಿಳಸಲು 

ಇಚಿಛಸುತ ಾೀನ .  ಆ ಕಾರಣಕಾೆಗಿ ಆದಷುಟ ಬ ೀಗ ಸಕಾವರವು ತಕ್ಷಣವ ೀ relief ಆಗಬ ೀಕು, 

ಸಮಯಾವಕಾಶ್ ಕಲ್ಲಿಸ್ಥ, ಇದನ್ುನ ಸರಳೀಕರಣಗ ೂಳಸಬ ೀಕು.  ಈ ಆರ.ಆರ. ಎನ್ುನವುದು ಹಣ 

ಮಾಡಲು ಶ್ಕ್ಷಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಗ  ಮಾಗವವಾಗಿದ್ ,… ಇವತುಾ ನಾವು ಏನಾದರೂ ತನಿಖ  ಮಾಡಿಸ್ಥದರ , 

ಯಾವುದ್ ೀ ಕಾಗದ ಪತರ ಇಲಿದ್ ೀ ಆರ.ಆರ. ಮಾಡಿರುವಂಥ BEO and DDPI ಗಳ ಪಟಿಟ ಸ್ಥಗುತಾದ್ .  
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ಮತ ೂಾಮೆ ಪುನ್ರ್ ಪರಿಶ್ೀಲನ  ಮಾಡಿ, ತಕ್ಷಣ ಪರಿಹಾರ ಕ ೂಡುವಂಥ ಕ ಲಸವನ್ುನ ಈ ಸಂಸ ಿಗಳು 

ಮಾಡಬ ೀಕ ಂದು ವಿನ್ಂತಿ ಮಾಡಿಕ ೂಳುುತ ಾೀನ .   

ಶ್ರೀ ಶ್ಶ್ೀಲ್್ ಜಿ.ನ್ಮೊೀಶ್ (ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್ಷ ೀತರ):- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಯವರ ೀ, ಅನ್ುದ್ಾನಿತ 

ಶಾಲ ಗಳಗ  ವಿಶ ೀಷವಾದಂತಹ Rules and Regulations ಇದದರೂ ಸಹ ನ್ವಿೀಕರಣದ ಹ ಸರಿನ್ 

ಮೀಲ  ನಿಯಮ ಇದದರೂ ಸಹ ಅವರಿಗ  ಸಂಬಳ ಬಿಡುಗಡ  ಮಾಡಿಲಿ.  ದಯವಿಟುಟ ಮಾನ್ಯ 

ಸಚಿವರಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ವಿನ್ಂತಿಸುವುದ್ ೀನ ಂದರ , ತಕ್ಷಣ ಯಾವಾಯವ ಸಂಸ ಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಬಳವನ್ುನ 

ನಿಲ್ಲಿಸ್ಥದ್ಾದರ , ಅಂತಹ ಸಂಸ ಿಗಳಗ  ಸಂಬಳವನ್ುನ ನಿೀಡಬ ೀಕ ಂದು ಸಕಾವರ ಆದ್ ೀಶ್ ಹ ೂರಡಿಸಬ ೀಕು. 

ಶಾಲಾ ನ್ವಿೀಕರಣ ಕುರಿತು ಚಚ ವ ನ್ಡ ಯುತಿಾದುದ, ಅದಕ ೆ ಸಂಬಂಧಿಸ್ಥದಂತ , shifting of the 

school ನ್ಲ್ಲಿ ನ್ಡ ಯುತಿಾರುವಂಥ ತ ೂಂದರ ಗಳನ್ುನ ತಿಳಸಲು ಇಚಿಛಸುತ ಾೀನ .  ಕ ಲವು ಖಾಸಗಿ 

ಶಾಲ ಯವರು ಹ ೂಸದ್ಾಗಿ ಶಾಲ ಯನ್ುನ ಪಾರರಂಭ್ ಮಾಡುವಾಗ ಬಾಡಿಗ  ಮೀಲ  ಕಟಟಡವನ್ುನ 

ತ ಗ ದುಕ ೂಂಡು, 3 ವಷವಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಲ ಯನ್ುನ ಬ ೀರ  ಕಡ  ವಗಾವವಣ  ಮಾಡುತ ಾೀನ  ಎಂದು ಷರತುಾ 

ಬರ ದುಕ ೂಡುತಾಾನ .  ಇವತುಾ ಆ ಶಾಲ ಗಳ Managements ಬಹಳ ಕಷಟದಲ್ಲಿವ .  ವಿಶ ೀಷವಾಗಿ 

ಗಾರಮಾಂತರ ಪರದ್ ೀಶ್ದಲ್ಲಿರುವ ಶಾಲ ಗಳ ಬಗ ೆ ನಾನ್ು ಹ ೀಳುವುದಕ ೆ ಇಷಟಪಡುತ ಾೀನ . ಆ 

ಶಾಲ ಗಳವರು ಬಹಳ ಕಷಟದಿಂದ ಎಲ್ಲಂಿದಲ ೂೀ ಹಣವನ್ುನ ಕ ೂರೀಡಿೀಕರಿಸ್ಥ, ಹ ೂಸ ಶಾಲ ಯನ್ುನ 

ನಿಮಾವಣ ಮಾಡುತಾಾರ . ಆದರ , ಅವರು ಈಗಾಗಲ ೀ ಷರತುಾ ಬರ ದುಕ ೂಟಟ ಹಾಗ  3 ವಷವಗಳು 

ಅಥವಾ 4 ವಷವಗಳಲ್ಲಯಿೀ ಹ ೂಸ ಶಾಲ ಯನ್ುನ ಪಾರರಂಭ್ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲಿ. ಅದು 4 

ಅಥವಾ 5 ವಷವಗಳು ಆಗಬಹುದು. ತದನ್ಂತರ, ಖಾಸಗಿ ಶಾಲ ಯವರು ಹ ೂಸ ಶಾಲ  ನಿಮಾವಣ 

ಮಾಡಿ, ಅಲ್ಲಿಗ  ತನ್ನ ಶಾಲ ಯನ್ುನ shift ಮಾಡುತಾಾರ .  ಆತ ಅಲ್ಲಿಗ  ಹ ೂೀದ ನ್ಂತರ ಅವನಿಗ  ಸಮಸ ಯ 

ಬಗ ೆ ಗ ೂತಾಾಗುತಾದ್ . ಅದ್ ೀನ ಂದರ , ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, “ತಮೆ ಶಾಲ ಯನ್ುನ ಬ ೀರ  ಕಡ ಗ  ವಗಾವವಣ  

ಮಾಡಲು ಮೊದಲ ೀ ಏತಕ ೆ ಅನ್ುಮತಿ ತ ಗ ದುಕ ೂಂಡಿರುವುದಿಲಿ” ಎಂದು ಕ ೀಳುತಾಾರ .  ಅದರಿಂದ್ಾಗಿ, 

ಆತನಿಗ  ತಾನ್ು ಮೊದಲ ೀ ಅನ್ುಮತಿ ಪಡ ದಿಲಿವ ಂಬ ಕಾರಣ ನಿೀಡಿ, ಆತನಿಗ  ಅನ್ುಮತಿ ನಿೀಡುವುದ್ ೀ 

ಇಲ.ಿ  

(ಮುಂದು) 
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(1086) 14-12-2021 /5.40 SK-AK 

(ಸಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸೆಿ ತಿ) 

 

ಶ್ರೀ ಶ್ಶ್ೀಲ್್ ಜಿ.ನ್ಮೊೀಶ್ (ಮಾಂದ್ದ):-   

ನಿಜವಾಗಲ್ಲ ಯಾರು ಹೊಸ ಶಾಲೆಗಳನುನ  ಶ್ಫಿ್ ಮಾಡಿಕಾಂಡಿದಿಾರೀ, ಅವರು ಬಹಳ 

ಕಷಿ್ ದ್ಲಿದಿಾರೆ. ಅವರಿಗ್ಗ ಅನುಮತಿಯೇ ಸಿಗುವುದ್ಧಲಿ .  ಮದ್ಲೇ ಅವನು ಅನುಮತಿಯನೆನ ೀ 

ತೆಗ್ಗದುಕಾಂಡಿರಲಿ . ಬಹಳ ಕಷಿ್ ದ್ಧಾಂದ್ ಅವನು ಅಲಿಗ್ಗ ಹೊೀಗಿರುತಾು ನೆ. ಹೊೀದ್ಮೇಲೆ ನಿಯಮಗಳು 

ಎಷಿ್ಟ  ಕೆಟಿ ದಾಗಿವ. ಇವು ಏಕೆ ಇವ ಎಾಂಬುದು ಗತಿು ಲಿ . ನಾನು ಮಾನಯ  ಸಚಿವರಿಗ್ಗ ಒತ್ತು  ಕಟಿ  

ಹೇಳುತಿು ದಿ್ ೀನೆ.  The್Commissionerʼs್Office್ is್ the್ authority್ for್ granting್permission.್ ್ ್ಆದ್ರೆ 

ಶ್ಫಿ್ ಮಾಡಿದ್ ಮೇಲೆ the papers have to go to the government.  ನಾಯ ಯ ಎಲಿದ್? ಶಾಲೆ 

ಪಾರ ರಂರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಏನ್ಾಂದು ಷ್ರತ್ತು ಗಳನುನ  ಹಾಕುತಿು ೀರಿ. ಅದ್ಕ್ತಾ ಾಂತ ಏನು ಕಠೀರವಾಗಿ 

ಇರುವುದ್ಧಲಿ . ಆದ್ರೆ ಅವನು ಶ್ಫಿ್ ಮಾಡಿ, ಕಷಿ್ ದ್ಧಾಂದ್ ಹೊಸ ಶಾಲೆಗಳನುನ  ಕಟಿ ತಾು ನೆ. ಹೊಸ ಶಾಲೆ 

ಕಟಿ್ಟ ದಾದ್ ಮೇಲೆ, ಆ ಅನುಮತಿಯನುನ  ಕಮಿಷ್ನರ್ ಕಡುವುದ್ಧಲಿ .  It has to go to the 

government.  Why?  ಬೇರೆ ಏನು ಕೆಲಸವಿಲಿವೇ? ಏಕೆ ಇಷಿ್ಟ  ಕಠೀರವಾಗಿ ನ್ೀಡುತಿು ೀರಿ? ನಾನು 

ಬಹಳ ನ್ೀವಿನಿಾಂದ್ ಹೇಳುತಿು ದಿ್ ೀನೆ. ದ್ಯವಿಟಿ , ಆ ಸಕವರದ್ ಸಚಿವರು ಈ ಸಕವರದ್ ಸಚಿವರು 

ಎಾಂದು ನಾನು ಹೇಳಲಿ .  ಸಕವರಿ ಶಾಲೆ ಇದ್ ಎಾಂದು ಹೇಳಿದಂತೆ, ಸಕವರಿ ಶಾಲೆ ನಮಮ ದು, ಖಾಸಗಿ 

ಶಾಲೆ ನಮಮ ದ್ಲಿ  ಎಾಂದು ಯಾರು ದ್ಯವಿಟಿ  ಆ ದೃಷಿ್ಠ ಯಾಂದ್ ನ್ೀಡಕೂಡದು. ಯಾಕೆ 

ನ್ೀಡಬ್ರರದು ಎಾಂದ್ರೆ, ಇವತ್ತು  ಅಾಂಕ್ತ-ಸಂಖೆಯ  ಏನು ಹೇಳುತು ದ್ ಎಾಂದ್ರೆ, ಹೆಚ್ಚಚ  ಕಡಿಮೆ 52% of 

the students are in private schools.  ದ್ಯವಿಟಿ , ಇದ್ರ ಬಗೆ್ಗ  ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ನ್ೀಡಿ. ಖಾಸಗಿ 

ಶಾಲೆಯಲಿದಿಾರೆ. ಇದೇ ರಿೀತಿ ವಾತಾವರಣ ಮುಾಂದುವರೆಯತ್ತ ಎಾಂದ್ರೆ, ಶಾಲೆಗಳನುನ  ಮುಚಿಚ ದ್ರೆ, 

ಏನಪಾಪ , ನನನ  ಗತಿ, whether the government is able to handle those students? ಆ ಶೇಕಡ 52 

ರಷಿ್ಟ  ಜನ ಮಕಾ ಳು ಸಕವರಿ ಶಾಲೆಗ್ಗ ಬರುವುದ್ಕೆಾ  ತಯಾರಿದಿ್ ರೆ, ಎರಡು ಲಕ್ಷಗಳಷಿ್ಟ  

ಉದಯ ೀಗಾವಕಶವನುನ  ಕಡಬೇಕಗುತು ದ್.   In a way, the private management is helping the 

government.  

 ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಶಶ್ೀಲ್ ಜ್ಜ ನಮೀಶ್ಯವರೇ ತಮಮ  ಮಾತನುನ  ಸ್ವಕು ಮಾಡಿ.  

 ಶ್ರ ೋ ಶಶ್ೋಲ್್ ಜಿ. ನಮೀಶ್:-  ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಒಾಂದು ನಿಮಿಷ್.  

 ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಇದ್ರ ಬಗೆ್ಗ  ಮಾನಯ  ಸದ್ಸಯ ರೆಲಿರೂ ಮಾತನಾಡಿದಿಾರೆ. 
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 ಶ್ರ ೋ ಶಶ್ೋಲ್್ ಜಿ. ನಮೀಶ್:-  ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಒಾಂದು ನಿಮಿಷ್. ನಾನು ಮಾನಯ  

ಸಚಿವರಾದ್ ಶ್ರ ೀ ಜೆ.ಸಿ ಮಾಧುಸ್ವಾ ಮಿಯವರಿಗ್ಗ ಕೇಳಬೇಕೆಾಂದ್ಧದಿ್ ೀನೆ.  

 ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಇದ್ರ ಬಗೆ್ಗ  ಮಾನಯ  ಸದ್ಸಯ ರೆಲಿರೂ ಮಾತನಾಡಿದಿಾರೆ. 

 ಶ್ರ ೋ ಶಶ್ೋಲ್್ ಜಿ. ನಮೀಶ್:-  ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಒಾಂದು ನಿಮಿಷ್. 

 ಶ್ರ ೋ ರ್ಜ.ಸಿ. ಮಾಧುಸ್ಮವ ರ್ಮ (ಸಣಾ  ನೋರಾವರಿ, ಕಾನೂನು ಮತ್ತು  ಸಂಸದಿೋಯ 

ವಾ ವಹಾರಗಳ ಸಚಿವರು):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, Education Act amend ಮಾಡಿದಾಗ, 

ಶ್ಫಿಿ ಾಂಗ್ ಬಗೆ್ಗ  ಕಂಡಿೀಷ್ನ್ ಏನಿದ್ ಎಾಂಬುದ್ರ ಬಗೆ್ಗ  ಮಾನಯ  ಸದ್ಸಯ ರು ತೆಗ್ಗದು ಓದ್ಲ. ಸಕವರ ಅಲಿ , 

you are all party for the enactment and amendment of the Education Act.  ಅದ್ನುನ  shift 

ಮಾಡಿದ್ರೆ  ʼit್will್be್treated್as್a್new್organizationʼ್್ಎಾಂದು ಹೇಳಿದಿ್ .  

 Sri SHASHIL G. NAMOSHI: I agree.  ಶಾಲೆಗಳನುನ  ಶ್ಫಿ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೊಸದಂತೆ, 

ಒಪುಪ ತೆು ೀನೆ.  ಆದ್ರೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಕಡುವಾಗ ಕಮಿಷ್ನರ್  ಕಡುತಾು ರೆ.  ಆದ್ರೆ ಶ್ಫಿ್ ಮಾಡುವಾಗ 

he has to go to the government.  Why? 

 ಸಭಾಪತಿಯವರು:-  ಅದು ಇರಲ ಬಿಡಿ. ಅದೇನೂ ದಡಡ ದ್ಲಿ . 

 ಶ್ರ ೋ ಶಶ್ೋಲ್್ ಜಿ. ನಮೀಶ್:-  ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಒಾಂದು ನಿಮಿಷ್.  

 ಸಭಾಪತಿಯವರು:-  ತಮಮ  ಮಾತನುನ  ಸ್ವಕು ಮಾಡಿ.  

 ಶ್ರ ೋ ಪುಟಟ ಣಾ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ಹೇಳಿರುವುದ್ನುನ  ನಾನು 

ಒಪುಪ ತೆು ೀನೆ. ನಾನು ಹೇಳುವುದೇನೆಾಂದ್ರೆ, ಈ ರಿೀತಿ ತಾಂದ್ರೆಯಾಗುತಿು ರುವುದ್ನುನ  ನ್ೀಡಿದ್ರೆ, 

ಇವುಗಳನುನ  ಬಗ್ಗಹರಿಸುವುದ್ಕೆಾ  ಒಾಂದು ತಿದಿುಪಡಿಯನುನ  ತನಿನ . ಈ ಕಯದ್ಯೂ ಅದೇ 

ಹೇಳುವುದು. ಈ ತರಹ ತಾಂದ್ರೆಯಾಗುತಿು ದ್ಯಲಿ್ಕ , ಇದ್ನುನ  ತಾವು ಸರಳಿೀಕರಣ ಮಾಡಬೇಕಲಿ .  

ಇದ್ನುನ  ತಾವು ಮಾಡಿಸಿ.  

 ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಆಯತ್ತ. ಮಾನಯ  ಸದ್ಸಯ ರೆಲಿರೂ ದ್ಯವಿಟಿ  ಕುಳಿತ್ತಕಳಿಿ . 

 ಶ್ರ ೋ ಪುಟಟ ಣಾ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಕನೆಯದು ಒಾಂದೇ ಒಾಂದು ಇದ್. 

(ಗೊಾಂದಲ) 
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 Sri S.R. PATIL: Supreme Court ನ decision ನುನ  nullify ಮಾಡುವ ಅಧಿಕರ ಇವರಿಗ್ಗ 

ಎಲಿದ್? 

 ಶ್ರ ೋ ರ್ಜ.ಸಿ. ಮಾಧುಸ್ಮವ ರ್ಮ:- ಈ shifting issue ಗ್ಗ ಬಂದ್ಧದಿ್ ೀನೆ… 

(ಗೊಾಂದಲ) 

 Sri S.R. PATIL: The government cannot nullify the decision of the Apex Court.   

 Sri J.C. MADHUSWAMY: Change in management, change in category of 

management… 

(ಗೊಾಂದಲ) 

 Sri S.R. PATIL: I am telling about the legal aspects.  

 ಶ್ರ ೋ ರ್ಜ.ಸಿ.ಮಾಧುಸ್ಮವ ರ್ಮ:- ಮಾನಯ  ಎಸ್.ಆರ್. ಪಾಟ್ಟೀಲ್ರವರೇ, ನಾನು ಇಪಪ ತ್ತು -

ಮ್ಯವತ್ತು  ವಷ್ವಗಳಿಾಂದ್ legislature ನಲಿ  ಇದಿ್ ೀನೆ. ಪರಿಶ್ಷಿ್  ಜ್ಞತಿ ಹೆಸರಿಗ್ಗ ತೆಗ್ಗದುಕಾಂಡವರು, 

ಇನ್ನ ಬಬ ರ ಹೆಸರಿಗ್ಗ ತೆಗ್ಗದುಕಾಂಡವರು ಮಾಯ ನೇಜ್ಮೆಾಂರ್್ಗಳನುನ  ಬದ್ಲ್ಕವಣೆ ಮಾಡಿ, ಶಾಲೆ ಶ್ಫಿ್ 

ಮಾಡುತಾು ರೆ ಎಾಂದು ಭಾವಿಸಿಕಾಂಡು, ಇದ್ಕೆಾ  ಒಾಂದು ನಿಯಂತರ ಣ ಹಾಕ್ತರುವುದು ನಿಜ. ಆಗ ನಾವು 

ಇರಲಲಿ .  ಇದ್ರ ಬಗೆ್ಗ  legislators ಗ್ಗ ಗತು ಲಿ . ಆದ್ರೆ ಯಾರೀ ಬನಿಫಿರ್್ ತೆಗ್ಗದುಕಳಿುತಾು ರೆ, 

ಯಾರೀ ಹೆಸರಿಗ್ಗ ಕಟಿ್ಟ ರುವುದು ದುರಪಯೀಗವಾಗುತು ದ್ ಎಾಂದು ಹೇಳಿ, ಅವತಿು ನ ದ್ಧವಸ 

ಕಂಡಿೀಷ್ನ್ಗಳನುನ  ಹಾಕ್ತ, ಇವತ್ತು  ತಾವಲಿರೂ ಇಲಿ  ಕುಳಿತ್ತಕಾಂಡು ಚ್ರ್ಚವ ಮಾಡಿ ಎಾಂದ್ರೆ, 

ಈಗಿರುವ ಸಕವರ ಉತು ರ ಹೇಳುವುದ್ಕೆಾ  ಆಗುತು ದ್ಯೇ?  

 ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಅದು ಆಗ ಮಾಡಿದಿು . ತಾವು ಮಾತನಾಡುವುದ್ನುನ  ಬೇಗ ಮುಗಿಸಿ. 

 ಶ್ರ ೋ ಶಶ್ೋಲ್್ ಜಿ. ನಮೀಶ್:-  ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ನಾನು ಮಾನಯ  ಕನೂನು 

ಸಚಿವರಿಗ್ಗ ಒಾಂದು ಪರ ಶೆನ ಯನುನ  ಕೇಳಬೇಕೇಾಂದ್ಧದಿ್ ೀನೆ. ಇದ್ರ ಬಗೆ್ಗ  ಈಗಾಗಲೇ ಮಾನಯ  ಸದ್ಸಯ ರೆಲಿರೂ 

ಮಾತನಾಡಿದಿಾರೆ. ನನನ  ಪರ ಶೆನ  ಏನೆಾಂದ್ರೆ, Public Interest Litigation ಹಾಕ್ತ, ಈ ಕನೂನನುನ  

ತಂದ್ಧದಿಾರೆ.  Whether್it್is್stability್or್fire್safety… 

 ಶ್ರ ೋ ಎಸ್.ಆರ್. ಪ್ರಟಿೋಲ್್:- ಒಟಿ  litigation ಯಾವುದೇ ಇರಲ,  

 ಶ್ರ ೋ ಶಶ್ೋಲ್್ ಜಿ. ನಮೀಶ್:-  ಅದು ಇರಲ ಸ್ವರ್. 
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 ಶ್ರ ೋ ಎಸ್.ಆರ್. ಪ್ರಟಿೋಲ್್:- ಒಟಿ  litigation ಯಾವುದೇ ಇದಿ್ರೂ a decision is a 

decision.   

 Sri SHASHIL G. NAMOSHI:  But that also holds good for government institutions 

also. ಅದು ಮಾಡುವಾಗ ಸಕವರಿ ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳಲಿ  ಈ ನಿಯಮ ಇಲಿ , ಬರಿೀ ಖಾಸಗಿಗ್ಗ  ಇದ್ ಎಾಂದು 

ಯಾರಿಗೂ  ಹೇಳಿಲಿ . ಹಾಗಿದಿಾ ಗ, will್the್government್be್able್to್handle್this?್್Itʼs್not್a್small್

thing?  ಮನೆನ  ತಾನೇ ನಾನು ಒಾಂದು ಹೊಸ ಶಾಲೆಯನುನ  ಪಾರ ರಂರ್ ಮಾಡಿದಿ್ ೀನೆ. Fire Safety ಗ್ಗ 

ಅದೇನು ಮಾಡುತಾು ರೆ, ಮಾಡಲಯಪಾಪ , ನಾವು violate ಮಾಡುವುದು ಬೇಡ ಎಾಂದು ಸುಮಾರು 

ಆರು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಗಳಷಿ್ಟ  ಅಾಂದಾಜು ಪಟಿ್ಟ ಯನುನ  ತೆಗ್ಗದುಕಾಂಡು ಬಂದ್. ಆಗ ಆರು ಲಕ್ಷ 

ರೂಪಾಯಗಳು ಮಾಡಿ ಎಾಂದಾಗ, ನನನ  ಮೇಲರುವ ಒಬಬ  expert ಬಂದು ಏನು ಹೇಳುತಾು ನೆಾಂದ್ರೆ, 

ಸ್ವರ್ ಆರು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಗಳು ಮಾಡಿದಿ್ಧ ೀರಲಿ , ಅದು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿೀರು ಬರಲಿ , ಏನೂ ಬರಲಿ . 

ಅದು  ಸುಮಮ ನೆ ಬರಿ ತೀರಿಸುವುದ್ಕೆಾ  ಸ್ವರ್. ಏನಾದ್ರೂ ಅನಾಹುತವಾಯತ್ತ ಎಾಂದ್ರೆ, ಇಷಿ್ ರಲಿೆ ೀ 

ಆಗಲಿ . ನಾನು ಹನ್ನ ಾಂದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಗಳಷಿ್ಟ  ಖ್ಚ್ಚವ ಮಾಡಿ, ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಯತ್ತ. 

ಅಾಂದ್ರೆ, ಸಕವರದ್ ಹಂತದ್ಲಿ  ನಾವು ಕನೂನು ಮಾಡುತಿು ದಿಾ ಗ,  ಇದು ಸಕವರಿ ಶಾಲೆಗ್ಗ 

ಅನಾ ಯವಾದ್ರೆ, ನಾವು ಮಾಡಬಹದು ಎನುನ ವಂತಹ ವಿಚಾರವನುನ  ಮಾಡಿ, ನಿೀವು 

ನಿಯಮಗಳನುನ  ತೆಗ್ಗದುಕಾಂಡು ಬರಬೇಕು. ದ್ಯವಿಟಿ , ಅವರ ಮೇಲೆ ಗದಾಪರ ಹಾರ ಮಾಡಿ, ಇದೇ 

ಮಾನಯ  ಮರಿತಿಬಬ ೀಗೌಡರು… 

 ಶ್ರ ೋ ರ್ಜ.ಸಿ. ಮಾಧುಸ್ಮವ ರ್ಮ:- ಸುಮಾರು 94 ಮಕಾ ಳು ಇದೇ ಬಾಂಕ್ತ ಅವಗಢದ್ಲಿ  ಸತಿು ದಿ್ ಕೆಾ  

ಮಾನಯ  ಸವೀವಚ್ಛ  ನಾಯ ಯಾಲಯ suo-moto ತೆಗ್ಗದುಕಾಂಡಿರುವಂತಹ ಪರ ಕರಣವಿದು. ಯಾರೂ 

ಹೊೀಗಿದಿು  ಪರ ಕರಣವಿಲಿ . ಕುಾಂಬಕಣಂನಲಿ  ಸುಮಾರು 94 ಮಕಾ ಳು ಬಾಂಕ್ತ ಅವಗಢದ್ಲಿ  ಸತಾು ಗ, 

ಮಾನಯ  ಸವೀವಚ್ಛ  ನಾಯ ಯಾಲಯ suo-moto ತೆಗ್ಗದುಕಾಂಡು, what are all the safety measures 

that has to be taken to safeguard the life of children ಎಾಂಬುದ್ರ ಬಗೆ್ಗ  ತಿೀಪುವ ನಿೀಡಿತ್ತು .  ಕೇವಲ 

ಸಕವರಿ ಶಾಲೆ ಎಾಂದು ನಾವು ಹೇಳಿಲಿ , ಬರಿೀ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗ್ಗ ಎಾಂಬುದ್ನುನ  ನಾನು ಒಪುಪ ವುದ್ಧಲಿ .  ಆ 

ಮಕಾ ಳಿಗ್ಗ security ಮತ್ತು  safety ಇರಬೇಕೆಾಂದು  ಹೇಳಿ ಮಾನಯ  ನಾಯ ಯಾಲಯ 

ತೆಗ್ಗದುಕಾಂಡಿರುವುದ್ಕೆಾ , ನಾವು ಇಲಿ  ಎಷಿ್ಟ  ಬ್ರರಿ ಚ್ರ್ಚವ ಮಾಡುವುದ್ಕಾ ಗುತು ದ್.  

(ಗಾಂದ್ಲ) 
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 ಶ್ರ ೋ ಪುಟಟ ಣಾ :- ಕುಾಂಬಕಣಂನ ಸಕವರಿ ಶಾಲೆಯಲಿಯೇ ಬಾಂಕ್ತ ಅವಗಢ ನಡೆದ್ಧದಿು . 

ಅದ್ನೆನ ೀ ತಾವು ಹೇಳಿದಿ್ಧ ೀರಾ. ಆದ್ರೆ ತಾವು bifurcate ಮಾಡಲಲಿ . ಆದ್ರೆ ಅಧಿಕರಿಗಳು ಇವತ್ತು  

ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಯವರಿಗ್ಗ ಮಾತರ  ಮಾಡುತಾು ರಲಿ , ಅದ್ರ ಬಗೆ್ಗ  ನಮಮ  ಪರ ಶೆನ ಯಾಗಿದ್. 

 ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಸರಿ. 

(ಗಾಂದ್ಲ) 

 Sri SHASHIL G. NAMOSHI: ‘Are್we್ fulfilling್ the್ same್ condition್ in್government್

schoolsʼ್ ಎನುನ ವುದು ಒಾಂದು ಪರ ಶೆನ ಯಾಗಿದ್. ಅಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅದ್ನುನ  ಮಾಡಿ ನ್ೀಡಿ ಎಾಂದು 

ನಾನು ತಮಮ  ಮ್ಯಲಕ ಹೇಳಬಯಸುತೆು ೀನೆ.  

 ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಆಯತ್ತ. ಮಾನಯ  ಶಶ್ೀಲ್ ಜ್ಜ. ನಮೀಶ್ಯವರೇ ತಮಮ  ಮಾತನುನ  

ಸ್ವಕು ಮಾಡಿ.  

 ಶ್ರ ೋ ಶಶ್ೋಲ್್ ಜಿ. ನಮೀಶ್:- ಮ್ಯರು ವಷ್ವ ಅವಕಶ ಕಡಿ. ಮ್ಯರು  ವಷ್ವ 

ಅವಕಶವಾದ್ ಮೇಲೆ ಇದ್ನುನ  ಮಾಡೀಣ.  

 ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಶ್ರ ೀಮತಿ ತೇಜಸಿಾ ನಿ ಗೌಡರವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ ಮೇಲೆ ಮಾನಯ  

ನಾರಾಯಣಸ್ವಾ ಮಿಯವರೇ, ತಾವು ಮಾತನಾಡಿ. 

 ಡಾ: ತೇಜಸಿವ ನ ಗೌಡ (ವಿಧಾನಸಭೆಯಾಂದ ಚುನಯತ್ರಾದವರು):- ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ನನಗ್ಗ ಮಾತನಾಡಲು ಅವಕಶ ಮಾಡಿಕಟಿ್ಟ ದಿ್ಕಾ ಗಿ ತಮಗ್ಗ ಧ್ನಯ ವಾದ್ಗಳು. 

ಮಾನಯ  ಸಚಿವರಾದ್ ಶ್ರ ೀ ಜೆ.ಸಿ. ಮಾಧುಸ್ವಾ ಮಿಯವರು ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದಿಾರೆ. ಮಾನಯ  ಸವೀವಚ್ಛ  

ನಾಯ ಯಾಲಯ ಸಾ ಯಂ ಪ್ರ ೀರಣೆಯಾಂದ್ ‘Right್ to್ Lifeʼ್ ಅನುನ  ಸಂವಿಧಾನ ಗಾಯ ರಂಟ್ಟ ಮಾಡಿದ್. 

ಸಂವಿಧಾನ ನಮಗ್ಗ ಜ್ಜೀವದ್ ಹಕಾ ನುನ  ಕಟಿ್ಟ ದ್. ಹಾಗೇ ʼRight to Educationʼ ಕೂಡ ಕಟಿ್ಟ ದ್. ಇಲಿ  

intention ಒಳಿೆಯದು ಇದ್. ಕನೂನು ಅಧಿಕರಿಗಳು, Executive ಮಾಡಿರತಕಾ ಾಂತಹ intention is 

good.  ಆದ್ರೆ application and interpretation ತಪಾಪ ಗಿದ್. ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಸಕವರಿ 

ಶಾಲೆಗಳೆಲಿ್ಕ  ಹಿಾಂದ್ ವಿಶಾಲವಾದ್ ಜ್ಞಗಗಳಲಿ  ನೆಲಮಹಡಿ, ಮದ್ಲನೇ ಮಹಡಿ ಇದಿ್ ರೆ great.  

ಸುತು ಮುತು ಲ್ಲ ಕೂಡ ವಿಶಾಲವಾದ್ ಜ್ಞಗ ಇದಿುದ್ರಿಾಂದ್ ಆ ರಿೀತಿಯ ಅವಗಢಗಳು ಸಂರ್ವಿಸಿದಾಗ, 

ಬಾಂಕ್ತ ನಂದ್ಧಸುವಂತಹದಿ್ ಕೆಾ  ಜ್ಞಗ ಇತ್ತು .  ಇವತೂು  ತ್ತಾಂಬ್ರ ಜ್ಞಗ ಇದ್. ಖಾಸಗಿ ಶ್ಕ್ಷಣ 

ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳೇನಾಗಿದ್ ಎಾಂದ್ರೆ, ಇದ್ನುನ  ಯಾರು blame ಮಾಡಬೇಕು. ಇವತ್ತು  ಸಕಲ ಬಂದ್ಧದ್. 

ಇದ್ಕೆಾ ಲಿ್ಕ  ಕರಣ, ಶಾಲೆ ಕಟಿ ವಾಗ, ಯಾವ ರಿೀತಿ ಅಪಾರ್್ವಮೆಾಂರ್್ಗಳು ಮತ್ತು  ಮನೆಗಳನುನ  
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ಕಟಿ ವಾಗ, ಕನೂನುಗಳನುನ  compromise ಮಾಡಿಕಳಿುತಾು ರೆ.   ಅದೇ ತರಹ ಬಿಲಡ ಾಂಗ್ಗಳನುನ  

ಮತ್ತು  high-rise building ಮಾಡುವಾಗ, ಕಡಿಮೆ ಜ್ಞಗ ಇರುತು ದ್.  ಒಾಂದು ಒಳಿೆಯ ಶಾಲೆ ಮಾಡುವ 

ಸದುದಿ್ ೀಶ ಇರುತು ದ್. ಅಸಹಾಯಕತೆಯಾಂದ್ ಒಳಿೆಯ ಶಾಲೆಯನುನ  ಕಟಿ್ಟ ರುತಾು ರೆ. ಹೌದು, ಈಗ short 

circuit ನಿಾಂದ್ ಬಾಂಕ್ತ ಬರುತು ದ್. ವಿದುಯ ತ್ ಇಲ್ಕಖೆಯಲಿದೇ ಇನೂನ  ಎಲಿಾಂದ್ ತೆಗ್ಗದುಕಳಿಬೇಕು. 

ನಾಯ ಯಾಲಯದ್ಲಿ  ವಿಚಾರಣೆಯಾದಾಗ, court of law ನಲಿ  ನಿಾಂತಾಗ, ಯಾವ ಅಧಿಕರಿಗಳು 

ಕಟಿ್ಟ ರುತಾು ರೀ, ಜೈಲಗ್ಗ ಯಾರಾದ್ರೂ ಕಳುಹಿಸಲೇಬೇಕು, ಕಡುತಾು ರೆ.  ಆದ್ರೆ intention is good.  

Application ಅಾಂತಾ ಬಂದಾಗ, harass ಮಾಡುವುದ್ಕೆಾ  ಅದ್ನುನ  ಬಳಸಿಕಳಿಬ್ರರದು. Inspection ಗ್ಗ 

ಹೊೀದಾಗ, ಗುಣಮಟಿ  compromise ಮಾಡಿಕಳಿಬ್ರರದು. ಸಕವರಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೂ, ಎಲಿದ್ಕೂಾ  

ಒಟಿ್ಟ ಗ್ಗ application ಮಾಡುವುದು ಒಳಿೆಯದು. ಮಕಾ ಳ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಜೊತೆ compromise 

ಮಾಡಿಕಳಿುವುದು ಸರಿಯಲಿ . ಯಾವುದೇ ಕರಣಕೂಾ  ಮಕಾ ಳಿಗ್ಗ ಪರಿೀಕೆಷ ಗ್ಗ ಅವಕಶ ಕಡಲಿ  

ಅನುನ ವುದ್ನುನ  ಈ ತತ್ಕ್ಷಣದ್ಧಾಂದ್ಲೇ, ಸದ್ನದ್ಲಿ  ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ಒಾಂದು ವಾಗಿಾನವನುನ  

ಮಾಡಬೇಕು. ಮಕಾ ಳಿಗ್ಗ ಪರಿೀಕೆಷ ಗ್ಗ ಅವಕಶ ಕಡಬೇಕು. ಎರಡನೆಯದಾಗಿ, ಶ್ಕ್ಷಕರಿಗ್ಗ ಸಂಬಳವನುನ  

ಕಡಬೇಕು. ಅವರಡರಲಿ  compromise ಇಲಿ . ಇಡಿೀ ಸದ್ನದ್ಲಿ  ಈ ವಿಚಾರದ್ಲಿ  ನಾವು ಅಗರ ಹ 

ಮಾಡುತಿು ದಿ್ ೀವ. ಅದೇ ತರಹ ಬಿಲಡ ಾಂಗ್ ಕಲ ಕಲಕೆಾ  ಅವಕಶವನುನ  ಕಟಿ , ಬಿಲಡ ಾಂಗ್ಗಳ 

ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು  ಇವತಿು ನ ದ್ಧವಸ ಬಾಂಕ್ತ ಸುರಕ್ಷತೆಗಳ ಬಗೆ್ಗ  modern equipment ಬಂದ್ಧದ್.  ಯಾವುದು 

ಸದುದಿ್ ೀಶದ್ಧಾಂದ್ ಕನೂನು ಕೂಡಿದ್, ಅದ್ನುನ  ಒಳಿೆಯ ರಿೀತಿಯಲಿ  application ಮಾಡುವುದ್ಕೆಾ  

ಮತ್ತು  ತಪುಪ  ಮಾಡಿದಂತಹ ಅಧಿಕರಿಗಳನುನ  ಶ್ಕೆಷ ಗ್ಗ ಒಳಪಡಿಸುವುದ್ಕೆಾ  ಆ ಇಲ್ಕಖೆಗಳಲಿ  

ಕನೂನು ತರಬೇಕು. ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಯವರು ಒಾಂದು ಕಠಿಣ ಪರಿಸೆಿ ತಿ ಎಾಂದ್ರೆ ಕೀವಿಡ್ನಲಿಯೂ 

ಮಕಾ ಳು ಬ್ರರದೇ ತ್ತಾಂಬ್ರ ವಿಚಿತರ ವಾದಂತಹ ಸನಿನ ವೇಶದ್ಲಿ  ಅವರು ಆಸಿು ತಾ ಕಾ ಗಿ ಹೊೀರಾಟ 

ಮಾಡುತಿು ದಿಾರೆ. ಅವರನುನ  discourage ಮಾಡದ್ ಹಾಗೇ, ಅವರಿಗ್ಗ ಸಂಪೂಣವ ರಕ್ಷಣೆಯನುನ  ತಾವು 

ಈ ಪಿೀಠದ್ ಮ್ಯಲಕ ಸಕವರದ್ಧಾಂದ್ ಕಡಿಸಬೇಕೆಾಂದು ನಾನು ತಮಮ  ಮ್ಯಲಕ ಅಗರ ಹ ಮಾಡುತೆು ೀನೆ. 

 ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ನಾರಾಯಣಸ್ವಾ ಮಿಯವರೇ, ತಾವು ಮಾತನಾಡಿ. ಇದೇ 

ಕನೆ ಬ್ರರಿ. ಯಾರೂ ಮಾತನಾಡಬೇಡಿ.  

 ಡಾ: ವೈ.ಎ.ನರಾಯಣಸ್ಮವ ರ್ಮ (ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕೆೆೋತ್ರ ದಿಾಂದ ಆಯೆ್ಕಯಾದವರು):- ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ನಾನು ಕೇವಲ ಐದು ನಿಮಿಷ್ ಮಾತರ  ತೆಗ್ಗದುಕಾಂಡು ನನನ  ಮಾತನುನ  

ಮುಗಿಸುತೆು ೀನೆ.  ಈಗಾಗಲೇ ಮಾನಯ  ಸದ್ಸಯ ರೆಲಿರೂ ಇದ್ರ ಬಗೆ್ಗ  ಚ್ರ್ಚವ ಮಾಡಿದಿಾರೆ. ಎಲಿ್ಕ  

ವಿಚಾರಗಳನುನ  ಒಪುಪ ತೆು ೀನೆ. ನಾನು ಪುನರಾವತವನೆ ಮಾಡುವುದ್ಕೆಾ  ಹೊೀಗುವುದ್ಧಲಿ . 

ಕುಾಂಬಕಣಂನ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಯಲಿ  ಬಾಂಕ್ತ ಅವಗಢ ಸಂರ್ವಿಸಿದಿು . ಆದ್ರೆ ಸಕವರಿ ಶಾಲೆಯಲಿ . 
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ನಾನು ಮಾಹಿತಿಯನುನ  correction ಗ್ಗ ಹೇಳುತಿು ದಿ್ ೀನೆ.  ಎರಡನೆಯದಾಗಿ, 2009 ರಿಾಂದ್ 2019ರ ತನಕ 

ಏಕೆ ಸುಮಮ ನಿದಿ್ರು ಎಾಂಬುದ್ರ ಬಗೆ್ಗ   ನಾನು ಕೆದುಕುವುದ್ಕೆಾ  ಹೊೀಗುವುದ್ಧಲಿ . 2019 ರಲಿ  ಅದ್ರ 

ಬಗೆ್ಗ  ಕೂಲಂಕಷ್ವಾಗಿ ಆದೇಶ ಮಾಡಿಸಿ, ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಬಗೆ್ಗ  ಸಕವರ ಕೈಗಳಿು ವ ಕರ ಮಗಳ ಬಗೆ್ಗ  

ನಮಮ  ಸಹಮತ ಇದ್. ಮಕಾ ಳ ಸುರಕ್ಷತೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ . ಮ್ಯರನೆಯದಾಗಿ, ಕನಾವಟಕ ರಾಜಯ ದ್ಲಿ  

ಒಾಂದು ಕೀಟ್ಟ ಹದ್ಧನೈದು ಲಕ್ಷ ಜನ ಮಕಾ ಳು ಓದುತಿು ದಿಾರೆ. ಅದ್ರಲಿ  ಐವತೆು ೈದು ಲಕ್ಷ ಜನ ಮಕಾ ಳು 

ಖಾಸಗಿೀ ಶಾಲೆಯಲಿ  ಓದುತಿು ದಿಾರೆ.  ಆರವತೆು ೈದು ಲಕ್ಷ ಜನ ಮಕಾ ಳು ಸಕವರಿ ಶಾಲೆಯಲಿ  

ಓದುತಿು ದಿಾರೆ.  

(ಮುಾಂದು) 

(1087)14.12.2021/5.50/ಎಂ.ಎಂ-ಎ.ಕ  

(ಸಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿ) 

ಡಾ: ವ ೈ.ಎ. ನಾರಾಯಣಸಾವಮಿ (ಮುಂದು):- 

ಎಲಾಿ ಮಕೆಳ ಸುರಕ್ಷತ  ನ್ಮೆಲಿರ ಆದಯ ಕತವವಯ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ ಾೀನ .  ಆದರ  ಕಾನ್ೂನ್ು ತಂದ್ಾಗ 

ಖಾಸಗಿ ಶಾಲ ಗ  ಬ ೀರ , ಸಕಾವರಿ ಶಾಲ ಗ  ಬ ೀರ  ಎನ್ುನವ ವಿಚಾರ ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ಗತಯ.  ಎಲರಿಿಗೂ 

ಸಮಾನ್ವಾದ ವಿಚಾರವಂದನ್ುನ ತಮಗ  ತಲುಪಿಸಬ ೀಕಾಗಿದ್ .  ತಮಗ  ನ್ನ್ನದ್ ೂಂದು ಮನ್ವಿ.  

ಇದನ್ುನ ಏನ್ು ಮಾನ್ಯತ  ಮಾಡುವುದಿಲಿ, fire safety, building safety ತನಿನ ಎಂದು ಕರುಕುಳ 

ಕ ೂಡುವುದನ್ುನ ತಕ್ಷಣದಿಂದಲ ೀ ನಿಲ್ಲಿಸಬ ೀಕ ಂದು ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರಿಗ  ಮನ್ವಿ ಮಾಡುತಿಾದ್ ದೀನ .  

ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರು ಭಾರಿ ಪರಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಈ ಕ ಲಸವನ್ುನ ಮಾಡುತಿಾದ್ಾದರ .  ಆದರ  ಇಲಾಖ ಯಲ್ಲಿ 

ಅಷ ೂಟಂದು ಪಾರಮಾಣಿಕತ  ಕಾಣುತಿಾಲಿ.  ಮಾನ್ಯತ  ನ್ವಿೀಕರಣ ವಿಚಾರದಲ್ಲ ಿ ಮಾನ್ಯ ಸದಸಯರಾದ 

ಪುಟಟಣಣನ್ವರು ಹಾಗೂ ಸುಮಾರು ಜನ್ರು ಹ ೀಳದ ಹಾಗ  ಬಹಳಷುಟ ಗ ೂಂದಲ ಮತುಾ 

ಭ್ರಷಾಟಚಾರದ ವಯವಸ ಿ ಅವಾಯಹತವಾಗಿ ನ್ಡ ಯುತಿಾದ್ .  ಅದರ ಬಗ  ೆ ಇನ ೂನಂದು ಸಲ ಚಚ ವ 

ಮಾಡ ೂೀಣ.  ಇಲಾಖ ಯ ಬ ೀಡಿಕ ಗಳ ಮೀಲ  ಚಚ ವ ಮಾಡುವಾಗ ಅದ್ ಲಾಿ ವಿಚಾರಗಳನ್ುನ ಚಚ ವ 

ಮಾಡ ೂೀಣ.  ಆದರ  ಇವತುಾ ನ್ನ್ನ ವಿನ್ಂತಿ ಇಷ ಟೀ.  ಮೊದಲನ ಯದ್ಾಗಿ ಯಾಯಾವರು ಮಾನ್ಯತ  

ನ್ವಿೀಕರಣ ವಯವಸ ಿಯಲ್ಲ ಿ ಸಂಬಳವನ್ುನ ನಿಲ್ಲಸಿ್ಥದ್ಾದರ  ಆ ಸಂಬಳವನ್ುನ ತಕ್ಷಣದಿಂದಲ ೀ ಬಿಡುಗಡ  

ಮಾಡಬ ೀಕ ನ್ುನವ ವಾಗಾದನ್ವನ್ುನ ನ್ಮೆ ಸಹ ೂೀದರಿಯವರು ವಿನ್ಂತಿ ಮಾಡಿದ ಹಾಗ  ಮಾನ್ಯ 

ಸಚಿವರಾದ ಬಿ.ಸ್ಥ. ನಾಗ ೀಶ್ರವರು ಹ ೀಳಬ ೀಕು ಇದು ಮೊದಲನ ಯದು.  ಮಾನ್ಯ ಸಂಕನ್ೂರರವರ 

ನ ೀತೃತವದ ಸಮಿತಿ ಕ ೂಟಿಟರುವ ವರದಿಯನ್ುನ ತಕ್ಷಣವ ೀ ಒಪಿಿಕ ೂಳುಬ ೀಕು ಎನ್ುನವುದು ಎರಡನ ೀ 

ವಿಚಾರ.  ನಾನ್ು ಆ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸಯನಾಗಿದ್ ದೀನ .  ಬಹಳಷುಟ ಸಭ ಗಳನ್ುನ ಮಾಡಿ ಎಲಿರೂ ಸ ೀರಿ 
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ಎಲಿರೂ ಅವರ ಅನ್ುಭ್ವಗಳನ್ುನ ಧಾರ ಯರ ದು ಬಹಳ ಚ ನಾನಗಿ ವರದಿಯನ್ುನ ತಯಾರು 

ಮಾಡಿದ್ ದೀವ .  ಇವತುಾ ಮಾನ್ಯ ಸಂಕನ್ೂರರವರು ಸದನ್ದಲ್ಲಲಿಿ.  ಅವರಿದದರ  ಚ ನಾನಗಿ ಹ ೀಳುತಿಾದದರು.  

ಆದದರಿಂದ ಆ ವರದಿಯನ್ುನ ಒಪಿಿಕ ೂಳುಬ ೀಕು.  ಆ ವರದಿಯನ್ುನ ಒಪಿಿಕ ೂಳುುವವರ ಗ   

ಯರಾಸ್ಥಿತಿಯನ್ುನ ಕಾಪಾಡಬ ೀಕು.  ಮಾನ್ಯತ  ನ್ವಿೀಕರಣ ಇರಬಹುದು, ಆದ್ ೀಶ್ದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಷವ 

ಎಂದು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಹ ೀಳಲಿ.  ಆದರ  ಇಲಾಖ ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಮಗಿಷಟ ಬಂದ ಹಾಗ , ತಮೆ 

ಅನ್ುಕೂಲಕ ೆ ತಕೆ ಹಾಗ  ಒಂದು, ಎರಡು, ಮೂರು ವಷವ ಎಂದು ಹ ೀಳಕ ೂಂಡು ಹ ೂೀಗುತಾಾರ .  

ಅದಕ ೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಬ ೀಕು.  ಸಂಬಳವನ್ುನ ಯಾವುದ್ ೀ ಕಾರಣಕೂೆ ನಿಲ್ಲಿಸಬಾರದು. ವರದಿಯನ್ುನ 

ಒಪಿಿಕ ೂಳುಬ ೀಕು, ಮುಂದಿನ್ ದಿನ್ಮಾನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸರಳೀಕರಣ ಮಾಡಿ ಸುರಕ್ಷತ  ಬಗ ೆ ಹ ಚಿಚನ್ ಆದಯತ  

ಕ ೂಡಬ ೀಕು, ಮಕೆಳಗ  ಒಳ ುಯ ರಿೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿೀಕ್ಷ ಯನ್ುನ ನ್ಡ ಸಬ ೀಕ ನ್ುನವುದು ನ್ನ್ನ ಆಗರಹವಾಗಿದ್ .  
 ಶ್ರೀ ಬಿ.ಸ್ಥ.ನಾಗ ೀಶ್ (ಪಾರಥಮಿಕ ಹಾಗೂ ಪೌರಢ ಶ್ಕ್ಷಣ ಹಾಗೂ ಸಕಾಲ ಸಚಿವರು):- ಮಾನ್ಯ 

ಸಭಾಪತಿಯವರ ೀ, ಖ್ಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅನ ೀಕ ಸದಸಯರು ಮಾಡಿದಂತಹ ಅವರ ಮನ್ಸ್ಥಸನ್ಲ್ಲಿರುವ 

ಆತಂಕಗಳು ಅಥವವಾಗಿವ .   ಸುಪಿರೀಂ ಕ ೂೀರ್್ವನ್ ಆದ್ ೀಶ್ದ ಪರಕಾರ ತಂದಂತಹ ಈ ಸುತ ೂಾೀಲ ಗಳು 

ಖಾಸಗಿ ಶಾಲ  ಮಾತರವಲಿ, ಎಲಾಿ ಶಾಲ ಗಳೊ ಮುಂದಿನ್ ದಿನ್ಗಳಲ್ಲಿ ತ ೂಂದರ ಗ ೂಳಗಾಗುತಾವ  

ಎನ್ುನವುದೂ ಸಹ ನ್ಮಗ  ಗ ೂತಿಾದ್ .  ಆದರ  ಈ ಸುತ ೂಾೀಲ  ಇವತ ೂಾಂದು ದಿನ್ದದಲಿ.  2014, 2016 ಮತುಾ 

2017ರಲ್ಲಿಯೂ ಕ ೂಟಿಟದ್ಾದರ .  ಅದ್ ೀ ರಿೀತಿ ಸಕಾವರ ಸುಪಿರೀಂ ಕ ೂೀರ್್ವ ಮುಂದ್  ಅಫಿಡವಿರ್್ ಕೂಡ 

ಹಾಕದ್ .  ಆಗ ಅದ್ಾಯವ ಸಕಾವರ ಇತ ೂಾೀ, ಅದು ಅಫಿಡವಿರ್್ ಹಾಕ ತಾವು ಖ್ಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸುಪಿರೀಂ 

ಕ ೂೀರ್್ವ ಹ ೀಳರುವಂತಹ ಎಲಾಿ ಗ ೈಡ್ಲ ೈನಸ್ಗಳನ್ೂನ ನಾವು ಫಾಲ ೂೀ ಮಾಡುತ ಾೀವ  ಎಂದು 

ಹ ೀಳದ್ .  2005ರಲ್ಲ ಿ ಕಟಟಡ ಹ ೀಗಿರಬ ೀಕು ಎನ್ುನವುದನ್ುನ ಸಹ ಅವತಿಾನ್ ಸಕಾವರ ತಂದಿತು.  ಅವತ ಾೀ 

2005ರ ಕಟಟಡ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೀ ಇದನ ನಲಾಿ ಹ ೀಳದ್ .  ಅದನ್ುನ ನಾವ ೀ ಇಲ್ಲ ಿ ಒಪಿಿಕ ೂಂಡಿದ್ ದೀವ .  

ಅವತುಾ ಯಾವ ಸಕಾವರ ಇತುಾ, ಯಾರು ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಚಿವರಾಗಿದದರು ಅದನ್ುನ ನಾನ್ು ಚಚ ವ 

ಮಾಡುತಿಾಲಿ.  2005ರಲ್ಲಿ ಕಟಟಡ ನಿಯಮಗಳ ಪರಕಾರ ಶಾಲ ಗಳಲ್ಲಿ ಏನ ೀನಿರಬ ೀಕು ಎಂಬುದನ್ುನ 

ಸಿಷಟವಾಗಿ ಓದುತ ಾೀನ .  ಇವತುಾ 2021ರಲ್ಲ ಿ ಕುಳತುಕ ೂಂಡು ನಾವು ಮಾತನಾಡುತಿಾದ್ ದೀವ .  2005ರ 

ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಶಾಲ ಗಳಗ  ಅಗತಯವಾದ ಗಾಳ, ಬ ಳಕು ಇರುವಂತ  ಮಾಪವಡಿಸ್ಥಕ ೂಳುುವುದು, National 

Building Code, 2005 ರಂತ  ವಿದ್ಾಯರ್ಥವಗಳು ತರಗತಿಯಿಂದ ಮತುಾ ಶಾಲ ಯಿಂದ ಹ ೂರ ಹ ೂೀಗಲು 

ವಿಶಾಲವಾದ ಅವಕಾಶ್ವನ್ುನ ಹ ೂಂದಿರಬ ೀಕು.  ಇದು 2021ರಲ್ಲಿ ಕ ೂಟಿಟರುವುದಲಿ.  2005ರಲ್ಲ ಿ

ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಕಟಟಡ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ತಂದಿದ್ , ಅದನ್ುನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ ದೀವ , ಅದಕ ೆ 

ಸುತ ೂಾೀಲ ಯನ್ುನ ಹ ೂರಡಿಸ್ಥದ್ ದೀವ .  ಅಗಿನಶಾಮಕ ಉಪಕರಣಗಳನ್ುನ ಅಳವಡಿಸಬ ೀಕು.  ಇದು 
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ಸಕಾವರಗಳು ಖಾಸಗಿ ಶಾಲ ಗಳ ಕತುಾ ಹಿಡಿಯುವುದಕ ೂೆೀಸೆರ ತಂದಿತ ಾೀ? ಅವತಿಾನ್ ಸಕಾವರಗಳು 

ಶಾಲ ಗಳನ ನಲಾಿ ಕ ೂಿೀಸ್ ಮಾಡಿಸುವುದಕ ೂೆೀಸೆರ ತಂದಿತಾಾ? ಎಲಾಿ ವಿದ್ಾಯರ್ಥವಗಳು ಓದದ್ ೀ 

ಇರುವುದಕ ೆ ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ುನ ತಂದಿತ ಾೀ? ತರುವಂತಹ ನಿಯಮಗಳನ್ುನ ಆಗಿನ್ ಸಕಾವರಗಳು 

ಅವತಿಾನ್ ಅವಶ್ಯಕತ ಗಳಗ ; ಕ ಟಟ ವಿಷಯಗಳಗ ೂೀಸೆರ ತಂದಿದ್ಾದರ  ಎಂದು ನಾನ್ು ಹ ೀಳುವುದಿಲಿ.  

ಒಳ ುಯ ಉದ್ ದೀಶ್ಗಳನಿನಟುಟಕ ೂಂಡ ೀ ತಂದಿದ್ಾದರ .  2005ರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದುದ, ಪರತಿ ಸಕಾವರ ಒಂದ್ ೂಂದು 

ವಷವದಲ್ಲ ಿ ಒಂದ್ ೂಂದು ನಿಯಮವನ್ುನ ಕ ೂಟುಟಕ ೂಂಡು ಪಾಲ್ಲಸ್ಥದದರ  2009ರಲ್ಲ ಿ ಸುಪಿರೀಂ ಕ ೂೀರ್್ವ 

ಹಸಾಕ್ಷ ೀಪ ಮಾಡುತಿಾತ ಾೀ? 2005ರಲ್ಲಿ ನಾವ ೀ ತಂದಿರುವುದು, 2009ರಲ್ಲ ಿ ಸುಪಿರೀಂ ಕ ೂೀರ್್ವ ಆದ್ ೀಶ್ 

ನಿೀಡಿರುವುದು.  2014ರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯ ಸಕಾವರಗಳ ೀ ಸುಪಿರೀಂ ಕ ೂೀರ್್ವ ಏನ್ು ಹ ೀಳದ್ ಯೀ 

ಅವ ಲಿವನ್ೂನ ನಾವು ಪಾಲ್ಲಸುತ ಾೀವ  ಎಂದು ಹ ೀಳವ .   ನ್ಂತರ 2016ರಲ್ಲಿ, 2017ರಲ್ಲ ಿ

ಸುತ ೂಾೀಲ ಗಳನ್ುನ ಕ ೂಟಿಟದ್ಾದರ .  ಅದ್ಾದ ಮೀಲ  ಅಫಿಡವಿರ್್ ನ್ಲ್ಲ ಿ ಒಂದು ವಷವ ನಾವು ಎಲಾಿ 

ಶಾಲ ಗಳಗೂ ಟ ೈಂ ಕ ೂಟುಟ ಇದನ್ುನ ಮಾಡುತ ಾೀವ  ಎಂದು 2018ರಲ್ಲಿ ಹ ೀಳತು.  ಇವ ಲಾಿ 

ಸುತ ೂಾೀಲ ಗಳೊ ನ್ನ್ಗ  ಅಥವವಾಗುತಾದ್ .  ಎಲಾಿ ಶಾಸಕರೂ actual ground reality ನ ೂೀಡಿದರ  

ಇದನ್ುನ ಮಾಡುವುದು ತುಂಬಾ ಕಷಟವಿದ್ .  ನಿಜವಾಗಲೂ ಶಾಲ ಗಳನ್ುನ ಕ ೂಿೀಸ್ ಮಾಡಬ ೀಕಾದಂತಹ 

ಸ್ಥಿತಿ ಬರುತಾದ್  ಎಂದು ಹ ೀಳದರು.  ಇದಕ ೆ ನಾವ ೀ ಕುಳತು ಏನಾದರೂ ಪರಿಹಾರವನ್ುನ 

ಕಂಡುಕ ೂಳುಬ ೀಕು.  ಸುಪಿರೀಂ ಕ ೂೀರ್್ವಗಿಂತ ನಾವಾಯರೂ ದ್ ೂಡುವರಲಿ.  ವಿರ ೂೀಧ್ಪಕ್ಷದ 

ನಾಯಕರೂ ಹ ೀಳದರು.  ಸುಪಿರೀಂ ಕ ೂೀರ್್ವನ್ಲ್ಲ ಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ನಿಯಮಗಳನ್ುನ ಹ ೀಗ  

ನಿಯಮದ್ ೂಳಗ  ತರಬ ೀಕ ಂದು ಮಾನ್ಯ ಸಂಕನ್ೂರ ಕಮಿಟಿ ಸಹ ಮಾಡಿತುಾ.  ಸಂಕನ್ೂರ ಕಮಿಟಿಯ 

ನಿಯಮಗಳನ್ುನ ಇಲಾಖ ಗ  ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿತುಾ.  ಮುಖ್ಯಮಂತಿರಯವರು ಸಹ ಎಲರಿನ್ೂನ ಕರ ದು 

ಒಂದು ಸಭ  ಮಾಡಿ ಇದಕ ೆ ಬ ೀಕಾದಂತಹ ನಿಯಮಗಳನ್ುನ ತರ ೂೀಣವ ಂದು ಹ ೀಳದದರು.  ಈ ಮಧ ಯ 

ಚುನಾವಣ , ನಿೀತಿ ಸಂಹಿತ  ಎಲಾಿ ಬಂದು ಅದನ್ುನ ಮಾಡುವುದಕಾೆಗಿಲಿ.  ಖ್ಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸಹ  

ತಮೆಲಿರ ಮಾತಿಗ  ಒತಾನ್ುನ ಕ ೂಟುಟ ಮುಖ್ಯಮಂತಿರಯವರ ನ ೀತೃತವದಲ್ಲ ಿ ತಕ್ಷಣವ ೀ ಮಾನ್ಯ 

ಸಂಕನ್ೂರ ಕಮಿಟಿಯ ವರದಿಯನ್ುನ ತ ಗ ದುಕ ೂಂಡು ನ್ಂತರ ಹ ೂಸ ಸುತ ೂಾೀಲ ಗಳನ್ುನ 

ಹ ೂರಡಿಸುವ ಪರಯತನ ಮಾಡುತ ಾೀವ .  ಇದುವರ ಗೂ ನ್ಮೆ ಸಕಾವರ ಯಾವುದ್ ೀ ಶ್ಕ್ಷಕರ 

ಸಂಬಳವನ್ುನ ಹಿಡಿದಿಲಿ.  ಇದ್ ೂಂದು ಸುಳುು ಮಾಹಿತಿಯನ್ುನ ಯಾರಿಂದ ಯಾರು 

ಹಬಿಬಸುತಿಾದ್ಾದರ ೂೀ ಗ ೂತಿಾಲಿ.  ಇವತಿಾನ್ವರ ಗೂ ನಾವು ಸಂಬಳವನ್ುನ ಹಿಡಿದಿಲಿ.  

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಬಹಳ ಕಡ  ಸಂಬಳವನ್ುನ ಹಿಡಿದಿದ್ಾದರ . 

ಶ್ರೀ ಕ .ಟಿ.ಶ್ರೀಕಂಠ ೀಗೌಡ:- (ಗ ೂಂದಲ)  ಸಂಬಳ ಹಿಡಿದಿದ್ಾದರ .  (ಗ ೂಂದಲ) ಮಾನ್ಯ 

ಸಚಿವರಿಂದ ಒಂದು ಸಿಷ್ಟಟೀಕರಣ ಬ ೀಕು.  
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ಶ್ರೀ ಬಿ.ಸ್ಥ.ನಾಗ ೀಶ:- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಯವರ ೀ, ಸಕಾವರದ ಸುತ ೂಾೀಲ ಯಲ್ಲಿರುವ 61 

ಮಾಗವಸೂಚಿಗಳ ಬಗ ೆ ತುಂಬಾ ಜನ್ ಸದಸಯರು ಮಾತನಾಡಿದರು.  ಮಾನ್ಯ ಪುಟಟಣಣನ್ವರು ತುಂಬಾ 

ಭಾವುಕರಾಗಿ ಸದರಿ ಸುತ ೂಾೀಲ ಯನ್ುನ ಹರಿದು ಹಾಕಬ ೀಕ ಂದು ಹ ೀಳುತಿಾದದರು.  61 ಮಾಗವಸೂಚಿಗಳ 

ಸುತ ೂಾೀಲ  ನ್ಮೆ ಸಕಾವರ ಬಂದ ಮೀಲ  ಆಗಿರುವುದಲಿ, ಎರಡು ಮಾತರ ಸ ೀರಿಸಲಾಗಿದ್ .  ಅಗಿನಗ  

ಮತುಾ ಇನ ೂನಂದಕ ೆ ಸಂಬಂಧಿಸ್ಥದುದ.  ಇನ್ುನ ಎಲಾಿ ನಿಯಮಗಳೊ ಇವ . 
ಶ್ರೀ ಜ .ಸ್ಥ.ಮಾಧ್ುಸಾವಮಿ (ಕಾನ್ೂನ್ು ಸಂಸದಿೀಯ ವಯವಹಾರಗಳು ಶಾಸನ್ ರಚನ  

ಹಾಗೂ ಸಣಣ ನಿೀರಾವರಿ ಸಚಿವರು):- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಯವರ ೀ, fire safety not only for schools, 

ಯಾರ ೀ high-rise building ಕಟಿಟದರ  fire safety measures adopt ಮಾಡಿಕ ೂಂಡ ೀ ಕಟಟಬ ೀಕು.  ನಾವು 

ಏನ್ನ್ುನ ಚಚ ವ ಮಾಡ ೂೀಣ? ಮಾನ್ಯ ಸದಸಯರಾದ ತ ೀಜಸ್ಥವನಿಗೌಡರವರು ಸರಿಯಾಗಿ ಹ ೀಳದರು.  

ಸಕಾವರಿ ಶಾಲ ಗಳು ಒಂದ್ ರಡು ಮಹಡಿಗ  ಸ್ಥೀಮಿತವಾಗುತಾದ್ ,  ಆರು ಮಿೀಟರ್ ಒಳಗಡ  ಬರುತಾದ್ , 

ಅಗಿನ ಸುರಕ್ಷತ ಯನ್ುನ ನಾವಲ್ಲಿ fire safety measures impose ಮಾಡುವ ಅಗತಯವಿಲಿ, ನಿಲವಕ್ಷಯ 

ಮಾಡಿರಬಹುದು.   High-rise buildings ಕಟಿಟದರ  ನಾವಲಿ ಯಾವ ಮುನಿಸ್ಥಪಾಲ್ಲಟಿಯಲ್ಲಯಿೂ 

ಲ ೈಸ ನಸ್ ಕ ೂಡುವುದಿಲಿ.  ಇಷುಟ ಎತಾರಕ ೆ ಸುತಾಲೂ ಇಷುಟ ಜಾಗ ಬಿಡಲ ೀಬ ೀಕು, ಫ ೈರ್ ಇಂಜಿನ್ 

ಓಡಾಡಬ ೀಕು, ಆಂಬುಲ ನಸ್ ಓಡಾಡಬ ೀಕ ನ್ುನವುದು general law ಮತುಾ planning law ಅದು.  ಇದನ್ುನ 

ಶಾಲ ಗ  ಮಾಡಿರುವುದಲಿ.  ಸ್ಥಟಿಯಳಗ  ಶಾಲ ಗಳನ್ುನ ಕಟುಟತಾಾರ , ಆ ಕಡ  ಈ ಕಡ  ಹ ೂೀಗುವುದಕ ೆ 

ಜಾಗವಿಲಿ, ಅಚಾತುಯವವಾದರ  ವಾಹನ್ಗಳನ್ುನ ಮೂವ್ ಮಾಡುವುದಕ ೆ ಆಗುವುದಿಲ ಿ

ಎನ್ುನವುದನ್ುನ ಬಿಟಟರ  ಯಾರ ಕತುಾ ಹಿಸುಕುವುದಕ ೂೆೀಸೆರ ಅಂತ ಲಾಿ ಮಾತನಾಡುವುದಕ ೆ 

ಪಾರರಂಭ್ ಮಾಡಿದರ  ಸಕಾವರ ನ್ಡ ಸುವುದಕಾೆಗುವುದಿಲಿ.  It is not only schools, every building, every 

commercial establishment, every hospital, ಯಾರು ಇಷುಟ ಫಿೀರ್ ಕಟುಟತಾಾರ ಂದರ  ಪಕೆದಲ್ಲಿ ಇಷುಟ 

ಅಡಿ ತ ಗ ಯಬ ೀಕ ಂದು ನಿಯಮವಿರುವುದು ಶಾಲ ಗಳಗಲಿ ಎಲಾಿ ಕಟಟಡಗಳಗೂ ಇದ್ .  

ಶ್ರೀ ಅರುಣ ಶ್ಹಾಪುರ:- ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರ ೀ, ಇಲ ೂಿಂದು ತ ೂಂದರ ಯಾಗಿರುವುದು ಎಂದರ  

existing schools ಗೂ problem… 

(ಗ ೂಂದಲ) 

ಶ್ರೀ ಎಸ.ಎಲ್. ಭ ೂೀಜ ೀಗೌಡ (ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್ಷ ೀತರ):- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಯವರ ೀ, ನಾವು 

ಹ ೀಳುವುದ್ ೀನ ಂದರ , 15 ಮಿೀಟರ್ಗಿಂತ ಎತಾರ ಇರುವ ಕಟಟಡಗಳಗ  fire safety ಕ ೀಳ.  ಇದಕ ೆ 

ಕ ೀಳಬ ೀಡಿ ಎಂದು ಕ ೀಳುತಿಾದ್ ದೀವ  ಹ ೂರತು ಬ ೀರ ೀನಿಲಿ.  ಈ ಸಕಾವರ introduce ಮಾಡಿದ್  ಎಂದು 
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ಹ ೀಳುತಿಾಲಿ.  ಇದು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಇದ್ .  ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರ ೀ, ದಯಮಾಡಿ ತಮಗ  ಕ ೈ ಮುಗಿಯುತ ಾೀನ , it is 

not the time for argument.  ಇದಕ ೂೆಂದು ಪರಿಹಾರವನ್ುನ ಕಂಡುಹಿಡಿದು ಇದನ್ುನ ಮುಗಿಸ್ಥ.  

ಶ್ರೀ ಬಿ.ಸ್ಥ.ನಾಗ ೀಶ:- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಯವರ ೀ, ಮಾನ್ಯ ಸಂಕನ್ೂರರವರು ಕ ೂಟಿಟರುವ 

ವರದಿಯನಿನಟುಟಕ ೂಂಡು ಮುಖ್ಯಮಂತಿರಯವರನ್ುನ ಕೂರಿಸ್ಥಕ ೂಂಡು ಮಾತನಾಡಿ ಸದಯದಲ್ಲಿಯೀ 

ಅಧಿವ ೀಶ್ನ್ ಮುಗಿಯುವುದರ ೂಳಗ ೀ ಹ ೂಸ ಸುತ ೂಾೀಲ ಯನ್ುನ ಹ ೂರಡಿಸುತ ಾೀವ .  ಯಾರದ್ಾದದರೂ 

ಸಂಬಳವನ್ುನ ಹಿಡಿದಿದದರ  ಸಂಬಳವನ್ುನ ಕ ೂಡಿಸುವ ವಯವಸ  ಿ ಮಾಡುತ ಾೀವ .  ಯಾವುದ್ ೀ ಕಾರಣಕೂೆ 

ಮಕೆಳ ಪರಿೀಕ್ಷ ಗ  ಏನ್ೂ ತ ೂಂದರ ಯಾಗದಂತ  ಸಕಾವರ ನ ೂೀಡಿಕ ೂಳುುತಾದ್ .  
ಶ್ರೀ ಕ .ಟಿ.ಶ್ರೀಕಂಠ ೀಗೌಡ:- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಯವರ ೀ, ನ್ನ್ನದ್ ೂಂದು ಸಿಷ್ಟಟೀಕರಣವಿದ್ .   

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀಕಂಠ ೀಗೌಡರ ೀ, ಸಾಕು.  

ಶ್ರೀ ಕ .ಟಿ. ಶ್ರೀಕಂಠ ೀಗೌಡ(ಪದವಿೀಧ್ರರ ಕ್ಷ ೀತರ):- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಯವರ ೀ, ಎಲಿರ 

ಪರವಾಗಿ ಸೂಕ್ಷಮವಾಗಿ, ಸರಳವಾಗಿ ಮತುಾ ನ ೀರವಾಗಿ ಪರ ಶೆನ  ಕ ೀಳಬಿಡುತ ಾೀನ . ಧ್ನ್ಯವಾದವನ್ುನ 

ಕ ೂನ ಯಲ್ಲಿ ಹ ೀಳುತ ಾೀನ .  ಆತುರ ಬ ೀಡ.  ನಾನ್ು ಟ ನ್ಷನ್ ತ ಗ ದುಕ ೂಳುುವುದಿಲ ಿ ಮತುಾ rise 

ಆಗುವುದಿಲಿ.  
(ಮುಂದು) 

(1088) 14-12-2021 KH/RN  6-00  

(ಸಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸೆಿ ತಿ) 

ಶ್ರ ೋ ಕೆ.ಟಿ. ಶ್ರ ೋಕಂಠೇಗೌಡ (ಮಾಂದ್ದ):-  

ತಾವು ಮಾನಯ  ಸಂಕನೂರ್ರವರ ನೇತೃತಾ ದ್ ಸಮಿತಿ ವರದ್ಧ ಬಗೆ್ಗ  ತಮಮ  ಲಖಿತ ಉತು ರದ್ಲಿ  ಏನೂ 

ಹೇಳಿಲಿ .  ಇದ್ರಿಾಂದ್ ನನಗ್ಗ ನ್ೀವಾಗಿದ್. ಏಕೆಾಂದ್ರೆ, 15 ರಿಾಂದ್ 16 ಸಭೆಗಳನುನ  ಮಾಡಿ ಇಡಿೀ 

ರಾಜಯ ವನುನ  ಸುತಾು ಡಿ, ಇದ್ಕೆಾ  ಸಂಬಂಧ್ಪಟಿ  ಎಲಿರನೂನ  ಸಂಪಕವಕೆಾ  ತೆಗ್ಗದುಕಾಂಡು ಸಂವಾದ್ 

ಮಾಡಿ, ಸುಪಿರ ೀಾಂ ಕೀರ್್ವ ಆದೇಶವನಿನ ಟಿ ಕಾಂಡು ಈ ಕಮಿಟ್ಟ ರಿಪೀರ್್ವ ಕಟಿ್ಟ ದಿ್ಧ ೀರಿ.  ತಾವು 

ಲಖಿತವಾಗಿ ಹೇಳದೇ ಇರುವುದ್ಕೆಾ  ನ್ೀವಾಗಿದ್. ಏಕೆಾಂದ್ರೆ, ಸಕವರ ಈ ವರದ್ಧಯನುನ  ಸರಿಯಾಗಿ 

ಗಮನಿಸಿಲಿವಾಂದು ಅಧಿಕರಿ ವಗವದ್ವರ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು  ತಮಮ  ಮೇಲೆ ಆಕೆಷ ೀಪಣೆ ಇದ್. 

ಎರಡನೆಯದು, 15 ಮಿೀಟರ್ವರೆಗ್ಗ ಸುಪಿರ ೀಾಂ ಕೀರ್್ವ ಏನೂ ಹೇಳಿಲಿ . ಈಗ ಶೇಕಡಾ 99 ರಷಿ್ಟ  

ಕಟಿ ಡಗಳು ಸಿಾಂಗಲ್ ಫಿೀರ್ನಲಿಯೇ ಇವ. ಈ ಕಟಿ ಡಗಳು 15 ಮಿೀಟರ್ ವಾಯ ಪಿು ಯಳಗ್ಗ ಇವ. ಈಗ 
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ಏನಾಗಿದ್ಯಾಂದ್ರೆ, ಇಡಿೀ ರಾಜಯ ದ್ಲಿ  ಎಲಿರ ಮಾನಯ ತೆ ತಡೆಹಿಡಿದ್ಧದಿು , ಇದ್ರಲಿ  15 ಮಿೀಟರ್ ಒಳಗ್ಗ 

ಇರುವವರನುನ  ತಡೆಹಿಡಿದ್ಧದಿಾರೆ. ಇದು ನಮಗ್ಗ ಆತಂಕವಾಗಿದ್. ಕೇವಲ ಶೇಕಡಾ 4 ರಿಾಂದ್ 5 ರಷಿ್ಟ  15 

ಮಿೀಟರ್ ಮೇಲೆ ಇದ್. 15 ಮಿೀಟರ್ ಒಳಗ್ಗ ಸಿಾಂಗಲ್ ಫಿೀರ್ ಶೇಕಡಾ 80 ರಷಿ್ಟ  ಭಾಗ ಇವ 

ಎನುನ ವುದ್ನುನ  ತಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ನಂತರ ಮಾನಯ ತೆ ನವಿೀಕರಣಕೂಾ  fire safety measures ಗೂ 

ಏಕೆ ಸಂಬಂಧ್?  ಮಾನಯ  ಕನೂನು ಸಚಿವರು . . . . 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ಕೆ.ಟ್ಟ.ಶ್ರ ೀಕಂಠೇಗೌಡರವರೇ ಸ್ವಕು.  

ಶ್ರ ೋ ಕೆ.ಟಿ.ಶ್ರ ೋಕಂಠೇಗೌಡ (ಪದವಿೋಧರರ ಕೆೆೋತ್ರ ):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಒಾಂದು 

ನಿಮಿಷ್. ತಾವು ಕೀಪ ಮಾಡಿಕಳಿುವುದು ಬೇಡ. ನಾನು ನೇರವಾಗಿ ಒಾಂದು ಪರ ಶೆನ ಯನುನ  

ಕೇಳುತೆು ೀನೆ. Charity begins at home.  ಮದ್ಲು ಸಕವರಿ ಶಾಲೆಗಳನುನ  ಮಾಡಿ. ತಾವು ಎಷಿ್ಟ  

ಸ್ವವಿರ ಕೀಟ್ಟ ರೂಪಾಯಗಳನುನ  ಖ್ಚ್ಚವ ಮಾಡುತಿು ೀರೀ ಮಾಡಿ. ನಾವು ಕೂಡ ಮಾಡುತೆು ೀವ. 

ಖಾಸಗಿಯವರು ಮಾಡುತಾು ರೆ. ತಾವು ಸಕವರದ್ಧಾಂದ್ ಮದ್ಲು ಪಾರ ರಂರ್ ಮಾಡಿ. ಸಕವರದ್ 

ಕೈಯಾಂದ್ಲೇ ಆಗಲಲಿವಾಂದ್ ಮೇಲೆ ಸಕವರಿ ಶಾಲ್ಕ ಕಲೇಜುಗಳನುನ …್ why you insisting this 

only for aided and unaided schools? First, you stop that.  ನಮಗ್ಗ ಕೀಪ ಎಾಂದು ತಾವು 

ತಿಳಿದುಕಳಿಬೇಡಿ. ಸಕವರಕೆಾ  ಸ್ವವಿರಾರು ಕೀಟ್ಟ ರೂಪಾಯಗಳನುನ  ಖ್ಚ್ಚವ ಮಾಡಿ 

ಮಾಡುವುದ್ಕೆಾ  ಆಗದೇ ಇರುವಾಗ ಆ ಬಡಪಾಯಗಳ ಮೇಲೆ ಏಕೆ ಇಷಿ್ಟ  ಹಿಾಂಸ್ಥ ಮಾಡುತಿು ೀರಿ? ತಾವು 

ಮಾಡಿಸಿ. ಸೇಪಿಿ  ಬೇಕು. ಮಕಾ ಳ ರ್ವಿಷ್ಯ  ಬೇಕು. ಅವರಿಗ್ಗ ಸಾ ಲಪ  ಸಮಯ ಕಡಿ. ಅವರಿಗ್ಗ 

ಕಲ್ಕವಕಶ ಕಡಿ.  

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ಕೆ.ಟ್ಟ.ಶ್ರ ೀಕಂಠೇಗೌಡರವರೇ ಒಾಂದು ನಿಮಿಷ್. ಮಾನಯ  ಸಚಿವರೇ 

ಹೊಸದಾಗಿ ಕಟಿವಂತಹ ಬಿಲಡ ಾಂಗ್ಗಳಿಗ್ಗ ತಾವು ಷ್ರತ್ತು ಗಳನುನ  ಹಾಕ್ತ. 30 ರಿಾಂದ್ 40 ವಷ್ವಗಳ 

ಹಿಾಂದ್ ಕಟಿ್ಟ ರುವಂತಹ ಬಿಲಡ ಾಂಗ್ಗಳ ಸೇಫಿಿ ಯನುನ  ಅವರು ನ್ೀಡಿಕಳಿು ತಿು ರುತಾು ರೆ. ಆ ರಿೀತಿ 

ಮಾಡಿ. ತಾವು ಕುಳಿತ್ತಕಾಂಡು ಇದ್ನುನ  ಸರಿ ಮಾಡಿ. ಇದ್ಕೆಾ  ಒಾಂದು ಸಭೆಯನುನ  ಮಾಡಿ ಒಾಂದು 

conclusion ಗ್ಗ ಬನಿನ .  

ಶ್ರ ೋ ಕೆ.ಟಿ.ಶ್ರ ೋಕಂಠೇಗೌಡ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಅಷಿ್ಟ  ಮಾಡಿಸಿ. ಧ್ನಯ ವಾದ್ಗಳು.  

ಶ್ರ ೋ ರ್ಜ.ಸಿ.ಮಾಧುಸ್ಮವ ರ್ಮ (ಕಾನೂನು ಮತ್ತು  ಸಂಸದಿೋಯ ವಾ ವಹಾರಗಳು ಹಾಗೂ ಸಣಾ  

ನೋರಾವರಿ ಸಚಿವರು):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಸುಪಿರ ೀಾಂ ಕೀರ್್ವ ಮುಾಂದ್ ಅಫಿಡವಿರ್ ಹಾಕ್ತ 

ಇಲಿಗ್ಗ ಬಂದು ಉತು ರ ಕಡುವುದ್ಕೆಾ  ಆಗುತು ದ್ಯೇ?  
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ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ಸಚಿವರೇ, ಆ ರಿೀತಿ ಅಲಿ . ತಾವು ಒಾಂದು ಫಿೀರ್ ಇರುವವರಿಗೂ 

ನಿಲಿಸಿದಿ್ಧ ೀರಿ.  

ಶ್ರ ೋ ರ್ಜ.ಸಿ.ಮಾಧುಸ್ಮವ ರ್ಮ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, what is this going on?  ಯಾರು 

ಅಫಿಡವಿರ್್ ಹಾಕುವಾಗ ಇದಿ್ರು, ಯಾರು 2014-15 ಮತ್ತು  2016-17ನೇ ಸ್ವಲನಲಿ  ತಿೀಮಾವನ 

ತೆಗ್ಗದುಕಾಂಡರು, Who made them to file an affidavit?  ಇದ್ರಲಿ  ಏನಾದ್ರೂ ಹೆಚ್ಚಚ  

ಕಡಿಮೆಯಾದ್ರೆ ತಮಮ ನುನ  ಸುಪಿರ ೀಾಂ ಕೀರ್್ವ ಸುಮಮ ನೆ ಬಿಟಿ ಬಿಡುತು ದ್ಯೇ?  

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ಸಚಿವರೇ, ಸರಿ ಬಿಡಿ.  

ಶ್ರ ೋ ಎಸ.ಆರ.ಪ್ರಟಿೋಲ್್ (ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಯಕರು):- ಮಾನಯ  ಸಚಿವರೇ, you verify 

that affidavit. Affidavit ಏನು ಇದ್ ಎಾಂದು ನ್ೀಡಿ ಸಭೆ ಕರೆಯರಿ. ಅದ್ನುನ  ಸರಿಪಡಿಸುವಂತಹ 

ಕೆಲಸವನುನ  ಮಾಡಿ.  

ಶ್ರ ೋ ರ್ಜ.ಸಿ.ಮಾಧುಸ್ಮವ ರ್ಮ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಮಾನಯ  ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಚಿವರು ತಪುಪ  

ತಿಳಿದುಕಳಿಬ್ರರದು. Matter is before Supreme Court of India. ಅಫಿಡವಿರ್್ ಫೈಲ್ ಮಾಡುವಾಗ 

ಏನಾಗಿದ್ ಎಾಂದು ತರಿಸಿ ನ್ೀಡಿ, ನಂತರ ತಮಗ್ಗ ಉತು ರ ಕಡುತೆು ೀನೆ.  

ಶ್ರ ೋ ಎಸ.ಆರ.ಪ್ರಟಿೋಲ್:- ಮಾನಯ  ಸಚಿವರೇ ಅಫಿಡವಿರ್್ ತರಿಸಿ ನ್ೀಡಿ.  

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ಎಸ್.ಆರ.ಪಾಟ್ಟೀಲ್ರವರೇ ಸರಿ ಬಿಡಿ. ಮಾನಯ  ಸಭಾನಾಯಕರೇ 

ನಿಯಮ 68 . . . 

ಶ್ರ ೋ ಮರಿತಿಬೆಬ ೋಗೌಡ (ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕೆೆೋತ್ರ ):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, . . . 

ಶ್ರ ೋ ಎಸ.ಆರ.ಪ್ರಟಿೋಲ್:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಈಗಾಗಲೇ ಸಮಯ ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆ 

ಆಯತ್ತ.  

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ವಿರೀಧ್ಪಕ್ಷದ್ ನಾಯಕರೇ, ನಾಳೆ ತೆಗ್ಗದುಕಳಿೀಣ. 

ಶ್ರ ೋ ಎಸ.ಆರ.ಪ್ರಟಿೋಲ್:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಈ ವಿಷ್ಯವನುನ  ನಾಳೆ ಬೇಗ 

ಚ್ರ್ಚವಗ್ಗ ತೆಗ್ಗದುಕಳಿಿ . ಇಡಿೀ ರಾಜಯ ಕೆಾ  ಸಂಬಂಧ್ಪಟಿ್ಟ ರುವಂತಹ ಮಹತಾ ಪೂಣವವಾದಂತಹ 

ವಿಷ್ಯವಾಗಿದ್. Rule.330 and Calling Attention ಕ್ತಾ ಾಂತ ಮದ್ಲು ಹಾಕ್ತ.  
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ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ವಿರೀಧ್ ಪಕ್ಷದ್ ನಾಯಕರೇ, ನಾಳೆ ತೆಗ್ಗದುಕಳಿೀಣ ಬಿಡಿ. 

ಈಗ ಸಭೆಯನುನ  ನಾಳೆ ಬಳಿಗೆ್ಗ  11.00 ಗಂಟೆಯವರೆಗ್ಗ ಮುಾಂದೂಡುತಿು ದಿ್ ೀನೆ.  

 

(ಸದನವು ಸಂರ್ಜ 6 ಗಂಟೆ 03 ನರ್ಮಷಕೆೆ  ಮಕಾು ಯಗೊಾಂಡು, ಪುನಃ ದಿನಾಂಕ: 15ನೇ 

ಡಿಸಾಂಬರ್ ಮಾಹೆ 2021ರ ಬುಧವಾರದಂದ್ದ ಬೆಳಗೆೆ  11.00 ಗಂಟೆಗೆ  ಸೇರಲು ನಶಚ ಯಸಿತ್ತ) 
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