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ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು  
ನೂರ ನಲವತೈದನೆಯ ಅಧಿವೇಶನ 

 

                                             ವಿಷಯಾನುಕರ ಮಣಿಕೆ (Index)  

 

  ದಿನಾಂಕ: 21ನೇ ಡಿಸಾಂಬರ  2021     

                                                                                                          ಮಂಗಳವಾರ   

 

1. ಪರ ಶ್ನ ೋತ್ು ರಗಳು 

ಅ) ಚುಕೆೆ  ಗುರುತಿನ ಪರ ಶ್ನನ ಗಳಿಗೆ ಮೌಖಿಕವಾಗಿ ನೋಡಲಾದ ಉತ್ು ರಗಳು 

   875-ಬೇಟಿ ಬಚಾವೋ ಬೇಟಿ ಪಡಾವೋ ಯೋಜನೆಯ ಕುರಿತ್ತ 

    -ಶ್ರ ೀ ಎನ .ರವಿಕುಮಾರ  

   -ಶ್ರ ೀ ಆಚಾರ  ಹಾಲಪ್ಪ  ಬಸಪ್ಪ (ಗಣಿ ಮತ್ತು  ಭೂ ವಿಜ್ಞಾ ನ, ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು  ಮಕಕ ಳ  

                                            ಅಭಿವೃದಿಿ  ಮತ್ತು  ವಿಕಲಚೇತನರ, ಹಿರಿಯ  

                                                  ನಗರಿಕರ ಸಬಲೀಕರಣ ಸಚಿವರು) 

   890-ಕೇಂದರ  ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಕ  ಇನ  ಇೇಂಡಿಯಾ ರ್ಕಯಾಕರ ಮದ ಕುರಿತ್ತ 

    -ಶ್ರ ೀ ಯು.ಬಿ.ವಾಂಕಟೇಶ   

   -ಶ್ರ ೀ ಮುರುಗೇಶ  ಆರ . ನಿರಾಣಿ(ಬೃಹತ  ಮತ್ತು  ಮಧ್ಯ ಮ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಸಚಿವರು) 

 

    991-ರಾಜಯ ದ ಪಟಟ ಣ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಲಿ್ಲ  ಭೂ ಪರಿವತಿಾತ್ ಜಮೋನನಲಿ್ಲರುವ  

           ಕಟಟ ಡಗಳ ಪರವಾನಗಿ ಬಗೆೆ  

   -ಶ್ರ ೀ ಕೆ.ಹರಿೀಶ  ಕುಮಾರ  

   -ಶ್ರ ೀ ಬಿ.ಎ.ಬಸವರಾಜ (ನಗರಾಭಿವೃದಿಿ  ಸಚಿವರು)(ಬಾಂಗಳೂರು ಹೊರತ್ತಪ್ಡಿಸಿ) 

   -ಶ್ರ ೀ ಎನ .ನಗರಾಜ(ಎಾಂ.ಟಿ.ಬಿ) (ಪೌರಾಡಳಿತ, ಸಣಣ  ಕೈಗಾರಿಕೆ ಹಾಗೂ  

                             ಸಾವವಜನಿಕ ಉದಿಿ ಮೆಗಳ ಸಚಿವರು) 

 

  977-    ಸಥ ಳಿೋಯ ಸಂಸ್ಥಥ ಗಳನುನ  ಮೇಲದ ರ್ಜಾಗೇರಿಸುವ ಬಗೆೆ   

   -ಶ್ರ ೀ ಆರ .ಧ್ಮವಸೇನ 

   -ಶ್ರ ೀ ಎನ .ನಗರಾಜ(ಎಾಂ.ಟಿ.ಬಿ) (ಪೌರಾಡಳಿತ, ಸಣಣ  ಕೈಗಾರಿಕೆ ಹಾಗೂ  

                             ಸಾವವಜನಿಕ ಉದಿಿ ಮೆಗಳ ಸಚಿವರು) 

 

  947-ವಿಕಲಚೇತ್ನರ ಇಲಾಖೆಯ ಶಿಕ್ಷಕರುಗಳ ವೇತ್ನ ಶ್ನರ ೋಣಿ ಕುರಿತ್ತ  

   -ಶ್ರ ೀ ಶಶ್ಲ  ಜಿ.ನಮೀಶ್ 

  -ಶ್ರ ೀ ಆಚಾರ  ಹಾಲಪ್ಪ  ಬಸಪ್ಪ (ಗಣಿ ಮತ್ತು  ಭೂ ವಿಜ್ಞಾ ನ, ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು   

                                                                     ಮಕಕ ಳ ಅಭಿವೃದಿಿ  ಮತ್ತು  ವಿಕಲಚೇತನರ, ಹಿರಿಯ  

                                                  ನಗರಿಕರ ಸಬಲೀಕರಣ ಸಚಿವರು) 

  973+918-ರಾಜಯ ದಲಿ್ಲ  ಹೆಚುು ತಿು ರುವ ಹಿರಿಯ ರ್ನಗರಿಕರ ಮೇಲ್ಲನ  

         ದೌಜಾನಯ ಗಳ ಬಗೆೆ   

    -ಶ್ರ ೀ ಎಾಂ.ನರಾಯಣಸಾಾ ಮಿ(ವಿರೀಧ್ ಪ್ಕ್ಷದ ಮುಖ್ಯ  ಸಚೇತಕರು) 

    -ಡಾ: ತೇಜಸಿಾ ನಿಗೌಡ 

 -ಶ್ರ ೀ ಆಚಾರ  ಹಾಲಪ್ಪ  ಬಸಪ್ಪ (ಗಣಿ ಮತ್ತು  ಭೂ ವಿಜ್ಞಾ ನ, ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು   

                                        ಮಕಕ ಳ ಅಭಿವೃದಿಿ  ಮತ್ತು  ವಿಕಲಚೇತನರ, ಹಿರಿಯ  

                                                ನಗರಿಕರ ಸಬಲೀಕರಣ ಸಚಿವರು) 
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  938-ಕಲಿ್ಲ  ಗಣಿ ಗುತಿು ಗೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಕುರಿತ್ತ 

   -ಶ್ರ ೀ ಮುನಿರಾಜು ಗೌಡ ಪಿ.ಎಾಂ. 

   -ಶ್ರ ೀ ಆಚಾರ  ಹಾಲಪ್ಪ  ಬಸಪ್ಪ (ಗಣಿ ಮತ್ತು  ಭೂ ವಿಜ್ಞಾ ನ, ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು  ಮಕಕ ಳ  

                                            ಅಭಿವೃದಿಿ  ಮತ್ತು  ವಿಕಲಚೇತನರ, ಹಿರಿಯ  

                                                  ನಗರಿಕರ ಸಬಲೀಕರಣ ಸಚಿವರು) 

 

  901-ಬಸವಕಲಾಯ ಣ ಹಾಗೂ ಹುಲಸೂರು ತಾಲಿ್ಲಕಿನ ಅೇಂಗನವಾಡಿ  

          ಕೇಂದರ ಗಳ ಬಗೆೆ   

   -ಶ್ರ ೀ ವಿಜಯ ಸಿಾಂಗ  

   -ಶ್ರ ೀ ಆಚಾರ  ಹಾಲಪ್ಪ  ಬಸಪ್ಪ (ಗಣಿ ಮತ್ತು  ಭೂ ವಿಜ್ಞಾ ನ, ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು  ಮಕಕ ಳ  

                                            ಅಭಿವೃದಿಿ  ಮತ್ತು  ವಿಕಲಚೇತನರ, ಹಿರಿಯ  

                                                  ನಗರಿಕರ ಸಬಲೀಕರಣ ಸಚಿವರು) 

  920-ಹಿರಿಯ ರ್ನಗರಿಕರ ವಾಯ ಜಯ ಗಳ ಬಗೆೆ  

   -ಶ್ರ ೀ ಗೀವಿಾಂದರಾಜು 

   -ಶ್ರ ೀ ಆಚಾರ  ಹಾಲಪ್ಪ  ಬಸಪ್ಪ (ಗಣಿ ಮತ್ತು  ಭೂ ವಿಜ್ಞಾ ನ, ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು  ಮಕಕ ಳ  

                                            ಅಭಿವೃದಿಿ  ಮತ್ತು  ವಿಕಲಚೇತನರ, ಹಿರಿಯ  

                                                  ನಗರಿಕರ ಸಬಲೀಕರಣ ಸಚಿವರು) 

  919-ಭೂಗರ್ಾದಲಿ್ಲ  ಭೂ ಕಂಪನ ಮಾಪನ-ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಕುರಿತ್ತ 

   -ಡಾ: ತೇಜಸಿಾ ನಿಗೌಡ 

   -ಶ್ರ ೀ ಆಚಾರ  ಹಾಲಪ್ಪ  ಬಸಪ್ಪ (ಗಣಿ ಮತ್ತು  ಭೂ ವಿಜ್ಞಾ ನ, ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು  ಮಕಕ ಳ  

                                            ಅಭಿವೃದಿಿ  ಮತ್ತು  ವಿಕಲಚೇತನರ, ಹಿರಿಯ  

                                                  ನಗರಿಕರ ಸಬಲೀಕರಣ ಸಚಿವರು) 

  455-ಬೋದಿಬದಿ ವಾಯ ಪಾರಿಗಳ ಹಿತ್ರಕ್ಷಣೆಯ ಬಗೆೆ   

   -ಶ್ರ ೀ ಗೀವಿಾಂದರಾಜು 

    -ಡಾ:ಸಿ.ಎನ .ಅಶಾ ಥ  ನರಾಯಣ(ಉನನ ತ ಶ್ಕ್ಷಣ, ಐಟಿ-ಬಿಟಿ, ವಿಜ್ಞಾ ನ  

                                       ಮತ್ತು  ತಂತರ ಜ್ಞಾ ನ, ವಿದ್ಯಯ ನಾ ನ ಹಾಗೂ ಕೌಶಲ್ಯಯ ಭಿವೃದಿಿ ,  

                                          ಜಿೀವನೀಪಾಯ ಹಾಗೂ ಉದಯ ಮಶ್ೀಲತೆ ಸಚಿವರ ಪ್ರವಾಗಿ) 

 

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

 

2. ಪರ ಕಟಣೆ 

3. ಸಭಾಪತಿಯವರ ಅನುಮತಿ ಮೇರೆಗೆ ಪರ ಸ್ತು ಪಿಸಲಪ ಟಟ  ವಿಷಯಗಳು 

 

ಅ) ಮೈಸೂರಿನ ಚಾಮೇಂಡಿ ಬೆಟಟ ಕೆೆ  ಹೋಗುವ ನಂದಿ ಮಾಗಾದಲಿ್ಲ   

      ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿೇಂದ ಎರಡು ಕಡೆ ಭೂಮ ಕುಸಿದಿರುವ ಬಗೆೆ . 

 -ಶ್ರ ೀ ಎಸ .ನಗರಾಜ (ಸಂದೇಶ  ನಗರಾಜ ) 

  -ಶ್ರ ೀ ಕೀಟ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸ ಪೂಜ್ಞರಿ(ಸಭಾನಯಕರು)(ಮುಜರಾಯಿ ಹಜ  ಮತ್ತು   

                                                                                           ವಕ್ಫ   ಸಚಿವರ ಪ್ರವಾಗಿ) 

 

 ಆ) ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲಿ್ಲ  ಸ್ತವಳಗಿ ಪಟಟ ಣವನುನ  ತಾಲಿ್ಲಕರ್ನನ ಗಿ ಘೋಷಿಸಲ್ಲ  

        ಕೋರಿ ಮನವಿ 

  -ಶ್ರ ೀ ಹಣಮಂತ ರುದರ ಪ್ಪ  ನಿರಾಣಿ 

  -ಶ್ರ ೀ ಕೀಟ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸ ಪೂಜ್ಞರಿ(ಸಭಾನಯಕರು)(ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರ ಪ್ರವಾಗಿ) 
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  ಇ)ಪ್ರರ ಢಶಾಲಾ ಮಖ್ಯ ೋಪಾಧಾಯ ಯರ ವಗಾಾವಣೆ ಬಗೆೆ  

    - ಶ್ರ ೀ ಅರುಣ ಶಹಾಪೂರ 

   -ಶ್ರ ೀ ಕೀಟ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸ ಪೂಜ್ಞರಿ(ಸಭಾನಯಕರು)(ಮಾನಯ  ಪಾರ ಥಮಿಕ  

                                         ಮತ್ತು  ಪೌರ ಢಶ್ಕ್ಷಣ ಹಾಗೂ ಸಕಾಲ ಸಚಿವರ ಪ್ರವಾಗಿ) 

 

 ಈ) ಹೆಲೆ್ಲ ಟ  ಧರಿಸದ ಬೈಕ  ಸವಾರರನುನ  ಪೊಲ್ಲೋಸರು ಹಿಡಿಯಲ್ಲತಿನ ಸುವಾಗ  

         ಅಪಘಾತ್ಕೆಿ ೋಡಾಗಿ ಮೃತ್ರ್ನಗಿರುವ ಬಗೆೆ . 

   -ಶ್ರ ೀ ಯು.ಬಿ.ವಾಂಕಟೇಶ  

   -ಶ್ರ ೀ ಕೀಟ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸ ಪೂಜ್ಞರಿ(ಸಭಾನಯಕರು)(ಮಾನಯ  ಗೃಹ ಸಚಿವರ  

                                                                                                                ಪ್ರವಾಗಿ) 

ಉ) ಬೋದರ  ಜಿಲಿ್ಲ  ಬಸವಕಲಾಯ ಣ ತಾಲಿ್ಲಕಿನ ತ್ಹಶಿೋಲಾದ ರ ರವರು ಸ್ತವಾಜನಕ  

       ಹಿತಾಸಕಿು ಗೆ ಅನುಸ್ತರವಾಗಿ ರ್ಕಯಾನವಾಹಿಸುತಿು ರುವುದರ ಬಗೆೆ . 

   - ಶ್ರ ೀ ವಿಜಯಸಿಾಂಗ  

   -ಶ್ರ ೀ ಕೀಟ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸ ಪೂಜ್ಞರಿ(ಸಭಾನಯಕರು)(ಮಾನಯ  ಕಂದಾಯ  

                                                                                           ಸಚಿವರ ಪ್ರವಾಗಿ) 

 

ಊ) ರಾಜಯ  ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಕೇಂದರ  ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ನೋಡುವ ವೇತ್ನ  

         ಶ್ನರ ೋಣಿಯನುನ  ನೋಡುವ ಬಗೆೆ . 

   -ಶ್ರ ೀ ಎಸ .ವಿಿ .ಸಂಕನೂರ 

   -ಶ್ರ ೀ ಕೀಟ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸ ಪೂಜ್ಞರಿ(ಸಭಾನಯಕರು) 

                                     (ಮಾನಯ  ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳ ಪ್ರವಾಗಿ) 

 

ಋ) ಕೇಂದರ  ಸರ್ಕಾರ ಸೇಫ  ಸಿಟಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಬೆೇಂಗಳೂರು ನಗರಕೆೆ  ರೂ.  

        667 ಕೋಟಿ ನಧಿ ಲರ್ಯ ವಿದದ ರೂ ರಾಜಯ  ಸರ್ಕಾರ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕಳಳ ದೇ  

      ಇರುವ ಬಗೆೆ . 

   -ಶ್ರ ೀ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪ್ರ ಸಾದ  

   -ಶ್ರ ೀ ಕೀಟ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸ ಪೂಜ್ಞರಿ(ಸಭಾನಯಕರು) 

                                  (ಮಾನಯ  ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಯವರ ಪ್ರವಾಗಿ) 

 ಎ) ಉಕೆು  ಮತ್ತು  ಇತ್ರೆ ಕಚಾಾ ವಸುು ಗಳ ಬೆಲ್ಲ ಏರಿಕೆ ಖಂಡಿಸಿ ಸಣಣ  ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು  

        ಪರ ತಿರ್ಟನೆ ಮಾಡುತಿು ರುವ ಬಗೆೆ . 

  -ಶ್ರ ೀ ಎಸ .ರುದ್ರ ೀಗೌಡ 

   -ಶ್ರ ೀ ಕೀಟ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸ ಪೂಜ್ಞರಿ(ಸಭಾನಯಕರು) 

 (ಪೌರಾಡಳಿತ, ಸಣಣ  ಕೈಗಾರಿಕೆ ಹಾಗೂ ಸಾವವಜನಿಕ ಉದಿಿ ಮೆಗಳ ಸಚಿವರ  

                                                   ಪ್ರವಾಗಿ) 

 

ಏ) ಮಖ್ಯ ೋಪಾಧಾಯ ಯರಿಗೆ ಬಡಿು  ನೋಡುವಲಿ್ಲ  ಆಗುತಿು ರುವ ವಿಳಂಬ ಕುರಿತ್ತ. 

  -ಡಾ: ವೈ.ಎ.ನರಾಯಣಸಾಾ ಮಿ 

   -ಶ್ರ ೀ ಎನ .ನಗರಾಜ(ಎಾಂ.ಟಿ.ಬಿ) (ಪೌರಾಡಳಿತ, ಸಣಣ  ಕೈಗಾರಿಕೆ ಹಾಗೂ  

             ಸಾವವಜನಿಕ ಉದಿಿ ಮೆಗಳ ಸಚಿವರು) 

ಐ) ಅನುದಾನತ್ ಪ್ರರ ಢಶಾಲ್ಲಗಳಲಿ್ಲ  ಖಾಲ್ಲ ಇರುವ ಹುದ್ದದ ಗಳನುನ  ರ್ತಿಾ ಮಾಡುವ  

   ಕುರಿತ್ತ. 

  -ಶ್ರ ೀ ಚಿದಾನಂದ  ಎಾಂ.ಗೌಡ 

  -ಶ್ರ ೀ ಕೀಟ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸ ಪೂಜ್ಞರಿ(ಸಭಾನಯಕರು)(ಮಾನಯ  ಪಾರ ಥಮಿಕ ಮತ್ತು   

     ಪೌರ ಢ ಶ್ಕ್ಷಣ ಹಾಗೂ ಸಕಾಲ ಸಚಿವರ ಪ್ರವಾಗಿ) 
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ಒ) ಕಿತ್ತು ರು ತಾಲಿ್ಲಕಿನ ಕುಲವಳಿಳ  ಗಾರ ಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ವಾಯ ಪಿು ಯ 9 ಹಳಿಳ ಗಳಿಗೆ  

   ರೈತ್ರ ಸ್ತಗುವಳಿ ಚೋಟಿ ನೋಡುವ ಬಗೆೆ .  

  -ಶ್ರ ೀ ಆರ .ಬಿ.ತ್ರಮಾಾ ಪೂರ 

  -ಶ್ರ ೀ ಕೀಟ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸ ಪೂಜ್ಞರಿ(ಸಭಾನಯಕರು)(ಮಾನಯ  ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರ  

                                                                                                      ಪ್ರವಾಗಿ) 

ಓ) ರಾಜಯ ದ ರ್ನರ್ನ ಭಾಗಗಳಲಿ್ಲ  ಅರ್ಕಲ್ಲಕ ಮಳೆಯಿೇಂದಾಗಿ ಉೇಂಟಾಗಿರುವ ಬೆಳೆ  

   ಹಾನಗೆ ತ್ತ್ು ರಿಸಿರುವ ಕಬ್ಬು  ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಕಟಾವು ಖರ್ಾನುನ  ಸರ್ಕಾರ,  

   ಮಾಲ್ಲೋಕರು ರ್ರಿಸುವ ಬಗೆೆ . 

 

  -ಶ್ರ ೀ ಕೆ.ಟಿ.ಶ್ರ ೀಕಂಠೇಗೌಡ 

  -ಶ್ರ ೀ ಕೀಟ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸ ಪೂಜ್ಞರಿ(ಸಭಾನಯಕರು)(ಮಾನಯ  ಕೈಮಗಗ  ಮತ್ತು   

    ಜವಳಿ, ಕಬ್ಬು  ಅಭಿವೃದಿಿ  ಮತ್ತು  ಸಕಕ ರೆ ಸಚಿವರ ಪ್ರವಾಗಿ) 

 

4. ಸಭಾಪತಿಯವರ ಅನುಮತಿ ಮೇರೆಗೆ ಪರ ಸ್ತು ಪಿಸಲಾಗಿದದ  ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ  

ಸಚವರ ಹೇಳಿಕೆಗಳು 

 

ಅ) ಬ.ಬ.ಎೇಂ.ಪಿ. ವಾಯ ಪಿು ಯಲಿ್ಲ  ಸೊಳೆಳ ಗಳ ನಯಂತ್ರ ಣಕೆೆ  ಫಾಗಿೇಂಗ  ಕೆಲಸಕೆೆ  

ಟೆೇಂಡರ   

      ಕರೆಯದೇ ಅವಯ ವಹಾರ ನಡೆದಿರುವ ಬಗೆೆ .  

  -ಶ್ರ ೀ ಯು.ಬಿ.ವಾಂಕಟೇಶ  

  -ಶ್ರ ೀ ಕೀಟ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸ ಪೂಜ್ಞರಿ(ಸಭಾನಯಕರು)  

(ಮಾನಯ  ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳ ಪ್ರವಾಗಿ) 

  

ಆ) ಬ.ಬ.ಎೇಂ.ಪಿ. ವಾಯ ಪಿು ಗೆ ಒಳಪಡುವ ರಸ್ಥು ಗಳಿಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ಡಾೇಂಬರಿೋಕರಣ  

      ಹಾಗೂ ಗುೇಂಡಿ ಮಚುು ವುದರಿೇಂದ ಸರ್ಕಾರದ ಹಣ ಪೊೋಲಾಗುತಿು ರುವ ಬಗೆೆ . 

  -ಶ್ರ ೀ ಪಿ.ಆರ. ರಮೇಶ  

  -ಶ್ರ ೀ ಕೀಟ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸ ಪೂಜ್ಞರಿ(ಸಭಾನಯಕರು) 

                                  (ಮಾನಯ  ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳ ಪ್ರವಾಗಿ) 

 

ಇ) ಚಕೆ ಪೇಟೆಯ ಪಾವಾತಿಪುರದಲಿ್ಲ ಒಳರ್ರಂಡಿ ಕಳವೆ ಬದಲ್ಲಸುವ  

     ರ್ಕಮಗಾರಿಯನುನ  BWSSB ಬದಲ್ಲಗೆ BBMP ಕೈಗೇಂಡಿರುವ ಬಗೆೆ . 

  -ಶ್ರ ೀ ಪಿ.ಆರ .ರಮೇಶ  

  -ಶ್ರ ೀ ಕೀಟ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸ ಪೂಜ್ಞರಿ(ಸಭಾನಯಕರು) 

                                   (ಮಾನಯ  ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳ ಪ್ರವಾಗಿ)  

 

ಈ) ರಾಣಿ ಚೆನನ ಮೆ  ವಿಶವ ವಿದಾಯ ನಲಯದ ಅಭಿವೃದಿಿ ಗಾಗಿ ಹೆಚುು ವರಿಯಾಗಿ  

      ರೂ. 150 ಕೋಟಿಗಳ ವಿಶೇಷ ಅನುದಾನ ಬಡುಗಡೆ ಕುರಿತ್ತ. 

 -ಡಾ: ತಳವಾರ  ಸಾಬಣಣ      

-ಶ್ರ ೀ ಕೀಟ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸ ಪೂಜ್ಞರಿ(ಸಭಾನಯಕರು)(ಉನನ ತ ಶ್ಕ್ಷಣ, ಐಟಿ-ಬಿಟಿ,  

                   ವಿಜ್ಞಾ ನ ಮತ್ತು  ತಂತರ ಜ್ಞಾ ನ, ವಿದ್ಯಯ ನಾ ನ ಹಾಗೂ ಕೌಶಲ್ಯಯ ಭಿವೃದಿಿ ,                                     

                        ಜಿೀವನೀಪಾಯ ಹಾಗೂ ಉದಯ ಮಶ್ೀಲತೆ ಸಚಿವರ ಪ್ರವಾಗಿ) 
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5.ಚುರ್ನವಣಾ ಪರ ಸ್ತು ವ 

6. ಪರ ಕಟಣೆ  

7. ನಯಮ 68ರ ಮೇರೆಗೆ ಮೇಂದುವರೆದ ರ್ಚೆಾ 

“ಉತ್ು ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಹಾಗೂ ಕಲಾಯ ಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದ ಜವ ಲಂತ್  

  ಸಮಸ್ಥಯ ಗಳ ಬಗೆೆ .”    

   -ಶ್ರ ೀ ಕೆ.ಟಿ.ಶ್ರ ೀಕಂಠೇಗೌಡ   

   -ಶ್ರ ೀ ಮುರುಗೇಶ  ಆರ .ನಿರಾಣಿ(ಬೃಹತ  ಹಾಗೂ ಮಧ್ಯ ಮ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಚಿವರು)  

   -ಶ್ರ ೀ ಸಿ.ಎಾಂ.ಇಬ್ರರ ಹಿಾಂ 

   -ಶ್ರ ೀ ಕೆ.ಎ.ತ್ರಪ್ಪ ೀಸಾಾ ಮಿ 

   -ಶ್ರ ೀ ನಿರಾಣಿ ಹಣಮಂತ  ರುದರ ಪ್ಪ  

   -ಶ್ರ ೀ ಲಕ್ಷಾ ಣ ಸಂಗಪ್ಪ  ಸವದಿ 

   -ಶ್ರ ೀ ಗೀವಿಾಂದ ಎಾಂ.ಕಾರಜೀಳ(ಜಲಸಂಪ್ನೂಾ ಲ ಸಚಿವರು) 

   -ಶ್ರ ೀ ನಿರಾಣಿ ಹಣಮಂತ ರುದರ ಪ್ಪ  

   -ಶ್ರ ೀ ಎಸ .ಆರ .ಪಾಟಿೀಲ (ವಿರೀಧ್ ಪ್ಕ್ಷದ ನಯಕರು)  

   -ಶ್ರ ೀ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪ್ರ ಸಾದ  

   -ಶ್ರ ೀ ಕೀಟ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸ ಪೂಜ್ಞರಿ(ಸಭಾನಯಕರು) 

   -ಶ್ರ ೀ ಎನ .ರವಿಕುಮಾರ  

   -ಶ್ರ ೀ ಕೆ.ಎಸ .ಈಶಾ ರಪ್ಪ (ಗಾರ ಮಿೀಣಾಭಿವೃದಿಿ  ಮತ್ತು  ಪಂಚಾಯತ  ರಾಜ  ಸಚಿವರು) 

      

8. ಪರ ಕಟಣೆ  

9.  ನಯಮ 68ರ ಮೇರೆಗೆ ಮೇಂದುವರೆದ ರ್ಚೆಾ 

 “ಉತ್ು ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಹಾಗೂ ಕಲಾಯ ಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದ ಜವ ಲಂತ್ ಸಮಸ್ಥಯ ಗಳ ಬಗೆೆ ”  

  -ಶ್ರ ೀ ಮರಿತ್ರಬು ೀಗೌಡ 

   -ಶ್ರ ೀ ಕೆ.ಎಸ .ಈಶಾ ರಪ್ಪ (ಗಾರ ಮಿೀಣಾಭಿವೃದಿಿ  ಮತ್ತು  ಪಂಚಾಯತ  ರಾಜ  ಸಚಿವರು) 

    -ಶ್ರ ೀ ಎನ .ರವಿಕುಮಾರ  

   -ಶ್ರ ೀ ಮುರುಗೇಶ  ಆರ .ನಿರಾಣಿ 

   -ಶ್ರ ೀ ಅಲಲ ಾಂ ವಿೀರಭದರ ಪ್ಪ  

    -ಶ್ರ ೀ ಪ್ರ ಕಾಶ  ಕೆ.ರಾಥೀಡ   

   -ಶ್ರ ೀ ಆರ .ಬಿ.ತ್ರಮಾಾ ಪೂರ 

      

      ~~~~~~~~~~~ 
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(1192)  21.12.2021  10.40  ಪಿಕೆ:ವಿಕೆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು  

 
ಮಂಗಳವಾರ, 21 ನೇ ಡಿಸೆಂಬರ  2021  

 

 

ಸದನವು ಬೆಳಗಾವಿಯ ಸುವರ್ಾ ವಿಧಾನಸೌಧದಲಿ್ಲರುವ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು ನ ಸಭೆಂಗರ್ದಲಿ್ಲ  

ಬೆಳಿಗೆ್ಗ  10 ಗಂಟೆ 48 ನಿಮಿಷಕೆ್ಕ  ಸಮಾವೇಶಗೆಂಡಿತ್ತ. 

 

 

ಸಭಪತ್ತ  (ಶ್ರ ೀ ಬಸವರಾಜ ಶ್ವಲ್ಲೆಂಗಪಪ  ಹೊರಟಿ್ಟ )ಯವರು 

ಪೀಠದಲಿ್ಲ  ಉಪಸಿ್ಥ ತರಿದದ ರು 
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 1. ಪರ ಶ್ನ ೀತು ರಗಳು 

ಅ) ಚುಕೆ್ಕ  ಗುರುತ್ತನ ಪರ ಶ್ನನ ಗಳಿಗ್ಗ ಮೌಖಿಕವಾಗಿ ನಿೀಡಲಾದ ಉತು ರಗಳು 

 

 ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಪ್ರ ಶ್ನನ  ಸಂಖ್ಯಯ : 91(870), ಹೆಚ .ಎಾಂ.ರಮೇಶ ಗೌಡ.  ಉಪ್ಸಿಿ ತರಿಲಲ . 

 

ಪರ ಶ್ನನ  ಸಂಖೆಯ :  875 

(ಉತ್ು ರವನುನ  ಲಗತಿು ಸಲಾಗಿದ್ದ) 

 

 ಶಿರ ೋ ಎನ .ರವಿಕುಮಾರ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಗಳೆ, ಇದ್ಯ ಕಾಂದರ  ಸಕಾವರದ ಅತಯ ಾಂತ ಒಳೆೆಯ 

ಯೀಜನೆ ಮತ್ತು  ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಗಳ ಕನಸಿನ ಯೀಜನೆ.  ಇದ್ಯ ಪಾರ ರಂಭವಾಗಿ 6 ವರ್ವವಾಯಿತ್ತ.  

ಲಾಂಗಾನುಪಾತವನುನ  ಸರಿಪ್ಡಿಸಬೇಕು, ಮಹಿಳೆಯರ ಸಬಲೀಕರಣ ಮಾಡಬೇಕು ಎನುನ ವುದ್ಯ ಇದರ 

ಮುಖ್ಯ  ಉದಿ್ ೀಶವಾಗಿದ್.  2015ರ ಜನವರಿ 22ರಂದ್ಯ ಇದ್ಯ ಪಾಣಿಪ್ತ ನಲಲ  ಪಾರ ರಂಭವಾಯಿತ್ತ.  ಈ 

ನಿಟಿಿ ನಲಲ  ಇವತ್ರು ನವರೆಗೆ ಸಾಕಷಿ್ಟ  ಬದಲ್ಯವಣೆಯಾಗಿದ್. 

                    (ಮುಾಂದ್ಯ) 

(1193) 21-12-2021 10.50 DS-BNS 

 

ಶಿರ ೋ ಎನ.ರವಿಕುಮಾರ(ಮೇಂದು):- 

 

 2014-15 ರಲಲ  1000 ಗಂಡು ಮಕಕ ಳಿಗೆ 918 ಹೆಣ್ಣಣ  ಮಕಕ ಳಿದಿ ರು.  ಗಂಡು ಮಕಕ ಳು, ಹೆಣ್ಣಣ  ಮಕಕ ಳ 

ಅನುಪಾತದಲಲ  ಬಹಳ ವಯ ತ್ಯಯ ಸ ಇದ್.  80 ಹೆಣ್ಣಣ  ಮಕಕ ಳು ಕಡಿಮೆ ಇದಿ ರು.  2019-20 ರಲಲ  ಹೆಣ್ಣಣ  

ಮಕಕ ಳ ಸಂಖ್ಯಯ  934 ಕೆಕ  ಏರಿಕೆಯಾಯಿತ್ತ.  2019-20 ರಲಲ  ಶೇಕಡ 71 ರಷಿ್ಟ  ಏರಿಕೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದ್.  

ಆದರೆ ಕಾಂದರ  ಸಕಾವರದಿಾಂದ  ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದಂತಹ ಸಂದಭವದಲಲ   ಈ ಹಣವನುನ  ಒಾಂದ್ಯ 

ವರ್ವಕೆಕ  ಅಾಂದರೆ, 2020-21 ರಲಲ  ಹಣವನುನ  ಖ್ರ್ಚವ ಮಾಡುವುದಕೆಕ  ಮಿೀಸಲಟಿಿ ಲಲ .   ಹಣ ಏಕೆ 

ಮಿೀಸಲಟಿಿ ಲಲ  ಎಾಂದ್ಯ ನನು ಮಾನಯ  ಸಚಿವರಿಗೆ ಕಳುವುದಕೆಕ  ಬಯಸುತ್ರು ದಿ್ ೀನೆ.   

 

 ಶಿರ ೋ ಆಚಾರ ಹಾಲಪಪ  ಬಸಪಪ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ, ಅವರು ಕಳಿದ ಪ್ರ ಶ್ನನ ಗಳಿಗೆ 

ಈಗಾಗಲೇ ಉತು ರ ಕಟಿಿ ದಿ್ ೀನೆ.  2018-19  ರಲಲ  ಮತ್ತು   2020-21ನೇ ಸಾಲನಲಲ  ಖ್ರ್ಚವ ಮಾಡಿರುವುದ್ಯ 

ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ ಎಾಂದ್ಯ ಉತು ರದಲಲ  ಕಟಿಿ ದೇವ.  ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರ ಕಾಳಜಿ ಏನೆಾಂದರೆ, ಹಣ ಹೆಚಿಿ ಗೆ 

ಮಿೀಸಲಡಬೇಕೆಾಂದ್ಯ ಕಳುತ್ರು ದಿಾ ರೆ.  ಇವಲ್ಯಲ  ಕಾಯವಕರ ಮಗಳು ಯಶಸಿಾ ಯಾಗಬೇಕೆಾಂದ್ಯ ಹೇಳುತ್ರು ದಿಾ ರೆ.  

ಲಾಂಗ ಪ್ಕ್ಷಪಾತ ಈಗಾಗಲೇ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯಾಗಿದ್ ಎನುನ ವುದನುನ  ಕೂಡ ನನು ಅನುಬಂಧ್ದಲಲ  

ಕಟಿಿ ದಿ್ ೀನೆ.  ಹೆಣ್ಣಣ ಮಕಕ ಳ ಉಳಿವು ಮತ್ತು  ರಕ್ಷಣೆ ಬಗೆಗ  ಏನು ಕಾಯವಕರ ಮಗಳನುನ  ಹಾಕಿಕಾಂಡಿದಿ್ ೀವ 

ಆ ಕಾಯವಕರ ಮಗಳು ಇನುನ  ಹೆರಿ್ಚ  ಯಶಸಿಾ ಯಾಗುವುದಕೆಕ  ಕರ ಮ ತೆಗೆದ್ಯಕಳೆು ತೆು ೀವ.  ಅದಕೆಕ  ಇನುನ  
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ಹೆಚಿಿ ನ ಹಣವನುನ  ಮಿೀಸಲಡಬೇಕೆಾಂದ್ಯ ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರು ಕಳಿದಿಾ ರೆ.  ನವು ಹೆಚಿಿ ನ ಹಣವನುನ  

ಮಿೀಸಲಡುತೆು ೀವಾಂದ್ಯ ಎನುನ ವ ಮಾತನುನ  ಹೇಳುವುದಕೆಕ  ಬಯಸುತ್ರು ದಿ್ ೀನೆ.  

 

 ಶಿರ ೋ ಎನ.ರವಿಕುಮಾರ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ, ಜಿಲ್ಯಲ ಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಹಣ 

ಬರುತು ದ್.  ಇದ್ಯ ಶೇಕಡ 100  ರಷಿ್ಟ  ಕಾಂದರ  ಸಕಾವರದ ಯೀಜನೆಯಾಗಿದ್.  ಕಾಂದರ  ಸಕಾವರದಿಾಂದ ಹಣ 

ಬರುತು ದ್,  ಆದರೆ ರಾಜಯ  ಸಕಾವರ  ಏಕೆ ಆ ವರ್ವದಲಲ ಯೇ ಹಣ ಮಿೀಸಲಡಲಲಲ ?  ಕಾಂದರ  ಸಕಾವರ 

ಇಷಿ್ಟ  ದೊಡಡ  ಮತು ದ ಹಣವನುನ  ಸುಮಾರು 30,000 ಕೀಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗಿಾಂತಲೂ ಹೆಚಿಿ ನ ಹಣ 

ಇದಕೆಕ  ಮಿೀಸಲಟಿಿ ದ್. ಇತ್ರಹಾಸದಲಲ  ಮದಲನೆ ಸಲ ಕಾಂದರ  ಸಕಾವರ ಇಷಿ್ಟ  ದೊಡಡ  ಮತು ದ 

ಹಣವನುನ  ಮಿೀಸಲಟಿಿ ದ್.  ರಾಜಯ  ಸಕಾವರ ಇದರಲಲ  ಒಾಂದ್ಯ ಪೈಸಯೂ ಖ್ರ್ಚವ ಮಾಡುವುದಿಲಲ .  ಆದರೆ 

ರಾಜಯ  ಸಕಾವರ ಏಕೆ ಹಣ ಮಿೀಸಲಡಲಲಲ ?  

 

 ಶಿರ ೋ ಆಚಾರ  ಹಾಲಪಪ  ಬಸಪಪ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ, ಕಾಂದರ  ಸಕಾವರ ಕಟಿಿ ರುವಂತಹ 

ಹಣವನುನ  ಇವತೆು ೀನು ನವು ಖ್ರ್ಚವ ಮಾಡುತ್ರು ದಿ್ ೀವ, ಅವುಗಳನುನ  ಪೂಣವ ಪ್ರ ಮಾಣದಲಲ   ಎಲಲ ಯೂ 

ಲ್ಯಯ ಪ್ಸ   ಆಗದಂತಹ ರಿೀತ್ರಯಲಲ  ನೀಡುವುದರ ಜತೆಗೆ ಇವತ್ತು  ರಾಜಯ  ಸಕಾವರದ ಬಜೆಟ ನಲಲ ಯೂ 

ಕೂಡ  ಅದಕೆಕ ೀನು ಹೆಚಿಿ ನ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದಕಾಕ ಗುತು ದ್ ಅದನುನ  ಮಾಡುತೆು ೀವನುನ ವ ಮಾತನುನ  

ಹೇಳುವುದಕೆಕ  ಬಯಸುತ್ರು ದಿ್ ೀನೆ.  
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     ಪರ ಶ್ನನ  ಸಂಖೆಯ :890 

           (ಉತ್ು ರವನುನ  ಲಗತಿು ಸಲಾಗಿದ್ದ) 

 

 ಶಿರ ೋ ಯು.ಬ.ವೆೇಂಕಟೇಶ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ, “ಮೇಕ್  ಇನ  ಇಾಂಡಿಯಾ” ಕಾಯವಕರ ಮದ 

ಬಗೆಗ  ನನು ಪ್ರ ಶ್ನನ  ಕಳಿದಿ್ .   ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ರ್ಚನವಣಾ ಪ್ರ ಣಾಳಿಕೆ ಕಟಿ  ಹಾಗೆ ಕಾಂದರ  ಸಕಾವರ 

ಏನು ಪಿರ ಾಂಟ  ಮಾಡಿ ಕಟಿಿ ದ್ ಅದನುನ  ನಮಗೆ ಜೆರಾಕ್ಸ   ಮಾಡಿ ಕಟಿಿ ದಿಾ ರೆ ಎಾಂದ್ಯ ಹೇಳಿದರೆ 

ತಪಾಪ ಗಲ್ಯರದ್ಯ.  ಈ ಯೀಜನೆಯಿಾಂದ ನಮಾ  ರಾಜಯ ಕೆಕ  ಆಗುವ ಅನುಕೂಲವೇನು, ಎಷಿ್ಟ  ಜನ 

ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿದಿಾ ರೆ,  ಇದರಿಾಂದ  ಜನರಿಗೆ ಏನು ಉಪ್ಯೀಗ ಸಿಗುತ್ರು ದ್ ಎಾಂದ್ಯ ನನು ಪ್ರ ಶ್ನನ  

ಕಳಿದಿ್ ೀನೆ.  ಕೌಶಲ್ಯಯ ಭಿವೃದಿಿ ಯಲಲ  ವಿದ್ಯ  ಕಲಯುವುದ್ಯ ಬೇರೆ,  ವಿದ್ಯ  ಬಳಸಿಕಾಂಡು ಈ ಕೌಶಲಯ ದ 

ಮಾಗವದಲಲ   ಬದ್ಯಕುವುದೇ ಬೇರೆ.  ಇವತ್ರು ನ ಟೆಕಾನ ಲಜಿಯಲಲ  ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸಕೆಕ  ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಿೀತ್ರಯ 

ತರಬೇತ್ರ ಬೇಕಾಗುತು ದ್.  ಆದರೆ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡುತ್ಯು ರೆ, ಐದ್ಯ ಲಕ್ಷ ಜನರಿಗೆ ಉದೊಯ ೀಗ ನಿೀಡಿದಿ್ ೀವಾಂದ್ಯ 

ಹೇಳಿದಿಾ ರೆ. ಇದರಲಲ  ಶೇಕಡ 10 ರಷಿ್ಟ  ಯಾವುದೇ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಪಾರ ರಂಭವಾಗಿಲಲ .  ಇವಲ್ಯಲ  

ಅನುಮೀದನೆ ಮಾಡಿಕಟಿಿ ರುವುದ್ಯ ಬಿಟಿ ರೆ, ಜಮಿೀನು ತೆಗೆದ್ಯಕಳೆು ವುದಕೀಸಕ ರ ಭೂಸಾಾ ಧಿೀನ 

ಮಾಡಿಕಳೆು ವುದಕೆಕ  ಸಿ ೀಟ ಮೆಾಂಟ  ಕಟಿಿ ರುತ್ಯು ರೆ.  ಅದನೆನ ೀ ಇವರು ಪಿರ ಾಂಟ  ಮಾಡಿಕಟಿಿ ದಿಾ ರೆ.   

ಇವತ್ರು ನವರೆಗೂ ಎಷಿ್ಟ  ಜನರು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ರು ದಿಾ ರೆ ಎಾಂಬ್ಬದನುನ  ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ತ್ರಳಿಸಬೇಕು. 

 

 ಶಿರ ೋ ಮರುಗೇಶ  ಆರ. ನರಾಣಿ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ, “ಮೇಕ್  ಇನ  ಇಾಂಡಿಯಾ” 

ಕಾಯವಕರ ಮ ತಂದಿರುವಂಥದಿ್ಯ  ನಮಾ  ದೇಶ ಆತಾ ನಿಭವರವಾಗಬೇಕು, ಎಲಲ ರೂ 

ಸಾಾ ವಲಂಬಿಯಾಗಿರಬೇಕು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಾಂದ ಆಮದ್ಯ ಮಾಡಿಕಳೆು ವಂತಹದಿ್ಯ  

ಕಡಿಮೆಯಾಗಬೇಕು, ಗಾರ ಮಿೀಣ ಪ್ರ ದೇಶದಿಾಂದ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಎಲಲ ರಿಗೂ ಇದರಲಲ  ಹೆಚಿಿ ನ ಮಾಹಿತ್ರ, 

ತ್ರಳುವಳಿಕೆ ಇದ್.  ಹಳೆಿಯಲಲ  ನವು ಯಾರ ಮೇಲೂ ಅವಲಂಬನೆಯಾಗದಂತೆ ನಮಗೆ 

ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಯಲ  ಉತಪ ನನ ಗಳನುನ  ನವೇ ತಯಾರು ಮಾಡುತ್ರು ದಿ್ ೀವ. ಮನೆಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ 

ಊಟ ಉಪಿಪ ನಕಾಯಿಯಿಾಂದ ಹಿಡಿದ್ಯ ಎಲ್ಯಲ  ರೇರ್ನ ಗಳನುನ , ಕಾಯಿ ಪ್ಲ್ಯಯ ಗಳು, ಹಾಲು, ಬಣೆಣ , ತ್ತಪ್ಪ , 

ಎಲಲ ವನುನ  ನವೇ ತಯಾರು ಮಾಡುತ್ರು ದಿ್ ೀವ. ಬಿತ್ತು ವ ಬಿೀಜವನುನ  ನವೇ ಮಾಡಿಕಳೆು ತ್ರು ದಿ್ ೀವ.  

ಅಲಲ ರುವಂತಹ ಹಳೆಿ ಯಲಲ  ಬಡಿಗೆಯರು, ಕಂಬ್ರರರು, ಪ್ತ್ಯು ರರು, ಐಗಾರರು ಎಾಂದ್ಯ ನವೇನು 

ಕರೆಯುತೆು ೀವ  ಅವರೆಲಲ ರು ಮಾಡಿಕಾಂಡು  ನಮಾ  ಕಡೆ ಬಳೆದಿರುವಂತಹದಿ ನುನ  ನಮಾ  ಸನ ೀಹಿತರಿಗೆ 

ಬಂಧು-ಬಳಗದವರಿಗೆ ಕಡುತ್ರು ದಿ್ ೀವ.  ನಮಾ  ಕಡೆ ಇರಲ್ಯರದಿ ನುನ  ಅವರ ಕಡೆಯಿಾಂದ barter system  

ನಲಲ  ತೆಗೆದ್ಯಕಳೆು ತ್ರು ದಿ್ ೀವ.   ಅದೇ concept ಅನುನ   ಮೈಸೂರು ಮಹಾರಾಜರು ಮಾಡಿದಿ ರು.  

ಮೈಸೂರು ಮಹಾರಾಜರು ತಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದಿ ನುನ  ಗುಾಂಡಿ ಸೂಜಿಯಿಾಂದ ಹಿಡಿದ್ಯ ಪೇಪ್ರ , 

ಪ್ನುನ , ಮಸಿ, ಲೈಟ , ವಿದ್ಯಯ ತ , group of industries, ರೈತರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಡಾಯ ಮ , ನಿೀರಾವರಿ, 
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ಎಲಲ ವನುನ  ಮಾಡಿಕಾಂಡು ಅವರು ಆತಾ ನಿಭವರ ಕಾನೆಸ ಪಿ್  ನುನ  ಮರು ಸಿಾ ಪ್ನೆ ಮಾಡಿದರು.  ಅದೇ ರಿೀತ್ರ 

ನಮಾ  ನೆಚಿಿ ನ ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಗಳಾದ ಮಾನಯ  ನರೇಾಂದರ  ಮೀದಿಯವರು  ನಮಾ  ದೇಶ ಆತಾ ನಿಭವರ 

ಆಗಬೇಕೆನುನ ವ ನಿಟಿಿ ನಲಲ   ಎಲ್ಯಲ  ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳನುನ  ಸರಳಿೀಕರಣ ಮಾಡುವುದರ ಬಗೆಗ   ಹೆಚಿಿ ನ 

ಗಮನಹರಿಸಿದರು.  ಕೈಗಾರಿಕೆಗಾಗಿ ಭೂಮಿಯನುನ  ಖ್ರಿೀದಿ ಮಾಡಬೇಕೆಾಂದರೆ, ಕನವಟಕ ಭೂ 

ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಿ್ದ  1961ರ ಸಕ್ಷನ  109ಕೆಕ  ತ್ರದಿ್ಯ ಪ್ಡಿ ತರಲ್ಯಗಿದ್.  ವಿಲೇಜ  ಅಕೌಾಂಟೆಾಂಟ ನಿಾಂದ ಹಿಡಿದ್ಯ 

ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದವರೆಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು .  ತಹಸಿೀಲಿ್ಯ ರ , ಎ.ಸಿ., ಡಿ.ಸಿ., ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರು, ನಂತರ 

ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ, ಈ ರಿೀತ್ರ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಹೊೀದಾಗ 6-6 ತ್ರಾಂಗಳು ಸಮಯ ತೆಗೆದ್ಯಕಳೆು ತ್ರು ತ್ತು .  

ಅದನುನ  “ಮೇಕ್  ಇನ  ಇಾಂಡಿಯಾ” ದಲಲ  ಸರಳಿೀಕರಣ ಮಾಡಿದಿ್ ೀವ.  ನೇರವಾಗಿ ಕೃಷಿ ಜಮಿೀನನುನ  

ಕೈಗಾರಿಕೆಗೆ ತೆಗೆದ್ಯಕಳೆು ವುದಕೆಕ  ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿದಿ್ ೀವ.  ಮತ್ು ಾಂದ್ಯ ನವು ಸರಳಿೀಕರಣ 

ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ಯ ‘ABC’ concept   ಅನುನ  ತಂದಿದಿ್ ೀವ. ‘ABC’ means affidavit based clearance. 

ಒಾಂದ್ಯ ಸಲ ನವು ಕಿಲ ಯರೆನಸ   ಮಾಡಿಕಟಿ ರೆ  ಸಕಾವರದ ಕಿಲ ಯರೆನಸ  ಗಾಗಿ ಕಾಯುವ ಅವಶಯ ಕತೆ ಇಲಲ .  

ತೆಗೆದ್ಯಕಳೆು ವುದಕೆಕ  ಮೂರು ವರ್ವ ಅಥವಾ before commercial production  ಆಗುವುದರಳಗಾಗಿ 

ಲೈಸನಸ   ತೆಗೆದ್ಯಕಾಂಡರೆ ನಡೆಯುತು ದ್.  ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ಸಮಯ ವಯ ಥವವಾಗಬ್ರರದ್ನುನ ವ 

ಕಾರಣಕಾಕ ಗಿ ನವು ಈ ಕಾನೆಸ ಪಿ್  ನುನ  ಜ್ಞರಿಗೆ ತಂದಿದಿ್ ೀವ.   ಕೈಗಾರಿಕೆಯಲಲ  ಮದಲು ಮಹಿಳೆಯರು 

ರಾತ್ರರ  ಪಾಳಿಯಲಲ  ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಕೆಕ  ಅವಕಾಶ ಇರಲಲಲ .  ರಾತ್ರರ  ಪಾಳಿಯಲಲ  ಅಾಂದರೆ ರಾತ್ರರ  7 ರಿಾಂದ 

ಬಳಗೆಗ  6 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಕೆಕ  ಅವಕಾಶ ಇದ್.  ಮದಲು overtime ಮಾಡುವುದಕೆಕ  

ಅವಕಾಶ ಇರಲಲಲ .  ಈಗ ನವು overtime ಅನುನ  ಒಾಂದ್ಯ ತೆರ ೈಮಾಸಿಕದಲಲ  ಒಟಿ್ಟ  125 ಗಂಟೆಗಳವರೆಗೆ 

ಹೆರಿ್ಚ ವರಿಯಾಗಿ ಕಾಯವನಿವವಹಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕಟಿಿ ದಿ್ ೀವ.  ಮದಲು ಇರುವಂತಹ 

ಅವಕಾಶದಲಲ  ನವು ಒಾಂದ್ಯ ಸಲ ಉದೊಯ ೀಗಿಯನುನ  ನೇಮಕಾತ್ರ ಮಾಡಿಕಾಂಡರೆ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರ ತ್ರ ವರ್ವದ 

ಸಂಬಳ ಕಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು .  ಮಧ್ಯಯ  ಬರ ೀಕ್  ಮಾಡುವುದಕೆಕ  ಆಗುತ್ರು ರಲಲಲ .  ಕೆಲವು seasonal industries  

ಇರುತು ದ್.  ಆ season  ಗೆ ಮಾತರ  ಅವರು ಕಾಮಿವಕರನುನ  ತೆಗೆದ್ಯಕಾಂಡು ಉಳಿದಂತಹ ದಿವಸಗಳಲಲ  

ಅವರನುನ  ರಿಲೀವ  ಮಾಡಬಹುದ್ಯ.  ಅವರು ಮತೆು  ಬೇರೆ ಕಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಗೆ ಬಡವನ  

ಆಗದಂತೆ  ಅವರು ಬದ್ಯಕಿಕಳೆು ತ್ಯು ರೆ, factory ಸಹ survive  ಆಗುತು ದ್.  ಇದ್ಯ ಮದಲು ಇರಲಲಲ , 

ಇದನುನ  ತಂದಿದಿ್ ೀವ.  Ease of doing business ಬಗೆಗ  ನವು  ಹೆರಿ್ಚ  ಗಮನಹರಿಸುತ್ರು ದಿ್ ೀವ.  “ಮೇಕ್  ಇನ  

ಇಾಂಡಿಯಾ” ಕಾಯವಕರ ಮದಲಲ  ನಮಾ  ಕನವಟಕದಿಾಂದ in different sectors Rs.1,000 Crores plus or 

minus  ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಾಂದ ನವು ಸಬಿಸ ಡಿ ಕಡುತ್ರು ದಿ್ ೀವ.  ಈ ರಿೀತ್ರ ಮಾಡುವುದರ ಜತೆಗೆ ಕವಲ 

ನವು ಕಿಲ ಯರನಸ   ಕಟಿ್ಟ  ಸುಮಾ ನೆ ಕುಳಿತ್ತಕಾಂಡಿಲಲ .  “ಉದಯ ಮಿ ಆಗು, ಉದೊಯ ೀಗ ನಿೀಡು” ಎನುನ ವ 

ವಿನೂತನ ಕಾಯವಕರ ಮವನುನ  ಕನವಟಕದಲಲ  ತಂದಿದಿ್ ೀವ.  ಈ ದೇಶದಲಲ  ಯಾರು ಮಾಡುತ್ರು ಲಲ .  ಆ 

ಸಂದಭವದಲಲ  ಐ.ಟಿ.ಐ. ಕಿಕ ಾಂತ ಮೇಲಪ ಟಿ ವರು ಇರಬಹುದ್ಯ ಅಥವಾ ಎಸ .ಎಸ.ಎಲ .ಸಿ. ಇದಿ ಾಂಥವರು 
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ಇರಬಹುದ್ಯ, ಅವರಿಗೆ ನಮಾ  ರಾಜಯ  ಸಕಾವರ ಮತ್ತು  ಕಾಂದರ  ಸಕಾವರದಲಲ  ಏನೇನು ಸವಲತ್ತು ಗಳಿವ, 

ಯಾವಾಯ ವ ರಿೀತ್ರ ಸಬಿಸ ಡಿ ಇದ್, ಯಾವ ರಿೀತ್ರ ಅಪ್ಲ ೈ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನೇನು ನಿಯಮಗಳಿವ 

ಎನುನ ವಂಥದಿ ನುನ  ಅವರಿಗೆ ತ್ರಳುವಳಿಕೆ ಕಟಿ್ಟ  ಯಾರಾದರೂ specific sector ನಲಲ  ನವು ಈ 

ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳನುನ  ಮಾಡುತೆು ೀವಾಂದ್ಯ ಮುಾಂದ್ ಬಂದರೆ ಅವರಿಗೆ 7 ದಿವಸಗಳಿಾಂದ 30 ದಿನಗಳವರೆಗೆ  

ಉಚಿತವಾಗಿ ತರಬೇತ್ರಯನುನ  ಕಡುತೆು ೀವ. 

 

 ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ಸಚಿವರೇ, ತ್ಯವು ಹೇಳುವುದನೆನ ಲ್ಯಲ  ಪಿರ ಾಂಟ  ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ 

ಕಳುಹಿಸಿಕಡಿ.   ತ್ಯವು ಕಳುಹಿಸಿ ಕಟಿ ರೆ ಎಲಲ ರಿಗೂ ಮಾಹಿತ್ರ ಸಿಗುತು ದ್.  

 

 ಶಿರ ೋ ಮರುಗೇಶ ಆರ. ನರಾಣಿ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ, ಈ ಕೀವಿಡ-19 ಎರಡು 

ವರ್ವಗಳಿಾಂದ ಜ್ಞಸಿು  ಬಂದಿರುವುದರಿಾಂದ ನವು ನಿರಿೀಕೆೆ  ಮಾಡಿರುವಷಿ್ಟ  ಟಾಗೆವಟ  ಮಾಡಿರುವಷಿ್ಟ  

employment generation  ಮಾಡುವುದಕಾಕ ಗಿಲಲ , ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳನುನ  implement ಮಾಡಲ್ಯಗುತ್ರು ಲಲ .   

ಆದರೂ ಕೂಡ ನವು ಜಿಡಿಪಿ ಎರಡು ವರ್ವಗಳ ಹಿಾಂದ್ ಏನಿತ್ತು  ಅದಕಿಕ ಾಂತ ನಮಾ  ಕನವಟಕ ಆಗಲ, 

ನಮಾ  ದೇಶ ಆಗಲ ಹಿಾಂದ್ ಬಂದಿಲಲ .  ಶೇಕಡ 14 ರಷಿ್ಟ  ಜಿಡಿಪಿ ಇರುವಂಥದಿ ನುನ   ಶೇಕಡ 25 ರಷಿ್ಟ  

ನವು ತಲುಪ್ಬೇಕೆನುನ ವಂಥದಿ್ಯ  ನಮಾ  ನೆಚಿಿ ನ ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಗಳ ಗುರಿಯಾಗಿತ್ತು .   ಆದರೆ, ನವು in-

between  ಬಂದಿದಿ್ ೀವ.  ಈಗ pickup  ಆಗುತ್ರು ತ್ತು . ಆದರೆ ಈಗ ಮತೆು  ಕೀವಿಡ-19 ಬಂದಿರುವುದರಿಾಂದ 

ಸಾ ಲಪ  slow down ಆಗಿದ್.  ಒಟಿಾ ರೆಯಾಗಿ ಹಿಾಂದ್ ಇರುವಂತಹ ನಮಾ  ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು  

ಕಾನೂನುಗಳನುನ  ಸರಳಿೀಕರಣಗಳಿಸಿ  ಅವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲತೆ ಮಾಡಿಕಡುವುದರ ಬಗೆಗ  ನವು 

ಗಮನಹರಿಸುತ್ರು ದಿ್ ೀವ.  

                   (ಮುಾಂದ್ಯ) 

1194/21-12-2021/ 11-00/bkp-bns 

 

ಶಿರ ೋ ಯು.ಬ.ವೆೇಂಕಟೇಶ  (ವಿಧಾನಸಭೆಯಿೇಂದ ಚುರ್ನಯಿತ್ರಾದವರು):-    ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೆ, ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ಕೈಗಾರಿಕೀದಯ ಮಿ  ಇರುವುದರಿಾಂದ       ಕೈಗಾರಿಕಾ  ಸಮಸಯ ಗಳು 

ಅವರಿಗೆ ಗತ್ರು ದ್  ಎಾಂದ್ಯ  ನನು  ತ್ರಳಿದ್ಯಕಳೆು ತೆು ೀನೆ.    ಬೇರೆಯವರಿಗೆ  ಈ  ಖಾತೆಯನುನ   ಕಟಿಿ ದಿ ರೆ,  

ಇಷಿ್ ಾಂದ್ಯ  ಕರಿ್  ಸುಖ್ಗಳು  ಗತ್ಯು ಗುತ್ರು ರಲಲಲ .    ಇವರಿಗೆ      ಕಟಿಿ ರುವುದರಿಾಂದ  ಸಾ ಲಪ   

ಸುಧಾರಣೆಯಾಗುತು ದ್  ಎಾಂದ್ಯ  ಒಾಂದ್ಯ ಅನಿಸಿಕೆಯಾಗಿದ್.     ಆದರೆ,  ಇದ್ಯ  ಪೇಪ್ರ ನಲಲ  ಆಗಿದ್.  ಆದರೆ 

ಅಲಲ  ಜ್ಞಗದಲಲ   ಆಗಿರುವುದಿಲಲ .      ಪಾರ ಕಿಿ ಕಲ     ೫  ಲಕ್ಷ  ಜನರಿಗೆ ನಿೀವು  ಕೆಲಸವನುನ   ಕಟಿಿ ಲಲ .       

ನಿಮಗೆ   ಈ ಬಗೆಗ  ಅಜಿವಯನುನ   ಕಟಿಾ ಗ    ಇಾಂತಹ   100  ಎಕರೆ ಜಮಿೀನಿಗೆ    ನವು   50 ಸಾವಿರ   

ಕೆಲಸ ಕಡುತೆು ೀವಾಂದ್ಯ  ಹೇಳುತ್ಯು ರೆ.  ಅದನುನ  ಇಲಲ  ನನಗೆ  ಪಿರ ಾಂಟ   ಮಾಡಿಕಟಿಿ ದಿಿ ೀರಿ ಬಿಟಿ ರೆ  ಅಲಲ     
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ಫೀಲಡ  ನಲಲ   ಇವತ್ರು ನವರೆಗೂ     ಯಾರಿಗೂ   ಕೆಲಸ ಕಾಯವ  ಸಿಕಿಕ ಲಲ .    ಇದ್ಯ  ಒಾಂದ್ಯ  ವಿಚಾರ.    

ಎರಡನೆಯದಾಗಿ,  ನಿಮಗೆ  ಮತ್ತು     ಲೇಬರ   ಮಿನಿಸಿ ರ ಗೆ  ಸಾ ಲಪ   ಹೊಾಂದಾಣಿಕೆ  ಇರಬೇಕಾಗುತು ದ್.    

ನಿಮಾ ದೇ ದಾರಿ  ಬೇರೆ, ಅವರ  ದಾರಿಯೇ ಬೇರೆ. ಇದಕೆಕ ಲ್ಯಲ  ಒಾಂದ್ಯ ಸಿಾಂಗಲ   ವಿಾಂಡೀ  ಮಾಡಿ.     

ಏಕೆಾಂದರೆ   ಒಾಂದ್ಯ  ಇಾಂಡಸಿಿ ಿಯನುನ   ನಡೆಸಬೇಕೆಾಂದರೆ pollution control board  ಗೆ  ಹೊೀಗಬೇಕು,  

ನಿೀರಿನ ಕಡೆಗೆ  ಹೊೀಗಬೇಕು, ಪ್ವರ ಗೆ  ಹೊೀಗಬೇಕು.    ನಿೀವು  ಎಲಲ ವನುನ   ಡೆವಲಪ್   ಮಾಡಿ  

ಕಡುತ್ರು ೀರಿ.   ಅಲಲ   ಅನುಕೂಲತೆಗಳು  ಇರುವುದಿಲಲ .     ರೀಡ   ಇರುವುದಿಲಲ ,  ಫೈರ     ಸಿ ೀರ್ನ   

ಇರುವುದಿಲಲ .      ಈ  ಸಂಬಂಧ್  ನನು  ಹಾರೀಹಳೆಿಯಲಲ ನ  ಒಾಂದ್ಯ  ಘಟನೆಯನುನ   ಹೇಳಿದಿ್ .    

ಎಷಿ್ಟ  ಜನರು ಸತು ರು, ಅದ್ಯ  ಹೇಗೆ ಆಯಿತ್ತ ಎಾಂದ್ಯ  ಹೇಳಿದಿ್ .  ಅದಿ ರಿಾಂದ  ಇವುಗಳನುನ   ತರುವ  

ಮದಲು     ನಿೀವು  ಕಾರಿಡಾಸ ವ  ಮಾಡುವಾಗ   ಅದ್ಲ್ಯಲ   ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭಯ ಗಳನುನ   ಸಿದಿ ತೆ   

ಮಾಡಿಕಡಿ  ಎನುನ ವುದ್ಯ  ನನನ  ಬೇಡಿಕೆ.   

 

ಶಿರ ೋ  ಮರುಗೇಶ    ಆರ. ನರಾಣಿ:-    ಮಾನಯ   ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೆ,  ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರು ಒಳೆೆಯ  

ಸಲಹೆಯನುನ   ಕಟಿಿ ದಿಾ ರೆ.  ಅದನೆನ ಲ್ಯಲ   ಜ್ಞರಿಗೆ  ತರುತ್ರು ದಿ್ ೀವ.    ಈ  ವಿಚಾರವಾಗಿ ಸಪ ರಿ್ ಪ್ಡಿಸಿದಿ್ ೀನೆ.  

Because of covid   ನವು  ನಮಾ  ಟಾಗೆವಟ    ತಲುಪ್ಲಕೆಕ  ಆಗಿಲಲ .         ನವು ಬರುವಂತಹ  ದಿನಗಳಲಲ  

ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡಿಕಳೆು ತ್ರು ದಿ್ ೀವ.   ಅದನೆನ ೀ ’abc’ ಎಾಂದ್ಯ ಏನು  ಹೇಳಿದ್    ನಮಾ   ಲೇಬರ  ಆಗಲ, ಬೇರೆ 

ಬೇರೆ  ಇಲ್ಯಖ್ಯಗಳಿಗಾಗಲ ಸಮಯ ತೆಗೆದ್ಯಕಾಂಡು    ಫ್ಯಯ ಕಿ ರಿಗೆ  ವಿಳಂಬವಾಗಬ್ರರದ್ಯ ಎನುನ ವ  

ಸಲುವಾಗಿ affidavit based clearance ಅನುನ   ಕಡುತ್ರು ದಿ್ ೀವ.  ಅದನುನ   ಮೂರು  ವರ್ವದೊಳಗಾಗಿ  

ಅವನು ತೆಗೆದ್ಯಕಳೆಬಹುದ್ಯ.    ಮತೆು   ಸರಳಿೀಕರಣ  ಮಾಡಿಕಾಂಡು  co-ordination ಮಾಡಿಕಾಂಡು  

ಮಾಡುತೆು ೀವ.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                 ««¥¥ÀÀ//2211--1122--22002211| 13 

““  wwzzÀÀÄÄÝÝ¥¥ÀÀrrAAiiÀÀiiÁÁUUÀÀzzÀÀ  ¥¥ÀÀææww//uunneeddiitteedd  ccooppyy//££ÁÁååAAiiÀÀiiÁÁ®®AAiiÀÀÄÄUUÀÀ¼¼ÀÀ°°èè  CCxxÀÀªªÁÁ  ¥¥ÀÀwwææPPÁÁ  ¥¥ÀÀ ææPPÀÀlluuÉÉUUÁÁVV  GG¥¥ÀÀAAiiÉÉÆÆÃÃVV¸̧ÀÀPPÀÀÆÆqqÀÀzzÀÀÄÄ  ’’’’ 

 

 

ಪರ ಶ್ನನ  ಸಂಖೆಯ   991 

(ಉತ್ು ರವನುನ   ಲಗತಿು ಸಲಾಗಿದ್ದ) 

 

ಶಿರ ೋ ಕೆ.ಹರಿೋಶ  ಕುಮಾರ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೆ, ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ಉತು ರವನುನ  

ಒದಗಿಸಿದಿಾ ರೆ.  ಪ್ಟಿ ಣ ಪಂಚಾಯಿತ್ರಗಳಲಲ  ಒಾಂದ್ಯ ಸಮಸಯ  ಇದ್.   ಭೂ ಪ್ರಿವತವನೆಯಾದ 

ಜಮಿೀನಿನಲಲ  ಕಟಿ ಡ ಪ್ರವಾನಿಗೆ ಅಥವಾ ಭೂಮಿ ಪ್ರಭಾರೆ ಮಾಡಲಕೆಕ  ಅವಕಾಶ ಸಿಗುವುದಿಲಲ .  

ಪ್ಟಿ ಣ ಪಂಚಾಯಿತ್ರಗಳಲಲ    ಇನುನ   ಕೂಡ  development authority  ಬಂದಿಲಲ .  ಅದಕಕ ೀಸಕ ರ ಪ್ಟಿ ಣ 

ಪಂಚಾಯಿತ್ರಗಳನುನ    ಹತ್ರು ರದಲಲ ರುವಂತಹ urban development authority ಗಳ    ಜತೆ  ಸೇರಿಸಿದಿಾ ರೆ.  

ಈಗಾಗಲೇ ಭೂ ಪ್ರಿವತವನೆಯಾದಂತಹ ಜಮಿೀನುಗಳು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಕೆಕ  ಪ್ಟಿ ಣ 

ಪಂಚಾಯಿತ್ರಗಳಲಲ  ಆಗುತ್ರು ಲಲ .    ಅಾಂದರೆ ನಿವೇಶನಗಳಲಲ  ಪ್ರಿವತವನೆಯಾದಂತಹ ಕಟಿ ಡಗಳು.   ಅಲಲ  

ಫ್ಯರಂ ನಂ.3  ಬೇಕು.   ಫ್ಯರಂ ನಂ.3   ಅಲಲ   ಈಗ  ಕಡುವುದನುನ  ಸಕಾವರದವರು  ನಿಲಲ ಸಿದಿಾ ರೆ.   

ಗಾರ ಮಿೀಣ  ಪ್ರ ದೇಶದಲಲ   ಫ್ಯರಂ ನಂ. 9 ಮತ್ತು 11    ಇದಿ ರೆ  ಅದಕೆಕ   ಸರಿಯಾದ  ದಾಖ್ಲ್ಯತ್ರ  ಸಿಕುಕ ತು ದ್.    

ಇದರಿಾಂದ ಏನಗಿದ್  ಎಾಂದರೆ    ವಾಣಿಜಯ   ಉದಿ್ ೀಶಕಾಕ ಗಿ    ಭೂ ಪ್ರಿವತವನೆ  ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ    ಒಮೆಾ   

ಅದ್ಯ    ನಿವೇಶನಕಕ ೀಸಕ ರ    ಪ್ರಿವತವನೆಯಾಗಿರುತು ದ್. ಅದನುನ     ವಾಣಿಜಯ   ಉದಿ್ ೀಶಕಾಕ ಗಿ  ಪ್ರಿವತವನೆ  

ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಅಥವಾ    ಆ ಭೂಮಿಯನುನ   ಪ್ರಭಾರೆ  ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ    ಅಥವಾ  ಕಟಿ ಡ  

ಕಟಿ ಲಕೆಕ     ಪ್ರವಾನಿಗಿ   ಬೇಕಾದರೆ ಅಲಲ     ಈಗ  ನಿರಾಕರಣೆ  ಮಾಡಲ್ಯಗುತ್ರು ದ್.  ಏಕೆಾಂದರೆ,  1976ನೇ  

ಇಸವಿಗೆ  ಮದಲು    ಯಾವ  ಜಮಿೀನು ಪ್ರಿವತವನೆಯಾಗಿದ್  ಅದನುನ   ಮಾತರ  ಭೂ ಪ್ರಿವತವನೆ  

ಮಾಡಬಹುದ್ಯ  ಅಥವಾ  ಪ್ರಭಾರೆ  ಮಾಡಬಹುದ್ಯ  ಎನುನ ವಂತಹ  ಒಾಂದ್ಯ  ಸುತ್ು ೀಲ್ಯ  ಸಕಾವರ 

ಕಳುಹಿಸಿ ಕಟಿಿ ದ್.   ಬಹುಶಃ   ಇದರಿಾಂದ  ಇವತ್ತು   ಎಲ್ಯಲ  ನೀಾಂದಣಿ  ಕಚೇರಿಗಳಲಲ   ಯಾವುದೇ    

ಒಾಂದ್ಯ  ವಯ ವಹಾರ  ನಡೆಯುತ್ರು ಲಲ . ಅವರಿಗೆ  ಮನೆ  ಕಟಿ ಲಕೆಕ   ಅಥವಾ  ವಾಣಿಜಯ   ಕಟಿ ಡ   ಕಟಿ ಲಕೆಕ   

ಅವಕಾಶ  ಇರುವುದಿಲಲ .   ಜನರು  ಇದರಿಾಂದಾಗಿ  ಬಹಳ  ಆತಂಕದಲಲ ದಿಾ ರೆ.    ಬಹುಶಃ  1976  ನೇ  ಇಸವಿ  

ಎಾಂದರೆ     ಇಲಲ ಗೆ  ಸುಮಾರು  45 ವರ್ವಗಳ  ಹಿಾಂದಿನ  ಒಾಂದ್ಯ  ಆದೇಶ.    ಇದಾದನಂತರ  ಅನೇಕ ಭೂ   

ಪ್ರಿವತವನೆಯಾಗಿದ್.  ಅನೇಕ  ಜನ     ನಿವೇಶನಗಳಿಗೆ  ಅವಕಾಶವನುನ     ಕಳುತ್ರು ದಿಾ ರೆ. ’ Split 

conversion ’  ಎಾಂದ್ಯ  ಕರೆಯುತ್ರು ದಿಾ ರೆ.  Split conversion ಎಾಂದ್ಯ  ಹೇಳಿ  ಇದ್ಯ ಒಾಂದ್ಯ  ಜನ ವಿರೀಧಿ  

ಕಾನೂನು ಆಗಿದ್.   ಲಕೆಾ ಾಂತರ  ಜನರ ಬೇಡಿಕೆಗೆ  ಬಹಳ  ತ್ಾಂದರೆಯಾಗಿದ್.  ಇವತ್ತು  ಪ್ಟಿ ಣ  

ಪಂಚಾಯಿತ್ರಗಳಲಲ      ಎಲ್ಯಲ   ಗಾರ ಮಿೀಣ  ಭಾಗಗಳಲಲ     ಫ್ಯರಂ  9, 11  ಕಡಲಕೆಕ   ಅವಕಾಶ  ಇದ್.   

ಆದರೆ,  ಇಲಲ   ನಮಗೆ  ಅವಕಾಶ  ಸಿಕುಕ ತ್ರು ಲಲ .      ಇವತ್ತು  1976ನೇ ಇಸವಿಯ  ಮದಲು ಎನುನ ವಂಥಹ   

ಸುತ್ು ೀಲ್ಯ ಏನಿದ್ ಅದನುನ  ಸಾ ಲಪ     ರಿಲ್ಯಯ ಕ್ಸ    ಮಾಡಿದರೆ    ಬಹುಶಃ  ಬಹಳಷಿ್ಟ   ಜನರಿಗೆ   ಪ್ರ ಯೀಜನ  

ಆಗಬಹುದ್ಯ ಎನುನ ವುದ್ಯ    ನಮಾ  ಅನಿಸಿಕೆ   ಆಗಿದ್.      
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ಶಿರ ೋ ಬ.ಎ.ಬಸವರಾಜು:-    ಮಾನಯ   ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೆ,  ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರು  ಹೇಳತಕಕ ಾಂತಹ  

ಪ್ರ ಶ್ನನ ಗೆ    ಕೂಲಂಕರ್ವಾಗಿ   ಉತು ರವನುನ   ಒದಗಿಸಿದಿ್ ೀನೆ.    ಏನು ಅಕರ ಮ ಸಕರ ಮ  ಎನುನ ವುದ್ಯ    ಎಲ್ಯಲ   

ಕಡೆ  ಇದ್.    ಇದ್ಯ ಏನಗಿದ್  ಎಾಂದರೆ ಸರ್ವವಚ್ಛ   ನಯ ಯಾಲಯದಲಲ      ಈ  ಪ್ರ ಕರಣಕೆಕ   

ತಡೆಯಾಜೆಾ ಯನುನ   ಕಟಿಿ ದಿಾ ರೆ.    ಹಿೀಗಾಗಿ  ಇದನುನ   ಸಕಾವರ    ಏನೂ ಮಾಡಲಕೆಕ   

ಸಾಧ್ಯ ವಾಗುತ್ರು ಲಲ .    ಹಿೀಗಾಗಿ  ಸನಾ ನಯ  ಗಾರ ಮಿೀಣಾಭಿವೃದಿಿ     ಮತ್ತು   ಪಂಚಾಯತ   ರಾಜ   ಸಚಿವರ  

ಅಧ್ಯ ಕ್ಷತೆಯಲಲ     ಸಚಿವ  ಸಂಪುಟದ  ಒಾಂದ್ಯ  ಉಪ್ಸಮಿತ್ರಯನುನ     ಮಾಡಿದಿಾ ರೆ.  ಈ ಬಗೆಗ   

ಏನದರೂ  ತ್ರೀಮಾವನ  ಮಾಡಬೇಕೆಾಂದ್ಯ   ಹೇಳಿ  ಮಾನಯ   ಗಾರ ಮಿೀಣಾಭಿವೃದಿಿ    ಮತ್ತು   ಪಂಚಾಯತ   

ರಾಜ   ಸಚಿವರ  ಅಧ್ಯ ಕ್ಷತೆಯಲಲ   ಎರಡು ಸಭೆಗಳನುನ   ಮಾಡಿದಿ್ ೀವ.   ಅದರಲಲ   ಕಾನೂನು ಸಚಿವರು  

ಇದಿಾ ರೆ,  ನನು  ಇದಿ್ ೀನೆ.  ಪೌರಾಡಳಿತ  ಸಚಿವರು  ಇದಿಾ ರೆ.     ಎಲಲ ರೂ ಸಹ   ಇದರ  ಬಗೆಗ   

ಸಮಾಲೀಚ್ನೆ  ಮಾಡಿ    ಇದಕೆಕ  ಅಾಂತ್ರಮ ತ್ರೀಮಾವನ       ಮಾಡಬೇಕೆಾಂದ್ಯ  ಹೇಳಿ   ಒಾಂದ್ಯ 

ಉಪ್ಸಮಿತ್ರಯನುನ     ಮಾಡಿ  ಅದರ  ಬಗೆಗ   ಚ್ರ್ಚವ  ಮಾಡುತ್ರು ದಿ್ ೀವ.    ಈ  ಸಮಿತ್ರ  ಏನು ತ್ರೀಮಾವನ  

ಮಾಡುತು ದ್ ,ಅದನುನ  ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದಲಲ  ಚ್ರ್ಚವ  ಮಾಡಿ   ಅಾಂತ್ರಮ  ತ್ರೀಮಾವನವನುನ     ಕೈ 

ಗಳೆು ವಂತಹ  ಕೆಲಸ  ಆಗುತು ದ್.     ಈ ಬಗೆಗ   ಸರ್ವೀವಚ್ಛ   ನಯ ಯಾಲಯದಲಲ  ತಡೆಯಾಜೆಾ   

ಇರುವುದರಿಾಂದ   ಸಕಾವರ  ಇದರ  ಬಗೆಗ   ಏನು  ಮಾಡಲಕೆಕ   ಸಾಧ್ಯ ವಾಗುವುದಿಲಲ  ಎನುನ ವ  ಮಾತನುನ   

ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರಿಗೆ   ಹೇಳಲಕೆಕ   ಬಯಸುತೆು ೀನೆ.   

 

ಶಿರ ೋ  ಕೆ.ಹರಿೋಶ   ಕುಮಾರ:-    ಮಾನಯ ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೆ,   

 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:-  ಈ  ವಿಚಾರ  ಕೀಟ ವನಲಲ ದ್  ಎಾಂದ್ಯ  ಹೇಳುತ್ರು ದಿಾ ರೆ.    

 

ಶಿರ ೋ ಕೆ.ಹರಿೋಶ  ಕುಮಾರ:-    ಮಾನಯ ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೆ,   ಇದನುನ  ಅನಧಿಕೃತವಾಂದ್ಯ 

ಹೇಳುತ್ರು ದಿಾ ರೆ.    ಬಹುಶಃ  1976ನೇ ಇಸವಿ ಯಲಲ   ಇದಿ   ಕಾನೂನಿನ  ಪ್ರ ಕಾರ  ಆಗಿದ್.  ಇದ್ಯ ಅನಧಿಕೃತ 

ಅಥವಾ ಅಕರ ಮ  ಸಕರ ಮ  ಎನುನ ವಂತಹ ಶಬಿ ವನುನ   ಏತಕೆಕ     ಈ  ಸಕಾವರ  ಬಳಸುತ್ರು ದ್ ಎನುನ ವುದ್ಯ    

ನನಗೆ  ಅಥವವಾಗುತ್ರು ಲಲ .   ಮತೆು ,  ನಯ ಯಾಲಯದಲಲ ರುವ  ಬಗೆಗ  ಸಚಿವರು ಉಲ್ಯಲ ೀಖ್  ಮಾಡಿದರು.   

ಇಲಲ  ಕೀಟ ವ  ಡಿಕಿರ ಯಾಗಿ   ರಾಜಿ ಡಿಕಿರ ಯಾದ್ಯದನುನ   ಸಕಾವರ  ಕೀಟ ವ ಆದೇಶ  ಇದಿ ರೂ  ಸಕಾವರ  

ಸುತ್ು ೀಲ್ಯ  ಕಟಿ್ಟ   ಅದಕೆಕ   ತಡೆಹಿಡಿದಿದಿಾ ರೆ.   ನಯ ಯಾಲಯದಲಲ  ಇದಿ್ಯ ದನುನ  …….           ಇಲಲ   

ಉಲ್ಯಲ ೀಖ್  ಮಾಡುತ್ಯು ರೆ.  ನಯ ಯಾಲಯದಲಲ  ತಡೆಯಾಜೆಾ  ಇದ್  ಎಾಂದ್ಯ  ಉಲ್ಯಲ ೀಖ್  ಮಾಡುತ್ಯು ರೆ.  

ಅಾಂದರೆ ಸಕಾವರಕೆಕ   ಯಾವ  ರಿೀತ್ರಯಲಲ   ಬೇಕೀ  ಆ  ರಿೀತ್ರಯಲಲ   ಬಳಸಿಕಳೆು ವಂತಹ   ವಯ ವಸಿ   

ಇದ್.  ಕವಲ  ಒಾಂದ್ಯ  ಸುತ್ು ೀಲ್ಯಯಲಲ   ನಯ ಯಾಲಯದ ಆದೇಶವನುನ   ನಿಲಲ ಸಲಕೆಕ   ಆಗುತು ದ್.    

ಆದರೆ, ಇಲಲ   ನಯ ಯಾಲಯದ   ಕಾನೂನನುನ  ತ್ೀರಿಸಿಕಡುತ್ರು ೀರಿ.     ಬಹುಶಃ   ನಗರಾಭಿವೃದಿಿ  
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ಸಚಿವರಿಗೆ      ಇದರ  ಬಗೆಗ   ಬಹಳ ಅಳವಾದ  ಜ್ಞಾ ನ  ಇದ್.   ಆದಿ ರಿಾಂದ  ಇದ್ಯ  ಬಹಳಷಿ್ಟ   ಜನರಿಗೆ  

ತ್ಾಂದರೆಯಾಗುವಂತಹ  ವಿಚಾರವಾಗಿದ್. ದಯವಿಟಿ್ಟ  ಇದಕೆಕ   ಏನದರೂ ಸಹಾಯ  ಮಾಡಬೇಕೆಾಂದ್ಯ  

ಸಕಾವರವನುನ   ಒತ್ಯು ಯಿಸುತೆು ೀನೆ.   

 

ಶಿರ ೋ ಬ.ಎ. ಬಸವರಾಜು:-   ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೆ,    ಮಾನಯ  ಗಾರ ಮಿೀಣಾಭಿವೃದಿಿ  ಮತ್ತು  

ಪಂಚಾಯತ  ರಾಜ  ಸಚಿವರ  ಅಧ್ಯ ಕ್ಷತೆಯಲಲ     ಈಗಾಗಲೇ  ಸಭೆಗಳನುನ   ಮಾಡುತ್ರು ದಿ್ ೀವ.    ಇದಕೆಕ   

ಅಾಂತ್ರಮವಾದ ತ್ರೀಮಾವನ  ಮಾಡುವುದಕೆಕ     ಈ ಸಕಾವರ  ಬದಿ ವಾಗಿದ್.    ಹಿೀಗಾಗಿ  ಮಾನಯ  ಶ್ರ ೀ  ಕೆ.ಎಸ. 

ಈಶಾ ರಪ್ಪ ನವರ  ನೇತೃತಾ ದಲಲ  ಏನು ತ್ರೀಮಾವನವಾಗುತು ದ್.    ಆ  ತ್ರೀಮಾವನಗಳು ಆದಮೇಲ್ಯ    ಇದಕೆಕ   

ಅಾಂತ್ರಮ ರೂಪ್ವನುನ             ಕಡುವಂತಹ  ಕೆಲಸವನುನ  ಸಕಾವರ  ಮಾಡುತು ದ್.    

 

ಶಿರ ೋ  ಎನ. ರ್ನಗರಾಜ (ಎೇಂಟಿಬ)(ಸಣಣ   ಕೈಗಾರಿಕೆ,  ಸ್ತವಾಜನಕ   ವಲಯ  ಕೈಗಾರಿಕೆ    

ಸಚವರು):-    ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೆ,    ಈ  ಪ್ರ ಶ್ನನ   ಜತೆಯಲಲ   ಎರಡು  ಉಪ್  ಪ್ರ ಶ್ನನ ಗಳನುನ   

ಕಳಿದಿಾ ರೆ.  ಅದ್ಯ  ಏನೆಾಂದರೆ, ಭೂ  ಪ್ರಿವತವನೆ  ಆಗಿರುವಂತಹ   ಭೂಮಿಗಳಿಗೆ  ಕಟಿ ಡಗಳನುನ   

ಕಟಿ ಲಕೆಕ   ಲೈಸನಸ  ,     ಪಾಲ ಯ ನ ಅನುಮೀದನೆಯನುನ   ನಗರ  ಸಭೆಗಳಲಲ ,  ಪುರಸಭೆಗಳಲಲ   ಕಡುತ್ರು ಲಲ   

ಎನುನ ವ  ಪ್ರ ಶ್ನನ   ಇದರಲಲ   ಇದ್.  ಅದ್ಯ  ಏನಗಿದ್  ಎಾಂದರೆ  ಹಿಾಂದ್  ಡಿ.ಸಿ.  ಕನಾ ರ್ವನ   ಆಗಿರುವವರಿಗೆ  

ಫ್ಯರಂ  3      ಕಡುತ್ರು ಲಲ  ಎನುನ ವ   ಉಪ್ ಪ್ರ ಶ್ನನ ಯನುನ   ಕಳಿದಿಾ ರೆ.   ಆ  ಫ್ಯರಂ   3   ಕಡಲಕೆಕ   

ಕಾನೂನಿನಲಲ  ಅವಕಾಶ  ಇಲಲ .  ಗಾರ ಮಠಾಣಾ  ವಾಯ ಪಿು ಯಲಲ  ಬರತಕಕ ಾಂತಹವುಗಳಿಗೆ  ನವು  ಈಗಾಗಲೇ  

ಫ್ಯರಂ ನಂ: 3 ಅನುನ   ಕಡುತ್ರು ದಿ್ ೀವ ಮತ್ತು  planning authority ಯಿಾಂದ  

ಅನುಮೀದನೆಯಾಗಿರತಕಕ ಾಂತಹ lay-out development ಆಗಿರತಕಕ ಾಂತಹ    ನಿವೇಶನಗಳನುನ   

ಹಂಚ್ಲಕೆಕ   ಮತ್ತು  ಅದರಲಲ   ಮನೆಗಳನುನ   ಕಟಿ ಲಕೆಕ   ಲೈಸನಸ  , ಪಾಲ ಯ ನ ಅನುಮೀದನೆಯನುನ   ನವು  

ಕಡುತ್ರು ದಿ್ ೀವ.   ನಮಾ  ಮಾನಯ  ಸಚಿವರಾದ ಶ್ರ ೀ ಬಸವರಾಜು ರವರು  ಹೇಳಿದಂತೆ    ಇದರ  ಬಗೆಗ   

ಸಮಿತ್ರಯಾಗಿದಿ್ಯ ,  ಎರಡು  ಸಭೆಗಳಾಗಿದ್.  ಅಕರ ಮ-ಸಕರ ಮ  ತಡೆಯಾಜೆಾ   ಇದ್.      ಜತೆಗೆ    ಈ   

ಫ್ಯರಂ 3  ನಿೀಡಲಕೆಕ   ಎರಡೂ  ಸೇರಿ  ಸುಪಿರ ೀಾಂ    ಕೀಟ ವ ನಯ ಯಾಲಯದಲಲ     ಇದಕೆಕ   ತಡೆಯಾಜೆಾ   

ಇದ್.   ಇದನುನ  ಆದಷಿ್ಟ   ಬೇಗನೆ  ತೆರವುಗಳಿಸಬೇಕೆಾಂದ್ಯ    ಎರಡು   ಸಭೆಗಳನುನ   ಮಾಡಿದಿ್ ೀವ.    

ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳು  ಮತ್ತು   ಕಾನೂನು ಸಚಿವರು  ಹೇಳಿದಿಾ ರೆ.     ಇದ್ಯ  ಆದಷಿ್ಟ  ಬೇಗನೆ ಆಗಬೇಕು.  

ನಗರಸಭೆಗಳಿಗೆ ನಮಗೆ  30%  ತೆರಿಗೆ    ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ರು ದ್.  ಆದಿ ರಿಾಂದ,  ಆದಷಿ್ಟ  ಬೇಗ   ಇದನುನ   

ಮಾಡಲಕೆಕ     ಶ್ೀಘರ ದಲಲ   ಸಕಾವರ  ಕರ ಮ ತೆಗೆದ್ಯಕಳೆು ತು ದ್. 
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ಪರ ಶ್ನನ  ಸಂಖೆಯ   977 

(ಉತ್ು ರವನುನ  ಲಗತಿು ಸಲಾಗಿದ್ದ) 

 

ಶಿರ ೋ ಆರ .ಧಮಾಸೇನ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೆ,   ನನನ   ಮೂರನೆಯ  ಪ್ರ ಶ್ನನ ಗೆ    ಬಹಳ 

ಒಳೆೆಯ  ಉತು ರ   ಮತ್ತು     ಉಪ್ಯುಕು ವಾದ  ಉತು ರವನುನ     ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು    ಕಟಿಿ ದಿಾ ರೆ.   ಅವರಿಗೆ 

ಧ್ನಯ ವಾದಗಳು.   ಆದರೂ ಸಹ ನನನ   ಮದಲನೆಯ ಮತ್ತು   ಎರಡನೆಯ  ಪ್ರ ಶ್ನನ ಗೆ     ಮೈಸೂರು       

ಮತ್ತು     ಚಾಮರಾಜನಗರ  ಜಿಲ್ಯಲ ಗಳಲಲ    ಯಾವ ಯಾವ    ಗಾರ ಮ ಪಂಚಾಯಿತ್ರಗಳನುನ     ಪ್ಟಿ ಣ  

ಪಂಚಾಯಿತ್ರಗಳಾಗಿ   ಹಾಗೂ ಪುರಸಭೆಗಳನುನ   ನಗರ ಸಭೆಗಳಾಗಿ  ಮೇಲಿ ಜೆವಗೇರಿಸುವ      ಉದಿ್ ೀಶ   

ಸಕಾವರಕಿಕ ದ್ಯೇ ಎನುನ ವ  ಪ್ರ ಶ್ನನ ಗೆ   ಇಲಲ  ಎನುನ ವಂತಹ  ಉತು ರವನುನ   ಕಟಿಿ ದಿಾ ರೆ.  

 

ಮೈಸೂರಿನ ಬೂತಗಳೆಿಯನುನ  ನಗರ ಸಭೆಯನನ ಗಿ ಮತ್ತು  ರಮಾ ನಹಳೆಿ  ಬೀಗಾದಿ 

ಶ್ರ ೀರಾಾಂಪುರವನುನ     ಪ್ಟಿ ಣ  ಪಂಚಾಯಿತ್ರಯಾಗಿ   ಪ್ರಿವತವನೆ  ಮಾಡಿ,    ಈಗ ಅಲಲ   ಗಾರ ಮ 

ಪಂಚಾಯಿತ್ರ  ರ್ಚನವಣೆಗಳನುನ    ನಡೆಸಿಲಲ .  ಮತೆು ,   ಕೆಲವು ಅಧಿಕಾರಿಗಳನುನ   ನೇಮಿಸಿದಿಿ ೀರಾ, 

ಅವರುಗಳಿಗೆ  ಯಾವರಿೀತ್ರಯ  ಸವಲತ್ತು ಗಳಿಲಲ .  ಅಲಲ   ಸಿಬು ಾಂದಿ  ಯಾರು   ಕೂಡ   ಇರುವುದಿಲಲ .   

ಇದರಿಾಂದ ಸಾವವಜನಿಕರಿಗೆ  ಬಹಳ  ತ್ಾಂದರೆಯಾಗುತ್ರು ದ್.    ಈ ಬಗೆಗ  ತಮಗೆ  ಜಿಲ್ಯಲ ಧಿಕಾರಿಗಳಿಾಂದ 

ಸಕಾವರಕೆಕ    ಪ್ರ ಸಾು ವನೆ    ಇಲಲ   ಎನುನ ವುದಾದರೆ ಅದಕೆಕ   ರ್ಚನವಣೆ  ನಡೆಯದೇ    ಇರುವುದರಿಾಂದ   

ತ್ಯವು  ಕೂಡಲೇ  ಏನದರೂ   ಕರ ಮವನುನ  ತೆಗೆದ್ಯಕಳೆು ತ್ರು ೀರಾ , ಸಾಮಾನಯ   ಜನರಿಗೆ  

ತ್ಾಂದರೆಯಾಗದ  ರಿೀತ್ರಯಲಲ   ಯಾವ  ರಿೀತ್ರಯಲಲ   ಕರ ಮ  ತೆಗೆದ್ಯಕಳೆು ತ್ರು ೀರಿ ಎನುನ ವುದನುನ  ಸಚಿವರು  

ಹೇಳಬೇಕು.    

             

                   (ಮುಾಂದ್ಯ)   

(1195) 21.12.2021 11.10 ಎಸ ವಿ-ಜಿಆರ      (ಸಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಥ ತಿ) 

 

ಶಿರ ೋ ಎನ.ರ್ನಗರಾಜು(ಎೇಂ.ಟಿ.ಬ):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ, ಈಗಾಗಲೇ ಮೈಸೂರು 

ತ್ಯಲೂಲ ಕಿನ ಐದ್ಯ ಪ್ಟಿ ಣ ಪಂಚಾಯಿತ್ರಗಳನುನ  ನಗರಸಭೆಗಳನನ ಗಿ ಮೇಲಿ ಜೆವಗೇರಿಸಲ್ಯಗಿದ್.  ಅವು 

ಯಾವುವಾಂದರೆ ಹೂಟಗಳೆಿ , ಶ್ರ ೀರಾಮಪುರ, ಕಡಕೀಳ, ಭೀಗಾದಿ ಮತ್ತು  ರಮಾ ನಹಳೆಿ .  ಮಾನಯ  

ಸದಸಯ ರು ಹೊಸದಾಗಿ ಪ್ಟಿ ಣ ಪಂಚಾಯಿತ್ರಗಳಿಾಂದ ಮೇಲಿ ಜೆವಗೆ ಏರಿಸಲ್ಯಗಿರುವಂತಹ ನಗರಸಭೆಗಳ  

ಅಭಿವೃದಿಿ ಗೆ ಹಣವನುನ  ಕಡಬೇಕು. ಸಿಬು ಾಂದಿ ಮುಾಂತ್ಯದ ಅಗತಯ  ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕಯವಗಳ 

ಅಭಿವೃದಿಿ ಗಾಗಿ ಸಕಾವರ ಹಣವನುನ  ಕಡಬೇಕು ಎನುನ ವ ಉಪ್  ಪ್ರ ಶ್ನನ ಗಳನುನ  ಕಳಿದಿಾ ರೆ.  ಈಗಾಗಲೇ 

ಸಕಾವರ ತ್ರೀಮಾವನವನುನ  ತೆಗೆದ್ಯಕಾಂಡಿದ್.  ಇನುನ  ಮುಾಂದ್ ಯಾವುದೇ ಗಾರ ಮ ಪಂಚಾಯಿತ್ರಯನುನ  

ಪ್ಟಿ ಣ ಪಂಚಾಯಿತ್ರಯನನ ಗಿ ಮಾಡುವ ಸಂದಭವದಲಲ  ಅಲಲ ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಮೂಲ 
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ಸೌಕಯವಗಳು ಮತ್ತು  ಹಣದ ವಯ ವಸಿ ಯನುನ  ಕಟಿ್ಟ , ಅವುಗಳನುನ  ಮೇಲಿ ಜೆವಗೇರಿಸುವ ಬಗೆಗ  

ಕಾನೂನಿನಲಲ  ಬದಲ್ಯವಣೆಗಳನುನ  ತರಬೇಕೆಾಂದ್ಯ ಈಗಾಗಲೇ ನವು ಒಾಂದ್ಯ ಸಭೆಯನುನ  ಮಾಡಿದಿ್ ೀವ.  

ಅದರ ಜತೆಯಲಲ  ಕೆಲವು ಪ್ಟಿ ಣ ಪಂಚಾಯಿತ್ರಗಳು, ಪುರಸಭೆಗಳು, ನಗರ ಸಭೆಗಳನುನ  ಮಾಡಲಕೆಕ  

ಕೂಡ ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರು ತಮಾ  ಉಪ್ ಪ್ರ ಶ್ನನ ಯಲಲ  ಕಳಿದಿಾ ರೆ.  ಅದಕೆಕ  ಅದರದಿ್ ೀ ಆದ 

ಮಾನದಂಡಗಳಿವ. 10.000 ದಿಾಂದ 20,000 ಜನಸಂಖ್ಯಯ ಯುಳೆ  ಗಾರ ಮ ಪಂಚಾಯಿತ್ರಯನುನ  ಪ್ಟಿ ಣ 

ಪಂಚಾಯಿತ್ರಯನನ ಗಿ ಮಾಡಬಹುದ್ಯ. 20,000 ದಿಾಂದ 50,000 ಜನಸಂಖ್ಯಯ  ಇರುವ ಪ್ಟಿ ಣ 

ಪಂಚಾಯಿತ್ರಯನುನ  ಪುರಸಭೆ ಮಾಡಬಹುದ್ಯ.  50,000 ದಿಾಂದ 1,00,000 ಜನಸಂಖ್ಯಯ  ಇರುವ 

ಪುರಸಭೆಗಳನುನ  ನಗರ ಸಭೆಗಳನನ ಗಿ ಮಾಡಬಹುದ್ಯ.  ಒಾಂದ್ಯ ಲಕ್ಷ ಮೇಲಪ ಟಿ್ಟ  ಎರಡು ಲಕ್ಷ ಜನಸಂಖ್ಯಯ  

ಇರುವಂತಹ ನಗರ ಸಭೆಯನುನ  ಗೆರ ೀಡ  -1 ನಗರ ಸಭೆಯನನ ಗಿ ಮಾಡುವುದಕೆಕ  ಕಾನೂನಿನಲಲ  

ಅವಕಾಶವಿದಿ್ಯ , ಇದರ ಬಗೆಗ  ಸಕಾವರದ ಒಾಂದ್ಯ ಸುತ್ು ೀಲ್ಯಯಿದ್.  ಜನಸಂಖ್ಯಯ ಗನುಗುಣವಾಗಿ, ಅಲಲ ನ 

ವಯ ವಸಾಯ, ಅಲಲ ನ ಕಾಖಾವನೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಗನುಗುಣವಾಗಿ ಅವುಗಳನುನ  ಮೇಲಿ ಜೆವಗೇರಿಸಲು ಸಕಾವರದ 

ಸುತ್ು ೀಲ್ಯಯಿದ್.  ಈ ಎಲ್ಯಲ  ಮಾನದಂಡಗಳಿಗನುಗುಣವಾಗಿ ಇದಿ ರೆ ಸಕಾವರ ಮೇಲಿ ಜೆವಗೇರಿಸಲು 

ಸಿದಿ ವಾಗಿದ್.   

 

ಶಿರ ೋ ಆರ.ಧಮಾಸೇನ:- ಮಾನಯ  ಸಚಿವರೇ, ತಮಾ ಲಲ  ಒಾಂದ್ಯ ವಿನಂತ್ರ.  ಈಗ ಹೂಟಗಳೆಿ  ನಗರ 

ಸಭೆಯನುನ  ಮಾಡಲ್ಯಗಿದಿ್ಯ , ಅಲಲ  58 ಜನ ಗಾರ ಮ ಪಂಚಾಯಿತ್ರ ಸದಸಯ ರಿದಿ ರು.  ಹಲವಾರು ಕಡೆ 60 

ಜನ, ಕೆಲವು ಕಡೆ 30-40  ಜನ ಗಾರ ಮಪಂಚಾಯಿತ್ರ ಸದಸಯ ರಿದಿ ರು.  ನಿೀವೇನದರೂ ಅವರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ 

ರಿೀತ್ರಯಲಲ  ಅನುದಾನಗಳನುನ  ಕಡಲಲಲ  ಎಾಂದರೆ  ಅಭಿವೃದಿಿ ಯಾಗವುದ್ಯ ಕರಿ್ .  ಕಳೆದ ಬ್ರರಿ ನಮಾ  

ಸಕಾವರ ಇದಿಾ ಗಲೂ ಹಲವು ಪೌರ ಕಾಮಿವಕರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ರಿೀತ್ರಯಲಲ  ಸೌಲಭಯ ಗಳನುನ  

ನಿೀಡುತ್ರು ರಲಲಲ . ಆ ಸಂದಭವದಲಲ  ನವು ಸಕಾವರಕೆಕ  ಒತ್ಯು ಯ ಮಾಡಿದಿ್ ವು. ಗಾರ ಮ ಪಂಚಾಯಿತ್ರಗಳಲಲ  

ಐದಾರು ಜನ ಪೌರ ಕಾಮಿವಕರನುನ  ನೇಮಿಸಿಕಾಂಡಿರುತ್ಯು ರೆ.  ಅದೇ ಪ್ಟಿ ಣ ಪಂಚಾಯಿತ್ರಗಳಲಲ  

ಒಬಿು ಬು ರನುನ  ಮಾತರ  ಕಡುತ್ಯು ರೆ.  ಅದರ ಬಗೆಗ  ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು.  ಎಷಿ್ಟ  ಗಾರ ಮ ಪಂಚಾಯಿತ್ರ 

ಸದಸಯ ರಿದಿಾ ರೆಯೀ ಅದಕೆಕ  ತಕಕ ಾಂತೆ ಅನುದಾನವನುನ  ಕೂಡಲೇ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿ ಹಣ 

ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿಸಬೇಕೆಾಂದ್ಯ ನನು ಮನವಿ ಮಾಡುತೆು ೀನೆ.   

 

ಶಿರ ೋ ಎನ.ರ್ನಗರಾಜು(ಎೇಂ.ಟಿ.ಬ):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ, ಯಾವಾಯ ವ ಗಾರ ಮ 

ಪಂಚಾಯಿತ್ರಗಳು ಪ್ಟಿ ಣ ಪಂಚಾಯಿತ್ರಗಳಾಗಿವಯೀ ಅಲಲ  ಕೆಲಸ ಮಾಡತಕಕ ಾಂತಹ 

ಕಾಯವದಶ್ವಯಾಗಬಹುದ್ಯ ಅಥವಾ watermen ಗಳಾಗಬಹುದ್ಯ. ಪಿ.ಡಿ.ಓ., ಒಬು ರನುನ  ಬಿಟಿ್ಟ  

ಅಲಲ ರತಕಕ ಾಂತಹ ಎಲ್ಯಲ  ಸಿಬು ಾಂದಿಗಳನುನ  ಗಾರ ಮ ಪಂಚಾಯಿತ್ರಯಿಾಂದ ಪ್ಟಿ ಣ ಪಂಚಾಯಿತ್ರಗಳಿಗೆ 
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ತೆಗೆದ್ಯಕಳೆಲು ಕಾನೂನಿನಲಲ  ಅವಕಾಶವಿದ್.  ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರು ಅಲಲ  ಅಭಿವೃದಿಿ ಗಾಗಿ ಹಣವನುನ  

ಕಳಿದಿಾ ರೆ.  ಈಗಾಗಲೇ ಮಾನಯ  ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಯವರಾಂದಿಗೆ ಎರಡು ಸಭೆಯನುನ  ನಡೆಸಿ 

ಚ್ಚಿವಸಲ್ಯಗಿದ್.  ಮುಾಂದಿನ ತ್ರಾಂಗಳಿನಲಲ  ಹೊಸದಾಗಿ ಮೇಲಿ ಜೆವಗೇರಿಸಲಪ ಟಿ  ಪ್ಟಿ ಣ ಪಂಚಾಯಿತ್ರ, 

ಪುರಸಭೆ, ನಗರಸಭೆ, ಗೆರ ೀಡ -1 ನಗರಸಭೆಗಳಿಗೆ ಸಕಾವರದಿಾಂದ ಆರ್ಥವಕ ನೆರವು ಕಡಬೇಕೆನುನ ವ 

ಚಿಾಂತನೆಯಲಲ ದಿ್ ೀವ.  ಮುಾಂದಿನ ದಿನಗಳಲಲ  ಅದನುನ  ಮಾಡಲ್ಯಗುವುದ್ಯ.   
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ಪರ ಶ್ನನ  ಸಂಖೆಯ  947 

(ಉತ್ು ರವನುನ  ಲಗತಿು ಸಲಾಗಿದ್ದ) 

 

ಶಿರ ೋ ಶಶಿೋಲ  ಜಿ. ನಮೀಶಿ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ, ನನು ಇಲಲ  ಕಳಿರುವ ಪ್ರ ಶ್ನನ  ಅಾಂಧ್ 

ಮತ್ತು  ಕಿವುಡ ಮಕಕ ಳ ಪಾರ ಥಮಿಕ ಶಾಲ್ಯಯಲಲ  ಸೇವಯನುನ  ಸಲಲ ಸುತ್ರು ರುವಂತಹ ಶ್ಕ್ಷಕರ ಬಗೆಗ  ನನು ಈ 

ಪ್ರ ಶ್ನನ ಯನುನ  ಕಳಿದಿ್ ೀನೆ.  ಇಲಲ  ಸೇವಯನುನ  ಸಲಲ ಸುತ್ರು ರುವಂತಹ ಶ್ಕ್ಷಕರಾಗಲೀ ಅಥವಾ ಮರಾಜಿವ 

ವಸತ್ರ ಶಾಲ್ಯಯ ಅಥವಾ ಶ್ಕ್ಷಣ ಇಲ್ಯಖ್ಯಯ ಪಾರ ಥಮಿಕ ಶಾಲ್ಯ ಶ್ಕ್ಷಕರಿಗೆ ಒಾಂದೇ ಸಂಬಳ ಇರಬೇಕು.   

 

ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ, ಈ ವಿರ್ಯದಲಲ  ಎಲಲ  ತಪಾಪ ಗಿದ್ ಎಾಂಬ್ಬದ್ಯ ತಮಗೆ ರ್ಚನನ ಗಿ 

ತ್ರಳಿದಿದ್.  2015ರಲಲ  ರೂ.6250 ಗಳ ಮೂಲವೇತನ ಪಾರ ಥಮಿಕ ಶಾಲ್ಯ ಶ್ಕ್ಷಕರಿಗೆ ಇತ್ತು .  ಅವರ 

ವೇತನದಲಲ  ತ್ಯರತಮಯ  ಇದ್ ಎಾಂದ್ಯ ಅದನುನ  ರೂ.6800ಕೆಕ  ಏರಿಸಿದರು.  ರೂ.6800ಕೆಕ  ಏರಿಸಿರುವುದನುನ  

ಈ ಇಲ್ಯಖ್ಯಯಲಲ  ಗಮನಕೆಕ  ತೆಗೆದ್ಯ ಕಾಂಡು ಮಾಡಿರುವುದಿಲಲ .  ಆ ಕಾರಣಕಾಕ ಗಿ ಈ ವಯ ತ್ಯಯ ಸ 

ಅಾಂದಿನಿಾಂದ ಇಾಂದಿವರೆಗೆ ಹಾಗೆಯೇ ಬರುತ್ರು ದ್.  ಇಾಂತಹ ಶಾಲ್ಯಗಳ ಶ್ಕ್ಷಕರು ಅಾಂಧ್ರಾಗಿದಿಾ ರೆ.  ನನು ಏಕೆ 

ಸಾ ಲಪ  ಹೆಚಿಿ ನ ಒತು ನುನ  ಕಟಿ್ಟ  ಹೇಳುತ್ರು ದಿ್ ೀನೆಾಂದರೆ ಬೇರೆ ಶ್ಕ್ಷಕರು ಕಿವುಡರಾಗಲ ಅಥವಾ ಅಾಂಧ್ರಾಗಲ 

ಇರುವುದಿಲಲ . ಆದರೆ ಈ ಶ್ಕ್ಷಕರು ವಿಕಲಚೇತನರಾಗಿದಿ್ಯ , ಇವರಿಗೆ ವಯ ತ್ಯಯ ಸ ಆಗಿದ್.  ಉತು ರದಲಲ  ವೇತನ 

ಪ್ರಿರ್ಕ ರಣೆಯ ಪ್ರ ಸಾು ವವು ಪ್ರಿಶ್ೀಲನೆಯಲಲ ದ್ ಎಾಂದ್ಯ ಹೇಳಿದಿಾ ರೆ.  ಸುಮಾರು ವರ್ವಗಳಿಾಂದ ಶ್ಕ್ಷಕರು 

ಮನವಿಯನುನ  ಕೂಡ ಕಟಿಿ ದಿಾ ರೆ.  ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸರಿಪ್ಡಿಸಲ್ಯಗುವುದ್ಯ ಎಾಂದ್ಯ ಹೇಳುತ್ಯು ರೆ.  ಆದರೆ 

ನಲುಕ  ವರ್ವದಿಾಂದ ನನು ನೀಡಿದ ಹಾಗೆ ಇನೂನ  ಸರಿಪ್ಡಿಸಿರುವುದಿಲಲ . ದಯಮಾಡಿ ಮಾನಯ  

ಸಚಿವರು ಕವಲ ಆಶಾಾ ಸನೆಯನುನ  ಕಡುವುದಷಿ್ ೀ ಅಲಲ ದ್ ಆದಷಿ್ಟ  ಬೇಗ ಅದನುನ  

ಸರಿಪ್ಡಿಸಬೇಕೆಾಂದ್ಯ ವಿನಂತ್ರಸುತೆು ೀನೆ.  

 

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

ವಯ ತ್ಯಯ ಸವಾಗಿರುವುದನುನ  ಹಾಗೂ ಅದನುನ  ಸರಿಪ್ಡಿಸಬೇಕೆಾಂಬ್ಬದನುನ  ಹೇಳಿದಿಾ ರೆ. ಇಲಲ ಯವರೆವಿಗೂ 

ಕಡದ್ ಏಕೆ ಹಿಾಂದ್ಯಳಿದಿದ್ ಎಾಂಬ್ಬದ್ಯ ನನಗೂ ತ್ರಳಿಯುತ್ರು ಲಲ .  

 

ಶಿರ ೋ ಶಶಿೋಲ  ಜಿ. ನಮೀಶಿ:- ಮಾನಯ  ಸಚಿವರೇ, ವೇತನ ಆಯೀಗದಲಲ  ಆದಂತಹ ವಯ ತ್ಯಯ ಸವನುನ  

ಸರಿಪ್ಡಿಸಿ ಎಾಂದ್ಯ ಹೇಳಿ ವೇತನ ಆಯೀಗ ಶ್ಫ್ಯರಸುಸ  ಮಾಡಿದ ಮೇಲ್ಯ ರೂ.6250 ಇದಿ್ಯ ದನುನ  

ರೂ.6800ಕೆಕ  ಏರಿಸಲ್ಯಯಿತ್ತ.  ಅದ್ಯ ಶ್ಕ್ಷಣ ಇಲ್ಯಖ್ಯಯ ಶ್ಕ್ಷಕರು, ಮರಾಜಿವ ವಸತ್ರ ಶಾಲ್ಯಯ ಶ್ಕ್ಷಕರು 

ಎಲಲ ರಿಗೂ ಅನಾ ಯವಾಗಿದ್.  ಆದರೆ ಅಾಂಧ್ ಮತ್ತು  ಕಿವುಡ ಮಕಕ ಳಿಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡುವ ಶ್ಕ್ಷಕರಿಗೆ ಈ 

ವಯ ತ್ಯಯ ಸವನುನ  ಸರಿಪ್ಡಿಸಿರುವುದಿಲಲ . ಬೇರೆಯ ಶ್ಕ್ಷಕರಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಿೀಡಿದಿ್ಯ , ಇವರಿಗೂ ಆಗಲೇ 
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ನಿೀಡುವ ಬಗೆಗ  ತ್ರದಿ್ಯ ಪ್ಡಿ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು .  ಇದ್ಯ ಶೇ.100ರಷಿ್ಟ  genuine ಇರುವ ಪ್ರ ಕರಣವಾದ ಕಾರಣ  

ಇದರಲಲ  ಯಾವುದೇ ಚೌಕಾಶ್ಯನುನ  ಮಾಡದ್ ಆದಷಿ್ಟ  ಬೇಗ ಅದನುನ  ಸರಿಪ್ಡಿಸಬೇಕೆಾಂದ್ಯ ತಮಾ ಲಲ  

ವಿನಂತ್ರ ಮಾಡಿಕಳೆು ತೆು ೀನೆ.    

 

ಶಿರ ೋ ಆಚಾರ  ಹಾಲಪಪ  ಬಸಪಪ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ, ಈ ವಯ ತ್ಯಯ ಸವನುನ  ಸರಿ 

ಪ್ಡಿಸಬೇಕೆನುನ ವ ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರ ಕಾಳಜಿಯ ಬಗೆಗ  ಕರ ಮ ಕೈಗಳೆಲ್ಯಗುವುದ್ಯ.   
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ಪರ ಶ್ನನ  ಸಂಖೆಯ  985+891 

 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮುಾಂದಿನ ಪ್ರ ಶ್ನನ  ಮಾನಯ  ಯು.ಬಿ.ವಾಂಕಟೇಶ  ಹಾಗೂ ಮಾನಯ  ಭಾರತ್ರ ಶ್ನಟಿಿ  

ಅವರದಿಾ ಗಿದಿ್ಯ , ಅದಕೆಕ  ಸಚಿವರು 15 ದಿನಗಳ ಕಾಲ್ಯವಕಾಶವನುನ  ಕಳಿದಿಾ ರೆ.  

 

ಶಿರ ೋ ಯು.ಬ.ವೆೇಂಕಟೇಶ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ, ಅರಿ್ ರಲಲ  ಅಧಿವೇಶನವೇ 

ಮುಗಿದ್ಯಹೊೀಗುತು ದ್.   

 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ಸಹಕಾರ ಸಚಿವರೇ, 15 ದಿನಗಳ ಕಾಲ್ಯವಕಾಶವನುನ  ಕಳಿದಿಿ ೀರಿ.  

 

ಶಿರ ೋ ಎಸ.ಟಿ.ಸೊೋಮಶೇಖರ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ, ಅವರು ಕಳಿರುವುದ್ಯ ಒಾಂದ್ಯ ಸಾವಿರ 

ಪುಟಗಳಷಿ್ಟ  ಮಾಹಿತ್ರಯನುನ .  ತ್ಯವು ಅನುಮತ್ರಯನುನ  ನಿೀಡಿದರೆ ಸಿ.ಡಿ., ರೂಪ್ದಲಲ  ಎರಡು ದಿನಗಳಲಲ  

ನಿೀಡುತೆು ೀವ.  ತಮಾ  ಶಾಖ್ಯಯಲಲ  ಸಿ.ಡಿಯನುನ  ಒಪುಪ ತ್ರು ಲಲ .  ವಿವರವಾಗಿ ನಿೀಡಿ ಎಾಂದ್ಯ ಕಳುತ್ರು ದಿಾ ರೆ. 

ಅದರಿಾಂದ ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ರು ದ್.  ಈ ಪ್ರ ಶ್ನನ  ಹಾಗೂ ಮಾನಯ  ರಮೇಶ  ಗೌಡರದಿ್ಯ  ಒಾಂದ್ಯ ಪ್ರ ಶ್ನನ  ಎರಡು ಇದ್.  

ಅದರದಿ್ದ  ಒಾಂದ್ಯ ಸಾವಿರ ಪುಟಗಳಾಗುತು ವ.  ತ್ಯವು ಎರಡಕೂಕ  ಅನುಮತ್ರ ನಿೀಡಿದರೆ ಸಿ.ಡಿ., ರೂಪ್ದಲಲ  

ಎರಡು ದಿನಗಳಲಲ  ನಿೀಡುತೆು ೀವ.  

 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಆಯಿತ್ತ. ಸಿ.ಡಿ., ಕಡಿ.   

 

ಶಿರ ೋ ಯು.ಬ.ವೆೇಂಕಟೇಶ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ, ಏನೂ ವಿವರಗಳೇ ಕಡುವುದ್ಯ ಬೇಡ.  

ಹಾಗೆಯೇ ಪ್ರ ಶ್ನನ ಯನುನ  ಕಳೀಣವೇ?  

 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಬೇಡ, ಬೇಡ.  ಹಾಗಾಗುವುದಿಲಲ .   

ಶಿರ ೋ ಯು.ಬ.ವೆೇಂಕಟೇಶ:- ಮಾನಯ  ಭಾರತ್ರ ಶ್ನಟಿಿ ಯವರೇ, ನಿೀವು ನಮಾ  ಜತೆ 

ದನಿಗೂಡಿಸದಿದಿ ರೆ ಹೇಗೆ?  

 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ವಾಂಕಟೇಶ  ಅವರೇ, ನಿೀವು ಅವರನೆನ ೀಕೆ ಎಬಿು ಸುತ್ರು ೀರಿ?  

 

ಶಿರ ೋ ಯು.ಬ.ವೆೇಂಕಟೇಶ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ, ನವಿಬು ರೂ ಕೂಡಿ ಪ್ರ ಶ್ನನ ಯನುನ  

ಕಳಿದಿ್ ೀವ. ಅವರು ನನಗಿಾಂತ ಸಿೀನಿಯರ  ಇದಿ್ಯ , ಅವರು ಮಾತನಡುತ್ಯು ರೆಾಂದ್ಯ ನನು ತ್ರಳಿದಿದಿ್ ನು.   
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ಶಿರ ೋಮತಿ ಭಾರತಿ ಶ್ನಟಿಟ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ, ಅದ್ಯ ಸಾವಿರ ಪುಟಗಳಾಗುವುದಿಲಲ .   

 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಈಗ ಅದಕೆಕ  ಉತು ರ ಸದನದಲಲ  ಇಲಲ .  ಅದರ ಬಗೆಗ  ಏಕೆ ಮಾತನಡುತ್ರು ೀರಿ? 

ಅವರು ಎರಡು ದಿನಗಳಲಲ  ಉತು ರ ಕಡುತ್ಯು ರೆ.   

 

ಶಿರ ೋ ಯು.ಬ.ವೆೇಂಕಟೇಶ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ, ನಮಾ  ಸಹಕಾರ ಸಚಿವರದಿ್ಯ  ಒಾಂದ್ಯ 

ಉದಾಹರಣೆಯನುನ  ಹೇಳುತೆು ೀನೆ.  ಕಳೆದ ಅಧಿವೇಶನದಲಲ  ಗುರು ರಾಘವೇಾಂದರ  ಬ್ರಯ ಾಂಕ್ ನ ವಿಚಾರವಾಗಿ 

ಪ್ರ ಶ್ನನ  ಕಳಿದಾಗ ಇನನ ಾಂದ್ಯ ವಾರದಲಲ  ಸಭೆಯನುನ  ಕರೆಯುತೆು ೀನೆಾಂದ್ಯ ಹೇಳಿದರು.  ಇದ್ಯವರೆವಿಗೂ ಸಭೆ 

ನಡೆದಿಲಲ . ಹಿೀಗಾದರೆ ಹೇಗೆ? ನವು ಮಾತನಡುವುದ್ದ ಇಲಲ , ನಮಾ  ಪ್ರ ಶ್ನನ ಗೆ ಉತು ರವೂ ಇಲಲ  ಎಾಂದರೆ 

ಹೇಗೆ? ತ್ಯವು ನಮಾ  ನೆರವಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ಅವರು ಇಲಲ ಯೇ ಇದಿಾ ರೆ.  ಹೇಳಿದಿಾ ರೆಯೀ ಇಲಲ ರ್ವೀ ಎಾಂದ್ಯ 

ತ್ಯವೇ ಅವರನುನ  ಕಳಿ. ನನು ಕಡತದಿಾಂದ ತೆಗೆದ್ಯಕಾಂಡಿದಿ್ ೀನೆ. ತಪಿಪ ದಿ ರೆ ಹೇಳಲ.   

 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ಸಚಿವರೇ, ಸಭೆಯನುನ  ಕರೆಯುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿ. 

 

ಶಿರ ೋ ಎಸ.ಟಿ.ಸೊೋಮಶೇಖರ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ, ಅವರು ಹೇಳಿರುವುದನುನ  ನವು 

ಮಾಡಿದಿ್ ೀವ.  ಅವರು ಕಳಿರುವ ಪ್ರ ಶ್ನನ ಗೆ ಉತು ರ ನಿೀಡಲು ಸಮಯಾವಕಾಶ ಬೇಕು.  ಅವರು ಕವಲ 

ಒಾಂದೇ ಒಾಂದ್ಯ ಮಾಹಿತ್ರ ಕಳಿಲಲ . ಬೇಕಾದಷಿ್ಟ  ವಿವರಗಳನುನ  ಕಳಿದಿಾ ರೆ.  ನಿೀತ್ರ ಸಂಹಿತೆ ಇದಿ  ಕಾರಣ 

ಸಭೆಯನುನ  ಮಾಡಲಕೆಕ  ಆಗಲಲಲ . ಈಗ ಅಧಿವೇಶನ ನಡೆಯುತ್ರು ದ್.   ಮುಗಿದ ನಂತರ ಸಭೆಯನುನ  

ಕರೆಯುತೆು ೀವ.   

 

ಶಿರ ೋ ಯು.ಬ.ವೆೇಂಕಟೇಶ:- ಮಾನಯ  ಸಚಿವರೇ, ಕಳೆದ ಬ್ರರಿಯ ಅಧಿವೇಶನದಲಲ ಯೂ ಹಿೀಗೆಯೇ 

ಹೇಳಿದಿಿ ರಿ.  

 

ಶಿರ ೋ ಎಸ.ಟಿ.ಸೊೋಮಶೇಖರ:- ಮಾನಯ  ವಾಂಕಟೇಶ  ಅವರೇ, ನಿಮಾ ನುನ  ಆಹಾಾ ನಿಸಿಯೇ 

ಸಭೆಯನುನ  ಮಾಡುತೆು ೀವ.  ನಿಮಾ ನುನ  ಬಿಟಿ್ಟ  ಏನದರೂ ಮಾಡಲಕಾಕ ಗುತು ದ್ಯೇ?  

 (ಮುಾಂದ್ಯ) 
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(1196) 21-12-2021, 11.20  ಕೆಜಿ – ಜಿಆರ           (ಸಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಥ ತಿ) 

ಪರ ಶ್ನನ  ಸಂಖೆಯ  973 + 918 

(ಉತ್ು ರವನುನ  ಲಗತಿು ಸಲಾಗಿದ್ದ) 

 

ಶಿರ ೋ ಎೇಂ.ರ್ನರಾಯಣಸ್ತವ ಮ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ,  ನವು ಬಹು ಮುಖ್ಯ ವಾದಂತಹ 

ಪ್ರ ಶ್ನನ ಯನುನ  ಕಳಿದಿ್ ೀವ.  ಇದರಲಲ  ಪ್ರ ಶ್ನನ ಗಳು ಬಹಳಷಿ್ಟ  ಇರುವುದರಿಾಂದ ಅದಕೆಕ  ಸಾ ಲಪ  ಸಮಯ 

ಕಡಬೇಕೆಾಂದ್ಯ ತಮಾ ಲಲ  ಮನವಿ ಮಾಡುತೆು ೀನೆ.  ಮದಲನೆಯದಾಗಿ, ರಾಜಯ ದಲಲ ರುವ ಆರ್ಥವಕವಾಗಿ 

ಸುಸಿಿ ತ್ರಯಲಲ ರುವ  ದ್ಯುಃಸಿಿ ತ್ರಯಲಲ ರುವ   ಹಿರಿಯ ನಗರಿೀಕರ  ಸಂಖ್ಯಯ  ಎಷಿ್ಟ  ಎಾಂಬ್ಬದಾಗಿ ಕಳಿದಿ್ . 

ಅದಕೆಕ    2011ರ ಜನಗಣತ್ರಯ ಪ್ರ ಕಾರ,  ಕನವಟಕ ರಾಜಯ ದಲಲ   ಒಟಿ್ಟ   57,91,032 ಹಿರಿಯ ನಗರಿಕರು 

ಇದಿಾ ರೆಾಂದ್ಯ  ಉತು ರವನುನ  ಕಟಿಿ ದಿಾ ರೆ. ನಮಗೆ ಇದ್ಯ ಎಲಲ ೀ ಒಾಂದ್ಯ ಕಡೆ ಅನುಮಾನ ಕಾಡುತ್ರು ದ್. 

ನಮಾ  ರಾಜಯ ದ ಆರೂವರೆ ಕೀಟಿ ಜನಸಂಖ್ಯಯ ಯಲಲ  ಒಟಿ್ಟ   57,91,032 ಹಿರಿಯ ನಗರಿಕರಲಲ   ಬಡತನ  

ರೇಖ್ಯಗಿಾಂತ  ಕೆಳಗಿರುವ 42,35,609 ಹಿರಿಯ  ನಗರಿಕರು   ಮಾಶಾಸನ ಸೌಲಭಯ ವನುನ   ಪ್ಡೆಯುತ್ರು ರುವ ಈ 

ಹಿನೆನ ಲ್ಯಯಲಲ   ಇವರು ಆರ್ಥವಕವಾಗಿ  ದ್ಯುಃಸಿಿ ತ್ರಯಲಲ   ಇರುವುದಾಗಿ  ಪ್ರಿಗಣಿಸಲ್ಯಗಿದ್. ಉಳಿದ ಹಿರಿಯ  

ನಗರಿಕರು  ಆರ್ಥವಕವಾಗಿ  ಸುಸಿಿ ತ್ರಯಲಲ  ಇರುವುದಾಗಿ  ಪ್ರಿಗಣಿಸಬಹುದಾಗಿದ್ ಎಾಂದ್ಯ ಉತು ರದಲಲ  

ತ್ರಳಿಸಿದಿಾ ರೆ.  

 

ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ, ಈ ಹಿಾಂದ್ ಹಿರಿಯ ನಗರಿಕರಿಗೆ ತ್ರಾಂಗಳಿಗೆ ರೂ.500/- ಗಳ 

ಮಾಶಾಸನವನುನ  ಕಡುತ್ರು ದಿ ರು. ಇದಾದ ಮೇಲ್ಯ ನಮಾ  ಸಕಾವರದಲಲ  ಮುಖ್ಯ  ಮಂತ್ರರ ಗಳಾಗಿದಿ  ಮಾನಯ  

ಸಿದಿ ರಾಮಯಯ ನವರು ರೂ.500/- ಗಳಿಾಂದ ಅದನುನ  ರೂ.1000/- ಗಳಿಗೆ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿದರು. ಈಗ ಮಾನಯ  

ಮುಖ್ಯ  ಮಂತ್ರರ ಯವರಾದ ಶ್ರ ೀ ಬಸವರಾಜ  ಬಮಾಾ ಯಿರವರು  ಪ್ರ ಮಾಣ ವಚ್ನ ಸಿಾ ೀಕರಿಸಿದ ಕೂಡಲೇ, 

ಒಾಂದ್ಯ ಗಂಟೆಯಲಲ  ರೂ.1000/- ಗಳಿಾಂದ ಅದನುನ  ರೂ.1200/-ಗಳಿಗೆ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿದಿಾ ರೆ. ಆದರೆ, ಆ 

ಮಾಶಾಸನ ಯಾವ ರಿೀತ್ರಯಾಗುತ್ರು ದ್ ಎಾಂದರೆ, ಅದರ ಬಗೆಗ  ಸಕಾವರಕೆಕ  ತ್ಯವು ಸಹ ಹೇಳಬೇಕಾಗುತು ದ್.  

ನಮಾ  ಹಿರಿಯ ನಗರಿಕರು ಮಾಶಾಸನದ ಮೇಲ್ಯ ಅವಲಂಬಿತರಾಗಿದಿಾ ರೆ. ಅವರಿಗೆ ಪ್ರ ತ್ರ ತ್ರಾಂಗಳು ಅದ್ಯ 

ಬಂದರೆ ಮಾತರ  ಅವರು ಜಿೀವನ ಸಾಗಿಸುವುದಕೆಕ  ಅಗುತು ದ್.  ಆದರೆ, ಮೂರು-ಆರು ತ್ರಾಂಗಳುಗಳಿಾಂದ 

ಮಾಶಾಸನ ಬಂದಿಲಲ . ಗಾರ ಮಿೀಣ ಪ್ರ ದೇಶದಲಲ ರುವಂತಹ ಹಿರಿಯ ನಗರಿಕರಿಗೆ ಬ್ರಯ ಾಂಕಿನಲಲ  ಖಾತೆ 

ತೆರೆಯುವುದ್ಯ ಗತ್ರು ಲಲ . ಅವರಿಗೆ ಅನುಭವ ಇಲಲ .  ಹಾಗಾಗಿ, ಅವರು  ಬ್ರಯ ಾಂಕ್ ಗಳಲಲ  ಖಾತೆಗಳನುನ  ಸಹ 

ಮಾಡಿಲಲ . ಆದರೆ, ಸಕಾವರ ಹಿರಿಯರ ಮಾಶಾಸನವನುನ  ಅವರ ಬ್ರಯ ಾಂಕ್  ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ 

ಕಳುಹಿಸುತ್ರು ದಿ್ ೀವಾಂದ್ಯ ಉತು ರ ಕಟಿಿ ದಿಾ ರೆ.  ನಗರ ಪ್ರ ದೇಶಗಳಲಲ  ಇರುವಂತಹವರು ಸಾ ಲಪ  

ವಿದಾಯ ವಂತರಾಗಿರುತ್ಯು ರೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಅವರು ಬ್ರಯ ಾಂಕ್  ಖಾತೆಗಳನುನ  ತೆರೆದಿರುತ್ಯು ರೆ. ಗಾರ ಮಿೀಣ 

ಪ್ರ ದೇಶದಲಲ ರುವಂತಹ ನಗರಿಕರು ಬ್ರಯ ಾಂಕ್  ಖಾತೆಗಳನುನ  ತೆರೆದಿಲಲ . ಇವತ್ರು ಗೂ ಸಹ ಪೀಸಿ ಮಾಯ ನ  
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ಮೂಲಕ ಮಾಶಾಸನವನುನ  ತಲುಪಿಸುವಂತಹ ಪ್ದಿ ತ್ರ ನಮಾ ಲಲ ದ್. ಪೀಸಿ   ಮಾಯ ನ  3 ತ್ರಾಂಗಳಿಗಮೆಾ  

ಅಥವಾ 6 ತ್ರಾಂಗಳಿಗಮೆಾ  ಒಾಂದ್ಯ ಬ್ರರಿ ಮಾಶಾಸನವನುನ  ತೆಗೆದ್ಯಕಾಂಡು ಹೊೀಗಿ ಕಟಿ ರೆ, ಪೀಸಿ  

ಮಾಯ ನ ಗೆ ಡಿಲವರಿ ಕಡುವುದಕಿಕ ಾಂತ ಮುಾಂಚಿತವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ commission ಕಡಬೇಕು. ಪೀಸಿ  

ಮಾಯ ನ ಗೆ commission ಕಟಿ ರೆ ಮಾತರ , ಆ ಹಿರಿಯರ ಕೈಗೆ ಮಾಶಾಸನವನುನ   ಕಡುತ್ಯು ರೆ. ಇಲಲ ವಾಂದರೆ, 

ಕಡುವುದಿಲಲ . ಇವತ್ರು ನ ದಿವಸ ನಮಾ ಲಲ  ಈ ಪ್ರಿಸಿಿ ತ್ರ ಇದ್. ಮಾಶಾಸನದ ಮೇಲ್ಯ ನಮಾ  ಹಿರಿಯ 

ನಗರಿಕರು ಅವಲಂಬಿತರಾಗಿದಿಾ ರೆ. ಮಾಶಾಸನ 3 ರಿಾಂದ 6 ತ್ರಾಂಗಳಿಗೆ ಹೊೀಗಿಲಲ ವಾಂದರೆ, ಹಿರಿಯ 

ನಗರಿಕರು ಬಿೀದಿಗೆ ಬಿದಿ್ಯ  ಭಿಕೆೆ  ಬೇಡಬೇಕಾಗುತು ದ್. ಇದನುನ  ಬಿಟಿ್ಟ  ಬೇರೆ ಏನಿಲಲ . ಯಾವ 

ಕುಟ್ಟಾಂಬದವರು ಅವರನುನ  ಸಾಕುತ್ರು ಲಲ . ಎಷಿ್ ೀ ಜನ ಹಿರಿಯ ನಗರಿಕರು ಬಿೀದಿ ಪಾಲ್ಯಗಿದಿಾ ರೆ. 

ಇವತ್ರು ನ ದಿವಸ   ಇದನೆನ ೀ ನಂಬಿಕಾಂಡು ಬದ್ಯಕುತ್ರು ದಿಾ ರೆ. ಆದರೆ, ಇಲಲ  ಆಗುತ್ರು ರುವಂತಹ 

ಅನಯ ಯವನುನ  ತಡೆಯುವುದಕೆಕ  ಸಕಾವರ  ಈ ಕೂಡಲೇ ಕರ ಮ ತೆಗೆದ್ಯಕಳೆಬೇಕೆಾಂದ್ಯ ತಮಾ ಲಲ  ಮನವಿ 

ಮಾಡಿಕಳೆು ತೆು ೀನೆ.  

 

ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ, ಎರಡನೆಯದಾಗಿ, ರಾಜಯ ದಲಲ  ಹೆರಿ್ಚ ತ್ರು ರುವ ಹಿರಿಯ ನಗರಿೀಕರ  

ಮೇಲನ ದೌಜವನಯ ಗಳನುನ   ತಡೆಗಟಿ ಲು ಸಕಾವರ  ಕೈಗಾಂಡ  ಕರ ಮಗಳೇನು  ಎಾಂಬ್ಬದಾಗಿ ಪ್ರ ಶ್ನನ  ಕಳಿದಿ್ . 

ಇದಕೆಕ  ರಾಜಯ ದಲಲ ನ ದೌಜವನಯ  ಶೀರ್ಣೆ,  ವಂಚ್ನೆಗಳಗಾದ, ಹಿರಿಯ ನಗರಿಕರಿಗೆ  ನಯ ಯ  

ಒದಗಿಸಲು  ಮತ್ತು  ಅವರ ಪಾಲನೆ ಪೀರ್ಣೆ ಹಾಗೂ  ಕಲ್ಯಯ ಣಕಾಕ ಗಿ  ಕಾಂದರ   ಸಕಾವರ ತಂದ್ 

ತ್ಯಯಿಯರ ಮತ್ತು    ಹಿರಿಯರ ನಗರಿಕರ ಪಾಲನೆ ಪೀರ್ಣೆ ಮತ್ತು  ಕಲ್ಯಯ ಣಕಾಕ ಗಿ  ಅಧಿನಿಯಮ 

2007ನುನ   ರಾಜಯ ದಲಲ  ಜ್ಞರಿಗಳಿಸಲ್ಯಗಿದ್ ಎಾಂದ್ಯ ತ್ರಳಿಸಿದಿಾ ರೆ.  ಇದರಲಲ  ಎಷಿ್ಟ  ಜನರು 

ಸಹಾಯವಾಣಿಗೆ ದ್ದರು ಕಡುವುದಕೆಕ  ಆಗುತು ದ್? ಉತು ರದಲಲ  ಎಷಿ್ಟ  ದ್ದರುಗಳು  ಆಗಿವ ಎನುನ ವುದರ 

ಬಗೆಗ  ಮಾತರ  ಹೇಳಿದಿಾ ರೆ. ಆದರೆ, ಅಷಿ್ ೀ ಅಲಲ , ಇಲಲ  ದ್ದರುಗಳು ಆಗಿರುವಂಥದಿ್ಯ , ರಾಜಯ  ಸಕಾವರ 

ಸಿಾ ಪ್ನೆ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಸಹಾಯವಾಣಿಗೆ ಬರುವಂತಹ ದ್ದರುಗಳ ಸಂಖ್ಯಯ ಯನುನ  ಮಾತರ  ಇಲಲ   

ಕಟಿಿ ದಿಾ ರೆ. ಇವತ್ರು ನ ದಿವಸ ಸಕಾವರದ ಸವಲತು ನುನ  ಪ್ಡೆದ್ಯಕಳೆದೇ ಎಷಿ್ ೀ ವೃದಿಾ ಶರ ಮಗಳು 

ನಡೆಯುತ್ರು ವ.  ಆ ವೃದಿಾ ಶರ ಮಗಳಲಲ  ನಡೆಯುವಂತಹ ಘಟನೆಗಳ ಬಗೆಗ  ಉತು ರದಲಲ  ಎಲಲ ಯೂ ಸಹ 

ಹೇಳಿಲಲ .   

 

ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ, ಇದರ ಬಗೆಗ  ಒಾಂದ್ಯ ಉದಾಹರಣೆಯನುನ  ಹೇಳುತೆು ೀನೆ. 

ಒಾಂಟಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ವಯೀವೃದಿ ರು ಇಬು ರು ಒಾಂದ್ಯ ಮನೆಯಲಲ ದಿ ರು. ಅವರು safety ಗಾಗಿ 

ಮನೆಯನುನ  ಬಂದ  ಮಾಡಿಕಾಂಡಿದಿ ರು. ಅವರು ಏನಕೂಕ  ಸಹ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ರು ರಲಲಲ . 

ಅಾಂತಹವರನುನ  ಜನರು observe ಮಾಡುತ್ರು ರುತ್ಯು ರೆ. ಅವರ ಮನೆಗೆ ಕಳೆರು ಕಳೆತನ ಮಾಡುವುದಕೆಕ  
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ನುಗಿಗ ದಾಗ ಅವರನುನ  ತಡೆಯುವುದಕೆಕ  ಅವರು ಪ್ರ ಯತನ  ಪ್ಟಿ ರೆ, ಅವರ ಪಾರ ಣಗಳನುನ  ತೆಗೆದಿರುವಂತಹ 

ನಿದವಶನಗಳನುನ  ನವು ಇವತ್ರು ನ ದಿವಸ ನೀಡುತ್ರು ದಿ್ ೀವ.  ಇನನ ಾಂದ್ಯ ಉದಾಹರಣೆಯನುನ  

ಹೇಳುತೆು ೀನೆ. ನಮಾ  ಬಾಂಗಳೂರಿನ ನಗರಬ್ರವಿಯಲಲ  Usuru Foundation  ಎಾಂದ್ಯ ಇದ್. ಅದಕೆಕ  87 

ವರ್ವದ ಕಮಲಮಾ  ಎನುನ ವ ವೃದ್ಯನುನ  ಸೇರಿಸುತ್ಯು ರೆ.  ಆಕೆಯ ಪೀರ್ಣೆಗೆ ಅವರ ಮಗ  ಪ್ರ ತ್ರ 

ತ್ರಾಂಗಳಿಗೆ 10 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳನುನ  ಕಡುತ್ರು ರುತ್ಯು ರೆ.  ಆಕೆಗೆ ಸಾ ಲಪ  ಜ್ಞಾ ಪ್ಕ ಶಕಿು  ಹೊೀಗಿರುತು ದ್.  

ಆ ಕಾರಣಕಾಕ ಗಿ ಆಕೆಯನುನ  ಅಲಲ ಗೆ ಸೇರಿಸುತ್ಯು ರೆ. ಆದರೆ, ಒಾಂದ್ಯ ದಿವಸ ಆಕೆಯ ಮಗನಿಗೆ ಆಕೆ ಸತ್ತು  

ಹೊೀದಳೆಾಂದ್ಯ ವಿರ್ಯ ಹೊೀಗುತು ದ್. ಅವರ ಮಗ ಏಕೆ ಸತ್ತು  ಹೊೀದಳು ಎಾಂದ್ಯ ಕಳಿದಾಗ, ಅದಕೆಕ  

ಅವರು ಆಕೆ ಹೆರಿ್ಚ  ಗಲ್ಯಟೆ ಮಾಡುತ್ರು ದಿ ಳು, ಅದಕೆಕ  ಒಾಂದೇ ಕಠಡಿಯಲಲ  ಇಬು ರು ಹೆಾಂಗಸರನುನ  

ಹಾಕಿದಿ್ ವು.  ಅವರು ಹೊಡೆದಾಡಿಕಾಂಡು ಇವರನುನ  ಸಾಯಿಸಿದಿಾ ರೆಾಂದ್ಯ  ಹೇಳುತ್ಯು ರೆ. ಮತೆು  ಇದರ 

ಬಗೆಗ  ಸಕುಯ ರಿಟಿಯವರನುನ  ಕಳಿದಾಗ, ಆಕೆಗೆ ಜ್ಞಾ ಪ್ಕ ಶಕಿು  ಹೊೀಗಿತ್ತು , ಆಕೆಯನುನ  ಕತು ಲು ಕೀಣೆಯಲಲ  

ಕುಡಿಹಾಕಿ ನಿೀರು, ಊಟ ಕಡಲಲಲ , ಅಲಲ ದೇ ಆಕೆಯನುನ  ಇವರೇ ಹೊಡೆಯುತ್ರು ದಿ ರು, ಹಾಗಾಗಿ, ಆಕೆ 

ಸತು ರು ಎಾಂದ್ಯ ನಿಜ್ಞಾಂಶವನುನ  ಹೇಳಿದಿಾ ರೆ.  

 

ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ, ಎರಡನೆಯದಾಗಿ, ಮೈಸೂರಿನಲಲ  ನಡೆದಂತಹ  ಇನನ ಾಂದ್ಯ 

ಉದಾಹರಣೆಯನುನ  ಕಡುತೆು ೀನೆ. ಆಸಿು ಗಾಗಿ  ಹೆಣದಿಾಂದಲೇ ಹೆಬು ಟಿ್ಟ  ಒತ್ರು ಸಿದರು ಎಾಂದ್ಯ ಬಂದಿದ್. ಆ 

ಮನೆಯಲಲ  ಆಕೆ ಒಬು ಳೇ ವಾಸ ಇರುತ್ಯು ಳೆ. ಗಂಡ, ಮಕಕ ಳು ಯಾರು ಇರುವುದಿಲಲ . ಒಾಂದ್ಯ ದಿವಸ ಆಕೆ 

ಸತ್ತು  ಹೊೀಗುತ್ಯು ಳೆ. ಆಕೆಯ ಆಸಿು ಯನುನ  ಆಕೆಯ ಹೆಸರಿನಲಲ ಟಿ್ಟ ಕಾಂಡಿರುತ್ಯು ಳೆ, ಆಕೆ ಸತು   ಕಡಲೇ, 

ಆಕೆಯ ಅಕಕ -ತಂಗಿಯರು ಎಲಲ ರೂ ಆ ಮನೆಗೆ ಬಂದ್ಯ, ಆಕೆಯ ಆಸಿು ಗಾಗಿ ಆಕೆಯ ತಂಗಿಯ ಮಗ 

ಸತ್ರು ರುವಂತಹ  ಒಬು  ಮಹಿಳೆಯ ಹೆಬು ಟಿ ನುನ  ಒಾಂದ್ಯ ಪೇಪ್ರ ನ ಮೇಲ್ಯ ಹಾಕಿಸಿಕಳೆು ತ್ಯು ರೆ. ಆತನ 

ತಂಗಿ ಅದನುನ  ವಿೀಡಿಯೀ ಮಾಡಿರುತ್ಯು ಳೆ. ನಂತರ ಆ ವಿಡಿಯೀ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತು ದ್.  ಆಕೆಯ 

ಆಸಿು ಯನುನ  ಕಬಳಿಸುವುದಕೆಕ  ಸತ್ರು ರುವ ಹೆಣದಿಾಂದ ಹೆಬು ಟಿ ನುನ  ಹಾಕಿಸಿಕಳೆು ತ್ಯು ರೆ. ನವು ಇವತ್ರು ನ 

ದಿವಸ ಇಾಂತಹ ನಿದವಶನಗಳನುನ   ಕಾಣ್ಣತ್ರು ದಿ್ ೀವ.  ಇವತ್ರು ನ ದಿವಸ ನವು ಹಿರಿಯ ನಗಕರಿಗೆ ಯಾವ 

ರಿೀತ್ರ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದಕೆಕ  ಸಾಧ್ಯ ವಾಗುತು ದ್. ಅದಕೆಕ  ಸಕಾವರ ಯಾವ ರಿೀತ್ರಯ ಕರ ಮ 

ತೆಗೆದ್ಯಕಳೆು ತೆು ಾಂದ್ಯ ಉತು ರ ಹೇಳಬೇಕು.  

 

    ಡಾ||ತೇಜಸಿವ ನ ಗೌಡ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ, ನನು ರಾಜಯ ದಲಲ   ಹೆರಿ್ಚ ತ್ರು ರುವ  ಹಿರಿಯ 

ನಗರಿೀಕರ ಮೇಲನ ದೌಜವನಯ ಗಳನುನ   ತಡೆಗಟಿ ಲು  ನಗರ ಮತ್ತು  ಗಾರ ಮಿೀಣ  ಪ್ರ ದೇಶದಲಲ  ಸಕಾವರ  

ಯಾವ ಕರ ಮಗಳನುನ  ಕೈಗಾಂಡಿದ್ ಎಾಂಬ ಪ್ರ ಶ್ನನ ಯನುನ  ಕಳಿದಿ್ .  ಏಕೆಾಂದರೆ, ಕವಲ ಅನಕ್ಷರಸಿ ರು 

ಮಾತರ ವಲಲ , ಸುಶ್ಕೆಿತರು ಸಹ ಹಿರಿಯರನುನ  ಬಹಳ ಕೆಟಿ ದಾಗಿ ನಡೆಸಿಕಳೆು ವಂತಹ ಒಾಂದ್ಯ ಕೆಟಿ  



                                                                 ««¥¥ÀÀ//2211--1122--22002211| 26 

““  wwzzÀÀÄÄÝÝ¥¥ÀÀrrAAiiÀÀiiÁÁUUÀÀzzÀÀ  ¥¥ÀÀææww//uunneeddiitteedd  ccooppyy//££ÁÁååAAiiÀÀiiÁÁ®®AAiiÀÀÄÄUUÀÀ¼¼ÀÀ°°èè  CCxxÀÀªªÁÁ  ¥¥ÀÀwwææPPÁÁ  ¥¥ÀÀ ææPPÀÀlluuÉÉUUÁÁVV  GG¥¥ÀÀAAiiÉÉÆÆÃÃVV¸̧ÀÀPPÀÀÆÆqqÀÀzzÀÀÄÄ  ’’’’ 

 

 

ಸಂಪ್ರ ದಾಯವನುನ  ನವು ನೀಡಬೇಕಾಗಿದ್.  ಆ ನಿಟಿಿ ನಲಲ  pension  ತೆಗೆದ್ಯಕಳೆತಕಕ , ನಿನೆನ ಯ ತನಕ 

ಅವರು ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ಯು ರೆ.  ಮರು ದಿವಸವೇ ಅವರು ಬ್ರರ ಅನಿಸುತು ದ್.  ಕಛೇರಿಗಳಿಗೆ ಹೊೀಗಿ ಚಿಕಕ  

ಮಕಕ ಳಿಾಂದ ಸಾಕಿದ ತಂದ್ ತ್ಯಯಿಗಳು ಕೂಡ ಬ್ರರ ಅನಿಸುತು ದ್.  

 

ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ, ಇತ್ರು ೀರ್ಚಗೆ ಇನನ ಾಂದ್ಯ ಪ್ರ ಕರಣವನುನ  ಸುವಣವ ನೂಯ ಸ  ಚಾನೆಲ ನಲಲ   

ನೀಡಿದಿ್ ೀವ. ಶ್ರ ೀ ಅಶಾ ಥನರಾಯಣ ಎಾಂಬ  ಹಿರಿಯ ಕಲ್ಯವಿದರನುನ  ಅವರ ಮಕಕ ಳು ಯಾವ ರಿೀತ್ರ 

ಒಾಂದ್ಯ ಮಾತೆರ , injection ಕಟಿ್ಟ  ಕಲ್ಯ ಮಾಡುವ ಮಟಿ ಕೆಕ  ವಿಕೃತತೆಯನುನ  ತ್ೀರುತ್ಯು ರೆಾಂದರೆ ನಮಗೆ 

ಭಯವಾಗುತು ದ್. ಭಾರತದ ಶಕಿು  ಇರುವುದೇ ಕುಟ್ಟಾಂಬ ವಯ ವಸಿ ಯಲಲ . ತಮಾ  ಇಡಿೀ ಜಿೀವನವನುನ  ತ್ಯಯ ಗ 

ಮಾಡಿದಂತಹ ಹಿರಿಯ  ಜಿೀವಗಳನುನ   ಈ ರಿೀತ್ರ ಯಾರು neglect ಮಾಡುತ್ಯು ರೆ, ಆಸಿು  ಅಾಂತಸುು  

ಇರುವವರದಿ್ಯ  ಒಾಂದ್ಯ ಕಡೆಯಾದರೆ, ಆರ್ಥವಕವಾಗಿ ದ್ಯಸಿಿ ತ್ರಯಲಲ  ಇರುವವರದಿ್ಯ    ಇನನ ಾಂದ್ಯ 

ಕಡೆಯಾಗಿದ್. ಹಾಗಾಗಿ, ಹಿರಿಯರನುನ  ಗೌರವಿಸುವ, ಕಾಪಾಡುವ ಮತ್ತು  ಸಂಧಾಯ  ಕಾಲದಲಲ  ಮಕಕ ಳಂತೆ 

ಅವರನುನ  ನೀಡಿಕಳೆು ವ     ಮೌಲಯ ಗಳನುನ   ಉಳಿಸುವಂತಹ ದೃಷಿಿ ಯಿಾಂದ ನನು ಈ ಪ್ರ ಶ್ನನ ಯನುನ  

ಕಳಿದಿ್ . ಮತ್ು ಾಂದ್ಯ ನಮಾ  ರಾಜಯ ದಲಲ ರುವ  ವೃದಿಾ ಶರ ಮಗಳು ಎಷಿ್ಟ  ಇವ  ಎಾಂಬ ಪ್ರ ಶ್ನನ ಯನುನ  

ಕಳಿದಿ್ . ನನಗೆ ಆಶಾ ಯವ ಎಾಂದರೆ, ಸಕಾವರ ಆ ಜವಾಬಿ್ರ ರಿಯನುನ  ಪೂತ್ರವಯಾಗಿ ಖಾಸಗಿಯವರಿಗೆ 

ಬಿಟಿಿ ದ್. ಸಕಾವರದ ಒಾಂದ್ಯ ವೃದಿಾ ಶರ ಮ ಇಲಲ ವಾಂದರೆ, ಅಥವ ಏನು? ಇವತ್ತು  ಸಂತ್ೀರ್. ಸಾ ಯಂ ಸೇವಾ 

ಸಂಸಿ ಗಳು ಮುಾಂದ್ ಬರುತು ವ. ಖಾಸಗಿ ಸಂಘ ಸಂಸಿ ಗಳು ಮುಾಂದ್ ಬರುತು ವ. ಇವರು ಸೇವಾ 

ಮನೀಭಾವದಿಾಂದ ಮಾಡಬಹುದ್ಯ, ಕೆಲವರು ವಾಯ ಪಾರಿ ಮನೀಬ್ರವದಿಾಂದ ಮಾಡಬಹುದ್ಯ. ಆದರೆ,  

ಸಕಾವರ ಉತು ಮ ರಿೀತ್ರಯ ವೃದಿಾ ಶರ ಮಗಳನುನ , ಅದನುನ   ವೃದಿಾ ಶರ ಮವಾಂದ್ಯ ಕರೆಯಬ್ರರದ್ಯ. ಒಾಂದ್ಯ 

ಸುರಕೆಿತ ತ್ಯಣಗಳನುನ  ಏಕೆ ಮಾಡಬ್ರರದ್ಯ? 

 

ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ, ನನನ  ಎರಡನೇ ಸಲಹೆ ಏನೆಾಂದರೆ, ನಮಾ  ಸಹೊೀದರರು ಹೇಳಿದಂತೆ, 

ಒಾಂಟಿಿ ಯಾಗಿರುವ   ಹಿರಿಯ  ಜಿೀವಗಳ ಮೇಲ್ಯ ಅಪ್ರಾಧ್ ಕೃತಯ ಗಳು ಹೆರಿ್ಚ  ಆಗುತು ವ. ಅವರನುನ  

ಗಮನಿಸುತ್ರು ರುತ್ಯು ರೆ.  ನನು ಹೇಳುವುದ್ಯ ಏನೆಾಂದರೆ, ಈ ಹೊೀಟೆಲ ಗಳ  ಮಾದರಿಯಲಲ , ಕೆಲವರಿಗೆ pay 

ಮಾಡುವುದಕೆಕ  ಶಕಿು  ಇರುತು ದ್. ಇನುನ  ಕೆಲವರಿಗೆ ಆಗುವುದಿಲಲ . ಕೆಲವರಿಗೆ ಆರೀಗಯ  ಸಮಸಯ  ಇರುತು ದ್. 

ಅಾಂತಹ ಸಂದಭವದಲಲ  ಕಠಡಿಗಳಿಗೆ ವೈದಯ ಕಿೀಯ ಸೇವಯನುನ  ಕಡಬಹುದ್ಯ. ಆಗ ವಚಿ್ ವು ಸಹ 

ಕಡಿಮೆಯಾಗುತು ದ್.  ಇವತ್ರು ನ ಆಧುನಿಕ ತಂತರ ಜ್ಞಾ ನದಲಲ  ಒಬು  ಭಾರತದ ಹಿರಿಯ ನಗರಿಕ ಸಂಧಾಯ  

ಕಾಲದಲಲ  ಆತಾ  ಗೌರವದಿಾಂದ, ಸುರಕೆಿತವಾಗಿ  ಬದ್ಯಕುವಂತಹ ವಯ ವಸಿ ಯನುನ  ಕಡುವಂಥದಿ್ಯ  

ಚಾರಿಟಿ ಅಲಲ , ಅದ್ಯ ಈ ದೇಶದ ಕತವವಯ ವಾಗಿದ್ ಎನುನ ವ ನಿಟಿಿ ನಲಲ  ಮಾಡಬೇಕು.  
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ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ, ನನನ  ಇನನ ಾಂದ್ಯ ಅಾಂಕಿ-ಅಾಂಶ ಸಾ ಲಪ  ತಪಾಪ ಗಿದ್. ಇಲ್ಯಖ್ಯ ಬಹಳ 

ಒಳೆೆಯ ಕೆಲಸವನುನ  ಮಾಡುತ್ರು ದ್.  ಇದಕೆಕ  ಮಾನಯ  ಸಚಿವರಿಗೆ ಧ್ನಯ ವಾದಗಳನುನ  ತ್ರಳಿಸುತೆು ೀನೆ. ಬಹಳ 

ಒಳೆೆಯ ಉತು ರಗಳನುನ  ಕಟಿಿ ದಿಾ ರೆ.  ಅದಕೆಕ  ನನು ಹೆಚಿಿ ಗೆ  ಕಳಿಲಲ . ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ವಗಳಲಲ   

ಹಿರಿಯ  ನಗರಿಕರ ಮೇಲ್ಯ ನಡೆದ  ಕೌಟಂಬಿಕ  ದೌಜವನಯ ಗಳ  ಬಗೆಗ  ದಾಖ್ಲ್ಯದ  ಪ್ರ ಕರಣಗಳು ಎಷಿ್ಟ  

ಇದನುನ  ತಡೆಗಟಿ ಲು  ಯಾವ ರಿೀತ್ರಯ ತಾ ರಿತ  ಜ್ಞಗೃತ  ಕರ ಮ ವಹಿಸಲ್ಯಗಿದ್ ಎಾಂಬ ಪ್ರ ಶ್ನನ ಯನುನ  

ಕಳಿದಿ್ . ಇದಕೆಕ   ಕಳೆದ 2 ವರ್ವಗಳಲಲ   ಹಿರಿಯ  ನಗರಿಕರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ  ಕೌಟಂಬಿಕ 

ದೌಜವನಯ ಗಳ  ಬಗೆಗ   ಸಹಾಯವಾಣಿಗಳಲಲ   ದಾಖ್ಲ್ಯದ ಪ್ರ ಕರಗಳ ಸಂಖ್ಯಯ   2193 ಎಾಂದ್ಯ ಉತು ರ 

ನಿೀಡಿದಿಾ ರೆ.  ಮತ್ು ಾಂದ್ಯ ಕಡೆ 2020-2021ನೇ ಸಾಲನಲಲ  5774 ಪ್ರ ಕರಣಗಳು ದಾಖ್ಲ್ಯಗಿವ ಎಾಂದ್ಯ 

ಹೇಳಿದಿಾ ರೆ., ಇವರೆಡು ಬಹಳ  ವಯ ತ್ರು ರಿಕು ವಾಗಿವ. ಇದ್ಯ Contradiction ನಿಾಂದ ಕಡಿವ.  ಆದಿ ರಿಾಂದ, 

ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ಇದರ ಬಗೆಗ  ಉತು ರವನುನ  ನಿೀಡಬೇಕು.  

 

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

ನರಾಯಣಸಾಾ ಮಿಯವರು ಕಳಿದಂತಹ ಪ್ರ ಶ್ನನ ಗಳಿಗೆ ನನು ಮದಲು ಉತು ರವನುನ  ನಿೀಡುತೆು ೀನೆ. 

ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಮಾಶಾಸನ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರುವುದಿಲಲ , ಅದ್ಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದರ ತೆಯಲಲ  ಒಾಂದಾಗಿರುವುದರಿಾಂದ 

ಅದನುನ  Social Welfare Department ಮೂಲಕ  Revenue Department  ನವರು ಕಡುತ್ಯು ರೆಾಂದ್ಯ 

ತಮಗೂ ಗತ್ರು ದ್. ಮಾಶಾಸನ ನಮಾ  ಇಲ್ಯಖ್ಯಯಿಾಂದ ವಿತರಣೆಯಾಗುವುದಿಲಲ . ಆದರೂ ಸಹ, 

ಅದರಲಲ ರುವಂತಹ ನೂಯ ನಯ ತೆಯ ಬಗೆಗ  ಸಂಬಂಧ್ಪ್ಟಿ  ಇಲ್ಯಖ್ಯಯ ಜತೆಗೆ ಮಾತನಡಿ 

ಸರಿಪ್ಡಿಸುವುದಕೆಕ  ಪ್ರ ಯತನ  ಪ್ಡುತೆು ೀನೆ.  ಮಾಶಾಸನ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರುವುದಿಲಲ , ಪೀಸಿ   ಮಾಸಿ ರ ಗಳು 

ಸಮಯಕೆಕ  ಸರಿಯಾಗಿ ಮುಟಿಿ ಸುವುದಿಲಲ  ಎನುನ ವ ಕಾರಣಕಾಕ ಗಿಯೇ ಇವತ್ತು  ಅದನುನ  DBT (Direct 

Benefit Transfers) ಮೂಲಕ ಕಡುವುದಕಾಕ ಗಿಯೇ ಪಾರ ರಂಭ ಮಾಡಿರುವುದ್ಯ. 

                        (ಮುಾಂದ್ಯ) 

 

 

(1197) 21-12-2021 (11.30) ಎೇಂವಿ-ಎೇಂಡಿ (ವಿಕೆ)             (ಸಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಥ ತಿ) 

ಶಿರ ೋ ಆಚಾರ  ಹಾಲಪಪ  ಬಸಪಪ (ಮೇಂದು):- 

 

ಅಾಂದರೆ, ನೇರವಾಗಿ ಫಲ್ಯನುಭವಿಗೆ ಕಡಬೇಕೆಾಂದ್ಯ DBT ಮೂಲಕ ಕಡುವುದಕೆಕ  ಪ್ರ ಯತನ  

ಮಾಡಿರುವುದ್ಯ. ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ, ಗಾರ ಮಿೀಣ ಪ್ರ ದೇಶಗಳಲಲ  ಅವರು ಬ್ರಯ ಾಂಕ್ ಗೆ ಹೊೀಗಿ 

ಅದನುನ  ತರುವುದಕೆಕ  ಆಗುವುದಿಲಲ . ಅದಕೆಕ  ಅಲಲ  ಪೀಸಿ  ಮಾಯ ನ ಗಳ ಮುಖಾಾಂತರ ಹಂರ್ಚವಂತಹ 
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ಅನಿವಾಯವ ಇರುವುದರಿಾಂದ ಆ ನೂಯ ನತೆಯನುನ  ತ್ರದಿಿ ಕಳೆು ವಂತೆ ಇಲ್ಯಖ್ಯಯವರ ಗಮನಕೆಕ  

ತರುತೆು ೀನೆ.  

 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರು ಆ ಸಮಸಯ ಗೆ ಏನು ಪ್ರಿಹಾರ ಮಾಡುತ್ರು ೀರಿ ಎಾಂದ್ಯ 

ಕಳುತ್ರು ದಿಾ ರೆ. 

 

ಶಿರ ೋ ಆಚಾರ  ಹಾಲಪಪ  ಬಸಪಪ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ, ಆ ಸಮಸಯ ಗೆ ಪ್ರಿಹಾರ ಏನೆಾಂದ್ಯ, 

ಇದನುನ  ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಇಲ್ಯಖ್ಯಯವರಿಗೆ ತ್ರಳಿಸುತೆು ೀನೆ. ಈಗ ವೃದಿಾ ಪ್ಯ  ವೇತನವನುನ  ನಮಾ  

ಇಲ್ಯಖ್ಯಯ ವತ್ರಯಿಾಂದ ನಿೀಡುವುದಿಲಲ . ಅದನುನ  ಬೇರೆ ಇಲ್ಯಖ್ಯಯಿಾಂದ ಕಡುವಂತಹ ಕಾರಣಕಾಕ ಗಿ, 

ಇದನುನ  ಆ ಇಲ್ಯಖ್ಯಯ ಗಮನಕೆಕ  ತರುತೆು ೀನೆಾಂದ್ಯ ತ್ರಳಿಸಿದಿ್ ೀನೆ. ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರು ಮತ್ು ಾಂದ್ಯ 

ಪ್ರ ಶ್ನನ ಯನುನ  ಕಳಿದರು. ಅಾಂದರೆ, ಹಿರಿಯ ನಗರಿಕರ ಮೇಲ್ಯ ನಡೆಯುವ ದೌಜವನಯ ಗಳನುನ  ತಡೆಗಟಿ ಲು 

ಕೈಗಾಂಡಿರುವ ಕರ ಮಗಳು ಏನೆಾಂದ್ಯ? ಇದ್ಯ ಅವರಿಗೂ ಸಹ ಗತ್ರು ದ್. ಈಗಾಗಲೇ ಉಪ್ ವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಗಳ 

ಅಧ್ಯ ಕ್ಷತೆಯಲಲ  ಒಾಂದ್ಯ ನಿವವಹಣಾ ಸಮಿತ್ರಯನುನ  ಮಾಡಿ, ಅಲಲ  ಶೀರ್ಣೆ, ದೌಜವನಯ  ಮತ್ತು  

ವಂಚ್ನೆಗೆ ಒಳಪ್ಟಿ ಾಂತಹ ಹಿರಿಯ ನಗರಿಕರು ಅಲಲ ಗೆ ಹೊೀಗಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕಾಂಡಾಗ ಆ 

ಪ್ರ ಕರಣವನುನ  ಕವಲ 90 ದಿನಗಳಲಲ  ಇತಯ ಥವ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಲಲ ಯವರೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರ ತ್ರ ತ್ರಾಂಗಳು ಹತ್ತು  

ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳನುನ  ಕಡಬೇಕೆಾಂದ್ಯ ಇಲ್ಯಖ್ಯಯಲಲ  ನಿಯಮವನುನ  ರೂಪಿಸಲ್ಯಗಿದ್. ಈಗ 

ಅವರಿಗೆ ಉಪ್ ವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಮುಾ ಖ್ದಲಲ  ಸಮಾಧಾನವಾಗಲಲಲ ವಾಂದರೆ, ಜಿಲ್ಯಲ  

ದಂಡಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮಟಿ ದಲಲ  ಒಾಂದ್ಯ ಸಮಿತ್ರ ಇದ್.  ಅಲಲ  ಮೇಲಾ ನವಿಯ ನಯ ಯ ಮಂಡಳಿ ಸಮಿತ್ರ 

ಎಾಂದ್ಯ ಮಾಡಲ್ಯಗಿದ್. ಅಲಲ ಗೆ ಅವರು ಹೊೀಗಿ ಪ್ರಿಹಾರವನುನ  ಪ್ಡೆದ್ಯಕಳೆಬಹುದ್ಯ. ಅಲೂಲ  ಕೂಡ 

ಒಾಂದ್ಯ ತ್ರಾಂಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ನಯ ಯವನುನ  ಕಡಬೇಕೆಾಂದ್ಯ ನಮಾ  ಇಲ್ಯಖ್ಯಯ ನಿಯಮದಲಲ  

ಅಳವಡಿಸಿಕಾಂಡಿದಿ್ ೀವ. ಈಗ ಅದ್ಯ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾಯವನಿವವಹಣೆ ಆಗಿಲಲ ವಾಂದ್ಯ, ಈಗಾಗಲೇ ಸಕಾವರದ 

ಮುಖ್ಯ ಕಾಯವದಶ್ವಗಳು ಕೂಡ ಅದನುನ  remind ಮಾಡಿದಿಾ ರೆ. ಇವತ್ರು ನ ದಿವಸ ಹಿರಿಯ ನಗರಿಕರಿಗೆ 

ನಯ ಯ ಕಡಿಸುವಂತಹ ಸಂದಭವದಲಲ  ಜಿಲ್ಯಲ ಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಿಾಂದ್ ಬಿದಿ್ಯ , ತಕ್ಷಣ ಅವರಿಗೆ 

ಕಟಿಿ ರುವಂತಹ ಸಮಯದಲಲ  ಅಾಂತಹ ಪ್ರ ಕರಣಗಳನುನ  ಇತಯ ಥವಪ್ಡಿಸಬೇಕೆಾಂದ್ಯ ತ್ರಳಿಸಿದಿಾ ರೆ. ಈಗ 

ಒಾಂದ್ಯ ಸೇವಾ ಕಾಂದರ ವನುನ  ಮಾಡಿಕಾಂಡಿದಿ್ ೀವ. ಅಾಂದರೆ, ಇವತ್ತು  ನವು Toll Free No-1090 ಅನುನ  

ಮಾಡಿಕಾಂಡಿದಿ್ ೀವ. ಇವತ್ತು  ಸುಮಾರು 28 ಜಿಲ್ಯಲ ಗಳಲಲ  ಪಲೀಸ  ಇಲ್ಯಖ್ಯಯ ಆವರಣದಲಲ ಯೇ 

ಸಹಾಯವಾಣಿ ಕಾಂದರ ಗಳಿಗೆ ಸಿ ಳಾವಕಾಶ ಮಾಡಿಕಟಿ್ಟ  ಅವರ ಮುಖಾಾಂತರ ಹಿರಿಯ ನಗರಿಕರು 

ಮತ್ತು  ವಿಕಲಚೇತನರು ಯಾರೇ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ತಕ್ಷಣ ಅದನುನ  ನಿವವಹಣೆ ಮಾಡುವುದಕೆಕ , ಈಗ 

ಆರೀಗಯ  ಸಮಸಯ  ಇರಬಹುದ್ಯ, ಕಾನೂನು ಸಮಸಯ  ಇರಬಹುದ್ಯ ಮತ್ತು  ವಸತ್ರ ಸಮಸಯ  ಇರಬಹುದ್ಯ. ಈ 
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ರಿೀತ್ರ ಏನೇ ಇದಿ ರೂ ಕೂಡ, ತಕ್ಷಣ ಅವುಗಳನುನ  attend ಮಾಡುವುದಕೆಕ  ತ್ರಳಿಸಿದಿ್ ೀವ. ನವು ಹೊೀದ 

ವರ್ವ 2021-22ರಲಲ  ಒಾಂದ್ಯ ಸಹಾಯವಾಣಿ ಕಾಂದರ ವನುನ  ಸಹ launch ಮಾಡಿದಿ್ ೀವ. ಇವತ್ತು  ಉನನ ತ 

ತಂತರ ಜ್ಞಾ ನ ಉಳೆ  ರಾಷಿಿ ಿೀಯ ಹಿರಿಯ ನಗರಿಕರ ಸಹಾಯವಾಣಿ ಎಾಂದ್ಯ ಇದ್. ಆ 

ಸಹಾಯವಾಣಿಯನುನ  ಕಾಂದರ  ಸಕಾವರದವರು ನಿಯಂತರ ಣ ಮತ್ತು  ನಿವವಹಣೆ ಮಾಡುತ್ಯು ರೆ. ಅದರ 

ಮುಖಾಾಂತರವೂ ಕೂಡ ಹಿರಿಯ ನಗರಿಕರಿಗೆ ಅನುಕೂಲತೆಯನುನ  ಮಾಡಿಕಡುತ್ಯು ರೆ. ಇನುನ  ಮಾನಯ  

ಸದಸಯ ರಾದ ಡಾ||ತೇಜಸಿಾ ನಿ ಗೌಡರವರು ಹೇಳಿದರು, ನಿೀಡಿರುವಂತಹ ಉತು ರದಲಲ  ಅಾಂಕಿ-ಸಂಖ್ಯಯ ಗಳಲಲ  

ವಯ ತ್ಯಯ ಸವಾಗಿದ್ ಎಾಂದ್ಯ. ಆದರೆ, ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಅಾಂಕಿ-ಸಂಖ್ಯಯ ಗಳಲಲ  ವಯ ತ್ಯಯ ಸವಾಗಿಲಲ .  

ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ವಗಳಲಲ  ಹಿರಿಯ ನಗರಿಕರ ಮೇಲ್ಯ ನಡೆದ ಕೌಟ್ಟಾಂಬಿಕ ದೌಜವನಯ ಗಳು ದಾಖ್ಲ್ಯದ 

ಸಂಖ್ಯಯ ಗಳು ಎಾಂದ್ಯ ಇದ್. ಈಗ ಸುಮಾರು 2193 ಕೌಟ್ಟಾಂಬಿಕ ದೌಜವನಯ ಗಳು ದಾಖ್ಲ್ಯಗಿವ. ಮಾನಯ  

ಸದಸಯ ರು ಏನು ಹಿರಿಯ ನಗರಿಕರ ಬಗೆಗ  ಪ್ರ ಶ್ನನ ಯನುನ  ಕಳಿದಿಾ ರೆ. ಒಟಿಾ ರೆ 2020-21ನೇ ಸಾಲನಲಲ  

ಹಿರಿಯ ನಗರಿಕರ ದ್ದರುಗಳ ಸಂಖ್ಯಯ  ಸುಮಾರು 5774 ಇದ್. ಹಾಗಾಗಿ, ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರಿಗೆ ಸಾ ಲಪ  

ಗಾಂದಲವಾಗಿದ್. ಅದ್ಯ ಗಾಂದಲವಾಗಿದಿ ರೆ ಅದನುನ  ಸರಿಪ್ಡಿಸುತೆು ೀವ. 

 

ಡಾ||ತೇಜಸಿವ ನ ಗೌಡ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ, ಈಗ ದೌಜವನಯ  ಎಾಂದರೆ, ಅಪ್ರಾಧ್ ಕೃತಯ ಗಳ 

ಬಗೆಗ  ಹೇಳುತ್ರು ದಿಾ ರೆಯೇ? ಕುಟ್ಟಾಂಬಸಿ ರು ಆಸಿು  ಮತ್ತು  ಇತರೆ ಲೀಭಗಳಿಗಾಗಿ ನಡೆಸುವಂತಹ ಅಪ್ರಾಧ್. 

ಈಗ ಕುಟ್ಟಾಂಬದವರು ನಡೆಸಿದರೂ ಅಪ್ರಾಧ್ ಮತೆು  ಬೇರೆಯವರು ಮಾಡಿದರೂ ಸಹ ಅದ್ಯ ಅಪ್ರಾಧ್. 

ಈಗ ಅದ್ಯ ದೈಹಿಕ ಹಲ್ಯಲ ಯೇ? ಅಥವಾ ಮಾನಸಿಕ ಹಲ್ಯಲ ಯೇ? 

 

ಶಿರ ೋ ಆಚಾರ  ಹಾಲಪಪ  ಬಸಪಪ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ, ಇಲಲ . ಈಗ ಕೌಟ್ಟಾಂಬಿಕ 

ದೌಜವನಯ ವಾದ ಸಂದಭವದಲಲ  ದಾಖ್ಲ್ಯದ ಪ್ರ ಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯಯ  ಅದ್ಯ. ಈಗ ಹಿರಿಯ ನಗರಿಕರು 

ಎಾಂದರೆ, ಎಲ್ಯಲ  ರಿೀತ್ರ ಅಪ್ರಾಧ್ಗಳು. ಅಾಂದರೆ ಸಾಮಾನಯ ವಾಗಿ ವಂಚ್ನೆಯಾಗಿ ಏನದರೂ ಅವರಿಗೆ 

ತ್ಾಂದರೆಯಾದಾಗ ಕಟಿಿ ರುವುದ್ಯ. ಏನು ಇಲ್ಯಖ್ಯಯಿಾಂದ ಇವುಗಳನುನ  ಕಡಬೇಕೀ ಅವುಗಳನುನ  

ಕಡುತ್ರು ದಿ್ ೀವ. ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯವಾಣಿ ಕಾಂದರ ದ ಮುಖಾಾಂತರವೂ ಸಹ ಕಡುತ್ರು ದಿ್ ೀವ. ಅದರ ಅಾಂಕಿ-

ಸಂಖ್ಯಯ ಯನುನ  ಕಟಿಿ ದಿ್ ೀವ. ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರು ವೃದಿಾ ಶರ ಮಗಳ ಬಗೆಗ  ಪ್ರ ಶ್ನನ ಯನುನ  ಕಳಿದಿಾ ರೆ. ಈಗ 

ಸಕಾವರದ ವೃದಿಾ ಶರ ಮಗಳು ಇಲಲ . ಇವುಗಳನುನ  ಕವಲ ರಾಜಯ  ಸಕಾವರದ ಅನುದಾನದಲಲ  ಸಂಘ-

ಸಂಸಿ ಗಳು ನಡೆಸುತ್ರು ರುವಂತಹ ವೃದಿಾ ಶರ ಮಗಳು ಹಾಗೂ ಕಾಂದರ  ಸಕಾವರದ ಅನುದಾನಿತ 

ವೃದಿಾ ಶರ ಮಗಳು ಎಾಂದ್ಯ ಇದ್.  ಈಗ ರಾಜಯ  ಸಕಾವರದ ಅನುದಾನಿತ ವೃದಿಾ ಶರ ಮಗಳು ಮತ್ತು  ಕಾಂದರ  

ಸಕಾವರದ ವೃದಿಾ ಶರ ಮಗಳಿಗೆ ಒಾಂದ್ಯ ವಯ ತ್ಯಯ ಸವಿದ್. ಅಾಂದರೆ, ರಾಜಯ  ಸಕಾವರದ ಅನುದಾನಿತ 

ವೃದಿಾ ಶರ ಮಗಳಿಗೆ ವಾಷಿವಕವಾಗಿ ಕವಲ ಎಾಂಟ್ಟ ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನುನ  ಕಡುತ್ರು ದಿ್ ವು. ಕಾಂದರ  
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ಸಕಾವರ ನಡೆಸುವ ವೃದಿಾ ಶರ ಮಗಳಿಗೆ ಇಪ್ಪ ತೆು ೈದ್ಯ ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನುನ  ಕಡುತ್ಯು ರೆ. ಅದನುನ  ಹೆಚಿಿ ಗೆ 

ಮಾಡಬೇಕೆಾಂದ್ಯ ಮನೆನ ಯ ದಿವಸ ಈ ವಿರ್ಯವನುನ  ಮಾನಯ  ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳ ಗಮನಕೆಕ  ತಂದಾಗ, 

ಮಾನಯ  ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳು ಅದನುನ  ಸುಮಾರು ಹದಿನೈದ್ಯ ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚಿಿ ಗೆ ಮಾಡಿದಿಾ ರೆ. 

ಹಿೀಗಾಗಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ಹೆಚಿಿ ಗೆ ಕಡುತೆು ೀವ. ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರಾದ ಡಾ||ತೇಜಸಿಾ ನಿ ಗೌಡರವರು ಹೇಳಿದಂತೆ, 

ಸಕಾವರದಿಾಂದ ವೃದಿಾ ಶರ ಮಗಳನುನ  ಪಾರ ರಂಭ ಮಾಡಬೇಕೆಾಂದ್ಯ ತ್ರಳಿಸಿದಿಾ ರೆ. ಅದನುನ  ಕೂಡ ಪ್ರಿಶ್ೀಲನೆ 

ಮಾಡುತೆು ೀವ.  

 

ಶಿರ ೋ ಎೇಂ.ರ್ನರಾಯಣಸ್ತವ ಮ (ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಮಖಯ  ಸಚೇತ್ಕರು):- ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ, ಒಾಂದ್ಯ ಕೂಡ ಸಕಾವರದ ವೃದಿಾ ಶರ ಮಗಳು ಇಲಲ ವಾಂದ್ಯ ನನನ  ಸಹೊೀದರಿ 

ಡಾ||ತೇಜಸಿಾ ನಿಗೌಡರವರು ಕಳಿದರು. ಈಗ ಅನುದಾನಿತ ವೃದಿಾ ಶರ ಮಗಳಿಗೆ ರಾಜಯ  ಸಕಾವರದಿಾಂದ ಎಾಂಟ್ಟ 

ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮತ್ತು  ಕಾಂದರ  ಸಕಾವರದವರು ಇಪ್ಪ ತೆು ೈದ್ಯ ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಅನುದಾನ 

ಕಡುತ್ಯು ರೆಾಂದ್ಯ ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ತ್ರಳಿಸಿದಿಾ ರೆ. ಹಾಗಾದರೆ, ವೃದಿಾ ಶರ ಮಗಳನುನ  ಸಕಾವರದಿಾಂದಲೇ ಏಕೆ 

ಮಾಡಬ್ರರದ್ಯ? ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಗಿದಿ ರೂ ಅನುದಾನಿತ ವೃದಿಾ ಶರ ಮಗಳಿಗೆ ಎಾಂಟ್ಟ ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನುನ  

ಕಡುತ್ರು ದಿಾ ರೆ. ಈಗ ಅಲಲ  ಏನೇನು ದೌಜವನಯ ವಾಗುತ್ರು ದ್ ಮತ್ತು  ಕಡುವಂತಹ ಎಾಂಟ್ಟ ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ 

ಹಣ ಸರಿಯಾಗಿ ಉಪ್ಯೀಗವಾಗುತ್ರು ದ್ಯೇ? ಈಗ ಅವರಿಗೆ ಸಕಾವರದ ಕಡೆಯಿಾಂದ ಕಡುವಂತಹ 

ಅನುದಾನ ಒಾಂದ್ಯ ಕಡೆಯಾದರೆ, ಯಾರು ವೃದಿಾ ಶರ ಮಗಳಿಗೆ ಸೇರಿಸುತ್ಯು ರೆ ಅವರ ಕಡೆಯಿಾಂದ ಸಹ 

ಹಣವನುನ  ತೆಗೆದ್ಯಕಳೆು ತ್ರು ದಿಾ ರೆ. ಅದಕೆಕ  ಸಕಾವರವೇ ಏಕೆ ವೃದಿಾ ಶರ ಮಗಳನುನ  ತೆರೆಯಬ್ರರದ್ಯ? 

ಎಲಲ ವೂ ಸಹ ಖಾಸಗಿಕರಣದ ರಿೀತ್ರ. ಒಾಂದ್ಯ ನಿಮಿರ್ ನನು ಇನುನ  ಮಾತನಡುವುದ್ಯ ಇದ್. 

ಅದಕಕ ೀಸಕ ರವಾಗಿ ಇದನುನ  ಸಕಾವರವೇ ಕೈಗೆತ್ರು ಗಳೆು ವುದ್ಯ ಬಹಳ ಉತು ಮ ಎನುನ ವುದ್ಯ ನನನ  ಅನಿಸಿಕೆ. 

ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ, ಉಪ್ ವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಧ್ಯ ಕ್ಷತೆಯಲಲ  ರಚಿತವಾದ ನಿವವಹಣಾ 

ನಯ ಯ ಮಂಡಳಿಯಲಲ  ಪ್ರ ಕರಣವನುನ  ದಾಖ್ಲಸಿ, ಗರಿರ್ಠ  90 ದಿನಗಳ ಒಳಗೆ ನಯ ಯ 

ಪ್ಡೆಯಬಹುದಾಗಿರುತು ದ್. ತ್ರಾಂಗಳಿಗೆ ಗರಿರ್ಠ  ಹತ್ತು  ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಮಾಸಿಕ ಭತೆಯ ಯನುನ  

ಪ್ಡೆಯಬಹುದಾಗಿರುತು ದ್. ಈಗ ಇಲ್ಯಖ್ಯಗೆ ಎಷಿ್ಟ  ಜನರು ದ್ದರುಗಳನುನ  ನಿೀಡಿದಿಾ ರೆ ಮತ್ತು  ಅವುಗಳ 

ನಯ ಯ ತ್ರೀಮಾವನವಾಗಿದ್. ಈಗ ಉಪ್ ವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದಷಿ್ಟ  ಕೆಲಸವಿದ್. ಮತೆು  ಈ 

ಕೆಲಸವನುನ  ಮಾಡುವುದಕೆಕ  ಅವರಿಗೆ ಸಮಯ ಎಲಲ ದ್? ನಮಗೆ ಏನದರೂ ಕೆಲಸವಾಗಬೇಕೆಾಂದ್ಯ 

ಕಚೇರಿಗಳಿಗೆ ಹೊೀದರೆ, ಅವರು ಕಚೇರಿಯಲಲ  ಸಿಗುವುದೇ ಇಲಲ . ಅಾಂತಹವುದರಲಲ  ಈ ಕೆಲಸವನುನ  

ಅವರಿಗೆ ನಿೀಡಿದರೆ, ಇದ್ಯ ನಯ ಯವೇ?  

 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಸಾಕು ಬಿಡಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಹದಿನೈದ್ಯ ನಿಮಿರ್ವಾಗಿದ್. 
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ಶಿರ ೋ ಎೇಂ.ರ್ನರಾಯಣಸ್ತವ ಮ(ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಮಖಯ  ಸಚೇತ್ಕರು):- ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ, ಒಾಂದೇ ಒಾಂದ್ಯ ನಿಮಿರ್.  ಸಕಾವರಕೆಕ  ನನನ  ಸಲಹೆ ಏನೆಾಂದರೆ, ಈಗ ವಯಸಾಸ ದಂತಹ 

ಪೀರ್ಕರು ಪ್ರ ತೆಯ ೀಕವಾಗಿ ಮನೆಯಲಲ ಯೇ ಇರುತ್ಯು ರೆ. ಅವರು ಮನೆಯನುನ  ಜೈಲು ರಿೀತ್ರ ವಾಸ 

ಮಾಡಿಕಾಂಡಿರುತ್ಯು ರೆ. ಏಕೆಾಂದರೆ, ಪಾಪ್ ಅವರು ಹೊರಗಡೆ ಬರುವುದಕೆಕ  ಭಯ. ಇವತ್ರು ನ ದಿವಸ 

ಅಾಂತಹವರ ಮೇಲ್ಯ ಹಲ್ಯಲ ಗಳು ನಡೆಯುತ್ರು ವ. ನನು ತಮಾ  ಮುಖಾಾಂತರ ಮಾನಯ  ಸಚಿವರಲಲ  ಮನವಿ 

ಮಾಡಿಕಳೆು ವುದೇನೆಾಂದರೆ, ಈಗ ನನಗೆ census ಪ್ರ ಕಾರ ಇಷಿ್ಟ  ಜನ ವಯೀವೃದಿ ರು ಇದಿಾ ರೆಾಂದ್ಯ 

ಅಾಂಕಿ-ಅಾಂಶಗಳನುನ  ನಿೀಡಿದಿಾ ರೆ. ದಯಮಾಡಿ ವಯೀವೃದಿ ರು ಯಾವಾಯ ವ jurisdictional ನಲಲ  

ಇದಿಾ ರೆಾಂದ್ಯ ಸಂಬಂಧ್ಪ್ಟಿ ಾಂತಹ ಪಲೀಸ  ಠಾಣೆಗಳಿಗೆ ಅವರುಗಳ ಮಾಹಿತ್ರ ನಿೀಡಿ. ಇಾಂತಹ 

ವಯೀವೃದಿ ರು ಇಾಂತಹ ಮನೆಗಳಲಲ  ವಾಸ ಮಾಡುತ್ರು ದಿಾ ರೆ. ಅವರುಗಳಿಗೆ ಏನದರೂ 

ಅನಹುತಗಳಾದರೆ, ಪಲೀಸ  ಠಾಣೆಯವರು ಅವರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಕಡವಂತಹ ರಿೀತ್ರಯಲಲ  ಆ 

ಮಾಹಿತ್ರಗಳನುನ  ಸಂಬಂಧ್ಪ್ಟಿ ಾಂತಹ ಪಲೀಸ  ಠಾಣೆಗಳಿಗೆ ನಿೀಡಿ. ಆಗ ಅವರಿಗೆ ಒಾಂದ್ಯ ಸುರಕ್ಷತೆ 

ಸಿಗುತು ದ್ ಎಾಂಬ್ಬದ್ಯ ನನನ  ಅನಿಸಿಕೆ. 

 

ಶಿರ ೋ ಆಚಾರ  ಹಾಲಪಪ  ಬಸಪಪ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ, ಇವತ್ತು  ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರು 

ತ್ರಳಿಸಿದಂತಹ ವಿಚಾರಗಳನುನ  ಪ್ರಿಗಣಿಸುತೆು ೀವಾಂದ್ಯ ಹೇಳುವುದಕೆಕ  ಇರಿ್ಚ ಪ್ಡುತೆು ೀನೆ. 
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ಪರ ಶ್ನನ  ಸಂಖೆಯ : 938 

(ಉತ್ು ರವನುನ  ಲಗತಿು ಸಲಾಗಿದ್ದ) 

 

ಶಿರ ೋ ಮನರಾಜು ಗೌಡ ಪಿ.ಎೇಂ.:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ, ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ಉತು ರವನುನ  

ಒದಗಿಸಿದಿಾ ರೆ. ಆದರೆ, ಇವತ್ತು  ಕನವಟಕದಲಲ  ಗಣಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಾಮಾನಯ  ಜನರಿಗೆ 

ಆಗುತ್ರು ರುವಂತಹ ಅನಯ ಯಗಳ ಬಗೆಗ ಯೂ ಸಹ ಕಣಾಣ ಡಿಸಬೇಕಾಗಿದ್.  2014ಕಿಾಂತ ಮುಾಂರ್ಚ KMMCR-

94ರ, ನಿಯಮ 9 ಮತ್ತು  21ರ ಪ್ರ ಕಾರ saved application and un-saved application ಎಾಂದ್ಯ ಸಕಾವರ 

ನಿಯಮವನುನ  ಮಾಡಿದ್. ಈಗ ಇವರು ಮಾಡುತ್ರು ರುವುದ್ಯ, 2014ಕಿಾಂತ ಮುಾಂರ್ಚ ಬಂದಂತಹ ಎನ .ಓ.ಸಿ 

ಗಳನುನ  ಪ್ರಿಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದ್ಯಕಳೆು ತೆು ೀನೆಾಂದರೆ, 2016ರ ನಂತರ ಬಂದಂತಹ ಎನ .ಓ.ಸಿ ಗಳನುನ ಏಕೆ 

ಪ್ರಿಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದ್ಯಕಳೆು ತ್ರು ಲಲ . ಈಗ ಅರಣಯ  ಇಲ್ಯಖ್ಯ ಮತ್ತು  ಕಂದಾಯ ಇಲ್ಯಖ್ಯ ಇರಬಹುದ್ಯ. ಈ 

ಇಲ್ಯಖ್ಯಗಳಿಾಂದ 90 ದಿನಗಳ ಒಳಗಡೆ ಎನ.ಓ.ಸಿ ಯನುನ  ತೆಗೆದ್ಯಕಾಂಡು ಬರುವಂತಹ ಕೆಲಸವನುನ , ಈಗ 

ಯಾರು application ಹಾಕಿರುತ್ಯು ರೆ ಅವರಿಗೇ ಕಡುವುದಾದರೆ, ಸಕಾವರ ತಮಾ ದೇ ಆದಂತಹ 

ಇಲ್ಯಖ್ಯಗಳಲಲ  ಈ ಒಾಂದ್ಯ ಎನ.ಓ.ಸಿ. ಯನುನ  ತೆಗೆದ್ಯಕಳೆು ವುದಕೆಕ  ಏನು ಕರಿ್ ವಿದ್ ಎಾಂಬ್ಬದನುನ  

ಹೇಳಬೇಕು.  ಏಕೆಾಂದರೆ, ಎನ .ಓ.ಸಿ ಯನುನ  ಕಳುಹಿಸುವುದಕೆಕ  90 ದಿವಸವಿದ್ ಎಾಂದರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆ 

ಎನ.ಓ.ಸಿ ಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿ ದಿನಾಂಕವನುನ  ನಮೂದಿಸಿ ಇಟಿ್ಟ ಕಾಂಡಿರುತ್ಯು ರೆ. ಆದರೆ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು 

ಐವತ್ತು  ದಿನಗಳು ಆದ ನಂತರ ಕಳುಹಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸವನುನ  ಮಾಡುತ್ರು ದಿಾ ರೆ. ಆದ್ಯದರಿಾಂದ ನನಗೆ 

ಇದರ ಹಿಾಂದ್ ಇರುವಂತಹ ರ್ಡಯ ಾಂತರ  ಏನೆಾಂದ್ಯ ಗತ್ಯು ಗಬೇಕು. ಎರಡನೆಯದ್ಯ, 2016ಕಿಕ ಾಂತ ಮದಲು 

ಮಂಜೂರು ಆದಂತಹ ಗಣಿಗಳು ಏನಿವ, ಅವುಗಳಿಗೆ ಶೇಕಡಾ 50ಕಿಕ ಾಂತ ಹೆಚಿಿ ಗೆ royalty ಪ್ಡೆಯುವಂತಹ 

ಕೆಲಸವನುನ  ಇಲ್ಯಖ್ಯ ಮಾಡುತ್ರು ದ್.  ಇದ್ಯ ಏಕೆ? ಇವತ್ತು  ಒಾಂದ್ಯ ಕಲಲ ಗೆ 2014ಕಿಕ ಾಂತ ಮುಾಂರ್ಚ ಒಾಂದ್ಯ 

ಟನ ಗೆ 70 ರೂಪಾಯಿ ಇದಿ ರೆ, 2016ರ ನಂತರ ಸುಮಾರು 90 ರೂಪಾಯಿಗಳಿಾಂದ 95 ರೂಪಾಯಿಗಳವರೆಗೆ 

ಸಂಗರ ಹ ಮಾಡುತ್ರು ದಿಾ ರೆ. ಈಗ ಒಾಂದೇ material ಗೆ 2016ರ ನಂತರ Industry ಯನುನ  ಸಿಾ ಪ್ನೆ 

ಮಾಡಿದಂತಹವರು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕೂಕ  ಅದನುನ  ಹೆಚಿಿ ಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದಕೆಕ  ಸಾಧ್ಯ ವೇ ಇಲಲ . 

2016ರ ನಂತರ ಸುಮಾರು ಜನರು ಹೆಚಿಿ ಗೆ ಹಣ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿರುತ್ಯು ರೆ.  

 

ಇವತ್ರು ನ ದಿವಸ ಎ ಾಂ ಸಾಯ ಾಂಡ ಬೇಕೆಾಂದ್ಯ ಹೇಳುತೆು ೀವ. ಆದರೆ, ಇವತ್ತು  ಎಾಂ ಸಾಯ ಾಂಡ ಗೀಸಕ ರ 

ಸಕಾವರ ತೆಗೆದ್ಯಕಾಂಡಿರುವಂತಹ ನಿಧಾವರ ಏನು? ಮತೆು  ಡರ ೀನ  ಕಾಯ ಮೆರಾ ಮುಖಾಾಂತರ ಸವೇವ 

ಮಾಡಿದಿಾ ರೆ. ಇವತ್ತು  ಹತ್ಯು ರು ವರ್ವಗಳ ಹಿಾಂದ್, ಶಕಿು ಯುವಾಗಿದಿ ಾಂತಹವರು ಯಾರೂ ಸಹ 

ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯನುನ  ನಡೆಸುತ್ರು ರಲಲಲ . ಈಗ ಹತ್ತು  ವರ್ವಗಳ ನಂತರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜಯ ಗಳಿಾಂದ ಸಹ 

ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯನುನ  ನಡೆಸುವುದಕೆಕ  ನಮಾ  ರಾಜಯ ಕೆಕ  ಬರುತ್ರು ದಿಾ ರೆ. ಇವತ್ತು  ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಎನುನ ವುದ್ಯ 



                                                                 ««¥¥ÀÀ//2211--1122--22002211| 33 

““  wwzzÀÀÄÄÝÝ¥¥ÀÀrrAAiiÀÀiiÁÁUUÀÀzzÀÀ  ¥¥ÀÀææww//uunneeddiitteedd  ccooppyy//££ÁÁååAAiiÀÀiiÁÁ®®AAiiÀÀÄÄUUÀÀ¼¼ÀÀ°°èè  CCxxÀÀªªÁÁ  ¥¥ÀÀwwææPPÁÁ  ¥¥ÀÀ ææPPÀÀlluuÉÉUUÁÁVV  GG¥¥ÀÀAAiiÉÉÆÆÃÃVV¸̧ÀÀPPÀÀÆÆqqÀÀzzÀÀÄÄ  ’’’’ 

 

 

ಉಳೆವರ ಸಾ ತ್ಯು ಗಿದ್. ಈಗ ಭೀವಿ ಜನಾಂಗಕೆಕ  ಮಿೀಸಲ್ಯಗಿದಿ  ಗಣಿಗಾರಿಕೆ, ಅಾಂದರೆ ಕಲುಲ  ಕುಟಿ್ಟ ವಂತಹ 

ಕೆಲಸ. ಇವತ್ತು  ಅವರಾ ಯ ರಿಗೂ ಸಹ ಈ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಮಾಡುವುದಕೆಕ  ಸಾಧ್ಯ ವಾಗುತ್ರು ಲಲ .  

(ಮುಾಂದ್ಯ) 

 

(1198) 21.12.2021 11.40 LL-MD(VK)      (ಸಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಥ ತಿ) 

 

ಶಿರ ೋ ಮನರಾಜುಗೌಡ ಪಿ.ಎೇಂ.(ಮೇಂದು):-  

 

ಇರ್ವತ್ರು ನ ದಿವಸ auction-cum-tender ಮುಖಾಾಂತರವಾಗಿ 120 ರಿಾಂದ 130 ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರ ತ್ರ ಟನ ಗಳಿಗೆ 

ಹೆರಿ್ಚ  ಹಣ ವಸೂಲು ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಇಲ್ಯಖ್ಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ರು ದ್. ಇದರ ಜತೆಯಲಲ  

revision application ಹಾಕುವಂಥದಿ ಕೆಕ  ಕನವಟಕ ರಾಜಯ ದಲಲ  ಎರಡು ಕಡೆ revision authority ಯನುನ  

ಇಟಿಿ ದಿಾ ರೆ. ಒಾಂದ್ಯ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಯಲ ಯಲಲ  ಮತ್ು ಾಂದನುನ  ಬಳೆಾ ರಿ ಜಿಲ್ಯಲ ಯಲಲ  ಇಡಲ್ಯಗಿದ್. ಆ ಎರಡೂ 

ಕಡೆಯಲಲ ಯೂ ಒಬು ರೇ ಜಂಟಿ ನಿದೇವಶಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ರು ದಿಾ ರೆ. ಸದರಿ ಜಂಟಿ ನಿದೇವಶಕರ ಮನೆ 

ಚಿತರ ದ್ಯಗವ ಜಿಲ್ಯಲ ಯಲಲ ದಿ್ಯ , ಅವರು ಚಿತರ ದ್ಯಗವದಿಾಂದ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಮತ್ತು  ಮೈಸೂರಿನಿಾಂದ 

ಬಳೆಾ ರಿಗೆ ಹೊೀಗಬೇಕು. ಇದರಿಾಂದಾಗಿ, ಅವರ ಮುಾಂದ್ ಸಾವಿರಾರು ಅಜಿವಗಳು ವಿಲೇ ಆಗದೇ ಬ್ರಕಿ 

ಉಳಿದಿರುತು ವ. ಏತಕಾಕ ಗಿ ಇಷಿ್ಟ  ವಿಳಂಬ ಮಾಡಬೇಕು?  

 

ಇನನ ಾಂದ್ಯ ವಿಚಾರ ಹೇಳಬೇಕೆಾಂದರೆ, ಬಾಂಗಳೂರು ನಿವಾಸಿಯಾದಂತಹ ಶ್ರ ೀ ಶಾಯ ಮ  ಎಾಂಬ ಗಣಿ 

ನಿವವಹಣೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಬು  ವಯ ಕಿು ಗೆ ಕಳೆದ 8 ವರ್ವಗಳಿಾಂದ ಅವರ ಅಜಿವಯನುನ  ವಿಲೇ ಮಾಡದೇ 

ಬ್ರಕಿ ಇಟಿ್ಟ ಕಾಂಡಿರುತ್ಯು ರೆ. ಈ ಬಗೆಗ  ಸಂಬಂಧ್ಪ್ಟಿ  ಅಧಿಕಾರಿಯನುನ  ಕಳಿದರೆ, “ನನನ  ಮೇಲ್ಯ ಓವವ 

ಮಾಜಿ ಸಚಿವರ ಒತು ಡ ಇದ್” ಎಾಂದ್ಯ ಹೇಳುವುದನುನ  ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಇದರ 

ಜತೆಯಲಲ  ಕಳೆದ 3-4 ವರ್ವಗಳ ಹಿಾಂದ್ ಇಡಿೀ ರಾಜಯ ದಲಲ  ಮರಳಿನ ಅಭಾವ ಇದ್ಯ್ದಾಂದ್ಯ 

ಮಲೇಷಿಯಾ ದೇಶದಿಾಂದ ಮರಳನುನ  ಆಮದ್ಯ ಮಾಡಿಕಳೆು ವಂತಹ ಕೆಲಸವನುನ  ಇಲ್ಯಖ್ಯ 

ಮಾಡಿರುತು ದ್. ಅದರಂತೆ, ಸಾವಿರಾರು ಕೀಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಹಣವನುನ  ವಯ ಯ ಮಾಡಿ ಆಾಂಧ್ರ ಪ್ರ ದೇಶದ 

ಕೃಷ್ಣಣ ಪ್ಟಿ ಾಂ ಮುಖಾಾಂತರವಾಗಿ ಲಕೆಾ ಾಂತರ ಟನ  ಮರಳನುನ  ರಾಜಯ ಕೆಕ  ಆಮದ್ಯ 

ಮಾಡಿಕಳೆಲ್ಯಗಿರುತು ದ್. ಆದರೆ, ಇದ್ಯವರೆವಿಗೂ ಆ ಮರಳನುನ  ಯಾರಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದಿಾ ರೆ? 

ಅದರಿಾಂದ ಸಕಾವರಕೆಕ  ಎಷಿ್ಟ  ರಾಜಧ್ನ ಬಂದಿದ್? ಅದರಿಾಂದಾಗಿ, ಸಕಾವರಕೆಕ  ಲ್ಯಭ ಎಷಿ್ಣ ಗಿದ್ ಎಾಂಬ 

ಮಾಹಿತ್ರ ಸಿಗುತ್ರು ಲಲ . ಈ ಬಗೆಗ  ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ಉತು ರ ಕಡಬೇಕೆಾಂದ್ಯ ಕೀರುತೆು ೀನೆ.  

 

ಇರ್ವತ್ರು ನ ದಿವಸ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸವನುನ  ಕೆಳಸಿ ರದ ಜನರು ಯಾರೂ ಸಹ 

ಮಾಡುವುದಕೆಕ  ಆಗುತ್ರು ಲಲ . ಹಾಗಾಗಿ, ಮುಾಂದಿನ ದಿನಗಳಲಲ  ಅವರಿಗೆ ನಯ ಯ ಒದಗಿಸಿಕಡುವಂತಹ 
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ಕೆಲಸವನುನ  ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು  ಸಮಾನವಾದ ಏಕರೂಪ್ royalty ಯನುನ  ಅಾಂದರೆ, 70 ರೂಪಾಯಿ 

ಇದಿ ಾಂತಹ ರಾಯಲಿ ಯನುನ  95 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಹೆರಿ್ಚ  ಮಾಡಿದಿಾ ರೆ.  2016ರ ನಂತರದ royalty ಯನುನ  

ಏತಕಾಕ ಗಿ ಹೆರಿ್ಚ  ಮಾಡಲ್ಯಗಿದ್?  

 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಆಯಿತ್ತ. ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ತಮಾ  ಪ್ರ ಶ್ನನ ಗೆ ಉತು ರ ಕಡುತ್ಯು ರೆ. ಆ ನಂತರ 

ತಮಾ  ಉಪ್ ಪ್ರ ಶ್ನನ  ಕಳಿ. 

 

ಶಿರ ೋ ಆಚಾರ  ಹಾಲಪಪ  ಬಸಪಪ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ, ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರು ಕಳಿದಂತಹ 

ಎಲ್ಯಲ  ಪ್ರ ಶ್ನನ ಗಳಿಗೆ ಉತು ರ ನಿೀಡಿರುತೆು ೀವ. ಆದಾಗೂಯ , ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರು ಸಾ ಲಪ  ಹೆಚಿಿ ಗೆ ಮಾಹಿತ್ರ 

ಕಳಿದಿಾ ರೆ. ಆ ನಿಟಿಿ ನಲಲ  ಸಹ ನನು ಉತು ರ ಕಡುತೆು ೀನೆ. ದಿನಾಂಕ:12.08.2016ರಂದ್ಯ ಕನವಟಕ 

ಉಪ್ಖ್ನಿಜ ರಿಯಾಯಿತ್ರ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ 1994ರ ತ್ರದಿ್ಯ ಪ್ಡಿಗೆ ತಂದ ನಂತರ saved and un-saved 

application ಬಗೆಗ  ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರು ಪ್ರ ಶ್ನನ  ಕಳಿರುತ್ಯು ರೆ. 1994ಕೆಕ  ಇದಿ ಾಂತಹ ಕನವಟಕ ಉಪ್ಖ್ನಿಜ 

ರಿಯಾಯಿತ್ರ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರ ಕಾರ ಸಾಕಷಿ್ಟ  ಜನ ರಾಜ್ಞಯ ದಯ ಾಂತ ಅಜಿವಗಳನುನ  ಕಟಿಿ ದಿ ರು. ತದನಂತರ, 

2016ರಲಲ  ಸದರಿ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ತ್ರದಿ್ಯ ಪ್ಡಿಯಾದ ನಂತರ, ಯಾರು ಅಜಿವದಾರ ಇರುತ್ಯು ನೆ, ಆತ 

ಗಣಿಗಾರಿಕೆಗೆ ಪೂರಕವಾದಂತಹ ಕಾಗದ ಪ್ತರ ಗಳನುನ  ಕಟಿ ರೆ ಅಾಂದರೆ, Forest clearance, Revenue 

clearance, Department clearance ಇರಬಹುದ್ಯ, ಆ ಎಲ್ಯಲ  ನಿರಾಪೇಕ್ಷಣಾ ಪ್ತರ ಗಳನುನ  

ಕಟಿ ಾಂತಹವರನುನ  saved application ಎಾಂದ್ಯ ಪ್ರಿಗಣನೆ ಮಾಡಲ್ಯಗಿದ್. ಆದರೆ, 2016ರ ನಂತರ ಸದರಿ 

ನಿರಾಪೇಕ್ಷಣಾ ಪ್ತರ ಗಳನುನ  ಕಡದೇ ಇರತಕಕ ಾಂತಹವರನುನ  un-saved application ಎಾಂದ್ಯ 

ಮಾಡಲ್ಯಗಿದ್. ಅದರಂತೆ, ಅಾಂತಹ ಸುಮಾರು 5 ಸಾವಿರ ಅಜಿವಗಳು ಇಲ್ಯಖ್ಯಯಲಲ  ಬ್ರಕಿ ಉಳಿದಿರುತು ವ.  

 

ಸದರಿ ಅಜಿವಗಳ ವಿಲೇವಾರಿ ಬಗೆಗ  ಸಕಾವರದಲಲ  ಚಿಾಂತನೆ ಮಾಡಿ, ಈ ಬಗೆಗ  ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದ ಉಪ್ 

ಸಮಿತ್ರಯನುನ  ರಚ್ನೆ ಮಾಡಲ್ಯಗಿದ್. ಈಗಾಗಲೇ ಸದರಿ ಉಪ್ ಸಮಿತ್ರಯು ಸಭೆ ಕೂಡ ನಡೆಸಿದಿ್ಯ , ಆ 

ಸಭೆಯಲಲ  ಏನದರೂ ಮಾಡಿ ಈ ಸಮಸಯ ಯನುನ  ಬಗೆಹರಿಸಬೇಕೆಾಂದ್ಯ ಚ್ಚಿವಸಲ್ಯಗಿರುತು ದ್. ಇದರ 

ಜತೆಯಲಲ  ನಮಾ  ರಾಜಯ ದಲಲ  ಮರಳಿನ ಕರತೆ ಬಹಳ ಇದ್. ಇರ್ವತ್ರು ನ ದಿವಸ ನಮಾ  ರಾಜಯ ದಲಲ  45 

ದಶಲಕ್ಷ ಟನ  ಮರಳು ಬೇಡಿಕೆ ಇದಿ ರೆ, ಸಕಾವರದಿಾಂದ ಸಾಾ ಭಾವಿಕ ಮರಳು ಇರಬಹುದ್ಯ ಅಥವಾ ಎಾಂ 

ಸಾಯ ಾಂಡ  ಇರಬಹುದ್ಯ ಇವಲಲ ವನೂನ  ಒಟಿ್ಟ ಗೂಡಿಸಿದರೆ ಕವಲ 35 ದಶಲಕ್ಷ ಟನ  ಮರಳು ಸಿಗುತು ದ್. 

ಹಾಗಾಗಿ, ನಮಾ ಲಲ ರುವ ಮರಳಿನ ಕರತೆಯನುನ  ನಿೀಗಿಸಬೇಕಾದರೆ, ಇರ್ವತ್ರು ನ ದಿವಸ ನವು ಎಾಂ 

ಸಾಯ ಾಂಡ  ಅನುನ  ಹೆರಿ್ಚ  ಉತ್ಯಪ ದನೆ ಮಾಡುವುದಕೆಕ  ಉತೆು ೀಜನ ಕಡಬೇಕೆಾಂಬ ನಿಟಿಿ ನಲಲ  ಸಕಾವರದ 
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ಹಂತದಲಲ  ಚಿಾಂತನೆ ಮಾಡಲ್ಯಗುತ್ರು ದ್. ಅದಕಾಕ ಗಿ, ನವು ಯಾವ scope ಕಡಬೇಕೀ ಅದ್ಲಲ ವನೂನ  

ಕಡುವುದಕೆಕ  ನವು ಚಿಾಂತನೆ ಮಾಡುತ್ರು ದಿ್ ೀವ.  

 

ಶಿರ ೋ ಮನರಾಜುಗೌಡ .ಪಿ.ಎೇಂ.:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ, 2016ರ ನಂತರ ಎನ .ಓ.ಸಿ. 

ಪ್ಡೆದಂತಹ ಹಲವಾರು ಜನ ಅರಣಯ  ಇಲ್ಯಖ್ಯಯಿಾಂದ ಮತ್ತು  ಕಂದಾಯ ಇಲ್ಯಖ್ಯಯಿಾಂದ ನಿರಾಪೇಕ್ಷಣಾ 

ಪ್ತರ  ಪ್ಡೆದಿರುತ್ಯು ರೆ. ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ಆಗಲೇ ಮಾತನಡುತ್ಯು , ಸದರಿ ನಿರಾಪೇಕ್ಷಣಾ ಪ್ತರ  ಪ್ಡೆಯದೇ 

ಇರುವಂತಹ 5 ಸಾವಿರ ಅಜಿವಗಳು ಬ್ರಕಿ ಇವ ಎಾಂದ್ಯ ಹೇಳಿರುತ್ಯು ರೆ. ಆದರೆ, ಅದರಲಲ  ಸುಮಾರು ಜನರು 

2016ರ ನಂತರ ಎನ .ಓ.ಸಿ.ಗಳ ಪ್ಡೆದಿದಿ್ಯ , ಅವರನುನ  ಸಹ ಪ್ರಿಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದ್ಯಕಳೆಬೇಕೆಾಂದ್ಯ ನನು 

ತಮಾ  ಮೂಲಕ ಸಕಾವರಕೆಕ  ಮನವಿ ಮಾಡುತೆು ೀನೆ.  

 

ಶಿರ ೋ ಆಚಾರ ಹಾಲಪಪ  ಬಸಪಪ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ, ಸದರಿ ವಿರ್ಯದ ಬಗೆಗ ಯೂ ಸಹ 

ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದ ಉಪ್ ಸಮಿತ್ರಯಲಲ  ಪ್ರಿಗಣಿಸುವುದಕೆಕ  ನವು ಚ್ರ್ಚವ ಮಾಡುತ್ರು ದಿ್ ೀವ.  
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ಪರ ಶ್ನನ  ಸಂಖೆಯ :901 

(ಉತ್ು ರವನುನ  ಲಗತಿು ಸಲಾಗಿದ್ದ) 

 

ಶಿರ ೋ ವಿಜಯಸಿೇಂಗ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ, ನನನ  ಪ್ರ ಶ್ನನ ಗೆ ಉತು ರವನುನ  ಒದಗಿಸಿದಿಾ ರೆ. ಆದರೆ, 

ಬಸವಕಲ್ಯಯ ಣ ಹಾಗೂ ಹುಲಸೂರು ತ್ಯಲೂಲ ಕಿನಲಲ  78 ಅಾಂಗನವಾಡಿ ಕಟಿ ಡಗಳು ಬ್ರಡಿಗೆ ಕಟಿ ಡದಲಲ  

ನಡೆಯುತ್ರು ದ್ ಎಾಂದ್ಯ ಹೇಳಿದಿಾ ರೆ. ಕಳೆದ ಸಾಲನಲಲ  15 ಅಾಂಗನವಾಡಿ ಕಾಂದರ ಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ನಿೀಡಿದಿ್ಯ , 

ಉಳಿದ ಅಾಂಗನವಾಡಿ ಕಾಂದರ ಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನವನುನ  ಯಾವಾಗ ಕಡುತ್ಯು ರೆಾಂಬ ಪ್ರ ಶ್ನನ ಯನುನ  

ಕಳುತೆು ೀನೆ.  

 

ಶಿರ ೋ ಆಚಾರ  ಹಾಲಪಪ  ಬಸಪಪ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ, ಕಳೆದ 2 ವರ್ವಗಳಲಲ  ಸುಮಾರು 15 

ಅಾಂಗನವಾಡಿ ಕಟಿ ಡಗಳನುನ  ನಿಮಾವಣ ಮಾಡಲ್ಯಗಿದ್. ಇನುನ ಳಿದ ಅಾಂಗನವಾಡಿ ಕಾಂದರ ಗಳ 

ಕಟಿ ಡಗಳನುನ  ಆದಯ ತೆ ಮೇರೆಗೆ ಆದಷಿ್ಟ  ಬೇಗ ಅಾಂದರೆ, ಈ ಸಾಲನ ಬಜೆಟ ನಲಲ  ಸಾ ಲಪ  ಹೆಚಿಿ ನ 

ಅನುದಾನ ಇಟಿ್ಟ ಕಳೆಬೇಕು ಮತ್ತು  ಆ ಕಟಿ ಡಗಳನುನ  ಯಾವ ರಿೀತ್ರ ಪೂರೈಸಬೇಕು ಎನುನ ವ ನಿಟಿಿ ನಲಲ  

ಸಕಾವರ ಆಲೀಚ್ನೆ ಮಾಡುತ್ರು ದ್.  

 

ಶಿರ ೋ ವಿಜಯಸಿೇಂಗ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ, ಈ ವಿರ್ಯದಲಲ  ಆದಷಿ್ಟ  ಬೇಗ ಅಾಂದರೆ 

ಆಗುವುದಿಲಲ . ಆದರೆ, ಅದ್ಯ ಯಾವಾಗ ಎಾಂದ್ಯ ಟೈಮ ಲೈನ  ಕಟಿ ರೆ ಒಳೆೆಯದ್ಯ. 

 

ಶಿರ ೋ ಆಚಾರ  ಹಾಲಪಪ  ಬಸಪಪ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ, ಈ ವರ್ವದ ಬಜೆಟ ನಲಲ  

ಅಾಂಗನವಾಡಿ ಕಾಂದರ  ಕಟಿ ಡಗಳ ನಿಮಾವಣಕೆಕ  ಹೆರಿ್ಚ  ಅನುದಾನವನುನ  ಮಿೀಸಲಡಬೇಕೆಾಂದ್ಯ 

ಸಪ ರಿ್ ವಾಗಿ ನಿಣವಯ ಮಾಡಿದಿ್ಯ , ಆ ನಿಟಿಿ ನಲಲ  ಕೆಲಸ ಮಾಡುತೆು ೀವ.  

 

ಶಿರ ೋ ವಿಜಯಸಿೇಂಗ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ, ಇನನ ಾಂದ್ಯ ವಿಚಾರವೇನೆಾಂದರೆ, ಬಸವಕಲ್ಯಯ ಣ 

ನಗರದಲಲ  ಒಟಿ್ಟ  54 ಅಾಂಗನವಾಡಿ ಕಾಂದರ ಗಳ ಅವಶಯ ಕತೆ ಇದ್. ಆದರೆ, ಈಗ ಅದರಲಲ  07 ಅಾಂಗನವಾಡಿ 

ಕಾಂದರ ಗಳು ನಡೆಯುತ್ರು ವ. ಬ್ರಕಿ ಕಟಿ ಡಗಳಲಲ  ಯಾವ ರಿೀತ್ರ ಕೆಲಸ ಕೂಡ ನಡೆಯುತ್ರು ಲಲ . ಹಾಗಾಗಿ, ಆ 

ಕಟಿ ಡಗಳ ಕೆಲಸವನುನ  ಯಾವಾಗ ಪಾರ ರಂಭ ಮಾಡುತ್ಯು ರೆಾಂದ್ಯ ಕಳುತೆು ೀನೆ.  

 

ಶಿರ ೋ ಆಚಾರ  ಹಾಲಪಪ  ಬಸಪಪ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ, ಆ ಬಗೆಗ  ನವು ತಕ್ಷಣವೇ ಕರ ಮ 

ತೆಗೆದ್ಯಕಾಂಡು, ಅಾಂಗನವಾಡಿ ಕಟಿ ಡ ಕೆಲಸ ಪಾರ ರಂಭ ಮಾಡುವುದಕೆಕ  ಸಹ ಕರ ಮ ತೆಗೆದ್ಯಕಳೆು ತೆು ೀವ.  
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ಶಿರ ೋ ವಿಜಯಸಿೇಂಗ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ, ಸದರಿ ಕೆಲಸವನುನ  ಆದಷಿ್ಟ  ಬೇಗ ಮಾಡಬೇಕು. 

 

ಶಿರ ೋ ಆಚಾರ  ಹಾಲಪಪ  ಬಸಪಪ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ, ತ್ಯವು ಹೇಳಿದಂತೆ ಆದಷಿ್ಟ  ಬೇಗ 

ಮಾಡುತೆು ೀವ.  
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ಪರ ಶ್ನನ  ಸಂಖೆಯ :920 

(ಉತ್ು ರವನುನ  ಲಗತಿು ಸಲಾಗಿದ್ದ) 

 

ಶಿರ ೋ ಗೋವಿೇಂದರಾಜು:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ, ನನನ  ಪ್ರ ಶ್ನನ ಗೆ ವಿವರವಾದ ಉತು ರವನುನ  

ಒದಗಿಸಿದಿಾ ರೆ. ನನು ಹಿರಿಯ ನಗರಿಕರಿಗೆ ಹಾಗೂ ವಿಕಲಚೇತನರಿಗೆ ಸಂಬಂಧ್ಪ್ಟಿ  ವಾಯ ಜಯ ಗಳ 

ಪ್ರ ಕರಣಗಳನುನ  ಇಾಂತ್ರಷಿ್ಟ  ದಿನಗಳಲಲ  ಪೂಣವಗಳಿಸಬೇಕೆಾಂಬ ನಿಯಮ ಇದ್ಯೇ ಎಾಂಬ ಪ್ರ ಶ್ನನ  

ಕಳಿದಿ್ ನು. ಅದಕೆಕ  ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು, “ಹಿರಿಯ ನಗರಿಕರ ವಾಯ ಜಯ ಗಳನುನ  ಉಪ್ವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಗಳ 

ಅಧ್ಯ ಕ್ಷತೆಯಲಲ  ರಚಿತವಾದ ನಿವವಹಣಾ ನಯ ಯಮಂಡಳಿಯಲಲ  90 ದಿವಸಗಳಲಲ  ತ್ರೀಮಾವನ 

ಮಾಡಬೇಕು. ಸದರಿ 90 ದಿವಸಗಳಲಲ  ಅದ್ಯ ಸಾಧ್ಯ ವಾಗದೇ ಇದಿ ರೆ, ಅದನುನ  ಲಖಿತವಾಗಿ ದಾಖ್ಲಸಿ ಪುನಃ 

30 ದಿವಸ ಆ ವಾಯ ಜಯ ವನುನ  ಮುಾಂದಕೆಕ  ಹಾಕಬೇಕು” ಎಾಂದ್ಯ ಉತು ರ ನಿೀಡಿರುತ್ಯು ರೆ. 

 

ತದನಂತರ, ಸದರಿ ನಯ ಯಮಂಡಳಿಯ ತ್ರೀಪಿವನ ವಿರುದಿ  90 ದಿವಸದಲಲ  ಮೇಲಾ ನವಿಯನುನ  

ಸಲಲ ಸಬಹುದ್ಾಂದ್ಯ ಉತು ರ ನಿೀಡಿರುತ್ಯು ರೆ. ಇದರ ಜತೆಗೆ, 90 ದಿವಸದ ನಂತರ ಜಿಲ್ಯಲ ಧಿಕಾರಿಗಳ 

ಅಧ್ಯ ಕ್ಷತೆಯಲಲ  ಸದರಿ ವಾಯ ಜಯ ಗಳ ಇತಯ ಥವಕೆಕ  ಮೇಲಾ ನವಿ ನಯ ಯಮಂಡಳಿಯಲಲ  ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿರುವ 

ಬಗೆಗ  ವಿಸು ೃತವಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಯಗಿರುತು ದ್. ಇರ್ವತ್ರು ನ ದಿವಸ, ಉಪ್ವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಧ್ಯ ಕ್ಷತೆಯಲಲ  

ಹಿರಿಯ ನಗರಿಕರ  ವಾಯ ಜಯ ಗಳನುನ  90 ದಿವಸದಲಲ  ಇತಯ ಥವಪ್ಡಿಸಬೇಕೆಾಂಬ ಏನು ಸೂಚ್ನೆ ಇದ್, ಅದ್ಯ 

ಕವಲ ಕಾಗದದಲಲ  ಇದ್. 90 ದಿವಸ ಅಲಲ , 900 ದಿವಸ ಆದರೂ ಸಹ ಈ ಒಾಂದ್ಯ ಹಿರಿಯ ನಗರಿಕರ 

ವಾಯ ಜಯ ಗಳು ಇತಯ ಥವ ಆಗುತ್ರು ಲಲ . ಅದರ ನಂತರ, ಜಿಲ್ಯಲ ಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಧ್ಯ ಕ್ಷತೆಯಲಲ  ರಚಿತವಾಗಿರುವ 

ಮೇಲಾ ನವಿ ನಯ ಯಮಂಡಳಿಗೆ ಏನದರೂ ಅವರು ಮೇಲಾ ನವಿ ಹೊೀದರೆ ಆ ವಾಯ ಜಯ  

ಇತಯ ಥವವಾಗುವುದಕೆಕ  ಬಹಳಷಿ್ಟ  ವಿಳಂಬವಾಗುತು ದ್. ಏಕೆಾಂದರೆ, ಜಿಲ್ಯಲ ಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ ಊರಿನಿಾಂದ 

ಹೊರಗಡೆ ಸುಮಾರು 8 ರಿಾಂದ 10 ಕಿಲೀಮಿೀಟರ  ದ್ದರದಲಲ ರುವುದರಿಾಂದ, ವಷ್ಣವನುಗಟಿ ಲ್ಯ ಸದರಿ 

ವಾಯ ಜಯ ಗಳು ಇತಯ ಥವವಾಗದೇ, ಸುಮಾರು ಹಿರಿಯ ನಗರಿಕರು ಹಾಗೆಯೇ ಸತ್ತು  ಹೊೀಗುವವರನುನ  ನವು 

ಕಣಾಣ ರೆ ಕಂಡಿರುತೆು ೀವ. ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರಾದ ಶ್ರ ೀ ನರಾಯಣಸಾಾ ಮಿಯವರು ಸಹ ಇದೇ ವಿರ್ಯದ ಬಗೆಗ  

ಪ್ರ ಶ್ನನ  ಕಳಿರುತ್ಯು ರೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಸಕಾವರವು ಈ ವಿರ್ಯದ ಬಗೆಗ  ತ್ರೀಕ್ಷಣ ವಾಗಿ ಪ್ರಿಶ್ೀಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು.  

 

ತದನಂತರ, ವಿಕಲಚೇತನರ ವಾಯ ಜಯ ಗಳನುನ  ಪೂಣವಗಳಿಸಲು ನಿಗದಿಗಳಿಸಿರುವ ಅವಧಿ ಬಗೆಗ  

ಉತು ರ ನಿೀಡಿದಿ್ಯ , ಅದರಲಲ , “2016ರನಾ ಯ ವಿಶೇರ್ ನಯ ಯಾಲಯಗಳನುನ  ಉಚ್ಛ  ನಯ ಯಾಲಯದ 

ಮುಖ್ಯ  ನಯ ಯಮೂತ್ರವಗಳ ಸಹಮತ್ರಯಾಂದಿಗೆ ಪ್ರ ತ್ರಯಾಂದ್ಯ ಜಿಲ್ಯಲ ಯಲಲ  ಸಿಾ ಪಿಸಿ, ಅದರಂತೆ, ಪ್ರ ತ್ರ 

ವಿಶೇರ್ ನಯ ಯಾಲಯಕೆಕ  ಓವವ ಸಾವವಜನಿಕ ಅಭಿಯೀಜಕರನುನ  ನೇಮಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿದ್” ಎಾಂದ್ಯ 
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ಉತು ರ ನಿೀಡಿರುತ್ಯು ರೆ. ಆದರೆ, ಆ ರಿೀತ್ರ ವಿಶೇರ್ ನಯ ಯಾಲಯಗಳ ಸಿಾ ಪ್ನೆ ಆಗಿದ್ಯೇ ಹಾಗೂ ಅಲಲ  

ಸಕಾವರಿ ಅಭಿಯೀಜಕರನುನ  ನೇಮಿಸಿದಿಾ ರೆಯೇ ಎಾಂಬ ಬಗೆಗ  ಸರಿಯಾದ ಉತು ರ ಹೇಳಬೇಕು.  

 

ಅದರ ನಂತರ, ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಯಳಗೆ ನಡೆಸಲ್ಯಯಿತೇ ಅಥವಾ ಇಲಲ ವೇ ಎಾಂಬ್ಬದನುನ  

ಇಲ್ಯಖ್ಯಯವರು ಪ್ರಿಶ್ೀಲಸಿದಿ ಲಲ  ಅದರ ವರದಿಯ ಪ್ರ ತ್ರಯನುನ  ಒದಗಿಸುವುದ್ಯ ಎಾಂದ್ಯ ಪ್ರ ಶ್ನನ  

ಕಳಿದಿ್ ೀನೆ. ಅದರಂತೆ, ಸದರಿ ವರದಿಯನುನ  ನಿೀಡಲ್ಯಗಿದ್ಯೇ? ಪ್ರಿಶ್ೀಲಸಿಲಲ  ಎಾಂಬ್ಬದಾದರೆ, ಇದರ 

ಜವಾಬಿ್ರ ರಿ ಯಾರದಿಾ ಗಿರುತು ದ್” ಎಾಂದ್ಯ ಪ್ರ ಶ್ನನ  ಕಳಿರುತೆು ೀನೆ. ಅದಕೆಕ , ”ಹಿರಿಯ ನಗರಿಕರ 

ಅಧಿನಿಯಮಾನುಸಾರ ಆಯಾ ಜಿಲ್ಯಲ ಯ ಜಿಲ್ಯಲ ಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಧಿನಿಯಮದ ಅನುಷ್ಣಠ ನ, 

ಮೇಲಾ ಚಾರಣೆಯ ಜವಾಬಿ್ರ ರಿಯನುನ  ಹೊಾಂದಿರುತ್ಯು ರೆ” ಎಾಂದ್ಯ ಉತು ರ ನಿೀಡಿರುತ್ಯು ರೆ. ಈ ಬಗೆಗ  

ನಿೀಡಿರುವ ಉತು ರ ಸರಿಯಾಗಿದ್. ಆದರೆ, ಅವರು ಸದರಿ ಜವಾಬಿ್ರ ರಿಯನುನ  ನಿವವಹಿಸುತ್ರು ದಿಾ ರೆಯೇ 

ಇಲಲ ವೇ ಎಾಂಬ್ಬದನುನ  inventory ಮೂಲಕ ತನಿಖ್ಯ ಮಾಡಿಸಬೇಕು. ಏಕೆಾಂದರೆ, ಇರ್ವತ್ರು ನ ದಿವಸ ಹಿರಿಯ 

ನಗರಿಕರು ಅಥವಾ ವಿಕಲಚೇತನರು ಇರಬಹುದ್ಯ ಅವರು ಸಮಾಜದ ಕಟಿ ಕಡೆಯ ವಯ ಕಿು ಗಳಾಗಿರುತ್ಯು ರೆ. 

ಹಾಗಾಗಿ, ಈ ವಿರ್ಯದಲಲ  ಇಲ್ಯಖ್ಯಯ ಜವಾಬಿ್ರ ರಿ ಪಾಲನೆಯಾಗುತ್ರು ದ್ಯೇ ಅಥವಾ ಇಲಲ ವೇ ಎಾಂಬ 

ಬಗೆಗ  ದಯಮಾಡಿ ಪ್ರಿಶ್ೀಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದನುನ  ಒಾಂದ್ಯ ಕಾಲಮಿತ್ರಯಲಲ  ಅಾಂದರೆ, ಕನಿರ್ಠ  ಪ್ಕ್ಷ 1 

ತ್ರಾಂಗಳು, 3 ತ್ರಾಂಗಳು ಅಥವಾ 6 ತ್ರಾಂಗಳ ಅವಧಿಯಲಲ  ಬಾಂಗಳೂರಿನಲಲ  ಇಲ್ಯಖ್ಯಯ ಮುಖ್ಯ ಸಿ ರು 

ಇರುತ್ಯು ರೆ ಅವರ ಮುಖಾಾಂತರ ಈ ಕಾಯವಕರ ಮಗಳ ಅನುಷ್ಣಠ ನ ಆಗುತ್ರು ದ್ಯೇ ಎನುನ ವುದನುನ  ಸಕಾವರ 

ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದರ ಜತೆಗೆ, “ಅಾಂಗವಿಕಲ ವಯ ಕಿು ಗಳ ಹಕುಕ ಗಳ ಅಧಿನಿಯಮ 2016ರ ಅನುಸಾರ 

ರಾಜಯ  ಆಯುಕು ರು, ಸದರಿ ಅಧಿನಿಯಮದ ಅನುಷ್ಣಠ ನ ಹಾಗೂ ಮೇಲಾ ಚಾರಣೆ ಜವಾಬಿ್ರ ರಿಯನುನ  

ಹೊಾಂದಿರುತ್ಯು ರೆ” ಎಾಂದ್ಯ ಉತು ರ ನಿೀಡಿರುತ್ಯು ರೆ.  

(ಮುಾಂದ್ಯ) 

 

(1199) 21.12.2021 11.50 YL-AK                       (ಸಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಥ ತಿ) 

ಶಿರ ೋ ಗೋವಿೇಂದರಾಜು (ಮೇಂದು):-  

ಆದರೆ, ಕಳೆದ 2-3 ವರ್ವಗಳಿಾಂದ ರಾಜಯ  ಆಯುಕು ರ ಹುದಿ್  ನೇಮಕ ಕುರಿತ್ತ ಸಕಾವರದ ಗಮನಕೆಕ  

ಬಂದಿದಿ ರೂ ಸಹಿತ ಇದ್ಯವರೆವಿಗೂ ಆಯುಕು ರನುನ  ನೇಮಕ ಮಾಡಿಲಲ .  ಸಕ್ಷಮ ಪಾರ ಧಿಕಾರದನಾ ಯ 

ಅವರ ದ್ದರುಗಳನುನ  ಕಳುವವರು ಯಾರು? ದಯವಿಟಿ್ಟ  ಇದರ ಕಡೆ ಗಮನಹರಿಸಬೇಕು.  ಮಾನಯ  

ಸಚಿವರು ಏನು ಹೇಳಿದಿಾ ರೆ ಅದರ ಪ್ರ ಕಾರ ಪಾಲನೆಯಾದರೆ, ಯಾರಿಗೂ ಸಮಸಯ  ಇರುವುದಿಲಲ . ಆದರೆ, 

ಅದ್ಯ ಪಾಲನೆ ಆಗುತ್ರು ಲಲ .  ವಷ್ಣವನುಗಟಿ ಲ್ಯ ಕಳೆದರೂ ಸಹ ಹಿರಿಯ ನಗರಿಕರಿಗೆ ಮತ್ತು  

ವಿಕಲಚೇತನರಿಗೆ ಈ ವಾಯ ಜಯ ಗಳು ಇತಯ ಥವವಾಗುತ್ರು ಲಲ .  ಸಕರ ಮ ಪಾರ ಧಿಕಾರ ಎಾಂದ್ಯ ಏನು ಹೇಳುತ್ಯು ರೆ, 



                                                                 ««¥¥ÀÀ//2211--1122--22002211| 40 

““  wwzzÀÀÄÄÝÝ¥¥ÀÀrrAAiiÀÀiiÁÁUUÀÀzzÀÀ  ¥¥ÀÀææww//uunneeddiitteedd  ccooppyy//££ÁÁååAAiiÀÀiiÁÁ®®AAiiÀÀÄÄUUÀÀ¼¼ÀÀ°°èè  CCxxÀÀªªÁÁ  ¥¥ÀÀwwææPPÁÁ  ¥¥ÀÀ ææPPÀÀlluuÉÉUUÁÁVV  GG¥¥ÀÀAAiiÉÉÆÆÃÃVV¸̧ÀÀPPÀÀÆÆqqÀÀzzÀÀÄÄ  ’’’’ 

 

 

ಅದರ ರಿೀತ್ಯಯ  30 ದಿವಸಗಳಳಗೆ ಇತಯ ಥವಗಳಿಸಬೇಕೆಾಂದ್ಯ ಹೇಳುತ್ಯು ರೆ, ಅದರ ಪ್ರ ಕಾರ 30 ದಿವಸಗಳು 

ಮಾತರ ವಲಲ , 300 ದಿವಸಗಳು ಕಳೆದರೂ ಸಮಸಯ  ಇತಯ ಥವವಾಗುತ್ರು ಲಲ .  ಇದಕೆಕ  ಕೂಡಲೇ ಆಯುಕು ರನುನ  

ನೇಮಕ ಮಾಡಬೇಕು.  ಕಾಲಕಾಲಕೆಕ  ಪ್ರಿಶ್ೀಲನೆ ಮಾಡಿ, ಬಹಳ ಬೇಗ ಅವರುಗಳ ವಾಯ ಜಯ ಗಳು 

ಇತಯ ಥವಗಳಿಸಲು ಕಾಯಿ್ದ ಯಲಲ  ಯಾವ ರಿೀತ್ರ ಅವಕಾಶ ಇದ್, ಅದರ ಪ್ರ ಕಾರ ವಾಯ ಜಯ ಗಳನುನ  

ಇತಯ ಥವಗಳಿಸಬೇಕೆಾಂದ್ಯ ಸದನದ ಮೂಲಕ ಮಾನಯ  ಸಚಿವರಲಲ  ಒತ್ಯು ಯಿಸುತೆು ೀನೆ.   

 

ಶಿರ ೋ ಆಚಾರ  ಹಾಲಪಪ  ಬಸಪಪ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ, ಈಗಾಗಲೇ ಮಾನಯ  

ಎಾಂ.ನರಾಯಣಸಾಾ ಮಿಯವರು ಕಳಿದಂತಹ ಪ್ರ ಶ್ನನ ಯ ಜತೆಗೆ ಮಾನಯ  ಗೀವಿಾಂದರಾಜುರವರು 

ತಂದಿರುವಂಥ ಅಾಂಗವಿಕಲಚೇತನರ ವಾಯ ಜಯ ಗಳನುನ  ಪೂಣವಗಳಿಸಲು ನಿಗದಿಗಳಿಸಿರುವ ಅವಧಿ ಬಗೆಗ  

ಪ್ರ ಶ್ನನ ಯನುನ  ಕಳಿದಿಾ ರೆ.  ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ, ಯಾವ ರಿೀತ್ರ ನಯ ಯವನುನ  

ಒದಗಿಸುವ ನಿಟಿಿ ನಳಗೆ ಸಾವವಜನಿಕ ಅಭಿಯೀಜಕರನುನ  ನೇಮಿಸಿ ಅಲಲ ಾಂದಲೇ 

ಇತಯ ಥವಪ್ಡಿಸಲ್ಯಗುವುದ್ಯ.  ಅಷಿ್ ೀ ಸಮಾನವಾಗಿ ಅಾಂಗವಿಕಲಚೇತನ ಆಯುಕು ರಿಾಂದ ಈ ಸಮಸಯ ಯನುನ  

ಇತಯ ಥವಗಳಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಯಗಿದ್.   ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಏನೇನು 

ಲೀಪ್ಗಳಿದಿ್ಯ , ಹಾಗೆಯೇ ಬ್ರಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ವಾಯ ಜಯ ಗಳನುನ  ಗಮನಕೆಕ  ತಂದಿದಿಾ ರೆ, ಅದನುನ  ಎರಡು-

ಮೂರು ತ್ರಾಂಗಳುಗಳಳಗೆ ಜಿಲ್ಯಲ ವಾರು ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕು ರ ಮತ್ತು  ಆಯುಕು ರ ಹತ್ರು ರ ಇರುವಂಥ 

ಎಲ್ಯಲ  ವರದಿಗಳನುನ  ತರಿಸಿಕಾಂಡು ಆದಷಿ್ಟ  ಬೇಗ ಈ ಸಮಸಯ ಯನುನ  ಬಗೆಹರಿಸಲು ಸಕಾವರಕೆಕ  

ಒತ್ಯು ಯ ಮಾಡುತು ದ್.  ಸಕಾವರದ ಮುಖ್ಯ  ಕಾಯವದಶ್ವಗಳು ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಯಲ ಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೂಲಕ 

ಎಲಲ ಯೂ ಈ ವಾಯ ಜಯ ಗಳು ಬ್ರಕಿ ಉಳಿಯದಂತೆ ಇತಯ ಥವಗಳಿಸಬೇಕೆಾಂದ್ಯ ಸಕಾವರವು ಸಪ ರಿ್ ವಾಗಿ 

ತ್ರಳಿಸುತು ದ್.  ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ, ನನು ಸಹ ಆ ವರದಿಯನುನ  ತರಿಸಿ, ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರಿಗೆ 

ಸಲಲ ಸಲ್ಯಗುವುದ್ಯ.  

 

ಶಿರ ೋ ಗೋವಿೇಂದರಾಜು:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ, ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ವಿಶೇರ್ 

ನಯ ಯಾಲಯವನುನ  ಸಿಾ ಪ್ನೆ ಮಾಡಿ, ಸಾವವಜನಿಕ ಅಭಿಯೀಜಕರನುನ  ನೇಮಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಇದ್ 

ಎಾಂದ್ಯ ಹೇಳಿದಿ್ಯ , ಅದನುನ  ಮಾಡಲ್ಯಗಿದ್ಯೇ ಎಾಂದ್ಯ ತಮಾ  ಮೂಲಕ ಮಾನಯ  ಸಚಿವರನುನ  ಕಳಲು 

ಬಯಸುತೆು ೀನೆ.   

 

ಶಿರ ೋ ಆಚಾರ  ಹಾಲಪಪ  ಬಸಪಪ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ, ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ, ಸಕಾವರಿ 

ಅಭಿಯೀಜಕರನುನ  ನಿಯುಕಿು ಗಳಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸವು ನಡೆಯುತು ದ್.  ಅದಕೆಕ  parallel ಆಗಿ 
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ವಿಕಲಚೇತನರ ಆಯುಕು ರು ಏನಿದಿಾ ರೆ, ಅವರು ಆ ಕೆಲಸವನುನ  ಮಾಡುತ್ಯು ರೆ.  ಹಾಗಾಗಿ ಎರಡೂ 

ಕಡೆಯಿಾಂದ ವರದಿಯನುನ  ತರಿಸಿಕಾಂಡು, … 

 

ಶಿರ ೋ ಗೋವಿೇಂದರಾಜು:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ, 30 ಜಿಲ್ಯಲ ಗಳಲಲ ಯು ವಿಶೇರ್ ನಯ ಯಾಲಯ 

ಸಿಾ ಪ್ನೆ ಆಗಿದ್ಯೇ?  

 

ಶಿರ ೋ ಆಚಾರ  ಹಾಲಪಪ  ಬಸಪಪ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ, ಆಗಿದ್.  

 

ಪರ ಶ್ನನ  ಸಂಖೆಯ  951 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ಪಿ.ಆರ.ರಮೇಶ ರವರ ಪ್ರ ಶ್ನನ  ಸಂಖ್ಯಯ  951 ಕೆಕ  ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು 

ಕಾಲ್ಯವಕಾಶವನುನ  ಕಳಿದಿಾ ರೆ. 

 

ಶಿರ ೋ ಪಿ.ಆರ.ರಮೇಶ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ, ಎಷಿ್ಟ  ದಿವಸಗಳ ಕಾಲ ಸಮಯವನುನ  

ಕಳುತ್ಯು ರೆ.  

 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ಸಭಾನಯಕರೆ, ಸದನ ಮುಗಿಯುವುದರಳಗೆ ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರ 

ಪ್ರ ಶ್ನನ ಗೆ ಉತು ರವನುನ  ತರಿಸಿ ಕಡಿ.  

 

ಶಿರ ೋ ಪಿ.ಆರ. ರಮೇಶ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ, ಇದ್ಯ ಬಹಳ ಗಂಭಿೀರವಾದ ವಿರ್ಯವಾಗಿದ್.  

ನಮಾ  ರಾಜಯ ಕೆಕ  ಸಣಣ  ಕೈಗಾರಿಕೆಯಿಾಂದ ಬರುತ್ರು ರುವಂಥ ಆದಾಯ ಇಲಲ ದೇ ಸಣಣ  ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು 

ಸಂಪೂಣವವಾಗಿ ಕುಸಿಯುತ್ರು ದ್.  ಇದೇ ರಿೀತ್ರ ಮುಾಂದ್ಯವರೆದರೆ ನನು ಗಲ್ಯಟೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತು ದ್.   

 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಆ ರಿೀತ್ರ ಮಾಡುವುದ್ಯ ಬೇಡ.  

 

ಶಿರ ೋ ಕೋಟ ಶಿರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ, ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರು ಕಳಿರುವ ಪ್ರ ಶ್ನನ  

ಬಹಳ ಅಥವಪೂಣವವಾಗಿದ್, ಸದನ ಮುಗಿಯುವುದರಳಗೆ ಉತು ರವನುನ  ತರಿಸಿಕಡುತೆು ೀನೆ.  

 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ಸಭಾನಯಕರೆ ಎರಡು ದಿವಸ ನೀಡಿ, ಮತ್ು ಮೆಾ  ರ್ಚಕೆಕ  ಗುರುತ್ರನ 

ಪ್ರ ಶ್ನನ ಯ ಮೂಲಕ ತರಿಸಬೇಕಾಗುತು ದ್.   
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     ಪರ ಶ್ನನ  ಸಂಖೆಯ  919 

(ಉತ್ು ರವನುನ  ಲಗತಿು ಸಲಾಗಿದ್ದ) 

 

ಡಾ|| ತೇಜಸಿವ ನ ಗೌಡ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ, ರಾಜಯ ದಲಲ ರುವ ಒಟಿ್ಟ  ಕಳವ ಬ್ರವಿಗಳ 

ಸಂಖ್ಯಯ  ಎಷಿ್ಟ ; ಅವುಗಳಲಲ  ಲಭಯ ವಿರುವ ಜಲ ಮೂಲ ಯಾವ ಹಂತಗಳಲಲ  ದೊರೆಯುತ್ರು ದ್; ಎನುನ ವಂಥ 

ಪ್ರ ಶ್ನನ ಯನುನ  ಕಳಿದಿ್ ನು.  ಅದಕೆಕ  ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು 2013-14ನೇ ಸಾಲನ ಚಿತರ ಣವನುನ  ನಿೀಡಿದಿ್ಯ , 

ಅದರಲಲ  1216000 ಬ್ರವಿ ಮತ್ತು  ಕಳವಬ್ರವಿಗಳು ಇರುತು ವ ಎಾಂದ್ಯ ಉತು ರದಲಲ  ತ್ರಳಿಸಿದಿಾ ರೆ.  ಅವರು 

ನಿೀಡಿರುವ ಚಿತರ ಣದ ಪ್ರ ಕಾರ ಕಳೆದ 6 ವರ್ವಗಳ ಅಾಂಕಿಸಂಖ್ಯಯ ಯೇ ಇಲಲ .  ನಮಾ  ಸಕಾವರ 

ಅಧಿಕಾರದಲಲ ದಿ್ಯ , ನಮಾ  ಸಕಾವರ, ನಮಾ  ಇಲ್ಯಖ್ಯ ಏನೇನು ಕೆಲಸಗಳನುನ  ಮಾಡಿದಿ್  ಎಾಂಬ್ಬದನುನ  

ತ್ರಳಿದ್ಯಕಳೆು ವ ಅವಕಾಶವೇ ನನಗೆ ಸಿಕಿಕ ಲಲ .  ಜತೆಗೆ ನಿೀರಿನ ಲಭಯ ತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಾಹಿತ್ರ 

ನಿೀಡುವಾಗ ಸಪ ರಿ್ ವಾಗಿ ಬಾಂಗಳೂರು ಗಾರ ಮಾಾಂತರ, ಚಿಕಕ ಬಳೆಾ ಪುರ, ರಾಮನಗರ ಮತ್ತು  ತ್ತಮಕೂರು 

ಭಾಗಗಳಲಲ  ಮಿೀಟರ ಗಳಲಲ ; ಅಾಂದರೆ 250 ಮಿೀಟರ ಗಿಾಂತ ಜ್ಞಸಿು  ಎಾಂದರೆ, ಅದ್ಯ 1000 ಅಡಿಗಿಾಂತ ಮೇಲ್ಯ 

ಇರುತು ದ್.  1000 ಅಡಿಗಿಾಂತ ಮೇಲಕೆಕ  ಅಾಂತಜವಲವನುನ  ತೆಗೆಯಬೇಕಾದರೆ, ಒಬು  ರೈತನಿಗೆ ಒಾಂದ್ಯ 

ಮೀಟಾರ  ಅಳವಡಿಸಬೇಕಾದರೆ 5.00 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬರುತು ದ್ ಹಾಗೂ ಸರಿಯಾದ ಗುಣಮಟಿ  ಇಲಲ ದ 

ಎಲ್ಯಕಿಿ ಿಸಿಟಿ ಮತ್ತು  ಸರಾಗವಾಗಿ ವಿದ್ಯಯ ತ  ಸರಬರಾಜು ಆಗದೇ ಇರುವುದರಿಾಂದ ಯಾವಾಗಲೂ 

ಮೀಟಾರ  ಸುಟಿ್ಟ  ಹೊೀಗುತು ದ್.  ಒಬು  ರೈತ ಮೀಟಾರ  ಅಳವಡಿಸಿ, ಬಳೆಯನುನ  ತೆಗೆಯಬೇಕಾದರೆ,  

ಸಕಾವರ ನಿೀಡುವಂಥ ಎಲ್ಯಲ  ಯೀಜನೆಯ ಪ್ರಿಹಾರ ಅದಕೆಕ  ಹೊೀಗುತು ದ್.  ಆ ಕಾಳಜಿಯಿಾಂದಲೇ ನನು 

ಆ ಬಗೆಗ  ಪ್ರ ಶ್ನನ ಯನುನ  ಕಳಿರುವುದ್ಯ.  ಅಾಂತಜವಲ ಯೀಜನೆಗಳಿದಿ್ಯ , ಯಾವಾಯ ವ ಯೀಜನೆಗೆ ಸಕಾವರ 

ಆದಯ ತೆ ನಿೀಡಲ್ಯಗಿದ್? ಹಾಗೂ ಸಕಾವರ ಜ್ಞರಿಗಳಿಸಿರುವ ಅಾಂತಜವಲ ಪೂಣವ ಯೀಜನೆಗೆ ಅತ್ರಯಾದ 

ಆಳದ ಕಳವಬ್ರವಿಗಳು ಮಾರಕವಾಗಿದ್ಯೇ ಎಾಂದ್ಯ ಪ್ರ ಶ್ನನ ಯನುನ  ಕಳಿದಿ್ ನು.  ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು 

ನಿೀಡಿರುವ ಉತು ರವನುನ  ಈಗಾಗಲೇ ಓದಿಕಾಂಡಿದಿ್ಯ , ಅದ್ಯ ಮಾರಕವೇ ಅಥವಾ ಪೂರಕವೇ 

ಎಾಂಬ್ಬದನುನ  ಮಾನಯ  ಸಚಿವರೆ ತ್ರಳಿಸಬೇಕು.  ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ರಿೀತ್ರಯಾಗಿ ಉತು ರ ನಿೀಡಿದರೆ, ಇದ್ಯ 

ಗೀಕುಲ್ಯರ್ಠ ಮಿಗೂ ಇಮಾಾಂಸಾಬಿಗೂ ಸಂಬಂಧ್ ಇಲಲ ದಂತ್ಯಗಿದ್.  ಅವರು ನಿೀಡಿರುವುದ್ಯ ಉತು ರವೇ 

ಅಲಲ  ಅನಿಸುತ್ರು ದ್.  ಹಾಗೆಯೇ ಭೂಗಭವದಲಲ  ಇತ್ರು ೀರ್ಚಗೆ ಘಟಿಸುತ್ರು ರುವ ಗೀಚ್ರ-ಅಗೀಚ್ರ 

ಭೂಕಂಪ್ನಗಳನುನ  ಮಾಪ್ನ ಮಾಡಲ್ಯಗುತ್ರು ದ್ಯೇ ಎಾಂದ್ಯ ಪ್ರ ಶ್ನನ ಯನುನ  ಕಳಿದಿ್ ನು.  ಜನವಸತ್ರ 

ಪ್ರ ದೇಶಗಳಲಲ  ಭೂಕಂಪ್ನ ಸಂಭವಿಸಿ, ಆ ಜನರು ಹೊರಗಡೆ ಓಡಿ ಬರುವಂತಹ ಘಟನೆ ಪುಟಿ -ಪುಟಿ  

ಬಡವರ ಮನೆಗಳಲಲ  ನಡೆಯುತ್ರು ದಿ್ .  ಏಕೆಾಂದರೆ, ಭೂಗಭವ ರಚ್ನೆಯಲಲ  ಸಾ ತಃ ನೈಸಗಿವಕ ವಿಕೀಪ್ಗಳು 

ನಡೆಯುತ್ರು ರುವುದ್ಯ ಒಾಂದ್ಯ ಕಡೆಯಾದರೆ, ಆಗಾಗ ಭೂಮಿ ರಚ್ನೆಯಲಲ  ಏನಗುತ್ರು ದ್, ನಿಸಗವಕೆಕ  ಏನು 

ತ್ಾಂದರೆಯಾಗುತ್ರು ದ್ ಎಾಂಬ್ಬದನುನ  ನೀಡಬೇಕಲಲ ವೇ?  ಇತ್ರು ೀರ್ಚಗೆ ಅಜಿವ ಸಮಿತ್ರ ಮೂಲಕ ಕಬಿನಿ 

ಜಲ್ಯಶಯದ ಬಳಿ ಇರುವ ನಗರಹೊಳೆ ಮತ್ತು  ಬಂಡಿೀಪುರ ರಾಷಿಿ ಿೀಯ ಉದಾಯ ನವನಕೆಕ  ಭೇಟಿ 
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ನಿೀಡಿದಿ್ ವು.  ನನಗೆ ಅಲಲ  ಖುಷಿಯಾಗಿದಿ್ಯ  ಏನೆಾಂದರೆ, ಅರಣಯ  ಇಲ್ಯಖ್ಯಯವರು ’ಎಷಿ್ ೀ ಜಿೀವಿಗಳು 

ಹೊೀಗುತು ವ ಎಾಂದ್ಯ ಮನುರ್ಯ  ಭೂಮಿಗೆ ಕಾಲು ಇಡಬೇಕಾದರೆ ಆ ಭೂಮಿಯ ಕ್ಷಮಾಪ್ಣೆಯನುನ  

ಕೀರಬೇಕಾಗುತು ದ್’ ಎನುನ ವಂಥ ಮಾತನುನ  ಹೇಳಿದಿ ರು. ನೆಲ, ಜಲ, ಮರಗಿಡಗಳನುನ  ಪೂಜೆ 

ಮಾಡುವಂಥ ಪೂಜಯ  ಭಾವನೆ ಇತ್ತು .  ಆದರೆ, ಇವತ್ತು  ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಯ ಅತ್ಯಯ ಚಾರ ನಡೆಯುತ್ರು ದ್.  

ವೈಜ್ಞಾ ನಿಕವಾಗಿ mild ಸ್ಪ ೀಟಕಗಳನುನ  ಎಲಲ  ಉಪ್ಯೀಗಿಸಬೇಕು, ದೊಡಡ  ಸ್ಪ ೀಟಕಗಳನುನ  ಎಲಲ  

ಉಪ್ಯೀಗಿಸಬೇಕು, ಅದರಿಾಂದ ಆಗುವಂಥ ತ್ಾಂದರೆಗಳೇನು ಎಾಂಬ್ಬದ್ಲಲ ವನೂನ  ಕಳಿ, ಭೂಮಿಯ 

ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು  ಕಾಳಜಿಯಿಾಂದಾಗಿ ಮಾನಯ  ಸಚಿವರಲಲ  ಪ್ರ ಶ್ನನ ಯನುನ  ಕಳುತ್ರು ದಿ್ ೀನೆ.   

 

ಶಿರ ೋ ಆಚಾರ  ಹಾಲಪಪ  ಬಸಪಪ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ, ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರು ಕಳಿರುವಂಥ 3 

ಪ್ರ ಶ್ನನ ಗಳಾದ (ಅ) ರಾಜಯ ದಲಲ ರುವ ಒಟಿ್ಟ  ಕಳವ ಬ್ರವಿಗಳ ಸಂಖ್ಯಯ  ಎಷಿ್ಟ ; (ಆ) ಸಕಾವರವು 

ಜ್ಞರಿಗಳಿಸಿರುವ ಅಾಂತಜವಲ ಪೂಣವ ಯೀಜನೆಗೆ ಅತ್ರಯಾದ ಆಳದ ಕಳವ ಬ್ರವಿಗಳು 

ಮಾರಕವಾಗಿವ; (ಇ) ಭೂಗಭವದಲಲ  ಇತ್ರು ೀರ್ಚಗೆ ಘಟಿಸುತ್ರು ರುವ ಗೀಚ್ರ-ಅಗೀಚ್ರ ಭೂಕಂಪ್ನಗಳನುನ  

ಮಾಪ್ನ ಮಾಡಲ್ಯಗುತ್ರು ದ್ಯೇ ಎಾಂಬ್ಬದಾಗಿದ್.  ನನನ  ಇಲ್ಯಖ್ಯಗೆ ಸಂಬಂಧ್ಪ್ಡುವುದಿಲಲ .  ಆದರೂ 

ನನು ಸಂಬಂಧ್ಪ್ಟಿ  ಇಲ್ಯಖ್ಯಯಿಾಂದ ಉತು ರವನುನ  ತರಿಸಿ, ಎಷಿ್ಟ  ಸಾಧ್ಯ ರ್ವೀ ಅರಿ್ ರ ಮಟಿಿ ಗೆ ಉತು ರ 

ನಿೀಡಲು ಪ್ರ ಯತನ  ಮಾಡಿದಿ್ ೀನೆ.  Minor Irrigation and Ground Water Development Department 

ದವರು ಕಳವಬ್ರವಿಗಳು ಸಂಖ್ಯಯ  ಎಷಿಿ ವ ಎಾಂಬ್ಬದರ ಕುರಿತ್ತ 2013-14ನೇ ಸಾಲನ Survey Report ನುನ  

ಸಲಲ ಸಿದಿ್ಯ , ಅದನುನ  ನನು ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರಿಗೆ ಸಲಲ ಸಿದಿ್ ೀನೆ.  ಹಾಗೆಯೇ ಅಾಂತಜವಲಕೆಕ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 

ಪ್ರ ಶ್ನನ ಯನುನ  ಕಳಲ್ಯಗಿದಿ್ಯ , ಭೂಪ್ದರಗಳಲಲ  Shallow Aquifer and Deeper Aquifer ಎಾಂದ್ಯ ಎರಡು 

ಪ್ದರಗಳಲಲ  ನಿೀರು ಇರುತು ವ ಎಾಂದ್ಯ ತ್ರಳಿಸಿರುವ ಮಾಹಿತ್ರಯನುನ  ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರಿಗೆ ಸಲಲ ಸಿದಿ್ ೀನೆ.  

ಅದರ ಜತೆಗೆ ಇತ್ರು ೀರ್ಚಗೆ ಘಟಿಸುತ್ರು ರುವ ಗೀಚ್ರ-ಅಗೀಚ್ರ ಭೂಕಂಪ್ನಗಳನುನ  ಮಾಪ್ನ 

ಮಾಡಲ್ಯಗುತ್ರು ದ್ಯೇ ಎನುನ ವ ಪ್ರ ಶ್ನನ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, Seismometer ಗಳನುನ  ಎಲ್ಯಲ ಲಲ  

ಅಳವಡಿಸಿರುತ್ಯು ರೆ, ಅದರ ಮೇಲ್ಯಯೇ seismic waves ನುನ  count ಮಾಡಿ ಅದರ ಮೇಲ್ಯ ವರದಿಯನುನ  

ಸಲಲ ಸುತ್ಯು ರೆ.  ಹಿೀಗಾಗಿ, ಕಂದಾಯ ಇಲ್ಯಖ್ಯಯ ಕನವಟಕ ರಾಜಯ  ನೈಸಗಿವಕ ವಿಕೀಪ್ ಉಸುು ವಾರಿ 

ಕಾಂದರ ದವರು ಅದನುನ  ನೀಡಿಕಳೆು ತ್ಯು ರೆ.  4ನೇ ಪ್ರ ಶ್ನನ  ನನನ  ಇಲ್ಯಖ್ಯಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಿ್ಯ , ಕಲುಲ  

ಗಣಿಗಾರಿಕೆದಾರರಿಗೆ ವೈಜ್ಞಾ ನಿಕವಾದ ಭೂಗಭವ ರಚ್ನೆ ಕುರಿತ್ತ ಮಾಹಿತ್ರ ನಿೀಡಲ್ಯಗುತ್ರು ದ್ಯೇ; ಎಾಂದ್ಯ 

ಪ್ರ ಶ್ನನ  ಕಳಲ್ಯಗಿತ್ತು .  ಮಾನಯ  ಸರ್ವೀವಚ್ಛ  ನಯ ಯಾಲಯದ ಎಸ .ಎಲ.ಪಿ. ಸಂಖ್ಯಯ  19628-19629/2009, 

ದಿನಾಂಕ: 27.02.2012ರ (ದಿೀಪ್ಕ್  ಕುಮಾರ  v/s ಹರಿಯಾಣ ರಾಜಯ ) ಆದೇಶದ ಪ್ರ ಕಾರ ನವಾದರೂ ಸಹ 

ಪ್ರಿಸರದ ಅನುಮತ್ರ ಪ್ಡೆಯುತೆು ೀವ.  ಕಾಾ ರಿಯಿಾಂಗ  ಪಾಲ ನ  ಮತ್ತು  ಮೈನ  ಕಲ ೀರ್ರ  ಪಾಲ ನ  

ಅವಶಯ ವಿರುತು ದ್.  ಇದ್ಲಲ ವನಿನ ಟಿ್ಟ ಕಾಂಡು ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ನಡೆಸಲ್ಯಗುತ್ರು ದ್.  ನೇರವಾಗಿ ಅಜಿವ ಸಲಲ ಸಿದಿ  
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ಕೂಡಲೇ ಕಾಾ ರಿಯಿಾಂಗ  ಪಾಲ ನ  ಮತ್ತು  ಮೈನ  ಕಲ ೀರ್ರ  ಪಾಲ ನ  ಇಲಲ ದೇ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ನಡೆಸಲು ಅವಕಾಶ 

ನಿೀಡಲು ಸಾಧ್ಯ ವಿಲಲ .  ನಿಯಮಗಳನುನ  ಪಾಲಸಿಯೇ ಮಾಡಲ್ಯಗುತು ದ್.  5ನೇ ಪ್ರ ಶ್ನನ ಯಾದ 

ವೈವಿದಯ ಮಯದ ಗಾರ ನೈಟ  ಶ್ಲ್ಯ ಸಂಪ್ತ್ತು  ಎಷಿಿ ದ್; ಎನುನ ವುದಕೆಕ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಈಗಾಗಲೇ ಮಾನಯ  

ಸದಸಯ ರಿಗೆ ಮಾಹಿತ್ರಯಲಲ  ತ್ರಳಿಸಲ್ಯಗಿದ್.  ರಫು ನಿಾಂದ ರಾಜಯ ದ ಬಕಸ ಸಕೆಕ  ಬಂದ ಲ್ಯಭವಷಿ್ಟ ; ಎಾಂದ್ಯ 

ಪ್ರ ಶ್ನನ ಯಲಲ  ಕಳಿದಿ್ಯ , ಒಟಿಾ ರೆಯಾಗಿ ಸಿ ಳಿೀಯವಾಗಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿರುವ ವಿವರವನುನ  ಮಾನಯ  

ಸದಸಯ ರಿಗೆ ನಿೀಡಲ್ಯಗಿದ್.  ಸಿ ಳಿೀಯವಾಗಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿರುವುದ್ಯ 1272759 ಪ್ರ ಮಾಣ ಕೂಯ ಬಿಕ್  

ಮಿೀಟರ ಗೆ ರಾಜಧ್ನ ಪ್ಡೆದಿರುವುದ್ಯ 236.87 ಕೀಟಿ ರೂಪಾಯಿ.  ರಫ್ತು  ಮಾಡಿರುವ 489138 ಕೂಯ ಬಿಕ್  

ಮಿೀಟರ ಗೆ ರಾಜಧ್ನ ರೂ.136.11 ಕೀಟಿ.  ಒಟಿ್ಟ  1761897 ಕೂಯ ಬಿಕ್  ಮಿೀಟರ ಗೆ ರೂ.372.98 ಕೀಟಿ 

ರಾಜಧ್ನವನುನ  ಸಕಾವರ ಪ್ಡೆದಿದ್ ಎನುನ ವ ಮಾತನುನ  ಹೇಳಲು ಇಚಿಛ ಸುತೆು ೀನೆ.  6ನೇ ಪ್ರ ಶ್ನನ ಯಲಲ  ತೆರಿಗೆ-

ರಾಜಧ್ನ ಸ್ೀರಿಕೆಯಿಾಂದ ಬಕಕ ಸಕೆಕ  ನರಿ್  ಸಂಭವಿಸಿದ್ಯೇ; ಎಲ್ಯಲ ಲಲ , ಯಾವ ವರ್ವಗಳಲಲ ? ಎಾಂದ್ಯ 

ಕಳಿದಿ್ಯ , 1994ರ ನಿಯಮ 36 ರಂತೆ ಯಾವುದೇ ಮೆಟಿೀರಿಯಲ  ಕಾಾ ರಿಯಿಾಂದ ಹೊೀಗಬೇಕಾದರೆ, 

ರಾಜಧ್ನವನುನ  ತ್ತಾಂಬಿಸಿಕಾಂಡು, ಅಲಲ ಾಂದ permit ಪ್ಡೆದ ಮೇಲ್ಯ ಗಾಡಿ ಮುಾಂದ್ ಹೊೀಗುತು ದ್.  

ಇಲಲ ದಿದಿ ರೆ, ಗಾಡಿ ಮುಾಂದ್ ಹೊೀಗುವುದಿಲಲ .  ಸಾಧ್ಯ ವಾದಷಿ್ಟ  ಕಾನೂನಿನಡಿಯಲಲ  ಮಾಡುವಂಥ 

ನಿಯಮಗಳಿವ.  ಜತೆಗೆ ಬಿಲಡ ಾಂಗ  ಸಿ್ ೀನ ನಲಲ  ಸಾ ಲಪ  ವಯ ತ್ಯಯ ಸ ಇದಿ್ಯ , ಅದಕೂಕ  ಸಹ streamline ಗೆ 

ತರಬೇಕಾದರೆ, ನಿಯಮಗಳಲಲ  ಬದಲ್ಯವಣೆ ಮಾಡಿಕಾಂಡು ಈ ರಾಜಧ್ನ ಎಲಲ ಯೂ ಸ್ೀರಿಕೆ ಆಗದ 

ರಿೀತ್ರ ಹೆಚಿಿ ನ ಪ್ರ ಯತನ ವನುನ  ಮಾಡಲ್ಯಗುತ್ರು ದ್.   

(ಮುಾಂದ್ಯ) 

(1200) 21-12-2021 /12.00 / SK-AK                                              (ಸಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಥ ತಿ) 

 

 ಡಾ. ತೇಜಸಿವ ನ ಗೌಡ:-  ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ, ವೈಜ್ಞಾ ನಿಕವಾಗಿ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಮಾಡುವುದ್ಯ 

ಬಹಳ ಸರಳವಾದದಿ್ಯ . ಭೂಮಿಯ ಮೇಲನ ಕಲಲ ನುನ  ಮತ್ತು  ಭೂಗಭವದೊಳಗೆ ಇರುವಂತಹ ಕಲಲ ನುನ  

ಯಾವ ರಿೀತ್ರ ತೆಗೆಯಬೇಕು. ಆದರೆ ಕಾನೂನು ಖಂಡಿತ ಇದ್. ಕಾಂದರ  ಮತ್ತು  ರಾಜಯ  ಸಕಾವರಗಳಲಲ  

ಕಾನೂನು ಸಪ ರಿ್ ವಾಗಿದ್. ಆದರೆ ಅನುಷ್ಣಠ ನ ಮಾತರ   ಇಲಲ  ಸಮಸಯ ಯಾಗಿದ್. ಒಾಂದ್ಯ ನಿಮಿವತ್ರ ಕಾಂದರ ದ 

ಮೂಲಕ ಸಕಾವರಿ ಯೀಜನೆಗಳನುನ  ಪಾರ ರಂಭ ಮಾಡಲೇ ಬೇಕು. ಅದಕೆಕ  royalty ಅನುನ  ಕಟಿ ಲೇಬೇಕು.  

ರಸು ಯಲಲ  ಲ್ಯರಿಗಳು ಹೆರಿ್ಚ  ಲೀಡ  ಮಾಡಿಕಾಂಡು ಹೊೀಗುವಂತಹದಿ್ಯ . ಕೀಟಾಯ ಾಂತರ ರಸು ಗಳು 

ಹಾಳಾಗುತ್ರು ರುವುದರಿಾಂದ,  ಮತೆು  ಮತೆು  ಹಣ ಕಡುವುದಕೆಕ  ಯಾವುದೇ ಸಕಾವರವಿದಿ ರೂ ಕೂಡ  

ಸಾಧ್ಯ ವಾಗುವುದಿಲಲ . ಅದ್ಯ ಸಕಾವರದ ಆಸಿು . ರಸು ಗಳನುನ  ಸಕಾವರದ ಆಸಿು  ಎಾಂದ್ಯ ಹೇಳಿ, ವಿಮೆ 

ಮಾಡಬೇಕಾದ  ಸಂದಭವ ಇವತ್ತು    ಬಂದಿದ್ ಎಾಂದ್ಯ ನನು ಹೇಳುತೆು ೀನೆ. ಅತ್ರವೃಷಿಿ ಯಾಗಿ ರಸು ಗಳು  

ಹಾಳಾಗುತು ವ. ಅದರ ಜತೆಗೆ ಲ್ಯರಿಗಳಲಲ  29 ಟನ  ಇರಬೇಕು ಎಾಂದ್ಯ ಹೇಳಿದಿಾ ರೆ. ನನು 

ಹೇಳುವುದೇನೆಾಂದರೆ, ಯಾವುದೇ ಸಕಾವರವಿರಲ, ಈ ಇಲ್ಯಖ್ಯ ಎಲಲ ಯ ತನಕ ಪಾರ ಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಕಾನೂನು 
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ಪಾರ ರಂಭ ಮಾಡುವುದಿಲಲ ರ್ವೀ, 29 ಟನ  ಬದಲ್ಯಗಿ 42 ಟನ ಗಳಷಿ್ಟ  ಲ್ಯರಿಗಳಲಲ  ಲೀಡ  

ಮಾಡಿಕಾಂಡು, ರಸು ಗಳ ಮೇಲ್ಯ ಓಡಾಡುತೆು ೀವ.  ನನನ  ಗಾರ ಮದಲಲ  ರಸು ಯ ಮೇಲ್ಯ ಲ್ಯರಿ 

ಹೊೀಗಿರುವಂತಹ ರಸಿೀದಿಯ ಜತೆಗೆ ಗಾರ ಮಸಿ ರು ತೆಗೆದ್ಯಕಾಂಡಿರುವುದನುನ   ನನು ಇಲಲ  

ಕಡುತ್ರು ದಿ್ ೀನೆ. ಅದ್ಯ ಸಾಧ್ಯ ವಿಲಲ .ಉಪ್ ವಸುು ಗಳು ಕಾಡಿನಲಲ  ಏನು ಉತ್ಯಪ ದನೆಯಾಗುತು ದ್.  ಕಾಡಿನಲಲ  

ಹಾಗೇ ಬಿಟಿ್ಟ ಬಿಡುತ್ಯು ರೆ. ಕಾಡು ಪಾರ ಣಿಗಳಿಗೆ ಮಾರಕ ಮತ್ತು  ಸಸಯ ಗಳಿಗೆ ಮಾರಕವಾಗಿ, ಹುಲುಲ  

ಬಳೆಯವುದಿಲಲ .   ಇದನುನ  ವೈಜ್ಞಾ ನಿಕವಾಗಿ ವಿತರಣೆ ಮಾಡುತ್ರು ಲಲ . ನನು ಗಾರ ನೈಟ  ಬಗೆಗ  ಕಳಿದ್. 

ಮಧ್ಯ ಮ ವಗವದ ಜನರು ಗಾರ ನೈಟ  ಉಪ್ಯೀಗಿಸುವುದಕಾಕ ಗುವುದಿಲಲ ವೇ, ನಮಾ  ರಾಜಯ ದಲಲ ನ ಹಾಸನ 

ಗಿರ ೀನ  ಗಾರ ನೈಟ , ಕಳೆೆ ಗಾಲ ಬ್ರಲ ಯ ಕ್  ಗಾರ ನೈಟ ನುನ   ಜೆಟ  ಬ್ರಲ ಯ ಕ್  ಗಾರ ನೈಟ  ಎಾಂದ್ಯ ಕರೆಯುತೆು ೀವ.  ಅದ್ಯ 

ವಿದೇಶಕೆಕ  ಹೊೀಗುತು ದ್. ನಮಾ  ಸುವಣವ ವಿಧಾನ ಸೌಧ್ದಲಲ  ಹಾಕಿರುವಂತಹ ಇಳಕಲ  ಪಿಾಂಕ್  ಮತ್ತು  

ಇಳಕಲ  ರೆಡ   ಗಾರ ನೈಟ ಗಳು ತ್ತಾಂಬ್ರ ಸುಾಂದರವಾಗಿದ್. ಇದರ ಜತೆಗೆ ಹಾಸನ ಗಿರ ೀನ  ಮತ್ತು  ಶ್ರಾ ಗಿರ ೀನ  

ಗಾರ ನೈಟ ಗಳು ಏನಿವ, ದಯವಿಟಿ್ಟ , ಮಧ್ಯ ಮ ವಗವದವರಿಗೂ ಸಿಗುವ ರಿೀತ್ರ ಕಡಿಮೆ ಬಲ್ಯಗೆ ಸಿಗುವಂತೆ 

ದೇಶ್ೀಯ ಮಾರುಕಟಿೆ ಯಲಲ  ಒದಗಿಸಬೇಕು. ಬರಿೀ ವಿದೇಶಕೆಕ  ಕಳುಹಿಸುವುದಲಲ . ಅಪ್ರಾಧ್  ಪ್ರ ಕರಣಗಳ 

ಸಂಖ್ಯಯ ಗಳನುನ  ಕಟಿಿ ದಿಾ ರೆ.  2018-19 ರಲಲ  ದಾಖ್ಲಸಿರುವ ಮಕದಿ ಮೆಗಳ ಸಂಖ್ಯಯ  41. ವಸೂಲ 

ಮಾಡಿರುವ ದಂಡ ರೂ. 3,754/-. ಆದರೆ 2020 ರಲಲ  ದಾಖ್ಲಸಿರುವ ಮಕದಿ ಮೆಗಳು 40. ಆದರೆ ವಸೂಲ 

ಮಾಡಿರುವ ದಂಡ ರೂ. 26.74 ಲಕ್ಷಗಳು ಮಾತರ . ಇದ್ಯ ಹೇಗೆ ಎಾಂದ್ಯ ಗತ್ಯು ಗುತ್ರು ಲಲ .   

 

 ಶಿರ ೋ ಆಚಾರ  ಹಾಲಪಪ  ಬಸಪಪ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ, ಲ್ಯರಿಗಳು ಹೆಚಿಿ ಗೆ ಲೀಡ  

ಮಾಡಿಕಾಂಡು ರಸು ಯಲಲ  ಅಡಾಡ ಡುತ್ರು ವ ಎಾಂದ್ಯ ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರು ಹೇಳುತ್ರು ದಿಾ ರೆ. ಆರ .ಟಿ.ಓ.ದಲಲ  

ಜಿಲ್ಯಲ  ಟಾಸಕ  ಪೀಸ ವ ಎನುನ ವ ಒಾಂದ್ಯ ಕಮಿಟಿಯೇ ಇದ್. ಆರ .ಟಿ.ಓ. ಜಿಲ್ಯಲ  ಟಾಸಕ   ಪೀಸ ವ 

ಕಮಿಟಿಯೇ ಇದ್. ಎಲ್ಯಲ  ಭಾಗದಲಲ  ಲ್ಯರಿಗಳು ಹೊೀಗಬೇಕಾದರೆ, ಹೆರಿ್ಚ  ಕಡಿಮೆ ಆರ .ಟಿ.ಓ., ಪೀಲಸರು  

check ಆಗಿ ಹೊೀಗುತು ವ. ಕೆಲವು ಸಿ ಳಿೀಯ ಸಮಸಯ ಗಳಿವ. ನನು ಇಲಲ ವಾಂದ್ಯ ಹೇಳುವುದಿಲಲ .  Building 

stones ಇರುವ ಲ್ಯರಿ ಹೊೀಗುವಂತಹ ಸಂದಭವದೊಳಗೆ 20 ಟನ  ಎಾಂದ್ಯ ಹೇಳಿರುತ್ಯು ನೆ. 40 ಟನ  

ಲ್ಯರಿನಲಲ  ಹಾಕಿಕಾಂಡು ಕರ ರ್ರ ನಲಲ  ಹೊೀಗುವಂತಹದಿ್ಯ  ಮತ್ತು  ರಸು ಯನುನ  ಹಾಳು 

ಮಾಡುವಂತಹದಿ್ಯ  ಇದ್. ಅದಕೆಕ  ನವು ಬದಲ್ಯವಣೆಯನುನ  ತೆಗೆದ್ಯಕಾಂಡು ಬಂದ್ಯ,  ಒಟಿಾ ರೆಯಾಗಿ, 

ಹೊಸ ನಿೀತ್ರಯನುನ  ಮಾಡಿ, ಅಲಲ  ಎಲಲ ಯೂ ಕೂಡ ಹೆಚಿಿ ಗೆ ಲೀಡ  ಹಾಗದೇ ಇರುವ ರಿೀತ್ರ  ಮತ್ತು  

ಸ್ೀರಿಕೆಯಾಗದ ರಿೀತ್ರಯಲಲ  ಅದನುನ  ಮಾಡುವುದಕೆಕ  ನವು ಮಾಡುತೆು ೀವ. ಕನೆಯದಾಗಿ, 

ದಾಖ್ಲಸಿರುವ ಮಕದಿ ಮೆಗಳ ಬಗೆಗ  ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರು ಹೇಳಿದಿಾ ರೆ. ಇನುನ ಳಿದ ಮಕದಿ ಮೆಗಳಿಗೆ  

ದಂಡವನುನ  ಕಟಿಿ ಸಿಕಾಂಡು, ಬಿಟಿಿ ರುತ್ಯು ರೆ. ಹಿೀಗಾಗಿ ಸಂಖ್ಯಯ  ಇದ್.  
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ಪರ ಶ್ನನ  ಸಂಖೆಯ  455 

(ಉತ್ು ರವನುನ  ಲಗತಿು ಸಲಾಗಿದ್ದ) 

 

 ಶಿರ ೋ ಗವಿೇಂದರಾಜು:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ, ಬಿೀದಿ ಬದಿ ವಾಯ ಪಾರಿಗಳ ಹಿತರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ 

ಸಕಾವರವು ಯಾವುದಾದರೂ ಕಲ್ಯಯ ಣ ಯೀಜನೆಗಳನುನ  ಕೈಗಾಂಡಿದ್ಯೇ ಎಾಂಬ ಪ್ರ ಶ್ನನ ಯನುನ  ಕಳಿದಿ್ . 

ಕಾಂದರ  ಸಕಾವರದಿಾಂದ ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಆತಾ  ನಿಭವರ  ನಿಧಿ ಯೀಜನೆಯು ಪೂಣವವಾಗಿ ಕಾಂದರ  

ಪುರರ್ಕ ೃತ ಯೀಜನೆಯಾಗಿದಿ್ಯ , ಪ್ರ ತ್ರ ಬಿೀದಿ ಬದಿ ವಾಯ ಪಾರಿಗಳಿಗೆ ರೂ.10,000/- ಗಳಿಾಂದ ರೂ.20,000/- 

ಗಳವರೆಗೆ ಶೇಕಡ 7 ಬಡಿಡ ಯಂತೆ ಸಾಲವನುನ  ಕಡುತ್ರು ದ್ ಎಾಂದ್ಯ ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ಉತು ರದಲಲ  

ತ್ರಳಿಸಿದಿಾ ರೆ. ಶೇಕಡ 7 ಬಡಿಡ ಯತೆ ಸಾಲ ಎಲ್ಯಲ  ವಾಯ ಪಾರಿಗಳಿಗೂ ಸಿಗುತು ದ್. ಅವರು ಬಿೀದಿ ಬದಿ 

ವಾಯ ಪ್ರಸಿ ರು. ಅವರಿಗೆ ನೆರವು ಇರುವುದಿಲಲ  ಮತ್ತು  ಆಸಿು ಯೂ ಇರುವುದಿಲಲ . ಅವರು ಬ್ರಯ ಾಂಕಿಗೆ 

ಏನದರೂ ಹೊೀದರೆ, ಎನ .ಓ.ಸಿ., ಯೂ ಸಿಗುತ್ರು ಲಲ .  ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ಸೂಕ್ಷಾ ವಾಗಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು. 

ಸಾಕಷಿ್ಟ  ಜನ ಬಿೀದಿ ಬದಿ ವಾಯ ಪಾರಸಿ ರು ಯಾರದೇ ಅಾಂಗು ಇಲಲ ದೇ, ಅವರು ವಾಯ ಪಾರ ಮಾಡಿಕಾಂಡು 

ಜಿೀವನ ಮಾಡುತ್ರು ದಿಾ ರೆ. ನಮಾ  ಮಾನಯ  ಕುಮಾರ ಸಾಾ ಮಿಯವರ ಸಮಿಾ ಶರ  ಸಕಾವರವಿದಿಾ ಗ, ’ಬಡವರ 

ಬಂಧು’ ಎಾಂಬ ಕಾಯವಕರ ಮವನುನ  ಯಾವುದೇ ಬಡಿಡ  ಇಲಲ ದ ಹಾಗೇ ರೂ. 10,000/- ಗಳನುನ  

ಕಡುವಂತಹ ಕಾಯವಕರ ಮವನುನ  ಪಾರ ರಂಭ ಮಾಡಿದರು ಮತ್ತು  ಬಜೆಟ ನಲಲ ಯೂ ಕೂಡ ಘೀರ್ಣೆ 

ಮಾಡಿದಿ ರು. ಅದರ ಬಗೆಗ  ತ್ಯವೂ ಏನು ಹೇಳಿಲಲ .  

 

ಡಾ: ಸಿ.ಎನ .ಅಶವ ಥ ರ್ನರಾಯಣ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ, ಇದಲಲ ದೇ ರಾಜಯ  ಸಕಾವರದಿಾಂದ 

ಒಾಂದ್ಯ ಲಕ್ಷ ಆರವತೆು ೈದ್ಯ ಸಾವಿರ ಚಿಲಲ ರೆ ಜನ ವಾಯ ಪಾರಿಗಳಿಗೆ  ಎರಡು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ 

ಕಡುವಂತಹದಿಾ ಗಿದ್. ಇದರ ಜತೆಗೆ ಮಾರುಕಟಿೆ  ಅಭಿವೃದಿಿ  ಮತ್ತು  ಹಲವಾರು ಕಾಯವಕರ ಮಗಳನುನ  

ಇವರಿಗೆ ವಿಸು ರಣೆ ಮಾಡುವಂತಹದಿಾ ಗುತ್ರು ದ್. ಇದಲಲ ದೇ ಸಾಮಾನಯ  ಎಾಂಟ್ಟ ಕಾಯವಕರ ಮವನುನ  ಬಿೀದಿ 

ಬದಿ ಇರುವ ವಾಯ ಪಾರಿಗಳಿಗೆ ವಿಸು ರಣೆ ಮಾಡಲ್ಯಗುತ್ರು ದ್. ಗುರುತ್ರನ ಚಿೀಟಿ, ವಾಂಡಿಾಂಗ  ಸಟಿವಫಕಟ , 

ವಾಂಡಿಾಂಗ  ಮಾಕೆವಟ ಗಳೆಲಲ ವನುನ  ಮಾಡಿಕಡುವಂತಹದಿಾ ಗುತ್ರು ದ್.  ಬಿೀದಿ ಬದಿ ವಾಯ ಪಾರಿಗಳಿಗೆ 

ಬ್ರಯ ಾಂಕ್ ನಲಲ  ಯಾವ ರಿೀತ್ರ ಸಾಲ ಸಿಗುತ್ರು ತ್ತು  ಎಾಂಬ ಬಗೆಗ  ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರಿಗೂ ಮತ್ತು  ಎಲಲ ರಿಗೂ 

ಗತ್ರು ರುವಂತಹ ವಿಚಾರವಾಗಿದ್.  ಅವರು ಮಿೀಟರ  ಬಡಿಡ ಯಲಲ  ಹಣವನುನ  ಸಾಲವನುನ  

ತೆಗೆದ್ಯಕಳೆು ವಂತಹದಿಾ ಗುತ್ರು ತ್ತು . ಸಾಲವನುನ  ತೆಗೆದ್ಯಕಾಂಡು ಬಂದ್ಯ, ಬಳಗೆಗ  ವಾಯ ಪಾರ ಮಾಡಿ 

ಬಂದಂತಹ ಹಣದಲಲ  ಸಾಲವನುನ  ಕಟಿ ವನಿಗೆ, ಶೇಕಡ 10 ರಷಿ್ಟ  ಬಡಿಡ   ಹಣ ಕಡುವಂತಹ  ಪ್ರಿಸಿಿ ತ್ರ 

ನಿಮಾವಣವಾಗಿದ್. ಈಗ ಏನು ಮಾಡಿದಿ್ ೀವಾಂದರೆ, ರೂ. 10,000/- ಗಳನುನ  ಪಾರ ರಂಭದಲಲ  ಕಟಿಿ ದಿ್ ೀವ. 

ರೂ. 10,000/- ಸಾಲವನುನ  ಭರಿಸದವರಿಗೆ  ಪುನಃ ರೂ.20,000/- ಗಳನುನ  ಕಡುತೆು ೀವ. ಈಗ  ಐದ್ಯ ಸಾವಿರ 

ಜನ ಬಿೀದಿ ವಾಯ ಪಾರಿಗಳು ರೂ.20,000/-ಗಳನುನ  ತೆಗೆದ್ಯಕಾಂಡವರು ಇದಿಾ ರೆ.  ರೂ.20,000/- ಸಾಲವನುನ  
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ಮರು ಪಾವತ್ರ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ರೂ.50,000/- ಗಳ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿದಿ್ ೀವ.  ಈ ರಿೀತ್ರಯ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ 

ಅವರಿಗೆ ಸಾಲದ ಲಭಯ ತೆಯನುನ  ಹೆಚಿಿ ಸುವಂತಹದಿ್ಯ . ಇದಲಲ ದೇ ಕೌಶಲಯ ತೆಯನುನ  ಇವರಿಗೆ 

ಕಡುವಂತಹದಿ್ಯ  ಆಗುತ್ರು ದ್.  ಒಟಿಾ ರೆ ಎಲ್ಯಲ  ರಿೀತ್ರಯಾದಂತಹ ಸಹಕಾರ ಮತ್ತು  ನೆರವನುನ  ಅವರಿಗೆ 

ಕಟಿ್ಟ , ಉತು ಮವಾಗಿ ಬ್ರಳಿ ಬದ್ಯಕುವುದಕೆಕ  ಎಲ್ಯಲ  ರಿೀತ್ರಯ ಅವಕಾಶವನುನ  

ಮಾಡಿಕಡುವಂತಹದಿಾ ಗುತ್ರು ದ್. 

 

ಶಿರ ೋ ಗೋವಿೇಂದರಾಜು:-  ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ, ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ಸುಮಾರು ರೂ. 10,000/- 

ಗಳಿಾಂದ ಪಾರ ರಂಭ ಮಾಡಿದಿ್ ೀವಾಂದ್ಯ ಹೇಳಿದಿಾ ರೆ.  ರೂ. 10,000/- ಗಳ ಸಾಲವನುನ  ಶೇಕಡ 7 ರಷಿ್ಟ  

ಬಡಿಡ ಯಲಲ  ಕಟಿಿ ದಿಾ ರೆ.   ಸಕಾವರಿ ಸಾಲಗಳು ಶೂನಯ  ಬಡಿಡ  ದರದಲಲ  ಈಗ ಸಾಕಷಿ್ಟ  ಸಕಾವರಿ 

ಬ್ರಯ ಾಂಕ್ ಗಳ ಮುಖಾಾಂತರ ಸಾಲವನುನ  ಕಡುತ್ರು ದಿಿ ೀರಿ. ಬಿೀದಿ ಬದಿ ವಾಯ ಪಾರಿಗಳಿಗೂ ಸಹ ಯಾವುದೇ 

ಬಡಿಡ  ಇಲಲ ದೇ ಅಾಂದರೆ ಬಡಿಡ  ರಹಿತ ಸಾಲವನುನ  ನಿೀಡಬೇಕಾಗಿ, ನನು ತಮಾ  ಮೂಲಕ ಸಕಾವರಕೆಕ  

ಒತ್ಯು ಯ  ಮಾಡುತೆು ೀನೆ. ಅದಲಲ ದೇ ಸಮಿಾ ಶರ  ಸಕಾವರವಿದಿಾ ಗ ’ಬಡವರ ಬಂಧು’ ಕಾಯವಕರ ಮವನುನ  

ತ್ಯವೂ ಕೂಡ ಅನುಷ್ಣಠ ನ ಮಾಡಿದಿಿ ೀರಾ ಅಥವಾ ಮಾಡಿಲಲ  ಎಾಂಬ್ಬದರ ಬಗೆಗ  ಕಳಿದಿ್ . ಅದರ ಬಗೆಗ  

ಸಪ ರಿ್ ವಾದ ಉದಾಹರಣೆ ಕಡಲಲಲ . ಬಿೀದಿ ಬದಿ ವಾಯ ಪಾರಸಿ ರನುನ  ಗುರುತ್ರಸಲು ಸವವ ಕಾಯವ 

ಮಾಡಲ್ಯಗಿದ್ಯೇ ಎಾಂಬ ಪ್ರ ಶ್ನನ ಯನುನ  ಕಳಿದಿ್ . ಸವವ ಮಾಡಿದಿ್ ೀವ ಎಾಂದ್ಯ ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ಉತು ರ 

ಕಟಿಿ ದಿಾ ರೆ. ತಮಾ  ಇಲ್ಯಖ್ಯಯಲಲ  ಅದಕೆಕ  ಸಾಫಿ್ ವೇರ  ಕೂಡ ಅಪ್ ಡೇಟ  ಆಗಿಲಲ . ಇದಕೆಕ  ತಪುಪ  

ಮಾಹಿತ್ರಯನುನ  ಕಟಿಿ ದಿಾ ರೆ.  ಇದರಲಲ  ಸವವಯಾದರೆ, ನನ ರಿೀತ್ರಯ ಬಿೀದಿ ಬದಿಯ ವಾಯ ಪಾರಸಿ ರು 

ಇದಿಾ ರೆ. ರಸು ಯ ಬದಿಯಲಲ  ವಾಯ ಪಾರ ಮಾಡುತ್ಯು ರೆ. ಕೆಲವರು  ತಳೆು  ಗಾಡಿ ಇಟಿ್ಟ ಕಾಂಡು, ವಾಯ ಪಾರ 

ಮಾಡುತ್ಯು ರೆ. ಕೆಲವರು ಸೈಕಲ  ಮೇಲ್ಯ ಇಟಿ್ಟ ಕಾಂಡು ವಾಯ ಪಾರ ಮಾಡುತ್ಯು ರೆ. ಹೆಣ್ಣಣ  ಮಕಕ ಳು ತನನ  

ತಲ್ಯಯ ಮೇಲ್ಯ ಮಂಕರಿಯನಿನ ಟಿ್ಟ ಕಾಂಡು ವಾಯ ಪಾರ ಮಾಡಿಕಾಂಡು ಬರುತ್ಯು ರೆ. ತ್ಯವು ಏನಾಂದ್ಯ 

ಕೂಲಕರ್ವಾಗಿ ಸವವ ಮಾಡಿದಿಿ ೀರಿ, ಅದ್ಯ ತಪಿಪ ದ್. ತಮಾ  ಇಲ್ಯಖ್ಯಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾನಯ  ಸಚಿವರಿಗೆ 

ತಪುಪ  ಮಾಹಿತ್ರಯನುನ  ಕಟಿಿ ದಿಾ ರೆ.  ದಯವಿಟಿ್ಟ , ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ಅದನುನ  ಪ್ರಿಶ್ೀಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು. 

ಇದ್ಯ ಸರಿಯಾದ ರಿೀತ್ರಯಲಲ  ಪ್ರಿಶ್ೀಲನೆ ಮಾಡಿ, ನಿಜವಾದ ಬಿೀದಿ ಬದಿ ವಾಯ ಪಾರಸಿ ರು ಯಾರಿದಿಾ ರೀ, 

ಅವರನುನ  ಗುರುತ್ರಸಿ, ಅವರಿಗೆ ಸಕಾವರದಿಾಂದ ಸಾಕಷಿ್ಟ  ಸಹಾಯಧ್ನ ಮಾಡಿಕಡಬೇಕು. ಅವರು 

ನೆಮಾ ದಿ ಜಿೀವನ ಮಾಡಬೇಕೆಾಂದ್ಯ ನನು ತಮಾ  ಮೂಲಕ ಸಕಾವರಕೆಕ  ಒತ್ಯು ಯ ಮಾಡುತೆು ೀನೆ.  

 

 ಡಾ: ಸಿ.ಎನ .ಅಶವ ಥ ರ್ನರಾಯಣ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ,  ಬಿೀದಿ ಬದಿ ವಾಯ ಪಾರಿಗಳಿಗೆ 

ಉತು ಮವಾದ ಬದ್ಯಕನುನ  ಕಟಿಿ ಕಳೆು ವುದಕೆಕ  ಸಕಾವರ ಸಂಪೂಣವವಾಗಿ ಬದಿ ವಾಗಿದ್. ಅವರಿಗೆ 

ಉತು ಮವಾದ ಕೌಶಲಯ ತೆಗಳನುನ  ಕಟಿ್ಟ , ಅವರು ವಾಯ ಪಾರ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಿ ಳವನುನ  
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ಉತು ಮವಾಗಿರುವುದಕೆಕ , ಸುಮಾರು 43 ವಾಂಡಿಾಂಗ  ಮಾರುಕಟಿೆ ಗಳನುನ  ಮಾಡುತ್ರು ದಿ್ ೀವ.  ಅದ್ಯ 

ಪ್ರ ಗತ್ರಯಲಲ ಯೂ ಕೂಡ ಇದ್. ಅದಕೂಕ  ಕೂಡ ಸುಮಾರು ಹದಿನೈದ್ಯ ಕೀಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನುನ  ಖ್ರ್ಚವ 

ಮಾಡುವಂತಹದಿಾ ಗುತ್ರು ದ್. ಉತು ಮವಾಗಿ ವಾಂಡಿಾಂಗ ಕಮಿಟಿಗಳು ಕೂಡ ಆಗಿರುವಂತಹದಿ್ಯ  ಇದ್. 

ಸಿ ಳಿೀಯ ಮಟಿ ದಲಲ  ಮತ್ತು  ನಗರ ಮಟಿ ದಲಲ  ವಯ ವಸಿಿ ತವಾಗಿ ನಡೆಯುವಂತಹದಿ್ಯ  ಇದ್ ಮತ್ತು  ಒಳೆೆಯ 

ಅವಕಾಶ ಆಗುತ್ರು ದ್. ಅವರಲಲ  ಹೆಚಿಿ ನ ಬಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು  ಸಬಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಸುಧಾರಣೆ 

ಆಗಿರುವಂತಹದಿ್ಯ . ಎಲ್ಯಲ  ರಿೀತ್ರಯ unorganized sector ನಲಲ  ಇರುವಂತಹ ಇವರಿಗೆ ಸಕಾವರದ 

ಪ್ರ ತ್ರಯಾಂದ್ಯ ಯೀಜನೆಗಳನುನ  ಕವಲ ಹಣವನುನ  ಕಟಿ್ಟ  ಬಿಟಿಿ ಲಲ .  ಅವರಿಗೆ ರೂಪಿಸಿರುವ ಎಾಂಟ್ಟ 

ಯೀಜನೆಗಳನೆನ ಲ್ಯಲ , ಅದರ ಫಲ, ಲ್ಯಭ ಪ್ಡೆದ್ಯಕಾಂಡಿದಿಿ ೀರಾ. ಎಲ್ಯಲ  ಬಿೀದಿ ಬದಿ ವಾಯ ಪಾರಗಳನುನ  

ಸವವ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಯಲ  ಅನುಕೂಲತೆಗಳನುನ  ಪ್ರ ತ್ರಯಬು  ವಾಯ ಪಾರಿಗಳಿಗೂ ತಲುಪಿಸುವಂತಹ ಸಕಾವರ 

ಪಾರ ಮಾಣಿಕವಾದ ಪ್ರ ಯತನ ವನುನ  ಮಾಡುತ್ರು ದ್.  ಇನುನ  ಮುಾಂದಿನ ದಿನಗಳಲಲ  ಇನುನ  ಹೆಚಿಿ ನದಾಗಿ 

ಒಳೆೆಯದ್ಯ ಮಾಡುವುದಕಾಕ ಗುತು ದ್. ಅವರ ಸಲಹೆಗಳನುನ  ತೆಗೆದ್ಯಕಳೆು ವಂತಹದಿ್ಯ  ಆಗುತು ದ್. ಇನುನ  

ಕಡಿಮೆ ಬಡಿಡ  ದರದಲಲ  ಕಡಿಸುವುದಕೆಕ  ಏನಾಂದ್ಯ ಪ್ರ ಯತನ ವಾಗುತು ದ್ಯೀ, ಅದನುನ  ಕಾಂದರ  

ಸಕಾವರದ ಗಮನಕೆಕ  ತಂದ್ಯ ಇನುನ  ಹೆಚಿಿ ನ ಪ್ರ ಯತನ  ಮಾಡುವಂತಹದಿಾ ಗುತು ದ್. 
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ಆ) ಚುಕೆೆ  ಗುರುತಿಲಿದ ಪರ ಶ್ನನ ಗಳಿಗೆ ಲ್ಲಖಿತ್ ಮೂಲಕ ನೋಡಲಾದ ಉತ್ು ರಗಳು 

 

ಶಿರ ೋ ಕೋಟ ಶಿರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ (ಸಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ, ದಿನಾಂಕ 

21 ನೇ ಡಿಸಾಂಬರ  2021, ಸಮೂಹ-2 ರ ಲಖಿತ ಮೂಲಕ ಉತು ರಿಸುವ ಒಟಿ್ಟ  112 ಪ್ರ ಶ್ನನ ಗಳ ಪೈಕಿ 81 

ಪ್ರ ಶ್ನನ ಗಳಿಗೆ ಉತು ರಗಳನುನ  ಸದನದಲಲ  ಮಂಡಿಸುತ್ರು ದಿ್ ೀನೆ.  

 

 

(ಉತ್ು ರಗಳನುನ  ಲಗತಿು ಸಲಾಗಿದ್ದ) 

 

 ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಂಡಿಸಲಾಯಿತ್ತ. 

 

(ಮುಾಂದ್ಯ) 
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(1201)21.12.2021/12.10/ಎಾಂ.ಎಾಂ-ಆರ.ಎನ         (ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರ ಉಪ್ಸಿಿ ತ್ರ) 

 

2. ಪರ ಕಟಣೆ 

 ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಸದನದಲಲ  ಕಡಾಡ ಯವಾಗಿ ಹಾಜರಿರಬೇಕಾದ ಸಚಿವರು. 

1.  ಶ್ರ ೀ ಕೆ.ಎಸ. ಈಶಾ ರಪ್ಪ , ಮಾನಯ  ಗಾರ ಮಿೀಣಾಭಿವೃದಿಿ  ಮತ್ತು  ಪಂಚಾಯತ  ರಾಜ  

ಸಚಿವರು 

2. ಶ್ರ ೀ ಆರ. ಅಶೀಕ್ , ಮಾನಯ  ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರು 

3. ಶ್ರ ೀ ಶ್ರ ೀರಾಮುಲು, ಮಾನಯ  ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು  ಪ್ರಿಶ್ರಿ್  ಪಂಗಡಗಳ ಕಲ್ಯಯ ಣ ಸಚಿವರು 

4. ಶ್ರ ೀ ಬಿ.ಸಿ. ಪಾಟಿೀಲ , ಮಾನಯ  ಕೃಷಿ ಸಚಿವರು 

5. ಶ್ರ ೀ ಕೆ.ಸಿ. ನರಾಯಣಗೌಡ, ಮಾನಯ  ರೇಷ್ಾ , ಯುವ ಸಬಲೀಕರಣ ಮತ್ತು  ಕಿರ ೀಡಾ ಸಚಿವರು 

6. ಶ್ರ ೀ ಎನ. ಮುನಿರತನ , ಮಾನಯ  ತ್ೀಟಗಾರಿಕೆ, ಯೀಜನೆ, ಕಾಯವಕರ ಮ ಸಂಯೀಜನೆ 

ಮತ್ತು  ಸಾಾಂಖಿಯ ಕ ಸಚಿವರು 

 

ಮಾನಯ  ಸಭಾನಯಕರೇ, ಮಾನಯ  ಸಚಿವರಾದ ಶ್ರ ೀ ಮುನಿರತನ ರವರು ಮತ್ತು  ಶ್ರ ೀ ಬಿ. 

ಶ್ರ ೀರಾಮುಲುರವರನುನ  ಸದನಕೆಕ  ಬರುವುದಕೆಕ  ತ್ರಳಿಸಿ.  
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3. ಸಭಾಪತಿಯವರ ಅನುಮತಿ ಮೇರೆಗೆ ಪರ ಸ್ತು ಪಿಸಲಪ ಟಟ  ವಿಷಯಗಳು 

 

ಅ) ವಿಷಯ:- ಮೈಸೂರಿನ ಚಾಮೇಂಡಿ ಬೆಟಟ ಕೆೆ  ಹೋಗುವ ನಂದಿ ಮಾಗಾದಲಿ್ಲ   

ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿೇಂದ ಎರಡು ಕಡೆ ಭೂಮ ಕುಸಿದಿರುವ ಬಗೆೆ . 

- - - - - 

 ಶಿರ ೋ ಎಸ .ರ್ನಗರಾಜ (ಸಂದೇಶ  ರ್ನಗರಾಜ ) (ಸಥ ಳಿೋಯ ಸಂಸ್ಥಥ ಗಳ ಕೆಷ ೋತ್ರ ):- ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ, ಮೈಸೂರು ನಗರದ ಪ್ರ ಮುಖ್ ಧಾಮಿವಕ, ಐತ್ರಹಾಸಿಕ, ಸಾಾಂಸಕ ೃತ್ರಕ ಮತ್ತು  ಪ್ರ ವಾಸಿ 

ಆಕರ್ವಣೆಯ ಕೆೆೀತರ ವಾಂದರೆ ಪಾರ ಕೃತ್ರಕ ಸ್ಬಗಿನಿಾಂದ ಕೂಡಿರುವ ಚಾಮುಾಂಡಿ ಬಟಿ .  ಈರ್ಚಗೆ ಬಿದಿ  ಭಾರಿ 

ಮಳೆಯಿಾಂದ ಈ ಬಟಿ ಕೆಕ  ಹೊೀಗುವ ನಂದಿ ಮಾಗವದಲಲ  ಭೂಮಿಯು 15 ದಿವಸದಲಲ  ಮೂರು ಬ್ರರಿ 

ಎರಡು ಸಿ ಳದಲಲ  ಕುಸಿದಿದ್.  ಇನೂನ  ಕುಸಿಯುವ ಸಂಭವ ಇದ್.  ಇದಕೆಕ  ಕಾರಣ ಬಟಿ ಕೆಕ  ಹೊೀಗುವ 

ಘಾಟ  ರಸು ಯ ಕಳಪ್ ನಿವವಹಣೆಯೇ ಆಗಿದ್.  ಪ್ರ ಮುಖ್ ಪ್ರ ವಾಸಿ ಆಕರ್ವಣೆಯಾದ ಬೃಹತ  ನಂದಿಗೆ 

ಹೊೀಗುವ ರಸು ಯು ಕುಸಿದಿದಿ್ಯ , ಪ್ರ ವಾಸಿಗರು ಅಲಲ ಗೆ ಹೊೀಗುವುದನುನ  ನಿಲಲ ಸಲ್ಯಗಿದ್.  ಬಟಿ ದ ಮೇಲ್ಯ 

ಅರಣಿಯ ೀಕರಣವೂ ಕೂಡಾ ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ರು ಲಲ .  ಇದರಿಾಂದ ರಸು ಯ ಪ್ಕಕ ದ ಭೂಮಿ ಸಡಿಲವಾಗಿ 

ಕುಸಿಯುತ್ರು ದ್.  ರಸು ಗೆ ಕಟಿಿ ರುವ ತಡೆಗೀಡೆಯು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿವವಹಣೆ ಇಲಲ ದ್ ಅನೇಕ ಕಡೆ ಬಿರುಕು 

ಬಿಟಿ್ಟ  ಬಿೀಳುವ ಸಂಭವ ಇದ್.  ಆದಕಾರಣ ಈ ರಸು ಯನುನ  ಸಮಪ್ವಕವಾಗಿ ನಿವವಹಣೆ ಮಾಡಬೇಕು.  

ಬಟಿ ದ ಮೇಲ್ಯ ತ್ರರುಪ್ತ್ರಯ ಬಟಿ ದಂತೆ ದಟಿ  ಅರಣಯ  ಬಳೆಸಲು ಕರ ಮ ತೆಗೆದ್ಯಕಳೆಬೇಕು.  

 

 ಈಗ ಬಟಿ ದ ಮೇಲಕೆಕ  ಸಕಾವರಿ ಬಸ ಗಳು, ಖಾಸಗಿ ಬಸ ಗಳು ಪ್ರ ತ್ರದಿನ ನೂರಾರು ಸಂಖ್ಯಯ ಯಲಲ  

ಸಂಚ್ರಿಸುತ್ರು ವ.  ಇದರಿಾಂದ ರಸು ಯ ಮೇಲನ ಒತು ಡವೂ ಜ್ಞಸಿು ಯಾಗಿದ್.  ತ್ರರುಪ್ತ್ರ ಬಟಿ ದ ರಿೀತ್ರಯಲಲ  

ಚಾಮುಾಂಡಿ ಬಟಿ ಕೂಕ  ಖಾಸಗಿ ವಾಹನಗಳ ಸಂಚಾರವನುನ  ನಿಲಲ ಸಬೇಕು. ಬಟಿ ದ ಕೆಳಗೆ ಪ್ರ ವೇಶ ದಾಾ ರದ 

ಬಳಿ ದೊಡಡ  ಬಸ  ನಿಲಿ್ಯ ಣವನುನ  ನಿಮಿವಸಿ ಖಾಸಗಿ ಬಸ ಗಳನುನ  ಅಲಲ ಯೇ ನಿಲಲ ಸಿ ಪ್ರ ವಾಸಿಗರು ಹಾಗೂ 

ಭಕು ರೆಲಲ ರೂ ಕವಲ ಸಕಾವರಿ ಬಸ ಗಳಲಲ  ಮಾತರ  ಹೊೀಗಿ ಬರುವ ವಯ ವಸಿ  ಮಾಡಬೇಕು.  ಸಕಾವರಿ 

ಬಸ ಗಳು ಮದಲು ಚಾಮುಾಂಡೇಶಾ ರಿ ದೇವಾಲಯದ ಹತ್ರು ರ ಹೊೀಗಿ, ವಾಪ್ಸ  ಬರುವಾಗ ನಂದಿಯ 

ಮೂಲಕ ಬರುವ ವಯ ವಸಿ  ಮಾಡಿದಲಲ  ಪ್ರ ವಾಸಿಗರಿಗೆ ಎರಡು ಕಡೆ ಸಂದಶವನ ಮಾಡಲು 

ಅವಕಾಶವಾಗುತು ದ್.  

 

ಖಾಸಗಿ ಕಾರ ಗಳಿಗೆ, ಬೈಕ್ ಗಳಿಗೆ ಬಟಿ ದ ಮೇಲಕೆಕ  ಹೊೀಗಲು ಪ್ರ ವೇಶ ದರ ನಿಗದಿ ಮಾಡಬೇಕು.  

ಇದರಿಾಂದ ಸಕಾವರಕೆಕ  ಆದಾಯವೂ ಬರುತು ದ್.  ಬಟಿ ದ ಸುರಕ್ಷತೆಯೂ ಹೆರಿ್ಚ ತು ದ್.  ಇದರಿಾಂದ ಬರುವ 

ಆದಾಯದಲಲ  ಬಟಿ ದ ಅಭಿವೃದಿಿ  ಕಾಯವಗಳನುನ  ಕೈಗಳೆಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತು ದ್.  ಈಗ ರಸು ಯು 
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ಕುಸಿದಿರುವ ಕಡೆ ರಸು ಯನುನ  ದ್ಯರಸಿು  ಮಾಡುವ ಕಾಯವವನುನ  ಕೈಗಳೆಬೇಕೆಾಂದ್ಯ ಶೂನಯ ವೇಳೆಯಲಲ  

ಸಕಾವರದ ಗಮನ ಸಳೆಯುತೆು ೀನೆ. 

 

ಶಿರ ೋ ಕೋಟ ಶಿರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ, ಮಾನಯ  

ಸದಸಯ ರಾದ ಸಂದೇಶ  ನಗರಾಜುರವರು ಶೂನಯ ವೇಳೆಯಲಲ  ಕಳಿದ ಪ್ರ ಶ್ನನ ಗೆ ಮಾನಯ  ಮುಜರಾಯಿ, ಹಜ  

ಮತ್ತು  ವಕ್ಫ   ಸಚಿವರಿಾಂದ ಉತು ರವನುನ  ಒದಗಿಸಲ್ಯಗುವುದ್ಯ.  

 

 

ಆ) ವಿಷಯ:- ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲಿ್ಲ  ಸ್ತವಳಗಿ ಪಟಟ ಣವನುನ  ತಾಲಿ್ಲಕರ್ನನ ಗಿ   

                     ಘೋಷಿಸಲ್ಲ ಕೋರಿ ಮನವಿ. 

- - - - - 

 ಶಿರ ೋ ನರಾಣಿ ಹಣಮಂತ್ ರುದರ ಪಪ  (ಪದವಿೋಧರರ ಕೆಷ ೋತ್ರ ):-  ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ, 

ಇತ್ರು ೀಚಿನ ದಿನಪ್ತ್ರರ ಕೆಗಳಲಲ  ಪ್ರ ಕಟವಾಗಿರುವಂತೆ ಬ್ರಗಲಕೀಟೆ ಜಿಲ್ಯಲ ಯ ಜಮಖಂಡಿ ತ್ಯಲೂಲ ಕಿನ 

ಸಾವಳಗಿ ಪ್ಟಿ ಣವನುನ  ತ್ಯಲೂಲ ಕು ಕಾಂದರ ವನನ ಗಿಸಬೇಕೆಾಂದ್ಯ ಅಲಲ ನ ಜನರ ಮಹಾದಾಸ ಮತ್ತು  

ಒಕಕ ರಲನ ಕೂಗಾಗಿದ್.  ಸಾವಳಗಿ ಪ್ಟಿ ಣವನುನ  ತ್ಯಲೂಲ ಕು ಕಾಂದರ ವನನ ಗಿಸುವ ಕುರಿತ್ತ ಈಗಾಗಲೇ 

ಮಾನಯ  ಕಂದಾಯ ಇಲ್ಯಖ್ಯಯ ಪ್ರ ಧಾನ ಕಾಯವದಶ್ವಗಳು ಈ ವಿರ್ಯದ ಕುರಿತ್ತ ಮಾಹಿತ್ರ ಮತ್ತು  ಸಪ ರಿ್  

ಅಭಿಪಾರ ಯ ನಿೀಡುವಂತೆ ತ್ಯಲೂಲ ಕು ಪುನರ  ರಚ್ನ ಸಮಿತ್ರಗೆ ಕೀರಿರುವುದ್ಯ ತ್ರಳಿದ್ಯಬಂದಿದ್.  

 

 ಆದರೆ ತ್ಯಲೂಲ ಕು ಪುನರ  ರಚ್ನ ಸಮಿತ್ರಯು ಶ್ಫ್ಯರಸುಸ  ಮಾಡದೇ ಇರುವ ಪ್ಟಿ ಣಗಳನುನ  ಸಹ 

ನೂತನ ತ್ಯಲೂಲ ಕುಗಳೆಾಂದ್ಯ ಘೀಷಿಸಲ್ಯಗಿದ್.  ಸಾವಳಗಿ ಹೊೀಬಳಿಯು 1 ಲಕ್ಷಕಿಕ ಾಂತ ಹೆರಿ್ಚ  ವಿಸಿು ೀಣವ 

ಮತ್ತು  1ಲಕ್ಷಕಿಕ ಾಂತ ಅಧಿಕ ಜನಸಂಖ್ಯಯ ಯನುನ  ಹೊಾಂದಿದ್ ಹಿೀಗಾಗಿ ಹೊಸ ಹೊೀಬಳಿಯನುನ  ಸೃಷಿಿ ಸದೇ 

ನೂತನ ತ್ಯಲೂಲ ಕು ಕಾಂದರ ವನನ ಗಿ ರಚಿಸಲು ಸೂಕು ವಾಗಿದ್.  ಹಿೀಗಾಗಿ ಸದರಿ ಪ್ಟಿ ಣವನುನ  ತ್ಯಲೂಲ ಕು 

ಕಾಂದರ ವನನ ಗಿ ಘೀಷಿಸಬೇಕೆಾಂದ್ಯ ಮಾನಯ  ಕಂದಾಯ ಇಲ್ಯಖ್ಯಯ ಪ್ರ ಧಾನ ಕಾಯವದಶ್ವಗಳಿಗೆ 

ಪ್ರ ಸಾು ವನೆಯನುನ  ಸಹ ಸಲಲ ಸಿರುತ್ಯು ರೆ, ಆದರೂ ಸಹ ಇಲಲ ಯವರೆಗೆ ಈ ಪ್ಟಿ ಣವನುನ  ತ್ಯಲೂಲ ಕು 

ಕಾಂದರ ವನನ ಗಿ ಘೀಷಿಸದೇ ಇರುವುದ್ಯ ವಿಷ್ಣದನಿೀಯವಾಗಿದ್. 

 

 ಈ ಹೊೀಬಳಿಯು ಒಟಿ್ಟ  24 ಗಾರ ಮಗಳಿಾಂದ ಕೂಡಿದ್, ಇದರ ವಿಸಿು ೀಣವ 1.09.050 ಎಕರೆ ಪ್ರ ದೇಶ, 

2011ರ ಜನಗಣತ್ರ ಪ್ರ ಕಾರ 96.073 ಜನಸಂಖ್ಯಯ ಯನುನ  ಹೊಾಂದಿತ್ತು .  ಪ್ರ ಸುು ತ 1ಲಕ್ಷಕಿಕ ಾಂತ ಅಧಿಕ 

ಜನಸಂಖ್ಯಯ  ಹೊಾಂದಿದ್ ಹಾಗೂ ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಪ್ಟಿ ಣವು ನಡ ಕಛೇರಿ, ಪಲೀಸ  ಠಾಣೆ, ರೈತ ಸಂಪ್ಕವ 

ಕಾಂದರ , ಪ್ಶು ಚಿಕಿತ್ಯಸ ಲಯ, ಸಕಾವರಿ ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು  ಇತ್ಯಯ ದಿ ಕಚೇರಿಗಳನುನ  ಹೊಾಂದಿದ್.  
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 ಈ ಪ್ಟಿ ಣವನುನ  ತ್ಯಲೂಲ ಕು ಕಾಂದರ ವನನ ಗಿ ಘೀಷಿಸಿದ ಸಂದಭವದಲಲ  ಸಾವಳಗಿ ಗಾರ ಮ 

ಪಂಚಾಯತ್ರ ವಾಯ ಪಿು ಯ ನಕೂರು ಪುನರ  ವಸತ್ರ ಕಾಂದರ ದಲಲ  ಬಳಕೆಯಾಗದೇ ಇರುವ ಸುಮಾರು 

35ಕಿಕ ಾಂತ ಅಧಿಕ ಕಟಿ ಡಗಳನುನ  ಸಕಾವರದ ಇತರೆ ಕಚೇರಿಗಳಿಗಾಗಿ ಬಳಸಿಕಳೆಬಹುದಾಗಿದ್ ಎಾಂಬ್ಬದನುನ  

ಸಕಾವರದ ಗಮನಕೆಕ  ತರಬಯಸುತ್ಯು , ಈಗಾಗಲೇ ಎರಡು ಬ್ರರಿ ಎಲ್ಯಲ  ರ್ಚನವಣೆಗಳನುನ  

ಬಹಿರ್ಕ ರಿಸಿದಿಾ ರೆ ಮತ್ತು  ಇತ್ರು ೀರ್ಚಗೆ ನಡೆದ ಸಾವವತ್ರರ ಕ ಸಿ ಳಿೀಯ ಸಂಸಿ ಗಳ ವಿಧಾನ ಪ್ರಿರ್ತ  

ರ್ಚನವಣೆಯನುನ  ಸಹ ಬಹಿರ್ಕ ರಿಸಿದಿಾ ರೆ ಮತ್ತು  ಸಾವಳಗಿ ಪ್ಟಿ ಣವನುನ  ತ್ಯಲೂಲ ಕು ಕಾಂದರ ವನನ ಗಿ 

ಘೀಷಿಸುವವರೆಗೂ ಮುಾಂದಿನ ಎಲ್ಯಲ  ರ್ಚನವಣೆಗಳನುನ  ಬಹಿರ್ಕ ರಿಸುವುದಾಗಿ ಅಲಲ ನ ಜನರು 

ತ್ರೀಮಾವನಿಸಿರುವ ವಿರ್ಯ ನಿಜಕೂಕ  ವಿಷ್ಣದನಿೀಯವಾಗಿದ್. 

 

ಆದಿ ರಿಾಂದ ಈ ಮೇಲನ ಎಲಲ  ಅಾಂಶಗಳನುನ  ಪ್ರಿಗಣಿಸಿ ಬ್ರಗಲಕೀಟೆ ಜಿಲ್ಯಲ ಯ ಜಮಖಂಡಿ 

ತ್ಯಲೂಲ ಕಿನ ಸಾವಳಗಿ ಪ್ಟಿ ಣವನುನ  ತ್ಯಲೂಲ ಕು ಕಾಂದರ ವನನ ಗಿ ಘೀಷಿಸಬೇಕೆಾಂದ್ಯ ಮಾನಯ  ಕಂದಾಯ 

ಸಚಿವರನುನ  ಈ ಮೂಲಕ ಸಕಾವರವನುನ  ಒತ್ಯು ಯಿಸುತೆು ೀನೆ. 

 

ಶಿರ ೋ ಕೋಟ ಶಿರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ, ಮಾನಯ  

ಸದಸಯ ರಾದ ನಿರಾಣಿ ಹಣಮಂತ ರುದರ ಪ್ಪ  ರವರು ಶೂನಯ ವೇಳೆಯಲಲ  ಕಳಿದ ಪ್ರ ಶ್ನನ ಗೆ ಮಾನಯ  ಕಂದಾಯ 

ಸಚಿವರಿಾಂದ ಉತು ರವನುನ  ಒದಗಿಸಲ್ಯಗುವುದ್ಯ.  

 

 

ಇ) ವಿಷಯ:- ಪ್ರರ ಢಶಾಲಾ ಮಖ್ಯ ೋಪಾಧಾಯ ಯರ ವಗಾಾವಣೆ ಬಗೆೆ . 

- - - - - 

 ಶಿರ ೋ ಅರುಣ ಶಹಾಪುರ (ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೆಷ ೋತ್ರ ):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ, ರಾಜಯ ದಲಲ  ಪೌರ ಢಶಾಲ್ಯ 

ಮುಖ್ಯ ೀಪಾಧಾಯ ಯರ ವಗಾವವಣೆ ಪ್ರ ಕಿರ ಯ್ದ ನಡೆಯುತ್ರು ದ್.  ಸರಕಾರಿ ಪೌರ ಢಶಾಲ್ಯ 

ಮುಖ್ಯ ೀಪಾಧಾಯ ಯರ ವಗಾವವಣೆಗೆ ಇರುವ ಶೇ.2ರ ಮಿತ್ರಯನುನ  ತೆಗೆದ್ಯಹಾಕಿ ಶೇ. 7ರಷಿ್ಟ  ವಗಾವವಣೆಗೆ 

ಅವಕಾಶ ಕಲಪ ಸಬೇಕು.  ರಾಜಯ ದಲಲ  ಸಾವಿರಕಿಕ ಾಂತ ಹೆರಿ್ಚ  ಪೌರ ಢಶಾಲ್ಯಗಳಿದಿ್ಯ , ಈಗಿರುವ ನಿಯಮದ 

ಪ್ರ ಕಾರ ಕವಲ 81 ಪೌರ ಢಶಾಲ್ಯ ಶ್ಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮಾತರ  ವಗಾವವಣೆ ತೆಗೆದ್ಯಕಳೆಲು ಅವಕಾಶ ದೊರೆಯಲದ್.  

ಬ್ರಕಿ ಶ್ಕ್ಷಕರಿಗೆ ವಗಾವವಣೆ ದೊರೆಯದಿದಿ ರೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ನಾಂದ್ಯ ಗುಣಮಟಿ ದ ಶ್ಕ್ಷಣದ ಮೇಲ್ಯ 

ಪ್ರಿಣಾಮ ಬಿೀರಲದ್.  ಹಾಗಾಗಿ ಸರಕಾರ ಶ್ಕ್ಷಕರ ವಗಾವವಣೆ ಸಮಸಯ  ಪ್ರಿಹರಿಸಬೇಕು ಹಾಗೂ 

ಶೇ.25ರಷಿ್ಟ  ಶ್ಕ್ಷಕರ ಹುದಿ್  ಖಾಲ ಇರುವ ತ್ಯಲೂಲ ಕಿನಿಾಂದ ಹೊರಗೆ ಹೊೀಗಲು ಅವಕಾಶವಿಲಲ  ಎಾಂಬ 

ನಿಯಮ ಸರಿಯಲಲ .  ಶ್ಕ್ಷಕರ ಹುದಿ್  ಖಾಲ ಇರಲು ಸರಕಾರ ನೇಮಕಾತ್ರ ಮಾಡಿಕಳೆದೇ ಇರುವುದ್ಯ 

ಕಾರಣ.  ಆದಿ ರಿಾಂದ ಈ ನಿಯಮವನುನ  ತೆಗೆದ್ಯ ಹಾಕಬೇಕು.  ಎಲಲ ರಿಗೂ ವಗಾವವಣೆಗೆ ಮುಕು  ಅವಕಾಶ 
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ಕಡಬೇಕು.  ವೃಾಂದ ಬಲ ಪ್ರಿಗಣಿಸುವಾಗ ಸಹ ಶ್ಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು  ಮುಖ್ಯ ೀಪಾಧಾಯ ಯರನುನ  ಬೇರೆ 

ಬೇರೆಯಾಗಿ ಪ್ರಿಗಣಿಸಬೇಕು.  ಶೇ. 25ರಷಿ್ಟ  ಮಿತ್ರಯಲಲ  ಮುಖ್ಯ ೀಪಾಧಾಯ ಯರನುನ  ಪ್ರಿಗಣಿಸಬ್ರರದ್ಯ 

ಎಾಂದ್ಯ ಮುಖ್ಯ ೀಪಾಧಾಯ ಯರು ತಮಾ  ಬೇಡಿಕೆಗಳನುನ  ಸಕಾವರದ ಮುಾಂದ್ ಇಡುತ್ರು ದಿಾ ರೆ.  ಈ ನಿಟಿಿ ನಲಲ  

ಕೂಡಲೇ ಸಕಾವರ ಅವರ ವಗಾವವಣೆ ಬೇಡಿಕೆಗಳನುನ  ಈಡೇರಿಸುವಂತೆ ಮಾನಯ  ಪಾರ ಥಮಿಕ ಮತ್ತು  

ಪೌರ ಢಶ್ಕ್ಷಣ ಸಚಿವರಿಗೆ ಒತ್ಯು ಯಿಸುತೆು ೀನೆ. 

 

ಶಿರ ೋ ಕೋಟ ಶಿರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ, ಮಾನಯ  

ಸದಸಯ ರಾದ ಅರುಣ ಶಹಾಪೂರರವರು ಶೂನಯ ವೇಳೆಯಲಲ  ಕಳಿದ ಪ್ರ ಶ್ನನ ಗೆ ಮಾನಯ  ಪಾರ ಥಮಿಕ ಮತ್ತು  

ಪೌರ ಢ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಚಿವರಿಾಂದ ಉತು ರವನುನ  ಒದಗಿಸಲ್ಯಗುವುದ್ಯ.  

 

ಈ) ವಿಷಯ:- ಹೆಲೆ್ಲ ಟ  ಧರಿಸದ ಬೈಕ  ಸವಾರರನುನ  ಪೊಲ್ಲೋಸರು ಹಿಡಿಯಲ್ಲತಿನ ಸುವಾಗ 

        ಅಪಘಾತ್ಕೆಿ ೋಡಾಗಿ ಮೃತ್ರ್ನಗಿರುವ ಬಗೆೆ .  

- - - - - 

 ಶಿರ ೋ ಯು.ಬ.ವೆೇಂಕಟೇಶ  (ರ್ನಮನದೇಾಶನ ಹೇಂದಿದವರು):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ, 

ಬಾಂಗಳೂರಿನ ವಿಜಯನಗರದ ಸಂಚಾರ ಠಾಣೆ ವಾಯ ಪಿು ಯ ಆರ ಪಿಸಿ ಬಡಾವಣೆಯ ಸವಿವಸ  ರಸು ಯಲಲ  

ವಾಹನಗಳ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸುತ್ರು ದಿ  ಪಲೀಸರಿಾಂದ ತಪಿಪ ಸಿಕಳೆಲು ಪ್ರ ಯತ್ರನ ಸಿದಾಗ ಸಂಭವಿಸಿದ 

ಅಪ್ಘಾತದಲಲ  ಗಂಭಿೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗಾಂಡು ಆಸಪ ತೆರ ಗೆ ದಾಖ್ಲ್ಯಗಿದಿ  ಯುವಕ ಚಿಕಿತೆಸ  ಫಲಸದ್ 

ಮೃತಪ್ಟಿಿ ರುವುದ್ಯ ಪ್ತ್ರರ ಕೆಗಳಲಲ  ವರದಿಯಾಗಿರುತು ದ್.  

 

 ನೂಯ  ಬಿನಿನ ಪೇಟೆ ನಿವಾಸಿ ಶರವಣ ಎಾಂಬ್ಬವರ ಪುತರ  ಕೌಶ್ಕ್  ಮೃತಪ್ಟಿಿ ರುವ ಯುವಕ.  ಚೇತನ 

ಎಾಂಬ್ರತನ ಜತೆ ಕೌಶ್ಕ್  ಹಿಾಂಬದಿ ಸವಾರನಗಿ ಕುಳಿತ್ರದಿ್ಯ , ಪಲೀಸರಿಾಂದ ತಪಿಪ ಸಿಕಳೆು ವ ಭರದಲಲ  

ಚೇತನ  ವೇಗವಾಗಿ ಬೈಕ್  ಓಡಿಸಿ ರಸು  ಮಧ್ಯಯ  ನಿಾಂತ್ರದಿ  ಗೃಹರಕ್ಷಕ ದಳದ ಸಿಬು ಾಂದಿಗೆ ಅಪ್ಘಾತ ಮಾಡಿ 

ಬೈಕ್  ನಿಯಂತರ ಣ ತಪಿಪ ದ ಕಾರಣ ಹಿಾಂಬದಿ ಸವಾರನದ ಕೌಶ್ಕ್  ತಲ್ಯಗೆ ಹೆಲ್ಯಾ ಟ  ಧ್ರಿಸದ ಕಾರಣ, ತ್ರೀವರ  

ಪ್ಟಿಾ ಗಿ, ಪ್ರ ಜ್ಞಾ ಹಿೀನಸಿಿ ತ್ರ ತಲುಪಿ, ಅಾಂತ್ರಮವಾಗಿ ಚಿಕಿತೆಸ  ಫಲಕಾರಿಯಾಗದ್ ಮೃತಪ್ಟಿಿ ರುವುದ್ಯ 

ಮನಃಕಲಕುವ ವಿರ್ಯವಾಗಿರುತು ದ್.  ’ಪುತರ  ಶೀಕಂ ನಿರಂತರಂ’ ಎನುನ ವಂತೆ ಆತನ ಕುಟ್ಟಾಂಬವು 

ಬಳಲದ್. 

 

 ಹೆಲ್ಯಾ ಟ  ಧ್ರಿಸದ ಬೈಕ್ ಸವಾರರನುನ  ಪಲೀಸರು ಅಟಿಾ ಡಿಸಿಕಾಂಡು ಹಿಡಿಯಲ್ಯತ್ರನ ಸಿದಿ್ ೀ 

ಕೌಶ್ಕ್  ಪಾರ ಣ ಕಳೆದ್ಯಕಳೆಲು ಕಾರಣವಾಗಿದ್ ಎಾಂಬ್ಬದ್ಯ ಸಿ ಳಿೀಯ ಪ್ರ ತಯ ಕ್ಷದಶ್ವಗಳ 

ಆರೀಪ್ವಾಗಿರುತು ದ್.   ಪ್ರ ಸುು ತ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳನಾ ಯ ಪಲೀಸರು ವಾಹನಗಳ ತಪಾಸಣೆ 
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ನಡೆಸುವಂತ್ರಲಲ .  ದಂಡ ವಿಧಿಸುವಿಕೆ ಎಲಲ ವೂ ಆನ ಲೈನ ನಲ್ಯಲ ೀ ಜರುಗುತ್ರು ರುವುದರಿಾಂದ ವಾಹನಗಳನುನ  

ಅಡಡ ಗಟಿಿ  ಅಥವಾ ಹಿಾಂಬ್ರಲಸಿಕಾಂಡು ಹಿಡಿಯುವುದ್ಯ ಇಾಂತಹ ದ್ಯರಂತಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ 

ಮಾಡಿಕಡುತ್ರು ದ್.  ಪಲೀಸರು ಜನರಕ್ಷಕರಾಗಬೇಕ ಹೊರತ್ತ ಭಕ್ಷಕರಾಗಬ್ರರದ್ನುನ ವ ಸಂದೇಶವನುನ  

ಎಲ್ಯಲ  ಠಾಣೆಗಳಿಗೂ ತಲುಪಿಸುವ ಕೆಲಸವಾಗಬೇಕು, ಇನುನ  ಮುಾಂದ್ ಇಾಂತಹ ಪ್ರ ಕರಣಗಳಲಲ  ಯುವ 

ಜನರ ಬಲಯಾಗದಂತೆ ಎಚಿ್ ರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕೆನುನ ವ ವಿರ್ಯದ ಬಗೆಗ  ಮಾನಯ  ಗೃಹ ಸಚಿವರನುನ  

ಒತ್ಯು ಯಿಸುತೆು ೀನೆ. 

 

ಶಿರ ೋ ಕೋಟ ಶಿರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ, ಮಾನಯ  

ಸದಸಯ ರಾದ ಯು.ಬಿ. ವಾಂಕಟೇಶ ರವರು ಶೂನಯ ವೇಳೆಯಲಲ  ಕಳಿದ ಪ್ರ ಶ್ನನ ಗೆ ಮಾನಯ  ಗೃಹ ಸಚಿವರಿಾಂದ 

ಉತು ರವನುನ  ಒದಗಿಸಲ್ಯಗುವುದ್ಯ.  

 

ಉ) ವಿಷಯ:- ಬೋದರ  ಜಿಲಿ್ಲ  ಬಸವಕಲಾಯ ಣ ತಾಲಿ್ಲಕಿನ 

ತ್ಹಶಿೋಲಾದ ರ ರವರು ಸ್ತವಾಜನಕ ಹಿತಾಸಕಿು ಗೆ 

ಅನುಸ್ತರವಾಗಿ ರ್ಕಯಾನವಾಹಿಸುತಿು ರುವುದರ ಬಗೆೆ .  

                                   - - - - - 

 ಶಿರ ೋ ವಿಜಯಸಿೇಂಗ  (ಸಥ ಳಿೋಯ ಸಂಸ್ಥಥ ಗಳ ಕೆಷ ೋತ್ರ ):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ, ಬಿೀದರ  ಜಿಲ್ಯಲ  

ಬಸವಕಲ್ಯಯ ಣ ಮತಕೆೆೀತರ ದ ನಗರಿೀಕರು ಬಸವಕಲ್ಯಯ ಣ ತ್ಯಲೂಲ ಕಿನ ತಹಶ್ೀಲಿ್ಯ ರ ರವರಾದ ಶ್ರ ೀಮತ್ರ 

ಸಾವಿತ್ರರ  ಶರಣ್ಣ ಸಲಗಾರ ರವರು ಆ ಕೆೆೀತರ ದ ಶಾಸಕರ ಪ್ತ್ರನ ಯಾಗಿದಿ್ಯ , ಕಳೆದ ಮೂರುವರೆ ವರ್ವಗಳಿಾಂದ 

ಒಾಂದೇ ಸಿ ಳದಲಲ  ಕಾಯವನಿವವಹಿಸುತ್ರು ದಿಾ ರೆ.  ಸಕಾವರದ ಕಾಯವಕರ ಮಗಳನುನ  ಶಾಸಕಾಾಂಗ ಹಾಗೂ 

ಕಾಯಾವಾಂಗದ ಯಾವುದೇ ನಿಯಮವನುನ  ಪಾಲಸದ್ ಅನುಷ್ಣಠ ನಗಳಿಸುತ್ರು ರುವುದರಿಾಂದ ಹಾಗೂ 

ತ್ಯಲೂಲ ಕಿನ ಸಾವವಜನಿಕರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಜನ ಪ್ರ ತ್ರನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ನಯ ಯ ದೊರಕುವಲಲ  

ಅಡಚ್ಣೆಯಾಗುತ್ರು ದಿ್ಯ , ಈ ಭಾಗದ ಜನ ಸಾಮಾನಯ ರಿಗೆ ನಯ ಯ ಸಿಗಬೇಕಾದರೆ ತ್ಯಲೂಲ ಕಿನ 

ತಹಶ್ೀಲಿ್ಯ ರ ರವರನುನ  ನಿಯಮಾನುಸಾರ ವಗಾವವಣೆ ಮಾಡಿ ಆ ಭಾಗದ ಜನರಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ 

ನಯ ಯವನುನ  ದೊರಕಿಸಿಕಡಲು ಈ ವಿರ್ಯವನುನ  ಶೂನಯ ವೇಳೆಯಲಲ  ಪ್ರ ಸಾು ವನೆಗೆ ಅವಕಾಶ 

ಮಾಡಿಕಡಬೇಕೆಾಂದ್ಯ ತಮಾ ಲಲ  ಕಳಿಕಳೆು ತೆು ೀನೆ. 

 

ಶಿರ ೋ ಕೋಟ ಶಿರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ, ಮಾನಯ  

ಸದಸಯ ರಾದ ವಿಜಯಸಿಾಂಗ ರವರು ಶೂನಯ ವೇಳೆಯಲಲ  ಕಳಿದ ಪ್ರ ಶ್ನನ ಗೆ ಮಾನಯ  ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರಿಾಂದ 

ಉತು ರವನುನ  ಒದಗಿಸಲ್ಯಗುವುದ್ಯ.  

      (ಮುಾಂದ್ಯ) 
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(1202) 21-12-2021 KH/RN  12-20        (ಸಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಥ ತಿ) 

 

ಊ)  ವಿಷಯ:- ರಾಜಯ  ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಕೇಂದರ  ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ 

ನೋಡುವ ವೇತ್ನ ಶ್ನರ ೋಣಿಯನುನ  ನೋಡುವ ಬಗೆೆ .  

    - - - - - 

 

 ಶಿರ ೋ ಎಸ.ವಿಿ .ಸಂಕನೂರ (ಪದವಿೋಧರರ ಕೆಷ ೋತ್ರ ):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ, ರಾಜಯ  ಸಕಾವರಿ 

ನೌಕರರಿಗೆ ಕಾಂದರ  ಸಕಾವರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ನಿೀಡುವ ವೇತನ ಶ್ನರ ೀಣಿಯನುನ  ನಿೀಡಬೇಕೆಾಂದ್ಯ ಆಗರ ಹಿಸಿ ವೇತನ 

ಚ್ಳುವಳಿ ಕಹಳೆ ಕುರಿತ್ತ ’ವಿಜಯವಾಣಿ’ ಪ್ತ್ರರ ಕೆಯ ಮುಖ್ಪುಟದಲಲ  ಪ್ರ ಕಟಗಾಂಡ ಗಂಭಿೀರವಾದ 

ವಿರ್ಯವನುನ  ಶೂನಯ  ಅವಧಿಯಲಲ  ಪ್ರ ಸಾು ಪಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಕಟಿಿ ದಿ ಕಾಕ ಗಿ ಧ್ನಯ ವಾದಗಳು.  

 

ರಾಜಯ ದ ಸಕಾವರಿ ನೌಕರರ ವೇತನ ತ್ಯರತಮಯ ದ ಕಾರಣಕಾಕ ಗಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ರಾಜಯ ದ ಸಕಾವರಿ 

ನೌಕರರ ಸಂಘದವರು ಹೊೀರಾಟ ಮಾಡುತು ಲೇ ಬಂದಿದಿಾ ರೆ. ಆದರೆ, ಅವರ ಬೇಡಿಕೆ ಈಡೇರದ 

ಹಿನೆನ ಲ್ಯಯಲಲ  ಪುನಃ ಹೊೀರಾಟಕೆಕ  ಅಣಿಯಾಗಿದಿಾ ರೆ. ಕಾಂದರ  ಹಾಗೂ ರಾಜಯ  ಸಕಾವರಿ ನೌಕರರ 

ಕೆಲಸದಲಲ  ಯಾವುದೇ ವಯ ತ್ಯಯ ಸವಿಲಲ . ಆದಾಗೂಯ  ಕೂಡ ವೇತನದಲಲ  ವಯ ತ್ಯಯ ಸವೇಕ? ಎಾಂಬ 

ಪ್ರ ಶ್ನನ ಯನುನ  ಸಕಾವರಿ ನೌಕರರು ಮಾಡುತ್ರು ರುವರು. ಹಾಗಾಗಿ ಕಾಂದರ  ಸಕಾವರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ನಿೀಡುವ 

ವೇತನ ಶ್ನರ ೀಣಿ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಯಲ  ಸೌಲಭಯ  ನಿೀಡಬೇಕು ಎಾಂದ್ಯ ಆಗರ ಹಿಸಿ ಒತ್ಯು ಯಿಸುತ್ರು ರುವರು. ಇದಲಲ ದೇ 

ಸಕಾವರಿ ಹುದಿ್ ಗಳನುನ  ರದಿ ತ್ರ ಮಾಡುವುದನುನ  ನಿಲಲ ಸಬೇಕು ಇಲಲ ದಿದಿ ರೆ ಇದಿ  ನೌಕರರ ಮೇಲ್ಯ ಒತು ಡ 

ಹೆಚಿಾ ಗುತು ದ್ ಎಾಂದ್ಯ ಹೇಳಿಕೆ ನಿೀಡಿರುವರು. 

 ರಾಜಯ ದಲಲ  ಕಾಲಕಾಲಕೆಕ  ವೇತನ ಆಯೀಗಗಳನುನ  ರಚ್ನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ರಿೀತ್ರಯ ವಯ ತ್ಯಯ ಸ 

ಆಗುವುದಿಲಲ  ಎಾಂಬ ಬೇಡಿಕೆಗಳನುನ  ಇಟಿ್ಟ ಕಾಂಡು ಹೊೀರಾಟಕೆಕ  ಸಜ್ಞಾ ಗಿದಿಾ ರೆ.  ಆದಿ ರಿಾಂದ, ಸಮಾನ 

ಕೆಲಸಕೆಕ  ಸಮಾನ ವೇತನ ಎಾಂಬ ನಿೀತ್ರಯಂತೆ ಕಾಂದರ  ಸಕಾವರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ನಿೀಡಿದ ಸರಿಸಮಾನವಾದ 

ವೇತನ ಶ್ನರ ೀಣಿಯನುನ  ನಿೀಡಬೇಕೆಾಂದ್ಯ ರಾಜಯ ದ ಮಾನಯ  ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳಲಲ  ನನು ಒತ್ಯು ಯಿಸುತೆು ೀನೆ. 

ಶಿರ ೋ ಕೋಟ ಶಿರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ (ಸಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ, ಮಾನಯ  

ಎಸ.ವಿಿ .ಸಂಕನೂರರವರು ಕಳಿದ ಶೂನಯ ವೇಳೆಯ ಪ್ರ ಶ್ನನ ಗೆ ಮಾನಯ  ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಯವರಿಾಂದ 

ಉತು ರವನುನ  ಮಂಡಿಸಲ್ಯಗುವುದ್ಯ.  
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ಋ)  ವಿಷಯ:- ಕೇಂದರ  ಸರ್ಕಾರ ಸೇಫ  ಸಿಟಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿ ಬೆೇಂಗಳೂರು 

ನಗರಕೆೆ  667 ಕೋಟಿ ನಧಿ ಲರ್ಯ ವಿದದ ರೂ ರಾಜಯ  ಸರ್ಕಾರ 

ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕಳಳ ದೇ ಇರುವ ಬಗೆೆ . 

     - - - - - - 

 

 ಶಿರ ೋ ಬ.ಕೆ.ಹರಿಪರ ಸ್ತದ್ (ವಿಧಾನಸಭೆಯಿೇಂದ ಚುರ್ನಯಿತ್ರಾದವರು):- ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ, ಮಹಿಳೆಯರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಹಾಗೂ ಭದರ ತೆಗಾಗಿ 2013ರಲಲ  ರಚಿಸಲ್ಯಗಿದಿ  “ಸೇಫ್  ಸಿಟಿ 

ಯೀಜನೆ”ಯನುನ  ಸದು ಳಕೆ ಮಾಡುವಲಲ  ರಾಜಯ  ಸಕಾವರ ನಿಲವಕ್ಷಯ  ತ್ೀರಿರುವುದ್ಯ ಪ್ತ್ರರ ಕೆಗಳಲಲ  

ವರದಿಯಾಗಿರುತು ದ್. 

 ಕಾಂದರ  ಸಕಾವರ ಸೇಫ್  ಸಿಟಿ ಯೀಜನೆಯಡಿ ಬಾಂಗಳೂರು ನಗರಕೆಕ  ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ವಗಳ 

ಹಿಾಂದ್ ಮಂಜೂರಾದ ರೂ.667.00 ಕೀಟಿ ನಿಧಿ ಲಭಯ ವಿದಿ ರೂ ಅದನುನ  ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕಳೆು ವಲಲ  ರಾಜಯ  

ಸಕಾವರ ವಿಫಲವಾಗಿದ್. 

 ದೇಶಾದಯ ಾಂತ ಎಲ್ಯಲ  ಮೆಟ್ರ ೀಪಾಲಟನ  ಸಿಟಿಗಳಲೂಲ  ಕಳೆದ 2 ವರ್ವಗಳಿಾಂದ ಒಾಂದಿಲಲ ಾಂದ್ಯ 

ಕಾಯವಕರ ಮಗಳು ಈ ಯೀಜನೆಯಡಿ ನಡೆಯುತ್ರು ದಿ ರೂ ಬಾಂಗಳೂರು ಮಾತರ  ಇದರಿಾಂದ ಹೊರತ್ಯಗಿ 

ಇನೂನ  ಟೇಕಾಫ್  ಆಗುವ ರಿೀತ್ರಯಲ್ಯಲ ೀ ಇದ್. 

 ನಗರದ ಹೆಣ್ಣಣ  ಮಕಕ ಳ ಭದರ ತೆ ಮತ್ತು  ಸುರಕ್ಷತೆ ಸಲುವಾಗಿ 16 ಸಾವಿರ ಕಾಯ ಮೆರಾಗಳನುನ  

ಅಳವಡಿಸಲು ಈ ಹಿಾಂದ್ ಉದಿ್ ೀಶ್ಸಲ್ಯಗಿತ್ತು . ಆದರೆ ಟೆಾಂಡರ ನಲ್ಯಲ ದ ಗಾಂದಲಗಳು, ಕೆಲವು ಆಾಂತರಿಕ 

ಕಲಹಗಳಿಾಂದ ಈ ಯೀಜನೆ ನೆನೆಗುದಿಗೆ ಬಿದಿಿ ರುವುದ್ಯ ಅಪ್ಹಾಸಯ ವೇ ಸರಿ. ಪ್ರ ಸುು ತ ಟೆಾಂಡರ  

ಅಾಂತ್ರಮಗಾಂಡು ವಕ್ ವ ಆಡವರ  ನಿೀಡಲ್ಯಗಿದ್ ಎನುನ ವ ಮಾತ್ತಗಳು ಕಳಿ ಬರುತ್ರು ದಿ್ಯ , ಯಾವ 

ಕಾಲಮಿತ್ರಯಳಗೆ ಈ ಯೀಜನೆಗೆ ಕಾಂದರ  ಸಕಾವರ ಒದಗಿಸಿರುವ ಅನುದಾನವನುನ  ಸದು ಳಕೆ 

ಮಾಡಿಕಳೆಲ್ಯಗುವುದ್ಯ ಎನುನ ವ ಬಗೆಗ  ಮಾನಯ  ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳಲಲ  ಒತ್ಯು ಯಿಸುತೆು ೀನೆ. 

ಶಿರ ೋ ಕೋಟ ಶಿರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ (ಸಭಾ ರ್ನಯಕರು):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ, ಮಾನಯ  

ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪ್ರ ಸಾದ ರವರು ಕಳಿದ ಶೂನಯ ವೇಳೆಯ ಪ್ರ ಶ್ನನ ಗೆ ಮಾನಯ  ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಯವರಿಾಂದ ಉತು ರವನುನ  

ಮಂಡಿಸಲ್ಯಗುವುದ್ಯ.  
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ಎ)  ವಿಷಯ:- ಉಕೆು  ಮತ್ತು  ಇತ್ರೆ ಕಚಾಾ  ವಸುು ಗಳ ಬೆಲ್ಲ ಏರಿಕೆ ಖಂಡಿಸಿ 

ಸಣಣ  ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಪರ ತಿರ್ಟನೆ ಮಾಡುತಿು ರುವ ಬಗೆೆ .  

     - - - - - - - 

 ಶಿರ ೋ ಎಸ.ರುದ್ದರ ೋಗೌಡ (ವಿಧಾನಸಭೆಯಿೇಂದ ಚುರ್ನಯಿತ್ರಾದವರು):- ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ, ಅವಕಾಶಕಾಕ ಗಿ ಧ್ನಯ ವಾದಗಳು. ಉಕುಕ  ಹಾಗೂ ಇತರೇ ಕಚಾಛ ವಸುು ಗಳ ಬಲ್ಯ ಏರಿಕೆ 

ಖಂಡಿಸಿ, ಸಣಣ  ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ್ ಸಂಘಟನೆಗಳು ರಾಜ್ಞಯ ದಯ ಾಂತ ಪ್ರ ತ್ರಭಟನೆ ಮಾಡಿದಿ್ಯ , ಈ 

ಕುರಿತ್ತ ಶೂನಯ ವೇಳೆಯಲಲ  ವಿರ್ಯವನುನ  ಪ್ರ ಸಾು ಪಿಸುತೆು ೀನೆ.  

ಕಳೆದ 2 ವರ್ವಗಳಿಾಂದ ಈ ಕೀವಿಡ ನಿಾಂದಾಗಿ ಇಡಿೀ ದೇಶದ ಜನತೆ ಸಂಕರಿ್ ಕಿಕ ೀಡಾಗಿದಿಾ ರೆ. ಈ 

ಸಂದಭವದಲಲ  ನಮಾ  ದೇಶದ ಅನೇಕ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ನರಿ್ ಕಿಕ ೀಡಾಗಿ ಶೇಕಡಾ 15 ರಷಿ್ಟ  ಬಿೀಗ ಮುದ್ರ  

ಬಿದಿಿ ದ್ ಹಾಗೂ ಲಕೆಾ ಾಂತರ ಕಾಮಿವಕರು ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಕಳೆದ್ಯಕಾಂಡಿರುತ್ಯು ರೆ. ಇಾಂತಹ ಸಂಕರಿ್ ದ 

ಸಂದಭವದಲಲ  ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಅಗತಯ  ವಸುು ಗಳಾದ ಉಕುಕ  ಮತ್ತು  ಇತರೇ ಕಚಾಛ  ವಸುು ಗಳ ಬಲ್ಯಯು 

ಶೇಕಡಾ 40 ರಿಾಂದ ಶೇಕಡಾ 70 ರಷಿ್ಟ  ಏರಿಕೆ ಆಗಿದ್. ಇದರಿಾಂದ ದೇಶದ ಸಣಣ  ಮತ್ತು  ಮಧ್ಯ ಮ 

ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ದೊಡಡ  ಆರ್ಥವಕ ಸಂಕರಿ್  ಉಾಂಟಾಗಿದ್. ಈ ಹಿನೆನ ಲ್ಯಯಲಲ  ಸಣಣ  ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಹಾಗೂ 

ಉದಿಿ ಮೆದಾರರ ಸಂಘಟನೆಗಳು ತ್ರೀವರ  ಆಕರ ೀಶ ವಯ ಕು ಪ್ಡಿಸಿದಿಾ ರೆ. ಆದಿ ರಿಾಂದ, ಸಕಾವರ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ 

ಅಗತಯ ವಿರುವ ಕಚಾಛ ವಸುು ಗಳ ಏರಿದ ದರವನುನ  ನಿಯಂತ್ರರ ಸಲು ಸಕಾವರ ಕರ ಮ ಕೈಗಳೆಬೇಕೆಾಂದ್ಯ ನನು 

ಶೂನಯ ವೇಳೆಯಲಲ  ಸಕಾವರವನುನ  ಒತ್ಯು ಯಿಸುತೆು ೀನೆ.  

 

ಶಿರ ೋ ಕೋಟ ಶಿರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ (ಸಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ, ಮಾನಯ  

ಎಸ.ರುದ್ರ ಗೌಡರವರು ಕಳಿದ ಶೂನಯ ವೇಳೆಯ ಪ್ರ ಶ್ನನ ಗೆ ಮಾನಯ  ಸಣಣ  ಕೈಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು  ಪೌರಾಡಳಿತ 

ಸಚಿವರಿಾಂದ ಉತು ರವನುನ  ಮಂಡಿಸಲ್ಯಗುವುದ್ಯ.  

 

ಏ)  ವಿಷಯ:- ಮಖ್ಯ ೋಪಾಧಾಯ ಯರಿಗೆ ಬಡಿು  ನೋಡುವಲಿ್ಲ  ಆಗುತಿು ರುವ 

ವಿಳಂಬ ಕುರಿತ್ತ.  

- - - - - - 

 ಡಾ|| ವೈ.ಎ.ರ್ನರಾಯಣಸ್ತವ ಮ (ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೆಷ ೋತ್ರ ):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ, ಅವಕಾಶಕಾಕ ಗಿ 

ಧ್ನಯ ವಾದಗಳನನ ಪಿವಸುತ್ರು ದಿ್ ೀನೆ. ಕನವಟಕ ರಾಜಯ ದಲಲ ನ ಮೂರು ವಿಭಾಗಗಳಲಲ  ಕೆಲಸ 

ನಿವವಹಿಸುತ್ರು ರುವ ಸಕಾವರಿ ಪೌರ ಢ ಶಾಲ್ಯಗಳಲಲ  ಸಹ ಶ್ಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ೀಪಾಧಾಯ ಯರಾಗಿ ಬಡಿು  

ನಿೀಡುವಲಲ  ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ರು ದ್ ಹಾಗೂ ತ್ಯರತಮಯ ವಾಗುತ್ರು ದ್. 
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 ಬಡಿು  ನಿೀಡುವ ಪ್ರ ಕಿರ ಯ್ದ ಗುಲು ಗವ ಮತ್ತು  ಧಾರವಾಡ ವಿಭಾಗದಲಲ  ಕಾಲಕಾಲಕೆಕ  ನಿೀಡುತ್ರು ದಿ್ಯ , 

2004ರ ಬ್ರಯ ಚ  ತನಕ ನಿೀಡಲ್ಯಗಿದ್. 

 ಆದರೆ, ಬಾಂಗಳೂರು ಮತ್ತು  ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗದಲಲ  ಸಕಾವರಿ ಪೌರ ಢ ಶಾಲ್ಯಗಳ ಸಹ ಶ್ಕ್ಷಕರಿಾಂದ 

ಮುಖ್ಯ ೀಪಾಧಾಯ ಯರಾಗಿ ಬಡಿು  ನಿೀಡುವ ಪ್ರ ಕಿರ ಯ್ದ ಬಹಳ ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ರು ದಿ್ಯ , 1994ರಲಲ  

ನೇಮಕವಾದ ಸಹ ಶ್ಕ್ಷಕರಲಲ  ಸುಮಾರು ಜನ ನಿವೃತ್ರು ಯಾಗುತ್ರು ದಿಾ ರೆ ಮತ್ತು  ಅವರು ತಮಾ  

ಜಿೀವಮಾನದಲಲ  ಕನಿರಿ್  ಒಾಂದ್ಯ ಬಡಿು  ತೆಗೆದ್ಯಕಳೆದೇ ನಿವೃತ್ರು ಯಾಗುತ್ರು ರುವುದ್ಯ ಬಹಳ ವಿಷ್ಣದನಿೀಯ 

ಸಂಗತ್ರ ಎಾಂದ್ಯ ತಮಗೆ ತ್ರಳಿಸುತೆು ೀನೆ.  

 ಈ ಬಗೆಗ  ನನು ಸುಮಾರು ಬ್ರರಿ ಸಂಬಂಧ್ಪ್ಟಿ  ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಂದಿಗೆ ಚ್ರ್ಚವ ನಡೆಸಿ, ಈ 

ಸಂಬಂಧ್ ಜೇರ್ಠ ತ್ಯ ಪ್ಟಿಿ ಯನುನ  ಸಿದಿ ಪ್ಡಿಸಲು ವಿನಂತ್ರ ಮಾಡಿದಿ ರೂ ಇದ್ಯವರೆಗೂ ಈ ವಗವಕೆಕ  

ನಯ ಯ ಕಡಿಲು ಪ್ರ ಯತ್ರಸಿದಿ ರೂ ಈ ಸಂಬಂಧ್ ನಿರಿೀಕೆಿತ ಮಟಿ ದಲಲ  ಕೆಲಸ ಸಾಗಲಲಲ  ಎಾಂದ್ಯ ಬಹಳ 

ನೀವಿನಿಾಂದ ಹೇಳುವುದಕೆಕ  ಇರಿ್ ಪ್ಡುತ್ರು ದಿ್ ೀನೆ.   

 ಆದಿ ರಿಾಂದ, ಬಾಂಗಳೂರು ಮತ್ತು  ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗದಲಲ  ಸುಮಾರು 200 ಮುಖ್ಯ  ಶ್ಕ್ಷಕರ 

ಹುದಿ್ ಗಳು ಖಾಲಯಿದಿ್ಯ , ಇದಕೆಕ  ಬಡಿು  ನಿೀಡಲು ಜೇರ್ಠ ತ್ಯ ಪ್ಟಿಿ ಯನುನ  ತಕ್ಷಣವೇ ಪೂತ್ರವಗಳಿಸಿ, ಸಹ 

ಶ್ಕ್ಷಕರನುನ  ಹಾಲ ಚಾಲು ಯಲಲ ರುವ ಮುಖ್ಯ  ಶ್ಕ್ಷಕರ ವಗಾವವಣೆ ಪ್ರ ಕಿರ ಯ್ದ ಪಾರ ರಂಭವಾಗುವುದಕೆಕ  

ಮುಾಂರ್ಚ ಸದರಿ ಸಹ ಶ್ಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಯ ಯಯುತವಾಗಿ ದೊರಕಬೇಕಾದ ಮುಖ್ಯ  ಶ್ಕ್ಷಕರ ಹುದಿ್ ಗೆ ಪ್ದೊೀನನ ತ್ರ 

ನಿೀಡಿ, ಅವರ ಆತಂಕವನುನ  ನಿವಾರಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮಾ  ಮೂಲಕ ಮಾನಯ  ಪಾರ ಥಮಿಕ ಮತ್ತು  ಪೌರ ಢ ಶ್ಕ್ಷಣ 

ಸಚಿವರಲಲ  ಕಳುತ್ರು ದಿ್ ೀನೆ.  

ಶಿರ ೋ ಕೋಟ ಶಿರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ (ಸಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ, ಮಾನಯ  

ವೈ.ಎ.ನರಾಯಣಸಾಾ ಮಿಯವರು ಕಳಿದ ಶೂನಯ ವೇಳೆಯ ಪ್ರ ಶ್ನನ ಗೆ ಮಾನಯ  ಪಾರ ಥಮಿಕ ಮತ್ತು  ಪೌರ ಢ 

ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಚಿವರಿಾಂದ ಉತು ರವನುನ  ಒದಗಿಸಲ್ಯಗುವುದ್ಯ.  
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ಐ)  ವಿಷಯ:- ಅನುದಾನತ್ ಪ್ರರ ಢಶಾಲ್ಲಗಳಲಿ್ಲ  ಖಾಲ್ಲ ಇರುವ 

ಹುದ್ದದ ಗಳನುನ  ರ್ತಿಾ ಮಾಡುವ ಕುರಿತ್ತ.  

           - - - - - - - 

 

 ಶಿರ ೋ ಚದಾನಂದ್  ಎೇಂ.ಗೌಡ (ಪದವಿೋಧರರ ಕೆಷ ೋತ್ರ ):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ, ಅನುದಾನಿತ 

ಪೌರ ಢ ಶಾಲ್ಯಗಳಲಲ  ಖಾಲಯಿರುವ ಹುದಿ್ ಗಳನುನ  ತ್ತಾಂಬಲು ಪ್ತ್ರರ ಕಾ ಪ್ರ ಕಟಣೆ ಕುರಿತಂತೆ 

ಶೂನಯ ವೇಳೆಯಲಲ  ಪಾರ ಥಮಿಕ ಮತ್ತು  ಪೌರ ಢ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಚಿವರ ಗಮನ ಸಳೆಯಲು ಇರಿ್ ಪ್ಡುತೆು ೀನೆ.  

ಸಕಾವರದ ಕಾಯವದಶ್ವಗಳು, ಪಾರ ಥಮಿಕ ಮತ್ತು  ಪೌರ ಢ ಶ್ಕ್ಷಣ ಇಲ್ಯಖ್ಯ ಇವರು ದಿನಾಂಕ:30-10-

2021 ರಂದ್ಯ ತ್ತತ್ತವ ಆದೇಶದಂತೆ ಪಾರ ಥಮಿಕ ಮತ್ತು  ಪೌರ ಢ ಶ್ಕ್ಷಣ ಇಲ್ಯಖ್ಯ ಆಯುಕು ರಿಗೆ ಅನುದಾನಿತ 

ಪೌರ ಢಶಾಲ್ಯಗಳಲಲ  ಖಾಲಯಿರುವ ಹುದಿ್ ಗಳನುನ  ತ್ತಾಂಬಲು ಪ್ತ್ರರ ಕಾ ಪ್ರ ಕಟಣೆ ಕುರಿತಂತೆ 

ಸಕಾವರ/ಇಲ್ಯಖಾ ವತ್ರಯಿಾಂದ ಅನುಮತ್ರಸಿರುವ ಖಾಲ ಹುದಿ್ ಗಳ ನೇಮಕಾತ್ರಗೆ ಸಂಬಂಧ್ಪಿ್ ಾಂತೆ 

ಹೆಚಿಾ ಗಿ ಪ್ರ ಚಾರವಾಗಿರುವ ಒಾಂದ್ಯ ರಾಜಯ  ಮಟಿ ದ ಮತ್ತು  ಜಿಲ್ಯಲ  ಮಟಿ ದ ಪ್ತ್ರರ ಕೆಯಲಲ  ನಿೀಡಿದಿ ಲಲ  

ಅದನುನ  ಪ್ರಿಗಣಿಸಿ ನೇಮಕಾತ್ರ ಪ್ರ ಕಿರ ಯ್ದಗೆ ಅನುಮೀದನೆ ನಿೀಡಲು ಕೂಡಲೇ ಕರ ಮ ಕೈಗಳೆಲು ಸಕಾವರ 

ಅನುಮೀದನೆ ನಿೀಡಿದ್ ಎಾಂದ್ಯ ತ್ರಳಿಸಿ ಆದೇಶವನುನ  ನಿೀಡಿದಿ್ಯ , ಇದಕೆಕ  ಇಲ್ಯಖ್ಯಯ ಆಯುಕು ರು 

ಸಕಾವರದ ಆದೇಶಕೆಕ  ಪ್ರ ತ್ತಯ ತು ರವಾಗಿ ಸಕಾವರದ ಕಾಯವದಶ್ವಗಳು, ಪಾರ ಥಮಿಕ ಮತ್ತು  ಪೌರ ಢ ಶ್ಕ್ಷಣ 

ಇಲ್ಯಖ್ಯ ರವರಿಗೆ ಕಾರಣ ನಿೀಡಿ ಪ್ತರ  ಬರೆದಿರುತ್ಯು ರೆ. ಇದರಿಾಂದ ಈಗಾಗಲೇ ಸಕಾವರದ ವಿವಿಧ್ ಹಂತಗಳಲಲ  

ಅನುಮೀದನೆಗಾಂಡು ಆಯುಕು ರ ಕಛೇರಿಯಲಲ  ಅನುಮೀದನೆ ಆಗದೇ ಇರುವ ಶ್ಕ್ಷಕರ ವಯೀಮಿತ್ರ 

ಮಿೀರಿದ್ ಹಾಗೂ ಮಿೀರುವ ಹಂತದಲಲ ದಿಾ ರೆ. 

 ಈ ಬಗೆಗ  ಯಾವ ಕರ ಮ ಕೈಗಳೆಲ್ಯಗಿದ್ ಮತ್ತು  ಅನುಮೀದಿಸಿದಿ ರೆ ಇಲಲ ಯವರೆಗೂ ಎಷಿ್ಟ  

ಹುದಿ್ ಗಳನುನ  ಅನುದಾನ ಸಹಿತವಾಗಿ ಅನುಮೀದಿಸಿದಿಿ ೀರಿ? ಉಳಿಕೆ ಎಷಿ್ಟ ? ಚಾಲು ಯಲಲ ರುವ 

ಹುದಿ್ ಗಳನುನ  ಅನುಮೀದಿಸದ್ ಇರಲು ಕಾರಣವೇನು? 

 ಸಲಹೆಗಳು: ಕೀವಿಡ-19 ಆರ್ಥವಕ ಮಿತವಯ ಯಕಿಕ ಾಂತ ಮುಾಂರ್ಚ ಯಾವ ರಿೀತ್ರಯಲಲ  ನೇಮಕಾತ್ರ 

ಮಾಡಲ್ಯಗಿದ್ಯೀ ಅದೇ ರಿೀತ್ರಯಲಲ  ತ್ತತ್ಯವಗಿ ಅನುಮೀದನೆ ನಿೀಡುವುದ್ಯ. ಏಕೆಾಂದರೆ, ಈಗಾಗಲೇ 

ಆಯುಕು ರ ಕಛೇರಿಗೆ ಅಜಿವಗಳು ಬಂದ್ಯ ಎರಡು ವರ್ವಗಳು ಕಳೆದಿವ. ಇದರಿಾಂದ ಎಷಿ್ ೀ ಶ್ಕ್ಷಕರ 

ವಯೀಮಿತ್ರ ಮಿೀರಿದ್ ಮತ್ತು  ಮಿೀರುವ ಹಂತದಲಲ ದ್. 

 ಮುಾಂದ್ ನೇಮಕಾತ್ರಗಾಗಿ ಪ್ರ ಸಾು ವನೆಗಳು ಬಂದಾಗ, ಸಕಾವರ ಸೂಕು  ಸಲಹೆಗಳಾಂದಿಗೆ ಮತ್ತು  

ನಿಯಮಗಳಾಂದಿಗೆ ಕೆಳಗಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಅನುದಾನಿತ ಸಂಸಿ ಗಳಿಗೆ ನಿದೇವಶ್ಸಿ ಹುದಿ್ ಗಳನುನ  

ತ್ತಾಂಬಲು ಅನುಮತ್ರ ನಿೀಡಬೇಕೆಾಂದ್ಯ ಮಾನಯ  ಸಚಿವರಲಲ  ಕಳಿಕಳೆು ತೆು ೀನೆ.  
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ಶಿರ ೋ ಕೋಟ ಶಿರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ (ಸಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ, ಮಾನಯ  

ಚಿದಾನಂದ  ಎಾಂ.ಗೌಡರವರು ಕಳಿದ ಶೂನಯ ವೇಳೆಯ ಪ್ರ ಶ್ನನ ಗೆ ಮಾನಯ  ಪಾರ ಥಮಿಕ ಮತ್ತು  ಪೌರ ಢ ಶ್ಕ್ಷಣ 

ಸಚಿವರಿಾಂದ ಉತು ರವನುನ  ಒದಗಿಸಲ್ಯಗುವುದ್ಯ.  

(ಮುಾಂದ್ಯ) 

(1203) ಎಸ ಪಿಆರ /ವಿಕೆ 12:30 21/12/2021               (ಸಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಥ ತಿ) 

 

ಒ) ವಿಷಯ :- ಕಿತ್ತು ರ ತಾಲಿ್ಲಕಿನ ಕುಲವಳಿಳ  ಗಾರ ಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ 

ವಾಯ ಪಿು ಯ 9 ಹಳಿಳ ಗಳಿಗೆ ರೈತ್ರ ಸ್ತಗುವಳಿ ಚೋಟಿ 

ನೋಡುವ ಬಗೆೆ . 

          - - - - -  

 

 ಶಿರ ೋ ಆರ .ಬ.ತಿಮೆಾ ಪೂರ(ವಿಧಾನಸಭೆಯಿೇಂದ ಚುರ್ನಯಿತ್ರಾದವರು):- ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ, ಬಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಯಲ , ಚಿ.ಕಿತ್ತು ರ ತ್ಯಲೂಲ ಕು, ಕುಲವಳೆಿ  ಗಾರ ಮ ಪಂಚಾಯಿತ್ರ ವಾಯ ಪಿು ಯಲಲ  

ಬರುವ 9 ಹಳೆಿ ಗಳಲಲ ನ ರೈತರು ಮುತು ಜಾ ನ ಕಾಲದಿಾಂದಲೂ ಜಮಿೀನು ಸಾಗುವಳಿ ಮಾಡುತ್ಯು  ಬರುತ್ರು ದಿ್ಯ , 

ಅವರುಗಳಿಗೆ ಈವರೆಗೂ ಹಕುಕ ಪ್ತರ  ನಿೀಡದಿರುವುದ್ಯ ಪ್ತ್ರರ ಕೆಗಳಲಲ  ವರದಿಯಾಗಿರುತು ದ್.  2016ರಲಲ  

ಅಾಂದಿನ ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರಾದ ಶ್ರ ೀ ಕಾಗೀಡು ತ್ರಮಾ ಪ್ಪ ನವರು ಹಾಗೂ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರು ಮತ್ತು  

ಶಾಸಕರಾಗಿದಿ  ಶ್ರ ೀ ಡಿ.ಬಿ. ಇನಾಂದಾರ  ಹಾಗೂ ಬಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಯಲ ಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಹಳೆಿ ಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನಿೀಡಿ 

ಸಾಗುವಳಿ ಮಾಡುತ್ರು ರುವ ಜಮಿೀನುಗಳಿಗೆ ಸವವ ಮಾಡಲು ಆದೇಶವನುನ  ನಿೀಡಿದ ಕಾರಣ, 2016 ನೇ 

ಇಸಿಾ ಯಲಲ ಯೇ ಸವವ ಕಾಯವವು ಮುಕಾು ಯಗಾಂಡಿರುತು ದ್.  ಆದರೆ, ಇದ್ಯವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ರೈತರಿಗೆ 

ಹಕುಕ ಪ್ತರ  ನಿೀಡಿರುವುದಿಲಲ .  ಈ ಸಂಬಂಧ್ ಅನೇಕ ಮನವಿಗಳನುನ  ಸಲಲ ಸಿದಿ ರೂ, ಯಾವುದೇ 

ಕರ ಮವಾಗಿರುವುದಿಲಲ .  ಆದಕಾರಣ, ತತ ಕ್ಷಣವೇ 9 ಹಳೆಿ ಗಳ ರೈತರಿಗೆ ಸಾಗುವಳಿ ಹಕುಕ ಪ್ತರ  ನಿೀಡಲು 

ಜರೂರು ಕರ ಮ ಕೈಗಳೆಬೇಕೆಾಂದ್ಯ ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರನುನ  ಒತ್ಯು ಯಿಸುತೆು ೀನೆ. 

 

ಶಿರ ೋ ಕೋಟ ಶಿರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ, ಸದಸಯ ರು 

ಶೂನಯ  ವೇಳೆಯಲಲ  ಪ್ರ ಸಾು ಪಿಸಿರುವ ವಿರ್ಯಕೆಕ  ಸಂಬಂಧ್ಪ್ಟಿ ಾಂತೆ, ಕಂದಾಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳಿಾಂದ 

ಉತು ರವನುನ  ತರಿಸಿ ಕಡಲ್ಯಗುವುದ್ಯ.   
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ಓ) ವಿಷಯ :- ರಾಜಯ ದ ರ್ನರ್ನ ಭಾಗಗಳಲಿ್ಲ  ಅರ್ಕಲ್ಲಕ ಮಳೆ, ಬೆಳೆ  

ಹಾನ ತ್ತ್ು ರಿಸಿರುವ ಕಬ್ಬು  ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಕಟಾವು 

ಖರ್ಾನುನ  ಸರ್ಕಾರ, ಮಾಲ್ಲೋಕರು ರ್ರಿಸುವ ಬಗೆೆ . 

                                                 - - - - - - 

 

 ಶಿರ ೋ ಕೆ.ಟಿ.ಶಿರ ೋಕಂಠೇಗೌಡ(ಪದವಿೋಧರರ ಕೆಷ ೋತ್ರ ):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ, ಅವಕಾಶಕಾಕ ಗಿ 

ಧ್ನಯ ವಾದಗಳು.  ಉತು ರ ಕನನ ಡ ಜಿಲ್ಯಲ ಗಳಲಲ  ಹಾಗೂ ರಾಜಯ ದ ನನ ಭಾಗಗಳಲಲ  ಅಕಾಲಕ ಮಳೆ, ಬಳೆ 

ಹಾನಿ, ಬಲ್ಯ ಏರಿಕೆಯಿಾಂದ ತತು ರಿಸಿರುವ ಕಬ್ಬು  ಬಳೆಗಾರರು ಈಗ ಬಳೆಸಿದ ಕಬು ನುನ  ಸಕಕ ರೆ ಕಾಖಾವನೆಗಳಿಗೆ 

ಸಾಗಿಸಲು ಪ್ರದಾಡುವಂತ್ಯಗಿದ್.  ಕಬ್ಬು  ಬಳೆದ 12 ತ್ರಾಂಗಳಲಲ  ಕಟಾವು ಮಾಡಿ ಸಾಗಿಸಬೇಕು.  ಆದರೆ, 

ಇದಿೀಗ ಕಬ್ಬು  ಬಳೆದ್ಯ 15-16 ತ್ರಾಂಗಳುಗಳು ಕಳೆದಿದಿ ರೂ ಕಟಾವು ಆಗಿಲಲ ; ಇದರ ಪ್ರಿಣಾಮ ಕಬಿು ನ 

ತ್ತಕವು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ರು ದ್.  ಇದರಿಾಂದ ಆಾಂತಕಗಾಂಡಿರುವ ಬಳೆಗಾರರು ಹೆರಿ್ಚ ವರಿಯಾಗಿ ಅಾಂದರೆ 

ಕಾಖಾವನೆಗೆ ಒಾಂದ್ಯ ಟಾರ ಯ ಕಿ ರ  ಕಬಿು ಗೆ ಸುಮಾರು 2-3 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳನುನ  ನಿೀಡಿ, ಕಟಾವು 

ಮಾಡಿಸಬೇಕಾಗುತು ದ್.  ರೈತರು ಬಳೆದ ಕಬ್ಬು  ಜಮಿೀನಿನಿಾಂದ ಹೊೀದರೆ, ಸಾಕೆಾಂದ್ಯ ನಿಧ್ವರಿಸಿದಿಾ ರೆ ಮತ್ತು  

ರೈತರು ಸಾಲ ಮಾಡಿ ಗಾಯ ಾಂಗ ಗಳಿಗೆ ಹಣ ಪಾವತ್ರಸುತ್ರು ದಿಾ ರೆ.  ಆದಿ ರಿಾಂದ ಆತಂಕಗಾಂಡ ಕಬ್ಬು  ಬಳೆದ 

ರೈತರಿಗೆ ಕಬ್ಬು  ಕಟಾವಿನ ವಚಿ್ ವನುನ  ಸಕಾವರ ಹಾಗೂ ಖಾಸಗಿ ಕಾಖಾವನೆಗಳ ಮಾಲೀಕರು ಭರಿಸುವಂತೆ 

ಶೂನಯ  ವೇಳೆಯಲಲ  ಸಕಾವರವನುನ  ಒತ್ಯು ಯಿಸುತೆು ೀನೆ. 

 

ಶಿರ ೋ ಕೋಟ ಶಿರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ, ಸದಸಯ ರು 

ಪ್ರ ಸಾು ಪಿಸಿರುವ ವಿರ್ಯಕೆಕ  ಸಂಬಂಧ್ಪ್ಟಿ ಾಂತೆ, ಕೈಮಗಗ  ಮತ್ತು  ಜವಳಿ, ಕಬ್ಬು  ಅಭಿವೃದಿಿ  ಮತ್ತು  ಸಕಕ ರೆ 

ಸಚಿವರಿಾಂದ ಉತು ರವನುನ  ತರಿಸಿ ಕಡಲ್ಯಗುವುದ್ಯ.   
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4. ಸಭಾಪತಿಯವರ ಅನುಮತಿ ಮೇರೆಗೆ ಪರ ಸ್ತು ಪಿಸಲಾಗಿದದ  ವಿಷಯಗಳಿಗೆ 

ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಚವರ ಹೇಳಿಕೆಗಳು 

 

ಅ) ವಿಷಯ:- ಬ.ಬ.ಎೇಂ.ಪಿ. ವಾಯ ಪಿು ಯಲಿ್ಲ  ಸೊಳೆಳ ಗಳ ನಯಂತ್ರ ಣಕೆೆ  

ಫಾಗಿೇಂಗ  ಕೆಲಸಕೆೆ  ಟೆೇಂಡರ  ಕರೆಯದೇ ಅವಯ ವಹಾರ 

ನಡೆದಿರುವ ಬಗೆೆ . 

- - - - - - - 

 

ಶಿರ ೋ ಕೋಟ ಶಿರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾರ್ನಯಕರು)(ಮಖಯ ಮಂತಿರ ಗಳ ಪರವಾಗಿ):- ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ, ದಿನಾಂಕ 15/12/2021 ರಂದ್ಯ ಸದಸಯ ರಾದ ಶ್ರ ೀ ಯು.ಬಿ.ವಾಂಕಟೇಶ  ರವರು ಶೂನಯ  

ವೇಳೆಯಲಲ  ಪ್ರ ಸಾು ಪಿಸಿದ ವಿರ್ಯಕೆಕ  ಉತು ರವನುನ  ಮಂಡಿಸುತ್ರು ದಿ್ ೀನೆ. 

 

          (ಉತ್ು ರವನುನ  ಲಗತಿು ಸಿದ್ದ) 
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ಆ) ವಿಷಯ:- ಬ.ಬ.ಎೇಂ.ಪಿ. ವಾಯ ಪಿು ಗೆ ಒಳಪಡುವ ರಸ್ಥು ಗಳಿಗೆ ಪದೇ ಪದೇ 

ಡಾೇಂಬರಿೋಕರಣ ಹಾಗೂ ಗುೇಂಡಿ ಮಚುು ವುದರಿೇಂದ 

ಸರ್ಕಾರದ ಹಣ ಪೊೋಲಾಗುತಿು ರುವ ಬಗೆೆ . 

- - - - - - - 

  

ಶಿರ ೋ ಕೋಟ ಶಿರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾರ್ನಯಕರು)(ಮಖಯ ಮಂತಿರ ಗಳ ಪರವಾಗಿ):- ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ, ದಿನಾಂಕ 15/12/2021 ರಂದ್ಯ ಸದಸಯ ರಾದ ಶ್ರ ೀ ಪಿ.ಆರ .ರಮೇಶ  ರವರು ಶೂನಯ  

ವೇಳೆಯಲಲ  ಪ್ರ ಸಾು ಪಿಸಿದ ವಿರ್ಯಕೆಕ  ಉತು ರವನುನ  ಮಂಡಿಸುತ್ರು ದಿ್ ೀನೆ. 

 

       (ಉತ್ು ರವನುನ  ಲಗತಿು ಸಿದ್ದ) 
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ಇ) ವಿಷಯ :-  ಚಕೆ ಪೇಟೆಯ ಪಾವಾತಿಪುರದಲಿ್ಲ  ಒಳರ್ರಂಡಿ  

  ಕಳವೆ ಬದಲ್ಲಸುವ ರ್ಕಮಗಾರಿಯನುನ BWSSB  

  ಬದಲ್ಲಗೆ BBMP ಕೈಗೇಂಡಿರುವ ಬಗೆೆ . 

     - - - - - - - 

 

 

ಕೋಟ ಶಿರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾರ್ನಯಕರು)(ಮಖಯ ಮಂತಿರ ಗಳ ಪರವಾಗಿ):- ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ, ದಿನಾಂಕ 16/12/2021 ರಂದ್ಯ ಸದಸಯ ರಾದ ಶ್ರ ೀ ಪಿ.ಆರ .ರಮೇಶ  ರವರು ಶೂನಯ  

ವೇಳೆಯಲಲ  ಪ್ರ ಸಾು ಪಿಸಿದ ವಿರ್ಯಕೆಕ  ಉತು ರವನುನ  ಮಂಡಿಸುತ್ರು ದಿ್ ೀನೆ. 

 

(ಉತ್ು ರವನುನ  ಲಗತಿು ಸಿದ್ದ) 
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ಈ) ವಿಷಯ:-ರಾಣಿ ಚೆನನ ಮೆ  ವಿಶವ ವಿದಾಯ ನಲಯದ ಅಭಿವೃದಿಿ ಗಾಗಿ 

ಹೆಚುು ವರಿಯಾಗಿ 150 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ವಿಶೇಷ 

ಅನುದಾನ ಬಡುಗಡೆ ಕುರಿತ್ತ 

- - - - - - 

 

 

ಕೋಟ ಶಿರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾರ್ನಯಕರು)(ಉನನ ತ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚವರ ಪರವಾಗಿ):- 

ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ, ದಿನಾಂಕ 17/12/2021 ರಂದ್ಯ ಸದಸಯ ರಾದ ಡಾ|| ತಳವಾರ ಸಾಬಣಣ ರವರು 

ಶೂನಯ  ವೇಳೆಯಲಲ  ಪ್ರ ಸಾು ಪಿಸಿದ ವಿರ್ಯಕೆಕ  ಉತು ರವನುನ  ಮಂಡಿಸುತ್ರು ದಿ್ ೀನೆ. 

 

          (ಉತ್ು ರವನುನ  ಲಗತಿು ಸಿದ್ದ) 
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5. ಚುರ್ನವಣಾ ಪರ ಸ್ತು ವ 

ಶಿರ ೋ ಕೋಟ ಶಿರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ, ಕನವಟಕ 

ರಾಜಯ  ಮುಕು  ವಿಶಾ ವಿದಾಯ ಲಯದ ವಯ ವಸಿಾ ಪ್ನ ಮಂಡಳಿಗೆ ವಿಧಾನ ಪ್ರಿರ್ತ್ರು ನ ಇಬು ರು 

ಸದಸಯ ರುಗಳನುನ  ರ್ಚನಯಿಸಬೇಕೆಾಂಬ ಪ್ರ ಸಾು ವನೆಯನುನ  ದಿನಾಂಕ 16/12/2021 ರಂದ್ಯ 

ಮಂಡಿಸಲ್ಯಗಿರುತು ದ್.  ನಡೆದ್ಯ ಬಂದಿರುವ ಸದನದ ಪ್ದಿ ತ್ರಯಂತೆ ಕನವಟಕ ರಾಜಯ  ಮುಕು  

ವಿಶಾ ವಿದಾಯ ಲಯದ ವಯ ವಸಿಾ ಪ್ನ ಮಂಡಳಿಗೆ ವಿಧಾನ ಪ್ರಿರ್ತ್ರು ನ ಸದಸಯ ರುಗಳನುನ  ರ್ಚನಯಿಸುವ 

ಬದಲು ನಮನಿದೇವಶ್ಸಲು ಈ ಸದನವು ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ನಿೀಡಬೇಕೆಾಂದ್ಯ 

ಕೀರುತೆು ೀನೆ. 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಪ್ರ ಸಾು ವ ಏನೆಾಂದರೆ; 

“ಕನವಟಕ ರಾಜಯ  ಮುಕು  ವಿಶಾ ವಿದಾಯ ಲಯದ ವಯ ವಸಿಾ ಪ್ನ ಮಂಡಳಿಗೆ ವಿಧಾನ ಪ್ರಿರ್ತ್ರು ನ 

ಸದಸಯ ರುಗಳನುನ  ರ್ಚನಯಿಸುವ ಬದಲು ನಮನಿದೇವಶ್ಸುವುದ್ಯ.”   

ಸಭಾನಯಕರು ಮಂಡಿಸಿದ ಪ್ರ ಸಾು ವಕೆಕ  ಸದನದ ಅನುಮತ್ರ ಇದ್ ಎಾಂದ್ಯ ಭಾವಿಸುತೆು ೀನೆ. 

ಪರ ಸ್ತು ವ ಅೇಂಗಿೋಕರಿಸಲಪ ಟಿಟ ತ್ತ 

 

6. ಪರ ಕಟಣೆ 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಧ್ಯ ಕ್ಷರಿಾಂದ ಈ ಮುಾಂದಿನ ಸಂದೇಶ ಬಂದಿರುತು ದ್. 

  

ಕನವಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆಯ ಕಾಯವವಿಧಾನ ಹಾಗೂ ನಡವಳಿಕೆಯ ನಿಯಮಗಳು 104 ನೇ 

ನಿಯಮದ ಮೇರೆಗೆ, ವಿಧಾನ ಸಭೆಯು ದಿನಾಂಕ 20/12/2021 ರಂದ್ಯ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ವಿಧೇಯಕಗಳನುನ  

ಅಾಂಗಿೀಕರಿಸಿರುತು ದ್ಾಂದ್ಯ ಹಾಗೂ ಸದರಿ ವಿಧೇಯಕಗಳಿಗೆ ವಿಧಾನ ಪ್ರಿರ್ತ್ರು ನಹ ಸಹಮತ್ರ ನಿೀಬೇಕೆಾಂದ್ಯ 

ಕೀರಿರುತ್ಯು ರೆ. 

(1) ಕನವಟಕ ನಗರ ಪಾಲಕೆಗಳ ಮತ್ತು  ಕೆಲವು ಇತರ ಕಾನೂನು (ತ್ರದಿ್ಯ ಪ್ಡಿ) ವಿಧೇಯಕ, 

2021 

 

(2) ಕನವಟಕ ಭೂ ಕಂದಾಯ (ತ್ರದಿ್ಯ ಪ್ಡಿ) ವಿಧೇಯಕ, 2021 

 

(3) ಕನವಟಕ ಕೆಲವು ಇನಮುಗಳ ರದಿಿ ಯಾತ್ರ ಮತ್ತು  ಕೆಲವು ಇತರ ಕಾನೂನು 

(ತ್ರದಿ್ಯ ಪ್ಡಿ) ವಿಧೇಯಕ, 2021 

 

(4) ವಿಶ್ನಾ ೀಶಾ ರಯಯ  ಇಾಂಜಿನಿಯರಿಾಂಗ  ಕಾಲೇಜು ವಿಶಾ ವಿದಾಯ ಲಯ, ವಿಧೇಯಕ, 2021 

 

 



                                                                 ««¥¥ÀÀ//2211--1122--22002211| 68 

““  wwzzÀÀÄÄÝÝ¥¥ÀÀrrAAiiÀÀiiÁÁUUÀÀzzÀÀ  ¥¥ÀÀææww//uunneeddiitteedd  ccooppyy//££ÁÁååAAiiÀÀiiÁÁ®®AAiiÀÀÄÄUUÀÀ¼¼ÀÀ°°èè  CCxxÀÀªªÁÁ  ¥¥ÀÀwwææPPÁÁ  ¥¥ÀÀ ææPPÀÀlluuÉÉUUÁÁVV  GG¥¥ÀÀAAiiÉÉÆÆÃÃVV¸̧ÀÀPPÀÀÆÆqqÀÀzzÀÀÄÄ  ’’’’ 

 

 

                                              ಗೈರು ಹಾಜರಿಗೆ ಅನುಮತಿ 

 

 ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ವಿಧಾನ ಪ್ರಿರ್ತ್ರು ನ ಸದಸಯ ರಾದ ಶ್ರ ೀ ಅಡಗೂರು ಹೆಚ .ವಿಶಾ ನಥ  ರವರು 

ಬರೆದ ಪ್ತರ ವು ನನಗೆ ಬಂದಿದಿ್ಯ , ಅದ್ಯ ಈ ರಿೀತ್ರ ಇದ್. 

 

 ’ಶ್ರ ೀ ಅಡಗೂರು ಹೆಚ .ವಿಶಾ ನಥ  ರವರು ಪ್ಸಕು  ಅಧಿವೇಶನವನುನ  ಅನರೀಗಯ ದ ನಿಮಿತು  ಗೈರು 

ಹಾಜರಾಗಲು ಅನುಮತ್ರ ಕೀರಿದಿಾ ರೆ’.   

 

ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರು ಗೈರು ಹಾಜರಾಗಲು ಸಭೆಯು ಸಮಾ ತ್ರಸುತು ದ್ಯೇ? 

 

ಸಭೆಯು ಒಪಿಪ ಗೆ ಸೂಚಸಿತ್ತ 

 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಸದಸಯ ರ ಗೈರು ಹಾಜರಿಗೆ ಅನುಮತ್ರ ನಿೀಡಲ್ಯಗಿದ್. 
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7. ನಯಮ 68ರ ಮೇರೆಗೆ ಮೇಂದುವರೆದ ರ್ಚೆಾ 

ವಿಷಯ:- ಉತ್ು ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಹಾಗೂ ಕಲಾಯ ಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದ 

ಜವ ಲಂತ್ ಸಮಸ್ಥಯ ಗಳ ಬಗೆೆ . 

- - - - - - 

 

ಶಿರ ೋ ಕೆ.ಟಿ.ಶಿರ ೋಕಂಠೇಗೌಡ(ಪದವಿೋಧರರ ಕೆಷ ೋತ್ರ ):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ, ಉತು ರ 

ಕನವಟಕದ ಸಮಸಯ ಗಳ ಬಗೆಗ  ಅದರಲೂಲ  ಈ ನಡಿನ ಅಭಿವೃದಿಿ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಜಲ್ಯಶಯಗಳ ಮತ್ತು  

ಕುಡಿಯುವ ನಿೀರಿನ ವಿಚಾರದ ಬಗೆಗ  ಪ್ರ ಸಾು ಪಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನಿೀಡಿದಿ ಕಾಕ ಗಿ ನನು ತಮಗೆ 

ಅಭಾರಿಯಾಗಿದಿ್ ೀನೆ. 

  

(ಈ ಹಂತ್ದಲಿ್ಲ  ಉಪಸಭಾಪತಿಗಳಾದ ಶಿರ ೋ ಎೇಂ.ಕೆ.ಪಾರ ಣೇಶ  ರವರು  

ಸಭಾಪತಿ ಪಿೋಠವನುನ  ಅಲಂಕರಿಸಿದರು) 

 

ರಾಜಯ ದ ನಿೀರಾವರಿ ಯೀಜನೆಗಳಿಗೂ ಮುನನ  ಕುಡಿಯುವ ನಿೀರಿನ ವಿಚಾರದಲಲ  ಕಳೆದ ಮೂನವಲುಕ  

ದಶಕಗಳಿಾಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಮಸಯ ಯಲಲ ಯೇ ಹೂತ್ತಹೊೀಗಿರುವ ಮಹದಾಯಿ ಯೀಜನೆಯ ಬಗೆಗ  

ಪ್ರ ಸಾು ಪಿಸಲು ಬಯಸುತೆು ೀನೆ.  ಮಹದಾಯಿ ನದಿಯು ಕನವಟಕ ರಾಜಯ ದ ಪ್ರ ಮುಖ್ 

ನದಿಗಳಲಲ ಾಂದಾಗಿದ್.  ಇದನುನ  ’ಮಾಾಂಡೀವಿ ನದಿ’ ಎಾಂಬ್ಬದಾಗಿಯೂ ಸಹ ಕರೆಯುತ್ಯು ರೆ.  ಬಳಗಾವಿ 

ಜಿಲ್ಯಲ ಯ ಖಾನಪುರ ತ್ಯಲೂಲ ಕಿನ ಕನಕಂಬಿ ಇದರ ಉಗಮ ಸಿಾ ನವಾಗಿದಿ್ಯ , ಇದರ ಒಟಿ್ಟ  ಉದಿ  77 

ಕಿಲೀಮಿೀಟರ .  ಈ ನದಿಯು  ನಮಾ  ರಾಜಯ ದಲಲ  ಸರಿಸುಮಾರು 30-32 ಕಿಲೀಮಿೀಟರ ಗಳಷಿ್ಟ  

ಹರಿಯುತು ದ್.  ನಂತರದಲಲ  ಗೀವಾ ರಾಜಯ ದಲಲ  ಹರಿದ್ಯ, ಸುಮಾರು 1-1½ ಕಿಲೀಮಿೀಟರ ನಷಿ್ಟ  

ಮಹಾರಾರಿ್ ಿ ರಾಜಯ ವನುನ  ಸಂಪ್ಕಿವಸಿ, ಅರಬಿು  ಸಮುದರ ವನುನ  ಸೇರುತು ದ್. 

 

ವಾಸು ವವಾಗಿ, ಈ ಮಹಾದಾಯಿ ನದಿಯಿಾಂದ ಕಳಸಾ-ಬಂಡೂರಿ ಯೀಜನೆಗಳ ಮೂಲಕ, 

ಸುಮಾರು 20 ಲಕ್ಷಕಿಕ ಾಂತಲೂ ಹೆರಿ್ಚ  ಜನಸಂದಣಿಯನುನ  ಹೊಾಂದಿದ ಅವಳಿ ನಗರಗಳಾದ ಹುಬು ಳೆಿ -

ಧಾರವಾಡ, ಬಳಗಾವಿ, ಬ್ರಗಲಕೀಟೆ ಮತ್ತು  ಗದಗ – ಈ ನಲುಕ  ಜಿಲ್ಯಲ ಗಳಿಗೆ ಒದಗಿಸಲ್ಯಗುವ ಕುಡಿಯುವ 

ನಿೀರಿನ ಮಹತಾ ದ ಯೀಜನೆಯಾಗಿದ್.  ಈ ಯೀಜನೆಯನುನ  ಜ್ಞರಿಗಳಿಸಲು ಕಳೆದ ಮೂರು 

ದಶಕಗಳಿಾಂದಲೂ ನಿರಂತರವಾದ ಪ್ರ ಯತನ ಗಳು ನಡೆಯುತ್ರು ವ.  ಅದಕಾಕ ಗಿ ಹೊೀರಾಟಗಳೂ ಸಹ 

ನಡೆದಿವ.  ಕಳೆದ ನಲ್ಯಕ ೈದ್ಯ ವರ್ವಗಳಿಾಂದ ತ್ರೀವರ ತರವಾದ ಹೊೀರಾಟಗಳು ನಡೆಯುತ್ರು ವ.  ಅದರಲೂಲ  

ವಿಶೇರ್ವಾಗಿ ಕಳೆದ ಮೂರುವರೆ-ನಲುಕ  ವರ್ವಗಳಿಾಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನರಗುಾಂದ ಮತ್ತು  ನವಲಗುಾಂದ 

ತ್ಯಲೂಲ ಕುಗಳಲಲ  ಇಾಂದಿಗೂ ರೈತರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೊೀರಾಟ ಮಾಡುತ್ಯು , ಬಿೀದಿಯಲಲ ಯೇ ಇದಿಾ ರೆ.  

ಹತ್ಯು ರು ಪ್ಕ್ಷಗಳ ಸಕಾವರಗಳು ರಾಜಯ ದಲಲ  ಆಡಳಿತಕೆಕ  ಬಂದ್ಯ ಹೊೀದವು; ವಯ ವಸಿ ಗಳೂ ಸಹ 

ಬದಲ್ಯದವು. ಅದೇ ರಿೀತ್ರಯಾಗಿ ಕಾಂದರ ದಲಲ ಯೂ ಸಹ ಸಕಾವರಗಳ ಬದಲ್ಯವಣೆಯಾಯಿತ್ತ.  ಆದರೆ 
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ಮಹಾದಾಯಿ ಯೀಜನೆಯು ಮಾತರ ವೇ ಇನೂನ  ಜ್ಞರಿಗಾಂಡಿಲಲ ; ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 

ಅನುಷ್ಣಠ ನಗಳೆಲಲಲ .   

 

ವಾಸು ವವಾಗಿ, ಈ ನದಿಯಿಾಂದ 100 ಕೂಕ  ಹೆರಿ್ಚ  ಟಿ.ಎಾಂ.ಸಿ. ಪ್ರ ಮಾಣದಷಿ್ಟ  ನಿೀರು ವಯ ಥವವಾಗಿ 

ಸಮುದರ ಕೆಕ  ಹರಿದ್ಯ ಹೊೀಗುತ್ರು ದ್.  ಈ ಕುಡಿಯುವ ನಿೀರಿನ ಯೀಜನೆಗಾಗಿ ಗೀವಾ ರಾಜಯ ವು 

ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅಡಿಡ ಪ್ಡಿಸುತು ಲೇ ಬಂದಿದ್.  1978 ನೇ ಇಸಿಾ ಯಲಲ  ಈ ಯೀಜನೆಯು ಸಿದಿ ಗಾಂಡಿತ್ತು .  

ರಾಜಯ ದ ಇಾಂದಿನ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳಾದ ಶ್ರ ೀ ಬಸವರಾಜ ಬಮಾಾ ಯಿರವರ ತಂದ್ಯವರಾದ ಶ್ರ ೀ 

ಎಸ .ಆರ .ಬಮಾಾ ಯಿ ರವರ ಆಯೀಗವು ಈ ಯೀಜನೆಯನುನ  ಸಿದಿ ಪ್ಡಿಸಿತ್ತು .  ಈ ಹಿಾಂದ್ ಅವರ 

ನೇತೃತಾ ದಲಲ  ಆಯೀಗರ್ವಾಂದನುನ  ರಚಿಸಲ್ಯಗಿತ್ತು ; ಸದರಿ ಆಯೀಗವು 1980 ರ ಹೊತ್ರು ನಲಲ  ಈ 

ಯೀಜನೆಯನುನ  ರೂಪಿಸಿ ಕಟಿಿ ತ್ತು .  1988 ನೇ ಇಸಿಾ ಯ ಹೊತ್ರು ನಲಲ  ರಾಜಯ  ಸಕಾವರವು ಆ 

ಯೀಜನೆಯನುನ  ಅನುಮೀದಿಸಿತ್ತ.  ಬಹಳ ಆಳವಾದ ಸತಯ ವೇನೆಾಂದರೆ, ಆಗ ಗೀವಾ ಸಕಾವರವು 

ತ್ಯತ್ರಾ ಕವಾದ ಒಪಿಪ ಗೆಯನುನ  ನಿೀಡಿತ್ತು .  ಅದೇ ರಿೀತ್ರಯಾಗಿ ಕಾಂದರ  ಸಕಾವರವೂ ಸಹ ತನನ  ಒಪಿಪ ಗೆಯನುನ  

ಸೂಚಿಸಿತ್ತು .  ಅಾಂದಿನ ಗೀವಾ ರಾಜಯ ದ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳಾದ ಪ್ರ ತ್ಯಪ್  ಸಿಾಂಗ  ರಾಣೆ ಮತ್ತು  ನಮಾ  

ರಾಜಯ ದ ಅಾಂದಿನ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳಾದ ಶ್ರ ೀ ಎಸ .ಆರ .ಬಮಾಾ ಯಿ ರವರುಗಳು ಈ ಯೀಜನೆಯನುನ  

ಅನುಷ್ಣಠ ನಗಳಿಸುವ ಸಂದಭವದಲಲ  ಮಾತ್ತಕತೆಯನುನ  ನಡೆಸಿದಿ ರು.  ಅದರನಾ ಯ 45 

ಟಿ.ಎಾಂ.ಸಿ.ಯಷಿ್ಟ  ನಿೀರನುನ  ರಾಜಯ ವು ಬಳಸಿಕಳೆಲು ಅನುಮತ್ರ ನಿೀಡಲ್ಯಗಿತ್ತು .  ಇದ್ಯ ಕುಡಿಯುವ 

ನಿೀರು ಮತ್ತು  ವಿದ್ಯಯ ಚ್ಛ ಕಿು  ಉತ್ಯಪ ದನೆಗಳನುನ  ಒಳಗಾಂಡಿತ್ತು .  ಆದರೆ ಈ ಯೀಜನೆಯ ಅನುಷ್ಣಠ ನದ 

ಹಂತದಲಲ  ಗೀವಾ ರಾಜಯ ವು ತಕರಾರನುನ  ಪಾರ ರಂಭಿಸಿತ್ತ; ನಯ ಯಾಲಯದ ಮೀರೆ ಹೊೀಯಿತ್ತ.  

ನಯ ಯಾಲಯದಲಲ  ಸಲಲ ಸಿರುವ ಪ್ರ ಕರಣದ ಕಾರಣದಿಾಂದಾಗಿ, ಈ ಯೀಜನೆಯು ಅಾಂದಿನ ದಿನ 

ಸಿ ಗಿತಗಾಂಡಿತ್ತ.  ಗೀವಾ ರಾಜಯ ದ ತಕರಾರು ದಿನಾಂಕ 05/05/2002 ರಂದ್ಯ ಆರಂಭವಾಯಿತ್ತ.  ಈ 

ಕಾರಣದಿಾಂದಾಗಿ ನಯ ಯಾಧಿೀಕರಣದ ರಚ್ನೆಯಾಯಿತ್ತ; ಸದರಿ ನಯ ಯಾಧಿೀಕರಣವು ತನನ  

ತ್ರೀಮಾವನವನುನ  ಇತ್ರು ೀರ್ಚಗೆ ನಿೀಡಿದ್.  ಇದ್ಯ ಮಧ್ಯ ಾಂತರ ಆದೇಶವನುನ  ನಿೀಡದೇ, ತನನ  ಅಾಂತ್ರಮ 

ತ್ರೀಮಾವನವನುನ  ನಿೀಡಿತ್ತ.  ಅದರನಾ ಯ, ಇವತ್ರು ನ ದಿವಸ ನಮಾ  ರಾಜಯ ಕೆ 13.42 ; ಮಹಾರಾರಿ್ ಿ ರಾಜಯ ಕೆಕ  

1.33 ಮತ್ತು  ಗೀವಾ ರಾಜಯ ಕೆಕ  33.395 ಟಿ.ಎಾಂ.ಸಿ. ಪ್ರ ಮಾಣಗಳಷಿ್ಟ  ನಿೀರು ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್.  

ನಯ ಯಾಧಿೀಕರಣವು ದಿನಾಂಕ 14/08/2018 ರಂದ್ಯ ಮೇಲಕ ಾಂಡಂತೆ ತ್ರೀಪುವ ನಿೀಡಿದ್.  ಮಹಾದಾಯಿ 

ನದಿಯ ಒಟಿಾ ರೆ 188 ಟಿ.ಎಾಂ.ಸಿ. ಗಳಷಿ್ಟ  ನಿೀರಿನ ಪೈಕಿ ಕನವಟಕ ರಾಜಯ ವು ತತ ಕ್ಷಣ 13.42 

ಟಿ.ಎಾಂ.ಸಿ.ಯಷಿ್ಟ  ನಿೀರನುನ  ಬಳಸಿಕಳೆಬೇಕು. ಈ ವಿಚಾರಕೆಕ  ಸಂಬಂಧ್ಪ್ಟಿ ಾಂತೆ, ’ಮಹಾದಾಯಿ ನಿೀರು 

ನಿಯಂತರ ಣ ಮಂಡಳಿ’ ಇರಬೇಕೆಾಂಬ ತ್ರೀಮಾವನವನೂನ  ಸಹ ಮಂಡಳಿಯು ನಿೀಡಿದ್.  ಆದರೆ, ಈ 

ವಿಚಾರದಲಲ  ನಿರಂತರವಾಗಿ ಗೀವಾ ರಾಜಯ ವು ತನನ  ಅಸಹಮತ್ರಯನುನ  ಸೂಚಿಸುತ್ಯು  ಬಂದಿದ್.  

ನಯ ಯಾಧಿೀಕರಣದ ತ್ರೀಮಾವನ ಬಂದರೂ ಸಹ ಅದರ ಅನುಷ್ಣಠ ನಕೆಕ  ಗೀವಾ ರಾಜಯ ವು ಅಡಡ ಗಾಲನುನ  
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ಹಾಕುತು ಲೇ ಬಂದಿದ್.  ನಮಾ  ರಾಜಯ ಕೆಕ  ಹಂಚಿಕೆಯಾದ 13.42 ಟಿ.ಎಾಂ.ಸಿ.ಗಳಷಿ್ಟ  ನಿೀರಿನಲಲ  5.5 

ಟಿ.ಎಾಂ.ಸಿ.ಗಳಷಿ್ಟ  ನಿೀರನುನ  ಕುಡಿಯುವ ನಿೀರಿಗಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದ್ಯ. ಕಳಸಾ ಯೀಜನೆಯಲಲ  1.12 

ಟಿ.ಎಾಂ.ಸಿ.ಯಷಿ್ಟ  ಮತ್ತು  ಬಂಡೂರಿ ನಲ್ಯ ಯೀಜನೆಯಲಲ  2.18 ಟಿ.ಎಾಂ.ಸಿ.ಗಳಷಿ್ಟ  ನಿೀರನುನ  ಬಳಕೆ 

ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದ್.  ಇನುನ ಳಿದ ನಿೀರನುನ  ವಿದ್ಯಯ ಚ್ಛ ಕಿು  ಉತ್ಯಪ ದನೆಗಾಗಿ ಬಳಸಿಕಳೆಬಹುದಾಗಿದ್. ಕಳಸಾ 

ಯೀಜನೆಯನುನ  ರೂಪಿಸುವ ಸಂದಭವದಲಲ  ಯೀಜನೆಯ ಗಾತರ  ಕವಲ 44 ಕೀಟಿ 

ರೂಪಾಯಿಗಳಷಿ್ಣ ಗಿತ್ತು . 

         (ಮುಾಂದ್ಯ) 

(1204) 12.40 21-12-2021  CS-VK 

 

ಶಿರ ೋ ಕೆ.ಟಿ.ಶಿರ ೋಕಂಠೇಗೌಡ(ಮೇಂದು):- 

 

 ಆದರೆ, ಇವತ್ತು  ಅದರ ಖ್ರ್ಚವ 428 ಕೀಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನುನ  ಮುಟಿಿ ದ್.  ಬಂಡೂರಿ ಯೀಜನೆ ಸಹ  

ಇಾಂತಹದಿ್ ೀ ಸಂದಭವಕೆಕ  ಸಾಕೆಿಯಾಗಿದ್.   ಅದ್ಯ ಆರಂಭದಲಲ  ರೂ.49 ಕೀಟಿ ಇದಿ ದಿ್ಯ  ಇಾಂದಿಗೆ ರೂ.370 

ಕೀಟಿಯನುನ  ಮುಟಿಿ ದ್.   Tribunal Award ನಂತೆ 27-07-2020ರಂದ್ಯ   gazette notification ಆಗಿದ್.    

ಆದರೆ ಅರಣಯ  ಇಲ್ಯಖ್ಯ ಮತ್ತು  ಪ್ರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಇಲ್ಯಖ್ಯಯ ಅನುಮತ್ರಯನುನ  ಪ್ಡೆದ್ಯ ಈ 

ಯೀಜನೆಯನುನ  ಜ್ಞರಿಗೆ ತರಬೇಕೆಾಂದ್ಯ ಕೆಲವು ರ್ರತ್ತು ಗಳನುನ  gazette notification ನಲಲ  

ವಿಧಿಸಲ್ಯಗಿದ್.    ಈ ಯೀಜನೆಯ ಜ್ಞರಿಗಳಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಇಾಂದಿನ ನಮಾ  ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳಾದ 

ಮಾನಯ  ಬಸವರಾಜ ಬಮಾ ಯಿಯವರು, ಹಿಾಂದ್ ಈ ಹೊೀರಾಟ ಸಮಿತ್ರಯ ಅಧ್ಯ ಕ್ಷರಾಗಿದಿ ರು.  ಅವರು 

ಅಾಂದ್ಯ ರೈತರನುನ  ಸಂಘಟಿಸಿಕಾಂಡು  230 ಕಿ.ಮಿೀ ಪಾದಯಾತೆರ ಯನುನ  ಮಾಡಿ, ಸಕಾವರವನುನ  

ಆಗರ ಹಿಸಿದಿ್ಯ  ಇತ್ರಹಾಸವಾಗಿದ್.   ಇವತ್ತು  ನನು ಮಾನಯ  ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳಲಲ  ಆಗರ ಹ 

ಮಾಡುವುದೇನೆಾಂದರೆ ಮಾನಯ  ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳ ತಂದ್ಯವರಾದ ಶ್ರ ೀ ಎಸ. ಆರ. ಬಮಾಾ ಯಿಯವರ 

ಕಾಲದಲಲ  ಆಯೀಗದವರು ಸಿದಿ ಪ್ಡಿಸಿದ ಈ ಯೀಜನೆಯನುನ  ಜ್ಞರಿಗೆ ತರುವಂತಹ ಒಾಂದ್ಯ ಸವಾಲು 

ಮಾನಯ  ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳ ಮುಾಂದಿದ್.   ಇವತ್ತು  ಈ ವಿಚಾರದಲಲ  gazette notification ಆಗಿದ್.  

ನಯ ಯಾಧಿೀಕರಣದ ತ್ರೀಪುವ  ಬಂದಿದ್.   ನಮಾ  ಸಕಾವರವೂ ಕಾಂದರ  ಸಕಾವರದ ಮನವನನ ಲಸಿ, ಈ 

ಯೀಜನೆ ಜ್ಞರಿಗೆ ತರಲು ಟೆಾಂಡರ  ಕರೆಯುವುದ್ಯ ಮಾತರ  ಬ್ರಕಿ ಉಳಿದಿದ್.   ಇನಯ ವುದೇ Awards ಇದಕೆಕ  

ಇಲಲ .  Gazette notification ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು , ಅದ್ಯ ಕೂಡ ಆಗಿದ್.   ಸುಪಿರ ೀಮ  ಕೀಟ ವನಿಾಂದ ಅಾಂತ್ರಮ 

ತ್ರೀಪುವ ಏನದರೂ ಬರಲ.   ಇವತ್ತು  ಅಲೀಕರ್ನ  ಆಗಿರುವ ರಿೀತ್ಯಯ  13.5 ಟಿಎಾಂಸಿ  ನಿೀರನುನ  

ಬಳಸಿಕಳೆು ವುದಕೆಕ  , ಕಳಸಾ ಬಂಡೂರಿ ಯೀಜನೆಯನುನ  ಮಾಡಲು ನಮಾ  ಸಕಾವರಕೆಕ  ಯಾವ 

ಅಡಿಡ ಯೂ ಇಲಲ .  ಕವಲ ಅರಣಯ  ಇಲ್ಯಖ್ಯ ಮತ್ತು  ಪ್ರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಇಲ್ಯಖ್ಯಯ ಅನುಮತ್ರಯನುನ  

ಮಾತರ  ಪ್ಡೆದ್ಯ ಟೆಾಂಡರ  ಕರೆಯುವ ನಿಣವಯವನುನ  ಮಾತರ  ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್.  ಅದಕಾಕ ಗಿ ಸಕಾವರ 

ಆಯವಯ ಯದಲಲ   ಹಣವನುನ  ತೆಗೆದಿರಿಸಬೇಕಾಗಿದ್.   ಬಹುಶಃ 3 ದಶಕಗಳಲಲ  ಮಾನಯ  ಎಸ. ಆರ. 
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ಬಮಾಾ ಯಿಯವರ ಕಾಲದಲಲ  ಪಾರ ರಂಭಗಾಂಡ ಈ ಯೀಜನೆ ಈಗ ಅನುಷ್ಣಠ ನಕೆಕ  ಬರುವಂತಹ ಸಿಿ ತ್ರಗೆ 

ಬಂದಿದ್.   ಈ ಸುವಣವ  ವಿಧಾನಸೌಧ್ದಲಲ   ಈ  ಯೀಜನೆಯ ಬಗೆಗ  ಘೀರ್ಣೆಯನುನ  ಮಾಡುವುದರ 

ಮೂಲಕ ಒಾಂದ್ಯ ಇತ್ರಹಾಸಕೆಕ  ನಾಂದಿಯಾಗಬೇಕೆಾಂದ್ಯ ತಮಾ  ಮೂಲಕ ನನು ಸಕಾವರವನುನ  

ಆಗರ ಹಿಸುತೆು ೀನೆ.   

 

 ಏಕೆಾಂದರೆ ಈ ವಿಚಾರದ ಬಗೆಗ  ದ್ಹಲಯಲಲ  ನಿರಂತರವಾಗಿ ಒಾಂದ್ಯ ವರ್ವಗಳ ಕಾಲ ಹೊೀರಾಟ 

ನಡೆಯಿತ್ತ.   ಕಾಯಿದ್ಗಳನುನ  ಹಿಾಂದಕೆಕ   ಪ್ಡೆದಿದಿ್ಯ  ಆಯಿತ್ತ.   ಆದರೆ ನರಗುಾಂದ ಹಾಗೂ 

ನವಿಲುಗುಾಂದದಲಲ  ಇನೂನ  ಸಹ ಹೊೀರಾಟ ನಿಾಂತ್ರಲಲ .    ಸಕಾವರ ಟೆಾಂಡರ  ಕರೆದ್ಯ ಯೀಜನೆಯನುನ  

ಚಾಲೂ  ಮಾಡುವ ತನಕ  ಅಲಲ ನ ಜನರು ವಿರಮಿಸುವುದಿಲಲ .   ಈ ಯೀಜನೆಯ ಅನುಷ್ಣಠ ನಕಾಕ ಗಿ 

ಮಾನಯ  ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳೇ, ಹಿಾಂದ್ ಪಾದಯಾತೆರ ಯನುನ  ಮಾಡಿರುವವರು ಇನುನ  ಎಷಿ್ಟ  ದಿವಸ ಈ 

ಯೀಜನೆಯನುನ  ಮುಾಂದಕೆಕ  ಹಾಕಿಕಾಂಡು ಹೊೀಗುತ್ರು ೀರಿ?  ಈಗ ಯಾವ ಅಡಿಡ  ಸಕಾವರಕೆಕ   ಇದ್?  ಇದ್ಯ 

ಹೇಳಿ-ಕಳಿ ಕುಡಿಯುವ ನಿೀರಿನ ವಿಚಾರ.   ಈ ಯೀಜನೆಯಿಾಂದ ಹುಬು ಳೆಿ , ಧಾರವಾಡ, ಗದಗ, ಬಳಗಾವಿ 

ಮತ್ತು  ಬ್ರಗಲಕೀಟೆ  ನಲುಕ  ಜಿಲ್ಯಲ ಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನಿೀರನುನ  ಒದಗಿಸಬಹುದ್ಯ. ಇದಕಾಕ ಗಿ ಒಾಂದ್ಯ 

ಇತ್ರಹಾಸವನುನ  ಸೃಷಿಿ  ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಇಾಂದಿನ ಸಕಾವರಕೆಕ  ಮತ್ತು  ಇಾಂದಿನ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳಿಗೆ 

ಒದಗಿ ಬಂದಿದ್.  ಈ ಹಿಾಂದ್  ಮಾನಯ  ಕುಮಾರಸಾಾ ಮಿಯವರು ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ , ಹಾಗೂ ಮಾನಯ  

ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ನವರು ಉಪ್ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳಾಗಿದಿ   ಮತ್ತು  ಶ್ರ ೀ ಕೆ.ಎಸ. ಈಶಾ ರಪ್ಪ ನವರು ನಿೀರಾವರಿ 

ಸಚಿವರಾಗಿದಿ  ಸಂದಭವದಲಲ   125 ಕೀಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನುನ  ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲ್ಯಗಿತ್ತು .  ಮಾನಯ  

ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ನವರು ಮತ್ತು  ಈಶವರಪ್ಪ ನವರು ಈ ಯೀಜನೆಗೆ ಪೂಜೆಯನುನ  ಮಾಡಿದ ಮೇಲ್ಯ 

ಗೀವಾ ಸಕಾವರದವರು ಸುಪಿರ ೀಮ  ಕೀಟ ವನಲಲ  ದಾವ ಹಾಕಿದರು.   ಇವತ್ತು  ಈ ಬಗೆಗ  ಸುಪಿರ ೀಮ  

ಕೀಟ ವ ಕೂಡ ಹಸಿರು ನಿಶಾನೆಯನುನ  ತ್ೀರಿದ್.   ಕಾಂದರ ದ gazette notification  ಮುಗಿದಿದ್.   ಈಗ ಈ 

ಸಕಾವರ ಯೀಜನೆಗಾಗಿ ಟೆಾಂಡರ  ಕರೆಯುವುದ್ಯ ಮಾತರ  ಬ್ರಕಿ ಉಳಿದಿದ್.   ಈಗ ಟೆಾಂಡರ  ಕರೆದ್ಯ ಸಕಾವರ 

ಯೀಜನೆಯ ಅನುಷ್ಣಠ ನಕೆಕ  ಸೂಕು  ಕರ ಮ ಕೈಗಳೆದೇ ಹೊೀದರೆ  ಈ  ಭಾಗದ ಜನರು ಸಕಾವರವನುನ  

ಸಹಿಸಿಕಳೆು ವುದಿಲಲ .   ಅಾಂದ್ಯ ಪಾದಯಾತೆರ  ಮತ್ತು  ಹೊೀರಾಟವನುನ  ಮಾಡಿದಂತಹ ಮಾನಯ  

ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳು  ಇದರ ಬಗೆಗ  ಸೂಕು  ಕರ ಮ ಕೈಗಳೆಬೇಕು.  ಏಕೆಾಂದರೆ 4 ವರ್ವಗಳ ನಿರಂತರ 

ಹೊೀರಾಟದಲಲ  12 ಜನ ರೈತರೂ ಸಹ ಸಾವನನ ಪಿಪ ದಿಾ ರೆ.   ಅವರಲಲ  6 ಜನರ ಕುಟ್ಟಾಂಬಕೆಕ  ಸಕಾವರ 

ಪ್ರಿಹಾರ ನಿೀಡಿದ್,  ಇನುನ ಳಿದ 6 ಜನರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಿಹಾರವನುನ  ನಿೀಡಿರುವುದಿಲಲ . ದಯಮಾಡಿ 6 

ಜನರಿಗೆ ಪ್ರಿಹಾರ ಕಡುವ ವಯ ವಸಿ ಯಾಗಬೇಕು.  ಮತ್ತು   ಯೀಜನೆಯನುನ  ಜ್ಞರಿಗಳಿಸಲು ಟೆಾಂಡರ  

ಕರೆದ್ಯ  ನಿೀರಾವರಿ ಇಲ್ಯಖ್ಯಯ ನಿಯಮಗಳಂತೆ  ಕರ ಮ ಕೈಗಳೆಬೇಕೆಾಂದ್ಯ ಸಕಾವರವನುನ  ನನು 

ಆಗರ ಹಿಸುತೆು ೀನೆ.   
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 ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಗಳೇ, ನಮಾ  ಇಾಂದಿನ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರು, ಉತು ರ ಕನವಟಕದ ಬಗೆಗ , ಇಲಲ ರತಕಕ   

ಜಲ್ಯಶಯಗಳ ಬಗೆಗ   ಚ್ರ್ಚವ ಆಗಬೇಕೆಾಂದ್ಯ ಬಯಸಿ, ಇಾಂದಿನ ಕಾಯವಕಲ್ಯಪ್ಗಳ ಪ್ಟಿಿ ಯಲಲ  ಈ 

ವಿಚಾರವನುನ  ಸೇರಿಸಲ್ಯಗಿದ್.  ಆದರೆ ಸದನದಲಲ  ಈ ಬಗೆಗ  ಚ್ರ್ಚವ ನಡೆಯುತ್ರು ರುವ ಸಂಭವದಲಲ   

ನಿೀರಾವರಿ ಸಚಿವರೇ ಇಲಲ ದಿರುವುದ್ಯ ಏಕೆ ಎಾಂದ್ಯ ನನಗೆ ಅಥವ ಆಗುತ್ರು ಲಲ .   ಏಕೆಾಂದರೆ ಇವತ್ತು  ಬಹಳ 

ಮಹತಾ ವಾದ ವಿಚಾರಗಳನುನ  ಇಲಲ  ಚ್ರ್ಚವ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್.   ಈ ವಿಚಾರ ಮುಗಿದ ಮೇಲ್ಯ ನನು ಕೃಷ್ಣಣ  

ಮೇಲಿ ಾಂಡೆ ಯೀಜನೆಯ ಬಗೆಗ  ಚ್ರ್ಚವ ಮಾಡಬೇಕೆಾಂದಿದಿ್ ೀನೆ.   ಕಾವೇರಿ ನದಿಯ ಮೇಕೆದಾಟ್ಟ 

ಯೀಜನೆಯ ಬಗೆಗ  ಚ್ರ್ಚವ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್.   ಸದನದಲಲ  ನಿೀರಾವರಿ ಸಚಿವರೇ ಇಲಲ ದೇ ನಮಾ  

ಕಂಠಶೀರ್ಣೆಯನುನ  ಮಾಡಿಕಳೆು ವುದ್ಯ ಎರಿ್ ರಮಟಿಿ ಗೆ ಸರಿ  ಎನುನ ವ ನೀವು ಸಹ ನನನ ನುನ  

ಕಾಡುತ್ರು ದ್.   ಏಕೆಾಂದರೆ ನನಿೀಗ ಪ್ರ ಸಾು ಪಿಸುತ್ರು ರುವ ಕುಡಿಯುವ ನಿೀರಿನ ವಿಚಾರದ ಬಗೆಗ  ಉತು ರ ನಿೀಡಲು 

ಯಾರು ಜವಾಬಿ್ರ ರಿಯನುನ  ಹೊರುತ್ಯು ರೆ?  

 

 ಶಿರ ೋ ಕೋಟ ಶಿರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಗಳೇ, ಮಾನಯ  

ನಿೀರಾವರಿ ಸಚಿವರು ಕೆಳಮನೆಯಲಲ ದಿಾ ರೆ.  ಈಗ ಅವರನುನ  ಈ ಸದನಕೆಕ  ಕರೆಯಿಸಲ್ಯಗುವುದ್ಯ.  

 

 ಶಿರ ೋ ಸಿ.ಎೇಂ.ಇಬಾರ ಹಿೇಂ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಗಳೇ, ಸಚಿವರಷಿ್  ಇಲಲ , ಸದನದಲಲ  ಇಾಂತಹ 

ವಿಚಾರಗಳ ಚ್ರ್ಚವ ನಡೆಯುವ ಸಂದಭವದಲಲ  ನಿೀರಾವರಿ ಇಲ್ಯಖ್ಯ, ಲೀಕೀಪ್ಯೀಗಿ ಇಲ್ಯಖ್ಯ ಮತ್ತು  

ಆರ್ಥವಕ ಇಲ್ಯಖ್ಯಯ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಹ ಇರಬೇಕಾಗುತು ದ್.    

 

ಶಿರ ೋ ಕೋಟ ಶಿರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾರ್ನಯಕರು):-ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಗಳೇ, ಈಗ ಕೆಲವು 

ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿದಿಾ ರೆ.  ಮಂತ್ರರ ಗಳ ಜತೆಯಲಲ  ಉಳಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನುನ  ಕರೆಯಿಸುತೆು ೀನೆ.   

 

ಶಿರ ೋ ಸಿ.ಎೇಂ.ಇಬಾರ ಹಿೇಂ:- ಯಾರು ಇದಿಾ ರೆ, ಎಾಂದ್ಯ ಹೇಳಿ. 

 

ಶಿರ ೋ ಎಸ.ಆರ.ಪಾಟಿೋಲ(ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರು):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಗಳೇ, ನವು 

ಬಹಳ ಕಾಡಿ, ಬೇಡಿ, ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರಿಗೆ ಮನವಿಯನುನ  ಮಾಡಿ,  ಉತು ರ ಕನವಟಕ ಭಾಗದ 

ಸಮಸಯ ಗಳ ಬಗೆಗ  ಚ್ಚಿವಸಲು ಅವಕಾಶ ಪ್ಡೆದಿದಿ್ ೀವ.   ಈಗ ಚ್ರ್ಚವ ನಡೆಯುವ ಸಂದಭವದಲಲ  ಸಚಿವರೇ 

ಸದನದಲಲ  ಇಲಲ ದಿದಿ ರೆ ನಮಾ  ಹಣೆಬರಹವೇ ಇಷಿ್ ಾಂದ್ಯ ಕಾಣ್ಣತು ದ್.   
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ಉಪಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಈಗ ಮಾನಯ  ಸಭಾನಯಕರು, ಸಚಿವರನುನ  ಕರೆಯಿಸುವುದಾಗಿ 

ಹೇಳಿದಿಾ ರೆ.  ತ್ಯವು ಚ್ರ್ಚವಯನುನ  ಮುಾಂದ್ಯವರೆಸಿ.   

 

ಶಿರ ೋ ಮರಿತಿಬೆು ೋಗೌಡ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಗಳೇ, ಈ ಭಾಗದ ಬಗೆಗ  ಚ್ರ್ಚವ ನಡೆಯುತ್ರು ರುವಾಗ 

ಸದನದಲಲ ರುವ ಮಂತ್ರರ ಗಳ ಸಂಖ್ಯಯ ಯನುನ  ನೀಡಿ.   

 

ಶಿರ ೋ ಕೋಟ ಶಿರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾರ್ನಯಕರು):-ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಗಳೇ, 4 ಜನ 

ಮಂತ್ರರ ಗಳಿದಿಾ ರೆ.   

 

ಉಪಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಸಭಾನಯಕರೆ ಆದಷಿ್ಟ  ಬೇಗ ಸಂಬಂಧ್ಪ್ಟಿ  ಸಚಿವರುಗಳನುನ  

ಕರೆಯಿಸಿ.  ಈ ವಿಚಾರದ ಬಗೆಗ  ಮಾತನಡಲು ಸಾಕಷಿ್ಟ  ಸಮಯ ಬೇಕಾಗುತು ದ್.  ಶ್ರ ೀಕಂಠೇಗೌಡರೆ ತಮಾ  

ಚ್ರ್ಚವಯನುನ  ಮುಾಂದ್ಯವರೆಸಿ. 

 

ಶಿರ ೋ ಕೆ.ಟಿ.ಶಿರ ೋಕಂಠೇಗೌಡ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಗಳೇ,  ಮಾನಯ  ನಿೀರಾವರಿ ಸಚಿವರು ಈಗ ಸದನದಲಲ  

ಇರಲೇಬೇಕಾಗಿತ್ತು .   

 

ಉಪಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಅವರನುನ  ಕರೆಯಿಸಲ್ಯಗುವುದ್ಯ, ಶ್ರ ೀಕಂಠೇಗೌಡರೆ ತಮಾ  

ಚ್ರ್ಚವಯನುನ  ಮುಾಂದ್ಯವರೆಸಿ. 

 

ಶಿರ ೋ ಕೆ.ಟಿ.ಶಿರ ೋಕಂಠೇಗೌಡ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಗಳೇ, ಇಾಂದ್ಯ ಉತು ರ ಕನವಟದ ಭಾಗದಲಲ ನ 

ಜಾ ಲಂತ ಸಮಸಯ ಗಳ ಬಗೆಗ  ಚ್ರ್ಚವಯನುನ  ಮಾಡಲು ದಿನಾಂಕವನುನ  ನಿಗಧಿ ಮಾಡಲ್ಯಗಿದ್.   ಅದನುನ  

ಇಾಂದಿನ ಕಾಯವಕಲ್ಯಪ್ಗಳ ಪ್ಟಿಿ ಯಲಲ  ಸೇರಿಸಲ್ಯಗಿದ್.   ಹಾಗೆಯೇ ನಿಯಮ 68ರ ಅಡಿಯಲಲ  ಚ್ರ್ಚವಗೆ 

ಅವಕಾಶವನುನ  ಕೀರಿ ಈಗಾಗಲೇ 4 ದಿವಸಗಳು ಕಳೆದಿವ.   

 

ಉಪಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಅವರನುನ  ಕರೆಯಿಸಲ್ಯಗುವುದ್ಯ, ಶ್ರ ೀಕಂಠೇಗೌಡರೆ ತಮಾ  

ಚ್ರ್ಚವಯನುನ  ಮುಾಂದ್ಯವರೆಸಿ. 

 

ಶಿರ ೋ ಕೆ.ಟಿ.ಶಿರ ೋಕಂಠೇಗೌಡ(ಪದವಿೋಧರರ ಕೆಷ ೋತ್ರ ):-  ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಗಳೇ, ಇನುನ  

ಮಹಾದಾಯಿಯ ಸವಾಲನುನ  ನಮಾ  ಸಕಾವರ ಸಿಾ ೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್. ಈ ಅಧಿವೇಶನದಲಲ ಯೇ ಆ 
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ಯೀಜನೆಯ ಘೀರ್ಣೆ, ಮತ್ತು  ಟೆಾಂಡರ  ನಿಣವಯವನುನ  ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ ಎಾಂದ್ಯ ನನು 

ಸಕಾವರವನುನ  ಆಗರ ಹಿಸುತೆು ೀನೆ.   

 

ಇನುನ  ಕೃಷ್ಣಣ  ನದಿಯ ಬಗೆಗ  ನನು ಚ್ರ್ಚವ  ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್.   ನಮಾ  ಭಾರತ ದೇಶದಲಲ ಯೇ 

ಅತಯ ಾಂತ ದೊಡಡ  ನದಿ ನಮಾ  ಕೃಷ್ಣಣ  ನದಿ.   ಗಂಗಾ ನದಿಯ ನಂತರ 2ನೇ  ಸಿಾ ನದಲಲ ರುವ ನದಿ.   ಅದ್ಯ 

1392 ಕಿ.ಮಿೀ ಉದಿ ದ ವಿೀಸಿು ೀಣವವನುನ  ಹೊಾಂದಿದ್.   ಅದ್ಯ ಮಹಾರಾರಿ್ ಿ ರಾಜಯ ದ ಮಹಾಬಲೇಶಾ ರದಲಲ  

ಹುಟಿಿ , ಕನವಟಕ ರಾಜಯ ದಲಲ  ಹರಿದ್ಯ  ಆಾಂಧ್ರ ಪ್ರ ದೇಶದ ಮೂಲಕ  ಬಂಗಾಳಕಲಲ ಯನುನ  ಸೇರುತು ದ್.   

ಮಹದಾಯಿ ನದಿ ಅರಬಿು  ಸಮುದರ ವನುನ  ಸೇರಿದರೆ  ಕೃಷ್ಣಣ  ನದಿ ಬಂಗಾಳಕಲಲ ಯನುನ  ಸೇರುತು ದ್.   

ಇವತ್ತು  ಆಾಂಧ್ರ ಪ್ರ ದೇಶ ಮತ್ತು  ತೆಲಂಗಾಣದ ವಿಭಜನೆಯಿಾಂದಾಗಿ  ನಮಾ  ಈ 3ನೇ ಹಂತದ ಯೀಜನೆಯ 

ಅನುಷ್ಣಠ ನಕೆಕ   ಒಾಂದ್ಯ ದೊಡಡ  ಅಡಿಡ  ಉಾಂಟಾಗಿದ್. ಇವತ್ತು  ಕೃಷ್ಣಣ  ಜಲವಿವಾದದಲಲ  2 

ನಯ ಯಮಂಡಳಿಗಳಾಗಿದಿ್ಯ ,  ಮದಲನೆಯ ನಯ ಯಮಂಡಳಿ ನಿೀರಿನ ಲಭಯ ತೆಯ ಶೇಕಡ 75ರಷಿ್ಟ  

ಆಧಾರದ ಮೇಲ್ಯ ಕನವಟಕ ರಾಜಯ ಕೆಕ   ಎ ಸಿಕ ೀಮ ನಲಲ  173 ಟಿಎಾಂಸಿ ನಿೀರನುನ  allocation ಮಾಡುತು ದ್.   

ಮದಲನೆಯ ನಯ ಯಾಧಿೀಕರಣದಿಾಂದ 173 ಟಿಎಾಂಸಿ ನಿೀರು ನಮಾ  ರಾಜಯ ಕೆಕ  ಬಂದರೆ, 2ನೇ ಕೃಷ್ಣಣ  

ಜಲವಿವಾದ ನಯ ಯಾಧಿೀಕರಣ  ಬಿ ಸಿಕ ೀಮ ನಲಲ 130 ಟಿ.ಎಾಂ.ಸಿ ನಿೀರನುನ  ಆಲಮಟಿಿ ಯ UKP (Upper 

Krishna Project) ಗೆ allocation ಮಾಡುತು ದ್.  ಈ ಎರಡೂ  ಸೇರಿದಂತೆ 303 ಟಿಎಾಂಸಿ ನಿೀರನುನ  ನಮಾ  

ರಾಜಯ ಕೆಕ  ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲ್ಯಗಿದ್.   ಸಿಕ ೀಮ  ಎ ನಲಲ  15 ಲಕ್ಷ 36 ಸಾವಿರ ಎಕರ ಭೂಮಿಯನುನ  

ನಿೀರಾವರಿಗೆ ಒಳಪ್ಡಿಸತಕಕ  ಒಾಂದ್ಯ ಯೀಜನೆ ಇದಾಗಿದ್.   ಅದರ ಸಂಪೂಣವ ಆಯೀಜನೆ  ಮುಗಿದಿದ್.    

ಬಿ ಸಿಕ ೀಮ ನಲಲ  13 ಲಕ್ಷ ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯನುನ  ನಿೀರಾವರಿಗೆ ಒಳಪ್ಡಿಸುವ ಒಾಂದ್ಯ ಚಿಾಂತನೆಯನುನ  

ಮಾಡಲ್ಯಗುತ್ರು ದ್.  ಒಟಿ್ಟ  28 ಲಕ್ಷದ 30 ಸಾವಿರ ಎಕರೆ  ಭೂಮಿಗೆ  ನಿೀರಾವರಿ ಒದಗಿಸುವ ಕನವಟಕದ 

ಒಾಂದ್ಯ ಬೃಹತ  ನಿೀರಾವರಿ ಯೀಜನೆ ಇದಾಗಿದ್.   

 

ಆಲಮಟಿಿ  ಜಲ್ಯಶಯದಲಲ  ಪ್ರ ಸುು ತ 227 ಟಿ.ಎಾಂ.ಸಿ ನಿೀರನುನ  ಸಂಗರ ಹ ಮಾಡಿಟಿಿ ಕಳೆು ವ 

ಸಾಮಥಯ ವವನುನ  ನವು ಇಟಿ್ಟ ಕಾಂಡಿದಿ್ ೀವ.   ಆದರೆ ವಾಸು ವಾಗಿ 300 ಟಿ.ಎಾಂ.ಸಿ ನಿೀರನುನ  ಸಂಗರ ಹ 

ಮಾಡುವಷಿ್ಟ   ಸಾಮಥಯ ವದ ಅಣೆಕಟಿ ನುನ  ನಿಮಾವಣ ಮಾಡಲ್ಯಗಿದ್.   ಅದರಲಲ  ಜಿಜ್ಞಾ ಸ, 

ವಿವಾದಗಳಿದಿ  ಕಾರಣ  300 ಟಿ.ಎಾಂ.ಸಿ ನಿೀರನುನ  ಸಂಗರ ಹಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಇದಿ ರೂ ಸಹ  ಪ್ರ ಸುು ತ 227 

ಟಿ.ಎಾಂ.ಸಿಯ ನಿೀರಿನ ಸಂಗರ ಹಕೆಕ  ಸಿೀಮಿತಗಳಿಸಿದಿ್ ೀವ.    ಹಾಗಾಗಿ 519.60 ಮಿೀಟರ  ಉದಿ ಕೆಕ  ಸಂಗರ ಹದ 

ಮಿತ್ರಯನುನ  ಹಾಕಿದಿ್ಯ , 524.25ಮಿೀಟರ  ಅಾಂತ್ರಮ 303 ಟಿಎಾಂಸಿ ನಿೀರನುನ  ಸಂಗರ ಹಿಸತಕಕ  FRL (Full 

Reservoir Level) ಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅಣೆಕಟಿ ನುನ   ನಿಮಾವಣ ಮಾಡಲ್ಯಗಿದ್. 

                    (ಮುಾಂದ್ಯ) 
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(1205)/12-50/21-12-2021/ಎಲ ಎಾಂ/ಬಿಎನ ಎಸ  

 

ಶಿರ ೋ ಕೆ.ಟಿ.ಶಿರ ೋಕಂಠೇಗೌಡ(ಮೇಂದು):-  

 

ಅದಕೆಕ  ಬೇಕಾದ spillway gates ಗಳನುನ  ಎತು ರಿಸಲ್ಯಗಿದ್.  Spillway ಗೇಟ ನುನ  ಎತು ರಿಸಿ 300 ಟಿಎಾಂಸಿ 

ನಿೀರನುನ  ಹಿಡಿದಿಟಿ್ಟ ಕಳೆಲು ಕಾಂದರ ಸಕಾವರದಿಾಂದ ನಿಣವಯವಾಗಬೇಕಾಗಿದ್. ವಾಸು ವಾಗಿ ದಿನಾಂಕ: 

29-5-2019 ರಂದ್ಯ  ಕೆಾಂದರ  ಸಕಾವರಕೆಕ  ನಮಾ  ರಾಜಯ  ಸಕಾವರದಿಾಂದ ಒಾಂದ್ಯ ಪ್ತರ ವನುನ  ಬರೆಯುತ್ಯು ರೆ. 

ಆಾಂದರ ಪ್ರ ದೇಶ ಮತ್ತು  ತೆಲಂಗಾಣ ಎಾಂದ್ಯ ಎರಡು ರಾಜಯ ಗಳಾಗಿ ವಿಭಜನೆಯಾಗಿದ್, ಅದಕಾಕ ಗಿ ತ್ಯವು 

ಮಾಡಿರುವ ನಿೀರಿನ ಹಂಚಿಕೆಯ ಪ್ರ ಮಾಣದಲಲ  ಬದಲ್ಯವಣೆ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಇನುನ  ಹೆಚಿಿ ನ 

ಪ್ರ ಮಾಣದಲಲ  ನಿೀರನುನ  ಕಡಬೇಕೆಾಂದ್ಯ ಸುಪಿರ ೀಮ  ಕೀಟವ ಗೆ ಹೊೀಗಿದಿ ರಿಾಂದ ಅದಕೆಕ  ಸಿ ೀ ಸಿಕಿಕ ದ್. ಈ 

stay order  ನುನ  vacate ಮಾಡಿಸಬೇಕೆಾಂದ್ಯ ಮತ್ತು  ಈ ಯೀಜನೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕಡಬೇಕೆಾಂದ್ಯ 

ನಮಾ   ಸಕಾವರ ದಿನಾಂಕ: 29-5-2019ರಂದ್ಯ ಕಾಂದರ  ಸಕಾವರಕೆಕ  ಪ್ತರ  ಬರೆದಿದ್. ಮತೆು  ದಿನಾಂಕ: 6-8-

2019ರಂದ್ಯ reminder ಪ್ತರ ವನುನ  ಬರೆದಿದಿಾ ರೆ. ಆದರೆ ಈ ವಿರ್ಯದಲಲ  ಇದ್ಯವರೆಗೆ ಭಾರತ 

ಸಕಾವರದಿಾಂದ ಯಾವುದೇ ಭರವಸಯು ಸಿಕಿಕ ರುವುದಿಲಲ  ಮತ್ತು  ಯಾವುದೇ ಕರ ಮವನುನ  

ತೆಗೆದ್ಯಕಾಂಡಿರುವುದಿಲಲ . ಇದ್ಯ ನಮಾ  ದ್ಯದೈವವ. ಕಾಂದರ ದಲಲ ಯು ಬಿಜೆಪಿ ಸಕಾವರವಿದ್, ರಾಜಯ ದಲಲ ಯು 

ಬಿಜೆಪಿ ಸಕಾವರವಿದ್. ಅಲಲ ದ್ ಕಾಂದರ ದಲಲ  26 ಜನ ಎಾಂ.ಪಿ.ಗಳನುನ  ಈ ರಾಜಯ  ರ್ಚನಯಿಸಿ ಕಳುಹಿಸಿದ್.  

ಆದರೆ ನಯ ಯಾಧಿೀಕರಣ ತ್ರೀಮಾವನ ಕಟಿ ರು, ಕಾಂದರ ದಿಾಂದ ಯಾವುದೇ ಕರ ಮವಾಗಿರುವುದಿಲಲ . ಹಿಾಂದ್ 

ಕಾವೇರಿ ವಿಚಾರದಲಲ   ಕಾಂದರ  ಸಕಾವರ ತ್ತದಿಗಾಲನಲಲ  ನಿಾಂತ್ತ ತಮಿಳನಡಿನ ಪ್ರವಾಗಿ Gazette 

Notification  ಹೊರಡಿಸಿತ್ತು .  ಆದರೆ ನಮಾ  ರಾಜಯ ದ ವಿಚಾರದಲಲ  ಕಾಂದರ  ಸಕಾವರ ಮಲತ್ಯಯಿ 

ಧೀರಣೆಯನುನ  ಅನುಸರಿಸುತ್ರು ದ್.  ಈಗಲೂ ಕೂಡಾ ತೆಲಂಗಾಣ ಮತ್ತು  ಆಾಂದರ ಪ್ರ ದೇಶಗಳ ಮಾತ್ರಗೆ 

ಮಣಿದ್ಯ, ಒಾಂದ್ಯ affidavit ಮೂಲಕ ನಯ ಯಾಧಿೀಕರಣ ಕಟಿಿ ರುವ ತ್ರೀಪುವ ಸರಿ ಇದ್  ಇದರ ಪ್ರ ಕಾರವೇ 

ನಡೆದ್ಯಕಳೆಬೇಕೆಾಂದ್ಯ ಸುಪಿರ ೀಮ  ಕೀಟ ವ ಮುಾಂದ್ ಕಾಂದರ  ಸಕಾವರ ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯ ವಾಗಿರುವುದಿಲಲ .  

ಇವತ್ತು  ಇದರ ಜವಾಬಿ್ರ ರಿಯನುನ  ಈ ಸಕಾವರ ಹೊರಬೇಕಾಗಿದ್.  ನಮಾ  ರಾಜಯ  ಸಕಾವರದ ಎರಡೂ 

ಪ್ತರ ಗಳಿಗೆ ಉತು ರವಾಗಿ ಕಾಂದರ  ಸಕಾವರದ ಜಲಸಂಪ್ನೂಾ ಲ  ಇಲ್ಯಖ್ಯಯ ಸಚಿವರು, ದಿನಾಂಕ:3-12-

2019ರಂದ್ಯ ನಮಾ  ನಿೀರಾವರಿ ಕಾಯಿದ್ಯ ಸಕ್ಷನ  5(3)ರ ಅಡಿಯಲಲ   ನಯ ಯಮಂಡಳಿಯಿಾಂದ 

ಮುಾಂದಿನ ವರದಿಯನುನ  ಪ್ಡೆದ ನಂತರವೇ  ಗೆಜೆಟ ನಲಲ  ನಯ ಯಾಾಂಗ ತ್ರೀಪ್ವನುನ  ಪ್ರ ಕಟಿಸುವುದ್ಯ 

ಎಾಂದ್ಯ ನಮಾ  ರಾಜಯ  ಸಕಾವರಕೆಕ  ಪ್ತರ ವನುನ  ಬರೆದಿದಿಾ ರೆ. ದಿನಾಂಕ: 3-12-2019ರಂದ್ಯ ಅತಯ ಾಂತ 

ನೀವಿನ ಮತ್ತು  ದ್ಯ:ಖ್ಕರವಾದ ಪ್ತರ  ನಮಾ  ರಾಜಯ  ಸಕಾವರಕೆಕ  ಬಂದಿದ್.  ಎರಡನೆಯ ಹಂತದ Tribunal  

ಕಟಿಿ ರುವ ತ್ರೀಮಾವನ ಸಮಯೀಜಿತ ಮತ್ತು  ಸಮಂಜಸವಾಗಿದ್, ಕಾವೇರಿ ವಿಚಾರದಲಲ  ತಮಿಳುನಡಿಗೆ 

ಮಾಡಿಕಟಿ  ಹಾಗೆ ನಮಗೂ ಗೆಜೆಟ  ನೀಟಿಫಕರ್ನ  ಮಾಡಿಕಡಿ, ಇದರಿಾಂದ ಈ ಯೀಜನೆಯನುನ  

ಅನುಷ್ಣಠ ನ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ ವಾಗುತು ದ್ ಎಾಂದ್ಯ ಹೇಳಿದರೆ, ಈ ರಿೀತ್ರಯ ಉತು ರವನುನ  ಕನವಟಕ 
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ಸಕಾವರಕೆಕ  ಕಾಂದರ  ಸಕಾವರ ಉತು ರ ಕಟಿಿ ದ್.  ಈ ಹಿನೆನ ಲ್ಯಯಲಲ , ರಾಜಯ  ಸಕಾವರ  ಮಧ್ಯ ಾಂತರ 

ಅಜಿವಯನುನ  ಹಾಕಬೇಕು ಎಾಂದ್ಯ  ನವು ಆಗರ ಹ ಮಾಡುತೆು ೀವ. ಮಧ್ಯ ಾಂತರ ಅಜಿವಯನುನ  ಹಾಕುವುದರ 

ಮುಖಾಾಂತರ ದಿನಾಂಕ: 29-12-2013ರಲಲ   ಎರಡನೆ ಜಲ ವಿವಾದ ನಯ ಯ ಮಂಡಳಿ (Tribunal) 

ಕಟಿಿ ರುವ ತ್ರೀಪ್ವನುನ  ಅಾಂತ್ರಮವಾಗಿ Gazette Notification   ಮಾಡಬೇಕು  ಎಾಂದ್ಯ ಮಧ್ಯ ಾಂತರ 

ಅಜಿವಯ ಮೂಲಕ ಸುಪಿರ ೀಮ  ಕೀಟ ವಗೆ  ಅಜಿವಯನುನ  ಸಲಲ ಸದ್ ಹೊೀದರೆ, ಇದನುನ  ಬಹಳಷಿ್ಟ   

ಕಾಲ ನೆನೆಗುದಿಗೆ ಬಿೀಳುವ   ಎಲಲ  ಸಾಧ್ಯ ತೆಗಳು ಇವ.  ಕೃಷ್ಣಣ  ಮೇಲಿ ಾಂಡೆ ಯೀಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧ್ಪ್ಟಿ  

ಹಾಗೆ ಮೂರು ಹಂತಗಳು ಇವ. ಮದಲನೆಯ ಮತ್ತು  ಎರಡನೇಯ  ಹಂತಗಳು ಸರಿ  ಸುಮಾರಾಗಿ 

ಮುಗಿಯುತ್ಯು  ಬಂದಿವ. ನಿೀರು ನಿಲುಗಡೆಗೆ ರೈತರ ಜಮಿೀನನುನ  ವಶಪ್ಡಿಸಿಕಾಂಡಿರುವುದಕೆಕ  ಸಕಾವರ 

ಕಟಿಿ ರುವ ಪ್ರಿಹಾರದ ಬಗೆಗ  ಮಾನಯ  ವಿರೀಧ್ ಪ್ಕ್ಷದ ನಯಕರು ಮಾತನಡಿದಿಾ ರೆ.  ಈ 

ಯೀಜನೆಯು 1963ರಲಲ  ಪಾರ ರಂಭವಾಗಿದ್. ’ಜೈ ಜವಾನ, ಜೈ ಕಿಸಾನ’ ಎನುನ ವ  ಘೀರ್ಣೆ 

ಮಾಡಿದಂತಹ ಹಿಾಂದಿನ ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಗಳಾದ ದಿ: ಲ್ಯಲ ಬಹದಿ್ದ ರ ಶಾಸಿು ಿಯವರು ಈ ಯೀಜನೆಗೆ 

ಚಾಲನೆಯನುನ  ನಿೀಡಿದರು.  ಈ ಯೀಜನೆ ಪಾರ ರಂಭವಾಗಿ ಇವತ್ರು ಗೆ 58 ವರ್ವಗಳಾಗಿವ.  ಸಮಾರು  ೬ 

ದಶಕಗಳು ಗತ್ರಸಿ ಹೊೀಗಿವ. ಈ  ಯೀಜನೆಗೆ 75,000 ಕೀಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಖ್ಚಾವಗಿದ್.  ಈ 

ದೇಶದಲಲ  ಹಾಗೂ ರಾಜಯ ದಲಲ  ಈ ಯೀಜನೆಯ ಬನಿನ ಗೆ ನಿಾಂತವರು ಎಾಂದರೆ, ಪೂಜಯ  

ಎಚ .ಡಿ.ದೇವೇಗೌಡರವರು, ನಿೀರಾವರಿ ಸಚಿವರಾಗಿದಿಾ ಗ, ಈ ರಾಜಯ ದ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳಾಗಿದಿಾ ಗ  ಮತ್ತು  

ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಗಳಾಗಿದಿಾ ಗ ಈ ಯೀಜನೆಯ  ಮತ್ತು  ಕಾವೇರಿ ಯೀಜನೆಯ  ಬಗೆಗ   ವಿಶೇರ್ವಾದ 

ಆಸಕಿು ಯನುನ  ವಹಿಸಿ ಕಾಂದರ ದಿಾಂದ  ಸಾವಿರಾರು ಕೀಟಿ ರೂಪ್ಯಿಗಳು ಈ ಯೀಜನೆಗಳಿಗೆ ಹರಿದ್ಯ 

ಬರುವಂತೆ ಮಾಡಿದಿ ರು.  ಮುಾಂದ್ ಬಂದ ಯಾವ ಕಾಂದರ  ಸಕಾವರಗಳು ಈ ಕೆಲಸವನುನ  ಮಾಡಲಲಲ . 

ಅದಕಾಕ ಗಿ ಕೃಷ್ಣಣ  ಯೀಜನೆಯ ಸುತು -ಮುತು ಲನ ಮತ್ತು  ಕಾವೇರಿ ಸುತು -ಮುತು ಲನ ಜನರು ಶ್ರ ೀಮಾನ  

ಎಚ .ಡಿ.ದೇವೇಗೌಡರನುನ  ನೆನಪಿಸಿಕಳೆು ತ್ಯು ರೆ ಮತ್ತು  ಸಿಾಂದಗಿಯಲಲ    ಅವರ ಪ್ರ ತ್ರಮೆಯನುನ  ಸಿಾ ಪ್ನೆ 

ಮಾಡಿದಿಾ ರೆ. ಹಿೀಗಾಗಿ  ಇವತ್ರು ನ ಸಕಾವರಗಳಿಾಂದ ಅಾಂತಹ ಇಚಿಾ ಶಕಿು ಯನುನ  ತ್ೀರಿಸುವಂತಹ 

ಕೆಲಸವಾಗಬೇಕಾಗಿದ್.  ನಮಾ  ರಾಜಯ  ಸಕಾವರ ಈ ಮೂರನೇ ಯೀಜನೆಯನುನ  ಜ್ಞರಿಗಳಿಸಬೇಕಾದರೆ 

ಅಾಂದಾಜು ಕನಿರ್ಠ  ಪ್ಕ್ಷ  65,000 ಕೀಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳು ಬೇಕು. ಅದರಲಲ   ಈಗಾಗಲೇ ಸುಮಾರು 11,500  

ಕೀಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನುನ  ಖ್ರ್ಚವ ಮಾಡಿದಿ್ ೀವ.  ದಿನಗಳನುನ  ಹಾಗೆ ಮುಾಂದ್ದಡತ್ಯು  ಹೊೀದರೆ ಇನುನ  

60,000-70,000 ಕೀಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಾಗಬಹುದ್ಯ.  ಇದ್ಯ  ನಮಾ  ರಾಜಯ ದ ಬೃಹತ ಯೀಜನೆಯಾಗಿದ್.  

ಈ ಯೀಜನೆಯನುನ  ರಾಷಿಿ ೀಯ  ಯೀಜನೆಯಾಗಿ ಘೀರ್ಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಾಂದ್ಯ ಕಾಂದರ ಕೆಕ   ಮನವಿ 

ಮಾಡಿಕಾಂಡರು, ಕಾಂದರ ದಿಾಂದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರ ತ್ರಕಿರ ಯ್ದ ಇಲಲ .  ನಮವದಾ ಯೀಜನೆಯನುನ  ರಾಷಿಿ ಿೀಯ 

ಯೀಜನೆ ಎಾಂದ್ಯ ಘೀರ್ಣೆ ಮಾಡಿ ಸಾವಿರಾರು ಕೀಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನುನ  ಆ ಬೇರೆ  ರಾಜಯ ಗಳು  

ಕಾಂದರ ದಿಾಂದ ಪ್ಡೆದಿರುವ ಇತ್ರಹಾಸ ನಮಾ  ಮುಾಂದ್ ಇದ್.  ಆದರೆ ನಮಾ  ರಾಜಯ ದ ಯಾವ ಯೀಜನೆಯು 
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ರಾಷಿಿ ಿೀಯ ಯೀಜನೆಯಾಗಿ ಘೀರ್ಣೆಯಾಗಿರುವುದಿಲಲ .   ಈ ವಿಚಾರಕಾಕ ಗಿ ರಾಜಯ  ಸಕಾವರ ಕಾಂದರ  

ಸಕಾವರದ ಮೇಲ್ಯ ಒತು ಡವನುನ  ಹಾಕಬೇಕಾಗಿದ್.  ಇದನುನ  ರಾಷಿಿ ಿೀಯ ಯೀಜನೆ ಎಾಂದ್ಯ ಘೀರ್ಣೆ 

ಮಾಡಿ, ಅದರ ಮುಖಾಾಂತರ ಮೂರನೇ ಹಂತದ ಯೀಜನೆಯನುನ  ಪೂಣವಗಳಿಸಬೇಕು ಎಾಂದ್ಯ  

ಸುಪಿರ ಮ  ಕೀಟ ವಗೆ ಒಾಂದ್ಯ interim application    ಹಾಕಿ, ಇಲಲ ವಾಂದರೆ  Gazette Notification  ಮಾಡಿ   

ಈ ಯೀಜನೆಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕಡಬೇಕು  ಎಾಂದ್ಯ ಈ ಎರಡು ಕೆಲಸಗಳನುನ  ರಾಜಯ  ಸಕಾವರ 

ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್.  

 

        ಶಿರ ೋ ಎಸ.ಆರ.ಪಾಟಿೋಲ(ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರು):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಗಳೆ, ಮಾನಯ  

ಶ್ರ ೀಕಂಠೇಗೌಡರು ಮಹದಾಯಿ ಮತ್ತು  ಕೃಷ್ಣಣ  ಮೇಲಿ ಾಂಡೆ ಯೀಜನೆ ಬಗೆಗ  ಸಕಾವರವನುನ  

ಬಡಿದ್ಬಿು ಸುವಂತೆ  ಮಾತನಡುತ್ರು ದಿಾ ರೆ. ಆದರೆ ಬಹಳಷಿ್ಟ  ನಯಕರು, ಕೃರ್ಣ  ಮೇಲಿ ಾಂಡೆ 

ಯೀಜನೆಯನುನ  ರಾಷಿಿ ಿೀಯ ಯೀಜನೆಯಾಗಿ ಘೀರ್ಣೆ ಮಾಡಿ ನಂತರ ೩ನೇ ಹಂತದ  

ಯೀಜನೆಯನುನ  ತೆಗೆದ್ಯಕಳೆಬೇಕು ಎಾಂದ್ಯ ಹೇಳುತ್ರು ದಿಾ ರೆ. ಈ ವಿಚಾರದಲಲ  ನನಗೆ ಸಹಮತ್ರ ಇಲಲ . 

ಏಕೆಾಂದರೆ ಇದನುನ  ರಾಷಿಿ ಿೀಯ ಯೀಜನೆ ಎಾಂದ್ಯ ಕಾಂದರ  ಸಕಾವರ ಘೀರ್ಣೆ ಮಾಡದ್ ಇದಿ ರೆ?  

ಮೂರನೇ ಹಂತದ ಯೀಜನೆಯಿಾಂದ ೧೩೦ ಟಿಎಾಂಸಿ ನಿೀರು ನಮಗೆ allocation  ಆಗಿದ್, 15ಲಕ್ಷ  ಹೆಕಿೆ ೀರ  

ಎಕರೆ ಭೂಮಿ  ನಿೀರಾವರಿಯಾಗಿ 7 ಜಿಲ್ಯಲ ಗಳಿಗೆ ಫಲಪ್ರ ದವಾಗುತು ದ್. ರಾಷಿಿ ಿೀಯ ಯೀಜನೆಯಾಗದಿದಿ ರೆ  

ಮೂರನೇ ಹಂತದ ಯೀಜನೆಯನುನ  ತೆಗೆದ್ಯಕಳೆವುದ್ಯ ಬೇಡವ? ಯೀಜನೆಯು ಅರಿ್ ಕೆಕ  ನಿಲಲ ಬೇಕಾ?  

ಇದನುನ   ರಾಷಿಿ ಿೀಯ ಯೀಜನೆಯಾದರೂ ಮಾಡಿ, ಅಾಂತವರಾಷಿಿ ೀಯ  ಯೀಜನೆಯಾದರು ಮಾಡಿ 

ಒಟಿಿ ನಲಲ  ಈ ಯೀಜನೆ ಪೂತ್ರವಯಾಗಬೇಕು ಎನುನ ವುದ್ಯ ನಮಾ  ಬೇಡಿಕೆ.  ರಾಷಿಿ ಿೀಯ ಯೀಜನೆ 

ಮಾಡದಿದಿ ರೂ ಈ ಯೀಜನೆಯನುನ  ತೆಗೆದ್ಯಕಳೆಲೇ ಬೇಕು ಎನುನ ವುದನುನ  ನನು ನಂತರ 

ಮಾತನಡುತೆು ೀನೆ. ಮಾನಯ  ಶ್ರ ೀಕಂಠೇಗೌಡರು ಉತು ರ ಕನವಟಕದ ಬಗೆಗ  ತ್ೀರಿಸುತ್ರು ರುವ ಕಳಕಳಿಗೆ 

ನನು ಅಭಿನಂದಿಸುತೆು ೀನೆ.  

 

       ಶಿರ ೋ ಕೆ.ಟಿ.ಶಿರ ೋಕಂಠೇಗೌಡ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಗಳೆ, ಅಾಂತ್ರಮವಾಗಿ ಕೃರ್ಣ  ಮೇಲಿ ಾಂಡೆ ಯೀಜನೆಯ 

ವಿಚಾರವಾಗಿ ಎರಡು ವಿರ್ಯಗಳ ಬಗೆಗ  ನನು ಸಕಾವರವನುನ  ಆಗರ ಹಿಸುತೆು ೀನೆ. ಕೃಷ್ಣಣ  ಜಲ ವಿವಾದ 

ನಯ ಯ ಮಂಡಳಿಯ -2ರ ದಿನಾಂಕ:  29-11-2013ರ ಅಾಂತ್ರಮ ತ್ರೀಪುವ  ಮತ್ತು  ಆದೇಶವು  ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ 

Gazette Notification  ನಲಲ  ಬರುವಂತೆ ಮಾಡುವುದ್ಯ. ಕಾಂದರ  ಸಕಾವರದ ಜಲಸಂಪ್ನೂಾ ಲ ಸಚಿವರ 

ಮೇಲ್ಯ ಒತು ಡ ತರುತ್ರು ೀರೀ ಅಥವಾ ಕಾಂದರ ದಿಾಂದ ಸುಪಿರ ೀಮ ಕೀಟ ವಗೆ affidavit  ಹಾಕಿಸುತ್ರು ರೀ 

ನನಗೆ ಗತ್ರು ಲಲ , ನಯ ಯ ಮಂಡಳಿ-2 ೧೩೦ ಟಿಎಾಂಸಿ ನಿೀರಿನ ಬಳಕೆಗೆ ತ್ರೀಪ್ವನುನ  ಕಟಿಿ ದ್, ನಿೀರಿನ 

ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿ ತ್ರೀಪ್ವನುನ  ಕಟಿಿ ದ್, ಅದ್ಯ ಕೂಡಲೇ Gazette Notification   ಬರುವಂತೆ ಮಾಡಿ. 
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ಎರಡನೆಯದ, ಕೃಷ್ಣಣ  ಮೇಲಿ ಾಂಡೆ ಮೂರನೆಯ ಯೀಜನೆಯನುನ  ಮತ್ತು  ಇಡಿೀ ಯೀಜನೆಯನುನ  

ರಾಷಿಿ ಿೀಯ ಯೀಜನೆಯಾಗಿ ಕಾಂದರ  ಸಕಾವರ ಘೀರ್ಣೆ ಮಾಡುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ. ರಾಷಿಿ ಿೀಯ 

ಯೀಜನೆಯಾಗಿ ಘೀರ್ಣೆ ಮತ್ತು  Gazette Notification     ಎರಡು ಆದರೆ ಆರು ದಶಕಗಳ, 58 ವರ್ವಗಳ 

ಇತ್ರಹಾಸಕೆಕ  ತ್ರಲ್ಯಾಂಜಲ ಇಟಿ ಹಾಗಾಗುತು ದ್. ಇದ್ಯ ಈ ಭಾಗದ ಜನರ ಬಹಳ ವರ್ವದ ಕನಸು.  ಏಕೆಾಂದರೆ 

ನಿೀರಾವರಿ ಯೀಜನೆಗಳು ವಾಸು ವವಾಗಿ ಜನರ ಬದ್ಯಕನುನ  ಕಟಿಿ ಕಡುತು ದ್. ನಿೀವು ನಿೀರು, ವಿದ್ಯಯ ತ  

ಕಡಿ ಸಾಕು ಬೇರೆ ಏನು ಬೇಡ ಎಾಂದ್ಯ  ಬಹಳ ಜನ ಬಹಳ ಸಾರಿ ಹೇಳಿದಿಾ ರೆ.  ರೈತನಿಗೆ ನಿೀರು ಕಟಿ ರೆ 

ಸಾಕು ಅಥವಾ ರೈತ ಪಂಪ್ ಸಟ  ಮೇಲ್ಯ ಅವಲಂಬಿತನಗಿದಿ ರೆ  ವಿದ್ಯಯ ತ  ಕಟಿ ರೆ ಸಾಕು. ರೈತ ತನನ  

ಪಾಡಿಗೆ ತ್ಯನು ಬದ್ಯಕಿಕಳೆು ತ್ಯು ನೆ.  ಉತು ರ ಕನವಟಕದ ಮದಲು 15 ಲಕ್ಷ 30 ಸಾವಿರ ಮತ್ತು  ಈಗ 13 

ಲಕ್ಷ ಒಟಿ್ಟ   28 ಲಕ್ಷ 30 ಸಾವಿರ ಎಕರೆ  ಜಮಿೀನು ನಿೀರಾವರಿಯಾದರೆ ಅದರಿಾಂದ ಈ ಭಾಗದ ಜನರ 

ಭಾಗಯ ದ ಬ್ರಗಿಲು ತೆಗೆದಂತೆ.  ಈ ಭಾಗದ ಜನರು ಸದಾ ನಿಮಾ  ಹಿಾಂದ್ ಇರುತ್ಯು ರೆ. ಆದರೆ ನಿೀವು ಈ ಜನರಿಗೆ  

ಕಟಿಿ ರುವುದ್ಯ ಏನು? 

                     (ಮುಾಂದ್ಯ) 

(1206)21-12-2021(01-00)bsd-bns 

 

ಶಿರ ೋ ಕೆ.ಟಿ. ಶಿರ ೋಕಂಠೇಗೌಡ (ಮೇಂದು) 

 

ಮಾನಯ  ಎಸ .ಆರ. ಬಮಾಾ ಯಿರವರ ಕನಸಿನ ಯೀಜನೆಯಾದ ಮಹದಾಯಿ ಯೀಜನೆಯ 

ಅನುಷ್ಣಠ ನಕೆಕ  ಮುಾಂದಾಗಲಲಲ , ಅದನುನ  ಅನುಷ್ಣಠ ನ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಲಲ , ಅದಕೆಕ  gazette 

notification ಆಗಿದಿ್ಯ , tender ಮಾಡಲಲಲ . Upper Krishna ಯೀಜನೆಯನುನ  ಮಾನಯ  ಪ್ರ ಧಾನ 

ಮಂತ್ರರ ಯವರ ಬಳಿ ಕುಳಿತ್ತಕಳೆು ತ್ಯು ರೀ ಅಥವಾ ಯಾರ ಬಳಿ ಕುಳಿತ್ತಕಳೆು ತ್ಯು ರೀ, ಗತ್ರು ಲಲ , ಬೇರೆ 

ಬೇರೆ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಮಾನಯ  ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಗಳ ಬಳಿ ಕುಳಿತ್ತಕಳೆು ತ್ಯು ರೆ, ರಾಷಿಿ ಿೀಯ ಯೀಜನೆ ಎಾಂದ್ಯ 

ಘೀಷಿಸಬೇಕೆಾಂದ್ಯ ಒತ್ಯು ಯ ಮಾಡಿ ಏಕೆ ಕುಳಿತ್ತಕಳೆು ವುದಿಲಲ ? ಸವವ ಪ್ಕ್ಷಗಳ ನಿಯೀಗವನುನ  

ಕರೆದ್ಯಕಾಂಡು ಹೊೀಗಲ, ಅಗತಯ  ಬಿದಿ ರೆ ಮಾನಯ  ದೇವೇಗೌಡರನುನ  ಕರೆದ್ಯಕಾಂಡು ಹೊೀಗಲ. ಮಾನಯ  

ಪ್ರ ಧಾನಮಂತ್ರರ ಗಳು ಮಾನಯ  ದೇವೇಗೌಡರನುನ  ಬೇರೆ ಕರೆದ್ಯ ಮಾತನಡುತ್ಯು ರೆ. ರಾಷಿಿ ಿೀಯ ಯೀಜನೆ 

ಎಾಂದ್ಯ ಘೀರ್ಣೆ ಮಾಡಿಸಿ, gazette notification ಆಗುವಂತೆ ನೀಡಿಕಳೆಬೇಕು. ಬಹುಶಃ ಆಗ ಕೃಷ್ಣಣ  

ಮೇಲಿ ಾಂಡೆ ಯೀಜನೆಗೆ ನಯ ಯ ಕಡಲು ಸಾಧ್ಯ ವಾಗುತು ದ್. 

 

 ಇನುನ  ಕನೆಯದಾಗಿ, ಕಾವೇರಿ ಯೀಜನೆ ಬಗೆಗ  ಸೂಕ್ಷಾ ವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾತ್ತಗಳನುನ  ಹೇಳುವುದಕೆಕ  

ಇಚಿಛ ಸುತೆು ೀನೆ. ಏಕೆಾಂದರೆ ನನು ಬಾಂಗಳೂರಿನ ಅಧಿವೇಶನ ನಡೆದ ಸಂದಭವದಲಲ  ವಿವರವಾದ 

ಮಾತ್ತಗಳನುನ  ಆಡುತೆು ೀನೆ. ಕನವಟಕ ಮತ್ತು  ತಮಿಳುನಡು ನಡುವಣ ಕಾವೇರಿ ವಿವಾದವು ನೂರಾರು 

ವರ್ವಗಳದಿಾ ಗಿದಿ್ಯ , ವಾಸು ವವಾಗಿ ಆ ಸಮಸಯ ಯನುನ  ಬಿರ ಟಿರ್ರು ಹುಟಿ್ಟ  ಹಾಕಿದರು. ಕನವಟಕ ಮತ್ತು  
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ತಮಿಳುನಡಿಗೆ ಸಂಬಂಧ್ಪ್ಟಿ  Tribunal  ನಿೀರಿನ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಮೇಲ್ಯ ಅಾಂತ್ರಮವಾಗಿ Supreme 

Court ಮರುಹಂಚಿಕೆಯನುನ  ಮಾಡುತು ದ್. ಆ ಮರು ಹಂಚಿಕೆಯಲಲ  ಮಾನಯ  ದೇವೇಗೌಡರ ಪಾತರ  ಬಹಳ 

ದೊಡಡ ದಾಗಿದಿ್ಯ , ಮಾನಯ  ಕುಮಾರಸಾಾ ಮಿ ರವರು ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳಾಗಿದಿಾ ಗ ಅವರ ಹೆಗಲ ಮೇಲ್ಯ 

ಕುಳಿತ್ತ Supreme Court ಗೆ Tribunal ವಿರುದಿ  ಅಜಿವ ಹಾಕಿಸಿದರು. ಇದರಿಾಂದ ನಮಗೆ ೧೯೨ ಟಿಎಾಂಸಿ ನಿೀರು 

ಬಿಡಬೇಕಾದಿ ನುನ  ತಪಿಪ ಸಿ ೧೪.೭೫ ಟಿಎಾಂಸಿ ಹೆರಿ್ಚ  ನಿೀರು ಸಿಗುವಂತೆ ನೀಡಿಕಾಂಡರು. ನಮಾ ಲಲ ದಿ  

ಕರತೆಯನುನ  ನಿೀಗಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಪ್ರ ತ್ರ ವರ್ವ ೧೭೭ ಟಿಎಾಂಸಿ ನಿೀರನುನ  ಕಾವೇರಿ ಜಲ್ಯನಯನ 

ಭಾಗದಿಾಂದ ತಮಿಳುನಡಿಗೆ ತ್ರಾಂಗಳುವಾರು ಹರಿಸಬೇಕಾಗಿದ್. ಮಳೆ ಬಿೀಳಲ ಅಥವಾ ಬಿೀಳದಿದಿ ರೂ ಈ 

ನಿೀರನುನ  ಹರಿಸಬೇಕಾಗಿದ್. ಕನವಟಕ ಮತ್ತು  ತಮಿಳುನಡಿನ ನಡುವಣ ಇರುವ ವೈಮನಸಯ  ಮತ್ತು  

ತ್ರಕಾಕ ಟಕೆಕ  ಶಾಶಾ ತವಾದ ಪ್ರಿಹಾರ ಮೇಕೆದಾಟ್ಟ ಯೀಜನೆಯಾಗಿದ್. ಮೇಕೆದಾಟ್ಟ ಯೀಜನೆಯು ೩ 

ಆಶಯಗಳನುನ  ಹೊತ್ರು ದಿ್ಯ , ಬಾಂಗಳೂರು ನಗರಕೆಕ  ಕುಡಿಯುವ ನಿೀರನುನ  ಪೂರೈಸುವುದಾಗಿದ್. Supreme 

Court  ಬಾಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೆರಿ್ಚ ವರಿಯಾಗಿ ೧೦ ಟಿಎಾಂಸಿ ನಿೀರನುನ  ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದ್. ಅದಕಾಕ ಗಿ 

ಯೀಜನೆಯನುನ  ರೂಪಿಸುವ ಬಗೆಗ ಯೂ ಹೇಳಿದ್. ಬಾಂಗಳೂರು ನಗರ ಮತ್ತು  ಗಾರ ಮಾಾಂತರ ಪ್ರ ದೇಶಗಳಿಗೆ 

ಕುಡಿಯುವ ನಿೀರನುನ  ಒದಗಿಸಬೇಕು. ಈ ರಾಜಯ  ಮತ್ತು  ದೇಶದ ವಿವಿಧ್ ಜನರೆಲಲ ರೂ ಬಾಂಗಳೂರಿನಲಲ  

ವಾಸಿಸುತ್ಯು ರೆ. ನಮಾ ಲಲ ರುವ ಕಟಿೆ ಗಳಿಾಂದ ಕವಲ ಇಡಿಯಾಗಿ ನಿೀರನುನ  ಕಡಲು ಸಾಧ್ಯ ವಾಗುವುದಿಲಲ . 

ಅದರಂತೆ ಕುಡಿಯುವ ನಿೀರು ಮತ್ತು  ಉಳಿದಂತೆ ತಮಿಳುನಡಿಗೆ ನಿೀರನುನ  ಹರಿಸಲು ೪೦ ಟಿಎಾಂಸಿ 

ಸಾಮಥಯ ವದ balancing reservoir, ಅಾಂದರೆ ಸಮತ್ೀಲನ ಜಲ್ಯಶಯವನುನ  ನಿಮಾವಣ ಮಾಡಲು 

ಮೇಕೆದಾಟ್ಟ ಯೀಜನೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್. ಅದರ ಜತೆಗೆ ೪೦೦ ಮೆಗಾವಾಯ ಟ  ವಿದ್ಯಯ ತ  ಉತ್ಯಪ ದನೆ 

ಮಾಡುವುದ್ಯ ಯೀಜನೆಯ ಗುರಿಯಾಗಿದ್. ಇದರ ಒಟಿ್ಟ  ಅಾಂದಾಜು ವಚಿ್  ಕವಲ ರೂ.೯ ಸಾವಿರ 

ಕೀಟಿಯಾಗಿದ್. ಏಕೆಾಂದರೆ ಡಾಯ ಾಂ ಗೆ ಸರಿಯಾದ ಜ್ಞಗವನುನ  ಆಯ್ದಕ  ಮಾಡಲ್ಯಗಿದ್. ಕೃರ್ಣ  ನದಿ 

ಮೇಲಿ ಾಂಡೆ ಯೀಜನೆಯ ೩ನೇ ಹಂತಕೆಕ  ರೂ.೬೫ ಸಾವಿರ ಕೀಟಿ ಬೇಕಾಗಿದ್. ಆದರೆ ಇಡಿೀ ಮೇಕೆದಾಟ್ಟ 

ಯೀಜನೆಗೆ ಕವಲ ರೂ.೯ ಸಾವಿರ ಕೀಟಿ ಸಾಕಾಗಿದ್. ಇವತ್ತು  DPR (Detailed Project Report) ಗೂ 

ಅನುಮತ್ರ ಸಿಕಿಕ ದಿ್ಯ , ಕಾಂದರ ದ ಮೇಲ್ಯ ಒತು ಡ ಹಾಕಬೇಕಾಗಿದ್. ತಮಿಳುನಡು ಪ್ರ gazette notification  

ಅನುನ  ವೇಗವಾಗಿ ಮಾಡಿದಿ್ಯ , ಮೇಕೆದಾಟ್ಟ ಯೀಜನೆಗೆ ಯಾರ ಅನುಮತ್ರಯೂ ಬೇಕಾಗಿರುವುದಿಲಲ . 

ಆದರೆ ಅನುಷ್ಣಠ ನ ಮಾಡುವ ಇಚಾಛ ಶಕಿು  ಬೇಕಾಗಿದ್. ವಾಸು ವವಾಗಿ Supreme Court ನಲಲ  ೨೦೦೦ ನೇ 

ಇಸವಿಯ ಒಾಂದ್ಯ ತ್ರೀಮಾವನ ಇದಿ್ಯ , ಈ ವಿಚಾರದಲಲ  ಯಾರ ಅನುಮತ್ರ ಇಲಲ ದೇ ಮೇಕೆದಾಟ್ಟ ಯೀಜನೆ 

ಮಾಡಲು ಅನುಮತ್ರ ಇದ್. ಆದರೆ ಕನವಟಕ ಸಕಾವರದ ಇಚಾಛ ಶಕಿು  ಬೇಕಾಗಿದ್. 
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 ಶಿರ ೋ ಮರುಗೇಶ  ಆರ .ನರಾಣಿ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ, ಕಾವೇರಿ ವಿಚಾರದ ಬಗೆಗ  

ಮಾತನಡಲು ಬಾಂಗಳೂರಿನಲಲ  ಸಾಕಷಿ್ಟ  ಸಲ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತು ದ್. ಈಗ ಅಧಿವೇಶನ ಒಾಂದ್ಯ ವಾರದ 

ಕಾಲ ನಡೆಯುತು ದ್.  

 

 ಶಿರ ೋ ಕೆ.ಟಿ. ಶಿರ ೋಕಂಠೇಗೌಡ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ, ನನು ಮಹದಾಯಿ ನಿೀರಿನ ವಿಚಾರವಾಗಿ 

ಸುಧಿೀಘವವಾಗಿ ಮಾತನಡಿದಿ್ ೀನೆ. ಕೃರ್ಣ  ಮೇಲಿ ಾಂಡೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಸುದಿೀಘವವಾಗಿ ಮಾತನಡಿದಿ್ಯ , ಈ 

ರಾಜಯ ವನುನ  ನನು ಸಮಾನವಾಗಿ ಪಿರ ೀತ್ರಸುತೆು ೀನೆ.  

 

ಉಪಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಇವತ್ತು  ಉತು ರ ಕನವಟಕ-ಕಲ್ಯಯ ಣ ಕನವಟಕ ಬಗೆಗ  ಚ್ರ್ಚವ 

ಮಾಡಬೇಕೆಾಂಬ ವಿರ್ಯ ಇದ್.  

 

ಶಿರ ೋ ಕೆ.ಟಿ. ಶಿರ ೋಕಂಠೇಗೌಡ:- ಅದೇ ಕೆೆೀತರ ದಿಾಂದ ಬಂದವನಗಿದಿ್ಯ , ಚ್ರ್ಚವಯಲಲ  ಶೇಕಡ ೮೦ ರಿಾಂದ 

೮೫ ರಷಿ್ಟ  ಭಾಗವನುನ  ಉತು ರ ಕನವಟಕದ ಸಮಸಯ ಗಳಿಗೆ ಮಿೀಸಲಟಿ್ಟ , ಕವಲ ಶೇಕಡ ೧೦-೧೫ ರಷಿ್ಟ  

ಉಳಿದಿರುವುದನುನ  ಮಾತನಡುತೆು ೀನೆ.  

 

ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಬಹಳ ಜನ ಮಾತನಡುವವರಿದಿ್ಯ , ಇದೇ ವಿರ್ಯದ ಮೇಲ್ಯ 

ಮಾತನಡಿದರೆ ಸುಲಭವಾಗುತು ದ್.  

 

ಶಿರ ೋ ಕೆ.ಟಿ. ಶಿರ ೋಕಂಠೇಗೌಡ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ, ನನು ನಿಯಮ ೬೮ರಡಿ ಕಟಿಿ ರುವ 

ನಿಲುವಳಿ ಸೂಚ್ನೆಯಲಲ  ಕೃರ್ಣ  ಮೇಲಿ ಾಂಡೆ ಯೀಜನೆ, ಮಹದಾಯಿ ಯೀಜನೆ ಮತ್ತು  ಕಾವೇರಿಯ 

ಮೇಕೆದಾಟ್ಟ ನಿೀರಾವರಿ ಯೀಜನೆಗಳ ಬಗೆಗ  ಪ್ರ ಸಾು ಪ್ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ  ತ್ರಳಿಸಿದಿ್ ೀನೆ. ನನನ  ನಿಲುವಳಿ 

ಸೂಚ್ನೆಗೆ ನನು justice  ಕಡಬೇಕಲಲ ವೇ? ಹಾಗಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾತ್ತಗಳನುನ  ಇದರ ಬಗೆಗ  ಹೇಳುತೆು ೀನೆ. 

ನಿಲುವಳಿ ಸೂಚ್ನೆಯ ಆರಂಭದ ಮಾತ್ತಗಳನುನ  ಹೇಳಿ, ಮುಾಂದಿನದಿ ನುನ  ಮಾನಯ  ವಿರೀಧ್ ಪ್ಕ್ಷದ 

ನಯಕರು ಮುಾಂದ್ಯವರೆಸುತ್ಯು ರೆ.  

 

ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ, ಮೇಕೆದಾಟ್ಟ ಯೀಜನೆ ಕವಲ ರೂ.೯ ಸಾವಿರ ಕೀಟಿಗೆ 

ಸಿೀಮಿತವಾಗಿದ್. ಈ ಯೀಜನೆಗೆ ಯಾವ ಅಡಿಡ ಯೂ ಇಲಲ ದೇ ಕಾಂದರ  ಮತ್ತು  ರಾಜಯ  ಸಕಾವರಗಳ ಇಚಾಛ  

ಶಕಿು  ಬೇಕಾಗಿದ್. DPR  ಕೂಡ ಆಗಿದ್. ನನು ಅಾಂತ್ರಮವಾಗಿ ಸಕಾವರ ಮತ್ತು  ಮಾನಯ  ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳನುನ  

ಆಗರ ಹ ಮಾಡುವುದೇನೆಾಂದರೆ, ಅವರು ಮಹದಾಯಿಯ ಅನುಷ್ಣಠ ನಕೆಕ  ೨೦೦ ಕಿಲೀಮಿೀಟರ  
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ಪಾದಯಾತೆರ  ಮಾಡಿದಿಾ ರೆ. ಈಗ ಇಡಿೀ ಅಧಿಕಾರ ಅವರ ಕೈಯಲಲ ದಿ್ಯ , ರಾಜಯ ದ ರ್ಚಕಾಕ ಣಿ 

ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳ ಕೈಲದ್. ಅವರ ತಂದ್ಯವರ ಕನಸಿನ ಯೀಜನೆಯಾಗಿದಿ್ಯ , ಅವರ ಆಯೀಗದ 

ಅಧ್ಯ ಕ್ಷರೇ ಕಟಿಿ ರುವ ಯೀಜನೆಯಾಗಿದ್.  ಅದನುನ  ಅನುಷ್ಣಠ ನಕೆಕ  ತಂದ್ಯ ಅಲಲ ಯ ಜನರ ಹೊೀರಾಟಕೆಕ  

ವಿಶಾರ ಾಂತ್ರ ಕಡಬೇಕಲಲ ವೇ? ನಲ್ಯಕ ರು ವರ್ವಗಳು ಕಳೆದರೂ ಅವರಿಗೆ ವಿಶಾರ ಾಂತ್ರ ಕಡದೇ, ಕುಡಿಯುವ 

ನಿೀರನುನ  ಕಡದೇ ಇದಿ ರೆ ಹುಬು ಳೆಿ -ಧಾರವಾಡ ಜನರು ಕ್ಷಮಿಸುತ್ಯು ರೆಯೇ? ಬಳಗಾವಿ, ಗದಗ , 

ಬ್ರಗಲಕೀಟೆ ಜನರು ಕ್ಷಮಿಸುತ್ಯು ರೆಯೇ? ಈ ಕೂಡಲೇ ಇದಕೆಕ  tender  ಮಾಡಿ ನಳೆಯೇ 

ಯೀಜನೆಯನುನ  ಕೈಗೆತ್ರು ಕಳೆಬೇಕು. There are no hurdles at all. ಇದಕೆಕ  ಯಾವ ಅಡಿಡ  ಮತ್ತು  

ವಿರೀಧ್ವೂ ಇಲಲ ದೇ, gazette notification  ಸಹ ಮುಗಿದಿದ್. ಈ ನಿಣವಯವನುನ  ಮಾಡಬೇಕು. ಕೃರ್ಣ  

ಮೇಲಿ ಾಂಡೆ ಯೀಜನೆಯ ೩ನೇ ಹಂತ ಬಗೆಗ  ಹೇಳಿದಿ್ ೀನೆ. ಅದರ ೧೩೦ ಟಿಎಾಂಸಿ ನಿೀರನುನ  ಬಳಸಿಕಳೆಲು 

gazette notification   ಆಗಬೇಕು, ೨ನೇ Tribunal  ಕಟಿಿ ರುವ ತ್ರೀಮಾವನವು ಅನುಷ್ಣಠ ನಕೆಕ  ಬರಬೇಕು. 

ಜತೆಗೆ ಕಾಂದರ  ಸಕಾವರದಿಾಂದ ಕೃರ್ಣ  ಮೇಲಿ ಾಂಡೆ ಯೀಜನೆಯನುನ  ರಾಷಿಿ ಿೀಯ ಯೀಜನೆ ಎಾಂದ್ಯ 

ನಿಣವಯ ಮಾಡುವ ತ್ರೀಮಾವನ ಮಾಡಿದರೆ, ಈ ರಾಜಯ ದ ಹಾಗೂ ಉತು ರ ಕನವಟಕದ ಜನರ ಪ್ರವಾಗಿ 

ದಿೀಘವ ದಂಡ ನಮಸಾಕ ರ ಹಾಕುತೆು ೀನೆ ಎಾಂದ್ಯ ಹೇಳುತ್ಯು , ಈ ಸವಾಲವನುನ  ಅವರು ಸಿಾ ೀಕಾರ 

ಮಾಡಬೇಕೆಾಂದ್ಯ ಹೇಳಿ ನನನ  ಮಾತ್ತಗಳನುನ  ಮುಗಿಸುತೆು ೀನೆ.  ನಮಸಾಕ ರ. 

 

ಶಿರ ೋ ಸಿ.ಎೇಂ.ಇಬಾರ ಹಿೇಂ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ, ಮಾನಯ  ಸಭಾನಯಕರು ಸದನದಲಲ ದಿ್ಯ , 

ಎರಡೂ ಸದನಗಳಲಲ  ನವು ಮಾತನಡಿರುವಂತೆ ಪ್ಕ್ಷ, ಬೇಧ್, ಭಾವನೆ ಮರೆತ್ತ unanimous ಆಗಿ 

resolution ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲಲ  ಕಾಾಂಗೆರ ಸ , ಬಿಜೆಪಿ, ಜನತ್ಯದಳ ಎಾಂಬ ಭಾವನೆ ಇಲಲ , ನವಲಲ ರೂ 

ಕನನ ಡಿಗರಾಗಿದಿ್ಯ , ಕೆಳಮನೆ ಮತ್ತು  ಮೇಲಾ ನೆ ಸೇರಿದಂತೆ resolution ಮಾಡಿ ಕಾಂದರ  ಸಕಾವರಕೆಕ  ಕಳುಹಿಸಿ, 

ಕೂಡಲೇ ಜ್ಞರಿಗೆ ತರಬೇಕು ಎನುನ ವ ಒತ್ಯು ಯ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತರ  ಹೊರಗಡೆ ಜನರು ಬಳಗಾವಿಯಲಲ  

ಅಧಿವೇಶನ ಮಾಡಿದಿ ಕೂಕ  ಸಾಥವಕವಾಗುತು ದ್ ಎಾಂದ್ಯ ಭಾವಿಸುತ್ಯು ರೆ. ದಯವಿಟಿ್ಟ  ಇದನುನ  ಮಾನಯ  

ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳಿಗೆ ತ್ರಳಿಸಿ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕೆಾಂದ್ಯ ಪಾರ ಥವನೆ ಮಾಡಿಕಳೆು ತೆು ೀನೆ. 

 

ಶಿರ ೋ ಕೆ.ಎ.ತಿಪ್ಪ ೋಸ್ತವ ಮ (ರ್ನಮನದೇಾಶನ ಹೇಂದಿದವರು):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ, 

ಅವಕಾಶಕಾಕ ಗಿ ಧ್ನಯ ವಾದಗಳು. ಕೃರ್ಣ  ಜಲವಿವಾದ ನಯ ಯಮಂಡಳಿಯಿಾಂದ ನಮಗೆ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವ 

ನಿೀರಿನ ಪ್ರ ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಕೃರ್ಣ  ನದಿ ಕಳೆದಲಲ  ದೊರೆಯುವ ನಿೀರಿನ ಪ್ರ ಮಾಣವನುನ  

ನೀಡಬೇಕಾಗುತು ದ್. ಒಟಿ್ಟ  ೨,೫೭೮ ಟಿಎಾಂಸಿ ನಿೀರು ದೊರೆಯುತ್ರು ದಿ್ಯ , ೬೬೬ ಟಿಎಾಂಸಿ ನಿೀರು 

ಮಹಾರಾರಿ್ ಿಕೆಕ , ಕನವಟಕಕೆಕ  ೯೦೭ ಟಿಎಾಂಸಿ, ಅವಿಭಜಿತ ಆಾಂಧ್ರ  ಪ್ರ ದೇಶಕೆಕ  ೧,೦೦೫ ಟಿಎಾಂಸಿ ನಿೀರು 

ಹೊೀಗುತು ದ್. ನಯ ಯಮಂಡಳಿ ತ್ರೀಪಿವನಲಲ  ಒಾಂದ್ಯ rider  ಇದಿ್ಯ , ೨೦೨೦ನೇ ಇಸವಿ ನಂತರ ಈ 
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ತ್ರೀಪ್ವನುನ  ಪುನರ ವಿಮಶ್ನವ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ  ತ್ರಳಿಸಲ್ಯಗಿದ್. ಅಾಂದರೆ ಹೆರಿ್ಚ ವರಿ ನಿೀರು ಬಂದಾಗ ಪುನಃ 

ಮರು ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಬಹುದ್ಯ. ಒಾಂದ್ಯ ವೇಳೆ ಯಾವುದಾದರಾಂದ್ಯ ರಾಜಯ  ನಿೀರನುನ  ಬಳಕೆ 

ಮಾಡದಿದಿ ರೆ ಮರುವಿಾಂಗಡನೆ ಆಗುವ chances  ಕೂಡ ಇದ್.  ಇದೊಾಂದ್ಯ ತ್ತಗುಗತ್ರು ಯಾಗಿದ್. 

ಯಾವುದೇ ಸಕಾವರ ಇರಬಹುದ್ಯ, ಇದನುನ  ಗಮನದಲಲ ಟಿ್ಟ ಕಾಂಡು ಈ ಭಾಗದ ಜನರ ಅಭಿವೃದಿಿ ಗೆ 

ಏನದರೂ ಮಾಡುವುದಿದಿ ರೆ ಈ ಯೀಜನೆ ಅನುಷ್ಣಠ ನ ಆಗಲೇಬೇಕು.  

 

ಇನುನ  ಕೃರ್ಣ  ಮೇಲಿ ಾಂಡೆ ಯೀಜನೆಯ ಬಗೆಗ  ಮಾತರ  ಹೆಚಿಿ ನ ಒತ್ತು  ಕಡಬೇಕಾಗಿದಿ್ಯ , 

ಮಲಲ ಪ್ರ ಭಾ, ಘಟಪ್ರ ಭಾ, ತ್ತಾಂಗಾಭದರ  ನದಿಗಳೆಲಲ ವೂ ಕೃರ್ಣ  ನದಿ ಕಳೆದಲಲ ಯೇ ಬರುತ್ರು ದ್.  ಅದರ ನಿೀರು 

ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿ, ಬಳಕೆಯೂ ಆಗುತ್ರು ದ್.  

(ಮುಾಂದ್ಯ) 

1207/21.12.2021/1.10/ಹೆಚ ವಿ:ಜಿಆರ            (ಉಪ್ ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರ ಉಪ್ಸಿ ತ್ರ) 

 

 ಶಿರ ೋ ಕೆ.ಎ.ತಿಪ್ಪ ೋಸ್ತವ ಮ(ಮೇಂದು):- 

 

ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ, ಕೃಷ್ಣಣ  ಮೇಲಿ ಾಂಡೆ ಯೀಜನೆ ಮತ್ತು  ಅದರ ಅನುಷ್ಣಠ ನಕೆಕ  ಸಂಬಂಧ್ಪ್ಟಿ ಾಂತೆ 

ಹೇಳುವುದಾದರೇ, ಸಿಕ ೀಮ  ‘ಎ’ ನಲಲ  123 ಟಿ.ಎಾಂ.ಸಿ., ಮತ್ತು  ಸಿಕ ೀಮ  ‘ಬಿ’ ಯಲಲ  130 ಟಿ.ಎಾಂ.ಸಿ., ಆಗಿದ್.  

ಈಗಾಗಲೇ allocation ಆಗಿರುವಂತಹ 170 ಟಿ.ಎಾಂ.ಸಿ., ನಿೀರನುನ  ಮದಲನೆ ಮತ್ತು  ಎರಡನೆಯ 

ಹಂತದಲಲ  ಬಳಸಿಕಾಂಡಿದಿ್ ೀವ. ಇದ್ಯ 1963ರಲಲ  ಪಾರ ರಂಭವಾಗಿರುವಂತಹ ಯೀಜನೆಯಾಗಿದಿ ರೂ 

ಸಹ, ಸಾಕಷಿ್ಟ  ನೆನಗುದಿಗೆ ಬಿದಿ್ಯ  ಈ ಯೀಜನೆಯ ಅನುಷ್ಣಠ ನ ಕುಾಂಠಿತವಾಗಿದ್. ಕೃಷ್ಣಣ  ಮೇಲಿ ಾಂಡೆ 

ಯೀಜನೆಯಲಲ  ಪ್ರ ಮುಖ್ವಾಗಿರುವ ಅಾಂಶವಾಂದರೆ, ಮದಲನೆಯದಾಗಿ ಆಲಮಟಿಿ  ಅಣೆಕಟಿ್ಟ  ಅದನುನ  

‘ಲ್ಯಲ  ಬಹದಿ್ದ ರ  ಶಾಸಿು ಿ ಸಾಗರ’ ಎನುನ ವ  ಹೆಸರಿನಿಾಂದಲೂ ಕರೆಯಲ್ಯಗುತು ದ್. ಮತ್ು ಾಂದ್ಯ ಬಸವ 

ಸಾಗರ ಜಲ್ಯಶಯ ಅಥವಾ  ನರಾಯಣಪುರ ಜಲ್ಯಶಯವಾಗಿದ್. ಆಲಮಟಿಿ  ಜಲ್ಯಶಯದ ಪೂಣವ 

ಪ್ರ ಮಾಣದ ಮಟಿ  ಸುಮಾರು 519.6 ಮಿೀಟರ ಗಳಾಗಿವ. ಇದಕೆಕ  Central Water Commission (C.W.C.,) 

ಅವರಿಾಂದ ಕೂಡ ಅನುಮೀದನೆಯನುನ  ಪ್ಡೆದ್ಯಕಳೆಲ್ಯಗಿದ್. ಜಲ್ಯಶಯವನುನ  ಕಟಿ ಬೇಕಾದರೆ, sluice 

gate ಮಾದರಿಯಲಲ  1970ರಲಲ  ನಿಮಾವಣ ಮಾಡಲ್ಯಗಿದ್. ಇದರಲಲ  ಪೂಣವ ಪ್ರ ಮಾಣದಲಲ  ನಿೀರನುನ  

ಸಂಗರ ಹ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ,  ಈ ಜಲ್ಯಶಯದ ಎತು ರವನುನ  524.256 ಮಿೀಟರ ಗೆ  ಎತು ರಿಸಬೇಕಾದರೆ,  ಈ 

sluice gate ಅನುನ  ಅಳವಡಿಸುವಂತಹ ಉದಿ್ ೀಶವಿತ್ತು . ಆದರೆ, ಅಾಂದಿನ ಅವಿಭಾಜಯ  ಆಾಂಧ್ರ ಪ್ರ ದೇಶದ 

ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳು, ’ನಮಾ  ಪ್ರ ದೇಶಗಳು ಮುಳುಗಡೆಯಾಗುತು ವ ನವು ಇನೂನ  ಕೂಡ 

ಪುನವವಸತ್ರಯನುನ  ಕಲಪ ಸಿಲಲ ’ ಎಾಂದ್ಯ ತೆಗೆದಂತಹ ತಗಾದ್ ಮತ್ತು  ತಕರಾರು ಮಾಡಿದ ಹಿನೆನ ಲ್ಯಯಲಲ  

ಸುಪಿರ ೀಾಂ ಕೀಟ ವ ನಿೀಡಿದಂತಹ ಆದೇಶದನಾ ಯ ಗೇಟ  ಅನುನ  ಹಾಗೇ ಉಳಿಸಿಕಾಂಡು ಅದರ 
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ಲೀಫ್ ಗಳನುನ  ತೆಗೆದ್ಯ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇಟಿಿ ದಿಾ ರೆ. ಸುಪಿರ ೀಾಂ ಕೀಟ ವನ ಆದೇಶದ ನಂತರ ಅವುಗಳನುನ  

ಜೀಡಿಸಿಕಾಂಡು 524.256 ಮಿೀಟರ ಗೆ  ಎತು ರಕೆಕ  ನವು ನಿೀರನುನ  ಸಂಗರ ಹ ಮಾಡಿಕಳೆಬಹುದಾಗಿದ್.  

  

ಸನಾ ನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ, ಕೃಷ್ಣಣ  ಮೇಲಿ ಾಂಡೆ ಯೀಜನೆಯಿಾಂದ ಈ ಭಾಗದ ಜನರಿಗೆ 

ನಿೀರಾವರಿಯನುನ  ಒದಗಿಸಿಕಡುವ ನಿಟಿಿ ನಲಲ  ಮಹತಾ ದ ಕಾಯವವನುನ  ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಈ ದೇಶದ 

ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಗಳಾಗಿದಿ  ನಮಾ  ವರಿರ್ಠ ರಾಗಿರುವ  ಶ್ರ ೀ ಹೆಚ .ಡಿ.ದೇವೇಗೌಡರ ಪಾತರ ವನುನ  ನನು ಇಲಲ  

ಉಲ್ಯಲ ೀಖಿಸಿದರೆ ಅದ್ಯ ಅತ್ರಶಯೀಕಿು  ಆಗುವುದಿಲಲ . 1983ನೇ ಇಸವಿಯಲಲ  ಮಾನಯ  ರಾಮಕೃರ್ಣ  

ಹೆಗಡೆಯವರ ನೇತೃತಾ ದ ಜನತ್ಯ ಪ್ರಿವಾರ ಅಧಿಕಾರಕೆಕ  ಬಂದಂತಹ ಸಂದಭವದಲಲ  ಮಾನಯ  

ಹೆಚ .ಡಿ.ದೇವೇಗೌಡರು ಲೀಕೀಪ್ಯೀಗಿ ಮತ್ತು  ನಿೀರಾವರಿ ಸಚಿವರಾಗಿದಿಾ ಗ,  ರಾಜಯ ದ ನಿೀರಾವರಿ 

ಯೀಜನೆಗಳಿಗೆ ಸಾಕಷಿ್ಟ  ಅನುದಾನವನುನ  ನಿೀಡಿಲಲ  ಅದರಲೂಲ  ವಿಶೇರ್ವಾಗಿ ಕೃಷ್ಣಣ  ಮೇಲಿ ಾಂಡೆ 

ಯೀಜನೆಗೆ ಸಾಕಷಿ್ಟ  ಹಣವನುನ  ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿಲಲ ವಾಂದ್ಯ ಅವರು ಎರಡು ಮೂರು ಬ್ರರಿ 

ರಾಜಿನಮೆಯನುನ  ನಿೀಡಿದಿ ರು. ಇದರ ಬಗೆಗ  ಸದನದಲಲ  ಹಲವಾರು ಬ್ರರಿ ಚ್ರ್ಚವಯಾಗಿದ್. ವಿಶಾ  

ಬ್ರಯ ಾಂಕ್ ನಿಾಂದ ಕೃಷ್ಣಣ  ಮೇಲಿ ಾಂಡೆ ಯೀಜನೆಗೆ ಸಾಲ ತೆಗೆದ್ಯಕಳೆು ವುದಕೂಕ  ಮಾನಯ  

ಹೆಚ.ಡಿ.ದೇವೇಗೌಡರು ಪ್ರ ಮುಖ್ ಕಾರಣಕತವರಾಗಿದಿಾ ರೆ. ವಿಶಾ ಬ್ರಯ ಾಂಕ್  ಹಾಕಿರುವಂತಹ ಎಲಲ  

ರ್ರತ್ತು ಗಳನುನ  ನಿವವಹಣೆ ಮಾಡುತೆು ೀನೆಾಂದ್ಯ ಹೇಳಿ ವಾಷಿಾಂಗ ಟನ ಗೆ ಹೊೀಗಿ ಮಾತನಡಿ ಸುಮಾರು 110 

ಲಕ್ಷ ಡಾಲರ ಗಳಷಿ್ಟ  ಸಾಲವನುನ  ಪ್ಡೆದ್ಯಕಾಂಡು ಬಂದಿದಿ ರು.  

 

 ಸನಾ ನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ, ಮಾನಯ  ದೇವೇಗೌಡರು ಈ ರಾಜಯ ದ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳಾಗಿದಿ  

ಸಂದಭವದಲಲ  ಕೃಷ್ಣಣ  ಮೇಲಿ ಾಂಡೆ ಯೀಜನೆಯಲಲ  ಜಲ್ಯಶಯ ನಿಮಾವಣವಾಗಿತ್ತು  ಕಾಲುವಗಳು 

ನಿಮಾವಣವಾಗಿರಲಲಲ . ಕಾಲುವಗಳ ನಿಮಾವಣವಾಗಬೇಕು ಮತ್ತು  ಅಲಲ  ಲಭಯ ವಿರುವ ನಿೀರಿನ 

ಬಳಕೆಯಾಗಬೇಕೆನುನ ವ ದೃಷಿಿ ಯಿಾಂದ ಕಾಲುವಗಳನುನ  ನಿಮಾವಣ ಮಾಡುವುದಕೆಕ   ಅಧಿಕಾರಿಗಳ 

ಶ್ಫ್ಯರಸಿಸ ನ ಮೇರೆಗೆ  ಅಹವತೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲ್ಯ ಅಹವ ಗುತ್ರು ಗೆದಾರರಿಗೆ ಕಾಯವವನುನ  ವಹಿಸಿ direct 

entrustment ಮಾಡಿ, ಆ ಕಾಯವವನುನ  ನಿದಿವರಿ್  ಸಮಯದಲಲ  ಮುಕಾು ಯಗಳಿಸಲ್ಯಯಿತ್ತ. ಇದಕೆಕ  

ಸಾಕೆಿಯಾಗಿರುವುದ್ಯ ನರಾಯಣಪುರ ಬಲದಂಡೆ ಕಾಲುವ. ಇಾಂದ್ಯ ರಾಯಚೂರು ಮತ್ತು  

ದೇವದ್ಯಗವದಲಲ  ಸದಾಕಾಲ ಬರಗಾಲದಿಾಂದ ಬಳಲುತ್ರು ದಿ  ರೈತರಿಗೆ ನಿೀರುಣಿಸುವ ಯೀಜನೆಯಾಗಿದ್.  

 

 ಸನಾ ನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ, ಮಾನಯ  ಹೆಚ .ಡಿ.ದೇವೇಗೌಡರು ಈ ರಾರಿ್ ಿದ ಪ್ರ ಧಾನ 

ಮಂತ್ರರ ಗಳಾಗಿದಿ  ಸಂದಭವದಲಲ  ದೇಶದಲಲ ರುವ ಯಾವ ರಾಜಯ ದ ನಿೀರಾವರಿ ಯೀಜನೆಗಳು ನೆನಗುದಿಗೆ 

ಬಿದಿಿ ದಿ ವು, ಯಾವುದನುನ  ಅನುಷ್ಣಠ ನಗಳಿಸುವುದಕೆಕ  ಸಾಧ್ಯ ವಾಗಿರಲಲಲ  ಅವುಗಳನುನ  
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ಪುನರ ರ್ಚಛ ೀತನಗಳಿಸಬೇಕೆನುನ ವ ದೃಷಿಿ ಯಿಾಂದ ಮತ್ತು  ಈ ನಿೀರಾವರಿ ಯೀಜನೆಗಳು ರೈತರಿಗೆ 

ಸಹಾಯಕವಾಗಬೇಕಾದರೆ, ಕಾಂದರ  ಸಕಾವರದ ನೆರವು ಅತಯ ಗತಯ ವಾಂದ್ಯ ಮನಗಂಡ ಅವರು  Accelerated 

Irrigation Benefit Programme (AIBP) ಕಾಯವಕರ ಮವನುನ  ಜ್ಞರಿಗೆ ತಂದರು. ಇವತ್ರು ಗೂ ಕೂಡ ಆ 

ಯೀಜನೆಯನುನ  ಕಾಂದರ  ಜಲಶಕಿು  ಯೀಜನೆಯಡಿಯಲಲ  ವಿಲೀನಗಳಿಸಲ್ಯಗಿದ್. ಇದರಿಾಂದಾಗಿ ನಮಾ  

ರಾಜಯ ಕೆಕ  ಸುಮಾರು 28 ಸಾವಿರ ಕೀಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಷಿ್ಟ  ಅನುದಾನ ದೊರಕಿದ್. ಇದಲಲ  ಸುಮಾರು 15-

16 ಸಾವಿರ ಕೀಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಷಿ್ಟ  ಅನುದಾನ ಕೃಷ್ಣಣ  ಮೇಲಿ ಾಂಡೆ ಯೀಜನೆಗಾಗಿ ನಿೀಡಲ್ಯಗಿದ್. 

ನನು ಅವರ ಬಗೆಗ  ಹೆಚಿಿ ನ ಹೊಗಳಿಕೆಗೆ ಹೊೀಗುವುದಿಲಲ . ಕೃಷ್ಣಣ  ಮೇಲಿ ಾಂಡೆ ಯೀಜನೆಯ ಮದಲನೆ 

ಮತ್ತು  ಎರಡನೆಯ ಹಂತದ ಯೀಜನೆಗಳು ಮುಕಾು ಯಗಾಂಡಿವ. ಮೂರನೆ ಹಂತದಲಲ  ಇರುವಂತಹ 

ಕಿಲ ರಿ್ ವಾಗಿರುವ ಸಮಸಯ ಗಳನುನ  ಸಕಾವರ ಯಾವ ರಿೀತ್ರಯಲಲ  ಬಗೆಹರಿಸಬೇಕು ಎನುನ ವ ನಿಟಿಿ ನಲಲ  

ಸಕಾವರಕೆಕ  ಒಾಂದ್ರಡು ಅಾಂಶಗಳನುನ  ಮನದಟಿ್ಟ  ಮಾಡುವುದಕೆಕ  ಬಯಸುತ್ರು ದಿ್ ೀನೆ.  

 

 ಸನಾ ನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ, ಮಾನಯ  ಸಿ.ಎಾಂ.ಇಬ್ರರ ಹಿಾಂರವರು ಮಾತನಡುತ್ಯು , ಎರಡೂ 

ಸದನಗಳಲಲ   ಈ ವಿಚಾರಕೆಕ  ಸಂಬಂಧ್ಪ್ಟಿ ಾಂತೆ ಒಾಂದ್ಯ ನಿಣವಯವನುನ  ಮಾಡಿದರೆ, ಆ ನಿಣವಯವನುನ  

ಕಾಂದರ  ಸಕಾವರಕೆಕ  ಕಳುಹಿಸಿಕಟಿ್ಟ  ಈ ಯೀಜನೆಗಳನುನ  ಅನುಷ್ಣಠ ನಗಳಿಸುವುದಕೆಕ  ನೆರವಾಗುತು ದ್’ 

ಎನುನ ವ ಮಾತ್ತಗಳನುನ  ಹೇಳಿದಿ ರೆ. ನಿಜಕೂಕ  ಇದ್ಯ ಸಾಾ ಗತ್ಯಹವ, ಈ ನಿಟಿಿ ನಲಲ  ಸಕಾವರ ಕರ ಮ 

ತೆಗೆದ್ಯಕಳೆಬೇಕಾಗುತು ದ್.  

 

 ಸನಾ ನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ, ಈಗಾಗಲೇ ಕೃಷ್ಣಣ  ಜಲ ವಿವಾದಕೆಕ  ಸಂಬಂಧ್ಪ್ಟಿ ಾಂತೆ ಕೃಷ್ಣಣ  

ನಯ ಯ ಮಂಡಳಿಯ ತ್ರೀಪುವ ಹೊರಬಂದಿದ್. ಸಕ್ಷನ  5(1)ರಡಿಯಲಲ  ನೀಟಿಫಕಶನ  ಸಹ ಆಗಿದ್. 

ಸಕ್ಷನ  6(1) ಅಡಿಯಲಲ  ಅಾಂತ್ರಮವಾಗಿ ನೀಟಿಫಕಶನ  ಆಗುವುದ್ಯ ಬ್ರಕಿ ಉಳಿದಿದ್.  ಹಿಾಂದ್ ಅವಿಭಾಜಯ  

ಆಾಂಧ್ರ ಪ್ರ ದೇಶಕೆಕ  ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು . ಈಗ ತೆಲಂಗಾಣ ಮತ್ತು  ಆಾಂಧ್ರ ಪ್ರ ದೇಶವಾಂದ್ಯ ವಿಭಜನೆಯಾದ 

ಮೇಲ್ಯ ಈಗಿನ ಆಾಂಧ್ರ ಪ್ರ ದೇಶದ ಸಕಾವರ, ’ನಿೀರಿನ ಮರು ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿದ್, ಮತ್ು ಾಂದ್ಯ ನಯ ಯ 

ಮಂಡಳಿಯ ರಚ್ನೆ ಮಾಡಿ, ನಂತರ ನಿೀರಿನ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಬೇಕು’ ಎನುನ ವ ಒಾಂದ್ಯ ತಕರಾರು 

ಅಜಿವಯನುನ  ಕಾಂದರ  ಸಕಾವರಕೆಕ  ಸಲಲ ಸಿದ್. ಕಾಂದರ  ಸಕಾವರ ಈ ಅಜಿವಯನುನ  ಕೃಷ್ಣಣ  ಜಲ 

ನಯ ಯಮಂಡಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕಟಿಿ ದ್. ಅವರು ’ಈಗಾಗಲೇ ಅವಿಭಾಜಯ  ಆಾಂಧ್ರ ಪ್ರ ದೇಶಕೆಕ  

ಕಡಬೇಕಾಗಿರುವ ನಿೀರಿನ ಹಂಚಿಕೆಯ ತ್ರೀಮಾವನವಾಗಿದ್. ತಮಾ ಲಲ  ಏನದರು ಭಿನನ ಭಿಪಾರ ಯಗಳಿದಿ ರೆ 

ಅಥವಾ ಗಾಂದಲಗಳಿದಿ ರೆ ಅದನುನ  ತ್ಯವೇ ತ್ರೀಮಾವನ ಮಾಡಿಕಳೆಬೇಕು’ ಎನುನ ವ ಅಭಿಪಾರ ಯವನುನ  

ಕಳುಹಿಸಿಕಟಿಿ ದಿಾ ರೆ. ನಯ ಯ ಮಂಡಳಿ ತನನ  ಅಭಿಪಾರ ಯವನುನ  ನಿೀಡಿದಿ ರು ಸಹ ಆಾಂಧ್ರ ಪ್ರ ದೇಶ 

ಸುಪಿರ ೀಾಂ ಕೀಟಿವನಲಲ  ಒಾಂದ್ಯ ತಕರಾರು ಅಜಿವಯನುನ  ಸಲಲ ಸಿದ್.  
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 ಸನಾ ನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ, ರಾಜಯ ದ ಹಿತದೃಷಿಿ ಯಿಾಂದ ಸಕಾವರಕೆಕ  ನನನ  ಸಲಹೆ ಏನೆಾಂದರೆ, 

ರಾಜಯ ದಲಲ ಯೂ ಭಾರತ್ರೀಯ ಜನತ್ಯ ಪ್ಕ್ಷದ ಸಕಾವರ ಅಧಿಕಾರದಲಲ ದ್ ಕಾಂದರ ದಲಲ  ಭಾರತ್ರೀಯ ಜನತ್ಯ 

ಪ್ಕ್ಷದ ಸಕಾವರ ಅಧಿಕಾರದಲಲ ದ್. ರಾಜಯ ದಿಾಂದ ಒಾಂದ್ಯ ಸವವ ಪ್ಕ್ಷಗಳ ನಿಯೀಗವನುನ  ತೆಗೆದ್ಯಕಾಂಡು 

ಹೊೀಗಿ ಕಾಂದರ ದ ಮೇಲ್ಯ ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಒತು ಡವನುನ  ತರೀಣ. ಸಕಾವರ ಮಧ್ಯ ಾಂತರ ಅಜಿವಯನುನ  

ಸಲಲ ಸಬೇಕಾಗಿದ್. ತೆಲಂಗಾಣ ಮತ್ತು  ಆಾಂಧ್ರ ಪ್ರ ದೇಶದ ನಡುವ ಉಾಂಟಾಗಿರುವ ಜಲ ವಿವಾದಕೆಕ  ಒಾಂದ್ಯ 

ನಯ ಯ ಮಂಡಳಿಯನುನ  ರಚ್ನೆ ಮಾಡಲ್ಯಗಿದ್. ಅದ್ಯ ಏನುಬೇಕಾದರು ತ್ರೀಮಾವನವನುನ  ನಿೀಡಲ. 

ನಮಾ  ರಾಜಯ  ಸಕಾವರ ಸಕ್ಷನ  6(1)ರಡಿಯಲಲ  ಅಾಂತ್ರಮ ನೀಟಿಫಕಶನ  ಹೊರಡಿಸಿ ಎಾಂದ್ಯ ನವು 

ಒತ್ಯು ಯ ಮಾಢಬಹುದ್ಯ. ಇದನುನ  ಮಾಡದೇ ಹೊೀದರೆ, ಕೃಷ್ಣಣ  ಮೇಲಿ ಾಂಡೆ ಯೀಜನೆಯ ಮೂರನೆಯ 

ಹಂತದ ಯೀಜನೆಯಲಲ  ಬಹುತೇಕ ಪ್ರ ಮುಖ್ ಏತ ನಿೀರಾವರಿ ಯೀಜನೆಗಳಾಗಿವ. ಇದಕೆಕ  

ಸಂಬಂಧ್ಪ್ಟಿ ಾಂತೆ ಟೆಾಂಡರ  ಕರೆದ್ಯ ಕಾಲುವಗಳನುನ  ಮಾಡುವಂತಹ ಕಾಯವ ನಡೆಯುತ್ರು ದ್. ಆದರೆ, 

crush gate ಹಾಕಿ ನಿೀರನುನ  ತಡೆಹಿಡಿದರೆ, ಮುಳುಗಡೆಯಾಗುವ ಸುಮಾರು 54 ರಿಾಂದ 56 ಹಳೆಿ ಗಳ 

ಸಿ ಳಾಾಂತರವಾಗಲಲಲ  ಮತ್ತು  ಅವರುಗಳಿಗೆ ಪುನವವಸತ್ರಯನುನ  ಕಲಪ ಸಿಕಟಿಿ ಲಲ . ಈ ಯೀಜನೆಯ 

ಅಾಂದಾಜು ವಚಿ್  ಸುಮಾರು 50-60 ಸಾವಿರ ಕೀಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಾಗಿವ. ಆದರೆ, 2021-22ರ ಅಾಂದಾಜು 

ಪ್ಟಿಿ ಯಲಲ  ಬಹುಶಃ ಇದರ ಅಾಂದಾಜು ವಚಿ್  ಸುಮಾರು ಒಾಂದ್ಯ ಲಕ್ಷ ಕೀಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಾಗಬಹುದ್ಯ.   

                              (ಮುಾಂದ್ಯ) 

(1208)  21.12.2021  1.20   ಪಿಕೆ:ಜಿಆರ  

 

ಶಿರ ೋ ಕೆ.ಎ.ತಿಪ್ಪ ೋಸ್ತವ ಮ(ಮುಾಂದ್ಯ) 

 

ಆದಿ ರಿಾಂದ ಸಕಾವರ ಇದರ ಬಗೆಗ  ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿ ಭಾರತ ಸಕಾವರದ ಮೇಲ್ಯ ಒತ್ಯು ಯ ತನಿನ .  ಆದಷಿ್ಟ  ಬೇಗ 

ಸಕ್ಷನ  6(1)ರ ಅಡಿಯಲಲ  ಇದರ ಗೆಜೆಟ  ನೀಟಿಫಕರ್ನ  ತರುವ ವಯ ವಸಿ  ಮಾಡಬೇಕು.   

 

 ತ್ತಾಂಗಭದಾರ  ಜಲ್ಯಶಯ ಹಳೆಯದಾದ ಜಲ್ಯಶಯ.  ಈ ಜಲ್ಯಶಯದಲಲ  ಸಂಗರ ಹ ಆಗುವ ನಿೀರು 

ಆಾಂಧ್ರ  ಪ್ರ ದೇಶ ಮತ್ತು  ಕನವಟಕ ರಾಜಯ ಗಳ ನಡುವ ಹಂಚಿಕೆ ಆಗುತು ದ್.  ಮತೆು  ನಮಗೆಲಲ ರಿಗೂ 

ಗತ್ರು ರುವ ಹಾಗೆ ಹೂಳಿನ ಪ್ರ ಮಾಣ ಜ್ಞಸಿು ಯಾಗಿರುವುರಿಾಂದ ನಿೀರಿನ ಸಂಗರ ಹ ಇಲಲ  ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ರು ದ್.  

ಇದಕೆಕ  ಸಂಬಂಧ್ಪ್ಟಿ ಾಂತೆ, ಪ್ಯಾವಯವಾಗಿ ನವಿಲ್ಯ ಎನುನ ವ ಕಡೆ ಕೂಡ ಒಾಂದ್ಯ ಸಮತ್ೀಲನ 

ಜಲ್ಯಶಯ ಕಟಿ ಬೇಕು ಎನುನ ವ ಒಾಂದ್ಯ ಪ್ರ ಸಾು ಪ್ ಕೂಡ ಇದ್.  ಈ ಕುರಿತ್ತ ವಿಸು ೃತ ಯೀಜನ ವರದಿ 

ಕೂಡ ತಯಾರಾಗಿದ್.  ಆದರೆ ಏಕೀ ಸಕಾವರ ಇದಕೆಕ  ಮಿೀನ-ಮೇರ್ ಎಣಿಸುತ್ರು ದ್.  ದಯಮಾಡಿ ಇದರ 

ಡಿ.ಪಿ.ಆರ ., ತಯಾರಿಸಿ.    ಆಾಂಧ್ರ  ಪ್ರ ದೇಶದವರನುನ  ಕರೆದ್ಯ, ಅವರು ಎಷಿ್ಟ  ಶೇರ  ಕಡುತ್ಯು ರೆ ಮತ್ತು  
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ನವು ಎಷಿ್ಟ  ಶೇರ  ಕಡಬೇಕೆಾಂದ್ಯ ಮಾತನಡಿ.  ಹೈ ಲ್ಯವಲ  ಕಮಿಟಿ ಮಾಡಿ ತ್ರೀಮಾವನಕೆಕ  ಬರಬೇಕು 

ಎಾಂದ್ಯ ತಮಾ ಲಲ  ಕಳಿಕಳೆು ತೆು ೀನೆ.   

 

 ಮಹದಾಯಿಗೆ ಸಂಬಂಧ್ಪ್ಟಿ ಾಂತೆ ಕೂಡ ಅಾಂತ್ರಮವಾಗಿ ಗೆಜೆಟ  ನೀಟಿಫಕರ್ನ  ಆಗಿದ್.  

ಇಲ್ಯಲ ೀನಗಿದ್ ಎಾಂದರೆ, ಹಿಾಂದ್ ಸಿ ೀ ಆಡವರ  ಇದಿಾ ಗ ನಮಾ  ರಾಜಯ  ಸಕಾವರ ಕೆಲರ್ವಾಂದ್ಯ 

ಕಾಮಗಾರಿಗಳನುನ   ಓವರ ಲುಕ್  ಮಾಡಿ ಮಾಡಿದಿಾ ರೆ ಎಾಂದ್ಯ ಗೀವಾ ಸಕಾವರ ಸುಪಿರ ಮ  ಕೀಟ ವನಲಲ  

ಒಾಂದ್ಯ  Contempt Petition  ಹಾಕಿದ್.  ಅದರಿಾಂದ ಈ ಕೆಲಸ ನಿಾಂತ್ತ ಹೊೀಗಿದ್.   ಗೀವಾ, ಮಹಾರಾರಿ್ ಿ 

ಮತ್ತು  ಕನವಟಕ ರಾಜಯ ಗಳ ಉನನ ತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಒಾಂದ್ಯ ಟಿೀಮ  ಬಂದಿತ್ತು .   ನಂತರ ಮುಾಂದ್ 

ಏನಯಿತ್ತ ಎಾಂದ್ಯ ಯಾರೂ ಫ್ಯಲೀ ಮಾಡಲಲಲ .  ಕಳೆದ ಅಧಿವೇಶನದಲಲ  ನವು ಇದೇ ವಿರ್ಯದ 

ಬಗೆಗ  ಚ್ರ್ಚವ ಮಾಡಿದಿ್ ೀವ.  ಇದರ ಬಗೆಗ  ಸದನಕೆಕ  ಮಾಹಿತ್ರ ಕಡಿ.  ಕನವಟಕದ ಬಗೆಗ  ಕಾಳಜಿ ಇದಿ ರೆ 

ಇದರ ಬಗೆಗ  ನಿೀವು ಏನು ಮಾಡುತ್ರು ದಿಿ ೀರಿ ಎಾಂಬ ಬಗೆಗ  ಸಕಾವರ ಸಪ ರಿ್ ವಾದ ನಿಲುವನುನ  ತ್ರಳಿಸಬೇಕು.  

ತ್ತಾಂಗಾಭದರ  ಜಲ್ಯಶಯಕೆಕ  ಪ್ಯಾವಯವಾಗಿ ಕಟಿ್ಟ ತ್ರು ರುವ ಸಮತ್ೀಲನ ಜಲ್ಯಶಯದ ಬಗೆಗ  

ದಯವಿಟಿ್ಟ  ತ್ರಳಿಸಿ.   

 

ಮೇಕೆದಾಟ್ಟ ಮತ್ತು  ಮಹದಾಯಿ ಬಗೆಗ  ಯಾವುದೇ ಚ್ಕಾರ ಇಲಲ .  ಆದಷಿ್ಟ  ಬೇಗ ನಿೀವು 

ತ್ರೀಮಾವನ ತೆಗೆದ್ಯಕಳೆಿ .  ಕಳಸ-ಬಂಡೂರಿ ನಲ್ಯ ತ್ರರುವು ಯೀಜನೆಯಿಾಂದ  ಹುಬು ಳೆಿ -ಧಾರವಾಡ 

ಅವಳಿ ನಗರಗಳಿಗೆ ನಿೀರನುನ ಣಿಸಬೇಕಿದ್.  ಇವುಗಳನುನ  ದಯವಿಟಿ್ಟ  ಮರೆಯಬೇಡಿ.  ಎಲಲ ರೂ ಇದರ ಬಗೆಗ  

ಕಾಳಜಿ ಇದ್ ಎಾಂದ್ಯ ಹೇಳುತ್ಯು ರೆ.  ಆದರೆ ವಾಸು ವದಲಲ  ಕೆಲಸ  ಆಗಬೇಕು ಅಲಲ ವೇ?   ದಯಮಾಡಿ ಇದರ 

ಬಗೆಗ  ಎಚಿ್ ರ ವಹಿಸಬೇಕು.  

 

ಮೇಕೆದಾಟ್ಟ ಯೀಜನೆಯ ಸಾಮಥಯ ವ ಒಟಿ್ಟ  60 ಟಿ.ಎಾಂ.ಸಿ., ನಿೀರನುನ  ಹಿಡಿದಿಟಿ್ಟ ಕಳೆಬೇಕು 

ಎನುನ ವುದ್ಯ.  ಪ್ರ ಮುಖ್ವಾಗಿ ಅಾಂತ್ಯರಾಷಿಿ ಿೀಯ ನಗರವಾದ ಬಾಂಗಳೂರಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನಿೀರನುನ  ಪೂರೈಕೆ 

ಮಾಡುವಂಥದಿ್ಯ  ಮತ್ತು  ಸಾಾಂದಭಿವಕವಾದಂತಹ ವಿದ್ಯಯ ತ  ಉತ್ಯಪ ದನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎನುನ ವುದ್ಯ 

ಉದಿ್ ೀಶವಾಗಿದ್.  ಇದಕಕ ಾಂದ್ಯ ವಿಸು ೃತವಾದ ಯೀಜನ ವರದಿ ತಯಾರಾಗಿದ್.  ಇದನುನ  ಕಾಂದರ  

ಸಕಾವರಕೆಕ  ಕಟಿಾ ಗಿದ್.  ಅಾಂದಿನ ಕಾಂದರ  ಸಕಾವರದ ನಿೀರಾವರಿ ಸಚಿವರಾಗಿದಿ  ಮಾನಯ  ಗಡಕ ರಿಯವರೂ 

ಕೂಡ ಇದನುನ  ಪ್ರಿಶ್ೀಲನೆ ಮಾಡಿ, ಇದಕೆಕ  ಯಾವುದೇ ಬ್ರಧ್ಕ ಬೇಡ, ನಿೀವು ಪ್ರಿಸರ ಅಧ್ಯ ಯನ ಮಾಡಿ 

ಎಾಂದ್ಯ ಹೇಳಿ ಕಿಲ ಯರೆನಸ   ಕಟಿಿ ದಿಾ ರೆ.  ಈ ಮಧ್ಯಯ  ತಮಿಳುನಡಿನಲಲ  ರ್ಚನವಣೆ ಬಂತ್ತ.  

ಎ.ಐ.ಎ.ಡಿ.ಎಾಂ.ಕೆ., ಮತ್ತು  ಬಿ.ಜೆ.ಪಿ., ಒಟಿಾ ಗಿ ಹೊೀಗುತ್ರು ದಿ  ಹಿನೆನ ಲ್ಯಯಲಲ  ಅವರಾಂದ್ಯ ಅಜಿವ ಕಟಿ ರು 

ಎನುನ ವ ಕಾರಣಕೆಕ  ಅದನುನ  ಸಿ ೀ ಮಾಡಿದರು.  ಇದ್ಯ ಮುಾಂದ್ಯವರೆಯದೇ ಹಾಗೆಯೇ ನಿಾಂತ್ರದ್.  ಈ ಮಧ್ಯಯ  
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60 ಟಿ.ಎಾಂ.ಸಿ.,  ಎಾಂದಿರುವುದನುನ  30 ಟಿ.ಎಾಂ.ಸಿ., ಗೆಾಂದ್ಯ ಒಾಂದ್ಯ ಡಿ.ಪಿ.ಆರ ., ತಯಾರು ಮಾಡುತ್ರು ದಿಾ ರೆ.  

ದಯಮಾಡಿ ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಡಿ.  ಬಾಂಗಳೂರು ನಗರ ಅಾಂತ್ಯರಾಷಿಿ ಿೀಯ ನಗರ.  ಅದಕೆಕ  ಕುಡಿಯುವ 

ನಿೀರಿನ ಸಮಸಯ  ಇದ್.  ಮುಾಂಬರು 2040ಕೆಕ  60 ಟಿ.ಎಾಂ.ಸಿ.,  ನಿೀರು ಬೇಕು ಎಾಂದ್ಯ ಕಾವೇರಿ ನಯ ಯಾಧಿಕರಣ 

ತ್ರೀಮಾವನ ಮಾಡಿದ್.    

 

ಎತ್ರು ನಹೊಳೆ ಯೀಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧ್ಪ್ಟಿ ಾಂತೆ ಭೈರಗಾಂಡಲು ಜಲ್ಯಶಯದ ಸಾಮಥಯ ವವೇನು 10 

ಟಿಎಾಂಸಿ ಇದಿ್ಯ ದನುನ  ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ರು ದಿಿ ೀರೀ ಇದರಿಾಂದ ಚಿಕಕ ಬಳೆಾ ಪುರ, ಕೀಲ್ಯರ ಮತ್ತು  

ಬಾಂಗಳೂರು ಗಾರ ಮಾಾಂತರ ಪ್ರ ದೇಶಗಳಲಲ  ಕುಡಿಯುವ ನಿೀರಿನ ಸಮಸಯ  ಬಗೆಹರಿಯುವುದಿಲಲ .  

ಎತ್ರು ನಹೊಳೆ ಯೀಜನೆಯೇ ಮುಖ್ಯ ವಾಗಿ ಈ ಪ್ರ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಇರುವಂಥದಿಾ ಗಿದ್.  ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕೂಕ  

ಅದರ ಸಾಮಥಯ ವವನುನ  ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಡಿ.  ಅಲಲ ರುವ ಸಮಸಯ ಗಳ ಕುರಿತಂತೆ ರೈತರ ಜತೆ ಕುಳಿತ್ತ 

ಬಗೆಹರಿಸಿಕಳೆಿ ಸಿಕಳೆಿ .  ಕೃಷ್ಣಣ  ಮೇಲಿ ಾಂಡೆ ಯೀಜನೆ ಜ್ಞರಿಗೆ ಬರಬೇಕಾದರೆ ಅದಕೆಕ  ಇಟಿಿ ರುವ 

allocation  ಸಾಕಾಗುತ್ರು ಲಲ .  ಅದಕಿಕ ಾಂತ ಹೆಚಿಾ ಗಿ, ಇರುವ ಸಮಸಯ ಗಳನುನ  ಬಗೆಹರಿಸುವ ನಿಟಿಿ ನಲಲ  

ಗಮನಹರಿಸಬೇಕೆಾಂದ್ಯ ನನು ಹೇಳುವುದಕೆಕ  ಇರಿ್ ಪ್ಡುತೆು ೀನೆ.  

 

ಶಿರ ೋ ನರಾಣಿ ಹಣಮಂತ  ರುದರ ಪಪ (ಪದವಿೋಧರ ಕೆಷ ೋತ್ರ ):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಗಳೆ, ನಿೀರು ಮತ್ತು  

ಮಣ್ಣಣ  ಜಗತ್ರು ನ  ಶ್ನರ ೀರ್ಠ  ಸಂಪ್ನೂಾ ಲ.  ನೈಸಗಿವಕವಾಗಿ ಸೃಷಿಿ ಯಾಗಿರುವಂತಹ ಭೂಮಿ ಮತ್ತು  ನಿೀರು 

ಇವುಗಳನುನ , ಮಾನವನ ಅವಿಷ್ಣಕ ರಗಳಿಾಂದ ಸೃಷಿಿ  ಮಾಡುವುದಕೆಕ  ಆಗುವುದಿಲಲ .   ಯಾವ ಬ್ಬದಿಿ  

ಶಕಿು ಯೂ ಕೂಡ ಭೂಮಿಯನನ ಗಲ, ನಿೀರನನ ಗಲ ತಯಾರಿಸುವುದಕೆಕ  ಸಾಧ್ಯ ವಿಲಲ .  ಭೂಮಿಯ ಒಟಿ್ಟ  

ಮೇಲ್ಯಾ ೈ ಶೇಕಡ 71ರಷಿ್ಟ  ನಿೀರಿನಿಾಂದ ಆವೃತಗಾಂಡಿದ್.   ಆವೃತಗಾಂಡಿರುವ ಒಟಿ್ಟ  ನಿೀರಿನಲಲ  ಶೇಕಡ 

97ರಷಿ್ಟ  ಪ್ರ ಮಾಣದ ನಿೀರು ಸಮುದರ ದಲಲ ದ್.  ಅಾಂದರೆ ಅದ್ಯ ಲವಣಾಾಂಶದಿಾಂದ ಕೂಡಿದ ನಿೀರಾಗಿದ್. 

ಉಳಿದ ಶೇಕಡ 3ರಷಿ್ಟ  ನಿೀರನುನ  ಕುಡಿಯುವುದಕೆಕ , ಉದಿಿ ಮೆಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು  ನಿೀರಾವರಿಗೆ ಬಳಸುತ್ರು ದಿ್ ೀವ.  

ದಯವಿಟಿ್ಟ  ನವು ಇದನುನ  ಗಮನಿಸಬೇಕು.  ಇಷಿ್ಟ  ಪ್ರ ಮಾಣದ ನಿೀರು ನದಿಗಳಿಾಂದ ಸಿಗುತ್ರು ದಿ್ಯ  

ನಿೀರಾವರಿಗೆ ಮತ್ತು  ಕುಡಿಯುವುದಕೆಕ  ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಾಂದ ನಿೀರನುನ  ಸಮಪ್ವಕವಾಗಿ 

ಉಪ್ಯೀಗಿಸಿಕಳೆಬೇಕು ಎಾಂದ್ಯ ಈ ಸಂದಭವದಲಲ  ಹೇಳುವುದಕೆಕ  ಇರಿ್ ಪ್ಡುತೆು ೀನೆ. 

 

ಕೃಷ್ಣಣ  ನದಿ ಮತ್ತು  ಮಹದಾಯಿ ನದಿಯ ಮುಖಾಾಂತರ ನಿೀರು ಹರಿಯುವುದನುನ  ಗಮನಿಸಿದಾಗ 

ಶೇಕಡ 3 ರಷಿ್ಟ  ಇರುವ ಈ ನಿೀರನುನ  ನವು ಬಳಸಿಕಾಂಡು ಕೃಷಿಯನುನ  ಅಭಿವೃದಿಿ  ಪ್ಡಿಸಬೇಕು.  

ಕೃಷಿಯ ಜತೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನಿೀರಿಗೀಸಕ ರ ಸಮಪ್ವಕವಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕಿದ್.  ಇತ್ರು ೀಚಿನ 

ದಿನಮಾನಗಳಲಲ  ಮಳೆಯ ಪ್ರ ಮಾಣ ಕೂಡ ಸಾಕಷಿ್ಟ  ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುವುದರಿಾಂದ ನಿೀರಿನ ಪ್ರ ಮಾಣ 
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ನದಿಗಳಲಲ  ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುವುದನುನ  ನವು ಗಮನಿಸಿದಿ್ ೀವ.  ಹಿೀಗಾಗಿ “ಜಲ  ಹೈ ತ್ೀ ಕಲ  ಹೈ” , ಅಾಂದರೆ 

ನಿೀರಿದಿ ರೆ ಮಾತರ  ನಳಿಗಳು ಇವ ಎನುನ ವ ಮಾತನುನ  ಸಾಹಿತ್ರಗಳು ಹೇಳುತ್ಯು ರೆ.  ಎಲಲ  ನಿೀರಿಲಲ ರ್ವೀ 

ನಳೆಗಳೂ ಕೂಡ ಬರಡಾಗುತು ವ ಎಾಂದ್ಯ ನವು ಮನದಲಲ  ಇಟಿ್ಟ ಕಾಂಡು ನಿೀರಿನ ಸದು ಳಕೆ 

ಮಾಡಿಕಳೆು ವ ನಿಟಿಿ ನಲಲ  ಇವತ್ತು  ನವಲಲ ರೂ ಮುನನ ಡೆಯಬೇಕಾಗಿದ್.  ಭೂಮಿಯ ಫಲವತು ತೆಯನುನ  

ಉಳಿಸಿಕಳೆಬೇಕು.  ಜತೆಗೆ ನಿೀರನುನ  ಸಮಪ್ವಕವಾಗಿ ಬಳಸಬೇಕು ಎನುನ ವುದನುನ  ಗಮನಿಸುತ್ಯು , 

ಮಹತಾ ಪೂಣವವಾದ ಯೀಜನೆ ಕುರಿತ್ತ ಮಾನಯ  ಶ್ರ ೀಕಂಠೇಗೌಡರು ಸಾಕಷಿ್ಟ  ವಿರ್ಯಗಳ ಬಗೆಗ  

ಮಾತನಡಿದಿಾ ರೆ.  ಕೃಷ್ಣಣ  ನದಿಯ ಬಗೆಗ  ನವಲಲ ರೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಸಲ ಮಾತನಡುತೆು ೀವ.  ಆದರೆ, 

ಇಲಲ ಯವರೆಗೂ ಕೂಡ ಮೂರನೆ ಹಂತದ ಯೀಜನೆಯನುನ  ಕಾಯವರೂಪ್ಕೆಕ  ತರುವಲಲ  ಸಫಲರಾಗಿಲಲ .  

ಯಾವುದೇ ಯೀಜನೆಯಾಗಲ, ಅದನುನ  ಕಾಲಮಿತ್ರಯಲಲ  ಮುಗಿಸಿದರೆ ಖ್ರ್ಚವ-ವಚಿ್ ಗಳು ಕಡಿಮೆ 

ಆಗುತು ದ್.  ಮಹಾರಾರಿ್ ಿದ ಮಹಾಬಲೇಶಾ ರದಲಲ  ಕೃಷ್ಣಣ  ನದಿ ಉಗಮವಾಗಿ ಪ್ಶಿ್ ಮಾಭಿಮುಖ್ವಾಗಿ, 

ಪ್ಶಿ್ ಮ ಘಟಿ ಗಳ ಮುಖಾಾಂತರ ಸುಮಾರು 1400 ಕಿ.ಮಿೀ. ಅಾಂತರದಲಲ  ತನನ  ಪ್ರ ಯಾಣವನುನ  

ಮಾಡಿಕಾಂಡು, ಮಹಾರಾರಿ್ ಿ, ಕನವಟಕ, ತೆಲಲ ಾಂಗಾಣ ಮತ್ತು  ಆಾಂಧ್ರ  ಪ್ರ ದೇಶಗಳ ಮುಖಾಾಂತರ ಸಮುದರ  

ಸೇರುತು ದ್.   ಬಹಳ ಮಹತಾ ಪೂಣವವಾದ ನದಿಯಾದ ಇದ್ಯ ಹೆರಿ್ಚ  ಜಲರಾಶ್ಯನುನ  ಹೊಾಂದಿದ್. 

                    (ಮುಾಂದ್ಯ) 

(1209) 21-12-2021 1.30 DS-MD  

 

ಶಿರ ೋ ನರಾಣಿ ಹಣಮಂತ   ರುದರ ಪಪ  (ಮುಾಂದ್ಯ):- 

 

ಕನವಟಕ ರಾಜಯ ದಲಲ  ಈ ನದಿಯ ಭೌಗೀಳಿಕ ವಿಸಿು ೀಣವ 1,90,641 ಚ್.ಕಿ.ಮಿೀ ನಷಿ್ಟ  ಹೊಾಂದಿದ್. ಈ 

ಪ್ರ ಮಾಣದಲಲ  ಶೇಕಡ 60ರಷಿ್ಟ  ಕೃಷ್ಣಣ  ಕಣಿವಯ ಹರಿವನುನ  ನವು ಗಮನಿಸಬಹುದಾಗಿದ್.  ಆ 

ಹಿನೆನ ಲ್ಯಯಲಲ  ಕೃಷ್ಣಣ  ನದಿಯ ಒಟಿ್ಟ  ವಿಸಿು ೀಣವ 2570 ಲಕ್ಷ ಚ್.ಕಿ.ಮಿೀ. ಆಗಿದ್.  ಈ ಒಾಂದ್ಯ ಪ್ರ ಮಾಣದಲಲ  

ನವು ಭೂಮಿಯನುನ  ನಿೀರಾವರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತು ದ್.  ನಿೀರಾವರಿಗೆ ಒಳಪ್ಡಿಸತಕಕ ಾಂಥ ನಿಟಿಿ ನಲಲ  

ದಿನಾಂಕ: 22-5-1964 ರಂದ್ಯ ಅಾಂದಿನ ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಗಳಾಗಿದಿ ಾಂಥ ಶ್ರ ೀ ಲ್ಯಲ  ಬಹದಿ್ದ ರ  

ಶಾಸಿು ಿಯವರು ಶಂಕುಸಿಾ ಪ್ನೆಯನುನ  ಮಾಡಿದರು.  ಇಾಂದಿಗೆ 55 ವರ್ವಗಳನುನ  ಗತ್ರಸಿದರೂ ಸಹ 

ಇವತ್ರು ಗೂ ಸಹ ಅದ್ಯ ಪೂತ್ರವಯಾಗಿಲಲ ವಾಂಬ್ಬದನುನ  ನವಲಲ ರೂ ಗಮನಿಸಿದರೆ ಬಹಳ ಕುಾಂಠಿತವಾಗಿ ಈ 

ಯೀಜನೆ ನಡೆಯುತ್ರು ದ್. ಜತೆಗೆ ಒಾಂದನೇ ಹಂತ ಇಲಲ ಯವರೆವಿಗೂ FRL (Full Reservoir Level) 515 

metre ಗೆ ಏರಿಸಿ ಆ ಭಾಗದಲಲ ರತಕಕ ಾಂಥ ಕಟಿ ಡಗಳನುನ , ಗಾರ ಮಗಳನುನ  ಸಿ ಳಾಾಂತರ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ 

ಪ್ರಿಹಾರವನುನ  ಕಡಲ್ಯಗಿದ್.  2ನೇ ಹಂತದಲಲ  519.6 metre ಗೆ ಎತು ರ ಮಾಡಿದಾಗ ಸುಮಾರು 157 

ಗಾರ ಮಗಳು ಮುಳುಗಡೆಯಾಗಿವ.  ಈ ರಿೀತ್ರ ಮುಳುಗಡೆಯಾದಾಗ ನವು ಬಳಸತಕಕ ಾಂತ ನಿೀರು 5.90 ಲಕ್ಷ 

ಹೆಕಿೆ ೀರ  ಭೂಮಿಗೆ ನಿೀರಾವರಿ ಯೀಜನೆಯನುನ  ಕಾಯವರೂಪ್ಕೆಕ  ತರಬೇಕಾಗಿದ್.  ಆದರೆ 

ಮಹತಾ ಪೂಣವವಾಗಿರತಕಕ ಾಂಥ 524.256 metre ಗೆ ನವು ಜಲ್ಯಶಯವನುನ  ಎತು ರಿಸಬೇಕಾದ್ಯದ್ಯ ಇವತ್ತು  
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ಸಕಾವರದ ಮುಾಂದ್ ಇರತಕಕ ಾಂಥ ವಿರ್ಯವಾಗಿದ್.  524.256 metre ಗೆ ನವು ಜಲ್ಯಶಯದ ಮಟಿ ವನುನ  

ಎತು ರಿಸಿದಾಗ 130 ಟಿಎಾಂಸಿ ನಿೀರನುನ  ನಯ ಯಾಧಿಕರಣ ಆದೇಶದ ಮುಖಾಾಂತರ ತ್ರೀಪುವ ಈಗಾಗಲೇ 

ಬಂದಿದ್.  ಶ್ರ ೀ ಬಿರ ಜೇಶ  ಕುಮಾರ  ನೇತೃತಾ ದ ಕೃಷ್ಣಣ  ನಯ ಯಾಧಿಕರಣ 2010ರ ಡಿಸಾಂಬರ ನಲಲ  

ತ್ರೀಪ್ವನುನ  ಕಟಿಿ ದಿಾ ರೆ.  

 

 ಶಿರ ೋ ಲಕೆ್ಷ ಣ ಸಂಗಪಪ  ಸವದಿ(ವಿಧಾನ ಸಭೆಯಿೇಂದ ಚುರ್ನಯಿತ್ರಾದವರು):- ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೆ, ಈ 3ನೇ ಹಂತದ ನಿೀರಾವರಿ ಬಗೆಗ  ಏನು ಇವತ್ತು  ಚ್ರ್ಚವಗಳನುನ  ಮಾಡುತ್ರು ದಿಾ ರೆ,  

ಸಾಕಷಿ್ಟ  ಜನ ಹಿರಿಯ ಸದಸಯ ರುಗಳು ಮಾತನಡುತ್ರು ದಿಾ ರೆ. ನಿೀರಾವರಿ ಸಚಿವರು ಇಲಲ ಯೇ 

ಇರುವುದರಿಾಂದ ನನು ಒಾಂದ್ಯ ವಿಚಾರವನುನ  ಅವರ ಗಮನಕೆಕ  ತರಲು ಬಯಸುತೆು ೀನೆ.   524 ಮಿೀಟರ ಗೆ 

ಜಲ್ಯಶಯದ ಮಟಿ ವನುನ  ಎತು ರಿಸಿದರೆ ಎಲಲ ಯವರೆವಿಗೂ ಜಮಿೀನು ಮುಳುಗಡೆಯಾಗುತು ದ್ಾಂದ್ಯ ಒಾಂದ್ಯ 

ಸವೇವ ಆಗಿದ್.  ಸವೇವ ಆಗಿರುವಂಥ ಏರಿಯಾವನುನ  ನಿಗದಿಗಳಿಸಲ್ಯಗಿದ್.  4(1), 6(1), 9(1) 

ನೀಟಿಫಕಶನ  ಕಟಿಿ ದಿಾ ರೆ.  ಈಗ ಅದ್ಯ ಆಗುವಂಥ ಹಂತಕೆಕ  ಬಂದ್ಯ ನಿಾಂತ್ರದ್.  ಪುನಃ ಈಗ 

ಅಲಲ ಯವರೆವಿಗೂ ನಿೀರು ನಿಲುಲ ವುದಿಲಲ .  ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಪುಪ  ಮಾಡಿ ಹೆರಿ್ಚ ವರಿ ಜಮಿೀನು ಗುರುತ್ಯಗಿದ್ 

ಎಾಂದ್ಯ ಹೇಳಿ ಮತೆು  ನೀಟಿಫಕಶನ  ರದಿ್ಯ  ಮಾಡುತ್ರು ದಿಾ ರೆ.  ನಮಾ  ತ್ಯಲೂಲ ಕಿನಲಲ  5 ಹಳೆಿ ಗಳು 

ಬರುತು ವ.  ಅಲಲ  ಸವೇವ ಮಾಡತಕಕ ಾಂಥ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ರೈತರಿಗೆ ತಪುಪ  ಕಲಪ ನೆಗಳನುನ  ನಿೀಡಿ ಅವರಿಗೆ 

ಆಮಿರ್ಗಳನುನ  ಒಡಿಡ , ಅವರ ಕಡೆಯಿಾಂದ ಹಣ ಪ್ಡೆದ್ಯಕಾಂಡು ಸವೇವ ಮಾಡಿದರೀ ಅಥವಾ ಅವರು 

ಮಾಡಿದಿ್ಯ  ಸರಿಯೀ ಅಥವಾ ಇವತ್ತು  ಪುನಃ ಅಲಲ ಯವರೆವಿಗೂ ಮುಳುಗಡೆ ಆಗುವುದಿಲಲ ವನುನ ವುದನುನ  

ಹೇಳಿ ನೀಟಿಫಕಶನ ಗಳನುನ  ರದಿ್ಯ  ಮಾಡಿರುವುದರಿಾಂದ ಬಹಳಷಿ್ಟ  ಜನ ರೈತರು ಆತಂಕಕೆಕ  

ಒಳಗಾಗಿದಿಾ ರೆ.  519 ಮಿೀಟರ ಗೆ ನಿೀರು ನಿಾಂತ್ರರುವಂಥಾದಿ್ಯ .   ನಿೀರಿನ ಲ್ಯವಲ  ಮೇಲ್ಯ ಬಂದ್ಯ water table 

improvement ಆಗಿ ಮುಳುಗಡೆ ಆಗತಕಕ ಾಂಥ ಅನೇಕ ಜಮಿೀನು ಸವಳು-ಜವಳು ಆಗಿದ್.  ಸವಳು-ಜವಳು 

ಬಂದಿರುವುದರಿಾಂದ ಆದಷಿ್ಟ  ಈ ಜಮಿೀನನುನ  ಮುಳುಗಡೆಯಳಗೆ ತೆಗೆದ್ಯಕಾಂಡು ನಮಗೆ ಪ್ರಿಹಾರ 

ಕಟಿ ರೆ ಸಾಕು ಎನುನ ವಂಥ ಒಾಂದ್ಯ ಸಿಿ ತ್ರಯಲಲ ರುವಂಥ ಸಂದಭವದಲಲ  ಪುನಃ ನೀಟಿಫಕಶನ ಗಳು 

ರದಿಾ ಗಿರುವಂಥಾದಿ್ಯ  ಅದ್ಯ ಬಹಳ ದಿವಸಗಳಿಾಂದ ನಮಾ  ಗಮನಕೆಕ  ಬಂದಿದ್.  ನಿೀರಾವರಿ ಸಚಿವರು 

ಇಲಲ ಯೇ ಇದಿಾ ರೆ.  ಅದಕಕ ೀಸಕ ರ ಜನರು ಸಹ ಬಂದಿದಿಾ ರೆ, ತ್ಯವು ಊಟಕೆಕ  ವಿರಾಮ ಬಿಟಿಾ ಗ ಅವರಿಗೆ 

ಒಾಂದ್ಯ ಮನವಿಯನುನ  ಕಡುತ್ಯು ರೆ.  ಅದರ ಬಗೆಗ  ಕೂಲಂರ್ಕವಾಗಿ ಪ್ರಿಶ್ೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಆವತ್ತು  

ಏನದರೂ ರೈತರಿಗೆ ಸುಳೆು  ಹೇಳಿ ವಂಚ್ನೆ ಮಾಡಿದಿ ರೆ, ಹಿಾಂದ್ ಇರತಕಕ ಾಂಥ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲ್ಯ ಕಠಿಣ 

ಕರ ಮಗಳನುನ  ತೆಗೆದ್ಯಕಳೆಬೇಕು.  ಅವರ ಮೇಲ್ಯ ಶ್ಸಿು ನ ಕರ ಮ ತೆಗೆದ್ಯಕಾಂಡು ಎಲಲ ಯವರೆವಿಗೂ 

ಜಮಿೀನು ಮುಳುಗಡೆಯಾಗುತು ದ್, ಅಲಲ ಯವರೆವಿಗೂ ತಕ್ಷಣ ಸಂಬಂಧ್ಪ್ಟಿ ವರಿಗೆ ಪ್ರಿಹಾರದ ಹಣ 

ಕಟಿ್ಟ  ಆ ಜಮಿೀನನುನ  ವಶಪ್ಡಿಸಿಕಳೆಬೇಕೆಾಂದ್ಯ ಈ ಸಂದಭವದಲಲ  ಹೇಳಬಯಸುತೆು ೀನೆ.  
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 ಶಿರ ೋ ಎಸ.ಆರ.ಪಾಟಿೋಲ :- ಮಾನಯ  ಸಚಿವರೇ, ನಿೀವು ಆಮೇಲ್ಯ ಉತು ರ ಕಡಿ. 

 

 ಶಿರ ೋ ಗೋವಿೇಂದ ಎೇಂ.ರ್ಕರಜೋಳ(ಜಲಸಂಪನೊ ಲ ಸಚವರು):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ, 

ಅವರು ಕಳಿರುವ ವಿಚಾರ ಸಣಣ ದಿದ್.  ಇಡಿೀ ಸದನ ಚ್ರ್ಚವ ಮಾಡಿರುವುದಕೆಕ  ನನು ಆಮೇಲ್ಯ ಉತು ರ 

ಕಡುತೆು ೀನೆ.  ಸವವ ಮಾಡುವಾಗ ಹೆರಿ್ಚ  ಭೂಮಿ ಹೊೀಗುತು ದ್ ಎಾಂದ್ಯ ರದಿ್ಯ  ಮಾಡಿದಿಾ ರೆ 

ಎನುನ ವಂಥದಿ್ಯ  ಸರಿಯಾದಂತಹ ವಿಚಾರವಲಲ .  ಸಕಾವರ ಒಾಂದ್ಯ ಇಾಂರ್ಚ ಭೂಮಿ ಮುಳುಗಡೆಯಾದರೂ 

ಕೂಡ ಪ್ರಿಹಾರ ಕಡುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತು ದ್.   ಸಾವವಜನಿಕ ಆಸಿು ಪಾಸಿು  ಒಾಂದೇ 

ಮುಳುಗಡೆಯಾದರೂ ಕೂಡ ಪ್ರಿಹಾರ ಕಡುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತು ದ್.  ನವು ಯಾವಾಗ ಫೈನಲ 

ಮಾಡುತೆು ೀವಾಂದರೆ, ಸವವ ಕಾಯವ ಪೂಣವವಾಗಿ ನಿಶಿ್ ತವಾಗಿ ಇಲಲ ಯವರೆಗೂ ನಿೀರು ನಿಲುಲ ತು ದ್ ಎಾಂದ್ಯ 

ಗತ್ಯು ದಾಗ ಅಲಲ ಯವರೆಗೂ ನವು ಭೂಸಾಾ ಧಿೀನ ಮಾಡುತೆು ೀವ.  4(1) ನೀಟಿಫಕಶನ  

ಮಾಡುವುದಕಿಕ ಾಂತಲೂ ಮುಾಂರ್ಚ  ಅವರೇನು ಸವವ ಮಾಡಿದಿಾ ರೆಯೇ, ಕೆಲವು ರೈತರಿಗೆ ವಂಚ್ನೆಯಾಗಿದ್ 

ಎಾಂದ್ಯ ಹೇಳುತ್ರು ದಿಾ ರಲ್ಯಲ  ಅದನುನ  ನನು ಪ್ರಿಶ್ೀಲನೆ ಮಾಡುತೆು ೀನೆ.  ಆದರೆ, ಸಕಾವರ ಇಷಿ್ಟ  ಮಾತರ  

ಹೇಳಬಹುದ್ಯ, ಒಾಂದ್ಯ ಇಾಂರ್ಚ ಭೂಮಿ ಯಾರದಿ್ ೀ ಮುಳುಗಡೆಯಾಗಿದಿ ರೂ ಅದ್ಯ ರೈತರದಾಗಲ, 

ಮತ್ು ಬು ರದಾಗಲ ಅವರಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಪ್ರಿಹಾರವನುನ  ಕಟಿೆ ೀ ನಿೀರು ನಿಲಲ ಸುತೆು ೀವ 

ಎನುನ ವಂತಹ ಭರವಸಯನುನ  ಕಡುತ್ರು ದಿ್ ೀನೆ. 

 

 ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ನಿರಾಣಿ ಹಣಮಂತ ರುದರ ಪ್ಪ ನವರೇ, ಊಟವಾದ ಮೇಲ್ಯ 

ಮತೆು  ತಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಕಡುತೆು ೀನೆ.   ಈಗ ಸದನವನುನ  2 ಗಂಟೆ 45 ನಿಮಿರ್ದವರೆಗೆ 

ಮುಾಂದ್ದಡಲ್ಯಗಿದ್. 

 

(ಮಧಾಯ ಹನ  1 ಗಂಟೆ 36 ನಮಷದಿೇಂದ ಮಧಾಯ ಹನ  2 ಗಂಟೆ 45 ನಮಷದವರೆಗೆ ಭೋಜನ 

ವಿರಾಮಕೆೆ  ಸದನವನುನ  ಮೇಂದೂಡಲಾಯಿತ್ತ) 
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(1210) 21.12.2021 03.00 ಎಸ ವಿ-ಎಕೆ 

 

(ಭೋಜನ ವಿರಾಮರೆ್ಕ ಗಿ ಮಧಾಯ ಹನ  1 ಗಂಟೆ 36 ನಮಷಕೆೆ  ಮೇಂದೂಡಲಪ ಟಿಟ ದದ  ಸದನವು ಪುನಃ 

ಮಧಾಯ ಹನ  03 ಗಂಟೆ 09 ನಮಷಕೆೆ  ಸಮಾವೇಶಗೇಂಡಿತ್ತ) 

 

(ಮಾನಯ  ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರು ಪಿೋಠದಲಿ್ಲ  ಉಪಸಿಥ ತ್ರಾದರು) 

 

 

                            ನಯಮ 68ರ ಮೇರೆಗೆ ಮೇಂದುವರೆದ ರ್ಚೆಾ 

ವಿಷಯ:- ಉತ್ು ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಹಾಗೂ ಕಲಾಯ ಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದ 

ಜವ ಲಂತ್ ಸಮಸ್ಥಯ ಗಳ ಬಗೆೆ . 

- - - - - - 

 

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

ಅವಕಾಶಕಾಕ ಗಿ ವಂದಿಸುತೆು ೀನೆ.  ಕೃಷ್ಣಣ  ಮೇಲಿ ಾಂಡೆ ಯೀಜನೆಯ ಮೂರನೆಯ ಹಂತದ ಕಾಮಗಾರಿಗಾಗಿ 

ಬಿರ ಜೇಶ  ಕುಮಾರ  ನೇತೃತಾ ದ ಕೃಷ್ಣಣ  ನಯ ಯಾಧಿಕರಣದ ತ್ರೀಪುವ ದಿನಾಂಕ 30.12.2010ರಂದ್ಯ ಬಂದ್ಯ 

ಕೃಷ್ಣಣ  ಕಣಿವಯ ಭಾಗವಾದ 173 ಟಿ.ಎಾಂ.ಸಿ.ಯ ನಿೀರಿನ ಬಳಕೆಯ ಜತೆಗೆ 130 ಟಿ.ಎಾಂ.ಸಿ. ನಿೀರನುನ  

ಆಲಮಟಿಿ  ಜಲ್ಯಶಯದ ಮೂರನೆಯ ಹಂತದಲಲ  ಶೇಖ್ರಣೆ ಮಾಡಲಕೆಕ  ಈಗಾಗಲೇ ಆದೇಶವನುನ  

ಹೊರಡಿಸಲ್ಯಗಿದ್. 

        (ಮುಾಂದ್ಯ) 

(1211)21-12-2021(3.10)ಕೆಜಿ – ಎಕೆ       (ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಥ ತಿ) 

 

ಶಿರ ೋ ನರಾಣಿ ಹಣಮಂತ  ರುದರ ಪಪ  (ಮೇಂದು):-  

 

2010 ರಿಾಂದ ಇಲಲ ಯವರೆಗೆ ಸುಮಾರು 10 ವರ್ವಗಳು ಕಳೆದರೂ ಸಹ, 130 ಟಿ.ಎಾಂ.ಸಿ., ನಿೀರನುನ  ಬಳಕೆ 

ಮಾಡಿಕಳೆು ವಲಲ  ನಮಾ  ಸಕಾವರ ಯಾವುದೇ ರಿೀತ್ರಯಲಲ  ಸರಿಯಾದಂತಹ ಕರ ಮವನುನ  

ಜರುಗಿಸದಿರುವುದ್ಯ ಆ ಭಾಗದ ರೈತರ ನೀವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ ಎನುನ ವಂತಹ ಮಾತನುನ  ನನು ಈ 

ಸಂದಭವದಲಲ  ಹೇಳುವುದಕೆಕ  ಬಯಸುತೆು ೀನೆ. 524.256 ಮಿೀಟರ  ಎತು ರಕೆಕ  dam ಹೊೀದಾಗ, 

ಹೆರಿ್ಚ ವರಿಯಾಗಿ 130 ಟಿ.ಎಾಂ.ಸಿ ನಿೀರನುನ  ಸಂಗರ ಹಣೆ ಮಾಡುವುದಕೆಕ  ಅವಕಾಶ ಇದ್. 130 ಟಿ.ಎಾಂ.ಸಿ 

ನಿೀರನುನ  ಬಳಕೆ ಮಾಡುವುದಕೆಕ  ಈಗಾಗಲೇ ನಿೀರಾವರಿ ಯೀಜನೆಗಳನುನ  ಮುಳವಾಡ , ಚಿಮಾ ಲಗಿ, ಹಿಾಂಡಿ 

ಎಡದಂಡೆ, ನರಾಯಣಪುರ ಬಲದಂಡೆ, ರಾಾಂಪುರ , ಮುಲ್ಯಲ ಬ್ರದ , ಕಪ್ಪ ಳ, ಎರಕಲುಲ  ಏತ 

ನಿೀರಾವರಿಗೆ ಸುಮಾರು 130 ಟಿ.ಎಾಂ.ಸಿ ನಿೀರನುನ  ಬಳಕೆ ಮಾಡುವುದರ ಜತೆಗೆ.,  
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ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ನಿರಾಣಿಯವರೇ, ಒಾಂದ್ಯ ನಿಮಿರ್. ದಯವಿಟಿ್ಟ  ಎಲಲ ರಲಲ ಯೂ 

ಒಾಂದ್ಯ ವಿನಂತ್ರ. ಎಲಲ ರೂ ಮಾತನಡುವವರಿದಿಿ ೀರಿ. ಇನೂನ  ಸುಮಾರು ಸದಸಯ ರು 

ಮಾತನಡುವವರಿದಿಾ ರೆ. ಮಾತನಡಿದಂತಹ ವಿಚಾರವನುನ  ಮತೆು  repeat ಮಾಡದ್, ಹೊಸ ಹೊಸ 

ವಿಚಾರಗಳನುನ  ಮಾತನಡುವುದ್ಯ ಒಳೆೆಯದ್ಯ ಎಾಂದ್ಯ ಕಾಣ್ಣತೆು . ದಯವಿಟಿ್ಟ ,  ಎಲಲ ರೂ ಸಹಕಾರವನುನ  

ಮಾಡಬೇಕು.  

 

ಶಿರ ೋ ಎಸ .ಆರ .ಪಾಟಿೋಲ  (ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರು):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ, ತ್ಯವು 

agenda ಪ್ರ ಕಾರ ಹೊೀಗುತ್ರು ಲಲ ವಲಲ , ತ್ಯವು agenda ವನುನ  ಬಿಟಿ್ಟ  ಮುಾಂದಕೆಕ   ಹೊರಟಿಿ ದಿೀರಿ. 

 

ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ವಿರೀಧ್ ಪ್ಕ್ಷದ ನಯಕರೇ, ನನು agenda ವನುನ  ಬಿಟಿ್ಟ   

ಹೊೀಗಿಲಲ ವಲಲ .   

 

ಶಿರ ೋ ಎಸ .ಆರ .ಪಾಟಿೋಲ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ, ಹೌದ್ಯ.  Second ಯಾರದಿ್ಯ  ಇದ್ ಎಾಂದ್ಯ 

ತ್ಯವು agenda ವನುನ   ನೀಡಿ.  

 

ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ವಿರೀಧ್ ಪ್ಕ್ಷದ ನಯಕರೇ, second ನಲಲ  ಇಲಲ . ಮದಲು 

ಮರಿತ್ರಬು ೀಗೌಡರವರ ವಿರ್ಯ ಇದ್.  

 

ಶಿರ ೋ ಎಸ .ಆರ .ಪಾಟಿೋಲ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ, ಮರಿತ್ರಬು ೀಗೌಡರವರು ಮಾತನಡಿದ 

ನಂತರ agenda ವನುನ  ತೆಗೆದ್ಯನೀಡಿ. ಮರಿತ್ರಬು ೀಗೌಡರವರು ಮಾತನಡಿದ ನಂತರ ನನು 

ಮಾತನಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು . 

 

ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ವಿರೀಧ್ ಪ್ಕ್ಷದ ನಯಕರೇ, ಮರಿತ್ರಬಭ ೀಗೌಡ, ತ್ರಪ್ಪ ೀಸಾಾ ಮಿ,  

 

ಶಿರ ೋ ಎಸ .ಆರ .ಪಾಟಿೋಲ  (ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರು):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ, 

ಬೇಡವಾಂದರೆ ಹೇಳಿಬಿಡಿ ನವು ಹೊರಟ್ಟ ಹೊೀಗುತೆು ೀವ.  

 

ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ವಿರೀಧ್ ಪ್ಕ್ಷದ ನಯಕರೇ, ತಮಗೆ ಸಾಕಷಿ್ಟ  ಕಾಲವಕಾಶ 

ಕಡಲ್ಯಗುತು ದ್.  



                                                                 ««¥¥ÀÀ//2211--1122--22002211| 94 

““  wwzzÀÀÄÄÝÝ¥¥ÀÀrrAAiiÀÀiiÁÁUUÀÀzzÀÀ  ¥¥ÀÀææww//uunneeddiitteedd  ccooppyy//££ÁÁååAAiiÀÀiiÁÁ®®AAiiÀÀÄÄUUÀÀ¼¼ÀÀ°°èè  CCxxÀÀªªÁÁ  ¥¥ÀÀwwææPPÁÁ  ¥¥ÀÀ ææPPÀÀlluuÉÉUUÁÁVV  GG¥¥ÀÀAAiiÉÉÆÆÃÃVV¸̧ÀÀPPÀÀÆÆqqÀÀzzÀÀÄÄ  ’’’’ 

 

 

     ಶಿರ ೋ ಎಸ .ಆರ .ಪಾಟಿೋಲ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ, ಈ ರಿೀತ್ರಯಾದರೆ, agenda ವನುನ  ಏಕೆ 

ಇಡಬೇಕು. ಹಾಗೆಯೇ ಮಾಡಿ.  

 

         ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ವಿರೀಧ್ ಪ್ಕ್ಷದ ನಯಕರೇ, ತಮಗೆ ಸಾಕಷಿ್ಟ  

ಕಾಲವಕಾಶವನುನ  ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕಡಲ್ಯಗುತು ದ್. 

 

Sri S.R. PATIL: It is my right.  ಅದ್ಯ ನನನ  ಹಕುಾ .  

 

ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ವಿರೀಧ್ ಪ್ಕ್ಷದ ನಯಕರೇ, ತ್ಯವು ದಯವಿಟಿ್ಟ  ಸಾ ಲಪ  agenda 

ವನುನ  ನೀಡಿ ಏನಿದ್ ಎಾಂದ್ಯ ಹೇಳಿದರೆ, ಈಗ ಮದಲನೆ ವಿರ್ಯ ನಡೆಯುತ್ರು ದ್.  ತಮಾ ದ್ಯ ಎರಡನೆ 

ವಿರ್ಯದಲಲ  ಬರುತು ದ್., 

 

ಶಿರ ೋ ಎಸ .ಆರ .ಪಾಟಿೋಲ  (ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರು):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ,  ನಿನೆನ  

ದಿವಸ ಇಲಲ  ವಿಶೇರ್ ಪ್ರ ಸಾು ವನೆಯನುನ  ಸಲಲ ಸಲ್ಯಗಿತ್ತು . ಉತು ರ ಕನವಟಕದ ಭಾಗದ ಅಭಿವೃದಿಿ  

ವಿಚಾರವಾಗಿ ಚ್ರ್ಚವಯನುನ   ಕೈಗೆತ್ರು ಕಳೆಬೇಕು ಎನುನ ವಂತಹ ಮಾತ್ತ ಇತ್ತು . ಅದನುನ  ಅವರು ನಿಯಮ 

68 ರಡಿ ಪಾರ ರಂಭ ಮಾಡಿದಿಾ ರೆ.  He has well begun.  Well begun is well done ಎಾಂದ್ಯ… 

 

ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ವಿರೀಧ್ ಪ್ಕ್ಷದ ನಯಕರೇ, ತಮಾ ದಿ್ಯ  ಆಲಮಟಿಿ  ಜಲ್ಯಶಯದ 

ವಿರ್ಯಗಳು ಬಂದಂತಹ ಸಂದಭವದಲಲ .,  

 

ಶಿರ ೋ ಎಸ .ಆರ .ಪಾಟಿೋಲ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ,   ಇದ್ಯ ಎರಡು  ಕಡಿಯೇ ಇದ್. ನನಗೆ 

ಆಶಿ ಯವವಾಗುತು ದ್. ನನಗೆ ಇದೇ ಮದಲೇ ಸಲ ಸದನದಲಲ  ಈ ರಿೀತ್ರಯಾಗಿದಿ್ಯ .  

 

ಶಿರ ೋ ಕೋಟ ಶಿರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ (ಸಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ, ನಿಯಮ 

59 ರಲಲ  ಪ್ರ ಸಾು ಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ ವಿರ್ಯವನುನ  ನಿಯಮ 68 ರಲಲ  ಮಾತನಡಿ ಎಾಂದ್ಯ 

ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರು ಒಪಿಪ ಕಾಂಡಿದಿ ರು. ತ್ಯವು ಈ ಮಧ್ಯ ದಲಲ   ನಿಯಮ 68 ಪ್ರ ಕಾರ ಹಾಕಿಕಾಂಡಿದಿ ರಲಲ  

ಎಲಲ ರಿಗೂ ಚ್ರ್ಚವ  ಮಾಡುವುದಕೆಕ  ಮದಲು ಕರೆದಿದಿಿ ೀರಿ. ತ್ಯವು ಕರೆದ ಪ್ಟಿಿ ಯಲಲ  ಮದಲು  ಎರಡು 

ಮೂರು ಹೆಸರುಗಳಿವ.  ತ್ರಪ್ಪ ೀಸಾಾ ಮಿಯವರ ಹೆಸರು ಇದ್. ಅವರನುನ  ಕರೆದಿದಿಾ ರೆ. ಅದ್ಯ ಏನೇ ಇರಲ. 

ವಿರೀಧ್  ಪ್ಕ್ಷದ ನಯಕರಿಗೆ ಪಾರ ಶು ಸಯ  ಇರುತು ದ್. ಇದಾದ ನಂತರ ಅವರಿಗ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕಡಬೇಕು. 
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ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಸಭನಯಕರೇ, ಆಯಿತ್ತ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಮಾಡಿಕಡುತೆು ೀನೆ.  

 

ಶಿರ ೋ ಎಸ .ಆರ .ಪಾಟಿೋಲ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ,    ಇವತ್ತು  ಬೇಡ. ನಳಿಗೆ 

ಮಾಡಿಕಡುತ್ರು ೀರಾ? 

 

ಶಿರ ೋ ಕೋಟ ಶಿರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ:-  ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ, ವಿರೀಧ್ ಪ್ಕ್ಷದ ನಯಕರು 

ಇವತೆು ೀ ಮಾತನಡಲ.  

 

ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ವಿರೀಧ್ ಪ್ಕ್ಷದ ನಯಕರೇ, ಆಯಿತ್ತ. ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕಡೀಣ. 

ಈಗ ನಿರಾಣಿಯವರು ಮಾತನಡಿದ ಮೇಲ್ಯ, ಮರಿತ್ರಬಭ ೀಗೌಡರವರಿಗೆ ಆನಂತರ ತಮಗೆ ಅವಕಾಶ 

ಕಡುತೆು ೀನೆ.  

 

ಶಿರ ೋ ಎಸ .ಆರ .ಪಾಟಿೋಲ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ, ಇಲಲ . ನಿರಾಣಿಯವರ ನಂತರ ತ್ಯವು 

ನನಗೆ allow ಮಾಡಬೇಕು.  There is no other go. 

 

ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ವಿರೀಧ್ ಪ್ಕ್ಷದ ನಯಕರೇ, ಒಾಂದ್ಯ ನಿಮಿರ್. ತ್ಯವು ಅಥವ 

ಮಾಡಿಕಾಂಡರೆ, ಆಯಿತ್ತ. ಇಲಲ ರುವಂತಹ ವಿರ್ಯ ಏನಿದ್, 

 

ಶಿರ ೋ ಎಸ .ಆರ .ಪಾಟಿೋಲ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ, ನಿನೆನ ೀ ದಿವಸ ತ್ಯವು ಸದನದಲಲ  

ಇದಿ ರೀ ಇಲಲ ರ್ವೀ ನನಗೆ ಗತ್ರು ಲಲ . ನಿನೆನ  ದಿವಸ ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರು ಉತು ರ ಕನವಟಕ ಭಾಗದ ಜಲಾ ಾಂತ 

ಸಮಸಯ ಗಳ ಬಗೆಗ  ಚ್ರ್ಚವ ಮಾಡುವುದಕೆಕ  ವಿಶೇರ್ವಾಗಿ ಒಾಂದ್ಯ ದಿವಸ ಪೂತ್ರವ ಸಮಯ ಕಡುತೆು ೀವಾಂದ್ಯ 

ಹೇಳಿದಿ ರು. ನಿಯಮ 68 ಏನಿದ್, it includes four irrigation projects.  ತ್ಯವು ಅದನುನ  ಅಥವ 

ಮಾಡಿಕಳೆಲಲಲ ವಾಂದರೆ, ನನು ಏನು ಹೇಳಬೇಕು?  I am very sorry.  

 

ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ವಿರೀಧ್ ಪ್ಕ್ಷದ ನಯಕರೇ,   ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅವಕಾಶವನುನ  

ಕಡುತೆು ೀವ. .  
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ಶಿರ ೋ ಎಸ .ಆರ .ಪಾಟಿೋಲ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ,  ತ್ಯವು allow ಮಾಡಲಲಲ ವಾಂದರೆ 

ಹೇಳಿಬಿಡಿ. ಅದೊಾಂದ್ಯ ಇತ್ರಹಾಸ ಆಗಿಹೊೀಗುತು ದ್.  ನಮಾ  ಉತು ರ ಕನವಟಕದಲಲ  ಚ್ರಿತೆರ ಯಾಗುತು ದ್.  

 

ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ವಿರೀಧ್ ಪ್ಕ್ಷದ ನಯಕರೇ,    ವೈಯಕಿು ಕವಾಗಿ ತೆಗೆದ್ಯಕಳೆಬೇಡಿ. 

ದಯವಿಟಿ್ಟ  ತಮಗೆ ಅವಕಾಶವನುನ  ಕಡುತೆು ೀನೆ. ತ್ಯವು ಸಾಕಷಿ್ಟ  ಕಾಲವಕಾಶವನುನ  ತೆಗೆದ್ಯಕಾಂಡು 

ಮಾತನಡಿ.  

 

ಶಿರ ೋ ಎಸ .ಆರ .ಪಾಟಿೋಲ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ,  ನನಗೆ ನಿಯಮ  68 ಆದ ಮೇಲ್ಯ 

ತೆಗೆದ್ಯಕಳೆ ೀಣವಾಂದ್ಯ ಕಳಿದರು. ಅದಕೆಕ  ನನು ತೆಗೆದ್ಯಕಳೆಿ  ಎಾಂದ್ಯ ಹೇಳಿದ್. ಈಗ ನಿಯಮ 68 

ಎಲ್ಯಲ  ಮುಗಿದ ಮೇಲ್ಯ ನನು ಏಕೆ ಇಲಲ  ಇರಬೇಕು.  For what sanctity I have come here?  

 

ಶಿರ ೋ  ಕೋಟ ಶಿರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ, ವಿರೀಧ್ ಪ್ಕ್ಷದ ನಯಕರು 

ತಮಾ  ಪ್ರ ಸಾು ಪ್ನೆಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ  ಮಾತನಡುತೆು ೀನೆಾಂದ್ಯ ಹೇಳಿದಿಾ ರೆ. ಇದಾದ ಮೇಲ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಮಾನಯ  

ಮಾಡಬೇಕೆಾಂದ್ಯ ವಿನಂತ್ರ ಇದ್. ನಮಗೆ ಏನು ತ್ಾಂದರೆ ಇಲಲ .   

 

ಶಿರ ೋ ಎಸ .ಆರ .ಪಾಟಿೋಲ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ, ತ್ಯವು ನಿರಾಣಿಯವರು ಮಾತನಡಿದ 

ನಂತರ ನನಗೆ ಮಾತನಡುವುದಕೆಕ  ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕಡಬೇಕು.  

 

ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ವಿರೀಧ್ ಪ್ಕ್ಷದ ನಯಕರೇ,   ಆಯಿತ್ತ. ತ್ಯವು ಹಿರಿಯರು ಇದಿಿ ೀರಿ. 

ಕೀಪ್ ಮಾಡಿಕಳೆಬೇಡಿ.  

 

ಶಿರ ೋ   ಮರಿತಿಬೆಭ ೋಗೌಡ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ, ಮಾನಯ  ವಿರೀಧ್ ಪ್ಕ್ಷದ ನಯಕರು 

ಮಾತನಡಿದ ಮೇಲ್ಯ ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಕಡಿ.  

 

ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಇಲಲ ಗೆ ಮುಗಿಯಿತ್ತ ಅಲಲ ವೇ; ನಿರಾಣಿಯವರೇ, ತ್ಯವು ಮಾತನಡಿ.  

 

ಶಿರ ೋ ನರಾಣಿ ಹಣಮಂತ  ರುದರ ಪಪ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ, ಉತು ರ ಕನವಟಕ ಭಾಗದ 

ಬಹಳ ಮಹತಾ  ಪೂಣವವಾದ ಯೀಜನೆಗಳ ಬಗೆಗ   ಸುಧಿೀಘವಾದ ಚ್ರ್ಚವಯನುನ  ಮಾಡುತ್ರು ದಿ್ ೀವ.  ಈ 

ಸಂದಭವದಲಲ  130 ಟಿ.ಎಾಂ.ಸಿ ನಿೀರನುನ  ಬಳಸಿಕಳೆಲು ಸಾಕಷಿ್ಟ  ಯೀಜನೆಗಳನುನ  
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ಚಾಲನೆಯಲಲ ಟಿಿ ದಿಾ ರೆ.  ಆ ಎಲ್ಯಲ  ಯೀಜನೆಗಳೂ ಸಮಪ್ವಕವಾಗಿ ಕಾಯವರೂಪ್ಕೆಕ  ಬರಬೇಕಾಗಿದ್.  ಈ 

ನಿಟಿಿ ನಲಲ  ಸಕಾವರಗಳು ಸಹ ಇಚಿಾ  ಶಕಿು ಯನುನ  ತ್ೀರಿಸಿ 130 ಟಿ.ಎಾಂ.ಸಿ ನಿೀರನುನ   ಬಳಸಿಕಳೆು ವುದಕೆಕ   

ಕಾಯವಪ್ರ ವೃತು ರಾಗಬೇಕು. ಡಾಯ ಾಂನುನ  524.25 ಮಿೀಟರ  ಎತು ರಕೆಕ  ಎರಿಸಿದಾಗ ಸುಮಾರು 1.34 ಲಕ್ಷ 

ಎಕರೆಯಷಿ್ಟ  ಭೂಮಿ ಮುಳುಗಡೆಗೆ ಬರುತು ದ್. 1.34 ಲಕ್ಷ ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯಲಲ  ಸುಮಾರು 20 

ಗಾರ ಮಗಳನುನ  ಸಹ ಈ ಸಂದಭವದಲಲ  ಪ್ನರ ವಸತ್ರ ಮತ್ತು  ಪುನರ ನಿಮಾವಣ  ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್. ಈ 20 

ಗಾರ ಮಗಳ ಸಿ ಳಾಾಂತರದ ಸಲುವಾಗಿ 8 ಸಾವಿರ ಎಕರೆ ಜಮಿೀನನುನ  ಪುನರ ವಸತ್ರ ಮತ್ತು  ಪುನರ ನಿಮಾವಣ 

ಸಲುವಾಗಿ ಭೂಸಾಾ ಧಿೀನ ಪ್ಡಿಸಿಕಾಂಡು ಆ 20 ಗಾರ ಮಗಳನುನ  ಪುನರ ವಸತ್ರ ಕಾಂದರ ಗಳನುನ  

ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತು ದ್.  ಈ ಹಂತದಲಲ  ಸುಮಾರು 32,422 ಕುಟ್ಟಾಂಬಗಳನುನ  ಸಿ ಳಾಾಂತರ ಮಾಡಬೇಕೆಾಂಬ 

ಮಾಹಿತ್ರಯನುನ  Upper Krishna project  ದಿಾಂದ ಕಟಿಿ ದಿಾ ರೆ.  

 

ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ, 32,422 ಕುಟ್ಟಾಂಬಗಳು ಅಾಂದರೆ, ಒಾಂದ್ಯ ಕುಟ್ಟಾಂಬಕೆಕ  ಸುಮಾರು 4 

ರಿಾಂದ 5 ಜನರು ಎಾಂದ್ಯ ಹೇಳಿದರೂ ಸಹ, ಸುಮಾರು 1.50 ಲಕ್ಷ ಜನರನುನ  ಸಿ ಳಾಾಂತರ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವ 

ಜವಬಿ್ರ ರಿ ಈ Upper Krishna project ಮೇಲದ್ ಎನುನ ವುದನುನ  ಗಮನಹರಿಸಬೇಕಾಗಿದ್.    ಆ 

ಸಂದಭವದಲಲ  20 ಗಾರ ಮಗಳ ಪುನರ ವಸತ್ರ ಕಾಂದರ ಗಳಿಗೆ ಭೂ-ಸಾಾ ಧಿೀನ ಪ್ಡಿಸಿಕಾಂಡು ಅಲಲ  

ಬಡಾವಣೆಯನುನ  ನಿಮಿವಸಿ ಹಕುಕ ಪ್ತರ ಗಳನುನ  ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿ ಆದಷಿ್ಟ  ಬೇಗನೆ ಆ ಕಟಿ ಡಗಳಿಗೆ 

ಪ್ರಿಹಾರವನುನ  ಒದಗಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಶ್ೀಘರ ಗತ್ರಯಲಲ  ಆಗಬೇಕು. ಅದರ ಜತೆಯಲಲ  ಭೂ-

ಸಾಾ ಧಿೀನಕೆಕ  ಒಳಪ್ಡುವಂತಹ ಜಮಿೀನು ಸುಮಾರು 76,357 ಎಕರೆ ಜಮಿೀನಿನುನ  ಭೂಸಾಾ ಧಿೀನಕೆಕ  

ಹಿೀನಿನ ೀರಿನಿಾಂದ ಮುಳುಗಡೆಯಾಗುತ್ರು ದ್. 73,657 ಎಕರೆ ಜಮಿೀನನುನ  ಈಗಾಗಲೇ ಭೂಸಾಾ ಧಿೀನಕೆಕ  

ಒಳಪ್ಡಿಸಲ್ಯಗಿದ್.  ಕಳೆದ 4-5 ವರ್ವಗಳ ಹಿಾಂದ್ ಅದ್ಯ notification ಆಗಿ Award stage ಗೆ ಬಂದಾಗ  ಆ 

ಎಲ್ಯಲ  ಕೆೆ ೀತರ ಗಳು ಕೂಡ vitiate ಆಗಿಹೊೀಗಿರುತು ವ. ಕಾಲಮಿತ್ರಯಲಲ  Award ಆಗದಿರುವಂತಹ  

ಹಿನೆನ ಲ್ಯಯಲಲ  ಆ ಕೆೆ ೀತರ  ಇವತ್ತು  denotify ಆಗಿದಿರುವಂಥದಿ್ಯ  ಅಥವಾ vitiate ಆಗಿ ಹೊೀಗಿವ. ಮತೆು  ಆ  

ಇಡಿೀ ಕೆೆ ೀತರ ವನುನ   ಹೊಸ ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರ ಕಾರ L-1 ಮುಖಾಾಂತರ 4(1) notification ಅನುನ  ಮಾಡಿ Award 

stage ಗೆ ತರುವಂತಹದಿ್ಯ  ಬಹಳ ಮಹತಾ ದಾಗಿದ್. ಆದಷಿ್ಟ  ಬೇಗನೆ ಆ ಸಂತರ ಸಿ ರಿಗೆ ಪ್ರಿಹಾರವನುನ  

ಕಡುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕಾಗಿದ್. ಅದರ ಜತೆಗೆ ಸುಮಾರು infrastructure development ಗೆ canal 

work ಗೂ  ಸಹ ಸುಮಾರು 50 ಸಾವಿರದಷಿ್ಟ  ಎಕರೆ ಜಮಿೀನನುನ  ಸಾಾ ಧಿೀನ ಪ್ಡಿಸಿಕಳೆು ವಂತಹ ಕೆಲಸ 

ನಡೆದಿದ್. ಅಲಲ ಯೂ ಸಹ notification ಆಗಿ vitiate ಆಗಿರುವಂತಹದಿ ನುನ  ಗಮನಿಸಿದಾಗ, ಈ project 

ಅನುನ  ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ, ಇಚಿಾ ಶಕಿು  ಕರತೆ ಇದ್ ಎನುನ ವುದ್ಯ ಒಾಂದ್ಯ ಕಡೆ ಸಂತರ ಸಿ ರು ನೀವಿನಿಾಂದ 

ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದ್ ಎಾಂದ್ಯ ನನು ಸಂದಭವದಲಲ  ಹೇಳುವುದಕೆಕ  ಬಯಸುತೆು ೀನೆ.  ಈ ಎಲ್ಯಲ  ಭೂಸಾಾ ಧಿೀನ 

ಮಾಡುವುದರ ಜತೆಗೆ ಭೂಮಿಗೆ ಒಳೆೆಯ ಯೀಗಯ ವಾದ ಬಲ್ಯಯನುನ  ಆ ಭಾಗದ ಜನರು ನಿರಿೀಕೆೆ  
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ಮಾಡುತ್ರು ದಿಾ ರೆ. 2013 ರ ಹೊಸ ಕಾನೂನು ಬಂದ ಮೇಲ್ಯ ಸಾಕಷಿ್ಟ  ನಯ ಯಯುತ ಬಲ್ಯ ಕಡಬೇಕೆಾಂದ್ಯ 

ಅದರಲಲ  ಅಳವಡಿಸಲ್ಯಗಿದ್.  ಏಕ  ಕಾಲದಲಲ  Consent Award ಮೂಲಕ ಪ್ರಿಹಾರವನುನ  ಒದಗಿಸಬೇಕು 

ಎಾಂಬ್ಬದ್ಯ ಆ ಭಾಗದ ಜನರ ಆಸಯಾಗಿದ್.  ಇವತ್ತು  ಆ ಭಾಗದಲಲ ರುವಂತಹ ಮಾರುಕಟಿೆ  ಬಲ್ಯಯನುನ  

ಆಧಾರವಾಗಿಟಿ್ಟ ಕಾಂಡು ಒಣ ಬೇಸಾಯ ಜಮಿೀನಿಗೆ ಒಾಂದ್ಯ ಎಕರೆಗೆ 30 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನುನ  ಮತ್ತು  

ನಿೀರಾವರಿ ಜಮಿೀನಿಗೆ ಒಾಂದ್ಯ ಎಕರೆಗೆ 40 ಲಕ್ಷ ರೂ;ಪಾಯಿಗಳನುನ  ಕಡಬೇಕೆಾಂದ್ಯ ಆ ಭಾಗದ 

ಹೊೀರಾಟ ಸಮಿತ್ರಯ ಅಥವಾ ಆ ಭಾಗದ ರೈತರ ಆಶಯವಾಗಿದ್ ಎನುನ ವುದನುನ  ಸಕಾವರದ ಗಮನಕೆಕ  

ತರುವುದಕೆಕ  ಬಯಸುತೆು ೀನೆ. ಆದಷಿ್ಟ  ಬೇಗನೆ ಆ ಭೂಮಿಯನುನ  ಸಾಾ ಧಿೀನಪ್ಡಿಸಿಕಾಂಡು ಪ್ರಿಹಾರ 

ಕಡುವಂತಹ ನಿಟಿಿ ನಲಲ  ಯೀಚ್ನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ ಎನುನ ವಂತಹ ವಿರ್ಯವನುನ  ಸಹ ಸಕಾವರದ 

ಗಮನಕೆಕ  ತರುತೆು ೀನೆ. ಈ ಭೂಮಿಯನುನ  ಸಾಾ ಧಿೀನ ಪ್ಡಿಸಿಕಾಂಡಿರುವಂತಹ ಕೆೆೀತರ ದ ಮುಾಂದ್ ಇರುವಂಹ 

ಜಮಿೀನು,  ಈಗ ಸಾಾ ಧಿೀನಪ್ಡಿಕಾಂಡು ನಿೀರನುನ  ನಿಲಲ ಸುತೆು ೀವ., ಅದರ ನಂತರದ ಅಧ್ವ 

ಕಿೀಲೀಮಿೀಟರ  ವಾಯ ಪಿು ಯಲಲ  ಬರುವ ಸುಮಾರು ಜಮಿೀನು ಸಹ ಇತ್ರು ೀಚಿನ ದಿವಸಗಳಲಲ  ಹಾಳಾಗುತ್ರು ದ್. 

ಆ ವಾಯ ಪಿು ಯಲಲ  ಜಮಿೀನು ಸವಳು-ಜವಳು ಆಗಿ ಆ ಜಮಿೀನು ಬಿತು ನೆಗೆ ಯೀಗಯ ವಾಗಿರುವುದಿಲಲ . ನಿೀರಿನ 

ದಡದಿಾಂದ ಮುಾಂದ್ ಇರುವಂತಹ ಸುಮಾರು 500 ಮಿೀಟರ  ದ್ದರದಲಲ ರುವಂತಹ ಜಮಿೀನನುನ  ಸಹ 

ಬರುವಂತಹ ದಿನಮಾನಗಳಲಲ  ಸಾಾ ಧಿೀನ ಪ್ಡಿಸಿಕಾಂಡು ಅದಕೂಕ  ಸಹ ಪ್ರಿಹಾರವನುನ  ಕಡಬೇಕು 

ಎನುನ ವಂತಹ ವಿಚಾರವನುನ  ತಮಾ  ಗಮನಕೆಕ  ತರುವುದಕೆಕ  ಬಯಸುತೆು ೀನೆ. 

 

      ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ, ಇದರ ಜತೆಗೆ ನಮಾ  ಬ್ರಗಲಕೀಟೆ ನಗರ  ಕೂಡ ಬಹಳ 

ದೊಡಡ ದಾಗಿರುವಂತಹ   ಜಿಲ್ಯಲ  ಕಾಂದರ ವಾಗಿದ್. ಅಲಲ ಯೂ ಸಹ ಸಕಾವರ ಈಗಾಗಲೇ ಒಾಂದ್ಯ 

ಆದೇಶವನುನ  ಹೊರಡಿಸಿದ್.  ಆ ಗಾರ ಮದಲಲ  ಬಹುಪಾಲು ಮುಳುಗಡೆಯಾಗುವಂತಹ ಪ್ರ ದೇಶದಲಲ  525 

ಮಿೀಟರ  ಎತು ರಿಸಿದಾಗ, ಎಲಲ ಯವರೆಗೆ ನಿೀರು ನಿಲುಗಡೆಯಾಗುವರೆಗೂ ಸಾಾ ಧಿೀನಕೆಕ  ಬರುವಂತಹ 

ಕಟಿ ಡಗಳಿಗೂ ಸಹ ಪ್ರಿಹಾರವನುನ  ಆದಷಿ್ಟ  ಬೇಗನೆ ಕಡಬೇಕೆಾಂಬ ವಿಚಾರವನುನ  ತಮಾ ಲ್ಯಲ ರ ಗಮನಕೆಕ  

ತರುವುದಕೆಕ  ಬಯಸುತೆು ೀನೆ.  ಪುನರ  ವಸತ್ರ ಮತ್ತು  ಪುನರ  ನಿಮಾವಣದ ಬಗೆಗ  ಮಾತನಡಬೇಕಾದರೆ, 

ಅಲಲ ನ ರೈತರ ಪ್ರಿಸಿಿ ತ್ರ ಬಹಳ ಚಿಾಂತ್ಯಜನಕವಾಗಿದ್. ಸಂತರ ಸಿ ರ ಬದಕನುನ  ಇವತ್ತು  ಪುನರ ವಸತ್ರಯಲಲ  

ಕಟಿಿ ಕಳೆಬೇಕಾದರೆ, ಅವರಿಗೆ ಎಷಿ್ಟ  ನೀವಿದ್ ಎಾಂದ್ಯ ಹೇಳಿದರೆ, ಅದನುನ  ಇವತ್ತು  ಹೇಳಲಕೆಕ  

ಸಾಲದಾಗಿದ್. ಪುನರ ವಸತ್ರ ಕೆಾಂದರ ದ ಯಾವುದೇ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭಯ ಗಳು ಕಳೆದ 20 ವರ್ವಗಳಾದರೂ 

ಸಹ  ಪೂತ್ರವಯಾಗದಿರುವುದನುನ  ನವಲಲ ರೂ ಗಮನಿಸಿದರೆ, ರೈತರಿಗೆ ಹಳೆ ಗಾರ ಮದಲಲ ದಿಾ ಗ ಎಷಿ್ಟ  

ರ್ಚನನ ಗಿದಿ್ ವು ಎಾಂದ್ಯ ಅನಿಸುತು ದ್.  

      (ಮುಾಂದ್ಯ) 
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(1212) 21-12-2021 (3.20) ಎೇಂವಿ-ಆರ ಎನ      (ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಥ ತಿ) 

 

ಶಿರ ೋ ನರಾಣಿ ಹಣಮಂತ  ರುದರ ಪಪ (ಮೇಂದು):- 

 

ಅಲಲ ರತಕಕ ಾಂಥ ಚ್ರಂಡಿ, ರಸು , ದಿೀಪ್ಗಳ ವಯ ವಸಿ  ಮತ್ತು  ಕುಡಿಯುವ ನಿೀರಿನ ವಯ ವಸಿ  ಇವುಗಳಿಾಂದ 

ಪುನವವಸತ್ರ ಕಾಂದರ ಗಳು ವಂಚಿತವಾಗಿವ. ಇನುನ  ನೀವಿನ ಸಂಗತ್ರ ಎಾಂದರೆ, ಇವತ್ರು ಗೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷಿ್ಟ  

ಗಾರ ಮಗಳಲಲ  ಸಾ ಶಾನಕೆಕ  ಜ್ಞಗ ಇಲಲ ದೇ ಇರುವುದನುನ  ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಇದ್ಯವರೆಗೆ ಸಕಾವರ ಸುಮಾರು 

ಇಪ್ಪ ತ್ತು  ಗಾರ ಮಗಳಿಗೆ ಸಾ ಶಾನಕೆಕ  ಜ್ಞಗವನುನ  ಒದಗಿಸುವುದಕೆಕ  ಆಗಿರುವುದಿಲಲ . ಒಟಿ್ಟ  176 ಮುಳುಗಡೆ 

ಗಾರ ಮಗಳ ಪೈಕಿ, 136 ಪುನವವಸತ್ರ ಕಾಂದರ ಗಳನುನ  ಸಿಾ ಪ್ನೆ ಮಾಡಿದಿಾ ರೆ. ಇದರಲಲ  ಕವಲ 120 

ಗಾರ ಮಗಳು ಮಾತರ  ಸಿ ಳಾಾಂತರಗಾಂಡು ಇನುನ  14 ಗಾರ ಮಗಳು ಸಿ ಳಾಾಂತರವಾಗದ್ ಹಳೆಯ ಗಾರ ಮದಲಲ  

ಇರುವುದನುನ  ನವು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಪುನವವಸತ್ರ ಕಾಂದರ ಕೆಕ  ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಯಲ  ಮೂಲಭೂತ 

ಸೌಕಯವಗಳನುನ  ನಿೀಡಿದರೆ, ಆದಷಿ್ಟ  ಬೇಗನೆ ಅಲಲ ನ ಸಂತರ ಸಿ ರು ಶ್ಫಿ್  ಆಗುತ್ಯು ರೆ ಎಾಂಬ ವಿಚಾರವನುನ  

ಸಕಾವರದ ಗಮನಕೆಕ  ತಂದ್ಯ ಬಹಳ ಮಹತಾ ಪೂಣವವಾಗಿರುವಂತಹ ಈ ಯೀಜನೆಯನುನ  

ಕಾಯವರೂಪ್ಕೆಕ  ತರುವಂತಹ ಈ ನಿಟಿಿ ನಲಲ  ಸಕಾವರ ಮುಾಂದ್ ಬರಬೇಕು. ಆ ನಿಟಿಿ ನಲಲ  ಸಕಾವರ ಕೆಲಸ 

ಕಾಯವಗಳನುನ  ಮಾಡಬೇಕು ಎನುನ ವಂತಹ ವಿಚಾರವನುನ  ಹೇಳಿ, ಇವತ್ತು  ಕೃಷ್ಣಣ  ಮೇಲಿ ಾಂಡೆ 

ಯೀಜನೆಯಲಲ  ಇರತಕಕ ಾಂಥ ಸಂತರ ಸು ರು ಹೇಗೆ ಇದಿಾ ರೆಾಂದರೆ, ಅವರು ಈ ನಡಿಗೆ ತ್ಯಯ ಗವನುನ  

ಮಾಡಿರುವಂತಹವರು.  ನಿಜಕೂಕ  ಈ ಭಾಗದಲಲ  ಯಾರಾದರೂ ತ್ಯಯ ಗ ಮಾಡಿದಿ ರೆ, ಅದ್ಯ ಕೃಷ್ಣಣ  ನದಿಯ 

ದಡದಲಲ  ಇರತಕಕ ಾಂಥ 176 ಗಾರ ಮಗಳ ಜನರು ಎಾಂಬ ಮಾತನುನ  ಹೇಳುವುದಕೆಕ  ಬಯಸುತೆು ೀನೆ. ಯಾವ 

ಸಂದಭವದಲಲ ಯೂ ಕೂಡ ಅವರು ಡಾಯ ಾಂ ಕಟಿಿ  ನಿೀರು ನಿಲಲ ಸಬೇಡಿ ಎಾಂಬ ಮಾತನುನ  ಹೇಳಿಲಲ . ನಿೀವು 

ಡಾಯ ಾಂ ಕಟಿಿ  ನಿೀರನುನ  ನಿಲಲ ಸಿ, ನಮಗೆ ಯೀಗಯ  ದರ ಕಟಿ್ಟ , ನಮಗೆ ಪುನವವಸತ್ರ ಕಾಂದರ ದಲಲ  

ವಯ ವಸಿ ಯನುನ  ಕಲಪ ಸಿ ಎನುನ ವಂತಹ ತ್ಯಯ ಗಮಯಿ ರೈತರು ಯಾರಾದರೂ ಇದಿ ರೆ, ಅದ್ಯ ಕೃಷ್ಣಣ  

ಮೇಲಿ ಾಂಡೆ ಯೀಜನೆಯಲಲ  ಇರತಕಕ ಾಂಥ ರೈತರು ಎನುನ ವಂತಹ ಮಾತನುನ  ಈ ಸಂದಭವದಲಲ  

ಹೇಳುತೆು ೀನೆ. ಸಂತರ ಸು ರು ಇಷಿ್ ಲ್ಯಲ  ಸಹಕಾರವನುನ  ಕಟಿ ರು ಸಹ ಇನುನ  ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ರು ರುವಂತಹ 

ಕಾಯವಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗುತ್ರು ಲಲ . ಕಳೆದ ಹತ್ತು  ವರ್ವಗಳಿಾಂದ ತಮಾ  ಬದ್ಯಕು ಕಟಿಿ ಕಳೆಲು ಸಂತರ ಸು ರು 

ಪ್ರದಾಡುವಂತಹ ಸಿಿ ತ್ರ ಬಂದಿದ್ ಎಾಂಬ ಮಾತನುನ  ನವಲಲ ರೂ ಕೂಡ ಹೇಳುತ್ಯು , ಇವತ್ತು  ನಿೀರಿಗೆ ಹೆರಿ್ಚ  

ಮಹತಾ ವನುನ  ಕಡುವಂತಹ ದಿನಗಳಲಲ  ಆ 130 ಟಿಎಾಂಸಿ ನಿೀರನುನ  ಸದಭ ಳಕೆ ಮಾಡಿಕಳೆು ವಂತಹ 

ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕೆಾಂದ್ಯ ಈ ಸಂದಭವದಲಲ  ಹೇಳಿ, ಅದರ ಜತೆಗೆ ಇವತ್ತು  ಉತು ರ ಕನವಟಕದ ಪ್ರ ಮುಖ್ 

ನದಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಕಾಳಿ ನದಿ ಎಾಂಬ್ಬದನುನ  ನವಲಲ ರೂ ಕೂಡ ಗಮನಿಸುತ್ರು ದಿ್ ೀವ. ಆ ಕಾಳಿ ನದಿಯ 

ನಿೀರನುನ  ಮಲಪ್ರ ಭಾ ಮತ್ತು  ಘಟಪ್ರ ಭಾ ನದಿಗಳಿಗೆ, ನದಿ ಜೀಡಣೆಯ ಕಾಯವದಲಲ  ತೆಗೆದ್ಯಕಾಂಡರೆ, 

ಮಲಪ್ರ ಭಾ ಮತ್ತು  ಘಟಪ್ರ ಭಾ ನದಿಗಳಿಗೆ ಆ ಕಾಳಿ ನದಿಯ ನಿೀರನುನ  ಲಫಿ್ ಮಾಡುವುದರ ಮುಖಾಾಂತರ 

ಸುಮಾರು 25 ಟಿಎಾಂಸಿ ನಿೀರನುನ  ಮಲಪ್ರ ಭಾ ಮತ್ತು  ಘಟಪ್ರ ಭಾ ನದಿಗೆ ಹೈಡಾರ ಲಕ್  ಲಫಿ್  ಮುಖಾಾಂತರ 
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ಆ ಎರಡು ನದಿಗಳಿಗೆ ಜೀಡಣೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಸುಮಾರು 25 ಟಿಎಾಂಸಿ ನಿೀರನುನ  ಕವಲ ಐದ್ದವರೆ ಸಾವಿರ 

ಕೀಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಲಲ  ಈ ಯೀಜನೆಯನುನ  ಜ್ಞರಿಗಳಿಸಿದಿ್ ೀ ಆದರೆ ಶಾಶಾ ತವಾಗಿ ಮಲಪ್ರ ಭಾ ಮತ್ತು  

ಘಟಪ್ರ ಭಾ ನದಿ ದಂಡೆಯಲಲ  ಬರುವಂತಹ ಬಳಗಾವಿ, ಧಾರವಾಡ, ಗದಗ ಮತ್ತು  ಬ್ರಗಲಕೀಟೆ 

ಜಿಲ್ಯಲ ಗಳಿಗೆ ಶಾಶಾ ತವಾದ ಕುಡಿಯುವ ನಿೀರಿನ ವಯ ವಸಿ  ಆಗುತು ದ್. ಅದರ ಜತೆಗೆ ಆ ಭಾಗದಲಲ  

ಇರತಕಕ ಾಂಥ ಅರಿ್ಚ ಕಟಿ್ಟ  ಪ್ರ ದೇಶಗಳಲಲ  ನಿೀರಾವರಿ ಯೀಜನೆಗಳನುನ  ಜ್ಞರಿಗೆ ತರುವುದಕೆಕ  

ಸಾಧ್ಯ ವಾಗುತು ದ್. ಈಗ ಮಲಪ್ರ ಭಾ ಅಣೆಕಟಿ ನುನ  ಕಟಿಿ  30 ವರ್ವವಾದರೂ, ಕವಲ ನಲುಕ  ಬ್ರರಿ ಮಾತರ  

ಡಾಯ ಾಂ ತ್ತಾಂಬಿರುವುದನುನ  ನವು ಗಮನಿಸುತ್ರು ದಿ್ ೀವ. ಆ ನದಿಗೆ ಸೂಫ್ಯ ಡಾಯ ಾಂನಲಲ  ಇರುವಂತಹ 

ಸುಮಾರು 200 ಟಿಎಾಂಸಿ ನಿೀರು ಬಳಕೆ ಆಗಲ್ಯರದ್, ಪ್ಶಿ್ ಮಾಭಿಮುಖ್ವಾಗಿ ಹರಿಯುವಂತಹ ಸೂಫ್ಯ 

ಡಾಯ ಾಂನ ಕಾಳಿ ನದಿ ದಂಡೆಯಲಲ ಇರತಕಕ ಾಂತಹ ನಿೀರು ಕವಲ ವಿದ್ಯಯ ಚ್ಛ ಕಿು ಗೆ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ರು ದ್. ಈಗ 

ನಿೀರನುನ  ವಿದ್ಯಯ ಚ್ಛ ಕಿು ಗೆ ಬಳಸಿಕಾಂಡು ಅದರಿಾಂದ ಉಳಿಯುವಂತಹ ನಿೀರು ನೇರವಾಗಿ ಸಮುದರ ವನುನ  

ಸೇರುತ್ರು ದ್. ಆ ಸಮುದರ  ಸೇರುವಂತಹ ನಿೀರಿನಲಲ  ಶೇಕಡಾ 10ರಷಿ್ಟ  ನಿೀರನನ ದರೂ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿ, ನವು 

ಮಲಪ್ರ ಭಾ ಮತ್ತು  ಘಟಪ್ರ ಭಾ ನದಿಗಳಿಗೆ ಜೀಡಣೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸವನುನ  ಮಾಡಿದರೆ, ಈ ಭಾಗದ 

ಜಿಲ್ಯಲ ಗಳಿಗೆ ನಿೀರಿನ ಕರತೆ ಆಗುವುದಿಲಲ  ಎಾಂಬ ಮಾತನುನ  ಈ ಸಂದಭವದಲಲ  ಹೇಳುವುದಕೆಕ  

ಬಯಸುತೆು ೀನೆ. ಇದ್ಯ ಬಹಳ ಮಹತಾ ವಾಗಿರುವಂತಹ ಯೀಜನೆ.  ಇದರ ಬಗೆಗ ಈಗಾಗಲೇ ನವು ನಿೀಲ 

ನಕೆೆ  ಮತ್ತು  ಪಾರ ಜೆಕಿ್  ಅನುನ  ಮಾಡಿ, ಕಾಂದರ  ಸಕಾವರದ ಗಮನಕೆಕ  ತರಲ್ಯಗಿದ್. ಕಾಂದರ  ಸಕಾವರದ ಜಲ 

ಸಂಪ್ನೂಾ ಲ ಇಲ್ಯಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳಾದ ಸನಾ ನಯ  ಶೇಖಾವತ  ಸಾಹೇಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಕಾಳಿ ನದಿಯನುನ  ಈ 

ಮಲಪ್ರ ಭಾ ಮತ್ತು  ಘಟಪ್ರ ಭಾ ನದಿಗಳಿಗೆ ಜೀಡಣೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಯೀಜನೆಯ ಒಾಂದ್ಯ DPR 

(Detailed Project Report) ಅನುನ  ಸಹ ಸಲಲ ಸಿದಿ್ ೀವ.  ಆದಷಿ್ಟ  ಬೇಗನೆ ಸಕಾವರ ಆ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ 

ಹರಿಸಿದರೆ, ಈಗ ನವು ಮಹದಾಯಿ ನದಿಯಿಾಂದ 5 ಟಿಎಾಂಸಿ ನಿೀರಿಗಾಗಿ ಕಳೆದ ಇಪ್ಪ ತ್ತು  ವರ್ವಗಳಿಾಂದ 

ಹೊೀರಾಡುತ್ರು ದಿ್ ೀವ. ನಮಗೆ ಗೀವಾ ರಾಜಯ ದಿಾಂದ ನಿೀರು ಕಡುವುದಕೆಕ  ತ್ಾಂದರೆಯಾಗುತ್ರು ದ್. ಆದರೆ, 

ಕನವಟಕ ರಾಜಯ ದಲ್ಯಲ ೀ ಹುಟಿಿ , ಕನವಟಕ ರಾಜಯ ದಲ್ಯಲ ೀ ಹರಿದ್ಯ ಸಮುದರ ವನುನ  ಸೇರುವಂತಹ ಈ 

ನದಿಗಳನುನ  ನವು ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸವನುನ  ಮಾಡಿದರೆ, ಕವಲ ಐದರಿಾಂದ ಆರು 

ಸಾವಿರ ಕೀಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ವಚಿ್ ದಲಲ  ಸುಮಾರು 25 ಟಿಎಾಂಸಿ ನಿೀರನುನ  ಮಲಪ್ರ ಭಾ ಮತ್ತು  

ಘಟಪ್ರ ಭಾ ನದಿಗಳಿಗೆ ತಂದ್ಯ ಕಟಿ ರೆ. ಈ ನದಿ ಭಾಗದಲಲ  ಇರುವಂತಹ ಸುಮಾರು 25 ತ್ಯಲೂಲ ಕುಗಳಿಗೆ 

ಇದರಿಾಂದ ಹೆಚಿಿ ನ ಲ್ಯಭ ಸಿಗುತು ದ್ ಎಾಂಬ ಮಾತನುನ  ಈ ಸಂದಭವದಲಲ  ಹೇಳುತೆು ೀನೆ. ಇದಕೆಕ  ಯಾವುದೇ 

ಅಾಂತರರಾಜಯ ದ ಸಮಸಯ  ಬರುವುದಿಲಲ . ಯಾವುದೇ ಕೀಟ ವ ಕಚೇರಿ ಮತ್ತು  ಟಿರ ಬೂಯ ನಲ  ಮುಾಂದ್ ಕೂಡ 

ಯಾವುದೇ ಸಮಸಯ  ಆಗುವುದಿಲಲ  ಎಾಂಬ ಮಾತನುನ  ಈ ಸಂದಭವದಲಲ  ತಮಾ  ಗಮನಕೆಕ  ತಂದ್ಯ, ಬಹಳ 

ಮಹತಾ ಪೂಣವವಾಗಿರುವಂತಹ ಈ ಕಾಳಿ ನದಿ ಯೀಜನೆಗೆ ಸಕಾವರ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು. ಇದ್ಯ ಏನು 

ಆಗದೇ ಇರುವಂತಹ ವಿಚಾರವಲಲ . ಆಾಂಧ್ರ ಪ್ರ ದೇಶ ರಾಜಯ ಕೆಕ  ಹೊೀದಾಗ, ಅಲಲ  ಅನೇಕ ಯೀಜನೆಗಳನುನ  
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ಕವಲ ಎರಡರಿಾಂದ ನಲುಕ  ವರ್ವಗಳಲಲ  ಕನವಟಕವನುನ  ಮಿೀರಿಸಿ, ನಿೀರಾವರಿ ಮಾಡಿರುವುದನುನ  

ನವು ಗಮನಿಸಿದಿ್ ೀವ. ತೆಲಂಗಾಣ ರಾಜಯ ದಲಲ  ನಿೀರಾವರಿ ಇಲ್ಯಖ್ಯಯವರು ನಿೀರಾವರಿ ಯೀಜನೆಗಳಿಗೆ 

24/7 ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ರು ದಿಾ ರೆ. ತ್ಯವು ಇದನುನ  ನಂಬ್ಬತ್ರು ೀರೀ ಇಲಲ ರ್ವೀ ಗತ್ರು ಲಲ . ಅಲಲ ನ ನಿೀರಾವರಿ 

ಇಲ್ಯಖ್ಯ ಬಳಗೆಗ  ಮತ್ತು  ಸಾಯಂಕಾಲದಲಲ  ಎರಡು ಶ್ಫಿ್ ಗಳಲಲ  ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ರು ದ್. ನಮಾ  

ಕಾಖಾವನೆಗಳಲಲ  ಹೇಗೆ shift wise ಎಾಂಟರಿಾಂದ ಇಪ್ಪ ತ್ಯನ ಲುಕ  ಗಂಟೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತೆು ೀವಯೀ ಅದೇ ರಿೀತ್ರ 

ತೆಲಂಗಾಣ ರಾಜಯ ದ ನಿೀರಾವರಿ ಇಲ್ಯಖ್ಯ ಎಾಂಟೆಾಂಟ್ಟ ಗಂಟೆಗಳ ಎರಡು ಶ್ಫಿ್ ನಲಲ  ಯುದಿೊ ೀಪಾದಿಯಲಲ  

ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ನಿೀರಾವರಿಗೆ ನಮಗಿಾಂತ ಮುಾಂಚಿತವಾಗಿ ಬಂದಿರುವುದನುನ  ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಆ ನಿಟಿಿ ನಲಲ  

ಕನವಟಕ ರಾಜಯ ದಲೂಲ  ಕೂಡ ಈ ನಿೀರಾವರಿ ಯೀಜನೆಗಳನುನ  ಮಾಡುವುದರ ಜತೆಗೆ ನದಿಗಳ 

ಜೀಡಣೆ ಮಾಡುವುದರ ಮುಖಾಾಂತರ ಶಾಶಾ ತವಾಗಿ ಈ ನಿೀರನುನ  ಬಳಸಿಕಳೆು ವುದಕೆಕ  ಆಗುತು ದ್. 

ಮುಾಂದೊಾಂದ್ಯ ದಿನ ಈ ನದಿ ನಿೀರನುನ  ಹಿೀಗೆ ಬಿಟಿ ರೆ. ಮುಾಂದ್ ನಿೀರನುನ  ಹಾಲು ಮತ್ತು  ತ್ತಪ್ಪ ದ ರಿೀತ್ರ 

ಬಳಸುವಂತಹ ಪ್ರ ಸಂಗ ಬರುತು ದ್. ಅಷಿ್ಟ  ನಿೀರಿನ ಪ್ರ ಮಾಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ರು ದ್. ಆ ನಿೀರನುನ  

ಸಕಾಲದಲಲ  ಬಳಸುವುದರ ಜತೆಗೆ ಅದನುನ  ಹಿಡಿದಿಟಿ್ಟ ಕಾಂಡು ಬಂದಿರುವಂತಹ ನಿೀರನುನ  ನಿೀರಾವರಿ 

ಮಾಡಿದರೆ, ನಮಾ  ರಾಷಿಿ ಿೀಯ ವರಮಾನ ಕೂಡ ಹೆಚಿಾ ಗುತು ದ್ ಮತ್ತು  ಇಲಲ ರತಕಕ ಾಂಥ ಜನರ ಆರ್ಥವಕ 

ವರಮಾನ ಕೂಡ ಹೆಚಿಾ ಗುತು ದ್ ಎಾಂಬ ಮಾತನುನ  ಹೇಳಿ. ನಿೀರಿನ ಬಗೆಗ  ಇರುವಂತಹ ನನನ  ಮಾತನುನ  

ಮುಗಿಸುತೆು ೀನೆ. ’ಅನನ  ಮಾಪಂ, ಅಮೃತ ಮಾಪಂ, ಸಾ ರಾಡಾ ಮಾಪಂ, ವಿೀರಾಡ ಮಾಪಂ’ ಎನುನ ವುದ್ಯ 

ಉಪ್ನಿರ್ತ್ರು ನಲಲ  ಬರುವಂತಹ ಮಾತ್ತ. ’ನಿೀರು ಎಾಂದರೆ, ಅನನ . ನಿೀರು ಎಾಂದರೆ, ಅಮೃತ. ನಿೀರು ಎಾಂದರೆ, 

ಅಾಂತಃಸು ೀಜ. ನಿೀರು ಎಾಂದರೆ, ವಿೀರಾಟಚೇತನ. ನಿೀರು ಎಾಂದರೆ, ಬಳಕು’ ಎಾಂಬ ಉಪ್ನಿರ್ತ್ರು ನ ಈ 

ಸಾಲುಗಳು ನಮಾ  ಧ್ಯಯ ೀಯ ಮಂತರ ವಾಗಬೇಕು. ಈ ಮಂತರ ವನುನ  ಮುಾಂದಿನ ತಲ್ಯಮಾರಿಗೆ ಸಮೃದಿ ವಾಗಿ 

ಮತ್ತು  ಶುದಿ ವಾಗಿ ಉಳಿಸಿಕಳೆು ವ ಜವಾಬಿ್ರ ರಿ ನಮೆಾ ಲಲ ರ ಮೇಲ್ಯ ಇದ್ ಎನುನ ವಂತಹ ಮಾತನುನ  ಈ 

ಸಂದಭವದಲಲ  ಹೇಳಿ. ಇಾಂತಹ ಅನೇಕ ಯೀಜನೆಗಳನುನ  ಜ್ಞರಿ ಮಾಡುವುದಕೆಕ  ರಾಜಯ  ಸಕಾವರಕೆಕ  ಕೃಷ್ಣಣ  

ಮೇಲಿ ಾಂಡೆ ಯೀಜನೆಗೆ ಸುಮಾರು ಎಾಂಬತ್ತು  ಸಾವಿರ ಕೀಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಷಿ್ಟ  ಅನುದಾನ 

ಬೇಕಾಗುತು ದ್. ನಲುಕ  ವರ್ವದ ಯೀಜನೆಯನುನ  ಹಾಕಿಕಾಂಡು, ಪ್ರ ತ್ರ ವರ್ವ ಇಪ್ಪ ತ್ತು  ಸಾವಿರವನುನ  

ಖ್ರ್ಚವ ಮಾಡಿದರೆ, ನಲುಕ  ವರ್ವದಲಲ  130 ಟಿಎಾಂಸಿ ನಿೀರನುನ  ಕೃಷ್ಣಣ  ಮೇಲಿ ಾಂಡೆ ಯೀಜನೆಯಲಲ  

ಬಳಸಬಹುದ್ಯ ಎನುನ ವಂತಹ ಮಾತನುನ  ಈ ಸಂದಭವದಲಲ  ಹೇಳುತೆು ೀನೆ. ಮಾನಯ  ಹಿರಿಯ ಸದಸಯ ರು 

ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ, ಈ ಯೀಜನೆಯನುನ  ರಾಷಿಿ ಿೀಯ ಯೀಜನೆ ಎಾಂದ್ಯ ಘೀರ್ಣೆಯಾಗಬೇಕು. ಅದನುನ  

ರಾಷಿಿ ಿೀಯ ಯೀಜನೆ ಎಾಂದ್ಯ ಘೀರ್ಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತರ  ಸಕಾಲದಲಲ  ನಿೀರು ಬಳಸುವುದಕೆಕ  

ಸಾಧ್ಯ ವಾಗುತು ದ್. ಅದಕೆಕ  ಒಕಕ ರಲನಿಾಂದ ನವಲಲ ರೂ ಕೂಡ ಅದನುನ  ರಾಷಿಿ ಿೀಯ ಯೀಜನೆಯನನ ಗಿ 

ಮಾಡಿ, ಈ ಭಾಗದ ಸಂತರ ಸು ರ ಬದ್ಯಕಿಗೆ ಆಸರೆಯಾಗಬೇಕು. ಸುಮಾರು ಹದಿನೈದ್ಯ ಲಕ್ಷಕಿಕ ಾಂತ ಹೆರಿ್ಚ  ಎಕರೆ 

ಪ್ರ ದೇಶವನುನ  ನಿೀರಾವರಿ ಮಾಡುವುದಕೆಕ  ಈ ಯೀಜನೆ ಫಲಪ್ರ ದವಾಗಬೇಕು ಎನುನ ವಂತಹ ಮಾತನುನ  
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ಈ ಸಂದಭವದಲಲ  ಹೇಳುತೆು ೀನೆ. ಮಾತನಡುವುದಕೆಕ  ಅವಕಾಶ ನಿೀಡಿದಂತಹ ತಮೆಾ ಗೆಲಲ ರಿಗೂ ವಂದಿಸಿ 

ನನನ  ಮಾತ್ತಗಳನುನ  ಮುಗಿಸುತೆು ೀನೆ. 

 

ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ವಿರೀಧ್ ಪ್ಕ್ಷದ ನಯಕರೆ, ತಮಾ  ಸಿಟಿ್ಟ  ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತೆ? 

 

ಶಿರ ೋ ಎಸ.ಆರ.ಪಾಟಿೋಲ  (ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರು):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ, ತ್ಯವು 

ನನನ ನುನ  ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು. ನನು ವಯಸಿಸ ನಲಲ  ಹಿರಿಯನದರೂ, ಈ ಭಾಗದ ಚ್ರ್ಚವಗಳಿದಿಾ ಗ, ನನಗೆ ಏಕೆ 

ಅವಕಾಶ ಸಿಗುವುದಿಲಲ  ಎಾಂದ್ಯ, ಸಾವವಜನಿಕ concern ಸಲುವಾಗಿ ನನು ಏರು ಧ್ಾ ನಿಯಲಲ  ತಮಾ  ಬಳಿ 

ಮಾತನಡಿದ್. ಅದಕೆಕ  ತಮಾ ಲಲ  ಕ್ಷಮೆ ಕಳುತೆು ೀನೆ. 

 

ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ವಿರೀಧ್ ಪ್ಕ್ಷದ ನಯಕರೆ, ನನು ತಮಾಷ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್. 

 

ಶಿರ ೋ ಎಸ.ಆರ.ಪಾಟಿೋಲ (ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರು):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ, 

ಸಹೊೀದರರಾದಂತಹ ಮಾನಯ  ಮರಿತ್ರಬು ೀಗೌಡರು ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಕಲಪ ಸಿ ಕಟಿಿ ದಿಾ ರೆ. ಈಗ ನಿಯಮ 

68ರಲಲ  ಅತ್ರವೃಷಿಿ ಯ ಬಗೆಗ  ಮಾತನಡುವುದಕೆಕ  ಇತ್ತು . ಆದರೆ, ನನು ಒಬು ನೇ ಮಾತನಡಿದ್. ಅದ್ಯ 

ಇನುನ  ಪೂತ್ರವಯಾಗಿಲಲ . ಆ ದೃಷಿಿ ಯಿಾಂದ ನಮಾ  ಸಹೊೀದರರಿಗೂ ವಿನಂತ್ರ ಮಾಡಿಕಳೆು ತೆು ೀನೆ. 

ನಿನೆನ ಯ ದಿವಸ ಸನಾ ನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರು ಉತು ರ ಕನವಟಕದಲಲ  ಮೂರು ವರ್ವದ ನಂತರ ರಾಜಯ ದ 

ಎರಡನೇ ರಾಜಧಾನಿ ಎನಿಸಿಕಾಂಡಂತಹ ಬಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಯಲ ಯಲಲ  ಅಧಿವೇಶನ ನಡೆಯುವಂತಹ 

ಸಂದಭವದಲಲ  ಈ ಭಾಗದ ಅನೇಕ ಜಾ ಲಂತ ಸಮಸಯ ಗಳ ಬಗೆಗ  ಬಳಕು ರ್ಚಲುಲ ವಂತಹ ಚ್ರ್ಚವಗಳು 

ಆಗಿಲಲ ವಾಂದ್ಯ ನಮಾ  ಮಾಧ್ಯ ಮ ಮಿತರ ರು ಮತ್ತು  ಎಲಲ  ನೀಡಿದರು ಅಲಲ  ಈ ಭಾಗದ ಜನರು 

ಮಾತನಡುತ್ರು ದಿಾ ರೆ. ಏನಪ್ಪ  ಈಗ ನಮಾ  ಜಿಲ್ಯಲ ಯಲ್ಯಲ ೀ ಅಧಿವೇಶನ ನಡೆಯುತ್ರು ದ್. ಆದರೆ, ಇವರು ನಮಾ  

ವಿಚಾರವನೆನ  ಮಾತನಡುವುದಿಲಲ  ಎಾಂಬ ಮಾತ್ತ ಜಗಜ್ಞಾ ಹಿೀರಾಗಿದ್. ಈ ರಿೀತ್ರ ಪ್ರ ತ್ರಯಬು ರು 

ಮಾತನಡುವಂತಹ ಈ ಸಂದಭವದಲಲ  ಅವಕಾಶ ಕಲಪ ಸಿ, ವಿಶೇರ್ವಾಗಿ ಉತು ರ ಕನವಟಕದ ಜಾ ಲಂತ 

ಸಮಸಯ ಗಳ ಮೇಲ್ಯ ಬಳಕು ರ್ಚಲುಲ ವಂತಹ ಚ್ರ್ಚವ ಆಗಲ ಎನುನ ವಂತಹ ಮಾತನುನ  ಹೇಳಿದಾಗ, ತ್ಯವು 

ನನಗೆ ಮಾತನಡಲು ಅವಕಾಶ ಕಲಪ ಸಿದಿ ಕಾಕ ಗಿ ತಮಗೆ ಹೃದಯಪೂವವಕವಾದಂತಹ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನುನ  

ಸಲಲ ಸುವುದಕೆಕ  ಬಯಸುತ್ರು ದಿ್ ೀನೆ.  ಉತು ರ ಕನವಟಕದ ಅನೇಕ ಪ್ರ ಮುಖ್ ಸಮಸಯ ಗಳಲಲ  ಮಟಿ  

ಮದಲನೆಯದ್ಯ ಎಾಂದರೆ, ಕೃಷ್ಣಣ  ಮೇಲಿ ಾಂಡೆ ಯೀಜನೆ ಮೂರನೇ ಹಂತ. ಅಾಂದರೆ, ಅದ್ಯ ಹದಿನೈದ್ಯ 

ಲಕ್ಷ ಎಕರೆಗೆ 130 ಟಿಎಾಂಸಿ ನಿೀರನುನ  ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕಳೆು ವಂಥದಿ್ಯ .  

(ಮುಾಂದ್ಯ) 
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(1213) 21.12.2021 03.30 LL-RN        (ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಥ ತಿ) 

 

ಶಿರ ೋ ಎಸ .ಆರ . ಪಾಟಿೋಲ (ಮೇಂದು) 

 

ಜತೆಗೆ, ಆಲಮಟಿಿ  ಜಲ್ಯಶಯದ ಎತು ರವನುನ  519.6 ಮಿೀಟರ ನಿಾಂದ 524.256 ಮಿೀಟರ ವರೆಗೆ 

ಎತು ರಿಸುವಂತಹ ಪ್ರ ಥಮವಾದ ಯೀಜನೆಯಾಗಿದ್. ಉತು ರ ಕನವಟಕದ ಒಟಿ್ಟ  7 ಜಿಲ್ಯಲ ಗಳಿಗೆ 

ಉಪ್ಯುಕು ವಾದ ಈ ಯೀಜನೆ ಬಹಳ ಪ್ರ ಮುಖ್ವಾದ್ಯದ್ಯ. ಅದರ ನಂತರ, 04 ಜಿಲ್ಯಲ ಗಳು ಅಾಂದರೆ, 

ಬಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಯಲ , ಬ್ರಗಲಕೀಟೆ ಜಿಲ್ಯಲ , ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಯಲ  ಮತ್ತು  ಗದಗ ಜಿಲ್ಯಲ ಗಳಿಗೆ ಫಲಪ್ರ ದವಾಗುವಂತಹ 

ಯೀಜನೆಯಾಗಿದ್. (ಗೇಂದಲ) ತ್ತಾಂಗಭದಾರ  ಜಲ್ಯಶಯದಲಲ  33 ಟಿ.ಎಾಂ.ಸಿ. ಹೂಳು ತ್ತಾಂಬಿದ 

ಪ್ರಿಣಾಮವಾಗಿ ಅಲಲ  ನವಲೀ ಹತ್ರು ರ balancing reservoir ಮಾಡುವಂಥದಿ್ಯ , ಅಾಂದರೆ ಅಾಂದಾಜು 32 

ಟಿ.ಎಾಂ.ಸಿ. ನಿೀರನುನ  ಸಂಗರ ಹ ಮಾಡುವಂಥದಿ್ಯ , ಇವು ಮೂರು ಪ್ರ ಮುಖ್ ನಿೀರಾವರಿ ಯೀಜನೆಗಳಾಗಿವ. 

 

ಅದರ ಜತೆಗೆ, ಕಲ್ಯಯ ಣ ಕನವಟಕದ ಬಗೆಗ  ಡಾ: ನಂಜುಡಪ್ಪ  ವರದಿ ಜ್ಞರಿಯಾದಾಗಿನಿಾಂದ 

ಅದರ ಸಿಿ ತ್ರಗತ್ರಗಳ ಬಗೆಗ  ಮಾತನಡಬೇಕೆಾಂದ್ಯ ಅಾಂದ್ಯಕಾಂಡಿದಿ್ ೀನೆ. ಅದಾದ ಮೇಲ್ಯ, ಎಲ್ಯಲ  

ಯೀಜನೆಗಳನುನ  ಮಾಡುವಂತಹ ಕನವಟಕ ನಿೀರಾವರಿ ನಿಗಮದಲಲ  ದೊಡಡ  ಪ್ರ ಮಾಣದಲಲ  

ಭರ ಷಿ್ಣ ಚಾರ ನಡೆದಿದ್. ಸದರಿ ನಿಗಮದಲಲ  ಹಣ ಇರುವುದಿಲಲ . ಇದಿ ಾಂತಹ ಹಣದಲಲ  ಈ ರಿೀತ್ರ ಭರ ಷಿ್ಣ ಚಾರ 

ಆಗಿರುತು ದ್. ತದನಂತರ, ಸಂವಿಧಾನಕ ಪ್ರಿರ್ಚಛ ೀದ 371(ಜೆ) ಕಲಂ ತ್ರದಿ್ಯ ಪ್ಡಿಯಾದ ನಂತರ ಕಲ್ಯಯ ಣ 

ಕನವಟಕದಲಲ  ನಡೆಯತಕಕ ಾಂತಹ ವಿಚಾರಗಳನುನ  ಸಹ ನನು ನನನ  ಮಾತ್ರನಲಲ  ಹೇಳುವುದಕೆಕ  

ಇರಿ್ ಪ್ಡುತೆು ೀನೆ. 

 

ಕೃಷ್ಣಣ  ಮೇಲಿ ಾಂಡೆ ಯೀಜನೆಯ 3ನೇ ಹಂತದ ಬಗೆಗ  ಈಗಾಗಲೇ ನಮಾ  ಅನೇಕ ಸನ ೀಹಿತರು 

ಮಾತನಡಿದಿಾ ರೆ. ಅದರಂತೆ, ಸದರಿ ಯೀಜನೆ 1964ರಲಲ  ಅಾಂದಿನ ರೈಲ್ಯಾ ೀ ಮಂತ್ರರ ಗಳಾಗಿದಿ ಾಂತಹ ಶ್ರ ೀ 

ಲ್ಯಲ  ಬಹದಿ್ದ ರ  ಶಾಸಿು ಿಯವರ ಅಮೃತ ಹಸು ದಿಾಂದ ಶಂಕುಸಿಾ ಪ್ನೆಗಾಂಡಂತಹ ಒಾಂದ್ಯ ಬೃಹತ  

ಯೀಜನೆಯಾಗಿದ್. ಈ ಯೀಜನೆಯಿಾಂದ ಎಷಿ್ಟ  ನಿೀರಾವರಿಯಾಗುತು ದ್ಯ್ದಾಂದರೆ, ಕೃಷ್ಣಣ  ಮೇಲಿ ಾಂಡೆ 

ಯೀಜನೆಯ 1ನೇ ಹಂತ, 2ನೇ ಹಂತ ಮತ್ತು  3ನೇ ಹಂತದ ಯೀಜನೆಯಿಾಂದ… ಬಹುತರವಾಗಿ ಇಡಿೀ 

ದೇಶದಲ್ಯಲ ಗಲ ಅಥವಾ ಪ್ರ ಪಂಚ್ದಲಲ ಯೇ ಆಗಲ ಒಾಂದ್ಯ ನದಿಗೆ ಎರಡು ಜಲ್ಯಶಯ ಕಟಿಿ ರುವುದ್ಯ ನನಗೆ 

ಗತ್ರು ರುವುದಿಲಲ . ಆದರೆ, ಕೃಷ್ಣಣ  ನದಿಗೆ ಆಲಮಟಿಿ ಯಲಲ  ಜಲ್ಯಶಯ ಕಟಿಿ ದಿಾ ರೆ. ಅದ್ಯ ಸಿ್ ೀರೇಜ  

ಡಾಯ ಮ . ಮತ್ು ಾಂದ್ಯ ಕಡೆ ನರಾಯಣಪುರದಲಲ  ಕಟಿಿ ದಿಾ ರೆ. ಅದ್ಯ ಇರಿಗೇರ್ನ  ಡಾಯ ಮ  ಎಾಂದ್ಯ 

ಹೇಳುತ್ಯು ರೆ. ಈ ರಿೀತ್ರ ಎರಡು ಜಲ್ಯಶಯದ concept ಇಟಿ್ಟ ಕಾಂಡು ಈ ಯೀಜನೆ ಬಂದಿರುತು ದ್. ಈ 

ಯೀಜನೆ ಬೃಹತ  ಯೀಜನೆಯಾಗಿದಿ್ಯ , ಇಡಿೀ ರಾಜಯ ದ ವರಮಾನವನನ ಷಿ್ ೀ ಹೆರಿ್ಚ  ಮಾಡದೇ ಇಡಿೀ 

ರಾರಿ್ ಿದ ವರಮಾನವನುನ  ಹೆರಿ್ಚ  ಮಾಡುತು ದ್. ಅಷಿ್ ೀ ಅಲಲ ದೇ, ಕೃಷ್ಣಣ  ಮೇಲಿ ಾಂಡೆ ಯೀಜನೆಯ 3ನೇ 
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ಹಂತ ಮುಕಾು ಯವಾದ ನಂತರ, ಸುಮಾರು 30,32,613 ಎಕರೆ ಪ್ರ ದೇಶಗಳಿಗೆ ನಿೀರಾವರಿ ಸೌಲಭಯ  

ಒದಗಿಸುವುದ್ಯ ಅಾಂದರೆ, ಉತು ರ ಕನವಟಕದ 7 ಜಿಲ್ಯಲ ಗಳ ರೈತರು ನೆಮಾ ದಿಯಿಾಂದ ಬದ್ಯಕುವಂತಹ 

ಅವಕಾಶ ಕಲಪ ಸುವಂತಹ ಒಾಂದ್ಯ ಯೀಜನೆಯಾಗಿದ್.  

 

ಈ ಕೃಷ್ಣಣ  ಮೇಲಿ ಾಂಡೆ ಯೀಜನೆ 1 ಮತ್ತು  2ನೇ ಹಂತದ ಯೀಜನೆ ಬಹುತೇಕ ಮುಕಾು ಯ 

ಹಂತಕೆಕ  ಬಂದಿರುತು ದ್. ಅದರಲಲ  1 ಮತ್ತು  2ನೇ ಹಂತ ಪೂಣವ ಆಗುವುದಕೆಕ  ಸುಮಾರು 2,73,793 

ಎಕರೆಯಷಿ್ಟ  ಜಮಿೀನನುನ  ಭೂಸಾಾ ಧಿೀನಪ್ಡಿಸಿಕಳೆಲ್ಯಗಿರುತು ದ್. ಅಾಂದಾಜು 78,854 ಅಾಂದರೆ 

ಸುಮಾರು 80 ಸಾವಿರದಷಿ್ಟ  ಕಟಿ ಡಗಳನುನ  ಸಾಾ ಧಿೀನಪ್ಡಿಸಿಕಳೆ ಲ್ಯಗಿರುತು ದ್. ಇಡಿೀ ಏಷ್ಣಯ  ಖಂಡದಲಲ  

ಬೃಹತ  ನಗರವಾದಂತಹ ಬ್ರಗಲಕೀಟೆ ಪ್ಟಿ ಣವು ಸುಮಾರು ಒಾಂದ್ಯ ಲಕ್ಷ ಜನವಸತ್ರ ಇರುವಂತಹ 

ಪ್ಟಿ ಣ ಎಲಲ ಯಾದರೂ ಮುಳುಗಿದ್ ಎಾಂದರೆ, ಅದೇ ಪ್ರ ಥಮ. ಬ್ರಗಲಕೀಟೆಯ 60 ಸಾವಿರ 

ಜನವಸತ್ರಯನುನ  ನವನಗರಕೆಕ  ಸಿ ಳಾಾಂತರ ಮಾಡಲ್ಯಗಿರುತು ದ್. ತ್ಯವು ಆ ಕಡೆ ಬಂದಾಗ, ನವನಗರಕೆಕ  

ಒಮೆಾ  ಭೇಟಿ ನಿೀಡಬೇಕು.  ಇಡಿೀ ಭಾರತ ದೇಶದಲಲ  ಸಕಿ ರ  ಪಾಲ ನ  ಸಿಟಿ ಚಂಢೀಗಡ ರಾಜಯ ದ ನಂತರ 

ನಮಾ  ಬ್ರಗಲಕೀಟೆ ಜಿಲ್ಯಲ ಯಲಲ  ಮಾಡಲ್ಯಗಿರುತು ದ್. ಅಷಿ್ಟ  ಜನವಸತ್ರ ಅಲಲ  ಇರುತು ದ್. ಇರ್ವತ್ರು ನ 

ದಿವಸ, ಸದರಿ ಯೀಜನೆಯಿಾಂದ ಸುಮಾರು 80 ಸಾವಿರ ಕಟಿ ಡಗಳು ಮತ್ತು  2,73,793 ಎಕರೆ ಅತಯ ಾಂತ 

ಫಲವತ್ಯು ದ ಭೂಮಿಯನುನ  ಸಾಾ ಧಿೀನಪ್ಡಿಸಿಕಳೆಲ್ಯಗಿದ್. ಅದ್ಯ ಎಾಂತಹ ಫಲವತ್ಯು ದ ಭೂಮಿ ಎಾಂದರೆ, 

Ganga Gangetic Belt ಇಡಿೀ ದೇಶದಲಲ  ಫಲವತ್ಯು ದ ಭೂಮಿ ಎಲಲ ದ್ಯ್ದಾಂದರೆ, ಅದ್ಯ Ganga Gangetic 

Belt  ಎಾಂದ್ಯ ಹೇಳುತ್ಯು ರೆ. ಅದ್ಯ ಅಷಿ್ ೀ ಫಲವತು ತೆ ಹೊಾಂದಿದಂತಹ ಕೃಷ್ಣ  ದಡದಲಲ ರತಕಕ ಾಂತಹ 

ಜಮಿೀನು ಎಾಂಬ್ಬದನುನ  ನವು ನೆನಪಿಸಿಕಳೆಬೇಕಾಗುತು ದ್.  

 

ಈಗಾಗಲೇ ನಮಾ  ಸಹೊೀದರರಾದ ಶ್ರ ೀ ಹಣಮಂತ  ರುದರ ಪ್ಪ  ನಿರಾಣಿಯವರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ, 176 

ಗಾರ ಮಗಳನುನ  ಕೃಷ್ಣಣ  ಮೇಲಿ ಾಂಡೆ ಯೀಜನೆಯ 1 ಮತ್ತು  2ನೇ ಹಂತದಲಲ  

ಸಾಾ ಧಿೀನಪ್ಡಿಸಿಕಳೆಲ್ಯಗಿರುತು ದ್. 136 ಪುನರ  ವಸತ್ರ ಕಾಂದರ ಗಳನುನ  ಮಾಡಲ್ಯಗಿರುತು ದ್. ಇಷಿ್ಟ  

ದೊಡಡ  ಪ್ರ ಮಾಣದಲಲ  ಬಹುತರ ಪುನರ  ವಸತ್ರ ಆಗಿದಿ ರೆ, ಅದ್ಯ ಬ್ರಗಲಕೀಟೆ ಜಿಲ್ಯಲ ಯಲಲ . ಅಲಲ ದೇ, 

ಇಡಿೀ ದೇಶದಲಲ  ಇಷಿ್ಟ  ದೊಡಡ  ಪ್ರ ಮಾಣದ ಪುನರ  ವಸತ್ರ ಎಲಲ ಯೂ ಆಗಿರುವುದಿಲಲ  ಎನುನ ವ 

ಮಾತನುನ  ಈ ಸಂದಭವದಲಲ  ಹೇಳುವುದಕೆಕ  ಬಯಸುತೆು ೀನೆ.  

 

ಈಗ ಕೃಷ್ಣಣ  ಮೇಲಿ ಾಂಡೆ ಯೀಜನೆಯ 3ನೇ ಹಂತದಲಲ  ಕೆಲಸ ಬಹಳ ಆಮೆಗತ್ರಯಲಲ  

ನಡೆಯುತ್ರು ದ್. ಇದರಲಲ  ಏನಗಿದ್ಯ್ದಾಂದರೆ, ಕೃಷ್ಣಣ  ಜಲವಿವಾದ ನಯ ಯಾಧಿೀಕರಣದ Justice Brijesh 

Kumar ಅವರು ಕೃಷ್ಣಣ  ಟಿರ ಬ್ಬಯ ನಲ ದ 2ನೇ ನಿಣವಯವನುನ  ದಿನಾಂಕ: 30.12.2010ರಲಲ  ಮಾಡಿರುತು ದ್. 
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ಇರ್ವತ್ರು ನ ದಿವಸ ನವು 2021ನೇ ಇಸವಿಯಲಲ  ಇದಿ್ ೀವ. ಆ ತ್ರೀಪುವ ಬಂದ್ಯ ಇಲಲ ಗೆ ಸುಮಾರು 11 ವರ್ವ 

ಆಯಿತ್ತ. ಅಾಂದರೆ, ಕೃಷ್ಣಣ  ಮೇಲಿ ಾಂಡೆ ಯೀಜನೆಯಿಾಂದ 130 ಟಿ.ಎಾಂ.ಸಿ. ನಿೀರು ಬಳಕೆ 

ಮಾಡಿಕಳೆು ವುದಕೆಕ  ನಯ ಯಾಧಿೀಕರಣದಿಾಂದ ತ್ರೀಪುವ ನಿೀಡಿರುತ್ಯು ರೆ. ಆ ನಿೀರನುನ  ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕಾಂಡು 

ಸುಮಾರು 15 ಲಕ್ಷ ಎಕರೆ ಜಮಿೀನಿಗೆ ನಿೀರಾವರಿ ಮಾಡಿಕಳೆು ವುದಕೆಕ  ಜಲ್ಯಶಯವನುನ  ಎತು ರ 

ಮಾಡಿಕಳೆಬಹುದ್ಾಂದ್ಯ ತ್ರೀಪುವ ನಿೀಡಿ 11 ವರ್ವ ಕಳೆದರೂ ಇನೂನ  ಏನೂ ಕೆಲಸ ಆಗಿರುವುದಿಲಲ . ಜನರ 

ತ್ಯಳೆಾ -ಸಹನೆಗೂ ಒಾಂದ್ಯ ಇತ್ರ-ಮಿತ್ರ ಇರುತು ದ್. ಅವರ ತ್ಯಳೆಾ , ಸಹನೆಯ ಕಟಿೆ  ಹೊಡೆದರೆ ಏನದರೂ 

ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆ ನಡೆದರೂ ಆಶಿ ಯವವಾಗುವುದಿಲಲ  ಅನುನ ವರಿ್ ರ ಮಟಿಿ ಗೆ ಇದ್. ಏಕೆಾಂದರೆ, 

ನಯ ಯಾಧಿೀಕರಣದ ತ್ರೀಪುವ ಬಂದ್ಯ ಸುಮಾರು 11 ವರ್ವ ಕಳೆದರೂ, ಸುಮಾರು 15 ಲಕ್ಷ ಎಕರೆ ಪ್ರ ದೇಶಕೆಕ  

ನಿೀರಾವರಿಯಾಗಿ ಒಟಿ್ಟ  32,33,613 ಎಕರೆ ಪ್ರ ದೇಶಕೆಕ  ನಿೀರಾವರಿಯಾದರೆ.., ನನು ಹೇಳುವುದನುನ  

ಅತ್ರಶಯೀಕಿು  ಮಾತನಡುತೆು ೀನೆಾಂದ್ಯ ಯಾರೂ ಭಾವಿಸಬ್ರರದ್ಯ. ಇಡಿೀ ಕನವಟಕ ರಾಜಯ  ಅಷಿ್  ಅಲಲ ದೇ, 

ಇಡಿೀ ಭಾರತ ದೇಶದ ಯಾವುದೇ ಅಭಿವೃದಿಿ  ಹೊಾಂದಿದಂತಹ ಪ್ರ ದೇಶವನುನ  ಮೆಟಿಿ  ನಿಲುಲ ವಂತೆ 

ಇರ್ವತ್ರು ನ ದಿವಸ ಉತು ರ ಕನವಟಕ ಅಭಿವೃದಿಿ  ಹೊಾಂದ್ಯತು ದ್. ಅದಕೆಕ  ರಾಜಕಿೀಯ ಇಚಾಛ ಶಕಿು  ಬೇಕು. ಆ 

ರಾಜಕಿೀಯ ಇಚಾಛ ಶಕಿು ಯಿಾಂದಲೇ ಈ ಯೀಜನೆ ಪೂಣವಗಳೆಬೇಕಾಗುತು ದ್. ಏಕೆಾಂದರೆ, ಒಟಿ್ಟ  173 

ಟಿ.ಎಾಂ.ಸಿ. ನಿೀರು ಕೃಷ್ಣಣ  ಮೇಲಿ ಾಂಡೆ ಯೀಜನೆಯ 1 ಮತ್ತು  2ನೇ ಹಂತದಲಲ  ಬಳಕೆಯಾಗುತು ದ್. ಅದೇ 

ರಿೀತ್ರ, 3ನೇ ಹಂತದಲಲ  130 ಟಿ.ಎಾಂ.ಸಿ. ನಿೀರು ಸೇರಿ ಒಟಿಾ ರೆಯಾಗಿ 330 ಟಿ.ಎಾಂ.ಸಿ. ನಿೀರು ಬಳಕೆಯಾಗುತು ದ್. 

Only for Upper Krishna Project, not for entire Krishna Basin. ಟಿರ ಬ್ಬಯ ನಲ  ನಂಬರ -1 ಆದೇಶ 

ಮಾಡಿದಿ್ಯ  173 ಟಿ.ಎಾಂ.ಸಿ.. ಕೃಷ್ಣಣ  ನಯ ಯಾಧಿೀಕರಣದ 2ನೇ ತ್ರೀಪಿವನಲಲ  170 ಟಿ.ಎಾಂ.ಸಿ. ನಿೀರು 

ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟಿಾ ರೆಯಾಗಿ 904 ಟಿ.ಎಾಂ.ಸಿ. ನಿೀರು ಕೃಷ್ಣಣ  ಮೇಲಿ ಾಂಡೆ ಯೀಜನೆಗೆ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುತು ದ್. 

ಆದರೆ, ಕಾವೇರಿ ನಯ ಯಾಧಿೀಕರಣದಲಲ  ಎಷಿ್ಟ  ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ಯ್ದಾಂದರೆ, 270 ಟಿ.ಎಾಂ.ಸಿ. ನಿೀರು 

ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುತು ದ್. ಈ ಬಗೆಗ  ಮನೆನ ಯ ದಿವಸ ಪುನಃ ನಯ ಯಾಧಿೀಕರಣ ತ್ರೀಪುವ ಬಂದಿದಿ್ಯ , ಪುನಃ 14 

ಟಿ.ಎಾಂ.ಸಿ. ನಿೀರು ಹೆರಿ್ಚ ವರಿಯಾಗಿ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುತು ದ್.  Subject to correction.  ಅಾಂದರೆ, 284 

ಟಿ.ಎಾಂ.ಸಿ. ನಿೀರು ಕಾವೇರಿ ನದಿ ಯೀಜನೆಯಿಾಂದ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುತು ದ್. ಈ ಎರಡೂ ನದಿಗಳು 

ಕನನ ಡಾಾಂಬಯ ಎರಡು ಕಣ್ಣಣ ಗಳಿದಿ ಾಂತೆ. ಕಾವೇರಿ ನದಿ ಒಾಂದ್ಯ ಕಣಾಣ ದರೆ, ಕೃಷ್ಣ  ಇನನ ಾಂದ್ಯ ಕಣ್ಣಣ . 

ಹಾಗಾಗಿ, ಒಾಂದ್ಯ ಕಣಿಣ ಗೆ ಬಣೆಣ ,ಮತ್ು ಾಂದ್ಯ ಕಣಿಣ ಗೆ ಸುಣಣ  ಎಾಂದ್ಯ ಆಗಬ್ರರದ್ಯ. ಕಾವೇರಿ ಮತ್ತು  ಕೃಷ್ಣ  

ಎರಡೂ ನದಿಗಳು ನಮಾ  ರಾಜಯ ದ ನದಿಗಳೇ. ಆ ಎರಡು ನದಿಗಳಿಾಂದಲೇ ನಮಾ  ನಡು 

ಉದಿಾ ರವಾಗುವಂಥದಿ್ಯ . ಆದರೆ, ಕೃಷ್ಣಣ  ಮೇಲಿ ಾಂಡೆ ಯೀಜನೆಯಲಲ  ಒಟಿಾ ರೆಯಾಗಿ 904 ಟಿ.ಎಾಂ.ಸಿ. 

ನಿೀರು ಎಾಂದರೆ ಕಾವೇರಿ ನದಿ ಯೀಜನೆಗಿಾಂತಲೂ ಸುಮಾರು ಮೂರುವರೆ ಪ್ಟಿ್ಟ  ನಿೀರು 

ಬಳಕೆಯಾಗುತು ದ್.  
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ಇರ್ವತ್ರು ನ ದಿವಸ ನವು ಮೈಸೂರು ಮಹಾರಾಜರನುನ  ನೆನಪು ಮಾಡಿಕಳೆಬೇಕು. ಏಕೆಾಂದರೆ, 

ಮೈಸೂರಿನ ಮಹಾರಾಜರು ತಮಾ  ಅರಮನೆಯಲಲ ದಿ ಾಂತಹ ಬಂಗಾರ, ಬಳೆಿ , ವಜರ , ವೈಡೂಯವವನುನ  

ಒತೆು  ಇಟಿ್ಟ  ಕನನ ಾಂಬ್ರಡಿ ಅಣೆಕಟಿ ನುನ  ಕಟಿಿ ಸಿದರು. ಇದರಿಾಂದಾಗಿ, ದೇಶಕೆಕ  ಸಾಾ ತಂತರ ಯ  ಬರುವುದಕೆಕ  

ಪೂವವದಲಲ ಯೇ ಕಾವೇರಿ ಭಾಗ ಅಭಿವೃದಿಿ  ಹೊಾಂದಿರುತು ದ್. ಆದರೆ, ಕೃಷ್ಣಣ  ಮೇಲಿ ಾಂಡೆ ಯೀಜನೆಗೆ 

1964ರಲಲ  ಅಡಿಗಲುಲ  ಹಾಕಿ, 2013ಕೆಕ  ಅಾಂತ್ರಮ ತ್ರೀಪುವ ಬಂದಿದಿ್ಯ , 2021ರಲಲ ಯೂ ಸಹ ನವು ಇದೇ ರಿೀತ್ರ 

ಇದಿ್ ೀವ ಎಾಂದರೆ, ಜನಸಾಮಾನಯ ರು ಜನಪ್ರ ತ್ರನಿಧಿಗಳಾದಂತಹ ನಮಾ ನುನ  ಹೇಗೆ ಸುಮಾ ನೆ ಬಿಟಿಿ ದಿಾ ರೆಾಂದ್ಯ 

ಗತ್ಯು ಗುತ್ರು ಲಲ . ಇಲಲ ಯವರೆಗೂ ಅವರು ನಮಾ ನುನ  file ಮೇಲ್ಯ ತೆಗೆದ್ಯಕಾಂಡಿರುವುದಿಲಲ . ಒಾಂದ್ಯ ವೇಳೆ 

ಅದನುನ  ತೆಗೆದ್ಯಕಾಂಡಿದಿ ರೆ ನಮಾ  ಪ್ರಿಸಿಿ ತ್ರ ಏನಗುತ್ರು ತ್ತು ?  

(ಮುಾಂದ್ಯ) 

 

(1214) 21.12.2021 3.40 YL-VK                     (ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಥ ತಿ) 

 

ಶಿರ ೋ ಎಸ.ಆರ.ಪಾಟಿೋಲ  (ಮೇಂದು):-  

 

ನವು ಸಹ ಅಧಿಕಾರ ನಡೆಸಿಯೇ ಬಂದಿರುವುದ್ಯ.  ನನು ಪ್ಕ್ಷ ಹಿಡಿದ್ಯ ಮಾತನಡುವುದಕೆಕ  

ಹೊೀಗುವುದಿಲಲ , ಪ್ಕೆಾ ತ್ರೀತವಾಗಿಯೇ ಮಾತನಡಬೇಕಾಗುತು ದ್.  ನನು ಪ್ಕ್ಷ ಹಿಡಿದ್ಯ ಮಾತನಡಿದರೆ 

ಆಮೇಲ್ಯ ಮಾನಯ  ಎನ .ರವಿಕುಮಾರ ರವರು ಮಾತನಡುತ್ಯು ರೆ.  

 

ಶಿರ ೋ ಎನ.ರವಿಕುಮಾರ (ವಿಧಾನಸಭೆಯಿೇಂದ ಚುರ್ನಯಿತ್ರಾದವರು):- ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ, ಮಾನಯ  ವಿರೀಧ್ ಪ್ಕ್ಷದ ನಯಕರ ಧ್ಾ ನಿಗೆ ನವು ಶಕಿು  ಕೀಡಬೇಕಾಗುತು ದ್.   

 

ಡಾ|| ವೈ.ಎ.ರ್ನರಾಯಣಸ್ತವ ಮ (ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೆಷ ೋತ್ರ ):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ, ಇಡಿೀ ಸದನದಲಲ  

ಮಟಿ ಮದಲ ಬ್ರರಿಗೆ ಮಾನಯ  ವಿರೀಧ್ ಪ್ಕ್ಷದ ನಯಕರು ’ನಮಾ  ನಡೆ, ಕೃಷ್ಣಣ  ಕಡೆಗೆ’ ಎಾಂದ್ಯ 

ಘೀರ್ಣೆ ಮಾಡಿದವರಾಗಿದಿ್ಯ , 50 ಸಾವಿರ ಕೀಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಖ್ರ್ಚವ ಮಾಡುತೆು ೀವ ಎಾಂದ್ಯ ಅವರೇ 

ವಾಗಿಾ ನ ಮಾಡಿದಿ ರು.   ಒಾಂದ್ಯ ವೇಳೆ ಮಾಡಲಲಲ ವಾಂದರೆ, ಕೃಷ್ಣಣ  ನಮಾ ನುನ  ಕ್ಷಮಿಸುವುದಿಲಲ  ಎಾಂದ್ಯ 

ಅವರೇ ವಾಗಿಾ ನ ಮಾಡಿದಿ ರು.   ಆದರೆ, ಇವತ್ತು  ಯಾವುದೇ ಸಕಾವರ ಅಧಿಕಾರದಲಲ  ಇರಲ ಎಾಂದ್ಯ 

ಭಾರ್ಣ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಾ  ಗತ್ರಯೇನು?  

 

ಶಿರ ೋ ಎಸ.ಆರ .ಪಾಟಿೋಲ (ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರು):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ, ನವು 

ನಯ ಯ ಒದಗಿಸಿಕಡುತೆು ೀವ.  ಯಾವುದೇ ಪ್ಕ್ಷದ ಸಕಾವರ ಅಧಿಕಾರದಲಲ ರಲ ಆ ಭಾಗದ ಜನರಿಗೆ ನಯ ಯ 

ಒದಗಿಸಿಕಡುತೆು ೀವ.  ನವು ಜನರ ಆಶ್ೀವಾವದ ಪ್ಡೆದ್ಯ ಇಲಲ ಗೆ ಬರುವ ಉದಿ್ ೀಶವೇನು? ಯಾರು ನಮಗೆ 
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ಆಶ್ೀವಾವದ ಮಾಡಿ ಕಳುಹಿಸಿಕಟಿಿ ದಿಾ ರೆ, ಅವರ ಕಲ್ಯಯ ಣಕಾಕ ಗಿಯೇ ಇಲಲ  ಬಂದ್ಯ ನಿಾಂತ್ರರುವುದ್ಯ.   

ಇವತ್ತು  ಬಳಗಾಾಂ ಜಿಲ್ಯಲ ಯಲಲ ದಿ್ ೀವ, ನಳೆ ಬಾಂಗಳೂರು ಜಿಲ್ಯಲ ಯಲಲ  ಇರುತೆು ೀವ.  

 

ಶಿರ ೋ ಸಿ.ಎೇಂ.ಇಬಾರ ಹಿೇಂ (ವಿಧಾನಸಭೆಯಿೇಂದ ಚುರ್ನಯಿತ್ರಾದವರು):- ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ, ನಿೀರಾವರಿ ಸಚಿವರು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸದನದಲಲ ರುತ್ಯು ರೆ ಎಾಂದ್ಯ ಹೇಳಲ್ಯಗಿತ್ತು .  

ಆದರೆ, ಯಾರೂ ಇಲಲ .   

 

ಶಿರ ೋ ಬ.ಸಿ.ಪಾಟಿೋಲ:- ನವು ಇದಿ್ ೀವ ಅಲಲ ವೇ?  

 

ಶಿರ ೋ ಸಿ.ಎೇಂ.ಇಬಾರ ಹಿೇಂ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ, ಅವರನುನ  ಕಟಿಿ ಕಾಂಡು ನವು ಏನು 

ಮಾಡುವುದ್ಯ? ನಿೀರಾವರಿ ಸಚಿವರು ಇರಬೇಕು ಅಲಲ ವೇ?  

 

ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ವಿರೀಧ್ ಪ್ಕ್ಷದ ನಯಕರೆ ತಮಾ  ಮಾತನುನ  ಮುಾಂದ್ಯವರೆಸಿ.  

ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರೆ ತಮಗೆಲ್ಯಲ  ಮಾತನಡಲು ಅವಕಾಶ ಬೇಕಾಗಿದಿ ರೆ ಸುಮಾ ನೆ ಕುಳಿತ್ತಕಳೆಿ .  ಇಲಲ ದಿದಿ ರೆ 

ಹಿೀಗೆಯೇ ಸಮಯ ವಯ ಯವಾಗಿ ಸಂಜೆಯಾಗುತು ದ್.   

 

ಶಿರ ೋ ಎಸ.ಆರ.ಪಾಟಿೋಲ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ, ಕೃಷ್ಣಣ  ಮೇಲಿ ಾಂಡೆ ಯೀಜನೆಯ 3ನೇ 

ಹಂತಕೆಕ  ಒಾಂದ್ಯ ಲಕ್ಷ ಮೂವತ್ತಾ ರು ಸಾವಿರ ಎಕರೆ ಜ್ಞಗವನುನ  ಸಾಾ ಧಿೀನಪ್ಡಿಸಿಕಳೆಬೇಕಾಗಿದ್. ಅದರ 

ಜತೆಗೆ 22 ಹಳೆಿ ಗಳನುನ  ಸಾಾ ಧಿೀನಪ್ಡಿಸಿಕಳೆಬೇಕಾಗಿದ್. ಈ ಹಿಾಂದ್ ಎರಡು ಲಕ್ಷ ಎಪ್ಪ ತ್ತಾ ರು ಸಾವಿರ 

ಎಕರೆ ಜ್ಞಗವನುನ  ಸಾಾ ಧಿೀನಪ್ಡಿಸಿಕಳೆಲ್ಯಗಿತ್ತು  ಹಾಗೂ 1 ಮತ್ತು  2ನೇ ಹಂತಕೆಕ  176 ಹಳೆಿ ಗಳನುನ  

ಸಾಾ ಧಿೀನಪ್ಡಿಸಿಕಳೆಲ್ಯಗಿತ್ತು .   ಮಾನಯ  ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳಾದ ಶ್ರ ೀ ಬಸವರಾಜ ಬಮಾಾ ಯಿಯವರು 

ನಿೀರಾವರಿ ಸಚಿವರಾಗಿದಿ  ಸಂದಭವದಲಲ  ದಿನಾಂಕ: 24.01.2012 ರಲಲ  3ನೇ ಹಂತದ ಯೀಜನ ವಚಿ್  

ಎಷಿ್ ಾಂದರೆ, ಹದಿನೇಳು ಸಾವಿರದ ಎರಡು ನೂರ ಏಳು ಕೀಟಿ ರೂಪಾಯಿಯಾಗಿತ್ತು .   ನಂತರ ಅದನುನ  

ಪ್ರಿರ್ಕ ರಣೆ ಮಾಡಲ್ಯಗುತು ದ್.   

 

ಶಿರ ೋ ಗೋವಿೇಂದ ಎೇಂ.ರ್ಕರಜೋಳ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ, ಮಾನಯ  ವಿರೀಧ್ ಪ್ಕ್ಷದ 

ನಯಕರು ಮಾತನಡುತ್ರು ರುವ ಕುರಿತ್ತ ನನು ಹೇಳಬಹುದೇ?  
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ಶಿರ ೋ ಎಸ.ಆರ.ಪಾಟಿೋಲ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ, ಬೇಡ.  ಅವರು ಮಾತನಡಲು ಮುಾಂದಿನ 

ಸಲ ವಿರೀಧ್ ಪ್ಕ್ಷದ ಕಡೆಗೆ ಬರುತ್ಯು ರೆ, ಆಗ ಮಾತನಡಲ.   

 

ಶಿರ ೋ ಗೋವಿೇಂದ ಎೇಂ.ರ್ಕರಜೋಳ (ಬೃಹತ  ಹಾಗೂ ಮಧಯ ಮ ನೋರಾವರಿ ಸಚವರು):- ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ, ವಿರೀಧ್ ಪ್ಕ್ಷದ ಜ್ಞಗ ಅವರಿಗೆ ಫಕ್ಸ   ಇರುತು ದ್.   

 

(ಈ ಹಂತ್ದಲಿ್ಲ  ಸದನವು ನಗೆಗಡಲ್ಲನಲಿ್ಲ  ತೇಳಿತ್ತ) 

 

ಶಿರ ೋ ಎಸ.ಆರ.ಪಾಟಿೋಲ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ, ನವು ಇಲಲ ಯೇ ಖುಷಿಯಾಗಿದಿ್ ೀವ.   

 

ಶಿರ ೋ ಸಿ.ಎೇಂ.ಇಬಾರ ಹಿೇಂ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ, ಹೊರಗಿನ ಪ್ರಿಸಿಿ ತ್ರಯನುನ  ನೀಡಿದರೆ ನಮಗೆ 

ಈ ಜ್ಞಗವೇ ರ್ಚನನ ಗಿದ್.   

 

ಶಿರ ೋ ಎಸ.ಆರ.ಪಾಟಿೋಲ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ, ಆಳುವ ಪ್ಕ್ಷ ಮತ್ತು  ಪ್ರ ತ್ರಪ್ಕ್ಷ ಒಾಂದೇ 

ನಣಯ ದ ಎರಡು ಮುಖ್ಗಳು ಇದಿ  ಹಾಗೆ ರಥದ ಎರಡು ಚ್ಕರ  ಇದಿ  ಹಾಗೆ.  ಇಲಲ  ಇರುವುದರಿಾಂದ ನಮಗೆ 

ಹೆರಿ್ಚ  ಸವಲತ್ತು  ಇದ್.  ಆದರೆ, ಅವರಿಗೆ ಅಷಿ್ಟ  ಸವಲತ್ತು  ಇಲಲ .   

 

ಶಿರ ೋ ಅರುಣ ಶಹಾಪುರ (ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೆಷ ೋತ್ರ ):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ, ಅದೇ ಅವರಿಗೆ ಹೊಟಿೆ  

ಕಿರಿ್ಚ  ಆಗಿರಬೇಕು.   

 

ಶಿರ ೋ ಎಸ.ಆರ.ಪಾಟಿೋಲ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ, ಅವರಿಗೆ ಹೊಟಿೆ  ಕಿರಿ್ಚ  ಇರಬಹುದ್ಯ.  

ವಿರೀಧ್ ಪ್ಕ್ಷದ ಕಡೆಗೆ ಯಾವಾಗ ಹೊೀಗುತೆು ೀವ ಎಾಂದ್ಯ ಯೀಚ್ನೆಯಾಗಿರಬೇಕು.   

 

ಶಿರ ೋ ಅರುಣ ಶಹಾಪುರ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ, ಮಾನಯ  ಎಸ.ಆರ.ಪಾಟಿೀಲ ರವರು ಆ 

ಕುಚಿವಯಲಲ  ಇರುವುದನುನ  ನೀಡಿ ಹೊಟಿೆ  ಕಿರಿ್ಚ  ಪ್ಡುತ್ರು ದಿ ರಿಾಂದಲೇ ಇವತ್ತು  ಆ ಕುಚಿವಯಿಾಂದ 

ತೆಗೆದ್ಯಬಿಟಿಿ ರಬೇಕು. 

 

ಶಿರ ೋ ಎಸ.ಆರ.ಪಾಟಿೋಲ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ, ಸುಮಾ ನೆ ಇರಿ.  ಮತೆು  ಗಮನವನುನ  ಬೇರೆ 

ಕಡೆಗೆ ಸಳೆಯುವುದ್ಯ ಬೇಡ.   
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ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ವಿರೀಧ್ ಪ್ಕ್ಷದ ನಯಕರೆ ತಮಾ  ಮಾತನುನ  ಮುಾಂದ್ಯವರೆಸಿ.  

ಬಹಳಷಿ್ಟ  ಜನ ಈ ವಿರ್ಯದ ಮೇಲ್ಯ ಮಾತನಡುವವರು ಇದಿಾ ರೆ.  

 

ಶಿರ ೋ ಎಸ.ಆರ.ಪಾಟಿೋಲ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ, 2012ನೇ ಸಾಲನಲಲ  ಪ್ರಿರ್ಕ ರಣೆ 

ಮಾಡಿದಾಗ ರೂ.51,148.94 ಕೀಟಿ ಆಗಿತ್ತು .  ನನು ಕಳೆದ ಅಧಿವೇಶನದಲಲ  ಮಾತನಡಿದಾಗ 

ಜಲಸಂಪ್ನೂಾ ಲ ಸಚಿವರು ಮಾನಯ  ಶ್ರ ೀ ಗೀವಿಾಂದ ಎಾಂ.ಕಾರಜೀಳರವರು ಸುಮಾರು ರೂ.51.00 

ಸಾವಿರ ಕೀಟಿ ಆಗುವುದಿಲಲ , ಇವತ್ತು  ಕೈಗೆತ್ರು ಕಾಂಡರು ಸುಮಾರು ರೂ.60.00 ಸಾವಿರ ಕೀಟಿ ಆಗುತು ದ್ 

ಎನುನ ವಂಥ ಮಾತನುನ  ಹೇಳಿದರು.  2012ನೇ ಸಾಲನಲಲ  ಸುಮಾರು ರೂ.51.00 ಸಾವಿರ ಕೀಟಿ ಆಗಿತ್ತು .  

2021ನೇ ಸಾಲನಲಲ  ರೂ.60.00 ಸಾವಿರ ಕೀಟಿ ಆಗುತು ದ್ ಎಾಂದ್ಯ ಹೇಳಿದ ಮಾತನುನ  ಸಿಾ ೀಕಾರ 

ಮಾಡುತೆು ೀನೆ.  ಇಷಿ್ಟ  ಬೃಹತ  ಯೀಜನೆ ಇದಿಾ ಗಿದಿ್ಯ , ಮದಲನೆಯ ಹಾಗೂ ಎರಡನೆಯ ಹಂತದಲಲ  

15 ಲಕ್ಷದ 47 ಸಾವಿರ 500 ಎಕರೆ ನಿೀರಾವರಿಯಾಗಿತ್ತು .   ಮೂರನೆಯ ಹಂತದಲಲ  14 ಲಕ್ಷದ 85 ಸಾವಿರ 

113 ಎಕರೆ ನಿೀರಾವರಿ ಆಗಬೇಕಾಗಿದಿ್ಯ , ಒಟಿ್ಟ  30 ಲಕ್ಷದ 32 ಸಾವಿರದ 613 ಎಕರೆ 

ನಿೀರಾವರಿಯಾಗಬೇಕಾಗಿದ್.  ಮದಲನೆ ಮತ್ತು  ಎರಡನೆಯ ಹಂತದಲಲ  ಎಷಿ್ಟ  area irrigable ಇದ್, 

ಅಷಿ್ ೀ ರಸು ಗಳು ಮೂರನೆಯ ಹಂತದಲಲ  ಇದಿ್ಯ , 22 ಹಳೆಿ ಗಳನುನ  ಹಾಗೂ ಒಾಂದ್ಯ ಲಕ್ಷದ ಎಪ್ಪ ತ್ತಾ ರು 

ಸಾವಿರದ ಜಮಿೀನು ಸಾಾ ಧಿೀನಪ್ಡಿಸಿಕಳೆಬೇಕಾಗಿದ್.  ಸುಮಾರು 80 ಸಾವಿರ ಮನೆಗಳು 

ಮುಳುಗಡೆಯಾಗಿತ್ತು .  ಆದರೆ, ಈಗ ಸುಮಾರು 10 ಸಾವಿರ ಮನೆಗಳು ಮುಳುಗಡೆಯಾಗಿರಬಹುದ್ಯ.  

ಆದರೂ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದ್.  ಜತೆಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಅಣೆಕಟಿ ನುನ  ಕಟಿಿ  ಕೆಲಸವೂ 

ಪೂಣವಗಾಂಡಿರುತು ವ.  524.256 meter ಎತು ರಕೆಕ  ಅಣೆಕಟಿ ನುನ  ನಿಮಿವಸಲು ತಗಡು soldering ಮಾಡಿ 

foundation ಎಲ್ಯಲ  ಕೆಲಸವೂ ಪೂಣವಗಾಂಡಿದಿ್ಯ , ಆಲಮಟಿಿ  ಜಲ್ಯಶಯದ ಅಣೆಕಟಿ ನುನ  ಎತು ರಕೆಕ  

ತರಲು ಬ್ರಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಮತು  ಕವಲ ರೂ.5.00 ಕೀಟಿ ಮಾತರ  ಇದಿ್ಯ , ಕವಲ 15 ದಿವಸಗಳಳಗೆ 

ಮುಗಿಯುವಂಥ ಬ್ರಕಿ ಕೆಲಸವಾಗಿದ್.  ನನು ಏನು ಇಾಂಜಿನಿಯರ  ಅಲಲ , ಅಾಂದಾಜು ಮತು ವನುನ  

ಹೇಳುತ್ರು ದಿ್ ೀನೆ ಅಷಿ್ ೀ. ಈಗಾಗಲೇ ಕಟಿ್ಟ  ಮಾಡಿ ಬಿಟಿಿ ರುವ ತಗಡು ಅಲಲ ಯೇ ಇದ್, ಅದನುನ  ತೆಗೆದ್ಯ, … 

 

ಶಿರ ೋ ಗೋವಿೇಂದ ಎೇಂ.ರ್ಕರಜೋಳ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ, ಇನೂನ  ಸುಮಾರು 20.00 

ಕೀಟಿಗಳು ಬೇಕಾಗುತು ದ್.   

 

ಶಿರ ೋ ಬ.ಕೆ.ಹರಿಪರ ಸ್ತದ್:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ, ರೂ.50.00 ಕೀಟಿ ಆದರೂ ಏನು ತ್ಾಂದರೆ 

ಇಲಲ .  ಆ ಕೆಲಸವನುನ  ಪೂಣವಗಳಿಸಬೇಕು.  
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ಶಿರ ೋ ಸಿ.ಎೇಂ.ಇಬಾರ ಹಿೇಂ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ, ಅಣೆಕಟಿ ನುನ  ಎತು ರ ಮಾಡುವುದ್ಯ ದೊಡಡ  

ವಿಚಾರವಲಲ .  ಅದನುನ  ಎತು ರ ಮಾಡಲು ಹೊೀದರೆ, ನಿೀರು ಹೊರಗೆ ಬಂದ್ಯ ಅಲಲ  ವಾಸವಾಗಿರುವ 

ಜನರು ಮುಳುಗಡೆಯಾಗುತ್ಯು ರೆ.  ಹಾಗಾಗಿ ಮದಲು ಅಲಲ ನ ಜನರನುನ  ಸಿ ಳಾಾಂತರಿಸಿ, ಆಮೇಲ್ಯ 

ಅಣೆಕಟಿ ನುನ  ಎತು ರ ಮಾಡಬೇಕು.  ಇಲಲ ದಿದಿ ರೆ ಅಲಲ  ವಾಸವಾಗಿರುವ ಜನರನುನ  ಸಾಯಿಸಿದ ಹಾಗೆ 

ಆಗುತು ದ್.   

 

ಶಿರ ೋ ಎಸ.ಆರ.ಪಾಟಿೋಲ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ, ಹೌದ್ಯ.  ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರು ಏನಗುತು ದ್ 

ಎಾಂಬ್ಬದ್ಯ ತ್ರಳಿದಿದ್.  ಸುಮಾರು 20.00 ಕೀಟಿ ಎಾಂದರೆ ಅಾಂತಹ ದೊಡಡ  ಮತು ವೇನು ಅನಿಸುವುದಿಲಲ  

ಅಲಲ ವೇ? ಅದಕಾಕ ಗಿ ನನನ  ಅಭಿಪಾರ ಯವೇನೆಾಂದರೆ, ಅಷಿ್ಟ  ಕಡಿಮೆ ವಚಿ್ ದಲಲ  ಅಣೆಕಟಿ ನುನ  ಎತು ರಕೆಕ  

ನಿಮಿವಸಲು ಸಾಧ್ಯ  ಇದ್.  ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಮೂರನೆ ಹಂತದ ಯೀಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, 

ಅಾಂದಾಜು ರೂ.60.00 ಕೀಟಿಯಾಗಿದಿ್ಯ , ಈಗಾಗಲೇ ಒಾಂದ್ಯ ಮತ್ತು  ಎರಡನೆಯ ಹಂತ ಮುಗಿದಿದ್.   

ಹಾಗಾಗಿ ರೂ.60.00 ಸಾವಿರ ಕೀಟಿ ವಚಿ್  ಮಾಡಿದರೆ ಹದಿನೈದ್ಯ ಲಕ್ಷ ಎಕರೆ ನಿೀರಾವರಿಯಾಗುತು ದ್.   07 

ಜಿಲ್ಯಲ ಗಳ ಜನರು ಖುಷಿಪ್ಡುತ್ಯು ರೆ.  ಇದನುನ  ಮಾಡಲು ಏನು ತ್ಾಂದರೆ ಎಾಂದ್ಯ ನನಗೆ ಅಥವವಾಗುತ್ರು ಲಲ .  

ಸಕಾವರದಲಲ ರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಷಿ್ಟ  ಮಂದಿ ಇದಿಾ ರೆ ಎಾಂಬ್ಬದನುನ  ತ್ಯವೇ ನೀಡಿ. ಕೃಷ್ಣಣ  

ಮೇಲಿ ಾಂಡೆ ಯೀಜನೆಯಲಲ  ಮೂರನೆ ಹಂತದ ಯೀಜನೆಯಲಲ  ಪಾರ ರಂಭಿಸಿ ಕೆಲಸವನುನ  ಮುಗಿಸಲು 

ಆಯುಕು ರಿಾಂದ ಹಿಡಿದ್ಯ ಸಿಬು ಾಂದಿಯವರೆಗೂ ಒಟಿ್ಟ  ಮಂಜೂರಾದ ಹುದಿ್ ಗಳು 855, ಇದರಲಲ  

ಭತ್ರವಯಾದ ಹುದಿ್ ಗಳು 395, ಖಾಲ ಹುದಿ್ ಗಳು 460.  ಅಾಂದರೆ ಶೇ.58 ರಷಿ್ಟ  ಹುದಿ್ ಗಳು ಖಾಲ ಇವ.  

ಅದರ ಅಾಂಕಿಸಂಖ್ಯಯ ಗಳು ನನನ  ಹತ್ರು ರ ಇದ್.  ಒಾಂದ್ರಡೂ ಮೂರು ಹುದಿ್ ಗಳು ಹೆರಿ್ಚ -ಕಡಿಮೆ 

ಆಗಿರಬಹುದ್ಯ.  

 

ಶಿರ ೋ ಗೋವಿೇಂದ ಎೇಂ.ರ್ಕರಜೋಳ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ, ಮನೆನ  ದಿವಸ ಸುಮಾರು 190 

ಮಂದಿ ಅಸಿಸಿ ಾಂಟ  ಇಾಂಜಿನಿಯರ , ಜೂನಿಯರ  ಇಾಂಜಿನಿಯರ  ಹೈದಾರ ಬ್ರದ  ಕನವಟಕ ಪ್ರ ದೇಶಕೆಕ  

ಮಿೀಸಲ್ಯತ್ರ ಸಿಗದ ಪ್ರ ಯುಕು  ಲ್ಯಕಕ ಹಾಕಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಲ್ಯಗಿದ್.  ಅದ್ಯ ಸಹ ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರ ಲ್ಯಕಕ ಕೆಕ  

ಸೇಪ್ವಡೆಗಳೆಲು ಬರುತು ವ.   

 

ಶಿರ ೋ ಎಸ.ಆರ.ಪಾಟಿೋಲ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ, ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ಹುದಿ್ ಗಳನುನ  ಭತ್ರವ 

ಮಾಡಲ.  ಆದರೆ, ನನನ  ಉದಿ್ ೀಶವೇನೆಾಂದರೆ, ಪ್ರ ತ್ರ ವರ್ವ ಸುಮಾರು ಶೇ.58 ರಷಿ್ಟ  ಹುದಿ್ ಗಳು ಖಾಲ 

ಇದಿಾ ಗ ಇಾಂತಹ ಬೃಹತ  ಯೀಜನೆ, ಉತು ರ-ಕನವಟಕಕೆಕ  ಫಲಪ್ರ ದಿ ವಾಗುವಂಥ ಯೀಜನೆ 
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ಇದಿಾ ಗಿದಿ್ಯ , ಸುಮಾರು 15 ಲಕ್ಷ ಎಕರೆ ನಿೀರಾವರಿಯಾಗುವಂಥ ಬೃಹತ  ಯೀಜನೆಗೆ ಕುಚಿವಯಲಲ  

ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇರಬೇಕು ಅಲಲ ವೇ? ಮಂಜೂರಾದ 855 ಹುದಿ್ ಗಳಲಲ , ಇದರಲಲ  ಭತ್ರವಯಾದ ಹುದಿ್  395.  

ಅದರಲಲ ಯು ಆಯುಕು ರ ಹುದಿ್  ಏನಿದ್, ಅದ್ಯ ಖಾಯಂ ಆಗಿಲಲ ವಾಂದ್ಯ ಅನಿಸುತು ದ್,   ಪ್ರ ಭಾರ ಇರಬೇಕು.   

 

ಶಿರ ೋ ಗೋವಿೇಂದ ಎೇಂ.ರ್ಕರಜೋಳ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ, ಕೆ.ಪಿ.ಎಸ.ಸಿ. ಮೂಲಕ 

ಆಯುಕು ರ ಹುದಿ್ ಯನುನ  ಖಾಯಂ ನೇಮಕ ಮಾಡಲ್ಯಗಿದ್.   

 

ಶಿರ ೋ ಎಸ.ಆರ.ಪಾಟಿೋಲ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ, ಕೃಷ್ಣಣ  ಮೇಲಿ ಾಂಡೆ ಯೀಜನೆಯ 

ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಏನಿದಿಾ ರೆ, ಅವರು ಸಹ ಪ್ರ ಭಾರ ಇರಬೇಕು.   ವಯ ವಸಿಾ ಪ್ಕ ನಿದೇವಶಕರು, ಕೆ.ಎಸ.

ಆರ.ಟಿ.ಸಿ. ನವರು ಇರಬೇಕೆಾಂದ್ಯ ನನನ  ಭಾವನೆ.  

(ಮುಾಂದ್ಯ) 

 

(1215) 21-12-2021 / 3.50 / SK-VK                                      (ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಥ ತಿ) 

 

 

 ಶಿರ ೋ ಗೋವಿೇಂದ ಎೇಂ ರ್ಕರಜೋಳ (ಬೃಹತ  ಹಾಗೂ ಮಧಯ ಮ ನೋರಾವರಿ, (ಜಲ 

ಸಂಪನೊ ಲ ಸಚವರು):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ, in-charge ಏನಗಿದ್ ಎಾಂದರೆ,  

 

ಶಿರ ೋ ಎಸ .ಆರ . ಪಾಟಿೋಲ :- ಕೆ.ಎಸ .ಆರ .ಟಿ.ಸಿ ಎಾಂ.ಡಿ. ಯವರು ಅಲಲ  ಇದಿಾ ರೆ ಎಾಂಬ್ಬದ್ಯ ನನನ  

ಭಾವನೆ. 

 

ಶಿರ ೋ ಗೋವಿೇಂದ ಎೇಂ ರ್ಕರಜೋಳ:- ಆರು ವರ್ವ ತಮಾ  ಕಾಲದಲಲ , ಅಲಲ  ಏನಾಂದ್ಯ 

ಚ್ಟ್ಟವಟಿಕೆಗಳು ಆಗಲಲಲ . ಹಿೀಗಾಗಿ ಹುದಿ್ ಗಳು ಖಾಲ ಉಳಿದಿವ. ಈಗ ಅದನುನ  ಮಾಡುತೆು ೀವ. ತ್ಯವು 

ನೀಡಿ.  

 

ಶಿರ ೋ ಎಸ .ಆರ . ಪಾಟಿೋಲ (ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರು):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ,  ನಮಗೆ 

ತಮಾ  ಮೇಲ್ಯ ವಿಶಾಾ ಸವಿದ್. ತ್ಯವು ನಮಾ  ಜಿಲ್ಯಲ ಯ ಪ್ಕಕ ದ ತ್ಯಲೂಲ ಕಿನವರು. ತ್ಯವು 

ಸಚಿವರಾಗಿರುವುದರಿಾಂದ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಭರವಸ ಬಂದಿದ್.  ಈಗ ನೇಮಾತ್ರ ಮಾಡುತ್ರು ೀರಾ.  ಈ 

ಸಂದಭವದಲಲ  ಇದ್ಯ ಕುತ್ರು ಗೆಗೆ ಬಂದಿದ್. ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ, ನನು ಒಾಂದ್ಯ ವಿಚಾರವನುನ  

ಸದನದ ಗಮನಕೆಕ  ತರುತೆು ೀನೆ.  ತೆಲ್ಯಾಂಗಣ ರಾಜಯ  ನಿನೆನ  ಹುಟಿಿ , ಇವತ್ತು  ಕಣ್ಣಣ  ತೆರೆದಿದ್. ಹೊಸ 
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ರಾಜಯ ವಾದ ತೆಲ್ಯಾಂಗಣ ರಾಜಯ ದಲಲ  ಒಾಂದ್ಯ Kaleshwaram Lift Irrigation Project, ಇದ್ಯ ನೀಡಿ ಹೇಗಿದ್ 

ಎಾಂದರೆ,  “The Kaleshwaram Lift Irrigation Project is a multi-purpose irrigation project on the 

Godavari River in Kaleshwaram, Bhupalpally, Telangana, India. Currently the world's largest multi-

stage lift irrigation project.” This is the World’s biggest lift irrigation project. ಇದರ ಉದಿ್ ೀಶ 

ನಿೀರಾವರಿ ಮಾಡುವುದಷಿ್  ಅಲಲ . ವಿದ್ಯಯ ತ  ಉತ್ಯಪ ದನೆ ಮತ್ತು  ಟಾರ ನಸ  ಪೀಟ ವಗೆ 

ಸಹಾಯವಾಗುವಂತಹ ಒಾಂದ್ಯ ಬೃಹತ  ಯೀಜನೆಯಾಗಿದ್. ಈ ಯೀಜನೆಯ ವಚಿ್  ಮಾನಯ  

ನರಾಯಣಸಾಾ ಮಿಯವರೇ, ತ್ಯವು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಆರವತ್ತು  ಸಾವಿರ ಕೀಟಿ ಎಾಂದ ಕೂಡಲೇ, ಇದ್ಯ 

ರಾಷಿಿ ಿೀಯ ಯೀಜನೆ ಮಾಡಬೇಕೆಾಂದ್ಯ ನಮಾ  ಸಹೊೀದರರು ಮತ್ತು  ನಮಾ  ತ್ಯಲೂಲ ಕಿನವರಾದ ಮಾನಯ  

ನಿರಾಣಿಯವರು ಹೇಳಿದರು. ಆರವತ್ತು  ಸಾವಿರ ಕೀಟಿಗೆ ಇವರೇನೂ ಮಾಡಿದಿಾ ರೆಾಂದರೆ, ಮಾನಯ  

ನರಾಯಣಸಾಾ ಮಿಯವರೇ, ಯಾವ  ಯೀಜನೆಯನುನ  ಮಾಡಿಲಲ . Kaleshwaram Lift Irrigation Project 

ಅನುನ  ರಾಜಯ ದ ಬಕಕ ಸದಿಾಂದ ಮಾಡಿದಿಾ ರೆ. ಅದರ ವಚಿ್  ಸುಮಾರು ಒಾಂದ್ಯ ಲಕ್ಷ ಇಪ್ಪ ತ್ತು  ಸಾವಿರ 

ಕೀಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಾಗಿದ್. ಇದ್ಯ ಎಷಿಿ ದ್ ಎಾಂದರೆ, ಸುಮಾರು ಆರವತ್ತು  ಸಾವಿರ ಕೀಟಿ 

ರೂಪಾಯಿಗಳು. Is it not double? ಆಮೇಲ್ಯ ಈ ಯೀಜನೆಯಿಾಂದ ಸುಮಾರು 14 ಲಕ್ಷ ಎಕರೆ 

ನಿೀರಾವರಿಯಾಗುವಂತಹ ಕೆೆೀತರ ವಾದರೆ, ಇದರ ಕಡೆ ತ್ಯವು ಗಮನ ಕಡಿ. ನಮಾ  ರಾಜಯ ದಲಲ  14 ಲಕ್ಷ 

ಎಕರೆ ನಿೀರಾವರಿಯಾದರೆ, ಆ ರಾಜಯ ದಲಲ   ಸುಮಾರು 28 ಲಕ್ಷ ಎಕರೆ ನಿೀರಾವರಿಯಾಗುತು ದ್. ನಮಾ  

ರಾಜಯ ದಲಲ  ಏಳು ಜಿಲ್ಯಲ ಗಳಿಗೆ ಉಪ್ಯೀಗವಾದರೆ, ತೆಲ್ಯಾಂಗಣ ರಾಜಯ ದ ಹದಿಮೂರು ಜಿಲ್ಯಲ ಗಳಿಗೆ ಈ 

ಯೀಜನೆ ಫಲಪ್ರ ದವಾಗಿದ್. Kaleshwaram Lift Irrigation Project ಅನುನ  ಯಾವಾಗ ಪಾರ ರಂಭ 

ಮಾಡಿದರು? Construction began in the year 2016. ಈ ಯೀಜನೆ 2016ರಲಲ ಯೇ ಪಾರ ರಂಭವಾಗಿದ್. 

ಮಾನಯ  ಬಿ.ಸಿ. ಪಾಟಿೀಲ ರೇ, ನಮಾ  ರಾಜಯ  ಏಳು ಜಿಲ್ಯಲ ಗಳಿಗೆ ಈ ಯೀಜನೆ ಉಪ್ಯೀಗವಾದರೆ,  

ತೆಲ್ಯಾಂಗಣ ರಾಜಯ ದ ಹದಿಮೂರು ಜಿಲ್ಯಲ ಗಳಿಗೆ ಯೀಜನೆಯಾಂದ ಫಲಪ್ರ ದವಾಗಿದ್.  ನಮಾ  ರಾಜಯ ದ 

ಯೀಜನೆ ಸುಮಾರು ಆರವತ್ತು  ಸಾವಿರ ಕೀಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಾದರೆ, ತೆಲ್ಯಾಂಗಣ ರಾಜಯ ದ ಯೀಜನೆ 

ಸುಮಾರು ಒಾಂದ್ಯ ಲಕ್ಷ ಇಪ್ಪ ತ್ತು  ಸಾವಿರ ಕೀಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳು. ಇದ್ಯ ಡಬಲ .  

 

(ಈ ಹಂತ್ದಲಿ್ಲ  ವೈಸ  ಛೆಮಾನ ರವರಾದ ಡಾ: ತೇಜಸಿವ ನ ಗೌಡ ಅವರು  

ಸಭಾ ಪಿೋಠವನುನ  ಅಲಂಕರಿಸಿದರು) 

 

ಈ ಯೀಜನೆ 2016ರಲಲ  ಪಾರ ರಂಭವಾದರೆ, opening date 21-06-2019.  It has been completed 

within a period of three years. Their project cost is double the Upper Krishna project third stage. 

ಇಲಲ  ಏಳು ಜಿಲ್ಯಲ ಗಳಿಗೆ ಫಲಪ್ರ ದವಾದರೆ, ಅಲಲ  ಹದಿಮೂರು ಜಿಲ್ಯಲ ಗಳಿಗೆ ಫಲಪ್ರ ದವಾಗುತು ದ್. ನಮಾ  

ರಾಜಯ  ಯಾವಾಗ ಹುಟಿಿ ದ್? ಆ ರಾಜಯ  ಯಾವಾಗ ಇದ್ ಎಾಂಬ್ಬದ್ಯ ನೀಡಿ.  ಸಿೀಮಾ ಆಾಂದರ  ಮತ್ತು  
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ತೆಲ್ಯಾಂಗಣ ರಾಜಯ ವಾಗಿ ಮನೆನ  ತ್ಯನೇ ಹುಟಿಿ ವ. ಆರ್ಥವಕವಾಗಿ ದ್ಯಸಿಿ ತ್ರಯಲಲ ವ ಎಾಂದ್ಯ ನವು 

ಮಾತನಡುತೆು ೀವ. ಆಾಂಧ್ರ ಪ್ರ ದೇಶ ವಿಭಜನೆಯಾಯಿತ್ತ. ಆಾಂಧ್ರ  ಮತ್ತು  ತೆಲ್ಯಾಂಗಣದ ಕಥೆ ಮುಗಿಯಿತ್ತ 

ಎಾಂದ್ಯ ನನು ಬಹಳ ಜನರಿಾಂದ ಕಳಿದಿ್ ೀನೆ. Authenticated ಎಾಂದ್ಯ ನನು ಹೇಳುವುದಿಲಲ . ತೆಲ್ಯಾಂಗಣ 

ರಾಜಯ ವು ಈ ಯೀಜನೆಯನುನ  2016 ರಲಲ  ಪಾರ ರಂಭ ಮಾಡಿ, 2019 ರಳಗೆ ಸುಮಾರು ಒಾಂದ್ಯ ಲಕ್ಷ 

ಇಪ್ಪ ತ್ತು  ಸಾವಿರ ಲಕ್ಷ ಕೀಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಯೀಜನೆಯನುನ  ಮೂರು ವರ್ವಗಳಲಲ  ಮುಗಿಸಿದಿಾ ರೆ. 

ಹದಿಮೂರು ಜಿಲ್ಯಲ ಗಳಿಗೆ 28 ಲಕ್ಷ ಎಕರೆ ಜ್ಞಗವನುನ  ನಿೀರಾವರಿ ಮಾಡಿದಿಾ ರೆ. ಎಲಲ ದರಲಲ  ನಮಾ  ರಾಜಯ  

ಡಬಲ  ಇದ್.  ಆ ರಾಜಯ ದವರು ಮೂರು ವರ್ವಗಳಲಲ  ಮುಗಿಸಿದಿಾ ರೆ.  ಮಾನಯ  ಬಿ.ಸಿ. ಪಾಟಿೀಲ ರವರೇ 

ತಮಾ  ಅವಧಿ ಎಷಿ್ಟ  ಇದ್?  ಇನುನ  ಒಾಂದ್ದವರೆ ವರ್ವ ಇದ್ ಅಲಲ ವೇ,  ಈಗಿನ ಅವಧಿ. 

 

ಶಿರ ೋ ಬ.ಸಿ.ಪಾಟಿೋಲ  (ಕೃಷಿ ಸಚವರು):- ಇನೂನ  ಒಾಂದ್ದವರೆ ವರ್ವ ಅವಧಿ ಇದ್. 

ಡಾ: ವೈ.ಎ.ರ್ನರಾಯಣಸ್ತವ ಮ:-  ಇನುನ  ಆರು ವರ್ವ ಇದ್.  

 

ಶಿರ ೋ ಎಸ .ಆರ . ಪಾಟಿೋಲ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ, ಮಾನಯ  ನರಾಯಣಸಾಾ ಮಿಯವರೇ, 

ಸೂಯವ-ಚಂದರ   ಎಲಲ ಯ ತನಕ ಇರುತ್ಯು ನೀ, ಅಲಲ ಯ ತನಕ ತ್ಯವು ಅಜರಾಮರಾಗಿರಿ. ಆದರೆ ಈ 

ಯೀಜನೆಯನುನ  ಮುಗಿಸಿ ಎಾಂದ್ಯ ನನು ಕೈಮುಗಿದ್ಯ ಕಳಿಕಳೆು ತೆು ೀನೆ. ತೆಲ್ಯಾಂಗಣ ರಾಜಯ ದವರು 

ಸುಮಾರು ಒಾಂದ್ಯ ಲಕ್ಷ ಇಪ್ಪ ತ್ತು  ಸಾವಿರ ಕೀಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಯೀಜನೆಯನುನ  ಮುಗಿಸಿದರು. ಇನುನ  

ಒಾಂದ್ದವರೆ ವರ್ವಗಳ ಕಾಲ ತಮಾ  ಸಕಾವರ ಇದ್. ಹಳೆ ರಾಜಯ , well established State. Karnataka is 

number one in the Country ಎಾಂದ್ಯ ಹೇಳುತೆು ೀವ. ತೆಲ್ಯಾಂಗಣ ರಾಜಯ  ನಿನೆನ  ಹುಟಿಿ ರುವಂತಹ ರಾಜಯ . 

ಇನುನ  ಅಾಂಬಗಾಲು ಇಟಿಿ ರುವಂತಹ ಕೂಸು ಅದ್ಯ. ಅವರು ಮೂರು ವರ್ವಗಳಲಲ  ಯೀಜನೆ ಮುಗಿಸಿದರೆ, 

ತ್ಯವು  ಒಾಂದ್ದವರೆ ವರ್ವದಲಲ  ಈ ಯೀಜನೆ ಮುಗಿಸುವುದಕೆಕ  ಏನು ತ್ಾಂದರೆ ಇದ್. ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ, ತ್ಯವು ಹೇಳಿ, ತ್ಯವು ಎಲ್ಯಲ  ದೃಷಿಿ ಯಿಾಂದ ಸಾಹಿತ್ರಕವಾಗಿ ತ್ತಾಂಬ್ರ ಅಧ್ಯ ಯನ 

ಮಾಡಿದಿ್ಯ , ತ್ತಾಂಬ್ರ ಅನುಭವಸಿ ರಿದಿಿ ೀರಿ. ಈ ಯೀಜನೆ ಆಗಬೇಕಲಲ . ಇನುನ  ಒಾಂದ್ದವರೆ ವರ್ವ ಕಾಲ 

ಸಕಾವರ ಇದ್. ಈ ಯೀಜನೆಯನುನ  ಮಾಡಬಹುದಲಲ . What is the problem? ನನು ತಮಾ  ಮೂಲಕ 

ಸಕಾವರಕೆಕ  ವಿನಂತ್ರ ಮಾಡುವುದೇನೆಾಂದರೆ, ಬರಿೀ, this is a living example, 2016 ರಿಾಂದ 2019 ರಲಲ  

ಮುಗಿಸಿರುವಂತಹ Kaleshwaram Lift Irrigation Project ಇದ್ಯ್ದಲ್ಯಲ , ಅದ್ಯ ಒಾಂದ್ಯ ಲಕ್ಷ ಇಪ್ಪ ತ್ತು  

ಸಾವಿರ ಕೀಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಯೀಜನೆಯಾಗಿದರೆ,  ನಮಾ  ರಾಜಯ ದಿ್ಯ  ಸುಮಾರು ಆರವತ್ತು  ಸಾವಿರ 

ಕೀಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಯೀಜನೆಯಾಗಿದ್. ನಮಾ  ರಾಜಯ ದ ಏಳು ಜಿಲ್ಯಲ ಗಳಿಗೆ ಈ ಯೀಜನೆಯಿಾಂದ 

ಫಲಪ್ರ ದವಾದರೆ, ತೆಲ್ಯಾಂಗಣ ರಾಜಯ ದ ಹದಿಮೂರು ಜಿಲ್ಯಲ ಗಳಿಗೆ ಯೀಜನೆ ಫಲಪ್ರ ದವಾಗುವಂತಹದಿ್ಯ . 

ನವು ಹದಿನಲುಕ  ಲಕ್ಷ ಎಕರೆಗೆ ನಿೀರಾವರಿ ಮಾಡಿದರೆ, ಅವರು ಇಪ್ಪ ತೆು ಾಂಟ್ಟ ಲಕ್ಷ ಎಕರೆ ನಿೀರಾವರಿ 
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ಮಾಡುವಂತಹ ಯೀಜನೆಯನುನ  ಮೂರು ವರ್ವಗಳಲಲ  ಮುಗಿಸಿದಿಾ ರೆ. ಇನೂನ  ಒಾಂದ್ದವರೆ ವರ್ವಗಳ 

ಕಾಲ ಈ ಯೀಜನೆ ಮುಗಿಸುವುದಕೆಕ  ಸಕಾವರಕೆಕ  ಏನು ತ್ಾಂದರೆ ಇದ್? Karnataka is a well-established 

State. More than that, ಇವತ್ತು  ಡಬಲ  ಇಾಂಜಿನ  ಸಕಾವರವಿದ್ಯ. ಕನವಟಕ ರಾಜಯ ದಲಲ  ಬಿ.ಜೆ.ಪಿ. 

ಸಕಾವರ ಮತ್ತು  ಕಾಂದರ ದಲಲ  ಬಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಕಾವರವಿದ್. Double Engine, most powerful Government.  

 

ಶಿರ ೋ ಸಿ.ಎೇಂ. ಇಬಾರ ಹಿೇಂ (ವಿಧಾನಸಭೆಯಿೇಂದ ಚುರ್ನಯಿತ್ರಾದವರು):- ಎರಡೂ ಇಾಂಜಿನ ಗಳು 

ಒಾಂದೇ ಕಡೆ ಹೊೀಗುತ್ರು ಲಲ . ಒಾಂದ್ಯ ಇಾಂಜಿನ  ಈ ಕಡೆ ಎಳೆದರೆ, ಆ ಇಾಂಜಿನ  ಆ ಕಡೆ ಎಳೆಯುತ್ರು ದ್. 

ಡಬಿು ಗಳು ಮಧ್ಯಯ ದಲಲ  ಸಿಕಿಕ  ಹಾಕಿಕಾಂಡಿವ. ನಲುಕ  ನಲುಕ  ತ್ರಾಂಗಳಿಗಮೆಾ  ಇಾಂಜಿನ  ಬದಲ್ಯವಣೆ 

ಮಾಡಿದರೆ, ಹೇಗಿರುತು ದ್? 

 

ಶಿರ ೋ ಮರುಗೇಶ  ಆರ . ನರಾಣಿ (ಬೃಹತ  ಹಾಗೂ ಮಧಯ ಮ ಕೈಗಾರಿರ್ಕ ಸಚವರು):- ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ, ಬರಿೀ ನಮಾ  ದೇಶದ . . .  

 

ಶಿರ ೋ ಸಿ.ಎೇಂ. ಇಬಾರ ಹಿೇಂ:- ತಮಾ  ಇಾಂಜಿನ  ಯಾವಾಗ ಬರುತು ದ್ ಎಾಂದ್ಯ ನವು ಕಾಯುತ್ರು ದಿ್ ೀವ.  

ಶಿರ ೋ ಎಸ .ಆರ . ಪಾಟಿೋಲ :-. ನಮಗೇಕೆ ಅದ್ಯ ಬಿಡಿ. 

 

ವೈಸ  ಛೇಮಾನ :- ಮಾನಯ  ಇಬ್ರರ ಹಿಾಂ ಅವರೇ, ಇಾಂಜಿನ  ಚಾಲನೆ ಮಾಡುವುದಕೆಕ  ಆಗುವುದಿಲಲ . 

ಕೀಣಗಳ ಕಥೆ ಹೇಳಿದರೆ, ಚಾಲನೆ ಮಾಡಬಹುದ್ಯ. ಇಾಂಜಿನ  ಚಾಲನೆ ಮಾಡುವುದಕಾಕ ಗುವುದಿಲಲ .   

 

ಶಿರ ೋ ಎಸ .ಆರ . ಪಾಟಿೋಲ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ, ನವು ಏನದರೂ ಹೇಳಿ, ಆ ಯೀಜನೆ 

ಮಾಡಿಸಬೇಕೆಾಂದಿದಿ್ ೀವ. ಸಕಾವರ ಒಾಂದ್ದವರೆ ವರ್ವದ ಅವಧಿ ಏನಿದ್, ಆ ಒಾಂದ್ದವರೆ ವರ್ವದ 

ಅವಧಿಯಲಲ  ಈ ಯೀಜನೆಯನುನ  ಪೂತ್ರವ ಮಾಡುವುದಕೆಕ  ಸಾಧ್ಯ ವಿದ್. ಏಕೆಾಂದರೆ, Kaleshwaram Lift 

Irrigation Project ನಲಲ ಯೂ  ಅಧ್ವ, ಖ್ಚಿವನಲಲ ಯೂ ಅಧ್ವ, ನಿೀರಾವರಿಯಲಲ ಯೂ ಅಧ್ವ ಮತ್ತು  

ಜಿಲ್ಯಲ ಗಳು ಕಡಿಮೆ ಇದ್. ನನು ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರ ಮುಖಾಾಂತರ ಮನವಿ ಮಾಡುವುದೇನೆಾಂದರೆ, 

ನನು ಎರಡು ಕೈಜೀಡಿಸಿ ಪಾರ ಥವನೆ ಮಾಡುತೆು ೀನೆ. ನನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಾಂದ್ಯ ಹೇಳಿ, ನನು 

ಸಾಷಿ್ಣ ಾಂಗ ನಮಸಾಕ ರ ಮಾಡುತೆು ೀನೆ. ಆದರೆ ಈ ಯೀಜನೆಯನುನ  ಮುಗಿಸಿ.  

 

ಶಿರ ೋ ಮರುಗೇಶ  ಆರ . ನರಾಣಿ:- ಈ ಸದನಕೆಕ  ತ್ಯವು ನಮಗಿಾಂತ ಹಿರಿಯವರಿದಿಿ ೀರಿ. ತ್ಯವು 

ಒಳೆೆಯ ಸಲಹೆಯನುನ  ಕಡಿ ಮತ್ತು  ತ್ತಾಂಬ್ರ ಅನುಭವವುಳೆವರಿದಿಿ ೀರಿ.  
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ಶಿರ ೋ ಎಸ .ಆರ . ಪಾಟಿೋಲ :- ಮಾನಯ  ಮುರುಗೇಶ  ನಿರಾಣಿಯವರೇ, ಅದನೆನ ೀ ಹೇಳುತ್ರು ದಿ್ ೀನೆ. 

 

ಶಿರ ೋ ಮರುಗೇಶ  ಆರ . ನರಾಣಿ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ, ತ್ಯವು ಅಲಮಟಿಿ  ಡಾಯ ಾಂ 

ಫಾಂಡೇಶನ  ಹಾಕುವುದರಿಾಂದ ಹಿಡಿದ್ಯ, ಅದರ ಉದಾಾ ಟನೆಯಾಗುವವರೆಗೂ ಇದಿ ಾಂತಹವರು. ಎಲ್ಯಲ  

stage ನಲಲ ಯೂ ಇದಿಿ ೀರಿ. ತ್ಯವು ಕೂಡ ಸಕಾವರದಲಲ  ಇದಿ ಾಂತಹವರು. ಅದರ ಡಾಯ ಾಂ ಕಟಿ್ಟ ವಾಗ, 

compensation ಕಡುವಂತಹ ಸಂದಭವದಲಲ … 

 

ಶಿರ ೋ ಎಸ .ಆರ . ಪಾಟಿೋಲ :- ನಮಾ  ಸಕಾವರ ಇದ್ ಎಾಂದ್ಯ ಹೇಳಿದಿ್ ೀನೆ.  

 

ಶಿರ ೋ ಮರುಗೇಶ  ಆರ . ನರಾಣಿ:- ಅರ್ವತ್ರು ನ ದಿವಸ ತ್ಯವು ಇದಿ ಾಂತಹವರು. ಈ ರಿೀತ್ರ 

ಮಾಡಬೇಡಿ. ತ್ಯವು ಸಲಹೆ ಮಾತರ  ಕಡಿ. ಎಲಲ ರೂ ಸೇರಿಕಾಂಡು ಮಾಡೀಣ.  

 

ಶಿರ ೋ ಎಸ .ಆರ . ಪಾಟಿೋಲ :- ನನು ಮನವಿ ಮಾಡಿಕಾಂಡರೆ, ತಪುಪ  ಏನಿದ್? 

ಶಿರ ೋ ಮರುಗೇಶ  ಆರ . ನರಾಣಿ:- ತ್ಯವು ಹಿರಿಯವರಿದಿಿ ೀರಿ. ಸಲಹೆ ಮಾತರ  ಕಡಿ. 

 

ವೈಸ  ಛೇಮಾನ :- ಮಾನಯ  ಗೀವಿಾಂದ ಕಾರಜೀಳರವರು ಹಿರಿಯವರಿದಿಾ ಗ,   ಮಾನಯ  

ಎಸ .ಆರ . ಪಾಟಿೀಲ ರವರು inspiring story ಅನುನ  ತೆಲ್ಯಾಂಗಣದ ಬಗೆಗ  ನಿದಶವನ ಕಟಿ್ಟ  

ಹೇಳುತ್ರು ದಿಾ ರೆ.  

 

ಶಿರ ೋ ಎಸ .ಆರ . ಪಾಟಿೋಲ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ, ಮಾನಯ  ಮುರುಗೇಶ  ನಿರಾಣಿಯವರು 

ಬೃಹತ  ಹಾಗೂ ಮಧ್ಯ ಮ ಕೈಗಾರಿಕೆಯ ಸಚಿವರಿದಿಿ ೀರಿ. ನಮಗೆ ಬಹಳ ಸಂತ್ೀರ್. ಏಕೆಾಂದರೆ, 

ತ್ಯವಿಬು ರೂ ಸೇರಿ ಸುಮಾರು ನಲವತ್ತು  ಲಕ್ಷ ಐವತ್ತು  ಲಕ್ಷ ಎಕರೆ ಕಡುತೆು ೀನೆಾಂದರೆ, ತಮಾ  ಸಹೊೀದರರು 

ಈಗಾಗಲೇ ಮಾತನಡಿದರು. ನಲವತ್ತು -ಐವತ್ತು  ಲಕ್ಷ ಎಕರೆ ನಿರಿೀಕೆೆ  ಮಾಡುತ್ಯು ರೆ. ಏಕೆ ಮಾನಯ  

ಮುರುಗೇಶ  ನಿರಾಣಿಯವರೇ, ನಮಾ  ಕಡೆ ನೀಡುವುದಿಲಲ  ನೀಡಿ. ಮಾನಯ  ಮುರುಗೇಶ  

ನಿರಾಣಿಯವರೇ, ತಮಾ  ಬಗೆಗ  ಮಾತನಡುತ್ರು ದಿ್ ೀನೆ. ತ್ಯವು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ, ನಲವತ್ತು -ಐವತ್ತು   ಲಕ್ಷ ಎಕರೆ 

ಎಾಂದ್ಯ ಹೇಳಿದರಲಲ . 
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ಶಿರ ೋ ಸಿ.ಎೇಂ.ಇಬಾರ ಹಿೇಂ:- ಮಾನಯ  ಎಸ .ಆರ . ಪಾಟಿೀಲ ರೇ, ಮಾನಯ  ಮುರುಗೇಶ  

ನಿರಾಣಿಯವರಿಗಿಾಂತ ಇವರ ಸಹೊೀದರರಾದ ಶ್ರ ೀ ಸಂಗಮೇಶ  ಎನುನ ವವರಿದಿಾ ರೆ. ಅವರು ನಿೀರಾವರಿಯ 

ಬಗೆಗ  ದೊಡಡ ದಾಗಿ ಅಧ್ಯ ಯನ  ಮಾಡಿ, ಒಾಂದ್ಯ ವರದಿಯನೆನ ೀ ಮಾಡಿದಿಾ ರೆ.  

 

ಶಿರ ೋ ಎಸ .ಆರ .ಪಾಟಿೋಲ :- ಮಾನಯ  ಸಂಗಮೇಶ ರವರ ಯೀಜನೆಯ ಬಗೆಗ  ಹೇಳಿದಿಾ ರೆ. ಕಾಳಿ 

ನದಿಯ ಜೀಡಣೆಯ ಬಗೆಗ  ನನು ಸಾಾ ಗತ ಮಾಡುತೆು ೀನೆ. ಆ ಯೀಜನೆಯಾಗಲ. ತಮಾ  ಜತೆಗೆ ನನು 

ಧ್ಾ ನಿಗೂಡಿಸುತೆು ೀನೆ. 

 

ಶಿರ ೋ ನರಾಣಿ ಹಣಮಂತ  ರುದರ ಪಪ  (ಪದವಿೋಧರರ ಕೆಷ ೋತ್ರ ):- ತ್ಯವು ಹೇಳಿರುವ ಪಾರ ಜೆಕಿ್  

ಏನದರೂ ಅನುಷ್ಣಠ ನವಾಗಲ. 

 

ಶಿರ ೋ ಎಸ .ಆರ .ಪಾಟಿೋಲ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ, ಮಲಪ್ರ ಭಾ ಮತ್ತು  ಘಟಪ್ರ ಭಾ 

ಅಣೆಕಟಿ್ಟ ಗಳಿಗೆ ನಿೀರು ಬಂದರೆ, ನಮಾ  ಭಾಗ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯಾದರೆ, ಸಾಕು. ಅವರು ಒಳೆೆಯ 

ಯೀಜನೆಯನುನ  ಅಧ್ಯ ಯನ ಮಾಡಿ, ಒಳೆೆಯ ಮಾಹಿತ್ರಯನುನ  ಒಟಿ್ಟ ಗೂಡಿಸಿದಿಾ ರೆ.  ಮಾನಯ  

ಇಬ್ರರ ಹಿಾಂರವರು ನನಗೂ ಕೂಡ certificate ಕಟಿ ರು.  

 

ಶಿರ ೋ ಗೋವಿೇಂದ ಎೇಂ. ರ್ಕರಜೋಳ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ,  ಮಾನಯ  ವಿರೀಧ್ ಪ್ಕ್ಷದ 

ನಯಕರೇ ಒಾಂದ್ಯ ನಿಮಿರ್ yield ಆಗಿ. ಮಾನಯ  ಎಸ .ಆರ . ಪಾಟಿೀಲ ರವರು ನಮಾ  ಜಿಲ್ಯಲ ಯವರು. 

ನವಲಲ ರೂ ಅತಯ ಾಂತ ಅತ್ರಾ ೀಯರಿದಿ್ ೀವ.  

 

ಶಿರ ೋ ಎಸ .ಆರ . ಪಾಟಿೋಲ :- ಅದರ ಬಗೆಗ  ಎರಡೂ ಮಾತ್ರಲಲ . 

 

ಶಿರ ೋ ಗೋವಿೇಂದ ಎೇಂ. ರ್ಕರಜೋಳ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ, ಹೆರಿ್ಚ  ಕಡಿಮೆ ಒಾಂದೇ 

ವಯಸಿಸ ನ ಗುಾಂಪಿನವರು.  ಮಾನಯ  ನಿರಾಣಿಯವರು ನಮಗಿಾಂತ ಕಿರಿಯವರಿದಿಾ ರೆ.  ಆದರೆ ತ್ಯವು ಒಾಂದ್ಯ 

ಭರವಸಯನುನ  ಇಟಿ್ಟ ಕಳೆಿ .  

(ಮುಾಂದ್ಯ) 
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(1216)21.12.2021/4.00/ಎೇಂ.ಎೇಂ-ಬ.ಎನ.ಎಸ    (ವೈಸ  ಚೇಮಾನ ರವರ ಉಪಸಿಥ ತಿ) 

 

ಶಿರ ೋ ಗೋವಿೇಂದ ಎೇಂ. ರ್ಕರಜೋಳ (ಮೇಂದು):-  

 

ಕಾಾಂಗೆರ ಸ ನ 60 ವರ್ವದ ಆಡಳಿತದಲಲ  ಕೃಷ್ಣಣ  ಮೇಲಿ ಾಂಡೆ ಯೀಜನೆಯನುನ  ಪೂಣವ ಮಾಡಿಲಲ .  ನವು 

ಪೂಣವ ಮಾಡುತೆು ೀವಾಂದ್ಯ ನಿಮಗೆ ಭರವಸ ಕಡುವುದಿಲಲ .  ಏಕೆಾಂದರೆ, ದೊಡಡ  ಪಾರ ಜೆಕಿ್  ಮತ್ತು  

ಸುಪಿರ ೀಾಂ ಕೀಟ ವನಲಲ  ಕಸ  ಇದ್.  ಅದರ ಮಧ್ಯ ದಲಲ  ಹಿಾಂದ್ ನನು ನಿಮಗಾಂದ್ಯ ಮಾತನುನ  ಹೇಳಿದಿ್ .  

ಅದ್ಯ ಜನವರಿ 10ನೇ ತ್ಯರಿೀಖಿಗೆ ದಿನಾಂಕ ನಿಗದಿಯಾಗಿದ್ ಅದರ ವಿವರಕೆಕ  ಹೊೀಗುವುದ್ಯ ಬೇಡ.  ಒಾಂದ್ಯ 

ಭರವಸಯನುನ  ಕಡುತೆು ೀನೆ, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಿಮಗಿಾಂತ ಹೆರಿ್ಚ  ಪರ ೀಗೆರ ಸ  ಮಾಡುತೆು ೀವ.  

 

ಶಿರ ೋ ಎಸ.ಆರ.ಪಾಟಿೋಲ (ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರು):- ಮಾನಯ  ಸಚಿವರೇ, ನಿೀವು 

ಹಾಗೆನನ ಬೇಡಿ.  ನಿೀವು ಮುಗಿಸುತೆು ೀವ ಎಾಂದ್ಯ ಹೇಳಿದಿರಿ. Kaleshwaram project ಇದ್ಯಲ್ಯಲ , ಅವರು 01 

ಲಕ್ಷದ 20 ಸಾವಿರ ಕೀಟಿ ಪಾರ ಜೆಕಿ ನುನ  ಮೂರು ವರ್ವದಲಲ  ಮುಗಿಸಿದಿಾ ರಲ್ಯಲ , ನಿೀವು ಒಾಂದ್ದವರೆ 

ವರ್ವದಲಲ  ಮುಗಿಸಿ, we are in no way inferior to Telangana,  ಎಾಂದ್ಯ ಸಾಬಿೀತ್ತ ಮಾಡಿ.  

 

ಶಿರ ೋ ಗೋವಿೇಂದ ಎೇಂ. ರ್ಕರಜೋಳ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ, ನನು ನಿಮಗೆ ಸೂಕ್ಷಾ ವಾಗಿ 

ಹೇಳಿದ್.  ಜನವರಿ 10ನೇ ತ್ಯರಿೀಖಿಗೆ ಪ್ರ ಕರಣವು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಬರುತ್ರು ದ್.  ನೀಡೀಣ. 

 

ಶಿರ ೋ ಎಸ.ಆರ. ಪಾಟಿೋಲ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ, ಈ ಸದನದಲಲ  ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳನುನ  

ಮಾತನಡಬೇಕೀ, ಮಾತನಡಬ್ರರದೊೀ ಎಾಂದ್ಯ ಯೀಚ್ನೆ ಮಾಡುತ್ರು ದಿ್ ೀವ.  ನಮಾ  ದಾಖ್ಲ್ಯಯಲಲ  

ಏನೀ ಇರುತು ದ್. ನಳೆ ಅದನುನ  ನಿೀವು ಕೀಟ ವನಲಲ  ಸಾಕೆಿಯಾಗಿ ಉಪ್ಯೀಗ ಮಾಡಬಹುದ್ಯ.  

ನವು ಬಹಳ ಜ್ಞಗರೂಕತೆಯಿಾಂದ ಮಾತನಡಬೇಕಾಗಿದ್.  

 

ಶಿರ ೋ ಗೋವಿೇಂದ ಎೇಂ. ರ್ಕರಜೋಳ:- ಮಾನಯ  ವಿರೀಧ್ ಪ್ಕ್ಷದ ನಯಕರೇ, ಅದರ ಬಗೆಗ  ಚ್ರ್ಚವಗೆ 

ಹೊೀಗುವುದ್ಯ ಬೇಡ.  

 

ಶಿರ ೋ ಎಸ.ಆರ. ಪಾಟಿೋಲ:-  ತ್ತಕ ಮಾಡಿ ಮಾತನಡುತ್ರು ದಿ್ ೀನೆ.  

 

ಶಿರ ೋ ಗೋವಿೇಂದ ಎೇಂ. ರ್ಕರಜೋಳ:-  ನವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಹೆರಿ್ಚ  ಪರ ೀಗೆರ ಸ  ಮಾಡುತೆು ೀವ. 
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ವೈಸ  ಚೇಮಾನ:- ಮಾನಯ  ವಿರೀಧ್ಪ್ಕ್ಷದ ನಯಕರೇ, ನಿೀವು ಹೇಳದಿದಿ ರೂ ನಿಮಾ  

ಭಾವನೆಗಳು, ಕೆಲವಲ್ಯಲ  ಕಾಳಜಿಗಳು ನಮಗೆ ಅಥವವಾಗುತು ದ್.  

 

ಶಿರ ೋ ಎಸ.ಆರ.ಪಾಟಿೋಲ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ, ದೃಷಿ್ಣ ಾಂತ ಕಟಿ  ಮೇಲ್ಯ ನನು 

ನಿಶಿ್ ತವಾಗಿ ಹೇಳುತೆು ೀನೆ, ಶ್ರ ೀಮಾನ  ಬಸವರಾಜ ಬಮಾಾ ಯಿಯವರ ನೇತೃತಾ ದ ಸಕಾವರ 

ತೆಲಂಗಾಣಕಿಕ ಾಂತ ನವೇನೂ ಕಡಿಮೆಯಿಲಲ , ಇನೂನ  ಒಾಂದ್ಯ ಹೆಜೆಾ  ಮುಾಂದ್ ಹೊೀಗೀಣ ಎಾಂದ್ಯ ಹೇಳಿ 

ಅವರು ಇದನುನ  ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಯಳಗೆ ಮುಗಿಸುತ್ಯು ರೆ ಎಾಂಬ ವಿಶಾಾ ಸ, ನಂಬಿಕೆ ನನಗಿದ್.  ಏಕೆಾಂದರೆ, 

ಅವರೂ ನಿೀರಾವರಿ ಸಚಿವರಾಗಿದಿ ರು.  ಅವರೂ ಉತು ರ ಕನವಟಕ ಭಾಗದವರು.  ಹಿಾಂದ್ ಮಹದಾಯಿ 

ಬಗೆಗ  ಸುಮಾರು 237 ಕಿ.ಮಿೀ., ಪಾದಯಾತೆರ  ಮಾಡಿದವರು.  ಆ ಭಾಗದ ಬಗೆಗ  ಚಿಾಂತನೆ, ಕಾಳಜಿ, ಕಕುಕ ಲ್ಯತ್ರ 

ಮತ್ತು  ಅಭಿಮಾನ ಹೊಾಂದಿದಂತಹವರು ಮತ್ತು  ತೆಲಂಗಾಣ ರಾಜಯ ಕಿಕ ಾಂತ ಕನವಟಕ ರಾಜಯ ದಲಲ ರುವ 

ನವೇನು ಕಡಿಮೆಯೇ? ಸಡುಡ  ಹೊಡೆದ್ಯ ಮಾಡುತೆು ೀವಾಂದ್ಯ ಹೇಳುತ್ಯು ರೆ ಎಾಂದ್ಯ ನನಗೆ ವಿಶಾಾ ಸವಿದ್.  

ಮಾನಯ  ನಿರಾಣಿಯವರ ಬಗೆಗ  ನನಗೆ ಭರವಸ, ನಂಬಿಕೆ ಇದ್.  ಅದರ ಜತೆಗೆ ಆ ಗೆಜೆಟ  

ನೀಟಿಫಕರ್ನ ಗಾಂದ್ಯ; ನನು ಕಳಿದಿ್ ೀನೆ.  ಅವರು ಕಾಂದರ ದ ಸಚಿವರಿಗೆ ಸಾ ತಃ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಪ್ರ ಯತನ  

ಮಾಡುತ್ರು ದಿಾ ರೆ ಎಾಂಬ್ಬದನುನ  ನನು ಸಾಾ ಗತ ಮಾಡುತೆು ೀನೆ. ಇದ್ಯ ಗೆಜೆಟ  ನೀಟಿಫಕರ್ನ  ಆಗಬೇಕು.  

ಇಲಲ ಯೂ ಬಿ.ಜೆ.ಪಿ ಸಕಾವರವಿದ್, ಅಲಲ ಯೂ ಬಿ.ಜೆ.ಪಿ ಸಕಾವರವಿದ್.  ಶ್ರ ೀಮಾನ  ನರೇಾಂದರ  ಮೀದಿ 

ನೇತೃತಾ ದ ಸಕಾವರವಿದ್.  ಇಲಲ ಾಂದ 26 ಜನ ಎಾಂ.ಪಿ.ಗಳನುನ  ಕಟಿಿ ದಿ್ ೀವ.  ಮಾನಯ  ನರೇಾಂದರ  

ಮೀದಿಯವರು ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಯಾಗುವುದಕೆಕ  ದೊಡಡ  ಕಡುಗೆ ಕಟಿ ಾಂತಹ ರಾಜಯ  ದೇಶದಲಲ  

ಯಾವುದಾದರೂ ಇದಿ ರೆ ಅದ್ಯ ನಮಾ  ಕನವಟಕ ರಾಜಯ ವಾಗಿದ್.  ನಿೀವು ನೂರು ಜನರು ಶಾಸಕರಿದಿಿ ೀರಿ.  

ಇದಕಿಕ ಾಂತ ಇನೆನ ೀನು ಬೇಕು, ಇನೆನ ೀನು ಇಲಲ  ಎನುನ ವುದನುನ  ನಿೀವು ನನಗೆ ಹೇಳಬೇಕು. Everything is ready 

and available. ಇಷಿ್ ಲ್ಯಲ  ಇದಿಾ ಗ ತ್ಯವು ಅವರ ಮೇಲ್ಯ ಸಾ ಲಪ  ವಚ್ವಸುಸ  ಬಿೀರಬೇಕು. 26 ಜನ 

ಎಾಂ.ಪಿ.,ಗಳು, ನಿೀವು, ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಯವರು, ಜಲಸಂಪ್ನೂಾ ಲ ಸಚಿವರು, ಉದಿಿ ಮೆ ಸಚಿವರು, ಹಿರಿಯ 

ಸಚಿವರನುನ  ಮತ್ತು  ಆ ಭಾಗದ ಸಚಿವರನುನ  ಕರೆದ್ಯಕಾಂಡು ಹೊೀಗಿ ಈ ದೇಶದ ಪ್ರ ಧಾನ 

ಮಂತ್ರರ ಯವರಾದ ಶ್ರ ೀಮಾನ  ನರೇಾಂದರ  ಮೀದಿಯವರಿಗೆ win over  ಮಾಡಬೇಕು.  ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು, 

ಕನಿಾ ನಸ   ಮಾಡಬೇಕು.  ಏನೂ ಹೇಳದಿದಿ ರೆ ಅವರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಗತ್ಯು ಗುತು ದ್? ಮಗು ಅತು ರೆ ತ್ಯಯಿ ಹಾಲು 

ಕಡುತ್ಯು ಳಲಲ ವೇ.  ಆ ದಿಸಯಲಲ  ಇವರು ಹೊೀಗಿ ಪ್ರ ಯತನ  ಮಾಡಬೇಕು.  ನಿೀವು ಪ್ರ ಧಾನ 

ಮಂತ್ರರ ಯವರನೆನ ೀ ಭೇಟಿಯಾಗಿ.  ಕಾಂದರ ದ ಜಲಸಂಪ್ನೂಾ ಲ ಸಚಿವರು, ಆ ಮಂತ್ರರ , ಈ ಮಂತ್ರರ  ಬೇಡ. Let 

them go and meet Hon’ble Prime Minister of India.  

 

ಶಿರ ೋ ಬ.ಕೆ.ಹರಿಪರ ಸ್ತದ್:- ಆಪ್ರೇರ್ನ  ಕೃಷ್ಣಣ  . . . 
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ಶಿರ ೋ ಎಸ.ಆರ.ಪಾಟಿೋಲ:- ಆಪ್ರೇರ್ನ  ಕೃಷ್ಣಣ .  ಏನದರೂ ಹೆಸರಿಟಿ್ಟ ಕಳೆಲ.  ಆ 

ನೀಟಿಫಕರ್ನ  ಬರುವುದಕಿಕ ಾಂತ ಮದಲು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ಶೇ.90 ರಷಿಿ ದ್.  Let them go ahead with 

all works without hesitation. 130 ಟಿ.ಎಾಂ.ಸಿ. ಆಾಂಧ್ರ , ತೆಲಂಗಾಣ ಅದ್ಯ ಅವರ ವಾಯ ಜಯ .  ಅವರು ಕಟಿ  

ನಿೀರಿಗೆ ಅವರು ಒಾಂದ್ಯ contempt petition  ಹಾಕಿದಿಾ ರೆ ಎಾಂದ್ಯ ಬಳಗೆಗ  ಮಾತನಡಿದರು.  ಅವರಿಗೇನು 

ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್, ಅವರಿಗೆ 100 ಟಿ.ಎಾಂ.ಸಿ. ಕಟಿ ರೆ ಅವರು ಅಣಣ  ತಮಾ ಾಂದಿರು.  ಎಷಿ್ ಷಿ್ಟ  ಬೇಕು 

ಅರಿ್ ನುನ  ಹಂಚಿಕಳೆಬೇಕು.  ನಮಗೆ ಹಂಚಿಕೆಯಾದ ಪಾಲು ಏನಿದ್ ಅದ್ಯ ನಮಾ  ಪಾಲು.  ನನು 

ಅನೇಕ ನಯಕರ ಮುಖಾಾಂತರ ಕಳಿದಿ್ ೀನೆ.  ಸುಪಿರ ೀಾಂ ಕೀಟ ವನಲಲ  ವಾಯ ಜಯ ವಿದ್, ನೀಟಿಫಕರ್ನ  

ಹೇಗೆ ಮಾಡುವುದ್ಯ ಎಾಂದ್ಯ ಹೇಳುತ್ಯು ರೆ.  ನವು ಮಾತನಡುತೆು ೀವ. ಕಾವೇರಿ ಬೇಸಿನ ನಲಲ  ಇದೇ ರಿೀತ್ರ 

ಸುಪಿರ ೀಾಂ ಕೀಟ ವನಲಲ  Special Leave Petition  ಇದಿಾ ಗ subject to the decision of the Supreme 

Court, ನೀಟಿಫಕರ್ನ  ಮಾಡಿದಿ್ ೀವ.  ಇಲಲ  ಏತಕೆಕ  ಮಾಡಬ್ರರದ್ಯ? Subject to the decision of the 

Apex Court of this land, ಈ ದೇಶದ ಸರ್ವೀವಚ್ಛ  ನಯ ಯಾಲಯದ ನಿಣವಯಕಕ ನುಗುಣವಾಗಿ 

ನೀಟಿಫಕರ್ನ; ನಳೆ ನಿಣವಯ ಬಂದಾಗ ಆ ನೀಟಿಫಕರ್ನ  ಅಮೆಾಂಡ ಮೆಾಂಟ  ಆಗುತು ದ್.  ನಿೀವು 

ಧೈಯವ ಮಾಡಿ. Morally  ಬಹಳ ಬಲವಾಗಿದಿಿ ೀರಿ.  ಮೀದಿಯವರಿಗೆ ಹೇಳುವಷಿ್ಟ  morality  ನಿಮಗಿದ್. 

ಯಾವುದರಲಲ  ನಿೀವು ಅವರಿಗೇನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದಿಿ ೀರಿ? 

 

ಶಿರ ೋ ಕೆ.ಟಿ.ಶಿರ ೋಕಂಠೇಗೌಡ(ಪದವಿೋಧರರ ಕೆಷ ೋತ್ರ ):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ, ಈಗಾಗಲೇ ಆಾಂಧ್ರ  

ಮತ್ತು  ತೆಲಂಗಾಣ ಎತ್ರು ರತಕಕ ಾಂಥ ಆಕೆೆೀಪ್ಕೆಕ  ಟಿರ ಬ್ಬಯ ನಲ  ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡಿದ್.  ಆ ಟಿರ ಬ್ಬಯ ನಲ  

ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡಿರುವ ವಿಚಾರದ ಬಗೆಗ  ಕಾಂದರ  ಸಕಾವರ ಸುಪಿರ ೀಾಂ ಕೀಟ ವನಲಲ  ಒಾಂದ್ಯ ಅಫಡವಿಟ  

ಹಾಕಬೇಕು ಅಷಿ್ ೀ.  ಅಫಡವಿಟ  ಹಾಕಿದರೆ ಸಿ ೀ ವಕಟ  ಆಗುತು ದ್. Very simple thing. ಟಿರ ಬ್ಬಯ ನಲ  

ಜಡಾ  ಮೆಾಂಟ  ಕಟಿಾ ಯಿತಲಲ ವೇ? ಅವರ claim ಏನಿತ್ತು  ಅದನುನ  ರಿಜೆಕಿ್  ಮಾಡಿ ಆಯಿತಲಲ ವೇ?  ಆಾಂಧ್ರ  

ಮತ್ತು  ತೆಲಂಗಾಣಕೆಕ  ಏನು ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ ಅದನುನ  ನಿೀವಿಬು ರೂ ಕುಳಿತ್ತಕಾಂಡು ಹಂಚಿಕಳೆಿ  

ಎಾಂದ್ಯ ಟಿರ ಬ್ಬಯ ನಲ  ಸಪ ರಿ್ ವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್.  

 

Sri S.R.PATIL:- It is their internal dispute.  

 

ಶಿರ ೋ ಕೆ.ಟಿ.ಶಿರ ೋಕಂಠೇಗೌಡ:- ನಿೀವು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಕಾವೇರಿ ವಿಚಾರದಲಲ ಯೂ ಇವಲಲ ವನೂನ  

ಬಿಟಿ್ಟ  ಅವರು ನೀಟಿಫಕರ್ನ  ಮಾಡಬೇಕು.  
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ಶಿರ ೋ ಎಸ.ಆರ.ಪಾಟಿೋಲ:- ಕಾವೇರಿಯಲಲ  ಇವಲಲ ವನೂನ  ಬಿಟಿ್ಟ  ನೀಟಿಫಕರ್ನ  ಮಾಡಿದರು.  

ಇದ್ಯ ಕೃಷ್ಣ ಯಲಲ  ಏತಕೆಕ  ಆಗಬ್ರರದ್ಯ? ನವು ದಡಡ ರು ಎಾಂದ್ಯ ಅನಿಸುತ್ರು ದ್.  

 

ಶಿರ ೋ ಮರಿತಿಬೆು ೋಗೌಡ(ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೆಷ ೋತ್ರ ):- ಮಾನಯ  ವಿರೀಧ್ಪ್ಕ್ಷದ ನಯಕರೇ, ಇಲಲ  ನಿೀವು ತ್ತಾಂಬ್ರ 

ಜ್ಞಣರಿದಿಿ ೀರಿ.  ತ್ತಾಂಬ್ರ ರ್ಚನನ ಗಿ ಮಾತನಡುತ್ರು ದಿಿ ೀರಿ.  

 

ಶಿರ ೋ ಎಸ.ಆರ. ಪಾಟಿೋಲ:- ಒಟಿಾ ರೆ ಈ ಪಾರ ಜೆಕಿ್ ನ ಸಿಿ ತ್ರಗತ್ರ ಬಗೆಗ  ಹೇಳುತೆು ೀನೆ. 

ಶಿರ ೋ ಮರಿತಿಬೆು ೋಗೌಡ:-  ಮಾನಯ  ಶ್ರ ೀಕಂಠೇಗೌಡರೂ ಶಾಣೆಯಿದಿಾ ರೆ.  

ಶಿರ ೋ ಎಸ.ಆರ. ಪಾಟಿೋಲ:- ನಿೀವಂತ್ತ ಎಲಲ ರಿಗಿಾಂತಲೂ ಶಾಣೆಯಾಗಿದಿಿ ೀರಿ. 

 

ಶಿರ ೋ ಎನ.ರವಿಕುಮಾರ:- ಮಾನಯ  ಮರಿತ್ರಬು ೀಗೌಡರೇ, ಬಹಳ ಶಾಣೆಯಿದಿಾ ರೆ, ಆದರೂ ಹೇಗೆ 

ಮಾಡಿದರು ನೀಡಿ. 

 

ಶಿರ ೋ ಮರಿತಿಬೆು ೋಗೌಡ:- ಈ ಸದನದಲಲ  ನಿಮಾ ಷಿ್ಟ  ಯಾರೂ ಇಲಲ . 

 

ವೈಸ  ಛೇಮಾನ:- ಮಾನಯ  ಎಸ.ಆರ. ಪಾಟಿೀಲರು ಬಹಳ ಗಂಭಿೀರವಾದ ವಿಚಾರದ ಬಗೆಗ  

ಮಾತನಡುತ್ರು ದಿಾ ರೆ. ಮಾತನಡಲ.  

 

ಶಿರ ೋ ಎಸ.ಆರ. ಪಾಟಿೋಲ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ, ಇದ್ಯ most viable project. ಇವತ್ತು  

ನವು 60 ಸಾವಿರ ಕೀಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನುನ  ಇನೆಾ ಸಿ   ಮಾಡಿ ಕೃಷ್ಣಣ  ಮೇಲಿ ಾಂಡೆ ಯೀಜನೆ ಮೂರನೇ 

ಹಂತವನುನ  ಕಂಪಿಲ ೀಟ  ಮಾಡಿದರೆ ಇದರ ವರಮಾನ ಎಷಿ್ಟ  ಬರುತು ದ್ ಎಾಂದರೆ, 03  ಲಕ್ಷದ 56 ಸಾವಿರ 

ಕೀಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವರಮಾನ ರಾಜಯ ಕೆಕ  ಬರುತು ದ್. We are spending Rs.60,000 Crores and we are 

getting back Rs.3,56,000 Crores. ಇದ್ಯ ನಮಾ ದೇ ಆದಂತಹ ಒಾಂದ್ಯ ಎಸಿಿ ಮೇಟ. ಮಾನಯ  

ನಿರಾಣಿಯವರೇ, ನಿೀವು ಉದಯ ಮಿಗಳು ನೀಡಿ. Cost-benefit ratio ತೆಗೆದ್ಯಕಳೆು ತ್ರು ೀರಲ್ಯಲ , how much 

you are investing and how much do you get back  ಎಾಂದ್ಯ ನೀಡುತ್ರು ೀರಲಲ  ಹಾಗೆ ಈ ಪಾರ ಜೆಕಿ್ ಗೆ 

60,000/- ಕೀಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನುನ  ಖ್ರ್ಚವ ಮಾಡಿದರೆ 03 ಲಕ್ಷದ 56 ಸಾವಿರ ಕೀಟಿ ವರಮಾನ 

ಬರುತು ದ್. It is the most beneficial project. ಉತು ರ ಕನವಟಕದ ಅಸಂಖಾಯ ತ ರೈತರು, ಲಕೆಾ ಾಂತರ 

ರೈತರು ಖುಷಿ ಪ್ಡುತ್ಯು ರೆ.  ಬರಗಾಲದ ಬವಣೆಯಲಲ  ಸಿಕಿಕ  ಒದಿಾ ಡಿ ನಮಾ  ಮಂದಿ ನರಳಿ ನರಳಿ ಸತ್ರು ದಿಾ ರೆ.  

ನವು ದ್ಯಡಿಯುವುದಕೆಕ  ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೊೀಗಬೇಕು. ಗೀವಾಕೆಕ , ಮಹಾರಾರಿ್ ಿಕೆಕ  ಹೊೀಗಬೇಕು.  
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ಶಿರ ೋ ಬ.ಕೆ.ಹರಿಪರ ಸ್ತದ್  (ವಿಧಾನಸಭೆಯಿೇಂದ ಚುರ್ನಯಿತ್ರಾದವರು):- ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ, ತ್ಯವಲಲ ರೂ ಉತು ರ ಕನನ ಡ, ದಕೆಿ ಣ ಕನವಟಕದ ಬಗೆಗ  ಮಾತನಡುತ್ರು ೀರಿ.  ನವು 

ನಮಾ  ಕರಾವಳಿ ಪ್ರ ದೇಶದ ಬಗೆಗ  ಯಾವಾಗ ಮಾತನಡಬೇಕು? ಅದನುನ  ಸಂಪೂಣವವಾಗಿ ನಿಲವಕ್ಷಯ  

ಮಾಡಿದಿಿ ೀರಿ.  ಕರಾವಳಿ ಪ್ರ ದೇಶದ ಕುಾಂದ್ಯಕರತೆಗಳ ಬಗೆಗ  ಮಾತನಡುವುದಕೆಕ  ಒಾಂದ್ಯ ಸದನವನುನ  

ಕರೆಯಬೇಕಾಗುತು ದ್.  ಈ ಕಡೆ ನಿರಾಣಿ ಸಾಹೇಬರು ಉತು ರ ಕನವಟಕದವರನುನ  ನಿಲವಕ್ಷಯ  ಮಾಡಿದಿಾ ರೆ 

ಎನುನ ತ್ಯು ರೆ, ಮಾನಯ  ಮರಿತ್ರಬು ೀಗೌಡರು ದಕೆಿ ಣ ಕನವಟಕದವರನುನ  ನಿಲವಕ್ಷಯ  ಮಾಡಿದಿಾ ರೆ ಎನುನ ತ್ಯು ರೆ, 

ನವು ಕರಾವಳಿಯಲಲ ದಿ ವರು ನಮಾ ನುನ  ಬ್ರಾಂಬಯಿಾಂದ ಓಡಿಸಿಬಿಟಿಿ ದಿಾ ರೆ.  ತ್ತಳು ಮಾತನಡುವ 

ನಮಾ ನುನ  ಓಡಿಸಿ ಬಿಟಿಿ ದಿಾ ರೆ.  ನಮಾ  ಕಥೆಯನುನ  ಯಾರು ಕಳುತ್ಯು ರೆ? 

 

ಶಿರ ೋ ಅರೆಬೈಲ್ಲ ಹೆಬಾು ರ  ಶಿವರಾೇಂ(ರ್ಕಮಾಕ ಸಚವರು):- (ಗಾಂದಲ) ಈ ಕಡೆ ದಕೆಿ ಣ 

ಕನವಟಕಕೂಕ  ಉಳಿದಿಲಲ .   

(ಗಾಂದಲ) 

 

ಶಿರ ೋ ಎಸ.ಆರ. ಪಾಟಿೋಲ:- ದಕೆಿ ಣ ಕೆನರಾದವರು ಉತು ರ ಕನವಟಕದವರ ಜತೆ ಸೇರಿದಿ ರೇ? 

ಶಿರ ೋ ಬ.ಕೆ. ಹರಿಪರ ಸ್ತದ್:- ಕಾಸರಗೀಡಿನಿಾಂದ ಹಿಡಿದ್ಯ  ಕಾರವಾರದವರೆಗೆ . . . 

ಶಿರ ೋ ಅರೆಬೈಲ್ಲ ಹೆಬಾು ರ  ಶಿವರಾೇಂ:- ಕಿತ್ತು ರು ಕನವಟಕಕೆಕ  ನಮಾ ನುನ  ಸೇರಿಸಿದಿ ರು  

(ಗಾಂದಲ) 

 

ಶಿರ ೋ ಬ.ಸಿ. ಪಾಟಿೋಲ:- ಎಲ್ಯಲ  ನದಿಗಳು, ಎಲ್ಯಲ  ಹೊಳೆಗಳನುನ  ಕರಾವಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಬಿಟಿಿ ದಿ್ ೀವ. 

 

ಶಿರ ೋ ಎಸ.ಆರ.ಪಾಟಿೋಲ:- ಮಾನಯ  ಹರಿಪ್ರ ಸಾದ ರವರು ತಮಾ ನುನ  ನಿಲವಕ್ಷಯ  ಮಾಡಿದಿಾ ರೆ 

ಎಾಂದ್ಯ ಒಾಂದ್ಯ ಮಾತನುನ  ಹೇಳಿದರು.  

 

ಡಾ: ವೈ.ಎ.ರ್ನರಾಯಣಸ್ತವ ಮ(ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೆಷ ೋತ್ರ ):- ಮಾನಯ  ಹರಿಪ್ರ ಸಾದ ರವರೇ, ನಿಮಗಿಾಂತ 

ಬಯಲುಸಿೀಮೆ ಜಿಲ್ಯಲ ಯವರಾದ ನವು ದೈನೇಸಿ ಪ್ರಿಸಿಿ ತ್ರಯಲಲ ದಿ್ ೀವ.  ನಮಾ ನಯ ರು ಕಳುತ್ಯು ರೆ? 

 

ಶಿರ ೋ ಎಸ.ಆರ. ಪಾಟಿೋಲ:- ಮಾನಯ  ನರಾಯಣಸಾಾ ಮಿಯವರೇ, ನನು ಹೇಳುತೆು ೀನೆ . . . 

ಡಾ: ವೈ.ಎ.ರ್ನರಾಯಣಸ್ತವ ಮ:- ನಮಾ  ಗತ್ರ ಏನು? ನಮಾ ನಯ ರೂ ಕಳುವವರೇ ಗತ್ರಯಿಲಲ ವೇ? 

ಶಿರ ೋ ಬ.ಕೆ.ಹರಿಪರ ಸ್ತದ್:- ನಿೀವು ಚಿನನ ವನುನ  ಇಟಿ್ಟ ಕಾಂಡಿರುವವರು. 
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ಡಾ: ವೈ.ಎ.ರ್ನರಾಯಣಸ್ತವ ಮ:- ಚಿನನ ವಲ್ಯಲ  ಇಾಂಗೆಲ ಾಂಡ ಗೆ ಹೊರಟ್ಟಹೊೀಗಿದ್.  ನಮಾ  ಹತ್ರು ರ 

ಯಾವುದ್ದ ಇಲಲ .  

 

ವೈಸ  ಛೇಮಾನ:- ’ಉದಯವಾಗಲ ನಮಾ  ರ್ಚಲುವ ಕನನ ಡ ನಡು’ ಎನುನ ವುದನುನ  ಮನೆನ  

ತ್ಯನೇ ಎಲಲ ರೂ ನೆನಪು ಮಾಡಿಕಾಂಡಿರಿ.  ಹಾಗಾಗಿ ಕನವಟಕ ಒಾಂದೇ.   

 

ಶಿರ ೋ ಎಸ.ಆರ.ಪಾಟಿೋಲ:- ನನು ಒಾಂದ್ಯ ಮಾತನುನ  ಹೇಳುತೆು ೀನೆ. 

 

ಶಿರ ೋ ಬ.ಕೆ.ಹರಿಪರ ಸ್ತದ್:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ, ಬಳಗೆಗ ಯಿಾಂದ ಆಗುತ್ರು ರುವ ಚ್ರ್ಚವ 

ನೀಡಿದರೆ ನವು ಎಲಲ ದಿ್ ೀವಾಂದ್ಯ ಅನಿಸುತ್ರು ದ್.  

 

ವೈಸ  ಛೇಮಾನ:- ಕನವಟಕದ ಸವಾವಾಂಗಿೀಣ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯಾಗುವುದೇ ಎರಡು ಕಡೆ ಕುಳಿತವರ 

ಕಾಳಜಿಯಾಗಿದ್. 

 

ಶಿರ ೋ ಎಸ.ಆರ. ಪಾಟಿೋಲ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ, ಮಾನಯ  ಹರಿಪ್ರ ಸಾದ ರವರು; 

 

ವೈಸ  ಛೇಮಾನ:- ಮಾನಯ  ಎಸ.ಆರ. ಪಾಟಿೀಲರೇ, ಇದ್ಯ ತಮಾ  ಹೃದಯಕೆಕ  ಬಹಳ ಪಿರ ಯವಾದ 

ವಿಚಾರ ಮತ್ತು  ನಿೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡಾ ತ್ತಾಂಬ್ರ ಭಾವನತಾ ಕವಾಗಿ ಬದಿ ತೆಯಿಾಂದ 

ಮಾತನಡುತ್ರು ೀರಿ.  ನಮಗೂ ಕೂಡ ಕಳಬೇಕು ಅಾಂತ್ರದ್. ಸುಮಾರು 3.30 ಕೆಕ  ತಮಾ  ಸಮಯ 

ಪಾರ ರಂಭವಾಯಿತ್ತ.  

         (ಮುಾಂದ್ಯ) 

 

(1217) 21-12-2021 KH/BNS   4-10           (ವೈಸ  ಚೇಮಾನರ ವರ ಉಪಸಿಥ ತಿ) 

 ಶಿರ ೋ ಎಸ.ಆರ.ಪಾಟಿೋಲ  (ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರು):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ, ನನು 

ಇವತ್ತು  ಮಾತನಡುವುದನುನ  ಮುಗಿಸುವುದಿಲಲ . Today I am not going to complete.   

 ವೈಸ  ಛೇಮಾನ:-  ಮಾನಯ  ವಿರೀಧ್ ಪ್ಕ್ಷದ ನಯಕರೇ, ಹಾಗೇನಿಲಲ . ಉತು ರ ಇವತೆು ೀ 

ಆಗಬೇಕಾಗಿದ್. ನನು ತಮಾ  ಸಹಕಾರವನುನ  ಕೀರುತೆು ೀನೆ. ಸಕಾವರ ಮತ್ತು  ತಮಾ  ಸಹಕಾರದಿಾಂದಲೇ 
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ಅಜೆಾಂಡಾವನುನ  ಪೂಣವಗಳಿಸುವುದಕೆಕ  ಸಾಧ್ಯ ವಾಗುತು ದ್. ತಮಗೆ ಇನುನ  ಎಷಿ್ಟ  ಸಮಯ 

ಬೇಕಾಗಬಹುದ್ಯ?  

ಶಿರ ೋ ಎಸ.ಆರ.ಪಾಟಿೋಲ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ, ನವು ಇವತ್ತು  ಉತು ರ ಕನವಟಕದ ಬಗೆಗ  

ಚ್ರ್ಚವ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವತ್ತು  ಆಗಲಲಲ ವಾಂದರೆ, ನಳೆ ಮಾತನಡೀಣ.  

ಶಿರ ೋ ನಸಿೋರ  ಅಹೆ ದ್  (ವಿಧಾನ ಸಭೆಯಿೇಂದ ಚುರ್ನಯಿತ್ರಾದವರು):- ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ, ಮಾನಯ  ವಿರೀಧ್ ಪ್ಕ್ಷದ ನಯಕರು . . .  

ವೈಸ  ಛೇಮಾನ:- ನನು ವಿರೀಧ್ ಪ್ಕ್ಷದ ನಯಕರಲಲ  ಇನುನ  ಎಷಿ್ಟ  ಸಮಯ ಬೇಕಾಗುತು ದ್ 

ಎಾಂದ್ಯ ಕಳಿದ್.  

ಶಿರ ೋ ಎಸ.ಆರ. ಪಾಟಿೋಲ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ, ಪ್ರ ತ್ರ ಪ್ಕ್ಷದ ನಯಕರಿಗೆ you cannot 

restrict me. It is my inherent right. I can take any amount of time.  

ವೈಸ  ಛೇಮಾನ:- ಮಾನಯ  ವಿರೀಧ್ ಪ್ಕ್ಷದ ನಯಕರೇ, ನನು ತಮಾ ನುನ  ನಿಯಂತರ ಣ 

ಮಾಡುತ್ರು ಲಲ . ತಮಗೆ ಇನುನ  ಎಷಿ್ಟ  ಸಮಯ ಬೇಕಾಗಿದ್ ಎಾಂದ್ಯ ಕಳಿದ್ ಅಷಿ್ . ಇನುನ  ಮಾನಯ  

ಸದಸಯ ರುಗಳಾದ ಅಲಲ ಾಂ ವಿೀರಭದರ ಪ್ಪ , ಆರ.ಬಿ.ತ್ರಮಾಾ ಪೂರ, ನರಾಯಣಸಾಾ ಮಿ, ಮರಿತ್ರಬು ೀಗೌಡರವರು 

ಮಾತನಡಬೇಕು.  

ಶಿರ ೋ ಎಸ.ಆರ.ಪಾಟಿೋಲ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ, ಈ ವಿಚಾರದ ಬಗೆಗ  ನಳೆ ಫ್ತಲ  ಡೇ 

ಮಾತನಡೀಣ.  

ಶಿರ ೋ ನಸಿೋರ  ಅಹೆ ದ್ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ, ಉತು ರ ಕನವಟಕದವರಿಗೆ  

ಮಾತನಡುವುದಕೆಕ  ಹೆಚಿಿ ನ ಅವಕಾಶ ಕಡಬೇಕು. ಅವರು ಮಾತನಡಲ. 

ವೈಸ  ಛೇಮಾನ:- ಮಾನಯ  ನಸಿೀರ  ಅಹಾ ದ ರವರೇ, ಪ್ರ ತ್ರ ಪ್ಕ್ಷದ ನಯಕರನುನ  ಇನುನ  ಎಷಿ್ಟ  

ಸಮಯ ಬೇಕಾಗಬಹುದ್ಾಂದ್ಯ ಕಳಿದ್ನಷಿ್ . 

ಶಿರ ೋ ಎಸ.ಆರ.ಪಾಟಿೋಲ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ, ನನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ನಲಲ ವೇ, ಈ 

ಅಧಿವೇಶನ ಮುಕಾು ಯವಾಗುವವರೆಗೂ ನನು ಮಾತನಡುತೆು ೀನೆ.  
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ವೈಸ  ಛೇಮಾನ:- ಮಾನಯ  ವಿರೀಧ್ ಪ್ಕ್ಷದ ನಯಕರೇ, ತ್ಯವು ಈ ಕಡೆ ಕುಳಿತವರಿಾಂದ ಉತು ರ 

ಕಳುವುದರ ಬಗೆಗ  ಸಮಯ ಇಟಿ್ಟ ಕಳೆಬೇಕಲಲ ವೇ? ತಮಗೆ ಸಕಾವರದಿಾಂದ ಉತು ರವನುನ  

ಕಡಿಸಬೇಕಲಲ ವೇ. 

ಶಿರ ೋ ಎಸ.ಆರ.ಪಾಟಿೋಲ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ, ನಳೆ ಅವರು ಮಾತನಡಲ. ಹಾಗೆಯೇ 

ನಮಾ ವರು ಮಾತನಡಲ. ನಳೆ ಈ ವಿರ್ಯದ ಬಗೆಗ  ಫ್ತಲ  ಡೇ ಮಾತನಡೀಣ.  

ಶಿರ ೋ ಎೇಂ.ರ್ನರಾಯಣಸ್ತವ ಮ (ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಮಖಯ  ಸಚೇತ್ಕರು):- ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ, ನಮಾ  ವಿರೀಧ್ ಪ್ಕ್ಷದ ನಯಕರು ಈ ಭಾಗವನುನ  ಮತ್ತು  ಈ ಜನರನುನ  

ಪ್ರ ತ್ರನಿಧಿಸುತ್ರು ರುವಂತಹವರು. ಅವರು ತ್ತಾಂಬ್ರ ಪ್ರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಮಾತನಡುತ್ರು ದಿಾ ರೆ. 

ದಯಮಾಡಿ, ವಿರೀಧ್ ಪ್ಕ್ಷದ ನಯಕರಿಗೆ ಸಮಯವನುನ  ನಿಗದಿ ಮಾಡುವುದಕೆಕ  ಹೊೀಗಬೇಡಿ. ಅವರು 

ಸಾ ಲಪ  ಮಾತನಡಲ. 

ವೈಸ  ಛೇಮಾನ:- ಮಾನಯ  ಎಾಂ.ನರಾಯಣಸಾಾ ಮಿಯವರೇ, ನನು ಸಮಯವನುನ  ನಿಗದಿ 

ಮಾಡಲಲಲ . ಇನುನ  ಎಷಿ್ಟ  ಸಮಯ ಬೇಕಾಗುತು ದ್ ಎಾಂದ್ಯ ಅವರನುನ  ಕಳಿದ್.  

ಶಿರ ೋ ಯು.ಬ.ವೆೇಂಕಟೇಶ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ, ಇವತೆು ಲ್ಯಲ  ಅವರದೇ, ಬೇರೆ ಯಾರದ್ಯ 

ಇಲಲ . ನಳೆ ನಮಾ ದ್ಯ.  

ಶಿರ ೋ ಎಸ.ಆರ.ಪಾಟಿೋಲ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ, ತ್ಯವು ಮುಗಿಸಿ ಎಾಂದ್ಯ ಹೇಳಿದರೆ 

ಮಾತನಡುವುದನುನ  ಮುಗಿಸುತೆು ೀನೆ.  

ಶಿರ ೋ ಸಿ.ಎೇಂ.ಇಬಾರ ಹಿೇಂ (ವಿಧಾನ ಸಭೆಯಿೇಂದ ಚುರ್ನಯಿತ್ರಾದವರು):- ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ, ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಸದನದ ಎರಡು ನಯಕರು ಮಾತನಡಬೇಕಾದರೆ ಯಾವುದೇ 

ಸಮಯ ನಿಗದಿ ಮಾಡುವುದಿಲಲ . ಫರ ೀ ಅದ್ಯ, opening batsman ಗಳು. ಎರಡು ನಯಕರಿಗೆ ಅದೊಾಂದ್ಯ 

ವಿಶೇರ್ವಾದಂತಹ status ಇದ್. 

ಶಿರ ೋ ಎಸ.ಆರ.ಪಾಟಿೋಲ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ, ಮಾನಯ  ಸಿ.ಎಾಂ.ಇಬ್ರರ ಹಿಾಂರವರು ನಮಗೆ 

ಸಾಥ ಕಡುತ್ರು ದಿಾ ರೆ. ಮಾನಯ  ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪ್ರ ಸಾದ ರವರು ಮಾತನಡಿರುವ ಬಗೆಗ  ಒಾಂದ್ಯ ಮಾತನುನ  

ಹೇಳುತೆು ೀನೆ. ನವು coastal line ಎಾಂದ್ಯ ಹೇಳಿದರಲಲ ವೇ? ದಕೆಿ ಣ ಕನನ ಡ ಜಿಲ್ಯಲ  ಕನವಟಕ ರಾಜಯ ದಲಲ  

ಅಷಿ್  ಅಲಲ . ಇಡಿೀ ಭಾರತ ದೇಶದಲಲ  ಅತಯ ಾಂತ ಮುಾಂದ್ಯವರೆದಂತಹ ಜಿಲ್ಯಲ . For example, ಬ್ರಯ ಾಂಕಿಾಂಗ  

ಕೆೆ ೀತರ ಕೆಕ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ದಕೆಿ ಣ ಕನನ ಡ ನೆಲದಲಲ ಯೇ 4 ರಾಷಿಿ ಿೀಕೃತ ಬ್ರಯ ಾಂಕ್  ಹುಟಿಿ ದಿ್ಯ , ನಂತರ 

ಕನವಟಕ ಬ್ರಯ ಾಂಕ್  ಕೂಡ ಅಲಲ ಯೇ ಹುಟಿಿ ದ್. ಶ್ಕ್ಷಣ ಕೆೆೀತರ ದಲಲ  they are No.1. ಹಾಗೆಯೇ, ಹೊೀಟೆಲ  
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ಉದಯ ಮ. Neil Armstrong ಚಂದರ ಲೀಕಕೆಕ  ಹೊೀಗಿ ಕಾಲಟಿ  ಕೂಡಲೇ ಅಲಲ  ಉಡುಪಿ ಹೊೀಟೆಲ  

ಇತು ಾಂತೆ.  

ಶಿರ ೋ ಬ.ಕೆ.ಹರಿಪರ ಸ್ತದ್:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ, ಯಾವುದೇ ಸಕಾವರದ ಸಹಾಯ ಇಲಲ ದೇ 

ಕರಿ್  ಬಿದಿ್ಯ  ಕರಿ್  ಜಿೀವಿಗಳು ಸಾ ಾಂತವಾಗಿ ಮುಾಂದ್ ಬಂದಿದಿಾ ರೆ. ಸಕಾವರದ ಆಶ್ೀವಾವದ ಇದಿಿ ದರೆ ಇನುನ  

ಮೇಲ್ಯ ಬರುತ್ರು ದಿ್ ವು.  

ಶಿರ ೋ ಎಸ.ಆರ.ಪಾಟಿೋಲ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ, ತ್ಯವು ಇದನುನ  ಹೇಳಬೇಕಲಲ ವೇ? ತಮಾ  

ಸನ ೀಹಿತರಿಗೂ ಯಾರಿಗೂ ಕಾಣ್ಣವುದಿಲಲ .  

ಶಿರ ೋ ಕೋಟ ಶಿರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ (ಸಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ, ಮಾನಯ  

ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪ್ರ ಸಾದ ರವರು ಹೇಳಿದಿ್ ೀನೆಾಂದರೆ, ದಕೆಿ ಣ ಕನನ ಡ ಜಿಲ್ಯಲ  ಮುಾಂದ್ಯವರೆದಿದ್. ಆದರೆ, ಯಾವುದೇ 

ಸಕಾವರದ ನೆರವಿನಿಾಂದ ಎನುನ ವುದಕಿಕ ಾಂತ ಹೆಚಿಾ ಗಿ ನಮಾ  ಹಿಾಂದಿನ ತಲ್ಯಮಾರಿನವರು 

ಹಾಕಿಕಟಿಿ ರುವಂತಹ ಶ್ಕ್ಷಣ ಮತ್ತು  ವೈದಯ ಕಿೀಯ ಕೆೆೀತರ ದಲಲ  ನವು ಆರ್ಥವಕವಾಗಿ ಮತ್ತು  ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ 

ಬಹಳ ಮುಾಂದ್ಯವರೆದಿದಿ್ ೀವ ಎನುನ ವುದ್ಯ ಅವರ ವಾದ. ಅದರ ಜತೆಗೆ ಅವರು ಏನು ಸೇರಿಸುತ್ಯು ರೆಾಂದರೆ, 

ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕೂಕ  ಇತರೇ ಜಿಲ್ಯಲ ಗಳಿಗೆ ಕಟಿ ಾಂತೆ ಸಾವಿರಾರು ಕೀಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ 

ನಿೀರಾವರಿಯನುನ , ರೈಲ್ಯಾ  ಯೀಜನೆಯನುನ  ಮತ್ತು  ಇನುನ  ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯೀಜನೆಗಳನುನ  ನಮಗೂ 

ಕಟಿಿ ದಿ ರೆ ನವು ಇನುನ  ಮುಾಂದ್ಯವರೆಯುತ್ರು ದಿ್ ವು. ಅದಕಕ ೀಸಕ ರ ನಮಾ ನುನ  ಗಮನದಲಲ ಟಿ್ಟ ಕಳೆಿ  

ಎನುನ ವುದ್ಯ ಅವರ ವಿನಂತ್ರ ಅಷಿ್ .  

ಶಿರ ೋ ಎಸ .ಆರ.ಪಾಟಿೋಲ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ, ನವು ಶರ ಮಪ್ಟಿ್ಟ , ಕರಿ್ ಪ್ಟಿ್ಟ  

ಬ್ರಯ ಾಂಕಿಾಂಗ  ಕೆೆ ೀತರ ದೊಳಗೆ . . . 

ವೈಸ  ಛೇಮಾನ:-  ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರೇ, ಸಕಾವರವೇ ತಮಾ ದ್ಯ.  

ಶಿರ ೋ ಕೋಟ ಶಿರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ, ಮಾನಯ  ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪ್ರ ಸಾದ  

ಹೇಳುತ್ರು ರುವುದೇನೆಾಂದರೆ, ಈ ಸದನ ಒಾಂದಷಿ್ಟ  ನಮಾ  ಕಡೆಗೂ ಗಮನ ಕಡಬೇಕೆನುನ ವುದ್ಯ ಅವರ 

ವಿನಂತ್ರ ಅಷಿ್ .  

ವೈಸ  ಛೇಮಾನ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾನಯಕರೇ, ಸಕಾವರವೇ ಅವರದ್ಯ.  

ಶಿರ ೋ ಎಸ.ಆರ.ಪಾಟಿೋಲ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ, ನನು ಅವರ ಮಾತ್ರಗೂ 

ಹೇಳಬೇಕಾಗುತು ದ್. ಉಳಿದ ಜಿಲ್ಯಲ ಗಳಿಗೆ ಬ್ರರಿ ಹಣವನುನ  ಕಟಿಿ ದಿಾ ರೆ ಎಾಂದ್ಯ ಹೇಳುತ್ಯು ರೆಯಲಲ ವೇ, 
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ನಮಾ  ಅವಿಭಾಜಯ  ಬಿಜ್ಞಪುರ ಜಿಲ್ಯಲ ಗೆ ನವು ಕಟಿಿ ದಿ್  ಹೆರಿ್ಚ  ಇದ್. ನಮಗೆ ಕಟಿಿ ದಿ್ಯ  ಏನು ಇಲಲ ವೇ 

ಇಲಲ . ನಮಗೆ ಕಟಿಿ ದಿ್ಯ  ಶೂನಯ . ಚೈನ ದೇಶದವರು ನಮಾ  ಮೇಲ್ಯ ದಂಡೆತ್ರು  ಬಂದಾಗ . . .  

ವೈಸ  ಛೇಮಾನ:-  ಮಾನಯ  ವಿರೀಧ್ ಪ್ಕ್ಷದ ನಯಕರೇ, ಕೃಷ್ಣಣ  ಮೇಲಿ ಾಂಡೆ ಯೀಜನೆ ಬಗೆಗ  

ಮಾತನಡಿ.  

ಶಿರ ೋ ಎಸ.ಆರ.ಪಾಟಿೋಲ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ, ನನು ಕೂಡ ಅದನೆನ ೀ 

ಮಾತನಡುತೆು ೀನೆ. ಇದ್ಯ ಕೂಡ ಅದಕೆಕ  ಸಂಬಂಧಿಸಿರುವುದೇ ಆಗಿದ್. ನನು ನಮಾ  ಜಿಲ್ಯಲ ಯ ಬಗೆಗ ಯೇ 

ಮಾತನಡುತ್ರು ದಿ್ ೀನೆ.  

ವೈಸ  ಛೇಮಾನ:- ಮಾನಯ  ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪ್ರ ಸಾದ ರವರೇ, ತ್ಯವು ಮಾನಯ  ವಿರೀಧ್ ಪ್ಕ್ಷದ ನಯಕರ 

ದಾರಿಯನುನ  ತಪಿಪ ಸಿದಿರಿ. 

ಶಿರ ೋ ಎಸ.ಆರ.ಪಾಟಿೋಲ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ, ದಿವಂಗತ ಪಂಡಿತ  ಜವಹರಲ್ಯಲ 

ನೆಹರುರವರು ಪ್ರ ಧಾನಮಂತ್ರರ  ಇದಿಾ ಗ 1962ರಲಲ  ಚೈನದವರು ನಮಾ  ಮೇಲ್ಯ ದಂಡೆತ್ರು  ಬಂದರು. ಆ 

ಸಂದಭವದಲಲ  ಇವರು ಎಲ್ಯಲ  ರಾಜಯ ದ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳಿಗೆ ಏನು ಸಾಧ್ಯ  ಇದ್ಯೀ ಅದನುನ  

ರಾಷಿಿ ಿೀಯ ರಕ್ಷಣಾ ನಿಧಿಗೆ ಕಡಿ ಎಾಂದ್ಯ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕಾಂಡರು. ನಮಾ  ಅವಿಭಾಜಯ  ಬಿಜ್ಞಪುರ 

ಜಿಲ್ಯಲ ಯ ಹೆಣ್ಣಣ  ಮಕಕ ಳು, ಹೆಣ್ಣಣ  ಮಕಕ ಳಿಗೆ ಬಂಗಾರದ ಮೇಲ್ಯ ಬಹಳ ಪಿರ ೀತ್ರ ಇರುತು ದ್. ಮಹಿಳೆಯರು 

ಬಂಗಾರ ಎಾಂದರೆ ಬಂಗಾರಕೆಕ  ಜಿೀವ ಕಡುವಷಿ್ಟ  ಪಿರ ೀತ್ರ ಇರುತು ದ್. ಆದರೆ, ನಮಾ  ಜಿಲ್ಯಲ ಯ ಮಹಿಳೆಯರು 

ಕೈಯಲಲ ನ ಪಾಟಿಲ , ಬಿಲ್ಯಾ ರ ಎಾಂದ್ಯ ನಮಾ  ಕಡೆ ಹೇಳುತ್ಯು ರೆ. ಕರಳಿನಲಲ  ತ್ಯಳಿ ಸರ ಬಿಟಿ್ಟ , ಎಲಲ ವನೂನ  

ಶ್ರ ೀಮತ್ರ ಇಾಂದಿರಾ ಗಾಾಂಧಿಯವರ ತ್ತಕದಷಿ್ಟ , ಶ್ರ ೀಮಾನ  ನಿಜಲಾಂಗಪ್ಪ ನವರ ತ್ತಕದಷಿ್ಟ  ಬಂಗಾರ 

ತ್ತಗಿ ರಾಷಿಿ ಿೀಯ ರಕ್ಷಣಾ ನಿಧಿಗೆ ಕಟಿ ಾಂತಹ ಜಿಲ್ಯಲ  ನಮಾ ದ್ಯ. ನಮಾ  ಕಡೆ ಯಾವುದೇ ಯೀಜನೆ 

ಆಗುತ್ರು ಲಲ  ಎನುನ ವುದರ ಬಗೆಗ  ನನಗೆ ನೀವು ಇದ್. ನವು 4 ಲಕ್ಷ ಎಕರೆ ಅತಯ ಾಂತ ಫಲವತ್ಯು ತ 

ಭೂಮಿಯನುನ  ಕಳೆದ್ಯಕಳೆು ತೆು ೀವ. ನವು ನಿಗವತ್ರಕರಾಗುತೆು ೀವ. ನಮಗೆ ತಲ್ಯಯ ಮೇಲ್ಯ ಮಸಿ ಗಡಿಗೆ 

ಹೊತ್ತು ಕಾಂಡು ಬಿೀದಿಗೆ ಬರುವಂತಹ ಸಿಿ ತ್ರ ಬಂದಿದ್. ಕನೆಯ ಪ್ಕ್ಷ ಮನೆ-ಮಠ, ಆಸಿು -ಪಾಸಿು  

ಕಳೆದ್ಯಕಳೆು ವಂತಹವರಿಗೆ ಯೀಗಯ ವಾದಂತಹ ಮತ್ತು  ನಯ ಯೀಚಿತವಾದಂತಹ ಪ್ರಿಹಾರ ಧ್ನ 

ಕಡಬೇಕಲಲ ವೇ? ನವು ರಾರಿ್ ಿಕೆಕ  ಕಟಿಿ ದಿ್ಯ , ಕಟಿಿ ದಿ್ ೀವ ಎಾಂದ್ಯ ಹೇಳಬ್ರರದ್ಯ. ನಮಾ  ಹಿರಿಯರು 

ಪಾಟಿೀಲರೇ, ಈ ರಿೀತ್ರ ಮಾತನಡಬ್ರರದಿತ್ತು  ಎಾಂದ್ಯ ನನಗೆ ಬೈಯುತ್ಯು ರೆ. ನಿಶಿ್ ತವಾಗಿ ಆ ರಿೀತ್ರ 

ಹೇಳುತ್ಯು ರೆ. ಆದರೆ, ಅನಿವಾಯವವಾಗಿ ಇವರು ಹೇಳಿದರು ಎಾಂದ್ಯ ನನು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು .  

ವೈಸ  ಛೇಮಾನ:- ಮಾನಯ  ಎಸ.ಆರ.ಪಾಟಿೀಲ ರವರೇ, ರಾರಿ್ ಿಕಕ ೀಸಕ ರ ಮತ್ತು  

ರಾಜಯ ಕಕ ೀಸಕ ರ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಒಳೆೆಯ ಉದಾಹರಣೆಗಳನುನ  ಸಾ ರಿಸುವುದ್ಯ ತಪ್ಪ ೀನಿಲಲ .  



                                                                 ««¥¥ÀÀ//2211--1122--22002211| 127 

““  wwzzÀÀÄÄÝÝ¥¥ÀÀrrAAiiÀÀiiÁÁUUÀÀzzÀÀ  ¥¥ÀÀææww//uunneeddiitteedd  ccooppyy//££ÁÁååAAiiÀÀiiÁÁ®®AAiiÀÀÄÄUUÀÀ¼¼ÀÀ°°èè  CCxxÀÀªªÁÁ  ¥¥ÀÀwwææPPÁÁ  ¥¥ÀÀ ææPPÀÀlluuÉÉUUÁÁVV  GG¥¥ÀÀAAiiÉÉÆÆÃÃVV¸̧ÀÀPPÀÀÆÆqqÀÀzzÀÀÄÄ  ’’’’ 

 

 

ಶಿರ ೋ ಎಸ.ಆರ.ಪಾಟಿೋಲ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ, ಇವತ್ತು  ಆ ಭಾಗದ ಜನರು ಅವರ ಅಜಾ -

ಮುತು ಜಾ ನ ಕಾಲದಲಲ  ಗಳಿಸಿರುವಂತಹ ಜಮಿೀನನುನ  ಕಳೆದ್ಯಕಳೆು ತ್ಯು ರೆ. ಆ ಜಮಿೀನನುನ  ಬಿಟಿ ರೆ 

ಅವರಿಗೆ ಗತ್ರಯೇ ಇಲಲ . ಅವರು ಎಲಲ ಗೆ ಹೊೀಗಬೇಕು. ಏನದರೂ ಒಾಂದ್ಯ ವಾಯ ಪಾರ ವಹಿವಾಟ್ಟ 

ಮಾಡುವುದಕೆಕ  ಹೊೀದರೆ ಕೈಸುಟಿ್ಟ ಕಳೆು ತ್ಯು ರೆ. ನಿಶಿ್ ತವಾಗಿ ಅಷಿ್ಟ  ದ್ಯಡುಡ  ಹೊೀಗಿಬಿಡುತು ದ್. ಬಸ  

ಸಿಾ ಯ ಾಂಡ ಗೆ ಹೊೀಗಿ ಹಮಾಲ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರಿಸಿಿ ತ್ರ ಬರುತು ದ್. ಸಂತಸು ಿರನುನ , project affected 

people, ನೂರಾರು ಎಕರೆ ಜಮಿೀನು ಇದಿ ವರು ಇವತ್ತು  ಬಸ  ಸಿಾ ಯ ಾಂಡ ನಲಲ ೀ, ಎಲಲ ಯೀ ಕೂಲ ನಲ 

ಮಾಡಿಕಾಂಡು ಬದ್ಯಕುತ್ರು ದಿಾ ರೆ. Gangetic belt ಗೆ ಸರಿ ಸಮಾನವಾದಂತಹ ಅತಯ ಾಂತ ಫಲವತು ತೆಯನುನ  

ಹೊಾಂದಿದಂತಹ ಜಮಿೀನನುನ  ಕಳೆದ್ಯಕಾಂಡಾಗ ಯಾವುದೇ ಪ್ಕ್ಷದ ಸಕಾವರ ಇರಲ, ನವು 

ನಯ ಯಸಮಾ ತವಾದಂತಹ, ನಯ ಯೀಚಿತವಾದಂತಹ ಬಲ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಕಡಲೇಬೇಕು. ನವು ಅವರಿಗೆ ಆ 

ಭೂಮಿಯಂತ್ತ ಕಡುವುದಕಾಕ ಗುವುದಿಲಲ . ನಳೆ ಅವರು ಬದ್ಯಕು ಕಟಿಿ ಕಳೆಬೇಕಲಲ ವೇ? ಅವರ 

ಪ್ರಿಸಿಿ ತ್ರ ಹಾಗಿರುತು ದ್. ಅವರು ಬಿೀದಿಗೆ ಬರುತ್ಯು ರೆ. ಇಲಲ ಯತನಕ ಪ್ಕಕ ದ ಗೀವಾಗೆ ಹೊೀದ್ವು. 

ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೊೀದ್ವು. ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರಾದ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪ್ರ ಸಾದ  ಮತ್ತು  ನಮಾ  ಸಭಾನಯಕರ ಜಿಲ್ಯಲ ಗೆ 

ಹೊೀದ್ವು. ಮಹಾರಾರಿ್ ಿಕೆಕ  ಹೊೀದ್ವು. ಇಲಲ ಗೆಲ್ಯಲ  ಹೊೀಗಿ ಜಿೀವನ ನಿವವಹಣೆ ಮಾಡುತ್ರು ದಿ್ ವು. ಈ 

ಯೀಜನೆಯಾದರೆ ನವು ಸಾ ಾಂತ ಸಮೃದಿಿ ಯಿಾಂದ ಮತ್ು ಾಂದ್ಯ ಕಡೆ ವಲಸ ಹೊೀಗಲ್ಯರದಂತೆ ನಮಾ  

ಬದ್ಯಕನುನ  ಕಟಿಿ ಕಳೆು ವುದಕೆಕ  ಸಹಾಯವಾಗುತು ದ್. ಯಾರು ಆಸಿು  ಕಳೆದ್ಯಕಳೆು ತ್ಯು ರೆ, ಯಾರು ಮನೆ 

ಕಳೆದ್ಯಕಳೆು ತ್ಯು ರೆ, ಯಾರು ಜಮಿೀನು ಕಳೆದ್ಯಕಳೆು ತ್ಯು ರೆ, ಅವರಿಗೆ ಯೀಗಯ ವಾದಂತಹ ಪ್ರಿಹಾರ ಧ್ನ 

ಕಡಬೇಕಲಲ ವೇ?  

ಶಿರ ೋ ಬ.ಸಿ.ಪಾಟಿೋಲ  (ಕೃಷಿ ಸಚವರು):- ಮಾನಯ  ವಿರೀಧ್ ಪ್ಕ್ಷದ ನಯಕರೇ, ಪ್ರಿಹಾರ ಧ್ನ 

ಕಡಬೇಕು. 

ಶಿರ ೋ ಎಸ.ಆರ.ಪಾಟಿೋಲ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ, ನೀಡಿ. ನನನ  ದೃಷಿಿ ಯಲಲ  ರಾರಿ್ ಿಪಿತ 

ಮಹಾತಾ  ಗಾಾಂಧಿಯವರ ಹಿರಿತನದಲಲ  ಸಾಾ ಾಂತಂತರ  ಸಂಗಾರ ಮದಲಲ  ಭಾಗಿಯಾದಂತಹ ಸಾಾ ಾಂತಂತರ  

ಯೀಧ್ರು ಏನು ತ್ಯಯ ಗ, ಬಲದಾನ ಮಾಡಿದರು, ಅದಕಿಕ ಾಂತ ದೊಡಡ  ತ್ಯಯ ಗ, ಬಲದಾನ ಈ ಮುಳುಗಡೆ 

ಸಂತಸು ಿರದಿ್ಯ  ಎಾಂದ್ಯ ಹೇಳುವುದಕೆಕ  ಬಯಸುತೆು ೀನೆ. ಸಾಾ ಾಂತಂತರ  ಯೀಧ್ರ ಸರಿಸಮಾನ ಅವರ ತ್ಯಯ ಗ. 

ಅವರ ತ್ಯಯ ಗದ ಫಲವಾಗಿ, ಅವರ ಮನೆ-ಮಠ, ಆಸಿು -ಪಾಸಿು  ಕಳೆದ್ಯಕಾಂಡಿರುವುದರ ಫಲವಾಗಿ ಇವತ್ತು  

ರಾಜಯ ದ ವರಮಾನ ಹೆಚಿಾ ಗಿದ್. ರಾರಿ್ ಿದ ವರಮಾನ ಹೆಚಿಾ ಗಿದ್. ಇವತ್ತು  30 ಲಕ್ಷ 32 ಸಾವಿರ ಎಕರೆ 

ಜಮಿೀನು ನಿೀರಾವರಿ ಆಗುತು ದ್. ಇದರಿಾಂದ, ಎಲಲ ರ ಬದ್ಯಕು ಬಂಗಾರವಾಗಿದ್. ಅಾಂತಹ ಸಂದಭವದಲಲ  

ಕಳೆದ್ಯಕಳೆು ವವರ ಬಗೆಗ ಯೂ ಕಾಳಜಿ ಇರಬೇಕಲಲ ವೇ? ನನಗೆ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಇದ್. ಇವತ್ತು  ಇಬು ರು 

ಸಚಿವರು ಎದ್ಯರಿಗೆ ಕುಳಿತ್ರದಿಾ ರೆ. ಅವರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಇಬು ರು ಸಚಿವರು ನನನ  ಆತ್ರಾ ಯರೇ, ಬಹಳ 
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ಕಲ ೀಸ. ನಮಾ  ಸಕಾವರ ಇದಿಾ ಗ ಅವರು 40 ಲಕ್ಷ ಎಕರೆಗೆ ಪ್ರಿಹಾರ ಕಡಬೇಕು. 50 ಲಕ್ಷ ಎಕರೆಗೆ 

ಪ್ರಿಹಾರ ಕಡಬೇಕೆಾಂದ್ಯ ಹೇಳುತ್ರು ದಿ ರು. ಇವತ್ತು  ನಮಗೆ ಬಹಳ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್. ಬಹಳ 

ಸಂತ್ೀರ್ವೇನೆಾಂದರೆ, ನಮಾ ವರು ಇಷಿ್ಟ  ಹೇಳುವವರು ಒಬು ರು ಜಲಸಂಪ್ನೂಾ ಲ ಸಚಿವರು ಇದಿಾ ರೆ. 

ಇನನ ಬು ರು ನಮಾ  ಜಿಲ್ಯಲ ಯ ಪ್ರ ಭಾವಿ ಮಂತ್ರರ ಗಳಿದಿಾ ರೆ. ತ್ಯವು ಏನು ಹೇಳಿದಿಿ ೀರಿ. ನನು ತಮಾ ಲಲ  

ದಯಮಾಡಿ ಕೈಮುಗಿಯುತೆು ೀವ. ಅದನುನ  ಕಡಿಸಿಬಿಡಿ ಸಾಕು. ನಮಾ  ಭಾಗದ ಜನರು ನೆಮಾ ದಿ 

ನಿಟಿ್ಟ ಸಿರನುನ  ಬಿಡುತ್ಯು ರೆ. ಅವರು ಬದ್ಯಕನುನ  ಕಟಿಿ ಕಳೆು ತ್ಯು ರೆ. ಮುಾಂದಿನ ದಿನಮಾನಗಳಲಲ  ಅವರಿಗೆ 

ಅನುಕೂಲವಾಗುತು ದ್ ಎನುನ ವಂತಹ ಮಾತನುನ  ಈ ಸಂದಭವದಲಲ  ನನು ವಯ ಕು ಪ್ಡಿಸುತೆು ೀನೆ. ಅವರ 

ತ್ಯಯ ಗ ಅಷಿ್ ೀ ಅಲಲ , ನಮಾ  ಜಿಲ್ಯಲ ಯ ತ್ಯಯ ಗ. ಅದಕೆಕ  ತ್ಯವು ಬೇಗನೆ ಒಾಂದ್ಯ ನಿಣವಯವನುನ  ಕೈಗಳೆಿ . 

ಇನುನ  ಒಾಂದ್ರಡು ಸಣಣ  ಸಣಣ  ವಿರ್ಯಗಳನುನ  ಇಲಲ  ಹೇಳುವುದಕೆಕ  ಇರಿ್ ಪ್ಡುತೆು ೀನೆ. ಈ 

ನೀಟಿಫಕರ್ನ  ಮಾಡುವ ವಿಚಾರವಾಗಿ quick ಆಗಿ using their influence, ಪ್ರ ಧಾನಮಂತ್ರರ ಯವರನುನ  

ಭೇಟಿಯಾಗಿ, ತ್ಯವು ಏನು ಮಾಡುತ್ರು ೀರೀ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು  60,000 ಕೀಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಬಗೆಗ  ಬಹಳ 

ಮಂದಿ ನಮಾ  ಸನ ೀಹಿತರು ಏನು ತ್ರಳಿದಿದಿಾ ರೆ ಎಾಂದರೆ, 60,000 ಕೀಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನುನ  ಹೇಗೆ 

ತರುವುದ್ಯ ಎಾಂದ್ಯ ಅಾಂದ್ಯಕಾಂಡಿದಿಾ ರೆ. ನಮಾ  ರಾಜಯ ದಲಲ  ಈ ಯೀಜನೆ ಪಾರ ರಂಭವಾದಾಗ ನಮಾ  

ರಾಜಯ ದ ಬಜೆಟ  10 ಸಾವಿರ ಕೀಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಿತ್ತು . ನನು ಸುಮಾರು 20-25 ವರ್ವಗಳ ಬಜೆಟ  

ಪುಸು ಕಗಳನುನ  for my academic interest ತರಿಸಿದಿ್ . 10 ಸಾವಿರ ಕೀಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳು ಇದಿಾ ಗ 

ಯುಕೆಪಿಗೆ ಶೇಕಡಾ 10 ರಷಿ್ಟ  ಕಟಿಿ ದಿಾ ರೆ. ಶೇಕಡಾ 10 ರಷಿ್ಟ  ಎಾಂದರೆ ಒಾಂದ್ಯ ಸಾವಿರ ಕೀಟಿ 

ರೂಪಾಯಿಗಳಾಯಿತ್ತ. 10 ಸಾವಿರ ಕೀಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಬಜೆಟ  ಇದಿಾ ಗ ಒಾಂದ್ಯ ಸಾವಿರ ಕೀಟಿ 

ರೂಪಾಯಿಗಳನುನ  ಕಟಿಿ ದಿಾ ರೆ. ಇವತ್ರು ನ ಬಜೆಟ  ಗಾತರ  ಎರಡೂವರೆ ಲಕ್ಷ ಕೀಟಿ 

ರೂಪಾಯಿಗಳಾಗುತು ದ್.  ಮುಾಂದಿನ ವರ್ವ ಮೂರು ಲಕ್ಷ ಕೀಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಾಗುತು ದ್.  

        (ಮುಾಂದ್ಯ) 

(1218) ಎಸ ಪಿಆರ /ಜಿಆರ  4:20 21/12/2021     (ವೈಸ  ಛೇಮಾನ  ರವರ ಉಪಸಿಥ ತಿ) 

 

ಶಿರ ೋ ಎಸ .ಆರ .ಪಾಟಿೋಲ (ಮೇಂದು):- 

 

ನಮಾ  ಆಯವಯ ಯದ ಗಾತರ  3 ಲಕ್ಷ ಕೀಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಷಿ್ಟ  ಆದಾಗ ಅದರ ಶೇಕಡಾ 10 ರಷಿ್ಟ  ಎಾಂದ್ಯ 

ಹೇಳಿದಾಗ ಅದ್ಯ 30 ಸಾವಿರ ಕೀಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಷಿ್ಣ ಗುತು ದ್.  ಆದರೆ ಈ ಯೀಜನೆಗೆ 60 ಸಾವಿರ 

ಕೀಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಷಿ್ಟ  ಅವಶಯ ಕತೆ ಇದ್.  ಅಾಂದರೆ ಇದ್ಯ ಎರಡು ವರ್ವಗಳ ಆಯವಯ ಯದ 

ಮತು ವಾಗಿದ್.  It is very easy.  ವರ್ವಕೆಕ  30 ಸಾವಿರ ಕೀಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಂತೆ ಎರಡು ವರ್ವಗಳಲಲ  

ಕರ ೀಢೀಕರಿಸಬಹುದ್ಯ.  ಕೃಷ್ಣಣ  ಮೇಲಿ ಾಂಡೆ ಯೀಜನೆಗೆ ಪ್ರ ತ್ರ ವರ್ವ ತಲ್ಯ 30 ಸಾವಿರ ಕೀಟಿ 

ರೂಪಾಯಿಗಳಂತೆ ಅನುದಾನ ಮಿೀಸಲಟಿ ರೆ, ಎರಡು ವರ್ವದಲಲ  ಯೀಜನೆಯು ಪೂಣವಗಳೆು ತು ದ್.  
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ಆದರೆ, ಈ ವಿಚಾರದಲಲ  ಸಕಾವರವು ಹೆಚಿಿ ನ ಆಸಕಿು ಯನುನ  ವಹಿಸಿ, ತೆಲಂಗಾಣ ರಾಜಯ ಕಿಕ ಾಂತ ನವು 

ಒಾಂದ್ಯ ಹೆಜೆಾ ಯನುನ  ಹಿಾಂದಕೆಕ  ಸರಿಯುವುದಿಲಲ  ಎಾಂಬ್ಬದಾಗಿ ಯೀಚಿಸಿ..., ತೆಲಂಗಾಣ ರಾಜಯ ದವರು 

ಇತ್ರು ೀರ್ಚಗೆ ಉದಯಿಸಿ, ಈಗಷಿ್ ೀ ಕಣ್ಣಣ  ತೆರೆದಿದ್, ಆದರೆ, ನವು well established State ಆಗಿದಿ್ಯ , 

ಆರ್ಥವಕವಾಗಿ ಮತ್ತು  ಎಲ್ಯಲ  ದೃಷಿಿ ಯಿಾಂದಲೂ ಸಹ ಸದೃಢರಾಗಿದಿ್ ೀವ.  ದೇಶದಲಲ ಯೇ ನಮಾ ದ್ಯ 

ಮದಲನೆ ಸಿಾ ನದ ರಾಜಯ ವಾಗಿದ್.  ಅವರು ಕವಲ ಒಾಂದ್ದವರೆ ವರ್ವದಲಲ  ಮಾಡಿದಿಾ ರೆ ; ಹಿೀಗಾಗಿೀ 

ನಿೀವೂ ಸಹ ಎರಡು ವರ್ವದ ಬದಲಗೆ, ಎರಡೂವರೆ ವರ್ವದಲಲ ಯೇ ಮಾಡಿ.  ಈ ಯೀಜನೆಗೆ ಎರಡು 

ವರ್ವಗಳ ಆಯವಯ ಯದ ಶೇಕಡಾ 10 ರಷಿ್ಟ  ಮತು ವನುನ  ಮಿೀಸಲಟಿ ಲಲ  ಇದ್ಯ ಯೀಜನೆ 

ಪೂಣವಗಳೆು ವುದಕೆಕ  ಸಾಕಾಗುತು ದ್.  ಅಾಂದರೆ 3 ಲಕ್ಷ ಕೀಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಆಯವಯ ಯದಲಲ  ಅದರ 

ಶೇಕಡಾ 10 ರರಿ್ ನುನ  ಮಿೀಸಲಟಿ ರೆ ಆಗುತು ದ್.  ಇದನುನ  ರಾಷಿಿ ಿೀಯ ಯೀಜನೆಯನನ ಗಿ ಏಕೆ 

ಮಾಡಬೇಕು?  ಯೀಜನೆಯ 1 ಮತ್ತು  2 ಹಂತಗಳನುನ  ಪೂಣವಗಳಿಸಲು ರಾಜಯ ದ ಬಕಕ ಸದಿಾಂದ ಹಣ 

ಖ್ಚಾವಗಿದ್.  ಶ್ರ ೀ ಹರಿಪ್ರ ಸಾದ  ರವರೇ, ಈ ಯೀಜನೆಗೆ ಎಲಲ ಾಂದಲೂ ಹಣವನುನ  ತಂದಿರುವುದಿಲಲ . ನಮಾ  

ರಾಜಯ ದ ಆಯವಯ ಯದ ಗಾತರ  10 ಸಾವಿರ ಕೀಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಷಿ್ಟ  ಇದಿಾ ಗ ಈ ಯೀಜನೆಯನುನ  

ಪಾರ ರಂಭಿಸಲ್ಯಯಿತ್ತ; ನಮಾ  ರಾಜಯ ದ ಬಕಕ ಸದಿಾಂದಲೇ ಹಣವನುನ  ಖ್ರ್ಚವ ಮಾಡಿ ಯೀಜನೆಯ 1 

ಮತ್ತು  2 ಹಂತಗಳನುನ  ಪೂಣವಗಳಿಸಲ್ಯಗಿದ್.  ಇದಕಾಕ ಗಿ 2,73,000 ಎಕರೆಗಳಷಿ್ಟ  ಭೂಮಿಯನುನ  

ಮತ್ತು  176 ಗಾರ ಮಗಳನುನ  ಸಾಾ ಧಿೀನಪ್ಡಿಸಿಕಾಂಡು, ಯೀಜನೆಯನುನ  ಪೂಣವಗಳಿಸಲ್ಯಗಿದ್.   ಈಗ 

ಕವಲ 20 ಗಾರ ಮಗಳನನ ಷಿ್ ೀ ಸಾಾ ಧಿೀನ ಪ್ಡಿಸಿಕಳೆಬೇಕಾಗಿದ್.  ಆಗ ಬ್ರಗಲಕೀಟೆ 

ನಗರವನನ ಳಗಾಂಡಂತೆ ಅಲಲ ನ ಗಾರ ಮಿೀಣ ಭಾಗದಲಲ ರುವ 80 ಸಾವಿರ ಮನೆಗಳನುನ  

ಸಾಾ ಧಿೀನಪ್ಡಿಸಿಕಳೆಲ್ಯಯಿತ್ತ.  ಆದರೆ ಈಗ ಕವಲ 10 ಸಾವಿರ ಮನೆಗಳನನ ಷಿ್ ೀ 

ಸಾಾ ಧಿೀನಪ್ಡಿಸಿಕಳೆಬೇಕಾಗಿದ್.  ಆಗ ಒಟಿ್ಟ  176 ಗಾರ ಮಗಳನುನ  ಸಾಾ ಧಿೀನಪ್ಡಿಸಿಕಾಂಡು, 136 ವಸತ್ರ 

ಕಾಂದರ ಗಳನುನ  ಕಲಪ ಸಿಕಡಲ್ಯಗಿತ್ತು .  ಹಿೀಗಾಗಿ ಇವತ್ರು ನ ದಿವಸ ಅಲಲ  ಜನರು ನೆಲ್ಯಸಿದಿಾ ರೆ.  ಶ್ರ ೀ ನಿರಾಣಿ 

ರವರು ಪ್ರ ಸಾು ಪಿಸಿದಂತೆ, ಕೆಲವು ಗಾರ ಮದವರು ಅಲಲ ಗೆ ಬಂದಿಲಲ . 2,73,000 ಎಕರೆಗಳಷಿ್ಟ  ಭೂಮಿಯನುನ  

ಯೀಜನೆಗಾಗಿ ಸಾಾ ಧಿೀನಪ್ಡಿಸಿಕಳೆಲ್ಯಗಿದ್.  ಆದರೆ ಈಗ ಕವಲ 1,30,000 ಎಕರೆಗಳಷಿ್ಟ  ಭೂಮಿಯ 

ಅವಶಯ ಕತೆ ಇದ್.  ಹಿೀಗಾಗಿ ಈ ಯೀಜನೆಯನುನ  ರಾಷಿಿ ಿೀಯ ಯೀಜನೆಯನನ ಗಿ ಏಕೆ ಮಾಡಬೇಕೆಾಂದ್ಯ 

ನನು ಈ ಸಂದಭವದಲಲ  ಕಳಲಚಿಛ ಸುತೆು ೀನೆ.  ಯೀಜನೆಗೆ ಅವಶಯ ಕವಾದ ಅನುದಾನವನುನ  ಕಾಂದರ  

ಸಕಾವರದವರು ನಿೀಡುತ್ಯು ರೆಾಂದರೆ, ನಿೀವು ಮಾಡಿ.  You go ahead, I don’t mind.  ಆದರೆ ಈ 

ಯೀಜನೆಯನುನ  ರಾಷಿಿ ಿೀಯ ಯೀಜನೆಯನನ ಗಿ ಮಾಡುವುದರ ಹಿಾಂದ್ ಇರುವ ಕಾರಣವೇನು?  ಈ 

ಯೀಜನೆಯನುನ  ರಾಷಿಿ ಿೀಯ ಯೀಜನೆಯನನ ಗಿ ಮಾಡಲು ಕಾಂದರ  ಸಕಾವರಕೆಕ  ಪ್ತರ  ಬರೆದಿರುವುದಾಗಿ 

ತ್ರಳಿಸಿದಿಾ ರೆ.  ಆದರೆ ಈ ವಿಚಾರದಲಲ  ಇವರು ಕಾಂದರ  ಸಕಾವರವನುನ  ಹೊೀಗಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡುವುದಿಲಲ .  

ಒಾಂದ್ಯ ವೇಳೆ ಕಾಂದರ  ಸಕಾವರವು ಇದನುನ  ಅನುಮೀದಿಸದಿದಿ ರೆ, ರಾಜಯ  ಸಕಾವರದ ಯೀಜನೆಯು 
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ಪೂಣವಗಳೆು ವುದಿಲಲ .  ಆಗ ಇದಕೆಕ  ಯಾರು ಹೊಣೆಗಾರರಾಗುತ್ಯು ರೆ?  ನಮಾ  ರಾಜಯ ದ ಬಕಕ ಸದಿಾಂದ 

ಯೀಜನೆಯ ಅನುಷ್ಣಠ ನಕಾಕ ಗಿ 176 ಗಾರ ಮಗಳನುನ , 80 ಮನೆಗಳನುನ  ಮತ್ತು  2,73,000 ಎಕರೆಗಳಷಿ್ಟ  

ಭೂಮಿಯನುನ  ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಾ ಧಿೀನಪ್ಡಿಸಿಕಳೆಲ್ಯಗಿದ್.  ಆದರೆ ಈಗ ಕವಲ 20 ಗಾರ ಮಗಳಷಿ್ ೀ 

ಅವಶಯ ಕವಾಗಿದ್.  ಅಾಂದರೆ, 176 ಗಾರ ಮಗಳ ಬದಲಗೆ 20 ಗಾರ ಮಗಳಷಿ್ ೀ.   

  

ಶಿರ ೋ ಗೋವಿೇಂದ ಎೇಂ.ರ್ಕರಜೋಳ(ಜಲಸಂಪನೊ ಲ ಸಚವರು):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ, 

ವಿರೀಧ್ ಪ್ಕ್ಷದ ನಯಕರೇ, ಸಾ ಲಪ  yield ಆಗಿ.   

 

ಶಿರ ೋ ಎಸ .ಆರ .ಪಾಟಿೋಲ (ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರು):- ಮಾನಯ  ಗೀವಿಾಂದ ಕಾರಜೀಳ 

ರವರೇ, ನಿೀವು ಮಧ್ಯ ದಲಲ  interrupt ಮಾಡಬೇಡಿ. 

 

ಶಿರ ೋ ಗೋವಿೇಂದ ಎೇಂ.ರ್ಕರಜೋಳ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ, ಈಗ ನಿೀವು ಬಹಳ ಹಿಾಂದಿನ 

ಸಂಗತ್ರಗಳನುನ  ಹೇಳುತ್ರು ದಿಿ ೀರಿ.  ಈಗ ನವು 2013 ರ ನಂತರದ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗೆಗ  ಮಾತನಡಬೇಕಾಗಿದ್. 

ಯೀಜನೆಗಾಗಿ ಈ ಹಿಾಂದ್ ಸಾಾ ಧಿೀನಪ್ಡಿಸಿಕಾಂಡಾಗ ಶ್ರ ೀ ಜೆ.ಹೆಚ .ಪ್ಟೇಲ  ಮತ್ತು  ಶ್ರ ೀ 

ಹೆಚ .ಡಿ.ದೇವೇಗೌಡರವರುಗಳ ಸಕಾವರಗಳು ಅಸಿು ತಾ ದಲಲ ದಿ ವು.  ರೈತರಿಗೆ …. 

 

ಶಿರ ೋ ಎಸ .ಆರ .ಪಾಟಿೋಲ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ, ನನಗೂ ಸಹ ಆ ಹೊೀರಾಟಗಳು 

ಗತ್ರು ದ್. 

 

ಶಿರ ೋ ಗೋವಿೇಂದ ಎೇಂ.ರ್ಕರಜೋಳ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ, ವಿರೀಧ್ ಪ್ಕ್ಷದ ನಯಕರೂ 

ಸಹ ಆ ಹೊೀರಾಟದಲಲ ದಿ ರು.  ಹಿೀಗಾಗಿ ಇದರ ಕಿೀತ್ರವಯನುನ  ನಿಮಾ  ಕಡೆಗೆ ತೆಗೆದ್ಯಕಳೆು ವ 

ಪ್ರ ಯತನ ವನುನ  ಮಾಡಬೇಡಿ.  ಅವತ್ರು ನ ದಿವಸ ನವುಗಳು ಆಡಳಿತ ಪ್ಕ್ಷದ ಸದಸಯ ನಗಿದಿ್ ನು ಮತ್ತು  ಆ 

ಸಮಿತ್ರಯ ಸದಸಯ ನೂ ಸಹ ಆಗಿದಿ್ ನು.  ಅದಕೆಕ  ವಿರೀಧ್ ಪ್ಕ್ಷದ ನಯಕರೂ ಸಹ ಬಂದಿದಿ ರು.  ಈ 

ಕಾರಣಕಾಕ ಗಿ ಇದರ ಕಿೀತ್ರವಯನುನ  ಅವರು ತೆಗೆದ್ಯಕಳೆಲು ಹೊೀಗುವುದ್ಯ ಬೇಡವಾಂದ್ಯ ನನು 

ಹೇಳುತ್ರು ದಿ್ ೀನೆ.   

 

ಶಿರ ೋ ಎಸ .ಆರ .ಪಾಟಿೋಲ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ, ಅದರ ಕಿೀತ್ರವಯನುನ  ನನು 

ತೆಗೆದ್ಯಕಳೆು ವುದಕೆಕ  ಹೊೀಗುವುದೇ ಇಲಲ . ಇದರ ಎಲ್ಯಲ  ಕಿೀತ್ರವಯನುನ  ನಿೀವೇ ತೆಗೆದ್ಯಕಳೆಿ ; ಆದರೆ 

ನಮಗೆ ಯೀಜನೆಯನುನ  ಪೂಣವಗಳಿಸಿ.   

 

ಶಿರ ೋ ಬ.ಕೆ.ಹರಿಪರ ಸ್ತದ್ :- 2014 ನೇ ಸಾಲನಿಾಂದ ಎಲ್ಯಲ  ಕಿೀತ್ರವಯನೂನ  ನಿಮಗೇ ನಿೀಡಿದಿ್ ೀವ.   
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ಶಿರ ೋ ಗೋವಿೇಂದ ಎೇಂ.ರ್ಕರಜೋಳ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ, 2013 ನೇ ಸಾಲನಿಾಂದ ಈ ಕಡೆಗೆ 

ಬನಿನ  ಎಾಂದ್ಯ ನನು ವಿರೀಧ್ ಪ್ಕ್ಷದ ನಯಕರಿಗೆ ಹೇಳುತ್ರು ದಿ್ ೀನೆ. 

 

ಶಿರ ೋ ಬ.ಕೆ.ಹರಿಪರ ಸ್ತದ್ :- ಎಲಲ  credit ವನೂನ  ನಿೀವೇ ತೆಗೆದ್ಯಕಳೆು ತ್ರು ದಿಿ ೀರಿ.   

 

ಶಿರ ೋ ಗೋವಿೇಂದ ಎೇಂ.ರ್ಕರಜೋಳ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ, ನನು ಆ ರಿೀತ್ರಯಾಗಿ 

ಹೇಳುತ್ರು ಲಲ . 

 

ಶಿರ ೋ ಎಸ .ಆರ .ಪಾಟಿೋಲ :- ಮಾನಯ  ಗೀವಿಾಂದ ಕಾರಜೀಳ ರವರೇ, ನಿಮಗೆ ನನನ  ಸಾ ಭಾವ 

ತ್ರಳಿದಿದ್.  ಈ ವಿಚಾರದಲಲ  ನನು ರಾಜಕಿೀಯವಾಗಿ ಮಾತನಡುತ್ರು ಲಲ .  ನನು ಇದರಲಲ  ಒಾಂದ್ಯ 

ಶಬಿ ವನೂನ  ಸಹ ರಾಜಕಿೀಯವಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವುದಿಲಲ .  ನನು ಇಲಲ  ರಾಜಕಿೀಯವಾಗಿ 

ಮಾತನಡಲು ಬಂದರೆ, ನನನ  ಕೆೆ ೀತರ ದ ಜನರು ಮತ್ತು  ಯಾರೂ ಸಹ ನನನ ನುನ  ಕ್ಷಮಿಸುವುದಿಲಲ . ಇಷಿ್ಟ  

ಪ್ರ ಮಾಣದಲಲ  ಜಮಿೀನುಗಳನುನ  ಸಾಾ ಧಿೀನಪ್ಡಿಸಿಕಳೆಲ್ಯಗಿದ್ ಎಾಂದ್ಯ ನನು ಹೇಳಿದ್.  ಈ 

ಯೀಜನೆಯ ಅನುಷ್ಣಠ ನಕಾಕ ಗಿ 176 ಗಾರ ಮಗಳನುನ  ನಿೀವೇ ಸಾಾ ಧಿೀನಪ್ಡಿಸಿಕಾಂಡಿದಿಿ ೀರಿ.   

 

ಶಿರ ೋ ಗೋವಿೇಂದ ಎೇಂ.ರ್ಕರಜೋಳ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ, ಈ ಯೀಜನೆಯ 

ಅನುಷ್ಣಠ ನಕಾಕ ಗಿ ವಿಶಾ  ಬ್ರಯ ಾಂಕಿನಿಾಂದ ಸಾಲವನುನ  ಪ್ಡೆಯಲ್ಯಗಿದ್. 

 

ಶಿರ ೋ ಎಸ .ಆರ .ಪಾಟಿೋಲ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ, ಅವರು ಯಾವುದೇ ಸಾಲವನುನ  

ಪ್ಡೆದ್ಯಕಳೆಲ.  ಈ ಯೀಜನೆಯನುನ  ಪೂಣವಗಳಿಸಲು, “Beg, borrow or steal.  But, you 

complete this project.” ಎಾಂಬ್ಬದಾಗಿ ನನು ಹೇಳಿದಿ್ ೀನೆ.  It is my say.  You can beg, borrow or steal.  

ಏನೇ ಮಾಡಿದರೂ ಸಹ ಈ ಯೀಜನೆಯನುನ  ಪೂಣವಗಳಿಸಬೇಕು.  ಆ ಭಾಗದ ಜನರ ಭಾವನೆಗಳನುನ  

ನವು ತ್ರಳಿದ್ಯಕಳೆಬೇಕು.  You know the pulse of the people of that area.   ಶ್ರ ೀ ಗೀವಿಾಂದ 

ಕಾರಜೀಳರವರು ಆ ಭಾಗದಲಲ ಯೇ ಹುಟಿಿ , ಬಳೆದಿರುವುದರಿಾಂದ ಅವರಿಗೆ ಇದ್ಯ ತ್ರಳಿದಿದ್.  ಪ್ರ ಶ್ನ ತ 

ಯೀಜನೆಗಾಗಿ ನವು ಅಾಂದ್ಯ ಹೊೀರಾಟಗಳನುನ  ಪಾರ ರಂಭಿಸಿದಾಗ ಹೃದಯ ಶ್ರ ೀಮಂತ್ರಕೆಯುಳೆ  ಶ್ರ ೀ 

ಜೆ.ಹೆಚ .ಪ್ಟೇಲ ರವರು ರಾಜಯ ದ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳಾಗಿದಿ ರು; ಅದನುನ  ನನು ಒಪಿಪ ಕಳೆು ತೆು ೀನೆ.   ಆಗ 

ಶ್ರ ೀ ಜಗ ಜಿೀವನ  ರಾಾಂ ರವರು ಕಂದಾಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳಾಗಿದಿ ರು ಮತ್ತು  ಶ್ರ ೀ ಅಜಯ  ಕುಮಾರ  

ಸರ ನಯಕ್ ರವರು ನಮಾ  ಜಿಲ್ಯಲ ಯ ಉಸುವಾರಿ ಮಂತ್ರರ ಗಳಾಗಿದಿ ರು.  ಆ ಸಂದಭವದಲಲ  ನವು 

ಅವರುಗಳನುನ  ಭೇಟಿ ಮಾಡಲು ಹೊೀದಾಗ, ಎಷಿ್ ಾಂದ್ಯ ರೈತರು ತಮಾ  ಭೂಮಿಯನುನ  

ಕಳೆದ್ಯಕಳೆು ತ್ಯು ರೆ ಹಿೀಗಾಗಿ ನಿೀವು ಏನು ಕಳುತ್ರು ೀರೀ ಅದನುನ  ನಿೀಡುತೆು ೀವಾಂದ್ಯ ಹೇಳಿ; ಅದನುನ  
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ನಿೀಡಿದಿಾ ರೆ.  ಅವರುಗಳು ನಿಮಾ ವರಲಲ ವೇ?  You continue that tradition.   ಹಿೀಗಾಗಿ ನಿೀವು 

ಇಾಂತಹದಿ ನುನ  ಮುಾಂದ್ಯವರೆಸುವಂತೆ ನನು ಹೇಳುತೆು ೀನೆ.  ಅವರುಗಳನುನ  ನೆನಪಿಸಿಕಳೆದೇ ನನು 

ತಪುಪ  ಮಾಡುವುದಕೆಕ  ಹೊೀಗುವುದಿಲಲ .  ಈ ಸಂದಭವದಲಲ  ಯಾರು ಇದಿ ರು ಎಾಂದ್ಯ ನನು 

ಜ್ಞಾ ಪಿಸಿಕಳೆು ತೇನೆ.  24 ವರ್ವಗಳ ಹಿಾಂದ್ ನನು ಈ ಸದನವನುನ  ಪ್ರ ವೇಶ್ಸಿದಾಗ, ಕೃಷ್ಣಣ  ಮೇಲಿ ಾಂಡೆ 

ಯೀಜನೆಯ ಸಂತರ ಸು ರ ಬಗೆಗ  ನನನ  ಮಟಿ  ಮದಲನೆಯ ಭಾರ್ಣ, maiden speech ಅನುನ  

ಮಾಡಿದಿ್ ನು.  ಆಗ ಶ್ರ ೀ ಹೆಚ .ಕೆ.ಪಾಟಿೀಲ  ರವರು ವಿರೀಧ್ ಪ್ಕ್ಷದ ನಯಕರ ಸಿಾ ನದಲಲ ದಿ ರು.  ಆಗ 

ನನು ಮೂರನೇ ಸಾಲನಲಲ ದಿ್ ನು.  ಅಷಿ್ಟ  ದ್ದರದಿಾಂದ ನನು ಅಾಂದ್ಯ ಮಾತನಡಿದಿ್ ನು.  ಅದ್ಯ ನನನ  

ಮಟಿ ಮದಲನೆಯ ಭಾರ್ಣವಾಗಿತ್ತು .  24 ವರ್ವಗಳ ಹಿಾಂದ್ ನನು ಈ ಸದನವನುನ  ಪ್ರ ವೇಶ್ಸಿದ 

ಸಂದಭವವಲಲ ವೂ ಸಹ ನನಗೆ ನೆನಪಿನಲಲ ದ್.  ನವು ಶ್ರ ೀ ಜೆ.ಹೆಚ .ಪ್ಟೇಲ , ಜಗಜಿೀವನ ರಾಾಂ 

ರವರುಗಳನುನ  ನೆನೆಸುತೆು ೀವ.  ಜಗಜಿೀವನ  ರಾಾಂರವರು ಶ್ರ ೀ ಗೀವಿಾಂದ ಕಾರಜೀಳರವರ 

ಬಿೀಗರಾಗಿದಿಾ ರೆ.    ಅಾಂದ್ಯ ನವು ಒಟಿಾ ರೆಯಾಗಿ 12,000 ಜನರು 1,000 ವಾಹನಗಳಲಲ  ಬಂದಿದಿ್ ವು; ಆಗ 

ಶ್ರ ೀ ಅಜಯ  ಕುಮಾರ  ಸರ ನಯಕ್ ರವರು ನಮಾ ನುನ  ಬಹಳವಾಗಿ ಸಾಾ ಗತ್ರಸಿ, ಊರಿನ ಹೊರಗಡೆ 

ನಮಗೆ ವಯ ವಸಿ ಯನುನ  ಮಾಡಿ, ನಮಾ ಾಂದಿಗೆ ಮಾತನಡಿ, ನಮಾ  ಬೇಡಿಕೆಗಳೇನು ಎಾಂಬ್ಬದರ ಬಗೆಗ  

ವಿಚಾರಿಸಿದಿ ರು.  We will fulfil all your demands ಎಾಂಬ್ಬದಾಗಿಯೂ ಸಹ ಹೇಳಿದರು.  ನಿೀವೂ ಸಹ 

ಅದೇ ಸಂಪ್ರ ದಾಯದಲಲ ಯೇ ಬಂದವರು.  ಈಗ ನನು ಏನು ಹೇಳುತೆು ೀನೆ, ಅದಕೆಕ  ನಿೀವು ‘Yes, ತಥಾಸುು ’ 

ಎಾಂದ್ಯ ಹೇಳಿದರೆ, ಅದ್ಯ ಮುಗಿದ್ಯ ಹೊೀಗುತು ದ್.  ಯಾರು ಕೆಲಸಗಳನುನ  ಮಾಡುತ್ಯು ರೆಯೀ, ನನು 

ನನನ  ಜಿೀವನದ ಕನೆಯ ಉಸಿರಿನವರೆಗೂ ಸಹ ಅವರನುನ  ನೆನಪಿಸಿಕಳೆು ತೆು ೀನೆ.  ಯಾವುದನೂನ  

ಮರೆಯುವ ಸಾ ಭಾವವು ನನಗಿಲಲ .  ನವು ಕೆಲಸವನುನ  ಮಾಡಿದಿ್ ೀವಾಂದ್ಯ ಕಿೀತ್ರವಯನುನ  ಪ್ಡೆಯಲು 

ನನು ಆ ಮಾತನುನ  ಹೇಳಿಲಲ .   

 

ವೈಸ  ಛೇಮಾನ :- ವಿರೀಧ್ ಪ್ಕ್ಷದ ನಯಕರೇ, ನಿೀವು ನೆನಪು ಮಾಡಿ ……..  

 

ಶಿರ ೋ ಎಸ .ಆರ .ಪಾಟಿೋಲ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ, ಈ ಯೀಜನೆಗಾಗಿ 176 ಗಾರ ಮ, 80 

ಸಾವಿರ ಮನೆಗಳು ಮತ್ತು  2,73,000 ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯನುನ  ಸಾಾ ಧಿೀನಪ್ಡಿಸಿಕಳೆು ವುದಕಾಕ ಗಿ ರಾಜಯ ದ 

ಬಕಕ ಸದಿಾಂದ ಹಣ ಖ್ರ್ಚವ ಮಾಡಲ್ಯಗಿದ್.  ಆದರೆ, ಈ ಯೀಜನೆಯನುನ  ಪೂಣವಗಳಿಸಲು 176 

ಗಾರ ಮಗಳ ಬದಲ್ಯಗಿ ಕವಲ 20 ಗಾರ ಮಗಳನುನ  ಮತ್ತು  1,30,000 ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯನುನ  ಮತ್ತು  ಕವಲ 

10 ಸಾವಿರ ಮನೆಗಳನುನ  ಸಾಾ ಧಿೀನಪ್ಡಿಸಿಕಳೆು ವ ಅವಶಯ ಕತೆ ಇದ್.  ಹಿೀಗಾಗಿ ಈಗ ಇದನುನ  ರಾಷಿಿ ಿೀಯ 

ಮತ್ತು  ಅಾಂತರಾಷಿಿ ಿೀಯ ಯೀಜನೆಯನನ ಗಿ ಮಾಡಲು ಸಕಾವರವು ಏಕೆ ಗುದಿಾ ಡುತ್ರು ದ್?  ಗುದಿಾ ಡಲೀ; 

ಆದರೆ ಸಕಾವರವು ಎಲಲ ಾಂದಾದರೂ ಸರಿ ಯೀಜನೆಗೆ ಅವಶಯ ಕವಾದ ಅನುದಾನವನುನ  ಪ್ಡೆದ್ಯಕಳೆಲ.  

You can float Bonds also.   ಏನದರೂ ಸರಿ, ಎಲಲ ಾಂದಾದರೂ ಸರಿ, ಸಕಾವರವು ಹಣವನುನ  
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ತೆಗೆದ್ಯಕಾಂಡು ಬರಲ.  ಒಾಂದ್ಯ ವೇಳೆ, ನಳೆಯ ದಿನ ಇದ್ಯ ರಾಷಿಿ ಿೀಯ ಯೀಜನೆಯಾಗಿ 

ಆಗಲಲಲ ವಾಂದಾದರೆ ಮತ್ತು  ಈ ಯೀಜನೆಯು ಹಿೀಗೆಯೇ ಉಳಿಯಿತ್ತ ಎಾಂದ್ಯ ಹೇಳಿದರೆ…, Elasticity 

ಇರುವುದರಿಾಂದ ರಬು ರ  ಹಿಗುಗ ತು ದ್.  ಆದರೆ, ಇದ್ಯ ಎಲಲ ಯವರೆಗೆ ಹಿಗುಗ ತು ದ್?  ಇದ್ಯ ಒಾಂದ್ಯ ಹಂತದವರೆಗೆ 

ಮಾತರ ವೇ ಹಿಗುಗ ತು ದ್?  ಒಾಂದ್ಯ breaking point ಮುಟಿಿ ದಾಗ, ಅದ್ಯ cut ಆಗುತು ದ್.  ನಮಾ  ತ್ಯಳೆಾ ಯೂ 

ಸಹ ಆ ರಿೀತ್ರಯಾಗಿ ಆಗಬ್ರರದ್ಯ.  ನಮಗೂ ಸಹ ತ್ಯಳೆಾ , ಸಹನೆಗಳಿವ.  ಆಡಳಿತ  ಪ್ಕ್ಷದವರ ಮೇಲ್ಯ 

ಅಪಾರವಾದ ಗೌರವ, ನಂಬಿಕೆ, ವಿಶಾಾ ಸಗಳಿವ.  ಇಾಂತಹ ಅವಕಾಶವು ನಿಮಗೆ ಮತ್ು ಮೆಾ  

ದೊರೆಯುವುದಿಲಲ .  ಒಾಂದ್ಯ ವೇಳೆ, ಅದ್ಯ ಸಿಕಿಕ ದರೆ ಒಳೆೆಯದಾಗುತು ದ್.  ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶ 

ಸಿಗುವುದಿಲಲ ವಾಂದ್ಯ ನನು ರಾಜಕಿೀಯವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ರು ದಿ್ ೀನೆಾಂದ್ಯ ತ್ರಳಿಯಬೇಡಿ.  Opportunity knocks 

once at your door. Make maximum use of it.   ಅವಕಾಶಗಳು ಮೇಲಾಂದ ಮೇಲ್ಯ ಮನೆಗೆ ಬರುವುದಿಲಲ .  

ಆದರೆ, ಒಮೆಾ  ಮಾತರ ವೇ ಅವಕಾಶ ದೊರೆಯುತು ದ್.  ಹಿೀಗಾಗಿ ಅದರ ಸದಭ ಳಕೆಯನುನ  ಮಾಡಿಕಳೆಬೇಕು.  

‘You explore all possibilities, you will come up in the life’ ಎಾಂಬ್ಬದಾಗಿ ಹಿರಿಯರು ಹೇಳುತ್ಯು ರೆ.  ಈಗ 

ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಮತ್ತು  ಒಳೆೆಯ ವಾತ್ಯವರಣ ದೊರೆತ್ರದ್.  ಬಹಳಷಿ್ಟ  ಅನುಕೂಲವಾಗುವ 

ಪ್ರಿಸಿಿ ತ್ರಗಳು ನಿಮಾವಣವಾಗಿವ. ಬಿ.ಜೆ.ಪಿ., ಪ್ಕ್ಷದ ಸಕಾವರವು ರಾಜಯ ದಲಲ  ಮತ್ತು  ಕಾಂದರ ದಲಲ  ಶ್ರ ೀ 

ನರೇಾಂದರ  ಮೀದಿ ರವರ ಸಕಾವರವು ಅಸಿು ತಾ ದಲಲ ವ.  ರಾಜಯ ದಿಾಂದ ಕಾಂದರ  ಸಕಾವರಕೆಕ  ಅಪಾರವಾದ 

ಕಡುಗೆಯನುನ  ನಿೀಡಲ್ಯಗಿದ್. ಇಷಿ್ ಲ್ಯಲ  ರಿೀತ್ರಯ ಅನುಕೂಲಗಳಿದಿಾ ಗ, ಯೀಜನೆಯನುನ  

ಪೂಣವಗಳಿಸಿಲಲ ವಾಂದಾದರೆ..., ನನಾಂದ್ಯ ಮಾತನುನ  ಹೇಳುತೆು ೀನೆ, ತಪುಪ  ತ್ರಳಿಯಬೇಡಿ.  ಯಾವುದೇ 

ಪ್ರಿಸಿಿ ತ್ರಯಲಲ  ಜನ ನಿಮಾ ನು ಕ್ಷಮಿಸುವುದಿಲಲ .  ನಿೀವು ಕೆಲಸಗಳನುನ  ಮಾಡಿ.  ನಿಮಾ  ಹೆಸರು 

ಇತ್ರಹಾಸದ ಪುಟದಲಲ  ಅಜರಾಮರವಾಗಿ ಉಳಿಯುತು ದ್.  ಜನರು ನಿಮಾ ನುನ  ಪೂಜಿಸುತ್ಯು ರೆ.  ಮನೆ 

ಮನೆಗಳಲಲ  ನಿಮಾ  ಫೀಟ್ೀಗಳನುನ  ಜನರು ಹಾಕಿಕಳೆು ತ್ಯು ರೆ.  ಪ್ರ ತ್ರ ದಿನ ಬಳಗೆಗ  ಜನರು ಹನುಮ, 

ಬಸವ, ದ್ಯಗವಮಾ , ದಾಯ ಮಮಾ  ಇತ್ಯಯ ದಿ ದೇವಸಿಾ ನಗಳಿಗೆ ಹೊೀಗುವ ಬದಲ್ಯಗಿ, ನಿಮಾ  

ಪೀಟ್ೀಗಳಿಗೇ ನಮಸಕ ರಿಸುತ್ಯು ರೆ.  ಇಾಂತಹ ಕೆಲಸಗಳನುನ  ಸಕಾವರವು ಮಾಡಬೇಕು.  This is a golden 

opportunity for you.  You make use of it and complete it.  I hope, you will definitely do the 

matter.  

  

ಶಿರ ೋ ಎನ .ರವಿಕುಮಾರ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ, ನಮಾ  ಗೀವಿಾಂದ ಕಾರಜೀಳ ರವರಿಗೆ 

ಆ ಧೈಯವವಿದ್. 

 

ಶಿರ ೋ ಎಸ .ಆರ.ಪಾಟಿೋಲ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ, ಶ್ರ ೀ ರವಿಕುಮಾರ  ರವರು ಇಲಲ  

ರಾಜಕಿೀಯವಾಗಿ ಮಾತನಡುವುದ್ಯ ಬೇಡ.   
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ವೈಸ  ಛೇಮಾನ :- ಮಾನಯ  ಎಸ .ಆರ .ಪಾಟಿೀಲ  ರವರೇ, ನಿೀವು ನಿಮಾ  ನೆನಪಿನ ಆಳದಿಾಂದ ಆ 

ಸಂಗತ್ರಯನುನ  ನೆನಪು ಮಾಡಿದಿ ಕಕ ೀಸಕ ರ ಅನೇಕ ಮಂದಿಗೆ …., ನೀಡಿ, ಇದ್ಯ ಅವರ ಸೌಭಾಗಯ ವಾಗಿದ್.  

ರಾಮಕೃರ್ಣ  ಹೆಗೆಡ ಯವರಂತಹ ಮುತಸ ದಿಿ ಯ ಕೈಕೆಳಗೆ ಈ ಯೀಜನೆಯನುನ  ಪಾರ ರಂಭಿಸುವ ಅವಕಾಶವು 

ಅವರಿಗೆ ದೊರಕಿತ್ತು .  ಇವತ್ರು ನ ದಿವಸ ಅವರ ಕರಿ್ ಗಳೇನು ಇದ್ಯೀ ಗತ್ರು ಲಲ .  ಆದರೆ, ನಿೀರಾವರಿ 

ಸಚಿವರಾಗುವ ಮತ್ು ಾಂದ್ಯ ದೊಡಡ  ರಾಜಕಿೀಯ ಯಾನದಲಲ  ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿದ್.  ಅವರಿಗೂ ಸಹ 

ಬದಿ ತೆ ಇದ್.  ಅದೇ ರಿೀತ್ರಯಾಗಿ ತ್ಯವೂ ಸಹ ಅದರ ಬಗೆಗ  ನೆನಪು ಮಾಡಿಕಡುತ್ರು ದಿಿ ೀರಿ.  ಇದರಲಲ  

ಯಾವುದೇ ತಪಿಪ ಲಲ .   

 

ಶಿರ ೋ ಎಸ .ಆರ.ಪಾಟಿೋಲ :- ಮಾನಯ  ಸಬ್ರಪ್ತ್ರಯವರೇ, ಅವರು ಎತು ರದ ಸಿಾ ನಕೆಕ  ಬಳೆದರೆ, 

ಬಹುತರವಾಗಿ ಅವರಿಗಿಾಂತಲೂ ಹೆಚಿಾ ಗಿ ನನು ಖುಷಿ ಪ್ಡುತೆು ೀನೆ.  ಇಲಲ  ಪ್ಕಕ ದಲಲ ರುವವರೂ ಸಹ 

ಎತು ರದ ಸಿಾ ನಕೆಕ  ಬಳೆದರೂ ಸಹ ನನು ಖುಷಿ ಪ್ಡುತೆು ೀನೆ.  ಒಟಿಾ ರೆಯಾಗಿ ಇದರಿಾಂದ 

ಉಪ್ಯೀಗವಾಗಬೇಕು.    

        (ಮುಾಂದ್ಯ) 

(1219) 04.30 21-12-2021  CS.GR       (ವೈಸ  ಛೇಮಾನ ರವರ ಉಪಸಿಥ ತಿ) 

ಶಿರ ೋ ಎಸ. ಆರ. ಪಾಟಿೋಲ (ಮೇಂದು):- 

ನಮಾ  ಸಮಿೀಪ್ದವರು  ಎತು ರಕೆಕ  ಬಳೆದರೆ ನಮಾ  ಭಾಗದ ಜನರ ಕೆಲಸ ಆಗುತು ದ್.   ನನನ  ಜಿೀವನದಲಲ  

ಏನಿದ್?  ನನಗೆ ಯಾವುದೇ liability ಇಲಲ . ಏನೀ ಜನರು ನನನ ನುನ  ಆಯ್ದಕ  ಮಾಡಿ ಇಲಲ ಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದಿ ರು, 

ನನು ಬಂದಿದಿ್ ೀನೆ.  ಆರಿಸಿದಂತಹ ಜನರಿಗೆ ನಯ ಯ ದೊರಕಿಸಬೇಕೆನುನ ವುದ್ಯ ನನನ  ಉದಿ್ ೀಶ.  I have no 

other ambition.  ಅದನುನ  ಬಿಟಿ ರೆ ಬೇರೆ ಏನೂ ಇಲಲ ವೇ ಇಲಲ .  ಈ ಸದನ  ಮುಗಿಸಿ ಬಹಳ 

ಸಂತ್ೀರ್ದಿಾಂದ ನನು ಹೊರಹೊೀಗುತೆು ೀನೆ.  This is my last Session.  ನಮಾ  ಪ್ಕ್ಷ ನನಗೆ 

ವಿಶಾರ ಾಂತ್ರಯನುನ  ನಿೀಡಿದ್.   ಅದರ ಬಗೆಗ  ನನಗೆ  ಖುಷಿ ಇದ್. 

 

 ವೈಸ  ಛೇಮಾನ:- ಇನುನ  ಮಹೊೀನನ ತವಾದ ಅವಕಾಶ ತಮಗೆ ಸಿಗಬಹುದ್ಯ. 

 

ಶಿರ ೋ ಎಸ.ಆರ.ಪಾಟಿೋಲ(ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರು):-  ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಗಳೇ, ನನಗೆ  

ಅಭಿಮಾನ  ಇದ್.  ನವು ಎಲಲ  ತನಕ ಇರುತೆು ೀವ, ಅಲಲ  ತನಕ ನಯ ಯ ಸಮಾ ತವಾಗಿ, 

ಪಾರ ಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಬದಿ ತೆಯಿಾಂದ ನಿಷ್ಠ ಯಿಾಂದ ಕೆಲಸವನುನ  ಮಾಡಿಕಾಂಡು ಹೊೀಗುತೆು ೀನೆ.   ಇನನ ಷಿ್ಟ  

ದಿವಸ ಇರಲ ಎನುನ ವಾಗ ನವು ನಿವೃತ್ರು  ಪ್ಡೆದ್ಯ ಹೊೀಗುತೆು ೀವ.  ಕಿರ ಕೆಟ  ಆಟದಲಲ  full form 

ನಲಲ ರುವಾಗಲೇ ಆಟಗಾರರು ನಿವೃತ್ರು ಯನುನ  ಹೊೀಾಂದ್ಯತ್ಯು ರೆ.   ಇನೂನ  ಸಾಂರ್ಚರಿ ಹೊಡೆಯುವ 

ಮದಲೇ ನಿವೃತ್ರು ಯನುನ  ಪ್ಡೆಯುತ್ಯು ರೆ.   ಹಾಗೆ ನಮಗೂ ಸಹ, ಇದ್ಯ ಬಹಳ ಸಂತ್ೀರ್ವಾದ ಮಾತ್ತ.   
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  ತ್ಯವಲಲ ರೂ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಈ ಯೀಜನೆ ರಾಷಿಿ ಿೀಯ ಯೀಜನೆ ಆದಲಲ  ಬಹಳ ಒಳೆೆಯದ್ಯ.   

ಇದರಿಾಂದ ನಮಾ  ಕನವಟಕ ರಾಜಯ ದ ಬಕಕ ಸಕೆಕ  ಹಣ ಬಂದರೆ  ಎಲಲ ರಿಗಿಾಂತ  ಹೆಚಿಾ ಗಿ ನನು ಕೂಡ 

ಖುಷಿ ಪ್ಡುತೆು ೀನೆ.  

 

 ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಗಳೇ, ಈ ನಿೀರಾವರಿ ಯೀಜನೆಗಳಲಲ  ಜಮಿೀನು ಮುಳುಗಡೆಯಾಗುತ್ರು ರುವ 

ರೈತರ ಬಗೆಗ  ನನು ಆತಂಕವನುನ  ವಯ ಕು ಪ್ಡಿಸಿದ್.   ಈ ವಿಚಾರವನುನ  ನನು ನಿಯಮ 330ರಡಿ 

ಪ್ರ ಸಾು ಪಿಸಿದಿ್ ನು.   ಕೃಷ್ಣಣ  ಮೇಲಿ ಾಂಡೆ ಯೀಜನೆಯ 3ನೇ ಹಂತದಲಲ  ಆಲಮಟಿಿ  ಜಲ್ಯಶಯದಲಲ  519.6 

ಮಿೀಟರ  ಮತ್ತು  524.256 ಮಿೀಟರ  ಎತು ರಿಸಿದಾಗ ಮುಳುಗಡೆ ಆಗತಕಕ  ಜಮಿೀನುಗಳ 

ಭೂಸಾಾ ಧಿೀನತೆಯನುನ   ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಕೈಗಳೆಲು ಸನಾ ನಯ  ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳ ಅಧ್ಯ ಕ್ಷತೆಯಲಲ  

ಕೈಗಾಂಡ ಸಭೆಯಲಲ   ನಿದೇವಶನ ನಿೀಡಲ್ಯಗಿದ್. ಈ ರಿೀತ್ರಯಲಲ  ನಿದೇವಶನ ಮಾಡಿದಿ ರಿಾಂದ  ಆಲಮಟಿಿ  

ಜಲ್ಯಶಯದ ಬಳಿ 519.6 ರಿಾಂದ 524.256 ಮಿೀಟರ  ಅಡಿಯಲಲ  ಬರತಕಕ   ಮುಳುಗಡೆ ಜಮಿೀನುಗಳ 

ಮಾಲೀಕರು, ಸಂತರ ಸು ರ ಬದ್ಯಕು ಮೂರಾಬಟಿೆ   ಆಗುತು ದ್.  ಅವರಿಗಾಗುವ  ಭಾರಿ ಪ್ರ ಮಾಣದ  

ಅನಯ ಯವನುನ  ಸರಿಪ್ಡಿಸುವ ನಿಟಿಿ ನಲಲ   ಚ್ಚಿವಸಲು ನನಗೆ ನಿಯಮ 330ರ ಅಡಿಯಲಲ  ಅವಕಾಶ 

ಸಿಗಲಲಲ .   ಈಗ ಅನಯಾಸವಾಗಿ ನನಗೆ ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾತನಡಲು ಅವಕಾಶ ದೊರೆತ್ರದ್.   

 

 ಮುಖ್ಯ  ಮಂತ್ರರ ಗಳ ಅಧ್ಯ ಕ್ಷತೆಯಲಲ  ನಡೆದ ಸಭೆಯಲಲ  519.6 ರಿಾಂದ 524.256 ಮಿೀಟರ  ವರೆಗೆ  

ಸಾಾ ಧಿೀನ ಪ್ಡಿಸಿಕಳೆು ವಾಗ ಮದಲ ಹಂತದಲಲ  519.6ರಿಾಂದ 521 ಮಿೀಟರ ವರೆಗೆ ಮಾತರ  ಭೂಸಾಾ ಧಿೀನ 

ಮಾಡಿಕಳೆು ವುದ್ಯ, ನಂತರ 521 ರಿಾಂದ 522 ಮಿೀಟರ ವರೆಗೆ ಸಾಾ ಧಿೀನಪ್ಡಿಸಿಕಳೆು ವುದ್ಯ, ಆನಂತರ 522 

ರಿಾಂದ 523 ಮಿೀಟರ  ಭೂಸಾಾ ಧಿೀನ ಪ್ಡಿಸಿಕಳೆಲ್ಯಗುವುದ್ಯ, ಆನಂತರದಲಲ  523 ನಿಾಂದ 524 ಮಿೀಟರ  

ತನಕ ಹಿೀಗೆ 4 ಹಂತಗಳಲಲ  ಭೂಸಾಾ ಧಿೀನ ಪ್ಡಿಸಿಕಳೆು ವ  ನಿಧಾವರ ಕೈಗಳೆಲ್ಯಗಿದ್.  ಉದಾಹರಣೆಗೆ 

ಈಗ ನನನ ದೊಾಂದ್ಯ 10 ಎಕರೆ ಜಮಿೀನು  ಇದಿ ಲಲ , 519.6 ಮಿೀಟರ  ಭೂಸಾಾ ಧಿೀನ ಮಾಡಿಕಳೆು ವಾಗ 

ಒಾಂದ್ಯ ಜಮಿೀನಿನಲಲ  ಅಧ್ವ ನಿೀರು ಬಂದರೆ ಅದ್ಯ ಅರಿ್ ಕೆಕ  ಮುಗಿಯಿತ್ತ.   ಅಷಿ್  ಜಮಿೀನನುನ  

ಸಾಾ ಧಿೀನಪ್ಡಿಸಿಕಾಂಡು ಅರಿ್ ಕೆಕ  ಮಾತರ  ಹಣವನುನ  ನಿೀಡುತ್ಯು ರೆ.  ಆನಂತರ 522 ರಿಾಂದ 523 ಮಿೀಟರ  

ಭೂಸಾಾ ಧಿೀನ ಪ್ಡಿಸಿಕಳೆಲ್ಯಗುವುದ್ಯ, ಆನಂತರದಲಲ  523 ನಿಾಂದ 524 ಮಿೀಟರ  ತನಕ ಹಿೀಗೆ 4 

ಹಂತಗಳಲಲ  ಭೂಸಾಾ ಧಿೀನ ಪ್ಡಿಸಿಕಳೆು ತ್ಯು ರೆ.   ಮದಲ ಹಂತದಲಲ  ನನನ  ಜಮಿೀನು ಎರಡೂವರೆ 

ಎಕರೆ ಮುಳುಗಡೆಯಾಗುತು ದ್, 2ನೇ ಹಂತದಲಲ  ಎರಡೂವರೆ ಎಕರೆ,  3ನೇ ಹಂತದಲಲ  ಎರಡೂವರೆ ಎಕರೆ, 

4ನೇ ಹಂತದಲಲ  ಉಳಿದ ಎರಡೂವರೆ ಎಕರೆ ಭೂಮಿ ಮುಳುಗಡೆಯಾಗುತು ದ್.   ನಮಗೆ ನಮಾ  

ಭೂಮಿಯನುನ  ಕಳೆದ್ಯಕಳೆು ವುದ್ಯ ಎಾಂದರೆ ನಮಾ  ಜಿೀವವನುನ  ಕಳೆದ್ಯಕಾಂಡ ಹಾಗೆ, ನಮಾ  
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ಅನುಭವದಲಲ  ನಮಾ  ಸುತು ಮುತು ಲನ ಜನರನುನ  ನೀಡಿ ನವು ಇದನುನ  ಕಂಡುಕಾಂಡಿದಿ್ ೀವ.  ನಮಾ  

ಜನರಿಗೆ ಭೂಮಿ ಕಳೆದ್ಯಕಳೆು ವುದ್ಯ ಎಾಂದರೆ ಪಾರ ಣ ಕಳೆದ್ಯಕಳೆು ವ ಹಾಗಾಗುತು ದ್.   ಭೂಮಿ 

ಕಳೆದ್ಯಕಳೆು ವವರು ನಮಾ  ಸವವಶಾ ವೇ ಹೊೀಯಿತ್ತ ಇನೆನ ೀನು ಸಾಧ್ನೆಗೆ ನವು ಬದ್ಯಕುಬೇಕೆಾಂದ್ಯ 

ಹೇಳುತ್ಯು ರೆ?  ಇದ್ಯ ಅನಿವಾಯವ.  It is a compulsory acquisition.  ಅವರಿಗೆ ಇಲಲ  ಎನುನ ವುದಕೆಕ  

ಆಗುವುದಿಲಲ .  ಅವರು ತ್ಯಯ ಗ ಮಾಡಿದ ಫಲದಿಾಂದ 30 ಲಕ್ಷ ಎಕರೆ ಭೂಮಿಗೆ ನಿೀರಾವರಿಯ ಅನುಕೂಲ 

ಸಿಗುತು ದ್.   ನವು ಕಳೆದ್ಯಕಳೆು ವವರಾದರೆ, ಉಳಿದ 6 ಜಿಲ್ಯಲ ಯವರು, including Vijayapur ಅದರಿಾಂದ 

ಲ್ಯಭವನುನ  ಪ್ಡೆಯುತ್ಯು ರೆ.  ವಿಜಯಪುರ, ಕಲು ಗಿವ, ಯಾದಿಗಿರಿ, ರಾಯಚೂರು, ಕಪ್ಪ ಳ ಮತ್ತು  ಗದಗ 

ಜಿಲ್ಯಲ ಯವರು ಇದರ ಫಲ್ಯನುಭವಿಗಳು.   ನವು ತ್ಯಯ ಗ ಮಾಡುವವರು.   ತ್ಯಯ ಗ ಮಾಡುವವರ ಬಗೆಗ  

ಸಕಾವರಕೆಕ  ಕಾಳಜಿ, ಕಕುಕ ಲ್ಯತ್ರ ಇಲಲ .  ನಮಾ  ಜಮಿೀನುಗಳನುನ  4 ಹಂತಗಳಲಲ  ಸಾಾ ಧಿೀನ 

ಪ್ಡಿಸಿಕಾಂಡಲಲ , ಒಬು  ಮನುರ್ಯ ನನುನ  ಒಮೆಾ  ಕಾಲು ತೆಗೆಯುವುದ್ಯ, ಮತ್ು ಮೆಾ  ಕೈ, ಕನೆಗೆ 

ರುಾಂಡವನುನ  ತೆಗೆದ ಹಾಗಾಗುತು ದ್.   ಇದ್ಯ ಒಾಂದ್ಯ ರಿೀತ್ರಯಲಲ  ಚಿತರ  ಹಿಾಂಸಯನುನ  ಮಾಡಿ ಕಾಂದ ಹಾಗೆ 

ಆಗುವುದಿಲಲ ವೇ?  ನಮಾ  ಕಡೆಯವರು ಅದಕೆಕ  ಹೇಗೂ ಕಲಲ ತ್ರು ೀರಾ, ಒಾಂದೇ ಸಲಕೆಕ  ಗುಾಂಡು ಹಾರಿಸಿ 

ಕಾಂದ್ಯ ಬಿಡಿ ಎಾಂದ್ಯ ಹೇಳುತ್ಯು ರೆ.  ಹಿಾಂದ್ ಪಲೀಸ  ಇಲ್ಯಖ್ಯಯಲಲ  ಆರೀಪಿಗಳಿಾಂದ ಸತಯ  

ಹೊರತೆಗೆಯಲು third degree method adopt ಮಾಡುತ್ರು ದಿ ರು.  ಈಗ 21ನೇ ಶತಮಾನದ 

ಹೊಸಿು ನಲಲ ದಿ್ ೀವ.  ಈಗ intelligent questions ಮಾಡುತ್ಯು ರೆ,  ಒಾಂದ್ಯ ಕಾಲದಲಲ  ಆರೀಪಿಗಳು ಏಕೆ 

ನಮಗೆ  ಹಿೀಗೆ ಹಿಾಂಸ ಮಾಡುತ್ರು ೀರಾ?  ನಮಾ ನುನ  ಗುಾಂಡು ಹಾಕಿ ಕಾಂದ್ಯ ಬಿಡಿ, ನವು ಸಂತ್ೀರ್ದಿಾಂದ 

ಸಾಯುತೆು ೀವ ಎಾಂದ್ಯ ಹೇಳುತ್ರು ದಿ ರು.   ಅದನುನ  ನನು ಕಳಿದಿ್ ನು.  ಮೂಲತಃ ನನು  ಕೂಡ ಒಬು  

ಕಿರ ಮಿನಲ  ಲ್ಯಯರ.  I have conducted cases under Sectin 304, IPC. 15 ವರ್ವಗಳ ಕಾಲ ಪಾರ ಕಿಿ ಸ  

ಮಾಡಿದಿ್ ೀನೆ.   ಆರೀಪಿಗಳು ನನನ  ಮುಾಂದ್ confess ಮಾಡಿದಿ ನುನ  ನನು ಹೇಳುತ್ರು ದಿ್ ೀನೆ.   

 

 ಹಾಗೆಯೇ ನನನ  ದೃಷಿಿ ಯಲಲ  ತಮಾ  ಜಮಿೀನುಗಳನುನ  ಕಳೆದ್ಯಕಳೆು ವವರು ಜಿೀವನೇ 

ಕಳೆದ್ಯಕಳೆು ತ್ಯು ರೆ.  521 ರಿಾಂದ 522ಮಿೀಟರ  522 ರಿಾಂದ 523 ಮಿೀಟರ  ,ಆನಂತರದಲಲ  523 ನಿಾಂದ 524 

ಮಿೀಟರ ವರೆಗೆ ಹಿೀಗೆ 4 ಹಂತಗಳಲಲ  ಭೂಸಾಾ ಧಿೀನ ಪ್ಡಿಸಿಕಳೆು ತ್ಯು ರೆ.    ಆಗ ಮುಳಗಡೆ ಆಗುವವರಿಗೆ 

rehabilitatation ಹೇಗೆ ಮಾಡಲ್ಯಗುವುದ್ಯ?  ಮನುರ್ಯ ನ ಕೈಯಲಲ  ಹಣ ಬಂದರೆ ಅದ್ಯ ಉಳಿಯುವುದಿಲಲ .  

ಅದ್ಯ ಮಾನವ ಸಹಜ ಗುಣ.  ಈಗ ನನನ  ಜೇಬಿನಲಲ  ಹಣ ಇದಿ ರೂ ಸಹ  ಅದನುನ  ಮನಸ್ಸ ೀ ಇಚಾಛ  

ಖ್ರ್ಚವ ಮಾಡುವ ಸಾ ಭಾವ ನನಗೂ ಸಹ ಇದ್.  It is human tendency.  ಇದರಿಾಂದ ಯಾರು  

ಹೊರತ್ಯಗಿಲಲ .   ಕಿಸಯಲಲ  ಸಾಕಷಿ್ಟ  ದ್ಯಡುಡ  ಇಲಲ  ಅಾಂದರೆ ಸುಮಾ ನೆ ಇರುತೆು ೀವ,  ಇತ್ತು  ಎಾಂದರೆ 

“ನಡೆಯಪಾಪ  ಐತ್ರ” ಎನುನ ತೆು ೀವ.  ಹಾಗೆಯೇ ನಮಾ  ಸಂತರ ಸು ರು ಬಡವರು, ಅಶ್ಕೆಿತರು, ನಿರಕ್ಷರ ಕುಕೆಿ ಗಳು, 

ಅವರ  ತಂದ್ಯೀ, ಅಜಾ ಾಂದಿರೀ  ಅಥವಾ ಮುತು ಜಾ ಾಂದಿರೀ ಗಳಿಸಿರುವುದನುನ   ಉಳಿಮೆ ಮಾಡಿ, 
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ತ್ಯನು ತನನ  ಹೆಾಂಡತ್ರ ಮಕಕ ಳನುನ   ಸಾಕಿಕಾಂಡು ತನನ  ಬದ್ಯಕಿನ ನಿವವಹಣೆಯನುನ  ಮಾಡುತ್ರು ರುತ್ಯು ನೆ.   

ಆತನ ಜಮಿೀನನುನ  ನಲುಕ  ಹಂತಗಳಲಲ  ಭೂ ಸಾಾ ಧಿೀನ ಮಾಡಿಕಾಂಡರೆ ಆ ಜಿೀವನ  ಹೇಗೆ ನಡೆಯುತೆು ?  

ಇದ್ಯ ಸರಿಯಾ? ಇದ್ಯ ಮಾನವಿೀಯತೆ ಅನಿಸುತು ದ್ಯೇ?  ಇದರ ಬಗೆಗ  ನನನ  ಹತ್ರು ರ ಸಕಾವರದ ಆದೇಶವೇ 

ಇದ್, ಅದನುನ  ಓದ್ಯತೆು ೀನೆ.   

 

 ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಗಳೇ, ಬ್ರಗಲಕೀಟೆ ತ್ಯಲೂಲ ಕಿನ  ಬನೂನ ರು ಮುಗಳಹಳೆಿ , ಮಲಲ ಪುರ, 

ಇಳಿಯಾಲ  ಗಾರ ಮಗಳ ಜಮಿೀನುಗಳು  ಕೃಷ್ಣಣ  ಮೇಲಿ ಾಂಡೆ ಯೀಜನೆಯ ಆಲಮಟಿಿ  ಜಲ್ಯಶಯದ 

ಹಿನಿನ ೀರಿನಲಲ   519.6 ಮಿೀಟರ ನಿಾಂದ 524.256 ಮಿೀಟರ  ಎತು ರಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಭೂ ಸಾಾ ಧಿೀನ 

ಪ್ಡಿಸಿಕಳೆಲು  ಕಲಂ 11(1) ರಡಿ  ಅಧಿಸೂಚ್ನೆಯನುನ  ಅನುಮೀದನೆಗಾಗಿ ಸಲಲ ಸಲ್ಯಗಿದ್.   ಬನೂನ ರು 

ಮುಗಳಹಳೆಿ , ಮಲಲ ಪುರ, ಇಳಿಯಾಲದವರು 11(1) ನೀಟಿಫಕರ್ನ  ಆಗುವ ಮದಲು  

ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳ ಅಧ್ಯ ಕ್ಷತೆಯಲಲ  ಸಭೆ ನಡೆದಿದ್,  ಇದನುನ  ನನು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಸಾಾ ಧಿೀನ 

ಪ್ಡಿಸಿಕಳೆಬೇಕೆಾಂದ್ಯ ಹೇಳುತ್ಯು ರೆ.   ಈ ಜಮಿೀನು ಯಾವ ಹಂತದಲಲ  ಬರುತು ವ ನೀಡಿ, ಎಾಂದ್ಯ 

ಪ್ರ ಸಾು ವನೆಯನುನ  ವಾಪ್ಸುಸ  ಕಳುಹಿಸಿದಿಾ ರೆ.   ಆ ಆದೇಶದಲಲ   ಈ ರಿೀತ್ರಯಾಗಿ ಮೇಲ್ಯಕ ಣಿಸಿದ  ಗಾರ ಮಗಳ 

ಜಮಿೀನನುನ  ಕಲಂ 11(1) ರ  ಪ್ರ ಸಾು ವನೆಗಳಲಲ  ಉಲ್ಯಲ ೀಖಿಸಿದರ ಅನಾ ಯ ದಿನಾಂಕ 28-9-2021ರ  ಸನಾ ನಯ  

ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳು, ಕನವಟಕ ಸಕಾವರ ಇವರ ಅಧ್ಯ ಕ್ಷತೆಯಲಲ  ಕೃಷ್ಣಣ  ಮೇಲಿ ಾಂಡೆ ಯೀಜನೆಗೆ  

ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಡೆದ ಸಭೆಯಲಲ   ಕೃಷ್ಣಣ   ಮೇಲಿ ಾಂಡೆ ಯೀಜನೆ ಹಂತ 3ರಲಲ   ಭೂ ಸಾಾ ಧಿೀನಕೆಕ  

ಒಳಪ್ಡುವ  ಮುಳುಗಡೆ ಜಮಿೀನುಗಳ ಭೂಸಾಾ ಧಿೀನತೆಯನುನ   ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಕೈಗೆತ್ರು ಕಳೆಲು 

ನಿದೇವಶನ ನಿೀಡಿದಿ್ಯ ,  ಅದರ ಅನಾ ಯ ದಿನಾಂಕ 19-11-2021ರಂದ್ಯ  ಮಾನಯ  ಆಯುಕು ರು  ಪುನರ  

ವಸತ್ರ ಪುನರ  ನಿಮಾವಣ,  ಭೂಸಾಾ ಧಿೀನ ಕೃಷ್ಣಣ  ಮೇಲಿ ಾಂಡೆ ಯೀಜನೆ , ಬ್ರಗಲಕೀಟೆ ಇವರ 

ಅಧ್ಯ ಕ್ಷತೆಯಲಲ  ನಡೆದ ಭೂ ಸಾಾ ಧಿೀನತೆಯನುನ  ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ  ಕೈಗಳೆಲು ನಿದೇವಶನ 

ಮಾಡಿರುತ್ಯು ರೆ.   ಅದರ ಪ್ರ ಯುಕು   ಮುಳುಗಡೆ ಪ್ರ ದೇಶಗಳ ಭೂ ಸಾಾ ಧಿೀನ  ಪ್ರ ಕಿರ ಯ್ದಯನುನ  ಹಂತ 

ಹಂತವಾಗಿ ಪ್ರ ಸಾು ವನೆ ತಯಾರಿಸಿ, ಬೇಡಿಕೆಯನುನ  ಇಲ್ಯಖ್ಯಯಿಾಂದ ಪ್ಡೆದ್ಯ, ಅನುಮೀದನೆ  ಸಲಲ ಸಲು 

ತ್ರಳಿಸಿ, ಮೇಲನ 4 ಪ್ರ ಕರಣಗಳನುನ   ಸಂಪೂಣವ ಪ್ರ ಸಾು ವನೆಯಾಂದಿಗೆ  ಒದಗಿಸಲ್ಯಗಿದ್. 

  It does not look nice.  ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಯಲ  ದಾಖ್ಲ್ಯಗಳನುನ  ನನು ಕಳುಹಿಸಿ ಕಡುತೆು ೀನೆ. 

 

 ಶಿರ ೋ ಗೋವಿೇಂದ ಎೇಂ. ರ್ಕರಜೋಳ(ಜಲ ಸಂಪನೊ ಲ ಸಚವರು):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಗಳೇ, 

ನನಗೇನೂ ದಾಖ್ಲ್ಯತ್ರ ಬೇಡ.   ಈ ಯೀಜನೆಯಲಲ  ಸಂಪೂಣವವಾಗಿ 20 ಗಾರ ಮಗಳು ಮುಳುಗಡೆ 

ಆಗುತು ವ.  178 ಗಾರ ಮಗಳಲಲ  ಭಾಗಶಃ ಜಮಿೀನುಗಳು ಮುಳುಗಡೆ ಆಗುತು ವ. 

                    (ಮುಾಂದ್ಯ) 



                                                                 ««¥¥ÀÀ//2211--1122--22002211| 138 

““  wwzzÀÀÄÄÝÝ¥¥ÀÀrrAAiiÀÀiiÁÁUUÀÀzzÀÀ  ¥¥ÀÀææww//uunneeddiitteedd  ccooppyy//££ÁÁååAAiiÀÀiiÁÁ®®AAiiÀÀÄÄUUÀÀ¼¼ÀÀ°°èè  CCxxÀÀªªÁÁ  ¥¥ÀÀwwææPPÁÁ  ¥¥ÀÀ ææPPÀÀlluuÉÉUUÁÁVV  GG¥¥ÀÀAAiiÉÉÆÆÃÃVV¸̧ÀÀPPÀÀÆÆqqÀÀzzÀÀÄÄ  ’’’’ 

 

 

(1220)/4-40/21-12-2021/ಎಲ ಎೇಂ/ಎೇಂಡಿ  

 

ಶಿರ ೋ ಗೋವಿೇಂದ ರ್ಕರಜೋಳ(ಮುಾಂದ್ಯ):-  

178  ಗಾರ ಮಗಳಲಲ  ಮುಳುಗಡೆಯಾಗುತ್ರು ರುವಂತಹ ಭೂಮಿ 75,000 ಎಕರೆ ಮಾತರ .  ಉಳಿದ ಹಾಗೆ ಈಗ 

ತೆಗೆದ್ಯಕಳೆು ತ್ರು ರುವ 1.32,000  ಎಕರೆಯಲಲ  ಉಳಿದಿರುವುದನುನ  canal network, head works and 

Rehabilitation Centre ಗಾಗಿ ತೆಗೆದ್ಯಕಳೆು ತೆು ೀವ. ಒಾಂದ್ಯ ವಿಚಾರವನುನ  ತಮಗೆ ಸಪ ರಿ್ ಪ್ಡಿಸುತೆು ೀನೆ, ತ್ಯವು 

meeting proceedings ಓದ್ಯತ್ರು ದಿಿ ೀರಿ… ಈಗಾಗಲ್ಯ ನವು 521 meter ಗೆ ಜಲ್ಯಶಯವನುನ  ಎತು ರಿಸಿದಾಗ 

ಮುಳುಗುವಂಥ ಜಮಿೀನುಗಳಿಗೆ payment ಮಾಡಿದಿ್ ೀವ. ಈಗ ಉಳಿದಿರುವುದ್ಯ ಕವಲ 75,000 ಎಕರೆಗೆ 

ಮಾತರ .  20 ಗಾರ ಮಗಳು ಏನು ಶೇ. ನೂರರಷಿ್ಟ  ಮುಳುಗಡೆಯಾಗುತ್ರು ವ, ಮದಲು ಉಟಿ  ಬಟಿೆ ಯಲಲ  

ಯಾರು ಜಮಿೀನು ಬಿಟಿ್ಟ  ಹೊರಗಡೆ ಹೊೀಗುತ್ಯು ರೆ ಅವರಿಗೆ ಮದಲ ಆದಯ ತೆಯನುನ  ಕಡುತೆು ೀವ. 

Resettlement and Rehabilitation works ಗೆ first priority ಕಡುತೆು ೀವ. Rehabilitation Centre ಗೆ 6.400 

ಎಕರೆ ಬೇಕು ಅದಕೆಕ  first priority ಕಡುತೆು ೀವ.  ಉತು ರ ಕಡುವಾಗ ಎಲಲ ವನುನ  ವಿವರವಾಗಿ ಹೇಳುತೆು ೀನೆ. 

ನಿಮಗೆ obstruction ಮಾಡುವುದ್ಯ ಬೇಡ.  Records correct ಆಗಿ ಇರಲ ಎಾಂದ್ಯ  ಹೇಳುತ್ರು ದಿ್ ೀನೆ.  

 

     ಶಿರ ೋ ಎಸ.ಆರ.ಪಾಟಿೋಲ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಗಳೆ, ನನು ಹುಟಿಿ ದ ಊರು ಬಿೀಳಗಿ ಇರಬಹುದ್ಯ. 

ಆದರೆ ನನನ  ಕಮವ ಭೂಮಿ ಬ್ರಗಲಕೀಟೆ. ಬ್ರಗಲಕೀಟಿ ನಗರದಲಲ ಯೇ ನನು ಸಾವವಜನಿಕ 

ಜಿೀವನಕೆಕ  ಪ್ರ ವೇಶ ಮಾಡಿರುವುದ್ಯ, ವಕಾಲತ್ತು  ಕೂಡಾ ಅಲಲ ಯೇ ಮಾಡಿರುವುದ್ಯ. ಈ ಜಿಲ್ಯಲ ಯ 

ಗಾರ ಮಗಳಿಗೆ ನನೇನು ಹೊಸಬನಲಲ .  ಬಣ್ಣಣ ರು, ಮುಗಳಳೆಿ  ಮತ್ತು  ಮಲ್ಯಲ ಪೂರ ಇವು 

ಮುಳಗಡೆಯಾಗುವಂತಹ ಗಾರ ಮಗಳು. ಇವರಿಗೆ ಹಂತ-ಹಂತವಾಗಿ ಈ ರಿೀತ್ರ ಮಾಡಿದರೆ ನಯ ಯ ಒದಗಿಸಿದ 

ಹಾಗೆ ಆಗುತು ದ್ಯೇ? ನವು ಅವರ ಬಗೆಗ  ದೊಡಡ -ದೊಡಡ  ಮಾತ್ತಗಳನುನ  ಹೇಳುತೆು ೀವ, ಸಾಾ ತಂತರ ಯ  

ಯೀಧ್ರಿಗೆ ಸರಿಸಮಾನರು. ಇವರು ತ್ಯಯ ಗ ಮಾಡಿದಿ ರಿಾಂದ ರಾಜಯ ದ 32,000 ಎಕರೆ ನಿೀರಾವರಿಯಾಗಿ 

ರಾಜಯ ದ ರಾರಿ್ ಿದ ವರಮಾನ ಹೆರಿ್ಚ  ಮಾಡಿದ ತ್ಯಯ ಗಿಗಳು ಎಾಂದ್ಯ ಹೇಳುತೆು ೀವ.  Acquisition 

ಮಾಡುವುದನುನ  ಇನುನ  6 ತ್ರಾಂಗಳು ತಡಮಾಡಿ. ಜಲ್ಯಶಯದ ಎತು ರ 519.6 ರಿಾಂದ 524.256 ಮಿೀಟರ  

ಎತು ರಿಸಿದಾಗ ನಡುವ ಮುಳುಗಡೆಯಾಗುವಂಥ ಜಮಿೀನುಗಳನುನ , you acquire at a time. ನಿಮಾ  ಹತ್ರು ರ 

ಹಣ ಇಲಲ  ಎಾಂದರೆ ತಡೆಯಿರಿ. ಆದರೆ ಒಮಿಾ ಗೆ 11(1) notification ವಾಪ್ಸ  ಕಳುಹಿಸುವುದ್ಯ ಅವು vitiate 

ಆಗುವುದ್ಯ ಆಗುತು ದ್. ನಮಾ  ಕಡೆ ರೈತರು ಜಮಿೀನು ಮುಳುಗುತು ದ್ ಎಾಂದರೆ ಅದರ ಮೇಲ್ಯ ಸಾಲ 

ಮಾಡುತ್ಯು ರೆ, ಮನೆ ಮುಳುಗುತು ದ್ ಎಾಂದರೆ ಮನೆ ಮೇಲ್ಯ ಸಾಲ ಮಾಡುತ್ಯು ರೆ. ಹೇಗಾದರೂ ಬರುತು ದ್ 

ಎಾಂದ್ಯ ಅನಿಸಿಕೆ.  ಅಲಲ ಯ ರೈತನ ಜಮಿೀನು ಪೂತ್ರವ ಮುಳುಗುವುದಿಲಲ . ಕೆಲವು ರೈತರ ಜಮಿೀನು ನಲುಕ  

ಹಂತದಲಲ  ಮುಳಗುವಷಿ್ಟ  ಜಮಿೀನು ಇರುತು ದ್. ಅವರಿಗೆ ಈ ವರ್ವ ಚ್ಹಾಕೆಕ  ಹಣ ಕಡುವಂತೆ 

ಕಡುವುದ್ಯ, ಮುಾಂದಿನ ಸಲ breakfast ಗೆ, ನಂತರ lunch ಗೆ ಕಡುವುದ್ಯ ಕನೆಗೆ dinner ಗೆ 
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ಕಡುವುದ್ಯ.  ನವು ರಾಜಕಾಣಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು  ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತ್ಯಯಿ ಕರುಳು ಇರಬೇಕು, ಮಾತೃ ಹೃದಯ 

ಇರಬೇಕು ಎಾಂದ್ಯ ಹೇಳಲ್ಯಗುತು ದ್. ಅಪಾರ ತ್ಯಯ ಗ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಈ ರಿೀತ್ರ ಮಾಡುವುದ್ಯ ಸರಿಯಲಲ .  

You withdraw it. ನಿಮಾ  ಹತ್ರು ರ ಹಣ ಇಲಲ  ಎಾಂದ್ಯ ಈ ರಿೀತ್ರ ಮಾಡುವುದ್ಯ ಸರಿಯಲಲ . 6 ತ್ರಾಂಗಳು 

ತಡಮಾಡಿ. Acquisition late ಮಾಡಿ. ಆದರೆ ಹಂತ-ಹಂತವಾಗಿ ಒಾಂದ್ಯ ಸಾರಿ ಕಾಲು ತೆಗೆಯುವುದ್ಯ, 

ಒಾಂದ್ಯ ಸಾರಿ ಕೈ ತೆಗೆಯುವುದ್ಯ ಇನನ ಾಂದ್ಯ ಸಾರಿ ರುಾಂಡ ತೆಗೆಯುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಡಿ. ನನು 

ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ರು ರುವುದರಿಾಂದ ನಿಮಗೆ ನನನ  ಶಬಿ ಗಳು ಬಿರುಸು ಅನಿನ ಸಿರಬಹುದ್ಯ. ನನು ತಮಾ  

ಮುಖಾಾಂತರ ಖಂಡಾಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹೇಳುತೆು ೀನೆ, ಈ ಆದೇಶವನುನ  ಹಿಾಂದಕೆಕ  ಪ್ಡೆದ್ಯ, ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳಿಗೆ 

ಹೊೀಗಿ convince ಮಾಡಿ ಇದನುನ  at a time acquire ಮಾಡುವ ಹಾಗೆ ಕರ ಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕು.  ಈ ರಿೀತ್ರ 

ಹಂತ-ಹಂತವಾಗಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಇದರಿಾಂದ ದೊಡಡ  ಪ್ರ ಮಾಣದಲಲ  

ಅನಯ ಯವಾಗುತು ದ್. ಇರಿ್ ರಲಲ ಯೇ ಸಂತರ ಸು ರು ಎದರು ಬಿೀಳುವಂತೆ  ಪ್ರಿಸಿಿ ತ್ರ ಆಗುತು ದ್ ಎಾಂದ್ಯ 

ಹೇಳಬಯಸುತೆು ೀನೆ.  ಬಿಜ್ಞಪೂರ ಜಿಲ್ಯಲ ಯ ಬಬಲೇಶಾ ರ ತ್ಯಲೂಲ ಕಿನ ೧೪ ಗಾರ ಮಗಳಿಗೆ guidance value 

increase ಮಾಡಿರುವುದಿಲಲ .  ಒಾಂದ್ಯ ಎಕರೆಗೆ guidance value ಒಾಂದ್ಯ ಲಕ್ಷ ಇದಿ ರೆ ಅದರ ಮೂರು ಪ್ಟಿ್ಟ  

ಅಾಂದರೆ 3 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳಾಗುತು ದ್. ಇನುನ  ಕೆಲವು add ಆಗುತು ವ. ಅವುಗಳ ಬಗೆಗ  ನನು ವಿವರವಾಗಿ  

ಹೇಳಲು ಹೊೀಗುವುದಿಲಲ .  ಬಿಜ್ಞಪೂರ ಜಿಲ್ಯಲ  ಬಬಲೇಶಾ ರ ತ್ಯಲೂಲ ಕು ಮಾನಯ  ಎಾಂ.ಬಿ.ಪಾಟಿೀಲ ರವರ  

ಕೆೆ ೀತರ  ಇದ್ಯ. ಇಲಲ ಯ 14 ಜಿಲ್ಯಲ ಗಳಾದ,  ಹಗಗ ರಗಿ, ಜೈನಪೂರ, ಬಳೂಬಿು . ಮಂಗಳೂರು, ಸುತು ಗುಡಿ  , 

ತ್ಯಜಪೂರ, ದೇವರಗಿ, ಲಾಂಗದಳೆಿ , ಹೊಸೂರು, ಚಿಕಕ ಗಲಗಲ, ಜಂಬಗಿ, ಬಬಲ್ಯದ, ಸಿರಗುರು, ಕಣಗೂರು. 

ಈ 14 ಗಾರ ಮಗಳಲಲ  12 ವರ್ವಗಳಿಾಂದ guidance value increase ಮಾಡೇ ಇಲಲ . Acquisition ಗೆ ಬಂದ್ಯ 

11(1) notification ಮಾಡಿದರೆ, ಹಳೆಯ guidance value ನಿಾಂದ ಅವರಿಗೆ ಅನಯ ಯವಾಗುತು ದ್.  ಪ್ಕಕ ದ 

ಊರಾದ ಬಿೀಳಗಿಯಲಲ  ಪ್ರ ತ್ರ ಒಾಂದ್ಯ ಎಕರೆಗೆ 6 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳ guidance value ಇದ್. ನಮಾ  ಬಿೀಳಗಿ 

ತ್ಯಲೂಲ ಕು ಮತ್ತು  ಬಬಲೇಶಾ ರ ತ್ಯಲೂಲ ಕುಗಳ ಮಧ್ಯಯ  ಕೃಷ್ಣಣ  ನದಿ ಇದ್. ಒಾಂದ್ಯ ದಂಡೆಗೆ  ನವು, 

ಇನನ ಾಂದ್ಯ ದಂಡೆಗೆ ಅವರು ಇದಿಾ ರೆ. ಒಾಂದ್ಯ ನದಿ ದಾಟಲು ೧೦೦೦ ಮಿೀಟರ  ಅಾಂತರ ಅಷಿ್ ,. 

ಜಮಿೀನಿನ ಫಲವತೆು  ಒಾಂದೇ, soil structure, fertility, yield capacity, climatical condition ಎಲ್ಯಲ  

ಒಾಂದೇ. ಆದರೆ ಬಬಲೇಶಾ ರ ತ್ಯಲೂಲ ಕಿನಲಲ  ಒಾಂದ್ಯವರೆ ಲಕ್ಷ guidance value ಇದಿ ರೆ, ಬಿೀಳಗಿ 

ತ್ಯಲೂಲ ಕಿನಲಲ  6 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳ guidance value ಇದ್.  ನಮಗೆ 18 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳು ಪ್ರಿಹಾರ 

ಬರುತು ದ್. ಅವರಿಗೆ 6 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಪ್ರಿಹಾರ ಬರುತು ದ್. ಇದ್ಯ ಅನಯ ಯವಲಲ ವ? ಅದಕಾಕ ಗಿ ತಮಾ  

ಮುಖಾಾಂತರ ಈ guidance value ನುನ  increase ಮಾಡಲು ಪ್ರ ಯತನ  ಮಾಡಬೇಕೆಾಂದ್ಯ ನನು ಸಕಾವರಕೆಕ  

ಒತ್ಯು ಯ ಮಾಡುತೆು ೀನ.  Guidance value review ಮಾಡಲು ಒಾಂದ್ಯ Central Valuation Committee 

ಇರುತು ದ್.  ತ್ಯಲೂಲ ಕಿನಲಲ  ದಂಡಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ತಹಸಿೀಲಿ್ಯ ರರ ಅಧ್ಯ ಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು  Sub-Registrar Member 

Secretary ಇರುತ್ಯು ರೆ. ಅವರು valuation ಮಾಡಿ ಕಳುಹಿಸಿದರೆ Central Valuation Committee ಅದನುನ  
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ಒಪುಪ ತ್ಯು ರೆ. ಅಲಲ  IGR (Inspector General of Registration) ಇರುತ್ಯು ರೆ. ಈ ಕೆಲಸವನುನ  ಸಕಾವರ 

ಮಾಡಬೇಕು. ಮಾನಯ  ಕಾರಜೀಳರವರೆ ನಿಮಾ  ವಿಜಯಪೂರ ಜಿಲ್ಯಲ ಯ ಬಗೆಗ  ಹೇಳಿದ್. ಬಬಲೇಶಾ ರ 

ತ್ಯಲೂಲ ಕಿನಲಲ  guidance values ಒಾಂದ್ಯವರೆ ಲಕ್ಷ ಇದ್. ನಿಮಾ  ಪ್ಕಕ ದ ತ್ಯಲೂಲ ಕಾದ ಬಿೀಳಗಿಯಲಲ  ಆರು 

ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಇದ್. It is our adjacent land. ನವು 18 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನುನ  ತೆಗೆದ್ಯಕಳೆು ತೆು ೀವ, 

ಅವರು 6 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನುನ  ತೆಗೆದ್ಯಕಳೆು ತ್ಯು ರೆ. ಇದ್ಯ ಅನಯ ಯವಲಲ ವ? ನಮಾ ಲಲ  ನವು 

valuation ನುನ  ಪ್ರಿರ್ಕ ರಣೆ ಮಾಡಿಕಾಂಡಿದಿ್ ೀವ. ಈಗ land acquire ಆದರೂ we are happy.  ಆದರೆ ಈ 

ಸದಯ ಕೆ 11(1), 19(1) notification ಆಯಿತ್ತ. ಅವಾಡ ವ ಆದರೆ ಮುಗಿದ್ಯ, they will be put into great 

trouble. ಯಾರೂ ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಆಗುವುದಿಲಲ . ಅದಕಾಕ ಗಿ ಅದನುನ  ಪ್ರಿರ್ಕ ರಣೆ 

ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸವನುನ  ಸಕಾವರ ಮಾಡಬೇಕು.  ಬಿಜ್ಞಪೂರ ಜಿಲ್ಯಲ  ಬಬಲೇಶಾ ರ ತ್ಯಲೂಲ ಕಿನ ಆ 14 

ಗಾರ ಮಗಳ ಜನರು ಏನು ಪಾಪ್ ಮಾಡಿದಿಾ ರೆ? What sin they have committed? - ನವು ಹೇಗೆ ಜಮಿೀನು 

ಕಳೆದ್ಯಕಳೆು ತೆು ೀವ, ಹಾಗೆ ಅವರು ಜಮಿೀನು ಕಳೆದ್ಯಕಳೆು ತ್ಯು ರೆ. ಆಲಮಟಿಿ  ಜಲ್ಯಶಯದ ಹಿನಿನ ರಿನಲಲ  

ನವು ಮುಳಗಿದ ಹಾಗೆ ಅವರು ಮುಳುಗುತ್ಯು ರೆ. ಆ 14 ಗಾರ ಮಗಳಲಲ  guidance value ಪ್ರಿರ್ಕ ರಣೆ 

ಮಾಡಿಲಲ  ಎಾಂದರೆ ಹೇಗೆ? ಅದನುನ   ಯಾರು ಮಾಡಿದಿಾ ರೆ ಎನುನ ವ ವಿಚಾರಕೆಕ  ನನು ಹೊೀಗುವುದಿಲಲ . ಆ 

ಭಾಗದ ಜನಪ್ರ ತ್ರನಿಧಿ, ಜನೆವರಿ ೫ನೇ ತ್ಯರಿೀಖಿನವರೆಗೆ ನನು ಮೇಲಾ ನೆ ಸದಸಯ ರ ಅಾಂದರೆ ಆ ಭಾಗದ 

ಶಾಸಕ. ಸದನದಿಾಂದ ಹೊರಗೆ ಹೊೀದರೂ ಕೂಡಾ ಆ ಜನರ ಕೈಯನುನ  ನನು ಬಿಡುವುದಿಲಲ .  ಸದನದ 

ಒಳಗೆ ಇದಿಾ ಗ ಎಷಿ್ಟ  ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ರು ದಿ್ , ಅದರ ದ್ಯಪ್ಪ ಟಿ್ಟ  ಕೆಲಸವನುನ  ಸದನದ ಹೊರಗೆ ಇದಿ್ಯ  

ಶಕಿು ಯಿಾಂದ ಮಾಡುತೆು ೀನೆ. ಈ ಯೀಜನೆ ಪೂಣವಗಳೆಲು ಪ್ಕೆಾ ತ್ರೀತವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತೆು ೀನೆ. ಹೊೀದ 

ಸದನದಲಲ  ಪಾದಯಾತೆರ  ಬಗೆಗ  ನನು ಹೇಳಿದಿ್ . ಘಟಿ ಪ್ರ ಭಾದಿಾಂದ ಕೃಷ್ಣಣ ದವರೆಗೆ 17 ಕಿ.ಮಿೀ ’ ಗಾಾಂಧಿೀ 

ನಡೆಗೆ ಕೃಷ್ಣ  ಕಡೆಗೆ’ ಎಾಂದ್ಯ ಒಾಂದ್ಯ ದಿನ ಬಳಗೆಗ  ಪಾರ ರಂಭ ಮಾಡಿ ಸಂಜೆ ಮುಗಿಸಿ ಒಾಂದ್ಯ  ಪಾದಯಾತೆರ  

ಕಾಯವಕರ ಮವನುನ  ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿದಿ್ ೀವ.  ನಮಾ  ಪಾದಯಾತೆರ ಯಲಲ  ಯಾವ ಪ್ಕ್ಷ ಇಲಲ , ಜ್ಞತ್ರ ಇಲಲ , 

ಧ್ಮವ ಇಲಲ , ಮತ ಇಲಲ , ಪಂಥ ಇಲಲ . ಎಲಲ ರೂ ಸೇರಿ ಪ್ಕೆಾ ತ್ರೀತವಾಗಿ, ಧ್ಮಾವತ್ರೀತವಾಗಿ, 

ಜ್ಞತ್ಯಯ ತ್ರೀತವಾಗಿ ಒಾಂದ್ಯ ದಿವಸದ ಮಟಿಿ ಗೆ  ಪಾದಯಾತೆರ ಯನುನ  ಮಾಡಿದಿ್ ೀವ.  

 

      ಶಿರ ೋ ಎನ.ರವಿಕುಮಾರ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಗಳೆ, ಮಾನಯ  ವಿರೀಧ್ ಪ್ಕ್ಷದ ನಯಕರು 

ಬಬಲೇಶಾ ರದ 14 ಗಾರ ಮಗಳ ಬಗೆಗ  ಹೇಳಿದರು. 14 ಗಾರ ಮಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧ್ಪ್ಟಿ ಾಂತೆ ಹಿನಿನ ರಿಾಂದ ಮುಳುಗುವ 

ಗಾರ ಮಗಳ guidance value fix ಮಾಡಿದವರು ನಿಮಾ  ಸಕಾವರದವರೇ. ಆಗ ಏಕೆ ಪ್ರಿರ್ಕ ರಣೆ ಮಾಡಲಲಲ ?  

ಆಗ ಮಾನಯ  ಎಾಂ.ಬಿ.ಪಾಟಿೀಲ ರವರೆ  ಮಂತ್ರರ ಗಳಾಗಿದಿ ರು. ನನು ಅಲಲ ಯ ಶಾಸಕ ಅವರ ಪ್ರವಾಗಿ ನನು 

ಧ್ಾ ನಿ ಎತ್ತು ತೆು ೀನೆ. ಶಾಸಕನಗಿ ಇರದ್ ಇದಿ ರೂ ಅವರ ಪ್ರವಾಗಿ ಧ್ಾ ನಿ ಎತ್ತತೆು ೀನೆ ಎಾಂದ್ಯ ತ್ಯವು 

ಹೇಳಿದಿಿ ೀರಿ. ಅದನುನ  ನನು ಒಪುಪ ತೆು ೀನೆ.  ತ್ಯವು ಧ್ಾ ನಿ ಎತ್ತು ತ್ರು ೀರಿ ನಿಮಾ  ಬಗೆಗ  ನನಗೆ ಸಾ ಲಪ ವು 
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ಅನುಮಾನವಿಲಲ .  ಆದರೆ ನಿಮಾ  ಸಕಾವರ ಇದಿಾ ಗ ಮಾತರ  ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಿಲಲ  ತ್ಯವು. ನಿಮಾ  

ಸಕಾವರವಿದಿಾ ಗ ರೈತರ ವಿರುದಿ  ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ರು ೀರಿ, ನಿಮಾ  ಸಕಾವರವಿಲಲ ದಿರುವಾಗ ರೈತರ ಪ್ರ ಧ್ಾ ನಿ 

ಎತ್ತು ತ್ರೀರಿ. ಈ ದಾ ಾಂದವೇ ನನಗೆ ಅಥವವಾಗುತ್ರು ಲಲ .  

                    (ಮುಾಂದ್ಯ)  

 

(1221) 21.12.2021  4.50  ಪಿಕೆ:ಎಾಂಡಿ 

 

 ಶಿರ ೋ ಎಸ .ಆರ .ಪಾಟಿೋಲ :- ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರು ಒಳೆೆಯ ಪ್ರ ಶ್ನನ  ಕಳಿದರು.  ಅವರು ನಮಾ  

ಸನ ೀಹಿತರು, ನಮಾ  ಅಭಿಮಾನಿಗಳು. 

 

 ಶಿರ ೋ ಎನ .ರವಿಕುಮಾರ :- ನಮಾ  ಪೂತ್ರವ ಬಾಂಬಲ ನಿಮಗಿದ್.  ನಿಮಾ  ಕಡೆಯವರ ಬಾಂಬಲ 

ನಿಮಗಿಲಲ .   

 

 ವೈಸ  ಛೇಮಾನ:- ಅಜೆಾಂಡಾ ಜ್ಞಸಿು  ಇದ್.  ದಯವಿಟಿ್ಟ  ಕುಳಿತ್ತಕಳೆಿ .  ಎರಡೂ ಕಡೆಯವರು 

ಸಹಕರಿಸಬೇಕು.  ಇಲಲ ದಿದಿ ರೆ ಇವತ್ರು ನ ಅಜೆಾಂಡಾ ಮುಗಿಸುವುದಕೆಕ  ಆಗುವುದಿಲಲ .   

 

 ಶಿರ ೋ ಎಸ .ಆರ .ಪಾಟಿೋಲ :- ನನು ಹಿಾಂದ್ ಯೀಜನ ಇಲ್ಯಖ್ಯಯ ಮಂತ್ರರ ಯಾಗಿದಿ್ .  ಆಗ ನನು 

ಈ ಕುರಿತ್ತ ಸಭೆ ಕರೆಸಿ, ಸಂಬಂಧ್ಪ್ಟಿ  ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ, 12 ವರ್ವದಿಾಂದ ಬಿೀಳಗಿ ತ್ಯಲೂಲ ಕಿನಲಲ  

ಪ್ರಿರ್ಕ ರಣೆ ಏಕೆ ಆಗಲಲಲ  ಎಾಂದ್ಯ ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದ್ಯಕಾಂಡೆ.  ಅದೇ ಸಂದಭವದಲಲ  ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಯಲ ಯ 

ಬಬಲೇಶಾ ರ ತ್ಯಲೂಲ ಕಿನ 14 ಹಳೆಿ ಗಳ ಬಗೆಗ  ಮಾತನಡಿದ್ವು.  ಆ ಕುರಿತ್ತ ಮಾತನಡಿದ ನಂತರ ಅದರ 

ಕಡತ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಯವರೆಗೆ ಬಂತ್ತ. ಅವರು approve ಮಾಡಿ ಅದನುನ  ಆರ್ಥವಕ ಇಲ್ಯಖ್ಯಯ ಪ್ರ ಧಾನ 

ಕಾಯವದಶ್ವಯವರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದರು.  ನನು ಐಟಿ-ಬಿಟಿ ಮಂತ್ರರ ಯಾಗಿದಿಾ ಗ ಅವರು ನನಗೆ 

ಕಾಯವದಶ್ವಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಿ ರು.  ಆ ಕಡತವನುನ  ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳು approve ಮಾಡಲಲಲ  

ಎಾಂದಾದರೆ,  ನನು ಸಾಯುವ ತನಕ, ಕನೆಯ ನಿಮಿರ್ದ ತನಕ . . . ನಿಮಗೆ ಆ ಕಡತವನುನ  

ಕಳುಹಿಸುತೆು ೀನೆ.  You go through the file. ದಯವಿಟಿ್ಟ  ನೀಡಿ. 

 

 ಶಿರ ೋ ಗೋವಿೇಂದ ಎೇಂ. ರ್ಕರಜೋಳ:- ಮಾನಯ  ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ  ಕಡತವನುನ  approve 

ಮಾಡಿದರೀ ಅಥವಾ ಇಲಲ ರ್ವೀ ಎನುನ ವುದ್ಯ ಮುಖ್ಯ ವಲಲ .  ಸಕಾವರಿ ಆದೇಶ ಜ್ಞರಿ ಆಗುವುದ್ಯ ಮುಖ್ಯ .  

ಸಕಾವರಿ ಆದೇಶ ಆಗಿದಿ ರೆ ಅದರ ಪ್ರ ತ್ರಯನುನ  ಕಡಿ. 
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 ವೈಸ  ಛೇಮಾನ:- ತ್ಯವು ತಮಾ  ಬೇಡಿಕೆಯನುನ  ಮಂಡಿಸಿ.  ಸಕಾವರ ಉತು ರ ಕಡುತು ದ್. 

 

ಶಿರ ೋ ಎಸ .ಆರ .ಪಾಟಿೋಲ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಗಳೆ, ನಿೀವು ದಯವಿಟಿ್ಟ  ಕಡತವನುನ  ನೀಡಿ.  

ಆವತ್ತು  ಏನಯಿತ್ತ ಎಾಂದರೆ, ನಮಾ  ಬಿೀಳಗಿ ತ್ಯಲೂಲ ಕಿನಲಲ  ಪ್ರಿರ್ಕ ರಣೆ ಆಗಿ, valuation 

ಹೆಚಿಾ ಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು .  ಬಾಂಗಳೂರಿನಲಲ  guidance value ಪ್ರಿರ್ಕ ರಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರ ಮತು  ಹೇಗೆ 

ಜ್ಞಸಿು  ಆಗುತು ದ್ಯೀ, ಅದೇರಿೀತ್ರ ಬಿೀಳಗಿಯಲಲ  ಪ್ರಿರ್ಕ ರಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು 

ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳಿಗೆ ದ್ದರು ಕಟಿ ರು.  ಶ್ರ ೀ ಎಸ .ಆರ .ಪಾಟಿೀಲರು ಮತ್ತು  ಆ ಕೆೆ ೀತರ ದ ಶಾಸಕರಾದ  ಶ್ರ ೀ 

ಜೆ.ಟಿ.ಪಾಟಿೀಲರು ಬಹಳ ಜ್ಞಸಿು  valuation ಮಾಡಿದಿಾ ರೆ;  ರಾಜಯ ದ ಬಕಕ ಸದಿಾಂದ ಬಹಳ ದೊಡಡ  

ಪ್ರ ಮಾಣದ ಹಣ ಹೊೀಗುತು ದ್ ಎಾಂದ್ಯ ಹೇಳಿದಿ ರು.  ನನು ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳನುನ  ಭೇಟಿ ಮಾಡಲು 

ಹೊೀದಾಗ ಅವರು ಬಹಳ ಸಿಟಿಿ ನಲಲ ದಿ ರು.  ಅವರು,  ಪಾಟಿೀಲರೇ ನಿೀವು ಬಕಕ ಸದ ಹಣ ಖಾಲ 

ಮಾಡುತ್ರು ೀದಿಿ ೀರಿ ಎಾಂದ್ಯ ಕಳಿದರು.  ನನೂ ಕೂಡ ಸಡಿಲ ಬಿಟಿಿ ಲಲ .  ಇದ್ಯ ನಮಾ  ತಪ್ಪ ಲಲ ; 12 ವರ್ವ 

ಪ್ರಿರ್ಕ ರಣೆ ಮಾಡದ ನಿಮಾ  ತಪುಪ  ಮತ್ತು  ನಿಮಾ  ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ತಪುಪ  ಎಾಂದ್ಯ ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್.  ನಮಾ  

ತ್ಯಲೂಲ ಕಿನ ಜನರ ತಪ್ಪ ಲಲ ಎಾಂದ್ಯ ಹೇಳಿ ವಿರ್ಯದ ಬಗೆಗ  ವಿವರಣೆ ಕಟಿೆ .  ಇಲಲ , ನನಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು 

ಬೇರೆ ರಿೀತ್ರ ಹೇಳಿದರಲಲ  ಎನುನ ವ ಮಾತನುನ  ಹೇಳಿದರು.  Let it go on record, I don’t hesitate. ಆಮೇಲ್ಯ 

ಅಧಿಕಾರಿಗಳನುನ  ಕರೆದ್ಯ, ನಿೀವು 12 ವರ್ವಗಳಿಾಂದ ಪ್ರಿರ್ಕ ರಣೆ ಮಾಡಿಲಲ ವೇ ಎಾಂದ್ಯ ಕಳಿದಾಗ ಅವರು, 

ಹೌದ್ಯ ಮಾಡಿಲಲ  ಎಾಂದ್ಯ ಒಪಿಪ ಕಾಂಡರು.  ನಂತರ ನಯ ಯ ಸಮಾ ತವಾಗಿ ದರ ಪ್ರಿರ್ಕ ರಣೆ 

ಮಾಡಿಕಾಂಡಿದಿಾ ರೆ. It was right, he approved it. ಅದೇರಿೀತ್ರ ಅಲೂಲ ಕೂಡ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳು ಹಂತ 

ಹಂತವಾಗಿ approve ಮಾಡಿದಿಾ ರೆ.   You go through the file. ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳು approve ಮಾಡಿ 

ಆರ್ಥವಕ ಇಲ್ಯಖ್ಯಯ ಪ್ರ ಧಾನ ಕಾಯವದಶ್ವಯವರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದರು.  ಆನಂತರ ರ್ಚನವಣೆ ಡಿಕೆಲ ೀರ  

ಆಯಿತ್ತ.  ಈ ಕುರಿತ್ತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನುನ  ಕಳಿದಾಗ ಅವರು, ಈಗ ನಿೀತ್ರ ಸಂಹಿತೆ ಇದ್; ಈಗ ದರವನುನ  

ಹೆರಿ್ಚ  ಮಾಡಿದರೆ influence ಆಗುತು ದ್ ಎಾಂದ್ಯ ಹೇಳಿದರು.  ಆ ಫೈಲ  ಇವತ್ತು  ಕೂಡ ಹಾಗೆಯೇ 

ಉಳಿದಿದ್. 

 

ಶಿರ ೋ ಗೋವಿೇಂದ ಎೇಂ. ರ್ಕರಜೋಳ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಗಳೆ, sub-registrar guidance value 

ಪ್ರ ತ್ರವರ್ವ ಪ್ರಿರ್ಕ ರಣೆ ಆಗಬೇಕು; ರಾಜಯ ದ ಪ್ರ ತ್ರಯಾಂದ್ಯ ತ್ಯಲೂಲ ಕುಗಳಲೂಲ  ಆಗಬೇಕು.  ಬಿೀಳಗಿ 

ತ್ಯಲೂಲ ಕಿನದ್ಯ ಆಗಿರಲಲಲ .  ಆಗ ಮಾನಯ  ಜೆ.ಟಿ.ಪಾಟಿೀಲರು ಮತ್ತು  ಮಾನಯ  ಎಸ .ಆರ .ಪಾಟಿೀಲರು ಒತು ಡ 

ಹಾಕಿ ಒಾಂದ್ಯ ಮಿೀಟಿಾಂಗ  ಕರೆಸಿದರು, ಆ ಮಿೀಟಿಾಂಗ ಗೆ ನನನ ನುನ  ಕರೆದ್ಯಕಾಂಡು ಹೊೀಗಿದಿ ರು.  ಆಗ ನನು 

ಶಾಸಕನಗಿದಿ್ . ನಿಮಗೆ proceedings copy ಕಡುತೆು ೀನೆ. ಮಿೀಟಿಾಂಗ  ಆದಾಗ ಇವರು ಜೀರು ಮಾಡಿ 

ಬಿೀಳಗಿ ತ್ಯಲೂಲ ಕಿನದಿ್ಯ  ಕಿಲ ಯರ  ಮಾಡಿಸಿಕಾಂಡರು.  ಆದರೆ ಬಿಜ್ಞಪುರದ ಬಬಲೇಶಾ ರ ತ್ಯಲೂಲ ಕಿನದ್ಯ 
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ಕಿಲ ಯರ  ಆಗಲಲಲ ; ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಿಯಿತ್ತ.  ನಂತರ file move ಮಾಡಲ್ಯಯಿತ್ತ, ಮುಖ್ಯ ಾಂತ್ರರ ಗಳು 

approval ಕಟಿ ರು ಎಾಂದ್ಯ ಹೇಳಿದಿ್ಯ  ಸರಿ.  ಆದರೆ, ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳು ಸಹಿ ಮಾಡಲ ಅಥವಾ ಯಾರೇ 

ಸಹಿ ಮಾಡಲ, ಅದ್ಯ ಸಕಾವರಿ ಆದೇಶ ಆಗದ ಹೊರತ್ತ ಆ ಕಾಗದಕೆಕ  ಯಾವುದೇ ಬಲ್ಯ ಇರುವುದಿಲಲ .  

ಸಕಾವರಿ ಆದೇಶ ಆಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಬರಬೇಕು.  ಅದ್ಯ ಸಕಾವರಿ ಆದೇಶ ಆಗಿಲಲ .  ನಂತರ ಆ ಸಕಾವರ 

ಹೊೀಯಿತ್ತ ಮತ್ತು  ಸಮಿಾ ಶರ  ಸಕಾವರ ಬಂತ್ತ.  ಮಾನಯ  ಸಿದಿ ರಾಮಾಯಯ ನವರು ಸಹಿ ಮಾಡಿದ 

ನೀಟನುನ  ನೀಡಿದಿ್ ೀನೆ.  ನಿೀವು ಈಗ ಅದನೆನ ೀ ತ್ೀರಿಸುತ್ರು ೀರಿ.  ಅದಾದ ಮೇಲ್ಯ ಸಮಿಾ ಶ ಸಕಾವರ 

ಬಂದಾಗ ಅದನುನ  ಮಾಡಬಹುದಾಗಿತ್ತು .  ಆದರೆ ಮಾಡಲಲಲ , ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಿಯಿತ್ತ. 14 ಹಳೆಿಯ 

ಜನರಿಗೆ ಈಗ ತ್ಾಂದರೆಯಾಗಿರುವುದ್ಯ ನಿಜ.   Sub-Registrar guidance value ಪ್ರಿರ್ಕ ರಣೆ ಆಗದ 

ಹೊರತ್ತ ಹೊಸ Land Acquisition Act 2013 ಏನಿದ್,  ಅದರ ಪ್ರ ಕಾರ 4 times  ಕಡಬೇಕು.  ಈಗ Sub-

Registrar guidance value ಸುಮಾರು ಒಾಂದ್ದವರೆ ಲಕ್ಷ ಇದ್.  ಗರಿರ್ಠ  ಎಾಂದರೆ ರೂ. 6 ಲಕ್ಷ ಸಿಗುತು ದ್; 

ಅದಕಿಕ ಾಂತ ಹೆರಿ್ಚ  ಸಿಗುವುದಿಲಲ .  ಈ ಸಮಸಯ  ನನಗೂ ಗತ್ರು ದ್.  ನವು ಹೊಳೆಯ ಆಕಡೆ ಇದಿಿ ೀರಿ; ನವು 

ಈ ಕಡೆ ಇದಿ್ ೀವ.  ನನೂ ಕೂಡ ಆ ತ್ಯಲೂಲ ಕಿನವನೇ ಆಗಿದಿ್ ೀನೆ.  ನಮಾ  ಮಧ್ಯಯ  ಕೃಷ್ಣಣ  ನದಿ ಮಾತರ  ಅಡಡ  

ಇದ್ ಅಷಿ್ .  ಮೂಲತಃ ನನು ಅದೇ ತ್ಯಲೂಲ ಕಿನವನು. ಸಮಸಯ  ಆಗಿರುವುದನುನ  ನನು 

ಅಲಲ ಗಳೆಯುವುದಿಲಲ .  ಆದರೆ ಲ್ಯಯ ಪ್ಸ   ಮಾಡಿದವರು ಯಾರು, ಏಕೆ ಮಾಡಿದರು, ಏಕೆ ಆಗಲಲಲ  

ಎನುನ ವುದ್ಯ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ . 

 

ವೈಸ  ಛೇಮಾನ:- ನಿಮಾ  ಇಬು ರ ಮಧ್ಯಯ  ಬಹಳ ಒಳೆೆಯ ಸಮನಾ ಯತೆ ಇದ್; ಸಮಾನವಾದ 

ಕಾಳಜಿ ಇದ್.  ಇನೂನ  ತ್ತಾಂಬ್ರ ಸದಸಯ ರು ಮಾತನಡುವವರಿದಿಾ ರೆ.  

 

ಶಿರ ೋ ಮರಿತಿಬೆು ೋಗೌಡ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಗಳೆ, ಮಾನಯ  ವಿರೀಧ್ ಪ್ಕ್ಷದ ನಯಕರಿಗೆ ಮಾನಯ  

ಸಚಿವರು ಈಗಾಗಲೇ ಉತು ರ ಕಟಿ್ಟ ಬಿಟಿಿ ದಿಾ ರೆ.  ಇದ್ಯ ಒಾಂದ್ಯ ತರಹ ಜುಗಲ  ಬಂದಿ ನಡೆದ ಹಾಗೆ 

ನಡೆಯುತ್ರು ದ್.   

 

ವೈಸ  ಛೇಮಾನ:- ಬೇರೆ ಸದಸಯ ರು ಕೂಡ ಮಾತನಡಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಾಂದ ಮಾನಯ  ವಿರೀಧ್ 

ಪ್ಕ್ಷದ ನಯಕರು ಸಹಕರಿಸಬೇಕು.   

 

ಶಿರ ೋ ಬ.ಕೆ.ಹರಿಪರ ಸ್ತದ್ :-ಮಾನಯ  ವಿರೀಧ್ ಪ್ಕ್ಷದ ನಯಕರು ಭಾವನತಾ ಕವಾಗಿ 

ಮಾತನಡುತ್ರು ದಿಾ ರೆ; ಅವರ ಜಿಲ್ಯಲ ಯ ಸಮಸಯ ಗಳ ಬಗೆಗ  ಮಾತನಡುತ್ರು ದಿಾ ರೆ.  ಮಧ್ಯ ದಲಲ  ಎದಿ್ಯ  ನಿಾಂತ್ತ 
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ಬೇರೆಯವರು ಮಾತನಡಿದರೆ ಸುಮಾ ನೆ ಸಮಯ ಮುಾಂದಕೆಕ  ಹೊೀಗುತು ದ್.  ಹಾಗಾಗಿ ಮಾನಯ  ವಿರೀಧ್ 

ಪ್ಕ್ಷದ ನಯಕರನುನ  ಫರ ೀಯಾಗಿ ಮಾತನಡುವುದಕೆಕ  ಬಿಡಬೇಕೆಾಂದ್ಯ ತಮಾ  ಮೂಲಕ ಕಳಿಕಳೆು ತೆು ೀನೆ. 

 

ವೈಸ  ಛೇಮಾನ:- ಮಾನಯ  ವಿರೀಧ್ ಪ್ಕ್ಷದ ನಯಕರೇ, ನಿೀವು ಮಾತನಡಲು ಪಾರ ರಂಭಿಸಿ 

ಒಾಂದ್ದವರೆ ತ್ಯಸುಗಳಾಯಿತ್ತ.  ಬೇರೆಯವರೂ ಮಾತನಡುವುದಕೆಕ  ಅಪೇಕೆೆ  ವಯ ಕು ಪ್ಡಿಸಿದಿಾ ರೆ. 

 

ಶಿರ ೋ ಎಸ .ಆರ .ಪಾಟಿೋಲ :- ನಳೆ ಅವರಿಗೆ ಪೂತ್ರವ ಅವಕಾಶ ಕಡಿ. 

 

ವೈಸ  ಛೇಮಾನ:- ಪಿೀಠ ಯಾವತ್ತು  ಕೂಡ ವಿರೀಧ್ ಪ್ಕ್ಷದ ಸದಸಯ ರಿಗೆ ಹೆರಿ್ಚ  

ಮಾತನಡುವುದಕೆಕ  ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿ ಕಡುತು ದ್.   

 

ಶಿರ ೋ ಎಸ .ಆರ .ಪಾಟಿೋಲ :-ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಗಳೆ, ನನಗಿಾಂತಲೂ ಹೆರಿ್ಚ  ಪ್ರ ಭಾವಿತವಾಗಿ 

ಮಾತನಡುವಂತಹ ಸದಸಯ ರು ನಮಾ  ಕಡೆ ಇದಿಾ ರೆ.  ಅವರು ಎಷಿ್ಟ  ಸಮಯ ಕಳುತ್ಯು ರೀ ಕಡಿ.  24 

ವರ್ವದ ನನನ  ಶಾಸಕ ಜಿೀವನದಲಲ  ಪ್ರ ತ್ರ ಪ್ಕ್ಷದ ನಯಕನಗಿ ಇದ್ಯ ನನನ ದ್ಯ ಕನೆಯ 

ಅಧಿವೇಶನವಾಗಿದ್.   

 

ವೈಸ  ಛೇಮಾನ:- ಹಾಗೇಕೆ ಹೇಳುತ್ರು ದಿಿ ೀರಿ? ನಿೀವು ಮತೆು  ಬರುತ್ರು ೀರಿ.  ನಿೀವು ಮತೆು  ಬರಬೇಕು 

ಎಾಂದ್ಯ ಎರಡೂ ಕಡೆಯ ಸದಸಯ ರು ಬಯಸುತ್ಯು ರೆ. 

 

ಶಿರ ೋ ಎಸ .ಆರ .ಪಾಟಿೋಲ :- ನನು ನಯ ಯ ಒದಗಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಮಾತನಡುತೆು ೀನೆಯೇ 

ಹೊರತ್ತ ಬ್ರಯಿ ಚ್ಪ್ಲಕೆಕ  ಮಾತನಡುವುದಿಲಲ .   

 

ಶಿರ ೋ ಎನ .ರವಿಕುಮಾರ :- ನಿೀವು, ಇದ್ಯ ನನನ  ಕನೆಯ ಅಧಿವೇಶನ ಎಾಂದ್ಯ ಹೇಳುವುದನುನ  

ನೀಡಿದರೆ ನನಗೆ ಬಹಳ ಬೇಜ್ಞರಾಗುತು ದ್. 

 

ವೈಸ  ಛೇಮಾನ:- ಮಾನಯ  ವಿರೀಧ್ ಪ್ಕ್ಷದ ನಯಕರೇ ನಿೀವು ಮಾತನಡಿ. 

 

ಶಿರ ೋ ಎಸ .ಆರ .ಪಾಟಿೋಲ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಗಳೆ, ಮಾನಯ  ಜಲ ಸಂಪ್ನೂಾ ಲ ಮಂತ್ರರ ಗಳು lapses 

ಬಗೆಗ  ಹೇಳಿದರು.  What sin they have committed? You do justice to the people of that 14 villages.  
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ಅವರಿಗೆ  ಏನೂ ಗತ್ರು ಲಲ ; ಮುಾಂದಿನ ಊರೂ ಗತ್ರು ಲಲ .  Guidance value ಎನುನ ವುದ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಗತ್ರು ಲಲ .  

ಜನಪ್ರ ತ್ರನಿಧಿಗಳು ಏನೀ ಒಾಂದ್ಯ ಲ್ಯಯ ಪ್ಸ   ಮಾಡಿದಕೆಕ  ಅವರಿಗೆ ಅನಯ ಯವಾಯಿತ್ತ.  They should not 

be penalized; they should be given justice. ಮಾನಯ  ಗೀವಿಾಂದ ಕಾರಜೀಳರವರು ನಮಾ  

ಜಿಲ್ಯಲ ಯಿಾಂದ ಶಾಸಕರಾಗಿ, ಮಂತ್ರರ ಯಾಗಿದಿಾ ರೆ.   ಆ ಹಳೆಿ ಗಳು ಅವರ ಪ್ರ ದೇಶದ ಪ್ಕಕ ದ ಹಳೆಿ ಗಳು.  ಅವರ 

ಊರು ಬಿಜ್ಞಪುರ ಜಿಲ್ಯಲ ಯ  ಕಾರಜೀಳ.  ಆ 14 ಹಳೆಿಯವರನುನ  ಇವರು ಎತ್ರು  ಹಿಡಿಯುತ್ಯು ರೆ ಎನುನ ವ 

ವಿಶಾಾ ಸ ನನಗೆ ಇದ್.  ಇವರಿಾಂದ ಆ ಜನ ಉದಿಾ ರ ಆಗಬೇಕು.  ನಿೀವು decision ತೆಗೆದ್ಯಕಾಂಡರೆ, they will 

be happier, those people will worship you. 14 ಹಳೆಿಯವರಿಗೆ ನಿೀವು ನಯ ಯ ಕಡುತ್ರು ೀರಿ ಎನುನ ವ 

ವಿಶಾಾ ಸ ಇದ್.  ಯಾರಿಾಂದ lapses ಆಯಿತ್ೀ, ಯಾರದ್ಯ ತಪಪ ೀ ಅದೇನೇ ಆಗಲ, ಅದನುನ  post-mortem 

ಮಾಡುವುದ್ಯ ಬೇಡ.  ಅದ್ಯ ಮುಗಿದ್ಯ ಹೊೀದ ಅಧಾಯ ಯ.  Patient is dead. ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ನಯ ಯ 

ಒದಗಿಸುವ ಕೆಲಸವನುನ  ತ್ಯವು ಮಾಡಬೇಕೆಾಂದ್ಯ ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರ ಮುಖಾಾಂತರ ಕಳುತೆು ೀನೆ.  ಅದಕೆಕ  

ಅವರು ಒಪಿಪ ದಿಾ ರೆ. 

 

ಕೃಷ್ಣಣ  ಮೇಲಿ ಾಂಡೆ ಯೀಜನೆಯ ಬಗೆಗ  ಬಹಳಷಿ್ಟ  ಸಲ ಹೇಳಿದಿ್ ೀನೆ. ಕೃಷ್ಣಣ  ಮೇಲಿ ಾಂಡೆ 

ಯೀಜನೆಯ 3ನೇ ಹಂತ, 130 ಟಿಎಾಂಸಿ ನಿೀರು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿ, ಆಲಮಟಿಿ  ಜಲ್ಯಶಯವನುನ  519 

ಮಿೀಟರ ನಿಾಂದ 524 ಮಿೀಟರ ವರೆಗೆ ಎತು ರಿಸಿ, 15 ಲಕ್ಷ ಎಕರೆ ನಿೀರಾವರಿ ಮಾಡಿ, ಕಲುು ಗಿವ, ಯಾದಗಿರಿ, 

ರಾಯಚೂರು, ಕಪ್ಪ ಳ, ವಿಜಯಪುರ, ಬ್ರಗಲಕೀಟೆ ಮತ್ತು  ಗದಗ ಜಿಲ್ಯಲ ಯ ಜನತೆಗೆ ನಯ ಯ 

ಒದಗಿಸಬೇಕು.   

                   (ಮುಾಂದ್ಯ) 

(1222) 21-12-2021 5.00 DS-AK                                    (ವೈಸ  ಛೇಮಾನರ ವರ ಉಪಸಿಥ ತಿ) 

 

ಶಿರ ೋ ಎಸ.ಆರ.ಪಾಟಿೋಲ (ಮೇಂದು):- 

ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಯಲಲ  ಈ ಸಲ ಅವರ ಅವಧಿ ಮುಗಿಯುವುದಕಿಕ ಾಂತ ಪೂವವದಲಲ  ಅವರು ಮನಸುಸ  

ಮಾಡಿದರೆ ತೆಲಂಗಾಣದವರಿಗಿಾಂತ ಅವರೇನು ಹಿಾಂದಿಲಲ . ಅವರು ನಿಶಿ್ ತವಾಗಿ ಮಾಡುತ್ಯು ರೆನುನ ವ 

ವಿಶಾಾ ಸವಿದ್.  ದಯಮಾಡಿ ಆ ದಿಸಯಲಲ  ಕಾಯವ ಪ್ರ ವೃತು ರಾಗಬೇಕು.  ಮಾನಯ  ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳ 

ಜತೆಯಲಲ  ಚ್ರ್ಚವ ಮಾಡಿ. ಹಣದ ಬಗೆಗ  ಏನೇನು bond float ಮಾಡುತ್ಯು ರೀ ಮಾಡಲ ಮತ್ತು  ’beg, 

borrow or steal’ ಎನುನ ವ ರಿೀತ್ರ ಅವರೇನು ಮಾಡುತ್ಯು ರೆಯೀ ಮಾಡಲ.  ಈ ಯೀಜನೆಯನುನ  ಪೂತ್ರವ 

ಮಾಡಿ.  ಆದರೆ ನವು  ಹಿಾಂದ್ ಸದನದಿಾಂದ ಹೊರಗೆ ಹೊೀಗಿ ಪಾದಯಾತೆರ  ಮಾಡುತೆು ೀವಾಂದ್ಯ ಹೇಳಿದಿ್ ವು, 

ಈಗ ಪಾದಯಾತೆರ  ಮಾಡಿ ಬಂದಿದಿ್ ೀವ.  ಇನುನ  ಉಪ್ವಾಸ ಸತ್ಯಯ ಗರ ಹ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್.  ಇನನ ಾಂದ್ಯ 

ಯಾತೆರ  ಮಾಡುತೆು ೀವ.  7 ಜಿಲ್ಯಲ , 31 ತ್ಯಲೂಲ ಕುಗಳು ಸೇರಿ ಪ್ಕೆಾ ತ್ರೀತ್ಯವಾಗಿ ಯಾತೆರ  ಮಾಡಬೇಕೆನುನ ವ ಇರ್ಚಛ  

ಇದ್.  ಅವರಿಗೆ ನೆನಪು ಮಾಡುವುದೇನೆಾಂದರೆ, ಜನರೆಲ್ಯಲ  ಆ ಬಗೆಗ  ಭಾಗಿಯಾಗಲ ಎನುನ ವ ದೃಷಿಿ ಯಿಾಂದ 
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ಮಾಡುತ್ರು ದಿ್ ೀವ.  7 ಜಿಲ್ಯಲ ಯ ಉದಿ ಗಲಕೂಕ  ನವು ಟಾರ ಕಿ ರ  ಯಾತೆರ  ಅಥವಾ ಇನಿನ ತರ ಯಾವುದಾದರೂ 

ಯಾತೆರ ಯನುನ  ಮಾಡುತೆು ೀವ.  ಏಕೆಾಂದರೆ, ಇದನುನ  ಜಿೀವಂತವಾಗಿ ಇಡಬೇಕು.  ನಮಾ  ಅವಧಿ 

ಮುಗಿಯಿತ್ತ, ನವು ಹೊರಗೆ ಹೊೀದ್ವು, ಯುಕೆಪಿ ಹಾಗೆ ಉಳಿಯುತು ದ್.  ಆದರೆ ನವು ಬಿಟಿ ರು ಅವರು 

ಬಿಡುವುದಿಲಲ  ಎನುನ ವ ವಿಶಾಾ ಸ ನನಗಿದ್.  ಅವರ ಮೇಲ್ಯ ನನಗೆ ನಂಬಿಕೆ, ಶರ ದಿ್  ಇದ್. ಅದ್ಯ ಆಗದಿದಿ ರೆ 

ನವು ಸರದಿ ಉಪ್ವಾಸ ಸತ್ಯಯ ಗರ ಹ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತು ದ್.  ಅದ್ಯ ಆಗದಿದಿ ರೆ ಕನೆಗೆ ನವು ಅಮರಣಾಾಂತ 

ಉಪ್ವಾಸಕೂಕ   ಹಿಾಂದೇಟ್ಟ ಹಾಕುವುದಿಲಲ  ಎನುನ ವ ಮಾತನುನ  ಈ ಸಂದಭವದಲಲ  ಹೇಳುವುದಕೆಕ  

ಬಯಸುತ್ರು ದಿ್ ೀನೆ.  ಯಾವುದೇ ಪ್ರಿಸಿಿ ತ್ರಯಲಲ  let the government beg, borrow or steal and complete 

the UKP-III Stage project and give justice to the farmers of seven districts.  ಈ 

ಮುಳುಗಡೆಯಾಗುವಂತಹ ಸಂತರ ಸಿ ರಿಗೆ ಅವರು ಪ್ರ ತ್ರಪ್ಕ್ಷದಲಲ ದಿಾ ಗ ಮಾತನಡುತ್ರು ದಿ ರು, 40 ಲಕ್ಷ, 50 

ಲಕ್ಷ ಹಣ, ಅವರು ಅಧಿಕಾರಕೆಕ  ಬಂದಿದಿಾ ರೆ, ಆ   ಹಣ ಒದಗಿಸಿ ಇವರ ಬದ್ಯಕನುನ  ಬಂಗಾರ ಮಾಡಿ.  

ಮಾನಯ  ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳ ಅಧ್ಯ ಕ್ಷತೆಯಲಲ  ಆದಂತಹ ಕೆಲವು ನಿಣವಯಗಳನುನ  ಹಿಾಂತೆಗೆದ್ಯಕಳೆಲ.   

ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಯಲ ಯ ಬಬಲೇಶಾ ರ ತ್ಯಲೂಲ ಕಿನ  14 ಹಳೆಿ ಗಳ ಜನತೆಗೆ Guidance Value ಪ್ರಿರ್ಕ ರಣೆ ಮಾಡಿ 

ಇವರಿಗೆ ನಯ ಯ ಒದಗಿಸಿ ಎನುನ ವ ಮಾತನುನ  ಈ ಸಂದಭವದಲಲ  ವಯ ಕು  ಮಾಡುತ್ರು ದಿ್ ೀನೆ. 

 

 ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ, ನನು ಮಹದಾಯಿ ಯೀಜನೆ ಬಗೆಗ  ಮಾತನಡುವುದಕೆಕ  

ಬಯಸುತ್ರು ದಿ್ ೀನೆ.  ಮಹದಾಯಿ ಯೀಜನೆ ಬಗೆಗ  ಈಗಾಗಲೇ  ಮಾನಯ  ಕೆ.ಟಿ.ಶ್ರ ೀಕಂಠೇಗೌಡರು ಬಹಳ 

ರ್ಚನನ ಗಿ ಮಾತನಡುತ್ರು ದಿಾ ರೆ.  ಅವರು ಬಹುತೇಕವಾಗಿ ನನಗೆ ಮಾತನಡುವುದಕೆಕ  ಏನು ಉಳಿಸಿಲಲ .  

ಮಾನಯ  ನಿರಾಣಿ ಹಣಮಂತ  ರುದರ ಪ್ಪ ನವರು ಕೂಡ ಮಾತನಡಿದಿಾ ರೆ.  ನನು ಮಹದಾಯಿ 

ಯೀಜನೆಯ ಬಗೆಗ  ಮಾತನಡುವುದಕಿಕ ಾಂತ ಮದಲು ಬಿ.ಎಾಂ.ಹೊರಕರಿ ಎನುನ ವವರು ಇದಿ ರು.   

ಅವರು ಬ್ರದಾಮಿ ತ್ಯಲೂಲ ಕಿನವರು.  ತ್ಯಲೂಲ ಕು ಡೆವಲಪ್ ಮೆಾಂಟ  ಬೀಡ ವ ಅಧ್ಯ ಕ್ಷರಾಗಿದಿ ರು.  

ಗುಳೇದಗುಡಡ  ವಿಧಾನಸಭಾ ಕೆೆೀತರ ದ ಶಾಸಕರಾಗಿದಿ ರು. Agriculture Assistant ನಿಾಂದ 

ಶಾಸಕರಾಗುವವರೆಗೂ ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಿ ರು.    ಅವರು ಮಹದಾಯಿ ಯೀಜನೆಯ ಪಿತ್ಯಮಹ.  

ಅವರನುನ  ಇವತ್ತು  ನೆನಪಿಸಿಕಾಂಡು ಈ ಮಾತನುನ  ಹೇಳುವುದಕೆಕ  ಬಯಸುತ್ರು ದಿ್ ೀನೆ.  1978 ರಲಲ  

ಮಹದಾಯಿ ಯೀಜನೆ ಸಿದಿ ವಿದಿ ರೂ  ಈ ಯೀಜನೆಗೆ ಕಾಂದರ  ಸಕಾವರದಿಾಂದ ನಮಾ  ಸಕಾವರ 2002 

ರಲಲ  ಒಪಿಪ ಗೆ ಪ್ಡೆದ್ಯ  ಮಹದಾಯಿ ಯೀಜನೆ 2032 ಚ್ದರ ಕಿಲೀ ಮಿೀಟರ  ಜಲ್ಯನಯನ ಪ್ರ ದೇಶ 

ಹೊಾಂದಿದ್.  ಅದರಲಲ  ಕನವಟಕದ ಪಾಲು 412 ಚ್ದರ ಕಿಲೀ ಮಿೀಟರ  ಇದ್.  ಕಾಂದರ  ಜಲ ಆಯೀಗದ 

ಸಮಿೀಕೆೆಯಂತೆ ನದಿಯಲಲ  ಒಟಿ್ಟ  210 ಟಿ.ಎಾಂ.ಸಿ. ನಿೀರು  ಲಭಯ ವಿದ್. ನಮಾ  ಕನವಟಕ ರಾಜಯ ದಲ್ಯಲ ೀನು 

ಮಹದಾಯಿ ನದಿ ಹರಿಯುತ್ರು ದ್, ಅದ್ಯ 45 ಟಿ.ಎಾಂ.ಸಿ. ಇದ್.  ಕನವಟಕ ತನನ  ಪಾಲನ ನಿೀರನುನ  

ಪ್ಡೆಯುವ ಸಲುವಾಗಿ  ಯೀಜನೆ ರೂಪಿಸಿದಿ ರೂ ಕೂಡ ಗೀವಾ ಸಕಾವರದವರು ಖಾಯ ತೆ ತೆಗೆದರು.  ಶ್ರ ೀ 
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ಪ್ರಿಕಕ ರ  ರವರು ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಯಾಗಿದಿಾ ಗ  ಇದರ ಬಗೆಗ  ಕನವಟಕಕೆಕ  ನಮಾ  ಜಲ, ಸಸಯ  ಸಂಪ್ತ್ರು ಗೆ, 

ಜಿೀವ ಸಂಕುಲಕೆಕ  ತ್ಾಂದರೆಯಾಗುತ್ರು ದ್, ಅಾಂದರೆ ನಿೀರು ಹೊೀಗಿ ಅರಬಿು  ಸಮುದರ ಕೆಕ  ಸೇರುತ್ರು ದ್. ಅಲಲ  

ಜಲಚ್ರ ಪಾರ ಣಿಗಳಿಗೆ  ನಿೀರು ಉಪ್ಯೀಗ ಮಾಡಿದರೆ  ನಮಗೆ ಅನಯ ಯವಾಗುತ್ರು ದ್ ಎಾಂದ್ಯ ನಮಾ  

ವಿರುದಿ  ಮಾತನಡುತ್ಯು  ಬಂದರು. ಸಮುದರ  ಸೇರುವ ನಿೀರಿಗೆ ಈ ರಿೀತ್ರ ಹೇಳುತ್ರು ದಿಾ ರೆ.   ಇದ್ಯ 30 

ವರ್ವಗಳ ಯೀಜನೆ.  ಈ 30 ವರ್ವದ ಯೀಜನೆಯಲಲ  ಸತತವಾಗಿ  7 ವರ್ವಗಳಿಾಂದ ಸತ್ಯಯ ಗರ ಹ 

ನಡೆಯುತ್ರು ದ್.  ನವಲಗುಾಂದದಲಲ  ಖಾಯಂ ಆಗಿ ಸತ್ಯಯ ಗರ ಹ ನಡೆಯುತ್ರು ದ್.  ಬಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಯಲ ಯ ಪ್ಶಿ್ ಮ 

ಘಟಿ ದ ಸಾಲನಲಲ  ಹುಟಿ್ಟ ವ ಮಹದಾಯಿ ನದಿ ನಮಾ  ರಾಜಯ ದಲಲ  35 ಕಿಲೀ ಮಿೀಟರ , ಮುಾಂದ್ 

ಗೀವಾದಲಲ  45 ಕಿಲೀ ಮಿೀಟರ  ಹರಿಯುವ ಮಹದಾಯಿ ನದಿಗೆ ಮಾಾಂಡೀವಿ ನದಿ ಎಾಂದ್ಯ 

ಕರೆಯುತ್ಯು ರೆ.  ಒಟಿ್ಟ  ಮಹದಾಯಿ ನದಿಯ  52.60 ಅಡಿ ಟಿಎಾಂಸಿ ನಿೀರು   ನಮಾ  ರಾಜಯ ಕೆಕ  ಸೇರಿದರೆ 

159.47 ಟಿಎಾಂಸಿ  ಗೀವಾ ರಾಜಯ ಕೆಕ  ಸೇರಿ ಅರಬಿು  ಸಮುದರ ಕೆಕ  ಸೇರುತು ದ್.  ಇದ್ಯ ವಯ ಥವವಾಗಿ ಸಮುದರ ಕೆಕ  

ನಿೀರು ಸೇರಬ್ರರದ್ನುನ ವ ಉದಿ್ ೀಶದಿಾಂದ ಅಾಂದಿನ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳಾದಂತಹ ಶ್ರ ೀ 

ಎಸ.ಆರ.ಬಮಾಾ ಯಿಯವರ ನೇತೃತಾ ದಲಲ  ಈ ಯೀಜನೆ ಪಾರ ರಂಭವಾಯಿತ್ತ ಎಾಂದ್ಯ ಹೇಳುವುದಕೆಕ  

ಬಯಸುತ್ರು ದಿ್ ೀನೆ.  ಈ ರಾಜಯ ದ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳಾದ ಶ್ರ ೀ ಬಸವರಾಜ ಬಮಾಾ ಯಿಯವರ ತಂದ್ಯವರು 

ಪಾರ ರಂಭ ಮಾಡಿದಂಥ ಯೀಜನೆ ಇದಾಗಿದ್. ಅವರ ತಂದ್ಯವರು ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳಾಗಿದಿಾ ಗ ಆ 

ಯೀಜನೆಯನುನ  ಪಾರ ರಂಭ ಮಾಡಿದರು, ಅವರು ಕಾಲವಾದರು.  ನಂತರ ಈಗ ಅವರ ಮಗನೇ 

ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳಾಗಿದಿಾ ರೆ. ಮಹದಾಯಿ ಯೀಜನೆ ತಾ ರಿತವಾಗಿ ಕಾಯವರೂಪ್ಕೆಕ  ಬರಬೇಕೆಾಂದ್ಯ ಅವರು 

232 ಕಿ.ಮಿೀ. ಪಾದಯಾತೆರ ಯನುನ  ಮಾಡಿದಿ ರು.  Central Water Commission (C.W.C) ನವರು ಡಿಸಾಂಬರ  

2020 ರಲಲ  ಒಾಂದ್ದವರೆ ಟಿಎಾಂಸಿಗೆ ಡಾಯ ಮ  ಕಟಿ್ಟ ವುದಕೆಕ  ಪ್ರವಾನಗಿಯನುನ  ಕಟಿ್ಟ   ಸಪಿ್ ಾಂಬರ  

2021ರಲಲ  C.W.C ನವರು ಪ್ರವಾನಗಿಯನುನ  ರದಿ್ಯ  ಮಾಡಿದಿಾ ರೆ.  ಇದನುನ  ಏಕೆ ರದಿ್ಯ  ಮಾಡಿದರು 

ಎನುನ ವ ಕಾರಣವೇ ಗತ್ಯು ಗುತ್ರು ಲಲ . C.W.C ನವರು 1.5 ಟಿಎಾಂಸಿ ಯದಿ್ಯ  ಡಾಯ ಮ  ಕಟಿ್ಟ ವುದಕೆಕ  

ಪ್ರವಾನಗಿಯನುನ  ಕಟಿ್ಟ   ಮತೆು  ಅದನುನ  ಸಪಿ್ ಾಂಬರ  2021 ರಲಲ  ರದಿ್ಯ  ಮಾಡಿದಿಾ ರೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಆ 

ಕಡೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಆ ಕಡೆ ಗಮನ ಕಟಿಿ ದಿಾ ರೀ ಇಲಲ ರ್ವೀ, ಸರಿಯಾದ ಮಾಹಿತ್ರಯನುನ  

ಒದಗಿಸಿದಿಾ ರೀ ಇಲಲ ರ್ವೀ ಗತ್ರು ಲಲ .  ಇನನ ಮೆಾ  ತ್ಯವು ಒಾಂದ್ಯ delegation ತೆಗೆದ್ಯಕಾಂಡು ಹೊೀಗಿ 

C.W.C ಕಡೆಯವರಿಾಂದ ಅನುಮತ್ರ ಪ್ಡೆಯಲು ಪ್ರ ಯತನ  ಮಾಡಬೇಕು.  ಬಂಡೂರಿ ಯೀಜನೆ 8 ಕಿ.ಮಿೀ. 

ಸುರಂಗ ಮಾಗವದಿಾಂದ ನಿೀರು ಖಾನಪುರ ಹತ್ರು ರ ಮಲಪ್ರ ಭ ನದಿಗೆ ಜೀಡಣೆಯಾಗುತು ದ್.  Tribunal 

decision ಪ್ರ ಕಾರ ಒಟಿ್ಟ  ನಮಾ  ರಾಜಯ ದಲಲ  42 ಟಿಎಾಂಸಿ ಉತ್ಯಪ ದನೆಯಾದರೆ ಅದರಲಲ  13.5 ಟಿಎಾಂಸಿ 

ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್.  ಅದರಲಲ  8 ಟಿಎಾಂಸಿ ನಿೀರು ವಿದ್ಯಯ ತ ಗೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕು.  ವಿದ್ಯಯ ತ ಗೆ ನಿೀರನುನ  

ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಆ ನಿೀರು ಗೀವಾಕೆಕ  ಹೊೀಗಿ ಮತೆು  ಅರಬಿು  ಸಮುದರ ವನುನ  ಸೇರುತು ದ್.  ನಮಾ  

ವಿದ್ಯಯ ತ  ಉತ್ಯಪ ದನೆ ಮಾಡುವುದಕೆಕ  ನಮಾ  ನಿೀರನುನ  ನವು circulate ಮಾಡಬಹುದ್ಯ.  ಆದರೆ ವಿದ್ಯಯ ತ  
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ಉತ್ಯಪ ದನೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಆ ನಿೀರು ವಯ ಥವವಾಗುವುದಿಲಲ .  ಅದ್ಯ  ನೇರವಾಗಿ ಮಾಾಂಡೀವಿ ನದಿಗೆ 

ಹೊೀಗಿ ಮತೆು  ಅರಬಿು  ಸಮುದರ ಕೆಕ  ಸೇರುತು ದ್.  ನಮಗೆ ಕವಲ 5.5 ಟಿಎಾಂಸಿ ನಿೀರು ಅಷಿ್ ೀ ಸಿಗುತು ದ್.  5.5 

ಟಿಎಾಂಸಿಯಲಲ  1.5 ಟಿಎಾಂಸಿ ನಿೀರು ಕಳಸ ಮತ್ತು  ಹಲಸಾರ  ಎರಡು ನಲ್ಯಗೆ ಮತ್ತು  4 ಟಿಎಾಂಸಿ ಬಂಡೂರಿ 

ನಲ್ಯಗೆ ಬರುತು ದ್.  ಇವರಡರಿಾಂದ 5.5 ಟಿಎಾಂಸಿ ನಿೀರನುನ  ನವು ಉಪ್ಯೀಗ ಮಾಡಬೇಕು. 2007ರಲಲ  

ಜೆಡಿ(ಎಸ )-ಬಿಜೆಪಿ ಸಮಿಾ ಶರ  ಸಕಾವರದಲಲ  ಶ್ರ ೀಮಾನ  ಈಶಾ ರಪ್ಪ ನವರು ನಿೀರಾವರಿ ಸಚಿವರಿದಿಾ ಗ ಗುದಿ ಲ 

ಪೂಜೆಯಾಗಿದ್.  2018ರ ಆಗಸಿ  ನಲಲ  tribunal decision ಆಗಿದ್.  ಆದರೆ ಅದ್ಯ ಪ್ರ ಗತ್ರಯಲಲ  ಇಲಲ .  ಇದ್ಯ 

ಏಕೆ ಪ್ರ ಗತ್ರಯಲಲ ಲಲ  ಎಾಂಬ್ಬದ್ಯ ನನಗೆ ಅಥವವಾಗುತ್ರು ಲಲ .   ಇವತ್ತು  ಇದ್ಯ ಕುಡಿಯುವ ನಿೀರಿನ ಬಳಗಾವಿ, 

ಬ್ರಗಲಕೀಟೆ, ಧಾರವಾಡ ಮತ್ತು  ಗದಗ 4 ಜಿಲ್ಯಲ ಗಳಿಗೆ ಫಲಪ್ರ ದವಾಗುವಂಥ, ಉಪ್ಯೀಗವಾಗುವಂತ 

ಯೀಜನೆಯಾಗಿದ್.  ಮಾನಯ  ಈಶಾ ರಪ್ಪ ನವರು ಸದನಕೆಕ  ಬಂದರು.  ಅವರು ಜಲಸಂಪ್ನೂಾ ಲ 

ಸಚಿವರಾಗಿದಿಾ ಗ 2007ರಲಲ  ಶಂಕುಸಿಾ ಪ್ನೆ ಮಾಡಿದರು.  ಬಹಳ ಸಂತ್ೀರ್ದ ಸುದಿಿ  ಎಾಂದರೆ ಇದಕೆಕ  

ನೀಟಿಫಕಶನ  ಆಗಿದ್.  ಯುಕೆಪಿ ಯೀಜನೆಯದಿ್ಯ  ನೀಟಿಫಕಶನ  ಆಗಿಲಲ , ನೀಟಿಫಕಶನ  

ಮಾಡುವುದಕೆಕ  ಒತ್ಯು ಯ ಮಾಡಿದಿ್ ೀವ.  

 

(ಈ ಹಂತ್ದಲಿ್ಲ  ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರು ಪಿೋಠವನನ ಲಂಕರಿಸಿದರು) 

 

 ಆದರೆ ಇಲಲ  ಸುದೈವದಿಾಂದ ಮಹದಾಯಿ ಯೀಜನೆಗೆ ನೀಟಿಫಕಶನ  ಆಗಿದ್.  ಮಹದಾಯಿ ನಿೀರನುನ  

ಮಲಪ್ರ ಭಾ ಗೆ ತಂದ್ಯ, ಆ ನಿೀರಿನಿಾಂದ ಬಳಗಾವಿ, ಹುಬು ಳೆಿ -ಧಾರವಾಡ,  ಗದಗ ಬ್ರಗಲಕೀಟೆ ಜಿಲ್ಯಲ ಯ 

ಬ್ರದಾಮಿ ತ್ಯಲೂಲ ಕಿನವರಿಗೆ, ನಮಾ  ಜಿಲ್ಯಲ ಯ ಹುನಗುಾಂದ ತ್ಯಲೂಲ ಕಿನವರಿಗೆ ಒಟಿ್ಟ  ನಲುಕ  ಜಿಲ್ಯಲ ಗಳ 14 

ತ್ಯಲೂಲ ಕುಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನಿೀರನುನ  ಒದಗಿಸುವ ಲ್ಯಭವಾಗತಕಕ ಾಂಥ, ಪ್ರ ಯೀಜನವಾಗುವಂಥ 

ಅತಯ ಾಂತ ಮಹತು ರವಾದ ಯೀಜನೆಯಾಗಿದ್.  ಈ 30 ವರ್ವದ ಯೀಜನೆಗೆ 7 ವರ್ವಗಳಿಾಂದ ಸತತವಾಗಿ 

ಪ್ರ ಯತನ  ಮಾಡಲ್ಯಗುತ್ರು ದ್.  ಹಗಲು-ರಾತ್ರರ , ನಿದ್ರ -ನಿೀರಡಿಕೆ ಇಲಲ ದೇ ಬಹಳಷಿ್ಟ  ದೊಡಡ  ಪ್ರ ಮಾಣದಲಲ  

ಹೊೀರಾಟ ನಡೆಯಿತ್ತ.  ಪಲೀಸರ ಲ್ಯಠಿ ಪ್ರ ಹಾರ, ಪಲೀಸ  ಕಸ  ಏನೇ ಆದರೂ ಜನ ಪ್ಟಿ್ಟ  

ಬಿಡಲ್ಯರದ್ ಈ ಹೊೀರಾಟವನುನ  ಮಾಡಿದಿಾ ರೆ.  ಈಗ forest clearance ಒಾಂದ್ಯ ಮಾತರ  ಉಳಿದಿದ್.  ಈ 

forest clearance, environmental clearance ಆದರೆ ಮುಗಿಯಿತ್ತ.  ಇನುನ  D.P.R. (Detailed Project 

Report) ಕೂಡ ತಯಾರಾಗಿಲಲ ವಾಂಬ್ಬದ್ಯ ನನನ  ಭಾವನೆಯಾಗಿದ್.  

                     (ಮುಾಂದ್ಯ) 
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1223/21-12-2021/5-10/bkp-ak        (ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಥ ತಿ) 

 

ಶಿರ ೋ  ಎಸ.  ಆರ. ಪಾಟಿೋಲ(ಮೇಂದು) 

 

 ನಿೀವು D.P.R (Detailed Project Report) ಅನುನ  ತಯಾರು  ಮಾಡಿ,  ಟೆಾಂಡರ    ಕರೆದರೆ,  ಆಗ  ಜನರಲಲ   

ವಿಶಾಾ ಸ  ಬರುತು ದ್.      ಇದಕೆಕ   ಬಜೆಟ ನಲಲ   500  ಕೀಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನುನ  ಮಿೀಸಲಟಿಿ ದಿಾ ರೆ. ಈ 

ರಾಜಯ ದ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳಾಗಿರುವ ಮಾನಯ  ಬಮಾಾ ಯಿಯವರು ಮಹದಾಯಿ ಯೀಜನೆಯನುನ  

ಅನುಷ್ಣಠ ನಗಳಿಸಬೇಕೆಾಂದ್ಯ 235 ಕಿಲೀಮಿೀಟರ ಗಳಷಿ್ಟ  ದ್ದರ ಪಾದಯಾತೆರ ಯನುನ  ಮಾಡಿದಿ ರು. 

ಸಮಯ ಎಷಿ್ಟ  ರ್ಚನನ ಗಿದ್ಯ್ದಾಂದರೆ, ಇವತ್ತು  ಅವರೇ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳಾಗಿದಿಾ ರೆ. ಅವರ ತಂದ್ಯವರು 

ಪಾರ ರಂಭ ಮಾಡಿದಂತಹ ಯೀಜನೆ ಇದ್ಯ. ಈಗ ಮಗ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಯಾಗಿದಿಾ ರೆ.  ತಂದ್ ಪಾರ ರಂಭ 

ಮಾಡಿರುವ ಯೀಜನೆಯನುನ  ಅವರ ಮಗ ಮುಕಾು ಯಗಳಿಸಲ ಎನುನ ವುದ್ಯ ನಮಾ  ಆಶಯವಾಗಿದ್. 

ಎಲಲ ವೂ ಸಿದಿ ವಾಗಿದ್. ಆಯವಯ ಯದಲಲ  ಅನುದಾನವನುನ  ನಿೀಡಲ್ಯಗಿದ್. ಸಣಣ  ಪುಟಿ  ತ್ಯಾಂತ್ರರ ಕ 

ಸಮಸಯ ಗಳಿದಿ ರೆ, ಅವುಗಳನುನ  ಸರಿಪ್ಡಿಸಬಹುದಾಗಿದ್.  

 

 ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ವಿರೀಧ್ ಪ್ಕ್ಷದ ನಯಕರೇ, ಇನೂನ  ಎಷಿ್ಟ  ಹೊತ್ತು  ತ್ಯವು 

ಮಾತನಡುತ್ರು ೀರಿ? ತ್ಯವು ತಮಾ  ಮಾತ್ತಗಳನುನ  3.30 ಗಂಟೆಗಳಿಗೆ ಪಾರ ರಂಭ ಮಾಡಿದಿಿ ೀರಿ. ಆಗ ನನಗೆ 

ಮಾತನಡಲು ಒಾಂದ್ದವರೆ ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ್ಯವಕಾಶ ಬೇಕೆಾಂದ್ಯ ಹೇಳಿದಿಿ ೀರಿ. ಈಗ ಸಮಯ 5.30 

ಆಗುತ್ರು ದ್. ಹಿರಿಯರು ತ್ಯವು ಹೇಳಿದಂತೆ ನಡೆದ್ಯಕಳೆು ತ್ರು ೀರೆಾಂದ್ಯ ನನು ಭಾವಿಸಿದಿ್ ೀನೆ.  

 

 ಶಿರ ೋ ಎಸ .ಆರ .ಪಾಟಿೋಲ :- ಸನಾ ನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ, ನನಗೆ ಎರಡು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ್ಯವಕಾಶ 

ಬೇಕೆಾಂದ್ಯ ಕಳಿಕಾಂಡಿದಿ್ .  

 

 ಶಿರ ೋ ಕೆ.ಎಸ .ಈಶವ ರಪಪ (ಗಾರ ಮೋಣಾಭಿವೃದಿಿ  ಮತ್ತು  ಪಂಚಾಯತ  ರಾಜ  ಸಚವರು):- 

ಸನಾ ನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ, ಮಾನಯ  ವಿರೀಧ್ ಪ್ಕ್ಷದ ನಯಕರ ಮಾಗವದಶವನ ಈ ಸದನಕೆಕ  ಬೇಕಾಗಿದ್. 

ಇನುನ  ಮೂರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಅವರು ಮಾತನಢುವುದಕೆಕ  ಎಷಿ್ಟ  ಸಮಯವನುನ  ಕಳುತ್ಯು ರೆ. ಎಷಿ್ಟ  

ಸಮಯವನುನ  ಕಟಿ್ಟ ಬಿಡಿ.  

 

 ಶಿರ ೋ ಎಸ .ಆರ .ಪಾಟಿೋಲ :- ಸನಾ ನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ, ಇಡಿೀ ಸದನ ನನನ  ಪ್ರವಾಗಿದ್.   
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 ಶಿರ ೋ ಕೆ.ಪರ ತಾಪಚಂದರ  ಶ್ನಟಿಟ :- ಸನಾ ನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ, ಮಾನಯ  ಈಶಾ ರಪ್ಪ ನವರು ಈ 

ಸದನಕೆಕ  ಅವರ ಅಗತಯ ವಿದ್ ಎನುನ ವ ರಿೀತ್ರಯಲಲ  ಮಾತನಡುತ್ಯು ರೆ. ಈಗ ನೀಡಿದರೆ ಅವರು ಬರುವುದ್ಯ 

ಬೇಡ ಎನುನ ವ ರಿೀತ್ರಯಲಲ  ಮಾತನಡುತ್ರು ದಿಾ ರೆ.  

 

 ಶಿರ ೋ ಕೆ.ಎಸ .ಈಶವ ರಪಪ :- ನನು ಆ ರಿೀತ್ರ ಮಾತನಡಿದಿ್ ೀನೆಾಂದ್ಯ ಒಮೆಾ  ಅವರ ಬ್ರಯಿಯಿಾಂದ 

ಹೇಳಿಸಿಬಿಡಿ.  

 

 ಶಿರ ೋ ಎಸ .ಆರ .ಪಾಟಿೋಲ :- ಸನಾ ನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ, ನನು ಆ ರಿೀತ್ರ ಹೇಳುವುದಿಲಲ . ಅವರ 

ಹೇಳಿಕೆಯನುನ  ನನು ನೀಡಿದಿ್ ೀನೆ. ಆ ವಿಚಾರಕೆಕ  ನನು ಹೊೀಗುವುದಿಲಲ .  

 

 ಶಿರ ೋ ಕೆ.ಎಸ .ಈಶವ ರಪಪ :- ಸನಾ ನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ, ಹೊೀಗಬೇಕು ಎನುನ ವ ಕಾರಣಕಾಕ ಗಿಯೇ 

ನನು ಈ ರಿೀತ್ರ ಹೇಳಿದಿ್ ೀನೆ. ನವು ಎಷಿ್ ೀ ಜಗಳಗಳನುನ  ಆಡಿದರೂ ಯಾವಯಾವ ವಯ ಕಿು ಯಲಲ  ಏನೇನು 

ಪ್ರ ತ್ರಭೆಗಳು ಇವ. ಆ ಪ್ರ ತ್ರಭೆಗಳು ಅಗತಯ  ಈ ರಾಜಯ ಕೆಕ  ಮತ್ತು  ದೇಶಕೆಕ  ಬೇಕಾಗುತು ದ್. ಜಗಳವೇ 

ಆಡಲಲಲ ವಾಂದರೇ, ಅವರು ಆ ಪ್ಕ್ಷದಲಲ  ಇರುವುದಕೆಕ  ತಕಕ ವರಲಲ , ನನು ಈ ಪ್ಕ್ಷದಲಲ  ಇರುವುದಕೆಕ  

ತಕಕ ವನಲಲ . ಜಗಳ ಎನುನ ವುದ್ಯ ನಡೆಯುತ್ರು ರಬೇಕು. ಇಬು ರ ಉದಿ್ ೀಶ ರಾಜಯ ದ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೇ ಅಗಿದ್. 

ಅವರ ಇಷಿ್ಟ  ವರ್ವಗಳ ಅನುಭವದ ಸಾರ ನಮಾ  ರಾಜಯ ಕೆಕ   ಅಗತಯ ವಿದ್ ಎನುನ ವ ಉದಿ್ ೀಶದಿಾಂದ ನನು 

ಆ ಮಾತ್ತಗಳನುನ  ಹೇಳಿದಿ್ ೀನೆಯೀ ಹೊರತ್ತ ಬೇರೆ ಅಥವದಲಲ  ಅಲಲ .  

 

 ಶಿರ ೋ ಎಸ .ಆರ .ಪಾಟಿೋಲ :- ಸನಾ ನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ, ನನನ  ಬಗೆಗ  ಅವರಿಗೆ ಇರುವಂತಹ 

ಕಳಕಳಿ ಮತ್ತು  ವೈಯಕಿು ಕ ಅಭಿಪಾರ ಯಕೆಕ  ನನು ಅನಂತ ಧ್ನಯ ವಾದಗಳನುನ  ಅಪಿವಸುತ್ರು ದಿ್ ೀನೆ.  

 

 ಶಿರ ೋ ಕೆ.ಎಸ .ಈಶವ ರಪಪ :- ಸನಾ ನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ, ಪುನಃ ಅವರು ಈ ಸದನಕೆಕ  

ಬರಬೇಕೆನುನ ವುದ್ಯ ನಮಾ  ಆಸಯಾಗಿತ್ತು  ಆದರೆ, ಕೆಲವರು ಅದಕೆಕ  ಅವಕಾಶವನುನ  ನಿೀಡಲಲಲ . ನವೇನು 

ಮಾಡುವುದಕೆಕ  ಸಾಧ್ಯ ವಿದ್.  

 

 ಶಿರ ೋ ಎಸ .ಆರ .ಪಾಟಿೋಲ :- ಸನಾ ನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ, ಸಮಯವೇ ಇದಕೆಕ  ಉತು ರವನುನ  

ಹೇಳುತು ದ್.  
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 ಶಿರ ೋ ಬ.ಕೆ.ಹರಿಪರ ಸ್ತದ್ :- ಸನಾ ನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ, ಪ್ರ ತ್ರಭೆ ಇರುವವರು ಈ ಸದನಕೆಕ  

ಬರಬೇಕೆಾಂದ್ಯ ಮಾನಯ  ಈಶಾ ರಪ್ಪ ನವರು ಹೇಳುತ್ರು ದಿಾ ರೆ. ಆದರೆ, ಇವರೇ ಜಗಳ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ 

ಕಳುಹಿಸಿಬಿಟಿಿ ದಿಾ ರೆ.  

 

 ಶಿರ ೋ ಕೆ.ಎಸ .ಈಶವ ರಪಪ :- ಸನಾ ನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ, ಅವರು ಎಷಿ್ಟ  ಜನರನುನ  

ಕಳುಹಿಸಿಕಟಿಿ ದಿಾ ರೆಾಂದ್ಯ ನನು ಹೇಳಲೇ? 

 

 ಶಿರ ೋ ಬ.ಕೆ.ಹರಿಪರ ಸ್ತದ್ :- ಸನಾ ನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ, ಅವರು ಬಂದಿರುವುದೇ ಕಳುಹಿಸುವುದಕೆಕ  

ಎಾಂದ್ಯ ಅವರು ಒಪಿಪ ಕಳೆು ತ್ರು ದಿಾ ರೆ.  

 

 ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ವಿರೀಧ್ ಪ್ಕ್ಷದ ನಯಕರೇ, ತ್ಯವು ತಮಾ  ಮಾತ್ತಗಳನುನ  

ಮಧಾಯ ಹನ  3.30 ಗಂಟೆಗೆ ಪಾರ ರಂಭ ಮಾಡಿದಿಿ ೀರಿ, ಈಗ ಸಮಯ 5 ಗಂಟೆ 30 ನಿಮಿರ್ಗಳಾಗಿದ್. ತ್ಯವು ತಮಾ  

ಮಾತ್ತಗಳನುನ  ಪಾರ ರಂಭಿಸಿ ಸರಿಯಾಗಿ 2 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲವಾಗಿದ್. ತಮಾ  ಮಾತ್ತಗಳನುನ  ಇನೂನ  15 

ನಿಮಿರ್ಗಳಲಲ  ಮುಕಾು ಯಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದ್. 

 

 ಶಿರ ೋ ಎಸ .ಆರ .ಪಾಟಿೋಲ :- ಸನಾ ನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ,   ನವಿಬು ರು ಅಕಕ ಪ್ಕಕ  

ಕುಳಿತ್ತಕಳೆು ವವರು ತಮಾ  ಮಾತ್ರಗೆ ಗೌರವ ಕಡುತೆು ೀನೆ. ನನು ಕೀಪ್ವನೂನ  ಮಾಡಿಕಳೆು ತೆು ೀನೆ, 

ಅಷಿ್ ೀ, ಪಿರ ೀತ್ರಯೂ ಇದ್. ಸಮಯದ ಮಿತ್ರಯನುನ  ನನನ  ಮೇಲ್ಯ ಹೇರುವುದಿಲಲ  ಎನುನ ವ ವಿಶಾಾ ಸವೂ 

ನನಗಿದ್.  

 ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ವಿರೀಧ್ ಪ್ಕ್ಷದ ನಯಕರೇ, 2 ಗಂಟೆಗಳಿಗಿಾಂತ ಹೆರಿ್ಚ  

ಸಮಯ ತ್ಯವು ಮಾತನಡಿದರೆ, ಮಾತ್ರಗೆ ತಪಿಪ ದಂತ್ಯಗುತು ದ್.   

 

 ಶಿರ ೋ ಎಸ .ಆರ .ಪಾಟಿೋಲ :- ಸನಾ ನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ, ನನು ಹೆರಿ್ಚ  ಸಮಯ ತೆಗೆದ್ಯಕಳೆದೇ 

ನನನ  ಮಾತ್ತಗಳನುನ  ಆದಷಿ್ಟ  ಬೇಗ ಮುಕಾು ಯಗಳಿಸುತೆು ೀನೆ. ಮಹದಾಯಿ ಯೀಜನೆಯಡಿಯಲಲ  

ಅಣೆಕಟಿ ನುನ  ಕಟಿ್ಟ ವುದಕೆಕ  ಕೂಡಲೇ ಡಿ.ಪಿ.ಆರ . ಅನುನ  ಸಿದಿ ಗಳಿಸಿ ಟೆಾಂಡರ  ಕರೆಯಬೇಕಾಗಿದ್. 

ಏನದರೂ ತ್ಯಾಂತ್ರರ ಕ ಸಮಸಯ ಗಳಿದಿ ರೆ ಅದನುನ  ಬಗೆಹರಿಸಿಕಳೆಲ. ಮಹದಾಯಿ ಯೀಜನೆ ಸುಮಾರು 

30 ವರ್ವಗಳ ಹಿಾಂದ್ ಮಾನಯ  ಎಸ .ಆರ .ಬಮಾಾ ಯಿಯವರು ಪಾರ ರಂಭಿಸಿದಂತಹ ಯೀಜನೆಯಾಗಿದ್. 

ಪುಣಯ ವಶಾತ  ಇವತ್ತು  ಅವರ ಮಗನೇ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳಾಗಿದಿಾ ರೆ. ಅಪ್ಪ  ಪಾರ ರಂಭ ಮಾಡಿದಂತಹ 

ಯೀಜನೆಯನುನ  ಮಗ ಮುಕಾು ಯಗಳಿಸಲ ಎನುನ ವುದ್ಯ ನಮಾ  ಆಶಯವಾಗಿದ್. ನಮಾ  ಭಾಗದಲಲ  
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’’ಅಪ್ಪ  ಗುಡಿ ಕಟಿಿ ದರೆ, ಮಗ ಕಳಸ ಇಟಿ ’’ ಎನುನ ವ ಗಾದ್ ಮಾತ್ರದ್. ಅಾಂದರೆ, ದೇವಸಿಾ ನದ ನಿಮಾವಣ 

ಕಾಯವವನುನ  ಅಪ್ಪ  ಪಾರ ರಂಭಿಸಿದರೆ, ಅದ್ಯ ಮುಕಾು ಯಗಳುವರಿ್ ರಲಲ  ಆತ ಮೃತಪ್ಡುತ್ಯು ನೆ. ಕನೆಗೆ 

ಆ ದೇವಸಿಾ ನವನುನ  ಪೂಣವಗಳಿಸಿ, ಗೀಪುರದ ಮೇಲ್ಯ ಕಳಸವನುನ  ಸಿಾ ಪಿಸುವುದ್ಯ ಆತನ ಮಗ 

ಎನುನ ವುದ್ಯ ಈ ಗಾದ್ ಮಾತ್ರನ ಅಥವವಾಗಿದ್. ಈಗ ಮಾನಯ  ಬಸವರಾಜ ಬಮಾಾ ಯಿಯವರು ಈ 

ಯೀಜನೆಯನುನ  ಮುಕಾು ಯಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದ್. ಇದರಲಲ  ಯಾವುದೇ ಸಮಸಯ  ಇಲಲ . ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ವಾಗಿ 

ನೀಟಿಫಕಶನ  ಆಗಿದ್. ನಯ ಯಾಧಿಕರಣದ ಮಧ್ಯ ಾಂತರ ತ್ರೀಪುವ ಅಲಲ , ಅಾಂತ್ರಮ ತ್ರೀಪುವ ಹೊರಬಿದಿಿ ದ್. 

ಆದಿ ರಿಾಂದ ಮಾನಯ  ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳು ಈ ನಿಟಿಿ ನಲಲ  ವಿಶೇರ್ ಆಸಕಿು ಯನುನ  ವಹಿಸಿ ಈ ಯೀಜನೆಯನುನ  

ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಯಲಲ  ಅತಯ ಾಂತ ತಾ ರಿತವಾಗಿ ಅವರ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿ ಮುಗಿಯುವುದರಳಗಾಗಿ ಈ 

ಯೀಜನೆಯನುನ  ಪೂಣವಗಳಸಬೇಕೆಾಂದ್ಯ ತಮಾ  ಮುಖಾಾಂತರ ಈ ಸಕಾವರದಲಲ  ಮನವಿ 

ಮಾಡಿಕಳೆು ತ್ರು ದಿ್ ೀನೆ.  

 

 ಸನಾ ನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ, ಇನೂನ  ಮೂರನೆಯದಾಗಿ, ತ್ತಾಂಗಭದರ ನದಿಯಲಲ  ಸುಮಾರು 33 

ಟಿ.ಎಾಂ.ಸಿ.ಯಷಿ್ಟ  ಹೂಳು ತ್ತಾಂಬಿಕಾಂಡಿದ್. ಹೂಳು ತ್ತಾಂಬ್ರ ತ್ತಾಂಬಿಕಾಂಡರೇ ಆ ಡಾಯ ಾಂನ  ಆಯುರ್ಯ  

ಮುಕಾು ಯಗಾಂಡಾಗುತು ದ್. ಡಾಯ ಾಂನ ನಿಕಾಯ, ಅದರ ಕಾಲುವಗಳು ಏನು ಆಗುವುದಿಲಲ  ಅವು ಹೇಗೆ 

ಇವಯೀ ಅದೇ ರಿೀತ್ರಯಲಲ  ಇರುತು ವ, ಆದರೆ, ಕಾಯ ಚ ಮೆಾಂಟ  ಏರಿಯಾದಲಲ  ಹೂಳು ತ್ತಾಂಬಿದರೆ 

ಡಾಯ ಾಂನ ಆಯುರ್ಯ  ಮುಗಿದಂತೆ ಲ್ಯಕಕ . ಈಗ ತ್ತಾಂಗಭದರ  ನದಿಯಲಲ  ಸುಮಾರು 33 ಟಿ.ಎಾಂ.ಸಿ. ಹೂಳು 

ತ್ತಾಂಬಿದ್. 33 ಟಿ.ಎಾಂ.ಸಿ. ಎಾಂದರೆ, ಸುಮಾರು 3 ಲಕ್ಷ 30 ಸಾವಿರ ಎಕರೆಯಾಗಿದ್.  Thumb rule ಏನೆಾಂದರೆ, 1 

ಟಿ.ಎಾಂ.ಸಿ. 10 ಸಾವಿರ ಎಕರೆಗೆ ಸಮನಗಿದ್.  ಇದ್ಯ flood irrigation ನಿಾಂದ surface irrigation.  ತೆಲಂಗಾಣ 

ಕನವಟಕ ಮತ್ತು  ಆಾಂಧ್ರ ಪ್ರ ದೇಶಗಳಾಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೀಚ್ನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್. ಇದರಲಲ  ಕನವಟಕಕೆಕ  

ಸುಮಾರು ಶೇಕಡಾ 65ರಷಿ್ಟ  ಪಾಲದ್, ಆಾಂಧ್ರ ಪ್ರ ದೇಶ ಮತ್ತು  ತೆಲಂಗಾಣಕೆಕ  ಶೇಕಡಾ  35ರಷಿ್ಟ  ನಿೀರಿನ 

ಪಾಲದ್. ತ್ತಾಂಗಭದರ  ನಿೀರಾವರಿ ಮಂಡಳಿ ಎಾಂದ್ಯ ಇದ್. ಇದಕೆಕ  ಆಾಂಧ್ರ ಪ್ರ ದೇಶದವರೇ 

ಅಧ್ಯ ಕ್ಷರಾಗಿರುತ್ಯು ರೆ. ಈ ಯೀಜನೆ ಪೂಣವಗಾಂಡರೇ, ತ್ತಾಂಗಭದರ  ಎಡದಂಡೆ ಕಾಲುವಯಿಾಂದ 

ಗಂಗಾವತ್ರ ತ್ಯಲೂಲ ಕಿನಲಲ ರುವ ನವಲ್ಯ ಎನುನ ವ ಪ್ರ ದೇಶದವರೆಗೆ ಕಾಲುವಗಳನುನ  ನಿಮಾವಣ ಮಾಡಿ 

ನವಲ್ಯಯಲಲ  ನಿೀರನುನ  ಸಂಗರ ಹ ಮಾಡುವಂತಹ ಯೀಜನೆಯಾಗಿದ್. ತ್ತಾಂಗಭದರ ದಲಲ  ಎಷಿ್ಟ  ಹೂಳು 

ತ್ತಾಂಬಿದ್ ಅಷಿ್ಟ  ಅಾಂದರೆ,  ಅಾಂದಾಜು 33 ಟಿ.ಎಾಂ.ಸಿ ಸಂಗರ ಹ ಸಾಮಥಯ ವದ ಸಮಾನಾಂತರ 

ಜಲ್ಯಶಯವನುನ  ನಿಮಾವಣ ಮಾಡಿದರೆ, ಅದ್ಯ ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಯಲ ಯ ಮಾನಿಾ  ಮತ್ತು  ಸಿಾಂಧ್ಗಿ 

ತ್ಯಲೂಲ ಕಿನ ಜಮಿೀನುಗಳಿಗೆ ನಿೀರು ಹರಿಸುವುದಕೆಕ  ಅನುಕೂಲವಾಗುತು ದ್. ನಮಾ  ಉತು ರ ಕನವಟಕದಲಲ  

Navali Balancing Reservoir ಏನಿದ್ ಇದ್ಯ ಸಹ ನೆನೆಗುಾಂದಿಗೆ ಬಿದಿಿ ದ್. ಡಿ.ಪಿ.ಆರ . ತಯಾರು ಮಾಡಿ, 
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ಆಾಂಧ್ರ ಪ್ರ ದೇಶದವರ ಜತೆಗೆ ಚ್ರ್ಚವ ಮಾಡಿ ಈ ಯೀಜನೆಯನುನ  ಆದಷಿ್ಟ  ಬೇಗನೇ 

ಕೈಗೆತ್ರು ಕಳೆಬೇಕೆಾಂದ್ಯ ತಮಾ  ಮೂಲಕ ಈ ಸಕಾವರವನುನ  ಒತ್ಯು ಯಿಸುತ್ರು ದಿ್ ೀನೆ.  

 

 ಸನಾ ನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ, Navali Balancing Reservoir ಯಾವಾಗ ಆಗುತು ದ್ ಎನುನ ವುದನುನ  

ಕಾತ್ತರದಿಾಂದ ಕಾಯುತ್ರು ದಿ್ ೀವ. ಆದರೆ, ಅದ್ಯ ಮರಿಚಿಕೆಯಾಗಿದ್. ಅದಕೆಕ  ನನು ತಮಾ  ಮುಖಾಾಂತರ ಈ 

ಸಕಾವರಕೆಕ  ……. 

 

 ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ, ಮಾನಯ  ಸಭಾನಯಕರು ನನನ  ಮಾತ್ತಗಳನುನ  ಕಳಿಕಳೆು ತ್ರು ಲಲ .    

 

 ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ಸಭಾನಯಕರೇ, ಮಾನಯ  ವಿರೀಧ್ ಪ್ಕ್ಷದ ನಯಕರು, 

ಅವರ ಮಾತ್ತಗಳನುನ  ತ್ಯವು ಕಳಿಕಳೆು ತ್ರು ಲಲ ವಾಂದ್ಯ  ಹೇಳುತ್ರು ದಿಾ ರೆ. 

 

 ಶಿರ ೋ ಕೋಟ ಶಿರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾರ್ನಯಕರು):- ಸನಾ ನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ, ಅವರು 

ಮಾತನಡುತ್ರು ರುವುದನುನ  ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನೀಟ  ಮಾಡಿಕಳೆು ತ್ರು ದಿಾ ರೆ.  

 

 ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ಸಭಾ ನಯಕರೇ, ಅವರ ಮಾತ್ತಗಳನುನ  ತ್ಯವೇ 

ಕಳಿಸಿಕಳೆಬೇಕೆನುನ ವಷಿ್ಟ  ಮಾನಯ  ವಿರೀಧ್ ಪ್ಕ್ಷದ ನಯಕರಿಗೆ ತಮಾ  ಮೇಲ್ಯ ಪಿರ ೀತ್ರ.  

 

 ಶಿರ ೋ ಎಸ .ಆರ .ಪಾಟಿೋಲ :- ಸನಾ ನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ, ಬಳಗೆಗ  ಕಾಯವದಶ್ವಗಳಾದರು 

ಇದಿ ರು. ಈಗ ಯಾವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇಲಲ , ಸಂಬಂಧ್ಪ್ಟಿ  ಮಂತ್ರರ ಗಳು ಇಲಲ . ಮಾನಯ  ಈಶಾ ರಪ್ಪ ನವರು 

ಕುಳಿತ್ತಕಾಂಡಿ ಕಳಿಸಿಕಳೆು ತ್ರು ರುವುದ್ಯ ನನಗೆ ಇನೂನ  ಖುಷಿಯಾಗುತ್ರು ದ್. 

 

 ಶಿರ ೋ ಕೆ.ಎಸ .ಈಶವ ರಪಪ :- ಸನಾ ನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ, ಮಾನಯ  ವಿರೀಧ್ ಪ್ಕ್ಷದ ನಯಕರು 

ಮಾತನಡುತ್ರು ರುವುದನುನ  ಕಳುವುದಕೆಕ  ನನಗೂ ಸಂತ್ೀರ್ವಾಗುತ್ರು ದ್. ಅವರು ಹಿೀಗೇ ವಿರೀಧ್ 

ಪ್ಕ್ಷದಲಲ  ಕುಳಿತೇ ಮಾತನಡುತ್ರು ರಲ.  

 

 ಶಿರ ೋ ಎಸ .ಆರ .ಪಾಟಿೋಲ :- ಸನಾ ನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ, ವಿರೀಧ್ ಪ್ಕ್ಷದಲಲ ರುವುದ್ಯ ನನಗೆ 

ನೀವಿನ ಸಂಗತ್ರಯಲಲ . ಅದ್ಯ ನಮಾ  ವಿಶೇರ್ ಹಕುಕ  ಎಾಂದ್ಯ ನನು ಭಾವಿಸುತೆು ೀನೆ. ವಿರೀಧ್ 

ಪ್ಕ್ಷದಲಲ ದಿ ರೆ, ಅವರಿಗೆ ಎಲಲ  ರಿೀತ್ರಯಲಲ ಯೂ ಸಲಹೆ ಎಚಿ್ ರಿಗೆ ನಿೀಡುವಂತಹ ಹಕುಕ  ನಮಗಿರುತು ದ್.  
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(1224) 21.12.2021 05.20 ಎಸ ವಿ-ಆರ ಎನ     (ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಥ ತಿ) 

 

 ಎಸ.ಆರ.ಪಾಟಿೋಲ  (ಮೇಂದು):-  

ಇದ್ಯ ಮೂರು ತ್ಯಲೂಲ ಕುಗಳಿಗೆ ಉಪ್ಯುಕು ವಾಗಿರುವ ಯೀಜನೆಯಾಗಿದಿ್ಯ ,  ಈ ಯೀಜನೆಯಿಾಂದ 

ಬಹಳಷಿ್ಟ  ಲ್ಯಭವಿದ್.  ರಾಯಚೂರು, ಮಾನಿಾ  ಮುಾಂತ್ಯದ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಪ್ರ ಯೀಜನವಾಗುತು ದ್ ಎನುನ ವ 

ಮಾತನುನ  ಈ ಸಂದಭವದಲಲ  ಹೇಳಬಯಸುತೆು ೀನೆ.  ನವಲೀ balancing reservoir ಅನುನ  ತಡ ಮಾಡದ್ 

ತಾ ರಿತವಾಗಿ ಕೈಗೆತ್ರು ಕಳೆಬೇಕು.   

 

ಡಾ:ಡಿ.ಎಾಂ.ನಂಜುಾಂಡಪ್ಪ  ವರದಿಯ ಬಗೆಗ  ಒಾಂದ್ರಡು ಮಾತನುನ  ಹೇಳಿ ನನನ  ಮಾತನುನ  

ಮುಗಿಸುತೆು ೀನೆ.  ನಮಾ  ಸಕಾವರ ಇದಿಾ ಗ ಖಾಯ ತ ಆರ್ಥವಕ ತಜ್ಞರಾದ ಡಾ:ಡಿ.ಎಾಂ.ನಂಜುಾಂಡಪ್ಪ   ಅವರನುನ  

ನೇಮಕ ಮಾಡಿದಿ್ ವು. ಉತು ರ ಕನವಟಕ, ದಕೆಿ ಣ ಕನವಟಕ ಭಾಗವನುನ  ತ್ತಲನತಾ ಕವಾಗಿ ನೀಡಿದಾಗ 

ಉತು ರ ಕನವಟಕ ಭಾಗವು ಹಿಾಂದ್ಯಳಿದಿದ್ ಎನುನ ವ ವಿರ್ಯ ಅವರ ವರದಿಯಿಾಂದ ವಯ ಕು ವಾಗಿತ್ತು . ಇದರ 

ಬಗೆಗ  ಅಧ್ಯ ಯನ ಮಾಡಿ ಶ್ಫ್ಯರಸುಸ ಗಳನುನ  ಮಾಡುವಂತೆ ಶ್ರ ೀ ಎಸ.ಎಾಂ.ಕೃರ್ಣ  ಅವರು 

ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳಾಗಿದಿ  ಸಂದಭವದಲಲ  ಡಾ:ಡಿ.ಎಾಂ. ನಂಜುಾಂಡಪ್ಪ  ಅವರನುನ  ನೇಮಕ ಮಾಡಿದಿ ರು.  

ಸಮಿತ್ರಯು ಉತು ರ ಕನವಟಕದ ಅಭಿವೃದಿಿ  ಮಾಡಲು ಏನೇನು ಕರ ಮ ಕೈಗಳೆಬೇಕು, ಯಾವ ಯಾವ 

ಯೀಜನೆಗಳನುನ  ಜ್ಞರಿಗೆ ತರಬೇಕು ಎನುನ ವುದನುನ  ಶ್ಫ್ಯರಸುಸ  ಮಾಡಿದಿಾ ರೆ.  ಅವು ಇನೂನ  ಜ್ಞರಿಗೆ 

ಬಂದಿರುವುದಿಲಲ .  ಇದ್ಯ ಎಾಂತಹ ದ್ಯದೈವವದ ಸಂಗತ್ರ.   

 

ವರದಿಯಲಲ  ಹೇಳಿರುವ ಅಾಂಶಗಳು ಹಿೀಗಿವ.  ಮದಲನೆಯದಾಗಿ, ಕೃಷ್ಣಣ  ಭಾಗಯ  ಜಲ ನಿಗಮ 

ನಿಯಮಿತ, ಬಾಂಗಳೂರು ಇದ್ಯ ಜಲಸಂಪ್ನೂಾ ಲ ಇಲ್ಯಖ್ಯಯ ಅಡಿಯಲಲ  ಬರುವ ಒಾಂದ್ಯ ಸಂಸಿ .  

ಇದನುನ  ಆಲಮಟಿಿ ಗೆ ಸಿ ಳಾಾಂತರ ಮಾಡಬೇಕು.  ಇದ್ಯ ಅವರು ಮಾಡಿರುವ ಶ್ಫ್ಯರಸುಸ , ನನು 

ಹೇಳುತ್ರು ರುವುದಲಲ  ಅಥವಾ ಮತ್ರು ನಯ ರೀ ಹೇಳಿರುವುದಲಲ .  ಡಾ:ಡಿ.ಎಾಂ.ನಂಜುಾಂಡಪ್ಪ , ಖಾಯ ತ ಆರ್ಥವಕ 

ತಜ್ಞರು ಬಹಳಷಿ್ಟ  ಆಳವಾಗಿ ಅಧ್ಯ ಯನ ಮಾಡಿ ಈ ಶ್ಫ್ಯರಸಸ ನುನ  ಮಾಡಿದಿಾ ರೆ.   

 

ಎರಡನೆಯದಾಗಿ, ಕನವಟಕ ನಿೀರಾವರಿ ನಿಗಮ. ಇದ್ಯ ಸಹ ಜಲಸಂಪ್ನೂಾ ಲ ಇಲ್ಯಖ್ಯಯ 

ಅಡಿಯಲಲ ಯೇ ಬರುತು ದ್.  ಇದನುನ  ದಾವಣಗೆರೆಗೆ ಸಿ ಳಾಾಂತರಿಸಬೇಕೆಾಂದ್ಯ ಹೇಳಿದಿಾ ರೆ. ಈ ಭಾಗದವರು 

ಯಾರಾದರೂ ಹೇಳಿ ಶ್ಫ್ಯರಸುಸ  ಮಾಡಿರುವುದಿಲಲ .  ಕನವಟಕ ನಿೀರಾವರಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ, 

ಬಾಂಗಳೂರು ಇದನುನ  ದಾವಣಗೆರೆಗೆ ಸಿ ಳಾಾಂತರಗಳಿಸಬೇಕು.   
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ಮೂರನೆಯದಾಗಿ, ಕನವಟಕ ರಾಜಯ  ಜವಳಿ ಮೂಲ ಸೌಲಭಯ  ಅಭಿವೃದಿಿ  ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ, 

ಬಾಂಗಳೂರು ಅಾಂದರೆ ವಿದ್ಯಯ ತ  ಮಗಗ ಗಳ ಅಭಿವೃದಿಿ  ನಿಗಮ. ಇದ್ಯ ವಾಣಿಜಯ  ಮತ್ತು  ಕೈಗಾರಿಕೆ 

ಇಲ್ಯಖ್ಯಯಡಿಯಲಲ  ಬರುತು ದ್.  ಇದ್ಯ ಬಳಗಾವಿಗೆ ಸಿ ಳಾಾಂತರಗಳೆಬೇಕಾಗಿದ್.   

 

ನಲಕ ನೆಯದಾಗಿ, ಸಕಕ ರೆ ನಿದೇವಶಕರು ಮತ್ತು  ಕಬ್ಬು  ಅಭಿವೃದಿಿ  ಆಯುಕು ರು ಇವರು 

ಬಾಂಗಳೂರಿನಲಲ ಯೇ ಠಿಕಾಣಿ ಹೂಡಿದಿಾ ರೆ.  ಇದ್ಯ ಸಹ ಬಳಗಾವಿಗೆ ಸಿ ಳಾಾಂತರಗಳೆಬೇಕು.  ಇವಿಷಿ್ಟ  

ಆದೇಶಗಳಾಗಿದ್.  ಆದರೆ ಸಿ ಳಾಾಂತರಗಾಂಡಿರುವುದಿಲಲ .  ಇದರ ಹಿಾಂದಿನ ಉದಿ್ ೀಶವಾಂದರೆ ಉತು ರ 

ಕನವಟಕ ಭಾಗದಲಲ  ಅಭಿವೃದಿಿ  ಹಾಗೂ ಆಡಳಿತ ರ್ಚರುಕುಗಳಿಸಲು ಎಲ್ಯಲ  ಇಲ್ಯಖ್ಯಗಳನುನ  ವಿವಿಧ್ 

ಸಿ ಳಗಳಿಗೆ ವಗಾವವಣೆ ಮಾಡಲು ಆದೇಶವಾಗಿದ್.  ಆದರೆ ಇಲಲ ಯವರೆವಿಗೆ ಅದ್ಯ implement 

ಆಗಿರುವುದಿಲಲ .   

 

ಐದನೆಯದಾಗಿ, ಕನವಟಕ ನಗರ ನಿೀರು ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು  ಒಳಚ್ರಂಡಿ ಮಂಡಳಿ, ಬಾಂಗಳೂರು 

ಇದನುನ  ವಿಭಜಿಸಿ ಉತು ರ ಕನವಟಕಕೆಕ  ಒಾಂದ್ಯ ಪ್ರ ತೆಯ ೀಕ ಮಂಡಳಿಯನುನ  ರಚ್ನೆ ಮಾಡಬೇಕು.  ಅದ್ಯ 

ಹುಬು ಳೆಿ ಗೆ ಸಿ ಳಾಾಂತರಗಳೆಬೇಕು.   

 

ಆರನೆಯದಾಗಿ, ನಿದೇವಶಕರು, ಪುರಾತತಾ  ಸಂಗರ ಹಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು  ಪ್ರಂಪ್ರೆ ಇಲ್ಯಖ್ಯ, 

ಮೈಸೂರು ಇದ್ಯ ಪ್ರ ವಾಸ್ೀದಯ ಮ ಇಲ್ಯಖ್ಯಯಡಿಯಲಲ  ಬರುತು ದ್. ಇದನುನ  ಹಂಪಿಗೆ ಸಿ ಳಾಾಂತರ 

ಮಾಡಬೇಕೆಾಂದ್ಯ ಕಳಿದಿಾ ರೆ.  Hampi is the World Heritage Centre. ಅಲಲ  ಮಾಡಿದರೆ ಇದರಿಾಂದ ಹೆರಿ್ಚ  

ಉಪ್ಯೀಗವಾಗುತು ದ್ ಎಾಂದ್ಯ ಶ್ಫ್ಯರಸುಸ  ಮಾಡಿದಿಾ ರೆ.   

 

ಏಳನೆಯದಾಗಿ, ಬಾಂಗಳೂರಿನಲಲ ರುವ ಕನವಟಕ ರಾಜಯ  ಮಾನವ ಹಕುಕ ಗಳ ಆಯೀಗದ ಸದಸಯ ರ 

ಪೈಕಿ ಒಬು  ಸದಸಯ ರನುನ  ಧಾರವಾಡಕೆಕ  ವಗಾವಯಿಸಬೇಕು.  ಇದ್ಯ ಕಾನೂನಿನ ಇಲ್ಯಖ್ಯಯಡಿಯಲಲ  

ಬರುತು ದ್.  ಇಬು ರು ಸದಸಯ ರು ಇರುತ್ಯು ರೆ.  ಅವರಲಲ  ಒಬು ರನುನ  ಧಾರವಾಡಕೆಕ  ವಗಾವಯಿಸಬೇಕು.  

 

ಎಾಂಟನೆಯದಾಗಿ, ಬಾಂಗಳೂರಿನಲಲ ರುವ ಕನವಟಕ ರಾಜಯ  ಮಾಹಿತ್ರ ಆಯೀಗದ ಆಯುಕು ರು 

ಇವರ ಪೈಕಿ ಎರಡು ಮಾಹಿತ್ರ ಆಯುಕು ರ ಕಛೇರಿಯಲಲ  ಒಾಂದ್ಯ ಪಿೀಠ ಕಲಬ್ಬರಗಿಗೆ, ಒಾಂದ್ಯ ಪಿೀಠ 

ಬಳಗಾವಿಗೆ ಸಿ ಳಾಾಂತರಗಳೆಬೇಕು.  
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ಒಾಂಬತು ನೆಯದಾಗಿ, ಕನವಟಕ ಲೀಕಾಯುಕು ದಲಲ ರುವ ಇಬು ರು ಉಪ್ ಲೀಕಾಯುಕು ರ ಪೈಕಿ 

ಒಬು  ಲೀಕಾಯುಕು ರನುನ  ಧಾರವಾಡಕೆಕ  ಸಿ ಳಾಾಂತರಗಳಿಸಬೇಕು.   

 

ಈ ಒಾಂಬತ್ತು  ಶ್ಫ್ಯರಸುಸ ಗಳ ಪೈಕಿ ಯಾರು ಬಾಂಗಳೂರು ಬಿಟಿ್ಟ  ಬರಲು ತಯಾರಿಲಲ .  ಅದೇನು 

ಬಾಂಗಳೂರು ಹವಾಮಾನವೇ ಅಥವಾ ಬಾಂಗಳೂರಿನ ನಿೀರೇ ಏನೆಾಂದ್ಯ ನನಗೆ ಅಥವವಾಗುತ್ರು ಲಲ .  

ಬಾಂಗಳೂರಿನಲಲ ರುವವರು ಆ ಕಡೆಗೆ ಬರಲು ತಯಾರಿಲಲ .  ಸಕಾವರದವರು ಆದೇಶ ಮಾಡಲು ಹೊೀದರೆ 

ನವು ಮನೆ ಮಾಡಿದಿ್ ೀವ, ಮಕಕ ಳು ಶಾಲ್ಯಗೆ ಹೊೀಗುತ್ರು ದಿಾ ರೆ, ಆಸಿು  ಮಾಡಿದಿ್ ೀವ ಎಾಂದ್ಯ ಯಾವುದೊೀ 

ಒಾಂದ್ಯ ರಿೀತ್ರಯಲಲ  ಒತು ಡವನುನ  ತರುತ್ಯು ರೆ.  ನವು ಅಧಿಕಾರದಲಲ ದಿ ರೆ ನಮಗೂ ಮಾಡುತ್ಯು ರೆ, ನಿಮಗೂ 

ಮಾಡುತ್ಯು ರೆ.  ಈ ಒಾಂಬತ್ತು  ಶ್ಫ್ಯರಸುಸ ಗಳನುನ  ಮಾಡಿ ಇಷಿ್ಟ  ವರ್ವಗಳು ಕಳೆದರೂ ಇನೂನ  

ಕಾಯವಗತವಾಗಿರುವುದಿಲಲ .  You should take care and interest regarding this.  ಇದ್ಯ ನಮಾ  ಸಕಾವರ 

ಅಥವಾ ನಿಮಾ  ಸಕಾವರ ಮಾಡಿದಿ ಲಲ .  ಡಾ:ಡಿ.ಎಾಂ.ನಂಜುಾಂಡಪ್ಪ  ಅವರು ವರದಿ ನಿೀಡಿದಿಾ ರೆ.  ಆ ಪ್ರ ಕಾರ 

ಮಾಡಬೇಕೆಾಂದ್ಯ ಸಕಾವರ ನಿಣವಯ ತೆಗೆದ್ಯಕಾಂಡಿದ್.  ಮೂರು ವರ್ವಗಳಾದರೂ ಇನೂನ  ಅದ್ಯ 

ನೆನೆಗುದಿಗೆ ಬಿದಿಿ ದ್.   

 

ಶ್ರ ೀ ಸ್ಬರದಮಠ ಎನುನ ವವರು ಒಬು ರು ಉಚಿ್  ನಯ ಯಾಲಯದಲಲ  WP No.37374/2019 

ಅನುನ  ಹೂಡಿದಿಾ ರೆ.  ಮೇಲ್ಯ ಹೇಳಲ್ಯಗಿರುವ ಇಲ್ಯಖ್ಯಗಳನುನ  ಸಿ ಳಾಾಂತರಗಳಿಸುವುದನುನ  ಕಾಯವ 

ರೂಪ್ಕೆಕ  ತರಲಕೆಕ  Public Interest Litigation ಮಾಡಿದಿಾ ರೆ.  Writ Petition move ಆಗಿದ್.   

 

ನನನ  ಒಾಂದ್ಯ ಅಭಿಪಾರ ಯವನುನ  ಇದೇ ಸಂದಭವದಲಲ  ಹೇಳಬಯಸುತೆು ೀನೆ.  ನವು ಉತು ರ 

ಕನವಟಕದ ಅಭಿವೃದಿಿ  ಬಗೆಗ  ಅಲಲ ರುವ ಜಾ ಲಂತ ಸಮಸಯ ಗಳ ಬಗೆಗ  ಚ್ರ್ಚವ ಮಾಡುತ್ರು ದಿ್ ೀವ.  ದಕೆಿ ಣ 

ಕನವಟಕ ಮತ್ತು  ಉತು ರ ಕನವಟಕ ಎನುನ ವಲಲ  ಸಾಕಷಿ್ಟ  regional imbalance ಇದ್.  ಪಾರ ದೇಶ್ಕ 

ಅಸಮಾನತೆಯನುನ  ಹೊೀಗಲ್ಯಡಿಸಲು ಇಲಲ  ಸಿ ಳಿೀಯವಾಗಿ ಸಕಕ ರೆ ಉದಯ ಮಗಳಿವ.  ಬಳಗಾವಿಯಲಲ , 

ಬ್ರಗಲಕೀಟೆಯಲಲ  ಮತ್ತು  ವಿಜಯಪುರದಲಲ  ಉದಯ ಮಗಳಿವ.  ಸಕಕ ರೆ ಮಂತ್ರರ ಗಳಾಂದಿಗೆ ಸಂಪೂಣವ 

ಇಲ್ಯಖ್ಯಯನುನ  ಸುವಣವಸೌಧ್ಕೆಕ  ಏಕೆ ಸಿ ಳಾಾಂತರಗಳಿಸಬ್ರರದ್ಯ? There is lot of difference between 

literacy percentage of South Karnataka and North Karnataka.    ಸಾಕ್ಷರತೆಯಲಲ  ದಕೆಿ ಣ 

ಕನವಟಕದೊಾಂದಿಗೆ ನೀಡಿದಾಗ ಈ ಭಾಗ ಬಹಳಷಿ್ಟ   ಹಿಾಂದ್ಯಳಿದಿದ್.  You shift Education 

Department to Suvarna Soudha.  ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಯ ಣ ಇಲ್ಯಖ್ಯಯನೂನ  ವಗಾವವಣೆ ಮಾಡಬೇಕು.  
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Sri SHASHIL G.NAMOSHI: Literacy rate is very least in Kalyana Karnataka.   ತಪುಪ  

ತ್ರಳಿಯಬೇಡಿ.  ವಿಶೇರ್ವಾಗಿ ಹುಬು ಳೆಿ -ಧಾರವಾಡದ ಕಡೆಯವರು ಉತು ರ ಕನವಟಕ, ದಕೆಿ ಣ ಕನವಟಕ 

ಎಾಂದ್ಯ ನೂರಾರು ಬ್ರರಿ ಹೇಳಿಕಳೆು ತ್ಯು  ನಮಾ ನುನ  ಕಡೆಗಣಿಸಿದಿಾ ರೆ ಎಾಂದ್ಯ ಹೇಳುತ್ಯು  ಉದಾಹರಣೆಗೆ 

ನಮಾ ನುನ  ತೆಗೆದ್ಯಕಳೆು ತ್ಯು ರೆ.  ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ literacy rate ಕಡಿಮೆ ಇದ್ ಎಾಂದ್ಯ ತ್ಯವು ಹೇಳಿದಿರಿ. 

ಅದ್ಯ ಕಡಿಮೆ ಯಾವಾಗ ಎಾಂದರೆ when they take we are the least.  ಅವರು average  ತ್ೀರಿಸಲು 

ನಮಾ  ಭಾಗದ ಉದಾಹರಣೆಯನುನ  ಹೇಳುತ್ಯು ರೆ.   

(ಮುಾಂದ್ಯ) 

(1225) 21-12-2021 (5.30) ಕೆಜಿ – ಆರ ಎನ                      (ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಥ ತಿ) 

ಶಿರ ೋ ಶಶಿೋಲ  ಜಿ. ನಮೀಷಿ (ಮೇಂದು):- 

 ದಯವಿಟಿ್ಟ , ಅವರು ತಪಿಪ ಯೂ ಸಹ, ವಿರೀಧ್ ಪ್ಕ್ಷದ ನಯಕರು  ದಕೆಿ ಣ ಕನವಟಕ ಮತ್ತು  ಉತು ರ 

ಕನವಟಕ ಎಾಂದ್ಯ ಹೇಳಬ್ರರದ್ಯ. I am happy with Kalyana Karnataka ಎಾಂದ್ಯ ಬರೆದಿದಿಾ ರೆ. There is a 

lot of difference.  

 

ಶಿರ ೋ ಎಸ .ಆರ .ಪಾಟಿೋಲ  (ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರು):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ, ನನಗೆ 

ಗತ್ರು ದ್. ನನು ಈ ಭಾಗದವನು. ಕಲ್ಯಯ ಣ ಕನವಟಕದ ಜತೆಗೆ ನಮಗೆ ನಿಕಟವಾದ ಸಂಬಂಧ್ವಿದ್. 

ನನು ಸಾಕಷಿ್ಟ  ಪ್ರ ವಾಸ ಮಾಡಿದಿ್ ೀನೆ.  ಈಗ  ಅಲಲ  ಏನಿದ್ ಎಾಂಬ lacuna ವನುನ  ಹೇಳುತೆು ೀನೆ. ಅಲಲ  ಏನು 

comparatively, ಇದ್ಯ ಕಿತ್ತು ರು ಕನವಟಕ. It is better than Kalyana Karnataka. I don’t want to 

dispute with you. ನನು dispute ಮಾಡುತ್ರು ಲಲ . ಆದರೆ, ಇವರೆಡು together average ಅನುನ  ತೆಗೆದರೆ, 

ದಕೆಿ ಣ ಕನವಟ ಕಕೆಕ  ಮುಾಂದ್ ಏನಿದ್,  

 

ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರು:-  ಮಾನಯ  ವಿರೀಧ್ ಪ್ಕ್ಷದ ನಯಕರೇ, conclude ಮಾಡಿ.  

 

      ಶಿರ ೋ ಎಸ .ಆರ .ಪಾಟಿೋಲ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ, ಇದ್ಯ regional imbalance ಆಗಿದ್. ಈ 

regional imbalance ಅನುನ  ಸರಿ ಮಾಡಬೇಕಲಲ ವೇ; ಡಾ||ನಂಜುಾಂಡಪ್ಪ ರವರ ನೇತೃತಾ ದಲಲ  

ಸಮಿತ್ರಯನುನ  ನೇಮಕ ಮಾಡಿದಿಾ ರೆ. ಅವರು ಸಾಕಷಿ್ಟ  ಅಧ್ಯ ಯನ ಮಾಡಿದಿಾ ರೆ. ಅವರು ಎಲ್ಯಲ  ಕಡೆಗೂ 

ಪ್ರ ವಾಸ ಮಾಡಿದರು. ಅತಯ ಾಂತ ಹಿಾಂದ್ಯಳಿದ, ಅತ್ರ ಹಿಾಂದ್ಯಳಿದ ಮತ್ತು  ಹಿಾಂದ್ಯಳಿದ ತ್ಯಲೂಲ ಕುಗಳನನ ಗಿ 

ವಿಾಂಗಡನೆ ಮಾಡಿದರು. ಅದಕೆಕ  ಶ್ಫ್ಯರಸುಸ  ಮಾಡಿದರು. ಅವರು ಹೇಳಿದಂತೆ, ಕಲ್ಯಯ ಣ ಕನವಟಕದಲಲ  

ಅತ್ರ ಹಿಾಂದ್ಯಳಿದ 114 ತ್ಯಲೂಲ ಕುಗಳಿಗೆ 22 ಸಾವಿರ ಕೀಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನುನ  ಸಕಾವರ ಬಿಡುಗಡೆ 

ಮಾಡಿದ್. ಅದರಲಲ  4 ಸಾವಿರ ಕೀಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನುನ  ಅವರ ಭಾಗಕೆಕ  ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದಿಾ ರೆ.  
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ಮಾನವ ಸೂಚ್ಯ ಾಂಕ ಏನಗಿದ್, ಅದನುನ  ಅವರು ಅಧ್ಯ ಯನ ಮಾಡಿದಿಾ ರೆಯೇ? Human Index is very 

below. ಮಾನವ ಸೂಚ್ಯ ಾಂಕ ಏನು ಸುಧಾರಣೆಯಾಗಿಲಲ . 4 ಸಾವಿರ ಕೀಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳು  ಆ ಭಾಗಕೆಕ   

ಬಂದಿದ್. Kalyana Karnataka Regional Development Board ಸಿಾ ಪ್ನೆ ಆಯಿತ್ತ. ನಮಾ  ಸಕಾವರ 

ಇದಿಾ ಗ, ಆ ಮಂಡಳಿಗೆ ಒಬು  ಉಸುು ವಾರಿ ಮಂತ್ರರ ಯವರು ಅದರ  ಅಧ್ಯ ಕ್ಷರಾಗಿರಬೇಕೆಾಂದ್ಯ ನಿಣವಯ 

ತೆಗೆದ್ಯಕಾಂಡಿದಿ್ ೀವು. ಈಗ ಅದಕೆಕ  ಶಾಸಕರನುನ  ಮಾಡಬೇಕೆಾಂದ್ಯ ತ್ರದಿ್ಯ ಪ್ಡಿ ಮಾಡಿ ಈಗ ಅದಕೆಕ  

ಶಾಸಕರನುನ  ಅಧ್ಯ ಕ್ಷರನನ ಗಿ ಮಾಡಿದಿಾ ರೆ. ಈಗ ಆ ನಿಗಮ ಏನು ಬಳವಣಿಗೆ ಇಲಲ . ನವು ಉಸುು ವಾರಿ 

ಸಚಿವರನುನ  ಏಕೆ ಮಾಡಿದಿ್ ೀವು ಎಾಂದರೆ, ಕಲ್ಯಯ ಣ ಕನವಟಕದಲಲ  6 ಜನ ಮಂತ್ರರ ಗಳು ಇದಿಾ ರೆ. 

ಶಾಸಕರನುನ  ಅಧ್ಯ ಕ್ಷರನನ ಗಿ ಮಾಡುವುದಕಿಕ ಾಂತ ಉಸುು ವಾರಿ ಸಚಿವರು ಅಧ್ಯ ಕ್ಷರಾಗಿ ಇದಿ ರೆ, ನಮಗೆ 

development is important.  ಯಾರು X, Y, or Z ಆಗುತ್ಯು ರೀ ಅದ್ಯ ನಮಗೆ ಸಂಬಂಧ್ವಿಲಲ . ಅದ್ಯ 

ಕಲ್ಯಯ ಣ  ಕನವಟಕ Regional Development Board ನಿಾಂದ ನಮಗೆ ಕೆಲಸವಾಗ ಬೇಕು. ಆದರೆ, ಕೆಲಸ 

ಆಗುತ್ರು ಲಲ  ಇನೂನ  Article 371(J) ಕೀಶ ಬಾಂಗಳೂರಿನಲಲ ದ್, ಅದ್ಯ ಇನೂನ  ಗುಲಭ ಗಾವಕೆಕ  shift ಆಗಿಲಲ .   

 

ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ, Kalyana Karnataka Regional Development Board  ಅದರ ಆಡಳಿತ 

ಮಂಡಳಿ ತಯಾರು ಆಗಿಲಲ . ಪ್ರಿಣಿತರನುನ ಇಟಿ್ಟ ಕಾಂಡು ಒಾಂದ್ಯ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯನುನ  

ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕೆಕ  ಅನುದಾನ ಕಡುವುದ್ಯ ಇರಲ. ಆ Board constitute ಆಗಿಲಲ . These are all 

lacunas. ಅವರು ಇದರ ಬಗೆಗ  ಹೇಳಬೇಕಲಲ ವೇ; 

 

ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ವಿರೀಧ್ ಪ್ಕ್ಷದ ನಯಕರೇ, ಆಯಿತ್ತ. Conclude ಮಾಡಿ.  

    

ಶಿರ ೋ ಎಸ .ಆರ .ಪಾಟಿೋಲ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ ಆಯಿತ್ತ. ನಮೀಶ್ಯವರು ನಮಾ ನುನ  

ಕಲ್ಯಯ ಣ ಕನವಟಕೆಕ  ಕರೆದ್ಯಕಾಂಡು ಹೊೀಗುತ್ರು ದಿಾ ರೆ.  

     

ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ವಿರೀಧ್ ಪ್ಕ್ಷದ ನಯಕರೇ, ತ್ಯವು ಅದನುನ  ಬಿಡಿ. ಅದಕೆಕ  conclude 

ಮಾಡಿದಿಿ ೀರಿ ಅಲಲ ವೇ;  

       

ಶಿರ ೋ ಎಸ .ಆರ .ಪಾಟಿೋಲ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ, ನಮೀಶ್ಯವರು ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕೆೆೀತರ ದಿಾಂದ 

ಬಂದವರು. ಕಲ್ಯಯ ಣ ಕನವಟಕದಲಲ  20 ಸಾವಿರ ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕರತೆ ಇದ್.  ಅದಕೆಕ  ಅವರೇ ಹೊಣೆ. ನನು 

ಅವರು ಹೇಳಿದಿ ಕೆಕ  ಇದನುನ  ಹೇಳುತ್ರು ದಿ್ ೀನೆ.  
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ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರು:-  ಆಯನೂರು ಮಂಜಣಣ ನವರೇ, ದಯವಿಟಿ್ಟ  ಸುಮಾ ನಿರಿ. ಅವರು 

ಬೇಗ ಮಾತನಡಿ ಮುಗಿಸಲ. ಅವರು ಮುಗಿಸುತೆು ೀನೆಾಂದ್ಯ ಹೇಳುತ್ರು ದಿಾ ರೆ. ತ್ಯವು ಬಿಡುತ್ರು ಲಲ . ಇನೂನ  

ಮಾತನಡುವವರು ಸುಮಾರು ಜನರಿದಿಾ ರೆ. ಮಾನಯ  ವಿರೀಧ್ ಪ್ಕ್ಷದ ನಯಕರೇ conclude ಮಾಡಿ. 

 

ಶಿರ ೋ ಎಸ .ಆರ .ಪಾಟಿೋಲ .:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ, ನನು ಕನೆಯದಾಗಿ ಹೇಳಿಬಿಡುತೆು ೀನೆ. 

ಡಾ|| ನಂಜುಾಂಡಪ್ಪ ನವರ ವರದಿಯಲಲ   ಮಾಡಿರುವಂತಹ 9 ಶ್ಫ್ಯರಸುಸ ಗಳನುನ  ಮೂರು 

ವರ್ವಗಳಾದರೂ ಸಹ ಜ್ಞರಿಗೆ ಬಂದಿಲಲ . ಇವುಗಳನುನ  ಬೇಗನೆ implement ಮಾಡಬೇಕೆಾಂದ್ಯ ತಮಾ  

ಮುಖಾಾಂತರ ಸಕಾವರಕೆಕ  ಕಳಬಯಸುತೆು ೀನೆ. Kalayana Karnataka Regional Development Board ಗೆ 

ಉಸುು ವರಿ  ಮಂತ್ರರ  ಇದಿ ರೆ,  ಒಳೆೆಯದ್ಯ ಎಾಂದ್ಯ ಒಳೆೆಯ concept ಅನುನ  ಇಟಿ್ಟ ಕಾಂಡು ಮಾಡಿದಿ್ ೀವು, 

ಅದ್ಯ ಇದಿ ರೆ, ಒಳೆೆಯದ್ಯ ಅದ್ಯ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯಾಗುತು ದ್ ಎನುನ ವ ಮಾತನುನ  ಹೇಳುವುದರ ಜತೆಗೆ, 

Kalayana Karnataka Regional Development Board  committee formation ಮಾಡಲ. With experts 

and representatives ಅದ್ಯ ಬೇಗನೆ ಕಾಯವರೂಪ್ಕೆಕ  ಬರಲ. Article 371(J) ಏನಿದ್, ಅದ್ಯ ಸಂವಿಧಾನದ, 

ಮಹಾರಾರಿ್ ಿದ ವಿದಭವ ಮಾದರಿಯಲಲ  ಕಲ್ಯಯ ಣ ಕನವಟಕದ ಭಾಗ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯಾಗಲ.  ಮದಲು 

ಹೈದರಾಬ್ರದ  ಕನವಟಕ ಎಾಂದ್ಯ ಇತ್ತು .  ಹೈದರಾಬ್ರದ  ಎನುನ ವುದ್ಯ ದಾಸಯ ದ ಸಂಕತ ಎಾಂದ್ಯ 

ಅದನುನ  ಕಲ್ಯಯ ಣ ಕನವಟಕ ಶಬಿ ವನುನ  ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದ್.  ಕವಲ ಶಬಿ  ಬಳಕೆ ಅಷಿ್ ೀ ಆಯಿತ್ತ. ಇದಕೆಕ  

ಸುಾಂದರವಾದಂತಹ ಕಲ್ಯಯ ಣ ಕನವಟಕ ಎಾಂಬ ಶಬಿ ವನುನ  ಕಟಿಿ ದಿ್ ೀವ. ಕಲ್ಯಯ ಣ ಬಹುತರವಾಗಿ 

ಬಸವ ಕಲ್ಯಯ ಣವನುನ  ಇಟಿ್ಟ ಕಾಂಡು ಮಾಡಿದಿಾ ರೆಯೀ ಏನೀ, ಅಾಂದರೆ, ಬಸವಣಣ ನವರು ನಮಾ  

ಜಿಲ್ಯಲ ಯಲಲ  ಹುಟಿಿ  ನಮಾ  ಜಿಲ್ಯಲ ಯಲಲ  ಐಕಯ ರಾದರೆ ಅವರ ಕಮವ ಭೂಮಿ ಬಸವ ಕಲ್ಯಯ ಣ. ಅವರು ಅಲಲ  

ಅನುಭವ ಮಂಟಪ್ವನುನ  ಮಾಡಿದಿ ರು.  ಜಗತ್ರು ನ  ಮಟಿ  ಮದಲನೆಯ Parliament ಅನುನ  ಮಾಡಿ, 

ಎಲ್ಯಲ  ಜ್ಞತಯ ತ್ರೀತವಾದಂತಹ ಒಾಂದ್ಯ ವಾತ್ಯವರಣವನುನ  ನಿಮಾವಣ ಮಾಡಿ ಸಮಾನತೆಯ 

ಸಮಾಜವನುನ   ಸಿಾ ಪ್ನೆ ಮಾಡುವುದಕೆಕ  ಬಹು ದೊಡಡ  ಕೆಲಸ  ಇವತ್ತು  ಬಸವ ಕಲ್ಯಯ ಣದಲಲ  ಆದಂತಹ  

ಆ ಕಲ್ಯಯ ಣ ಕನವಟಕೆಕ  ಆದಂತಹ lacunas ಇವ, Article 371(J) implement ಮಾಡುವಂತಹ 

ತ್ಾಂದರೆಗಳನುನ  ನಿಭಾಯಿಸುವುದಕೆಕ  ಸಕಾವರ, ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ, ಸದಸಯ ರಾದ ಆಯನೂರು 

ಮಂಜಣಣ ನವರು ಅಲಲ  ಮಾತನಡುತ್ರು ದಿಾ ರೆ. ಮಾನಯ  ಸಚಿವರಾದ ಈಶಾ ರಪ್ಪ ನವರು ಇಲಲ   

ಮಾತನಡುತ್ರು ದಿಾ ರೆ. ಬಿ.ಸಿ.ಪಾಟಿೀಲ ರವರು ಮತ್ತು  ಮುನಿರತನ ರವರು ಅಲಲ  ಮಾತನಡುತ್ರು ದಿಾ ರೆ.  

 

ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ನರಾಯಣಸಾಾ ಮಿಯವರೇ,  ನಿಮಾ   ವಿರೀಧ್ ಪ್ಕ್ಷದ ನಯಕರೇ, 

ಮಾತನಡುತ್ರು ದಿಾ ರೆ ಕುಳಿತ್ತಕಳೆಿ  ಎಾಂದ್ಯ ಹೇಳುತ್ರು ದಿಾ ರೆ. ದಯವಿಟಿ್ಟ ,  ನಿಮಾ  ಜ್ಞಗಕೆಕ  ಬಂದ್ಯ 

ಕುಳಿತ್ತಕಳೆಿ .  
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ಶಿರ ೋ ಎಸ .ಆರ .ಪಾಟಿೋಲ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ, ಅವರು ಕುಳಿತ್ತಕಳೆು ವುದಕೆಕ  ನನು 

ಬೇಡವಾಂದ್ಯ  ಹೇಳಲಲಲ . ಆಯನೂರು ಮಂಜಣಣ ನವರು ಅಲಲ  ಕುಳಿತ್ತಕಾಂಡು ಮಂತ್ರರ ಯಾದರೂ 

ಆಗಲ.  

ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ತ್ಯವು conclude  ಮಾಡಿ 

 

      ಶಿರ ೋ ಎಸ .ಆರ .ಪಾಟಿೋಲ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ, ಈ ಇಷಿ್ಟ  ವಿಚಾರಗಳನುನ  ವಯ ಕು  

ಮಾಡುತೆು ೀನೆ. ಕನೆಯದಾಗಿ, ಕನವಟಕ ನಿೀರಾವರಿ ನಿಗಮ ಇದ್.  ಅದನುನ  ನಮಾ  ಕಡೆಗೆ shift ಮಾಡಿ 

ಎಾಂದ್ಯ ಹೇಳುತ್ಯು ರೆ. ಆ ನಿಗಮದಲಲ  ಸಾವಿರಾರು ಕೀಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಒಾಂದ್ಯ ದೊಡಡ  ಪ್ರ ಮಾಣದಲಲ  

ಭರಿ್ ಿಚಾರವಾಗಿದ್.  ಕೆಲಸವಿಲಲ ದೇ, bogus MB ಅನುನ  ಬರೆದಿದಿಾ ರೆ. bogus MB ಬರೆದ್ಯ ಸಾವಿರಾರು 

ಕೀಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನುನ  ಲೂಟಿ ಮಾಡಿದಿಾ ರೆ.   ನವು ಮದಲೇ ಹಣ ಇಲಲ ವಾಂದ್ಯ ಒದಿಾ ಡುತ್ರು ದಿ್ ೀವ.  

ಕಲ್ಯಯ ಣ ಕನವಟಕವಾಗಲ ಕಿತ್ತು ರು  ಕನವಟಕವಾಗಲ  ಈ ಭಾಗದ ಅಭಿವೃದಿಿ  ಕೆಲಸಕೆಕ  ಬಂದಂತಹ 

ಹಣದಲಲ  ದೊಡಡ  ಪ್ರ ಮಾಣದಲಲ  ಭರ ರಿ್ ಚಾರ  ಆಗಿದ್. Bogus MB ಬರೆದಿದಿಾ ರೆ,  ಅದರಲಲ  ಬೇಕಾದಷಿ್ಟ  

ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಭಾಗಿಯಾಗಿದಿಾ ರೆ. ಎಷಿ್ ೀ ಮಂದಿಯನುನ  suspend  ಮಾಡಿದಿಾ ರೆ. ಕನವಟಕ ನಿೀರಾವರಿ 

ನಿಗಮದ ಭರಿ್ ಿಚಾರದ ಬಗೆಗ  ಕಠಿಣವಾದಂತಹ ಕರ ಮವನುನ  ಕೈಗಳೆಬೇಕೆಾಂದ್ಯ ನನು ತಮಾ  

ಮುಖಾಾಂತರ ಸಕಾವರಕೆಕ  ಮನವಿ ಮಾಡಿಕಳೆು ತೆು ೀನೆ. You go deep into the matter. You enquire and 

find out the culprit and book them and punish them.  ಈ ನಿೀರಾವರಿ ನಿಗಮವನುನ  ಇದೇ ರಿೀತ್ರ 

ಬಿಟಿ ರೆ, ಇದ್ಯ ಬಿಳಿ ಆನೆ ಆಗಿದ್.  ಆದಿ ರಿಾಂದ, ಇಷಿ್ಟ  ವಿಚಾರಗಳನುನ  ನನು ವಯ ಕು  ಮಾಡಿದಿ್ ೀನೆ.  ಒಾಂದ್ಯ 

ಕೃಷ್ಣಣ  ಮೇಲಿ ಾಂಡೆ ಯೀಜನೆಯ 3ನೇ ಹಂತ, ಮಹಾದಾಯಿ ಯೀಜನೆ ಮತ್ತು  ನವಿಲ್ಯ ಡಾಯ ಾಂ balancing 

reservoir ಇವಲಲ ವೂ ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಯಲಲ  ಕಾಯವರೂಪ್ಕೆಕ  ಬರಬೇಕು ಅದಕೆಕ  ಈ ಸಕಾವರ ಹೆರಿ್ಚ  

ಮುತವಜಿವವಹಿಸಬೇಕು ಎನುನ ವಂತಹ  ಮಾತನುನ  ಹೇಳುವುದರ ಜತೆಗೆ, Article 371(J) ಅಡಿಯಲಲ  

ಸರಿಯಾದಂತಹ ಮತ್ತು  ದಿಟಿ ವಾದಂತಹ ಕರ ಮಗಳನುನ  ಕೈಗಳೆಬೇಕು.  ಈಗ 6 ಜಿಲ್ಯಲ ಗಳಲಲ , 7 ಜಿಲ್ಯಲ ಗಳು 

ಆಗಿವ.  ಹೊಸಪೇಟೆ ಒಾಂದ್ಯ ಹೊಸ ಜಿಲ್ಯಲ ಯಾಗಿದ್.  ಈ 7 ಜಿಲ್ಯಲ ಗಳಿಗೆ ಫಲಪ್ರ ದವಾದತಂಹ  ಕರ ಮಗಳನುನ  

ಜರುಗಿಸಲ ಎಾಂದ್ಯ ಹೇಳುವುದರ ಜತೆಗೆ, ಡಾ|| ನಂಜುಾಂಡಪ್ಪ ನವರ ವರದಿಯಲಲ  ಮಾಡಿರುವಂತಹ 

ಶ್ಫ್ಯರಸುಸ ಗಳನುನ  ಚಾರ್ಚ ತಪ್ಪ ದೇ ಈ ಸಕಾವರ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಲ ಎಾಂದ್ಯ ನನು ತಮಾ  ಮುಖಾಾಂತರ 

ಸಕಾವರಕೆಕ  ಕಳಿಕಳೆು ತೆು ೀನೆ. ನನಗೆ ಹೆರಿ್ಚ  ಸಮಯ  ಮಾತನಡವುದಕೆಕ   ಅವಕಾಶವನುನ  ಕಲಪ ಸಿದಿ ಕೆಕ  

ತಮಗೆ ವಂದಿಸಿ ನನನ  ಮಾತ್ತಗಳನುನ  ಮುಗಿಸುತೆು ೀನೆ. 
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                                                           8.ಪರ ಕಟಣೆ 

ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಧ್ಯ ಕ್ಷರಿಾಂದ ಈ ಮುಾಂದಿನ ಸಂದೇಶ ಬಂದಿರುತು ದ್. 

ಕನವಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಕಾಯವವಿಧಾನ ಹಾಗೂ ನಡವಳಿಕೆಯ ನಿಯಮಗಳ 104ನೇ   ನಿಯಮದ 

ಮೇರೆಗೆ ವಿಧಾಸ ಸಭೆಯು ದಿನಾಂಕ 21.12.2021 ರಂದ್ಯ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ವಿಧೇಯಕಗಳನುನ  

ಅಾಂಗಿೀಕರಿಸಿರುತು ದ್ ಎಾಂದ್ಯ  ಹಾಗೂ ಸದರಿ ವಿಧೇಯಕಗಳಿಗೆ ವಿಧಾನ ಪ್ರಿರ್ತ್ರು ನ ಸಹಮತ್ರಯನುನ  

ನಿೀಡಬೇಕೆಾಂದ್ಯ ಕೀರಿರುತ್ಯು ರೆ.  

1) ಕನವಟಕ ರಾಜಯ  ಸಿವಿಲ  ಸೇವಗಳು (ಶ್ಕ್ಷಕರ ವಗಾವವಣೆ  ನಿಯಂತರ ಣ) (2ನೇ ತ್ರದಿ್ಯ ಪ್ಡಿ) 

ವಿಧೇಯಕ  2021 

  

2) ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾ ನಗಳ ವಿಶಾ ವಿದಾಯ ಲಯಗಳ (ತ್ರದಿ್ಯ ಪ್ಡಿ) ವಿಧೇಯಕ,  2021 

 

3) ಕನವಟಕ ನಗರಪಾಲಕೆಗಳ ಮತ್ತು  ಕೆಲವು ಇತರ ಕಾನೂನು  (ತ್ರದಿ್ಯ ಪ್ಡಿ) ವಿಧೇಯಕ,  2021 

 

4) ಕನವಟಕ ರಾಜಯ  ಆಯುಷ   ವಿಶಾ ವಿದಾಯ ಲಯ ವಿಧೇಯಕ,  2021 

 

ಶಿರ ೋ ಎಸ .ಆರ .ಪಾಟಿೋಲ (ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರು):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ, ಅಥಣಿ 

ತ್ಯಲೂಲ ಕಿನ ಕೆಲವು ಸಾಾ ಮಿಜಿೀಯವರು ಬಂದಿದಿ ರು. ಅವರ  ಕೆಲವು ಬೇಡಿಕೆಗಳಿವ. ಅದನುನ  ಮಾನಯ  

ಮುಖ್ಯ  ಮಂತ್ರರ ಯವರ ಬಳಿಕಟಿಿ ದಿಾ ರೆ. ಆ ಬೇಡಿಕೆಯನುನ  ಈಡೇರಿಸುವುದರ ಜತೆಗೆ,  ಇಾಂದ್ಯ 

ಸುಮಾರು 2000 ಮಂದಿ ನೇಕಾರರು ಬಂದಿದಿ ರು. ಇಡಿೀ ಉತು ರ ಕನವಟಕದಲಲ  maximum ನೇಕಾರರು 

ಇದಿಾ ರೆ. ಅವರ ಕೆಲವು ಬೇಡಿಕೆಗಳಿವ. ಅಥಣಿ ತ್ಯಲೂಲ ಕಿನ ಜಲಾ ಾಂತ ಸಮಸಯ ಗಳ ಬಗೆಗ  ಸಕಾವರ ಕಣ್ಣಣ  

ಆಯಿಸಲ, ಅದಕೆಕ  ಪ್ರಿಹಾರ ನಿೀಡಲ. ಅದರ ಜತೆಗೆ ನೇಕಾರರ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಏನು ಒಟಿ್ಟ  most 

regional genuine demands ಇವ. ಅವು ಬೇಗನೆ ಬಲಪ್ರ ದವಾಗಲ ಎಾಂದ್ಯ ನನು ತಮಾ  ಮುಖಾಾಂತರ ಈ 

ಸಕಾವರಕೆಕ   ಮನವಿ ಮಾಡಿಕಳೆು ತೆು ೀನೆ. 

 

      ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ವಿರೀಧ್ ಪ್ಕ್ಷದ ನಯಕರೇ, ಅದನುನ  ಮಾನಯ ಮುಖ್ಯ  ಮಂತ್ರರ ಯವರಿಗೆ 

ತಲುಪಿಸಿ.  

     (ಮುಾಂದ್ಯ) 
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(1226) 21-12-2021 (5.40) ಎೇಂವಿ-ವಿಕೆ       (ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಥ ತಿ) 

 

9.ನಯಮ 68ರ ಮೇರೆಗೆ ಮೇಂದುವರೆದ ರ್ಚೆಾ 

 

“ಉತ್ು ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಹಾಗೂ ಕಲಾಯ ಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದ ಜವ ಲಂತ್  

      ಸಮಸ್ಥಯ ಗಳ ಬಗೆೆ .” 

- - - - - -  

ಶಿರ ೋ ಮರಿತಿಬೆು ೋಗೌಡ (ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೆಷ ೋತ್ರ ):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ, ಅವಕಾಶ ನಿೀಡಿದಿ ಕಾಕ ಗಿ 

ಧ್ನಯ ವಾದಗಳು. 

 

ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರು- ಮಾನಯ  ಮರಿತ್ರಬು ೀಗೌಡರೆ, ಮತ್ು ಮೆಾ  ತಮಾ ಲಲ  ಒಾಂದ್ಯ ವಿನಂತ್ರ 

ಮಾಡಿಕಳೆು ವುದೇನೆಾಂದರೆ, ಈಗ ಮಾತನಡಿರುವಂಥದಿ ನುನ  ಮತೆು  ಅದನೆನ ೀ ಪುನರಾವತವನೆ ಮಾಡದ್, 

ತ್ಯವು ಹೊಸ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗೆಗ  ಮಾತನಡಿ ಎಾಂದ್ಯ ತಮಗೆ ವಿನಂತ್ರಯನುನ  ಮಾಡಿಕಳೆು ತ್ರು ದಿ್ ೀನೆ. 

ಏಕೆಾಂದರೆ, ಈಗಾಗಲೇ ಮಾನಯ  ವಿರೀಧ್ ಪ್ಕ್ಷದ ನಯಕರು ಮಾತನಡಿದಿಾ ರೆ. ಮತೆು  ಅದೇ 

ಪುನರಾವತವನೆಯಾಗುವುದ್ಯ ಬೇಡ ಅಷಿ್ .  

 

ಶಿರ ೋ ಮರಿತಿಬೆು ೋಗೌಡ:-  ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ, ಈಗ ಅಭಿವೃದಿಿ  ದೃಷಿಠ ಯಿಾಂದ ಈ ಭಾಗ 

ಹಿಾಂದ್ಯಳಿದಿರುವಂತಹ ವಿಚಾರದಲಲ  ಮಾನಯ  ವಿರೀಧ್ ಪ್ಕ್ಷದ ನಯಕರು, ಸದಸಯ ರಾದ ಮಾನಯ  

ಕೆ.ಟಿ.ಶ್ರ ೀಕಂಠೇಗೌಡರು, ಮಾನಯ  ಕೆ.ಎ.ತ್ರಪ್ಪ ೀಸಾಾ ಮಿಯವರು ಮತ್ತು  ಮಾನಯ  ನಿರಾಣಿ ಹಣಮಂತ  

ರುದರ ಪ್ಪ ನವರು ನಿೀರಾವರಿಯ ಅಭಿವೃದಿಿ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಾಕಷಿ್ಟ  ವಿಚಾರಗಳನುನ  

ಮಾತನಡಿದಿಾ ರೆ. ಆ ಎಲ್ಯಲ  ವಿಚಾರಕೂಕ  ಕೂಡ ಅವರುಗಳು ಬಳಕು ರ್ಚಲಲ ದಿಾ ರೆ ಮತ್ತು  ಆಡಳಿತ ಪ್ಕ್ಷದ 

ಗಮನ ಸಳೆದಿದಿಾ ರೆ. ಆ ಎಲಲ ದಕೂಕ  ಕೂಡ ನನನ  ಸಹಮತ ಇದ್. ಅದರ ಬಗೆಗ  ರ್ಚಟ್ಟಕಾಗಿ ಕನೆಯಲಲ  

ಮಾತನಡುತೆು ೀನೆ. ನನು ಅವರು ಮಾತನಡಿರುವ ವಿರ್ಯಗಳನುನ  ಮತೆು  ಪುನರಾವತವನೆ 

ಮಾಡುವುದಕೆಕ  ಹೊೀಗುವುದಿಲಲ . ನನಗೆ ಈ ಸದನದಲಲ  ಒಾಂದ್ಯ ವಿಶೇರ್ ಏನೆಾಂದರೆ, ಕಿತ್ತು ರು ಕನವಟಕ, 

ಕಲ್ಯಯ ಣ ಕನವಟಕ, ದಕೆಿ ಣ ಕನವಟಕ, ಉತು ರ ಕನವಟಕ ಮತ್ತು  ಕರಾವಳಿ ಕನವಟಕ ಎಾಂದ್ಯ ಇದ್. 

ಇದ್ಯ ನನಗೆ ತ್ತಾಂಬ್ರ ಬೇಸರ ತಂದ್ಯಬಿಟಿಿ ದ್. ದಯಮಾಡಿ ನನು ತಮಾ  ಮೂಲಕ ಈ ನಡಿನ ಜನ ಮತ್ತು  

ಜನಪ್ರ ತ್ರನಿಧಿಗಳಲಲ  ವಿನಂತ್ರಯನುನ  ಮಾಡುತೆು ೀನೆ. ನವು ಸಮಗರ  ಕನವಟಕದ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯ ಬಗೆಗ  

ಚಿಾಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವತ್ತು  ಈ ಬಳಗಾವಿಯ ಸುವಣವ ವಿಧಾನ ಸೌಧ್ದಲಲ  ಮಹಾರಾರಿ್ ಿ, 

ಆಾಂಧ್ರ ಪ್ರ ದೇಶ ಮತ್ತು  ಗೀವಾ ರಾಜಯ ಗಳ ಗಡಿ ಭಾಗದ ಜಿಲ್ಯಲ ಗಳು ಬಹಳ ಆರ್ಥವಕವಾಗಿ ಮತ್ತು  

ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಹಿಾಂದ್ ಉಳಿದಿದ್ ಎನುನ ವಂಥದಿ್ಯ  ಚ್ರಿತೆರ ಯಲಲ  ಇನೂನ  ಕೂಡ ಹಾಗೆಯೇ ಇದ್. 

ಆದ್ಯದರಿಾಂದ, ವಿಶೇರ್ವಾಗಿ ಈ ಭಾಗದ ಜಿಲ್ಯಲ ಗಳ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯ ಬಗೆಗ  ಒಾಂದ್ಯ ಚಿಾಂತನೆ ನಡೆಯಬೇಕು. 
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ಆಡಳಿತ ಪ್ಕ್ಷದಿಾಂದ ಇದಕೆಕ  ಒಾಂದ್ಯ ಕಾಯಕಲಪ  ಮಾಡಬೇಕೆಾಂಬ ದೃಷಿಿ ಯಿಾಂದ ನವಲಲ ರೂ ಕೂಡ ಇಲಲ  

ಚ್ರ್ಚವ ಮಾಡುತ್ರು ದಿ್ ೀವ. ಅದರ ಅಾಂಗವಾಗಿ ನನನ  ಒಾಂದ್ಯ ಕಳಕಳಿ ಏನೆಾಂದರೆ, ಯಾವುದೇ ದೇಶ, ರಾಜಯ  

ಮತ್ತು  ಪ್ರ ದೇಶ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯಾಗಬೇಕು ಎಾಂದರೆ, ಸಂವಿಧಾನ ಶ್ಲಪ  ಬ್ರಬ್ರ ಸಾಹೇಬ  ಅಾಂಬೇಡಕ ರ ರವರು 

ಹೇಳಿದಂತೆ ಮದಲನೆಯದಾಗಿ ಪ್ರ ತ್ರಯಬು  ವಯ ಕಿು ಗೆ ಶ್ಕ್ಷಣ ನಿೀಡಬೇಕು ಎನುನ ವಂಥದಿ್ಯ .  ಹಿಾಂದ್ಯಳಿದ ಈ 

ಭಾಗದ ಜಿಲ್ಯಲ ಗಳಲಲ  ಪಾರ ಥಮಿಕ ಶಾಲ್ಯಗಳಲಲ  ಬಳೆಾ ರಿ ಜಿಲ್ಯಲ ಯಲಲ  ಒಾಂದರಲ್ಯಲ ೀ 1550 ಶ್ಕ್ಷಕರ ಹುದಿ್ ಗಳು 

ಖಾಲಯಿವ. ದಕೆಿ ಣ ಕನನ ಡದಲಲ  1256 ಶ್ಕ್ಷಕರ ಹುದಿ್ ಗಳು ಖಾಲಯಿವ. ಬಿೀದರ  ಜಿಲ್ಯಲ ಯಲಲ  1030 

ಶ್ಕ್ಷಕರ ಹುದಿ್ ಗಳು ಖಾಲಯಿವ. ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಯಲ ಯಲಲ  1782 ಶ್ಕ್ಷಕರ ಹುದಿ್ ಗಳು ಖಾಲಯಿವ. 

ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಯಲ ಯಲಲ  2578 ಶ್ಕ್ಷಕರ ಹುದಿ್ ಗಳು ಖಾಲಯಿವ. ಬ್ರಗಲಕೀಟೆ ಜಿಲ್ಯಲ ಯಲಲ  1824 

ಶ್ಕ್ಷಕರ ಹುದಿ್ ಗಳು ಖಾಲಯಿವ. ಕಲಬ್ಬರಗಿ ಜಿಲ್ಯಲ ಯಲಲ  2731 ಶ್ಕ್ಷಕರ ಹುದಿ್ ಗಳು ಖಾಲಯಿವ. 

ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಯಲ ಯಲಲ  1725 ಶ್ಕ್ಷಕರ ಹುದಿ್ ಗಳು ಖಾಲಯಿವ. ಒಾಂದೊಾಂದ್ಯ ಜಿಲ್ಯಲ ಯಲಲ  ಮಂಜೂರಾತ್ರ 

ಆಗಿರುವಂತಹ ಪಾರ ಥಮಿಕ ಶಾಲ್ಯ ಶ್ಕ್ಷಕರ ಇಷಿ್ ಾಂದ್ಯ ಹುದಿ್ ಗಳು ಖಾಲಯಿವ. ಈ ಹಿಾಂದ್ಯಳಿದ ಜಿಲ್ಯಲ ಗಳ 

ಈ ಪ್ರ ದೇಶಗಳಲಲ  ನವು ಮಕಕ ಳಿಗೆ ಯಾವ ರಿೀತ್ರಯ ಶ್ಕ್ಷಣವನುನ  ಕಡುತ್ರು ದಿ್ ೀವ ಎನುನ ವುದರ ಬಗೆಗ  

ನಮಾ  ಈಗಿನ ಸಕಾವರ ಬಳಕು ರ್ಚಲಲ ಬೇಕು ಮತ್ತು  ಅದರ ಬಗೆಗ  ಚಿಾಂತನೆ ನಡೆಸಬೇಕು. ಹಾಗೆಯೇ, 

ಪೌರ ಢಶಾಲ್ಯಗಳಲಲ  ಬಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಯಲ ಯಲಲ  250 ಶ್ಕ್ಷಕರ ಹುದಿ್ ಗಳು ಖಾಲಯಿವ. ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಯಲ ಯಲಲ  

261 ಶ್ಕ್ಷಕರ ಹುದಿ್ ಗಳು ಖಾಲಯಿವ. ಬ್ರಗಲಕೀಟೆ ಜಿಲ್ಯಲ ಯಲಲ  296 ಶ್ಕ್ಷಕರ ಹುದಿ್ ಗಳು ಖಾಲಯಿವ. 

ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಯಲ ಯಲಲ  329 ಶ್ಕ್ಷಕರ ಹುದಿ್ ಗಳು ಖಾಲಯಿವ. ಚಿಕಕ ೀಡಿ ಜಿಲ್ಯಲ ಯಲಲ  442 ಶ್ಕ್ಷಕರ 

ಹುದಿ್ ಗಳು ಖಾಲಯಿವ. ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಯಲ ಯಲಲ  233 ಶ್ಕ್ಷಕರ ಹುದಿ್ ಗಳು ಖಾಲಯಿವ. ಅಾಂದರೆ, ಸಕಾವರದ 

ಪೌರ ಢಶಾಲ್ಯಗಳಲಲ  ಇಷಿ್ ಾಂದ್ಯ ಹುದಿ್ ಗಳು ಖಾಲ ಇದಿ ರೆ. ಈ ಭಾಗದ ಜನರ ಬದ್ಯಕಿನಲಲ  ಯಾವ ರಿೀತ್ರ 

ಸುಧಾರಣೆ ತರುವುದಕೆಕ  ಸಾಧ್ಯ ವಿದ್? ಈ ಶಾಲ್ಯಗಳಲಲ  ಬಡವರ ಮಕಕ ಳು ಕಲಯುತ್ಯು ರೆ. ವಿಶೇರ್ವಾಗಿ 

ಇನನ ಾಂದ್ಯ ವಿರ್ಯವನುನ  ಹೇಳಬೇಕೆಾಂದರೆ, ಈ ಭಾಗದಲಲ  ಸಕಾವರಿ ಶಾಲ್ಯ-ಕಾಲೇಜುಗಳು ಬಹಳ 

ಕಡಿಮೆ. ಈ ಭಾಗದಲಲ  ಖಾಸಗಿ ಶಾಲ್ಯ-ಕಾಲೇಜುಗಳೇ ಜ್ಞಸಿು  ಇವ. ಇಾಂತಹ ಸಕಾವರಿ ಶಾಲ್ಯಗಳಲಲ  ಬಡವರ, 

ದಿೀನ ಮತ್ತು  ನಿಗವತ್ರಕರ ಮಕಕ ಳು ಓದ್ಯತ್ಯು ರೆ. ಇಲಲ  ಇಾಂತಹವರಿಗೆ ಕಲಸುವಂತಹ ಶಾಲ್ಯಗಳೇ ಕಡಿಮೆ. ಆ 

ಶಾಲ್ಯಗಳಲೂಲ  ಕೂಡ ಒಾಂದೊಾಂದ್ಯ ಜಿಲ್ಯಲ ಗಳಲಲ  ಒಾಂದ್ಯ ಮತ್ತು  ಎರಡು ಸಾವಿರ ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕರತೆ ಎಾಂದ್ಯ 

ಹೇಳಿದರೆ, ನವು ಈ ಭಾಗದಲಲ  ಬಡ ಮಕಕ ಳಿಗೆ ಯಾವ ರಿೀತ್ರಯ ಶ್ಕ್ಷಣವನುನ  ಕಲಸುತ್ರು ದಿ್ ೀವ. ಇದರಲಲ  

ನವು ಬಹಳ ತ್ರೀರಾ ಹಿಾಂದ್ಯಳಿದಿದಿ್ ೀವ. ಇದನುನ  ಘನ ಸಕಾವರ ಗಮನದಲಲ ಟ್ಟಕಳೆಬೇಕು. ನನು ಈ 

ಮಾತನುನ  ಏಕೆ ಹೇಳುತೆು ೀನೆಾಂದರೆ, ಮಟಿ  ಮದಲಗೆ 2006-07ನೇ ಸಾಲನಲಲ  ಮಾಜಿ 

ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳಾದ ಸನಾ ನಯ  ಹೆಚ.ಡಿ.ಕುಮಾರಸಾಾ ಮಿಯವರು ಮತ್ತು  ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳಾದ 

ಮಾನಯ  ಬಿ.ಎಸ.ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ನವರು ಬಿಜೆಪಿ ಸಕಾವರ ರಚ್ನೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಸಂದಭವದಲಲ  

ಮಟಿ ಮದಲಗೆ ಕನವಟಕ ರಾಜಯ ದಲಲ  ಸುಮಾರು 187 ಪ್ರ ಥಮ ದಜೆವ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ 
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ಅನುಮತ್ರಯನುನ  ಕಟಿ ರು. ಅವುಗಳಲಲ  ಹೆರಿ್ಚ  ಪ್ರ ಥಮ ದಜೆವ ಕಾಲೇಜುಗಳನುನ  ಈ ಹಿಾಂದ್ಯಳಿದ 

ಜಿಲ್ಯಲ ಗಳಿಗೆ ಕಟಿ ರು. ಅಲಲ ಯವರೆಗೆ ಒಾಂದ್ದ ಕೂಡ ಪ್ರ ಥಮ ದಜೆವ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಇರಲಲಲ . ಸನಾ ನಯ  

ಹೆಚ.ಡಿ.ಕುಮಾರಸಾಾ ಮಿಯವರು ಸುಮಾರು 183 ಸಕಾವರಿ ಕಾಲೇಜುಗಳನುನ  ತೆರೆದರು. ಅವರು 

ಅವುಗಳಿಗೆಲ್ಯಲ  ಒಾಂದೇ ವರ್ವದಲಲ  ಕಟಿ ಡಗಳನುನ  ಒದಗಿಸಿ, ಬೀಧ್ಕರ ಹುದಿ್ ಗಳನುನ  ಮಂಜೂರು 

ಮಾಡಿದರು. ಆಗ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳಾದ ಮಾನಯ  ಬಿ.ಎಸ.ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ನವರು ಉಪ್ 

ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ  ಮತ್ತು  ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವರಾಗಿದಿ ರು. ಅದರ ಜತೆಗೆ ಶ್ಕ್ಷಣ ಇಲ್ಯಖ್ಯಗೆ 1554 ಸಕಾವರಿ 

ಪೌರ ಢಶಾಲ್ಯಗಳನುನ  ನಿೀಡಿರುವುದ್ಯ ಅದ್ಯ ಒಾಂದ್ಯ ಇತ್ರಹಾಸ. ಆ 1554 ಪೌರ ಢಶಾಲ್ಯಗಳಲಲ  ಶೇಕಡಾ 70ರಷಿ್ಟ  

ಭಾಗದಷಿ್ಟ  ಪೌರ ಢಶಾಲ್ಯಗಳನುನ  ಈ ಹಿಾಂದ್ಯಳಿದ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ನಿೀಡಿದರು. ಹಾಗೆಯೇ ಹುದಿ್ ಗಳಿಗೂ ಸಹ 

ಮಂಜೂರಾತ್ರಯನುನ  ನಿೀಡಿದರು. ಹೊಸ ಪೌರ ಢಶಾಲ್ಯಗಳ ಕಟಿ ಡಗಳಿಗೂ ಸಹ ಮಂಜೂರಾತ್ರಯನುನ  

ನಿೀಡಿದರು. ಅದರ ಜತೆಗೆ ಅದೇ ಅವಧಿಯಲಲ  ಅದರಲೂಲ  ವಿಜ್ಞಾ ನ ವಿಭಾಗವನುನ  ಗಾರ ಮಿೀಣ ಪ್ರ ದೇಶದ 

ಹಿಾಂದ್ಯಳಿದ ಈ ಜಿಲ್ಯಲ ಗಳಿಗೆ ಕಡಬೇಕೆಾಂದ್ಯ 386 ಸಕಾವರಿ ಪ್ದವಿ ಪೂವವ ಕಾಲೇಜುಗಳನುನ  ತೆರೆದರು. ಆ 

ಸಮಯದಲಲ  ಇಾಂದಿನ ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರು ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಚಿವರಾಗಿದಿ ರು. ಇದರ ಜತೆಗೆ ಮಾಜಿ 

ಮುಖ್ಯ ಾಂತ್ರರ ಗಳಾದ ಸನಾ ನಯ  ಹೆಚ.ಡಿ.ಕುಮಾರಸಾಾ ಮಿಯವರ ನೇತೃತಾ ದಲಲ  10 ಸಕಾವರಿ 

ಎಾಂಜಿನಿಯರಿಾಂಗ ಕಾಲೇಜುಗಳನುನ  ಪಾರ ರಂಭ ಮಾಡಿದರು. ಇಲಲ  ಬಡವರ, ದಿೀನ, ದಲತರ ಮಕಕ ಳು 

ತ್ಯಾಂತ್ರರ ಕ ಶ್ಕ್ಷಣವನುನ  ಕಲಯಬೇಕೆಾಂಬ ಸದ್ಯದಿ್ ೀಶದಿಾಂದ ಅವುಗಳಲಲ  6 ಎಾಂಜಿನಿಯರಿಾಂಗ  

ಕಾಲೇಜುಗಳನುನ  ಈ ಹಿಾಂದ್ಯಳಿದ ಭಾಗಕೆಕ  ನಿೀಡಿದರು. ಆ ನಂತರ ಕಾಾಂಗೆರ ಸ  ಸಕಾವರ ಕೂಡ 4 

ಎಾಂಜಿನಿಯರಿಾಂಗ  ಕಾಲೇಜುಗಳನುನ  ತೆರೆಯಿತ್ತ. ಆದರೆ, ಇವತ್ರು ಗೂ ಕೂಡ ಇವರು ಅವುಗಳಿಗೆ 

ಬೀಧ್ಕರನುನ  ಮತ್ತು  ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭಯ ಗಳನುನ  ಕಡುವುದಕೆಕ  ಆಗುತ್ರು ಲಲ . ಇವತ್ತು  ಈ ಸಕಾವರಕೆಕ  

ವಿದ್ಯಯ ಚ್ಛ ಕಿು  ಬಿಲುಲ ಗಳನುನ  ಪಾವತ್ರ ಮಾಡುವುದಕೆಕ  ಆಗುತ್ರು ಲಲ , ಅದಕೆಕ  ವಿದ್ಯಯ ಚ್ಛ ಕಿು ಯ ಸರಬರಾಜು 

ನಿಲಲ ಸಿದಿಾ ರೆ. ಈ ರಿೀತ್ರಯಾದರೆ ಈ ಜಿಲ್ಯಲ ಗಳನುನ  ಯಾವ ರಿೀತ್ರ ಅಭಿವೃದಿಿ  ಮಾಡವುದಕೆಕ  ಸಾಧ್ಯ ವಿದ್. 

ಇವತ್ತು  ಈ ಭಾಗದ ಜನರಿಗೆ ಕಡುವ ವಿಚಾರದಲಲ  ಸಕಾವರ ಇನೂನ  ಹಿಾಂದ್ ಬಿದಿಿ ದ್ ಎಾಂದರೆ, ಬಡವರ 

ಮಕಕ ಳಿಗೆ ಎಲಲ ಾಂದ ಶ್ಕ್ಷಣ ದೊರೆಯಬೇಕು ಮತ್ತು  ಈ ಭಾಗ ಯಾವ ರಿೀತ್ರ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯಾಗಬೇಕು. ಇದರ 

ಬಗೆಗ  ಘನ ಸಕಾವರ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು  ಇದಕೆಕ  ಹೆರಿ್ಚ  ಒತ್ತು  ಕಡಬೇಕೆಾಂದ್ಯ ನನು ತಮಾ  

ಮೂಲಕ ವಿನಂತ್ರ ಮಾಡುತೆು ೀನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಇವತ್ರು ನ ದಿವಸ ಮರಾಜಿವ ದೇಸಾಯಿ ವಸತ್ರ ಶಾಲ್ಯಗಳು 

ಎಾಂದ್ಯ ಹೇಳಿದರೆ ಅದ್ಯ ತಮಗೆಲಲ ರಿಗೂ ಸಹ ಗತ್ರು ದ್. ಇವತ್ತು  ಗಾರ ಮಿೀಣ ಪ್ರ ದೇಶದ ಪ್ರ ತ್ರಭಾನಿಾ ತ ಮಕಕ ಳು 

ಆರನೇ ತರಗತ್ರಯಿಾಂದ ಹನೆನ ರಡನೆ ತರಗತ್ರಯವರೆಗೆ ಮತ್ತು  ಹತು ನೇ ತರಗತ್ರವರೆಗೆ ಕಲಯುವಂಥದಿ್ಯ . ಈ 

ಭಾಗದಲಲ  ಯಾವ ರಿೀತ್ರ ಇದ್ ಎಾಂದರೆ, ಬಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಯಲ ಯಲಲ  54 ಮರಾಜಿವ ದೇಸಾಯಿ ವಸತ್ರ ಶಾಲ್ಯಗಳು 

ಇವ. ಬ್ರಗಲಕೀಟೆ ಜಿಲ್ಯಲ ಯಲಲ  30 ಮರಾಜಿವ ದೇಸಾಯಿ ವಸತ್ರ ಶಾಲ್ಯಗಳು ಇವ. ಬಿೀದರ  ಜಿಲ್ಯಲ ಯಲಲ  29 

ಮರಾಜಿವ ದೇಸಾಯಿ ವಸತ್ರ ಶಾಲ್ಯಗಳು ಇವ. ದಕೆಿ ಣ ಕನನ ಡ ಜಿಲ್ಯಲ ಯಲಲ  11 ಮರಾಜಿವ ದೇಸಾಯಿ ವಸತ್ರ 
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ಶಾಲ್ಯಗಳು ಇವ. ಕಲಬ್ಬರಗಿ ಜಿಲ್ಯಲ ಯಲಲ  45 ಮರಾಜಿವ ದೇಸಾಯಿ ವಸತ್ರ ಶಾಲ್ಯಗಳು ಇವ. ಕಪ್ಪ ಳ 

ಜಿಲ್ಯಲ ಯಲಲ  29 ಮರಾಜಿವ ದೇಸಾಯಿ ವಸತ್ರ ಶಾಲ್ಯಗಳು ಇವ. ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಯಲ ಯಲಲ  23 ಮರಾಜಿವ 

ದೇಸಾಯಿ ವಸತ್ರ ಶಾಲ್ಯಗಳು ಇವ. ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಯಲ ಯಲಲ  22 ಮರಾಜಿವ ದೇಸಾಯಿ ವಸತ್ರ ಶಾಲ್ಯಗಳು ಇವ. 

(ಮುಾಂದ್ಯ) 

(1227) 21.12.2021 05.50 LL-VK        (ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಥ ತಿ) 

 

ಶಿರ ೋ ಮರಿತಿಬೆು ೋಗೌಡ(ಮೇಂದು) 

 

ಪ್ರ ತ್ರಭಾನಿಾ ತ ಬಡವರ ಮಕಕ ಳು ಓದಬೇಕೆಾಂಬ ಉದಿ್ ೀಶದಿಾಂದ ಸಕಾವರ ವಸತ್ರ ಶಾಲ್ಯಗಳನುನ  ತೆರದಿದ್. 

ಆದರೆ, ಹಿಾಂದ್ಯಳಿದಿರತಕಕ ಾಂತಹ ಪ್ರ ದೇಶದಲಲ  ನಮಾ  ಸಕಾವರಗಳು ಎಷಿ್ಟ  ಕಡಿಮೆ ವಸತ್ರ ಶಾಲ್ಯಗಳನುನ  

ಕಟಿಿ ದ್ ಎಾಂಬ್ಬದನುನ  ತ್ಯವು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಇಾಂತಹ ಕಡೆಗಳಲಲ  ಹೆರಿ್ಚ  ವಸತ್ರ ಶಾಲ್ಯಗಳನುನ  

ತೆರೆಯುವಂಥದಿ ಕೆಕ  ಸಕಾವರ ಬದಿ ತೆಯನುನ  ತ್ೀರಬೇಕು. ಈ ಭಾಗದಲಲ  ಬಡವರ ಮಕಕ ಳು 

ಕಲಯುವಂಥದಿ್ಯ ; ಈ ಭಾಗದಲಲ  ಬಡವರ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯನುನ  ನವು ಕಾಣಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಕೆಲಸವನುನ  

ಮಾಡಬೇಕೆಾಂದ್ಯ ನನು ಘನ ಸಕಾವರದಲಲ  ಒತ್ಯು ಯ ಮಾಡುತೆು ೀನೆ.  

 

ಇರ್ವತ್ರು ನ ದಿವಸ, ಶ್ಕ್ಷಣದ ಜತೆಗೆ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಬಗೆಗ  ಸಹ ಚ್ರ್ಚವ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್. ಮಾನಯ  

ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಚಿವರಾದ ಶ್ರ ೀ ಮುರುಗೇಶ  ನಿರಾಣಿಯವರು ಸಹ ಈ ಸದನದಲಲ  ಹಾಜರಿದಿಾ ರೆ. ಯಾವುದೇ 

ದೇಶ ಔದೊಯ ೀಗಿಕವಾಗಿ ಬಳೆಯಬೇಕೆಾಂದರೆ, ಆ ದೇಶದಲಲ  ಶ್ಕ್ಷಣದ ಜತೆಗೆ, ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಅವಶಯ ಕತೆ ಸಹ 

ಇರುತು ದ್. ಬ್ರಗಲಕೀಟೆ ಜಿಲ್ಯಲ ಯಲಲ  3 ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಯೂನಿಟ ಗಳು, ಬಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಯಲ ಯಲಲ  8 

ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಯೂನಿಟ ಗಳು, ಬಳೆಾ ರಿ ಜಿಲ್ಯಲ ಯಲಲ  9 ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಯೂನಿಟ ಗಳು, ಬಿೀದರ  ಜಿಲ್ಯಲ ಯಲಲ  8 

ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಯೂನಿಟ ಗಳು, ವಿಜಯಪುರದಲಲ  ಕವಲ 4 ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಯೂನಿಟ ಗಳು, ಗದಗ 

ಜಿಲ್ಯಲ ಯಲಲ  1 ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಯೂನಿಟ , ಗುಲು ಗಾವ ಜಿಲ್ಯಲ ಯಲಲ  4 ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಯೂನಿಟ ಗಳು, ಹಾವೇರಿ 

ಜಿಲ್ಯಲ ಯಲಲ  1 ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಯೂನಿಟ , ಕಪ್ಪ ಳ ಜಿಲ್ಯಲ ಯಲಲ  3 ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಯೂನಿಟ ಗಳು, 

ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಯಲ ಯಲಲ  6 ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಯೂನಿಟ ಗಳು ಮತ್ತು  ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಯಲ ಯಲಲ  2 ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ 

ಯೂನಿಟ ಗಳು ಇರುತು ವ. ಇವಲಲ ವೂ ಹಿಾಂದ್ಯಳಿದ ಪ್ರ ದೇಶ ಅಲಲ ವೇ?  

 

ಶಿರ ೋ ಮರುಗೇಶ  ಆರ . ನರಾಣಿ(ಬೃಹತ  ಹಾಗೂ ಮಧಯ ಮ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಸಚವರು):- ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ, ಆ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಸಂಖ್ಯಯ ಗಳು ಏನೆಾಂದ್ಯ ನಮಗೆ ಗತ್ಯು ಗುತ್ರು ಲಲ .  

ಶಿರ ೋ ಮರಿತಿಬೆು ೋಗೌಡ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ, ಅವು ಆಯಾ ಜಿಲ್ಯಲ ಯಲಲ  ಕೈಗಾರಿಕಾ 

ಪ್ರ ದೇಶಗಳು ಇರುವಂಥದಿ್ಯ . ಅಾಂದರೆ, ಅವು ಸಣಣ  ಸಣಣ  ಘಟಕಗಳು ಆಗಿರುತು ವ.  
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ಶಿರ ೋ ಮರುಗೇಶ  ಆರ . ನರಾಣಿ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ, ತಪುಪ  ಸಂದೇಶ ಹೊೀಗುತ್ರು ದ್. 

ಬ್ರಗಲಕೀಟೆ ಜಿಲ್ಯಲ ಯಲಲ  11 ಸಕಕ ರೆ ಕಾಖಾವನೆಗಳು ಇವ. ಆದರೆ, ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರು ಕವಲ 3 ಎಾಂದ್ಯ 

ಹೇಳಿರುತ್ಯು ರೆ.  

 

ಶಿರ ೋ ಮರಿತಿಬೆು ೋಗೌಡ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ, ನನು ಹೇಳುತ್ರು ರುವುದ್ಯ ಕಾಖಾವನೆಗಳ ಬಗೆಗ  

ಅಲಲ . ಬದಲ್ಯಗಿ, ಕೆ.ಐ.ಎ.ಡಿ.ಬಿ. ಘಟಕಗಳ ಬಗೆಗ  ನನು ಹೇಳುತ್ರು ದಿ್ ೀನೆ. ಇರ್ವತ್ರು ನ ದಿವಸ ಕೆ.ಐ.ಎ.ಡಿ.ಬಿ. 

ಎನುನ ವಂತಹ ಸಂಸಿ  ನಮಾ  ರಾಜಯ ದಲಲ  ಪ್ರ ತ್ರ ವರ್ವ ಬಹಳ ದೊಡಡ ದಾಗಿ ಜ್ಞಹಿೀರಾತ್ತ ಕಟಿ್ಟ , ’ಹೊಸ 

ಕೈಗಾರಿಕಾ ನಿೀತ್ರ’ ಎಾಂದ್ಯ ಹೇಳಿಕಾಂಡು ಪ್ರ ತ್ರ ವರ್ವ ಬಹಳ ದೊಡಡ  ಸಮೆಾ ೀಳನ ನಡೆಸುತ್ರು ದಿ್ಯ , ಆ 

ಸಮೆಾ ೀಳನಕೆಕ  ದೇಶ-ವಿದೇಶಗಳಿಾಂದ ಪ್ರ ತ್ರನಿಧಿಗಳು ಬರುತ್ಯು ರೆ. ಅದರಲಲ ಯೂ ನಮಾ  ಸಕಾವರದಲಲ ಾಂತ್ತ 

ಮಾನಯ  ದೇಶಪಾಾಂಡೆಯವರು ಬಹಳ ವರ್ವಗಳ ಕಾಲ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಚಿವರಾಗಿದಿ ರು. ಅವರನುನ  ಬಿಟಿ ರೆ 

ಈಗ ಮಾನಯ  ಮುರುಗೇಶ  ನಿರಾಣಿಯವರೇ ಬಹಳ ದಿೀಘವಕಾಲ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಚಿವರಾಗಿದಿಾ ರೆ. ಆ ಬಗೆಗ  

ನಮಗೆ ಬಹಳ ಸಂತ್ೀರ್ ಇದ್. ಅಲಲ ದೇ, ಅವರುಗಳು ಅದರಲಲ  ಬಹಳ ರ್ಚನನ ಗಿ ಅಧ್ಯ ಯನ 

ಮಾಡಿಕಾಂಡಿದಿಾ ರೆ.  

 

ಆದರೆ, ನನು ಹೇಳುವುದೇನೆಾಂದರೆ, ಇರ್ವತ್ರು ನ ದಿವಸ ಈ ಭಾಗದಲಲ  ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚಿಿ ನ 

ಉತೆು ೀಜನ ಕಡಬೇಕು. ಏಕೆಾಂದರೆ, ಈ ಭಾಗದಲಲ  ಯಥೇಚ್ಛ ವಾಗಿ ಕಬ್ಬು  ಬಳೆಯುತ್ಯು ರೆ ಮತ್ತು  ಇಲಲ  

ಯಥೇಚ್ಛ ವಾಗಿ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಇದ್. ಇರ್ವತ್ರು ನ ದಿವಸ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಯಲ ಯಲಲ  ಎಾಂತಹ ಪ್ರ ಸಿದಿಿ ಯಾದಂತಹ 

ಗಾರ ನೈಟ  ಇದ್. ಅದೇ ರಿೀತ್ರ ಕಪ್ಪ ಳ ಜಿಲ್ಯಲ ಯಲಲ ಯೂ ಸಹ ಎಾಂತಹ ಗಾರ ನೈಟ  ಇದ್. ಆದ್ಯದರಿಾಂದ, ಇಲಲ  

ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಬಹಳ scope ಇದ್. ಇಾಂತಹ ಕಡೆಗಳಲಲ  ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಬಂದರೆ, ಇರ್ವತ್ರು ನ ದಿವಸ 

ಬಳಗಾವಿ, ಹುಬು ಳೆಿ  ಮತ್ತು  ಧಾರವಾಡ ಈ ಮೂರು ಜಿಲ್ಯಲ ಗಳಲಲ  ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಬಳೆದರೆ ನಮಾ  ರಾಜಯ ದಲಲ  

ಪೂನದಂತಹ ಮತ್ು ಾಂದ್ಯ ದೊಡಡ  ಪ್ಟಿ ಣವನುನ  ಭವಿರ್ಯ ದಲಲ  ಕಟಿ್ಟ ವುದಕೆಕ  ಸಾಧ್ಯ ವಿದ್. ಇಲಲ  ಒಾಂದ್ಯ 

ಅದಕಿಕ ಾಂತಲೂ ಉನನ ತವಾದಂತಹ ಪೂನ ನಗರವನುನ  ಕಟಿ ಬಹುದ್ಯ. ಅಾಂತಹ potentiality ನಮಾ ಲಲ ದ್.  

 

ಇನೂನ  ಸಕಕ ರೆ ಕಾಖಾವನೆಗಳ ಬಗೆಗ  ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ಮಾತನಡಿದಿಾ ರೆ. ನನಗೂ ಸಹ ಸಕಕ ರೆ 

ಕಾಖಾವನೆ ವಿರ್ಯದ ಬಗೆಗ  ಬಹಳ ಸಂತ್ೀರ್ ಇದ್. ನಮಾ  ರಾಜಯ ದಲಲ  ಹೆರಿ್ಚ  ಕಬು ನುನ  ಬಳೆಯುತೆು ೀವ. 

ನಮಾ  ರಾಜಯ ದಲಲ  89 ಸಕಕ ರೆ ಕಾಖಾವನೆಗಳು ಇವ. ಅವುಗಳಲಲ  ಕವಲ 65 ಸಕಕ ರೆ ಕಾಖಾವನೆಗಳು 

ಕಾಯವನಿವವಹಿಸುತ್ರು ವ. ಸದರಿ 65 ಸಕಕ ರೆ ಕಾಖಾವನೆಗಳಲಲ  ಬಳಗಾವಿ, ಬ್ರಗಲಕೀಟೆ ಮತ್ತು  ಬಿಜ್ಞಪುರ 

ಜಿಲ್ಯಲ  ಈ ಮೂರು ಜಿಲ್ಯಲ ಗಳಲಲ  44 ಸಕಕ ರೆ ಕಾಖಾವನೆಗಳು ಇವ. ಇವುಗಳು ಇನೂನ  ಉತಕ ೃರಿ್ ವಾಗುವುದಕೆಕ  

ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಅಾಂದರೆ, ಈ ಕಾಖಾವನೆಗಳಿಗೆ Ethanol ಇರಬಹುದ್ಯ, ಮತ್ು ಾಂದ್ಯ ಇರಬಹುದ್ಯ, 
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Distillery ಇರಬಹುದ್ಯ, Cogen ಇರಬಹುದ್ಯ, ಇದ್ಲಲ ವನೂನ  ಕೂಡ ಹಾಕುವುದಕೆಕ  ಸಕಾವರ ಹೆರಿ್ಚ  

ಅನುಮತ್ರ ಕಡಬೇಕು.  

 

ಆಗಲೇ ಮಾನಯ  ವಿರೀಧ್ ಪ್ಕ್ಷದವರು ಮಾತನಡುತ್ಯು , “ಸಕಕ ರೆ ಆಯುಕಾು ಲಯವನುನ  

ಬಾಂಗಳೂರಿನಿಾಂದ ಕಳೆದ ಅಕಿ ೀಬರ ತ್ರಾಂಗಳಿನಲಲ  ಬಳಗಾವಿಗೆ ಸಿ ಳಾಾಂತರ ಮಾಡಿದಿಾ ರೆ” ಎಾಂದ್ಯ 

ಹೇಳಿದರು. ಅದರಿಾಂದಾಗಿ, ನನಗೆ ಆ ವಿರ್ಯ ತ್ರಳಿದ್ಯ ಬಂತ್ತ. ಸದರಿ ಆಯುಕಾು ಲಯವನುನ  ಸಿ ಳಾಾಂತರ 

ಮಾಡಿರುವುದಕೆಕ  ನನನ  ಆಕೆೆೀಪ್ಣೆ ಇರುವುದಿಲಲ . ಆದರೆ, ಒಾಂದ್ಯ ವಿರ್ಯ ಏನೆಾಂದರೆ, ಇಲಲ  ಒಾಂದ್ಯ 

Regional Centre ಮಾಡಿ, ಆಯುಕಾು ಲಯವನುನ  ಅಲಲ ಯೇ ಉಳಿಸಿದಿ ರೆ ರ್ಚನನ ಗಿರುತ್ರು ತ್ತು . ಏಕೆಾಂದರೆ, 

ಯಾವುದೇ ಸಕಕ ರೆ ಕಾಖಾವನೆಗಳ ಮಾಲೀಕರು ಅಲಲ ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಂದಿಗೆ ವಯ ವಹರಿಸಬೇಕೆಾಂದ್ಯ 

ಹೇಳಿದರೆ, ಕವಲ ಆಯುಕಾು ಲಯದಲಲ  ಆಯುಕು ರು ಮತ್ತು  ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳು ಮತ್ತು  ಸಕಕ ರೆ ಮಂತ್ರರ ಗಳು 

ಯಾವಾಗಲೂ ಜತೆ ಜತೆಯಲಲ  ಸಂಪ್ಕವದಲಲ ರಬೇಕು. ಏಕೆಾಂದರೆ, ಕೃಷಿ ಇಲ್ಯಖ್ಯ, ಅಬಕಾರಿ ಇಲ್ಯಖ್ಯ, 

ಮಾಲನಯ  ನಿಯಂತರ ಣ ಮಂಡಳಿ, ಆರ್ಥವಕ ಇಲ್ಯಖ್ಯ, ಇಾಂಧ್ನ ಇಲ್ಯಖ್ಯ ಈ ಎಲ್ಯಲ  ಸಚಿವಾಲಯದಲಲ ಯೂ 

ಈ ಕಾಖಾವನೆಗಳ ಕೆಲಸ ಇರುತು ದ್. ಆದ್ಯದರಿಾಂದ, ಆಯುಕು ರು ಈ ಎಲ್ಯಲ  ಇಲ್ಯಖ್ಯಗಳಲಲ ಯೂ ಸಹ 

ಹೊಾಂದಾಣಿಕೆಯಿಾಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತು ದ್. ಒಾಂದ್ಯ ವೇಳೆ ಸದರಿ ಆಯುಕು ರು ಬಳಗಾವಿಯಲಲ ಯೇ 

ಖಾಯಂ ಆಗಿ ಇದಿ ರೆ, ರಾಜಧಾನಿಯಲಲ  ಈ ಎಲ್ಯಲ  ಇಲ್ಯಖ್ಯಯಲಲ  ಹೊಾಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿಕಾಂಡು ಕೆಲಸ 

ಮಾಡುವಂಥದಿ್ಯ  ಕರಿ್ ಸಾಧ್ಯ . ಮಾನಯ  ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳು ಮತ್ತು  ಸಕಕ ರೆ ಸಚಿವರ ಜತೆಯಲಲ  

ನಿಧಿವರಿ್ ವಾದಂತಹ ನಿರಂತರ ಸಂಪ್ಕವ ಅವರಿಗೆ ಇರಬೇಕಾಗುತು ದ್. ಆದ್ಯದರಿಾಂದ, ಆ 

ಆಯುಕಾು ಲಯವನುನ  ಅಲಲ ಯೇ ಉಳಿಸಿ, ಬಳಗಾವಿಯಲಲ  ಒಾಂದ್ಯ Regional Centre ಮಾಡಿದಿ ರೆ ಹೆರಿ್ಚ  

ಉಪ್ಯುಕು ವಾಗುತ್ರು ತ್ತು  ಎಾಂಬ್ಬದ್ಯ ನನನ  ಅಭಿಪಾರ ಯ.  

 

ಶಿರ ೋ ಎಸ .ಆರ . ಪಾಟಿೋಲ (ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರು):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ, ಮಾನಯ  

ಮರಿತ್ರಬು ೀಗೌಡರವರ ಮಾತ್ರಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ನನು ನನನ  ಮಾತನುನ  ಹೇಳುವುದಕೆಕ  ಬಯಸುತೆು ೀನೆ. ನನು 

ಸಕಾವರಕೆಕ  ಯಾವ ಶ್ಫ್ಯರಸುಸ  ಮಾಡಿದ್ನೆಾಂದರೆ, ಕಲ್ಯಯ ಣ ಕನವಟಕ ಮತ್ತು  ಕಿತ್ತು ರು ಕನವಟಕ ಭಾಗ 

ಯಾವ ಇಲ್ಯಖ್ಯಯಲಲ  ಹಿಾಂದ್ಯಳಿದ್, ಆ ಇಲ್ಯಖ್ಯಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಸಿ ಳಾಾಂತರ ಮಾಡಬೇಕೆಾಂದ್ಯ 

ಹೇಳಿರುತೆು ೀನೆ. ಇರ್ವತ್ರು ನ ದಿವಸ ಸಕಕ ರೆ ಆಯುಕು ರಷಿ್ ೀ ಅಲಲ ದೇ, ಸಕಕ ರೆ ಮಂತ್ರರ ಗಳೇ ಬಳಗಾವಿಗೆ ಬರಬೇಕು. 

ಬಾಂಗಳೂರಿನಲಲ ರುವ ಎಲ್ಯಲ  ಇಲ್ಯಖ್ಯಗಳಿಗೆ ನವು ಬರುವುದಿಲಲ ವೇ? ಕವಲ ಹತ್ಯು ರು ಇಲ್ಯಖ್ಯಗಳನುನ  

ಬಳಗಾವಿಗೆ ಸಿ ಳಾಾಂತರ ಮಾಡಿದರೆ ಏನಗುತು ದ್. ಬಳಗಾವಿ ರಾಜಯ ದ ಎರಡನೆ ರಾಜಧಾನಿಯಾಗಿದ್.  
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ಶಿರ ೋ ಮರಿತಿಬೆು ೋಗೌಡ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ, ಅದ್ಯ ನನನ  ಅಭಿಪಾರ ಯ. ಆದ್ಯದರಿಾಂದ, ಈ 

ಭಾಗದಲಲ  ಅಾಂದರೆ, ಹಿಾಂದ್ಯಳಿದಿರುವಂತಹ ಪ್ರ ದೇಶಗಳಲಲ  ಹೆರಿ್ಚ  ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರ ದೇಶವನುನ  ಪಾರ ರಂಭ 

ಮಾಡಬೇಕು. ಹೆರಿ್ಚ  ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ರಾಜಧಾನಿ ಸುತು ಲೂ ಬರುವುದನುನ  ತಪಿಪ ಸಿ, ಯಾವ ಭಾಗದಲಲ  

ಹೆರಿ್ಚ  ಕಚಿಾ  ವಸುು ಗಳು ಸಿಗುತು ದ್, ಅಲಲ  ಅಾಂತಹ ಕಾಖಾವನೆಗಳು ಬರುವುದಕೆಕ  ಅವಕಾಶಗಳನುನ  

ಕಲಪ ಸಿದರೆ, ಈ ಮೂರು ಜಿಲ್ಯಲ ಗಳ ವಾಯ ಪಿು ಯಲಲ  ಮತ್ು ಾಂದ್ಯ ಪೂನ ನಗರವನುನ  ಕಟಿ್ಟ ವಂತಹ 

ಅವಕಾಶ ಈ ಸಕಾವರಕಿಕ ದ್. ಆ ಕೆಲಸವನುನ  ಘನ ಸಕಾವರ ಮಾಡುತು ದ್ಯ್ದಾಂಬ ಭರವಸ ನನಗಿದ್. ಆ 

ನಿಟಿಿ ನಲಲ  ತಮಾ  ಪ್ರ ಯತನ ವನುನ  ಮುಾಂದ್ಯವರೆಸಬೇಕೆಾಂದ್ಯ ಹೇಳುತೆು ೀನೆ. ಇದರ ಜತೆಗೆ, 

ಕಾಖಾವನೆಗಳಿಾಂದ ಲಕೆಾ ಾಂತರ ಜನರಿಗೆ ಉದೊಯ ೀಗ ಸಿಗುತು ದ್. ಆ ಕೆಲಸವನುನ  ಸಕಾವರ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ 

ಭಾಗದಲಲ  ಎಲ್ಯಲ  ಜಿಲ್ಯಲ ಗಳಲಲ ಯೂ ಕೂಡ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಬರಬೇಕು, ಆ ರಿೀತ್ರ ಕರ ಮ ಕೈಗಳೆಬೇಕೆಾಂದ್ಯ 

ನನು ಒತ್ಯು ಯ ಮಾಡುತೆು ೀನೆ.  

 

ನಮಾ  ಗಾರ ಮಿೀಣಾಭಿವೃದಿಿ  ಸಚಿವರಾದ ಶ್ರ ೀ ಈಶಾ ರಪ್ಪ ನವರು ಒಳೆೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ರು ದಿಾ ರೆ. 

ನಮಾ  ಕನವಟಕ ರಾಜಯ ದಲಲ  ಮಟಿ ಮದಲಗೆ ಗಾರ ಮಿೀಣ ಜನರಿಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭಯ ಗಳ ಬಗೆಗ  

ಹೆರಿ್ಚ  ಪ್ರಿಚ್ಯ ಮಾಡಿಕಟಿ ಾಂತಹ ಸಕಾವರ ಎಾಂದ್ಯ ಹೇಳಿದರೆ, ಅದ್ಯ ಶ್ರ ೀ ರಾಮಕೃರ್ಣ  ಹೆಗಡೆಯವರ 

ನೇತೃತಾ ದ ಜನತ್ಯ ಪಾಟಿವ ಸಕಾವರ. Sri Abdul Nazir Sab (ನಿೀರ ಸಾಬ )ರವರು ಈ ಗಾರ ಮಿೀಣ ವಯ ವಸಿ ಯ 

ಮೂಲ ಪ್ರಿಕಲಪ ನೆಯಲಲ  ಮಟಿ  ಮದಲು ’ನಿೀರ  ಸಾಬ ’ ಎಾಂತಲೇ ಕರೆದ್ಯ, ಎಲ್ಯಲ  ಹಳೆಿ ಗಳಿಗೆ 

ಟಾಯ ಾಂಕರ  ಮೂಲಕ ನಿೀರು ಕಡತಕಕ ಾಂಥದಿ್ಯ ; ಮತ್ತು  ಗಾರ ಮ ಪಂಚಾಯಿತ್ರಗಳನುನ  ಮಂಡಲ  

ಪಂಚಾಯಿತ್ರಗಳಾಗಿ ಮಾಡಿ ಹೆರಿ್ಚ  ಅಧಿಕಾರ ಕಟಿ ಾಂಥದಿ್ಯ ; ಮತ್ತು  ಬೀರ ವಲ ಗಳನುನ  

ಹಾಕತಕಕ ಾಂಥದಿ್ಯ ; ಈ ಎಲ್ಯಲ  ವಯ ವಸಿ ಗಳಿಗೆ ಆಗಿನಿಾಂದ ಹೆರಿ್ಚ  ಪ್ರ ಚಾರ ಬಂದಿರುತು ದ್.  

 

ಇರ್ವತ್ರು ನ ದಿವಸ ಆ ಖಾತೆ ಮಾನಯ  ಈಶಾ ರಪ್ಪ ನರಿಗೆ ಸಿಕಿಕ ದ್. ಅವರು ಸಹ ಬಹಳ ರ್ಚನನ ಗಿ ಕೆಲಸ 

ಮಾಡುತ್ರು ದಿಾ ರೆ. ಆದರೆ, ನನು ಮಾನಯ  ಸಚಿವರಲಲ  ವಿನಂತ್ರ ಮಾಡುವುದೇನೆಾಂದರೆ, 

ಹಿಾಂದ್ಯಳಿದಿರತಕಕ ಾಂತಹ ಈ ಜಿಲ್ಯಲ ಗಳಲಲ  ಇನೂನ  ಕೂಡ ಪಂಚಾಯತ  ರಾಜ  ಮೂಲಸೌಲಭಯ ಗಳು 

ಅಾಂದರೆ, ರಸು ಗಳು ಇರಬಹುದ್ಯ, ಶುದಿ  ಕುಡಿಯುವ ನಿೀರು ಇರಬಹುದ್ಯ, ರಾಯಚೂರು ಮತ್ತು  ಯಾದಗಿರಿ 

ಜಿಲ್ಯಲ ಯ ಹಳೆಿ ಗಳಲಲ  ಇನೂನ  ಕೂಡ ಮಿಶ್ ರ ತ ನಿೀರು. ಶುದಿ  ಕುಡಿಯುವ ನಿೀರನುನ  ಈ ಭಾಗದ ಕೆಲವು 

ಕಡೆಗಳಲಲ  ಕಡುವುದಕೆಕ  ಇದ್ಯವರೆವಿಗೂ ಆಗಿರುವುದಿಲಲ .  ಅದರ ಬಗೆಗ  ಹೆರಿ್ಚ  ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು.  

 

ಅದರ ಜತೆಗೆ, ಕೆಲರ್ವಾಂದ್ಯ ಹಳೆಿ ಗಳಿಗೆ ಸಂಪ್ಕವ ರಸು ಗಳೇ ಇರುವುದಿಲಲ . ಉದಾಹರಣೆಗೆ, 

ಖಾನಪುರ ತ್ಯಲೂಲ ಕಿನಲಲ  ಬಹಳಷಿ್ಟ  ಕಡೆಗೆ ಹಳೆಿಯಿಾಂದ ಹಳೆಿ ಗೆ ಸಂಪ್ಕವ ರಸು ಗಳೇ ಇರುವುದಿಲಲ . ಈ 
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ಕೆಲಸಗಳು ಗಾರ ಮಿೀಣಾಭಿವೃದಿಿ  ಮತ್ತು  ಪಂಚಾಯತ  ರಾಜ  ಇಲ್ಯಖ್ಯಯಿಾಂದ ಆಗುವಂತಹ ಕೆಲಸಗಳು. 

ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕಯವಗಳಾದ ಕುಡಿಯುವ ನಿೀರು ಮತ್ತು  ರಸು ಗಳ ಜತೆಗೆ, ನಿಮವಲ  ಭಾರತ  

ಯೀಜನೆಯಲಲ  ಶೇಕಡ 100ರಷಿ್ಟ  ನವು ಶೌಚಾಲಯಗಳನುನ  ಎಲ್ಯಲ  ಮನೆಗಳಿಗೆ ಕಟಿಿ ದಿ್ ೀವಾಂದ್ಯ 

ಘೀರ್ಣೆ ಮಾಡಿರುವುದನುನ  ನನು ಯಾವುದೊೀ ಪ್ತ್ರರ ಕೆಯಲಲ  ಓದಿರುತೆು ೀನೆ. (ಗೇಂದಲ) 

ಮದಲನೆಯದ್ಯ ನಿಮವಲ  ಭಾರತ . ಆನಂತರ ಅದ್ಯ ಸಾ ಚ್ಛ  ಭಾರತ  ಆಗಿರುತು ದ್. ಆದರೆ, 

ಇರ್ವತ್ರು ನವರೆಗೂ ಕೂಡ ಕವಲ ಹಿಾಂದ್ಯಳಿದಿರತಕಕ ಾಂತಹ ಈ ಭಾಗಗಳಷಿ್ ೀ ಅಲಲ ದೇ, ಇಡಿೀ ಕನವಟಕ 

ರಾಜಯ ದ ಹಳೆಿ  ಹಳೆಿಯಲಲ  ಬಯಲು ಪ್ರ ದೇಶದಲಲ  ಹೆಣ್ಣಣ ಮಕಕ ಳು, ಗಂಡು ಮಕಕ ಳು ಎಲಲ ರೂ ಸಹ 

ಬಹಿದ್ವಸ ಹೊೀಗುವಂಥದಿ ನುನ  ನವು ಇವತ್ರು ಗೂ ನೀಡುತೆು ೀವ. ಇದಕೆಕ  ಕಾರಣ ಏನು ಎನುನ ವುದನುನ  

ನವಲಲ ರೂ ಗಮನಿಸಬೇಕು. ತ್ಯವು ಹಿರಿಯರಿದಿಿ ೀರಿ.  

(ಮುಾಂದ್ಯ) 

(1228) 21.12.2021 6.00 YL-BNS                (ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಥ ತಿ) 

 

ಶಿರ ೋ ಮರಿತಿಬೆು ೋಗೌಡ(ಮೇಂದು):- 

 

ಒಾಂದ್ಯ ಕಡೆ ಶೌಚಾಲಯವನುನ  ಏನೀ ನಿಮಿವಸಿಕಾಂಡೆವು, ಆದರೆ, ಅದಕೆಕ  ನಿೀರೇ ಸರಬರಾಜು ಇಲಲ , 

ನಿೀರಿಲಲ  ಎಾಂದ್ಯ ಹೇಳುತ್ಯು ರೆ. ಮತ್ು ಾಂದ್ಯ ಕಡೆ ಕೆಲವರು ಮನೆಯಲಲ  ಶೌಚಾಲಯ ಇದಿ ರೂ ಸಹ 

ಬಯಲಗೆ ಹೊೀಗುವ ಅಭಾಯ ಸ ಎಾಂದ್ಯ ಹೇಳುತ್ಯು ರೆ.  ಕೆಲವು ಕಡೆ ಬಹಿದ್ವಸಗೆ ಹೊೀಗುವಾಗ ಕೆಲವರಿಗೆ 

ಹಾವು ಕಚಿಿ , ಸತ್ರು ರುವವರು ಬಹಳ ಜನರು ಇದಿಾ ರೆ,  ಕತು ಲ್ಯಯಲಲ  ಬಹಿದ್ವಸಗೆ ಹೊೀಗುತ್ಯು ರೆ.  

ಇದರಿಾಂದಾಗಿ ಬಹಳಷಿ್ಟ  ಅನಹುತಗಳು ಸಂಭವಿಸುತು ವ,  ಜತೆಗೆ ಸಮಾಜಘಾತ್ತಕ ಕೆಲಸವು 

ನಡೆಯುತು ದ್.  ಹಾಗಾಗಿ ದಯವಿಟಿ್ಟ  ಸಕಾವರವು ನಿೀಡಿರುವಂಥ ಶೌಚಾಲಯಗಳಿಗೆ ನಿೀರು ಇದ್ಯೇ, 

ಏನೇನು ಇಲಲ  ಎಾಂಬ್ಬದನುನ  ನೀಡಬೇಕು.  ಅದರಾಂದಿಗೆ ಶೌಚಾಲಯವನುನ  ಉಪ್ಯೀಗಿಸಲು ಪ್ರ ತ್ರ 

ಮನೆಗಳಿಗೂ ಯಾವ ರಿೀತ್ರ ಜ್ಞಗೃತ್ರ ಮೂಡಿಸಬಹುದ್ಯ, ಅಾಂತಹ ಜ್ಞಗೃತ್ರ ಮೂಡಿಸುವಂಥ ವಿಶೇರ್ 

ಕಾಯವಕರ ಮವನುನ  ಇಲ್ಯಖ್ಯಯವರು ಮಾಡಬೇಕೆಾಂದ್ಯ ವಿನಯ ಪೂವವಕವಾಗಿ ವಿನಂತ್ರಸುತೆು ೀನೆ.  ನಮಾ  

ದೇಶದಲಲ  ಬಹಿದ್ವಸಯನುನ  ತಪಿಪ ಸಬೇಕು.  ಪರ .ನಂಜುಾಂಡಸಾಾ ಮಿಯವರು ದಿೀಘವಕಾಲದಿಾಂದ ಈ 

ವಯ ವಸಿ ಯನುನ  ವಿರೀಧಿಸಿಕಾಂಡು ಬಂದವರು.  ವಿಶೇರ್ವಾಗಿ ಕಾಂದರ  ಸಕಾವರ ಮತ್ತು  ರಾಜಯ  ಸಕಾವರ 

ಏನೆಲ್ಯಲ  ಯೀಜನೆಯನುನ  ರೂಪಿಸಿಕಾಂಡರೂ ಸಹ ಸಾ ಲಪ ವೂ ಪ್ರಿಣಾಮಕಾರಿ ಆಗಲಲಲ .  ಆದಿ ರಿಾಂದ 

ಇದನುನ  ಅನುಷ್ಣಠ ನಗಳಿಸಲು ಏನು ಕರತೆ ಎಾಂಬ್ಬದನುನ  ತಜ್ಞರ ವರದಿಯನುನ  ತರಿಸಿಕಾಂಡು, 

ಮನೆಗಳಲಲ  ನಿಮಿವಸಿಕಾಂಡಿರುವ ಶೌಚಾಲಯವನುನ  ಅವರುಗಳು ಉಪ್ಯೀಗಿಸಿಕಳೆು ವ ಹಾಗೆ 

ಜ್ಞಗೃತ್ರ ಮೂಡಿಸುವಂಥ ಏನದರೂ ವಿಶೇರ್ ಕಾಯವಕರ ಮವನುನ  ಹಾಕಿಕಾಂಡು ಸರಿಪ್ಡಿಸಬೇಕೆಾಂದ್ಯ 

ತಮಾ  ಮೂಲಕ ಸಕಾವರಕೆಕ  ವಿನಂತ್ರ ಮಾಡುತೆು ೀನೆ.  ಪ್ತ್ರರ ಕೆಗಳಲಲ , ಮಾಧ್ಯ ಮಗಳಲಲ  ನೀಡುತ್ರು ರುವ 

ಹಾಗೆ ಉತು ರ ಕನವಟಕ ಭಾಗದಲಲ  ಗುಳೆ ಹೊೀಗುತ್ಯು ರೆ.  ಅದರಲಲ ಯು ಕೀವಿಡ-19 ಬಂದ 
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ಸಂದಭವದಲಲ ಯು ಈ ಕಡೆಯಿಾಂದ ಆ ಕಡೆಗೆ, ಆ ಕಡೆಯಿಾಂದ ಈ ಕಡೆಗೆ ಎಷಿ್ ೀ ಜನರು ಗುಳೆ 

ಹೊೀಗುತ್ಯು , ಬರುತ್ಯು  ಮನೆ ಸೇರದ್ ಸತ್ತು  ಹೊೀದರು.  ಈ ದಿಸಯಿಾಂದ ತಮಾ ಲಲ  ವಿನಂತ್ರಸುವುದೇನೆಾಂದರೆ, 

ಕಾಂದರ  ಸಕಾವರದ ನರೇಗಾ ಯೀಜನೆಯಾದ ಉದೊಯ ೀಗ ಖಾತ್ರರ  ಯೀಜನೆ ಏನಿದ್, ಅದನುನ  ಉತು ರ 

ಕನವಟಕ ಭಾಗದಲಲ  ಪ್ರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿ, ಈ ಭಾಗದ ಜನರು ಗುಳೆ ಹೊೀಗುವುದನುನ  

ತಪಿಪ ಸಲು ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ತಮಾ  ಇಲ್ಯಖ್ಯ ವತ್ರಯಿಾಂದ ವಿಶೇರ್ ಕಾಯವಕರ ಮವನುನ  ಹಮಿಾ ಕಳೆಬೇಕು.  

ಏಕೆಾಂದರೆ, ಉದೊಯ ೀಗಕಾಕ ಗಿಯೇ ಅವರು ಗುಳೆ ಹೊೀಗುವುದ್ಯ.  ನರೇಗಾ ಯೀಜನೆಯಲಲ  ಏನಗಿದ್ 

ಎಾಂದರೆ, ಕಾಮಿವಕರ ಮೂಲಕ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸದೇ ಎಲಲ ವನೂನ  ಯಂತರ ದ ಮೂಲಕ ಮಾಡಿಸುತ್ಯು ರೆ, 

ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಲಲ ರೂ ಶಾಮಿೀಲ್ಯಗಿದಿಾ ರೆ, ದ್ಯಡುಡ  ಹಂಚಿಕಳೆು ತ್ಯು ರೆ ಎನುನ ವಂಥ ಕೂಗು ಇದ್.   ಈ 

ಗುಳೆ ಹೊೀಗುವಂಥವರಿಗೆ ಹಿಾಂದ್ಯಳಿದ ಪ್ರ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಅತ್ರೀ ಹೆರಿ್ಚ  ಹಣವನುನ  ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ, ಗುಳೆ 

ಹೊೀಗುವ ಜನರಿಗೆ ಪ್ರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಆ ಕೂಲಗಳಿಗೆ ತಲುಪುವಂಥ ಒಾಂದ್ಯ ವಿಶೇರ್ 

ಕಾಯವಕರ ಮವನುನ  ಮಾಡಬೇಕೆಾಂದ್ಯ ತಮಾ  ಮೂಲಕ ಸಕಾವರಕೆಕ  ವಿನಂತ್ರಸಿಕಳೆು ತೆು ೀನೆ.  ಅದೇ ರಿೀತ್ರ 

ಕೃಷಿ ಇಲ್ಯಖ್ಯಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, … 

 

ಶಿರ ೋ ಕೆ.ಎಸ.ಈಶವ ರಪಪ (ಗಾರ ಮೋಣಾಭಿವೃದಿಿ  ಮತ್ತು  ಪಂಚಾಯತ  ರಾಜ  ಸಚವರು):- ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ, ಒಾಂದ್ಯ ನಿಮಿರ್.   

 

ಶಿರ ೋ ಮರಿತಿಬೆು ೋಗೌಡ (ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೆಷ ೋತ್ರ ):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ, ಉತು ರ ನಿೀಡುವಾಗ ಮಾನಯ  

ಸಚಿವರು ಮಾತನಡಲ.  ಈಗ ಅವರು ಮಾತನಡಿದರೆ ಸಮಯ ವಯ ಯವಾಗುತು ದ್.   

 

 ಶಿರ ೋ ಕೆ.ಎಸ.ಈಶವ ರಪಪ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ, ಎರಡೇ ನಿಮಿರ್ದಲಲ  ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರ 

ವಿಚಾರವನುನ  ಸಪ ರಿ್ ಪ್ಡಿಸುತೆು ೀನೆ.   ಬೇರೆ ಏನು ಹೇಳುವುದಿಲಲ .  ವಿಶೇರ್ವಾಗಿ ಶೌಚಾಲಯ ಮತ್ತು  

ಉದೊಯ ೀಗ ಖಾತ್ರರ  ಯೀಜನೆ ಬಗೆಗ  ಪ್ರ ಸಾು ಪಿಸಲು ಬಯಸುತೆು ೀನೆ.  ಉಳಿದಂತೆ ನಿೀರು, ರಸು  ಬಗೆಗ  ಈಗ 

ಮಾತನಡುವುದಿಲಲ .  ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಶೌಚಾಲಯಗಳನುನ  ಬಹಳ ಆಸಕಿು ವಹಿಸಿ 

ಪ್ರ ತ್ರಯಾಂದ್ಯ ಜಿಲ್ಯಲ  ಪಂಚಾಯಿತ್ರಗೆ ಹೊೀದ ಸಂದಭವದಲಲ  ಜಿಲ್ಯಲ  ಪಂಚಾಯತ  ಸದಸಯ ರನುನ  

ಕೂರಿಸಿಕಾಂಡು, ಸಿ.ಇ.ಓ. ರವರನುನ  ಸಭೆಗೆ ಕರೆಸಿ, ಎಷಿ್ಟ  ಸಾಧ್ಯ ರ್ವೀ ಅಷಿ್ಟ  ಶೌಚಾಲಯಗಳನುನ  

ನಿಮಿವಸಲ್ಯಗಿದ್. ಮದಲು ಎಸ.ಸಿ./ಎಸ.ಟಿ. ಗಳಿಗೆ ರೂ.15000 ನಿೀಡುತ್ರು ದಿ್ಯ , ಈಗ ರೂ.25000 

ನಿೀಡಲ್ಯಗುತ್ರು ದ್.  ಶೌಚಾಲಯಗಳನುನ  ಜ್ಞಸಿು  ನಿಮಿವಸಿದಿಾ ರೆ ಇಲಲ ವಾಂದ್ಯ ಹೇಳುವುದಿಲಲ .  ಆದರೆ, 

ನಿಮಿವಸಿರುವಂಥ ಶೌಚಾಲಯವನುನ  ಬಳಸುವುದಿಲಲ .  ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ, ಏತಕಕ ೀ 

ಗತ್ರು ಲಲ , ಕೆಲವು ಜನರಿಗೆ ಬಯಲಗೆ ಹೊೀಗುತ್ಯು ರೆ, ಅವರಿಗೆ ಬಯಲಗೆ ಹೊೀದರೇನೇ ಸಮಾಧಾನ.  
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ಏತಕೆಕ ೀ ಆ ರಿೀತ್ರ ಎಾಂಬ್ಬದ್ಯ ನಿಜಕೂಕ  ನನಗೆ ಅಥವವಾಗುತ್ರು ಲಲ .  ಅಲಲ ಯ ಜನರ ಹತ್ರು ರ, ಗಾರ ಮ 

ಪಂಚಾಯಿತ್ರಯಲಲ  ಗೆದಿ ವರ ಹತ್ರು ರ ಖಾಸಗಿಯಾಗಿ ಮಾತನಡುವಂಥ ಸಂದಭವದಲಲ  

’ಶೌಚಾಲಯವನುನ  ನಿಮಿವಸಲ್ಯಗಿದಿ್ಯ , ನಮಾ  ಸಾ ಾಂತ ಅಕಕ  ತಂಗಿಯರೆ ಬಯಲಗೆ ಹೊೀಗುತ್ಯು ರೆ, ಏತಕೆಕ  

ಆ ರಿೀತ್ರ ಮಾಡುತ್ಯು ರೆ ಎಾಂದ್ಯ ಕಳಿದರೆ, ’ಸರ , ಒಟಿಿ ಗೆ ಹರಟೆ ಹೊಡೆಯುತ್ಯು  ಕುಳಿತ್ತಕಳೆು ತ್ಯು ರೆ, ನವು 

ಏನು ಮಾಡೀಣ, ನವು ಏನು ಹೇಳಿದರೂ ನಮಾ  ಮಾತನುನ  ಕಳುವುದಿಲಲ ’ ಎಾಂದ್ಯ ಹೇಳುತ್ಯು ರೆ.   

ಇಾಂತಹ ಪ್ರಿಸಿಿ ತ್ರ ಇದ್.  ಈಗಾಗಲೇ ಗಾರ ಮಪಂಚಾಯಿತ್ರ ಸದಸಯ ರು ಅದನುನ  ತಡೆಗಟಿ ಲು ಸಾಕಷಿ್ಟ  

ಪ್ರ ಯತನ ವನುನ  ನಡೆಸಿದಿಾ ರೆ.  ಹಣವನುನ  ಎಷಿ್ಟ  ಬೇಕಾದರೂ ನಿೀಡಬಹುದ್ಯ. ಆದರೆ, ಕವಲ ಹಣದಲಲ  

ಕೆಲಸವಾಗುವುದಿಲಲ .  ಆ ಜನರಲಲ ಯೇ ಪ್ರಿವತವನೆಯಾಗಬೇಕು.  ಅದರ ಜತೆಗೆ ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರು 

ಏನೇನು ತ್ರಳಿಸಿದಿಾ ರೆ ಆ ದಿಕಿಕ ನಲಲ ಯು ಪ್ರ ಯತನ  ಮಾಡುತೆು ೀವ.  ಹಾಗೆಯೇ ಈಗಾಗಲೇ ಉದೊಯ ೀಗ ಖಾತ್ರರ  

ಯೀಜನೆ ಬಗೆಗ  ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರು ಪ್ರ ಸಾು ಪ್ ಮಾಡಿದಿ ರು.   ಕಳೆದ ವರ್ವ ಇಡಿೀ ದೇಶದಲಲ ಯೇ ಕನವಟಕ 

ರಾಜಯ ದಲಲ  ಅತ್ರೀ ಹೆರಿ್ಚ  ಉದೊಯ ೀಗವನುನ  ಕಲಪ ಸಬೇಕೆಾಂದ್ಯ 13 ಕೀಟಿ ಮಾನವ ದಿನಗಳನುನ   ಕಾಂದರ  

ಸಕಾವರ ನಿೀಡಿತ್ತು .  ಆಗ ಕೀವಿಡ-19 ಇದಿ  ಪ್ರ ಯುಕು  ಹೇಗೆ 13 ಕೀಟಿ ಮಾನವ ದಿನಗಳನುನ  

ಮುಟಿ್ಟ ವುದ್ಯ ಎಾಂದ್ಯ ಯೀಚ್ನೆ ಮಾಡುತ್ರು ದಿ್ ವು.  ಆದರೆ, ನನಗೆ ಇವತ್ರು ಗೂ ಆ ವಿಚಾರವನುನ  ಹೇಳಲು 

ಸಂತ್ೀರ್ವಾಗುತು ದ್, ಅದೇನೆಾಂದರೆ, ’ಪ್ರ ತ್ರ ಜಿಲ್ಯಲ ಗಳಲಲ  ಸಹ ಯಾರು job card ಕಳುತ್ಯು ರೆ, ಅಾಂಥವರಿಗೆ 

ಹಿಾಂದ್-ಮುಾಂದ್ ನೀಡದ್ಯೇ job card ನಿೀಡಿ’ ಎಾಂದ್ಯ ತ್ರಳಿಸಿದಿ್ ವು.  Job card ನಿೀಡಿದ ಪ್ರ ಯುಕು  

ನವಾಂಬರ  ಮಾಹೆಯಳಗೆ ಕಾಂದರ  ಸಕಾವರ ನಿೀಡಿದಂಥ 13 ಕೀಟಿ ಮಾನವ ದಿನಗಳ ಗುರಿ ಏನಿತ್ತು , 

ಅದ್ಯ ಮುಗಿದ್ಯ ಹೊೀಗಿತ್ತು .  ಆಮೇಲ್ಯ ನವು ಕಾಂದರ  ಸಕಾವರದ ಮರೆ ಹೊೀಗಿ ಎಲ್ಯಲ  ರಾಜಯ ಗಳಿಗಿಾಂತ 

ಜ್ಞಸಿು  ಮಾಡಿದಿ್ ೀವ ನೀಡಿ, ಇನೂನ  ಸಾ ಲಪ  ಹೆರಿ್ಚ ವರಿಯಾಗಿ ನಿೀಡಬೇಕೆಾಂದ್ಯ ಕುಳಿತ್ತಕಾಂಡಾಗ ಎರಡು 

ಕೀಟಿ ಹೆಚಿಿ ಗೆ ನಿೀಡಿದಿ ರು.  ನವು ಅದರ ಟಾಗೆವಟ  ಮುಟಿಿ ದಿ್ ೀವ.  ದೇಶದಲಲ ಯೇ ಉದೊಯ ೀಗ 

ಖಾತ್ರರ ಯನುನ  ಯಶಸಿಾ  ಮಾಡುವ ನಿಟಿಿ ನಲಲ  ನಮಾ  ರಾಜಯ  ಮದಲ ಸಿಾ ನದಲಲ ದ್.  ಈ ವರ್ವ ಸಹ ಮತೆು  

ಕಾಂದರ  ಸಕಾವರವು 13 ಕೀಟಿ ಮಾನವ ದಿನಗಳನುನ  ನಿೀಡಿತ್ತು .  ಅದ್ಯ ಸಹ ಮನೆನ  ನವಾಂಬರ  ಮಾಹೆಗೆ 

ಖಾಲಯಾಗಿತ್ತು . ಮನೆನ  ದಿವಸ ಕಾಂದರ  ಸಚಿವರಾದ ಮಾನಯ  ಗಿರಿರಾಜ  ಸಿಾಂಗ ರವರು ನಮಾ  ರಾಜಯ ಕೆಕ  

ಬಂದಾಗ ’ಕವಲ 13 ಕೀಟಿ ಮಾನವ ದಿನಗಳು ಸಾಕಾಗುವುದಿಲಲ , ಬೇರೆ ರಾಜಯ ಕಿಕ ಾಂತ ಉದೊಯ ೀಗ ಖಾತ್ರರ  

ಯೀಜನೆಯಡಿ  ಜನರು ರ್ಚನನ ಗಿಯೇ ಬರುತ್ರು ದಿಾ ರೆ’ ಎಾಂದ್ಯ ಹೆಚಿಾ ಗಿ ನಿೀಡಿ ಎಾಂದ್ಯ ಅವರ ಹತ್ರು ರ 

ಮನವಿ ಮಾಡಿಕಾಂಡಿದಿ್ ೀವ.  ಹಾಗೆಯೇ ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರು ಯಂತರ ಗಳನುನ  ಉಪ್ಯೀಗಿಸುತ್ಯು ರೆ, 

ದ್ಯಡುಡ  ಹಂಚಿಕಳೆು ತ್ಯು ರೆ ಎನುನ ವ ಮಾತನುನ  ಹೇಳಿದಿ ರು.  ಈಗ ಜನರು ಬಹಳ ಬ್ಬದಿಿ ವಂತರಾಗಿದಿಾ ರೆ.  

ಬ್ರಯ ಾಂಕ್  ಖಾತೆಗೆ ಸಂಬಳ ಹೊೀದರೇನೇ ಸಮಾಧಾನ.  ಈ ಮದಲು ಬ್ರಯ ಾಂಕ್  ಖಾತೆಗೆ ಸಂಬಳ ಹೊೀಗಲು 

ನಲುಕ -ಐದ್ಯ ತ್ರಾಂಗಳು ಆಗುತ್ರು ತ್ತು .   ಆದರೆ, ಈಗ ಮೂರು ರಿೀತ್ರಯ ಪ್ದಿ ತ್ರಗಳನುನ  ಮಾಡಲ್ಯಗಿದಿ್ಯ , ಎಸ.

ಸಿ. ಗಳಿಗೆ ಮದಲು labour  amount ಹೊೀಗಬೇಕು.  ಎರಡನೆಯದಾಗಿ, ಎಸ.ಟಿ. ಗಳಿಗೆ ಹೊೀಗಬೇಕು. 
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ಮೂರನೆಯದಾಗಿ ಸಾಮಾನಯ  ವಗವದವರಿಗೆ ಹೊೀಗುವಂತೆ ಮಾಡಲ್ಯಗಿದ್.  ಇದರಿಾಂದಾಗಿ 15 ದಿವಸ 

ಅಥವಾ ಒಾಂದ್ಯ ತ್ರಾಂಗಳಳಗೆ ಎಸ.ಸಿ./ಎಸ.ಟಿ. ಗಳ ಖಾತೆಗೆ amount ಹೊೀಗುತು ದ್.  ಸಾಮಾನಯ  

ವಗವದವರ ಖಾತೆಗೆ ಹೊೀಗಲು ಎರಡು ತ್ರಾಂಗಳು ಆಗುತು ದ್.  ರೂ.658.00 ಕೀಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಷಿ್ಟ  ಬ್ರಕಿ 

ಹಣ ಉಳಿದಿದ್.  ಕಳೆದ ಸಲ ಕಾಂದರ  ಸಚಿವರಾದ ಮಾನಯ  ಗಿರಿರಾಜ  ಸಿಾಂಗ ರವರು ಬರುವ ಮುನನ  ಒಾಂದ್ಯ 

ಸಾವಿರ ಕೀಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಷಿ್ಟ  ಹಣವನುನ  ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಬಂದಿದಿ ರು.  ಎಸ.ಸಿ./ಎಸ.ಟಿ. 

ಎಲಲ ರಿಗೂ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕಿಲ ಯರ  ಆಗಿದ್.  ಮತೆು  ಹಣವನುನ  ಕಳಿರುವುದರಿಾಂದ supplementary 

budget ನಲಲ  ಕಿಲ ಯರ  ಮಾಡಿ ಕಡುತೆು ೀವ ಎನುನ ವಂಥ ಮಾತನುನ  ಹೇಳಿದಿಾ ರೆ.  ಅದರ ಜತೆಗೆ ಕಾಂದರ  

ಸಕಾವರದವರು ನಿೀಡಿದಂಥ ಟಾಗೆವಟ  ಮುಗಿದ್ಯ ಹೊೀಗಿದಿ್ಯ , ಎಕ್ಸ  ಟಾರ  ರೂ.400 ಕೀಟಿ 

ಅನುದಾನವನುನ  ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದಿಾ ರೆ.  ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಈ ದೇಶದಲಲ  ನಮಾ  ಕನವಟಕ ರಾಜಯ ವು 

ಮದಲನೆ ಸಿಾ ನಕೆಕ  ಹೊೀಗುತು ದ್.   

 

ಶಿರ ೋ ಮರಿತಿಬೆು ೋಗೌಡ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ, ಉತು ರ ಭಾಗಕೆಕ  ಹೆರಿ್ಚ  ನಿೀಡಬೇಕು.   

 

ಶಿರ ೋ ಕೆ.ಎಸ.ಈಶವ ರಪಪ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ, ಉತು ರ ಭಾಗ, ದಕೆಿ ಣ ಭಾಗ ಎನುನ ವಂಥ ಪ್ರ ಶ್ನನ  

ಬರುವುದಿಲಲ .   

 

ಶಿರ ೋ ಮರಿತಿಬೆು ೋಗೌಡ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ, ಆ ರಿೀತ್ರ ಹೇಳಲಲಲ .  ಗುಳೆ ಹೊೀಗುತ್ರು ರುವ 

ದೃಷಿಠ ಯಿಾಂದ ಈ ಭಾಗಕೆಕ  ಹೆರಿ್ಚ   job card ನಿೀಡಿ ಎಾಂದ್ಯ ಹೇಳುತ್ರು ರುವುದ್ಯ.   

 

ಶಿರ ೋ ಕೆ.ಎಸ.ಈಶವ ರಪಪ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ, ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರೇ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ 

ರಾಜಯ ದ ಹಿತದೃಷಿಠ ಯಿಾಂದ ಯಾವುದೇ ಭಾಗದಲಲ  ಎಷಿ್ ೀ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಿ ರೂ job card ನಿೀಡುತೆು ೀವ.  ಆ 

ಕನವಟಕ, ಈ ಕನವಟಕ ಎನುನ ವ ಪ್ರ ಶ್ನನ  ಬರುವುದಿಲಲ .   

 

ಶಿರ ೋ ಮರಿತಿಬೆು ೋಗೌಡ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ, ನನು ಹೇಳುವುದೇನೆಾಂದರೆ, ಸಾ ಲಪ  ಗುಳೆ 

ಹೊೀಗುವುದನುನ  ತಪಿಪ ಸಿ ಎಾಂದ್ಯ ಹೇಳುತ್ರು ದಿ್ ೀನೆ.   

 

ಶಿರ ೋ ಕೆ.ಎಸ.ಈಶವ ರಪಪ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ, ನನು ಇದಕಿಕ ಾಂತ ಹೆಚಿಿ ಗೆ ಏನು ಮಾಡಲು 

ಸಾಧ್ಯ  ಹೇಳಿ.  ಯಾರು ಯಾರು job card ಕಳುತ್ರು ದಿಾ ರೆ, ಅಾಂಥವರಿಗೆಲ್ಯಲ  job card ನಿೀಡಲ್ಯಗುತ್ರು ದ್.   
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ಶಿರ ೋ ಮರಿತಿಬೆು ೋಗೌಡ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ, ಹಾಗಾದರೆ, ಸರಿ. ಮಾನಯ  ಸಚಿವರಿಗೆ 

ಧ್ನಯ ವಾದಗಳು.  ಹಾಗೆಯೇ ಕೃಷಿ ಇಲ್ಯಖ್ಯಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಮಾನಯ  ಕೃಷಿ ಸಚಿವರು ಸದನದಲಲ ಯೇ 

ಇದಿ್ಯ , ಬಹಳ ರ್ಚನನ ಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ಯು ರೆ.  ಆದರೆ, ಕಲಬ್ಬಗಿವ ಜಿಲ್ಯಲ ಯಲಲ  ’ಕನವಟಕ ತ್ಗರಿ 

ಅಭಿವೃದಿಿ  ಮಂಡಳಿ’ ಇತ್ತು .  ಅದನುನ  ’ದಿಾ ದಳಧಾನಯ  ಅಭಿವೃದಿಿ  ಮಂಡಳಿ’ ಎಾಂದ್ಯ ಹೊಸದಾಗಿ 

ನಮಕರಣ ಮಾಡಿ, ಬಹಳ ವರ್ವಗಳೇ ಕಳೆದಿವ.  ಅಲಲ  ವಯ ವಸಿಾ ಪ್ಕ ನಿದೇವಶಕರ ಹುದಿ್  ಮಾತರ  

ಖಾಯಂ ಮಾಡಿದಿ್ಯ , ಮತೆು  ಯಾವ ಹುದಿ್ ಯನುನ  ಅಲಲ  ಭತ್ರವ ಮಾಡಲಲಲ .  ಒಬು ರೇ ಒಬು  ವಯ ವಸಿಾ ಪ್ಕ 

ನಿದೇವಶಕರು ಆ ಮಂಡಳಿಯನುನ  ನೀಡಿಕಳೆು ತ್ರು ದಿಾ ರೆ.  ದಿಾ ದಳಧಾನಯ  ಅಭಿವೃದಿಿ  ಮಂಡಳಿ ಎಾಂದ್ಯ 

ಬಹಳ ವರ್ವಗಳ ಹಿಾಂದ್ಯೇ ಆಗಿದಿ್ಯ , ಅಲಲ  ತ್ಗರಿಯನುನ  ಮಾತರ  ಖ್ರಿೀದಿ ಮಾಡುತ್ಯು ರೆ.  ಈ ಭಾಗದಲಲ  

ತ್ಗರಿ, ಹೆಸರು, ಉದಿ್ಯ , ಅಲಸಂದ್, ಕಡಲ್ಯ ಇತ್ಯಯ ದಿ ಉತಕ ೃರಿ್ ವಾದಂಥ ದಿಾ ದಳಧಾನಯ ಗಳನುನ  ಈ 

ಭಾಗದ ರೈತರು, ಕೃಷಿಕರು ಎಷಿ್ ಾಂದ್ಯ ಸಮೃದಿ ವಾಗಿ ಬಳೆಯುತ್ಯು ರೆ.   ಅಾಂಥವರಿಗೆ ಒಾಂದ್ಯ ಮಾರುಕಟಿೆ  

ವಯ ವಸಿ  ಇಲಲ .  ’ದಿಾ ದಳಧಾನಯ  ಅಭಿವೃದಿಿ  ಮಂಡಳಿ’ ಎಾಂದ್ಯ ಮಾಡಿದ ಮೇಲ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಒಾಂದ್ಯ 

ಮಾರುಕಟಿೆ  ವಯ ವಸಿ  ಇಲಲ .  ಜತೆಗೆ ಅವರು ಬಳೆದಂತಹ ದಿಾ ದಳಧಾನಯ ಗಳನುನ  ಖ್ರಿೀದಿಸುವಂಥ 

ವಯ ವಸಿ  ಇಲಲ  ಮತ್ತು  ಸಂಶೀಧ್ನೆ ಹಾಗೂ ಉತೆು ೀಜನ ಮಾಡುವಂಥ ಯೀಜನೆಯು ಈ ಮಂಡಳಿಯಿಾಂದ 

ಇಲಲ  ಎಾಂದ್ಯ ಹೇಳಲು ಬಯಸುತೆು ೀನೆ.  ಎಷಿ್ ೀ ಮಂದಿ ರೈತರು ಅದ್ಲಲ ವನೂನ  ಉತಕ ೃರಿ್ ವಾಗಿ ಬಳೆದ್ಯ  

ನಮಾ  ನಡಿನ ಜನರೇ ದಿಾ ದಳಧಾನಯ ಗಳನುನ  ಬಳೆದ್ಯ ತ್ತಾಂಬ್ರ ತ್ಾಂದರೆಯನುನ  ಅನುಭವಿಸುತ್ರದಿಾ ರೆ.  

ಆದಿ ರಿಾಂದ ನನು ತಮಾ  ಮೂಲಕ ಸಕಾವರಕೆಕ  ವಿನಂತ್ರಸುವುದೇನೆಾಂದರೆ, ಕೂಡಲೇ ಆ ಕಛೇರಿಗೆ 

ಉಳಿದಂಥ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನುನ  ನೇಮಿಸುವುದರ ಜತೆಗೆ ದಿಾ ದಳಧಾನಯ ಗಳಾದ ಹೆಸರು, ಉದಿ್ಯ , ಅಲಸಂದ್, 

ಇತ್ಯಯ ದಿಗಳನುನ  ಖ್ರಿೀದಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಕಲಪ ಸಬೇಕು. ಅದರ ಜತೆಗೆ ತ್ಗರಿಯನುನ  ಉತೆು ೀಜನ 

ಮಾಡಲು ಹೇಗೆ ಮಂಡಳಿ ತೆಗೆದ್ಯಕಳೆು ತು ದ್, ಅದೇ ರಿೀತ್ರ ಇತರೆ ಧಾನಯ ಗಳಿಗೂ ಉತೆು ೀಜನ, ಸಂಶೀಧ್ನೆ, 

ಮಾರುಕಟಿೆ  ವಯ ವಸಿ , ಬಲ್ಯ ಇದ್ಲಲ ವನೂನ  ಒದಗಿಸುವ ನಿಟಿಿ ನಲಲ  ಸಕಾವರ ಕೂಡಲೇ ಕರ ಮವಹಿಸಬೇಕು.  

ದಿಾ ದಳಧಾನಯ ವನುನ  ಬಳೆಯುವಂಥ ಈ ಭಾಗದ ರೈತರಿಗೆ ಆಶಾಕಿರಣವಾಗಿ ಸಕಾವರ ಕೆಲಸ 

ಮಾಡಬೇಕೆಾಂದ್ಯ ತಮಾ  ಮೂಲಕ ಸಕಾವರಕೆಕ  ಒತ್ಯು ಯ ಮಾಡುತೆು ೀನೆ.   

(ಮುಾಂದ್ಯ)  

 

(1229) 21-12-2021 / 6.10 / SK-BNS                                      (ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಥ ತಿ) 

 

ಶಿರ ೋ ಮರಿತಿಬೆು ೋಗೌಡ (ಮೇಂದು):- 

 

ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ, ವಿದ್ಯಯ ಚ್ಛ ಕಿು  ಇಲ್ಯಖ್ಯಗೆ ನಮಾ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರು ಅತ್ರ ಸಣಣ  ರೈತರಿಗೆ 

ಟಾರ ನಸ  ಫ್ಯಮವರ  ಮತ್ು ಾಂದ್ಯ ಏನದರೂ ಹೊೀದರೆ ಎನುನ ವ ಬಗೆಗ  ಪ್ತರ ವನುನ  ಬರೆದಿದಿಾ ರೆ.  ಸಣಣ  

ರೈತರು ಮತ್ತು  ಅತ್ರ ಸಣಣ  ರೈತರು, ಎರಡು ಎಕರೆಗಿಾಂತ ಕಡಿಮೆ ಜಮಿೀನು ಹೊಾಂದಿರುವವರಿಗೆ ಭೂ 
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ಹಿಡುವಳಿ ಪ್ತರ  ಕಟಿಿ ಲಲ .  ಭೂ ಹಿಡುವಳಿ ಪ್ತರ ವನುನ  ರೈತರು ತೆಗೆದ್ಯಕಳೆಬೇಕೆಾಂದರೆ, ಕಂದಾಯ 

ಇಲ್ಯಖ್ಯಯಲಲ  ಒಾಂದ್ರಡು ತ್ರಾಂಗಳುಗಳಾದರೂ ಆಗುತ್ರು ಲಲ . ಇದರಿಾಂದ ಬಹಳ ತ್ಾಂದರೆಯಾಗುತ್ರು ದ್.  ಈ 

ಭೂ ಹಿಡುವಳಿ ಪ್ತರ  ಇಲಲ ದೇ ಹೊೀದರೆ, ಅವರಿಗೆ ವಿದ್ಯಯ ತ  ಸೌಲಭಯ ವಿಲಲ . ಈ ಭಾಗದಲಲ  ಇಾಂತಹ ಒಾಂದ್ಯ 

ಪ್ರಿಸಿಿ ತ್ರ ನಿಮಾವಣವಾಗಿದ್. ಈ ಭಾಗದ ಹಿಾಂದ್ಯಳಿದಿರುವ ಪ್ರ ದೇಶದ ಸಣಣ  ಮತ್ತು  ಅತ್ರ ಸಣಣ  ರೈತರು 

ಪಂಪ್ ಸಟ ಗಳ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವುದಕೆಕ  ವಿದ್ಯಯ ಚ್ಛ ಕಿು  ಸರಬರಾಜಿಗಾಗಿ ಬಹಳ ತ್ಾಂದರೆಯನುನ  

ಅನುಭವಿಸುತ್ರು ದಿಾ ರೆ. ತ್ೀಟದ ಬಳೆ, ಯಾವುದೇ ಬಳೆ ಮಾಡಬಹುದ್ಯ. ಇವತ್ತು  ಅರೆ ಖುಷಿಕ  ಬೇಸಾಯ 

ಮಾಡುವಂತಹವರು ಬಹಳ ತ್ಾಂದರೆಯಲಲ ದಿಾ ರೆ. ಏಳು ಗಂಟೆ ವಿದ್ಯಯ ತ  ಕಡುತೆು ೀವಾಂದ್ಯ ಹೇಳಿ, 

ಒಾಂದ್ಯ ದಿನಕೆಕ  ಐದ್ಯ ಗಂಟೆಯಾದರೂ ನಿಗಧಿತ ಸಮಯದಲಲ  ವಿದ್ಯಯ ತ  ಕಡುವುದಿಲಲ  ಎನುನ ವ ಕೂಗು 

ಇವತ್ತು  ಇದ್. ಹಿಾಂದ್ಯಳಿದ ಪ್ರ ದೇಶದ ಜಿಲ್ಯಲ ಗಳಲಲ ರುವ ರೈತರಿಗೆ ವಿದ್ಯಯ ತ  ಈ ಪ್ರ ಮಾಣದಲಲ  

ಕಡುವುದಿಲಲ ವಾಂದರೆ, ಇದನೆನ ೀ ನಂಬಿರುವ ರೈತರು ಯಾವ ರಿೀತ್ರ ಆರ್ಥವಕ ಸುಧಾರಣೆ 

ಮಾಡಿಕಳೆು ವುದಕೆಕ  ಸಾಧ್ಯ ?  ಇಲಲ  ಯಾವ ವಿದ್ಯಯ ತ  ಪ್ರ ಸರಣ ನಿಗಮದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿದಿಾ ರೆ, ಇಲಲ  

ಯಾವ ಕಂಪ್ನಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ರು ದ್, ಅವರಿಗೆ ಕೂಡಲೇ ನಿದೇವಶನ ಕಡಬೇಕು ಮತ್ತು  ಕಂದಾಯ 

ಇಲ್ಯಖ್ಯಯಲಲ  ಭೂ ಹಿಡುವಳಿ ಪ್ತರ  ಕಡುವಂತಹದಿ ನುನ  ಕೂಡಲೇ ಜರೂರಾಗಿ apply ಮಾಡಿದ ಒಾಂದ್ಯ 

ವಾರದೊಳಗೆ ಸಣಣ  ಮತ್ತು  ಅತ್ರ ಸಣಣ  ರೈತರಿಗೆ ಭೂ  ಹಿಡುವಳಿ ಪ್ತರ  ಸಿಗಬೇಕು. ಆ ರಿೀತ್ರಯ ನಿದೇವಶನ 

ಕಡಬೇಕು. ಸಕಾವರ ನಿಗಧಿಗಳಿಸಿರುವಂತಹ ಕನಿರ್ಠ  ಏಳು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ವಿದ್ಯಯ ಚ್ಛ ಕಿು ಯವನುನ  

ವಯ ವಸಾಯಕೆಕ  ಕಡುವಂತಹ ವಯ ವಸಿ ಯನುನ  ಈ ಭಾಗದ ರೈತರಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕೆಾಂದ್ಯ ಹೇಳಿ ನನು ತಮಾ  

ಮೂಲಕ ಸಕಾವರಕೆಕ  ಒತ್ಯು ಯ ಮಾಡುತೆು ೀನೆ.   

 

ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ, ನನು  ನಿೀರಾವರಿಯ ಬಗೆಗ  ಮಾತನಡುವುದಿಲಲ ವಾಂದ್ಯ ಹೇಳಿದ್. 

ಏಕೆಾಂದರೆ, ನಿೀರಾವರಿಯ ಬಗೆಗ  ಮಾನಯ  ವಿರೀಧ್ ಪ್ಕ್ಷದ ನಯಕರು ಮತ್ತು  ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರೆಲಲ ರೂ 

ಬಹಳ ರ್ಚನನ ಗಿ ಮಾತನಡಿದಿಾ ರೆ. ಅವರು ಬಿಟಿಿ ರುವಂತಹ ಎರಡು ಅಾಂಶಗಳನುನ  ನನು 

ಮಾತನಡುತೆು ೀನೆ. ಅದೇನೆಾಂದರೆ, ಆಲಮಟಿಿ  ಅಣೆಕಟಿ್ಟ , ನರಾಯಣಪುರ ಅಣೆಕಟಿ್ಟ , ಕಾರಾಾಂಜ 

ಅಣೆಕಕಟಿ್ಟ , ತ್ತಾಂಗಾಭದಾರ  ಅಣೆಕಟಿ್ಟ , ನವಿಲು ತ್ರೀಥವ ಅಣೆಕಟಿ್ಟ , ಹಿಡಕ ಲ  ಅಣೆಕಟಿ್ಟ , ಸೂಪ್ 

ಅಣೆಕಟಿ್ಟ , ಸುಮಾರು ಏಳು ಅಣೆಕಟಿ್ಟ ಗಳು ಹಿಾಂದ್ಯಳಿದಿರುವ ಪ್ರ ದೇಶದಲಲ  ಜಲ್ಯಶಯಗಳಿವ. ಇವಲ್ಯಲ  

ಜಲ್ಯಶಯಗಳಿಾಂದ  ರೈತರ ಜಮಿೀನುಗಳಿಗೆ ನಿೀರು ಸರಬರಾಜಿನ ವಯ ವಸಿ   ಬಹಳ ವರ್ವಗಳಿಾಂದ ಇದ್.  

 

ಆದರೆ ಕೆಲವು ಅಣೆಕಟಿ್ಟ ಗಳಲಲ  ಹೂಳು ತ್ತಾಂಬಿ ಹೊೀಗಿವ. ಆ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವಂತಹ 

ಕೆಲಸವಾಗಬೇಕು. ಡಾಯ ಾಂನ ನಂತರ ನದಿಯಲಲ  ನಿೀರು ಹರಿದ್ಯ ಹೊೀಗುತು ದ್. ಘಟಪ್ರ ಭಾ ನದಿ, ಮಲಪ್ರ ಭಾ 

ನದಿ,  ಕೃಷ್ಣಣ  ನದಿ, ಭಿೀಮಾ ನದಿ,  ತ್ತಾಂಗಾಭದಾರ  ನದಿಗಳು ಈ ಭಾಗದಲಲ ರುವ ನದಿಗಳು ಏನು 
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ಹರಿಯುತು ವ. ಆ ನದಿಗಳಿಗೆ ಬ್ರಯ ರೇಜ  ಕಟಿ್ಟ ವಂತಹ ಕೆಲಸವಾಗಬೇಕು. ಕಡಿಮೆ ನಿೀರು ಹರಿಯುವಂತಹ 

ಕಡೆ ರ್ಚಕ್  ಡಾಯ ಾಂಗಳನುನ  ಕಟಿ್ಟ ವಂತಹ ಕೆಲಸವಾಗಬೇಕು. ಈ  ಬ್ರಯ ರೇಜ  ಮತ್ತು  ರ್ಚಕ್  ಡಾಯ ಾಂಗಳಿಾಂದ  

ಇವತ್ತು  ಕೆರೆಗೆ ನಿೀರು ತ್ತಾಂಬಿಸುವಂತಹ ವಯ ವಸಿ  ಈ ಭಾಗದಲಲ  ಕೆರೆ ತ್ತಾಂಬಿಸುವ ಯೀಜನೆಯು 

ಆಗಬೇಕು.  ಹಿಾಂದ್ಯಳಿದಿರುವಂತಹ ಈ ಭಾಗದಲಲ  ನದಿ ನಿೀರುಗಳನುನ  ಬಳಸಿಕಾಂಡು, surface water ನಲಲ  

ಕೆರೆ ತ್ತಾಂಬಿಸುವ ಯೀಜನೆಯನುನ  ಇಲಲ  ಕಾಯವಗತ ಮಾಡಿದರೆ, ಇಲಲ  ಬಹಳಷಿ್ಟ  ಗಾರ ಮಿೀಣ ಪ್ರ ದೇಶದ 

ಜನರಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನಿೀರು ಮತ್ತು  ಅರೆ ಬೇಸಾಯ ಪ್ದಿ ತ್ರಗೆ ಹೆರಿ್ಚ  ಒತ್ತು  ಕಟಿ ಾಂತ್ಯಗುತು ದ್. ಈ 

ನದಿಗಳಿಗೆ ಬ್ರಯ ರೇಜ ಗಳು ಮತ್ತು  ರ್ಚಕ್  ಡಾಯ ಾಂಗಳನುನ  ಹಾಕುವಂತಹದಿ ಕೆಕ  ಹೆಚಿಿ ನ ಆಸಕಿು , ಒಲವನುನ  

ಕಡಬೇಕು ಮತ್ತು  ನದಿಗಳ ನಿೀರನುನ  ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕಾಂಡು, ಆ ಭಾಗದಲಲ ರುವ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನಿೀರು 

ತ್ತಾಂಬಿಸುವ ಹೊಸ ಯೀಜನೆಯನುನ  ಈ ಭಾಗಕೆಕ  ರೂಪಿಸಬೇಕೆಾಂದ್ಯ ಹೇಳುತ್ಯು , ನನು ತಮಾ  ಮೂಲಕ 

ಸಕಾವರಕೆಕ  ಒತ್ಯು ಯ ಮಾಡುತೆು ೀನೆ.  

 

ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ, ಇವತ್ತು  ಹಿಾಂದ್ಯಳಿದ ಪ್ರ ದೇಶದಲಲ ರುವ ಜಿಲ್ಯಲ ಗಳ ಅಭಿವೃದಿಿ ಗಾಗಿ,  

ಆರ್ಥವಕವಾಗಿ ಹಿಾಂದ್ಯಳಿದಿದಿಾ ರೆ ಎನುನ ವ ಸದ್ಯದಿ್ ೀಶದಿಾಂದ 2006-07 ನೇ ಸಾಲನಲಲ  ಮಾಜಿ 

ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳಾದ ಶ್ರ ೀ ಹೆಚ .ಡಿ. ಕುಮಾರಸಾಾ ಮಿಯವರು ಮಟಿ ಮದಲು, ಅದ್ಯವರೆಗೂ 

ಬಂದಂತಹ ಸಕಾವರಗಳು ಕೂಡ ಈ ಭಾಗದ ಅಭಿವೃದಿಿ ಗೆ ದೊಡಡ  ಚಿಾಂತನೆ ಮತ್ತು  ಅಲೀಚ್ನೆ 

ಮಾಡಿಕಾಂಡು ಬಂದಿದ್. ಆದರೆ ಈ ಭಾಗದಲಲ  ಸುವಣವ ಸೌಧ್ವನುನ  ಕಟಿಿ ದರೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯಾಗುತು ದ್  

ಎನುನ ವ ಚಿಾಂತನೆಯಲಲ   ಕಟಿ ಲಲಲ .  ಆದರೆ ಈ ಭಾಗದಲಲ  ಕನವಟಕ ಸಕಾವರ ಒಾಂದಿಷಿ್ಟ  ದಿನಗಳ ಕಾಲ 

ಅಧಿವೇಶನವನುನ  ನಡೆಸಿದರೆ, ಈ ಭಾಗಕೆಕ  ಹೆರಿ್ಚ  ಕಳಕಳಿ ವಹಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಸಕಾವರದಿಾಂದ  

ಆಗುತು ದ್. ಈ ಭಾಗದ ಸಮಸಯ ಗಳು ಇನುನ  ಹೆಚಿಿ ನ ರಿೀತ್ರಯಲಲ  ಆಳವಾಗಿ ಸಕಾವರ ತ್ರಳಿದ್ಯಕಾಂಡು 

ಪ್ರಿಹಾರ ಒದಗಿಸುವುದಕೆಕ  ಆಗುತು ದ್ ಎನುನ ವ ಸದ್ಯದಿ್ ೀಶದಿಾಂದ ಸುವಣವಸೌಧ್ವನುನ  ಮಾಜಿ 

ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳಾದ ಶ್ರ ೀ ಹೆಚ .ಡಿ. ಕುಮಾರಸಾಾ ಮಿಯವರು ಈ ಭಾಗದ ಸಮಗರ  ಅಭಿವೃದಿಿ ಯ 

ಹಿನೆನ ಲ್ಯಯಲಲ  ಸುವಣವಸೌಧ್ವನುನ  ಪಾರ ರಂಭ ಮಾಡಿದರು. ಆ ಹಿನೆನ ಲ್ಯಯಲಲ  ನವು ಇವತ್ತು  ಇಲಲ  

ಅಧಿವೇಶನಗಳನುನ  ನಡೆಸುತ್ರು ದಿ್ ೀವ.  

 

ಶಿರ ೋ ಮರುಗೇಶ  ಆರ . ನರಾಣಿ (ಬೃಹತ  ಹಾಗೂ ಮಧಯ ಮ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಸಚವರು):- ಮಾನಯ  

ಮರಿತ್ರಬು ೀಗೌಡರೇ ಒಾಂದ್ಯ ನಿಮಿರ್. 2006ರಲಲ  ಮಾನಯ  ಹೆಚ .ಡಿ. ಕುಮಾರಸಾಾ ಮಿಯವರೇ ಸುವಣವ 

ಸೌಧ್ವನುನ  ಕಟಿಿ ದಿ ರು ಎಾಂದ್ಯ ಪ್ರ ತ್ರಯಾಂದ್ಯ ಮಾತ್ರನ ಮಧ್ಯಯ ದಲಲ  ಹೇಳುತ್ರು ದಿಾ ರೆ.  ಆ 

ಸಮಯದಲಲ ದಿ ಾಂತಹ  ಹಣಕಾಸು ಮಂತ್ರರ ಯಾದಂತಹ ಮಾನಯ  ಬಿ.ಎಸ . ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ನವರು 

ಇದಿ ರು. ಸಮಿಾ ಶರ  ಸಕಾವರವಿದಿಾ ಗ ಈ ಭಾಗದಲಲ  ಅಭಿವೃದಿಿ ಯಾಗಬೇಕು ಎಾಂದ್ಯ ಹಠ 
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ಮಾಡಿರುವಂತಹದಿ್ಯ . 2008 ರಲಲ  ಮಾನಯ  ಬಿ.ಎಸ . ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ನವರು ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಯಾದಾಗ, 

ಇದಕೆಕ  ಹೆರಿ್ಚ  ಅನುದಾನ ಕಟಿಿ ರುವಂತಹವರು. ಮಾನಯ  ಬಿ.ಎಸ . ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ನವರು ಇದಕೆಕ  

ಹೆರಿ್ಚ  ಒತ್ತು  ಕಟಿ್ಟ , ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ  ಉದಾಾ ಟನೆ ಮಾಡಿರುವಂತಹವರು. 

 

ಶಿರ ೋ ಮರಿತಿಬೆು ೋ ಗೌಡ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ, ಮದಲು ಇಲಲ   ಸುವಣವಸೌಧ್ ಕಟಿ ಬೇಕು 

ಎನುನ ವ ಅಡಿಪಾಯವನುನ  ಹಾಕಿದಂತಹವರು ಈ ರಾಜಯ ದಲಲ  ಮಟಿ ಮದಲನೆಯದಾಗಿ ಮಾಜಿ 

ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ  ಮಾನಯ  ಹೆಚ .ಡಿ. ಕುಮಾರಸಾಾ ಮಿಯವರು. ಆನಂತರ ಮಾನಯ  ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ನವರು 

ಸುವಣವಸೌಧ್ವನುನ  ಕಟಿ್ಟ ವಂತಹ  ಪ್ರ ಯತನ  ಮಾಡಿದಿ್ಯ . ಅರ್ವತ್ರು ನ ದಿವಸ ಬಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಪ್ಕ್ಷ ಮತ್ತು  

ಜೆ.ಡಿ(ಎಸ) ಪ್ಕ್ಷ ಇವರಡು ಸಮಿಾ ಶರ  ಸಕಾವರ ಇದಿ ಾಂತಹದಿ್ಯ . ಆ ಉದಿ್ ೀಶವೇನೆಾಂದರೆ, ಮಟಿ ಮದಲು,  

ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕಿರುವಂತಹದಿ್ಯ  ಇದ್. ಇವತ್ತು  ಆಟಿವಕಲ 371 (ಜೆ)  ಬಗೆಗ  ಮಾನಯ  ವಿರೀಧ್ಪ್ಕ್ಷದ 

ನಯಕರು ಮಾತನಡುತ್ಯು ರೆ ಅಾಂದ್ಯಕಾಂಡಿದಿ್ . ಆದರೆ ಅವರು ಮಾತನಡಲಲಲ .  ಈ 

ಭಾಗದಲಲ ರುವಂತಹ ತ್ರೀರಾ ಹಿಾಂದ್ಯಳಿದ ಪ್ರ ದೇಶದ ಎಾಂದ್ಯ ಹೇಳಿ, ಆ ಪ್ರ ದೇಶದ ಜನರ ಬದ್ಯಕಲಲ  

ಆರ್ಥವಕವಾಗಿ ಸುಧಾರಣೆ ತರಬೇಕೆಾಂದ್ಯ ಹೇಳಿ, ಆಟಿವಕಲ 371(ಜೆ) ತಂದ್ಯ ಬಹಳ ವರ್ವಗಳಾಯಿತ್ತ. ಆ 

ಆಟಿವಕಲ 371 (ಜೆ) ಅನುನ  ಇನುನ  ಕೂಡ ಕೆಲವು  ಇಲ್ಯಖ್ಯಗಳಲಲ  ಅನುಷ್ಣಠ ನ ಮಾಡುತ್ರು ಲಲ . ಕಾಂದರ ದಲಲ  

ಕಾಾಂಗೆರ ಸ  ಸಕಾವರ, ಅದರಲಲ  ವಿಶೇರ್ವಾಗಿ ಮಾನಯ  ಮಲಲ ಕಾಜುವನ ಖ್ಗೆವ ಮತ್ತು  ಕಾಾಂಗೆರ ಸ  ಸಂಸದರು 

ಹಾಗೂ ಎಲಲ ರ ಸಹಕಾರದಿಾಂದ ಆಟಿವಕಲ 371(ಜೆ) ಬಂದಂತಹದಿ್ಯ . ಆ ಭಾಗದ ಆರೇಳು ಜಿಲ್ಯಲ ಗಳ ಜನರ  

ಸಮಗರ  ಆರ್ಥವಕ ಸುಧಾರಣೆಗೀಸಕ ರ  ತಂದಂತಹ ಕಾಯವಕರ ಮವಾಗಿದ್. ಆದರೂ ಕೂಡ ಇನುನ  

ಪ್ರಿಪೂಣವವಾಗಲಲಲ . ಅದನುನ  ಪ್ರಿಪೂಣವವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕೆಾಂದ್ಯ ನನು ತಮಾ  ಮೂಲಕ ವಿನಂತ್ರ 

ಮಾಡುತೆು ೀನೆ. 

 

ಡಾ|| ನಂಜುಾಂಡಪ್ಪ ನವರ ವರದಿ ಕಟಿಿ ರುವುದರಲಲ , ಅದನುನ  ಕೂಡ ಸನಾ ನಯ  ಎಸ .ಎಾಂ. 

ಕೃಷ್ಣಣ ರವರ ನೇತೃತಾ ದ ಕಾಾಂಗೆರ ಸ  ಸಕಾವರದಲಲ  ಈ ಒಾಂದ್ಯ ಸಮಿತ್ರ ರಚ್ನೆಯಾಗಿ ವರದಿ ಬಂತ್ತ. ಅದೇ 

ಸಕಾವರ ಒಪಿಪ ಗೆಯೂ ಕಟಿಿ ತ್ತ. ಅದರಲಲ  ಭಾಗಶಃ ಶೇಕಡ 70 ರಷಿ್ಟ  ಸಕಾವರ ಅನುಷ್ಣಠ ನ ಮಾಡಿದ್. 

ಇನುನ  ಶೇಕಡ 30 ರಷಿ್ಟ  ಅನುಷ್ಣಠ ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್. ಇವತ್ತು  ಈ ಭಾಗದಲಲ  ಹಿಾಂದ್ಯಳಿದವರ ಬಗೆಗ  

ನಿದಿವರಿ್ ವಾಗಿ ಗುರುತ್ತ  ಮಾಡಿ, ಅಾಂಕಿ-ಅಾಂಶಗಳ ಸಮೇತ ವರದಿ ಕಟಿಿ ರುವಂತಹದಿ್ಯ  ಒಾಂದೇ ಅದ್ಯ  

ಡಾ|| ನಂಜುಾಂಡಪ್ಪ ನವರ ವರದಿ. ಆ ವರದಿಯನುನ  ಆಧಾರವಾಗಿಟಿ್ಟ ಕಾಂಡು, ಈ ಭಾಗದಲಲ ರುವ ಬಡ 

ಜನರಿಗೆ ಆ ವರದಿಯಲಲ ರುವಂತಹ ಒಾಂಭತ್ತು  ಅಾಂಶಗಳ ಪ್ರಿಪೂಣವತೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎನುನ ವಂತಹ 

ಕಾಯಕಲಪ ವನುನ  ಇವತ್ರು ನ ಸಕಾವರ ಮಾಡಬೇಕೆಾಂದ್ಯ ನನು ತಮಾ  ಮೂಲಕ ವಿನಂತ್ರ ಮಾಡುತೆು ೀನೆ.  

ಇವತ್ತು  ಸಮಗರ  ಕನವಟಕದ ನಿೀರಾವರಿ ಅಭಿವೃದಿಿ ಗೆ ಸನಾ ನಯ  ಹೆಚ .ಡಿ. ದೇವೇಗೌಡರ ಕಡುಗೆ ಈ 
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ಭಾಗಕೆಕ  ಅಪಾರ ಎನುನ ವಂತಹದಿ ನುನ  ನಮಾ  ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರೆಲಲ ರೂ ಹೇಳಿದಿಾ ರೆ.  ಅದನುನ  ನನು 

ಕೂಡ ಹೇಳುತೆು ೀನೆ. ಇಷಿ್ಟ  ವರ್ವ  ರಾಜಯ ವನನ ಳಿದಂತಹ ಕಾಾಂಗೆರ ಸ  ಸಕಾವರದ  ಕಡುಗೆ ಕೂಡ ಇದ್.    

 

(ಮುಾಂದ್ಯ) 

(1230)21.12.2021/6.20/ಎೇಂ.ಎೇಂ-ಜಿ.ಆರ                 (ಉಪಸಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಥ ತಿ) 

 

ಶಿರ ೋ ಮರಿತಿಬೆು ೋಗೌಡ (ಮೇಂದು):-  

 

ಇವತ್ತು  ಕನವಟಕದ ಈ ಭಾಗದ ಬಿೀದರ ನಲಲ  ಪ್ಶುಸಂಗೀಪ್ನ ಇಲ್ಯಖ್ಯಗೆ ಸಂಬಂಧ್ಪ್ಟಿ ಾಂತೆ 

ವಿಶಾ ವಿದಾಯ ಲಯವಾಗಿದ್.  ರಾಯಚೂರಿನಲಲ  ತ್ೀಟಗಾರಿಕೆ ವಿಶಾ ವಿದಾಯ ಲಯವಾಗಿದ್.  ಹುಬು ಳೆಿಯಲಲ  

ಕಾನೂನು ವಿಶಾ ವಿದಾಯ ಲಯವಾಗಿದ್.  ಧಾರವಾಡದಲಲ  ಜ್ಞನಪ್ದ ವಿಶಾ ವಿದಾಯ ಲಯವಾಗಿದ್.  ತ್ಯಾಂತ್ರರ ಕ 

ಶ್ಕ್ಷಣ ವಿಶಾ ವಿದಾಯ ಲಯ ಬಳಗಾವಿಯಲ್ಯಲ ಗಿದ್.  ಇದಕೆಕ ಲ್ಯಲ  ಕಾಾಂಗೆರ ಸ  ಪ್ಕ್ಷದ ಕಡುಗೆ ಎನುನ ವುದನುನ  

ನವಾಯ ರೂ ಕೂಡ ಮರೆಯಬ್ರರದ್ಯ.  ಇದನುನ  ಈ ಭಾಗದ ಅಭಿವೃದಿಿ ಗೆ ಕಟಿಿ ರುವಂತಹದಿ್ಯ .  

ಮೆಡಿಕಲ  ಕಾಲೇಜುಗಳನುನ  ಕೂಡ ಕಾಾಂಗೆರ ಸ  ಪ್ಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರದಲಲ ದಿಾ ಗ ಮಾಡಿಕಾಂಡು ಬಂದಿದ್.  ಹಿೀಗೆ 

ಅವರ ಹೆಜೆಾ ಗುರುತ್ತಗಳನುನ  ಬಿಟಿಿ ದ್.  ಇವತ್ತು  ಈ ಭಾಗದಲಲ  ಡಾಯ ಾಂಗಳು ಏನಿವ; 

 

 ಶಿರ ೋ ಎನ. ರವಿಕುಮಾರ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ . . . 

 

ಶಿರ ೋ ಮರಿತಿಬೆು ೋಗೌಡ:- ಇಷಿ್ ಾಂದ್ಯ ಪ್ರ ಮುಖ್ವಾಗಿ ಹರಿಯುವ ನದಿ ನಿೀರನುನ  ಬಳಕೆ 

ಮಾಡಿಕಾಂಡು ವಯ ವಸಾಯ ಮಾಡುತ್ರು ದಿಾ ರೆಾಂದರೆ, ಅದಕೆಕ  ಕಾಾಂಗೆರ ಸ  ಪ್ಕ್ಷ ಮತ್ತು  ಜನತ್ಯದಳ ಪ್ಕ್ಷದ 

ಕಡುಗೆ ಅಪಾರವಾದ್ಯದ್ಯ.  

 

ಶಿರ ೋ ಎನ. ರವಿಕುಮಾರ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ, . . .  

 

ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ರವಿಕುಮಾರ ರವರೇ, ಮಾನಯ  ಮರಿತ್ರಬು ೀಗೌಡರು ಮುಗಿಸಲ 

ಬಿಡಿ.  

ಶಿರ ೋ ಮರಿತಿಬೆು ೋಗೌಡ:- ನನು ತಮಾ  ಮೂಲಕ ವಿನಂತ್ರ ಮಾಡುತೆು ೀನೆ, ಈ ಸದನದಲಲ  ನವು 

ಏನು ವಿಶೇರ್ವಾಗಿ ಚ್ರ್ಚವ ಮಾಡಿದಿ್ ೀವ; 

 

ಶಿರ ೋ ಎನ. ರವಿಕುಮಾರ:- ಮಾನಯ  ಮರಿತ್ರಬು ೀಗೌಡರೇ, . . . 

ಶಿರ ೋ ಮರಿತಿಬೆು ೋಗೌಡ:- ಇವತ್ತು  ಕೀವಿಡ -19 ಎಾಂಬ ಸಾಾಂಕಾರ ಮಿಕ ರೀಗ ಬಂತ್ತ.  
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ಶಿರ ೋ ಎನ. ರವಿಕುಮಾರ:- ಮಾನಯ  ಮರಿತ್ರಬು ೀಗೌಡರೇ, . . . 

 

ಶಿರ ೋ ಮರಿತಿಬೆು ೋಗೌಡ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ, ನನು ಅಾಂತ್ರಮ ಘಟಿ ಕೆಕ  ಬಂದಿದಿ್ ೀನೆ, ನನು 

ಯಿೀಲಡ   ಆಗುವುದಿಲಲ .  

 

ಶಿರ ೋ ಎನ. ರವಿಕುಮಾರ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ, ಇವರು ಕಾಾಂಗೆರ ಸ  ಪ್ಕ್ಷ ಎಾಂದ್ಯ ಹೇಳುತ್ಯು ರೆ.   

ಶಿರ ೋ ಮರಿತಿಬೆು ೋಗೌಡ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ, ನಿೀವು ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಹೇಳಿ. 

 

ಶಿರ ೋ ಎನ. ರವಿಕುಮಾರ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ, ಬಿ.ಜೆ.ಪಿ ಮತ್ತು  ಜೆ.ಡಿ(ಎಸ) ಸೇರಿಕಾಂಡು 

ಸಮಿಾ ಶರ  ಸಕಾವರ ಇದಿಾ ಗ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯಲಲ  ಕಾಾಂಗೆರ ಸ ಗೆ ಕೆರ ಡಿಟ  ಕಡುತ್ಯು ರೆ.  

 

ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ರವಿಕುಮಾರ ರವರೇ, ಇರಲ ಕುಳಿತ್ತಕಳೆಿ . ಅವರ 

ಅಭಿಪಾರ ಯವನುನ  ಹೇಳುತ್ರು ದಿಾ ರೆ, ಹೇಳಲ ಬಿಡಿ.  

 

ಶಿರ ೋ ಎನ. ರವಿಕುಮಾರ:- ಸಮಿಾ ಶರ  ಸಕಾವರ ಇದಿಿ ದಿ್ಯ  ಬಿ.ಜೆ.ಪಿ ಜತೆಯಲಲ .  ಅವರು ಕೆರ ಡಿಟ  

ಕಡುತ್ರು ರುವುದ್ಯ ಕಾಾಂಗೆರ ಸ ಗೆ. ಇದ್ಯ ಯಾವ ನಯ ಯ? 

 

ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕಿಕ ದಾಗ ಅದರ ಬಗೆಗ  ಹೇಳಿ. 

 

ಶಿರ ೋ ಎನ.ರವಿಕುಮಾರ:- ಇವರು ನಮಗೆ ಹೇಳಲ.  ಇವರು ತ್ಯವು ಕಾಾಂಗೆರ ಸ  ಪ್ಕ್ಷದಲಲ ದಿ್ ೀನೆ 

ಎಾಂದ್ಯ ಹೇಳಿದರೆ ನನು ಪ್ರ ಶ್ನನ ಯನೆನ ೀ ಕಳುವುದಿಲಲ .  

 

ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ದಯವಿಟಿ್ಟ  ಕುಳಿತ್ತಕಳೆಿ . 

ಶಿರ ೋ ಬ.ಕೆ. ಹರಿಪರ ಸ್ತದ್:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ, . . . 

 

ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ಹರಿಪ್ರ ಸಾದ ರವರೇ, ದಯಮಾಡಿ ಕುಳಿತ್ತಕಳೆಿ .  ಮಾನಯ  

ಮರಿತ್ರಬು ೀಗೌಡರು ಮಾತನಡುತ್ರು ದಿಾ ರೆ. 

(ಗಾಂದಲ) 
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ಶಿರ ೋ ಬ.ಕೆ.ಹರಿಪರ ಸ್ತದ್:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ, ಇವರು ಯಾರು ಕಳುವುದಕೆಕ ? ಮಾನಯ  

ಸದಸಯ ರು ಯಿೀಲಡ   ಆಗುವುದಿಲಲ  ಇನೂನ  ಮಾತನಡುತ್ಯು ರೆ.  

 

ಶಿರ ೋ ಎಸ.ಆರ.ಪಾಟಿೋಲ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ, ಮಾನಯ  ಮರಿತ್ರಬು ೀಗೌಡರು ಯಿೀಲಡ   

ಆಗಿಲಲ .  

(ಗಾಂದಲ) 

 

ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ರವಿಕುಮಾರ ರವರೇ, ಕುಳಿತ್ತಕಳೆಿ . 

 

ಶಿರ ೋ ಎನ.ರವಿಕುಮಾರ:- ಬಿ.ಜೆ.ಪಿ ಮತ್ತು  ಜೆ.ಡಿ(ಎಸ) (ಗಾಂದಲ) ಇವರು ಕೆರ ಡಿಟ  

ಕಡುತ್ರು ರುವುದ್ಯ ಕಾಾಂಗೆರ ಸ ಗೆ.  

(ಗಾಂದಲ) 

 

ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಅವರ ಅಭಿಪಾರ ಯವನುನ  ಹೇಳುತ್ರು ದಿಾ ರೆ ನಿೀವು ಕುಳಿತ್ತಕಳೆಿ .  ನಿೀವು 

ಆಮೇಲ್ಯ ಮಾತನಡಿ.  ನಿಮಗೂ ಅವಕಾಶ ಕಡುತೆು ೀನೆ ಆಗ ಮಾತನಡಿ.  

 

ಶಿರ ೋ ಎನ.ರವಿಕುಮಾರ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ, ಇದ್ಯ ಸರಿಯಲಲ .  ಮಾನಯ  

ಮರಿತ್ರಬು ೀಗೌಡರು ಸಮಿಾ ಶರ  ಸಕಾವರ ಇದಿಾ ಗ ಮಾಡಿದ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯನುನ  ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳಲ.   

 

ಶಿರ ೋ ಆರ.ಧಮಾಸೇನ(ಸಥ ಳಿೋಯ ಸಂಸ್ಥಥ ಗಳ ಕೆಷ ೋತ್ರ ):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ, ಮಾನಯ  

ಮರಿತ್ರಬು ೀಗೌಡರು ಒಬು  ಜವಾಬಿ್ರ ರಿಯುತ ಶಾಸಕರು.  ಅವರು ಕೂಡ ಮಾಹಿತ್ರಯನುನ  ತೆಗೆದ್ಯಕಾಂಡೇ 

ಮಾತನಡುತ್ರು ದಿಾ ರೆ.  ಸುಮಾ ನೇ ನಿೀವಲ್ಯಲ     (ಗೇಂದಲ) 

 

ಶಿರ ೋ ಎನ. ರವಿಕುಮಾರ:- ಆರು ಮೆಡಿಕಲ  ಕಾಲೇಜು, ಆರು ಹೊಸ ವಿಶಾ ವಿದಾಯ ಲಯಗಳು ಇಡಿೀ 

ಉತು ರ ಕನವಟಕದ ಅಭಿವೃದಿಿ ಗೆ . . . 

 

ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಈಗ ಮಾನಯ  ಮರಿತ್ರಬು ೀಗೌಡರು ಯಿೀಲಡ   ಆಗುತ್ರು ಲಲ . ಮಾನಯ  

ರವಿಕುಮಾರ ರವರೇ ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಕಡುತೆು ೀನೆ.  

(ಗಾಂದಲ) 
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ಶಿರ ೋ ಮರುಗೇಶ  ಆರ . ನರಾಣಿ(ಬೃಹತ  ಮತ್ತು  ಮಧಯ ಮ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಸಚವರು):- ಮಾನಯ  

ಮರಿತ್ರಬು ೀಗೌಡರೇ, ತ್ಯವು ಬಹಳ ರ್ಚನನ ಗಿ ಮಾತನಡುತ್ರು ದಿಿ ೀರಿ.  ನಿೀವು ಜನತ್ಯ ದಳದ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದಿರಿ 

ಓ.ಕೆ., ಆದರೆ  ಕಾಾಂಗೆರ ಸ  ಪ್ಕ್ಷದ ಹೆಸರು ಹೇಳುತ್ರು ೀರಲ್ಯಲ  ಯಾವಾಗ ಅಜಿವ ಹಾಕಿದಿರಿ? 

 

ಶಿರ ೋ ಮರಿತಿಬೆು ೋಗೌಡ:- ಅದನುನ  ಹೇಳುತೆು ೀನೆ. 

 

ಶಿರ ೋ ಆರ.ಧಮಾಸೇನ:- ಮಾನಯ  ಮರಿತ್ರಬು ೀಗೌಡರು ಹಿರಿಯ ಸದಸಯ ರಾಗಿದಿಾ ರೆ ಅವರು 

ಜವಾಬಿ್ರ ರಿಯುತವಾಗಿ ಮಾತನಡುತ್ರು ದಿಾ ರೆ. 

 

ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ಧ್ಮವಸೇನರವರೇ, ದಯಮಾಡಿ ಕುಳಿತ್ತಕಳೆಿ .  ಮಾನಯ  

ಮರಿತ್ರಬು ೀಗೌಡರೇ, ನಿೀವು ಮಾತನಡಿ. 

 

ಶಿರ ೋ ಮರಿತಿಬೆು ೋಗೌಡ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ, ನನು ಈ ಸಕಾವರದಲಲ  ಈ ಸದನದಲಲ  

ಮಾತನಡಿದಿ್ ೀನೆ.  ಇದರ ಬಗೆಗ  ತಮಾ  ಮೂಲಕ ಘನ ಸಕಾವರದಲಲ  ವಿನಂತ್ರ ಮಾಡುವುದ್ಯ ಇಷಿ್ ೀ.  

ಇಷಿ್ ಲ್ಯಲ  ಜಾ ಲಂತ ಸಮಸಯ ಗಳಿದ್.  ಹಿಾಂದಿನ ಸಕಾವರಗಳು ಅದ್ಯ ಬಿ.ಜೆ.ಪಿ., ಸಕಾವರ ಇರಬಹುದ್ಯ, 

ಜನತ್ಯದಳ ಇರಬಹುದ್ಯ, ಕಾಾಂಗೆರ ಸ  ಇರಬಹುದ್ಯ ಹಾಕಿಕಾಂಡಿರುವಂತಹ ಹಳೆಯ ಯೀಜನೆಗಳನುನ  

ಮುಾಂದ್ಯವರೆಸಿ ಸಮಾಧಾನ ಪ್ಟಿ್ಟ ಕಳೆು ವುದರ ಜತೆಗೆ ಈ ಹಿಾಂದ್ಯಳಿದ ಪ್ರ ದೇಶಗಳ ಜನರಿಗೆ ಬೇರೆ 

ಹೊಸ ಮಾದರಿಯಲಲ  ಆರ್ಥವಕ ನೆರವನುನ  ಕಟಿ್ಟ  ಇವರನುನ  ಸಬಲೀಕರಣ ಮಾಡುವಂತಹ ಹೊಸ 

ಯೀಜನೆಗಳನುನ , ಕಾಯವಕರ ಮಗಳನುನ  ಕಡುತ್ರು ೀರಾ ಎನುನ ವುದ್ಯ ನನನ  ಪ್ರ ಶ್ನನ ಯಾಗಿದ್.  

 

ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ಮರಿತ್ರಬು ೀಗೌಡರೇ, ನಿೀವು ಮಾಡಿ ಎಾಂದ್ಯ ಸಲಹೆ ಕಡಿ.  

 

ಶಿರ ೋ ಮರಿತಿಬೆು ೋಗೌಡ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ, ರಾಜಯ ದಲಲ  25 ಜನ ಲೀಕಸಭಾ 

ಸದಸಯ ರಿದಿಾ ರೆ.  ಎಾಂಟ್ಟ ವರ್ವದಿಾಂದ ಕಾಂದರ ದಲಲ  ಮತ್ತು  ರಾಜಯ ದಲಲ  ಡಬಲ  ಎಾಂಜಿನ   ಸಕಾವರ ಇದ್.  

ಆದರೆ ಇದ್ಯವರೆಗೂ ಕೂಡ ರಾಜಯ ದಲಲ  ಈ ಹಿಾಂದ್ಯಳಿದ ವಗವದ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಕಾಾಂಗೆರ ಸ , ಜೆ.ಡಿ(ಎಸ) ಪ್ಕ್ಷ 

ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಅಭಿವೃದಿಿ  ಕೆಲಸಗಳನುನ  ನಿೀವು ಮುಾಂದ್ಯವರೆಸಿಕಾಂಡು ಹೊೀಗುವುದನುನ  ಬಿಟಿ ರೆ 

ನಿಮಾ  ಕಾಯವಕರ ಮವೇನು? ಇವತ್ತು  ನಡಿನ ಜನ ಭರ ಮನಿರಸನರಾಗಿದಿಾ ರೆ.  ನವು ಕಾಂದರ ದಲಲ  ಮತ್ತು  

ರಾಜಯ ದಲಲ  ಎರಡೂ ಕಡೆ ಒಾಂದೇ ಸಕಾವರ ಬಂದರೆ; 
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ಶಿರ ೋ ಬ.ಸಿ.ಪಾಟಿೋಲ(ಕೃಷಿ ಸಚವರು):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ, ಮಾನಯ  ಮರಿತ್ರಬು ೀಗೌಡರು 

ಇಲಲ  ಉತು ರ ಕನವಟಕದ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯ ಬಗೆಗ  ಮಾತನಡುತ್ರು ದಿಾ ರಾ ಅಥವಾ ರಾಜಕಿೀಯ ಭಾರ್ಣ 

ಮಾಡುತ್ರು ದಿಾ ರಾ? ಅಥವಾ ಇದ್ಯ ಪ್ಕ್ಷಗಳನುನ  ಹೊಗಳಿಕೆ ಮಾಡುವಂತಹದಿ್ ೀ? ಮಾನಯ  

ಮರಿತ್ರಬು ೀಗೌಡರೇ, ಉತು ರ ಕನವಟಕದ ಅಭಿವೃದಿಿ  ಬಗೆಗ  ಮಾತನಡಿ.  ಉತು ರ ಕನವಟಕದ 

ಅಭಿವೃದಿಿ ಯನುನ  ಯಾವ ರಿೀತ್ರ ಮಾಡಬೇಕೆಾಂಬ್ಬದರ ಬಗೆಗ  ಮಾತನಡಿ.  ಆ ಪ್ಕ್ಷ, ಈ ಪ್ಕ್ಷ ಎಾಂದ್ಯ ಇಲಲ  

ಹೊಗಳುವಂತಹದಿ್ ೀನಿದ್? ಇಲಲ  ಪ್ಕ್ಷವನುನ  ಹೊಗಳುವುದಕೆಕ  ಇರುವುದೇ? 

(ಗಾಂದಲ) 

ಶಿರ ೋ ಬ.ಕೆ. ಹರಿಪರ ಸ್ತದ್:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ, ಅವರಿಗೆ ಮಾತನಡುವುದಕೆಕ  ಹಕಿಕ ದ್.   

ಶಿರ ೋ ಬ.ಸಿ. ಪಾಟಿೋಲ:- ಆಯಿತ್ತ.  ಅವರು ಉತು ರ ಕನವಟಕದ ಅಭಿವೃದಿಿ  ಬಗೆಗ  ಮಾತನಡಲ. 

 

ಶಿರ ೋ ಬ.ಕೆ. ಹರಿಪರ ಸ್ತದ್:- (ಗಾಂದಲ) ನಿಮಗೆ ಮಾತನಡುವುದಕೆಕ  ಯಾರು ಬೇಡವಾಂದರು? 

ಒಬು  ಸದಸಯ ನಿಗೆ ಹಕಿಕ ದ್ ಅವರು ಮಾತನಡುತ್ಯು ರೆ.  

 

ಶಿರ ೋ ಮರುಗೇಶ  ಆರ . ನರಾಣಿ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ, . . . 

 

ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ಹರಿಪ್ರ ಸಾದ ರವರೇ, ಮಾನಯ  ಮಂತ್ರರ ಗಳೇ ಕುಳಿತ್ತಕಳೆಿ . 

ಮಾನಯ  ಮರಿತ್ರಬು ೀಗೌಡರೇ, ನಿೀವು ತ್ತಾಂಬ್ರ ರ್ಚನನ ಗಿ ಮಾತನಡುತ್ರು ೀರಿ.  ಮಾತನಡುತ್ರು ರುವಂತಹ 

ಸಂದಭವದಲಲ  ಕೆಲವು provoke  ಮಾಡಿಕಾಂಡು ಹೊೀಗುತ್ರು ರುವ ಟಾರ ಯ ಕ್  ಅನುನ  ನಿೀವು ಚೇಾಂಜ 

ಮಾಡಬೇಡಿ.  ನಿಮಾ  ಪ್ರ ಸಾಂಟೇರ್ನ  ರ್ಚನನ ಗಿದ್. ಇಲಲ ವಾಂದಲಲ . ಎಲಲ ೀ ಒಾಂದ್ಯ ಸಂದಭವದಲಲ  ಆದಾಗ 

ಸುಮಾ ನೇ ಕಾಲಹರಣವಾಗುತು ದ್. 

 

ಶಿರ ೋ ಬ.ಕೆ.ಹರಿಪರ ಸ್ತದ್:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ, ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರು ಈ ಸದನದ 

ನಿಯಮದಲಲ  ಹೇಳುತ್ರು ದಿಾ ರೆ ಅವರು ಯಿೀಲಡ   ಆಗುವುದಿಲಲ  ಎಾಂದ್ಯ ಹೇಳಿ . (ಗಾಂದಲ) 

 

ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ನನು ಹೇಳುತ್ರು ರುವುದ್ಯ ಸಲಹೆಗಳನುನ  ಕಡಿ, ಈ ಸಕಾವರ ಏನು 

ಮಾಡಬೇಕೆಾಂಬ್ಬದನುನ  ಹೇಳಿ, ಅವರು ಮಾಡುತ್ಯು ರೆ. 

 

ಶಿರ ೋ ಬ.ಕೆ. ಹರಿಪರ ಸ್ತದ್:- ಈ ಸದನ ನಿಯಮದ ಪ್ರ ಕಾರ ನಡೆಯಬೇಕು (ಗಾಂದಲ) 
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ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ನಿಯಮದ ಪ್ರ ಕಾರವೇ ನಡೆಯುತ್ರು ದ್.  ಮಾನಯ  ಮರಿತ್ರಬು ೀಗೌಡರು 

ಯಿೀಲಡ   ಆಗುವುದಿಲಲ  ಎಾಂದ್ಯ ಹೇಳಿದರೂ ಈಗ ನಿೀವು ಎದಿ್ಯ  ನಿಾಂತ್ರದಿಿ ೀರಲ್ಯಲ ? ಅವರು ಯಿೀಲಡ   

ಆಗಿದಿಾ ರೆಯೇ? ದಯವಿಟಿ್ಟ  ಕುಳಿತ್ತಕಳೆಿ .  

 

ಶಿರ ೋ ಬ.ಕೆ. ಹರಿಪರ ಸ್ತದ್:- ಒಾಂದ್ಯ ಉದಾಹರಣೆ       (ಗಾಂದಲ)   . . . . 

 

ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಇರಬಹುದ್ಯ. ಯಾರೂ ಯಿೀಲಡ   ಆಗದಿದಿಾ ಗ ನಿೀವೂ ಏಳಬ್ರರದ್ಯ, 

ಅವರೂ ಏಳಬ್ರರದ್ಯ.   

 

ಶಿರ ೋ ಬ.ಕೆ. ಹರಿಪರ ಸ್ತದ್:- ಮದಲೇ ಹೇಳಿದಿ ರೆ ಈ ಸಿಿ ತ್ರ ಬರುತ್ರು ರಲಲಲ . 

 

ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಅವರು ಯಿೀಲಡ   ಆದರೆ ಮಾತರ  ಮಾತನಡಬಹುದ್ಯ.  ಈಗ ತ್ಯವು 

ಕುಳಿತ್ತಕಳೆಿ .  ಮಾನಯ  ಹರಿಪ್ರ ಸಾದ ರವರೇ, ತ್ಯವು ಹಿರಿಯರಿದಿಿ ೀರಿ ದಯಮಾಡಿ ಕುಳಿತ್ತಕಳೆಿ .  ಮಾನಯ  

ಮರಿತ್ರಬು ೀಗೌಡರೇ, ನಿೀವು ಮುಾಂದ್ಯವರೆಸಿ.  

 

ಶಿರ ೋ ಮರಿತಿಬೆು ೋಗೌಡ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ, ನನು ಇದಕೆಕ  ಸೇರಿಸುವ ಒಾಂದ್ಯ ಅಾಂಶವನುನ  

ಮರೆತ್ತಬಿಟಿೆ .  ಬಿಜ್ಞಪುರ, ಬ್ರಗಲಕೀಟೆ ಜಿಲ್ಯಲ ಗಳ ಕಡೆ ನನು ಅನೇಕ ಸಲ ಹೊೀಗಿದಿ್ .   

ಬಾಂಗಳೂರಿನಿಾಂದ ಬಿಜ್ಞಪುರ ಜಿಲ್ಯಲ ಗೆ ಹೊೀಗಬೇಕಾದರೆ ಬಸ ನಲ್ಯಲ ಗಲೀ, ಕಾರ ನಲ್ಯಲ ಗಲೀ ಅಥವಾ 

ರೈಲಲ್ಯಲ ಗಲೀ 10 ರಿಾಂದ 12 ಗಂಟೆಗಳ ಪ್ರ ಯಾಣ ಇರುತು ದ್.  ಪ್ರ ಯಾಣಕೆಕ  ಇರುವ ಇಾಂತಹ ನರಕಯಾತನೆ 

ರಾಜಯ ದ ಯಾವುದೇ ಭಾಗದಲಲ ಲಲ .  ಹುಬು ಳೆಿಯಲಲ  ಹಾಗೂ ಬಳಗಾವಿಯಲಲ  100 ಕಿ.ಮಿೀ ಹಂತಕೆಕ  

ವಿಮಾನ ನಿಲಿ್ಯ ಣವಿದ್.  ಅಲಲ  ಎಷಿ್ ಾಂದ್ಯ remote place.  ಅಲಲ ಾಂದ್ಯ ವಿಮಾನ ನಿಲಿ್ಯ ಣವನುನ  

ಮಾಡಿ. ಅಲಲ ಗೆ; 

 

ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ಮರಿತ್ರಬು ೀಗೌಡರೇ, ಗುಲು ಗಾವದಲಲ  ಆಗಿದ್. 

 

ಶಿರ ೋ ಮರುಗೇಶ  ಆರ . ನರಾಣಿ:- ಮಾನಯ  ಮರಿತ್ರಬು ೀಗೌಡರೇ, ನಿಮಗೆ ಮಾಹಿತ್ರ ಇಲಲ ದಿದಿ ರೆ 

ಹೇಳಬೇಡಿ. ಬ್ರಗಲಕೀಟೆಯಲಲ  ವಿಮಾನ ನಿಲಿ್ಯ ಣ ಇದ್.  ಬಿಜ್ಞಪುರದಲಲ  ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ ಅದ್ಯ 

ಉದಾಾ ಟನೆಗೆ ರೆಡಿ ಇದ್.  
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ಶಿರ ೋ ಮರಿತಿಬೆು ೋಗೌಡ:- ಮಾನಯ  ಸಚಿವರೇ, ಅದನುನ  ಬೇಗ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿ.  ಈಗ ಅಲಲ  ವಿಮಾನ 

ಇಳಿಯುತು ದ್ಯೇ? 

 

ಶಿರ ೋ ಮರುಗೇಶ  ಆರ . ನರಾಣಿ:-  ಹೌದ್ಯ.  ಇನುನ  ಸಾ ಲಪ  ದಿವಸದಲಲ ಯೇ ಇಳಿಯುತು ದ್. 

ಶಿರ ೋ ಮರಿತಿಬೆು ೋಗೌಡ:- ಯಾವಾಗ ಎಾಂಬ್ಬದನುನ  ತ್ರಳಿಸಿ. 

(ಗಾಂದಲ) 

ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ಮರಿತ್ರಬು ೀಗೌಡರೇ, . . .  

 

ಶಿರ ೋ ಮರುಗೇಶ  ಆರ . ನರಾಣಿ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ, ಮಾನಯ  ಮರಿತ್ರಬು ೀಗೌಡರು 

ಬ್ರಗಲಕೀಟೆ, ಬಿಜ್ಞಪುರದ ರಸು ಗಳ ಬಗೆಗ  ಮಾತನಡುತ್ರು ದಿಾ ರೆ.  ಇಲಲ  ನಮಾ  ವಿರೀಧ್ಪ್ಕ್ಷದ 

ನಯಕರಿದಿಾ ರೆ.  

 

ಶಿರ ೋ ಮರಿತಿಬೆು ೋಗೌಡ:- ಹೇಳಿ, ನವು ಖುಷಿ ಪ್ಡುತೆು ೀವ. ನಿಮಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನುನ  ಹೇಳುತೆು ೀವ.  

 

ಶಿರ ೋ ಮರುಗೇಶ  ಆರ . ನರಾಣಿ:- ನಮಾ ಲಲ ರುವಂತಹ (ಗಾಂದಲ) ನಮಾ  ಕೆೆ ೀತರ ದಲಲ  

ಹೇಳುತ್ರು ದಿ್ ೀನೆ.  ಬ್ರಗಲಕೀಟೆ ಜಿಲ್ಯಲ ಯ ಬಿೀಳಗಿ ತ್ಯಲೂಲ ಕಿನಲಲ  ಈ ವರ್ವ ಏಳು ಯಾವಾಂಕ್  ಬಂದಿದ್. 

ಕನವಟಕ ರಾಜಯ ದಲಲ  ಒಾಂದ್ಯ ತ್ಯಲೂಲ ಕಿಗೆ ಏಳು ಯಾವಾಂಕ್  ಬಂದಿದ್.  625ಕೆಕ  621, 623, 619 ಅಾಂಕಗಳು.  

ಏಳು ಯಾವಾಂಕ್  ಇವಲಲ ವೂ ಬಂದಿರುವುದ್ಯ ಸಕಾವರಿ ಶಾಲ್ಯಯಲಲ .  ಅಲಲ ರುವುದ್ಯ ಅತಯ ಾಂತ ಕಡುಬಡವರ 

ಮಕಕ ಳು.  ಶ್ಕ್ಷಣದ ಬಗೆಗ  ಮಾತನಡಬ್ರರದ್ಯ ಎಾಂದರೂ ಮಾತನಡಿದ್.  ಪ್ರ ತ್ರ 100 ಕಿ.ಮಿೀ.,ಗೆ ಇಡಿೀ 

ಕನವಟಕದಲಲ  ವಿಮಾನ ನಿಲಿ್ಯ ಣವನುನ  ಮಾಡುತ್ರು ದಿ್ ೀವ.  ತಪುಪ  ಮೆಸೇಜ  ಹೇಳಬೇಡಿ.  

ನಮಾ ಲಲ ರುವಂತಹ ರಸು ; ಬೇಕಾದರೆ ನನು ನಿಮಾ  ಕೆೆ ೀತರ ಕೆಕ ೀ ಬರುತೆು ೀನೆ.  ನಿಮಾ  ಕೆೆ ೀತರ ಗಳಲಲ  

ಅಡಾಡ ಡಿದಿ್ ೀನೆ.  ನಮಾ ಲಲ ರುವಂತಹ ಒಳೆೆಯ ರಸು ಗಳು ನಿಮಾ ಲಲ ಲಲ .  

 

ಶಿರ ೋ ಮರಿತಿಬೆು ೋಗೌಡ:- ನಿೀವು ಮಾಡಿದಿ ರೆ ಅಭಿನಂದಿಸುತೆು ೀನೆ. 

ಶಿರ ೋ ಮರುಗೇಶ  ಆರ . ನರಾಣಿ:- ತಪುಪ  ಸಂದೇಶ ಹೊೀಗಬ್ರರದ್ಯ. 

ಶಿರ ೋ ಎನ. ರವಿಕುಮಾರ:- ಮಾನಯ  ಮರಿತ್ರಬು ೀಗೌಡರೇ, ಎಲಲ  ಅಭಿನಂದಿಸುತ್ರು ೀರಿ? 
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ಶಿರ ೋ ಮರಿತಿಬೆು ೋಗೌಡ:- ನಿೀವು ಮುಖ್ಯ  ರಸು ಗಳನುನ  ಹೇಳಬೇಡಿ.  ನನು ಗಾರ ಮಗಳ ಸಂಪ್ಕವ 

ರಸು ಗಳನುನ  ಹೇಳುತ್ರು ದಿ್ ೀನೆ.  

 

ಶಿರ ೋ ಮರುಗೇಶ  ಆರ . ನರಾಣಿ:- ಗಾರ ಮಗಳ ಸಂಪ್ಕವ ರಸು ಗಳು ನಿಮಗಿಾಂತಲೂ ನಮಾ ಲಲ  

ರ್ಚನನ ಗಿದ್.  

ಶಿರ ೋ ಮರಿತಿಬೆು ೋಗೌಡ:- ಹೌದಾ, ಉತು ರ ಕನವಟಕದಲಲ ? 

ಶಿರ ೋ ಮರುಗೇಶ  ಆರ . ನರಾಣಿ:- ಹೌದ್ಯ. 

ಶಿರ ೋ ಮರಿತಿಬೆು ೋಗೌಡ:- ಹಾಗಿದಿ ರೆ  ಬಿಡಿ, ಆ ಜನರಿಗೆ ಗತ್ಯು ಗುತು ದ್. 

 

ಶಿರ ೋ ಮರುಗೇಶ  ಆರ . ನರಾಣಿ:- ಮಾನಯ  ಮರಿತ್ರಬು ೀಗೌಡರೇ, ನಿೀವು ಒಳೆೆಯ ಸಲಹೆ ಕಡಿ.  

ನವು ಸಿಾ ೀಕಾರ ಮಾಡುತೆು ೀವ.  

 

ಶಿರ ೋ ಎನ. ರವಿಕುಮಾರ:- ಮಾನಯ  ಮರಿತ್ರಬು ೀಗೌಡರೇ, ನಿೀವು ಉತು ರ ಕನವಟಕದ ಯಾವ 

ಹಳೆಿ ಗಳಿಗೆ ಹೊೀಗಿದಿಿ ೀರಿ? 

(ಗಾಂದಲ) 

ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ಮರಿತ್ರಬು ೀಗೌಡರೇ, . . .  

(ಗಾಂದಲ) 

ಶಿರ ೋ ಯು.ಬ.ವೆೇಂಕಟೇಶ:- ನಿೀವು ಯಾರು ಕಳುವುದಕೆಕ ? 

(ಗಾಂದಲ) 

ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ವಾಂಕಟೇಶ ರವರೇ ಒಾಂದ್ಯ ನಿಮಿರ್; (ಗಾಂದಲ) ಮಾನಯ  

ಮರಿತ್ರಬು ೀಗೌಡರೇ, ಮಾಹಿತ್ರಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲ್ಯ ಮಾತನಡಿ (ಗಾಂದಲ)  ಮಾಹಿತ್ರಗಳ ಆಧಾರವಿಲಲ ದೇ 

ಮಾತನಡಿದಾಗ ಈ ಸಮಸಯ  ಬರುತು ದ್. (ಗಾಂದಲ) ಮಾನಯ  ಮಂತ್ರರ ಗಳು ಉಲ್ಯಲ ೀಖ್ ಮಾಡಿದರು.  

ಮಾಹಿತ್ರಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲ್ಯ ಮಾತನಡಿ ತ್ಾಂದರೆಯಿಲಲ .  

 

ಶಿರ ೋ ಮರಿತಿಬೆು ೋಗೌಡ:- ನನು ಹೇಳಿದ್ನಲಲ ವೇ? ಅವರು ಮಾಡಿದಿ್ ೀವ ಎಾಂದ್ಯ ಹೇಳಿದರೆ ನವು 

ಅವರನುನ  ಅಭಿನಂದಿಸುತೆು ೀವ. 

 

ಶಿರ ೋ ಯು.ಬ.ವೆೇಂಕಟೇಶ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ, ನಿೀವು (ಗಾಂದಲ) ನಮಗೂ ಅವಕಾಶ 

ಕಡಿ. 
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ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ನಿೀವು ಮದಲೇ ಮಾಹಿತ್ರ ತೆಗೆದ್ಯಕಾಂಡು ಮಾತನಡಬೇಕು.  

(ಗಾಂದಲ) 

ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ವಾಂಕಟೇಶ ರವರೇ, ಅವರು ಮುಗಿಸಲ. 

 

ಶಿರ ೋ ಯು.ಬ. ವೆೇಂಕಟೇಶ:- ನಿೀವು ಏತಕೆಕ  (ಗಾಂದಲ) ಮಾತನಡುವುದಕೆಕ  . . . . (ಗಾಂದಲ) 

 

ಉಪಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ಮರಿತ್ರಬು ೀಗೌಡರು ಮಾತನಡುವುದಕೆಕ  ಪಾರ ರಂಭ ಮಾಡಿ 

ಒಾಂದ್ಯ ಗಂಟೆಯಾಯಿತ್ತ.  ಈಗ ಅವರು ಮುಗಿಸಬೇಕು.  ಇನೂನ  ಮಾತನಡುವುದಕೆಕ  ಸುಮಾರು 

ಜನರಿದಿಾ ರೆ. 

(ಗಾಂದಲ) 

ಶಿರ ೋ ಎಸ.ಆರ. ಪಾಟಿೋಲ(ವಿರೋಧಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರು):- ಮಾನಯ  ರವಿಕುಮಾರ ರವರೇ, 

ಕುಳಿತ್ತಕಳೆಿ  ಮಾನಯ  ಮರಿತ್ರಬು ೀಗೌಡರು ಮಾತನಡಲ.  

(ಗಾಂದಲ) 

ಶಿರ ೋ ಯು.ಬ. ವೆೇಂಕಟೇಶ:- ಮಾನಯ  ರವಿಕುಮಾರ ರವರೇ, (ಗಾಂದಲ) ಏನೂ ಬೇಡ ನಿೀವು 

ಯಾರು ಮಾತನಡುವುದಕೆಕ ? ಮಧ್ಯ ದಲಲ  ಮಾತನಡುವುದಕೆಕ  ನಮಗೂ ಅವಕಾಶ ಕಡಿ.  

(ಗಾಂದಲ) 

ಶಿರ ೋ ಎನ. ರವಿಕುಮಾರ:- ಸದನಕೆಕ  ತಪುಪ  ಮಾಹಿತ್ರ (ಗಾಂದಲ)  

 

ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ರವಿಕುಮಾರ ರವರೇ, ಮಾನಯ  ವಾಂಕಟೇಶ ರವರೇ, 

ದಯಮಾಡಿ ಕುಳಿತ್ತಕಳೆಿ . 

 

ಶಿರ ೋ ಯು.ಬ. ವೆೇಂಕಟೇಶ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ, ಅವರಿಗೆ ಮಾತರ  ಕಡುತ್ರು ೀರಿ ನಮಗೆ 

ಕಡುವುದಿಲಲ ವೇ? 

 

ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಅವರಿಗೂ ಹೇಳುತ್ರು ದಿ್ ೀನೆ, ನಿಮಗೂ ಹೇಳುತ್ರು ದಿ್ ೀನೆ. ಈಗ ಅವರು 

ಕುಳಿತ್ರದಿಾ ರಲ್ಯಲ  ನಿೀವು ಕುಳಿತ್ತಕಳೆಿ .  

(ಗಾಂದಲ) 

ಶಿರ ೋ ಬ.ಕೆ. ಹರಿಪರ ಸ್ತದ್:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ, ಅವರಿಗಾಂದ್ಯ ನಿಯಮ ನಮಗಾಂದ್ಯ 

ನಿಯಮವೇ? 
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ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಈಗ ಅವರನುನ  ಕೂರಿಸಿಲಲ ವೇ? ಮಾನಯ  ವಾಂಕಟೇಶ  ರವರೇ, 

ಕುಳಿತ್ತಕಳೆಿ  ಎಲಲ ರಿಗೂ ಒಾಂದೇ ನಿಯಮ.  ಬೇರೆ ನಿಯಮಗಳಿಲಲ . ಸದನದೊಳಗೆ ಎಲಲ ರಿಗೂ ಒಾಂದೇ 

ನಿಯಮವಿದ್. ಮಾನಯ  ಮರಿತ್ರಬು ೀಗೌಡರೇ, ದಯವಿಟಿ್ಟ  ಯಿೀಲಡ   ಆಗಬೇಡಿ, ಮಾತನಡಿ. ಈಗಾಗಲೇ 

ತ್ಯವು ಮಾತನಡುವುದಕೆಕ  ಪಾರ ರಂಭ ಮಾಡಿ ಒಾಂದ್ಯ ಗಂಟೆಯಾಗುತ್ಯು  ಬಂದಿದ್. ದಯಮಾಡಿ ಒಾಂದ್ಯ 

ಗಂಟೆ ಆದಮೇಲ್ಯ ಮಾತನಡುವುದನುನ  ನಿಲಲ ಸಿ.  

         (ಮುಾಂದ್ಯ) 

(1231) 21-12-2021 KH/GR   6-30          (ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಥ ತಿ) 

 ಶಿರ ೋ ಮರಿತಿಬೆು ೋಗೌಡ (ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೆಷ ೋತ್ರ ):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ, ಆಯಿತ್ತ. ಆದರೆ, ನನು 

ಮಾತನಡುವುದಕೆಕ  ಪಾರ ರಂಭ ಮಾಡಿ ಇನುನ  ಒಾಂದ್ಯ ಗಂಟೆಯಾಗಿಲಲ .  

 ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ಮರಿತ್ರಬು ೀಗೌಡರವರೇ, ಆಯಿತ್ತ. ಈಗ ಮಾತನಡಿ. ತ್ಯವು 

ಸರಿಯಾಗಿ 5 ಗಂಟೆ 40 ನಿಮಿರ್ಕೆಕ  ಪಾರ ರಂಭ ಮಾಡಿದಿಿ ೀರಿ. ಈಗ 6 ಗಂಟೆ 30 ನಿಮಿರ್ ಆಗಿದ್. ತ್ಯವೇ 

ನೀಡಿ. ನನು ಇದನುನ  ನೀಟ  ಮಾಡಿ ಬರೆದಿಟಿಿ ದಿ್ ೀನೆ.  

 ಶಿರ ೋ ಮರಿತಿಬೆು ೋಗೌಡ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ, ತ್ಯವು ಏನು ಸಮಯ ಕಡುತ್ರು ೀರೀ, ಆ 

ಸಮಯದಲಲ  ಮಾತನಡಿ ಮುಗಿಸುತೆು ೀನೆ.  

 ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ಮರಿತ್ರಬು ೀಗೌಡರವರೇ, ತ್ಯವೇ ಒಾಂದ್ಯ ಗಂಟೆ ಎಾಂದ್ಯ 

ಹೇಳಿರುವಂತಹದಿ್ಯ .  

 ಶಿರ ೋ ಪರ ರ್ಕಶ  ಕೆ.ರಾಥೋಡ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ, . . .  

 ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ಪ್ರ ಕಾಶ  ಕೆ.ರಾಥೀಡ ರವರೇ, ಕುಳಿತ್ತಕಳೆಿ . ತಮಗೆ 

ಮಾತನಡುವುದಕೆಕ  ಅವಕಾಶ ಬೇಕೀ, ಬೇಡರ್ವೀ ಹೇಳಿ. ಮಾನಯ  ಮರಿತ್ರಬು ೀಗೌಡರವರೇ ತ್ಯವು 

ಮಾತನಡಿ.  

 ಶಿರ ೋ ಮರಿತಿಬೆು ೋಗೌಡ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ, ಇವತ್ತು  ಈ ಸಕಾವರದ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಯವರು 

ಈ ಭಾಗದವರಾಗಿದಿಾ ರೆ. ಸಂತ್ೀರ್. ಇವತ್ತು  ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಚಿವರು ಈ ಭಾಗದವರು ಇದಿಾ ರೆ. ಕೃಷಿ 

ಸಚಿವರು ಈ ಭಾಗದವರು ಇದಿಾ ರೆ. ನಿೀರಾವರಿ ಸಚಿವರು ಈ ಭಾಗದವರು ಇದಿಾ ರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಸಮಾಜ 

ಕಲ್ಯಯ ಣ ಇಲ್ಯಖ್ಯಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳು ಈ ಭಾಗದವರು ಇದಿಾ ರೆ. ಎಾಂತೆಾಂತಹ ಪ್ರ ಮುಖ್ ಖಾತೆಗಳನುನ  

ವಹಿಸಿಕಾಂಡಿರುವಂತಹವರು ಈ ಭಾಗದ ಸಚಿವರುಗಳಾಗಿದಿಾ ರೆ. ಕಾಾಂಗೆರ ಸ  ಮತ್ತು  ಜನತ್ಯ ದಳ 

ಪ್ಕ್ಷದವರು ಈ ಭಾಗದ ಅಭಿವೃದಿಿ ಗೆ ಏನು ಮಾಡಲಲಲ  ಎಾಂದ್ಯ ಹೇಳುವಂತಹವರು, ಇವತ್ತು  ಡಬಲ  
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ಇಾಂಜಿನ  ಸಕಾವರ ಹೊಾಂದಿರುವಂತಹವರು, 25 ಮಂದಿ ಪಾಲವಮೆಾಂಟ  ಸದಸಯ ರಿರುವಂತಹವರು, 

ಕೀವಿಡ-19ರ ಸಂದಭವದಲಲ  ಈ ನಡಿನಲಲ  ಸಾವಿರಾರು ಮಂದಿ ಸತ್ತು  ಹೊೀದರು. ಜಿೀವವನುನ  

ಕಳೆದ್ಯಕಾಂಡರು ಮತ್ತು  ಅತ್ರವೃಷಿಠ  ಬಂದಾಗ ಸಾಕಷಿ್ಟ  ಜ್ಞನುವಾರುಗಳು ಸತ್ತು  ಹೊೀದವು, ಪಾರ ಣ 

ಹಾನಿಯಾಯಿತ್ತ, ಸಾಕಷಿ್ಟ  ಬಳೆ ನರಿ್ ವಾಯಿತ್ತ, ಸಾಕಷಿ್ಟ  ಜನ ಜಿೀವನ ಕಳೆದ್ಯಕಾಂಡರು. ಕೀವಿಡ-

19 ನಿಾಂದ ಪಾರ ಣ ಹಾನಿಯಾಯಿತ್ತ. ಇಾಂತಹದ್ಲ್ಯಲ  ಭಿೀಕರ ಸಂದಭವದಲಲ ಯೂ ಸಹ 25 ಮಂದಿ 

ಲೀಕಸಭಾ ಸದಸಯ ರು ಮತ್ತು  ಈ ಪ್ಕ್ಷದವರು ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಯವರನುನ  ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ, ನಮಾ  ರಾಜಯ ಕೆಕ  

ಈ ರಿೀತ್ರ ಆಗಬೇಕು, ಜನಜಿೀವನ ಈ ರಿೀತ್ರ ತ್ಾಂದರೆಯಲಲ  ಇದ್. ಅದರಲೂಲ  ಈ ಭಾಗದ ಜನ ಬಹಳ 

ತ್ಾಂದರೆಯಲಲ ದಿಾ ರೆ. ಒಾಂದಷಿ್ಟ  ಹಣ ಕಡಿ ಎಾಂದ್ಯ ಕಳುವಂತಹ ಸೌಜನಯ ತೆಯನೆನ ೀ ಮೆರೆಯಲಲಲ  

ಎಾಂದ ಮೇಲ್ಯ ಇಾಂತಹ ಖಾತೆ ಮಂತ್ರರ ಗಳೆಲ್ಯಲ  ಇಲಲ  ಇದಿ್ಯ ಕಾಂಡು, ಇನೆನ ೀನು ಇವರ ಅವಧಿ ಸವಯುತ್ಯು  

ಬಂದಿದ್. ಇನುನ  ಒಾಂದ್ಯ ವರ್ವಕೆಕ  ಸಾವವತ್ರರ ಕ ರ್ಚನವಣೆ ಇದ್. ಈ ರಾಜಯ ದಲಲ  ಈಗ ಐದೈದ್ಯ ವರ್ವಗಳ 

ಎರಡು ಅವಧಿಯಾಯಿತ್ತ ಮತ್ತು  ಕಾಂದರ ದಲಲ  ಎಾಂಟ್ಟ ವರ್ವಗಳಾಯಿತ್ತ. ಇದ್ಯ ಡಬಲ  ಇಾಂಜಿನ 

ಸಕಾವರ. ಎಾಂಟ್ಟ ವರ್ವಗಳಲಲ  ಮಾಡದೇ ಇರುವಂತಹ ಈ ಭಾಗದ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯನುನ  ಈಗ ಇರುವಂತಹ 

ಒಾಂದ್ಯ ವರ್ವದಲಲ  ಏನು ಮಾಡುತ್ಯು ರೆ? ಈ ಸಕಾವರಗಳಿಾಂದ ಜನರಿಗೆ ಎಷಿ್ಟ  ಮೀಸ ಮತ್ತು  

ವಂಚ್ನೆಯಾಗುತ್ರು ದ್? ಜನರಿಾಂದ ಮತ ತೆಗೆದ್ಯಕಾಂಡು ಈ ಭಾಗದ ಅಭಿವೃದಿಿ  ಮಾಡುತೆು ೀವ ಎಾಂದ್ಯ ಈ 

ಬಿ.ಜೆ.ಪಿ., ಸಕಾವರ ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಯವರ ಎದ್ಯರುಗಡೆ ನಿಾಂತ್ತಕಾಂಡು ಉಸಿರು ಬಿಡುವಷಿ್ಟ  ಚೈತನಯ  

ಇಲಲ ದೇ ಇರುವಂತಹ 25 ಮಂದಿ ಲೀಕಸಭಾ ಸದಸಯ ರು ಮತ್ತು  ಪ್ರ ಭಾವಿ ಸಚಿವರು ಈ ಭಾಗದಲಲ  

ಇದಿಾ ರೆ. ಇದನುನ  ಮಾಡಿ ತ್ೀರಿಸಲ. ಹೆಜೆಾ  ಗುರುತ್ತ ಇಡಲ. ಈ ಭಾಗದ ಜನರ ಸಂಕರಿ್ ಕೆಕ  ನೆರವಾಗಲ.  

 ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ಮರಿತ್ರಬು ೀಗೌಡರವರೇ, ತ್ಯವು conclude ಮಾಡಿ.  

 ಶಿರ ೋ ಮರಿತಿಬೆು ೋಗೌಡ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ, ನನು ಆಗ ಇವರೆಲಲ ರಿಗೂ ಅಭಿನಂದಿಸುತೆು ೀನೆ. 

ಸಾವವತ್ರರ ಕವಾಗಿ ನನು ಇವರನೆನ ಲ್ಯಲ  ಅಭಿನಂದಿಸುತೆು ೀನೆ. 

 ಶಿರ ೋ ಕೋಟ ಶಿರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ, ಕಳಿ . . . 

 ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ಕೀಟ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸ ಪೂಜ್ಞರಿಯವರೇ, ಅವರು 

ಮಾತನಡುವುದನುನ  ಮುಗಿಸಲ ಬಿಡಿ. ಮಾನಯ  ಮರಿತ್ರಬು ೀಗೌಡರವರೇ, . . .  

ಶಿರ ೋ ಮರಿತಿಬೆು ೋಗೌಡ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ, ಇದ್ಯವರೆಗೂ ಆಳಿದಂತಹ ಸಕಾವರಗಳು ಈ 

ಭಾಗದ ಜನರಿಗೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಯೀಜನೆಗಳಲಲ  4-6 ಯೀಜನೆಗಳನುನ  ತಂದ್ಯ ಅದನುನ  ಮಾಡಿ 

ತ್ೀರಿಸಲ. ಆ ದಿವಸ ನನೇ ಇವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದಿಸುತೆು ೀನೆ.  
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 ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ಮರಿತ್ರಬು ೀಗೌಡರವರೇ, ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮಾತನಡಿ. Excite 

ಆಗಬೇಡಿ. ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾತನಡಿ.  

 ಶಿರ ೋ ಮರಿತಿಬೆು ೋಗೌಡ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ, ಇವರು ಮಾಡಿದಿ್ ೀವ ಮಾಡಿದಿ್ ೀವ ಎಾಂದ್ಯ 

ಹೇಳುತ್ಯು ರೆ. ದಯವಿಟಿ್ಟ  ಇವತ್ತು  ಈ ಸದನದಲಲ  ಏನು ಚ್ರ್ಚವಯಾಗಿದ್? ಅದನುನ  ತ್ಯವು ಮಾಡಿ ತ್ೀರಿಸಿ. 

ತ್ಯವು ಈ ಭಾಗದ ಅಭಿವೃದಿಿ ಗೀಸಕ ರ ಇಾಂತ್ರಾಂಥಹ ಯೀಜನೆಗಳಿಗೆ ವಿಶೇರ್ವಾಗಿ ನವು ಅನುದಾನ 

ಕಡುತ್ರು ದಿ್ ೀವ ಎಾಂದ್ಯ ಮಾನಯ  ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಯವರ ಹತ್ರು ರ ಈ ಸದನದಲಲ  ಹೇಳಿಸಿ. ಬಜೆಟೇತರವಾಗಿ 

ನವು ಇಷಿ್ಟ  ಅನುದಾನ ಕಡುತ್ರು ದಿ್ ೀವ ಎಾಂದ್ಯ ಅವರು ಹೇಳಲ.  

 ಶಿರ ೋ ಕೋಟ ಶಿರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ:- ಮಾನಯ  ಮರಿತ್ರಬು ೀಗೌಡರವರೇ, ಸುಮಾ ನೆ ಆಭವಟ 

ಮಾಡುವುದಲಲ . ಸಾ ಲಪ  ಕಳಿ. ತ್ಯವು ಮಾತನಡುವುದ್ಯ ಕಳಬೇಕಲಲ ವೇ? 

(ಗೇಂದಲ) 

ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ಮರಿತ್ರಬು ೀಗೌಡರವರೇ, ತ್ಯವು excite ಆಗಬೇಡಿ. ಅದನುನ  

ಕೂಲ  ಆಗಿಯೇ ಹೇಳಿ. ಉದ್ಾ ೀಗಕೆಕ  ಒಳಗಾಗಬೇಡಿ. ಕೂಲ  ಆಗಿಯೇ ಇರಿ. ತ್ಯವು ಹೇಳಬೇಕೆನುನ ವುದನುನ  

ಕೂಲ  ಆಗಿಯೇ ಹೇಳಿ.  

ಶಿರ ೋ ಕೋಟ ಶಿರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ:- ಮಾನಯ  ಮರಿತ್ರಬು ೀಗೌಡರವರೇ, ತ್ಯವು ಆಭವಟ 

ಮಾಡಬ್ರರದ್ಯ. ನವಲ್ಯಲ  ತಮಾ  ಸನ ೀಹಿತರಲಲ ವೇ, ಸಾ ಲಪ  ನವು ಹೇಳುವುದನುನ  ಕಳಿ. ತ್ಯವು ಸಾ ಲಪ  

ನಿೀರು ಕುಡಿದ್ಯ ಮಾತನಡಿ. ಈಗ ನನು ಮಾತನಡಬಹುದೇ? 

ಶಿರ ೋ ಮರಿತಿಬೆು ೋಗೌಡ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ, ನನು ಯಿೀಲಡ   ಆಗಿಲಲ .  

ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ಮರಿತ್ರಬು ೀಗೌಡರವರೇ, ತ್ಯವು ಕೂಲ  ಆಗಿ ಮಾತನಡಿ.  

ಮೈಕ್  ಇದ್. ತ್ಯವು ಹೇಳುವುದ್ಯ ಕಳುತ್ರು ದ್. ತ್ಯವು ಒಾಂದ್ಯ ನಿಮಿರ್ ರಿಲ್ಯಕ್ಸ   ಮಾಡಿ ಮಾತನಡಿ.  

ಶಿರ ೋ ಕೋಟ ಶಿರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ:- ಮಾನಯ  ಮರಿತ್ರಬು ೀಗೌಡರವರೇ, ತ್ಯವೇ ಮಾತನಡಿ ನಮಗೆ 

ಅಡಿಡ  ಇಲಲ . ತಮಾ ನುನ  ಸಾ ಲಪ  ಸಮಾಧಾನಪ್ಡಿಸುವುದ್ಯ ಬಿಟಿ ರೆ ಬೇರೆ ಏನೂ ಇಲಲ . (ಗೇಂದಲ) 

ಬೇಕಾದರೆ ಇನುನ  5 ನಿಮಿರ್ ಜ್ಞಸಿು  ತೆಗೆದ್ಯಕಳೆಿ . ಸುಮಾ ನೆ ಆಭವಟ ಏಕೆ? 

ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ಮರಿತ್ರಬು ೀಗೌಡರವರೇ, ತ್ಯವು ರಿಲ್ಯಕ್ಸ   ಮಾಡಿ. ಮತೆು  5 

ನಿಮಿರ್ ಮಾತನಡುವುದಕೆಕ  ಅವಕಾಶ ಕಡುತೆು ೀನೆ. Excite ಆಗಬೇಡಿ. ತಮಾ  ಮಾತನುನ  ಮುಾಂದ್ಯವರೆಸಿ. 

ಕೂಲ  ಆಗಿ ಮಾತನಡಿ.  
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ಶಿರ ೋ ಮರಿತಿಬೆು ೋಗೌಡ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ, ಅಗತಯ  ಏನಿಲಲ ?  

ಶಿರ ೋ ಎನ.ರವಿಕುಮಾರ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ, ಮಾನಯ  ಮರಿತ್ರಬು ೀಗೌಡರವರು ಇನುನ  

ಒಾಂದ್ಯ ಗಾಲ ಸ  ನಿೀರನುನ  ಕುಡಿಯಲ.  

ಶಿರ ೋ ಮರಿತಿಬೆು ೋಗೌಡ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ, ನನು ಘನ ಸಕಾವರದಲಲ  ವಿನಂತ್ರ 

ಮಾಡುತೆು ೀನೆ. ಮಾನಯ  ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಯವರಾದ ಬಸವರಾಜ ಬಮಾಾ ಯಿಯವರ ಬಗೆಗ  ನನಗೆ ಬಹಳ 

ವಿಶಾಾ ಸ ಇದ್. ಹಾಗೆಯೇ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಯವರಾದ ಬಿ.ಎಸ.ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ನವರ ಬಗೆಗ ಯೂ 

ಸಹ ನನಗೆ ವಿಶಾಾ ಸ ಇತ್ತು . ತಮಾ ಗಳ ಬಗೆಗ ಯೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ಬಹಳ ವಿಶಾಾ ಸ ಇದ್. ಆದರೆ, ಈಗ ತಮಾ  

ಸಕಾವರಗಳಿಗೆ ವಾಯಿದ್ ಮುಗಿದ್ಯ ಹೊೀಗಿದ್. ನವು ನಿೀವು ಏನು ಮಾಡುವುದಕೆಕ  ಆಗುವುದಿಲಲ ? ಇನುನ  

ಒಾಂದ್ಯ ವರ್ವದಲಲ  ನವು ರ್ಚನವಣೆಗೆ ಹೊೀಗುತ್ರು ದಿ್ ೀವ. ಈಗಾಗಲೇ ವಾಯಿದ್ ಮುಗಿದ್ಯ ಹೊೀಗಿದ್. 

ಕಳೆದ ಎಾಂಟ್ಟ ವರ್ವಗಳಲಲ ಯೇ ತ್ಯವೇನು ಸಾಧಿಸುವುದಕೆಕ  ಆಗಲಲಲ ? ಆದರೆ, ಈಗ ಇರುವಷಿ್ಟ  

ಅವಧಿಯಲ್ಯಲ ದರೂ ಕೂಡ ಇಾಂತಹ ಪ್ರ ಮುಖ್ ಖಾತೆಗಳನುನ  ಹೊಾಂದಿರುವಂತಹ ತ್ಯವುಗಳು ಈ 

ಭಾಗದಲಲ ರುವುದರಿಾಂದ, ಈ ಭಾಗದ ನಾಂದ ಜಿೀವಗಳಿಗೆ, ನಾಂದ ಜನರಿಗೆ ಆರ್ಥವಕವಾಗಿ 

ಹಿಾಂದ್ಯಳಿದಿರುವಂತಹವರನುನ  ಸಬಲೀಕರಣ ಮಾಡುವುದಕೆಕ  ಶ್ಕ್ಷಣ ಇಲ್ಯಖ್ಯ, ಕೈಗಾರಿಕಾ ಇಲ್ಯಖ್ಯ, 

ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಯ ಣ ಇಲ್ಯಖ್ಯ, ಪಂಚಾಯತ  ರಾಜ  ಇಲ್ಯಖ್ಯಯಲಲ  ತ್ಯವು ಹೊಸ ಯೀಜನೆಗಳನುನ  ಮತ್ತು  

ಕಾಯವಕರ ಮಗಳನುನ  ಮಾಡಿ, ಇದಕೆಕ  ಎಷಿ್ ಷಿ್ಟ  ಕೀಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಪಾರ ಜೆಕಿ್  ಅನುನ  ಈ ಭಾಗದ 

ಹಿಾಂದ್ಯಳಿದವರಿಗೆ ನವು ಕಡುತ್ರು ದಿ್ ೀವ ಎನುನ ವಂತಹದನುನ  ಈ ಸದನದಲಲ ಯೇ ಘೀರ್ಣೆ ಮಾಡಿ. ಆಗ 

ನವು ತಮಾ ನುನ  ಪಿರ ೀತ್ರಯಿಾಂದ ಅಪಿಪ ಕಾಂಡು ಅಭಿನಂದಿಸುತೆು ೀವ. ಅದನುನ  ಬಿಟಿ್ಟ  ಸುಮಾ ನೆ ಏನೀ 

ಒಾಂದ್ಯ ಕಾಟಾಚಾರಕೆಕ  ಉತು ರ ಕಟಿ್ಟ  ಹೊೀಗಬೇಡಿ ಎಾಂದ್ಯ ಹೇಳಿ ಅವಕಾಶ ಕಟಿಿ ದಿ ಕಾಕ ಗಿ ನನನ  

ಮಾತ್ತಗಳನುನ  . . .  

ಶಿರ ೋ ಕೋಟ ಶಿರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ, . . .  

ಎನ.ರವಿಕುಮಾರ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ, ಕವಲ ಒಾಂದ್ಯ ನಿಮಿರ್. 

ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ಎನ.ರವಿಕುಮಾರ ರವರೇ, ತ್ಯವು ಮಾತನಡಿದರೆ, ಅವರು 

ಮತೆು  ಮಾತನಡುವುದನುನ  ಮುಾಂದ್ಯವರೆಸುತ್ಯು ರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಅವರು ಮಾತನಡುವುದಕೆಕ  ಪಾರ ರಂಭ 

ಮಾಡಿ ಒಾಂದ್ಯ ಗಂಟೆಯಾಯಿತ್ತ. ನನು ಮುಗಿಸುವುದಕೆಕ  ಹೇಳಿದಿ್ ೀನೆ.  

ಶಿರ ೋ ಎನ.ರವಿಕುಮಾರ:-   ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ, ಒಾಂದ್ಯ ನಿಮಿರ್. 
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ಡಾ||ವೈ.ಎ.ರ್ನರಾಯಣಸ್ತವ ಮ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ, ಮಾನಯ  ಮರಿತ್ರಬು ೀಗೌಡರವರನುನ  

ಅಪಿಪ ಕಾಂಡರೆ ಧೃತರಾರಿ್ ಿ ಭಿೀಮನನುನ  ಅಪಿಪ ಕಾಂಡಂತ್ಯಗುತು ದ್.  

ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ವೈ.ಎ.ನರಾಯಣಸಾಾ ಮಿಯವರೇ ಮತ್ತು  ಮಾನಯ  

ಎನ.ರವಿಕುಮಾರ ರವರೇ, ದಯಮಾಡಿ ಕುಳಿತ್ತಕಳೆಿ .  

ಶಿರ ೋ ಎನ.ರವಿಕುಮಾರ:-   ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ, ಮಾನಯ  ಮರಿತ್ರಬು ೀಗೌಡರವರು ಯಿೀಲಡ   

ಆಗಿದಿಾ ರೆ.  

ಶಿರ ೋ ಯು.ಬ.ವೆೇಂಕಟೇಶ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ, ಅವರು ಯಿೀಲಡ   ಆಗಿಲಲ .  

ಶಿರ ೋ ಮರಿತಿಬೆು ೋಗೌಡ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ,  . . . 

ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ಮರಿತ್ರಬು ೀಗೌಡರವರೇ, ಇನುನ  ಎರಡು ನಿಮಿರ್ಗಳು ಅಷಿ್ ೀ. 

ಅಲಲ ಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಒಾಂದ್ಯ ಗಂಟೆಯಾಗುತು ದ್. ಅಲಲ ಗೆ ತ್ಯವು ಮಾತನಡುವುದನುನ  ಮುಕಾು ಯ ಮಾಡಿ.  

ಶಿರ ೋ ಮರಿತಿಬೆು ೋಗೌಡ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ,  ನವಲ್ಯಲ  ವಿರೀಧ್ ಪ್ಕ್ಷದಲಲ ದಿ್ಯ ಕಾಂಡು 

ನವು ಈ ಭಾಗದ ಬಡವರ, ದಿೀನದಲತರ, ಆರ್ಥವಕವಾಗಿ ಹಿಾಂದ್ಯಳಿದವರಿಗೆ, ದಿಕಿಕ ಲಲ ದವರಿಗೆ ಕೆಲವು 

ಕಾಯವಕರ ಮಗಳನುನ  ಮತ್ತು  ಯೀಜನೆಗಳನುನ  ಕಡಬೇಕೆಾಂದ್ಯ ಸಕಾವರದ ಮುಾಂದ್ ಬಳಕು 

ರ್ಚಲುಲ ವಂತಹ ಕೆಲಸವನುನ  ಮಾಡಿದಿ್ ೀವ. ಇದಕೆಕ  ಉತು ರ ಕಡುವಂತಹ ಸಂದಭವದಲಲ  ಸಕಾವರ 

ಕಟ್ಟಬದಿ ವಾಗಿ ಈ ಸದನದಲಲ  ಯಾವ ಯಾವ ಯೀಜನೆಗಳ ಬಗೆಗ  ಚ್ರ್ಚವಯಾಗಿದ್, ಆ ಯೀಜನೆಗಳಿಗೆ 

ಎಷಿ್ ಷಿ್ಟ  ಹಣವನುನ  ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತೆು ೀವ, ಏನೇನು ಹೊಸ ಕಾಯವಕರ ಮಗಳನುನ  ಹಾಕಿ ಕಡುತೆು ೀವ 

ಎನುನ ವಂತಹದಿ ನುನ  ಘೀರ್ಣೆ ಮಾಡಬೇಕೆಾಂದ್ಯ ನನು ವಿನಂತ್ರ ಮಾಡುತೆು ೀನೆ. ಆ ರಿೀತ್ರ ಏನದರೂ 

ಮಾಡದೇ ಹೊೀದರೆ ಇದ್ಯ ನಿಜಕೂಕ  ಕೂಡ ಈ ಸಕಾವರಕೆಕ , ಈ ಭಾಗದ ಬಡವರಿಗೆ, ಹಿಾಂದ್ಯಳಿದವರಿಗೆ, ಈ 

ಭಾಗದ ಕಲ್ಯಯ ಣ ಕಾಯವಕರ ಮಗಳ ಬಗೆಗ  ಈ ಸಕಾವರಕೆಕ  ಬದಿ ತೆ ಇಲಲ  ಎನುನ ವುದನುನ  ಜನಸಾಮಾನಯ ರು 

ಅಥವಮಾಡಿಕಳೆು ತ್ಯು ರೆ ಎನುನ ವಂತಹ ಮಾತನುನ  ಹೇಳುತ್ಯು , ದಯಮಾಡಿ ಈ ಚ್ರ್ಚವಗೆ ಸಾ ಲಪ  ಕಿಮಾ ತ್ತು  

ಸಿಗುವಂತೆ ಇವರು ಕೂಡ ಈ ಭಾಗದ ಜನರ ಕಣಿಣ ೀರು ಒರೆಸುವಂತಹ ಕಾಯವಕರ ಮಗಳನುನ  ಘೀರ್ಣೆ 

ಮಾಡಲ ಎಾಂದ್ಯ ತಮಾ  ಮೂಲಕ ವಿನಂತ್ರ ಮಾಡಿ, ಅವಕಾಶ ಕಟಿಿ ದಿ ಕಾಕ ಗಿ ತಮಗೆ ಧ್ನಯ ವಾದಗಳನುನ  

ತ್ರಳಿಸಿ, ನನನ  ಎರಡು ಮಾತ್ತಗಳಿಗೆ ವಿರಾಮ ಕಡುತೆು ೀನೆ.  

ಶಿರ ೋ ಎನ.ರವಿಕುಮಾರ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ, ಕಾಾಂಗೆರ ಸ  ಮೆಚಿಿ ಸುವಂತಹ ಭಾರ್ಣ.  
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ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ಎನ.ರವಿಕುಮಾರ ರವರೇ, ಕೌಾಂಟರ  ಮಾಡಬೇಡಿ. ಮಾನಯ  

ಮರಿತ್ರಬು ೀಗೌಡರವರು ಮತೆು  ಮಾತನಡುವುದಕೆಕ  ಪಾರ ರಂಭ ಮಾಡುತ್ಯು ರೆ. ಅವರು 

ಮಾತನಡುವುದನುನ  ಮುಗಿಸಿದಿಾ ರೆ.  

ಶಿರ ೋ ಕೋಟ ಶಿರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ, ನನು ಒಾಂದ್ಯ ನಿಮಿರ್ದಲಲ  

ಮಾತನಡಿ ಮುಗಿಸುತೆು ೀನೆ.  

ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ಕೀಟ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸ ಪೂಜ್ಞರಿಯವರೇ, ಏನದರೂ 

ಸಪ ಷಿಿ ೀಕರಣ ಇದಿ ರೆ ಹೇಳಿ.  

ಶಿರ ೋ ಎನ.ರವಿಕುಮಾರ:- ಮಾನಯ  ಮರಿತ್ರಬು ೀಗೌಡರವರಿಗೆ ಕಾಾಂಗೆರ ಸ ನವರು ಚ್ಪಾಪ ಳೆಯನೆನ ೀ 

ತಟಿ ಲಲಲ .  

(ಈ ಹಂತ್ದಲಿ್ಲ  ರ್ಕೇಂಗೆರ ಸ  ಪಕ್ಷದ ಸದಸಯ ರೆಲಿರೂ ಮೇಜನುನ  ತ್ಟಿಟ ದರು) 

ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ಎನ.ರವಿಕುಮಾರ ರವರೇ, ಒಾಂದ್ಯ ನಿಮಿರ್. ಈಗ ಮಾನಯ  

ಮಂತ್ರರ ಗಳು ಮಾತನಡುತ್ಯು ರೆ.  

ಶಿರ ೋ ಮರುಗೇಶ  ಆರ . ನರಾಣಿ (ಬೃಹತ  ಹಾಗೂ ಮಧಯ ಮ ಕೈಗಾರಿರ್ಕ ಸಚವರು):- ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ, ನಮಗೆ ಸಾಾ ತಂತರ  ದೊರೆತ್ತ 75 ವರ್ವಗಳಲಲ  ಅತ್ರ ಹೆಚಿಿ ನ ಅವಧಿಯನುನ  

ಕಾಾಂಗೆರ ಸ ನವರೇ ಆಳಿಾ ಕೆ ಮಾಡಿಕಳೆು ತ್ಯು  ಬಂದಿದಿಾ ರೆ.  

ಶಿರ ೋ ಯು.ಬ.ವೆೇಂಕಟೇಶ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ, . . . 

ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರು:-  ಮಾನಯ  ಯು.ಬಿ.ವಾಂಕಟೇಶ ರವರೇ, ಒಾಂದ್ಯ ನಿಮಿರ್. ನನು 

ಮಂತ್ರರ ಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕಟಿಿ ದಿ್ ೀನೆ. ಅವರು ಮಾತನಡಲ.  

ಶಿರ ೋ ಮರುಗೇಶ  ಆರ . ನರಾಣಿ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ, ಈ ಎಲ್ಯಲ  ಸಕಾವರದಲಲ ಯೂ ಸಹ 

ಅಭಿವೃದಿಿ ಯಾಗುತ್ಯು  ಬಂದಿದ್. ಇವತ್ತು  ಬಿಜೆಪಿ ಸಕಾವರದಲಲ , ಡಬಲ ಇಾಂಜಿನ  ಸಕಾವರದಲಲ  ಕಾಂದರ  

ಮತ್ತು  ರಾಜಯ  ಸಕಾವರದಲಲ  ಯಾವುದೇ ರಿೀತ್ರಯಲಲ  ಅಭಿವೃದಿಿ ಯಾಗುತ್ರು ಲಲ  ಎನುನ ವುದನುನ  ತ್ಯವೇ 

ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಹೇಳುತ್ರು ದಿಿ ೀರಿ. ಅದ್ಯ ನೂರಕೆಕ  ನೂರರಷಿ್ಟ  ಸುಳೆು . ನನು ಇದಕೆಕ  ಉದಾಹರಣೆಯನುನ  

ಕಡುತೆು ೀನೆ.  

ಶಿರ ೋ ಮರಿತಿಬೆು ೋಗೌಡ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ, . . . 
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ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ಮರಿತ್ರಬು ೀಗೌಡರವರೇ, ಇದ್ಯ ರಿಪ್ಲ ೈ ಅಲಲ . ಮಾನಯ  

ಮಂತ್ರರ ಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕಟಿಿ ದಿ್ ೀನೆ. ಅವರು ಮಾತನಡುತ್ರು ದಿಾ ರೆ. ತ್ಯವು ಮಾತನಡುವುದ್ಯ ಮುಗಿದಿದ್. 

ಈಗ ಬೇರೆಯವರು ಮಾತನಡಲ.  

ಶಿರ ೋ ಮರುಗೇಶ  ಆರ . ನರಾಣಿ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ, ತ್ಯವು ಬಾಂಗಳೂರು ಕಡೆ 

ಕುಳಿತ್ತಕಾಂಡು ಉತು ರ ಕನವಟಕ ಎಾಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ಬಹಳ ಹಿಾಂದ್ಯಳಿದ ಭಾಗ ಎಾಂದ್ಯ ತ್ಯವೇನು 

ಬಿಾಂಬಿಸುತ್ರು ದಿಿ ೀರಿ. ನವು ಇನುನ  ಬಹಳಷಿ್ಟ  ಅಭಿವೃದಿಿ  ಮತ್ತು  ಸುಧಾರಣೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿದ್. ಮದಲು 

ತ್ಯವು ಸುಮಾರು 50-60 ವರ್ವಗಳು ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡಿದಿಿ ೀರಿ. ಇಲಲ  ಸಕಾವರ ನಡೆಸಿದಿಿ ೀರಿ. ಆ ಭಾಗದಲಲ  

ಅಭಿವೃದಿಿ  ಆಗಿದ್. ಇವತ್ತು  ನಮಾ  ಹೊಸ ಸಕಾವರ ಬಂದ ಮೇಲ್ಯ ತಮಾ ಷಿ್ಟ  ಜನರನುನ  ನಮಾ  ಏರಿಯಾಗೆ 

ಕರೆದ್ಯಕಾಂಡು ಹೊೀಗುತೆು ೀನೆ. ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿ ನನನ  ಒಾಂದೇ ಕೆೆ ೀತರ ದ ಬಗೆಗ  ಹೇಳುತೆು ೀನೆ. ಒಾಂದ್ಯ 

ವಿಧಾನಸಭಾ ಕೆೆೀತರ ದಲಲ  7 rank ಬಂದಿದ್.   ಹನೆನ ರಡು   220 KV ಸಿ ೀರ್ನ ಗಳನುನ  ವಿರೀಧ್ ಪ್ಕ್ಷದ 

ನಯಕರ ಊರಿನಲಲ ಯೇ ಮಾಡುತ್ರು ದಿ್ ೀವ. ಒಾಂದೊಾಂದ್ಯ ಜಿಲ್ಯಲ  ಪಂಚಾಯಿತ್ರಗೆ 110 KV ಸಿ ೀರ್ನ  ಅನುನ  

270 ಕೀಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಲಲ  ಮಾಡುತ್ರು ದಿ್ ೀವ. ನನು ಒಾಂದ್ಯ ತ್ಯಲೂಲ ಕಿನ ಬಗೆಗ  ಮಾತರ  

ಮಾತನಡುತ್ರು ದಿ್ ೀನೆ. ಒಾಂದ್ಯ ಲಕ್ಷ 25 ಸಾವಿರ ಎಕರೆ ಜಮಿೀನಿಗೆ ಹೊಸ ನಿೀರಾವರಿ ಯೀಜನೆಯನುನ  

ಮಾಡುತ್ರು ದಿ್ ೀವ. ಎರಡು Bridge-cum-barrage ಕಟಿಿ ಸುತ್ರು ದಿ್ ೀವ. ಆಮೇಲ್ಯ ಎಲ್ಯಲ  ಕೆರೆಗಳನುನ  

ತ್ತಾಂಬಿಸುವಂತಹ ಯೀಜನೆಯನುನ  ಮಾಡುತ್ರು ದಿ್ ೀವ. ರಸು ಗಳನುನ  ತ್ಯವು ನೀಡಿದರೆ ನಂಬ್ಬವುದಿಲಲ . ಆ 

ರಿೀತ್ರಯ ರಸು ಗಳನುನ  ಅಭಿವೃದಿಿ ಪ್ಡಿಸುತ್ರು ದಿ್ ೀವ. ಮದಲಗಿಾಂತಲೂ ನಮಾ  ಹೊಸ ಸಕಾವರ ಬಂದ ಮೇಲ್ಯ 

ಆಗಿದ್. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನದಿಗಳನುನ  lift ಮಾಡಿಕಾಂಡು ಹೊಸ ನಿೀರಾವರಿ ಯೀಜನೆಯನುನ  

ಮಾಡುವಂತಹದಿಾ ಗಿದ್. ಇದರಲಲ  ಏನಗಿದ್ಯ್ದಾಂದರೆ, ನಮಾ  ಸಕಾವರ ಎರಡು ಕಡೆ ಬಂದಿರುವುದರಿಾಂದ, 

ಅವರ ಕಲಪ ನೆ ಏನಿದ್, ನೇರವಾಗಿ ವಿಮಾನ ನಿಲಿ್ಯ ಣದಿಾಂದ ಬಳಗಾವಿ ಅಥವಾ ಹುಬು ಳೆಿ ಗೆ ಬರುತ್ಯು ರೆ. 

ಇಲಲ ಾಂದಲೇ ವಾಪ್ಸುಸ  ಹೊೀಗುತ್ಯು ರೆ.  

(ಮುಾಂದ್ಯ) 

 

(1232) ಎಸ ಪಿಆರ /ಎೇಂಡಿ 6:40 21/12/2021       (ಉಪಸಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಥ ತಿ) 

 

ಶಿರ ೋ ಮರುಗೇಶ  ಆರ .ನರಾಣಿ (ಮೇಂದು):- 

 

ಕಳೆದ ಒಾಂದ್ಯ ದಶಕದಲಲ  ಏನು ಅಭಿವೃದಿಿ ಯಾಗಿದ್ ಹಾಗೂ ಅದರ ಹಿಾಂದ್ ಯಾವ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯಾಗಿತ್ತು  

ಎನುನ ವ ಎರಡೂ ಅಾಂಶಗಳನುನ  ತ್ತಲನೆ ಮಾಡಿ ನೀಡಿದಾಗ, ನಮಾ  ಸಕಾವರದ ಆಡಳಿತದಲಲ  ಸಾಕಷಿ್ಟ  

ಅಭಿವೃದಿಿ ಯಾಗುತ್ರು ದ್.  ’ಕಾಮಾಲ್ಯ ಕಣಿಣ ಗೆ ಲೀಕವಲ್ಯಲ  ಹಳದಿ’ ಎನುನ ವ ನಣ್ಣಣ ಡಿಯಂತೆ, ಶ್ರ ೀ 

ಮರಿತ್ರಬು ೀಗೌಡರು ಮಾತನಡಿದಂತೆ, ಪ್ರಿಸಿಿ ತ್ರಗಳಿಲಲ .   
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ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಬ್ರಕಿ ಉಳಿದಿರುವುದನೆನ ಲಲ ವನೂನ  ಶ್ೀಘರ ವಾಗಿ ಪೂಣವಗಳಿಸಿ. 

 

ಶಿರ ೋ ಮರುಗೇಶ  ಆರ . ನರಾಣಿ(ಬೃಹತ  ಮತ್ತು  ಮಧಯ ಮ ಕೈಗಾರಿರ್ಕ ಸಚವರು):- ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ, ಒಾಂದ್ರೆಡು ಅಾಂಶಗಳನುನ  ಹೇಳಿ ನನನ  ಮಾತ್ತಗಳನುನ  ಮುಗಿಸುತೆು ನೆ.  ನವು ಎಲ್ಯಲ  

ರಿೀತ್ರಯ ಉದಾಹರಣೆಯನುನ  ತೆಗೆದ್ಯಕಳೆು ವುದಾದರೆ, ಇವತ್ರು ನ ದಿಸವ ಕಲಬ್ಬರಗಿ ಜಿಲ್ಯಲ ಯು ಅತಯ ಾಂತ 

ಹಿಾಂದ್ಯಳಿದ ಜಿಲ್ಯಲ  ಎಾಂಬ್ಬದಾಗಿ ನವು ಹೇಳುತೆು ೀವ.  ಬಾಂಗಳೂರು ನಗರವನುನ  ಹೊರತ್ತಪ್ಡಿಸಿದರೆ, 

ಇಲಲ ಯೇ 4 ವೈದಯ ಕಿೀಯ ಕಾಲೇಜುಗಳಿವ.   

 

ಶಿರ ೋ ಶಶಿೋಲ  ಜಿ.ನಮೀಶಿ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ, ಮಂಗಳೂರು ನಗರದಲಲ  7-8 

ವೈದಯ ಕಿೀಯ ಕಾಲೇಜುಗಳಿವ. 

 

ಶಿರ ೋ ಮರುಗೇಶ  ಆರ . ನರಾಣಿ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ, ಮಂಗಳೂರು ಜಿಲ್ಯಲ ಯನುನ  

“Special Education Hub” ಎಾಂಬ್ಬದಾಗಿ ನವು ಪ್ರಿಗಣಿಸುತೆು ೀವ.  ಬಾಂಗಳೂರು ನಗರವನುನ  

ಹೊರತ್ತಪ್ಡಿಸಿದರೆ, ಮಂಗಳೂರು ನಗರದಲಲ  ಶ್ಕ್ಷಣಕಾಕ ಗಿ ವಿಶೇರ್ ಸೌಲಭಯ ಗಳಿವ.  ಇವುಗಳನುನ  

ಹೊರತ್ತಪ್ಡಿಸಿದರೆ, ಕಲಬ್ಬರಗಿ ಜಿಲ್ಯಲ ಯು ಶ್ಕ್ಷಣಕಾಕ ಗಿ ಹೆರಿ್ಚ  ಒತು ನುನ  ನಿೀಡುತ್ರು ದ್.  ಕಾಾಂಗೆರ ಸ  ಪ್ಕ್ಷದ ಶ್ರ ೀ 

ಮಲಲ ಕಾಜುವನ ಖ್ಗೆವರವರಿಗೆ ನವು ಅಭಿನಂದಿಸುತೆು ೀವ. ಕಲಬ್ಬರಗಿಯಲಲ ರುವ ಇ.ಎಸ .ಐ. ಆಸಪ ತೆರ ಯು 

ನಮಾ  ಇಡಿೀ ರಾಜಯ ದಲಲ ಯೇ ಇಲಲ .  ಇಾಂತಹ ಒಳೆೆಯ ಸುಸಜಿಾ ತ ಆಸಪ ತೆರ ಯನುನ  ಅವರು ನಿಮಿವಸಿದಿಾ ರೆ.  

ಆದರೆ ರಾಜಯ ದ ದಕೆಿ ಣ ಭಾಗದಲಲ ರುವವರು ತ್ರಳಿದ್ಯಕಳೆು ವ ರಿೀತ್ರಯಲಲ  ಅಲಲ ನ ಪ್ರಿಸಿಿ ತ್ರಗಳಿಲಲ ; 

ಅಲಲ ನ ಭಾಗದಲಲ  ಬಹಳಷಿ್ಟ  ಸುಧಾರಣೆಗಳಾಗಿವ.  ಮುಾಂಬರುವ 10 ವರ್ವದಲಲ  ಹೊಸದಾಗಿ ಬರುವ 

ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಷಿ್ಟ  ರಾಜಯ ದ ದಕೆಿ ಣ ಭಾಗದಲಲ ಲಲ .  ಉತು ರ ಕನವಟಕ ಭಾಗದಲಲ  65 ಸಕಕ ರೆ 

ಕಾಖಾವನೆಗಳಿವ.  ದಕೆಿ ಣ ಕನವಟಕ ಭಾಗದಲಲ  ಕೆ.ಆರ .ಎಸ . ಮತ್ತು  ಆಲಮಟಿಿ  ಅಣೆಕಟಿ್ಟ ಗಳಿವ.  

ಅಲಲ ನ 9 ಸಕಕ ರೆ ಕಾಖಾವನೆಗಳ ಪೈಕಿ ಕವಲ 6 ಕಾಖಾವನೆಗಳು ಚಾಲು ಯಲಲ ದಿ್ಯ , 3 ಕಾಖಾವನೆಗಳು 

ಸಿ ಗಿತಗಾಂಡಿವ.  ನಮಾ  ಉತು ರ ಕನವಟಕ ಭಾಗದಲಲ  54 ಸಕಕ ರೆ ಕಾಖಾವನೆಗಳು ಚಾಲು ಯಲಲ ವ. 

 

ಶಿರ ೋ ಮರಿತಿಬೆು ೋಗೌಡರು:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ…. 

 

ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಶ್ರ ೀ ಮರಿತ್ರಬು ೀಗೌಡರೇ, ಕೌಾಂಟರ  ಮಾಡಬೇಡಿ.   

 

ಶಿರ ೋ ಮರಿತಿಬೆು ೋಗೌಡರು:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ, ಮಂತ್ರರ ಗಳಲಲ  ನನನ ದೊಾಂದ್ಯ ವಿನಂತ್ರ.  

ಅವರು ಮಾತನಡುವಾಗ ’ನಿಮಾ ಲಲ  ಮತ್ತು  ನಮಾ ಲಲ ’ ಎಾಂಬ್ಬದಾಗಿ ಮಾತನಡುವುದ್ಯ ಬೇಡ.  

ಕನವಟಕ ರಾಜಯ ದಲಲ  ಎಾಂಬ್ಬದಾಗಿ ಹೇಳಲ.  ಅವರು ಒಬು  ಮಂತ್ರರ ಯಾಗಿ  …… 
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(ಗೇಂದಲ) 

 

ಶಿರ ೋ ಮರುಗೇಶ  ಆರ . ನರಾಣಿ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ, ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರು ಹೇಳುವುದಕೆಕ  

ನನನ  ಸಹಮತ್ರ ಇದ್.   

 

ಶಿರ ೋ ರಘುರ್ನಥ  ರಾವ  ಮಲೆಾ ಪೂರೆ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ, ಸದಸಯ ರ ಭಾಷ್ಯಲಲ ಯೇ 

ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ಮಾತನಡುತ್ರು ದಿಾ ರೆ.   

 

ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ಮರಿತ್ರಬು ೀಗೌಡರವರೇ, ನಿೀವು ಮಾತನಡುವಾಗ ಇದೇ 

ರಿೀತ್ರಯಾಗಿಯೇ ಮಾತನಡಿದಿಿ ೀರಿ.  ಹಿೀಗಾಗಿ ನಿೀವು ಕುಳಿತ್ತಕಳೆಿ .   

 

ಶಿರ ೋ ಮರಿತಿಬೆು ೋಗೌಡ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ, ಶ್ರ ೀ ಬಸವರಾಜ ಹೊರಟಿಿ ರವರು 

ಸಭಾಪ್ತ್ರಯಾಗಿದಿ  ಸಂದಭವದಲಲ  ……. 

 

ಶಿರ ೋ ಮರುಗೇಶ  ಆರ . ನರಾಣಿ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ, ನನು ಕನೆಯ ಎರಡು 

ಅಾಂಶಗಳ ಬಗೆಗ  ಹೇಳಿ, ನನನ  ಮಾತ್ತಗಳನುನ  ಮುಗಿಸುತೆು ೀನೆ.  ಇವತ್ರು ನ ದಿವಸ ನಮಾ  ಉತು ರ ಕನವಟಕ 

ಭಾಗದಲಲ  ಸಾಕಷಿ್ಟ  ಅಭಿವೃದಿಿ ಯಾಗಬೇಕಾಗಿದ್.  ಇದನುನ  ನವು ವಿರೀಧಿಸುತ್ರು ಲಲ .  ಅದೇ ರಿೀತ್ರಯಾಗಿ 

ಎಲ್ಯಲ  ರಿೀತ್ರಯ ಅಭಿವೃದಿಿ ಗಳಾಗಿವ ಎನುನ ವಂತೆ ನವೇನೂ ಹೇಳುತ್ರು ಲಲ .  ರಾಜಯ ದ ದಕೆಿ ಣ ಭಾಗದಲಲ  

ಎಲಲ ವೂ ಅಭಿವೃದಿಿ  ಪ್ರ ದೇಶವಾಗಿದಿ ರೆ, ಉತು ರ ಕನವಟಕ ಭಾಗದಲಲ  ಅಭಿವೃದಿಿ ಯಾಗುವ 

ಪ್ರ ದೇಶವಾಗುತ್ರು ದ್.  ಎಲ್ಯಲ  ಕೆೆ ೀತರ ಗಳಲಲ ಯೂ ಸಹ ಅತ್ರ ವೇಗದಿಾಂದ ಉತು ರ ಕನವಟಕ ಭಾಗದಲಲ  

ಅಭಿವೃದಿಿ ಗಳಾಗುತ್ರು ವ.  ಈ ಭಾಗದಲಲ  ಯಾವುದೇ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯಾಗಿಲಲ  ಎನುನ ವ ಭಾವನೆಯು 

ಸದಸಯ ರಲಲ  ಬರುವುದ್ಯ ಬೇಡ.   

 

ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರು:-  ಶ್ರ ೀ ಅಲಲ ಾಂ ವಿೀರಭದರ ಪ್ಪ ನವರೇ ಮಾತನಡಿ. 

 

ಶಿರ ೋ ಎಸ .ಆರ.ಪಾಟಿೋಲ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ, ಮಂತ್ರರ ಗಳು ಹೇಳವುದ್ಯ ಒಳೆೆಯದ್ಯ.  

ಆದರೆ,….. 

  

ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ವಿರೀಧ್ ಪ್ಕ್ಷದ ನಯಕರೇ, ನಿೀವು ಈಗಾಗಲೇ ಎರಡು 

ಗಂಟೆಗಳಷಿ್ಟ  ಮಾತನಡಿದಿಿ ೀರಿ.  ಮತ್ತು  ಮಾತನಡುತ್ರು ೀರೆಾಂದ್ಯ ಹೇಳಿದರೆ ಹೇಗೆ?  ಈ ವಿರ್ಯದ ಬಗೆಗ  

ಮಾತನಡುವವರು ಇನೂನ  ಆರೇಳು ಸದಸಯ ರಿದಿಾ ರೆ; ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?   
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ಶಿರ ೋ ಎಸ .ಆರ.ಪಾಟಿೋಲ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ, ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದಿ ನುನ  ನನು 

ಸಾಾ ಗತ್ರಸುತೆು ೀನೆ.  ಪ್ರಂತ್ತ, ಕಲಬ್ಬರಗಿ ಜಿಲ್ಯಲ ಯಲ್ಯಲ ಗಿರುವ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯು ಅದ್ಯ ಶ್ರ ೀಮಾನ  

ಮಲಲ ಕಾಜುವನ ಖ್ಗೆವರವರು ಕಾಂದರ ದ ಮಂತ್ರರ ಗಳಾಗಿದಿಾ ಗ …. 

 

ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಸಚಿವರು ಈ ಅಾಂಶವನೂನ  ಸಹ ಹೇಳಿದಿಾ ರೆ.  ಶ್ರ ೀ ಮಲಲ ಕಾಜುವನ 

ಖ್ಗೆವರವರೇ ಮಾಡಿದಿಾ ರೆಾಂದ್ಯ ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದಿಾ ರೆ.   

 

ಶಿರ ೋ ಎಸ .ಆರ.ಪಾಟಿೋಲ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ, ಕಲಬ್ಬರಗಿ ಜಿಲ್ಯಲ ಯು ಈಗ “Medical 

Hub” ಆಗಿದ್.  It is because of Sri Mallikarjuna Karge.  

 

ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಶ್ರ ೀ ಅಲಲ ಾಂ ವಿೀರಭದರ ಪ್ಪ ನವರೇ ಮಾತನಡಿ. 

 

ಶಿರ ೋ ಅಲಿೇಂ ವಿೋರರ್ದರ ಪಪ (ವಿಧಾನಸಭೆಯಿೇಂದ ಚುರ್ನಯಿತ್ರಾದವರು):- ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ, ಅವಕಾಶಕಾಕ ಗಿ ಧ್ನಯ ವಾದಗಳು. ಪ್ರ ಸುು ತ ವಿರ್ಯಕೆಕ  ಸಂಬಂಧ್ಪ್ಟಿ ಾಂತೆ, ಇವತ್ರು ನ 

ದಿವಸ ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರುಗಳು ಪ್ರ ಸಾು ಪಿಸಿದ ಅಾಂಶಗಳು ಪುನರಾವತವನೆಯಾಗಬ್ರರದ್ಾಂದ್ಯ ತ್ಯವು 

ತ್ರಳಿಸಿದಿಿ ೀರಿ.  ನಮಾ  ಹಿರಿಯ ಸದಸಯ ರಾದ ಶ್ರ ೀ ಎಸ .ಆರ.ಪಾಟಿೀಲ  ರವರು ಎಲ್ಯಲ  ವಿಚಾರಗಳ ಬಗೆಗ  

ವಿವರವಾಗಿ ಮಾತನಡಿದಿಾ ರೆ.  ಇದರಿಾಂದಾಗಿ ನಮಗೆ ಮಾತನಡಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಗದಂತ್ಯಗಿದ್.  ಆದರೆ 

ನನು ಆ ಭಾಗದಿಾಂದ ಬಂದಿರುವುದರಿಾಂದ ಮಾತನಡುತೆು ೀನೆ.  ನಮಾ  ಭಾಗದಲಲ  ’ನವಲ’ ಎಾಂಬ 

ಗಾರ ಮದಲಲ  Balancing Reservoirನುನ  ನಿಮಿವಸಲ್ಯಗುತ್ರು ದ್.  ಶ್ರ ೀ ಮರಿತ್ರಬು ೀಗೌಡರವರು ಮಾತನಡುವ 

ಸಂದಭವದಲಲ  ತ್ತಾಂಗಭದಾರ  ಅಣೆಕಟಿಿ ನಲಲ  ಸುಮಾರು 30-32 ಟಿ.ಎಾಂ.ಸಿ. ಯಷಿ್ಟ  ತ್ತಾಂಬಿರುವ 

ಹೂಳನುನ  ತೆಗೆಯುವ ಕಾಯವಕರ ಮಗಳ ಬಗೆಗ  ತ್ರಳಿಸಿದರು.  ತ್ತಾಂಬಿರುವ ಹೂಳನುನ  ತೆಗೆಯಬೇಕೆಾಂದರೆ 

ಬಹಳಷಿ್ಟ …, ಈ ವಿಚಾರದಲಲ  ಬಹಳಷಿ್ಟ  ದೇಶದೊಾಂದಿಗೆ ಮಾತನಡಿ, ಅಲಲ ನ ತಂತರ ಜ್ಞಾ ನಗಳ ಬಗೆಗ  

ತ್ರಳಿದ್ಯಕಾಂಡಾಗ, ಅಲಲ ನ ಹೂಳನುನ  ತೆಗೆಯಲು ಆಗುವುದಿಲಲ ವಾಂದ್ಯ ಗತ್ಯು ದ ಮೇಲ್ಯ, ಅದನುನ  

ಗುರುತ್ಯಾ ಕರ್ವಣೆಯ ಮೂಲಕ ಅಲಲ ನ ನಿೀರನುನ  Balancing Reservoir ನಿಮಿವಸಲು ಅನುಕೂಲವಾಗಿದ್ 

ಎಾಂದ್ಯ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಿಿ ೀರಿ.  ಕಳೆದ ಅಧಿವೇಶನದಲಲ  ಆಗಿನ ನಿೀರಾವರಿ ಮಂತ್ರರ ಗಳು ಈ ವಿಚಾರದಲಲ  

ಬ್ರಕಿ ಇರುವ ಎಲ್ಯಲ  ಕೆಲಸಗಳಾಗಿವ.  ಈ ಸಂಬಂಧ್ ಬೇರೆ ರಾಜಯ ಗಳಾಂದಿಗೆ ಮಾತನಡಿದಿ್ ೀವ ಹಾಗೂ 

ವಿಸು ೃತ ಯೀಜನ ವರದಿಯನುನ  ಸಿದಿ ಪ್ಡಿಸಲ್ಯಗಿದಿ್ಯ ; ಈ ಯೀಜನೆಗಾಗಿ 5 ಕೀಟಿ 

ರೂಪಾಯಿಗಳನುನ  ಮಿೀಸಲಡುವುದಾಗಿ ತ್ರಳಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಈ ಬಗೆಗ  ಇವತ್ರು ನವರೆಗೂ ಸಹ ಯಾವುದೇ 

ಪ್ರ ಗತ್ರಯಾಗಿರುವುದಿಲಲ .  ನಮಾ  ಹಿರಿಯ ಸದಸಯ ರು ಪ್ರ ಸಾು ಪಿಸಿದಂತೆ, ಈ ವಿಚಾರದಲಲ  ಸಕಾವರಕೆಕ  ಕಾಳಜಿ 

ಇಲಲ ವಾಂಬ ಬಹಳ ಗಂಭಿೀರವಾದ ಆರೀಪ್ವನುನ  ನನು ಮಾಡುತೆು ೀನೆ.  ಇವತ್ರು ನ ದಿವಸ ಕಾವೇರಿ 

ನದಿಯ ಯೀಜನೆಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು 60 ಸಾವಿರ ಕೀಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಅವಶಯ ಕತೆ ಇದ್.  ಆದರೆ ನಮಾ  
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ಈ ಯೀಜನೆಗೆ ಕವಲ 5 ಸಾವಿರ ಕೀಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳು ಮಾತರ ವೇ ಅವಶಯ ಕವಾಗಿದಿ್ಯ , ಇದರಿಾಂದ 

ನಮಗೆ 32 ಟಿ.ಎಾಂ.ಸಿ.ಯಷಿ್ಟ  ನಿೀರು ನಮಗೆ ದೊರೆಯುತು ದ್.  ನನು ಇನೂನ  ಹೆಚಿಿ ಗೆ 

ಮಾತನಡುವುದಿಲಲ . 

 

ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ನನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ರು ಲಲ . ನನು ನಿಮಾ  ಪ್ಕಕ ದವರಾಂದಿಗೆ 

ಮಾತನಡುತ್ರು ದಿ್ ೀನೆ.  ನಿೀವು ಮುಾಂದ್ಯವರೆಸಿ.  

 

ಶಿರ ೋ ಅಲಿೇಂ ವಿೋರರ್ದರ ಪಪ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ,  Ok, it’s alright.   ನಮಾ  ಹಿರಿಯ 

ಸದಸಯ ರು ಕಲ್ಯಲ ೀಶಾ ರಂ ಏತ ನಿೀರಾವರಿ ಯೀಜನೆಯ ಬಗೆಗ  ಮಾತನಡಿದರು.  The difference between 

our project and that project is, that is costlier, more effective because it’s a lift irrigation scheme.  

ನಮಾ  ಯೀಜನೆಯು ಮಾಮೂಲ್ಯಗಿ ನದಿಗೆ ಸುಮಾ ನೆ ಅಡಡ ಲ್ಯಗಿ ನಿಮಿವಸಲ್ಯಗುವ 

ಅಣೆಕಟಿಾ ಗಿರುತು ದ್.  ಆದರೆ ನೆರೆಯ ರಾಜಯ ದವರು ನದಿಯ ಏತ ನಿೀರಾವರಿ ಯೀಜನೆಗಳನುನ  

ಕೈಗೆತ್ರು ಕಾಂಡಿದಿ್ಯ , ಅದ್ಯ ಬಹಳ ಸೂಕು ವಾದ ಯೀಜನೆ ಎಾಂದ್ಯ ನವು ಹೇಳಬೇಕಾಗುತು ದ್.  ನಮಾ  

ಆಲಮಟಿಿ  ಅಣೆಕಟಿಿ ಗೂ ಅವರ ಅಣೆಕಟಿಿ ಗೂ ಬಹಳ ವಯ ತ್ಯಯ ಸಗಳಿವ.  So, we must really appreciate 

the Telangana Government.  Now, I would like to talk about KKRDB (Kalyana Karnataka Region 

Development Board). ಇವತ್ರು ನ ದಿವಸ ನಮಾ  ಭಾಗದಲಲ  ಅಭಿವೃದಿಿ ಯಾಗಬೇಕೆಾಂದ್ಯ ಒಾಂದ್ಯ ಸಾವಿರ 

ಕೀಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಷಿ್ಟ  ಅನುದಾನವನುನ  ನಿಗದಿಪ್ಡಿಸಿದಿಾ ರೆ.  ಶ್ರ ೀ ಸಿದಿ ರಾಮಯಯ ನವರ ನೇತೃತಾ ದ 

ಸಕಾವರವು ಅಸಿು ತಾ ದಲಲ ದಿಾ ಗ ನಮಾ  ಭಾಗದ ಅಭಿವೃದಿಿ ಗಾಗಿ ನಿಗದಿಪ್ಡಿಸಿದ ಮತು ವನುನ  ಒಾಂದ್ಯ 

ಸಾವಿರದಿಾಂದ 1,500 ಕೀಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚಿಿ ಗೆ ಮಾಡಿದರು.  ಮಾನಯ  ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳಾದ ಶ್ರ ೀ 

ಬಸವರಾಜ ಬಮಾಾ ಯಿ ರವರು ಕಲಬ್ಬರಗಿ ಜಿಲ್ಯಲ ಗೆ ಭೇಟಿ ನಿೀಡಿದಾಗ ಈ ಅನುದಾನವನುನ  ಎರಡು 

ಸಾವಿರದಿಾಂದ ಎರಡೂವರೆ ಸಾವಿರಕೆಕ  ಹೆಚಿಿ ಸುವುದಾಗಿ ಘೀಷಿಸಿದಿಾ ರೆ.  ಅಾಂದ್ಯ ಶ್ರ ೀ ಸಿ.ಎಾಂ.ಉದಾಸಿ 

ಮತ್ತು  ಶ್ರ ೀ ಮುರುಗೇಶ  ಆರ .ನಿರಾಣಿ ರವರುಗಳೂ ಸಹ ಉಪ್ಸಿಿ ತರಿದಿ ರು. 

 

ಶಿರ ೋ ಮರುಗೇಶ  ಆರ . ನರಾಣಿ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ, 3,000 ರೂಪಾಯಿಗಳಷಿ್ಟ  

ಅನುದಾನವನುನ  ಮಿೀಸಲಡುವುದಾಗಿ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳು ತ್ರಳಿಸಿದಿಾ ರೆ. 

 

ಶಿರ ೋ ಅಲಿೇಂ ವಿೋರರ್ದರ ಪಪ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ,  ಇದ್ಯ ಬಹಳ ಸಂತ್ೀರ್ದ 

ವಿಚಾರವಾಗಿದಿ್ಯ  ಇದಕೆಕ  ನನು ಅವರನುನ  ಅಭಿನಂದಿಸುತೆು ೀನೆ.  ಆದರೆ, ಅಲಲ ನ ವಾಸು ವಿಕತೆ ಏನೆಾಂದರೆ, 

ಈಗಾಗಲೇ ನಮಾ  ಸದಸಯ ರಬು ರು ಪ್ರ ಸಾು ಪಿಸಿದಂತೆ, ಆ ಭಾಗದಲಲ  ಸದಸಯ ರುಗಳಿಲಲ .  ಪಾರ ದೇಶ್ಕ 

ಆಯುಕು ರೇ ಅಲಲ ನ ಅಧ್ಯ ಕ್ಷರಾಗಿರುತ್ಯು ರೆ.  ಇದಕಾಕ ಗಿ full-fledged office ಕಛೇರಿಯ ಅವಶಯ ಕತೆ ಇದ್. 

ಅಲಲ  ಇಾಂಜಿನಿಯರ ಗಳ ಕರತೆ ಇದ್.  ಯಾವುದೇ ಯೀಜನೆಯನುನ  ಪಾಲ ಯ ನಿಾಂಗ  ಮಾಡಲು ಬಂದರೆ, it 
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takes time.  Art of managing the show ಎನುನ ವ ರಿೀತ್ರಯಲಲ  ನಮಾ  ರಾಜಯ ದ ವಿತ್ರು ೀಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳು 

ಎಲ್ಯಲ  ಯೀಜನೆಗಳನುನ  ಘೀಷಿಸುತ್ಯು ರೆ ಹಾಗೂ ಮಾತನಡುತ್ಯು ರೆ.  ಆದರೆ, ಇದರ ಬಗೆಗ  ಯಾವುದೇ 

ಕರ ಮಗಳಾಗುವುದಿಲಲ .  ಜನೆವರಿ ತ್ರಾಂಗಳಿನಲಲ  ಯೀಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧ್ಪ್ಟಿ  ಮಾಹಿತ್ರಗಳೆಲಲ ವನೂನ  ತಮಗೆ 

ಕಳುಹಿಸಿ ಕಡುವಂತೆ ತ್ರಳಿಸುತ್ಯು ರೆ.  ಆ ಸಂದಭವದಲಲ  ಯೀಜನೆಯ ಶೇಕಡಾ 20-30 ರಷಿ್ಟ  ಕೆಲಸಗಳೂ 

ಸಹ ಆಗಿರುವುದಿಲಲ .  ಹಿೀಗಾಗಿ ಅದನುನ  ಹಾಗೇಯೇ ಮುಾಂದ್ಯವರೆಸುತ್ಯು ರೆ.  This is how it is been going 

on. 1,500 ಕೀಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನುನ  ಘೀಷಿಸಿದರೆ, ಅದನುನ  ಮಿೀಸಲಡಬೇಕೆಾಂದ್ಯ ನವು ಹೇಳುತೆು ೀವ.  

ಈ ಬಗೆಗ  ನಿಯಮಗಳಿದಿ ರೂ ಸಹ, ಈ ಅನುದಾನದ ಸದು ಳಕೆಯಾಗುತ್ರು ಲಲ .  Because of so many things, 

ಈ ಭಾಗದಲಲ  ಸಾಕಷಿ್ಟ  ಸಿಬು ಾಂದಿ, ಇಾಂಜಿನಿಯರ ಗಳ ಕರತೆ ಇದ್.  ಈ ಕಾರಣಕಾಕ ಗಿ, ಕಲ್ಯಯ ಣ 

ಕನವಟಕ ಭಾಗದ ಒಾಂದೊಾಂದ್ಯ ಜಿಲ್ಯಲ ಗೆ KKRDB ಯಿಾಂದ ಒಬು ಬು  ಕಾಯವಪಾಲಕ ಇಾಂಜಿನಿಯರ  

ಮತ್ತು  ಅಧಿಕಾರಿಯನುನ  ವಿಶೇರ್ವಾಗಿ ಈ ಕೆಲಸಕಾಕ ಗಿಯೇ ನೇಮಿಸಬೇಕು.  ಇವತ್ರು ನ ಪ್ರಿಸಿಿ ತ್ರಯಲಲ  

ಸಿ ಳಿೀಯ ಕಾಯವಪಾಲಕ ಇಾಂಜಿನಿಯರ ಗಳೇ ಕೆಲಸವನುನ  ನಿವವಹಿಸಬೇಕಾಗಿದ್.  ಅವರೇ ಹೈದರ ಬ್ರದ  - 

ಕನವಟಕ ಭಾಗದ ಕೆಲಸಗಳನೂನ  ಮತ್ತು  ಅದರ ಜತೆಗೆ ಬಳೆಾ ರಿ ಜಿಲ್ಯಲ ಯ ಮೈನಿಾಂಗ  ಕೆಲಸಗಳನೂನ  

ಸಹ ನಿವವಹಿಸಬೇಕು.  ಈ ಕಾರಣಕಾಕ ಗಿ ಎಲ್ಯಲ  ಕೆಲಸಗಳಾಗುತ್ರು ಲಲ .  ಹಿೀಗಾಗಿ ಕಲ್ಯಯ ಣ ಕನವಟಕ 

ಅಭಿವೃದಿಿ ಗಾಗಿಯೇ exclusively ಒಾಂದೊಾಂದ್ಯ ಜಿಲ್ಯಲ ಗೆ ಒಬು  ಕಾಯವಪಾಲಕ ಇಾಂಜಿನಿಯರ ಗಳನುನ  

ನೇಮಿಸುವಂತೆ ನನು ಸಲಹೆ ನಿೀಡುತೆು ೀನೆ. 

 

ಶಿರ ೋ ಮರುಗೇಶ  ಆರ . ನರಾಣಿ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ, ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರು ಒಳೆೆಯ 

ಸಲಹೆಯನುನ  ನಿೀಡಿದಿಾ ರೆ.  

 

ಶಿರ ೋ ಅಲಿೇಂ ವಿೋರರ್ದರ ಪಪ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ, ಹಿರಿಯ ಐ.ಎ.ಎಸ . ಅಧಿಕಾರಿಯನುನ  

ಇಲಲ  ನೇಮಿಸಿದಾಗ, ಆಗ ಅಭಿವೃದಿಿ  ಕಾಯವಗಳು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸಹ ಆಗುತು ವಾಂದ್ಯ ನನು ಈ 

ಸಂದಭವದಲಲ  ಸಲಹೆ ನಿೀಡುತ್ರು ದಿ್ ೀನೆ.  ಸಂವಿಧಾನದ ಅನುರ್ಚಛ ೀದ 371(ಜೆ) ರಡಿ ವಿಶೇರ್ 

ಪಾರ ತ್ರನಿಧ್ಯ ವನುನ  ನಮಾ  ಭಾಗಕೆಕ  ನಿೀಡಿದಿಾ ರೆ.  ಶ್ರ ೀ ಮರಿತ್ರಬು ೀಗೌಡರು ಪ್ರ ಸಾು ಪಿಸಿದಂತೆ, ಆ ಭಾಗದ 

ಎಲ್ಯಲ  ಹಿರಿಯ ನಯಕರುಗಳಾದ ಶ್ರ ೀ ಧ್ಮವಸಿಾಂಗ , ಶ್ರ ೀ ವೈದಯ ನಥ  ಪಾಟಿೀಲ  ಮತ್ತು  ಮಲಲ ಕಾಜುವನ 

ಖ್ಗೆವ ಇವರುಗಳ ಕೂಗಿತ್ತು .  ಈ ಹಿಾಂದ್ ಅಭಿವೃದಿಿ  ಹೊಾಂದಿಲಲ ದ ಜಿಲ್ಯಲ  ಎಾಂಬ್ಬದಾಗಿ ಕರೆಯಲಪ ಡುತ್ರು ತ್ತ.  

ಎಲ್ಯಲ  ಪ್ಕ್ಷದ ಶಾಸಕರುಗಳು ನನು ಯಾರನೂನ  ಹೆಸರಿಸುವುದಿಲಲ .  ಅವರುಗಳೆಲಲ ರೂ ಕಾಂದರ ಕೆಕ  

ಹೊೀದರು.  ಶ್ರ ೀ ಮಲಲ ಕಾಜುವನ ರವರ ನೇತೃತಾ ದಲಲ  ಸಂವಿಧಾನದ ಅನುರ್ಚಛ ೀದ 371 (ಜೆ) ರಡಿ ವಿಶೇರ್ 

ಪಾರ ತ್ರನಿಧ್ಯ ವನುನ  ನಿೀಡಿದಿ್ಯ ; ಕಲ್ಯಯ ಣ ಕನವಟಕ ಭಾಗದ ಜನರು ಇದರ ಲ್ಯಭವನುನ  ಪ್ಡೆಯುತ್ರು ದಿಾ ರೆ.  

ಅಲಲ ನ ಪ್ಟ್ರ ೀಲ  ಬಂಕ್ ನಲಲ  ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಪ್ಟ್ರ ೀಲ  ತ್ತಾಂಬಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರನುನ  ನನು 

ಮಾತನಡಿಸಿದ್ನು.  ನನು ಅವನನುನ  ಬಹಳ ದಿವಸದಿಾಂದಲೂ ಸಹ ನೀಡುತ್ರು ದಿ್ ನು.  ನನು 
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ಅವನನುನ  ಹೇಗಿದಿಿ ೀಯಾ ಎಾಂದ್ಯ ಪ್ರ ಶ್ನ ಸಿದಿ ಕೆಕ  ಆತನು ತ್ಯನು ರ್ಚನನ ಗಿರುವುದಾಗಿ ತ್ರಳಿಸಿದನು.  ನನು 

ಹೇಗೆ ಎಾಂದ್ಯ ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ, ಅದಕೆಕ  ಪ್ರ ತ್ತಯ ತು ರವಾಗಿ ಆತನು, ತನನ  ಇಬು ರು ಮಕಕ ಳಿಗೆ ಎಾಂ.ಬಿ.ಬಿ.ಎಸ . 

ಸಿೀಟ್ಟ ದೊರೆತ್ರದ್ ಎಾಂದ್ಯ ತ್ರಳಿಸಿದನು.  This is the effect of Article 371(J).   ಇದರ ಲ್ಯಭವನುನ  ಪ್ಡೆದ್ಯ 

ಬಹಳಷಿ್ಟ  ಬಡವರು ಡಾಕಿ ರ , ಇಾಂಜಿನಿಯರಿಾಂಗ  ಶ್ಕ್ಷಣವನುನ  ಪೂರೈಸಿದಿಾ ರೆ.  ಯಾವುದೇ ದೇಶವು 

ಅಭಿವೃದಿಿ ಯಾಗಬೇಕಾದರೆ ಶ್ಕ್ಷಣ ಕೆೆೀತರ ವೇ ಅದಕೆಕ  ಅಡಿಪಾಯವಾಗಿರುತು ದ್. ಆದರೆ, ವಾಸು ವವಾಗಿ 

ಕಲ್ಯಯ ಣ ಕನವಟಕ ಭಾಗದಲಲ  ಶ್ಕ್ಷಕರುಗಳಿಲಲ .  ಇದಕೆಕ  ಕಾರಣವೇನೆಾಂದರೆ, 10 ಸಾವಿರ ಶ್ಕ್ಷಕರ ಹುದಿ್ ಗೆ 

ಅಜಿವಗಳನುನ  ಆಹಾಾ ನಿಸಿದರೆ, ಕವಲ 2 ಸಾವಿರ ಅಜಿವಗಳು ಮಾತರ ವೇ ಸಿಾ ೀಕೃತಗಳೆು ತು ವ.  ದಕೆಿ ಣ 

ಕನವಟಕ ಭಾಗದ ಅಭಯ ರ್ಥವಗಳ ಶೇಕಡಾವಾರು ಅಾಂಕಗಳನುನ  ಹೊೀಲಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ, ಕಲ್ಯಯ ಣ 

ಕನವಟಕ ಭಾಗದ ಅಭಯ ರ್ಥವಗಳ ಶೇಕಡಾವಾರು ಅಾಂಕಗಳು ಕಡಿಮೆ ಇರುತು ದ್.  ಈ ಭಾಗದ ಸಕಾವರಿ 

ಕಾಲೇಜುಗಳಲಲ  ಅಭಯ ಸಿಸಿದ ಪ್ದವಿೀಧ್ರರಿಗೂ ಹಾಗೂ ಬಾಂಗಳೂರು ಭಾಗದ ಪ್ದವಿೀಧ್ರರಿಗೂ 

ಬಹಳಷಿ್ಟ  ವಯ ತ್ಯಯ ಸಗಳಿರುತು ವ.  ಈ ಕಾರಣಕಾಕ ಗಿ ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳ ಬದಲ್ಯವಣೆ 

ಮಾಡಬೇಕಾಗುತು ದ್.  ಆ ಭಾಗದ ಜನರಿಗೂ ಸಹ ಇದರಿಾಂದ ನೀವಾಗಬ್ರರದ್ಯ.  ಅಜಿವ ಸಲಲ ಸಿದ 

ಅಭಯ ರ್ಥವಗಳು ಸರಾಸರಿ ಶೇಕಡಾ 50 ರಷಿ್ಟ  ಅಾಂಕಗಳನುನ  ಹೊಾಂದಿರಬೇಕೆಾಂದ್ಯ ಹೇಳುತ್ಯು ರೆ.   

 

        (ಮುಾಂದ್ಯ)  

(1233) 06.50  21-12-2021   CS.MD 

 

ಶಿರ ೋ ಅಲಿೇಂ ವಿೋರರ್ದರ ಪಪ (ಮೇಂದು):- 

 

ಅಾಂದರೆ, ಎಲ್ಯಲ  ವಿರ್ಯಗಳಲಲ  ಸರಾಸರಿ 50% ಬರಬೇಕೆಾಂದ್ಯ ಹೇಳುತ್ಯು ರೆ.  ಆದರೆ ಆ ಭಾಗದವರು  ಏನು 

ಹೇಳುತ್ಯು ರೆ ಎಾಂದರೆ, ಸರಾಸರಿ ಇದಿ ರೆ ಒಾಂದರಲಲ  60%  ಬಂದರೆ ಮತ್ು ಾಂದರಲಲ  48%  ಬರಬಹುದ್ಯ, 

49% ಬಂದರೆ ಸಿಗುವುದಿಲಲ .   ಇದರ ಬಗೆಗ  ಸಕಾವರ  ಆ ಭಾಗದ  ಶಾಸಕರನೆನ ಲಲ  ಕರೆದ್ಯ  ಇದರ ಬಗೆಗ  

ಚಿಾಂತನೆಯನುನ  ನಡೆಸಬೇಕು.   ಆಗ ನಮಗೆ ತಕ್ಷಣಕೆಕ  ಶ್ಕ್ಷಕರ ದೊರೆಯುತ್ಯು ರೆ.  

 

  ಶಿರ ೋ  ಮರುಗೇಶ ಆರ . ನರಾಣಿ:-  ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಗಳೇ,  ಬೇರೆ ಕಡೆ ಮೆರಿಟ  ಜ್ಞಸಿು  ಇದಿ ಲಲ , 

ನಮಾ  ಕಲ್ಯಯ ಣ ಕನವಟಕದಲಲ  ಮೆರಿಟ  ಕಡಿಮೆ ಇರುತು ದ್.   ನನು ಕಲುು ಗಿವ ಜಿಲ್ಯಲ ಯ ಉಸುು ವಾರಿ 

ಸಚಿವರನಗಿರುವ ಕಾರಣ ನನನ  ಸಲಹೆ ಏನೆಾಂದರೆ  ಆ ಭಾಗದಲಲ ರುವವರು ಮಾತರ  ಅಜಿವಗಳನುನ  

ಹಾಕಬೇಕು, ಆ ಭಾಗದವರಲಲ ಯೇ  ಸಪ ಧ್ಯವ ಏಪ್ವಟಿ್ಟ   ಎಲಲ ರಿಗೂ  ಉದೊಯ ೀಗಾವಕಾಶ ದೊರೆಯತು ದ್.   

ಅದನುನ  ಜ್ಞರಿಗೆ ತರಬೇಕೆಾಂದ್ಯ ಚಿಾಂತನೆ ಮಾಡುತ್ರು ದಿ್ ೀವ, ಅದನುನ  ಜ್ಞರಿಗೆ ತರುತೆು ೀವ.   
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 ಶಿರ ೋ ಅಲಿೇಂ ವಿೋರರ್ದರ ಪಪ (ವಿಧಾನಸಭಾ ಕೆಷ ೋತ್ರ ದಿೇಂದ ಚುರ್ನಯಿತ್ರಾದರು):- ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪ್ತ್ರಗಳೇ,  ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದಿ್ಯ , ಕಳಿ  ಬಹಳ ಸಂತ್ೀರ್ವಾಯಿತ್ತ.  ಅವರಿಗೆ ನನನ  

ಧ್ನಯ ವಾದಗಳನುನ  ಅಪಿವಸುತೆು ೀನೆ.   ಆ ಭಾಗದಲಲ  ಅಭಿವೃದಿಿ  ಆಗಬೇಕಾದರೆ ಬಹಳಷಿ್ಟ  ಕೆಲಸಗಳು 

ಆಗಬೇಕಾಗಿದ್.  ಬಹಳ ಪ್ರ ಮುಖ್ವಾಗಿ 371 ಜೆ ಅಡಿಯಲಲ  ಹಲವಾರು ಇಲ್ಯಖ್ಯಗಳಲಲ  ಬಹಳಷಿ್ಟ  

ಹುದಿ್ ಗಳು ಖಾಲಯಿವ.   ಈಗ ಶ್ಕ್ಷಕರ ಬಗೆಗ  ಸಕಾವರ ಯಾವ ರಿೀತ್ರ ಚಿಾಂತನೆ ನಡೆಸಿದ್,  ಹಾಗೆಯೇ, 

ವಿದ್ಯಯ ತ  ಇಲ್ಯಖ್ಯಯಲಲ , ಕೃಷಿ ಇಲ್ಯಖ್ಯಯಲಲ  ಹಿೀಗೆ ಎಲ್ಯಲ  ಇಲ್ಯಖ್ಯಗಳಲಲ ಯೂ ಯೀಜನೆ ರೂಪಿಸಿ, 

ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ  ಹುದಿ್ ಗಳನುನ  ತ್ತಾಂಬಲು ಆದಯ ತೆಯನುನ  ನಿೀಡಬೇಕಾಗುತು ದ್.   ಇವತ್ತು  ಏನಗಿದ್ 

ಎಾಂದರೆ ನಿೀವು KKRDB ಎಾಂದರೆ ಲೀಕೀಪ್ಯೀಗಿ ಇಲ್ಯಖ್ಯಯವರು ನಿೀಡುತ್ರು ಲಲ .  The purpose of 

giving special grants will not be served. Along with the regular budget allocation, you must give 

KKRDB grants also.  Then we will come out with the balance.  What is the meaning of 

development of the backward area?  Backward area ಎಾಂದರೆ ಈ ಭಾಗ ಆ ಭಾಗ ಎಾಂದೇನೂ ಇಲಲ .  

ಅದ್ಯ ಯಾವುದೇ ಆಗಿದಿ ರೂ ಸಹ, ಕನವಟಕದಲಲ  ಯಾವುದಾದರೂ ಉತು ಮ ಸಿಿ ತ್ರಯಲಲ ರುವ 

ಜಿಲ್ಯಲ ಯನುನ  ಮಾದರಿಯಾಗಿ ತೆಗೆದ್ಯಕಾಂಡು  ಅಲಲ  ರಸು ಗಳು ಹೇಗಿವ,  ಶಾಲ್ಯಗಳು ಹೇಗಿವ,  ಆಸಪ ತೆರ ಗಳು 

ಎಷಿಿ ವ, ಕಾಲೇಜುಗಳು ಎಷಿಿ ವ, ಹಾಸಿ ಲ ಗಳು ಎಷಿಿ ವ ಎನುನ ವುದನುನ  ಪ್ರಿಶ್ೀಲಸಿ, ಅದೇ ಮಾದರಿಯಲಲ   

ಇಲಲ ಯೂ ಸಹ ಮಾಡಿದರೆ  ಮಾತರ  ಆ ಭಾಗ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯನುನ  ಹೊಾಂದ್ಯತು ದ್.   

 

 ನನು ಆಲಮಟಿಿ  ಜಲ್ಯಶಯ ಬಗೆಗ  ಮಾತನಡುವುದಿಲಲ .  ಏಕೆಾಂದರೆ ಎಲ್ಯಲ  ಸದಸಯ ರು ಅದರ 

ಬಗೆಗ  ಮಾತನಡಿದಿಾ ರೆ.   ನವಲ ಪ್ರ ದೇಶಕೆಕ  ಬಹಳ ಅಭಿವೃದಿಿ  ಕೆಲಸಗಳನುನ  ಮಾಡಬೇಕಾಗುತು ದ್.   ಆ 

ಭಾಗದಲಲ  ನವೇನು Balancing Reservoir ಮಾಡುತೆು ೀವ,  ಅದನುನ  ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತರ  2-3 ಲಕ್ಷ ಎಕರೆ 

ಪ್ರ ದೇಶವನುನ  ನವು ಅಭಿವೃದಿಿ  ಮಾಡಬಹುದ್ಯ.  ಇವತ್ತು  ಸುಮಾ ನೆ ನದಿ ನಿೀರು waste ಆಗುತ್ರು ದ್.  

ಇವತ್ತು  ತ್ತಾಂಗಭದಾರ  ನದಿ ನಿೀರಿಗೆ ಒಾಂದ್ಯ ರೂಲಸ   ಮಾಡಲ್ಯಗಿದ್.  Thungabhadra Board consist of 

Andhra Pradesh and Karnataka States. ಎಷಿ್ ೀ ನೂರಾರು ಟಿಎಾಂಸಿ  ನಿೀರು ಹರಿದ್ಯ ಹೊೀದರೂ ಸಹ  

ಅದಕೆಕ  ಯಾವುದೇ ಅಕೌಾಂಟ  ಇಲಲ .  Agreement is in such a way that, it never comes in the account. 

ಅವರು ನಿೀರು ಕಳಿದಾಗ ಬಿಡಬೇಕು.  ಜಲ್ಯಶಯದಲಲ  ಕಡಿಮೆ ನಿೀರು ಇದಿಾ ಗ  ಮಾಚ ವ ಮತ್ತು  ಫೆಬರ ವರಿ 

ತ್ರಾಂಗಳಿನಲಲ  ಕಳುತ್ಯು ರೆ.  There are two ways of asking water.  ಒಾಂದ್ಯ ನದಿಯ ಮೂಲಕ, ಮತ್ು ಾಂದ್ಯ 

ಕಾಲುವ ಮೂಲಕ ನಿೀರನುನ  ನಿೀಡಬೇಕಾಗುತು ದ್.   ಆಗ ಅವರು ನಮಗೆ ನದಿ ಮೂಲಕ ನಿೀರನುನ  

ಬಿಡುವಂತೆ ಕಳುತ್ಯು ರೆ.   ಆ ಸಮಯದಲಲ  ನದಿಯ ಮೂಲಕ ನಿೀರನುನ  ನಿೀಡಿದರೆ  ನಮಾ  ಜಲ್ಯಶಯದ 

ನಿೀರಿನ ಮಟಿ  ಕಡಿಮೆ ಆಗಿ ನಮಾ  ರೈತರಿಗೆ ನಿೀರು  ದೊರೆಯುವುದಿಲಲ .   ಅದಕಾಕ ಗಿ ನವು ಅಷಿ್ಟ  ಟಿಎಾಂಸಿ 

ನಿೀರನುನ  ಸಂಗರ ಹಿಸಿದರೆ  8000 ಕೀಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನುನ  ಕಟಿ್ಟ  ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಆದಯ ತೆಯನುನ  
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ನಿೀಡಿ, ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕೆಾಂದ್ಯ ಹೇಳಿ, ಅವಕಾಶ ಕಟಿ  ತಮಗೆ ಧ್ನಯ ವಾದಗಳನುನ  ತ್ರಳಿಸಿ, ನನನ  

ಮಾತ್ತಗಳನುನ  ಮುಗಿಸುತೆು ೀನೆ. 

 

 ಶಿರ ೋ ಪರ ರ್ಕಶ  ಕೆ ರಾಥೋಡ(ರ್ನಮನದೇಾಶನ ಹೇಂದಿದವರು):-  ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಗಳೇ, 

ಬಳಗಾವಿಯ ಸುವಣವ ಸೌಧ್ದಲಲ  ಇಾಂದ್ಯ ವಿಶೇರ್ವಾಗಿ ಉತು ರ ಕನವಟಕದ  ಸಮಸಯ ಗಳ ಬಗೆಗ  ಚ್ರ್ಚವ 

ಮಾಡುವುದಕೆಕ  ಮತ್ತು  ಈ ಭಾಗದಲಲ   ಅಭಿವೃದಿಿ ಯಾಗಲು  ಅಧಿವೇಶನವನುನ  ಕಳೆದ 10 ದಿವಸಗಳಿಾಂದ 

ನಡೆಸಲ್ಯಗುತ್ರು ದ್.   

 

  ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಗಳೇ, ಇವತ್ತು  ವಿಶೇರ್ವಾಗಿ ಆಲಮಟಿಿ  ಜಲ್ಯಶಯದ ಬಗೆಗ   ನಮಾ  ವಿರೀಧ್ 

ಪ್ಕ್ಷದ ನಯಕರು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸದಸಯ ರು ಮಾತನಡಿದಿಾ ರೆ.   ಈ ಆಲಮಟಿಿ  ಜಲ್ಯಶಯದಿಾಂದ 

ಮಟಿ  ಮದಲು ಜಮಿೀನು ಕಳೆದ್ಯಕಾಂಡಿರುವ ಸಂತರ ಸು  ನನೇ ಎಾಂದ್ಯ ಈ ಮದಲೇ ಹೇಳಿದಿ್ ೀನೆ.   

ನಮಾ  ಗಾರ ಮ ಬೇನಳ ಇದ್ಯ ಆಲಮಟಿಿ  ಜಲ್ಯಶಯದಿಾಂದ 5 ಕಿ.ಮಿೀ ದ್ದರದಲಲ ದ್.   ನಮಾ  ಬೇನಳ 

ಊರು ಸಂಪೂಣವವಾಗಿ  ಮುಳುಗಡೆ ಆಗಿದ್.   

 

 ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಹಿಾಂದ್ ಒಾಂದ್ಯ ಸಲ ಈ ವಿಚಾರವನುನ  ತ್ಯವು ಸದನದಲಲ  ಪ್ರ ಸಾು ಪ್ 

ಮಾಡಿದಿಿ ೀರಿ. 

 ಶಿರ ೋ ಪರ ರ್ಕಶ  ಕೆ. ರಾಥೋಡ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಗಳೇ, ನನು ಈ ವಿಚಾರವನುನ   ಪ್ರ ತ್ರ 

ಅಧಿವೇಶನದಲಲ ಯೂ ಹೇಳುತ್ರು ರುತೆು ೀನೆ.   ಏಕೆಾಂದರೆ ನನು ಮಟಿ  ಮದಲಗೆ ನನನ  ಜಮಿೀನನುನ  

ಕಳೆದ್ಯಕಾಂಡ ಸಂತರ ಸು .  ಆ ಸಮಯದಲಲ  ನಮಗೆ ಪ್ರಿಹಾರ ಸಿಕಿಕ ದಿ್ಯ  ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ.   ಆದರೂ ಸಹ 

ಬಿಜ್ಞಪುರ ಜಿಲ್ಯಲ  ಸಾಕಷಿ್ಟ  ತ್ಯಯ ಗವನುನ  ಮಾಡಿ, ಈ ಒಾಂದ್ಯ ಆಲಮಟಿಿ  ಜಲ್ಯಶಯದಿಾಂದ ಬರಗಾಲ 

ಹೊೀಗಿ, ಹಸಿರುಕಾರ ಾಂತ್ರ ಆಗಿ ನಮಾ  ಭಾಗದಲಲ ಯೂ ನಿೀರಾವರಿ ಆಗಬೇಕೆಾಂದ್ಯ ನವು ಸಾಕಷಿ್ಟ  

ತ್ಯಯ ಗವನುನ  ಮಾಡಿದಿ್ ೀವ.    ಇವತ್ತು  ಈ ಆಲಮಟಿಿ  ಜಲ್ಯಶಯ ಒಾಂದ್ಯ ಹಂತಕೆಕ  ಬಂದಿದ್.   ಯುಕೆಪಿಯ 

ಮದಲನೇ ಹಂತ, ಎರಡನೆಯ ಹಂತ,  ಸಂಪೂಣವಗಾಂಡು ಬಚಾವತ  ಅವಾಡ ವ, ಬಿರ ಜೇಶ  ಕುಮಾರ  

ವರದಿ  ಆಗಿ ಸುಪಿರ ೀಮ  ಕೀಟಿವನ ತ್ರೀಪುವ ಬಂದ್ಯ ನಮಾ  ಬಿಜ್ಞಪುರ ಜಿಲ್ಯಲ ಗೆ  330 ಟಿಎಾಂಸಿ ಯಲಲ  90 

ಟಿಎಾಂಸಿ ನಿೀರು ನಿೀರಾವರಿಗಾಗಿ ಪ್ಡೆಯುವಂತಹ ಸನಿನ ವೇಶದಲಲ  ನವಿದಿ್ ೀವ.    ಇದ್ಯ ವಿಳಂಬ ಆಗುತ್ರು ದ್, 

ಇದ್ಯ ಬೇಗ ಆಗಬೇಕು, ನಮಾ  ಜನರು ಬಿಜ್ಞಪುರ ಮತ್ತು  ಬ್ರಗಲಕೀಟೆ ಜಿಲ್ಯಲ ಗಳಲಲ  ಅವಿಭಾಜಯ  ಬಿಜ್ಞಪುರ 

ಜಿಲ್ಯಲ ಯಲಲ  ನಿೀರಾವರಿ ಸೌಲಭಯ  ದೊರೆಯಬೇಕೆಾಂದ್ಯ  ನವಲಲ ರೂ ಸಹ ಅದಕೆಕ  ಹೊೀರಾಟವನುನ  

ಮಾಡುತ್ರು ದಿ್ ೀವ.   
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 ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಗಳೇ, ಯುಕೆಪಿಯ 1ನೇ ಹಂತದಲಲ   ಎಷಿ್ಟ  ಹೆಕಿೆ ೀರ  ಪ್ರ ದೇಶವನುನ  ನಿೀರಾವರಿಗೆ 

ಒಳಪ್ಡಿಸಿದಿ್ ೀವ,  ಅದರಲಲ  ಹಿಾಂಗಾರು ಮತ್ತು  ಮುಾಂಗಾರಿನ ಎರಡು ಬಳೆಗಳನುನ   ಬಳೆಯುವುದಕೆಕ  ನಮಗೆ 

ಸಂಪೂಣವವಾಗಿ ನಿೀರಿನ ಸಂಗರ ಹ ಆಗಿದ್ಯೇ?   ಆ ನಿೀರನುನ  ಬಳಕೆ ಮಾಡಲು ನಮಗೆ ಅವಕಾಶ 

ದೊರೆತ್ರದ್ಯೇ? Tail end ನಲಲ ರುವ ಗಾರ ಮಗಳಿಗೆ ಈ ನಿೀರು ಲಭಯ ವಿದ್ಯೇ? ಅದರಲಲ ಯೂ ವಿಶೇರ್ವಾಗಿ 

ತ್ಯಾಂಬ ಏರಿಯಾದಲಲ   ಲಭಯ ವಾಗಿದ್ಯೇ? ಗುತ್ರು  ಬಸವಣಣ  ಏತ ನಿೀರಾವರಿ ಏನಿದ್, ಅದರಲಲ  105 ಕಿ.ಮಿೀ 

ಕಾಲುವಗಳನುನ  ನಿಮಾವಣ ಮಾಡಲ್ಯಗಿದ್.   ಇದರ ಮೂಲಕ tail end ನಲಲ ರುವ ತ್ಯಾಂಬ ಪ್ರ ದೇಶದಕೆಕ  

ನಿೀರು  ಹೊೀಗುತ್ರು ದ್ಯೇ ಎನುನ ವುದನುನ   ನವು ಚಿಾಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್.   ನನು ಇದರ ಬಗೆಗ  

ಮಾಹಿತ್ರಯನುನ  ಸಂಗರ ಹ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ tail end ನಲಲ  ಇವತ್ರು ನವರೆಗೆ ಸಂಪೂಣವ ಪ್ರ ಮಾಣದಲಲ  ನಿೀರು 

ಹೊೀಗುತ್ರು ಲಲ . ಕಳೆದ 3 ತ್ರಾಂಗಳಿನಿಾಂದ ಒಾಂದ್ಯ ಹನಿ ನಿೀರು ಹೊೀಗಿರುವುದಿಲಲ .  ಏಕೆಾಂದರೆ ಗುತ್ರು  ಬಸವಣಣ  

ಏತ ನಿೀರಾವರಿ ಯೀಜನೆಯಲಲ ರುವ 9 ಪಂಪ್ ಗಳಲಲ  6 ಪಂಪ್ ಗಳು ದ್ಯರಸಿಿ ಯಲಲ ವ. ಈ ಪಂಪ್ ಗಳನುನ  

ದ್ಯರಸಿಿ  ಮಾಡಿಕಡುತೆು ೀವಾಂದ್ಯ ಸಚಿವರು ಅಶಾಾ ಸನೆ ನಿೀಡಿ,  ಒಾಂದ್ದವರೆ ವರ್ವಗಳು ಕಳೆದಿವ.   

ಇವತ್ರು ನವರೆಗೆ ಆ ಪಂಪ್ ಗಳು ದ್ಯರಸಿಿ ಯಾಗಿಲಲ .   ಇವತ್ತು  ಟೆಾಂಡರ  ಕರೆದಿದಿ್ ೀವ, ಅದಕಾಕ ಗಿ 30 ಕೀಟಿ 

ರೂಪಾಯಿಗಳ ವಚಿ್  ಆಗುತ್ರು ದ್,  ಎಾಂದ್ಯ ಹೇಳಿದಿ ರು ಸಹಾ ಇವತ್ರು ನವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಆಗಿಲಲ .   

ಇದರಿಾಂದ ನಮಾ  ಭಾಗದಲಲ  ಎರಡು ಬಳೆಗಳನುನ  ತೆಗೆಯಲು ಸಾಧ್ಯ ವಾಗುತ್ರು ಲಲ  ಎನುನ ವುದ್ಯ ನನನ  

ಭಾವನೆಯಾಗಿದ್.   ಈಗ ಆಲಮಟಿಿ  ಜಲ್ಯಶಯವನುನ  ಸಂಪೂಣವಗಳಿಸಲು ಏನೇನು ಕಾಮಗಾರಿಗಳ 

ಅವಶಯ ಕತೆ ಇದ್,  ಅದನೆನ ಲಲ  ಮಾಡಬೇಕು. 

 

 ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಗಳೇ, ಎರಡು ವರ್ವಗಳ ಹಿಾಂದ್  ಕೃಷ್ಣಣ  ಜಲ ಭಾಗಯ  ಯೀಜನೆಯ ವಯ ವಸಿಾ ಪ್ಕ 

ನಿದೇವಶಕರ  ಕಚೇರಿಯನುನ  ಬಾಂಗಳೂರಿನಿಾಂದ ಆಲಮಟಿಿ  ಪ್ರ ದೇಶಕೆಕ   ಸಿ ಳಾಾಂತರಿಸುವುದಕೆಕ  ಸಕಾವರ 

ಆದೇಶವನುನ  ನಿೀಡಿದ್.   ಮಾನಯ  ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳಾದ ಬಸವರಾಜ ಬಮಾಾ ಯಿಯವರು ಇದರ ಬಗೆಗ  

ಈಗಾಗಲೇ ಅ ಶಾಾ ಸನೆಯನುನ  ಕಟಿಿ ದಿಾ ರೆ.   ಆದರೆ  ಈ ಸಕಾವರ ಬಂದಮೇಲ್ಯ, ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳು 

ಅಶಾಾ ಸನೆ ಕಟಿ  ಮೇಲೂ ಸಹ ಈ ಕಚೇರಿಯ ಸಿ ಳಾಾಂತರ ಆಗಿರುವುದಿಲಲ .  ಇದಕೆಕ  ಕಾರಣ ಏನೆಾಂದರೆ  

ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಅಲಲ  ಇರುವುದಕೆಕ  ಅವಕಾಶ ಆಗುವುದಿಲಲ .   ಆದಿ ರಿಾಂದ ನಮಗೆ ಸಿ ಳಾಾಂತರಗಳೆಲು  

ಆಗುವುದಿಲಲ   ಎನುನ ವ ಹೇಳಿಕೆಗಳನುನ  ನವು ಪ್ತ್ರರ ಕೆಗಳಲಲ  ಓದಿದಿ್ ೀವ.   ಇದ್ಯ ಸರಿಯೇ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು 

ಇರುವ ಹಾಗೆ ಅಲಲ  ವಯ ವಸಿ ಗಳನುನ  ಸಕಾವರ ಮಾಡುವುದೇ?  ಈ ವಯ ವಸಿಾ ಪ್ಕ ನಿದೇವಶಕರ ಕಚೇರಿ,  

ಯಾವಾಗ ಆಲಮಟಿಿ ಗೆ  ಸಿ ಳಾಾಂತರ ಆಗುತು ದ್? ಇವತ್ತು  ಈ ಜ್ಞಗದಲಲ  ಯುಕೆಪಿಯ 3ನೇ ಹಂತ 

ಮಾಡಬೇಕೆಾಂದರೆ ಎಲಲ ಯವರೆಗೆ ಈ ಕಚೇರಿಯ ಸಿ ಳಾಾಂತರ ಆಗುವುದಿಲಲ , ಅಲಲ ಯವರೆಗೆ  ಈ 

ಕಾಯವಕರ ಮಗಳನುನ  ಏನು ಅನುಷ್ಣಠ ನ ಮಾಡಬೇಕೆಾಂದ್ಯಕಳೆು ತೆು ೀವ ಅವುಗಳ ವಿಳಂಬ ಆಗುತು ದ್. 

ಅದಕಾಕ ಗಿಯೇ ಈ ಕಚೇರಿಯನುನ  ಸಿ ಳಾಾಂತರ ಮಾಡಬೇಕೆನುನ ವುದ್ಯ ಸಕಾವರದ ಉದಿ್ ೀಶ ಆಗಿದ್.   
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ಇದನುನ  ಈಡೇರಿಸಬೇಕೆಾಂದ್ಯ ಸಕಾವರಕೆಕ  ಕಳಕಳಿಯಿಾಂದ ನನು ಪಾರ ಥವನೆ ಮಾಡಿಕಳೆು ತೆು ೀನೆ.  

ಹಾಗೆಯೇ ಈ ವಯ ವಸಿಾ ಪ್ಕ ನಿದೇವಶಕರ  ಕಚೇರಿಯನುನ  ಯಾವಾಗ ಸಿ ಳಾಾಂತರ ಮಾಡಲ್ಯಗುವುದ್ಯ 

ಎನುನ ವುದನುನ  ಸಪ ರಿ್ ವಾಗಿ ತ್ರಳಿಸಬೇಕೆಾಂದ್ಯ  ಕಳಿಕಳೆು ತೆು ೀನೆ. 

         (ಮುಾಂದ್ಯ) 

(1234)/7-00/21-12-2021/ಎಲ ಎೇಂ/ಎಕೆ 

 

ಶಿರ ೋ ಪರ ರ್ಕಶ  ಕೆ.ರಾಥೋಡ(ಮೇಂದು):-  

 

ಈ U.K.P (Upper Krishna Project) ಮೂರನೆ ಹಂತದಲಲ  ಡಾಯ ಾಂ ನ ಎತು ರವನುನ   519 ರಿಾಂದ 524 ಅಡಿ  

ಎತು ರಿಸಬೇಕಾಗಿದ್. ಗೇಟ ಗಳು ತಯಾರಾಗಿವ. ಸುಪಿರ ೀಮ  ಕೀಟ ವನಲಲ  ತೆಲಂಗಾಣ ಮತ್ತು  

ಆಾಂಧ್ರ ಪ್ರ ದೇಶಗಳು ತಕರಾರು ಅಜಿವಯನುನ  ಸಲಲ ಸಿವ. ಅವರು ಆಾಂಧ್ರ ಪ್ರ ದೇಶ ವಿಭಜನೆಯಾಗಿ ತೆಲಂಗಾಣ 

ಮತ್ತು  ಆಾಂಧ್ರ ಪ್ರ ದೇಶ ಎಾಂದ್ಯ ಎರಡು ರಾಜಯ ಗಳಾಗಿವ. ನಿೀರು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲು ಆಗುವುದಿಲಲ , ಅದಕಾಕ ಗಿ 

ನಮಗೆ ನಯ ಯ ಕಡಿ ಎಾಂದ್ಯ ತಮಾ  ಅಜಿವಯಲಲ  ತ್ರಳಿಸಿದಿಾ ರೆ.  ಆದರೆ ಸುಪಿರ ೀಮ  ಕೀಟ ವನಲಲ ರುವ 

ತಕರಾರು ಅಜಿವಯನುನ  ಹಿಾಂದಕೆಕ  ಪ್ಡೆಯುವಂತಹ ಕೆಲಸವನುನ  ನಮಾ  ರಾಜಯ  ಸಕಾವರ ಬಹಳ 

ವಿಳಂಬದಿಾಂದ ಮಾಡುತ್ರು ದಿಾ ರೆ.  ಡಿಸಾಂಬರ ನಲಲ  ಸುಪಿರ ೀಮ  ಕೀಟ ವನಲಲ  ಹಿಯರಿಾಂಗ  ಇತ್ತು , ಆಗ 

ನಮಾ  ರಾಜಯ ದ ವಕಿೀಲರು ಏನು ಹೇಳಿಕೆ ಕಟಿಿ ದಿಾ ರೆ ಗತ್ರು ಲಲ , ಮುಾಂದ್ ಜನೆವರಿ ಕನೆಗೆ ತ್ರೀಮಾವನ 

ಮಾಡಲು ಮುಾಂದಕೆಕ  ಹಾಕಿದಿಾ ರೆ. ಸುಪಿರ ೀಮ  ಕೀಟ ವನಲಲ  ಸಲಲ ಸಿರುವ ತಕರಾರು ಅಜಿವಯಲಲ  

ಯಾವುದೇ ಹುರಳಿಲಲ , ನಯ ಯಯುತವಾದ ಸಮಸಯ ಗಳು ಇಲಲ . ನಮಾ  ಸಕಾವರಕೆಕ  ಇಚಿಾ ಶಕಿು  ಇದಿ ರೆ, 

ನಮಾ  ವಕಿೀಲರು ಸುಪಿರ ೀಮ  ಕೀಟ ವನಲಲ  ವಾದ ಮಂಡಿಸಿದಿ ರೆ ನಯ ಯ ನಮಾ  ಪ್ರವಾಗಿ ಆಗುತು ದ್. 

ಏಕೆಾಂದರೆ ಆ ಎರಡು ರಾಜಯ ಗಳ ಮಧ್ಯಯ  ನಿೀರಿನ ಹಂಚಿಕೆ ಸಮಸಯ  ನಮಗೆ ಸಂಬಂಧ್ಪ್ಟಿಿ ರುವುದಲಲ .  

ಈಗಾಗಲೇ ಅಾಂತ್ರಮ ತ್ರೀಪುವ ಬಂದಿದ್. Gazette Notification ಮಾತರ  ಆಗಬೇಕಾಗಿದ್.  Gazette 

Notification ಆಗದ್ ಇರುವುದರಿಾಂದ ಯು.ಕೆ.ಪಿ 3ನೇ ಹಂತದ ಯೀಜನೆಯನುನ  ಅನುಷ್ಣಠ ನಕೆಕ  ತರಲು 

ಆಗುತ್ರು ಲಲ . ಇದರ ಬಗೆಗ  ತ್ರೀವರ ಗತ್ರಯಲಲ  ನಿಣವಯವನುನ  ತೆಗೆದ್ಯಕಳೆಬೇಕು.  ಇವತ್ತು  ಉತು ರ ಕನವಟಕ 

ಭಾಗದಲಲ  ಅಧಿವೇಶನ ನಡೆಯುತ್ರು ದ್, ನವು ಸುಪಿರ ೀಮ  ಕೀಟ ವನಲಲ ರುವ ತಕರಾರು ಅಜಿವಯನುನ  

ವಜ್ಞಗಳಿಸುತೆು ೀವ, Gazette Notification ಮಾಡಿಸುತೆು ೀವ, ಇಷಿ್ಟ  ಹಣವನುನ  ಇದಕೆಕ  ಮಿೀಸಲಡುತೆು ೀವ, 

೨೨ ಹಳೆಿ ಗಳ ಪುನವವಸತ್ರಗಾಗಿ ಎಷಿ್ಟ  ಹಣ ಬೇಕು ಅಷಿ್ಟ  ಹಣವನುನ   ಮಿೀಸಲಡುತೆು ೀವ ಎಾಂದ್ಯ ಸಕಾವರ  

ಘೀರ್ಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಾಂದ್ಯ ತಮಾ  ಮುಖಾಾಂತರ ಸಕಾವರಕೆಕ  ಮನವಿ  ಮಾಡಿಕಳೆು ತೆು ೀನೆ.   ಯು.ಕೆ.ಪಿ 

3ನೇ ಹಂತದ ಯೀಜನೆಯಲಲ  9 lift irrigation ಯೀಜನೆಗಳು ಬರುತು ವ.  

 

     ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಆದಷಿ್ಟ  ಬೇಗ ಮಾತನಡಿ ಮುಗಿಸಿ. 
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    ಶಿರ ೋ ಪರ ರ್ಕಶ  ಕೆ.ರಾಥೋಡ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಗಳೆ, ಈ ವಿರ್ಯದಲಲ  ಇನುನ  ನನು ಸಾಕಷಿ್ಟ  

ಮಾತನಡುವುದ್ಯ ಇದ್, ಬೇಗ ಮುಗಿಸಿ ಎಾಂದರೆ ಹೇಗೆ? ಮಾತನಡಲು ನನಗೆ ಸಮಯ ಕಡಬೇಕು. 

ನನು ಸಮಯವನುನ  ವಯ ಥವ ಮಾಡುವುದಿಲಲ .  

 

      ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಈಗಾಗಲೇ ಮಾನಯ  ವಿರೀಧ್ ಪ್ಕ್ಷದ ನಯಕರು ಎಲಲ ವನುನ  ಉಲ್ಯಲ ೀಖ್  

ಮಾಡಿದಿಾ ರೆ.  

 

      ಶಿರ ೋ ಪರ ರ್ಕಶ  ಕೆ.ರಾಥೋಡ:- ನನು ಪ್ರ ಸಾು ಪ್ ಮಾಡುವ ವಿರ್ಯಗಳನುನ  ಮಾನಯ  ವಿರೀಧ್ ಪ್ಕ್ಷದ 

ನಯಕರು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾರೇ ಸದಸಯ ರು ಪ್ರ ಸಾು ಪ್ ಮಾಡಿರುವುದಿಲಲ .  ಅವರು ಪ್ರ ಸಾು ಪ್ ಮಾಡದ್ 

ಇರುವಂತಹ ವಿರ್ಯಗಳನುನ  ನನು ಪ್ರ ಸಾು ಪ್ ಮಾಡುತ್ರು ದಿ್ ೀನೆ. ದಯಮಾಡಿ ನನಗೆ 

ಸಮಯಾವಕಾಶವನುನ  ಕಡಿ. 

 

     ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಈಗಾಗಲೇ ಅನೇಕ ಸದಸಯ ರು ಆಲಮಟಿಿ  ಡಾಯ ಾಂ ಬಗೆಗ  ಎಲಲ ವನುನ  ಪ್ರ ಸಾು ಪ್ 

ಮಾಡಿದಿಾ ರೆ. ನಿಮಗೆ ಎಷಿ್ಟ  ಸಮಯ ಬೇಕು. 

 

            ಶಿರ ೋ ಪರ ರ್ಕಶ  ಕೆ.ರಾಥೋಡ:- ಎಷಿ್ಟ  ಸಮಯಬೇಕು ಎನುನ ವುದನುನ  ಹೇಳಲು ಆಗುವುದಿಲಲ .  

 

ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಇಷಿ್ಟ  ಸಮಯಬೇಕು ಎಾಂದ್ಯ ಹೇಳಿ. ಇಡಿೀ ಮಾತನಡಲು 

ಆಗುವುದಿಲಲ . ಇನುನ  ಮಾನಯ  ತ್ರಮಾಾ ಪೂರವರು, ಶ್ರ ೀ ಯು.ಬಿ.ವಾಂಕಟೇಶ ರವರು ಮಾತನಡುವವರಿದಿಾ ರೆ.  

ಮಾನಯ  ವಿರೀಧ್ ಪ್ಕ್ಷದ ನಯಕರಿಗೆ ಸಾಕಷಿ್ಟ  ಸಮಯವನುನ  ಕಡಲ್ಯಗಿದ್.  

 

ಶಿರ ೋ ಬ.ಕೆ.ಹರಿಪರ ಸ್ತದ್:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಗಳೆ, ತ್ಯವು ಇನುನ  ಎಷಿ್ಟ  ಸಮಯದವರೆಗೆ 

ಸದನವನುನ  ನಡೆಸುತ್ರು ೀರಿ? 

ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರು:- 8 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಸದನವನುನ  ನಡೆಸಲ್ಯಗುತು ದ್.  ಇನುನ  

ಮಾತನಡುವರಿದಿಾ ರೆ. ಸದಸಯ ರು ನನಗೆ ಸಹಕಾರ ಕಡಬೇಕು.  

 

ಶಿರ ೋ ಪರ ರ್ಕಶ  ಕೆ.ರಾಥೋಡ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಗಳೆ, ನನು ಸಂಪೂಣವವಾಗಿ ಸಹಕಾರ 

ಕಡುತೆು ೀನೆ. ಆದರೆ ನನು ಪ್ರ ಸಾು ಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ ವಿರ್ಯಗಳನುನ  ಪ್ರ ಸಾು ಪಿಸಲು ನನಗೆ ಅವಕಾಶ 

ಮಾಡಿಕಡಿ.  
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        ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಆಯಿತ್ತ ಮಾತನಡಿ. ಸದನವನುನ  ಮುಕಾು ಯಗಳಿಸಬೇಕಾದ 

ಸಮಯಕೆಕ  ನನು ಸದನವನುನ  ಮುಕಾು ಯಗಳಿಸುತೆು ೀನೆ. ಹಿಾಂದಿನವರಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿರುವುದಿಲಲ . 

ನನೇನು ಮಾಡಲು ಆಗುವುದಿಲಲ . 

 

         ಶಿರ ೋ ಪರ ರ್ಕಶ  ಕೆ.ರಾಥೋಡ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಗಳೆ, ನನು ವಿರ್ಯವನುನ  ಪ್ರ ಸಾು ಪ್ ಮಾಡಬೇಕು 

ಅದಕಾಕ ಗಿ ನನಗೆ ಸಮಯವಕಾಶವನುನ  ಮಾಡಿಕಡಿ ಎಾಂದ್ಯ  ವಿರೀಧ್ ಪ್ಕ್ಷದ ನಯಕರಿಗೂ 

ಹೇಳಿದಿ್ ೀನೆ, ಮಾನಯ  ಮುಖ್ಯ ಸಚೇತಕರಿಗೂ ಹೇಳಿದಿ್ ೀನೆ, ತಮಗೂ ಹೇಳಿದಿ್ ೀನೆ.  

 

ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಆಯಿತ್ತ ಮಾತನಡಿ, 8 ಗಂಟೆಗೆ ಸದನವನುನ  ನನು 

ಮುಕಾು ಯಗಳಿಸುತೆು ೀನೆ, ಉಳಿದ ಸದಸಯ ರಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿರುವುದಿಲಲ . ಅದಕೆಕ  ನನು ಏನು ಮಾಡಲು 

ಆಗುವುದಿಲಲ .  

 

ಶಿರ ೋ ಪರ ರ್ಕಶ  ಕೆ.ರಾಥೋಡ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಗಳೆ, ಯು.ಕೆ.ಪಿ 3ನೇ ಹಂತದ ಯೀಜನೆಯಿಾಂದ 

ಬಿಜ್ಞಪೂರ ಮತ್ತು  ಬ್ರಗಲಕೀಟಿ ಜಿಲ್ಯಲ ಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನಿೀರಿನ ವಯ ವಸಿ  ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್.  ೨೦೦ 

ಕಿ.ಮಿೀ ದ್ದರದಲಲ  ತ್ೀರಣಗಲಲ ನಲಲ ರುವ ಜಿಾಂದಾಲ  ಕೈಗಾರಿಕೆಗೆ ಕೃಷ್ಣಣ  ನದಿ ನಿೀರನುನ  ಕಡುತ್ರು ದಿಾ ರೆ. 

ಆದರೆ 70 ಕಿ.ಮಿೀ ದ್ದರದಲಲ ರುವ ಬಿಜ್ಞಪೂರ ಜಿಲ್ಯಲ ಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನಿೀರಿನ ವಯ ವಸಿ  ಮಾಡಲು 

ಇವತ್ರು ನವರೆಗೂ ಆಗುತ್ರು ಲಲ .  ಈ ಕೆಲಸವನುನ  ಆದಷಿ್ಟ  ಬೇಗ ಮಾಡಬೇಕೆಾಂದ್ಯ ಸಕಾವರಕೆಕ  ನನು 

ಒತ್ಯು ಯಿಸುತೆು ೀನೆ. ಇಷಿ್ ೀ ಅಲಲ  ಕಾಂದರ  ಸಕಾವರದ ಜಲಜಿೀವನ ಮಿಶನ ನ ಅಡಿಯಲಲ  ಪ್ರ ತ್ರ ಹಳೆಿ ಗೂ 

ಶುದಿ  ಕುಡಿಯುವ ನಿೀರನುನ  ಕಡಬೇಕೆಾಂದ್ಯ ನಿಣವಯ ಮಾಡಲ್ಯಗಿದ್. ಅದರ ಜತೆಗೆ ಆಲಮಟಿಿ ಯಲಲ  

ಕುಡಿಯುವ ನಿೀರಿನ ವಯ ವಸಿ ಗೆ ನಿೀರು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಯಲ ಯ  ಪ್ರ ತ್ರಯಾಂದ್ಯ ಹಳೆಿ ಗೆ ಶುದಿ  

ಕುಡಿಯುವ ನಿೀರಿನ ವಯ ವಸಿ  ಮಾಡಬೇಕೆಾಂದ್ಯ ತಮಾ  ಮುಖಾಾಂತರ ಸಕಾವರಕೆಕ  ವಿನಂತ್ರ 

ಮಾಡಿಕಳೆು ತೆು ೀನೆ.  

 

ಇನನ ಾಂದ್ಯ ಸಂಗತ್ರ ಎಾಂದರೆ, ’ರಾಮಠಾಣ ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಯೀಜನೆ’ ಎಾಂದ್ಯ  ನಮಾ  

ರಾಜಯ ದಲಲ ಯೇ ಎರಡನೇ ದೊಡಡ  ಯೀಜನೆ ಇದ್ಯ, ಇದರಲಲ  60.000 ಹೆಕಿ ರ   ಜಮಿೀನಿನಲಲ  ಹನಿ 

ನಿೀರಾವರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎಾಂದ್ಯ ಯೀಜನೆಯನುನ  ತರಲ್ಯಗಿತ್ತು .  ಆದರಿಾಂದ ರೈತರಿಾಂದ ಇದಕೆಕ  ನಿರಿೀಕೆಿತ 

ಫಲ ಸಿಗಲಲಲ . ಏಕೆಾಂದರೆ ಇವರ ಹತ್ರು ರ ಮಾಹಿತ್ರ ಇಲಲ ದ್ ಇರುವುದರಿಾಂದ ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ರೈತರಿಗೆ 

ಮಾಹಿತ್ರಯನುನ  ಕಡಲಲಲ . ರಾಮಠಾಣ ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಯೀಜನೆ ಬಗೆಗ  technical ಮಾಹಿತ್ರಯನುನ  
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ರೈತರಿಗೆ ಕಡದ್ ಇರುವುದರಿಾಂದ, ಇದರ ಬಗೆಗ  ರೈತರನುನ  educate ಮಾಡದ್ ಇರುವುದರಿಾಂದ, ಈ 

ಯೀಜನೆಯನುನ  ಸಂಪೂಣವವಾಗಿ ಅನುಷ್ಣಠ ನ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡಾ ಇದರಿಾಂದ ಫಲ ಸಿಕಿಕ ರುವುದಿಲಲ . 

ಸಕಾವರ ಇದರ ಬಗೆಗ  ಗಂಭಿೀರವಾಗಿ ಪ್ರಿಗಣಿಸಿ, ರಾಮಠಾಣ ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಯೀಜನೆಯನುನ  

ಸಂಪೂಣವವಾಗಿ ಜ್ಞರಿಗೆ ತರಬೇಕೆಾಂದ್ಯ ವಿನಂತ್ರಸಿಕಳೆು ತೆು ೀನೆ.  

 

ಈ ರಾಜಯ ದಲಲ  ಕೆರೆ ತ್ತಾಂಬ್ಬವ ಯೀಜನೆಯನುನ  ಮಾಡಬೇಕೆಾಂದ್ಯ ಸಾಕಷಿ್ಟ  ಯೀಜನೆಗಳನುನ  

ತರಲ್ಯಗಿದ್. ಈ ಯೀಜನೆಯಲಲ  175 ಕೆರೆಗಳನುನ  ಈ ಯೀಜನೆಯಲಲ  ತೆಗೆದ್ಯಕಳೆಲ್ಯಗಿದ್. ಅದರಲಲ  

ಈಗಾಗಲೇ 165 ಕೆರೆಗಳನುನ  ತ್ತಾಂಬಲ್ಯಗಿದ್. ಇನುನ  ಏಳು ಯೀಜನೆಯಲಲ  ಇದನುನ  ಇನುನ  ಅನುಷ್ಣಠ ನಕೆಕ  

ತಂದಿರುವುದಿಲಲ . ಏಕೆ ಇದನುನ  ಅನುಷ್ಣಠ ನಕೆಕ  ತಂದಿಲಲ  ಎಾಂದರೆ, ಇದರಲಲ  ಲಫಿ್  ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್. 

ಇದಕೆಕ  ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವುದಿಲಲ .  ಇದಕೆಕ  ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಕೆರೆ ತ್ತಾಂಬ್ಬವ 

ಯೀಜನೆಯನುನ  ಅನುಷ್ಣಠ ನಕೆಕ  ತರಲು ಸಕಾವರ ಮುಾಂದ್ ಬರಬೇಕೆಾಂದ್ಯ ವಿನಂತ್ರಸಿಕಳೆು ತೆು ೀನೆ. ಕೆರೆ 

ತ್ತಾಂಬ್ಬವ ಯೀಜನೆಯ ಜತೆಗೆ distributary canal ಮಾಡಬೇಕಾಗುತು ದ್.  Distributary canal ಮಾಡದ್ 

ಇದಿ ರೆ ಕೆರೆ ತ್ತಾಂಬ್ಬವ ನಿೀರನುನ  ರೈತರು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕಳೆಲು ಸಾಧ್ಯ ವಾಗುವುದಿಲಲ . ಕೆನಲ ಗಳನುನ  

ನಿಮಾವಣ ಮಾಡಬೇಕೆಾಂದ್ಯ ವಿನಂತ್ರಸಿಕಳೆು ತೆು ೀನೆ.  ಯು.ಕೆ.ಪಿ ಮೂರನೇ ಹಂತದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ 

ಬೇಕಾದಂತಹ ಕೆನಲ ಗಳು ಹಿಾಂದ್ ನಿಮಾವಣವಾಗಿವ. ಆ ಕೆನಲ ಗಳಿಗೆ ನಿೀರು  ಹರಿಸುತ್ರು ಲಲ . ಇದರಿಾಂದ 

ಕೆನಲ ಗಳು ದ್ಯರಸಿು ಗೆ ಬರುತ್ರು ವ.  ದ್ಯರಸಿು ಗೆ ಬಂದರೆ ಹಣ ಖ್ಚಾವಗುತು ದ್. ಹಿಾಂದ್ ಖ್ರ್ಚವ ಮಾಡಿರುವ 

ಹಣ ವಯ ಥವವಾಗುತು ದ್. ಆದಿ ರಿಾಂದ ಯು.ಕೆ.ಪಿ ಮೂರನೇ ಹಂತದ ಕಾಮಗಾರಿಯನುನ  ಆದಷಿ್ಟ  ಬೇಗ 

ಕೈಗಳೆಬೇಕೆಾಂದ್ಯ ಸಕಾವರಕೆಕ  ವಿನಂತ್ರಸಿಕಳೆು ತೆು ೀನೆ. ಯು.ಕೆ.ಪಿ ಮೂರನೇ ಹಂತದ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ 

ಬೇಕಾದಷಿ್ಟ  ನಿೀರು ಈಗ ಸಂಗರ ಹಣೆಯಾಗಿದ್.  ಆದರೆ ಸಂಗರ ಹಣೆಯಾದ  ನಿೀರಿನಲಲ  ಪ್ರ ತ್ರ ವರ್ವ 0.5 

ಟಿಎಾಂಸಿ ಹೂಳು ಬರುತ್ರು ದ್. 10/11 ವರ್ವಗಳಿಾಂದ 20 ಟಿಎಾಂಸಿ ಯಷಿ್ಟ  ಹೂಳು ಆಲಮಟಿಿ  

ಜಲ್ಯಶಯದಲಲ  ತ್ತಾಂಬಿದ್.  ತ್ತಾಂಗಭದರ  ಜಲ್ಯಶಯದಲಲ  30 ಟಿಎಾಂಸಿ ಹೂಳು ತ್ತಾಂಬಿದ್. ಆ ಹೂಳನುನ  

ತೆಗೆಯಲು ಆಗುತ್ರು ಲಲ . ಆದಿ ರಿಾಂದ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವ ಯೀಜನೆಯನುನ  ಈಗಲೇ ಅನುಷ್ಣಠ ನಕೆಕ  ತಂದರೆ 

ಮುಾಂದಕೆಕ  ಅನುಕೂಲವಾಗುತು ದ್. ಇದರಿಾಂದ ಖ್ರ್ಚವ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತು ದ್.  ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವ 

ಯೀಜನೆಯನುನ  ಈಗಲೇ ಅನುಷ್ಣಠ ನಕೆಕ  ತಂದ್ಯ ಆಲಮಟಿಿ  ಜಲ್ಯಶಯಕೆಕ  ರಕ್ಷಣೆ ಕಡಬೇಕೆಾಂದ್ಯ ನನು 

ಸಕಾವರದಲಲ  ವಿನಂತ್ರಸಿಕಳೆು ತೆು ೀನೆ.  

 

ಯು.ಕೆ.ಪಿ ಮೂರನೇ ಹಂತ ಪೂಣವವಾಗಬೇಕಾದರೆ 22 ಹಳೆಿ ಗಳು ಮುಳಗಡೆಯಾಗುತು ವ. 

ಲಕೆಾ ಾಂತರ ಎಕರೆ ಜಮಿೀನು ಇದರಲಲ  ಮುಳಗಡೆಯಾಗುತು ದ್. ಹಿಾಂದಿನ ಸಕಾವರವಿದಿಾ ಗ ನಿೀರಾವರಿ 

ಸಚಿವರು ಒಾಂದ್ಯ ಯೀಜನೆಯನುನ  ತಂದಿದಿ ರು. ಏನೆಾಂದರೆ ಇದ್ಯ ಬಹಳ ದ್ಯಬ್ರರಿಯಾಗುತು ದ್, ಯು.ಕೆ.ಪಿ 
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೩ನೇ ಹಂತದ ಕಾಮಗಾರಿಯನುನ  ಪೂಣವಗಳಿಸಲು ಮತ್ತು  ಪುನವವಸತ್ರಗೆ  ಒಾಂದ್ಯ ಲಕ್ಷ ಕೀಟಿ 

ರೂಪಾಯಿಗಳು ಬೇಕಾಗುತು ದ್. ಆದಿ ರಿಾಂದ Norway technology ಮೂಲಕ ತಡೆ ಗೀಡೆಗಳನುನ  ಕಟಿಿ ದರೆ 

ಸುಮಾರು ಹಳೆಿ ಗಳು ಮುಳುಗುವುದಿಲಲ .  

(ಮುಾಂದ್ಯ) 

(1235)21-12-2021(07-10)bsd-ak 

 

ಶಿರ ೋ ಪರ ರ್ಕಶ  ಕೆ. ರಾಥೋಡ  (ಮೇಂದು) 

 

ಅವರಿಗೂ ಗತ್ರು ದಿ ರೂ ಈ ವಿಚಾರಗಳನುನ  ಕಳಬೇಕೆಾಂದ್ಯ ವಿನಂತ್ರ ಮಾಡುತೆು ೀನೆ, ನನು ಇನೆನ ೀನನುನ  

ಹೇಳುವುದಕೆಕ  ಆಗುವುದಿಲಲ . ಈ Norway technology ಯಂತೆ ತಡೆಗೀಡೆಗಳ ಮೂಲಕ ಹಳೆಿ ಗಳು 

ಮುಳುಗಡೆಯಾಗದಂತೆ ಕಡಿಮೆ ಖ್ಚಿವನಲಲ  U.K.P (Upper Krishna Project) ೩ನೇ ಹಂತವನುನ  

ಮುಕಾು ಯ ಮಾಡಬಹುದ್ಯ. ಇದರ ಬಗೆಗ  ನನಗೆ ಹೆಚಿಿ ನ ಮಾಹಿತ್ರ ಇಲಲ ದ ಕಾರಣ ಸಕಾವರವು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ 

ಜತೆ ಚ್ರ್ಚವ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು  ಇದನುನ  ಏಕೆ ಅನುಷ್ಣಠ ನಕೆಕ  ತಂದಿಲಲ  ಎಾಂಬ ಬಗೆಗ  ಚಿಾಂತನೆ 

ಮಾಡಬೇಕೆಾಂದ್ಯ ಒತ್ಯು ಯಿಸುತೆು ೀನೆ. 

 

 ಇನುನ  ಶ್ರ ೀ ಪ್ರಮಶ್ವಯಯ ನವರ ವರದಿಯು ಮಾನಯ  ಬಸವರಾಜ ಬಮಾಾ ಯಿ ರವರು ನಿೀರಾವರಿ 

ಸಚಿವರಾಗಿದಿಾ ಗ ಸಲಲ ಸಲ್ಯಗಿದ್. ಹಾವೇರಿ ಮತ್ತು  ಹುಬು ಳೆಿ  ಭಾಗದಲಲ  ಬರುವ ಬಣೆಣ ಹಳೆ  ಮತ್ತು  

ಬಿಜ್ಞಪುರದ ದೊೀಣಿ ನದಿಯ ಪ್ರ ವಾಹ ನಿಯಂತರ ಣದ ಬಗೆಗ  ವರದಿಯನುನ  ಸಲಲ ಸಿದಿಾ ರೆ. ಈ ವರದಿಯಂತೆ 

ಕಾಂದರ  ಸಕಾವರದಿಾಂದ ಹಣ ಬರುವುದಿದಿ್ಯ , ಈ ಎರಡು ವರದಿಗಳನುನ  ಸಕಾವರವು ಪ್ರಿಗಣಿಸದೇ ಹಾಗೆ 

ಬಿಡಲ್ಯಗಿದ್. ಇದನುನ  ಪ್ರಿಗಣಿಸಿ, ವರದಿಗಳನುನ  ಅನುಷ್ಣಠ ನಕೆಕ  ತರಬೇಕೆಾಂದ್ಯ ಒತ್ಯು ಯ ಮಾಡುತೆು ೀನೆ. 

 

 ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ, ‘A’ Scheme ನಲಲ  ಸಂಪೂಣವ ಕೆಲಸ ಆಗಿ, ೫ ಲಕ್ಷ ಎಕರೆಗೆ ಆಗುವಷಿ್ಟ  

ನಿೀರು ಸಂಗರ ಹಿಸಿ ನಿೀರಾವರಿ ಮಾಡಲ್ಯಗಿದ್. ಆದರೆ ಈ ನಿೀರಾವರಿ ಸಂಪೂಣವವಾಗಿ ಉಪ್ಯೀಗ 

ಆಗುತ್ರು ದ್ಯೇ? ಮದಲನೆಯ ಹಂತದ ನಿೀರು ಹಳೆಿ ಗಳಿಗೆ ಸಂಪೂಣವವಾಗಿ ಹೊೀಗುತ್ರು ದ್ಯೇ? ಅದರ 

ನೂಯ ನತೆಗಳು ಏನಿವ? ನಿೀರು ಏಕೆ ಹೊೀಗುತ್ರು ಲಲ ? Tail end ಗೆ ಏಕೆ ನಿೀರು ಮುಟಿ್ಟ ತ್ರು ಲಲ  ಎಾಂಬ್ಬದರ ಬಗೆಗ  

ಸಕಾವರ ಮಾಹಿತ್ರಯನುನ  ಕಡಬೇಕು. 

 

 ಇನುನ  ಆಾಂಧ್ರ  ಪ್ರ ದೇಶದಲಲ  ಯಾವ ಪ್ರ ಮಾಣದಲಲ  ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ರು ದ್ ಎಾಂಬ್ಬದನುನ  ನೀಡಬೇಕು. 

ನಮಾ  ನದಿ ಅಲಲ ಗೆ ಹರಿದ್ಯ ಹೊೀಗಿ ಯಾವ ಪ್ರ ಮಾಣದಲಲ  ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ಯು ರೆ ಎಾಂಬ್ಬದನುನ  

ನೀಡಬೇಕು. ಪೀಲ್ಯವರಂ project ಅನುನ  ರೂ.೧ ಲಕ್ಷ ಕೀಟಿ ಖ್ರ್ಚವ ಮಾಡಿ ೪ ವರ್ವಗಳಲಲ  

ಮುಕಾು ಯದ ಹಂತಕೆಕ  ಬಂದಿದ್. ಕಾಳೇಶಾ ರ -ಗೀದಾವರಿಯಲಲ  ವಿನೂತನ ಒಾಂದ್ಯ ಯೀಜನೆಯನುನ  
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ಮಾಡಿದಿ್ಯ , ಸುಮಾರು ೧೪೫ ಅಡಿ ಕೆಳಗಿನಿಾಂದ ನಿೀರನುನ  ಪಂಪ್  ಮಾಡುತ್ಯು ರೆ. ಇದನುನ  ಬ್ರಹುಬಲ 

ಪಂಪ್  ಎಾಂದ್ಯ ಕರೆಯುತ್ರು ದಿ್ಯ , ಒಾಂದ್ಯ second ಗೆ ೫೦ ಸಾವಿರ ಲೀಟರ  ನಿೀರನುನ  ಪಂಪ್  ಮಾಡುತ್ರು ದಿಾ ರೆ. 

ಯಾವುದೇ ರೈತರ ಭೂಮಿ ಅಥವಾ ಹಳೆಿ ಗಳು ಮುಳುಗಡೆಯಾಗದೇ ೧೪೫ ಅಡಿಯಲಲ  pump set ಹಾಕಿ 

ನಿೀರನುನ  ಪ್ರ ತ್ರ second ಗೆ ೫೦ ಸಾವಿರ ಲೀಟರ  ತೆಗೆಯಲು project ಮಾಡಿದಿಾ ರೆ. ಅದರಲಲ  ೯ barrage 

ಗಳನುನ  ಮಾಡಿ, ನಿೀರು reverse ಹೊೀಗುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಆಗುತು ದ್. ಇದರಲಲ  ಹಳೆಿ ಗಳು 

ಮುಳುಗಡೆಯಾಗಿಲಲ . ಇಾಂತಹ ಯೀಜನೆಗಳನುನ  ಆಾಂಧ್ರ  ಪ್ರ ದೇಶ ಮತ್ತು  ತೆಲಂಗಾಣ ಸಕಾವರಗಳು 

ಮಾಡುತ್ರು ದಿ್ಯ , ನವು ಏಕೆ ಮಾಡಬ್ರರದ್ಯ? ಇದರ ಬಗೆಗ  ಸಕಾವರ ಚಿಾಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕೆಾಂದ್ಯ 

ವಿನಂತ್ರಸುತೆು ೀನೆ. ಈ ಯೀಜನೆಯನುನ  ‘Mission Baghiratha’ ಎಾಂದ್ಯ ಕರೆಯುತ್ಯು ರೆ. ತೆಲಂಗಾಣ ರಾಜಯ ದ 

ಅಧ್ವ ಹಳೆಿ ಗಳಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಕುಡಿಯುವ ನಿೀರನುನ  ಈ ಯೀಜನೆಯಿಾಂದ ಪೂರೈಸಲ್ಯಗುತ್ರು ದ್. ಇದನುನ  

gravity use ಮಾಡಿ ಮಾಡಲ್ಯಗುತ್ರು ದಿ್ಯ , ಸಕಾವರ ಈ ರಿೀತ್ರ ಯೀಜನೆಗಳನುನ  ಜ್ಞರಿಗೆ ತರಬೇಕು. ಇಾಂತಹ 

ಯೀಜನೆಗಳಿಾಂದ ರೈತರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುತು ದ್ ಎಾಂದ್ಯ ಭಾವಿಸಿದಿ್ ೀವ. 

 

 ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ, ನವು ನಿೀರಾವರಿ ಯೀಜನೆಗಳನುನ  ಏಕೆ ಅನುಷ್ಣಠ ನಕೆಕ  ತರಬೇಕು? 

ವಿಶೇರ್ವಾಗಿ ಬಿಜ್ಞಪುರ ಜಿಲ್ಯಲ ಯು ಬರಗಾಲ ಪಿೀಡಿತ ಜಿಲ್ಯಲ ಯಾಗಿದಿ್ಯ , ನಿೀರಾವರಿ ಸೌಲಭಯ  ಇಲಲ ದ ಕಾರಣ 

ಜನರು ಇಲಲ ಾಂದ ಬೇರೆ ರಾಜಯ ಗಳಿಗೆ ಕೂಲ ಮಾಡಲು ವಲಸ ಹೊೀಗುತ್ಯು ರೆ. ವಿಶೇರ್ವಾಗಿ ಲಂಬ್ರಣಿ 

ಜನಾಂಗ ಗುಳೆ ಹೊೀಗಿ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ಯು ರೆ. ಅವರು ಸಾಕಷಿ್ಟ  ಬಡತನದಲಲ ದಿ್ಯ , ಇಾಂತಹವರು 

ಗುಳೆ ಹೊೀಗದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಸಕಾವರ ಯಾವ ಕರ ಮಗಳನುನ  ತೆಗೆದ್ಯಕಾಂಡಿದ್? ಸಕಾವರವು ಉದಯ ಮ 

ನಿೀತ್ರಯನುನ  ಘೀರ್ಣೆ ಮಾಡಿದಿ್ಯ , ಇದರಿಾಂದ ಆಲಮಟಿಿ  ಜಲ್ಯಶಯ ಇರುವ ಜಿಲ್ಯಲ ಗಳಲಲ  ಎಷಿ್ಟ  

ಉದಯ ಮಗಳನುನ  ಸೃಷಿಿ  ಮಾಡಿದಿಾ ರೆ? ಎಷಿ್ಟ  ಉದೊಯ ೀಗವನುನ  ಮತ್ತು  factory ಗಳನುನ  ಮಾಡಿದಿಾ ರೆ? 

ಎಷಿ್ಟ  ಜನರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಕಟಿಿ ದಿಾ ರೆ. ಸಕಾವರ ಮಾಡಿದ ಉದಯ ಮ ನಿೀತ್ರಯನುನ  ಅನುಷ್ಣಠ ನಕೆಕ  ತರಲು ….. 

ಇದರ ಬಗೆಗ  ಸಕಾವರವು ಮಾಹಿತ್ರ ಕಡಬೇಕೆಾಂದ್ಯ ವಿನಂತ್ರಸುತೆು ೀನೆ. 

 

 ಇನುನ  ಕಬ್ಬು  ಬಳೆಯನುನ  continuous ಆಗಿ ಬಳೆದ್ಯ ದೊಡಡ  ಸವಳು-ಜವಳಿನ ಸಮಸಯ  

ಉಾಂಟಾಗಿದಿ್ಯ , ರೈತರನುನ  ಜ್ಞಗೃತರನನ ಗಿ ಮಾಡಬೇಕು.  Alternate ಆಗಿ ಯಾವ ಬಳೆಗಳನುನ  

ಬಳೆಯಬೇಕೆಾಂದ್ಯ ಚಿಾಂತನೆ ಮಾಡಿ, ರೈತರನುನ  ಜ್ಞಗೃತರನನ ಗಿ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸವನುನ  ಮಾಡಬೇಕೆಾಂದ್ಯ 

ವಿನಂತ್ರಸುತೆು ೀನೆ. ಈ ಭಾಗದಲಲ  ಅಭಿವೃದಿಿ  ಆಗಬೇಕು. ಬಿಜ್ಞಪುರ ಜಿಲ್ಯಲ ಯಲಲ  ದಾರ ಕೆಿಯನುನ  ಬಹಳ 

ದೊಡಡ  ಪ್ರ ಮಾಣದಲಲ  ಬಳೆಯುತ್ರು ದಿ್ಯ , ಮಾನಯ  ಎಸ .ಎಾಂ.ಕೃಷ್ಣಣ ರವರ ಸಕಾವರ ಇದಿಾ ಗ Wine Park 

ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ  ಘೀರ್ಣೆ ಮಾಡಲ್ಯಗಿತ್ತು . ಆದರೆ Wine Park ಎಲಲ ಯವರೆಗೂ ಬಂದಿದ್? ಇದನುನ  

ಅನುಷ್ಣಠ ನಕೆಕ  ತರಲು ಸಕಾವರ ಬದಿ ವಾಗಿದ್ಯೇ? ಬಿಜ್ಞಪುರವನುನ  ಜಿಲ್ಯಲ ಯನುನ  ತ್ೀಟಗಾರಿಕಾ ಜಿಲ್ಯಲ  
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ಎಾಂದ್ಯ ಘೀಷಿಸಿದಿ್ಯ , ತ್ೀಟಗಾರಿಕೆಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾದ ಯಾವ ಯೀಜನೆಗಳನುನ  ಅನುಷ್ಣಠ ನಕೆಕ  

ತಂದಿದಿಾ ರೆ ಎಾಂದ್ಯ ಹೇಳಬೇಕೆಾಂದ್ಯ ವಿನಂತ್ರಸುತೆು ೀನೆ. ನವು ಬಿಜ್ಞಪುರ ಜಿಲ್ಯಲ ಯಲಲ  ಬಿಳಿಜೀಳವನುನ  

ಸಾಕಷಿ್ಟ  ಬಳೆಯುತ್ರು ದಿ್ಯ , ಇವತ್ತು  ಬಿಳಿ ಜೀಳ ಬಳೆಯುವುದನುನ  ರೈತರು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ರು ದಿಾ ರೆ. 

ಇದಕೆಕ  ಸಕಾವರ ಬಾಂಬಲ ಬಲ್ಯ ಕಡುವುದನುನ  ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲ್ಯಗಿದ್ಯೇ? ಇಲಲ ವೇ ಬೇರೆ ಬಳೆಗಳನುನ  

ಬಳೆಯುತ್ರು ದಿಾ ರೆಯೇ? ಈ ಬಗೆಗ  ಸಕಾವರ ಚಿಾಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ರೈತರಿಗೆ ಬಿಳಿ ಜೀಳ ಬಳೆಯಲು 

ಉತೆು ೀಜನ ಕಡಬೇಕೆಾಂದ್ಯ ಸಕಾವರಕೆಕ  ವಿನಂತ್ರ ಮಾಡುತೆು ೀನೆ. 

 

 DEPUTY CHAIRMAN: Conclude ಮಾಡಿ. 

 

 ಶಿರ ೋ ಪರ ರ್ಕಶ  ಕೆ. ರಾಥೋಡ :- ಇನುನ  ೨-೩ point ಗಳಿದಿ್ಯ , ಅವುಗಳ ಬಗೆಗ  ಮಾತನಡಿ 

ಮುಗಿಸುತೆು ೀನೆ.  

 

ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಇನುನ  ಮಾತನಡುವ ಸದಸಯ ರಿದಿ್ಯ , ಇದನುನ  ಅಥವಮಾಡಿಕಾಂಡರೆ 

ಆಯಿತ್ತ.  

 

ಶಿರ ೋ ಪರ ರ್ಕಶ  ಕೆ. ರಾಥೋಡ :- ಇನುನ  ಸಾ ಲಪ  ಸಮಯದಲಲ  ಮುಗಿಸುತೆು ೀನೆ. 

 

ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಸಾ ಲಪ  ಸಮಯ ಅಲಲ , ಇನುನ  just five minutes ನಲಲ  ಮುಗಿಸಬೇಕು.  

Please co-operate. 

 

ಶಿರ ೋ ಪರ ರ್ಕಶ  ಕೆ. ರಾಥೋಡ :- ಆ ರಿೀತ್ರ ಮುಗಿಸುವುದಕೆಕ  ಆಗುವುದಿಲಲ . 

ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಆಗಲಲ  ಎಾಂದರೆ ಏನೂ ಮಾಡುವುದಕೆಕ  ಆಗುವುದಿಲಲ . ತ್ಯವು ಅಥವ 

ಮಾಡಿಕಳೆಬೇಕು. 

 

ಶಿರ ೋ ಪರ ರ್ಕಶ  ಕೆ. ರಾಥೋಡ :- ನನು ಪ್ರ ಸಾು ಪಿಸಿದ point ಗಳನುನ  ಬೇರೆ ಯಾರಾದರೂ 

ಪ್ರ ಸಾು ಪಿಸಿದಿಾ ರೆಯೇ? ನನು ಹೊಸ ಹೊಸ ವಿರ್ಯಗಳನುನ  ….. 

(ಗೇಂದಲ) 
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ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ತ್ಯವೇ ಇಡಿೀ ದಿವಸ ಮಾತನಡಿ, ಬಳಗೆಗ ವರೆಗೂ ಮಾತನಡಿ, ಅಥವ 

ಮಾಡಿಕಳೆದಿದಿ ರೆ ಹೇಗೆ? ಮಾನಯ  ವಿರೀಧ್ ಪ್ಕ್ಷದ ನಯಕರು ಹೇಳಬೇಕು. ನಿಮಾ  ಇತರೆ ಸದಸಯ ರಿಗೆ 

ಮಾತನಡಲು ಅವಕಾಶ ನಿೀಡಬೇಕಲಲ ವೇ? 

 

ಶಿರ ೋ ಎಸ .ಆರ.ಪಾಟಿೋಲ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ, ಅವರಿಗೆ ಮಾತನಡಲು ಅವಕಾಶ ಕಡಿ. 

ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಅಧ್ವ ಗಂಟೆ ಮಾತನಡಿದಿಾ ರೆ. 

 

Sri S.R. PATIL:- It is a very important subject.  ಅವರು senior member ಇದಿಾ ರೆ, ಆ 

ಭಾಗದಿಾಂದ ಬಂದವರಾಗಿದಿಾ ರೆ. ಆ ಭಾಗದ ಕಳಕಳಿ ಇದ್.  

 

ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಇನುನ  ಮಾನಯ  ತ್ರಮಾಾ ಪೂರ ಮತ್ತು  ಶ್ರ ೀ ಯು.ಬಿ. ವಾಂಕಟೇಶ  ರವರು 

ಮಾತನಡುವವರಿದಿ್ಯ , ಅವರ ಸಮಯವನುನ  sacrifice ಮಾಡಿಸಿ, ಇವರು ಮಾತನಡಲ. 

 

ಶಿರ ೋ ಎಸ .ಆರ .ಪಾಟಿೋಲ :- ಅದಕೆಕ  ನನೇನು ಮಾಡಲ, ಇವತೆು ೀ ಮುಗಿಸಬೇಕೆಾಂಬ ರ್ರತ್ತು  

ಇದ್ಯೇ? 

ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಆಡಳಿತ ಪ್ಕ್ಷದವರಿಗೆ ಇನೂನ  ಅವಕಾಶವನೆನ ೀ ಕಟಿಿ ಲಲ . ವಿರೀಧ್ 

ಪ್ಕ್ಷದವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕಟಿಿ ರುವುದ್ಯ. 

 

ಶಿರ ೋ ಎಸ .ಆರ . ಪಾಟಿೋಲ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ, ನಳೆ one full day ಚ್ರ್ಚವ ಮಾಡಲ. 

 

ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಬೇರೆ ವಿರ್ಯಗಳು ಇಲಲ ವೇ? ಇದರ ಬಗೆಗ  ತಮಗೂ ಗತ್ರು ದಿ್ಯ  ಈ ರಿೀತ್ರ 

ಮಾತನಡುವುದ್ಯ ಸರಿ ಎನಿಸುವುದಿಲಲ .  

 

ಶಿರ ೋ ಎಸ .ಆರ . ಪಾಟಿೋಲ :- ಆ ಭಾಗದ ಬಗೆಗ  ಕಾಳಜಿ ಇಟಿ್ಟ ಕಾಂಡು ಮಾತನಡುತ್ಯು ರೆ. 

ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಇರುತು ದ್, ಪ್ರ ತ್ರಯಬು ರೂ ಹೇಳಿದ ವಿಚಾರವೇ ….. 

 

ಶಿರ ೋ ಕೋಟ ಶಿರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ (ಸಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ, ನಳೆ 

ದಿವಸ  ಆಗುವುದಿಲಲ , ಇವತ್ತು  ಎಷಿ್ಟ  ಸಮಯವಾದರೂ ಸರಿ ಮುಕಾು ಯ ಮಾಡಲೇಬೇಕು.  
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ಶಿರ ೋ ಎಸ .ಆರ . ಪಾಟಿೋಲ :- ಇವತೆು ೀ ಮುಗಿಸಬೇಕು ಎಾಂದ್ಯ ಸಂವಿಧಾನದಲಲ  ಬರೆದಿದ್ಯೇ?  

 

ಶಿರ ೋ ಕೋಟ ಶಿರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ:- ಬೇರೆ business ಇದ್, ನಳೆ ಪ್ರ ಶನ ೀತು ರ ಆದ ನಂತರ ಉತು ರ 

ಕಡುತೆು ೀವ.  

 

ಶಿರ ೋ ಎಸ .ಆರ. ಪಾಟಿೋಲ :- ಈ ವಿಚಾರದ ಬಗೆಗ  ನಿಮಗೆ ಮಹತಾ  ಇಲಲ  ಎನುನ ವಂತೆ ಆಯಿತ್ತ. 

ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ೮ ಗಂಟೆಯವರೆಗೂ ಅವಕಾಶ ಕಡುತೆು ೀನೆ, ಅರಿ್ ರಲಲ  ಮುಗಿಸಿ.  

(ಗೇಂದಲ) 

ಶಿರ ೋ ಕೋಟ ಶಿರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ:- ಹೇಳುವುದ್ಲಲ ವನೂನ  ಹೇಳಿ ಆಯಿತ್ತ. 

ಶಿರ ೋ ಎಸ .ಆರ. ಪಾಟಿೋಲ :- ಮಾನಯ  ಪ್ರ ಕಾಶ  ರಾಥೀಡ  ರವರು ಹರಿಕಥೆ ಹೇಳುತ್ರು ದಿಾ ರೆಯೇ?  

 

ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು  ವಿರೀಧ್ ಪ್ಕ್ಷಗಳಿಗೆ ೮ ಗಂಟೆಯವರೆಗೂ ಸಮಯ 

ಇದಿ್ಯ , ಅದರಳಗೆ  ಎಷಿ್ಟ  ಜನ ಮಾತನಡುತ್ಯು ರೀ, ಅಷಿ್ಟ  ಜನ ಮಾತನಡಲ. 

 

ಶಿರ ೋ ಎಸ .ಆರ . ಪಾಟಿೋಲ :- ಇದಕೆಕ  time restrict ಮಾಡಬೇಕು, ಇದ್ಯ ನನನ  humble submission 

ಆಗಿದ್.  Please don’t restrict time.  Let him speak.  You allow him.  ನಳೆ ಒಾಂದ್ಯ ದಿವಸ 

ಮಾತನಡೀಣ. 

 

DEPUTY CHAIRMAN: Restrict ಮಾಡುವ ಪ್ರ ಶ್ನನ  ಅಲಲ , ಸಮಯವನುನ  ನೀಡಿಕಳೆು ವ 

ಜವಾಬಿ್ರ ರಿ ಪಿೀಠಕೆಕ  ಇದ್.  Restrict ಮಾಡಬೇಡಿ ಎಾಂದ್ಯ ಹೇಳುವುದಕೆಕ  ಬರುವುದಿಲಲ . 

 

ಶಿರ ೋ ಎಸ .ಆರ . ಪಾಟಿೋಲ :- ಪಿೀಠವನುನ  ನವು ಎಾಂದಿಗೂ question ಮಾಡುವುದಿಲಲ . 

ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಹಾಗೆ ಹೇಳುತ್ರು ೀರಿ, ಮತೆು  question ಮಾಡುತು ಲೇ ಇದಿಿ ೀರಿ. 

Sri S.R. PATIL:- No, nothing…  You don’t presume that.  

 

ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಈಗ ತ್ಯವು restrict ಮಾಡುವುದಕೆಕ  ಅಧಿಕಾರ ಇಲಲ  ಎಾಂದ್ಯ ಹೇಳಿದಿರಿ. 

ಪಿೀಠಕೆಕ  question ಮಾಡಿದಿರಿ.  
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ಶಿರ ೋ ಎಸ .ಆರ . ಪಾಟಿೋಲ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ, ಅದ್ಯ much concern ಇರುವ ವಿರ್ಯ 

ಇದ್.  

(ಮುಾಂದ್ಯ) 

(1236)/21.12.2021/ 7.20/hv.rn        (ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಥ ತಿ) 

 

ಶಿರ ೋ ಎಸ .ಆರ .ಪಾಟಿೋಲ (ಮೇಂದು):- 

 

ಸನಾ ನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ, ಈ ಭಾಗದ ಅಳಿವು ಉಳುವಿನ ಪ್ರ ಶ್ನನ  ಇದ್. ಜನರು ಸಾವು ಬದ್ಯಕಿನ ನಡುವ 

ಹೊೀರಾಡುತ್ರು ದಿಾ ರೆ. ಅದರ ಬಗೆಗ  ಮಾತನಡುವುದಕೆಕ  ಹಿರಿಯ ಸದಸಯ ರಾಗಿರುವ ಶ್ರ ೀ ಪ್ರ ಕಾಶ  ಕೆ. 

ರಾಥೀಡ  ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶವನುನ  ನಿೀಡಬೇಕೆಾಂದ್ಯ ತಮಾ ಲಲ  ವಿನಂತ್ರ ಮಾಡುತೆು ೀನೆ. 

 

 ಶಿರ ೋ ಪರ ರ್ಕಶ  ಕೆ.ರಾಥೋಡ :- ಸನಾ ನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ, ಕೃಷ್ಣಣ  ಮೇಲಿ ಾಂಡೆ ಯೀಜನೆ 

ಮೂರನೆ ಹಂತದಡಿಯಲಲ  ಪ್ರ ಮುಖ್ವಾಗಿ ಮುಳವಾಡ ಏತ ನಿೀರಾವರಿ, ಚಿಮಾ ಲಗಿ ಏತ ನಿೀರಾರಿ, 

ಹೆರಕಲ  ಏತ ನಿೀರಾವರಿ, ಮುಲ್ಯಲ ಬ್ರದ  ಏತ ನಿೀರಾವರಿ,  ರಾಾಂಪೂರ ಏತ ನಿೀರಾವರಿ ಯೀಜನೆ ವಿಸು ರಣೆ, 

ಭಿೀಮಾ ಫ್ಯಲ ಾಂಕ್  ಏತ ನಿೀರಾವರಿ, ನರಾಯಣಪೂರ ಬಲದಂಡೆ ಕಾಲುವ ವಿಸು ರಣೆ,  ಇಾಂಡಿ ಏತ 

ನಿೀರಾವರಿ ಯೀಜನೆ ವಿಸು ರಣೆ, ಕಪ್ಪ ಳ ಏತ ನಿೀರಾವರಿ ಯೀಜನೆಗಳು ಬರುತು ವ. ಇದಕೆಕ  2017ರಲಲ  

ಡಿ.ಪಿ.ಆರ . ಆಗಿದ್. ಇದರ ಅಾಂದಾಜು ವಚಿ್  ಸುಮಾರು 2548ಕೀಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಾಗಿವ. ಇಲಲ ಯವರೆಗೆ 

ಕವಲ ಸುಮಾರು 10 ಸಾವಿರ ಕೀಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನುನ  ಮಾತರ  ವಚಿ್  ಮಾಡಲ್ಯಗಿದ್. ಇನೂನ  

ಭೂಸಾಾ ಧಿೀನ ಪ್ರ ಕಿರ ಯ್ದ ಆಗಬೇಕಾಗಿದ್.   ಜನರಿಗೆ ಪುನರ ವಸತ್ರ ಕಲಪ ಸಬೇಕಾಗಿದ್. ಇದಕೆಕ  ಸಂಬಂಧ್ಪ್ಟಿ  

ಪ್ರ ಸಾು ವನೆಯನುನ  ಕಾಂದರ  ಸಕಾವರಕೆಕ  ಕಳುಹಿಸಿಕಟಿಿ ದಿ್ ೀವ. ಕಾಂದರ  ಸಕಾವರ ಇದ್ಯ ಅಾಂತರ ರಾಜಯ  

ವಿವಾದವಾಗಿದ್ಯ್ದಾಂದ್ಯ ಇವತ್ರು ನವರೆವಿಗೂ ಈ ಯೀಜನೆಗಳನುನ  ಅನುಷ್ಣಠ ನಗಳಿಸುವುದಕೆಕ  

ಅನುಮತ್ರಯನುನ  ಕಟಿಿ ಲಲ . ರಾಜಯ  ಸಕಾವರ ನಯ ಯ ಮಂಡಳಿಯ ಮುಾಂದ್ ಹೊೀಗಿ, ’ಈ ವಿವಾದವನುನ  

ಬೇಗನೇ ಇತಯ ಥವಗಳಿಸಬೇಕು’ ಎನುನ ವ ವಾದವನುನ  ಮಂಡನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್.  

 

 ಸನಾ ನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ, ಈಗ ಇರುವಂತಹ ಏತ ನಿೀರಾವರಿಗಳಲಲ  jocquel ಮೂಲಕ ನಿೀರನುನ  

ತೆಗೆದ್ಯ ಕಳುಹಿಸಿಕಡಲ್ಯಗುತ್ರು ದ್. ಇವು ಪ್ರ ಮುಖ್ ಕಾಲುವಗಳಾಗಿವಯೇ ಹೊರತ್ತ ವಿತರಣಾ ಕಾಲುವಗಳ 

ನಿಮಾವಣ ಇನೂನ  ಆಗಿಲಲ .  ಇದನುನ  ಸಕಾವರ ಕೂಡಲೇ ಕೈಗೆತ್ರು ಕಳೆಬೇಕಾಗಿದ್. ಕೃಷ್ಣಣ  ಮೇಲಿ ಾಂಡೆ 

ಯೀಜನೆಯನುನ  ಸಂಪೂಣವಗಳಿಸಬೇಕು ವಿಜ್ಞಪುರ ಜಿಲ್ಯಲ ಯ ಜನರ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯಾಗಬೇಕಾದರೆ, 

ಸುಮಾರು ಒಾಂದ್ಯ ಲಕ್ಷ ಕೀಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೂ ಹೆಚಿಿ ನ ಹಣದ ಅವಶಯ ಕತೆ ಇದ್. ಆದರೆ,  ಸಕಾವರ 

ಆಯವಯ ಯದಲಲ  ಸುಮಾರು 2 ಸಾವಿರ ಕೀಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನುನ  ಮಾತರ  ಮಿೀಸಲ್ಯಗಿಟಿಿ ದ್. ಸಕಾವರ 10 

ಸಾವಿರ ಕೀಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಅನುದಾನವನುನ  ನಿೀಡಿದರೂ ಸಹ ಇದ್ಯ ಮುಕಾು ಯಗಳೆು ವುದಕೆಕ  
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ಸುಮಾರು 10 ರಿಾಂದ 15 ವರ್ವಗಳು ಬೇಕಾಗುತು ದ್. ಈ ಯೀಜನೆಗಳನುನ  ಶ್ೀಘರ ವಾಗಿ 

ಮುಕಾು ಯಗಳಿಸುವುದಕೆಕ  ನನು ಹಲವಾರು ಸಲಹೆಗಳನುನ  ನಿೀಡಿದಿ್ ೀನೆ. ಇದನುನ  ರಾಷಿಿ ಿೀಯ 

ಯೀಜನೆಯ್ದಾಂದ್ಯ ಘೀರ್ಣೆ ಮಾಡಬೇಕೆಾಂದ್ಯ ಪ್ದೇಪ್ದೇ ಒತ್ಯು ಯ ಮಾಡುತ್ರು ದಿ್ ೀನೆ. ಇದನುನ  

ರಾಷಿಿ ಿೀಯ ಯೀಜನೆಯ್ದಾಂದ್ಯ ಏತಕಕ ೀಸಕ ರ ಘೀರ್ಣೆ ಮಾಡಬೇಕೆನುನ ವುದಕೆಕ  ಕೆಲವು ಮಾಹಿತ್ರಗಳನುನ  

ನಿೀಡುವುದಕೆಕ  ಬಯಸುತ್ರು ದಿ್ ೀನೆ. The Ministry of Water Resources had issued guidelines for 

implementation of scheme of National Projects in February 2009. Later, Ministry of Water 

Resources had issued modification in the guidelines on 28.09.2012.  ರಾಷಿಿ ಿೀಯ ಯೀಜನೆ ಎಾಂದ್ಯ 

ಘೀರ್ಣೆಯಾದಾಗ   ಕಾಂದರ  ಸಕಾವರ  ಶೇಕಡಾ 90ರಷಿ್ಟ  ಹಣಕಾಸಿನ ಸಹಾಯವನುನ  ನಿೀಡುತ್ರು ತ್ತು . 

Initially, such projects were provided financial assistance of 90% cost of irrigation & drinking 

water component of the project in the form of central grant for its completion in a time bound 

manner. The provison of financial assistance for National Projects has been included in the 

umbrella scheme of PMKSY launched in 2015-16.  ದ್ಯರಾದೃರಿ್ ವೇನೆಾಂದರೆ, 2015-16ರಲಲ  ಸಕಾವರ 

ಬದಲ್ಯವಣೆಯಾದಂತಹ ಸಂದಭವದಲಲ  ಶೇಕಡಾ 90ರಷಿ್ಟ  ಪ್ರ ಮಾಣದಲಲ  ಸಿಗುತ್ರು ದಿ  ಅನುದಾನವನುನ  

ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ, ಈಗ ಕಾಂದರ  ಸಕಾವರ ಶೇಕಡಾ 60ಕೆಕ  ಇಳಿಕೆ ಮಾಡಿದಿಾ ರೆ. ನನು ರಾಜಯ  ಸಕಾವರದವರಲಲ  

ವಿನಂತ್ರ ಮಾಡುವುದೇನೆಾಂದರೆ, ರಾಷಿಿ ಿೀಯ ಯೀಜನೆಯ್ದಾಂದ್ಯ ಪ್ರಿಗಣನೆ ಮಾಡುವುದಕೆಕ  ಶೇಕಡಾ 

90ರಷಿ್ಟ  ಆರ್ಥವಕ ಸಹಾಯವನುನ  ನಿೀಡುತ್ರು ದಿ ರು ಅದನುನ  ಸೇಕಡಾ 60ಕೆಕ  ಇಳಿಕೆ ಮಾಡಲ್ಯಗಿದ್. ನಮಾ  

ರಾಜಯ  ಸಕಾವರ ಮತ್ತು  ನಮಾ  ರಾಜಯ ದ ಸಂಸದರು ಕಾಂದರ  ಸಕಾವರದ ಮೇಲ್ಯ ಒತು ಡವನುನ  ತಂದ್ಯ 

ಇದನುನ  ಪುನಃ ಶೇಕಡಾ 90ರಷಿ್ಟ  ಮಾಡಿಸಬೇಕೆಾಂದ್ಯ ಕಳಿಕಳೆು ತ್ರು ದಿ್ ೀನೆ. ರಾಷಿಿ ಿೀಯ 

ಯೀಜನೆಯ್ದಾಂದ್ಯ ಘೀರ್ಣೆ ಮಾಡುವುದಕೆಕ  ಏನೇನು ಪ್ರ ಕಿರ ಯ್ದಗಳನುನ  ಅನುಸರಿಸಬೇಕು ಎನುನ ವುದರ 

ಬಗೆಗ  ಮಾಗವಸೂಚಿಯನುನ  ನಿೀಡಲ್ಯಗಿದ್. ಆ ಮಾನದಂಡಗಳನಾ ಯ ಆಲಮಟಿಿ  ಅಣೆಕಟಿ ನುನ  

ರಾಷಿಿ ಿೀಯ ಯೀಜನೆಯಾಗಿ ಘೀರ್ಣೆ ಮಾಡಿ ಶೇಕಡಾ 90ರಷಿ್ಟ  ಆರ್ಥವಕ ಸಹಾಯವನುನ  ಕಾಂದರ  

ಸಕಾವರದಿಾಂದ ಪ್ಡೆದ್ಯಕಳೆು ವುದಕೆಕ  ನವು ಅಹವರಾಗಿದಿ್ ೀವ.    ಇದರಲಲ  ಹಲವಾರು 

ಮಾನದಂಡಗಳಿವ.  ಅವುಗಳನುನ  ಹೇಳುವುದಕೆಕ  ಹೊೀದರೆ ಬಹಳ ಸಮಯವಾಗುತು ದ್. ಹೇಗೆ ರಾಷಿಿ ಿೀಯ 

ಯೀಜನೆಯಡಿಯಲಲ  ಇದನುನ  ಸೇರಿಸಬೇಕು ಎನುನ ವುದಕೆಕ  ಸಂಬಂಧ್ಪ್ಟಿ ಾಂತೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರ ಕಿರ ಯ್ದಗಳಿವ 

ರಾಜಯ  ಸಕಾವರ ಇದನುನ  ನಿದಿವರಿ್ ವಾಗಿರುವ  ಫ್ಯರಂನಲಲ  ಕಳುಹಿಸಿಕಟಿ ರೆ, ಕಾಂದರ  ಸಕಾವರ ಇದನುನ  

ಅನುಷ್ಣಠ ನಕೆಕ  ತರುತು ದ್. ರಾಜಯ  ಸಕಾವರ  ಯಾವ ರಿೀತ್ರಯಲಲ  ಹಣದ ವಿತರಣೆ ಮಾಡುತು ದ್ ಮತ್ತು  ಒಾಂದ್ಯ 

ಕಾಲ ಮಿತ್ರಯಳಗೆ ಯಾವ ರಿೀತ್ರಯಲಲ  ಯೀಜನೆಯನುನ  ಮುಗಿಸಬೇಕು ಎನುನ ವುದನುನ   ಸಹ ಇದರಲಲ  

ಅಳವಡಿಸಲ್ಯಗಿದ್. ಆಲಮಟಿಿ  ಜಲ್ಯಶಯ ಯೀಜನೆ ಬೇಗನೇ ಮುಕಾು ಯಗಳೆಬೇಕಾದರೆ, ಇದನುನ  

ರಾಷಿಿ ಿೀಯ ಯೀಜನೆಯ್ದಾಂದ್ಯ ಘೀರ್ಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್. ಆಗ ಮಾತರ  ಒಾಂದ್ಯ ಕಾಲಮಿತ್ರಯಲಲ  ಈ 
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ಯೀಜನೆ ಪೂಣವಗಳಿಸಬಹುದಾಗಿದ್. ಕಾಂದಾರ ಡಳಿತ ಪ್ರ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಶೇಕಡಾ ನೂರಕೆಕ  ನೂರರಷಿ್ಟ  

ಸಹಾಯಾನುದಾನವನುನ  ನಿೀಡಲ್ಯಗುತ್ರು ದ್. ಉತು ರಾಾಂಚ್ಲ ಪ್ರ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಶೇಕಡಾ 90ರರಿ್ ನುನ  ಕಾಂದರ  

ಸಕಾವರದಿಾಂದ ನಿೀಡಲ್ಯಗುತ್ರು ದ್. ರಾಜಯ  ಸಕಾವರ ಶೇಕಡಾ 10ರರಿ್ ನುನ  ಭರಿಸುತು ದ್. ಆದರೆ, ಬೇರೆ 

ರಾಜಯ ದವರ ಯೀಜನೆಗಳಿಗೆ ಶೇಕಡಾ 60ರರಿ್ ನುನ  ಕಾಂದರ  ಸಕಾವರ ನಿೀಡುತು ದ್ ಉಳಿದ ಶೇಕಡಾ 

40ರರಿ್ ನುನ  ರಾಜಯ  ಸಕಾವರಗಳು ನಿೀಡುತು ವ.   

 

 ಸನಾ ನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ, Funding of National projects by Central Government would be 

only for balance cost of works part of irrigation and drinking water components of the project…  

ಕುಡಿಯುವ ನಿೀರಿನ ಯೀಜನೆಗಳಿಗೆ ಕಾಂದರ  ಸಕಾವರದಿಾಂದ ಶೇಕಡಾ 90ರಷಿ್ಟ  ಅನುದಾನ ದೊರೆಯುತು ದ್. 

ಪ್ರ ಸುು ತ ಡಬಲ  ಇಾಂಜಿನ  ಸಕಾವರವಿದ್. ರಾಜಯ  ಸಕಾವರ ಪ್ರ ಸಾು ವನೆಯನುನ  ಸಲಲ ಸಿದರೆ ಕಾಂದರ  ಸಕಾವರದ 

ಜಲಸಂಪ್ನೂಾ ಲ ಇಲ್ಯಖ್ಯ ಇದಕೆಕ  ಅನುಮೀದನೆಯನುನ  ನಿೀಡುತು ದ್. ಈ ಕೆಲಸವನುನ  ರಾಜಯ  ಸಕಾವರ 

ಮಾಡಬೇಕೆಾಂದ್ಯ ತಮಾ ಲಲ  ವಿನಂತ್ರ ಮಾಡುತ್ರು ದಿ್ ೀನೆ. The condition of 50% physical and financial 

progress as applicable for AIBP projects shall not be applicable for National Projects. For the 

purpose of Cetral funding, the cost for drinking water component shall not include the works 

related to transmission and distribution network required exclusively for drinking water 

component.     ಈ ರಿೀತ್ರಯ ಹಲವಾರು ಮಾನದಂಡಗಳಿವ. ನದಿಗಳ ಜೀಡಣೆಯ ಪ್ರ ಸಾು ವ ಕಾಂದರ  

ಮತ್ತು  ರಾಜಯ  ಸಕಾವರಗಳ ಮುಾಂದಿದ್. ಆಲಮಟಿಿ  ಜಲ್ಯಶಯ ನಮಾ  ರಾಜಯ , ಆಾಂಧ್ರ ಪ್ರ ದೇಶ ತೆಲಂಗಾಣ 

ಈ ರಾಜಯ ಗಳಿಗೆ ಉಪ್ಯೀಗವಾಗುವಂತಹ ಯೀಜನೆಯಾಗಿದ್. Funding of Interlinking Projects which 

have been declared/may be declared as National Project in future may be as per the above 

funding ratio or at a higher funding ratio as may be approved by the Government separately.   

ರಾಷಿಿ ಿೀಯ ಯೀಜನೆಯ್ದಾಂದ್ಯ ಘೀರ್ಣೆ ಮಾಡಿದರೆ, ತಕ್ಷಣವೇ ಮದಲನೆಯ ಕಂತ್ರನ ರೂಪ್ದಲಲ  

ಶೇಕಡಾ 50 ಅನುದಾನ ಕಾಂದರ  ಸಕಾವರದಿಾಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತು ದ್.  ರಾಜಯ  ಸಕಾವರ ಒಾಂದ್ಯ ಲಕ್ಷ 

ಕೀಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರ ಸಾು ವನೆಯನುನ  ಕಟಿ ರೆ, ಮದಲನೆಯ ಕಂತ್ರನ ರೂಪ್ದಲಲ  ಸುಮಾರು 50 

ಸಾವಿರ ಕೀಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳು ನಮಗೆ ದೊರೆಯುತು ದ್. Second Instalment after submission of 

Utilization/ Expenditure Certificate of 100% of State share and CA already released during the 

year.  ಅಾಂದರೆ, ಶೇಕಡಾ 50ರಷಿ್ಟ  ಸಟಿವಫಕಟ  ಕಟಿ  ಮೇಲ್ಯ ಬರುತು ದ್. ಈ ಯೀಜನೆಯನುನ  

ಮುಕಾು ಯಗಳಿಸುವುದಕೆಕ  ಕಾಲಮಿತ್ರಯನುನ  ನಿಗದಿಗಳಿಸುತ್ಯು ರೆ. ಇದನುನ  ವೈಜ್ಞಾ ನಿಸಕವಾಗಿ 

PERT/CPM Chart ಗಳನುನ  ಮಾಡಿ ಅನುಷ್ಣಠ ನಗಳಿಸಲ್ಯಗುತು ದ್. ಇದರ ಜತೆಗೆ The State Government 

will ensure timely completion of the project and will adopt appropriate measures such Turn-Key 
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or fixed time and fixed price contracts or this purpose. The works should be awarded by the State 

Government in distinct packages so that works of any package are not affected by the progress 

of works of other packages. ಇವಲಲ ವೂ ನಮಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತಹ ಮಾನದಂಡಗಳಾಗಿವ. 

ರಾಷಿಿ ಿೀಯ ಯೀಜನೆಯ್ದಾಂದ್ಯ ಘೀರ್ಣೆ ಮಾಡುವುದಕೆಕ  ಇರುವಂತಹ ಮತ್ು ಾಂದ್ಯ 

ಮಾನದಂಡವಾಂದರೆ, MONITORING MECHANISH OF NATIONAL PROJECTS. ಕಾಂದರ ದ 

ಜಲಸಂನೂಾ ಲ ಇಲ್ಯಖ್ಯಯಲಲ  ಇದನುನ  ಮಾನಿಟರಿಾಂಗ  ಮಾಡುವುದಕೆಕ  ಅವಕಾಶವಿದ್. ರಾಷಿಿ ಿೀಯ 

ಯೀಜನೆಯ್ದಾಂದ್ಯ ಘೀರ್ಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ಯೀಜನೆಯನುನ  ನವು ಕಾಲಮಿತ್ರಯಳಗೆ 

ಮುಕಾು ಯಗಳಿಸಬಹುದಾಗಿದ್ ಮತ್ತು  ಇದನುನ    ಕಾಂದರ ದ ಜಲಸಂನೂಾ ಲ ಇಲ್ಯಖ್ಯಯವರೇ  

ಮಾನಿಟರಿಾಂಗ  ಮಾಡುತ್ಯು ರೆ. ಇದನುನ  ರಿವೂಯ  ಮಾಡುವುದಕೆಕ  Steering Committee ಇರುತು ದ್. ಇದನುನ  

Evaluation and Impact Assessment ಮಾಡುವುದಕೆಕ  ಸಾಕಷಿ್ಟ  ಅವಕಾಶಗಳಿವ. ಇಲಲ ಯವರೆಗೆ ಸುಮಾರು 

16 ಯೀಜನೆಗಳನುನ  ರಾಷಿಿ ಿೀಯ ಯೀಜನೆಗಳೆಾಂದ್ಯ ಕಾಂದರ  ಸಕಾವರ ಘೀರ್ಣೆ ಮಾಡಿದ್. 

 

                  (ಮುಾಂದ್ಯವರಿದಿದ್)                                                                                                                                             

(1237)  21.12.2021  7.30 ಪಿಕೆ:ಆರ ಎನ       

 

Sri PRAKASH K RATHOD: (Contd) 

 

1) Gosikhund Irrigation Project, Maharashtra, 2) Saryu Nahar Pariyojana, Utter Pradesh (UP), 3) 

Polavaram Irrigation Project, AndraPradesh, 4) Shahpurkandi Dam Project, Punjab, 5) Teesta 

Barrage Project, West Bengal, 6)Lakhwar multipurpose Project, Uttarkhand (UK), 7) Ujh 

Multipuprpose Project Jammu Kashmir (J&K) 8) Renukaji Dam Project, Himachal Pradesh (HP), 9) 

Ken-Betwa Link Project, Madhya Pradesh (MP) & UP 10) Kulsi Dam Project, Assam 11) Noa Dihing 

Dam Project, Arunachal Pradesh, 12) Bursar HE Project, J& K, 13)Kishau multipurpose Project, HP 

& UK, 14) Gyspa HE Project, HP 15) 2nd Ravi Vyas Link Project, Punjab and 16) Upper Siang 

Project, Arunachal Pradesh.   ಎಷಿ್ಟ  ರಾಜಯ ಗಳು ಇದನುನ  ಉಪ್ಯೀಗ ಮಾಡಿಕಾಂಡಿವ ಎಾಂದ್ಯ 

ತ್ರಳಿಸಲು ನನು 16 ಉದಾಹರಣೆಗಳನುನ  ಕಟಿೆ .  ಪ್ರ ಗತ್ರಪ್ರ ಕನವಟಕ ರಾಜಯ ದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, 

ಮೇಧಾವಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಐಎಎಸ  ಆಫೀಸರ ಗಳು ದ್ಹಲಯಲೂಲ  ಇದಿಾ ರೆ; ಇಲೂಲ  ಇದಿಾ ರೆ.  ಅವರಿಗೆ 

ಇಚಾಛ ಶಕಿು  ಇದಿ ರೆ ಈ ಪಾರ ಜೆಕಿ ನುನ  ಕಾಂದರ  ಸಕಾವರಕೆಕ  ಮಂಡನೆ ಮಾಡಬೇಕು.  ಆಗ ಇದ್ದ ಕೂಡ 

ರಾಷಿಿ ಿೀಯ ಯೀಜನೆ ಆಗುವುದರಲಲ  ಸಂಶಯವಿಲಲ .  ಕಾಂದರ  ಸಕಾವರದಿಾಂದ ದೊಡಡ  ಪ್ರ ಮಾಣದ ಹಣ 

ಬರುವುದರಲಲ  ಸಂಶಯವಿಲಲ .  ನವು ಈ ಪಾರ ಜೆಕಿ ನುನ  ಕಾಲಮಿತ್ರಯಲಲ  ಸಂಪೂಣವ ಮಾಡುವುದಕೆಕ  

ಯಾವುದೇ ಅಡಿಡ  ಬರುವುದಿಲಲ .  ನನು ಕಳಕಳಿಯಿಾಂದ ಸಕಾವರಕೆಕ  ವಿನಂತ್ರ ಮಾಡುತೆು ೀನೆ.  ಇದನುನ  
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ರಾಷಿಿ ಿೀಯ ಯೀಜನೆ ಎಾಂದ್ಯ ಘೀರ್ಣೆ ಮಾಡಿ.  ಇದ್ಯ ಏಷ್ಣಯ ದಲ್ಯಲ ೀ ದೊಡಡ ದಾದ ಜಲ್ಯಶಯವಾಗಿದ್.  

ಶೇಕಡ 75ರಷಿ್ಟ  ನಿೀರಾವರಿ ಆಗುವ ಯಾವುದಾದರೂ ಜಲ್ಯಶಯ ಇದಿ ರೆ ಅದ್ಯ ಆಲಮಟಿಿ  ಜಲ್ಯಶಯ.  

ಅದಕೆಕ  ತ್ಯವು ಆದಯ ತೆಯನುನ  ಕಡಬೇಕು.  ಭದಾರ  ಯೀಜನೆಯನುನ  ರಾಷಿಿ ಿೀಯ ಯೀಜನೆಯಾಗಿ 

ಮಾಡಬೇಕೆಾಂದ್ಯ ರಾಜಯ  ಸಕಾವರ ಪ್ರ ಸಾು ವನೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್.  ಇದನುನ  ಬಹಳ ನೀವಿನಿಾಂದ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದ್.  

ಬಿಜ್ಞಪುರದ ಆಲಮಟಿಿ  ಜಲ್ಯಶಯಕೆಕ  ಘೀರ ಅನಯ ಯ ಮಾಡಿದ್.  ಭದಾರ  ಪಾರ ಜೆಕಿ ನುನ  ರಾಷಿಿ ಿೀಯ 

ಯೀಜನೆಯ್ದಾಂದ್ಯ ಘೀರ್ಣೆ ಮಾಡಿದಿಿ ೀರಿ.  ಅದ್ಯ ಚಿಕಕ  ಪಾರ ಜೆಕಿ್  ಆಗಿದ್.  ಆಲಮಟಿಿ  ಜಲ್ಯಶಯ ದೊಡಡ  

ಪಾರ ಜೆಕಿ್  ಆಗಿದ್.  ಇದಕೆಕ  ಎಲ್ಯಲ  ರಿೀತ್ರಯ ಮೆರಿಟ  ಇದಿ ರೂ, ತ್ಯವು ಭದಾರ  ಯೀಜನೆಯನುನ  ರಾಷಿಿ ಿೀಯ 

ಪಾರ ಜೆಕಿ್  ಎಾಂದ್ಯ ಮಾಡಿದಿಿ ೀರಿ.  ರಾಜಯ  ಸಕಾವರ ಬಿಜ್ಞಪುರ ಜಿಲ್ಯಲ ಗೆ, ಯುಕೆಬಿ ಗೆ ಘೀರ ಅನಯ ಯ 

ಮಾಡಿದ್ ಎಾಂದ್ಯ ನನು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದ್.  ಇದನುನ  ಸಂಪೂಣವ ಮಾಡುವ ಇಚಾಛ ಶಕಿು ಯಿಲಲ .  ರಾಜಯ ದ 

ಆಯವಯ ಯದಲಲ  ಕವಲ ಎರಡೂವರೆ ಸಾವಿರ ಕೀಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನುನ  ತ್ೀರಿಸಿದಿಿ ೀರಿ.  ಇದೇ 

ವೇಗದಲಲ  ಈ ಪಾರ ಜೆಕಿ್  ನಡೆದರೆ ನನನ  ಮಕಕ ಳ ಕಾಲಕೂಕ ಈ ಯೀಜನೆ ಪೂಣವವಾಗುವುದಿಲಲ .  ಯುಕೆಪಿ 

ಯೀಜನೆಗೆ ರೈತರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂಥದಿ್ಯ .  ತ್ಯವೇ ಅನುಷ್ಣಠ ನ ಮಾಡಿದಿಿ ೀರಿ.  ಸಿಎಾಂ ಅವರು 

ಅನೌನಸ   ಮಾಡಿದಂತೆ “ರೈತ ವಿದಾಯ  ನಿಧಿ” ಇದ್ಯ ಕಾಗದದಲ್ಯಲ ೀ ಇದ್.  ರಾಜಯ ದ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳು 

ಪ್ರ ಮಾಣ ಸಿಾ ೀಕರಿಸಿದ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿರ್ಗಳ ನಂತರ ರಾಜಯ ದ ಅನನ ದಾತನ ಮಕಕ ಳು ಉನನ ತ ಶ್ಕ್ಷಣ 

ಪ್ಡೆಯಬೇಕು ಎಾಂದ್ಯ ಮಹತಾ ದ ಯೀಜನೆಯನುನ  ಘೀರ್ಣೆ ಮಾಡಿದಿ ರು  ಆ ಹಿನೆನ ಲ್ಯಯಲಲ  16 ಸಾವಿರ 

ಮಕಕ ಳಿಗೆ ಸಾಕ ಲರ ಶ್ಪ್  ಸಿಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ; ಆದರೆ ಅದ್ಯ ಇವತ್ರು ನವರೆಗೂ ಅನುಷ್ಣಠ ನಕೆಕ  ಬಂದಿಲಲ .  ತ್ಯವು 

ಪೇಪ್ರ ನಲಲ  ಘೀರ್ಣೆ ಮಾಡಿದಿಿ ೀರಿ.  ಮಕಕ ಳಿಗೆ ತ್ಯವು ಅನಯ ಯ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ಆಗುತು ದ್.  ನನು 

ಇನುನ  ಹಲವಾರು ವಿರ್ಯಗಳಿವ.  ನಮಾ  ಭಾಗದಲಲ  ಏನು ಅಕಾಲಕ ಮಳೆಯಿಾಂದ ಬಳೆ 

ಹಾನಿಯಾಗಿದ್ಯೀ, ಅದರಿಾಂದ ರೈತರು ಸಂಕರಿ್ ದಲಲ  ಸಿಕಿಕ  ಹಾಕಿಕಾಂಡಿದಿಾ ರೆ.  ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇರ್ 

ಪಾಯ ಕಜ  ಘೀರ್ಣೆ ಮಾಡಬೇಕು.  ಇವತ್ತು  ಬಿಜ್ಞಪುರ ಜಿಲ್ಯಲ ಯಲಲ  ಅಕಾಲಕವಾಗಿ ಮಳೆ ಜ್ಞಸಿು ಯಾಗಿದ್.  

ಆದರೆ, ಬೇಕಾದಂತಹ ಪ್ರ ಮಾಣದಲಲ  ಮಳೆ ಆಗಿಲಲ .  ಬಿಜ್ಞಪುರ ಜಿಲ್ಯಲ  ಬರಗಾಲ ಜಿಲ್ಯಲ  ಎಾಂದ್ಯ ಘೀರ್ಣೆ 

ಮಾಡಿ ವಿಶೇರ್ವಾದ ಪಾಯ ಕಜ  ಕಡಬೇಕೆಾಂದ್ಯ ನನು ಸಕಾವರವನುನ  ಕಳಿಕಳೆು ತೆು ೀನೆ.   

 

 ದಾರ ಕೆಿ  ಬಳೆಗಾರರು, ದಾಳಿಾಂಬ ಬಳೆಗಾರರು, ನಿಾಂಬ ಬಳೆಗಾರರು ಅಕಾಲಕ ಮಳೆಯಿಾಂದ ಏನು 

ತಮಾ  ಬಳೆಗಳನುನ  ಕಳೆದ್ಯಕಾಂಡಿದಿಾ ರೀ ಅದಕೆಕ  ಸಕಾವರ ವಿಶೇರ್ ಪಾಯ ಕಜ  ಕಡಬೇಕು.  

ಇವತ್ರು ನವರೆಗೂ ಅದಕೆಕ  ಕನಿರ್ಠ  ಬಾಂಬಲ ಬಲ್ಯ ಕಟಿಿ ಲಲ .  ಬಿಜ್ಞಪುರ ಜಿಲ್ಯಲ ಯನುನ   ತ್ೀಟಗಾರಿಕೆ ಜಿಲ್ಯಲ  

ಎಾಂದ್ಯ ಮಾಡಿ ನಮಾ  ಮೂಗಿಗೆ ತ್ತಪ್ಪ  ಹರಿ್ಚ ವಂತಹ ಕೆಲಸವನುನ  ಸಕಾವರ ಮಾಡುತ್ರು ದ್ ಎಾಂದ್ಯ 

ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದ್.  ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಗಳೆ, ಇನೂನ  ಸಾಕಷಿ್ಟ  ವಿರ್ಯಗಳಿವ.  ತ್ಯವು ನನಗೆ 

ಮಾತನಡುವುದಕೆಕ  ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕಟಿದಿಿ ೀರಿ.  ನನು ಜ್ಞಸಿು  ಮಾತನಡಿದಿ ರೆ ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು.  ಆದರೆ 
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ಒಬು  ಸಂತರ ಸು ನಗಿ ಸಕಾವರಕೆಕ  ನಮಸಾಕ ರ ಮಾಡಿ, ಈ ಯೀಜನೆಯನುನ  ಯುದಿೊ ೀಪಾದಿಯಲಲ  

ಸಂಪೂಣವ ಮಾಡಬೇಕು; ಆಯವಯ ದಲಲ  ಇದಕೆಕ  ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಾಂದ್ಯ ಹೇಳುವುದಕೆಕ  

ಇರಿ್ ಪ್ಡುತೆು ೀನೆ.  ಕೃಷ್ಣ ಯ ಕಡೆಗೆ ನವು ಪಾದಯಾತೆರ  ಮಾಡುವಾಗ, ಆಯವಯ ಯದಲಲ  ರೂ. 50 ಸಾವಿರ 

ಕೀಟಿ ಹಣವನುನ  ನಿೀರಾವರಿಗೀಸಕ ರ ಮಿೀಸಲಡುತೆು ೀವ ಎಾಂದ್ಯ ವಾದ ಮಾಡಿದಿ್ ವು.  ಕಾಾಂಗೆರ ಸ  ಸಕಾವರ 

ಇದಿಾ ಗ ರೂ.54 ಸಾವಿರ ಕೀಟಿಗಳನುನ  ಖ್ರ್ಚವ ಮಾಡಲ್ಯಗಿತ್ತು .  ಆಲಮಟಿಿ  ಜಲ್ಯಶಯಕೆಕ  ವಿಶೇರ್ 

ಆದಯ ತೆ ಕಡಲ್ಯಗಿತ್ತು .  ನಿೀರಾವರಿ ಸಚಿವರಾಗಿದಿ  ಮಾನಯ  ಎಾಂ.ಬಿ.ಪಾಟಿೀಲ ರವರು distributary canal, 

preliminary canal ಗಳನುನ  ಮಾಡಿದಿ ರು.  Lateral canal ಗಳನುನ  ಮಾಡಬೇಕು.  ಇದ್ಯ ಮಾಡುವುದಕೆಕ  

ಸಕಾವರ ಮುಾಂದ್ ಬರಬೇಕು ಎಾಂದ್ಯ ಹೇಳಬಯಸುತೆು ೀನೆ.  ಕೆನಲ ಗಳು ಏನು ದ್ಯರಸಿು ಗೆ ಬಂದಿದ್ಯೀ, 

ಆಲಮಟಿಿ  ಜಲ್ಯಶಯದಲಲ  ಏನು ಹೂಳು ಸಂಗರ ಹವಾಗುತ್ರು ದ್ಯೀ ಅದನುನ  ತೆಗೆಯುವುದಕೆಕ  ಯೀಜನೆ 

ಮಾಡಬೇಕು.  ನಯ ಯಾಲಯದ ತ್ರೀಪುವ ನಮಾ  ಪ್ರವಾಗಿ ಬರುತು ದ್ ಮತ್ತು  ಆ ನಿಟಿಿ ನಲಲ  ತ್ಯವು ಸೂಕು  

ಕರ ಮ ತೆಗೆದ್ಯಕಳೆು ತ್ರು ೀರಿ ಎಾಂದ್ಯ ಭಾವಿಸಿ, 2022ರಲಲ  ಮಾನಯ  ಬಸವರಾಜ ಬಮಾಾ ಯಿಯವರ ಸಕಾವರ 

ಈ ನಿಟಿಿ ನಲಲ  ಘೀರ್ಣೆ ಮಾಡಿ, ಆಲಮಟಿಿ  ಜಲ್ಯಶಯವನುನ  ಸಂಪೂಣವ ಮಾಡುವುದಕೆಕ  ಎಲ್ಯಲ  ಕರ ಮ 

ತೆಗೆದ್ಯಕಳೆು ತು ದ್ ಎಾಂದ್ಯ ಭಾವಿಸುತೆು ೀನೆ.  ಅದನುನ  ಮಾಡದೇ ಇದಿ ರೆ ಜನ ನಿಮಗೆ ತಕಕ  ಪಾಠ 

ಕಲಸುತ್ಯು ರೆ ಎಾಂದ್ಯ ಹೇಳಿ ನನನ  ಮಾತ್ತಗಳನುನ  ಮುಗಿಸುತೆು ೀನೆ. 

 

 ಶಿರ ೋ ಆರ .ಬ.ತಿಮೆಾ ಪೂರ(ವಿಧಾನಸಭೆಯಿೇಂದ ಚುರ್ನಯಿತ್ರಾದವರು):- ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪ್ತ್ರಗಳೆ, ಉತು ರ ಕನವಟಕದಲಲ  ಪ್ರ ವಾಹ ಮತ್ತು  ಇನನ ಾಂದ್ಯ ಕಡೆ ಆಲಮಟಿಿ  ಡಾಯ ಮ ನಿಾಂದ 

ರೈತರಿಗೆ ಆಗತಕಕ ಾಂಥ ವಿರ್ಯಗಳ ಬಗೆಗ  ಚ್ರ್ಚವ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತು ದ್.  15 ಜಿಲ್ಯಲ ಗಳ ಸುಮಾರು 7,04,041 

ಹೆಕಿೆ ೀರ  ಹಾಗೂ ಒಟಿ್ಟ  25,385.51 ಹೆಕಿೆ ೀರ  ಪ್ರ ದೇಶದಲಲ  ಬಳೆದಿದಿ  ಬಳೆಗಳು ನಶವಾಗಿವ.  ಕಳೆದ 

ಮೂರು ವರ್ವಗಳಲಲ  ಒಟಿಾ ರೆ 43,657 ಕೀಟಿ ಮೌಲಯ ದ ಬಳೆ ಹಾಳಾಗಿದ್.  ರಾಜಯ  ಸಕಾವರ ಕಾಂದರ  

ಸಕಾವರಕೆಕ   ರೂ. 34 000 ಕೀಟಿಗಳ ಮೆಮರೆಾಂಡಮ  ಸಲಲ ಸಿದ್.  ಪ್ರ ವಾಹದಿಾಂದ ಉತು ರ ಕನವಟಕದ 33 

ಲಕ್ಷ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗಿದ್.  ಸಕಾವರದ ಅಾಂದಾಜಿನ ಪ್ರ ಕಾರ ಈ ಹಾನಿಯ ಒಟಿ್ಟ  ಮತು  ರೂ. 10,750 

ಕೀಟಿಗಳ ಪೈಕಿ ರೂ. 9000 ಕೀಟಿಗೂ ಹೆರಿ್ಚ  ಮೌಲಯ ದ ಮನೆಗಳು ಉತು ರ ಕನವಟಕಕೆಕ  ಸೇರಿವ.  

ವಾಸು ವದಲಲ , ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭಯ ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟಿ್ಟ  ಮೌಲಯ   1.50 ಲಕ್ಷ ಕೀಟಿಗೂ ಹೆರಿ್ಚ  

ಎಾಂದ್ಯ ಕಾಣ್ಣತು ದ್.  ಕಾಂದರ  ಸಕಾವರ ರೂ.23.71 ಕೀಟಿಗಳನುನ  ಮಾತರ  ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್.  ರಾಜಯ  

ಸಕಾವರ ಕಾಂದರ ವನುನ  ರೂ.76,731 ಕೀಟಿ ಕಳಿತ್ತು .  ಇಷಿ್ಟ  ಕಡಿಮೆ ಹಣ ನಮಗೆ ಬಂದಿದ್.  ಪ್ರ ಕೃತ್ರ 

ವಿಕೀಪ್ ಸಂಭವಿಸಿದಾಗ ಅದ್ಯ standing crop ಗೆ ಮಾತರ  ಪ್ರಿಹಾರ ಕಡಲ್ಯಗುತು ದ್ ಎಾಂದ್ಯ 

ಹೇಳಲ್ಯಗುತು ದ್.  ಕಟಾವು ಮಾಡಿ ಕಣದಲಲ ರುವ ಬಳೆಗಳ ಹಾನಿ ಅನುಭವಿಸುತ್ರು ರುವ ರೈತ 

ತ್ಾಂದರೆಯಲಲ ದಿಾ ನೆ.  2019ನೇ ಸಾಲನಲಲ  ಬಿದಿ ಾಂತಹ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಇನೂನ  ಪ್ರಿಹಾರ ಸಿಗಲಲಲ .  
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ಹವಾಮಾನ ತಜ್ಞರ ವರದಿಯಲಲ , 10-15 ವರ್ವಗಳಿಾಂದ ಬಹಳ ಬದಲ್ಯವಣೆ ಆಗುತು ದ್ ಎಾಂದಿದ್.  ಅದರ 

ಬಗೆಗ  ಸಕಾವರಗಳು ಏನೇನು ಕರ ಮ ಕೈಗಾಂಡಿವ ಎನುನ ವುದ್ಯ ಜನರಿಗೆ ತ್ರಳಿಸುವ ಕೆಲಸ ಆಗಿಲಲ .  ಪ್ರ ವಾಹ 

ಬಂದಾಗ ರೈತ್ಯಪಿ ವಗವಕೆಕ  ಆದಂತಹ ಅವಯ ವಸಿ ಯನುನ  ಪ್ರಿಹಾರ ಕಡುವುದರಲಲ  ರಾಜಯ  ಸಕಾವರ 

ವಿಫಲವಾಯಿತ್ತ.  28  ಎಾಂ.ಪಿ. ಗಳಲಲ   ಎರಡು ಸಿಾ ನಗಳನುನ  ಬಿಟಿ ರೆ  ಬಿಜೆಪಿ ಪ್ಕ್ಷದವರೇ ಇದಿಾ ರೆ.   

ಒಾಂದ್ಯ ದಿನವೂ ಕಾಂದರ  ಸಕಾವರದ ಹತ್ರು ರ ಹೊೀಗಿ, ನಮಗೆ ಪ್ರಿಹಾರ ಕಡಬೇಕು ಎನುನ ವ ಮಾತ್ತ 

ಹೇಳಿಲಲ .  ರಾಜಯ  ಸಕಾವರ ಸಹ ಕಾಂದರ  ಸಕಾವರದ ಮೇಲ್ಯ ಒತು ಡ ಹಾಕಲಕೆಕ  ಸಾಧ್ಯ ವಾಗಲಲಲ .   

                     (ಮುಾಂದ್ಯ) 

(1238) 21-12-2021 7.40 DS-VK 

ಶಿರ ೋ ಆರ.ಬ.ತಿಮೆಾ ಪೂರ(ಮೇಂದು):- 

 

ಹಿೀಗೆ ಪ್ರ ವಾಹದಿಾಂದ ರಾಜಯ  ಸಕಾವರ ಅಷಿ್ ೀ ಅಲಲ , ಉತು ರ ಕನವಟಕ ಮಾತರ  ಬಹಳ ತ್ಾಂದರೆ 

ಅನುಭವಿಸತಕಕ ಾಂಥದಿಾ ಗಿದ್.  ಮುಧೀಳ ತ್ಯಲೂಲ ಕಿನ ಪ್ರಿಸಿಿ ತ್ರ ಬಹಳ ವಿಚಿತರ ವಾಗಿದ್.  

ಮುಳುಗಡೆಯಾದವರಿಗೆ ಹಣ ಕಡುತ್ಯು ರೆ.  ಮುಳುಗಡೆಯಾಗದಿದಿ ರೂ ನರಿ್  ಅನುಭವಿಸತಕಕ ಾಂಥದಿ್ಯ  

ಒಾಂದ್ಯ ಕಡೆ.  ಮತ್ು ಾಂದ್ಯ ಕಡೆ ಮುಳುಗಡೆಯೇ ಆಗುವುದಿಲಲ  ಎಾಂದ್ಯ ಹೇಳತಕಕ ಾಂಥದಿ್ಯ .  ಇವತ್ತು  

ಆಲಮಟಿಿ  ಡಾಯ ಮ ನಿಾಂದ  ಪ್ರ ವಾಹ ಬಂತ್ತ ಎಾಂದರೆ  8-10 ದಿವಸ ನಿೀರು ನಿಲಲ ತಕಕ ಾಂಥದಿಾ ಗುತು ದ್.  ಅದ್ಯ 

ಆಲಮಟಿಿ  ಡಾಯ ಮ ನಿಾಂದ ಆಗುತ್ರು ದ್ ಎಾಂದ್ಯ ನನು ಪ್ದೇ ಪ್ದೇ ಹೇಳುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಿ್ ೀನೆ.   

ಅದಕೆಕ  ವಿಶೇರ್ವಾದ ತಜ್ಞರ ಸಮಿತ್ರ ಮಾಡುತೆು ೀವಾಂದ್ಯ ಕಳೆದ ಅಧಿವೇಶನದಲಲ ಯೇ ಹೇಳಿದಿಾ ರೆ, ಇನುನ  ಆ 

ತಜ್ಞರ ಸಮಿತ್ರ ಬಗೆಗ  ನನಗೇನು ಗತ್ಯು ಗುತ್ರು ಲಲ .  ಕೆಲವು ಕಡೆ ಮುಳುಗಡೆಯಾಗುವಂತಹ ಹಳೆಿ ಗಳಲಲ  ಸವವ 

ಕಾಯವವೇ ಆಗಿಲಲ .   ನಮಾ  ಕಡೆ ಬದಿ್ದ ರು ಎನುನ ವ ಹಳೆಿ  ಇದ್.  ಅದ್ಯ ನದಿ ದಡದಲಲ ದ್.  ಅದ್ಯ 

ಮುಳುಗಡೆಯಾಗುವುದಿಲಲ  ಎನುನ ವ ಮಾತನುನ  ಹೇಳುತ್ರು ದಿಾ ರೆ.  ಆದಿ ರಿಾಂದ ವೈಜ್ಞಾ ನಿಕವಾದಂತಹ ಸವವ 

ಆಗಬೇಕೆಾಂದ್ಯ ನನು ಹೇಳುವುದಕೆಕ  ಇರಿ್ ಪ್ಡುತ್ರು ದಿ್ ೀನೆ.  ಒಾಂದ್ಯ ಕಡೆ ಮಳೆ, ಮತ್ು ಾಂದ್ಯ ಕಡೆ ನದಿ 

ಪ್ರ ವಾಹ, ಕೀವಿಡ-19, ಹಿೀಗೆ ರೈತ ಕಂಗಲ್ಯಗಿದಿಾ ಗ ಸಕಾವರ ರೈತರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದಕಾಕ ಗಿಲಲ  

ಎಾಂದ್ಯ ಹೇಳುವುದಕೆಕ  ನನು ಇರಿ್ ಪ್ಡುತ್ರು ದಿ್ ೀನೆ.   ನವು ರಾಜಯ ದ ಬಗೆಗ  ಪ್ತ್ರರ ಕೆಗಳಲಲ , ಟಿ.ವಿ. ಯಲಲ  

ನೀಡುತ್ರು ರುತೆು ೀವ.  ಮಾನಯ  ಈಶಾ ರಪ್ಪ ನವರು ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳ ಬದಲ್ಯವಣೆ ಬಗೆಗ  ಹೇಳುತ್ರು ದಿಾ ರೆ,  

ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳು ನಿರುತ್ಯಸ ಹದಿಾಂದ ಹಲವಾರು ವಿಚಾರಗಳನುನ  ಹೇಳುತ್ರು ದಿಾ ರೆ.  ಇವಲಲ ವನುನ  

ಬದಿಗತ್ರು   ಸಕಾವರಗಳು ರೈತನ ಸಹಾಯಕೆಕ  ಬರಬೇಕೆಾಂದ್ಯ ನನು ಹೇಳುವುದಕೆಕ  ಇರಿ್ ಪ್ಡುತ್ರು ದಿ್ ೀನೆ.   

ಆಲಮಟಿಿ  ಗೇಟ  ಹಾಕುವ ಸಂದಭವದಲಲ  ನನು ಬ್ರಗಲಕೀಟೆ ಜಿಲ್ಯಲ ಯ ಉಸುು ವಾರಿ ಮಂತ್ರರ ಯಾಗಿದಿ್ .  

ಆಗ ಇಡಿೀ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದವರನೆನ ೀ ಕರೆದ್ಯಕಾಂಡು ಬಂದಿದಿ ರು.  ಮಾನಯ  ಮಲಲ ಕಾಜುವನ 

ಖ್ಗೆವಯವರು, ಮಾನಯ  ಎಚ.ಕೆ.ಪಾಟಿೀಲ ರವರು,  600 ಕೀಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗಿಾಂತಲೂ ಹೆಚಿಿ ನ ಹಣ 

ಅವತ್ತು  ಬ್ರಗಲಕೀಟೆ ಜಿಲ್ಯಲ ಯಲ್ಯಲ ೀ ಮಂಜೂರಾತ್ರಯನುನ  ಕಟಿ ರು.  ಗೇಟ  ಹಾಕಿದಾಗ ಮೂರು 
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ತ್ರಾಂಗಳು ನನು ಅಲ್ಯಲ ೀ ಇದಿ್ .  ಮುಳುಗಡೆಯಾಗತಕಕ ಾಂಥ ಜನ ಮನೆಗಳನುನ  ಮಠಗಳನುನ  ಕಳೆದ್ಯಕಾಂಡು  

ಕಿರುಚಾಡುವಂತಹ ದಾ ನಿಯನುನ  ನನು ಕಳಿದಿ್ ೀನೆ.  ಆದರೆ ಸಕಾವರ ಅವತ್ತು  ಅವರ ಎಲ್ಯಲ  

ಬೇಡಿಕೆಗಳನುನ  ಈಡೇರಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿತ್ತ.  ಅವತ್ತು  519.60 ಮಿೀಟರ   ಅಲಲ ಯವರೆಗೆ ಗೇಟ  

ಹಾಕುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಆಯಿತ್ತ.  ಈಗ 524.256 ಮಿೀಟರ  ಎತು ರಿಸಬೇಕಾಗಿದ್.  ಇದ್ಯ ನಯ ಯಾಧಿೀಕರಣದ 

ಅಾಂತ್ರಮ ತ್ರೀಪಿವನ ಅಧಿಸೂಚ್ನೆಗೆ ಒಳಪ್ಟಿಿ ರುತು ದ್.  ಎರಡನೇ ತ್ರೀಪುವ ಗೆಜೆಟ  ಅಧಿಸೂಚ್ನೆ  

ಆಗಬೇಕಾಗಿದ್.   ತ್ರೀಪುವ ಬಂದಿಲಲ , ಸರ್ವೀವಚ್ಛ  ನಯ ಯಾಲಯ ತಡೆಯಾಜೆಾ ಯನುನ  ಕಟಿಿ ದ್ 

ಎನುನ ವ ಮಾತನುನ  ನವು ಕಳುತ್ರು ದಿ್ ೀವ. ನನು ಸಕಾವರಕೆಕ  ವಿನಂತ್ರ ಮಾಡಿಕಳೆು ವುದೇನೆಾಂದರೆ,  

ಸಕಾವರದವರನುನ , ವಿರೀಧ್ ಪ್ಕ್ಷದವರನುನ , ಲೀಕಸಭಾ ಸದಸಯ ರುಗಳನುನ  ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಯವರ 

ಹತ್ರು ರ ಕರೆದ್ಯಕಾಂಡು ಹೊೀಗಿ ವಿನಂತ್ರ ಮಾಡಿಕಳೆಿ .  ಈ ತಡೆಯಾಜೆಾ , Interstate River Water 

Disputes ಇರುತು ದ್ ಅದನುನ  ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಗಳೇ  ಬಗೆಹರಿಸಲ.  ಹಿಾಂದ್ ಶ್ರ ೀಮತ್ರ 

ಇಾಂದಿರಾಗಾಾಂಧಿಯವರು ಇಾಂತಹ ಬಹಳಷಿ್ಟ  ಪ್ರ ಕರಣಗಳನುನ  ಬಗೆಹರಿಸಿರುವಂತಹ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿವ.  

ಮಾನಯ  ಸಭಾನಯಕರೇ, ನಿಮಾ ದ್ಯ double engine Government.  28 ರಲಲ  ಇಬು ರು ಬಿಟಿ್ಟ  ಇನುನ  

ಎಲ್ಯಲ  ನಿಮಾ  ಲೀಕಸಭಾ ಸದಸಯ ರುಗಳೇ ಆಗಿದಿಾ ರೆ.  ಹಾಗೂ ಹಿೀಗೂ ಮಾಡಿ ಅವರು ಅಧಿಕಾರಕೆಕ  

ಬಂದಿದಿಾ ರೆ.  

 

 ಶಿರ ೋ ಕೋಟ ಶಿರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ, 

ಪ್ರ ಜ್ಞಪ್ರ ಭುತಾ  ವಯ ವಸಿ ಯಲಲ  ಶಾಸಕರು, ಲೀಕಸಭಾ ಸದಸಯ ರು, ಜಿಲ್ಯಲ  ಪಂಚಾಯಿತ್ರಯವರು, 

ತ್ಯಲೂಲ ಕು ಪಂಚಾಯಿತ್ರಯವರು, ಗಾರ ಮ ಪಂಚಾಯಿತ್ರಯವರು, ಪ್ರ ತ್ರಯಬು ರು ಕೂಡ ತಮಾ  ತಮಾ  

ಕೆೆ ೀತರ ದ ಅಭಿವೃದಿಿ ಗೀಸಕ ರ, ಯೀಜನೆಗಳನುನ  ತರುವುದಕಕ ೀಸಕ ರ ಬಹಳ ಕರಿ್  ಪ್ಡುತ್ರು ದಿಾ ರೆ.  

ಅದ್ಲ್ಯಲ  ಅವರಿಗೂ ಗತ್ರು ದ್.  ಶಾಸಕರಾಗಿರುವವರು, ಲೀಕಸಭಾ ಸದಸಯ ರುಗಳಾಗಿರುವವರು ಜಿಲ್ಯಲ  

ಪಂಚಾಯಿತ್ರಯಿಾಂದ  ಗಾರ ಮ ಪಂಚಾಯಿತ್ರಯವರೆಗೂ ತಮಾ  ಕೆೆ ೀತರ  ಅಭಿವೃದಿಿ ಯಾಗಬೇಕು, ನಮಗೆ ಮತ 

ಹಾಕಿದವರಿಗೆ ನವು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ಎನುನ ವ ಕಲಪ ನೆಗಳಿವ.  ಅದ್ಯ ಆ ಪ್ಕ್ಷ, ಈ ಪ್ಕ್ಷ ಎಾಂದೇನೂ 

ಇಲಲ .  ಯಾರಾದರೂ ನಮಾ  ಕೆೆ ೀತರ ಕೆಕ  ಬರುವ ಅನುದಾನಕೀಸಕ ರ  ನಮಾ  ಕಾಯವಕರ ಮದಲಲ  ಬರುವ 

ಯೀಜನೆಗೀಸಕ ರ ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಯವರನುನ  ಕಂಡಿಲಲ  ಎಾಂದ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದವರು ಯಾರು?  

 

 ಶಿರ ೋ ಆರ.ಬ.ತಿಮೆಾ ಪೂರ:- ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಗಳನುನ  ಮಧ್ಯ ಸಿಿ ಕೆ ವಹಿಸುವುದಕೆಕ  ಹೇಳಿದಿಿ ೀರಾ?  

 ಶಿರ ೋ ಕೋಟ ಶಿರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ:- ರಾಜಕಾರಣಕಾಕ ಗಿ ಟಿೀಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ತಪಿಪ ಲಲ . 
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 Sri R.B.TIMMAPUR:- Interstate River Water Disputes ಬಗೆಹರಿಸುವುದಕೆಕ  ಪ್ರ ಧಾನ 

ಮಂತ್ರರ ಯವರನುನ  ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದಿಿ ೀರಾ?  ನಿಮಾ  ಲೀಕಸಭಾ ಸದಸಯ ರುಗಳು ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಯವರನುನ  

ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ವಿನಂತ್ರ ಮಾಡಿಕಾಂಡಿದಿಿ ೀರಾ?  

 

 ಶಿರ ೋ ಕೋಟ ಶಿರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ, ಕನವಟಕದಲಲ ರುವಂತಹ 224 

ಶಾಸಕರುಗಳು ಕೂಡ ಪ್ಕ್ಷವನೆನ ಲ್ಯಲ  ಮರೆತ್ತ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳ ಹತ್ರು ರ ಹೊೀಗಿ ನೆರವು ಕಳುತ್ಯು ರೆ.  

ಏಕೆಾಂದರೆ, ತಮಗೆ ಮತ ಹಾಕಿದಂತಹ ಜನರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಸವಲತ್ತು ಗಳನುನ  ಹೆರಿ್ಚ  

ಮಾಡಬೇಕೆಾಂಬ್ಬದ್ಯ ಅವರ ಗುರಿಯಾಗಿರುತು ದ್. ಏಕೆಾಂದರೆ, ಮತ್ು ಾಂದ್ಯ ಸಲ ಆಯ್ದಕ ಯಾಗಿ ಬರಬೇಕೆನುನ ವ 

ಸಾ ಲ್ಯಭ ಇರಬಹುದ್ಯ, ಇಲಲ  ಎಾಂದ್ಯ ನನು ಹೇಳುವುದಿಲಲ .  ಈ ರಾಜಯ ದಲಲ ರುವ ಎಲ್ಯಲ  ಲೀಕಸಭಾ 

ಸದಸಯ ರು ಅದ್ಯ ಕಾಾಂಗೆರ ಸ , ಬಿಜೆಪಿ, ಜೆಡಿ(ಎಸ ) ಇರಲ,  ಅವರು ತಮಾ  ಕೆೆ ೀತರ  ಅಭಿವೃದಿಿ ಗೀಸಕ ರ 

ದ್ಯಡಿಯುತ್ರು ದಿಾ ರೆ.  ಇದ್ಲ್ಯಲ  ನವು ಗಮನಿಸಿದಿ್ ೀವ.  ಯಾರಾದರೂ ಕೂಡ ನಿೀವು ಬಂದಿಲಲ , ಹೊೀಗಿಲಲ  

ಎಾಂದ್ಯ ಹೇಳುವುದ್ಯ ಸರಿಯಲಲ .   ಹೊೀಗಿಲಲ  ಎನುನ ವುದ್ಯ ಅವರಿಗೂ ಗತ್ರು ಲಲ .  ಅದರ ಬಗೆಗ  ಅವರಿಗೆ 

ಮಾಹಿತ್ರ ಇಲಲ .  

 

 ಶಿರ ೋ ಆರ.ಬ.ತಿಮೆಾ ಪೂರ:-  ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ,  Interstate River Water Disputes ಬಗೆಗ  

ಅವರು ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಯವರನುನ  ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದಿಾ ರೆಯೇ?  ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಗಳಿಗೆ ಮಧ್ಯ ಸಿಿ ಕೆ 

ವಹಿಸುವುದಕೆಕ  ವಿನಂತ್ರ ಮಾಡಿಕಾಂಡಿದಿಾ ರೆಯೇ ಎಾಂಬ್ಬದನುನ  ಅವರು ಹೇಳಬೇಕು. 

 

 ಶಿರ ೋ ಕೋಟ ಶಿರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ:- ಮಾನಯ  ಎಸ.ಎಾಂ.ಕೃರ್ಣ ರವರು ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳಾಗಿದಿಾ ಗ  

ಕಾವೇರಿ ನಿೀರಿನ ವಿರ್ಯಕೆಕ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ  ನನು ಯಾವ ಕೀಟ ವ ಮಾತ್ತ ಕಳುವುದಿಲಲ , ನನು 

ಕಾಲನ ಡಿಗೆಯಲಲ  ಜ್ಞಥಾ ಮಾಡುತೆು ೀನೆಾಂದ್ಯ ಹೊೀಗುತ್ಯು ರೆ.  ಅವರಿಗೆ ಇಡಿೀ ರಾಜಯ  ಜ್ಞಥಾ ಮಾಡಬೇಕೆಾಂದ್ಯ 

ಬಾಂಬಲ ಕಡುತು ದ್.   ಆಗ ಸುಪಿರ ೀಾಂಕೀಟ ವ ಆದೇಶ ಕಡುತು ದ್, ಈ ಎಲ್ಯಲ  ಚ್ರ್ಚವಗಳು ಅವರಿಗೆ 

ಗತ್ರು ದ್.  ಹಾಗಾಗಿ ಕೆಲವು ಕಾನೂನತಾ ಕವಾದಂತಹ ಸಲಹೆಗಳಿದಿಾ ಗ  ಒಾಂದೊಾಂದ್ಯ ಅಭಿಪಾರ ಯ 

ಕಡುವುದ್ಯ ಅದ್ಯ ರಾಜಯ  ಸಕಾವರ ಇರಬಹುದ್ಯ, ಕಾಂದರ  ಸಕಾವರ ಇರಬಹುದ್ಯ, ನಮಾ  ಲೀಕಸಭಾ 

ಸದಸಯ ರುಗಳು, ಶಾಸಕರುಗಳಿರಬಹುದ್ಯ, ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳಿರಬಹುದ್ಯ,  ಒಾಂದ್ಯ ಚೌಕಟಿಿ ನ ನಿಯಮದ 

ವಾಯ ಪಿು ಯಲ್ಯಲ ೀ ನವು ದ್ಯಡಿಯಬೇಕಾಗುತು ದ್, ಶರ ಮ ಪ್ಡಬೇಕಾಗುತು ದ್.  ಇದ್ಯ ನನನ  ಅನುಭವವನುನ  

ನನು ಹೇಳಿದ್.  ಅವರ ಆಕೆೆೀಪ್ಗಳಿದಿ ರೆ ನನನ  ಆಕೆೆೀಪ್ವಿಲಲ .  ಅವರು ಹಿರಿಯರಿದಿಾ ರೆ.  ಅವರ ಮಾತ್ರಗೆ 

ತಲ್ಯ ಕಟಿಿ ರುವುದಲಲ . ನನು ನನನ  ಅನುಭವ ಹೇಳಿದಿ್ ೀನೆ ಅಷಿ್ .  
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 ಶಿರ ೋ ಪರ ರ್ಕಶ  ಕೆ.ರಾಥೋಡ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ, ಹಿಾಂದ್ ಕಾಂದರ ದಲಲ  ಬಿಜೆಪಿ ಸಕಾವರ 

ಇದಿಾ ಗ  ಕಾಾಂಗೆರ ಸ  ಪ್ಕ್ಷದ ಮುಖಂಡರೆಲಲ ರನುನ  ಕರೆದ್ಯಕಾಂಡು ಹೊೀಗಿ ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಗಳನುನ  ಭೇಟಿ 

ಮಾಡಿದಿ್ ೀವ.  ಅವರು ಅದೇ ರಿೀತ್ರ ಕರೆದ್ಯಕಾಂಡು ಹೊೀಗಲ ಎಾಂದ್ಯ ನವು ಹೇಳುತ್ರು ದಿ್ ೀವ.  

 

 ಶಿರ ೋ ಆರ.ಬ.ತಿಮೆಾ ಪೂರ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೇ,  ನನು  ಇವತ್ತು  ಅವರಿಗೆ ವಿನಂತ್ರ 

ಮಾಡಿಕಳೆು ತ್ರು ದಿ್ ೀನೆ.  ರಾಜಯ  ಸಕಾವರ, ಲೀಕಸಭಾ ಸದಸಯ ರುಗಳು ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಗಳ ಹತ್ರು ರ ಹೊೀಗಿ  

ಈ ಕೀಟ ವನಲಲ  ಬಹಳಷಿ್ಟ  ದಿವಸ ಆಗಿಬಿಡುತು ದ್,  ತ್ಯವು ಈ ಮೂರು ರಾಜಯ ಗಳ water disputes ಏನಿದ್  

ಅದರ ಮಧ್ಯ ಸಿಿ ಕೆಯನುನ  ವಹಿಸಿ ಎಾಂದ್ಯ ಹೇಳುವುದಕೆಕ  ಏನು ತ್ಾಂದರೆ ಇದ್?  ಅದನುನ  ಅವರು 

ಮಾಡಬೇಕಲಲ ವೇ?  ಇಷಿ್ಟ  ಜನ ಅವರನುನ  ಆರಿಸಿ ಕಳುಹಿಸಿದಿಾ ರೆ,  ಇದ್ಯ ಹೆಮೆಾ ಯ ವಿರ್ಯವಾಗಿದ್.  

 

 ನಮಾ  ಬಹಳಷಿ್ಟ  ಎಾಂ.ಎಲ .ಎ.ಗಳನುನ  ಅವರ ಹತ್ರು ರ ಕರೆದ್ಯಕಾಂಡು ಹೊೀಗಿ ಗೆಲಲ ಸಿದಿಾ ರೆ.  

ತ್ಾಂದರೆಯೇ ಇಲಲ .  ಇನುನ  ಹಲವಾರು ವಿಚಾರಗಳಿವಯಲ್ಯಲ  ಅದರ ಮಧ್ಯ ಸಿಿ ಕೆ ವಹಿಸಿ ಬಗೆಹರಿಸಿ 

ಕಡುವುದಕೆಕ  ತ್ಾಂದರೆ ಏನಿದ್? ಏಕೆ ಈ ರಿೀತ್ರ ಮಾಡುತ್ರು ದಿಾ ರೆ?  ನನಗ ಬಹಳ ಸಂತ್ೀರ್ವಾಗಿದ್.   

ಬಹಳ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿ ಮಾತನಡತಕಕ ಾಂಥ ಮಾನಯ  ಗೀವಿಾಂದ ಕಾರಜೀಳರವರು ನಿೀರಾವರಿ 

ಮಂತ್ರರ ಗಳಾಗಿದಿಾ ರೆ.  ಇಲಲ  ಅವರು ಬಹಳ ರ್ಚನನ ಗಿ ಮಾತನಡಿದಿಾ ರೆ.  ಬಹಳ ರ್ಚನನ ಗಿ ಎಾಂದರೆ, ನವು 

ಗುಳೇ ಹೊೀಗುತೆು ೀವ, ನಮಾ  ಪ್ರಿಸಿಿ ತ್ರ ಏನಗಿದ್, ನವು ಇಷಿ್ಟ  ಯೀಜನೆಗಳನುನ  ತಂದ್ಯಕಟಿ್ಟ  

ಮುಳುಗಡೆ ಮಾಡಿಕಾಂಡಿದಿ್ ೀವ ಎಾಂದ್ಲ್ಯಲ  ಮಾತನಡಿದರು.  ಅವರು ಮಾತನಡಿರುವ ಹಲವಾರು 

ವಿಚಾರಗಳನುನ  ನನು ಹೇಳಬೇಕಾಗುತು ದ್.  ಆದರೆ ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರು  ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯ 

ಕಟಿಿ ದಿಾ ರೆ ಎನುನ ವುದ್ಯ ನನನ  ಭಾವನೆ.  ಭೂಮಿ ಬಲ್ಯ ನಿಗದಿ ಮಾಡುವಂಥದಿ ರ ಬಗೆಗ  ನಮಾ  ವಿರೀಧ್ 

ಪ್ಕ್ಷದ ನಯಕರು ಹೇಳಿದಿಾ ರೆ.   ಬಲ್ಯ ನಿಗದಿ ಮುಧೀಳಕೆಕ  ಬೇರೆ, ಬಿೀಳಗಿಗೆ ಬೇರೆ, ಬ್ರಗಲಕೀಟೆಗೆ ಬೇರೆ 

ಏಕೆ,  ನವು ಕಡಬೇಕಾಗುತು ದ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ಯು ರೆ, ಭೂಮಿ ಬಲ್ಯ ನಿಗದಿ ಮಾಡುವುದಕೆಕ  ಒಾಂದೇ ದರ 

ಇರಬೇಕು.  ಮುಧೀಳಕೆಕ  ಬೇರೆ ಬಲ್ಯ, ಬಿೀಳಗಿಗೆ ಬೇರೆ ಬಲ್ಯ, ಜಮಖಂಡಿಗೆ ಬೇರೆ ಬಲ್ಯ ಇರಬ್ರರದ್ಯ ಎಾಂದ್ಯ 

ನನು ಒತ್ಯು ಯ ಮಾಡುತ್ರು ದಿ್ ೀನೆ.  ಮತೆು  ಹೇಳುತ್ಯು ರೆ, ನಿೀರಾವರಿ ಜಮಿೀನಿಗೆ ಒಾಂದ್ಯ ಎಕರೆಗೆ 50 ಲಕ್ಷ 

ರೂಪಾಯಿಗಳನುನ  ಕಡಬೇಕು.  ಒಣ ಬೇಸಾಯಕೆಕ  30 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನುನ  ಕಡಬೇಕು,  ಯಾರು 

ಕಳಕಳಿಯಿಾಂದ ವಿರೀಧ್ ಪ್ಕ್ಷದಲಲ ದಿಾ ಗ ಮಾತನಡಿದಿಾ ರೆಯೀ  ಅವರಿಗೆ ನಿೀರಾವರಿ 

ಮಂತ್ರರ ಯಾಗುವುದಕೆಕ  ದೇವರು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕಟಿಿ ದ್.  ಅದನೆನ ೀ ನನು ವಿನಂತ್ರ 

ಮಾಡಿಕಳೆು ತ್ರು ದಿ್ ೀನೆ, ಅವರು ಏನು ಹೇಳಿದಿಾ ರೆ ಅದನುನ  ಮಾಡಿಬಿಡಿ.  ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದಿ ನುನ  

ಮಾಡುವುದಕೆಕ  ತ್ಾಂದರೆ ಏನಿದ್?  ಎಕರೆಗೆ 50 ಲಕ್ಷ, ಒಣ ಬೇಸಾಯಕೆಕ  30 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ 

ಕಡಬೇಕೆಾಂದ್ಯ ಅವರು ಹೇಳಿದಿಾ ರಲ್ಯಲ , ಇವಲ್ಯಲ  ಅರಿತ್ತಕಾಂಡಂಥವರು ನಿೀರಾವರಿ 
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ಮಂತ್ರರ ಗಳಾಗಿದಿಾ ರೆ ಮತ್ತು  ಮುಳುಗಡೆಯಾಗುವಂತಹ ಪ್ರ ದೇಶದಲಲ ರತಕಕ ಾಂಥವರು.  ಇವತ್ತು  ಅವರಿಗೆ 

ನಿೀರಾವರಿ ಮಂತ್ರರ ಗಳಾಗುವುದಕೆಕ  ದೇವರು ಅವಕಾಶ ಕಟಿಿ ದಿಾ ರೆ.   ಅದರ ಜತೆಗೆ stamp duty 

exemption ಕಡಬೇಕು,  ಮಿೀಸಲ್ಯತ್ರ ಶೇಕಡ 10 ರಷಿ್ಟ  ಕಡಬೇಕು,  ಇದ್ಲ್ಯಲ  ಅವರೇ ಸದನದಲಲ  

ಮಾತನಡಿದಿಾ ರೆ.  ಈಗ ಅವರು ಏನೇನು ಮಾಡಿದಿಾ ರೆ?   ಈಗ ಅದನೆನ ಲ್ಯಲ  ಮಾಡುವುದಕೆಕ  ತ್ಾಂದರೆ 

ಏನಿದ್?  ಅವರಿಗೆ ಸಾಕಷಿ್ಟ  ಅನುಭವವಿದ್.  ಅವರು ರೈತರ ಬಗೆಗ  ಕಾಳಜಿ ಇರತಕಕ ಾಂಥವರು.  ಇದನೆನ ಲ್ಯಲ  

ಮಾಡಬೇಕಲಲ ವೇ?  ಇಲಲ  ಕುಳಿತ್ತಕಾಂಡು ಮಾತನಡುವುದ್ಯ ಬೇರೆ, ಅಲಲ  ಕುಳಿತ್ತಕಾಂಡು 

ಮಾತನಡುವುದ್ಯ ಬೇರೆಯೇ?  ನನಗೆ ಬಹಳ ನೀವಾಗುತ್ರು ದ್. 

                    (ಮುಾಂದ್ಯ) 

1239/21-12-2021/7-50/bkp-vk 

 

ಶಿರ ೋ  ಆರ.ಬ.  ತಿಮೆಾ ಪೂರ(  ಮೇಂದು) 

 

ಬ್ರಗಲಕೀಟೆ  Sasalatti Lift Irrigation ಯೀಜನೆಗೆ  ೧೪೦  ಕೀಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳು  ಎಾಂದ್ಯ  ಹೇಳಿದಿಿ ೀರಿ.    

ಇದ್ಯ ಆಗಬೇಕಾದರೆ  500 ಕೀಟಿ  ರೂಪಾಯಿಗಳು  ಬೇಕಾಗುತು ದ್.  ಅದಕೆಕ   ನಿೀರಿನ ಹಂಚಿಕೆ ಇರುವುದಿಲಲ .   

ನಿೀರಿನ ಹಂಚಿಕೆಯನುನ   ಕಡುತ್ರು ರೀ  ಇಲಲ ರ್ವೀ ಎಾಂದ್ಯ ನನು ಮಂತ್ರರ ಗಳನುನ   ಕಳುತೆು ೀನೆ.   ನಿೀರಿನ  

ಹಂಚಿಕೆಯನುನ    ನಿೀವು  ಯಾವ  ಅಧಾರದ  ಮೇಲ್ಯ  ಹೇಳಿದಿಿ ೀರಿ. Sasalatti Lift Irrigation  

ಯೀಜನೆಯನುನ     ನಿೀವು  ಮಾಡುತ್ರು ೀರಾ?    ಮಾಡಲಲಲ ವಾಂದರೆ  ನಿೀರನುನ   ಎಲಲ   ತಂದ್ಯ  ಕಡುತ್ರು ೀರಿ?    

ಇದ್ಯ ಆಗುತು ದ್ಯೀ ಅಥವಾ ಆಗುವುದಿಲಲ ವಾಂದ್ಯ  ಜನತೆಗೆ  ಹೇಳಿ.  ನಿೀವೇ ಮಾತನಡಿದಿ್ಯ   ನಿಮಾ  

ರೆಕಾಡ ವ  ಇದ್.    ನನು  ಮಾತನಡಿದಿ್ಯ  ಅಲಲ .  ಇನನ ಾಂದ್ಯ  ವಿರ್ಯ ಏನು ಹೇಳಿದಿರಿ.  ಅದಕೆಕ   ೮.೪೮ 

ಟಿಎಾಂಸಿ  ನಿೀರು  ಬೇಕೆಾಂದ್ಯ  ಹೇಳಿದಿಿ ೀರಿ.  ಇನನ ಾಂದ್ಯ  ವಿಚಾರವನುನ   ಹೇಳುತ್ರು ದಿಾ ರೆ, ಮಂತ್ತಳ  

ನಿೀರಾವರಿ    ಯೀಜನೆ ,ಮುಧೀಳ    ತ್ಯಲೂಲ ಕು   ಕೆರೆ ತ್ತಾಂಬಿಸುವ  ಯೀಜನೆ.   ೫೦ ಕೀಟಿ ರೂ. 

ವಚಿ್ ದಲಲ  ತ್ತಾಂಬಿಸಬೇಕೆಾಂದ್ಯ  ಯೀಜನೆ  ಮಾಡಿದಿಿ ೀರಿ,  ಅದಕೆಕ   ನಿೀರು  ಎಲಲ ಾಂದ  ತರುತ್ರು ೀರಿ,   

ಕುಡಿಯುವ  ನಿೀರಿಗೆ  ಹಂಚಿಕೆಯ ಅವಶಯ ಕತೆ  ಇಲಲ .   ಕೆರೆಯ ನಿೀರನುನ  ತ್ತಾಂಬಿಸಲಕೆಕ   ನವು 

ಸಿದಿ ರಾಮಯಯ ನವರನುನ   ಕಳಿದಿ್ ವು.   ಆಗ ಸಿದಿ ರಾಮಯಯ ನವರು  ೫೦  ಕೀಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನುನ   

ಬಜೆಟ ನಲಲ   ಇಟಿ್ಟ  ಘೀರ್ಣೆ  ಮಾಡಿದರು.   ಈ  ಯೀಜನೆಯನುನ   ಜ್ಞರಿಗೆ  ನಿೀವು ತರುತ್ರು ೀರೀ 

ಇಲಲ ರ್ವೀ  ಹೇಳಿ.  ತರದೇ  ಇದಿ ರೆ ನಮಾ  ಜನ  ನಿಮಾ ನುನ  ಸುಮಾ ನೆ  ಬಿಡುವುದಿಲಲ .  ನಿೀವು 

ಸಿದಿ ರಾಮಯಯ ನವರು  ಹೇಳಿದಿ ಕೆಕ   ನಿೀರು  ಎಲಲ ಾಂದ  ತರುತ್ರು ೀರಿ ನಿೀವು  ಕಳಬಹುದ್ಯ.  ನಿೀವು ನಿೀರನುನ  

ತರುತ್ರು ರೀ  ಇಲಲ ರ್ವೀ  ಹೇಳಿ.   ನಿಮಗೆ ನಿೀರು  ಎಲಲ ಾಂದ  ಬರುತು ದ್. ಏತಕೆಕ  ಜನರನುನ   ನಿೀರಾವರಿ 

ಮಂತ್ರರ ಗಳು misguide  ಮಾಡುತ್ರು ೀರಿ?     ಈ ರಿೀತ್ರಯಲಲ   ಧ್ಾ ಾಂದವನುನ   ಸೃಷಿಿ   ಮಾಡುವಂತಹವರು   

ಹೇಗೆ  ನಮಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು  ಸಿಗುತು ವ  ಎನುನ ವುದನುನ    ನನು ಹೇಳುವುದಕೆಕ   ಇರಿ್ ಪ್ಡುತೆು ೀನೆ.   

ಮಂತ್ರರ ಗಳು ಸಹ ಅದೇ  ಕೆೆ ೀತರ ದಿಾಂದ ಆರಿಸಿ ಬಂದವರು.    ನನು ಸಹ  ಮುಧೀಳದಿಾಂದ  ಬಂದವನು.  
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ನಮಾ   ಹುಟಿ್ಟ ರು  ಮುಧೀಳ.   ತ್ಯವೇ  ಹೇಳಿದಂತೆ  ಅವರು ಪ್ಕಕ ದ ಜಿಲ್ಯಲ ಯವರು,  ನಮಾ  ಆತ್ರಾ ೀಯರು  

ಎಾಂದ್ಯ  ಹೇಳಿದಿರಿ.  ಕೃಷ್ಣಣ   ನದಿ   ಒಾಂದೇ.    ನವು ನಿೀವು ಆತ್ರಾ ೀಯರೆ,    ತಮಾ  ಆತ್ರಾ ೀಯತೆಗೆ 

ಧ್ನಯ ವಾದಗಳು.   ನನು ಹೆಚಿಿ ಗೆ  ಮಾತನಡಲಕೆಕ   ಹೊೀಗುವುದಿಲಲ .   ವಿರೀಧ್  ಪ್ಕ್ಷದ  ನಯಕರು     

ಮಾತನಡಿದಿಾ ರೆ.    ಈ  ಭಾಗದಲಲ   ಪ್ರ ವಾಹ  ಬಂದ್ಯ ಹಾನಿಯಾದರೆ  ನಮಾ   ಬಗೆಗ   ಕಾಳಜಿ ಇಲಲ .    

ಶ್ಕ್ಷಣದ  ವಿಚಾರವಾಗಿ  ಈಗತ್ಯನೆ  ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರಾದ  ಶ್ರ ೀಮಾನ   ಮರಿತ್ರಬು ೀಗೌಡರು  ಹೇಳಿದರು.      

ಹಲವಾರು  ಲೀಪ್ದೊೀರ್ಗಳನುನ   ಹೇಳಿದರು.      ಯುನಿವಸಿವಟಿ  ಬಗೆಗ   ಹೇಳುವುದಾದರೆ  ನಮಾ  

ಬ್ರಗಲಕೀಟೆಯಲಲ     ಒಾಂದ್ಯ  ತ್ೀಟಗಾರಿಕೆ  ವಿಶಸ ವಿದಾಯ ನಿಲಯ   ಇದ್.  ಅಲಲ   ಏನು  ನಡೆಯುತ್ರು ದ್  

ಎಾಂದರೆ  ೧೨  ಸಂಶೀಧ್ನ  ಕಾಂದರ ಗಳು   ಇವ.    ೨೪  ಜಿಲ್ಯಲ ಗಳನುನ   ಒಳಗಾಂಡಿರುತು ದ್.    ಆದರೆ  

ಬೇರೆ ಬೇರೆ  ವಿಶಾ ವಿದಾಯ ನಿಲಯಗಳಿಗೆ  ಹೊೀಲಸಿದರೆ   ಅನುದಾನ ತ್ಯರತಮಯ ವಾಗುತ್ರು ದ್.    ನಮಾ  

ಬ್ರಗಲಕೀಟೆ  ತ್ೀಟಗಾರಿಕೆ  ವಿಶಸ ವಿದಾಯ ನಿಲಯಕೆಕ    ಏತಕೆಕ   ಅನುದಾನದ  ವಿಚಾರದಲಲ   ತ್ಯರತಮಯ   

ಮಾಡುತ್ರು ೀರಿ?   ಬಾಂಗಳೂರು, ಧಾರವಾಡ , ರಾಯಚೂರು, ಶ್ವಮಗಗ   ವಿಶಾ ವಿದಾಯ ನಿಲಯಗಳಿಗೆ    ಪ್ರ ತ್ರ  

ವರ್ವ  ೧೮ ರಿಾಂದ   ೨೦ ಕೀಟಿ  ರೂಪಾಯಿಗಳನುನ   ನಿೀಡುತ್ರು ೀರಿ.   ಬ್ರಗಲಕೀಟೆ  ತ್ೀಟಗಾರಿಕೆ  

ವಿಶಸ ವಿದಾಯ ನಿಲಯಕೆಕ    ೪.೫.  ಕೀಟಿ  ರೂಪಾಯಿಗಳನುನ   ಕಡುತ್ರು ೀರಿ.    ಹೆರಿ್ಚ   ಅಾಂದರೆ  ೫  ಕೀಟಿ 

ರೂಪಾಯಿಗಳನುನ   ಕಡುತ್ರು ೀರಿ.    ಎಷಿ್ಟ   ವಾಯ ತ್ಯಯ ಸ  ಇದ್  ನೀಡಿ.    ಅನುದಾನ ಹಂಚಿಕೆಯ  

ವಿಚಾರದಲಲ    ಆಗುತ್ರು ರುವ  ತ್ಯರತಮಯ     ರಾಜಯ ದಲಲ   ಆಗುತ್ರು ದ್.    ಆದರೆ, ಬ್ರಗಲಕೀಟೆ  ತ್ೀಟಗಾರಿಕೆ  

ವಿಶಾ ವಿದಾಯ ನಿಲಯದ  ವಾಯ ಪಿು ಯಲಲ   ೯    ಕಾಲೇಜುಗಳು  ೧೨ ಸಂಶೀಧ್ನ  ಕಾಂದರ ಗಳು   ಬಂದಿವ.   

ಬಾಂಗಳೂರು, ಧಾರವಾಡ, ರಾಯಚೂರು  ಹಾಗೂ  ಶ್ವಮಗಗ   ವಿಶಾ ವಿದಾಯ ನಿಲಯಗಳು      ಕವಲ  ತಲ್ಯ  

೩  ಕಾಲೇಜುಗಳನುನ   ಹೊಾಂದಿವ.    ೯ ಕಾಲೇಜುಗಳನುನ   ಹೊಾಂದಿದಂತಹ  ತ್ೀಟಗಾರಿಕೆ  

ವಿಶಾ ವಿದಾಯ ನಿಲಯಕೆಕ    ೪ ರಿಾಂದ  ೫ ಕೀಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳು,       ಉಳಿದ  ವಿಶಾ ವಿದಾಯ ನಿಲಯಗಳಿಗೆ  ೧೮ 

ರಿಾಂದ  ೨೦  ಕೀಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳು.  ವಿಶಸ ವಿದಾಯ ನಿಲಯಕೆಕ   ಕಡುವಂತಹ   ಅನುದಾನವು  ಸಹ  

ನಮಗೆ  ಕಡಿಮೆ  ಕಡುತ್ರು ದಿಿ ೀರಿ.    ಬ್ರಗಲಕೀಟೆ  ಜಿಲ್ಯಲ ಯಲಲ ಯೇ    ಪ್ರ ವಾಹದಿಾಂದ  ೭೩೩೯೮  ಹೆಕಿೆ ೀರ   

ಅಾಂದರೆ  ೧,೯೩೪೯೭ ರಷಿ್ಟ      ಎಕರೆಯಷಿ್ಟ   ಕಬ್ಬು   ಬಳೆ  ನರಿ್ ವಾಗುತ್ರು ದ್.    ಮುಧೀಳ   

ತ್ಯಲೂಲ ಕಿನಲಲ   ಪ್ರ ವಾಹದಿಾಂದ   ೩  ವರ್ವಗಳಲಲ   ಸುಮಾರು ೨೮,೧೯೮    ಹೆಕಿೆ ೀರ  ನಲಲ   ಇವತ್ತು   

ಹಾನಿಯಾಗುತ್ರು ದ್.     Cultivation charges ಸಹಿತ  ಇವತ್ತು   ಕಡುತ್ರು ಲಲ .    ಎನ .ಡಿ.ಆರ .ಎ ಫ್      

ಪ್ರಿರ್ಕ ರಣೆಯಾಗದೇ  ಎಷಿ್ಟ   ದಿವಸಗಳಾಯಿತ್ತ.  2015ನೇ ಇಸವಿಯಿಾಂದ  ಇಲಲ ಯವರೆಗೆ    ಪ್ರಿರ್ಕ ರಣೆ  

ದರ  ನಿಗದಿಯಾಗುತ್ರು ಲಲ .    ಹಿೀಗಾಗಿ  ಎಲಲ   ರೈತರಿಗೆ  ಸಹಾಯ  ಮಾಡಲಕೆಕ   ನಿಮಗೆ  ಸಾಧ್ಯ ವಾಗುತು ದ್     

ಹೇಳಿ.  ಒಟಿಾ ರೆ,  ಹಿೀಗೆ   ಪ್ರ ತ್ರಯಾಂದ್ಯ ಹಂತದಲಲ      ನಮಗೆ  ಅನಯ ಯ ಆಗುತು ಲೇ  ಇದ್.    
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ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೆ,  ನನು ಹೆಚಿಿ ಗೆ  ಮಾತನಡಲಕೆಕ   ಹೊೀಗುವುದಿಲಲ .   ಬ್ರಗಲಕೀಟೆ  

ಜಿಲ್ಯಲ   ಆಸಪ ತೆರ ಗೆ    ಮನೆನ   ಕೀವಿಡ-೧೯ ಬಂದಾಗ   ದಿನಾಂಕ ೪-೬-೨೦೨೧ ರಂದ್ಯ ಸುಮಾರು  ೧೨ 

ಜನ  ರೀಗಿಗಳು   ವಾಂಟಿಲೇಟರ ನಿಾಂದ  ಸಾಯುತ್ಯು ರೆ.   ರಾತ್ರರ             ೧೨-೩೦ ಗಂಟೆಗೆ  ಸರಿಯಾಗಿ  

ಕರೆಾಂಟ   ಹೊೀಗುತು ದ್.      ಮತೆು   ೨-೦೦  ಗಂಟೆಗೆ  ಕರೆಾಂಟ  ಬರುತು ದ್.   ಅರಿ್ ರಲಲ ಯೇ   ೧೨ ಜನರು  ತ್ರೀರಿ  

ಹೊೀಗಿರುತ್ಯು ರೆ.     ಅಾಂದರೆ ಕರೆಾಂಟ   ಹೊೀಗಿರುತು ದ್    ವಾಂಟಿಲೇಟರ ಗೆ  ೧೨ ಜನರನುನ  ಹಾಕಿರುತ್ಯು ರೆ.      

ಅಾಂದರೆ,  ಆಸಪ ತೆರ ಯ  ವಿಚಾರದಲಲ ಯೂ  ಸಹ            ತ್ಯರತಮಯ ದಿಾಂದ  ನಮಗೆ   ತ್ಾಂದರೆಯಾಗುತ್ರು ದ್.       

ಹೈಟೆಕ್   ಆಸಪ ತೆರ ,  ಬಾಂಗಳೂರು ಎಾಂದ್ಯ  ಹೇಳುತ್ರು ೀರಿ.    ಈ ಭಾಗಕೆಕ   ಏತಕೆಕ    ಬರುತ್ರು ಲಲ .   ಮೆಡಿಕಲ   

ಕಾಲೇಜುಗಳನುನ    ಬ್ರಗಲಕೀಟೆಯಲಲ  ಸಾವವಜನಿಕರಾಂದಿಗೆ ಕೂಡಿಕಾಂಡು  ಮಾಡುವುದ್ಯ  PPP 

(Public-private partnerships) ಎಾಂದ್ಯ ಹೇಳುತ್ಯು ರೆ.  ಅದ್ಯ  ಬ್ರಗಲಕೀಟೆಗೆ  ಮಾತರ .    ಮತೆು   

ಬೇರೆಯದನೆನ ಲ್ಯಲ  ಸಕಾವರವೇ  ನಿಾಂತ್ತಕಾಂಡು  ಮಾಡುತು ದ್.     ೬೦೦  ಕೀಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳು   

ಕಡುತ್ಯು ರೆ.  ನಮಗೆ  ಏತಕೆಕ    ಈ  ರಿೀತ್ರಯ  ತ್ಯರತಮಯ . 

 

ಉಪ  ಸಭಾಪತಿಯವರು:-   ನಿೀವು  ಎಲಲ ರೂ  ಮಂತ್ರರ ಗಳಾಗಿ  ಕೆಲಸ  ಮಾಡಿದಿಿ ೀರಿ.     

   

ಶಿರ ೋ  ಆರ.ಬ.ತಿಮೆಾ ಪೂರ:-  ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವರೆ,  ಹೌದ್ಯ, ನನು ಬಹಳ  ಕಡಿಮೆ  

ಅವಧಿಯಲಲ   ಕೆಲಸ  ಮಾಡಿದಿ್ ೀನೆ.   ಹಿೀಗೆ  ಪ್ರ ತ್ರಯಾಂದ್ಯ  ಹಂತದಲಲ     ನಮಗೆ  ಅನಯ ಯವಾಗುತ್ರು ದ್.    

ಈ  cultivation charges ಆದರೂ  ಕಡಬೇಕಲಲ ವೇ?     ಒಾಂದ್ಯ    ಎಕರೆಯಲಲ  ಕಬ್ಬು  ಬಳೆ 

ಬಳೆಯಬೇಕಾದರೆ  ೨೦ ರಿಾಂದ ೨೫ ಸಾವಿರ  ರೂಪಾಯಿಗಳು ಬೇಕು.    ನಿೀವು  ಹೆಕಿೆ ೀರ ಗೆ  ಎಷಿ್ಟ   

ಕಡುತ್ರು ದಿಿ ೀರಿ.   ೬ ಸಾವಿರ   ರೂಪಾಯಿಗಳನುನ   ಕಡುತ್ರು ದಿಿ ೀರಿ.     ಆ  ರೈತ ಎಲಲ ಗೆ  ಹೊೀಗಬೇಕು?  ೩ 

ವರ್ವಗಳಿಾಂದ  ಬಳೆ  ಹಾನಿಯಾಗುತ್ರು ದ್.    ಹಿೀಗೆ  ಸಕಾವರ  ಹೆಚಿಿ ನ  ಪ್ರ ಮಾಣದಲಲ   ಅನುದಾನವನುನ   

ಕಡಬೇಕೆಾಂದ್ಯ  ಕಳಲಕೆಕ   ಬಯಸುತೆು ೀನೆ.    ಮತೆು ,  ತ್ೀಟಗಾರಿಕೆ  ವಿಶಾ ವಿದಾಯ ನಿಲಯಕೆಕ   ಹೆಚೆಿ ನ 

ಅನುದಾನ  ಕಡಬೇಕು.   ನಮಾ   ನಿೀರಾವರಿ ಸಚಿವರು  ಏನು  ಮಾತನಡಿದಿಾ ರೆ,   ಆ  ರಿೀತ್ರಯಲಲ   

ನಡೆದ್ಯಕಳೆಬೇಕು. Sasalatti and Mantur ಏತ  ನಿೀರಾವರಿ  ಯೀಜನೆಯಾಗಬೇಕು.    ಆಗದಿದಿ ರೆ  ನವು  

ಯಾರು ಸಹ ಸುಮಾ ನೆ  ಕುಳಿತ್ತಕಳೆು ವುದಿಲಲ  ಎನುನ ವ  ಮಾತನುನ   ಹೇಳಿ ನನನ    ಮಾತನುನ   

ಮುಗಿಸುತೆು ೀನೆ.  

 

ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರು:-  ಸದನವನುನ   ನಳೆ  ಬಳಗೆಗ   10:30 ರವರೆಗೆ ಮುಾಂದ್ದಡಲ್ಯಗಿದ್. 
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(ಸದನವು  ಸಂರ್ಜ 7 ಗಂಟೆ  57 ನಮಷಕೆೆ   ಮರ್ಕು ಯವಾಗಿ, ಪುನಃ ದಿರ್ನೇಂಕ 22ನೇ ಡಿಸ್ಥೇಂಬರ  

ಮಾಹೆ 2021ರ ಬ್ಬಧವಾರದಂದು ಬೆಳಗೆೆ  10 ಗಂಟೆ 30 ನಮಷಕೆೆ  ಸಮಾವೇಶಗಳಳ ಲ್ಲ  

ತಿೋಮಾಾನಸಿತ್ತ) 
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