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ಕನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು  

 

ನೂರ ನಲವತ್ು ೈದನೆಯ ಅಧಿವೇಶನ 

 

                                           ವಿಷಯಾನುಕರ ಮಣಿಕೆ (Index)   

     

ದಿನಾಂಕ:17ನೇ ಡಿಸಾಂಬರ್ 2021                                                                                                                                                

ಶುಕರ ವಾರ 

 

 

1. ಪರ ಶ್ನ ೋತ್ು ರಗಳು 

ಅ) ಚುಕೆೆ  ಗುರುತಿನ ಪರ ಶ್ನನ ಗಳಿಗೆ ಮೌಖಿಕವಾಗಿ ನೋಡಲಾದ ಉತ್ು ರಗಳು 

 

659-ಅರಣ್ಾ  ಹಕೆ್ಕ  ಕಾಯ್ದು  2006ರ ಅಡಿ ಈವರೆಗೆ ನೋಡಿರುವ ಹಕೆ್ಕ  ಪತ್ರ ಗಳ ಬಗೆೆ  

-ಶ್ರ ೀ ಶಾಂತಾರಾಮ್ ಬುಡ್ನ  ಸಿದಿಿ  

-ಶ್ರ ೀ ಕೀಟ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾನಯಕರು)(ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು  ಪರಿಶ್ಷ್ಟ  

                                                  ಪಂಗಡ್ಗಳ ಕಲ್ಯಾ ಣ ಸಚಿವರ ಪರವಾಗಿ) 

 

 600-ದೇವರಾಜ ಅರಸು ಸಂಶ್ೋಧನ ಸಂಸೆ್ಥಯನುನ  ಮುಚುು ತಿು ರುವ ಬಗೆೆ  

  -ಶ್ರ ೀ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರ ಸಾದ್ 

  -ಶ್ರ ೀ ಕೀಟ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಹಾಂದುಳಿದ ವಗಗಗಳ ಕಲ್ಯಾ ಣ ಸಚಿವರು 

                                                                                  ಹಾಗೂ ಸಭಾನಯಕರು) 

 

 700-ಕಲಾಾ ಣ್ ಕನಾಟಕದ ಭಾಗದಲಿ್ಲ  ಪಿ.ಡಿ.ಓ. ಮತ್ತು  ಗಾರ ಮ ಲೆಕೆ್ಕ ಗರ ಕ್ಕರಿತ್ತ 

  -ಡಾ: ತಳವಾರ್ ಸಾಬಣಣ  

  -ಶ್ರ ೀ ಕೆ.ಎಸ್.ಈಶ್ವ ರಪಪ (ಗ್ರರ ಮೀಣಾಭಿವೃದಿಿ  ಮತ್ತು  ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಚಿವರು) 

 

 590-ಗಾರ ಮೋಣ್ ಕ್ಕಡಿಯುವ ನೋರಿನ ಯೋಜನೆಯ ಕ್ಕರಿತ್ತ 

  -ಶ್ರ ೀ ಎನ್.ರವಿಕುಮಾರ್ 

  -ಶ್ರ ೀ ಕೆ.ಎಸ್.ಈಶ್ವ ರಪಪ (ಗ್ರರ ಮೀಣಾಭಿವೃದಿಿ  ಮತ್ತು  ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಚಿವರು) 

 

 565-ಕೊಡಗು ಜಿಲಿೆಯಲಿ್ಲ  ಕ್ಕರ ೋಡಾ ವಿಶವ ವಿದ್ಯಾ ಲಯ ಸೆ್ಥಪನೆ ಕ್ಕರಿತ್ತ 

  -ಶ್ರ ೀಮತಿ ಎಸ್.ವಿೀಣಾ ಅಚ್ಚ ಯಾ  

  -ಡಾ: ಕೆ.ಸಿ.ನರಾಯಣಗೌಡ್(ರೇಷ್ಮೆ  ಹಾಗೂ ಯುವ ಸಬಲೀಕರಣ ಮತ್ತು   

                                                                                    ಕ್ರ ೀಡಾ ಸಚಿವರು) 

 

671-ಪಂಚಾಯತ್ ಅಭಿವೃದಿಿ  ಅಧಿಕಾರಿ/ಪಂಚಾಯತಿ ಕಾಯಾದರ್ಶಾಗಳ  

        ಹುದ್ದು ಗಳ ಬಗೆೆ  

           -ಶ್ರ ೀ ಕೆ.ಹರಿೀಶ್ ಕುಮಾರ್ 

  -ಶ್ರ ೀ ಕೆ.ಎಸ್.ಈಶ್ವ ರಪಪ (ಗ್ರರ ಮೀಣಾಭಿವೃದಿಿ  ಮತ್ತು  ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಚಿವರು) 
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 655-ಭೂ ಒಡೆತ್ನ ಯೋಜನೆ ಅನುಷ್ಠಾ ನದ ಬಗೆೆ  

  -ಡಾ: ವೈ.ಎ.ನರಾಯಣಸಾವ ಮ 

  -ಶ್ರ ೀ ಕೀಟ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಹಾಂದುಳಿದ ವಗಗಗಳ ಕಲ್ಯಾ ಣ ಸಚಿವರು 

                                                                                  ಹಾಗೂ ಸಭಾನಯಕರು) 

 

 

 683-ಬೋದರ್ ಜಿಲಿೆಯ ಹುಲಸೂರು ತಾಲಿ್ಲಕ್ಕನ ಕೆಲವು ಹಳಿಿಗಳಿಗೆ ಬಸ್  

                   ಸೌಲಭ್ಾ ದ ಬಗೆೆ  

  -ಶ್ರ ೀ ವಿಜಯ ಸಿಾಂಗ್ 

-ಶ್ರ ೀ ಕೀಟ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾನಯಕರು)(ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು  ಪರಿಶ್ಷ್ಟ  

                                                  ಪಂಗಡ್ಗಳ ಕಲ್ಯಾ ಣ ಸಚಿವರ ಪರವಾಗಿ) 

 

 694-ರಾಜಾ ದಲಿ್ಲರುವ ಹಾಸೆ್ಥ ಲ್ಗಳು, ವಸತಿ ಶಾಲೆಗಳು, ಆಶರ ಮ ಶಾಲೆಗಳ ವಿವರ 

                  ಕ್ಕರಿತ್ತ 

  -ಶ್ರ ೀಮತಿ ಭಾರತಿ ಶೆಟ್ಟಟ  

  -ಶ್ರ ೀ ಕೀಟ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಹಾಂದುಳಿದ ವಗಗಗಳ ಕಲ್ಯಾ ಣ ಸಚಿವರು 

                                                                                  ಹಾಗೂ ಸಭಾನಯಕರು) 

 

 616-ಭಿಕಾಾ ಟನೆಯ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ  ಅಕರ ಮ ಚಟುವಟಿಕೆ ನಡೆಯುತಿು ರುವ ಬಗೆೆ  

  -ಶ್ರ ೀ ಗೀವಿಾಂದ ರಾಜು 

  -ಶ್ರ ೀ ಕೀಟ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಹಾಂದುಳಿದ ವಗಗಗಳ ಕಲ್ಯಾ ಣ ಸಚಿವರು 

                                                                                  ಹಾಗೂ ಸಭಾನಯಕರು) 

 

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

 

2.ಮಾನಾ  ಸದಸಾ ರ ಸಮಕ್ಷಮದಲಿ್ಲಯೇ ಬುಲೆಟಿನ್(bulletin) ಪರ ಕ್ಕರ ಯ್ದ ನಡೆಸಬೇಕ್ಕ  

ಎನುನ ವ ಬಗೆೆ . 

 -ರ್ಶರ ೋ ಸಿ.ಎಾಂ.ಇಬ್ರರ ಹಾಂ 

 -ರ್ಶರ ೋ ಕೊೋಟ ರ್ಶರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾನಯಕರು) 

 

  

3. ಸಭಾಪತಿಯವರ ಅನುಮತಿ ಮೇರೆಗೆ ಪರ ಸ್ಥು ಪಿಸಲಪ ಟೆ  ವಿಷಯಗಳು 

 

ಅ) ಖಾಸಗಿ ವಿದ್ದಾ ತ್ ಕಂಪನಗೆ ನೋರು ಒದಗಿಸುವ ಉದ್ದು ೋಶದಿಾಂದ ಕನಾಟಕ 

      ನೋರಾವರಿ ನಗಮ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣ್ಗಳನುನ  ನೋಡಿ ರೈತ್ರ ನೋರಾವರಿ  

      ಕಾಲುವೆಗೆ ನೋರು ಹರಿಸದೇ ಇರುವ ಬಗೆೆ . 

-ಶ್ರ ೀ ಕೆ.ಪರ ತಾಪಚಂದರ  ಶೆಟ್ಟಟ  

-ಶ್ರ ೀ ಕೀಟ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾನಯಕರು) 

 

 ಆ) ಸುಮಾರು 5,000 ಅತಿಥಿ ಉಪನಾ ಸಕರು ತ್ಮಮ  ಸೇವಾ ಭ್ದರ ತ್ಗಾಗಿ 

       ಅನದಿಾಷೆ್ಠ ವಧಿಯ ಧರಣಿ ಆರಂಭಿಸಿರುವ ಬಗೆೆ . 

-ಶ್ರ ೀ ಕೆ.ಟ್ಟ.ಶ್ರ ೀಕಂಠೇಗೌಡ್ 

-ಶ್ರ ೀ ಕೀಟ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾನಯಕರು) 
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ಇ) ರಾಜಾ ದ ಸಕಾಾರಿ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜುಗಳಲಿ್ಲ  ಸೇವೆ ಸಲಿ್ಲಸುತಿು ರುವ ಎಲಿ   

      ಅತಿಥಿ ಉಪನಾ ಸಕರನುನ  ಖಾಯಂಗೊಳಿಸಲು ಒತಾು ಯಿಸಿ ಕಳೆದ 

      6-7 ದಿನಗಳಿಾಂದ ನಡೆಸುತಿು ರುವ ಧರಣಿ ಸತಾಾ ಗರ ಹ ಕ್ಕರಿತ್ತ.  

-ಶ್ರ ೀ ಎಸ್.ವಿಿ .ಸಂಕನೂರ 

-ಶ್ರ ೀ ಕೀಟ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾನಯಕರು) 

 

 ಈ) ಕೊೋವಿಡ್-19ನಾಂದ ಮೃತ್ರಾದ ವಾ ಕ್ಕು ಗಳ ಕ್ಕಟುಾಂಬಸೆರು ಪರಿಹಾರಕೆಾ ಗಿ ಕಠಿಣ್ 

                  ಮಾಗಾಸೂಚಿಗಳಿಾಂದ ಅಜಿಾ ಸಲಿ್ಲಸಲು ತಾಂದರೆಯಾಗಿರುವ ಬಗೆೆ . 

-ಶ್ರ ೀ ಯು.ಬಿ.ವಾಂಕಟೇಶ್ 

-ಶ್ರ ೀ ಕೀಟ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾನಯಕರು) 

 

 ಉ) ರಾಣಿ ಚನನ ಮಮ  ವಿಶವ ವಿದ್ಯಾ ಲಯದ ಅಭಿವೃದಿಿ ಗಾಗಿ ಹೆಚುು ವರಿಯಾಗಿ 150  

      ಕೊೋಟಿ ವಿಶೇಷ ಅನುದ್ಯನ ಬಡುಗಡೆ ಕ್ಕರಿತ್ತ. 

-ಡಾ: ತಳವಾರ್ ಸಾಬಣಣ  

-ಶ್ರ ೀ ಕೀಟ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾನಯಕರು) 

 

 ಊ) ಎಸ್.ಸಿ./ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಿು ಯಲಿ್ಲ  ಮೋಸಲಾತಿ ಮತ್ತು  ಜೇಷಾ ತ್ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ವಿಚಾರದಲಿ್ಲ   

        ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮೋಸಲಾತಿ ವಿರೋಧಿ ನೋತಿ ಅನುಸರಿಸುತಿು ರುವುದರ ಬಗೆೆ . 

-ಶ್ರ ೀ ಆರ್.ಬಿ.ತಿಮೆಾಪೂರ 

-ಶ್ರ ೀ ಕೀಟ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾನಯಕರು) 

 

4. ವಿತಿು ೋಯ ಕಾಯಾಕಲಾಪಗಳು 

 

5. ನಯಮ 59ರ ಮೇರೆಗೆ ನಲುವಳಿ ಸೂಚನೆ ಮಂಡಿಸಲು ಅನುಮತಿ ಕೊೋರಿ  ಪರ ಸ್ಥು ವ 

 

ವಿಷಯ: “ಕನಾಟಕ ರಾಜಾ ದ ಅಭಿವೃದಿಿ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲವು  

               ಪರ ಮುಖ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಅನುಷ್ಠಾ ನದ ಬಗೆೆ .” 

-ಶ್ರ ೀ ಕೆ.ಟ್ಟ.ಶ್ರ ೀಕಂಠೇಗೌಡ್ 

                      (ನಿಯಮ 68ಕೆೆ  ಪರಿವತಿಗಸಲ್ಯಯಿತ್ತ) 

 

6. ಹಕೆ್ಕಚುಾ ತಿ ಪರ ಸ್ಥು ವ 

 

“ದಿನಾಂಕ 16.12.2021ರಂದ್ದ ಸಕಾಾರದ ವೈಫಲಾ ಗಳನುನ  ವಿರೋಧಿಸಿ 

ಪರ ತಿಭ್ಟನೆ ನಡೆಸಿ ರಾಣಿ ಚನನ ಮಮ  ವೃತ್ು ದಿಾಂದ ಸುವಣ್ಾ ಸೌಧದವರೆಗೆ 

ಟ್ರರ ಕೆ ರ್ ಮೂಲಕ ಬರುವಾಗ ಸುವಣ್ಾಸೌಧದ ಬಳಿ ಮಾನಾ  ವಿರೋಧ 

ಪಕ್ಷದ ನಯಕರು ಸೇರಿದಂತ್ ಎಲಿರನೂನ  ಪೊಲ್ಲೋಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದ 

ರ್ಶರ ೋ ತಾಾ ಗರಾಜನ್ ಮತ್ತು  ರ್ಶರ ೋ ಸತಿೋಶ್ ಕ್ಕಮಾರ್ ಇವರುಗಳು 

ತ್ಡೆಗಟೆಿ ರುವ ಬಗೆೆ .” 

-ಶ್ರ ೀ ಎಸ್.ಆರ.ಪಾಟ್ಟೀಲ್(ವಿರೀಧ ಪಕ್ಷದ ನಯಕರು) 

-ಶ್ರ ೀ ಪರ ಕಾಶ್ ಕೆ.ರಾಥೀಡ್ 

-ಶ್ರ ೀ ಕೆ.ಪರ ತಾಪಚಂದರ  ಶೆಟ್ಟಟ  

-ಡಾ: ಕೆ.ಸಿ.ನರಾಯಣಗೌಡ್(ರೇಷ್ಮೆ  ಹಾಗೂ ಯುವ ಸಬಲೀಕರಣ ಮತ್ತು   

                                                                                         ಕ್ರ ೀಡಾ ಸಚಿವರು) 
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   -ಶ್ರ ೀ ಎಾಂ.ನರಾಯಣಸಾವ ಮ(ವಿರೀಧ ಪಕ್ಷದ ಮುಖ್ಾ  ಸಚೇತಕರು) 

   -ಶ್ರ ೀ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರ ಸಾದ್ 

   -ಶ್ರ ೀ ಎನ್.ರವಿಕುಮಾರ್ 

   -ಶ್ರ ೀ ನಸಿೀರ್ ಅಹೆ ದ  

 -ಶ್ರ ೀ ಕೀಟ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾನಯಕರು) 

 -ಡಾ: ತೇಜಸಿವ ನಿ ಗೌಡ್ 

 -ಶ್ರ ೀ ಮರಿತಿಬ್ಬ ೀಗೌಡ್ 

 -ಶ್ರ ೀ ಪಿ.ಆರ್.ರಮೇಶ್ 

 

7. ಖಾಸಗಿ ಸದಸಾ ರ ಕಾಯಾಕಲಾಪ 

 

                                ಖಾಸಗಿ  ನಣ್ಾಯದ ಮೇಲ್ಲನ ಚರ್ಚಾ 

 

          ವಿಷಯ: “ದೇಸಿೋಯ ಪರಂಪರೆಯ ಆಯುವೇಾದ ವೈದಾ  ಪದಿ ತಿಗೆ  

                        ಮನನ ಣೆ ದೊರಕ್ಕಸಿಕೊಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ನೋತಿಯಾಂದನುನ      

                        ರೂಪಿಸುವ ಕ್ಕರಿತ್ತ.” 

  -ಶ್ರ ೀ ಯು.ಬಿ.ವಾಂಕಟೇಶ್ 

 -ಶ್ರ ೀ ಕೀಟ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾನಯಕರು) 

 

8. ನಯಮ 68ರ ಮೇರೆಗೆ ಮುಾಂದ್ದವರೆದ ಚರ್ಚಾ 

 

          ವಿಷಯ: “ರಾಜಾ ದಲಿ್ಲ  ಇತಿು ೋರ್ಚಗೆ ಸಂಭ್ವಿಸಿದ ಪರ ವಾಹ ಮತ್ತು  ಅತಿವೃಷ್ಠಾ ಯಿಾಂದ  

                        ರೈತ್ರ ಬೆಳೆಗಳು ನಶವಾಗಿ, ಜಾನುವಾರುಗಳ ಪ್ರರ ಣ್ ಹಾನಯಾಗಿ  

                        ಸ್ಥವಾಜನಕ ಆಸಿು ಗಳಿಗೆ ಧಕೆೆ  ಉಾಂಟ್ರಗಿರುವ ಸಮಸ್ಥಾ ಗಳ ಕ್ಕರಿತ್ತ. 

 -ಶ್ರ ೀ ಎಸ್.ಆರ್.ಪಾಟ್ಟೀಲ್(ವಿರೀಧ ಪಕ್ಷದ ನಯಕರು) 

  -ಶ್ರ ೀ ಕೀಟ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾನಯಕರು) 

  -ಶ್ರ ೀ ಎನ್.ರವಿಕುಮಾರ್ 

  -ಶ್ರ ೀ ಎಾಂ.ನರಾಯಣಸಾವ ಮ(ವಿರೀಧ ಪಕ್ಷದ ಮುಖ್ಾ  ಸಚೇತಕರು) 

  -ಶ್ರ ೀ ಯು.ಬಿ.ವಾಂಕಟೇಶ್ 

  -ಶ್ರ ೀ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರ ಸಾದ್ 

  -ಡಾ: ತೇಜಸಿವ ನಿ ಗೌಡ್ 

                 

~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~  
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(1137)17-12-2021(11-10)bsd-ak 

 

 

 

 

 

 

 

ಕನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು  

 

ಶುಕರ ವಾರ, 17ನೇ ಡಿಸ್ಥಾಂಬರ್ 2021 

 

 

ಸದನವು ಬೆಳಗಾವಿಯ ಸುವಣ್ಾ ವಿಧಾನಸೌಧದಲಿ್ಲರುವ 

ವಿಧಾನ ಪರಿಷತಿು ನ ಸಭಾಾಂಗಣ್ದಲಿ್ಲ  

ಬೆಳಗೆೆ  11 ಗಂಟೆ 12 ನಮಷಕೆೆ  ಸಮಾವೇಶಗೊಾಂಡಿತ್ತ. 

 

 

ಸಭಾಪತಿಯವರಾದ ರ್ಶರ ೋ ಬಸವರಾಜ ರ್ಶವಲ್ಲಾಂಗಪಪ  ಹೊರಟೆಿ  

ಅವರು ಪಿೋಠದಲಿ್ಲ  ಉಪಸೆಿ ತ್ರಿದು ರು. 
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ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಈಗ ಪರ ಶ್ನ ೀತು ರಗಳು. 

 

ರ್ಶರ ೋ ಎಸ್.ಆರ್.ಪ್ರಟಿೋಲ್ (ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಯಕರು):- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, 

ಹಕೆುಚ್ಯಾ ತಿ ಮಂಡ್ನೆಗೆ ನನು ಒಾಂದು notice ಕಟ್ಟಟ ದಿ್ದನು.  

 

Mr. CHAIRMAN:- Question Hour ಮುಕಾು ಯವಾಗಲ. 

 

ರ್ಶರ ೋ ಎಸ್.ಆರ. ಪ್ರಟಿೋಲ್:- ಅದನುನ  ಓದಿ ಹೇಳುತ್ು ೀನೆ.  

 

 

01. ಪರ ಶ್ನ ೋತ್ು ರಗಳು 

ಅ) ಚುಕೆೆ  ಗುರುತಿನ ಪರ ಶ್ನನ ಗಳಿಗೆ ಮೌಖಿಕವಾಗಿ ನೋಡಲಾದ ಉತ್ು ರಗಳು 

 

Mr. CHAIRMAN:- Question Hour ಮುಗಿಯಲ, ನಂತರ ತ್ಗೆದುಕಳ್ಳ ೀಣ.  ಶ್ರ ೀ 

ಪರ ತಾಪಸಿಾಂಹ ನಯಕ್ ರವರು ಇಲ್ಲ , ನಂತರ ಶ್ರ ೀ ಶಾಂತರಾಮ್ ರವರು ಪರ ಶೆನ  ಕೇಳಿ. 
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ಪರ ಶ್ನನ  ಸಂಖ್ಯಾ : 659 

(ಉತ್ು ರದ ಪರ ತಿ ಲಗತಿು ಸಿದ್ದ) 

 

ರ್ಶರ ೋ ಶಾಾಂತ್ರಾಮ್ ಬುಡನ  ಸಿದಿು :- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಉತು ರವನುನ  ಒದಗಿಸಿದಿು , 

ಉತು ರದ ಪರ ತಿ ಈಗಷ್ಮಟ ೀ ಸಿಕೆ್ ದಿ ರಿಾಂದ ಓದಲು ಆಗಲಲ್ಲ . ಸದಾ ಕೆೆ  ಸರಿಯಿದ್ದ ಎಾಂದುಕಾಂಡು ಮಾನಾ  

ಸಚಿವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲಲ ಸಿ, ನನನ  ಮಾತ್ತಗಳನುನ  ಮುಗಿಸುತ್ು ೀನೆ.  

 

ರ್ಶರ ೋ ಕೊೋಟ ರ್ಶರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ (ಸಭಾನಯಕರು) (ಸ್ಥರಿಗೆ ಮತ್ತು  ಪರಿರ್ಶಷೆ  

ಪಂಗಡಗಳ ಕಲಾಾ ಣ್ ಸಚಿವರ ಪರವಾಗಿ):- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಮಾನಾ  ಸದಸಾ ರು 

ಬುಡ್ಕಟ್ಟಟ  ಜನಾಂಗದ ಬಗೆೆ  ಅರಣಾ  ಹಕೆು  ಕಾಯಿ್ದಯಲಲ ರುವಂತಹ ಬಡ್ವರ ಬಗೆೆ  ಹೇಳಿದಿ್ದರೆ. 

 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಾ  ಸದಸಾ ರಿಗೆ ಸಮಾಧಾನವಾಗಿದ್ದ, ಮಾನಾ  ಸಭಾನಯಕರಾದ 

ನಿಮಗೆ ಏಕೆ ಸಮಾಧಾನವಾಗಿಲ್ಲ ? 

 

ರ್ಶರ ೋ ಕೊೋಟ ರ್ಶರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ:- ಬಹಳ ಸೂಕೆ್ಷವಾದ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ 

ಉತು ರವನುನ  ಕಟ್ಟಟ ದಿ್ದ ೀವ. ಆದ್ದಗೂಾ  ಅವರು ಹೆಚ್ಯಚ ವರಿ ಕೇಳಿರುವುದಕೆೆ  ಒದಗಿಸುತ್ು ೀವ. 
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ಪರ ಶ್ನನ  ಸಂಖ್ಯಾ : 600 

(ಉತ್ು ರದ ಪರ ತಿ ಲಗತಿು ಸಿದ್ದ) 

 

 ರ್ಶರ ೋ ಬ.ಕೆ.ಹರಿಪರ ಸ್ಥದ್:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಬಿಜೆಪಿ ಸಕಾಗರ ಅಧಿಕಾರಕೆೆ  ಬಂದ 

ನಂತರ ಹಲ್ವಾರು ನಿಗಮ ಮಂಡ್ಳಿಗಳನುನ  ಮಾಡಿದಿು , ಪರ ಬಲ್ವಾದ ಕೀಮುಗಳವರನುನ  ನೇಮಕ 

ಮಾಡುವುದನುನ  ನೀಡಿದಿ್ದ ೀವ. ಬಹಳ ಸಂತೀಷ್. ಆದರೆ ಹಾಂದುಳಿದ ವಗಗಗಳ ಹತರಕ್ಷಣೆ 

ಮಾಡುವ ದೃಷ್ಟಟ ಯಿಾಂದ, ಹಾಂದುಳಿದ ವಗಗಗಳ ಮಹಾನ್ ನೇತಾರ ಮಾನಾ  ದೇವರಾಜ ಅರಸುರವರ 

ಸಂಸೆಯ ಸೆಿ ತಿಗತಿಗಳನುನ  ನೀಡಿದ್ದಗ ಸಕಾಗರದ ಆಶ್ಯಗಳ ಬಗೆೆ  ಸಪ ಷ್ಟ ವಾಗಿ ಗತಾು ಗುತಿು ದ್ದ. 

ಹಾಂದುಳಿದ ವಗಗಗಳು ಅಾಂದರೆ ಕನಗಟಕ ರಾಜಾ ದ ಕಾಯಕ ಸಮಾಜವಾಂದು ಹೇಳುವ ೧೯೭ 

ಜಾತಿಗಳು ಇರುವ ಸಂಸೆ ಗೆ ಕಟ್ಟಟ ರುವ ಹಣ ಯಾವ ಕೆಲ್ಸಕೆ್ಕ  ಬರುವುದಿಲ್ಲ . ರೂ.೨೫ ಲ್ಕ್ಷಗಳ 

budget allocation ಅನುನ  cancel ಮಾಡುವ ಸೆಿ ತಿಯಲಲ ದಿ್ದ ರೆ. ಕೀವಿಡ್ ಸೆಿ ತಿಯಲಲ  ಸರಿಯಾಗಿ 

ವಚ್ಚ  ಮಾಡ್ದೇ ಇರುವ ಕಾರಣ ಈ ವಷ್ಗ grant ನಿೀಡ್ಬಾರದು ಎಾಂದು ತಡೆಹಡಿದಿರುವುದು ನಮೆ  

ಗಮನದಲಲ ದ್ದ. ಒಾಂದು ಕಡೆ ಪರ ಬಲ್ವಾದ ಜಾತಿಗಳಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ ದವರಿಗೆ ಯಥೇಚ್ಛ ವಾಗಿ 

ಸಹಾಯಧನ ಕಟ್ಟಟ , ದುಬಗಲ್ ವಗಗದವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರಿೀತಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಲು ಸಕಾಗರ 

ಮುಾಂದ್ದ ಬರುತಿು ಲ್ಲ . ಆದಿ ರಿಾಂದ ದೇವರಾಜ ಅರಸ್ರವರ ಸಂಶ್ೀಧನ ಸಂಸೆಯನುನ  

ಮುಚ್ಚ ಬೇಕೆಾಂಬ ಹುನನ ರ ನಡೆದಿದಿು , ಈ ಬಗೆೆ  ಪರ ಜಾವಾಣಿ ದಿನ ಪತಿರ ಕೆಯಲಲ  ಒಾಂದು article 

ಬಂದಿತ್ತು . ಆ ರಿೀತಿ ಸಂಸೆಯನುನ  ಮುಚ್ಯಚ ವ ವಿಷ್ಯ ಸಕಾಗರದಲಲ ಯೇ ಎಾಂಬ ಬಗೆೆ  ಸಪ ಷ್ಟ ವಾದ 

ಉತು ರ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿದಿು , ಅದನುನ  ಮುಾಂದ್ದ ನಡೆಸಿಕಾಂಡು ಹೀಗುತಾು ರೆಯ್ದ ಎಾಂಬ ಉತು ರ ನನಗೆ 

ಬೇಕಾಗಿದ್ದ. 

 

 ರ್ಶರ ೋ ಕೊೋಟ ರ್ಶರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಮಾನಾ  ಸದಸಾ ರು 

ವಿಸು ೃತವಾದ ಪರ ಶೆನ ಯನುನ  ಕೇಳಿದಿು , ಮೂಲ್ ಪರ ಶೆನ ಯಲಲ  ಶ್ರ ೀ ದೇವರಾಜ ಅರಸುರವರ 

ಸಂಸೆಯನುನ  ಮುಚ್ಚ ಲು ಸಕಾಗರ ಶ್ಫಾರಸುು  ಮಾಡಿದ್ದಯೇ ಎಾಂದು ಹೇಳಿದಿ್ದರೆ. ಅದಕೆೆ  

ಉತು ರವನುನ  ಕಟ್ಟಟ ದಿು , ನಂತರ ಅವರು ಕೆಲ್ವು ಸಂದೇಹಗಳ ಬಗೆೆ  ಕೇಳಿದಿ್ದರೆ. ಈ ಸಂಸೆ  

ಹಾಂದುಳಿದ ವಗಗಗಳ ಬಗೆೆ  ರಾಷ್ಟ ರಮಟಟ ದ ವಿಚಾರ ಸಂಕ್ೀರಣಗಳನುನ , ಕುಲ್ಕಸುಬುಗಳ ಬಗೆೆ  

ಅಧಾ ಯನವನುನ , ಮಹಳೆಯರ ಸವ ಯಂ ಉದ್ಾ ೀಗದ ಬಗೆೆ  ಯೀಜನೆಗಳಂತಹ ವಿಚಾರಗಳನುನ  

ಇಟ್ಟಟ ಕಾಂಡು ಮಾಡಿರುವ ಸಂಸೆಯಾಗಿದ್ದ. ಒಾಂದು ಸಾರಿ ಅದು ಪರ ಸಾು ಪ ಆಗಿತ್ತು  ಎಾಂದು ಮಾನಾ  

ಸದಸಾ ರು ಈ ಪರ ಶೆನ  ಕೇಳಲು ಮೂಲ್ವಾಗಿದ್ದ. ನನು ಸಪ ಷ್ಟ ವಾದ ಶ್ಬಿ ಗಳಲಲ  ಹೇಳುವುದೇನೆಾಂದರೆ, 

ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕೆ್ಕ  ದೇವರಾಜ ಅರಸು ಸಂಶ್ೀಧನ ಕೇಾಂದರ ವನುನ  ಮುಚ್ಯಚ ವುದಿಲ್ಲ  ಮತ್ತು  

ಅದನುನ  ವಾ ವಸೆಿ ತವಾಗಿ ಮುನನ ಡೆಸಲು ಸಕಾಗರ ಬದಿವಾಗಿದ್ದ.  
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 ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಸಬಲ್ವಾಗಿ ಮಾಡುವ ಬಗೆೆ  ಹೇಳಿ. 

 

 ರ್ಶರ ೋ ಬ.ಕೆ.ಹರಿಪರ ಸ್ಥದ್:- ಧನಾ ವಾದಗಳು, ಅದನುನ  ಎಲಲ ಯವರೆಗೆ ಮಾಡುವುದಕೆೆ  

ಬಿಡುತಾು ರೆ ಎನುನ ವುದು ಮುಖ್ಾ .  

 

ರ್ಶರ ೋ ಕೊೋಟ ರ್ಶರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ:- ಅವರ ಕಾಳಜಿಗೆ ಧನಾ ವಾದಗಳು, ಆದರೆ ನನು 

ಮುಕು ವಾಗಿ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡುತಿು ದಿ್ದ ೀನೆ. ಅವರಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಮತ್ತು  ಖುಷ್ಟಯಾಗುವ ರಿೀತಿ ಕೆಲ್ಸ 

ಮಾಡುತ್ು ೀನೆ.  

 

ರ್ಶರ ೋ ಬ.ಕೆ.ಹರಿಪರ ಸ್ಥದ್:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಅದನುನ  ಮಾಡುವಾಗ ಅವರನುನ  ಎಲಲ  

ಕೇಳುತಾು ರೆ? ಮಾನಾ  ನರಾಯಣಸಾವ ಮಯವರು ನಿಗಮಗಳನುನ  ಮಾಡುವಾಗ ಪರ ಬಲ್ ಬ್ಾಂಬಲ್ವಾಗಿ 

ನಿಾಂತರು. ಆದರೆ ಕಟಟ ಕಡೆಯ ಸಮುದ್ದಯದ ಬಗೆೆ  ಚಿಾಂತನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಮಾನಾ  ದೇವರಾಜ 

ಅರಸುರವರು ಮಹಾನ್ ನೇತಾರರು, ತಮಗೂ ಸಹ ಬಹಳ ಚಿರಪರಿಚಿತರು, ತಾವು ಅವರ 

ಜೊತ್ಯಿದಿವರು. ಇದರ ಬಗೆೆ  ಚಿಾಂತನೆ ಮಾಡಿ ಏನೇನು ಕಾಯಗಕರ ಮಗಳನುನ  ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮತ್ತು  

ಮೀಸಲ್ಯತಿ ಕಡ್ಬೇಕೆಾಂದು ಸಹ ಚಿಾಂತನೆ ಮಾಡಿದರು. ಸಂವಿಧಾನದ ಆಶ್ಯ, ಅದರಲ್ಲಲ  ಸಹ 

ಮೀಸಲ್ಯತಿ ಎಾಂದರೆ the spirit of reservation employment exchange ಅಲ್ಲ  ಅಥವಾ poverty 

alleviation programme ಅಲ್ಲ . ಸಮಾನವಾದ ಅವಕಾಶ್ಗಳು ಸಿಗಬೇಕು ಎನುನ ವ ಅವಕಾಶ್ಕೆಾ ಗಿ 

ಮೀಸಲ್ಯತಿಯನುನ  ತಂದವರು. ಆದಿ ರಿಾಂದ ದೇವರಾಜ ಅರಸ್ ನಿಗಮದ ಮೂಲ್ಕ ಸಕಾಗರದಲಲ  

ಯಾವುದ್ದದರೂ ಕಾಯಗಕರ ಮಗಳನುನ  ಹಮೆಕಾಂಡಿದಿ್ದರೆಯೇ? ೧೯೭ ಸಣಣ  ಜಾತಿಗಳಿಗೆ 

ಮೀಸಲ್ಯತಿಯಲಲ  ಬಹಳಷ್ಟಟ  ಅನಾ ಯವಾಗಿದಿು , ಅವರಿಗೆ ನಾ ಯ ಕಡಿಸಲು ಯಾವುದ್ದದರೂ 

ಕಾಯಗಕರ ಮಗಳನುನ  ಹಮೆಕಾಂಡಿದಿ್ದರೆಯೇ?  

 

ಇನುನ  ಎರಡ್ನೆಯದ್ದಗಿ, ದೇವರಾಜ ಅರಸು ಹಾಂದುಳಿಗ ವಗಗದ Corporation ನಿಾಂದ car, 

ಸಣಣ  ಸಣಣ  ಉದಾ ಮಗಳಿಗೆ ಸಾಲ್ ಕಡುವ ಕಾಯಗಕರ ಮವನುನ  ಹಮೆಕಾಂಡಿದಿು , ಇದರಲಲ  

ನಿಜವಾದ ಫಲ್ಯನುಭವಿಗಳಿಗೆ ತಲುಪುತಿು ಲ್ಲ . ಅವರದಿ್ದ ೀ ಆದ ಒಾಂದು caucus, ಅಾಂದರೆ ಒಾಂದು group 

ಮಾಡಿಕಾಂಡು ಬೇಕಾದವರಿಗೆ ಮಾತರ  ಸಾಲ್ ಕಡುತಿು ರುವುದನುನ  ನೀಡ್ಬಹುದು. ಬಹಳ 

ಮುಾಂದುವರೆದಿರುವವರು ಸಾಲ್ ತ್ಗೆದುಕಾಂಡಿದಿ್ದರೆ. ಆದಿ ರಿಾಂದ streamline ಮಾಡ್ಬೇಕೆಾಂದು 

ಕೇಳಿಕಳುಳ ತ್ು ೀನೆ.  E.W.S (Economically Weaker Section) ಗೂ ಮೀಸಲ್ಯತಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಕೆಲ್ವು 
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ಪರ ಬಲ್ ಜಾತಿಗಳು ಇದರಲಲ  ಬರಬೇಕು ಎಾಂದು ಮಾಡಿಕಳುಳ ತಿು ದಿ್ದ ರೆ. ಆದಿ ರಿಾಂದ ಇದನುನ  ಯಾವ 

ರಿೀತಿ ಕಾಪಾಡುತಾು ರೆ ಎಾಂದು ಸದನದ ಮೂಲ್ಕ ಸಾವಗಜನಿಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕು.  

 

ರ್ಶರ ೋ ಕೊೋಟ ರ್ಶರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಹಲ್ವಾರು ಜಾತಿಗಳು 

ಹಾಂದುಳಿದ ವಗಗಕೆೆ  ಸೇರಿಸಬೇಕು ಎನುನ ವ ಒತಾು ಯಗಳು ವಾ ವಸೆಯಲಲ  ಬರುತಿು ರುವುದನುನ  

ಗಮನಿಸುತಿು ದಿ್ದ ೀವ, ಅದರಲಲ  ಗಾಂದಲ್ ಇಲ್ಲ . ಯಾವುದ್ದದರೂ ಸಮುದ್ದಯದವರು ಇಾಂತಹ 

ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಎಾಂದು ಹೇಳಿದರೆ, ಪರ ತಿಭಟನೆ ಮಾಡುವುದು ನಡೆಯುತಿು ದ್ದ. ಯಾವುದೇ ತಿೀಮಾಗನ 

ತ್ಗೆದುಕಾಂಡಿಲ್ಲ . ಅದನುನ  ಪರಿಶ್ೀಲ್ನೆ ಮಾಡುವ ಜವಾಬಿಾರಿ ಸಕಾಗರದಿ್ದ ಗಿದ್ದ. ದೇವರಾಜ ಅರಸು 

ನಿಗಮ ಮತ್ತು  ಸಂಶ್ೀಧನ ಕೇಾಂದರ ವು ಸೇರಿದಂತ್ ಹಾಂದುಳಿದ ವಗಗಗಳ ಕಲ್ಯಾ ಣ 

ಇಲ್ಯಖೆಯಲಲ ರುವ ಬಡ್ವರ ಕಲ್ಯಾ ಣ ಯೀಜನೆಗಳನುನ  ಸಮಾಜದ ಕಟಟ ಕಡೆಯ ಕಡು ಬಡ್ವರನುನ  

ಆರಿಸಿ ಕಡುತಿು ದಿ್ದರೆಯೇ ಎಾಂಬ ಪರ ಶೆನ  ಇದ್ದ. ವಾಸು ವಿಕವಾಗಿ ಹಲ್ವಾರು ಯೀಜನೆಗಳಿದಿು , ಬೇರೆ 

ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳಿಾಂದ, ಕೀವಿಡ್-೧೯ ಕಾರಣದಿಾಂದ, ಆರ್ಥಗಕ ಮತ್ತು  ಅನುದ್ದನದ ಕರತ್ಯ 

ನಡುವಯೂ ಅತಾ ಾಂತ ವಾ ವಸೆಿ ತವಾಗಿ ಈ ಕಾಯಗಕರ ಮವನುನ  ಕೈಗಳುಳ ತಿು ದಿ್ದ ೀವ. ನನು ಮಾನಾ  

ಸದಸಾ ರಿಗೆ ತಿಳಿಸುವುದೇನೆಾಂದರೆ, ದೇವರಾಜ ಅರಸು ರವರ ಬಗೆೆ  ಇಡಿೀ ಸಮಾಜ ಮತ್ತು  ವಾ ವಸೆ  

ಪೂಣಗ ಗೌರವವನುನ  ಹಾಂದಿದ್ದ. ಮಾನಾ  ಸದಸಾ ರಿಗೆ ಗತಿು ರಲ ಎನುನ ವ ಕಾರಣಕೆೆ  ಹೇಳುತ್ು ೀನೆ, 

ಆದರೆ ಪರ ಚಾರಕೆಲ್ಲ . ನನಗೆ ಇವತ್ತು  ಎರಡು ಎಕರೆ ಭೂಮ ಇದಿ ರೆ ಅದು ಭೂ ಮಸೂದ್ದ 

ಕಾಯಿ್ದಯಿಾಂದ ಎಾಂಬುದನುನ  ನೆನಪಿಟ್ಟಟ ಕಾಂಡು ಉಲೆಲ ೀಖ್ ಮಾಡುತಿು ದಿ್ದ ೀನೆ. ದೇವರಾಜ ಅರಸು 

ನಿಗಮ ಮತ್ತು  ಸಂಶ್ೀಧನ ಕೇಾಂದರ ವನುನ  ಅತಾ ಾಂತ ವಾ ವಸೆಿ ತವಾಗಿ ಮತ್ತು  ಪಾರದಶ್ಗಕವಾಗಿ 

ನಡೆಸುತ್ು ೀವ. ಸಮಾಜದ ಕಟಟ ಕಡೆಯ ವಾ ಕ್ು ಯ ಬದುಕನುನ  ಕಟ್ಟಟ ಕಳುಳ ವಂತ್ ನಡೆಸುತ್ು ೀವ ಎನುನ ವ 

ಮಾತನುನ  ಹೇಳುತ್ು ೀನೆ. 

 

 

    ಪರ ಶ್ನನ  ಸಂಖ್ಯಾ  691 

(ಮಾನಾ  ಸದಸಾ ರಾದ ಶ್ರ ೀ ಕೆ.ಪಿ.ನಂಜುಾಂಡಿ ಅವರು ಸದನದಲಲ  ಉಪಸೆಿ ತರಿರಲಲ್ಲ ) 
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ಪರ ಶ್ನನ  ಸಂಖ್ಯಾ : 700 

(ಉತ್ು ರದ ಪರ ತಿ ಲಗತಿು ಸಿದ್ದ) 

 

 ಡಾ: ತ್ಳವಾರ್ ಸ್ಥಬಣ್ಣ :- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಉತು ರವನುನ  ಒದಗಿಸಿದಿು , ಮಾನಾ  

ಸಚಿವರು ಹರಿಯವರು ಮತ್ತು  ಅನುಭವ ಹಾಂದಿದವರಾಗಿದಿ್ದರೆ. ಉತು ರದಲಲ  ಕಟ್ಟಟ ರುವ 

ಮಾಹತಿಯಂತ್ ೨೦೧೬ರ ಪರ ಕಾರ P.D.O (Panchayat Development Officer) ಗಳು ಹಾಗೂ ಗ್ರರ ಮ 

ಲೆಕೆ್ ಗಳು ಗ್ರರ ಮಗಳಲಲ  ವಾಸಿಸಬೇಕು ಎನುನ ವಂತಹ ಆದೇಶ್ದ ಉಲೆಲ ೀಖ್ ಕಟ್ಟಟ ದಿ್ದರೆ. ಗ್ರರ ಮ 

ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚಿಚ ನ ಅಧಿಕಾರವನುನ  ಕಡ್ಲ್ಯಗಿದ್ದ ಮತ್ತು  ಗ್ರರ ಮ ಅಭಿವೃದಿಿ  ಸಾಧಿಸಲು 

ಪರ ಯತನ  ಮಾಡ್ಲ್ಯಗುತಿು ದ್ದ ಎಾಂದು ಮಾನಾ  ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದಿ್ದರೆ. 

(ಮುಾಂದು) 

(1138)/17.12.2021/11.20/ಹೆಚ್ವಿ:ಆರ್ಎನ 

ಡಾ: ತ್ಳವಾರ್ ಸ್ಥಬಣ್ಣ (ಮುಾಂದ್ದವರಿದದ್ದು ):- 

ಸನೆ ನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಗ್ರರ ಮಗಳು ಅಭಿವೃದಿಿ  ಹಾಂದಬೇಕಾದರೆ, ಗ್ರರ ಮೀಣ ಜನರ 

ಅಭಿವೃದಿಿಯಾಗಬೇಕಾಗಿದ್ದ. ಸಕಾಗರದ ಹಲ್ವಾರು ಕಾಯಗಕರ ಮಗಳನುನ  ಜಾರಿಗಳಿಸಬೇಕಾಗುತು ದ್ದ. 

ಈ ನಿಟ್ಟಟ ನಲಲ  ಗ್ರರ ಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಭಿವೃದಿಿ  ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು  ಗ್ರರ ಮ ಲೆಕೆ್ ಗರು ಹೆಚಿಚ ನ 

ಪಾತರ ವನುನ  ವಹಸುತಾು ರೆ. ವಿಶೇಷ್ವಾಗಿ ಹೈದ್ದರ ಬಾದ್-ಕನಗಟಕ ಭಾಗವನುನ  ಸಕಾಗರ ʼಕಲ್ಯಾ ಣ-

ಕನಗಟಕʼ ಎಾಂದು ನಮಕರಣ ಮಾಡಿದ್ದ. ದುರಾದೃಷ್ಟ ವಾಂದರೆ, ಆ ಭಾಗ ಕಲ್ಯಾ ಣದ ಕಡೆಗೆ 

ಸಾಗುತಿು ಲ್ಲ  ಎನುನ ವ ಕ್ಕಗು ಆ ಭಾಗದ ಜನರಲಲ  ಕೇಳಿ ಬರುತಿು ದ್ದ. ಹೆಚಿಚ ನ ಹಾಂದುಳಿದ ತಾಲ್ಲಲ ಕುಗಳು 

ಆ ಪರ ದೇಶ್ದಲಲ ವ. ಗ್ರರ ಮಗಳಲಲ  ಅತಾ ಾಂತ ಬಡ್ವರು ಹೆಚಿಚ ನ ಸಂಖೆಾ ಯಲಲ ದಿ್ದ ರೆ.  ಗ್ರರ ಮ 

ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಭಿವೃದಿಿ  ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು  ಗ್ರರ ಮ ಲೆಕೆ್ ಗರ ಮೇಲೆ 2 ಅಥವಾ 3 ಗ್ರರ ಮಗಳ 

ಜವಾಬಿಾರಿ ಇದ್ದ.  ಈ ಕಾರಣದಿಾಂದ್ದಗಿ ಗ್ರರ ಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಭಿವೃದಿಿ  ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು  ಗ್ರರ ಮ 

ಲೆಕೆ್ ಗರು ತಮೆ  ಜವಾಬಿಾರಿಯನುನ  ಸಮಥಗವಾಗಿ ನಿವಗಹಸುವುದಕೆೆ  ಸಾಧಾ ವಾಗುತಿು ಲ್ಲ .  

 

 ಸನೆ ನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಗ್ರರ ಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಭಿವೃದಿಿ  ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು  ಗ್ರರ ಮ 

ಲೆಕೆ್ ಗರು ಗ್ರರ ಮಗಳಲಲ ಯೇ ನೆಲ್ಸಬೇಕೆನುನ ವ ಆದೇಶ್ವನುನ  ಸಕಾಗರ ಹರಡಿಸಿದ್ದ. ಆದರೆ, ಇತಿು ೀಚೆಗೆ 

ಪತಿರ ಕೆಗಳಲಲ , ಗ್ರರ ಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಭಿವೃದಿಿ  ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು  ಗ್ರರ ಮ ಲೆಕೆ್ ಗರು ಗ್ರರ ಮಗಳಲಲ  

ವಾಸ ಮಾಡ್ಬೇಕೆಾಂದು ಕಳೆದ ಎಲ್ಲ  ಸಕಾಗರಗಳು ಹೇಳಿದಿರೂ ಸಹ ಇದುವರೆವಿಗೂ ಬಹುತೇಕ 

ಗ್ರರ ಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕೇಾಂದರ  ಸೆಾನವಾಗಿದಿರೂ ಕನಿಷ್ಠ  ಈ ವಾಾ ಪಿು ಯ ಗ್ರರ ಮಗಳಲಲ  ಯಾವೊಬಬ  

ಗ್ರರ ಮ ಲೆಕೆ್ ಗ ಅಥವಾ ಗ್ರರ ಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಭಿವೃದಿಿ  ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವಾಸಿಸುತಿು ಲ್ಲ ʼ ಎನುನ ವ 

ಉಲೆಲ ೀಖ್ವನುನ  ಮಾಡಿದಿ್ದರೆ. ಮತು ಾಂದು ವಿಚಾರವೇನೆಾಂದರೆ, ಇವರುಗಳನುನ  ಹುಡುಕ್ಕಾಂಡು 
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ಗ್ರರ ಮದ ಜನರು ಪಟಟ ಣಕೆೆ  ಹೀಗಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಅಥವಾ ಕಲ್ಬುರಗಿ ಅಥವಾ ಬ್ಳಗ್ರವಿಯಂತಹ 

ತಾಲ್ಲಲ ಕು ಕೇಾಂದರ ಗಳಿಗೆ ಹೀಗಬೇಕಾಗುತು ದ್ದ. ಈ ಬಡ್ ಜನರಿಗೆ ಅಲಲ  ಅವರುಗಳು ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ . 

ಒಾಂದು ವೇಳೆ ಸಿಕೆ್ದರೂ, ಉದಿಟತನದಿಾಂದ ಉತು ರವನುನ  ಕಡುತಾು ರೆ. ಜನರು ತಮೆ  ಕೆಲ್ಸವನುನ  

ಹಣ ಕಟ್ಟಟ  ಮಾಡಿಸಿಕಳುಳ ವಂತಹ ಪರಿಸೆಿ ತಿ ನಿಮಾಗಣವಾಗಿದ್ದ. ಈ ಬಗೆೆ  ಮಾನಾ  ಸಚಿವರು 

ಯಾವ ಕಠಿಣ ಕರ ಮಗಳನುನ  ಕೈಗಾಂಡಿದಿ್ದರೆಾಂದು ಹೇಳಿದರೆ, ಮುಾಂದ್ದ ನನು ಮತು ಾಂದ್ದರಡು 

ವಿಚಾರಗಳನುನ  ಪರ ಸಾು ಪ ಮಾಡುತ್ು ೀನೆ.  

 

 ರ್ಶರ ೋ ಕೆ.ಎಸ್.ಈಶವ ರಪಪ :- ಸನೆ ನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಮಾನಾ  ಶಸಕರ ಕಳಕಳಿ ನಿಜಕೆ್ಕ  

ಅಭಿನಂದ್ದಹಗವಾಗಿದ್ದ. ಇಡಿೀ ಕನಗಟಕ ರಾಜಾ ದಲಲ ರುವಂತಹ ಒಟ್ಟಟ  5962 

ಗ್ರರ ಮಪಂಚಾಯಿತಿಗಳ ಪೈಕ್ ಸುಮಾರು 5294 ಗ್ರರ ಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಲಲ  ಇವರುಗಳು 

ಕಾಯಗನಿವಗಹಸುತಿು ದಿ್ದರೆ. ಉಳಿದಂತ್ 727 ಗ್ರರ ಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳ ಗ್ರರ ಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ 

ಅಭಿವೃದಿಿ  ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಎರಡೆರಡು ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳ ಜವಾಬಿಾರಿಗಳನುನ  ಕಡುತಿು ದಿ್ದ ೀವ. ಮಾನಾ  

ಸದಸಾ ರು ಹೇಳಿದಂತ್ ನನು ಮಂತಿರ ಯಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ಸಿವ ೀಕರಿಸಿದ ಪಾರ ರಂಭದಲಲ  ʼ್ ಗ್ರರ ಮ 

ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಭಿವೃದಿಿ  ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆ ಗ್ರರ ಮಗಳಲಲ  ಇರುವುದಿಲ್ಲ ʼ ಎನುನ ವ ದೂರುಗಳು ಕೇಳಿ 

ಬಂದಿದಿವು. ನನು ಹುಬಬ ಳಿಳ ಯಲಲ  ಇಡಿೀ ಕನಗಟಕ ರಾಜಾ ದಲಲ ರುವ ಎಲ್ಲ  ಗ್ರರ ಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ 

ಅಭಿವೃದಿಿ  ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿಶೇಷ್ವಾದ ಸಭೆಯನುನ  ಕರೆದಿದಿ್ದ . ಆ ಸಂದಭಗದಲಲ  ಬಹಳ ಸಪ ಷ್ಟ ವಾಗಿ, 

ʼನಿೀವು ನಿಮೆ  ಗ್ರರ ಮಗಳಲಲ  ಇರಬೇಕು. ಕಾಯಗ ನಿಮತು  ಹರಗೆ ಹೀಗಿದಿ ರೆ ಸರಿ. ಇಲ್ಲ ದಿದಿ ರೆ, 

ಅಾಂತಹವರ ಮೇಲೆ ಕರ ಮ ತ್ಗೆದುಕಳಳ ಬೇಕಾಗುತು ದ್ದʼ ಎನುನ ವಂತಹ ಎಚ್ಚ ರಿಕೆಯನುನ  ಕಟ್ಟಟ ದಿ್ದ . 

ಗ್ರರ ಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಭಿವೃದಿಿ  ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಧಾ ಕ್ಷರು ಮಾತನಡಿದ ಸಂದಭಗದಲಲ  ʼನಮಗೆ 

ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಸವಲ್ತ್ತು ಗಳನುನ  ಸಕಾಗರ ಒದಗಿಸಿಕಟ್ಟಟ ದ್ದ. ಆದಿ ರಿಾಂದ ನವು ಆ 

ಗ್ರರ ಮಗಳಲಲ ಯೇ ಇರುವಂತಹ ಪರ ಯತನ ವನುನ  ಮಾಡುತ್ು ೀವʼ ಎನುನ ವ ಉತು ರವನುನ  ನಿೀಡಿದಿರು. 

ಆದರೂ ಎಲಲಯಾದರೂ,್ʼನಮಗೆ ಗ್ರರ ಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಭಿವೃದಿಿ  ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಿಗುತಿು ಲ್ಲ  ಅಥವಾ 

ನಮೆ  ಗ್ರರ ಮಕೆೆ  ಬರುತಿು ಲ್ಲ ʼ ಎನುನ ವ ದೂರುಗಳನುನ  ನಮೆ  ಗಮನಕೆೆ  ತಂದರೆ, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ 

ಅವರ ಮೇಲೆ ಕರ ಮವನುನ  ತ್ಗೆದುಕಳುಳ ತ್ು ೀವ.  

 

 ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ನನು ತಮಗಾಂದು ಸಲ್ಹೆ ಕಡುವುದಕೆೆ  ಬಯಸುತ್ು ೀನೆ.  ಗ್ರರ ಮ 

ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಲಲ  ಇವರಿಗ್ರಗಿ ಒಾಂದು ಕಾವ ಟಗಸ್ ಕಟ್ಟಟ ಸಿಕಟಟ ರೆ ಅವರು ಅಲಲ ಯೇ ಇರುತಾು ರೆ. 

ಇಲ್ಲ ದಿದಿ ರೆ, ವಾಸಿಸಲು ಅವರು ನಗರಗಳಿಗೆ ಹೀಗುತಾು ರೆ.  

 



                                                                                               ವಿಪ/ ದಿನಾಂಕ:17.12.2021 /13 

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

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

  

 ರ್ಶರ ೋ ಕೆ.ಎಸ್.ಈಶವ ರಪಪ :- ಸನೆ ನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ತಾವು ಕಟ್ಟಟ ರುವ ಸಲ್ಹೆಯನುನ  

ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಗಮನಿಸಿ, ನಮೆ  ಇಲ್ಯಖೆಯಿಾಂದ ಕಾವ ಟಗಸ್ ಕಟ್ಟಟ ಸಿಕಡುವುದಕೆೆ  ಹಣ 

ಜೊೀಡಿಸಲು ಸಾಧಾ ವಾಗುತು ದ್ದಯೇ ಎನುನ ವುದನುನ  ನೀಡುತ್ು ೀವ. ಇಲ್ಲ ದಿದಿ ರೆ, ಮಾನಾ  

ಮುಖ್ಾ ಮಂತಿರ ಗಳ ಜೊತ್ಗೆ ಮಾತನಡಿ, ಆರ್ಥಗಕ ಇಲ್ಯಖೆಯಿಾಂದ ಮಂಜೂರಾತಿಯನುನ  

ಪಡೆದುಕಳುಳ ವಂತಹ ಪರ ಯತನ ವನುನ  ಮಾಡುತ್ು ೀವ. ಗ್ರರ ಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಭಿವೃದಿಿ  

ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಅಲಲ ಯೇ ಮನೆಗಳನುನ  ಕಟ್ಟಟ ಕಟಟ ರೆ, ಅವರುಗಳು ಅಲಲಯೇ ವಾಸಿಸಬೇಕಾಗುತು ದ್ದ. ಆ 

ನಿಟ್ಟಟ ನಲಲ  ಪರ ಯತಿನ ಸಲ್ಯಗುತು ದ್ದ.  

 

 ಡಾ: ತ್ಳವಾರ್ ಸ್ಥಬಣ್ಣ :- ಸನೆ ನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಮಾನಾ  ಸಚಿವರು ಸಮಪಗಕವಾದ 

ಉತು ರವನುನ  ನಿೀಡಿದಿ್ದರೆ. ಕಲ್ಯಾ ಣ-ಕನಗಟಕ ಭಾಗದಲಲ  ಗ್ರರ ಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಭಿವೃದಿಿ  

ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮತ್ತು  ಗ್ರರ ಮ ಲೆಕೆ್ ಗರ ವತಗನೆ, ಭರ ಷ್ಟಟ ಚಾರ ಮತ್ತು  ಬಡ್ವರ ಮೇಲನ 

ಶ್ೀಷ್ಣೆಯನುನ  ನಿಯಂತರ ಣ  ಮಾಡುತಾು ರೆನುನ ವ ಆಶ್ಯವನುನ  ವಾ ಕು ಪಡಿಸುತಾು , ಕಲ್ಯಾ ಣ- 

ಕನಗಟಕ ಹಾಂದುಳಿದ ಪರ ದೇಶ್ವಾಗಿರುವುದರಿಾಂದ ಗ್ರರ ಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚಿಚ ನ 

ಅನುದ್ದನವನುನ  ಕಡ್ಲು ಆದಾ ತ್ಯನುನ  ನಿೀಡ್ಬೇಕೆಾಂದು ಮಾನಾ  ಸಚಿವರಲಲ  ಕೇಳಿಕಳುಳ ತಿು ದಿ್ದ ೀನೆ. 

ಏಕೆಾಂದರೆ, ಅಲಲ  ರಸು ಗಳ ನಿಮಾಗಣವಾಗಬೇಕಾಗಿದ್ದ, ಕುಡಿಯುವ ನಿೀರಿನ ವಾ ವಸೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿದ್ದ. 

ಇವತಿು ನವರೆಗೂ ಅಲಲ  ಅನೇಕ ಆರೀಗಾ ದ ಸಮಸಾ ಗಳಿವ.   ಇವಲ್ಲ ವುಗಳಿಗೂ ಮಾನಾ  ಮಂತಿರ ಗಳು 

ಆದಾ ತ್ಯ ಮೇರೆಗೆ ಅನುದ್ದನವನುನ  ಒದಗಿಸಿಕಡ್ಬೇಕೆಾಂದು ಒತಾು ಯ ಮಾಡುತಿು ದಿ್ದ ೀನೆ.  ಸಾವ ತಂತರ ಾ  

ಬಂದು 75 ವಷ್ಗಗಳು ಕಳೆದರೂ ಸಹ ಪಾರ ದೇಶ್ಕ ಅಸಮನತ್ಯ್ದನುನ ವುದನುನ  ಅನುಭವಿಸುತಿು ದಿ್ದ ೀವ. 

ಅದನುನ  ನಿವಾರಿಸುವಲಲ  ಮಾನಾ  ಸಚಿವರು ಪರ ಯತಿನ ಸುತಾು ರೆನುನ ವ ಆಶ್ಯವನುನ  ಇಟ್ಟಟ ಕಾಂಡು 

ನನನ  ಮಾತ್ತಗಳನುನ  ಮುಗಿಸುತಿು ದಿ್ದ ೀನೆ.  

 

 ರ್ಶರ ೋ ಸಿ.ಎಾಂ.ಲ್ಲಾಂಗಪಪ :- ಸನೆ ನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ನನಗೆ ಮಾತನಡ್ಲು ಅವಕಾಶ್ವನುನ  

ನಿೀಡಿದ ತಮಗೆ ಮೊದಲಗೆ ಧನಾ ವಾದಗಳನುನ  ಅಪಿಗಸುತಿು ದಿ್ದ ೀನೆ. ತಾವು ಆಯಾಯ ಗ್ರರ ಮ 

ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಟಟ ದಲಲ  ಗ್ರರ ಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಭಿವೃದಿಿ  ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ವಸತಿ 

ಕಟ್ಟಟ ಕಡ್ಬೇಕೆನುನ ವ ಸಲ್ಹೆಯನುನ  ನಿೀಡಿದಿಿ ೀರಿ, ಆದರೆ, ಇತಿು ೀಚೆಗೆ ಬಂದಂತಹ ಗ್ರರ ಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ 

ಅಭಿವೃದಿಿ  ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಗ್ರರ ಮಗಳಲಲ  ವಾಸ ಮಾಡುತಿು ಲ್ಲ . ತಾವು ನಿೀಡಿದಂತಹ ಸಲ್ಹೆಯನುನ  

ಸಕಾಗರ ಕಾಯಗಗತ ಮಾಡಿದಿರೂ ಸಹ ಶೇಕಡಾ 75ರಷ್ಟಟ  ಜನರು ಅಲಲ  ವಾಸಿಸುವುದಿಲ್ಲ . 

ಉದ್ದಹರಣೆಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದರೆ, ನಮೆ  ಗ್ರರ ಮದಲಲ ಯೇ ಗ್ರರ ಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಭಿವೃದಿಿ  

ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗ್ರಗಿ ಸಕಾಗರ ಒಾಂದು ಮನೆಯನುನ  ಕಟ್ಟಟ ಸಿಕಟ್ಟಟ ತ್ತು . ಯಾವ ಗ್ರರ ಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ 
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ಅಭಿವೃದಿಿ  ಅಧಿಕಾರಿಯೂ ಅಲಲ  ವಾಸಿಸುವುದಕೆೆ  ಬರಲಲ್ಲ . ಯಾವಾಗಲ್ಯದರೂ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ 

ಬಂದರೆ, ಆ ಮನೆಯಳಗೆ ಕುಳಿತ್ತಕಾಂಡು ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡುತಿು ದಿರು. ತಮೆ  ಸಲ್ಹೆಯನುನ  

ಅನುಷ್ಟಠ ನಗಳಿಸಿದರೆ ಏನಗಬಹುದು ಎನುನ ವುದನುನ  ತಮೆ  ಗಮನಕೆೆ  ತಂದಿದಿ್ದ ೀನೆ.  

 

 ರ್ಶರ ೋ ಕೆ.ಎಸ್.ಈಶವ ರಪಪ :- ಸನೆ ನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಏತಕೆ ೀಸೆ ರ ಆ ಗ್ರರ ಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ 

ಅಭಿವೃದಿಿ  ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಲಲ  ವಾಸಿಸುತಿು ಲ್ಲ , ಬೇರೆ ಮನೆಯಲಲ  ಏತಕೆ ೀಸೆ ರ 

ವಾಸಿಸುತಿು ದಿ್ದರೆನುನ ವುದು ನನಗೆ ಗತಿು ಲ್ಲ . ಅಲ್ಲ ಾಂದು ಇಲ್ಲ ಾಂದು ಇಾಂತಹ ಉದ್ದಹರಣೆಗಳು 

ಇರಬಹುದು ಮಾನಾ  ಹರಿಯ ಸದಸಾ ರು ಅವರ ಅನುಭವವನುನ  ಹೇಳುತಿು ರುವುದರಿಾಂದ ನನು 

ಇಲ್ಲ ವಾಂದು ಹೇಳುವುದಕೆೆ  ಹೀಗುವುದಿಲ್ಲ . ಆ ಅಾಂಶ್ವನುನ  ಸಹ ನನು ಗಮನಿಸುತ್ು ೀನೆ. ತಾವು 

ನಿೀಡಿರುವಂತಹ ಸಲ್ಹೆ ಒಳೆಳ ಯ ಸಲ್ಹೆಯಾಗಿದ್ದ. ಆ ನಿಟ್ಟಟ ನಲಲ  ಕರ ಮ ಕೈಗಳುಳ ತ್ು ೀವ. ಕಲ್ಯಾ ಣ 

ಕನಗಟಕ ಭಾಗದ ಗ್ರರ ಮಗಳಿಗೆ ಹೆಚಿಚ ನ ಅನುದ್ದನವನುನ  ನಿೀಡ್ಬೇಕೆನುನ ವ ಒತಾು ಯವನುನ  ಮಾನಾ  

ಸದಸಾ ರು ಮಾಡಿದಿ್ದರೆ. ಮುಾಂದಿನ 15ನೇ ಹಣಕಾಸಿನ ಆಯೀಗದಿಾಂದ ಲ್ಭಾ ವಾಗುವ ಹಣ,  ಕೇಾಂದರ  

ಸಕಾಗರದಿಾಂದ ಬರುವಂತಹ ಹಣ, ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳು ಸಂಗರ ಹ ಮಾಡುವ ತ್ರಿಗೆಯ ಹಣ ಮತ್ತು  

ರಾಜಾ  ಸಕಾಗರದ ಹಣ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ  ಮೂಲ್ಗಳಿಾಂದ ದ್ರೆಯಬಹುದ್ದದ ಹಣದ ಬಗೆೆ   ಪರಿಶ್ೀಲಸಿ 

ಮುಾಂದಿನ ಕರ ಮವನುನ  ತ್ಗೆದುಕಳಳ ಲ್ಯಗುತು ದ್ದ.  
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ಚುಕೆೆ  ಗುರುತಿನ ಪರ ಶ್ನನ  ಸಂಖ್ಯಾ :590 

(ಉತ್ು ರವನುನ  ಲಗತಿು ಸಲಾಗಿದ್ದ) 

 

 ರ್ಶರ ೋ ಎನ್.ರವಿಕ್ಕಮಾರ:- ಸನೆ ನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಹೆಸರೇ ಹೇಳುವಂತ್ ನಮೆ  

ಈಶ್ವ ರಪಪ ನವರು ಬಹಳ ಈಶ್ವ ರಿೀಯವಾಗಿರುವ ಕೆಲ್ಸವನುನ  ಮಾಡುತಿು ದಿ್ದರೆ. ಎಲ್ಲ  ಜನರಿಗೂ 

ಕುಡಿಯಲು ಸಿಹ ನಿೀರಿನ ಯೀಜನೆ……… 

 

 ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಾ  ರವಿಕುಮಾರ್ರವರೇ,್ ʼಈಶ್ವ ರಿೀಯವಾಗಿರುವ ಕೆಲ್ಸʼ ಎಾಂದರೆ 

ಏನು ಎನುನ ವುದು ನನಗೆ ಅಥಗವಾಗಲಲ್ಲ .  

 

 ರ್ಶರ ೋ ಎನ್.ರವಿಕ್ಕಮಾರ್:- ಸನೆ ನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ʼಈಶ್ವ ರಿೀಯವಾಗಿರುವ ಕೆಲ್ಸʼ 

ಎಾಂದರೆ, ದೇವರ ಕೆಲ್ಸ  ಎಾಂದು ಅಥಗ. ರಾಜಾ ದಲಲ  ಒಟ್ಟಟ  ನಳ ಸಂಪಕಗವನುನ  

ಹಾಂದಬೇಕಾಗಿರುವ ಮನೆಗಳ ಸಂಖೆಾ :97,91,513 ಆಗಿದ್ದ. ಅದರಲಲ  ಜಲ್ ಜಿೀವನ್ ಮಷ್ನ್ ಮೂಲ್ಕ  

41,91,395 ಮನೆಗಳಿಗೆ ನಳ ಸಂಪಕಗವನುನ  ಒದಗಿಸಿಕಡ್ಲ್ಯಗಿದ್ದ.  ನಮೆ  ದೇಶ್ದಲಲ  ಮಾನಾ  ಪರ ಧಾನ 

ಮಂತಿರ ಗಳು ದೇಶ್ದಲಲ ರುವ ಎಲ್ಲ  ಮನೆಗಳಿಗೂ ನಳದ ಮೂಲ್ಕ ಕುಡಿಯುವ ನಿೀರನುನ  

ಒದಗಿಸುವಂತಹ ಬಹಳ ದ್ಡ್ಡ  ಕಾಯಗವನುನ  ಮಾಡುತಿು ದಿ್ದರೆ. ಅದಕೆಾ ಗಿ ಅವರನುನ  

ಅಭಿನಂದಿಸುತಿು ದಿ್ದ ೀನೆ. ನಮೆ  ರಾಜಾ ದಲಲ  2024ನೇ ವಷ್ಗದ್ಳಗೆ ಈ ಯೀಜನೆಯನುನ  

ಮುಕಾು ಯಗಳಿಸಲ್ಯಗುತು ದ್ದ ಎನುನ ವ ಮಾತನುನ  ಹೇಳಿದಿ್ದರೆ.  

                                  (ಮುಾಂದು) 

(1139) 17.12.2021  11.30  ಪಿಕೆ:ಆರ್ಎನ್ 

ರ್ಶರ ೋ ಎನ್.ರವಿಕ್ಕಮಾರ್(ಮುಾಂದು) 

 ಆದರೆ, 56 ಲ್ಕ್ಷ ಮನೆಗಳು ಬಾಕ್ ಉಳಿದಿವ.  56 ಲ್ಕ್ಷ ಮನೆಗಳಿಗೆ 2024ನೇ ಇಸವಿ ಒಳಗೆ ನಳದ 

ಮೂಲ್ಕ ನಿೀರನುನ  ಕಡುವುದಕೆೆ  ಸಾಧಾ ವಿದ್ದಯೇ?  ಆ ರಿೀತಿ ವಾಟರ್ ಸೀಸ್ಗ ಇದ್ದಯೇ?  

ಅದರಲ್ಲಲ  ವಿಶೇಷ್ವಾಗಿ ಸಿಹ ನಿೀರಿನ ಮೂಲ್ ಇದ್ದಯೇ?  ನಮೊರು ಉಚ್ಚ ಾಂಗಿಪುರದ 

ಉದ್ದಹರಣೆಯನುನ  ತ್ಗೆದುಕಾಂಡ್ರೆ, ನನು 5ನೇ ತರಗತಿಯಿಾಂದ ಹಡಿದು ಡಿಗಿರ ವರೆಗೆ ಕಡ್ದ 

ಮೂಲ್ಕ ನಿೀರನುನ  ತಂದಿದಿ್ದ ೀನೆ.   ಜಗಳೂರು ತಾಲ್ಲಲ ಕು, ಉಚ್ಚ ಾಂಗಿಪುರದಲಲ  ಇವತಿು ಗೂ ಕ್ಕಡ್ 

ಬಹಳ ಅಸಮಪಗಕವಾದ ಕುಡಿಯುವ ನಿೀರಿನ ಯೀಜನೆ ಇದ್ದ.   ಅಲಲ ನ ಜನಕೆೆ  ಮೂಳೆಗಳು 

ಸವದಿವ, ಹಲುಲ ಗಳು ಹಳದಿ ಬಣಣ ದಿ್ದ ಗಿದ್ದ.  10-20 ವಷ್ಗದ ಮಕೆಳು ಹಲುಲ ಜಿಿ ದರೆ, ಆ ಹಲುಲ ಗಳು 

ಹಟ್ಟಟ ನಂತ್ ಪುಡಿಪುಡಿಯಾಗುವ ಪರಿಸೆಿ ತಿ ಇದ್ದ.   ಆ ರಿೀತಿ ಫ್ಲ ೀರೈಡ್ ವಾಟರ್ ನಮೆ  ಹಳಿಳ ಯಲಲ ದ್ದ.  

ಈ ರಿೀತಿ ಎಷ್ಟಟ  ಹಳಿಳ ಗಳಲಲ  ಫ್ಲ ೀರೈಡ್ ವಾಟರ್ ಇದ್ದ?  ಇದನುನ  ಸಂಪೂಣಗವಾಗಿ ತಲ್ಗಿಸುವುದಕೆೆ  
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ಸಾಧಾ ವಿದ್ದಯೇ?  ಮುಖ್ಾ ವಾಗಿ ಸಿಹ ನಿೀರಿನ ಸೀಸ್ಗ ಎಷ್ಟಟ ದ್ದ?  ಇದಕೆೆ  ಮಾನಾ  ಸಚಿವರು 

ಉತು ರವನುನ  ಕಡ್ಬೇಕು. 

 

 ರ್ಶರ ೋ ಕೆ.ಎಸ್.ಈಶವ ರಪಪ :- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಗಳೆ, ಮಾನಾ  ಸದಸಾ ರು ಹೇಳಿದ ಪರ ಕಾರ ಈ 

ಯೀಜನೆ ಬರುವ ಪಾರ ರಂಭದ ಸಂದಭಗದಲಲ  ಕನಗಟಕ ರಾಜಾ ದಲಲ  ಒಟ್ಟಟ  97 ಲ್ಕ್ಷ ಮನೆಗಳ ಪೈಕ್ 

24 ಲ್ಕ್ಷ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಮಾತರ  ನಲಲ  ನಿೀರು ಇತ್ತು .  2020-2021ನೇ ಸಾಲನಲಲ , 2024ರವರೆಗೆ ಇದನುನ  

ಪಾಲ ಾ ನಿಾಂಗ್ ಮಾಡುವುದಕೆೆ , ಟಾಂಡ್ರ್ ಕರೆಯುವುದಕೆೆ  ಎಲ್ಲ ದಕೆ್ಕ  ಯೀಜನೆ ಮಾಡ್ಲ್ಯಯಿತ್ತ.  

2020-21ನೇ ಸಾಲನಲಲ  ಈ ಯೀಜನೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಸುಮಾರು 3,43,000 ಮನೆಗಳಿಗೆ ನಲಲ  ನಿೀರು 

ಕಡುವ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡ್ಲ್ಯಯಿತ್ತ. 2021-22ನೇ ಸಾಲನಲಲ  25,17,000 ಮನೆಗಳಿಗೆ ನಲಲ  ನಿೀರು 

ಕಡ್ಬೇಕು ಎಾಂಬ ಗುರಿ ಇಟ್ಟಟ ಕಾಂಡು, ಈಗ್ರಗಲೇ 14 ಲ್ಕ್ಷ ಗುರಿಯನುನ  ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದಿ್ದ ೀವ.  

ಉಳಿದ 11 ಲ್ಕ್ಷ ವನುನ  ಈ ವಷ್ಗ ಖಂಡಿತಾ ಮಾಡುತ್ು ೀವ.  ಇದಲ್ಲ ದೇ, 2022-23ನೇ ಸಾಲನಲಲ  ಇನೂನ  

25 ಲ್ಕ್ಷ ಗುರಿ ಇಟ್ಟಟ ಕಾಂಡಿದಿ್ದ ೀವ.  2023-24ನೇ ವಷ್ಗದಲಲ  16 ಲ್ಕ್ಷ ಮಾತರ  ಉಳಿಯುತು ದ್ದ, ಅದನೂನ  

ಕ್ಕಡ್ ನವು ಮುಗಿಸುತ್ು ೀವ.  ನನು ಪಾರ ರಂಭದಲಲ  ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ, 2020-21ರಲಲ  ಬಹಳ 

ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದಿು  ಈಗ ಪರ ತಿ ದಿನ 10 ಸಾವಿರ ಮನೆಗಳಿಗೆ ನವು ಸಂಪಕಗ ಕಡುತಿು ದಿ್ದ ೀವ.  ಒಟ್ಟಟ ರೆ 

ಇಡಿೀ ಕನಗಟಕ ರಾಜಾ ದಲಲ  ಎಲ್ಯಲ  ಕಡೆ ಕ್ಕಡ್ ಜಲ್ಜಿೀವನ್ ಮಷ್ನ್ ಮೂಲ್ಕ,  ಸುಸೆಿ ರ ನಿೀರು 

ಸಿಗುವ ಕಡೆ ಈ ಯೀಜನೆಯನುನ  ಜಾರಿ ಮಾಡ್ಬಹುದು.  ಸುಸೆಿ ರ ನಿೀರು ಸಿಗದೇ ಇರುವ ಕಡೆ 

ಮಾಡುವುದಕೆಾಗುವುದಿಲ್ಲ .  ಮಾನಾ  ನರೇಾಂದರ  ಮೊೀದಿಯವರು ಪರ ಧಾನ ಮಂತಿರ  ಆದನಂತರ, 

ಜಲ್ಶ್ಕ್ು  ಅಭಿಯಾನವನುನ  ಜಾರಿಗೆ ತಂದರು.  ಆಕಾಶ್ದಿಾಂದ ಬರುವ ಮಳೆ ನಿೀರು ಸಮುದರ ಕೆೆ  

ಹೀಗದೇ, ಆ ಮಳೆ ನಿೀರನುನ  ನೆಲ್ ಹೀರಿಕಳಳ ಬೇಕು ಎನುನ ವುದು ಈ ಯೀಜನೆಯ ಉದಿ್ದ ೀಶ್ವಾಗಿದ್ದ.  

ಈ ಯೀಜನೆಯಲಲ  ಮುಖಾಂತರ ಅಾಂತಜಗಲ್ ಜಾಸಿು  ಮಾಡುವುದು, ಕೆರೆ-ಕಟಟ ಗಳ ಅಭಿವೃದಿಿ  

ಮಾಡುವಂಥದಿು  ಇರುತು ದ್ದ.  ಇಡಿೀ ದೇಶ್ದಲಲ  ಕನಗಟಕ ಇವತ್ತು  ಮೊದಲ್ನೆ ಸೆಾನದಲಲ ದ್ದ.್್ ʼಮನೆ 

ಮನೆಗೆ ಗಂಗೆʼ ಎಾಂದು ಏಕೆ ಹೆಸರು ಇಟ್ಟಟ ದಿ್ದ ೀವ ಎಾಂದರೆ, ಗ್ರರ ಮೀಣ ಪರ ದೇಶ್ದ ಜನರ ಮನಸಿು ನಲಲ  

ನಿೀರಿನ ಬಗೆೆ  ಪವಿತರ ವಾದ ಭಾವನೆ ಇದ್ದ.  ಈ ಯೀಜನೆಯನುನ  2023-24ನೇ ಸಾಲನಲಲ  93 ಲ್ಕ್ಷ 

ಮನೆಗಳಿಗೂ ಕ್ಕಡ್ ನವು ಖಂಡಿತಾ ನಲಲ  ಮುಖಾಂತರ ಕುಡಿಯುವ ನಿೀರನುನ  ಕಡುತ್ು ೀವ.  ಮಾನಾ  

ಸದಸಾ ರು ಏನು ಕಲುಷ್ಟತ ನಿೀರಿನ ಬಗೆೆ  ಪರ ಶೆನ  ಕೇಳಿದರೀ ಆ ಕುರಿತ್ತ ನನನ  ಹತಿು ರ ಮಾಹತಿ ಇಲ್ಲ .  

ಸಂಬಂಧಪಟಟ  ಇಲ್ಯಖೆ ಆ ಪರ ಶೆನ  ಕೇಳಿದರೆ ಉತು ಮ. 

 

 ರ್ಶರ ೋ ಎನ್.ರವಿಕ್ಕಮಾರ್:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಗಳೆ, ಉತು ರವನುನ  ಕಟ್ಟಟ ದಿ ಕೆೆ  

ಅಭಿನಂದಿಸುತ್ು ೀನೆ.  ಇನೂನ  56 ಲ್ಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಪಕಗ ಕಲಪ ಸಬೇಕ್ದ್ದ.  ಆದರೆ ದಿನಗಳು 
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ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದ.  ಒಾಂದು ದಿನಕೆೆ  10 ಸಾವಿರ ಮನೆಗೆಳಿಗೆ ಸಂಪಕಗ ಕಡುತ್ು ೀವ ಎಾಂದು ಮಾನಾ  ಸಚಿವರು 

ಹೇಳುತಿು ದಿ್ದರೆ.  ನನಗಿರುವ ಮಾಹತಿ ಪರ ಕಾರ ಅಧಗಕಧಗ ಹಳಿಳ ಗಳಿಗೆ ಸಿಹ ನಿೀರಿನ ಮೂಲ್ಗಳೇ ಇಲ್ಲ .  

ಕಳವ ಬಾವಿಗಳ ನಿೀರಲಲ  ಫ್ಲ ೀರೈಡ್ಯುಕು  ನಿೀರು ಸಿಗುತು ದ್ದ.  ಸಿಹ ನಿೀರು ಎಾಂದರೆ ಅದು ನದಿ 

ನಿೀರಿನ ಮೂಲ್ವೇ ಆಗಬೇಕು.  ಅದನುನ  ಹೇಗೆ ಹಳಿಳ ಗಳಿಗೆ ಕನೆಕಟ ್ ಮಾಡುತಿು ೀರಿ ಎನುನ ವ ಪರ ಶೆನ ಗೆ 

ಮಾನಾ  ಸಚಿವರು ಉತು ರ ಕಡ್ಬೇಕು.  ಉದ್ದಹರಣೆಗೆ ನಮೆ  ಜಗಳೂರು ತಾಲ್ಲಲ ಕ್ನಲಲ  ಶೇಕಡ್ 70 

ರಷ್ಟಟ ಹಳಿಳ ಗಳಲಲ  ಫ್ಲ ೀರೈಡ್ ವಾಟರ್ ಇದ್ದ.  ದೇವದುಗಗ ತಾಲ್ಲಲ ಕ್ನಲಲ  ಸುಮಾರು ಶೇಕಡ್ 80ರಷ್ಟಟ  

ಫ್ಲ ೀರೈಡ್ ವಾಟರ್ ಇದ್ದ.  ಅಾಂತಹ ಹಳಿಳ ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟಟ ಾಂತ್ ಏನು ಮಾಡುತಿು ೀರಿ?  ಪರಿಸೆಿ ತಿ 

ಹೀಗೆ ಇದಿ ರೆ ಅಲಲ ನ ಜನ 50 -60 ವಷ್ಗಕೆೆ  ಸತ್ತು  ಹೀಗುತಾು ರೆ.    ಬ್ನುನ  ಬಾಗಿ ಹೀಗುತು ದ್ದ.  ಕೈ-

ಕಾಲುಗಳು ಬಾಗಿ ಹೀಗುತು ವ.  70 ವಷ್ಗದ ತನಕ ಹಲುಲ ಗಳಿರುವ ಪರ ಶೆನ ಯೇ ಇಲ್ಲ .  ಫ್ಲ ೀರೈಡ್ 

ಯುಕು  ನಿೀರಿನಿಾಂದ ಬಹಳ ಸಮಸಾ ಗಳನುನ  ಅನುಭವಿಸುತಿು ದಿ್ದರೆ.  ಮಾನಾ  ಸಚಿವರು ಇದರ ಕಡೆ 

ಗಮನಕಡ್ಬೇಕೆಾಂದು ಕೇಳಿಕಳುಳ ತ್ು ೀನೆ. 

 

 ರ್ಶರ ೋ ಕೆ.ಎಸ್.ಈಶವ ರಪಪ :- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಗಳೆ, ಎಲೆಲ ಲಲ  ನದಿಗಳು ಹರಿಯುತಿು ವಯೀ 

ಅಾಂತಹ ಜಾಗಗಳನೆನ ೀ ಗುರುತಿಸಿ ನವು ಈಗ್ರಗಲೇ ಈ ಯೀಜನೆಗಳನುನ  ವೇಗವಾಗಿ ಕಾಯಗಗತ 

ಮಾಡುತಿು ದಿ್ದ ೀವ.  ಮಾನಾ  ಸದಸಾ ರು ತಿಳಿಸಿದ ಹಾಗೆ, ಯಾವ ಭಾಗದಲಲ  ಒಳೆಳ ಯ ನಿೀರು 

ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ವೊೀ ಅಾಂತಹ ಕಡೆ ಪೂಾ ರಿಫಿಕೇಷ್ನ್ ಪಾಲ ಾ ಾಂಟ್ಗಳನುನ  ಹಾಕ್ ನಿೀರು ಕಡುವ ಪರ ಯತನ  

ಮಾಡುತ್ು ೀವ.  ಮಾನಾ  ಸದಸಾ ರು ಜಗಳೂರು ಬಗೆೆ  ಪರ ಸಾು ಪ ಮಾಡಿದಿ್ದರೆ.   ನನು ಅವರನುನ  ಜೊತ್ಗೆ 

ಕರೆದುಕಾಂಡು ಹೀಗಿ ಅಲಲ ನ ಸಮಸಾ ಯನುನ  ಗಮನಿಸುತ್ು ೀನೆ.  ಅಲಲ ನ ಸಮಸಾ ಯ ಪರಿಹಾರಕೆೆ  

2024ನೇ ಇಸವಿಯವರೆಗೆ ಕಾಯುವ ಅವಶ್ಾ ಕತ್ ಇಲ್ಲ .  ಈಗ್ರಗಲೇ ಅಲ್ಲ ಾಂದು ಯೀಜನೆ ಶುರು 

ಮಾಡಿದಿ್ದ ೀವ; ಇಷ್ಟ ರಲೆಲ ೀ ಉದ್ದಾ ಟನೆ ಮಾಡುತ್ು ೀವ.  ಮಾನಾ  ಸದಸಾ ರನುನ  ಕರೆದುಕಾಂಡು ಹೀಗಿ, 

ಆ ಭಾಗದಲಲ  ಏನು ಸಮಸಾ  ಇದ್ದ ಎಾಂದು ನೀಡಿ ಇರುವ ಸಮಸಾ ಯನುನ  ಪರಿಹಾರ ಮಾಡುತ್ು ೀವ. 

 

 ರ್ಶರ ೋ ಎನ್.ರವಿಕ್ಕಮಾರ್:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಗಳೆ, ಆಫಿರ ಕಾದಲಲ , ಬರುವ ಮಳೆ ನಿೀರನುನ  

ಹಡಿದಿಟ್ಟಟ ಕಳಳ ಲು ಪಾಲ ಸಿಟ ಕ್ ಕೆರೆಯನುನ  ನಿಮಾಗಣ ಮಾಡುತಾು ರೆ, ನಿೀರನುನ  ಸಾಟ ಕ್ ಮಾಡಿ ಆ 

ನಿೀರನುನ  ಕಡುತಾು ರೆ.  ಇದೇ ರಿೀತಿ, ಯಾವ ಜಿಲೆಲ ಯಲಲ , ಯಾವ ತಾಲ್ಲಲ ಕ್ನಲಲ  ಅಥವಾ ಯಾವ 

ಹಳಿಳ ಯಲಲ  ಕುಡಿಯುವ ನಿೀರಿನ ಸಮಸಾ  ಇದ್ದಯೀ ಅಲಲ  ಇಾಂತಹ ಯೀಜನೆಯನುನ  ಜಾರಿಗೆ 

ಕಡ್ಬಹುದೇ?   

 ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಾ  ಸಚಿವರು, ನಿಮೆ  ಜೊತ್ ಕ್ಕಡಿ ಮಾತನಡುತ್ು ೀನೆ ಎಾಂದು 

ಹೇಳಿದಿ್ದರೆ. 



                                                                                               ವಿಪ/ ದಿನಾಂಕ:17.12.2021 /18 

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

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

  

ಪರ ಶ್ನನ  ಸಂಖ್ಯಾ : 565 

(ಉತ್ು ರ ಲಗತಿು ಸಲಾಗಿದ್ದ) 

 

 ರ್ಶರ ೋಮತಿ ಎಸ್.ವಿೋಣಾ ಅಚು ಯಾ :- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಗಳೆ, ಕಡ್ಗು ಜಿಲೆಲ ಯಲಲ  ಕ್ರ ೀಡಾ 

ವಿಶ್ವ ವಿದ್ದಾ ಲ್ಯ ಸಾಪಿಸಬೇಕೆನುನ ವ ವಿಚಾರ ಸಕಾಗರದ ಗಮನಕೆೆ  ಬಂದಿದ್ದ ಎಾಂದು ಹೇಳಿರುವುದು 

ಸಂತೀಷ್ದ ವಿಷ್ಯವಾಗಿದ್ದ.  ಜಿಲ್ಯಲ ಧಿಕಾರಿಗಳು, ಕಡ್ಗು ಜಿಲೆಲ  ಇವರ ಅಧಾ ಕ್ಷತ್ಯಲಲ  ನಡೆದ 

ಜಿಲ್ಯಲ  ಕ್ರ ೀಡಾಾಂಗಣ ಸಮತಿ ಸಭೆಯಲಲ  ಕಡ್ಗು ಜಿಲೆಲ ಯಲಲ  ಕ್ರ ೀಡಾ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ದಾ ಲ್ಯ ಸೆಾಪಿಸುವ 

ಬಗೆೆ  ಚ್ಚಿಗಸಲ್ಯಗಿದಿು  ಈ ಬಗೆೆ  ವಿವರವಾದ ಪರ ಸಾು ವನೆಯನುನ  ಸಿವ ೀಕರಿಸಿದ ನಂತರ ಉನನ ತ ಶ್ಕ್ಷಣ 

ಇಲ್ಯಖೆಯಾಂದಿಗೆ ಸಮಾಲ್ೀಚಿಸಲ್ಯಗುವುದು ಎಾಂದು ಹೇಳಿದಿ್ದರೆ.  ಇವಲ್ಲ ವೂ ಒಾಂದು 

ಪಾರ ಸಸ್ನಲಲ ದಿರೂ ಕ್ಕಡ್, ಆದಷ್ಟಟ  ಬೇಗ ಇದಕೆೆಾಂದು ಒಾಂದು ಜಾಗವನುನ  ಗುರುತಿಸಬೇಕ್ದ್ದ.  ಈ 

ವಿಶ್ವ ವಿದ್ದಾ ಲ್ಯ ಸೆಾಪನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದರೆ ಜಾಗದ ಕರತ್ ಇರುತು ದ್ದ.  ಜಾಗವನುನ  ಆದಷ್ಟಟ  

ಶ್ೀಘ್ರ ವಾಗಿ ಗುರುತ್ತ ಮಾಡ್ಬೇಕು.  ನನಗೆ ಗತಿು ರುವ ಹಾಗೆ ಪೊನನ ಾಂಪೇಟ ಅಥವಾ ಸೀಮವಾರ 

ಪೇಟ ತಾಲ್ಲಲ ಕ್ನಲಲ  ಚಿಕೆಳವಾರ ಪರ ದೇಶ್ದಲಲ  ನೂರು ಎಕರೆ ಮೀಸಲದ್ದ ಎಾಂದು ನನನ  ಗಮನಕೆೆ  

ಬಂದಿದ್ದ.  ಅದನುನ  ತಾವು ದಯವಿಟ್ಟಟ  ಪರಿಶ್ೀಲ್ನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು.  

  

 ಕಡ್ಗು ಜಿಲೆಲ ಯಲಲ  ಕ್ರ ೀಡೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ು ೀಜನ ನಿೀಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಪರ ಸುು ತ ಆರ್ಥಗಕ ವಷ್ಗದಲಲ  

ಕೈಗಾಂಡಿರುವ ಕಾಮಗ್ರರಿಗಳು ಯಾವುವು; ಅವುಗಳಿಗೆ ಒದಗಿಸಿರುವ ಅನುದ್ದನದ ವಿವರಗಳೇನು 

ಎಾಂದು ಇನನ ಾಂದು ಪರ ಶೆನ  ಕೇಳಿದಿ್ದ ೀನೆ.  ನಮೆ ಲಲ ರುವ ಜನರಲ್ ತಿಮೆಯಾ  ಜಿಲ್ಯಲ  ಕ್ರ ೀಡಾಾಂಗಣದ 

ಟಬಲ್ ಟನಿನ ಸ್ ಕೀಟ್ಗ ದುಸೆಿತಿಯಲಲ ದ್ದ.  ಕಟಟ ಡ್ ಸೀರುತಿು ದ್ದ; ಶೌಚಾಲ್ಯದ ವಾ ವಸೆ , 

ಕುಡಿಯುವ ನಿೀರಿನ ವಾ ವಸೆ  ಆಗಬೇಕ್ದ್ದ.  ಆಟವಾಡ್ಲು ಬ್ಳಕ್ನ ವಾ ವಸೆ  ಕ್ಕಡ್ ಇಲ್ಲ . 

ಪೊನನ ಾಂಪೇಟ ಕ್ರ ೀಡಾ ವಸತಿ ನಿಲ್ಯಕೆೆ  ಸಂಬಂಧಪಟಟ ಾಂತ್ “ಖೇಲ್ೀ ಇಾಂಡಿಯಾ”್ ಕೇಾಂದರ ಕೆೆ  

ಬೇಕಾದ ಸಾಮಗಿರ ಗಳನುನ  ಖ್ರಿೀದಿ ಮಾಡುವ ಸಂಬಂಧ ಪರ ಸಾು ವನೆಯ ಅನುಮೊೀದನೆಗೆಾಂದು 

ಸಕಾಗರಕೆೆ  ಕಳುಹಸಲ್ಯಗಿದ್ದ ಎಾಂದು ಗತಾು ಗಿದ್ದ.  ಜನರಲ್ ತಿಮೆಯಾ  ಜಿಲ್ಯಲ  ಕ್ರ ೀಡಾಾಂಗಣದಲಲ  

ಹಸದ್ದಗಿ ಕಾಾಂಪಾಂಡ್ ನಿಮಗಸಬೇಕ್ದ್ದ.  ಫೂಟ್ ಬಾಲ್ ಮೈದ್ದನ ಮತಿು ತರ ಕಾಮಗ್ರರಿಗಳಿಗೆ 

ಅಾಂದ್ದಜು ಪಟ್ಟಟ  ತಯಾರಿಸಲ್ಯಗಿದಿು , ಸುಮಾರು ರೂ. 6 ಕೀಟ್ಟ ವಚ್ಚ  ಬರುತಿು ದ್ದ.  ಈಜುಕಳದ 

ನಿೀರನುನ  ಶುಚಿಗಳಿಸುವ ಯಂತರ  ಮೊದಲನಿಾಂದಲ್ಲ ಇದಿು  ಅದನುನ  ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕು ಎನುನ ವ 

ಯೀಜನೆ ಕ್ಕಡ್ ಇದ್ದ.  ಕಡುಗು ಜಿಲೆಲ  ಎಾಂದರೆ ಕ್ರ ೀಡೆಗೆ ಬಹಳ ಮಹತವ  ಕಡ್ಲ್ಯಗುತು ದ್ದ.  ಆ 

ನಿಟ್ಟಟ ನಲಲ  ಮೂಲ್ಭೂತ ಸೌಲ್ಭಾ ಗಳನುನ  ಆದಷ್ಟಟ  ಬೇಗ ಒದಗಿಸಿ ಕಡ್ಬೇಕು ಮತ್ತು  ನಿರಂತರವಾಗಿ 

ಕಡ್ಗು ಜಿಲೆಲ ಯ ಜಿಲ್ಯಲ ಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತ್ ಸಂಪಕಗ ಮಾಡಿ ಆದಷ್ಟಟ  ಶ್ೀಘ್ರ ವಾಗಿ  ಮಾಡ್ಬೇಕು.  
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ಮಾನಾ  ಸಚಿವರ ಬಗೆೆ  ನಮಗೆ ತ್ತಾಂಬಾ ಅಭಿಮಾನ ಇದ್ದ.  ಅವರು ತಮೆ  ಅವಧಿಯಲಲಯೇ ಈ ಕ್ರ ೀಡಾ 

ವಿಶ್ವ ವಿದ್ದಾ ಲ್ಯವನುನ  ಸೆಾಪನೆ ಮಾಡಿ ಕಡ್ಗಿನ ಜನರಿಗೆ ಕಡುಗೆಯಾಗಿ ಕಡ್ಬೇಕೆಾಂದು 

ಹೇಳುವುದಕೆೆ  ಇಷ್ಟ ಪಡುತ್ು ೀನೆ.  

            (ಮುಾಂದು) 

(1140) 17-12-2021 11.40 DS-VK 

 

 ಡಾ: ಕೆ.ಸಿ.ನರಾಯಣ್ ಗೌಡ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಮಾನಾ  ಸದಸಾ ರು 

ಕೇಳಿರುವುದರಲಲ  ಸತಾ  ಇದ್ದ.  ಕಡ್ಗು ಜಿಲೆಲ  ಎಾಂದರೆ ಇಡಿೀ ಕನಗಟಕ, ಭಾರತ ದೇಶ್ಕೆೆ  ಹೆಸರು 

ತಂದಿರುವಂಥದಿು .  ೧೯೯೨ ರಿಾಂದ ೨೦೧೯ ರವರೆಗೆ  ೨೫ ಕ್ರ ೀಡಾಪಟ್ಟಗಳು ನಮೆ  ಕನಗಟಕಕೆೆ  ಸೆಾನ 

ತಂದು ಕಟ್ಟಟ ದಿ್ದರೆ.  ಅದರ ಜೊತ್ಗೆ ಈಗಲ್ಲ ಕ್ಕಡ್ ೩ ಜನರು ಒಲ್ಪಿಾಂಕ್ ಕ್ರ ೀಡೆಗೆ ಹೀಗಿ ನಮೆ  

ಕನಗಟಕಕೆೆ  ಗೌರವ ತಂದು ಕಟ್ಟಟ ದಿ್ದರೆ.  ಅವರನುನ  ಕ್ಕಡ್ ರಾಜಾ ಪಾಲ್ರ ಕಚೇರಿಯಲಲ  ಕರೆದು  

ಶ್ರ ೀ ಗಣಪತಿ, ಶ್ರ ೀಮತಿ ಅಾಂಕ್ತ ಮತ್ತು  ಶ್ರ ೀ ಕುಟಟ ಪಪ  ರವರಿಗೆ ಈ ಮೂರು ಜನರಿಗೂ ಗೌರವಿಸಿದಿ್ದರೆ.  

ಒಲ್ಪಿಾಂಕ್ ಕ್ರ ೀಡೆಗ್ರಗಿ ತರಬೇತಿಯನುನ  ಪಡೆಯಲು ಭವಾನಿದೇವಿಯವರಿಗೆ  ೨ ಲ್ಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ 

ಅನುದ್ದನವನುನ   ನಿೀಡ್ಲ್ಯಗಿದ್ದ.  ಈಗ್ರಗಲೇ ೨೧೮.೩೩ ಲ್ಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಅನುದ್ದನವನುನ  

ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ಲ್ಯಗಿದ್ದ.  ನನು ಸಚಿವನದ ಮೇಲೆ  ಕಡ್ಗು ಜಿಲೆಲ ಗೆ ನನು ಎರಡು ಸಲ್ 

ಹೀಗಿದಿ್ದ ೀನೆ.   ಅಲಲ   ಜಿಲ್ಯಲ ಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತ್ಯಲಲ  ನನು, ಮಾನಾ  ಸದಸಾ ರು ಸೇರಿ ಸಭೆಯನುನ  

ನಡೆಸಿದಿ್ದ ೀವ. ಈಗೇನು ಮಾನಾ  ಸದಸಾ ರು ಕ್ರ ೀಡಾ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ದಾ ಲ್ಯವನುನ  ಕೇಳುತಿು ದಿ್ದರೆ ಅದು ನಮೆ  

ಕನಗಟಕದಲಲ  ಆಗಬೇಕೆಾಂದು ನಮೆ  ಸಕಾಗರಕೆೆ  ಬಹಳ ಆಸ ಇದ್ದ.   ಆದರೆ ಅದು process ನಲಲ ದ್ದ.  

ಜಮೀನು ಎಲಲ  ಆಗಬೇಕು, ವಿಶ್ವ ವಿದ್ದಾ ಲ್ಯದ ಅನುಮತಿಯನುನ  ತ್ಗೆದುಕಳಳ ಬೇಕಾಗುತು ದ್ದ ಮತ್ತು  

ಭಾರತ ಸಕಾಗರದ ಅನುಮತಿಯನುನ  ತ್ಗೆದುಕಳಳ ಬೇಕಾಗುತು ದ್ದ.   ಮಾನಾ  ಸದಸಾ ರು ಈ ವಿಚಾರದ 

ಬಗೆೆ  ಮಾಹತಿಯನುನ  ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣವೇ  ನಮೆ  ಇಲ್ಯಖೆಯವರನುನ  ನಿನೆನ  ಕರೆಯಿಸಿ  ೨-೩ ಗಂಟ 

ಸಭೆಯನುನ  ಮಾಡಿದಿ್ದ ೀನೆ.   ಶ್ೀಘ್ರ ದಲೆಲ ೀ ಚ್ಚೆಗಯನುನ  ಮಾಡಿ ಕನಗಟಕದಲಲ  ಒಾಂದು ಕ್ರ ೀಡಾ 

ವಿಶ್ವ ವಿದ್ದಾ ಲ್ಯ ಬರುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡುತ್ು ೀವಾಂದು ನನು ಹೇಳಬಯಸುತಿು ದಿ್ದ ೀನೆ.  

 

 ರ್ಶರ ೋಮತಿ ಎಸ.ವಿೋಣಾ ಅಚು ಯಾ :- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಮಾನಾ  ಸಚಿವರು 

ಕನಗಟಕದಲಲ  ಕ್ರ ೀಡಾ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ದಾ ಲ್ಯ ಬರುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡುತ್ು ೀವಾಂದು ಹೇಳುತಿು ದಿ್ದರೆ.  ಆದರೆ 

ಅದು ಕಡ್ಗಿನಲಲ  ಆಗಬೇಕೆನುನ ವುದು ನನನ  ಆಸ.  
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 ಡಾ: ಕೆ.ಸಿ.ನರಾಯಣ್ ಗೌಡ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ನನು ಅವರ ಜಿಲೆಲ ಗೆ ಪರ ಥಮ 

ಆದಾ ತ್ಯನುನ  ಕಡುತ್ು ೀನೆ.  ಆದರೆ ನಮೆ  ಭಾರತ ಸಕಾಗರ ಮತ್ತು  ನಮೆ  ವಿಶ್ವ ವಿದ್ದಾ ಲ್ಯದ 

ಷ್ರತ್ತು ಗಳಿವ.  ಮಾನಾ  ಸದಸಾ ರನುನ  ಆ ಸಭೆಗೆ ಕರೆಯುತ್ು ೀನೆ.  ಅವರನುನ  ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ .   ಎಲಲ  

suitable place ಎಾಂಬುದಕೆೆ  ಭಾರತ ಸಕಾಗರ ನಮಗೆ ಅನುಮತಿಯನುನ  ಕಡ್ಬೇಕಾಗುತು ದ್ದ.   ಅದರ 

ಬಗೆೆ  ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಶ್ೀಘ್ರ ದಲಲ  ಚ್ಚೆಗಯನುನ  ಮಾಡಿ ನವು ತಿೀಮಾಗನ ತ್ಗೆದುಕಳುಳ ತ್ು ೀವ.  
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      ಪರ ಶ್ನನ  ಸಂಖ್ಯಾ :671 

(ಉತ್ು ರದ ಪರ ತಿ ಲಗತಿು ಸಲಾಗಿದ್ದ) 

 

 ರ್ಶರ ೋ ಕೆ.ಹರಿೋಶ್ಕ್ಕಮಾರ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ನಮೆ  ರಾಜಾ ದಲಲ  ಪಂಚಾಯಿತಿ 

ಅಭಿವೃದಿಿ  ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹುದಿ್ದ  ೭೨೭ ಖಲ ಇವ.  ಕಾಯಗದಶ್ಗ ಗೆರ ೀಡ-೧ ಹುದಿ್ದ  ೧೫೯೧ ಮತ್ತು  

ಗೆರ ೀಡ-೨   ೩೪೩,  ಅಲಲ ಗೆ ಸುಮಾರು  ೯,೦೦೦ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹುದಿ್ದ  ಪಂಚಾಯಿತಿ ವಾಾ ಪಿು ಯಲಲ  ಖಲ 

ಇವ.  ನವು ಗ್ರರ ಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯನುನ  ಗ್ರರ ಮದ ಸಕಾಗರ ಎಾಂದು ಕರೆಯುತ್ು ೀವ.  ಗ್ರರ ಮೀಣ 

ಜನರು ತಮೆ  ಮೂಲ್ಭೂತ ಬೇಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಅಲಲ ಗೆ ಬರುತಾು ರೆ.   ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಭಿವೃದಿಿ  

ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾಯಗ ವಾಾ ಪಿು  ಏನಿದ್ದ ಎಾಂದರೆ,  ಎಲ್ಯಲ  ರಿೀತಿಯ ಪರವಾನಗಿಯನುನ  

ಪಂಚಾಯಿತಿಯವರು ಕಡ್ಬೇಕು, ನಿರಾಕೆಷ ೀಪಣಾ ಪತರ ವನುನ  ಕಡ್ಬೇಕು, ಆದ್ದಯ ಸಟ್ಟಗಫಿಕೇಟ್ 

ಕಡ್ಬೇಕು, ಖತ್ ಬದಲ್ಯವಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು,  9 & 11 ಕಡ್ಬೇಕು, ಪಡಿತರ ಚಿೀಟ್ಟ ವಿತರಣೆ 

ಮಾಡ್ಬೇಕು,  ಆಧಾರ್ ವಿಳಾಸ ಬದಲ್ಯವಣೆ, ನಿವೇಶ್ನ, ವಸತಿಗಳ ಅಜಿಗಗಳು, ಕೃಷ್ಟಕರ ನರೇಗ್ರ, 

ಜಲ್ಜಿೀವನ್ ಮಷ್ನ್ ಅನುಷ್ಟಠ ನ,  ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟಟ  ೨೯ ಇಲ್ಯಖೆಗಳ ಜವಾಬಿಾರಿ ಪಂಚಾಯಿತಿ 

ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಇದ್ದ.  ಇದರಾಂದಿಗೆ ಅವರು ವಾಡ್ಗ ಸಭೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಗ್ರರ ಮ ಸಭೆ 

ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಜನ ವಸತಿ ಸಭೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಮಕೆಳ ಸಭೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು,   ವಷ್ಗದಲಲ  ಎರಡು ಸಲ್ 

ಪರ ಗತಿ ಪರಿಶ್ೀಲ್ನ ಸಭೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ತಾಲ್ಲಲ ಕ್ನಲಲ  ತಿಾಂಗಳಿಗೆ ಒಾಂದು ಸಲ್ ಪರ ಗತಿಪರ ಪರಿಶ್ೀಲ್ನ 

ಸಭೆ ಇರುತು ದ್ದ.  ಸಚಿವರು ಭೇಟ್ಟ ನಿೀಡಿದ್ದಗ ಸಚಿವರ ಜೊತ್ಯಲಲ  ಹೀಗಬೇಕು.  ಈ ರಿೀತಿಯ ಅನೇಕ 

ಜವಾಬಿಾರಿಗಳು ಇರುವಾಗ  ನವು ೨-೩ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಿಗೆ ಒಬ್ಬಬ ಬಬ  ಅಧಿಕಾರಿಯನುನ  ಹಾಕ್ದರೆ ಆ 

ಕಾಯಗ ವಾಾ ಪಿು ಯಲಲ  ಖಂಡಿತ ಗ್ರರ ಮೀಣ ಜನರಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟಟ  ಕಷ್ಟ ವಾಗಬಹುದು.  ಗೆರ ೀಡ-೧ 

ಅಧಿಕಾರಿ ಒಾಂದು ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ಇರಲೇಬೇಕೆಾಂದು ಇದ್ದ.  ಪರ ತಿ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಿಗೆ ಒಬಬ  ಅಧಿಕಾರಿ 

ಇರುವಂತ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅಲಲ  ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡುವುದಕೆೆ  ಸರಿಯಾಗಬಹುದು ಎನುನ ವುದು ನಮೆ  

ಅನಿಸಿಕೆಯಾಗಿದ್ದ.  

 

 ರ್ಶರ ೋ ಕೆ.ಎಸ.ಈಶವ ರಪಪ :- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಮಾನಾ  ಸದಸಾ ರ ಅಭಿಪಾರ ಯ 

ಸರಿಯಾಗಿದ್ದ.  ರಾಜಾ  ಸಕಾಗರ ಆ ದಿಕೆ್ನಲಲ  ಯೀಚ್ನೆ ಮಾಡಿ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಭಿವೃದಿಿ  ಅಧಿಕಾರಿ 

ಮತ್ತು  ಸಂಬಂಧಪಟಟ  ವೃಾಂದಕೆೆ  ಜಿಲ್ಯಲ  ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಮುಖ್ಾ  ಕಾಯಗನಿವಾಗಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಯು 

ನೇಮಕಾತಿ ಪಾರ ಧಿಕಾರವಾಗಿರುತಾು ರೆ.  ಎಲೆಲ ಲಲ  ಎಷ್ಟಟ  ಹುದಿ್ದ ಗಳು ಖಲ ಇವ ಎಾಂಬುದನುನ  ಎಲ್ಯಲ  

ಜಿಲ್ಯಲ ಧಿಕಾರಿಗಳು ವರದಿಯನುನ  ಕಡುತಾು ರೆ.  ನವು ಈಗ್ರಗಲೇ ಅದನುನ  ಆರ್ಥಗಕ ಇಲ್ಯಖೆಗೂ 

ಕಳುಹಸಿದಿ್ದ ೀವ.  ಈ ಹುದಿ್ದ ಗಳ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿಯನುನ  ನವು ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ಮುಖಾಂತರ 
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ಮಾಡಿಕಳುಳ ತ್ು ೀವ.  ಬಡಿು ಯನುನ  ನವು ಸಂಬಂಧಪಟಟ ವರ ಹತಿು ರ ಮಾಡಿಕಳುಳ ತ್ು ೀವ.  ಹೀಗ್ರಗಿ 

ಇದನುನ  ಸಂಬಂಧಪಟಟ ವರ ಹತಿು ರ ಕಳುಹಸಿದಿ್ದ ೀವ.  ಮಧಾ ದಲಲ  ಕೀವಿಡ-೧೯ ಬಂದಿದಿ ರಿಾಂದ 

ತಡ್ವಾಗಿದ್ದ.  ಆರ್ಥಗಕ ಇಲ್ಯಖೆಯವರು ಆ ದಿಕೆ್ ನಲಲ  ಒಪಿಪ ಗೆ ಕಡುವವರಿದಿ್ದರೆ.  ಹಾಗ್ರಗಿ ಮುಾಂದ್ದ 

ಕೀವಿಡ-೧೯ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುವಂತಹ ಸಂದಭಗದಲಲ  ಆರ್ಥಗಕ ಇಲ್ಯಖೆಯಿಾಂದ ಅನುಮೊೀದನೆ 

ತ್ಗೆದುಕಾಂಡು  ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಆದಷ್ಟಟ  ಬೇಗ ಭತಿಗಯನುನ  ಮಾಡುತ್ು ೀವ.  

 

 ರ್ಶರ ೋ ಕೆ.ಹರಿೋಶ್ಕ್ಕಮಾರ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಈಗ್ರಗಲೇ ಮಾನಾ  ಸಚಿವರು 

ಕಟ್ಟಟ ರುವ ಉತು ರದಲಲ  ಗ್ರರ ಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಾಯಗದಶ್ಗ ಗೆರ ೀಡ-೧ ಮತ್ತು  ಗೆರ ೀಡ-೨ ವೃಾಂದಕೆೆ  

ಜಿಲ್ಯಲ  ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳ ಉಪ ಕಾಯಗದಶ್ಗ (ಅಭಿವೃದಿಿ ) ಇವರು ನೇಮಕಾತಿ 

ಪಾರ ಧಿಕಾರವಾಗಿರುತಾು ರೆ.  ಆದುದರಿಾಂದ ಎಲ್ಯಲ  ಜಿಲ್ಯಲ  ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳ ಮುಖ್ಾ  ಕಾಯಗನಿವಾಗಹಕ 

ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಖಲ ಇರುವ ಕಾಯಗದಶ್ಗ ಗೆರ ೀಡ-೧, ಕಾಯಗದಶ್ಗ ಮತ್ತು  ಗೆರ ೀಡ-೨ ಹುದಿ್ದ ಗಳನುನ  

ಭತಿಗ ಮಾಡ್ಲು ಸಕಾಗರದಿಾಂದ ನಿದೇಗಶ್ನ ನಿೀಡ್ಲ್ಯಗಿದ್ದ ಎಾಂದು ತಿಳಿಸಿದಿ್ದರೆ.    ಇದನುನ  ಶ್ೀಘ್ರ ವಾಗಿ 

ಮಾಡಿದರೆ ಬಃಳಷ್ಟಟ  ಒಳೆಳ ಯದ್ದಗುತು ದ್ದ.  ಪರ ತಿ ಸಲ್ ಈ ರಿೀತಿಯ ಉತು ರ ಬರುತಿು ದ್ದ. ಆದರೆ ಹುದಿ್ದ ಗಳ 

ಭತಿಗಯಾಗುತಿು ಲ್ಲ .  

 

 ರ್ಶರ ೋ ಕೆ.ಎಸ.ಈಶವ ರಪಪ :- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ನನು ಈಗ ಅಧಿಕಾರ ತ್ಗೆದುಕಾಂಡ್ 

ನಂತರ ಎಲ್ಯಲ  ಪರ ಯತನ ಗಳನುನ  ಮಾಡಿದಿ್ದ ೀನೆ. ಜೊತ್ಗೆ   ಡಾಟ್ಟ ಎಾಂಟ್ಟರ  ಆಪರೇಟರ್ ಮತ್ತು  ಬಿಲ್ 

ಕಲೆಕಟ ರ್ಗಳ ನೇಮಕಾತಿಯಲಲ  ಅವರಿಗೆ ಎಷ್ಮಟ ಷ್ಟಟ  ಪಸಗಾಂಟ್ ಕಡ್ಬೇಕು ಎನುನ ವ ಗಾಂದಲ್ವಿತ್ತು .  

ಇದರ ಬಗೆೆ  ನಲೆು  ಸಭೆಗಳನುನ  ಮಾಡಿ ಕನೆಗೆ ಇಬಬ ರು ಒಪಿಪ  ಸಂತೀಷ್ಪಟ್ಟಟ ದಿ್ದರೆ.  ಬಿಲ್ 

ಕಲೆಕಟ ರ್ಗೆ ಶೇಕಡ್ ೭೫ ರಷ್ಟಟ , ಡಾಟ್ಟ ಎಾಂಟ್ಟರ  ಆಪರೇಟರ್ಗಳಿಗೆ ಶೇಕಡ್ ೨೫ ರಷ್ಟಟ  ಎಾಂದು ಇಬಬ ರು 

ಸಂತೀಷ್ವಾಗಿ ಒಪಿಪ ಕಾಂಡು ಹೀಗಿದಿ್ದರೆ.  ಆದಷ್ಟಟ  ಬೇಗ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಈ ಕೆಲ್ಸವನುನ  

ಮುಗಿಸುತ್ು ೀವ. 
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   ಪರ ಶ್ನನ  ಸಂಖ್ಯಾ : 655 

            (ಉತ್ು ರ ಲಗತಿು ಸಲಾಗಿದ್ದ) 

 

 ಡಾ: ವೈ.ಎ.ನರಾಯಣ್ಸ್ಥವ ಮ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ತಾವು ನನನ  ರಕ್ಷಣೆಗೆ 

ಬರಬೇಕು.  ಈ ಪರ ಶೆನ ಗೆ ಸಾವಿರ ಪುಟಗಳ ಉತು ರ ಕಟ್ಟಟ ದಿ್ದರೆ.  ಈಗ ಇಷ್ಟಟ  ಉತು ರ ಕಟಟ ರೆ ನನು 

ಯಾವಾಗ ಓದುವುದು, ನನೇನು ಪರ ಶೆನ  ಕೇಳಲ?  ಸಾವಿರ ಪುಟಗಳ ಉತು ರ ಕಟ್ಟಟ ರುವುದರಿಾಂದ 

ನನು ಮಾನಾ  ಕೀಟ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿಯವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಯನುನ  ಸಲಲ ಸುತಿು ದಿ್ದ ೀನೆ. 

ಇಷ್ಟ ಾಂದು ಉತು ರ ಕಟ್ಟಟ ದಿ್ದರೆ ನನು ಹೇಗೆ ಓದುವುದು ಎಾಂದು ನನು ಕೇಳುತಿು ದಿ್ದ ೀನೆ.  

 

 ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ನಿೀವು ಪರ ಶೆನ  ಕೇಳಿರುವುದಕೆೆ  ಉತು ರ ಕಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ವೇ? ಈಗ ನಿಮಗೆ 

ಸಿ.ಡಿ. ಕಡ್ಬೇಕೇ?  

 

 ಡಾ: ವೈ.ಎ.ನರಾಯಣ್ಸ್ಥವ ಮ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಸಿ.ಡಿ. 

ಕಟ್ಟಟ ದಿ್ದರೆ, ನನಗೆ ಸಿ.ಡಿ. ಕಟ್ಟಟ ಲ್ಲ .  ನನು ತಮಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕಳುಳ ವುದೇನೆಾಂದರೆ, ಇಾಂತಹ 

ಉತು ರಗಳಿದಿ್ದ ಗ ಒಾಂದು ದಿನ ಮುಾಂಚಿತವಾಗಿ ಕಡುವುದಕೆೆ  ಸಾಧಾ ವೇ ಯೀಚ್ನೆ ಮಾಡಿ ಎಾಂದು 

ನನು ಕೇಳುತಿು ದಿ್ದ ೀನೆ.  ಮಾನಾ  ಸಚಿವರು ವಿಸಾು ರವಾದ ಉತು ರ ಕಟ್ಟಟ ದಿ್ದರೆ, ಅವರಿಗೆ ನನು 

ಅಭಿನಂದನೆಯನುನ  ಸಲಲ ಸುತ್ು ೀನೆ.  

 

 ರ್ಶರ ೋ ಕೆ.ಎಸ.ಈಶವ ರಪಪ :- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಮಾನಾ  ಸದಸಾ ರು ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕೆಷ ೀತರ ದಿಾಂದ 

ಗೆದಿು  ಬಂದಿದಿ್ದರೆ.  ಅವರು ಬಹಳ ಬುದಿಿವಂತರಾಗಿರುವುದರಿಾಂದ ಸಮಸಾ ಯಾಗಿದ್ದ.  ಪರ ಶೆನ  ಬಂದ್ದಗ 

ಉತು ರ ಕಡುತಾು ರೆಯೇ ಅಥವಾ ಆರು ತಿಾಂಗಳು ಮುಾಂಚಿತವಾಗಿ ಉತು ರ ಕಡುತಾು ರೆಯೀ?  ಒಾಂದು 

ದಿನ ಮುಾಂಚಿತವಾಗಿ ಉತು ರ ಕಡುವುದಕೆೆ  ಆಗುವುದಿಲ್ಲ . ವಿಧಾನ ಪರಿಷ್ತಿು ನಿಾಂದ ಹಸ 

ಪದಿ ತಿಯನುನ  ಪಾರ ರಂಭ ಮಾಡಿಬಿಡಿ.  

 

ಡಾ: ವೈ.ಎ.ನರಾಯಣ್ಸ್ಥವ ಮ:- ಇದರ ಬಗೆೆ  ಯೀಚ್ನೆ ಮಾಡಿ ಎಾಂದು ಹೇಳಿದಿ್ದ ೀನೆ, ಅಷ್ಮಟ .  

 

ರ್ಶರ ೋ ಕೆ.ಎಸ.ಈಶವ ರಪಪ :- ಇದರಲಲ  ಯೀಚ್ನೆ ಮಾಡುವ ಪರ ಶೆನ  ಉದಭ ವವಾಗುವುದಿಲ್ಲ .  
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ಡಾ: ವೈ.ಎ.ನರಾಯಣ್ಸ್ಥವ ಮ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ನನು ಬಹಳ ಮುಖ್ಾ ವಾದ 

ಪರ ಶೆನ  ಕೇಳಿದಿ್ದ ೀನೆ.  ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾ ಣ ಇಲ್ಯಖೆಯಡಿಯಲಲ  ಬರುವ ನಿಗಮಗಳಲಲ  ಭೂ ಒಡೆತನ 

ಯೀಜನೆ ಜಾರಿಯಲಲ ದ್ದಯೇ, ಯಾವ ದಿನದಿಾಂದ ಇದ್ದ  ಎಾಂದು ಪರ ಶೆನ ಯನುನ  ಕೇಳಿದಿ್ದ ೀನೆ.  ಸಮಾಜ 

ಕಲ್ಯಾ ಣ ಇಲ್ಯಖೆಯ ನಿಗಮಗಳಲಲ ರುವ ಎರಡು ಮಹತಾವ ಕಾಾಂಕೆಷ ಯ ಯೀಜನೆಗಳಲಲ   ಭೂ ಒಡೆತನ 

ಯೀಜನೆ ಮತ್ತು  ಗಂಗ್ರ ಕಲ್ಯಾ ಣ ಯೀಜನೆ.  ಈ ಪರ ಶೆನ ಯಲಲ  ನನು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾ ಣ 

ಇಲ್ಯಖೆಯಡಿಯಲಲ  ಬರುವ ನಿಗಮಗಳನುನ  ಕೇಳಿದಿ್ದ ೀನೆ.  ವಾಲೆ ಕ್ ಅಭಿವೃದಿಿ  ನಿಗಮದ ಬಗೆೆ  ಉತು ರ 

ಕಟ್ಟಟ ದಿ್ದರೆ.   ಪರಿಶ್ಷ್ಟ  ವಗಗಗಳ ಇಲ್ಯಖೆ  ಬೇರೆ ಇರುವುದರಿಾಂದ  ಈ ಉತು ರ ಇದಕೆೆ  ಸಂಬಂಧ 

ಇದ್ದಯೇ ಇಲ್ಲ ವೇ ಎಾಂಬುದನುನ  ಮಾನಾ  ಸಚಿವರು ಸಪ ಷ್ಟಟ ೀಕರಣವನುನ  ನಿೀಡ್ಬೇಕು.   

           (ಮುಾಂದು) 

1141/17-12-2021/11-50/bkp-vk 

ಡಾ: ವೈ.ಎ. ನರಾಯಣ್ಸ್ಥವ ಮ(ಮುಾಂದ್ದ):-   

 ಎರಡ್ನೆಯದ್ದಗಿ,  ಬಹಳ ಮುಖ್ಾ ವಾಗಿ     ಈ  ಸೆಿ ೀಮ್ನಲಲ   ಕನಗಟಕ   ರಾಜಾ ದಲಲ    4   ಮೀಸಲು  

ಲ್ೀಕಸಭಾ  ಕೆಷ ೀತರ ಗಳಿವ.  ಕೀಲ್ಯರ,   ಚಿತರ ದುಗಗ,  ಚಾಮರಾಜನಗರ  ಮತ್ತು   ಕಲುಬ ಗಿಗ .  1990-91   

ರಿಾಂದ      ಎಷ್ಟಟ   ಜನರಿಗೆ  ಭೂರಹತ   ಜನರು  ಎಷ್ಟಟ   ಅಜಿಗಗಳನುನ   ಹಾಕ್ದಿ್ದರೆಾಂದರೆ  ಕೀಲ್ಯರ  

ಜಿಲೆಲ ಯಲಲ   ಕೇವಲ್  36    ಜನರು  ಅಜಿಗಯನುನ   ಹಾಕ್ದಿ್ದರೆ.  ಚಿತರ ದುಗಗ  ಜಿಲೆಲ ಯಲಲ   18  ಜನರು 

ಅಜಿಗಯನುನ   ಹಾಕ್ದಿ್ದರೆ.    ಚಾಮರಾಜನಗರ  ಜಿಲೆಲ ಯಲಲ    36  ಜನರು  ಅಜಿಗಯನುನ   

ಹಾಕ್ದಿ್ದರೆ.  ಕಲುಬ ಗಿಗಯಲಲ   676  ಜನರು ಅಜಿಗಯನುನ   ಹಾಕ್ದಿ್ದರೆ.   

   

 ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೆ,  ಈ  ವಿಷ್ಯವಾಗಿ  ಮಾತನಡ್ಲಕೆೆ    ದಯವಿಟ್ಟಟ   

ಸಮಯವನುನ   ಕಡ್ಬೇಕು.  ಅಾಂಬೇಡೆ್ರ್  ಅಭಿವೃದಿಿ   ನಿಗಮಕೆೆ   ಸಂಬಂಧಪಟಟ ಾಂತ್   ಅವರು  

ಕಟ್ಟಟ ರುವ  ಉತು ರ   ಎಷ್ಟಟ   ಜನ ಫಲ್ಯನುಭವಿಗಳನುನ  ಯಾವ  ಜಿಲೆಲ ಗೆ  ಆಯೆ್ದ   ಮಾಡಿದಿ್ದರೆಾಂದರೆ    

ಮೀಸಲು  ಕೆಷ ೀತರ    ಕೀಲ್ಯರದಲಲ -1,  ಚಿತರ ದುಗಗ -೦, ಚಾಮರಾಜನಗರ     09.  ಬಾಗಲ್ಕೀಟ, 404.  

ಬ್ಳಗ್ರವಿ  149.   ಆದರೆ,  ಗುಲ್ಬ ಗಗ  400, ರಾಯಚೂರು  547, ಯಾದಗಿರಿ  343. ನನಗೆ   ಒಾಂದು  

ವಿಚಾರ  ಅಥಗವಾಗುತಿು ಲ್ಲ .  ಇಲ್ಯಖೆಯಲಲ   ಎಸ್.ಸಿ/ಎಸ್.ಟ್ಟ  ಜನಾಂಗಕೆೆ    ಭೂಮ  ಇಲ್ಲ ದ್ದ   

ಇರುವವರನುನ   ಪಟ್ಟಟ   ಮಾಡಿದಿಿ ೀರಾ?  ನಿಮೆ  ಹತಿು ರ  ಡಾಟ್ಟ  ಬಾಾ ಾಂಕ್  ಇದ್ದಯೇ? ಈ 4 ಮೀಸಲು 

ಕೆಷ ೀತರ ದಲಲ  ಹಾಗ್ರದರೆ ಎಸ್.ಸಿ/ಎಸ್.ಟ್ಟ  ಜನಾಂಗದವರೆಲ್ಲ ರೂ  ಶ್ರ ೀಮಂತರಿದಿ್ದರೆಯೇ?  ಅವರಿಗೆ  

ಭೂಮ  ಇದ್ದಯೇ, ಇದು  ಏನು  ಸೆಿ ೀಮ  ನನಗೆ  ಅಥಗವಾಗುತಿು ಲ್ಲ .   ನನು ಈ  ವಿಷ್ಯವನುನ   

ಏತಕೆೆ   ಹೇಳುತಿು ದಿ್ದ ೀನೆಾಂದರೆ,  ಕಪಪ ಳ  ಜಿಲೆಲ ಯ ಒಾಂದೇ  ತಾಲ್ಲಲ ಕ್ನಲಲ    207,  ಕುಷ್ಠ ಗಿ  

ತಾಲ್ಲಲ ಕ್ನಲಲ   268,  ಕನಕಗಿರಿಯಲಲ   1701  ಒಾಂದೇ  ತಾಲ್ಲಲ ಕ್ಗೆ   ಕಟ್ಟಟ ದಿ್ದರೆ.  ಜೇವಗಿಗ  ಒಾಂದೇ   
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ತಾಲ್ಲ ೀಕ್ಗೆ   488. ಸೇಡಂಗೆ   132 ಯಾದಗಿರಿ ಮತ್ತು   ಶ್ಹಾಪುರಕೆೆ    324.    ಅಾಂದರೆ  ಈ  ಭೂ  

ಒಡೆತನ   ಸೆಿ ೀಾಂ ಅನುನ   ಆಯೆ್ದ   ಮಾಡುವ  ನಿಮೆ   ಮಾನದಂಡ್ಗಳೇನು  ಎನುನ ವುದರ   ಬಗೆೆ   

ದಯವಿಟ್ಟಟ   ಮಾನಾ   ಮಂತಿರ ಗಳು    ಉತು ರವನುನ   ಹೇಳಬೇಕು.  ನಂತರ  ನನು ಬೇರೆ  ಪರ ಶೆನ ಯನುನ   

ಕೇಳುತ್ು ೀನೆ.   

 

ರ್ಶರ ೋ  ಕೊೋಟ  ರ್ಶರ ೋನವಾಸ  ಪೂಜಾರಿ:-  ಮಾನಾ   ಸಭಾಪತಿಯವರೆ,  ಮಾನಾ  ಸದಸಾ ರಾದ  

ಡಾ|| ವೈ.ಎ.ನರಾಯಣ ಸಾವ ಮಯವರು 5 ರಿೀತಿಯಲಲ  ಪರ ಶೆನ ಯನುನ   ಕೇಳಿದಿ್ದರೆ.  ಅವರ   

ಪರ ಶೆನ ಯಲಲ   ಅವರು  ಏನು   ಕೇಳಿದಿ್ದರೆಾಂದರೆ   ಭೂ ಒಡೆತನ  ಆಯೆ್ದ   ಮಾಡುವಲಲ   ಇರುವಂತಹ  

ಮಾನದಂಡ್ಗಳೇನು  ಎಾಂದು  ಕೇಳಿದಿ್ದರೆ.   ಅದಕೆೆ    ಎಲ್ಯಲ   ವಿವರಗಳನುನ   ಕಟ್ಟಟ ದಿ್ದ ೀವ.  ಸದರಿ  

ಯೀಜನೆಯಡಿಯಲಲ   ಸೌಲ್ಭಾ  ಕೀರಿ  ಬಂದ  ಅಜಿಗಗಳ  ಸಂಖೆಾ   ಎಷ್ಟಟ   ಎಾಂದು  ಕೇಳಿದಿ್ದರೆ.  

ಅದನುನ   ಕಟ್ಟಟ ದಿ್ದ ೀವ.  ಆರ್ಥಗಕ  ಗುರಿ ಎಷ್ಟಟ  (ವಷ್ಗವಾರು    ಮತ್ತು      ವಿಧಾನಸಭಾ    ಕೆಷ ೀತರ ವಾರು    

ವಿವರ  ನಿೀಡುವುದು)  ಎಾಂದು  ಪರ ಶೆನ  ಕೇಳಿದಿ್ದರೆ.   ಆ ಮಾಹತಿಯನುನ  ಕಟ್ಟಟ ದಿ್ದ ೀವ.  ಅವರು  

ಕೇಳಿರುವಂತಹ  ಎಲ್ಯಲ   ಪರ ಶೆನ ಗಳಿಗೂ  ಕ್ಕಡ್ ಉತು ರಗಳನುನ  ಕಡ್ಲ್ಯಗಿದ್ದ.  ಆದರೆ ಅವರು  ಈ  

ವಿಚಾರದಲಲ  ತಾರತಮಾ ವಾಗಿದ್ದ ಎಾಂದು ಹೇಳುತಿು ದಿ್ದರೆ.  ಕೆಲ್ವು  ಜಿಲೆಲ , ಕೆಲ್ವು ಕೆಷ ೀತರ ಕೆೆ  

ತಾರತಮಾ ವಾಗಿದ್ದ ಎಾಂದು  ಹೇಳುತಿು ದಿ್ದರೆ.   ಕೆಲ್ವು ಕಡೆ ನೂರಾರು, ಮತ್ು   ಕೆಲ್ವು  ಕಡೆ  ಸಾವಿರಾರು   

ಬಂದಿದ್ದ, ಕೆಲ್ವು ಕಡೆ  ಒಾಂದ್ದರಡು  ಬಂದಿಲ್ಲ ವಾಂದು  ಹೇಳುತಿು ದಿ್ದರೆ.   ಈ  ಯೀಜನೆಯು  1991 ರಿಾಂದ  

2021 ರವರೆಗೆ 20 ವಷ್ಗಗಳವರೆಗೆ  ಸುಮಾರು 55908 ಎಕರೆ ಜಮೀನನುನ  49 ಸಾವಿರ  

ಫಲ್ಯನುಭವಿಗಳಿಗೆ  ಹಂಚ್ಲ್ಯಗಿದ್ದ. ಇದರ ಒಟ್ಟಟ  ಮೊತು  1360 ಕೀಟ್ಟ  ರೂಪಾಯಿಗಳು.   ಇಲಲ   

ಏನು ತಾರತಮಾ ವಾಗಿದ್ದ,   ಮತ್ತು   ಯಾವ  ರಿೀತಿ ಮಾಡಿದಿ್ದ ೀವ  ಎನುನ ವುದರ  ಬಗೆೆ   ಅವರು  ಚ್ಚೆಗ  

ಮಾಡುತಿು ದಿ್ದರೆ.    ನನನ   ಅಾಂದ್ದಜಿನ  ಪರ ಕಾರ  ಅವರ   ಮೂಲ್  ಆಶ್ಯಗಳೇನೆಾಂದರೆ,   ಕೆಲ್ವು  

ಜಿಲೆಲ ಗಳಲಲ   ಭೂ  ಒಡೆತನ  ಯೀಜನೆಯಡಿ  ಭೂಮ  ಮಂಜೂರಾಗಿದ್ದ, ಅದು  ಬಡ್ವರ   ಕೈ ಸೇರಿಲ್ಲ  

ಎನುನ ವುದು  ಅವರ  ಇಾಂಗಿತ  ಇರಬಹುದು.    ಆದರೆ, ಸುಮಾರು  2 ತಿಾಂಗಳಿಾಂದಿೀಚೆಗೆ   ವಿಶೇಷ್  

ಸಭೆಗಳನೆನ ಲ್ಯಲ  ನಡೆಸಿ, ಪರ ತಿಯಾಂದು ಜಿಲೆಲ ಯನುನ  ಸಮೀಕೆಷ  ಮಾಡ್ಲಕೆೆ   ನಮೆ  ನಿಗಮದಿಾಂದ  

ಮತ್ತು  ನಮೆ  ಇಲ್ಯಖೆಯಿಾಂದ  ಒಾಂದಿಷ್ಟಟ   ಕೆಲ್ಸಗಳಾಗಿವ.   ಬಹುತೇಕ  ಜಿಲೆಲ ಗಳ  ಸಂಬಂಧ  ನನು  

ಒಾಂದು ಉದ್ದಹರಣೆಯನುನ  ತಮಗೆ ಹೇಳಲಕೆೆ  ಬಯಸುತ್ು ೀನೆ.  ಇದು ಸಿೀಮತ ಸಮಯ  

ಆಗಿರುವುದರಿಾಂದ  ರಾಯಚೂರು  ಜಿಲೆಲ ಯಲಲ  53  ಫಲ್ಯನುಭವಿಗಳು,  ಮಂಡ್ಾ   ಜಿಲೆಲ ಯಲಲ   2   

ಫಲ್ಯನುಭವಿಗಳಿಗೆ   ಭೂಮ  ಮಂಜೂರಾಗಿ  ಆರ.ಟ್ಟ.ಸಿ.   ಅವರ  ಹೆಸರಿಗೆ ಬಂದಿದಿರೂ  ಸಹ   ಭೂ  

ಮಾಲೀಕರ  ಕೈಯಲಲ ಯೇ  ಭೂಮ  ಇತ್ತು .   ಆ   ವಿಚಾರವಾಗಿ  ಖುದಿು   ಎಾಂ.ಡಿ.ಯವರನೆನ ೀ ಕಳುಹಸಿ,  

ಅವರ  ಮೇಲೆ ಕ್ರ ಮನಲ್ ಕೇಸ್ ದ್ದಖ್ಲು ಮಾಡುತ್ು ೀವಾಂದು ಸೂಚ್ನೆಯನುನ   ಕಟ್ಟಟ  ಆ  ಬಡ್ವರಿಗೆ  
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ಅದನುನ   ಹಸಾು ಾಂತರ ಮಾಡುವ ಕೆಲ್ಸಗಳನುನ  ನವು  ಮಾಡಿದಿ್ದ ೀವ.  ಇನುನ   ಕನಗಟಕ ರಾಜಾ ದ,  

ರಾಯಚೂರು, ಯಾದಗಿರಿ  ಸೇರಿದಂತ್  ಎಲ್ಯಲ   ಜಿಲೆಲ ಗಳಲಲಯೂ ಕೆಲ್ಸ  ನಡೆಯುತಿು ದ್ದ.   ಅಗತಾ  

ಇದಿ ರೆ ಎಾಂತಹ ಕಠಿಣ  ಕರ ಮವನನ ದರೂ  ಕೈಗಾಂಡು  ಆ ಭೂ ಒಡೆತನ ಯೀಜನೆಯಲಲ  ಭೂಮ  

ಬಡ್ವರಿಗೆ  ಸೇರುವಂಥ  ರಿೀತಿಯಲಲ   ಕರ ಮವನುನ   ಬಹಳ  ಕಟ್ಟಟ ನಿಟ್ಟಟ ಗಿ ತ್ಗೆದುಕಳುಳ ತ್ು ೀವ.  ಈ  

ಸಂಬಂಧ  ಯಾರಿಗೂ  ಮಣಿಯುವುದಿಲ್ಲ  ಎನುನ ವುದನುನ  ತಮೆ  ಗಮನಕೆೆ   ತರುತ್ು ೀನೆ.  ಹಾಂದ್ದ 

ರಾಜಕಾರಣಕೆ ೀಸೆ ರ ಯಾರಾದರೂ ಜಾಸಿು  ಭೂಮಯನುನ  ತ್ಗೆದುಕಾಂಡು  ಹೀಗಿರಬಹುದು, 

ನವು  ಇಲ್ಲ ವಾಂದು  ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ .   ಇಡಿೀ  ರಾಜಾ ದಲಲ   ಯಾರು  ಯಾರು ಜಿಲ್ಯಲ ವಾರು ಬಡ್ವರು  

ಅಜಿಗಯನುನ  ಸಲಲ ಸಿದಿ್ದರೆ,  ಅದನುನ  ಗಮನದಲಲ ಟ್ಟಟ ಕಾಂಡು ಮುಾಂದಿನ ದಿನಗಳಲಲ  ಹೆಚಿಚ ನ  

ಅನುದ್ದನವನುನ  ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಯಲ  ಬಡ್ವರಿಗೂ ಪೂಣಗ ಭೂ ಒಡೆತನ ಮಾಡ್ಲಕೆೆ   

ಏನೇನು  ಯೀಚ್ನೆ  ಬೇಕು, ಅದ್ದಲ್ಲ ವನುನ   ಮಾಡುತ್ು ೀವ.  ಈಗ್ರಗಲೇ  ಜಿಲ್ಯಲ ಧಿಕಾರಿಗಳ  ಮೂಲ್ಕ 

ಸಮೀಕೆಷ   ಮಾಡಿ   ವರದಿಯನುನ   ತರಿಸಿದಿ್ದ ೀವ.    ಪರಿಶ್ಷ್ಟ   ಜಾತಿ  ಮತ್ತು   ಪರಿಶ್ಷ್ಟ   ಪಂಗಡ್ದಲಲ   

ಯಾರು  ಆರ್ಥಗಕವಾಗಿ  ಬಡ್ವರು ಇದಿ್ದರೆ, ಅವರಿಗೆ ಭೂಮಯನುನ  ಕಡುವಂತಹ 

ಯೀಜನೆಯನುನ  ಮಾಡುತ್ು ೀವ.  ಪಾರದಶ್ಗಕವಾಗಿ ಮಾಡುತ್ು ೀವ.   ಯಾರಾದರೂ ಕ್ಕಡ್   ಆ 

ಬಡ್ವರ  ಭೂಮಯನುನ   ದುರುಪಯೀಗ  ಮಾಡಿಕಾಂಡಿದಿ ರೆ  ಅವರ   ಮೇಲೆ criminal case  

ಮಾಡಿ   ಅದನುನ   ಬಡ್ವರಿಗೆ  ವಾಪಸುು   ಕಡಿಸುವಂತಹ  ಕೆಲ್ಸವನುನ   ಮಾಡುತ್ು ೀವ.   

 

ಡಾ: ವೈ.ಎ.ನರಾಯಣ್ಸ್ಥವ ಮ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೆ, ಈ  ಸೆಿ ೀಾಂ  ಬಹಳ    

ಮಹತಾವ ಕಾಾಂಕ್ಷ   ಸೆಿ ೀಾಂ  ಎಾಂದು  ನನು  ಮೊದಲೇ   ಹೇಳಿದ್ದ.  ಇಲಲ   ಬಂಜರು  ಭೂಮಯನುನ   

ತೀರಿಸಿ,  ನಿೀರಾವರಿ  ಭೂಮ ಎಾಂದು  ಹೇಳಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ನೀಾಂದಣಿ ಮಾಡಿಸುತಾು ರೆ.  

ಎರಡ್ನೆಯದ್ದಗಿ  ಭೂಮಯನುನ   ನೀಾಂದಣಿ   ಮಾಡಿಸಿದರೂ  ಎಸ್.ಸಿ/ಎಸ್ಟ್ಟ.   ಜನಾಂಗಕೆೆ   

ಹಾಾ ಾಂಡ್  ಓವರ್   ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ .    ಮೂರನೆಯದ್ದಗಿ, ಪೊೀಡಿ ಮಾಡಿ  ಹದಿುಬಸುು  ನಿಗದಿ  ಮಾಡಿ   

ಅವರಿಗೆ  ಜಮೀನು  ಕಡುವುದಿಲ್ಲ .  ನಲೆ್ ನೆಯದ್ದಗಿ,   ಈ ಜಮೀನನುನ   ನಿಯಮ 11 ರ  ಕಲಂ 

ಪರ ಕಾರ ಅಾಂಬೇಡೆ್ರ್ ನಿಗಮಕೆೆ   mortgage  ಮಾಡ್ಬೇಕು.  ಅದನೂನ  ಸಹ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ .    ಮತ್ು   

ಎಸ್.ಸಿ/ಎಸ್.ಟ್ಟ.  ಜನಾಂಗದವರನುನ   ಬಿಟ್ಟಟ   ಬೇರೆಯವರಿಗೆ  ಈ  ಜಮೀನನುನ   ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ 

ದುಡುಡ   ಮಾಡುತಿು ದಿ್ದರೆ.  ಇದು ಮಧಾ ವತಿಗಗಳ  ಮತ್ತು   ಅಧಿಕಾರಿಗಳ  nexus ಯಿಾಂದ   

ಫಲ್ಯನುಭವಿಗಳ ಆಯೆ್ದಯಾಗುತಿು ದ್ದ.    ಇದನುನ   ಎಲಲಯೂ  ಡಾಟ್ಟ  ಬಾಾ ಾಂಕ್   ಇಟ್ಟಟ ಕಾಂಡು   

ಅಹಗ  ಅಜಿಗಗಳನುನ  ಪರಿಷ್ೆ ರಣೆ ಮಾಡಿ  ಜಮೀನನುನ   ಕಡುತಿು ಲ್ಲ .   ಇದರ  ಬಗೆೆ   ಎ.ಸಿ.ಬಿ. 

ಯವರು  ರೈಡ್  ಮಾಡಿದಂತಹ ಸಂದಭಗದಲಲ  ಮಹಷ್ಟಗ ವಾಲೆ ೀಕ್ ನಿಗಮದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ 

ಮನೆಗಳಲಲ  ಲ್ಕಾಷ ಾಂತರ  ರೂಪಾಯಿಗಳು  ಸಿಕೆ್ ,  ಅವರುಗಳನುನ   ಜೈಲಗೆ  ಹಾಕ್ದಿ್ದರೆ.   ಅದನುನ   
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ನವು ಸವ ತಃ   ಟ್ಟ.ವಿ.ಯಲಲ   ನೀಡಿದಿ್ದ ೀವ.  ಆದರೆ,   ಮಾನಾ   ಸಚಿವರು  ಸಮಪಗಕವಾಗಿ  ಕೆಲ್ಸ  

ಮಾಡುತಿು ದಿ್ದರೆ.   ನನು ಅವರಿಗೆ  ಮನವಿ  ಮಾಡುತಿು ದಿ್ದ ೀನೆ,  ಕಳೆದ  ಸಪ್ಟ ಾಂಬರ್ ತಿಾಂಗಳ 

ಅಧಿವೇಶ್ನದಲಲ  ಈ   ಪರ ಶೆನ ಯನುನ   ಕೇಳಿದ್ದಗ ಮಾನಿವ   ಮತ್ತು   ರಾಯಚೂರು  ತಾಲ್ಲಲ ಕ್ನಲಲ   case 

book ಮಾಡಿದಿ್ದ ೀವ   ಎಾಂದು  ಹೇಳಿ  ವಿವರವನುನ   ಕಟ್ಟಟ ದಿ್ದರೆ.   ಆ  case book ಮಾಡಿದ  ಮೇಲೆ   

ಯಾರ  ಮೇಲೆ  ಕರ ಮ  ತ್ಗೆದುಕಾಂಡಿದಿಿ ೀರಿ,  ಯಾವ ಅಧಿಕಾರಿಯನುನ   ಅಮಾನತ್ತು   ಮಾಡಿದಿಿ ೀರಿ,  

ಏನು ಶ್ಸುು   ಕರ ಮ  ತ್ಗೆದುಕಾಂಡಿದಿಿ ೀರಿ,  ಯಾವ  ಮಧಾ ವತಿಗಗಳ  ಮೇಲೆ   FIR file ಮಾಡಿದಿಿ ೀರಿ,  

ಮತ್ು   ಎಷ್ಟಟ   ಜಮೀನನುನ  ವಾಪಸುು  ತ್ಗೆದುಕಾಂಡಿದಿಿ ೀರಿ ಎಾಂಬುದನುನ  ದಯವಿಟ್ಟಟ   

ಹೇಳಬೇಕೆಾಂದು  ಮನವಿ  ಮಾಡುತಿು ದಿ್ದ ೀನೆ.       

 

ರ್ಶರ ೋ  ಕೊೋಟ  ರ್ಶರ ೋನವಾಸ  ಪೂಜಾರಿ:-  ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೆ,  ಈಗ್ರಗಲೇ  ಗಮನಕೆೆ   

ತಂದಿರುವಂತ್  ರಾಯಚೂರು ಜಿಲೆಲ   53 ಮತ್ತು  ಮಂಡ್ಾ  ಜಿಲೆಲ   2 ಈ ರಿೀತಿ ಒಟ್ಟಟ  55  

ಫಲ್ಯನುಭವಿಗಳಿಗೆ  ಹಂಚಿಕೆಯಾದ  ಆ ಭೂಮಯ  ಸದುಪಯೀಗ  ಆಗದೇ   ಇರುವುದನುನ    

ಗಮನದಲಲ ಟ್ಟಟ ಕಾಂಡು ಜಿಪಿಎ ವಾ ವಸೆಯನುನ  ಅಳವಡಿಸಿಕಾಂಡು ಸೆ ಳದಲಲ ಯೇ    

ನಿಾಂತ್ತಕಾಂಡು ಅವರಿಗೆ  ಹಸಾು ಾಂತರ ಮಾಡುವಂತಹ  ಕೆಲ್ಸಗಳನುನ   ಮಾಡಿದಿ್ದ ೀವ.    ಇಷ್ಟಟ ಗಿಯೂ  

ಕ್ಕಡ್   ಲ್ೀಪ-ದ್ೀಷ್ಗಳು  ಇರಬಹುದು,  ಇಲ್ಲ ವಾಂದು  ಹೇಳುತಿು ಲ್ಲ .    ಡಾ: ಬಾಬಾ  ಸಾಹೇಬ್  

ಅಾಂಬೇಡೆ್ರ್ ಅಭಿವೃದಿಿ    ನಿಗಮ  ಮತ್ತು   ಮಹಷ್ಟಗ  ವಾಲೆ ೀಕ್    ಪರಿಶ್ಷ್ಟ   ಪಂಗಡ್    ಅಭಿವೃದಿಿ     

ನಿಗಮ, ತಾಾಂಡಾ  ಅಭಿವೃದಿಿ   ನಿಗಮ, ಆದಿ  ಜಾಾಂಬವ ಅಭಿವೃದಿಿ   ನಿಗಮ, ಬ್ಬೀವಿ ಅಭಿವೃದಿಿ     

ನಿಗಮ ಈ  ಎಲ್ಯಲ   ಅಭಿವೃದಿಿ   ನಿಗಮಗಳ  ಮೂಲ್ಕ  ಭೂ  ಒಡೆತನ  ಕಡುವಂತಹ  ಕಾಯಗಕರ ಮ    

ಆಗಿರುತು ದ್ದ.   ಒಬಬ   ವಾ ಕ್ು ಗೆ  ಎರಡು ಎಕರೆ ಅಾಂದರೆ   15 ಲ್ಕ್ಷ  ರೂಪಾಯಿಗಳ  ಭೂಮಯನುನ   

ಹಸಾು ಾಂತರಿಸುವ  ಕೆಲ್ಸ ಇದರಲಲ   ಆಗಿರುವಂತಹದಿ್ದ ಗಿದ್ದ.   ಅದರ   ಮೊತು ವನೂನ   ಸಹ  ಜಾಸಿು   

ಮಾಡುತ್ು ೀವ.   ಇದರ  ಬಗೆೆ   ಏನೇನು  ಕರ ಮ  ತ್ಗೆದುಕಾಂಡಿದಿಿ ೀರಿ,  ಯಾರ  ಮೇಲೆ  ಕರ ಮ  

ತ್ಗೆದುಕಾಂಡಿದಿಿ ೀರಿ  ಎಾಂದು  ಕೇಳಿದಿ್ದರೆ.  ಯಾವ  ದ್ದಕ್ಷ ಣಾ ವೂ  ಇಲ್ಲ ದ್ದ   ಕರ ಮ  ತ್ಗೆದುಕಳುಳ ತ್ು ೀವ.  

ಅದರೂ  ಕ್ಕಡ್  ಸಮಸಾ   ಇರುವುದು ಸತಾ .    ನನು  ಇಲ್ಲ ವಾಂದು  ಹೇಳುತಿು ಲ್ಲ .   ಅದಕೆ ೀಸೆ ರ   

ಡಾ:ವೈ.ಎ.ನರಾಯಣ  ಸಾವ ಮಯವರನುನ   ಕರೆದು,    ಈ  ಅಧಿವೇಶ್ನ ಮುಗಿದ  ಒಾಂದು  ವಾರದಲಲ ,  

ಶ್ರ ೀ  ಬಸವರಾಜ  ಪಾಟ್ಟೀಲ್  ಇಟಗಿಯವರು  ಒಾಂದು  ಪತರ ವನೆನ ೀನು ಕಟ್ಟಟ ದಿ್ದರೆ, ಅದನುನ   ಸಹ 

ಗಮನದಲಲ ಟ್ಟಟ ಕಾಂಡು ಒಾಂದು  ವಿಶೇಷ್  ಸಭೆಯನುನ   ಕರೆದು ಆಗಿರುವಂತಹ  ಒಟ್ಟಟ   ಪರ ಗತಿ ಬಗೆೆ  

ಯೀಚ್ನೆ  ಮಾಡುತ್ು ೀವ.  ತಮೆ  ಗಮನಕೆ್ಕ   ತಂದು,   ಯಾರ  ಯಾರ  ಮೇಲೆ  ಕಠಿಣ  ಕರ ಮ  

ಕೈಗಳಳ ಬೇಕೆಾಂದರೆ  ಕರ ಮ  ತ್ಗೆದುಕಳುಳ ತ್ು ೀವ.  ಇದರಲಲ  ಯಾರನೂನ  ಸಹ ರಕ್ಷಣೆ  ಮಾಡುವಂತಹ   
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ವಿಚಾರದಲಲ  ನಮಗೆ ಆಸಕ್ು  ಇಲ್ಲ .  ಬಹಳ ಗಟ್ಟಟ ಯಾಗಿ ಭೂ ಒಡೆತನ  ಯೀಜನೆಯನುನ   ಅನುಷ್ಟಠ ನ  

ಮಾಡುತ್ು ೀವ.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                               ವಿಪ/ ದಿನಾಂಕ:17.12.2021 /29 

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

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

  

ಪರ ಶ್ನನ   ಸಂಖ್ಯಾ :  683 

(ಉತ್ು ರವನುನ   ಲಗತಿು ಸಲಾಗಿದ್ದ) 

 

ರ್ಶರ ೋ  ವಿಜಯಸಿಾಂಗ್:-  ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೆ,  ಮಾನಾ  ಸಚಿವರು  ಉತು ರವನುನ   

ಕಟ್ಟಟ ದಿ್ದರೆ.   ಹುಣಸೂರು  ತಾಲ್ಲಲ ಕ್ನ   ಬಹಳಷ್ಟಟ  ಕಡೆ  ಬಸ್  ನಿಲಿ್ಯ ಣ  ಇಲ್ಲ ವಾಂದು   

ಹೇಳಿದಿ್ದರೆ.  ಅದನುನ   ಯಾವಾಗ   ಪಾರ ರಂಭ  ಮಾಡುತಾು ರೆನುನ ವುದು  ನನನ  ಪರ ಶೆನ ಯಾಗಿದ್ದ.   

 

ರ್ಶರ ೋ  ಕೊೋಟ  ರ್ಶರ ೋನವಾಸ  ಪೂಜಾರಿ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೆ,  2017ರಲಲ    ಬಿೀದರ್    

ಜಿಲೆಲ ಯ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾ ಣ  ಮತ್ತು  ಬಾಲೆ  ಸೇರಿದಂತ್  ಅನೇಕ   ಕಡೆಗಳಲಲ   ಬಸ್  ನಿಲಿ್ಯ ಣವಿಲ್ಲ ವಾಂದು  

ಹೇಳಿದಿ್ದರೆ.   ಇದು  2017ರಲಲ   ಹುಲ್ಸೂರನುನ   ಹಸ  ತಾಲ್ಲಲ ಕಾಗಿ   ಘೀಷ್ಣೆ ಮಾಡ್ಲ್ಯಗಿತ್ತು .    

ಆ  ತಾಲ್ಲಲ ಕ್ನ  ಕೇಾಂದರ   ಸೆಾನದಲಲ   ಬಸ್  ನಿಲಿ್ಯ ಣವನುನ   ಮಾಡ್ಲ್ಯಗಿದ್ದ.  ಆದರೆ, ಕೆಲ್ವು  

ಹಳಿಳ ಗಳಲಲ   ಇಲ್ಲ ವನುನ ವ  ಅವರ  ಉಲೆಲ ೀಖ್  ಇದ್ದ.   ಅವರು ಹೇಳಿರುವುದು ಸತಾ   ಇದ್ದ,  ಇಲ್ಲ ವಾಂದು  

ಹೇಳುತಿು ಲ್ಲ . ಹುಲ್ಸೂರು  ತಾಲ್ಲಲ ಕ್ನ   ಮೂರು  ಗ್ರರ ಮಗಳಾದ  ಗಡಿಗೌಡ್ಗ್ರಾಂವ,  ಗೀಟ್ಟಗ   

ಮತ್ತು   ಮುಚ್ಳಂಬ   ಗ್ರರ ಮಗಳಲಲ     ಬಸ್  ನಿಲಿ್ಯ ಣಗಳಿಲ್ಲ .   ಬಸ್ ನಿಲಿ್ಯ ಣ  ಎಾಂದು  ಮಾಡಿಲ್ಲ .  

Bus Shed ಎಾಂದು  ಮಾಡ್ಲ್ಯಗಿದ್ದ.  ತಂಗುದ್ದಣ ಎಾಂದು ಹೇಳಿ  ಮಾಡಿರುತ್ು ೀವ.     ಕೆಲ್ವು  ಕಡೆಗಳಲಲ   

ಸೆ ಳಗಳು  ಇಲ್ಲ .   ಸಾಮಾನಾ ವಾಗಿ  ನಮೆ   ಸಂಸೆಯ  ನಿಯಮಾವಳಿಯಂತ್    ಹೀಬಳಿ  

ಮಟಟ ದಲಲ     50  ಬಸ್ಗಳು  ಸಂಚ್ರಿಸುವಂತಹ  ಕೇಾಂದರ ಗಳಲಲ  ಕ್ರು ಬಸ್ ನಿಲಿ್ಯ ಣ  ಮಾಡುವಂತಹ  

ಸಂಪರ ದ್ದಯಗಳಿವ.   ಆದರೆ,  ಕೆಲ್ವು  ಕಡೆ  ನಿವೇಶ್ನ  ಸಿಕೆ್ಲ್ಲ .  ಆ  ನಿವೇಶ್ನದ  ಲ್ಭಾ ತ್ಯನುನ   

ಗಮನದಲಲ ಟ್ಟಟ ಕಾಂಡು ಮತ್ತು  ನಮಗೆ ಈಗ ಇರುವಂತಹ ಅನುದ್ದನವನುನ   

ಗಮನದಲಲ ಟ್ಟಟ ಕಾಂಡು  ಮುಾಂದಿನ ದಿನಗಳಲಲ   ಬಸ್  ನಿಲಿ್ಯ ಣವನುನ   ಮಾಡುತ್ು ೀವ,    

ಎನುನ ವಂತಹ  ಉತು ರವನುನ   ಕಟ್ಟಟ ದಿ್ದ ೀವ.     ಸದರಿ  ತಾಲ್ಲಲ ಕ್ಗೆ  ಒಳಪಡುವ  ಗ್ರರ ಮಗಳಾದಂತಹ  

ಬಸವ  ಕಲ್ಯಾ ಣ  ಹಾಗೂ  ಬಾಲೆ   ಘ್ಟಕದಿಾಂದ    ಸಾರಿಗೆ  ಸೌಲ್ಭಾ ವನುನ   ಒದಗಿಸಬೇಕೆಾಂದು  

ಹೇಳಿದಿ್ದರೆ.    ಅವರು  ಹೇಳಿರುವಂತಹ  ಎಲ್ಯಲ   ಅಾಂಶ್ಗಳನುನ   ಗಮನದಲಲ ಟ್ಟಟ ಕಾಂಡು 

ಹಲ್ಸೂರು ತಾಲ್ಲಲ ಕ್ನ    ವಾಾ ಪಿು ಯಲಲ   ಒಟ್ಟಟ    22  ಗ್ರರ ಮಗಳಲಲ   ಬಸ್  ಬರುತಿು ದ್ದ.   

                                                                                                                       (ಮುಾಂದು) 
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(1142) 17.12.2021 12.00 ಎಸ್ವಿ-ಬಿಎನ್ಎಸ್  

(ಸಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸೆಿ ತಿ) 

 

ರ್ಶರ ೋ ಕೊೋಟ ರ್ಶರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ (ಮುಾಂದ್ದ):-  

 

ಒಟ್ಟಟ  22 ಗ್ರರ ಮಗಳಿದಿು , ಅವುಗಳಲಲ  18 ಗ್ರರ ಮಗಳಿಗೆ ಬಸ್ಗಳು ಸಂಚ್ರಿಸುತಿು ವ.  ಉಳಿದಿರುವ 4 

ಗ್ರರ ಮಗಳಿಗೆ ಬಸ್ ಸಂಚಾರ ಆರಂಭಿಸಲು ಬೇಕಾದಂತಹ ಕರ ಮವನುನ  ಸಕಾಗರದಿಾಂದ 

ತ್ಗೆದುಕಳಳ ಲ್ಯಗುತು ದ್ದ.    

 

ರ್ಶರ ೋ ವಿಜಯ್ ಸಿಾಂಗ:- ಮಾನಾ  ಸಚಿವರೇ, ತಾವು ಉತು ರದಲಲ  ತಿಳಿಸಿರುವ ವೇಳಾ 

ಪಟ್ಟಟ ಯಲಲ ರುವಂತ್ ಬಸ್ಗಳು ಓಡಾಡುತಿು ಲ್ಲ . ಕೀವಿಡ್ನಲಲ  ಬಹಳಷ್ಟಟ  ಬಸ್ಗಳು ನಿಾಂತ್ತ 

ಹೀಗಿತ್ತು .  ಅದನುನ  ಇನೂನ  ಪುನರಾರಂಭಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ . ಆ ವಿಷ್ಯವನುನ  ತಮೆ  ಗಮನಕೆೆ  

ತರಬಯಸುತ್ು ೀನೆ.   

 

ರ್ಶರ ೋ ಕೊೋಟ ರ್ಶರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಮಾನಾ  ಸದಸಾ ರು 

ಹೇಳುತಿು ರುವುದು ಸರಿಯಾಗಿದ್ದ. ಕೀವಿಡ್ನ ಕಾರಣದಿಾಂದ್ದಗಿ ಕೆಲ್ವು ಕಡೆಗಳಲಲ  ಬಸ್ಗಳನುನ  

ನಿಲಲ ಸಲ್ಯಗಿದ್ದ.  ಪರ ಯಾಣಿಕರ ಕರತ್ಯಿದಿುದರಿಾಂದ ಪುನರಾರಂಭಿಸಲ್ಯಗಿರಲಲ್ಲ .  ಈಗ ಇಡಿೀ 

ರಾಜಾ ದಲಲ  ಪಾರ ರಂಭಿಸಲ್ಯಗುತಿು ದ್ದ.  ಹಲ್ಸೂರು ಗ್ರರ ಮಕೆೆ  ವಿಶೇಷ್ವಾದ ಗಮನವನುನ  ಕಟ್ಟಟ  

ಸದಾ ದಲಲ ಯೇ ಬಸ್ ಅನುನ  ಓಡಿಸುವ ಪರ ಯತನ ವನುನ  ಮಾಡುತ್ು ೀವ.   

 

ರ್ಶರ ೋ ವಿಜಯ್ ಸಿಾಂಗ:- ಮಾನಾ  ಸಚಿವರೇ, ಬಸವ ಕಲ್ಯಾ ಣದಲಲಯೂ ಸಾಕಷ್ಟಟ  ಸಂಖೆಾ ಯಲಲ  

ಬಸ್ಗಳು ಓಡಾಡುತಿು ಲ್ಲ .   

 

ರ್ಶರ ೋ ಕೊೋಟ ರ್ಶರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಮಾನಾ  ಸದಸಾ ರು 

ಹೇಳಿರುವುದನುನ  ಗಮನದಲಲ ಟ್ಟಟ  ಕಾಂಡು ಬಸ್ ಓಡಿಸಲು ಕರ ಮ ಕೈಗಳಳ ಲ್ಯಗುವುದು.  ಇಡಿೀ 

ರಾಜಾ ವಾಾ ಪಿ ಈ ಕಾಯಗಕರ ಮವನುನ  ಕೈಗಳಳ ಲ್ಯಗುವುದು.   
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ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮುಾಂದಿನ ಪರ ಶೆನ  ಶ್ರ ೀ ಎಸ.ವಿಿ .ಸಂಕನೂರ ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಶ್ರ ೀ ಅರುಣ 

ಶ್ಹಾಪುರ ಅವರು ಕೇಳಬೇಕು.  

 

ರ್ಶರ ೋ ಅರುಣ್ ಶಹಾಪುರ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಉತು ರ ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ .  

 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಾ  ಸಭಾನಯಕರೇ, ಕೃಷ್ಟ ಸಚಿವರು ಸದನದಲಲ  ಇಲ್ಲ , ಉತು ರವೂ 

ಬಂದಿಲ್ಲ .  ನನಗೆ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಮಾಹತಿಯನುನ  ನಿೀಡಿರುವುದಿಲ್ಲ .  ಸಚಿವರು ಬರುವುದಿಲ್ಲ  

ಎಾಂಬುದನುನ  ಮಾನಾ  ಸಭಾನಯಕರು ನನಗೆ ತಿಳಿಸಲಲ್ಲ .   

 

ರ್ಶರ ೋ ಕೊೋಟ ರ್ಶರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ:-  ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ತಿಳಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು .  ಆದರೆ 

ನನಗೆ ಮಾಹತಿ ಬಂದಿರಲಲ್ಲ .  
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ಪರ ಶ್ನನ  ಸಂಖ್ಯಾ : 694 

(ಉತ್ು ರವನುನ  ಲಗತಿು ಸಲಾಗಿದ್ದ) 

 

ರ್ಶರ ೋಮತಿ ಭಾರತಿ ಶ್ನಟೆಿ :- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ನನು ವಸತಿ ವಿದ್ದಾ ರ್ಥಗ ನಿಲ್ಯಗಳ 

ಪಟ್ಟಟ ಯನುನ  ನಿೀಡುವ ಬಗೆೆ  ಪರ ಶೆನ ಯನುನ  ಕೇಳಿದಿ್ದನು.   ಅವರು ವಿಾಂಗಡಿಸಿ ಪಟ್ಟಟ ಯನುನ  

ಕಟ್ಟಟ ದಿ್ದರೆ.  68 ಸಕಾಗರಿ ವಸತಿ ಶಲೆಗಳಲಲ  co-education ಇರುವ ಶಲೆಗಳು ಎಷ್ಟಟ  ಎಾಂಬುದು 

ತಿಳಿಯುತಿು ಲ್ಲ . ಅದರಲಲ  bifurcation  ಮಾಡಿರುವುದಿಲ್ಲ . ಕಳೆದ ಸಕಾಗರದಲಲ  ಮಾನಾ  ಆಾಂಜನೇಯ 

ಅವರು ಇಲ್ಯಖ ಮಂತಿರ ಗಳಾಗಿದಿ್ದ ಗ ನವು ಮಹಳೆಯರು ಹಾಸಟ ಲ್ಗಳ ಸಮೀಕೆಷ ಯನುನ  ಮಾಡಿ 

ಒಾಂದು ವರದಿಯನುನ  ಕಟ್ಟಟ ದಿ್ದವು.  ಆ ಸಂದಭಗದಲಲ  ಇಡಿೀ ರಾಜಾ ದ 558 ವಸತಿ ನಿಲ್ಯಗಳ 

ಕುಾಂದು ಕರತ್ಗಳನುನ  ಅದರಲಲ  ಉಲೆಲ ೀಖ್ ಮಾಡ್ಲ್ಯಗಿತ್ತು .  ಅದರಲಲ  ಹೆಚ್ಯಚ ವರಿ ಕಠಡಿಗಳನುನ , 

ಶೌಚಾಲ್ಯಗಳನುನ  ನಿಮಗಸಲ್ಯಗಿದಿು , ಕುಡಿಯುವ ನಿೀರಿನ ವಾ ವಸೆ  ಮಾಡ್ಲ್ಯಗಿದ್ದಯ್ದಾಂದು 

ಹೇಳಿದಿ್ದರೆ.  ಇಾಂದಿನವರೆವಿಗೂ ಯಾವುದೇ ವಸತಿ ನಿಲ್ಯದಲಲ  ಶುದಿ  ಕುಡಿಯುವ ನಿೀರಿನ ವಾ ವಸೆ  

ಇರುವುದಿಲ್ಲ .  ನಲಲ ಯಲಲ  ಬರುವ ನಿೀರನೆನ ೀ ಕುಡಿಯುತಿು ದಿ್ದರೆ.  ಅನೇಕ ವಿದ್ದಾ ರ್ಥಗ ನಿಲ್ಯಗಳಲಲ  

ಒಾಂದು ಟರ ಾಂಕ್ನ ಮೇಲೆ ಮತು ಾಂದು ಟರ ಾಂಕ್ ಇಟ್ಟಟ  ಕೆಳಗೆ ಮಲ್ಗುತಿು ದಿ್ದರೆ.  ಇದರಿಾಂದ ಕಠಡಿಗಳ 

ಸಂಖೆಾ  ಕಡಿಮೆಯಿದಿು  ಸೆ ಳದ ಅಭಾವವಿರುವುದು ಕಂಡು ಬರುತು ದ್ದ.  ಹೆಚ್ಯಚ  ಸಂಖೆಾ ಯಲಲ  

ಮಾಡುತ್ು ೀವಾಂದು ಹೇಳಿದಿ್ದರೆ.  ಆದರೆ ಅದು ಇದುವರೆವಿಗೂ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ .  

 

 ಮಹಳಾ ವಿದ್ದಾ ರ್ಥಗ ನಿಲ್ಯಗಳಲಲ  ಹೆಣ್ಣಣ ಮಕೆಳ ರಕ್ಷಣೆಯ ದೃಷ್ಟಟ ಯಿಾಂದ ಸಿ.ಸಿ.  

ಕಾಾ ಮೆರಾಗಳನುನ  ಅಳವಡಿಸಲ್ಯಗಿದ್ದ ಎಾಂದು ಉತು ರವನುನ  ಕಟ್ಟಟ ದಿ್ದರೆ.  ಇದಕೆಾ ಗಿ ನನು 

ಸಕಾಗರವನುನ  ಅಭಿನಂದಿಸುತ್ು ೀನೆ.  558 ವಸತಿ ನಿಲ್ಯಗಳಲಲ  ಎಷ್ಟಟ  ವಸತಿ ನಿಲ್ಯಗಳಲಲ  ಸಿ.ಸಿ. 

ಕಾಾ ಮೆರಾಗಳನುನ  ಅಳವಡಿಸಲ್ಯಗಿದ್ದ ಎನುನ ವ ಮಾಹತಿಯನುನ  ನಿೀಡ್ಬೇಕು.  ಕಾಾಂಪಾಂಡ್ಗೆ fencing  

ಹಾಕುವುದನುನ  ಕ್ಕಡ್ ಉತು ರದಲಲ  ಉಲೆಲ ೀಖಿಸಲ್ಯಗಿದ್ದ.  ಅನೇಕ ಹಾಸಟ ಲ್ಗಳಲಲ  ಇಾಂದಿಗೂ ಕ್ಕಡ್ 

compound wall  ಇರುವುದಿಲ್ಲ .   ಇನುನ  fencing ಎಲಲ  ಬರುತು ದ್ದ.  ಬೇಲಗಳನುನ  ಅಳವಡಿಸಲ್ಯಗಿದ್ದ.   

ಮಂಡ್ಾ ದಲಲ ರುವ ಹಾಸಟ ಲ್ ವಾಡ್ಗನ್ ಅನುನ  ನನು ಇತಿು ೀಚೆಗೆ ಸಂಪಕ್ಗಸಿದ ಸಂದಭಗದಲಲ  ತಮೆ  

ಅಳಲ್ನುನ  ತೀಡಿಕಾಂಡ್ರು.  ಹದಿಹರೆಯದ ಹೆಣ್ಣಣ ಮಕೆಳು ಇರುವ ಜಾಗಕೆೆ  ಬೇಲಯಳಗಿನಿಾಂದ 

ನುಸುಳಿಕಾಂಡು ಗಂಡು ಮಕೆಳು ಬರುತಾು ರೆ. ಅವರನುನ  ನಿಯಂತಿರ ಸುವುದು ನಮಗೆ ಕಷ್ಟ ವಾಗುತು ದ್ದ 

ಎಾಂದು ಹೇಳಿದಿ್ದರೆ.   
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ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಮಾನಾ  ಸಚಿವರು ಸೈಬರ್ ಕಾರ ಾಂತಿಯ ಬಗೆೆ  ಮಾತನಡಿದರು.  

ಮೊಬೈಲ್ ಅನುನ  ಇಷ್ಟಟ  ಸಮಯದವರೆಗೆ ಮಕೆಳಿಗೆ ಬಳಸಲು ಅವಕಾಶ್ ಮಾಡಿಕಡ್ಬಹುದ್ದಗಿದ್ದ.  

ಆದರೆ ಆ ಸಂದಭಗದಲಲ  ಅದರಲಲ  ಬರುವ ಮೆಸೇಜ್ಗಳು, ಅದರಲಲ  ಬರುವ ಫ್ೀನ್ಗಳು ಹೀಗೆ 

ಯಾವ ರಿೀತಿ ಮಕೆಳನುನ  ನಿಯಂತಿರ ಸಲು ಸಾಧಾ  ಎಾಂದು ವಾಡ್ಗನ್ರವರು ಕೇಳುತಾು ರೆ.  ಇದಕೆೆ  

ಸಕಾಗರದಿಾಂದ ಕೌನಿು ಲಾಂಗ್ ಇಲ್ಲ .  ಕಳೆದ ಬಾರಿ  ಸಕಾಗರವು ಪರ ತಿ ವಸತಿ ನಿಲ್ಯದಲಲ  ಕೌನಿು ಲಾಂಗ್ 

ವಾ ವಸೆಯನುನ  ಮಾಡ್ಬೇಕೆಾಂದು ನವು ಕೇಳಿದಿ್ದವು.  ನನಗೆ ಮಾನಾ  ಸಚಿವರಲಲ  ವಿಶವ ಸವಿದ್ದ.  

ದಯಮಾಡಿ ಇಾಂತಹ ಕುಾಂದು ಕರತ್ಗಳನುನ  ಸರಿಪಡಿಸಿ ಹದಿಹರೆಯದ ಓದುವ ಮಕೆಳಿಗೆ 

ಪೂರಕವಾದಂತಹ ವಾತಾವರಣವನುನ  ಕಡುವಂತಹ ಯೀಚ್ನೆ ಮತ್ತು  ಯೀಜನೆಯನುನ  

ಸಕಾಗರ ರೂಪಿಸಬೇಕೆಾಂದು ತಮೆ  ಮೂಲ್ಕ ಮಂತಿರ ಗಳಲಲ  ವಿನಂತಿಸುತ್ು ೀನೆ.   

 

ರ್ಶರ ೋ ಕೊೋಟ ರ್ಶರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಮಾನಾ  ಭಾರತಿ 

ಶೆಟ್ಟಟ ಯವರು ಕೇಳಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಯಲ  ಮಾಹತಿಗಳನುನ  ಒದಗಿಸಲ್ಯಗಿದ್ದ.  ನಮೆ  ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾ ಣ 

ಇಲ್ಯಖೆಯಲಲ  1867 ಹಾಸಟ ಲ್ಗಳು, 68 ವಸತಿ ಶಲೆಗಳಿವ.  826 ವಸತಿ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಂಸೆ ಗಳಿವ.  

ಹಾಂದುಳಿದ ವಗಗಗಳ ಕಲ್ಯಾ ಣ ಇಲ್ಯಖೆಯಲಲ  2438 ಹಾಸಟ ಲ್ಗಳು ಮತ್ತು  18 ಆಶ್ರ ಮ ಶಲೆಗಳಿವ.  

ಅವರು ಇದಕೆೆ  ಏನೇನು ಮೂಲ್ಭೂತ ಸೌಕಯಗಗಳಿವ ಎಾಂದು ಕೇಳಿದಿ್ದರೆ.  ಎಲ್ಯಲ  ವಿದ್ದಾ ರ್ಥಗಗಳಿಗೆ 

ಭೀಜನ ವಾ ವಸೆ , ಸಾಬೂನು, ಪೇಸಟ ್, ಕಬಬ ರಿ ಎಣೆಣ  ಇತಾಾ ದಿಯಳಗಾಂಡಂತ್ ಕ್ಟ್ಗಳನುನ  

ನಿೀಡ್ಲ್ಯಗಿದ್ದ.  ಶ್ಕ್ಷಣ, ಸಮವಸು ರಗಳು, ಹಾಗೂ ಲೇಖ್ನ ಸಾಮಗಿರ ಗಳನುನ  ನಿೀಡ್ಲ್ಯಗಿದ್ದ.  ಸಿ.ಸಿ. 

ಕಾಾ ಮೆರಾಗಳನುನ  ಎಲ್ಯಲ  ಕಡೆಗಳಲಲಯೂ ಅಳವಡಿಸಿದಿ್ದ ೀವ.   

 

ಮಾನಾ  ಸದಸಾ ರು ಇನೂನ  ಕೆಲ್ವು ಶಲೆಗಳಲಲ  ಕರತ್ ಇದ್ದ ಎಾಂದು ಹೇಳುತಿು ದಿ್ದರೆ.  ಮಾನಾ  

ಮುಖ್ಾ ಮಂತಿರ ಗಳ ಜೊತ್ಯಲಲ  ನನು ಮತ್ತು  ನಮೆ  ಇಲ್ಯಖೆಯವರೆಲ್ಯಲ  ಹೀಗಿ ಮಾತನಡಿದಿ್ದ ೀನೆ.  

ಸುಮಾರು 1.5 ಲ್ಕ್ಷ ವಿದ್ದಾ ರ್ಥಗಗಳು ಹಾಸಟ ಲ್ ಸೌಲ್ಭಾ ಕೆಾ ಗಿ ಹಾಂದುಳಿದ ವಗಗಗಳ ಇಲ್ಯಖೆಯಲಲ  

ಬೇಡಿಕೆಯನುನ  ಇಟ್ಟಟ ದಿ್ದರೆ.  ಅದಕೆಾ ಗಿ ಇಾಂದು ಸಂಜೆಯಳಗೆ ಮುಖ್ಾ ಮಂತಿರ ಯವರು ಇಾಂದು 

ಸಂಜೆಯಳಗ್ರಗಿ ಸವ ಲ್ಪ  ಪರಿಹಾರವನುನ  ಮಾಡಿಕಡ್ಲ್ಯಗುವುದು ಎಾಂದು ಹೇಳಿದಿ್ದರೆ.  ಈಗ 

ಇರುವಂತಹ ಹಾಸಟ ಲ್ಗಳನುನ  ಹೆಚ್ಯಚ  ಮಾಡ್ಲು ಸಾಧಾ ವಾಗುತು ದ್ದಯೇ ಎಾಂದು ನೀಡುತ್ು ೀವ.  

ಜಿಲ್ಯಲ ವಾರು ಒಾಂದ್ದರಡು ಹಾಸಟ ಲ್ಗಳನುನ  ಬಾಡಿಗೆಗೆ ತ್ಗೆದುಕಾಂಡು ಹಾಂದಿಸಲು 

ಸಾಧಾ ವಾಗುತು ದ್ದಯೇ ಎಾಂದು ನೀಡುತ್ು ೀವ.  ಮಾನಾ  ಸದಸಾ ರು ಹಾಸಟ ಲ್ಗಳ ಆವರಣ ಗೀಡೆ 

ಸರಿಯಿಲ್ಲ ವಾಂದು ಹೇಳುತಿು ದಿ್ದರೆ.  ಈಗ್ರಗಲೇ ಉದ್ಾ ೀಗ ಖತಿರ  ಯೀಜನೆಯಡಿಯಲಲ  ಆವರಣ 

ಗೀಡೆ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ್ವನುನ  ಮಾಡಿಕಡ್ಲ್ಯಗಿದ್ದ.  ಜೊತ್ಗೆ ನಮೆ  ಇಲ್ಯಖೆಯಲಲ  
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ಲ್ಭಾ ವಿರುವ ಅನುದ್ದನದ್ಾಂದಿಗೆ ಮಾಡಿರುತ್ು ೀವ. ಸಿ.ಸಿ. ಕಾಾ ಮೆರಾ ಅಳವಡಿಸಲ್ಯಗಿದ್ದ.  ಕುಡಿಯುವ 

ನಿೀರಿನ ಸೌಲ್ಭಾ  ಕಲಪ ಸಲ್ಯಗಿದ್ದ.  ಒಟ್ಟಟ ರೆ ವಾ ವಸೆಯಲಲ  ಮಕೆಳ ಪೂಣಗ ರಕ್ಷಣೆಯು, ಅವರಿಗೆ 

ಬೇಕಾದ ಮೂಲ್ಭೂತ ಸೌಕಯಗಗಳು ಹಾಗೂ ಆಹಾರ ಸಾಮಗಿರ ಗಳು ಪಾರದಶ್ಗಕವಾಗಿರಬೇಕೆಾಂದು 

ಮಾಡಿದಿ್ದ ೀವ.  ಕೆಲ್ವು ಕಡೆ ಲ್ೀಪದ್ೀಷ್ಗಳಿದಿಲಲ  ಅವುಗಳನುನ  ತಿದಿುವಂತಹ ಕೆಲ್ಸವನುನ  

ಮಾಡ್ಲ್ಯಗುವುದು.  ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಾಂದ ತಪುಪ  ನಡೆದರೆ ನಿದ್ದಗಕ್ಷ ಣಾ ವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಶ್ಕೆಷ ಯನುನ  

ಕಡುವಂತಹ ಕೆಲ್ಸ ಆಗಬೇಕಾಗಿದ್ದ.  ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಪೊರ ೀತಾು ಹ 

ಕಡುವಂತಹ ಕೆಲ್ಸ ಆಗಬೇಕಾಗಿದ್ದ.  ಈ ಹಾಸಟ ಲ್ಗಳನುನ  ಅತ್ತಾ ತು ಮವಾಗಿ ನಡೆಸಬೇಕು 

ಎನುನ ವುದರಲಲ  ಎರಡ್ನೆಯ ಮಾತಿಲ್ಲ .  ಇನೂನ  ಏನದರೂ ಸಲ್ಹೆಗಳನುನ  ಮಾನಾ  ಭಾರತಿ 

ಶೆಟ್ಟಟ ಯವರು ಹೇಳಿದರೆ ಅದನುನ  ಕ್ಕಡ್ ಅಳವಡಿಸಲ್ಯಗುವುದು.    

 

ರ್ಶರ ೋಮತಿ ಭಾರತಿ ಶ್ನಟೆಿ :- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, 68 ವಸತಿ ಶಲೆಗಳಲಲ  ಮಹಳೆಯರದಿು  

ಎಷ್ಟಟ , ಪುರುಷ್ರದಿು  ಎಷ್ಟಟ  ಎಾಂಬುದನುನ  ಹೇಳಿರುವುದಿಲ್ಲ . ರಕ್ಷಣೆಗ್ರಗಿ ಕರಾಟ ತರಬೇತಿ 

ಕಾಯಗಕರ ಮವನುನ  ಪಾರ ರಂಭಿಸಲ್ಯಗುತಿು ದ್ದ ಎಾಂದು ಹೇಳಿದಿ್ದರೆ. ಅಾಂದರೆ ಇದುವರೆವಿಗೂ 

ಪಾರ ರಂಭಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ .  ಶುದಿ  ಕುಡಿಯುವ ನಿೀರಿನ ವಾ ವಸೆ  ಆಗಬೇಕು.   

 

ರ್ಶರ ೋ ಕೊೋಟ ರ್ಶರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಶುದಿ  ಕುಡಿಯುವ ನಿೀರಿನ 

ವಾ ವಸೆಯು ಎಲ್ಯಲ  ಕಡೆಗಳಲಲ  ಆಗಿದ್ದ.  ನನೇ ಕೆಲ್ವು ಕಡೆಗಳಲಲ  ನೀಡಿದಂತ್ 

ಲ್ೀಪವಿರುವುದನುನ  ಕ್ಕಡ್ ಸರಿಪಡಿಸಲ್ಯಗಿದ್ದ.  ಮೆಟ್ಟರ ಕ್ ಪೂವಗ ಬಾಲ್ಕ್ಯರ ವಸತಿ ಶಲೆಗಳು 

300 ಇದ್ದ.  ಮೆಟ್ಟರ ಕ್ ನಂತರದ ಬಾಲ್ಕ್ಯರ ವಸತಿ ಶಲೆಗಳು 257 ಇದ್ದ.  557 ಬಾಲ್ಕ್ಯರ ವಸತಿ 

ಶಲೆಗಳಿವ ಎನುನ ವುದನುನ  ಉಲೆಲ ೀಖ್ ಮಾಡ್ಬಯಸುತ್ು ೀನೆ.  

ರ್ಶರ ೋಮತಿ ಭಾರತಿ ಶ್ನಟೆಿ :- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ನನು 68 ವಸತಿ ಶಲೆಗಳಲಲ  

ಕೇಳುತಿು ದಿ್ದ ೀನೆ. ಅವುಗಳಲಲ  ಬಾಲ್ಕರ ಶಲೆಗಳೆಷ್ಟಟ , ಬಾಲ್ಕ್ಯರ ಶಲೆಗಳೆಷ್ಟಟ  ಎಾಂಬುದನುನ  

ಕೇಳುತ್ು ೀನೆ.   

ರ್ಶರ ೋ ಕೊೋಟ ರ್ಶರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಈ ಸದನ 

ಮುಗಿಯುವುದರಳಗ್ರಗಿ ಅವರಿಗೆ ವಿವರಗಳನುನ  ಕಡುತ್ು ೀನೆ.   

ಪರ ಶ್ನನ  ಸಂಖ್ಯಾ : 685 

(ಮಾನಾ  ಸದಸಾ ರಾದ ಶ್ರ ೀ ಸುನಿಲ್ ವಲ್ಯಾ ಪುರೆ ಅವರು ಸದನದಲಲ  ಉಪಸೆಿ ತರಿರಲಲ್ಲ )   
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ಪರ ಶ್ನನ  ಸಂಖ್ಯಾ  616 

(ಉತ್ು ರವನುನ  ಲಗತಿು ಸಲಾಗಿದ್ದ) 

 

ರ್ಶರ ೋ ಗೊೋವಿಾಂದ ರಾಜು:-  ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ರಾಜಾ ದಲಲ  ಭಿಕಾಷ ಟನೆಯ ಹೆಸರಿನಲಲ  

ಹಲ್ವು ಅಕರ ಮ ಚ್ಟ್ಟವಟ್ಟಕೆಗಳು ನಡೆಯುತಿು ರುವುದು ಸಕಾಗರದ ಗಮನಕೆೆ   ಬಂದಿದ್ದಯೇ ಎಾಂದು 

ನನು ಕೇಳಿದಿು , ಬಂದಿದ್ದ ಎಾಂಬ ಉತು ರವನುನ  ನಿೀಡ್ಲ್ಯಗಿದ್ದ.   ಅದೇ ರಿೀತಿ ಭಿಕಾಷ ಟನೆಗೆ ಹೆಚಾಚ ಗಿ ಚಿಕೆ  

ಮಕೆಳನುನ  ಬಳಸಿಕಳುಳ ತಿು ರುವುದು ಸಕಾಗರದ ಗಮನಕೆೆ  ಬಂದಿದ್ದಯೇ ಎಾಂದು ಕೇಳಿದಿ್ದನು.  

ಅದಕೆ್ಕ  ಸಹ ಬಂದಿದ್ದ ಎಾಂದು ಉತು ರ ನಿೀಡಿದಿ್ದರೆ.  ಬಂದಿದಿ ರೆ, ಇದುವರೆಗೂ ಎಷ್ಟಟ  ಅಕರ ಮ 

ಚ್ಟ್ಟವಟ್ಟಕೆಗಳ ಪರ ಕರಣ ನಡೆದಿವ; ತ್ಗೆದುಕಾಂಡಿರುವ ಕರ ಮಗಳೇನು ಎಾಂದು ಕೇಳಿದಿ್ದನು. ಅದಕೆೆ  

ವಿವರಗಳನುನ  ಒದಗಿಸಿದಿ್ದರೆ.  2021ನೇ ಇಸವಿಯಲಲ  6 ಮಕೆಳನುನ  ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ಆರೀಪಿಯನುನ  

ಬಂಧಿಸಿರುವ ಬಗೆೆ  ಅನುಬಂಧ-1 ರಲಲ  ನಿೀಡಿದಿ್ದರೆ.  ಕೇವಲ್ ಒಾಂದು ಪರ ಕರಣ ಮಾತರ  ಹರಗೆ 

ದ್ದಖ್ಲ್ಯಗಿದ್ದ.  ಬ್ಾಂಗಳೂರಿನಲಲ  ಭಿಕಾಷ ಟನೆ ಮಾಡುತಿು ದಿ ಾಂತಹ 22 ಮಕೆಳನುನ  ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಲ್ಯಗಿದ್ದ.  

ಅಾಂದರೆ ರಾಜಾ ದ ಇತರ ಭಾಗಗಳಲಲ  ಮಕೆಳು ಭಿಕಾಷ ಟನೆ ಮಾಡುತಿು ಲ್ಲ ವಾಂದು ಅಥಗವೇ? ಪೊಲೀಸ್ 

ಇಲ್ಯಖೆ, ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾ ಣ ಇಲ್ಯಖೆ, ಮಹಳಾ ಮತ್ತು  ಮಕೆಳ ಕಲ್ಯಾ ಣ ಇಲ್ಯಖೆಗಳು ಈ ನಿಟ್ಟಟ ನಲಲ  

ಒಾಂದ್ದಗಿ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡುತಿು ಲ್ಲ ವೇ ಎಾಂಬುದಕೆೆ  ಮಾನಾ  ಸಚಿವರು ದಯಮಾಡಿ ಉತು ರಿಸಬೇಕು.   

(ಮುಾಂದು) 

(1143) 17-12-2021 (12.10) ಕೆಜಿ – ಬಿಎನ್ಎಸ್  

         (ಸಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸೆಿ ತಿ) 

 ರ್ಶರ ೋ  ಗೊೋವಿಾಂದ ರಾಜು (ಮುಾಂದ್ದ):-    

 

ಇದಲ್ಲ ದ್ದ, ಸಾವಗಜನಿಕರು ಬಿೀದಿ ಬದಿ ಮಕೆಳಿಾಂದ ವಸುು ಗಳನುನ  ಖ್ರಿೀದಿಸುವುದು ಅಥವಾ 

ಮಕೆಳಿಗೆ ಭಿಕೆಷ  ನಿೀಡುವುದರಿಾಂದ್ದಗುವ ದುಷ್ಪ ರಿಣಾಮಗಳ ಕುರಿತ್ತ ವಿವಿಧ ಸಾಮಾಜಿಕ  

ಜಾಲ್ತಾಣಗಳಲಲ  ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಲು ಹಲ್ವಾರು ಜಾಗೃತಿ ಕಾಯಗಕರ ಮಗಳನುನ  

ಹಮೆಕಳಳ ಲ್ಯಗಿದ್ದ ಎಾಂದು ಉತು ರದಲಲ  ತಿಳಿಸಿದಿ್ದರೆ.  ಇದರಲಲ  ಯಾವ ರಿೀತಿಯ 

ಕಾಯಗಕರ ಮಗಳನುನ  ಹಮೆಕಾಂಡಿದಿ್ದರೆಾಂದು ಮಾನಾ  ಸಚಿವರು ತಿಳಿಸಬೇಕು. ಮುಾಂದಿನ 

ಪರ ಶೆನ ಯನುನ  ಮತ್ು  ಕೇಳುತ್ು ೀನೆ.  

 

      ರ್ಶರ ೋ ಕೊೋಟ ರ್ಶರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ,  ಮಾನಾ  ಸದಸಾ ರಾದ  

ಗೀವಿಾಂದರಾಜುರವರು   ಇಡಿೀ ಸಮಾಜಕೆೆ  ಬಹಳ ಉಪಯೀಗವಾಗುವಂತಹ ಒಳೆಳ ಯ ಪರ ಶೆನ ಯನುನ  

ಕೇಳಿದಿ್ದರೆ.  ಈ ಪರ ಶೆನ ಯನುನ  ಕೇಳಿದಿ ಕೆಾ ಗಿ ನನು ಅವರನುನ  ಅಭಿನಂದಿಸುತ್ು ೀನೆ.  ಮಾನಾ  ಸದಸಾ ರೇ 

ಉಲೆಲ ೀಖ್ ಮಾಡಿರುವಂತ್ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾ ಣ ಇಲ್ಯಖೆ, ಗೃಹ ಇಲ್ಯಖೆ, ಮಹಳಾ ಮತ್ತು  ಮಕೆಳ ಕಲ್ಯಾ ಣ 
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ಇಲ್ಯಖೆಗಳು ಸೇರಿದಂತ್ ಮಕೆಳು ಭಿಕಾಷ ಟನೆ ಮಾಡುವುದನುನ  ನಿಯಂತರ ಣ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು  

ಮಕೆಳನುನ  ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಂತಹದಿು  ಈ ಮೂರು ಇಲ್ಯಖೆಗಳ ಜವಾಬಿಾರಿಯಾಗಿದ್ದ.  ಭಿಕಾಷ ಟನೆ 

ಮಾಡಿದವರನುನ  ನಿಯಂತರ ಣ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು  ಅವರಿಗೆ ಪುನವಗಸತಿ ಕಲಪ ಸುವುದು ನಮೆ  

ಇಲ್ಯಖೆಯಲಲ  ಇರುವಂತಹ ಬಹು ಮುಖ್ಾ ವಾದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದ.  ಆದರೂ ಸಹ, ಇದು ನಮೆ  ಇಡಿೀ 

ರಾಜಾ ದ ಸಮಸಾ  ಆಗಿರುವುದರಿಾಂದ ನನು ಈ ವಿಚಾರದಲಲ  ಸಂಪೂಣಗ ಜವಾಬಿಾರಿಯನುನ  

ತ್ಗೆದುಕಾಂಡು  ಹೇಳುತಿು ದಿ್ದ ೀನೆ.  

 

ನಮೆ  ರಾಜಾ ದ  14 ಜಿಲೆಲ ಗಳಲಲ  ಪುನವಗಸತಿ ಕೇಾಂದರ ಗಳಿವ.  ಯಾರೇ ಭಿಕಾಷ ಟನೆ ಮಾಡಿದರೂ 

ಸಹ, ಸಾವಗಜನಿಕರ ದೂರು ಇಲ್ಲ ದಿದಿರೂ ಸಹ ಅವರಿಗೆ ಪುನವಗಸತಿ ಮಾಡುವಂತಹದಿು  ಇದ್ದ.  ಈ 

ಬಾರಿ ಮತ್ು  4 ಪುನವಗಸತಿ ಕೇಾಂದರ ಗಳು ಮಂಜೂರಾಗಿವ.  ಉಳಿದಿರುವಂತಹ 12 ಜಿಲೆಲ ಗಳಲಲ  ಇದೇ 

ವಷ್ಗದಲಲ  ಅಾಂದರೆ, ಇನುನ  2-3 ತಿಾಂಗಳುಗಳಲಲ  ಪುನವಗಸತಿ ಕೇಾಂದರ ಗಳನುನ  ಸೆಾಪನೆ ಮಾಡುತ್ು ೀವ.  

ಮಾನಾ  ಸದಸಾ ರು, ಭಿಕಾಷ ಟನೆಗೆ ಹೆಚಾಚ ಗಿ ಚಿಕೆ  ಮಕೆಳನುನ  ಬಳಸಿಕಳುಳ ತಿು ರುವುದು ಸಕಾಗರದ 

ಗಮನಕೆೆ  ಬಂದಿದ್ದಯೇ ಎಾಂಬ ಬಹಳ ಗಂಭಿೀರವಾದಂತಹ ಪರ ಶೆನ ಯನುನ  ಕೇಳಿದಿ್ದರೆ.  ಇದರಲಲ  

ಎರಡು ರಿೀತಿ ಇದ್ದ.  ಮೊದಲ್ನೆಯದ್ದಗಿ, ಅವರ ಮಕೆಳನುನ  ಭಿಕಾಷ ಟನೆಗೆ ಬಳಸಿಕಳುಳ ತಿು ದಿ್ದ ರೆ. 

ಮೊತು ಾಂದು ವಿಚಿತರ ವಾದಂತಹ ದಂಧೆ ನಡೆಯುತಿು ದ್ದ.  ಯಾರದ್ೀ ಮಕೆಳನುನ  ಪಡೆದುಕಾಂಡು 

ಇವರ ಬ್ನಿನ ಗೆ ಕಟ್ಟಟ ಕಾಂಡು ಸಂಜೆಯವರೆಗೆ ಬಸ್ ನಿಲಿ್ಯ ಣಗಳಲಲ  ಮತ್ತು  ಸಾವಗಜನಿಕರ ಸೆ ಳಗಳಲಲ  

ಭಿಕಾಷ ಟನೆಗೆ ಉಪಯೀಗಿಸಿಕಳುಳ ವಂತಹದಿು  ಇದ್ದ.  ಇದರಲಲ  ಹಲ್ವಾರು ಪರ ಕರಣಗಳನುನ  

ದ್ದಖ್ಲು ಮಾಡಿದಿ್ದ ೀವ.  ಆದರೂ ಸಹ ಈ ದಂಧೆ ನಿಾಂತಿಲ್ಲ . ಇನುನ  ಕೆಲ್ವೇ ದಿವಸಗಳಲಲ  ಈ ಮೂರು 

ಇಲ್ಯಖೆಗಳ ಜೊತ್ಯಲಲ  ಆಸಕು  ಸದಸಾ ರ ಸಭೆಯನುನ  ಕರೆದು ಇದಕೆೆ  ಚ್ಯರುಕು ಮುಟ್ಟಟ ಸುವಂತಹ 

ಕೆಲ್ಸವನುನ  ಮಾಡುತ್ು ೀವ ಮತ್ತು  ಇದರಲಲ  ಮಕೆಳ ಭಿಕಾಷ ಟನೆ ಸೇರಿದಂತ್ ಭಿಕಾಷ ಟನೆಯನುನ  

ನಿಯಂತರ ಣ ಮಾಡುವುದಕೆೆ  ಬೇಕಾದಂತಹ ಕರ ಮಗಳನುನ  ಕೈಗಳುಳ ತ್ು ೀವಾಂದು ಮಾನಾ  ಸದಸಾ ರಾದ 

ಗೀವಿಾಂದರಾಜುರವರಲಲ  ಮತ್ತು  ಸದನದಲಲ ರುವಂತಹ ವಿರೀಧ ಪಕ್ಷದ ನಯಕರಲಲ  ವಿನಂತಿ 

ಮಾಡುತ್ು ೀನೆ.  

 

    ರ್ಶರ ೋ ಗೊೋವಿಾಂದರಾಜು:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಈಗ್ರಗಲೇ ಸುಮಾರು 2188  

ಪುನವಗಸತಿ ಕೇಾಂದರ ಗಳಿವ ಎಾಂದು ಹೇಳಿದಿ್ದರೆ.  ಅದರಲಲ  355 ಮಹಳಾ ಪುನವಗಸತಿ ಕೇಾಂದರ ಗಳಿವ. 

ಕೀಲ್ಯರದಲಲ  ಒಾಂದು ಮತ್ತು  ದ್ದವಣಗೆರೆಯಲಲ  ಒಾಂದು  ಅಲ್ಲ ದೇ,  ಮಾನಾ  ಸಚಿವರು ನಿರಾಶ್ರ ತರ 

ಕೇಾಂದರ ಗಳನುನ  ಸೆಾಪನೆ ಮಾಡಿದಿ್ದ ೀವಾಂದು ಹೇಳಿದಿ್ದರೆ. ಆದರೆ, ಇಲಲ ಯವರೆಗೂ ಚಿಕೆಬಳಾಳ ಪುರ, 

ಬಿೀದರ್, ಕಪಪ ಳ, ಹಾಸನ, ಚಾಮರಾಜನಗರ, ಉತು ರ ಕನನ ಡ್ ಜಿಲೆಲ , ಬಾಗಲ್ಕೀಟ ಜಿಲೆಲ , ಮಂಡ್ಾ , 
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ರಾಮನಗರ ಮತ್ತು  ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲೆಲ ಗಳಲಲ  ಇದುವರೆಗೂ ನಿರಾಶ್ರ ತರ ಪರಿಹಾರ ಕೇಾಂದರ ಗಳನುನ  

ಸಕಾಗರ ಸೆಾಪನೆ ಮಾಡಿರುವುದಿಲ್ಲ .  ಈ ವಿಷ್ಯ ಇಷ್ಟ ಾಂದು serious  ಆಗಿದಿರೂ ಸಹ, ಈ ಜಿಲ್ಯಲ  

ಕೇಾಂದರ ಗಳಲಲ  ಇಲಲ ಯವರೆಗೆ ನಿರಾಶ್ರ ತರ ಕೇಾಂದರ ಗಳನುನ  ಸೆಾಪನೆ ಮಾಡ್ದಿರುವುದು ಸಕಾಗರದ 

ನಿಲ್ಗಕ್ಷಾ ವಾಂದು ಹೇಳುವುದಕೆೆ  ಇಷ್ಟ ಪಡುತ್ು ೀನೆ.   ಆದಿ ರಿಾಂದ, ಇದರ ಬಗೆೆ  ಮಾನಾ  ಸಚಿವರು ಆದಷ್ಟಟ  

ಬೇಗ ಕರ ಮವಹಸಿ, ಈ ಎಲ್ಯಲ  ಜಿಲ್ಯಲ  ಕೇಾಂದರ ಗಳಲ್ಲಲ  ಸಹ  ಮಹಳಾ ನಿರಾಶ್ರ ತರ  ಕೇಾಂದರ ಗಳನುನ  

ಸೆಾಪನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕೆಾಂದು ಒತಾು ಯ ಮಾಡುತ್ು ೀನೆ.  

 

        ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಇದಲ್ಲ ದ್ದ, ಭಿಕಾಷ ಟನೆಯನುನ  ಸಂಪೂಣಗವಾಗಿ ನಿಮೂಗಲ್ನೆ 

ಮಾಡ್ಬೇಕೆಾಂದರೆ, ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾ ಣ ಇಲ್ಯಖೆ, ಮಹಳಾ ಮತ್ತು   ಮಕೆಳ ಕಲ್ಯಾ ಣ ಇಲ್ಯಖೆ ಮತ್ತು  

ಗೃಹ ಇಲ್ಯಖೆ ಈ ಮೂರು ಇಲ್ಯಖೆಗಳು ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಈ ಇಲ್ಯಖೆಗಳು ಕೆಲ್ಸ 

ಮಾಡ್ಬೇಕೆಾಂದರೆ, ನಮೆ  ಸೆ ಳಿೀಯ ಸಂಸೆ ಗಳಿಾಂದ, ಬಿ.ಬಿ.ಎಾಂ.ಪಿ., ಯಿಾಂದ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೆ ಳಿೀಯ 

ಸಂಸೆ ಗಳಿಾಂದ ಸಂಪನೊಲ್ವನುನ  ಕರ ಢೀಕರಿಸುತಾು ರೆ.   ನನು ಆ ಸದನ ಸಮತಿಯ 

ಸದಸಾ ನಗಿದಿು , ಆ ಸಮತಿಯಿಾಂದ ಸುಮಾರು 32 ಶ್ಫಾರಸುು ಗಳನುನ  ಮಾಡಿದಿ್ದ ೀವ.  ದಯವಿಟ್ಟಟ , 

ತಾವು ಅದನುನ  ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಏಕೆಾಂದರೆ, ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ತಾವು ಹೆಚಿಚ ಗೆ 

ಮಾತನಡುವುದಕೆೆ  ಸಮಯ ಕಡುವುದಿಲ್ಲ . ಇಲ್ಲ ವಾಂದರೆ, ಇದರ ಬಗೆೆ  ಸಂಪೂಣಗವಾಗಿ 

ಮಾತನಡುತಿು ದಿ್ದ . ಈ ಸಮತಿಯ ಶ್ಫಾರಸುು ಗಳನುನ  ತಾವು ತರಿಸಿಕಾಂಡು ಅದನುನ  

ಸಂಪೂಣಗವಾಗಿ implement  ಮಾಡ್ಬೇಕೆಾಂದು ನನು ಒತಾು ಯ ಮಾಡುತ್ು ೀನೆ.  ಇದಲ್ಲ ದ್ದ, ನನು  ಆ 

ಸಮತಿಯ ಸದಸಾ ನಗಿ ಅಲಲ  ಪರ ಸಾು ಪ ಮಾಡಿದಿ್ದ .  ಕಳೆದ 10 ವಷ್ಗಗಳಿಾಂದ ಸುಮಾರು 400 ಕೀಟ್ಟ 

ರೂಪಾಯಿಗಳನುನ  cess ರೂಪದಲಲ  ವಸೂಲ ಮಾಡಿದಿ್ದರೆ.  ನಮೆ  ಸೆ ಳಿೀಯ ಸಂಸೆ ಗಳಿಾಂದ ಮತ್ತು  

ಅತಿ ಹೆಚ್ಯಚ  ಹಣವನುನ  ಬಿ.ಬಿ.ಎಾಂ.ಪಿ.,ಯಿಾಂದ  ವಸೂಲ ಮಾಡಿದಿ್ದರೆ.  ಅದರಲಲ  ಸುಮಾರು 280 

ಕೀಟ್ಟ ರೂಪಾಯಿಗಳನುನ  ಇವತಿು ನವರೆಗೆ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾ ಣ ಇಲ್ಯಖೆಗೆ ವಗ್ರಗವಣೆ 

ಮಾಡಿರುವುದಿಲ್ಲ .   ಮಾನಾ  ಸಚಿವರು ಈ ವಿಷ್ಯವನುನ  ಬಹಳ serious ಆಗಿ ತ್ಗೆದುಕಳಳ ಬೇಕು. 400 

ಕೀಟ್ಟ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಹಣ ಎಲಲ ದ್ದ?   ಒಾಂದು ವೇಳೆ, ಆ ಹಣ ಇಲ್ಲ ವಾಂದರೆ, ಅದನುನ  ದುರುಪಯೀಗ 

ಪಡಿಸಿಕಾಂಡಿದಿ್ದರೆಯೇ?  ಅದನುನ  ನನು ಈ ಸದನದ ಮೂಲ್ಕ ಒತಾು ಯ ಮಾಡುತ್ು ೀನೆ.  ಇದು 

ಭಿಕುಷ ಕರ ಹಣ.  ಮಾನಾ  ಸಚಿವರು ಮುಾಂದಿನ ದಿವಸಗಳಲಲ  ಸಭೆ ಕರೆದು ಮಾತನಡುತ್ು ೀವಾಂದು 

ಹೇಳಿದಿ್ದರೆ. ಅಷ್ಟ ತಿು ಗೆ 400 ಕೀಟ್ಟ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಹಣ ಎಲಲ ಗೆ ಹೀಗಿದ್ದ ಎಾಂದು 

ಯಾವುದ್ದದರಾಂದು ಮೂಲ್ದಿಾಂದ ಕಂಡುಹಡಿದು ಈ ಇಲ್ಯಖೆಗೆ ಹೆಚಿಚ ನ ಸಂಪನೊಲ್ವನುನ  

ಕರ ೀಢೀಕರಿಸಬೇಕೆಾಂದು  ಈ ಸದನದ ಮೂಲ್ಕ ಮಾನಾ  ಸಚಿವರನುನ  ಒತಾು ಯ ಮಾಡುತ್ು ೀನೆ.  
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    ರ್ಶರ ೋ ಎಸ.ಆರ್.ಪ್ರಟಿೋಲ್ (ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಯಕರು):- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ,  

ನನಗೆ ಮಾನಾ  ಸಚಿವರ ಮೇಲೆ ಬಲ್ವಾದ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು  ವಿಶವ ಸ ಇದ್ದ.  ಅದಕೆೆ  ನಮೆ  ರಾಜಾ  

ʼಭಿಕಾಷ ಟನೆ ಮುಕು  ರಾಜಾ ʼ ಎನುನ ವಂತಹ ಕ್ೀತಿಗಗೆ ಪಾತರ ರಾಗುವ ರಿೀತಿಯಲಲ  ಸಚಿವರು ಕೆಲ್ಸ 

ಮಾಡ್ಬೇಕು.  ಮಾನಾ  ಸಚಿವರಿಗೆ ಭಿಕಾಷ ಟನೆಯನನುನ  ban ಮಾಡುವಂತಹ ಅಧಿಕಾರವಿದ್ದ.  ಅದರ 

ಜೊತ್ಗೆ ಅನಿವಾಯಗ ಸಂದಭಗ ಬಂದಲಲ  rehabilitate  ಮಾಡ್ಬೇಕು.  ಇದು ಈ ರಾಜಾ  ಮತ್ತು  

ರಾಷ್ಟ ರದ ಗೌರವವನುನ  ಕುಗೆಿ ಸುವಂತಹ ವಿಚಾರವಾಗಿದ್ದ.  ಅದಕೆೆ  ಕರ ಮಕೈಗಳಳ ಬೇಕು. ಮಾನಾ  

ಸಚಿವರು ಭಿಕಾಷ ಟನೆ ಮಾಡುವವರ  ಮಕೆಳನುನ  ಮತ್ತು  ಬೇರೆಯವರ ಮಕೆಳನುನ  ತಂದು ಭಿಕಾಷ ಟನೆ 

ಮಾಡುತಾು ರೆಾಂದು ಹೇಳಿದಿ್ದರೆ. ಬೇರೆಯವರ ಮಕೆಳನುನ  kidnap ಮಾಡಿ ತಂದು ಅವರ ಕೈ-

ಕಾಲುಗಳನುನ  twist ಮಾಡಿ, ಅವರನುನ  ಅಾಂಗವಿಕಲ್ರನನ ಗಿ ಮಾಡಿ ಅವರನುನ  bus stand 

ನಲಲಯೀ, railway station ನಲಲಯೀ ಅಥವಾ ಸಾವಗಜನಿಕ ಸೆ ಳಗಳಲಲಯೀ ಭಿಕಾಷ ಟನೆಗೆ 

ಬಿಡುತಾು ರೆ.  ಇದು ಬಹಳ ಹೃದಯ ವಿದ್ದರ ವಕವಾದಂತಹ ಘ್ಟನೆ.  ಇದಕೆೆ  ಕಠಿಣವಾದಂತಹ 

ಕರ ಮಗಳನುನ  ಕೈಗಳಳ ಬೇಕು.  ಭಿಕಾಷ ಟನೆಯನುನ  ನಿಲಲ ಸುವುದರ ಜೊತ್ಗೆ, ಅವರನುನ  rehabilitate 

ಮಾಡಿ ನಮೆ  ರಾಜಾ ವನುನ  ಭಿಕಾಷ ಟನೆ ಮುಕು  ರಾಜಾ ವಾಂದು ಮಾಡಿದರೆ, ಮಾನಾ  ಸಚಿವರು ಇತಿಹಾಸ 

ಪುಟದಲಲ  ಅಜರಾಮರರಾಗಿ ಉಳಿಯುತಾು ರೆ.   ಈ ಕೆಲ್ಸವನುನ   ಮಾಡುವುದಕೆೆ  ಸಚಿವರು ಮನಸುು  

ಮಾಡ್ಬೇಕು.  

 

ರ್ಶರ ೋ ಕೊೋಟ ರ್ಶರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ (ಸಭಾನಯಕರು):- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ,  ಮಾನಾ  

ವಿರೀಧ ಪಕ್ಷದ ನಯಕರು ಮತ್ತು  ಮಾನಾ  ಗೀವಿಾಂದರಾಜುರವರು ತಿಳಿಸಿರುವಂತ್, ಸಮಾಜ 

ಕಲ್ಯಾ ಣ ಇಲ್ಯಖೆ, ಗೃಹ ಇಲ್ಯಖೆ ಹಾಗೂ ಮಹಳಾ ಮತ್ತು  ಮಕೆಳ ಅಭಿವೃದಿಿ  ಇಲ್ಯಖೆಗಳ 

ನೇತೃತವ ದಲಲ  ಈ ಸದನ ನಡೆದ ಒಾಂದು ವಾರದ್ಳಗೆ ಸಭೆಯನುನ  ಕರೆಯುತ್ು ೀವ.  ಭಿಕಾಷ ಟನೆಯನುನ  

ನಿಮೂಗಲ್ನ ಮಾಡುವುದಕೆೆ  ಬಹಳ ಬಿಗಿಯಾದ ಕರ ಮಗಳನುನ  ಕೈಗಳುಳ ತ್ು ೀವ. 
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ಪರ ಶ್ನನ  ಸಂಖ್ಯಾ  705 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಾ  ಯು.ಬಿ.ವಾಂಕಟೇಶ್ರವರೇ, ತಮೆ  ಪರ ಶೆನ  ಯೀಜನ ಇಲ್ಯಖೆಗೆ  

ವಗ್ರಗವಣೆಯಾಗಿದ್ದ. 

 

ರ್ಶರ ೋ ಯು.ಬ.ವೆಾಂಕಟೇಶ್:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ನನು  ಈ ಪರ ಶೆನ ಯನುನ  ಯಾವಾಗ 

ಕೇಳಿದರೂ ಸಹ ಇದೇ ರಿೀತಿ ಆಗುತಿು ದ್ದ.  ಬೇರೆ ಇಲ್ಯಖೆಗೆ ವಗ್ರಗವಣೆ ಆಗುತು ದ್ದ; ಇಲ್ಲ ವಾಂದರೆ, ತಾವು 

ನನಗೆ ಅದರ ಬಗೆೆ  ಮಾತನಡುವುದಕೆೆ  ಸಹ ಪೂತಿಗ ಸಮಯ ಕಡುವುದಿಲ್ಲ .  ಇದೇ 

ರಿೀತಿಯಾಗುತು ದ್ದ.  ಹಾಗ್ರಗಿ ನವು ಒಾಂದು ರಿೀತಿಯಲಲ  ಅವಕಾಶ್ ವಂಚಿತರು ಎಾಂದರೆ ಸರಿ 

ಹೀಗುತು ದ್ದ.  

 

        ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಾ  ವಾಂಕಟೇಶ್ರವರೇ, ಒಾಂದು ನಿಮಷ್ ಕೇಳಿ.  ನನಗೆ ಇಲಲ  

ವಗ್ರಗವಣೆಯಾಗಿದ್ದ ಎಾಂದು ಮಾಹತಿ ಬಂದಿದ್ದ.  ಇದು ಸಕಾಗರದ ಜವಾಬಿಾರಿ.  ಇದು ಎರಡು ಬಾರಿ 

ವಗ್ರಗವಣೆಯಾಗಿದ್ದ.  ಮಾನಾ  ಸಭಾನಯಕರೇ, ತಾವು ಹೇಳಿ. 

 

ರ್ಶರ ೋ ಕೊೋಟ ರ್ಶರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಮಾನಾ  ಸದಸಾ ರ ಪರ ಶೆನ  

ಬಹಳ ಗಂಭಿೀರವಾಗಿರುವುದರಿಾಂದ ವಗ್ರಗವಣೆಯಾಗಿರಬಹುದು.  ಈ ಸದನ ಮುಗಿಯುವುದರಳಗೆ 

ಉತು ರ  ಕಡುತ್ು ೀನೆ.  

 

ರ್ಶರ ೋ ಯು.ಬ.ವೆಾಂಕಟೇಶ್:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಪರ ಶೆನ , ಪರ ಶೆನ ಯೇ, ಅದರಲಲ   ಗಂಭಿೀರ 

ಎನುನ ವುದು ಬರುವುದಿಲ್ಲ .  

 

ರ್ಶರ ೋ ಕೊೋಟ ರ್ಶರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಪರ ಶೆನ ಗಳು ಸೂಕೆ್ಷವಾಗಿ 

ಇದಿ ರೆ, ಎಲ್ಯಲ  ಇಲ್ಯಖೆಗಳನುನ  ಗಮನದಲಲ ಟ್ಟಟ ಕಾಂಡು ಮಾಡುತಾು ರೆ. ನವು ಸದನ 

ಮುಗಿಯುವುದರಳಗೆ ಉತು ರ  ಕಡುತ್ು ೀವ.  

 

ರ್ಶರ ೋ ಯು.ಬ.ವೆಾಂಕಟೇಶ್:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ,  ಮೊನೆನ  ದಿವಸ ಒಾಂದು ಪರ ಶೆನ  ಇತ್ತು .  

ಅದರಲಲ  ಕೇವಲ್ 9 ಜಿಲೆಲ ಗಳ ಬಗೆೆ   information ಇತ್ತು .   21 ಜಿಲೆಲ ಗಳ ಬಗೆೆ  information  ಇರಲಲ್ಲ .  
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ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಾ  ವಾಂಕಟೇಶ್ರವರೇ, ಒಾಂದು ನಿಮಷ್ ಕೇಳಿ.  ನನು ಹೇಳಿದ  

ನಂತರ ಪರ ಶೆನ  ವಗ್ರಗವಣೆ ಆಯಿತ್ತ ಎಾಂದು ಹೇಳಿದರು.   ನಂತರ ಯೀಜನೆ ಮತ್ತು  ಸಾಖಿಾ ಕ 

ಇಲ್ಯಖೆಯ ಸಚಿವರಾದ ಶ್ರ ೀ ಮುನಿರತನ  ಅವರು ಆ ಪರ ಶೆನ ಗೆ ಉತು ರ ನಿೀಡ್ಲು 4 ವಾರಗಳ ಸಮಯ 

ಕೇಳಿದರು.   ಇದಕೆೆ  ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಳಿ.   4 ವಾರಗಳ ಕಾಲ್ ಅಾಂದರೆ, ಒಾಂದು ತಿಾಂಗಳು ಸಮಯ 

ಕೇಳಿದರೆ, ಅಷ್ಟಟ  ದಿವಸಗಳ ಕಾಲ್ ಅಧಿವೇಶ್ನ ನಡೆಯುತು ದ್ದಯೇ?  ಸದಸಾ ರುಗಳ ಹಕೆನುನ  ಈ ರಿೀತಿ 

ಮೊಟಕುಗಳಿಸಿದರೆ ಹೇಗೆ?   ಮಾನಾ  ಸಭಾನಯಕರು ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು.   

 

   ರ್ಶರ ೋ ಎಾಂ.ನರಾಯಣ್ಸ್ಥವ ಮ (ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಮುಖಾ  ಸಚೇತ್ಕರು):-  ಮಾನಾ  

ಸಭಾಪತಿಯವರೇ,  ಪರ ಶೆನ ಯನುನ  ಈ ರಿೀತಿ ವಗ್ರಗವಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ಹೇಗೆ?  ಮಾನಾ  ಸಭಾನಯಕರು 

ಸದನದಲಲ  ಇದಿ್ದರೆ.  ಅವರು ಹೇಳಲ. 

 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಾ  ನರಾಯಣಸಾವ ಮಯವರೇ, ತಾವೇ ಹೇಳಿ, ಇದಕೆೆ   ನನೇನು 

ಮಾಡ್ಬೇಕು?  

 

ರ್ಶರ ೋ ಎಾಂ.ನರಾಯಣ್ಸ್ಥವ ಮ:-  ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ,  ಮಾನಾ  ಸಭಾನಯಕರು 

ಸದನದಲಲ ದಿ್ದ ರೆ.  ತಾವು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿ.  

 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ನನು ಸಕಾಗರಕೆೆ  ಹೇಳಿದಿ್ದ ೀನೆ. ಸದಸಾ ರ ಹಕೆನುನ  

ಮೊಟ್ಟಕುಗಳಿಸಿದಂತ್ ಆಗುತು ದ್ದ.  ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಕೆಲ್ವರು ಒಾಂದು ತಿಾಂಗಳು ಸಮಯ ಕೇಳುತಾು ರೆ.  

ಮಾನಾ  ಸಭಾನಯಕರು ಇದನುನ  ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಒಾಂದು ತಿಾಂಗಳ ಕಾಲ್ ಅಧಿವೇಶ್ನ 

ನಡೆಯುತು ದ್ದಯೇ?  ಮುಾಂದ್ದ ಈ ರಿೀತಿ ಹೇಳಿದರೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ . 

 

  ರ್ಶರ ೋ ಎಾಂ.ನರಾಯಣ್ಸ್ಥವ ಮ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಇದು ಗ್ರರ ಮೀಣ ಪರ ದೇಶ್ದಲಲ  

ಕೀವಿಡ್-19 ಆಗಿದಿ ಾಂತಹ ಸಂದಭಗದಲಲ  ಯಾರು ಯಾರಿಗೆ ಅನನುಕ್ಕಲ್ಗಳಾಗಿವ ಎಾಂದು ಪರ ಶೆನ  

ಕೇಳಿದಿ್ದ ೀವ.   ಅದನುನ  planning department ಗೆ  transfer  ಮಾಡಿದರೆ, ಇದಕೆೆ  ಅಥಗ ಏನು ಹೇಳಿ? 

 

   ರ್ಶರ ೋ ಯು.ಬ.ವೆಾಂಕಟೇಶ್:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಅವರು ಏನದರೂ ಮಾಡಿಕಳಳ ಲ 

ನಮಗೆ ಉತು ರ ಕಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ವೇ? 
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ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಆಯಿತ್ತ, ಮಾನಾ  ಸಭಾನಯಕರೇ, ಈ ಪರ ಶೆನ ಗೆ ಸಕಾಗರದಿಾಂದ 

ಮುಾಂದಿನ ವಾರ ಉತು ರ ಕಡಿಸಿ.  

 

ರ್ಶರ ೋ ಯು.ಬ.ವೆಾಂಕಟೇಶ್:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ನನನ  ಪರ ಶೆನ  ಬಂದ್ದಗಲೆಲ್ಯಲ  ಇದೇ 

ರಿೀತಿಯಾದರೆ ಹೇಗೆ? 

 

  ರ್ಶರ ೋ ಕೊೋಟ ರ್ಶರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ,  ಮುಾಂದಿನ ವಾರ ಉತು ರ 

ಕಡುತ್ು ೀವ.  
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ಆ) ಚುಕೆ್ಕ  ಗುರುತಿಲ್ಲ ದ ಪ್ರ ಶೆ್ನ ಗಳಿಗೆ ಲಿಖಿತ ಮೂಲ್ಕ ನೀಡಲಾದ ಉತತ ರಗಳು 

 

     ಶ್ರ ೀ ಕೀಟ ಶ್ರ ೀನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ (ಸಭಾನಾಯಕರು):-  ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, 

ದಿನಾಂಕ  17ನೇ  ಡಿಸಾಂಬರ ,  2021, ಸಮೂಹ-5ರ  ಲಿಖಿತ ಮೂಲಕ  ಉತತ ರಿಸುವ  ಒಟ್ಟು  131 

ಪರ ಶೆ್ನ ಗಳ ಪೈಕಿ 95  ಪರ ಶೆ್ನ ಗಳಿಗೆ  ಉತತ ರಗಳನೆ್ನ  ಸಭೆಯ ಮಾಂದೆ ಮಂಡಿಸುತಿತ ದೆದ ೇನೆ. 

 

 ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಂಡಿಸಲಾಯಿತು. 

 

(ಉತ್ು ರಗಳನುನ  ಲ್ಗತಿತ ಸಲಾಗಿದೆ)  
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2. ಮಾನ್ಯ  ಸದಸಯ ರ ಸಮಕ್ಷಮದಲಿಲ ಯೇ ಬುಲೆಟಿನ  (bulletin) ಪ್ರ ಕ್ರರ ಯೆ 

ನ್ಡೆಸಬೇಕ್ಕನೆ್ನ ವ ಬಗೆೆ . 

- - - - 

 

ಶ್ರ ೀ ಸಿ.ಎಂ.ಇಬ್ರರ ಹಂ(ವಿಧಾನ್ ಸಭೆಯಂದ ಚುನಯಿತ್ರಾದವರು):- ಮಾನ್ಯ  

ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಒಾಂದು ನಿಮಿಷ.  ಇಲಿಿ  ಚುಕಿಿ   ಮತುತ   ಚುಕಿಿ   ಇಲಿ  ಎನೆ್ನ ವುದು ಬಹಳ ಮಖ್ಯ ವಾದ 

ಪರ ಶೆ್ನ .  ತಾವು ಯಾವ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಚುಕಿಿ  ಹಚುು ತಿತ ದಿದ ೇರಿ ಮತುತ  ಚುಕಿಿ  ತೆಗೆಯುತಿತ ದಿದ ೇರಿ ಎನೆ್ನ ವುದು 

ನ್ಮಗೆ ಗೊತಾತ ಗಬಹುದೇ? ನನ್ನ ಏನದರೂ ಮಖ್ಯ ವಾದ ವಿಷಯವನೆ್ನ  ಕೇಳಿದರೆ, ಅದು ಚುಕಿಿ . 

ಇಲಿದಿದದ ರೆ ಚುಕಿಿ  ಇಲಿ .  IMA ಹಗರಣದುದ  ಎಾಂತಹ ದೊಡ್ಡ  ಪರ ಶೆ್ನ ಯಲಿವೆ, ಈ ಪರ ಶೆ್ನ ಗೆ ಬರಿೇ ಲಿಖಿತ ಉತತ ರ 

ಎಾಂದು ಇಾಂದು ಕೊಟ್ಟು ದಿದ ೇರಿ.  ಅದಕಿ್ಕ  ದಯವಿಟ್ಟು  lottery ತೆಗೆಯಬೇಕಾದರೆ, ನ್ಮಮ  ಎದುರುಗಡೆ ತೆಗೆಯಿರಿ.  

 

ಸಭಾಪ್ತಿಯವರು:- ಇಬ್ರರ ಹಾಂರವರೇ ತಮ್ಮಮ ಲಿರ ಸಮಮ ಖ್ದಲಿಿಯೇ ತೆಗೆಯುತಾತ ರೆ.  Procedure   

ಹಾಗೆಯೇ ಇದೆ.  

 

ಶ್ರ ೀ ಸಿ.ಎಂ.ಇಬ್ರರ ಹಂ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ,  ನ್ನ್ಗಂತೂ ಒಾಂದು ಬ್ರರಿಯೂ ಬಂದಿಲಿ . 

  

 ಸಭಾಪ್ತಿಯವರು:-  ಕಾಯಯದರ್ಶಯಯವರು lottery ತೆಗೆಯುವಾಗ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿರುತಾತ ರೆ. ಆಗ 

ನಿೇವು ಹೇಗಬೇಕಾಗುತತ ದೆ.  

 

ಶ್ರ ೀ ಸಿ.ಎಂ.ಇಬ್ರರ ಹಂ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ನ್ಮಗೆ   ತಿಳಿಸಿಲಿ .       

  

ಸಭಾಪ್ತಿಯವರು:- ಕಾಯಯದರ್ಶಯಯವರೇ, ಮಾಂದೆ lottery  ತೆಗೆಯುವಾಗ ಎಲಿರಿಗೂ ತಿಳಿಸಿ.  

 

    ಶ್ರ ೀ ಕೀಟ ಶ್ರ ೀನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾನಾಯಕರು):- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಅವರೆಲಿರ 

ಸಹಾಯಕರ ಸಮಕ್ಷಮದಲಿಿಯೇ ತೆಗೆಯಲಾಗಿತುತ .   

 

     ಸಭಾಪ್ತಿಯವರು:- ಇಬ್ರರ ಹಾಂರವರೇ, bulletin ನ್ಲಿಿಯೇ ಕಳುಹಸಿರುತಾತ ರೆ. ತಾವು 

ನೇಡಿರುವುದಿಲಿ  ಅಷ್ು ೇ.   
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   ಶ್ರ ೀ ಕೀಟ ಶ್ರ ೀನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಮಾನ್ಯ  ಸದಸಯ ರುಗಳ ಸಹಾಯಕರ 

ಸಮಕ್ಷಮದಲಿಿಯೇ ತೆಗೆಯಲಾಗಿದೆ.  

 

    ಸಭಾಪ್ತಿಯವರು:-  ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾನಯಕರೇ, ಆಯಿತು ಬಿಡಿ.        

(ಮುಾಂದು) 

 

 

(1144) 17-12-2021 (12.20) ಎಾಂವಿ-ಜಿಆರ 

(ಸಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸೆಿ ತಿ) 

 

ಸಭಾಪತಿಯವರು (ಮುಾಂದ್ದ):-  

ಅದನುನ  ಬುಲೆಟ್ಟನ್ನಲಲ ಯೇ ಕಳುಹಸಿರುತಾು ರೆ. ಆದರೆ, ತಾವು ಅದನುನ  ನೀಡಿರುವುದಿಲ್ಲ  ಅಷ್ಮಟ . 

 

ರ್ಶರ ೋ ಕೊೋಟ ರ್ಶರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ (ಸಭಾನಯಕರು):- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, 

ಲ್ಯಟರಿಯನುನ  ಮಾನಾ  ಸದಸಾ ರ ಯಾ ಸದಸಾ ರ ಸಹಾಯಕರ ಸಮಕ್ಷಮದಲೆಲ ೀ ತ್ಗೆಯಲ್ಯಗುತು ದ್ದ. 

 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಆಯಿತ್ತ, ಆ ವಿಷ್ಯವನುನ  ಬಿಡಿ. 

 

ರ್ಶರ ೋ ಕೆ.ಪರ ತಾಪಚಂದರ  ಶ್ನಟೆಿ :- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಈ ಹಾಂದ್ದ ಸದನದಲಲ  

ಶೂನಾ ವೇಳೆಯ ಪರ ಶೆನ ಗಳಿಗೆ ಸಾಧಾರಣಾ ಶೇಕಡಾ 30ರಷ್ಟಟ ದರೂ ಉತು ರಗಳು ಬರುತಿು ದಿ ವು.  

 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಾ  ಸಭಾನಯಕರಿಗೆ ನಿನೆನ ಯ ದಿವಸ ಮತ್ತು  ಈಗ ತಿಳಿಸಿದಿ್ದ ೀನೆ. 

 

ರ್ಶರ ೋ ಕೆ.ಪರ ತಾಪಚಂದರ  ಶ್ನಟೆಿ :- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಸದನದಲಲ  ಶೇಕಡಾ 30ರಷ್ಟಟ  

ಉತು ರಗಳನುನ  ನಿೀಡುತಿು ದಿ ರು. ಅವರಿಗೆ 2 ರಿಾಂದ 3 ಗಂಟಯ ಸಮಯ ಸಿಗುತು ದ್ದ.  ಈಗ ಅದನೆನ ಲ್ಯಲ  

ಬಿಟಟ  ಬಿಟಟ ರು. ಅದನುನ  ಶೇಕಡಾ 100ರಷ್ಟಟ  ಬಿಟ್ಟಟ ದಿ್ದ ರೆ. ಎಲ್ಲ ದಕೆ್ಕ  ಅವರು ಬಂದು ಉತು ರ 

ಕಡುತಾು ರೆ. ಇವರು ಬಂದು ಉತು ರ ಕಡುತಾು ರೆ ಎಾಂದು ಕೇಳುವುದಕೆೆ …್ 

 

ರ್ಶರ ೋ ಕೊೋಟ ರ್ಶರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಈಗ ನಿನೆನ  ಕೇಳಿದ ಪರ ಶೆನ ಗಳ 

ಪೈಕ್ ಎರಡು ಪರ ಶೆನ ಗಳಿಗೆ ಸದನದಲೆಲ ೀ ಉತು ರವನುನ  ನಿೀಡಿದಿ್ದ ೀವ. ನನನ  ಅಾಂದ್ದಜಿನ ಪರ ಕಾರ ಅದು 

ಶೇಕಡಾ 30ರಷ್ಟಟ  ಆಗುತು ದ್ದ. 
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ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಆದಷ್ಟಟ  ಬೇಗ ಮಾನಾ  ಸದಸಾ ರಿಗೆ ಉತು ರವನುನ  ಒದಗಿಸಿ.  

 

ರ್ಶರ ೋ ಕೊೋಟ ರ್ಶರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ನಿನೆನ ಯ ದಿವಸ ಉತು ರವನುನ  

ಕಟ್ಟಟ ದಿ್ದ ೀವ. ಮಾನಾ  ಸದಸಾ ರು ಹೇಳುತಿು ರುವುದು ಆಶ್ಚ ಯಗವಲ್ಲ .  

 

ರ್ಶರ ೋ ಕೆ.ಪರ ತಾಪಚಂದರ  ಶ್ನಟೆಿ :- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಇವತಿು ನ ಪರ ಶೆನ ಗೆ ಇವತ್ು ೀ ಉತು ರ 

ಕಡುತಾು ರೆಯೇ? 

 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಇಲ್ಲ .  ಉತು ರವನುನ  ನಳೆ ಕಡುತಾು ರೆ.  

 

ರ್ಶರ ೋ ಕೆ.ಪರ ತಾಪಚಂದರ  ಶ್ನಟೆಿ :- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಅವರು ಒಟ್ಟಟ ಗೆ ಕಟ್ಟಟ ದಿು . 

 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಆಯಿತ್ತ. 
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3. ಸಭಾಪತಿಯವರ ಅನುಮತಿ ಮೇರೆಗೆ ಪರ ಸ್ಥು ಪಿಸಲಾದ ವಿಷಯಗಳು 

ಅ) ವಿಷಯ: ಖಾಸಗಿ ವಿದ್ದಾ ತ್ ಕಂಪನಗೆ ನೋರು ಒದಗಿಸುವ 

ಉದ್ದು ೋಶದಿಾಂದ ಕನಾಟಕ ನೋರಾವರಿ ನಗಮ ಬೇರೆ ಬೇರೆ 

ಕಾರಣ್ಗಳನುನ  ನೋಡಿ ರೈತ್ರ ನೋರಾವರಿ ಕಾಲುವೆಗೆ ನೋರು 

ಹರಿಸದೇ ಇರುವ ಬಗೆೆ .  

- - - - - - 

 

ರ್ಶರ ೋ ಕೆ.ಪರ ತಾಪಚಂದರ  ಶ್ನಟೆಿ  (ಸೆ ಳಿೋಯ ಸಂಸೆ ಗಳ ಕೆಾ ೋತ್ರ ):- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, 

ಖಸಗಿ ವಿದುಾ ತ್ ಉತಾಪ ದನ ಕಂಪನಿಗೆ ನಿೀರು ಒದಗಿಸುವ ಉದಿ್ದ ೀಶ್ದಿಾಂದ ಕನಗಟಕ ನಿೀರಾವರಿ 

ನಿಗಮವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳನುನ  ನಿೀಡಿ ರೈತರ ನಿೀರಾವರಿ ಕಾಲುವಗೆ ನಿೀರನುನ  ಹರಿಸದ್ದ 

ಇರುವುದರಿಾಂದ ಹಾಂಗ್ರರು ಬ್ಳೆ ಹಾಗೂ ಇತರೇ ಕೃಷ್ಟ ಚ್ಟ್ಟವಟ್ಟಕೆ ಸಿದಿ ತ್ ನಡೆಸಿರುವ ರೈತರಿಗೆ 

ತಾಂದರೆಯಾಗುತಿು ರುವುದರ ಬಗೆೆ  ಪರ ಸಾು ಪ ಮಾಡ್ಲು ಅನುಮತಿಯನುನ  ಕೇಳುತಿು ದಿ್ದ ೀನೆ. ವಾರಾಹ 

ನಿೀರಾವರಿ ಅಚ್ಯಚ ಕಟ್ಟಟ  ಪರ ದೇಶ್ದ ರೈತರು ತಮೆ  ಹಾಂಗ್ರರು ಬ್ಳೆ ಹಾಗೂ ಇತರೇ ಕೃಷ್ಟ 

ಚ್ಟ್ಟವಟ್ಟಕೆಗಳಿಗ್ರಗಿ ನಿೀರಾವರಿ ಕಾಲುವಯ ನಿೀರನುನ  ಅವಲಂಬಿಸಿರುತಾು ರೆ. ಪರ ತಿೀ ವಷ್ಗ ಡಿಸಾಂಬರ್ 

ತಿಾಂಗಳಿನ 1ನೇ ತಾರಿೀಖು ನಿೀರು ಬಿಡುವುದ್ದಗಿ ರೈತರಿಗೆ ಭರವಸ ನಿೀಡಿದಿ  ಇಲ್ಯಖೆ, ಈ ವಷ್ಗ 

ಡಿಸಾಂಬರ್ ತಿಾಂಗಳಿನ 1ನೇ ತಾರಿೀಖು ಕಳೆದರೂ ಇಲಲ ಯವರೆಗೆ ಇಲ್ಯಖೆ ಕಾಲುವಗೆ ನಿೀರು ಹರಿಸುವ 

ಯಾವುದೇ ಕರ ಮ ಕೈಗಾಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ  ಹಾಗೂ ನಿೀರು ಬಿಡುವ ದಿನಾಂಕವನುನ  ಕ್ಕಡ್ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ 

ಪರ ಕಟ್ಟಸಿರುವುದಿಲ್ಲ . ಆದಿ ರಿಾಂದ ಈಗ್ರಗಲೇ ಅಕಾಲಕ ಮಳೆಯಿಾಂದ್ದಗಿ ಪರ ಥಮ ಬ್ಳೆಯಲಲ  

ನಷ್ಟ ವನುನ  ಹಾಂದಿದ ತಮೆ  ಹಾಂಗ್ರರು ಬ್ಳೆ ಹಾಗೂ ಇತರೇ ಕೃಷ್ಟ ಚ್ಟ್ಟವಟ್ಟಕೆಗೆ ನಿೀರಿನ ಲ್ಭಾ ತ್ಯ 

ಅನಿಶ್ಚ ತತ್ಯ ಕುರಿತ್ತ ಆತಂಕಕೆೆ  ಒಳಗ್ರಗಿರುತಾು ರೆ ಹಾಗೂ ಸಕಾಲ್ದಲಲ  ನಿೀರು ದ್ರಕದೇ ಇದಿ ರೆ 

ಬ್ಳೆ ನಶ್ವಾಗಿ ನಷ್ಟ  ಅನುಭವಿಸುವ ಭಿೀತಿಯಲಲ ದಿ್ದ ರೆ. ಖಸಗಿ ವಿದುಾ ತ್ ಉತಾಪ ದನ ಕಂಪನಿಗೆ 

ನಿೀರನುನ  ಒದಗಿಸುವ ಉದಿ್ದ ೀಶ್ದಿಾಂದ ರೈತರ ನಿೀರಾವರಿ ಯೀಜನೆಯ ಕಾಲುವಗೆ ನಿೀರನುನ  ಹರಿಸಲು 

ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳನುನ  ನಿೀಡಿ ವಿಳಂಬ ಮಾಡುತಿು ರುವುದನುನ  ಗಮನಿಸಬಹುದ್ದಗಿದ್ದ. ಪರ ಸುು ತ 

ಕಾಲುವಗೆ ನಿೀರು ಹರಿಸುವುದು ಅತಿೀ ಅವಶ್ಾ ವಾಗಿದಿು . ವಿಳಂಬಕೆೆ  ಅವಕಾಶ್ ನಿೀಡ್ದೇ ತ್ತತಾಗಗಿ 

ವಾರಾಹ ಎಡ್ದಂಡೆ ಕಾಲುವಗೆ ನಿೀರು ಹರಿಸಲು ಈ ಸದನದ ಮೂಲ್ಕ ಸರಕಾರವನುನ  

ಆಗರ ಹಸುತ್ು ೀನೆ. 

 

ರ್ಶರ ೋ ಕೊೋಟ ರ್ಶರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ (ಸಭಾನಯಕರು):- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, 

ಶಸಕರಾದ ಮಾನಾ  ಕೆ.ಪರ ತಾಪಚಂದರ  ಶೆಟ್ಟಟ ಯವರು ಶೂನಾ ವೇಳೆಯಲಲ  ಕೇಳಿರುವಂತಹ 
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ಜಲ್ಸಂಪನೊಲ್ ಇಲ್ಯಖೆಯ ಪರ ಶೆನ ಗೆ ಉತು ರವನುನ  ಒದಗಿಸುತ್ು ೀನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಉತು ರವನುನ  

ಒದಗಿಸುವಾಗ ಕಾಲುವಗೆ ನಿೀರನುನ  ಹರಿಸುವಂತ್ ಕರ ಮವನುನ  ಕೈಗಳಳ ಲ್ಯಗುತು ದ್ದ.  

 

ರ್ಶರ ೋ ಕೆ.ಪರ ತಾಪಚಂದರ  ಶ್ನಟೆಿ :- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಮಾನಾ  ಸಭಾನಯಕರಿಗೆ ಇದು 

ಅಥಗವಾಗಿರಬಹುದು. ಡಿಸಾಂಬರ್, 1ನೇ ತಾರಿೀಖಿಗೆ ಕಾಲುವಗೆ ನಿೀರು ಬಿಡ್ಬೇಕು.  

 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ನಿಮೆಬಬ ರದು ಯಾರಿಗೂ ಸಹ ಅಥಗವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ವಾಂದು ನನು 

ಇಷ್ಟ ನುನ  ಮಾತರ  ಹೇಳಬಹುದು. 

 

ರ್ಶರ ೋ ಕೊೋಟ ರ್ಶರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಮಾನಾ  ಶಸಕರು ಎರಡೆರಡು 

ಬಾರಿ ಹೇಳಿರುವುದರಿಾಂದ ನನಗೆ ಅಥಗವಾಗಿದ್ದ.  ಅದನುನ  ಸರಿಪಡಿಸುತ್ು ೀವ.  
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ಆ) ವಿಷಯ: ಸುಮಾರು 5,000 ಅತಿಥಿ ಉಪನಾ ಸಕರು ತ್ಮಮ  ಸೇವಾ 

ಭ್ದರ ತ್ಗಾಗಿ ಅನದಿಾಷೆ್ಠ ವಧಿಯ ಧರಣಿ ಆರಂಭಿಸಿರುವ ಬಗೆೆ . 

- - - - - - - 

 

ರ್ಶರ ೋ ಕೆ.ಟಿ.ರ್ಶರ ೋಕಂಠೇಗೌಡ (ಪದವಿೋಧರರ ಕೆಾ ೋತ್ರ ):- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಅವಕಾಶ್ಕೆಾ ಗಿ 

ಧನಾ ವಾದಗಳು. ನಿನೆನ ಯ ದಿವಸದಿಾಂದ ಅಾಂದರೆ, ದಿನಾಂಕ 16.12.2021ರಿಾಂದ ಬ್ಳಗ್ರವಿ ನಗರದ 

ಸುವಣಗ ವಿಧಾನ ಸೌಧಕೆೆ  ಹಾಂದಿಕಾಂಡಂತ್ ಸುಮಾರು 5,000ಕೆ್ಕ  ಹೆಚ್ಯಚ  ಪದವಿ ಕಾಲೇಜುಗಳ 

ಅತಿರ್ಥ ಉಪನಾ ಸಕರು ಅನಿಧಿಗಷ್ಟಟ ವಧಿಯ ಧರಣಿಯನುನ  ಅರಂಭಿಸಿರುತಾು ರೆ ಹಾಗೂ 

ರಾಜಾಾ ದ್ದಾ ಾಂತ ಎಲ್ಯಲ  ಪದವಿ ಕಾಲೇಜುಗಳಲಲ  ಬ್ಬೀಧನೆಯನುನ  ಸೆ ಗಿತಗಳಿಸಿ, ಧರಣಿಯನುನ  

ನಡೆಸುತಿು ರುತಾು ರೆ. ಅಲ್ಲ ದೇ ಧಾರವಾಡ್ದಲಲಯೂ ಸಹ ಧರಣಿ ಕಾಯಗಕರ ಮ ನಡೆಯುತಿು ದ್ದ. ಇವರ 

ಹೀರಾಟದ ಮುಖ್ಾ  ಬೇಡಿಕೆ ಸೇವಾ ಭದರ ತ್ಯಾಗಿದ್ದ. ಕಳೆದ 15-20 ವಷ್ಗಗಳಿಾಂದ ಸಕಾಗರ ಮೂರು 

ತಿಾಂಗಳಿಗಮೆೆ  ನಿೀಡುತಿು ರುವ ಕೇವಲ್ ಅಲ್ಪ  ಪರ ಮಾಣದ ಸಂಭಾವನೆಗ್ರಗಿ ದುಡಿಯುತಿು ದಿ್ದರೆ. ಈ 

ಬಾರಿ ಸೇವಾ ಭದರ ತ್ಯನುನ  ನಿೀಡ್ಲೇಬೇಕೆಾಂಬ ಇವರ ಪರ ಮುಖ್ ಅಗರ ಹವನುನ  ಸಕಾಗರ 

ಸಹಾನುಭೂತಿಯಿಾಂದ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಪಶ್ಚ ಮ ಬಂಗ್ರಳದ ಮಾದರಿಯಲಲ  ಅತಿರ್ಥ ಉಪನಾ ಸಕರಿಗೂ 

ಕ್ಕಡ್ಲೇ ಸೇವಾ ಭದರ ತ್ಯನುನ  ನಿೀಡ್ಬೇಕೆಾಂದು ಸಕಾಗರವನುನ  ತಮೆ  ಮೂಲ್ಕ ಆಗರ ಹಸುತ್ು ೀನೆ. 
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ಇ) ವಿಷಯ: ರಾಜಾ ದ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜುಗಳಲಿ್ಲ  ಸೇವೆ 

ಸಲಿ್ಲಸುತಿು ರುವ ಎಲಿ  ಅತಿಥಿ ಉಪನಾ ಸಕರನುನ  

ಖಾಯಂಗೊಳಿಸಲು ಒತಾು ಯಿಸಿ ಕಳೆದ 6-7 ದಿನಗಳಿಾಂದ 

ನಡೆಸುತಿು ರುವ ಧರಣಿ ಸತಾಾ ಗರ ಹ ಕ್ಕರಿತ್ತ. 

- - - - - 

 

ರ್ಶರ ೋ ಎಸ.ವಿಿ .ಸಂಕನೂರ (ಪದವಿೋಧರರ ಕೆಾ ೋತ್ರ ):- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ರಾಜಾ  

ಸಕಾಗರಿ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜುಗಳಲಲ  ಕಾಯಗ ನಿವಗಹಸುತಿು ರುವ ಸುಮಾರು 14 ಸಾವಿರ ಅತಿರ್ಥ 

ಉಪನಾ ಸಕರನುನ  ಖಯಂಗಳಿಸಲು ಒತಾು ಯಿಸಿ, ಸುಮಾರು 1,000ಕೆ್ಕ  ಹೆಚ್ಯಚ  ಉಪನಾ ಸಕರು 

ಸುವಣಗ ವಿಧಾನ ಸೌಧದ ಆವರಣದಲಲ  ಧರಣಿ ಸತಾಾ ಗರ ಹ ನಡೆಸುತಿು ರುವರು. ಕಳೆದ 15-20 

ವಷ್ಗಗಳಿಾಂದ ಕಡಿಮೆ ವೇತನದಲಲ  ಅತಾ ಾಂತ ಪಾರ ಮಾಣಿಕ ಸೇವ ಸಲಲ ಸುವ ಮೂಲ್ಕ ಉನನ ತ 

ಶ್ಕ್ಷಣದಲಲ  ಗುಣಮಟಟ  ಹೆಚಿಚ ಸುವಲಲ  ಪರ ಮುಖ್ ಪಾತರ  ವಹಸಿರುವರು. 

 

ಪಶ್ಚ ಮ ಬಂಗ್ರಳ ಮಾದರಿಯಲಲ  ಅತಿರ್ಥ ಉಪನಾ ಸಕರಿಗೆ ಸೇವಾ ಭದರ ತ್ ಮತ್ತು  ಇನಿನ ತರ 

ಸೌಲ್ಭಾ  ಒದಗಿಸುವುದರ ಜೊತ್ಗೆ ಎಲ್ಯಲ  ಅತಿರ್ಥ ಉಪನಾ ಸಕರನುನ  ಖಯಂಗಳಿಸಲು ವಿಶೇಷ್ 

ಕರ ಮ ಕೈಗಳಳ ಲು ಧರಣಿ ನಿರತ ಉಪನಾ ಸಕರು ಒತಾು ಯಿಸುತಿು ರುವರು. ಈ ಕುರಿತ್ತ ಲಖಿತ ಆದೇಶ್ 

ಹರಡಿಸುವವರೆಗೆ ಧರಣಿ ಸತಾಾ ಗರ ಹ ಮುಾಂದುವರೆಸುತ್ು ೀವ ಎಾಂದು ಹೇಳಿಕೆ ನಿೀಡಿರುವರು. 

 

ಈ ಹನೆನ ಲೆಯಲಲ  ಸಕಾಗರ ಸಂಕಷ್ಟ  ಹಾಗೂ ಅತಂತರ ದಲಲ ರುವ ಅತಿರ್ಥ ಉಪನಾ ಸಕರಿಗೆ 

ಖಯಂಗಳಿಸಲು ಸೂಕು  ಕರ ಮಕೈಗಳಳ ಲು ಒತಾು ಯಿಸುತ್ು ೀನೆ. 

 

ರ್ಶರ ೋ ಕೊೋಟ ರ್ಶರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ (ಸಭಾನಯಕರು):- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, 

ಸದಸಾ ರುಗಳಾದ ಮಾನಾ  ಕೆ.ಟ್ಟ.ಶ್ರ ೀಕಂಠೇಗೌಡ್ರು ಮತ್ತು  ಮಾನಾ  ಎಸ.ವಿಿ .ಸಂಕನೂರವರು ಕೇಳಿರುವ 

ಶೂನಾ ವೇಳೆಯ ಪರ ಶೆನ ಗಳಿಗೆ ಮಾನಾ  ಉನನ ತ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಚಿವರಿಾಂದ ಉತು ರವನುನ  

ಒದಗಿಸಿಕಡ್ಲ್ಯಗುವುದು.  

 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಾ  ಸಭಾನಯಕರೆ, ನಳೆ ಅಾಂದರೆ, ಸೀಮವಾರ ಉತು ರವನುನ  

ಒದಗಿಸಿಕಡ್ಬೇಕು.  

 

ರ್ಶರ ೋ ಕೊೋಟ ರ್ಶರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಆಯಿತ್ತ. 
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ಈ) ವಿಷಯ: ಕೊೋವಿಡ್-19ನಾಂದ ಮೃತ್ರಾದ ವಾ ಕ್ಕು ಗಳ ಕ್ಕಟುಾಂಬಸೆರು 

ಪರಿಹಾರಕೆಾ ಗಿ ಕಠಿಣ್ ಮಾಗಾಸೂಚಿಗಳಿಾಂದ ಅಜಿಾ ಸಲಿ್ಲಸಲು 

ತಾಂದರೆಯಾಗಿರುವ ಬಗೆೆ . 

- - - - - - 

 

ರ್ಶರ ೋ ಯು.ಬ.ವೆಾಂಕಟೇಶ (ನಮನದೇಾಶನ ಹೊಾಂದಿದವರು):- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, 

ಅವಕಾಶ್ಕೆಾ ಗಿ ಧನಾ ವಾದಗಳು. ಕೀವಿಡ-19ನಿಾಂದ್ದಗಿ ಕುಟ್ಟಾಂಬದ ಸದಸಾ ರನುನ  ಕಳೆದುಕಾಂಡು 

ಕಣಿಣ ೀರಿಡುತಾು  ಸಂಕಷ್ಟ ದಲಲ ರುವ ಕುಟ್ಟಾಂಬಗಳು ಈಗ ಸಕಾಗರ ನಿೀಡ್ಲರುವ ಪರಿಹಾರ ಧನ 

ಪಡೆಯಲು ಹರಸಾಹಸ ಪಡುತಿು ರುವುದು ಪತಿರ ಕೆಗಳಲಲ  ವರದಿಯಾಗಿರುತು ದ್ದ. 

 

ರಾಜಾ  ಸಕಾಗರ ಕೀವಿಡ್-19ನಿಾಂದ್ದಗಿ ಮೃತಪಟಟ  ವಾ ಕ್ು ಯ ಕುಟ್ಟಾಂಬಸೆರು ಪರಿಹಾರಕೆಾ ಗಿ 

ಅಜಿಗ ಸಲಲ ಸುವಂತ್ ತಿಳಿಸಿ ಒಾಂದು ತಿಾಂಗಳು ಕಳೆದಿದ್ದ. ಆದರೆ, ಬಿಬಿಎಾಂಪಿ ಮಾಹತಿ ಪರ ಕಾರ 

ಪಾಲಕೆಯ ಎಾಂಟ್ಟ ವಲ್ಯಗಳಲಲ  ಕೀವಿಡ್-19 ಮೊದಲ್ನೆ ಮತ್ತು  ಎರಡ್ನೆ ಅಲೆಯಲಲ  ಈವರೆಗೆ 

14,193 ಜನ ಸಾವನನ ಪಿಪ ದಿರೂ ಈವರೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕೀರಿ ಸಲಲ ಕೆಯಾಗಿರುವ ಅಜಿಗಗಳ ಸಂಖೆಾ  1,878 

ಮಾತರ  ಆಗಿರುತು ದ್ದ. ಇದಕೆೆ  ಕಾರಣ ಸಕಾಗರದ ಕಠಿಣ ಮಾಗಗಸೂಚಿಗಳಾಗಿರುತು ದ್ದ. 

 

ಮೃತ ವಾ ಕ್ು ಯ ಪಡಿತರ ಚಿೀಟ್ಟಯ ವಿಳಾಸ ಒಾಂದು ಕಡೆ ಇದಿ ರೆ, ವಾಸ ಮತು ಾಂದು ಕಡೆ, 

ಕೆಲ್ವರು ಕುಟ್ಟಾಂಬದ ದುಡಿಯುವ ವಾ ಕ್ು  ಮೃತನದ ಕಾರಣ ಬ್ಾಂಗಳೂರನುನ  ತರೆದಿರುವುದು, 

ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಹಜರು ಸಲುವಾಗಿ ಹೀದ್ದಗ ಮನೆಯಲಲ  ಕುಟ್ಟಾಂಬಸೆರು ಲ್ಭಾ ವಿಲ್ಲ ದಿರುವುದು, 

ಮರಣ ಪರ ಮಾಣ ಪತರ , ಬಿ.ಪಿ.ಎಲ್ ಕಾಡ್ಗ ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಸಣಣ  ಸಣಣ  ಕಾರಣಗಳಿಗ್ರಗಿ ಅಜಿಗಗಳು 

ಮಾನಾ ವಾಗದಿರುವುದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿರುತು ದ್ದ. 

 

ದಯಮಾಡಿ ಸಕಾಗರ ನಿದಿಗಷ್ಠ ಪಡಿಸಿರುವ ಕಠಿಣ ಮಾಗಗಸೂಚಿಗಳನುನ  ಸಡಿಲ್ಗಳಿಸಿ, 

ಕೀವಿಡ-19ನಿಾಂದ ಮೃತರಾದ ಕುಟ್ಟಾಂಬ ವಗಗಕೆೆ  ಸಕಾಲ್ದಲಲ  ಪರಿಹಾರ ದ್ರಕ್ಸಲು ಅಗತಾ  

ಕರ ಮ ಕೈಗಳಳ ಬೇಕೆನುನ ವ ವಿಷ್ಯದ ಬಗೆೆ  ಮಾನಾ  ಕಂದ್ದಯ ಸಚಿವರನುನ  ಒತಾು ಯಿಸುತ್ು ೀನೆ. 

 

ರ್ಶರ ೋ ಕೊೋಟ ರ್ಶರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾನಯಕರು):- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, 

ಸದಸಾ ರಾದ ಮಾನಾ  ಯು.ಬಿ.ವಾಂಕಟೇಶ್ ರವರು ಕೇಳಿರುವ ಶೂನಾ ವೇಳೆ ಪರ ಶೆನ ಗೆ ಮಾನಾ  ಕಂದ್ದಯ 

ಸಚಿವರಿಾಂದ ಉತು ರವನುನ  ಒದಗಿಸಲ್ಯಗುವುದು.  
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ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಸೀಮವಾರ ಅಥವಾ ಮಂಗಳವಾರದಂದು ಈ ಎಲ್ಯಲ  ಪರ ಶೆನ ಗಳಿಗೆ 

ಉತು ರವನುನ  ಒದಗಿಸುವಂತಹ ವಾ ವಸೆಯನುನ  ಮಾಡಿ. 

 

ರ್ಶರ ೋ ಕೊೋಟ ರ್ಶರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ,  ಆಯಿತ್ತ. 
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ಉ) ವಿಷಯ: ರಾಣಿ ಚನನ ಮಮ  ವಿಶವ ವಿದ್ಯಾ ಲಯದ ಅಭಿವೃದಿಿ ಗಾಗಿ 

ಹೆಚುು ವರಿಯಾಗಿ 150 ಕೊೋಟಿ ವಿಶೇಷ ಅನುದ್ಯನ 

ಬಡುಗಡೆ ಕ್ಕರಿತ್ತ. 

- - - - -  

 

ಡಾ: ತ್ಳವಾರ್ ಸ್ಥಬಣ್ಣ  (ನಮನದೇಾಶನ ಹೊಾಂದಿದವರು):- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, 

ತಮಗೆ ಧನಾ ವಾದಗಳು. ಚ್ಳಿಗ್ರಲ್ದ ಅಧಿವೇಶ್ನವು ಬ್ಳಗ್ರವಿ ನಗರದಲಲ  ನಡೆಯುತಿು ರುವ 

ಕಾರಣಕೆಾ ಗಿ ಈ ಶೂನಾ ವೇಳೆಯ ಪರ ಶೆನ ಯನುನ  ಪರ ಸಾು ಪ ಮಾಡುತಿು ದಿ್ದ ೀನೆ.  ರಾಣಿ ಚ್ನನ ಮೆ  

ವಿಶ್ವ ವಿದ್ದಾ ಲ್ಯವು 22.09.2010ರಂದು ರಾಜಾ ಪತರ ದ ಅಧಿಸೂಚ್ನೆಯಂತ್ ರಾಜಾ ದಲಲ  ಅಸಿು ತವ ವನುನ  

ಪಡೆದುಕಾಂಡಿತ್ತ. ವಿಶ್ವ ವಿದ್ದಾ ಲ್ಯದ ವಾಾ ಪಿು ಗೆ ಉತು ರ ಕನಗಟಕದ ಗಡಿ ಜಿಲೆಲ ಗಳಾದ ಬ್ಳಗ್ರವಿ, 

ವಿಜಯಪುರ ಹಾಗೂ ಬಾಗಲ್ಕೀಟ ಜಿಲೆಲ ಗಳ ಪರ ಸುು ತ 398 ಸಂಯೀಜಿತ ಮಹಾವಿದ್ದಾ ಲ್ಯಗಳು 

ಒಳಪಟ್ಟಟ ವ. ಸುಮಾರು ಒಾಂದು ಲ್ಕ್ಷದ ನಲ್ವತ್ು ೈದು ಸಾವಿರ ವಿದ್ದಾ ರ್ಥಗಗಳು ವಿಶ್ವ ವಿದ್ದಾ ಲ್ಯದ 

ವಿಭಿನನ  ಕೀಸ್ಗಗಳಲಲ  ಅಧಾ ಯನಿಸುತಿು ದಿ್ದರೆ. ಅಲ್ಲ ದೇ, 22 ಅಧಾ ಯನ ವಿಭಾಗಗಳು 

ಕಾಯಗನಿವಗಹಸುತಿು ವ. ವಿಶ್ವ ವಿದ್ದಾ ಲ್ಯವು ನಾ ಕ್ನಿಾಂದ ಉನನ ತ ಶೆರ ೀಣಿಯ B+ ಮನನ ಣೆಯನುನ  

ಪಡೆದುಕಾಂಡಿದ್ದ. 96 ಬ್ಬೀಧಕ ಸಿಬಬ ಾಂದಿಗಳು ಅಲ್ಲ ದ್ದ 138 ಬ್ಬೀಧಕೇತರ ಖಯಂ ಸಿಬಬ ಾಂದಿಗಳು 

ಹಾಗೂ ಅಷ್ಮಟ ೀ ಸಂಖೆಾ ಯ ತಾತೆಾಲಕ ಸಂಚಿತ ವೇತನದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬ್ಬೀಧಕ-ಬ್ಬೀಧಕೇತರ 

ಸಿಬಬ ಾಂದಿಗಳು ಕತಗವಾ  ನಿವಗಹಸುತಿು ದಿ್ದರೆ. 

 

ಪರ ಸುು ತ ರಾಣಿ ಚ್ನನ ಮೆ  ವಿಶ್ವ ವಿದ್ದಾ ಲ್ಯಕೆೆ  ಸಕಾಗರವು 126.27 ಎಕರೆ ಜಮೀನನುನ  

ಹರೇಬಾಗೇವಾಡಿಯ ಮಲ್ಲ ಪಪ ನಗುಡ್ಡ ದ ಆಸುಪಾಸಿನಲಲ  ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದ್ದ. ವಿಶ್ವ ವಿದ್ದಾ ಲ್ಯವು 

ಅದನುನ  ತನನ  ಆಾಂತರಿಕ ಸಂಪನೊಲ್ಗಳಿಾಂದ ಖ್ರಿೀದಿಸಿ ಕಟಟ ಡ್ ನಿಮಾಗಣ ಕಾಯಗ ಪಾರ ರಂಭಿಸುವ 

ಹಂತದಲಲ ದ್ದ. ಬಡ್ ಹಾಗೂ ಮಧಾ ಮ ವಗಗದ ಜನರು ಅದರಲ್ಲಲ  ವಿಶೇಷ್ವಾಗಿ ವಿದ್ದಾ ರ್ಥಗನಿಯರೇ 

ಹೆಚ್ಯಚ  ಅಧಾ ಯನಿಸುತಿು ರುವ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ದಾ ಲ್ಯಕೆೆ  ಹೆಚಿಚ ನ ಸೌಕಯಗಗಳ ಅನಿವಾಯಗತ್ಯಿದ್ದ. 

ವಿಶ್ವ ವಿದ್ದಾ ಲ್ಯವು ಆಾಂತರಿಕ ಸಂಪನೊಲ್ಗಳಿಾಂದ ತನನ  ಮೂಲ್ಭೂತ ಸೌಕಯಗಗಳನುನ  

ಅಭಿವೃದಿಿಪಡಿಸುತಾು  ಹೀದಲಲ  ವಿಶ್ವ ವಿದ್ದಾ ಲ್ಯಕೆೆ  ಅಗತಾ ವಿರುವ ಸಂಶ್ೀಧನೆ, ಬ್ಬೀಧನೆ, 

ಗರ ಾಂಥಾಲ್ಯ, ಪರ ಯೀಗ್ರಲ್ಯ, ಅತಿರ್ಥ ಉಪನಾ ಸಕರು, ತಾತೆಾಲಕ ನೌಕರರ ಸಂಬಳ ಮತ್ತು  

ಇನಿನ ತರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಚ್ಟ್ಟವಟ್ಟಕೆಗಳಿಗೆ ತಾಂದರೆಯಾಗುತು ದ್ದ. ಅಲ್ಲ ದೇ, ಇಾಂತಹ ಎಲ್ಲ  ಸೌಲ್ಭಾ ಗಳಿಾಂದ 

ಮೂರು ಜಿಲೆಲ ಗಳ ಬಡ್ ವಿದ್ದಾ ರ್ಥಗಗಳು ಅಧಾ ಯನಿಸುತಿು ರುವ ದ್ಡ್ಡ  ಸಮೂಹವು ಇದರಿಾಂದ 

ವಂಚಿತವಾಗುತು ದ್ದ. ಇದರಿಾಂದ್ದಗಿ ನಿರಿೀಕ್ಷ ತ ಗುಣಮಟಟ ವನುನ  ಹಾಂದಲು ಸಾಧಾ ವಾಗುವುದಿಲ್ಲ . 
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ಆದುದರಿಾಂದ ಸಕಾಗರವು ವಿಶ್ವ ವಿದ್ದಾ ಲ್ಯದ ಅಭಿವೃದಿಿ ಗೆ ಅನುದ್ದನವನುನ  ಬಿಡುಗಡೆ 

ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದ್ದ. 

 

2017ರಲಲ  ಸನೆ ನಾ  ಶ್ರ ೀ ಬಸವರಾಜ ರಾಯರೆಡಿಡ ಯವರು ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಚಿವರಾಗಿದಿ್ದ ಗ 

ವಿಶ್ವ ವಿದ್ದಾ ಲ್ಯದ ಅಭಿವೃದಿಿ ಗ್ರಗಿ ರೂ.80.00 ಕೀಟ್ಟ ವಿಶೇಷ್ ಅನುದ್ದನವನುನ  ನಿೀಡಿದಿರು. ಆದರೆ, 

ಜಮೀನು ಇಲ್ಲ ದ ಪರ ಯುಕು  ಆ ವಿಶೇಷ್ ಅನುದ್ದನವನುನ  ವಿಶ್ವ ವಿದ್ದಾ ಲ್ಯವು ಬಳಸಿಕಳಳ ಲ್ಯಗಲಲ್ಲ . 

ರಾಣಿ ಚ್ನನ ಮೆ  ವಿಶ್ವ ವಿದ್ದಾ ಲ್ಯದಲಲ  ಹೆಚಿಚ ನ ಅಧಾ ಯನ ವಿಭಾಗಗಳನುನ  ತ್ರೆಯಲು ಹಾಗೂ 

ಅಗತಾ ವಿರುವ ವಿದ್ದಾ ರ್ಥಗ ವಸತಿ ನಿಲ್ಯಗಳು, ವಿದ್ದಾ ರ್ಥಗನಿಯರ ವಸತಿ ನಿಲ್ಯಗಳು, ನೌಕರರ 

ವಸತಿ ಗೃಹಗಳು, ವಿಶ್ವ ವಿದ್ದಾ ಲ್ಯದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿವಾಸಗಳು, ಸಾವಗಜನಿಕ ಸೇವಗಳ ಕಟಟ ಡ್ 

ಸಂಕ್ೀಣಗ, ಎನ.ಎಸ.ಎಸ ಭವನ, ಅಾಂಚೆ ಕಛೇರಿ, ಬಾಾ ಾಂಕ್, ಆಸಪ ತ್ರ  ಇತಾಾ ದಿಗಳ ಕಟಟ ಡ್ಗಳಿಗೆ 

ಕನಿಷ್ಠ  ರೂ.150.00 ಕೀಟ್ಟ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಅನುದ್ದನದ ಅವಶ್ಾ ಕತ್ ಇರುತು ದ್ದ. ಪರ ಸುು ತ ಈ ಎಲ್ಯಲ  

ಕಾರಣಗಳನುನ  ಮತ್ತು  ಉತು ರ ಕನಗಟಕದಲಲ  ಸಕಾಗರದ ಆಶ್ೀತು ರಗಳನುನ  ಈಡೇರಿಸಿಕಳಳ ಲು 

ರಾಣಿ ಚ್ನನ ಮೆ  ವಿಶ್ವ ವಿದ್ದಾ ಲ್ಯಕೆೆ  ಹೆಚ್ಯಚ ವರಿಯಾಗಿ ಕನಿಷ್ಠ  ರೂ.150 ಕೀಟ್ಟ ರೂಪಾಯಿಗಳ 

ಅನುದ್ದನವನುನ  ಒದಗಿಸಬೇಕೆಾಂದು ಸನೆ ನಾ  ಉನನ ತ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಚಿವರನುನ  ಮತ್ತು  ಮಾನಾ  

ಮುಖ್ಾ ಮಂತಿರ ಯವರನುನ  ತಮೆ  ಮೂಲ್ಕ ಒತಾು ಯಿಸುತ್ು ೀನೆ. 

 

ರ್ಶರ ೋ ಕೊೋಟ ರ್ಶರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ (ಸಭಾನಯಕರು):- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, 

ಸದಸಾ ರಾದ ಡಾ||ತಳವಾರ ಸಾಬಣಾಣ ನವರು ಕೇಳಿರುವ ಶೂನಾ ವೇಳೆ ಪರ ಶೆನ ಗೆ ಮಾನಾ  ಉನನ ತ ಶ್ಕ್ಷಣ 

ಸಚಿವರಿಾಂದ ಉತು ರವನುನ  ಒದಗಿಸಲ್ಯಗುವುದು.  

            (ಮುಾಂದು) 
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(1145) 17.12.2021 12.30 LL-GR 

(ಸಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸೆಿ ತಿ) 

 

ಊ) ವಿಷಯ:- ಎಸ್.ಸಿ./ಎಸ.ಟಿ. ಬಡಿು ಯಲಿ್ಲ  ಮೋಸಲಾತಿ ಮತ್ತು  ಜೇಷಾ ತ್ 

ಸಂರಕ್ಷಣೆ ವಿಚಾರದಲಿ್ಲ  ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮೋಸಲಾತಿ 

ವಿರೋಧಿ ನೋತಿ ಅನುಸರಿಸುತಿು ರುವುದರ ಬಗೆೆ  

- - - - - - 

 

ರ್ಶರ ೋ ಆರ್.ಬ. ತಿಮಾಮ ಪೂರ(ವಿಧಾನಸಭೆಯಿಾಂದ ಚುನಯಿತ್ರಾದವರು):- ಮಾನಾ  

ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಅವಕಾಶ್ ನಿೀಡಿದಿ ಕೆಾ ಗಿ ಧನಾ ವಾದಗಳು. ಬಡಿು ಯಲಲ  ಮೀಸಲ್ಯತಿ ಮತ್ತು  

ತತ್ಪರಿಣಾಮದ ಜೇಷ್ಠ ತ್ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ವಿಚಾರದಲಲ  ರಾಜಾ  ಸಕಾಗರ ಕಾಯಿದ್ದ ರೂಪಿಸದಿರೂ ಸಿಬಬ ಾಂದಿ 

ಮತ್ತು  ಆಡ್ಳಿತ ಸುಧಾರಣಾ ಇಲ್ಯಖೆಯ(ಡಿ.ಪಿ.ಎ.ಆರ್.) ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮೀಸಲ್ಯತಿ ವಿರೀಧಿ ನಿೀತಿ 

ಅನುಸರಿಸುತಿು ರುವುದು ರಾಜಾ ದ ಎಸ್.ಸಿ./ಎಸ್.ಟ್ಟ. ನೌಕರರಲಲ  ಅಸಮಾಧಾನವನುನ  ಉಾಂಟ್ಟ 

ಮಾಡಿರುತು ದ್ದ.  

 

ಸದರಿ ಕಾಯಿ್ದಯನವ ಯ ತತ್ಪರಿಣಾಮದ ಜೇಷ್ಠ ತ್ಯನುನ  ಅನುಸರಿಸಿ ಎಸ.ಸಿ., ನೌಕರರಿಗೆ 

ಶೇ.15 ಮತ್ತು  ಎಸ್.ಟ್ಟ., ನೌಕರರಿಗೆ ಶೇ.3ರಷ್ಟಟ  ಪಾರ ತಿನಿಧಾ  ದ್ರಕದ ರಿೀತಿಯಲಲ  2019ರ ಜೂನ್ 

24ರಂದು ಸುತು ೀಲೆ ಹರಡಿಸಿ ಅನಾ ಯ ಮಾಡ್ಲ್ಯಗಿದ್ದ. ಈ ಸುತು ೀಲೆಯನುನ  ವಾಪಸುು  

ಪಡೆಯುವಂತ್ ಮೂರು ಬಾರಿ ಅಡ್ವ ೀಕೇಟ್ ಜನರಲ್ರವರು ತಿಳಿಸಿದಿರೂ ಡಿ.ಪಿ.ಎ.ಆರ್. ಯಾವುದೇ 

ಕರ ಮ ತ್ಗೆದುಕಾಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ . ಈ ಸಂಬಂಧ ಹಾಂದಿನ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾ ಣ ಸಚಿವರು ಸಭೆ ನಡೆಸಿ 

ನಿಣಗಯ ಕೈಗಾಂಡ್ರೂ ಮೀಸಲ್ಯತಿ ವಿರೀಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸದರಿ ನಿಣಗಯವನುನ  ಜಾರಿ 

ಮಾಡ್ದೇ ಅನಾ ಯ ಮಾಡಿದಿ್ದರೆ. ದಿನಾಂಕ:04.08.2021ರಂದು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಯಲ ಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತಪುಪ  

ಅಭಿಪಾರ ಯ ನಿೀಡಿ ಮೀಸಲ್ಯತಿ ವಂಚಿಸುವ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡಿದಿ್ದರೆ. ದಿನಾಂಕ:06.09.2021ರ 

ಸುತು ೀಲೆಯಲಲ  1978ರ ಮೀಸಲ್ಯತಿ ಆದೇಶ್ ಪಾಲಸಲು ಸೂಚಿಸದೇ ವಂಚಿಸಲ್ಯಗಿದ್ದ.  

ದಿನಾಂಕ:06.11.2021ರ ಸುತು ೀಲೆಯಲಲ  ಪೂವಾಗನವ ಯ ಪರಿಣಾಮ ಹಾಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ ವಾಂದು 

1978ರ ಮೀಸಲ್ಯತಿ ಆದೇಶ್ 2015ರ ಬಾಾ ಕ್ಲ್ಯಗ್ ಹುದಿ್ದ  ತ್ತಾಂಬುವ ಆದೇಶ್ ದಿನಾಂಕ:23.06.2018ರ 

ಜೇಷ್ಠ ತ್ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯಿ್ದ  ಇಾಂದಿನಿಾಂದ ಅಾಂದರೆ, ದಿನಾಂಕ:06.11.2021ರಿಾಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಂತ್ 

ಸೂಚಿಸಲ್ಯಗಿದ್ದ. ಇದರಿಾಂದ ಎಸ್.ಸಿ./ಎಸ್.ಟ್ಟ. ಅಧಿಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಬಾರಿ ಅನಾ ಯವಾಗಿದ್ದ. ಅಲ್ಲ ದೇ, 

ದಿನಾಂಕ:10.12.2021ರಂದು ಹರಡಿಸಿರುವ ಪೊೀಸಟ ್ ಬೇಸಡ ್ ಮೀಸಲ್ಯತಿ ಆದೇಶ್ದಲಲ  1978ರ 

ಮೀಸಲ್ಯತಿ ಆದೇಶ್ ಹಾಗೂ ಬಾಾ ಕ್ಲ್ಯಗ್ ಹುದಿ್ದ ಗಳನುನ  ತ್ತಾಂಬುವ ಆದೇಶ್ವನುನ  ಪಾಲಸುವಂತ್ 

ಸೂಚಿಸದೇ ಮೀಸಲ್ಯತಿಯಲಲ  ಮತ್ು  ಗಾಂದಲ್ ಉಾಂಟ್ಟಗುವಂತ್ ಮಾಡ್ಲ್ಯಗಿದ್ದ. ಈ ಎಲ್ಯಲ ಅಾಂಶ್ಗಳ 
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ಹನೆನ ಲೆಯಲಲ  ಮಾನಾ  ಮುಖ್ಾ ಮಂತಿರ ಗಳು ಪರಿಶ್ೀಲ್ನೆ ನಡೆಸಿ ಪರಿಶ್ಷ್ಟ  ಜಾತಿ ಮತ್ತು  ಪರಿಶ್ಷ್ಟ  

ವಗಗದ ನೌಕರರಿಗೆ ಕಾಯಿ್ದಯನುಸಾರ ಡಿ.ಪಿ.ಎ.ಆರ್., ಹರಡಿಸಿದ ಎಲ್ಯಲ  ಆದೇಶ್ಗಳನುನ  

ಪೂವಾಗನವ ಯವಾಗಿ ಅನವ ಯಿಸಿ ಬಡಿು  ವಂಚಿತ ಪರಿಶ್ಷ್ಟ  ಜಾತಿ ಮತ್ತು  ಪರಿಶ್ಷ್ಟ  ವಗಗದ ನೌಕರರ 

ಹಾಗೂ ಕನಗಟಕ ರಾಜಾ  ಸಕಾಗರಿ ಎಸ್.ಸಿ./ಎಸ್.ಟ್ಟ. ನೌಕರರ ಸಂಘ್ದ ಮನವಿಯನುನ  

ಪುರಸೆ ರಿಸಬೇಕೆಾಂದು ಮಾನಾ  ಮುಖ್ಾ ಮಂತಿರ ಗಳನುನ  ಒತಾು ಯಿಸುತ್ು ೀನೆ.  

 

ರ್ಶರ ೋ ಕೊೋಟ ರ್ಶರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾನಯಕರು):- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಮಾನಾ  

ಸದಸಾ ರಾದ ಶ್ರ ೀ ಆರ್.ಬಿ. ತಿಮೆಾಪೂರರವರು ಶೂನಾ ವೇಳೆಯಲಲ  ಪರ ಸಾು ಪಿಸಿದ ವಿಷ್ಯಕೆೆ  ಮಾನಾ  

ಮುಖ್ಾ ಮಂತಿರ ಯವರಿಾಂದ ಉತು ರ ಪಡೆದು ಒದಗಿಸಲ್ಯಗುವುದು.  
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4. ವಿತಿು ೋಯ ಕಾಯಾಕಲಾಪಗಳು 

 

ರ್ಶರ ೋ ಕೊೋಟ ರ್ಶರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾನಯಕರು)(ಮುಖಾಮಂತಿರ ಯವರ ಪರವಾಗಿ):- 

ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, 2021-22ನೇ ಸಾಲನ ಪೂರಕ ಅಾಂದ್ದಜುಗಳ 2ನೇ ಕಂತಿನ ಬೇಡಿಕೆಗಳನುನ  

ಹಾಗೂ 2021-22ನೇ ಸಾಲನ ಮಧಾ  ವಾಷ್ಟಗಕ ಪರಿಶ್ೀಲ್ನ ವರದಿಯನುನ  ಸಭೆಯ ಮುಾಂದ್ದ 

ಮಂಡಿಸುತಿು ದಿ್ದ ೀನೆ.  

 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಂಡಿಸಲ್ಯಯಿತ್ತ. 
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5. ನಯಮ 59ರ ಮೇರೆಗೆ ನಲುವಳಿ ಸೂಚನೆ ಮಂಡಿಸಲು ಅನುಮತಿ ಕೊೋರಿ ಪರ ಸ್ಥು ವ 

 

ವಿಷಯ:- ಕನಾಟಕ ರಾಜಾ ದ ಅಭಿವೃದಿಿ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲವು 

ಪರ ಮುಖ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಅನುಷ್ಠಾ ನದ ಬಗೆೆ . 

- - - - - - 

 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ನಿಯಮ 59ರ ಪರ ಕಾರ ನಿಲುವಳಿ ಸೂಚ್ನೆಯನುನ  ಮಂಡಿಸಲು 

ಅನುಮತಿ ಕೀರಿಕೆ ಪರ ಸಾು ವವನುನ  ಕನಗಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷ್ತಿು ನ ಮಾನಾ  ಶಸಕರುಗಳಾದಂತಹ ಶ್ರ ೀ 

ಕೆ.ಟ್ಟ. ಶ್ರ ೀಕಂಠೇಗೌಡ್ರವರು, ಶ್ರ ೀ ಮರಿತಿಬ್ಬ ೀಗೌಡ್ರವರು, ಶ್ರ ೀ ಕಾಾಂತರಾಜುರವರು, ಶ್ರ ೀ ಕೆ.ಎ. 

ತಿಪ್ಪ ೀಸಾವ ಮಯವರು ಹಾಗೂ ಶ್ರ ೀ ಕೆ. ಗೀವಿಾಂದರಾಜುರವರು ಪರ ಸಾು ವನೆಯನುನ  ನಿೀಡಿರುತಾು ರೆ. 

ಅವರುಗಳಲಲ  ಯಾರಾದರೂ ಒಬಬ ರು ಈ ವಿಷ್ಯದ ಬಗೆೆ  ಪರ ಸಾು ಪ ಮಾಡಿ.  

 

ರ್ಶರ ೋ ಕೆ.ಟಿ.ರ್ಶರ ೋಕಂಠೇಗೌಡ(ಪದವಿೋಧರರ ಕೆಾ ೋತ್ರ ):- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಬಹಳ ದಿನಗಳ 

ನಂತರ ಅಾಂದರೆ, 2018ರ ನಂತರ, ಬ್ಳಗ್ರವಿಯ ಸುವಣಗಸೌಧದಲಲ  ನವು ಅಧಿವೇಶ್ನವನುನ  

ನಡೆಸುತಿು ದಿ್ದ ೀವ. ಈ ಭಾಗದ ಜನರು ತಮೆ  ಜವ ಲಂತ ಸಮಸಾ ಗಳ ಬಗೆೆ  ಏನದರೂ ಈ 

ಅಧಿವೇಶ್ನದಲಲ  ಚ್ಚೆಗ ಆಗುತು ದ್ದಯೇ ಎನುನ ವಂತಹ ಕುತೂಹಲ್ದಲಲ ದಿ್ದ ರೆ. ಹೇಳಿ-ಕೇಳಿ ಇಡಿೀ 

ರಾಜಾ  ಇವೊತಿು ನ ದಿವಸ ಶೇಕಡ್ 60 ರಿಾಂದ 65 ಭಾಗ ಕೃಷ್ಟಯನುನ  ನಂಬಿ ಬದುಕುತಿು ದಿ್ದರೆ. ಆದರೆ, ಈ 

ಕೃಷ್ಟಯನುನ  ನಂಬಿ ಬದುಕುತಿು ರುವ ಜನಕೆೆ  ಮೂಲ್ಭೂತವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದಿು  ನಿೀರು. ಆ 

ನಿೀರಾವರಿ ಸೌಕಯಗಕೆಾ ಗಿ ನವು ಹತ್ತು  ಹಲ್ವು ಯೀಜನೆಗಳನುನ  ಕೈಗೆತಿು ಗಾಂಡಿರುತ್ು ೀವ. ಆದರೆ, 

ಯಾವ ಯೀಜನೆಯನೂನ  ಸಹ ನವು ಇನೂನ  ಪೂಣಗ ಮಾಡುವುದಕೆೆ  ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ . ಅದರ 

ಜೊತ್ಗೆ, ಕುಡಿಯುವ ನಿೀರಿನ ಯೀಜನೆಯನುನ  ಕೈಗೆತಿು ಕಾಂಡಿರುತ್ು ೀವ. ಉದ್ದಹರಣೆಗೆ, ಕೃಷ್ಟಣ  

ಮೇಲಿ್ಾಂಡೆ ಯೀಜನೆ ಕಳೆದ 40-50 ವಷ್ಗಗಳ ಇತಿಹಾಸ ಇರತಕೆಾಂತಹ ಬಹು ದ್ಡ್ಡ  

ಯೀಜನೆಯಾಗಿದ್ದ. ಈ ಯೀಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟಟ  ಹಾಗೆ ಈಗ್ರಗಲೇ ನಾ ಯಮಂಡ್ಳಿಯ ಅಾಂತಿಮ 

ತಿೀಪುಗ ಬಂದು, 8-10 ವಷ್ಗಗಳ ಸಮಯ ಸಂದು ಹೀಗಿದ್ದ. ನವು 3ನೇ ಹಂತದ ಯೀಜನೆಯನುನ  

ಈಗ ಕೈಗೆತಿು ಕಳಳ ಬೇಕಾಗಿದ್ದ. ಇದರಿಾಂದ್ದಗಿ, ಈಗ ಎಷ್ಟಟ  ನಿೀರಾವರಿ ಯೀಜನೆಯಾಗಿದ್ದಯೀ ಅಷ್ಮಟ ೀ 

ಪರ ಮಾಣದ ನಿೀರಾವರಿಗೆ ಒಳಪಡಿಸಬೇಕಾದಂತಹ ದ್ಡ್ಡ  ಸವಾಲು ಸಕಾಗರದ ಮುಾಂದ್ದ ಇದ್ದ. ಆದರೆ, 

ಇವೊತಿು ನ ದಿವಸ ಏತಕೆಾ ಗಿ ಕಾವೇರಿ ನಿೀರಿನ ಐತಿೀಪಗನುನ  ಗೆಜೆಟ್ನಲಲ  ನೀಟ್ಟಫಿಕೇಷ್ನ್ 

ಹರಡಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ ? ಕೃಷ್ಟಣ  ಮೇಲಿ್ಾಂಡೆ ಯೀಜನೆಯ 3ನೇ ಹಂತದ ಯೀಜನೆಯನುನ  

ಅನುಷ್ಟಠ ನಕೆಾ ಗಿ ಕೈಗೆತಿು ಕಳುಳ ವಂತಹ ಕೆಲ್ಸ ಏತಕೆಾ ಗಿ ಇನೂನ  ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ? ಇದು ಆಗಬೇಕು 
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ಎನುನ ವಂಥದಿು  ಈ ಭಾಗದ ಜನರ ದ್ಡ್ಡ  ಬೇಡಿಕೆಯಾಗಿದ್ದ. ಹಾಗ್ರಗಿ, ಈ ಕುರಿತ್ತ ನವು 

ಸುದಿೀಘ್ಗವಾದ ಚ್ಚೆಗಯನುನ  ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದ್ದ.  

ಇನುನ  ಮಹದ್ದಯಿ ಯೀಜನೆ ವಿಚಾರ ತಮಗೆಲ್ಲ ರಿಗೂ ಗತಿು ರುತು ದ್ದ.  ಇದು ಸಹ ಕುಡಿಯುವ 

ನಿೀರಿನ ವಿಚಾರವಾಗಿದ್ದ.  ಕುಡಿಯುವ ನಿೀರಿನ ವಿಚಾರದಲಲ  ಈ ನೆಲ್ದ ಮತ್ತು  ಈ ಜಗತಿು ನ ಎಲ್ಯಲ  

ಕಾನೂನುಗಳು ಅದರ ಪರವಾಗಿಯೇ ಇವ.  ಆ ಕುರಿತ್ತ ಕ್ಕಡ್ ಇವೊತಿು ನ ದಿವಸ ನಾ ಯಮಂಡ್ಳಿಯ 

ತಿೀಪುಗ ಬಂದಿರುತು ದ್ದ.  ಗೀವಾ ಎನುನ ವಂತಹ ಒಾಂದು ಸಣಣ  ರಾಜಾ ದ ತಕರಾರಿಗ್ರಗಿ ಇದನುನ  ಸಹ 

ಗೆಜೆಟ್ನಲಲ  ನೀಟ್ಟಫಿಕೇಷ್ನ್ ಹರಡಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ .  ಮಹದ್ದಯಿ ಯೀಜನೆಗ್ರಗಿ ಈಗ್ರಗಲೇ 

ನೂರಾರು ಕೀಟ್ಟ ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟಟ  ಹಣವನುನ  ವಾ ಯ ಮಾಡ್ಲ್ಯಗಿರುತು ದ್ದ.  ಆದರೂ ಸಹ ಈ 

ಯೀಜನೆ ಪೂಣಗಗಾಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ .  ಅಲ್ಲ ದ್ದ, ಹುಬಬ ಳಿಳ -ಧಾರವಾಡ್ ಜಿಲೆಲ ಗಳು ಸೇರಿದಂತ್ 

ಸುಮಾರು 8-10 ಜಿಲೆಲ ಗಳಿಗೆ ಇನೂನ  ಸಹ ಕುಡಿಯುವ ನಿೀರನುನ  ಕಡುವುದಕೆೆ  ಸಾಧಾ ವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ .   

 

ಮಹದ್ದಯಿ ಕುಡಿಯುವ ನಿೀರಿನ ಯೀಜನೆಯನುನ  ಪೂಣಗ ಮಾಡ್ಬೇಕೆಾಂದು ಜನರು 

ಮೊನೆನ  ಬ್ಳಗ್ರವಿಯಲಲಯೂ ಕ್ಕಡ್ ಹೀರಾಟಕೆೆ  ಬಂದಿದಿ್ದರೆ.  ಅಲ್ಲ ದೇ, ಇದೇ ವಿಷ್ಯದ ಬಗೆೆ  ಈ 

ಹಾಂದ್ದ ವಷ್ಗಗಟಟ ಲೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೀರಾಟ ಮಾಡಿದಿು  ತಮಗೆಲ್ಲ ರಿಗೂ ಗತಿು ರುತು ದ್ದ.  ಹಾಗ್ರಗಿ, 

ನನು ಸಕಾಗರವನುನ  ಈ ಮೂಲ್ಕ ಆಗರ ಹಸಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಮತ್ತು  ಸಂಪೂಣಗವಾದ ವಿವರವನುನ  ನನು 

ಸಕಾಗರದ ಗಮನಕೆೆ  ತರಬೇಕಾಗಿದ್ದ.  ಮಹದ್ದಯಿ ಯೀಜನೆಯನುನ  ಪೂಣಗ ಮಾಡುವಂತಹ ಏನು 

ನಾ ಯಮಂಡ್ಳಿಯ ತಿೀಪುಗ ಬಂದಿದ್ದ, ಆ ತಿೀಮಾಗನವನುನ  ಗೆಜೆಟ್ನಲಲ  ನೀಟ್ಟಫಿಕೇಷ್ನ್ 

ಮಾಡುವುದರ ಜೊತ್ಗೆ, ಈ ಕಾಮಗ್ರರಿಯನುನ  ಪೂಣಗಗಳಿಸಿ ಜನರಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನಿೀರನುನ  

ಕಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ವೇ?  ಅದನುನ  ವಿವರವಾಗಿ ಇಲಲ  ಪರ ಸಾು ಪ ಮಾಡ್ಬೇಕೆಾಂಬ ಆಶ್ಯ ನನನ ಲಲ  ಇದ್ದ.  

 

ಇನೂನ  ಮೇಕೆದ್ದಟ್ಟ ಯೀಜನೆಯ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಹೇಳುವುದ್ದದರೆ, ಇತಿು ೀಚೆಗೆ ಬಿದಿ ಾಂತಹ 

ಮಳೆಯಿಾಂದ್ದಗಿ ಕಾವೇರಿ ನದಿಯಿಾಂದ ನೂರಾರು ಟ್ಟ.ಎಾಂ.ಸಿ. ನಿೀರು ಹರಿದು ಸಮುದರ  ಸೇರಿರುತು ದ್ದ. 

ಅದನುನ  ನವಾಗಲ, ತಮಳುನಡಿನವರಾಗಲ ಹಡಿದಿಟ್ಟಟ ಕಳುಳ ವುದಕೆೆ  ಸಾಧಾ ವಾಗಲಲ್ಲ .   

ಬಹುಶಃ ನಮೆ  ರಾಜಾ  ಮತ್ತು  ತಮಳುನಡು ರಾಜಾ ದ ಮಧೆಾ  ಇರುವಂತಹ ಸಮಸಾ ಗೆ ಒಾಂದು ಶಶ್ವ ತ 

ಪರಿಹಾರ ಈ ಮೇಕೆದ್ದಟ್ಟ ಯೀಜನೆ.  ಅದಕೆ್ಕ  ಮೀರಿ ಮಾನಾ  ಸವೊೀಗಚ್ಛ  ನಾ ಯಾಲ್ಯ 

ಬ್ಾಂಗಳೂರು ನಗರಕೆೆ  ಕುಡಿಯುವ ನಿೀರನುನ  ಕಡ್ಬೇಕೆಾಂದು ತಿೀಪುಗ ನಿೀಡಿರುತು ದ್ದ.  ಇವೊತಿು ನ ದಿವಸ 

ನಾ ಯಮಂಡ್ಳಿಯ ತಿೀಪುಗ ಮತ್ತು  ಮಾನಾ  ಸವೊೀಗಚ್ಛ  ನಾ ಯಾಲ್ಯದ ತಿೀಪಿಗನ 

ಅನುಷ್ಟಠ ನಕೆಾ ಗಿ ಮೇಕೆದ್ದಟ್ಟ ಯೀಜನೆಯನುನ  ಕೈಗೆತಿು ಕಳಳ ಬೇಕಾಗಿದ್ದ.  ಅದು ವಿಶೇಷ್ವಾಗಿ 

ಬ್ಾಂಗಳೂರು ನಗರ ಮತ್ತು  ಬ್ಾಂಗಳೂರು ಗ್ರರ ಮಾಾಂತರ ಜಿಲೆಲ ಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನಿೀರಿನ ಯೀಜನೆ 
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ಮಾಡುವಂಥದಿು ; ವಿದುಾ ಚ್ಛ ಕ್ು  ಉತಪ ತಿು  ಮಾಡುವಂಥದಿು  ಮತ್ತು  ತಮಳುನಡು ಮತ್ತು  ನಮೆ  

ರಾಜಾ ದ ನಡುವ ಇರತಕೆಾಂತಹ ಸುಮಾರು 25 ಟ್ಟ.ಎಾಂ.ಸಿ., ನಿೀರನುನ  ಕಾಯಿಿರಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಕಡುವ 

ಕಾರಣಕೆಾ ಗಿ ಮೇಕೆದ್ದಟ್ಟ ಯೀಜನೆಯನುನ  ಕೈಗೆತಿು ಕಳಳ ಲೇ ಬೇಕಾಗಿದ್ದ. ಅದಕೆಾ ಗಿ ಈಗ್ರಗಲೇ 

ಡಿ.ಪಿ.ಆರ. ಆಗಿರುತು ದ್ದ. ಅದಕೆೆ  ಕೇಾಂದರ ದ ಅನುಮತಿಯನುನ  ಪಡೆದು ಈ ಯೀಜನೆಯನುನ  

ಕೈಗೆತಿು ಕಳುಳ ವಂತಹ ಇಚಾಛ ಶ್ಕ್ು  ಸಕಾಗರದ ಮುಾಂದ್ದ ಇರುವುದಿಲ್ಲ .  

 

ಇನೂನ  ಎತಿು ನಹಳೆ ಯೀಜನೆ ನಮಗೆ ಬಹಳ ನೀವು ತರುತು ದ್ದ. ಇತಿು ೀಚೆಗೆ ಮಾನಾ  

ಕುಮಾರಸಾವ ಮಯವರ ನಯಕತವ ದ ಎಲ್ಯಲ  ಶಸಕರು ಎತಿು ನಹಳೆ ಯೀಜನೆಯನುನ  ವಿೀಕ್ಷಣೆ 

ಮಾಡಿ ಬಂದಿರುತ್ು ೀವ. ಕಳೆದ 15-20 ವಷ್ಗಗಳ ಎತಿು ನ ಹಳೆ ಯೀಜನೆಯನುನ  ಇದುವರೆವಿಗೂ 

ಪೂಣಗ ಮಾಡ್ಲಕೆೆ  ಆಗಲಲ್ಲ . ಕೀಲ್ಯರ, ಚಿಕೆಬಳಾಳ ಫುರ, ಬ್ಾಂಗಳೂರು ಗ್ರರ ಮಾಾಂತರ, ತ್ತಮಕ್ಕರು 

ಹಾಗೂ ಸುಮಾರು 8 ಜಿಲೆಲ ಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನಿೀರಿನ ಯೀಜನೆ ಇದರಲಲ  ಅಡ್ಕವಾಗಿರುತು ದ್ದ. ಆದರೆ, 

ಎತಿು ನಹಳೆ ಯೀಜನೆ ಎತಿು ನಹಳೆಯಾಗಿಯೇ ನಿಾಂತಿರುತು ದ್ದ. ಆ ಯೀಜನೆಯಿಾಂದ ಇನೂನ  ಜನರಿಗೆ 

ಕುಡಿಯುವ ನಿೀರು ತಲುಪಿರುವುದಿಲ್ಲ . ಹಾಗ್ರಗಿ, ಇಾಂತಹ ಮಹತವ ದ ವಿಚಾರಗಳನುನ  ನವು 

ಸಕಾಗರದ ಗಮನಕೆೆ  ತಂದು, ಈ ಸವಾಲ್ನುನ  ಸಿವ ೀಕಾರ ಮಾಡಿ, ಈ ಯೀಜನೆಯನುನ  ಅನುಷ್ಟಠ ನ 

ಕಡುವುದರ ಮೂಲ್ಕ ಈ ನಡಿನ ಸಮಗರ  ಅಭಿವೃದಿಿ  ನಾಂದಿ ಹಾಡ್ಬೇಕು. ಅದರ ಜೊತ್ಗೆ, 

ವಾ ವಸಾಯಕೆೆ  ಕಾಯಕಲ್ಪ  ತಂದು ಕಡ್ಬೇಕಾಗಿದ್ದ. ರೈತರು ಇವೊತಿು ನ ದಿವಸ ತತು ರಿಸಿ ಹೀಗಿದಿ್ದರೆ. 

ಕೀವಿಡ್-19 ಸಾಾಂಕಾರ ಮಕ ರೀಗ ಹಾಗೂ ಮಳೆಯ ಪರ ವಾಹ ಈ ಎಲ್ಯಲ  ಹನೆನ ಲೆಯಲಲ  ರೈತರ ಕಷ್ಟ  

ಹೇಳತಿೀರದು. ಕಳೆದ 11 ತಿಾಂಗಳಿನಲಲ  ರೈತರ ಆತೆ ಹತ್ಾ  ಸುಮಾರು 200ಕೆ್ಕ  ಹೆಚ್ಯಚ  ಮೀರಿರುತು ದ್ದ. 

ರೈತರ ಆತೆ ಹತ್ಾ  ಮತ್ತು  ಅವರ ಕಷ್ಟ ಗಳನುನ  ಹೇಳತಿೀರದು. ಇದರಿಾಂದ್ದಗಿ, ಜನ ಗುಳೆ ಹೀಗುತಿು ದಿ್ದರೆ. 

ಹಾಗ್ರಗಿ, ರೈತರ ಬದುಕು ಒಾಂದು ಕಡೆ ನಿಲ್ಲ ಬೇಕಲ್ಲ ವೇ? ಅವರ ನೆರವಿಗೆ ಸಕಾಗರ ಬರಬೇಕಲ್ಲ ವೇ? 

ಅದಕೆಾ ಗಿ ನಿೀರಾವರಿ ಯೀಜನೆಗಳನುನ  ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ವೇ? ಮತ್ತು  ಕುಡಿಯುವ ನಿೀರಿಗ್ರಗಿ ಇನೂನ  

ನವು ಪರಿತಪಿಸಬೇಕೇ? ಹಾಗ್ರಗಿ, ಇಾಂತಹ ಮಹತವ ದ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗೆೆ  ನವು ಚ್ಚೆಗ ಮಾಡುವುದಕೆೆ  

ಜರೂರಾಗಿ ಅವಕಾಶ್ ಮಾಡಿಕಡ್ಬೇಕು. ಆ ಮೂಲ್ಕ ಸಕಾಗರದ ಕಣ್ಣಣ  ತ್ರೆಸುವುದಕೆೆ  ತಾವು 

ಅನುವು ಮಾಡಿಕಡ್ಬೇಕೆಾಂದು ತಮೆ ಲಲ  ಆಗರ ಹ ಮಾಡುತ್ು ೀನೆ.  

 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಾ  ಸದಸಾ ರಾದ ಶ್ರ ೀ ಕೆ.ಟ್ಟ. ಶ್ರ ೀಕಂಠೇಗೌಡ್ರವರು ಪರ ಸಾು ಪಿಸಿದ 

ವಿಷ್ಯ ಸಾವಗಜನಿಕವಾಗಿ ಮಹತವ ವಾದ ವಿಷ್ಯವಾಗಿರುವುದರಿಾಂದ, ಈ ವಿಷ್ಯವನುನ  ನಿಯಮ 

68ಕೆೆ  ಪರಿವಗತನೆ ಮಾಡ್ಲ್ಯಗಿರುತು ದ್ದ.  

                                                                                   (ನಯಮ 68ಕೆೆ  ಪರಿವತಿಾಸಲಾಯಿತ್ತ) 
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6. ಹಕೆ್ಕಚುಾ ತಿ ಪರ ಸ್ಥು ಪ 

 

(ಚರ್ಚಾಗೆ ಅನುಮತಿ ಕೊೋರಿಕೆ) 

 

ವಿಷಯ:- ದಿನಾಂಕ:16.12.2021ರಂದ್ದ ಸಕಾಾರದ ವೈಫಲಾ ಗಳನುನ  

ವಿರೋಧಿಸಿ ಪರ ತಿಭ್ಟನೆ ನಡೆಸಿ, ರಾಣಿ ರ್ಚನನ ಮಮ  ವೃತ್ು ದಿಾಂದ 

ಸುವಣ್ಾಸೌಧದವರೆಗೆ ಟ್ರರ ಕೆ ರ್ ಮೂಲಕ ಬರುವಾಗ 

ಸುವಣ್ಾಸೌಧದ ಬಳಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಯಕರೂ 

ಸೇರಿದಂತ್ ಎಲಿರನೂನ  ಪೊಲ್ಲೋಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ರ್ಶರ ೋ 

ತಾಾ ಗರಾಜನ್ ಮತ್ತು  ರ್ಶರ ೋ ಸತಿೋಶ್ಕ್ಕಮಾರ್ ಇವರುಗಳು 

ತ್ಡೆಗಟೆಿ ರುವ ಬಗೆೆ  

   - - - - -  - 

 

ರ್ಶರ ೋ ಎಸ್.ಆರ್.ಪ್ರಟಿೋಲ್(ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಯಕರು):- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, 

ಒಾಂದು ಹಕೆುಚ್ಯಾ ತಿ ಮಂಡ್ನೆ ಮಾಡಿದಿ್ದ ೀವ. ಅದನುನ  ನನು ಮೊದಲು ಓದುತ್ು ೀನೆ. ಸಕಾಗರದ 

ವೈಪಲ್ಾ ಗಳನುನ  ವಿರೀಧಿಸಿ ಪರ ತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿ, ಸಕಾಗರವನುನ  ತಿದಿುವ ಹಕೆು  ವಿರೀಧ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ 

ಇದ್ದ. ಅದರಂತ್, ರಾಜಾ  ಸಕಾಗರದ ವೈಪಲ್ಾ ಗಳ ವಿರುದಿ  ದಿನಾಂಕ:16.12.2021ರಂದು ಬ್ಳಗೆೆ  

10.00ಗಂಟಗೆ ಬ್ಳಗ್ರವಿ ರಾಣಿ ಚೆನನ ಮೆ  ವೃತು ದಿಾಂದ ಸುವಣಗಸೌಧದವರೆಗೆ ಟ್ಟರ ಕಟ ರ್ ಮೂಲ್ಕ 

ಬರುತಿು ರುವಾಗ ಸುವಣಗಸೌಧದ ಬಳಿ ವಿರೀಧ ಪಕ್ಷದ ನಯಕರ ಸೇರಿದಂತ್, ಎಲ್ಲ ರನೂನ  ಪೊಲೀಸ್ 

ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಶ್ರ ೀ ತಾಾ ಗರಾಜನ್ ಮತ್ತು  ಶ್ರ ೀ ಸತಿೀಶ್ಕುಮಾರ್ ಇವರುಗಳು ರಸು ಯಲಲ ಯೇ ತಡೆಗಟ್ಟಟ  

ಸುವಣಗಸೌಧಕೆೆ  ಪರ ವೇಶ್ಸಿ ಅಧಿವೇಶ್ನಕೆೆ  ಹಾಜರಾಗದಂತ್ ತಡೆಹಡಿದಿರುವುದು ಶಸಕರ ಹಕೆ್ ಗೆ 

ಚ್ಯಾ ತಿ ಉಾಂಟ್ಟಗಿರುತು ದ್ದಯ್ದಾಂದು ಕನಗಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷ್ತಿು ನ ಕಾಯಗವಿಧಾನ ಹಾಗೂ ನಡ್ವಳಿಕೆ 

ನಿಯಮ 174ನೇ ನಿಯಮದ ಮೇರೆಗೆ ಹಕೆುಚ್ಯಾ ತಿಯನುನ  ಸದನದಲಲ  ನನು ಹಾಗೂ ನನನ  

ಸನ ೀಹತರು ಮಂಡಿಸುತಿು ದಿ್ದ ೀವ.  

 

ಈಗ ನಡೆಯುತಿು ರುವ ಅಧಿವೇಶ್ನವನುನ  ಸುಮಾರು ಎರಡೂವರೆ ವಷ್ಗಗಳ ನಂತರ ಬ್ಳಗ್ರವಿ 

ಸುವಣಗಸೌಧದಲಲ  ಕರೆಯಲ್ಯಗಿರುತು ದ್ದ. ಈ ಅಧಿವೇಶ್ನದಲಲ  ನವು ಭಾಗಿಯಾಗಬೇಕು ಹಾಗೂ 

ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗೆೆ  ಚ್ಚೆಗ ಮಾಡ್ಬೇಕೆಾಂದು ಪರ ತಿಪಕ್ಷದ ನಯಕನಗಿ ನನು ಮತ್ತು  ನಮೆ  

ಪಕ್ಷದ ಮುಖ್ಾ  ಸಚೇತಕರು ಮತ್ತು  ನಮೆ  ಪಕ್ಷದ ಎಲ್ಯಲ  ಶಸಕರುಗಳು ಸುವಣಗಸೌಧಕೆೆ  

ಬರುತಿು ರುವಾಗ,್ “ನಿಮೆ ನುನ  ಒಳಗೆ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ”್ ಎಾಂದು ಹೇಳಿ ಶ್ರ ೀ ತಾಾ ಗರಾಜನ್ ಮತ್ತು  ಶ್ರ ೀ 

ಸತಿೀಶ್ಕುಮಾರ್ ಎನುನ ವಂತಹ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಮೆ ನುನ  ಒಳಗಡೆ ಬಿಟ್ಟಟ ರುವುದಿಲ್ಲ . ಸದರಿ 

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ,್ “ನಮೆ ನುನ  ಒಳಗಡೆ ಬಿಡ್ಲಲ್ಲ ವಾಂದರೆ, ತಮೆ  ವಿರುದಿ  ಹಕೆುಚ್ಯಾ ತಿ 
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ಆಗುತು ದ್ದ. ಅದನುನ  ತಾವು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತು ದ್ದ. ತಮೆ  ವಿರುದಿ  ಉಗರ ವಾದಂತಹ ಕರ ಮ 

ತ್ಗೆದುಕಳಳ ಬೇಕಾಗುತು ದ್ದ”್ಎಾಂದು ಎಲ್ಯಲ  ರಿೀತಿಯಿಾಂದಲ್ಲ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳಿರುತ್ು ೀವ.  

ಅಷ್ಮಟ  ಅಲ್ಲ ದೇ, ನವಲ್ಲ ರೂ ಸಹ ತಮೆ  ಸುಪದಿಗಯಲಲ ರುತ್ು ೀವ. ಅಧಿವೇಶ್ನ ನಡೆದ್ದಗ, 

ತಾವುಗಳೇ ನಮಗೆ ಒಳಗಡೆ ಬರುವುದಕೆೆ  ಅವಕಾಶ್ ಮಾಡಿಕಡ್ಬೇಕು. ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ತಾಂದರೆ 

ಆದರೂ ಸಹ ಅದಕೆೆ  ತಾವೇ ಜವಾಬಿಾರರಾಗಿರುತಾು ರೆ. We are under your custody. ತಾವು ನಮೆ  

custodian. ಅಧಿವೇಶ್ನ ನಡೆಯುವಾಗ ನಮೆ ನುನ  ಸುಮಾರು 3 ತಾಸು ಸುವಣಗಸೌಧದ ಗೇಟ್ನ 

ಹರಗಡೆ ನಿಲಲ ಸಿರುತಾು ರೆ. ನಮೆ ನುನ  ಒಳಗಡೆ ಬಿಡುವುದಕೆೆ  ಅವರು ತಯಾರಿರಲಲ್ಲ . ನವು ಹೇಗೆ 

ಒಳಗಡೆ ಬರಬೇಕು? ಏಕೆಾಂದರೆ, ಸುವಣಗಸೌಧದ ಗೇಟ್ ಲ್ಯಕ್ ಮಾಡಿರುತಾು ರೆ ಮತ್ತು  ನೂರಾರು 

ಪೊೀಲಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನುನ  ತಂದು ಗೇಟ್ ಮುಾಂದ್ದ ನಿಲಲ ಸಿರುತಾು ರೆ ಮತ್ತು  ನವು ಏನು ಹೇಳಿದರೂ 

ನಮೆ ನುನ  ಒಳಗಡೆ ಬಿಟ್ಟಟ ರುವುದಿಲ್ಲ .  

(ಮುಾಂದು) 

(1146) 17.12.2021 12.40 YL-MD (VK)                     

         (ಸಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸೆಿ ತಿ) 

ರ್ಶರ ೋ ಎಸ.ಆರ.ಪ್ರಟಿೋಲ(ಮುಾಂದ್ದ):-  

 

ಅದರ ಜೊತ್ಗೆ ನಮೆ  ಕೆಳಮನೆಯ ವಿರೀಧ ಪಕ್ಷದ ನಯಕರು ಹಾಗೂ ಎಲ್ಯಲ  ಬಹುತೇಕ 

ಶಸಕರು ಇದಿರು.  ನಮೆ  ಜಿೀವನದಲಲ  ಈ ರಿೀತಿ ನಡೆದಿದಿು  ಇದೇ ಮೊಟಟ ಮೊದಲು.   ಅಧಿವೇಶ್ನಕೆೆ  

ನಮೆ ನುನ  ಒಳಗೆ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ವಾಂದರೆ, ಪೊಲೀಸ್ನವರಿಗೆ ಅಾಂತಹ ಅಧಿಕಾರವನುನ  ನಿೀಡಿದವರು 

ಯಾರು?  ಈ ವಿಚಾರದಲಲ  ನಮೆ  ಹಕೆುಚ್ಯಾ ತಿ ಜೊತ್ಗೆ ತಮೆ  ಹಕೆುಚ್ಯಾ ತಿ ಸಹ ಆಗಿದ್ದ.  ಶಸಕರು 

ಅವರ ಕತಗವಾ ವನುನ  ನಿವಗಹಸಲು ತಾವು ಎಲ್ಯಲ  ರಿೀತಿಯ ಅವಕಾಶ್ವನುನ  ಕಲಪ ಸಿಕಡ್ಬೇಕು.  

ತಮೆ  ಸುಪಧಿಗಯಲಲ ದಿ್ದ ಗ ಪೊಲೀಸ್ನವರು ನಮೆ ನುನ  ಒಳಗೆ ಬಿಡ್ಲಲ್ಲ ವಾಂದರೆ, ಕೇವಲ್ ಶಸಕರ 

ಹಕೆುಚ್ಯಾ ತಿ ಮಾತರ ವಾಗುವುದಿಲ್ಲ , ನೇರವಾಗಿ ತಮಗೆ ಹಡೆತ ಬಿಳುತು ದ್ದ.  ತಾವು ಏನದರೂ 

ನಮೆ ನುನ  ಒಳಗೆ ಬಿಡುವುದು ಬೇಡ್ವಾಂದು ಹೇಳಿದಿಿ ೀರಾ?  

 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಾ  ವಿರೀಧ ಪಕ್ಷದ ನಯಕರೆ, ಒಾಂದು ನಿಮಷ್. ನನಗೆ 

ಗೀವಿಾಂದರಾಜುರವರು ಬಂದು ವಿಚಾರವನುನ  ತಿಳಿಸಿದರು.   ನನು ತಕ್ಷಣವೇ ಗೃಹ ಸಚಿವರು ಮತ್ತು  

ಕಾನೂನು ಸಚಿವರನುನ  ಕರೆಯಿಸಿ instructions ನಿೀಡಿದರೂ ಅವರು ತಮೆ ನುನ  ಒಳಗೆ ಬಿಟ್ಟಟ ಲ್ಲ .   

 

ರ್ಶರ ೋ ಎಸ.ಆರ.ಪ್ರಟಿೋಲ್ (ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಯಕರು):- ಆಯಿತ್ತ.  ಆದರೂ ನವು 

ಸುಮಾರು 3 ಗಂಟಗಳ ಕಾಲ್ ಹರಗೆ ನಿಾಂತಿದಿ್ದ ೀವ.   
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ರ್ಶರ ೋ ಪರ ಕಾಶ್ ಕೆ.ರಾಥೋಡ (ನಮನದೇಾಶನ ಹೊಾಂದಿದವರು):- ಮಾನಾ  

ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ತಾವು instructions ನಿೀಡಿದರೂ ಪೊಲೀಸ್ನವರು ನಮೆ ನುನ  ಒಳಗೆ ಬಿಡ್ಲಲ್ಲ .   

 

ರ್ಶರ ೋ ಕೆ.ಪರ ತಾಪಚಂದರ ಶ್ನಟೆಿ  (ಸೆ ಳಿೋಯ ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳ ಕೆಾ ೋತ್ರ ):- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಇದು 

ಹಕೆುಚ್ಯಾ ತಿ ಆಗುತು ದ್ದಯೇ, ಇಲ್ಲ ವೇ?  

 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಆಯಿತ್ತ. ಕುಳಿತ್ತಕಳಿಳ . 

 

ರ್ಶರ ೋ ಎಸ.ಆರ.ಪ್ರಟಿೋಲ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ನನನ  ಸಾವಗಜನಿಕ ಬದುಕ್ನಲಲ  ಈ 

ರಿೀತಿ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಉದಾ ಟತನದಿಾಂದ್ದಗಿ ಸದನಕೆೆ  ಹೀಗುವ ಶಸಕರನುನ  ತಡೆಹಡಿದು 

ನಿಲಲ ಸುತಾು ರೆ ಎಾಂದರೆ, ಬಹುಶಃ ಇಾಂತಹ ತಪುಪ , ಉದಾ ಟತನ, ಅಕ್ಷಮಾ  ಅಪರಾಧವನುನ  ಪೊಲೀಸ್ 

ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಡಿದಿು , ಅವರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ರಿೀತಿಯಲಲ  ಶಸಿು ರ ಆಗಬೇಕು.  ಇಲ್ಲ ದಿದಿ ರೆ ನಮಗೆ 

ಏನು safety, ಏನು ಜವಾಬಿಾರಿ ಇದ್ದ.  ಸದನ ನಡೆಯುವಂಥ ಸಂದಭಗದಲಲ  ಪೊಲೀಸ್ನವರು 

ನಮೆ ನುನ  ಮುಟಟ ಬೇಕಾದರೆ, ಪರವಾನಗಿ ತ್ಗೆದುಕಳಳ ಬೇಕು.  ಯಾವುದೇ ಒಾಂದು criminal offence 

ಇದಿು , ಬಂಧಿಸಬೇಕಾದರೆ ತಮೆ  ಗಮನಕೆೆ  ತಂದು ನಮೆ ನುನ  ಮುಟಟ ಬೇಕು.   ಅದನುನ  ತಾವು 

ಸದನದಲಲ  ಪರ ಸಾು ಪ ಮಾಡುತಿು ೀರಿ.  ಐ.ಪಿ.ಎಸ. ಗಳಿಗೆ ಇದ್ದಲ್ಲ ದರ ಕನಿಷ್ಠ  ಜಾಾ ನವು ಇಲ್ಲ ವೇ? ಇದ್ದಲ್ಯಲ  

ಏನು? ತಮೆ  ಅಧಿಕಾರ ವಾಾ ಪಿು ಯಲಲ  ಅವರು  ಪರ ವೇಶ್ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲ ವೇ? ನಿನೆನ  ದಿವಸ ಈ 

ಸದನದಲಲ  ಮಾನಾ  ಮುಖ್ಾ ಮಂತಿರ ಗಳು ಇದಿ್ದ ಗ ನನು ಅದಕೆಾ ಗಿಯೇ ಮಾನಾ  ಮುಖ್ಾ ಮಂತಿರ ಗಳ 

ಮೇಲೆ ಆಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಲಲ್ಲ .  ಏಕೆಾಂದರೆ, ಅದು ತಮೆ  ಸುಪಧಿಗನಲಲ ರುವಂಥದಿು .  ತಮೆ  ಆದೇಶ್ದ 

ಪರ ಕಾರ ನವು 11.00 ಗಂಟಗೆ ಸದನಕೆೆ  ಬರಲಲ್ಲ ವಾಂದರೆ, ಏತಕೆೆ  ಪರ ತಿಪಕ್ಷದ ಶಸಕರು ಇನುನ  ಸದನಕೆೆ  

ಬಂದಿಲ್ಲ ವಾಂದುʼ ತಮಗೆ ಅದರ ಗುರುತ್ತ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ ವೇ? ತಕ್ಷಣವೇ ಏನಗಿದ್ದ ಎಾಂಬುದನುನ  

ನೀಡ್ಬೇಕು.  ಕೆಲ್ವು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಮಗೆ ಟ್ಟರ ಾ ಕಟ ರ್ನಲಲ  ಹೀಗುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ  ಎಾಂದು 

ಹೇಳುತಾು ರೆ.  ಟ್ಟರ ಾ ಕಟ ರ್ ರೈತರ ವಾಹನ.  

 

ರ್ಶರ ೋ ಕೆ.ಪರ ತಾಪಚಂದರ ಶ್ನಟೆಿ :- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ನವು ಸೈಕಲ್ನಲಲ  ಬೇಕಾದರೂ 

ಹೀಗಬಹುದು. 

 



                                                                                               ವಿಪ/ ದಿನಾಂಕ:17.12.2021 /63 

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

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

  

ರ್ಶರ ೋ ಎಸ.ಆರ.ಪ್ರಟಿೋಲ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ನವು ಬೈಸಿಕಲ್ನಲಲ  ಬರುತ್ು ೀವ, 

ಚ್ಕೆಡಿಯಲಲ  ಬರುತ್ು ೀವ.  ನವು ಅಧಿವೇಶ್ನಕೆೆ  ಬರುವುದು ಮುಖ್ಾ .  ಇದು ಒಾಂದು ರಿೀತಿ ರೈತರಿಗೆ 

ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದಂತಾಗಿದ್ದ.  ಟ್ಟರ ಾ ಕಟ ರ್ ಎಾಂದರೆ, ಏನೆಾಂದು ತಿಳಿದುಕಾಂಡಿದಿ್ದರೆ? ಟ್ಟರ ಾ ಕಟ ರ್ 

ಎಾಂದರೆ, ಈ ದೇಶ್ದ ಜನರಿಗೆ ಅನನ  ನಿೀಡುವ ವಾಹನ.  ರೈತರು ಹಗಲು-ರಾತಿರ  ನಿದಿ್ದ  ಇಲ್ಲ ದೇ ಬಿತಿು , 

ಆಹಾರ-ಧಾನಾ ವನುನ  ಉಳುಮೆ ಮಾಡಿ ಈ ದೇಶ್ದ 130 ಕೀಟ್ಟ ಜನರಿಗೆ ಅನನ  ನಿೀಡುವಂಥ 

ಅನನ ದ್ದತರ ವಾಹನವಾಗಿದ್ದ.  ಅಷ್ಟಟ  ಕ್ೀಳಾಗಿ ಕಾಣಬಹುದೇ? 

 

ಡಾ: ಕೆ.ಸಿ.ನರಾಯಣ್ಗೌಡ(ಕ್ಕರ ೋಡೆ, ಯುವಜನ, ರೇಷ್ಮಮ  ಸಚಿವರು):- ಮಾನಾ  

ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಹಾಗ್ರದರೆ, ಅವರು ಪರ ತಿ ದಿವಸ ಟ್ಟರ ಾ ಕಟ ರ್ನಲಲ ಯೇ ಬರಬಹುದು ಅಲ್ಲ ವೇ?   

 

ರ್ಶರ ೋ ಎಾಂ.ನರಾಯಣ್ಸ್ಥವ ಮ (ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಮುಖಾ ಸಚೇತ್ಕರು):- ಮಾನಾ  

ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಇಾಂತಹ ಗ್ರಡಿಯಲಲಯೇ ಬರಬೇಕೆಾಂದು ಕಾನೂನು ಏನಿಲ್ಲ  ಅಲ್ಲ ವೇ? ಯಾವ 

ಗ್ರಡಿಯಲಲ  ಬೇಕಾದರೂ ಶಸಕರು ಬರಬಹುದು (ಗಾಂದಲ್) ಎತಿು ನಗ್ರಡಿಯಲಲಯೇ,… 

(ಗೊಾಂದಲ) 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಆಯಿತ್ತ, ಕುಳಿತ್ತಕಳಿಳ .  

(ಗೊಾಂದಲ) 

ರ್ಶರ ೋ ಎಸ.ಆರ.ಪ್ರಟಿೋಲ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಮಾನಾ  ಸಚಿವರು ಮಧಾ ದಲಲ  

ಎದಿುನಿಾಂತ್ತ ಏನು ಮಾತನಡುತಾು ರೆ?  ಅವರಿಗೆ ಕುಳಿತ್ತಕಳಳ ಲು ಹೇಳಿ.  (ಗಾಂದಲ್) ಅವರು ಏನು 

ಕಾನೂನು ಮಾಡಿದಿ್ದರೆಯೇ?  

 

ರ್ಶರ ೋ ಕೆ.ಪರ ತಾಪಚಂದರ ಶ್ನಟೆಿ :- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಆ ರಿೀತಿ ಬರಬಾರದು ಎಾಂದು 

ಕಾಯಿದ್ದ ಇದ್ದಯೇ? ಹೇಗೆ ಬರಬೇಕೆಾಂದು ನವು ತಿೀಮಾಗನ ಮಾಡುತ್ು ೀವ.    

(ಗೊಾಂದಲ) 

ರ್ಶರ ೋ ಎಸ.ಆರ.ಪ್ರಟಿೋಲ್:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ,   XXX 

XXX  ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರ ಆದೇಶಾನುಸ್ಥರ ಕಡತ್ದಿಾಂದ ತ್ಗೆಯಲಾಗಿದ್ದ 
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(ಗೊಾಂದಲ) 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಆಯಿತ್ತ. ನನು ಹೇಳುತ್ು ೀನೆ ಕುಳಿತ್ತಕಳಿಳ . 

 

(ಗೊಾಂದಲ) 

ರ್ಶರ ೋ ಬ.ಕೆ.ಹರಿಪರ ಸ್ಥದ (ವಿಧಾನಸಭೆಯಿಾಂದ ಚುನಯಿತ್ರಾದವರು):- ಮಾನಾ  

ಸಭಾಪತಿಯವರೇ,    XXX 

(ಗೊಾಂದಲ) 

ಡಾ: ಕೆ.ಸಿ.ನರಾಯಣ್ಗೌಡ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಎತಿು ನ ಗ್ರಡಿಯನುನ  

ಹಡೆಯುವವರು ನವು.   

(ಗೊಾಂದಲ) 

ರ್ಶರ ೋ ಎಾಂ.ನರಾಯಣ್ಸ್ಥವ ಮ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಆ ರಿೀತಿ ಕೇಳುವುದು ನಮೆ  ಹಕೆು .  

(ಗೊಾಂದಲ) 

ರ್ಶರ ೋ ಎಸ.ಆರ.ಪ್ರಟಿೋಲ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ,  XXX  

   (ಗೊಾಂದಲ) 

ರ್ಶರ ೋ ಕೆ.ಪರ ತಾಪಚಂದರ ಶ್ನಟೆಿ :- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಅದನುನ  ಕೇಳುವುದಕೆೆ  ಅವರು 

ಯಾರು?  

(ಗೊಾಂದಲ) 

ಡಾ: ಕೆ.ಸಿ.ನರಾಯಣ್ಗೌಡ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಬ್ಾಂಗಳೂರಿನಲಲ ರುವವರಿಗೆ 

(ಗಾಂದಲ್)  ಎತಿು ನಗ್ರಡಿ ಹಡೆಯುವವರು ನವು.  

(ಗೊಾಂದಲ) 

ರ್ಶರ ೋ ಎಾಂ.ನರಾಯಣ್ಸ್ಥವ ಮ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಇಾಂತಹ ಗ್ರಡಿಯಲಲಯೇ 

ಹೀಗಬೇಕೆಾಂದು ನಿಯಮ ಇದ್ದಯೇ?  

(ಗೊಾಂದಲ) 

ಡಾ: ಕೆ.ಸಿ.ನರಾಯಣ್ಗೌಡ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ ರದಲಲ ಇದ್ದ (ಗಾಂದಲ್) 

ಎತಿು ನಗ್ರಡಿಯಲಲ  ಬರುವ ವಾ ವಸೆಯನುನ  ಮನೆಯಲಲ ಟ್ಟಟ ಕಳಳ ಲ.   

(ಗೊಾಂದಲ) 

XXX  ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರ ಆದೇಶಾನುಸ್ಥರ ಕಡತ್ದಿಾಂದ ತ್ಗೆಯಲಾಗಿದ್ದ 
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ರ್ಶರ ೋ ಎಸ.ಆರ.ಪ್ರಟಿೋಲ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, XXX  

 

     (ಗೊಾಂದಲ) 

ರ್ಶರ ೋ ಬ.ಕೆ.ಹರಿಪರ ಸ್ಥದ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಅವರು ಯಾರು ನಮಗೆ ಹೇಳುವುದಕೆೆ ?  

(ಗೊಾಂದಲ) 

ಡಾ: ಕೆ.ಸಿ.ನರಾಯಣ್ಗೌಡ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಮಾನಾ  ಎಾಂ.ನರಾಯಣಸಾವ ಮ 

ಮನೆ ಹತಿು ರ ಎತಿು ನಗ್ರಡಿ ಇದಿ ರೆ, ನನೇ surrender ಆಗುತ್ು ೀನೆ.  ನವು ಎತಿು ನಗ್ರಡಿ ಇಟ್ಟಟ ದಿ್ದ ೀವ.  

ನಮೆ  ಮನೆಗೆ ಬಂದು ನೀಡ್ಲ, ಸುಮೆ ನೆ ಮಾತನಡ್ಬಾರದು.   

(ಗೊಾಂದಲ) 

ರ್ಶರ ೋ ಎಸ.ಆರ.ಪ್ರಟಿೋಲ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಮಾನಾ  ಕೆ.ಸಿ.ನರಾಯಣಗೌಡ್ರವರು 

ಮಾತನಡ್ಲು ಯಾರು ಅಧಿಕಾರ ನಿೀಡಿರುವುದು?  

(ಗೊಾಂದಲ) 

ರ್ಶರ ೋ ಎಾಂ.ನರಾಯಣ್ಸ್ಥವ ಮ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ನಮೆ ನುನ  ಕೇಳುವುದಕೆೆ  ಅವರು 

ಯಾರು? ನವು ಇಾಂತಹದರಲೆಲ ೀ ಬರಬೇಕೆಾಂದು ಕಾನೂನು ಇದ್ದಯೇ?  

(ಗೊಾಂದಲ) 

ಡಾ: ಕೆ.ಸಿ.ನರಾಯಣ್ಗೌಡ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ,  ನಮೆ  ಊರಿಗೆ ಬಂದು ನೀಡ್ಲ.  

(ಗೊಾಂದಲ) 

ರ್ಶರ ೋ ಎನ.ರವಿಕ್ಕಮಾರ (ವಿಧಾನಸಭೆಯಿಾಂದ ಚುನಯಿತ್ರಾದವರು):- ಮಾನಾ  

ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಅವರಿಗೆ ಸತಾ ವನುನ  ಹೇಳಬಾರದು ಬಿಡಿ.  

(ಗೊಾಂದಲ) 

ರ್ಶರ ೋ ಎಸ.ಆರ.ಪ್ರಟಿೋಲ್:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ,  XXX  

                                                             (ಗೊಾಂದಲ) 

ಡಾ: ಕೆ.ಸಿ.ನರಾಯಣ್ಗೌಡ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಮಾನಾ  ಸಿದಿರಾಮಯಾ ನವರ 

ಮನೆಯಲಲ  ಟ್ಟರ ಾ ಕಟ ರ್ ಇದ್ದಯೇ, ಸುಮೆ ನೆ ಏನೀ ಮಾತನಡುವುದು ಬೇಡ್.  

(ಗೊಾಂದಲ) 

XXX  ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರ ಆದೇಶಾನುಸ್ಥರ ಕಡತ್ದಿಾಂದ ತ್ಗೆಯಲಾಗಿದ್ದ 
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ರ್ಶರ ೋ ಎಾಂ.ನರಾಯಣ್ಸ್ಥವ ಮ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಆಟೀರಿಕಾಷ ದಲಲ  ಬರುತ್ು ೀವ, 

ಅವರು ಯಾರು ಕೇಳುವುದಕೆೆ ?  

(ಗೊಾಂದಲ) 

ರ್ಶರ ೋ ನಸಿೋರ್ ಅಹಮ ದ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಬಾಾಂಬ್ಯಲಲ ದಿುಕಾಂಡು ಎತಿು ನಗ್ರಡಿಯ 

ಬಗೆೆ  ಮಾನಾ  ಸಚಿವರು ಮಾತನಡುತಾು ರೆ.  ಬಾಾಂಬ್ಯಲಲ  ಎತಿು ನಗ್ರಡಿ ಇಟ್ಟಟ ಕಾಂಡಿದಿ್ದರೆಯೇ?  

(ಗೊಾಂದಲ) 

ರ್ಶರ ೋ ಎಸ.ಆರ.ಪ್ರಟಿೋಲ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, XXX  

                                                             (ಗೊಾಂದಲ) 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಒಾಂದು ನಿಮಷ್. ನನು ಮಾತನಡುತ್ು ೀನೆ ಇರಿ.  

(ಗೊಾಂದಲ) 

ರ್ಶರ ೋ ಎಾಂ.ನರಾಯಣ್ಸ್ಥವ ಮ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಅವರು ನಮೆ ನುನ  ಕ್ಷಮಾಪಣೆ 

ಕೇಳಬೇಕು.  

(ಗೊಾಂದಲ) 

ರ್ಶರ ೋ ಎಸ.ಆರ.ಪ್ರಟಿೋಲ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಟ್ಟರ ಾ ಕಟ ರ್ ಎಾಂದರೆ, ಮಾನಾ  ಸಚಿವರು 

ಏನೆಾಂದು ತಿಳಿದುಕಾಂಡಿದಿ್ದರೆ. 

(ಗೊಾಂದಲ) 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಾ  ನರಾಯಣಗೌಡ್ರವರೇ,… 

(ಗೊಾಂದಲ) 

ರ್ಶರ ೋ ಎಾಂ.ನರಾಯಣ್ಸ್ಥವ ಮ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಯಾವ ಗ್ರಡಿಯಲ್ಯಲ ದರೂ ನವು 

ಬರುತ್ು ೀವ, ನಮೆ ನುನ  ಕೇಳುವುದಕೆೆ  ಅವರು ಯಾರು? Who are you?  

(ಗೊಾಂದಲ) 

ರ್ಶರ ೋ ಎಸ.ಆರ.ಪ್ರಟಿೋಲ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, XXX  

                                                              (ಗೊಾಂದಲ) 

ರ್ಶರ ೋ ಬ.ಕೆ.ಹರಿಪರ ಸ್ಥದ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಅವರಿಗೆ ನಮೆ ನುನ  ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳುವುದಕೆೆ  

ಹೇಳಿ.  

XXX  ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರ ಆದೇಶಾನುಸ್ಥರ ಕಡತ್ದಿಾಂದ ತ್ಗೆಯಲಾಗಿದ್ದ 
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(ಗೊಾಂದಲ) 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಒಾಂದು ನಿಮಷ್. ನನು ಮಾತನಡುತ್ು ೀನೆ.  

 

ರ್ಶರ ೋ ಎಸ.ಆರ.ಪ್ರಟಿೋಲ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಅದು ರೈತರ ವಾಹನ.  ರೈತರು 

ಉಳಿಮೆ ಮಾಡ್ಲು, ಬಿತು ನೆ ಮಾಡ್ಲು, ಬ್ಳೆ ಬ್ಳೆಯುವುದಕೆೆ  ಎಲ್ಲ ದಕೆ್ಕ  ಟ್ಟರ ಾ ಕಟ ರ್ 

ಉಪಯೀಗಿಸುತಾು ರೆ (ಗಾಂದಲ್) ಅನನ  ನಿೀಡುತಾು ರೆ.  

(ಗೊಾಂದಲ) 

 ರ್ಶರ ೋ ಕೆ.ಪರ ತಾಪಚಂದರ ಶ್ನಟೆಿ :- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ,  XXX  

                                                             (ಗೊಾಂದಲ) 

ಡಾ: ಕೆ.ಸಿ.ನರಾಯಣ್ಗೌಡ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ನನು ಸಹ ಅಧಿಕಾರದಲಲ  

ಇರುವವನು.   

(ಗೊಾಂದಲ) 

ರ್ಶರ ೋ ನಸಿೋರ್ ಅಹಮ ದ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ನಮೆ ನುನ  ಕೇಳುವುದಕೆೆ  ಅವರು ಯಾರು?  

(ಗೊಾಂದಲ) 

ರ್ಶರ ೋ ಎಸ.ಆರ.ಪ್ರಟಿೋಲ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ,  XXX  (ಗೊಾಂದಲ) 

ಪೊಲೀಸ್ನವರನುನ  ಏನು defend ಮಾಡಿಕಳಳ ಲು ಹರಟ್ಟದಿ್ದರೆ, ಅವರ ಮಯಾಗದ್ದ 

ಕಳೆದುಕಳುಳ ವುದನುನ  ನೀಡಿಕಳಳ ಲ.  

(ಗೊಾಂದಲ) 

ಡಾ: ಕೆ.ಸಿ.ನರಾಯಣ್ಗೌಡ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ದಯವಿಟ್ಟಟ  XXX ಎಾಂಬ 

ಪದವನುನ  ಕಡ್ತದಿಾಂದ ತ್ಗೆಯಿಸಿ.  

(ಗೊಾಂದಲ) 

ರ್ಶರ ೋ ಎಸ.ಆರ.ಪ್ರಟಿೋಲ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, XXX  

                                                              (ಗೊಾಂದಲ) 

ರ್ಶರ ೋ ಕೆ.ಪರ ತಾಪಚಂದರ ಶ್ನಟೆಿ :- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಯಾವುದರಲಲ  ಬರಬೇಕೆಾಂದು 

ರೂಮರ್ ಇದ್ದಯೇ?  

(ಗೊಾಂದಲ) 

XXX  ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರ ಆದೇಶಾನುಸ್ಥರ ಕಡತ್ದಿಾಂದ ತ್ಗೆಯಲಾಗಿದ್ದ 
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ಡಾ: ಕೆ.ಸಿ.ನರಾಯಣ್ಗೌಡ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಅವರ ವಯಸಿು ಗೆ ಇಾಂತಹ ಮಾತ್ತ 

ಬರಬಾರದು.  

(ಗೊಾಂದಲ) 

ರ್ಶರ ೋ ಎಸ.ಆರ.ಪ್ರಟಿೋಲ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ,  XXX  

                                                            (ಗೊಾಂದಲ) 

ರ್ಶರ ೋ ಕೊೋಟ ರ್ಶರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾನಯಕರು):- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ವಿರೀಧ 

ಪಕ್ಷದ ನಯಕರು ಸುಮೆ ನೆ ಇರಲು ಹೇಳಿ,  ಅವರು ದ್ಡ್ಡ ವರಾಗಿ ಆ ರಿೀತಿ ಮಾತನಡ್ಬಾರದು.   

(ಗೊಾಂದಲ) 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಾ  ಸಭಾನಯಕರೆ, ಆ ರಿೀತಿ ಮಾತನಡಿದರೆ ಹೇಗೆ?  

 

(ಈ ಹಂತ್ದಲಿ್ಲ  ಮಾನಾ  ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಯಕರುನುನ  ಹೊರತ್ತಪಡಿಸಿ, ಕಾಾಂಗೆರ ಸ್  

ಪಕ್ಷದ ಉಳಿದ ಸದಸಾ ರೆಲಿರೂ ಬ್ರವಿಯಲಿ್ಲ  ಧರಣಿ ನರತ್ರಾದರು) 

 

ರ್ಶರ ೋ ಕೊೋಟ ರ್ಶರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ:- ಮಾನಾ  ಹರಿಪರ ಸಾದ್ರವರೆ ದಯವಿಟ್ಟಟ  ಬಾವಿಯಿಾಂದ 

ಹರಗೆ ಬನಿನ .  

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಯಾವುದ್ದ ಕಡತ್ಕೆೆ  ಹೊೋಗಬ್ರರದ್ದ.  

ರ್ಶರ ೋ ಎಸ. ಆರ. ಪ್ರಟಿೋಲ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾನಯಕರೆ, XXX  

                                                             (ಗೊಾಂದಲ) 

ಡಾ|| ತೇಜಸಿವ ನಗೌಡ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ನಮೆ  ಕೆಲ್ವು ಸಚಿವರನುನ  ಈ ರಿೀತಿ target 

ಮಾಡಿ, ಮಾತನಡುತಿು ದಿ್ದರೆ.  ಇದು ಸರಿಯಲ್ಲ .  

(ಗೊಾಂದಲ) 

ರ್ಶರ ೋ ಎಸ.ಆರ.ಪ್ರಟಿೋಲ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ,   XXX  

                                                             (ಗೊಾಂದಲ) 

ಡಾ|| ತೇಜಸಿವ ನಗೌಡ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಮಾನಾ  ಸಚಿವರಿಗೆ ಅಭಿವಾ ಕ್ು  

ಸಾವ ತಂತರ ಾ ವೇ ಇಲ್ಲ ವೇ? (ಗಾಂದಲ್) ಮಾನಾ  ಸಚಿವರು ಮಾತನಡ್ಲೇ ಬಾರದೇ?  

(ಗೊಾಂದಲ) 

ರ್ಶರ ೋ ಎನ.ರವಿಕ್ಕಮಾರ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಸದನ ಸಮತಿ,… 

XXX  ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರ ಆದೇಶಾನುಸ್ಥರ ಕಡತ್ದಿಾಂದ ತ್ಗೆಯಲಾಗಿದ್ದ 
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(ಗೊಾಂದಲ) 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ತಮಗೆ ಏನದರೂ ಜಾಾ ನ ಇದ್ದಯೇ? ನನು ಹೇಳುವುದನುನ  ಯಾರು 

ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ ವಾಂದರೆ ಏನು? ಇದು ಸದನವೇ ಏನು? ಇದು ಸರಿಯಲ್ಲ .  ಸಭಾಪತಿಯವರು ಎಾಂದರೆ, 

ಸವ ಲ್ಪ ವಾದರೂ ಗೌರವ ನಿೀಡ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ರೂ ಕುಳಿತ್ತಕಳಿಳ . ಮಾನಾ  ಕೆ.ಸಿ.ನರಾಯಣಗೌಡ್ರೆ ತಾವು 

ಸಚಿವರಾಗಿ ಕಾಯಗನಿವಗಹಸುತಿು ರುವವರು.  ತಾವು ಏನೇ ಮಾತನಡ್ಬೇಕೆಾಂದರೆ ನನನ ನುನ  

ಕೇಳಬೇಕು.  ನಿೀವುಗಳೇ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾತನಡುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ .  ಸಚಿವರು ಎಾಂದರೆ, ಸೌಜನಾ  

ಇರುವವರು.  ಮತು ಮೆೆ  ಇದು ಮರುಕಳಿಸಬಾರದು.   

 

ಡಾ: ಕೆ.ಸಿ.ನರಾಯಣ್ಗೌಡ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಅಷ್ಟ ಕೆ್ಕ  ನನು ಏನು ಹೇಳಿದಿ್ದ ?  

 

ರ್ಶರ ೋ ಎಸ.ಆರ.ಪ್ರಟಿೋಲ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಮತ್ು  ʼಏನು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು  

ಅದ್ದಲ್ಲ ವನೂನ  ಹೇಳಿʼ ಏನು ಹೇಳಿದಿ್ದ ೀನು ಎಾಂದು ಬೇರೆ ಕೇಳುತಾು ರೆ.  

 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಆಯಿತ್ತ, ಕುಳಿತ್ತಕಳಿಳ .  

ರ್ಶರ ೋ ಎಸ.ಆರ.ಪ್ರಟಿೋಲ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಮಯಾಗದ್ದ, … 

 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಆಯಿತ್ತ. ಕುಳಿತ್ತಕಳಿಳ .  ಮಾನಾ  ಸಚಿವರಿಗೆ ಮಾತನಡ್ಲು ಅಧಿಕಾರ 

ನಿೀಡಿದವರು ಯಾರು? ಈ ಸದನದಲಲ  ಸಚಿವರಾಗಲ, ಶಸಕರಾಗಲ, ಯಾರೇ ಆಗಲ ಒಾಂದೇ ರಿೀತಿಯ 

ಗೌರವ ಇದ್ದ.  ಒಬಬ ರು ಎದಿು  ಒಾಂದು ವಿಷ್ಯದ ಮೇಲೆ ಮಾತನಡುವಾಗ ಆ ವಿಷ್ಯದ ಗೌಪಾ ತ್ 

ಮತ್ತು  ಮಹತವ ವನುನ  ತಿಳಿದುಕಾಂಡು ಸಚಿವರು ಮಾತನಡ್ಬೇಕು.  ಮಧೆಾ ಯಲಲ  ಎದಿು  ಏನೇನೀ 

ಮಾತನಡುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ .  ಪರ ತಿ ದಿವಸ ನನು ಹೇಳುವುದಕೆಾಗುವುದಿಲ್ಲ .  ದಯವಿಟ್ಟಟ  ಇದನುನ  

ಇಲಲ ಗೆ ಬಿಡಿ.  ಅದನುನ  ಕಡತ್ದಿಾಂದ ತ್ಗೆಯಿರಿ.   

 

(ಈ ಹಂತ್ದಲಿ್ಲ  ಬ್ರವಿಯಲಿ್ಲ  ಧರಣಿ ನರತ್ರಾಗಿದು  ಕಾಾಂಗೆರ ಸ್ ಪಕ್ಷದ ಸದಸಾ ರೆಲಿರೂ 

ತ್ಮಮ  ತ್ಮಮ  ಸೆ್ಥನಗಳಿಗೆ ತ್ರಳಿದರು) 

 

ರ್ಶರ ೋ ಎಸ.ಆರ.ಪ್ರಟಿೋಲ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, XXX  

XXX  ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರ ಆದೇಶಾನುಸ್ಥರ ಕಡತ್ದಿಾಂದ ತ್ಗೆಯಲಾಗಿದ್ದ 
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ರ್ಶರ ೋ ಬ.ಕೆ.ಹರಿಪರ ಸ್ಥದ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ನಿಯಮ ಇದ್ದ.  ಒಬಬ  ಸದಸಾ ರು 

ಮಾತನಡುವಾಗ ಆ ರಿೀತಿ ಹೇಳಿಕೆ ನಿೀಡುವುದು ತಪುಪ .  

 

(ಗೊಾಂದಲ) 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಆಯಿತ್ತ. ನನು ಈಗ್ರಗಲೇ ಹೇಳಿದಿ್ದ ೀನೆ ಬಿಡಿ.  

ರ್ಶರ ೋ ಎಸ.ಆರ.ಪ್ರಟಿೋಲ:- ಆಯಿತ್ತ, ನನು ಏನು ಹೇಳಿದಿ್ದ ೀನೆ ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರು 

ಹೇಳಿದ ವಿಚಾರವನೆನ ೀ ನನು ಹೇಳಿದಿ್ದ ೀನೆ. ಅದರ ಬಗೆೆ  ಏನು extra ಹೇಳಿಲ್ಲ .   

(ಮುಾಂದು) 

(1147) 17-12-2021 / 12.50 / SK-(MD) VK 

 

(ಸಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸೆಿ ತಿ) 

 

 ರ್ಶರ ೋ ಎಾಂ.ನರಾಯಣ್ಸ್ಥವ ಮ (ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಮುಖಾ  ಸಚೇತ್ಕರು):- ಮಾನಾ  

ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಒಬಬ  ಜವಾಬಿಾರಿ ಇಲ್ಲ ದಿರುವಂತಹವರಿಗೆ ಮಂತಿರ ಯಾಗಿ ಏತಕೆೆ  ಮಾಡುತಾು ರೆ? 

ಮಾನಾ   ವಿರೀಧ ಪಕ್ಷದ ನಯಕರು ಮಾತನಡುತಿು ರುವಾಗ, ಅವರು ಮಧೆಾ  ನಿಾಂತ್ತಕಾಂಡು 

ಮಾತನಡುತಾು ರೆ.  

 

 ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ನನಾ  ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದಿ್ದ ೀನೆ. ತಾವು ಮಾತನಡಿ. 

 

 ರ್ಶರ ೋ ಎಸ್.ಆರ್.ಪ್ರಟಿೋಲ್ (ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಯಕರು):- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, 

ಈ ಸದನದಲಲ ರುವ ಎಲ್ಯಲ  ಸದಸಾ ರು ಶೇಕಡ್ ನೂರಕೆೆ  ತಾಂಭತು ರಷ್ಟಟ  ಕೃಷ್ಟ ಕುಟ್ಟಾಂಬದಿಾಂದ 

ಬಂದವರು.  

 ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಹೌದು. 

 

 ರ್ಶರ ೋ ಎಸ್.ಆರ್.ಪ್ರಟಿೋಲ್ :- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ತಾವು ಕ್ಕಡ್ ಕೃಷ್ಟ 

ಕುಟ್ಟಾಂಬದಿಾಂದ ಬಂದವರು.  ರೈತರು ಉಳುಮೆ ಮಾಡುವುದಕೆೆ  ಇರುವಂತಹ ವಾಹನ ಅದು 

ಟ್ಟರ ಾ ಕಟ ರ್.  ಆ ವಾಹನ … 

 

 ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಾ  ವಿರೀಧ ಪಕ್ಷದ ನಯಕರೇ ಒಾಂದು ನಿಮಷ್. ತಮೆ  

ಮಾತಿಗೆ ನೂರಕೆೆ  ನೂರರಷ್ಟಟ  ಬ್ಾಂಬಲ್ವನುನ  ನನು ಕಟ್ಟಟ ದಿ್ದ ೀನೆ. ತಾವು ಮಾತನಡಿ. 
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 ರ್ಶರ ೋ ಎಸ್.ಆರ್.ಪ್ರಟಿೋಲ್ :- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ತಮಗೆ ಧನಾ ವಾದಗಳು.  ಆ 

ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕಾನೂನಿನ ಜಾಾ ನವಿಲ್ಲ . ಅವರು ಐ.ಪಿ.ಎಸ್. ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದಿು ,ಅವರನುನ  ಬಹಳ 

ಬುದಿಿವಂತ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಎನುನ ತಾು ರೆ. ಮೂರು ಗಂಟಗಳ ಕಾಲ್ ನಮೆ ನುನ  ಹರಗಡೆ 

ನಿಲಲ ಸಿ,  ಗೇಟ್ಟನ ಬಿೀಗ ಹಾಕ್ದಿು , ಅಲಲ ಾಂದ ಒಳಗಡೆ ನಡೆದುಕಾಂಡು ಹೀಗುವುದಕೆೆ  ಅವರು ನಮಗೆ 

ಅವಕಾಶ್ ಮಾಡಿಕಡ್ಲಲ್ಲ . ತಾವು ಟ್ಟರ ಾ ಕಟ ರ್ನಳಗೆ ಹೀಗಬೇಡಿ ಎಾಂದು ಹೇಳಿದರು. ಟ್ಟರ ಾ ಕಟ ರ್ 

ಇದು ರೈತರ ಸಂಕೇತ ಮತ್ತು  ರೈತನ ವಾಹನ. ರೈತ ಮತ್ತು  ರೈತನ ಹೆಾಂಡ್ತಿ ಮಕೆಳು ಹಗಲು ರಾತಿರ  

ಎನನ ದೇ, ಜಮೀನಿನಲಲ  ಉಳುಮೆ ಮಾಡಿ,  ಬ್ಳೆ ಬ್ಳೆದು, ಈ ದೇಶ್ದಲಲ ರುವ ಸುಮಾರು ನೂರ 

ಮೂವತ್ತು  ಕೀಟ್ಟ ಜನರಿಗೆ ಆಹಾರ ಕಡುವಂತಹ ರೈತ. ಅದು ರೈತನ ವಾಹನ. ಅದು ಇವರಿಗೆ 

ಅವಮಾನನ. ಆ ರೈತನ ವಾಹನವನುನ  ಈ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು  ಏನೆಾಂದು 

ತಿಳಿದುಕಾಂಡಿದಿ್ದರೆ.   

(ಗೊಾಂದಲ) 

 

 ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಾ  ಸದಸಾ ರೆಲ್ಲ ರೂ ಕುಳಿತ್ತಕಳಿಳ . ವಿರೀಧ ಪಕ್ಷದ ನಯಕರೇ 

ತಾವು ಮಾತನಡಿ ಮುಗಿಸಿ. 

 

 ರ್ಶರ ೋ ಎಸ್.ಆರ್. ಪ್ರಟಿೋಲ್ :- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ನಿಲುವಳಿ ಸೂಚ್ನೆ ನಮೆ  ಹಕೆ್ ಗೆ …್್ 

(ಗೊಾಂದಲ) 

 ರ್ಶರ ೋ ಬ.ಕೆ. ಹರಿಪರ ಸ್ಥದ್ (ವಿಧಾನಸಭೆಯಿಾಂದ ಚುನಯಿತ್ರಾದವರು):- ಮಾನಾ  

ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ನಮೆ  ವಿರೀಧ ಪಕ್ಷದ ನಯಕರು ಮಾತನಡುತಿು ದಿ್ದರೆ. ಆ ತರಹ intervene 

ಮಾಡಿದರೆ, ನವು ಎಲ್ಲ ದಕೆ್ಕ  ಹೇಳಬೇಕಾಗುತು ದ್ದ.  

 

 ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಾ  ಬಿ.ಕೆ. ಹರಿಪರ ಸಾದ್ರವರೇ, ಒಾಂದು ನಿಮಷ್. 

 

 ರ್ಶರ ೋ ಬ.ಕೆ. ಹರಿಪರ ಸ್ಥದ್:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಈ ಸದನದಲಲ  ಒಾಂದು ನಿಯಮವಿದ್ದ. 

ಮಾನಾ  ಸಭಾನಯಕರು ಮತ್ತು  ಮಾನಾ  ವಿರೀಧ ಪಕ್ಷದ ನಯಕರು ಮಾತನಡುವಾಗ ಯಾರೂ 

intervene ಆಗುವುದಿಲ್ಲ . ಆದರೆ ಇದೇ ರಿೀತಿ ಪರಂಪರೆಯಾದರೆ, ಆಗಲ ನೀಡ್ೀಣ. 
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 ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಾ  ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರ ಸಾದ್ರವರೇ, ಒಾಂದು ನಿಮಷ್. ಈಗ್ರಗಲೇ 

ಮಾತನಡ್ಬೇಡಿ ಎಾಂದು ಹೇಳಿದಿ್ದ ೀನೆ. ಇನೆನ ೀನೂ ಹೇಳಲ. ಇವರೇನು ಸಣಣ  ಮಕೆಳಾ, 

ತಿಳಿದುಕಳಳ ಬೇಕಲ್ಲ . ಸದನದಲಲ ರುವ ಪರ ಜಾಾ ವಂತರಾದ ಮಾನಾ  ಸದಸಾ ರುಗಳು 

ಮಾತನಡ್ಬಾರದು. ಎಲಲ  ಮಾತನಡ್ಬೇಕೆಾಂಬುದರ ಬಗೆೆ  ತಿಳಿದುಕಳಳ ಬೇಕು. ನನು ಎಷ್ಟಟ  ಬಾರಿ 

ಹೇಳಿದಿ್ದ ೀನೆ.   ನನನ  ಮಾತನುನ  ಯಾರೂ ಗಮನಕೆೆ  ತ್ಗೆದುಕಳುಳ ವುದಿಲ್ಲ . ದಯವಿಟ್ಟಟ  ತಪುಪ  

ತಿಳಿದುಕಳಳ ಬಾರದು. ನವು ಇನನ ಬಬ ರಿಗೆ ಸವ ಲ್ಪ  ಮಾದರಿಯಾಗುವಂತಹ ಕೆಲ್ಸವನುನ  

ಮಾಡ್ೀಣ. ಮಾನಾ  ಸಭಾನಯಕರೇ ತಾವು ಮಾತನಡಿ.  

 

 ರ್ಶರ ೋ ಎಸ್.ಆರ್.ಪ್ರಟಿೋಲ್:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಶ್ರ ೀ 

ತಾಾ ಗರಾಜ್ ಮತ್ತು  ಶ್ರ ೀ ಸತಿೀಶ್ ಎನುನ ವವರು.  ನಮಗೆ ಹಕೆುಚ್ಯಾ ತಿಯನನ ಾಂಟ್ಟ ಮಾಡಿದಿ್ದರೆ. ಅದು 

ಅಷ್ಮಟ ೀ ಅಲ್ಲ . ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ತಮಗೂ ಕ್ಕಡ್ ಹಕೆುಚ್ಯಾ ತಿ ಮಾಡಿದಿ್ದರೆ. ತಮೆ ನುನ  

ಅಗೌರವದಿಾಂದ ಮತ್ತು  ನಿಲ್ಗಕ್ಷಾ  ಮಾಡಿದಿ್ದರೆ. ಸಭಾಪತಿ ಎಾಂದರೆ ಏನು? ನವು ಸಭಾಪತಿಯವರ 

ಕಸಟ ಡಿಯಲಲ ದಿ್ದ ೀವ. You are our custodian during the Session time. ಅಧಿವೇಶ್ನ ನಡೆಯುವ 

ಮುಾಂದ್ದ, ತಾವು ನಮೆ  ಯೀಗಕೆಷ ೀಮ ಮತ್ತು  ಅಧಿವೇಶ್ನಕೆೆ  ಬರುವುದಕೆೆ  ತಾಂದರೆಯಾಗ ರಿೀತಿ 

ನೀಡಿಕಳುಳ ವಂತಹವರು. ತಾವು ಉನನ ತ ಸೆಾನದಲಲ ದಿಿ ೀರಿ. ಮಾನಾ  ಮುಖ್ಾ ಮಂತಿರ ಗಳಿಗಿಾಂತ ತಾವು 

ಉನನ ತ ಸೆಾನದಲಲ ದಿಿ ೀರಿ. ಮಾನಾ  ಮುಖ್ಾ ಮಂತಿರ ಗಳು ಮತ್ತು  ಮಾನಾ  ಗೃಹ ಸಚಿವರು ಇಬಬ ರೂ ನಿನೆನ  

ಸದನದಲಲ ದಿ ರು. ಅವರು ಮಾತನಡುವಾಗ ನನು ಏನು ಮಾತನಡುವುದಕೆೆ  ಹೀಗಿರಲಲ್ಲ . 

ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಅವರು ತಮೆ ನುನ  infringe ಮಾಡಿದಿ್ದರೆ. ಅವರ  ಗಮನಕೆೆ  ಇಲ್ಲ . 

ಸಭಾಪತಿ ಎಾಂದರೆ ಏನು? ಕೆಳಮನೆಯ ಸಭಾಧಾ ಕ್ಷರು ಎಾಂದರೆ ಏನೀ ಪೊಲೀಸ್ನವರಿಗೆ  ಕನಿಷ್ಠ  

ಜಾಾ ನವೇ ಇಲ್ಲ . ಇವರು ಎಾಂತಹ ಪೊಲೀಸರು? ಇವರು ಅನಗರಿೀಕ ಪೊಲೀಸರು. ಇವರಿಗೆ 

ನಗರಿೀಕತ್ಯೇ ಇಲ್ಲ .  ತಮೆ  ಮೇಲೆ ಹಕೆುಚ್ಯಾ ತಿಯಾಗುತು ದ್ದ ಮತ್ತು  ತಮೆ  ಮೇಲೆ ಕರ ಮ 

ಜರುಗಿಸುತ್ು ೀವಾಂದು ನನು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳಿದಿ್ದ ೀನೆ. ನನು ಶ್ರ ೀ ತಾಾ ಗರಾಜ್ರವರನುನ  ಕರೆದು, 

ಸವ ತಃ ಮಾತನಡಿದಿ್ದ ೀ. ಆನಂತರ ಎಲ್ಯಲ  ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ಕ್ಕಡ್ ಮಾತನಡಿದಿ್ದ ೀನೆ.  ಇಲ್ಲ , ಅವರು 

ನಮಗೆ ಹೇಳಬೇಕು, ಇವರು ಹೇಳಬೇಕೆಾಂದು ಪೊಲೀಸರು   ಹೇಳಿದರು. ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರು 

ಹೇಳಿದಿ್ದರೆ ಎಾಂದು ನವು ಹೇಳಿದರೆ, ಅವರಿಗೆ ಜಾಾ ನನೇ ಇಲ್ಲ . ಯಾವ ಸಭಾಪತಿ ಎನುನ ತಾು ರೆ? ನಮಗೆ 

ಮಾನಾ  ಮುಖ್ಾ ಮಂತಿರ ಗಳು ಹೇಳಬೇಕೆಾಂದು ಅವರು ಹೇಳುತಾು ರೆ. ಹಾಗ್ರದರೆ ತಮೆ  ಮೇಲೆ ಮಾನಾ  

ಮುಖ್ಾ ಮಂತಿರ ಗಳೇನು. ಸದನದ್ಳಗೆ ಮಾನಾ  ಮುಖ್ಾ ಮಂತಿರ ಗಳು ಬಂದರೆ ತಮಗೆ ಕೈಮುಗಿದು 

ಕುಳಿತ್ತಕಳುಳ ತಾು ರೆ. ಈ ನಮೂನೆ ಏನಿರ  ಇದು. ನಮೆ ನುನ  ಮೂರು ಗಂಟಗಳ ಕಾಲ್ ಹರಗಡೆ 

ನಿಲಲ ಸಿದಿ್ದರೆ. ಪದೇ ಪದೇ ಅವರ ಬಗೆೆ  ಹೇಳುವುದು ಬೇಡ್ವೇ ಬೇಡ್. ಅದರಲಲ  ಬರಬೇಕು ಮತ್ತು  
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ಇದರಲಲ  ಬರಬೇಕು ಎಾಂದು ಇವರು ನಮಗೆ ಪಾಠ ಹೇಳುವುದಕೆೆ  ಇಲಲ ಗೆ ಬಂದಿದಿ್ದರೆ. ಈ ರಿೀತಿ ವಾ ವಸೆ  

ಇದಿ ರೆ ಹೇಗೆ? ಸಕಾಗರಕೆೆ  ಇವರು ಕಪುಪ  ಚ್ಯಕೆೆ .  

 

 ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ನನು ಹೇಳುತ್ು ೀನೆ. ತಾವು ಕುಳಿತ್ತಕಳಿಳ .  

 

 ರ್ಶರ ೋ ಎಸ್.ಆರ್. ಪ್ರಟಿೋಲ್ :- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಅದಕೆಾ ಗಿ ನವು ಹಕೆುಚ್ಯಾ ತಿಯನುನ  

ಮಂಡ್ನೆ ಮಾಡಿದಿ್ದ ೀವ. ಇದರ ಬಗೆೆ  ಸರಿಯಾದಂತಹ ಕರ ಮ ಜರುಗಿಸುವುದಕೆೆ  ನಮೆೆ ಲ್ಲ  ಸದಸಾ ರ 

ಪರವಾಗಿ ನನು ತಮಗೆ ಒತಾು ಯ ಮಾಡುತ್ು ೀನೆ.  

 

 ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ತಾವು ತಂದಂತಹ ಹಕೆುಚ್ಯಾ ತಿ ನಿಣಗಯವೇನಿದ್ದ? ಇದು ನನನ  

ಮನಸಿು ಗೂ ಸರಿ ಎನಿಸಿದ್ದ. ಈ ಹನೆನ ಲೆಯಲಲ  ಹಕೆುಚ್ಯಾ ತಿಯನುನ  ಸಭೆಗೆ ಮಂಡ್ನೆ ಮಾಡಿದಿ್ದ ೀನೆ. 

ಇದನುನ  ಹಕೆುಬಾಧಾ ತಾ ಸಮತಿಗೆ ಕಳುಹಸಿದಿ್ದ ೀನೆ. ಖಸಗಿ ನಿಣಗಯ ಮಾನಾ  ವೇಾಂಕಟೇಶ್ರವರು.  

 

 ರ್ಶರ ೋ ಮರಿತಿಬೆಬ ೋಗೌಡ (ರ್ಶಕ್ಷಕರ ಕೆಾ ೋತ್ರ ):- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, 

 ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಾ  ಮರಿತಿಬ್ಬ ೀಗೌಡ್ರೇ ಏನಿರ ? 

 

 ರ್ಶರ ೋ ಮರಿತಿಬೆಬ ೋಗೌಡ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಮಾನಾ  ವಿರೀಧ ಪಕ್ಷದ ನಯಕರು ಈ 

ಒಾಂದು ವಿಷ್ಯವನುನ  ಪರ ಸಾು ಪ ಮಾಡಿದಿ್ದರೆ. ತಾವು ರೂಲಾಂಗ್ ಕಟ್ಟಟ ದಿಿ ೀರಿ. ಆದರೆ ಯಾವುದೇ 

ಒಾಂದು ನಗರಿೀಕ ಸಕಾಗರ ಜನ ಪರ ತಿನಿಧಿಯ ಮೇಲೆ, ಅದು ಶಸನಸಭೆ ನಡೆಯುತಿು ರುವಾಗ, 

ಪೊಲೀಸರು ಶಸನ ಸಭೆಗೆ ಮಾನಾ  ಸದಸಾ ರು ಹೀಗುವುದನುನ  ನಿಬಗಾಂಧ ಮಾಡುತಾು ರೆ.  ಪೊಲೀಸ್ 

ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇ ಕಾನೂನನುನ  ಉಲ್ಲ ಾಂಘ್ನೆ ಮಾಡುತಾು ರೆ ಎನುನ ವಂತಹದಿನುನ  ಪರ ತಾ ಕ್ಷದಶ್ಗಯಾಗಿ 

ವಿರೀಧ ಪಕ್ಷದ ನಯಕರು ಮತ್ತು  ಅವರ ಸದಸಾ ರಗಳನುನ  ತಡೆದಿರುವಂತಹದಿನುನ  

ಮಾಧಾ ಮಗಳಲಲ ,  ಹರಗಡೆಯಲಲ  ನೀಡಿದಿ್ದ ೀವ.  ಸದನದ ಅವಧಿಯಲಲ  ತಾವು ನಮೆೆ ಲ್ಲ ರ 

ರಕ್ಷಕರು.  ತಮೆ  ಮುಾಂದ್ದ ಇಷ್ಮಟ ಲ್ಯಲ  ನಿವೇದನೆ ಮಾಡಿಕಾಂಡ್ರೂ ಕ್ಕಡ್ ಸಕಾಗರ ಇಪಪ ತಾನ ಲೆು  

ಗಂಟಗಳಾದರೂ ಕ್ಕಡ್, ಸಂಬಂಧಪಟಟ ಾಂತಹ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕರ ಮ ಕೈಗಳಳ ಲಲ್ಲ . ಇವತ್ತು  

ಇದನುನ  ತಾವು ಸಾಮಾನಾ  ಪರ ಕರಣದಂತ್, ಹಕೆುಚ್ಯಾ ತಿಗೆ ವಹಸುತ್ು ೀವ ಎನುನ ವುದ್ದದರೆ, ಈ ಸದನ 

ಮತ್ತು  ಪಿೀಠ ಹಾಗೂ ಪರ ಜಾಪರ ಭುತವ  ವಾ ವಸೆಯ ಮೇಲೆ ಸಕಾಗರಕೆೆ  ಏನದರೂ ಸವ ಲ್ಪ  ಕಾಳಜಿ 

ಇದ್ದಯೇ? ದಯಮಾಡಿ, ಇವತ್ತು  ನವು ವಿರೀಧ ಪಕ್ಷದಲಲ  ಇರಬಹುದು, ಅವರು ನಳೆ ಆಡ್ಳಿತ 

ಪಕ್ಷದಲಲ  ಇರುತಾು ರೆ. ಆದರೆ ಶಸನ ಸಭೆ ನಡೆಯುವಂತಹ ಸಂದಭಗದಲಲ  ಇಾಂತಹ ಕೆಟಟ  ಅನಿೀತಿ 
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ಉನನ ತ ರಕ್ಷಣಾ ಇಲ್ಯಖಧಿಕಾರಿಗಳಿಾಂದ  ಜನ ಪರ ತಿನಿಧಿಗಳ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುವುದ್ದದರೆ, ಇಲಲ  

ಏನದರೂ ಕಾನೂನು ಇದ್ದಯೇ? ಪರ ಜಾಪರ ಭುತವ  ಇರುವಂತಹ ಈ ದೇಶ್ದಲಲ , ಶಸಕರು, ವಿರೀಧ 

ಪಕ್ಷದ ಸದಸಾ ರು ಆಡ್ಳಿತ ಪಕ್ಷದ ಸದಸಾ ರಿಗೆ ಏನದರೂ ಕಾನೂನು ಪರಿಪಾಲ್ನೆಯಾಗುತು ದ್ದಯೇ?  

ಇಾಂತಹ ಆಶ್ಸಿು ನ ಬಗೆೆ  ಸಕಾಗರ ಕ್ಕಡ್ಲೇ ಪರ ತಿಕ್ರ ಯ್ದಸಬೇಕು. ಇದನುನ  ಮಾಮೂಲಯಾಗಿ 

ಹಕೆುಚ್ಯಾ ತಿಗೆ ಒಪಿಪ ಸಿ, ಇನುನ  ಮೂರು ಅಥವಾ ಆರು ವಷ್ಗಕೆ ೀ ಬರುತು ದ್ದ. ನನು ತಮೆ ಲಲ  

ನಿವೇದನೆ ಮಾಡಿಕಳುಳ ತಿು ದಿ್ದ ೀನೆ.  ನಮೆೆ ಲ್ಲ ರನುನ  ಕಾಪಾಡುವಂತಹ ಜವಾಬಿಾರಿ ತಮೆ ದು ಮತ್ತು  

ಪಿೀಠದಿು . ದಯವಿಟ್ಟಟ , ಮಾನಾ  ಮುಖ್ಾ ಮಂತಿರ ಗಳಿಗೆ ನಿದೇಗಶ್ನ ಕಡಿ. ಇಪಪ ತಾನ ಲೆು  ಗಂಟಯಳಗೆ 

ತಪುಪ  ಮಾಡಿದಂತಹ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕರ ಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕೆಾಂದು ತಾವು ಹೇಳಬೇಕು. ಇವತ್ತು  

ಪರ ಜಾಪರ ಭುತವ  ವಾ ವಸೆಯಲಲ  ನನಗಿರಬಹುದು, ನಳೆ ಅವರಿಗೆ ಆಗುತು ದ್ದ. ಇಲಲ ಗೆ ಬಂದ್ದಗ ತಮಗೂ 

ಕ್ಕಡ್ ಆಗುತು ದ್ದ. ದಯವಿಟ್ಟಟ  ಇಾಂತಹದಿ ಕೆೆ  ತಾವು ವಿಳಂಬ ಮಾಡ್ಬಾರದು. ತಪುಪ  ಯಾರೇ 

ಮಾಡಿರಲ, ಅವರ ಮೇಲೆ  ಕಠಿಣ ಕರ ಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕು. ಇಪಪ ತಾನ ಲೆು  ಗಂಟಗಳಾದರೂ ಕ್ಕಡ್ ಈ 

ಸಕಾಗರ ಇದ್ದ ಎನುನ ವುದ್ದದರೆ, ಸಕಾಗರ ಏನು ಮಾಡುತಿು ದ್ದ ಎಾಂದು ನನು ಕೇಳುತ್ು ೀನೆ. ಹಾಗ್ರದರೆ, 

ಸಕಾಗರವೇ ಅವರಿಗೆ ಕುಮೆ ಕೆು  ಕಟ್ಟಟ  ಮಾಡಿಸಿದ್ದ. ಸಕಾಗರದ ಕುಮೆ ಕೆ್ನಿಾಂದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ 

ರಿೀತಿ ನಡೆದುಕಾಂಡಿದಿ್ದರೆಾಂದು ಹೇಳುತ್ು ೀನೆ. ದಯವಿಟ್ಟಟ , ಈ ಪರ ಜಾಪರ ಭುತವ  ವಾ ವಸೆ  

ಉಳಿಯಬೇಕೆಾಂದರೆ, ಇಾಂತಹ ಸಂವಿಧಾನ ವಿರೀಧವಾಗಿ ಕಾನೂನನುನ  ಉಲ್ಲ ಾಂಘ್ನೆ ಮಾಡುವಂತಹ 

ಪೊಲೀಸ್ ಇಲ್ಯಖೆಯಲಲ  ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಯಾರಿದಿ್ದರೆ? ಅವರ ಮೇಲೆ ಕರ ಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕು.   

ದಯವಿಟ್ಟಟ , ತಾವು ನಮೆ  ನೆರವಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ದಯವಿಟ್ಟಟ , ತಾವು ಪರ ಜಾಸತ್ು ಯನುನ  ಉಳಿಸಬೇಕು 

ಎಾಂದು ನನು ತಮೆ  ಮೂಲ್ಕ ನನು ನಿವೇದನೆ ಮಾಡುತ್ು ೀನೆ.  

 

 ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಾ  ಮರಿತಿಬ್ಬ ೀಗೌಡ್ರೇ, ದಯವಿಟ್ಟಟ , ಕುಳಿತ್ತಕಳಿಳ . ತಾವು ಕ್ಕಡ್ 

ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯಾಗಿ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡಿದಿಿ ೀರಿ. ನನನ  ಮುಾಂದಿರುವುದೇನೆಾಂದರೆ, ಮಾನಾ  ಸದಸಾ ರಿಗೆ 

ಹಕೆುಚ್ಯಾ ತಿಯಾಗಿದ್ದ ಎಾಂಬುದರ ಬಗೆೆ  ಮಾನಾ  ವಿರೀಧ ಪಕ್ಷದ ನಯಕರು ಹೇಳಿದಿ್ದರೆ. 

ಹಕೆುಚ್ಯಾ ತಿಯಾಗಿದ್ದ ಎಾಂದು ನನೂ ಕ್ಕಡ್ ಒಪಿಪ ಕಾಂಡಿದಿ್ದ ೀನೆ. ಆ ಹನೆನ ಲೆ ನನನ  ಲಮಟ್ನಲಲ  

ಇರುವುದೇನೆಾಂದರೆ,   ಹಕೆುಚ್ಯಾ ತಿಯನುನ  ಸಮತಿಗೆ ಮಂಡ್ನೆ ಮಾಡಿದಿ್ದ ೀನೆ.  

 

ರ್ಶರ ೋ ಕೆ.ಪರ ತಾಪಚಂದರ  ಶ್ನಟೆಿ  (ಸೆ ಳಿೋಯ ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳ ಕೆಾ ೋತ್ರ ):- ತಾವು ಸಮಯವನುನ  ನಿಗಧಿ 

ಮಾಡ್ಬಹುದಲ್ಲ .  
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 ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಆಯಿತ್ತ. ಇದನುನ  ತಕ್ಷಣ ತ್ಗೆದುಕಾಂಡು ಹೀಗಿ ಸಮತಿಗೆ 

ಕಳುಹಸಿಕಡಿ.  ಈ ಅಧಿವೇಶ್ನ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಇದನುನ  ಮೊದಲ್ನೇ ಸಮತಿ  ಸಭೆಯಲಲ  ಚ್ಚೆಗ 

ಮಾಡಿ.  

 ರ್ಶರ ೋ ಪಿ.ಆರ್.ರಮೇಶ್(ನಮನದೇಾಶನ ಹೊಾಂದಿದವರು):- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, I 

have a point of order.  

 

 ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಾ  ಆರ್ ರಮೇಶ್ ಇದಕೆೆ  ಯಾವ point of order. 

 ರ್ಶರ ೋ ಪಿ.ಆರ್.ರಮೇಶ್:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಇದರ ಬಗೆೆ  ಹೇಳುತ್ು ೀನೆ. 

 ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಾ  ಪಿ.ಆರ್ ರಮೇಶ್ರವರೇ ಇದಕೆೆ  point of order ಬರುವುದಿಲ್ಲ . 

 ರ್ಶರ ೋ ಪಿ.ಆರ್.ರಮೇಶ್:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಇದು ಏಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ? 

 

  ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಾ  ಪಿ.ಆರ್ ರಮೇಶ್ರವರೇ, ಇದಕೆೆ  point of order ಗೆ provision 

ಇಲ್ಲ .  

 ರ್ಶರ ೋ ಪಿ.ಆರ್.ರಮೇಶ್:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, 178 ರ ಪರ ಕಾರ ಸದನಕೆೆ  … 

 

 ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಾ  ಪಿ.ಆರ್ ರಮೇಶ್ರವರೇ,  ಒಾಂದು ನಿಮಷ್ ತಾವು ಕೇಳಿ. ಮಾನಾ  

ವಿರೀಧ ಪಕ್ಷದ ನಯಕರು ಇದನುನ  ಪರ ಸಾು ಪ ಮಾಡಿದಿ್ದರೆ.  ಆ ಪರ ಸಾು ಪವನುನ  ಒಪಿಪ ಕಾಂಡು, 

ಹಕೆುಚ್ಯಾ ತಿ ನಿಣಗಯವಾಗಿದ್ದ ಎಾಂಬುದನುನ  ನನು ಒಪಿಪ ಕಳುಳ ತ್ು ೀನೆ.  ಅದಕೆೆ  ಸಮತಿಗೆ 

ಕಳುಹಸಿದಿ್ದ ೀನೆ. ಸಮತಿಯು ತಕ್ಷಣ ಇದನುನ  ತ್ಗೆದುಕಾಂಡು, ಮೊದಲ್ನೇ ಸಭೆಯಲಲ   ಚ್ಚೆಗ 

ಮಾಡುವುದಕೆೆ  ಹೇಳಿದಿ್ದ ೀನೆ.  

 

 ರ್ಶರ ೋ ಎಸ್.ಆರ್.ಪ್ರಟಿೋಲ್:- ಇದನುನ  ಜರೂರಾಗಿ ಇತಾ ಥಗ ಮಾಡುವುದಕೆೆ  ಹೇಳಿ.  

 

 ರ್ಶರ ೋ ಪಿ.ಆರ್.ರಮೇಶ್:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ ಇದು ಮುಗಿಯುವುದಕೆೆ  ಇನುನ  ಹೆಚ್ಯಚ  

ಕಡಿಮೆ ಒಾಂಭತ್ತು  ದಿವಸಗಳಿವ. ದಯವಿಟ್ಟಟ , ಇದನುನ  ಎಾಂಟ್ಟ-ಒಾಂಭತ್ತು  ದಿವಸಗಳ್ಳಗಡೆ 

ಇತಾ ಥಗವಾಗುವ ರಿೀತಿಯಲಲ  ಇದಕೆೆ  ಏನಾಂದು ಸಮತಿ ಇದ್ದಯೀ, ಅದರಲಲ  ಮಾಡಿಸಿ.  

 

 ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಾ  ಪಿ.ಆರ್.ರಮೇಶ್ರವರೇ, ಇದಕೆಾ ಗಿ ಹಕೆುಬಾದಾ ತಾ ಸಮತಿ ಇದ್ದ. 
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 Sri S.R.PATIL:- Privilege Committee is there.  

 

 ರ್ಶರ ೋ ಪಿ.ಆರ್.ರಮೇಶ್:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ ಒಾಂಭತ್ತು  ದಿನದಲಲ  ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ 

ಕರ ಮವಾಗಬೇಕು.  

 

 ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಾ  ಪಿ.ಆರ್ ರಮೇಶ್ರವರೇ, ನನನ  ಮಾತನುನ  ಕೇಳಿ.  ಇದಕೆಾ ಗಿ 

ಒಾಂದು ಸಮತಿ ಇದ್ದ. ಅದರಲಲ  ತಾವು ಇರುತಿು ೀರಿ ಮತ್ತು  ಯಾವ ಸದಸಾ ರು ಇರುತಾು ರೆ. ಆ 

ಸಮತಿಯಲಲ  ನಮೆ  ಸದಸಾ ರು ಇರುತಾು ರೆ. ಆ ಸಮತಿಯಲಲ  ಇದರ ಬಗೆೆ  ತಕ್ಷಣ ಕರ ಮ 

ತ್ಗೆದುಕಳುಳ ವುದಕೆೆ  ಹೇಳಿದಿ್ದ ೀನೆ. ಆಗ ಅದರ ಬಗೆೆ  ಚ್ಚೆಗ ಮಾಡಿ, ಕರ ಮ ಕೈಗಳಳ ತಾು ರೆ.   ಖಸಗಿ 

ನಿಣಗಯ ಶ್ರ ೀ ವಾಂಕಟೇಶ್. ನಿಯಮ 68ರ ಮೇಲೆ ಮಾನಾ  ವಿರೀಧ ಪಕ್ಷದ ನಯಕರು. ಕೇವಲ್ ಹತ್ತು  

ನಿಮಷ್ದಲಲ  ತಮೆ  ಮಾತನುನ  ಮುಗಿಸಿ. ನಿನೆನ  ತಾವು ನಲ್ವತ್ತು  ನಿಮಷ್ವನುನ  ತ್ಗೆದುಕಾಂಡು 

ಮಾತನಡಿದಿಿ ೀರಿ.  

 ರ್ಶರ ೋ ಎಸ್.ಆರ್.ಪ್ರಟಿೋಲ್:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ನಿನೆನ  ಕೇವಲ್ ಇಪಪ ತ್ತು  ನಿಮಷ್ ಮಾತರ  

ಮಾತನಡಿದಿ್ದ ೀನೆ.   

 ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ತಾವು ಮಾತನಡಿರುವ ಸಮಯವನುನ  ನೀಡಿದಿ್ದ ೀನೆ. ತಾವು ನನಗೆ 

ಹೇಳುತಿು ೀರಾ. 

 ರ್ಶರ ೋ ಎಸ್.ಆರ್. ಪ್ರಟಿೋಲ್:- ಇದು ಇಪಪ ತೊ ರು ಜಿಲೆಲ ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟಟ  ವಿಚಾರವಿದು.  

 

 ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಾ  ವಿರೀಧ ಪಕ್ಷದ ನಯಕರೇ ಸವ ಲ್ಪ  ಇರಿ. 

 

 ರ್ಶರ ೋ ಬ.ಕೆ.ಹರಿಪರ ಸ್ಥದ್ (ವಿಧಾನಸಭೆಯಿಾಂದ ಚುನಯಿತ್ರಾದವರು):- ಮಾನಾ  

ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಇದು ಹಕೆುಚ್ಯಾ ತಿ ಸಮತಿಗೆ ಹೀಗುವುದು ಸರಿ. ಇದು ಸಾಮಾನಾ  ಪರಿಸೆಿ ತಿ. 

ಇದನುನ  ಪಾಲ್ನೆ ಮಾಡ್ತಕೆಾಂತಹದಿು  ಸರಿ. ನಿನೆನ  ನಡೆದಂತಹ ಘ್ಟನೆ  ಸದನ ನಡೆಯುವಾಗ, 

ಆದಂತಹ ಘ್ಟನೆಯಾಗಿದ್ದ.  ಇಾಂತಹ ಘ್ಟನೆ ನಡೆದ್ದಗ, ಸಾಮಾನಾ ವಾಗಿ ಹಕೆುಚ್ಯಾ ತಿ ಸಮತಿಗೆ 

ಹೀಗುವಂತಹದಿು , ನವಲ್ಲ ರೂ ನೀಡಿದಿ್ದ ೀವ.  

(ಮುಾಂದು) 
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(1148)17.12.2021/1.00/ಎಾಂ.ಎಾಂ-ಎ.ಕೆ 

(ಸಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸೆಿ ತಿ)  

ರ್ಶರ ೋ ಬ.ಕೆ. ಹರಿಪರ ಸ್ಥದ (ಮುಾಂದ್ದ):-   

 

ನಿನೆನ  ನಡೆದಂತಹ ಘ್ಟನೆ ಏನಿದ್ದ, ಇದು ಸದನ ನಡೆಯುವಂತಹ ಸಂದಭಗದಲಲ  ಆಗಿರುವಂತಹ 

ಘ್ಟನೆಯಾಗಿದ್ದ.  ಆದಿ ರಿಾಂದ ಇದಕೆೆ  ತತಕ್ಷಣವಾದ ಪರಿಹಾರ ಬೇಕು.  ತತಕ್ಷಣವಾದ ಕರ ಮ ಬರಬೇಕು.  

ಅದಕೆ ೀಸೆ ರ ದಯವಿಟ್ಟಟ  ತಾವು ಇದಕೆೆ  ಏನದರೂ ನಿದೇಗಶ್ನ ಕಡ್ಬೇಕು.  

 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಅದನುನ  ಸಕಾಗರ ಹೇಳುತು ದ್ದ. 

ರ್ಶರ ೋ ಕೊೋಟ ರ್ಶರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾನಯಕರು):-  ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ತಾವು 

ಇಡಿೀ ಘ್ಟನೆಯನುನ  ಗಮನಿಸಿದಿಿ ೀರಿ.  ಇವರು ಮಾಮೂಲಯಾಗಿ ಬರುವ ವಾಹನದಲಲ  ಬರಲಲ್ಲ , 

ಟ್ಟರ ಾ ಕಟ ರ್ನಲಲ  ಬಂದಿದಿ್ದರೆ ಅದಕೆೆ  ಕಾರಣಗಳೇನೇ ಇರಬಹುದು.  ಸಾವಗಜನಿಕ ಜಿೀವನದಲಲ  ಅನೇಕ 

ಕಾರಣಗಳನುನ  ಕಡುತಾು ರೆ.  ಅದರ ಬಗೆೆ  ನವೇನೂ ಉಲೆಲ ೀಖ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ .  ಮಾಮೂಲ ವಾಹನದಲಲ  

ಬರಲಲ್ಲ , ಟ್ಟರ ಾ ಕಟ ರ್ನಲಲ  ಬಂದಿದಿ್ದರೆ ಎನುನ ವ ಕಾರಣಕೆೆ  ಅವರು ಮತ್ತು  ಪೊಲೀಸರ ಮಧೆಾ  

ಚ್ಕಮಕ್ಯಾಗಿದ್ದ.  ತಮೆ  ಗಮನಕೆೆ  ಇದು ಬಂದ್ದಗ ತಾವು ಗೃಹ ಮಂತಿರ ಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿದಿರಿ.  

 

ರ್ಶರ ೋ ಎಸ.ಆರ. ಪ್ರಟಿೋಲ್ (ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಯಕರು):- ಸಭಾಪತಿಯವರು ರೂಲಾಂಗ್ 

ಕಟ್ಟಟ ದಿ್ದರೆ ಬಿಡಿ.  ಏತಕೆೆ  ಚ್ಚೆಗ ಮಾಡುತಿು ೀರಿ? 

 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಅವರು ಕೇಳಿದಿ್ದರೆ. 

 

ರ್ಶರ ೋ ಕೊೋಟ ರ್ಶರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾನಯಕರು):- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, 

ಅನಂತರ ಗೃಹ ಮಂತಿರ ಗಳು, ಮಾನಾ  ಸಚಿವರಾದ ಗೀವಿಾಂದ ಕಾರಜೊೀಳರವರ ಸಹತ ಎಲ್ಲ ರೂ 

ಕ್ಕಡ್ ಮಧಾ  ಪರ ವೇಶ್ ಮಾಡಿದಿ್ದರೆ, ನಿಮೆ  ಸಲ್ಹೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಮಾನಾ  ಮುಖ್ಾ ಮಂತಿರ ಯವರೂ 

ಕ್ಕಡ್ ಮಧಾ ಪರ ವೇಶ್ ಮಾಡಿರಬಹುದು ಎಾಂದು ಅಾಂದುಕಾಂಡಿದಿ್ದ ೀನೆ. ಅನಂತರ ಅವರಿಗೆ ಅಲಲ  

ನಿಬಗಾಂಧ ಮಾಡಿದಿನುನ  ತ್ರವು ಮಾಡಿದಿ್ದರೆ.  ಈ ಮಧೆಾ  ಒಾಂದ್ದರಡು ಗಂಟ ಆಗಿದಿು  ಸತಾ .  ಅಲಲ  

ಬಹಳ ಪರ ತಿರೀಧಗಳಾಯಿತ್ತ.  ಮಾನಾ  ವಿರೀಧ ಪಕ್ಷದ ನಯಕರು ಇದು ಹಕೆು  ಚ್ಯಾ ತಿಯಾಗುತು ದ್ದ 

ಎಾಂದು ಹೇಳಿದರು.  ಸಾವ ಭಾವಿಕವಾಗಿ ಪೊಲೀಸರು ಅಡ್ಡ ಗಟ್ಟಟ ದಿ್ದ ರೆ.  ಮೊದಲು ನವು 

ವಿರೀಧಪಕ್ಷದಲಲ ದಿ್ದ ಗ ಇಾಂತಹದಿನುನ  ಅನುಭವಿಸಿದಿ್ದ ೀವ.  ಆಡ್ಳಿತಪಕ್ಷದಲಲ ದಿ್ದ ಗಲ್ಲ ಕ್ಕಡ್ 

ಕೆಲ್ವು ಸಲ್ ಅವರು ಭದರ ತ್ಯ ದೃಷ್ಟಟ ಯಿಾಂದ ತಕರಾರು ಮಾಡುತಾು ರೆ.  ಆದರೂ ಕ್ಕಡ್ ಮಾನಾ  
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ವಿರೀಧಪಕ್ಷದ ನಯಕರು ಬಹಳ ಸವಿಸಾು ರವಾಗಿ ತಮೆ  ಘ್ನತ್ಗೆ ಧಕೆೆಯಾಗಿದ್ದ ಎಾಂದು ಹೇಳಿದ್ದಗ 

ತಾವು ಇದನುನ  ಹಕೆುಬಾಧಾ ತಾ ಸಮತಿಗೆ ಕಟ್ಟಟ ದಿಿ ೀರಿ.  ಇದು ಹಕೆುಚ್ಯಾ ತಿಯಾಗುತು ದ್ದಯೇ ಎಾಂದು 

ಚ್ಚೆಗ ಮಾಡಿದರೆ ನಮೆ ಲಲ ನೂನ  ಕ್ಕಡ್ ಜಿಜಾಾ ಸ ಇದ್ದ.  ಆದರೆ ಹರಿಯ ಸದಸಾ ರಾದ ವಿರೀಧಪಕ್ಷದ 

ನಯಕರು ನಿಮಗೆ ಕಟ್ಟಟ ರುವ ಅಹವಾಲನಲಲ  ತಾವು ಇದನುನ  ಹಕೆುಚ್ಯಾ ತಿ ಸಮತಿಗೆ ಮಂಡ್ನೆ 

ಮಾಡಿದಿಿ ೀರಿ. ನಮೆ ದೇನೂ ಗಾಂದಲ್ವಿಲ್ಲ .  ವಿನಕಾರಣ ಮತ್ು  ಇದನುನ  ಮುಾಂದುವರೆಸುವುದಕೆ್ಾಂತ 

ನಿೀವು ಹೇಳಿರುವುದಕೆೆ  ನವು ಒಪಿಪ ಕಾಂಡಿದಿ್ದ ೀವ. 

 

ರ್ಶರ ೋ ಕೆ.ಪರ ತಾಪ ಚಂದರ  ಶ್ನಟೆಿ :- ಕನಗಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷ್ತಿು ನ ಕಾಯಗವಿಧಾನ ಹಾಗೂ 

ನಡ್ವಳಿಕೆಯ ನಿಯಮ 178ರಲಲ  ಸಭೆಗೆ ಅಧಿಕಾರವಿಲ್ಲ ವೇ? 

 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ನನಗೆ ಗತಿು ಲ್ಲ .  ನನು ಸಕಾಗರಕೆೆ  ಹೇಳಿದಿ್ದ ೀನೆ.  

 

ರ್ಶರ ೋ ಕೆ. ಪರ ತಾಪ ಚಂದರ  ಶ್ನಟೆಿ :- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ,  ಕನಗಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷ್ತಿು ನ 

ಕಾಯಗವಿಧಾನ ಹಾಗೂ ನಡ್ವಳಿಕೆಯ ನಿಯಮ 178  ಅನುಮತಿಸಲ್ಯದ ಹಕೆುಬಾಧಾ ತ್ ಪರ ಶೆನ ಯನುನ  

ಸದನವು ಪರಿಶ್ೀಲಸುವುದು ಅಥವಾ ಹಕೆುಬಾಧಾ ತ್ ಸಮತಿಗೆ ಒಪಿಪ ಸುವುದು ಎಾಂದು ಹೇಳುತು ದ್ದ.  

 

ರ್ಶರ ೋ ಕೊೋಟ ರ್ಶರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ:- ಮಾನಾ  ಪರ ತಾಪ ಚಂದರ  ಶೆಟ್ಟಟ ಯವರೇ, ಪಿೀಠ ಆದೇಶ್ 

ಕಟ್ಟಟ ಯಿತ್ತ, ಸಮತಿಗೆ ಒಪಿಪ ಸಿಯಾಯಿತ್ತ.  ನಿೀವು ಪುನಃ ರಿವಸ್ಗ ಗೇರ್ನಲಲ  ಏತಕೆೆ  ಬರುತಿು ೀರಿ?  

ಅದರಲಲ  ಇನೂನ  ಜಿಜಾಾ ಸ ಇದ್ದ.  ಅದು ಬೇರೆ ಪರ ಶೆನ .  

 

ರ್ಶರ ೋ ಕೆ. ಪರ ತಾಪಚಂದರ  ಶ್ನಟೆಿ :- ಎಲ್ಲ ರಿಗೂ ಒಾಂದೇ,  ನನಗದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ .  

 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಾ  ಸಭಾನಯಕರೇ, ಒಾಂದು ನಿಮಷ್ ಇಲಲ  ನೀಡಿ.   ದಯಮಾಡಿ 

ತಿಳಿದುಕಳಿಳ .  ನನು ಒಾಂದು ಸಲ್ ರೂಲಾಂಗ್ ಕಟಟ  ಮೇಲೆ ಪದೇ ಪದೇ ಏತಕೆೆ  ಚ್ಚೆಗ 

ಮಾಡುತಿು ೀರಿ? 

 

ರ್ಶರ ೋ ಎಸ.ಆರ. ಪ್ರಟಿೋಲ:- ನವು ಒಪಿಪ ಕಾಂಡಿದಿ್ದ ೀವ. 
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ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಾ  ಯು.ಬಿ.ವಾಂಕಟೇಶ್ರವರು ಹರಗಿದಿರು; ಅವರನುನ  

ಕರೆಸಿದ್ದವು, ಬಂದರು.  ಅವರು ಮಾತನಡ್ಲ.   
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7. ಖಾಸಗಿ ಸದಸಾ ರ ಕಾಯಾಕಲಾಪ 

   ಖಾಸಗಿ ನಣ್ಾಯದ ಮೇಲ್ಲನ ಚರ್ಚಾ 

 

 ವಿಷಯ:- ದೇಸಿೋಯ ಪರಂಪರೆಯ ಆಯುವೇಾದ ವೈದಾ  ಪದಿ ತಿಗೆ ಮನನ ಣೆ ದೊರಕ್ಕಸಿ   

                            ಕೊಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ನೋತಿಯಾಂದನುನ  ರೂಪಿಸುವ ಕ್ಕರಿತ್ತ.  

- - - - - 

 ರ್ಶರ ೋ ಯು.ಬ.ವೆಾಂಕಟೇಶ್ (ನಮನದೇಾಶನ ಹೊಾಂದಿದವರು):- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, 

ಇದನುನ  ಸುಮಾರು ಒಾಂದೂವರೆ ವಷ್ಗದಿಾಂದ ಪರ ತಿ ಅಧಿವೇಶ್ನದಲಲ  ನನು ಮತ್ತು  ನಮೆ  

ಸನ ೀಹತರಾದ ಮಾನಾ  ರುದ್ದರ ೀಗೌಡ್ರು ಪರ ಸಾು ಪ ಮಾಡ್ಬೇಕೆಾಂದು ಬಹಳ ಒದಿ್ದಡುತಿು ದಿ್ದವು.  ಇವತ್ತು  

ತಾವು ನಮಗೆ ಅವಕಾಶ್ ಮಾಡಿಕಟ್ಟಟ ದಿ ಕೆೆ  ಮೊದಲ್ನೆಯದ್ದಗಿ ತಮಗೆ ಧನಾ ವಾದವನುನ  

ಸಲಲ ಸುತ್ು ೀವ.   

 

ಸಾಮಾಜಿಕ ರೀಗಗಳಿಗೆ ಬರಿೀ ಅಲ್ೀಪತಿ ಒಾಂದೇ ಎಾಂಬ ರೂಪ ನಮೆ  ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ 

ಬಂದುಬಿಟ್ಟಟ ದ್ದ.  ಆದರೆ ಇದಕೆ್ಕ  ಮೊದಲು ನವು ಬರಿೀ ಆಯುವೇಗದದಲಲ ಯೇ ಬದುಕುತಿು ದಿ್ದವು 

ಎನುನ ವುದನುನ  ಅವರೆಲ್ಯಲ  ಮರೆತ್ತಬಿಟ್ಟಟ ದಿ್ದರೆ.  ಆಯುವೇಗದವು 4000 ವಷ್ಗದಷ್ಟಟ  ಹಳೆಯದ್ದದ 

ಪದಿ ತಿಯಾಗಿದ್ದ.  ಇದನುನ  ಸಂಸೆ ೃತ ಮತ್ತು  ಸೊಲ್ವಾಗಿ ಜಿೀವನ ಜಾಾ ನ ಎಾಂದು ಹೇಳುತ್ು ೀವ.  ಈಗ 

ಮಾತ್ರ ಗಳನುನ  ಮಾಡುವ ಕಂಪನಿಯವರ ಮಾತ್ತ ಕೇಳಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬರಿೀ ಅಲ್ೀಪತಿಗೆ ಮನನ ಣೆ 

ಕಡುವುದು ಬಿಟಟ ರೆ ಆಯುವೇಗದಕೆೆ  ಮನನ ಣೆಯನೆನ ೀ ಕಡುವುದಿಲ್ಲ .  ಇವತ್ತು  ನಮೆ  ರಾಜಾ ದಲಲ  

ಸುಮಾರು 15 ಕಾಲೇಜುಗಳಿವ.  ಪರ ತಿವಷ್ಗ ಸುಮಾರು 5000 ಮಕೆಳು ವೈದಾ ರಾಗಿ ಬರುತಾು ರೆ.  ಮೂರು 

ಕಾಲೇಜು ಅದರಲಲ  ಯು.ಜಿ., ಕ್ಕಡ್ ಇದಿು  ಡಾಕಟ ರೇಟ್ಗಳನುನ  ಮಾಡುತಾು ರೆ.  ಇಷ್ಟಟ  ಜನರು 

ಹರಗಡೆ ಬಂದು ಇವರೇನದರೂ ಚಿಕ್ತ್ು  ಕಡ್ಬೇಕೆಾಂದರೆ ಸಕಾಗರದಲಲ  ಇದಕೆೆ  ಮಾನಾ ತ್ಯೇ 

ಇಲ್ಲ .  ಇವರೇನದರೂ ಹೇಳಿದರೆ ಅವರು ಎಾಂ.ಬಿ.ಬಿ.ಎಸ., ನವರ ಕೆಳಗೆ ಹೀಗಲು ಹೇಳುತಾು ರೆ.  

ಹಾಗ್ರದರೆ ಸಕಾಗರ ಏತಕೆೆ  ಇಷ್ಟಟ  ಕಾಲೇಜುಗಳನುನ  ತ್ರೆದು ವಷ್ಗ ವಷ್ಗ ಅವರಿಗೆ ಪರ ವೇಶ್ ಕಟ್ಟಟ  

4-5 ಸಾವಿರ ವೈದಾ ರುಗಳನುನ  ಮಾಡಿ ಅವರು ಡಾಕಟ ರಾಗಿ  ಹರಗಡೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅವರು 

ಕಡುವಂತಹ ಚಿಕ್ತ್ು ಗೆ ಮಾನಾ ತ್ಯೇ ಇಲ್ಲ ವಾಂದರೆ ಇದು ಹೇಗೆ?  ಆ ಮಕೆಳು ಏನು ತಪುಪ  

ಮಾಡಿದಿ್ದರೆ? ನಿೀವು ಕಾಲೇಜನೂನ  ಮಾಡ್ಬಾರದ್ದಗಿತ್ತು , ಅವರನುನ  ಡಾಕಟ ರಾಗಿಯೂ 

ಮಾಡ್ಬಾರದ್ದಗಿತ್ತು .  ವೈದಾ ರು ಯಾರಾದರೂ ಅನರೀಗಾ ರಾಗಿದಿ್ದರೆಾಂದರೆ ಅವರು ಮೊದಲು 

ರೆಫರ್ ಮಾಡುತಿು ದಿುದು ಅಲ್ೀಪತಿಗೆ.  ಅಲ್ೀಪತಿಯವರು ಏನು ಮಾಡುತಾು ರೆಾಂದರೆ, ಅವರದಿ್ದ ೀ 

ಆದಂತಹ ಚಿಕ್ತಾು  ವಿಧಾನಕೆ ೀಸೆ ರ ಬೇರೆ ಪದಿ ತಿಗಳಿಗೆ ಮನನ ಣೆ ಕಡುವಂತಹ ಕೆಲ್ಸವನೆನ ೀ 
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ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ .  ಅದು ರಾಷ್ಟ ರ ಮಟಟ ದಲ್ಯಲ ಗಬಹುದು, ರಾಜಾ  ಮಟಟ ದಲ್ಯಲ ಗಬಹುದು.  ಎಷ್ಮಟ ೀ 

ಕಮಟ್ಟಗಳಿರಲ ಅದರಲಲ  ಅಲ್ೀಪತಿಯವರನುನ  ಒಬಬ ರನೂನ  ತ್ಗೆದುಕಳುಳ ವುದಿಲ್ಲ .  ಪರ ತಿ ವಷ್ಗ 

ಐದೂವರೆ ಸಾವಿರದಿಾಂದ ಆರು ಸಾವಿರ ಮಕೆಳು ಹರಗೆ ಬರುತಾು ರೆ.  ಅವಯಾಗರಿಗೂ ಮನನ ಣೆಯೇ 

ಇಲ್ಲ .   ವೈದಾ ಕ್ೀಯ ಮಂತಿರ ಗಳು ಯಾವಾಗಲ್ಲ ಅಲ್ೀಪತಿ ಡಾಕಟ ರನೆನ ೀ ಮಾಡುತಾು ರೆ.  ಏನೇ 

ಮಾಡಿದರೂ ಶೇ.90ರಷ್ಟಟ  ಅಲ್ೀಪತಿಗೇ ಅವಕಾಶ್ ಕಡುತಾು ರೆ.  ಶೇ. 10ರಷ್ಟಟ  ಭಾಗ ಆಯುವೇಗದ, 

ಯೀಗ, ಯುನನಿ, ಸಿದಿ  ಮತ್ತು  ಹೀಮಯೀಪರ್ಥಗೆ ಇದ್ದ.  ಶೇ. 90ರಷ್ಟಟ  ಅನುದ್ದನ 

ಹಂಚಿಕೆಯನುನ  ಅಲ್ೀಪತಿಗೆ ಮಾಡುತಾು ರೆ.  ವೈದಾ ರು ತಾನು ತನನ  ಕೆಷ ೀತರ ದಲಲ  ಒಾಂದೇ ಪರ ಯತನ ದಲಲ  

ಎಾಂ.ಬಿ.ಬಿ.ಎಸ., ಮಾಡಿ ಒಾಂದು ಆಸಪ ತ್ರ  ತ್ರೆದು ಚಿಕ್ತ್ು  ಮಾಡ್ಬೇಕಾದರೆ ಅಲ್ೀಪತಿ ಜೊತ್ಗೆ 

ಯೀಗ ಅಥವಾ ಫಿಸಿಯೀಥೆರಪಿ ಮಾಡುವುದಕೆೆ  ನಿಮೆ  ಸಕಾಗರದಲಲ  ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲ .  ನಿೀವು 

ಒಾಂದನೆನ  ಮಾಡ್ಬೇಕೆನುನ ತಾು ರೆ.  ಅದೇ ನಿೀವು ಬೇರೆ ಡಾಕಟ ರುಗಳಿಗೆ ಸಕಾಗರದಲಲ , ಖಸಗಿ ಕ್ಲ ನಿಕ್ನಲಲ  

ಕೆಲ್ಸ ಕಡುತಿು ೀರಿ. ಆದರೆ ಅವನು ಹರಗಡೆ ಹೀಗಿ ಇನೂನ  consultations ಮಾಡುತಾು ನೆ.  

ಇದಕೆೆಲ್ಯಲ  ಪಾರ ವಿಜನ್ ಇದ್ದ.  ಆಯುವೇಗದ, ಯೀಗ, ಯುನನಿ, ಸಿದಿ  ಮತ್ತು  ಹೀಮಯೀಪರ್ಥ 

ಇವುಗಳಿಗೆಲ್ಯಲ  ಮಾನಾ ತ್ ಸಿಗಬೇಕು.  ಕಾಲ್ಕಾಲ್ಕೆೆ  ಅಲ್ೀಪತಿ ಡಾಕಟ ರುಗಳು ಇದನುನ  

ತ್ತಳಿಯುವುದಕೆ ೀಸೆ ರ ಇದರ ಅಭಿವೃದಿಿ ಗೆ ಗಮನ ಕಡುತಿು ಲ್ಲ .  ದಶ್ಕಗಳಿಾಂದ ಅಲ್ೀಪತಿ 

ಬರುವುದಕೆ್ಕ  ಮೊದಲು ಆಯುವೇಗದ ಪದಿ ತಿ ಚ್ಲ್ಯವಣೆಯಲಲ ತ್ತು .  ರಾಮಾಯಣ, ಮಹಾಭಾರತ 

ಕಥೆಗಳನುನ  ಓದಿದರೆ ಅದರಲಲ  ಆಯುವೇಗದದ ಚಿಕ್ತ್ು ಗಳ ಬಗೆೆ  ಪರ ಸಾು ಪವಾಗಿರುವುದು ಕಂಡು 

ಬರುತು ದ್ದ.  ಕ್ರ ಸು  ಪೂವಗ 2000ದಲಲ ಯೇ ʼಸುಶೃತʼ ಎನುನ ವಂತಹ ಮೊದಲ್ ಸಜಗನ್ ಬನರಸ್ 

ವಿಶ್ವ ವಿದ್ದಾ ನಿಲ್ಯದಲಲ  ಪಾಲ ಸಿಟ ಕ್ ಸಜಗರಿ ಮಾಡಿ ಪರ ಪಂಚ್ಕೆೆ  ತೀರಿಸಿಕಟ್ಟಟ ದಿ್ದ ರೆ.  ಇಷ್ಟಟ  

ಹಳೆಯ ಪದಿ ತಿಯನುನ  ನವೇಕೆ ನಿನಗಮ ಮಾಡುವುದಕೆೆ  ಹರಟ್ಟದಿ್ದ ೀವ ಎನುನ ವುದನುನ  ಸಕಾಗರ 

ಹೇಳಬೇಕು.  ಕೇಾಂದರ ದಲ್ಯಲ ಗಬಹುದು ಅಥವಾ ರಾಜಾ ದಲ್ಯಲ ಗಬಹುದು ಯಾವುದೇ ವೈದಾ ಕ್ೀಯ 

ತಜ್ಞರನುನ  ನೇಮಸುವಾಗ್ರಗಲೀ, ವೈದಾ ಕ್ೀಯ ಚಿಕ್ತ್ು ಯನುನ  ಕಡುವಾಗ್ರಗಲೀ ಆಯುವೇಗದಕೆೆ  

ಪಾರ ತಿನಿಧಾ ವನೆನ ೀ ಕಡುವುದಿಲ್ಲ .  ನಮೆ  ರಾಜಾ ದಲಲ  ಪರ ತಿ ವಷ್ಗ 55 ಆಯುವೇಗದ ಮೆಡಿಕಲ್ 

ಕಾಲೇಜುಗಳಿಾಂದ 5-6 ಸಾವಿರ ಮಕೆಳು ವಿದ್ದಾ ಭಾಾ ಸ ಮುಗಿಸಿ ಬರುತಾು ರೆ.  ಇದರಲಲ  ಸಕಾಗರದಿ್ದ ೀ 

ಮೂರು ಆಯುವೇಗದ ಕಾಲೇಜು ಇದ್ದ.  ಆದರೆ ಅವನು ಹರಗಡೆ ಬಂದ್ದಗ ಅವನಿಗೆ ಮಾನಾ ತ್ 

ಕಡುವುದಿಲ್ಲ . 15 ಆಯುವೇಗದ ಕಾಲೇಜುಗಳಲಲ  Post Graduate Surgical Department ಇದ್ದ. 

ಇವರಿಗೆ ಮೂರು ವಷ್ಗ ಸಜಗರಿ ಮಾಡುವುದನುನ  ಹೇಳಿಕಡುತಾು ರೆ.  ಆದರೆ ಅವರು ಕಾಲೇಜಿನಿಾಂದ 

ಹರಗಡೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಸಜಗರಿ ಮಾಡುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ .  ಇದು ಏತಕೆೆಾಂದು ಸಕಾಗರ ಹೇಳಬೇಕು.  

ಅವರು ಅಲಲ  ಐದು ವಷ್ಗ ಕಲತ್ತ, ಪುನಃ ಮೂರು ವಷ್ಗ ಓದಿ ಬಂದರೂ ಹರಗಡೆ ಬಂದರೆ ಈ 

ಪದಿ ತಿಗೆ ಮಾನಾ ತ್ ಇಲ್ಲ .  ಈಗ ʼಕರೀನʼ ಬಂತ್ತ.  ಅದಕೆೆ  ಏನು ಔಷ್ಧಿಯನುನ  ಕಟಟ ರು ಎಾಂದರೆ 
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ʼಡ್ೀಲ್ೀʼ ಮಾತ್ರ  ಕಟಟ ರು.  ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಏನು ಎನುನ ವುದು ಯಾರಿಗೂ ಗತಿು ರಲಲ್ಲ .  ಈಗೇನೀ 

ಇಾಂಜಕ್ಷನ್ ಬಂದಿದ್ದ ಅದನುನ  ಕಟಟ ರು.   ಆದರೆ ಆಯುವೇಗದದವರು; ಅದಕೆ್ಕ  ಮೊದಲೇ ನನು 

ಒಾಂದನುನ  ಹೇಳುತ್ು ೀನೆ.್ ್ ʼಕಜೆʼ ಎಾಂಬುವರಬಬ ರು ಬ್ಾಂಗಳೂರಿನಲಲ ದಿ್ದ ರೆ.  ಅವರು 2-3 ರಿೀತಿಯ 

ಮಾತ್ರ ಗಳನುನ  ಮಾಡಿದರು.  ಅದನುನ  ಲ್ಕಾಷ ಾಂತರ ಜನರಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಕಟಟ ರು.  ಮಾನಾ  

ಯಡಿಯೂರಪಪ ನವರ ಸಕಾಗರ ಇದಿ್ದ ಗ ಅವರು ಒಾಂದು ಪತರ  ಬರೆದು ಈ ರೆಸಿಪಿಯನುನ  ಉಚಿತವಾಗಿ 

ಕಡುತ್ು ೀನೆ, ಇದನುನ  ಯಾರಾದರೂ ಮಾಡಿಕಳಳ ಲ ಎಾಂದು ಪತರ  ಬರೆದ್ದಗ ಇದಕೆೆ  ಟಸಟ ್ 

ಆಗಬೇಕೆಾಂದು ಹೇಳಿದರು.  ಅವರೇ ಒಾಂದು ಲ್ಯಾ ಬ್ ಕಟ್ಟಟ  ಸಂಶ್ೀಧನೆ ಮಾಡುವ ಲ್ಯಾ ಬ್ನಲಲ  

ಟಸಟ ್ ಮಾಡಿಸುತಾು ರೆ.  ಅಲಲ ಾಂದ ಟಸಟ ್ ಮಾಡಿಸಿಕಾಂಡು ಬರುತಾು ರೆ.  ನಂತರ ಮಾನಾ  ರುದ್ದರ ೀಗೌಡ್ರು 

ಕ್ಕಡ್ ಮಂಗಳೂರಿನ ವೈದಾ ರಬಬ ರನುನ  ಸಕಾಗರಕೆೆ  recommend ಮಾಡಿ ಇವರ ಬಳಿ ಸಲ್ಹೆ 

ತ್ಗೆದುಕಾಂಡು ಆಯುವೇಗದಕೆೆ  ಮನನ ಣೆ ಕಡ್ಬೇಕೆಾಂದು ಕೇಳುತಾು ರೆ. ಅದಕೆೆ  ಸಕಾಗರ ಮನಸು ೀ 

ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ .  ಇವರಿಗೆ ಏತಕೆೆ  ಮನಸುು  ಬರುವುದಿಲ್ಲ  ಎಾಂಬುದು ನಮಗೆ ಗತಾು ಗುವುದಿಲ್ಲ .  

ಅಲ್ೀಪತಿ ವೈದಾ  ವಿಧಾನ ಏನಗಿದ್ದ ಎಾಂದರೆ ಏಕಚ್ಕಾರ ಧಿಪತಾ ದಂತಾಗಿದ್ದ.  ವೈದಾ ರುಗಳು 

ಎರಡ್ನೆಯವರು. ಮೊದಲು ಮಾತ್ರ  ಮಾಡುವ ಕಂಪನಿಗಳು.  ಅವರು ಮಾತ್ರ ಯನುನ  60 ಪೈಸಯಂತ್ 

ಮಾರಿದರೆ ಅದಕೆೆ  ಆರು ಲ್ಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟಟ  ಜಾಹೀರಾತನುನ  ಮೊದಲು ಕಡುತಾು ರೆ.  ಆಮೇಲೆ 

ಮಾತ್ರ  ಮಾರುವುದಕೆೆ  ಬಿಡುತಾು ರೆ.  ಡಾಕಟ ರುಗಳಿಗೆ ಏನಗಿದ್ದ ಎಾಂದರೆ, ಇಾಂಗಿಲ ಷ್ ಮಾತ್ರ ಯನುನ  

ಮಾರಿದರೆ ತಮಗೆ ಚೆನನ ಗಿ ಹೆಸರು ಬರುತು ದ್ದ ಎಾಂದು ಅಲ್ೀಪತಿಗೆ ಬರುತಾು ರೆ.  ಆದರೆ ಇವರೆಲ್ಯಲ  

ಬಡ್ವರು. ಇದಕೆೆ  ಹೀಗುವವರೆಲ್ಲ ರೂ ಡ್ನೇಷ್ನ್, ಪೇಮೆಾಂಟ್ ಸಿೀಟ್ ಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ .  ಯಾರಿಗೆ 

ಪೇಮೆಾಂಟ್ ಸಿೀಟ್ಗೆ ಹೀಗುವುದಕೆೆ  ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ; ಉಡುಪಿ ಕಡೆಗಳಲೆಲ ಲ್ಯಲ  ಮಂಜುನಥ 

ಆಯುವೇಗದ ಕಾಲೇಜುಗಳಲಲ  ಓದುತಾು ರೆ.  ನನನ  ಚಿಕೆಪಪ ನ ಮಗನೇ ಡಾಕಟ ರಾಗಿದಿ್ದನೆ.  ಹರಗಡೆ 

ಬಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಮಾನಾ ತ್ ಇಲ್ಲ .  ಅವನು ಎಾಂ.ಬಿ.ಬಿ.ಎಸ. ಡಾಕಟ ರಿಗಿಾಂತ ಒಳೆಳ ಯ ಚಿಕ್ತ್ು  

ಕಡುವವನಿದಿ್ದನೆ.  ಸಕಾಗರದ ಮಟಟ ದಲಲ  ನಿೀತಿ ನಿರೂಪಿಸುವವರು ನಿಧಾಗರಗಳನುನ  

ತ್ಗೆದುಕಳುಳ ವಾಗ ಆಯುವೇಗದದವರಿಗೆ ಪಾರ ತಿನಿಧಾ  ಕಡ್ಬೇಕು.  ನಿೀವು ಎಲ್ಯಲ  ಕಡೆ 

ಕಮಟ್ಟಗಳನುನ  ಮಾಡಿದಿಿ ೀರಿ.  

(ಮುಾಂದು) 
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(1149) 17-12-2021 KH/AK   1-10   

(ಸಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸೆಿ ತಿ) 

ರ್ಶರ ೋ ಯು.ಬ.ವೆಾಂಕಟೇಶ್(ಮುಾಂದ್ದ):-  

ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಾಂಪಾಲ ಯ್ಮೆಾಂಟ್ಗೆ ಆಗಬಹುದು, medical jurisdiction ಗೆ ಆಗಬಹುದು.  ತಮೆ ಲಲ  10 

ಜನ ಇದಿ ರೆ, ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಒಬಬ  ಆಯುವೇಗದದವರಿಗ್ರದರೂ ಪಾರ ತಿನಿಧಾ  ಕಟ್ಟಟ , ಒಾಂದು ಕೆಲ್ಸ 

ಕಡಿ.  ನನು ಕೇಳುವುದು ಇಷ್ಮಟ ೀ.  ನನು ತಂದಿರುವಂತಹ ಖಸಗಿ ನಿಣಗಯವನುನ  ಅನುಮೊೀದಿಸಿ 

ಎಲ್ಯಲ  ಆಯುವೇಗದ ಮತ್ತು  ದೇಸಿಯಾ ವೈದಾ ರುಗಳಿಗೆ ಮನನ ಣೆ ಕಡ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಯಲ  ಮಾನಾ  

ಸದಸಾ ರುಗಳು ನನನ  ಜೊತ್ ಧವ ನಿಗೂಡಿಸಬೇಕೆಾಂದು ಕೈಮುಗಿದು ಕೇಳಿಕಳುಳ ತ್ು ೀನೆ.  ಇವತ್ತು  

ದೇಶ್ದಲಲ  ತಮೆ  ಸಕಾಗರ ಕೇಾಂದರ ದಲಲ  ಮತ್ತು  ರಾಜಾ ದಲಲ  ಪರ ಧಾನ ಮಂತಿರ ಯವರ ಭಾವಚಿತರ  ಹಾಕ್ 

ಆಯುಷ್ ಎಾಂದು ಅಾಂಗಡಿಗಳನುನ  ತ್ಗೆದಿದಿ್ದರೆ. ಆಯುಷ್ ಇಲ್ಯಖೆಗೆ 470 ಕೀಟ್ಟ ರೂಪಾಯಿಗಳು 

ಖ್ಚಾಗಗಿದ್ದ ಎನುನ ವ ಮಾಹತಿ ನೆನೆನ ಯ ದಿನಪತಿರ ಕೆಯಲಲ  ಬಂದಿರುವುದನುನ  ನೀಡಿರಬಹುದು. 

ಅದರಲಲ  ಶೇಕಡಾ 70 ರಷ್ಟಟ  ಹಣ ಜಾಹೀರಾತ್ತಗಳಿಗೆ ಹೀಗಿದ್ದ. ಇದರಲಲ  ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದು 

ಏನು? ಇದರಲಲ  ನಮೆ  ಆಯುವೇಗದ ಔಷ್ಧಿಗಳು ಬರುತು ವ. ಆದರೆ, ತಾವು ಆಯುವೇಗದ 

ಔಷ್ಧಿಗಳಿಗೆ ಮಾಯಾಗದ್ದ ಕಡುವುದಿಲ್ಲ . ತಾವು ಯಾರದ್ದದರೂ ಫ್ೀಟೀ ಹಾಕ್ಕಳಿಳ . ತಮೆ ದೇ 

ಹಾಕ್ಕಳಿಳ . ನಮೆ ದೇನೂ ಅಡಿಡ  ಇಲ್ಲ . ನಮೆ  ಪುರಾತನ ಕಾಲ್ದಿಾಂದ ನಮೆ  ನಂಜನಗೂಡಿನ 

ಬಿ.ವಿ.ಪಂಡಿತ್ ಮತ್ತು  ಕೇರಳದ ಕಟಟ ಕಲ್ ರವರು ಈ ಕೆಷ ೀತರ ದಲಲ  ದಶ್ಕಗಳಿಾಂದ ಸೇವ 

ಮಾಡಿಕಾಂಡು ಬಂದಿದಿ್ದರೆ. ಅವರ ಹತಿು ರ ಮಾತ್ರ  ತ್ಗೆದುಕಾಂಡ್ರೆ ಇವತ್ತು  ಎಷ್ಟ ೀ ಜನರು 

ಆಸಪ ತ್ರ ಗೆ ಹೀಗುವುದಿಲ್ಲ . ಬಿ.ವಿ.ಪಂಡಿತ್ರವರ ಟ್ಟನಿಕ್ ಕಡಿ ಎಾಂದು ಕೇಳುತಾು ರೆ. ಕೇರಳದ 

ಕಟಟ ಕಲ್ಗೆ ಹೀಗಿ ಬನಿನ  ಎಾಂದು ಹೇಳುತಾು ರೆ. ಆದರೆ, ಈ ಇಾಂಗಿಲ ಷ್ ಮಾತ್ರ ಯನುನ  ಯಾರು 

ಕೇಳುತಾು ರೆ? ಆದರೆ, ಸಕಾಗರ ಇದಕೆೆ  ಮನನ ಣೆ ಕಡುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ . ಫಿಸುು ಲ್ ಎನುನ ವುದು ಒಾಂದು 

ಕಾಯಿಲೆ. ಒಬಬ  ಅಮೇರಿಕನ್ 26 ಬಾರಿ ಚಿಕ್ತ್ು  ಮಾಡಿಸಿಕಳುಳ ತಾು ನೆ. ಇದಕೆೆ  ನನು ದ್ದಖ್ಲೆಗಳನುನ  

ಕಡುತ್ು ೀನೆ. 26 ಬಾರಿ ಚಿಕ್ತ್ು  ಮಾಡಿಸಿದರೂ ಅದು ಫಲ್ಕಾರಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ . ಅವರು ಇಲಲ ಗೆ 

ಬಂದಮೇಲೆ ನಮೆ  ಆಯುವೇಗದ ಪದಿ ತಿಯಲಲ  ಶರಸೂತರ  ಚಿಕ್ತ್ು  ಪಡೆದು ಗುಣಮುಖ್ರಾಗಿದಿ್ದರೆ. 

ಇದು ಗಿನಿನ ಸ್ ದ್ದಖ್ಲೆಗೆ ಸೇರಿದ್ದ. ಇದು ನಮೆ  ಆಯುವೇಗದದಲಲ  ಮಹತು ರವಾದ ಕಡುಗೆಯಾಗಿದ್ದ. 

ಇಾಂತಹ ಉದ್ದಹರಣೆಗಳು ನಮೆ ಲಲ  ಬೇಕಾದಷ್ಟಟ  ಇವ. ದಯವಿಟ್ಟಟ  ಸಕಾಗರ ಆಯುವೇಗದ ಕೆಷ ೀತರ ಕೆೆ  

ಹೆಚಿಚ ನ ಮನನ ಣೆಯನುನ  ನಿೀಡಿ. ಈ ಕೆಷ ೀತರ ದಲಲ ರುವ ಎಲ್ಯಲ  ವೈದಾ ರಿಗೂ, ಫಲ್ಯನುಭವಿಗಳಿಗೂ, 

ನಮೆೆ ಲ್ಲ ರಿಗೂ ಒಳೆಳ ಯದ್ದಗಲ ಎನುನ ವ ಉದಿ್ದ ೀಶ್ದಿಾಂದ ತಕ್ಷಣ ಆಯುವೇಗದ ಚಿಕ್ತಾು  ಕರ ಮಗಳಿಗೆ 

ಹೆಚಿಚ ನ ಮನನ ಣೆ ಮತ್ತು  ಗಮನ ನಿೀಡ್ಬೇಕೆಾಂದು ನನು ಸಕಾಗರದಲಲ  ಕೇಳುತ್ು ೀನೆ. ನನು ಇದರ ಬಗೆೆ  

ಸವ ಲ್ಪ  ಸಲ್ಹೆಗಳನುನ  ನಿೀಡುತ್ು ೀನೆ. ಒಾಂದೇ ಸೂರಿನಡಿ ಆಯಾಯ ನಿದಿಗಷ್ಟ  ತಜ್ಞರನುನ  ಒಳಗಾಂಡ್ 
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ವಿವಿಧ ಔಷ್ಧ ಪದಿ ತಿಗಳ ಲ್ಭಾ ತ್ಯನುನ  ಅನುಮೊೀದಿಸಬೇಕೆಾಂದು 2018ನೇ ಸಾಲನಲಲ  ಸಕಾಗರ 

ಒಾಂದು ಆದೇಶ್ವನುನ  ಮಾಡುತು ದ್ದ. ಈ ರಿೀತಿಯ ಆಯುವೇಗದ ವೈದಾ ರುಗಳು ಒಾಂದೇ ಕಡೆ 

ಮಾಡಿಕಳಳ ಬಹುದ್ದನುನ ವ ಮಾಹತಿಯನುನ  ಸಹ ಕಡುತ್ು ೀನೆ. ಇವರು ಅಲ್ೀಪತಿ influence ಗೆ 

ಹೀಗಿಬಿಡುತಾು ರೆ. 2019ನೇ ಸಾಲನಲಲ  ಒಬಬ  ಡಾಕಟ ರ ಒಾಂದೇ ಕಡೆ ಒಾಂದೇ ಮಾಡ್ಬೇಕೆಾಂದು 

ತಿಳಿಸುತು ದ್ದ. ಇದು ತಪುಪ . ಇದು ಬದಲ್ಯವಣೆಯಾಗಬೇಕು. ಅವರಿಗೆ ಯಾವಾಾ ವುದರಲಲ  

ಮಾಡುವಂತಹ ಶ್ಕ್ು  ಇದ್ದ ಅಥವಾ ಅವರು ಪರಿಣತಿ ಇದಿ್ದರೆ, ಅದಕೆೆ  ಅವಕಾಶ್ ಕಡ್ಬೇಕೆಾಂದು 

ಕೇಳಿಕಳುಳ ತ್ು ೀನೆ. ಆಯುಷ್ ವಾ ವಸೆಯ ಜನಪಿರ ಯತ್ ಹೆಚ್ಯಚ ತಿು ರುವುದರಿಾಂದ, P.P.P (Public-Private 

Partnership) ಮಾದರಿ ಆಧರಿಸಿ O.P.D. (Outpatient Department) ಗಳನುನ  ವಿವಿಧ ಪರ ಮುಖ್ 

ನಗರಗಳಲಲ , ಪಟಟ ಣಗಳಲಲ  ಸೆಾಪಿಸಬಹುದು. ಆಯುವೇಗದ ಚಿಕ್ತಾು  ಕೇಾಂದರ ಗಳನುನ  ಪಾರ ಥಮಕ, 

ದಿವ ತಿೀಯ ಮತ್ತು  ತೃತಿೀಯ ಕೇಾಂದರ ಗಳಾಗಿ ವಿಾಂಗಡಿಸಬಹುದು. ಭಾರತಿೀಯ ಔಷ್ಧ ಪದಿ ತಿಯ ವಿವಿಧ 

ವಿಶೇಷ್ತ್ಗಳೇನು? ಶ್ಬಿ , ಕಾಲ್ಯತೆ , ಪಂಚ್ಕಮಗ ಇತಾಾ ದಿಗಳಿಗೆ ಪಾರ ಮುಖ್ಾ ತ್ ಕಟ್ಟಟ  C.S.R. 

(Corporate Social Responsibility), P.P.P. ಮಾದರಿಯಲಲ  ವಿಶೇಷ್ ಚಿಕ್ತಾು ಲ್ಯಗಳನುನ  

ಪಾರ ರಂಭಿಸಬಹುದು. ಆಯುವೇಗದದಲಲ  ನಸಿಗಾಂಗ್ ಕೀಸ್ಗ ಆರಂಭಿಸಿದಲಲ  ನುರಿತ ಪಂಚ್ಕಮಗ 

ಚಿಕ್ತು ಕರು ಮತ್ತು  ಆಯಾ ವಿಶೇಷ್ ಘ್ಟಕಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಕರನುನ  ಪಡೆಯುವಂತಾಗಿ ಸರಿಯಾದ 

ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅಹಗತ್ಯಾಂದಿಗೆ ಜನರು ಸಂಘ್ಟ್ಟತ ಶ್ಕ್ಷಣದ ವಾ ವಸೆಯಲಲ  ಇದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತು ದ್ದ. 

ಉಚಿತ ಆಯುಷ್ ವೈದಾ ಕ್ೀಯ ಶ್ಬಿರಗಳನುನ  ನಡೆಸಲು ಸಾಮಾನಾ  ಜನರಲಲ  ಭಾರತಿೀಯ ಔಷ್ಧಿಗಳ 

ಬಗೆೆ  ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಲು ಸಿ.ಎಸ್.ಆರ್ ನಿಧಿಯನುನ  ಬಳಸಿಕಳುಳ ವುದಕೆೆ  ಅವಕಾಶ್ 

ಮಾಡಿಕಡ್ಬೇಕು. ಮೇಲಿ್ಜೆಗಗೆ ಉನನ ತಿಕರಿಸಿ ತಾಲ್ಲಲ ಕು ಆಸಪ ತ್ರ ಗಳಲಲ  ಶ್ಸು ರಚಿಕ್ತ್ು , ಶ್ಲ್ಾ  ಮತ್ತು  

ಶಲ್ಯಕಾ  ಎಾಂದು ಆಯುವೇಗದದಲಲ  ಹೇಳುತಾು ರೆ. ಸಾನ ತಕೀತು ರ ಪದವಿ ಹಾಂದಿರುವ ತಜ್ಞ 

ವೈದಾ ರುಗಳು ಕಳೆದ 8 ವಷ್ಗಗಳಿಾಂದ ವಿವಿಧ ಸಕಾಗರಿ ಆಸಪ ತ್ರ ಗಳಲಲ  ಸೇವ ಸಲಲ ಸುತಿು ದಿ್ದ ರೆ. ಈ ತಜ್ಞ 

ವೈದಾ ರುಗಳಿಗೆ ಇನುನ  ಹೆಚಿಚ ನ ಸಹಕಾರ ದ್ರತರೆ ತಾಲ್ಲಲ ಕು ಆಸಪ ತ್ರ ಗಳಲಲ ನ ಶ್ಸು ರ ಚಿಕ್ತು ಕರ 

ಮೇಲನ ಒತು ಡ್ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತು ದ್ದ. ಅಲ್ಲ ದೇ, ಸಾವಗಜನಿಕರಿಗೆ ಶ್ೀಘ್ರ ದಲಲ ಯೇ ಚಿಕ್ತ್ು  ಪಡೆಯಲು 

ಅವಕಾಶ್ವಾಗುತು ದ್ದ. ಪರ ಢಶಲ್ಯ ತರಗತಿಗಳಲಲ  ಭಾರತಿೀಯ ಔಷ್ಧ ಪದಿ ತಿಗಳ ಕಡಾಡ ಯ ವಿಷ್ಯದ 

ಪರಿಚ್ಯ ಮತ್ತು  ಆರೀಗಾ ಯೇತರ ಆಹಾರ ಪದಿ ತಿಯ ಪಾರ ಯೀಗಿಕ ತರಗತಿಗಳನುನ  

ಆರಂಭಿಸುವುದಕೆೆ  ಸಲ್ಹೆ ಕಡುತ್ು ೀನೆ. ಇಷ್ಮಟ ಲ್ಯಲ  ನವು ಹೇಳುತ್ು ೀವ. ಸೌಖ್ಾ  ಹೆಲು ್ ಸಾಂಟರ್ಗೆ Prince 

Charles ಎನುನ ವವರು ಲಂಡ್ನ್ನಿಾಂದ ಬ್ಾಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದು ಇಲಲ  ಟ್ಟರ ೀಟ್ಮೆಾಂಟ್ ತ್ಗೆದುಕಾಂಡು 

ಗುಣಮುಖ್ರಾಗಿ ಹೀಗುತಾು ರೆ. ಈ ರಿೀತಿಯಲಲ ಯೇ ನಮೆ ಲಲ  ಜಿಾಂದ್ದಲ್ ಇದ್ದ, ಊಜಿರೆ ಹತಿು ರ ನಮೆ  

ಧಮಗಸೆ ಳದವರದು ಮಾಡಿರುವಂಥದಿು  ಇದ್ದ, ಈ ರಿೀತಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟಟ  ಇದ್ದ.  
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ರ್ಶರ ೋ ಎಸ.ರುದ್ದರ ೋಗೌಡ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, . . . 

ರ್ಶರ ೋ ಯು.ಬ.ವೆಾಂಕಟೇಶ (ನಮನದೇಾಶನ ಹೊಾಂದಿದವರು):- ಮಾನಾ  ಎಸ.

ರುದ್ದರ ೀಗೌಡ್ರವರೇ, ಒಾಂದು ನಿಮಷ್. ನನು ಮಾತನಡಿ ಮುಗಿಸಿದ ಮೇಲೆ ತಾವೇ ಮಾತನಡಿ. ನನು 

ತಮೆ  ಹೆಸರನುನ  ತ್ಗೆದುಕಾಂಡಿದಿ್ದ ೀನೆ. ನನು ಸವ ಲ್ಪ  ಕನ್ಕ್ಕಲ ಾ ಡ್ ಮಾಡುತ್ು ೀನೆ. ಇದರಲಲ  

ಬೇಕಾದಷ್ಟಟ  ಜನರು ಹೈಯರ್ ಡಿಗಿರ ಗಳನುನ  ಮಾಡಿ they are above M.Ds and Ph.Ds.  ಆದರೆ, 

ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಾನಾ ತ್ ಸಿಗದೇ ಅವರು ಏನೂ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡುವುದಕೆೆ  ಆಗುತಿು ಲ್ಲ ? ನನು ಇದರ 

ಬಗೆೆ  8-10 ಉದ್ದಹರಣೆಗಳನುನ  ಕಡುತ್ು ೀನೆ. ಈ ವೈದಾ ರುಗಳು ಬ್ಾಂಗಳೂರಿನಲಲ ಯೇ ಇದಿ್ದರೆ. 

ಇಾಂತಹವರನೆನ ಲ್ಯಲ  ಉಪಯೀಗಿಸಿಕಾಂಡು, ಆಯುಷ್ ಆಸಪ ತ್ರ ಗಳಾಗಬಹುದು ಅಥವಾ ಈ ಶ್ಸು ರ 

ಚಿಕ್ತ್ು  ಕಡುವುದಕೆೆ  ಆಗಬಹುದು, ಇವರಿಗೆಲ್ಯಲ  ಅನುಮತಿ ಕಡಿ. ಇದಕೆೆ  ಸಕಾಗರ ಶೇಕಡಾ 10 

ರಷ್ಟಟ  ಏಕೆ ಕಡುತು ದ್ದ? ಅಲ್ೀಪತಿಗೆ ಶೇಕಡಾ 90 ರಷ್ಟಟ  ಕಟ್ಟಟ , ಇದಕೆೆ  ಶೇಕಡಾ 10 ರಷ್ಟಟ  

ಕಡುತಿು ೀರಿ. ಇದು ನಮೆ  ದೇಶ್ೀಯ ಪದಿ ತಿ. ಇದರಿಾಂದ ನವು ಬದುಕ್ದಿ್ದ ೀವ. ಇವತ್ತು  ನೆನೆನ  ಈ 

ಡಾಕಟ ರ್ಗಳು, ಇಾಂಜಿನಿಯರಿಾಂಗ್, ಎಕು ್ರೇ ಮೆಷ್ಟನ್ ಬಂದಿವ. ಏನೂ ಇಲ್ಲ ದೇ ಆಯುವೇಗದದಲಲ ಯೇ 

ಸುಮಾರು 2000 ವಷ್ಗಗಳ ಹಾಂದ್ದಯೇ ನಮೆ ವರು ಆಪರೇಷ್ನ್ ಮಾಡಿದಿ್ದರೆ.  ಅದರಿಾಂದ, ನನು 

ಮತ್ು  ಮಾತನಡುವುದಿದ್ದ. ಮಾನಾ  ಕೆ.ಟ್ಟ.ಶ್ರ ೀಕಂಠೇಗೌಡ್ರವರು ಮಾತನಡ್ಲ.  

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಾ  ಯು.ಬಿ.ವಾಂಕಟೇಶ್ರವರೇ, ಮತ್ು  ಅವಕಾಶ್ ಕಡುವುದಿಲ್ಲ . 

ಏನಿದಿರೂ ಈಗಲೇ ಮಾತನಡಿ.  

ರ್ಶರ ೋ ಯು.ಬ.ವೆಾಂಕಟೇಶ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ನನೇ ಮಾತನಡುತ್ು ೀನೆ. ಒಾಂದೇ 

ಕಡೆ, ಒಾಂದೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಎರಡು ಮಾಡ್ಬಾರದ್ದಾಂದು ಸಕಾಗರ ತಂದಿರುವಂತಹ ಅಮೆಾಂಡ್ಮೆಾಂಟ್ 

ಏನಿದ್ದ? ಇದಕೆೆ  ತಕ್ಷಣ ಅಮೆಾಂಡ್ಮೆಾಂಟ್ ತಂದು ಯಾಯಾಗರಿಗೆ ಏನೇನು ಪರಿಣತಿ ಇದ್ದ. ಒಾಂದಲ್ಲ , 

ಎರಡ್ಲ್ಲ , ಮೂರಲ್ಲ  ಅದನುನ  ಮಾಡುವುದಕೆೆ  ಸಕಾಗರದಲಲ  ಅವಕಾಶ್ ಮಾಡಿಕಡ್ಬೇಕು. ಅವರು 

ರಾಜಾ  ಸಕಾಗರಕೆೆ  ಮನವಿಯನುನ  ಕಟ್ಟಟ ದಿ್ದರೆ.  World Journal ನಲಲ  ನಮೆ  ಆಯುವೇಗದದ ಬಗೆೆ  

ಬೇಕಾದಷ್ಟಟ  writeups ಬರುತು ವ. ಅವರು ಮೆಚ್ಯಚ ಗೆ ವಾ ಕು ಪಡಿಸುತಾು ರೆ. ತಾವು ಏನು ಬೇಕಾದರೂ 

ಇಾಂಡಿಯಾದಲಲ  ಮಾಡಿಸಿಕಳಳ ಬಹುದು, ಯಾವುದಕೆೆ  ಚಿಕ್ತ್ು  ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ , ಅದಕೆೆಲ್ಯಲ  ಭಾರತಕೆೆ  

ಹೀಗಿ ಎಾಂದು ಅವರು ಬರೆಯುತಾು ರೆ. ಇದು “Anal fistula communicating to anterior abdominal 

wall treated with ksharasutra್ (medicated್ seton):್ a್ rare್ case್ study”್ ಎಾಂದು ರಮೇಶ್ಭಟ್ 

ರವರು ಮಾಡುತಾು ರೆ. ಇದು World Journal ನಲಲ  ಅಾಂದರೆ ʼJournal್of್Surgical್Case್Reportsʼ್ನಲಲ  

ಬರುತು ದ್ದ. ನವು ಬರೆಯುವುದಿಲ್ಲ . ನಮೆ  ದೇಶ್ದಲಲ , ನಮೆ  ರಾಜಾ ದಲಲ  ಈ ಕಾನೂನು ಏಕೆ 
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ತಂದಿದಿ್ದ ೀವಾಂದು ನೀಡಿ ಮಾಡಿ. ಈ ಆಯುವೇಗದಕೆೆ  ಮನನ ಣೆ ಕಡುವುದಕೆ ೀಸೆ ರ ಆಯುವೇಗದ 

ಡಾಕಟ ರ್ಗಳನುನ  ಬೇರೆ ಡಾಕಟ ರ್ಗಳ ರಿೀತಿಯಲಲ ಯೇ ಟ್ಟರ ೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅವರಿಗೂ ಸಕಾಗರದಲಲ  

ಅವಕಾಶ್ ಕಡ್ಬೇಕು. ಕೆಲ್ಸ ಇರುವ ಕಡೆ ಅವರನುನ  ಹಾಕ್. ಈಗ ಒಾಂದು ಕಡೆ ಡಾಕಟ ರ್ ಇಲ್ಲ , 

ಹಳಿಳ ಗಳಿಗೆ ಡಾಕಟ ರ್ಗಳು ಹೀಗುವುದಿಲ್ಲ  ಎಾಂದು ಹೇಳುತಾು ರೆ. ಅಾಂತಹ ಆಯುವೇಗದ 

ಡಾಕಟ ರ್ಗಳೆಲ್ಯಲ  ಹಳಿಳ ಗಳಲಲ ಯೇ ಇದಿ್ದರೆ. ತಾವು ಕಟಟ ರೆ ನಮೆ  ಆಯುವೇಗದ ಡಾಕಟ ರ್ಗಳು 

ಹಳಿಳ ಗಳಿಗೆ ಹೀಗಿ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡುತಾು ರೆ. ತಮೆ  ಹಾಗೆ ಬ್ಾಂಗಳೂರು, ಬಂಗಲ್ೀ, ಈ ರಿೀತಿಯ five-star 

treatment ಬೇಕ್ಲ್ಲ . ಈ ಆಯುವೇಗದ ಡಾಕಟ ರ್ಗಳೆಲ್ಯಲ  recognition ಇಲ್ಲ ದೇ ಅಲ್ಲ ಲೆಲ ೀ ಇರುವ 

ಹಳಿಳ ಗಳಲಲ , ಗ್ರರ ಮಗಳಲಲ  ಇದಿ್ದರೆ. ಅವರಿಗೆಲ್ಯಲ  ತಾವು ಅವಕಾಶ್ ಕಟಟ ರೆ ಅವರು ಅಲ್ಲ ಲೆಲ ೀ ಸೆಾಪನೆ 

ಮಾಡಿಕಾಂಡು ಅಥವಾ ಸಕಾಗರದ ಜೊತ್ ಕೈಜೊೀಡಿಸಿ ಈ ಒಾಂದು ಬಿಲ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ರೂ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. 

ಸಕಾಗರ ದ್ಡ್ಡ  ಮನಸುು  ಮಾಡಿ, ಇದಕೆೆ  ತಕ್ಷಣ ಮನನ ಣೆ ಕಡ್ಬೇಕೆಾಂದು ತಮೆ  ಮುಖಾಂತರ 

ಸಕಾಗರಕೆೆ  ಕೇಳಿಕಳುಳ ತ್ು ೀನೆ.  

ರ್ಶರ ೋ ಎಸ.ರುದ್ದರ ೋಗೌಡ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, . . . 

ರ್ಶರ ೋ ಯು.ಬ.ವೆಾಂಕಟೇಶ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಇನುನ  ಮಾನಾ  

ಕೆ.ಟ್ಟ.ಶ್ರ ೀಕಂಠೇಗೌಡ್ರವರು ಮಾತನಡುವುದಿದ್ದ.  

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಾ  ಸದಸಾ ರೇ, ನನು ಯಾರಿಗೂ ಅವಕಾಶ್ ಕಡುವುದಿಲ್ಲ .  

ರ್ಶರ ೋ ಕೊೋಟ ರ್ಶರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ (ಸಭಾನಯಕರು):- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಮಾನಾ  

ಯು.ಬಿ.ವಾಂಕಟೇಶ್ರವರು ಖಸಗಿ ನಿಣಗಯವನುನ  ಮಂಡಿಸಿ,್ “ದೇಸಿೀಯಾ ಪರಂಪರೆಯ 

ಆಯುವೇಗದ ವೈದಾ  ಪದಿ ತಿಗೆ ಮನನ ಣೆ ದ್ರಕ್ಸಿಕಡ್ಬೇಕಾಗಿ, ಹಲ್ವಾರು ನಿೀತಿ ನಿಯಮಗಳನುನ  

ರೂಪಿಸುವುದಕೆೆ  ವಿಶೇಷ್ವಾಗಿ ಆಯುಷ್ ಮತ್ತು  ಆಯುವೇಗದದ ಬಗೆೆ  ಕಾಳಜಿಯಿಾಂದ 

ನಿಯಮಗಳನುನ  ರೂಪಿಸುವುದಕೆೆ  ಮತ್ತು  ಅದಕೆೆ  ಒತ್ತು  ಕಡುವುದಕೆೆ  ಬೇಕಾದಂತಹ ಖಸಗಿ 

ನಿಣಗಯದ ಬಗೆೆ  ವಿಸು ೃತವಾದಂತಹ ವಿಷ್ಯವನುನ  ಮಂಡ್ನೆ ಮಾಡಿದಿ್ದರೆ. ಮಧಾ ದಲಲ  ಈ 

ಕಾಯಗಕರ ಮಗಳಿಗೆ ದೇಶ್ದ ಪರ ಧಾನಿ ಮತ್ತು  ಮುಖ್ಾ ಮಂತಿರ ಯವರ ಫ್ೀಟೀ ಹಾಕ್ರುವುದರ ಬಗೆೆ  

ಏಕೆ ಹೇಳಿದಿ್ದರೆ ಎಾಂಬುದು ನನಗೆ ಗತಾು ಗಲಲ್ಲ ?   

ರ್ಶರ ೋ ಯು.ಬ.ವೆಾಂಕಟೇಶ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾನಯಕರೇ, ಆಯುಷ್ ಇದ್ದ.  

(ಗೊಾಂದಲ) 
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ರ್ಶರ ೋ ಕೊೋಟ ರ್ಶರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ:- ಮಾನಾ  ಯು.ಬಿ.ವಾಂಕಟೇಶ್ರವರೇ, ತಾವು ಹೇಳಿದಿು  

ತಪುಪ  ಎಾಂದು ಹೇಳಿದಿ್ದ ೀನೆಯೇ? ತಾವಲ್ಯಲ  ಸರಿ ತಾನೇ ಹೇಳುವುದು. ನನು ಆ ರಿೀತಿ ಹೇಳಲಲ್ಲ . 

ರ್ಶರ ೋ ಯು.ಬ.ವೆಾಂಕಟೇಶ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾನಯಕರೇ, ಆಯುವೇಗದದ ಆಯುಷ್ ಮಾಕ್ಗ 

ಇದಿು , ತಾವು ಆಯುವೇಗದದ ಬಗೆೆ  ನಮೆ  ರಾಜಾ ದಲಲ  ಪಾರ ಮುಖ್ಾ ತ್ಯನುನ  ಕಡುತಿು ಲ್ಲ  ಎಾಂದು 

ಹೇಳಿದ್ದ.  

ರ್ಶರ ೋ ಕೊೋಟ ರ್ಶರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಆಯುವೇಗದವು ಸೇರಿದಂತ್ 

ಕೇಾಂದರ  ಸಕಾಗರ ಮತ್ತು  ರಾಜಾ  ಸಕಾಗರದ ಜೊತ್ ಅನುಷ್ಟಟ ನ ಮಾಡುವಾಗ ದೇಶ್ದ ಪರ ಧಾನಿ ಮತ್ತು  

ಮುಖ್ಾ ಮಂತಿರ ಯವರ ಫ್ೀಟೀ ಹಾಕುವುದು ರೂಢ. ಅದು ಯಾವ ಪಾಟ್ಟಗ ಅಾಂತಲ್ಲ . ಹಾಗ್ರಗಿ 

ಆಕೆಷ ೀಪ ಮಾಡಿದಿು  ಏಕೆ ಎನುನ ವುದು ನನಗೆ ಅಥಗವಾಗಲಲ್ಲ  ಎನುನ ವುದು ಬಿಟಟ ರೆ ನನೇನದರೂ 

ಆಕೆಷ ೀಪ ಮಾಡಿದಿ್ದ ೀನೆಯೇ?  

ರ್ಶರ ೋ ಯು.ಬ.ವೆಾಂಕಟೇಶ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾನಯಕರೇ, ಇದಕೆೆ  ನನನ  ಆಕೆಷ ೀಪ ಇಲ್ಲ . ಹಾಕ್ದಿು  

ಒಳೆಳ ಯದು. 

ರ್ಶರ ೋ ಕೊೋಟ ರ್ಶರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಆಯಿತ್ತ. ಸರಿ. ಆಕೆಷ ೀಪ 

ಇಲ್ಲ ವಾಂದರೆ ಮುಗಿಯಿತು ಲ್ಲ ವೇ? 

ರ್ಶರ ೋ ಯು.ಬ.ವೆಾಂಕಟೇಶ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾನಯಕರೇ, ಅದರಲಲ  ಆಯುವೇಗದ ಕ್ಕಡ್ 

ಇರುತು ದ್ದ. ಇದರ ಜೊತ್ಗೆ ಆಯುವೇಗದಕೆೆ  ಮನನ ಣೆ ಕಡಿ ಎಾಂದು ಹೇಳಿದ್ದ.  

ರ್ಶರ ೋ ಕೊೋಟ ರ್ಶರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ:- ಮಾನಾ  ಯು.ಬಿ.ವಾಂಕಟೇಶ್ರವರೇ, ಆಯಿತ್ತ. ತಾವು 

ಹೇಳಿದಿನುನ  ನನು ಕೇಳಿದಿನುನ  ಗಮನಿಸಿದಿ್ದ ೀನೆ ಅಷ್ಮಟ ೀ. ಇದರಲಲ  ಮತ್ು ೀನೂ ಇಲ್ಲ . ಇದಕೆೆ  

ಯಾವುದೇ ಆಕೆಷ ೀಪಗಳು ಇಲ್ಲ .  

ರ್ಶರ ೋ ಯು.ಬ.ವೆಾಂಕಟೇಶ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾನಯಕರೇ, ನನು ಆಕೆಷ ೀಪ ಮಾಡಿಲ್ಲ . ಕೇವಲ್ 

ಫ್ೀಟೀ ಹಾಕ್ದಿ್ದರೆ ಎಾಂದ್ದನಷ್ಮಟ ೀ.  

ರ್ಶರ ೋ ಕೊೋಟ ರ್ಶರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಮಾನಾ  ಸದಸಾ ರು ಏನು 

ಹೇಳಿದಿ್ದರೆ ಎಾಂದರೆ. . .  

(ಗೊಾಂದಲ) 
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ರ್ಶರ ೋ ಎಸ್.ಆರ.ಪ್ರಟಿೋಲ (ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಯಕರು):- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, 

ಹೀಗಲ ಬಿಡಿ. ಮತ್ು  ಏಕೆ ಚ್ಚೆಗ ಮಾಡುತಿು ೀರಿ? 

ರ್ಶರ ೋ ಕೊೋಟ ರ್ಶರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ:- ಮಾನಾ  ಯು.ಬಿ.ವಾಂಕಟೇಶ್ರವರ ಬಗೆೆ  ನನಗೆ 

ಯಾವತೂು  ಚ್ಚೆಗ ಇಲ್ಲ .  

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಾ  ಸಭಾನಯಕರೇ, ತಾವು ಸಕಾಗರದ ಪರವಾಗಿ ಉತು ರವನುನ  

ಹೇಳಿ.  

ರ್ಶರ ೋ ಕೊೋಟ ರ್ಶರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ದೇಸಿೀಯಾ ಪರಂಪರೆಯ 

ಆಯುವೇಗದ ವೈದಾ  ಪದಿ ತಿಗೆ ಮನನ ಣೆ ದ್ರಕ್ಸಿಕಡ್ಬೇಕೆನುನ ವುದು ಅವರ ಖಸಗಿ 

ನಿಣಗಯದಲಲ ರುವ ವಿಸು ೃತವಾದಂತಹ ಅಾಂಶ್ ಮತ್ತು  ವಿಷ್ಯ. ಇದಕೆೆ  ಸೀಮವಾರ ಮಾನಾ  

ಆರೀಗಾ  ಮಂತಿರ ಗಳಿಾಂದ ಉತು ರವನುನ  ಕಡಿಸುತ್ು ೀನೆ.  

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಆಯಿತ್ತ. ಮಾನಾ  ವಿರೀಧ ಪಕ್ಷದ ನಯಕರೇ ನೆನೆನ ಯ ದಿವಸ ತಾವು 

28 ನಿಮಷ್ ಮಾತನಡಿದಿಿ ೀರಿ.  

ರ್ಶರ ೋ ಎಸ.ಆರ.ಪ್ರಟಿೋಲ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ನನಗೆ ಎರಡು ಗಂಟಗಳ 

ಕಾಲ್ಯವಕಾಶ್ ಬೇಕು. 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಾ  ವಿರೀಧ ಪಕ್ಷದ ನಯಕರೇ, ಆಯಿತ್ತ. ಮಾತನಡಿ.   
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8. ನಯಮ 68 ರ ಮೇರೆಗೆ ಮುಾಂದ್ದವರೆದ ಚರ್ಚಾ 

 

ವಿಷಯ: ರಾಜಾ ದಲಿ್ಲ  ಇತಿು ೋರ್ಚಗೆ ಸಂಭ್ವಿಸಿದ ಪರ ವಾಹ ಮತ್ತು  ಅತಿವೃಷ್ಠಾ ಯಿಾಂದ 

ರೈತ್ರ ಬೆಳೆಗಳು ನಶವಾಗಿ, ಜಾನುವಾರುಗಳ ಪ್ರರ ಣ್ ಹಾನಯಾಗಿ 

ಸ್ಥವಾಜನಕ ಆಸಿು ಗಳಿಗೆ ಧಕೆೆ  ಉಾಂಟ್ರಗಿರುವ ಸಮಸ್ಥಾ ಗಳ ಕ್ಕರಿತ್ತ. 

- - - - - 

ರ್ಶರ ೋ ಎಸ.ಆರ.ಪ್ರಟಿೋಲ್ (ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಯಕರು):-  ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಈ 

ವಿಚಾರ ಒಾಂದು ತಾಲ್ಲಲ ಕು ಮತ್ತು  ಒಾಂದು ಜಿಲೆಲ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಟ ರುವುದಲ್ಲ .  

                                                                                                                  (ಮುಾಂದು)  

 

(1150) ಎಸ್ಪಿಆರ್/ಆರ್ಎನ್ 1:20 17/12/2021  

       (ಸಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸೆಿ ತಿ) 

 

 ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ನಿೀವು ಒಾಂದು ಗಂಟಗಳಷ್ಟಟ  ಮಾತನಡಿ; ನನು ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶ್ 

ನಿೀಡುತ್ು ೀನೆ.  ನಿನೆನ ಯ ದಿನ ನಿೀವು 20 ನಿಮಷ್ಗಳೆಾಂದು ಹೇಳಿ, 28 ನಿಮಷ್ಗಳಷ್ಟಟ  ಮಾತನಡಿದಿಿ ೀರಿ.   

 

 ರ್ಶರ ೋ ಎಸ್.ಆರ.ಪ್ರಟಿೋಲ್(ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಯಕರು):- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, 

ನನು 25 ನಿಮಷ್ಗಳ ಕಾಲ್ ಮಾತನಡಿದಿ್ದ ೀನೆ.  

 

 ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ನಿೀವು 28 ನಿಮಷ್ಗಳ ಕಾಲ್ ಮಾತನಡಿದಿಿ ೀರಿ.  ನನು ಸಮಯವನುನ  

ಗಮನಿಸಿದಿ್ದ ೀನೆ. 

 

ರ್ಶರ ೋ ಎಸ್.ಆರ.ಪ್ರಟಿೋಲ್:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ನನೂ ಸಹ ಸಮಯವನುನ  

ಗಮನಿಸುತಿು ರುತ್ು ೀನೆ.  ಕನಗಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷ್ತಿು ನ ಕಾಯಗವಿಧಾನ ಹಾಗೂ ನಡ್ವಳಿಕೆಯ 

ನಿಯಮಗಳು – ನಿಯಮ 68 ರಡಿ ನಿನೆನ ಯ ದಿನ ನನು ಸವ ಲ್ಪ  ಸಮಯದವರೆಗೆ ಚ್ಚಿಗಸಿದಿ್ದ ೀನೆ.  

ಆದರೆ ಇವತಿು ನ ದಿವಸ … 

 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ನಿೀವು ಭಾರಿ ಮೊಾಂಡ್ ಇದಿಿ ೀರಿ.  ಹೀಗ್ರಗಿ ಮಾತನಡಿ. 

 

ರ್ಶರ ೋ ಎಸ್.ಆರ.ಪ್ರಟಿೋಲ್:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಚಂಡ್ ಮಾರುತದಿಾಂದ್ದಗಿ ಪರ ಸಕು  

ವಷ್ಗದ ಮೇ ತಿಾಂಗಳಿನಿಾಂದ ಹಡಿದು ಡಿಸಾಂಬರ್ವರೆಗೆ 31 ಲ್ಕ್ಷ ಎಕರೆಯಷ್ಟಟ  ಭೂಮಯಲಲ  ಬ್ಳೆದ 

ಪೈರು ನಶ್ವಾಗಿದ್ದ.  ಇದರ ಜೊತ್ಗೆ 35,321 ಮನೆಗಳು ಹಾಳಾಗಿವ.  ರಾಜಾ  ಸಕಾಗರವು ಕೇಾಂದರ  

ಸಕಾಗರಕೆೆ  ಕಳುಹಸಿದ Memorandum ನಲಲ  11,916.30 ಕೀಟ್ಟ ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟಟ  ಹಾನಿಯಾಗಿದ್ದ. 
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ರಾಷ್ಟಟ ರೀಯ ವಿಪತ್ತು  ನಿವಗಹಣಾ ಪಡೆಯ ನಿಯಮಾನುಸಾರ 1,281.91 ಕೀಟ್ಟ ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟಟ  

ಅನುದ್ದನವನುನ  ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ಬೇಕೆಾಂದು ಕೇಾಂದರ  ಸಕಾಗರವನುನ  ಕೀರಲ್ಯಗಿದ್ದ.  ಆದರೆ, ಕೇಾಂದರ  

ಸಕಾಗರವು ಇನೂನ  ಪರಿಹಾರ ಮೊತು ವನುನ  ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ .  ಇದುವರೆವಿಗೆ ಒಾಂದು 

ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟಟ  ಅನುದ್ದನ ಬಿಡುಗಡೆಗಾಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ . ರಾಜಾ ದ ಚಿಕೆಬಳಾಳ ಪುರ, ಕೀಲ್ಯರ, 

ತ್ತಮಕ್ಕರು, ಬ್ಾಂಗಳೂರು ಗ್ರರ ಮಾಾಂತರ, ಚಿತರ ದುಗಗ, ರಾಮನಗರ, ದ್ದವಣಗೆರೆ, ಮಂಡ್ಾ , ಮೈಸೂರು, 

ಚಾಮರಾಜನಗರ ಮುಾಂತಾದ ದಕ್ಷ ಣ ಒಳನಡಿನ ಜಿಲೆಲ ಗಳು ಅಕ್ಷರಶಃ ಪರ ವಾಹದ ಪರಿಸೆಿ ತಿಯನುನ  

ಎದುರಿಸುತಿು ವ.   

(ಈ ಹಂತ್ದಲಿ್ಲ  ವೈಸ್ ಛೇಮಾನ್ರವರಾದ ರ್ಶರ ೋ ಕೆ.ಟಿ.ರ್ಶರ ೋಕಂಠೇಗೌಡರು  

ಸಭಾಪಿೋಠವನುನ  ಅಲಂಕರಿಸಿದರು) 

 

ರಾಜಾ ದ ಮಲೆನಡು ಮತ್ತು  ಕರಾವಳಿಗಳ ಪರ ದೇಶ್ಗಳಲಲಯೂ ಸಹ ಬಹಳ ಹಾನಿಯಾಗಿದ್ದ.    

ರಾಜಾ ದ ದಕ್ಷ ಣ ಒಳನಡಿನಲ್ಯಲ ದ ಪರಿಸೆಿ ತಿಯಂತ್ ಮಲೆನಡು ಮತ್ತು  ಕರಾವಳಿ ಪರ ದೇಶ್ಗಳಲಲಯೂ 

ಸಹ ಹಾನಿಯುಾಂಟ್ಟಗಿದ್ದ ಎನುನ ವ ಮಾತನುನ  ನನು ಈ ಸಂದಭಗದಲಲ  ತಮೆ  ಮುಖಾಂತರ 

ಸಕಾಗರಕೆೆ  ಹೇಳಬಯಸುತ್ು ೀನೆ. ಸಕಾಗರದ ಯಾವ ಮಂತಿರ ಗಳು ಪರ ಸುು ತ ಸದನದಲಲ  

ಉಪಸಿು ತರಿದಿ್ದರೆ?  ಹಾಲ ಸದನದಲಲ  ಸಭಾನಯಕರು ಮತ್ತು  ಶ್ರ ೀಮತಿ ಶ್ಶ್ಕಲ್ಯ ಜೊಲೆಲ  ರವರುಗಳು 

ಮಾತರ ವೇ ಇದಿ್ದರೆ.  ಕನಿಷ್ಠ  ಮೂರು ಜನ ಮಂತಿರ ಗಳಾದರೂ ಸಹ ಸದನದಲಲ  

ಉಪಸೆಿ ತರಿರಬೇಕಲ್ಲ ವೇ? 

 

ರ್ಶರ ೋ ಕೊೋಟ ರ್ಶರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾನಯಕರು):- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಪರ ಸುು ತ 

ನವು ಮೂರು ಮಂತಿರ ಗಳು ಸದನದಲಲ  ಉಪಸೆಿ ತರಿದಿ್ದ ೀವ.  ಶ್ರ ೀ ಎಸ್.ಅಾಂಗ್ರರ ರವರು ಸವ ಲ್ಪ  

ಗಿಡ್ಡ ವಾಗಿರುವುದರಿಾಂದ ಅವರು ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸಿಲ್ಲ .  ಒಟ್ಟಟ  ನವು ಮೂರು ಜನ ಇಲಲ ದಿ್ದ ೀವ.  ನಿೀವು 

ಪರ ಸಾು ಪಿಸಿದ ಎಲ್ಯಲ  ಮಾತ್ತಗಳನುನ  ನವುಗಳು ಬಹಳ ಸೂಕೆ್ಷವಾಗಿ ಗಮನಿಸುತಿು ದಿ್ದ ೀವ.   

 

ರ್ಶರ ೋ ಎಸ್.ಆರ.ಪ್ರಟಿೋಲ್:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ನವು ಅವರ ಕೆಷ ೀತರ ಕೆೆ  ಭೇಟ್ಟ 

ನಿೀಡಿದ್ದಗ, ಅವರು ನಮೆ  ಬಗೆೆ  ಬಹಳ ಕಾಳಜಿಯನುನ  ವಹಸುತಾು ರೆ.  ಅವರ ಬಗೆೆ  ನಮಗೆ 

ಗೌರವವಿದ್ದ.  ಭತು  ಬ್ಳೆದವರ ಪರಿಸೆಿ ತಿಯು ಬಹಳ ಚಿಾಂತಾಜನಕವಾಗಿದ್ದ.  ಮಂಡ್ಾ , ಮೈಸೂರು, 

ಹಾಸನ, ಚಾಮರಾಜನಗರ, ದ್ದವಣೆಗೆರೆ, ಶ್ವಮೊಗೆ , ತ್ತಮಕ್ಕರು, ಉತು ರಕನನ ಡ್, ಚಿಕೆಮಗಳೂರು, 

ದಕ್ಷ ಣಕನನ ಡ್, ಉಡುಪಿ ಜಿಲೆಲ ಗಳಲಲ  ಬ್ಳೆದಿರುವ ಭತು ವು ಸಂಪೂಣಗವಾಗಿ ನೆಲ್ಕಚಿಚ ದ್ದ.   

 

ರ್ಶರ ೋ ಸಿ.ಎಾಂ.ಲ್ಲಾಂಗಪಪ :- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಇದು ಉತು ರ 

ಕನಗಟಕದ ಪರ ಮುಖ್ ಬ್ಳೆಯಾಗಿದ್ದ. 
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ರ್ಶರ ೋ ಎಸ್.ಆರ.ಪ್ರಟಿೋಲ್:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ನನು ದಕ್ಷ ಣ ಕನಗಟಕದ 

ಒಳನಡಿನ ಭಾಗದ ಬಗೆೆ  ಹೇಳುತಿು ದಿ್ದ ೀನೆ.  ಶ್ರ ೀ ಸಿ.ಎಾಂ.ಲಾಂಗಪಪ ರವರು ಪರ ಸಾು ಪಿಸಿದಂತ್, ತರಕಾರಿ 

ಬ್ಳೆಗಳೂ ಸಹ ಪೂತಿಗಯಾಗಿ ಸವಗನಶ್ಗಾಂಡಿವ.  ಮುಸುಕ್ನ ಜೊೀಳ ಅಾಂದರೆ ಗೀವಿನ 

ಜೊೀಳದ ಉತಾಪ ದನೆಯಲಲ  ಶೇಕಡಾ 60 ರಷ್ಟಟ  ಅಾಂದರೆ ಬಹಳ ದ್ಡ್ಡ  ಪರ ಮಾಣದಲಲ  

ಹಾನಿಯಾಗಿದ್ದ.  ಅಡಿಕೆ ಬ್ಳೆಯು ನಮೆ  ಭಾಗದಲಲ ಲ್ಲ .  ಅಡಿಕೆಯ ಮೊಳಕೆಯು ಉದುರಿ ಕೆಳಗೆ 

ಬಿದಿಿ ದ್ದ.   

 

ವೈಸ್ ಛೇಮಾನ್:- ನಮೆ  ಕಡೆಗಳಲಲ  ಅದನುನ  ʼಗೀಟ್ಟʼ ಎಾಂಬುದ್ದಗಿ ಹೇಳುತಾು ರೆ. 

 

ರ್ಶರ ೋ ಎಸ್.ಆರ.ಪ್ರಟಿೋಲ್:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಅಡಿಕೆ ಬ್ಳೆಯು 

ಮೊಳಕೆಯಡೆದಿದ್ದ. ಅಡಿಕೆಯ ಗೀಟ್ಟ ಉದುರಿ ಬಿದಿು  ಮೊಳಕೆಯಾಗಿದ್ದ.   ಮುಾಂದುವರೆದು, ಅಡಿಕೆ 

ಮರಗಳಿಗೆ ಹಳದಿ ಮತ್ತು  ಕಳೆಗಳಂತಹ ರೀಗಗಳಾವರಿಸಿ, ಅವುಗಳೂ ಸಹ ಸಂಪೂಣಗವಾಗಿ 

ಹಾನಿಗಾಂಡಿವ. ವಾಣಿಜಾ  ಬ್ಳೆಗಳಾದ ಕಾಫಿೀ ಮತ್ತು  ಮೆಣಸು ಇವುಗಳೂ ಸಹ ಸಂಪೂಣಗವಾಗಿ 

ನಶ್ಗಾಂಡಿವ.  4.9 ಲ್ಕ್ಷ ಹೆಕೆಟ ೀರ್ ಪರ ದೇಶ್ಗಳಲಲ  ಬ್ಳೆದ ಶೇಾಂಗ್ರ ಬ್ಳೆಯೂ ಸಹ ನಶ್ವಾಗಿದ್ದ.  

ಬ್ಳೆದ ಶೇಾಂಗ್ರ ಬ್ಳೆಯನುನ  ರೈತರಿಗೆ ಭೂಮಯಿಾಂದ ಕ್ತ್ತು ಕಳಳ ಲು ಸಹ ಆಗಲಲ್ಲ .  ಅವುಗಳೆಲ್ಲ ವೂ 

ಫಲತವಾಗಿ ಕ್ತಿು ಕಳುಳ ವ ಹಂತಕೆೆ  ಬಂದಿತ್ತು .  ಅವುಗಳನುನ  ಕ್ತ್ತು ಕಳಳ ಬೇಕೆಾಂದರೆ, ಅವುಗಳ 

ಮೇಲನ ತಪಪ ಲುಗಳು ಮಾತರ ವೇ ಕೈಗೆ ಹರಿದುಕಾಂಡು ಬರುತು ವ. ಬ್ಳೆದ ಶೇಾಂಗ್ರಗಳು 

ಭೂಮಯಲಲಯೇ ಉಳಿದುಕಾಂಡು, ಅಲಲ ಯೇ ಮೊಳಕೆ ಒಡೆದುಬಿಟ್ಟಟ ವ.  ಇವುಗಳು ನವು ನಿತಾ  

ಎದುರಿಸುವ ಸಮಸಾ ಗಳಾಗಿವ.   

 

ಉತು ರ ಕನಗಟಕ ಭಾಗವನುನ  ನವು ʼತಗರಿಯ ಕಣಜʼ ಎಾಂಬುದ್ದಗಿ ಕರೆಯುತ್ು ೀವ.  ಇಲಲ ನ 

ತಗರಿಯ ಗಿಡ್ಗಳು ಹಸಿರಾಗಿವ; ಆದರೆ, ಅವುಗಳಲಲ ನ ಹೂವುಗಳೆಲ್ಲ ವೂ ಸಹ ಉದುರಿ ಹೀಗಿವ.  

ತಗರಿಯೂ ಸಹ ಬಹಳ ದ್ಡ್ಡ  ಪರ ಮಾಣದಲಲ  ಹಾನಿಗಾಂಡಿದ್ದ. ಈ ಸಂಗತಿಯು ಬ್ಳೆಗಳ 

ಮೌಲ್ಾ ಮಾಪನದಲಲ  ಬರುವುದಿಲ್ಲ . ಯಾರೇ ತಗರಿ ಗಿಡ್ಗಳನುನ  ನೀಡಿದರೆ, ಇದು ಚೆನನ ಗಿಯೇ 

ಇದ್ದ; ಯಾವುದೇ ಹಾನಿಯಾಗಿಲ್ಲ  ಎಾಂದು ಹೇಳುತಾು ರೆ.  ಆದರೆ ಅಲಲ ನ ಹೂವು ಮತ್ತು  ಕಾಪು ಇವುಗಳು 

ಹವಾಮಾನದ ವೈಪರಿತಾ ದ ಪರಿಣಾಮದಿಾಂದ್ದಗಿ ಉದುರಿ ಹೀಗಿವ.  ಅಲಲ  ಒಾಂದು ತಗರಿ ಕಾಳೂ 

ಸಹ ಬ್ಳೆಯದಂತಹ ಪರಿಸೆಿ ತಿಯುಾಂಟ್ಟಗಿದ್ದ.  ಆದರೆ ಇವರುಗಳು ತಗರಿ ಬ್ಳೆಯು ಇದ್ದ; ಅದು 

ಕಣಿಣ ಗೆ ಕಾಣ್ಣತಿು ದ್ದ ಎಾಂಬುದ್ದಗಿ ಮೌಲ್ಾ ಮಾಪನ ಮಾಡುತಾು ರೆ.  ಇವರುಗಳು ಈ ಬ್ಳೆಯ ಬಗೆೆ  
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ಆಳವಾಗಿ ಪರಿಶ್ೀಲಸಿ, ಮೌಲ್ಾ ಮಾಪನ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ . ಈ ರಿೀತಿಯಾಗಬಾರದ್ದಾಂದು ನನು 

ಹೇಳುತ್ು ೀನೆ.   

 

ಕಲ್ಯಾ ಣ ಕನಗಟಕದ ಕ್ತೂು ರು ಭಾಗದ ರೈತರು ಒಾಂದು ಮಳೆ ಬಂದ ಕ್ಕಡ್ಲೇ, ಅಲಲ ನ 

ಮೊಳಕೆಯಿರುವ ಪೈರು ಮತ್ತು  ಸಣಣ  ಸಸಿಗಳೆಲ್ಲ ವೂ ನಶ್ಗಾಂಡಿವ.  ಭಾರಿ ಪರ ಮಾಣದಲಲ  ಮಳೆ 

ಬಂದ್ದಗ ಅವುಗಳು ಯಾವುದೂ ಸಹ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ .  ಅಲಲ ನ ರೈತರುಗಳೆಲ್ಲ ರೂ ಎರೆಡೆರೆಡು ಬಾರಿ 

ಬಿತು ನೆ ಮಾಡಿದಿ್ದರೆ.  ಎರಡ್ನೇ ಬಾರಿ ಮಾಡಿದ ಬಿತು ನೆಯೂ ಸಹ ನಶ್ವಾಗಿದ್ದ.  ತಗರಿ, ಉದಿು , 

ಹೆಸರು, ಸೀಯಾಬಿನ್, ಭತು , ಜೊೀಳ ಇವುಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಳೆ ಸುರಿದಿದಿ ರಿಾಂದ ಈ 

ಗಿಡ್ಗಳನುನ  ನೀಡುವುದಕೆ್ಕ  ಸಿಗದೇ ಇರುವಂತಹ ಪರಿಸೆಿ ತಿ ಉದಭ ವಿಸಿದ್ದ. 

 

2019, 2020 ಮತ್ತು  2021 ನೇ ವಷ್ಗಗಳಲಲ  ಅತಿವೃಷ್ಟಠ  ಅಥವಾ ಮಹಾಪೂರದಿಾಂದ 

ಹಾನಿಯುಾಂಟ್ಟಗಿದ್ದ. 2019ನೇ ವಷ್ಗದಿಾಂದ ಇಲಲ ಯವರೆಗೆ 2.5 ಲ್ಕ್ಷ ಕೀಟ್ಟ ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟಟ  

ಹಾನಿಯುಾಂಟ್ಟಗಿದ್ದ.  ಅತಿವೃಷ್ಟಟ ಯಿಾಂದ ಸಾಮಾನಾ  ಜನರಿಗೆ, ರೈತರಿಗೆ ಮತ್ತು  ಸಾವಗಜನಿಕ 

ಆಸಿು ಪಾಸಿು ಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯುಾಂಟ್ಟಗಿದ್ದ.  ಒಟ್ಟಟ ರೆ ಹಾನಿಯ ಮೊತು  2.5 ಲ್ಕ್ಷ ಕೀಟ್ಟ 

ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟಟ ಗಿದ್ದ.  ಆದರೆ, ಕೇಾಂದರ  ಸಕಾಗರವು ಬಿಡುಗ್ರಸಿನಷ್ಟಟ  ಪರಿಹಾರ ಮೊತು ವನುನ  

ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದ.  ಕೇಾಂದರ  ಸಕಾಗರವು 2019-20, 2020-21 ನೇ ಸಾಲುಗಳಿಗೆ ಅನುಕರ ಮವಾಗಿ 1,652 

ಮತ್ತು  1,311 ಕೀಟ್ಟ ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟಟ  ಪರಿಹಾರ ಮೊತು ವನುನ  ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದ.  

ಒಟ್ಟಟ ರೆಯಾಗಿ ಕೇಾಂದರ  ಸಕಾಗರವು 2,963 ಕೀಟ್ಟ ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟ ನುನ  ಮಾತರ ವೇ ಬಿಡುಗಡೆ 

ಮಾಡಿದ್ದ. ಆದರೆ ಅಲಲ  ವಾಸು ವವಾಗಿ 2.5 ಲ್ಕ್ಷ ಕೀಟ್ಟ ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟಟ  ಹಾನಿಯುಾಂಟ್ಟಗಿದ್ದ. ಆದರೆ 

ಕೇಾಂದರ  ಸಕಾಗರವು ಅಾಂದ್ದಜು 3,000 ಕೀಟ್ಟ ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟ ನುನ  ಮಾತರ ವೇ ಪರಿಹಾರ ನಿೀಡಿದ್ದ.  

ಇಲಲ  ಬಹಳಷ್ಟಟ  ಅಾಂತರವಿದ್ದ.  ವಾಡಿಕೆ ಮಳೆಯ ಪರ ಮಾಣಕೆ್ಾಂತ ಹೆಚಿಚ ನ ಪರ ಮಾಣದಲಲ  

ಮಳೆಯಾಗಿರುವುದರಿಾಂದಲೇ, ಇಾಂತಹ ಪರಿಸೆಿ ತಿಯುಾಂಟ್ಟಗಿದ್ದ.   

 

ರಾಜಾ ದ 17 ಜಿಲೆಲ ಗಳ ಮಳೆಯ ಪರ ಮಾಣದ ಮಾಹತಿಯನುನ  ನನು ಸಂಕ್ಷ ಪು ವಾಗಿ ಸದನಕೆೆ  

ನಿೀಡುತ್ು ೀನೆ.  ಬ್ಾಂಗಳೂರು ಗ್ರರ ಮಾಾಂತರದಲಲ  ವಾಡಿಕೆ ಮಳೆಯ ಪರ ಮಾಣ 41 ಮಲ 

ಮೀಟರ್ನಷ್ಟಟ ದಿು , ಆದರೆ ವಾಸು ವವಾಗಿ 204 ಮಲ ಮೀಟರ್ನಷ್ಟಟ  ಮಳೆಯಾಗಿದ್ದ.  ಅಾಂದರೆ 

ಶೇಕಡಾ 393 ಮಲ ಮೀಟರ್ನಷ್ಟಟ  ಹೆಚಿಚ ನ ಪರ ಮಾಣದಲಲ  ಮಳೆಯಾಗಿದ್ದ.  ರಾಮನಗರ ಜಿಲೆಲ ಯಲಲ  

ವಾಡಿಕೆ ಮಳೆಯ ಪರ ಮಾಣ 43 ಎಾಂ.ಎಾಂ.ನಷ್ಟಟ ದಿು , ವಾಸು ವವಾಗಿ 195 ಎಾಂ.ಎಾಂ.ನಷ್ಟಟ  

ಮಳೆಯಾಗಿದಿು , ಅಾಂದರೆ, ಶೇಕಡಾವಾರು 357 ರಷ್ಟಟ  ಹೆಚಿಚ ನ ಮಳೆಯಾಗಿದ್ದ.  ಅದೇ ರಿೀತಿಯಾಗಿ 

ಕೀಲ್ಯರ ಜಿಲೆಲ ಯಲಲ  ವಾಡಿಕೆ ಮಳೆಯು 48 ಎಾಂ.ಎಾಂ.ನಷ್ಟಟ ದಿು , ವಾಸು ವವಾಗಿ 220 ಎಾಂ.ಎಾಂ.ನಷ್ಟಟ  
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ಮಳೆಯಾಗಿದಿು , ಅಾಂದರೆ, ಶೇಕಡಾವಾರು 355 ರಷ್ಟಟ  ಹೆಚಿಚ ನ ಮಳೆಯಾಗಿದ್ದ.  ಚಿಕೆಬಳಾಳ ಪುರ 

ಜಿಲೆಲ ಯಲಲ  ವಾಡಿಕೆ ಮಳೆಯು 40 ಎಾಂ.ಎಾಂ.ನಷ್ಟಟ ದಿು , ವಾಸು ವವಾಗಿ 222 ಎಾಂ.ಎಾಂ.ನಷ್ಟಟ  

ಮಳೆಯಾಗಿದ್ದ. ತ್ತಮಕ್ಕರು ಜಿಲೆಲ ಯಲಲ  ವಾಡಿಕೆ ಮಳೆಯು 34 ಎಾಂ.ಎಾಂ.ನಷ್ಟಟ ದಿು , ವಾಸು ವವಾಗಿ 197 

ಎಾಂ.ಎಾಂ.ನಷ್ಟಟ  ಮಳೆಯಾಗಿದ್ದ.  ಹೆಚಿಚ ನ ಸಮಯ ಬೇಕಾಗುತು ದ್ದ ಎನುನ ವ ಕಾರಣಕೆಾ ಗಿ ನನು ಕೆಲ್ವು 

ಜಿಲೆಲ ಗಳ ಶೇಕಡಾವಾರು ಮಾಹತಿಯನುನ  ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ . ಚಿತರ ದುಗಗ ಜಿಲೆಲ ಯಲಲ  32 ಎಾಂ.ಎಾಂ.ನಷ್ಟಟ  

ವಾಡಿಕೆ ಮಳೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿದಿು , ವಾಸು ವವಾಗಿ 103 ಎಾಂ.ಎಾಂ.ನಷ್ಟಟ  ಮಳೆಯಾಗಿದ್ದ.  ದ್ದವಣಗೆರೆ 

ಜಿಲೆಲ ಯಲಲ  34 ಎಾಂ.ಎಾಂ.ನಷ್ಟಟ  ವಾಡಿಕೆ ಮಳೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿದಿು , ವಾಸು ವವಾಗಿ 71 ಎಾಂ.ಎಾಂ.ನಷ್ಟಟ  

ಮಳೆಯಾಗಿದ್ದ.  ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲೆಲ ಯಲಲ  56 ಎಾಂ.ಎಾಂ.ನಷ್ಟಟ  ವಾಡಿಕೆ ಮಳೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿದಿು , 

ವಾಸು ವವಾಗಿ 192 ಎಾಂ.ಎಾಂ.ನಷ್ಟಟ  ಮಳೆಯಾಗಿದ್ದ.  ಮೈಸೂರಿನಲಲ  43 ಎಾಂ.ಎಾಂ.ನಷ್ಟಟ  ವಾಡಿಕೆ 

ಮಳೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿದಿು , ವಾಸು ವವಾಗಿ 147 ಎಾಂ.ಎಾಂ.ನಷ್ಟಟ  ಮಳೆ ಸುರಿದಿದ್ದ.  ಮಂಡ್ಾ ದಲಲ  40 

ಎಾಂ.ಎಾಂ.ನಷ್ಟಟ  ವಾಡಿಕೆ ಮಳೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿದಿು , ವಾಸು ವವಾಗಿ 159 ಎಾಂ.ಎಾಂ.ನಷ್ಟಟ  ಮಳೆಯಾಗಿದ್ದ.  

ಶ್ವಮೊಗೆದಲಲ  37 ಎಾಂ.ಎಾಂ.ನಷ್ಟಟ  ವಾಡಿಕೆ ಮಳೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿದಿು , ವಾಸು ವವಾಗಿ 141 

ಎಾಂ.ಎಾಂ.ನಷ್ಟಟ  ಮಳೆಯಾಗಿದ್ದ.  ಹಾಸನದಲಲ  41 ಎಾಂ.ಎಾಂ.ನಷ್ಟಟ  ವಾಡಿಕೆ ಮಳೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿದಿು , 

ವಾಸು ವವಾಗಿ 167 ಎಾಂ.ಎಾಂ.ನಷ್ಟಟ  ಮಳೆಯಾಗಿದ್ದ. ವಾಡಿಕೆ ಮಳೆಗೂ ವಾಸು ವಿಕ ಮಳೆಗೂ 

ಅಜಗಜಾಾಂತರವಿದ್ದ.  ಅದೇ ರಿೀತಿಯಾಗಿ ಚಿಕೆಮಗಳೂರು ಜಿಲೆಲ ಯಲಲ  44 ಎಾಂ.ಎಾಂ.ನಷ್ಟಟ  ವಾಡಿಕೆ 

ಮಳೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿದಿು , ವಾಸು ವವಾಗಿ 158 ಎಾಂ.ಎಾಂ.ನಷ್ಟಟ  ಮಳೆಯಾಗಿದ್ದ.  ಕಡ್ಗಿನಲಲ  55 

ಎಾಂ.ಎಾಂ.ನಷ್ಟಟ  ವಾಡಿಕೆ ಮಳೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿದಿು , ವಾಸು ವವಾಗಿ 157 ಎಾಂ.ಎಾಂ.ನಷ್ಟಟ  ಮಳೆಯಾಗಿದ್ದ.  

ದಕ್ಷ ಣ ಕನನ ಡ್ ಜಿಲೆಲ ಯಲಲ  81 ಎಾಂ.ಎಾಂ.ನಷ್ಟಟ  ವಾಡಿಕೆ ಮಳೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿದಿು , ವಾಸು ವವಾಗಿ 269 

ಎಾಂ.ಎಾಂ.ನಷ್ಟಟ  ಮಳೆಯಾಗಿದ್ದ.  ಇದು ಶೇಕಡಾ 237 ರಷ್ಟಟ  ಜಾಸಿು ಯಾಗಿದ್ದ.  ಉಡುಪಿ ಜಿಲೆಲ ಯಲಲ  58 

ಎಾಂ.ಎಾಂ.ನಷ್ಟಟ  ವಾಡಿಕೆ ಮಳೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿದಿು , ವಾಸು ವವಾಗಿ 262 ಎಾಂ.ಎಾಂ.ನಷ್ಟಟ  ಮಳೆಯಾಗಿದ್ದ.  

ಉತು ರ ಕನನ ಡ್ದಲಲ  33 ಎಾಂ.ಎಾಂ.ನಷ್ಟಟ  ವಾಡಿಕೆ ಮಳೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿದಿು , ವಾಸು ವವಾಗಿ 104 

ಎಾಂ.ಎಾಂ.ನಷ್ಟಟ  ಮಳೆಯಾಗಿದ್ದ.   

 

ಮುಾಂಗ್ರರಿನಲಲ  ಬಿತು ನೆ ಮಾಡಿದ ಬ್ಳೆಗಳಲಲ  ಅತಾ ಾಂತ ಪರ ಮುಖ್ ಬ್ಳೆಗಳಾದ ರಾಗಿ, ಮುಸುಕ್ನ 

ಜೊೀಳ, ಭತು , ಶೇಾಂಗ್ರ ಇರಬಹುದು ಹಾಗೂ ತೀಟಗ್ರರಿಕೆ ಬ್ಳೆಗಳಾದ ಅಡಿಕೆ, ಕಾಫಿೀ, ಮೆಣಸು, 

ದ್ದರ ಕ್ಷ , ದ್ದಳಿಾಂಬ್ ಮತ್ತು  ತರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಳಾದ ಟಮಾಾ ಟೀ ಇತಾಾ ದಿಗಳು ಯಾವುದೇ ಬ್ಳೆಗಳು 

ಅತಿವೃಷ್ಟಟ ಯಿಾಂದ ಉಳಿದಿಲ್ಲ .  ದ್ದಳಿಾಂಬ್ಯನುನ  ನಮೆ  ಭಾಗದಲಲ  ಹೆಚಿಚ ನ ಪರ ಮಾಣದಲಲ  

ಬ್ಳೆಯುತಾು ರೆ.  ಅತಿವೃಷ್ಟಟ ಯಿಾಂದ ಬ್ಳೆಗಳೆಲ್ಲ ವೂ ಭಾರಿ ಪರ ಮಾಣದಲಲ  ಹಾನಿಗಳಗ್ರಗಿವ.     
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(1151)  1.30  17.12.2021  ಸಿಎಸ್:ಆರ್ಎನ್ 

         (ವೈಸ್ ಚೇಮಗನ್ರವರ ಉಪಸೆಿ ತಿ) 

ರ್ಶರ ೋ ಎಸ್.ಆರ್.ಪ್ರಟಿೋಲ್ (ಮುಾಂದ್ದ) 

ದಕ್ಷ ಣ ಒಳನಡಿನಲಲ  ಪರ ಮುಖ್ವಾಗಿ, ರಾಗಿ, ಮುಸುಕ್ನ ಜೊೀಳ, ಭತು , ಶೇಾಂಗ್ರ ಕಯಿಲ ಗೆ ಬಂದಿತ್ತು .  

ಒಾಂದು ಅಾಂದ್ದಜಿನ ಪರ ಕಾರ 7 ಲ್ಕ್ಷ ಹೆಕೆಟ ೀರ್ನಲಲ  ಬ್ಳೆದಂತಹ ರಾಗಿ ಪೂತಿಗ ಹಾಳಾಗಿದ್ದ.  ರಾಗಿ 

ಒಾಂದರಿಾಂದಲೇ ಎಷ್ಟಟ  ಹಾನಿಯಾಗಿದ್ದ ಎಾಂದು ಲೆಕೆ  ಹಾಕ್ದರೆ, ಹುಲುಲ  ಸೇರಿಸಿ ಅಾಂದ್ದಜು ರೂ. 5000 

ಕೀಟ್ಟಯಷ್ಟಟ  ಹಾನಿಯಾಗಿದ್ದ.   ಇಷ್ಮಟ ಲ್ಯಲ  ದ್ಡ್ಡ  ಮೊತು ದಷ್ಟಟ  ಹಾನಿಯಾಗಿದಿರೂ ಸಹಾ,    

ಎರಡೂವರೆ ಲ್ಕ್ಷದಷ್ಟಟ  ಹಾನಿಯಾಗಿದಿಲಲ  3000 ಕೀಟ್ಟ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗಿಾಂತ ಕಡಿಮೆ ಹಣವನುನ  

ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದಿ್ದರೆ.    ಮಾನಾ  ಸಭಾನಯಕರು ನಿಮೆ  ಯುಪಿಎ ಸಕಾಗರಕೆ್ಾಂತ ಹೆಚಿಚ ಗೆ 

ಹಣವನುನ  ಮಾನಾ  ನರೇಾಂದರ  ಮೊೀದಿಯವರ  ಕೇಾಂದರ  ಸಕಾಗರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಎಾಂದು 

ಹೇಳಿದರು.   ಈಗ  ಸವ ಲ್ಪ  ಪರ ಮಾಣದ ಹಣವನುನ  ಕಟ್ಟಟ , ಏನೀ ದ್ಡ್ಡ  ಪರ ಮಾಣದಲಲ  ಹಣ 

ನಿೀಡಿರುವ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿಕಾಂಡ್ರೆ   ಕೇಾಂದರ  ಸಕಾಗರದವರು ಆರಾಮವಾಗಿ ಇರುತಾು ರೆ.   ಅದಕೆೆ  

ನೀಡಿ, ನಮಗೆ ಇಷ್ಟಟ  ಹಾನಿಯಾಗಿದ್ದ, ಅದಕೆೆ  ನಿೀವು ಇಷ್ಟಟ  ಜುಜುಬಿ ಹಣ ನಿೀಡಿದಿಿ ೀರಿ ಎಾಂದು  

ನವು ಹೇಳಬೇಕಲ್ಲ ವೇ?   ಇಲ್ಲ ದಿದಿ ರೆ ಅವರು  ನವು ಬಾರಿ ಹಣ ನಿೀಡಿದಿ್ದ ೀವ, ಹಾಂದ್ದ ಕೇಾಂದರ  

ಸಕಾಗರದಲಲ ದಿ  ಡಾ||ಮನಮೊೀಹನ್ ಸಿಾಂಗ್ರವರ ಸಕಾಗರಕೆ್ಾಂತಲ್ಲ ಸಹ ಹೆಚಿಚ ನ ಹಣವನುನ  

ನಿೀಡ್ಲ್ಯಗಿದ್ದ ಎಾಂದು ಹೇಳುತಿು ದಿ್ದರೆ.   ಇದನೆನ ಲ್ಲ  ಬಿಟ್ಟಟ  ಬಹಳ ಚೆನನ ಗಿ ಕಟ್ಟಟ ದಿ್ದ ೀವ ಎಾಂದರೆ 

ಮುಗಿಯಿತ್ತ.  ಮಗು ಅತು ರೆ ತಾಯಿ ಹಾಲು ಕಟಟ  ಕಡುತಾು ಳೆ.   ನಮಗೆ ನಿೀಡಿರುವ ಹಣ  ಕಡಿಮೆ 

ಆಗಿದ್ದ ಎಾಂದ್ದದರೂ ಹೇಳಿ,   protest ಮಾಡ್ಬೇಕು,  ಇಲ್ಲ ಪಾಪ  ನವು protest  ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ  

ಎಾಂದರೆ ಸನೆ ನಾ  ನರೇಾಂದರ ಮೊೀದಿಯವರು ನವು ಸಂತೃಪಿು ಯಿಾಂದ ಇದಿ್ದ ೀವ ಎಾಂದು ಹೇಳುತಾು ರೆ,  

ಸಕಾಗರ ನಡೆಸುತಿು ರುವ ನಿೀವು ನೇರವಾಗಿ ಹೀಗಿ,  ಪರ ದ್ದನಿಗಳ ಬಳಿ ನಮೆ  ರಾಜಾ ದ ಪರವಾಗಿ 

ಕೇಳಿಕಳಳ ಬೇಕು.  ಏಕೆಾಂದರೆ 25 ಜನ ಎಾಂಪಿ ಗಳನುನ  ನಮೆ  ರಾಜಾ ದಿಾಂದ ಕೇಾಂದರ ಸಕಾಗರಕೆೆ   ಆರಿಸಿ 

ಕಟ್ಟಟ ದಿ್ದ ೀವ.     ಯುಪಿಎ ಸಕಾಗರ ಇದಿ್ದ ಗ ಕನಗಟಕದಲಲ  ಪ್ಟರ ೀಲ್ ಡಿೀಸಲ್ ನಿಾಂದ  3-4 ಸಾವಿರ 

ಕೀಟ್ಟ ರೂಪಾಯಿಗಳನುನ  ಕಲೆಕಟ ್ ಮಾಡ್ಲ್ಯಗುತಿು ತ್ತು .  ಈಗ ಪ್ಟರ ೀಲ್ ಡಿೀಸಲ್ ನಿಾಂದ  ವಷ್ಗಕೆೆ  35 

ಕೀಟ್ಟ  ರೂಪಾಯಿಗಳನುನ  ಕಲೆಕಟ ್ ಮಾಡುತಿು ದಿ್ದರೆ.   ಈಗ ನಮೆ  ರಾಜಾ ದಿಾಂದ ಹೆಚಿಚ ಗೆ ಹಣ 

ಹೀಗುತಿು ದ್ದ.   2013-14ನೇ ಸಾಲನಲಲ  ಡಾ||ಮನಮೊೀಹನ ಸಿಾಂಗ್ರವರು ಪರ ಧಾನಿಯಾಗಿದಿ  ಯುಪಿಎ 

ಸಕಾಗರ ಇದಿ  ಕನೆಯ ವಷ್ಗದಲಲ  16.65 ಲ್ಕ್ಷ ಕೀಟ್ಟಗಳ ಬಜೆಟ್ ಗ್ರತರ ವಿತ್ತು .   ಮಾನಾ   ಪರ ಧಾನ 

ಮಂತಿರ ಗಳಾದ ಶ್ರ ೀ ನರೇಾಂದರ  ಮೊೀದಿಯವರ ಎನ್ಡಿಎ ಸಕಾಗರದ 2020-21ರ ಬಜೆಟ್ ಗ್ರತರ  34.83 

ಲ್ಕ್ಷ ಕೀಟ್ಟ  ರೂಪಾಯಿಗಳಿವ.  ಈಗ ನಮೆ  ರಾಜಾ ದಲಲ  ಎರಡೂವರೆ ಲ್ಕ್ಷ ಕೀಟ್ಟಯಷ್ಟಟ  

ಹಾನಿಯಾದ್ದಗ 2963 ಕೀಟ್ಟ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಪರಿಹಾರ ನಿೀಡಿದರೆ  ಬಕಾಸುರನ ಹಟಟ ಗೆ ಒಾಂದು 
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ಹಡಿ  ಅನನ ವನುನ  ಹಾಕ್ದ ಹಾಗ್ರಗುತು ದ್ದ.   ಇದು ಒಾಂದಕೆಾಂದು ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ  ಸೂತರ  ಇಲ್ಲ .   

ಇದನೆನ ೀ ಒಾಂದು ಸಾಧನೆ ಎಾಂದು ನಮೆ  ಸಭಾನಯಕರು ಹೇಳುತಾು ರೆ.   ಈಗ ಪರಿಸೆಿ ತಿ ಬಹಳ  ಕೈ 

ಮೀರಿದ್ದ.   ಈ ವಷ್ಗದಿು  ಒಾಂದೇ ನೀಡಿದರೂ ಸಹ ಯುದಿ್ೀಪಾದಿಯಲಲ    ಹಾನಿಯ 

ಸಮೀಕೆಷ ಯನುನ  ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತು ದ್ದ. ಯಾವ ರೈತರು ಹಾನಿಗೆ ಒಳಗ್ರಗಿದಿ್ದರೆ, ಮನೆಗಳನುನ  

ಕಳೆದುಕಾಂಡಿದಿ್ದರೆ, ಇವರಿಗೆ ಪರಿಹಾರವನುನ  ನಿೀಡ್ಬೇಕಾಗುತು ದ್ದ.  ಈ ರಾಜಾ ದ ಜನರನುನ  

ಸಂಕಷ್ಟ ದಿಾಂದ ಪಾರು ಮಾಡುವ ಜವಾಬಿಾರಿ ಈ ಸಕಾಗರಕೆೆ  ಇಲ್ಲ ವೇ?  ಏನು NDRF norms  ಇದ್ದ, 

ಅದರ ಪರ ಕಾರ ಪರಿಹಾರ ಕಡಿ.  Once for all  ರೈತರು 5-6 ವಷ್ಗಗಳು ಕಳೆದರೂ ಸಹ ಸುಸೆಿ ತಿಗೆ 

ಬರುವುದಿಲ್ಲ .  NDRF & SDRF ನಮು ್ಗ ಪರ ಕಾರ  ೧೦ ಎಕರೆಯ ಬ್ಳೆ ಹಾಳಾದರೆ 2 ಎಕರೆಗೆ ಪರಿಹಾರ 

ಕಡುತ್ು ೀವ ಎಾಂದರೆ ಉಳಿದ 8 ಎಕರೆಯ ಗತಿಯೇನು?  ಇದಕೆೆ  ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಅದರಲಲಯೂ 

33%  ಹಾನಿಯಾಗಿರಬೇಕೆಾಂದು ಹೇಳುತಾು ರೆ.   33% ಹಾನಿಯಾಗಿಲ್ಲ  ಅಾಂದರೆ ಪರಿಹಾರ ಇಲ್ಲ .    ಈ 

ವಿಚಾರವಾಗಿ ಸಕಾಗರಕೆೆ  ನನನ  ಸಲ್ಹೆ ಏನೆಾಂದರೆ NDRF & SDRF Norms  ಇರಲ.  ಒಟ್ಟಟ  ಎಷ್ಟಟ  

ಹೆಕೆಟ ೀರ್ ಹಾನಿಯಾಗಿದ್ದ,  ಅದಕೆೆ  ರಾಜಾ ದ ಬ್ಬಕೆಸದಿಾಂದ ಪರಿಹಾರವನುನ   ನಿೀಡುವುದಕೆೆ  ಯಾವುದೇ 

ಸಮಸಾ  ಇಲ್ಲ .  ಹೆಚಿಚ ಗೆ ಪರಿಹಾರ ನಿೀಡಿದರೆ ಯಾರು ಬೇಡ್ ಎಾಂದು  ಹೇಳುತಾು ರೆ.   ರಾಜಾ  

ಸಕಾಗರದವರು ಈ  ರಾಜಾ ದ  ರೈತರ ಬಗೆೆ  ಚಿಾಂತನೆ ಮಾಡುವವರು  ರೈತರಿಗೆ  ಹೆಚಿಚ ಗೆ ಪರಿಹಾರವನುನ  

ನಿೀಡಿದರೆ ಒಳೆಳ ಯದಲ್ಲ ವೇ?  ರಾಜಾ ದ ಜನರು ನಿಮೆ ನುನ  ನೆನಸಿಕಳುಳ ತಾು ರೆ.   

 

        ಡಾ||ಮನಮೊೀಹನ ಸಿಾಂಗ್ ರವರ ಸಕಾಗರ ಇದಿ್ದ ಗ ಎಷ್ಟಟ  ಎಕರೆ ಬ್ಳೆ ಹಾಳಾಗಿದ್ದ,  ಮತ್ತು  

ಮಾನಾ  ನರೇಾಂದರ  ಮೊೀದಿಯವರ ಸಕಾಗರದಲಲ  ಎಷ್ಟಟ  ಎಕರೆ  ಭೂಮಯ ಬ್ಳೆ ಹಾಳಾಗಿದ್ದ ಎಾಂದು 

ಲೆಕೆ  ಹಾಕ್ದರೆ  ಮಾನಾ  ಮೊೀದಿಯವರು ಅಧಿಕಾರಕೆೆ  ಬಂದಮೇಲೆ 547.62 ಲ್ಕ್ಷ ಎಕರ ಭೂಮಯಲಲ   

ಬ್ಳೆ ಹಾಳಾಗಿದ್ದ.   ಮಾನಾ  ಮನಮೊೀಹನ ಸಿಾಂಗ್ರವರು ಅಧಿಕಾರದಲಲ ದಿ್ದ ಗ 2008-2009 ರಿಾಂದ 

2013-2014ರವರೆಗೆ 283 ಲ್ಕ್ಷ ಎಕರೆ ಭೂಮಯ  ಬ್ಳೆ ಹಾಳಾಗಿದ್ದ.  ಅದು ಹೆಚ್ಯಚ  ಕಡಿಮೆ ಡ್ಬಲ್ 

ಆಗಿದ್ದ.   ರಾಜಾ ದ ಒಟ್ಟಟ ರೆ ನಷ್ಟ ,  ಇದೇ 2 ತಿಾಂಗಳಿನಲಲ  ಅಾಂದರೆ ಅಕಟ ೀಬರ್ ಮತ್ತು  ನವಾಂಬರ್ 

ತಿಾಂಗಳಿನಲಲ  11,916 ಕೀಟ್ಟ.  ಇದರಲಲ  19,366 ಕ್.ಮೀ ರಸು  ಹಾಳಾಗಿದ್ದ,  ಜುಲೈ, ಆಗಸಟ ್  ತಿಾಂಗಳು 

ಸೇರಿಸಿದರೆ ಇದೇ  ವಷ್ಗದಲಲ  43000 ಕ್.ಮೀ ರಸು  ಹಾಳಾಗಿದ್ದ.  20083 ಮನೆಗಳು , ಒಟ್ಟಟ  ಮನೆಗಳು 

35331 ಇದೇ ವಷ್ಗದಲಲ  ಹಾಳಾಗಿವ.   ನಮೆ  ರಾಜಾ ದ 31 ಜಿಲೆಲ ಯಲಲ  23 ಜಿಲೆಲ  ಅತಿವೃಷ್ಟಟ ಯನುನ  

ಎದುರಿಸಿವ.  2/3 ಆಗಿದ್ದ.  ಇನೂನ  ಅಕಟ ೀಬರ್ ಮತ್ತು  ನವಾಂಬರ್ ತಿಾಂಗಳಿನಲಲ  harvesting season.  

Harvesting ಸಂದಭಗದಲಲ  ಮಳೆ ಆದರೆ ಕೈಯಿಗೆ ಬಂದ ತ್ತತ್ತು  ಬಾಯಿಗೆ ಬರದ ಹಾಗ್ರಗುತು ದ್ದ.   

ನಮೆ  ಹಳಿಳ ಗಳಲಲ  ಬ್ಳೆ ಚೆನನ ಗಿ ಬಂದಿದ್ದ ಎಾಂದು ಖುಷ್ಟಯಿಾಂದ ರೈತ ಇರುತಾು ನೆ,  last minute 

harvest ಮಾಡುವ ಸಂದಭಗದಲಲ  heavy rainfall  ಆದರೆ ಕೈಯಿಗೆ ಬಂದ ತ್ತತ್ತು  ಬಾಯಿಗೆ ಬರದ 
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ಪರಿಸೆಿ ತಿ ನಿಮಾಗಣ ಆಗಿದ್ದ.    ಒಬಬ  ತಜ್ಞರು ನಿೀಡಿದ ಹೇಳಿಕೆಯ ಪರ ಕಾರ ಕಳೆದ 60 ವಷ್ಗದಲಲ  

ಇಾಂತಹ ಮಳೆ ಆಗಿಲ್ಲ .   ಅಷ್ಟಟ  ದ್ಡ್ಡ  ಪರ ಮಾಣದಲಲ  ಮಳೆ ಆಗಿದ್ದ.   ಹವಮಾನ ತಜ್ಞರು ಕ್ಕಡ್ 

ಎಚ್ಚ ರಿಕೆ ನಿೀಡಿ, ಮುಾಂದಿನ ದಿನಗಳಲಲ   ಮಳೆಯ ಪರ ಮಾಣ ತಿೀವರ ವಾಗಿ ಹೆಚಾಚ ಗುತು ದ್ದ ಎಾಂದು 

ಹೇಳಿದಿ್ದರೆ.   ಇದಕೆೆ  ಬೇಕಾದ ತಯಾರಿಯನುನ  ಸಕಾಗರ ಮಾಡಿಕಳಳ ಬೇಕಲ್ಲ ವೇ?  ತಜ್ಞರ 

ವರದಿಯನುನ  ನವು ನಿಲ್ಕ್ಷಾ ಗ ಮಾಡುವುದಕೆೆ  ಆಗುವುದಿಲ್ಲ .    ನಿರಿೀಕೆಷ  ಮಾಡ್ದಷ್ಟಟ  

ಮಳೆಯಾಗುತು ದ್ದ ಎಾಂದು ಹೇಳಿದ್ದಗ  ಅದಕೆೆ  ಅಗತಾ  ಮುನನ ಚ್ಚ ರಿಕೆ ಕರ ಮಗಳನುನ  

ಕೈಗಳಳ ಬೇಕಲ್ಲ ವೇ?  ಆದರೆ ಸಕಾಗರ ಯಾವುದೇ ಕರ ಮವನುನ  ಕೈಗಾಂಡಿಲ್ಲ .   ತಜ್ಞರು ವರದಿ 

ಮಾಡಿದಿು   ಪತಿರ ಕೆಗಳಲಲ  ವರದಿಯಾಯಿತ್ತ.   ದೂರದಶ್ಗನದಲಲ  ಪರ ಸಾರವಾಯಿತ್ತ.  ಅಲಲ ಗೆ 

ಮುಗಿಯಿತ್ತ.   ಸಕಾಗರ ಈ ಬಗೆೆ  ಎಚೆಚ ತ್ತು ಕಾಂಡು ಕರ ಮ ಕೈಗಳಳ ಬೇಕಾಗಿತು ವೇ?   

 ಕೃಷ್ಟ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ದಾ ನಿಲ್ಯಗಳಾದರೂ ರೈತರ ನೆರವಿಗೆ ಬರಬೇಕಲ್ಲ ವೇ?  ನಮೆ  

ಬಾಗಲ್ಕೀಟಯಲಲ  ತೀಟಗ್ರರಿಕಾ ಕೃಷ್ಟ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ದಾ ನಿಲ್ಯ ಇದ್ದ,  ಅವರು ಇಾಂತಹ ಪರಿಸೆಿ ತಿ  

ಬಂದ್ದಗ adverse climate ಇದಿ್ದ ಗ  ರೈತರ ಸಹಾಯಕೆೆ  ಬರಬೇಕಲ್ಲ ವೇ? 

 

 ಈಗ ನಿೀವು ಸಹ ದ್ದರ ಕ್ಷ  ಬ್ಳೆಗ್ರರರು, ದ್ದರ ಕ್ಷ  ಬ್ಳೆಯ ಪರಿಸೆಿ ತಿ ಏನಗಿದ್ದ,  ಈ ಬ್ಳೆಗೆ ಭಯಾನಕ 

Downy mildew and Powdery mildew ಎಾಂದು,  ಎರಡು  ವಾಾ ದಿಗಳು ಬರುತು ವ.  Because of 

adverse climate ಇವತ್ತು  25 ಟನ್ ದ್ದರ ಕ್ಷ  ಬ್ಳೆಯುತಿು ದಿ ವರಿಗೆ 25 ಕೆ.ಜಿ ದ್ದರ ಕ್ಷ ಯನುನ  ಬ್ಳೆಯಲ್ಯಗದ  

ಸೆಿ ತಿಯಲಲ ದಿ್ದ ರೆ.   

(ಮುಾಂದು) 

(1152)/1-40/17-12-2021/ಎಲ್ಎಾಂ/ಎಾಂಡಿ 

 

ರ್ಶರ ೋ ಎಸ.ಆರ.ಪ್ರಟಿೋಲ(ಮುಾಂದ್ದ):-  

ಈ flowering ಸಮಯದಲಲ  ಮಳೆಯಾಗಿಬಿಟಟ ರೆ ದ್ದರ ಕ್ಷ  ಬ್ಳೆ ಏನು ಬರುವುದಿಲ್ಲ . ನವು ಕೇವಲ್ 

ದ್ದರ ಕ್ಷ  ಬಳಿಳ ಯನನ ಷ್ಮಟ ೀ ನೀಡ್ಬೇಕಾಗುತು ದ್ದ.  ಇಾಂತಹ ಸಂದಭಗದಲಲ   ಕೃಷ್ಟ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ದಾ ನಿಲ್ಯಗಳು, 

ತೀಟಗ್ರರಿಕಾ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ದಾ ನಿಲ್ಯಗಳು, they should rush to the rescue of the farmers.   ಇದರ 

ಬಗೆೆ  ರೈತರಿಗೆ ಮಾಗಗಪಾಯಗಳನುನ  ಹೇಳಬೇಕು, ಬ್ಳೆಯನುನ  ಹೇಗೆ  ರಕ್ಷ ಸಿಕಳಳ ಬೇಕು ಎನುನ ವ 

ಮಾಹತಿಯನುನ  ನಿೀಡ್ಬೇಕು.  ಬ್ಳೆಗಳಿಗೆ ಬರುವ disease, pest ಬಗೆೆ  ತಕ್ಷಣ ಅವರು ಸಪ ಾಂದಿಸಬೇಕು.  

ನವಲ್ಲ  ಗ್ರರ ಮಗಳಲಲ  ಬ್ಳೆದವರು, ನಮೆ ಲಲ  ಹನಮಂತ ದೇವರು, ದುಗಗವವ , ದ್ದಾ ಮವವ , ಲ್ಕೆವವ  

ದೇವರಗಳ ಗುಡಿಗಳು ಇರುತು ವ.  ರೈತರು ಬ್ಳಗೆೆ  ಎದಿ  ತಕ್ಷಣ ಸಾನ ನ ಮಾಡಿ ಉದಿಿನಕಡಿಡ  

ತ್ಗೆದುಕಾಂಡು ಹೀಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಹಚಿಚ  ನಮಸೆಾ ರ ಮಾಡಿಕಾಂಡು ಬರುತಾು ರೆ. ಆದರೆ ನನನ   
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ದೃಷ್ಟಟ ಯಲಲ  ರೈತರಿಗೆ ಮಂದಿರಗಳು ಎಾಂದರೆ ಈ ಎರಡು ವಿಶ್ವ ವಿದ್ದಾ ನಿಲ್ಯಗಳು.  ಅಲಲ  ಇರುವ 

ದೇವರು ಎಾಂದರೆ, ವಿಜಾಾ ನಿಗಳು.  ಅವರು ನಮೆ  rescue ಗೆ ಬಂದರೆ ಏನದರೂ ಪರಿಹಾರಗಳನುನ  

ಕಂಡುಕಳಳ ಬಹುದು. ಬ್ಳಗೆೆ  ಎದಿು  ಹನಮಂತ ದೇವರಿಗೆ  ನಮಸೆಾ ರ ಮಾಡುವ ಬದಲು ಕೃಷ್ಟ 

ವಿಶ್ವ ವಿದ್ದಾ ನಿಲ್ಯಗಳಿಗೆ ನಮಸೆಾ ರ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇವ ನಮೆ  ದೇವಾಲ್ಯಗಳು.  They are the real 

temples. ಅಲಲ  ಇರುವ ವಿಜಾಾ ನಿಗಳು highly qualified ಇರುತಾು ರೆ. ನಮಗೆ ಅನುಭವ ಮತ್ತು  

ತಿಳುವಳಿಕೆ ಎರಡೂ ಕಡಿಮೆ ಇರುತು ದ್ದ.  ಏನಯಿತ್ತ ಇದು ಎಾಂದು ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೈಹತ್ತು ಕಾಂಡು 

ಕ್ಕಡುವುದಷ್ಮಟ  ನಮೆ  ಕೆಲ್ಸವಾಗಿದ್ದ.  ಆದಿ ರಿಾಂದ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ದಾ ನಿಲ್ಯಗಳು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಬೇಕು. 

ಅದೇ ರಿೀತಿ ಮಂತಿರ ಗಳು ಈ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ದಾ ನಿಲ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಗ್ರ ಇಟ್ಟಟ  what is your contribution 

ಎಾಂದು ಕೇಳಬೇಕು. ಇವತ್ತು  ಬ್ಳಗೆೆ  ಮಾನಾ  ಸದಸಾ ರಾದ ಸಾಬಣಣ ನವರು  ೧೫೦  ಕೀಟ್ಟ ರಾಣಿ 

ಚೆನನ ಮೆ …್  ಅದನುನ  ನವು ಸಾವ ಗತ ಮಾಡುತ್ು ೀವ.  Men and material ಸಕಾಗರ ಕಡುತು ದ್ದ.   

ಆದರೆ ಅದಕೆೆ  ತಕೆಹಾಗೆ result ಕ್ಕಡಾ ಬರಬೇಕು. ಏನು ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡ್ದ್ದ ಇದಿ ರೆ 

ವಿಶ್ವ ವಿದ್ದಾ ನಿಲ್ಯಗಳು ಏಕೆ ಇರಬೇಕು. ೨೦೧೯ರಿಾಂದ  ಪರ ತಿ ವಷ್ಗ ಪರ ವಾಹ ಮತ್ತು  

ಅತಿವೃಷ್ಟಟ ಯಿಾಂದ  ರಾಜಾ ದಲಲ  ೩.೩೧.೩೭೩ ಮನೆಗಳು ಬಿದಿಿವ.  ಆದರೆ ಇದಕೆ್ಾಂತ ದುಪಪ ಟ್ಟಟ  

ಮನೆಗಳು ಬಿದಿಿವ. ಆದರೆ ನನು ಸಕಾಗರ ಕಳುಹಸಿದ memorandum ಪರ ಕಾರ ಹೇಳುತಿು ದಿ್ದ ೀನೆ.  

ಮೂರು ವಷ್ಗದ ಹಾಂದ್ದ ಇಷ್ಟ ಾಂದು ಮನೆಗಳು ಹಾನಿಯಾಗಿದ್ದ. ಅದಕೆೆ  ಹದಿನರು ಸಾವಿರದ 

ಇನೂನ ರಾ ಹತು ಾಂಭತ್ತು   ಕೀಟ್ಟ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಹಾನಿಯಾಗಿದ್ದ ಎಾಂದು memorandum ನಲಲ  

ಹೇಳಿದಿ್ದರೆ. ಆದರೆ ನಮೆ  ಸಕಾಗರ ಕೇಾಂದರ  ಸಕಾಗರಕೆೆ  ಕಳುಹಸಿದ memorandum ನಲಲ  ೨೦೧೯ರಲಲ  

೨.೪೭,೬೨೮ ಮನೆಗಳು ಪರ ವಾಹದಿಾಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿವ ಎಾಂದು ತಿಳಿಸಿದಿ್ದರೆ.  ಸಕಾಗರಿ ಲೆಕೆದ ಪರ ಕಾರ 

ಹಾನಿ ಮೊತು  ೯,೬೨೨ ಕೀಟ್ಟ ರೂಪಾಯಿಗಳು. ಆದರೆ ಪರಿಹಾರ ಕಟ್ಟಟ ರುವುದು ೨.೨೯ ಕೀಟ್ಟ 

ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟಟ .  ಇದು ನನು ಮಾಹತಿ ಸಂಗರ ಹ ಮಾಡಿರುವ ಪರ ಕಾರ.  ೨೦೨೦ನೇ ಸಾಲನಲಲ  

ಮೂರು ಹಂತದಲಲ   ಅಾಂದರೆ ಮೇ, ಜುಲೈ, ಅಕಟ ೀಬರ್, ನವಾಂಬರ್ನಲಲ  ಈ ಪರ ವಾಹದಿಾಂದ ಒಟ್ಟಟ   

೪೮,೪೨೪ ಮನೆಗಳು ತಿೀವರ  ಹಾನಿಗಳಗ್ರಗಿವ,  ೪೬೬ ಕೀಟ್ಟ ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟಟ   ನಷ್ಟ  ಸಂಭವಿಸಿದ್ದ 

ಎಾಂದು ಕೇಾಂದರ ಸಕಾಗರಕೆೆ  memorandum ಸಲಲ ಸಿದಿ್ದರೆ.  ಆದ್ದ ಪರಿಹಾರ ನಿೀಡಿರುವುದ ಕೇವಲ್ ೧೯೨ 

ಕೀಟ್ಟ ರೂಪಾಯಿಗಷ್ಟಟ .  ಇಷ್ಟ ಾಂದು ಬೃಹದ್ದಕಾರದ ಹಾನಿಯಾಗಿದ್ದ.  NDRF (National Disaster 

Response Fund) and SDRF (State Disaster Response Fund) norms ಪರ ಕಾರ ಕೇಾಂದರ ಕೆೆ  ಮನವಿ 

ಕಳುಹಸಿದಿ್ದರೆ. ಇವರು ಕಳುಹಸಿದಷ್ಟಟ  ಪರಿಹಾರವನುನ  ಕಟಟ ರೂ ಪರಿಹಾರಕೆಾ ಗಿ ಹಣ 

ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ . ಆದರೆ ಈ ಸಕಾಗರ ಕಟ್ಟಟ ರುವುದು ಕೇವಲ್ ೧೯೨ ಕೀಟ್ಟ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಪರಿಹಾರ 

ಮಾತರ .  ೨೦೨೧ರಲಲ  Tauktae ಚಂಡ್ಮಾರುತ  ನಂತರ ಜುಲೈ ತಿಾಂಗಳಲಲ  ಭಿೀಕರ ಪರ ವಾಹ ಈ 

ಪರ ವಾಹದಲಲ  ೧೫,೨೩೮ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಧಕೆೆ  ಉಾಂಟ್ಟಗಿದ್ದ. ಈ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಒಾಂದು ರೂಪಾಯಿಯ 
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ಪರಿಹಾರವನುನ  ಕಟ್ಟಟ ರುವುದಿಲ್ಲ . ಅಕಟ ೀಬರ್, ನವಾಂಬರ್ನಲಲ  ೨೦,೦೮೩ ಮನೆಗಳಿಗೆ 

ಹಾನಿಯಾಗಿದ್ದ. Memorandum ಕಳುಹಸಿದಿ್ದರೆ. ಆದರೆ ೧೦ ಪೈಸಯು ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ . ೨೦೨೧ನೇ 

ಸಾಲನಲಲ  ಮನೆಗಳು ಹಾನಿಗಳಗ್ರಗಿವ, ಸಾವಗಜನಿಕ ಆಸಿು  -ಪಾಸಿು  ಕಚಿಚ ಕಾಂಡು ಹೀಗಿದ್ದ, ಬ್ಳೆ 

ಹಾನಿಯಾಗಿದ್ದ. ಒಾಂದು  ರೂಪಾಯಿಯ ಪರಿಹಾರಧನವು ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ . ಈ ಸಂದಭಗದಲಲ  

ಎಷ್ಟಟ  ಸಾಧಾ ವಿದ್ದ ಅಷ್ಟಟ  ತಿರುಗ್ರಡಿ ನೀಡಿದಿ್ದ ೀನೆ. ಅಲಲ ಯ ಪರಿಸೆಿ ತಿಯನುನ  ನೀಡುವ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ . 

  

                    ( ಈ ಹಂತ್ದಲಿ್ಲ  ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರು ಪಿೋಠವನನ ಲಂಕರಿಸಿದರು) 

 

ಮೂರು ವಷ್ಗದಲಲ  ಹಾನಿಯಾದ ಬ್ಳೆಯ ಪರ ಮಾಣ ೯೩.೫೨ ಲ್ಕ್ಷ ಎಕರೆಯಷ್ಟಟ  ಮೂರು 

ವಷ್ಗದಲಲ  ಅಾಂದ್ದಜು ೧.೭೫ ಕೀಟ್ಟ ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟಟ  ಬ್ಳೆ ಹಾನಿಯಾಗಿದ್ದ.  ಸಕಾಗರದವರು ೨ 

ಹೆಕೆಟ ೀರ್ಗೆ ಮತ್ತು  ೩೩% ಬ್ಳೆ ಹಾನಿಯಾಗಿದಿ ರೆ ಮಾತರ  ಬ್ಳೆ ಪರಿಹಾರವನುನ  ಕಡುತಾು ರೆ.  ಬ್ಳೆ 

ಹಾನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ ಕೇಾಂದರ  ಸಕಾಗರಕೆೆ  ಕಳುಹಸಿರುವ memorandum ನಲಲ , ಎರಡು ಎಕರೆಗೆ 

ಪರಿಹಾರ ಕಡ್ಲ್ಯಗುತು ದ್ದ ಎನುನ ವ ಕಾನೂನಿನ ಪರ ಕಾರ, NDRF norms ಪರ ಕಾರ ಮೂರು ವಷ್ಗದಲಲ   

೩೮,೦೦೦ ಕೀಟ್ಟ ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟಟ  ಬ್ಳೆ ಹಾನಿಗಯಾಗಿದ್ದ ಎಾಂದು ಸಕಾಗರ ಹೇಳಿದ್ದ. ಆದರೆ 

ಇದುವರೆಗೆ ಬ್ಳೆ ಪರಿಹಾರಕೆೆ  ಬಂದ ಹಣ ೨,೧೩೪.೮೫ ಕೀಟ್ಟ ರೂಪಾಯಿಗಳು ಮಾತರ .  ಅತಿವೃಷ್ಟಟ  

ಮತ್ತು  ಅನವೃಷ್ಟಟ  ಸಮಯದಲಲ  ನಮೆ  ರಾಜಾ ಕೆೆ  ಪರಿಹಾರವನುನ  ಕಡುವಲಲ  ನಮಗೆ 

ವಂಚ್ನೆಯಾಗಿದ್ದ ಎಾಂದು ಹೇಳಿದರೂ ತಪಾಪ ಗುವುದಿಲ್ಲ .   ಸಕಾಗರದ ಆಸಿು -ಪಾಸಿು ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 

ಹಾಗೆ ೨೦೧೯/೨೦೨೦ ಮತ್ತು  ೨೦೨೧ನೇ ಸಾಲನಲಲ  ೧೯.೪೩೩.೮ ಕೀಟ್ಟ ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟಟ  

ಹಾನಿಯಾಗಿದ್ದ.  ಇದು ಸಕಾಗರದ ಆಸಿು  ಅದರಲಲ  ಶಲೆಗಳು, ಅಾಂಗನವಾಡಿ ಕೇಾಂದರ  ಇತಾಾ ದಿ ಎಲ್ಲ ವು 

ಬರುತು ವ.  ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ರಾಜಾ  ಸಕಾಗರ ಕೇಾಂದರ  ಸಕಾಗರಕೆೆ  ಸಲಲ ಸಿದಿ  memorandum ನಲಲ   

ಮೂರು ಬಾಬುು  ಸೇರಿ… 

 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಾ  ವಿರೀಧ ಪಕ್ಷದ ನಯಕರೆ ತಮಗೆ ಇನುನ  ಎಷ್ಟಟ  

ಸಮಯಬೇಕು? 

 

ರ್ಶರ ೋ ಎಸ.ಆರ.ಪ್ರಟಿೋಲ:- ನನು ಈಗ ಪಾರ ರಂಭ ಮಾಡಿದಿ್ದ ೀನೆ.  

 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:-  ೧ ಗಂಟ ೨೦ ನಿಮಷ್ಕೆೆ  ನಿೀವು ಮಾತನಡ್ಲು ಪಾರ ರಂಭ ಮಾಡಿದಿಿ ೀರಿ. 

ನನು ಸಮಯವನುನ  ಬರೆದುಕಾಂಡಿದಿ್ದ ೀನೆ. ಈಗ ಬೇಗನೆ ಮುಕಾು ಯ ಮಾಡಿ.  
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ರ್ಶರ ೋ ಎಸ.ಆರ.ಪ್ರಟಿೋಲ(ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಯಕರು):-  ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಗಳೆ,  ಒಬಬ  

ವಾ ಕ್ು ಯ ಬಗೆೆ  ಎರಡು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಸದನವನುನ  ನಡೆಸುತಿು ೀರಿ.  

 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾತನಡಿ ನಮೆ ದೇನು ತಕರಾರು ಇಲ್ಲ . ಆದರೆ…. 

              

ರ್ಶರ ೋ ಎಸ.ಆರ.ಪ್ರಟಿೋಲ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಗಳೆ, ಇಡಿೀ ಕನಗಟಕ ರಾಜಾ ದ ೩೧ ಜಿಲೆಲ ಗಳ 

ಪೈಕ್ ೨೩ ಜಿಲೆಲ ಗಳಲಲ  ಲ್ಕಾಷ ಾಂತರ ಕೀಟ್ಟ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಹಾನಿಯಾಗಿದ್ದ. ಇಾಂತಹ ವಿಚಾರವನುನ  

ಪರ ಸಾು ಪಿಸುತಿು ರುವಂತಹ ಸಮಯದಲಲ  ಮುಗಿಸಿಬಿಡಿ ಎಾಂದರೆ ಹೇಗೆ?  

 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ತಾವು ಹೇಳಿರುವುದು ಸಕಾಗರಕೆೆ  ಎಲ್ಲ ವು ಅಥಗವಾಗಿದ್ದ. 

 

ರ್ಶರ ೋ ಎಸ.ಆರ.ಪ್ರಟಿೋಲ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಗಳೆ, ಸಕಾಗರಕೆೆ  ಏನು ಅಥಗವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ . 

ಇದುವರೆಗೆ ಕೇಾಂದರ ದಿಾಂದ ಒಾಂದು ರೂಪಾಯಿ ಪರಿಹಾರವನುನ  ಕಟ್ಟಟ ರುವುದಿಲ್ಲ .  

 

ರ್ಶರ ೋ ಕೊೋಟ ರ್ಶರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾನಯಕರು):- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಗಳೆ, ನಮಗೆ 

ಎಲ್ಲ ವು ಅಥಗವಾಗಿದ್ದ. ಎಲ್ಲ ವನುನ  ನನು ಬರೆದುಕಾಂಡಿದಿ್ದ ೀನೆ. ಅದಕೆೆ  ಸರಿಯಾಗಿ ಸಕಾಗರವು 

ಉತು ರ ನಿೀಡುತು ದ್ದ.  ಮಾನಾ  ಪರ ತಾಪಚಂದರ  ಶೆಟಟ ರ ಮನಸಿು ನಲಲ  ಬೇಗ ಮುಗಿಸಿದರೆ ಊಟ 

ಮಾಡ್ಬಹುದು ಎನುನ ವುದು  ಇತ್ತು . ನಿೀವು ಮುಗಿಸುವುದಿಲ್ಲ  ಎಾಂದರೆ ನಮೆ ದೇನು ಅಭಾ ಾಂತರವಿಲ್ಲ . 

 

ರ್ಶರ ೋ ಎಸ.ಆರ.ಪ್ರಟಿೋಲ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಗಳೆ, ಇನುನ  ಸು ಲ್ಪ  ಸಮಯದಲಲ  

ಮುಗಿಸಿಬಿಡುತ್ು ೀನೆ. ಮನೆ ಹಾನಿ, ಬ್ಳೆ ಹಾನಿ ಮತ್ತು  ಸಾವಗಜನಿಕರ ಆಸಿು  ಹಾನಿ ಈ ಬಾಬುು ಗಳಿಾಂದ ೨ 

ಲ್ಕ್ಷ ಕೀಟ್ಟ ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟಟ  ಹಾನಿಯಾಗಿದ್ದ.  ಆಗಿರುವ ನಿಜವಾದ ಹಾನಿಯ ಅಾಂಕ್-ಅಾಂಶ್ಗಳಿಗೆ 

ಈ ಬಾಬುು  ತ್ತಾಂಬಾ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದ. ಕೇಾಂದರ  ಸಕಾಗರದವರು ಈ ಮೂರು ವಷ್ಗದಲಲ  ಬಿಡುಗಡೆ 

ಮಾಡಿರುವುದು, ೨೦೧೯ನೇ ಸಾಲನಲಲ  ೧೬೫೨ ಕೀಟ್ಟ ರೂಪಾಯಿಗಳು, ೨೦೨೦ನೇ ಸಾಲನಲಲ  

ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವುದು  ೧,೩೧೮.೩ ಕೀಟ್ಟ ರೂಪಾಯಿಗಳು. ಎರಡೂ ಕ್ಕಡಿಸಿದರೆ ಸುಮಾರು  

೨,೯೭೦  ಕೀಟ್ಟ ರೂಪಾಯಿಗಳು. ಈ ವಷ್ಗವಂತೂ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವುದೇ ಇಲ್ಲ .  ಕೇಾಂದರ  

ಸಕಾಗರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವುದನುನ  ರಾಜಾ  ಸಕಾಗರ ಖ್ಚ್ಯಗ ಮಾಡಿರುವುದಿಲ್ಲ  ಎಾಂದು ನನು 

ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ . ರಾಜಾ  ಸಕಾಗರವು ೫,೪೪೧ ಕೀಟ್ಟ ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟಟ  ಖ್ಚ್ಯಗ ಮಾಡಿದಿಿ ೀರಿ.  
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ಅದನುನ  ನನು ಹೇಳುತ್ು ೀನೆ.  ಕೇಾಂದರ  ಮತ್ತು  ರಾಜಾ ಸಕಾಗರ ಎರಡು ಸೇರಿ ಬ್ಳೆ ಮತ್ತು  ಮನೆಯನುನ  

ಕಳೆದುಕಾಂಡು ಕಷ್ಟ ಕೆೆ  ಸಿಲುಕ್ದಂತಹ ಜನರಿಗೆ ಖ್ಚ್ಯಗ ಮಾಡಿರುವುದು, ಬ್ಳೆ  ಪರಿಹಾರಧನವಾಗಿ  

೨,೧೩೪ ಕೀಟ್ಟ ರೂಪಾಯಿಗಳು.            

                                                                                                    ʻ (ಮುಾಂದು ) 

          

(1153)17-12-2021(01-50)bsd-vk(md) 

                    (ಸಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸೆಿ ತಿ) 

ರ್ಶರ ೋ ಎಸ.ಆರ. ಪ್ರಟಿೋಲ್ (ಮುಾಂದ್ದ) 

ಮನೆ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ರೂ. ೨,೩೨೪ ಕೀಟ್ಟ ಕಟ್ಟಟ ದಿು , ಎರಡೂ ಸೇರಿದಂತ್ ರೂ.೪,೪೫೮ ಕೀಟ್ಟ 

ನಿೀಡ್ಲ್ಯಗಿದ್ದ. ರೂ. ೨ ಲ್ಕ್ಷ ಕೀಟ್ಟಗಳ ಬದಲ್ಯಗಿ ರೂ.೪,೪೫೮ ನಿೀಡ್ಲ್ಯಗಿದ್ದ. ಈ ವಷ್ಗ ಒಾಂದೂ ಪೈಸ 

ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ . ಕೇಾಂದರ ದವರು ಏಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ? ಕೇಾಂದರ  ಸಕಾಗರದವರು ಏನೀ 

ದ್ಡ್ಡ ದ್ದಗಿ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದಿ್ದರೆ ಎನುನ ವಂತ್ ಕೇಾಂದರ  ಸಚಿವರು ಜನಶ್ೀವಾಗದ ಯಾತ್ರ  

ಮಾಡುವಂತ್ ಮಾಡುತಾು ರೆ. ಈ ರಾಜಾ ದಲಲ  ನವು ನಿೀರಿನಲಲ  ಮುಳುಗುತಿು ದಿ್ದ ೀವ, ಮನೆ, ಬ್ಳೆ, 

ಸಾವಗಜನಿಕ ಕಟಟ ಡ್ಗಳು ಹೀಗಿವ. ಮಾನಾ  ನರೇಾಂದರ  ಮೊೀದಿರವರ ಮುಾಂದ್ದ ಕುಳಿತ್ತ ರಾಜಾ ದಲಲ  

ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಬಗೆೆ  ತಿಳಿಸಿ ಹಣ ತ್ಗೆದುಕಾಂಡಿದಿ ರೆ ಅವರಿಗೂ ಅನುಕ್ಕಲ್ವಾಗುತಿು ತ್ತು .  

 ರ್ಶರ ೋ ಕೊೋಟ ರ್ಶರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ (ಸಭಾನಯಕರು):- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಮಾನಾ  

ಪಾಟ್ಟೀಲ್ರು ವಿಷ್ಯದ ಬಗೆೆ  ಆಳವಾಗಿ ಅಧಾ ಯನ ಮಾಡಿ ಅನುಭವಪೂಣಗವಾಗಿ 

ಮಾತನಡುತಿು ದಿ್ದರೆ. ಉತು ರ ಕಡುವಾಗ ಎಲ್ಲ ದಿ ಕೆ್ಕ  ಸಮಪಗಕವಾಗಿ ಉತು ರ ಕಡುತ್ು ೀವ.  

 ರ್ಶರ ೋ ಎಸ್. ಆರ್. ಪ್ರಟಿೋಲ್:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಜನಶ್ೀವಾಗದ ಯಾತ್ರ  ಎಾಂದು 

ನಮೆ  ಯಾದಗಿರಿಯಲಲ  ಮೇಲೆ ಬಂದೂಕದ ಗುಾಂಡು ಹಾರಿಸಿದರು.  

 ಸಭಾಪತಿಯವರುುಃ- ಮಾನಾ  ವಿರೀಧ ಪಕ್ಷದ ನಯಕರೇ, ಮಾನಾ  ಸಭಾನಯಕರು 

ಸೀಮವಾರ ಮತ್ತು  ಮಂಗಳವಾರ ಸವಿಸಾು ರವಾದ ಉತು ರ ನಿೀಡುವ ಬಗೆೆ  ಹೇಳಿದಿ್ದರೆ. ತಾವು 

ಮುಕಾು ಯ ಮಾಡಿದರೆ ಒಳೆಳ ಯದು.  

ರ್ಶರ ೋ ಎಸ್.ಆರ. ಪ್ರಟಿೋಲ್:- ಮುಗಿಸುತ್ು ೀನೆ, ತಮಗೂ ಅವಸರವೇ? 

ಸಭಾಪತಿಯವರುುಃ- ನನಗೆ ಅವಸರ ಇಲ್ಲ , ಕೀರಂ ಆಗಬೇಕು…….. 

ರ್ಶರ ೋ ಎನ್. ರವಿಕ್ಕಮಾರ್:- ಅವರ ಭಾಷ್ಣವನುನ  ಎಲ್ಲ ರೂ ಕೇಳಬೇಕು ಎಾಂದು ಆಸ. 
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ಸಭಾಪತಿಯವರುುಃ- ನಿಮೆ  ಆಸ ಕೈಗೂಡುವುದಿಲ್ಲ , ಕುಳಿತ್ತಕಳಿಳ , ಆಯಿತ್ತ, ಮಾತನಡಿ. 

ಅವಸರ ಏನೂ ಇಲ್ಲ . 

ರ್ಶರ ೋ ಎಸ್.ಆರ. ಪ್ರಟಿೋಲ್:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ೨೫ ಜನ ಸಂಸತ್ ಸದಸಾ ರು ಹಾಗೂ 

ಸುಮಲ್ತಾ ರವರು ಬ್ಾಂಬಲ್ ಕಟ್ಟಟ ದಿ್ದರೆ. ಇದಲ್ಲ ದೇ ನಮೆ  ಪಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಮಾನಾ  ದೇವೇಗೌಡ್ರ ಪಕ್ಷದ 

ಒಬಬ ರು ಸೇರಿ ಇಷ್ಟಟ  ಮಂದಿಯ ಆನೆ ಬಲ್ ಕೇಾಂದರ  ಸಕಾಗರಕೆ್ದ್ದ. ಪರ ಧಾಮಂತಿರ  ಮಾಡ್ಲು ಅವರ 

ಪಕ್ಷದಿಾಂದ ೨೬ ಜನ ಸಂಸತ್ ಸದಸಾ ರು ಆಯೆ್ದಯಾಗಿ ಹೀಗಿದಿ್ದರೆ. ಆದರೆ ಅವರಿಾಂದ ಏನದರೂ 

ನಿರಿೀಕೆಷ  ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ವೇ? ನಮೆ ನುನ  ಏಕೆ ಆಯೆ್ದ  ಮಾಡಿ ಕಳುಹಸುತಾು ರೆ? ಪಾಟ್ಟೀಲ್ರು ಸದನದಲಲ  

ಏನದರೂ ಮಾತನಡಿ ಏನದರೂ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕಳಳ ಲ ಎಾಂದು ಆಶ್ೀವಾಗದ ಮಾಡಿ 

ಕಳುಹಸುತಾು ರೆ. ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರಾದ ತಾವು ನನು ಏನನೂನ  ಹೇಳದೇ ಮುಗಿಸಿ ಎಾಂದು 

ಹೇಳುತಿು ದಿಿ ೀರಿ. ಮಾನಾ  ರವಿಕುಮಾರ್ ರವರು ಮುಗಿಸಿ ಎನುನ ತಿು ದಿ್ದ ರೆ. ಕೇಾಂದರ  ಸಕಾಗರ ರಾಜಾ ಕೆೆ  

ನಿೀಡ್ಬೇಕಾದ ಪರಿಹಾರ ಹಾಗೂ ರಾಜಾ ದ ಪಾಲನ ತ್ರಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆಯಲಲ  ಅನಾ ಯವಾಗಿದ್ದ, 

ಸಹಾಯಧನ ಇಲ್ಲ . ಸಂಸತ್ ಸದಸಾ ರು ಏಕೆ ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ  ಎಾಂದು ನನಗೆ ಆಶ್ಚ ಯಗ ಎನಿಸುತು ದ್ದ. 

೨೦೨೧ರಲಲ  ೧೩ ಜಿಲೆಲ ಗಳ ಪೈಕ್ ೮೩ ತಾಲ್ಲಲ ಕು ಪರ ವಾಹ ಪಿೀಡಿತ ಎಾಂದು ಕಂದ್ದಯ ಸಚಿವರು 

declare ಮಾಡಿ, ಕೇಾಂದರ ಕೆೆ  ರೂ.೭೬೫ ಕೀಟ್ಟಗಳ ಪರ ಸಾು ವನೆ ಸಲಲ ಸಿದಿರೂ, ಒಾಂದು ಪೈಸ ಬಂದಿಲ್ಲ . 

ವಿಶೇಷ್ವಾಗಿ ಉತು ರ ಕನಗಟಕದ ಭಾಗದಲಲ  ತಗರಿ, ಹತಿು , ಶೇಾಂಗ್ರ, ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಈರುಳಿಳ  

ಬ್ಳೆಗಳು ಸೇರಿದಂತ್ ಮುಾಂತಾದ ಬ್ಳೆಗಳು ಬಹುಪಾಲು ಹಾಳಾಗಿವ. ಗಿಡ್ ನೀಡುವುದಕೆೆ  ಹಸಿರಾಗಿ 

ಕಾಣ್ಣತು ವ, ತೇವದ ಶ್ಕ್ು  ಇರುವುದರಿಾಂದ ಬ್ಳೆ ನಶ್ವಾಗಿಲ್ಲ  ಎಾಂದು ಅನಿಸುತು ದ್ದ, ಆದರೆ ಅದರಿಾಂದ 

ಆದ್ದಯ ಬರುತಿು ಲ್ಲ .  

ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಇಷ್ಮಟ ಲ್ಯಲ  ಅನಹುತಗಳಾಗಿದಿರೂ ಮಾನಾ  ಕಂದ್ದಯ ಸಚಿವರು 

ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಸಚಿವರುಗಳು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ವೇ? ಇಷ್ಟಟ  ದ್ಡ್ಡ  ಪರ ಮಾಣದಲಲ  ಹಾನಿ 

ಅನುಭವಿಸಿ ಜನರು ನಿೀರಿನಲಲ  ಮುಳುಗುವ ಮುನನ  ಹೀಗಿ ನೀಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ವೇ? ಇದು ನೂರಕೆೆ  

ನೂರರಷ್ಟಟ  ಪರಿಹಾರವಲ್ಲ ದಿದಿರೂ ಜನರಿಗೆ ಸಾವ ಾಂತನ ಹೇಳಿದಂತಾಗುತು ದ್ದ. ಮಂತಿರ ಯವರು, ಜಿಲ್ಯಲ  

ಉಸುು ವಾರಿ ಮಂತಿರ ಯವರು ಬಂದಿದಿರು ಎಾಂದು ಅವರು ಖುಷ್ಟ ಪಡುತಾು ರೆ. ಇದರಿಾಂದ ಅವರಿಗೆ 

ಏನದರೂ ಒಾಂದು ಆಸ ಹುಟ್ಟಟ ತು ದ್ದ. ಮಂತಿರ ಗಳು ಬಂದ್ದಗ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಜವಾಬಿಾರಿಯಿಾಂದ 

ಸಪ ಾಂದನೆ ಮಾಡುತಾು ರೆ. ಅಧಿೀನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಜಿಲ್ಯಲ ಧಿಕಾರಿ ಅಥವಾ ಎ.ಸಿ. ಸೇರಿದಂತ್ ಕೆಳಗಿನ 

ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಪ ಾಂದನೆ ಮಾಡುತಾು ರೆ. ಸೆ ಳಕೆೆ  ಹೀಗಿ ನೀಡಿ ಜನರು ನೂರೆಾಂಟ್ಟ ಕೇಳುತಾು ರೆ, 

ಕಡುವುದಕೆೆ  ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ವಾದಿ ರಿಾಂದ ಹೀಗುವುದೇ ಬೇಡ್ ಎಾಂದು ಬಿಟ್ಟಟ ಬಿಟ್ಟಟ ದಿ್ದರೆಯೇ? 

ನಮೆ ಲಲ  ಒಬಬ  ರಾಜಕಾರಣಿ ಇದಿರು, ನನು ಅವರ ಹೆಸರನುನ  ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ . ಅವರು ನನಗೆ ʼ 
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ಪಾಟ್ಟೀಲ್ರೆ, ನಿೀವು ಹಳಿಳ  ತಿರುಗ್ರಡ್ಬೇಡಿ, ಹೀದ್ದಗ ಸಾವಿರ ಹೇಳುತಾು ರೆ, ಇನನ ಮೆೆ  ಹೀದ್ದಗ ಏಕೆ 

ಮಾಡಿಲ್ಲ  ಎಾಂದು ಕೇಳುತಾು ರೆ, ಅದಕೆೆ  ನನು ಎಲಲ ಗೂ ಹೀಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ , ನನನ ನುನ  ಕೇಳುವುದೇ 

ಇಲ್ಲ ʼ ಎಾಂದು ಹೇಳುತಿು ದಿರು. ಚ್ಯನವಣೆ ಬಂದ್ದಗ ಹೇಳಿದಿನುನ  ಮಾಡ್ಲಲ್ಲ  ಎಾಂದು ಕೇಳುತಾು ರೆ. ೫ 

ವಷ್ಗದ ನಂತರ ಹೀದರೆ ಅವರಿಗೆ ಏನನೂನ  ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ ವಂತ್!. ಮಾನಾ  ಮನಮೊೀಹನ್ ಸಿಾಂಗ್ 

ಅವರಿಗಿಾಂತ ಮಾನಾ  ಮೊೀದಿ ರವರು ಹೆಚ್ಯಚ  ಹಣವನುನ  ಕೇಾಂದರ ದಿಾಂದ ಕಟ್ಟಟ ದಿ್ದರೆ ಎಾಂದು 

ಹೇಳುತಾು ರೆ. ಮಾನಾ  ಮನಮೊೀಹನ್ ಸಿಾಂಗ್ರವರು ಮಂಡಿಸಿದ ಬಜೆಟ್ ಗ್ರತರ ವು ೨೦೧೩-೧೪ ರಲಲ  

ರೂ.೧೬.೬೫ ಲ್ಕ್ಷ ಕೀಟ್ಟ ಇತ್ತು . ೨೦೨೧-೨೨ ರಲಲ  ಅಾಂದರೆ ಈಗಿನ ಎನ್.ಡಿ.ಎ ಸಕಾಗರದಲಲ  

ರೂ.೩೪.೮೩ ಲ್ಕ್ಷ ಕೀಟ್ಟ ಆಗಿದ್ದ. ಅಾಂದರೆ ಇದರಲಲ  ರೂ.೧೫.೬ ಲ್ಕ್ಷ ಕೀಟ್ಟ ಸಾಲ್ ಇದ್ದ. ನನು ಬಜೆಟ್ 

ಗ್ರತರ  ಹೇಳಿದ್ದ. ಮೊದಲು ತ್ರಿಗೆ ಹಾಕುವ ಅಧಿಕಾರ ನಮೆ  ರಾಜಾ ಕೆೆ  ಇತ್ತು . ಅದರಂತ್ ಬರುತಿು ದಿ  

ಆದ್ದಯದಿಾಂದ ಅತಿವೃಷ್ಟಟ  ಮತ್ತು  ಅನವೃಷ್ಟಟ ಯನುನ  ಎದುರಿಸುವ ಸಾಮಥಾ ಗ ಇತ್ತು . ಈಗ 

ಏನಗಿದ್ದ? ಜಿಎಸ್ಟ್ಟ ಪದಿ ತಿ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಜಿಎಸ್ಟ್ಟಯಿಾಂದ ರಾಜಾ  ರೂ.೨ ಲ್ಕ್ಷ ಕೀಟ್ಟ 

ಕಳೆದುಕಾಂಡಿದ್ದ.      ೨೦೧೩-೧೪ ರ ಯುಪಿಎ ಸಕಾಗರದಲಲ  ದೇಶ್ದ ಆದ್ದಯವು ರೂ.೧೧.೨೨ ಲ್ಕ್ಷ 

ಕೀಟ್ಟ ಇತ್ತು . ಈಗ ೨೦೨೧-೨೨ ರಲಲ  ರೂ.೧೯.೭೬ ಲ್ಕ್ಷ ಕೀಟ್ಟ ಇದ್ದ.  Enormous increase ಆಗಿದ್ದ 

ಮತ್ತು  ಸಾಲ್ ಹೆಚಾಚ ಗಿದ್ದ. ೨೦೧೩-೧೪ ರಲಲ  ರೂ.೪.೫೭ ಲ್ಕ್ಷ ಕೀಟ್ಟ ಸಾಲ್ ಇತ್ತು . ೨೦೨೧-೨೨ ರಲಲ  

ರೂ.೧೫.೦೬ ಲ್ಕ್ಷ ಕೀಟ್ಟ ಸಾಲ್ ಇದ್ದ. ಅಾಂದರೆ ನಲೆು  ಪಟ್ಟಟ  ಹೆಚಾಚ ಗಿದ್ದ. ೧೫ನೇ ಹಣಕಾಸು 

ಯೀಜನೆಯಲಲ  ಇಡಿೀ ಭಾರತ ದೇಶ್ದಲಲ  ನವು ಹೆಚ್ಯಚ  suffer ಆಗಿದಿ್ದ ೀವ. ಹೀದ ವಷ್ಗ ರೂ.೨೧ 

ಸಾವಿರ ಕೀಟ್ಟ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರು. ಈ ವಷ್ಗ ರೂ.೨೪ ಸಾವಿರ ಕೀಟ್ಟ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದಿ್ದರೆ. 

ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ನಮೆ  ರಾಜಾ ದ ಆದ್ದಯ ತ್ರಿಗೆ ಇರಬಹುದು, custom ತ್ರಿಗೆ 

ಇರಬಹುದು, ಜಿಎಸ್ಟ್ಟ ಇರಬಹುದು, IT-BT ರಫಿು ನಿಾಂದ ಇರಬಹುದು, petrol, diesel ಮೇಲೆ 

ಸಂಗರ ಹಸಿದ additional excise duty ಇನೂನ  ಹಲ್ವು cess ಗಳು ಸೇರಿ ಕನಿಷ್ಟ  ಎಾಂದರೆ ರೂ.೩ ಲ್ಕ್ಷ 

ಕೀಟ್ಟ ಕನಗಟಕದಿಾಂದ ಕೇಾಂದರ  ಸಕಾಗರವು ಸಂಗರ ಹಸುತು ದ್ದ. ನಮೆ  ರಾಜಾ ದಿಾಂದ ಕೇಾಂದರ ಕೆೆ  

ಹೀಗುವ ಹಣವಾಗಿದ್ದ. ಇದರಲಲ  ೪೨% ನಮಗೆ refund ಆಗಬೇಕು. ಅಾಂದರೆ ನಮಗೆ ರೂ.೧.೨೫ ಲ್ಕ್ಷ 

ಕೀಟ್ಟ ಬರಬೇಕಾಗಿದಿು , ಕೇವಲ್ ರೂ.೫೦ ರಿಾಂದ ೫೫ ಸಾವಿರ ಕೀಟ್ಟ ಮಾತರ  ಬರುತಿು ದ್ದ. 

 (ಮುಾಂದು)  
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(1154)/17.12.2021/2.00/ಹೆಚ್ವಿ:ಬಿಎನ್ಎಸ್ 

 

ರ್ಶರ ೋ ಎಸ್.ಆರ್.ಪ್ರಟಿೋಲ್(ಮುಾಂದ್ದವರಿದದ್ದು ):- 

ಇದು ಅಧಗಕೆ್ಾಂತಲ್ಲ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದ.  ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಾಂದ್ದಗಿ ಬ್ಾಂಗಳೂರಿನಲಲ  ಅಾಂದ್ದಜು 5-6 

ಸಾವಿರ ಕೀಟ್ಟ ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟಟ  ಬ್ಲೆಬಾಳುವ ರಸು ಗಳು ಬಹಳ ದ್ಡ್ಡ  ಪರ ಮಾಣದಲಲ  

ಹಾನಿಗಿೀಡಾಗಿವ.  ಅದನುನ  ಸರಿಪಡಿಸುವುದಕೆೆ  ಹಣವೇ ಇಲ್ಲ . ಮಾನಾ  ಮನಮೊೀಹನ್ಸಿಾಂಗ್ರವರು 

ಪರ ಧಾನ ಮಂತಿರ ಗಳಾಗಿದಿ  ಸಂದಭಗದಲಲ  ಪ್ಟರ ೀಲ್ ಮತ್ತು  ಡಿೀಸಲ್ನಿಾಂದ ಗರಿಷ್ಠ  4.5 ಸಾವಿರ 

ಕೀಟ್ಟ ರೂಪಾಯಿಗಳನುನ  ಸಂಗರ ಹ ಮಾಡುತಿು ದಿರು. 2014-15ನೇ ಸಾಲನಲಲ  ನಮೆ  ರಾಜಾ ದಿಾಂದ 

ಕೇಾಂದರ  ಸಕಾಗರದವರು ಸಂಗರ ಹಸಿದ ಹಣ 6157 ಕೀಟ್ಟ ರೂಪಾಯಿಗಳಾಗಿವ. ಅದೇ 2020-21ನೇ 

ಸಾಲನಲಲ  ಕೀವಿಡ್ನ ಸಂಕಷ್ಟ ಕೆೆ  ಸಿಲುಕ್ದಿ  ಕಾರಣದಿಾಂದ್ದಗಿ ಎಲ್ಲ  ಆರ್ಥಗಕ ಚ್ಟ್ಟವಟ್ಟಕೆಗಳು 

ನಿಾಂತ್ತ ಹೀಗಿದಿವು. ವಾಾ ಪಾರ ವಹವಾಟ್ಟಗಳು ನಿಾಂತ್ತ ಹೀಗಿದಿರೂ ಸಹ ಸುಮಾರು 32 ಸಾವಿರ 

ಕೀಟ್ಟ ರೂಪಾಯಿಗಳನುನ  ನಮೆ  ರಾಜಾ ದಿಾಂದ ಕೇಾಂದರ ದವರು ಸಂಗರ ಹ ಮಾಡಿದಿ್ದರೆ. ಈ ವಷ್ಗ 

ನನಗನಿನ ಸಿದ ಮಟ್ಟಟ ಗೆ  ಸುಮಾರು 40 ಸಾವಿರ ಕೀಟ್ಟ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗಿಾಂತ ಹೆಚ್ಯಚ  ಹಣವನುನ  ನಮೆ  

ರಾಜಾ ದಿಾಂದ ಕೇಾಂದರ  ಸಕಾಗರದವರು ಸಂಗರ ಹ ಮಾಡಿದಿ್ದರೆ. They are collecting enormous funds 

from our State and there should be reciprocative response.   

 

 ರ್ಶರ ೋ ಎನ್.ರವಿಕ್ಕಮಾರ್(ವಿಧಾನಸಭೆಯಿಾಂದ ಚುನಯಿತ್ರಾದವರು):- ಸನೆ ನಾ  

ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಮಾನಾ  ವಿರೀಧ ಪಕ್ಷದ ನಯಕರು ಬಹಳ ಗಂಭಿೀರವಾಗಿರುವ ವಿಷ್ಯವನುನ  

ಪರ ಸಾು ಪ ಮಾಡುತಿು ದಿ್ದರೆ.  ಆದಿ ರಿಾಂದ ಈ ವಿಚಾರವನುನ  ಸೀಮವಾರ ತ್ಗೆದುಕಳುಳ ವುದು 

ಒಳೆಳ ಯದು ಎನುನ ವುದು ನನನ  ಭಾವನೆಯಾಗಿದ್ದ. ಎಲ್ಲ  ಅಾಂಕ್ಸಂಖೆಾ ಗಳ ಸಮೇತವಾಗಿ ಮಾನಾ  

ವಿರೀಧ ಪಕ್ಷದ ನಯಕರು ಚ್ಚೆಗಯನುನ  ಮಂಡಿಸುತಿು ದಿ್ದರೆ. ಇಾಂತಹ ಗಂಭಿೀರವಾಗಿರುವ 

ವಿಚಾರವನುನ  ಎಲ್ಲ  ಮಾನಾ  ಸದಸಾ ರುಗಳು ಸದನದಲಲ  ಹಾಜರಿದಿ್ದ ಗ ಮಾತನಡಿದರೆ ಉತು ಮ 

ಎನುನ ವುದು ನನನ  ಭಾವನೆಯಾಗಿದ್ದ.   

 

 ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಆ ರಿೀತಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ . ಮಾನಾ  ವಿರೀಧ ಪಕ್ಷದ ನಯಕರು ಈ ದಿನವೇ 

ತಮೆ  ಮಾತ್ತಗಳನುನ  ಮುಕಾು ಯಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ದ. ನಿನೆನ  ದಿನದ ಕಾಯಗಕಲ್ಯಪಗಳ ಪಟ್ಟಟ ಯಲಲ ನ 

ವಿಷ್ಯಗಳನುನ  ಪೂಣಗವಾಗಿ ಚ್ಚೆಗಗೆ ತ್ಗೆದುಕಳುಳ ವುದಕೆೆ  ಸಾಧಾ ವಾಗಲಲ್ಲ . ಈ ದಿನವಾದರೂ 

ಕಾಯಗಕಲ್ಯಪಗಳ ಪಟ್ಟಟ ಯಲಲ ನ ಎಲ್ಲ  ವಿಚಾರಗಳನುನ  ಚ್ಚೆಗಗೆ ತ್ಗೆದುಕಳಳ ಬೇಕಾಗಿದ್ದ.  
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 ರ್ಶರ ೋ ಎಸ್.ಆರ್.ಪ್ರಟಿೋಲ್:- ಸನೆ ನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಪರ ವಾಹ ಪರಿಸೆಿ ತಿಯನುನ  

ಎದುರಿಸುವುದಕೆೆ  15ನೇ ಹಣಕಾಸಿನ ಆಯೀಗದವರು ಸುಮಾರು 5495 ಕೀಟ್ಟ ರೂಪಾಯಿಗಳನುನ  

ಕೇಾಂದರ  ಸಕಾಗರವು ಜಿ.ಎಸ.ಟ್ಟ ಕಾಯಿದ್ದ ಅನವ ಯ ಕಡ್ಬೇಕಾಗಿರುವ ಸರಕು ಸೇವಾ ಸುಾಂಕದ 

ಕನಗಟಕದ ಭಾಗವನುನ  ನಮೆ  ರಾಜಾ  ಸಕಾಗರಕೆೆ   ಕಡ್ಬೇಕೆಾಂದು ಹೇಳಿದಿರೂ ಸಹ ಕೇಾಂದರ  

ಸಕಾಗರ ಒಾಂದು ರೂಪಾಯಿಯನುನ  ಸಹ ಕಟ್ಟಟ ಲ್ಲ . 5490 ಕೀಟ್ಟ ರೂಪಾಯಿಗಳು ಇರಲ, ಚಿಲ್ಲ ರೆ 5 

ಕೀಟ್ಟ ರೂಪಾಯಿಗಳನುನ  ಸಹ ಕಟ್ಟಟ ಲ್ಲ . ನಮೆ  ಸಂಸತ್ ಸದಸಾ ರು ಇದರ ಬಗೆೆ  ಏತಕೆ ೀಸೆ ರ 

ಪರ ಶೆನ  ಮಾಡುತಿು ಲ್ಲ ವನುನ ವುದು ನನಗೆ ಅಥಗವಾಗುತಿು ಲ್ಲ . ನಮೆ  ರಾಜಾ ದ ಲ್ೀಕಸಭಾ ಸದಸಾ ರ 

ಒಾಂದು ನಿಯೀಗ ಮಾನಾ  ಪರ ಧಾನಮಂತಿರ ಗಳನುನ  ಭೇಟ್ಟ ಮಾಡಿ,್ ್ ʼನಮೆ  ರಾಜಾ ದಿಾಂದ ಕೇಾಂದರ  

ಸಕಾಗರಕೆೆ  ಸುಮಾರು 3 ಲ್ಕ್ಷ ಕೀಟ್ಟ ರೂಪಾಯಿಗಳನುನ  ನಿೀಡುತಿು ದಿ್ದ ೀವ. ಅದರಲಲ  ನಮೆ  ಜಿ.ಎಸ್.ಟ್ಟ. 

ಪಾಲು ಹಣ 1.25 ಲ್ಕ್ಷ ಕೀಟ್ಟ ರೂಪಾಯಿಗಳು ಮಾತರ ,  ಅದನನ ದರೂ ಕಡಿʼ ಎಾಂದು  

ಕೇಳಬೇಕಾಗಿದ್ದ. ಕನಗಟಕ ರಾಜಾ ದವರು ಏನೂ ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ  ಸಮಾಧಾನದಿಾಂದ ಇದಿ್ದರೆಾಂದು 

ಕೇಾಂದರ  ಸಕಾಗರದವರು ನಮೆ  ರಾಜಾ ಕೆೆ  ಏನೂ ಕಡುತಿು ಲ್ಲ ವನುನ ವುದು ನನನ  ಭಾವನೆಯಾಗಿದ್ದ.  

ಸಮಾಧಾನದಿಾಂದ ಇದಿ ರೆ ಯಾವ ಕೆಲ್ಸವೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ . ನನು ಸಮಾಧಾನದಿಾಂದ ಇರುವುದರಿಾಂದ 

ನನನ  ಕೆಲ್ಸಗಳು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ .  

 

 ಸನೆ ನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ನಮೆ  ಜಿಲೆಲ ಯಲಲ  2019ರಲಲ  ಬಿದಿ ಾಂತಹ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಾಂದ್ದಗಿ 

ಹಾನಿಗಳಗ್ರದ ಮನೆಗಳಿಗೆ  ಪರಿಹಾರವನುನ  ನಿೀಡುವುದು ಇನೂನ  ಬಾಕ್ ಉಳಿದಿದ್ದ. 2019, 2020 

ಮತ್ತು  2021ರಲಲ  ಪರ ವಾಹ ಬಂದ್ದಗ ಅಲಲ ದಿ  ಜನರನುನ  ಸೆಳಾಾಂತರಗಳಿಸಲ್ಯಯಿತ್ತ. ಪರ ವಾಹ 

ಬಂದಂತಹ ಸಂದಭಗದಲಲ   ಮುದುವೊಳಲು ತಾಲ್ಲಲ ಕ್ಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಭೇಟ್ಟ ನಿೀಡಿ ಜನರನುನ  

ಎತು ರದ ಸೆ ಳಗಳಿಗೆ ಶ್ಫ್ಟ ್ ಮಾಡಿದಿರು. ಪರ ವಾಹ ಕಡಿಮೆಯಾದ ಕ್ಕಡ್ಲೇ ಜನರು ಪುನಃ ಅದೇ 

ಮನೆಗಳಲಲ  ಬಂದು ವಾಸಿಸುತಾು ರೆ. ಇದಕೆಾಂದು ಶಶ್ವ ತವಾಗಿರುವ ಪರಿಹಾರವನುನ  

ಕಂಡುಕಳಳ ಬೇಕಾಗಿದ್ದ. ಪರ ತಿ ವಷ್ಗ ಇದೇ ಪರಿಸೆಿ ತಿಯಾಗಿದ್ದ. ಅವರುಗಳು ಮರಳಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದರೆ, 

ಮನೆಯಳಗೆ ಕೆಸರು ತ್ತಾಂಬಿರುತು ದ್ದ. ಅದನುನ  ಕ್ಲ ೀನ್ ಮಾಡುವುದಕೆೆ  ಸುಮಾರು 15 ದಿನಗಳು 

ಬೇಕಾಗುತು ದ್ದ. ಇಷ್ಟಟ ಗುವುದರಲಲ  ಪುನಃ ಪರ ವಾಹ ಬರುತು ದ್ದಯ್ದಾಂದು ಮೊದಲೇ ಅವರನುನ  ಬೇರೆ 

ಕಡೆಗೆ ಸೆಳಾಾಂತರಿಸುತಾು ರೆ. ಸಕಾಗರ ಇದಕೆಾಂದು ಶಶ್ವ ತವಾಗಿರುವ ಪರಿಹಾರವನುನ  

ಕಂಡುಕಳಳ ಬೇಕಾಗಿದ್ದ.  

 

 ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಾ  ವಿರೀಧ ಪಕ್ಷದ ನಯಕರೇ, ಇದಕೆೆ  ಸಂಬಂಧಪಟಟ ಾಂತ್ ತಾವು 

ಸಕಾಗರಕೆಾಂದು ಸಲ್ಹೆ ಕಡಿ. 
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 ರ್ಶರ ೋ ಎಸ್.ಆರ್.ಪ್ರಟಿೋಲ್:- ಸನೆ ನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಇದಕೆಾಂದು ಶಶ್ವ ತವಾಗಿರುವ 

ವಾ ವಸೆ  ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದ್ದ.  ಪರ ವಾಹ ಬಂದಂತಹ ಸಂದಭಗದಲಲ  ಫಲ್ವತಾು ಗಿರುವ ಮೇಲೆ್ಣ್ಣಣ  

ಕಚಿಚ ಕಾಂಡು ಹೀಗಿವ. ಅವು ಸಹ ಇನೂನ  ಸುಧಾರಣೆಯಾಗಿಲ್ಲ . Centrally sponsored schemes, 

flagship programme ಗಳಿಗೆ ಮೊದಲು ರಾಜಾ  ಸಕಾಗರ ಶೇಕಡಾ 20ರಷ್ಟಟ  ಅನುದ್ದನವನುನ  ,ಕೇಾಂದರ  

ಸಕಾಗರ ಶೇಕಡಾ 80ರಷ್ಟಟ  ಅನುದ್ದನವನುನ  ನಿೀಡುತಿು ತ್ತು . ನಂತರ ಅದರ ಪರ ಮಾಣ ರಾಜಾ  ಸಕಾಗರ 

ಶೇಕಡಾ 25ರಷ್ಟಟ  ಅನುದ್ದನವನುನ , ಕೇಾಂದರ  ಸಕಾಗರ ಶೇಕಡಾ 75ರಷ್ಟಟ  ಅನುದ್ದನವನುನ  

ನಿೀಡುವಂತಾಗಿದ್ದ.  ಈಗ ಈ ಪರ ಮಾಣದಲಲ  ಭಾರಿ ಬದಲ್ಯವಣೆಯಾಗಿ ರಾಜಾ  ಸಕಾಗರ ಶೇಕಡಾ 

60ರಷ್ಟಟ  ಅನುದ್ದನವನುನ ,  ಕೇಾಂದರ  ಸಕಾಗರ ಶೇಕಡಾ 40ರಷ್ಟಟ  ಅನುದ್ದನವನುನ  ನಿೀಡುವಂತಾಗಿದ್ದ.  

ಎಲ್ಲ ದರಲಲಯೂ ಕೇಾಂದರ  ಸಕಾಗರ ಇದೇ ರಿೀತಿ ಕಡಿತಗಳಿಸುತಾು  ಹೀಗುತಿು ದ್ದ. ನನು ಎಲ್ಲ  ಸದಸಾ ರ 

ಭಾವನೆಗಳನುನ  ಅಥಗ ಮಾಡಿಕಾಂಡಿದಿ್ದ ೀನೆ. ಈಗ್ರಗಲೇ ಮಧಾಾ ಹನ  2 ಗಂಟಯಾಗುತಿು ದ್ದ. ಭೀಜನ 

ವಿರಾಮದ ಸಮಯವಾಗಿದ್ದ.  ಈ ವಷ್ಗದಲಲ  ಆಗಿರುವಂತಹ ಹಾನಿಯ ಬಗೆೆ  ಇಲಲ ಯವರೆಗೆ ಸಕಾಗರ 

ಸಮೀಕೆಷ ಯನುನ  ಸಹ ಮಾಡಿಲ್ಲ . ಸಮೀಕೆಷ  ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅವರಿಗೆ ಪರಿಹಾರವನುನ  ಕಡುವಂತಹ 

ಕೆಲ್ಸವಾಗಬೇಕಾಗಿದ್ದ. ಜನರ ಪರಿಸೆಿ ತಿ ಬಹಳ ಚಿಾಂತಾಜನಕವಾಗಿದ್ದ.  

 

 ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ತಾವು ಏನೂ ಮಾತನಡ್ದೇ ಕುಳಿತಿರುವುದನುನ  ನೀಡಿದರೆ, 

ತಮೆ  ಮೌನವನುನ   ʼಮೌನಂ ಸಮೆ ತಿ ಲ್ಕ್ಷಣಂʼ ಎಾಂದು ತಿಳಿದುಕಳಳ ಬೇಕಾಗಿದ್ದ.  

 

 ರ್ಶರ ೋ ಎನ್.ರವಿಕ್ಕಮಾರ್:- ಸನೆ ನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಮಾನಾ  ವಿರೀಧ ಪಕ್ಷದ ನಯಕರು 

ಮಾತನಡುತಿು ರುವ ಸಂದಭಗದಲಲ  ಮಧೆಾ  ಬಾಯಿ ಹಾಕ್ದರೆ ಪುನಃ ಹತ್ತು  ನಿಮಷ್ಗಳ ಕಾಲ್ ಅವರ 

ಮಾತ್ತ ಮುಾಂದಕೆೆ  ಹೀಗಬಹುದ್ದಾಂದು ತಾವು ಸುಮೆ ನೆ ಕುಳಿತಿರಬಹುದು. ಅವರು ಹೆಚ್ಯಚ  ಸಮಯ 

ತ್ಗೆದುಕಾಂಡ್ರೆ, ತಾವು ಇನೂನ  ಹೆಚ್ಯಚ  ಮೌನಿಗಳಾಗಬಹುದು. 

 

 ರ್ಶರ ೋ ಎಸ್.ಆರ್.ಪ್ರಟಿೋಲ್:- ಸನೆ ನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ನನಗೆ ಎಲ್ಲ ರ ಹಸಿವಿನ 

ಅಥಗವಾಗಿದ್ದ.  ಬೇಗನೆ ನನನ  ಮಾತ್ತಗಳನುನ  ಮುಕಾು ಯಗಳಿಸುತ್ು ೀನೆ. ಶ್ರ ೀಮತಿ ಭಾರತಿ 

ಶೆಟ್ಟಟ ಯವರು ಹಾಗೂ ಡಾ|| ತೇಜಸಿವ ನಿಗೌಡ್ರವರು   ಮಾತರ  ನನಗೆ ಬ್ಾಂಬಲ್ವನುನ  ನಿೀಡುತಿು ದಿ್ದರೆ. 

ಮಹಳಾ ಸದಸಾ ರು ಮಾತರ  ಬ್ಾಂಬಲ್ ನಿೀಡುತಿು ದಿ್ದ ರೆ. ಇವಯಾಗರು ನನಗೆ ಬ್ಾಂಬಲ್ ಸೂಚಿಸುತಿು ಲ್ಲ .  
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 ರ್ಶರ ೋ ಎನ್.ರವಿಕ್ಕಮಾರ್:- ಸನೆ ನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ನಮೆ  ಕಡೆಯಿಾಂದ ಅವರಿಗೆ 

ಸಂಪೂಣಗವಾಗಿರುವ ಬ್ಾಂಬಲ್ವಿದ್ದ. ಆದರೆ, ಆ ಕಡೆಯವರು ಮಾನಾ  ವಿರೀಧ ಪಕ್ಷದ ನಯಕರನುನ  

ಬಿಟಟ ೀ ಬಿಟ್ಟಟ ದಿ್ದ ರೆ.  

 

 ರ್ಶರ ೋ ಎಾಂ.ನರಾಯಣ್ಸ್ಥವ ಮ(ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಮುಖಾ  ಸಚೇತ್ಕರು):- ಸನೆ ನಾ  

ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಅವರು ನಮೆ  ನಯಕರು. ನವುಗಳು ಅವರಿಗೆ ಸಂಪೂಣಗವಾದ ಬ್ಾಂಬಲ್ವನುನ  

ನಿೀಡುತಿು ದಿ್ದ ೀವ.  

 

 ರ್ಶರ ೋ ಎನ್.ರವಿಕ್ಕಮಾರ್:- ಸನೆ ನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಅವರು ಎಲಲ  ಸಂಪೂಣಗ 

ಬ್ಾಂಬಲ್ವನುನ  ನಿೀಡಿದಿ್ದರೆ? ಮೊನೆನ  ನಡೆದಂತಹ ವಿಧಾನ ಪರಿಷ್ತಿು ನ ಚ್ಯನವಣೆಯಲಲ  ಅವರಿಗೆ 

ಟ್ಟಕೆಟೇ ಕಡ್ಲಲ್ಲ . ಅವರಿಗೆ ನಮೆ  ಕಡೆಯಿಾಂದ ಸಂಪೂಣಗವಾದ ಬ್ಾಂಬಲ್ವಿದ್ದ. ಆ ಕಡೆಯವರು 

ಪಾಪ ಅವರನುನ  ಬಿಟ್ಟಟ ಬಿಟ್ಟಟ ದಿ್ದರೆ. 

 

 ರ್ಶರ ೋ ಎಾಂ.ನರಾಯಣ್ಸ್ಥವ ಮ:- ಸನೆ ನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಇನುನ  ಬಹಳಷ್ಟಟ  ಜನರು ಈ 

ವಿಷ್ಯದ ಮೇಲೆ ಮಾತನಡುವವರಿದಿ್ದರೆ.  

 

 ರ್ಶರ ೋ ಯು.ಬ.ವೆಾಂಕಟೇಶ್:- ಸನೆ ನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಅವರ ಪಕ್ಷದವರು ಎಷ್ಟಟ  ಜನರಿಗೆ 

ಟ್ಟಕೆಟ್ ಕಡುತಾು ರೆ, ಎಷ್ಟಟ  ಜನರನುನ  ಸೀಲಸುತಾು ರೆ ಎನುನ ವುದನುನ  ಹೇಳಬೇಕೇ? ಅವರು ಹೇಗೆ 

ಟ್ಟಕೆಟ್ ಕಟ್ಟಟ ದಿ್ದರೆ ಎನುನ ವುದರ ಚ್ರಿತ್ರ ಯನುನ  ತ್ಗೆಯಬೇಕೇ? ಇವರು ಬ್ಾಂಕ್ ಹಾಕುವಂತಹ 

ಕೆಲ್ಸವನುನ  ಮಾಡುತಾು ರೆ.  

 

 ರ್ಶರ ೋ ಬ.ಕೆ.ಹರಿಪರ ಸ್ಥದ್:- ಸನೆ ನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಮಾನಾ  ರವಿಕುಮಾರ ಅವರನುನ  

ಮಾಗಗದಶ್ಗಕ ಮಂಡ್ಲಗೆ ಕಳುಹಸಿಕಡ್ಬೇಕಾಗಿದ್ದ.  

 

 ಡಾ||ತೇಜಸಿವ ನ ಗೌಡ:- ಸನೆ ನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಮಾನಾ  ಹರಿಪರ ಸಾದ್ರವರ ಭರವಸ 

ಮಾತ್ತಗಳನುನ  ಕೇಳಿ ನನಗೆ ಸಮಾಧಾನವಾಗಿದ್ದ.  

 

 ರ್ಶರ ೋ ಎನ್.ರವಿಕ್ಕಮಾರ:- ಸನೆ ನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಮಾನಾ  ವಿರೀಧ ಪಕ್ಷದ 

ನಯಕರನುನ  ಅವರ ಪಕ್ಷದವರು  ಈ ತರಹ ಭಾಷ್ಣ ಮಾಡುವುದಕೆೆ  ಮಾತರ  ಇಟ್ಟಟ ಕಾಂಡಿದಿ್ದರೆ.  
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 ರ್ಶರ ೋ ಎಸ್.ಆರ್.ಪ್ರಟಿೋಲ್:- ಸನೆ ನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ನನು ಕಡಿಮೆ ಮಾತನಡುತ್ು ೀನೆ. 

ಕೃತಿ ಹೆಚ್ಯಚ  ಮಾಡುತ್ು ೀನೆ. ನನು ಏನು ಮಾತನಡುತ್ು ೀನೆ. ಅದೇ ರಿೀತಿಯಲಲ  ನಡೆದುಕಳುಳ ತ್ು ೀನೆ. I 

will never eat my words in my life. Whatever I speak I do it throughout my career. It is my 

commitment.  

 

 ರ್ಶರ ೋ ಎನ್.ರವಿಕ್ಕಮಾರ್:- ಸನೆ ನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಅವರ ನಿಲುವಿಗೆ ನನನ  ಬ್ಾಂಬಲ್ವಿದ್ದ.  

 

 ರ್ಶರ ೋ ಯು.ಬ.ವೆಾಂಕಟೇಶ್:- ಸನೆ ನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಅವರ ಬ್ಾಂಬಲ್ ತ್ಗೆದುಕಾಂಡು 

ಏನು ಮಾಡ್ಬಹುದು?  

 

 Sri N.RAVIKUMAR:- Mr. Chairman, he is the right person in the wrong party.  

 

ರ್ಶರ ೋ ಯು.ಬ.ವೆಾಂಕಟೇಶ್:- ಸನೆ ನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, he is the wrong person in a right 

party. First let him accept it. ರಾಜಕ್ೀಯ ಗತಿು ಲ್ಲ ದವರನುನ  ತಂದು ಇಲಲ  ಕ್ಕಡಿಸಿದಿ್ದರೆ. 

 

  ರ್ಶರ ೋ ಎಸ್.ಆರ್.ಪ್ರಟಿೋಲ್:- ಸನೆ ನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ನನನ  ಮೇಲೆ ಏನೀ ಹೇಳಬೇಕು 

ಅದಕೆೆ  ಹೇಳುತಿು ದಿ್ದ ರೆ. ಕಳೆದ 60 ವಷ್ಗಗಳಿಾಂದ ಆಗದಿರುವಂತಹ ಮಳೆ ಈ ವಷ್ಗವಾಗಿದ್ದ. 

ಇದರಿಾಂದ್ದಗಿ ಸಾಕಷ್ಟಟ  ಮನೆಗಳು ಹಾಳಾಗಿವ. ಲ್ಕಾಷ ಾಂತರ ಎಕರೆ ಭೂಮಯಲಲ  ಬ್ಳೆದಂತಹ ಬ್ಳೆ 

ನಶ್ವಾಗಿದ್ದ. ಕಟಟ ಡ್ಗಳು ಕುಸಿದು ಬಿದಿಿವ. ವಿದುಾ ತ್ ಸಂಪಕಗಗಳು ಕಡಿದು ಹೀಗಿವ.  ವಿದುಾ ತ್ 

ಟ್ಟರ ನು ್ಫಾರಂಗಳು ಮತ್ತು  ಕೇಬಲ್ಗಳು ಹಾಳಾಗಿವ. ವಿದುಾ ತ್ ಕಂಬಗಳು ಕ್ತ್ತು ಕಾಂಡು ಹೀಗಿವ. 

ಇದನುನ  ಸರಿಪಡಿಸಿ ಇವತಿು ಗೂ ರೈತರಿಗೆ ವಿದುಾ ತ್ ಕಡುವುದಕೆೆ  ಆಗಿಲ್ಲ . ಇಷ್ಮಟ ಲ್ಲ  ದ್ಡ್ಡ  

ಪರ ಮಾಣದಲಲ  ಹಾನಿ ಆಗಿರುವುದಕೆೆ  ಸಕಾಗರ ತಕ್ಷಣವೇ ಸಪ ಾಂದಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು .   

            (ಮುಾಂದು) 

(1155)  17.12.2021  2.10  ಪಿಕೆ:ಬಿಎನ್ಎಸ್ 

ರ್ಶರ ೋ ಎಸ್.ಆರ್.ಪ್ರಟಿೋಲ್ (ಮುಾಂದ್ದ):- 

ತಕ್ಷಣವೇ ಯುದಿ್ೀಪಾದಿಯಲಲ  ಸಮೀಕೆಷ  ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮತ್ತು  ಅದೇ ವೇಗದಲಲ  ಇಡಿೀ ರಾಜಾ ದ 

ಬಹುತೇಕ ಜನ ಏನು ತಾಂದರೆಗೆ ಈಡಾಗಿದಿ್ದರೀ ಅವರಿಗೆ ಪರಿಹಾರವನುನ  ಕಲಪ ಸಿ ನಾ ಯ 

ಒದಗಿಸುವ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡ್ಬೇಕೆಾಂದು  ಹೇಳಿ ನನನ  ಮಾತ್ತಗಳನುನ  ಮುಗಿಸುತ್ು ೀನೆ. 
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 ರ್ಶರ ೋ ಕೊೋಟ ರ್ಶರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಗಳೆ, ನಿಲುವಳಿ ಸೂಚ್ನೆ ಬಗೆೆ , 

ಅತಿವೃಷ್ಟಟ  ಬಗೆೆ  ಅವರೇನು ವಿಷ್ಯ ಮಂಡ್ನೆ ಮಾಡಿದಿ್ದರೀ ಅದಕೆೆ  ಸೀಮವಾರ ಅಥವಾ 

ಮಂಗಳವಾರ ಉತು ರ ಕಡಿಸುವ ವಾ ವಸೆ  ಮಾಡುತ್ು ೀನೆ.   

 

 ರ್ಶರ ೋ ಎಸ್.ಆರ್.ಪ್ರಟಿೋಲ್:- ಇನೂನ  ನಮೆ  ಕಡೆ ಮಾತನಡುವವರಿದಿ್ದರೆ. 

 

 ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಒಾಂದು ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡ್ೀಣ.  ಈಗ ಊಟಕೆೆ  ವಿರಾಮ ಕಟ್ಟಟ  ಮತ್ು  

ಮೂರು ಗಂಟಗೆ ಸೇರೀಣ.   

 

 ರ್ಶರ ೋ ಎಾಂ.ನರಾಯಣ್ಸ್ಥವ ಮ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಗಳೆ, ಇವತ್ತು  ಶುಕರ ವಾರ, ಎಲ್ಲ ರೂ ಊರಿಗೆ 

ಹೀಗಬೇಕ್ದ್ದ. 

 

 ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಊರಿಗೆ ಹರಟರೂ ನಿೀವು ರಾತಿರ ಗೆಯೇ ಹೀಗಬೇಕು.  ಅಜೆಾಂಡಾ 

ಬಹಳ ಉಳಿದಿದ್ದ.  ಅವಲ್ಲ ವನೂನ  ಮುಗಿಸಬೇಕ್ದ್ದ. 

 

 ರ್ಶರ ೋ ಎಸ್.ಆರ್.ಪ್ರಟಿೋಲ್:- ಆಯಿತ್ತ, ತಾವು ಹೇಗೆ ಹೇಳುತಿು ೀರೀ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ೀಣ.  ಸದನ 

ನಡೆಯಬೇಕು.  ಮೂರು ವಷ್ಗದ ನಂತರ ಅಪರೂಪಕೆೆ  ಇಲಲ  ಅಧಿವೇಶ್ನ ಸಮಾವೇಶ್ಗಾಂಡಿದ್ದ.  

ರಾತಿರ  ಹತ್ತು  ಗಂಟಯಾದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ  ನಡೆಸಿ.  ನವು ಕುಳಿತ್ತಕಳುಳ ವುದಕೆೆ  ತಯಾರಿದಿ್ದ ೀವ.   

 

 ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಊಟಕೆೆ  ಹೀಗಿ ಬಂದು ಮತ್ು  ಸೇರೀಣ.  ನಿನೆನ ಯ ಅಜೆಾಂಡಾ 

ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಿದಿದ್ದ; ಇವತಿು ನ ಅಜೆಾಂಡಾ ಕ್ಕಡ್ ಉಳಿದಿದ್ದ.   ಅಜೆಾಂಡಾ ಮುಗಿಸದೇ ಇದಿ ರೆ ಇದು 

ಮುಾಂದುವರೆಯುತು ಲೇ ಹೀಗುತು ವ.  ಅಲ್ಲ ದೇ ಊರಿಗೆ ಹೀಗುವವರು ರಾತಿರ ಯೇ ಹೀಗುತಾು ರೆ 

ಅಲ್ಲ ವೇ?  ಮೂರು ಗಂಟಗೆ ಮತ್ು  ಸೇರೀಣ.   

 

ರ್ಶರ ೋ ಕೊೋಟ ರ್ಶರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ:- ಈಗ ಮುಗಿಸಿ ಸೀಮವಾರ ಸೇರೀಣ. ಕೆಳಮನೆಯ 

ಕಲ್ಯಪ ಕ್ಕಡ್ ಮುಗಿದಿದ್ದ. 
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 ರ್ಶರ ೋ ಎಸ್.ಆರ್.ಪ್ರಟಿೋಲ್:- ಬ್ಾಂಗಳೂರಿನಲಲ  ಅಧಿವೇಶ್ನ ನಡೆಯುವಾಗ,  ಬಾಗಲ್ಕೀಟಗೆ 

ಹೀಗಬೇಕು ಎಾಂದು ನವು ಹೇಳುತ್ು ೀವಯೇ?  ರಾತಿರ  12 ಗಂಟಯವರೆಗ್ರದರೂ ಕುಳಿತ್ತಕಳುಳ ತ್ು ೀವ.  

ನಿೀವೂ ಕುಳಿತ್ತಕಳಿಳ . ಇಲಲ  ಕುಳಿತ್ತಕಳುಳ ವುದಕೆೆ  ನಿಮಗೇನಗಿದ್ದ?  ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಗಳೆ, ಮತ್ು  

ಮೂರು ಗಂಟಗೆ ಸಮಾವೇಶ್ಗಳ್ಳ ೀಣ. 

 

 ರ್ಶರ ೋ ಎಾಂ.ನರಾಯಣ್ಸ್ಥವ ಮ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಗಳೆ, ನವು ಎರಡು ದಿನಗಳಿಾಂದ ಒಾಂದು 

ಮಹತು ರವಾದ ವಿಷ್ಯವನಿನ ಟ್ಟಟ ಕಾಂಡು ಧರಣಿ ಮಾಡುತಿು ದಿ್ದ ೀವ.  ನಿನೆನ  ತಾವು ತಮೆ  ಪಿೀಠದಿಾಂದ, 

ಬೇರೆ ರೂಪದಲಲ  ಈ ವಿಷ್ಯವನುನ  ತನಿನ , ಚ್ಚೆಗಗೆ ಅವಕಾಶ್ ಮಾಡಿಕಡುತ್ು ೀನೆ, ಎಲ್ಲ ರೂ ತಮೆ  

ಸೆಾನಕೆೆ  ಬನಿನ  ಎಾಂದು ಆದೇಶ್ ಮಾಡಿದಿರಿ.  ಆಗ ನವು ನಿಮೆ  ಮಾತನುನ  ಕೇಳಿದ್ದವು.  ನವು, 

ನಿಯಮ 68ರ ಅಡಿ ಚ್ಚೆಗಗೆ ಅವಕಾಶ್ ಮಾಡಿಕಡಿ ಎಾಂದು ಕೇಳಿದಿ್ದ ೀವ.  ಇದು ಬಹಳಷ್ಟಟ  

ಜರೂರಾಗಿದ್ದ.  ಇಡಿೀ ರಾಜಾ ದ ಜನರು ಈ ಕಡೆ ನೀಡುತಿು ದಿ್ದರೆ.  ತಾವು ಅವಕಾಶ್ 

ಮಾಡಿಕಡ್ಬೇಕೆಾಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿಕಳುಳ ತಿು ದಿ್ದ ೀನೆ.   

 

 ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಈಗ ಸದನವನುನ  ಊಟಕೆೆಾಂದು ಮೂರು ಗಂಟಯ ತನಕ 

ಮುಾಂದೂಡ್ೀಣ. 

 

 ರ್ಶರ ೋ ಎಸ್.ಆರ್.ಪ್ರಟಿೋಲ್:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಗಳೆ, ಈಗ ಮುಾಂದೂಡಿ, ಮತ್ು  ಮೂರು ಗಂಟಗೆ 

ಸೇರೀಣ.   

 

 ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಆಗಬಹುದು. ಈಗ ಸದನವನುನ  ಮಧಾಾ ಹನ  3.00 ಗಂಟಯವರೆಗೆ 

ಮುಾಂದೂಡ್ಲ್ಯಗಿದ್ದ. 

 

(ಸದನವನುನ  ಮಧಾಾ ಹನ  2 ಗಂಟೆ 13 ನಮಷದಿಾಂದ ಮಧಾಾ ಹನ  3.00 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ 

ಮುಾಂದೂಡಲಾಯಿತ್ತ) 
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(ಭೋಜನ  ವಿರಾಮಕೆೆ  ಮಧಾಾ ಹನ  2 ಗಂಟೆ 13  ನಮಷಕೆೆ  ಮುಾಂದಡಲಪ ಟೆ   ಸದನವು      

ಭೋಜನ ವಿರಾಮದ ನಂತ್ರ ಪುನಃ   ಮಧಾಾ ಹನ   3 ಗಂಟೆ  12  ನಮಷಕೆೆ   

ಸಮಾವೇಶಗೊಾಂಡಿತ್ತ) 

 

(ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರು  ಪಿೋಠವನುನ   ಅಲಂಕರಿಸಿದರು) 

 

ರ್ಶರ ೋ  ಕೆ.ಟಿ. ರ್ಶರ ೋಕಂಠೇಗೌಡ(ಪದವಿೋಧರರ  ಕೆಾ ೋತ್ರ ):-    ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೆ,   ವಾರದ   

ಕಡೆ  ದಿನ    ಅಧಗ   ದಿನಕೆೆ   ಮುಕಾು ಯ  ಮಾಡುವ    ಪರಂಪರೆ   ಇದ್ದ  ಮತ್ತು  ಅವರವರ   

ಊರುಗಳಿಗೆ   ಹೀಗಬೇಕಾಗಿರುತು ದ್ದ.    

 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:-      ಈಗ ಗಮನಸಳೆಯುವ  ಸೂಚ್ನೆ  ಇದ್ದ.  ಅದನುನ   ಮುಗಿಸುವಲಲ   

ಸಭಾ  ನಯಕರನುನ   ಕೇಳ್ೀಣ.   

 

ರ್ಶರ ೋ  ಕೆ.ಟಿ.ರ್ಶರ ೋಕಂಠೇಗೌಡ:-   ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೆ,    ಇದಕೆೆ   ಸಂಬಂಧಪಟಟ   ಸಚಿವರು  

ಯಾರು   ಇರುವುದಿಲ್ಲ .    ಇಲ್ಲ ದಿದಿ ರೆ  ಉದಿ್ದ ೀಶ್ವೇ  ಸಫಲ್ವಾಗುವುದಿಲ್ಲ .   ದಯಮಾಡಿ  

ಸದನವನುನ   ಸೀಮವಾರಕೆೆ   ಮುಾಂದೂಡುವುದು ಸೂಕು ವನಿಸುತಿು ದ್ದ.    

 

ರ್ಶರ ೋ  ಎಾಂ.ನರಾಯಣ್ ಸ್ಥವ ಮ(ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಮುಖಾ  ಸಚೇತ್ಕರು):- ಮಾನಾ   

ಸಭಾಪತಿಯವರೆ, ಎರಡು  ದಿನಗಳಿಾಂದ  ಒಾಂದು  ಮಹತು ರವಾದ   ವಿಷ್ಯವನುನ   ಪರ ಸಾು ಪ  ಮಾಡಿ  

ಸಚಿವರು ರಾಜಿನಮೆ ಕಡ್ಬೇಕೆಾಂದು  ಕೇಳಿದಿ್ದವು.  

 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಒಾಂದು  ನಿಮಷ್  ಕೇಳಿ,  ನಮೆ   ಅಜೆಾಂಡಾದಲಲ    ಏನಿದ್ದ,  ಅದನುನ   

ಬಿಟ್ಟಟ   ಮಾತನಡ್ಲಕೆೆ    ನನು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ .    ನಮೆ   ಅಜೆಾಂಡಾದಲಲ   ನಿಮೆದು  ಏನಿದ್ದ?   

 

ರ್ಶರ ೋ  ಎಾಂ.ನರಾಯಣ್  ಸ್ಥವ ಮ:  ಮಾನಾ   ಸಭಾಪತಿಯವರೆ,  ಇದು  ಅಜೆಾಂಡಾ  ಪರ ಶೆನ   ಅಲ್ಲ .    

ಇದು ಬಹಳ  ಮಹತು ರವಾದಂತಹ  ವಿಷ್ಯ.    ಇದರ  ವಿಷ್ಯವಾಗಿ  ಇಡಿೀ  ರಾಜಾ   ಈ   ಕಡೆ  

ನೀಡುತಿು ದ್ದ.   
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ಸಭಾಪತಿಯವರು:-      ಒಾಂದು  ನಿಮಷ್  ಕೇಳಿ,   ಯಾವುದೇ   ಒಾಂದು  ವಿಷ್ಯ 

ಅಜೆಾಂಡ್ದಲಲ ದಿ್ದ ಗ  ನವು  ಕೇಳಬೇಕಾಗುತು ದ್ದ.    ಬೇಕು ಬೇಕಾದ್ದಗ  ಮಾತನಡ್ಲಕೆೆ     ಇದು 

ಧಮಗಶಲೆಯೇ?   

 

ರ್ಶರ ೋ  ಎಾಂ.ನರಾಯಣ್  ಸ್ಥವ ಮ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ನನು ಅಜೆಾಂಡಾ ವಿಷ್ಯವನುನ     

ಕೇಳಲಲ್ಲ .  ಇದ  ಮಹತು ರವಾದ   ವಿಷ್ಯ.    ಇದು  ಮಹತು ರ  ವಿಷ್ಯವಾದಿರಿಾಂದ  ಕೇಳತಿು ದಿ್ದ ೀನೆ.    

ಬಾವಿಯಿಾಂದ  ಹರಗಡೆ ಬನಿನ   ನನು ಅವಕಾಶ್  ಕಡುತ್ು ೀನೆ  ಎಾಂದು  ತಾವು ಹೇಳಿದಿ ರಿಾಂದ  

ಕೇಳುತಿು ದಿ್ದ ೀವ.   

 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:-      ಒಾಂದು  ನಿಮಷ್  ಕೇಳಿ,    ಇದಕೆೆ   ಒಾಂದು  ನೀಟ್ಟೀಸ್  ಕಡಿ.   

 

 ಎಾಂ.ನರಾಯಣ್  ಸ್ಥವ ಮ:-   ನವು  ನಿನೆನ ಯೇ  ಕಟ್ಟಟ ದಿ್ದ ೀವ.   

 

ರ್ಶರ ೋ ಕೆ.ಪರ ತಾಪಚಂದರ  ಶ್ನಟೆಿ (ಸೆ ಳಿೋಯ ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳ  ಕೆಾ ೋತ್ರ ):-     ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೆ,   

 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:-      ಶ್ರ ೀ    ಕೆ.ಪರ ತಾಪಚಂದರ  ಶೆಟ್ಟಟ  ಯವರೆ,  ಒಾಂದು  ನಿಮಷ್  ಕೇಳಿ.  

 

ರ್ಶರ ೋ  ಎಾಂ.ನರಾಯಣ್  ಸ್ಥವ ಮ:  ನವು  ಊಟಕೆೆ   ಹೀಗುವ  ಮುಾಂಚೆಯೇ  ಕೇಳಿದಿ್ದವು.   ಆಗ 

ಆಯಿತ್ತ,  ಆಮೇಲೆ  ತ್ಗೆದುಕಳ್ಳ ೀಣವಾಂದು  ಹೇಳಿದಿಿ ೀರಿ.    

 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ನಿೀವು  ನಿಯಮ  68ರ ಬಗೆೆ   ಮಾತನಡುತಿು ೀರಾ  ಎಾಂದು  

ತಿಳಿದುಕಾಂಡಿದಿ್ದ .      

 

ರ್ಶರ ೋ  ಎಾಂ.ನರಾಯಣ್  ಸ್ಥವ ಮ:    ನವು  ನಿಯಮ 68ರಡಿಯಲಲ   ನೀಟ್ಟೀಸ್  ಕಟ್ಟಟ ದಿ್ದ ೀವ.  

  

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ನನು  ನಿಮಗೆ  ಅವಕಾಶ್ವನುನ   ಕಟ್ಟಟ ರುವುದಿಲ್ಲ .   ಅಜೆಾಂಡಾ  ತ್ಗೆದು 

ನೀಡಿ.   
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ರ್ಶರ ೋ  ಕೊೋಟ  ರ್ಶರ ೋನವಾಸ  ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾನಯಕರು):- ಶ್ರ ೀಯುತ  

ನರಾಯಣಸಾವ ಮಯವರೆ  ಅಜೆಾಂಡಾದಲಲ   ಇಲ್ಲ ದೇ  ಇರುವುದನುನ   ಹೇಗೆ  ತ್ಗೆದುಕಳುಳ ವುದಕೆೆ   

ಆಗುತು ದ್ದ  ಹೇಳಿ. 

(ಗೊಾಂದಲ) 

 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:-    ಸಭಾನಯಕರೆ,  ಒಾಂದು  ನಿಮಷ್.    ನೀಡಿ  ಹೇಳುತ್ು ೀನೆ.  

ಮಧಾಾ ಹನ 1-30 ಕೆೆ   ನೀಟ್ಟೀಸ್  ಕಟ್ಟಟ ದಿಿ ೀರಿ.      ಮಧಾಾ ಹನ 1-30 ರವರೆಗೆ  ಸದನ  ನಡೆದಿದ್ದ.  ನಂತರ   

ಇದನುನ   ತ್ಗೆದುಕಾಂಡಿದಿ್ದರೆ.   ಮಧಾಾ ಹನ 1-30 ಕೆೆ   ಕಟ್ಟಟ  ಹೀಗೆ  ಏತಕೆೆ   ಮಾತನಡುತಿು ೀರಿ?  

 

ರ್ಶರ ೋ  ಎಾಂ.ನರಾಯಣ್  ಸ್ಥವ ಮ:      ಈಗ  ಇಡಿೀ  ರಾಜಾ   ಈ  ಕಡೆ ನೀಡುತಿು ದ್ದ.   

 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:-   ನನು ಇದಕೆೆ   ಅವಕಾಶ್ವನುನ   ಕಡುವುದಿಲ್ಲ .    ಒಾಂದು  ನಿಮಷ್  

ಹೇಳುತ್ು ೀನೆ.  ಇದು ಅವರದಿು   ಯಾವುದು ರೆಕಾಡ್ಗಗೆ   ಹೀಗಬಾರದು.    

 

ರ್ಶರ ೋ  ಎನ.ರವಿಕ್ಕಮಾರ್ (ವಿಧಾನಸಭೆಯಿಾಂದ ಚುನಯಿತ್ರಾದವರು):-    ಮಾನಾ   

ಸಭಾಪತಿಯವರೆ,   ಅಜೆಾಂಡಾದಲಲ   ಇಲ್ಲ ದೇ  ಇರತಕೆಾಂತಹ  ವಿಷ್ಯವನುನ   ಮಾತನಡ್ಲಕೆೆ   

ಅವಕಾಶ್ವನುನ   ಕಡ್ಬಾರದು.   

 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:-   ಅಜೆಾಂಡಾದಲಲ   ಇಲ್ಲ ದ್ದ  ಇರುವುದರಿಾಂದ  ನನು ಇದಕೆೆ   

ಅವಕಾಶ್ವನುನ   ಕಡುವುದಿಲ್ಲ  

 

ರ್ಶರ ೋ  ಎನ.ರವಿಕ್ಕಮಾರ್:-    ಮಾನಾ   ಸಭಾಪತಿಯವರೆ,     ಅಜೆಾಂಡಾದಲಲ   ಇಲ್ಲ ದ್ದ  ಇರುವ  

ವಿಷ್ಯಕೆೆ     ಈ  ರಿೀತಿಯಲಲ   ಎರಡೆರಡು  ದಿನ ಸಮಯವನುನ   ನಷ್ಟ   ಮಾಡುವುದು  ಸರಿಯಲ್ಲ .   

(ಗೊಾಂದಲ) 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಈಗ ಸದನವನುನ   20ನೇ ತಾರಿೀಖು ಸೀಮವಾರ  ಬ್ಳಗೆೆ   11-00  

ಗಂಟಯವರೆಗೆ  ಮುಾಂದೂಡ್ಲ್ಯಗಿದ್ದ. 
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(ಸದನವು  ಮಧಾಾ ಹನ  3 ಗಂಟೆ 14 ನಮಷಕೆೆ  ಮುಕಾು ಯಗೊಾಂಡು, ಪುನಃ  ದಿನಾಂಕ  20ನೇ 

ಡಿಸ್ಥಾಂಬರ್  ಮಾಹೆ 2021ರ  ಸೋಮವಾರದಂದ್ದ ಬೆಳಗೆೆ  11-00  ಗಂಟೆಗೆ    

ಸಮಾವೇಶಗೊಳಿಲು ನಶು ಯಿಸಿತ್ತ) 

 

<><><> 


