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ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು  
ನೂರ ನಲವತ್ು ೈದನೆಯ ಅಧಿವೇಶನ  

 

                                                      ವಿಷಯಾನುಕರ ಮಣಿಕೆ (Index) 

 

  ದಿನಾಂಕ: 22ನೇ ಡಿಸಾಂಬರ  2021     

                                                                                                               ಬುಧವಾರ 

 

1. ಪರ ಶ್ನ ೋತ್ು ರಗಳು 

ಅ) ಚುಕೆೆ  ಗುರುತಿನ ಪರ ಶ್ನನ ಗಳಿಗೆ ಮೌಖಿಕವಾಗಿ ನೋಡಲಾದ ಉತ್ು ರಗಳು 

 

 1027-ಏತ್ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಭೂ ಸಂತ್ರ ಸ್ಥ ರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೋಡುವ ಬಗೆೆ  

   -ಶ್ರ ೀ ಎಾಂ.ಎ.ಗೀಪಾಲಸ್ವಾ ಮಿ 

   -ಶ್ರ ೀ ಆರ .ಅಶೀಕ (ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರು) 

 

 1075-ಡೋಮ್ಡ   ಫಾರೆಸ್ಟ   ಕಾರಣದಿಂದ ತ್ಡೆಹಿಡಯಲಾದ ಭೂ ಮಂಜೂರಾತಿ  

                    ಪರ ಕರಣಗಳ ಕುರಿತ್ತ 

   -ಶ್ರ ೀ ಕೆ.ಪ್ರ ತಾಪ್ಚಂದ್ರ  ಶೆಟಿ್ಟ  

   -ಶ್ರ ೀ ಆರ .ಅಶೀಕ (ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರು) 

 

 1101-ಕೊಡಗು ಜಿಲೆ್ಲ ಯಲೆ್ಲ  ಆರ .ಟಿ.ಸಿ.ಯಲೆ್ಲ  ಕಾಫಿ ಮತ್ತು  ಕರಿಮೆಣಸುಗಳನುನ   

3 ಅಥವಾ 6 ತಿಿಂಗಳಿಗೊಮೆೆ  ನಮೂದಸುತಿು ರುವುದರಿಿಂದ ಆಗುತಿು ರುವ  

                     ತಿಂದರೆ ಬಗೆೆ  

   -ಶ್ರ ೀಮತಿ ಎಸ . ವೀಣಾ ಅಚ್ಚ ಯಯ  

   -ಶ್ರ ೀ ಆರ .ಅಶೀಕ (ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರು) 

 

 1045-ವಸ್ತಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಸಾಲ ಮರ್ನನ  ಮಾಡುವ ಬಗೆೆ  

   -ಶ್ರ ೀ ಆರ .ಬಿ.ತಿಮ್ಮಾ ಪೂರ 

   -ಶ್ರ ೀ ವ.ಸೀಮಣ್ಣ (ವಸತಿ ಮತ್ತು  ಮೂಲಸೌಲಭ್ಯ  ಅಭಿವೃದಿಿ  ಸಚಿವರು) 

 

 1108-ರಾಜಯ ದಲೆ್ಲರುವ ಗೊೋಮಾಳಗಳ ಕುರಿತ್ತ 

   -ಶ್ರ ೀ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪ್ರ ಸ್ವದ  

   -ಶ್ರ ೀ ಆರ .ಅಶೀಕ (ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರು) 

 

 1041-ಲೋಕೊೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯಲೆ್ಲ  ವಿದ್ಯಯ ತ  ವಿಭಾಗದ ಅಭಿಯಂತ್ರರ  

                    ಕುರಿತ್ತ 

   -ಶ್ರ ೀಮತಿ ಭಾರತಿ ಶೆಟಿ್ಟ  

   -ಶ್ರ ೀ ಸಿ.ಸಿ.ಪಾಟ್ಟೀಲ (ಲೀಕೀಪ್ಯೀಗಿ ಸಚಿವರು) 

 

 1132-ಹಿಿಂದೂ ಧಾರ್ಮಾಕ ಯಾತ್ರರ ರ್ಥಾಗಳಿಗೆ ಕಾಶಿ, ಕೈಲಾಸ್-ಮಾನಸ್  

                    ಸ್ರೋವರಗಳಿಗೆ ಸ್ಹಾಯ ಧನ ಕುರಿತ್ತ   

   -ಡಾ: ತೇಜಸಿಾ ನಿ ಗೌಡ 

   -ಶ್ರ ೀಮತಿ ಶಶ್ಕಲಾ ಅ. ಜೊಲೆ್ಲ (ಮುಜರಾಯಿ ಹಜ  ಹಾಗೂ ವಕಫ   ಸಚಿವರು) 
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 1111- ರಾಜಯ ದ ರೈತ್ರ ಜರ್ಮೋನನ ಅಕರ ಮ-ಸ್ಕರ ಮದ ಅಜಿಾಗಳ ಬಗೆೆ  

   -ಶ್ರ ೀ ಎಾಂ.ನರಾಯಣ್ಸ್ವಾ ಮಿ(ವರೀಧ ಪ್ಕ್ಷದ್ ಮುಖ್ಯ  ಸಚೇತಕರು) 

   -ಶ್ರ ೀ ಆರ .ಅಶೀಕ (ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರು) 

 

 1117-ಬೋದರ  ಜಿಲೆ್ಲ ಯ ವಸ್ತಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗೆೆ  

   -ಶ್ರ ೀ ವಜಯಸಿಾಂಗ  

   -ಶ್ರ ೀ ವ.ಸೀಮಣ್ಣ (ವಸತಿ ಮತ್ತು  ಮೂಲಸೌಲಭ್ಯ  ಅಭಿವೃದಿಿ  ಸಚಿವರು) 

 

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

 

2. ಪರ ಕಟಣೆ 

3. ಸ್ಭಾಪತಿಯವರ ಅನುಮತಿ ಮೇರೆಗೆ ಪರ ಸಾು ಪಿಸ್ಲಪ ಟಟ  ವಿಷಯಗಳು 

ಅ) ಉಡುಪಿ ಜಿಲೆ್ಲ  ಕುಿಂದಾಪುರ ತ್ರಲೆ್ಲಕಿನ ಕಾಪ್ರರ ಡ ಗ್ರರ ಮ ವರಾಹಿ ನದಗೆ 

ಅಡಡ ಲಾಗಿ ಕಟಿಟ ರುವ ಸೇತ್ತವೆ ಸ್ರ್ಮೋಪ ನದ ದಂಡೆ ಸಂರಕ್ಷಣಾ 

ಕಾಮಗ್ರರಿಗೆ ಅನುದಾನ ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆೆ . 

   -ಶ್ರ ೀ ಕೆ.ಪ್ರ ತಾಪ್ಚಂದ್ರ  ಶೆಟಿ್ಟ  

   -ಶ್ರ ೀ ವ.ಸೀಮಣ್ಣ (ವಸತಿ ಮತ್ತು  ಮೂಲಸೌಲಭ್ಯ  ಅಭಿವೃದಿಿ   ಸಚಿವರು) 

 

ಆ) ವೈದಯ ಕಿೋಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಖಾಯಂ ಶುಶ್ರರ ಷಕಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ 

ಕೊೋವಿಡ -19 ಪ್ರ ೋತ್ರಾ ಹ ಧನ, ರಿಸೆ್  ಅಲೋಯನ್ಾ   ಮಂಜೂರು 

ಮಾಡುವ ಬಗೆೆ . 

   -ಶ್ರ ೀ ಪ್ರ ಕಾಶ  ಕೆ.ರಾಥೀಡ  

   -ಡಾ: ಕೆ.ಸುಧಾಕರ (ಆರೀಗ್ಯ  ಮತ್ತು  ಕುಟಾಂಬ ಕಲಾಯ ಣ್ ಹಾಗೂ  

                                                                     ವೈದ್ಯ ಕೀಯ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಸಚಿವರು) 

 

 ಇ) ರಾಜಯ ದ ಎಲೆಾ  ಗರ ಿಂಥಾಲಯ ಮೇಲಿ್ಲ ಚಾರಕರ ಸ್ಮಸ್ಯಯ ಗಳ ಬಗೆೆ  

   -ಶ್ರ ೀ ಕೆ.ಟ್ಟ.ಶ್ರ ೀಕಂಠೇಗೌಡ 

   -ಶ್ರ ೀ ವ.ಸೀಮಣ್ಣ (ವಸತಿ ಮತ್ತು  ಮೂಲಸೌಲಭ್ಯ  ಅಭಿವೃದಿಿ  ಸಚಿವರು) 

 

    ಈ) ರಾಜಯ ದ ಎಲೆಾ  ಜಿಲೆ್ಲ ಗಳಲೆ್ಲ  ಗೊೋಶಾಲ್ಲ ತ್ರೆಯುವ ಬಗೆೆ . 

   -ಶ್ರ ೀ ಕೆ.ಹರಿೀಶ  ಕುಮ್ಮರ  

   -ಶ್ರ ೀ ಪ್ರ ಭು ಬಿ.ಚ್ವಾಾ ಣ  (ಪ್ಶು ಸಂಗೀಪ್ನೆ ಸಚಿವರು) 

 

    ಉ) ಶಿವಮೊಗೆ  ವೈದಯ ಕಿೋಯ ವಿಜ್ಞಾ ನಗಳ ಸಂಸ್ಯಥ ಯಲೆ್ಲ  ಕಳೆದ 8  

          ವಷಾಗಳಿಿಂದ ಸೇವೆ ಸ್ಲೆ್ಲ ಸುತಿು ರುವ ನವೃತ್ು  ಡಾ:ಓ.ಎಸ್.ಸಿದದ ಪಪ   

          ಅವರನುನ  ಬದಲಾಯಿಸುವ ಬಗೆೆ . 

   -ಶ್ರ ೀ ಆರ .ಪ್ರ ಸನ್ನ   ಕುಮ್ಮರ  

   -ಶ್ರ ೀ ಕೀಟ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾನಯಕರು) 

 

 

 

 

 



                                                                ««¥¥ÀÀ//2222--1122--22002211| 3 

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

 

 

ಊ) ಕರ್ನಾಟಕ ಪವರ  ಕಾಪ್ೋಾರೇಷನ್ ನಲೆ್ಲ  ವಿವಿಧ ತ್ರಿಂತಿರ ಕ  

       ಹುದ್ದದ ಗಳನುನ  ಭತಿಾ ಮಾಡಲು ಸ್ಪ ಧಾಾತೆ್ ಕ ಪರಿೋಕೆೆ ಗಳನುನ   

       ನಡೆಸುವ ಬಗೆೆ . 

   -ಡಾ: ಕೆ.ಗೀವಾಂದ್ರಾಜ  

   -ಶ್ರ ೀ ವ.ಸುನಿೀಲ  ಕುಮ್ಮರ (ಇಾಂಧನ ಹಾಗೂ ಕನನ ಡ ಮತ್ತು  ಸಂಸಕ ೃತಿ 

                                                                                         ಸಚಿವರು) 

 

ಋ) ಬಿಂಗಳೂರು ನಗರದಲೆ್ಲ  ರಾಜಕಾಲುವೆ ಮೊೀರಿ ಪಕೆ ದಲೆ್ಲರುವ  

        ಮನೆಗಳ ನಮಾಾಣ ಕುರಿತ್ತ. 

   -ಯು.ಬಿ.ವಾಂಕಟೇಶ  

   -ಶ್ರ ೀ ಕೀಟ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾನಯಕರು) 

                                                      (ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಗ್ಳ ಪ್ರವಾಗಿ) 

  

ಎ) ದೇಶದಾದಯ ಿಂತ್ ಕೆಳದ ಅರಸ್ರ ಧಾರ್ಮಾಕ ಕೊಡುಗೆಯನುನ  

ದಾಖಲ್ಲಸ್ಲು ಹಾಗೂ ಆ ಸ್ಥ ಳಗಳನುನ  ಪರ ವಾಸಿ 

ತ್ರಣಗಳರ್ನನ ಗಿ ಅಭಿವೃದಿ ಪಡಸುವ ಬಗೆೆ . 

   -ಡಾ:ತೇಜಸಿಾ ನಿಗೌಡ 

   -ಶ್ರ ೀ ಕೀಟ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾನಯಕರು) 

 

ಏ) ಕುಣಬ ಜರ್ನಿಂಗವನುನ  ಪರಿಶಿಷಟ  ಪಂಗಡಕೆೆ  ಸೇರಿಸುವ ಬಗೆೆ . 

  -ಶ್ರ ೀ ಘೊಟ್ನ ೀಕರ ಶ್ರ ೀಕಾಾಂತ ಲಕ್ಷಾ ಣ್ 

   -ಶ್ರ ೀ ಕೀಟ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಮ್ಮಜ ಕಲಾಯ ಣ್ ಮತ್ತು  ಹಾಂದುಳಿದ್  

                                                                                    ವಗ್ಗಗ್ಳ ಕಲಾಯ ಣ್ ಸಚಿವರು) 

 

ಐ) ಕೊೋಲಾರ ಜಿಲೆ್ಲ  ಬಂಗ್ರರಪೇಟೆ ಕಾಮಸಂದರ  ಬಳಿ ಯರಗೊೋಳ     

      ಅಣೆಕಟ್ಟಟ  ಇನೂನ  ಉದಾಾ ಟನೆಯಾಗದರುವ ಬಗೆೆ . 

           -ಶ್ರ ೀ ಗೀವಾಂದ್ರಾಜು  

-ಶ್ರ ೀ ಕೀಟ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾನಯಕರು) 

 

ಒ) ಒಳರ್ಮೋಸ್ಲಾತಿಯನುನ  ಜ್ಞರಿಗೊಳಿಸ್ಲು ರ್ನಯ ಯಮೂತಿಾ ಶಿರ ೋ 

ಎ.ಜೆ.ಸ್ದಾಶಿವ ಆಯೋಗ ವರದಯನುನ  ಕಿಂದರ ಕೆೆ  ಶಿಫಾರಸುಾ  

ಮಾಡುವ ಬಗೆೆ . 

    -ಶ್ರ ೀ ಆರ .ಬಿ.ತಿಮ್ಮಾ ಪೂರ 

   -ಶ್ರ ೀ ಕೀಟ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಮ್ಮಜ ಕಲಾಯ ಣ್ ಮತ್ತು  ಹಾಂದುಳಿದ್  

                                                                                    ವಗ್ಗಗ್ಳ ಕಲಾಯ ಣ್ ಸಚಿವರು) 

 

ಓ) ಕುಡಯುವ ನೋರಿನಲೆ್ಲ  ಯುರೇನಯಂ ಸಾಿಂದರ ತ್ ಹೆಚಾಾ ಗಿರುವ ಬಗೆೆ . 

   - -ಶ್ರ ೀ ಕೆ.ಎ.ತಿಪ್ಪ ೀಸ್ವಾ ಮಿ 

   -ಶ್ರ ೀ ಕೀಟ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾನಯಕರು) 
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4. ಸ್ಭಾಪತಿಯವರ ಅನುಮತಿ ಮೇರೆಗೆ ಪರ ಸಾು ಪಿಸ್ಲಪ ಟಟ  ವಿಷಯಕೆೆ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್   

ಸ್ಚಿವರ ಹೇಳಿಕೆ 

“ಬ.ಬ.ಎಿಂ.ಪಿ.ಯ ರಾಜಕಾಲುವೆ, ರಸ್ಯು , ಮೂಲಭೂತ್ ಸೌಕಯಾ, ಯೋಜನೆ, 

ಘನತ್ರಯ ಜಯ   ನವಾಹಣೆ ವಿಭಾಗಗಳಲೆ್ಲ  ಭರ ಷ್ಟಟ ಚಾರ ನಡೆದರುವ ಬಗೆೆ .” 

  -ಶ್ರ ೀ ಕೀಟ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾನಯಕರು)(ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಗ್ಳ ಪ್ರವಾಗಿ) 

 

5. ಪರ ಕಟಣೆ  

6. ಕಾಯಾದಶಿಾಯವರ ವರದ 

     7.   ವಿಧೇಯಕಗಳ ಪಯಾಾಲೋಚನೆ ಹಾಗೂ ಅಿಂಗಿೋಕಾರ 

ಅ) ಕರ್ನಾಟಕ ನಗರಪ್ರಲ್ಲಕೆಗಳ ಮತ್ತು  ಕೆಲವು ಇತ್ರ ಕಾನೂನು(ಎರಡನೇ  

     ತಿದ್ಯದ ಪಡ) ವಿಧೇಯಕ, 2021 

   -ಶ್ರ ೀ ಬಿ.ಎ.ಬಸವರಾಜ(ನಗ್ರಾಭಿವೃದಿಿ  ಸಚಿವರು)(ಬಾಂಗ್ಳೂರು  

                                                                                        ಹೊರತ್ತಪ್ಡಿಸಿ) 

   -ಶ್ರ ೀ ಕೆ.ಎ.ತಿಪ್ಪ ೀಸ್ವಾ ಮಿ 
               (ವಿಧೇಯಕ ಅಿಂಗಿೋಕೃತ್ವಾಯಿತ್ತ) 

 

ಆ) ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂ ಕಂದಾಯ (ತಿದ್ಯಪಡ) ವಿಧೇಯಕ, 2021 

   -ಶ್ರ ೀ ಆರ .ಅಶೀಕ (ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರು) 
                        (ವಿಧೇಯಕ ಅಿಂಗಿೋಕೃತ್ವಾಯಿತ್ತ) 

 

ಇ) ಕರ್ನಾಟಕ ಕೆಲವು ಇರ್ನಮುಗಳ ರದದ ಯಾತಿ ಮತ್ತು  ಕೆಲವು ಇತ್ರ  

      ಕಾನೂನು (ತಿದ್ಯದ ಪಡ) ವಿಧೇಯಕ, 2021 

  -ಶ್ರ ೀ ಆರ.ಅಶೀಕ (ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರು) 

  -ಶ್ರ ೀ ಕೆ.ಎ.ತಿಪ್ಪ ೀಸ್ವಾ ಮಿ 

  -ಶ್ರ ೀ ಸಿ.ಎಾಂ.ಇಬ್ರರ ಹಾಂ 

  -ಶ್ರ ೀ ಪಿ.ಆರ .ರಮೇಶ  

  -ಶ್ರ ೀ ಎಸ .ಆರ .ಪಾಟ್ಟೀಲ (ವರೀಧ ಪ್ಕ್ಷದ್ ನಯಕರು) 

  -ಶ್ರ ೀ ಅಲೆಾಂ ವೀರಭ್ದ್ರ ಪ್ಪ  

  -ಶ್ರ ೀ ಲಕ್ಷಾ ಣ್ ಸಂಗ್ಪ್ಪ  ಸವದಿ 

  -ಶ್ರ ೀ ಕೆ.ಪ್ರ ತಾಪ್ಚಂದ್ರ  ಶೆಟಿ್ಟ  

  -ಶ್ರ ೀ ಕೆ.ಟ್ಟ.ಶ್ರ ೀಕಂಠೇಗೌಡ 

  -ಶ್ರ ೀ ಅರವಾಂದ್ ಕುಮ್ಮರ  ಅರಳಿ 

  -ಶ್ರ ೀ ಎನ್ .ಅಪಾಪ ಜಿಗೌಡ 
                         (ವಿಧೇಯಕ ಅಿಂಗಿೋಕೃತ್ವಾಯಿತ್ತ) 

 

ಈ) ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾ ನಗಳ ವಿಶಿ ವಿದಾಯ ಲಯಗಳ (ತಿದ್ಯದ ಪಡ) ವಿಧೇಯಕ, 2021 

  -ಶ್ರ ೀ ಅರೆಬೈಲು ಶ್ವರಾಾಂ ಹೆಬ್ರಾ ರ (ಕಾಮಿಗಕ ಸಚಿವರು) 

                                                              (ಕೃಷಿ ಸಚಿವರ ಪ್ರವಾಗಿ) 

  -ಶ್ರ ೀ ಮರಿತಿಬಾ ೀಗೌಡ 

  -ಶ್ರ ೀ ಎಸ .ಆರ .ಪಾಟ್ಟೀಲ (ವರೀಧ ಪ್ಕ್ಷದ್ ನಯಕರು) 

 
               (ವಿಧೇಯಕ ಅಿಂಗಿೋಕೃತ್ವಾಯಿತ್ತ) 
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ಉ) ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜಯ  ಆಯುಷ  ವಿಶಿ ವಿದಾಯ ಲಯ ವಿಧೇಯಕ, 2021 

  ಡಾ: ಕೆ.ಸುಧಾಕರ (ಆರೀಗ್ಯ  ಮತ್ತು  ಕುಟಾಂಬ ಕಲಾಯ ಣ್ ಹಾಗೂ  

                                                        ವೈದ್ಯ ಕೀಯ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಸಚಿವರು) 

  -ಶ್ರ ೀ ಸಿ.ಎಾಂ.ಇಬ್ರರ ಹಾಂ 

  -ಶ್ರ ೀ ಯು.ಬಿ.ವಾಂಕಟೇಶ  

  -ಶ್ರ ೀ ಮರಿತಿಬಾ ೀಗೌಡ 

  -ಶ್ರ ೀ ಕವಟಗಿಮಠ ಮಹಾಾಂತೇಶ ಮಲೆ್ಲಕಾಜುಗನ(ಸಕಾಗರದ್ ಮುಖ್ಯ  ಸಚೇತಕರು) 

  -ಶ್ರ ೀ ಪ್ರ ಕಾಶ  ಕೆ.ರಾಥೀಡ  

  -ಶ್ರ ೀ ಅಲೆಾಂ ವೀರಭ್ದ್ರ ಪ್ಪ  

  -ಶ್ರ ೀ ಎಸ .ಆರ .ಪಾಟ್ಟೀಲ (ವರೀಧ ಪ್ಕ್ಷದ್ ನಯಕರು) 

  -ಶ್ರ ೀ ಎನ್ .ರವಕುಮ್ಮರ  

  -ಶ್ರ ೀ ಲಕ್ಷಾ ಣ್ ಸಂಗ್ಪ್ಪ  ಸವದಿ 

  -ಶ್ರ ೀ ಎಸ .ನಗ್ರಾಜ (ಸಂದೇಶ  ನಗ್ರಾಜ ) 

  -ಶ್ರ ೀ ಪ್ರ ತಾಪ್ಸಿಾಂಹ ನಯಕ  ಕೆ. 

  -ಡಾ: ತೇಜಸಿಾ ನಿ ಗೌಡ 

  -ಶ್ರ ೀ ಎನ್ .ಅಪಾಪ ಜಿಗೌಡ 

  -ಶ್ರ ೀ ಎಸ .ವಾ .ಸಂಕನೂರ 

  -ಶ್ರ ೀ ಪಿ.ಆರ .ರಮೇಶ  

  -ಶ್ರ ೀ ಅ.ದೇವೇಗೌಡ 
               (ವಿಧೇಯಕ ಅಿಂಗಿೋಕೃತ್ವಾಯಿತ್ತ) 

7. ಪರ ಕಟಣೆ 

8.  ಶಾಸ್ನ ರಚನೆ 

ವಿಧೇಯಕಗಳ ಪಯಾಾಲೋಚನೆ ಹಾಗೂ ಅಿಂಗಿೋಕಾರ 

 

 ಊ) ಕರ್ನಾಟಕ ನಗರಪ್ರಲ್ಲಕೆಗಳ ಮತ್ತು  ಕೆಲವು ಇತ್ರ ಕಾನೂನು(ತಿದ್ಯದ ಪಡ)  

                  ವಿಧೇಯಕ, 2021 

  -ಶ್ರ ೀ ಕೀಟ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾನಯಕರು) 

  -ಶ್ರ ೀ ಪಿ.ಆರ .ರಮೇಶ  

  -ಶ್ರ ೀ ಕೆ.ಎ.ತಿಪ್ಪ ೀಸ್ವಾ ಮಿ 

  -ಶ್ರ ೀ ಎಸ .ಆರ .ಪಾಟ್ಟೀಲ (ವರೀಧ ಪ್ಕ್ಷದ್ ನಯಕರು) 

  -ಡಾ: ತೇಜಸಿಾ ನಿ ಗೌಡ 

  -ಶ್ರ ೀ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪ್ರ ಸ್ವದ  

    -ಡಾ:ಸಿ.ಎನ್ .ಅಶಾ ಥ  ನರಾಯಣ್(ಉನನ ತ ಶ್ಕ್ಷಣ್, ಐಟ್ಟ-ಬಿಟ್ಟ, ವಜಾಾ ನ  

                                       ಮತ್ತು  ತಂತರ ಜಾಾ ನ, ವದುಯ ನಾ ನ ಹಾಗೂ ಕೌಶಲಾಯ ಭಿವೃದಿಿ ,  

                                               ಜಿೀವನೀಪಾಯ ಹಾಗೂ ಉದ್ಯ ಮಶ್ೀಲತೆ ಸಚಿವರು) 

      (ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಗ್ಳ ಪ್ರವಾಗಿ)    

  -ಶ್ರ ೀ ಎನ್ .ರವಕುಮ್ಮರ  

  -ಶ್ರ ೀ ಮರಿತಿಬಾ ೀಗೌಡ 

  -ಶ್ರ ೀ ಕೆ.ಟ್ಟ.ಶ್ರ ೀಕಂಠೇಗೌಡ 
               (ವಿಧೇಯಕ ಅಿಂಗಿೋಕೃತ್ವಾಯಿತ್ತ) 
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 ಋ) ವಿಶಿ್ನ ೋಶಿ ರಯಯ  ಇಿಂಜಿನಯರಿಿಂಗ  ಕಾಲೇಜು ವಿಶಿ ವಿದಾಯ ನಲಯ ವಿಧೇಯಕ,  

                  2021 

   

     -ಡಾ:ಸಿ.ಎನ್ .ಅಶಾ ಥ  ನರಾಯಣ್(ಉನನ ತ ಶ್ಕ್ಷಣ್, ಐಟ್ಟ-ಬಿಟ್ಟ, ವಜಾಾ ನ  

                                        ಮತ್ತು  ತಂತರ ಜಾಾ ನ, ವದುಯ ನಾ ನ ಹಾಗೂ ಕೌಶಲಾಯ ಭಿವೃದಿಿ ,  

                                                ಜಿೀವನೀಪಾಯ ಹಾಗೂ ಉದ್ಯ ಮಶ್ೀಲತೆ ಸಚಿವರು) 

   -ಶ್ರ ೀ ಕೆ.ಎ.ತಿಪ್ಪ ೀಸ್ವಾ ಮಿ 

   -ಶ್ರ ೀ ಸಿ.ಎಾಂ.ಲ್ಲಾಂಗ್ಪ್ಪ  

   -ಶ್ರ ೀ ಮರಿತಿಬಾ ೀಗೌಡ 

   -ಡಾ:ವೈ.ಎ.ನರಾಯಣ್ಸ್ವಾ ಮಿ 

   -ಶ್ರ ೀ ನಸಿೀರ  ಅಹಾ ದ  

   -ಶ್ರ ೀ ಎನ್ .ಅಪಾಪ ಜಿಗೌಡ 

   -ಶ್ರ ೀ ಎಸ.ಆರ .ಪಾಟ್ಟೀಲ (ವರೀಧ ಪ್ಕ್ಷದ್ ನಯಕರು) 

   -ಶ್ರ ೀ ಪ್ರ ಕಾಶ  ಕೆ.ರಾಥೀಡ  

   -ಡಾ: ತೇಜಸಿಾ ನಿ ಗೌಡ 

   -ಶ್ರ ೀ ಸಿ.ಎಾಂ.ಇಬ್ರರ ಹಾಂ 

   -ಶ್ರ ೀ ಕೆ.ಟ್ಟ.ಶ್ರ ೀಕಂಠೇಗೌಡ 

   -ಶ್ರ ೀ ಕವಟಗಿಮಠ ಮಹಾಾಂತೇಶ ಮಲೆ್ಲಕಾಜುಗನ 

(ಸಕಾಗರದ್ ಮುಖ್ಯ  ಸಚೇತಕರು) 
        (ವಿಧೇಯಕ ಅಿಂಗಿೋಕೃತ್ವಾಯಿತ್ತ) 

 

ಎ) ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜಯ  ಸಿವಿಲ  ಸೇವೆಗಳು(ಶಿಕ್ಷಕರ ವಗ್ರಾವಣೆ ನಯಂತ್ರ ಣ)(ಎರಡನೇ  

           ತಿದ್ಯದ ಪಡ) ವಿಧೇಯಕ, 2021 

     -ಡಾ:ಸಿ.ಎನ್ .ಅಶಾ ಥ  ನರಾಯಣ್(ಉನನ ತ ಶ್ಕ್ಷಣ್, ಐಟ್ಟ-ಬಿಟ್ಟ, ವಜಾಾ ನ  

                                          ಮತ್ತು  ತಂತರ ಜಾಾ ನ, ವದುಯ ನಾ ನ ಹಾಗೂ ಕೌಶಲಾಯ ಭಿವೃದಿಿ ,  

                                            ಜಿೀವನೀಪಾಯ ಹಾಗೂ ಉದ್ಯ ಮಶ್ೀಲತೆ ಸಚಿವರು)(ಪಾರ ಥಮಿಕ 

                                                            ಮತ್ತು  ಪ್ರರ ಢ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಹಾಗೂ ಸಕಾಲ ಸಚಿವರ ಪ್ರವಾಗಿ) 

   -ಶ್ರ ೀ ಕೆ.ಟ್ಟ.ಶ್ರ ೀಕಂಠೇಗೌಡ 

   -ಶ್ರ ೀ ಮರಿತಿಬಾ ೀಗೌಡ 

   -ಶ್ರ ೀ ಶಶ್ೀಲ  ಜಿ.ನಮೊೀಶ್ 

   -ಡಾ:ವೈ.ಎ.ನರಾಯಣ್ಸ್ವಾ ಮಿ 

   -ಶ್ರ ೀ ಪುಟಿ ಣ್ಣ  

   -ಶ್ರ ೀ ಚಿದಾನಂದ  ಎಾಂ.ಗೌಡ 

   -ಶ್ರ ೀ ಅರುಣ್ ಶಹಾಪುರ 

   -ಶ್ರ ೀ ಎಸ .ವಾ .ಸಂಕನೂರ 
                     (ವಿಧೇಯಕ ಅಿಂಗಿೋಕೃತ್ವಾಯಿತ್ತ)  

  

9.  ನಯಮ 68ರ ಮೇರೆಗೆ ಮುಿಂದ್ಯವರೆದ ಚರ್ಚಾ 

ವಿಷಯ: “ಉತ್ು ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಹಾಗೂ ಕಲಾಯ ಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದ ಜಿ ಲಂತ್  

               ಸ್ಮಸ್ಯಯ ಗಳ ಬಗೆೆ ”  

                                          -ಶ್ರ ೀ ಯು.ಬಿ.ವಾಂಕಟೇಶ  

   ~~~~~~~~~~~~~ 
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1240/22-12-2021/10-50/ಬಕೆಪಿ-ಜಿಆರ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು  

 ಬುಧವಾರ, 22ನೇ ಡಿಸೆಂಬರ , 2021  

 

ಸದನವು ಬೆಳಗಾವಿಯ ಸುವರ್ಾ ವಿಧಾನಸೌಧದಲಿ್ಲರುವ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು ನ ಸಭೆಂಗರ್ದಲಿ್ಲ  

ಪೂವಾಾಹ್ನ 10  ಗಂಟೆ 50 ನಿಮಿಷಕೆ್ಕ  ಸಮಾವೇಶಗೆಂಡಿತ್ತ. 

 

ಸಭಪತ್ತಯವರಾದ ಶ್ರ ೀ ಬಸವರಾಜ ಶ್ವಲ್ಲೆಂಗಪಪ  ಹೊರಟಿ್ಟ ಯವರು 

ಪೀಠದಲಿ್ಲ  ಉಪಸಿ್ಥ ತರಿದದ ರು 
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1. ಪರ ಶ್ನ ೋತ್ು ರಗಳು 

 

ಅ) ಚುಕೆೆ  ಗುರುತಿನ ಪರ ಶ್ನನ ಗಳಿಗೆ ಮೌಖಿಕವಾಗಿ ನೋಡಲಾದ ಉತ್ು ರಗಳು 

 

 

ಪರ ಶ್ನನ   ಸಂಖೆಯ   1027 

(ಉತ್ು ರವನುನ   ಲಗತಿು ಸ್ಲಾಗಿದ್ದ) 

 

ಶಿರ ೋ  ಎಿಂ.ಎ.ಗೊೋಪ್ರಲ ಸಿಾ ರ್ಮ:-   ಮ್ಮನಯ   ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೆ,    ಮ್ಮನಯ  ಸಚಿವರು  ಉತು ರವನ್ನನ   

ಒದ್ಗಿಸಿದಾಾ ರೆ,   ನಮಾ  ಚ್ನನ ರಾಯಪ್ಟಿ ಣ್  ತಾಲೆ್ಲ ಕನಲೆ್ಲ  ೫ ಏತ  ನಿೀರಾವರಿ  ಯೀಜನೆಗ್ಳು  

ನಡೆಯುತಿು ವ.  ಆದ್ರೆ       ಇಲೆ್ಲ   ದಾಖ್ಲ್ಲಗ್ಳನ್ನನ   ಕೇವಲ ೨  ಏತ ನಿೀರಾವರಿ ಯೀಜನೆಗೆ  

ಸಂಬಂಧಪ್ಟಿ ಾಂತೆ  ಕಾಚೇನಹಳಿಿ   ಮತ್ತು  ನ್ನಗೆೆ ಹಳಿಿ  ಏತ  ನಿೀರಾವರಿ  ಯೀಜನೆಗೆ  ಮ್ಮತರ   

ಸಂಬಂಧಪ್ಟಿ   ದಾಖ್ಲ್ಲಗ್ಳನ್ನನ     ಕಟಿ್ಟ ದಾಾ ರೆ.  ಹೀರಿಸ್ವವ, ಕಲೆ್ಲ ೀಸ್ವಾ ಮಿನಹಳಿ ಿ   ಬ್ರಗೂರು    

ಹೊೀಬಳಿ  ಈ  ರಿೀತಿಯಲೆ್ಲ    ೫ ಏತ  ನಿೀರಾವರಿ  ಯೀಜನೆಗ್ಳು  ನಡೆಯುತಿು ವ.    ಏತ  ನಿೀರಾವರಿ  

ಯೀಜನೆಗೆ  ಕೆಲಸ  ನಡೆಯುತಿು ದೆ,  ಆದ್ರೆ,    ಗುತಿು ಗೆದಾರರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ್  ಸಮಯಕೆಕ   ಹಣ್  

ಬಿಡುಗ್ಡೆಯಾಗುತಿು ಲೆ .    ಉದಾಹರಣೆಗೆ  ಈ  ಹೀರಿಸ್ವವ  ಹೊೀಬಳಿ    ಏತ  ನಿೀರಾವರಿ  ಯೀಜನೆಗೆ    ೫೬  

ಕೀಟ್ಟ ರೂಪಾಯಿಗ್ಳದುಾ   ಇದೆ. ಅಲೆ್ಲ  ಸುಮ್ಮರು  ೧೦೦ ಏಕರೆ  ಜಮಿೀನಿಗೆ  ಸಂಬಂಧಪ್ಟಿ ಾಂತೆ  ರೈತರಿಗೆ   

ದಾಖ್ಲ್ಲಗ್ಳನ್ನನ   ಕಟಿ್ಟ ಲೆ ,   ಅದ್ನ್ನನ  ಅವರಿಗೆ  ಒದ್ಗಿಸುವಂತಹ   ಕೆಲಸ  ಮ್ಮಡಿಲೆ .    ಮ್ಮನಯ  

ಸಚಿವರಿಗೆ  ತಪುಪ   ಮ್ಮಹತಿಯನ್ನನ   ಅಧಿಕಾರಿಗ್ಳು  ಕಟಿ್ಟ ದಾಾ ರೆಾಂದು  ಹೇಳಲ್ಲಕೆಕ   ಬಯಸುತೆು ೀನೆ.  

  

ಶಿರ ೋ ಆರ.ಅಶ್ೋಕ್:- ಮ್ಮನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೆ, ಈಗಾಗ್ಲೇ ಭೂಸ್ವಾ ಧಿೀನ  ಪ್ರ ಕರ ಯೆ  

ಪೂಣ್ಗಗಾಂಡಿದೆ. ಅದು  ೧೨೭ ಎಕರೆ.   ಅದ್ರಲೆ್ಲ   ಒಬಾ ರಿಗೆ ಬಿಟಿ   ಉಳಿದ್ವರಿಗೆಲೆಾ   ಹಣ್  ಪಾವತಿ  

ಮ್ಮಡಲಾಗಿದೆ.   ಉಳಿದಂತಹದುಾ   ೧೮೫  ಎಕೆರೆಯನ್ನನ   ನೇರ  ಖ್ರಿೀದಿ  ಮ್ಮಡಲಾಗುತಿು ದುಾ ,  ಅದ್ಕೆಕ   

ಹಣ್  ಎಷಿ್ಟ  ಬರುತು ದೆ, ಅದು  ನೇರವಾಗಿ  ಅವರಿಗೆ ಹಣ್  ಕಡಲಾಗುತು ದೆ.  ಅದ್ರ  ಪ್ರ ಶೆನ     ಇಲೆ .  ಇನ್ನನ   

ಉಳಿದಂತೆ   ೫೬ ಎಕರೆ, ೧೨೧, ಎಕರೆ, ೧೪ ಎಕರೆ   ಇನ್ನನ  ಅದು ಅವಾಡ ಗ  ಹಂತದ್ಲೆ್ಲದೆ.  ಅವಾಡ ಗ 

ಮುಗಿದ್  ಮೇಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ  ಹಣ್  ಕಡುತೆು ೀವ.  ಯಾವುದೇ    ಕಾರಣ್ಕ್ಕಕ  ಯಾರು ಜಮಿೀನನ್ನನ  

ಕಳೆದುಕಾಂಡಿದಾಾ ರೆ, ಅವರಿಗೆ  ಪ್ರಿಹಾರ ಕಡುವಲೆ್ಲ  ಸಕಾಗರ  ಹಾಂದೆ- ಮುಾಂದೆ  ನೀಡುವ ಪ್ರ ಶೆನ ಯೇ  

ಇಲೆ .  ಅದ್ರಲೆ್ಲ   ವಶೇಷವಾಗಿ  ನಿೀರಾವರಿ  ಯೀಜನೆಗೆ  ಸಂಬಂಧಪ್ಟಿ ಾಂತೆ    ಯಾವ ಅಧಿಕಾರಿ  ಈ 

ರಿೀತಿಯಲೆ್ಲ   ವಳಂಬ  ಮ್ಮಡುತಾು ರೆ, ತಕ್ಷಣ್ ಅವರ  ಜೊತೆ  ಮ್ಮತನಡಿ   ಅವರಿಗೆ ತಕ್ಷಣ್ ಹಣ್  ಬಿಡುಗ್ಡೆ  

ಮ್ಮಡುವುದ್ಕೆಕ   ವಯ ವಸೆ   ಮ್ಮಡುತೆು ೀನೆ .      ಯಾರದುಾ   ಒಬಾ ರದುಾ   ನಿಾಂತಿದೆ,  ಅವರು ದಾಖ್ಲ್ಲಗ್ಳನ್ನನ   

ಕಟಿ್ಟ ಲೆದೇ  ಇರುವುದ್ರಿಾಂದ್  ಪ್ಾಂಡಿಾಂಗ   ಆಗಿದೆ.   ದಾಖ್ಲ್ಲಗ್ಳನ್ನನ   ಕಟಿ ರೆ  ತಕ್ಷಣ್ ಅವರಿಗೂ  

ಹಣ್ವನ್ನನ   ಬಿಡುಗ್ಡೆ  ಮ್ಮಡುತೆು ೀವ.  
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ಶಿರ ೋ ಎಿಂ.ಎ.ಗೊೋಪ್ರಲ ಸಿಾ ರ್ಮ:- ಮ್ಮನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೆ, ತಪುಪ  ಮ್ಮಹತಿಯನ್ನನ  ಕಟಿ್ಟ ದಾಾ ರೆ.  

೩೦೦ಕ್ಕಕ  ಹೆಚ್ಚಚ  ಎಕರೆ ರೈತರ ಜಮಿೀನ್ನ  ಭೂಸ್ವಾ ಧಿೀನವಾಗಿದೆ.     ಕೇವಲ  ಏತ  ನಿೀರಾವರಿ 

ಯೀಜನೆಯ ಗುತಿು ಗೆದಾರರಿಗೆ ಮ್ಮತರ  ಕಡುತಿು ದಾಾ ರೆ. ನನನ  ತೀಟ್ಟ ದೊಡೆಡ ೀರಿ ಇರಬಹುದು.  ಇದ್ರ 

ಯಾವುದೇ  ದಾಖ್ಲ್ಲಯನ್ನನ   ಒದ್ಗಿಸಿಲೆ .   ನನ್ನ  ಕೇಳಿರುವ  ಪ್ರ ಶೆನ ಗೆ  ಉತು ರವನೆನ ೀ   ಕಟಿ್ಟ ಲೆ .   

ದ್ಯವಟಿ  ಅದ್ನ್ನನ  ಸರಿಪ್ಡಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು  ದಾಖ್ಲ್ಲಗ್ಳನ್ನನ  ಮ್ಮಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಪೀಡಿ ಮ್ಮಡುವುದು 

ಇರಬಹುದು, ದ್ರಖಾಸುು    ಮ್ಮಡುವುದು  ಇರಬಹುದು. ಅದು ಯಾವುದು  ಸಹ  ರೈತರ ಜೊತೆಗೆ   

ಕಂದಾಯ  ಇಲಾಖೆಯವರು ಹೊಾಂದಾಣಿಕೆ  ಮ್ಮಡಿಕಳಿು ತಿು ಲೆ .  ಹೀಗಾಗಿ, ರಿೀತಿಯ ಸಮಸಯ ಗ್ಳಾಗುತಿು ವ.   

 

ಶಿರ ೋ ಆರ.ಅಶ್ೋಕ್:-    ಮ್ಮನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೆ,     ಇದ್ರ  ಬಗೆೆ    ನಮಾ   ಇಲಾಖೆಯ 

ಅಧಿಕಾರಿಗ್ಳಿಗೆ  ನನ್ನ ಸೂಚ್ನೆಯನ್ನನ   ಕಡುತೆು ೀನೆ.  ಅದು ಖಾತೆ  ಇರಬಹುದು,  ವಭಾಗ್  ಪ್ತರ   

ಇರಬಹುದು   ಪ್ರತಿ  ಖಾತೆ  ಇರಬಹುದು, ಸವಗ  ಇರಬಹುದು.  ಇದೆಲೆವನ್ನನ  ತಕ್ಷಣ್  ಮ್ಮಡುವಂತೆ  

ಸೂಚ್ನೆಯನ್ನನ   ನನ್ನ ತಕ್ಷಣ್  ಕಡುತೆು ೀನೆ.   

 

ಶಿರ ೋ ಎಿಂ.ಎ.ಗೊೋಪ್ರಲ ಸಿಾ ರ್ಮ:-   ಮ್ಮನಯ   ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೆ,     ಗುತಿು ಗೆದಾರರಿಗೆ ಏನ್ನ 

ಬಿಡುಗ್ಡೆಯಾಗುತು ದೆ, ಅದೇ  ರಿೀತಿ ರೈತರಿಗೂ  ಬಿಡುಗ್ಡೆ  ಮ್ಮಡುವಲೆ್ಲ  ಸಚಿವರು ಭ್ರವಸ  ಕಡಬೇಕು.   

 

ಶಿರ ೋ ಆರ.ಅಶ್ೋಕ್:-    ಮ್ಮನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೆ,      ನನ್ನ  ಇದ್ರ ಕಡೆ ಗ್ಮನ  ಕಡುತೆು ೀನೆ.  

ತಕ್ಷಣ್ ಅವರಿಗೆ    ಪ್ರಿಹಾರ  ಕಡುವಂತಹ ವಯ ವಸೆ   ಮ್ಮಡುತೆು ೀನೆ.    
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ಪರ ಶ್ನನ  ಸಂಖೆಯ 1075 

(ಉತ್ು ರವನುನ   ಲಗತಿು ಸ್ಲಾಗಿದ್ದ) 

 

ಶಿರ ೋ ಕೆ.ಪರ ತ್ರಪಚಂದರ  ಶ್ನಟಿಟ :- ಮ್ಮನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೆ, ಮ್ಮನಯ  ಸಚಿವರು ಕಟಿ್ಟ ರುವ 

ಉತು ರದ್ಲೆ್ಲ  ಕುಾಂದಾಪುರದ್ಲೆ್ಲ  ಡಿೀಮ್ಡ   ಫಾರೆಸಿ  ಯಾವುದು ಇಲೆ .   ಉಡುಪಿಯಲೆ್ಲ  38 ಇದೆ, ಕಾಕಗಳದ್ಲೆ್ಲ  

ಯಾವುದು ಇಲೆ , ಬೈಾಂದೂರುನಲೆ್ಲ  4 ಇದೆ.     ಬರ ಹಾಾ ವರದ್ಲೆ್ಲ   38   ಇದೆ.   ಕಾಪು   ಯಾವುದು  ಇಲೆ ,  

ಹೆಬಿರ ಯಲೆ್ಲ   ಯಾವುದು  ಇಲೆ     ಎಾಂದು  ಹೇಳಿದಿಾ ೀರಿ. 

 

ಶಿರ ೋ ಆರ. ಅಶ್ೋಕ್:-    ಮ್ಮನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೆ,  ಅದು ನಮೂನೆ-50 ರಲೆ್ಲದೆ.  

    

ಶಿರ ೋ ಕೆ.ಪರ ತ್ರಪಚಂದರ  ಶ್ನಟಿಟ :- ನಮೂನೆ  53ರಲೆ್ಲ  ಕುಾಂದಾಪುರದ್ಲೆ್ಲ  1385  ಡಿೀಮ್ಡ   ಫಾರೆಸಿ   

ಯಾವುದು  ಇಲೆ . ಉಡುಪಿಯಲೆ್ಲ  243 ಇದೆ, ಕಾಕಗಳದ್ಲೆ್ಲ  1727,  ಬೈಾಂದೂರುನಲೆ್ಲ   190 ಇದೆ.     

ಬರ ಹಾಾ ವರದ್ಲೆ್ಲ  1758   ಇದೆ.   ಕಾಪು 52   ಹೆಬಿರ ಯಲೆ್ಲ  599  ಇದೆ.   ಒಟಿ   7754  ಕುಟಾಂಬಗ್ಳಿಗೆ    

ಡಿೀಮ್ಡ   ಫಾರೆಸಿ     ಎನ್ನನ ವಂತಹ  ಹೆಸರಿನಿಾಂದ್   ತಾಂದ್ರೆಯನ್ನನ  ಅನ್ನಭ್ವಸುತಿು ದಾಾ ರೆ.  ಈ 

ತಾಂದ್ರೆಯನ್ನನ  ಅನ್ನಭ್ವಸಲ್ಲಕೆಕ   ಪ್ರೀಕ್ಷವಾಗಿ  ತಮಾ   ಇಲಾಖೆ  ಕಾರಣ್ವೇ?  ಇದು ಒಾಂದು  ಪ್ರ ಶೆನ .   

ನಮಾ ಲೆ್ಲ  C.R.Z., ಸಮಸಯ   ಆಯಿತ್ತ.    ಯಾರು ಸಹ ಸಮುದ್ರ ದ್ ಬದಿಯಲೆ್ಲ  ಮರಳು ಎತ್ತು ವಂತಿಲೆ  ಎಾಂದು  

ಹೇಳಿದ್ರು.   ಅವರೆಲೆರೂ   Green Bench Court ಗೆ  ಹೊೀಗಿ ಸರಿ ಮ್ಮಡಿಕಾಂಡು  ಬಂದ್ರು.    ಇಲೆ್ಲ   

7754  ಕುಟಾಂಬಗ್ಳಿಗೆ     ೨೦ ವಷಗಗ್ಳಿಾಂದ್   ಒಾಂದು ನಿವೇಶನವಾಗ್ಲ್ಲ, ಅಥವಾ  ಮನೆ  ಕಟಿ ಲ್ಲಕೆಕ  ಆಗ್ಲ್ಲ  

ತೀಟ ಮ್ಮಡುವುದ್ಕಾಕ ಗ್ಲ್ಲ,   ಯಾವುದೇ  ರಿೀತಿಯ ಬಳವಣಿಗೆಗೆ  ಪೂರಕವಾಗ್ದ್  ರಿೀತಿಯಲೆ್ಲ   

ವಾತಾವರಣ್ವನ್ನನ   ನಿಮ್ಮಗಣ್  ಮ್ಮಡಿದುಾ ,  ಇಲೆ್ಲಯತನಕ  ಕೀಟ್ಟಗಗೆ  ಹೊೀಗುವಂತಹ  ಕೆಲಸವನ್ನನ   

ಮ್ಮಡಿಲೆ .  ಅದು ಅಲೆದೆ ಡಿೀಮ್ಡ   ಫಾರೆಸಿ     ಎಾಂದು,  ಕಲಂ ೯೪ (ಸಿ) ಎಾಂದು  ಹೇಳಿದಿಾ ೀರಿ. ಕಲಂ ೯೪ (ಸಿ) 

ಎಾಂದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ? ಕಲಂ  ೯೪ (ಸಿ) ಎಾಂದು    ಹೇಳಿದ್ರೆ  ಯಾರು  ಮನೆಯನ್ನನ   ಕಟಿ್ಟ ಕಾಂಡಿದಾಾ ನೆ,  

ಆ  ಮನೆಯನ್ನನ   ಖಾಯಂ  ಮ್ಮಡುವಂತಹದುಾ     ಮ್ಮನಯ  ಸಚಿವರು  ಇದ್ರ  ಬಗೆೆ   ಹೇಳಬೇಕು.  

 

ಶಿರ ೋ ಆರ.ಅಶ್ೋಕ್:- ಮ್ಮನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೆ, ಮ್ಮನಯ  ಸದ್ಸಯ ರು ಹೇಳುವುದು ಸರಿ ಇದೆ.   

 

ಶಿರ ೋ ಕೆ.ಪರ ತ್ರಪಚಂದರ  ಶ್ನಟಿಟ :- ಹಾಗಾದ್ರೆ, ಕಲಂ ೯೪ (ಸಿ) ರಡಿಯಲೆ್ಲ  ಅವರು   ಎಲೆ್ಲ  ಮನೆ 

ಕಟಿ್ಟ ಕಾಂಡಿದಾಾ ರೆ ಮರದ್ ಮೇಲ್ಲ ಮನೆಯನ್ನನ  ಕಟಿ್ಟ ಕಾಂಡು ಇರಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಕೆಳಗ್ಡೆ ಕಟಿ್ಟ ಕಾಂಡು 

ಇರಬೇಕಾ?  ಕೆಳಗ್ಡೆ ಮನೆಯನ್ನನ  ಕಟಿ್ಟ ಕಾಂಡಿದ್ಾ ರೆ ಅದು  ಡಿೀಮ್ಡ   ಫಾರೆಸಿ   ಹೇಗೆ ಆಗುತು ದೆ? ಒಾಂದು 
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ವೇಳೆ ಅರಣ್ಯ ದ್ ಮೇಲ್ಲ ಮನೆಯನ್ನನ  ಕಟಿ್ಟ ಕಾಂಡಿದ್ಾ ರೆ   ಅದು    ಡಿೀಮ್ಡ   ಫಾರೆಸಿ       ವಾಯ ಪಿು ಗೆ  ಬರುತು ದೆ.    

ಇದ್ಕೆಕ  ತಾವು ಏನ್ನ ಹೇಳುತಿು ೀರಿ; ಇದ್ಕೆಕ  ನಿಮಾ  ಹತಿು ರ ವಷಯವೇ ಇಲೆವೇ?  

 

ಶಿರ ೋ ವಿ.ಸುನಲ  ಕುಮಾರ(ಇಿಂಧನ ಹಾಗೂ ಕನನ ಡ ಮತ್ತು  ಸಂಸೆ್ ೃತಿ ಸ್ಚಿವರು):- ಮ್ಮನಯ  

ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೆ,  ... 

 

ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಶ್ರ ೀ ಸುನಿಲ  ಕುಮ್ಮರ ರವರೆ, ಅವರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಾ ನ್ನನ   

ಎದೆಾ ೀಳಿಸುತಾು ರೆ, ತಾವು ಸುಮಾ ನೆ  ಕುಳಿತ್ತಕಳಿಿ .   

 

ಶಿರ ೋ  ಕೆ.ಪರ ತ್ರಪಚಂದರ  ಶ್ನಟಿಟ :- ಇಲೆ್ಲ ಗೆ ೭ ವಷಗ  ಕಳೆಯಿತ್ತ,    ನೀಡಿ    ೯೪-ಸಿ ಬಂದು ಎಷಿ್ಟ   

ವಷಗವಾಯಿತ್ತ?   

 

ಶಿರ ೋ ಆರ.ಅಶ್ೋಕ್:-    ಮ್ಮನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೆ, ೭ ವಷಗ ನವು ಇರಲ್ಲಲೆ .  ನವು ಬಂದು ೩ 

ವಷಗವಾಯಿತ್ತ.   

 

ಶಿರ ೋ ಕೆ.ಪರ ತ್ರಪಚಂದರ  ಶ್ನಟಿಟ :- ಅದು ಯಾರೇ  ಇರಲ್ಲ, ನಮಾ   ಪ್ರ ಶೆನ   ಅವರು  ಇವರು ಎನ್ನನ ವ 

ಪ್ರ ಶೆನ  ಇಲೆ .   ಈಗ್ ನಿೀವು ಇದಿಾ ೀರಿ,   ನಿೀವು ಇಲೆ   ಎನ್ನನ ವ  ವಷಯ ಅಲೆ .  ಇದು ಜನರ ಸಮಸಯ . ಇದು 

ನಮಾ  ಸಮಸಯ  ಅಲೆ .    ನಮಾ ನ್ನನ  ಆಯೆಕ  ಮ್ಮಡಿದಂತಹ  ಜನರ ಸಮಸಯ .    ನಿೀವು  ಹೇಳತಕಕ ಾಂತಹದುಾ ,  

ಈ ಡಿೀಮ್ಡ   ಫಾರೆಸಿ     ಇದೆ,  ಕಲಂ ೯೪-ಸಿ  ಇದೆ.     ಎಲೆ್ಲ  ಜಾಗ್  ಇದೆ, ಅಲೆ್ಲ   ಕುಳಿತ್ತಕಳಿಿ  ಎಾಂದು  

ಸಕಾಗರದ್ವರೇ     ಹಾಂದೆ  ಆದೇಶ  ಮ್ಮಡಿದಾಾ ರೆ.   ಆದ್ರೆ,  ಅಲೆ್ಲ  ಮನೆ ಕಟಿ ವಂತಿಲೆವಾಂದು  ಇವತ್ತು   

ಹೇಳುತಿು ದಾಾ ರೆ.    ಈ  ಕಲಂ  ೯೪-ಸಿ ಯಿಾಂದ್  ಏನ್ನ ತಾಂದ್ರೆಯಾಗುತಿು ದೆ  ಎಾಂದ್ರೆ  ಕಲಂ ೯೪-ಸಿ  

ಅಡಿಯಲೆ್ಲ   ಒಾಂದು  ಮನೆಯನ್ನನ   ಕಟಿ್ಟ ಕಾಂಡರೆ  ಅದ್ಕೆಕ   ಮೆಸ್ವಕ ಾಂ  ನಿಾಂದ್  ವದ್ಯ ತ   ತರಬೇಕು,    

ಕುಡಿಯುವ  ನಿೀರು ಬೇಕು, ರಸು   ಬೇಕು.  ಸೂಕ ಲ ನ   ವಯ ವಸೆ ಯಾಗ್ಬೇಕು,   ಒಾಂದೊಾಂದು  ಮನೆಗ್ಳಿಗೆ     

ಇಷಿ್ಟ ಲೆಾ   ಸಮಸಯ ಗ್ಳಿದ್ಾ ರೂ  ಕ್ಕಡ  ಅದ್ನ್ನನ  ಸಂಪೂಣ್ಗವಾಗಿ    ನಿಲಗಕ್ಷಯ   ಮ್ಮಡಿ,  ಬಹುಶಃ  ಅದ್ನ್ನನ   

ಯಾವುದಾದ್ರಾಂದು  ರಿೀತಿಯಲೆ್ಲ    ನಿೀವು  ಪ್ರಿಹಾರವನ್ನನ     ನಿಖ್ರವಾಗಿ  ಮ್ಮಡಬೇಕು.    ನನ್ನ  

ಏತಕೆಕ   ಹೇಳುತಿು ದೆಾ ೀನೆಾಂದ್ರೆ,  ಮ್ಮನಯ   ಶ್ರ ೀ  ಎಸ. ಆರ.  ಪಾಟ್ಟೀಲ ರವರು  ಇದು  ನನನ  ಕನೆಯ  ಭಾಷಣ್  

ಎಾಂದು ಹೇಳಿದ್ರು.   

 

ಶಿರ ೋ ಆರ.ಅಶ್ೋಕ್:-    ಮ್ಮನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೆ, ಆ  ರಿೀತಿಯಲೆ್ಲ  ಏನೂ  ಇಲೆ .  
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ಶಿರ ೋ ಕೆ.ಪರ ತ್ರಪಚಂದರ  ಶ್ನಟಿಟ :- ಹಾಗೆಯೇ ನನನ ದೂ ಸಹ ಇದು ನನನ  ಕನೆಯ  ಹೊೀರಾಟ.    

ಏಕೆಾಂದ್ರೆ, ಇದ್ಕೆಕ   ನಿೀವು ನಿಖ್ರವಾಗಿ  ಮ್ಮಡಬೇಕು.   

(ಗಾಂದ್ಲ 

ಶಿರ ೋ ಆರ.ಅಶ್ೋಕ್:- ಮ್ಮನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೆ, ಮ್ಮನಯ  ಸದ್ಸಯ ರಾದ್ ಶ್ರ ೀ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪ್ರ ಸ್ವದ  

ರವರು   ದೆಹಲ್ಲಯಲೆ್ಲ  ಇದ್ಾ ವರು ಇಲೆ್ಲ ಗೆ  ಏತಕೆಕ   ಬಂದ್ರು?   

 

ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಶ್ರ ೀ   ಅಶೀಕ ರವರೆ ಆ ವಷಯವನ್ನನ  ಬಿಟಿ ಬಿಡಿ.   ಈ ವಷಯಕೆಕ  ಬನಿನ .   

 

ಶಿರ ೋ ಕೆ.ಪರ ತ್ರಪಚಂದರ  ಶ್ನಟಿಟ :- ಮ್ಮನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೆ,  ನನ್ನ ತಮಾ ನ್ನನ   ಕೇಳುವುದೇನೆಾಂದ್ರೆ, 

ನಮೂನೆ ೫೦ ರಲೆ್ಲ  ಯಾವತ್ತು  ಅಜಿಗ ಕಡಲ್ಲಕೆಕ  ಎನ್ನನ ವುದು ತಮಗೆ  ಗತೆು ೀ?  ನಮೂನೆ ೫೦ ರಲೆ್ಲ  

ಅಜಿಗ ಕಡಲ್ಲಕೆಕ  ದಿನಾಂಕ:೧೯-೦೩-೧೯೯೧ರಲೆ್ಲ  ಬಂತ್ತ.    ನಮೂನೆ ೫೩ ರಲೆ್ಲ  ಅಜಿಗ ಕಡಲ್ಲಕೆಕ  

ದಿನಾಂಕ:೦೧-೧೧-೧೯೯೮ ರಲೆ್ಲ  ಬಂತ್ತ.  ಈ ರಿೀತಿಯಲೆ್ಲ  ಉತು ರ ಕೇಳಿ ಕೇಳಿ ಇಲೆ್ಲ ಗೆ ಎಷಿ್ಟ  

ವಷಗಗ್ಳಾಯಿತ್ತ?.    ನನ್ನ ಅದ್ಕಾಕ ಗಿಯೇ ನನ್ನ ಶಾಲು ತೆಗೆದುಕಾಂಡು ಬಂದಿದೆಾ ೀನೆ.   ಇಲೆ್ಲಯೇ 

ಮಲಗುತೆು ೀನೆ.    ನಿೀವು ನಿಖ್ರವಾಗಿ ಹೇಳದಿದ್ಾ ರೆ,   ನನ್ನ  ಇಲೆ್ಲಾಂದ್  ಹೇಳುವುದಿಲೆ .  ನಿೀವು ಸಮಯವನ್ನನ  

ಹೇಳಬೇಕು.   ಇಾಂತಿಷಿ್ಟ  ಸಮಯದೊಳಗ್ಡೆ ಈ ಡಿೀಮ್ಡ   ಫಾರೆಸಿ    ವಯ ವಸೆ ಯನ್ನನ  ಸರಿಪ್ಡಿಸುತೆು ೀವಾಂದು  

ಹೇಳಬೇಕು.    ಇದು ನನನ  ಸಾ ಾಂತದುಾ  ಅಲೆ , ಇದ್ರಲೆ್ಲ  ನನನ  ಭೂಮಿ ಇಲೆ .   

 

ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಶ್ರ ೀಯುತ  ಪ್ರ ತಾಪ್ಚಂದ್ರ  ಶೆಟಿ್ಟ ಯವರೆ,  ತಾವು  ಕುಳಿತ್ತಕಳಿಿ ,  ಸಚಿವರು  

ಉತು ರವನ್ನನ   ಹೇಳುತಾು ರೆ.   

 

ಶಿರ ೋ ಆರ.ಅಶ್ೋಕ್:- ಮ್ಮನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೆ, ಹರಿಯ ಸದ್ಸಯ ರಾದ್ ಸನಾ ನಯ               ಶ್ರ ೀ   

ಪ್ರ ತಾಪ್ಚಂದ್ರ   ಶೆಟಿ್ಟ ಯವರು  ಬಹಳ  ಉದೆಾ ೀಗ್ದಿಾಂದ್ ಮ್ಮತನಡಿದಾಾ ರೆ.   ಇದು ಜನರ  ಸಮಸಯ . 

ಈಗಾಗ್ಲೇ ಈ ಡಿೀಮ್ಡ   ಫಾರೆಸಿ  ಎನ್ನನ ವುದು ಏನಿದೆ, ಅದೇ ಅವೈಜಾಾ ನಿಕವಾದುದು.    ಹಾಂದೆ ಡಿ.ಸಿ. ಗ್ಳಾಗಿ  

ಕೆಲಸ  ಮ್ಮಡಿದಂತಹವರು,  ಬಹಳಷಿ್ಟ   ಡಿ.ಸಿ., ಗ್ಳು ಸಕಾಗರದ್ ಲಾಯ ಾಂಡ ಗ್ಳೇನಿವ,  ಅವಲೆಾ   ಅರಣ್ಯ   

ಇಲಾಖೆಗೆ ಸೇರಿದೆಾ ಾಂದು  ಬರೆದು  ಹೊೀಗಿದಾಾ ರೆ.   

 

ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:-  ಹೌದು.  
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ಶಿರ ೋ ಆರ.ಅಶ್ೋಕ್:-    ಅದ್ಕೆಕ   ಸವಗ ಆಗಿಲೆ .    ಮತೆು    ಅರಣ್ಯ  ಇಲಾಖೆಯವರು ಸಹ ಏನೂ  

ಕೇಳಿಲೆ .   ಇವರೇ ಏಕಾಏಕ ಬರೆದುಬಿಟಿ  ಹೊೀದ್ರು.  ಅದೇ ದೊಡಡ   ತಲ್ಲನೀವಾಗಿದೆ.    ಇವತ್ತು  

ರಾಜಯ ದ್ಲೆ್ಲ  ಒಟಿ  ೧೦,೧೧,೮೩೯ ಎಕರೆ ಜಮಿೀನ್ನ ಡಿೀಮ್ಡ   ಫಾರೆಸಿ  ಇದೆ.   ಈ ಡಿೀಮ್ಡ   ಫಾರೆಸಿ  ನಲೆ್ಲ  

ಇವತ್ತು  ಬಹಳಷಿ್ಟ   ರೈತರು  ಬಹಳಷಿ್ಟ   ಚೆನನ ಗಿ  ಉಳುಮೆ  ಮ್ಮಡುತಿು ದಾಾ ರೆ,  ವಯ ವಸ್ವಯ  

ಮ್ಮಡುತಿು ದಾಾ ರೆ.  ನವು ಈಗ್ ಸಕಾಗರದ್   ಯೀಜನೆಗ್ಳಿಗೂ ತೆಗೆದುಕಳಿಲ್ಲಕೆಕ  ಆಗ್ದೇ ಇರುವಂತಹ 

ಪ್ರಿಸೆಿ ತಿಯನ್ನನ  ನಿಮ್ಮಗಣ್ ಮ್ಮಡಿಬಿಟಿ್ಟ ದಾಾ ರೆ.  ಒಾಂದು ಬ್ರರಿ ಅರಣ್ಯ  ಭೂಮಿ ಅಾಂದ್ರೆ ಗತ್ತು  ಅಲೆವೇ?    

ಈ ಸಂಬಂಧ ಸುಪಿರ ೀಾಂ ಕೀರ್ ಗನಲೆ್ಲ  ನೂರೆಾಂಟ ಆದೇಶಗ್ಳಾಗಿವ.  ಬಹಳ ಕಠಿಣ್ವಾಗಿ ಆದೇಶಗ್ಳನ್ನನ  

ಮ್ಮಡಿದಾಾ ರೆ.                 

                                                                                                                     (ಮುಾಂದು)  

(1241) 22.12.2021 11.00 ಎಸ್ ವಿ-ಜಿಆರ      (ಸ್ಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಥ ತಿ) 

 

ಶಿರ ೋ ಆರ .ಅಶ್ೋಕ್   (ಮುಿಂದ್ಯ):-  

 

ಮತೆು , ಈಗ್ Green Bench ಅಾಂದ್ರೆ, ರಾಷಿಿ ರೀಯ ಹಸಿರು ನಯ ಯಾಧಿಕರಣ್ವು ಚೆನೆನ ೈನಲೆ್ಲ  

ಪಾರ ರಂಭ್ವಾಗಿದುಾ , ಆ ಒತು ಡಗ್ಳೂ ನಮಾ  ಮೇಲ್ಲವ.  ನನ್ನ ಇದ್ರ ಬಗೆೆ  ಮಂಗ್ಳೂರು ಭಾಗ್ದ್ ಶಾಸಕರು 

ಮತ್ತು  ವಧಾನ ಪ್ರಿಷತ  ಸದ್ಸಯ ರಿಾಂದ್ ಮನವಯನ್ನನ  ಪ್ಡೆದುಕಾಂಡಿದೆಾ ೀನೆ. ಈಗಾಗ್ಲೇ ಕಳೆದ್ 6-7 

ತಿಾಂಗ್ಳಿನಿಾಂದ್ ಇದ್ರ ಬಗೆೆ  ಸಕಾಗರ day-to-day meeting ಮ್ಮಡುತಿು ದೆ.  ನನ್ನ ಹಾಂದೆ ಇದ್ಾ ಾಂತಹ ಅರಣ್ಯ  

ಸಚಿವರಾಂದಿಗೆ ಮ್ಮತನಡಿದೆಾ ೀನೆ.  ಸುಮ್ಮರು 10 ಲಕ್ಷ ಹೆಕಿೆ ೀರ ನಷಿ್ಟ  ಜಮಿೀನಿನಲೆ್ಲ  6.64 ಲಕ್ಷ 

ಹೆಕಿೆ ೀರ ನಷಿ್ಟ  ಜಮಿೀನನ್ನನ  ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ವಾಪ್ಸ  ಜಿಲೆಾವಾರು ಬಿಟಿ ಕಡುವುದ್ಕೆಕ  ಅರಣ್ಯ  

ಇಲಾಖೆಯು ಒಪಿಪ ಕಾಂಡಿದೆ.  ಉಳುಮೆ ಯಾರು ಮ್ಮಡುತಿು ದಾಾ ರೆಯೀ ಅವರಿಗೆ ಕಡಲಾಗುವುದು.  

ಆದ್ಾ ರಿಾಂದ್ 6.64 ಹೆಕಿೆ ೀರ ನಷಿ್ಟ  ಜಮಿೀನನ್ನನ  ವಾಪ್ಸ  ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಪ್ಡೆಯುವಂತಹ 

ಕೆಲಸವನ್ನನ  ನವು ಮ್ಮಡುತಿು ದೆಾ ೀವ.   ಹಾಂದೆ ಇದ್ಾ ವರು ಪ್ರ ಕರಣ್ವನ್ನನ  ದಾಖ್ಲ್ಲಸಿದುಾ , ಅರಣ್ಯ  

ಇಲಾಖೆಯವರಿಾಂದ್ Affidavit ಹಾಕಸಿ ಜಮಿೀನನ್ನನ  ವಾಪ್ಸ  ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಕಡುತೆು ೀವ 

ಎನ್ನನ ವಂತಹ ಸೆಿ ತಿಗೆ ನವು ತಂದಿದೆಾ ೀವ.  ಮ್ಮನಯ  ಪ್ರ ತಾಪ್ ಚಂದ್ರ  ಶೆಟಿ್ಟ ಯವರು ಭ್ಯ ಬಿೀಳುವಂತಹ 

ಅವಶಯ ಕತೆ ಇರುವುದಿಲೆ . ನವು  ಅವರ ಜೊತೆಯಿದೆಾ ೀವ.  ಇದ್ನ್ನನ  ವಾಪ್ಸ  ಪ್ಡೆದು ರೈತರಿಗೆ ಹಾಗೂ 

ಯಾರು ಮನೆ ಕಟಿ್ಟ ಕಾಂಡಿದಾಾ ರೆಯೀ ಅವರಿಗೆ ಕಡುವಂತಹ ವಯ ವಸೆ ಯನ್ನನ  ಖ್ಡಾಖಂಡಿತವಾಗಿ 

ಮ್ಮಡುತೆು ೀವ.  ಅದ್ಕೆಕ  ಹಾಂಜರಿಕೆ ಇಲೆ .  

 

ಶಿರ ೋ ಕೆ.ಪರ ತ್ರಪಚಂದರ  ಶ್ನಟಿಟ :- ಮ್ಮನಯ  ಸಚಿವರೇ, ತಾವು ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರಾಗಿ ಎಷಿ್ಟ  ವಷಗಗ್ಳು 

ಕಳೆದಿದೆ? ನನ್ನ ಈ ಉತು ರವನ್ನನ  ಮೂನಗಲುಕ  ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರಿಾಂದ್ ಕೇಳುತಾು  ಬಂದಿದೆಾ ೀನೆ. ನಿೀವು 
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ಏನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರೂ ನಮಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಬರುವುದಿಲೆ .  ನಮಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಬರುವ ಹಾಗೆ ನಿೀವು ಏನದ್ರೂ 

ಮ್ಮಡಬೇಕು.   

 

ಶಿರ ೋ ವಿ.ಸುನಲ  ಕುಮಾರ:- ಮ್ಮನಯ  ಪ್ರ ತಾಪ್ಚಂದ್ರ  ಶೆಟಿ್ಟ ಯವರೇ, ಮ್ಮನಯ  ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರು 

ಅಧಿವೇಶನದ್ಲೆ್ಲಯೇ ಉತು ರಿಸುತಿು ದಾಾ ರಲೆವೇ?  

 

ಶಿರ ೋ ಕೆ.ಪರ ತ್ರಪಚಂದರ  ಶ್ನಟಿಟ :- ಮ್ಮನಯ  ಸುನಿಲ  ಕುಮ್ಮರ  ಅವರೇ, ಎಲೆಾ  ಸಚಿವರು 

ಅಧಿವೇಶನದ್ಲೆ್ಲಯೇ ಹೇಳುವುದು.  ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಯಾರೂ ಹೇಳಿ ಹೊೀಗುವುದಿಲೆ .  ಇದ್ನ್ನನ  

ಹಗುರವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕಳಿಬೇಡಿ. ತಾವು ಸಚಿವರಿದಿಾ ೀರಿ.  ತಮಾ ದೆಲೆಾ  ಓಡುತು ದೆ. ಕೆಲಸಗ್ಳು ಆಗುತು ದೆ. 

ಪಾಪ್.. ಮುಗಿ್ ರಿಗೆ ಕಲಂ 94 ಸಿ.. 

 

ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಮ್ಮನಯ  ಪ್ರ ತಾಪ್ಚಂದ್ರ  ಶೆಟಿ್ಟ ಯವರೇ, ಈಗ್ ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರು 

ಹೇಳಿದಾಾ ರಲೆವೇ?  

 

ಶಿರ ೋ ಕೆ.ಪರ ತ್ರಪಚಂದರ  ಶ್ನಟಿಟ :- ಇಲೆ  ಮ್ಮನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಹಾಗೆ ಹೇಳುವುದ್ಕಾಕ ಗುವುದಿಲೆ . 

ಕಲಂ 97 ಸಿ ಅಡಿಯಲೆ್ಲ  ಮಂಜೂರಾತಿ ಹಕುಕ  ಪ್ತರ  ಕಟಿ  ಅದ್ನ್ನನ  ಅರಣ್ಯ  ಎಾಂದು ಹೇಳಿ 

ತಡೆಯುವುದಾದ್ರೆ ಒಬಾ ರು ಕಡುತಾು ರೆ, ಒಬಾ ರು ತಡೆಯುತಾು ರೆ ಎನ್ನನ ವಂತಹ ನಟಕವನ್ನನ  ಏಕೆ 

ಮ್ಮಡಬೇಕು?  

 

ಶಿರ ೋ ಸಿ.ಸಿ.ಪ್ರಟಿೋಲ :- ಮ್ಮನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಅದು ಹಾಂದಿನ ಜಿಲೆಾ ಧಿಕಾರಿಗ್ಳಾಗಿದ್ಾ ವರು 

ಮ್ಮಡಿರುವುದು.  

 

ಶಿರ ೋ ಕೆ.ಪರ ತ್ರಪಚಂದರ  ಶ್ನಟಿಟ :- ಮ್ಮನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಯಾವ ಹಾಂದಿನ ಜಿಲೆಾ ಧಿಕಾರಿಯನ್ನನ  

ಕೇಳುವುದು.  ಕಟಿ್ಟ ರುವುದು ಯಾರು? ಜಿಲೆಾ ಧಿಕಾರಿಯೇ ಅಥವಾ ಸಕಾಗರವೇ? ಕಲಂ 94 ಸಿ ಅನ್ನನ  

ಕಟಿ್ಟ ರುವುದು ಯಾರು? ಬೇರೆ ವಚಾರ ಆಮೇಲ್ಲ ಚ್ಚೆಗ ಮ್ಮಡೀಣ್.  ಕನಿಷಠ  ನಿೀವೇ ಕಟಿ್ಟ ರುವಂತಹ 

ಕಲಂ 94 ಸಿ ಅಡಿಯಲೆ್ಲ  ಹಕುಕ ಪ್ತರ ವನ್ನನ  ಕಡಬೇಕು.  Deemed forest ಅನ್ನನ  ತೆಗೆಯಬೇಕು.  ಇದ್ಕೆಕ  ಏಕೆ 

ಸರ್ೀಗಚ್ಚ  ನಯ ಯಾಲಯಕೆಕ  ಹೊೀಗ್ಬೇಕು?  
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ಶಿರ ೋ ಸಿ.ಸಿ.ಪ್ರಟಿೋಲ:- ಮ್ಮನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, once it is decided that it is ‘Deemed Forest,’  

ಸರ್ೀಗಚ್ಚ  ನಯ ಯಾಲಯಕೆಕ   ಎಲೆವನೂನ  ವವರಿಸಲಾಗುತಿು ದೆ. 

 

ಶಿರ ೋ ಕೆ.ಪರ ತ್ರಪಚಂದರ  ಶ್ನಟಿಟ :- ಮ್ಮನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, Deemed forest  ಎಾಂದು 

ತಿೀಮ್ಮಗನವಾಗಿದುಾ  ಹೇಗೆ? 

 

ಶಿರ ೋ ಸಿ.ಸಿ.ಪ್ರಟಿೋಲ:- ಮ್ಮನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಜಿಲೆಾ ಧಿಕಾರಿಗ್ಳು ಕಟಿ್ಟ ದಾಾ ರೆ.   

ಶಿರ ೋ ಕೆ.ಪರ ತ್ರಪಚಂದರ  ಶ್ನಟಿಟ :- ಮ್ಮನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಯಾರು ಕಟಿ್ಟ ದುಾ ? 

 

ಶಿರ ೋ ಆರ.ಅಶ್ೋಕ್:- ಮ್ಮನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಹಾಂದೆ ಏನಗಿತ್ತು  ಎಾಂಬುದು ನನಗೆ ಗತಿು ಲೆ . 

ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಕಂದಾಯ ಸಚಿವನದ್ ನಂತರ ಅರಣ್ಯ  ಇಲಾಖೆಯಾಂದಿಗೆ ಒಾಂದ್ಲೆಾ  ಎರಡು 

ಅಧಿಕೃತವಾದ್ ಸಭೆಗ್ಳನ್ನನ  ನಡೆಸಿದೆಾ ೀನೆ.  ಇದ್ನ್ನನ  ಬಿಟಿ  ಕಡಲಾಗುವುದು ಎಾಂದು ಅರಣ್ಯ  

ಇಲಾಖೆಯವರು ದಾಖ್ಲ್ಲಯಲೆ್ಲ  ಹೇಳಿದಾಾ ರೆ.  ಸುಮಾ ನೆ ಮೌಖಿಕವಾಗಿ ಹೇಳಿರುವುದ್ಲೆ . ಅರಣ್ಯ  

ಇಲಾಖೆಯವರು ಬಿಟಿ ಕಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿರುವುದು ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗ್ಳಲೆ್ಲ  ದಾಖ್ಲಾಗಿದೆ.  ಅದ್ರ 

ಬಗೆೆ  Affidavit ಹಾಕುವುದ್ಕೆಕ  ಈಗ್ ಕಾನೂನ್ನ ಇಲಾಖೆಯಡನೆ ಕ್ಕಡ ಮ್ಮತನಡಿದೆಾ ೀನೆ.  ಅರಣ್ಯ  

ಇಲಾಖೆಯವರು ಯಾವ ರಿೀತಿಯ Affidavit ಹಾಕಬೇಕೆಾಂದು ಕಾನೂನ್ನ ಇಲಾಖೆಯವರು 

ಪ್ರಿಶ್ೀಲ್ಲಸುತಿು ದಾಾ ರೆ.  ಕಾನೂನ್ನ ಇಲಾಖೆಯ ಒಪಿಪ ಗೆ ತೆಗೆದುಕಾಂಡು immediate ಆಗಿ Affidavit 

ಹಾಕಲಾಗುತು ದೆ.  ಇಲಾಖೆಯವರೇ ಬಿಟಿ ಕಡಲು ಒಪಿಪ ರುವುದ್ರಿಾಂದ್ ನಯ ಯಾಲಯ ಈ ವಷಯದ್ಲೆ್ಲ  

ತಲ್ಲ ಹಾಕುವ ಪ್ರ ಶೆನ ಯೇ ಉದ್ಭ ವವಾಗುವುದಿಲೆ .  100 ಪ್ರ ತಿಶತ ಬಿಟಿ ಕಡುತಾು ರೆ.  ನನ್ನ  move 

ಮ್ಮಡಿದೆಾ ೀನೆ. ಹಾಂದೆ ಯಾರು ಮ್ಮಡಿದ್ಾ ರೀ, ಮ್ಮಡಿಲೆರ್ೀ ನನಗೆ ಗತಿು ಲೆ . ನನಂತೂ move 

ಮ್ಮಡಿದೆಾ ೀನೆ. ನಯ ಯ ಒದ್ಗಿಸಿ ಕಡುತೆು ೀನೆ.  6.64 ಲಕ್ಷ ಹೆಕಿೆ ೀರ  Deemed Forest ಅನ್ನನ  ಕಂದಾಯ 

ಇಲಾಖೆಯು ವಾಪ್ಸ  ಪ್ಡೆಯುತು ದೆ.   

 

ಶಿರ ೋ ಕೆ.ಪರ ತ್ರಪಚಂದರ  ಶ್ನಟಿಟ :- ಮ್ಮನಯ  ಸಚಿವರೇ, ಈಗ್… 

ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಮ್ಮನಯ  ಪ್ರ ತಾಪ್ಚಂದ್ರ  ಶೆಟಿ್ಟ ಯವರೇ, ಸ್ವಕು.  

 

ಶಿರ ೋ ಕೆ.ಪರ ತ್ರಪಚಂದರ  ಶ್ನಟಿಟ :- ಮ್ಮನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ನವೇನ್ನ ಇಲೆ್ಲ  ಶಾಸು ರ ಮ್ಮಡುವುದ್ಕೆಕ  

ಇಲೆ್ಲ ಗೆ ಬರುವುದಾ? ಒಾಂದು ಕೇಳುವುದು, ಸಕಾಗರ ಒಾಂದು ಉತು ರ ಕಡುವುದು.  
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ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಮ್ಮನಯ  ಪ್ರ ತಾಪ್ಚಂದ್ರ  ಶೆಟಿ್ಟ ಯವರೇ, ಮತೆು ೀನ್ನ ಮ್ಮಡಬೇಕು?  

 

ಶಿರ ೋ ಕೆ.ಪರ ತ್ರಪಚಂದರ  ಶ್ನಟಿಟ :- ಮ್ಮನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ನನಗೆ ನಿಖ್ರವಾದ್ ಉತು ರ ಕಡಬೇಕು.  

ನನನ  ಒಾಂದು ಪ್ರ ಶೆನ ಗೆ ನಿೀವು ಉತು ರ ಕಡಿ.  ಕಲಂ 94 ಸಿ ಅಡಿಯಲೆ್ಲನ ಹಕುಕ ಪ್ತರ ವನ್ನನ  ಒಬಾ ರಿಗೆ ಹೇಗೆ 

ಮಂಜೂರು ಮ್ಮಡುತಾು ರೆ? ಅವನ್ನ ಅಲೆ್ಲ  ಮನೆಯನ್ನನ  ಕಟಿ್ಟ ಕಾಂಡಿದಾಾ ನೆ.  ಅವನ್ನ ಅಲೆ್ಲ  ವಾಸು ವಯ  

ಇದಾಾ ನೆ. ಆದ್ಾ ರಿಾಂದ್ ಅವರಿಗೆ ಕಲಂ 94 ಸಿ ಅಡಿಯಲೆ್ಲ  ಹಕುಕ ಪ್ತರ  ನಿೀಡಬೇಕೆಾಂಬ ತಿೀಮ್ಮಗನವನ್ನನ  

ಸಕಾಗರ ಕೈಗಾಂಡ ಮೇಲ್ಲ ಮಂಜೂರು ಮ್ಮಡುತಾು ರೆ.  ಅರಣ್ಯ  ಇಲಾಖೆಯು ಅದ್ನ್ನನ  Deemed Forest  

ಎಾಂದು ಹೇಳಿ ಏನೂ ಮ್ಮಡಲು ಬಿಡದಿದ್ಾ ರೆ ನಿೀವೇನ್ನ ಹೇಳುತಿು ೀರಿ? ಸಕಾಗರ ಕಡುತು ದೆ.  ಅವನ್ನ 

ಆಗುವುದಿಲೆ  ಎನ್ನನ ತಾು ನೆ.  ನವು ಉಚ್ಚ  ನಯ ಯಾಲಯಕೆಕ  ಹೊೀಗುತೆು ೀವ, ಸರ್ೀಗಚ್ಚ  ನಯ ಯಾಲಯಕೆಕ  

ಹೊೀಗುತೆು ೀವ ಎಾಂದ್ರೆ ಅಥಗವೇನ್ನ?  

 

ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಮ್ಮನಯ  ಪ್ರ ತಾಪ್ ಚಂದ್ರ  ಶೆಟಿ್ಟ ಯವರೇ, ಅವರು ಹೇಳುವುದು… 

 

ಶಿರ ೋ ಆರ.ಅಶ್ೋಕ್:- ಮ್ಮನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಕಲಂ 94 ಸಿ ಅಡಿಯಲೆ್ಲ  ಅವರಿಗೆ 

ಕಟಿ್ಟ ರುವುದ್ಕೆಕ  ಸಕಾಗರ ಬದಿ್ ವಾಗಿದೆ.  ಅರಣ್ಯ  ಇಲಾಖೆಯಾಂದಿಗೆ ಮ್ಮತನಡಿ ನಯ ಯ 

ಒದ್ಗಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನನ  ನವು ಮ್ಮಡುತೆು ೀವ.   

 

ಶಿರ ೋ ಎಸ್.ಆರ.ಪ್ರಟಿೋಲ :- ಮ್ಮನಯ  ಸಚಿವರೇ, ಕಲಂ 94 ಸಿ ಅಡಿಯಲೆ್ಲ  grant ಮ್ಮಡಿದ್ರೆ ಅದು 

Deemed Forest ಅಥವಾ ಮತು ಾಂದೊೀ  once for all that site has to be handed over.  ಅದ್ರಲೆ್ಲ  

ನಿೀವು  intervene  ಆಗ್ಬ್ರರದು.  

 

ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಅವರು ವಾಪ್ಸ  ಕಡಬೇಕಲೆವ?  

 

ಶಿರ ೋ ಆರ.ಅಶ್ೋಕ್ :- ಮ್ಮನಯ  ವರೀಧಪ್ಕ್ಷದ್ ನಯಕರೇ, ನಿೀವು ವಕೀಲರಿದಿಾ ೀರಿ.  ನಿೀವೇ 

ಸಲಹೆಯನ್ನನ  ಕಡಿ.   

 

ಶಿರ ೋ ಎಸ್.ಆರ.ಪ್ರಟಿೋಲ:- ಮ್ಮನಯ  ಸಚಿವರೇ, ಕಲಂ 94 ಸಿ ಅಡಿಯಲೆ್ಲ  grant ಆದ್ ಮೇಲ್ಲ 

ಸಬೂಬು ಏನೂ ಹೇಳಬ್ರರದು. ಇದು  deemed ಇದೆ ಅಥವಾ ಇನೆನ ೀನೀ ಇದೆ ಎಾಂಬುದ್ನ್ನನ  ಅವರಿಗೆ 

ಹೇಳಬ್ರರದು.  ಅವರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಬೇಕಲೆವ?  



                                                                ««¥¥ÀÀ//2222--1122--22002211| 17 

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

 

 

ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಮ್ಮನಯ  ವರೀಧಪ್ಕ್ಷದ್ ನಯಕರೇ, ಅವರನ್ನನ  ಬಿಡಿಸಬ್ರರದು, ಅಲೆ್ಲಯೇ 

ಮುಾಂದುವರೆಸಬೇಕು ಎಾಂದು ಸಚಿವರು ಹೇಳುತಿು ದಾಾ ರೆ.  

 

ಶಿರ ೋ ಎಸ್.ಆರ.ಪ್ರಟಿೋಲ:- ಮ್ಮನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮ್ಮನಯ  ಸದ್ಸಯ ರು ಕೇಳುತಿು ರುವು ಅದ್ನೆನ ೀ.   

 

ಶಿರ ೋ ಕೆ.ಪರ ತ್ರಪಚಂದರ  ಶ್ನಟಿಟ :- ಮ್ಮನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ನಮಾ  ಕ್ಕಗಿರುವುದು ಅದೇ.  ಅಜಿಗ 

ಹಾಕದಾಗ್ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯವರು ಬಂದು, ಪಂಚಾಯಿತಿಯವರು ಬಂದು ಜಂಟ್ಟ ಸವಗ ನಡೆಸಿ ಅಲೆ್ಲ  

ವಾಸು ವಯ  ಇದಾಾ ರೆ ಎನನ ತಕಕ ಾಂತಹ ನೆಲ್ಲಯಲೆ್ಲ  94 ಸಿ ಅಡಿಯಲೆ್ಲ  ಅವರಿಗೆ ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನನ  

ಮ್ಮಡುತಾು ರೆ.  ಆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಮ್ಮಡಿದ್ ನಂತರ ಅದು Deemed Forest ಆಗಿದುಾ , 

ಕಡುವುದ್ಕಾಕ ಗುವುದಿಲೆ . ಒಾಂದೇ ಸಕಾಗರದ್ ಎರಡು ಮುಖ್ ಹೇಗೆ? ಒಾಂದು ಕಡಿ ಎನ್ನನ ತಾು ರೆ, ಒಾಂದು 

ಕಡಬೇಡಿ ಎನ್ನನ ತಾು ರೆ.   

 

ಶಿರ ೋ ಆರ.ಅಶ್ೋಕ್:- ಮ್ಮನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಕಲಂ 94 ಸಿ ಕಟಿ್ಟ ರುವುದ್ಕೆಕ  ನವು 

ಬದಿ್ ರಿದೆಾ ೀವ.  ಈಗ್ ಅರಣ್ಯ  ಇಲಾಖೆಯವರು ತಾಂದ್ರೆ ಮ್ಮಡುತಿು ದ್ಾ ರೆ ಇಲಾಖೆಯ ಜೊತೆ ನನ್ನ 

ಮ್ಮತನಡುತೆು ೀನೆ.  ಮ್ಮತನಡಿ ಅದ್ರ ಬಗೆೆ  ಕರ ಮ ಕೈಗಳಿು ತೆು ೀನೆ.  

 

ಶಿರ ೋ ಕೆ.ಪರ ತ್ರಪಚಂದರ  ಶ್ನಟಿಟ :- ಮ್ಮನಯ  ಸಚಿವರೇ, ಇಲೆ್ಲ  ಮ್ಮತನಡಲು ನೆಾಂಟಸಿು ಕೆಯೇನಲೆ .   

ನನಗೆ ಒಾಂದ್ಕೆಕ  ಉತು ರ ಕಡಿ. ಕಲಂ 94 ಸಿ ಕಟಿ್ಟ ರುವುದು ಯಾರು?  

ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಯಾರು ಕಟಿ್ಟ ರುವುದು ಹೇಳಿ?  

 

ಶಿರ ೋ ಆರ .ಅಶ್ೋಕ್  (ಕುಳಿತ್ತಕೊಿಂಡು):- ಅವರು ಕನೆಯ ದಿನ ಎಾಂದು ಹೇಳಿದ್ರು.  

ಮ್ಮತನಡಲ್ಲ ಬಿಡಿ.   

 

ಶಿರ ೋ ಕೆ.ಪರ ತ್ರಪಚಂದರ  ಶ್ನಟಿಟ :- ಮ್ಮನಯ  ಸಚಿವರೇ, ಅದ್ನೆನ ಲೆಾ  ಬಿಡಿ.  ನಿಮಾ  ಭಿಕೆೆಯನ್ನನ  ನವು 

ತೆಗೆದುಕಳಿು ವುದಿಲೆ . 

 

(ಗೊಿಂದಲ) 

 

ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಮ್ಮನಯ  ಸುನಿಲ  ಕುಮ್ಮರ  ಅವರೇ, ಮ್ಮತನಡಿ.  



                                                                ««¥¥ÀÀ//2222--1122--22002211| 18 

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

 

 

 

ಶಿರ ೋ ವಿ.ಸುನಲ  ಕುಮಾರ:- ಮ್ಮನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಅವರು ಕುಳಿತ್ತಕಳಿಬೇಕಲೆವೇ? 

ಶಿರ ೋ ಕೆ.ಪರ ತ್ರಪಚಂದರ  ಶ್ನಟಿಟ :- ಯಾರ ಭಿಕೆೆಯಿಾಂದ್ಲ್ಲ ನನ್ನ ಬಂದ್ವನಲೆ . ಯಾರ ಭಿಕೆೆಯೂ 

ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲೆ .  

(ಗೊಿಂದಲ) 

 

ಶಿರ ೋ ಸಿ.ಸಿ.ಪ್ರಟಿೋಲ:- ಮ್ಮನಯ  ಪ್ರ ತಾಪ್ ಚಂದ್ರ  ಶೆಟಿ್ಟ ಯವರೇ, ನಿೀವು ಸಭಾಪ್ತಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ 

ಮ್ಮಡಿದ್ವರು.  ನಿಮಾ  ಬಗೆೆ  ನಮಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ.  ಮ್ಮತನಡಲ್ಲಕೆಕ  ಉದಾರಿೀಕರಣ್ ಬೇಡ.  

 

ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಮ್ಮನಯ  ಪ್ರ ತಾಪ್ ಚಂದ್ರ  ಶೆಟಿ್ಟ ಯವರೇ, ಕುಳಿತ್ತಕಳಿಿ .  ಮ್ಮನಯ  ವರೀಧ 

ಪ್ಕ್ಷದ್ ನಯಕರೇ, ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿ.  ಹೇಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಮ್ಮತನಡುವುದೇ? ಇದ್ನೆನ ೀನ್ನ ಮನೆಯೆಾಂದು 

ತಿಳಿದಿದಾಾ ರೆಯೇ?  

 

ಶಿರ ೋ ಕೆ.ಪರ ತ್ರಪಚಂದರ  ಶ್ನಟಿಟ :- ಸಕಾಗರ ಈ ವಷಯವನ್ನನ  ಇತಯ ಥಗ ಮ್ಮಡುವವರೆಗೆ ನನ್ನ 

ಇಲೆ್ಲಯೇ ಕುಳಿತ್ತಕಳಿು ತೆು ೀನೆ. ನಿೀವು ಏನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೂ ತಿೀಮ್ಮಗನ ತೆಗೆದುಕಳಿಿ .  

 

ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಆಯಿತ್ತ ಕುಳಿತ್ತಕಳಿಿ .  ಮುಾಂದಿನ ಪ್ರ ಶೆನ  ಶ್ರ ೀಮತಿ ವೀಣಾ ಅಚ್ಚ ಯಯ . 

 

   (ಈ ಹಂತ್ದಲೆ್ಲ  ಮಾನಯ  ಸ್ದಸ್ಯ ರಾದ ಶಿರ ೋ ಕೆ.ಪರ ತ್ರಪಚಂದರ  ಶ್ನಟಿಟ ಯವರು  

ಸ್ದನದ ಬಾವಿಗೆ ಬಂದರು) 

 

ಶಿರ ೋ ಎಸ್.ಆರ.ಪ್ರಟಿೋಲ:- ಮ್ಮನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಏನದ್ರಾಂದು settle ಮ್ಮಡಿ.  ಒಾಂದು 

ನಿಮಿಷದ್ ಕೆಲಸವದು.  

 

ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಮ್ಮನಯ  ವರೀಧ ಪ್ಕ್ಷದ್ ನಯಕರೇ, ಒಾಂದು ನಿಮಿಷ ಕೇಳಿ.  ನಿೀವು 

ಮಂತಿರ ಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮ್ಮಡಿದಿಾ ೀರಿ. ಹೀಗೆ ಎಾಂದು ಹೇಳಲ್ಲಕೆಕ   ಆಗುವುದಿಲೆ .  ಮ್ಮಡಿ ಕಡುತೆು ೀವ, ಬಿಡಿಸಿ 

ಕಡುತೆು ೀವ ಎಾಂದು ಮ್ಮನಯ  ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದಾಾ ರೆ.  

(ಗೊಿಂದಲ) 
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ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಮ್ಮನಯ  ಹರಿಪ್ರ ಸ್ವದ  ಅವರೇ, ಒಾಂದು ನಿಮಿಷ ಕೇಳಿ. ಮಂತಿರ ಗ್ಳಿಗೆ ಹೀಗೆಯೇ 

ಹೇಳಬೇಕು ಎಾಂದು ನನ್ನ ಹೇಳುವುದ್ಕಾಕ ಗುವುದಿಲೆ .  ಮ್ಮಡಿಕಡುತೆು ೀವಾಂದು ಹೇಳಿದಾಾ ರೆ. ಸರಿಪ್ಡಿಸುವ 

ಜವಾಬ್ರಾ ರಿ ನಮಾ ದು ಎಾಂದು ಹೇಳಿದಾಾ ರೆ.   Affidavit ಕಟಿ  ಮ್ಮಡುತೆು ೀವಾಂದು ಹೇಳಿದಾಾ ರೆ.  ಅದ್ಕಕ ಾಂತ 

ಇನೆನ ೀನ್ನ ಮ್ಮಡುವುದ್ಕಾಕ ಗುತು ದೆ?  

 

ಶಿರ ೋ ಎಸ್.ಆರ.ಪ್ರಟಿೋಲ:- ಮ್ಮನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಕಲಂ 94 ಸಿ ಅಡಿಯಲೆ್ಲ  grant 

ಮ್ಮಡಿರುವವರಿಗೆ disturb ಆಗ್ಬ್ರರದು.   

 

ಶಿರ ೋ ವಿ.ಸುನಲ  ಕುಮಾರ:- ಮ್ಮನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಒಾಂದು ನಿಮಿಷ. ಮುಗಿಸಿಬಿಡುತೆು ೀನೆ.  

ಮ್ಮನಯ  ಪ್ರ ತಾಪ್ಚಂದ್ರ  ಶೆಟಿ್ಟ ಯವರು ನಮಾ  ಜಿಲೆ್ಲ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪ್ಟಿ ಾಂತೆ ಮ್ಮತನಡಿದಾಾ ರೆ.  Deemed 

forest ಸಮಸಯ  ಉದ್ಭ ವವಾಗಿದುಾ  ಈ ಸಕಾಗರ ಬಂದ್ ನಂತರವಲೆ . ಈ ಸಮಸಯ  1993-94ರಲೆ್ಲ  

ಪಾರ ರಂಭ್ವಾದ್ದುಾ .  ಅಾಂದಿನಿಾಂದ್ ನಮಾ  ಜಿಲೆ್ಲ ಯೂ ಸೇರಿಸಿಕಾಂಡಂತೆ ಮಲ್ಲನಡಿನ ಭಾಗ್ದ್ ಜನ ಬಹಳ 

ಒದಾಾ ಡುತಿು ದಾಾ ರೆ. ಮ್ಮನಯ  ಸದ್ಸಯ ರು ಹೇಳಿದಂತೆ ಯಾರು 57ರಡಿಯಲೆ್ಲ , 53ರಡಿಯಲೆ್ಲ  ಅಜಿಗಯನ್ನನ  

ಕಟಿ್ಟ ದಾಾ ರೆಯೀ ಅವರು ಉಳುಮೆ ಮ್ಮಡಿಕಾಂಡು ಕೃಷಿ ಮ್ಮಡುತಿು ದ್ಾ ರೂ ಅವರಿಗೆ ಮಂಜೂರಾತಿ 

ಮ್ಮಡಲು ಸ್ವಧಯ ವಾಗಿರುವುದಿಲೆ . ಏಕೆಾಂದ್ರೆ Deemed Forest ಇದೆ ಎನ್ನನ ವ ಕಾರಣ್ಕಾಕ ಗಿ.  Deemed 

Forest ಅನ್ನನ  ಅಾಂದಿನ ಕಾಲದ್ಲೆ್ಲ  ಇದ್ಾ  ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯವರು ಅವೈಜಾಾ ನಿಕವಾಗಿ ಮ್ಮಡಿದಾಾ ರೆ 

ಎಾಂದು ಮ್ಮನಯ  ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದ್ರು.  ಈಗ್ ನಮಾ  ಸಕಾಗರ ಬಂದ್ ನಂತರ ಮ್ಮನಯ  

ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ನವರು ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಯಾಗಿದ್ಾ ಾಂತಹ ಸಂದ್ಭ್ಗದ್ಲೆ್ಲ  Deemed Forest ಸಮಸಯ ಗೆ ಒಾಂದು 

ತಾತಿಾ ಕವಾದ್ ಅಾಂತಯ  ಕಾಣ್ಬೇಕು ಎನ್ನನ ವ ಹನೆನ ಲ್ಲಯಲೆ್ಲ  ಅದ್ರ ಬಗೆೆ  ಸುಪಿರ ೀಾಂ ಕೀರ್ ಗನಲೆ್ಲ  Affidavit 

ಹಾಕ ಸುಮ್ಮರು 10 ಲಕ್ಷ ಹೆಕಿೆ ೀರ ಗೂ ಹೆಚ್ಚಚ  ಭೂಮಿಯನ್ನನ  ವಾಪ್ಸ  ತೆಗೆದುಕಳಿಬೇಕು  ಎನ್ನನ ವ 

ತಿೀಮ್ಮಗನವನ್ನನ  ಮ್ಮಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಯಾರ ಕಾರಣ್ಕಾಕ ಗಿ ಮ್ಮಡಿರುವುದು? ಯಾರು ಫಾರಂ 53ರ 

ಅಡಿಯಲೆ್ಲ  ಕೃಷಿ ಚ್ಟವಟ್ಟಕೆ ಮ್ಮಡುತಿು ದಾಾ ರೆಯೀ ಅವರಿಗೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಮ್ಮಡಿಕಡಬೇಕು ಎನ್ನನ ವ 

ಕಾರಣ್ಕೆಕ  ಇದ್ನ್ನನ  ಮ್ಮಡಿದುಾ .  ಕಲಂ 94 ಸಿ ಅಡಿಯಲೆ್ಲ  ಸಕಾಗರಿ ಜಮಿೀನಿನಲೆ್ಲ  ಯಾರು ಮನೆಗ್ಳನ್ನನ  

ಕಟಿ್ಟ ಕಳಿು ತಿು ದಾಾ ರೆ ಅಾಂತಹವರಿಗೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಕಡಬೇಕು ಎನ್ನನ ವ ಕಾರಣ್ಕಾಕ ಗಿಯೇ ಕಲಂ 94 

ಅನ್ನನ  ನವೇ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆಾ ೀವ.  ಈಗ್ ಅವರಿಗೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಮ್ಮಡುವುದ್ಕೆಕ  Deemed Forest ಅಡಡ  

ಬಂದಿದೆ. ಅದ್ನ್ನನ  ಪ್ರಿಹರಿಸುತೆು ೀವಾಂದು ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರು ಹೇಳುತಿು ದಾಾ ರೆ.  Affidavit ಹಾಕುತಿು ದೆಾ ೀವ.  

ಅದು ಹಾಕದ್ ತಕ್ಷಣ್ ಎಲೆವೂ ಕ್ಕಡ ಬಗೆಹರಿಯಲು ಸ್ವಧಯ ವಾಗುತು ದೆ.  ಇದ್ನ್ನನ  ಬಹಳ ಸಪ ಷಿ ವಾಗಿ 

ಹೇಳುತಿು ದೆಾ ೀವ. ನಮಾ  ಸಕಾಗರ Deemed Forest ಸಮಸಯ ಯನ್ನನ  ಸರಿ ಮ್ಮಡುವುದ್ಕೆಕ  ಬದಿ್ ವಾಗಿದೆ.  
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ಮ್ಮನಯ  ಅರಣ್ಯ  ಸಚಿವರು ಅದ್ನೆನ ೀ ಹೇಳಿದಾಾ ರೆ, ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರು ಸಹ ಅದ್ನೆನ ೀ ಹೇಳಿದಾಾ ರೆ.  ವಷಯ 

ಇಷಿ್ಟ  ಸಪ ಷಿ ವಾಗಿರುವಾಗ್ ಅದ್ರಲೆ್ಲ  ಇನೆನ ೀನಿದೆ?  

(ಮುಾಂದು) 

 

(1242) 22-12-2021 (11.10) ಕೆಜಿ – ಎಿಂ.ಡ    (ಸ್ಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಥ ತಿ) 

      ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಹರಿಪ್ರ ಸ್ವದ ರವರೇ, ತಾವು ಒಾಂದು ನಿಮಿಷ ನನನ  ಮ್ಮತ್ತ ಕೇಳಿ. ತಾವು 

ಹರಿಯರು. ತಮಗೆ ಅನ್ನಭ್ವ ಇದೆ.  ಸಚಿವರು ಇದ್ಾ  ಪ್ರಿಸೆಿ ತಿಯಲೆ್ಲ  ಎಲೆವನ್ನನ  ಹೇಳಿದಾಾ ರೆ.  ಈಗ್ 

ಸಚಿವರು ತಕ್ಷಣ್ ಮ್ಮಡಿಕಡುತೆು ೀವಾಂದು ಹೇಳಿದಾಾ ರೆ. 6 ಲಕ್ಷ hectare ಅನ್ನನ  ವಾಪ್ಸುು  

ತೆಗೆದುಕಳಿು ತೆು ೀವ, affidavit ಕಟಿ್ಟ ದೆಾ ೀವ  ಮ್ಮಡುತೆು ೀವಾಂದು ಹೇಳಿದಾಾ ರೆ.  

 

     ಶಿರ ೋ ವಿ.ಸುನಲ  ಕುಮಾರ  (ಇಿಂಧನ, ಕನನ ಡ ಮತ್ತು  ಸಂಸೆ್ ೃತಿ ಸ್ಚಿವರು):- ಮ್ಮನಯ  

ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಯಾವ ಯಾವ ಜಿಲೆ್ಲ ಯಲೆ್ಲ , ಯಾವ ಯಾವ ತಾಲೆ್ಲ ಕುಗ್ಳಲೆ್ಲ  ಸವಗ ನಂಬರ  

ಸಮೇತವಾಗಿ ಸವಗ ಮ್ಮಡಿದಾಾ ರೆ. ಯಾವುದು deemed forest ಇದೆ, ಯಾವುದು ವಾಪ್ಸುು  

ತೆಗೆದುಕಳಿು ತಿು ದೆಾ ೀವಾಂದು ಸವಗ ಮ್ಮಡಿದೆ. ಇದ್ರಲೆ್ಲ  ಇನೆನ ೀನ್ನ ಸಾ ಷಿ ತೆ ಇದೆ? 

 

     ಶಿರ ೋ ಬ.ಕೆ.ಹರಿಪರ ಸಾದ  (ವಿಧಾನ ಸ್ಭೆಯಿಿಂದ ಆಯೆ್ಕ ಯಾದವರು):- ಮ್ಮನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ,  

ಅವರು ಹೇಳುವ ಪ್ರ ಕಾರ, deemed forest ನಲೆ್ಲ  ನಮೂನೆ  53 ರಲೆ್ಲ  ಬರುವುದ್ರಲೆ್ಲ  ಮ್ಮಡಿಕಡುವುದ್ಕೆಕ  

Supreme Court ಗೆ ಹೊೀಗಿದಾಾ ರೆಾಂದು ಹೇಳಿದಾಾ ರೆ. ಈಗಾಗ್ಲೇ, Supreme Court ನವರು deemed forest 

ಏನ್ನ, ಅರಣ್ಯ  ಪ್ರ ದೇಶದ್ಲೆ್ಲ  ಇರುವಂಥದ್ಾ ಕೆಕ  mining ಗೆ ಎಷಿ್ಟ  ಅನ್ನಮತಿ ಕಟಿ್ಟ ದಾಾ ರೆಾಂದು ತಾವು 

ನೀಡಿದಿಾ ೀರಿ. ಬಡವರಿಗೆ ಬಂದಾಗ್ ಕಾನೂನನ್ನನ  ಹೇಳುತಾು ರೆ.  Mining issues ನಲೆ್ಲ  ಯಾವ ಯಾವ 

ರಾಜಯ ದ್ಲೆ್ಲ  forest ನಲೆ್ಲ  ಅನ್ನಮತಿ ಕಟಿ್ಟ ದಾಾ ರೆಾಂದು ಕೇಳಿ ತಿಳಿದುಕಳಿಲ್ಲ.  

 

      ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಇವರಿಗೆ ಮನೆ ವಚಾರ ಬಂದಾಗ್, ಆ ಮನೆಯನ್ನನ  ಅವರಿಾಂದ್ ಬಿಡಿಸಲಾರದಂತೆ 

ನೀಡಿಕಳಿು ವ ಜವಾಬ್ರಾ ರಿ ಸಕಾಗರದುಾ  ಹೌದು ಅಲೆವೇ; ಬಿಡಿಸಿಕಳಿಲಾರದಂತಹ ಜವಾಬ್ರಾ ರಿ 

ಸಕಾಗರದುಾ  ಎಾಂದು ಹೇಳಿದಾಾ ರೆ. ಅಲೆ್ಲ ಗೆ ಮುಗಿಯಿತ್ತ.  

 

      ಶಿರ ೋ ವಿ.ಸುನಲ  ಕುಮಾರ :- ಮ್ಮನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಇದ್ರ ನಡುವ deemed forest ನಲೆ್ಲ  

ಇರುವಂತಹ 94(C) ನಲೆ್ಲರುವಂತಹ ಮನೆಗ್ಳನ್ನನ  ನಮಾ  ಸಕಾಗರ ಬಂದ್ ನಂತರ ಏನದ್ರೂ ಒಕಕ ಲು 

ಎಬಿಾ ಸಿದೆಾ ೀವಯೇ ಹೇಳಲ್ಲ? ನವು ಯಾರನ್ನನ  ಒಕಕ ಲು ಎಬಿಾ ಸಿಲೆ .  ಆ ಮನೆಗ್ಳಲೆ್ಲ  ಇದ್ಾ ವರಿಗೆ ಎಲೆರಿಗೂ 
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ಕಟಿ್ಟ ದೆಾ ೀವ. ಈಗ್ ಅವರಿಗೆ ಹಕುಕ ಪ್ತರ ಗ್ಳನ್ನನ  ಕಡುವುದ್ಕೆಕ  ಬೇಕಾದಂತಹ ಕಾನೂನ್ನ ಪ್ರ ಕರ ಯೆಗ್ಳನ್ನನ  

ಪಾರ ರಂಭ್ ಮ್ಮಡಿದೆಾ ೀವ.  

 

ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಇದ್ನ್ನನ  ನನ್ನ Suo moto Half an Hour Discussion ಗೆ convert ಮ್ಮಡಿ 

ನಳೆಗೆ ತೆಗೆದುಕಳಿು ತೆು ೀನೆ. ಶೆಟಿ ರ ರವರೇ, ಬ್ರವಯಿಾಂದ್ ಹೊರಗ್ಡೆ ಬದು ತಮಾ  ಸೆ್ವ ನದ್ಲೆ್ಲ  

ಕುಳಿತ್ತಕಳಿಿ . 

(ಈ ಹಂತ್ದಲೆ್ಲ  ಮಾನಯ  ಸ್ದಸ್ಯ ರಾದ ಶಿರ ೋ ಕೆ. ಪರ ತ್ರಪಚಂದರ ಶ್ನಟಿಟ ರವರು ಸ್ದನದ  

ಬಾವಿಯಿಿಂದ ತ್ಮೆ  ಸಾಥ ನಕೆೆ  ಹಿಿಂತಿರುಗಿದರು) 

 

ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಯಾರು ಮ್ಮತನಡಬೇಡಿ. ನನೇ Half an Hour Discussion ಗೆ convert 

ಮ್ಮಡಿಕಟಿ್ಟ ದೆಾ ೀನೆ.  

 

ಶಿರ ೋ ಎಸ್ .ಆರ .ಪ್ರಟಿೋಲ :- ಈಗ್ ಸಕಾಗರದಿಾಂದ್ commitment ಆಗಿ solve  ಆಗಿದೆ ಬಿಡಿ. 

(ಗೊಿಂದಲ) 

ಶಿರ ೋ ಕೆ.ಪರ ತ್ರಪಚಂದರ  ಶ್ನಟಿಟ :- ಮ್ಮನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಅವರಿಗೆಲೆಾ  ಕೀಟ್ಟಗ್ಟಿ ಲೇ, 

ನಮಗೆಲೆಾ  ಇದೆ.  

(ಗೊಿಂದಲ) 

ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಪ್ರ ತಾಪ ಚಂದ್ರ  ಶೆಟಿ್ಟ ಯವರೇ, ದ್ಯವಟಿ  ಮ್ಮತನಡಬೇಡಿ.   

ಕುಳಿತ್ತಕಳಿಿ . 

(ಗೊಿಂದಲ) 

ಶಿರ ೋ ವಿ.ಸುನಲ  ಕುಮಾರ :- ಮ್ಮನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಈಗ್ ಅವರು ರಾಜಕಾರಣ್ದ್ ಬಗೆೆ  

ಮ್ಮತನಡಿದ್ರೆ,  ನನ್ನ ಮ್ಮತನಡುತೆು ೀನೆ. Deemed forest ನ ಸಮಸಯ  ಅವರ ಸಕಾಗರದ್ ಪಾಪ್ದ್ 

ಕ್ಕಸು. ಇದು ನಮಾ ದ್ಲೆ . ಅವರ ಸಕಾಗರ ಇದಾಾ ಗ್, deemed forest ಸಮಸಯ ಯನ್ನನ  ಮ್ಮಡಿದಾಾ ರೆ. ಈಗ್ 

ನವು ಅವರ ಪಾಪ್ದ್ ಕ್ಕಸನ್ನನ  ಸರಿ ಮ್ಮಡುತಿು ದೆಾ ೀವ.  ನಮಾ  ಸಕಾಗರ ಬಂದ್ ನಂತರ ಅದ್ನ್ನನ  ಸರಿ 

ಮ್ಮಡುತಿು ದೆಾ ೀವ.  

(ಗೊಿಂದಲ) 

ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ವರೀಧ ಪ್ಕ್ಷನಯಕರೇ, ಎಲೆ  common ಆಗಿ ಮ್ಮತನಡುತಾು ರೆ, 

ಹೊೀಗ್ಲ್ಲ ಬಿಡಿ ಸ್ವಕು. 

(ಗೊಿಂದಲ) 
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ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಈ ಹಂತದ್ಲೆ್ಲನ ನಡವಳಿಯನ್ನನ  ಕಡತಕೆಕ  ಹೊೀಗ್ಬ್ರರದೆಾಂದು 

ತಿಳಿಸಿರುತಾು ರೆ.  

(ಗೊಿಂದಲ) 

     ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ವರೀಧ ಪ್ಕ್ಷದ್ ನಯಕರೇ,  ಒಾಂದು ನಿಮಿಷ ಇರಿ.  

(ಗೊಿಂದಲ) 

 ಶಿರ ೋ ಎಸ್ .ಆರ .ಪ್ರಟಿೋಲ :- ಈ ವಷಯ ಅಧಗ ಗಂಟ್ ಕಾಲಾವಧಿ ಚ್ಚೆಗಗೆ convert ಆಗಿ matter 

settle ಆಗಿದೆ. ಈ ಇಲಾಖೆಯಲೆ್ಲ  ಹತಾು ರು ಮಂತಿರ ಗ್ಳು ಭಾಗ್ವಹಸುತಾು ರೆಾಂದ್ರೆ, ಮ್ಮನಯ  ಅಶೀಕ ರವರು 

ಸಮಥಗರಿಲೆವೇ? I know he is capable.  

(ಗೊಿಂದಲ) 

ಶಿರ ೋ ಕೆ.ಪರ ತ್ರಪಚಂದರ  ಶ್ನಟಿಟ :- ಮ್ಮನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಈಗ್ ನನ್ನ ಒಾಂದು ವಷಯವನ್ನನ  

ಹೇಳುತೆು ೀನೆ. ಅದು ತಮಗೆ convince ಆಗುತು ದೆಯೀ  ಅಥವಾ  ಇಲೆರ್ೀ ನೀಡಿ. CRZ (Coastal 

Regulation Zone) ಎನ್ನನ ವುದು ಸಮುದ್ರ  ಬಳಿಯಲೆ್ಲರುವಂತಹ  ಒಾಂದು ಏರಿಯಾ. 

(ಗೊಿಂದಲ) 

ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ದ್ಯವಟಿ , ಒಾಂದು ನಿಮಿಷ ಕೇಳಿ.  

 

ಶಿರ ೋ ಕೆ.ಪರ ತ್ರಪ  ಚಂದರ  ಶ್ನಟಿಟ :- ಮ್ಮನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ,  ಒಾಂದು ನಿಮಿಷ. ತಮಗೆ 

ಅಥಗವಾಗುತು ದೆಯೀ  ಇಲೆರ್ೀ ಒಾಂದು ನಿಮಿಷ ಪ್ರ ಯತನ  ಮ್ಮಡಿ.  

 

ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ತಮಾ ದು ನನಗೆ ಅಥಗವಾಗುವುದು ಬಹಳ ಕಷಿ . 

 

ಶಿರ ೋ ಕೆ.ಪರ ತ್ರಪಚಂದರ   ಶ್ನಟಿಟ :- ಮ್ಮನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಸಮುದ್ರ ದ್ ಬದಿಯಲೆ್ಲರುವಂತಹ CRZ 

ನಲೆ್ಲ  ಮರಳು ತೆಗೆಯುವುದ್ಕೆಕ  ಆಗ್ಲ್ಲಲೆ . CRZ ಕಾಯಿದೆಯಿಾಂದಾಗಿ Supreme Court ಮತ್ತು  Green Bench 

ಅದ್ಕೆಕ  ಆಕೆೆೀಪ್ವನ್ನನ  ತಂದ್ರು.  ಆದ್ರೆ, ಅಲೆ್ಲನ ಜನರು ಒಟಿ್ಟ ಗಿ Supreme Courtಗೆ ಹೊೀಗಿ ಅದ್ನ್ನನ  

ಸರಿಮ್ಮಡಿಸಿಕಾಂಡು ಬಂದ್ರು.  ಇದೇ ಸಕಾಗರ ಇಷಿ್ಟ  ವಷಗಗ್ಳಾದ್ರೂ ಸಹ, ಈ ಜನರ ಪ್ರವಾಗಿ ನವು 

Supreme Courtಗೆ ಹೊೀಗುತೆು ೀವ, ನವು Supreme Court ಗೆ ಹೊೀಗುತು ವಾಂದು ಹೇಳಿ,  ವಷಗಗ್ಳಟಿ ಲೇ 

ಬಂದ್ರು. ಆದ್ರೆ, CRZ ನವರು ಹೇಗೆ ಮ್ಮಡಿಕಾಂಡು ಬಂದ್ರು? 

ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಆಯಿತ್ತ ಬಿಡಿ.  ವೀಣಾ ಅಚ್ಚ ಯಯ ನವರೇ, ತಮಾ  ಪ್ರ ಶೆನ  ಕೇಳಿ.  

ಶಿರ ೋ ಆರ .ಅಶ್ೋಕ:- ಮ್ಮನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಉತು ರವನ್ನನ  ಒದ್ಗಿಸಲಾಗಿದೆ.  
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 ಪರ ಶ್ನನ  ಸಂಖೆಯ  1101 

(ಉತ್ು ರವನುನ  ಲಗತಿು ಸ್ಲಾಗಿದ್ದ) 

 

        ಶಿರ ೋಮತಿ ಎಸ್ . ವಿೋಣಾ ಅಚಾ ಯಯ :- ಮ್ಮನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮ್ಮನಯ  ಸಚಿವರು ಉತು ರವನ್ನನ  

ಕಟಿ್ಟ ದಾಾ ರೆ. ನಮಾ  ಸಮಸಯ  ಏನೆಾಂದ್ರೆ, ಕಡಗು ಜಿಲೆ್ಲ ಯಲೆ್ಲ   ಬಹು ವಾಷಿಗಕ ವಾಣಿಜಯ  ಬಳೆಗ್ಳಾದ್  

ಕಾಫಿ ಮತ್ತು  ಕರಿಮೆಣ್ಸುಗ್ಳನ್ನನ  ಬಳೆಯುತೆು ೀವ. ನವು ಮೂರು ತಿಾಂಗ್ಳಿಗಮೆಾ  ಆರ .ಟ್ಟ.ಸಿ.ಯನ್ನನ  

ತೆಗೆಯುವಾಗ್ ಅದು ಬದ್ಲಾವಣೆಯಾಗಿರುತು ದೆ ಇದ್ನ್ನನ  ಮ್ಮನಯ  ಸಚಿವರ ಗ್ಮನಕೆಕ  ತರುತಿು ದೆಾ ೀನೆ. 

ಮೂರು ತಿಾಂಗ್ಳಿಗಮೆಾ  ಯಾರಾದ್ರೂ ರೈತರು ಹೊೀಗಿ ಆರ .ಟ್ಟ.ಸಿ.ಯನ್ನನ  ತೆಗೆದಾಗ್, ಆರ .ಟ್ಟ.ಸಿ.ಯ 

ಕಲಂನಲೆ್ಲ  ಒಾಂದು ಕಾಫಿ ಎಾಂದು ನಮೂದಾಗಿರುತು ದೆ, ಇಲೆವಾಂದ್ರೆ, ಆ ಕಲಂನಲೆ್ಲ  ಖಾಲ್ಲಯಾಗಿ 

ಬಿಟಿ್ಟ ರುತಾು ರೆ. ಇದು ಈ ರಿೀತಿಯಾಗ್ಬ್ರರದು . ಈ ರಿೀತಿಯಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಕಷಿ ವಾಗುತು ದೆ. ಅಲೆ್ಲನ 

ಅಧಿಕಾರಿಗ್ಳು ನಮಗೆ Mobile App ಕಟಿ್ಟ ದಾಾ ರೆ. ಅದು ನಮಗೆ ಅನಾ ಯಿಸುವುದಿಲೆ . ಇದು ನಮಗೆ 

ಕಷಿ ವಾಗುತು ದೆ.  ನವಲೆರೂ remote village ನಲೆ್ಲರುವುದ್ರಿಾಂದ್ Mobile App ಎಲೆ  ಬರುವುದ್ಕೆಕ  

ಕಷಿ ವಾಗುತು ದೆ. ಅಲೆ್ಲನ ರೈತರು ತ್ತಾಂಬ ಕಷಿ ದ್ಲೆ್ಲದಾಾ ರೆ. ಮತೆು  ಸಕಾಗರದಿಾಂದ್ ಕಡುವಂತಹ ಯಾವುದೇ 

ಪ್ರಿಹಾರವಾಗ್ಲ್ಲ ಅಥವಾ ನವು ತೆಗೆದುಕಳಿು ವಂತಹ ಯಾವುದೇ ಸ್ವಲಕ್ಕಕ  ಸಹ ಸಮಸಯ ಯಾಗಿದೆ. 

ಅದ್ಕೆಕ  4 ರಿಾಂದ್ 6 ತಿಾಂಗ್ಳಲೆ್ಲ   ಆರ .ಟ್ಟ.ಸಿ.ಯಲೆ್ಲ  ಬಳೆಯ ನಮೂನೆಯನ್ನನ  ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ಈ 

ಅವೈಜಾಾ ನಿಕ ಕರ ಮವನ್ನನ  ಕಡಗು ಜಿಲೆ್ಲ ಯ ಮಟಿ್ಟ ಗೆಯಾದ್ರೂ ಅದ್ನ್ನನ  ಬದ್ಲಾವಣೆ ಮ್ಮಡಬೇಕು. 

ಏಕೆಾಂದ್ರೆ, ನವು ಕಾಫಿ, ಕರಿಮೆಣ್ಸು ಹಾಗೂ ಅಡಿಕೆ ಬಳೆಗ್ಳನ್ನನ  ಬಳೆಯುತೆು ೀವ. ಆ ಬಳೆಗ್ಳ ನಮೂದು 

ಆರ .ಟ್ಟ.ಸಿ.ಯಲೆ್ಲ  ಅದೇ  ತರಹ ಇರಲ್ಲ. ಆರ .ಟ್ಟ.ಸಿ. ಬರುವಾಗ್ ಅದು ಬದ್ಲಾವಣೆ ಆಗುವುದು ಬೇಡವಾಂದು 

ಅಲೆ್ಲನ ಜನರ ಮನವ ಇದೆ.  ಹಾಗಾಗಿ, ಅದ್ನ್ನನ  ಬದ್ಲಾವಣೆ ಮ್ಮಡುವಂತಹ ಅವಶಯ ಕತೆ ಇಲೆ . ನನ್ನ 

ಕಡಗು ಜಿಲೆ್ಲ ಗೆ ಸಿೀಮಿತವಾಗಿ ಹೇಳುತಿು ದೆಾ ೀನೆ. ನವು ಬಹುವಾಷಿಗಕ ಬಳೆಗ್ಳನ್ನನ  ಬಳೆಯುತೆು ೀವ. ನವು 

ಅಲೆ್ಲ  ತಿಾಂಗ್ಳಿಗೆ ಒಾಂದು ಬಳೆಯನ್ನನ  ಬಳೆಯುವುದ್ಕೆಕ  ಆಗುವುದಿಲೆ . ಆ ನಿಟಿ್ಟ ನಲೆ್ಲ  ಕಡಗು ಜಿಲೆ್ಲ ಗೆ ಈ 

ಒಾಂದು ನಿಯಮವನ್ನನ  ಪಾಲನೆ ಮ್ಮಡಬೇಕೆಾಂದು ನನ್ನ ತಮಾ  ಮೂಲಕ ಮ್ಮನಯ  ಸಚಿವರನ್ನನ  ಒತಾು ಯ 

ಮ್ಮಡುತೆು ೀನೆ.  

 

          ಶಿರ ೋ ಆರ .ಅಶ್ೋಕ್ :- ಮ್ಮನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮ್ಮನಯ  ಸದ್ಸಯ ರು ಹೇಳುತಿು ರುವುದು 

ಸರಿಯಾಗಿದೆ. ಕಡಗು ಜಿಲೆ್ಲ ಯ ಆರ .ಟ್ಟ.ಸಿ.ಯಲೆ್ಲ  ಬಹುವಾಷಿಗಕ ಬಳೆಗ್ಳ ನಮೂದು ಏನ್ನ ಬರುತಿು ದೆ, 

ಅದು ಮೂರು ತಿಾಂಗ್ಳಿಗೆ, ಆರು ತಿಾಂಗ್ಳಿಗೆ ಈ ರಿೀತಿ ಬದ್ಲಾವಣೆಯಾಗುವುದು, ಇಲೆವಾಂದ್ರೆ ಆರ .ಟ್ಟ.ಸಿ. 

ಕಲಂ ಖಾಲ್ಲ ಬಂದ್ರೆ, ಅಲೆ್ಲನ ರೈತರಿಗೆ ಸ್ವಲ ತೆಗೆದುಕಳಿು ವುದ್ಕೆಕ  ಇದ್ರಿಾಂದ್ ತಾಂದ್ರೆಯಾಗುತಿು ದೆ.  

ಇದ್ನ್ನನ  ನನನ  ಗ್ಮನಕೆಕ  ತಂದಿದಾಾ ರೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಇದ್ನ್ನನ  ನವು ಸರಿಪ್ಡಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನನ  

ಮ್ಮಡುತೆು ೀವ. ಏಕೆಾಂದ್ರೆ. ಆರ .ಟ್ಟ.ಸಿ.ಯಲೆ್ಲ  ಕಾಫಿ, ಕರಿಮೆಣ್ಸು ಬಳೆಗ್ಳ ನಮೂದು ನಿರಂತರವಾಗಿ 
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ಇರಬೇಕು.  ಏಕೆಾಂದ್ರೆ, ಈ ಬಳೆಗ್ಳು 3-6 ತಿಾಂಗ್ಳ ಬಳೆಗ್ಳಲೆ . ಆದ್ಾ ರಿಾಂದ್, ನನ್ನ ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆಯಾಂದಿಗೆ 

ಮ್ಮತನಡಿ, ಅದ್ನ್ನನ   ಬದ್ಲಾವಣೆ ಮ್ಮಡದಂತೆ ಮ್ಮಡುವ ಬಗೆೆ  ಬಹುವಾಷಿಗಕ ಬಳೆಗ್ಳ ನಮೂದು 

ಏನಿರುತು ದೆ ಅದ್ನ್ನನ  ಹಾಗೆಯೇ  ಆರ .ಟ್ಟ.ಸಿ.ಯಲೆ್ಲ   ಮುಾಂದುವರಿಸುವುದ್ಕೆಕ  ನನ್ನ ವಯ ವಸೆ ಯನ್ನನ  

ಮ್ಮಡುತೆು ೀನೆ.  ನನ್ನ ಮೌಖಿಕ ಉತು ರದ್ಲೆ್ಲ  ಹೇಳುತಿು ದೆಾ ೀನೆ. ನನ್ನ ಅದ್ನ್ನನ   ಮ್ಮಡಿಕಡುತೆು ೀನೆ.  

 

       ಶಿರ ೋಮತಿ ಎಸ್ . ವಿೋಣಾ ಅಚಾ ಯಯ :- ಮ್ಮನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮ್ಮನಯ  ಸಚಿವರು 

ಕಟಿ್ಟ ರುವಂತಹ ಉತು ರದ್ಲೆ್ಲ  ತಪುಪ  ಇದೆ. ಇದ್ನ್ನನ  ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸುವುದ್ಕೆಕ  ಆಗುವುದಿಲೆ .  ಹಾಗಾಗಿ, 

ಮ್ಮನಯ  ಸಚಿವರ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನನ  ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕಾಗುತು ದೆ.  

 

        ಶಿರ ೋ ಆರ .ಅಶ್ೋಕ್ :- ಮ್ಮನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಆಗ್ಬಹುದು. ಮ್ಮನಯ  ಸದ್ಸಯ ರು ಹೇಳುವುದು ಸರಿ 

ಇದೆ ಎಾಂದು ಹೇಳಿದೆಾ ೀನೆ. ಅದ್ನ್ನನ  ಸರಿಮ್ಮಡುತೆು ೀನೆಾಂದು ಸಹ ಹೇಳಿದೆಾ ೀನೆ.  
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ಪರ ಶ್ನನ  ಸಂಖೆಯ  1045 

(ಉತ್ು ರವನುನ  ಲಗತಿು ಸ್ಲಾಗಿದ್ದ) 

 

      ಶಿರ ೋ ಆರ .ಬ.ತಿಮೆಾ ಪೂರ:- ಮ್ಮನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮ್ಮನಯ  ಸಚಿವರು ಉತು ರವನ್ನನ  

ಒದ್ಗಿಸಿದಾಾ ರೆ. ಒಾಂದು ಊಟದ್ ಹಾಲ , ಒಾಂದು ಕೀಣೆ ಇರುವಂತಹ ಮನೆಯನ್ನನ  ಕಟಿ ವುದ್ಕೆಕ  

ಸುಮ್ಮರು 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗ್ಳು ಬೇಕಾಗುತು ದೆ. ಸಕಾಗರ ಇದ್ಕೆಕ   1.50 ರಿಾಂದ್ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗ್ಳನ್ನನ  

ಕಡುತಾು ರೆ. ಬಡವರು ಸ್ವಲ ಮ್ಮಡುವುದ್ಕೆಕ  ಹೊೀದ್ರೆ, ಅವರಿಗೆ ಯಾರು ಸ್ವಲ ಕಡುವುದಿಲೆ .  

ಹೊರಗ್ಡೆ ಸ್ವಲ ಮ್ಮಡಿ ಮನೆ ಕಟಿ್ಟ  ಮನೆಯನ್ನನ  ಓಪ್ನ್  ಮ್ಮಡುತಾು ರೆ.  ನಂತರ ಆ ಸ್ವಲಕೆಕ  ಅಾಂಜಿ ಆ 

ಮನೆಯಲೆ್ಲ  ಇರುವುದಿಲೆ , ಆ ಊರನೆನ ೀ ಬಿಟಿ   ಹೊೀಗುವಂತಹ ವಾತಾವರಣ್ ಇದೆ. ಕೀವಡ -19 ಬಂದ್ 

ನಂತರ ಅವರ ಪ್ರಿಸೆಿ ತಿ ಹೇಳತಿೀರದಾಾ ಗಿದೆ.  ಅದ್ಕೆಕ  ಕನೆಯ ಪ್ಕ್ಷ ಕೀವಡ  ಸಂದ್ಭ್ಗದ್ಲೆ್ಲ  ಏನಗಿದೆ, 

ಅವರ ಸ್ವಲವನನ ದ್ರೂ ಸಹ ಮನನ  ಮ್ಮಡುವರಾ? ಇಲೆದಿದ್ಾ ರೆ, ಅವರು ಊರು ಬಿಟಿ  

ಹೊೀಗುವಂತಹ ಪ್ರಿಸೆಿ ತಿ ನಿಮ್ಮಗಣ್ವಾಗಿದೆ. ಮ್ಮನಯ  ಸಚಿವರೇ, ಒಾಂದು ಮನೆಯನ್ನನ  ಕಟಿ ವುದ್ಕೆಕ  

ಕನಿಷಠ  ಪ್ಕ್ಷ ಎಷಿ್ಟ  ಹಣ್ ಬೇಕೆಾಂದು  ಹೇಳಿ ಅದ್ನ್ನನ  ಇತಯ ಥಗಪ್ಡಿಸಲ್ಲ. 

 

ಶಿರ ೋ ವಿ.ಸೋಮಣಣ :- ಮ್ಮನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮ್ಮನಯ  ಹರಿಯ ಸದ್ಸಯ ರಾದ್ 

ತಿಮ್ಮಾ ಪೂರರವರು ರಾಜಯ ದ್ಲೆ್ಲ  ವಸತಿ ಯೀಜನೆಗ್ಳಲೆ್ಲ   ಸ್ವಲ ಪ್ಡೆದಿರುವ ಪ್ರಿಶ್ಷಠ  ಜಾತಿ ಮತ್ತು   

ಪ್ರಿಶ್ಷಿ  ವಗ್ಗದ್  ಫಲಾನ್ನಭ್ವಗ್ಳ  ಸಂಖೆಯ  ಎಷಿ್ಟ  ಅವರ ಮ್ಮಹತಿ ಕಡಿ ಎಾಂಬ ಬಹಳ ಸರಳವಾದ್ 

ಪ್ರ ಶೆನ ಯನ್ನನ  ಕೇಳಿದಾಾ ರೆ.  ಅದ್ಕೆಕ  ನವು ಉತು ರವನ್ನನ  ಕಟಿ್ಟ ದೆಾ ೀವ.  

 

          ಶಿರ ೋ ಆರ .ಬ.ತಿಮೆಾ ಪೂರ:- ಮ್ಮನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮ್ಮನಯ  ಸಚಿವರು ಸಂಖೆಯ ಯ 

ಮ್ಮಹತಿಯನ್ನನ  ಕಟಿ್ಟ ಲೆ .  

 

ಶಿರ ೋ ವಿ.ಸೋಮಣಣ :- ಮ್ಮನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಪ್ರಿಶ್ಷಠ  ಜಾತಿ ಮತ್ತು   ಪ್ರಿಶ್ಷಿ  

ಪಂಗ್ಡದ್ವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸ್ವಲ ಕಟಿ್ಟ ಲೆ . 2000 ಸ್ವಲ್ಲನಲೆ್ಲಯೇ ಅಡಮ್ಮನ ಎನ್ನನ ವುದ್ನ್ನನ  ಸಹ 

ತೆಗೆದು ಹಾಕದೆಾ ೀವ. ಇಲೆ್ಲ  ಒಾಂದು ವಷಯವನ್ನನ  ತಮಾ  ಗ್ಮನಕೆಕ ತರುವುದ್ಕೆಕ  ಬಯಸುತೆು ೀನೆ. 

ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಾಂದು ಬ್ರಯ ಾಂಕನವರು ನಿದಿಗಷಿ ವಾಗಿ ಕೇಳಿರುವಂತಹ ಅಡಮ್ಮನ, ಆಗ್ 20 ಸ್ವವರ, 40 

ಸ್ವವರ, 60 ಸ್ವವರ ರೂಪಾಯಿಗ್ಳು  ತರಹ ಇತ್ತು . ಶ್ರ ೀ ರಾಜಿೀವ  ಗಾಾಂಧಿ ನಿಗ್ಮ ಆಗುವವರೆಗೆ 2000 ರಿಾಂದ್ 

2009ನೇ ಸ್ವಲ್ಲನವರೆಗೂ ಬಹುತೇಕ ಗಾಂದ್ಲಗ್ಳು ಆಗಿದ್ಾ ನ್ನನ  ಎಲೆವನ್ನನ  ಈಗಾಗ್ಲೇ ಸರಿ ಮ್ಮಡಿದೆಾ ೀವ.  

ಇವತ್ತು  ಪ್ರಿಶ್ಷಠ  ಜಾತಿ ಮತ್ತು  ಪ್ರಿಶ್ಷಿ  ಪಂಗ್ಡದ್ವರಿಗೆ ಆಗಿರಬಹುದು, ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಆಗಿರಬಹುದು 

ಏನ್ನ ಸ್ವಲ ಕಡುತಿು ದ್ಾ ರು ಅದು ನೂರಕೆಕ  ನೂರರಷಿ್ಟ   ಸ್ವಲ ಇತ್ತು . ಅದ್ನ್ನನ  ಸಹ, ಮನನ  
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ಮ್ಮಡಲಾಗಿದೆ. 2009 ರಲೆ್ಲ  ನನ್ನ ಸಚಿವನಗಿದ್ಾ ಾಂತಹ ಸಂದ್ಭ್ಗದ್ಲೆ್ಲ  ಯಾವ, ಯಾವುದು 

ಅಡಮ್ಮನವಾಂದು ಇಟಿ್ಟ ದ್ಾ ರು, ಆ ಅಡಮ್ಮನವನ್ನನ  ತೆಗೆದು ಹಾಕ  ಎಲೆವನ್ನನ  ಸಹ ಮುಕು ಗಳಿಸಿದೆಾ ೀವ. 

ಮ್ಮನಯ  ಸದ್ಸಯ ರಾದ್ ತಿಮ್ಮಾ ಪೂರರವರಲೆ್ಲ  ವನಂತಿಯನ್ನನ  ಮ್ಮಡುತೆು ೀನೆ. ಯಾವುದಾದ್ರಾಂದು 

ನಿದಿಗಷಿ ವಾಗಿ ಹಳೆಯ ಸ್ವಲಗ್ಳನ್ನನ  ತೆಗೆದುಕಾಂಡು, ಬ್ರಯ ಾಂಕನವರು ಬಂದು ತಾಂದ್ರೆ 

ಕಟಿ್ಟ ರುವಂತಹ ಒಾಂದು ನಿದ್ಗಶನವದ್ಾ ರೆ, ಅದ್ರಲೆ್ಲ  ವಶೇಷವಾಗಿ ರಾಜಿೀವ ಗಾಾಂಧಿ ನಿಗ್ಮದಿಾಂದ್ 

ಕಟಿ್ಟ ರುವಂತಹ  ಸ್ವಲಗ್ಳಿರಬಹುದು, ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತಿರ  ಆವಾಸ  ಯೀಜನೆಯಲೆ್ಲ  ಒಾಂದೂ ಸಹ ಆ ರಿೀತಿ 

ಆಗುವುದ್ಕೆಕ  ಸ್ವಧಯ ವಲೆ . 

 

  (ಮುಾಂದು) 

(1243) 22-12-2021 (11.20) ಎಿಂವಿ-ಎಿಂಡ    (ಸ್ಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಥ ತಿ) 

ಶಿರ ೋ ವಿ.ಸೋಮಣಣ  (ಮುಿಂದ್ಯ):- 

 

ನನ್ನ 2011-12ರಲೆ್ಲ  ಇದ್ಾ ಾಂತಹ ಸಂದ್ಭ್ಗದ್ಲೆ್ಲ  ʼನನನ  ಮನೆ, ನನನ  ಸಿ್ ತ್ತು ʼ ಎಾಂದು ಮ್ಮಡಿ. ಅದ್ಕ್ಕಕ  

ಕ್ಕಡ ಬಡಿಡ  ಮನನ  ಮ್ಮಡಿದೆಾ ೀವ.  ಇದೆಲೆಾ  ಆದ್ಮೇಲ್ಲ ಹಾಂದೆ 2013ರಲೆ್ಲ  ಇದ್ಾ ಾಂತಹ ಸಕಾಗರ ದಿನಾಂಕ 

03.09.2014ರಲೆ್ಲ  ಯಾವಾಯ ವುಗ್ಳಿಗೆ ಮರುಪಾವತಿ ಮ್ಮಡದೆ ಬ್ರಕ ಉಳಿದಿದ್ಾ ಾಂತಹ 1,458 ಕೀಟ್ಟ 

ರೂಪಾಯಿ ಮತ್ತು  ಅದ್ರ ಬಡಿಡ  1,030 ಕೀಟ್ಟ ರೂಪಾಯಿಗ್ಳು. ಅಾಂದ್ರೆ, ನವು ಒಟಿ್ಟ ರೆಯಾಗಿ 2,488 

ಕೀಟ್ಟ ರೂಪಾಯಿಗ್ಳನ್ನನ  ಸಂಪೂಣ್ಗವಾಗಿ ಮನನ  ಮ್ಮಡಿದೆಾ ೀವ. ಹಾಂದೆ ಇದ್ಾ ಾಂತಹ ಸಕಾಗರವೂ ಸಹ 

ಮ್ಮಡಿದೆ. ಈ ರಿೀತಿಯ ಒಾಂದೇ ಒಾಂದು ನಿದ್ಶಗನವದ್ಾ ರೆ, ಮ್ಮನಯ  ಸದ್ಸಯ ರು ನನನ  ಗ್ಮನಕೆಕ  ತರಬಹುದು. 

ಇವತ್ತು  ಮನೆ ಕಟಿ ವುದ್ಕೆಕ  ಏನ್ನ ಮ್ಮಡುತಿು ದಾಾ ರೆಾಂದು ಮ್ಮನಯ  ಸದ್ಸಯ ರು ಕೇಳಿದ್ರು. ಇತಿು ೀಚೆಗೆ ಒಬಾ  

ಫಲಾನ್ನಭ್ವ ಮನೆ ಕಟಿ ವುದ್ಕೆಕ  ಒಾಂದು ಲಕ್ಷದ್ ಇಪ್ಪ ತ್ತು  ಸ್ವವರ ರೂಪಾಯಿಗ್ಳು ಎಾಂದು ಇದೆ. ಈಗ್ 

ಪ್ರಿಶ್ಷಿ  ಜಾತಿ ಮತ್ತು  ಪ್ರಿಶ್ಷಿ  ಪಂಗ್ಡದ್ವರಿಗೆ ಮೂವತ್ತು  ಸ್ವವರ ರೂಪಾಯಿಗ್ಳನ್ನನ  ಸೇರಿಸಿ ಒಟಿ  

ಒಾಂದು ಲಕ್ಷದ್ ಐವತ್ತು  ಸ್ವವರ ರೂಪಾಯಿಗ್ಳನ್ನನ  ಕಡುತಿು ದೆಾ ೀವ. ಈಗ್ ನವು BLC (Beneficiary Led 

Construction) ಗ್ಳಿಗೂ ಕ್ಕಡ ಹಣ್ವನ್ನನ  ಕಡುತಿು ದೆಾ ೀವ. ಮೊನೆನ  ದಿವಸ ಇದ್ಕ್ಕಕ  ಕ್ಕಡ ಅಡಮ್ಮನ 

ಇಡಬ್ರರದು ಎಾಂದು ನಮಾ  ಸಕಾಗರ ಸನಾ ನಯ  ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಗ್ಳಾದ್ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾ ಯಿಯವರು 

ಈ ರಾಜಯ ದ್ ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಗ್ಳಾದ್ ಮೇಲ್ಲ ಅದ್ನ್ನನ  ಸಹ ತೆಗೆದು ಹಾಕದೆಾ ೀವ. ನವು ಅವರು ಮನೆಗ್ಳನ್ನನ  

ಕಟಿ್ಟ ಕಳಿು ವುದ್ಕೆಕ  ಹಣ್ವನ್ನನ  ನಿೀಡುತೆು ೀವ. ನವು ಆ ಹಣ್ವನ್ನನ  ಫಲಾನ್ನಭ್ವಗೆ ನಿೀಡುವುದ್ಕೆಕ  ನಲುಕ  

ಕಂತ್ತಗ್ಳು ಎಾಂದು ಇತ್ತು . ಈಗ್ ಇನ್ನನ  ಮುಾಂದೆ ಐದು ಲಕ್ಷಗ್ಳಿಗೆ ಮನೆ ಕಟಿ ವಂತಹವರಿಗೆ ಅದ್ನ್ನನ  

ಮೂರು ಕಂತ್ತಗ್ಳಿಗೆ ಎಾಂದು ಇಳಿಸಿದೆಾ ೀವ. ಈ ಹಾಂದೆ ಕಟಿ್ಟ ರುವಂತಹ ಕಂತ್ತಗ್ಳಲೆ್ಲ  ಕ್ಕಡ 

ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇದುಾ , ಅವರು ಮನೆ ಕಟಿ್ಟ ಕಳಿು ವುದ್ಕೆಕ  ಸ್ವಲ ಮ್ಮಡಿಕಳಿು ವುದು ಮತು ಾಂದು 

ಆಗಿರುವಂಥದುಾ  ನಮಾ ಲೆ್ಲ  ಆ ರಿೀತಿಯ ಒತು ಡವಲೆ . ನವು ಈಗ್ ಹಣ್ ಕಡುವುದ್ನ್ನನ  ಮ್ಮತರ  ಲ್ಲಮಿರ್  
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ಮ್ಮಡಿದೆಾ ೀವ. ಹಾಂದೆ ಇದ್ಾ ಾಂತಹ 2,400 ಕೀಟ್ಟ ರೂಪಾಯಿಗ್ಳಿಗೂ ಮೇಲಪ ಟಿ  ಹಣ್ದ್ ಅಸಲು ಮತ್ತು  

ಬಡಿಡ ಯನ್ನನ  ಮನನ  ಮ್ಮಡಿದೆಾ ೀವ. ಅಡಮ್ಮನವನ್ನನ  ಪೂತಿಗ ತೆಗೆದು ಹಾಕದೆಾ ೀವ. ನವು ಏನ್ನ ಮುಾಂದೆ 

ಐದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗ್ಳನ್ನನ  ಕಡುತಿು ದೆಾ ೀವ ಅದ್ಕೆಕ  ಅಡಮ್ಮನ ಎಾಂಬ ಪ್ರ ಶೆನ ಯೇ ಬರುವುದಿಲೆ . 

ಫಲಾನ್ನಭ್ವಗ್ಳಿಗೆ ಏನ್ನ ಸಕಾಗರದ್ ಸಹಾಯಧನವನ್ನನ  ಕಡುತಿು ದೆಾ ವು. ಅದ್ಕೆಕ  ಅಡಮ್ಮನ 

ಇಟಿ ಕಳಿು ವುದ್ನ್ನನ  ಸಹ ತೆಗೆದು ಹಾಕದೆಾ ೀವ. ಆದುದ್ರಿಾಂದ್ ಮ್ಮನಯ  ಸದ್ಸಯ ರು ಕೇಳಿರುವ ಪ್ರ ಶೆನ  ಬಹಳ 

ಸಮಂಜಸವಾಗಿದೆ. ನನ್ನ ಮ್ಮನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರ ಮೂಲಕ ಮ್ಮನಯ  ಸದ್ಸಯ ರಿಗೆ ವನಂತಿ 

ಮ್ಮಡಿಕಳಿು ತೆು ೀನೆ. ಈ ರಿೀತಿಯ ಯಾವುದಾದ್ರು ಘಟನೆಗ್ಳು ಇದ್ಾ ರೆ, ಮ್ಮನಯ  ಸದ್ಸಯ ರು ದ್ಯವಟಿ  

ನನನ  ಗ್ಮನಕೆಕ  ತಂದ್ರೆ, ಆ ಸಮಸಯ ಯನ್ನನ  ಸಹ ಬಗೆಹರಿಸುತೆು ೀನೆ.  

 

ಶಿರ ೋ ಆರ.ಬ.ತಿಮೆಾ ಪೂರ:- ಮ್ಮನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಬಹಶಃ ಇವರಿಗೆ ಯಾವ ಬ್ರಯ ಾಂಕ ನವರು 

ಸಹ ಸ್ವಲ ಕಡುವುದು ತ್ತಾಂಬ್ರ ಕಷಿ . ಫಲಾನ್ನಭ್ವಗ್ಳು ಎಲೆೀ ಹೊರಗ್ಡೆಯಿಾಂದ್ ಬಡಿಡ ಗೆ 

ಸ್ವಲವನ್ನನ  ತೆಗೆದುಕಾಂಡು ಬಂದಿರುತಾು ರೆ. ಆ ಸ್ವಲವನ್ನನ  ಮರುಪಾವತಿ ಮ್ಮಡುವುದ್ಕೆಕ  ಆಗ್ದೇ ಅವರು 

ತಮಾ  ಮನೆಯನ್ನನ  ಬಿಟಿ  ಹೊೀಗುತಾು ರೆ. ಈಗ್ ಗಂಡ, ಹೆಾಂಡತಿ ಮತ್ತು  ಮಕಕ ಳು ಇರುವುದ್ಕೆಕ  ಒಾಂದು 

ಸಣ್ಣ  ಮನೆ ಕಟಿ ವುದ್ಕೆಕ  ಎಷಿ್ಟ  ವಚ್ಚ ವಾಗುತು ದೆ ಎಾಂದು ಸಕಾಗರದ್ ಯೀಜನೆಯಲೆ್ಲ  ಇದೆಯೇ ಮತ್ತು  

ಅದ್ಕೆಕ  ಎಷಿ್ಟ  ವಚ್ಚ ವಾಗ್ಬಹುದು? ಸಕಾಗರ ಕಡುವಂತಹ ಸಹಾಯಧನದಿಾಂದ್ ಬಡವರಿಗೆ ಸಹಾಯ 

ಆಗುತು ದೆಯೇ ಎಾಂಬುದ್ನ್ನನ  ಮ್ಮನಯ  ಸಚಿವರು ತಿಳಿಸಬೇಕು.  

 

ಶಿರ ೋ ವಿ.ಸೋಮಣಣ :- ಮ್ಮನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮ್ಮನಯ  ಆರ.ಬಿ.ತಿಮ್ಮಾ ಪೂರರವರು 

ಮಂತಿರ ಗ್ಳಾಗಿದ್ಾ ಾಂತಹವರು. ಸಕಾಗರ ಬಡವರಿಗೆ ನೆರವು ಆಗುವಂಥದ್ಾ ಕೆಕ  ಮೊದ್ಲು ಇದ್ಾ ದುಾ  ಇಪ್ಪ ತ್ತು  

ಸ್ವವರ ರೂಪಾಯಿಗ್ಳು ಮ್ಮತರ . ಆ ನಂತರ ಅದು ನಲವತ್ತು  ಸ್ವವರ ರೂಪಾಯಿ ಆಯಿತ್ತ. ನನ್ನ ಬಂದ್ 

ನಂತರ ಎಪ್ಪ ತ್ತು  ಸ್ವವರ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಯಿತ್ತ. ಅಾಂದ್ರೆ, ಕೇಾಂದ್ರ  ಸಕಾಗರ ಮತ್ತು  ರಾಜಯ  

ಸಕಾಗರ ಈ ಎರಡು ಸೇರಿ, ಈಗ್ ಅದು ಒಾಂದು ಲಕ್ಷದ್ ಇಪ್ಪ ತ್ತು  ಸ್ವವರ ರೂಪಾಯಿಗ್ಳಿಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.  

ನವು ಅದ್ನ್ನನ  ಸಹಾಯಧನವಾಂದು ಕಡುವುದು. ಈ ಮೊದ್ಲು ಐದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗ್ಳಿಗಿಾಂತ ಹೆಚಿಚ ಗೆ 

ಮನೆ ಕಟಿ ವಂತಿರಲ್ಲಲೆ . ಅದ್ಕೆಕ  ಸಹಾಯಧನವನ್ನನ  ಕಡುತಿು ರಲ್ಲಲೆ . ಆದ್ರೆ, ನನ್ನ ಮಂತಿರ ಯಾಗಿ 

ಬಂದ್ಮೇಲ್ಲ ಫಲಾನ್ನಭ್ವಗ್ಳು ಹತ್ತು  ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗ್ಳ ಮನೆ ಕಟಿ್ಟ ಕಾಂಡರೂ ಕ್ಕಡ ಈ ನಿಯಮ 

ಅನಾ ಯವಾಗುವುದಿಲೆವಾಂದು ಆದೇಶ ಮ್ಮಡಿದೆಾ ೀವ.  ಈಗ್ ಎಲೆೀ ಒಾಂದು ಕಡೆ ನಿಜ, ಅಾಂದ್ರೆ ಬಡವರು 

ಮನೆ ಕಟಿ ಬೇಕು ಎಾಂದಾಗ್, ಸಕಾಗರ ಅವರಿಗೆ ಒಾಂದು ಸಹಾಯಹಸು  ನಿೀಡುತು ದೆ. ಈಗ್ ಮೆಟಿ್ಟ ಲುಗ್ಳನ್ನನ  

ಹಾಕ ಒಾಂದು ಲಕ್ಷದ್ ಇಪ್ಪ ತ್ತು  ಸ್ವವರ ರೂಪಾಯಿಗ್ಳಲೆ್ಲ  ಮನೆಯನ್ನನ  ಕಟಿ ವುದ್ಕೆಕ  ಆಗುವುದಿಲೆ . 

ಅದ್ನ್ನನ  ಅಡಮ್ಮನ ಇಡುವುದ್ಕೆಕ  ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಶುಲಕ ವದೆ. ಈಗ್ ಅದ್ನ್ನನ  ಸಹ ತೆಗೆದು ಹಾಕದೆಾ ೀವ. 
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ಅಲೆ್ಲ  ಆರು ನೂರು, ಎಾಂಟ ನೂರು ಮತ್ತು  ಸ್ವವರ ರೂಪಾಯಿಗ್ಳವರೆಗೆ ಲಂಚ್ ನಡೆಯುತಿು ತ್ತು . ಮತೆು  

ಯಾವುದೇ ಕಾರಣ್ಕ್ಕಕ  2,400 ಕೀಟ್ಟ ರೂಪಾಯಿಗ್ಳಂತೆ ಇನ್ನನ  ಮುಾಂದೆ ಈ ರಿೀತಿ ಆಗುವುದು 

ಬೇಡವಾಂದು. ಫಲಾನ್ನಭ್ವಗ್ಳಿಗೆ ಏನದ್ರೂ ಸ್ವಲ ಬೇಕು ಎಾಂದ್ರೆ, ಅವರು ಮನೆ ಕಟಿ ವುದ್ಕೆಕ  

ಹಣ್ವನ್ನನ  ಕಡೀಣ್. ಅವರು ಬ್ರಕ ಹಣ್ವನ್ನನ  ಹೊಾಂದಿಸಿಕಾಂಡು ಮನೆ ಕಟಿ್ಟ ಸಿಕಳಿು ವುದು 

ಅವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದುಾ  ಎಾಂದು ಮ್ಮಡಿದೆಾ ೀವ. ಇದ್ನ್ನನ  ಇನ್ನನ  ಜಾಸಿು  ಮ್ಮಡಬೇಕೆಾಂಬುದು ನನಗೂ ಆಸ 

ಇದೆ. ಈಗ್ ಹತ್ತು  ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕಟಿ ರೆ ನನಗೆ ಇನ್ನನ  ಖುಷಿಯಾಗುತು ದೆ. ಕಡುವಂತಹ ಈ 

ವಯ ವಸೆ ಯು ಇಡಿೀ ದೇಶಕೆಕ  ಮ್ಮದ್ರಿಯಾಗುತು ದೆ. ದ್ಯಮ್ಮಡಿ ನನ್ನ ತಮಾ  ಮೂಲಕ ವನಂತಿ 

ಮ್ಮಡಿಕಳಿು ವುದೇನೆಾಂದ್ರೆ, ಯಾವುದೇ ಸಕಾಗರ ಸೂರು ಇಲೆದ್ವರಿಗೆ ಸೂರು ಕಡುವಂತಹ 

ವಯ ವಸೆ ಯಲೆ್ಲ , ನವು ಸಹಾಯಧನ ನಿೀಡಬಹುದೇ ವನಾಃ, ಇನ್ನನ  ಮುಾಂದೆ ಅಡಮ್ಮನ ಮತ್ತು  ಬೇರೆ 

ಷರತ್ತು ಗ್ಳು ಇರುವುದಿಲೆ . ಈಗ್ ನವು ಹಣ್ವನ್ನನ  ಕಡುವುದು ನಲುಕ  ಕಂತ್ತ, ಮೂರು ಕಂತ್ತ ಎಾಂದು 

ಇದೆ. ಈಗ್ ಅದ್ನ್ನನ  ಒಾಂದು ವಷಗದ್ಲೆ್ಲ ೀ ಮುಗಿಸಬೇಕೆಾಂದು ಅದ್ಕೆಕ  ಕಾನೂನ್ನ ಮ್ಮಡಿ, ಸುತು ೀಲ್ಲಯನ್ನನ  

ಸಹ ಹೊರಡಿಸಿದೆಾ ೀವ. ಈಗ್ ನಲುಕ  ಕಂತ್ತ ಇರುವುದ್ನ್ನನ  ಮೂರು ಕಂತ್ತಗ್ಳನನ ಗಿ ಮ್ಮಡಿದೆಾ ೀವ. 

ಫಲಾನ್ನಭ್ವಗ್ಳು ಉಪ್ ನೀಾಂದಾಣಾಧಿಕಾರಿಗ್ಳ ಕಚೇರಿಯಲೆ್ಲ  ತಮಾ  ಮನೆಯನ್ನನ  ಇಟಿ , ಕನೆಗೆ ಹಣ್ 

ತೆಗೆದುಕಳಿು ವುದೆಾಂದು ಇತ್ತು . ನವು ಅವರಿಗೆ ಹಣ್ ಕಡುವುದು ನೆರವಾಗ್ಲ್ಲ ಎಾಂದು ಇದ್ನ್ನನ  ಸಹ 

ತೆಗೆದು ಹಾಕದೆಾ ೀವ. ನವು ಆ ನೆರವನ ಕೆಲಸವನ್ನನ  ಮ್ಮತರ  ಮ್ಮಡುತೆು ೀವ. ಬ್ರಕ ಉಳಿದಿದ್ಾ ನ್ನನ  

ಫಲಾನ್ನಭ್ವಗ್ಳು ಮ್ಮಡಬೇಕಾಗುತು ದೆ.  

 

ಶಿರ ೋ ಸಿ.ಎಿಂ.ಇಬಾರ ಹಿಿಂ (ವಿಧಾನಸ್ಭೆಯಿಿಂದ ಚುರ್ನಯಿತ್ರಾದವರು):- ಮ್ಮನಯ  

ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಈಗ್ ಬೇಡ ಮತ್ತು  ಜಂಗ್ಮ ಜನಾಂಗ್ದ್ವರಿಗೆ ಏನದ್ರೂ ವಶೇಷವಾದ್ 

ಅನ್ನದಾನವನ್ನನ  ಇಟಿ್ಟ ದಾಾ ರೆಯೇ? 

 

ಶಿರ ೋ ವಿ.ಸೋಮಣಣ :- ಮ್ಮನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಹರಿಯ ಸದ್ಸಯ ರಾದ್ ಮ್ಮನಯ  ಸಿ.ಎಾಂ.ಇಬ್ರರ ಹಾಂ 

ಸ್ವಹೇಬರಿಗೆ ಬೇಡ, ಜಂಗ್ಮ ಮತ್ತು  ಬಸವಣ್ಣ ನವರು ಎಾಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಖುಷಿಯಾಗುತು ದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, 

ನಿನೆನ ಯ ದಿವಸ ಕೆಳಮನೆಯಲೆ್ಲ  ದೇವರಾಜ ಅರಸು ಅಭಿವೃದಿಿ  ನಿಗ್ಮದಿಾಂದ್ ಈಗಾಗ್ಲೇ 35 ಸ್ವವರಕ್ಕಕ  

ಮೇಲಪ ಟಿ  ಮನೆಗ್ಳನ್ನನ  ನಿೀಡಿದೆಾ ೀವ.  ಅದ್ರಲೆ್ಲ , ಅಲ್ಲಮ್ಮರಿ, ಅರೇ ಅಲ್ಲಮ್ಮರಿ, ಸುಡಗಾಡು ಸಿದ್ಾ , 

ಬುಡಕಟಿ  ಜನಾಂಗ್ ಮತ್ತು  ಕಾಡುಗಲೆ  ಇವರುಗ್ಳಿಗೆ ಸುಮ್ಮರು 65 ಸ್ವವರ ಮನೆಗ್ಳನ್ನನ  ನಿಗ್ದಿಪ್ಡಿಸಿ, 

35 ಸ್ವವರದಿಾಂದ್ 36 ಸ್ವವರ ಮನೆಗ್ಳನ್ನನ  ನಿೀಡಿದೆಾ ೀವ. ನನೇ ತಾಲೆ್ಲ ಕುಗ್ಳಿಗೆ ಭೇಟ್ಟ ಕಟಿ , ಒಾಂದು 

ಲಕ್ಷದ್ ಇಪ್ಪ ತ್ತು  ಸ್ವವರ ರೂಪಾಯಿಗ್ಳನ್ನನ  ನಿೀಡಿದೆಾ ೀವ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕೇಾಂದ್ರ  ಸಕಾಗರದ್ 

ಸಂಬಂಧಪ್ಟಿ  ಮಂತಿರ ಗ್ಳನ್ನನ  ಭೇಟ್ಟ ಮ್ಮಡಿ, ಅವರಿಗೆ ವನಂತಿ ಮ್ಮಡಿ ಪ್ತರ ವನ್ನನ  ಸಲೆ್ಲ ಸಿ ಬಂದಿದೆಾ ೀನೆ. 
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ಈಗಾಗ್ಲೇ ಅದ್ಕೆಕ  ಸಂಬಂಧಪ್ಟಿ ಾಂತೆ ಎರಡು ಸಭೆಗ್ಳಾಗಿವ. ಈಗ್ ನವು ಕಡುವಂತಹ ಒಾಂದು ಲಕ್ಷದ್ 

ಇಪ್ಪ ತ್ತು  ಸ್ವವರ ರೂಪಾಯಿಗ್ಳ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ನಲವತ್ತು  ಸ್ವವರ ರೂಪಾಯಿಗ್ಳನ್ನನ  ಅವರು 

ನಿೀಡಿದ್ರೆ, ಆಗ್ ಒಟಿ  ಒಾಂದು ಲಕ್ಷದ್ ಆರವತ್ತು  ಸ್ವವರ ರೂಪಾಯಿಗ್ಳಾಗುತು ದೆ. ಉಳಿದಿದ್ಾ ನ್ನನ  

ಫಲಾನ್ನಭ್ವಗ್ಳು ಭ್ರಿಸಿಕಳಿಬಹುದು. ನವು ಈಗಾಗ್ಲೇ ಇದ್ರ ಪ್ರ ಕರ ಯೆಯನ್ನನ  ಪಾರ ರಂಭ್ 

ಮ್ಮಡಿದೆಾ ೀವ. ನನಗೆ ಅನಿಸಿರುವಂತೆ, ನಮಾ  ಸಕಾಗರ ಅಧಿಕಾರಕೆಕ  ಬಂದ್ ನಂತರ ಇಡಿೀ ರಾಜಯ ದ್ಲೆ್ಲ  

ಇರತಕಕ ಾಂಥ ಸುಮ್ಮರು 65 ಸ್ವವರಕ್ಕಕ  ಮೇಲಪ ಟಿ  ಕುಟಾಂಬಗ್ಳನ್ನನ  ಗುರುತಿಸಿದೆಾ ೀವ. ನವು ಅಷಿ್ಟ  

ಮನೆಗ್ಳನ್ನನ  ಕಟಿ ಬೇಕು ಎಾಂಬುದು ನನನ  ಬಯಕೆಯಾಗಿದೆ. 

 

 

 

ಪರ ಶ್ನನ  ಸಂಖೆಯ  1055 

ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಶ್ರ ೀ ರಘುನಥ ರಾವ  ಮಲಾಕ ಪೂರೆಯವರ ಪ್ರ ಶೆನ ಯು ನಗ್ರಾಭಿವೃದಿಿ  

ಇಲಾಖೆಗೆ ವಗಾಗವಣೆಯಾಗಿದೆ.  

 

 

ಪರ ಶ್ನನ  ಸಂಖೆಯ  1132 

ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಡಾ||ತೇಜಸಿಾ ನಿ ಗೌಡರವರ ಪ್ರ ಶೆನ ಯನ್ನನ  ಕನೆಯಲೆ್ಲ  ತೆಗೆದುಕಳಿು ತೆು ೀನೆ. 

 

 

ಪರ ಶ್ನನ  ಸಂಖೆಯ  1068 

(ಈ ಹಂತ್ದಲೆ್ಲ  ಮಾನಯ  ಸ್ದಸ್ಯ ರು ಗೈರು ಹಾಜರಿದದ ರು) 
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ಪರ ಶ್ನನ  ಸಂಖೆಯ : 1108 

(ಉತ್ು ರವನುನ  ಲಗತಿು ಸ್ಲಾಗಿದ್ದ) 

ಶಿರ ೋ ಬ.ಕೆ.ಹರಿಪರ ಸಾದ:- ಮ್ಮನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಈ ಪ್ರ ಪಂಚ್ದ್ಲೆ್ಲ  ಮತ್ತು  ದೇಶದ್ಲೆ್ಲ  ನೆಲ 

ಮತ್ತು  ಜಲಗ್ಳಿಗೆ ಬಹಳಷಿ್ಟ  ಯುದ್ಾ ಗ್ಳಾಗಿ ರಾಷಿ ರಗ್ಳು ಮತ್ತು  ರಾಜಯ ಗ್ಳು ಸೆ್ವ ಪ್ನೆಯಾಗಿವ ಮತ್ತು  

ಅವುಗ್ಳನ್ನನ  ಕಳೆದುಕಾಂಡಿದಾಾ ರೆ.  ಈಗ್ ಸಕಾಗರಗ್ಳು ಒಾಂದು ಒಳಿೆಯ ಉದೆಾ ೀಶದಿಾಂದ್ ಸ್ವಮ್ಮಜಿಕ ಮತ್ತು  

ಆರ್ಥಗಕ ಅಭಿವೃದಿಿ ಗಾಗಿ ಜಮಿೀನ್ನ ಮಂಜೂರಾತಿಯ ಮೂಲಕ ಸಕಾಗರಿ ಜಮಿೀನನ್ನನ  ಕೆಲವರಿಗೆ 

ಗುತಿು ಗೆಯ ಆಧಾರದ್ ಮೇಲ್ಲ ಕಡುತಾು ರೆ. ಮತೆು  ಕೆಲವರಿಗೆ ಮಂಜೂರು ಮ್ಮಡುತಾು ರೆ. 2017 ರಿಾಂದ್ 

2018ರವರೆಗೆ ಯಾವಾಯ ವ ರಿೀತಿಯಲೆ್ಲ  ಜಮಿೀನ್ನಗ್ಳನ್ನನ  ಮಂಜೂರು ಮ್ಮಡಿದಾಾ ರೆಾಂದು CAG 

(Comptroller and Auditor General of India) ಯವರು ಒಾಂದು ವರದಿ ನಿೀಡಿದಾಾ ರೆ. ಅದ್ರಲೆ್ಲ  ಕೆಲವರಿಗೆ 

ಗುತಿು ಗೆಯ ಆಧಾರದ್ ಮೇಲ್ಲ ಸಹ ಜಮಿೀನ್ನಗ್ಳನ್ನನ  ನಿೀಡಿದಾಾ ರೆ. ಮ್ಮನಯ  ಮಂತಿರ ಗ್ಳು ನಿೀಡಿರುವ ತಮಾ  

ಉತು ರದ್ಲೆ್ಲ  ಬಹಳ ಸಪ ಷಿ ವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದಾಾ ರೆ. Government land under encroachment, ಬೇರೆ ಜಿಲೆ್ಲ ಗ್ಳಿಗೆ 

ಒತು ಡವಲೆ . ಆದ್ರೆ, ಬಾಂಗ್ಳೂರು ನಗ್ರ ಜಿಲೆ್ಲ ಯಲೆ್ಲ  38,894 ಎಕರೆ ಮತ್ತು  ಬಾಂಗ್ಳೂರು ಗಾರ ಮ್ಮಾಂತರ 

ಜಿಲೆ್ಲ ಯಲೆ್ಲ  36,229 ಎಕರೆಗ್ಳಷಿ್ಟ  ದೊಡಡ  ಪ್ರ ಮ್ಮಣ್ದ್ಲೆ್ಲ  ಜಮಿೀನ್ನ ಒತ್ತು ವರಿಯಾಗಿರುವಂಥದುಾ  

ಯಾವ ರಿೀತಿ ಆಗಿದೆ ಎಾಂಬುದ್ನ್ನನ  ಮ್ಮನಯ  ಮಂತಿರ ಗ್ಳು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಅನ್ನಕ್ಕಲವಾಗುತು ದೆ. 

ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯವರು ಹೇಳಿರುವುದು ಏನೆಾಂದ್ರೆ, ಸಕಾಗರದ್ ಗ್ಮನಕೆಕ  ಬಂದಿರತಕಕ ಾಂಥ ರಾಜಯ ದ್ಲೆ್ಲ  

ಒಟಿ  14,27,195 ಎಕರೆ ಸಕಾಗರಿ ಜಾಗ್ ಒತ್ತು ವರಿಯಾಗಿದೆ ಎಾಂದು ಉತು ರದ್ಲೆ್ಲ  ತಿಳಿಸಿದಾಾ ರೆ. ಈಗ್ 

ಬಾಂಗ್ಳೂರು ನಗ್ರ ಮತ್ತು  ಬಾಂಗ್ಳೂರು ಗಾರ ಮ್ಮಾಂತರ ಜಿಲೆ್ಲ ಗ್ಳಲೆ್ಲ  38 ಸ್ವವರದ್ ಮೇಲ್ಲ ಜಮಿೀನ್ನ 

ಒತ್ತು ವರಿಯಾಗಿದೆ. ಇದ್ನ್ನನ  ಮ್ಮನಯ  ಸಚಿವರು ಇದ್ನ್ನನ  ಸಾ ಲಪ  ಸಪ ಷಿ ಪ್ಡಿಸಿದ್ರೆ, ಆ ನಂತರ ನನ್ನ ನನನ  

ಎರಡನೇ ಪ್ರ ಶೆನ ಯನ್ನನ  ಕೇಳುತೆು ೀನೆ.  

 

ಶಿರ ೋ ಆರ.ಅಶ್ೋಕ್:- ಮ್ಮನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಈಗ್ ಒತ್ತು ವರಿ ಎಾಂದ್ರೆ, ಅದ್ರಲೆ್ಲ  ಎಲೆವೂ 

ಸಹ ಸೇರಿಕಳಿು ತು ದೆ. ಅಾಂದ್ರೆ, ಅಕರ ಮ-ಸಕರ ಮ, 94(ಸಿ) ಮತ್ತು  ಸಕಾಗರ ಏನೇನ್ನ ಸಂಸೆ ಗ್ಳಿಗೆ 

ಕಟಿ್ಟ ರುವುದು ಎಲೆವೂ ಸಹ ಸೇರಿಕಾಂಡಿರುತು ದೆ. ಏಕೆಾಂದ್ರೆ, ಅದು ಸಹ ಒತ್ತು ವರಿ ಎಾಂದು ಆಗುತು ದೆ. 

ಈಗ್ ಸ್ವಗುವಳಿ ಜಮಿೀನ್ನಗ್ಳಿಗೆ ನಮೂನೆ 50 ಮತ್ತು  ನಮೂನೆ 53ರ ಅಡಿಯಲೆ್ಲ  ಅಜಿಗಯನ್ನನ  

ಹಾಕಕಾಂಡಿರುತಾು ರೆ. ಅವುಗ್ಳೆಲೆವೂ ಸಹ ಒತ್ತು ವರಿ ಎಾಂದೇ ಆಗುತು ದೆ. ಈಗ್ ಸಕಾಗರ ಅವರಿಗೆ 

ಮಂಜೂರು ಮ್ಮಡಿದ್ ಮೇಲ್ಲಯೇ ಅವರಿಗೆ ಜಮಿೀನ್ನ ಸಿಗುವುದು. ಆದುದ್ರಿಾಂದ್, ನಿಜವಾಗಿರುವಂಥದುಾ  

ಸುಮ್ಮರು 20,282 ಎಕರೆಗ್ಳು. ಉಳಿಕೆ ಜಮಿೀನ್ನ ಅಾಂದ್ರೆ, ಜಾನ್ನವಾರು ಅಗ್ತಯ  ಜಮಿೀನ್ನ ಕಾಯಿಾ ರಿಸಿದ್ 

ನಂತರ ಉಳಿಯುವ ಗೀಮ್ಮಳ ವಸಿು ೀಣ್ಗ 20,282 ಎಕರೆ ಜಮಿೀನ್ನ ಎಾಂಬುದು ನಮಾ  ಸಕಾಗರದ್ 
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ದಾಖ್ಲ್ಲಯಲೆ್ಲ  ಇದೆ. ಅದ್ಕೆಕ  ಯಾವಾಯ ವ ಜಿಲೆ್ಲ ಯಲೆ್ಲ  ಏನೇನ್ನ ಎಾಂದು ಮ್ಮನಯ  ಸದ್ಸಯ ರಿಗೆ ಅದ್ರ 

ಪ್ಟಿ್ಟ ಯನ್ನನ  ಸಹ ಒದ್ಗಿಸಿದೆಾ ೀವ.  

 

ಶಿರ ೋ ಬ.ಕೆ.ಹರಿಪರ ಸಾದ:- ಮ್ಮನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ನನ್ನ ಆ ಪ್ಟಿ್ಟ ಯನ್ನನ  ನೀಡಿಯೇ ಮ್ಮನಯ  

ಸಚಿವರಿಗೆ ಉಪ್ ಪ್ರ ಶೆನ ಯನ್ನನ  ಕೇಳಿರುವುದು. ಬಾಂಗ್ಳೂರು ನಗ್ರದ್ಲೆ್ಲ  ಕೆಲವು ಜಮಿೀನ್ನಗ್ಳನ್ನನ  ಗುತಿು ಗೆ 

ನಿೀಡಿದಾಾ ರೆ. ಗುತಿು ಗೆ ಕಟಿ  ಅದ್ರ ಅವಧಿ ಮುಗಿದು ಹೊೀದ್ರೂ ಸಹ ಅದ್ನ್ನನ  ಹಾಗೆಯೇ 

ನಡೆಸಿಕಾಂಡು ಹೊೀಗುತಿು ದಾಾ ರೆ. ಈಗ್ ಅದ್ಕೆಕ  ಐದು ನೂರರಿಾಂದ್ ಸ್ವವರ ರೂಪಾಯಿಗ್ಳ ಒಳಗೆ ಬ್ರಡಿಗೆ 

ಇದೆ. ಅವುಗ್ಳನ್ನನ  ಹೊರಗ್ಡೆ ಬ್ರಡಿಗೆಗೆ ನಿೀಡಿದ್ರೆ ಅವುಗ್ಳಿಗೆ ಸುಮ್ಮರು ಹತ್ತು  ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗ್ಳ 

ಬ್ರಡಿಗೆ ಸಿಗುವಂತಹ ಜಾಗ್ಗ್ಳು. ನನ್ನ ಸಚಿವರಾದ್ ಮ್ಮನಯ  ಅಶೀಕ ರವರಿಗೆ ಈ ಪ್ರ ಶೆನ ಗ್ಳನ್ನನ  ಏಕೆ 

ಕೇಳುತಿು ದೆಾ ೀನೆಾಂದ್ರೆ, ಅವರು ಬಾಂಗ್ಳೂರಿನ Diamond Zone ನಲೆ್ಲ  ಇರುವಂತಹವರು. ಉತು ರ ಹಳಿಿಯಲೆ್ಲ  

ಐದು ಕೆೆೀತರ ವತ್ತು . ಅವರು ಆ ಐದು ಕೆೆೀತರ ವನ್ನನ  ನೀಡಿರುವಂತಹವರು. ಅವರಿಗೆ ಅಥಗವಾಗಿದೆ ಎಾಂದು 

ಕಾಂಡಿದೆಾ ೀನೆ. 

 

ಶಿರ ೋ ಆರ.ಅಶ್ೋಕ್:- ಮ್ಮನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ನನಗೆ ಅಥಗವಾಗಿದೆ. 

 

(ಮುಾಂದು) 

(1244) 22.12.2021 11.30 LL-AK      (ಸ್ಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಥ ತಿ) 

 

ಶಿರ ೋ ಬ.ಕೆ. ಹರಿಪರ ಸಾದ :- ಮ್ಮನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಈಗ್ ಅದು 10 ಕೆೆ ೀತರ ವಾಗಿದೆ. ಆ ಡೈಮಂಡ  

ಜೊೀನ್ ನಲೆ್ಲರತಕಕ ಾಂತಹ ಎಷಿ್ಟ  ಜನ ಬಡವರು ಅದ್ರಲೆ್ಲಯೂ ಎಸ .ಸಿ./ಎಸ.ಟ್ಟ. ಸಮುದಾಯಕೆಕ  ಸೇರಿದ್ 

ಜಮಿೀನ್ನಗ್ಳಿಗೆ ಬೇರೆಯವರು ಪ್ತರ ಗ್ಳನ್ನನ  ಸೃಷಿಠ  ಮ್ಮಡಿಕಾಂಡು ಯಾವ ರಿೀತಿ ಅನಯ ಯ 

ಮ್ಮಡುತಿು ದಾಾ ರೆಾಂಬುದ್ನ್ನನ  ಗ್ಮನಿಸಬೇಕು. ಇದ್ರಿಾಂದಾಗಿ, ಬಡವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರಿೀತಿಯ 

ಅನ್ನಕ್ಕಲವಾಗುತಿು ಲೆ . ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ, prohibited lands ಅಾಂದ್ರೆ, ಗುಾಂಡುತೀಪು, ಸಾ ಶಾನ ಹಾಗೂ 

ಇನಿನ ತರ ಜಾಗ್ಗ್ಳನ್ನನ  ಸಹ ಕೆಲವರು ಅತಿಕರ ಮಣ್ ಮ್ಮಡಿಕಾಂಡಿರುತಾು ರೆ. ಅಾಂತಹ ಎಷಿ್ಟ  ಜಮಿೀನ್ನ 

ಅತಿಕರ ಮಣ್ವಾಗಿದೆ ಎಾಂಬ ಬಗೆೆ  ಏನದ್ರೂ ಸಕಾಗರದ್ಲೆ್ಲ  ಲ್ಲಕಕ  ಇದೆಯೇ?   

 

ಕೆಲವು ಟ್ಟಯ ಾಂಕ (ಕೆರೆಗ್ಳ)ಗ್ಳ ಬಗೆೆ  ಈ ಹಾಂದೆ ಇದೇ ಸದ್ನದ್ಲೆ್ಲ  ಚ್ಚೆಗಯಾಗಿರುತು ದೆ.  ಅಾಂದ್ರೆ, 

ಕೆಲವು ಕೆರೆಗ್ಳು ಮುಚಿಚ  ಹೊೀಗಿರುತು ವ.  ಆ ಕೆರೆಗ್ಳ ಪ್ರಿಸೆಿ ತಿ ಏನಗಿದೆ ಎಾಂಬ ಬಗೆೆ  ಸಹ ಮ್ಮಹತಿ 

ನಿೀಡಿರುವುದಿಲೆ . ಆ ಕೆರೆಗ್ಳ ಜಮಿೀನ್ನ, ಗುಾಂಡುತೀಪುಗ್ಳು ಮತ್ತು  ಸಾ ಶಾನಗ್ಳ ಜಮಿೀನ್ನಗ್ಳಿಗೂ ಸಹ 

ಸಕಾಗರದಿಾಂದ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಕಟಿ್ಟ ದಾಾ ರೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ, ಸುಮ್ಮರು 07 ಸಂಘ-ಸಂಸೆ ಗ್ಳಿಗೆ ಲ್ಲೀಸ  
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ಆಧಾರದ್ ಮೇರೆಗೆ ಭೂ ಮಂಜೂರಾತಿ ನಿೀಡಿದುಾ , ಆ ಲ್ಲೀಸ  ಅವಧಿ ಮುಗಿದಿದ್ಾ ರೂ ಸಹ ಅದ್ರ ಬಗೆೆ  

ಯಾವುದೇ ಕರ ಮ ತೆಗೆದುಕಾಂಡಿರುವುದಿಲೆ . ಅಲೆದೇ, ಆ ರಿೀತಿ ಲ್ಲೀಸ  ಕಟಿ್ಟ ರುವ ಜಮಿೀನ್ನಗ್ಳಿಗೆ 

ಸಂಬಂಧಪ್ಟಿ ಾಂತೆ due process follow ಮ್ಮಡಿರುವುದಿಲೆ . ಈ ಬಗೆೆ  ನನನ  ಬಳಿ ಸಿ.ಐ.ಜಿ. ವರದಿ ಇದುಾ , 

ಸದ್ರಿ ವರದಿ ನನ್ನ ಕಟಿ್ಟ ರುವ ವರದಿಯಾಗಿರುವುದಿಲೆ .  I will quote from that report which reads 

thus, “47 acres 21 guntas granted to eleven beneficiaries even without receipt of application of 

land grant.”  

 

ಶಿರ ೋ ಆರ .ಅಶ್ೋಕ್ :- ಮ್ಮನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಸದ್ರಿ ಲ್ಲೀಸ  ಅವಧಿ ಯಾವ ಇಸವಯಲೆ್ಲ  

ಮುಗಿದಿರುತು ದೆ ಎಾಂಬ ಬಗೆೆ  ಮ್ಮನಯ  ಸದ್ಸಯ ರು ಹೇಳಲ್ಲ.  

 

ಶಿರ ೋ ಬ.ಕೆ.ಹರಿಪರ ಸಾದ :- ಮ್ಮನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಈ ಬಗೆೆ  ಸಂಪೂಣ್ಗ ಮ್ಮಹತಿಯನ್ನನ  ನನ್ನ 

ಅವರಿಗೆ ಕಡುತೆು ೀನೆ. ಇದ್ರಲೆ್ಲ  ಇಸವ ಯಾವುದೇ ಇದ್ಾ ರೂ ಸಹ, ಸಕಾಗರಿ ಜಮಿೀನಿಾಂದ್ ಬಡವರಿಗೆ 

ಅನ್ನಕ್ಕಲ ಆದ್ರೆ ಬಹಳ ಸಂತೀಷ. ಆದ್ರೆ, ಅಲೆ್ಲ  ಮಂಜೂರಾತಿ ಆಗಿರುವಂಥದುಾ  ಲಾಯ ಾಂಡ  

ಮ್ಮಫಿಯಾದ್ವರಿಗೆ ಮತ್ತು  ಬಿಲಡ ರ ಗ್ಳಿಗೆ ಆಗುತಿು ದೆ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ, ಕಳಿ  ಪ್ತರ ಗ್ಳನ್ನನ  ಸೃಷಿಠ  

ಮ್ಮಡಿಕಾಂಡು ಸದ್ರಿ ಜಮಿೀನ್ನಗ್ಳನ್ನನ  ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಮ್ಮರಿಕಾಂಡಿರುವವರ ವರುದಿ್  ಸಕಾಗರ 

ಯಾವ ರಿೀತಿ ಕರ ಮ ತೆಗೆದುಕಾಂಡಿದೆ ಎಾಂಬ ಬಗೆೆ  ಮ್ಮಹತಿ ನಿೀಡಬೇಕು. ಬಾಂಗ್ಳೂರು ನಗ್ರದ್ಲೆ್ಲ  ಸಂಘ-

ಸಂಸೆ ಗ್ಳಿಗೆ ಕಟಿ್ಟ ರುವಂತಹ ಜಮಿೀನಿನ ಲ್ಲೀಸ  ಅವಧಿ ಮುಗಿದಿರುವಂತಹದುಾ  ಎಷಿ್ಟ  ಇದೆ ಎಾಂಬ ಬಗೆೆ  

ಮೊದ್ಲು ಮ್ಮಹತಿ ನಿೀಡಲ್ಲ.  

 

ಶಿರ ೋ ಆರ .ಅಶ್ೋಕ್ :- ಮ್ಮನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮ್ಮನಯ  ಸದ್ಸಯ ರು ಹೇಳಿದ್ ಹಾಗೆ ಲ್ಲೀಸ  ಅವಧಿ 

ಮುಕಾು ಯವಾಗಿರುವಂತಹ ಜಮಿೀನ್ನಗ್ಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪ್ಟಿ ಾಂತೆ, ಇತಿು ೀಚೆಗೆ ಒಾಂದು ಆಕಿ  ಅನ್ನನ  ಜಾರಿಗೆ 

ತರಲಾಗಿದೆ. ಅದ್ರಂತೆ, ಸಕಾಗರದಿಾಂದ್ ಯಾರಿಗೆ ಲ್ಲೀಸ  ಆಧಾರದ್ ಮೇರೆಗೆ 500 ರೂಪಾಯಿ, 1000 

ರೂಪಾಯಿ ಅಥವಾ 2000 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಜಮಿೀನ್ನ ನಿೀಡಿರುತೆು ೀವ, ಅವರಿಗೆ ಆ ಜಮಿೀನನ್ನನ  ಗೈಡೆನ್ು   

ವಾಯ ಲ್ಲಯ  ಪ್ರ ಕಾರ ಕರ ಯಕೆಕ  ಕಡುವಂಥದ್ಾ ಕೆಕ  ವಯ ವಸೆ  ಮ್ಮಡಲಾಗಿದೆ. ಅದ್ರಂತೆ, ಸಂಬಂಧಪ್ಟಿ ವರಿಗೆ 

ಈಗಾಗ್ಲೇ ನೀಟ್ಟಸ  ಸವ ಗ ಮ್ಮಡಲಾಗಿರುತು ದೆ. ಏಕೆಾಂದ್ರೆ, ಕೇವಲ 500 ರೂಪಾಯಿ ಅಥವಾ 1000 

ರೂಪಾಯಿ ಲ್ಲೀಸ ಗೆ ಕಟಿ ರೆ, ಆ ಲ್ಲೀಸ  ಹಣ್ದ್ಲೆ್ಲಯೇ ಅವರು ಸುಮ್ಮರು 30 ವಷಗಗ್ಳ ಕಾಲ 

ಜಮಿೀನನ್ನನ  ಇಟಿ ಕಳಿು ತಾು ರೆ. ಇದ್ರಿಾಂದಾಗಿ, ಸಕಾಗರಕೆಕ  ಯಾವುದೇ ಆದಾಯ ಬರುವುದಿಲೆ  ಮತ್ತು  

ಇದ್ರಿಾಂದಾಗಿ ಸಕಾಗರಕೆಕ  ನಷಿ ವಾಗುತು ದೆ. ಅದ್ಕಕ ೀಸಕ ರ ನವು ಸಂಬಂಧಪ್ಟಿ ವರಿಗೆ ಕಳೆದ್ 2 ತಿಾಂಗ್ಳ 

ಹಾಂದೆ ನೀಟ್ಟಸ  ಅನ್ನನ  ಸವ ಗ ಮ್ಮಡಿರುತೆು ೀವ. ಯಾವ ಸಂಘ-ಸಂಸೆ ಗ್ಳ ಲ್ಲೀಸ  ಅವಧಿ ಮುಗಿದಿರುತು ದೆ, 
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ಆ ಜಮಿೀನ್ನಗ್ಳನ್ನನ  ಸಕಾಗರಕೆಕ  ವಾಪ್ಸುು  ತೆಗೆದುಕಳಿು ವುದ್ಕೆಕ  ಕರ ಮ ಮ್ಮಡುತಿು ದೆಾ ೀವ. ಆದ್ರೆ, ಅದ್ರಲೆ್ಲ  

ಕೆಲವರು ನಯ ಯಾಲಯಕೆಕ  ಹೊೀಗಿ ತಡೆಯಾಜ್ಞಾ  ತಂದಿರುತಾು ರೆ. ಅವುಗ್ಳನ್ನನ  ಹೊರತ್ತಪ್ಡಿಸಿ ಉಳಿದ್ 

ಜಮಿೀನ್ನಗ್ಳನ್ನನ  ಶೇಕಡ 100ರಷಿ್ಟ  ವಾಪ್ಸುು  ತೆಗೆದುಕಳಿು ತೆು ೀವ. ಅದ್ರಲೆ್ಲ  ಯಾವುದೇ ಸಂಶಯ 

ಇರುವುದಿಲೆ . ಮ್ಮನಯ  ಸದ್ಸಯ ರು ಬಾಂಗ್ಳೂರು ನಗ್ರದ್ ಮ್ಮಹತಿ ಕೇಳಿದುಾ , ಅಲೆ್ಲ  ಒಟಿ  ಒತ್ತು ವರಿ … 

 

ಶಿರ ೋ ಬ.ಕೆ.ಹರಿಪರ ಸಾದ :- ಮ್ಮನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಕೆಲವು ಪ್ರ ಕರಣ್ಗ್ಳಲೆ್ಲ  ಸಕಾಗರಿ ವಕೀಲರು 

ನಯ ಯಾಲಯಕೆಕ  ಹಾಜರಾಗುವುದೇ ಇಲೆ . ಅಾಂತಹ ಪ್ರಿಸೆಿ ತಿ ಇರುತು ದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಅಾಂತಹ ಪ್ರ ಕರಣ್ಗ್ಳಲೆ್ಲ  

ಜಮಿೀನನ್ನನ  ವಾಪ್ಸುು  ತೆಗೆದುಕಳಿು ವ ಪ್ರ ಶೆನ ಯೇ ಬರುವುದಿಲೆ .  

 

ಶಿರ ೋ ಆರ .ಅಶ್ೋಕ್ :- ಮ್ಮನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಅದ್ಕೆಕ  ನವು ಮತ್ತು  ನಿೀವಲೆರೂ ಸಹ 

ಭಾಗಿಯಾಗಿದೆಾ ೀವ. ನನ್ನ ಕಂದಾಯ ಸಚಿವನದ್ ನಂತರ, ನಮಾ  ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಗ್ಳ ಜೊತೆ ಈ ಬಗೆೆ  

ಮ್ಮತನಡಿದೆಾ ೀನೆ. ಇಾಂತಹ ವಚಾರಗ್ಳಲೆ್ಲ  ಯಾರು ನಕಲ್ಲ ದಾಖ್ಲ್ಲಗ್ಳನ್ನನ  ಸೃಷಿಠ  ಮ್ಮಡಿರುತಾು ರೆ, ಅವರು 

ಸಕಾಗರಿ ದಾಖ್ಲ್ಲಗ್ಳಿಗಿಾಂತಲ್ಲ ಬಹಳ ಚೆನನ ಗಿ ನಕಲ್ಲ ದಾಖ್ಲ್ಲಗ್ಳನ್ನನ  ಸೃಷಿಠ  ಮ್ಮಡುತಾು ರೆ. ಅಾಂದ್ರೆ, ಆ 

ದಾಖ್ಲ್ಲಗ್ಳಿಗೆ ಅವರು ನಿೀಟ್ಟಗಿ ಹಾಕುವಂತಹ ಬೈಾಂಡಿಗ  ಪೇಪ್ರ  ಎಲೆವನೂನ  ನೀಡಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ 

ಇದ್ರಲೆ್ಲ  ಬಹಳ expertise ಇದೆ ಎಾಂದು ಕಾಣಿಸುತಾು ರೆ. ಇಾಂತಹ ಪ್ರ ಕರಣ್ಗ್ಳಲೆ್ಲ  ನಯ ಯಾಲಯಕೆಕ  

ಹಾಜರಾಗುವ ಎದುರುದಾರರ ಕಡೆಯ ವಕೀಲರು ಬಹಳ ದೊಡಡ ವರಾಗಿರುತಾು ರೆ. ಅವರ ಹೆಸರುಗ್ಳನ್ನನ  

ಈ ಸದ್ನದ್ಲೆ್ಲ  ಹೇಳುವುದು ಬೇಡ. ಆ ವಕೀಲರು ಪ್ರ ತಿ appearance ಗೆ 3ಲಕ್ಷ, 5ಲಕ್ಷ ಅಥವಾ 10ಲಕ್ಷ 

ರೂಪಾಯಿ ಹಣ್ವನ್ನನ  ಪ್ಡೆಯುವಂತಹ ದೊಡಡ  ವಕೀಲರಾಗಿರುತಾು ರೆ. ಆದ್ರೆ, ಸಕಾಗರಿ ವಕೀಲರುಗ್ಳು 

ಯಾವ ರಿೀತಿ ನಯ ಯಾಲಯಗ್ಳಿಗೆ ಹಾಜರಾಗುತಾು ರೆ ಎಾಂಬುದು ತಮಗೆಲೆರಿಗೂ ಸಹ ಗತಿು ರುತು ದೆ. 

ಏಕೆಾಂದ್ರೆ, ನವು ಅವರಿಗೆ ಕೇವಲ 5 ಸ್ವವರ ರೂಪಾಯಿ ಹಣ್ವನ್ನನ  ನಿೀಡುತೆು ೀವ. (ಗೊಿಂದಲ) ಈ ಬಗೆೆ  

ನನ್ನ ಸಹ ಮ್ಮನಯ  ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಗ್ಳಲೆ್ಲ  ವನಂತಿ ಮ್ಮಡಿರುತೆು ೀನೆ. ಅಲೆದೇ, ಯಾವ ಪ್ರ ಕರಣ್ಗ್ಳಲೆ್ಲ  

ಯಾವ ವಕೀಲರು ನಯ ಯಾಲಯದ್ಲೆ್ಲ  ಹಾಜರಾಗ್ಬೇಕೆಾಂದು ಇಲಾಖೆಯವರು ತಿೀಮ್ಮಗನ ಮ್ಮಡುತಾು ರೆ. 

ಎಲೆಾ  ಪ್ರ ಕರಣ್ಗ್ಳನ್ನನ  ಸಹ ನವು ಎ.ಜಿ.ಯವರಿಗೆ ಕಟಿ ರೆ, ಅವರು ಎಲೆಾ  ಪ್ರ ಕರಣ್ಗ್ಳಲೆ್ಲಯೂ ಸಹ 

ಸ್ವಮ್ಮನಯ ವಾಗಿ ಹಾಜರಾಗುತಾು ರೆ. ಆದುದ್ರಿಾಂದ್, ಸಕಾಗರಿ ಜಮಿೀನನ್ನನ  ಉಳಿಸುವುದು ಬಹಳ 

ಕಷಿ ವಾಗುತಿು ದೆ.  

 

ಶಿರ ೋ ಬ.ಕೆ.ಹರಿಪರ ಸಾದ :- ಮ್ಮನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ನನ್ನ ಸುಮ್ಮರು 40 ವಷಗಗ್ಳ ಹಾಂದೆ 

ಕಳಚೆ ನಿಮೂಗಲನ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧಯ ಕ್ಷನಗಿದೆಾ ನ್ನ. ಆ ಸಂದ್ಭ್ಗದ್ಲೆ್ಲ  ಬಾಂಗ್ಳೂರಿನ ನಲುಕ  

ಕಡೆಗ್ಳಲೆ್ಲ  ತಲಾ 50 ಎಕರೆ ಜಮಿೀನ್ನ ಕಡಬೇಕೆಾಂದು ಸಕಾಗರಕೆಕ  ಪ್ರ ಸ್ವು ವನೆ ಸಲೆ್ಲ ಸಿದುಾ , ಕೇವಲ ಒಾಂದೇ 
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ಕಡೆ ಲಗೆೆ ರೆಯಲೆ್ಲ  50 ಎಕರೆ ಜಮಿೀನ್ನ ಕಟಿ್ಟ ರುತಾು ರೆ. ಇತಿು ೀಚೆಗೆ ನಡೆದಂತಹ ಶ್ರ ೀ ಆರ . ಮುನಿರತನ ರವರ 

ಉಪ್ ಚ್ಚನವಣಾ ಸಂದ್ಭ್ಗದ್ಲೆ್ಲ  ನನ್ನ ಸದ್ರಿ ಸೆ ಳಕೆಕ  ಹೊೀದಾಗ್, ಸುಮ್ಮರು 52 ಎಕರೆ ಇದ್ಾ ಾಂತಹ 

ಕಳಚೆ ನಿಮೂಗಲನ ಪ್ರ ದೇಶ ಈಗ್ 35 ಎಕರೆಗೆ ಬಂದುಬಿಟಿ್ಟ ರುತು ದೆ. ಅಾಂದ್ರೆ, ಕಳಚೆ ನಿಮೂಗಲನ 

ಮಂಡಳಿಯ ಜಾಗ್ವನ್ನನ  ಬಿಡದೇ ಅತಿಕರ ಮಣ್ ಮ್ಮಡಿರುತಾು ರೆ. ಬಾಂಗ್ಳೂರು ನಗ್ರದ್ಲೆ್ಲ  ಸುಮ್ಮರು 20 

ಲಕ್ಷ ಗುಡಿಸಲು ವಾಸಿಗ್ಳ ಜನಸಂಖೆಯ  ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಇಾಂತಹ ಸಕಾಗರಿ ಜಮಿೀನ್ನಗ್ಳನ್ನನ  ಕಳಚೆ 

ನಿಮೂಗಲನ ಮಂಡಳಿಗೆ ಕಡಬೇಕು. ಸಕಾಗರವು ಆರ್ಥಗಕವಾಗಿ ಹಾಂದುಳಿದ್ ವಗ್ಗಗ್ಳಿಗೆ ಅನೇಕ 

ಕಾಯಗಕರ ಮ ಮ್ಮಡುತು ದೆ. ಆದ್ರೆ, ಬಡವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮ್ಮಡುವಂತಹ ಏನದ್ರೂ 

ಕಾಯಗಕರ ಮಗ್ಳನ್ನನ  ಮ್ಮಡಬೇಕು. ಬದ್ಲಾಗಿ, ಸಕಾಗರವು ಮ್ಮಡುವಂತಹ ಕಾಯಗಕರ ಮಗ್ಳೆಲೆವೂ 

ಕೇವಲ ಬಂಡವಾಳಶಾಹಗ್ಳಿಗೆ ಮ್ಮಡಿದ್ರೆ ಬಾಂಗ್ಳೂರಿನಲೆ್ಲ  ಬದುಕುವುದು ಕಷಿ ವಾಗುತು ದೆ.  

 

ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಮ್ಮನಯ  ಹರಿಪ್ರ ಸ್ವದ ರವರು ಹೇಳಿರುವ ವಚಾರ ಸರಿಯಿದೆ.  

 

ಶಿರ ೋ ಆರ .ಅಶ್ೋಕ್ :- ಮ್ಮನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ,  ಮ್ಮನಯ  ಹರಿಪ್ರ ಸ್ವದ ರವರು ಹೇಳುವಂಥದ್ಾ ಕೆಕ  

ನನನ  ಸಹಮತವದೆ. ನನನ  ಪ್ಕಕ ದ್ಲೆ್ಲಯೇ ವಸತಿ ಸಚಿವರಾದ್ ಶ್ರ ೀ ವ. ಸೀಮಣ್ಣ ನವರು ಸಹ ಇದಾಾ ರೆ. 

ಹೌಸಿಾಂಗ  ಬೊೀಡ ಗಗೆ ಎಷಿ್ಟ  ಜಮಿೀನ್ನ ಬೇಕೆಾಂದು… 

 

ಶಿರ ೋ ಬ.ಕೆ.ಹರಿಪರ ಸಾದ :- ಮ್ಮನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮ್ಮನಯ  ಸೀಮಣ್ಣ ನವರ 

ಕೆೆೀತರ ದ್ಲೆ್ಲರುವಂತಹ ಕಳಚೆ ಮಂಡಳಿಯನ್ನನ  ನೀಡಿಯೇ ನನ್ನ ಈ ಮ್ಮತನ್ನನ  ಹೇಳುತಿು ದೆಾ ೀನೆ. 

ಪಂತರಪಾಳಯ  ಮತ್ತು  ಜಗ್ಜಿೀವನ್ ರಾಮ್  ನಗ್ರ… 

 

ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಈ ವಷಯ ಬಾಂಗ್ಳೂರಿನವರೇ ಆದ್ ತಮಗೆಲೆರಿಗೂ ಚೆನನ ಗಿ ಗತಿು ದೆ.  

 

ಶಿರ ೋ ಬ.ಕೆ. ಹರಿಪರ ಸಾದ :- ಮ್ಮನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ನನ್ನ ಬಾಂಗ್ಳೂರು ಬಿಟಿ  ಸುಮ್ಮರು ವಷಗ 

ಆಯಿತ್ತ. ಅದ್ಕಾಕ ಗಿ, ಇರ್ತಿು ನ ದಿನ ಬಾಂಗ್ಳೂರು ನಗ್ರ ಈ ಸೆಿ ತಿಗೆ ಬಂದುಬಿಟಿ್ಟ ದೆ. ಆದುದ್ರಿಾಂದ್, 

ದ್ಯಮ್ಮಡಿ ಬಾಂಗ್ಳೂರಿನಲೆ್ಲ  ಈ ರಿೀತಿಯ ಜಮಿೀನ್ನ ಇದ್ಾ ರೆ ಅದ್ನ್ನನ  ಮೊದ್ಲು ಕಳಚೆ ನಿಮೂಗಲನ 

ಮಂಡಳಿಗೆ ಕಡಬೇಕೆಾಂದು ತಮಾ  ಮೂಲಕ ಸಕಾಗರಕೆಕ  ಹೇಳಬಯಸುತೆು ೀನೆ.  

 

ಶಿರ ೋ ಆರ . ಅಶ್ೋಕ್ :- ಮ್ಮನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮ್ಮನಯ  ಹರಿಪ್ರ ಸ್ವದ ರವರು ಹೇಳಿರುವ ಮ್ಮತಿಗೆ 

ನನನ  ಸಹಮತ ಕ್ಕಡ ಇದೆ. ಅದ್ಕೆಕ  ಈಗಾಗ್ಲೇ 530 ಎಕರೆ ಜಮಿೀನನ್ನನ  ಕಡಲಾಗಿದೆ. ಅಲೆದೇ, ಈ ಬಗೆೆ  
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ನನ್ನ ಎಾಂ.ಎಲ .ಸಿ. ಗ್ಳು ಇನೂನ  ಪ್ತರ  ಬರೆದಿರುವುದಿಲೆ . ಆದ್ರೆ, ಎಾಂ.ಎಲ .ಎ.ಗ್ಳಿಗೆ ಪ್ತರ  ಬರೆದಿದುಾ , 

ಬಾಂಗ್ಳೂರಿನಲೆ್ಲ  ಯಾವಾಯ ವ ಸಕಾಗರಿ ಜಮಿೀನ್ನ ಇದೆ ಅವುಗ್ಳನ್ನನ  ಶಾಲಾ-ಕಾಲೇಜುಗ್ಳಿಗೆ, ಆಸಪ ತೆರ ಗ್ಳಿಗೆ 

ಮಿೀಸಲ್ಲಡಬೇಕೆಾಂದು ಹಾಗೂ ಮುಾಂದೆ ನಮಗೆ ಈ ರಿೀತಿಯ ಜಾಗ್ ಸಿಗುವುದಿಲೆವಾಂದು ಹೇಳಿರುತೆು ೀನೆ.  

 

ಶಿರ ೋ ಬ.ಕೆ.ಹರಿಪರ ಸಾದ :- ಮ್ಮನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಅದೇ ರಿೀತಿ ಸಾ ಶಾನ ಮತ್ತು  

ಗುಾಂಡುತೀಪುಗ್ಳ ಬಗೆೆ ಯೂ ಸಹ ಹೇಳಬೇಕು.  

 

ಶಿರ ೋ ಆರ . ಅಶ್ೋಕ್ :- ಮ್ಮನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಈಗ್ ಪ್ರ ತಿಯಾಂದು ಗಾರ ಮದ್ಲೆ್ಲ  ಒಾಂದು ಸಾ ಶಾನ 

ಇರಬೇಕೆಾಂಬುದು ನನನ  ಭಾವನೆ. ಅದ್ಕ್ಕಕ  ಸಹ ನನ್ನ ವಶೇಷ ಗ್ಮನ ಕಡುತಿು ದೆಾ ೀನೆ.  

 

ಶಿರ ೋ ಸಿ.ಎಿಂ. ಇಬಾರ ಹಿಿಂ:- ಮ್ಮನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಬಾಂಗ್ಳೂರಿನಲೆ್ಲ  ಸುಡುವ ಸಾ ಶಾನ ಮತ್ತು  

ಹೂಳುವ ಸಾ ಶಾನ ಎರಡೂ ಸಹ ಇರಬೇಕು.  

 

ಶಿರ ೋ ಆರ .ಅಶ್ೋಕ್ :- ಮ್ಮನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ನನ್ನ ನನನ  ಕನೆಯ ಉತು ರವನ್ನನ  ಹೇಳಿ 

ಮುಗಿಸುತೆು ೀನೆ. ಬಾಂಗ್ಳೂರಿನಲೆ್ಲ  ಒಟಿ  38,895 ಎಕರೆ ಜಮಿೀನ್ನ ಇದೆ. ಅವುಗ್ಳಲೆ್ಲ  ನಮೂನೆ 50, 53 

ಮತ್ತು  ಕಲಂ 94(ಸಿ) ಮೇರೆಗೆ ನವು ಬಡವರಿಗೆ ಸುಮ್ಮರು 12,179 ಎಕರೆ ಜಮಿೀನ್ನ ಮಂಜೂರಾತಿ 

ನಿೀಡಿರುತೆು ೀವ. ನಯ ಯಾಲಯದ್ಲೆ್ಲ  ಸುಮ್ಮರು 2,139 ಎಕರೆ ಜಮಿೀನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ ಪ್ರ ಕರಣ್ ಬ್ರಕ 

ಇರುತು ದೆ. ಸ್ವವಗಜನಿಕ ಉದೆಾ ೀಶಗ್ಳಿಗಾಗಿ ಸುಮ್ಮರು 7,881 ಎಕರೆ ಜಮಿೀನ್ನ ಮಂಜೂರಾತಿ 

ಕಟಿ್ಟ ರುತೆು ೀವ. ತೆರವುಗಳಿಸಬೇಕಾದಂತಹ ವಸಿು ೀಣ್ಗ ಸುಮ್ಮರು 14,995 ಎಕರೆ ಜಮಿೀನ್ನ ಆಗಿರುತು ದೆ. 

ಈ ಬಗೆೆ  ನನ್ನ ಜಿಲೆಾ ಧಿಕಾರಿಗ್ಳಿಗೆ ಸೂಚ್ನೆ ನಿೀಡಿರುತೆು ೀನೆ. ನನ್ನ ಕಂದಾಯ ಮಂತಿರ ಯಾದ್ ನಂತರ, 

ಪ್ರ ತಿ ಶನಿವಾರ ಸಂಬಂಧಪ್ಟಿ  ಜಿಲೆಾ ಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಇರುವುದಿಲೆ . ಬದ್ಲಾಗಿ, ಆ 

ದಿನ ಅವರು ಒತ್ತು ವರಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಜಮಿೀನನ್ನನ  ತೆರವುಗಳಿಸುವ ಒಾಂದೇ ಕೆಲಸ ಮ್ಮಡಬೇಕು, ಬೇರೆ 

ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಮ್ಮಡಬ್ರರದೆಾಂದು ಹೇಳಿರುತೆು ೀನೆ. ಇನೂನ  ಸುಮ್ಮರು 275 ಎಕರೆ ಜಮಿೀನನ್ನನ  

ತೆರವುಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದುಾ , ಅದ್ನ್ನನ  ಅದ್ಷಿ್ಟ  ಶ್ೀಘರ ದ್ಲೆ್ಲ  ಅದ್ನ್ನನ  ತೆರವುಗಳಿಸುತೆು ೀವ.  

 

ಶಿರ ೋ ಬ.ಕೆ.ಹರಿಪರ ಸಾದ :- ಮ್ಮನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ನಯ ಯಾಲಯದ್ಲೆ್ಲ  ಬ್ರಕ ಇರುವುದು 2,608 

ಎಕರೆ ಜಮಿೀನ್ನ. ಆದ್ರೆ, ಇತಯ ಥಗ ಆಗ್ದೇ ಇರುವಂಥದುಾ  1,856 ಎಕರೆ ಜಮಿೀನ್ನ ಈ ಮಟಿ ದ್ಲೆ್ಲರುತು ದೆ.  

 

ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಈ ಪ್ರ ಶೆನ  ಬಗೆೆ  ಚ್ಚೆಗ ಸ್ವಕು. ಆ ಉತು ರಗ್ಳನ್ನನ  ತಾವುಗ್ಳೇ ನೀಡಿಕಳಿಿ .  
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ಶಿರ ೋ ಆರ .ಅಶ್ೋಕ್ :- ಮ್ಮನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಸಕಾಗರ ಯಾವುದೇ ಮುಲಾಜಿಲೆದೇ, ನಕಲ್ಲ 

ದಾಖ್ಲ್ಲಗ್ಳನ್ನನ  ಸೃಷಿಿ  ಮ್ಮಡುವಂಥದುಾ  ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಒತ್ತು ವರಿ ಮ್ಮಡುವಂಥದುಾ  

ಇರಬಹುದು ಅವುಗ್ಳ ವರುದಿ್  ನಿದಾಗಕೆ ಣ್ಯ ವಾಗಿ ಕರ ಮ ತೆಗೆದುಕಳಿು ತು ದೆ. ಅದ್ಕೆಕ  ಈಗಾಗ್ಲೇ ವಶೇಷ 

ನಯ ಯಾಲಯ ಸೆ್ವ ಪ್ನೆ ಮ್ಮಡಿದೆಾ ೀವ ಮತ್ತು  ಸದ್ನ ಸಮಿತಿಯನ್ನನ  ಸಹ ಅದ್ಕಾಕ ಗಿ ನೇಮಕ ಮ್ಮಡಿದುಾ , 

ಅದ್ರಂತೆ ಕರ ಮ ತೆಗೆದುಕಳಿು ತೆು ೀವ.  
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ಪರ ಶ್ನನ  ಸಂಖೆಯ :1041 

(ಉತ್ು ರವನುನ  ಲಗತಿು ಸ್ಲಾಗಿದ್ದ) 

 

ಶಿರ ೋಮತಿ ಭಾರತಿ ಶ್ನಟಿಟ :- ಮ್ಮನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ನನನ  ಕೇಳಿರುವ ಪ್ರ ಶೆನ ಗೆ, “ಖಾಲ್ಲ ಇರುವ 

ಹುದೆಾ ಗ್ಳ ಬಗೆೆ  ಉಲೆ್ಲ ೀಖ್ವನ್ನನ  ಮ್ಮಡಿದಾಾ ರೆ. ಅದೇ ರಿೀತಿ ಡೆಪೂಯ ಟೇಷನ್  ಮೇಲ್ಲ ಇಾಂಧನ ಇಲಾಖೆಯಿಾಂದ್ 

ಕ್ಕಡ ಅದ್ನ್ನನ  ಭ್ತಿಗ ಮ್ಮಡುವುದ್ಕೆಕ  ಅವಕಾಶವದೆ” ಎಾಂದು ಉತು ರ ನಿೀಡಿರುತಾು ರೆ. ಈ ಖಾಲ್ಲಯಿರುವ 

ಹುದೆಾ ಗ್ಳಿಗೆ ಡೆಪೂಯ ಟೇಷನ್  ಮೇಲ್ಲ ಬಂದಂತಹವರ ಕಾಯಗವೈಖ್ರಿ ಹೇಗಿರುತು ದೆ ಎಾಂಬುದು 

ನಮಗೆಲೆರಿಗೂ ಗತಿು ರುತು ದೆ. ನನನ  ಮತು ಾಂದು ಪ್ರ ಶೆನ ಗೆ, “ಆರ್ಥಗಕ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಮತಿಗೆ ಪ್ರ ಸ್ವು ವನೆ 

ಸಲೆ್ಲ ಸಿರುತೆು ೀವಾಂದು” ಹೇಳಿದಾಾ ರೆ. ಅತಿೀ ಶ್ೀಘರ ವಾಗಿ ಈ ಖಾಲ್ಲ ಇರುವ ಹುದೆಾ ಯನ್ನನ  ಭ್ತಿಗ ಮ್ಮಡಬೇಕು. 

ಏಕೆಾಂದ್ರೆ, ಸದ್ರಿ ಹುದೆಾ ಗ್ಳ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಇಾಂಧನ ಇಲಾಖೆಗಿಾಂತಲ್ಲ ಇಲೆ್ಲ  ಹೊರೆಯಾಗುವುದಿಲೆ . 

ಅಾಂದ್ರೆ, ಲೀಕೀಪ್ಯೀಗಿ ಇಲಾಖೆಯಲೆ್ಲ  ಅವರಿಗೆ ಬರುವಂತಹ ಸಂಬಳ ಇಾಂಧನ ಇಲಾಖೆಗಿಾಂತಲ್ಲ 

ಕಡಿಮೆ ಇರುತು ದೆ. ಆದುದ್ರಿಾಂದ್, ಕ್ಕಡಲೇ ಆದ್ಷಿ್ಟ  ಶ್ೀಘರ ವಾಗಿ ಈ ಕೆಲಸ ಮ್ಮಡಬೇಕೆಾಂದು ತಮಾ  

ಮುಖಾಾಂತರ ಮ್ಮನಯ  ಸಚಿವರಲೆ್ಲ  ಮನವ ಮ್ಮಡುತೆು ೀನೆ. 

 

ಶಿರ ೋ ಸಿ.ಸಿ.ಪ್ರಟಿೋಲ :- ಮ್ಮನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಈ ಬಗೆೆ  ಶ್ೀಘರ ವಾಗಿ ಕರ ಮ ತೆಗೆದುಕಳಿು ತಿು ದೆಾ ೀವ. 

ಜೊತೆಗೆ, ಆರ್ಥಗಕ ಇಲಾಖೆಯ ಅನ್ನಮತಿ ಬಂದ್ ನಂತರ, ಲೀಕೀಪ್ಯೀಗಿ ಇಲಾಖೆಯಿಾಂದ್ ನೇಮಕಾತಿ 

ಮ್ಮಡಿಕಾಂಡು, ಕೆ.ಪಿ.ಸಿ.ಎಲ . ಮತ್ತು  ಕೆ.ಪಿ.ಟ್ಟ.ಸಿ.ಎಲ . ನಿಾಂದ್ ಡೆಪೂಯ ಟೇಷನ್  ತೆಗೆದುಕಾಂಡಂತಹ 

ಹುದೆಾ ಗ್ಳನ್ನನ  ಮ್ಮತೃ ಇಲಾಖೆಗ್ಳಿಗೆ ವಾಪ್ಸುು  ಕಳುಹಸಿ, ನಮಾ  ಲೀಕೀಪ್ಯೀಗಿ ಇಲಾಖೆಯಿಾಂದ್ 

ನೇಮಕಾತಿ ಮ್ಮಡುತೆು ೀವ.  
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ಪರ ಶ್ನನ  ಸಂಖೆಯ :1132 

(ಉತ್ು ರವನುನ  ಲಗತಿು ಸ್ಲಾಗಿದ್ದ) 

 

ಡಾ: ತೇಜಸಿಿ ನ ಗೌಡ:- ಮ್ಮನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ನನ್ನ ಹಾಂದೂಗ್ಳ ಪ್ವತರ  ಧಾಮಿಗಕ ಯಾತಾರ  

ಸೆ ಳಗ್ಳಾದ್ ವಾರಣಾಸಿಯ ಕಾಶ್ ಯಾತೆರ  ಮತ್ತು  ಹಮ್ಮಲಯ ಗಿರಿಶ್ಖ್ರಗ್ಳಲೆ್ಲರುವ ಕೈಲಾಸ ಮ್ಮನಸ 

ಸರೀವರ ಯಾತೆರ  ಮ್ಮಡಲು ಯಾತಾರ ರ್ಥಗಗ್ಳಿಗೆ ಸಕಾಗರದ್ ಸಹಾಯಧನ ಎಷಿಿ ದೆ ಎಾಂದು ಪ್ರ ಶೆನ  

ಕೇಳಿದೆಾ ನ್ನ. ಅದ್ಕೆಕ  ಮ್ಮನಯ  ಸಚಿವರು 30 ಸ್ವವರ ಸಹಾಯಧನವನ್ನನ  ಮ್ಮನಸ ಸರೀವರ ಕೈಲಾಸ 

ಯಾತಾರ ರ್ಥಗಗ್ಳಿಗೆ ಒದ್ಗಿಸುತಿು ದೆಾ ೀವಾಂದು” ಉತು ರ ನಿೀಡಿರುತಾು ರೆ. ತಮಗೆ ಗತಿು ರುವಂತೆ, ಹಮ್ಮಲಯದ್ 

ಯಾತೆರ  ಬಹಳ ಕಠಿಣ್ವಾದ್ ಹಾದಿಯನ್ನನ  ಒಳಗಾಂಡಿರುತು ದೆ. ಅಲೆ್ಲ  ಭೂಕುಸಿತ ಆಗುತಿು ರುತು ದೆ. ಶ್ೀತ 

ಪ್ರ ದೇಶವಾಗಿರುವುದ್ರಿಾಂದ್ ಖ್ಚ್ಚಗ ಜಾಸಿು  ಬರುತು ದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ದ್ಯಮ್ಮಡಿ ಸಕಾಗರ ಆ 

ಸಹಾಯಧನವನ್ನನ  50 ಸ್ವವರ ರೂಪಾಯಿಗ್ಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಚ  ಮ್ಮಡಬೇಕೆಾಂದು ನನ್ನ ಮನವ ಮ್ಮಡುತೆು ೀನೆ.  

(ಮುಾಂದು) 

 

(1245) 22.12.2021 11.40 YL-AK                      (ಸಭಾಪ್ತಿಯವರ ಉಪ್ಸೆಿ ತಿ) 

ಡಾ|| ತೇಜಸಿಿ ನಗೌಡ (ಮುಿಂದ್ಯ):- 

 

ಎರಡನೆಯದಾಗಿ, ಕಾಶ್ಯಾತೆರ  ಕುರಿತ್ತ ಪ್ರ ಶೆನ ಯನ್ನನ  ಕೇಳಿದುಾ , ಕಾಶ್ಯಾತೆರ  ಕೈಗಳಿಲು 

ಯಾತಾರ ರ್ಥಗಗ್ಳಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ನಿೀಡುವ ಪ್ರ ಸ್ವು ವನೆ ಸಕಾಗರದ್ಲೆ್ಲ  ಇರುವುದಿಲೆ  ಎಾಂದು ಮ್ಮನಯ  

ಸಚಿವರು ತಿಳಿಸಿದಾಾ ರೆ.  ಇತಿು ೀಚೆಗೆ ಜನತಿು ನ ಎಲೆಾ  ಹಾಂದೂಗ್ಳು ಹೆಮೆಾ ಪ್ಡುವ ನಿಟಿ್ಟ ನಲೆ್ಲ  ಕಾಶ್ಯ 

ಪುನರ  ಜಿೀರ್ಣಗದಾರ ಮ್ಮಡುವ ನಿಟಿ್ಟ ನಲೆ್ಲ  ಭಾರತ ಸಕಾಗರ ಹಾಗೂ ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತಿರ ಗ್ಳಾದ್ ಮ್ಮನಯ  

ನರೇಾಂದ್ರ  ಮೊೀದಿಯವರು ʼದವಯ  ಕಾಶಿʼ ಮತ್ತು  ʼಭವಯ  ಕಾಶಿʼ ಎಾಂದು ಮ್ಮಡಿದಾಾ ರೆ.  ಇದೇ ಸಂದ್ಭ್ಗದ್ಲೆ್ಲ  

ಕನಗಟಕದ್ ಜನತೆಯ ಪ್ರವಾಗಿ ಉತು ರ ಪ್ರ ದೇಶದ್ ಸಕಾಗರಕೆಕ  ಹಾಗೂ ಅಲೆ್ಲನ ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಯಾದ್ ಶ್ರ ೀ 

ಆದಿತಯ ನಥ ಯೀಗಿಯವರಿಗೆ ಧನಯ ವಾದ್ಗ್ಳನ್ನನ  ಸಲೆ್ಲ ಸುತೆು ೀನೆ. ಕಾಶ್ಯಾತೆರ ಗೆ ವಶೇಷವಾದ್ 

ಯೀಜನೆಯನ್ನನ  ಮ್ಮಡಬೇಕೆಾಂದು ಕೇಳಿಕಳಿು ತೆು ೀನೆ.   

 

ಶಿರ ೋಮತಿ ಶಶಿಕಲಾ ಅ.ಜೊಲೆ್ಲ :- ಮ್ಮನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ನನನ  ಸಹೊೀದ್ರಿಯಾದ್ ಡಾ|| 

ತೇಜಸಿಾ ನಿಗೌಡರವರು ಈ ಪ್ರ ಶೆನ ಯನ್ನನ  ಕೇಳಿರುವುದ್ಕೆಕ  ಅಭಿನಂದ್ನೆ ಸಲೆ್ಲ ಸುತೆು ೀನೆ.  ಏಕೆಾಂದ್ರೆ, ಈಗಾಗ್ಲೇ 

ಅವರು ಕೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ಮ್ಮನಸ ಸರೀವರ ಯಾತಿರ ಗ್ಳಿಗೆ ರೂ.30,000 ಸಹಾಯಧನವನ್ನನ  ವತರಿಸುವ 

ಯೀಜನೆಯನ್ನನ  2006-07ನೇ ಸ್ವಲ್ಲನಿಾಂದ್ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿರುತು ದೆ.  ನಿಜವಾಗಿಯು ಇದು ಎಲೆಾ  

ಹಾಂದೂಗ್ಳ ದೇವಸೆ್ವ ನವಾಗಿದುಾ , ಎಲೆಾ  ಹಾಂದೂಗ್ಳು ಅಲೆ್ಲ ಗೆ ಹೊೀಗುತಾು ರೆ.  ಅಲೆ್ಲ ಗೆ ಹೊೀಗುವಂಥ 

ಸಂದ್ಭ್ಗದ್ಲೆ್ಲ  ಬಹಳ risk ಇರುವುದ್ರಿಾಂದ್ ಮೊದ್ಲು  ರೂ.30,000 ಸಹಾಯಧನ ನಿೀಡಲಾಗುತಿು ತ್ತು .  ಈಗ್ 
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ಅದ್ರ ಬಗೆೆ  ಮತೆು  ಚಿಾಂತನೆಯನ್ನನ  ಮ್ಮಡುತಿು ದೆಾ ೀವ.  ಕಳೆದ್ ಎರಡು ವಷಗಗ್ಳು ಕೀವಡ-19 ಇದ್ಾ  

ಪ್ರ ಯುಕು  ಅದ್ರ ಬಗೆೆ  ಚಿಾಂತನೆ ಮ್ಮಡಲು ಸ್ವಧಯ ವಾಗ್ಲ್ಲಲೆ .  ಹಾಗಾಗಿ ಸಹಾಯಧನವನ್ನನ  ಜಾಸಿು  

ಮ್ಮಡಬಹುದೇ ಎಾಂಬುದ್ರ ಕುರಿತ್ತ ಚ್ಚೆಗ ನಡೆಸಿ, ಜಾಸಿು  ಮ್ಮಡುವಂಥ ಪ್ರ ಯತನ ವನ್ನನ  ಮ್ಮಡುತೆು ೀನೆ.  

  

ಡಾ|| ತೇಜಸಿಿ ನ ಗೌಡ:- ಮ್ಮನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮ್ಮನಯ  ಸಚಿವರಿಗೆ ಧನಯ ವಾದ್ಗ್ಳನ್ನನ  

ಸಲೆ್ಲ ಸುತೆು ೀನೆ.  ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ಕಾಕ ಗಿ ಮಿೀಸಲ್ಲಟಿ  ಹಣ್ದ್ ಬಗೆೆ  ಮ್ಮಹತಿಯನ್ನನ  ಕೇಳಿದೆಾ ೀನ್ನ.  2019-

20ನೇ ಸ್ವಲ್ಲನಲೆ್ಲ  ಒಟಿ  ರೂ.1000.00 ಲಕ್ಷಗ್ಳನ್ನನ  ಮಿೀಸಲ್ಲರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಾಂದು ಉತು ರವನ್ನನ  ನಿೀಡಿದಾಾ ರೆ.  

ಅಾಂದ್ರೆ ರೂ.10.00 ಕೀಟ್ಟ ಆಗುತು ದೆ.  ದ್ಯಮ್ಮಡಿ ಜನತೆಯು ಧಮಗ ಶರ ದಿೆ ಯಿಾಂದ್ ನಿೀಡುವಂಥ 

ಹಣ್ವನ್ನನ  ಚಾರ  ಧಾಮ್ ಗ್ಳಾದ್ ಕೇದ್ರನಥ ಮತಿು ತರೆ ದೇವಸೆ್ವ ನಗ್ಳಿಗೆ ಕನೆಪ್ಕ್ಷ ರೂ.100.00 

ಕೀಟ್ಟಗ್ಳಾದ್ರೂ ಮಿೀಸಲ್ಲಟಿ್ಟ ಲೆವಾಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ? ವಶೇಷವಾಗಿ ಕನಗಟಕದ್ವರಾದ್ ಆದಿ 

ಶಂಕರಚಾಯಗರು ಒಾಂದು ಅದುಭ ತವಾದ್ ಕಾಯಗವನ್ನನ  ಮ್ಮಡಿದಾಾ ರೆ.   

 

ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಆಯಿತ್ತ. ಸಕಾಗರದಿಾಂದ್ ಏನಗ್ಬೇಕೆಾಂದು ಹೇಳಿ.  

 

ಡಾ|| ತೇಜಸಿಿ ನ ಗೌಡ:- ಮ್ಮನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ರೂ.100.00 ಕೀಟ್ಟಗ್ಳಾದ್ರೂ 

ಮಿೀಸಲ್ಲಡಬೇಕೆಾಂದು ಕೇಳಿಕಳಿು ತೆು ೀನೆ.   

 

ಶಿರ ೋ ಶಶಿಕಲಾ ಅ.ಜೊಲೆ್ಲ :- ಮ್ಮನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಬಹಳ ಒಳಿೆಯ ಪ್ರ ಶೆನ ಯನ್ನನ  ಮ್ಮನಯ  

ಸದ್ಸಯ ರು ಕೇಳಿದಾಾ ರೆ.  ಅದ್ಕಾಕ ಗಿ ಅಭಿನಂದ್ನೆಯನ್ನನ  ಸಲೆ್ಲ ಸಲು ಬಯಸುತೆು ೀನೆ. 

 

ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಮ್ಮನಯ  ಸಚಿವರೇ, ಮ್ಮನಯ  ಸದ್ಸಯ ರು ರೂ.100.00 ಕೀಟ್ಟಗ್ಳಾದ್ರೂ 

ಮಿೀಸಲ್ಲಡಬೇಕೆಾಂದು ಕೇಳುತಿು ದುಾ , ತಾವು ಒಳಿೆಯ ಪ್ರ ಶೆನ  ಎಾಂದು ಹೇಳುವುದು ಬೇಡ.  

 

ಶಿರ ೋ ಶಶಿಕಲಾ ಅ.ಜೊಲೆ್ಲ :- ಮ್ಮನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಆ ರಿೀತಿ ಏನಿಲೆ .  ಏಕೆಾಂದ್ರೆ, ಹಾಂದೂಗ್ಳು 

ಯಾತೆರ  ಮ್ಮಡುವ ಸೆ ಳಗ್ಳಾಗಿದುಾ , ಆ ಸೆ ಳಗ್ಳನ್ನನ  ಎಲೆರೂ ಹೊೀಗಿ ಮುಟಿ ವಂಥ ಕೆಲಸವಾಗ್ಬೇಕು.   

ಹಾಗಾಗಿ ಇದ್ರ ಬಗೆೆ  ಚಿಾಂತನೆಯನ್ನನ  ಮ್ಮಡುತೆು ೀನೆ.  ಮ್ಮನಯ  ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಗ್ಳಾಂದಿಗೆ ಇದ್ರ ಬಗೆೆ  

ಮ್ಮತನಡಿ ಕರ ಮ ಕೈಗಳಿು ತೆು ೀನೆ.  ಹಾಗೆಯೇ ಕಾಶ್ ದೇವಸೆ್ವ ನಕೆಕ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮ್ಮನಯ  ಸದ್ಸಯ ರು 

ಹೇಳಿದ್ ಹಾಗೆ ನಮೆಾ ಲೆರ ನೆಚಿಚ ನ ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತಿರ ಗ್ಳಾದ್ ಮ್ಮನಯ  ನರೇಾಂದ್ರ  ಮೊೀದಿಯವರು ಹಾಗೂ 

ಉತು ರ ಪ್ರ ದೇಶದ್ ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಯಾದ್ ಶ್ರ ೀ ಆದಿತಯ ನಥ ಯೀಗಿಯವರ ಕನಸಿನ ಒಾಂದು 
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ಗೀಪುರವಾಗಿದುಾ , ಇವತ್ತು  ಕಾಶ್ ದೇವಸೆ್ವ ನ ಯಾವ ಪ್ರಿಸೆಿ ತಿಯಲೆ್ಲದೆ ಎಾಂಬುದ್ನ್ನನ  ಸಹ 

ನೀಡುತಿು ದೆಾ ೀವ.  ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಮ್ಮನಯ  ಜನರು ಅಲೆ್ಲ ಗೆ ಹೊೀಗುವ ಹಾಗೆ ವಶೇಷ ರೈಲ್ಲನ ವಯ ವಸೆ  

ಕಲ್ಲಪ ಸಬೇಕೆಾಂದು ಏನ್ನ ಹೇಳಿದಾಾ ರೆ, ಅದ್ರ ಬಗೆೆ  ಅಧಿಕಾರಿಗ್ಳಾಂದಿಗೆ ಅಧಿವೇಶನ ಮುಗಿದ್ ನಂತರ 

ಚ್ಚೆಗ ಮ್ಮಡಿ, ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಗ್ಳ ಗ್ಮನಕೆಕ  ತಂದು ಆ ವಯ ವಸೆ ಯನ್ನನ  ಮ್ಮಡುವಂಥ ಪ್ರ ಯತನ  

ಮ್ಮಡುತೆು ೀನೆ.   

 

ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಆಯಿತ್ತ.  

 

ಡಾ|| ತೇಜಸಿಿ ನ ಗೌಡ:- ಮ್ಮನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಒಾಂದು ನಿಮಿಷ.  ಇದು ನನನ  ವಚಾರವಾಗಿಲೆ .  

ದ್ಯವಟಿ  ಸಾ ಲಪ  ಮ್ಮತನಡಲು ಸಮಯವನ್ನನ  ಕಲ್ಲಪ ಸಿ.  ಅದೇ ರಿೀತಿ ರಾಮ್ಮಯಣ್ದ್ ಪ್ರ ವತರ  

ಕೆೆ ೀತರ ಗ್ಳಿಗೆ ಹೊೀಗ್ಲು ಯಾವ ರಿೀತಿ ರೈಲು ವಯ ವಸೆ ಯನ್ನನ  ಮ್ಮಡಲಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರಿೀತಿ ನಮಾ ಲೆ್ಲರುವ 12 

ಜೊಯ ೀತಿಗಲ್ಲಾಂಗ್ಗ್ಳು ಮತ್ತು  52 ಶಕು  ಪಿೀಠಗ್ಳು ಇರುವಂಥ ಸೆ ಳಗ್ಳಿಗೆ ಹೊೀಗ್ಲು ವಶೇಷ ರೈಲು ವಯ ವಸೆ  

ಮ್ಮಡಲು ಮ್ಮನಯ  ಸಚಿವರು ಪ್ರ ಯತನ  ಮ್ಮಡಬೇಕು.  ಈಗಾಗ್ಲೇ ಮ್ಮನಯ  ಸಚಿವರು ನನನ  ಪ್ರ ಶೆನ ಗೆ 

ಧನಯ ವಾದ್ಗ್ಳನ್ನನ  ಹೇಳಿದ್ ಪ್ರ ಯುಕು  ಅವರು ರೂ.100.00 ಕೀಟ್ಟಗ್ಳನ್ನನ  ಮಿೀಸಲ್ಲಡುತಾು ರೆ ಎಾಂಬ 

ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ.  ಹಾಗೆಯೇ ಮುಜರಾಯಿ ದೇವಸೆ್ವ ನಗ್ಳನ್ನನ  ಎ, ಬಿ, ಸಿ ಎಾಂದು 3 ವಗ್ಗಗ್ಳಾಗಿ 

ಮ್ಮಡಲಾಗಿದೆ.  34219 ದೇವಸೆ್ವ ನಗ್ಳು ’ಸಿ’ ವಗ್ಗಗ್ಳಾಗಿವ.  ದೇವಸೆ್ವ ನಗ್ಳನ್ನನ  ಸಹ ವಗ್ಗಗ್ಳಾಗಿ 

ವಭ್ಜನೆ ಮ್ಮಡುವಷಿ್ಟ  ನವು ದೊಡಡ ವರಾಗಿದೆಾ ೀವ.   

 

ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಆಯಿತ್ತ. ಏನಗ್ಬೇಕು ಅದ್ನ್ನನ  ಹೇಳಿ.  

 

ಡಾ|| ತೇಜಸಿಿ ನ ಗೌಡ:- ಮ್ಮನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಆ ದೇವಸೆ್ವ ನದ್ ಆಚ್ಗಕರಿಗೆ ತಸಿು ೀಕ  ಎಾಂದು 

ರೂ.4,000/- ಗ್ಳನ್ನನ  ತಿಾಂಗ್ಳಿಗೆ ನಿೀಡುತಾು ರೆ. ಭಿಕೆೆಯನ್ನನ  ನೀಡುವಂತಹ ಭ್ಕು ರು ಕ್ಕಡ ದೇವಸೆ್ವ ನಕೆಕ  

ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನನ  ಹಾಕುತಾು ನೆ.  ’ಸಿ’ ವಗ್ಗದ್ಲೆ್ಲರುವ ದೇವಸೆ್ವ ನದ್ ಆಚ್ಗಕರು ಇವತ್ತು  ಭಿಕೆೆ  ಬೇಡ ಎನ್ನನ ವ 

ಸೆಿ ತಿಯಲೆ್ಲದಾಾ ರೆ.  ‘ಎ’ ಮತ್ತು  ‘ಬಿ’ ವಗ್ಗಗ್ಳಾಗಿ ಕೇವಲ 344 ದೇವಸೆ್ವ ನಗ್ಳಿಗೆ ಕೀಟ್ಟಯ ಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ 

ಕಾಣಿಕೆ ಬರುತು ದೆ.  ’ಸಿ’ ವಗ್ಗದ್ ದೇವಸೆ್ವ ನಗ್ಳು ಹಾಳಾಗುತಿು ವ, ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯ ಗ್ಳು ಇಲೆದೇ 

ದೇವಸೆ್ವ ನಗ್ಳು ಸೀರಿಕೆಯಾಗುತಿು ವ, ದ್ಯವಟಿ  ಮ್ಮನಯ  ಸಚಿವರುಗ್ಳಾದ್ ಶ್ರ ೀ ವ.ಸೀಮಣ್ಣ  ಮತ್ತು                 

ಶ್ರ ೀ ಆರ.ಅಶೀಕ ರವರು ಇದ್ರ ಬಗೆೆ  ಚಿಾಂತನೆ ಮ್ಮಡಬೇಕು.  ದೇವಸೆ್ವ ನಗ್ಳಿಗೆ ನಿೀಡುವ ಹಣ್ವನ್ನನ  ಆ 

ದೇವಸೆ್ವ ನಗ್ಳಿಗೆ ಉಪ್ಯೀಗಿಸಿ.  ಹಾಗೆಯೇ ಭೂ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯೆಾ ಯಿಾಂದ್ ಭೂಮಿ 
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ಕಳೆದುಕಾಂಡಿದಾಾ ರೆ.  ನಮಾ  ರಾಜ ಮಹಾರಾಜರು ಸ್ವಾ ವಲಂಬಿಯಾಗಿ ಬದುಕಲು ಮ್ಮಡಿದ್ಾ ರು.  ಆದ್ರೆ, 

ಇವರು ಅದೆಲೆವನೂನ  ತೆಗೆದುಕಾಂಡು ಬಿಟಿ್ಟ ದಾಾ ರೆ.  ಅದ್ಕೆಕ  ಏನ್ನ ವಯ ವಸೆ  ಇದೆ.  

 

ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ತಾವು ಮ್ಮತನಡಿದುಾ  ಸ್ವಕು.  ಮ್ಮನಯ  ಸಚಿವರು ಉತು ರ ನಿೀಡಲ್ಲ.  

 

ಡಾ|| ತೇಜಸಿಿ ನಗೌಡ:- ಮ್ಮನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ದ್ಯವಟಿ  ಚ್ಳಿ, ಗಾಳಿ, ಮಳೆ, ಎನನ ದೇ 

ನದಿಯಲೆ್ಲ  ಸ್ವನ ನ ಮ್ಮಡಿಕಾಂಡು ಬಂದು ದೇವಸೆ್ವ ನವನ್ನನ  ನೀಡಿಕಳಿು ತಾು ರೆ  ಅಾಂತಹ ’ಸಿ’ ವಗ್ಗದ್ 

ಆಚ್ಗಕ ಸಮುದಾಯಕೆಕ  ರೂ.15,000/- ಮ್ಮಸಿಕ ಭ್ತೆಯ ಯನ್ನನ  ನಿೀಡಲೇಬೇಕು.  ನಮಗೂ ಭಾವನೆಗ್ಳಿವ, 

ಅವರನ್ನನ  ನವು ಆ ರಿೀತಿ ನಡೆಸಿಕಳಿಬಹುದೇ? ಇಲೆದಿದ್ಾ ರೆ ನನ್ನ ಬ್ರವಗೆ ಬಂದು ಧರಣಿ 

ನಿರತಳಾಗ್ಬೇಕಾಗುತು ದೆ.  

 

ಶಿರ ೋ ಶಶಿಕಲಾ ಅ.ಜೊಲೆ್ಲ :- ಮ್ಮನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮ್ಮನಯ  ಸದ್ಸಯ ರು ಬ್ರವಗೆ ಬಂದು ಧರಣಿ 

ಆಗುವ ಅವಶಯ ಕತೆ ಇಲೆ .  ನಮಾ  ಸಕಾಗರ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಸಚಿವಳಾಗಿ ಬಂದ್ ಮೇಲ್ಲ ಎ, ಬಿ, ಸಿ ಎಾಂದು 

ವಗಿೀಗಕರಿಸಲಾದ್ ದೇವಸೆ್ವ ನಗ್ಳು ಏನಿವ, ಅದ್ರಲೆ್ಲ  ‘ಎ’ ಮತ್ತು  ‘ಬಿ’ ವಗ್ಗಗ್ಳ ದೇವಸೆ್ವ ನಕೆಕ  ಯಾವುದೇ 

ರಿೀತಿಯ ತಾಂದ್ರೆ ಇಲೆದ್ ಹಾಗೆ ಮ್ಮಡಿದೆಾ ೀವ.  ಆದಾಯಕೆಕ  ಅನ್ನಗುಣ್ವಾಗಿ ಎ, ಬಿ, ಸಿ ಎಾಂದು 

ವಗಿೀಗಕರಿಸಲಾಗಿದೆ.  ಆದ್ರೆ, 34219 ’ಸಿ’ ವಗ್ಗದ್ ದೇವಸೆ್ವ ನಗ್ಳನ್ನನ  ಯಾವ ರಿೀತಿ 

ಅಭಿವೃದಿಿ ಪ್ಡಿಸಬಹುದು ಎಾಂಬುದ್ರ ಕುರಿತ್ತ ಈಗಾಗ್ಲೇ 3 ಸಭೆಗ್ಳನ್ನನ  ಮ್ಮಡಿದೆಾ ೀನೆ.  ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ 

ನಮಾ ಲೆ್ಲ  ಇರುವಂಥ Common Pool Fund ಅನ್ನನ  ಸಹ ಉಪ್ಯೀಗಿಸಲಾಗುವುದು, ಆ ಹಣ್ವು ಕಡಿಮೆ 

ಬಿಳುತು ದೆ.  ಹಾಗಾಗಿ ಅಭಿಯಾನ ಮ್ಮಡಬೇಕೆಾಂದು ಈಗಾಗ್ಲೇ ನಿಧಾಗರ ಮ್ಮಡಿದೆಾ ೀವ.  ಸಮ್ಮಜದ್ಲೆ್ಲ  

ಅನೇಕ ದಾನಿಗ್ಳಿದಾಾ ರೆ.  ಆ ದಾನಿಗ್ಳನ್ನನ  ಆಹಾಾ ನ ಮ್ಮಡಿ, ಆ ಜಿಲೆ್ಲ ಯಲೆ್ಲರುವ ಅನೇಕ ’ಸಿ’ ವಗ್ಗದ್ 

ದೇವಸೆ್ವ ನಗ್ಳನ್ನನ  ದಾನಿಗ್ಳಿಗೆ ದ್ತ್ತು  ನಿೀಡುವುದ್ರ ಮೂಲಕ ಅಭಿವೃದಿಿ  ಮ್ಮಡುವಂಥ ಕೆಲಸದ್ ಕುರಿತ್ತ 

ಈಗಾಗ್ಲೇ ಚ್ಚೆಗ ಮ್ಮಡಿದೆಾ ೀವ.  ಆ ನಿಟಿ್ಟ ನಲೆ್ಲ  ಕೆಲಸವನ್ನನ  ಮ್ಮಡುವುದ್ಕೆಕ  ಕರ ಮವನ್ನನ  

ತೆಗೆದುಕಳಿು ತೆು ೀವ.   ಮ್ಮನಯ  ಸದ್ಸಯ ರು ಹೇಳಿದ್ ಹಾಗೆ ಆಚ್ಗಕರಿಗೆ ಮ್ಮಸಿಕ ರೂ.4000 ಮ್ಮತರ  ತಸಿು ೀಕ  

ನಿೀಡಲಾಗುತಿು ದುಾ , ವಷಗಕೆಕ  ರೂ.48000 ಮ್ಮತರ  ಆಗುತು ದೆ ಎಾಂದು ಹೇಳಿದ್ರು.  ಅದ್ಕೆಕ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 

ಸಹ ಏನ್ನ ಜಮಿೀನ್ನ ಕಳೆದುಕಾಂಡವರು ಇದಾಾ ರೆ, ಸಿ’ ವಗ್ಗದ್ ಆಚ್ಗಕರುಗ್ಳಿದಾಾ ರೆ. ಇವರುಗ್ಳಿಗೆ 

ನಿೀಡುವ ತಸಿು ೀಕ  ಹಣ್ ಸ್ವಕಾಗುವುದಿಲೆ , ಆ ಹಣ್ವನ್ನನ  ಜಾಸಿು  ಮ್ಮಡಬೇಕೆಾಂಬುದ್ರ ಕುರಿತ್ತ ಈಗಾಗ್ಲೇ 

ಪ್ರ ಸ್ವು ವನೆಯನ್ನನ  ತಯಾರು ಮ್ಮಡಿದುಾ , ಆರ್ಥಗಕ ಇಲಾಖೆಗೆ ಕಳುಹಸಿ ಅನ್ನಮೊೀದ್ನೆ ಪ್ಡೆದು, ತಸಿು ೀಕ  

ಅನ್ನನ  ಹೆಚ್ಚಚ  ಮ್ಮಡುವುದ್ರ ಕುರಿತ್ತ ಕರ ಮವಹಸಲಾಗಿದೆ.  ಪುರಾತತಾ  ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 

ಒಾಂದು ಅಾಂಶವನ್ನನ  ತಿಳಿಸಿದ್ಾ ರು.  ಇದ್ರಲೆ್ಲ  ಕೇಾಂದ್ರ  ಪುರಾತತಾ  ಮತ್ತು  ರಾಜಯ  ಪುರಾತತಾ  ಎಾಂದು ಎರಡು 
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ಭಾಗ್ಗ್ಳಾಗಿ ವಾಂಗ್ಡಿಸಲಾಗಿದೆ.  ಕೇಾಂದ್ರ  ಸಚಿವರನ್ನನ  ಭೇಟ್ಟಯಾಗುವ ಕುರಿತ್ತ ನನ್ನ ಈಗಾಗ್ಲೇ 

ಯೀಚ್ನೆ ಮ್ಮಡಿದೆಾ ೀನೆ.  ಹಾಗೆಯೇ ರಾಜಯ  ಪುರಾತತಾ ಕೆಕ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪ್ರ ವಾಸೀದ್ಯ ಮ ಇಲಾಖೆಗೆ 

ಒಳಪ್ಡುವುದ್ರಿಾಂದ್ ಪ್ರ ವಾಸೀದ್ಯ ಮ ಸಚಿವರನ್ನನ  ಕರೆಸಿ ಸಭೆ ಮ್ಮಡಿ, ಅವರ ಮೂಲಕ ಇದ್ಕೆಕ  ಕೈ 

ಜೊೀಡಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮ್ಮಡುತೆು ೀನೆ.   
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ಪರ ಶ್ನನ  ಸಂಖೆಯ  1111 

(ಉತ್ು ರವನುನ  ಲಗತಿು ಸ್ಲಾಗಿದ್ದ) 

 

ಶಿರ ೋ ಎಿಂ.ರ್ನರಾಯಣಸಿಾ ರ್ಮ:- ಮ್ಮನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ರಾಜಯ ದಾದ್ಯ ಾಂತ ಸ್ವಾ ತಂತರ ಯ  

ಪೂವಗದಿಾಂದ್ ಒಾಂದೇ ಸೆ ಳದ್ಲೆ್ಲ  ವಾಸವಾಗಿರುವ ರೈತರ ಸ್ವಾ ಧಿೀನದ್ಲೆ್ಲರುವ ಜಮಿೀನ್ನಗ್ಳು ಇನೂನ  

ಸಕಾಗರಿ ಹೆಸರಿನಲೆ್ಲಯೇ ಉಳಿದುಕಾಂಡಿರುವುದು ಸಕಾಗರದ್ ಗ್ಮನಕೆಕ  ಬಂದಿದೆಯೇ ಎಾಂದು 

ಪ್ರ ಶೆನ ಯನ್ನನ  ಕೇಳಿದೆಾ ನ್ನ.  ಅದ್ಕೆಕ  ಮ್ಮನಯ  ಸಚಿವರು ’ಸ್ವಾ ತಂತರ ಯ  ಪೂವಗದಿಾಂದ್ ಒಾಂದೇ ಸೆ ಳದ್ಲೆ್ಲ  

ವಾಸವಾಗಿರುವ ರೈತರ ಸ್ವಾ ಧಿೀನದ್ಲೆ್ಲರುವ ಸಕಾಗರಿ ಜಮಿೀನಿನಲೆ್ಲ  ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಮ್ಮಡುತಿು ರುವ 

ಸ್ವಗುವಳಿಯನ್ನನ  ಸಕರ ಮಗಳಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ದಿನಾಂಕ: 20.03.1991 ರಿಾಂದ್ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಕಲಂ-

94ಎ ರಡಿಯಲೆ್ಲ  ನಮೂನೆ-50ರ ಅಜಿಗ ಸಲೆ್ಲ ಸಲು ದಿನಾಂಕ: 19.09.1991 ರವರೆಗೆ ಅವಕಾಶ 

ಕಲ್ಲಪ ಸಲಾಗಿತ್ತು ’ ಎಾಂದು ಉತು ರದ್ಲೆ್ಲ  ತಿಳಿಸಿದಾಾ ರೆ.  ತದ್ನಂತರ ಸಮಯ ಸ್ವಕಾಗ್ಲ್ಲಲೆವಾಂದು ನಮೂನೆ-

50 ರಲೆ್ಲ  ಅಜಿಗ ಸಲೆ್ಲ ಸದೇ ಇರುವರಿಗಾಗಿ ಮತು ಾಂದು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಲಪ ಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ದಿನಾಂಕ: 

01.11.1998 ರಿಾಂದ್ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಕನಗಟಕ ಭೂ ಕಂದಾಯ ಕಾಯೆಾ , 1964ರ ಕಲಂ-94 ಬಿ ಅನ್ನನ  

ಸೇಪ್ಗಡೆ ಮ್ಮಡಿ ನಮೂನೆ-53 ರಲೆ್ಲ  ದಿನಾಂಕ: 30.04.1999 ರವರೆಗೆ ಅಜಿಗ ಸಲೆ್ಲ ಸಲು ಅವಕಾಶ 

ಕಲ್ಲಪ ಸಲಾಗುತು ದೆ.  ಈ ರಿೀತಿಯಾಗಿ ಸಕಾಗರ ದಿನಾಂಕವನ್ನನ  ನಿಗ್ದಿಪ್ಡಿಸುತಾು  ಹೊೀಗುತು ದೆ.  ಕನೆಗೆ 

ಎಲೆಾ  ತಿದುಾ ಪ್ಡಿ ಮ್ಮಡುವ ಮುಖಾಾಂತರವಾಗಿ ಯಾರು ಯಾರು ಸಕಾಗರಿ ಜಮಿೀನಿನಲೆ್ಲ  ಸ್ವಗುವಳಿ 

ಮ್ಮಡುತಿು ದ್ಾ ರು ಅಾಂಥವರಿಗೆ ಅಜಿಗ ಸಲೆ್ಲ ಸಲು ಇದು ಕನೆಯ ದಿನ ಎಾಂದು ಹೇಳಿ, ದಿನಾಂಕ: 01.01.2005 

cut-off date ಮ್ಮಡುತಾು ರೆ.  ಮ್ಮನಯ  ಸಚಿವರಲೆ್ಲ  ನನನ  ಕನೆಯ ಪ್ರ ಶೆನ ಯೇನೆಾಂದ್ರೆ, ನಮೂನೆ 50 ರಡಿ 

ಅಜಿಗ ಸಲೆ್ಲ ಸಿರುವವರು ಏನಿದಾಾ ರೆ, ಮೊದ್ಲು 1991 ಎಾಂದು ಇತ್ತು , ನಂತರ 1998-1999 ರಂದು, 

ತದ್ನಂತರ 2005 ರಂದು ಅಜಿಗ ಸಲೆ್ಲ ಸಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಲಪ ಸಲಾಯಿತ್ತ.  ಆದ್ರೆ, ಅದೇ ದಿನಾಂಕದ್ಲೆ್ಲ  

ಒಾಂದೇ ಸವೇಗ ನಂಬರ ನಲೆ್ಲ  ಅಜಿಗ ಸಲೆ್ಲ ಸಿದ್ಾ ವರಲೆ್ಲ  ಕೆಲವರಿಗೆ ಗಾರ ಯ ಾಂರ್  ಆಗಿದುಾ , ಇದುವರೆವಗೂ 

ಕೆಲವರಿಗೆ ಗಾರ ಯ ಾಂರ್  ಆಗಿರುವುದಿಲೆ .   ಆದ್ರೂ ಅವರುಗ್ಳು ಉಳುಮೆ ಮ್ಮಡಿಕಾಂಡೇ ಬರುತಿು ದಾಾ ರೆ.  

ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರ ಕಾರ ಯಾವ ರಿೀತಿ ಅಜಿಗ ಸಲೆ್ಲ ಸಬೇಕು, ಅಜಿಗ ಸಲೆ್ಲ ಸಲು ಏನೇನ್ನ ದಾಖ್ಲ್ಲಗ್ಳು ಬೇಕು 

ಎಾಂಬುದೆಲೆದ್ರ ಕುರಿತ್ತ ಸುಮ್ಮರು ಮ್ಮಹತಿಯನ್ನನ  ಸಹ ಉತು ರದ್ಲೆ್ಲ  ತಿಳಿಸಿದಾಾ ರೆ.  ಅದ್ಕಾಕ ಗಿ ಒಾಂದು 

ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನನ  ಹೇಳಲು ಬಯಸುತೆು ೀನೆ. ಅದೇನೆಾಂದ್ರೆ, ಬಾಂಗ್ಳೂರು ಉತು ರ ತಾಲೆ್ಲ ಕು ಜಾಲ 

ಹೊೀಬಳಿ, ಮರಳುಕುಾಂಟ್ ಎಾಂಬ ಗಾರ ಮದ್ ಸವೇಗ ನಂಬರ  50 ರಲೆ್ಲ  ಸುಮ್ಮರು 250 ಎಕರೆ ಸಕಾಗರಿ ಜಾಗ್ 

ಇದೆ.  1962ನೇ ಸ್ವಲ್ಲನಲೆ್ಲ  ಸುಮ್ಮರು ಜನರಿಗೆ ಆ ಜಮಿೀನ್ನ ಗಾರ ಯ ಾಂರ್  ಆಗಿದೆ.  ಆದ್ರೆ, ಅದೇ ಸವೇಗ 

ನಂಬರ ನಲೆ್ಲ  ಅಾಂದಿನ ದಿವಸವೇ ಅಜಿಗ ಸಲೆ್ಲ ಸಿದ್ಾ ಾಂತಹ ಪ್ಕಕ ದ್ ಜಮಿೀನಿನವರಿಗೆ ಇವತಿು ನವರೆಗೂ 

ಗಾರ ಯ ಾಂರ್  ಆಗಿರುವುದಿಲೆ .  ಇವತಿು ಗೂ ಆ ಜನರು ಉಳುಮೆ ಮ್ಮಡಿಕಾಂಡು ಬರುತಿು ದಾಾ ರೆ.  ಹಾಗಾಗಿ ಆ 

ಜಮಿೀನ್ನ ಅವರಿಗೆ ಗಾರ ಯ ಾಂರ್  ಆಗ್ಲು ಮತ್ತು  ಕೆಲವರಿಗೆ ಗಾರ ಯ ಾಂರ್  ಆಗ್ದೇ ಇರುವುದ್ಕ್ಕಕ  ಇರುವ 
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ಕಾರಣ್ವೇನ್ನ? ಇದ್ರಿಾಂದಾಗಿ ಕೆಲವು ಜನರು ನಳೆ ದಿವಸ ನಿಮಾ ನ್ನನ  ಅಲೆ್ಲಾಂದ್ ಒಕಕ ಲ್ಲಬಿಾ ಸುತೆು ೀವ ಎಾಂದು 

ಹೇಳುತಾು ರೆ.  ತಹಸಿೀಲಾಾ ರ ರವರು ಸಹ ಆಗಾಗ್ ಅಲೆ್ಲ ಗೆ ಹೊೀಗಿ ಭ್ಯಪ್ಡಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸವಾಗುತಿು ದೆ.  

ಇಲೆದಿದ್ರೆ ಅವರನ್ನನ  ಖಾಲ್ಲ ಮ್ಮಡಿಸುತೆು ೀವ ಎಾಂದು ಹೇಳುತಾು ರೆ.  ಒಾಂದೇ ಸವೇಗ ನಂಬರ ನಲೆ್ಲದುಾ  

ಕೆಲವರಿಗೆ ಗಾರ ಯ ಾಂರ್  ಆಗಿದೆ, ಅದ್ಕೆಕ  ಹೊಾಂದುಕಾಂಡಿರುವ ಜಮಿೀನಿನಲೆ್ಲ  ಗಾರ ಯ ಾಂರ್  ಆಗಿಲೆ .   

 

ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಮ್ಮನಯ  ಸಚಿವರು ಉತು ರ ನಿೀಡಲ್ಲ.  

 

ಶಿರ ೋ ಎಿಂ.ರ್ನರಾಯಣಸಿಾ ರ್ಮ:- ಮ್ಮನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಇನನ ಾಂದು ವಚಾರವಾಂದ್ರೆ, ಮ್ಮನಯ  

ಸಚಿವರು ’ಬಿ.ಬಿ.ಎಾಂ.ಪಿ. ವಾಯ ಪಿು ಯಲೆ್ಲ  18 ಕಲೀ ಮಿೀಟರ , ಪಂಚಾಯತ  ವಾಯ ಪಿು ಯಲೆ್ಲ  3 ಕಲೀ 

ಮಿೀಟರ , ಸಿ.ಎಾಂ.ಸಿ. ವಾಯ ಪಿು ಯಲೆ್ಲ  5 ಕಲೀ ಮಿೀಟರ  ಒಳಗೆ ಬರುವ ಜಮಿೀನಿಗೆ ಗಾರ ಯ ಾಂರ್  ನಿೀಡುವುದಿಲೆ ’ 

ಎಾಂದು ಕಾರಣ್ ನಿೀಡಿದಾಾ ರೆ.  1962ನೇ ಸ್ವಲ್ಲನಲೆ್ಲ  ಜಮಿೀನ್ನ ಗಾರ ಯ ಾಂರ್  ಆದ್ ಸಂದ್ಭ್ಗದ್ಲೆ್ಲ  ಇಾಂತಹ 

ಕಾನೂನ್ನ ಯಾವುದು ಇರಲ್ಲಲೆವ?   

(ಮುಾಂದು) 

 

(1246) 22-12-2021 11.50 ಎಸ್ ಕೆ-ಆರ ಎನ್              (ಸ್ಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಥ ತಿ) 

 

ಶಿರ ೋ ಎಿಂ. ರ್ನರಾಯಣಸಿಾ ರ್ಮ (ಮುಿಂದ್ಯ):-  

ಅರ್ತಿು ನ ದಿನ ಅವರಿಗೆ ಗಾರ ಯ ಾಂರ್  ಆಗಿದೆ.  ಇವತಿು ನ ದಿನ ಅದೇ ಜಾಗ್ಕೆಕ  ಕಾನೂನ್ನ ಅನಾ ಯಿಸುವುದಾದ್ರೆ, 

ಬಿ.ಬಿ.ಎಾಂ.ಪಿ ವಾಯ ಪಿು ಯ 18 ಕ.ಮಿೀಟರ  ವಾಯ ಪಿು ಯಳಗೆ ಈ ಜಾಗ್ ಬರುವಂತಹದುಾ . ಇವತ್ತು  ಅವರಿಗೆ 

ಗಾರ ಯ ಾಂರ್  ಆಗ್ಲ್ಲಲೆವಾಂದ್ರೆ, ಅವರ ಪ್ರಿಸೆಿ ತಿ ಏನಗ್ಬೇಕು?  

 

ಶಿರ ೋ ಆರ .ಅಶ್ೋಕ್ :- ಮ್ಮನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಈಗ್ ಸ್ವಾ ತಂತರ ಯ  ಪೂವಗ ಇರಬಹುದು ಮತ್ತು  

ಸ್ವಾ ತಂತರ ಯ  ಬಂದಾದ್ ಮೇಲ್ಲ ಕ್ಕಡ ನಮೂನೆ-50,  ನಮೂನೆ-53,  ನಮೂನೆ-57 ರ ಇವುಗ್ಳಿಗೆ 

ಅಜಿಗಗ್ಳನ್ನನ  ಹಾಕುವಂತಹದ್ಾ ಕೆಕ  2019 ರವರೆಗೂ ವಸು ರಣೆ ಮ್ಮಡಿಕಾಂಡು ಅನ್ನಮತಿಯನ್ನನ  

ಕಟಿ್ಟ ದೆಾ ೀವ. ಸಾ ತಂತರ  ಪೂವಗದಿಾಂದ್ಲ್ಲ ಅವರು ಜಾಲ ಹೊೀಬಳಿಯಲೆ್ಲದ್ಾ ರು ಎಾಂದು ಮ್ಮನಯ  ಸದ್ಸಯ ರು  

ನಿದಿಗಷಿ ವಾಗಿ  ಹೇಳಿದಾಾ ರೆ. ಸ್ವಾ ತಂತರ ಯ  ಪೂವಗದ್ಲೆ್ಲಯೇ ಅವರಿಗೆ ಗಾರ ಯ ಾಂರ್  ಆಗಿದ್ಾ ರೆ,  

ಕಾಪೀಗರೇಷನ್ ನಿಾಂದ್ ಆ ಕಲೀ ಮಿೀಟರ  ಏನಿದೆಯೀ, ಅರ್ೀತಿು ನ ದಿನ ಕಾನೂನ್ನ ಏನಿರುತು ದೆಯೀ, 

ಅದು ಅವರಿಗೆ ಅಪೆ್ ೈ ಆಗುತು ದೆ. ಯಾವತಿು ನ ದಿನ ಅಜಿಗ ಹಾಕರುತಾು ನೆ. ಅಜಿಗ ಹಾಕದ್ ದಿನಾಂಕದಿಾಂದ್ 

ಕಾಪೀಗರೇಷನ್ ನ distance ಏನಿದೆಯೀ ಅದ್ನ್ನನ  ತೆಗೆದುಕಳಿು ಿ ತೆು ೀವ. ಹತ್ತು -ಹನೆನ ರಡು 

ವಷಗಗ್ಳಿಾಂದ್ ಹದಿನೆಾಂಟ ಕಲೀ ಮಿೀಟರ  ಇವಲೆಾ  ಆಗಿರುವಂತಹದುಾ . ಅದ್ರ ಹಾಂದೆ 
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ಕಾಪೀಗರೇಷನ್  ಏರಿಯಾ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು  ಮತ್ತು  ಹೆಬ್ರಾ ಳದಿಾಂದ್ಲೇ ಮುಗಿದು ಹೊೀಗುತಿು ತ್ತು .  ಈಗ್ ಅದು 

ವಸು ರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಜಿಗ ಹಾಕದ್ ದಿನಾಂಕ ಏನಿತು ೀ, ಅರ್ತಿು ನ ಕಾನೂನ್ನಗ್ಳು ಅಪೆ್ ೈ ಆಗುತು ದೆ.  ಮ್ಮನಯ  

ಸದ್ಸಯ ರು individual ಆಗಿ ನನನ  ಗ್ಮನಕೆಕ  ತಂದ್ರೆ, ಅದ್ರ ನೈಜತೆಯನ್ನನ  ತಿಳಿದುಕಾಂಡು, ಅವರಿಗೆ ಸೂಕು  

ಪ್ರಿಹಾರ ಸಿಗುವಂತಹದ್ಾ ಕೆಕ  ಜಮಿೀನ್ನ ಮಂಜೂರು ಮ್ಮಡುವಂತಹದ್ಾ ಕೆಕ  ಕರ ಮವನ್ನನ  

ತೆಗೆದುಕಳಿು ತೆು ೀನೆ.  

 

ಶಿರ ೋ ಎಿಂ.ರ್ನರಾಯಣ ಸಿಾ ರ್ಮ:- ಮ್ಮನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, 1976 ರಲೆ್ಲ  ಈ ಕಾನೂನ್ನ ಬಂದಿದುಾ .   

ಕನಗಟಕ ಪ್ರರ ನಿಗ್ಮಗ್ಳ ಅಧಿನಿಯಮ, 1976ರ ಅಡಿಯಲೆ್ಲ  ಬೃಹತ  ಬಾಂಗ್ಳೂರು ಮಹಾನಗ್ರ 

ಪಾಲ್ಲಕೆ-18 ಕಲೀ ಮಿೀಟರ    ಎಾಂದು ಹೇಳಿರುವಂತಹದುಾ . ನನ್ನ ಹೇಳುತಿು ರುವುದೇನೆಾಂದ್ರೆ, 1962 ರಲೆ್ಲ  

ಗಾರ ಯ ಾಂರ್  ಆಗಿದೆ. ಅರ್ತಿು ನ ದಿನ ಈ ಕಾನೂನ್ನ ಇರಲ್ಲಲೆ . ಅರ್ತಿು ನ ದಿನ ಗಾರ ಯ ಾಂರ್  ಮ್ಮಡಿ, ಇರ್ೀತಿು ನ 

ಗಾರ ಯ ಾಂರ್  ಮ್ಮಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಕಾಪೀಗರೇಷನ್  ಲ್ಲಮಿರ್  18 ಕಲೀ ಮಿೀಟರ  ಬರುತು ದೆ ಎಾಂದ್ರೆ, ಅವರ 

ಪ್ರಿಸೆಿ ತಿ ಏನಗುತು ದೆ?  

 

ಶಿರ ೋ ಆರ .ಅಶ್ೋಕ್ :- ಗಾರ ಯ ಾಂರ್  ಆದ್ ಮೇಲ್ಲ ಗಾರ ಯ ಾಂರ್  ಪ್ರ ಶೆನ ಯೇ ಬರುವುದಿಲೆ . ಈಗಾಗ್ಲೇ 

ಗಾರ ಯ ಾಂರ್  ಆಗಿ ಹೊೀಗಿದ್ಾ ರೆ, ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯವರು ಫಾಲೀ ಮ್ಮಡಬೇಕಷಿ್ಟ . 

 

ಶಿರ ೋ ಎಿಂ.ರ್ನರಾಯಣ ಸಿಾ ರ್ಮ:- ಮ್ಮನಯ  ಸಚಿವರೇ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಗಾರ ಯ ಾಂರ್  ಆಗಿದೆ. ಕೆಲವರಿಗೆ 

ಗಾರ ಯ ಾಂರ್  ಆಗಿಲೆ  ಎಾಂಬುದ್ರ ಬಗೆೆ  ನನ್ನ ಹೇಳುತಿು ದೆಾ ೀನೆ. ಮ್ಮನಯ  ಸಚಿವರೇ ತಾವು ಅಥಗ 

ಮ್ಮಡಿಕಳಿಬೇಕು.  ಸವಗ ನಂಬರ  50 ರಲೆ್ಲ  250 ಎಕರೆ ಇದೆ. ಅದ್ರಲೆ್ಲ  125 ಎಕರೆ ಗಾರ ಯ ಾಂರ್  ಆಗಿದೆ. 

ಇನ್ನನ ಳಿದ್ ಎಕರೆ ಗಾರ ಯ ಾಂರ್  ಆಗಿಲೆ . ಅದ್ಕಾಕ ಗಿ ಅವರು ಅಜಿಗ ಹಾಕಕಾಂಡಿದಾಾ ರೆ.  

 

ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಮ್ಮನಯ  ಸಚಿವರ ತಾವು ಅದ್ರ ಕಡೆ ಗ್ಮನ ಕಡಿ.  

 

ಶಿರ ೋ ಎಿಂ.ರ್ನರಾಯಣ ಸಿಾ ರ್ಮ:- ಮ್ಮನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಕನೆಯ ಪ್ರ ಶೆನ  ಇದೆ. ಕೃಷಿ 

ಜಮಿೀನನ್ನನ  ದಾಖ್ಲ್ಲಗ್ಳಲೆ್ಲ  ಸಾ ಯಂ ಪ್ರ ೀರಿತವಾಗಿ ಕೃಷಿಯೇತರ ಜಮಿೀನ್ನ ಎಾಂದು ತಿದುಾ ವ  ಕಾಯಗ 

ನಡೆಯುತಿು ರುವುದು ಸಕಾಗರದ್ ಗ್ಮನಕೆಕ  ಬಂದಿದೆಯೇ ಎಾಂಬ ಪ್ರ ಶೆನ ಯನ್ನನ  ಕೇಳಿದೆಾ . ಯಾವ rules and 

regulations ಇದೆಯೀ, ಅದ್ನ್ನನ  ಮ್ಮತರ  ಹಾಕದಿಾ ೀರಾ. ಯಾರ ಜಮಿೀನಿಗೆ ಗಾರ ಯ ಾಂರ್  ಆಗಿರುತೆು , ಜಮಿೀನಿನ 

ಮ್ಮಲ್ಲೀಕ ಯಾರು ಇರುತಾು ನೆ, ಅವನ್ನ enjoy ಮ್ಮಡಬೇಕೆಾಂದು ಅಜಿಗ ಹಾಕದ್ರೆ, ಕಾನೂನ್ನ ಪ್ರ ಕಾರ ಅದು 

conversion ಆಗುತು ದೆ. ನನ್ನ ಅದ್ರ ಬಗೆೆ  ಪ್ರ ಶೆನ  ಕೇಳಿರುವಂತಹದ್ಾ ಲೆ . ನನನ  ಪ್ರ ಶೆನ  ಏನೆಾಂದ್ರೆ, ಕೃಷಿ 
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ಜಮಿೀನನ್ನನ  ದಾಖ್ಲ್ಲಗ್ಳಲೆ್ಲ  ಸಾ ಯಂ ಪ್ರ ೀರಿತವಾಗಿ ಕೃಷಿಯೇತರ ಜಮಿೀನ್ನ ಎಾಂದು ಪ್ಹಣಿಗ್ಳಲೆ್ಲ  

ನಮೂದು ಆಗುತಿು ದೆ. ಕೆಲವು ಕಂದಾಯ ಅಧಿಕಾರಿಗ್ಳು ಸೇರಿಕಾಂಡು ಕೃಷಿ ಜಮಿೀನನ್ನನ , ಕೃಷಿಯೇತರ 

ಜಮಿೀನ್ನ ಎಾಂದು ತಿದುಾ ತಿು ದಾಾ ರೆ.  

 

ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಅದ್ನ್ನನ  ಸರಿಪ್ಡಿಸಿ ಎಾಂದು ಹೇಳಿ. 

 

ಶಿರ ೋ ಆರ .ಅಶ್ೋಕ್ :- ಮ್ಮನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಆ ತರಹದುಾ  ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇದ್ಾ ಲೆ್ಲ , ಆ 

ಬಗೆೆ  ಮ್ಮನಯ  ಸದ್ಸಯ ರು ಸೂಕು  ದಾಖ್ಲ್ಲ ಕಟಿ ರೆ, ಇದ್ರಲೆ್ಲ  ಯಾವ ಅಧಿಕಾರಿಗ್ಳಾಗಿರಲ್ಲ, ಮುಲಾಜು 

ಇಲೆದೇ ನನ್ನ ಕರ ಮ ತೆಗೆದುಕಾಂಡು ಲಾಜು ಇಲೆದೇ, ಅವರ ಮೇಲ್ಲ ಕರ ಮಿನಲ  ಕೇಸ  ಹಾಕುತೆು ೀನೆ.  
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ಪರ ಶ್ನನ  ಸಂಖೆಯ  1117 

(ಉತ್ು ರವನುನ  ಲಗತಿು ಸ್ಲಾಗಿದ್ದ) 

 

ಶಿರ ೋ ವಿಜಯ ಸಿಿಂಗ :- ಮ್ಮನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮ್ಮನಯ  ಸಚಿವರು ಉತು ರವನ್ನನ  ಒದ್ಗಿಸಿದಾಾ ರೆ.  

ಕಳೆದ್ ಮೂರು ವಷಗಗ್ಳಲೆ್ಲ  ಬಿೀದ್ರ  ಜಿಲೆ್ಲ ಯಲೆ್ಲ  ವಸತಿ ಯೀಜನೆಗ್ಳಡಿಯಲೆ್ಲ  ಮನೆಗ್ಳು ಮಂಜೂರು 

ಆಗಿದುಾ , ಜನರು ಇದ್ಾ  ಹಳೆಯ ಮನೆಗ್ಳನ್ನನ  ಕೆಡವ, ಹೊಸ ಮನೆ ನಿಮ್ಮಗಣ್ಕೆಕ  ಅಡಿಪಾಯ 

ಹಾಕುವುದ್ಕೆಕ  ಕಾಯುತಿು ದಾಾ ರೆ. ಆದ್ರೆ ಹಣ್ ಬಿಡುಗ್ಡೆಯಾಗಿಲೆ . ಹಣ್ ಯಾವಾಗ್ ಬಿಡುಗ್ಡೆ ಮ್ಮಡುತಿು ೀರಾ 

ಎಾಂದು ನನ್ನ ತಮಾ  ಮೂಲಕ ಮ್ಮನಯ  ಸಚಿವರಿಗೆ ಕೇಳಬಯಸುತೆು ೀನೆ.  

 

ಶಿರ ೋ ವಿ.ಸೋಮಣಣ :- ಮ್ಮನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮ್ಮನಯ  ಸದ್ಸಯ ರಿಗೆ ಸಂಪೂಣ್ಗವಾದಂತಹ 

ಮ್ಮಹತಿಯನ್ನನ  ಕಟಿ್ಟ ದೆಾ ೀನೆ. ಬಿೀದ್ರ  ಜಿಲೆ್ಲ ಯಲೆ್ಲ  ಕಳೆದ್ ಮೂರು ವಷಗಗ್ಳಲೆ್ಲ  ಅಾಂದ್ರೆ 2018-19ನೇ 

ಸ್ವಲ್ಲನಿಾಂದ್ ಇಲೆ್ಲಯವರೆಗೆ 18875 ಮನೆಗ್ಳು ಮಂಜೂರು ಮ್ಮಡಿದುಾ , ಈ ಪೈಕ 16057 

ಫಲಾನ್ನಭ್ವಗ್ಳನ್ನನ  ಆಯೆಕ ಗಳಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಆದೇಶ ಪ್ತರ  ನಿೀಡಲಾಗಿದೆ. ಒಟಿ್ಟ ರೆಯಾಗಿ 

ಇಲೆ್ಲಯವರೆಗೂ  ನಲವತೆು ಾಂಟ ಕೀಟ್ಟ ಹದಿನಲುಕ  ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗ್ಳನ್ನನ  ಬಿಡುಗ್ಡೆ ಮ್ಮಡಿದೆಾ ೀವ. 

16057 ಫಲಾನ್ನಭ್ವಗ್ಳನ್ನನ  ಆಯೆಕ ಗಳಿಸಿ, ಕಾಮಗಾರಿ ಆದೇಶ ಪ್ತರ  ನಿೀಡಿದ್ ಮೇಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮರು 80 

ಮನೆಗ್ಳು ಪೂಣ್ಗಗಾಂಡಿದೆ. 1354 ಮನೆಗ್ಳು ವವಧ ಹಂತದ್ಲೆ್ಲ  ಪ್ರ ಗ್ತಿಯಲೆ್ಲವ. ಸುಮ್ಮರು 14619 

ಮನೆಗ್ಳು ಪಾರ ರಂಭ್ವಾಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು . ನಲುಕ  ಮನೆಗ್ಳು ಮ್ಮತರ  ಸರಿಯಾದ್ ಮ್ಮಹತಿ ಇಲೆದೇ ರದಾಾ ಗಿದೆ. 

ಆದ್ಾ ರಿಾಂದ್ ನನ್ನ ತಮಾ  ಮೂಲಕ ಮ್ಮನಯ  ಸದ್ಸಯ ರಿಗೆ ವನಂತಿ ಮ್ಮಡುವುದೇನೆಾಂದ್ರೆ,  ಅದ್ಕಕ ಾಂತ 

ಮೊದ್ಲು ಜಿಪಿಎಸ  ಮ್ಮಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಎರಡು ಇಾಂದಿರಾ ಮತ್ತು  ವಷಲ  ಎಾಂಬುದು ಇತ್ತು . ಇವತ್ತು  

ಅದೆಲೆವನ್ನನ  ಒಾಂದೇ ಮ್ಮಡಿ ಇಾಂದಿರಾ ಅವಾಜ಼್  ಮತ್ತು   ಜಿಪಿಎಸ  ಅನ್ನನ  ಒಾಂದೇ  ಮ್ಮಡಿ, Indira whistle 

off ಎಾಂದು ಮ್ಮಡಿ, ಏಕಕಾಲದ್ಲೆ್ಲ  ಪ್ರ ತಿಯಾಂದು ಜಿಲೆ್ಲ  ಮತ್ತು  ತಾಲೆ್ಲ ಕುಗ್ಳಿಗೂ ಒಾಂದು ಕೀಡ  

ಕಟಿ , ಪ್ರ ತಿಯಾಂದು ವಯ ವಸೆಿ ತವಾಗಿ ಮ್ಮಡಿದೆಾ ೀವ. ಅದ್ನ್ನನ  ಎಲೆ್ಲ  ಬೇಕಾದ್ರೂ ನೀಡಿಕಳಿು ವ 

ಪ್ರಿಸೆಿ ತಿ ಬಂದಿದೆ.  ಇದ್ರಲೆ್ಲ  ಎಷಿ ರ ಮಟಿ್ಟ ಗೆ ಅನನ್ನಕ್ಕಲತೆಗ್ಳಿವ. ಅಹಗತೆಯುಳಿವಂತಹರಿಗೆ ಎಷಿ ರ 

ಮಟಿ್ಟ ಗೆ ಅನನ್ನಕ್ಕಲತೆ ಉಾಂಟ್ಟಗಿತ್ತು . ಇವುಗ್ಳೆಲೆವನ್ನನ  ಸರಿಪ್ಡಿಸಿ, ಮುಖ್ಯ ವಾಹನಿಗೆ ತರುವಂತಹ 

ಕೆಲಸವನ್ನನ  ಮ್ಮಡಿದೆಾ ೀವ. ನನ್ನ ಮ್ಮನಯ  ಸದ್ಸಯ ರಿಗೆ ವನಂತಿ ಮ್ಮಡುವುದ್ಷಿ್ಟ . ಮೂರು-ನಲುಕ  

ದಿನಗ್ಳಿಾಂದ್ ಅಧಿಕಾರಿಗ್ಳ ಜೊತೆ ಮ್ಮತನಡಿದೆಾ ೀನೆ. ಮನೆಗ್ಳನ್ನನ  ಎಷಿ ರ ಮಟಿ್ಟ ಗೆ ಕಟಿ್ಟ ದಾಾ ರೆ ಎಾಂಬ 

ಬಗೆೆ   ಪಿ.ಡಿ.ಓ., ಮತ್ತು  ಇ.ಓ. ಅಧಿಕಾರಿಗ್ಳು whistle ಗೆ feed ಮ್ಮಡಿದ್ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗ್ಳಲೆ್ಲ  ನಮಾ  

ಇಲಾಖೆಯಿಾಂದ್ ಆರ ಟ್ಟಜಿಎಸ  ಮೂಲಕ ಹಣ್ವನ್ನನ  ಅವರಿಗೆ ಹಾಕುವಂತಹ ಒಾಂದು ವನೂತನ 

ಯೀಜನೆ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ್ ಮೇಲ್ಲ ಸುಮ್ಮರು 1800 ಕೀಟ್ಟ ರೂಪಾಯಿಗ್ಳಿಗೂ ಮೇಲಪ ಟಿ  ಹಣ್ 

ಬಿಡುಗ್ಡೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಏಕಾಯಿತ್ತ ಎಾಂಬುದ್ರ ಬಗೆೆ  ತಮಗೂ ಮ್ಮಹತಿ ಗತಿು ದೆ. ತಾವು ಪ್ರ ತಿಯಾಂದು 
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ಅಥಗ ಮ್ಮಡಿಕಾಂಡಿದಿಾ ೀರಿ.  ಪಾರದ್ಶಗಕತೆ ಕಾಪಾಡುವುದ್ರಿಾಂದ್ ಅಹಗರಿಗೆ ಅನನ್ನಕ್ಕಲವಾಗ್ಬ್ರರದು 

ಎಾಂಬ ದೃಷಿಿ ಯಿಾಂದ್ ಇವತ್ತು  ವನೂತನ ಯೀಜನೆ ಜಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಸುಮ್ಮರು 14,000 ಮನೆಗ್ಳು ವವಧ 

ಹಂತದ್ಲೆ್ಲದೆ. ಇದ್ನ್ನನ  ಮತು ಮೆಾ  ಅಧಿಕಾರಿಗ್ಳು ಬಂದು ನೀಡಲ್ಲ. ಇವತ್ತು  ಕ್ಕಡ ಮ್ಮನಯ  

ಪ್ಶುಸಂಗೀಪ್ನ ಸಚಿವರ ಜೊತೆ ಮ್ಮತನಡಿದೆಾ ೀನೆ. ಅದ್ರ ಬಗೆೆ  ಸಭೆ ಮ್ಮಡುವುದ್ಕ್ಕಕ  ಕ್ಕಡ ನನ್ನ 

ವನಂತಿ ಮ್ಮಡಿದೆಾ ೀನೆ. ಇದ್ನ್ನನ  ಮ್ಮಡಿ ಬಿೀದ್ರ  ಜಿಲೆ್ಲ ಯಲೆ್ಲ  ಇರುವಂತಹ ಮನೆಗ್ಳೇನಿವ? ಅವುಗ್ಳಿಗೂ 

ಕ್ಕಡ ಕೆಲಸ ಪಾರ ರಂಭ್ ಮ್ಮಡುವುದ್ಕೆಕ  ಕರ ಮ ವಹಸುತೆು ೀನೆ.  

 

ಶಿರ ೋ ವಿಜಯ ಸಿಿಂಗ :-  ಮ್ಮನಯ  ಸಚಿವರೇ, ಬೇಗ್ ಹಣ್ ಬಿಡುಗ್ಡೆ ಮ್ಮಡಿದ್ರೆ ಒಳಿೆಯದಾಗುತು ದೆ. 

 

ಶಿರ ೋ ವಿ.ಸೋಮಣಣ :- ಮ್ಮನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮ್ಮನಯ  ಸದ್ಸಯ ರಿಗೆ ಹೇಳುವುದೇನೆಾಂದ್ರೆ, 

ಸಕಾಗರದಿಾಂದ್ ಹಣ್ ಬಿಡುಗ್ಡೆ ಮ್ಮಡುವುದ್ಕೆಕ  ನಮಗೇನ್ನ ತಾಂದ್ರೆ ಇಲೆ . ಯಾವುದೇ ಕಾರಣ್ಕೆಕ  

ಅನಹಗರಿಗೆ ತಲುಪ್ಬ್ರರದು ಎನ್ನನ ವ ಬಗೆೆ  ಬಿೀಗಿ ಕರ ಮವಾಗಿತ್ತು . ಈಗ್ ಎಲೆವೂ ಕ್ಕಡ ಹಂತಕೆಕ  ಬಂದಿದೆ. 

ಪ್ರ ತಿಯಾಂದು ಕಡೆಗ್ಳಲೆ್ಲ  ಹಣ್ ಬಿಡುಗ್ಡೆಯಾಗಿದೆ. ಬೆ್ರ ಕ  ಆಗಿರುವಂತಹ ಮನೆಗ್ಳನ್ನನ  

ಹೊರತ್ತಪ್ಡಿಸಿದ್ರೆ, ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಮನೆಗ್ಳಿಗೆ ಈ ಹಾಂದೆ ಇದ್ಾ ಾಂತಹ  ಸಕಾಗರ ಕಟಿ್ಟ ರುವುದ್ಕೆಕ , ನವು 

ಎಲೆ್ಲಯೂ ನಿಲೆ್ಲ ಸಿಲೆ .  ಸನಾ ನಯ  ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾ ಯಿಯವರು  6632 ಕೀಟ್ಟ ರೂಪಾಯಿಗ್ಳನ್ನನ  

ಬಿಡುಗ್ಡೆ ಮ್ಮಡಿದಾಾ ರೆ.  ರಾಜಯ  ಸಕಾಗರದಿಾಂದ್ ಐದು ಲಕ್ಷಗ್ಳಷಿ್ಟ  ಮನೆಗ್ಳನ್ನನ  ಕಡುವಂತಹದ್ಾ ಕೆಕ  

ತಿೀಮ್ಮಗನ ಮ್ಮಡಿದೆಾ ೀವ.  ಅದ್ರಲೆ್ಲ  ಒಾಂದು ಲಕ್ಷ ಮನೆಗ್ಳು ನಗ್ರ ಪ್ರ ದೇಶಗ್ಳಿಗೆ, ನಲುಕ  ಲಕ್ಷ ಮನೆಗ್ಳು 

ಗಾರ ಮಿೀಣಾ ಪ್ರ ದೇಶಗ್ಳಿಗೆ ಮ್ಮಡಿದೆಾ ೀವ. ಪ್ರ ತಿಯಾಂದು ಪಂಚಾಯಿತಿಗ್ಳಿಗೆ ಸುತು ೀಲ್ಲಯನ್ನನ  

ಹೊರಡಿಸಿದೆಾ ೀವ. ಆಯಾಯ ಜಿಲೆಾ  ಮತ್ತು  ತಾಲೆ್ಲ ಕು ಮಟಿ ದ್ ಜಿಲೆಾ  ಮುಖ್ಯ  

ಕಾಯಗನಿವಾಗಹಣಾಧಿಕಾರಿಗ್ಳು ಮತ್ತು  ಕಾಯಗನಿವಗಹಣಾಧಿಕಾರಿಗ್ಳಿಗೆ ಸೂಚ್ನೆಯನ್ನನ  ಕಟಿ್ಟ ದೆಾ ೀವ. 

ಸುಮ್ಮರು 6600 ಪಂಚಾಯಿತಿಗ್ಳಿಾಂದ್ ಮ್ಮರ್ ಗ 25 ನೇ ತಾರಿೀಖಿನಳಗೆ ಕಳುಹಸಿದ್ರೆ, ಅದ್ಕ್ಕಕ  ಕ್ಕಡ 

ಮೂರು ಕಂತಿನಲೆ್ಲ  ಹಣ್ ಬಿಡುಗ್ಡೆ ಮ್ಮಡುವಂತಹ ಯೀಜನೆಯನ್ನನ  ಮ್ಮಡಿದೆಾ ೀವ. ನನ್ನ 

ಸಭಾಪ್ತಿಯವರ ಮೂಲಕ ಎಲೆಾ  ಮ್ಮನಯ  ಸದ್ಸಯ ರ ಗ್ಮನ ತರುವುದ್ಕೆಕ  ಇಚೆಚ  ಪ್ಡುತೆು ೀನೆ.  

 

ಶಿರ ೋ ವಿಜಯ ಸಿಿಂಗ :- ಮ್ಮನಯ  ಸಚಿವರೇ, ಆಗ್ಸಿ   ತಿಾಂಗ್ಳಲೆ್ಲ  ತ್ತಾಂಬ್ರ ಮಳೆಯಾಗಿತ್ತು . ಆಗ್ 

ಬಹಳಷಿ್ಟ  ಮನೆಗ್ಳು ಬಿದುಾ  ಹೊೀಗಿವ. ಅದ್ರ ಬಗೆೆ ಯೂ ಮ್ಮನಯ  ಸಚಿವರು ಕರ ಮ ತೆಗೆದುಕಳಿಬೇಕು.  

 

ಶಿರ ೋ ವಿ.ಸೋಮಣಣ :- ಈಗಾಗ್ಲೇ, ಅದ್ರ ಬಗೆೆ  ಮ್ಮನಯ  ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರು ಸವಸ್ವು ರವಾಗಿ 

ತಿಳಿಸಿದಾಾ ರೆ. ಮ್ಮನಯ  ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಗ್ಳು ಕ್ಕಡ ಅದ್ರಲೆ್ಲ  ಮಧ್ಯಯ  ಪ್ರ ವೇಶ ಮ್ಮಡಿ, ಪ್ರ ತಿಯಾಂದು ಯಾವ 

ತಾಲೆ್ಲ ಕನಲೆ್ಲ  ಕ್ಕಡ ಎ.ಬಿ.ಸಿ. ಕೆಟಗ್ರಿ ಮನೆಗ್ಳೇನಿತ್ತು , ಯಾವ ರಿೀತಿ ಮ್ಮಡಬೇಕೆಾಂಬ ಬಗೆೆ  ಸೂಚ್ನೆಯೂ 
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ಕ್ಕಡ ಹೊೀಗಿದೆ. ಆಯಾಯ ಜಿಲೆ್ಲ ಯ ಜಿಲೆಾ  ಮಟಿ  ಅಧಿಕಾರಿಗ್ಳು ಜೊತೆ ಕುಳಿತ್ತಕಾಂಡು ಚ್ಚೆಗ 

ಮ್ಮಡಿ, ಅವರು ಕಳುಹಸಿಕಟಿ  ತಕ್ಷಣ್ ಹಣ್ ಬಿಡುಗ್ಡೆ ಮ್ಮಡುವುದ್ಷಿ್ಟ  ಕೆಲಸ.  ಕಂದಾಯ 

ಇಲಾಖೆಯವರು ಬ್ರಕ ಮ್ಮಹತಿಯನ್ನನ  ಒದ್ಗಿಸುವಂತಹದುಾ . ಆ ಇಲಾಖೆಯವರು ಒದ್ಗಿಸಿದ್ ತಕ್ಷಣ್ವೇ,  

ಹಣ್ ಬಿಡುಗ್ಡೆ ಮ್ಮಡುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನನ  ನನ್ನ ಮ್ಮಡುತೆು ೀನೆ. 
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ಆ) ಚುಕೆೆ  ಗುರುತಿಲೆದ ಪರ ಶ್ನನ ಗಳಿಗೆ ಲ್ಲಖಿತ್ ಮೂಲಕ ನೋಡಲಾದ ಉತ್ು ರಗಳು 

 

ಶಿರ ೋ ವಿ.ಸೋಮಣಣ  (ವಸ್ತಿ ಸ್ಚಿವರು):- ಮ್ಮನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ದಿನಾಂಕ 22 ನೇ ಡಿಸಾಂಬರ  

2021, ಸಮೂಹ-3 ರ ಲ್ಲಖಿತ ಮೂಲಕ ಉತು ರಿಸುವ ಒಟಿ  123 ಪ್ರ ಶೆನ ಗ್ಳ ಪೈಕ 60 ಪ್ರ ಶೆನ ಗ್ಳಿಗೆ 

ಉತು ರಗ್ಳನ್ನನ  ಸದ್ನದ್ಲೆ್ಲ  ಮಂಡಿಸುತಿು ದೆಾ ೀನೆ.  

 

   (ಉತು ರಗ್ಳ ಪ್ರ ತಿಯನ್ನನ  ಲಗ್ತಿು ಸಲಾಗಿದೆ) 

 

ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಂಡಿಸಲಾಯಿತ್ತ. 
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2. ಪರ ಕಟಣೆ 

ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಸದ್ನದ್ಲೆ್ಲ  ಇಾಂದು ಕಡಾಡ ಯವಾಗಿ ಹಾಜರಿರಬೇಕಾದ್ ಮ್ಮನಯ  

ಸಚಿವರುಗ್ಳೆಾಂದ್ರೆ; 

 

1. ಡಾ. ಸಿ.ಎನ್ .ಅಶಾ ಥ ನರಾಯಣ್, ಉನನ ತ ಶ್ಕ್ಷಣ್, ಮ್ಮಹತಿ ತಂತರ ಜಾಾ ನ, ಜೈವಕ ತಂತರ ಜಾಾ ನ, ವಜಾಾ ನ 

ಮತ್ತು  ತಂತರ ಜಾಾ ನ, ಕೌಶಲಾಯ ಭಿವೃದಿಿ , ಜಿೀವನೀಪಾಯ ಹಾಗೂ ಉದ್ಯ ಮಶ್ೀಲತೆ ಸಚಿವರು 

 

2. ಶ್ರ ೀ ಆನಂದ  ಸಿಾಂಗ , ಪ್ರಿಸರ ಜಿೀವಶಾಸು ರ ಹಾಗೂ ಪ್ರ ವಾಸೀದ್ಯ ಮ ಸಚಿವರು 

 

3. ಡಾ.ಕೆ. ಸುಧಾಕರ , ಆರೀಗ್ಯ  ಮತ್ತು  ಕುಟಾಂಬ ಕಲಾಯ ಣ್ ಹಾಗೂ ವೈದ್ಯ ಕೀಯ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಸಚಿವರು 

 

4. ಶ್ರ ೀ ಉಮೇಶ ವ. ಕತಿು , ಆಹಾರ, ನಗ್ರಿೀಕ ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು  ಗಾರ ಹಕರ ವಯ ವಹಾರಗ್ಳ ಹಾಗೂ ಅರಣ್ಯ  

ಸಚಿವರು.  

 

5. ಶ್ರ ೀ ಬಿ.ಸಿ. ನಗೇಶ  ಪಾರ ಥಮಿಕ ಹಾಗೂ ಪ್ರರ ಢ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಹಾಗೂ ಸಕಾಲ ಸಚಿವರು  

 

6. ಶ್ರ ೀ ಪಿ. ಸುನಿೀಲ  ಕುಮ್ಮರ , ಇಾಂಧನ ಹಾಗೂ ಕನನ ಡ ಮತ್ತು  ಸಂಸಕ ೃತಿ ಸಚಿವರು  

 

ಮ್ಮನಯ  ವ. ಸೀಮಣ್ಣ ನವರೇ, ಕೆಲವು ಮಂತಿರ ಗ್ಳನ್ನನ  ನಮಾ  ಸದ್ನಕೆಕ  ಭೇಟ್ಟ ಮ್ಮಡಿಸಿ.  ಅವರು 

ಸದ್ನಕೆಕ  ಭೇಟ್ಟಯಾಗಿಲೆ .  ಈ ಅಧಿವೇಶನ ನಡೆದಾಗಿನಿಾಂದ್ ಸಚಿವರನ್ನನ  ನನ್ನ ನೀಡಿಲೆ .  

 

 

3. ಸ್ಭಾಪತಿಯವರ ಅನುಮತಿ ಮೇರೆಗೆ ಪರ ಸಾು ಪಿಸ್ಲಪ ಟಟ  ವಿಷಯಗಳು 

ಅ) ವಿಷಯ:- ಉಡುಪಿ ಜಿಲೆ್ಲ  ಕುಿಂದಾಪುರ ತ್ರಲೆ್ಲಕಿನ ಕಾಪ್ರರ ಡ ಗ್ರರ ಮ 

ವರಾಹಿ ನದಗೆ ಅಡಡ ಲಾಗಿ ಕಟಿಟ ರುವ ಸೇತ್ತವೆ ಸ್ರ್ಮೋಪ 

ನದದಂಡೆ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗ್ರರಿಗೆ ಅನುದಾನ                                      

ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆೆ . 

------- 

 

ಶಿರ ೋ ಕೆ. ಪರ ತ್ರಪಚಂದರ  ಶ್ನಟಿಟ  (ಸ್ಥ ಳಿೋಯ ಸಂಸ್ಯಥ ಗಳ ಕೆೆೋತ್ರ ):- ಮ್ಮನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ನನಗೆ 

ಮ್ಮತನಡಲು ಅವಕಾಶ ಕಟಿ್ಟ ದ್ಾ ಕಾಕ ಗಿ ತಮಗೆ ಧನಯ ವಾದ್ಗ್ಳನನ ಪಿಗಸುತೆು ೀನೆ.  

 

ಉಡುಪಿ ಜಿಲೆ್ಲ  ಕುಾಂದಾಪುರ ತಾಲೆ್ಲ ಕನ ಕಾಪಾರ ಡಿ ಗಾರ ಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವಾಯ ಪಿು ಯ ಕುಾಂದಾಪುರ-

ಶ್ವಮೊಗೆ್  ರಾಜಯ  ಹೆದಾಾ ರಿಯ ಹಾದು ಹೊೀಗುವ ಕಂಡೊ ರು ಸೇತ್ತವಯ ಮೇಲಾಭ ಗ್ದ್ ಕಾಪಾರ ಡಿ 

ಗಾರ ಮದ್ಲೆ್ಲ  ವಾರಾಹ ನದಿಯ ಬಲದಂಡೆಯ ತಗೆಾ ಗಿದುಾ , ಪ್ರ ತಿ ವಷಗ ಮಳೆಗಾಲದ್ಲೆ್ಲ  ನದಿಯ ನಿೀರು 
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ಉಕಕ  ಹರಿದು ನದಿ ದಂಡೆ ಕಚಿಚ  ಹೊೀಗಿ ಪ್ಕಕ ದ್ ಜನ ವಸತಿ ಪ್ರ ದೇಶಗ್ಳಿಗೆ ನಿೀರು ನ್ನಗೆಿ  ಜನ ವಸತಿ  

ಪ್ರ ದೇಶಗ್ಳಿಗೆ ನಿೀರು ನ್ನಗೆಿ  ಜನ ವಸತಿ ಪ್ರ ದೇಶ, ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ಹಾಗೂ ತೀಟಗ್ಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗುವುದು 

ಸ್ವಮ್ಮನಯ ವಾಗಿದೆ. ಸುಮ್ಮರು 400 ರಿಾಂದ್ 500 ಜನಸಂಖೆಯ  ಹೊಾಂದಿರುವ ಈ ಪ್ರ ದೇಶದ್ಲೆ್ಲ  40 ಎಕರೆ 

ಪ್ರ ದೇಶದ್ಲೆ್ಲ  ಕೃಷಿ ಚ್ಟವಟ್ಟಕೆ ನಡೆಸುತಿು ದುಾ , ಮಳೆಗಾಲದ್ಲೆ್ಲ  ನದಿ ನಿೀರು ನ್ನಗೆುವಕೆಯಿಾಂದಾಗಿ 

ಗಾರ ಮಸೆ ರು ತಿೀವರ  ತಾಂದ್ರೆ ಹಾಗೂ ನಷಿ  ಅನ್ನಭ್ವಸುತಿು ದಾಾ ರೆ. ಈ ಭಾಗ್ದ್ಲೆ್ಲ  ನದಿ ದಂಡೆಯ 1.50 

ಕ.ಮಿೀ ಉದ್ಾ ಕೆಕ , ಸುಮ್ಮರು 400 ಲಕ್ಷ ಅಾಂದಾಜು ವಚ್ಚ  ತಗ್ಲುವ ರಿವರ್  ಮೆಾಂರ್  ರಚಿಸಿ ನದಿ ದಂಡೆ 

ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನನ  ಕೈಗಾಂಡಲೆ್ಲ  ಸಮಸಯ ಗೆ ಶಾಶಾ ತ ಪ್ರಿಹಾರ ದೊರಕಲ್ಲದೆ. ಸದ್ರಿ 

ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ತಗ್ಲುವ 400 ಲಕ್ಷ ಅನ್ನದಾನವನ್ನನ  ಮಂಜೂರು ಮ್ಮಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಅನ್ನಮೊೀದ್ನೆ 

ನಿೀಡಲು ಕಾಯಗನಿವಾಗಹಕ ಇಾಂಜಿನಿಯರ  ಸಣ್ಣ  ನಿೀರಾವರಿ ಮತ್ತು  ಅಾಂತಜಗಲ ಅಭಿವೃದಿಿ  ವಭಾಗ್ 

ಮಂಗ್ಳೂರು ಇವರು ಈಗಾಗ್ಲೇ ಇಲಾಖೆಯ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗ್ಳನ್ನನ  ಕೀರಿರುತಾು ರೆ. ಆದ್ಾ ರಿಾಂದ್ 

ಸ್ವವಗಜನಿಕ ಹತದೃಷಿಿ ಯಿಾಂದ್ ಅತಿ ಅವಶಯ ವಾಗಿರುವ ಈ ಕಾಮ್ಮಗ್ರಿಯನ್ನನ  ಕೈಗಳಿಲು ರೂ. 400 ಲಕ್ಷ  

ಅನ್ನದಾನವನ್ನನ  ಮಂಜೂರು ಮ್ಮಡುವುದ್ರಾಂದಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಶ್ೀಘರ  ಅನ್ನಮೊೀದ್ನೆ ನಿೀಡಲು ಈ 

ಸದ್ನದ್ ಮೂಲಕ ಸಕಾಗರವನ್ನನ  ಅಗ್ರ ಹಸುತೆು ೀನೆ.  

 

ಶಿರ ೋ ವಿ. ಸೋಮಣಣ (ವಸ್ತಿ ಮತ್ತು  ಮೂಲಸೌಕಯಾ ಸ್ಚಿವರು):- ಮ್ಮನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, 

ಮ್ಮನಯ  ಸದ್ಸಯ ರಾದ್ ಪ್ರ ತಾಪ್ಚಂದ್ರ  ಶೆಟಿ್ಟ ಯವರು ಶೂನಯ ವೇಳೆಯಲೆ್ಲ  ಕೇಳಿದ್ ಪ್ರ ಶೆನ ಗೆ ಮ್ಮನಯ  

ಜಲಸಂಪ್ನೂಾ ಲ ಸಚಿವರಿಾಂದ್ ಉತು ರವನ್ನನ  ಒದ್ಗಿಸಲಾಗುವುದು. 

(ಮುಾಂದು) 

 

(1247)22.12.2021/12.00/ಎಾಂ.ಎಾಂ-ಆರ.ಎನ್         (ಸಭಾಪ್ತಿಯವರ ಉಪ್ಸೆಿ ತಿ) 

 

 ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಈಗ್ ಮ್ಮನಯ  ಮೊೀಹನ್ ಕುಮ್ಮರ  ಕಾಂಡಜಿಿ ಯವರು. 

 

ಶಿರ ೋ ಕೆ.ಪರ ತ್ರಪಚಂದರ  ಶ್ನಟಿಟ :- ಮ್ಮನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮ್ಮನಯ  ಮೊೀಹನ್ ಕುಮ್ಮರ  

ಕಾಂಡಜಿಿ ಯವರ ಶೂನಯ ವೇಳೆ ಪ್ರ ಸ್ವು ಪ್ವನ್ನನ  ಅವರ ಪ್ರವಾಗಿ ನನ್ನ ಪ್ರ ಸ್ವು ಪಿಸುತೆು ೀನೆ. 

 

ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಶೂನಯ ವೇಳೆಯನ್ನನ  ಇನನ ಬಾ ರ ಪ್ರವಾಗಿ ಹೇಳುವುದ್ಕೆಕ  ಬರುವುದಿಲೆ . 

 

ಶಿರ ೋ ಕೆ.ಪರ ತ್ರಪಚಂದರ  ಶ್ನಟಿಟ :- ಮ್ಮನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಅವರ ಪ್ರವಾಗಿ ನನ್ನ 

ಮ್ಮತನಡುತೆು ೀನೆ.  ಅವರು ಪ್ತರ  ಕಟಿ್ಟ ದಾಾ ರೆ ಅದು ತಮಾ  ಹತಿು ರ ಇದೆ.  
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ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಮ್ಮನಯ  ಮೊೀಹನ್ ಕುಮ್ಮರ  ಕಾಂಡಜಿಿ ಯವರು ಪ್ತರ ವನ್ನನ  ಕಟಿ್ಟ ದಾಾ ರೆ.  

ಆದ್ರೆ ಶೂನಯ ವೇಳೆಯಲೆ್ಲ  ಇದು ಪ್ರ ಯೀಜನವಾಗುವುದಿಲೆ .  ಇನನ ಬಾ ರು ಮ್ಮತನಡುವ ಹಾಗಿಲೆ .  

ಪ್ರ ಶನ ೀತು ರದ್ಲೆ್ಲ  ಮ್ಮತರ  ಮ್ಮತನಡಬಹುದು.  

 

ಆ) ವಿಷಯ:- ವೈದಯ ಕಿೋಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಖಾಯಂ ಶುಶ್ರರ ಷಕಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ  

 ಕೊೋವಿಡ-19 ಪ್ರ ೋತ್ರಾ ಹ ಧನ, ರಿಸೆ್  ಅಲೋಯನ್  ಮಂಜೂರು   

  ಮಾಡುವ ಬಗೆೆ . 

- - - - - 

 ಶಿರ ೋ ಪರ ಕಾಶ  ಕೆ.ರಾಥೋಡ (ರ್ನಮನದೇಾಶನ ಹಿಂದದವರು):- ಮ್ಮನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, 

ಕೀವಡ-19 ಎಾಂಬ ಸ್ವಾಂಕಾರ ಮಿಕ ಮಹಾಮ್ಮರಿಯ ವರುದಿ್  ಹೊೀರಾಡುತಿು ರುವ ಆರೀಗ್ಯ  ಹಾಗೂ 

ಕುಟಾಂಬ ಕಲಾಯ ಣ್ ಇಲಾಖೆಯ ಶುಶೂರ ಷಕಾಧಿಕಾರಿಗ್ಳಿಗೆ ಆದೇಶ ಸಂಖೆಯ : ಆಕುಕ200 ಎರ್  ಎಸ  ಎಾಂ 

ದಿ/24-9-2020ರಂದು ವಶೇಷ ಪರ ೀತಾು ಹ ಧನವನ್ನನ  ಮಂಜೂರು ಮ್ಮಡಿರುತು ದೆ.  ಹಾಗೂ ಆದೇಶ 

ಸಂಖೆಯ : ಎಾಂಇಡಿ 104ಆರ ಐ/2020 ಬಾಂಗ್ಳೂರು ದಿ/27-8-2020ರಂತೆ ಗುತಿು ಗೆ ಹಾಗೂ ಹೊರ ಗುತಿು ಗೆ 

ಶುಶೂರ ಷಾಧಿಕಾರಿಗ್ಳಿಗೆ ವಶೇಷ ಪರ ೀತಾು ಹ ಧನವನ್ನನ  ಮಂಜೂರು ಮ್ಮಡಿರುತಿು ರಿ, ಆರೀಗ್ಯ  ಮತ್ತು  

ಕುಟಾಂಬ ಕಲಾಯ ಣ್ ಇಲಾಖೆಯಿಾಂದ್ ವೈದ್ಯ ಕೀಯ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಇಲಾಖೆಗೆ ಮಲತಾಯಿ ಧೀರಣೆ 

ಮ್ಮಡುತಿು ರುವುದು ಬೇಸರದ್ ಸಂಗ್ತಿ ಹಾಗೂ ವೈದ್ಯ ಕೀಯ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಇಲಾಖೆಯ ಅಡಿಯಲೆ್ಲ  ಬರುವ ಎಲೆ  

ವೈದ್ಯ ಕೀಯ ಆಸಪ ತೆರ ಗ್ಳು ತೃತಿೀಯ ಆರೈಕೆ ಆಸಪ ತೆರ ಗ್ಳಾಗಿದುಾ , (Tertiary care Hospital) ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಚ  

ಗಂಭಿೀರ ಪ್ರಿಸೆಿ ತಿಯ (ICU & Ventilators) ರೀಗಿಗ್ಳಿದುಾ  ಮುಖ್ಯ ವಾಗಿ ಕೀವಡ-19 ರೀಗಿಗ್ಳ ಅತಿೀ 

ಹೆಚ್ಚಚ  ಆರೈಕೆ ಮ್ಮಡುತಿು ರುವವರಲೆ್ಲ  ವೈದ್ಯ ಕೀಯ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಇಲಾಖೆಯ ಖಾಯಂ ಶುಶೂರ ಷಾಧಿಕಾರಿಗ್ಳು 

ಕ್ಕಡ ಮುಾಂಚೂಣಿಯಲೆ್ಲರುತಾು ರೆ.  ಆದಾಗೂಯ  ಕ್ಕಡ ವೈದ್ಯ ಕೀಯ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಇಲಾಖೆಯ ಖಾಯಂ 

ಶುಶೂರ ಷಾಧಿಕಾರಿಗ್ಳಿಗೆ ಕೀವಡ-19ರ ಪರ ೀತಾು ಹ ಧನವಾಗ್ಲ್ಲ ಅಥವಾ ರಿಸಕ   ಅಲೆೀವನ್ು   ಆಗ್ಲ್ಲ 

ಮಂಜೂರು ಮ್ಮಡಿರುವುದಿಲೆ . ಈ ವಷಯಕೆಕ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕನಗಟಕ ಸಕಾಗರಕೆಕ  ಹಾಗೂ 

ಜಿಲೆಾ ಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧಪ್ಟಿ  ಅಧಿಕಾರಿಗ್ಳಿಗೆ ಹಲವು ಬ್ರರಿ ಮನವಯನ್ನನ  

ಸಲೆ್ಲ ಸಿದ್ಾ ರೂ ಯಾವುದೇ ರಿೀತಿಯ ಸಕಾರಾತಾ ಕ ಸಪ ಾಂದ್ನೆ ನಿೀಡಿರುವುದಿಲೆ .  ಎರಡನೇ ಅಲ್ಲಯ ವಶೇಷ 

ಭ್ತೆಯ /ಪರ ೀತಾು ಹ ಧನವನ್ನನ  ಆದ್ಷಿ್ಟ  ಬೇಗ್ನೆ ಮಂಜೂರು ಮ್ಮಡಲು ಆದೇಶ್ಸಬೇಕೆಾಂದು ತಮಾ ಲೆ್ಲ  

ಕೇಳಿಕಳಿು ತೆು ೀನೆ. 

 

 ಆದುದ್ರಿಾಂದ್ ಇದೊಾಂದು ಮಹತಾ ವುಳಿ  ವಚಾರವಾಗಿರುವುದ್ರಿಾಂದ್ ಶೂನಯ ವೇಳೆಯಲೆ್ಲ  

ಪ್ರ ಸ್ವು ಪಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನಿೀಡಬೇಕೆಾಂದು ತಮಾ ಲೆ್ಲ  ಈ ಮೂಲಕ ಕೀರುತೆು ೀನೆ. 
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ಡಾ: ಕೆ.ಸುಧಾಕರ(ಆರೋಗಯ  ಮತ್ತು  ಕುಟ್ಟಿಂಬ ಕಲಾಯ ಣ ಹಾಗೂ ವೈದಯ ಕಿೋಯ ಶಿಕ್ಷಣ 

ಸ್ಚಿವರು):- ಮ್ಮನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮ್ಮನಯ  ಸದ್ಸಯ ರಾದ್ ಪ್ರ ಕಾಶ  ಕೆ.ರಾಥೀಡ ರವರು 

ಶೂನಯ ವೇಳೆಯಲೆ್ಲ  ಕೇಳಿದ್ ಪ್ರ ಶೆನ ಗೆ ಉತು ರವನ್ನನ  ಒದ್ಗಿಸಿಕಡುತೆು ೀನೆ.  

 

 

  ಇ) ವಿಷಯ:- ರಾಜಯ ದ ಎಲೆಾ  ಗರ ಿಂಥಾಲಯ ಮೇಲಿ್ಲ ಚಾರಕರ ಸ್ಮಸ್ಯಯ ಗಳ ಬಗೆೆ . 

- - - - - 

  

ಶಿರ ೋ ಕೆ.ಟಿ.ಶಿರ ೋಕಂಠೇಗೌಡ(ಪದವಿೋಧರರ ಕೆೆೋತ್ರ ):- ಮ್ಮನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಕನಗಟಕ 

ರಾಜಯ ದ್ ಎಲೆಾ  ಜಿಲೆ್ಲ ಗ್ಳ ಗಾರ ಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗ್ಳ ವಾಯ ಪಿು ಯಲೆ್ಲ  ಸಕಾಗರಿ ಗ್ರ ಾಂಥಾಲಯಗ್ಳು 

ನಡೆಯುತಿು ರುವುದು ಸರಿಯಷಿ್ಟ , ಈ ಎಲೆಾ  ಗ್ರ ಾಂಥಾಲಯಗ್ಳ ಮೇಲ್ಲಾ ಚಾರಕರು ಮೊನೆನ  ಬಳಗಾವ 

ಸುವಣ್ಗ ಸೌಧದ್ ಸಮಿೀಪ್ ಪ್ರ ತಿಭ್ಟನೆಯನ್ನನ  ನಡೆಸಿದಾಾ ರೆ.  ಕಾಯಾಗವಧಿಯ ಸಮಯವನ್ನನ  ದಿನದ್ಲೆ್ಲ  

6 ಗಂಟ್ಯಿಾಂದ್ 8 ಗಂಟ್ಗ್ಳ ಅವಧಿಯವರೆಗೆ (ಬಳಗೆೆ  ಮತ್ತು  ಸಂಜ್ಞ ಸೇರಿ) ವಸು ರಿಸಬೇಕು, ಆ ಮೂಲಕ 

ಓದುಗ್ರಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು.  ಜೊತೆಗೆ ಕಳೆದ್ ಹತಾು ರು ವಷಗಗ್ಳಿಾಂದ್ ಕತಗವಯ  ನಿವಗಹಸುತಿು ರುವ 

ಮೇಲ್ಲಾ ಚಾರಕರಿಗೆ ಸೇವಾ ಭ್ದ್ರ ತೆ ಒದ್ಗಿಸಬೇಕು, ಅನ್ನಕಂಪ್ದ್ ನೇಮಕಾತಿ ಮುಾಂದುವರೆಸಬೇಕು ಮತ್ತು  

ದಿನಪ್ತಿರ ಕೆ ಬಿಲ  1500/- ರೂಗ್ಳಿಗೆ ಹೆಚಿಚ ಸುವುದು, ಪ್ರ ತಿ ತಿಾಂಗ್ಳ 5ನೇ ತಾರಿೀಖಿನಳಗಾಗಿ ವೇತನ 

ವತರಿಸಬೇಕು ಇತಾಯ ದಿ ವಚಾರಗ್ಳು ಇವರ ಬೇಡಿಕೆಗ್ಳಾಗಿರುತು ವ. 

 

 ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಇಲಾಖಾ ಸಚಿವರು ಇವರ ಸಮಸಯ ಗ್ಳ ಬಗೆೆ  ಗ್ಮನಹರಿಸಿ ಕ್ಕಡಲೇ 

ಪ್ರಿಹರಿಸಿಕಡಬೇಕೆಾಂದು ಒತಾು ಯಿಸುತೆು ೀನೆ. 

 

 ಶಿರ ೋ ವಿ. ಸೋಮಣಣ (ವಸ್ತಿ ಮತ್ತು  ಮೂಲಸೌಕಯಾ ಸ್ಚಿವರು):- ಮ್ಮನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, 

ಮ್ಮನಯ  ಸದ್ಸಯ ರಾದ್ ಕೆ.ಟ್ಟ. ಶ್ರ ೀಕಂಠೇಗೌಡರು ಶೂನಯ ವೇಳೆಯಲೆ್ಲ  ಕೇಳಿದ್ ಪ್ರ ಶೆನ ಗೆ ಪಾರ ಥಮಿಕ ಮತ್ತು  

ಪ್ರರ ಢಶ್ಕ್ಷಣ್ ಸಚಿವರ ಜೊತೆ ಮ್ಮತನಡಿ ಉತು ರವನ್ನನ  ಒದ್ಗಿಸಲಾಗುವುದು. 

 

 ಶಿರ ೋ ಕೆ.ಟಿ.ಶಿರ ೋಕಂಠೇಗೌಡ:- ಮ್ಮನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಇದೂ ಸೇರಿ ನನನ  ಐದು ಶೂನಯ ವೇಳೆ 

ಪ್ರ ಸ್ವು ಪ್ವಾಗಿದೆ.  ಒಾಂದ್ಕ್ಕಕ  ಉತು ರ ಬಂದಿಲೆ .  

 

ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಉತು ರಗ್ಳನ್ನನ  ಕಡಿಸುತೆು ೀನೆ. 
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ಶಿರ ೋ ಕೆ.ಟಿ. ಶಿರ ೋಕಂಠೇಗೌಡ:- ಅತಿರ್ಥ ಉಪ್ನಯ ಸಕರು ತರಗ್ತಿ ಬಿಟಿ  ಬಂದು ಇಲೆ್ಲ  ಕುಳಿತಿದಾಾ ರೆ.  

ತರಗ್ತಿಗ್ಳು ನಡೆಯುತಿು ಲೆ .  

 

ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಮ್ಮನಯ  ಸೀಮಣ್ಣ ನವರೇ, ಪಾರ ಥಮಿಕ ಮತ್ತು  ಪ್ರರ ಢಶ್ಕ್ಷಣ್ ಸಚಿವರಿಗೆ 

ನಳೆಯಳಗೆ ಉತು ರವನ್ನನ  ಕಡುವಂತೆ ತಿಳಿಸಿ.   

 

ಶಿರ ೋ ವಿ. ಸೋಮಣಣ (ವಸ್ತಿ ಮತ್ತು  ಮೂಲಸೌಕಯಾ ಸ್ಚಿವರು):- ಮ್ಮನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, 

ನನ್ನ ತಕ್ಷಣ್ವೇ ಮ್ಮತನಡಿ ನಳೆಯಳಗೆ ಉತು ರಗ್ಳನ್ನನ  ಕಡಿಸುವ ಪ್ರ ಯತನ  ಮ್ಮಡುತೆು ೀನೆ.  

 

 

ಈ) ವಿಷಯ:- ರಾಜಯ ದ ಎಲೆಾ  ಜಿಲೆ್ಲ ಗಳಲೆ್ಲ  ಗೊೋಶಾಲ್ಲ ತ್ರೆಯುವ ಬಗೆೆ . 

- - - - - 

 

 ಶಿರ ೋ ಕೆ.ಹರಿೋಶ  ಕುಮಾರ(ವಿಧಾನಸ್ಭೆಯಿಿಂದ ಚುರ್ನಯಿತ್ರಾದವರು):- ಮ್ಮನಯ  

ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ರಾಜಯ ದ್ಲೆ್ಲ  ಗೀಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯಿದೆಯನ್ನನ  ಜಾರಿಗಳಿಸಿದ್ ತರುವಾಯ ರಾಜಯ  

ಸರಕಾರ ಕಳೆದ್ ಆಯವಯ ಯದ್ಲೆ್ಲ  ಜಿಲೆ್ಲ ಗಾಂದು ಗೀಶಾಲ್ಲ ನಿಮ್ಮಗಣ್ ಮ್ಮಡುವುದಾಗಿ ಘೊೀಷಿಸಿ, ಆ 

ಮೂಲಕ ಗೀ ಮ್ಮರಾಟ, ಹತೆಯ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಹೊಸ ನಿಯಮ್ಮವಳಿಗ್ಳನ್ನನ  ರೂಪಿಸಿತ್ತ.  ರೈತರೂ ಸಹ 

ಗೀಶಾಲ್ಲಗ್ಳು ಪಾರ ರಂಭ್ವಾದ್ರೆ ಗೀವುಗ್ಳ ಮ್ಮರಾಟಕೆಕ  ಎದುರಾದ್ ಸಮಸಯ ಗ್ಳಿಗೆ ಪ್ರಿಹಾರ 

ಸಿಗ್ಬಹುದೆನ್ನನ ವ ಆಶಾಭಾವನೆಯನ್ನನ  ಹೊಾಂದಿದ್ಾ ರು.  ಆದ್ರೆ ಇದುವರೆಗೆ ಯಾವ ಜಿಲೆ್ಲ ಯಲೆ್ಲ  

ಗೀಶಾಲ್ಲಯನ್ನನ  ಪಾರ ರಂಭಿಸದಿರುವುದ್ರಿಾಂದ್ ಗೀಶಾಲ್ಲ ಪಾರ ರಂಭ್ ಎನ್ನನ ವುದು ಕೇವಲ ಆಯವಯ ಯ 

ಘೊೀಷಣೆಗೆ ಮ್ಮತರ  ಸಿೀಮಿತವಾಗಿರುವ ಬಗೆೆ  ಪ್ತಿರ ಕೆಗ್ಳಲೆ್ಲ  ವರದಿಯಾಗಿರುತು ದೆ. 

 

 ಕಾಯಿದೆಯನ್ನನ  ಮಂಡಿಸುವ ಸಂದ್ಭ್ಗದ್ಲೆ್ಲ  ಗೀ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಕುರಿತ್ತ ಗಂಟ್ಗ್ಟಿ ಲ್ಲ ಚ್ಚೆಗಗ್ಳು, 

ವೀರಾವೇಶದ್ ಮ್ಮತ್ತಗ್ಳನನ ಡಿದ್ ಸಕಾಗರ, ವರೀಧಪ್ಕ್ಷದ್ ವರೀಧದ್ ನಡುವಯೂ ಕಾಯಿದೆಗೆ 

ಅನ್ನಮೊೀದ್ನೆ ಪ್ಡೆದುಕಾಂಡು ನ್ನಡಿದಂತೆ ನಡೆಯದಿರುವುದು ವಪ್ಯಾಗಸವೇ ಸರಿ.  

 

 ರಾಜಯ ದ್ ಹಲವಡೆ ರೈತರು ಹೈನ್ನಗಾರಿಕೆಗೆ ಒಯುಯ ವ ದ್ನಕರುಗ್ಳನ್ನನ  ತಡೆಯುವ ಕೆಲಸ 

ನಡೆಯುತಿು ದುಾ , ಇವುಗ್ಳನ್ನನ  ಎಲೆ್ಲ  ಕಳುಹಸುವುದು ಎನ್ನನ ವುದು ಸಹ ಪ್ರ ಶೆನ ಯಾಗಿ ದಾರಿಯಲೆ್ಲ  ಬಿಡುವ 

ಪ್ರಿಸೆಿ ತಿ ಬಂದಿದೆ.  ರಾಜಯ ದ್ಲೆ್ಲರುವ 200ಕ್ಕಕ  ಹೆಚ್ಚಚ  ಖಾಸಗಿ ಗೀಶಾಲ್ಲಗ್ಳ ಪೈಕ 123 ಗೀಶಾಲ್ಲಗ್ಳ ಪ್ರ ತಿ 

ಗೀನಿವಗಹಣೆಗೆ ದಿನರ್ಾಂದ್ಕೆಕ  ಸಕಾಗರ ರೂ. 17.50 ನಿೀಡುತಿು ದುಾ , ಈ ಸಣ್ಣ  ಮೊತು ದಿಾಂದ್ ಗೀ ರಕ್ಷಣೆ 
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ಮ್ಮಡಲು ಸ್ವಧಯ ವೇ? ಒಾಂದು ಗೀ ನಿವಗಹಣೆಗೆ ದಿನಕೆಕ  ಕನಿಷಿ  ರೂ. 60ರ ಅವಶಯ ಕತೆ ಇರುವುದು 

ಸಕಾಗರಕೆಕ  ತಿಳಿದಿರುವುದಿಲೆವೇ; 

 

 ಮ್ಮಹತಿ ಪ್ರ ಕಾರ ಗೀಶಾಲ್ಲಗೆ ಅಗ್ತಯ ವರುವ ಜಮಿೀನ್ನಗ್ಳನ್ನನ  ಗುರುತಿಸುವ ಪ್ರ ಕರ ಯೆ ಕೆಲವು 

ಜಿಲೆ್ಲ ಗ್ಳಲೆ್ಲದುಾ , ಕೆಲವು ಕಡೆ ಜಮಿೀನ್ನಗ್ಳನ್ನನ  ಹಸ್ವು ಾಂತರಿಸಿರುವ ಪ್ರ ಕರ ಯೆಗ್ಳು ಚಾಲ್ಲು ಯಲೆ್ಲವ.  ಈ 

ವಳಂಬ ಪ್ರ ಕರ ಯೆಯ ಪ್ರಿಣಾಮ ಸಕಾಗರ ಖಾಸಗಿೀ ಗೀಶಾಲ್ಲಗ್ಳನ್ನನ  ಅವಲಂಬಿಸಬೇಕಾದ್ 

ಅನಿವಾಯಗತೆ ಎದುರಾಗಿದೆ.  ಸಕಾಗರ ಕ್ಕಡಲೇ ರಾಜಯ ದ್ ಎಲೆಾ  ಜಿಲೆ್ಲ ಗ್ಳಲೆ್ಲ  ಗೀಶಾಲ್ಲ ತೆರೆಯಲು 

ಅಗ್ತಯ ವರುವ ಜಮಿೀನ್ನಗ್ಳನ್ನನ  ಪ್ಡೆದು ಅವಶಯ  ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕಯಗಗ್ಳನ್ನನ  ಒದ್ಗಿಸಿ, ರೈತರಿಗೆ 

ಸಮಸಯ ಯಾಗ್ದಂತೆ ಗೀವುಗ್ಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಮುಾಂದಾಗ್ಬೇಕೆನ್ನನ ವ ವಷಯದ್ ಬಗೆೆ  ಮ್ಮನಯ  

ಪ್ಶುಸಂಗೀಪ್ನ ಸಚಿವರನ್ನನ  ಒತಾು ಯಿಸುತೆು ೀನೆ.  

 

 ಶಿರ ೋ ಪರ ಭು ಚವಾಾ ಣ  (ಪಶುಸಂಗೊೋಪನೆ ಸ್ಚಿವರು):- ಮ್ಮನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ,  ಮ್ಮನಯ  

ಸದ್ಸಯ ರಿಗೆ ಉತು ರವನ್ನನ  ಕಳುಹಸಿಕಡುತೆು ೀನೆ.  

 

 ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಆಯಿತ್ತ, ಆದ್ಷಿ್ಟ  ಬೇಗ್ ಉತು ರವನ್ನನ  ತರಿಸಿಕಡಿ.  

 

 

ಉ) ವಿಷಯ:- ಶಿವಮೊಗೆ  ವೈದಯ ಕಿೋಯ ವಿಜ್ಞಾ ನಗಳ ಸಂಸ್ಯಥ ಯಲೆ್ಲ  ಕಳೆದ ಎಿಂಟ್ಟ 

ವಷಾಗಳಿಿಂದ ಸೇವೆ ಸ್ಲೆ್ಲ ಸುತಿು ರುವ ನವೃತ್ು  ಡಾ. ಓ.ಎಸ್. 

ಸಿದದ ಪಪ ರವರನುನ  ಬದಲಾಯಿಸುವ ಬಗೆೆ . 

         - - - - - 

 ಶಿರ ೋ ಆರ.ಪರ ಸ್ನನ ಕುಮಾರ (ಸ್ಥ ಳಿೋಯ ಸಂಸ್ಯಥ ಗಳ ಕೆೆೋತ್ರ ):- ಮ್ಮನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, 

ರಾಜಯ ದ್ಲೆ್ಲ  ಸಕಾಗರಿ ಅಧಿೀನದ್ ಯಾವುದೇ ಸಂಘ-ಸಂಸೆ ಗ್ಳನ್ನನ  ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹಾಗೂ 

ನಿಯಮ್ಮನ್ನಸ್ವರವಾಗಿ ಮುನನ ಡೆಸಲು ತನನ ದೇ ಆದ್ ಬೈಲಾಗ್ಳನ್ನನ  ರೂಪಿಸಿಕಾಂಡು, ಬೈಲಾಗ್ಳ 

ಪ್ರ ಕಾರವೇ ಸಂಸೆ ಯ ಕಾನೂನ್ನಗ್ಳನ್ನನ  ರೂಪಿಸಿ ಮುನನ ಡೆಸಬೇಕಾಗುತು ದೆ.  ಆದ್ರೆ ಶ್ವಮೊಗೆ್  

ವೈದ್ಯ ಕೀಯ ವಜಾಾ ನಗ್ಳ ಸಂಸೆ ಯ ಬೈಲಾ ಮತ್ತು  ಉಚ್ಛ  ನಯ ಯಾಲಯದ್ ತಿೀಪಿಗನಂತೆ ನಿವೃತಿು ಯಾದ್ 

ವಯ ಕು ಯನ್ನನ  ನಿದೇಗಶಕರನನ ಗಿ ನೇಮಿಸಬ್ರರದೆಾಂದು ಕಾನೂನ್ನ/ಆದೇಶ ಇದ್ಾ ರೂ ಸಹ ಪ್ರ ಭಾರಿ 

ನಿದೇಗಶಕರನನ ಗಿ ಡಾ. ಓ.ಎಸ. ಸಿದ್ಾ ಪ್ಪ ರವರನ್ನನ  ನೇಮಿಸಿರುವುದು ಸ್ವವಗಜನಿಕವಾಗಿ ಮಹತಾ ದ್ 

ವಷಯವಾಗಿರುವುದ್ರಿಾಂದ್ ಈ ವಷಯವನ್ನನ  ಶೂನಯ ವೇಳೆಯ ಅಡಿಯಲೆ್ಲ  ಸದ್ನದ್ಲೆ್ಲ  ಪ್ರ ಸ್ವು ಪಿಸುತೆು ೀನೆ.  
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 ಶ್ವಮೊಗೆ್  ವೈದ್ಯ ಕೀಯ ವಜಾಾ ನಗ್ಳ ಸಂಸೆ  ಒಾಂದು ಸಕಾಗರಿ ಸ್ವಾ ಯತು  ಸಂಸೆ ಯಾಗಿದುಾ  ಅದ್ರ 

ಬೈಲಾ ಪ್ರ ಕಾರ ನಿವೃತಿು  ಆದ್ವರು ನಿದೇಗಶಕರಾಗುವಂತಿಲೆ .  ಈಗ್ ಪ್ರ ಭಾರಿ ನಿದೇಗಶಕರಾಗಿರುವ ಡಾ. 

ಓ.ಎಸ. ಸಿದ್ಾ ಪ್ಪ ನವರಿಗೆ 68 ವಷಗ ತ್ತಾಂಬಿದುಾ , 8 ವಷಗದ್ ಹಾಂದೆಯೇ ಸಕಾಗರಿ ಸೇವಯಿಾಂದ್ ನಿವೃತಿು  

ಹೊಾಂದಿದಾಾ ರೆ.  ಸಿಮ್ು   ವೃಾಂದ್ ನೇಮಕಾತಿ ನಿಯಮದ್ ಪ್ರ ಕಾರ ಸಿಮ್ು  ನ ಐವರು ಪಾರ ಧಾಯ ಪ್ಕರಲೆ್ಲ  ಒಬಾ ರು 

ನಿದೇಗಶಕರಾಗ್ಬೇಕು.  ಡಾ. ಸಿದ್ಾ ಪ್ಪ ನವರು ಸಿಮ್ು   ಸಿಬಾ ಾಂದಿಯೇ ಅಲೆ .  ಸಕಾಗರದ್ ಆರ್ಥಗಕ ಇಲಾಖೆಯ 

ನಿಯಮ್ಮವಳಿಯ ಪ್ರ ಕಾರ ನಿವೃತಿು  ಹೊಾಂದಿದ್ವರು ಸಂಸೆ ಯ ಹಣ್ಕಾಸಿನ ವಯ ವಹಾರ ಮ್ಮಡುವಂತಿಲೆ .  

ಡಾ. ಸಿದ್ಾ ಪ್ಪ ನವರು ಈಗಾಗ್ಲೇ 120 ಕೀಟ್ಟಗೂ ಹೆಚ್ಚಚ  ಸಂಸೆ ಯ ಹಣ್ಕಾಸಿನ ವಯ ವಹಾರ ಮ್ಮಡಿದಾಾ ರೆ.  

ಇದು ಸಂಪೂಣ್ಗ ನಿಯಮಬ್ರಹರವಾಗಿದುಾ  ಇದ್ರ ಸಮಗ್ರ  ತನಿಖೆ ಆಗ್ಬೇಕು.  ಡಾ. ಸಿದ್ಾ ಪ್ಪ ನವರು 

ಬಾಂಗ್ಳೂರು ವೈದ್ಯ ಕೀಯ ಕಾಲೇಜಿನ ನಿದೇಗಶಕರಾಗಿದುಾ , 2013ರಲೆ್ಲ  ಇವರಿಗೆ 60 ವಷಗ ತ್ತಾಂಬಿದ್ಾ ರಿಾಂದ್ 

ನಿವೃತಿು ಗಳಿಸಿ ಸೇವಯಿಾಂದ್ ಬಿಡುಗ್ಡೆ ಮ್ಮಡಲಾಯಿತ್ತ.  ಇದ್ರ ವರುದಿ್  ಇವರು ನಯ ಯಾಲಯದ್ಲೆ್ಲ  

ದಾವ ಹೂಡಿದ್ಾ ರು.  (WA No. 6346 and 6395/2013) ಉಚ್ಛ  ನಯ ಯಾಲಯವು ಸಿದ್ಾ ಪ್ಪ ನವರು 

ತಾತಾಕ ಲ್ಲಕವಾಗಿ ಅಥವಾ ಖಾಯಂ ಆಗ್ಲ್ಲ ವೈದ್ಯ ಕೀಯ ಕಾಲೇಜಿನ ನಿದೇಗಶಕರ ಹುದೆಾ ಯನ್ನನ  

ಹೊಾಂದ್ಬ್ರರದು ಎಾಂದು ತಿೀಪುಗ ನಿೀಡಿತ್ತು .  ಈ ತಿೀಪ್ಗನ್ನನ  ಗ್ಣ್ನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕಳಿದೇ ಪ್ರ ಭಾರಿ 

ನಿದೇಗಶಕರನನ ಗಿ ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ. 

 

 ಆದುದ್ರಿಾಂದ್ ಇವರನ್ನನ  ನಿದೇಗಶಕರನನ ಗಿ ಮುಾಂದುವರೆಸುವುದು ನಯ ಯಾಲಯದ್ ಆದೇಶದ್ 

ಉಲೆಾಂಘನೆ ಆಗುತು ದೆ.  8 ವಷಗಗ್ಳ ಹಾಂದೆಯೇ ನಿವೃತಿು  ಹೊಾಂದಿದ್ ಡಾ: ಓ.ಎಸ. ಸಿದ್ಾ ಪ್ಪ ನವರು ಈ 

ಕ್ಕಡಲೇ ಪ್ರ ಭಾರಿ ನಿದೇಗಶಕರ ಸೆ್ವ ನದಿಾಂದ್ ಇವರನ್ನನ  ವಜಾಗಳಿಸಿ ಇವರ ಅವಧಿಯಲೆ್ಲ  120 

ಕೀಟ್ಟಗೂ ಅಧಿಕ ಹಣ್ಕಾಸಿನ ವಯ ವಹಾರಗ್ಳ ಸಮಗ್ರ  ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿ ತಪಿಪ ತಸೆ ರ ವರುದಿ್  ಕರ ಮ 

ಕೈಗಳಿಬೇಕೆಾಂದು ಒತಾು ಯಿಸುತೆು ೀನೆ. 

 

 ಶಿರ ೋ ಕೊೋಟ ಶಿರ ೋನವಾಸ್ ಪೂಜ್ಞರಿ(ಸ್ಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮ್ಮನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮ್ಮನಯ  

ಸದ್ಸಯ ರಾದ್ ಪ್ರ ಸನನ ಕುಮ್ಮರ ರವರು ಕೇಳಿದ್ ಶೂನಯ ವೇಳೆಯ ಪ್ರ ಶೆನ ಗೆ ಮ್ಮನಯ  ಆರೀಗ್ಯ  ಮತ್ತು  ಕುಟಾಂಬ 

ಕಲಾಯ ಣ್ ಸಚಿವರಿಾಂದ್ ಉತು ರವನ್ನನ  ಒದ್ಗಿಸಲಾಗುವುದು. 

        (ಮುಾಂದು) 
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(1248) 22-12-2021 KH/VK    12-10         (ಸ್ಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಥ ತಿ) 

 

ಊ)  ವಿಷಯ:- ಕರ್ನಾಟಕ ಪವರ  ಕಾಪ್ೋಾರೇಷನ್ ನಲೆ್ಲ  ವಿವಿಧ 

ತ್ರಿಂತಿರ ಕ ಹುದ್ದದ ಗಳನುನ  ಭತಿಾ ಮಾಡಲು ಸ್ಪ ಧಾಾತೆ್ ಕ 

ಪರಿೋಕೆೆ ಗಳನುನ  ನಡೆಸುವ ಬಗೆೆ .  

    - - - - - - - 

 

ಡಾ: ಕೆ.ಗೊೋವಿಿಂದರಾಜ  (ವಿಧಾನಸ್ಭಾ ಕೆೆೋತ್ರ ದಿಂದ ಚುರ್ನಯಿತ್ರಾದವರು):- ಮ್ಮನಯ  

ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಇಾಂಧನ ಇಲಾಖೆಯಲೆ್ಲ  ಖಾಲ್ಲ ಇರುವ ಹುದೆಾ ಗ್ಳ ಕುರಿತ್ತ ಶೂನಯ ವೇಳೆಯಲೆ್ಲ  

ಪ್ರ ಸ್ವು ಪಿಸುತಿು ದೆಾ ೀನೆ.  

 

Karnataka Power Corporation Limited (KPCL) ದಿನಾಂಕ:11-07-2019 ರಂದು ಹೊರಡಿಸಿರುವ 

ಅಧಿಸೂಚ್ನೆ ಸಂಖೆಯ :ಎ1ಪಿ1ಸಿ(ಸಿ1) ರಿೀತಾಯ  ವವಧ ತಾಾಂತಿರ ಕ ಹುದೆಾ ಗ್ಳನ್ನನ  ಭ್ತಿಗ ಮ್ಮಡುವ ಸಲುವಾಗಿ 

ಜನವರಿ-2018ರಲೆ್ಲ  ಸಪ ಧಾಗತಾ ಕ ಪ್ರಿೀಕೆೆ ಗ್ಳನ್ನನ  ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು . ಆದ್ರೆ, ಸದ್ರಿ ಸಪ ಧಾಗತಾ ಕ ಪ್ರಿೀಕೆಾ  

ಪ್ತಿರ ಕೆಯು ಸೀರಿಕೆಯಾದ್ ಕಾರಣ್ ನಿೀಡಿ ಮ್ಮನಯ  ಕನಗಟಕ ಉಚ್ಛ  ನಯ ಯಾಲಯವು ಮರು ಪ್ರಿೀಕೆೆ ಗೆ 

ಆದೇಶ್ಸಿದುಾ , ಈ ಆದೇಶವಾಗಿ ಎರಡು ವಷಗಗ್ಳಾದ್ರೂ ಸಹ ಇನೂನ  ಸಪ ಧಾಗತಾ ಕ ಮರು ಪ್ರಿೀಕೆೆ  

ನಡೆಸಲಾಗಿಲೆ . ಸುಮ್ಮರು 50 ಸ್ವವರಕಕ ಾಂತಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಚ  ಮಂದಿ ನಿರುದೊಯ ೀಗಿ ಆಕಾಾಂಕೆ ಗ್ಳು ಉದೊಯ ೀಗ್ದ್ 

ಆಸಗಾಗಿ ಮರು ಪ್ರಿೀಕೆೆ  ಎಾಂದು ಆಗುವುದೊೀ ಎಾಂಬ ನಿರಿೀಕೆೆಯಲೆ್ಲದಾಾ ರೆ. ಹೀಗೆ ಆದ್ಲೆ್ಲ  ಉದೊಯ ೀಗ್ 

ಆಕಾಾಂಕೆ ಗ್ಳು ವಯೀಮಿತಿ ಮಿೀರುತು ದೆ. ಅಲೆದೇ ಈ ಪ್ರಿೀಕೆೆ ಗಾಗಿ ತಯಾರಿ ನಡೆಸಿರುವ ಇವರುಗ್ಳು 

ತಿೀರಾ ನಿರಾಶೆ ಭಾವನೆಯಲೆ್ಲ  ಇದಾಾ ರೆ. ಸಕಾಗರವು ಇಾಂತಹ ವಷಯಗ್ಳಲೆ್ಲ  ಅತಯ ಾಂತ ಮುತ್ತವಜಿಗವಹಸಿ 

ನಿರುದೊಯ ೀಗಿಗ್ಳ, ಯುವ ಜನತೆಯ ಆಶೀತು ರಗ್ಳಿಗೆ, ಭಾವನೆಗ್ಳಿಗೆ ಸಪ ಾಂದಿಸಿ ಉದೊಯ ೀಗಾಾಂಕೆ ಗ್ಳಿಗೆ 

ನಯ ಯ ಒದ್ಗಿಸಬೇಕೆಾಂದು ಕೀರುತೆು ೀನೆ. ಈ ನಿಧಾನ ಪ್ರ ಕರ ಯೆ ಕಾರಣ್ವಾಗಿ ಈಗಾಗ್ಲೇ ನಿವೃತಿು  

ಹೊಾಂದಿರುವವರನ್ನನ  ಗುತಿು ಗೆ ಆಧಾರದ್ ಮೇಲ್ಲ ಮತ್ತು  outsource ಮೂಲಕ ನೇಮಕಾತಿ, ಅವರನೆನ ೀ 

ಮುಾಂದುವರೆಸುತಿು ರುವಂತಹ ಪ್ರಿಸೆಿ ತಿ ಇದೆ. ಇದು ತಪ್ಪ ಬೇಕಾಗಿದೆ. 

 

ವವಧ ವೃಾಂದ್ದ್ ಹುದೆಾ ಗ್ಳನ್ನನ  ಭ್ತಿಗ ಮ್ಮಡುವ ಸಂದ್ಭ್ಗದ್ಲೆ್ಲ  ಕರ ೀಡಾಪ್ಟಗ್ಳಿಗೆ ಉತೆು ೀಜನ 

ನಿೀಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ರಾಷಿ ರ ಹಾಗೂ ಅಾಂತರ ರಾಷಿಿ ರೀಯ ಕರ ೀಡೆಯಲೆ್ಲ  ಪ್ರ ಶಸಿು  ಪ್ಡೆದ್ ಹಾಗೂ ಸಪ ಧಿಗಸಿದ್ 

ರಾಜಯ ದ್ ಪ್ರ ತಿಭಾವಂತಹ ಕರ ೀಡಾಪ್ಟಗ್ಳಿಗೆ ಶೇಕಡಾ 2 ರಷಿ್ಟ  ಕರ ೀಡಾ ಕೀಟ್ಟದ್ಲೆ್ಲ  ನೇಮಕಾತಿ ಮ್ಮಡಲು 

ಕೀರುತೆು ೀನೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಸ್ವವಗಜನಿಕ ಮಹತಾ ದ್ ತ್ತತ್ತಗ ವಷಯವನ್ನನ  ಇಾಂದು ಸದ್ನದ್ ಶೂನಯ  

ವೇಳೆಯಲೆ್ಲ  ಪ್ರ ಸ್ವು ಪಿಸುತಿು ದೆಾ ೀನೆ. 
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ಶಿರ ೋ ವಿ. ಸುನಲ  ಕುಮಾರ  (ಇಿಂಧನ ಹಾಗೂ ಕನನ ಡ ಮತ್ತು  ಸಂಸೆ್ ೃತಿ ಸ್ಚಿವರು):- ಮ್ಮನಯ  

ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, KPCL ನ 622 ಹುದೆಾ ಗ್ಳ ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರ ಕರ ಯೆಗೆ ಅವತಿು ನ ದಿವಸ ಚಾಲನೆಯನ್ನನ  

ಕಡಲಾಗಿತ್ತು . ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣ್ಗ್ಳ ಹನೆನ ಲ್ಲಯಲೆ್ಲ  ಆ ಪ್ರಿೀಕೆೆ ಯನ್ನನ  ರದುಾ  ಮ್ಮಡಿ, ನಂತರ ಮರು 

ನೇಮಕಾತಿ ಮ್ಮಡಬೇಕೆಾಂದು ಹೇಳಿದಾಗ್ 2019ನೇ ಸ್ವಲ್ಲನಲೆ್ಲ  ಕೀವಡ -19ರ ಸಮಸಯ ಗ್ಳು ಬಂದಾಗ್ 

ಆರ್ಥಗಕ ಇಲಾಖೆ ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ನೇಮಕಾತಿಗ್ಳನ್ನನ  ಮ್ಮಡಬ್ರರದೆನ್ನನ ವಂತಹ ಆದೇಶಗ್ಳ 

ಹನೆನ ಲ್ಲಯಲೆ್ಲ  ನವು ನೇಮಕಾತಿ ಮ್ಮಡುವುದ್ಕೆಕ  ಸ್ವಧಯ ವಾಗಿರಲ್ಲಲೆ . ಆದ್ರೆ, ಈಗ್ ನನ್ನ ಸಚಿವನದ್ 

ನಂತರ ಇದ್ರ ಕುರಿತಂತೆ ಪ್ರ ಕರ ಯೆಗ್ಳನ್ನನ  ಪಾರ ರಂಭ್ ಮ್ಮಡಿ, ನಮಾ  ಕೆಪಿಸಿಎಲ ನಲೆ್ಲ  ಎಷಿ್ಟ  

ಹುದೆಾ ಗ್ಳನ್ನನ  ತ್ತಾಂಬುವುದ್ಕೆಕ  ಸ್ವಧಯ  ಇದೆ. ಈ ಎಲೆವೂ ಕ್ಕಡ ಯಂತರ ೀಪ್ಕರಣ್ಗ್ಳಾಗಿದ್ಾ ರಿಾಂದ್, 

ಮ್ಮನವ ಸಂಪ್ನೂಾ ಲಗ್ಳು ಎಷಿ್ಟ  ಬೇಕು. ಅದ್ಕೆಕ  ಎಷಿ್ಟ  ಹುದೆಾ ಗ್ಳನ್ನನ  ತ್ತಾಂಬಬೇಕೆಾಂಬ ಹನೆನ ಲ್ಲಯಲೆ್ಲ  

ಒಾಂದು ಉಪ್ ಸಮಿತಿಯನ್ನನ  ರಚ್ನೆ ಮ್ಮಡಿದೆ. ಆ ಸಮಿತಿಯ ವರದಿಯನ್ನನ  ಕಟಿ , ಎಷಿ್ಟ  

ಹುದೆಾ ಗ್ಳನ್ನನ  ತ್ತಾಂಬಬೇಕೆಾಂದು ಹೇಳಿದಾಾ ರೀ, ಆ ಹುದೆಾ ಗ್ಳನ್ನನ  ತ್ತಾಂಬುವುದ್ಕೆಕ  ಬೇಕಾದಂತಹ 

ಸಿದಿ್ ತೆಗ್ಳನ್ನನ  ಮ್ಮಡಿಕಳಿು ತಿು ದೆಾ ೀವ. ಇದ್ಕೆಕ  ಉಪ್ ಸಮಿತಿಯ ವರದಿಯನ್ನನ  ಕಾಯುತಿು ದೆಾ ೀವ. ಮ್ಮನಯ  

ಸದ್ಸಯ ರು ಹೇಳಿದಂತೆ ಕರ ೀಡಾಪ್ಟಗ್ಳಿಗೆ ಮಿೀಸಲಾತಿ ಕಡಬೇಕೆಾಂಬ ಮ್ಮತನ್ನನ  ಹೇಳಿದಾಾ ರೆ. ಅದು 

ಸರಿಯಾಗಿ ಇದೆ. ನಮಾ  ರಾಜಯ ದ್ ಕರ ೀಡಾಪ್ಟಗ್ಳಿಗೆ ಈ ರಿೀತಿಯಾದಂತಹ ಅವಕಾಶಗ್ಳು ಸಿಗ್ಬೇಕು. ನಮಾ  

ಇಲಾಖೆಯಲೆ್ಲ  ಇದ್ಕೆಕ  ಬೇಕಾದಂತಹ ವಯ ವಸೆ ಯನ್ನನ  ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನನ್ನ ಮ್ಮಡಿಕಡುತೆು ೀನೆ.  

 

 

ಋ)  ವಿಷಯ:- ಬಿಂಗಳೂರು ನಗರದಲೆ್ಲ  ರಾಜ ಕಾಲುವೆ ಮೊೀರಿ 

ಪಕೆ ದಲೆ್ಲರುವ ಮನೆಗಳ ನಮಾಾಣ ಕುರಿತ್ತ.  

    - - - - -  

ಶಿರ ೋ ಯು.ಬ.ವೆಿಂಕಟೇಶ  (ರ್ನಮ ನದೇಾಶನ ಹಿಂದದವರು):- ಮ್ಮನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, 

ಬಾಂಗ್ಳೂರು ನಗ್ರದ್ಲೆ್ಲ  ಗೃಹ ಮಂಡಳಿ, ಸಿಐಟ್ಟಬಿ ನಂತರ ಬಿಡಿಎ ಅನ್ನಮೊೀದ್ನೆಗಾಂಡಂತಹ 

ಬಡಾವಣೆಗ್ಳು, ಸಹಕಾರ ಸಂಸೆ ಗ್ಳಿಾಂದ್ ಅಭಿವೃದಿಿ ಪ್ಡಿಸಿದ್ ಬಡಾವಣೆಗ್ಳು ಜೊತೆಗೆ ರೆವನೂಯ  

ನಿವೇಶನಗ್ಳು ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಲಕ್ಷ ಸಂಖೆಯ ಗ್ಳಲೆ್ಲ  ನಿವೇಶನಗ್ಳನ್ನನ  ಪ್ಡೆದುಕಾಂಡು ಮನೆಗ್ಳನ್ನನ  

ನಿಮಿಗಸಿ ಅದ್ಕೆಕ  ನಕೆೆ ಯನ್ನನ  ಪ್ಡೆದುಕಾಂಡು ಕಂದಾಯವನ್ನನ  ಪಾವತಿಸುತಾು  ತಮಾ  ಆಸಿು ಗ್ಳಿಗೆ 

ಖಾತೆಯನ್ನನ  ಮ್ಮಡಿಕಾಂಡಿದಾಾ ರೆ. ಇವುಗ್ಳಲೆ್ಲ  ಸರಿಸುಮ್ಮರು ಒಾಂದೂವರೆ ಲಕ್ಷಕ್ಕಕ  ಹೆಚ್ಚಚ  ಆಸಿು ಗ್ಳು 

ಮೊೀರಿಗ್ಳ ಪ್ಕಕ ದ್ಲೆ್ಲ  ಇರುತು ವ. ಇವರುಗ್ಳಿಗೆ 2016ರ ತನಕ ಎರಡನೇ ಹಂತದ್ ಮೊೀರಿ, ಮೂರನೇ 

ಹಂತದ್ ಮೊೀರಿ (ರಾಜ ಕಾಲುವ) ಇವುಗ್ಳ ಪ್ಕಕ ದ್ಲೆ್ಲರುವವರಿಗೆ ಕರ ಮವಾಗಿ 50 ಮಿೀಟರ , 25 ಮಿೀಟರ  

ಮತ್ತು  15 ಮಿೀಟರ  ಬಿಟಿ  ಮನೆಗ್ಳನ್ನನ  ನಿಮ್ಮಗಣ್ ಮ್ಮಡಬೇಕೆಾಂಬ ಕಾನೂನ್ನ ರೂಪಿಸಿರುತಾು ರೆ. ಈ 

ಹನೆನ ಲ್ಲಯಲೆ್ಲ  ಇವರ ಆಸಿು ಗ್ಳಿಗೆ ನಕೆೆ  ಮಂಜೂರಾತಿ ಮ್ಮಡಿಕಡುವುದಿಲೆ . ಬ್ರಯ ಾಂಕ ಗ್ಳಲೆ್ಲ  ಸ್ವಲವನ್ನನ  
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ಕಡುವುದಿಲೆ . ಆದ್ರೆ, ಬಿ.ಬಿ.ಎಾಂ.ಪಿ ತೆರಿಗೆಯನ್ನನ  ಮ್ಮತರ  ಪ್ಡೆಯುತಿು ರುವ ವಚಾರ ಪ್ತಿರ ಕೆಯಲೆ್ಲ  

ವರದಿಯಾಗಿರುತು ದೆ. 

ಈ ಕಾರಣ್ದಿಾಂದ್ ಇವರ ನಿವೇಶನ ಮೌಲಯ  ಸಂಪೂಣ್ಗವಾಗಿ ಕುಸಿದಿದುಾ , ಕಳಿು ವವರೇ 

ಇಲೆವಾಗಿದಾಾ ರೆ. 2016ರಲೆ್ಲ  ಹಸಿರು ಪಿೀಠದ್ ಆದೇಶ ಬರುತು ದೆ ಎಾಂದು ಯಾರೂ ಕನಸು ಕಂಡಿರಲ್ಲಲೆ . ಆ 

ಕಾರಣ್ ಇದ್ಕೆಕ  ಕೇವಲ ನಿವೇಶನದಾರರನ್ನನ  ಹೊಣೆ ಮ್ಮಡುವುದು ಸರಿಯಲೆ . ಕ್ಕಡಲೇ ರಾಜಯ  ಸಕಾಗರ 

ಹಸಿರು ಪಿೀಠಕೆಕ  ಅಜಿಗಯನ್ನನ  ಸಲೆ್ಲ ಸಿ, ಈ ನಿವೇಶನದಾರರ ಸಮಸಯ ಗ್ಳನ್ನನ  ಪ್ರಿಹರಿಸಬೇಕು. 

ನಿವೇಶನದಾರರಿಾಂದ್ ಅಫಿಡವರ್  ಗ್ಳನ್ನನ  ಪ್ಡೆದುಕಾಂಡು ನಕೆೆ  ಮಂಜೂರಾತಿ ಮ್ಮಡಿ, ಮನೆ 

ಕಟಿ್ಟ ಕಳಿಲು ಅನ್ನಮತಿ ನಿೀಡಬೇಕು. ಪ್ರ ಕೃತಿ ವಕೀಪ್ ಸಂದ್ಭ್ಗಗ್ಳಲೆ್ಲ  ಅಗ್ತಯ  ಕರ ಮಗ್ಳನ್ನನ  

ಕೈಗಳಿಲು ಬಿ.ಬಿ.ಎಾಂ.ಪಿ.ಗೆ ಅಧಿಕಾರವರುವಂತೆ ಪ್ತರ ಗ್ಳನ್ನನ  ಪ್ಡೆದುಕಾಂಡು ಅತಂತರ  ಸೆಿ ತಿಯಲೆ್ಲರುವ 

ಇವರ ಗಂಭಿೀರ ಪ್ರಿಸೆಿ ತಿ ಬಗೆೆ  ಪ್ರಿಹಾರೀಪಾಯಗ್ಳನ್ನನ  ಕೈಗಳಿಬೇಕೆಾಂದು ಮ್ಮನಯ  

ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಗ್ಳನ್ನನ  ಒತಾು ಯಿಸುತೆು ೀನೆ. 

ಶಿರ ೋ ಕೊೋಟ ಶಿರ ೋನವಾಸ್ ಪೂಜ್ಞರಿ (ಸ್ಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮ್ಮನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮ್ಮನಯ  

ಯು.ಬಿ.ವಾಂಕಟೇಶ ರವರು ಕೇಳಿದಂತಹ ಶೂನಯ ವೇಳೆಯ ಪ್ರ ಶೆನ ಗೆ ಮ್ಮನಯ  ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಯವರಿಾಂದ್ 

ಉತು ರವನ್ನನ  ಒದ್ಗಿಸಲಾಗುತು ದೆ.   

 

 

ಎ) ವಿಷಯ:- ದೇಶದಾದಯ ಿಂತ್ ಕೆಳದ ಅರಸ್ರ ಧಾರ್ಮಾಕ ಕೊಡುಗೆಯನುನ  

ದಾಖಲ್ಲಸ್ಲು ಹಾಗೂ ಆ ಸ್ಥ ಳಗಳನುನ  ಪರ ವಾಸಿ 

ತ್ರಣಗಳರ್ನನ ಗಿ ಅಭಿವೃದಿ ಪಡಸುವ ಬಗೆೆ .  

    - - - - - - - 

 

ಡಾ|| ತೇಜಸಿಿ ನಗೌಡ (ವಿಧಾನ ಸ್ಭೆಯಿಿಂದ ಚುರ್ನಯಿತ್ರಾದವರು):- ಮ್ಮನಯ  

ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಕನನ ಡ ನಡಿನಲೆ್ಲ  1499 ರಲೆ್ಲ  ಸೆ್ವ ಪ್ನೆಯಾದ್ “ಕೆಳದಿ ಸ್ವಮ್ಮರ ಜಯ ವು 19 ಅರಸ-

ಅರಸಿಯರ (ರಾಜ-ರಾಣಿ) ಮೂಲಕ 263 ವಷಗಗ್ಳ ಕಾಲ ಆಳಿಾ ಕೆ ಮ್ಮಡಿ 1763 ರಲೆ್ಲ  ಅವನತಿ 

ಹೊಾಂದಿರುತಾು ರೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲೆ್ಲ  ಕೆಳದಿ, ಇಕೆಕ ೀರಿ, ಬಿದ್ನೂರು ಹಾಗೂ ಭುವನಗಿರಿ ಅಥವಾ ಕವಲ್ಲದುಗ್ಗ 

ಎಾಂಬ 4 ರಾಜಧಾನಿಗ್ಳ ಮೂಲಕ ರಾಜಯ ಭಾರ ನಡೆಸಿದ್ಾ ರು. ಕೆಳದಿ ರಾಜಯ  ಸೆ್ವ ಪ್ನ ಅರಸು ಚೌಡಪ್ಪ ಗೌಡ 

ನಯಕರಿಾಂದ್ 13ನೇ ರಾಣಿ ಚೆನನ ಮ್ಮಾ ಜಿಯ ಸೇರಿ ಕನೆಯ ರಾಣಿ ವೀರಮ್ಮಾ ಜಿಯವರೆಗೂ ಆಡಳಿತದ್ಲೆ್ಲ  

ಎಲೆರೂ ಧಮಗನಿಷಠ ರೂ, ಜನಪ್ರ ಸೇವಾನಿಷ್ಟಠ ಯನ್ನನ  ಮೆರೆದಿದಾಾ ರೆ. ರಾಜಕೀಯ, ಧಾಮಿಗಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ, 

ಕಲ್ಲ, ಸ್ವಹತಯ , ಸಂಸಕ ೃತಿ ಪ್ರಂಪ್ರೆ ಹೀಗೆ ಅದಿಾ ತಿೀಯವಾದ್ ದಾನ ದ್ತಿು  ಪರ ೀತಾು ಹ ನಿೀಡಿ ಗ್ತವೈಭ್ವ 
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ಮೆರೆದಿದಾಾ ರೆ.  3ನೇಯ ಅರಸು ದೊಡಡ ಸಂಕಣ್ನಯಕ ರಾಜಯ ಭಾರ ತಯ ಜಿಸಿ ಭ್ರತ ಖಂಡದಾದ್ಯ ಾಂತ 

ಕೈಗಾಂಡ ತಿೀಥಗಯಾತೆರ  ಚ್ರಿತಾರ ಹಗವಾಗಿದೆ. “ಕೆಳದಿ” ನೃಪ್ವಜಯ ಹಾಗೂ “ಶ್ವತತಾ  ರತಾನ ಕರ” 

ಕೃತಿಗ್ಳು ಅಮೂಲಯ  ದಾಖ್ಲ್ಲ ಒದ್ಗಿಸಿವ. ಈತನ್ನ ಶ್ವಗಂಗೆ, ಕಂಚಿ, ಚಿದಂಬರ, ಕುಾಂಭ್ಕೀಣ್, ರಾಮೇಶಾ ರ 

ಸಂದ್ಶ್ಗಸಿ ಉತು ರದ್ ಕಡೆಗೆ ಯಾತೆರ  ಕೈಗಳಿು ವಾಗ್ ವಜಯಪುರ, ಹೈದ್ರಾಬ್ರದ  (ಭಾಗ್ಯ ನಗ್ರ) ಮೂಲಕ 

ದೆಹಲ್ಲಗೆ ಹೊೀಗಿ 1566-1605 ರಲೆ್ಲ  ಅಕಾ ರ  ಆಡಳಿತ ಕಂಡವರು. ಅಕಾ ರ  ಆಸೆ್ವ ನದ್ ಅಾಂಕುಶ ಖಾನವನ್ನನ  

ಖ್ಡೆ  ಯುದಿ್ ದ್ ಕೌಶಲಯ ದಿಾಂದ್ ಸೀಲ್ಲಸಿ ಅಕಾ ರ ನ ಮೆಚ್ಚಚ ಗೆಗೆ ಪಾತರ ರಾಗಿ ಅವರ ವಶದ್ಲೆ್ಲದ್ಾ  ಕಾಶ್ 

ವಶಾ ನಥ ದೇವರ ಪೂಜ್ಞಗೆ ಮತ್ತು  ಉತು ರದ್ಲೆ್ಲ  ಜಂಗ್ಮ ಮಠಗ್ಳ ಸೆ್ವ ಪ್ನೆಗೆ ಅನ್ನಮತಿ 

ಪ್ಡೆದುಕಳಿು ತಾು ರೆ. ಹೀಗೆ ದೊಡಡ  ಸಂಕಣ್ಣ ನಯಕ ಕಾಶ್ಯಲೆ್ಲ  ಭ್ಗ್ನ  ವಶಾ ನಥ ದೇವರ ಪೂಜ್ಞ ಸಲೆ್ಲ ಸಿ 

ಅಲೆ್ಲದ್ಾ  ಮೂಲ ವಶಾ ನಥನ ಲ್ಲಾಂಗ್ ಮತ್ತು  ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಲ ಭಾಗ್ದ್ ಗೀಲಕವನ್ನನ  ಉಸುು ವಾರಿ ಮುಸೆಿ ಾಂ 

ಅಧಿಕಾರಿಯಿಾಂದ್ ಪ್ಡೆದುಕಾಂಡದ್ನ್ನನ  ಲ್ಲಾಂಗ್ಣ್ಣ  ಕವ ಬರೆದ್ “ಕೆಳದಿ ನೃಪ್ ವಜಯ” ದಾಖ್ಲ್ಲಸಿದೆ. 

ತಿೀಥಗಯಾತೆರ  ವೇಳೆ “ಹಂಪಿ” ಮೊಗ್ಲರ ದಾಳಿಯಿಾಂದ್ ಹೊತಿು  ಉರಿಯುತಿು ದ್ಾ ನ್ನನ  ಈತ ಕಂಡುದುದಾಗಿ 

ದಾಖ್ಲಾಗಿದೆ. ದೊಡಡ  ಸಂಕಣ್ಣ ನಯಕರ ಭ್ಕು  ನಿಷ್ಟಠ ಯಿಾಂದ್ ಪ್ರ ಭಾವತನದ್ ಅಕಾ ರ  ಬಳಿ 

ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ಾ  ಹಾಂದೂ ತೀದ್ರ ಮಲೆನ್ನ 15 ವಷಗಗ್ಳ ನಂತರ ಕರ .ಶ.1585 ರಲೆ್ಲ  ಇತಿು ೀಚೆಗೆ ಪ್ರ ಧಾನಿ 

ಮೊೀದಿಜಿ ಹಾಗೂ ಉತು ರ ಪ್ರ ದೇಶ ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ  ಆದಿತಯ ನಥ ಯೀಗಿಯವರಿಾಂದ್ 

ಜಿೀರ್ಣೀಗದಿಾ ರವಾಗುವ ಮುನನ  ಇದ್ಾ  ಹಳೆಯ ಕಾಶ್ ವಶಾ ನಥ ದೇವಾಲಯವನ್ನನ  ಪುನರ  ನಿಮ್ಮಗಣ್ 

ಮ್ಮಡಿದ್ಾ ನ್ನ. ಹಾಗೆಯೇ ಕಾಶ್ ದೊರೆಯನ್ನನ  ಮೆಚಿಚ ಸಿ ಆಗಿನ ಹರಿ ಕೇಶವಾನಂದ್ ಕಾನನ ಎಾಂಬಲೆ್ಲ  

ಮಠರ್ಾಂದ್ನ್ನನ  ಕಟಿ್ಟ ಸಿದೆನೆಾಂಬ ಐತಿಹಯ ವದೆ. ಮುಸೆಿ ಾಂ ದೊರೆ ವಶಕೆಕ  ಹೊೀಗಿದ್ಾ  ಈ ಮಠವನ್ನನ  ಕಾಶ್ 

ಯಾತೆರ  ವೇಳೆ ಮುಸಲಾಾ ನರಿಾಂದ್ ಬಿಡಿಸಿಕಾಂಡು ಅಲೆ್ಲ  ಜಂಗ್ಮವಾಡಿ ಎಾಂದು ಹೆದ್ರಿಸಿ ಅಲೆ್ಲ  ಪಂಚ್ ಮಠ 

ಕಟಿ್ಟ  ಶ್ವ ಜಂಗ್ಮರಿಗೆ ಅಪಿಗಸಿದ್ಾ ರು. ಅಲೆದೆ ಇದೇ ವೇಳೆ ಕಾಶ್ಯಲೆ್ಲದ್ಾ  ಕಪಿಲಾಧಾರಾ ಮ್ಮನಸ 

ಸರೀವರ, ಗಂಧವಗಸ್ವಗ್ರ, ಭಿೀಮ ಚಂಡಿಕೆ, ವೃಷಭ್ದ್ಾ ಜೇಶಾ ರ ದೇವಾಲಯಗ್ಳ ಜಿೀರ್ಣೀಗದಿಾ ರವನ್ನನ  

ಮಗ್ ವಾಂಕಟಪ್ಪ ನಯಕನ ಹೆಸರಿನಲೆ್ಲ  ಜಿೀರ್ಣೀಗದಿಾ ರ ಮ್ಮಡಿಸಿದ್ನ್ನ. ಈ ಬಗೆೆ  ಈಗ್ಲ್ಲ ಕಪಿಲ 

ತಿೀಥಗದ್ ಮೆಟಿ್ಟ ಲ ಮೇಲ್ಲರುವ ಶಾಸನಗ್ಳು ಇತಿಹಾಸ ತಿಳಿಸುತು ವ. ದೆಹಲ್ಲಯ ಕೆಾಂಪುಕೀಟ್ ಮುಾಂದೆ 

ಜಂಗ್ಮ ಮಠ ಸೆ್ವ ಪ್ನೆಯಾಗಿದ್ಾ ರ ಬಗೆೆ  ಡಾ|| ಚಿದಾನಂದ್ ಮೂತಿಗಯವರ ಸಂಶೀಧನೆ ದೃಢಪ್ಡಿಸಿದೆ. 

ಇಷಿ್ಟ  ಅಲೆದೆ ಹಮ್ಮಲಯದ್ ಪ್ರ ಯಾಗ್ಕೆಕ  ಹೊೀಗಿ ಅಲೆಾಂದು ಮಠ ನಿಮಿಗಸಿದಾಾ ನೆ. ಆ ನಂತರ 

ನೇಪಾಳಕೆಕ  ತೆರಳಿ ಕಠಾ ಾಂಡು ಬಳಿಯ ಭ್ಕು ಪುರ ಎಾಂಬಲೆ್ಲ  ಮಠ ಸೆ್ವ ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮರದಿಾಂದ್ ನಿಮಿಗತವಾದ್ 

ಸುಾಂದ್ರ ಮಠ ಇದಾಗಿದೆ. ಈ ಮಠದ್ ಆವರಣ್ದ್ಲೆ್ಲನ ದೇವಾಲಯದ್ಲೆ್ಲ  ಕಾಶ್ಯಿಾಂದ್ ತಂದ್ ಮೂಲ 

ವಶಾ ನಥ ದೇವರ ಶ್ವಲ್ಲಾಂಗ್ವನ್ನನ  ಸೆ್ವ ಪಿಸಿದಾಾ ನೆ. ಈ ಭಾಗ್ದ್ ಜನ ಹೆಮೆಾ ಯಿಾಂದ್ ಕಾಶ್ಯ ಮೂಲ 

ವಶಾ ನಥನ ಲ್ಲಾಂಗ್ ತಮಾ ಲೆ್ಲ  ಇದೆ ಎಾಂದು ದ್ಕೆ ಣ್ದ್ ಜಂಗ್ಮನಬಾ  ತಂದು ಸೆ್ವ ಪಿಸಿದ್ನೆಾಂದು ಇದ್ಕೆಕ  
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ಉತು ರ ಕಾಶ್ ಎಾಂದು ಭ್ಕು ಯಿಾಂದ್ ನಡೆದುಕಳಿು ತಿು ದಾಾ ರೆ. ನಂತರ ಸಂಕಣ್ಣ  ನಯಕರು ನೇಪಾಳದಿಾಂದ್ 

ಕೇದಾರ, ಹರಿದಾಾ ರ, ಕಾಶ್ಾ ೀರ, ಕುರುಕೆೆೀತರ , ಹಂಪಿಗ್ಳ ಮೂಲಕ ಕೆಳದಿಗೆ ವಾಪ್ಸುು  ಬರುತಾು ನೆ. 

ದೊಡಡ  ಸಂಕಣ್ಣ  ನಯಕರು ಕೇದಾರದ್ಲೆ್ಲಯೂ ಜಂಗ್ಮ ಮಠ ಸೆ್ವ ಪಿಸಿದಾಾ ರೆ.  ಧಾಮಿಗಕ 

ಕೆೆೀತರ ಕೆಕ  ಕೆಳದಿ ಅರಸರು ನಿೀಡಿರುವ ಮಹಾನ್  ಕಡುಗೆಯನ್ನನ  ದಾಖ್ಲ್ಲಸುವ ಇತಿಹಾಸ ಸ್ವಹತಯ  

ಬರಬೇಕಲೆದೆ, ಈ ಎಲೆ  ತಾಣ್ಗ್ಳನ್ನನ  ಪ್ರ ವಾಸೀದ್ಯ ಮ ಮತ್ತು  ಭ್ಕು  ತಾಣ್ಗ್ಳಾಗಿ ಅಭಿವೃದಿಿ ಪ್ಡಿಸುವ 

ಮೂಲಕ ಕೆಳದಿ ಅರಸರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ತೀರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಬಗೆೆ  ಸಕಾಗರ ತ್ತತಾಗಗಿ ಗ್ಮನಹರಿಸಬೇಕೆಾಂದು 

ಶೂನಯ ವೇಳೆಯಲೆ್ಲ  ಪ್ರ ಸ್ವು ಪಿಸಿ, ಸಕಾಗರವನ್ನನ  ಅಗ್ರ ಹಪ್ಡಿಸುತೆು ೀನೆ.  

ಶಿರ ೋ ಕೊೋಟ ಶಿರ ೋನವಾಸ್ ಪೂಜ್ಞರಿ (ಸ್ಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮ್ಮನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮ್ಮನಯ  

ತೇಜಸಿಾ ನಿಗೌಡರವರು ಕೇಳಿದ್ ಶೂನಯ ವೇಳೆಯ ಪ್ರ ಶೆನ ಗೆ ಮ್ಮನಯ  ಪ್ರ ವಾಸೀದ್ಯ ಮ ಸಚಿವರಿಾಂದ್ 

ಉತು ರವನ್ನನ  ಒದ್ಗಿಸಲಾಗುವುದು.  

 

ಏ) ವಿಷಯ:- ಕುಣಬ ಜರ್ನಿಂಗವನುನ  ಪರಿಶಿಷಟ  ಪಂಗಡಕೆೆ  ಸೇರಿಸುವ ಬಗೆೆ .  

    - - - - - - 

 

ಶಿರ ೋ ಘೋಟೆನ ಕರ ಶಿರ ೋಕಾಿಂತ್ ಲಕೆ್ಷ ಣ (ಸ್ಥ ಳಿೋಯ ಸಂಸ್ಯಥ ಗಳ ಕೆೆೋತ್ರ ):- ಮ್ಮನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, 

ಉತು ರ ಕನನ ಡ ಜಿಲೆ್ಲ ಯ ದ್ಟಿ  ಕಾಡುಗ್ಳಲೆ್ಲ  ವಾಸಿಸುವ ಕುಣ್ಬಿ ಜನಾಂಗ್ ಸ್ವಮ್ಮಜಿಕವಾಗಿ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ, 

ಆರ್ಥಗಕವಾಗಿ ಮತ್ತು  ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಅತಯ ಾಂತ ಹಾಂದುಳಿದ್ವಾಗಿರುತಾು ರೆ. ತನನ ದೇ ಆದ್ ಸಂಸಕ ೃತಿ 

ಹೊಾಂದಿದ್ವರಾಗಿದುಾ , ಬುಡಕಟಿ  ಸಂಸಕ ೃತಿಯ ಎಲೆಾ  ಗುಣ್ ಲಕ್ಷಣ್ಗ್ಳನ್ನನ  ಹೊಾಂದಿರುತಾು ರೆ. ಕಳೆದ್ 

ಹಲವಾರು ವಷಗಗ್ಳಿಾಂದ್ ಕುಣ್ಬಿ ಸಮ್ಮಜ ಪ್ರಿಶ್ಷಿ  ಪಂಗ್ಡಕೆಕ  ಸೇರಿಸಲು ಒತಾು ಯಿಸುತಾು  ಬಂದ್ರೂ 

ಯಾವುದೇ ಪ್ರ ಯೀಜನವಾಗಿಲೆ . ಕುಣ್ಬಿಗ್ಳು ಪ್ರಿಶ್ಷಿ  ಪಂಗ್ಡಕೆಕ  ಸೇರಿಸಬೇಕು. ನಶ್ಸುತಿು ರುವ 

ಬುಡಕಟಿ  ಸಂಸಕ ೃತಿ ಆಹಾರ ವಚಾರ ಕಾಡಿನ ಕೀರು ಉತಪ ನನ  ಕುಾಂಬಿರ  ಜಮಿೀನ್ನ ಅಕರ ಮ ಸಕರ ಮ 

ಮುಾಂತಾದ್ವುಗ್ಳಿಗೆ ಪ್ರಿಹಾರ ಕಂಡುಕಳಿಲು ಕುಣ್ಬಿ ಜನರು ಮೇಲ್ಲಾಂದ್ ಮೇಲ್ಲ ಪ್ರ ತಿಭ್ಟನೆ 

ಮ್ಮಡುತಿು ರುತಾು ರೆ. ಆದ್ಾ ರಿಾಂದ್, ಈ ಜನಾಂಗ್ದ್ವರನ್ನನ  ಆದ್ಷಿ್ಟ  ಹೆಚಿಚ ನ ಪಾರ ಶಸೆ ಯ  ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಿಶ್ಷಿ  

ಪಂಗ್ಡಕೆಕ  ಸೇರಿಸಲು ಸ್ವವಗಜನಿಕರ ಹತದೃಷಿಠ ಯಿಾಂದ್ ಈ ವಷಯ ಶೂನಯ ವೇಳೆಯಲೆ್ಲ  ಮ್ಮನಯ  ಸಮ್ಮಜ 

ಕಲಾಯ ಣ್ ಸಚಿವರ ಮುಖಾಾಂತರ ಸಕಾಗರಕೆಕ  ಕೇಳಿಕಳಿು ತೆು ೀನೆ.  

ಶಿರ ೋ ಕೊೋಟ ಶಿರ ೋನವಾಸ್ ಪೂಜ್ಞರಿ (ಸ್ಮಾಜ ಕಲಾಯ ಣ ಹಾಗೂ ಹಿಿಂದ್ಯಳಿದ ವಗಾಗಳ 

ಕಲಾಯ ಣ ಸ್ಚಿವರು):- ಮ್ಮನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮ್ಮನಯ  ಘೊೀಟ್ನ ಕರ ಶ್ರ ೀಕಾಾಂತ ಲಕ್ಷಾ ಣ್ರವರು ಕೇಳಿದ್ 

ಶೂನಯ ವೇಳೆಯ ಪ್ರ ಶೆನ ಗೆ ಉತು ರವನ್ನನ  ನಂತರ ಒದ್ಗಿಸಲಾಗುವುದು.  
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(1249) ಎಸ ಪಿಆರ /ವಕೆ 12:20 22/12/2021         (ಸಭಾಪ್ತಿಯವರ ಉಪ್ಸೆಿ ತಿ) 

 

ಐ) ವಿಷಯ:- ಕೊೋಲಾರ ಜಿಲೆ್ಲ  ಬಂಗ್ರರಪೇಟೆ ಕಾಮಸಂದರ  

ಬಳಿ ಯರಗೊೋಳ  ಅಣೆಕಟ್ಟಟ  ಇನೂನ  

ಉದಾಾ ಟನೆಯಾಗದರುವ ಬಗೆೆ  

      - - - - - - 

 

 ಶಿರ ೋ ಗೊೋವಿಿಂದರಾಜು(ವಿಧಾನ ಸ್ಭೆಯಿಿಂದ ಚುರ್ನಯಿತ್ರಾದವರು):- ಮ್ಮನಯ  

ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಕೀಲಾರ ಜಿಲೆ್ಲ , ಬಂಗಾರಪೇಟ್ಯ ಕಾಮಸಂದ್ರ  ಬಳಿ ಸುಮ್ಮರು 240 ಕೀಟ್ಟ 

ರೂಪಾಯಿಗ್ಳ ವಚ್ಚ ದ್ಲೆ್ಲ  ಪೂಣ್ಗಗಾಂಡಿರುವ ಯರಗೀಳ  ಅಣೆಕಟಿ  ಇದುವರೆಗೂ ಉದಾಾ ಟನೆಗೆ 

ಸಮಯವನ್ನನ  ನಿಗ್ದಿಗಳಿಸಿಲೆ . ಇದ್ಕೆಕ  ಸಂಬಂಧಪ್ಟಿ  ಅಧಿಕಾರಿಗ್ಳು ಹಲವಾರು ಕಾರಣ್ಗ್ಳನ್ನನ  

ತಿಳಿಸುತಿು ದಾಾ ರೆ. ಗುತಿು ಗೆದಾರರ ತಾಾಂತಿರ ಕ ನೆಪ್ರ್ಡಿಡ  ಅಣೆಕಟಿ ನ್ನನ  ಸೆ ಳಿೀಯ ಆಡಳಿತಕೆಕ  ಹಸ್ವು ಾಂತರ 

ಮ್ಮಡುತಿು ಲೆ .  ಗುತಿು ಗೆದಾರರಿಗೆ ಸಕಾಗರ ಪೂಣ್ಗ ಹಣ್ ಸಂದಾಯ ಮ್ಮಡದಿರುವುದೇ ಇದ್ಕೆಕ  ಕಾರಣ್ 

ಎನನ ಲಾಗಿದೆ.  ಇದ್ರಿಾಂದಾಗಿ ಪೂಣ್ಗಗಾಂಡಿರುವ ಅಣೆಕಟಿ ನಲೆ್ಲನ ನಿೀರು ಉಪ್ಯೀಗ್ವಲೆದಂತಾಗಿದೆ.   

 

ಸತತ ಬರಗಾಲಕೆಕ  ತ್ತತಾು ಗಿದ್ಾ  ಕೀಲಾರ ಜಿಲೆ್ಲ ಯ ಜನತೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನಿೀರನ್ನನ  ಒದ್ಗಿಸುವ 

ನಿಟಿ್ಟ ನಲೆ್ಲ  2007 ರಲೆ್ಲ  ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಯಾಗಿದ್ಾ  ಶ್ರ ೀ ಹೆರ್ .ಡಿ.ಕುಮ್ಮರಸ್ವಾ ಮಿ ಯವರು ಅಣೆಕಟಿ  

ನಿಮ್ಮಗಣ್ಕೆಕ  ಶಂಕುಸೆ್ವ ಪ್ನೆ ನೆರವೇರಿಸಿದ್ಾ ರು.  ಜಿಲೆ್ಲ ಯ ಗ್ಡಿ ಭಾಗ್ದ್ಲೆ್ಲರುವ ಯರಗೀಳ  ಬಳಿ 

ಬಟಿ ಗುಡಡ ಗ್ಳಲೆ್ಲನ ನಿೀರು ಹೊರ ರಾಜಯ ಕೆಕ  ಹರಿದು ಹೊೀಗುತಿು ದ್ಾ ನ್ನನ  ತಡೆದು, ಅಲೆ್ಲ  ಅಣೆಕಟಿ  ನಿಮಿಗಸಿ 

ಅಲೆ್ಲ  ಸಂಗ್ರ ಹಸಿದ್ ನಿೀರನ್ನನ  ಕೀಲಾರ, ಬಂಗಾರಪೇಟ್ ಮತ್ತು  ಮ್ಮಲ್ಲರು ನಗ್ರ ಪ್ರ ದೇಶಗ್ಳು ಸೇರಿದಂತೆ 

ಸುತು ಮುತು ಲ್ಲನ 45 ಗಾರ ಮಗ್ಳಿಗೆ ಒದ್ಗಿಸುವುದೇ ಈ ಯೀಜನೆಯ ಉದೆಾ ೀಶವಾಗಿದೆ.   ಅಣೆಕಟಿ  

ಸಂಪೂಣ್ಗ ತ್ತಾಂಬಲು ಇನೂನ  14 ಅಡಿ ಬ್ರಕ ಇದುಾ , ಈ 14 ಅಡಿ ತ್ತಾಂಬುವಷಿ್ಟ  ಕಾಮಸಂದ್ರ ದ್ 

ಭಿೀಮಗಾನಹಳಿಿ  ಬಳಿ ನಿೀರಿನ ಲಭ್ಯ ತೆಯಿದುಾ , ಅದ್ನ್ನನ  ಸಮಪ್ಗಕವಾಗಿ ಬಳಸಿಕಳಿದೇ ಇರುವುದ್ರಿಾಂದ್ 

ಸುಮ್ಮರು 0.15 ಟ್ಟ.ಎಾಂ.ಸಿ. ನಿೀರು ವಯ ಥಗವಾಗಿ ತಮಿಳುನಡಿಗೆ ಹರಿದುಹೊೀಗುತಿು ದೆ.   

 

ಆದ್ಾ ರಿಾಂದ್ ಭಿೀಮಗಾನಹಳಿಿ  ಬಳಿ ತಮಿಳುನಡಿಗೆ ವಯ ಥಗವಾಗಿ ಹರಿದು ಹೊೀಗುತಿು ರುವ ನಿೀರನ್ನನ  

ಯರಗೀಳ  ಜಲಾಶಯಕೆಕ  ಹರಿಯುವಂತೆ ಮ್ಮಡುವುದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಗುತಿು ಗೆದಾರರಿಗೆ ಪೂಣ್ಗ ಹಣ್ ಪಾವತಿ 

ಮ್ಮಡಿ, ಬ್ರಕಯಿರುವ ಮೊೀಟ್ಟರುಗ್ಳನ್ನನ  ಅಳವಡಿಸಿ, ಕುಡಿಯುವ ನಿೀರನ್ನನ  ಕೀಲಾರ ಜಿಲೆ್ಲ ಯ ಜನತೆಗೆ 

ಕಡಲು ಸಕಾಗರ ಕ್ಕಡಲೇ ಕರ ಮ ಕೈಗಳಿಬೇಕೆಾಂದು ಈ ಮೂಲಕ ಒತಾು ಯಿಸುತೆು ೀನೆ.   

 



                                                                ««¥¥ÀÀ//2222--1122--22002211| 64 

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

 

 

ಶಿರ ೋ ಕೊೋಟ ಶಿರ ೋನವಾಸ್ ಪೂಜ್ಞರಿ(ಸ್ಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮ್ಮನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಸದ್ಸಯ ರು 

ಶೂನಯ  ವೇಳೆಯಲೆ್ಲ  ಪ್ರ ಸ್ವು ಪಿಸಿರುವ ವಷಯಕೆಕ  ಸಂಬಂಧಪ್ಟಿ ಾಂತೆ, ಮ್ಮನಯ  ಜಲಸಂಪ್ನೂಾ ಲ 

ಸಚಿವರಿಾಂದ್ ಉತು ರವನ್ನನ  ತರಿಸಿ ಕಡಲಾಗುವುದು.   

 

 

ವಿಷಯ; (ಒ) ಒಳ ರ್ಮೋಸ್ಲಾತಿಯನುನ  ಜ್ಞರಿಗೊಳಿಸ್ಲು ಶಿರ ೋ ಎ.ಜೆ.ಸ್ದಾಶಿವ 

ಆಯೋಗ ವರದಯನುನ  ಕಿಂದರ ಕೆೆ  ಶಿಫಾರಸುಾ  ಮಾಡುವ ಬಗೆೆ . 

      - - - - - - - 

 

 ಶಿರ ೋ ಆರ .ಬ.ತಿಮೆಾ ಪೂರ(ವಿಧಾನಸ್ಭೆಯಿಿಂದ ಚುರ್ನಯಿತ್ರಾದವರು):- ಮ್ಮನಯ  

ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಕಳೆದ್ ಮೂರು ವಷಗಗ್ಳಿಾಂದ್ಲ್ಲ ಒಳ ಮಿೀಸಲಾತಿಯನ್ನನ  ಜಾರಿಗಳಿಸುವಂತೆ 

ಒತಾು ಯ ಕೇಳಿಬರುತಿು ರುವುದು ಹೊಸದೇನಲೆ .  ಕಳೆದ್ ವಧಾನಸಭಾ ಚ್ಚನವಣೆ ಸಂದ್ಭ್ಗದ್ಲೆ್ಲ  

ಮ್ಮದಿಗ್ರ ಬಹುದಿನಗ್ಳ ಬೇಡಿಕೆಯಾದ್ ಎ.ಜ್ಞ.ಸದಾಶ್ವ ಆಯೀಗ್ದ್ ವರದಿಯನ್ನನ  ಅನ್ನಮೊೀದಿಸಿ 

ಕೇಾಂದ್ರ ಕೆಕ  ಶ್ಫಾರಸುು  ಮ್ಮಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ಾ ವರೇ ಇಾಂದು ಅಧಿಕಾರಕೆಕ  ಬಂದ್ ನಂತರದ್ಲೆ್ಲ  ನಿಲಗಕ್ಷಯ  

ವಹಸಿರುವುದು ಪ್ತಿರ ಕೆಗ್ಳಲೆ್ಲ  ವರದಿಯಾಗಿರುತು ದೆ.  ಉಚ್ಛ  ನಯ ಯಾಲಯವು ಒಳ ಮಿೀಸಲಾತಿ ನಿೀಡುವ 

ಹಕಕ ನ್ನನ  ರಾಜಯ  ಸಕಾಗರಕೆಕ  ನಿೀಡಿದ್ಾ ರೂ ಆಯೀಗ್ದ್ ವರದಿಯನ್ನನ  ನೆನೆಗುದಿಗೆ ತಳಿಿರುತಾು ರೆ.  ಶೀಷಣೆಗೆ 

ಒಳಗಾಗುತಿು ರುವ ಈ ಸಮುದಾಯಕೆಕ  ಶಕು  ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ, ಬಳ ಮಿೀಸಲಾತಿ ಆಗ್ಬೇಕೆನ್ನನ ವುದು ಎಲೆರ 

ಒಕಕ ರಲ ಅಭಿಪಾರ ಯವಾಗಿರುತು ದೆ.  ದ್ಯಮ್ಮಡಿ, ಕ್ಕಡಲೇ ರಾಜಯ  ಸಕಾಗರ ಸದಾಶ್ವ ಆಯೀಗ್ದ್ 

ವರದಿಯನ್ನನ  ಅನ್ನಮೊೀದಿಸಿ ಕೇಾಂದ್ರ ಕೆಕ  ಶ್ಫಾರಸುು  ಮ್ಮಡುವ ಮೂಲಕ ತನನ  ಇಚಾಛ ಶಕು ಯನ್ನನ  

ಪ್ರ ದ್ಶ್ಗಸಬೇಕೆನ್ನನ ವ ವಷಯದ್ ಬಗೆೆ  ಮ್ಮನಯ  ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಗ್ಳನ್ನನ  ಒತಾು ಯಿಸುತೆು ೀನೆ.   

 

ಶಿರ ೋ ಕೊೋಟ ಶಿರ ೋನವಾಸ್ ಪೂಜ್ಞರಿ (ಸ್ಮಾಜ ಕಲಾಯ ಣ ಹಾಗೂ ಹಿಿಂದ್ಯಳಿದ ವಗಾಗಳ 

ಕಲಾಯ ಣ ಸ್ಚಿವರು):- ಮ್ಮನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಸದ್ಸಯ ರು ಪ್ರ ಸ್ವು ಪಿಸಿರುವ ವಷಯಕೆಕ  

ಸಂಬಂಧಪ್ಟಿ ಾಂತೆ ಹೇಳುವುದಾದ್ರೆ, ಈಗಾಗ್ಲೇ ಈ ಪ್ರ ಸ್ವು ವನೆಯು ಸಕಾಗರದ್ ಪ್ರಿಶ್ೀಲನ ಹಂತದ್ಲೆ್ಲದೆ.  

ಸದ್ಸಯ ರಿಗೆ ಸಮಗ್ರ ವಾದ್ ಲ್ಲಖಿತ ಉತು ರವನ್ನನ  ನನ್ನ ನಂತರ ಒದ್ಗಿಸುತೆು ೀನೆ.   
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ಓ) ವಿಷಯ:- ಕುಡಯುವ ನೋರಿನಲೆ್ಲ  ಯುರೇನಯಂ ಸಾಿಂದರ ತ್ ಹೆಚಾಾ ಗಿರುವ ಬಗೆೆ . 

     - - - - - - - 

 

ಶಿರ ೋ ಕೆ.ಎ.ತಿಪ್ಪ ೋಸಿಾ ರ್ಮ(ರ್ನಮನದೇಾಶನ ಹಿಂದದವರು):- ಮ್ಮನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, 

ಅವಕಾಶಕಾಕ ಗಿ ಧನಯ ವಾದ್ಗ್ಳು.   

 

ಇಾಂಡಿಯನ್  ಇನಿು ಿ ಟ್ಯಯ ರ್  ಆಫ  ಸೈನ್ು   - ಐ.ಐ.ಎಸ ಸಿ. ಸಂಸೆ ಯು ಇತರೆ ಸಂಸೆ ಗ್ಳಾಂದಿಗೆ 

ಇತಿು ೀಚೆಗೆ ನಡೆಸಿದ್ ಸಂಶೀಧನೆ ಅಧಯ ಯನದ್ಲೆ್ಲ  ರಾಜಯ ದ್ 73 ಗಾರ ಮಗ್ಳಲೆ್ಲ  ಅಾಂತಜಗಲನಲೆ್ಲ  ಅತಿ 

ಹೆಚಿಚ ನ ಪ್ರ ಮ್ಮಣ್ದ್ಲೆ್ಲ  ಮ್ಮನವ ಹಾನಿಕರವಾದ್ ಯುರೇನಿಯಂ ಸ್ವಾಂದ್ರ ತೆ ಶೇಕಡಾ 78 ಕಕ ಾಂತ 

ಹೆಚಾಚ ಗಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ.  ವಶಾ  ಆರೀಗ್ಯ  ಸಂಸೆ ಯು ಕುಡಿಯುವ ನಿೀರಿನಲೆ್ಲ  ಪ್ರ ತಿ ಲ್ಲೀಟರ ಗೆ 30 

ಮೈಕರ ೀ ಗಾರ ಾಂ ಇರಬೇಕೆಾಂದು ಮತ್ತು  ಭಾರತಿೀಯ ಅಣು ಶಕು  ನಿಯಂತರ ಣ್ ಮಂಡಳಿ ಪ್ರ ತಿ ಲ್ಲೀಟರ  

ಕುಡಿಯುವ ನಿೀರಿನಲೆ್ಲ  60 ಮೈಕರ ೀ ಗಾರ ಾಂ ಯುರೇನಿಯಂ ಸ್ವಾಂದ್ರ ತೆ ಇರಬೇಕೆಾಂದು ನಿಗ್ದಿಪ್ಡಿಸಿವ.  

ಮುಾಂದುವರೆದು, ಈ ಸಂಶೀಧನ ಅಧಯ ಯನದ್ಲೆ್ಲ  ರಾಜಯ ದ್ 57 ಗಾರ ಮಗ್ಳ ವವಧ ಸೆ ಳಗ್ಳಲೆ್ಲ  ಪ್ರ ತಿ 

ಲ್ಲೀಟರ  ಕುಡಿಯುವ ನಿೀರಿನಲೆ್ಲ  30 ಮೈಕರ ೀ ಗಾರ ಾಂ ಮತ್ತು  48 ಗಾರ ಮಗ್ಳ ವವಧ ಸೆ ಳಗ್ಳಲೆ್ಲ  ಪ್ರ ತಿ ಲ್ಲೀಟರ  

ಕುಡಿಯುವ ನಿೀರಿನಲೆ್ಲ  ಯುರೇನಿಯಂ ಸ್ವಾಂದ್ರ ತೆ 60 ಮೈಕರ ೀ ಗಾರ ಾಂಕಕ ಾಂತ ಹೆಚ್ಚಚ  ಇರುತು ದೆ.  ಈ 

ಸಂಶೀಧನೆ ಅಧಯ ಯನದ್ಲೆ್ಲ  ತ್ತಮಕ್ಕರು, ಚಿತರ ದುಗ್ಗ ಮತ್ತು  ಕೀಲಾರ ಜಿಲೆ್ಲ ಗ್ಳಲೆ್ಲ  ಯುರೇನಿಯಂ 

ಸ್ವಾಂದ್ರ ತೆ ಪ್ರ ತಿ ಲ್ಲೀಟರ ನಲೆ್ಲ  1,000 ಮೈಕರ ೀ ಗಾರ ಾಂ ಇರುವುದು ವಯ ಕು ವಾಗಿದೆ.  ಇಾಂತಹ ಅತಿ 

ಸ್ವಾಂದ್ರ ತೆಯುಳಿ  ಯುರೇನಿಯಂ ಇರುವ ನಿೀರಿನ ಸೇವನೆಯಿಾಂದ್ ತಿೀವರ ತರವಾದ್ ತಲ್ಲನೀವು, ಜಾ ರ, 

ವಾಾಂತಿ ಮುಾಂತಾದ್ವುಗ್ಳು ಪಾರ ರಂಭ್ದ್ಲೆ್ಲ  ಕಂಡುಬಂದು, ತದ್ನಂತರ, ಮ್ಮಹಮ್ಮರಿ ರೀಗ್ವಾದ್ 

ಕಾಯ ನು ರ  ರೀಗ್ವು, ಶಾಾ ಸಕೀಶ, ಮೂಳೆ ಮತ್ತು  ಪಿತು  ಜನಕಾಾಂಗ್ದ್ಲೆ್ಲ  ಕಾಣಿಸಿಕಳಿು ತು ದೆ.  ಇಾಂತಹ 

ವಷಮ ಪ್ರಿಸೆಿ ತಿಯನ್ನನ  ಎದುರಿಸುತಿು ರುವ ಗಾರ ಮಗ್ಳಲೆ್ಲ  ಮತ್ತು  ಜಿಲೆ್ಲ ಗ್ಳಲೆ್ಲನ ಸಮಸಯ ಯನ್ನನ  

ಬಗೆಹರಿಸಲು, ಶುದಿ್  ಕುಡಿಯುವ ನಿೀರು ಪೂರೈಸಲು ಮತ್ತು  ಜನರ ಆರೀಗ್ಯ  ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಿ, ಅವರಿಗೆ 

ಅಗ್ತಯ ವರುವ ಚಿಕತೆು ಯನ್ನನ  ಮುಫತಾು ಗಿ ಒದ್ಗಿಸಲು ಸಕಾಗರ ಕೈಗಾಂಡಿರುವ ಕರ ಮಗ್ಳ ಬಗೆೆ  ಸಕಾಗರ 

ಸದ್ನಕೆಕ  ವವರಿಸಬೇಕೆಾಂದು ಒತಾಯಿಸುತೇನೆ. 

 

ಶಿರ ೋ ಕೊೋಟ ಶಿರ ೋನವಾಸ್ ಪೂಜ್ಞರಿ(ಸ್ಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮ್ಮನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಸದ್ಸಯ ರು 

ಪ್ರ ಸ್ವು ಪಿಸಿರುವ ವಷಯಕೆಕ  ಸಂಬಂಧಪ್ಟಿ ಾಂತೆ, ಆರೀಗ್ಯ  ಮತ್ತು  ಕುಟಾಂಬ ಕಲಾಯ ಣ್ ಹಾಗೂ 

ವೈದ್ಯ ಕೀಯ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಸಚಿವರಿಾಂದ್ ಉತು ರವನ್ನನ  ತರಿಸಿ ಕಡಲಾಗುವುದು.   
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4. ಸ್ಭಾಪತಿಯವರ ಅನುಮತಿ ಮೇರೆಗೆ ಪರ ಸಾು ಪಿಸ್ಲಪ ಟಟ  ವಿಷಯಕೆೆ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್  

ಸ್ಚಿವರ ಹೇಳಿಕೆ 

 

ವಿಷಯ:- ಬ.ಬ.ಎಿಂ.ಪಿ.ಯ ರಾಜಕಾಲುವೆ, ರಸ್ಯು , ಮೂಲಭೂತ್ 

ಸೌಕಯಾ, ಯೋಜನೆ, ಘನತ್ರಯ ಜಯ  ನವಾಹಣೆ 

ವಿಭಾಗಗಳಲೆ್ಲ  ಭರ ಷ್ಟಟ ಚಾರ ನಡೆದರುವ ಬಗೆೆ . 

                                                                    - - - - - - -  

 

ಶಿರ ೋ ಕೊೋಟ ಶಿರ ೋನವಾಸ್ ಪೂಜ್ಞರಿ(ಸ್ಭಾರ್ನಯಕರು)(ಮುಖಯ ಮಂತಿರ ಗಳ ಪರವಾಗಿ):- ಮ್ಮನಯ  

ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ದಿನಾಂಕ 20/12/2021 ರಂದು ಮ್ಮನಯ  ಸದ್ಸಯ ರಾದ್ ಶ್ರ ೀ ಯು.ಬಿ.ವಾಂಕಟೇಶ ರವರು 

ಶೂನಯ  ವೇಳೆಯಲೆ್ಲ  ಪ್ರ ಸ್ವು ಪಿಸಿದ್ ವಷಯಕೆಕ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ ಉತು ರವನ್ನನ  ಸದ್ನದ್ಲೆ್ಲ  ಮಂಡಿಸುತಿು ದೆಾ ೀನೆ. 

 

                 (ಉತ್ು ರವನುನ  ಲಗತಿು ಸಿದ್ದ) 
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ಶಿರ ೋ ಎಸ್ .ವಿಾ .ಸಂಕನೂರ:- ಮ್ಮನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ನನ್ನ ಶೂನಯ  ವೇಳೆಯ 

ಪ್ರ ಸ್ವು ವನೆಯಾಂದ್ನ್ನನ  ಸಲೆ್ಲ ಸಿದೆಾ ನ್ನ. 

 

ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಪಾರ ಯಶಃ ನಿೀವು ತಡವಾಗಿ ಸಲೆ್ಲ ಸಿದಿಾ ೀರಿ.  ಇವತಿು ನ ದಿವಸ ನನ್ನ 14 

ಪ್ರ ಸ್ವು ವನೆಗ್ಳನ್ನನ  ತಗೆದುಕಾಂಡಿದೆಾ ೀನೆ. 

 

ಶಿರ ೋ ಎಸ್ .ವಿಾ .ಸಂಕನೂರ:- ಮ್ಮನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ನನ್ನ ಬೇಗ್ನೇ ಸಲೆ್ಲ ಸಿದೆಾ ೀನೆ.   

 

ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಆಯಿತ್ತ; ನಿಮಾ  ಪ್ರ ಸ್ವು ವನೆಯನ್ನನ  ನಳೆಯ ದಿನ ತೆಗೆದುಕಳಿು ತೆು ೀನೆ. 

 

ಶಿರ ೋ ಎಸ್.ಆರ.ಪ್ರಟಿೋಲ :- ಮ್ಮನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ನಿನೆನ ಯ ದಿನ ಬಹಳ ಮಹತಾ ದ್ 

ವಚಾರದ್ ಬಗೆೆ  ಶ್ರ ೀ ವಜಯ ಸಿಾಂಗ  ರವರು ಶೂನಯ  ವೇಳೆಯಲೆ್ಲ  ಪ್ರ ಸ್ವು ವನೆಯನ್ನನ  ಸಲೆ್ಲ ಸಿ, ಕಂದಾಯ 

ಮಂತಿರ ಗ್ಳಿಾಂದ್ ಉತು ರವನ್ನನ  ಬಯಸಿದ್ಾ ರು. 

 

ಶಿರ ೋ ಎಸ್ .ವಿಾ .ಸಂಕನೂರ:- ಮ್ಮನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ನನ್ನ ಪ್ರ ಸ್ವು ವನೆಯನ್ನನ  ನಿಮಾ  

ಕಛೇರಿಗೆ ಸಲೆ್ಲ ಸಿದೆಾ ೀನೆ.  ದ್ಯವಟಿ  ಅವಕಾಶವನ್ನನ  ನಿೀಡಿ. 

 

ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ನಿಮಾ  ಪ್ರ ಸ್ವು ವನೆಯನ್ನನ  ನಳೆಯ ದಿನ ತೆಗೆದುಕಳಿು ತೆು ೀನೆ. 

 

ಶಿರ ೋ ಕೊೋಟ ಶಿರ ೋನವಾಸ್ ಪೂಜ್ಞರಿ(ಸ್ಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮ್ಮನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಸದ್ಸಯ ರು 

ಶೂನಯ  ವೇಳೆಯಲೆ್ಲ  ಪ್ರ ಸ್ವು ಪಿಸಿರುವ ವಷಯಕೆಕ  ಸಂಬಂಧಪ್ಟಿ ಾಂತೆ, ನಳೆಯ ದಿನ ಕಂದಾಯ 

ಸಚಿವರಿಾಂದ್ ಉತು ರವನ್ನನ  ಒದ್ಗಿಸಿಕಡಲಾಗುವುದು.   

 

ಶಿರ ೋ ಎಸ್ .ವಿಾ .ಸಂಕನೂರ:- ಮ್ಮನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ನನ್ನ ಸರಿಯಾದ್ ಸಮಯಕೆಕ  

ಪ್ರ ಸ್ವು ವನೆಯನ್ನನ  ನಿೀಡಿದೆಾ ೀನೆ; ಹೀಗಾಗಿ ದ್ಯಮ್ಮಡಿ, ಅವಕಾಶವನ್ನನ  ನಿೀಡಿ. 

 

ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಇವತಿು ನ ದಿವಸ ಈಗಾಗ್ಲೇ 14 ಪ್ರ ಸ್ವು ವನೆಗ್ಳನ್ನನ  ತೆಗೆದುಕಳಿಲಾಗಿದೆ.  

ಹೀಗಾಗಿ ನಳೆಯ ದಿನ ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನನ  ನಿೀಡಲಾಗುತು ದೆ. 

 

ಶಿರ ೋ ಎಸ್ .ವಿಾ .ಸಂಕನೂರ:- ಮ್ಮನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಅದು ಬಹಳ ಮಹತಾ ದ್ 

ವಚಾರವಾಗಿರುವುದ್ರಿಾಂದ್ ನಳೆಯ ದಿನ ಅವಕಾಶವನ್ನನ  ನಿೀಡಿ. 

 

ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ನಳೆಯ ದಿನ ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನನ  ನಿೀಡಲಾಗುವುದು. 
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5. ಪರ ಕಟಣೆಗಳು 

 

ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಎರಡು ಪ್ರ ಕಟಣೆಗ್ಳಿವ. 

 

ಅ) ಇಾಂದು ಮಧಾಯ ಹನ  3:00 ಗಂಟ್ಗೆ ಬಳಗಾವಯ ಸುವಣ್ಗ ವಧಾನಸೌಧದ್ ಮುಾಂಬ್ರಗಿಲ್ಲನ 

ಮೆಟಿ್ಟ ಲುಗ್ಳ ಮುಾಂದೆ ವಧಾನ ಪ್ರಿಷತಿು ನ ಎಲೆಾ  ಮ್ಮನಯ  ಶಾಸಕರುಗ್ಳ ಗೂರ ಪ  ಫೀಟೀ 

ಕಾಯಗಕರ ಮವನ್ನನ  ಏಪ್ಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ.  ಸದ್ರಿ ಕಾಯಗಕರ ಮದ್ಲೆ್ಲ  ಎಲೆಾ  ಮ್ಮನಯ  ಶಾಸಕರುಗ್ಳು 

ಪಾಲೆಳಿಬೇಕೆಾಂದು ಕೀರಲಾಗಿದೆ. 

 

ಈ ದಿನ ಮಧಾಯ ಹನ  3:00 ಗಂಟ್ಗೆ ವರೀಧ ಪ್ಕ್ಷದ್ ನಯಕರು, ಸಭಾನಯಕರು ಎಲೆಾ  

ಸದ್ಸಯ ರುಗ್ಳಿಗೆ ಕಾಯಗಕರ ಮಕೆಕ  ಬರಲು ತಿಳಿಸಿ.  ಈ ಕಾಯಗಕರ ಮವು ಪ್ರ ತಿಬ್ರರಿಯೂ ಸಹ ಇರುತು ದೆ.   

 

ಶಿರ ೋ ಸಿ.ಎಿಂ.ಇಬಾರ ಹಿಿಂ:- ಮ್ಮನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಯಾವ ಮೆಟಿ್ಟ ಲುಗ್ಳ ಬಳಿ 

ಕಾಯಗಕರ ಮವನ್ನನ  ಆಯೀಜಿಸಲಾಗಿದೆ?  ಏಕೆಾಂದ್ರೆ ಸುವಣ್ಗ ವಧಾನಸೌಧ 4 ಕಡೆ ಮೆಟಿ್ಟ ಲುಗ್ಳಿವ.   

 

ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ನನ್ನ ಈಗಾಗ್ಲೇ ಉತು ರ ಬ್ರಗಿಲು ಎಾಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದೆಾ ೀನೆ.   

 

ಆ) ಕಾಮನ್ ವಲು   ಸಂಸದಿೀಯ ಸಂಘ, ಕನಗಟಕ ಶಾಖೆಯ ವಾಷಿಗಕ ಸ್ವಮ್ಮನಯ  ಸಭೆಯನ್ನನ  ಈ 

ದಿನ ಅಾಂದ್ರೆ, ದಿನಾಂಕ 22/12/2021 ರಂದು ಸಂಜ್ಞ 5:30 ಗಂಟ್ಗೆ ಸುವಣ್ಗ ವಧಾನಸೌಧದ್ ಮೊದ್ಲನೇ 

ಮಹಡಿಯಲೆ್ಲರುವ ಸಾಂಟರ ಲ  ಹಾಲ ನಲೆ್ಲ  ಆಯೀಜಿಸಲಾಗಿದುಾ , ವಧಾನ ಪ್ರಿಷತಿು ನ ಎಲೆಾ  ಮ್ಮನಯ  

ಶಾಸಕರುಗ್ಳು ಸದ್ರಿ ಸಭೆಯಲೆ್ಲ  ಪಾಲೆಳಿಬೇಕೆಾಂದು ಕೀರಲಾಗಿದೆ.  
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6. ಕಾಯಾದಶಿಾಯವರ ವರದ 

 

ಕಾಯಾದಶಿಾ, ಕವಿಪ:- ಮ್ಮನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ವಧಾನ ಸಭೆಯಿಾಂದ್ ಅಾಂಗಿೀಕೃತವಾದ್ 

ರೂಪ್ದ್ಲೆ್ಲರುವ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ವಧೇಯಕಗ್ಳನ್ನನ  ಸಭೆಯ ಮುಾಂದಿಡುತಿು ದೆಾ ೀನೆ.   

 

1. ಕನಗಟಕ ನಗ್ರ ಪಾಲ್ಲಕೆಗ್ಳ ಮತ್ತು  ಕೆಲವು ಇತರ ಕಾನೂನ್ನ (ಎರಡನೇ ತಿದುಾ ಪ್ಡಿ) 

ವಧೇಯಕ, 2021 

 

2. ಕನಗಟಕ ಭೂ ಕಂದಾಯ (ತಿದುಾ ಪ್ಡಿ) ವಧೇಯಕ, 2021 

 

3. ಕನಗಟಕ ಕೆಲವು ಇನಮುಗ್ಳ ರದಿಾ ಯಾತಿ ಮತ್ತು  ಕೆಲವು ಇತರ ಕಾನೂನ್ನ (ತಿದುಾ ಪ್ಡಿ) 

ವಧೇಯಕ, 2021 

 

4. ಕೃಷಿ ವಜಾಾ ನಗ್ಳ ವಶಾ ವದಾಯ ಲಯಗ್ಳ (ತಿದುಾ ಪ್ಡಿ) ವಧೇಯಕ, 2021 

 

5. ಕನಗಟಕ ನಗ್ರ ಪಾಲ್ಲಕೆಗ್ಳ ಮತ್ತು  ಕೆಲವು ಇತರ ಕಾನೂನ್ನ (ತಿದುಾ ಪ್ಡಿ) ವಧೇಯಕ, 2021 

 

6. ಕನಗಟಕ ರಾಜಯ  ಆಯುಷ್ ವಶಾ ವದಾಯ ಲಯ ವಧೇಯಕ, 2021 

 

7. ಕನಗಟಕ ರಾಜಯ  ಸಿವಲ ಸೇವಗ್ಳು (ಶ್ಕ್ಷಕರ ವಗಾಗವಣೆ ನಿಯಂತರ ಣ್) (ಎರಡನೇ 

               ತಿದುಾ ಪ್ಡಿ) ವಧೇಯಕ, 2021 

 

8. ವಶೆಾ ೀಶಾ ರಯಯ  ಇಾಂಜಿನಿಯರಿಾಂಗ ಕಾಲೇಜು ವಶಾ ವದಾಯ ಲಯ ವಧೇಯಕ, 2021 

 

 

ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಂಡಿಸಲಾಯಿತ್ತ. 
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7. ಶಾಸ್ನ ರಚನೆ 

 

ವಿಧೇಯಕಗಳ ಪಯಾಾಲೋಚನೆ ಹಾಗೂ ಅಿಂಗಿೋಕಾರ 

 

ಅ) ಕರ್ನಾಟಕ ನಗರಪ್ರಲ್ಲಕೆಗಳ ಮತ್ತು  ಕೆಲವು ಇತ್ರ ಕಾನೂನು (ಎರಡನೇ ತಿದ್ಯದ ಪಡ)  

ವಿಧೇಯಕ, 2021 

 

ಶಿರ ೋ ಬ.ಎ.ಬಸ್ವರಾಜ(ನಗರಾಭಿವೃದಿ  ಸ್ಚಿವರು):- ಮ್ಮನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ವಧಾನ 

ಸಭೆಯಿಾಂದ್ ಅಾಂಗಿೀಕೃತ ರೂಪ್ದ್ಲೆ್ಲರುವ 2021 ನೇ ಸ್ವಲ್ಲನ ಕನಗಟಕ ನಗ್ರ ಪಾಲ್ಲಕೆಗ್ಳ ಮತ್ತು  ಕೆಲವು 

ಇತರ ಕಾನೂನ್ನ (ಎರಡನೇ ತಿದುಾ ಪ್ಡಿ) ವಧೇಯಕವನ್ನನ  ಪ್ಯಾಗಲೀಚಿಸಬೇಕೆಾಂದು ಕೀರುತೆು ೀನೆ. 

 

ಪರ ಸಾು ವವನುನ  ಮಂಡಸ್ಲಾಯಿತ್ತ 

 

ಶಿರ ೋ ಬ.ಎ.ಬಸ್ವರಾಜ(ನಗರಾಭಿವೃದಿ  ಸ್ಚಿವರು):- ಮ್ಮನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, 2021-22 ನೇ 

ಸ್ವಲ್ಲನ ಆಯವಯ ಯದ್ ಭಾಷಣ್ದ್ಲೆ್ಲ  ಈ ಬಗೆೆ  ಘೊೀಷಣೆಯನ್ನನ  ಮ್ಮಡಲಾಗಿತ್ತು .  ಕೈಗಾರಿಕೆಗ್ಳ 

ಘಟಕಗ್ಳ ಸೆ್ವ ಪ್ನೆಗೆ ಮತ್ತು  ಅವುಗ್ಳ ಉತೆು ೀಜನಕಾಕ ಗಿ ಮತ್ತು  ಅದ್ರಿಾಂದ್ ಉದೊಯ ೀಗಾವಕಾಶಗ್ಳು ಮತ್ತು  

ರಾಜಯ ದ್ ಆರ್ಥಗಕ ಪ್ರಿಸೆಿ ತಿಗ್ಳನ್ನನ  ಉತು ಮಗಳಿಸಲು ಈ ವಧೇಯಕವನ್ನನ  ಮಂಡಿಸಲಾಗಿದೆ.  ವಾಣಿಜಯ  

ಪ್ದ್ದ್ ಜೊತೆಗೆ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಎಾಂಬ ಪ್ದ್ವನೂನ  ಸಹ ಪ್ರ ಸುು ತ ವಧೇಯಕದ್ಲೆ್ಲ  ಸೇರಿಸಲಾಗುತಿು ದೆ.  ವಾಣಿಜಯ  

ಕಟಿ ಡ ಮತ್ತು  ವಾಸದ್ ಕಟಿ ಡ ಇವುಗ್ಳ ತೆರಿಗೆಯ ದ್ರಗ್ಳು ಹಾಲ್ಲ ಹಾಗೆಯೇ ಇರುತು ದೆ.  ಪ್ರ ಸುು ತ 

ವಧೇಯಕವು ಕೇವಲ ಕೈಗಾರಿಕೆಗ್ಳಿಗೆ ಮ್ಮತರ ವೇ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿರುವ ಮಸೂದೆಯಾಗಿದೆ.  ಪ್ರ ಸುು ತ 

ವಧೇಯಕದ್ಲೆ್ಲ  ನವು ಯಾವುದೇ ರಿೀತಿಯ ತೆರಿಗೆಯನ್ನನ  ಹೆಚಿಚ ಸಿಲೆ . 

 

      (ಮುಾಂದು)  

(1250) 12.30  22-12-2021   CS.BNS 

 

ಶಿರ ೋ ಬ.ಎ.ಬಸ್ವರಾಜು(ಮುಿಂದ್ಯ):-  

 

ಹಾಗಾಗಿ  ವಾಣಿಜಯ  ಕಟಿ ಡಗ್ಳ ಶೇಕಡ ದ್ರ 70ಕೆಕ  ಮಿೀರದಂತೆ ಹಾಗೂ  ವಾಸು ವಯ  ಕಟಿ ಡಕೆಕ  ದ್ರ ಕಡಿಮೆ 

ಇಲೆದಂತೆ  ಈ ತೆರಿಗೆಯನ್ನನ  ವಧಿಸಲಾಗಿದೆ.   ನಮಾ  ಕೈಗಾರಿಕೆಗ್ಳನ್ನನ  ಉತೆು ೀಜಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ  ಈ  

ತಿದುಾ ಪ್ಡಿಯನ್ನನ  ತರಲಾಗಿದೆ.   ಹಾಂದೆ “ವಾಣಿಜಯ ” ಎಾಂದು ಇದ್ಾ  ಕಡೆಯಲೆ್ಲ  “ಕೈಗಾರಿಕಾ” ಎನ್ನನ ವ 

ಪ್ದ್ವನ್ನನ  ಸೇರಿಸಲಾಗುತಿು ದೆ.   ಇದ್ಕಾಕ ಗಿ ಯಾವುದೇ ತೆರಿಗೆಯನ್ನನ  ಹೆಚಿಚ ಗೆ ಮ್ಮಡುತಿು ಲೆ .   ಹಾಂದೆ 

ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ಾ  ಮ್ಮನಯ  ಜಗ್ದಿೀಶ  ಶೆಟಿ ರ ರವರ ಅಧಯ ಕ್ಷತೆಯಲೆ್ಲ  2-3 ಸಭೆಗ್ಳನ್ನನ  ನಡೆಸಿ, ಈ 

ಒಾಂದು ನಿಣ್ಗಯಕೆಕ  ಬರಲಾಗಿದೆ.   ನಂತರ ಅದ್ನ್ನನ  ಕಾಯ ಬಿನೆರ್ ನಲೆ್ಲ  ಒಪಿಪ ಗೆ ಪ್ಡೆದು ಕೆಳಮನೆಯಲೆ್ಲ  
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ಮಂಡಿಸಿ, ಈಗ್ ಈ ಸದ್ನದ್ ಒಪಿಪ ಗೆಗಾಗಿ ತರಲಾಗಿದೆ.  ಹಾಗಾಗಿ ಈ ವಧೇಯಕವನ್ನನ  

ಅಾಂಗಿೀಕರಿಸಬೇಕೆಾಂದು ನನ್ನ ಸದ್ನವನ್ನನ  ಕೀರಿಕಳಿು ತೆು ೀನೆ.   

 

 ಶಿರ ೋ ಕೆ.ಎ.ತಿಪ್ಪ ೋಸಿಾ ರ್ಮ (ರ್ನಮನದೇಾಶನ ಹಿಂದದವರು):- ಮ್ಮನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಗ್ಳೇ, 

ಇದುವರೆವಗೂ ವಾಣಿಜಯ  ಎಾಂದು ತೆರಿಗೆ ಸಂಗ್ರ ಹ ಮ್ಮಡುತಿು ದುಾ ದ್ಾ ನ್ನನ   ಮುಾಂದಿನ ದಿವಸಗ್ಳಲೆ್ಲ   ಕೈಗಾರಿಕೆ 

ಎಾಂದು ಮ್ಮಡಲಾಗುವುದು.  ಕೈಗಾರಿಕೆಗ್ಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಒಾಂದು ಸೆ್ವ ಯ ಬ  ಅನ್ನನ  ಸಕಾಗರ ನಿಗ್ದಿ ಮ್ಮಡುತು ದೆ 

ಎಾಂದೆನಿಸುತಿು ದೆ.   ನಗ್ರಸಭೆ, ಪುರಸಭೆಗ್ಳ ಆರ್ಥಗಕ ವಯ ವಸೆ ಯನ್ನನ  ಸದೃಢಪ್ಡಿಸಲು  ಹೆಚಿಚ ನ 

ತೆರಿಗೆಯನ್ನನ  ಸಂಗ್ರ ಹ ಮ್ಮಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಈ ಕಾಯಿದೆಯನ್ನನ  ತರಲಾಗುತಿು ದೆ ಎಾಂದು ನನ್ನ 

ಭಾವಸುತೆು ೀನೆ.   

 

 ಶಿರ ೋ ಬ.ಎ.ಬಸ್ವರಾಜು:- ಮ್ಮನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಗ್ಳೇ, ಮ್ಮನಯ  ಸದ್ಸಯ ರು ಹೇಳಿದ್ ರಿೀತಿಯಲೆ್ಲ  ಇದ್ನ್ನನ  

ಎ, ಬಿ, ಸಿ ಜೊೀನ್ ಗ್ಳಾಗಿ ವಾಂಗ್ಡನೆ ಮ್ಮಡಿದೆಾ ೀವ.   ಅದು ವಾಣಿಜಯ  ಸೆ ಳವಾಗಿದ್ಾ ರೆ 15000 ರೂಪಾಯಿಗ್ಳು 

ಇದ್ಾ ದುಾ  ಕೈಗಾರಿಕೆ ಎಾಂದಾದ್ ಮೇಲ್ಲ 10500 ರೂಪಾಯಿಗ್ಳಾಗಿದೆ.   ಎ,ಬಿ, ಸಿ ಜೊೀನ್ ಗ್ಳಿಗೆ 

ಅನ್ನಗುಣ್ವಾಗಿ ತೆರಿಗೆಯನ್ನನ  ನಿಗ್ದಿ ಮ್ಮಡಲಾಗುವುದು.   ಇದ್ರಲೆ್ಲ  ಯಾವುದೇ ರಿೀತಿಯ ಗಾಂದ್ಲ 

ಇಲೆದ್ ಕಾರಣ್ ಸದ್ನ ಇದ್ಕೆಕ  ಒಪಿಪ ಗೆಯನ್ನನ  ನಿೀಡಬೇಕೆಾಂದು  ಕೇಳಿಕಳಿು ತೆು ೀನೆ. 

 

 ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಪ್ರ ಸ್ವು ವ ಏನೆಾಂದ್ರೆ, 

“ವಧಾನಸಭೆಯಿಾಂದ್ ಅಾಂಗಿೀಕೃತ ರೂಪ್ದ್ಲೆ್ಲರುವ 2021ರ ಕನಗಟಕ ನಗ್ರಪಾಲ್ಲಕೆಗ್ಳ ಮತ್ತು  ಕೆಲವು 

ಇತರ ಕಾನೂನ್ನ (ಎರಡನೆ ತಿದುಾ ಪ್ಡಿ) ವಧೇಯಕವನ್ನನ  ಪ್ಯಾಗಲೀಚಿಸುವುದು”. 

 

ಪರ ಸಾು ವವನುನ  ಅಿಂಗಿೋಕರಿಸ್ಲಪ ಟಿಟ ತ್ತ 

 

ವಿಧೇಯಕವನುನ  ಖಂಡ ಖಂಡವಾಗಿ ಪಯಾಾಲೋಚಿಸುವುದ್ಯ 

ಖಂಡ  2ರಿಿಂದ 3ರವರೆಗೆ  

ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಪ್ರ ಸ್ವು ವ ಏನೆಾಂದ್ರೆ,  

                    “ಖಂಡ 2 ಮತ್ತು  3 ಈ ವಧೇಯಕದ್ ಅಾಂಗ್ವಾಗಿರುತು ದೆ.” 

 

ಪರ ಸಾು ವ ಅಿಂಗಿೋಕರಿಸ್ಲಪ ಟಿಟ ತ್ತ 

(ಖಂಡ 2 ಮತ್ತು  3ನ್ನನ  ವಧೇಯಕಕೆಕ  ಸೇರಿಸಲಾಯಿತ್ತ) 
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ಖಂಡ 1 ಇತ್ರಯ ದ 

 

           ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಪ್ರ ಸ್ವು ವ  ಏನೆಾಂದ್ರೆ, 

         “ಮೊದ್ಲನೆಯ ಖಂಡ, ದಿೀಘಗ ಶ್ೀಷಿಗಕೆ, ಪ್ರ ಸ್ವು ವನೆ ಹಾಗೂ  ಅಧಿನಿಯಮಗಳಿಸುವ                   

                       ಸೂತರ  ಸಂಹತೆ ವಧೇಯಕದ್ ಭಾಗ್ವಾಗಿರುತು ದೆ.” 

 

ಪರ ಸಾು ವ ಅಿಂಗಿೋಕರಿಸ್ಲಪ ಟಿಟ ತ್ತ 

 

(ಮೊದಲನೆಯ ಖಂಡ, ದೋಘಾ ಶಿೋಷಿಾಕೆ, ಪರ ಸಾು ವನೆ ಹಾಗೂ ಅಧಿನಯಮಗೊಳಿಸುವ ಸೂತ್ರ  

ಸಂಹಿತ್ಗಳನುನ  ವಿಧೇಯಕಕೆೆ  ಸೇರಿಸ್ಲಾಯಿತ್ತ) 

 

ಪರ ಸಾು ವದ ಅಿಂಗಿೋಕಾರ 

 

ಶಿರ ೋ ಬ.ಎ.ಬಸ್ವರಾಜ(ನಗರಾಭಿವೃದಿ  ಸ್ಚಿವರು):- “ವಧಾನಸಭೆಯಿಾಂದ್ ಅಾಂಗಿೀಕೃತ 

ರೂಪ್ದ್ಲೆ್ಲರುವ  2021ರ ಕನಗಟಕ ನಗ್ರಪಾಲ್ಲಕೆಗ್ಳ ಮತ್ತು  ಕೆಲವು ಇತರ ಕಾನೂನ್ನ(ಎರಡನೇ 

ತಿದುಾ ಪ್ಡಿ) ವಧೇಯಕವನ್ನನ  ಅಾಂಗಿೀಕರಿಸಬೇಕೆಾಂದು ಕೀರುತೆು ೀನೆ. 

 

ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಪ್ರ ಸ್ವು ವ ಏನೆಾಂದ್ರೆ, 

“ವಧಾನಸಭೆಯಿಾಂದ್ ಅಾಂಗಿೀಕೃತ ರೂಪ್ದ್ಲೆ್ಲರುವ  2021ರ ಕನಗಟಕ ನಗ್ರಪಾಲ್ಲಕೆಗ್ಳ ಮತ್ತು  ಕೆಲವು 

ಇತರ ಕಾನೂನ್ನ(ಎರಡನೇ ತಿದುಾ ಪ್ಡಿ) ವಧೇಯಕವನ್ನನ  ಅಾಂಗಿೀಕರಿಸುವುದು.  

 

ಪರ ಸಾು ಪ ಅಿಂಗಿೋಕರಿಸ್ಲಪ ಟಿಟ ತ್ತ ಮತ್ತು  ಮಸೂದ್ದಗೆ ಅನುಮೊೀದನೆ ನೋಡಲಾಯಿತ್ತ 
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ಆ) ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂ ಕಂದಾಯ (ತಿದ್ಯದ ಪಡ) ವಿಧೇಯಕ, 2021 

ಪಯಾಾಲೋಚರ್ನ ಪರ ಸಾು ವ 

 

 ಶಿರ ೋ ಆರ.ಅಶ್ೋಕ್(ಕಂದಾಯ ಸ್ಚಿವರು):- ಮ್ಮನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಗ್ಳೇ, “ವಧಾನಸಭೆಯಿಾಂದ್ 

ಅಾಂಗಿೀಕೃತ ರೂಪ್ದ್ಲೆ್ಲರುವ  2021ರ ಕನಗಟಕ ಭೂ ಕಂದಾಯ(ತಿದುಾ ಪ್ಡಿ) ವಧೇಯಕವನ್ನನ   

ಪ್ಯಾಗಲೀಚಿಸಬೇಕೆಾಂದು  ಕೀರುತೆು ೀನೆ.   

ಪರ ಸಾು ವವನುನ  ಮಂಡಸ್ಲಾಯಿತ್ತ 

 

 ಶಿರ ೋ ಆರ.ಅಶ್ೋಕ(ಕಂದಾಯ ಸ್ಚಿವರು):- ಮ್ಮನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಗ್ಳೇ,  ಇದೊಾಂದು ಸಣ್ಣ  

ತಿದುಾ ಪ್ಡಿ.   ಜಮಿೀನ್ನಗ್ಳನ್ನನ  ಸವಗ ಮ್ಮಡಬೇಕಾದಾಗ್, ಅದು 11 ಇ ಸಕ ರ್ , ಪೀಡಿ, ಹದುಾ ಬಸುು , ಭೂ 

ಪ್ರಿವತಗನೆಯ ನಕೆೆ ಗ್ಳಿಗಾಗಿ ಸುಮ್ಮರು 6,41,000 ಕ್ಕಕ  ಮೇಲಪ ಟಿ  ಅಜಿಗಗ್ಳು ಬ್ರಕ ಉಳಿದುಕಾಂಡಿವ.   

ಕೆಲವು ತಾಲೆ್ಲ ಕುಗ್ಳಲೆ್ಲ  ಪ್ರವಾನಗಿ ಭೂ ಮ್ಮಪ್ಕರು ಕಡಿಮೆ ಸಂಖೆಯ ಯಲೆ್ಲದಾಾ ರೆ.   ನಮಾ  ಸಕಾಗರಿ ಭೂ 

ಮ್ಮಪ್ಕರು ಹೆಚಿಚ ನ ಸಂಖೆಯ ಯಲೆ್ಲದಾಾ ರೆ. ಎಲೆ್ಲ ಲೆ್ಲ  ನಮಾ  ರೆಗುಯ ಲರ  ಸವೇಗಯರ  ಹೆಚಿಚ ನ 

ಸಂಖೆಯ ಯಲೆ್ಲದಾಾ ರೆ, ಅವರು ಪ್ರವಾನಗಿ ಭೂ ಮ್ಮಪ್ಕರ ಕೆಲಸವನ್ನನ  ಮ್ಮಡಬಹುದು ಎನ್ನನ ವುದ್ಕಾಕ ಗಿ 

ಒಾಂದು ತಿದುಾ ಪ್ಡಿಯನ್ನನ  ತರಲಾಗಿದೆ.  ಪ್ಾಂಡಿಾಂಗ  ಇರುವ ಅಜಿಗಗ್ಳನ್ನನ  ಕಡಿಮೆ ಮ್ಮಡುವ ಸಲುವಾಗಿ 

ಇದ್ನ್ನನ  ಮ್ಮಡಲಾಗಿದೆ.   

 

ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಪ್ರ ಸ್ವು ವ ಏನೆಾಂದ್ರೆ, 

“ವಧಾನಸಭೆಯಿಾಂದ್ ಅಾಂಗಿೀಕೃತ ರೂಪ್ದ್ಲೆ್ಲರುವ 2021ರ ಕನಗಟಕ ಭೂ ಕಂದಾಯ 

(ತಿದುಾ ಪ್ಡಿ) ವಧೇಯಕವನ್ನನ  ಪ್ಯಾಗಲೀಚಿಸುವುದು”. 

 

ಪರ ಸಾು ವ ಅಿಂಗಿೋಕರಿಸ್ಲಪ ಟಿಟ ತ್ತ 

 

ವಿಧೇಯಕವನುನ  ಖಂಡ ಖಂಡವಾಗಿ ಪಯಾಾಲೋಚಿಸುವುದ್ಯ 

ಖಂಡ  2 ರಿಿಂದ 4 ರವರೆಗೆ  

ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಪ್ರ ಸ್ವು ವ ಏನೆಾಂದ್ರೆ,  

                    “ಖಂಡ 2 ರಿಾಂದ್ 4 ರವರೆಗೆ ಈ ವಧೇಯಕದ್ ಅಾಂಗ್ವಾಗಿರುತು ದೆ.” 

 

ಪರ ಸಾು ವ ಅಿಂಗಿೋಕರಿಸ್ಲಪ ಟಿಟ ತ್ತ 
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(ಖಂಡ 2 ರಿಿಂದ 4 ರವರೆಗೆ ವಿಧೇಯಕಕೆೆ  ಸೇರಿಸ್ಲಾಯಿತ್ತ) 

 

ಖಂಡ 1 ಇತ್ರಯ ದ 

           ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಪ್ರ ಸ್ವು ವ  ಏನೆಾಂದ್ರೆ, 

         “ಮೊದ್ಲನೆಯ ಖಂಡ, ದಿೀಘಗ ಶ್ೀಷಿಗಕೆ, ಪ್ರ ಸ್ವು ವನೆ ಹಾಗೂ  ಅಧಿನಿಯಮಗಳಿಸುವ                   

                       ಸೂತರ  ಸಂಹತೆ ವಧೇಯಕದ್ ಭಾಗ್ವಾಗಿರುತು ದೆ.” 

 

ಪರ ಸಾು ವ ಅಿಂಗಿೋಕರಿಸ್ಲಪ ಟಿಟ ತ್ತ 

 

(ಮೊದಲನೆಯ ಖಂಡ, ದೋಘಾ ಶಿೋಷಿಾಕೆ, ಪರ ಸಾು ವನೆ ಹಾಗೂ ಅಧಿನಯಮಗೊಳಿಸುವ ಸೂತ್ರ  

ಸಂಹಿತ್ಗಳನುನ  ವಿಧೇಯಕಕೆೆ  ಸೇರಿಸ್ಲಾಯಿತ್ತ) 

 

ಪರ ಸಾು ವದ ಅಿಂಗಿೋಕಾರ 

 

ಶಿರ ೋ ಆರ.ಅಶ್ೋಕ(ಕಂದಾಯ ಸ್ಚಿವರು):- ಮ್ಮನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, “ವಧಾನ ಸಭೆಯಿಾಂದ್ 

ಅಾಂಗಿೀಕೃತ ರೂಪ್ದ್ಲೆ್ಲರುವ  2021ರ ಕನಗಟಕ ಭೂ ಕಂದಾಯ(ತಿದುಾ ಪ್ಡಿ) ವಧೇಯಕವನ್ನನ  

ಅಾಂಗಿೀಕರಿಸಬೇಕೆಾಂದು ಕೀರುತೆು ೀನೆ. 

 

ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಪ್ರ ಸ್ವು ವ ಏನೆಾಂದ್ರೆ, 

“ವಧಾನ ಸಭೆಯಿಾಂದ್ ಅಾಂಗಿೀಕೃತ ರೂಪ್ದ್ಲೆ್ಲರುವ 2021ರ ಕನಗಟಕ ಭೂ ಕಂದಾಯ (ತಿದುಾ ಪ್ಡಿ) 

ವಧೇಯಕವನ್ನನ  ಅಾಂಗಿೀಕರಿಸುವುದು.  

 

ಪರ ಸಾು ಪ ಅಿಂಗಿೋಕರಿಸ್ಲಪ ಟಿಟ ತ್ತ ಮತ್ತು  ಮಸೂದ್ದಗೆ ಅನುಮೊೀದನೆ ನೋಡಲಾಯಿತ್ತ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                ««¥¥ÀÀ//2222--1122--22002211| 75 

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

 

 

ಇ) ಕರ್ನಾಟಕ ಕೆಲವು ಇರ್ನಮುಗಳ ರದದ ಯಾತಿ ಮತ್ತು  ಕೆಲವು ಇತ್ರ ಕಾನೂನು (ತಿದ್ಯದ ಪಡ) 

ವಿಧೇಯಕ 2021 

 

ಪಯಾಾಲೋಚರ್ನ ಪರ ಸಾು ವ 

 ಶಿರ ೋ ಆರ.ಅಶ್ೋಕ್(ಕಂದಾಯ ಸ್ಚಿವರು):- ಮ್ಮನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಗ್ಳೇ, “ವಧಾನಸಭೆಯಿಾಂದ್ 

ಅಾಂಗಿೀಕೃತ ರೂಪ್ದ್ಲೆ್ಲರುವ  2021ರ ಕನಗಟಕ ಕೆಲವು ಇನಮುಗ್ಳ ರದಿಾ ಯಾತಿ ಮತ್ತು  ಕೆಲವು ಇತರ 

ಕಾನೂನ್ನ (ತಿದುಾ ಪ್ಡಿ) ವಧೇಯಕವನ್ನನ  ಪ್ಯಾಗಲೀಚಿಸಬೇಕೆಾಂದು  ಕೀರುತೆು ೀನೆ.   

 

ಪರ ಸಾು ವವನುನ  ಮಂಡಸ್ಲಾಯಿತ್ತ 

          

ಶಿರ ೋ ಆರ.ಅಶ್ೋಕ್ (ಕಂದಾಯ ಸ್ಚಿವರು):- ಮ್ಮನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಗ್ಳೇ, ನಮಾ  ಕನಗಟಕ 

ರಾಜಯ ದ್ಲೆ್ಲ  ಲಕೆಾ ಾಂತರ ಎಕರೆ  ಇನಮು ಜಮಿೀನ್ನಗ್ಳನ್ನನ  ಬಡವರು ಉಳುಮೆ ಮ್ಮಡುತಿು ದಾಾ ರೆ.   

ಇನಮು ಜಮಿೀನ್ನಗ್ಳ ಅಧಿಭೀಗ್ದಾರರಾಗ್ಲು ಅಜಿಗ ಸಲೆ್ಲ ಸಲು ಒಾಂದು ಸಮಯವನ್ನನ  ನಿಗ್ದಿ 

ಮ್ಮಡಲಾಗಿತ್ತು .  ಆದ್ರೆ ಕಾರಣಾಾಂತರಗ್ಳಿಾಂದ್  ಸರಿಯಾದ್ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇಲೆದೆ  ಬಡ ರೈತರು ಸಮಯಕೆಕ  

ಸರಿಯಾಗಿ ಅಜಿಗಗ್ಳನ್ನನ  ಸಲೆ್ಲ ಸಿರುವುದಿಲೆ .   ಇದ್ರಲೆ್ಲ  ಬಹಳಷಿ್ಟ  ಅಜಿಗಗ್ಳು  ಬಂದಿದ್ಾ ರಿಾಂದ್, ಇದ್ನ್ನನ  

ಹೇಗೆ ವಲ್ಲವಾರಿ ಮ್ಮಡಬೇಕೆನ್ನನ ವ ಬಗೆೆ  ಪ್ರಿಶ್ೀಲ್ಲಸಲು   4-11-2019ರಲೆ್ಲ  ಐಎಎಸ  ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿರುವ 

ಶ್ರ ೀ ವಸು ರದ  ಅವರ ಅಧಯ ಕ್ಷತೆಯಲೆ್ಲ  ಒಾಂದು ಸಮಿತಿಯನ್ನನ  ರಚ್ನೆ ಮ್ಮಡಲಾಗಿತ್ತು .   ಅವರು  ಈ ಬಗೆೆ  

ಕೆಲವು ಶ್ಫಾರಸುು ಗ್ಳನ್ನನ  ನಿೀಡಿದಾಾ ರೆ.   ಅವು ಏನೆಾಂದ್ರೆ ಇನಮು ಜಮಿೀನ್ನಗ್ಳಿಗೆ ಅಜಿಗ ಸಲೆ್ಲ ಸಲು 

ಕಾಲಾವಧಿಯನ್ನನ  ವಸು ರಿಸದೇ ಹೊೀದ್ಲೆ್ಲ  ಏನೆಲೆಾ  ಪ್ರಿಣಾಮಗ್ಳಾಗುತು ದೆ ಎಾಂದು ಹೇಳಿದಾಾ ರೆ.  

ಇನಮು ಜಮಿೀನ್ನಗ್ಳಿಗೆ ಕಾರಾಣಾಾಂತರಗ್ಳಿಾಂದ್  ಅಜಿಗ ಸಲೆ್ಲ ಸಲು ವಫಲರಾದಂತಹ  ರೈತರು 

ಭೂಮಿಯ ಒಡೆತನದ್ ಹಕಕ ನಿಾಂದ್  ವಂಚಿತರಾಗುತಾು ರೆ.   ತಮಾ  ಭೂಮಿಯನ್ನನ  ಅಭಿವೃದಿಿ ಗಳಿಸಲು 

ಅಗ್ತಯ ವರುವ ಸವಲತ್ತು ಗ್ಳನ್ನನ  ಪ್ಡೆಯಲು  ಅನನ್ನಕ್ಕಲವಾಗುತು ದೆ.   ಸ್ವಲಗ್ಳನ್ನನ  ಪ್ಡೆಯುವ 

ಸೌಲಭ್ಯ ಗ್ಳಿಾಂದ್ ವಂಚಿತರಾಗುತಾು ರೆ.   

 

ಕೆ.ಐ.ಎ.ಡಿ.ಬಿ. ಅಥವಾ ರೈಲ್ಲಾ ೀ ಹೀಗೆ ಆ ಜಮಿೀನ್ನ ಸಕಾಗರದ್ ಯಾವುದೇ ಯೀಜನೆಗ್ಳಿಗೆ  

ಭೂಸ್ವಾ ಧಿೀನಕೆಕ  ಒಳಪ್ಟಿ ಲೆ್ಲ   ಯಾವುದೇ ಪ್ರಿಹಾರ ಅವರಿಗೆ ಸಿಗುವುದಿಲೆ .    ಅದ್ಕಾಕ ಗಿ ಭೂ ಸ್ವಾ ಧಿೀನಕೆಕ  

ಒಳಪ್ಟಿ  ಜಮಿೀನ್ನಗ್ಳನ್ನನ  ಬಿಟಿ  ಕಡದೆ  ರೈತರು ಹೊೀರಾಟವನ್ನನ  ಸಹ  ಮ್ಮಡುತಿು ದಾಾ ರೆ.   ಏಕೆಾಂದ್ರೆ 

ಜಮಿೀನ್ನ ರೈತರ ಸ್ವಾ ಧಿೀನದ್ಲೆ್ಲರುತು ದೆ.  

                    (ಮುಾಂದು) 
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(1251)/12-40/22-12-2021/ಎಲ ಎಾಂ/ಬಿಎನ್ ಎಸ         (ಸಭಾಪ್ತಿಯವರ ಉಪ್ಸೆಿ ತಿ) 

 

ಶಿರ ೋ ಆರ.ಅಶ್ೋಕ್ (ಮುಾಂದು):-   

ಕಾನೂನ್ನ ಹಾಗೆ ಇರುತು ದೆ. ಆದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಅಜಿಗ ಹಾಕಲು ಒಾಂದು ವಷಗ ಕಾಲಾವಕಾಶವನ್ನನ  

ಕಡಲಾಗಿದೆ. ಜಿಲೆಾ ಧಿಕಾರಿಗ್ಳ ನೇತೃತಾ ದ್ಲೆ್ಲ  ಒಾಂದು ಸಮಿತಿ ಇರುತು ದೆ. ಅವರು ಆ  ಅಜಿಗಯನ್ನನ  

ಪ್ರಿಶ್ೀಲನೆ ಮ್ಮಡಿ, ಯಾವ ರೈತ ಉಳುಮೆ ಮ್ಮಡುತಿು ರುತಾು ನೆ ಅವರಿಗೆ ಆ ಜಮಿೀನನ್ನನ  ಕಡವಂತಹ 

ಕೆಲಸ ಮ್ಮಡಲಾಗುತು ದೆ. ರೈತನಿಗೆ ಸಹಾಯವಾಗ್ಲ್ಲ ಎನ್ನನ ವ ದೃಷಿಿ ಯಿಾಂದ್  ಈ ಬಿಲ ನ್ನನ  ತರಲಾಗಿದೆ. 

ಟೈಮ್  ಮ್ಮತರ  extend  ಮ್ಮಡಲಾಗಿದೆ.  

 

ಶಿರ ೋ ಕೆ.ಎ.ತಿಪ್ಪ ೋಸಿಾ ರ್ಮ(ರ್ನಮನದೇಾಶಶನ ಹಿಂದದವರು):- ಮ್ಮನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಗ್ಳೆ,  

ಅವಕಾಶಕಾಕ ಗಿ ಧನಯ ವಾದ್ಗ್ಳು,  ಈ ಕಾನೂನ್ನ minor inams ಗೆ  ಮ್ಮತರ  ಅನಾ ಯವಾಗುತು ದೆ major inams 

ಹಾಗೂ ಜೊೀಡಿದಾರ  ಇನಾಂಗೆ ಅನಾ ಯವಾಗುವುದಿಲೆ  ಎನ್ನನ ವುದ್ನ್ನನ  ಮ್ಮನಯ  ಮಂತಿರ ಗ್ಳು clarify  

ಮ್ಮಡಬೇಕು.  ಎರಡನೆಯದು, ಯಾರು ಇದ್ನ್ನನ  occupancy rights ಅನ್ನನ  regrant   ಮ್ಮಡುತಾು ರೆ.  ಈ 

regrant  ನ್ನನ  Special Deputy Commissioner, Deputy Commissioner or Assistant Commissioner, 

ಯಾರು ಮ್ಮಡುತಾು ರೆ ಎನ್ನನ ವುದ್ನ್ನನ  clarify  ಮ್ಮಡಬೇಕು.   ಹಾಂದೆ ಅಜಿಗ ಸಲೆ್ಲ ಸಲು  ಕನೆ ದಿನಾಂಕ 

ಇದ್ಾ ದು ದಿನಾಂಕ:  31-3-1991  ಇರಬಹುದು ಎಾಂದು ನನನ  ಅನಿಸಿಕೆ. ಈಗ್ ಅದ್ನ್ನನ  ನಂತರದ್ಲೆ್ಲ  extend 

ಮ್ಮಡುತಿು ೀದಿಾ ರಿ.  ಒಾಂದು  ವಷಗ ಕಾಲಾವಕಾಶವನ್ನನ  ಕಡಲಾಗುವುದೆಾಂದು ಹೇಳಿದಾಾ ರೆ.  1991ರಲೆ್ಲ   

ಆಖೈರ ಆಗಿ ಕಟಿ್ಟ ರುವುದು. ಈಗ್ ೩೦ ವಷಗವಾದ್ ಮೇಲ್ಲ ಕಡಲಾಗುತಿು ದೆ. ಅದ್ನ್ನನ  clarify ಮ್ಮಡಿ.  

ಈಗ್ ತಂದಿರುವ ಕಾಯಿದೆ ಮತ್ತು  ಸಂಡೂರು ಕಾಯಿದೆ ಎರಡು ಒಾಂದೇನ ಅಥವಾ ಬೇರೆ-ಬೇರೆಯೇ 

ಎನ್ನನ ವುದ್ನ್ನನ  ಹೇಳಬೇಕು. The Karnataka Certain Inams Abolition Act ಬೇರೆ The Karnataka  (Sandur 

Area) Inams Abolition Act ಬೇರೆ ಅವರಡನ್ನನ  ಸೇರಿಸಿ ಒಾಂದೇ ಕಾಯಿದೆ ಮ್ಮಡಿದಿಾ ೀರಾ ಎನ್ನನ ವುದ್ನ್ನನ  

clarify  ಮ್ಮಡಬೇಕು.  

 

ಶಿರ ೋ ಸಿ.ಎಿಂ.ಇಬಾರ ಹಿಿಂ(ವಿಧಾನಸ್ಭೆಯಿಿಂದ ಚುರ್ನಯಿತ್ರಾದವರು):- ಮ್ಮನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಗ್ಳೆ, 

ಇದು ಬಹಳ ಒಳಿೆಯ ವಧೇಯಕ. I welcome it. ಕೆಲವರಿಗೆ confusion ಇದೆ.  ಈ ಕಾಯಿದೆ agricultural  

ಭೂಮಿಗೆ ಮ್ಮತರ ವಲೆ , ಈಗ್ ಕೆಲವು agricultural land commercial ಆಗಿ Corporation  ಗೂ ಸೇರಿಬಿಟಿ್ಟ ವ.  

ಅಲೆ್ಲಯು  ಇಾಂತಹ ಪ್ರ ಸ್ವು ವನೆಗ್ಳು ಬಂದಿವ. Time extend  ಮ್ಮಡುವ ಅಜಿಗಯನ್ನನ  ಹೈಕೀರ್ ಗ 

ಅಾಂಗಿೀಕಾರ ಮ್ಮಡಿದೆ. I welcome it.  ಇನನ ಾಂದು, major inams, minor inams  ಎನ್ನನ ವುದು ಬೇಡ. 

ಇವತ್ತು  ಯಾರು ಹತ್ತು  ವಷಗದಿಾಂದ್  ಜಮಿೀನ್ನ ಉಳುತಿು ದಾಾ ರೆ ಎಲೆಾ  ಕಾನೂನ್ನಗ್ಳನ್ನನ  ಬದಿಗಿಟಿ  ಆ 

ರೈತನಿಗೆ ಆ ಜಮಿೀನನ್ನನ  ಕಡುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನನ  ಮ್ಮಡಿ ನಿಮಗೆ ಪುಣ್ಯ  ಬರುತು ದೆ ಎಾಂದು ಮನಸ್ವರೆ 
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ಹೇಳುತೆು ೀವ. ಮ್ಮನಯ  ಅಶೀಕರವರು ಎಷಿ್ಟ  ದ್ಪ್ಪ  ಇದಾಾ ರೆ ಅವರ ಹೃದ್ಯವು ಅಷಿ್ಟ  ದೊಡಡ ದು. ಇದು 

practical  ಆಗಿದೆ. ಇದ್ನ್ನನ  ಅಾಂಗಿೀಕರಿಸುತೆು ೀನೆ.  

 

ಶಿರ ೋ ಪಿ.ಆರ.ರಮೇಶ ((ರ್ನಮನದೇಾಶನ ಹಿಂದದವರು):- ಮ್ಮನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಗ್ಳೆ, ಇಾಂದು 

ತಂದಿರುವ ಈ ವಧೇಯಕ ಉಳುವ ರೈತನಿಗೆ ಮ್ಮತರ ನ ಅಥವಾ commercial, buildings  

ಕಟಿ್ಟ ಸಿಕಾಂಡವರಿಗೂ ಅನಾ ಯವಾಗುತು ದೆಯೇ ಎನ್ನನ ವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ . ಸ್ವಕಷಿ್ಟ  ಜಾಗ್ಗ್ಳು ಹಾಂದೆ 

Inams Abolition Act  ನಲೆ್ಲ  ಆಗಿರುವ ಸ್ವಕಷಿ್ಟ  ಪ್ರ ಕರಣ್ಗ್ಳು ಕೀರ್ ಗನಲೆ್ಲ  ಇತಯ ಥಗವಾಗ್ದೆ ಹಾಗೆ ಇವ. 

ದೇವಸೆ್ವ ನದ್ ಜಮಿೀನ್ನ, ಸಕಾಗರಿ ಜಮಿೀನ್ನ ಇದ್ಾ ರೆ ಅಾಂತಹ ಜಮಿೀನಿಗೆ ಈ ಕಾನೂನಿನಿಾಂದ್ 

ಅಡಚ್ಣೆಯಾಗುತು ದೆ. ಅದ್ಕಾಕ ಗಿ ಇದ್ಕೆಕ  ಒಾಂದು cut off date  ಕಡಿ.  ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ specific  ಆಗಿ 

ಯಾರಿಗೆ ಕಡಬೇಕು, ಯಾವ ಭೂಮಿಗೆ ಕಡಬೇಕು ಎಾಂದು ಹೇಳುವುದು ತ್ತಾಂಬ್ರ ಮಹತಾ ದಾಗುತು ದೆ.  

ದೊಡಡ  ಕಟಿ ಡ ಕಟಿ್ಟ  ಲಕೆಾ ಾಂತರ ರೂಪಾಯಿಗ್ಳ ಬ್ರಡಿಗೆಯನ್ನನ  ತೆಗೆದುಕಳಿು ವಂತವರಿಗೆ ಇದ್ರಿಾಂದ್ 

ಅನ್ನಕ್ಕಲವಾದ್ರೆ ಬಹಳ ಕಷಿ ವಾಗುತು ದೆ.  ಸಕಾಗರದ್ ಆಸಿು ಯು ಕರ ಮೇಣ್ ಬೇರೆಯವರ 

ಆಸಿು ಯಾಗುವಂತೆ ನವೇ route ಮ್ಮಡಿಕಟಿ ಾಂತಾಗುತು ದೆ.  ಆದ್ಾ ರಿಾಂದ್ ಈ ಕಾಯಿದೆಯನ್ನನ  

ಊಳುಮೆದಾರರಿಗೆ ಮ್ಮತರ  ತಂದ್ರೆ ಇದು ಸ್ವಾ ಗ್ತಾಹಗ. ಇಲೆದಿದ್ಾ ರೆ flood gate  ತರಹ open  ಆಗುತು ದೆ.  

 

ಶಿರ ೋ ಸಿ.ಎಿಂ.ಇಬಾರ ಹಿಿಂ:- ಮ್ಮನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಗ್ಳೆ, ಸಿಟ್ಟಯಲೆ್ಲ  ಬಂದ್ರೆ ಉಳುಮೆ ಮ್ಮಡಲು 

ಆಗುವುದಿಲೆ . ಒಾಂದು, ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರು ಎಕರೆ ಸಣ್ಣ  ಹಡುವಳಿದಾರನ್ನ ಇರುತಾು ನೆ. ಒಾಂದು 

ಕಾನೂನ್ನ ತಂದಿದಿಾ ೀರಿ, ಕೆಲವರು ಮ್ಮತರ  ಅನ್ನಭ್ವಸಬೇಕು, ಕೆಲವರಿಗೆ ಇಲೆ  ಎಾಂದ್ರೆ ತಾರತಮಯ  ಮ್ಮಡಿದ್ 

ಹಾಗೆ ಆಗುತು ದೆ.  ತಾವು ತಂದಿರುವ ಕಾನೂನನ್ನನ  ಸ್ವಾ ಗ್ತ ಮ್ಮಡುತೆು ೀವ.  

 

ಶಿರ ೋ ಎಸ್.ಆರ.ಪ್ರಟಿೋಲ(ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರು):- ಮ್ಮನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಗ್ಳೆ, ಈ ಬಿಲ ನ್ನನ  

ನನ್ನ ಸ್ವಾ ಗ್ತ ಮ್ಮಡುತೆು ೀನೆ. ಏಕೆಾಂದ್ರೆ ನಮಾ  ಗಾರ ಮಿೀಣ್ ಭಾಗ್ದ್ಲೆ್ಲ  ಕೆಲವು ದೇವಸೆ್ವ ನಗ್ಳ 

ಪೂಜಾರಿಗ್ಳಿಗೆ ಸ್ವಾ ತಂತರ ಯ  ಪೂವಗದ್ಲೆ್ಲ  ಬಿರ ಟ್ಟಷರು ಜಮಿೀನನನ  ಇನಾಂ ಎಾಂದು ಕಟಿ್ಟ ದ್ಾ ರು.  ದೇವರ 

ಸೇವ ಮ್ಮಡಿಕಾಂಡು ಇರಲ್ಲ ಎಾಂದು ಪೂಜಾರಿಗೆ  ೫ ಎಕರೆ, ೧೦ ಅಥವಾ ೨೦ ಎಕರೆ ಜಮಿೀನನ್ನನ  ಇನಾಂ 

ಆಗಿ ಮಂಜೂರು ಮ್ಮಡಿರುತಾು ರೆ. The  Karnataka Village Offices Abolition Act….. Villages  ನಲೆ್ಲ  

superior officers and inferior officers  ಎಾಂದು ಇದ್ಾ ರು. ಇದ್ರಲೆ್ಲ  ಗೌಡುರ , ಕುಲಕಣಿಗಯವರು, 

ದೇಶಪಾಾಂಡೆ ಇವರು superior officers  ಅದೇ ರಿೀತಿ ತಳವಾರ, ತೀಟ್ಟ, ನಿೀರತೀಟ್ಟ ಎನ್ನನ ವವರು inferior 

officers.   ಬಿರ ಟ್ಟಷರು ಊರಿಗೆ ಬಂದಾಗ್ ಚ್ಹಾ ಕಡಲು ಇತರೆ ಅವರ ಸೇವಯನ್ನನ  ಮ್ಮಡಿಕಾಂಡು 

ಇರಲು ಇವರನ್ನನ  ಇಟಿ ಕಾಂಡಿದ್ಾ ರು. ಇವರೆಲೆರಿಗೂ ಇಾಂತಿಷಿ್ಟ  ಜಮಿೀನನ್ನನ  ಇನಾಂ ಎಾಂದು land 
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grant  ಮ್ಮಡಿದ್ರು.   ಸ್ವಾ ತಂತರ ಯ  ಬಂದ್ ನಂತರ ಇದೆಲೆವು abolish ಆಗಿ ಯಾರು-ಯಾರು  ಉಳುಮೆ 

ಮ್ಮಡುತಿು ದ್ಾ ರು ಅವರಿಗೆ regrant  ಮ್ಮಡಿದ್ರು. ಈ regrant  ಆಗ್ದೆ ಸಾ ಲಪ  ಜಮಿೀನ್ನ ಉಳಿದಿದೆ. ಹಾಂದಿನ 

ಕೆಲವು ರೈತರು ಇದು ನಮಾ  ಅಜಿ -ಮುತು ಜಿ ನ ಕಾಲದಿಾಂದ್ ಬಂದಿರುವುದು ಉಳುಮೆ ಮ್ಮಡಿಕಾಂಡು 

ಹೊೀಗ್ಬೇಕು ಎಾಂದು ಉಳುಮೆ ಮ್ಮಡಿಕಾಂಡು ಹೊೀಗುತಿು ರುತಾು ರೆ. ಆದ್ರೆ ಆ ಜಮಿೀನ್ನ ಆ ರೈತನ ಹೆಸರಿಗೆ 

ಆಗ್ಬೇಕು, ಆ ರೈತ ಮ್ಮಲ್ಲೀಕನಗ್ಬೇಕು. ಅವರಿಗೆ ಅಜಿಗ ಹಾಕಲು ಅವಕಾಶ ಕಟಿ ರು, ಸರಿಯಾದ್ 

ಸಮಯದ್ಲೆ್ಲ  ಅಜಿಗಯನ್ನನ  ಹಾಕರುವುದಿಲೆ . ನಿರಕ್ಷರಕುಕೆ ಗ್ಳು, ಕಾನೂನಿನ ಜಾಾ ನವಲೆದ್ವರು, 

ಜಮಿೀನ ಬಗೆೆ  ಏನ್ನ ಪ್ರಿಜಾಾ ನವಲೆದ್ವರು ಹಾಗೆ ಉಳಿದುಕಾಂಡು ಬಿಟಿ್ಟ ದಾಾ ರೆ. ಅವತ್ತು  ಆ ಜಮಿೀನ್ನ 

ಅವರ ಹೆಸರಿಗೆ ಆಗ್ದಿದ್ಾ ರೆ ಮುಾಂದೆ acquisition  ಆದ್ರೆ  ಅದ್ಕೆಕ  ಪ್ರಿಹಾರ ಸಿಗುವುದಿಲೆ . ಅವನ್ನ 

ಮ್ಮಲ್ಲೀಕನ್ನ ಆಗುವುದಿಲೆ . ಈ ರಿೀತಿ ಅನೇಕ ತಾಂದ್ರೆಗ್ಳು ಬರುತು ವ. ಮತ್ತು  ತಲ್ಲತಲಾಾಂತರದಿಾಂದ್ 

ಬಂದಿರುವ ಜಮಿೀನನ್ನನ  ಕಳೆದುಕಳಿು ವಂತಹ ಪ್ರಿಸೆಿ ತಿ ಬರುತು ದೆ. Regrant  ಮ್ಮಡುವಾಗ್ ಕಾನೂನಿನ 

ಜಾಾ ನವಲೆದ್ವರು, ನಿರಕ್ಷರಕುಕೆ ಗ್ಳು ಯಾರು ಉಳಿದಿದಾಾ ರೆ ಅಾಂತವರಿಗೆ ಈಗ್ ಅನ್ನಕ್ಕಲ 

ಮ್ಮಡಿಕಟಿ್ಟ ದಿಾ ೀರಿ. ಈ ದೃಷಿಿ ಯಿಾಂದ್ ಇದು ಸ್ವಾ ಗ್ತಾಗಹವಾದ್ ವಧೇಯಕವಾಗಿದೆ. 

 

ಶಿರ ೋ ಅಲೆಿಂ ವಿೋರಭದರ ಪಪ :- ಮ್ಮನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಗ್ಳೆ, ಈ ಕಾಯಿದೆಯನ್ನನ  ತಂದಿರುವುದ್ಕೆಕ  ಇಡಿೀ 

ರಾಜಯ ದ್ ರೈತರ ಪ್ರವಾಗಿ, ವಶೇಷವಾಗಿ ಬಳಿಾ ರಿಯ  ರೈತರ ಪ್ರವಾಗಿ ಮ್ಮನಯ  ಮಂತಿರ ಗ್ಳಿಗೆ 

ಧನಯ ವಾದ್ಗ್ಳನ್ನನ   ಸಲೆ್ಲ ಸುತೆು ೀನೆ.  

 

ಶಿರ ೋ ಕೆ.ಎ.ತಿಪ್ಪ ೋಸಿಾ ರ್ಮ:- ಮ್ಮನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಗ್ಳೆ, ಒಾಂದೇ clarification. ಇದು The  Karnataka 

Village Offices Abolition Act ಗೆ ಅನಾ ಯವಾಗುತು ದೆಯೇ ಇಲೆವೇ? ಮ್ಮನಯ  ವರೀಧ ಪ್ಕ್ಷದ್ ನಯಕರು 

ಎತಿು ರುವ ವಷಯದ್ಲೆ್ಲ  ಗಾರ ಮ್ಮಧಿಕಾರಿಗ್ಳ ಇನಾಂ ರದ್ಾ ತಿ ಕಾಯಿದೆಗೆ  ಒಳಪ್ಡುತು ದೆಯೇ ಇಲೆವೇ 

ಎನ್ನನ ವುದ್ನ್ನನ  clarify  ಮ್ಮಡಬೇಕು. ಇದು ಕೇವಲ ಎರಡು ಕಾಯಿದೆಗ್ಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪ್ಟಿ್ಟ ದೆ ಎನ್ನನ ವುದು 

ನನನ  ಭಾವನೆ.  The Karnataka Certain Inams Abolition Act   ಗೆ ಸಂಬಂಧಪ್ಟಿ  ಹಾಗೆ ಆಗುತು ದೆ ಮತ್ತು  

The Karnataka  (Sandur Area) Inams Abolition Act ಗೆ ಅನಾ ಯವಾಗುತು ದೆ. ಮ್ಮನಯ  ವರೀಧ ಪ್ಕ್ಷದ್ 

ನಯಕರು ಒಾಂದು ಪ್ರ ಶೆನ ಯನ್ನನ  ಎತಿು ದಾಾ ರೆ, ಅದು The  Karnataka Village Offices Abolition Act ಗೆ 

ಅನಾ ಯವಾಗುವುದಿಲೆ  ಎನ್ನನ ವುದು ನನನ  ಭಾವನೆ. ಅದ್ನ್ನನ  clarify ಮ್ಮಡಿ.       

 

ಶಿರ ೋ ಎಸ್.ಆರ.ಪ್ರಟಿೋಲ(ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರು):- ಮ್ಮನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಗ್ಳೆ, in general 

ಮ್ಮತನಡಿದೆಾ ೀನೆ. ಯಾರಿಗೆ ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಿಜಾಾ ನವರುವುದಿಲೆ ,  ಅಶ್ಕೆತರಾಗಿರುತಾು ರೆ, ನಿರಕ್ಷರಕುಕೆ ಗ್ಳು 

ಇರುತಾು ರೆ, ಅದು ಒಾಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು category  ಇರಲ್ಲ. ಯಾವ category ಎನ್ನನ ವುದ್ನ್ನನ  ಇದ್ರಲೆ್ಲ  



                                                                ««¥¥ÀÀ//2222--1122--22002211| 79 

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

 

 

mention  ಮ್ಮಡಿದಾಾ ರೆ. The Karnataka Certain Inams Abolition Act   ನ ಅಡಿಯಲೆ್ಲ  ಬರುವಂತಹ 

ಜಮಿೀನ್ನಗ್ಳಿಗೆ ಇದು ಅನಾ ಯವಾಗುತು ದೆ ಎನ್ನನ ವುದು ನನನ  ಭಾವನೆಯಿಾಂದ್ ನನ್ನ ಮ್ಮತನಡಿದೆಾ ೀನೆ. 

The  Karnataka Village Offices Abolition Act ಅದು inam-6B. ಅದ್ನ್ನನ  ನನ್ನ ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿ quote 

ಮ್ಮಡಿದೆಾ ೀನೆ. I have not gone through the bill in detail. I have spoken in general with good 

intention.  

 

ಶಿರ ೋ ಲಕೆ್ಷ ಣ ಸಂಗಪಪ  ಸ್ವದ(ವಿಧಾನಸ್ಭೆಯಿಿಂದ ಚುರ್ನಯಿತ್ರಾದವರು):- ಮ್ಮನಯ  

ಸಭಾಪ್ತಿಗ್ಳೆ, ಈಗ್ ತಂದಿರುವ ವಧೇಯಕವನ್ನನ  ಸ್ವಾ ಗ್ತ ಮ್ಮಡುತೆು ೀವ. ಆದ್ರೆ ಇದ್ರಲೆ್ಲ  ಕೆಲವು 

ಸಂಶಯಗ್ಳು ಇವ. ಮ್ಮನಯ  ಎಸ.ಆರ.ಪಾಟ್ಟೀಲ ರವರು ಹೇಳಿದ್ ಹಾಗೆ ಬಿರ ಟ್ಟಷರು ದೇವಾಲಯಗ್ಳಲೆ್ಲ  

ಪೂಜ್ಞ ಸಲೆ್ಲ ಸಿಕಾಂಡಿದ್ಾ  ಪೂಜಾರಿಗ್ಳಿಗೆ ಇನಾಂತಿಯನ್ನನ  ಕಟಿ್ಟ ದ್ಾ ರು.  ಆದ್ರೆ ಹಾಂದೆ ಪೂಜ್ಞ 

ಸಲೆ್ಲ ಸಿಕಾಂಡಿದ್ಾ  ಪೂಜಾರಿಗ್ಳಲೆ್ಲ  ಅವರು ಅವರ ಕುಟಾಂಬದ್ವರು ಬಹಳಷಿ್ಟ  ಜನ ಆ ಸೆ ಳದ್ಲೆ್ಲ  ಈಗ್ 

ಇಲೆ . ಆ ಜಮಿೀನನ್ನನ  ಇನನ ಬಾ ರು tenant  ಮುಖಾಾಂತರ ಹಡುವಳಿ ಮ್ಮಡಿಕಾಂಡಿದಾಾ ರೆ.  ಹಾಂದಿನವರು 

ಅವರ ವಂಶಸೆ ರು ನೀಡಲು ಯಾರು ಸಿಗುವುದಿಲೆ . ಅಾಂತಹ ಜಮಿೀನ್ನಗ್ಳ ಬಗೆೆ  ಏನ್ನ ಮ್ಮಡುತಾು ರೆ 

ಎನ್ನನ ವುದ್ನ್ನನ  ಮ್ಮನಯ  ಮಂತಿರ ಗ್ಳು ತಿಳಿಸಬೇಕು. 

 

                 (ಮುಾಂದು)  

(1252)22-12-2021(12-50)bsd-gr      (ಸಭಾಪ್ತಿಯವರ ಉಪ್ಸೆಿ ತಿ) 

 

 ಶಿರ ೋ ಕೆ. ಪರ ತ್ರಪಚಂದರ  ಶ್ನಟಿಟ  (ಸ್ಥ ಳಿೋಯ ಸಂಸ್ಯಥ ಗಳ ಕೆೆೋತ್ರ ):- ಮ್ಮನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಇನಾಂ 

ರದ್ಾ ತಿ ಆದಾಗ್ ಆ ಭೂಮಿ ಸಕಾಗರಕೆಕ  ಹೊೀಗುತು ದೆ. ಯಾವುದೇ ಭೂಮಿಯನ್ನನ  ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಕಟಿ  

ನಂತರ ವಾಪ್ಸುು  ಪ್ಡೆದಾಗ್ ಆ ಭೂಮಿ ಸಕಾಗರದ್ ಭೂಮಿಯಾಗುತು ದೆ. ಸಕಾಗರದ್ ಭೂಮಿಯಾದ್ 

ನಂತರ ಆ ಭೂಮಿ ಪ್ಡೆಯಲು ಯಾವುದೇ ಅಜಿಗಗ್ಳನ್ನನ  ಕಟಿ  ಸಂದ್ಭ್ಗದ್ಲೆ್ಲ  ಆ ಭೂಮಿಯನ್ನನ  

ಯಾರಾದ್ರೂ ಒತ್ತು ವರಿ ಮ್ಮಡಿಕಾಂಡು ಅಥವಾ ಸ್ವಗುವಳಿ ಮ್ಮಡಿಕಾಂಡಿದ್ಾ ಾಂತಹವರಿಗೆ ಪುನಃ 

ಅಜಿಗಯನ್ನನ  ಹಾಕಲು ಅವಕಾಶ ಕಟಿ ರೆ ಅಾಂತಹವರಿಗೆ ಭೂಮಿ ಹೊೀಗುತು ದೆ. ಇದು ಪುನಃ ರಿವಸ ಗ 

ಆಗಿ ವಾಸು ವವಾಗಿ ಸ್ವಗುವಳಿ ಮ್ಮಡಿಕಾಂಡಿರುವವರಿಗೆ ಸಿಗುತು ದೆ. ಮ್ಮನಯ  ಲಕ್ಷಾ ಣ್ ಸವದಿಯವರು 

ಯಾರದೊಾ ೀ ಭೂಮಿ ಯಾರಿಗೀ ಹೊೀಗಿದೆ ಎಾಂಬ ವಚಾರವನ್ನನ  ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದು ಏನೇ ಇದ್ಾ ರೂ, 

ಅಾಂತಹವರಿಗೆ ಸಕಾಗರದಿಾಂದ್ ಸಮಯಾವಕಾಶವನ್ನನ  ಕಡಲಾಗಿದೆಯೇ? ಸಮಯಾವಕಾಶವನ್ನನ  

ಕಡಬೇಕು. ನಮಾ  ಉಡುಪಿ ಜಿಲೆ್ಲ ಯ ಮಠ-ಮಂದಿರಗ್ಳಿಗೆ ಡಿಕೆೆೀರೇಷನ್ ಗೆ ಅವಕಾಶ ಇರಲ್ಲಲೆ . ಏಕೆಾಂದ್ರೆ 

ಯಾವುದೊೀ ಒಾಂದು ಉದೆಾ ೀಶಕೆಕ  ಕಟಿ್ಟ ರುವ ಭೂಮಿಯನ್ನನ  ಡಿಕೆರೇಷನ್ ಗೆ ಹಾಕಲು ಅವಕಾಶ ಇಲೆ . 

ಆದ್ರೂ ಡಿಕೆರೇಷನ್ ಗೆ ಹಾಕ ಎಷಿ್ ೀ ಜನ ಪ್ರ ಯೀಜನ ಪ್ಡೆದಿದಾಾ ರೆ. ಅದು ತಪುಪ  ಸರಿ ಎನ್ನನ ವ ವಾದ್ 



                                                                ««¥¥ÀÀ//2222--1122--22002211| 80 

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

 

 

ಅಲೆ . ಕಾನೂನ್ನ ಪ್ರ ಕಾರವಾಗಿ ಹೊೀದ್ರೆ ತಪಾಪ ಗುತು ದೆ. ಆದ್ರೆ ಕಾನೂನನ್ನನ  ಬಿಟಿ  ಯಾವ 

ಉದೆಾ ೀಶಕಾಕ ಗಿ ಕಟಿ್ಟ ದಾಾ ರೀ, ಆ ಉದಿೆ ೀಶದ್ ಪ್ರ ಕಾರ ಹೊೀಗ್ಲ್ಲ ಎನ್ನನ ವ ವಾದ್ ಇದ್ಾ ರೆ ಅದು 

ಸರಿಯಾಗುತು ದೆ. ಈ ಸಕಾಗರಿ ಭೂಮಿಯನ್ನನ  ಯಾರಿಗೆ, ಹೇಗೆ ಮತ್ತು  ಯಾವ ಮ್ಮಗ್ಗಸೂಚಿ ಪ್ರ ಕಾರ 

ಕಡಲು ಇಚೆಛ  ಪ್ಡುತಾು ರೆ ಎಾಂಬ ವಷಯವನ್ನನ  ತಿಳಿಸಬೇಕು. 

 

 ಶಿರ ೋ ಕೆ.ಟಿ. ಶಿರ ೋಕಂಠೇಗೌಡ (ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೆೆೋತ್ರ ):- ಮ್ಮನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ನನಗೆ ಗಾಂದ್ಲ ಇದುಾ , 

ಮಂಡಯ  ನಗ್ರದ್ಲೆ್ಲ  ಲಕೆ ಾ  ಜನಧಗನ ದೇವಸೆ್ವ ನಕೆಕ  ಸೇರಿದ್ ಜಮಿೀನ್ನ ಯಾರು ಯಾರೀ 

ಸ್ವಾ ಧಿೀನದ್ಲೆ್ಲಟಕಾಂಡು ಹೊಟೇಲ  ಅಾಂಗ್ಡಿಗ್ಳನ್ನನ  ಮ್ಮಡಿಕಾಂಡಿದ್ಾ ರು. ಈಗ್ ಸಕಾಗರ ಆ 

ಜಮಿೀನನ್ನನ  ವಾಪ್ಸುು  ತೆಗೆದುಕಾಂಡಿದೆ. ಅವರೆಲೆರೂ ದೇವಸೆ್ವ ನದ್ ಜಮಿೀನಿನಲೆ್ಲ  ಬಹಳ ವಷಗಗ್ಳಿಾಂದ್ 

ಇದುಾ ದ್ಾ ರಿಾಂದ್ ಆ ಜಮಿೀನನ್ನನ  ಕಡಿ ಎಾಂದು ಕೆೆ ೈಮ್  ಮ್ಮಡಿದ್ಾ ರು. ಈಗ್ ಸಕಾಗರದ್ ಸ್ವಾ ಧಿೀನದ್ಲೆ್ಲ  ಆ 

ಜಮಿೀನ್ನ ಇದುಾ , ಈ ಕಾಯೆಾ ಯ ಪ್ರಿಸೆಿ ತಿಯಿಾಂದ್ ಏನಗುತು ದೆ? ಅವರು ಮತೆು  ಅಜಿಗ ಹಾಕಕಾಂಡರೆ 

ಅವರಿಗೆ ಜಮಿೀನ್ನ ಕಡುತಾು ರೀ ಅಥವಾ ಸಕಾಗರದ್ಲೆ್ಲಯೇ ಉಳಿಸಿಕಳಿು ತಾು ರೀ ಎಾಂಬುದ್ನ್ನನ  

ತಿಳಿಸಬೇಕು. 

 

 ಶಿರ ೋ ಆರ .ಅಶ್ೋಕ್  (ಕಂದಾಯ ಸ್ಚಿವರು):- ಮ್ಮನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ನವು ಕಾಯೆಾ ಯನ್ನನ  

ಬದ್ಲಾವಣೆ ಮ್ಮಡುತಿು ಲೆ , ಕಾಯೆಾ  ಇರುವಂತೆಯೇ ಇರುತು ದೆ. ಮ್ಮನಯ  ಸದ್ಸಯ ರು ಕಾಯೆಾ ಯ ಬಗೆೆ  

ಮ್ಮತನಡುತಿು ದಾಾ ರೆ. ಆದ್ರೆ ಇದ್ರಲೆ್ಲ  ಸಮಯದ್ ವಸು ರಣೆಯನ್ನನ  ಮ್ಮತರ  ಮ್ಮಡಲಾಗಿದೆ. ಇದ್ನ್ನನ  

ಬಿಟಿ ರೆ ಬೇರೆ ಏನೂ ಇಲೆ . ಮ್ಮನಯ  ತಿಪ್ಪ ೀಸ್ವಾ ಮಿಯವರು ಸಕ್ಷಮ ಪಾರ ಧಿಕಾರಗ್ಳ ಬಗೆೆ  ಕೇಳಿದುಾ , the 

Mysore (Personal and Miscellaneous) Inams Abolition Act, 1954, ಗೆ ಜಿಲೆಾ ಧಿಕಾರಿ ಇರುತಾು ರೆ. 

ಮೈಸೂರು ಇನಾಂ ರದ್ಾ ತಿ ಅಧಿನಿಯಮ, ೧೯೫೫ ಕೆಕ  ಜಿಲೆಾ ಧಿಕಾರಿ ಇರುತಾು ರೆ. ಕನಗಟಕ ಗಾರ ಮ್ಮಧಿಕಾರ 

ರದ್ಾ ತಿ ಅಧಿನಿಯಮ, ೧೯೬೧ಕೆಕ  ತಹಶ್ೀಲಾಾ ರ  ಇರುತಾು ರೆ. ಕನಗಟಕ ಇನಾಂ ರದ್ಾ ತಿ ನಿಯಮ ೧೯೭೭ಕೆಕ  

ಭೂ ನಯ ಯ ಮಂಡಳಿ ಇರುತು ದೆ. ಕನಗಟಕ ಸಂಡೂರು ಪ್ರ ದೇಶ ಇನಾಂ ರದ್ಾ ತಿ ನಿಯಮಕೆಕ  ಭೂ 

ನಯ ಯ ಮಂಡಳಿ ಇರುತು ದೆ. ದಿನಾಂಕ ೧-೩-೧೯೭೪ಕಕ ಾಂತ ಹಾಂದೆ ಮೂರು ವಷಗಗ್ಳಿಾಂದ್ ಸ್ವಗುವಳಿ 

ಮ್ಮಡುತಿು ದುಾ , ನಿರಂತರವಾಗಿ ಇದುವರೆಗೂ ಅವರು ಅಥವಾ ವಂಶಜರು ಸ್ವಾ ಧಿೀನದ್ಲೆ್ಲದ್ಾ ರೆ ಮ್ಮತರ  

ಮಂಜೂರು ಮ್ಮಡುತೆು ೀವ. ಇಲೆದಿದ್ಾ ರೆ ಮ್ಮಡುವುದಿಲೆ . 

 

 ಶಿರ ೋ ಎಸ್ .ಆರ .ಪ್ರಟಿೋಲ :- ಮ್ಮನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಉಳುವವನೆ ಭೂಮಿಯ ಒಡೆಯ 

ಕಾನೂನ್ನ ಅಾಂದ್ರೆ ಕನಗಟಕ ಭೂ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾನೂನ್ನ ೧-೩-೧೯೭೪ಕೆಕ  ಜಾರಿಗೆ ಬಂತ್ತ. ಅದ್ಕಕ ಾಂತ 

ಪೂವಗದ್ಲೆ್ಲ  ೩ ವಷಗಗ್ಳಿಾಂದ್ ಉಳುಮೆ ಮ್ಮಡುತಿು ದ್ಾ ರೆ, ಆತ Form No.7 ಅನ್ನನ  Tribunal ಗೆ ಹಾಕದ್ರೆ 



                                                                ««¥¥ÀÀ//2222--1122--22002211| 81 

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

 

 

ಅವನಿಗೆ occupancy right grant ಬರುತು ದೆ. ಮ್ಮನಯ  ಲಕ್ಷಾ ಣ್ ಸವದಿಯವರು ಇಾಂತಹ ಭೂಮಿಯ ಬಗೆೆ  

ಕೇಳಿದ್ರು. ‘Tiller of the soil is the owner’ ಎನ್ನನ ವಂತೆ ಅಾಂತಹವರಿಗೆ Form No.7 ಅನ್ನನ  Tribunal ಗೆ 

ಕಟಿ್ಟ ಗ್ occupancy right  ಗಾರ ಾಂರ್  ಮ್ಮಡಿ ಕಡುವಂತಹ procedure ಇದೆ. ಮ್ಮನಯ  ಸವದಿ ರವರು 

ಕೇಳಿದಂತೆ ಅಾಂತಹ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ದೇವಸೆ್ವ ನದ್ ಭೂಮಿಯನ್ನನ  ೧-೩-೧೯೭೪ಕಕ ಾಂತ ಪೂವಗದ್ಲೆ್ಲ  

ಯಾರಾದ್ರೂ tenant ಉಳುಮೆ ಮ್ಮಡುತಿು ದ್ಾ ರೆ, ಅಾಂತಹವರು ‘occupancy right’ ನಲೆ್ಲ  tenant 

ಆಗುತಾು ನೀ, ಇಲೆರ್ೀ ಎಾಂದು ಕೇಳಿದಾಾ ರೆ. ಬಹುತೇಕ ನನನ  ದೃಷಿಿ ಯಲೆ್ಲ  ಭೂಒಡೆಯ ಆಗುತಾು ನೆ 

ಎಾಂದು ನನನ  ಭಾವನೆ.  

 

 ಶಿರ ೋ ಆರ . ಅಶ್ೋಕ್ :- ಅದು ಮೂಲ ಕಾಯೆಾ ಯಲೆ್ಲರುವಂತೆ ಆಗುತು ದೆ. 

 

 ಶಿರ ೋ ಎಸ್ .ಆರ .ಪ್ರಟಿೋಲ :- ಮ್ಮನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, he will be the owner.  Occupancy  

right grant  ಆಗಿ ಆತ ಮ್ಮಲ್ಲೀಕನಗುತಾು ನೆ. ಆತ two hundred times assessment  ಅನ್ನನ  ಕಟಿ ಬೇಕು.  

 

 ಶಿರ ೋ ಕೆ.ಎ.ತಿಪ್ಪ ೋಸಿಾ ರ್ಮ:- ಮ್ಮನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, Karnataka Land Reforms Act ಗೆ ಮ್ಮತರ  

ದಿನಾಂಕ ೧-೩-೧೯೭೩ ಅನಾ ಯವಾಗುತು ದೆ. ನನಗೆ ತಿಳಿದ್ ಮಟಿ್ಟ ಗೆ ಇನಾಂ ಅಬ್ರಲ್ಲಷ್  ಕಾಯೆಾ  ೧-೬-

೧೯೭೦ಕೆಕ  ಸಂಬಂಧಪ್ಟಿ್ಟ ದೆ. ೧೯೭೦ರ ನಂತರ ಯಾರು ಸ್ವಾ ಧಿೀನದ್ಲೆ್ಲದುಾ , ಭೂಮಿಯನ್ನನ  ಉಳುಮೆ 

ಮ್ಮಡುವವರಿಗೆ ಮ್ಮತರ  ಬರುತು ದೆ, ಆ ನಂತರ ಹಕುಕ ದಾರಿಕೆ ಸೆ್ವ ಪ್ನೆ ಮ್ಮಡಿರುವವರಿಗೆ, ವಂಶವೃಕ್ಷದ್ 

ಪ್ರ ಕಾರವಾಗಿ ಸ್ವಾ ಧಿೀನದ್ಲೆ್ಲರುವವರಿಗೆ ಭೂಮಿ ದ್ಕುಕ ತು ದೆ, ಬ್ರಕಯವರಿಗೆ ದ್ಕುಕ ವುದಿಲೆ . ಅದು the 

Karnataka Village Offices Abolition Act ಇರಬಹುದು, the Mysore (Personal and Miscellaneous) 

Inams Abolition Act, 1954, ಇರಬಹುದು, ಇದು ನನನ  ಅನಿಸಿಕೆಯಾಗಿದುಾ , ದ್ಯಮ್ಮಡಿ ಕೆಾ ರಿಫೈ 

ಮ್ಮಡಬೇಕು.  

 

 ಶಿರ ೋ ಅರವಿಿಂದಕುಮಾರ  ಅರಳಿ (ವಿಧಾನಸ್ಭೆಯಿಿಂದ ಚುರ್ನಯಿತ್ರಾದವರು):- ಮ್ಮನಯ  

ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಈಗಾಗ್ಲೇ ಮ್ಮನಯ  ಸದ್ಸಯ ರಾದ್ ಇಬ್ರರ ಹಾಂರವರು ಕೇಳಿದಂತೆ ಹಳಿಿ ಗ್ಳಿಗೆ ಇದ್ನ್ನನ  

ಅನಾ ಯ ಮ್ಮಡಿ, ಸಿಟ್ಟಯಲೆ್ಲ  ಬರುವ ಕಾಪಗರೇಷನ್  ಅಥವಾ ಮುನಿಸಿಪಾಲ್ಲಟ್ಟ ಜಮಿೀನ್ನಗ್ಳಿಗೆ ಸಮಯ 

ಕಡಬಹುದು. ಇದ್ರ ಬಗೆೆ  ಬಳಕು ಚೆಲೆಬೇಕು. 

 

 ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಮ್ಮನಯ  ಸಚಿವರು ಮೂಲ ಕಾಯೆಾ ಯನ್ನನ  ಮುಟಿ್ಟ ಲೆ  ಎಾಂದು ಹೇಳುತಿು ದಾಾ ರೆ. 

ಅವರು ಕೇವಲ ಸಮಯ ವಸು ರಣೆ ಬಗೆೆ  ಮ್ಮತರ  ಕೇಳಿದಾಾ ರೆ. ಉಳಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ ಬದ್ಲಾವಣೆ ಇಲೆ . 
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 ಶಿರ ೋ ಆರ .ಅಶ್ೋಕ್ :- ಎಲೆರೂ ಅಲೆ್ಲಯೇ ಹೊೀಗುತಿು ದಾಾ ರೆ, ನವು ಮೂಲ ಕಾಯೆಾ ಯನ್ನನ  

ಮುಟಿ್ಟ ಲೆ , ಅದು ಹೇಗಿದೆಯೀ ಹಾಗೆ ಇದೆ, ಅದ್ರಲೆ್ಲ  ಇರುವಂತೆಯೇ ಎಲೆವೂ ಇದೆ. ಉಳಿದಂತಹದ್ಾ ನ್ನನ  

ಪಾರ ಧಿಕಾರ ತಿೀಮ್ಮಗನ ಮ್ಮಡುತು ದೆ. 

 

 ಶಿ ರ ೋ ಎನ್ .ಅಪ್ರಪ ಜಿಗೌಡ (ಸ್ಥ ಳಿೋಯ ಸಂಸ್ಯಥ ಗಳ ಕೆೆೋತ್ರ ):- ಮ್ಮನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಕನಗಟಕ 

ಕೆಲವು ಇನಮುಗ್ಳ ರದಿಾ ಯಾತಿ ಮತ್ತು  ಕೆಲವು ಇತರ ಕಾನೂನ್ನ (ತಿದುಾ ಪ್ಡಿ) ವಧೇಯಕದ್ ಚ್ಚೆಗ 

ನಡೆಯುತಿು ದೆ. ೧೯೭೪ ರಲೆ್ಲ  ಅಜಿಗ ಹಾಕ ಅಧಿಕಾರಿಗ್ಳ ನಿಲಗಕ್ಷಯ ತನದಿಾಂದ್ Regrant Certificate ಅನ್ನನ  

ಕಡುವುದು ನಿಧಾನವಾಗಿದೆ. ಅವರು ಕಮಾ ತ್ತು  ಕಟಿ್ಟ ರುವ ದಿನಾಂಕದಿಾಂದ್ ೧೫ ವಷಗ ಆಗ್ಬೇಕೆಾಂಬ 

ನಿಯಮ ಇದೆ. ಕೆಲವರು Regrant Certificate ಅನ್ನನ  ಕಟಿ  ಮೇಲ್ಲ ೧೫ ವಷಗ ಪ್ರಭಾರೆ 

ಮ್ಮಡಬ್ರರದೆಾಂದು ನಿಯಮ ಮ್ಮಡಿದಾಾ ರೆ. ಅವರು ಕಮಾ ತ್ತು  ಕಟಿ್ಟ ದ್ ದಿನಾಂಕದಿಾಂದ್ ೧೫ ವಷಗ 

ಪ್ರಿಗ್ಣ್ನೆ ಮ್ಮಡಬೇಕು, Regrant Certificate ಕಟಿ  ನಂತರ ೧೫ ವಷಗ ಪ್ರಿಗ್ಣ್ನೆ ಮ್ಮಡಬ್ರರದೆಾಂದು 

ನನನ  ಕೀರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.  

 

 ಶಿರ ೋ ಆರ.ಅಶ್ೋಕ್ :- ನಿಯಮಗ್ಳಲೆ್ಲ  ನವು ಕಟಿ  ಮೇಲ್ಲ ಇದೆಯೇ ಹೊರತ್ತ ದುಡುಡ  

ಕಟಿ್ಟ ದಾಗ್ ಲ್ಲಕಕ  ಬರುವುದಿಲೆ . ಫೈನಲ  ಸಟ್ಟಗಫಿಕೇರ್  ಕಡುವುದ್ರ ಲ್ಲಕಕ  ಬರುತು ದೆ. ಸಕಾಗರದ್ ಎಲೆಾ  

ನಿಯಮಗ್ಳು ಹಾಗೆ ಇದೆ.  

 

ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಪ್ರ ಸ್ವು ವ ಏನೆಾಂದ್ರೆ; 

ವಧಾನ ಸಭೆಯಿಾಂದ್ ಅಾಂಗಿೀಕೃತ ರೂಪ್ದ್ಲೆ್ಲರುವ “2021ರ ಕನಗಟಕ ಕೆಲವು ಇನಮುಗ್ಳ 

ರದಿಾ ಯಾತಿ ಮತ್ತು  ಕೆಲವು ಇತರ ಕಾನೂನ್ನ (ತಿದುಾ ಪ್ಡಿ) ವಧೇಯಕವನ್ನನ  ಪ್ಯಾಗಲೀಚಿಸುವುದು” 

 

ಪರ ಸಾು ವ ಅಿಂಗಿೋಕರಿಸ್ಲಪ ಟಿಟ ತ್ತ 

 

 

ವಿಧೇಯಕವನುನ  ಖಂಡ ಖಂಡವಾಗಿ ಪಯಾಾಲೋಚಿಸುವುದ್ಯ 

 

ಖಂಡ ೨ 

 ಸ್ಭಾಪತಿಯವರುುಃ “ ಖಂಡ ೨ ಮತ್ತು  ೩ ಈ ವಧೇಯಕದ್ ಅಾಂಗ್ವಾಗಿರುತು ದೆ” 

 

ಪರ ಸಾು ವ ಅಿಂಗಿೋಕರಿಸ್ಲಪ ಟಿಟ ತ್ತ 

(ಖಂಡ ೨ ಮತ್ತು  ೩ನುನ  ವಿಧೇಯಕಕೆೆ  ಸೇರಿಸ್ಲಾಯಿತ್ತ) 
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ಖಂಡ ೧ ಇತ್ರಯ ದ 

 

 ಸ್ಭಾಪತಿಯವರುುಃ ಪ್ರ ಸ್ವು ವ ಏನೆಾಂದ್ರೆ, 

 

 “ಮೊದ್ಲನೆಯ ಖಂಡ, ದಿೀಘಗ ಶ್ೀಷಿಗಕೆ, ಪ್ರ ಸ್ವು ವನೆ ಹಾಗೂ ಅಧಿನಿಯಮಗಳಿಸುವ ಸೂತರ  

ಸಂಹತೆ ವಧೇಯಕದ್ ಭಾಗ್ವಾಗಿರುತು ದೆ.” 

 

ಪರ ಸಾು ವ ಅಿಂಗಿೋಕರಿಸ್ಲಪ ಟಿಟ ತ್ತ 

 

(ಮೊದ್ಲನೆಯ ಖಂಡ, ದಿೀಘಗ ಶ್ೀಷಿಗಕೆ, ಪ್ರ ಸ್ವು ವನೆ ಹಾಗೂ ಅಧಿನಿಯಮಗಳಿಸುವ ಸೂತರ  

ಸಂಹತೆಗ್ಳನ್ನನ  ವಧೇಯಕಕೆಕ  ಸೇರಿಸಲಾಯಿತ್ತ) 

 

ಪರ ಸಾು ವದ ಅಿಂಗಿೋಕಾರ 

 ಶಿರ ೋ ಆರ .ಅಶ್ೋಕ್  (ಕಂದಾಯ ಸ್ಚಿವರು):- ಮ್ಮನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ವಧಾನಸಭೆಯಿಾಂದ್ 

ಅಾಂಗಿೀಕೃತ ರೂಪ್ದ್ಲೆ್ಲರುವ 2021ರ ಕನಗಟಕ ಕೆಲವು ಇನಮುಗ್ಳ ರದಿಾ ಯಾತಿ ಮತ್ತು  ಕೆಲವು ಇತರ 

ಕಾನೂನ್ನ (ತಿದುಾ ಪ್ಡಿ) ವಧೇಯಕವನ್ನನ  ಅಾಂಗಿೀಕರಿಸಬೇಕೆಾಂದು ಕೀರುತೆು ೀನೆ. 

 

 ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಪ್ರ ಸ್ವು ವ ಏನೆಾಂದ್ರೆ; 

“ವಧಾನಸಭೆಯಿಾಂದ್ ಅಾಂಗಿೀಕೃತ ರೂಪ್ದ್ಲೆ್ಲರುವ 2021ರ ಕನಗಟಕ ಕೆಲವು ಇನಮುಗ್ಳ 

ರದಿಾ ಯಾತಿ ಮತ್ತು  ಕೆಲವು ಇತರ ಕಾನೂನ್ನ (ತಿದುಾ ಪ್ಡಿ) ವಧೇಯಕವನ್ನನ  ಅಾಂಗಿೀಕರಿಸುವುದು” 

ಪರ ಸಾು ವ ಅಿಂಗಿೋಕರಿಸ್ಲಪ ಟಿಟ ತ್ತ ಮತ್ತು  ಮಸೂದ್ದಗೆ ಒಪಿಪ ಗೆ ನೋಡಲಾಯಿತ್ತ 

(ಮುಾಂದು) 

(1253)/22.12.2021/ 1.00/hv.gr          (ಸಭಾಪ್ತಿಯವರ ಉಪ್ಸೆಿ ತಿ) 

 

(ಈ) ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾ ನಗಳ ವಿಶಿ ವಿದಾಯ ಲಯಗಳ (ತಿದ್ಯದ ಪಡ) ವಿಧೇಯಕ, 2021 

 

ಪಯಾಾಲೋಚರ್ನ ಪರ ಸಾು ವ 

 

 ಶಿರ ೋ ಅರೆಬೈಲು ಹೆಬಾಾ ರ  ಶಿವರಾಿಂ (ಕಾರ್ಮಾಕ ಸ್ಚಿವರು)(ಕೃಷಿ ಸ್ಚಿವರ ಪರವಾಗಿ):- 

ಸನಾ ನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ವಧಾನಸಭೆಯಿಾಂದ್ ಅಾಂಗಿೀಕೃತ ರೂಪ್ದ್ಲೆ್ಲರುವ 2021ರ ಕೃಷಿ ವಜಾಾ ನಗ್ಳ 

ವಶಾ ವದಾಯ ಲಯಗ್ಳ (ತಿದುಾ ಪ್ಡಿ) ವಧೇಯಕವನ್ನನ  ಪ್ಯಾಗಲೀಚಿಸಬೇಕೆಾಂದು ಕೀರುತೆು ೀನೆ. 

 

ಪರ ಸಾು ವವನುನ  ಮಂಡಸ್ಲಾಯಿತ್ತ 
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ಶಿರ ೋ ಅರೆಬೈಲು ಹೆಬಾಾ ರ  ಶಿವರಾಿಂ (ಕಾರ್ಮಾಕ ಸ್ಚಿವರು)(ಕೃಷಿ ಸ್ಚಿವರ ಪರವಾಗಿ):- 

ಸನಾ ನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಈ ತಿದುಾ ಪ್ಡಿಯನ್ನನ  ತಂದಿರುವಂತಹ ಮೂಲ ಉದೆಾ ೀಶವೇನೆಾಂದ್ರೆ, ’ಕೃಷಿ 

ಮತ್ತು  ತೀಟಗಾರಿಕೆ ವಜಾಾ ನಗ್ಳ ವಶಾ ವದಾಯ ಲಯ’ ಎನ್ನನ ವುದ್ಕೆಕ  ಬದ್ಲಾಗಿ ʼಕೆಳದ ಶಿವಪಪ  ರ್ನಯಕ 

ಕೃಷಿ ಮತ್ತು  ತೋಟಗ್ರರಿಕೆ ವಿಜ್ಞಾ ನಗಳ ವಿಶಿ ವಿದಾಯ ಲಯʼ ಎಾಂದು ಹೊಸದಾಗಿ ನಮಕರಣ್ವನ್ನನ  

ಮ್ಮಡುತಿು ದೆಾ ೀವ.  ಇದೊಾಂದು ಬಹಳ ಸರಳ ಬದ್ಲಾವಣೆಯಾಗಿದೆ.    

 

 ಶಿರ ೋ ಮರಿತಿಬಾ ೋಗೌಡ(ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೆೆೋತ್ರ ):- ಸನಾ ನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಸಕಾಗರ ತಂದಿರುವಂತಹ ಈ 

ತಿದುಾ ಪ್ಡಿಗೆ ನನನ  ಸಹಮತವದೆ. ಒಾಂದು ವಶಾ ವದಾಯ ಲಯಕೆಕ  ಸ್ವಧನೆಗೈದಿರುವ ಮಹಾಪುರುಷರ 

ಹೆಸರನಿನ ಡುವ ಸಂದ್ಭ್ಗದ್ಲೆ್ಲ  ಸಕಾಗರ ಕೆಲವು ನಿಯಮಗ್ಳನ್ನನ  ಪಾಲ್ಲಸಬೇಕೆನ್ನನ ವ ಅಭಿಪಾರ ಯ 

ನನನ ದಾಗಿದೆ.   ಯಾವುದೇ ವಶಾ ವದಾಯ ಲಯಕೆಕ  ನಮಕರಣ್ ಮ್ಮಡುವಂತಹ ಸಂದ್ಭ್ಗದ್ಲೆ್ಲ  ಆ 

ಕೆೆ ೀತರ ದ್ಲೆ್ಲ  ಕೆಲಸ ಮ್ಮಡಿರುವಂತಹ ತಜ್ಞರ ಸಮಿತಿಯನ್ನನ  ರಚ್ನೆ ಮ್ಮಡಿ, ಆ ಸಮಿತಿಯಿಾಂದ್ 

ಯಾವುದಾದ್ರು ಮೂರು ಹೆಸರುಗ್ಳನ್ನನ  ಪ್ಡೆದುಕಾಂಡು ಅಾಂತಿಮ ಹೆಸರನ್ನನ  ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ 

ಸಭೆಯಲೆ್ಲ  ತಿೀಮ್ಮಗನ ಮ್ಮಡುವಂತಾಗ್ಬೇಕು. ಅಾಂತಹ ಒಾಂದು ಪ್ದಿ್ ತಿಯನ್ನನ  ಸಕಾಗರ 

ರೂಢಿಸಿಕಳಿಬೇಕೆನ್ನನ ವುದು ನನನ  ಸಲಹೆಯಾಗಿದೆ. ಸಮಿತಿಯನ್ನನ  ರಚ್ನೆ ಮ್ಮಡದೇ ತಜ್ಞರ 

ಸಲಹೆಯನ್ನನ  ಪ್ಡೆದುಕಳಿದೇ, ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದ್ ಮುಾಂದೆ ಪ್ರ ಸ್ವು ಪ್ ಮ್ಮಡದೇ ಮಂತಿರ ಗ್ಳು ತಾವೇ 

ಕ್ಕಡಿಸಿ ಸೇರಿಸಿ ಹೆಸರನ್ನನ  ಹೇಳುವುದು ಸರಿಯಾದ್ ಕರ ಮವಲೆ .  

 

ಸನಾ ನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಈ ತಿದುಾ ಪ್ಡಿಯನ್ನನ  ತರಲು ಇರುವಂತಹ ಉದೆಾ ೀಶಗ್ಳು ಮತ್ತು  

ಕಾರಣ್ಗ್ಳಲೆ್ಲ  ಸಕಾಗರ, ’ಕೆಳದಿ ಶ್ವಪ್ಪ  ನಯಕರಿಗೆ ಆ ಭೂಮಿಯ ಬಗೆೆ  ಮತ್ತು  ಕೃಷಿಯ ಬಗೆೆ  ಇದಂತಹ  

ಕಳಕಳಿಯ ಹನೆನ ಲ್ಲಯಲೆ್ಲ   ಈ ತಿದುಾ ಪ್ಡಿಯನ್ನನ  ತರಲಾಗಿದೆ’ ಎಾಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಶ್ವಪ್ಪ  ನಯಕರಿಗೆ 

ಕೃಷಿಯ ಬಗೆೆ  ಇದಂತಹ ಕಳಕಳಿಯ ಬಗೆೆ  ನನ್ನ ಬಹಳ ಮೆಚ್ಚಚ ಗೆಯನ್ನನ  ವಯ ಕು ಪ್ಡಿಸುತಿು ದೆಾ ೀನೆ.  ಇಾಂತಹ 

ಮಹಾ ಪುರುಷರ ಹೆಸರನ್ನನ  ವಶಾ ವದಾಯ ಲಯಗ್ಳಿಗೆ ಇಡಬೇಕು. ಆಗ್ ಅಲೆ್ಲ  ಅಧಯ ಯನ ಮ್ಮಡುವಂತಹ 

ಮಕಕ ಳು ಇವರ ಬಗೆೆ  ಹೆಚ್ಚಚ  ಆಸಕು ಯನ್ನನ  ವಹಸುತಾು ರೆ. ಆದ್ರೆ, ಯಾವುದೇ ಸಮಿತಿಯಲೆ್ಲ  ಅಥವಾ 

ಕಾಯ ಬಿನೆರ್ ನಲೆ್ಲ  ಎಲೆ್ಲಯೂ ಚ್ಚಿಗಸದೇ ಈ ತಿದುಾ ಪ್ಡಿಯನ್ನನ  ತರಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನನ  ಮುಾಂದೆ ಆ ರಿೀತಿ 

ಆಗುವುದು ಬೇಡವಾಂದು ನನ್ನ ಸಕಾಗರದ್ಲೆ್ಲ  ಮನವ ಮ್ಮಡುತಾು , ಈ ವಧೇಯಕಕೆಕ  ನನನ  ಒಪಿಪ ಗೆಯನ್ನನ  

ಸೂಚಿಸುತಿು ದೆಾ ೀನೆ. 

 

 ಶಿರ ೋ ಎಸ್ .ಆರ .ಪ್ರಟಿೋಲ (ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರು):- ಸನಾ ನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಕೆಳದಿ 

ನಯಕರಲೆ್ಲ  ಶೆರ ೀಷಠ  ನಯಕರು  ಕೆಳದಿಯ ಶ್ವಪ್ಪ  ನಯಕರು. ಅವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ ಭೂಮಿಯಲೆ್ಲ  
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ಕೃಷಿ ಮತ್ತು  ತೀಟಗಾರಿಕಾ ವಜಾಾ ನಗ್ಳ ವಶಾ ವದಾಯ ಲಯವನ್ನನ  ಸೆ್ವ ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೆಳದಿ ಶ್ವಪ್ಪ  

ನಯಕರ ಹೆಸರು ಅಜರಾಮರವಾಗಿ ಉಳಿಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಏಕೆಾಂದ್ರೆ, ಅವರು ವಶೇಷವಾಗಿ ಅವರ 

ಅಸರತಿು ಕೆ ಸಮಯದ್ಲೆ್ಲ  ಕೃಷಿಗೆ ಆದ್ಯ ತೆಯನ್ನನ  ನಿೀಡಿ, ಒಣ್ ಭೂಮಿ ಬೇಸ್ವಯ ಮತ್ತು  ಮಣಿಣ ನ 

ಗುಣ್ಮಟಿ ಕೆಕ  ಪಾರ ಮುಖ್ಯ ತೆಯನ್ನನ  ನಿೀಡಿದ್ಾ ರು. ಬಹಳಷಿ್ಟ  ರಾಜ ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ಕೃಷಿಯ ಬಗೆೆ  ಆಸಕು  

ಇರುವುದಿಲೆ . ಮತು ಾಂದು ಸಂಸೆ್ವ ನದ್ ಮೇಲ್ಲ ದಂಡೆತಿು  ಹೊೀಗಿ, ಅದ್ನ್ನನ  ಸ್ವಾ ಧಿೀನಪ್ಡಿಸಿಕಾಂಡು ತಮಾ  

ಸಂಸೆ್ವ ನವನ್ನನ  ವಸು ರಣೆ ಮ್ಮಡಬೇಕೆನ್ನನ ವ ಕಡೆಯೇ ಗ್ಮನಹರಿಸಿರುತಾು ರೆ. ಆದ್ರೆ, ಕೃಷಿಯ ಬಗೆೆ  ಆಸಕು  

ವಹಸಿರುವಂತಹ ಕೆಳದಿ ಶ್ವಪ್ಪ  ನಯಕನ ಹೆಸರನ್ನನ  ಈ ವಶಾ ವದಾಯ ಲಯಕೆಕ  ಇಡುವುದ್ರಲೆ್ಲ  ತಪಿಪ ಲೆ . 

ಆ ಹನೆನ ಲ್ಲಯಲೆ್ಲ  ಈ ವಧೇಯಕವನ್ನನ  ಸ್ವಾ ಗ್ತಿಸುತಿು ದೆಾ ೀನೆ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮ್ಮನಯ  ಮರಿತಿಬಾ ೀಗೌಡರು 

ನಿೀಡಿರುವಂತಹ ಸಲಹೆಗ್ಳನ್ನನ  ಸಕಾಗರ ಪಾಲನೆ ಮ್ಮಡುವುದು ಸೂಕು ವಾಗಿದೆ. ಯಾರೀ ಬಂದು 

ಮಂತಿರ ಗ್ಳಿಗೆ ಅಜಿಗ ಕಟಿ , ಈ ರಿೀತಿ ಹೆಸರನ್ನನ  ಇಡಬೇಕೆಾಂದು ಹೇಳಿದ್ ಕ್ಕಡಲೇ ಹೆಸರು ಬದ್ಲಾವಣೆ 

ಮ್ಮಡುವಂತಹ ಕೆಲಸವಾಗ್ಬ್ರರದು. ಅದ್ರ ಬಗೆೆ  ಅಧಯ ಯನಗ್ಳು ನಡೆಯಬೇಕು. ಈಗ್ ತಂದಿರುವ 

ತಿದುಾ ಪ್ಡಿಯ ವಚಾರದ್ಲೆ್ಲ  ನಯ ಯ ಸಮಾ ತವಾಗಿ ತಿೀಮ್ಮಗನವನ್ನನ  ತೆಗೆದುಕಾಂಡಿದಾಾ ರೆಾಂದು ಭಾವಸಿ, 

ಮುಾಂಬರುವ ದಿನಗ್ಳಲೆ್ಲ  ಮ್ಮನಯ  ಮರಿತಿಬಾ ೀಗೌಡರು ನಿೀಡಿರುವ ಸಲಹೆಗ್ಳನ್ನನ  

ಗ್ಮನದ್ಲೆ್ಲಟಿ ಕಳಿಬೇಕೆಾಂದು ಹೇಳುತಾು , ನನನ  ಮ್ಮತ್ತಗ್ಳನ್ನನ  ಮುಕಾು ಯಗಳಿಸುತಿು ದೆಾ ೀನೆ.        

 

ಶಿರ ೋ ಅರೆಬೈಲು ಹೆಬಾಾ ರ  ಶಿವರಾಿಂ (ಕಾರ್ಮಾಕ ಸ್ಚಿವರು)(ಕೃಷಿ ಸ್ಚಿವರ ಪರವಾಗಿ):- 

ಸನಾ ನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ,   ಹರಿಯ ಸದ್ಸಯ ರುಗ್ಳು ಕಟಿ ಾಂಥ ಸಲಹೆ ಸೂಚ್ನೆಗ್ಳನ್ನನ  

ಗ್ಮನದ್ಲೆ್ಲಟಿ ಕಾಂಡು ಮುಾಂದಿನ ದಿನಗ್ಳಲೆ್ಲ  ಯಾವುದೇ ವಶಾ ವದಾಯ ಲಯಗ್ಳಿಗೆ ನಮಕರಣ್ 

ಮ್ಮಡುವಂತಹ ಸಂದ್ಭ್ಗದ್ಲೆ್ಲ  ಅವರುಗ್ಳ ಸಲಹೆ ಸೂಚ್ನೆಗ್ಳನ್ನನ  ಪ್ರಿಶ್ೀಲ್ಲಸಲಾಗುವುದು ಎಾಂದು 

ಹೇಳುವುದ್ಕೆಕ  ಬಯಸುತೆು ೀನೆ. ಪ್ರ ಸುು ತ ಈ ಮಸೂದೆಗೆ ಸದ್ನ ಒಪಿಪ ಗೆ ಕಡಬೇಕೆಾಂದು ಕೇಳಿಕಳಿು ತಿು ದೆಾ ೀನೆ.  

 

ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಪ್ರ ಸ್ವು ವ ಏನೆಾಂದ್ರೆ; 

         “ ವಿಧಾನ ಸ್ಭೆಯಿಿಂದ ಅಿಂಗಿೋಕೃತ್ ರೂಪದಲೆ್ಲರುವ 2021ರ  ಕೃಷಿ  

        ವಿಜ್ಞಾ ನಗಳ ವಿಶಿ ವಿದಾಯ ಲಯಗಳ (ತಿದ್ಯದ ಪಡ) ವಿಧೇಯಕವನುನ   

         ಪಯಾಾಲೋಚಿಸುವುದ್ಯ”  

 

 

ಪರ ಸಾು ವ  ಅಿಂಗಿೋಕರಿಸ್ಲಪ ಟಿಟ ತ್ತ 
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ವಿಧೇಯಕವನುನ  ಖಂಡಖಂಡವಾಗಿ ಪಯಾಾಲೋಚಿಸುವುದ್ಯ 

 ಖಂಡ 2 ರಿಿಂದ 6 

 

ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಪ್ರ ಸ್ವು ವ ಏನೆಾಂದ್ರೆ: 

ಖಂಡ 2 ರಿಾಂದ್ 6ರವರೆಗೆ ಎರಡೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಈ ವಧೇಯಕದ್ 

ಅಾಂಗ್ವಾಗಿರುತು ದೆ.  

 

        ಪರ ಸಾು ವ ಅಿಂಗಿೋಕರಿಸ್ಲಪ ಟಿಟ ತ್ತ 

  

(ಖಂಡ 2 ರಿಿಂದ 6ರವರೆಗೆ ಎರಡೂ ಸೇರಿದಂತ್  ವಿಧೇಯಕಕೆೆ   ಸೇರಿಸ್ಲಾಯಿತ್ತ) 

 

ಖಂಡ-1 ಇತ್ರಯ ದ  

 

ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:-  ಪ್ರ ಸ್ವು ವ ಏನೆಾಂದ್ರೇ; 

“ಮೊದಲನೆಯ ಖಂಡ, ದೋಘಾ ಶಿೋಷಿಾಕೆ, ಪಸಾು ವನೆ ಹಾಗೂ    

ಅಧಿನಯಮಗೊಳಿಸುವ   ಸೂತ್ರ    ಸಂಹಿತ್   ವಿಧೇಯಕದ     

ಭಾಗವಾಗಿರುತ್ು ದ್ದ.”  

 

            ಪರ ಸಾು ವ ಅಿಂಗಿೋಕರಿಸ್ಲಪ ಟಿಟ ತ್ತ 

 

(ಮೊದಲನೆಯ ಖಂಡ, ದೋಘಾ ಶಿೋಷಿಾಕೆ, ಪಸಾು ವನೆ ಹಾಗೂ ಅಧಿನಯಮಗೊಳಿಸುವ 

ಸೂತ್ರ  ಸಂಹಿತ್ಗಳನುನ  ವಿಧೇಯಕಕೆೆ  ಸೇರಿಸ್ಲಾಯಿತ್ತ) 

 

 

ಪರ ಸಾು ವದ ಅಿಂಗಿೋಕಾರ   

 

 

ಶಿರ ೋ ಅರೆಬೈಲು ಹೆಬಾಾ ರ  ಶಿವರಾಿಂ (ಕಾರ್ಮಾಕ ಸ್ಚಿವರು, ಕೃಷಿ ಸ್ಚಿವರ ಪರವಾಗಿ):- 

ಸನಾ ನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ವಧಾನ ಸಭೆಯಿಾಂದ್ ಅಾಂಗಿೀಕೃತ ರೂಪ್ದ್ಲೆ್ಲರುವ 2021ರ ಕೃಷಿ ವಜಾಾ ನಗ್ಳ 

ವಶಾ ವದಾಯ ಲಯಗ್ಳ (ತಿದುಾ ಪ್ಡಿ) ವಧೇಯಕವನ್ನನ  ಅಾಂಗಿೀಕರಿಸಬೇಕೆಾಂದು ಕೀರುತೆು ೀನೆ. 

 

ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಪ್ರ ಸ್ವು ವ ಏನೆಾಂದ್ರೆ; 

         “ ವಿಧಾನ ಸ್ಭೆಯಿಿಂದ ಅಿಂಗಿೋಕೃತ್ ರೂಪದಲೆ್ಲರುವ 2021ರ  ಕೃಷಿ  

         ವಿಜ್ಞಾ ನಗಳ ವಿಶಿ ವಿದಾಯ ಲಯಗಳ (ತಿದ್ಯದ ಪಡ) ವಿಧೇಯಕವನುನ   

                                         ತಿದ್ಯದ ಪಡ ಮಾಡರುವಂತ್ ಅಿಂಗಿೋಕರಿಸುವುದ್ಯ”  

 

 

ಪರ ಸಾು ವ ಅಿಂಗಿೋಕರಿಸ್ಲಪ ಟಿಟ ತ್ತ ಹಾಗೂ ಮಸೂದ್ದಗೆ ಒಪಿಪ ಗೆ ನೋಡಲಾಯಿತ್ತ 
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ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜಯ  ಆಯುಷ  ವಿಶಿ ವಿದಾಯ ಲಯ ವಿಧೇಯಕ, 2021 

 

ಪಯಾಾಲೋಚರ್ನ ಪರ ಸಾು ವ 

 

 ಡಾ|| ಕೆ.ಸುಧಾಕರ(ಆರೋಗಯ  ಮತ್ತು  ಕುಟ್ಟಿಂಬ ಕಲಾಯ ಣ ಹಾಗೂ ವೈದಯ ಕಿೋಯ ಶಿಕ್ಷಣ 

ಸ್ಚಿವರು):- ಸನಾ ನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ವಧಾನಸಭೆಯಿಾಂದ್ ಅಾಂಗಿೀಕೃತ ರೂಪ್ದ್ಲೆ್ಲರುವ 2021ರ 

ಕನಗಟಕ ರಾಜಯ  ಆಯುಷ್  ವಶಾ ವದಾಯ ಲಯ  ವಧೇಯಕವನ್ನನ  ಪ್ಯಾಗಲೀಚಿಸಬೇಕೆಾಂದು 

ಕೀರುತೆು ೀನೆ. 

 

ಪರ ಸಾು ವವನುನ  ಮಂಡಸ್ಲಾಯಿತ್ತ 

 

ಡಾ|| ಕೆ.ಸುಧಾಕರ(ಆರೋಗಯ  ಮತ್ತು  ಕುಟ್ಟಿಂಬ ಕಲಾಯ ಣ ಹಾಗೂ ವೈದಯ ಕಿೋಯ ಶಿಕ್ಷಣ 

ಸ್ಚಿವರು):- ಸನಾ ನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ನಮಾ  ದೇಶದ್ಲೆ್ಲ  ಪ್ಯಾಗಯ ಮತ್ತು  ಸಂಪ್ರ ದಾಯಿಕ ಚಿಕತಾು  

ಪ್ದಿ್ ತಿ ಮತ್ತು  ಔಷಧಿ ತಯಾರಿಕೆ ಹಾಗೂ ಬಳಕೆ ಇದ್ನ್ನನ  ಹೆಚ್ಚಚ  ಮ್ಮಡಬೇಕೆನ್ನನ ವ ಉದೆಾ ೀಶದಿಾಂದ್ ನಮಾ  

ಆದ್ರಣಿೀಯ ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತಿರ ಗ್ಳಾಗಿರುವ ಮ್ಮನಯ  ನರೇಾಂದ್ರ  ಮೊೀದಿಜಿೀಯವರು ಇಡಿೀ ದೇಶದ್ಲೆ್ಲ  

2014ರಲೆ್ಲ  ಆಯುಷ್  ಇಲಾಖೆಯನ್ನನ  ಸೆ್ವ ಪ್ನೆ ಮ್ಮಡಿದ್ರು. ಅಾಂದಿನಿಾಂದ್ ಇಲೆ್ಲಯವರೆಗೆ ಭಾರತದ್ಲೆ್ಲ  

ಆಯುಷ್  ಕಾಲೇಜುಗ್ಳ ಸಂಖೆಯ  ವಷಗದಿಾಂದ್ ವಷಗಕೆಕ  ಹೆಚಾಚ ಗುತಿು ವ. ಆಯುಷ್ ನ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಪ್ದಿ್ ತಿ ಮತ್ತು  

ಅದ್ರ ಅಭಾಯ ಸ ಕವಲು ದಾರಿಯಲೆ್ಲದೆ. 2017ರ ರಾಷಿಿ ರೀಯ ಆರೀಗ್ಯ  ನಿೀತಿಯ ಪ್ರ ಕಾರ ಆಧುನಿಕ 

ವಜಾಾ ನ ಮತ್ತು  ಭಾರತಿೀಯ ಪ್ರಂಪ್ರೆಯನ್ನನ  ಏಕೀಕರಿಸುವಂತಹ ಉದೆಾ ೀಶದಿಾಂದ್ ಈ ವಧೇಯಕವನ್ನನ  

ತರಲಾಗಿದೆ. ದ್ಕೆ ಣ್ ಭಾರತದ್ಲೆ್ಲ  ಇದು ಮೊಟಿ ಮೊದ್ಲನೆಯ ಆಯುಷ್  ವಶಾ ವದಾಯ ಲಯವಾಗುತು ದೆ. 

ಉತು ರ ಭಾರತದ್ಲೆ್ಲ  ಈಗಾಗ್ಲೇ ಪಂಜಾಬ , ಹರಿಯಾಣ್, ಉತು ರಕಾಾಂಡ, ರಾಜಸೆ್ವ ನ ಹಾಗೂ ಗುಜರಾತ  

ರಾಜಯ ಗ್ಳಲೆ್ಲ  ಪ್ರ ತೆಯ ೀಕವಾದ್ ಆಯುವೇಗದ್ ವಶಾ ವದಾಯ ಲಯಗ್ಳನ್ನನ  ಸೆ್ವ ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ, 

ಕನಗಟಕದ್ಲೆ್ಲ  ಆಯುಷ್  ವಶಾ ವದಾಯ ಲಯವನ್ನನ  ಸೆ್ವ ಪ್ನೆ ಮ್ಮಡಲಾಗುತಿು ದೆ. ಆಯುಷ್  ಎಾಂದ್ರೆ, 

ಆಯುವೇಗದ್, ಯೀಗ್, ನಯ ಚ್ಚರೀಪ್ತಿ, ಯುನನಿ, ಸಿದಿ್  ಮತ್ತು  ಹೊೀಮಿಯೀಪ್ತಿ ವೈದ್ಯ  

ಪ್ದಿ್ ತಿಗ್ಳನ್ನನ  ಒಾಂದೇ ಸೂರಿನಡಿಯಲೆ್ಲ  ಅಧಯ ಯನ ಮ್ಮಡುವುದ್ಕೆಕ  ಅನ್ನಕ್ಕಲವಾಗುವಂತೆ 

ಶ್ವಮೊಗೆ್ ದ್ಲೆ್ಲ  ಸೆ್ವ ಪ್ನೆ ಮ್ಮಡಲು ಚಿಾಂತನೆ ಮ್ಮಡಿದೆಾ ೀವ. ಪ್ಶ್ಚ ಮ ಘಟಿ ಗ್ಳಲೆ್ಲ  ಇರುವಂತಹ ಶ್ವಮೊಗೆ್  

ಜಿಲೆ್ಲ ಯಲೆ್ಲ  ಪಾರ ಕೃತಿಕವಾಗಿ ಔಷಧಿೀಯ ಸಸಯ ಗ್ಳ ಕಣ್ಜವಾಗಿದೆ. ಇಲೆ್ಲ  ಸಂಶೀಧನೆಗ್ಳಿಗೆ ವಶೇಷವಾದ್ 

ಒತು ನ್ನನ  ನಿೀಡಲಾಗುತು ದೆ. ಸಂಶೀಧನೆಯಲೆ್ಲ  ಲೇಖ್ನಗ್ಳನ್ನನ  ಮತ್ತು  ಪ್ರ ಬಂಧಗ್ಳನ್ನನ  ದಾಖ್ಲ್ಲೀಕರಿಸುವ  

ಮತ್ತು  ಡಿಜಿಟಲ್ಲೀಕರಣ್ ಮ್ಮಡುವ ಪ್ರ ಕರ ಯೆಯ ಮೂಲಕ ಇಡಿೀ ವಶಾ ಕೆಕ  ಆಯುಷ್ ನ  ಮಹತಾ ನ್ನನ  
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ಸ್ವರುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನನ  ಈ ವಶಾ ವದಾಯ ಲಯದ್ ಮೂಲಕ ಮ್ಮಡಲಾಗುತು ದೆ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಆಯುಷ್  

ಪ್ದಿ್ ತಿಯನ್ನನ  ಅಭಾಯ ಸ ಮ್ಮಡುವ ವದಾಯ ರ್ಥಗಗ್ಳ ಸಂಖೆಯ  ಕ್ಕಡ ಗ್ಣ್ನಿೀಯವಾಗಿ ಏರುತು ದೆ. ಈಗ್ ಸಾ ಲಪ  

ಮಟಿ್ಟ ಗೆ ಅಸಮತೀಲನವದೆ. ಅಲೀಪ್ತಿ ಪ್ದಿ್ ತಿಯಲೆ್ಲ  ಈಗ್ ಸುಮ್ಮರು ಒಾಂದೂವರೆ ಲಕ್ಷ 

ವದಾಯ ರ್ಥಗಗ್ಳು ವಾಯ ಸಂಗ್ ಮ್ಮಡುತಿು ದಾಾ ರೆ. ಆಯುಷ್ ನ ಎಲೆ  ಪಾರ ಕಾರಗ್ಳನ್ನನ  ಸೇರಿದ್ರೆ ಕೇವಲ 40 ರಿಾಂದ್ 

42 ಸ್ವವರ ವದಾಯ ರ್ಥಗಗ್ಳು ವಾಯ ಸಂಗ್ ಮ್ಮಡುತಿು ದಾಾ ರೆ. ಈ ಸಂಖೆಯ ಯನ್ನನ  ಹೆಚ್ಚಚ  ಮ್ಮಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ 

ಕಾರಣ್ದ್ ಹನೆನ ಲ್ಲಯಲೆ್ಲ  ಆಯುಷ್  ವಶಾ ವದಾಯ ಲಯವನ್ನನ  ಸೆ್ವ ಪ್ನೆ ಮ್ಮಡುವಂತಹ ಐತಿಹಾಸಿಕ 

ನಿಣ್ಗಯವನ್ನನ  ನಮಾ  ರಾಜಯ  ಸಕಾಗರ ತೆಗೆದುಕಾಂಡಿದೆ. ಈ ವಧೇಯಕಕೆಕ  ಎಲೆ  ಗೌರವಾನಿಾ ತ 

ಸದ್ಸಯ ರುಗ್ಳಲೆ್ಲ  ಇದ್ಕೆಕ  ಅಾಂಗಿೀಕಾರವನ್ನನ  ನಿೀಡಬೇಕೆನ್ನನ ವ ಮನವಯನ್ನನ  ಮ್ಮಡುತಿು ದೆಾ ೀನೆ.  

 

                            (ಮುಾಂದು) 

(1254)  22.12.2021  1.10  ಪಿಕೆ:ಎಾಂಡಿ 

 

ಶಿರ ೋ ಸಿ.ಎಿಂ.ಇಬಾರ ಹಿಿಂ(ವಿಧಾನ ಸ್ಭೆಯಿಿಂದ ಚುರ್ನಯಿತ್ರಾದವರು):- ಮ್ಮನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಗ್ಳೆ, 

ಆಯುವೇಗದ್ ಆಸಪ ತೆರ ಗ್ಳಲೆ್ಲ ೀನದ್ರೂ treatment ತೆಗೆದುಕಾಂಡು reimbursement ಗೆಾಂದು claim 

ಮ್ಮಡಿದ್ರೆ ಅದ್ನ್ನನ  ಎಲ ಐಸಿ ಯವರು ಒಪಿಪ ಕಳಿು ವುದಿಲೆ . ಅಾಂದ್ರೆ ಸಕಾಗರದ್ ಸಂಸೆ ಗ್ಳೇ 

ಇವುಗ್ಳನ್ನನ  ಅಾಂಗಿೀಕರಿಸುವುದಿಲೆ .  ನನಗೆ ಬಿಪಿ, ಸುಡುಗಾಡು ಒಾಂದೂ ಇಲೆ .  ಇದ್ಕೆಕ  ಕಾರಣ್ ನವು ಸಣ್ಣ  

ಹುಡುಗ್ರಿದಾಾ ಗಿನಿಾಂದ್ಲೇ ಸೆ ಳಿೀಯ ಔಷಧಿಗ್ಳನ್ನನ  ಬಳಕೆ ಮ್ಮಡಿಕಾಂಡು ಬಂದಿರುತೆು ೀವ.  ಧಮಗಸೆ ಳದ್ 

ಆಸಪ ತೆರ ಗೆ ಹೊೀಗಿ ಔಷಧಿ ತೆಗೆದುಕಾಂಡು ಬಂದು reimbursement ಗೆ ಹಾಕದ್ರೆ ಕಾಂಕಣ್ ಸುತಿು  

ಮೈಲಾರಕೆಕ  ಬಂದ್ರೂ ಅದು ಪಾಸ  ಆಗುತಿು ಲೆ .  ಇಾಂಥದ್ಾ ಕೆಕ  ಏಕೆ ವಧೇಯಕ ಬೇಕು?  ಮೊದ್ಲು ನಿೀವು 

ಒಾಂದು ಪಾಲ್ಲಸಿ ಮ್ಮಡಿ.  ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತಿರ ಗ್ಳು ಹೇಳಿ 2 ವಷಗಗ್ಳಾಗಿವ.  70-80-90 ವಷಗದ್ ನಟ್ಟ ವೈದ್ರು 

ನಡಿ ಹಡಿದು ರೀಗ್ಗ್ಳನ್ನನ  ಹೇಳುತಾು ರೆ.   ಆದ್ರೆ ಅವರ ಹತಿು ರ certificate ಇಲೆ .  Health Department 

ನವರು ಅವರ ಹತಿು ರ ಹೊೀಗಿ ನಿೀವು ಮ್ಮಡುತಿು ರುವುದು ತಪುಪ  ಎಾಂದು ಹೇಳುತಾು ರೆ.  ನಮಾ  ಸ್ವಗ್ರಲೆ್ಲರುವ 

ಒಬಾ  ವೈದ್ಯ ರು ಕಾಂದೇ ಹಾಕದ್ರು.  ಆ ವೈದ್ಯ ರನ್ನನ  ಅರಣ್ಯ  ಇಲಾಖೆಯವರು ಅರಣ್ಯ ದೊಳಕೆಕ  

ಹೊೀಗ್ಲು ಬಿಡಲೇ ಇಲೆ .  ಅವರು ಕಾಡಿಗೆ ಹೊೀಗಿ ಶುಗ್ರ  ಮತ್ತು  ಕಾಯ ನು ರ ನಂತಹ ರೀಗಿಗ್ಳಿಗೆ 

ಉಚಿತವಾಗಿ ಔಷಧಿ ಕಡುತಿು ದ್ಾ ರು.  ಅರಣ್ಯ  ಇಲಾಖೆಯವರು ಕಟಿ  ತಾಂದ್ರೆಯಿಾಂದ್ ಅವರು ಸತು ರು.  

ಇಾಂತಹ ವಧೇಯಕಗ್ಳನ್ನನ  ತಂದಾಗ್ ಇವರಂತಹ ವೈದ್ಯ ರನ್ನನ  ಗುರುತಿಸಿ certificate ಕಡುವುದ್ಕೆಕ  ಏನ್ನ 

ವಯ ವಸೆ  ಮ್ಮಡುತಿು ೀರಿ?   ಮ್ಮನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಗ್ಳೆ, ಆಯುವೇಗದ್ ಪ್ದಿ್ ತಿಗೆ ಕೇರಳ ಮೂಲವಾಗಿದೆ.  

ಅಲೆ್ಲರುವ ಕೆಲವರನ್ನನ  ಈ ಕಮಿಟ್ಟಗ್ಳಿಗೆ ಹಾಕ, ಅವರ ಸಲಹೆಗ್ಳನ್ನನ  ಪ್ಡೆಯಿರಿ.  ಅಲೀಪ್ತಿ ಬಿಲ ಗೆ 

ಹೇಗೆ reimbursement ಕಡುತಿು ೀರೀ ಅದೇರಿೀತಿ ಆಯುವೇಗದ್ದ್ ಔಷಧಿಗ್ಳ ಬಿಲ ಗೂ reimbursement 
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ಕಡಬೇಕೆಾಂದು ಎಲ ಐಸಿ ಯವರಿಗೆ ಸಪ ಷಿ ವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು.  ಇನ್ ಶೂಯ ರೆನ್ು  ನವರು ಒಪ್ಪ ದೇ ಇದ್ಾ ರೆ 

ಅಾಂಥವರನ್ನನ  ಇಲೆ್ಲ  ಮ್ಮನಯ  ಮ್ಮಡುವುದಿಲೆ  ಎಾಂದು ಸಂದೇಶ ಕಡದ್ ಹೊರತ್ತ ಆಯುವೇಗದ್ಕೆಕ  

ವೈದ್ಯ ರು ಬರುವುದಿಲೆ .   ಸಕಾಗರವೇ ಅವರನ್ನನ  recognize ಮ್ಮಡಲ್ಲಲೆ  ಎಾಂದ್ರೆ ಹೇಗೇ?  ನನ್ನ ಎರಡು 

ಬಿಲ ಗ್ಳನ್ನನ  ಕಟಿ  ಒಾಂದು ವಷಗವಾದ್ರೂ ಇದುವರೆಗೂ ಅದು ಪಾಸ  ಆಗ್ಲ್ಲಲೆ .  ಅವರು ಆಯುಷ್ ಗೆ 

ಕಳುಹಸಿದ್ರು, ಇನನ ಾಂದು ಕಡೆ ಕಳುಹಸಿ ಅದು ಹಾಗೆಯೇ ಇದೆ.   ಈ ವಯ ವಸೆ ಯನ್ನನ  ಸರಿಪ್ಡಿಸಿ ನಂತರ 

ನಿೀವು ವಧೇಯಕವನ್ನನ  ತನಿನ . 

 

 ಶಿರ ೋ ಯು.ಬ.ವೆಿಂಕಟೇಶ (ರ್ನಮನದೇಾಶನ ಹಿಂದದವರು):-ಮ್ಮನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಗ್ಳೆ, 

ಕನಗಟಕ ರಾಜಯ  ಆಯುಷ್  ವಶಾ ವದಾಯ ಲಯ ವಧೇಯಕವನ್ನನ  ಸ್ವಾ ಗ್ತ ಮ್ಮಡುತೆು ೀನೆ.  “ತಾ ಕಳಿ , ಪ್ರರ 

ನಂಬ” ಎಾಂದು ಹೇಳುವ ಹಾಗೆ ಈ ಡಾಕಿ ರ ಗ್ಳ ಗ್ತಿಯಾಗಿದೆ.   ಮ್ಮನಯ  ಸಚಿವರೂ ಕ್ಕಡ ಒಬಾ  ವೈದ್ಯ ರು.   

ಇವರು ಒಬಾ  ವೈದ್ಯ ರಾಗಿ ಆಯುಷ್  ಡಾಕಿ ರ ಗ್ಳನ್ನನ  ನಂಬುವುದಿಲೆ .  ನನ್ನ ಖಾಸಗಿ ಸದ್ಸಯ ರ 

ವಧೇಯಕವನ್ನನ  ತಂದಿದೆಾ ೀನೆ.  ಅದ್ರ ಬಗೆೆ  ಇನೂನ  ಚ್ಚೆಗಯಾಗಿಲೆ  ಮತ್ತು  ಉತು ರ ಕ್ಕಡ ಬಂದಿಲೆ .  

ಕನಗಟಕದ್ಲೆ್ಲ  55-60 ಆಯುವೇಗದ್ದ್ ಕಾಲೇಜುಗ್ಳಿವ.  ಇದ್ರಿಾಂದ್ ಪ್ರ ತಿ ವಷಗ 6 ಸ್ವವರ ಜನ ಮಕಕ ಳು 

ಹೊರಗೆ ಬರುತಾು ರೆ.  ನಿೀವು ಅವರಿಗೆ ಮ್ಮನಯ ತೆ ಕಡುವುದಿಲೆ .  ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿೀವು 

ವಶಾ ವದಾಯ ಲಯವನೆನ ೀಕೆ ಮ್ಮಡುತಿು ದಿಾ ೀರಿ?  ನಿಮಾ  ಉದೆಾ ೀಶವೇನ್ನ?  ಕೇವಲ ಕಟಿ ಡ ಕಟಿ ವುದು 

ಅಷಿ್ಟ ಯೇ?  ಮೊದ್ಲು ಅವರಿಗೆ recognition ಕಡಿ.  2009ರಲೆ್ಲತ್ತು , 2018ರಲೆ್ಲತ್ತು .  2020ರಲೆ್ಲ  ನಿೀವು 

ತಿದುಾ ಪ್ಡಿ ತಂದಿರಿ.  ಆಯುವೇಗದ್ಕೆಕ  ಸಂಬಂಧಪ್ಟಿ ಾಂತೆ ಒಾಂದೇ ಕಟಿ ಡದ್ಲೆ್ಲ  ಎರಡು practice ಮ್ಮಡುವ 

ಹಾಗಿಲೆ  ಎಾಂದು ಹೇಳಿದಿರಿ.  ಮ್ಮನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಗ್ಳೆ, ನನನ  ಇಬಾ ರು ಸಹೊೀದ್ರರ ಪೈಕ ಒಬಾ  ಎಾಂಬಿಬಿಎಸ  

ಮತ್ತು ಇನನ ಬಾ  ಆಯುವೇಗದ್ ವೈದ್ಯ ರಾಗಿದಾಾ ರೆ.  ನಮಗಿರುವುದು ಒಾಂದೇ ಆಫಿೀಸ .  10-12 ಗಂಟ್ಯ 

ತನಕ ಎಾಂಬಿಬಿಎಸ ನವರು ಮತ್ತು  3-5 ಗಂಟ್ ತನಕ ಆಯುವೇಗದ್ practice ಮ್ಮಡಬೇಕು ಎಾಂದ್ರೆ 

ಇಲಾಖೆಯವರು ಅವರಿಗೆ ಪ್ಮಿಗಷನ್  ಕಡುತಿು ಲೆ . ಇಾಂತಹ ಮಲತಾಯಿ ಧೀರಣೆಯನಿನ ಟಿ ಕಾಂಡು 

ಏತಕಾಕ ಗಿ ಹೊಸ ವಶಾ ವದಾಯ ಲಯ ಮ್ಮಡುತಿು ೀರಿ?  ನನನ ದೊಾಂದು ಖಾಸಗಿ ವಧೇಯಕ ಇದೆ; ಅದ್ನೂನ  

ಕ್ಕಡ ಇದ್ರಲೆ್ಲ  ಸೇರಿಸಿ.  ನನ್ನ ಎರಡು ವಷಗದಿಾಂದ್ ಖಾಸಗಿ ವಧೇಯಕಕೆಕ  ಕಾಯುತಿು ದೆಾ ೀನೆ.  

ಕನಗಟಕದ್ಲೆ್ಲ  55-60 ಆಯುವೇಗದ್ ಕಾಲೇಜುಗ್ಳಿವ; ಆರು ಸ್ವವರ ಜನ ಮಕಕ ಳು ಹೊರಗೆ ಬರುತಾು ರೆ.  

ನಿೀವು ಅವರಿಗೆ ಮ್ಮನಯ ತೆಯನೆನ ೀ ಕಡುವುದಿಲೆ .  ಯಾರಾದ್ರೂ ಸತು ರೇ ಅವರು certificate ಕಡುವ 

ಹಾಗಿಲೆ .  ಅವರು ಕಡುವ certificate ಗೆ ಬಲ್ಲ ಇಲೆ .  ಏಕೆ ಇಾಂತಹ ಕೆಲಸ ಮ್ಮಡುತಿು ೀರಿ?  ಮೊದ್ಲು 

ಇವರಿಗೆ ಮ್ಮನಯ ತೆ ಕಡುತೆು ೀವ ಎಾಂದು ಹೇಳಿ ನಂತರ ವಧೇಯಕವನ್ನನ  ತನಿನ .  ನವು ನಿಮಾ  ಜೊತೆಗೆ 

ಇದೆಾ ೀವ.  ಆದ್ರೆ, ನಿೀವು ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ್ಾ ನ್ನನ  ಮ್ಮತರ  ಮ್ಮಡಿಕಾಂಡು ಇವರಿಗೆ recognition ಕಡಲ್ಲಲೆ  

ಎಾಂದ್ರೆ ಹೇಗೇ?  ನನ್ನ ಮೊನೆನ  ಸುಮ್ಮರು ಒಾಂದೂವರೆ-ಎರಡು ಗಂಟ್ಯ ತನಕ ಮ್ಮತನಡಿದೆಾ ೀನೆ.  
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ಅದ್ಕೆಕ  ಸಕಾಗರ ಸಪ ಾಂದ್ನೆ ಮ್ಮಡಲ್ಲಲೆ .  ನನ್ನ ಹೇಳುತಿು ರುವ ಪಾಯಿಾಂಟನ್ನನ  ಸಾ ಲಪ  ಕೇಳಿ.   KPMA 

(Karnataka Private Medical Establishments Act) Act ನ Chapter 2 Schedule B Rule 7 ನಲೆ್ಲ  multi-

speciality treatment ಗೆ ನಿೀವು ಅಲೀ ಮ್ಮಡುವುದಿಲೆ .  ಮೊದ್ಲು ಅವರಿಗೆ ಅನ್ನಮತಿ ಕಡಿ, ಅವರಿಗೂ 

ಒಾಂದು ಮ್ಮನಯ ತೆ ಕಡಿ.  5 ವಷಗ BAMS (Bachelor of Ayurveda, Medicine and Surgery) or BMHS 

(Bachelor of Homeopathic Medicine and Surgery) ಅನ್ನನ  ಓದುತಾು ರೆ.  ಸಕಾಗರದೆಾ ೀ ಮೂರು 

ಕಾಲೇಜುಗ್ಳು ಇವ.  ನಿೀವು ಕಾಲೇಜುಗ್ಳನ್ನನ  ನಡೆಸಿ, ಅವರಿಗೆ certificate ಕಟಿ  ಅವರು ಹೊರಗ್ಡೆ 

ಬಂದು, ಆತ ಕಡುವ death certificate ಗೆ value ಕಡುವುದಿಲೆ  ಎನ್ನನ ವುದಾದ್ರೆ ಏತಕೆಕ  

ವಶಾ ವದಾಯ ಲಯ ಬೇಕು?  ನಿೀವು ಇದ್ಕೆಕ  clarification ಕಟಿ ರೆ ನನ್ನ ಮತೆು  ಕೇಳುತೆು ೀನೆ. 

 

 ಶಿರ ೋ ಮರಿತಿಬಾ ೋಗೌಡ(ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೆೆೋತ್ರ ):- ಮ್ಮನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಗ್ಳೆ, ಆಯುಷ್  ವಶಾ ವದಾಯ ಲಯ 

ವಧೇಯಕಕೆಕ  ಸಂಬಂಧಪ್ಟಿ ಾಂತೆ ಮ್ಮನಯ  ಸಚಿವರು ಅದ್ರ ಗುರಿ ಮತ್ತು  ಉದೆಾ ೀಶಗ್ಳ ಬಗೆೆ  ಹೇಳಿದಾಾ ರೆ.  

ನಮಾ  ರಾಜಯ ದ್ಲೆ್ಲ  1996ನೇ ಸ್ವಲ್ಲನಲೆ್ಲ  ರಾಜಿೀವ  ಗಾಾಂಧಿೀ ವೈದ್ಯ ಕೀಯ ವಶಾ ವದಾಯ ಲಯ 

ಪಾರ ರಂಭ್ವಾದಾಗ್, ಇದೇ ಕಾರಣ್ಗ್ಳು ಮತ್ತು  ಇದೇ ಉದೆಾ ೀಶಗ್ಳಿತ್ತು .   ವೈದ್ಯ ಕೀಯಕೆಕ  ಸಂಬಂಧಪ್ಟಿ  

ಎಲೆಾ  ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಸಂಸೆ ಗ್ಳನ್ನನ  ಒಾಂದೇ ಸೂರಿನ ಅಡಿಯಲೆ್ಲ  ತರಬೇಕು, ಒಾಂದು ವಶಾ ವದಾಯ ಲಯದ್ 

ಅಡಿಯಲೆ್ಲ  ತರಬೇಕು.  ಎಲೆಾ  ವಶಾ ವದಾಯ ಲಯಗ್ಳು, ಸ್ವಾಂಪ್ರ ದಾಯಿಕ ವಶಾ ವದಾಯ ಲಯಗ್ಳು, ಮೆಡಿಕಲ  

ಸೈನು ನ್ನನ  ಅಧಯ ಯನ ಮ್ಮಡುತಿು ದಾಾ ರೆ, ಅದ್ಕೆಕ  ಅವಕಾಶ ಆಗುವುದು ಬೇಡ ಎಾಂದು ರಾಜಿೀವ  ಗಾಾಂಧಿೀ 

ಹೆಲು   ಯುನಿವಸಿಗಟ್ಟಯನ್ನನ  ತಂದ್ರು.  ಇವತಿು ಗೆ 25 ವಷಗಗ್ಳಾಯಿತ್ತ.  ಸಕಾಗರದ್ ಒಾಂದು 

ಬಿಡಿಗಾಸಿನಿಾಂದ್ ಕ್ಕಡ  ಆ ವಶಾ ವದಾಯ ಲಯ ನಡೆಯುತಿು ಲೆ .  ವದಾಯ ರ್ಥಗಗ್ಳ ಶುಲಕ ದಿಾಂದ್ ರಾಜಿೀವ ಗಾಾಂಧಿೀ 

ವಶಾ ವದಾಯ ಲಯ ನಡೆಯುತಿು ದೆ.  ಅಾಂತಾರಾಷಿಿ ರೀಯ ಮಟಿ ದ್ಲೆ್ಲ  ಇದು ಖಾಯ ತಿ ಪ್ಡೆದಿದೆ.  ಆದ್ರೆ, 25 

ವಷಗಗ್ಳಾದ್ರೂ ಕ್ಕಡ ಘನ ಸಕಾಗರ ಅದ್ಕೆಕ  ಒಾಂದು ಸಾ ಾಂತ ಕಟಿ ಡ, ಒಾಂದು ವಯ ವಸೆ ಯನ್ನನ  

ಮ್ಮಡುವುದ್ಕೆಕ  ಆಗಿಲೆ .  ಒಾಂದು ಕಾಯ ಾಂಪ್ಸ  ನಿಮ್ಮಗಣ್ ಮ್ಮಡುವುದ್ಕೆಕ  ಆಗ್ಲ್ಲಲೆ .  ಅದು ಬ್ರಡಿಗೆ 

ಕಟಿ ಡದ್ಲೆ್ಲ  ನಡೆಯುತಿು ದೆ.  ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸುಮ್ಮರು 300 ಮಂದಿ ಕೆಲಸ ಮ್ಮಡುವ ಕಡೆ ಕೇವಲ 75 

ಮಂದಿ ಖಾಯಂ ಫಾಯ ಕಲಿ್ಲ ಗ್ಳು ಆ ವಶಾ ವದಾಯ ಲಯದ್ಲೆ್ಲ  ಕೆಲಸ ಮ್ಮಡುತಿು ದಾಾ ರೆ.  ಸುಮ್ಮರು 800-900 

ಕಾಲೇಜುಗ್ಳ ಆಡಳಿತ ವಯ ವಸೆ  ಈ ವಶಾ ವದಾಯ ಲಯದ್ ಅಡಿಯಲೆ್ಲವ.  ಇವತ್ತು  ಮ್ಮನಯ  ವೈದ್ಯ ಕೀಯ 

ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಸಚಿವರು ಮ್ಮತನಡುತಾು  ಹೇಳಿದ್ ಹಾಗೆ, ಅದೇ ಉದೆಾ ೀಶದಿಾಂದ್ ಸೆ್ವ ಪ್ನೆಯಾದಂತಹ 

ವಶಾ ವದಾಯ ಲಯ  ಇವತ್ತು  ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯ ದಿಾಂದ್ ವಂಚಿತವಾಗಿದೆ.  ಆದ್ರೂ ಕ್ಕಡ 

ಅಲೆ್ಲರುವಂತಹ ವೈದ್ಯ ರ, ಸಂಶೀಧಕರ ಪ್ರಿಶರ ಮದಿಾಂದ್ ಅಾಂತಾರಾಷಿಿ ರೀಯ ಖಾಯ ತಿಯನ್ನನ  ಈ 

ವಶಾ ವದಾಯ ಲಯ ಪ್ಡೆದುಕಾಂಡಿದೆ.  ಸಕಾಗರ ಅಾಂತಹ ವಶಾ ವದಾಯ ಲಯದ್ ಅಡಿಯಲೆ್ಲ  ಇದುವರೆಗೂ 

ಕ್ಕಡ ಒಾಂದು ತರಬೇತಿ ಸಂಸೆ ಯನನ ಗ್ಲ್ಲ, ಸಂಶೀಧನೆ ಸಂಸೆ ಯನನ ಗ್ಲ್ಲ ಪಾರ ರಂಭ್ ಮ್ಮಡುವುದ್ಕೆಕ  
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ಅನ್ನದಾನ ಕಡಲ್ಲಲೆ .  ವದಾಯ ರ್ಥಗಗ್ಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಕಡುವುದ್ಕಾಕ ಗಿ ಒಾಂದು ಸಂಸೆ ಯನ್ನನ  ಕಟಿ ಲ್ಲಕೆಕ  

ಅನ್ನದಾನ ಕಡಲ್ಲಲೆ .  ಇವತ್ತು  ಕೇವಲ 60-70 ಆಯುಷ್  ಕಾಲೇಜುಗ್ಳಿವ.  ನಮಾ  ಮೈಸೂರಿನಲೆ್ಲ  ಬಹಳ 

ದಿೀಘಗ ಕಾಲದಿಾಂದ್ ಇರುವ ಆಯುಷ್  ಕಾಲೇಜು ಇದೆ.  ಮಹಾರಾಜರು ಸೆ್ವ ಪ್ನೆ ಮ್ಮಡಿದಂತಹ ಕಾಲೇಜು 

ಇದಾಗಿದೆ.  ಮ್ಮನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಗ್ಳೆ, ನಮಾ ಲೆ್ಲ  400 ಕ್ಕಕ  ಹೆಚ್ಚಚ  ನಸಿಗಾಂಗ  ಕಾಲೇಜುಗ್ಳಿವ.  ಅದ್ಕೆಕ ೀಕೆ 

ಒಾಂದು ವಶಾ ವದಾಯ ಲಯವನ್ನನ  ಮ್ಮಡಲ್ಲಲೆ ?  ರಾಜಿೀವ  ಗಾಾಂಧಿ ವಶಾ ವದಾಯ ಲಯದ್ ಪ್ರಿಸೆಿ ತಿಯೇ ಈ 

ರಿೀತಿ ಇದೆ.  ಕಳೆದ್ ಎರಡು ವಷಗಗ್ಳಿಾಂದ್ ಈ ಸಕಾಗರ 4 ವೈದ್ಯ ಕೀಯ ಕಾಲೇಜುಗ್ಳನ್ನನ , ಯಾದ್ಗಿರಿ, 

ಹಾವೇರಿ, ಚಿಕಕ ಬಳಿಾ ಪುರ ಮತ್ತು  ಚಿಕಕ ಮಗ್ಳೂರು ಪಾರ ರಂಭ್ ಮ್ಮಡಬೇಕೆಾಂದು ಪ್ರ ಯತನ  ಮ್ಮಡುತಿು ದೆ.  

ಸಕಾಗರದ್ ಕಳಕಳಿಗೆ ನನ್ನ ಅಭಿನಂದಿಸುತೆು ೀನೆ.  

                     (ಮುಾಂದು) 

(1255) 22-12-2021 1.20 DS-MD 

 

ಶಿರ ೋ ಮರಿತಿಬಾ ೋಗೌಡ (ಮುಿಂದ್ಯ):- 

 

ನಮಾ  ವೈದ್ಯ ಕೀಯ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಸಚಿವರು ಕನಕಪುರಕೆಕ  ಸಿಕಕ ದ್ ವೈದ್ಯ ಕೀಯ ಕಾಲೇಜ ನ್ನನ  ಚಿಕಕ ಬಳಿಾ ಪುರ 

ಜಿಲೆ್ಲ ಗೆ ತೆಗೆದುಕಾಂಡು ಹೊೀದ್ರು.  ಅದ್ಕೆಕ  ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕಯಗಗ್ಳಿಲೆವಾಂದು NMC (National 

Medical Commission) ಎರಡು ವಷಗಗ್ಳಿಾಂದ್ ಅನ್ನಮತಿಯನ್ನನ  ಕಟಿ್ಟ ಲೆ .  ಈ 4 ವೈದ್ಯ ಕೀಯ 

ಕಾಲೇಜುಗ್ಳು ಪಾರ ರಂಭ್ವಾಗಿದ್ಾ ರೆ ವದಾಯ ರ್ಥಗಗ್ಳ ಸಂಖೆಯ ಯೂ ಸಹ ಹೆಚ್ಚಚ ತಿು ತ್ತು . ಆಗ್ ಈ ರಾಜಯ ದ್ 

ವದಾಯ ರ್ಥಗಗ್ಳಿಗೆ ಎಷಿ್ಟ  ಸಿೀಟ ದೊರೆಯುತಿು ತ್ತು  ಎಾಂಬುದ್ನ್ನನ  ಗ್ಮನಿಸಬೇಕು.  ಈ ಬಗೆೆ  ಸಕಾಗರಕೆಕ  

ಬಹಳಷಿ್ಟ  ಆಸಕು  ಇದೆ.  ಅಲೆ್ಲ ಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯ ವನ್ನನ  ಕಟಿ  ಈ 4 ಕಾಲೇಜುಗ್ಳನ್ನನ  ಪಾರ ರಂಭ್ 

ಮ್ಮಡಿ.  ಚಿಕಕ ಬಳಿಾ ಪುರಕೆಕ  ಮ್ಮನಯ  ಸಚಿವರು ಬಹಳ ಆಸಕು ಯಿಾಂದ್ ವೈದ್ಯ ಕೀಯ ಕಾಲೇಜನ್ನನ  ಪಾರ ರಂಭ್ 

ಮ್ಮಡುತೆು ೀವಾಂದು ತೆಗೆದುಕಾಂಡು ಹೊೀದ್ರು.   ಇದ್ಕಾಕ ಗಿ ಬಹಳ ಹರಸ್ವಹಸ ಮ್ಮಡುತಿು ದಾಾ ರೆ.  ಆದ್ರೆ 

ಈ ವಷಗವೂ ಸಹ NMC ಅನ್ನಮತಿ ಸಿಕಕ ಲೆ .  ಹಾಂದುಳಿದ್ ಜಿಲೆ್ಲ ಗ್ಳಾದ್ ಯಾದ್ಗಿರಿ ಮತ್ತು  ಹಾವೇರಿ 

ಜಿಲೆ್ಲ ಗ್ಳಿಗೆ ಇವರು ವೈದ್ಯ ಕೀಯ ಕಾಲೇಜ ನ್ನನ  ತರುವುದ್ಕಾಕ ಗ್ಲ್ಲಲೆ .  ಸಕಾಗರದ್ಲೆ್ಲ  ಇಾಂತಹ ಒಾಂದು 

ಪ್ರಿಸೆಿ ತಿ ಇರುವಾಗ್ ಆಯುಷ್  ವಶಾ ವದಾಯ ನಿಲಯವನ್ನನ  ಪಾರ ರಂಭ್ ಮ್ಮಡಿ ಅಲೆಬಾ  ವೈಸ  

ಚಾನು ಲರ ನ್ನನ  ಕ್ಕರಿಸಿ, ಅವರಿಗೆ ಸುಮ್ಮರು 20 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗ್ಳನ್ನನ  ಕಟಿ , ಒಾಂದು ಹಳೆಯ ಕಟಿ ಡದ್ಲೆ್ಲ  

ಒಾಂದು ಬೊೀಡ ಗ ನೇತ್ತ ಹಾಕ ಅಲೆ್ಲ  ಕುಲಸಚಿವರು, ಉಪ್ ಕುಲಸಚಿವರು ಮುಾಂತಾದ್ ಎಲೆಾ  

ಹುದೆಾ ಗ್ಳನ್ನನ  ಸೃಷಿಿ  ಮ್ಮಡಿ, ಇವತ್ತು  ರಾಜಿೀವ ಗಾಾಂಧಿ ವಶಾ ವದಾಯ ನಿಲಯದ್ ಅಡಿಯಲೆ್ಲ  ಆಯುಷ್  

ವದಾಯ ರ್ಥಗಗ್ಳು ಪ್ದ್ವ ಪ್ರ ಮ್ಮಣ್ ಪ್ತರ ವನ್ನನ  ಪ್ಡೆಯುತಾು ರೆಾಂದ್ರೆ ಅದ್ಕೆಕ  ಅಾಂತರರಾಷಿಿ ರೀಯ ಮಟಿ ದ್ಲೆ್ಲ  

ದೊಡಡ  ಮ್ಮನಯ ತೆ ಇದೆ.  ಆಯುಷ್  ವಶಯ ವದಾಯ ನಿಲಯವನ್ನನ  ಪ್ರ ತೆಯ ೀಕ ಮ್ಮಡಿದ್ ನಂತರ ಕನಗಟಕ 

ರಾಜಯ ದ್ಲೆ್ಲ  ಇದು ಯಾವ ವಶಾ ವದಾಯ ನಿಲಯವಾಂದು ದುಬಿೀಗನ್ನ ಹಾಕಕಾಂಡು ಹುಡುಕಬೇಕು.  ಆ 

ರಿೀತಿಯ ಒಾಂದು ಪ್ರಿಸೆಿ ತಿ ಬರುತು ದೆ. ಇವತ್ತು  ಖಾಯ ತಿ ಪ್ಡೆದಿರತಕಕ ಾಂಥ ರಾಜಿೀವ ಗಾಾಂಧಿ 
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ವಶಾ ವದಾಯ ನಿಲಯದ್ ಅಡಿಯಲೆ್ಲ  ಆಯುಷ್  ಇರುವುದ್ರಿಾಂದ್ ವದಾಯ ರ್ಥಗಗ್ಳೆಲೆರಿಗೂ 

ಅನ್ನಕ್ಕಲವಾಗುತು ದೆ.  Medical, Nursing, Pharmacy, Physiotherapy, Allied Health Science, Dental 

ಈ 6 ಬರುತು ದೆ. ನಳೆಯ ದಿವಸ ಇನನ ಾಂದು ಸಕಾಗರ, ಇನನ ಬಾ  ಮಂತಿರ ಗ್ಳು ಬಂದು 400 Nursing 

Colleges ಇವ, Nursing University ಮ್ಮಡುತೆು ೀವಾಂದು ಹೇಳುತಾು ರೆ. ಅದೇ ರಿೀತಿ ಇನನ ಬಾ ರು ಬಂದು 

ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತಿರ ಗ್ಳು ಬಡವರಿಗೆ ಔಷಧಿ ಸಿಗ್ಬೇಕೆಾಂದು ಹೇಳಿದಾಾ ರೆ.  ಹಾಗಾಗಿ ಅದ್ಕಾಕ ಗಿ Pharmacy 

University ಮ್ಮಡುತೆು ೀವಾಂದು ಹೇಳುತಾು ರೆ.  ಇದ್ರಲೆ್ಲ  ಬಹಳಷಿ್ಟ  ಸಂಶೀಧನೆಗ್ಳು ನಡೆಯಬೇಕೆನ್ನನ ತಾು ರೆ.  

ಇನನ ಬಾ ರು ಬಂದು 40 ವಷಗಗ್ಳು ಕಳೆದ್ ನಂತರ physiotherapy ಬಹಳ ಕಡಾಡ ಯ ಆ ವಷಯಕೆಕ  

ಒಾಂದು ವಶಾ ವದಾಯ ನಿಲಯವನ್ನನ  ಸೆ್ವ ಪ್ನೆ ಮ್ಮಡಬೇಕೆನ್ನನ ತಾು ರೆ.  ಈಗ್ ಹಲೆ್ಲನ ಸಮಸಯ  

ಹೆಚಾಚ ಗಿರುವುದ್ರಿಾಂದ್ dental ವಷಯಕೆಕ  ಸಂಬಂಧಪ್ಟಿ ಾಂತೆ ಒಾಂದು ವಶಾ ವದಾಯ ನಿಲಯವನ್ನನ  ಸೆ್ವ ಪ್ನೆ 

ಮ್ಮಡಬೇಕೆನ್ನನ ತಾು ರೆ.  ಆಯುಷ್ ನಲೆ್ಲಯೇ Ayurveda University ಮ್ಮಡಿ ಎಾಂದು ನಳೆಯ ದಿವಸ 

ಹೇಳುತಾು ರೆ. ಅದೇ ರಿೀತಿ Homeopathy, Unani, and Naturopathy Universities ಸೆ್ವ ಪ್ನೆ ಮ್ಮಡಿ 

ಎನ್ನನ ತಾು ರೆ.  ಯೀಗ್ ಶ್ಕ್ಷಣ್ಕೆಕ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಯೀಗ್ ವಶಾ ವದಾಯ ನಿಲಯವನ್ನನ  ಸೆ್ವ ಪ್ನೆ 

ಮ್ಮಡಬೇಕೆಾಂದು ಈಗಾಗ್ಲೇ ನವು ಕೇಳುತಿು ದೆಾ ೀವ.  ಈ ರಿೀತಿ ಆಗುವುದಾದ್ರೆ ವೈದ್ಯ ಕೀಯ ಶ್ಕ್ಷಣ್ 

ವಯ ವಸೆ ಯಲೆ್ಲ  ರಾಜಿೀವ  ಗಾಾಂಧಿ ವಶಾ ವದಾಯ ನಿಲಯದ್ identity ಎಲೆಾ ದ್ರೂ ಉಳಿಯುತು ದೆಯೇ? 

ಯಾರು, ಯಾವ ವದಾಯ ರ್ಥಗಗ್ಳು ಆಯುಷ್  ಪ್ರ ತೆಯ ಕ ವಶಾ ವದಾಯ ನಿಲಯ ಬೇಕೆಾಂದು ಕೇಳಿದ್ಾ ರು?  ಇದ್ರಿಾಂದ್ 

ರಾಜಿೀವ  ಗಾಾಂಧಿ ವಶಾ ವದಾಯ ನಿಲಯದ್ಲೆ್ಲ  ನಮಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ recognition ಇಲೆ  ಅಥವಾ 

ಅಾಂತರರಾಷಿಿ ರೀಯ ಮಟಿ ದ್ಲೆ್ಲ  ನಮಗೆ ಏನೀ ತಾಂದ್ರೆಯಾಗುತಿು ದೆ, ವಶಾ ವದಾಯ ನಿಲಯದ್ಲೆ್ಲ  

ತಾಂದ್ರೆ ಆಗುತಿು ದೆ ನಮಗೆ ಪ್ರ ತೆಯ ೀಕ ವಶಾ ವದಾಯ ನಿಲಯ ಬೇಕೆಾಂದು ಯಾರು ಕೇಳಿದ್ಾ ರು?  ಈ Medical 

University 800 ರಿಾಂದ್ 900 ಕಾಲೇಜುಗ್ಳನ್ನನ  ನಿವಗಹಣೆ ಮ್ಮಡುತಿು ದೆ.  ಇವತ್ತು  ಇದು ಬಹಳಷಿ್ಟ  

ಖಾಯ ತಿಯನ್ನನ  ಪ್ಡೆದಿದೆ, ಇದು quality education ನ್ನನ  ಕಡುತಿು ದೆ.  ಸಕಾಗರದ್ ಯಾವುದೇ 

ಅನ್ನದಾನವಲೆದೇ ವದಾಯ ರ್ಥಗಗ್ಳ ಶುಲಕ ದಿಾಂದ್ ನಡೆಯುತಿು ದೆ.  ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು  ಆಯುಷ್  

ವಶಾ ವದಾಯ ನಿಲಯಕೆಕ  ಸಕಾಗರವೇ ಅನ್ನದಾನವನ್ನನ  ಕಡಬೇಕು.  ನನ್ನ ತಮಾ ಲೆ್ಲ  ವನಂತಿ 

ಮ್ಮಡುವುದೇನೆಾಂದ್ರೆ, ನವೇ ಸಕಾಗರದ್ಲೆ್ಲ  ತಪುಪ ಗ್ಳನ್ನನ  ಮ್ಮಡುವುದು. Music University, ಜಾನಪ್ದ್ 

ವಶಾ ವದಾಯ ನಿಲಯ ಎಾಂದು ಒಾಂದೊಾಂದು ವಷಯಕೆಕ  ಒಾಂದೊಾಂದು ವಶಾ ವದಾಯ ನಿಲಯವನ್ನನ  ಸೆ್ವ ಪ್ನೆ 

ಮ್ಮಡಿದ್ರು. ನಂತರ ಸಂಸಕ ೃತ ವಶಾ ವದಾಯ ನಿಲಯವನ್ನನ  ಮ್ಮಡಿದ್ರು.  ಅದು ಕರಾಣಿ ಅಾಂಗ್ಡಿಯಲೆ್ಲ  

ನಡೆಯುತಿು ದೆ. Music University ಪಾರ ರಂಭ್ವಾಗಿ 10 ವಷಗಗ್ಳಾದ್ರೂ ಅಲೆ್ಲ  50 ವದಾಯ ರ್ಥಗಗ್ಳಿಲೆ .  ಆ 

ವಶಾ ವದಾಯ ನಿಲಯಕೆಕ , ಸಂಸಕ ೃತ ವಶಾ ವದಾಯ ನಿಲಯಕೆಕ  ಮತ್ತು  ಜಾನಪ್ದ್ ಸಂಸಕ ೃತ 

ವಶಾ ವದಾಯ ನಿಲಯಕೆಕ  establishment expenditure ಎಷಿ್ಟ  ಮತ್ತು  ಎಷಿ್ಟ  ಮಕಕ ಳು ಕಲ್ಲಯುತಿು ದಿಾ ರೆಾಂದು 

ಸಕಾಗರ ಹೇಳಬೇಕು.  ವಶಾ ವದಾಯ ನಿಲಯಗ್ಳನ್ನನ  ಸೆ್ವ ಪ್ನೆ ಮ್ಮಡುತೆು ೀವಾಂದು ಈ ರಿೀತಿ ಮ್ಮಡುವುದ್ರಿಾಂದ್ 
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ಸಕಾಗರದ್ ಬೊಕಕ ಸಕೆಕ  ತ್ತಾಂಬ್ರ ತಾಂದ್ರೆಯಾಗುತು ದೆ.  ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವುದೇ 

ವಶಾ ವದಾಯ ನಿಲಯವನ್ನನ  ಸೆ್ವ ಪ್ನೆ ಮ್ಮಡಿದ್ರೂ ಅಲೆ್ಲನ ವೈಸ  ಛಾನು ಲರ ಗ್ಳಿಗೆ, ಕುಲಸಚಿವರಿಗೆ 

ಸಂಪೂಣ್ಗವಾದ್ ಅಧಿಕಾರವದೆ. ಸಕಾಗರಲೆ್ಲ  ಅಲೆ್ಲ  ಶಾಸಕರನ್ನನ  ಅವರು ಸೇರಿಸುವುದೇ ಇಲೆ .  ಆಡಳಿತದ್ 

ಮುಖ್ಯ  ಭಾಗ್ವಾಗಿರುವ ಕಡೆ ಶಾಸಕರನ್ನನ  ಹಾಕಬೇಕೆಾಂದು Senate, Syndicate, Executive Committee 

ಅಥವಾ ವಯ ವಸೆ್ವ ಪ್ನ ಮಂಡಲ್ಲ ಇರಲ್ಲ, ಅಲೆ್ಲ  ಮೂರು ಮಂದಿ ಶಾಸಕರು, ಇಬಾ ರು ವಧಾನ ಪ್ರಿಷತಿು ನ 

ಸದ್ಸಯ ರುಗ್ಳನ್ನನ  ಹಾಕ ಎಾಂದು ಹತಾು ರು ವಷಗಗ್ಳಿಾಂದ್  ಕ್ಕಗು ಇದೆ.  ಇದ್ನ್ನನ  ಪ್ರಿಶ್ೀಲ್ಲಸುತೆು ೀವ ಎಾಂದು  

ಮ್ಮತರ  ಹೇಳುತಾು ರೆ ಏಕೆ?  ಅಲೆ್ಲ  ಶಾಸಕರು ಇದ್ಾ ರೆ ಈ ವಶಾ ವದಾಯ ಲಯ ಹೇಗೆ ನಡೆಯುತಿು ದೆ, ವೈಸ  

ಛಾನು ಲರ  ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮ್ಮಡುತಿು ದಾಾ ರೆ, ಇದ್ನೆನ ಲೆಾ  ಗ್ಮನಿಸುವುದು ಬೇಡವೇ?   ಇವತೆು ಲೆಾ  

ಸಿಾಂಡಿಕೇರ್ ನಲೆ್ಲ  ಎಾಂಥವರು ಹಾಕುತಿು ದಾಾ ರೆಾಂದ್ರೆ, ಮೈಸೂರು ವಶಾ ವದಾಯ ಲಯದ್ಲೆ್ಲ  ಸಿಾಂಡಿಕೇರ್  

ಸದ್ಸಯ ರಿದಾಾ ರೆ,  ಆ ಸಿಾಂಡಿಕೇರ್  ಸದ್ಸಯ ರು ಹೇಳಿದ್ ಹಾಗೆ ಕೇಳಬೇಕು. ಆ ಸಿಾಂಡಿಕೇರ್  ಸದ್ಸಯ ರಿಗೆ ಇನ್ನನ  

ಮಿೀಸಯೇ ಬಂದಿಲೆ .  ಕೆಲವರಿಗೆ ವಶಾ ವದಾಯ ಲಯ ಎಾಂದ್ರೆ ಏನ್ನ ಎಾಂಬುದು ಗತಿು ಲೆ .  

ಅಾಂಥವರನೆನ ಲೆಾ   ಸನೆರ್  ಸದ್ಸಯ ರನನ ಗಿ ಮ್ಮಡಿದಾಾ ರೆ.  ವೈಸ  ಛಾನು ಲರ ಗ್ಳು ಆಡಳಿತವೇ 

ಮ್ಮಡುವುದ್ಕಾಕ ಗುತಿು ಲೆ .  ಅಾಂತಹ ಪ್ರಿಸೆಿ ತಿ ನಿಮ್ಮಗಣ್ ಮ್ಮಡಿದಾಾ ರೆ.  ಅವರಿಗೆ ಶ್ಕ್ಷಣ್ದ್ ಬಗೆೆ  ಏನ್ನ 

ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇಲೆದಿರುವಂಥವರನ್ನನ  ಮ್ಮಡುತಾು ರೆ.  ಅಲೆ್ಲ  ಇಬಾ ರು ಶಾಸಕರನ್ನನ  ಹಾಕ. ಅದ್ನ್ನನ  ಇವರು 

ಮ್ಮಡುವುದಿಲೆ .  ನನಗಿಾಂತ ವೈದ್ಯ ಕೀಯ ಶ್ಕ್ಷಣ್ದ್ ಬಗೆೆ  ಮ್ಮನಯ  ಸಚಿವರು ಚೆನನ ಗಿ ತಿಳಿದುಕಾಂಡಿದಾಾ ರೆ.  

 

 ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ನಿೀವು ಡಾಕಿ ರ  ಅಲೆವಲೆಾ ! 

 

 ಶಿರ ೋ ಮರಿತಿಬಾ ೋಗೌಡ:- ಮ್ಮನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ನನ್ನ ಹಳಿಿಯವನ್ನ. ನನ್ನ ಹಸಿ ರಿ 

ಓದಿದೆಾ ೀನೆ.  ನಮಾ  ತಂದೆ-ತಾಯಿಗ್ಳಿಗೆ ಇಾಂತಹದುಾ  ಓದ್ಬೇಕು ಎಾಂದು ಹೇಳುವುದ್ಕೆಕ  ಗತಿು ರಲ್ಲಲೆ .  

ಅಾಂಥದ್ಾ ರಲೆ್ಲ  ನನ್ನ ಹಸಿ ರಿಯಲೆ್ಲ  ಎಾಂ.ಎ. ಮ್ಮಡಿಕಾಂಡು ಬಂದಿದೆಾ ೀನಲೆಾ   ಇದೇ ನನನ  ಸೌಭಾಗ್ಯ .  

ಡಾಕಿ ರ  ಎಲೆ್ಲ  ಆಗುವುದ್ಕೆಕ  ಆಗುತು ದೆ?  

      ಮ್ಮನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ,  ನನ್ನ ವನಂತಿ ಮ್ಮಡುವುದೇನೆಾಂದ್ರೆ,  ಈ ವಧೇಯಕವನ್ನನ  ವಾಪ್ಸ  

ಪ್ಡೆದುಕಳಿು ವುದು ಸೂಕು . ಈ ವಧೇಯಕವನ್ನನ  ಬಹಳ ತರಾತ್ತರಿಯಿಾಂದ್ ತಂದಿದಾಾ ರೆ.  ನಮಾ ಲೆ್ಲ ೀ 

ದೊಡಡ  ಅಾಂತರರಾಷಿಿ ರೀಯ ಮಟಿ ದ್ ವಶಾ ವದಾಯ ನಿಲಯಕೆಕ  ನವು ಇನ್ನನ  ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕಯಗವನ್ನನ  

ಒದ್ಗಿಸುವುದ್ಕಾಕ ಗುತಿು ಲೆ .   ಒಾಂದು ಕಾಯ ಾಂಪ್ಸ  ಮ್ಮಡುವುದ್ಕಾಕ ಗಿಲೆ .  ಆ ಮೆಡಿಕಲ ವಶಾ ವದಾಯ ಲಯದ್ 

ಅಡಿಯಲೆ್ಲ   ಘಟಕ ಕಾಲೇಜುಗ್ಳನ್ನನ  ಎರಡನ್ನನ  ಕ್ಕಡ ಇಷಿ್ಟ  ವಷಗವಾದ್ರೂ  ಒಾಂದು ಘಟಕ ಮೆಡಿಕಲ  

ಕಾಲೇಜನ್ನನ  ಸಕಾಗರ ಮ್ಮಡುವುದ್ಕಾಕ ಗಿಲೆ .   ಒಾಂದು ತರಬೇತಿ ಸಂಸೆ ಯನ್ನನ  ತೆಗೆಯುವುದ್ಕಾಕ ಗಿಲೆ .  

ಸಂಶೀಧನ ಕೇಾಂದ್ರ ವನ್ನನ  ಸಕಾಗರ ತೆಗೆಯುವುದ್ಕಾಕ ಗಿಲೆ .  ಈ ಹೊಸ ಕಾಲೇಜುಗ್ಳಿಗೆ 
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ಅನ್ನಮತಿಯನ್ನನ  ತೆಗೆದುಕಳಿು ವುದ್ಕಾಕ ಗುತಿು ಲೆ .  ಇಾಂತಹ ಪ್ರಿಸೆಿ ತಿಯಲೆ್ಲ  ನವು ಇದೊಾಂದು 

ವಶಾ ವದಾಯ ಲಯ ಎಾಂದು ಮ್ಮಡಿ, ಆಯುಷ್  ವದಾಯ ರ್ಥಗಗ್ಳಿಗೆ ಈ ವಶಾ ವದಾಯ ಲಯದ್ ಅಡಿಯಲೆ್ಲ  ಬಹಳ 

ದೊಡಡ  ಮಟಿ ದ್ಲೆ್ಲ  ಮ್ಮನಯ ತೆ ಸಿಗುತಿು ದೆ.   ಅದ್ನ್ನನ  ಕ್ಕಡ ಕತ್ತು  ಹಾಕ  ಈ ವದಾಯ ರ್ಥಗಗ್ಳೆಲೆಾ  

ಪ್ಜಿೀತಿಪ್ಟಿ  ಈ ವಶಾ ವದಾಯ ನಿಲಯ  ಅಾಂಬಗಾಲು ಇಟಿ  ಬಳೆಯಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನೂನ  25 ವಷಗ 

ಆಗ್ಬೇಕಾಗುತು ದೆ.   ಆ ವಶಾ ವದಾಯ ನಿಲಯದ್ ಕೆಳಗ್ಡೆ ಈ ವಶಾ ವದಾಯ ನಿಲಯ ಬಳೆಯುವುದ್ಕೆಕ  ಸ್ವಧಯ ವೇ 

ಇಲೆ .  ಇನೂನ  ಕ್ಕಡ ವದಾಯ ರ್ಥಗಗ್ಳಿಗೆ ತಾಂದ್ರೆಯಾಗಿಬಿಡುತು ದೆ.  ಈ ವಶಾ ವದಾಯ ನಿಲಯ 

ಮ್ಮಡುವುದ್ನ್ನನ  ಕೈಬಿಡಬೇಕು.  ನನ್ನ ಈ ವಧೇಯಕವನ್ನನ  ಸಂಪೂಣ್ಗವಾಗಿ ವರೀಧಿಸುತೆು ೀನೆ.  ಈ 

ನಡಿನಲೆ್ಲ  ವೈದ್ಯ ಕೀಯ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಪ್ದಿ್ ತಿಯಲೆ್ಲ   ಬಹಳ ಸ್ವಧನೆಯನ್ನನ  ಇವತ್ತು  ನಮಾ  ರಾಜಿೀವ  ಗಾಾಂಧಿ 

ವೈದ್ಯ ಕೀಯ  ವಶಾ ವದಾಯ ನಿಲಯ ಮ್ಮಡುತಿು ದೆ.   ಅದ್ರ ಅಡಿಯಲೆ್ಲ ೀ ಇದು ಇರಬೇಕು.  ಒಾಂದು ವೇಳೆ 

ಮುಾಂದಿನ ದಿನಗ್ಳಲೆ್ಲ  ಮ್ಮಡುವುದಾದ್ರೆ  ರಾಜಿೀವ  ಗಾಾಂಧಿ ವಶಾ ವದಾಯ ನಿಲಯದ್ ಕುಲುಪ್ತಿಗ್ಳ 

ಜೊತೆಯಲೆ್ಲ  ದೊಡಡ  ಸಮ್ಮಲೀಚ್ನೆ ಮ್ಮಡಿ ಅವರ ಅಭಿಪಾರ ಯಗ್ಳನ್ನನ  ತೆಗೆದುಕಾಂಡು ಮ್ಮಡಿ.   

ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು  ಅಗ್ತಯ ವಲೆ .  ಆದ್ಾ ರಿಾಂದ್ ಈ ವಧೇಯಕವನ್ನನ  ಸಂಪೂಣ್ಗವಾಗಿ ವಾಪ್ಸ  

ತೆಗೆದುಕಳಿಬೇಕೆಾಂದು ನನ್ನ ಮನವ ಮ್ಮಡಿಕಳಿು ತಿು ದೆಾ ೀನೆ.    ಈ ವಧೇಯಕಕೆಕ  ನನನ  ಒಪಿಪ ಗೆಯಂತೂ 

ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇಲೆ .  ಇಾಂತಹ ವಶಾ ವದಾಯ ನಿಲಯಗ್ಳು ನಯಿ ಕಡೆಯಂತೆ ಆಗುತು ದೆ.  ಇದ್ರಿಾಂದ್ 

ಆಯುಷ್  ವದಾಯ ರ್ಥಗಗ್ಳಿಗೆ ಉಪ್ಯೀಗ್ವಾಗುವುದಿಲೆ .  ಆಯುಷ್  ವದಾಯ ರ್ಥಗಗ್ಳನ್ನನ  ನವು ಕತು ಲ್ಲಯಲೆ್ಲ  

ಇಟಿ  ಹಾಗೆ ಆಗುತು ದೆ.  ಒಬಾ  ಕುಲಪ್ತಿ ಹುದೆಾ ಯನ್ನನ  ಸೃಜಿಸುವುದ್ಕಕ ೀಸಕ ರ  ಸಕಾಗರಕೆಕ  ಬಡಗನ್  

ಮ್ಮಡುವುದ್ಕಕ ೀಸಕ ರ  ಈ ವಶಾ ವದಾಯ ನಿಲಯ ಮ್ಮಡಿದ್ ಹಾಗೆ ಆಗುತು ದೆ.  ತಮಾ  ಮೂಲಕ ಈ 

ವಧೇಯಕವನ್ನನ  ವಾಪ್ಸ  ತೆಗೆದುಕಳಿಬೇಕೆಾಂದು ನನ್ನ ವನಂತಿ ಮ್ಮಡಿಕಳಿು ತಿು ದೆಾ ೀನೆ.  ಈ 

ವಧೇಯಕಕೆಕ  ನನನ  ಒಪಿಪ ಗೆ ಇಲೆ .    

                     (ಮುಾಂದು) 

 

  

1256/22-12-2021/1-30/bkp-ak      (ಸಭಾಪ್ತಿಯವರ ಉಪ್ಸೆಿ ತಿ) 

 

           ಶಿರ ೋ ಕವಟಗಿಮಠ ಮಹಾಿಂತೇಶ ಮಲೆ್ಲಕಾಜುಾನ(ಸ್ಕಾಾರದ ಮುಖಯ  ಸ್ಚೇತ್ಕರು):-     

ಮ್ಮನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೆ,  ಕನಗಟಕ  ರಾಜಯ    ಆಯುಷ್   ವಶಾ  ವದಾಯ ಲಯ  ವಧೇಯಕ, 2021  ಅನ್ನನ    

ನನ್ನ ಸ್ವಾ ಗ್ತ  ಮ್ಮಡುತೆು ೀನೆ.    ಈಗ್  ಈ ಆಯುವೇಗದ್  ವೈದ್ಯ    ಪ್ದ್ಾ ತಿಯನ್ನನ      ನಮಾ   ಭಾರತ  

ವಶಾ ಕೆಕ   ನಿೀಡಿದೆ.     ಆ  ಹನೆನ ಲ್ಲಯಲೆ್ಲ   ಮ್ಮನಯ  ಸಚಿವರು  ತಂದಿರತಕಕ ಾಂತಹ  ಬಿಲ   ಅನ್ನನ    ಸ್ವಾ ಗ್ತ  

ಮ್ಮಡುತೆು ೀನೆ.    ಏಕೆಾಂದ್ರೆ,  ವಶಾ    ಇಾಂದು ಆಯುವೇಗದ್  ಪ್ದಿ್ ತಿಯ ಬಗೆೆ    ಭಾರತದ್  ಕಡೆ  

ನೀಡುತಿು ದೆ.     ನವು  ವಶಾ ಕೆಕ   ಆಯುವೇಗದ್  ಪ್ದಿ್ ತಿಯನ್ನನ  ಕಟಿ್ಟ ರತಕಕ ಾಂತಹ  ಈ  ಸಂದ್ಭ್ಗದ್ಲೆ್ಲ    



                                                                ««¥¥ÀÀ//2222--1122--22002211| 95 

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

 

 

ಹೊಸ ಅವಷಾಕ ರಗ್ಳಿಗೆ  ನಾಂದಿ  ಹಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ.   ಯುನನಿ  ಇದೆ, ಅಲೀಪ್ತಿ  ಇದೆ,   

ಅಲೀಪ್ತಿಯನ್ನನ   ಇವತ್ತು  ಬಿಟಿ   ಆಯುವೇಗದ್  ಪ್ದಿ್ ತಿಯ ಬಗೆೆ    ಭಾರತದ್  ಕಡೆ  ವಶಾ   

ನೀಡತಕಕ ಾಂತಹ ಸಂದ್ಭ್ಗದ್ಲೆ್ಲ     ನವು  ಅವಷಾಕ ರಗ್ಳಿಗೆ  ನಾಂದಿ  ಹಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ.   ಈ   ಕೀವಡ   

ಸಂಧಭ್ಗದ್ಲೆ್ಲ  ಆಯಗವೇದ್ದ್ ಪ್ದಿ್ ತಿಯಿಾಂದ್ ಎಷಿ್ ೀ ಜನರು ಗುಣ್ಮುಖ್ರಾಗಿದ್ಾ ನ್ನನ  ನವು 

ನೀಡಿದೆಾ ೀವ.   ಹೊಸ ಹೊಸ ಅವಷಾಕ ರಗ್ಳ ಬಗೆೆ  ಮ್ಮನಯ  ಸದ್ಸಯ ರು ಮ್ಮತನಡಿದ್ರು.  ಇವತ್ತು  

ರಾಜಿೀವ  ಗಾಾಂಧಿ ವಶಾ ವದಾಯ ನಿಲಯದ್ ಕೆಳಗೆ ಎಷಿ್ಟ  ಸಂಸೆ ಗ್ಳು ಬರುತು ವ?  ಅವರೇ ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ  

ನಸಿಗಾಂಗ  ಕಾಲೇಜು ಇದೆ, Physiotherapy ಇದೆ,  ಆಯುಗವೇದ್ ಇದೆ, ಮೆಡಿಕಲ  ಕಾಲೇಜು ಇದೆ,  ಎಷಿ್ಟ  

ಸಂಸೆ ಗ್ಳನ್ನನ  ಒಾಂದು ವಶಾ ವದಾಯ ನಿಲಯ ಮ್ಮನಿಟರ  ಮ್ಮಡುವುದ್ಕೆಕ  ಸ್ವಧಯ ವಾಗುತು ದೆ?   

 

ರಾಜಿೀವ  ಗಾಾಂಧಿ ವಶಾ ವದಾಯ ನಿಲಯದ್ ಕೆಳಗೆ ಒಟಿ  ಎಷಿ್ಟ  ಸಂಸೆ ಗ್ಳು ಇವ ಎನ್ನನ ವುದ್ನ್ನನ  

ಮ್ಮನಯ  ಸಚಿವರು ತಿಳಿಸಬೇಕು.  How many medical colleges, nursing colleges and dental colleges 

are there?  Whether one university and one Vice Chancellor can monitor these number of 

institutions?  ಇಷಿ್ಟ  ಸಂಸೆ ಗ್ಳನ್ನನ   ಇಟಿ ಕಾಂಡು ಒಾಂದು ವಶಾ ವದಾಯ ನಿಲಯದ್ ಒಬಾ  ಕುಲಪ್ತಿ  

ಮತ್ತು  ಒಬಾ  ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ   ವದಾಯ ರ್ಥಗಗ್ಳ ಮತ್ತು  ಇಡಿೀ ನಡಿನ ಹತರಕ್ಷಣೆಯನ್ನನ  ಮ್ಮಡಲು 

ಸ್ವಧಯ ವೇ?  Whether they are able to inspect those institutions in a year?  ಒಾಂದು ವಷಗದ್ಲೆ್ಲ  

ಹೊೀಗಿ ಎಲೆಾ  ಕಾಲೇಜುಗ್ಳನ್ನನ  ಮ್ಮನಿಟರ  ಮ್ಮಡಲು ಸ್ವಧಯ ವಾಗುವುದೇ?  ಪ್ರಿೀಕೆೆ  ಹೇಗೆ ನಡೆಯುತಿು ದೆ, 

research and development ಹೇಗೆ ನಡೆಯುತಿು ದೆ, ಯಾವ ರಿೀತಿ ಹೊಸ ಅವಷಾಕ ರಗ್ಳಿಗೆ ನಾಂದಿಯನ್ನನ  

ಹಾಡಿದಾಾ ರೆ?  ನನ್ನ ಒಾಂದೇ ಒಾಂದು ವಚಾರವನ್ನನ  ಮ್ಮನಯ  ಸಚಿವರನ್ನನ  ಕೇಳಬಯಸುವುದೇನೆಾಂದ್ರೆ 

ಕೀವಡ  ಸಂದ್ಭ್ಗದ್ಲೆ್ಲ   ದೆಹಲ್ಲಯಲೆ್ಲರುವ  All India Institute of Medical Sciences ಭಾರತ ದೇಶಕೆಕ  

ಕೀವಡ  ಬಂದ್ ನಂತರ  ಏನೀ ಆಗಿಬಿಡುತು ದೆ, ಇಷಿ್ಟ  ಜನಸಂಖೆಯ ಯನ್ನನ  ಯಾರು ಸಹ ರಿಸರ್ ಗ 

ಮ್ಮಡಿ  ಹೊಸ ಅವಷಾಕ ರ ಮ್ಮಡಲು ಸ್ವಧಯ ವಾಗ್ದ್ಾ ನ್ನನ   ಭಾರತದ್ಲೆ್ಲರುವ ವೈದ್ಯ ರು ವಶಾ  ಮೆಚ್ಚಚ ವಂತೆ 

research and development ಮ್ಮಡಿ ಕೀವಡ  ಲಸಿಕೆಯನ್ನನ  ತಯಾರು ಮ್ಮಡತಕಕ  ಕೆಲಸವನ್ನನ  

ಭಾರತದ್ ವೈದ್ಯ ರು ಮ್ಮಡಿದಾಾ ರೆ.   ಆ ವಶಾ ವದಾಯ ನಿಲಯಗ್ಳಿಗೆ ಇರುವ ಸ್ವಾ ಯತು ತೆ ಇದ್ಕೆಕ  

ಕಾರಣ್ವಾಯಿತ್ತ.   ಆಯಗವೇದ್ ಚಿಕತೆು ಯನ್ನನ  ಬಳಸತಕಕ  ಜವಾಬ್ರಾ ರಿ ನಮಾ  ಮುಾಂದಿದೆ.   ಇಡಿೀ 

ವಶಾ ದ್ಲೆ್ಲರುವ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಷಿ ರಗ್ಳ ಜನರು  ಚಿಕತೆು ಗಾಗಿ ಭಾರತಕೆಕ  ಬರುತಿು ದಾಾ ರೆ.   ಇದ್ರಿಾಂದ್ side 

effects ಕಡಿಮೆ ಇದೆ.   ಅಲೀಪ್ತಿಯಿಾಂದ್ ವಮುಖ್ರಾಗಿ ಆಯುಗವೇದ್ ಚಿಕತೆು ಯ ಕಡೆ ಜನರು ಮುಖ್ 

ಮ್ಮಡುತಿು ದಾಾ ರೆ.   ರಾಜಿೀವ  ಗಾಾಂಧಿ ವಶಾ ವದಾಯ ನಿಲಯದ್ಲೆ್ಲ  ಒಟಿ  ಇರುವ ಸಂಸೆ ಗ್ಳನ್ನನ  ನವು ಲ್ಲಕಕ  

ಹಾಕದ್ರೆ, ಇಲೆ್ಲವರೆಗೆ ಅವುಗ್ಳಿಗೆ ಸಾ ಾಂತ ಕಟಿ ಡ ಇಲೆ , ಇಾಂತಹ ವಶಾ ವದಾಯ ನಿಲಯಗ್ಳನ್ನನ  ಬೇಪ್ಗಡಿಸಿ 

ಅವುಗ್ಳಿಗೆ ಸ್ವಾ ಯತು ತೆಯನ್ನನ  ನಿೀಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನನ  ಹೆಚಿಚ ನ ಕೆಲಸವನ್ನನ  ಮ್ಮಡುವುದ್ಕೆಕ  ಸ್ವಧಯ ವಾಗುತು ದೆ.  
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ಕೀವಡ  ಸಂದ್ಭ್ಗದ್ಲೆ್ಲಯೂ ಸಹ ಪ್ರ ತೆಯ ೀಕವಾಗಿ ರಾಜಿೀವ  ಗಾಾಂಧಿ ವಶಾ ವದಾಯ ನಿಲಯದ್ ಹಾಗೆ 

ಭಾರತದ್ಲೆ್ಲ   ಬೇರೆ ಯಾವ ಸಂಸೆ ಗ್ಳು ಕೆಲಸ ಮ್ಮಡಿದಾಾ ವ ಎನ್ನನ ವುದ್ನ್ನನ  ಮ್ಮನಯ  ಸಚಿವರ ತಿಳಿಸಬೇಕು.   

ಏಕೆಾಂದ್ರೆ ನಮಾ  ಭಾರತ ಬಳೆಯುತಿು ರುವ ರಾಷಿ ರ ಆಗಿರುವ ಸಂದ್ಭ್ಗದ್ಲೆ್ಲ   ಆಯುಗವೇದ್ವನ್ನನ  ವಶಾ ಕೆಕ  

ನಿೀಡಿರುವ ನವು  ಈ ವಶಾ ವದಾಯ ನಿಲಯವನ್ನನ  ಒಾಂದು ಮ್ಮದ್ರಿ ವಶಾ ವದಾಯ ನಿಲಯವನನ ಗಿ ಮ್ಮಡಿ. 

ಇಡಿೀ ವಶಾ ಕೆಕ  ಒಾಂದು ಕಡುಗೆಯನ್ನನ  ಕಡಲ್ಲಕೆಕ  ಸ್ವಧಯ ವದೆ.   ನನನ  ತಿಳುವಳಿಕೆಯ ಪ್ರ ಕಾರ ಸ್ವವರಾರು 

ವಷಗಗ್ಳ ಇತಿಹಾಸವನ್ನನ  ಹೊಾಂದಿರತಕಕ  ಆಯುಗವೇದ್, ಯುನನಿ ಮತ್ತು  ಹೊೀಮಿಯೀಪ್ತಿ  

ಕಾಲೇಜುಗ್ಳು ರಾಜಿೀವ ಗಾಾಂಧಿ ವಶಾ ವದಾಯ ನಿಲಯದಿಾಂದ್ ಬೇಪ್ಗಟಿ   ಆಯುಷ್  ಕೆಳಗೆ ಬಂದು ಹೊಸ 

ಅವಷಾಕ ರಗ್ಳಿಗೆ  ನವು ನಾಂದಿ ಹಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ.   ಮ್ಮನಯ  ಸಚಿವರು ತಂದಿರುವ ಈ ಬಿಲೆನ್ನನ  ಸ್ವಾ ಗ್ತ 

ಮ್ಮಡುತಾು , I would like to ask one small clarification.  Whether the ayurvedic graduates, ಈ 

ಸಕಾಗರಿ ನೇಮಕಾತಿಗ್ಳಲೆ್ಲ  ಇವರಿಗೂ ಸಹ ಪಾರ ಧಾನತೆಯ ಯನ್ನನ  ಕಡುತಿು ೀರಾ ಎನ್ನನ ವುದ್ರ ಬಗೆೆ  ಮ್ಮನಯ  

ಸಚಿವರು ಹೇಳಬೇಕು.   ಮತ್ತು  practice ಸಂದ್ಭ್ಗದ್ಲೆ್ಲ  ಎಾಂ.ಬಿ.ಬಿ.ಎಸ  ಡಾಕಿ ರ  ಏನ್ನ ಪಾರ ಕಿ ೀಸ  

ಮ್ಮಡುತಾು ರೆ,   ಆಯುಗವೇದ್ದ್ ಪ್ದ್ಾ ತಿಯನ್ನನ  ಮುಾಂದುವರೆಸಬೇಕೆನ್ನನ ವುದು ನನನ  ಒತಾು ಯ.  Because 

if the graduates from ayurveda also start practicing in allopathy, that is going to be a big alarm 

for us.  ಇದ್ರ ಬಗೆೆ  clarify ಮ್ಮಡಬೇಕೆಾಂದು ಈ ಸಂದ್ಭ್ಗದ್ಲೆ್ಲ  ವನಂತಿಯನ್ನನ  ಮ್ಮಡಿಕಳಿು ತೆು ೀನೆ.   

 

 ಹಾಗೆಯೇ ರಾಜಿೀವ  ಗಾಾಂಧಿ ವಶಾ ವದಾಯ ನಿಲಯದ್ ಬಗೆೆ  ಕ್ಕಡ ಸಕಾಗರ ಕೆಾ ರಿಫಿಕೇಷನ್  

ನಿೀಡಬೇಕು.   ಇವತ್ತು  ಇಡಿೀ ಭಾರತ ದೇಶದ್ ಮತ್ತು  ವಶಾ ದ್  ಅತಿ ದೊಡಡ  ಆರೀಗ್ಯ  ವಶಾ ವದಾಯ ನಿಲಯ 

ಭಾರತದ್ಲೆ್ಲ  ಅದ್ರಲೆ್ಲಯೂ ಕನಗಟಕ ರಾಜಯ ದ್ಲೆ್ಲದೆ.   ಇಡಿೀ ದೇಶಕೆಕ  ಮತ್ತು  ವಶಾ ಕೆಕ   ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಚ  

ವಶಾ ವದಾಯ ನಿಲಯಗ್ಳನ್ನನ  ನಮಾ  ಕನಗಟಕ ನಿೀಡಿದೆ.   ಕೀವಡ  ಸಂದ್ಭ್ಗದ್ಲೆ್ಲ  ಕನಗಟಕದ್ಲೆ್ಲರುವ 

ಖಾಸಗಿ ಮತ್ತು  ಸಕಾಗರಿ ವೈದ್ಯ ಕೀಯ ಮಹಾ ವದಾಯ ಲಯಗ್ಳಲೆ್ಲರುವ ಬಡ ಗ್ಳು, ವಾಂಟ್ಟಲೇಟರ ಗ್ಳು  

ಮತ್ತು  ಚಿಕತಾು  ವಯ ವಸೆ  ಕನಗಟಕವನ್ನನ  ಕೀವಡ ನಿಾಂದ್ ರಕ್ಷಣೆ  ಮ್ಮಡಿದೆ ಎಾಂದು ಈ ಸಂದ್ಭ್ಗದ್ಲೆ್ಲ  

ಬಹಳ ಅಭಿಮ್ಮನದಿಾಂದ್ ಹೇಳಬಯಸುತೆು ೀನೆ.  ಬೇರೆ ರಾಜಯ ಗ್ಳನ್ನನ  ನವು ಗ್ಮನಿಸಿದಾಗ್  ನಮಾ  

ರಾಜಯ ದ್ಲೆ್ಲರುವ ಆರೀಗ್ಯ ದ್ ವಯ ವಸೆ  ಭಾರತಕೆಕ  ಮ್ಮದ್ರಿಯಾಗುವಂತಹ ರಿೀತಿಯಲೆ್ಲದೆ.   ಆದ್ರೆ ರಾಜಿೀವ  

ಗಾಾಂಧಿ ವಶಾ ವದಾಯ ನಿಲಯ ಎಲೆೀ ಒಾಂದು ಕಡೆ  ಸಕಾಗರಗ್ಳ ನಿಲಗಕ್ಷಯ ಕೆಕ  ಒಳಪ್ಟಿ್ಟ ದೆ, ನನ್ನ ಇಾಂತಹ 

ಸಕಾಗರ ಎಾಂದು ಹೇಳುವುದ್ಕೆಕ  ಹೊೀಗುವುದಿಲೆ .  ಸ್ವಾ ಯತು ತೆ ಇರತಕಕ  ಒಾಂದು independent medical 

college ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು .  All India Institute of Medical Sciences ಹಾಗೆ, 2000 ಬಡ ಗ್ಳ ಆಸಪ ತೆರ  

ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು .  ಅಲೆ್ಲ  research and development ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು .   ಅದು ಯಾವುದು ಸಹ ಆಗಿಲೆ .   ಈ 

ತಮಾ  ಅವಧಿಯಲೆಾ ದ್ರೂ ವಶಾ ಕೆಕ  ಮ್ಮದ್ರಿಯಾಗುವಂತಹ ಪ್ರ ತೆಯ ೀಕ ಆಯುಗವೇದ್ ವಶಾ ವದಾಯ ನಿಲಯ 

ರಾಜಿೀವ  ಗಾಾಂಧಿ ವಶಾ ವದಾಯ ನಿಲಯದ್ ಅಡಿಯಲೆ್ಲ  ಆಗ್ಬೇಕು.   ಅದ್ನ್ನನ  ನನ್ನ ಸ್ವಾ ಗ್ತ ಮ್ಮಡುತೆು ೀನೆ.   
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 ಶಿರ ೋ ಪರ ಕಾಶ  ಕೆ.ರಾಥೋಡ(ರ್ನಮನದೇಾಶನ ಹಿಂದದವರು):- ಮ್ಮನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಗ್ಳೇ,  

ನನ್ನ ಈಗಾಗ್ಲೇ ಪ್ರ ಸ್ವು ಪ್ ಮ್ಮಡಬೇಕೆಾಂದಿದ್ಾ  ವಚಾರವನ್ನನ  ಮ್ಮನಯ  ಸದ್ಸಯ ರುಗ್ಳಾದ್ ಶ್ರ ೀ ಮಹಾಾಂತೇಶ  

ಕವಟಗಿಮಠ ಮಲೆ್ಲಕಾಜುಗನರವರು ಮತ್ತು  ಶ್ರ ೀ ಮರಿತಿಬಾ ೀಗೌಡರು ಮ್ಮತನಡಿದಾಾ ರೆ.  ನನಗೆ 

ವೈದ್ಯ ಕೀಯ ಸಚಿವರ ಬಳಿ ಒಾಂದು ವಚಾರಕೆಕ  ಸಪ ಷಿ ತೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ.   ಅಲೀಪ್ತಿಯನ್ನನ  ಮ್ಮಡಿದ್ವರು, 

ಆಯುಗವೇದ್ವನ್ನನ  ಪಾರ ಕಿ ೀಸ  ಮ್ಮಡಬಹುದೇ?  ಆಯುಗವೇದ್ವನ್ನನ  ಮ್ಮಡಿದ್ವರು ಅಲೀಪ್ತಿಯನ್ನನ  

ಪಾರ ಕಿ ೀಸ  ಮ್ಮಡಬಹುದೇ? ಹಳಿಿ ಗ್ಳಲೆ್ಲ  ಆಯವೇಗದ್ದ್ ಡಾಕಿ ರ ಗ್ಳು ಅಲೀಪ್ತಿಯ ಇಾಂಜ್ಞಕ್ಷನ್ ಗ್ಳನ್ನನ  

ಕಟಿ ಕಾಂಡು ಸ್ವಕಷಿ್ಟ   ರೀಗಿಗ್ಳಿಗೆ ತಾಂದ್ರೆಯನ್ನನ  ನಿೀಡಿರುವುದು ಇದೆ.  ಈ ರಿೀತಿ ಮ್ಮಡದ್ ಹಾಗೆ 

ಕಟಿ ನಿಟಿ್ಟ ಗಿ ಪಾಲನೆ ಮ್ಮಡಬೇಕು.  ಆಯುಷ್  ವಶಾ ವದಾಯ ನಿಲಯವನ್ನನ  ಪಾರ ರಂಭಿಸುವುದ್ಕೆಕ  ನಮಗೆ 

ಸಂಪೂಣ್ಗವಾದ್ ಒಪಿಪ ಗೆ ಇದೆ.  ಆದ್ರೆ ಅಲೀಪ್ತಿ ಮತ್ತು  ಆಯುಗವೇದ್ವನ್ನನ  ಸಪ್ರೇರ್  

ಮ್ಮಡಬೇಕೆಾಂದು ನನ್ನ ಸಕಾಗರಕೆಕ  ಸಲಹೆ ನಿೀಡುತೆು ೀನೆ.   

 

 ಈಗ್ ಸಾ ಲಪ  ಹೊತಿು ಗೆ ಮೊದ್ಲು ಕೃಷಿ ವಶಾ ವದಾಯ ನಿಲಯಕೆಕ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕಾಯಿದೆಗೆ 

ತಂದಂತಹ ಒಾಂದು ತಿದುಾ ಪ್ಡಿಯನ್ನನ  ನವು ಪಾಸ  ಮ್ಮಡಿದೆವು.  ಅದ್ರಲೆ್ಲ  ಈ ರಿೀತಿ ಇದೆ:- 

 

“12. The Board of Management and its Constitution.-… 

(2) (vi)  Three members of the Karnataka State Legislative Assembly nominated by 

the Speaker and one member of the Karnataka State Legislative Council 

nominated by the Chairman to each of the Universities of Bangalore, 

Dharwad, Raichur and to the University of Agriculture and Horticulture at 

Shimoga on rotation basis.” 

ಈ ಕಾಯಿದೆಯನ್ನನ  ತರಲಾಗಿದೆ.   ಹೀಗೆಯೇ ಈ ವಶಾ ವದಾಯ ನಿಲಯಕೆಕ  ಏಕೆ ಶಾಸಕರನ್ನನ  

ನೇಮಿಸುವುದಿಲೆ ?  ಮತು ಾಂದು ಬಿಲೆನ್ನನ  ಸಹ ಡಾ||ಅಶಾ ಥನರಾಯಣ್ರವರು ಮಂಡಿಸಿದಾಾ ರೆ, 

ಅದ್ರಲೆ್ಲಯೂ ಶಾಸಕರು ಇಲೆ .  ಒಾಂದು ವೇಳೆ ನಮಾ ನ್ನನ  ನೇಮಕ ಮ್ಮಡಿದ್ಲೆ್ಲ  ಆಡಳಿತದ್ಲೆಾ ದ್ರೂ 

ನವು ನಮಾ  ಸಲಹೆಸೂಚ್ನೆಗ್ಳನ್ನನ  ಅವರಿಗೆ ನಿೀಡಬಹುದು.  ಇದ್ನ್ನನ  ಮ್ಮಡಬೇಕೆಾಂದು ನನ್ನ 

ಒತಾು ಯವನ್ನನ  ಮ್ಮಡುತೆು ೀನೆ.   

 

 ಶಿರ ೋ ಅಲೆಿಂ ವಿೋರಭದರ ಪಪ (ವಿಧಾನಸ್ಭಾ ಕೆೆೋತ್ರ ದಿಂದ ಚುರ್ನಯಿತ್ರಾದವರು):- ಮ್ಮನಯ  

ಸಭಾಪ್ತಿಗ್ಳೇ,  ಅವಕಾಶಕಾಕ ಗಿ ಧನಯ ವಾದ್ಗ್ಳು.   ಮ್ಮನಯ   ಸಚಿವರು   ಇಡಿೀ ಭಾರತ ದೇಶದ್ಲೆ್ಲ  ಅತಿ 

ದೊಡಡ  ಆಯುಗವೇದ್ದ್ ಆಸಪ ತೆರ  ಆಗ್ಬೇಕೆಾಂದು ಬಹಳ ಆಸಯಿಾಂದ್ ಈ ವಧೇಯಕವನ್ನನ  ಜಾರಿಗೆ 
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ತರುತಿು ದಾಾ ರೆ.   ಈ ವಚಾರದ್ಲೆ್ಲ  ನನಗಾಂದು ಸಂಶಯವದೆ.   ಈಗ್ ಅಲೀಪ್ತಿಯ ವಚಾರವನ್ನನ  

ಮ್ಮತನಡುವಾಗ್ we will refer to the whole world.  America, London, England ಗ್ಳಲೆ್ಲ  ಏನೇನ್ನ 

ಹೊಸ ಹೊಸ ರಿೀತಿಯ ಔಷದ್ಗ್ಳನ್ನನ  ತಯಾರು ಮ್ಮಡುತಿು ದಾಾ ರೆ,  ನೂತನವಾದ್ ವಧಾನದ್ತು  ತಮಾ  

ತಂತರ ಜಾಾ ನವನ್ನನ  ಬಳಸುತಿು ದಾಾ ರೆ.  ಆಯುಗವೇದ್ದ್ಲೆ್ಲ  it will be limited to only India; the only one 

India.  ಅದ್ಕೆಕ  ತಾವು ಯಾವ ರಿೀತಿಯ syllabus ಮ್ಮಡುತಿು ೀರಿ? ಯಾರನ್ನನ  consult ಮ್ಮಡುತಿು ೀರಿ,  ಯಾವ 

ರಿೀತಿ ಆಯುಗವೇದ್ ಮ್ಮಡುತಿು ೀರಿ ಎನ್ನನ ವುದು ಒಾಂದು ಪ್ರ ಶೆನ .   

 

 ಮ್ಮನಯ  ಇಬ್ರರ ಹಾಂ ರವರು ಒಾಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನನ  ನಿೀಡಿದ್ರು.  A good doctor may not be 

well read but he is a recognized doctor among the patients.  ಅವರು ಒಳಿೆಯ ಔಷಧವನ್ನನ  

ಕಡುತಾು ರೆ.   ಅಾಂತಹ ಔಷಧಗ್ಳನ್ನನ  how are you going to recognize it?  How are you going to do 

research on it?  ನನನ ದೇ ಉದಾಹರಣೆ ನಿೀಡಬೇಕೆಾಂದ್ರೆ   ನನಗೆ ಜಾಾಂಡಿೀಸ  ಆಗಿತ್ತು , ವಾಾಂತಿ  ಭೇದಿ 

ಆಗಿತ್ತು ,  ಆಸಪ ತೆರ ಗೆ ಹೊೀದ್ರೂ ಸಹ ಅಲೆ್ಲ  ಬಡ  ಇರಲ್ಲಲೆ .   ಅಾಂತಹ ಸಮಯದ್ಲೆ್ಲ  ನನಗೆ ಇಲೆ್ಲ  

ಯಾರೀ ಆಯುಗವೇದ್ದ್ ಡಾಕಿ ರ  ಇದಾಾ ರೆ, ಅವರು ಚಿಕತೆು  ನಿೀಡುತಾು ರೆ ಎಾಂದು ಹೇಳಿದ್ರು.  ಆತನನ್ನನ  

ಕರೆಯಿಸಿದಾಗ್, ಆತ ಬಂದು ನನನ ನ್ನನ  ನೀಡಿ,  ಆತನ ಜೊತೆಯಲೆ್ಲ  5 ಚಿೀಟ್ಟ ತಂದಿದ್ಾ ನ್ನ. ಅದ್ನ್ನನ  ನನಗೆ 

ಕಟಿ ರು, ಅದ್ನ್ನನ  ತೆಗೆದುಕಾಂಡ 15-20 ನಿಮಿಷಗ್ಳಲೆ್ಲ  I was almost normal.  ಆತ ಓದಿಲೆ , educated 

ಅಲೆ , graduate ಅಲೆ , ಪ್ರಂಪ್ರೆಯಿಾಂದ್ ಕಲ್ಲತಂತಹ ವದೆಯ .  How are you going to answer this now?  

ಇಾಂತಹ ವದೆಯ ಗ್ಳು ನಮಾ  ದೇಶದ್ಲೆ್ಲ  ಬಹಷಿ್ಟ  ಇದಾಾ ವ.   

                                              (ಮುಾಂದು) 

 

 

(1257) 22.12.2021 01.40 ಎಸ್ ವಿ-ಎಕೆ         (ಸಭಾಪ್ತಿಯವರ ಉಪ್ಸೆಿ ತಿ) 

 

ಶಿರ ೋ ಅಲೆಿಂ ವಿೋರಭದರ ಪಪ  (ಮುಿಂದ್ಯ):-  

ಇಾಂತಹ ವದೆಯ ಗ್ಳು ನಮಾ  ರಾಜಯ ದ್ಲೆ್ಲ  ಬಹಳಷಿ್ಟ  ಇವ, ಕೇರಳದ್ಲೆ್ಲಯೂ ಇವ.   How are you going to 

recognize and research it?  Please, the government has to answer these questions.   

 

ಶಿರ ೋ ಎಸ್.ಆರ.ಪ್ರಟಿೋಲ(ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರು):- ಮ್ಮನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, 

ಕನಗಟಕ ರಾಜಯ  ಆಯುಷ್  ವಶಾ ವದಾಯ ಲಯ ವಧೇಯಕ, 2021 ಅನ್ನನ  ಮ್ಮನಯ  ಸಚಿವರು ಈ ಸದ್ನದ್ಲೆ್ಲ  

ಮಂಡಿಸಿದಾಾ ರೆ. ಕೆಳಮನೆಯಿಾಂದ್ ಅಾಂಗಿೀಕಾರಗಾಂಡು ಇಲೆ್ಲ ಗೆ ಬಂದಿದೆ. ತಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ  

ಡಾ:ಬನಗ್ಲ  ಅವರು ನಿಮಾ ನ್ನನ  ಕ್ಕಡ ಹಲವು ಬ್ರರಿ ಭೇಟ್ಟಯಾಗಿದಾಾ ರೆ, ನನನ ನೂನ  ಕ್ಕಡ 
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ಭೇಟ್ಟಯಾಗಿದಾಾ ರೆ.  He was honorary doctor for the President of India.  ಅವರ ವಚಾರ ಧಾರೆಯನ್ನನ  

ನೀಡಿದ್ರೆ ಅಷಿ್ಟ  ಅನ್ನಭ್ವ ಹೊಾಂದಿದ್ಾ ವರಿಗೆ ಸಹ ಅಲೀಪ್ತಿಯ ಬಗೆೆ  ಸರಿಯಾದ್ ಅಭಿಪಾರ ಯ 

ಇರಲ್ಲಲೆ . ಇಾಂತಹ ಸಂದ್ಭ್ಗದ್ಲೆ್ಲ  ರಾಜಿೀವ  ಗಾಾಂಧಿ ಆರೀಗ್ಯ  ವಶಾ ವದಾಯ ಲಯದ್ ಅಡಿಯಲೆ್ಲ  

ಸ್ವಾ ಯತು ವಾಗಿ ಆಯುಷ್  ವಶಾ ವದಾಯ ಲಯವನ್ನನ  ಸೆ್ವ ಪ್ನೆ ಮ್ಮಡುವಂತಹ ವಚಾರದ್ ಬಗೆೆ  

ಋಣಾತಾ ಕವಾಗಿ ಮ್ಮತನಡಲು ನನಗೇಕೀ ಮನಸ್ವು ಗುತಿು ಲೆ .  ಹಾಂದೆ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು  ತೀಟಗಾರಿಕೆ 

ವಶಾ ವದಾಯ ಲಯಗ್ಳು ಜೊತೆಯಾಗಿದ್ಾ ವು. ಈಗ್ ನಮಾ  ಬ್ರಗ್ಲಕೀಟ್ಯಲೆ್ಲ  ತೀಟಗಾರಿಕೆ 

ವಶಾ ವದಾಯ ಲಯವು ಸಾ ತಂತರ ವಾಗಿದೆ.   

 

ಮೊದ್ಲು ಒಬಾ  ಎಾಂ.ಬಿ.ಬಿ.ಎಸ. ವೈದ್ಯ  ಎಾಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ರೀಗ್ವದ್ಾ ರೂ ಅವರೇ 

ನೀಡುತಿು ದ್ಾ ರು. ಈಗ್ ಕಣಿಣ ಗೆ Ophthalmologist, ENT Specialist ಬೇರೆ, ಹೃದೊರ ೀಗ್ ತಜ್ಞರೇ ಬೇರೆ, 

Orthopedic Surgeons ಬೇರೆ ಈ ರಿೀತಿ ಒಾಂದೊಾಂದು ಅಾಂಗ್ಕೆಕ  ಒಬೊಾ ಬಾ ರು ವೈದ್ಯ ರಿದಾಾ ರೆ.  21ನೇ 

ಶತಮ್ಮನದ್ ಹೊಸಿು ಲ್ಲನಲೆ್ಲ  ಬಹಳಷಿ್ಟ  experts ಇರುತಾು ರೆ.  ಶರಿೀರದ್ ಒಾಂದೊಾಂದು ಭಾಗ್ದ್ ಕುರಿತ್ತ 

ವಶೇಷವಾಗಿ ಅಧಯ ಯನ ಮ್ಮಡಿದಂತಹವರು ಇರುತಾು ರೆ.  Neurologist, Neurosurgeon, Neuro 

Physician, ಹೀಗೆ ಹೆಚ್ಚಚ  ಪ್ರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ರೀಗಿಗ್ಳ ರೀಗ್ಗ್ಳನ್ನನ  ತಪಾಸಣೆ ಮ್ಮಡಿ ಅದ್ಕೆಕ  

ಚಿಕತೆು  ಕಡುವಂತಹ ಸ್ವಮಥಯ ಗವರುವ ವೈದ್ಯ ರಿದಾಾ ರೆ.  It is an ancient science.  ಇದು ಭಾರತದ್ 

ಒಾಂದು ಪುರಾತನ ವದೆಯ .  ಇದ್ನ್ನನ  hijack ಮ್ಮಡಿ ಜಮಗನಿ ಮುಾಂತಾದ್ ಕಡೆಗ್ಳಲೆ್ಲ  ಆಯುವೇಗದ್, 

ಹೊೀಮಿಯೀಪ್ತಿ, ಯುನನಿ ಮತ್ತು  ಯೀಗ್ ಇವುಗ್ಳಲೆ್ಲ  ನಮಗಿಾಂತಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಚ  ಮುಾಂದುವರೆದಿದಾಾ ರೆ.  

ಇದೆಲೆವನೂನ  ಕರ ೀಢಿೀಕರಣ್ ಮ್ಮಡಿ Indian ancient science ಗೆ ಪುಷಿಿ  ಕಡುವ ವಚಾರದಿಾಂದ್ 

ಆಯುಷ್  ವಶಾ ವದಾಯ ಲಯ ವಧೇಯಕವನ್ನನ  ನನ್ನ ಸ್ವಾ ಗ್ತ ಮ್ಮಡುತೆು ೀನೆ.   

ಹಾಂದೆ ತಮಾ  ಸೆ್ವ ನದ್ಲೆ್ಲ  ಮ್ಮನಯ  ಶಂಕರಮೂತಿಗಯವರು ಇದ್ಾ ರು.   ನನಗೆ ಬನ್ನನ  

ನೀವಾಗಿದುಾ , ನಿಲೆಲ್ಲಕೆಕ , ಕ್ಕಡಲ್ಲಕೆಕ  ಆಗ್ದ್ ಪ್ರಿಸೆಿ ತಿ ಇತ್ತು .  ಅವರು ನನಗೆ ಒಾಂದು ಸಲಹೆ ನಿೀಡಿದ್ರು.  

ಶ್ವಮೊಗೆ್ ದ್ಲೆ್ಲ  ಒಬಾ ರ ಹೆಸರನ್ನನ  ಸೂಚಿಸಿದ್ರು.  ಅವರ ಹೆಸರು ನನ್ನ ಮರೆತಿದೆಾ ೀನೆ.  ಹಾಂದೆ ಉಪ್ 

ಸಭಾಪ್ತಿಯವರಾಗಿದ್ಾ ಾಂತಹ ಶ್ರ ೀಮತಿ ವಮಲಾ ಗೌಡರಿಗೆ ಈ ರಿೀತಿಯಾಗಿದುಾ , ಅವರು ಚಿಕತೆು ಯನ್ನನ  

ತೆಗೆದುಕಾಂಡು ವಾಸಿಯಾಗಿದ್ಾ ರ ಬಗೆೆ  ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು.  ನನ್ನ ಹಲವು ಆಸಪ ತೆರ ಗ್ಳಲೆ್ಲ  ವೈದ್ಯ ರ ಬಳಿ 

ಎಲೆಾ  ರಿೀತಿಯಲೆ್ಲ  ಚೆಕ  ಮ್ಮಡಿಸಿ ತೀರಿಸಿದಾಗ್ ನನಗೆ ಶಸು ರಚಿಕತೆು ಗೆ ಒಳಗಾಗ್ಲು ಸೂಚಿಸಿದ್ಾ ರು.  

Spinal cord operation ಬಹಳ ಡೇಾಂಜರ  ಎಾಂದು ತಿಳಿದು ಮ್ಮನಯ  ಶಂಕರಮೂತಿಗಯವರು ಹೇಳಿದ್ 

ಕಡೆಯಲೆ್ಲ  ಚಿಕತೆು  ಪ್ಡೆಯಲು ನನ್ನ ಹೊೀದೆನ್ನ.  ನನಗೆ ನಡೆಯಲು ಆಗುತಿು ರಲ್ಲಲೆ .  ಅಲೆ್ಲ  ಚಿಕತೆು  

ಪ್ಡೆದ್ ಕೇವಲ ನಲ್ಲಕ ೈದು ಗಂಟ್ಗ್ಳಲೆ್ಲ  ನನಗೆ recovery ಆಯಿತ್ತ.  ಅದು ಹೊೀಮಿಯೀಪ್ತಿ ಚಿಕತಾು  

ಪ್ದಿ್ ತಿಯಾಗಿದುಾ , ಮೂರು ದಿನಗ್ಳಷಿ್ಟ ೀ ಟ್ಟರ ೀರ್ ಮೆಾಂರ್  ಇತ್ತು .  Sugar-coated tablets ಅನ್ನನ  ಎರಡು 
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ಗಂಟ್ಗ್ಳಿಗಮೆಾ  ತೆಗೆದುಕಳಿು ವುದು. ಅಲೆ್ಲಯೇ ಇದುಾ  ಎರಡು ಮೂರು ಬ್ರರಿ ತೆಗೆದುಕಾಂಡೆನ್ನ.  

ಪೂಣ್ಗವಾಗಿ ಆರಾಮ್ಮಯಿತ್ತ. ಅದು ಹೇಗೆಾಂದು ನನಗೆ ಇಾಂದಿಗೂ ಅಥಗವಾಗುತಿು ಲೆ .  ಈ ರಿೀತಿಯ 

ಚಿಕತಾು  ವಧಾನಗ್ಳಿವ.   

 

ನನ್ನ ಬಹಳ ಸಣ್ಣ ವನಿದಾಾ ಗ್ ಹುನಗುಾಂದ್ ತಾಲೆ್ಲ ಕನ ತಿಮ್ಮಾ ಪುರದ್ಲೆ್ಲ  ಪಾರ ಥಮಿಕ ಶಾಲ್ಲ 

ಓದುತಿು ದೆಾ ನ್ನ. ಅಲೆ್ಲ  ಒಬಾ ರು ವರೂಪಾಕ್ಷ ಗೌಡರು ಎಾಂಬುವವರು ಬರುತಿು ದ್ಾ ರು. ಇಡಿೀ ಊರಿಗೆ ಅವರೇ 

ವೈದ್ಯ ರು.  ಅವರು ನಡಿ ಹಡಿದು ವಾತ, ಪಿತು , ಕಫ ಇದ್ರ ಆಧಾರದ್ಲೆ್ಲ  ಯಾವುದೊೀ ಕಷಾಯ ಈ 

ರಿೀತಿಯಾದುದ್ನ್ನನ  ಹೇಳುತಿು ದ್ಾ ರು. ಆಗ್ ಈ ಅಲೀಪ್ತಿ ಎಲೆ್ಲತ್ತು .   

 

ಇನೂನ  ಈ ಅಲೀಪ್ತಿಯಲೆ್ಲ  side effects ಆಗುತು ವ.  ಆಯುವೇಗದ್, ಹೊೀಮಿಯೀಪ್ತಿಯಲೆ್ಲ  

side effects ಇರುವುದಿಲೆ . ಆದ್ರೆ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕಳಿು ತು ದೆ.  ಈ ಮಂದಿಗೆ ವಯ ವಧಾನವಲೆ . ಮದುಾ  

ಕುಡಿದ್ ಕ್ಕಡಲೇ ಎದುಾ  ಕ್ಕಡಬೇಕು.  ಅದು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಿಣಾಮ ಆಗುವುದಿರಲ್ಲ.  ಇಾಂತಹ ಒಾಂದು 

ವಯ ವಸೆ ಯಲೆ್ಲ  ನನ್ನ ಈ ವಧೇಯಕವನ್ನನ  ಸ್ವಾ ಗ್ತ ಮ್ಮಡುವುದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ತಾವು ಕವಲು 

ದಾರಿಯಲೆ್ಲದೆಾ ೀವ ಎಾಂದು ಹೇಳಿದ್ ಮ್ಮತಿಗೆ ಒಾಂದು ಮ್ಮತನ್ನನ  ಹೇಳಬಯಸುತೆು ೀನೆ.   

 

ಮ್ಮನಯ  ಸಚಿವರೇ, ನಿೀವು modern medicine ದ್ವರು.  ಈ ವಜಾಾ ನಗ್ಳ ಬಗೆೆ  ತಮಾ  ಸಪ ಷಿ ವಾದ್ 

ಅಭಿಪಾರ ಯವೇನ್ನ? ಏಕೆಾಂದ್ರೆ ಇದ್ನ್ನನ  disregard ಮ್ಮಡುವುದ್ಕಾಕ ಗುವುದಿಲೆ . ಈ ಆಧುನಿಕ 

ದಿನಮ್ಮನಗ್ಳಲೆ್ಲ  ಅಲೀಪ್ತಿ ಮುಖಾಾಂತರ ವೈದ್ಯ ಕೀಯ ಕೆೆೀತರ  ಸ್ವಕಷಿ್ಟ  ಮುಾಂದುವರೆದಿದೆ.  ಆದ್ರೆ 

ಪಾರ ಚಿೀನ ವಜಾಾ ನವನ್ನನ  ನವು ಮರೆಯುವಂತಿಲೆ . ಆಯುವೇಗದ್, ಹೊೀಮಿಯೀಪ್ತಿ, ಯುನನಿ 

ಮತ್ತು  ಯೀಗ್ ಇವುಗ್ಳಿಾಂದ್ ಸ್ವಕಷಿ್ಟ  ಗುಣ್ವಾಗುವಂತಹ ವಯ ವಸೆ  ಇದೆಯಲೆವ? ಇದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ 

ನಿೀವು ಒಾಂದು ವಶಾ ವದಾಯ ಲಯವನ್ನನ  ಮ್ಮಡಿ ಅಲೆ್ಲಾಂದ್ ಹೊರಬರುವ ಪ್ದ್ವೀಧರರಿಗೂ scope 

ಕಡಬೇಕು.  ಆಯುವೇಗದ್ ಓದಿ ಅಲೀಪ್ತಿ practice ಮ್ಮಡುವವರ ವರುದಿ್  ಕೇಸ  ಹಾಕ ಅವರನ್ನನ  

ಜೈಲ್ಲಗೆ ಹಾಕುವಂತಹ ವಯ ವಸೆ  ಬಹಳ ಕಡೆ ಕೇಳಿದೆಾ ೀವ. ಜನರಿಗೂ ಕ್ಕಡ ಈ ಆಯುವೇಗದ್ದ್ ಕಡೆ ಒಲವು 

ಬರಬೇಕು.  ಇದು ಒಳಿೆಯ ವಚಾರ.  

 

ಮ್ಮನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ನವು ಚಿಕಕ ವರಿದಾಾ ಗ್ ಬಿೀಳಗಿಯಲೆ್ಲ  ಸಿದ್ಾ ಪ್ಪ  ಮುತಾಯ  

ಎನ್ನನ ವವರಿದ್ಾ ರು. ಇಾಂದು ಅವರು ಜಾನಪ್ದ್ ಪ್ಶು ವೈದ್ಯ ರು. ಅವರು BVSc, MVSc ಮತ್ತು  Veterinary 

Science ನಲೆ್ಲ  doctorate ಆಗಿದ್ಾ ವರಿಗೆ challenge ಮ್ಮಡುತಿು ದ್ಾ ರು. ದ್ನಗ್ಳ ಆಸಪ ತೆರ ಗೆ ಯಾರೂ ಹೊೀಗ್ದೆ 

ಎಲೆರೂ ಇವರ ಬಳಿಯೇ ಬರುತಿು ದ್ಾ ರು.  ಅವರು ವಾರದ್ಲೆ್ಲ  ಒಾಂದು ಬ್ರರಿ ನೀಡುತಿು ದ್ಾ ರು. ಅವರು 
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ಕಡುವ ಔಷಧಿಯಲೆ್ಲ  ಒಾಂದು ಸತಾ  ಇರುತಿು ತ್ತು . ಅದ್ಕೆಕ  ಈ ವಜಾಾ ನವನ್ನನ  ಬಳವಣಿಗೆ ಮ್ಮಡಬೇಕು.  

ಇದ್ರ ಮೂಲಕ ಯಾವುದೇ side effects ಇಲೆದೆ, ಆರೀಗ್ಯ ದ್ ಮೇಲ್ಲ ದುಷಪ ರಿಣಾಮ ಬಿೀರದಂತೆ 

ಆಯುವೇಗದ್, ಹೊೀಮಿಯೀಪ್ತಿ, ಯುನನಿ, ಯೀಗ್ ಇವುಗ್ಳ ವಶಾ ವದಾಯ ಲಯ ಮ್ಮಡುವುದ್ನ್ನನ  

ನನ್ನ  ಸ್ವಾ ಗ್ತಿಸುತೆು ೀನೆ.   

 

ಶಿರ ೋ ಎನ್.ರವಿಕುಮಾರ  (ವಿಧಾನಸ್ಭೆಯಿಿಂದ ಚುರ್ನಯಿತ್ರಾದವರು):- ಮ್ಮನಯ  

ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಆಯುಷ್  ವಶಾ ವದಾಯ ಲಯ ವಧೇಯಕ 2021 ಅನ್ನನ   ಸ್ವಾ ಗ್ತಿಸುತಾು  ಕೆಲವು 

ವಚಾರಗ್ಳನ್ನನ  ಹೇಳಬಯಸುತೆು ೀನೆ.   

 

ನಮಾ  ರಾಜಯ ದ್ಲೆ್ಲ  ರಾಜಿೀವ  ಗಾಾಂಧಿ ಆರೀಗ್ಯ  ವಶಾ ವದಾಯ ಲಯದ್ ಕೆಳಗೆ 953 ಸಂಸೆ ಗ್ಳಿವ.  

ವೈದ್ಯ ಕೀಯ – 41, ದಂತ ವೈದ್ಯ ಕೀಯ – 38, ಆಯುಷ್  - 105, ಫಾಮಗಸಿ – 102, ನಸಿಗಾಂಗ  - 473, 

ಫಿಸಿಯೀಥೆರಪಿ – 83, Allied Health Sciences – 111.  ಅಾಂದ್ರೆ ಒಾಂದು ಸ್ವವರದ್ವರೆವಗೂ institutions 

ಇವ.  ನಮಾ  ದೇಶದ್ಲೆ್ಲ  ಇತಿು ೀಚೆಗೆ ಚ್ಚೆಗ ನಡೆಯುತಿು ರುವುದೇನೆಾಂದ್ರೆ ಇಷಿ್ಟ  ದೊಡಡ  

ವಶಾ ವದಾಯ ಲಯವನ್ನನ  ನಿವಗಹಣೆ ಮ್ಮಡಲು ಒಬಾ  Registrar ಸ್ವಕಾಗುವುದಿಲೆ , ಒಬಾ  Vice Chancellor 

ಸ್ವಕಾಗುವುದಿಲೆ . ಬಹಳಷಿ್ಟ  ಕೀಸ ಗಗ್ಳು Rajiv Gandhi Medical University  ಕೆಳಗೆ ಬಂದಿವ.   

 

ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಸಾ ಲಪ  ಸಂಕೆಪ್ು ವಾಗಿ ಮ್ಮತನಡಿ ಬೇಗ್ ಬೇಗ್.  ಹೇಳಿದೆಾ ೀ ಹೇಳಬೇಡಿ.   

 

ಶಿರ ೋ ಎನ್ .ರವಿಕುಮಾರ:- ಮ್ಮನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಅದ್ರಲೆ್ಲ  ಅಲೀಪ್ತಿ, ಆಯುವೇಗದ್ ಈ 

ರಿೀತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಲೆಾ  ಕೀಸ ಗಗ್ಳು ಬಂದಿದೆ.  ಈ ಸಂದ್ಭ್ಗದ್ಲೆ್ಲ  ವಶೇಷವಾಗಿ ಕನಗಟಕವು 

ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಸಾ ಲಪ  ಮುಾಂದುವರೆದಿರುವ ರಾಜಯ . ಇಡಿೀ ದೇಶಕೆಕ  ಹೊೀಲ್ಲಕೆ ಮ್ಮಡಿದ್ರೆ ಆಯುವೇಗದಿಕ  

ಕಾಲೇಜುಗ್ಳು, ವೈದ್ಯ ಕೀಯ ಕಾಲೇಜುಗ್ಳು ನಮಾ  ರಾಜಯ ದ್ಲೆ್ಲ  ಜಾಸಿು  ಇದೆ. ಈ ವಷಯದ್ಲೆ್ಲ  ಹೆಚ್ಚಚ  

ಸಂಶೀಧನೆ ಆಗ್ಬೇಕದೆ.  ಮ್ಮನಯ  ಇಬ್ರರ ಹಾಂ ಅವರು ಹೇಳಿದಂತೆ ಆಯುವೇಗದ್ ಎಾಂದ್ರೆ ಕೇರಳ. ಆದ್ರೆ 

ಕೇರಳದ್ ವದಾಯ ರ್ಥಗಗ್ಳು ಆಯುವೇಗದ್ ಕಲ್ಲಯಲು, ಫಾಮಗಸಿ ಕಲ್ಲಯಲು  ಕನಗಟಕಕೆಕ  ಬರುತಿು ದಾಾ ರೆ.   

ಗುಜರಾತ ನವರೂ ಕ್ಕಡ ಬರುತಿು ದಾಾ ರೆ.  ಈ ಹನೆನ ಲ್ಲಯಲೆ್ಲ  ಕನಗಟಕ ರಾಜಯ ದ್ಲೆ್ಲ  ಆಯುಷ್  

ವಶಾ ವದಾಯ ಲಯವನ್ನನ  ಸೆ್ವ ಪಿಸುತಿು ರುವುದು ಹೆಚ್ಚಚ  ಸಂಶೀಧನೆಗಾಗಿ, ಹೆಚ್ಚಚ  ಅಧಯ ಯನಕಾಕ ಗಿ ಸ್ವಕಷಿ್ಟ  

ಉಪ್ಯೀಗ್ವಾಗುತು ದೆ.  ಆಯುಷ್ ನಲೆ್ಲ  113, ಆಯುವೇಗದಿಕ  78, ಹೊೀಮಿಯೀಪ್ತಿ 18 institutions 

ಇವ.  Nearly 200 institutions ಇದ್ರಡಿಯಲೆ್ಲ  ಬರುತು ವ.  ಇದು ಚಿಕಕ  ವಶಾ ವದಾಯ ಲಯವಾಗುವುದಿಲೆ . 
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ಅದ್ರ ಒಳಗೆ ಪ್ರ ಕೃತಿಯ ಮಡಿಲ್ಲನಲೆ್ಲ  ತ್ತಾಂಗ್ಭ್ದೆರ ಯ ದ್ಡದ್ಲೆ್ಲ  ಸ್ವಕಷಿ್ಟ  ಗಿಡಮೂಲ್ಲಕೆಗ್ಳನ್ನನ  

ಅಧಯ ಯನ ಮ್ಮಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸಂಶೀಧನೆ ಮ್ಮಡಬೇಕಾಗಿದೆ.   

(ಮುಾಂದು) 

(1258) 22-12-2021 (1.50) ಕೆಜಿ – ಆರ ಎನ್           (ಸ್ಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಥ ತಿ) 

ಶಿರ ೋ  ಎನ್ .ರವಿಕುಮಾರ  (ಮುಿಂದ್ಯ):- 

          ನಮಾ  ದೇಶದ್  ಮ್ಮನವನ ಎಲೆಾ  ರೀಗ್ಗ್ಗ್ಳಿಗೆ  ನಿಜಕ್ಕಕ  research  ಮ್ಮಡಿದ್ರೆ, ಪ್ರಿಹಾರ ಆಯುಗವೇದ್  

ಔಷಧಿ ಎಾಂದು ಸ್ವಕಷಿ್ಟ  research ಗ್ಳು ಹೇಳುತಿು ವ. ನವು ಶ್ಕ್ಷಣ್ವೇ ಎಲೆಾ  ಸಮಸಯ ಗ್ಳಿಗೆ 

ಪ್ರಿಹಾರವಾಂದು ಹೇಳುತೆು ೀವ.   ಆಯುಗವೇದ್ದ್ಲೆ್ಲ  ಅಧಯ ಯನ ಮ್ಮಡುವುದ್ಕೆಕ   ಪ್ರ ತೆಯ ೀಕ 

ವಶಾ ವದಾಯ ಲಯ ಏಕೆ ಆಗ್ಬ್ರರದು? ವಶಾ ವದಾಯ ಲಯವನ್ನನ  ವರೀಧ ಮ್ಮಡುವುದು ಸರಿಯಲೆವಾಂದು 

ನನಗೆ ಅನಿಸುತು ದೆ. ಅವರು Administration ಯಾವ ರಿೀತಿ ಇರಬೇಕೆಾಂದು ಹೇಳಲ್ಲ. Course  ಈ ರಿೀತಿ 

ಇರಬೇಕೆಾಂದು ಹೇಳಲ್ಲ.  System ಯಾವ  ರಿೀತಿ ಇರಬೇಕೆಾಂದು ಹೇಳಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ,  ವಶಾ ವದಾಯ ಲಯವನ್ನನ  

ವರೀಧ ಮ್ಮಡುವುದು ಸರಿಯಲೆ . ಮ್ಮನಯ  ಸಚಿವರಿಗೆ ಇದ್ರ ಬಗೆೆ  ಏನ್ನ ಮ್ಮಡಬೇಕೆಾಂದು ಒಾಂದು 

ಸಭೆಯನ್ನನ  ಕರೆಯಿರಿ ಎಾಂದು  ಹೇಳಲ್ಲ.  ಆಯುಷ್  ವಶಾ ವದಾಯ ನಿಲಯ ಈ model-ಇರಲ್ಲ, ಈ system 

ನಲೆ್ಲ  ಇರಲ್ಲ ಎಾಂದು ಹೇಳಲ್ಲ. ಇಡಿೀ  ಪ್ರ ಪಂಚ್ದ್ಲೆ್ಲಯೇ  ಆಯುಷ್  ವಶಾ ವದಾಯ ನಿಲಯ  ಗ್ಮನ 

ಸಳೆಯುವ ರಿೀತಿ ಆಗ್ಲ್ಲ. ಅದ್ಕೆಕ  ಅವರು ಸಲಹೆಗ್ಳನ್ನನ  ಕಡಲ್ಲ. ಸಕಾಗರ  ಆಯುಷ್  ವಶಾ ವದಾಯ ನಿಲಯ   

ಮ್ಮಡಬೇಕು  ಎನ್ನನ ವಂತಹ  ನಿಧಾಗರವನ್ನನ   ಮ್ಮಡಿದಾಾ ರೆ, ಇದ್ನ್ನನ  ನನ್ನ ಸ್ವಾ ಗ್ತಿಸುತೆು ೀನೆ. ಅದೇರಿೀತಿ 

ಎಲೆ  ಮಿತರ ರು ಸಹ ಇದ್ನ್ನನ  ಸ್ವಾ ಗ್ತಿಸಬೇಕೆಾಂದು  ನನ್ನ ವನಂತಿಯನ್ನನ  ಮ್ಮಡುತೆು ೀನೆ.  

 

ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಈ ವಧೇಯಕದ್ ಮೇಲ್ಲ ಇನೂನ  5 ಜನ ಸದ್ಸಯ ರು ಮ್ಮತನಡುವವರು 

ಇದಾಾ ರೆ. ಅದ್ಕೆಕ  ನನ್ನ ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದ್ ನಂತರ, ಈ 5 ಜನರಿಗೆ clarification ಕೇಳುವುದ್ಕೆಕ  

ಸಮಯವನ್ನನ  ಕಡುತೆು ೀನೆ. ಈಗ್ಲೇ ಬಹಳ ವೇಳೆಯಾಗಿದೆ.  ಮ್ಮನಯ  ಸದ್ಸಯ ರಾದ್ ನಯಕ ರವರು, ಡಾ|| 

ತೇಜಸಿಾ ನಿಗೌಡರವರು,  ಶ್ರ ೀ ಅಪಾಪ ಜಿೀಗೌಡರವರು, ಶ್ರ ೀ ಸಂದೇಶ ನಗ್ರಾಜ ರವರು ಹಾಗೂ ಶ್ರ ೀ ಲಕ್ಷಣ್ 

ಸಂಗ್ಪ್ಪ  ಸವದಿಯವರು ಸೇರಿದಂತೆ 5 ಮಂದಿ ಮ್ಮತನಡುವವರು ಇದಾಾ ರೆ. ಇವರಿಗೆ clarification 

ಕೇಳುವುದ್ಕೆಕ  ಸಮಯ ಕಡುತೆು ೀನೆ.  

 

ಶಿರ ೋ ಲಕ್ಷಣ ಸಂಗಪಪ  ಸ್ವದ(ವಿಧಾನ ಸ್ಭೆಯಿಿಂದ ಆಯೆ್ಕ ಯಾದವರು):-  ಮ್ಮನಯ  

ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, clarification ಕೇಳುವುದು ಏನಿಲೆ . ನವಲೆರೂ ಇದ್ಕೆಕ  ಪೂರಕವಾಗಿಯೇ 

ಮ್ಮತನಡುತೆು ೀವ.  
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ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಮ್ಮತನಡಿ ಎಾಂದ್ರೆ, ಎಲೆರೂ ಭಾಷಣ್ ಮ್ಮಡುವಂತೆ  ಮ್ಮತನಡಿದ್ರೆ  

ಏನ್ನ ಮ್ಮಡುವುದು?   ಆಯಿತ್ತ, ಮ್ಮತನಡಿ. ಇದ್ಕೆಕ  ನನನ  ತಕರಾರು ಇಲೆ .  

 

ಶಿರ ೋ ಎಸ್ .ರ್ನಗರಾಜ  (ಸಂದೇಶ  ರ್ನಗರಾಜ ) (ಸ್ಥ ಳಿೋಯ ಸಂಸ್ಯಥ ಗಳ ಕೆೆೋತ್ರ ):- ಮ್ಮನಯ  

ಅಧಯ ಕ್ಷರೇ, ನನ್ನ ಮ್ಮತನಡುವುದಿಲೆ .  ನನಗೆ ಇದ್ಕೆಕ  ಒಪಿಪ ಗೆ ಇದೆ.  

 

       ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಆಯಿತ್ತ. ಬಿಡಿ.  ನಯಕರೇ, ತಾವೀಗ್ ಮ್ಮತನಡಿ.  

 

       ಶಿರ ೋ  ಪರ ತ್ರಪ  ಸಿಿಂಹ ರ್ನಯಕ್ .ಕೆ (ಪದವಿೋಧರರ ಕೆೆೋತ್ರ ):- ಮ್ಮನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ,  ನನ್ನ 

ಏನ್ನ ಮ್ಮತನಡಬೇಕೆಾಂದು ಅಪೇಕೆೆಪ್ಟಿ್ಟ ದೆನೀ ಅದ್ನ್ನನ  ಪ್ರ ತಿಪ್ಕ್ಷದ್ ನಯಕರು ಮ್ಮತನಡಿದಾಾ ರೆ. 

ಹಾಗಾಗಿ, ಒಾಂದು ವಷಯವನ್ನನ  ಮ್ಮತರ  ಕೇಳುವುದ್ಕೆಕ  ಇಷಿ ಪ್ಡುತೆು ೀನೆ.  ನನ್ನ ಪಿಯುಸಿಯಲೆ್ಲ  ವಜಾಾ ನ 

ವಷಯವನ್ನನ  ತೆಗೆದುಕಾಂಡು ಅಧಯ ಯನ ಮ್ಮಡಿ ವೈದ್ಯ ನಗ್ಬೇಕೆಾಂದು ಆಸ ಪ್ಟಿ್ಟ ದೆ.  ಆ ಸಂದ್ಭ್ಗದ್ಲೆ್ಲ  

ನಮಾ  ತಂದೆಯವರು emergency ಯಲೆ್ಲದ್ಾ ರು. ನನಗೆ ದಾವಣ್ಗೆರೆ ಮೆಡಿಕಲ  ಕಾಲೇಜಿನಲೆ್ಲ  ಸಿೀಟ 

ಸಿಗುವುದಿತ್ತು . ಆದ್ರೆ, ಅನಿವಾಗಯ ಸಂಗ್ತಿಗ್ಳು ಏಪ್ಗಟಿ್ಟ ದ್ಾ ರಿಾಂದ್ ಸಿೀಟ ಸಿಗ್ಲ್ಲಲೆ .  ಇದಾದ್ ನಂತರ 

ನನ್ನ ಬಿ.ಎ., ಮ್ಮಡಿ  ಎಲ .ಎಲ .ಬಿ., ಮ್ಮಡಿದೆ. ಆದ್ರೆ, ನನಗೆ ಆ ಸಮಯದ್ಲೆ್ಲ  MBBS ಗೆ ಸಿೀಟ 

ಸಿಗ್ದಿದ್ಾ ರೂ ಸಹ, ಉಡುಪಿಯಲೆ್ಲ  ವಾಯ ಸ್ವಚಾಗಯರು ನಡೆಸುತಿು ದ್ಾ ಾಂತಹ ಆಯುಗವೇದ್ ಕಾಲೇಜಿನಲೆ್ಲ  

ಸಿೀಟ ಸಿಕಕ ತ್ತು . ಆದ್ರೆ, ನನನ  ಜೊತೆಗೆ ವಾಯ ಸಂಗ್ ಮ್ಮಡಿ MBBS ಪ್ದ್ವಗೆ ಹೊೀದಂತಹ ನನನ  ಗೆಳೆಯರು  

ನನನ ನ್ನನ  ವೈದ್ಯ  ಆಗುವುದ್ನ್ನನ  ಬಿಟಿ   ಪಂಡಿತ ಆಗುವುದ್ಕೆಕ  ಹೊರಟಿ್ಟ ದಿಾ ೀರಾ ಎಾಂದು ತಮ್ಮಷ್ಟ 

ಮ್ಮಡಿದ್ರು. ಆಯುಗವೇದ್ದ್  ಬಗೆೆ  ಆ ರಿೀತಿ ಹೇಳಿದ್ರು.  

 

       ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ನಯಕ ರವರೇ, ಈಗ್ ಆಯುಷ್   ಬಗೆೆ  ಹೇಳಿ. 

 

       ಶಿರ ೋ ಪರ ತ್ರಪ  ಸಿಿಂಹ ರ್ನಯಕ್ .ಕೆ:- ಮ್ಮನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಆಯುಷ್  ವಶಾ ವದಾಯ ನಿಲಯವನ್ನನ  

ಏಕೆ ಮ್ಮಡಬೇಕೆಾಂದು ಅಪೇಕೆೆ  ಪ್ಡುತೆು ೀನೆಾಂದ್ರೆ, ಆಯುಗವೇದಿಕ  ಎಾಂದು ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅದು ಒಾಂದು ತರಹ 

inferior ಬ್ರವನೆ ಇದೆ. ನನ್ನ ಧಮಗಸೆ ಳದಿಾಂದ್ ಬಂದಿರುವಂತಹವನ್ನ. ಪ್ರ ಕೃತಿ ಚಿಕತೆು  ಪಾರ ರಂಭ್ವಾದ್  

ದಿವಸದಿಾಂದ್ ಇವತಿು ನವರೆಗೆ ಅದು ಯಾವ ರಿೀತಿಯಲೆ್ಲ  ಬಳೆದಿದೆ ಎನ್ನನ ವುದ್ನ್ನನ  ನೀಡಿದಾಗ್, ಈ 

ಆಯುಷ್  ಅಡಿಯಲೆ್ಲ  ಬರುವಂತಹ 5 ಸಂಗ್ತಿಗ್ಳು ನಮಾ ವು. ಇದ್ರ ಬಗೆೆ  ಒಾಂದು ವಶೇಷವಾದಂತಹ 

ವಶಾ ವದಾಯ ಲಯ ಆಗ್ಬೇಕು ಮತ್ತು  ಅದ್ರ ಬಗೆೆ  ಹೆಚಿಚ ನ ಗ್ಮನಕಡಬೇಕು. Sam Pitroda ರವರು 

ಹೇಳುವ ಪ್ರ ಕಾರ, ಒಾಂದು ವಶಾ ವದಾಯ ಲಯದ್  ಕೆಳಗೆ ಕನಿಷಠ  100 ಕಾಲೇಜುಗ್ಳು  ಇರಬಹುದು ಎಾಂದು  
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ಹೇಳಿದಾಾ ರೆ. ಅಾಂತಹದ್ಾ ರಲೆ್ಲ  ನಮಾ ದಾಾಂತಹ ಹೆಚ್ಚಚ  ವಸ್ವು ರವಾದಂತಹ ಜಾಾ ನ ಸಂಪ್ತ್ತು  ಏನಿದೆ,  ಅದ್ರ 

ಬಗೆೆ  ಗ್ಮನ ಕಡುವಂತಹ ಒಾಂದು ವಶೇಷವಾದಂತಹ ವಶಾ ವದಾಯ ಲಯ ಆಗ್ಬೇಕು ಎನ್ನನ ವಂತಹ 

ಆಶಯವನ್ನನ  ವಯ ಕು ಪ್ಡಿಸುತಾು , ಈ ವಧೇಯಕಕೆಕ  ನನ್ನ ಬಾಂಬಲವನ್ನನ  ವಯ ಕು  ಪ್ಡಿಸುತೆು ೀನೆ.      

 

      ಡಾ||ತೇಜಸಿಿ ನ ಗೌಡ (ವಿಧಾನಸ್ಭೆಯಿಿಂದ ಆಯೆ್ಕ ಯಾದವರು):- ಮ್ಮನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, 

ನನಗೆ ಮ್ಮತನಡಲು ಅವಕಾಶ ಕಟಿ್ಟ ದ್ಕಾಕ ಗಿ ತಮಗೆ ಧನಯ ವಾದ್ಗ್ಳು. ಸಕಾಗರ ತಂದಿರುವಂತಹ 

ಕನಗಟಕ ರಾಜಯ  ಆಯುಷ್  ವಶಾ ವದಾಯ ಲಯ ವಧೇಯಕ, 2021 ಅನ್ನನ  ನನ್ನ ಸ್ವಾ ಗ್ತಿಸುತೆು ೀನೆ.  ಇವತಿು ನ 

ದಿವಸ Dermatology ಗೆ Medical Field ನಲೆ್ಲ  ಬಹಳ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ.  

 

(ಈ ಹಂತದಲಿ್ಲ  ಮಾನಯ  ಉಪ ಸಭಪತ್ತಯವರು ಸಭಪೀಠವನ್ನನ  ಅಲಂಕರಿಸ್ಥದರು) 

 

ಚ್ಮಗರೀಗ್ಗ್ಳ ಸಮಸಯ  ಮತ್ತು  ಶ್ೀತ ಪ್ರ ದೇಶದ್ಲೆ್ಲ  ಕಾಡುವಂತಹ ಅನೇಕ ರಿೀತಿಯ ಸಮಸಯ ಗ್ಳಿಾಂದ್ 

ಇದೆ. ಅದೇರಿೀತಿ ಸೌಾಂದ್ಯಗವಧಗಕಗ್ಳು.  ಸೌಾಂದ್ಯಗವಧಗಕಗ್ಳಿಗಾಗಿ ವೈದ್ಯ ರ ಬಳಿ ಎಷಿ್ಟ  ಅಾಂದ್ರೆ, 

ಬಹುಶಃ ಅಚ್ಛ ರಿ  ಮೂಡಿಸುವಂತಹ  ಅಾಂಕ ಅಾಂಶಗ್ಳನ್ನನ  ಮತ್ತು  ಸೌಾಂದ್ಯಗವಧಗಕಗ್ಳ ಮ್ಮರಾಟದ್ 

ವಹವಾಟನ್ನನ  ನೀಡಬಹುದಾಗಿದೆ.  ಇಾಂತಹ ಸಂದ್ಭ್ಗದ್ಲೆ್ಲ  ಪ್ರ ಸುು ತ ಇರುವಂತಹ  ಚಿಕತೆು ಗ್ಳಿಾಂದ್ 

side-effects ಆಗುತಿು ದೆ. ಏಕೆಾಂದ್ರೆ, ಮದುಾ ಗ್ಳನ್ನನ  ಹೆಚಿಚ ಗೆ ತೆಗೆದುಕಳಿು ವುದ್ರಿಾಂದ್ side-effects 

ಆಗುತು ದೆ. ಆದ್ಾ ರಿಾಂದ್ side-effects ಇಲೆದಿರುವಂತಹ ಮದುಾ  ಬೇಕೆಾಂದು ಹರಿಯ ನಗ್ರಿಕರ 

ವಶೇಷವಾದಂತಹ ಬೇಡಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಅದೇರಿೀತಿ ಮಕಕ ಳಿಗೂ ಸಹ ರೀಗ್ನಿರೀಧಕ ಶಕು ಯನ್ನನ  

ಹೆಚಿಚ ಸುವಂತಹ ಒಾಂದು ಉದೆಾ ೀಶ ಸಹ ಇದ್ರಲೆ್ಲದೆ.  ಆಯುಷ್ ಗೆ ಈಗಾಗ್ಲೇ ಶ್ವಮೊಗೆ್ ದ್ಲೆ್ಲ  

infrastructure ಇದೆ. ಸುಮ್ಮರು 20 ಕೀಟ್ಟ ರೂಪಾಯಿಗ್ಳ ನ್ನನ  ಖ್ಚ್ಚಗ ಮ್ಮಡಿದ್ರೆ ಇದ್ನ್ನನ  

ಮ್ಮಡಬಹುದು. ಇದು ಸಕಾಗರಕೆಕ  ಹೊರೆಯಾಗುವುದಿಲೆ .  

 

ಮ್ಮನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಇನನ ಾಂದು, ಸ್ವಹತಯ , ಸಂಸಕ ೃತಿ ಇರುವಂತಹ ನಮಾ  ಸಹಾಯ ದಿರ ಯ 

ಮಡಿಲು ಬೇರೆ ಎಲೆ್ಲ  ಸಿಗುವುದಿಲೆ . ನಮಾ  ಇಡಿೀ ಪ್ರ ಪಂಚ್ದ್ಲೆ್ಲ  ನಮಾ  ಸಹಾಯ ದಿರ , ಪ್ಶ್ಚ ಮ 

ಘಟಿ ಗ್ಳಲೆ್ಲರುವಂತಹ ಅಮೂಲಯ ವಾದಂತಹ ಸಸಯ  ಪ್ರ ಬೇದ್ಗ್ಳು ಏನಿವ, ಇದ್ರ ಮೇಲ್ಲ Research & 

Development  ಆಗ್ದಿದ್ಾ ರೆ, ಯಾವ ರಿೀತಿ ಸ್ವಧಯ ? ಇವತಿು ನ ದಿವಸ ಬೊಜಿು  ಕರಿಗಿಸಬೇಕೆಾಂದ್ರೆ, 

ಬೂದುಕುಾಂಬಳಕಾಯಿ ರಸ ಕುಡಿಯಿರಿ ಎಾಂದು ಹೇಳುತಾು ರೆ. ಚ್ಮಗ ರೀಗ್ಗ್ಳಿಗೆ ಬೇವನ ಸಪುಪ   

ಸೌಾಂದ್ಯಗವಧಗಕಗ್ಳಿಗೆ ದಾಸವಾಳ, Aloe vera ಅದ್ಭ ತವಾಗಿವ ಮತ್ತು   ಹೊಟಿ್ ಗೂ ಸಹ Aloe vera 

ಅನ್ನನ  ಕ್ಕಡುತಾು ರೆ. ನಮಾ  ಜಿೀವನನ್ನಭ್ವದ್ ಜಾಾ ನ ಏನಿದೆ, ಅದ್ಕೆಕ  ಒಾಂದು ಆಕಾಡೆಮಿಕ  

ಸಾ ರೂಪ್ವನ್ನನ  ಕ್ಕಡುವುದ್ಕೆಕ  ಸ್ವಧಯ ವಾಗುತು ದೆ.  ನಮಾ  ದೇಶಕೆಕ  ವದೇಶ್ಯರು ಬರುತಿು ದಾಾ ರೆ.  
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ಮ್ಮನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ನನ್ನ ಪಂಚ್ಕಮಗದ್ ಬಗೆೆ  ಇನನ ಾಂದು ಮ್ಮತನ್ನನ   ಹೇಳುತೆು ೀನೆ.  

ನಮಗೆ ತ್ತಾಂಬ ತಲ್ಲನೀವು ಬಂದ್ರೆ, ತಲ್ಲಗೆ ಎಣೆಣ ಯನ್ನನ  ಮ್ಮಲ್ಲೀಶ  ಮ್ಮಡಿಸಿಕಳಿಬೇಕೆಾಂದು 

ಹೇಳುತಾು ರೆ. ಅದೇರಿೀತಿ, ಅಭ್ಯ ಾಂಜನ, ಎಣೆಣ  ಸ್ವನ ನ  ಮ್ಮಡುವುದ್ನ್ನನ  scientific ಆಗಿ  ಯಾವ ರಿೀತಿ ಎಾಂದು 

ನ್ನರಿತಂಥವರ ಮೂಲಕವೇ ನಮಗೆ ಅದು ಗತಾು ಗುವುದ್ಕೆಕ  ಸ್ವಧಯ ವಾಗುತು ದೆ.  ಅದ್ನ್ನನ  ಹೇಗೀ 

ಹೇಗೀ ಮ್ಮಡಿದ್ರೆ, ನರ ವಯ ವಸೆ , ಸ್ವನ ಯು  ವಯ ವಸೆ  ಶರಿೀರದ್ಲೆ್ಲ  ಆಗುತು ದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಇದ್ಕೆಕ  ಶ್ವಮೊಗೆ್  

ಅತಯ ಾಂತ ಒಳಿೆಯ ಸೆ ಳವಾಗಿದೆ. ಅಲೆದೇ, ನಮಗೆ ಅಲೆ್ಲ  ಬೇಕಾದಂತಹ ಮೂಲ ಸೌಲಭ್ಯ  ಮತ್ತು  

ಸಂಪ್ನೂಾ ಲಗ್ಳಾದ್   ಔಷಧಿಯ ಸಸಯ ರಾಶ್ ಹೆಚಿಚ ಗೆ ಸಿಗುತು ದೆ.  ಹಾಗಾಗಿ, ಆಹಾರ ಪ್ದ್ಾ ತಿ  ಮತ್ತು  ಜಿೀವನ 

ಪ್ದ್ಾ ತಿ, ಪಾರ ಚಿೀನ ಪ್ದ್ಾ ತಿ ಮತ್ತು  ಆಧುನಿಕ ಪ್ದ್ಾ ತಿಯನ್ನನ  ಸಮತೀಲನದ್ಲೆ್ಲ  ತರುವಂತಹ ಒಾಂದು 

ಆಕಾಡೆಮಿಕ  ಸಾ ರೂಪ್ದ್ಲೆ್ಲ  ಇದ್ನ್ನನ  ಕಲ್ಲಯಬೇಕಾದ್ರೆ, ಗಾರ ಮಿೀಣ್ ಮಕಕ ಳಿಾಂದ್ ಹಡಿದು ವದೇಶದ್ಲೆ್ಲ  

ಓದುವ ಮಕಕ ಳವರೆಗೆ ಒಾಂದು ಪ್ರಿಣಿತಿಯನ್ನನ  ಸ್ವಧಿಸುವುದ್ಕಾಕ ಗಿ ಒಾಂದು ವಶಾ ವದಾಯ ಲಯ ಬೇಕಾಗಿದೆ.  

 

ಮ್ಮನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ. ನನ್ನ ಕನೆಯದಾಗಿ  ಒಾಂದು ವನಂತಿಯನ್ನನ  ಮ್ಮಡುತೆು ೀನೆ. ನನಗೆ 

ಏಕೀ ಎನೀ ಗತಿು ಲೆ . ಭಾರತಿೀಯ Vaccine ಕಳಪ್. ವದೇಶ್ Vaccine Ok. ಇದ್ಕೆಕ  ಎಲೆಾ  question 

ಏಕೆ? ಭಾರತಿೀಯತೆ ಸ್ವವರಾರು ವಷಗಗ್ಳ ಕಾಲದ್ ಸಂಶೀಧನೆ ಮತ್ತು  ಜಿೀವನನ್ನಭ್ವದಿಾಂದ್ ಬಂದಿದೆ. 

ದ್ಯಮ್ಮಡಿ, ನಮಾ  ದೇಶದ್ಲೆ್ಲ  ಅಲೆದಿದ್ಾ ರೂ ಸಹ ಇನಯ ವ ದೇಶದ್ಲೆ್ಲ  ಮನನ ಣೆ ಸಿಗುತು ದೆ? ಆದ್ಾ ರಿಾಂದ್, 

ನನ್ನ ಅತಯ ಾಂತ  ಅಭಿಮ್ಮನದಿಾಂದ್ ಈ ವಧೇಯಕವನ್ನನ  ಸ್ವಾ ಗ್ತ ಮ್ಮಡುತೆು ೀನೆ.  

         ಶಿರ ೋ ಎನ್ .ಅಪ್ರಪ ಜಿಗೌಡ(ಸ್ಥ ಳಿೋಯ ಸಂಸ್ಯಥ ಗಳ ಕೆೆೋತ್ರ ):- ಮ್ಮನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಕನಗಟಕ 

ರಾಜಯ   ಆಯುಷ್   ವಶಾ ವದಾಯ ಲಯ ವಧೇಯಕ, 2021 ಅನ್ನನ  ನನ್ನ ಸ್ವಾ ಗ್ತಿಸುತೆು ೀನೆ.  ಕೇರಳ ರಾಜಯ ದ್ಲೆ್ಲ  

ಆಯುಗವೇದಿಕ  ಬಹಳ  ಮುಖ್ಯ ವಾಗಿ ಪಾರ ರಂಭ್ವಾಯಿತ್ತ. ಈ ಆಯುಗವೇದಿಕ ಗೆ ತವರೂರು ಕೇರಳ 

ರಾಜಯ . ನಂತರ Allopathy ಬರುವುದ್ಕಕ ಾಂತ ಮೊದ್ಲೇ , ನಮಾ  ಹಳಿಿ ಗಾಡುಗ್ಳಲೆ್ಲ  ಅವರ ಪೂವಗಜರು  

ನಡಿ ಮಿಡಿತದಿಾಂದ್ ಯಾವ ಕಾಯಿಲ್ಲ ಇದೆ ಎಾಂದು ಹೇಳುವಂತಹ ಪ್ರಿಣಿತರು ಇದ್ಾ ರು. ಬಹುಶಃ ಕಾಲ 

ಬದ್ಲಾದ್ ನಂತರ ಅದು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತಿು ದೆ. ಅದ್ರ ಬಗೆೆ  ಸಕಾಗರಗ್ಳು, ಸಮ್ಮಜಗ್ಳು ಗ್ಮನ ಕಡಲ್ಲಲೆ . 

ಈಗ್ಲ್ಲ ಸಹ, ಇದ್ಕೆಕ  ಸಂಬಂಧಪ್ಟಿ ಾಂತೆ, ಮೈಸೂರು ಮಹಾರಾಜರ ಅರಮನೆಯಲೆ್ಲ  ಆಯಾ  ಕಾಯಿಲ್ಲಗೆ  

ಆಯಾ ಆಯುಗವೇದಿಕ  ಕ್ಕಡುವಂತಹ ಪ್ರಿಪಾಠ ಇದೆ.   ಮ್ಮನಯ  ಸಚಿವರು ತಂದಿರುವಂತಹ ಈ 

ವಧೇಯಕ ಬಹಳ ಸೂಕು ವಾಗಿದೆ. ಸುಮ್ಮರು ಸ್ವವರ ಕಾಲೇಜುಗ್ಳು ರಾಜಿೀವ  ಗಾಾಂಧಿ ಆರೀಗ್ಯ  

ವಶಾ ವದಾಯ ನಿಲಯದ್ಲೆ್ಲವ.  ಕಾಲ ಬದ್ಲಾದಂತೆ. ಸ್ವಪಾರ ದಾಯಿಕ ವಶಾ ವದಾಯ ನಿಲಯಗ್ಳಲೆ್ಲ , ನವು 

ನೂರು ಕಾಲೇಜುಗ್ಳಿಗೆ ಒಾಂದು ವಶಾ ವದಾಯ ನಿಲಯವನ್ನನ  ಮ್ಮಡುತಿು ದೆಾ ೀವ. ಅಾಂತಹ ಪ್ರಿಸೆಿ ತಿಯಲೆ್ಲ  

ಸುಮ್ಮರು ಸ್ವವರ ಕಾಲೇಜುಗ್ಳಿವ. ಈ ಒಾಂದು ಆಯುಗವೇದ್.  ಯುನನಿ,  ಸಿದ್ಾ , ಹೀಗೆ ಇನೂನ  ಬೇರೆ ಬೇರೆ 

ಕಾಲೇಜುಗ್ಳು ಸೇರಿದ್ರೆ, ಸುಮ್ಮರು  300 ರಿಾಂದ್ 400 ಕಾಲೇಜುಗ್ಳು  ಸೇರುತು ವ.  ಕಾಲ ಬದ್ಲಾದಂತೆ ಇದ್ರ 
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ಅಗ್ತಯ  ಬಹಳ ಇದೆ, ಮ್ಮನಯ  ಸಚಿವರು ಬಹಳ ಸೂಕು  ಸಮಯದ್ಲೆ್ಲ  ಒಳಿೆಯ ನಿಧಾಗರವನ್ನನ  

ಮ್ಮಡಿದಾಾ ರೆ.  ಇದ್ಕೆಕ  ನನ್ನ  ಮ್ಮನಯ  ಸಚಿವರನ್ನನ  ಅಭಿನಂದಿಸುತೆು ೀನೆ.  ಜೊತೆಗೆ, ಇದ್ರ ಕಾಲೇಜ ನ್ನನ  

ಪಾರ ರಂಭ್ ಮ್ಮಡಿದ್ರಷಿ್ಟ ೀ ಸ್ವಕಾಗುವುದಿಲೆ . ಎಲೆಾ  ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯ ಗ್ಳನ್ನನ  ಅದ್ರಲೆ್ಲ  

ವಶೇಷವಾಗಿ ಇದ್ಕೆಕ  ಅಧಾಯ ಪ್ಕರನ್ನನ  ನೇಮಕ ಮ್ಮಡುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನನ  ಮ್ಮಡಬೇಕೆಾಂದು 

ಕೇಳಿಕಾಂಡು, ಈ ಒಾಂದು ವಶಾ ವದಾಯ ಲಯದ್ಲೆ್ಲ  ಯಾರು ಯಾರು ಅಧಾಯ ಪ್ಕರು ಇದಾಾ ರೆ.,     

 (ಮುಾಂದು) 

(1259) 22-12-2021 (2.00) ಎಿಂವಿ-ಆರ ಎನ್     (ಉಪ ಸ್ಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಥ ತಿ) 

 

ಶಿರ ೋ ಎನ್.ಅಪ್ರಪ ಜಿಗೌಡ (ಮುಿಂದ್ಯ):- 

 

ಈಗಾಗ್ಲೇ ಯಾರಾ ಯ ರು ಪ್ದ್ವ ಮತ್ತು  ಸ್ವನ ತಕೀತು ರ ಪ್ದ್ವಯನ್ನನ  ಪ್ಡೆದುಕಾಂಡಿದಾಾ ರೆ ಮತ್ತು  

ಸಂಶೀಧನೆಯನ್ನನ  ಮ್ಮಡುತಿು ದಾಾ ರೆ. ಅಾಂತಹವರಿಗೆ ಸಕಾಗರದಿಾಂದ್ ಸರಿಯಾದ್ ಸಂಬಳ 

ಕಡುವಂಥದುಾ  ಆಗ್ಬೇಕು. ಈಗ್ ಅಲೀಪ್ತಿ ವೈದ್ಯ ರಿಗೆ ಮತ್ತು  ಆಯುವೇಗದ್ದ್ ವೈದ್ಯ ರಿಗೆ ಕೀಳರಿಮೆಯ 

ಭಾವನೆ ಬರಬ್ರರದು. ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ವಾಗಿ ಸಕಾಗರದ್ ಎಲೆಾ  ಆಸಪ ತೆರ ಗ್ಳಲೆ್ಲ  ಇವರ ನೇಮಕ ಆಗ್ಬೇಕು. 

ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಮಾ  ಹರಿಯ ಶಾಸಕರಾದ್ ಮ್ಮನಯ  ಸಿ.ಎಾಂ.ಇಬ್ರರ ಹಾಂರವರು ಹೇಳಿದ್ ಹಾಗೆ, ನವು 

ಆಯುವೇಗದ್ದ್ಲೆ್ಲ  ಚಿಕತೆು  ಪ್ಡೆದುಕಾಂಡು, ಆ ಚಿಕತೆು ಯನ್ನನ  ಭ್ರಿಸುವುದ್ಕೆಕ  ಇಷಿ್ಟ  

ಕಷಿ ಪ್ಡುವುದಾದ್ರೆ, ಇದ್ನ್ನನ  ಯಾರ ಬಳಿ ಕೇಳಬೇಕು? ಹಾಗಾಗಿ, ಮ್ಮನಯ  ಸಚಿವರು ಸಾ ತಃ ವೈದ್ಯ ರು, 

ಅವರು ಇವುಗ್ಳ ಬಗೆೆ  ಕ್ಕಲಂಕಷವಾಗಿ ಚ್ಚೆಗ ಮ್ಮಡಲ್ಲ. ಇದು ಬಹಳ ಒಳಿೆಯ ವಧೇಯಕ ಎಾಂದು 

ತಿಳಿಸುತಾು , ನನ್ನ ಈ ವಧೇಯಕವನ್ನನ  ಸ್ವಾ ಗ್ತ ಮ್ಮಡುತೆು ೀನೆ.  

 

ಶಿರ ೋ ಲಕೆ್ಷ ಣ ಸಂಗಪಪ  ಸ್ವದ (ವಿಧಾನಸ್ಭೆಯಿಿಂದ ಚುರ್ನಯಿತ್ರಾದವರು):- ಮ್ಮನಯ  

ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಈ ಒಾಂದು ವಧೇಯಕವನ್ನನ  ಡಾ||ಕೆ.ಸುಧಾಕರ ರವರು ತಂದಿರುವಂಥದ್ಾ ಕೆಕ  ನನ್ನ 

ಬಹಳ ಮನಸ್ವರೆ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದ್ನೆಯನ್ನನ  ಸಲೆ್ಲ ಸುತೆು ೀನೆ. ಏಕೆಾಂದ್ರೆ, ಅವರು ಆಯುವೇಗದ್ದ್ 

ವೈದ್ಯ ರಲೆ . ಅವರು ಅಲೀಪ್ತಿ ವೈದ್ಯ ರು. ಬಹುತೇಕ ಅಲೀಪ್ತಿ ಜನರು ಈ ಆಯುವೇಗದ್ದ್ ಜನರನ್ನನ  

ಒಳಗೆ ಬರುವುದ್ಕೆಕ  ಬಿಡುವುದಿಲೆ . ಆದ್ರೆ, ಅವರು ಒಬಾ  ಅಲೀಪ್ತಿ ವೈದ್ಯ ರಾಗಿ ಈ ವಧೇಯಕವನ್ನನ  

ತಂದಿದಾಾ ರೆ. ಅದ್ಕೆಕ  ಈ ಸಂದ್ಭ್ಗದ್ಲೆ್ಲ  ಅವರಿಗೆ ಅತಯ ಾಂತ ವನಯಪೂವಗಕವಾಗಿರುವಂತಹ 

ಅಭಿನಂದ್ನೆಗ್ಳನ್ನನ  ಹೇಳುವುದ್ಕೆಕ  ಬಯಸುತೆು ೀನೆ. ಈ ವಧೇಯಕವನ್ನನ  ತರುವುದು ಬಹಳ ಅತಯ ಾಂತ 

ಅವಶಯ ಕತೆ ಇದೆ. ಈ ಆಯುವೇಗದ್ದ್ ಅವಶಯ ಕತೆ ಎಷಿ್ಟ  ಇದೆ ಎಾಂದು ವರೀಧ ಪ್ಕ್ಷದ್ ನಯಕರಾದ್ 

ಮ್ಮನಯ  ಎಸ.ಆರ.ಪಾಟ್ಟೀಲ ರವರು ಹೇಳಿದ್ರು. ನನ್ನ ಆಯುವೇಗದ್ ಅಥವಾ ಅಲೀಪ್ತಿಯನ್ನನ  

ಮ್ಮಡಿರುವುದಿಲೆ . ಆದ್ರೆ, ನನ್ನ ಒಬಾ  ರೀಗಿಯಾಗಿ ಮ್ಮತನಡುತೆು ೀನೆ. ಅಾಂದ್ರೆ, ನನಗೆ ನನನ  ಎರಡೂ 

ಕೈಗ್ಳ ಚ್ಮಗದ್ ಮೇಲ್ಲ ರಿಾಂಗ  ರಿೀತಿ ಬರುತಿು ತ್ತು . ನನ್ನ ಯಾವಾಗ್ಲ್ಲ ಸಹ ನನನ  ಶಟ್ಟಗನ ತೀಳು 
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ಮಡಿಸುತೆು ೀನೆ. ಆ ರಿೀತಿ ಆದ್ಮೇಲ್ಲ ನನನ  ಕೈಯನ್ನನ  ಮುಚಿಚ ಕಾಂಡು ತಿರುಗಾಡುವಂತಹ ಪ್ರ ಸಂಗ್ ಬಂತ್ತ.  

ಈಗ್ ಬಳಗಾವ, ಮುಾಂಬೈ, ಬಾಂಗ್ಳೂರು ಮತ್ತು  ಹುಬಾ ಳಿಿ  ಆಯಿತ್ತ. ಮತೆು  ಬಾಂಗ್ಳೂರಿನಲೆ್ಲ  ಹತ್ತು  

ಆಸಪ ತೆರ ಗ್ಳಿಗೆ ಇದ್ನ್ನನ  ತೀರಿಸಿ ಅಯಿತ್ತ. ಆಸಪ ತೆರ ಗೆ ಹೊೀದಾಗ್ ಇದ್ನ್ನನ  ನೀಡುವರು ನಂತರ ಇದ್ನ್ನನ  

biopsy  ಮ್ಮಡಬೇಕು ಮತ್ತು  ಇದ್ನ್ನನ  ಟ್ಸಿಿ ಾಂಗ  ಕಳುಹಸಿ ನೀಡೀಣ್ ಎನ್ನನ ತಿು ದ್ಾ ರು. ಎಲೆಾ  

ಆಸಪ ತೆರ ಗ್ಳಲೆ್ಲ  ಸಹ ಈ ರಿೀತಿ ಹೇಳುತಿು ದ್ಾ ರು. ಅವರು ಪಾರ ಕಿ ೀಸ ಗೀಸಕ ರ ಅದ್ನ್ನನ  ಪ್ರಿೀಕೆೆ ಗೆ 

ಕಳುಹಸುತಿು ದ್ಾ ರು. ಆಮೇಲ್ಲ ಇದ್ರಲೆ್ಲ  ಏನೂ ದೊೀಷವಲೆವಾಂದು ಹೇಳುತಿು ದ್ಾ ರು. ಹಾಗಾದ್ರೆ, 

ದೊೀಷವಲೆದಿದ್ಾ ರೆ ಈ ರಿೀತಿ ಏಕೆ ಬರುತಿು ದೆ ಎಾಂದು ಕೇಳಿದೆ. ಕನೆಗೆ ನನಗೆ ಒಬಾ  ಆಯುವೇಗದ್ದ್ 

ವೈದ್ಯ ರು ಸಿಕಕ ದ್ರು. ಅವರು ಈ ಸಮಸಯ ಯನ್ನನ  ಮೂರು ತಿಾಂಗ್ಳಿನ ಒಳಗೆ ಸರಿಪ್ಡಿಸುತೆು ೀನೆಾಂದು 

ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದ್ಕೆಕ  ನನ್ನ ಆಗ್ಲ್ಲ ಎಾಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ. ಅವರು ನನಗೆ ಮೂರು ತಿಾಂಗ್ಳಿಗೆ ಔಷಧ ಕಟಿ ರು. 

ಇವತ್ತು  ಮತೆು  ನನ್ನ ನನನ  ಶರ್ ಗನ ತೀಳನ್ನನ  ಮೇಲ್ಲ ಏರಿಸುತಿು ದೆಾ ೀನೆ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮತು ಾಂದು 

ಏನೆಾಂದ್ರೆ, ಅದು ವೈದ್ಯ ರಿಗೆ ಗತಿು ದೆ. ಕೀವಡ-19 ಬಂದಾಗ್ ನನನ  ಪ್ಕಕ ದ್ ಕೆೆ ೀತರ ದ್ ರಾಯಭಾಗ್ದ್ಲೆ್ಲ  

ನಮಾ  ತಾಲೆ್ಲ ಕನ ತಾಲೆ್ಲ ಕು ಪಂಚಾಯಿತಿಯಲೆ್ಲ  ಹೊರಗುತಿು ಗೆಯ ಮೇಲ್ಲ ಎಾಂಜಿನಿಯರಿಾಂಗ  ಕೆಲಸ 

ಮ್ಮಡುತಿು ದ್ಾ , ಅವನ ತಂದೆ-ತಾಯಿ ತಾವು ಕ್ಕಲ್ಲ ಮ್ಮಡಿ, ಅವರ ಮಗ್ನನ್ನನ  ಎಾಂಜಿನಿಯರಿಾಂಗ  

ಮ್ಮಡಿಸಿದ್ಾ ರು. ಅವರು ಬಹಳ ಅತಯ ಾಂತ ಬಡವರು. ಅವರ ಮಗ್ನಿಗೆ ಕೀವಡ-19 ಬಂತ್ತ. ಆಗ್ ಅವರು 

ಮಿೀರಜ  ಆಸಪ ತೆರ ಗೆ ಹೊೀದ್ರು.  ಆ ಮಿೀರಜ  ಆಸಪ ತೆರ ಯವರು ಅವನಿಗೆ ಬೆ್ರ ಕ  ಫಂಗ್ಸ  ಆಗಿದೆ ಎಾಂದು 

ತಿಳಿಸಿದ್ರು. ಇದ್ಕೆಕ  ಇಲೆ್ಲ  ಚಿಕತೆು  ಇಲೆ , ಇದ್ಕೆಕ  ಬಾಂಗ್ಳೂರಿನಲೆ್ಲ  ಆಸಪ ತೆರ ಯನ್ನನ  ಪಾರ ರಂಭ್ ಮ್ಮಡಿದಾಾ ರೆ. 

ಆದುದ್ರಿಾಂದ್ ಅವನನ್ನನ  ನಿೀವು ಬಾಂಗ್ಳೂರಿಗೆ ಕಳುಹಸಬೇಕೆಾಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ರು. ನನಗೆ ಆ ಸುದಿಿ  ಬಂತ್ತ 

ನನ್ನ ಒಾಂದು ಆಾಂಬುಯ ಲ್ಲನ್ು   ಮ್ಮಡಿ, ಅವನನ್ನನ  ಬಾಂಗ್ಳೂರಿಗೆ ಕಳುಹಸಿದೆ. ಅವರನ್ನನ  ಕಳುಹಸಿದ್ ನಂತರ 

ಈ ಕಡೆಯಿಾಂದ್ ಅವರಿಗೆ ಫೀನ್  ಮ್ಮಡಿದೆ. ಈ ಬೆ್ರ ಕ  ಫಂಗ್ಸ  ಎನ್ನನ ವ ಹೊಸ ರೀಗ್ ಬಂದಿದೆ, ಅದು 

ನಿಮಗೆ ಗತಿು ದೆಯೆ ಎಾಂದು ಕೇಳಿದೆ. ಅದ್ಕೆಕ  ಅವರು ಹೌದು ಬೆ್ರ ಕ  ಫಂಗ್ಸ  ಎಾಂಬ ಹೊಸ ರೀಗ್ 

ಬಂದಿದೆ, ಅದ್ಕೆಕ  ಆಸಪ ತೆರ  ಪಾರ ರಂಭ್ ಮ್ಮಡಿದೆಾ ೀವ. ಈಗ್ ನಿೀವು ಕಳುಹಸಿರುವ ರೀಗಿ ನಲಕ ನೆಯವರು 

ಎಾಂದು ಹೇಳಿದ್ರು.  ಅವನನ್ನನ  ಅಲೆ್ಲ ಗೆ ದಾಖ್ಲು ಮ್ಮಡಿದೆಾ ವು. ಅವನನ್ನನ  ದಾಖ್ಲು ಮ್ಮಡಿದ್ ಮೇಲ್ಲ, 

ಅಲೆ್ಲನ ವೈದ್ಯ ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಈ ರೀಗ್ ಈಗಾಗ್ಲೇ ಅವನ ಬರ ೈನ್ ಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಅದ್ಕೆಕ  ಅವನ ಬರ ೈನ್  ಅನ್ನನ  

ಆಪ್ರೇಷನ್  ಮ್ಮಡಬೇಕು ಎಾಂದ್ರು. ಆಗ್ ಅವನ ಬರ ೈನ್  ಆಪ್ರೇಷನ್  ಮ್ಮಡಿದ್ರು. ಆ ನಂತರ ಅವನ್ನ 

ವಾಪ್ಸುು  ಬಂದ್ ಮೇಲ್ಲ ಇಲೆ್ಲನ ಆಸಪ ತೆರ ಯ ವೈದ್ಯ ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಈಗ್ ಅವನ ಒಾಂದು ಕಣುಣ  ಹೊೀಗಿದೆ, 

ಇನನ ಾಂದು ಕಣುಣ  ಹೊೀಗುತು ದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅವನ ಎರಡೂ ಕಣುಣ ಗ್ಳನ್ನನ  ತೆಗೆಯಬೇಕಾಗುತು ದೆ ಎಾಂದ್ರು. 

ಅವನ ಎರಡೂ ಕಣುಣ ಗ್ಳನ್ನನ  ತೆಗೆಯಬೇಕಾಗುತು ದೆ ಎಾಂದಾಗ್, ಆ ಹುಡುಗ್ನಿಗೆ ಅವನ ತಂದೆ ಇಲೆ . ಅವನ 

ಅಕಕ  ಮತ್ತು  ತಮಾ  ಆಸಪ ತೆರ ಯಲೆ್ಲ  ಇದ್ಾ ರು. ಅವರು ನನಗೆ ಫೀನ್  ಮ್ಮಡಿದ್ರು. ಇವನ ಎರಡೂ 

ಕಣುಣ ಗ್ಳನ್ನನ  ತೆಗೆಯಬೇಕಂತೆ, ಈಗ್ ಅವನ ಎರಡೂ ಕಣುಣ ಗ್ಳನ್ನನ  ತೆಗೆದು ನಂತರ ಅವನ್ನ ಬದುಕ ಏನ್ನ 
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ಪ್ರ ಯೀಜನ, ಅದ್ಕೆಕ  ಏನ್ನ ಮ್ಮಡಬೇಕೆಾಂದು ಕೇಳಿದಾಗ್, ಅವನ್ನ ಅದ್ಕೆಕ  ಹೇಳಿದ್ ನನನ ನ್ನನ  ವಾಪ್ಸುು  

ಕರೆದುಕಾಂಡು ಹೊೀಗಿ, ನನ್ನ ನನನ  ತಾಯಿಯ ತಡೆಯ ಮೇಲ್ಲ ತಲ್ಲ ಇಟಿ  ಪಾರ ಣ್ ಬಿಡುತೆು ೀನೆ ಎಾಂದು 

ಹೇಳುತಿು ದಾಾ ನೆ ಅದ್ಕೆಕ  ಏನ್ನ ಮ್ಮಡಬೇಕೆಾಂದು ಕೇಳಿದ್ರು. ನನ್ನ ವೈದ್ಯ ರ ಜೊತೆ ಚ್ಚೆಗ ಮ್ಮಡಿ, ಆಮೇಲ್ಲ 

ಹೇಳುತೆು ೀನೆಾಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ. ಆಗ್ ನನ್ನ ವೈದ್ಯ ರ ಬಳಿ ಚ್ಚೆಗ ಮ್ಮಡಿದೆ. ಆಗ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು, 

ಆಪ್ರೇಷನ್ ಗೆ ರೀಗಿ ಒಪುಪ ತಿು ಲೆ . ಅವರು discharge ಮ್ಮಡಿ ಎಾಂದು ಕೇಳುತಿು ದಾಾ ರೆ ಎಾಂದ್ರು. ಅದ್ಕೆಕ  

ನನ್ನ ಅವನನ್ನನ  discharge ಮ್ಮಡಿದ್ರೆ ಅವನ ಪ್ರಿಸೆಿ ತಿ ಏನೆಾಂದು ಕೇಳಿದೆ. ಅದ್ಕೆಕ  ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು 

ಗ್ರಿಷಠ  ಮೂರು ದಿವಸ ಬದುಕಬಹುದು ಎಾಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ರು.  ಅವನ್ನ ಮೂರು ದಿವಸ ಬದುಕಬಹುದು ಆ 

ಮೇಲ್ಲ ಬದುಕುವುದ್ಕೆಕ  ಆಗುವುದಿಲೆವಾಂದ್ರು. ಅವನ ಆಯಸುು  ಕೇವಲ ಮೂರು ದಿವಸ ಮ್ಮತರ  ಇದೆ 

ಎಾಂದು ವೈದ್ಯ ರು ಅವನ ಸೀದ್ರರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದು ಮುಗಿಯಿತ್ತ ಎಾಂದ್ರು. ಇದು ಅನಿವಾಯಗ ಮತೆು  

ಏನ್ನ ಮ್ಮಡುವುದ್ಕೆಕ  ಆಗುವುದಿಲೆ . ನವು ಅವನನ್ನನ  ಕರೆದುಕಾಂಡು ಹೊೀಗುತೆು ೀವ. ಅವನನ್ನನ  

discharge ಮ್ಮಡಿ ಎಾಂದು ಹೇಳಿದ್ರು. ನನನ  ಮನಸುು  ಒಪ್ಪ ಲಾರದೆ ಆಾಂಬುಯ ಲ್ಲನ್ು   ಮ್ಮಡಿ ಅವನನ್ನನ  

discharge ಮ್ಮಡಿ ಕಳುಹಸಿದೆ. ನನಗೆ ಏನ್ನ ಚ್ಮಗ ರೀಗ್ಕೆಕ  ಔಷಧಿಯನ್ನನ  ಕಟಿ್ಟ ದ್ಾ ರು. ಅವರು ಸಂಜ್ಞ 

ಬಂದು ನನನ ನ್ನನ  ಭೇಟ್ಟಯಾದ್ರು. ನನನ  ಬಳಿ ಕೀವಡ-19 ರೀಗ್ಕೆಕ  ಔಷಧಿ ಇದೆ. ನನ್ನ ಕೀವಡ-19 

ರೀಗ್ಕೆಕ  ಔಷಧಿ ಕಡುತೆು ೀನೆ. ಅದ್ಕೆಕ  ನಿೀವು ನನಗೆ permission ಕಡಿಸಿ ಎಾಂದು ಕೇಳಿದ್ರು. ಅದ್ಕೆಕ  

ನನ್ನ ಕೇಳಿದೆ, ನಿಮಾ  ಬಳಿ ಬೆ್ರ ಕ  ಫಂಗ್ಸ ಗೆ ಔಷಧಿ ಇದೆಯೆ ಎಾಂದು. ಅದ್ಕೆಕ  ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ನನ್ನ 

ಅಲೆ್ಲ ಗೆ ಹೊೀಗಿ ಪ್ರಿಶ್ೀಲನೆ ಮ್ಮಡುತೆು ೀನೆ. ನನ್ನ ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಲ ನಿಣ್ಗಯ ತೆಗೆದುಕಳಿು ತೆು ೀನೆ ಎಾಂದ್ರು. 

ಅದ್ಕೆಕ  ನನ್ನ ಹೇಳಿದೆ, ಹೇಗಿದ್ಾ ರೂ ಇದು death case. ಅವನ ಮೇಲ್ಲ ಪ್ರ ಯೀಗ್ ಮ್ಮಡು ಎಾಂದು ಹೇಳಿದೆ. 

ಅವನಿಗೆ ಒಾಂದು ಕಾರು ಕಟಿ , ಅಲೆ್ಲಾಂದ್ ನೇರವಾಗಿ ರಾಯಭಾಗ್ ತಾಲೆ್ಲ ಕನ ರೀಗಿ ಇರುವಂತಹ 

ಜಾಗ್ಕೆಕ  ಕಳುಹಸಿದೆ. ಅವರು ಅದ್ನ್ನನ  ಪ್ರಿಶ್ೀಲನೆ ಮ್ಮಡಿ, ನನಗೆ ಸ್ವಯಂಕಾಲ ಫೀನ್  ಮ್ಮಡಿ, ನನ್ನ 

ಇದ್ನ್ನನ  ಸರಿಪ್ಡಿಸುತೆು ೀನೆಾಂದು ಹೇಳಿದ್. ಹೇಗಿದ್ಾ ರೂ ಸಹ ಇದು death case ಎಾಂದು ಅವನ ಮೇಲ್ಲ 

ಪ್ರ ಯೀಗ್ ಮ್ಮಡು ಎಾಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಅವನ್ನ unconscious ಆಗಿದಾಾ ನೆ ಮತ್ತು  ಅವನ್ನ ಬದುಕುವುದ್ಕೆಕ  

ಸ್ವಧಯ ವೇ ಇಲೆ . ಅವನ್ನ ಪುನಃ ವಾಪ್ಸುು  ಹೊೀಗಿ ಅದ್ಕೆಕ  ಆಯುವೇಗದ್ದ್ ಔಷಧಿಯನ್ನನ  ತಯಾರು 

ಮ್ಮಡಿ, ಆ ರೀಗಿಗೆ ಕಡುವುದ್ಕೆಕ  ಪಾರ ರಂಭ್ ಮ್ಮಡಿದ್. ಆ ನಂತರ ಏಳನೇ ದಿವಸಕೆಕ  ರೀಗಿ 

ಮ್ಮತನಡುವುದ್ಕೆಕ  ಪಾರ ರಂಭ್ ಮ್ಮಡಿದ್. ಇವತಿು ನ ದಿವಸ ಅವನ ಒಾಂದು ಕಣುಣ  ಪೂಣ್ಗವಾಗಿ ಹೊೀಗಿದೆ. 

ಹೊೀಗಿದ್ಾ ಾಂತಹ ಮತು ಾಂದು ಕಣುಣ  ಕಾಣುವುದ್ಕೆಕ  ಪಾರ ರಂಭ್ವಾಗಿದೆ. ಈಗ್ ಓಡಾಡುವುದ್ಕೆಕ  ಪಾರ ರಂಭ್ 

ಮ್ಮಡಿ, ಕೆಲಸ ಮ್ಮಡುವುದ್ಕೆಕ  ಶುರು ಮ್ಮಡಿದಾಾ ನೆ. ಇದು ಪ್ರ ತೆಯ ೀಕ್ಷವಾಗಿ ಆಗಿರುವಂಥದುಾ . ಇದು 

ಆಯುವೇಗದ್ದ್ಲೆ್ಲ  ಇರವಂತಹ ಶಕು . ಅದ್ಕೆಕ  ನನ್ನ ವೈದ್ಯ ರಿಗೆ ಅಭಿನಂದ್ನೆಯನ್ನನ  ಹೇಳುತೆು ೀನೆ. 

ಡಾ||ಕೆ.ಸುಧಾಕರ ರವರು ಅಲೀಪ್ತಿ ವೈದ್ಯ ರು. ಅಲೀಪ್ತಿಯಲೆ್ಲ  ಸ್ವಕಷಿ್ಟ  ಸಂಶೀಧನೆಗ್ಳು ಆಗಿವ. 

ಆದ್ರೆ, ಇಲೆ್ಲ  ಸಂಶೀಧನೆ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಲೀಪ್ತಿಯಲೆ್ಲ  ಎಷಿ್ಟ  ಸಂಶೀಧನೆಯಾಗಿದೆ ಎಾಂದ್ರೆ, 
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ನನ್ನ ನಮಾ  ಕೆೆ ೀತರ ದ್ಲೆ್ಲ  ಒಾಂದು ಎಾಂಗೇಜ ಮೆಾಂರ್ ಗೆ ಹೊೀಗಿದೆಾ . ಆಗ್ ಹುಡುಗ್ ಏನ್ನ ಕೆಲಸ 

ಮ್ಮಡುತಾು ನೆಾಂದು ಕೇಳಿದೆ. ಹುಡಗ್ ಹಲೆ್ಲನ ಡಾಕಿ ರ  ಎಾಂದು ಹೇಳಿದ್ರು. ಮತೆು  ಹುಡುಗಿ ಏನ್ನ 

ಮ್ಮಡುತಾು ಳೆಾಂದು ಕೇಳಿದೆ. ಅವಳು ವಸಡಿನ ಡಾಕಿ ರ  ಎಾಂದು ಹೇಳಿದ್ರು. ಅವಳು ವಸಡಿನ ತಜ್ಞಾ , ಅವಳು 

ವಸಡಿನ ಬಗೆೆ ಯೇ ಸಂಶೀಧನೆ ಮ್ಮಡಿದಾಾ ಳೆ. ಹುಡುಗ್ ಹಲೆ್ಲನ ಬಗೆೆ  ಮ್ಮಡಿದಿಾ ನೆ. ಅದ್ಕೆಕ  ನನ್ನ 

ಹೇಳಿದೆ, ಒಳಿೆಯದಾಯಿತ್ತ ಬಿಡು, ಹಲೆು  ಮತ್ತು  ವಸಡು ಒಾಂದು ಕಡೆ ಇದ್ಾ ರೆ, ಬರುವಂತಹ ರೀಗಿ ಬೇರೆ 

ಕಡೆ ಓಡಾಡುವುದ್ಕೆಕ  ಆಗುವುದಿಲೆ . ಎಲೆಾ  ಒಾಂದೇ ಕಡೆ ಆಗುತು ದೆ ಎಾಂದು. ಅಲೀಪ್ತಿಯಲೆ್ಲ  ಸ್ವಕಷಿ್ಟ  

ಸಂಶೀದ್ನೆ ಆಗಿದೆ. ಅಲೀಪ್ತಿಯಲೆ್ಲ  ಕಪುಪ  ಕ್ಕದ್ಲ್ಲಗೆ ಒಬಾ ರು ಇದಾಾ ರೆ. ಬಿಳಿ ಕ್ಕದ್ಲ್ಲಗೆ ಒಬಾ ರು 

ಇದಾಾ ರೆ. ಎಡಗ್ಣಿಣ ಗೆ ಒಬಾ ರು ಇದಾಾ ರೆ. ಬಲಗ್ಣಿಣ ಗೆ ಒಬಾ ರು ಇದಾಾ ರೆ. ಬರಳಿಗೆ ಒಬಾ ರು ಇದಾಾ ರೆ. ಮುಾಂಗೈಗೆ 

ಒಬಾ ರು ಇದಾಾ ರೆ. ಕಾಲ್ಲಗೆ ಒಬಾ ರು, ಕೈಗೆ ಒಬಾ ರಂತೆ ಸ್ವವರಾರು experts ಇದಾಾ ರೆ. ಆದ್ರೆ, 

ಆಯುವೇಗದ್ದ್ಲೆ್ಲ  experts ಗ್ಳನ್ನನ  ತಯಾರು ಮ್ಮಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮ್ಮನಯ  ಸಚಿವರು ಅಲೀಪ್ತಿ 

ವೈದ್ಯ ರಾಗಿ, ಆಯುವೇಗದ್ದ್ ವಧೇಯಕವನ್ನನ  ತಂದಿದಾಾ ರೆಾಂದ್ರೆ, ಬಹುಶಃ ಅವರು ತಮಾ  ಹಂಗಿನಿಾಂದ್ 

ಹೊರಗೆ ಬಂದು ತಂದಿದಾಾ ರೆಾಂದು ನನ್ನ ಅಭಿಮ್ಮನದಿಾಂದ್ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದ್ನೆಯನ್ನನ  ಹೇಳುತಾು , 

ನನ್ನ ಈ ವಧೇಯಕವನ್ನನ  ಸ್ವಾ ಗ್ತ ಮ್ಮಡುತೆು ೀನೆ.  

 

ಶಿರ ೋ ಎಸ್.ವಿಾ .ಸಂಕನೂರ (ಪದವಿೋಧರರ ಕೆೆೋತ್ರ ):- ಮ್ಮನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮ್ಮನಯ  ಸಚಿವರು 

ಆಯುವೇಗದ್, ಯುನನಿ ಮತ್ತು  ಹೊೀಮಿಯೀಪ್ತಿಗೆ ಏನ್ನ ಪ್ರ ತೆಯ ೀಕ ಒಾಂದು ಆಯುಷ್  

ವಶಾ ವದಾಯ ಲಯದ್ ವಧೇಯಕವನ್ನನ  ತಂದಿದಾಾ ರೆ. ನನ್ನ ಅದ್ನ್ನನ  ಸ್ವಾ ಗ್ತ ಮ್ಮಡುತೆು ೀನೆ. ನನ್ನ ಈ 

ಸಂದ್ಭ್ಗದ್ಲೆ್ಲ  ಹೇಳುವುದು ಇಷಿ್ಟ . ಈ ಆಯುವೇಗದ್ ಅತಯ ಾಂತ ಪುರಾತನ ಭಾರತಿೀಯ ವೈದ್ಯ ಕೀಯ 

ಪ್ದಿ್ ತಿ. ಈ ವೈದ್ಯ ಕೀಯ ಪ್ದಿ್ ತಿಯನ್ನನ  ನವು ಬಳೆಸದೆ ಅದ್ಕೆಕ  ಪರ ೀತಾು ಹ ಕಡಲ್ಲಲೆವಾಂದ್ರೆ, 

ಬೇರೆಯವರು ಯಾರು ಪರ ೀತಾು ಹ ಕಡುತಾು ರೆ. ಈಗ್ ಯಾವ ಸದ್ಸಯ ರು ಕ್ಕಡ, ಈಗ್ ವರೀಧ ಪ್ಕ್ಷದ್ 

ಒಬಾ ರು ಇಬಾ ರು ವರೀಧ ಮ್ಮಡಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ, ಅವರು ಆ ರಿೀತಿ ಮ್ಮಡಬ್ರರದು. ಏಕೆಾಂದ್ರೆ, ನಮಾ  

ಪ್ದಿ್ ತಿಯನ್ನನ  ಬಳೆಸುವುದು ನಮಾ  ಜವಾಬ್ರಾ ರಿ. ಆ ಹನೆನ ಲ್ಲಯಲೆ್ಲ  ಇವತ್ತು  ಏನ್ನ ಆಯುವೇಗದ್ ಪ್ದಿ್ ತಿ 

ಇದೆ. ಈ ಆಯುವೇಗದ್ ಪ್ದಿ್ ತಿಯನ್ನನ  ಅಲೀಪ್ತಿಗೆ ಹೊೀಲ್ಲಕೆ ಮ್ಮಡಿದ್ರೆ, ಆಯುವೇಗದ್ ಬಹಳ 

ನಿಲಗಕ್ಷಯ ಕೆಕ  ಒಳಗಾಗಿದೆ. ಈ ಆಯುವೇಗದ್ಕೆಕ  ಪರ ೀತಾು ಹ ಸಿಗ್ಬೇಕು ಎಾಂದ್ರೆ, ಇದು ರಾಜಿೀವ  ಗಾಾಂಧಿ 

ಆರೀಗ್ಯ  ವಶಾ ವದಾಯ ಲಯದ್ ಅಡಿಯಲೆ್ಲ  ಇದ್ಾ ರೆ. ಇದು ಬಳವಣಿಗೆ ಹೊಾಂದುವುದ್ಕೆಕ  ಸ್ವಧಯ ವಲೆ . 

ಅದ್ಕೆಕ  ತಾಂದ್ರೆಯಾಗುತು ದೆ. ಆ ದಿಶೆಯಳಗೆ ಇದ್ನ್ನನ  ಪ್ರ ತೆಯ ೀಕ ಮ್ಮಡಿದಾಗ್ ಮ್ಮತರ  ಆಯುವೇಗದ್ 

ಶಾಸು ರಕೆಕ  ಪಾರ ಧಾಯ ನತೆ ಕಟಿ  ಹಾಗೆ ಆಗುತು ದೆ. ಅದ್ಕೆಕ  ಪುನಶೆಚ ೀತನ ಮ್ಮಡಿದಂತೆ ಆಗುತು ದೆ. ಮತೆು  ಬಹಳ 

ಮುಖ್ಯ ವಾಗಿ ಆಯುವೇಗದ್ ಬಹಳ ಹಾಂದೆ ಉಳಿದಿದೆ ಎಾಂದ್ರೆ, ಇದ್ರ ಬಗೆೆ  ಸಂಶೀಧನೆ ಕೆಲಸ ನಡೆದಿಲೆ . 

ಇದ್ರ ಸಂಶೀಧನೆಗೆ ಆದ್ಯ ತೆ ಕಡುವುದ್ಕೆಕ  ಪ್ರ ತೆಯ ೀಕ ವಶಾ ವದಾಯ ಲಯವನ್ನನ  ಮ್ಮಡುವುದ್ರಿಾಂದ್ 
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ಸ್ವಧಯ ವದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ವಧೇಯಕವನ್ನನ  ನನ್ನ ಸ್ವಗ್ತಿಸುತೆು ೀನೆ. ಈಗ್ ಪ್ರ ತೆಯ ೀಕವಾದ್ ಆಯುಷ್  

ವಶಾ ವದಾಯ ಲಯ ಸೆ್ವ ಪ್ನೆ ಎಾಂದೊೀ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು . ಇದ್ನ್ನನ  ಈ ಹಾಂದಿನ ಸಕಾಗರಗ್ಳು 

ಮ್ಮಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು .  

(ಮುಾಂದು) 

 

(1260) 22.12.2021 02.10 LL-VK        (ಉಪ ಸ್ಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಥ ತಿ) 

 

ಶಿರ ೋ ಎಸ್ .ವಿಾ .ಸಂಕನೂರ(ಮುಿಂದ್ಯ) 

ಇರ್ತಿು ನ ದಿವಸ ಶ್ರ ೀ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾ ಯಿಯವರ ನೇತೃತಾ ದ್ ಸಕಾಗರ, “ಕನಗಟಕ ರಾಜಯ  

ಆಯುಷ್  ವಶಾ ವದಾಯ ಲಯ” ಎಾಂಬ ಯಾವ ವಧೇಯಕ ತಂದಿದಾಾ ರೆ ಅದು ಅತ್ತಯ ತು ಮವಾದ್ 

ಕೆಲಸವಾಂದು ನನ್ನ ಹೇಳುವುದ್ಕೆಕ  ಬಯಸುತೆು ೀನೆ. ಸದ್ರಿ ವಧೇಯಕದ್ ಮೇಲ್ಲ ಚ್ಚೆಗ ನಡೆದಂತಹ 

ಸಂದ್ಭ್ಗದ್ಲೆ್ಲ , ಹರಿಯ ಸದ್ಸಯ ರಾದ್ ಶ್ರ ೀ ಯು.ಬಿ. ವಾಂಕಟೇಶ ರವರು ಮತ್ತು  ಶ್ರ ೀ ಮರಿತಿಬಾ ೀಗೌಡರವರು 

ಕೆಲವು ಸಲಹೆಗ್ಳನ್ನನ  ಕಟಿ್ಟ ರುತಾು ರೆ. ಅದೇನೆಾಂದ್ರೆ, ಯಾರು ಆಯಗವೇದಿಕ ನಲೆ್ಲ  ಪ್ದ್ವ ಅಥವಾ 

ಸ್ವನ ತಕೀತು ರ ಪ್ದ್ವ ಪ್ಡೆದುಕಳಿು ತಾು ರೆ, ಅವರಿಗೆ ದ್ಯಮ್ಮಡಿ ನೇಮಕಾತಿಯಲೆ್ಲ  ಆದ್ಯ ತೆಯನ್ನನ  

ಕಡಬೇಕು. ಅದು ಬಹಳ ಅವಶಯ ಕವಾಗಿದೆ. ಎರಡನೆಯದಾಗಿ, ಅವರಿಗೆ recognition ಇರುವುದಿಲೆ . ಅದ್ರ 

ಬಗೆೆ  ಕ್ಕಡ ಸಕಾಗರ ಗಂಭಿೀರವಾಗಿ ಚಿಾಂತನೆ ಮ್ಮಡಬೇಕೆಾಂದು ನನ್ನ ವನಂತಿ ಮ್ಮಡುತೆು ೀನೆ.  

ಮ್ಮನಯ  ಸದ್ಸಯ ರಾದಂತಹ ಶ್ರ ೀ ಮರಿತಿಬಾ ೀಗೌಡರವರು ಕೆಲರ್ಾಂದು ಮಹತಾ ದ್ ವಷಯದ್ ಬಗೆೆ  

ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದೇನೆಾಂದ್ರೆ, "ಇದುವರೆವಗೂ ನಮಾ  ರಾಜಯ ದ್ಲೆ್ಲ  ಯಾವಾಯ ವ ವಶಾ ವದಾಯ ಲಯಗ್ಳನ್ನನ  

ಸೆ್ವ ಪ್ನೆ ಮ್ಮಡಿದಾಾ ರೆ, ಅವುಗ್ಳಿಗೆ ಕಟಿ ಡ ಇರುವುದಿಲೆ  ಮತು ಾಂದು ಇರುವುದಿಲೆ . ಆದಾಗೂಯ , ಯಾವ 

ಕಾರಣ್ಕಾಕ ಗಿ ಹೊಸ ವಶಾ ವದಾಯ ಲಯಗ್ಳನ್ನನ  ಸೆ್ವ ಪ್ನೆ ಮ್ಮಡುತಿು ೀರಿ” ಎಾಂದು ಪ್ರ ಶೆನ  ಮ್ಮಡುವ ದಿಸಯಲೆ್ಲ  

ಅವರು ನಮಾ  ಸಕಾಗರಕೆಕ  ಎಚ್ಚ ರಿಕೆ ಗಂಟ್ ಕಟಿ್ಟ ದಾಾ ರೆ.  

 

ಇರ್ತಿು ನ ದಿವಸ ಆಯುಷ್  ವಶಾ ವದಾಯ ಲಯವನ್ನನ  ಶ್ವಮೊಗೆ್ ದ್ಲೆ್ಲ  ಸೆ್ವ ಪ್ನೆ ಮ್ಮಡುತಿು ದಾಾ ರೆ. 

ಅದ್ಕೆಕ  ಯಾವ ಮೂಲಭೂತವಾದಂತಹ ಸೌಲಭ್ಯ ಗ್ಳನ್ನನ  ಒದ್ಗಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ; ಸಿಬಾ ಾಂದಿಗ್ಳನ್ನನ  

ಒದ್ಗಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ; ಅದ್ಕೆಕ  ಯಾವ ಹಣ್ಕಾಸಿನ ವಯ ವಸೆ  ಬೇಕು ಅದ್ನ್ನನ  ಮುಾಂಬರುವ ಆಯವಯ ಯ 

ಪ್ಟಿ್ಟ ಯಲೆ್ಲ  ಸೇಪ್ಗಡೆ ಮ್ಮಡಬೇಕೆಾಂದು ನನ್ನ ಒತಾು ಯ ಮ್ಮಡುತೆು ೀನೆ. ಕನೆಯದಾಗಿ, ನನ್ನ 

ಹೇಳುವುದೇನೆಾಂದ್ರೆ, ಶ್ವಮೊಗೆ್  ಜಿಲೆ್ಲ ಯಲೆ್ಲ  ಅನೇಕ ಆಯುವೇಗದಿಕ  ಔಷಧಿ ಸಸಯ ಗ್ಳು ಸಿಗುತು ವ 

ಎನ್ನನ ವುದಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂದ್ಭ್ಗದ್ಲೆ್ಲ  ನನ್ನ ಹೇಳುವುದೇನೆಾಂದ್ರೆ, ಗ್ದ್ಗ್ ಜಿಲೆ್ಲ ಯ ಕಪ್ಪ ತಗುಡಡ ದ್ಲೆ್ಲ  

ಸಿಗ್ತಕಕ ಾಂತಹ ಆಯುವೇಗದಿಕ  ಔಷಧಿಯ ಸಸಯ ಗ್ಳು ಎಲೆ್ಲಯೂ ಸಿಗುವುದಿಲೆ . ಇದ್ನ್ನನ  ಸಕಾಗರ 

ಗ್ಮನಿಸಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ, ನನ್ನ ಸಕಾಗರದ್ಲೆ್ಲ  ಕಳಕಳಿಯಿಾಂದ್ ಪಾರ ಥಗನೆ ಮ್ಮಡುವುದೇನೆಾಂದ್ರೆ, ಒಾಂದು 

ಆಯುಗವೇದ್ ಔಷಧಗ್ಳ ಸಂಶೀಧನ ಕೇಾಂದ್ರ  ಪಾರ ರಂಭ್ವಾಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದ್ನ್ನನ  ಗ್ದ್ಗ್ ಜಿಲೆ್ಲ ಯ 
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ಕಪ್ಪ ತಗುಡಡ ದ್ಲೆ್ಲ  ಸೆ್ವ ಪ್ನೆ ಮ್ಮಡಬೇಕೆಾಂದು ಒತಾು ಯ ಮ್ಮಡುತೆು ೀನೆ. ಈ ದಿಸಯಲೆ್ಲ  ಈಗಾಗ್ಲೇ ಕೇಾಂದ್ರ  

ಸಕಾಗರ ಚಿಾಂತನೆ ಮ್ಮಡುತಿು ದೆ. ಆ ನಿಟಿ್ಟ ನಲೆ್ಲ  ಆಯುಗವೇದಿಕ  ಸಂಶೀಧನ ಕೇಾಂದ್ರ ವನ್ನನ  ಗ್ದ್ಗ್ 

ಜಿಲೆ್ಲ ಯ ಕಪ್ಪ ತಗುಡಡ ದ್ಲೆ್ಲ  ಸೆ್ವ ಪ್ನೆ ಮ್ಮಡಬೇಕೆಾಂಬ ಸಲಹೆಯನ್ನನ  ನಿೀಡಿ ಈ ವಧೇಯಕವನ್ನನ  

ಸಂಪೂಣ್ಗವಾಗಿ ಸ್ವಾ ಗ್ತಿಸುತೆು ೀನೆ.  

 

ಡಾ: ಕೆ.ಸುಧಾಕರ(ಆರೋಗಯ  ಮತ್ತು  ಕುಟ್ಟಿಂಬ ಕಲಾಯ ಣ ಹಾಗೂ ವೈದಯ ಕಿೋಯ ಶಿಕ್ಷಣ 

ಸ್ಚಿವರು):- ಮ್ಮನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮೊದ್ಲನೆಯದಾಗಿ ಮ್ಮನಯ  ಎಲೆಾ  ಗೌರವಾನಿಾ ತ ಸದ್ಸಯ ರಿಗೆ 

ಅಭಿನಂದಿಸುತೆು ೀನೆ. ಏಕೆಾಂದ್ರೆ, ಪ್ಕೆಾ ತಿೀತವಾಗಿ ಬಹಳ ಸದ್ಸಯ ರು ಆಯುಷ್  ವಶಾ ವದಾಯ ಲಯ ಸೆ್ವ ಪ್ನೆ 

ಆಗುತಿು ರುವುದ್ಕೆಕ  ಹಷಗವನ್ನನ  ವಯ ಕು ಪ್ಡಿಸಿರುತಾು ರೆ. ಈ ವಧೇಯಕದ್ ಬಗೆೆ  ಗ್ಹನವಾಗಿರತಕಕ ಾಂತಹ 

ವಷಯಗ್ಳು, ಗ್ಹನವಾದಂತಹ ಒಾಂದು ಸಮ್ಮಲೀಚ್ನೆ ಮತ್ತು  ವಾದ್ಗ್ಳು ಸಹ ಆಗಿರುತು ವ. ಇರ್ತಿು ನ 

ದಿವಸ ಈ ವಧೇಯಕ ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿರತಕಕ ಾಂತಹ ವಧೇಯಕ ಎಾಂದು ನನ್ನ ಹೇಳುವುದ್ಕೆಕ  

ಬಯಸುತೆು ೀನೆ. ಈ ವಶಾ ವದಾಯ ಲಯ ಇಡಿೀ ಭಾರತ ದೇಶದ್ಲೆ್ಲಯೇ ಉತು ಮವಾದ್ ವಶಾ ವದಾಯ ಲಯವಾಗಿದೆ. 

ಏಕೆಾಂದ್ರೆ, ಬೇರೆ ರಾಜಯ ಗ್ಳು ಕೇವಲ ಆಯುಗವೇದ್ ವಶಾ ವದಾಯ ಲಯ ಮ್ಮಡಿದಾಾ ರೆ. ಇನೂನ  ಕೆಲವರು 

ಯುನನಿ ವಶಾ ವದಾಯ ಲಯ ಮ್ಮಡಿದಾಾ ರೆ. ಆದ್ರೆ, ನವು ಆಯುಷ್ ನ ಎಲೆಾ  ವಷಯಗ್ಳನ್ನನ  ಸೇರಿಸಿ 

ಅಾಂದ್ರೆ, ಆಯುಗವೇದ್, ಯುನನಿ, ಸಿದಿ್ , ನಯ ಚ್ಚರೀಪ್ತಿ, ಯೀಗ್ ಇವಲೆಾ  ವಷಯಗ್ಳನ್ನನ  ಸೇರಿಸಿ 

ಒಾಂದು ವಶಾ ವದಾಯ ಲಯವನ್ನನ  ಕನಗಟಕ ರಾಜಯ ದ್ಲೆ್ಲ  ಸೆ್ವ ಪ್ನೆ ಮ್ಮಡುತಿು ದೆಾ ೀವ.  

 

ಕೆಲವು ಸದ್ಸಯ ರು, “ರಾಜಿೀವ  ಗಾಾಂಧಿ ವಶಾ ವದಾಯ ಲಯ ವಶಾ ಪ್ರ ಸಿದಿಿ ಯಾಗಿದೆ. ಅಾಂತಹ ಒಾಂದು 

ವಶಾ ವದಾಯ ಲಯದ್ ಕೆಳಗ್ಡೆ ಆಯುಷ್  ವಶಾ ವದಾಯ ಲಯ ಇರಬೇಕು” ಎನ್ನನ ವ ಸಲಹೆಯನ್ನನ  ಸಹ 

ನಿೀಡಿದಾಾ ರೆ. ಆದ್ರೆ, ಈ ವಶಾ ವದಾಯ ಲಯ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕ್ಕಡ ಅತ್ತಯ ತು ಮವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮ್ಮಡುತಿು ದೆ. 

ಅದ್ರಲೆ್ಲ  ಎರಡು ಮ್ಮತಿಲೆ . ಆದ್ರೆ, ಈ ಹಾಂದೆ 1996ರಲೆ್ಲ  ಸೆ್ವ ಪ್ನೆ ಮ್ಮಡಿದಂತಹ ವಶಾ ವದಾಯ ಲಯ 

ಇರ್ತಿು ನ ದಿನ ಸುಮ್ಮರು 953 ಕಾಲೇಜುಗ್ಳನ್ನನ  ಒಳಪ್ಟಿ್ಟ ರುತು ದೆ. ಅದ್ರಲೆ್ಲ  ವೈದ್ಯ ಕೀಯ ಕಾಲೇಜು 41, 

ದಂತ ಕಾಲೇಜು 38; ಫಾಮಗಸಿ 102, ನಸಿಗಾಂಗ  473, ಫಿಸಿಯೀಥೆರಪಿ 83, ಅಲೈಡ  ಹೆಲು   ಸೈನ್ು   111 ಇದೆ 

ಮತ್ತು  ಆಯುಷ್ ನ ಎಲೆಾ  ವಷಯಗ್ಳು ಸೇರಿ 105 ಕಾಲೇಜುಗ್ಳಿವ. ಹಾಗಾಗಿ, ಇರ್ತಿು ನ ದಿವಸ 953 

ಕಾಲೇಜುಗ್ಳು ಒಾಂದು ವಶಾ ವದಾಯ ಲಯದ್ ಕೆಳಗ್ಡೆ ಅಾಂದ್ರೆ, ಒಬಾ  ವೈಸ  ಚಾನೆು ಲರ  ಮತ್ತು  ಒಬಾ ರು 

ರಿಜಿಸಿ್ವ ರರ  ಅವುಗ್ಳನ್ನನ  ನಿವಗಹಸುವಂಥದುಾ  ಇರುತು ದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಆ ವಶಾ ವದಾಯ ಲಯಕೆಕ  ಆಯುಷ್ ಗೆ 

ಯಾವ ರಿೀತಿ ಫೀಕಸ  ಕಡಬೇಕೆನ್ನನ ವುದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸ್ವಧಯ ವಾಗುವುದಿಲೆ .  
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ಆಯುಷ್ ಗೆ ಒಟಿ್ಟ ರೆಯಾಗಿ ವಷಯಗ್ಳು ಇರತಕಕ ಾಂಥದುಾ  ಮತ್ತು  ಕೇವಲ 02 ಕೀಸ ಗ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ, 

ಹೆಲು   ಸೈನ್ು  ನಲೆ್ಲ  ಒಟಿ  49 ವೈದ್ಯ ಕೀಯ ಕೀಸ ಗಗ್ಳು ಇವ. ಯುನನಿ ಮತ್ತು  ಆಯುಗವೇದ್ಗ್ಳಲೆ್ಲ  

ಮ್ಮತರ  02 ಕೀಸ ಗಗ್ಳಿವ. ನಯ ಚ್ಚರೀಪ್ತಿ, ಯೀಗ್ವಜಾಾ ನಗ್ಳು ಮತ್ತು  ಹೊೀಮಿಯೀಪ್ತಿಗೆ ಕೇವಲ 

01 ಕೀಸ ಗ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕ್ಕಡ ಯಾವ ದೃಷಿಿ ಕೀನ ಮತ್ತು  ಯಾವ 

ಬದಿ್ ತೆಯನ್ನನ  ಈ ವಷಯಗ್ಳಿಗೆ ಕಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು , ಕಾರಣಾಾಂತರಗ್ಳಿಾಂದ್ ಅದ್ನ್ನನ  ಕಡುವುದ್ಕೆಕ  

ಆಗ್ಲ್ಲಲೆ . ಅದ್ನ್ನನ  ನನ್ನ ಪಾರ ರಂಭ್ದ್ಲೆ್ಲಯೇ ಹೇಳಿದೆಾ ೀನೆ. ಇಡಿೀ ಪಾಶ್ಚ ಮ್ಮತಯ  ದೇಶಗ್ಳು ಆಯುಷ್ ನ 

ಪ್ದಿ್ ತಿ ಮತ್ತು  ವಜಾಾ ನಕೆಕ  ಮನಸೀತಿದಾಾ ರೆ ಮತ್ತು  ಅದ್ನ್ನನ  ಮನಸ್ವರೆ ಒಪಿಪ ದಾಾ ರೆ. ಇದ್ರಿಾಂದಾಗಿ, 

ನಮಾ  ದೇಶಕೆಕ  ಒಾಂದು ದೊಡಡ  ಜವಾಬ್ರಾ ರಿಯಿದೆ. ಈ ಒಾಂದು ವಷಯಗ್ಳಲೆ್ಲ  ಇರ್ತಿು ನ ದಿವಸ ಪಾರ ಚಿೀನ 

ಕಾಲದಿಾಂದ್ಲ್ಲ ಅಭಾಯ ಸ ಮ್ಮಡಿಕಾಂಡಿರತಕಕ ಾಂತಹ ಒಾಂದು ದಾಖ್ಲ್ಲಗ್ಳು ನಮಾ ಲೆ್ಲವ. ಅದ್ಕೆಕ  ಹೆಚಿಚ ನ 

ಸಂಶೀಧನೆ ಅಗ್ತಯ ವದೆ ಮತ್ತು  ಎಲೆಾ  ಸಂಶೀಧನ ವಷಯಗ್ಳನ್ನನ  ದಾಖ್ಲ್ಲ ಮ್ಮಡುವಂಥದುಾ  ಸಹ 

ಬಹಳ ಅವಶಯ ವದೆ. ಆಗ್ ಮ್ಮತರ  ವಶಾಾ ಸ ಹೆಚ್ಚಚ  ಮೂಡುತು ದೆ ಮತ್ತು  ನಂಬಿಕೆ ಸಹ ಹೆಚ್ಚಚ  ಮೂಡುತು ದೆ.  

 

ಇದೇ ವಷಯ 2007ರಲೆ್ಲ  ಬಿೀಜಿಾಂಗ ನಲೆ್ಲ  ಡಿಕೆರೇಷನ್  ಆಯಿತ್ತ. ಅಲೆ್ಲ  declaration ಆದಂತಹ 

ಸಂದ್ಭ್ಗದ್ಲೆ್ಲ  ಪಾರ ಚಿೀನ ಕಾಲದ್ ಪ್ದಿ್ ತಿಗ್ಳು ಏನ್ನ ಆರೀಗ್ಯ  ಕೆೆ ೀತರ ದ್ಲೆ್ಲ  ಆಯಾ ದೇಶಗ್ಳು 

ಅಳವಡಿಸಿಕಾಂಡಿದೆ, ಅದ್ನ್ನನ  preserve ಮ್ಮಡಬೇಕು, protect ಮ್ಮಡಬೇಕು, ಮತ್ತು  ಪಾರ ಕಿ ೀಸ  

ಮ್ಮಡಬೇಕೆನ್ನನ ವ ಮೂರು ಪ್ದ್ಗ್ಳಲೆ್ಲ  ಒಾಂದು declaration ಮ್ಮಡಿರುತು ದೆ.  ಆ ಕಾರಣ್ದಿಾಂದ್ಲೇ ಮ್ಮನಯ  

ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತಿರ ಗ್ಳು 2014ರ ನವಾಂಬರ  9ರಂದು ಆಯುಷ್  ಇಲಾಖೆಯನೆನ ೀ ಆರೀಗ್ಯ  ಇಲಾಖೆಯಿಾಂದ್ 

ಬೇಪ್ಗಡಿಸಿ, ಅದ್ಕೆಕ  ಒಾಂದು ವಶೇಷವಾದಂತಹ ಇಲಾಖೆಯನ್ನನ  ಕ್ಕಡ ಪಾರ ರಂಭ್ ಮ್ಮಡಿದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ, 

ಇರ್ತಿು ನ ದಿವಸ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕ್ಕಡ ಆಯುಷ್  ವಶಾ ವದಾಯ ಲಯ ಸೆ್ವ ಪ್ನೆ ಮ್ಮಡುವಂತಹ 

ಕಾಲಘಟಿ ದ್ಲೆ್ಲ  ನವದೆಾ ೀವ. ಇಾಂತಹ ಸುಸಂದ್ಭ್ಗದ್ಲೆ್ಲ  ಎಲೆಾ  ಮ್ಮನಯ  ಸದ್ಸಯ ರಲೆ್ಲ  ಯಾವ 

ಅನ್ನಮ್ಮನಗ್ಳಿವ ಆ ಎಲೆಾ  ಅನ್ನಮ್ಮನಗ್ಳನ್ನನ  ದೂರ ಮ್ಮಡುವುದ್ಕೆಕ  ಪ್ರ ಯತನ  ಮ್ಮಡುತೆು ೀವ.  

 

ಈಗಾಗ್ಲೇ ಮ್ಮನಯ  ಹರಿಯ ಸದ್ಸಯ ರಾದಂತಹ ಶ್ರ ೀ ಸಿ.ಎಾಂ. ಇಬ್ರರ ಹಾಂ ಸದ್ಸಯ ರು, ಎಸ .ಡಿ.ಎಾಂ. 

ಆಯುವೇಗದ  ಕಾಲೇಜು ಆಸಪ ತೆರ  ಯಾವ ರಿೀತಿ ನಮಾ  ರಾಜಯ  ಸಕಾಗರದ್ ಜೊತೆ empanel ಆಗಿದೆ, ಅಲೆ್ಲ  

ಯಾವ ರೀಗಿಗ್ಳು ಚಿಕತೆು  ತೆಗೆದುಕಳಿು ತಾು ರೆ, ಅವರಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕ್ಕಡ ನವು 

reimbursement ಮ್ಮಡಿಕಡುವಂತಹ ಅವಕಾಶವದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಆಯುವೇಗದ್ ಅಭಾಯ ಸ ಮ್ಮಡುವಂತಹ 

ಯಾವುದೇ ಒಾಂದು ಕಾಲೇಜು ಆಗ್ಲ್ಲ ಅಥವಾ ಆಸಪ ತೆರ  ಆಗ್ಲ್ಲ ಅವರು ನಮಾ  ಜೊತೆ empanel 

ಮ್ಮಡಿಕಳಿು ವಂತಹ ಒಾಂದು ಪ್ದಿ್ ತಿ ಇದೆ. ಅದ್ನ್ನನ  ಆ ಆಸಪ ತೆರ ಗ್ಳು ಮ್ಮಡಿಕಾಂಡರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ 

ಅವರಿಗೂ ಸಹ ನವು reimbursement ಮ್ಮಡುತೆು ೀವ. ಇಲೆ  ಎನ್ನನ ವಂತಹ ಪ್ರ ಶೆನ ಯೇ ಇರುವುದಿಲೆ . ಅದೇ 
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ರಿೀತಿ, ಈಗಾಗ್ಲೇ KAUP (Karnataka Ayurvedic and Unani Practitioners Board) ನಲೆ್ಲ  ನಾಂದಾಯಿತ 

ವೈದ್ಯ ರಿಗೆ death certificate ಕಡಲು ಅವಕಾಶ ಮ್ಮಡಿಕಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬಗೆೆ  ಕೆಲವು ಮ್ಮನಯ  ಸದ್ಸಯ ರು 

ಆ ವಚಾರವನ್ನನ  ಎತಿು ದ್ಾ ರು. ಹಾಗಾಗಿ, ಉತು ರ ನಿೀಡಿರುತೆು ೀನೆ.  

 

ಶಿರ ೋ ಯು.ಬ.ವೆಿಂಕಟೇಶ (ರ್ನಮನದೇಾಶನ ಹಿಂದದವರು):- ಮ್ಮನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, 

ನನ್ನ multi usage ಬಗೆೆ  ಕೇಳಿರುತೆು ೀನೆ.  

 

ಡಾ: ಕೆ.ಸುಧಾಕರ:- ಮ್ಮನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಆ ವಷಯ ಬೇರೆ. ಅದ್ರ ಬಗೆೆ  ನಂತರ 

ಮ್ಮತನಡೀಣ್. ಪಾರಂಪ್ರಿಕ ವೈದ್ಯ ರ ವದೆಯ ಯನ್ನನ  ಮುಖ್ಯ ವಾಹನಿಗೆ ತರಬೇಕೆನ್ನನ ವುದೇ ಇದ್ರ 

ಮೂಲ ಉದೆಾ ೀಶ. ಅದ್ನ್ನನ  ಮ್ಮಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದ್ಕೆಕ  ಹೆಚಿಚ ನ ಒತು ನ್ನನ  ಕಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಮತ್ತು  

ಸಂಶೀಧನೆಗ್ಳನ್ನನ  ಸಹ ಹೆಚಿಚ ಗೆ ಮ್ಮಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗ್ಲೇ RGUHS (Rajiv Gandhi University of 

Health Sciences) ನಲೆ್ಲ  ಅನೇಕ ಸಂಶೀಧನೆಗ್ಳು ಆಗಿರುತು ವ.  ಕೆಲವು ಮ್ಮನಯ  ಸದ್ಸಯ ರು 

ಮ್ಮತನಡುವಾಗ್, “ಆ ವಶಾ ವದಾಯ ಲಯಗ್ಳಲೆ್ಲ  ಸಂಶೀಧನೆಗ್ಳು ಆಗ್ಲ್ಲಲೆ ” ಎನ್ನನ ವ ವಚಾರ 

ಎತಿು ರುತಾು ರೆ. ಆ ಬಗೆೆ  ರಾಜಯ  ಮಟಿ , ರಾಷಿ ರ ಮಟಿ ದ್ ಪೇಪ್ರ ಗ್ಳು ಅಲೆದೇ, ಅಾಂತರರಾಷಿಿ ರೀಯ 

ಮಟಿ ದ್ಲೆ್ಲಯೂ ಸಹ ದಿನಪ್ತಿರ ಕೆಗ್ಳಲೆ್ಲ  ವರದಿಯಾಗಿರುತು ದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಈ ನಿಟಿ್ಟ ನಲೆ್ಲ  ಬಹಳಷಿ್ಟ  ಕೆಲಸ 

ಆಗಿರುತು ದೆ ಮತ್ತು  ಆ ಕಟಿ ಡ ಆಗುವುದ್ಕೆಕ  ಅನ್ನದಾನ ಕರತೆ ಕ್ಕಡ ಇರುವುದಿಲೆ . ಆದ್ರೆ, ಅಲೆ್ಲ  legal 

tussle ಇದೆ. ಜಮಿೀನಿನ ವಾಯ ಜಯ  ನಡೆದಿದ್ಾ ರಿಾಂದ್ ಅದು ತಡವಾಗಿರುತು ದೆ. ಆದ್ರೆ, ಈ ವಷಯದ್ಲೆ್ಲ  ಸಕಾಗರ 

ಬದಿ್ ವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನನ  ಮುಾಂದಿನ 2 ತಿಾಂಗ್ಳ ಒಳಗಾಗಿ, ನವು ಈಗಾಗ್ಲೇ ರಾಮನಗ್ರದ್ಲೆ್ಲ  ಸೆ್ವ ಪ್ನೆ 

ಮ್ಮಡಬೇಕೆಾಂದು ಉದೆಾ ೀಶ ಮ್ಮಡಿರುವ ರಾಜಿೀವ  ಗಾಾಂಧಿ ವಶಾ ವದಾಯ ಲಯದ್ ಕಟಿ ಡವನ್ನನ  ಪಾರ ರಂಭ್ 

ಮ್ಮಡುತೆು ೀವಾಂದು ಈ ಸಂದ್ಭ್ಗದ್ಲೆ್ಲ  ಹೇಳುವುದ್ಕೆಕ  ಬಯಸುತೆು ೀನೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಎಲೆಾ  ಮ್ಮನಯ  

ಸದ್ಸಯ ರುಗ್ಳಲೆ್ಲ  ನವು ಮನವ ಮ್ಮಡುವುದೇನೆಾಂದ್ರೆ, ಇರ್ತಿು ನ ದಿವಸ ಇಾಂತಹ ಒಾಂದು ಒಳಿೆಯ… 

 

ಶಿರ ೋ ಕೆ.ಟಿ. ಶಿರ ೋಕಂಠೇಗೌಡ(ಪದವಿೋಧರರ ಕೆೆೋತ್ರ ):- ಮ್ಮನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, Health and 

Medical Education ನಲೆ್ಲ  ವಧಾನಸಭೆ ಮತ್ತು  ವಧಾನ ಪ್ರಿಷತ್ತು  ಅವಕಾಶ ಇರುವುದಿಲೆ .  

 

ಡಾ: ಕೆ. ಸುಧಾಕರ :- ಮ್ಮನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ರಾಜಿೀವ  ಗಾಾಂಧಿ ವಶಾ ವದಾಯ ಲಯ ದ್ಲೆ್ಲ ಅದ್ಕೆಕ  

ಅವಕಾಶ ನಿೀಡಲಾಗಿರುತು ದೆ.  
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ಶಿರ ೋ ಕೆ.ಟಿ.ಶಿರ ೋಕಂಠೇಗೌಡ:- ಮ್ಮನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಆದ್ರೆ ಈ ವಧೇಯಕವನ್ನನ  ನನ್ನ 

ನೀಡಿದೆ. ಅದ್ರಂತೆ, ಕಾಯಗನಿವಾಗಹಕ ಪ್ರಿಷತಿು ನಲೆ್ಲ  there is no provision.  

 

ಡಾ: ಕೆ. ಸುಧಾಕರ :- ಮ್ಮನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಅದ್ನ್ನನ  ಮ್ಮಡೀಣ್. ಅದ್ರಲೆ್ಲ  ಯಾವುದೇ 

ಸಮಸಯ  ಇರುವುದಿಲೆ .  

 

ಶಿರ ೋ ಬ.ಕೆ.ಹರಿಪರ ಸಾದ  (ವಿಧಾನಸ್ಭೆಯಿಿಂದ ಚುರ್ನಯಿತ್ರಾದವರು):- ಮ್ಮನಯ  

ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮ್ಮನಯ  ಸದ್ಸಯ ರಾದಂತಹ ಶ್ರ ೀ ಲಕ್ಷಣ್ ಸವದಿಯವರು ಬಹಳ ಅಮೂಲಯ ವಾದ್ 

ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನನ  ಕಟಿ್ಟ ದಾಾ ರೆ. ಅದೇನೆಾಂದ್ರೆ, “ಆಯುವೇಗದ್ದಿಾಂದ್ ಬೆ್ರ ಕ  ಫಂಗ್ಸ  ರೀಗ್ 

ವಾಸಿಯಾಗಿದೆ” ಎಾಂದು ಉದಾಹರಣೆ ನಿೀಡಿದಾಾ ರೆ. ಇದ್ರ ಬಗೆೆ  ಸಕಾಗರ ಏನದ್ರೂ ಸಂಶೀಧನೆ 

ಮ್ಮಡಿಸಿ, ಮುಾಂದೆ ಆಗುವಂತಹ ಅನಹುತಗ್ಳಿಗೆ ಸಹಾಯಕವಾಗುವಂತಹ ಏನದ್ರೂ ಮುನೆನ ಚ್ಚ ರಿಕೆ 

ಕರ ಮ ತೆಗೆದುಕಳಿು ವುದ್ಕೆಕ  ಆಗುತು ದೆಯೇ ಎಾಂಬ ಬಗೆೆ  ತಿಳಿಸಬೇಕು.  

 

ಡಾ: ಕೆ. ಸುಧಾಕರ :- ಮ್ಮನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅದ್ನ್ನನ  ಮ್ಮಡೀಣ್. 

 

ಶಿರ ೋ ಯು.ಬ. ವೆಿಂಕಟೇಶ :- ಮ್ಮನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ನಮಾ  ಖಾಸಗಿ ಸದ್ಸಯ ರ ವಧೇಯಕವನ್ನನ  

ಸಹ ಇದ್ರಲೆ್ಲ  ಸೇರಿಸಿ. 

 

ಡಾ: ಕೆ. ಸುಧಾಕರ:- ಮ್ಮನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಈ ಬಗೆೆ  ಮ್ಮನಯ  ಸದ್ಸಯ ರಾಂದಿಗೆ ಚ್ಚಿಗಸುತೆು ೀನೆ 

ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧಪ್ಟಿ  ವೈದ್ಯ ರ ಜೊತೆ ಮ್ಮತನಡಿ, ಅವರಿಗೆ ಯಾವರಿೀತಿಯಲೆ್ಲ  ಅವಕಾಶಗ್ಳಿವ ಮತ್ತು  

ಸಂಶೀಧನೆ ಮ್ಮಡುವುದ್ಕೆಕ  ಸಕಾಗರದಿಾಂದ್ ಅಗ್ತಯ ವಾದ್ ಸಹಕಾರ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಆ ಸಹಕಾರ 

ಕಡುವುದ್ಕೆಕ  ನವು ಸಿದ್ಾ ರಿದೆಾ ೀವ.  

(ಮುಾಂದು) 

(1261) 22.12.2021 2.20 YL-VK                   (ಉಪ್ ಸಭಾಪ್ತಿಯವರ ಉಪ್ಸೆಿ ತಿ) 

ಡಾ|| ಕೆ.ಸುಧಾಕರ (ಮುಿಂದ್ಯ):-  

ಸಕಾಗರವು ಬಹಳ ಬದಿ್ ತೆಯಿಾಂದ್ ಇದೆ.   ಅಲೀಪ್ತಿ, ಆಯುವೇಗದ್, ಯುನನಿ ಎನ್ನನ ವಂಥದು ಏನಿಲೆ .  

ಕೀವಡ-19 ಬಂದ್ ಸಂದ್ಭ್ಗದ್ಲೆ್ಲ  Arq-e-Ajeeb ಅನೇಕ ಔಷಧಿಗ್ಳನ್ನನ  ಉಪ್ಯೀಗ್ ಮ್ಮಡಿದೆಾ ೀವ.  

ರೀಗ್ ನಿರೀಧಕ ಶಕು ಯನ್ನನ  ಹೆಚಿಚ ಸಲು ಆಯುಷ್  ಇಲಾಖೆಯಿಾಂದ್ ಬಹಳಷಿ್ಟ  ಔಷಧಿಗ್ಳನ್ನನ  

ಸರಬರಾಜು ಮ್ಮಡಿ, ವತರಿಸಲಾಗಿದೆ.  ಜೊತೆಗೆ ಗುಣಾತಾ ಕವಾಗಿ ಒಳಿೆಯ ಪ್ರ ತಿಕರ ಯೆ ಸಹ ಬಂದಿದೆ.  
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ಹಾಗಾಗಿ ನವು ಆಯುಷ್  ಚಿಕತೆು  ಮೇಲ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯನಿನ ಟಿ್ಟ ದೆಾ ೀವ.  ಭಾರತಿೀಯರಾದ್ ನವು 

ನಂಬಿಕೆಯನ್ನನ  ಇಡದೇ ಬೇರೆ ಯಾರು ನಂಬಿಕೆ ಇಡಲು ಸ್ವಧಯ ವಲೆ .  ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಆಯುಷ್  

ಚಿಕತೆು ಯಿಾಂದ್ ಅನೇಕ ರೀಗ್ಗ್ಳಿಗೆ ಔಷಧಿಗ್ಳು ಇದುಾ , ಅದ್ನ್ನನ  ನವು ನಂಬಬೇಕಾಗಿದೆ.  ಅದ್ನ್ನನ  ಇನ್ನನ  

ಹೆಚಿಚ ಗೆ ಪ್ರ ಚೀದಿಸಲು ಕೇವಲ ಸಂಶೀಧನೆಯಿಾಂದ್ ಮ್ಮತರ  ಸ್ವಧಯ .  ಅದ್ರ ಬಗೆೆ  ಹೆಚ್ಚಚ  ಅಧಯ ಯನ 

ಆಗ್ಬೇಕು.  ಆವಷಾಕ ರ ಇಲೆದೇ ಹೊೀದ್ರೆ ಯಾರು ಸಹ ನಂಬಲು ಸ್ವಧಯ ವಲೆ . Standardization ಇಲೆ .   

ಅಲೀಪ್ತಿಗೂ ಮತ್ತು  ಆಯುಷ್ ಗೂ ಇರುವ ವಯ ತಾಯ ಸವೇನೆಾಂದ್ರೆ, standardization of drugs ಇಲೆ .  

ಯಾವ ಡರ ಗ ನಲೆ್ಲ  ಎಷಿ್ಟ  ಪ್ರ ಮ್ಮಣ್ ಇದೆ ಎಾಂದು ಆಯುಷ್ ನಲೆ್ಲ  ನಿಖ್ರತೆ ಇಲೆ .  ಹಾಗಾಗಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಶಂಕೆ 

ಇದುಾ , ಅದ್ನ್ನನ  ದೂರ ಮ್ಮಡಬೇಕೆಾಂದ್ರೆ ಸಂಶೀಧನೆಗೆ ಒತ್ತು  ನಿೀಡಬೇಕು.  ಅದೇ ರಿೀತಿ ಆಯುಷ್ ನಲೆ್ಲ  

ಪ್ದ್ವೀಧರರು/ಸ್ವನ ತಕೀತು ರ ಪ್ದ್ವ ಪ್ಡೆಯುವವರಿಗೆ ಉತು ಮ ಅವಕಾಶವನ್ನನ  ಕಲ್ಲಪ ಸಬೇಕು.  

ಗಾರ ಮಿೀಣ್ ಪ್ರ ದೇಶದ್ಲೆ್ಲ  ಸಹ ಪಾರ ಥಮಿಕ ಚಿಕತಾು  ಕೇಾಂದ್ರ ದಿಾಂದ್ ಹಾಗೂ ಜಿಲೆಾ  ಮಟಿ ದ್ ಜಿಲೆಾ  

ಆಸಪ ತೆರ ಗ್ಳಿಾಂದ್ ಸಹ ಚಿಕತೆು  ನಿೀಡುವ ನಿಟಿ್ಟ ನಲೆ್ಲ  ಸಕಾಗರ ಕೆಲಸ ಮ್ಮಡುತಿು ದೆ.  ಸುಮ್ಮರು 250 ಪಾರ ಥಮಿಕ 

ಚಿಕತಾು  ಕೇಾಂದ್ರ ಗ್ಳೆಲೆವನೂನ  ಸಹ ಮೇಲಾ ಜ್ಞಗಗೇರಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನನ  ಪಾರ ರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.   ಅದ್ರಲೆ್ಲ  

ಒಬಾ  ವೈದ್ಯ ನಿದುಾ , ಈಗ್ ಮೂರು ವೈದ್ಯ ರನ್ನನ  ನೇಮಿಸಲಾಗುತಿು ದೆ.  ಆ ಮೂರು ವೈದ್ಯ ರಲೆ್ಲ  ಎರಡು 

ಅಲೀಪ್ತಿ ವೈದ್ಯ ರು ಹಾಗೂ ಒಬಾ ರು ಆಯುಷ್  ವೈದ್ಯ ರಾಗಿ ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ.  ಈ ರಿೀತಿಯಾಗಿ 

ರಚ್ನತಾ ಕ ಆಲೀಚ್ನೆಯಿಾಂದಾಗಿ ಮ್ಮಡಲಾಗುತಿು ದೆ.  ಅದ್ಕಾಕ ಗಿ ಮತು ಮೆಾ  ಎಲೆಾ  ಸದ್ಸಯ ರಲೆ್ಲ  

ಮನವ ಮ್ಮಡುವುದೇನೆಾಂದ್ರೆ, ಇಾಂತಹ ಒಳಿೆಯ ಕಾಯೆಾ ಯನ್ನನ  ತಾವಲೆರೂ ಮಂಜೂರು 

ಮ್ಮಡಿಕಡಬೇಕು ಮತ್ತು  ಆಯುಷ್  ವಶಾ ವದಾಯ ಲಯ ನಮಾ  ರಾಜಯ ದ್ಲೆ್ಲ  ಸೆ್ವ ಪ್ನೆಯಾಗುವಂಥ 

ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕ್ಷಣ್ದ್ಲೆ್ಲ ,… 

 

ಶಿರ ೋ ಎಸ್.ವಿಾ .ಸಂಕನೂರು (ಪದವಿೋಧರರ ಕೆೆೋತ್ರ ):- ಮ್ಮನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಗ್ದ್ಗ್ ಜಿಲೆ್ಲ ಯ 

ಕಪ್ಪ ತು ಗುಡಡ ದ್ಲೆ್ಲಯು ವಶಾ ವದಾಯ ಲಯ ಸೆ್ವ ಪ್ನೆ ಮ್ಮಡಬೇಕು.  

 

ಡಾ|| ಕೆ.ಸುಧಾಕರ  (ಆರೋಗಯ  ಮತ್ತು  ಕುಟ್ಟಿಂಬ ಕಲಾಯ ಣ ಹಾಗೂ ವೈದಯ ಕಿೋಯ ಶಿಕ್ಷಣ 

ಸ್ಚಿವರು):- ಮ್ಮನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಗ್ದ್ಗ್ ಜಿಲೆ್ಲ ಯು ಒಾಂದು ಯೀಗ್ಯ ವಾದಂಥ ಸೆ ಳವಾಗಿದುಾ , ಅಲೆ್ಲ  

ವಶಾ ವದಾಯ ಲಯ ಸೆ್ವ ಪ್ನೆ ಮ್ಮಡಲು ನನನ  ತಕರಾರು ಏನಿಲೆ .  ಆದ್ರೆ, ಬಹಳ ಮುಾಂದೆ ಈಗಾಗ್ಲೇ 

ಹೊೀಗಿದೆಾ ೀವ.  ಶ್ವಮೊಗೆ್  ಜಿಲೆ್ಲ ಯ ಸೀಗಾನೆಹಳಿಿಯಲೆ್ಲ  ವಶಾ ವದಾಯ ಲಯ ಸೆ್ವ ಪ್ನೆಗೆ 100 ಎಕರೆ 

ಜಮಿೀನ್ನ ಈಗಾಗ್ಲೇ ಮಂಜೂರು ಆಗಿದೆ.  ಜೊತೆಗೆ ಆಯುವೇಗದ್ ಮಹಾ ವಶಾ ವದಾಯ ಲಯ ಸಹ ಅಲೆ್ಲ  

ಸೆ್ವ ಪ್ನೆಯಾಗಿದೆ.  ಈಗಾಗ್ಲೇ ವಶಾ ವದಾಯ ಲಯ ಸೆ್ವ ಪ್ನೆಗೆ 100 ಎಕರೆ ಜಮಿೀನಿಗೆ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ 
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ಸಭೆಯಲೆ್ಲ  ಅನ್ನಮೊೀದ್ನೆ ದೊರೆತಿು ರುವುದ್ರಿಾಂದ್ ಎಲೆಾ  ಸದ್ಸಯ ರು ಇದ್ಕೆಕ  ಒಪಿಪ ಗೆಯನ್ನನ  

ಸೂಚಿಸಬೇಕೆಾಂದು ಮನವ ಮ್ಮಡುತೆು ೀನೆ.    

 

ಶಿರ ೋ ಯು.ಬ.ವೆಿಂಕಟೇಶ  (ರ್ನಮನದೇಾಶನ ಹಿಂದದವರು):- ಮ್ಮನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೆ, 

ಮ್ಮನಯ  ಸಚಿವರು ಈಗಾಗ್ಲೇ 3 ವೈದ್ಯ ರಲೆ್ಲ  ಒಬಾ ರನ್ನನ  ಆಯುಷ್  ವೈದ್ಯ ರಾಗಿ ನೇಮಕ ಮ್ಮಡಲಾಗುವುದು 

ಎಾಂದು ಹೇಳಿರುವುದ್ರಿಾಂದ್ ನನ್ನ ಅದ್ನ್ನನ  ಸ್ವಾ ಗ್ತಿಸುತಾು , ಮ್ಮನಯ  ಸಚಿವರಿಗೆ ಧನಯ ವಾದ್ಗ್ಳನ್ನನ  

ಸಲೆ್ಲ ಸುತೆು ೀನೆ.  ಆದ್ರೆ, ಸಕಾಗರಿ ಕೆಲಸ ಸಿಗ್ದ್ ಪ್ರ ಯುಕು  ಬೇರೆ ಖಾಸಗಿ ಆಸಪ ತೆರ ಯಲೆ್ಲ  practice 

ಮ್ಮಡುವವರಿಗೆ ಮ್ಮನಯ ತೆ ನಿೀಡಬೇಕು.  ಏಕೆಾಂದ್ರೆ, ಪಾರ ಥಮಿಕ ಆರೀಗ್ಯ  ಕೇಾಂದ್ರ ಗ್ಳಿಗೆ ಸಕಾಗರದಿಾಂದ್ 

250 ರಿಾಂದ್ 500 ಜನರನ್ನನ  ತೆಗೆದುಕಳಿು ತಾು ರೆ, ಅದ್ರಂತೆ ಒಾಂದು ವಷಗಕೆಕ  5000 ಜನ ಬರುತಾು ರೆ.  ಆದ್ರೆ, 

ಖಾಸಗಿ ಆಸಪ ತೆರ ಯಲೆ್ಲ  practice ಮ್ಮಡುವವರಿಗೆ ಯಾವ ರಿೀತಿ recognition ನಿೀಡಬೇಕೆಾಂಬುದ್ರ ಬಗೆೆ  

ಚ್ಚೆಗ ಮ್ಮಡಿ ತಿೀಮ್ಮಗನ ತೆಗೆದುಕಳಿಬೇಕು.  ಮ್ಮನಯ  ಸಚಿವರು ನನಗೆ ಉತು ರವನ್ನನ  ನಿೀಡಬೇಕು.   

 

ಶಿರ ೋ ಪಿ.ಆರ.ರಮೇಶ  (ರ್ನಮನದೇಾಶನ ಹಿಂದದವರು):- ಮ್ಮನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, 

ಅಲೀಪ್ತಿ ಬಿಟಿ  ಬೇರೆ ಎಲೆವೂ ಆಯುಷ್ ವಶಾ ವದಾಯ ಲಯಕೆಕ  ಒಳಪ್ಡುತು ದೆ ಎನ್ನನ ವಂಥ ಮ್ಮತನ್ನನ  

ಮ್ಮನಯ  ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ, “Sowa-Rigpa” ಎಾಂಬುದ್ನ್ನನ  ಮ್ಮತರ  ಮ್ಮನಯ  ಸಚಿವರು ಹೇಳಲ್ಲಲೆ .  

ಹಾಗೆಾಂದ್ರೆ ಏನ್ನ? ಏಕೆಾಂದ್ರೆ, ಆ ರೀಗ್ವು ಹೊಸದಾಗಿ ಕಾಣುತಿು ದುಾ , ಯಾವ ದೇಶದ್ಲೆ್ಲ  ಬಂದಿರುವುದು 

ಎಾಂಬುದ್ನ್ನನ  ಮ್ಮನಯ  ಸಚಿವರು ತಿಳಿಸಬೇಕು.  

 

(ಈ ಹಂತ್ದಲೆ್ಲ  ಮಾನಯ  ಸ್ಚಿವರು ಗೊತಿು ಲೆವೆಿಂದ್ಯ ತ್ಲ್ಲ ಆಡಸಿದರು) 

 

ಶಿರ ೋ ಪಿ.ಆರ.ರಮೇಶ :- ಮ್ಮನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮ್ಮನಯ  ಸಚಿವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲೆವಾಂದ್ರೆ, ಹೇಗೆ 

ವಧೇಯಕದ್ಲೆ್ಲ  ತಂದಿದಾಾ ರೆ.  What is the meaning of that “Sowa-Rigpa”? ಅದ್ರ ಬಗೆೆ  

ತಿಳಿದುಕಳಿಬೇಕಾಗಿದೆ.  ಏಕೆಾಂದ್ರೆ, ನಮಾ  ರಾಜಯ ದ್ಲೆ್ಲ  ಅಥವಾ ಬೇರೆ ರಾಜಯ ದ್ಲೆ್ಲ  ಅದ್ರ ಚಿಕತೆು  ಯಾವ 

ರಿೀತಿ ಇದೆ ಎಾಂಬುದ್ನ್ನನ  ನೀಡಿಲೆ .   ಅದ್ರ ಬಗೆೆ  ತಿಳಿದುಕಳಿಬೇಕಾಗಿದೆ.  

 

ಶಿರ ೋ ಯು.ಬ.ವೆಿಂಕಟೇಶ:- ಮ್ಮನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ನನ್ನ ಈಗಾಗ್ಲೇ ಮ್ಮನಯ  ಸಚಿವರಲೆ್ಲ  

ಮ್ಮನಯ ತೆ ಕುರಿತ್ತ ಮ್ಮಹತಿ ಕೇಳಿದುಾ , ಉತು ರ ನಿೀಡಲ್ಲಲೆ .  
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ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಮ್ಮನಯ  ಸದ್ಸಯ ರೆ, That is not a private bill. ಈಗಾಗ್ಲೇ ಸಂಪೂಣ್ಗವಾಗಿ 

ಹೇಳಿದುಾ , ಮತೆು  ಅದ್ನ್ನನ  drag ಮ್ಮಡುವುದು ಬೇಡ.   

 

ಶಿರ ೋ ಯು.ಬ.ವೆಿಂಕಟೇಶ:- ಮ್ಮನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ದ್ಯವಟಿ  ಮ್ಮನಯ ತೆ ಕುರಿತ್ತ ಮ್ಮನಯ  

ಸಚಿವರು ತಿಳಿಸಲ್ಲ.   

 

ಡಾ|| ಕೆ.ಸುಧಾಕರ:- ಮ್ಮನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಆಯುಷ್ ನಲೆ್ಲ  ಯಾರು ಪ್ದ್ವೀಧರರು 

ಇರುತಾು ರೆ, ಅಾಂಥವರಿಗೆ ಅವರದೇ ಆದ್ ಒಾಂದು ಮ್ಮಗ್ಗಸೂಚಿ ಇದೆ.  ಯಾರು ನೀಾಂದ್ಣಿ 

ಮ್ಮಡಿಕಾಂಡು, ಸಂಬಂಧಪ್ಟಿ  ವಷಯದ್ಲೆ್ಲ  ಪ್ರಿಣಿತಿ ಹೊಾಂದಿರುತಾು ರೆ, ಅಾಂತಹ ವಷಯದ್ಲೆ್ಲ  ಮ್ಮತರ  

ಅವರು ಅಭಾಯ ಸ ಮ್ಮಡಬೇಕು.  ಈಗಾಗ್ಲೇ ಹರಿಯ ಸದ್ಸಯ ರುಗ್ಳು ಎಾಂ.ಬಿ.ಬಿ.ಎಸ. ಮ್ಮಡಿದ್ವರು 

ಆಯುವೇಗದ್ ಚಿಕತೆು  ನಿೀಡಲು ಸ್ವಧಯ ವಲೆ  ಎನ್ನನ ವಂಥ ಮ್ಮತನ್ನನ  ಹೇಳಿದ್ಾ ರು.  ಹಾಗೆಯೇ 

ಆಯುವೇಗದ್ದ್ಲೆ್ಲ  ಪ್ರಿಣಿತಿ ಹೊಾಂದಿರುವವರು ಹೊೀಮಿಯೀಪ್ರ್ಥ ಚಿಕತೆು  ನಿೀಡಲು ಸ್ವಧಯ ವಲೆ .  

ಇದ್ರಿಾಂದಾಗಿ ಯಾವ ಅಭಾಯ ಸದ್ಲೆ್ಲ  ಪ್ದ್ವಯನ್ನನ  ಪ್ಡೆದಿರುತಾು ರೆ, ಆ ವಷಯಕೆಕ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 

ಮ್ಮತರ  ಅಭಾಯ ಸ ಹೊಾಂದ್ಲು ಕಾನೂನಿನಲೆ್ಲ  ಅವಕಾಶ ಇದೆ.  ಇಾಂತಹ ಒಾಂದು ಕಾನೂನ್ನ ಇಡಿೀ 

ವಶಾ ದ್ಲೆ್ಲಯೇ ಇದುಾ , ನವು ಕ್ಕಡ ಅದ್ನೆನ ೀ ಮುಾಂದುವರೆಸುತೆು ೀವ.   ಹಾಗೆಯೇ ಮ್ಮನಯ  ಪಿ.ಆರ.

ರಮೇಶ ರವರು ಕೇಳಿದ್ ಹಾಗೆ “Sowa-Rigpa” ಎನ್ನನ ವುದು ಟ್ಟಬೇಟ್ಟಯನ್  ಮೂಲದ್ ಚಿಕತೆು ಯಾಗಿದುಾ , 

ಇದೆಲೆವನೂನ  ಸಹ ಆಯುಷ್  ಚಿಕತೆು ಗೆ ಒಳಪ್ಡಿಸಲಾಗಿದೆ.  ಹಾಗಾಗಿ ಎಲೆರೂ ಈ ವಧೇಯಕಕೆಕ  ಒಪಿಪ ಗೆ 

ಸೂಚಿಸಬೇಕೆಾಂದು ಮನವ ಮ್ಮಡುತೆು ೀನೆ.   

 

ಶಿರ ೋ ಅ.ದೇವೇಗೌಡ:- ಮ್ಮನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ರಾಮನಗ್ರ ಜಿಲೆ್ಲ ಯ ರಾಜಿೀವ ಗಾಾಂಧಿ 

ವಶಾ ವದಾಯ ಲಯ ಸೆ್ವ ಪ್ನೆ ಕುರಿತ್ತ ಮ್ಮನಯ  ಸಚಿವರು ಹೇಳಲ್ಲಲೆ .  ಹಾಗೆ ಬ್ರಕ ಉಳಿದಿದೆ.  

 

ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಪ್ರ ಸ್ವು ವ ಏನೆಾಂದ್ರೆ,  

“ವಧಾನಸಭೆಯಿಾಂದ್ ಅಾಂಗಿೀಕೃತ ರೂಪ್ದ್ಲೆ್ಲರುವ 2021ರ ಕನಗಟಕ ರಾಜಯ  ಆಯುಷ್  

ವಶಾ ವದಾಯ ಲಯ ವಧೇಯಕವನ್ನನ  ಪ್ಯಾಗಲೀಚಿಸುವುದು” 

ಪರ ಸಾು ವ ಅಿಂಗಿೋಕರಿಸ್ಲಪ ಟಿಟ ತ್ತ 

 

 

 



                                                                ««¥¥ÀÀ//2222--1122--22002211| 118 

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

 

 

ವಿಧೇಯಕವನುನ  ಖಂಡಖಂಡವಾಗಿ ಪಯಾಾಲೋಚಿಸುವುದ್ಯ 

ಖಂಡ 2 ರಿಿಂದ 53 ರವರೆಗೆ  

 ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಪ್ರ ಸ್ವು ವ ಏನೆಾಂದ್ರೆ,  

 “ಖಂಡ 2 ರಿಾಂದ್ 53ರವರೆಗೆ ಈ ವಧೇಯಕದ್ ಅಾಂಗ್ವಾಗಿರುತು ದೆ” 

ಪರ ಸಾು ವ ಅಿಂಗಿೋಕರಿಸ್ಲಪ ಟಿಟ ತ್ತ 

(ಖಂಡ 2 ರಿಾಂದ್ 53ರವರೆಗೆ ಎರಡೂ ಸೇರಿದಂತೆ ವಧೇಯಕಕೆಕ  ಸೇರಿಸಲಾಯಿತ್ತ) 

ಖಂಡ 1 ಇತ್ರಯ ದ 

ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಪ್ರ ಸ್ವು ವ ಏನೆಾಂದ್ರೆ,  

“ಮೊದ್ಲನೆಯ ಖಂಡ, ದಿೀಘಗ ಶ್ೀಷಿಗಕೆ, ಪ್ರ ಸ್ವು ವನೆ ಹಾಗೂ 

ಅದಿನಿಯಮಗಳಿಸುವ ಸೂತರ  ಸಂಹತೆ ವಧೇಯಕದ್ ಭಾಗ್ವಾಗಿರುತು ದೆ.” 

 

ಪರ ಸಾು ವ ಅಿಂಗಿೋಕರಿಸ್ಲಪ ಟಿಟ ತ್ತ 

 

(ಮೊದಲನೆಯ ಖಂಡ, ದೋಘಾ ಶಿೋಷಿಾಕೆ, ಪರ ಸಾು ವನೆ ಹಾಗೂ ಅಧಿನಯಮಗೊಳಿಸುವ ಸೂತ್ರ  

ಸಂಹಿತ್ಗಳನುನ  ವಿಧೇಯಕಕೆೆ  ಸೇರಿಸ್ಲಾಯಿತ್ತ) 

 

ಪರ ಸಾು ವದ ಅಿಂಗಿೋಕಾರ 

 

 ಡಾ|| ಕೆ.ಸುಧಾಕರ  (ಆರೋಗಯ  ಮತ್ತು  ಕುಟ್ಟಿಂಬ ಕಲಾಯ ಣ ಹಾಗೂ ವೈದಯ ಕಿೋಯ ಶಿಕ್ಷಣ 

ಸ್ಚಿವರು):- ಮ್ಮನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ವಧಾನಸಭೆಯಿಾಂದ್ ಅಾಂಗಿೀಕೃತವಾದ್ ರೂಪ್ದ್ಲೆ್ಲರುವ 2021ರ 

ಕನಗಟಕ ರಾಜಯ  ಆಯುಷ್  ವಶಾ ವದಾಯ ಲಯ ವಧೇಯಕವನ್ನನ  ಅಾಂಗಿೀಕರಿಸಬೇಕೆಾಂದು ಕೀರುತೆು ೀನೆ.   

 

 ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಪ್ರ ಸ್ವು ವ ಏನೆಾಂದ್ರೆ,  

“ವಧಾನಸಭೆಯಿಾಂದ್ ಅಾಂಗಿೀಕೃತ ರೂಪ್ದ್ಲೆ್ಲರುವ 2021ರ ಕನಗಟಕ ರಾಜಯ  ಆಯುಷ್  

ವಶಾ ವದಾಯ ಲಯ ವಧೇಯಕವನ್ನನ  ಅಾಂಗಿೀಕರಿಸುವುದು.” 

ಪರ ಸಾು ವ ಅಿಂಗಿೋಕರಿಸ್ಲಪ ಟಿಟ ತ್ತ ಮತ್ತು  ಮಸೂದ್ದಗೆ ಒಪಿಪ ಗೆ ನೋಡಲಾಯಿತ್ತ 

 

ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಈಗ್ ಸದ್ನವನ್ನನ  3 ಗಂಟ್ 45 ನಿಮಿಷದ್ವರೆಗೂ ಮುಾಂದೂಡಲಾಗಿದೆ.  

(ಸ್ದನವು ಭೋಜನ ವಿರಾಮಕೆಾ ಗಿ ಅಪರಾಹನ  2 ಗಂಟೆ 28 ನರ್ಮಷಕೆೆ  ಮುಿಂದೂಡಲಪ ಟ್ಟಟ , ಪುನಃ 

ಅಪರಾಹನ  3 ಗಂಟೆ 45 ನರ್ಮಷಕೆೆ  ಸೇರಲು ನಶಾ ಯಿಸಿತ್ತ) 
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(1262) 22-12-2021 / 3.45 SK-BNS 

 

(ಅಪರಾಹನ  2 ಗಂಟೆ 28 ನರ್ಮಷಕೆೆ  ಭೋಜನ ವಿರಾಮಕೆಾ ಗಿ ಮುಿಂದೂಡಲಪ ಟಟ  ಸ್ದನವು ಪುನಃ 

ಅಪರಾಹನ  3 ಗಂಟೆ 56 ನರ್ಮಷಕೆೆ  ಸ್ಮಾವೇಶಗೊಿಂಡತ್ತ) 

 

(ಮಾನಯ  ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು ಪಿೋಠವನುನ  ಅಲಂಕರಿಸಿದರು) 

 

8. ಪರ ಕಟಣೆ 

 ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಕಾಮನ್ ವಲು   ಸಂಸದಿೀಯ ಸಂಘ, ಕನಗಟಕ ಶಾಖೆಯ ವಾಷಿಗಕ 

ಸ್ವಮ್ಮನಯ  ಸಭೆಯನ್ನನ  ಇಾಂದು ಸಂಜ್ಞ 5.30 ಗಂಟ್ ಬದ್ಲಾಗಿ, 6.30 ಗಂಟ್ಗೆ ಬಳಗಾವಯ ಸುವಣ್ಗ 

ವಧಾನ ಸೌಧದ್ ಮೊದ್ಲನೇ ಮಹಡಿಯಲೆ್ಲರುವ ಸಾಂಟರ ಲ  ಹಾಲ ನಲೆ್ಲ  ಆಯೀಜಿಸಲಾಗಿದುಾ , ವಧಾನ 

ಪ್ರಿಷತಿು ನ ಎಲೆಾ  ಮ್ಮನಯ  ಸದ್ಸಯ ರುಗ್ಳು ಸದ್ರಿ ಸಭೆಯಲೆ್ಲ  ಪಾಲೆಳಿಬೇಕೆಾಂದು ಕೀರುತೆು ೀನೆ.  

 

 ಈಗ್ ವಧೇಯಕಗ್ಳನ್ನನ  ಚ್ಚೆಗಗೆ ತೆಗೆದುಕಳಿ ೀಣ್. 

 

 ಶಿರ ೋ ಸಿ.ಎಿಂ ಇಬಾರ ಹಿಿಂ (ವಿಧಾನಸ್ಭೆಯಿಿಂದ ಚುರ್ನಯಿತ್ರಾದವರು):- ಮ್ಮನಯ  

ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ನಮಾ ದು ನಿಯಮ 330 ಅಡಿಯಲೆ್ಲ  ವಷಯವನ್ನನ  ತೆಗೆದುಕಾಂಡ ನಂತರ 

ಬಿಲ ಗ್ಳನ್ನನ  ತೆಗೆದುಕಳಿಬಹುದಾಗಿದೆ.  

 

 ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಮ್ಮನಯ  ಸದ್ಸಯ ರೇ ದ್ಯವಟಿ  ಕುಳಿತ್ತಕಳಿಿ . 

 

 

9. ಶಾಸ್ನ ರಚನೆ 

ವಿಧೇಯಕಗಳ ಪಯಾಾಲೋಚನೆ ಹಾಗೂ ಅಿಂಗಿೋಕಾರ 

ಊ) ಕರ್ನಾಟಕ ನಗರ ಪ್ರಲ್ಲಕೆಗಳ ಮತ್ತು  ಕೆಲವು ಇತ್ರ ಕಾನೂನು (ತಿದ್ಯದ ಪಡ) ವಿಧೇಯಕ, 2021  

ಪಯಾಾಲೋಚರ್ನ ಪರ ಸಾು ವ 

 ಶಿರ ೋ ಕೊೋಟ ಶಿರ ೋನವಾಸ್ ಪೂಜ್ಞರಿ (ಸ್ಭಾರ್ನಯಕರು) (ಮುಖಯ ಮಂತಿರ ಗಳ ಪರವಾಗಿ):- 

ಮ್ಮನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, “ವಧಾನಸಭೆಯಿಾಂದ್ ಅಾಂಗಿೀಕೃತ ರೂಪ್ದ್ಲೆ್ಲರುವ 2021 ರ ಕನಗಟಕ ನಗ್ರ 

ಪಾಲ್ಲಕೆಗ್ಳ ಮತ್ತು  ಕೆಲವು ಇತರ ಕಾನೂನ್ನ (ತಿದುಾ ಪ್ಡಿ) ವಧೇಯಕವನ್ನನ  ಪ್ಯಾಗಲೀಚಿಸಬೇಕೆಾಂದು 

ಕೀರುತೆು ೀನೆ.  

ಪರ ಸಾು ವವನುನ  ಮಂಡಸ್ಲಾಯಿತ್ತ 
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 ಶಿರ ೋ ಕೊೋಟ ಶಿರ ೋನವಾಸ್ ಪೂಜ್ಞರಿ (ಸ್ಭಾರ್ನಯಕರು) (ಮುಖಯ ಮಂತಿರ ಗಳ ಪರವಾಗಿ):-

ಮ್ಮನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ದಿನಾಂಕ 04.09.2015 ರಂದು ಸಂಗ್ರ ಹಸಿದಂತಹ ತೆರಿಗೆ, ಆ ಸುತು ೀಲ್ಲ 

ಆಧಾರದ್ ಮೇಲ್ಲ ತೆರಿಗೆಯನ್ನನ  ಸಂಗ್ರ ಹಣೆ ಮ್ಮಡಲಾಗಿದೆ ಎಾಂಬ ಕಾರಣ್ಕೆಕ  ಕೆಲವರು ಮ್ಮನಯ  

ನಯಾಲಯದ್ ಮೊರೆ ಹೊೀಗುತಾು ರೆ. ಅದ್ನ್ನನ  ಮರುಪಾವತಿ ಮ್ಮಡಬೇಕೆಾಂದು ಮ್ಮನಯ  ನಯ ಯಾಲಯ 

ಆದೇಶ ಕಡುತು ದೆ. ಆ ಹನೆನ ಲ್ಲಯಲೆ್ಲ  ಸುಮ್ಮರು ಎರಡು ಸ್ವವರದ್ ಮುನೂನ ರ ಅರವತೆು ರಡು ಕೀಟ್ಟ 

ರೂಪಾಯಿಗ್ಳಷಿ್ಟ  ಮರುಪಾವತಿಗೆ ಇರುವಂತಹ ಸಮಸಯ ಯನ್ನನ  ಪ್ರಿಹಾರ ಮ್ಮಡುವುದ್ಕೆಕ   ಮತ್ತು  

ನಯ ಯಾಲಯದ್ ಆದೇಶದಂತೆ, ನೂತನ ಪ್ರಿಷಕ ೃತವಾದ್ ತಿದುಾ ಪ್ಡಿಯನ್ನನ  ಈ ಸದ್ನದ್ಲೆ್ಲ  

ಮಂಡಿಸುತಿು ದೆಾ ೀನೆ. ಇದ್ರಿಾಂದ್ ಇತರೆ ಶುಲಕ ದ್ ವನಯಿತಿ ನಿೀಡಿರುವುದ್ನ್ನನ  ಕ್ಕಡ ಸಕರ ಮಗಳಿಸುವುದ್ಕೆಕ  

ಅವಕಾಶವಾಗುತು ದೆ. ಇದ್ಕಾಕ ಗಿ ಈಗಾಗ್ಲೇ ಅಧಾಯ ದೇಶವನ್ನನ  ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸದ್ನದ್ ಒಪಿಪ ಗೆ 

ಪ್ಡೆಯುವುದ್ಕಕ ೀಸಕ ರ, ಈ ತಿದುಾ ಪ್ಡಿಯನ್ನನ  ತರಲಾಗಿದೆ. 

   

 ಶಿರ ೋ ಪಿ.ಆರ .ರಮೇಶ  (ರ್ನಮನದೇಾಶನ ಹಿಂದದವರು):- ಮ್ಮನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, 

ಬೃಹತ  ಬಾಂಗ್ಳೂರು ಮಹಾನಗ್ರ ಪಾಲ್ಲಕೆಯ ಕಾಯಿದೆಗೆ ತಿದುಾ ಪ್ಡಿ ಮುಖಾಾಂತರ ಹೆಚ್ಚಚ ವರಿ 

ಸಕ್ಷನ್ ಗ್ಳನ್ನನ  ತರುತಿು ರುವುದ್ರ ಉದೆಾ ೀಶ ಮ್ಮನಯ  ನಯ ಯಾಲಯ ರಿರ್  ಪಿಟ್ಟಷನ್  ಅನ್ನನ  ದಿನಾಂಕ 

04.08.2021 ರಂದು dispose ಮ್ಮಡಿದಾಗ್, ಇದ್ರಲೆ್ಲ  observations ಮ್ಮಡಿದ್ ಅಾಂಶಗ್ಳ ಆಧಾರದ್ ಮೇಲ್ಲ, 

ಈ ಒಾಂದು ತಿದುಾ ಪ್ಡಿಗ್ಳನ್ನನ  ತಂದಿದಾಾ ರೆ.  

(ಮುಾಂದು) 

 

(1263)22.12.2021/4.00/ಎಾಂ.ಎಾಂ-ಬಿ.ಎನ್.ಎಸ        (ಸಭಾಪ್ತಿಯವರ ಉಪ್ಸೆಿ ತಿ) 

 

ಶಿರ ೋ ಪಿ.ಆರ. ರಮೇಶ(ಮುಿಂದ್ಯ):- 

 

ಇದ್ರಲೆ್ಲ  ಬಹಳ ಪ್ರ ಮುಖ್ವಾದ್ದುಾ  ಯೀಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪ್ಟಿ್ಟ ದುಾ  plan sanction ಇರಬಹುದು, 

commencement certificate ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ occupancy certificate ಇರಬಹುದು.  ಇದ್ನ್ನನ  

ತೆಗೆದುಕಳಿು ವಾಗ್ ಅದ್ಕೆಕ  ಹಾಕುವಂತಹ ಶುಲಕ ವನ್ನನ  ನಿಮಾ  ಆಕಿ ನಲೆ್ಲ  ಅವಕಾಶವಲೆವಾಂದು, ಅದು 

ಕಾನೂನ್ನಬ್ರಹರವಾಗಿದೆಯೆಾಂದು ನಯ ಯಾಲಯ ತೆಗೆದುಹಾಕದೆ. ಈ ರಿೀತಿ 2362 ಕೀಟ್ಟ 

ರೂಪಾಯಿಗ್ಳನ್ನನ  ಸಂಗ್ರ ಹ ಮ್ಮಡಲಾಗಿದೆಯೆಾಂದು ಇಲೆ್ಲ  ನಮಗೆ ಮ್ಮಹತಿ ಕಟಿ್ಟ ದಾಾ ರೆ. ಈ ಹಣ್ವನ್ನನ  

ನವು ಮತೆು  ಕಡುವುದ್ಕಾಕ ಗುವುದಿಲೆ , ಕಡುವುದ್ಕೆಕ  ಬರುವುದಿಲೆ , ಅದ್ನ್ನನ  ಉಳಿಸುವುದ್ಕೆಕ  ಈ 

ತಿದುಾ ಪ್ಡಿ.  ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ಇನ್ನನ  ಮುಾಂದೆ ಇದ್ನ್ನನ  ಮ್ಮಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮುಖ್ಯ  ಆಯುಕು ರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ 

ಕಟಿ್ಟ ದಾಾ ರೆ.  ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ವಾದುದು.  ಈಗ್ ಪ್ರ ಶೆನ  ಇರುವುದು, ನಿೀವು ಈ ಶುಲಕ ವನ್ನನ  

ಹಾಕರುವುದು ಕೆ.ಎಾಂ.ಸಿ. ಕಾಯಿದೆ ಇದಾಾ ಗ್.  ಕೆ.ಎಾಂ.ಸಿ. ಕಾಯಿದೆ ಹೊೀಗಿ ಬಿ.ಬಿ.ಎಾಂ.ಪಿ. ಕಾಯಿದೆ 
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ಬಂದ್ದುಾ  2021ರಲೆ್ಲ .  2021ರಲೆ್ಲ  ಬಂದ್ ಆದೇಶದ್ ಆಧಾರದ್ ಮೇಲ್ಲ ಇವರು ಬಿ.ಬಿ.ಎಾಂ.ಪಿ. ಆಕಿ  ಗೆ 

ತಿದುಾ ಪ್ಡಿ ತರುತಿು ದಾಾ ರೆ. ಅಾಂತಿಮವಾಗಿ enforce ಮ್ಮಡಿದುಾ  ಕೆ.ಎಾಂ.ಸಿ. ಆಕಿ .  ಕೆ.ಎಾಂ.ಸಿ. ಆಕಿ  ನಲೆ್ಲ  ಹಾಕ 

ಬಿ.ಬಿ.ಎಾಂ.ಪಿ. ಆಕಿ  ನಲೆ್ಲ  amendment ಮ್ಮಡಿದ್ರೆ ಇದು ಎಲೆ್ಲ  ನಿಲೆು ತು ದೆ?  ಇದ್ರ ಶುಲಕ ವನ್ನನ  

ತೆಗೆದುಕಳಿು ವುದ್ಕೆಕ  ಹೊೀದಾಗ್, ಕಡಬೇಕೆಾಂದು ಕೀರ್ ಗ ಆದೇಶ ಮ್ಮಡಿದೆ ಅದ್ನ್ನನ  ಉಳಿಸಬೇಕೆಾಂದು 

ನನಗ್ನಿಸುತು ದೆ, it will further be a litigation. ಸಕ್ಷನ್  ಮ್ಮಡಿರುವುದ್ರಲೆ್ಲ  ಗಾಂದ್ಲವನ್ನನ  ಸೃಷಿಿ  

ಮ್ಮಡಿದಾಾ ರೆ. It is not for the public purpose. ಜಾಸಿು  ಹಣ್ವನ್ನನ  ಕಡಬೇಕಲೆಾ , ಅದ್ನ್ನನ  

ಉಳಿಸುವುದ್ಕೆಕ  ಒಾಂದು ಅಮೆಾಂಡ ಮೆಾಂರ್  ತಂದಿದಾಾ ರೆ ಮತ್ತು  ಅದ್ನ್ನನ  ಮುಾಂದುವರೆಸುವುದ್ಕೆಕ  

ಶುಲಕ ಗ್ಳನ್ನನ  ಹೇಗೆಲೆಾ  ಹಾಕಬೇಕು ಎಾಂದು ಆಯಕು ರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಕಟಿ್ಟ ದಾಾ ರೆ.  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರಿಗೆ 

ನನಗಿಾಂತಾ ಚೆನನ ಗಿ ಗತ್ತು .  ಒಾಂದು ಕಟಿ ಡವನ್ನನ  ಕಟಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಾಂದು ಲೈಸನ್ು   ಫಿೀಸ ಗೆ ಒಾಂದು 

ಕೀಟ್ಟ ರೂಪಾಯಿ ಶುಲಕ ವಾಗುತು ದೆ.  ಇವತ್ತು  ಹೆಚ್ಚಚ ವರಿಯಾಗಿ ಹಾಕುತಾು  ಹೊೀದ್ರೆ ನನನ  ಪ್ರ ಕಾರ 

ಬಾಂಗ್ಳೂರಿನಲೆ್ಲ  ಯಾರೂ ಕಟಿ ಡವನ್ನನ  ಕಟಿ ವುದಿಲೆ .  ಎಲೆರೂ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಕಟಿ ತಾು ರೆ.  ಎ.ಇ.ಇ., 

ಮತ್ತು  ಎ.ಇ., ಗೆ ಒಾಂದ್ಷಿ್ಟ  ಹಣ್ವನ್ನನ  ಕಟಿ  ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಕಟಿ ತಾು ರೆ.  ಬಾಂಗ್ಳೂರಿನಲೆ್ಲ  ಶೇ.85 

ರಿಾಂದ್ ಶೇ.90ರಷಿ್ಟ  ಕಟಿ ಡಗ್ಳನ್ನನ  ನಕೆೆ ಯಿಲೆದೇ ಕಟಿ ತಿು ದಾಾ ರೆ.  ಇದ್ಕೆಕ  ಬೇಕಾದ್ಷಿ್ಟ  ಆಧಾರಗ್ಳಿವ.  

ಇವತ್ತು  ನಿೀವು ಈ ರಿೀತಿ ಸ್ವವಗಜನಿಕರಿಗೆ ಹೇರುತಿು ರುವುದು ಇಷಿ್ ಾಂದು ದುಬ್ರರಿಯಾದ್ ಕಟಿ ಡ; ಕಟಿ ಡ 

ಕಟಿ ವುದ್ಕೆಕ  ನಿಮಗೆ ಎಷಿ್ಟ  ಖ್ಚ್ಚಗ ಆಗುತು ದೊೀ ಅದ್ಕಕ ಾಂತ ಹೆಚಿಚ ಗೆ ಫಿೀಸ  ಮತ್ತು  ಇಾಂತಹವುಗ್ಳಿಗೆ 

ಕಡಬೇಕಾಗುತು ದೆ.  ಅದ್ರ ಮಧ್ಯಯ  ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಟಗ್ಳು ಬೇಕಾದ್ಷಿಿ ದೆ.  ಇವತ್ತು  ಬಾಂಗ್ಳೂರು 

ಬ್ರರ ಯ ಾಂಡೆಡ ಆಗಿದೆ.  ಈ ರಿೀತಿ ಶುಲಕ ವನ್ನನ  ಹೇರುತಿು ದ್ಾ ರೆ ಇಲೆ್ಲ  ಸುಗ್ಮವಾದಂತಹ ಸಕಾಗರ ಇದೆ ಮತ್ತು  

ಸುಗ್ಮವಾದ್ ಬುಯ ಸಿನೆಸ  ಮ್ಮಡಬೇಕೆಾಂದು ಆಚೆಯಿಾಂದ್ ಬರುವ ಜನರು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಹೊೀಗುತಾು ರೆ.  

ಇದು ಬಹಳ ಗಂಭಿೀರವಾದಂತಹ ವಚಾರವಾಗಿದೆ.  ನನ್ನ ಹೇಳಿರುವ ಈ ಅಾಂಶವನ್ನನ  ತಾವು ಪ್ರಿಶ್ೀಲನೆ 

ಮ್ಮಡಿ.  ಕೆ.ಎಾಂ.ಸಿ. ಆಕಿ  ನಲೆ್ಲ  ಆಕ್ಷನ್  ತೆಗೆದುಕಾಂಡು ಬಿ.ಬಿ.ಎಾಂ.ಪಿ. ಆಕಿ  ನಲೆ್ಲ  ಅಮೆಾಂಡ ಮೆಾಂರ್  ತಂದ್ರೆ 

ಹೇಗೆ ಸಲೆು ತು ದೆ? ಇದ್ಕೆಕ  ಉತು ರ ಕಡಿ.  

 

 ಶಿರ ೋ ಕೆ.ಎ.ತಿಪ್ಪ ೋಸಿಾ ರ್ಮ (ರ್ನಮನದೇಾಶನ ಹಿಂದದವರು):- ಮ್ಮನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, 

ಅವಕಾಶಕಾಕ ಗಿ ಧನಯ ವಾದ್ಗ್ಳು.  ನಮಾ  ಸನ ೀಹತರಾದ್, ಮ್ಮಜಿ ಮೇಯರ  ಆದ್ ಮ್ಮನಯ  ಪಿ.ಆರ. 

ರಮೇಶ ರವರು ಎತಿು ರುವ ಪ್ರ ಶೆನ  ಮೂಲವಾಗಿರುವ ಪ್ರ ಶೆನ ಯಾಗಿದೆ. ಕಾಯಿದೆ ತಿದುಾ ಪ್ಡಿಗಿರುವುದು 

ಬಿ.ಬಿ.ಎಾಂ.ಪಿ. ಆಕಿ  ಗ್ಲೆ .  ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಅವರು ತಂದಿರುವುದು ಕನಗಟಕ ನಗ್ರ ಪಾಲ್ಲಕೆಗ್ಳ ಮತ್ತು  

ಕೆಲವು ಇತರ ಕಾನೂನ್ನ (ತಿದುಾ ಪ್ಡಿ)ವಧೇಯಕ ಎಾಂದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಾಂದಿನ ಬಾಂಗ್ಳೂರು ಮಹಾನಗ್ರ 

ಪಾಲ್ಲಕೆ ಮತ್ತು  ಇತರ ಆರು ಮಹಾನಗ್ರ ಪಾಲ್ಲಕೆಗ್ಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪ್ಟಿ ಾಂತಹ ಕಾಯಿದೆಗೆ 

ತಿದುಾ ಪ್ಡಿಯನ್ನನ  ತಂದಿದಾಾ ರೆ.  ಇದ್ಕೆಕ  ಸಂಬಂಧಪ್ಟಿ ಾಂತೆ ಕೇವಲ ಬಿ.ಬಿ.ಎಾಂ.ಪಿ. ವಾಯ ಪಿು ಯಲೆ್ಲ  ಸಂಗ್ರ ಹ 
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ಮ್ಮಡಿದಂತಹ ತೆರಿಗೆಗೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ರಿೀತಿಯ fee ಗೆ, ಲೈಸನ್ು   ಫಿೀಸ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪ್ಟಿ ಾಂತೆ ಇತರ ಆರು 

ಮಹಾನಗ್ರ ಪಾಲ್ಲಕೆಗ್ಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪ್ಟಿ ಾಂತೆ ಕಾಯಿದೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪ್ಟಿ ಾಂತಹ ಪ್ರ ಶೆನ ಯಾಗಿದೆ.  ಈಗ್ 

ನಮಾ  ಸನ ೀಹತರು ಹೇಳಿದ್ ಹಾಗೆ ಈಗಾಗ್ಲೇ ಬಿ.ಬಿ.ಎಾಂ.ಪಿ. ಕಾಯಿದೆ 2021 ಜಾರಿಯಲೆ್ಲದಾಾ ಗ್ ಯಾವ 

ರಿೀತಿಯಾಗಿ ನಿೀವು retrospectively ಈ ಕಾಯಿದೆಗೆ ತಿದುಾ ಪ್ಡಿ ತರುತಿು ೀರಿ? ಇದು ಹೈಕೀರ್ ಗ ಆದೇಶಕೆಕ  

ಹನೆನ ಡೆಯಾಗುವುದಿಲೆವೇ? ಏನಿದ್ಾ ರೂ prospective ಆಗಿ ಇರಬೇಕು.  ಈ ಬಗೆೆ  ನಿೀವು ಆಲೀಚ್ನೆ 

ಮ್ಮಡಿದಿಾ ೀರಾ? ನಿೀವು ಮ್ಮಡಿರುವುದು ಕೇವಲ ಆರ್ಥಗಕ ವಯ ವಸೆ  ಮಹಾನಗ್ರ ಪಾಲ್ಲಕೆ, ಇತರ ಪಾಲ್ಲಕೆಗ್ಳು 

ಇದಾಗುತು ದೆ ಎಾಂದು ಆ ದೃಷಿಿ ಯಲೆ್ಲ  ತಾವು 2362 ಕೀಟ್ಟ ರೂಪಾಯಿಗ್ಳನ್ನನ  ವಾಪ್ಸ  ಕಡಬೇಕೆನ್ನನ ವ 

ದೃಷಿಿ ಯಲೆ್ಲ  ಇದ್ರ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ತರುವಂತಹ ತಿದುಾ ಪ್ಡಿಯಾಗಿದೆ.  ಇದು ಹೈಕೀರ್ ಗನ scrutiny ಗೆ 

ನಿಲೆು ವುದಿಲೆ .  ಎಾಂದಾದ್ರೂ ಒಾಂದು ದಿವಸ ಹಣ್ವನ್ನನ  ಕಟಿ ಬೇಕಾಗುತು ದೆ. ಇದ್ಕೆಕ  ಸಂಬಂಧಪ್ಟಿ ಾಂತೆ 

ದ್ಯಮ್ಮಡಿ ಸಕಾಗರ ಮರು ಆಲೀಚ್ನೆ ಮ್ಮಡಬೇಕು, ಕೀರ್ ಗನ ನಿಾಂದ್ನೆಗೆ ಒಳಗಾಗ್ಬೇಡಿ, 

ದ್ಯಮ್ಮಡಿ ಈ ಬಿಲೆನ್ನನ  ವಾಪ್ಸ  ಪ್ಡೆಯಬೇಕು.  ಏಕೆಾಂದ್ರೆ ಬಿ.ಬಿ.ಎಾಂ.ಪಿ. ಆಕಿ   ಇದೆ.  ಇದ್ರಲೆ್ಲ  main 

respondent  ಇರುವುದು ಬಿ.ಬಿ.ಎಾಂ.ಪಿ. ಕಮಿೀಷನರ .  ನಿೀವು ಯಾವ ರಿೀತಿ retrospective  ಆಗಿ 

ಪೂವಾಗನಾ ಯವಾದ್ ರಿೀತಿಯಲೆ್ಲ  ಇದ್ನ್ನನ  ಜಾರಿಗೆ ತರುತಿು ೀರಿ? ಸಕಾಗರ ಇದ್ನ್ನನ  ಆಲೀಚ್ನೆ 

ಮ್ಮಡಿಲೆವೇ? ಸುಮ್ಮರು ಸಲ ಬಿ.ಡಿ.ಎ. ಮತ್ತು  ಬಿ.ಬಿ.ಎಾಂ.ಪಿ. ಗೆ ಸಂಬಂಧಪ್ಟಿ ಾಂತೆ ಹೈಕೀರ್ ಗನಲೆ್ಲ  

ಛೀಮ್ಮರಿ ಹಾಕಸಿಕಾಂಡಿದಾಾ ರೆ.  ದ್ಯಮ್ಮಡಿ ಇದ್ನ್ನನ  ವಾಪ್ಸ  ಪ್ಡೆದುಕಾಂಡು re-examine  ಮ್ಮಡಿ. 

 

ಶಿರ ೋ ಕೊೋಟ ಶಿರ ೋನವಾಸ್ ಪೂಜ್ಞರಿ (ಸ್ಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮ್ಮನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮ್ಮನಯ  

ಸದ್ಸಯ ರಾದ್ ಪಿ.ಆರ. ರಮೇಶ  ಮತ್ತು  ಕೆ.ಎ. ತಿಪ್ಪ ೀಸ್ವಾ ಮಿಯವರು ಕೆ.ಎಾಂ.ಸಿ. ಆಕಿ  ನಲೆ್ಲ  ಈ ಕಾಯಿದೆ 

ಇತ್ತು  ಅದ್ಕೆಕ  ತಿದುಾ ಪ್ಡಿ ತರಬೇಕಾಗಿತ್ತು , ಬಿ.ಬಿ.ಎಾಂ.ಪಿ. ಆಕಿ  ಗೆ ತಿದುಾ ಪ್ಡಿ ತರಲಾಗುತಿು ದೆ ಎಾಂದು 

ಹೇಳಿದ್ರು.  ಇಲೆ್ಲ  ಸಪ ಷಿ ವಾಗಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.  1987ರ ಕನಗಟಕ ಅಧಿನಿಯಮದ್ ಸಂಖೆಯ  14ರ ತಿದುಾ ಪ್ಡಿ 

ಸೇರಿದಂತೆ 2020ರ ತಿದುಾ ಪ್ಡಿಯು ಕ್ಕಡ ಸೇರಿದೆ.  ಆದ್ಾ ರಿಾಂದ್ ಯಾವ ಗಾಂದ್ಲಗ್ಳಿಗೂ ಅವಕಾಶವಲೆ . 

ಸಪ ಷಿ ವಾಗಿ ಇರುವುದು ಇಷಿ್ಟ ೀ. 2015ನೇ ಇಸವಯಲೆ್ಲ  ಸಕಾಗರ ಆದೇಶರ್ಾಂದ್ನ್ನನ  ಹೊರಡಿಸಿ ತೆರಿಗೆ 

ಸಂಗ್ರ ಹಣೆ ಮ್ಮಡಿತ್ತ ಎನ್ನನ ವುದ್ಕೆಕ  ತಿದುಾ ಪ್ಡಿ ಇಲೆದೇ, ಕಾಯಿದೆ ಇಲೆದೇ ಯಾವ ರಿೀತಿ ಮ್ಮಡಿದಾಾ ರೆ 

ಎಾಂದು ನಯ ಯಾಲಯಕೆಕ  ಹೊೀದ್ ಹನೆನ ಲ್ಲಯಲೆ್ಲ  ನಯ ಯಾಲಯವು ಇದ್ಕೆಕ  ಬೇಕಾದಂತಹ 

ತಿದುಾ ಪ್ಡಿಯನ್ನನ  ತರಬಹುದು ಎಾಂದು ಒಾಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನನ  ಕಡುತು ದೆ. ಅದ್ನ್ನನ  ನವು ಸಂಗ್ರ ಹ 

ಮ್ಮಡಿದಂತಹ ತೆರಿಗೆಯನ್ನನ  ಮರುಪಾವತಿ ಮ್ಮಡಬೇಕೆಾಂದು ಹೇಳಿದೆ. 2362 ಕೀಟ್ಟ ರೂಪಾಯಿಯ 

ತೆರಿಗೆಯನ್ನನ  ವಾಪ್ಸ  ಮ್ಮಡುವ ಸೆಿ ತಿ ಇರಲ್ಲಲೆ .  ಆ ಹನೆನ ಲ್ಲಯಲೆ್ಲ  ನಯ ಯಾಲಯ ಕಟಿ್ಟ ರುವ 

ಆದೇಶವನ್ನನ  ಗ್ಮನದ್ಲೆ್ಲಟಿ ಕಾಂಡು ಎರಡಕ್ಕಕ  ಪ್ರಿಷಕ ೃತವಾದ್ ತಿದುಾ ಪ್ಡಿ ಮ್ಮಡಿದೆಾ ೀವ.  ಮ್ಮನಯ  

ಸದ್ಸಯ ರಾದ್ ತಿಪ್ಪ ೀಸ್ವಾ ಮಿಯವರು ಮತ್ತು  ರಮೇಶ ರವರು ತಮಾ  ಅನ್ನಭ್ವದಿಾಂದ್ ಹೇಳಿರುವ 
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ಮ್ಮತ್ತಗ್ಳನ್ನನ  ಅಥಗಮ್ಮಡಿಕಾಂಡು ನಿಯಮಗ್ಳನ್ನನ  ರೂಪಿಸುವಾಗ್ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದ್ ನಯ ಯ 

ಮ್ಮಡುತೆು ೀವ.  

 

ಶಿರ ೋ ಪಿ.ಆರ. ರಮೇಶ:- ಮ್ಮನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ನಯ ಯಾಲಯ ಹೇಳಿರುವುದು ಏನೆಾಂದ್ರೆ. . . 

 

ಶಿರ ೋ ಎಸ್.ಆರ. ಪ್ರಟಿೋಲ(ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರು):- ಮ್ಮನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, 

ನಯ ಯಾಲಯ ನೇರವಾಗಿ ಕಾನೂನ್ನ ಮತ್ತು  ಕಾನೂನಿನ ಬಲ ಇರಲಾರದೇ ತೆರಿಗೆಯನ್ನನ  ಸಂಗ್ರ ಹ 

ಮ್ಮಡಿದಿಾ ೀರಿ ಎಾಂದು ಹೇಳಿದೆ.  ಈ ದೇಶದ್ಲೆ್ಲ , ಈ ರಾಜಯ ದ್ಲೆ್ಲ  ಕಾನೂನಿಲೆದೇ ತೆರಿಗೆಯನ್ನನ  ಸಂಗ್ರ ಹ 

ಮ್ಮಡುವುದ್ಕೆಕ  ಬರುತು ದೆಯೇ?  

 

ಶಿರ ೋ ಕೊೋಟ ಶಿರ ೋನವಾಸ್ ಪೂಜ್ಞರಿ:- ಮ್ಮನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, . . . 

 

ಶಿರ ೋ ಎಸ್.ಆರ. ಪ್ರಟಿೋಲ:- ನಿಮಾ ದೇನ್ನ ಕಾನೂನ್ನ? No law or rule.  ಯಾವುದಾದ್ರೂ 

ತೆರಿಗೆಯನ್ನನ  ಸಂಗ್ರ ಹ ಮ್ಮಡಬೇಕಾದ್ರೆ; 

 

ಶಿರ ೋ ಕೊೋಟ ಶಿರ ೋನವಾಸ್ ಪೂಜ್ಞರಿ:- ಮ್ಮನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, 2015ರಲೆ್ಲ  ಅಾಂದಿನ ಸಕಾಗರ 

ಕಟಿ  ಸುತು ೀಲ್ಲಯ ಆಧಾರದ್ಲೆ್ಲ  ತೆರಿಗೆಯನ್ನನ  ಸಂಗ್ರ ಹಸಲಾಗಿದೆ.  ಅದು ಯಾವ ಸಕಾಗರವೇ ಆಗಿರಲ್ಲ 

ನಿಯಮದ್ ಪ್ರ ಕಾರವೇ ಮ್ಮಡಿದಾಾ ರೆ.  ಕಾನೂನಿನ ತಡೆಯಾಜ್ಞಾ  ಬಂದಾಗ್ ಇದ್ನ್ನನ  ಸರಿಪ್ಡಿಸುವುದು 

ಜವಾಬ್ರಾ ರಿ.  ಆ ಹನೆನ ಲ್ಲಯಲೆ್ಲ  ಈ ಕಾಯಿದೆಗೆ ತಿದುಾ ಪ್ಡಿ ತರಲಾಗಿದೆ. 

 

ಶಿರ ೋ ಎಸ್.ಆರ.ಪ್ರಟಿೋಲ:- ಮ್ಮನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಒಾಂದು ನಿಮಿಷ.  ಮ್ಮನಯ  

ಸಭಾನಯಕರು ಹೇಳುವುದೇನೆಾಂದ್ರೆ, ಆಗಿನ ಸಕಾಗರ ಯಾವುದೇ ಇರಲ್ಲ ಸುತು ೀಲ್ಲ ಹೊರಡಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ, 

ಸಕಾಗರದ್ ಆದೇಶವನ್ನನ  ಪಾಸ  ಮ್ಮಡಬೇಕಾದ್ರೆ, it should be as per the provisions of any existing 

law. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಾಂದು ಕಾನೂನಿನ ಅಡಿಯಲೆ್ಲ  ಸಕಾಗರ ಸುತು ೀಲ್ಲ ಹೊರಡಿಸಬೇಕಾಗುತು ದೆ.  

ಮನಸೀಯಿಚೆಛ , as per their whims and fancies they cannot issue the Government order.  

ಸಕಾಗರದ್ ಆದೇಶವನ್ನನ  ಹೊರಡಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ, under which provision of law? ಯಾವುದೇ 

ಕಾನೂನಿಲೆದೇ ಪಾರ ವಜನ್  ಇಲೆದೇ ಹುಚ್ಚ ರ ಹಾಗೆ ಸುತು ೀಲ್ಲಯನ್ನನ  ಹೊರಡಿಸಿ 2362 ಕೀಟ್ಟ 

ರೂಪಾಯಿಗ್ಳನ್ನನ  ಸಂಗ್ರ ಹ ಮ್ಮಡುವುದೆಾಂದ್ರೆ ಇದು ಹಗ್ಲು ದ್ರೀಡೆಯಲೆವೇ? ಅದ್ಕೆಕ  

ಹೈಕೀರ್ ಗನವರು, ‘you refund that tax amount to the concerned people’  ಎಾಂದು struck down  
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ಮ್ಮಡಿದಾಾ ರೆ. ಅದ್ನ್ನನ  ಬಿಟಿ  ಇಲೆಾಂದು ಅಮೆಾಂಡ ಮೆಾಂರ್  ಮ್ಮಡಿದ್ರೆ ಅದು ನಿಲೆು ತು ದೆಯೇ? How 

does it stand? As on the day of collecting the tax amount, there was no law at all. Lawlessness 

ಇದು.  ಈಗ್ ತಿದುಾ ಪ್ಡಿ ಮ್ಮಡಿದ್ರೆ ಹೇಗಾಗುತು ದೆ? 

 

ಶಿರ ೋ ಕೊೋಟ ಶಿರ ೋನವಾಸ್ ಪೂಜ್ಞರಿ:- ಮ್ಮನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಈಗಿರುವ ಸೆಿ ತಿಗೆ 

ಸಂಬಂಧಪ್ಟಿ ಾಂತೆ . . . 

 

ಶಿರ ೋ ಎಸ್.ಆರ.ಪ್ರಟಿೋಲ:- ಮ್ಮನಯ  ಸಭಾನಯಕರೇ, ಇನೂನ  ಪೂತಿಗಯಾಗಿ ಕೇಳಿ. ನನ್ನ 

ಕಾನೂನತಾ ಕವಾಗಿಯೇ ಮ್ಮತನಡುತಿು ದೆಾ ೀನೆ. ನನ್ನ vague  ಆಗಿ ಸ್ವಹತಿಯ ಕವಾಗಿ ಮ್ಮತನಡುತಿು ಲೆ .  

ಈಗ್ ಈ ರಾಜಯ ದ್ಲೆ್ಲ  ಯಾವುದೂ ಕಾನೂನಿಲೆ .  2362 ಕೀಟ್ಟ ರೂಪಾಯಿಗ್ಳ ತೆರಿಗೆಯನ್ನನ  ಸಂಗ್ರ ಹ 

ಮ್ಮಡಿದಾಾ ರೆ.  ಇದು ಕಾನೂನ್ನಬ್ರಹರವಾಗಿದೆ.  ಕಾನೂನಿಲೆದೇ ಹೇಗೆ ತೆರಿಗೆಯನ್ನನ  ಸಂಗ್ರ ಹ ಮ್ಮಡಿದಿರಿ 

ಅದ್ನ್ನನ  refund  ಮ್ಮಡಲು ಹೇಳಿದ್ರು.  ಅದ್ನ್ನನ  ಹೇಗೆ regularize  ಮ್ಮಡುತಿು ೀರಿ? ಅಾಂದು 

ಕಾನೂನಿನಲೆ್ಲಲೆ , ಇಾಂದು ಕಾನೂನ್ನ ಮ್ಮಡುತಾು ರಾ? How can it be done? Definitely, it goes against 

the order of the High Court.   

 

        (ಮುಾಂದು) 

 

(1264) 22-12-2021 KH/GR    4-10                 (ಸ್ಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಥ ತಿ) 

ಶಿರ ೋ ಎಸ್.ಆರ.ಪ್ರಟಿೋಲ  (ಮುಿಂದ್ಯ):-  

ನಯ ಯಾಲಯ ಕಟಿ  ನಿಣ್ಗಯಕೆಕ  ವಯ ತಿರಿಕು ವಾಗಿ, ನಯ ಯಾಲಯದ್ ನಿಣ್ಗಯವನ್ನನ  nullify 

ಮ್ಮಡುವುದ್ಕೆಕ  ತಿದುಾ ಪ್ಡಿಯನ್ನನ  ತಂದಿದಾಾ ರೆ. ಇದ್ನ್ನನ  nullify ಮ್ಮಡುವುದ್ಕೆಕ  ಬರುತು ದೆಯೇ? It will be 

nothing but a Contempt of Court. ಇದ್ನ್ನನ  ತಿದುಾ ಪ್ಡಿ ಮ್ಮಡಿ, ಈ ರಿೀತಿ ಮ್ಮಡಿರಲ್ಲಲೆ . ಇದು ಕಾನೂನ್ನ 

ಬ್ರಹರ ಎಾಂದು ನಳೆ ಇವರ ಮೇಲ್ಲ ಕರ ಮ ತೆಗೆದುಕಳಿು ತಾು ರೆ. ಅದ್ರ ಬಗೆೆ  ತಾವು clarify ಮ್ಮಡಿ. ಇದು 

retrospective operation.  ಇದ್ನ್ನನ  ಎರಡು-ಮೂರು ವಷಗಗ್ಳ ಹಾಂದೆ ಮ್ಮಡಿರುವುದಾಗಿದೆ. ಈಗ್ 

ಇದ್ನ್ನನ  ಹೇಗೆ ಸರಿಮ್ಮಡುವುದ್ಕೆಕ  ಆಗುತು ದೆ. There was no law at all, at the time of collecting taxes 

illegally.  ‘Broad daylight dacoity’ ಎಾಂದು ಹೇಳುತಾು ರೆಯಲೆವೇ, ಡಕಾಯಿತಿ ಆದ್ ಹಾಗೆ ಇದು.  It is 

nothing but a dacoity made by the Government.  ಅದ್ನ್ನನ  ಇವತಿು ನ ದಿವಸ ಅಮೆಾಂಡ ಮೆಾಂರ್  ಮ್ಮಡಿ, 

ಅದ್ನ್ನನ  ಸರಿ ಮ್ಮಡುವುದ್ಕೆಕ  what right is Government has got?  
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 ಶಿರ ೋ ಕೊೋಟ ಶಿರ ೋನವಾಸ್ ಪೂಜ್ಞರಿ (ಸ್ಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮ್ಮನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ’ಡಕಾಯಿತಿ’ 

ಎಾಂಬ ಶಬಾ ವನ್ನನ  ವಾಪ್ಸುು  ತೆಗೆದುಕಳಿಬೇಕು. ಏಕೆಾಂದ್ರೆ, 2015ನೇ ಸ್ವಲ್ಲನಲೆ್ಲ  ಯಾವ ಸಕಾಗರ 

ಅಧಿಕಾರದ್ಲೆ್ಲತ್ತು . ಆ ಸುತು ೀಲ್ಲ ಹೊರಡಿಸುವಾಗ್ ಇದು ಯಾರ ಜವಾಬ್ರಾ ರಿಯಾಗಿತ್ತು ?  

ಶಿರ ೋ ಎಸ್ .ಆರ.ಪ್ರಟಿೋಲ  (ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರು):- ಮ್ಮನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, 

ಕಾನೂನಿನಿಾಂದ್ ವಸೂಲ್ಲ ಮ್ಮಡಿದ್ರೆ ಏನ್ನ ಪ್ರ ಯೀಜನ? ಯಾವುದೇ ಸಕಾಗರ ಇರಲ್ಲ.  

ಶಿರ ೋ ಕೊೋಟ ಶಿರ ೋನವಾಸ್ ಪೂಜ್ಞರಿ:- ಮ್ಮನಯ  ವರೀಧ ಪ್ಕ್ಷದ್ ನಯಕರು ಕಾನೂನ್ನ ಬಗೆೆ  

ಮ್ಮತನಡುವಾಗ್ . . .(ಗಾಂದ್ಲ) ಆಗ್ ತಾವೇ ಮಂತಿರ ಯಾಗಿದಿಾ ೀರಿ.  

ಶಿರ ೋ ಕವಟಗಿಮಠ ಮಹಾಿಂತೇಶ ಮಲೆ್ಲಕಾಜುಾನ:- ಮ್ಮನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, . . .  

ಶಿರ ೋ ಎಸ್ .ಆರ.ಪ್ರಟಿೋಲ :- ಮ್ಮನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, . . . 

ಡಾ||ತೇಜಸಿಿ ನ ಗೌಡ (ವಿಧಾನಸ್ಭೆಯಿಿಂದ ಚುರ್ನಯಿತ್ರಾದವರು):- ಮ್ಮನಯ  

ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಡಕಾಯಿತಿ ಎಾಂದ್ರೆ ಏನ್ನ ಅಥಗ? This is an elected Government.  ಡಕಾಯಿತಿ 

ಎನ್ನನ ವ ಶಬಾ ವನ್ನನ  ಕಡತದಿಾಂದ್ ತೆಗೆಸಿ.  

ಶಿರ ೋ ಬ.ಕೆ.ಹರಿಪರ ಸಾದ  (ವಿಧಾನ ಸ್ಭೆಯಿಿಂದ ಚುರ್ನಯಿತ್ರಾದವರು):- ಮ್ಮನಯ  

ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಡಕಾಯಿತಿ ಎಾಂಬ ಶಬಾ  unparliamentary word ಅಲೆ .  

ಶಿರ ೋ ಎಸ್ .ಆರ.ಪ್ರಟಿೋಲ :- ಮ್ಮನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ನನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮಧಯ ದ್ಲೆ್ಲ  ಇವರು 

ಏನ್ನ ಮ್ಮತನಡುತಿು ದಾಾ ರೆ? ಯಾವುದೇ ಸಕಾಗರ ಇರಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಪ್ಕ್ಷದ್ ಸಕಾಗರ ಇರಲ್ಲ,  

(ಗೊಿಂದಲ) 

ಡಾ|| ತೇಜಸಿಿ ನ ಗೌಡ:- ಮ್ಮನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, . . . 

ಶಿರ ೋ ಎಸ್ .ಆರ.ಪ್ರಟಿೋಲ :- ಮ್ಮನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಆ ರಿೀತಿ ಸಂಗ್ರ ಹ ಮ್ಮಡುವುದು ಇದು 

ಕಾನೂನ್ನಬ್ರಹರ  ಅಲೆವೇ? ಈಗ್ ದಾರಿ ಹಡಿದು ಹೊೀಗುವವರನ್ನನ  ಬಡಿದು ವಸೂಲ್ಲ ಮ್ಮಡುವುದು 

ಕಾನೂನ್ನಬದಿ್ ವೇ? ದಾರಿ ಹಡಿದು ಹೊೀಗುವವರಿಗೆ assault ಮ್ಮಡಿ, ದುಡುಡ  ವಸೂಲ್ಲ ಮ್ಮಡಬ್ರರದು. 

ಇದ್ನ್ನನ  ಡಕಾಯಿತಿ ಆದ್ ಹಾಗಾಗುತು ದೆ ಎಾಂದು ಹೇಳುತಾು ರೆ. ಹಾಗೆಯೇ, ಈ ಕಾನೂನ್ನ ಇಲೆದೆಯೇ ತೆರಿಗೆ 

ಸಂಗ್ರ ಹ ಮ್ಮಡುವುದು ಕಾನೂನ್ನ ಬ್ರಹರ ಅಲೆವೇ?    
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ಶಿರ ೋ ಪಿ.ಆರ.ರಮೇಶ  (ರ್ನಮನದೇಾಶನ ಹಿಂದದವರು):- ಮ್ಮನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, 

ಒಾಂದು ನಿಮಿಷ.  

ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಮ್ಮನಯ  ಪಿ.ಆರ.ರಮೇಶ ರವರೇ, ಒಾಂದು ನಿಮಿಷ. ಡಕಾಯಿತಿ ಎನ್ನನ ವ ಪ್ದ್ 

it is not in good taste.   ಆದ್ರೆ, unparliamentary word ಅಲೆ .  

(ಗೊಿಂದಲ) 

ಶಿರ ೋ ಕೊೋಟ ಶಿರ ೋನವಾಸ್ ಪೂಜ್ಞರಿ:- ಮ್ಮನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಡಕಾಯಿತಿ ಎಾಂಬ ಶಬಾ  ತಪಪ ೀ, 

ಸರಿಯೀ ಎನ್ನನ ವುದ್ಕಕ ಾಂತ . . .  

ಶಿರ ೋ ಪಿ.ಆರ.ರಮೇಶ:- ಮ್ಮನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ನಯ ಯಾಲಯದ್ವರು ಕಟಿ್ಟ ರತಕಕ ಾಂಥಹ . . . 

ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಮ್ಮನಯ  ಸದ್ಸಯ ರೇ, it is not in good taste.  

ಶಿರ ೋ ಎಸ್.ಆರ.ಪ್ರಟಿೋಲ:- ಮ್ಮನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಹೊಟಿ್ ಗೆ ಏನ್ನ ಇಲೆದ್ವರು, ಡಕಾಯಿತಿ 

ಮ್ಮಡಿದ್ರೆ ಅದ್ನ್ನನ  ಡಕಾಯಿತಿ ಎನ್ನನ ತಾು ರೆ.  

ಶಿರ ೋ ಕೊೋಟ ಶಿರ ೋನವಾಸ್ ಪೂಜ್ಞರಿ:- ಮ್ಮನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ನನನ  ಚ್ಚೆಗ ಇರುವುದೇನೆಾಂದ್ರೆ, 

.  . . 

(ಗೊಿಂದಲ) 

ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ನನ್ನ ಯಾರಿಗೂ ಮ್ಮತನಡುವುದ್ಕೆಕ  ಅವಕಾಶ ಕಡುವುದಿಲೆ .  

ಶಿರ ೋ ಎಸ್.ಆರ.ಪ್ರಟಿೋಲ:- ಮ್ಮನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ನನೇ ಮ್ಮಡಲ್ಲ ಅಥವಾ ಸಕಾಗರ 

ಮ್ಮಡಲ್ಲ. It is nothing but a dacoity.  This is how they are collecting taxes. 

ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಮ್ಮನಯ  ಎಸ.ಆರ.ಪಾಟ್ಟೀಲ ರವರೇ, ಆಯಿತ್ತ. ನನ್ನ ಹೇಳಿದೆಾ ೀನೆ. ತಾವು 

ಕುಳಿತ್ತಕಳಿಿ .  

ಶಿರ ೋ ಕೊೋಟ ಶಿರ ೋನವಾಸ್ ಪೂಜ್ಞರಿ:- ಮ್ಮನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಡಕಾಯಿತಿ ಎಾಂಬ ಶಬಾ ದ್ 

ಉಚಾಛ ರದ್ ಬಗೆೆ  . . . 

ಶಿರ ೋ ಎಸ್.ಆರ. ಪ್ರಟಿೋಲ:- ಮ್ಮನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಇದ್ಕೆಕ  ಕಾನೂನ್ನ ಬೇಕಲೆವೇ? 

ಕಾನೂನ್ನ ಇಲೆದೇ ಇದ್ನ್ನನ  ವಸೂಲ್ಲ ಮ್ಮಡಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ? This is a welfare Government. ಇದ್ಕೆಕ  
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ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕಾನೂನ್ನ ಮ್ಮಡಲ್ಲ. ಆ ಕಾನೂನಿನ ಅಡಿಯಲೆ್ಲ  ವಸೂಲ್ಲ ಮ್ಮಡಲ್ಲ. ಕಾನೂನ್ನ ಇಲೆದೇ 

ಮ್ಮಡಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ? 

(ಗೊಿಂದಲ) 

ಶಿರ ೋ ಕೊೋಟ ಶಿರ ೋನವಾಸ್ ಪೂಜ್ಞರಿ:- ಮ್ಮನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಆಗುವುದಿಲೆ .  

ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಮ್ಮನಯ  ಕೀಟ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿಯವರೇ, ಒಾಂದು ನಿಮಿಷ.  

ಶಿರ ೋ ಪಿ.ಆರ.ರಮೇಶ :- ಮ್ಮನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, . . . 

ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಮ್ಮನಯ  ಪಿ.ಆರ.ರಮೇಶ ರವರೇ, ಒಾಂದು ನಿಮಿಷ.  

ಶಿರ ೋ ಎಸ್.ಆರ. ಪ್ರಟಿೋಲ:- ಮ್ಮನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, I will  tell this word hundred times.  

ಶಿರ ೋ ಕೊೋಟ ಶಿರ ೋನವಾಸ್ ಪೂಜ್ಞರಿ:- ಮ್ಮನಯ  ವರೀಧ ಪ್ಕ್ಷದ್ ನಯಕರೇ, ಡಕಾಯಿತಿ ಎಾಂಬ 

ಶಬಾ  unparliamentary word ಅಲೆ  ಎಾಂದು ಮ್ಮನಯ  ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪ್ರ ಸ್ವದ ರವರು ಹೇಳಿದ್ರು. ನಮಗೆ ಅದ್ರ 

ಬಗೆೆ  ವಾದ್ ಅಲೆ . ಬಹಳ ಸಜಿ ನರಾಗಿರುವ ವರೀಧ ಪ್ಕ್ಷದ್ ನಯಕರ ಬ್ರಯಿಾಂದ್ ಆ ಶಬಾ  

ಬರಬ್ರರದಿತ್ತು  ಎನ್ನನ ವುದು ನಮಾ  ವನಂತಿ ಅಷಿ್ಟ ೀ. ನನ್ನ ಹೇಳುವುದೇ ಸರಿ ಎಾಂದ್ರೆ ನನನ  ವಾದ್ ಏನ್ನ 

ಇಲೆ . ಆದ್ರೆ, ತಾವು ಈ ಶಬಾ  ಹೇಳಿರುವುದ್ರಿಾಂದ್ ನನನ  ಆಕೆೆೀಪ್ ಇದೆ ಅಷಿ್ಟ ೀ.  

ಶಿರ ೋ ಪಿ.ಆರ.ರಮೇಶ:- ಮ್ಮನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, . . .  

ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಮ್ಮನಯ  ಪಿ.ಆರ.ರಮೇಶ ರವರೇ, ತಾವು ಮ್ಮತನಡುವುದ್ನ್ನನ  ಬೇಗ್ ಮುಗಿಸಿ.  

ಶಿರ ೋ ಪಿ.ಆರ.ರಮೇಶ:- ಮ್ಮನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, Hon’ble High Court ನವರು 

ಕಟಿ್ಟ ರುವಂತಹ ತಿೀಪುಗ ಇಷಿ್ಟ . ಇದ್ರಲೆ್ಲ  7 ಅಾಂಶಗ್ಳನ್ನನ  ನಮೂದಿಸಿದಾಾ ರೆ.  In page no.6 of the Bill, 

it reads thus: 

“(a) The bye-laws under which Ground Rent, Licence Fee, Building Licence Fee, Scrutiny 

Fee, Security Deposit are all held ultravires the Act and are resultantly rendered 

unenforceable. 

(b) The Circular bearing No. ಹನಿನಯ/ಜ್ಞಡಿ(ಉ)/ಡಿಎಾಂ3/ಪಿಆರ /೩೨೦/2015-16, ದಿನಾಂಕ 

04.09.2015 stands quashed.” 
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It cannot be done. ಏಕೆ ಎಾಂದ್ರೆ, ದಿನಾಂಕ:04-09-2015 ರಲೆ್ಲ  ಯಾವುದೊೀ ಒಾಂದು ಸುತು ೀಲ್ಲ 

ಮ್ಮಡಿದಾಾ ರೆ. That stands quashed ಎಾಂದು ನಯ ಯಾಲಯದ್ವರು quash ಮ್ಮಡಿದಾಾ ರೆ. ಹೀಗೆ ಇದ್ನ್ನನ  

ಸರಿಪ್ಡಿಸುವುದ್ಕೆಕ  suitable amendment to the Act ತರಲಾಗುತಿು ದೆ. ಎಾಂದ್ರೆ, ಆವತ್ತು  ನಯ ಯಾಲಯ 

ಏನ್ನ ಅಮೆಾಂರ್ ಮೆಾಂರ್  ತರಬೇಕೆಾಂದು ಸಲಹೆ ಕಟಿ್ಟ ದೆ. ಅಲೆ್ಲಾಂದ್ ಆಚೆಗೆ ತಾವು ತರುವಂತಹದುಾ . 

ಇವತ್ತು  ತಮಗೆ ಇದೆನೆನ ಲೆಾ  retrospective ರಿೀತಿಯಲೆ್ಲ  ಕಡಿ ಎಾಂದು ನಯ ಯಾಲಯ ಏನ್ನ ಹೇಳಲ್ಲಲೆ . 

ಆಮೇಲ್ಲ Chief Commissioner ಎಾಂದು the Karnataka Municipal Corporations Act ನಲೆ್ಲ  ಎಲೆ್ಲ  ಹೇಳಿದೆ. 

ತಾವು Chief Commissioner ಗೆ ಎಾಂದು ಕಟಿ್ಟ ದಿಾ ೀರಿ. ಅದ್ನ್ನನ  ಓದುತೆು ೀನೆ ಕೇಳಿ.  Clause 3 of the Bill 

reads thus: 

“240A.  Levy of imposts, restriction and condition.-(1) The Chief Commissioner may 

grant such permission to execute the work together with a site plan of the land, ground 

plan, elevations and sections of the building   subject to such restrictions and conditions, 

as may be specified in the bye-laws or he may refuse to grant such licence, subject to the 

conditions specified in Section 244.” 

‘Chief Commissioner’ ಎಾಂದು ಕೆ.ಎಾಂ.ಸಿ., ಕಾಯೆಾ ಯಲೆ್ಲ  ಎಲೆ್ಲದೆ?  

ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ವಧೇಯಕದ್ ಕನನ ಡ ಪ್ರ ತಿಯಲೆ್ಲ  ಏನಿದೆ ನೀಡಿ. 

ಶಿರ ೋ ಪಿ.ಆರ.ರಮೇಶ:- ಮ್ಮನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ,  ಇದ್ರ ಬಗೆೆ  ಮ್ಮನಯ  ಮಂತಿರ ಗ್ಳು ದ್ಯವಟಿ  

ಹೇಳಬೇಕು. ಬಿ.ಬಿ.ಎಾಂ.ಪಿ., ಕಾಯೆಾ ಯಲೆ್ಲ  Zonal Commissioners ಗ್ಳು ಮತ್ತು  Chief Commissioner ಗ್ಳು 

ಇದಾಾ ರೆ. ಕೆ.ಎಾಂ.ಸಿ., ಕಾಯೆಾ ಯಲೆ್ಲ  Chief Commissioner ಎಲೆ್ಲದಾಾ ರೆ?  

ಶಿರ ೋ ಕೆ.ಎ.ತಿಪ್ಪ ೋಸಿಾ ರ್ಮ (ರ್ನಮ ನದೇಾಶನ ಹಿಂದದವರು):- ಮ್ಮನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, 

ಒಾಂದು ನಿಮಿಷ. ನನನ ದೊಾಂದು clarification ಇದೆ.  

ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಮ್ಮನಯ  ಕೆ.ಎ.ತಿಪ್ಪ ೀಸ್ವಾ ಮಿಯವರೇ, ತಾವು ಒಾಂದು ಸ್ವರಿ ಕೇಳಿ. ತಮಗೆ 

ಎಷಿ್ಟ  ಸ್ವರಿ ಅವಕಾಶ ಕಡಬೇಕು.  

ಶಿರ ೋ ಕೆ.ಎ.ತಿಪ್ಪ ೋಸಿಾ ರ್ಮ:- ಮ್ಮನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಕೆ.ಎಾಂ.ಸಿ., ಕಾಯೆಾ ಯಲೆ್ಲ  ಇದ್ನ್ನನ  

ತಂದಿದಿಾ ೀರಿ. ಸಕಾಗರಕೆಕ  ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ. ಇಲೆ  ಎಾಂದು ಹೇಳುವುದ್ಕೆಕ  ಆಗುವುದಿಲೆ . ನಯ ಯಾಲಯಗ್ಳು ಈ 

ಪಾರ ವಷನ್  ಸರಿಯಿಲೆ  ಎಾಂದು ಒಡೆದು ಹಾಕಬಹುದೇನೀ, ಕಾಯಿದೆಯನ್ನನ  ತರಬ್ರರದೆಾಂದು ಯಾವುದೇ 

ಸಕಾಗರಗ್ಳು ಕೈಯನ್ನನ  ಕಟಿ್ಟ  ಹಾಕುವುದಿಲೆ . ಸಕಾಗರಕೆಕ  omnipotent ಇದೆ. ನನೇನ್ನ ಹೇಳುತಿು ದೆಾ ೀನೆ 

ಎಾಂದ್ರೆ, ತಾವು ಕೆ.ಎಾಂ.ಸಿ., ಕಾಯೆಾ ಯನ್ನನ  ತಂದಿದಿಾ ೀರಿ. ಇದು ಕೇವಲ ಆ ಕಾಪೀಗರೇಷನ್ ಗ್ಳಿಗೆ 



                                                                ««¥¥ÀÀ//2222--1122--22002211| 129 

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

 

 

ಅನಾ ಯವಾಗುತು ದೆ. ಇದು ಬಿ.ಬಿ.ಎಾಂ.ಪಿ.ಗೆ ಅನಾ ಯವಾಗುವುದಿಲೆ . Retrospective ಆಗಿ ಬಿ.ಬಿ.ಎಾಂ.ಪಿ., 

ಕಾಯೆಾ ಯಿಾಂದ್ ತಾವು ಮ್ಮಡುವುದ್ಕೆಕ  ಬರುವುದಿಲೆ . ತಮಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಇಲೆ . ಈಗಾಗ್ಲೇ as far as the 

K.M.C., Act is concerned, B.B.M.P., has been excluded from the purview of the Act.  ಇದ್ನ್ನನ  ಏಕೆ 

ತರುತಿು ೀರಿ?  

ಶಿರ ೋ ಪಿ.ಆರ.ರಮೇಶ:- ಮ್ಮನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, . . .  

ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಮ್ಮನಯ  ಪಿ.ಆರ.ರಮೇಶ ರವರೇ, ತಾವು ಕುಳಿತ್ತಕಳಿಿ . 

ಶಿರ ೋ ಕೆ.ಎ.ತಿಪ್ಪ ೋಸಿಾ ರ್ಮ:- ಮ್ಮನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, financial implication ಇದೆ ಎನ್ನನ ವ 

ದೃಷಿಿ ಯಲೆ್ಲ  ಮ್ಮತರ  ತಾವು retrospective  ಅನ್ನನ  ಮ್ಮಡುತಿು ದಿಾ ೀರಿ. ದ್ಯಮ್ಮಡಿ, ಇದ್ನ್ನನ  ಮ್ಮಡುವುದ್ಕೆಕ  

ಬರುವುದಿಲೆ . ಇದ್ರ ಬಗೆೆ  ಮತು ಮೆಾ  ಮರು ಪ್ರಿಶ್ೀಲನೆ ಮ್ಮಡಿ.  

ಶಿರ ೋ ಕೊೋಟ ಶಿರ ೋನವಾಸ್ ಪೂಜ್ಞರಿ:- ಮ್ಮನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಕೆ.ಎಾಂ.ಸಿ., ಮತ್ತು  ಬಿ.ಬಿ.ಎಾಂ.ಪಿ., 

ಕಾಯೆಾ ಗ್ಳಿಗೂ ಈ ವಧೇಯಕದ್ಲೆ್ಲ  ತಿದುಾ ಪ್ಡಿಯಲೆ್ಲ  ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಾಂದು ಸಪ ಷಿ ವಾಗಿ 

ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಮೊದ್ಲು ಬೈಲಾಗ್ಳ ಮೂಲಕ ಈ ಫಿೀ ಗ್ಳನ್ನನ  ಸಂಗ್ರ ಹಸಲಾಗುತಿು ತ್ತು . ಈಗ್ ಕೆ.ಎಾಂ.ಸಿ., 

ಕಾಯೆಾ ಯಲೆ್ಲ  ಈ ಬಗೆೆ  ಉಪ್ಬಂಧಗ್ಳು ಇರಲ್ಲಲೆ . ಆ ಹನೆನ ಲ್ಲಯಲೆ್ಲ  ಈಗ್ ಎರಡು ಕಾಯೆಾ ಗ್ಳಿಗೆ ತಿದುಾ ಪ್ಡಿ 

ಮ್ಮಡಿ, ಕಾನೂನಿನಲೆ್ಲ  ಬೈಲಾ ಮುಖಾಾಂತರ ಈ ರಿೀತಿ ಫಿೀ ಸಂಗ್ರ ಹ ಮ್ಮಡಲು ಅವಕಾಶ ಇರುವುದ್ರಿಾಂದ್, 

ಕಾನೂನ್ನ ಪ್ರ ಕಾರ ಈ ಕಾಯೆಾ ಯಲೆ್ಲ  ಈ ಎರಡನ್ನನ  ಕ್ಕಡ ಅಳವಡಿಸಿಕಳಿಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ, 

ಉಪ್ಬಂಧಗ್ಳನ್ನನ  ಕಲ್ಲಪ ಸುವುದ್ಕೆಕ  ಉಚ್ಛ  ನಯ ಯಾಲಯ ಆದೇಶ ಕಟಿ  ಹನೆನ ಲ್ಲಯಲೆ್ಲ  

ನಿಯಮಗ್ಳನ್ನನ  ರೂಪಿಸುವಾಗ್ ಅವರು ಏನೇನ್ನ ಹೇಳುತಾು ರೆ. ಅದ್ನ್ನನ  ಮ್ಮಡುತೆು ೀವ. ನಮಾ ಲೆ್ಲ  

ಯಾವುದೇ ಗಾಂದ್ಲಗ್ಳು ಇಲೆ . 2015ನೇ ಸ್ವಲ್ಲನಲೆ್ಲ  ಆಗಿರುವಂತಹ ಸಣ್ಣ -ಪುಟಿ  ಗಾಂದ್ಲಗ್ಳನ್ನನ  

ಸರಿಪ್ಡಿಸಿ, ಆಡಳಿತ ಯಂತರ ವನ್ನನ  ಕಾನೂನಿನ ಚೌಕಟಿ್ಟ ನಲೆ್ಲ  ಮುಾಂದುವರೆಸುವುದು ಈ ಕಾಯೆಾ ಯ 

ಉದೆಾ ೀಶವಾಗಿದೆ.  

ಡಾ|| ಸಿ.ಎನ್ .ಅಶಿ ಥ ರ್ನರಾಯಣ (ಉನನ ತ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸ್ಚಿವರು) (ಮುಖಯ ಮಂತಿರ ಗಳ 

ಪರವಾಗಿ):- ಮ್ಮನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಈಗಾಗ್ಲೇ ನಮಾ  ಫೆೀರ  ಲ್ಲೀಡರ  ಹೇಳಿರುವಂತಹದುಾ  ಇದೆ. 

ಮ್ಮನಯ  ಪಿ.ಆರ.ರಮೇಶ ರವರು ಬಿ.ಬಿ.ಎಾಂ.ಪಿ., ಬಗೆೆ  ಸ್ವಕಷಿ್ಟ  ಗತಿು ರುವಂತಹವರು. ಸ್ವಕಷಿ್ಟ  ಅನ್ನಭ್ವ 

ಇರುವಂತಹವರು. ಹಾಗೆಯೇ, ನಮಾ  ಪ್ರ ತಿ ಪ್ಕ್ಷದ್ ನಯಕರು ಸಹ ವಚಾರವನ್ನನ  ತಿಳಿಸಿದಾಾ ರೆ. ಬಹಳ 

ಮುಖ್ಯ ವಾಗಿ Building Plan Fee ಅನ್ನನ  ಸಂಗ್ರ ಹ ಮ್ಮಡುವುದ್ಕೆಕ  ಬೇರೆ ಬೇರೆ Licence Fee, Scrutiny Fee, 

Security Deposit ಇವಲೆಾವನೂನ  ಮೊದ್ಲ್ಲನಿಾಂದ್ಲ್ಲ ಸಂಗ್ರ ಹ ಮ್ಮಡುತಿು ದೆಾ ವು. ಇದು ಕಾನೂನಿನಲೆ್ಲ  

ಇಲೆ  ಎನ್ನನ ವ ಕಾರಣ್ದಿಾಂದಾಗಿ ಇವತ್ತು  ನಯ ಯಾಲಯದ್ಲೆ್ಲ  ಇದ್ನ್ನನ  quash ಮ್ಮಡುವಂತಹದುಾ , 
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ಇದ್ನ್ನನ  ಬೈಲಾ ಮೂಲಕ ಸಂಗ್ರ ಹ ಮ್ಮಡುತಿು ದೆಾ ವು. ಈ ಬೈಲಾ ಮೂಲಕ ಸಂಗ್ರ ಹ ಮ್ಮಡುತಿು ರುವುದ್ನ್ನನ  

ಪ್ರ ಶ್ನ ಸಿ ಇವತ್ತು  ನಯ ಯಾಲಯವು ಅದ್ನ್ನನ  quash ಮ್ಮಡಿರುವಂತಹದುಾ  ಇದೆ. ಹಾಗೆಯೇ, ಇದ್ಕೆಕ  ತಿೀಪುಗ 

ಕಟಿ್ಟ ದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಇವತ್ತು  ಅದ್ನ್ನನ  ಕಾನೂನಿನಲೆ್ಲ  ತರಬೇಕೆನ್ನನ ವುದ್ಕೆಕ  retrospective ಆಗಿ 2015 ರಿಾಂದ್ 

ಅನಾ ಯವಾಗುವ ರಿೀತಿಯಲೆ್ಲ  ಇದ್ನ್ನನ  ತರುವಂತಹದಾಾ ಗಿದೆ. ಮೊದ್ಲ್ಲದ್ಾ  ಸಕಾಗರ ಇದ್ನ್ನನ  

ಮ್ಮಡಿರಲ್ಲಲೆ . ಹಾಗೆಯೇ ಸಂಗ್ರ ಹ ಮ್ಮಡಿದ್ಾ ರು. ಹಾಗೇ ಸಂಗ್ರ ಹ ಮ್ಮಡಿರುವುದು ಸೂಕು ವಾಗಿಲೆ . 

ಕಾನೂನ್ನಬದಿ್ ವಾಗಿಲೆ  ಎನ್ನನ ವ ಕಾರಣ್ದಿಾಂದಾಗಿ ಈಗ್ ಕಾನೂನ್ನಬದಿ್ ವಾಗಿ ಸಂಗ್ರ ಹ ಮ್ಮಡುವುದ್ಕೆಕ  

retrospective   ಅನಾ ಯವಾಗುವ ರಿೀತಿಯಲೆ್ಲ  ಇವತ್ತು  ಈ ಕಾನೂನನ್ನನ  ತರುವಂತಹದುಾ  ಆಗುತಿು ದೆ. 

ಇದ್ಕೆಕ  ನಮಾ  ಎಲೆಾ  ಪ್ರ ತಿ ಪ್ಕ್ಷದ್ ಸದ್ಸಯ ರು ಸಹಕಾರ ಕಡಬೇಕು. ಇದ್ರಲೆ್ಲ  ತಕಗ ಮ್ಮಡುವಂತಹದುಾ  

ಏನಿಲೆ . ವಾದ್-ವವಾದ್ಗ್ಳು ಏನಿಲೆ . ಇವತ್ತು  ಬಿ.ಬಿ.ಎಾಂ.ಪಿ., ಯಲೆ್ಲ  ತಮಗೆ ಗತಿು ರುವ ಹಾಗೆ ದೊಡಡ  

ದೊಡಡ  ಬಿಲಡ ರ ಗ್ಳು ಅನ್ನಕ್ಕಲತೆಗ್ಳನ್ನನ  ತೆಗೆದುಕಳಿು ತಿು ದಾಾ ರೆ. ನವೇನದ್ರೂ ಇದ್ರಿಾಂದ್ ಹಾಂದೆ 

ಸರಿದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ಅನ್ನಕ್ಕಲತೆ ಆಗುತು ದೆ ಎನ್ನನ ವುದು ತಮಗೆ ಗತಿು ದೆ. ಇವತ್ತು  ಎಲೆಾ  ರಿೀತಿಯ ಬೇರೆ 

ಬೇರೆ ಅನ್ನಕ್ಕಲತೆಗ್ಳನ್ನನ  ಬಿ.ಬಿ.ಎಾಂ.ಪಿ., ಮತ್ತು  ರೆವನೂಯ  ಇಲಾಖೆಗೆ ಬರುತಿು ರುವಂತಹದುಾ  ತಮಗೆ 

ಗತಿು ದೆ. ಎಷಿ ರಮಟಿ್ಟ ಗೆ ಬಿ.ಬಿ.ಎಾಂ.ಪಿ., ಮತ್ತು  ಸೆ ಳಿೀಯ ಸಂಸೆ ಗೆ ರೆವನೂಯ  ಕಲ್ಲಕ್ಷನ್ , ತೆರಿಗೆಯ ಜೊತೆ 

ಜೊತೆಯಲೆ್ಲಯೇ ಈ ಬಿಲ್ಲಡ ಾಂಗ  ತೆರಿಗೆಯನ್ನನ  ಹೆಚಿಚ ನ ರಿೀತಿ tax mobilisation or revenue collection 

ಆಗುವಂತಹದುಾ  ಇದೆ. ಇವತ್ತು  ಈ ರಿೀತಿ ಮ್ಮಡುವ ಮೂಲಕ ಒಾಂದು ಸೆ ಳಿೀಯ ಸಂಸೆ ಗೆ ದೊಡಡ  ಹನೆನ ಡೆ 

ಆಗುವಂತಹದಾಾ ಗುತು ದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು  ಈ ತಿದುಾ ಪ್ಡಿ ತಂದಿರುವುದ್ಕೆಕ  ಪ್ರ ತಿ ಪ್ಕ್ಷದ್ ನಯಕರು ಮತ್ತು  

ಸದ್ಸಯ ರು ಸಹಕಾರ ಕಡಬೇಕು. ಇದ್ನ್ನನ  ಅನ್ನಮೊೀದಿಸಬೇಕೆಾಂದು ನನ್ನ ಮತು ಮೆಾ  ನಮಾ  

ಸಭಾಪ್ತಿಯವರ ಮೂಲಕ ನನ್ನ ಕೇಳಿಕಳಿು ತೆು ೀನೆ. ಇದ್ರಿಾಂದ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಯಾವುದೇ 

ತಾಂದ್ರೆಯಾಗುವುದಿಲೆ . ಇದ್ಕೆಕ  ಕಾನೂನಿನಲೆ್ಲ  ಅವಕಾಶ ಇರಲ್ಲಲೆ . ಇದ್ನ್ನನ  ಕಾನೂನಿನಲೆ್ಲ  

ತರಬೇಕೆಾಂದು ನಯ ಯಾಲಯ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಆ ಪ್ರ ಕಾರ ಇವತ್ತು  ಕಾನೂನಿನಲೆ್ಲ  ತರುವಂತಹದ್ಾ ನ್ನನ  ನವು 

ಕೆ.ಎಾಂ.ಸಿ., ಕಾಯೆಾ ಯಲೆ್ಲಯೂ ತಂದಿದೆಾ ೀವ. ಬಿ.ಬಿ.ಎಾಂ.ಪಿ., ಕಾಯೆಾ ಯಲೆ್ಲಯೂ ತಂದಿದೆಾ ೀವ. ದ್ಯವಟಿ , 

ಇದ್ಕೆಕ  ತಾವು ಅವಕಾಶ ಮ್ಮಡಿಕಡಬೇಕು. ಇಲೆದಿದ್ಾ ರೆ, ಸೆ ಳಿೀಯ ಸಂಸೆ ಗ್ಳಿಗೆ ದೊಡಡ  ಸವಾಲಾಗುತು ದೆ. 

ದೊಡಡ  ಪ್ಟಿ್ಟ ಗುತು ದೆ ಎಾಂದು ಹೇಳುತೆು ೀನೆ. 

ಶಿರ ೋ ಬ.ಕೆ.ಹರಿಪರ ಸಾದ:- ಮ್ಮನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಇದೊಾಂದು ಬಹಳ ಗಂಭಿೀರವಾದ್ ವಚಾರ. 

ಬಿ.ಬಿ.ಎಾಂ.ಪಿ., ಮತ್ತು  ಬೇರೆ ಏಜ್ಞನಿು ಗ್ಳು ಯಾವ ರಿೀತಿಯಲೆ್ಲ  ತೆರಿಗೆಯನ್ನನ  ಸಂಗ್ರ ಹ ಮ್ಮಡುತು ದೆ ಮತ್ತು  

ಜನರ ರಕು  ಯಾವ ರಿೀತಿ ಹೀರುತಿು ದಾಾ ರೆ ಎನ್ನನ ವುದು ಬಾಂಗ್ಳೂರಿನಲೆ್ಲರುವ ಜನರಿಗೆಲೆಾ  ಗತಿು ದೆ. ಇದು 

ದೊಡಡ  ಬಿಲಡ ರ ಗ್ಳಿಗೆ, ಸಣ್ಣ ವರಿಗೆ ಬಿಟಿ್ಟ ದಾಾ ರೆ ಎಾಂದ್ಲೆ . ಇವತ್ತು  ಬಳಿಗೆೆ ಯಿಾಂದ್ 3-4 ಬಿಲ ಗ್ಳನ್ನನ  ಪಾಸ  

ಮ್ಮಡಲಾಯಿತ್ತ. ಇದ್ಕೆಕ  ಯಾರಾದ್ರೂ object ಮ್ಮಡಿದಾಾ ರೆಯೇ, ಯಾವುದ್ಕ್ಕಕ  ಮ್ಮಡಲ್ಲಲೆ . ಬಹಳ 

smooth ಆಗಿ ಆಯಿತ್ತ. ದ್ಯವಟಿ  ಇದ್ನ್ನನ  revise ಮ್ಮಡಿ, Advocate General ರವರನ್ನನ  ಕರೆಯಿಸಿ, 
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ಪುನಃ ಮ್ಮತನಡಿ ಈ ವಧೇಯಕವನ್ನನ  ವಾಪ್ಸುು  ತೆಗೆದುಕಳಿು ವುದು ಒಳಿೆಯದು. ಇದು ಬಾಂಗ್ಳೂರಿನ 

ಭ್ವಷಯ ದ್ ವಚಾರ.  

ಡಾ|| ಸಿ.ಎನ್ . ಅಶಿ ಥ ರ್ನರಾಯಣ:- ಮ್ಮನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಇದ್ಕೆಕ  Ordinance  ಆಗಿದೆ.  

ಶಿರ ೋ ಬ.ಕೆ.ಹರಿಪರ ಸಾದ:- ಮ್ಮನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, Advocate General ರವರ ಹತಿು ರ 

ಮ್ಮತನಡಿ ತರಿಸಿ. Ordinance ಆಗಿದೆ ಎಾಂದು ತಾವು ಹೇಳುವುದ್ಕೆಕ  ಆಗುವುದಿಲೆ .  

(ಮುಾಂದು) 

(1265) ಎಸ ಪಿಆರ /ಜಿಆರ  4:20 22/12/2021         (ಸಭಾಪ್ತಿಯವರ ಉಪ್ಸೆಿ ತಿ) 

 

 ಡಾ||ಸಿ.ಎನ್ .ಅಶಿ ಥ  ರ್ನರಾಯಣ(ಉನನ ತ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸ್ಚಿವರು) (ಮುಖಯ ಮಂತಿರ ಗಳ 

ಪರವಾಗಿ):- ಮ್ಮನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಶ್ರ ೀ ಹರಿಪ್ರ ಸ್ವದ ರವರಿಗೆ ಇದು ಗತಿು ಲೆದಿರುವ 

ವಚಾರವೇನಲೆ .  ಇದು ಎಲೆರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವ ವಚಾರವೇ ಆಗಿದೆ.  ಎಲೆ್ಲಯೀ ಒಾಂದು ಕಡೆ ಸೆ ಳಿೀಯ 

ಸಂಸೆ ಗ್ಳು…, 

 

 ಶಿರ ೋ ಬ.ಕೆ.ಹರಿಪರ ಸಾದ (ವಿಧಾನಸ್ಭೆಯಿಿಂದ ಚುರ್ನಯಿತ್ರಾದವರು):- ಮ್ಮನಯ  

ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಬಂಗಾರದ್ ಕತಿು  ಎಾಂದು ಕಣುಣ  ಚ್ಚಚಿಚ ಕಳಿು ವುದ್ಕಾಕ ಗುತು ದೆಯೇ? ಇಲೆ್ಲ  ಆ 

ಪ್ರ ಶೆನ ಯಿಲೆ .  ಇಲೆ್ಲ  ಸುಗಿರ ೀವಾಜ್ಞಾ  ಬಂದಿದೆ ಅದು ಬೇರೆ ಪ್ರ ಶೆನ ಯಾಗಿದೆ.  

 

 ಡಾ||ಸಿ.ಎನ್ .ಅಶಿ ಥ  ರ್ನರಾಯಣ:- ಮ್ಮನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಇದು ಬಂಗಾರದ್ ಕತಿು  ಅಲೆ . 

ಬಂಗಾರದ್ ಕತಿು  ಎಾಂದು ಅದ್ನ್ನನ  ಜೊತೆಯಲೆ್ಲಟಿ ಕಳಿಿ ; ಕಣುಣ  ಚ್ಚಚಿಚ ಕಳಿಬೇಡಿ ಎಾಂದು ನವು 

ಹೇಳುತಿು ದೆಾ ೀವ.   

 

ಶಿರ ೋ ಬ.ಕೆ.ಹರಿಪರ ಸಾದ :- ಮ್ಮನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಬಳಗೆೆ ಯಿಾಂದ್ ಎಲೆಾ  ಸದ್ಸಯ ರುಗ್ಳು 

ಸಹಕಾರವನ್ನನ  ನಿೀಡಿದಾಾ ರೆ; ಹೀಗಾಗಿ ಮೂನಗಲುಕ  ವಧೇಯಕಗ್ಳು ಇಲೆ್ಲ  ಅನ್ನಮೊೀದ್ನೆಗಾಂಡಿವ. 

 

ಡಾ||ಸಿ.ಎನ್ .ಅಶಿ ಥ  ರ್ನರಾಯಣ:- ಮ್ಮನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸಹ 

ವಧೇಯಕಗ್ಳ ಅನ್ನಮೊೀದ್ನೆಯಾಗಿದೆ.  ಈ ಕಾರಣ್ಕಾಕ ಗಿ ನವು ವರೀಧ ಪ್ಕ್ಷದ್ ಸಹಕಾರವನ್ನನ  …, 

 

ಶಿರ ೋ ಬ.ಕೆ.ಹರಿಪರ ಸಾದ :- ಮ್ಮನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಯಾರೂ ಸಹ ಎಲೆ್ಲಯೂ ಪ್ರ ಶ್ನ ಸಿಲೆ . ಈ 

ವಧೇಯಕದ್ಲೆ್ಲ  ಎಲೆ್ಲಯೀ ಒಾಂದು ತಪುಪ  ಕಾಣುತಿು ದೆ.  ಪಾಲ್ಲಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪ್ಟಿ ಾಂತೆ, ಶ್ರ ೀ 
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ಪಿ.ಆರ .ರಮೇಶ  ರವರಿಗೆ ಇರುವಷಿ್ಟ  ಅನ್ನಭ್ವ ಯಾರಿಗೂ ಸಹ ಇಲೆ .  ಶ್ರ ೀ ಕೆ.ಎ.ತಿಪ್ಪ ೀಸ್ವಾ ಮಿ ರವರಿಗೆ  

administrative ಆಗಿ …., 

 

ಡಾ||ಸಿ.ಎನ್ .ಅಶಿ ಥ  ರ್ನರಾಯಣ:- ಮ್ಮನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಅವರ ಅನ್ನಭ್ವವು ಒಳಿೆಯ 

ರಿೀತಿಯಲೆ್ಲ  ಬಳಕೆಯಾಗ್ಲ್ಲ ಎಾಂದು ನವು ಆಶ್ಸುತೆು ೀವ. 

 

ಶಿರ ೋ ಬ.ಕೆ.ಹರಿಪರ ಸಾದ :- ಮ್ಮನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, no, no.  ದ್ಯಮ್ಮಡಿ ಆ ರಿೀತಿಯಾಗಿ 

ಹೇಳಬೇಡಿ.  ನಮಾ  ಬಾಂಗ್ಳೂರು ನಗ್ರದ್ಲೆ್ಲ …,  

 

 ಶಿರ ೋ ಪಿ.ಆರ .ರಮೇಶ :-ಮ್ಮನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಪಾಲ್ಲಕೆಗ್ಳ ನಡಿ ಮಿಡಿತವನ್ನನ … 

(ಗೊಿಂದಲ) 

 

ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬಾ ರು ಮ್ಮತನಡಿ.  ಶ್ರ ೀ ಪಿ.ಆರ .ರಮೇಶ  ನವರೇ ಒಬಾ ರು 

ಮ್ಮತನಡುವಾಗ್ ನಿೀವು ಮ್ಮತನಡಬೇಡಿ.  ನನ್ನ ನಿಮಗೆ ಮ್ಮತನಡಲು ಈಗಾಗ್ಲೇ ಅವಕಾಶವನ್ನನ  

ನಿೀಡಿದೆಾ ೀನೆ. 

 

ಶಿರ ೋ ಬ.ಕೆ.ಹರಿಪರ ಸಾದ :- ಮ್ಮನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಬಾಂಗ್ಳೂರು ನಗ್ರದ್ ಹತದೃಷಿಿ ಯಿಾಂದ್ 

ಮ್ಮನಯ  ರಮೇಶ ನವರು ತಮಗಿರುವ ಅನ್ನಭ್ವದ್ಲೆ್ಲ  ಪ್ರ ಸುು ತ ವಧೇಯಕಕೆಕ  ಸಂಬಂಧಪ್ಟಿ ಾಂತೆ ತಮಾ  

ಸಲಹೆಗ್ಳನ್ನನ  ನಿೀಡಿದಾಾ ರೆ.  ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ದುರುದೆಾ ೀಶವಲೆ . ದ್ಯಮ್ಮಡಿ, ಸಕಾಗರವು ಇದ್ನ್ನನ  

ಸಿಾ ೀಕರಿಸಬೇಕು.  ಪ್ರ ಸುು ತ ಮಂಡಿಸಿರುವ ವಧೇಯಕವನ್ನನ  ಸಕಾಗರ ಹಾಂಪ್ಡೆಯುವುದು ಒಳಿೆಯದು. 

 

ಶಿರ ೋ ಎಸ್ .ಆರ .ಪ್ರಟಿೋಲ (ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರು):- ಮ್ಮನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ,  

ಬಿ.ಬಿ.ಎಾಂ.ಪಿ.,ಗೆ ಹನನ ಡೆ ಮ್ಮಡಬೇಕು; ಇದ್ರ ಆದಾಯಕೆಕ  ಖೀತಾ ಮ್ಮಡಬೇಕು ; ತಾಂದ್ರೆ 

ನಿೀಡಬೇಕೆನ್ನನ ವ ವಚಾರಗ್ಳು ನಮಗೆ ಇಲೆ .  ಬಿ.ಬಿ.ಎಾಂ.ಪಿ., ಯು ನಯ ಯಸಮಾ ತವಾಗಿ ತೆರಿಗೆಗ್ಳನ್ನನ  

ಸಂಗ್ರ ಹಸಬೇಕು.  ಇವತಿು ನ ಬಳಗೆೆ  ವಧೇಯಕದ್ ಬಗೆೆ  ಚ್ಚಿಗಸುವ ಸಂದ್ಭ್ಗದ್ಲೆ್ಲ  ಸದ್ಸಯ ರಬಾ ರು 

ಮ್ಮತನಡಿದ್ರು. ಪಾಲ್ಲಕೆಯಲೆ್ಲ  ಸಂಗ್ರ ಹಣೆಗಳಿು ವ ತೆರಿಗೆಗ್ಳನ್ನನ  ಒಟಿ ಗೂಡಿಸಿದ್ರೆ, ಅದು ಒಾಂದು 

ಕೀಟ್ಟ ರೂಪಾಯಿಗ್ಳಷಿಾ ಗುತು ದೆ. ಯಾವುದೇ ಒಾಂದು ಕಟಿ ಡವನ್ನನ  ನಿಮಿಗಸಲು ಅನ್ನಮತಿ 

ಪ್ಡೆದುಕಾಂಡು, ನಕೆೆ ಯನ್ನನ  ಅನ್ನಮೊೀದಿಸಿಕಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ, ಒಾಂದು ಕೀಟ್ಟ ರೂಪಾಯಿಗ್ಳಷಿ್ಟ  

ಹಣ್ವನ್ನನ  ಬಿ.ಬಿ.ಎಾಂ.ಪಿ.,ಗೆ ನಿೀಡಬೇಕಾಗುತು ದೆ.  ಹೀಗಾಗಿ ಜನರು ಕಾನೂನ್ನಬ್ರಹರವಾಗಿ ಸೆ ಳಿೀಯ 

ಕಾಯಗಪಾಲಕ ಇಾಂಜಿನಿಯರ  ಅಥವಾ ಸಹಾಯಕ ಕಾಯಗಪಾಲಕ ಇಾಂಜಿನಿಯರ  ಹೇಳಿ, 
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ಕಟಿ ಡಗ್ಳನ್ನನ  ನಿಮಿಗಸಿಕಳಿು ವ ವಯ ವಸೆ ಯು ಬಾಂಗ್ಳೂರಿನಲೆ್ಲ  ನಡೆದಿದೆ ಎಾಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ರು.  

ಇವತ್ತು  ಬಳಗೆೆ ಯೇ ಇದ್ರ ಬಗೆೆ  ಮ್ಮತನಡಿದ್ರು.   

 

ಶಿರ ೋ ಬ.ಕೆ.ಹರಿಪರ ಸಾದ :- ಮ್ಮನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮೊದ್ಲು ಅಕರ ಮ ಇರುವುದ್ನ್ನನ  

ನಂತರದ್ಲೆ್ಲ  ಸಕರ ಮ ಮ್ಮಡಿಕಳಿಲಾಗುವುದು. 

 

ಶಿರ ೋ ಎಸ್ .ಆರ .ಪ್ರಟಿೋಲ :- ಮ್ಮನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ,  ನಂತರದ್ಲೆ್ಲ  ಕಟಿ ಡವನ್ನನ  

ಸಕರ ಮಗಳಿಸಲು ಕರ ಮಗ್ಳನ್ನನ  ತೆಗೆದುಕಳಿು ತಾು ರೆ.  ಈ ರಿೀತಿಯ ಅಧಿಕ ತೆರಿಗೆಯನ್ನನ  ವಧಿಸಿದ್ಾ ಲೆ್ಲ , 

ನಗ್ರದ್ಲೆ್ಲ  ಈ ರಿೀತಿಯ ಪ್ರ ಕರಣ್ಗ್ಳಾಗುತಿು ವ.  ವಾಸು ವವಾಗಿ ನನ್ನ ಸಕಾಗರಕೆಕ  ಸಹಾಯವನ್ನನ  

ಮ್ಮಡುತಿು ದೆಾ ೀನೆ.  ಸಕಾಗರಕೆಕ  ತಾಂದ್ರೆ ಕಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಅಥವಾ Bill defeat ಮ್ಮಡಲು ಮತ್ತು  

ವಧೇಯಕವನ್ನನ  ವರೀಧಿಸಿ, ನವು ಮ್ಮತನಡುವುದಿಲೆ .  ನನಗ್ನಿನ ಸಿದಂತೆ, as far as my knowledge 

is concerned, ನಳೆಯ ದಿನ, ಪ್ರ ಸುು ತ ಮಂಡಿಸಿರುವ ತಿದುಾ ಪ್ಡಿ ವಧೇಯಕವು Legislation can be done 

retrospectively as well as prospectively.  ಇದು ಸಕಾಗರದ್ ಹಕಾಕ ಗಿದುಾ ; ಇದ್ನ್ನನ  ಸಕಾಗವು 

ಮ್ಮಡಬಹುದಾಗಿದೆ.  ಆದ್ರೆ, ಪ್ರ ಸುು ತ ಮಂಡಿಸಿರುವ ತಿದುಾ ಪ್ಡಿ ವಧೇಯಕವು it will go for a scrutiny of 

the Judiciary.  ಆಗ್ ಈಗಿನ ತಿದುಾ ಪ್ಡಿಯು ಮ್ಮನಯ ವಾಗುವುದಿಲೆ .  ಆಗ್ ಸಕಾಗರವು ಪೇಚಿಗೆ ಸಿಲುಕುತು ದೆ.  

ಹೀಗಾಗಿ ಸಕಾಗರವು ವಧೇಯಕವನ್ನನ  ಹಾಂಪ್ಡೆದು, ಇದ್ರ ಬಗೆೆ  ಇನನ ಷಿ್ಟ  ವಚಾರ ಮ್ಮಡುವುದು ಹಾಗೂ 

ಒಳಿೆಯದು.  ಇದ್ರ ಬಗೆೆ  ಇನನ ಷಿ್ಟ  ಯೀಚಿಸಿ, ಕಾನೂನ್ನ ಬದಿ್ ವಾಗಿ ಜಾರಿಗಳಿಸಿದಾಗ್, ಮುಾಂದಿನ ದಿನ 

ಇದು judicial scrutiny ಗೆ ಹೊೀದಾಗ್ಲ್ಲ ಸಹ  ವಧೇಯಕವು ಊಜಿಗತಗಳಿಬೇಕು.  ಹೀಗೆ 

ಮ್ಮಡಬೇಕೆಾಂದು ಹೇಳಿ, ನವು ಸಕಾಗರಕೆಕ  ಸಹಾಯ ಮ್ಮಡುತಿು ದೆಾ ೀವ.  ಸಕಾಗರಕೆಕ  ತಾಂದ್ರೆ ನಿೀಡಬೇಕು; 

ವಧೇಯಕವನ್ನನ  ವರೀಧಿಸಬೇಕೆಾಂಬ; ಪಾಲ್ಲಕೆಗೆ ಹನನ ಡೆಯಾಗ್ಬೇಕೆಾಂಬ ಯಾವುದೇ ಉದೆಾ ೀಶವೂ ಸಹ 

ನಮಗಿಲೆ . ಕೇವಲ ಸದುದೆಾ ೀಶದಿಾಂದ್ಲೇ ನವು ಹೇಳುತಿು ದೆಾ ೀವ.  We have got a bonafide intention.  

When a legislation is made, it should have a bonafide intention.   ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನ್ನಗ್ಳು defeat 

ಆಗ್ಬ್ರರದು. 2,362 ಕೀಟ್ಟ ರೂಪಾಯಿಗ್ಳಷಿ್ಟ  ಸಂಗ್ರ ಹಗಾಂಡ ತೆರಿಗೆಯನ್ನನ  ಹಾಂದಿರುಗಿಸಲು 

ಆಗುವುದಿಲೆ  ಎಾಂಬುದಾಗಿ ಸಕಾಗರವು ಹೇಳುತಿು ದೆ.  ಇದ್ನ್ನನ  ನನನ ಪಿಪ ಕಳಿು ತೆು ೀನೆ. ನಯ ಯಾಲಯವು 

observe ಮ್ಮಡಿರುವ ಅಾಂಶಗ್ಳಿಗ್ನ್ನಗುಣ್ವಾಗಿ ಪ್ರ ಸುು ತ ಮಂಡಿಸಿರುವ ತಿದುಾ ಪ್ಡಿ ವಧೇಯಕವು ಇಲೆ  

ಎನ್ನನ ವುದು ನನನ  ಕಲಪ ನೆಯಾಗಿದೆ.  ಪ್ರ ಸುು ತ ಮಂಡಿಸಿರುವ ವಧೇಯಕವನ್ನನ  ಸಕಾಗರವು ಹಾಂಪ್ಡೆದು, 

ಇದ್ರ ಬಗೆೆ  ಮತು ಷಿ್ಟ  ಯೀಚ್ನೆಯನ್ನನ  ಮ್ಮಡಿ, ತಿದುಾ ಪ್ಡಿಯಾದ್ ಮತ್ತು  ಒಳಿೆಯ ವಧೇಯಕವನ್ನನ  

ಪುನಃ ಮಂಡಿಸಿದಾಗ್, ಅದು ನಯ ಯಾಲಯಕೆಕ  ಪ್ರಿಶ್ೀಲನೆಗಾಗಿ ಸಲೆ್ಲ ಸಿದ್ರೂ ಸಹ ಅದು 

ಊಜಿಗತವಾಗುವಂತೆ ಸಕಾಗರವು ಮ್ಮಡಿದ್ರೆ ಒಳಿೆ ಯದು ಎನ್ನನ ವುದು ನಮಾ  ಅಭಿಪಾರ ಯವಾಗಿದೆ. 
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ಶಿರ ೋ ಎನ್ .ರವಿಕುಮಾರ (ವಿಧಾನ ಸ್ಭೆಯಿಿಂದ ಚುರ್ನಯಿತ್ರಾದವರು):- ಮ್ಮನಯ  

ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ವರೀಧ ಪ್ಕ್ಷದ್ ನಯಕರಾದ್ ಶ್ರ ೀ ಎಸ .ಆರ .ಪಾಟ್ಟೀಲ  ಮತ್ತು  ಹರಿಯ ಸದ್ಸಯ ರಾದ್ 

ಶ್ರ ೀ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪ್ರ ಸ್ವದ  ರವರುಗ್ಳು ಹೇಳಿದ್ ರಿೀತಿಯಲೆ್ಲ  ಪ್ರ ಸುು ತ ವಧೇಯಕವನ್ನನ  ಹಾಂಪ್ಡೆಯುವ 

ಪ್ರ ಮೇಯವು ಸಕಾಗರಕೆಕ  ಇಲೆ .  ಹಾಗೆ ಹಾಂಪ್ಡೆಯಲ್ಲ ಬ್ರರದು.  ಪ್ರ ಸುು ತ ಮಂಡಿಸಿರುವ 

ವಧೇಯಕವನ್ನನ  ನನ್ನ ಸ್ವಾ ಗ್ತಿಸುತೆು ೀನೆ.  ಇದ್ಕೆಕ  ಕಾರಣ್ವೇನೆಾಂದ್ರೆ, ನಯ ಯಾಲಯವು 

ಕಾನೂನತಾ ಕವಾಗಿ ತೆರಿಗೆಯನ್ನನ  ಸಂಗ್ರ ಹಸಿ ಎಾಂದು ಪಾಲ್ಲಕೆಗೆ ಹೇಳಿದೆ.  ಇಾಂತಿಷಿ್ಟ  ತೆರಿಗೆಯನ್ನನ  ವಧಿಸಿ 

ಮತ್ತು  ಇಾಂತಿಷಿ್ಟ  ತಗೆರಿಗೆಯನ್ನನ  ಸಂಗ್ರ ಹಸಿ ಎಾಂದು ನಯ ಯಾಲಯವು ತಿಳಿಸಿಲೆ .  ತೆರಿಗೆಯನ್ನನ  ವಧಿಸುವ 

ಅಧಿಕಾರವು ಸಕಾಗರಕಕ ದೆ.  At the time of fixing the fees, you can debate.   ಅಲೆ್ಲ  ಚ್ಚನಯಿತ 

ಪ್ರ ತಿನಿಧಿಗ್ಳಿದಾಾ ರೆ ಇಲೆ್ಲ  ಅಧಿಕಾರಿಗ್ಳಿದಾಾ ರೆ.  ಎಲೆರೂ ಕುಳಿತ್ತಕಾಂಡು ತೆರಿಗೆಯನ್ನನ  

ನಿಗ್ದಿಪ್ಡಿಸುವುದು ಚ್ಚೆಗಯ ವಷಯವಾಗಿದೆ.  ಇದ್ರ ಬಗೆೆ  ಟೇಬಲ ಗ್ಳ ಮೇಲ್ಲ ಕುಳಿತ್ತಕಾಂಡು 

ಚ್ಚಿಗಸೀಣ್.  ಇಲೆ್ಲ  ಕಾನೂನತಾ ಕವಾಗಿ ತೆರಿಗೆಯನ್ನನ  ವಧಿಸುವುದೇ ಇಲೆ್ಲಯ ವಷಯವಾಗಿದೆ.  

ಹೀಗಾಗಿ ಪ್ರ ಸುು ತ ಮಂಡಿಸಿರುವ ವಧೇಯಕವನ್ನನ  ಹಾಂಪ್ಡೆಯುವ ಪ್ರ ಮೇಯವು ಇಲೆ್ಲ  ಬರುವುದಿಲೆ . At 

the time of fixing the fees, ಎಲೆರೂ ಕುಳಿತ್ತಕಾಂಡು ತೆರಿಗೆಯನ್ನನ  ನಿಗ್ದಿಪ್ಡಿಸೀಣ್; ಇದು ಜನ, 

ಬಾಂಗ್ಳೂರು ಮತ್ತು  ನಗ್ರ ಅಭಿವೃದಿಿ ಗ್ಳ ಸನ ೀಹಯಾಗಿರಬೇಕು.  ಇವುಗ್ಳ ಹನೆನ ಲ್ಲಯಲೆ್ಲ  ತೆರಿಗೆಯನ್ನನ  

ನಿಗ್ದಿಪ್ಡಿಸೀಣ್. ಎಷಿ್ಟ  ತೆರಿಗೆಯನ್ನನ  ವಧಿಸಬೇಕು ಎನ್ನನ ವುದು ಜನರ ಅನ್ನಕ್ಕಲಕರವಾಗಿರಬೇಕು.  

ತೆರಿಗೆಯು ಬಡವರ ಮತ್ತು  ಮಧಯ ಮ ವಗ್ಗದ್ ಜನರಿಗೆ ಅನ್ನಕ್ಕಲವಾಗುವ ತೆರಿಗೆಯನೆನ ೀ ನವು 

ನಿಗ್ದಿಪ್ಡಿಸೀಣ್.  ಆದ್ರೆ, ಈ ವಚಾರದ್ಲೆ್ಲ  ಪ್ರ ಸುು ತ ಮಂಡಿಸಿರುವ ವಧೇಯಕದ್ಲೆ್ಲಲೆ .  ಇದ್ರಲೆ್ಲ  

ಕಾನೂನತಾ ಕವಾಗಿ ತೆರಿಗೆಯನ್ನನ  ಸಂಗ್ರ ಹಸುವ ವಚಾರವು ಸಂಬಂಪ್ಟಿ ಾಂತೆ ಮ್ಮತರ ವೇ ಇರುವ 

ವಧೇಯಕವು ಇದಾಗಿದೆ.  ಹೀಗಾಗಿ ಈ ವಧೇಯಕವನ್ನನ  ನವು ಸ್ವಾ ಗ್ತಿಸುತೆು ೀವ.  ಸಕಾಗರವು ಇದ್ನ್ನನ  

ಹಾಂಪ್ಡೆಯುವ ಅಗ್ತಯ ವಲೆವಾಂದು ನನ್ನ ಈ ಸಂದ್ಭ್ಗದ್ಲೆ್ಲ  ಹೇಳಲ್ಲಚಿಚ ೀಸುತೆು ೀನೆ.   

 

ಶಿರ ೋ ಮರಿತಿಬಾ ೋಗೌಡ:- ಮ್ಮನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಎಲೆರೂ ಕ್ಕಡಿ ಮ್ಮಡುವ ಮತ್ತು  

ಹಂಚಿಕಳಿು ವ ಕೆಲಸಗ್ಳು ಕೇವಲ ಹೆಾಂಡದ್ ಅಾಂಗ್ಡಿಯಲೆ್ಲಯೇ ಮ್ಮತರ ವೇ ಸ್ವಧಯ ವಾಗುತು ದೆ.  

ತೆರಿಗೆಯನ್ನನ  ಆ ರಿೀತಿಯಾಗಿ ಮ್ಮಡುವುದ್ಕಾಕ ಗುವುದಿಲೆ .  

   

ಡಾ||ಸಿ.ಎನ್ .ಅಶಿ ಥ  ರ್ನರಾಯಣ:- ಮ್ಮನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಸದ್ಸಯ ರು ಏಕೆ ಹೀಗೆ 

ಹೇಳುತಿು ದಾಾ ರೆ?   

 

ಶಿರ ೋ ಎನ್ .ರವಿಕುಮಾರ :- ಮ್ಮನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ತೆರಿಗೆಯನ್ನನ  ಯಾರು ನಿಗ್ದಿಪ್ಡಿಸುತಾು ರೆ 

ಎನ್ನನ ವುದು ಶ್ರ ೀ ಮರಿತಿಬಾ ೀಗೌಡರು ತಿಳಿಸಬೇಕು. 
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ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಶ್ರ ೀ ಅಶಾ ಥ  ನರಾಯಣ್ರವರೇ ನಿೀವು ಮುಾಂದುವರೆಸಿ. 

 

ಡಾ||ಸಿ.ಎನ್ .ಅಶಿ ಥ  ರ್ನರಾಯಣ:- ಮ್ಮನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ತಮಾ  ಮೂಲಕ ವರೀಧ 

ಪ್ಕ್ಷದ್ ನಯಕರನ್ನನ  ಕೇಳಿಕಳಿು ವುದೇನೆಾಂದ್ರೆ, ಪ್ರ ಶ್ನ ತ ವಚಾರದ್ಲೆ್ಲ  ಈಗಾಗ್ಲೇ ತೆರಿಗೆಯನ್ನನ  

ಸಂಗ್ರ ಹಸಲಾಗಿದೆ.  ಸಂಗ್ರ ಹಸಲಾಗ್ದ್ ತೆರಿಗೆಯನ್ನನ  ನವು ಇಲೆ್ಲ  ಸಂಗ್ರ ಹಸಲು ಹೊರಟ್ಟಲೆ . ಈಗಾಗ್ಲೇ 

ಸಂಗ್ರ ಹಸಲಾದ್ ತೆರಿಗೆಯನ್ನನ  ಕಾನೂನ್ನಬದಿ್ ವಾಗಿ ತಿದುಾ ಪ್ಡಿಗ್ಳನ್ನನ  ಜಾರಿಗೆ ತರುವುದ್ರ ಮೂಲಕ 

ಅವಕಾಶ ಮ್ಮಡಿಕಡಲಾಗುತಿು ದೆ.  ಈ ಮೊದ್ಲು ಪಾಲ್ಲಕೆಯ ಬೈಲಾ ಗ್ಳನಾ ಯ ತೆರಿಗೆಯನ್ನನ  

ಸಂಗ್ರ ಹಸಲಾಗುತಿು ತ್ತು .  ಹೀಗಾಗಿ ಇದ್ನ್ನನ  ಕಾನೂನ್ನ ಬದಿ್ ವಾಗಿ ಮ್ಮಡಬೇಕೆಾಂಬ ನಿಲುವನ್ನನ  

ನಯ ಯಾಲಯವು ತೆಗೆದುಕಾಂಡಿದೆ.  ಕಾನೂನ್ನ ತಿದುಾ ಪ್ಡಿಗ್ಳ ಮೂಲಕ ಇದ್ನ್ನನ  ಮ್ಮಡಬಹುದು 

ಎಾಂಬುದಾಗಿ ನಯ ಯಾಲಯವೂ ಸಹ ತಿಳಿಸಿದೆ.  ನವು ಹೊಸದಾಗಿ ತೆರಿಗೆಯನ್ನನ  ಸಂಗ್ರ ಹಸಲು 

ಹೊರಟ್ಟಲೆ .  ಈಗಾಗ್ಲೇ ಸಂಗ್ರ ಹಸಿದ್ ತೆರಿಗೆಗೆ ಕಾನೂನಿನ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನನ  ತೆಗೆದುಕಳಿಬೇಕು; ಹೀಗಾಗಿ 

ತಿದುಾ ಪ್ಡಿ ವಧೇಯಕಗ್ಳ ಮೂಲಕ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನನ  ಮ್ಮಡುವ ಅವಕಾಶಗ್ಳಿವ.  ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಸದ್ನಕೆಕ  

ಅಧಿಕಾರವದೆ.  ಈ ಕಾರಣ್ದಿಾಂದಾಗಿ ನವು ತಿದುಾ ಪ್ಡಿ ವಧೇಯಕವನ್ನನ  ಮಂಡಿಸಿದೆಾ ೀವ.  ದ್ಯಮ್ಮಡಿ 

ಈ ವಚಾರದ್ಲೆ್ಲ  ವರೀಧ ಪ್ಕ್ಷದ್ ಸದ್ಸಯ ರು ಸಹಕಾರವನ್ನನ  ನಿೀಡಬೇಕು; ಇಲೆವಾಂದಾದ್ರೆ, ಸೆ ಳಿೀಯ 

ಸಂಸೆ ಗ್ಳಿಗೆ ಕಷಿ ವಾಗುತು ದೆ.  ದ್ಯಮ್ಮಡಿ ಎಲೆರೂ ಸಹ ಪ್ರ ಸುು ತ ಮಂಡಿಸಿರುವ ವಧೇಯಕವನ್ನನ  

ಅನ್ನಮೊೀದಿಸಬೇಕೆಾಂದು ನನ್ನ ಕೇಳಿಕಳಿು ತೆು ೀನೆ. 

 

ಶಿರ ೋ ಎಸ್.ಆರ.ಪ್ರಟಿೋಲ (ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರು):- ಮ್ಮನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, 

ಸಹಕಾರವನ್ನನ  ನವು ನಿೀಡುವುದಿಲೆವಾಂದು ಹೇಳುತಿು ಲೆ .  ನವು ಸಕಾಗರದ್ ಭಾಗ್ವಾಗಿದೆಾ ೀವ.  ಆಳುವ 

ಪ್ಕ್ಷ ಮತ್ತು  ಪ್ರ ತಿಪ್ಕ್ಷ ಒಾಂದು ನಣ್ಯ ದ್ ಎರಡು ಮುಖ್ಗ್ಳಿದ್ಾ ಾಂತೆ ಹಾಗೂ ರಥದ್ ಎರಡು ಗಾಲ್ಲಗ್ಳಿದ್ಾ ಾಂತೆ.  

ನನ್ನ ಸಕಾಗರಕೆಕ  ಸಲಹೆಗ್ಳನ್ನನ  ನಿೀಡಬೇಕು.  ಸಕಾಗರವು ಎಲೆ್ಲ  ಎಡುವುತು ದೆ ಎಾಂದು ತಿಳಿಸಲು ನವು 

ಈ ಸೆ್ವ ನದ್ಲೆ್ಲ  ಕುಳಿತ್ತಕಾಂಡಿದೆಾ ೀವ.  ’ಬ್ರರಾ ಖೂನ್  ಮ್ಮಫ ’ ಎನ್ನನ ವ ರಿೀತಿಯಲೆ್ಲ  ಎಲೆವನೂನ  

ಕ್ಷಮಿಸಲು ನವು ಇಲೆ್ಲ  ಕುಳಿತ್ತಕಾಂಡಿಲೆ .  ನಿೀವು ಈಗಾಗ್ಲೇ ಆಗಿರುವ ತಪುಪ ಗ್ಳನ್ನನ  

ಸರಿಪ್ಡಿಸಿಕಳಿಬೇಕೆಾಂದು ನವು ಹೇಳುತೆು ೀವ.   

  

ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ವರೀಧ ಪ್ಕ್ಷದ್ವರು ಹೇಳಿರುವಂತೆ ಸಕಾಗರವು ತಿದುಾ ಪ್ಡಿಗ್ಳನ್ನನ  

ಮ್ಮಡಿಕಳಿಬೇಕು. 

 

ಡಾ||ಸಿ.ಎನ್ .ಅಶಿ ಥ  ರ್ನರಾಯಣ:- ಮ್ಮನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಅವರು ಹೇಳಿದಂತೆ 

ಸರಿಪ್ಡಿಸಿಕಳಿಲು ನವು ಪ್ರ ಯತಿನ ಸುತೆು ೀವ. 
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ಶಿರ ೋ ಎಸ್.ಆರ.ಪ್ರಟಿೋಲ :- ಮ್ಮನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ತಪುಪ ಗ್ಳನ್ನನ  ತಿದಿಾ ಕಳಿು ವಂತೆ ನನ್ನ 

ಸಲಹೆಗ್ಳನ್ನನ  ನಿೀಡುತೆು ೀವ.  ಈಗ್ ವಧೇಯಕಕೆಕ  ತಿದುಾ ಪ್ಡಿ ತಂದಿರುವುದ್ರಿಾಂದ್, ಮುಾಂಬರುವ ದಿನಗ್ಳಲೆ್ಲ  

ಸಂಗ್ರ ಹಸುವ ತೆರಿಗೆಯು ಸಕರ ಮವಾಗಿರುತು ದೆ.  ಇವತಿು ನ ದಿವಸ ವಧೇಯಕವು ಅನ್ನಮೊೀದ್ನೆಗಾಂಡರೆ, 

ನಂತರದ್ ದಿನಗ್ಳಲೆ್ಲ  ಸಕಾಗರವು ತೆರಿಗೆಯನ್ನನ  ಸಂಗ್ರ ಹಸಬಹುದು.  Prospectively they can collect.  

They are authorized.   ಆದ್ರೆ, ಈ ಹಾಂದೆ ಕಾನೂನ್ನಬ್ರಹರವಾಗಿ ಅಕರ ಮವಾಗಿ ಸಂಗ್ರ ಹಣೆ ಮ್ಮಡಿದ್ 

ತೆರಿಗೆಯನ್ನನ  ಸರಿ ಮ್ಮಡಿಕಳಿು ವುದ್ನ್ನನ  ಬಹುತರವಾಗಿ ಪ್ರ ಸುು ತ ಮಂಡಿಸಿರುವ ವಧೇಯಕಕೆಕ  ಆ 

ರಿೀತಿಯ ಶಕು ಯು ಇಲೆ  ಎನ್ನನ ವುದು ನನನ  ಸಪ ಷಿ  ಅಭಿಪಾರ ಯವಾಗಿದೆ.  ಇದ್ನ್ನನ  ಸಕಾಗರವು 

ತಿಳಿದುಕಳಿಬೇಕು.  ವನಕಾರಣ್ ಇದ್ನ್ನನ  ಪ್ರ ತಿಷ್ಟಠ ಯ ವಚಾರವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕಳಿಬ್ರರದು.  ಇದ್ನ್ನನ  

ಸಕಾಗರವು ಪುನಃ ಪ್ರಿಶ್ೀಲ್ಲಸಬೇಕು.  ಅಡಾ ೀಕೇರ್  ಜನರಲ ರವರಾಂದಿಗೆ ಚ್ಚಿಗಸಿ.  ಹೀಗಾಗಿ ಈಗ್ 

ಮಂಡಿಸಿರುವ ವಧೇಯಕವು ಅನ್ನಮೊೀದ್ನೆಗಳಿಬೇಕೆಾಂಬ ನಿಯಮವಲೆ . ಸಕಾಗರವು ಇದ್ನ್ನನ  

ಹಾಂಪ್ಡೆದು, ನಂತರದ್ಲೆ್ಲ  ಪುನಃ ಮಂಡಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.  ಸಕಾಗರದ್ ಹತಕಾಕ ಗಿ ನನ್ನ ಹೇಳುತಿು ದೆಾ ೀನೆ.  

ಒಾಂದು ವೇಳೆ ಸಕಾಗರಕೆಕ  ನಯ ಯಾಲಯದ್ಲೆ್ಲ  ಹನನ ಡೆಯಾದ್ರೆ…., ಇವತಿು ನ ದಿವಸ ನವುಗ್ಳು 

ಮ್ಮತನಡಿರುವುದೆಲೆವೂ ದಾಖ್ಲ್ಲಗ್ಳಲೆ್ಲರುತು ವ.  2,362 ಕೀಟ್ಟ ರೂಪಾಯಿಗ್ಳಷಿ್ಟ  ತೆರಿಗೆಯನ್ನನ  

ಪಾವತಿಸಿದ್ವರು ಇದ್ನ್ನನ  ನಳೆಯ ದಿನ ಪ್ರ ಶ್ನ ಸುವುದಿಲೆವಾಂದು ಸಕಾಗರವು ತಿಳಿದುಕಳಿಬ್ರರದು.  

They will go to the Court of law.  Whatever we have discussed will be on record.   ಈ 

ಸಂಗ್ತಿಗ್ಳೆಲೆವನೂನ  ಸಹ ನಯ ಯಾಲಯದ್ಲೆ್ಲ  ಮಂಡಿಸುತಾು ರೆ.  ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಹಾಂದೆ 

ಕಾನೂನತಾ ಕವಾಗಿಲೆದೇ ಸಂಗ್ರ ಹಸಿದ್ ತೆರಿಗೆಯನ್ನನ  ಈ ತಿದುಾ ಪ್ಡಿ ವಧೇಯಕದ್ ಮೂಲಕ 

ಮಂಡಿಸಿರುವುದು ಊಜಿಗತವಾಗುವುದಿಲೆ  ಎನ್ನನ ವುದು ನಮಾ  ಅಭಿಪಾರ ಯವಾಗಿದೆ. 

ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಕಾನೂನ್ನಬ್ರಹರವಾಗಿ ಸಂಗ್ರ ಹಸಿದ್ ತೆರಿಗೆಯನ್ನನ  ಕಾನೂನತಾ ಕವಾಗಿ 

ಹೇಗೆ ಮ್ಮಡಲಾಗುತು ದೆ ಎನ್ನನ ವ ಬಗೆೆ  ಸಕಾಗರವು ಉತು ರಿಸಬೇಕು. 

 

ಡಾ||ಸಿ.ಎನ್ .ಅಶಿ ಥ  ರ್ನರಾಯಣ:- ಮ್ಮನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಈ ವಚಾರದ್ಲೆ್ಲ  ನಮಗೆ 

ಇನಯ ವುದೇ ದಾರಿ ಇಲೆ .  ವಧೇಯಕದ್ ಮಂಡನೆಯ ಮೂಲಕವೇ ನಮಗೆ ದಾರಿ ಇದೆ.  ಇದ್ಕೆಕ  

ಸಂಬಂಧಪ್ಟಿ ಾಂತೆ ಈಗಾಗ್ಲೇ ಸುಗಿರ ೀವಾಜ್ಞಾ ಯನ್ನನ  ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದುಾ ; ಅದ್ಕೆಕ  ರಾಜಯ ಪಾಲರ 

ಅನ್ನಮೊೀದ್ನೆಯೂ ಸಹ ದೊರೆತಿರುತು ದೆ.  ಪ್ರ ಸುು ತ ಮಂಡಿಸಿರುವ ಮೂಲಕ ಇದ್ನ್ನನ  ಮಂಡನೆ 

ಮ್ಮಡಲಾಗುತು ದೆ. 

 

(ಗೊಿಂದಲ) 
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ಶಿರ ೋ ಎಸ್ .ಆರ .ಪ್ರಟಿೋಲ :- ಮ್ಮನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ನವುಗ್ಳು ಹೇಳಿರುವುದ್ನ್ನನ  ಸಕಾಗರವು 

ಕೇಳುವುದಿಲೆ ; ತನನ  ಮೊಾಂಡುತನವನ್ನನ  ಬಿಡುವುದಿಲೆ .  ಸಕಾಗರವು ಪುನಃ ನಯ ಯಾಲಯದ್ಲೆ್ಲ  

’ಛೀಮ್ಮರಿ’ಯನ್ನನ  ಹಾಕಸಿಕಳಿು ತು ದೆ.  ಇದ್ನ್ನನ  ನವು ವರೀಧಿಸಿ, ಸಭಾತಾಯ ಗ್ ಮ್ಮಡುತೆು ೀವ. 

 

(ಈ ಹಂತ್ದಲೆ್ಲ  ಕಾಿಂಗೆರ ಸ್  ಪಕ್ಷದ ಸ್ದಸ್ಯ ರುಗಳು  

ಸ್ಭಾತ್ರಯ ಗ ಮಾಡದರು) 

 

ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಪ್ರ ಸ್ವು ವ ಏನೆಾಂದ್ರೆ,  

ವಧಾನ ಸಭೆಯಿಾಂದ್ ಅಾಂಗಿೀಕೃತ ರೂಪ್ದ್ಲೆ್ಲರುವ 2021 ನೇ ಸ್ವಲ್ಲನ ಕನಗಟಕ ನಗ್ರ ಪಾಲ್ಲಕೆಗ್ಳ 

ಮತ್ತು  ಕೆಲವು ಇತರ ಕಾನೂನ್ನ (ತಿದುಾ ಪ್ಡಿ) ವಧೇಯಕವನ್ನನ  ಪ್ಯಾಗಲೀಚಿಸುವುದು. 

 

                                             ಪರ ಸಾು ವ ಅಿಂಗಿೋಕರಿಸ್ಲಪ ಟಿಟ ತ್ತ 

 

(ಗೊಿಂದಲ) 

 

ಶಿರ ೋ ಕೆ.ಟಿ.ಶಿರ ೋಕಂಠೇಗೌಡ:- ಮ್ಮನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಕಾನೂನ್ನ ವರುದಿ್ ವಾಗಿ ಕಾಯೆಾ ಯನ್ನನ  

ತಂದಿರುವ ಕಾರಣ್ಕಾಕ ಗಿ ನವೂ ಸಹ ಸಭಾತಾಯ ಗ್ ಮ್ಮಡುತಿು ದೆಾ ೀವ.  (ಗೊಿಂದಲ) ಬಾಂಗ್ಳೂರಿನ 

ನಗ್ರಿೀಕರ ಮೇಲ್ಲ ಅನಗ್ತಯ ವಾಗಿ ಹಾಕತಕಕ  ….. (ಗೊಿಂದಲ) ಅವರುಗ್ಳು ಮನೆಯನ್ನನ  

ಕಟಿ್ಟ ಕಳಿಬೇಕಲೆ …  (ಗೊಿಂದಲ)  

 

(ಈ ಹಂತ್ದಲೆ್ಲ  ಜೆ.ಡ.(ಎಸ್) ಪಕ್ಷದ ಸ್ದಸ್ಯ ರುಗಳು  

ಸ್ಭಾತ್ರಯ ಗ ಮಾಡದರು) 

 

 

ವಿಧೇಯಕವನುನ  ಖಂಡ ಖಂಡವಾಗಿ ಪಯಾಾಲೋಚಿಸುವುದ್ಯ 

 

ಖಂಡ 2 ರಿಿಂದ 4 ವರೆಗೆ 

 

ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- “ಖಂಡ 2 ರಿಾಂದ್ 4 ರವರೆಗೆ ಎರಡೂ ಸೇರಿದಂತೆ, ಈ ವಧೇಯಕದ್ 

ಅಾಂಗ್ವಾಗಿರುತು ದೆ.” 

ಪರ ಸಾು ವ ಅಿಂಗಿೋಕರಿಸ್ಲಪ ಟಿಟ ತ್ತ 

 

(ಖಂಡ 2 ರಿಾಂದ್ 4 ರವರೆಗೆ ಎರಡೂ ಸೇರಿದಂತೆ, ವಧೇಯಕಕೆಕ  ಸೇರಿಸಲಾಯಿತ್ತ) 
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ಖಂಡ-1 ಇತ್ರಯ ದ  

 

ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಪ್ರ ಸ್ವು ವ ಏನೆಾಂದ್ರೆ, “ಮೊದ್ಲನೆಯ ಖಂಡ, ದಿೀಘಗ ಶ್ೀಷಿಗಕೆ, ಪ್ರ ಸ್ವರ ವನೆ 

ಹಾಗೂ ಅಧಿನಿಯಮಗಳಿಸುವ ಸೂತರ  ಸಂಹತೆ ವಧೇಯಕದ್ ಭಾಗ್ವಾಗಿರುತು ದೆ” 

 

ಪರ ಸಾು ವ ಅಿಂಗಿೋಕರಿಸ್ಲಪ ಟಿಟ ತ್ತ 

 

(ಮೊದ್ಲನೆಯ ಖಂಡ, ದಿೀಘಗ ಶ್ೀಷಿಗಕೆ, ಪ್ರ ಸ್ವರ ವನೆ ಹಾಗೂ ಅಧಿನಿಯಮಗಳಿಸುವ ಸೂತರ  

ಸಂಹತೆಗ್ಳನ್ನನ  ವಧೇಯಕಕೆಕ  ಸೇರಿಸಲಾಯಿತ್ತ) 

 

ಪರ ಸಾು ವದ ಅಿಂಗಿೋಕಾರ 

 

ಡಾ||ಸಿ.ಎನ್ .ಅಶಿ ಥ  ರ್ನರಾಯಣ(ಉನನ ತ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸ್ಚಿವರು) (ಮುಖಯ ಮಂತಿರ ಗಳ 

ಪರವಾಗಿ):- ಮ್ಮನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ವಧಾನಸಭೆಯಿಾಂದ್ ಅಾಂಗಿೀಕೃತ ರೂಪ್ದ್ಲೆ್ಲರುವ 2021ರ 

ಕನಗಟಕ ನಗ್ರ ಪಾಲ್ಲಕೆಗ್ಳ ಮತ್ತು  ಕೆಲವು ಇತರ ಕಾನೂನ್ನ (ತಿದುಾ ಪ್ಡಿ) ವಧೇಯಕವನ್ನನ  

ಅಾಂಗಿೀಕರಿಸಬೇಕೆಾಂದು ಕೀರುತೆು ೀನೆ. 

 

ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಪ್ರ ಸ್ವು ವ ಏನೆಾಂದ್ರೆ,   

 

ವಧಾನಸಭೆಯಿಾಂದ್ ಅಾಂಗಿೀಕೃತ ರೂಪ್ದ್ಲೆ್ಲರುವ 2021ರ “ಕನಗಟಕ ನಗ್ರ ಪಾಲ್ಲಕೆಗ್ಳ ಮತ್ತು  

ಕೆಲವು ಇತರ ಕಾನೂನ್ನ (ತಿದುಾ ಪ್ಡಿ) ವಧೇಯಕವನ್ನನ  ತಿದುಾ ಪ್ಡಿ ಮ್ಮಡಿರುವಂತೆ ಅಾಂಗಿೀಕರಿಸುವುದು” 

 

ಪರ ಸಾು ವ ಅಿಂಗಿೋಕರಿಸ್ಲಪ ಟಿಟ ತ್ತ ಮತ್ತು  ಮಸೂದ್ದಗೆ ಒಪಿಪ ಗೆ ನೋಡಲಾಯಿತ್ತ 

                                (ಮುಾಂದು) 

(1266) 04.30  22-12-2021  CS.AK                      (ಸಭಾಪ್ತಿಯವರ ಉಪ್ಸೆಿ ತಿ) 

 

(ಈ ಹಂತದ್ಲೆ್ಲ  ಸಭಾತಾಯ ಗ್ ಮ್ಮಡಿದ್ಾ  ವರೀಧ ಪ್ಕ್ಷಗ್ಳ ಮ್ಮನಯ  ಸದ್ಸಯ ರು ಪ್ನಃ ಸದ್ನವನ್ನನ  ಪ್ರ ವೇಶ್ಸಿ 

ತಮಾ  ತಮಾ  ಸೆ್ವ ನಗ್ಳಲೆ್ಲ  ಕುಳಿತರು) 

 

 

ಋ) ವಿಶಿ್ನ ೋಶಿ ರಯಯ  ಇಿಂಜಿನಯರಿಿಂಗ  ಕಾಲೇಜು ವಿಶಿ ವಿದಾಯ ನಲಯ ವಿಧೇಯಕ, 2021 

ಪಯಾಾಲೋಚರ್ನ ಪರ ಸಾು ವ 

 ಡಾ||ಸಿ.ಎನ್.ಅ ಶಿ ಥ ರ್ನರಾಯಣ(ಉನನ ತ್ ಶಿಕ್ಷಣ, ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರ ಜ್ಞಾ ನ, ಜೈವಿಕ 

ತಂತ್ರ ಜ್ಞಾ ನ, ವಿಜ್ಞಾ ನ ಮತ್ತು  ತಂತ್ರ ಜ್ಞಾ ನ ಹಾಗೂ ಕೌಶಲಾಯ ಭಿವೃದಿ  ಸ್ಚಿವರು):- ಮ್ಮನಯ  
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ಸಭಾಪ್ತಿಗ್ಳೇ, “ವಧಾನಸಭೆಯಿಾಂದ್ ಅಾಂಗಿೀಕೃತ ರೂಪ್ದ್ಲೆ್ಲರುವ 2021ರ ವಶೆಾ ೀಶಾ ರಯಯ  

ಇಾಂಜಿನಿಯರಿಾಂಗ  ಕಾಲೇಜು ವಶಾ ವದಾಯ ನಿಲಯ ವಧೇಯಕವನ್ನನ   ಪ್ಯಾಗಲೀಚಿಸಬೇಕೆಾಂದು  

ಕೀರುತೆು ೀನೆ.   

ಪರ ಸಾು ವವನುನ  ಮಂಡಸ್ಲಾಯಿತ್ತ 

 

 ಡಾ||ಸಿ.ಎನ್.ಅ ಶಿ ಥ ರ್ನರಾಯಣ(ಉನನ ತ್ ಶಿಕ್ಷಣ, ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರ ಜ್ಞಾ ನ, ಜೈವಿಕ 

ತಂತ್ರ ಜ್ಞಾ ನ, ವಿಜ್ಞಾ ನ ಮತ್ತು  ತಂತ್ರ ಜ್ಞಾ ನ ಹಾಗೂ ಕೌಶಲಾಯ ಭಿವೃದಿ  ಸ್ಚಿವರು):- ಮ್ಮನಯ  

ಸಭಾಪ್ತಿಗ್ಳೇ,  ವಶೆಾ ೀಶಾ ರಯಯ  ಇಾಂಜಿನಿಯರಿಾಂಗ  ಕಾಲೇಜು, ಈ ಸಂಸೆ ಯನ್ನನ  “The University of 

Visvesvaraya College of Engineering” ಆಗಿ  ಪ್ರಿವತಗನೆಯನ್ನನ  ಮ್ಮಡಲ್ಲಕೆಕ    ಈ ವಧೇಯಕವನ್ನನ  

ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗುತಿು ದೆ.  ವಶೆಾ ೀಶಾ ರಯಯ  ಇಾಂಜಿನಿಯರಿಾಂಗ  ಕಾಲೇಜು, ಬಾಂಗ್ಳೂರು 1917 ರಲೆ್ಲ  ಭಾರತರತನ  

ಸರ. ಎಾಂ.ವಶೆಾ ೀಶಾ ರಯಯ ನವರು ಸೆ್ವ ಪ್ನೆ ಮ್ಮಡಿದಂತಹ ಸಂಸೆ ಯಿದು.  ಈ ಸಂಸೆ  ಈಗಾಗ್ಲೇ 

ಶತಮ್ಮನೀತು ವವನ್ನನ  ಆಚ್ರಿಸಿ, ಇಾಂಜಿನಿಯರಿಾಂಗ  ಕೆೆ ೀತರ ದ್ಲೆ್ಲ  ಬಹಳ ಉತು ಮವಾದ್  ಶ್ಕ್ಷಣ್ವನ್ನನ  

ನಿೀಡಿ, ಲಕೆಾ ಾಂತರ ವದಾಯ ರ್ಥಗಗ್ಳಿಗೆ ಒಳಿೆಯ ಭ್ವಷಯ ವನ್ನನ  ನಿೀಡಿದೆ.   ಈಗ್ ಕಾಲಕೆಕ  ತಕಕ  ಹಾಗೆ ಸ್ವಕಷಿ್ಟ  

ಬದ್ಲಾವಣೆಗ್ಳು ಆಗಿರುವ ಹನನ ಲ್ಲಯಲೆ್ಲ  ಬಾಂಗ್ಳೂರಿನಲೆ್ಲ  ಅವಷಾಕ ರ ತಂತರ ಜಾಾ ನ ಮತ್ತು  ಮ್ಮಹತಿಗ್ಳಿಗೆ 

ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿರುವ ಸಂಸೆ .  ರಾಜಯ ಕೆಕ  ಪ್ರ ಸುು ತವಾಗಿರುವ ರಿೀತಿಯಲೆ್ಲ  ಈ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಸಂಸೆ ಯನ್ನನ   

ಬಳಸಬೇಕೆನ್ನನ ವ ದೃಷಿಿ ಯಲೆ್ಲ   ಈ ವಧೇಯಕವನ್ನನ  ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗುತಿು ದೆ.   ಇವತ್ತು   ನವಲೆರೂ 

ಎದುರು ನೀಡುವಂತಹ ಪ್ರ ತಿಷಿಠ ತ ಇಾಂಜಿನಿಯರಿಾಂಗ   ಕಾಲೇಜುಗ್ಳು ಬಾಂಗ್ಳೂರು ನಗ್ರದ್ಲೆ್ಲ  ಇವತ್ತು  

ಇಲೆ .   ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕಾಲೇಜನ್ನನ  ಉನನ ತಿೀಕರಿಸಿ, ಐಐಟ್ಟ ಮ್ಮದ್ರಿಗಿಾಂತ ಉತು ಮವಾಗಿ ಮ್ಮಡಬೇಕೆನ್ನನ ವ  

ಕಲಪ ನೆಯಲೆ್ಲ   ಈ ಸಂಸೆ ಗೆ ಆಡಳಿತಾತಾ ಕ  ಮತ್ತು  ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾ ಯತು ತೆಯನ್ನನ  ನಿೀಡಬೇಕೆನ್ನನ ವ  

ಉದೆಾ ೀಶದಿಾಂದ್ ಈ ಕಾಯಿದೆಯನ್ನನ  ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗುತಿು ದೆ.  ಇದ್ರ ಬಗೆೆ  ಈ ಹಾಂದೆ ಎಸ.ವ. ರಂಗ್ನಥನ್  

ಸಮಿತಿಯು ಸಹ ಶ್ಫಾರಸು ನ್ನನ  ಮ್ಮಡಿದ್ಾ ರು.   ತದ್ನಂತರ ನಮಾ  IIIT ಸಂಸೆ ಯ ನಿದೇಗಶಕರಾಗಿ 

ಕಾಯಗವನ್ನನ  ನಿವಗಹಸಿದಂತಹ, ಇಡಿೀ ಭಾರತದ್ಲೆ್ಲಯೇ IIT concept ನಿೀಡಿದಂತಹ, ಶ್ರ ೀ ಸದೆೊೀಪಾಲ  

ಎನ್ನನ ವವರು ಸಹ  ಈ ಬಗೆೆ  ಸಂಪೂಣ್ಗವಾಗಿ ಪ್ರಿಶ್ೀಲನೆಯನ್ನನ  ಮ್ಮಡಿ, ಈ ಸಂಸೆ  ಯಾವ ರಿೀತಿ 

ಇರಬೇಕೆನ್ನನ ವ ಬಗೆೆ   ಒಾಂದು ಸಮಿತಿಯ ವರದಿಯನ್ನನ  ಕ್ಕಡ ನಿೀಡಿ, ಅದ್ರಲೆ್ಲ  ಶ್ಫಾರಸುು ಗ್ಳನ್ನನ  ಕ್ಕಡ 

ಮ್ಮಡಿದಾಾ ರೆ.  ಅವುಗ್ಳ ಆಧಾರದ್ ಮೇಲ್ಲಯೇ ಈ ಕಾಯಿದೆಯನ್ನನ  ಮ್ಮಡಲಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತು  

ಬಾಂಗ್ಳೂರಿನಲೆ್ಲ  Indian Institute of Science ಸಂಸೆ  ಬಿಟಿ ರೆ ಇಾಂಜಿನಿಯರಿಾಂಗ  ಬೇರೆ ಎಲೆ್ಲಯೂ 

ಅಷಿ್ ಾಂದು ಸಂಬಂಧ ಇರುವುದಿಲೆ .  ಅವರಿಗೆ ಬೇಸಿಕ  ಸೈನ್ು   ವಚಾರದ್ಲೆ್ಲ  ಸಂಬಂಧ ಇರುತು ದೆ.    

ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು  engineering and technology startup ಅವಷಾಕ ರಕೆಕ   ಹೆಚ್ಚಚ  ಒತು ನ್ನನ  ನಿೀಡಲು ಈ 

ಸಂಸೆ ಯನ್ನನ  ಇನೂನ  ಎತು ರಕೆಕ  ಬಳೆಸಿದ್ರೆ, ಪ್ರ ಸುು ತವಾಗಿ ಅವಷಾಕ ರ ತಂತರ ಜಾಾ ನವನ್ನನ  ಬಳೆಸಲ್ಲಕೆಕ  
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ಹೆಚ್ಚಚ  ಒತ್ತು  ಸಿಗುತು ದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮಾ  ಎಲೆಾ  ಮ್ಮನಯ  ಸದ್ಸಯ ರು ಈ ಕಾಯಿದೆಯನ್ನನ  

ಅನ್ನಮೊೀದಿಸಬೇಕೆಾಂದು ನನ್ನ ತಮಾ  ಮೂಲಕ ಕೇಳಿಕಳಿು ತೆು ೀನೆ.   

 

 ಶಿರ ೋ ಕೆ.ಎ.ತಿಪ್ಪ ೋಸಿಾ ರ್ಮ(ರ್ನಮನದೇಾಶನ ಹಿಂದದವರು):- ಮ್ಮನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಗ್ಳೇ,  

ಅವಕಾಶಕಾಕ ಗಿ ಧನಯ ವಾದ್ಗ್ಳು. ರಾಜಯ  ಸಕಾಗರ ವಶೆಾ ೀಶಾ ರಯಯ  ಇಾಂಜಿನಿಯರಿಾಂಗ  ಕಾಲೇಜು 

ವಶಾ ವದಾಯ ನಿಲಯ 2021 ಅನ್ನನ  ಮಂಡನೆ ಮ್ಮಡಿದೆ ಅದ್ನ್ನನ  ನನ್ನ ಸ್ವಾ ಗ್ತ ಮ್ಮಡುತೆು ೀನೆ.   ಆದ್ರೆ ಈ 

ಬಗೆೆ  ಸಕಾಗರಕೆಕ  ಕೆಲರ್ಾಂದು ಸಲಹೆಗ್ಳನ್ನನ  ನಿೀಡಬಯಸುತೆು ೀನೆ.   ಅದ್ನ್ನನ  ಸಕಾಗರ ಮತ್ತು  ಮ್ಮನಯ  

ಮಂತಿರ ಗ್ಳು ಪ್ರಿಗ್ಣಿಸಬೇಕೆಾಂದು ನನ್ನ ಇಚಿಚ ಸುತೆು ೀನೆ.    

 

 ಮ್ಮನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಗ್ಳೇ, ಮ್ಮನಯ  ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದ್ ಹಾಗೆ ಈ ಸಂಸೆ ಯ Board of Governors 

ಯಾರಿದಾಾ ರೆ, Indian Institute of Technology, Indian Institute of Management ಇರಬಹುದು, ಅದ್ನ್ನನ  

ಆ ಕಲಪ ನೆಯ ಮೇಲ್ಲ ಮ್ಮಡಲಾಗಿದೆ ಎಾಂದು ನನ್ನ ಭಾವಸುತೆು ೀನೆ.   ಅದ್ರ ಕ್ಕಡ ಮ್ಮನಯ  ಸಚಿವರು 

ವವರಣೆಯನ್ನನ   ನಿೀಡಿದಾಾ ರೆ.   ನನನ  ಸಲಹೆ ಏನೆಾಂದ್ರೆ ಯಾರನ್ನನ  ನಿದೇಗಶಕರನನ ಗಿ ನೇಮಕ 

ಮ್ಮಡಲಾಗುವುದು  ಅವರಿಗೆ 70 ವಷಗಗ್ಳನ್ನನ  ನಿಗ್ದಿ ಮ್ಮಡಬ್ರರದು.  65 ವಷಗಗ್ಳಿಗೆ ಅವರ 

ವಯೀಮಿತಿಯನ್ನನ  ಸಿೀಮಿತಗಳಿಸಬೇಕು.   Jayadeva Institute of Cardiology, ಕದಾಾ ಯಿ, NIMHANS 

ಎಲೆಾ  ಕಡೆಗ್ಳಲೆ್ಲಯೂ ಸಹ ನಿದೇಗಶಕರಿಗೆ 65 ವಷಗಗ್ಳನ್ನನ  ನಿಗ್ದಿ ಮ್ಮಡಲಾಗಿದೆ.   ಅದೊಾಂದು cap 

ಅನ್ನನ  ದ್ಯಮ್ಮಡಿ ಅಲೆ್ಲ  ಹಾಕ.   

 

 ಮತು ಾಂದು ವಚಾರ ಏನ್ನ ಈ ವಶೆಾ ೀಶಾ ರಯಯ  ಇಾಂಜಿನಿಯರಿಾಂಗ  ಕಾಲೇಜು 

ವಶಾ ವದಾಯ ನಿಲಯವಾಗಿ ಪ್ರಿವತಗನೆ ಹೊಾಂದುತಿು ದೆ,  ಅದ್ಕಾಕ ಗಿ ಜಾಾ ನಭಾರತಿಯಲೆ್ಲ  ಕನಿಷಿ  50 ಎಕರೆ 

ಭೂಮಿಯನ್ನನ  ಮಿೀಸಲ್ಲರಿಸಬೇಕು.   ಎಲೆೀ ದೂರದ್ಲೆ್ಲ  ಅದ್ನ್ನನ  ಮ್ಮಡುವುದು ಬೇಡ.   ಅದ್ಕಾಕ ಗಿ 50 

ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯನ್ನನ  ಮಿೀಸಲ್ಲಡಬೇಕೆಾಂದು ನನ್ನ ಸಕಾಗರಕೆಕ  ಮನವಯನ್ನನ  ಮ್ಮಡಿಕಳಿು ತೆು ೀನೆ.  

  

  ಇನ್ನನ  ಸಿೀಟಗ್ಳನ್ನನ  ಹಂಚಿಕೆ ಮ್ಮಡುವಾಗ್ 75% ಸಿೀಟಗ್ಳನ್ನನ  ಕನಗಟಕದ್ ವದಾಯ ರ್ಥಗಗ್ಳಿಗೆ  

ಮಿೀಸಲ್ಲಡಬೇಕು.  ಅದು N.E.E.T (National Eligibility cum Entrance Test) ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ 

ಪ್ರಿೀಕೆೆ  ಮೂಲಕ ಆಗ್ಬಹುದು.   All India level ನಲೆ್ಲ  N.E.E.T ಪ್ರಿೀಕೆೆಯ ಮೂಲಕ ಬೇರೆ ಬೇರೆ 

ರಾಜಯ ಗ್ಳಿಗೆ ನಮಾ  ಸಿೀಟಗ್ಳು ಹೊೀಗುತು ವ, ಅದ್ಕಕ ಾಂತ ಹೆಚಾಚ ಗಿ ಕನಗಟಕದ್ ವದಾಯ ರ್ಥಗಗ್ಳಿಗೆ 

ಪಾರ ತಿನಿಧಯ  ನಿೀಡಬೇಕೆಾಂಬ ಕಲಪ ನೆಯನ್ನನ  ಸಕಾಗರ ಇಟಿ ಕಳಿಬೇಕೆಾಂದು ಹೇಳಬಯಸುತೆು ೀನೆ.  

ವಶೆಾ ೀಶಾ ರಯಯ  ಇಾಂಜಿನಿಯರಿಾಂಗ  ಕಾಲೇಜು ಇದ್ಕೆಕ  ಮಹಾನ್  ಇಾಂಜಿನಿಯರ  ವಶೆಾ ೀಶಾ ರಯಯ ನವರ 
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ಹೆಸರನ್ನನ  ಇಡಲಾಗಿದೆ.   ಇದು ಮುಾಂದಿನ ದಿವಸಗ್ಳಲೆ್ಲ  ಶೆರ ೀಯೀಭಿವೃದಿಿ ಯನ್ನನ  ಹೊಾಂದ್ಲ್ಲ ಎನ್ನನ ವ 

ಮ್ಮತ್ತಗ್ಳನ್ನನ  ಹೇಳುತಾು , Board of Governors ನೇಮಕ ಮ್ಮಡಲಾಗುವುದೊೀ ಅಲೆ್ಲ ಗೆ  ದ್ಯಮ್ಮಡಿ 

ಒಳಿೆಯವರನ್ನನ   ಮತ್ತು  ಪ್ರಿಣಿತರನ್ನನ  ಹಾಕಬೇಕೆಾಂದು  ಹೇಳಬಯಸುತೆು ೀನೆ.   Indian Institute of 

Management ಆಗ್ಲ್ಲ, ಯಾವ ರಿೀತಿ IIT ನಲೆ್ಲ  Board of Governors ಇದಾಾ ರೆ, ಆ ರಿೀತಿಯಲೆ್ಲ  ಕತಗವಯ  

ನಿವಗಹಸುವವರಿಗೆ ಆ ಹುದೆಾ ಯನ್ನನ  ಕಡಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ವಶಾ ವದಾಯ ನಿಲಯಕೆಕ  ಸ್ವಕಷಿ್ಟ  

ಸಂಪ್ನೂಾ ಲಗ್ಳನ್ನನ  ಕಡಿ. ಈಗ್ ಈ ವಶಾ ವದಾಯ ನಿಲಯಕಾಕ ಗಿ 10 ಕೀಟ್ಟ ರೂಪಾಯಿಗ್ಳನ್ನನ  

ಇಡಲಾಗಿದೆ.  ಮುಾಂದಿನ ದಿನಗ್ಳಲೆ್ಲ  100 ಕೀಟ್ಟ ರೂಪಾಯಿಗ್ಳ ಅನ್ನದಾನವನ್ನನ  ಒದ್ಗಿಸಿ ಎಾಂದು  

ತಮಾ  ಮೂಲಕ ಸಕಾಗರವನ್ನನ  ಕೇಳಿಕಳಿು ತೆು ೀನೆ. 

 

 ಶಿರ ೋ ಸಿ.ಎಿಂ.ಲ್ಲಿಂಗಪಪ ( ರ್ನಮನದೇಾಶನ ಹಿಂದದವರು):- ಮ್ಮನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಗ್ಳೇ,  ಅವಕಾಶ 

ನಿೀಡಿದ್ಾ ಕಾಕ ಗಿ ತಮಾ ನ್ನನ   ಅಭಿನಂದಿಸುತೆು ೀನೆ.   ಮ್ಮನಯ  ಉನನ ತ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಸಚಿವರು ತಂದಿರತಕಕ  ಒಾಂದು 

ಹೊಸ concept, ಉದೆಾ ೀಶಗ್ಳು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸಹ ನಮಗೆ ಒಪಿಪ ಗೆಯಾಗುತು ವ.   ಸುಮ್ಮರು 105 

ವಷಗಗ್ಳಷಿ್ಟ  ಹಳೆಯದಾದ್  ಕಾಲೇಜು, ಲಕೆಾ ಾಂತರ ವದಾಯ ರ್ಥಗಗ್ಳು ಇಲೆ್ಲಾಂದ್  ತೇಗ್ಗಡೆ ಹೊಾಂದಿ, ವಶಾ ದ್ 

ಎಲೆಾ  ಭಾಗ್ಗ್ಳಲೆ್ಲ  ನಮಾ  ಇಾಂಜಿನಿಯರ ಗ್ಳು ವಾಯ ಪಿಸಿ, ಉತು ಮ ಹೆಸರನ್ನನ  ಪ್ಡೆದಿದಾಾ ರೆ.  ಇದು 

ಎಲೆರೂ ಮೆಚ್ಚ ತಕಕ  ವಚಾರ. 

 

 ಮ್ಮನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಗ್ಳೇ, ನನಗೆ ಬಂದಿರುವ ಅನ್ನಮ್ಮನ ಏನೆಾಂದ್ರೆ Visvesvaraya Technological 

University, Belgaum, ಈಗ್ ಅವರ ವಾಯ ಪಿು ಯಲೆ್ಲಯೇ ಸುಮ್ಮರು 200 ಇಾಂಜಿನಿಯರಿಾಂಗ  

ಕಾಲೇಜುಗ್ಳಿದಾಾ ವ.  ಈ deemed university ಎನ್ನನ ವ concept ತಂದು  ಗಾರ ಮ್ಮಾಂತರದ್ ಅಥವಾ  ಪ್ಟಿ ಣ್ 

ವಾಯ ಪಿು ಯಲೆ್ಲ  ಹೆಚ್ಚಚ  ಸ್ವಮಥಯ ಗ ಹೊಾಂದಿರುವವರು  ಕಾಲೇಜುಗ್ಳನ್ನನ  ಮುಚ್ಚಚ ತಿು ದಾಾ ರೆ.   ಆ 

ಕಾಲೇಜುಗ್ಳಿಗೆ ಪ್ರ ವೇಶಾತಿ ಆಗುತಿು ಲೆ .    ಬಾಂಗ್ಳೂರಿನಲೆ್ಲ  ಒಾಂದು ವಶೆಾ ೀಶಾ ರಯಯ  ಇಾಂಜಿನಿಯರಿಾಂಗ  

ಕಾಲೇಜು ಇದೆ.   ನನ್ನ ಅದ್ನ್ನನ  ಬೇಡ ಎಾಂದು ಹೇಳುವುದಿಲೆ . ಮ್ಮನಯ  ಸದ್ಸಯ ರಾದ್ 

ತಿಪ್ಪ ೀಸ್ವಾ ಮಿಯವರು ಹೇಳಿದ್ ಹಾಗೆ ಈ ಕಾಲೇಜಿಗಾಗಿ 50 ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯನ್ನನ  ಮಿೀಸಲ್ಲಡಬೇಕು.   

                     (ಮುಾಂದು) 

(1267)/4-40/22-12-2021/ಎಲ ಎಾಂ/ಎಕೆ         (ಸಭಾಪ್ತಿಯವರ ಉಪ್ಸೆಿ ತಿ) 

 

ಶಿರ ೋ ಸಿ.ಎಿಂ.ಲ್ಲಿಂಗಪಪ (ಮುಿಂದ್ಯ):- 

ದೇಶದ್ಲೆ್ಲ  ಅನೇಕ ಐಐಟ್ಟ ಗ್ಳು ಇವ.  ಅವು ಎಲೆವು ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿವ.  ಅವಲೆಕಕ ಾಂತಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಚ  

ಹೆಸರು ಮ್ಮಡುವಂತಹ ಕಾಲೇಜನ್ನನ  ಸೆ್ವ ಪ್ನೆ ಮ್ಮಡಬೇಕೆಾಂದು ತಾವು  ಹೊರಟ್ಟರುವ ತಮಾ  concept 

ನ್ನನ  ನೀಡಿ ನನ್ನ ಆ ಪ್ರ ದೇಶದ್ವನನ ಗಿ ಬಹಳ ಸಂತೀಷಪ್ಡುತೆು ೀನೆ.  At the same time, ಈ 
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ಕಾಲೇಜುಗ್ಳನ್ನನ  ಕ್ಕಡಾ ಅವರವರ ಮಟಿ್ಟ ಗೆ ಉನನ ತ ಮಟಿ ಕೆ ಏರಿಸುವುದಾಗ್ಲ್ಲ, ಈಗ್ ಎಲೆಾ  ಖಾಸಗಿ 

ಕಾಲೇಜುಗ್ಳು ತಮಾ  ಅಸಿಾ ತಾ ವನ್ನನ  ಉಳಿಸಿಕಾಂಡು ಸ್ವಕಷಿ್ಟ  ವದಾಯ ರ್ಥಗಗ್ಳು ಅಲೆ್ಲಯು ಬರುವಂತೆ 

ಹೊಸ ಕಾನೂನನ್ನನ  ತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಒಳಿೆಯ ಹೆಸರು ಬರುತು ದೆ. ರಾಜಯ ದ್ಲೆ್ಲರುವ 200 ಇಾಂಜಿನಿೀಯರಿಾಂಗ  

ಕಾಲೇಜುಗ್ಳು ಇಾಂದು ಒಾಂದು ವಯ ವಸೆ ಗೆ ಬಂದಿವ ಎಾಂದ್ರೆ ಅದ್ರಿಾಂದ್ಲ್ಲ ತಮಗೆ ಒಳಿೆಯ ಹೆಸರು 

ಬರುತು ದೆ. ಬೇರೆ ಕಾಲೇಜುಗ್ಳು ಇದ್ರ ವಾಯ ಪಿು ಗೆ ಬರುತು ವ ಎಾಂದು ನನ್ನ ಅಾಂದುಕಾಂಡಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಬೇರೆ 

ಕಾಲೇಜುಗ್ಳ ವಾಯ ಪಿು ಯಲೆ್ಲ  ಇದ್ನ್ನನ  ಕಡುತಿು ಲೆ .  ಬೇರೆ ಯಾವ ಕಾಲೇಜುಗ್ಳನ್ನನ  ಇದ್ಕೆಕ  affiliate 

ಮ್ಮಡುವುದಿಲೆ . ಇದ್ರಿಾಂದ್ ಇರುವ 200 ಕಾಲೇಜುಗ್ಳು ಹಾಂದ್ಕೆಕ  ಹೊೀಗ್ದಂತೆ ನೀಡಿಕಳಿಬೇಕು.  

 

ಇನ್ನನ  deemed university ಗ್ಳ ಬಗೆೆ  ಹೇಳುವುದೇ ಬೇಡ. ಇವುಗ್ಳಿಗೆ ಹೇಳುವವರು ಕೇಳುವವರು 

ಯಾರು ಇಲೆ .  ಉನನ ತ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಇಲಾಖೆಯ ನಿಯಂತರ ಣ್ದ್ಲೆ್ಲ  ಇಲೆ , AICTE ನಿಯಂತರ ಣ್ದ್ಲೆ್ಲಯು ಇಲೆ . 

ಒಾಂದು deemed university ತನನ  ಕಾಲೇಜಿನಲೆ್ಲ  Computer Science ನಲೆ್ಲ  ಮೊದ್ಲನೇ ವಷಗಕೆಕ  1200 

ಮಕಕ ಳನ್ನನ  admit ಮ್ಮಡಿಕಾಂಡಿದೆ.  25 ಕಾಲೇಜುಗ್ಳಿಗೆ ಆಗುವಷಿ್ಟ  ಹುಡುಗ್ರನ್ನನ   ಒಾಂದೇ ಒಾಂದು 

deemed university ತ್ತಾಂಬಿಕಾಂಡುಬಿಟಿ್ಟ ತ್ತ.  ಹೀಗಾದಾಗ್ ಹುಡುಗ್ರು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೊೀಗ್ಲು ಸ್ವಧಯ ವಲೆ .  

ಇಲೆ್ಲ  ಏಕೆ ಇಷಿ್ ಾಂದು ಮಕಕ ಳು ಸೇರಿಕಳಿು ತು ವ ಎಾಂದ್ರೆ, ಅಲೆ್ಲಯ ಮಕಕ ಳಿಗೆ Internals ಇಲೆ .  Internals 

ಮ್ಮಡಿದ್ರೂ fail ಮ್ಮಡುವುದಿಲೆ .  First Semester exam ನಲೆ್ಲ  fail ಆದ್ವರು ಇನನ ಾಂದು ವಾರದ್ಲೆ್ಲ  

ಪ್ರಿೀಕೆೆ  ಕುಳಿತ್ತ ಪಾಸ್ವಗಿ ಬಿಡುವುದು.  Fast track ರಿೀತಿ.  ಹಾಂದಿನ ಸಕಾಗರಗ್ಳು ಇಷಿ್ಟ ಲೆಾ  

ಕಾಲೇಜುಗ್ಳನ್ನನ  ಪಾರ ರಂಭಿಸಲು ಅವಕಾಶವನ್ನನ  ಕಡಬ್ರರದಿತ್ತು  ಎಾಂದು ನನನ ಗ್ನಿನ ಸುತು ದೆ. 

ಮೊಟಿ ಮೊದ್ಲ ತಪುಪ  ಅಲೆ್ಲಯೇ ಆಗಿದೆ.  ಕಟಿ  ಮೇಲ್ಲ ಅವುಗ್ಳನ್ನನ  ಕಾಪಾಡುವ ಗುರುತರವಾದ್ 

ಜವಾಬ್ರಾ ರಿ ಸಕಾಗರದುಾ .  Deemed university ಯವರು ಶ್ಕ್ಷಣ್ವನ್ನನ  ತಿೀರಾ ಕೆಳಮಟಿ ಕೆಕ  ತೆಗೆದುಕಾಂಡು 

ಹೊೀಗಿಬಿಡುತಾು ರೆ.  ‘Deemed’ ಹೊೀಗಿ ‘doomed’ ಆಗುತಿು ವ.  ವಶೆಾ ೀಶಾ ರ ವಶಾ ವದಾಯ ನಿಲಯವನ್ನನ  

ಉನತನ  ಮಟಿ ಕೆ  ಅಾಂತರ ರಾಷಿಿ ೀಯ ಮಟಿ ಕೆಕ  ತೆಗೆದುಕಾಂಡು ಹೊೀಗ್ಬೇಕು ಎನ್ನನ ವ ಉದೆಾ ೀಶವನ್ನನ  

ತಾವು ಹೊಾಂದಿದಿಾ ೀರಿ, ಹಾಗೆ ಕನಗಟಕದ್ಲೆ್ಲರುವ  200  ಇಾಂಜಿನಿಯರಿಾಂಗ  ಕಾಲೇಜುಗ್ಳು ಚೆನನ ಗಿವ 

ನವು ಅಲೆ್ಲ  ಸೇರಿಕಾಂಡು ಅಭಾಯ ಸ ಮ್ಮಡಬೇಕೆಾಂದು ವದಾಯ ರ್ಥಗಗ್ಳು ಬರುವಂತಹ ಮಟಿ ಕೆ ತಾವು 

ಅವುಗ್ಳನ್ನನ  ತೆಗೆದುಕಾಂಡು ಹೊೀಗ್ಬೇಕು ಸಭಾಪ್ತಿಗ್ಳ ಮೂಲಕ ತಮಗೆ ಪಾರ ಥಗನೆ ಮ್ಮಡಿಕಾಂಡು 

ವಂದ್ನೆಗ್ಳನ್ನನ  ಹೇಳುತೆು ೀನೆ.  

 

ಶಿರ ೋ ಮರಿತಿಬಾ ೋಗೌಡ(ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೆೆೋತ್ರ ):- ಮ್ಮನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಗ್ಳೆ, ಇವತ್ತು  ಸರ  

ಎಾಂ.ವಶೆಾ ೀಶಾ ರಯಯ ನವರ ಹೆಸರು ಜಗ್ತಿು ನಲೆ್ಲ  ಅಚ್ಲವಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ.  Technology ಮತ್ತು  engineering 

ವಭಾಗ್ದ್ಲೆ್ಲ  ಅವರು ನಿೀಡಿರುವ ಸೇವ ಅಗಾಧವಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು  ಅವರು ಕನಗಟಕಕೆಕ  ಕಟಿ್ಟ ರುವ ಕಡುಗೆ 
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ದೊಡಡ ದು. ಅವರ ಹೆಸರಿನಲೆ್ಲರುವ ಇಾಂಜಿನಿಯರಿಾಂಗ  ಕಾಲೇಜನ್ನನ  ಐಐಟ್ಟ ಮ್ಮದ್ರಿಯಲೆ್ಲ  standard ಆಗಿ 

ವಶಾ ವದಾಯ ನಿಲಯವನ್ನನ  ಸೆ್ವ ಪ್ನೆ ಮ್ಮಡಬೇಕು ಎನ್ನನ ವುದು ಸದುಾ ದೆಾ ೀಶವಾಗಿದೆ.  ಈಗಾಗ್ಲೇ ಮ್ಮನಯ  

ಸಿ.ಎಾಂ.ಲ್ಲಾಂಗ್ಪ್ಪ ನವರು ಹೇಳಿದ್ ಹಾಗೆ, ಖಾಸಗಿ ವಶಾ ವದಾಯ ನಿಲಯಗ್ಳನ್ನನ  ಸಕಾಗರಿ 

ವಶಾ ವದಾಯ ನಿಲಯಗ್ಳು ಯಾವುದೆ ರಿೀತಿಯಲೆ್ಲ  ಹಾಂದ್ಕೆಕ  ಹಾಕ ಹೊೀಗ್ದಂತೆ ನವು ಕಾನೂನಿನಲೆ್ಲ  

ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಕಷಿ್ಟ  ಮುದೆರ ಯನ್ನನ  ಒತಿು  ಕಟಿ ಬಿಟಿ್ಟ ದೆಾ ೀವ.  ಈ ಬಿಲ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪ್ಟಿ  ಹಾಗೆ ಎರಡು-

ಮೂರು ಅಾಂಶಗ್ಳನ್ನನ  ಹೇಳಬಯಸುತೆು ೀನೆ.  ಒಾಂದು ಅಧಯ ಕ್ಷರ ನೇಮಕದ್ ಬಗೆೆ , ವಶಾ ವದಾಯ ನಿಲಯಗ್ಳಲೆ್ಲ  

ವಶೇಷವಾದ್ ಕಾಯಿದೆ ಇದು.  ಬೇರೆ ನಮಾ  ಸ್ವಮ್ಮನಯ  ವಶಾ ವದಾಯ ನಿಲಯಗ್ಳಿಗಿಾಂತ ವಶೇಷವಾದ್ 

ಕಾಯಿದೆ ಇದು. ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಅಧಯ ಕ್ಷರನ್ನನ  ನೇಮಕ ಮ್ಮಡುವಾಗ್, ವಜಾಾ ನ, ತಂತರ ಜಾಾ ನ, 

ಇಾಂಜಿನಿಯರಿಾಂಗ , ವಯ ವಸೆ್ವ ಪ್ನ, ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕೆೆೀತರ  ಅಥವಾ ಇತರ ಸಂಬಂಧಿತ ಕೆೆೀತರ ಗ್ಳಲೆ್ಲ … ಇತರ 

ಸಂಬಂಧಿತ ಕೆೆೀತರ ಗ್ಳೆಾಂದು ಹೇಳುವಲೆ್ಲಯೇ ಅಪಾಯವರುವುದು.  ಇತರ ಸಂಬಂಧಿ ಎನ್ನನ ವುದ್ನ್ನನ  

ಉಪ್ಯೀಗಿಸಿಕಾಂಡು ಇನಯ ವುದೊೀ ಕೆೆೀತರ ದ್ಲೆ್ಲ  ಕೆಲಸ ಮ್ಮಡಿದ್ವರನ್ನನ  ಅಲೆ್ಲ  ಅಧಯ ಕ್ಷರನನ ಗಿ ನೇಮಕ 

ಮ್ಮಡುತಾು ರೆ.  ’ಅಥವಾ ಇತರೆ ಸಂಬಂಧಿ’  ಎನ್ನನ ವುದ್ನ್ನನ  ದ್ಯಮ್ಮಡಿ ತೆಗೆದು ಹಾಕ.  ಇದ್ರಿಾಂದ್ 

ಅಧಯ ಕ್ಷರ ನೇಮಕಾತಿಯಲ್ಲಲೆ  ಬಹಳ ಕೈಚ್ಳಕ ತೀರಿಸುತಾು ರೆ.  ಶೆರ ೀಷಠ  ವಯ ಕು ಗ್ಳ ಪೈಕ ಆಡಳಿತ 

ಮಂಡಳಿಯು ಶ್ಫಾರಸ ಮ್ಮಡಿರುವ ಮೂರು ವಯ ಕು ಗ್ಳ ಪ್ಟಿ್ಟ ಯಿಾಂದ್  ಅಧಯ ಕ್ಷರನ್ನನ  ಕುಲಾಧಯ ಕ್ಷರು 

ನೇಮಕ ಮ್ಮಡತಕಕ ದುಾ .  ಮೂರು ವಯ ಕು ಗ್ಳ ಪೈಕ ಶೆರ ೀಷಠ  ವಯ ಕು ಗ್ಳು ಅಾಂದ್ರೆ ಯಾರು?  ಯಾವುದೇ 

ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಇರಲ್ಲ, ತಮಗೆ ಬೇಕಾದ್ ಮೂರು ವಯ ಕು ಗ್ಳನೆನ   ಶೆರ ೀಷಠ  ವಯ ಕು ಗ್ಳೆಾಂದು ಶ್ಫಾರಸುು  ಮ್ಮಡಿ 

ಅದ್ರಲೆ್ಲ  ಒಬಾ ರನ್ನನ  ಅಧಯ ಕ್ಷರನನ ಗಿ ಮ್ಮಡುವ ವಯ ವಸೆ  ಇಾಂದು ನಡೆಯುತಿು ದೆ. ಹೀಗೆ ಆಗ್ಬ್ರರದು. 

ಅದ್ಕಾಕ ಗಿ ದ್ಯಮ್ಮಡಿ ಇದ್ನ್ನನ  ಬದ್ಲಾವಣೆ ಮ್ಮಡಿ. ಶೆರ ೀಷಠ  ವಯ ಕು ಗ್ಳು ಅಾಂದೆರ  ಯಾರು? ವಾಯ ಖಾಯ ನ 

ಮ್ಮಡಿ, definition ಕಡಿ. 

 

ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಬೇಗ್ ಮ್ಮತನಡಿ ಮುಗಿಸಿ.  ಇನ್ನನ  ಎರಡೇ ದಿನ ಅಧಿವೇಶನ ಇರುವುದು. 

ಇನ್ನನ  ಸ್ವಕಷಿ್ಟ  ವಷಯಗ್ಳು ಇವ. ಬೇಗ್ ಮ್ಮತನಡಿ ಮುಗಿಸಿ. 

 

ಶಿರ ೋ ಮರಿತಿಬಾ ೋಗೌಡ:- ಇದು ಬಹಳ ಪ್ರ ಮುಖ್ವಾದ್ ವಧೇಯಕ. ಇದ್ರ ಮೇಲ್ಲ ಇನ್ನನ  

ಮ್ಮತನಡುವುದು ಇದೆ.   ಐದು ನಿಮಿಷದ್ಲೆ್ಲ  ನನನ  ಮ್ಮತನ್ನನ  ಮುಕಾು ಯ ಮ್ಮಡುತೆು ೀನೆ. 

 

ಡಾ: ಸಿ.ಎನ್ .ಅಶಿ ಥ ರ್ನರಾಯಣ(ಉನನ ತ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸ್ಚಿವರು):- ಮ್ಮನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಗ್ಳೆ, ಇಲೆ್ಲ  

ನನ್ನ ನಿಮಾ  ಸಹಕಾರವನ್ನನ  ಕೇಳುತಿು ರುವುದು,  ಮೊದ್ಲನೆಯ ಬ್ರರಿಗೆ ನಮಾ  ರಾಜಯ ದ್ಲೆ್ಲ  Institute of 

Excellence ಎಾಂದು ಮ್ಮಡುತಿು ರುವ ನಮಾ  ಮೊದ್ಲನೆಯ ಸಂಸೆ  ಕನಗಟಕ ರಾಜಯ ದು. ಇದು affiliating 
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university ಅಲೆ  ಇದು unitary; ಕೇವಲ Visvesvaraya College of Engineering ಗೆ ಮ್ಮತರ  ಸಿಮಿೀತವಾಗಿ 

ಮ್ಮಡುತಿು ರುವುದು.  ಇದ್ನ್ನನ  ಐಐಟ್ಟ, ಐಐಎಾಂ  ಮ್ಮದ್ರಿಯಲೆ್ಲ  ಮ್ಮಡಲು ಪ್ರ ಯತನ  ಮ್ಮಡುತಿು ದೆಾ ೀವ.  

ಸ್ವಾ ಯತು ತೆ ಮತ್ತು  leadership ಕಡಲು Institute of Excellence ಎಾಂದು ಮೊದ್ಲನೆಯ ಬ್ರರಿಗೆ ಒಾಂದು 

ಪ್ರ ಯತನ ವನ್ನನ  ಮ್ಮಡುತಿು ದೆಾ ೀವ. ಇಲೆ್ಲ  ವಶೇಷವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿರುವುದು,  ಈ ಕಾಲೇಜಿನಲೆ್ಲ  ಈಗ್ 

regular ಇರುವ ಬಜ್ಞರ್  40 ಕೀಟ್ಟ ರೂಪಾಯಿಗ್ಳು. ಅದೇ IIT, ಮುಾಂಬೈ ಬಜ್ಞರ್  ವಷಗಕೆಕ  1200 ಕೀಟ್ಟ 

ರೂಪಾಯಿಗ್ಳು.  ಈ ಕಾಲೇಜನ್ನನ  ಉನನ ತ ಮಟಿ ಕೆಕ  ತೆಗೆದುಕಾಂಡು ಹೊೀಗ್ಬೇಕೆಾಂದು ಪ್ರ ಯತನ  

ಮ್ಮಡುತಿು ದೆಾ ೀವ. ಇವತ್ತು  ಇಾಂಜಿನಿೀಯರಿಾಂಗ  ಮ್ಮತರ ವಲೆ , ಇಾಂಜಿನಿಯರಿಾಂಗ ನಿಾಂದ್ ಮುಾಂದುವರೆದು 

technology ಬಂದಿದೆ.  Engineering leading to technology, technology leading to innovation, ಈ 

ರಿೀತಿ ಎಲೆಾ  aspects ನ್ನನ  cover ಮ್ಮಡಲು ಸಂಪ್ನೂಾ ಲಗ್ಳ ಸವಾಲು ಇದೆ, ಗುಣ್ಮಟಿ ದ್ ಸವಾಲು ಇದೆ 

ಇವಲೆವುಗ್ಳನ್ನನ  ಎದುರಿಸಿ ಒಳಿೆಯ ಉದೆಾ ೀಶವನ್ನನ  ಇಟಿ ಕಾಂಡು ಸಕಾಗರ ಕೆಲಸ ಮ್ಮಡುತಿು ದೆ.  

ಒಳಿೆಯ ಉದೆಾ ೀಶವಟಿ ಕಾಂಡು ಒಳಿೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನನ  ಮ್ಮಡುತಿು ದೆಾ ೀವ. ಇದು ಮೊದ್ಲನೆಯ ಬ್ರರಿಗೆ 

ಮ್ಮಡುತಿು ರುವಂತಹ ಪ್ರ ಯತನ  ಆದ್ಾ ರಿಾಂದ್ ಬೇರೆ ಯಾವುದ್ರ ಜೊತೆಗೂ ಇದ್ನ್ನನ  ಜೊೀಡಿಸಬ್ರರದೆಾಂದು 

ಕೇಳಿಕಳಿು ತೆು ೀನೆ.  

                     (ಮುಾಂದು)       

(1268)22-12-2021(04-50) bsd-rn           (ಸಭಾಪ್ತಿಯವರ ಉಪ್ಸೆಿ ತಿ) 

 

 ಶಿರ ೋ ಮರಿತಿಬಾ ೋಗೌಡ (ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೆೆೋತ್ರ ):- ಮ್ಮನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಇವತ್ತು  ಅವರು ಇರುತಾು ರೆ, 

ನಳೆ ಇನನ ಾಂದು ಸಕಾಗರ ಬರುತು ದೆ. ಆದ್ರೆ ಅಧಯ ಕ್ಷರು ಮತ್ತು  ನಿದೇಗಶಕರುಗ್ಳನ್ನನ  ಇದೇ 

ಕಾನೂನಿನಡಿಯಲೆ್ಲ  ನೇಮಕ ಮ್ಮಡುತಾು ರೆ. ಇಲೆ್ಲರುವ  loop-holes ಗ್ಳ ಬಗೆೆ  ಹೇಳುತಿು ದೆಾ ೀನೆ. ಇದ್ರಿಾಂದ್ 

ಸಂಸೆ  ಹಾಳಾಗುವ ಬಗೆೆ  ಹೇಳುತಿು ದೆಾ ೀನೆ. ಈ ವಧೇಯಕದ್ಲೆ್ಲ  ಶೀಧನ ಮಂಡಳಿಗೆ ೩ ಜನರ ಹೆಸರನ್ನನ  

ಶ್ಫಾರಸುು  ಮ್ಮಡುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದುಾ , ಅದ್ರಲೆ್ಲ  ಅಧಯ ಕ್ಷರು ಮತ್ತು  ಸದ್ಸಯ ರಬಾ ರನ್ನನ  ಆಡಳಿತ 

ಮಂಡಳಿಯೇ ನೇಮಕ ಮ್ಮಡುತು ದೆ. ಇನನ ಾಂದು ಸಕಾಗರದ್ ಪ್ರ ತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಸಕಾಗರ ಶ್ಫಾರಸುು  

ಮ್ಮಡಿದ್ ಹೆಸರನ್ನನ  ರಾಜಯ ಪಾಲರು ನೇಮಕ ಮ್ಮಡುತಾು ರೆ. ಇನನ ಾಂದು ಕಡೆ ರಾಜಯ  ಸಕಾಗರ ಅಥವಾ 

ವಶಾ ವದಾಯ ಲಯದ್ ವಯ ವಹರಣೆಗ್ಳಾಂದಿಗೆ ಪ್ರ ಸುು ತ ಸಂಬಂಧವರುವ ಯಾರ್ಬಾ  ವಯ ಕು ಯನ್ನನ  

ಶೀಧನ ಮತ್ತು  ಆಯೆಕ  ಸಮಿತಿಯ ಸದ್ಸಯ ರನನ ಗಿ ನಮ ನಿದೇಗಶನ ಮ್ಮಡತಕಕ ದ್ಾ ಲೆ  ಎಾಂದು 

ಸಕಾಗರವೇ ಸೂಚಿಸಿದಾಾ ರೆ. ಆದ್ರೆ ಸಕಾಗರವೇ ರಾಜಯ ಪಾಲರಿಗೆ ಇಾಂತಹವರನ್ನನ  ನೇಮಕ ಮ್ಮಡಿ ಎಾಂದು 

ಸೂಚಿಸುತು ದೆ. ಇನನ ಾಂದು ಕಡೆ ಇಬಾ ರನ್ನನ  ಕಳುಹಸಿ, ಅದ್ರಲೆ್ಲ  ಒಬಾ ರು ಅಧಯ ಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಮತು ಬಾ ರು 

ಸದ್ಸಯ ರಾಗುತಾು ರೆ. ಇವತ್ತು  ಎಲೆಾ  ವಶಾ ವದಾಯ ಲಯಗ್ಳ Search Committee ಯಲೆ್ಲ  ಹಾಲ್ಲ Vice 

Chancellor ಗ್ಳನ್ನನ  ಹಾಕುತಿು ದುಾ , ಹಾಲ್ಲ Vice Chancellor ಗ್ಳಿಗೂ ಸಕಾಗರಕ್ಕಕ  ಸಂಬಂಧವಲೆವೇ? 

ಅದೇರಿೀತಿ ಇದೂ ಆಗುತು ದೆ. ಇದ್ರಿಾಂದ್ ಯಾವ ಸ್ವಧನೆ ಮ್ಮಡಿದಂತಾಗುತು ದೆ? ಆದ್ಾ ರಿಾಂದ್ ಸಕಾಗರ ಮತ್ತು  
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ಯಾವುದೇ ವಶಾ ವದಾಯ ಲಯಗ್ಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲೆದೇ ಇರುವಂತಹ ತಜ್ಞರನ್ನನ  Search Committee 

ಯಲೆ್ಲ  ಹಾಕಬೇಕು. 

 

 ಇನ್ನನ  ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ರೂ. ೧೦ ಲಕ್ಷಗ್ಳನ್ನನ  ಇಟಿ್ಟ ದುಾ , ಇದ್ನ್ನನ  ಬಹಳ ಘನ ಉದೆಾ ೀಶ 

ಇಟಿ ಕಾಂಡು ತರುತಿು ದಾಾ ರೆ. ಇಾಂತಹ ವಚಾರದ್ಲೆ್ಲ  ನನ್ನ ಸ್ವಾ ಗ್ತ ಮ್ಮಡುತೆು ೀನೆ. ಮ್ಮನಯ  ಸಚಿವರು 

ಬಂದ್ ಮೇಲ್ಲ ಮಂಡಯ  ಮತ್ತು  ಬಾಂಗ್ಳೂರು ಸೇರಿ ೨ ವಶಾ ವದಾಯ ಲಯಗ್ಳನ್ನನ  ಪಾರ ರಂಭ್ ಮ್ಮಡಿದಾಾ ರೆ. ಆ 

ವಶಾ ವದಾಯ ಲಯಗ್ಳು Innovative, Cluster, ಹಾಗೆ-ಹೀಗೆ ಎಾಂದೆಲೆಾ  ಹೇಳಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಅಲೆ್ಲ  ಪೆಾ ಸಿಿ ಕ  

ಚೇರ ಗ್ಳನ್ನನ  ಬ್ರಡಿಗೆಗೆ ತೆಗೆದುಕಾಂಡು ಬಂದು ಹಾಕ ಪಾಠ ನಡೆಸುತಿು ದಾಾ ರೆ. ಒಬಾ  ಅಧಾಯ ಪ್ಕರ 

ನೇಮಕವಾಗಿಲೆ , ಒಾಂದು ಸಮಿತಿಯನ್ನನ  ರಚ್ನೆ ಮ್ಮಡಿಲೆ . ಇವತಿು ನವರೆಗೂ ಅಲೆ್ಲ  Registrar, Vice 

Chancellor ಹುದೆಾ ಗ್ಳನ್ನನ  ಬಿಟಿ ರೆ ಯಾವ ಹುದೆಾ ಗ್ಳನ್ನನ  ಮಂಜೂರು ಮ್ಮಡಿಲೆ . ಕುಳಿತ್ತಕಳಿಲು 

ಕುಚಿಗ ಇಲೆ , ಪಾಠ ಮ್ಮಡಲು ಮೇಜು ಇಲೆ . ಎರಡು ವಷಗ ಕಳೆದ್ರೂ ಪಾಠ ಮ್ಮಡಲು ಒಬಾ  permanent 

faculty ಇಲೆ . ಈ ಮ್ಮದ್ರಿಯಲೆ್ಲ  ಆ ವಶಾ ವದಾಯ ಲಯಗ್ಳು ನಡೆಯುತಿು ವ. ಇವತ್ತು  technical ಗೆ 

ಸಂಬಂಧಪ್ಟಿ ಾಂತೆ ೧೦ ಸಕಾಗರಿ Engineering ಕಾಲೇಜುಗ್ಳಿವ, ನನನ  ಕೆೆ ೀತರ ವಾದ್ ಚಾಮರಾಜನಗ್ರ 

Engineering ಕಾಲೇಜಿನಲೆ್ಲ  ಒಾಂದು ತಿಾಂಗ್ಳಿಾಂದ್ electricity ಬಿಲ  ಕಟಿ ಲ್ಲಲೆ  ಎಾಂದು ವದುಯ ತ  ಸಂಪ್ಕಗ 

ಇಲೆ . ಇಾಂತಹ ಕಡೆ ಯಾವರಿೀತಿ ಅಡಿಾ ಷನ್  ಮತ್ತು  ಪ್ರ ಯೀಗ್ ಶಾಲ್ಲಗ್ಳು ನಡೆಯುತು ವ? ಈಗ್ ವದುಯ ಲ  

ಬಿಲ  ಕಟಿ ಲು ಹಣ್ ಇಲೆ . ೧೦ ಸಕಾಗರಿ Engineering ಕಾಲೇಜುಗ್ಳು ಪಾರ ರಂಭ್ವಾಗಿ ೧೩ ವಷಗ ಕಳೆದ್ರೂ 

ಅವುಗ್ಳಿಗೆ faculty  ಮತ್ತು  ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯ ಗ್ಳು ಇಲೆ . Attenders, Peon, Night Watchmen ಗ್ಳು 

ಇಲೆವೇ ಇಲೆ . Full-fledged faculties ಇಲೆ . ಇದೊಾಂದು ಐಐಟ್ಟ ಮ್ಮದ್ರೆ ಎಾಂದು ಮ್ಮಡಿಬಿಟಿ ರೆ ಎಲೆವೂ 

ಬಗೆಹರಿದುಬಿಡುತು ದೆಯೇ? ಬಡವರು ಮಕಕ ಳು ಕಲ್ಲಯಲು ಸಕಾಗರಿ Engineering College ಗ್ಳನ್ನನ  

ತಂದಿದಾಾ ರೆ. ಅವರ ಅವಧಿಯಲೆ್ಲ  ೨ ಕಾಲೇಜುಗ್ಳು ಆಗಿವ. ನನ್ನ ಮೈಸೂರು ವಶಾ ವದಾಯ ಲಯದ್ 

ವದಾಯ ರ್ಥಗಯಾಗಿ, ಮೈಸೂರು ವಶಾ ವದಾಯ ಲಯ ಶತಮ್ಮನೀತು ವ ಆಚ್ರಣೆ ಮ್ಮಡಿಕಾಂಡಿದೆ. ದೇಶ 

ವದೇಶಗ್ಳಲೆ್ಲ  ಮೈಸೂರು ವಶಾ ವದಾಯ ಲಯಕೆಕ  ಹೆಸರಿದೆ. ಮೈಸೂರು ವಶಾ ವದಾಯ ಲಯಕೆಕ  NAAC (National 

Assessment and Accreditation Council) ನಲೆ್ಲ  ‘A’-Grade  ಬಂದಿದೆ. ಒಾಂದೇ ಒಾಂದು ಕಾರಣ್ದಿಾಂದ್ 

ಅಾಂದ್ರೆ 80% permanent faculties ಇಲೆ  ಎಾಂಬ ಕಾರಣ್ದಿಾಂದ್ ಹೆಸರಾಾಂತ ಮೈಸೂರು 

ವಶಾ ವದಾಯ ಲಯಕೆಕ  ಪಂಚ್ತಾರಾ ಬರಲ್ಲಲೆ , ಅದ್ರ ಬದ್ಲು A-Grade ಬಂತ್ತ. ಎಲೆಾ  

ವಶಾ ವದಾಯ ಲಯಗ್ಳಲೆ್ಲ  70% faculty ಇಲೆ . Faculty ಕಡಲು ಆಗುತಿು ಲೆ . ಇಾಂತಹ ಪ್ರಿಸೆಿ ತಿಯಲೆ್ಲ  

ಅಾಂತಹವುಗ್ಳನ್ನನ  ಗ್ಮನಿಸಬೇಕು. ಈ ವಶಾ ವದಾಯ ಲಯದ್ ಜೊತೆಗೆ ಬಡವರ ಮಕಕ ಳು ಕಲ್ಲಯುವ 

ವಶಾ ವದಾಯ ಲಯಗ್ಳಿಗೆ ಪಾರ ಧಾನಯ ತೆ ಕಡಬೇಕು. ಅದ್ನ್ನನ  ಮ್ಮಡುವುದಿಲೆ . ರಾಜಯ ದ್ಲೆ್ಲ  ಒಾಂದೊಾಂದು 

ವಶಾ ವದಾಯ ಲಯಕೆಕ  ಒಾಂದೊಾಂದು ತರಹ ವಧೇಯಕ ಮ್ಮಡಿರುವುದ್ನ್ನನ  ನೀಡುತಿು ದಿಾ ೀರಿ. ಎಲೆಾ  
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ವಧೇಯಕಗ್ಳಲೆ್ಲ  loopholes  ಇವ. ಅಲೆ್ಲ  ಎಾಂತಹವರನನ ೀ ನೇಮಕ ಮ್ಮಡಲು ಅವಕಾಶ ಆಗುತು ದೆ. 

ಆದ್ಾ ರಿಾಂದ್ ಸರಿಪ್ಡಿಸಲು ಸಲುವಾಗಿ ಮ್ಮನಯ  ಸಚಿವರ ಗ್ಮನಕೆಕ  ತರುತಿು ದೆಾ ೀನೆಯೇ ವನಃ ಅವರ 

ಉತಾು ಹಕೆಕ  ತಣಿಣ ೀರೆರಚ್ಚತಿು ಲೆ . ನಮಾ  ಬಾಂಗ್ಳೂರು ಬಳೆಯಬೇಕು, ಅದ್ನ್ನನ  ಸ್ವಾ ಗ್ತ ಮ್ಮಡುತೆು ೀನೆ. ಹಾಲ್ಲ 

ಇರುವ ವಶಾ ವದಾಯ ಲಯಗ್ಳಿಗೆ ಸಾ ಲಪ  ಹಣ್ ಕಟಿ  ಬಾಂಬಲ ಕಡಲ್ಲ. ರೂ.೧೦ ಲಕ್ಷ ಕಟಿ  ಅಲೆ್ಲ  

ಐಐಟ್ಟ ಮ್ಮದ್ರಿ ಎಾಂದು ಬೊೀಡ ಗ ನೇತ್ತ ಹಾಕದ್ರೆ ನಳೆ ಇವರು ಹೊೀದಾಗ್ ಆ ವಶಾ ವದಾಯ ಲಯನ್ನನ  

ನೀಡುವವರು ಯಾರು? ರೂ.೧೦೦ ಕೀಟ್ಟಗ್ಳನ್ನನ  ಕಡಲ್ಲ, ಮುಾಂಬೈನಲೆ್ಲ  ಕಡುವಂತೆ ಸ್ವವರಾರು 

ಕೀಟ್ಟ ರೂಪಾಯಿಗ್ಳು ಬೇಡ. ಈ ವಶಾ ವದಾಯ ಲಯದ್ ಬಳವಣಿಗೆಗೆ ರೂ.೧೦೦ ಕೀಟ್ಟ ಕಡುತೆು ೀವ 

ಎಾಂದು ಬಜ್ಞರ್ ನಲೆ್ಲ  ಹೇಳಲ್ಲ. ಬಡವರ ಮಕಕ ಳು ಕಲ್ಲಯಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಉತು ಮ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಸಿಗ್ಲ್ಲ ಎಾಂದು ಹೇಳಲ್ಲ. 

ಅದ್ನ್ನನ  ನವು ಸ್ವಾ ಗ್ತ ಮ್ಮಡುತೆು ೀನೆ. ಆದ್ರೆ ರೂ. ೧೦ ಲಕ್ಷ ಕಟಿ  ಒಾಂದು ಬೊೀಡ ಗ ನೇತ್ತಹಾಕದ್ರೆ 

ಈಗಾಗ್ಲೇ ಇರುವ ವಶಾ ವದಾಯ ಲಯಗ್ಳ ಜೊತೆಗೆ ಇದೂ ಸೇರುತು ದೆ. ಕನಗಟಕ ರಾಜಯ ದ್ಲೆ್ಲ  ತಾಾಂತಿರ ಕ 

ವಶಾ ವದಾಯ ಲಯದ್ ಮೊದ್ಲನೆಯ ವೈಸ  ಚಾನು ಲರ  ಆಗಿ ಶ್ರ ೀಯುತ ರಾಜಶೇಖ್ರಯಯ ನವರು ಹಾಗೂ 

ಎರಡನೆಯವರಾಗಿ ಶ್ರ ೀ ಬಲವೀರರೆಡಿಡ  ರವರುಗ್ಳ ಅವಧಿಯಲೆ್ಲ  ಭಾರತ ದೇಶದ್ಲೆ್ಲ  Technical University  

ಬಹಳ ಎತು ರಕೆಕ  ಹೊೀಯಿತ್ತ. ಅದ್ನ್ನನ  ಅದೇರಿೀತಿ ವಸು ರಣೆ ಮ್ಮಡಿದ್ರು. ಆ ಮ್ಮನಯ ರು ಕಟಿ್ಟ ದ್ಾ ನ್ನನ  

ಯಾವ ಪ್ರಿಸೆಿ ತಿಯಲೆ್ಲ  ನವಲೆರೂ ನಡೆಸಿಕಾಂಡು ಬರುತಿು ದೆಾ ೀವ. ಏನೂ ಉಳಿದಿಲೆ . ಮ್ಮನಯ  

ಲ್ಲಾಂಗ್ಪ್ಪ ನವರು ಬಹಳ ಚೆನನ ಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆದ್ಾ ರಿಾಂದ್ ಈಗ್ ಇರುವ ಸ್ವಮ್ಮನಯ  ವಶಾ ವದಾಯ ಲಯಗ್ಳ 

ಸೆಿ ತಿಗ್ತಿಗ್ಳನ್ನನ  ಅಥಗಮ್ಮಡಿಕಾಂಡು ಕಡಬೇಕು. ಸಕಾಗರಿ ಇಾಂಜನಿಯರಿಾಂಗ  ಕಾಲೇಜು ಉಳಿಸಲು  

ಅಗ್ತಯ  ಅನ್ನದಾನವನ್ನನ ಕಡಬೇಕು, ಮಕಕ ಳಿಗೀಸಕ ರ faculty ಕಡಬೇಕು ಎಾಂದು ಹೇಳುತಾು , ಈ 

ವಧೇಯಕವನ್ನನ  ಸ್ವಾ ಗ್ತ ಮ್ಮಡುತೆು ೀನೆ. ಇಲೆ್ಲ  ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಎಾಂದು ಹೇಳಿದುಾ , ಆ ಆಡಳಿತ 

ಮಂಡಳಿಯ ಸದ್ಸಯ ರು ಯಾರು ಯಾರು ಎಾಂದು ಹೇಳಿಲೆ . ದ್ಯಮ್ಮಡಿ ಇಾಂತಹವುಗ್ಳನ್ನನ  ಸರಿಪ್ಡಿಸಿ, 

ನಿಯಮ ರೂಪಿಸುವಾಗ್ ಇವುಗ್ಳನ್ನನ  ಗ್ಮನಿಸಿ ಸರಿಪ್ಡಿಸಬೇಕು. ಇಲೆದಿದ್ಾ ರೆ ನವು ಅವರೂ ಯಾರೂ 

ಇರುವುದಿಲೆ . ಮುಾಂದೆ ಬರುವವರು ಬಹಳ ದುಬಗಳಕೆ ಮ್ಮಡಿಕಳಿು ತಾು ರೆ. ಅದು ಆಗ್ಬ್ರರದು ಎಾಂದು 

ವಧೇಯಕವನ್ನನ  ಸ್ವಾ ಗ್ತ ಮ್ಮಡುತೆು ೀನೆ.  

 

 ಡಾ: ವೈಎ.ರ್ನರಾಯಣಸಿಾ ರ್ಮ (ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೆೆೋತ್ರ ):- ಮ್ಮನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ ವಶೆಾ ೀಶಾ ರಯಯ  

ಇಾಂಜಿನಿಯರಿಾಂಗ  ಕಾಲೇಜನ್ನನ  unique ಆಗಿ ವಶ್ಷಿ ವಾದ್ ರಿೀತಿಯಲೆ್ಲ  develop ಮ್ಮಡಬೇಕು ಎಾಂದು 

ಪ್ರ ತೆಯ ೀಕವಾಗಿ ಬಿಲ  ತಂದಿರುವ ಡಾ: ಅಶಾ ಥನರಾಯಣ್ ರವರ ಬದಿ್ ತೆ ಮತ್ತು  ಕ್ಷಮತೆಯನ್ನನ  

ಅಭಿನಂದಿಸುತಿು ದೆಾ ೀನೆ. ನನೂ ಆ ಕಾಲೇಜಿನಲೆ್ಲ  ಓದಿದ್ವನಗಿದೆಾ ೀನೆ. ಈ UVCE (University Visvesvaraya 

College of Engineering) ಎಾಂದ್ರೆ ವಶೇಷವಾದ್ ಗೌರವವುಳಿ  ಇಾಂಜಿನಿಯರಿಾಂಗ  ಕಾಲೇಜಾಗಿದೆ. 

ಬಾಂಗ್ಳೂರಿನ ಕೆ.ಆರ . ಸಕಗಲ ನಲೆ್ಲ  ಎಲೆಾ  ಬದ್ಲಾವಣೆ ಆದ್ರೂ UVCE ಯ ಚಿತರ ಣ್ ಇಾಂದಿಗೂ 
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ಬದ್ಲಾವಣೆಯಾಗಿಲೆ , ಬದ್ಲಾವಣೆಯಾಗ್ಲ್ಲ ಯಾರೂ ಬಿಡಬ್ರರದು, ಅದು ಹಾಗೆಯೇ ಇರಬೇಕು. 

೧೮೮೨ನೇ ಇಸಿಾ ಯಲೆ್ಲ  ಭಿೀಕರ ಬಲಗಾಲದ್ ಸಮಯದ್ಲೆ್ಲ  ಮೈಸೂರು ಪಾರ ಾಂತಯ ದ್ಲೆ್ಲ  ಯಾರೂ 

ಇಾಂಜಿನಿಯರ ಗ್ಳು ಇಲೆದೇ ಇರುವಾಗ್ ಮತ್ತು  ವಶೇಷವಾಗಿ Chief Engineers, Deputy Chief Engineers 

ಗ್ಳೆಲೆರೂ ಬಿರ ಟ್ಟಷರು ಇರುವ ಜಾಗ್ದ್ಲೆ್ಲದುಾ , ಏನದ್ರೂ ಮ್ಮಡಿ ನಮಾ  ರಾಜಯ ದ್ಲೆ್ಲ  

ಇಾಂಜಿನಿಯರ ಗ್ಳನ್ನನ  ತಯಾರು ಮ್ಮಡಬೇಕೆಾಂದು ಮ್ಮನಯ  ನಲಾ ಡಿ ಕೃಷಣ ರಾಜ ಒಡೆಯರು ಹಾಗೂ 

ದಿವಾನ್  ಸರ .ಎಾಂ. ವಶೆಾ ೀಶಾ ರಯಯ ನವರು ಕಲಪ ನೆಯನ್ನನ  ಕಂಡರು. ಅವರಿಬಾ ರ ಕನಸಿನ ಕ್ಕಸ್ವಗಿ 

೧೯೧೭ನೇ ಇಸವಯಲೆ್ಲ  ಈ ಸಂಸೆ  ಸೆ್ವ ಪ್ನೆಯಾಯಿತ್ತ.  ಇದು ಇಡಿೀ ದ್ಕೆ ಣ್ ಭಾರತದ್ಲೆ್ಲ  ಮೊದ್ಲನೆಯ 

ಸಂಸೆ ಯಾಗಿದೆ.  ಆಗ್ intake ಕೇವಲ ೪೦ ಸಿೀಟಗ್ಳು.  Mechanical and Civil ಸೇರಿ ಎರಡು 

ಬ್ರರ ಾಂರ್ ಗ್ಳಿದ್ಾ ವು. 

(ಮುಾಂದು) 

(1269)/22.12.2021/ 5.00/hv.rn          (ಸಭಾಪ್ತಿಯವರ ಉಪ್ಸೆಿ ತಿ) 

 

ಡಾ||ವೈ.ಎ.ರ್ನರಾಯಣಸಿಾ ರ್ಮ(ಮುಿಂದ್ಯ):- 

ಸನಾ ನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮ್ಮನಯ  ಸದ್ಸಯ ರುಗ್ಳು ಮ್ಮತನಡುತಾು , ಈ ಕಾಲೇಜನ್ನನ  ವ.ಟ್ಟ.ಯೂ ಮತ್ತು  

ಸಕಾಗರಿ ಇಾಂಜಿನಿಯರಿಾಂಗ ಗೆ ಹೊೀಲ್ಲಕೆ ಮ್ಮಡಿದಾಾ ರೆ.  ಆದ್ರೆ, ಕನನ ಡಿಗ್ರ ಸ್ವಾ ಭಿಮ್ಮನದ್ ಒಾಂದೇ ಒಾಂದು 

ಕಾಲೇಜು ಇದ್ಾ ರೆ ಅದು ವಶೆಾ ೀಶಾ ರಯಯ  ಇಾಂಜಿನಿಯರಿಾಂಗ  ಕಾಲೇಜು ಮ್ಮತರ .  ಇಲೆ್ಲ  ಕನನ ಡಿಗ್ರು ಮ್ಮತರ  

ಓದುತಾು ರೆಯೇ ಹೊರತ್ತ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಓದುವುದ್ಕೆಕ  ಸ್ವಧಯ ವಾಗುವುದಿಲೆ .  ಬಡವರಿಗೆ ಅತಯ ಾಂತ ಕಡಿಮೆ 

ಶುಲಕ ದ್ಲೆ್ಲ  ಉತಕ ೃಷಿ ವಾದ್ ಶ್ಕ್ಷಣ್ವನ್ನನ  ನಿೀಡುತಿು ರುವ ಏಕೈಕ ಕಾಲೇಜು ವಶೆಾ ೀಶಾ ರಯಯ  ಇಾಂಜಿನಿಯರಿಾಂಗ  

ಕಾಲೇಜು. ಈ ಕಾಲೇಜನ್ನನ  ಎನ್ .ಐ.ಟ್ಟ., ಐ.ಐ.,ಟ್ಟ., ಮ್ಮದ್ರಿಯಲೆ್ಲ  ಅಥವಾ ಅವುಗ್ಳಿಗಿಾಂತಲ್ಲ 

ಉತಕ ೃಷಿ ವಾದ್ ಮಟಿ ಕೆಕ  ತೆಗೆದುಕಾಂಡು ಹೊೀಗುವುದ್ಕಾಕ ಗಿ ಸಕಾಗರ ಈ ವಧೇಯಕವನ್ನನ  ತಂದಿದೆ.  

 

ಸನಾ ನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಈ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬನೆನ ಲುಬ್ರಗಿ ನಿಾಂತವರು Alumni Association ನವರು. 

ಇಲೆ್ಲ  ಓದಿದ್ವರು ಮಹಾನ್  ವಯ ಕು ಗ್ಳಾಗಿದಾಾ ರೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ,   ಪರ : ರದ್ಾ ಾಂ 

ನರಸಿಾಂಹರವರು ರಾಷಿಿ ರೀಯ ವೈಮ್ಮನಿಕ ಸಂಸೆ ಯ ನಿದೇಗಶಕರಾಗಿ ತಮಾ  ದಿೀಘಗಕಾಲ್ಲನ ಸೇವಯನ್ನನ  

ಸಲೆ್ಲ ಸಿದ್ರು.  ಪ್ದ್ಾ ಭೂಷಣ್ ಮತ್ತು  ಪ್ದ್ಾ ವಭೂಷಣ್ ಪ್ರ ಶಸಿು ಗ್ಳಿಗೆ ಭಾಜನರಾಗಿದ್ಾ ರು.  ಅವರು ಭಾರತಿೀಯ 

ಸುಪ್ರ ಸಿದಿ್  ಅಾಂತರಿಕ್ಷ ವಜಾಾ ನಿಗ್ಳಲೆ್ಲ  ಒಬಾ ರಾಗಿದಾಾ ರೆ.  ಪ್ರ ಧಾನಮಂತಿರ ಗ್ಳಿಗೆ ಟ್ಕನ ಕಲ  ಅಡೆಾ ೈಸರ  

ಆಗಿದ್ಾ ರು.  ಅದೇ ರಿೀತಿಯಲೆ್ಲ   ಡಾ||ವ.ಕೆ. ಅತೆರ  Defence Advisor to Prime Minister of India ಅವರು ಸಹ 

ಇದೇ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಸಂಸೆ ಯ ವದಾಯ ರ್ಥಗಯಾಗಿದ್ಾ ರು.   ಸುಾಂದ್ರ ರಾಜ  ಸಿೀತಾರಾಮ್  ಅಯಯ ಾಂಗಾರ  ಅವರು ಸಹ 

ಈ ಸಂಸೆ ಯ ವದಾಯ ರ್ಥಗಯಾಗಿದ್ಾ ರು.  You can name many number.  ಬಹಳ ಉತಕ ೃಷಿ ವಾಗಿರುವ 

ಇಾಂಜಿನಿಯರ ಗ್ಳನ್ನನ  ಸೃಷಿಿ ಸಿ ದೇಶಕೆಕ  ಕಡುಗೆ ಕಟಿ ಾಂಥ ಸಂಸೆ  ಇದು.  ನನ್ನ ಅಲೆ್ಲ ಗೆ alumni.  
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ಶಿರ ೋ ನಸಿೋರ  ಅಹೆ ದ (ವಿಧಾನಸ್ಭೇಯಿಿಂದ ಚುರ್ನಯಿತ್ರಾದವರು):- ಸನಾ ನಯ  

ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮ್ಮನಯ   ವೈ.ಎ.ನರಾಯಣ್ ಸ್ವಾ ಮಿಯವರು ಆ ಕಾಲೇಜಿನ ವದಾಯ ರ್ಥಗಯಾಗಿದಾಾ ರೆ. 

ಯಾವುದೊೀ ಚ್ಚನವಣೆಯಲೆ್ಲ  ಸಪ ಧಿಗಸಿ ಮುಾಂದಿನ ಹದಿನಲುಕ  ದಿವಸಗ್ಳಲೆ್ಲಯೇ ಪುನಃ ವಧಾನ 

ಪ್ರಿಷತಿು ಗೆ ಆಯೆಕ ಗಾಂಡು ಬಂದಿರುವುದು ಇಾಂತಹ ಪ್ರ ತಿಭೆಗ್ಳೆಲೆ  ಅವರಲೆ್ಲಯೇ ಇರುವುದು 

ಎನ್ನನ ವುದ್ನ್ನನ  ನವಲೆರೂ ಒಪಿಪ ಕಾಂಡಿದೆಾ ೀವ.  

 

ಡಾ||ವೈ.ಎ.ರ್ನರಾಯಣಸಿಾ ರ್ಮ:- ಸನಾ ನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, Alumni Students ಸೇರಿಕಾಂಡು 

ಮತ್ತು  ವದೇಶದ್ಲೆ್ಲರುವ ವದಾಯ ರ್ಥಗಗ್ಳೆಲೆ  ಸೇರಿಕಾಂಡು 2017ನೇ ಇಸವಯಲೆ್ಲ  ಶತಮ್ಮನೀತು ವ 

ಪಾರ ರಂಭ್ವಾದ್ ಮೇಲ್ಲ, Water Institute ಎಾಂದು ಪಾರ ರಂಭ್ ಮ್ಮಡಿದೆಾ ವು. ಈ ಕಾಲೇಜನ್ನನ  ಯುನಿವಗಸಿಟ್ಟ 

ಮ್ಮಡಬೇಕೆಾಂದು ಒತಾು ಯ ಮ್ಮಡಿದ್ವರು ಅವರೇ. ಬೊೀಡ ಗ ಆಫ  ಗೌನಗಸ ಗನಲೆ್ಲ  ಇಬಾ ರು  Alumni 

Association  ನಿಾಂದ್ ಅವರನ್ನನ  ಆಯೆಕ  ಮ್ಮಡಿಕಳಿಲಾಗುತು ದೆ ಎನ್ನನ ವ ಮ್ಮತ್ತಗ್ಳನ್ನನ  ಹೇಳಿದಾಾ ರೆ. 

ಇದೊಾಂದು ಬಹಳ ಅದುಭ ತವಾಗಿರುವ ವಧೇಯಕವಾಗಿದೆ. ಇದು ಬೇರೆ ಇಾಂಜಿನಿಯರಿಾಂಗ  ಕಾಲೇಜುಗ್ಳ 

ರಿೀತಿ ಅಲೆ . ಇದ್ನ್ನನ  ಬೇರೆ ಸಕಾಗರಿ ಕಾಲೇಜುಗ್ಳಿಗೆ ಅಥವಾ ವ.ಟ್ಟ.ಯು.ಗೆ ಹೊೀಲ್ಲಕೆ ಮ್ಮಡುವುದ್ಕೆಕ  

ಹೊೀಗ್ಬ್ರರದು it has got its unique identification.  ಅದು ಇನೂನ  ಎತು ರಕೆಕ  ಬಳೆಯಬೇಕು ಆ 

ನಿಟಿ್ಟ ನಲೆ್ಲ  ಮ್ಮನಯ  ಉನನ ತ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಸಚಿವರು ತಂದಿರುವಂತಹ ವಧೇಯಕವನ್ನನ  ನನ್ನ 

ಸ್ವಾ ಗ್ತಿಸುತಿು ದೆಾ ೀನೆ.  

 

ಶಿರ ೋ ಮರಿತಿಬಾ ೋಗೌಡ:- ಸನಾ ನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮ್ಮನಯ  ನರಾಯಣ್ಸ್ವಾ ಮಿಯವರು 

ವ.ಟ್ಟ.ಯು. ಏನೇನೂ ಅಲೆ  ಎನ್ನನ ವ ಅಥಗದ್ಲೆ್ಲ  ಮ್ಮತನಡುತಿು ದಾಾ ರೆ.  

 

 ಡಾ||ವೈ.ಎ.ರ್ನರಾಯಣಸಿಾ ರ್ಮ:- ಸನಾ ನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ನನ್ನ ವ.ಟ್ಟ.ಯು ಬಗೆೆ  

ಕೇವಲವಾಗಿ ಮ್ಮತನಡಲ್ಲಲೆ . ಈ ಸಂಸೆ  ಎಲೆದ್ಕ್ಕಕ  ಎತು ರದ್ಲೆ್ಲದೆ. ಆ ಸಂಸೆ ಗೆ ಯಾವುದೇ 

ಅಫಿಲ್ಲಯೇಶನ್  ಕಾಲೇಜುಗ್ಳು ಇಲೆ . ಯಾವುದೂ constituent college ಮ್ಮಡಬ್ರರದು. ಇದ್ನೆನ ೀ ಒಾಂದು 

ಪ್ರ ತೆಯ ೀಕ ಸಂಸೆ ಯನನ ಗಿ ಬಳೆಸುವುದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ಕೆಕ  ಹೆಚಿಚ ನ ಅನ್ನದಾನವನ್ನನ  ನಿೀಡಿ, 

ವಸ್ವು ರವಾಗಿರುವ ಜಾಗ್ವನ್ನನ  ನಿೀಡಿ ಇದ್ನ್ನನ  ಬಹಳ ವಶೇಷವಾಗಿ ಬಳೆಸಬೇಕೆಾಂದು ಹೇಳುತಾು , ಸದ್ರಿ 

ವಧೇಯಕಕೆಕ  ನನನ  ಸಹಮತವನ್ನನ  ವಯ ಕು ಪ್ಡಿಸುತಾು  ನನನ  ಮ್ಮತ್ತಗ್ಳನ್ನನ  ಮುಕಾು ಯಗಳಿಸುತಿು ದೆಾ ೀನೆ.  
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ಶಿರ ೋ ಎನ್ .ಅಪ್ರಪ ಜಿಗೌಡ(ಸ್ಥ ಳಿೋಯ ಸಂಸ್ಯಥ ಗಳ ಕೆೆೋತ್ರ ):- ಸನಾ ನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, 

ವಶೆಾ ೀಶಾ ರಯಯ  ಇಾಂಜಿನಿಯರಿಾಂಗ  ಕಾಲೇಜು  ವಶಾ ವದಾಯ ಲಯ ವಧೇಯಕ 2021ಅನ್ನನ  ನನ್ನ 

ಸ್ವಾ ಗ್ತಿಸುತಿು ದೆಾ ೀನೆ. ಇದ್ಕೆಕ  ಸಂಬಂಧಪ್ಟಿ ಾಂತೆ ಬಹಳಷಿ್ಟ  ವಚಾರಗ್ಳನ್ನನ  ನಮಾ  ಹರಿಯ ಸದ್ಸಯ ರುಗ್ಳು 

ಮ್ಮತನಡಿದಾಾ ರೆ. ವಶೆಾ ೀಶಾ ರಯಯ  ಇಾಂಜಿನಿಯರಿಾಂಗ  ಕಾಲೇಜಿಗೆ 1992ಕ್ಕಕ  ಮೊದ್ಲು ಬಹಳ ದೊಡಡ  

ಹೆಸರನ್ನನ  ಗ್ಳಿಸಿಕಾಂಡಿತ್ತು . ನಂತರ ಅಧಿಕಾರಕೆಕ  ಬಂದಂತಹ ಸಕಾಗರಗ್ಳು ಇಲೆ್ಲ ಗೆ ಅಧಾಯ ಪ್ಕರುಗ್ಳನ್ನನ  

ನೇಮಕ ಮ್ಮಡಲ್ಲಲೆ . ಹಾಂದೆ ಬಂದಂತಹ ಸಕಾಗರಗ್ಳು ಇಲೆ್ಲ ಗೆ ಅಧಾಯ ಪ್ಕರುಗ್ಳನ್ನನ  ನೇಮಕ ಮ್ಮಡಿದ್ಾ ರೆ, 

ಇದ್ರಂತಹ ಉತು ಮವಾದ್ ಕಾಲೇಜು ಮತು ಾಂದು ಇರುತಿು ರಲ್ಲಲೆ . ಹಳಿಿ ಗಾಡಿನಿಾಂದ್ ಬಂದಂತಹ ಬಡ 

ಮಕಕ ಳು ಆರ .ವ. ಇಾಂಜಿನಿಯರಿಾಂಗ , ಕಾಲೇಜು, ಪಿ.ಇ.ಎಸ . ಇಾಂಜಿನಿಯರಿಾಂಗ  ಮತ್ತು  ಬಿ.ಎಾಂ.ಎಸ . 

ಇಾಂಜಿನಿಯರಿಾಂಗ  ಕಾಲೇಜುಗ್ಳಿಗಿಾಂದ್ ಮೊದ್ಲು ಈ ವಶೆಾ ೀಶಾ ರಯಯ  ಇಾಂಜಿನಿಯರಿಾಂಗ  ಕಾಲೇಜನ್ನನ  ಆಯೆಕ  

ಮ್ಮಡಿಕಳಿು ತಿು ದ್ಾ ರು.  

 

ಸನಾ ನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ವಶೆಾ ೀಶಾ ರಯಯ  ಇಾಂಜಿನಿಯರಿಾಂಗ  ಕಾಲೇಜಿನಲೆ್ಲ  ಇರುವಂತಹ 

Mechanical, Electrical, Civil and Architecture  ಈ ಎಲೆ  ವಭಾಗ್ಗ್ಳನ್ನನ  ಸೇರಿಸಿಕಾಂಡು ಈ 

ಯುನಿವಗಸಿಟ್ಟಯನ್ನನ  ಮ್ಮಡಲಾಗುತಿು ದೆಯೇ ಎನ್ನನ ವುದು ನನನ  ಪ್ರ ಶೆನ ಯಾಗಿದೆ. ಮ್ಮನಯ  

ವೈ.ಎ.ನರಾಯಣ್ಸ್ವಾ ಮಿಯವರು ಹೇಳಿದಂತೆ ಬಾಂಗ್ಳೂರಿನ ಕೆ.ಆರ . ಸಕಗಲ ನಲೆ್ಲರುವ ಈ ಕಟಿ ಡಕೆಕ  

ಈಗಾಗ್ಲೇ ನೂರು ವಷಗಗ್ಳಾಗಿವ. ಪಾರಂಪ್ರಿಕ ಕಟಿ ಡಗ್ಳ ಸ್ವಲ್ಲಗೆ ಈ ಕಟಿ ಡಗ್ಳು ಸೇಪ್ಗಡೆಗಳಿು ತು ವ. 

ಈ ಕಟಿ ಡಗ್ಳನ್ನನ  ವರೂಪ್ಗಳಿಸದೇ ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಿಸಿಕಾಂಡು ಇದ್ನ್ನನ  ಆಡಳಿತಾತಾ ಕ  

ಕಟಿ ಡವನನ ಗಿ ಬಳಸಿಕಳಿಬೇಕೆನ್ನನ ವುದು ನನನ  ಸಲಹೆಯಾಗಿದೆ. ಬಾಂಗ್ಳೂರು ವಶಾ ವದಾಯ ಲಯದ್ 

ಅಾಂದಿನ ಕುಲಪ್ತಿಗ್ಳಾಗಿದ್ಾ  ಡಾ|| ಹೆರ್ .ನರಸಿಾಂಹಯಯ ನವರು ಬಹಳ ಹೊೀರಾಟ ಮ್ಮಡಿ ಸಕಾಗರದ್ 

ನೆರವನ್ನನ  ಪ್ಡೆದುಕಾಂಡು ಸುಮ್ಮರು 1500 ಎಕರೆ ಪ್ರ ದೇಶವನ್ನನ  ಪ್ಡೆದುಕಾಂಡಿದ್ಾ ರು. ನಂತರ 

ಬಂದಂತಹ ಸಕಾಗರಗ್ಳು ಆ ಪ್ರ ದೇಶವನ್ನನ  ಬೇರೆಬೇರೆ ಕಾರಣ್ಗ್ಳಿಗಾಗಿ ಬಳಸಿಕಾಂಡಿವ.  ಮ್ಮನಯ  ಉನನ ತ 

ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಸಚಿವರು ಈ ಪ್ರ ದೇಶದ್ಲೆ್ಲ  ಸುಮ್ಮರು 50 ಎಕರೆ ಜಾಗ್ವನ್ನನ  ಜಾಾ ನಭಾರತಿ ಆವರಣ್ದ್ಲೆ್ಲ  

ಪ್ಡೆದುಕಾಂಡು ಅಲೆ್ಲ  ಈ ವಶಾ ವದಾಯ ಲಯಕೆಕ  ಅಗ್ತಯ  ಇರುವ ಕಟಿ ಡವನ್ನನ  ಕಟಿ ಬೇಕೆನ್ನನ ವುದು ನನನ  

ಸಲಹೆಯಾಗಿದೆ.  

 

ಸನಾ ನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, 2017ರಲೆ್ಲ  Dr. Ambedkar Institute of Management  

ಪಾರ ರಂಭ್ವಾಗಿದೆ. ಇಲೆ್ಲಯವರೆಗೆ ಅದ್ನ್ನನ  ಉದಾಾ ಟನೆ ಮ್ಮಡಿಲೆ . ಬಹಳ ಸುಾಂದ್ರವಾದ್ ಕಟಿ ಡ 

ನಿಮ್ಮಗಣ್ವಾಗುತಿು ದೆ. ಈಗಾಗ್ಲೇ ಉದಾಾ ಟನೆಗೆ ದಿನಾಂಕವನ್ನನ  ನಿಗ್ದಿಗಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು . ಇದ್ನ್ನನ  Indian 

Institute of Management ಮ್ಮದ್ರಿಯಲೆ್ಲ  ಮ್ಮಡುತೆು ೀವ ಎನ್ನನ ವ ಆಶಾಾ ಸನೆಗ್ಳನ್ನನ  ಹಾಂದಿನ 
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ಸಕಾಗರಗ್ಳು ನಿೀಡಿದ್ಾ ವು. ಆದ್ರೆ, ಅಲೆ್ಲ ಗೆ ಯಾವುದೇ ನೇಮಕಾತಿಗ್ಳನ್ನನ  ಮ್ಮಡಿಕಾಂಡಿಲೆ . ಮ್ಮನಯ  

ಸಿ.ಎಾಂ.ಲ್ಲಾಂಗ್ಪ್ಪ ನವರು ಹೇಳಿದಂತೆ, ಡಿೀಮ್ಡ   ಯುನಿವಗಸಿಟ್ಟಯಿಾಂದ್ 1999-2000ನೇ ಇಸವಯಲೆ್ಲ  

ಪಾರ ರಂಭ್ವಾದ್ ಕಾಲೇಜುಗ್ಳ ಪ್ರಿಸೆಿ ತಿ ಶೀಚ್ನಿೀಯವಾಗಿದೆ. ಇಾಂಜಿನಿಯರಿಾಂಗ  ಕಾಲೇಜುಗ್ಳ ಆಡಳಿತ 

ಮಂಡಳಿಯವರು ಜಾ ಲಂತ ಸಮಸಯ ಗ್ಳನ್ನನ  ಎದುರಿಸುತಿು ವ. ಡಿೀಮ್ಡ   ಯುನಿವಗಸಿಟ್ಟಗ್ಳಲೆ್ಲ  ಪ್ರ ವೇಶದ್ 

ಸಂಖೆಯ ಯನ್ನನ  ತಡೆಗ್ಟಿ ದೇ ಹೊೀದ್ರೆ, ಯಾವ ಇಾಂಜಿನಿಯರಿಾಂಗ  ಕಾಲೇಜುಗ್ಳು ಉಳಿಯುವುದಿಲೆ . 

ಇಾಂಜಿನಿಯರಿಾಂಗ  ಕಾಲೇಜುಗ್ಳ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯವರು ಆತಾ ಹತೆಯ  ಮ್ಮಡಿಕಳಿಬೇಕಾದ್ ಪ್ರಿಸೆಿ ತಿಗೆ 

ತಲುಪುತಿು ದಾಾ ರೆ. ಆದ್ಾ ರಿಾಂದ್ ಸಕಾಗರ ಅದಾಯ ದೇಶವನ್ನನ  ಹೊರಡಿಸುವುದ್ರ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಕೇಾಂದ್ರ  

ಸಕಾಗರಕೆಕ  ಪ್ತರ  ಬರೆಯುವ ಮೂಲಕ ಡಿೀಮ್ಡ   ಯುನಿವಗಸಿಟ್ಟಗ್ಳನ್ನನ  ನಿಯಂತಿರ ಸುವುದ್ಕೆಕ  ಹೊಸ 

ಕಾನೂನ್ನಗ್ಳನ್ನನ  ತರದೇ ಹೊೀದ್ರೆ, ಮುಾಂದಿನ ದಿನಗ್ಳಲೆ್ಲ  ಬಹಳ ಕಷಿ ದ್ ದಿನಗ್ಳನ್ನನ  

ಕಾಣ್ಬೇಕಾಗುತು ದೆ.  

 

ಶಿರ ೋ ಮರಿತಿಬಾ ೋಗೌಡ:- ಸನಾ ನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಶೇಕಡಾ 95ರಷಿ್ಟ  ಡಿೀಮ್ಡ   

ಯುನಿವಗಸಿಟ್ಟಗ್ಳನ್ನನ  ಸೆ್ವ ಪ್ನೆ ಮ್ಮಡಿರುವುದು ಭಾರತಿೀಯ ಜನತಾ ಪ್ಕ್ಷದ್ ಸಕಾಗರವಾಂದು ಹೇಳುವುದ್ಕೆಕ  

ಬಯಸುತಿು ದೆಾ ೀನೆ.  

 

ಶಿರ ೋ ಎನ್ .ಅಪ್ರಪ ಜಿಗೌಡ:- ಸನಾ ನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, 2012-13ನೇ ಇಸವಯಲೆ್ಲ  ಡಿೀಮ್ಡ   

ಯುನಿವಗಸಿಟ್ಟಗ್ಳು ಪಾರ ರಂಭ್ವಾದ್ವು. ಈ ಡಿೀಮ್ಡ   ಯುನಿವಗಸಿಟ್ಟಗ್ಳಿಗೆ ಕಡಿವಾಣ್ ಹಾಕದೇ ಹೊೀದ್ರೆ, 

ಯಾವುದೇ ಇಾಂಜಿನಿಯರಿಾಂಗ  ಕಾಲೇಜುಗ್ಳು ಉಳಿಯುವುದ್ಕೆಕ  ಸ್ವಧಯ ವಾಗುವುದಿಲೆ . 

 

ಶಿರ ೋ ಎಸ್ .ಆರ .ಪ್ರಟಿೋಲ (ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರು):- ಸನಾ ನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, 

ಮ್ಮನಯ  ಉನನ ತ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಸಚಿವರು ತಂದಿರುವಂತಹ ವಶೆಾ ೀಶಾ ರಯಯ  ಇಾಂಜಿನಿಯರಿಾಂಗ  ಕಾಲೇಜು 

ವಶಾ ವದಾಯ ಲಯ ವಧೇಯಕ 2021ಅನ್ನನ  ನವು ತ್ತಾಂಬು ಹೃದ್ಯದಿಾಂದ್ ಸ್ವಾ ಗ್ತಿಸುತಿು ದೇನೆ. World Class 

City ಎನಿನ ಸಿಕಳಿು ವ ಬಾಂಗ್ಳೂರು IT Capital of India, College Capital of India ಆಗಿರುವ ಬಾಂಗ್ಳೂರು 

ನಗ್ರದ್ ಕರಿೀಟಕೆಕ  ಮತು ಾಂದು ಗ್ರಿ ಸೇರಿಸಿದಂತಾಗಿದೆ. ಈ ವಧೇಯಕವನ್ನನ  ತಂದಿರುವ ಉದೆಾ ೀಶ 

ಒಳಿೆಯದಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾಲೇಜನ್ನನ  ಐ.ಐ.ಟ್ಟ., ಎನ್ .ಐ.ಟ್ಟ. ಮತ್ತು  ಐ.ಐ.ಎಾಂ. ಮ್ಮದ್ರಿಯಲೆ್ಲ  

ಉನನ ತಿು ೀಕರಣ್ಗಳಿಸುವಂತಹ ವಶೆಾ ೀಶಾ ರಯಯ  ಇಾಂಜಿನಿಯರಿಾಂಗ  ಎತು ರಕೆಕ  ಬಳೆಯಬೇಕು ಈ ನಡಿನ 

ಮಕಕ ಳಿಗೆ  ಗುಣಾತಾ ಕವಾದ್ ತಾಾಂತಿರ ಕ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ದೊರೆಯಬೇಕು ಎನ್ನನ ವ ಸದುದೆಾ ೀಶದಿಾಂದ್ ಈ 

ವಧೇಯಕವನ್ನನ  ತರಲಾಗಿದೆ. ಇದ್ನ್ನನ  ನನ್ನ ಸ್ವಾ ಗ್ತಿಸುತಿು ದೆಾ ೀನೆ. ಮ್ಮನಯ  ಉನನ ತ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಸಚಿವರು 

ಪ್ರ ಸ್ವು ವಕವಾಗಿ ಮ್ಮತನಡುತಿು ದ್ಾ  ಸಂದ್ಭ್ಗದ್ಲೆ್ಲ  Indian Institute of Information Technology 
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ಪ್ರಿಕಲಪ ನೆಯನ್ನನ  ಬಲಗಳಿಸಿದ್ವರು ಮ್ಮನಯ  ಸದ  ಗೀಪಾಲನ್ ರವರು ನನ್ನ  ಐ.ಟ್ಟ., ಬಿ.ಟ್ಟ. 

ಮಂತಿರ ಯಾಗಿದ್ಾ  ಸಂದ್ಭ್ಗದ್ಲೆ್ಲ  ನನನ  ಜೊತೆಗೆ ನಿಕಟವಾಗಿರುವ ಸಂಬಂಧವನ್ನನ  ಹೊಾಂದಿದ್ಾ ರು. ಅವರ 

ಬಗೆೆ  ನನಗೆ ಅಪಾರವಾಗಿರುವ ಗೌರವವದೆ. ಅವರ ಅನ್ನಭ್ವ ಮತ್ತು  ಅವರ ವದ್ಾ ತ್ತು ಗ್ಳನ್ನನ  

ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನವಲೆರೂ ಮೆಚಿಚ ಕಳಿಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅವರು ಉನನ ತ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಸಚಿವರಿಗೆ ವಶೆಾ ೀಶಾ ರಯಯ  

ಇಾಂಜಿನಿಯರಿಾಂಗ  ಕಾಲೇಜು ವಶಾ ವದಾಯ ಲಯದ್ ಬಗೆೆ  ಹೇಳಿದಾಾ ರೆಾಂದ್ರೆ, ನನ್ನ ಯಾವುದೇ 

ರಿೀತಿಯಲೆ್ಲಯೂ ಯೀಚ್ನೆ ಮ್ಮಡದೇ ಈ ವಧೇಯಕವನ್ನನ  ಒಪಿಪ ಕಳಿು ತಿು ದೆಾ ೀನೆ ಎನ್ನನ ವ ಮ್ಮತನ್ನನ  

ಹೇಳುತಿು ದೆಾ ೀನೆ.  

(ಮುಾಂದು) 

(1270)  22.12.2021  5.10  ಪಿಕೆ:ವಕೆ 

ಶಿರ ೋ ಎಸ್ .ಆರ .ಪ್ರಟಿೋಲ (ಮುಿಂದ್ಯ) 

ಈ ಸಂದ್ಭ್ಗದ್ಲೆ್ಲ  ಒಾಂದು ಮ್ಮತನ್ನನ  ಹೇಳುವುದ್ಕೆಕ  ಇಷಿ ಪ್ಡುತೆು ೀನೆ.  ಈ ವಶಾ ವದಾಯ ಲಯದ್ಲೆ್ಲ  ಶೇಕಡ 

75 ರಷಿ್ಟ  ನಮಾ  ರಾಜಯ ದ್ ಮಕಕ ಳಿಗೆ ಮತ್ತು  ಶೇಕಡ 25 ರಷಿ್ಟ  ಸಿೀಟ ಇತರ ರಾಜಯ ದ್ ಮಕಕ ಳಿಗೆ ಎಾಂದು 

ಹೇಳುತಿು ದಿಾ ೀರಿ.  ಈ ರಿೀತಿ ಏಕೆ ಮ್ಮಡುತಿು ದಿಾ ೀರಿ?  ಅತ್ತಯ ತು ಮ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ನಿೀಡುವಂತಹ, ಕನಗಟಕ ಸಕಾಗರ 

ಬಹಳಷಿ್ಟ  ಶರ ಮವಹಸಿ, ಕಷಿ ಪ್ಟಿ  ಇದ್ನ್ನನ  ಐಐಟ್ಟ, ಎನ್ ಐಟ್ಟ ಮ್ಮದ್ರಿಯಲೆ್ಲ  ಉನನ ತಿೀಕರಣ್ 

ಮ್ಮಡುತಿು ರುವ ಈ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಸಂಸೆ ಯಲೆ್ಲ  ಶೇಕಡ 100 ರಷಿ್ಟ  ನಮಾ  ಕನಗಟಕದ್ ಮಕಕ ಳಿಗೆ ಮಿೀಸಲ್ಲಡಬೇಕು 

ಎನ್ನನ ವುದ್ ನನನ  ಸಪ ಷಿ  ಅಭಿಪಾರ ಯ.  ರಾಜಯ ದ್ ಹೊರಗಿನವರಿಗೆ ಕಡುವ ಅವಶಯ ಕತೆ ಏನಿದೆ?  ಐಟ್ಟ 

ವಚಾರದ್ಲೆ್ಲ  ಕನಗಟಕಕೆಕ  ವಶೇಷವಾದ್ ಸೆ್ವ ನ ಇದೆ.  ಎಕು  ಪೀರ್ ಗ ವಷಯಕೆಕ  ಬಂದ್ರೆ  3ನೇ 

ಒಾಂದ್ರಷಿ್ಟ  ಕಂಪ್ನಿಗ್ಳು ನಮಾ  ಬಾಂಗ್ಳೂರಿನಲೆ್ಲವ.  ಇಾಂಜಿನಿಯರ ಗ್ಳನ್ನನ  ತಯಾರು ಮ್ಮಡುವುದ್ಕೆಕ  

ನೂರಕೆಕ  ನೂರು ಸಿೀಟಗ್ಳನ್ನನ  ನಮಾ  ರಾಜಯ ದ್ವರಿಗೆ ಒದ್ಗಿಸಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಒಳಿೆಯ ಕೆಲಸ ಮ್ಮಡಿದ್ ಹಾಗೆ 

ಆಗುತು ದೆ ಮತ್ತು  ನಿಮಗೂ ಒಳಿೆಯ ಹೆಸರು ಬರುತು ದೆ.  ಮ್ಮನಯ  ಅಪಾಪ ಜಿ ಗೌಡರು ಹೇಳಿದ್ ಹಾಗೆ, ಇದ್ಕೆಕ  

50 ಎಕರೆ ಜಮಿೀನ್ನ ಬೇಕು.  ಜಾಾ ನಭಾರತಿ ಕಾಯ ಾಂಪ್ಸ ನಲೆ್ಲ  ಸ್ವವರಾರು ಎಕರೆ ಜಮಿೀನ್ನ ಇದೆ.  ಮತೆು  ಬೇರೆ 

ಕಡೆ ಹೊೀಗಿ ಜಮಿೀನ್ನ ಖ್ರಿೀದಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮ್ಮಡಬೇಡಿ.  ಈ ಕಾಯ ಾಂಪ್ಸ ನಲೆ್ಲ ೀ ಜಾಗ್ವನ್ನನ  ತೆಗೆದುಕಾಂಡು 

ಮ್ಮಡಬೇಕು ಎಾಂದು ಹೇಳುವುದ್ಕೆಕ  ಇಷಿ ಪ್ಡುತೆು ೀನೆ.  ಡೈರೆಕಿ ರ ರವರಿಗೆ age limit 70 ವಷಗ ಇಟಿ್ಟ ದಿೀರಿ.  

ವೈಸ  ಚಾನು ಲರ ರವರಿಗೆ 67 ವಷಗ ಇಟಿ್ಟ ದಿಾ ೀರಿ.    ಇದ್ರ  ಸಮ್ಮನವಾಗಿಯೇ ಮ್ಮಡಿ.  ಯಾರನನ ೀ 

ದೃಷಿಿ ಯಲೆ್ಲಟಿ ಕಾಂಡು ಇದ್ನ್ನನ  ಮ್ಮಡಬೇಡಿ.  ವೈಸ  ಚಾನು ಲರ ಗೇನ್ನ upper limit ಇದೆ, ಅದ್ನೆನ ೀ 

ಅಳವಡಿಸಿಕಳಿಬೇಕು.   70 ವಷಗವಾಂದೇನ್ನ ವಚಾರ ಮ್ಮಡಿದಿಾ ೀರೀ ಅದು ಸರಿಯಾದುದ್ಲೆ .  

ಯಾವುದೇ ಸೆಿ ತಿಯಲೆ್ಲ  ಕನಗಟಕ ರಾಜಯ ದ್ ಮಕಕ ಳಿಗೆ ಶೇಕಡ ನೂರರಷಿ್ಟ  ಸಿೀಟ ಕಡುವಂತಹ ಕೆಲಸ 

ಮ್ಮಡಿ.  ಈ ವಧೇಯಕ ಟ್ಕಾನ ಲಜಿಯಲೆ್ಲ  ಬಹಳಷಿ್ಟ  ಉಪ್ಯುಕು ವಾಗುವಂಥದುಾ , ಹೊಸ ಮೈಲ್ಲಗ್ಲೆು  

ಹೊಾಂದುವ ದೃಷಿಿ ಕೀನವನ್ನನ  ಹೊಾಂದಿದೆ.  Men and material ಮತ್ತು  ಹಣ್ ಒದ್ಗಿಸುವ ವಚಾರದ್ಲೆ್ಲ  
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ಎಾಂದೂ ಹಾಂದೇಟ ಹಾಕಲಾರದೆ, ಐಐಟ್ಟ ಮತ್ತು  ಎನ್ ಐಟ್ಟಗೆ ಸರಿಸಮ್ಮನವಾದಂತಹ ಸಂಸೆ ಯಾಗಿ 

ಹೊರಹೊಮುಾ ವ ದಿಸಯಲೆ್ಲ  ಕಾಯಗಪ್ರ ವೃತು ರಾಗ್ಬೇಕು ಎಾಂದು ಸಭಾಪ್ತಿಗ್ಳ ಮುಖಾಾಂತರ ಸಕಾಗರಕೆಕ  

ಹೇಳುವುದ್ಕೆಕ  ಇಷಿ ಪ್ಡುತೆು ೀನೆ.  

 

 ಶಿರ ೋ ಪರ ಕಾಶ  ಕೆ.ರಾಥೋಡ (ರ್ನಮನದೇಾಶನ ಹಿಂದದವರು):- ಮ್ಮನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಗ್ಳೆ, 

ವಶೆಾ ೀಶಾ ರಯಯ  ಇಾಂಜಿನಿಯರಿಾಂಗ  ಕಾಲೇಜನ್ನನ  ಐಐಟ್ಟ ಯ ಮ್ಮದ್ರಿಯಲೆ್ಲ  ಉನನ ತ ಮಟಿ ಕೆಕ  

ತೆಗೆದುಕಾಂಡು ಹೊೀಗುವ ಪ್ರ ಸ್ವು ವನೆ ಒಳಿೆಯ ಪ್ರ ಸ್ವು ವನೆಯಾಗಿದೆ. ವಶೆಾ ೀಶಾ ರಯಯ  ಇಾಂಜಿನಿಯರಿಾಂಗ  

ಯುನಿವಸಿಗಟ್ಟ ಕಾಲೇಜಿನ ಬಗೆೆ  ಈಗಾಗ್ಲೇ ಮ್ಮನಯ  ನರಾಯಣ್ಸ್ವಾ ಮಿಯವರು ಸ್ವಕಷಿ್ಟ  ಹೇಳಿದಾಾ ರೆ.  

ಆದ್ರೆ ನನನ  ಪ್ರ ಕಾರ ವಶೆಾ ೀಶಾ ರಯಯ  ಇಾಂಜಿನಿಯರಿಾಂಗ  ಯುನಿವಸಿಗಟ್ಟ ಕಾಲೇಜಿನ ವದಾಯ ರ್ಥಗಗ್ಳು 

ಅಾಂತಾರಾಷಿಿ ರೀಯ ಮಟಿ ದ್ಲೆ್ಲ  ಸ್ವಕಷಿ್ಟ  ಹೆಸರನ್ನನ  ಗ್ಳಿಸಿದಾಾ ರೆ ಮತ್ತು  ಇವತ್ತು  ಕ್ಕಡ ಒಳಿೆಯ ಹೆಸರು 

ಇದೆ.  ಸಕಾಗರ ಇದ್ನ್ನನ  ಉನನ ತಿೀಕರಿಸಿ ಐಐಟ್ಟ ಮ್ಮದ್ರಿ ಮ್ಮಡುತೆು ೀವ ಎಾಂದು ಹೇಳುವುದು 

ಸ್ವಾ ಗ್ತಕರವಾದುದು.   ಆದ್ರೆ, ವಶಾ ವದಾಯ ಲಯ ಮ್ಮಡುವ proposal ಏನಿದೆ, ಇದು ”ನಿೀರ್ ” ಅಡಿಯಲೆ್ಲ  

ಬರುತು ದೆಯೀ ಅಥವಾ ಇದ್ನ್ನನ  ಸಪ್ರೇರ್  ಆಗಿ ಐಐಟ್ಟ ಮತ್ತು  ಐಐಎಾಂ ಗ್ಳಲೆ್ಲ  ಹೇಗೆ ಅಡಿಾ ೀಷನ್  

ಮ್ಮಡುತಾು ರೀ ಆ ರಿೀತಿ ಮ್ಮಡುತಿು ೀರಾ?  ಅಥವಾ ಮತೆು  ಇದ್ನ್ನನ  “ನಿೀರ್ ”ನ ಅಡಿಯಲೆ್ಲ ೀ ಬರುವ ಹಾಗೆ 

ಮ್ಮಡುತಿು ೀರಾ ಎಾಂಬ ಬಗೆೆ  ಸಪ ಷಿಿ ೀಕರಣ್ ಕಡಬೇಕು.   ತಾವು, ಈ ವಶೆಾ ೀಶಾ ರಯಯ  ಇಾಂಜಿನಿಯರಿಾಂಗ  

ಯುನಿವಸಿಗಟ್ಟ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ರೂ. 40 ಕೀಟ್ಟ ಇಡುತಿು ದೆಾ ೀವ ಎಾಂದು ಹೇಳಿದಿರಿ.  ಆದ್ರೆ ತಾವು, ಇದ್ನ್ನನ  

ಉನನ ತಿೀಕರಣ್ ಮ್ಮಡಿ, ಐಐಟ್ಟ ಮ್ಮದ್ರಿ ಮ್ಮಡಿದ್ರೆ ಇದ್ಕೆಕ  ಎಷಿ್ಟ  ಹಣ್ ಬೇಕಾಗುತು ದೆ?  ಐಐಎಾಂ ಗೆ ರೂ. 

1500 ಕೀಟ್ಟ ಬಜ್ಞರ್  ಇದೆ ಎಾಂದು ಹೇಳಿದಿರಿ.  ಇದ್ಕೆಕ  ಬಜ್ಞರ್  provision ಇದೆಯೇ? ಅಥವಾ 

ಆಯವಯ ಯದ್ಲೆ್ಲ  ಇದ್ನ್ನನ  ತರುತಿು ೀರಾ?  ಇದ್ಕೆಕ  ಎಷಿ್ಟ  ಮೊತು ವನ್ನನ  ಖ್ಚ್ಚಗ ಮ್ಮಡುತಿು ೀರಿ?  ಅದ್ಕೆಕ  

ವಯ ವಸೆ  ಏನದ್ರೂ ಮ್ಮಡಿದಿಾ ೀರಾ ಎನ್ನನ ವುದ್ನ್ನನ  ಹೇಳಬೇಕು.  ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ, ವಶೆಾ ೀಶಾ ರಯಯ  

ಇಾಂಜಿನಿಯರಿಾಂಗ  ಕಾಲೇಜು ಕೆ.ಅರ . ಸಕಗಲ ನಲೆ್ಲದೆಯೀ ಅದು heritage building ಆಗಿದೆ.  ಅದ್ನ್ನನ  

ತಾವು ಬದ್ಲು ಮ್ಮಡಬ್ರರದು.  ಹಾಂದೆ ಯುನಿವಸಿಗಟ್ಟ ಕಾಲೇಜು ನಡೆಯುತಿು ರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದ್ನ್ನನ  

ಜಾಾ ನಭಾರತಿಗೆ ಸೆ ಳಾಾಂತರ ಮ್ಮಡುವ proposal ಇತ್ತು .   ಅಲುಮಿನ ಯವರು, ರೂ. 100 ಕೀಟ್ಟ ವಚ್ಚ  

ಮ್ಮಡಿ ಆಧುನಿೀಕರಣ್ ಮ್ಮಡುವುದ್ಕೆಕ  proposal ಕಟಿ್ಟ ದಾಾ ರೆ.  ಅಲೆ್ಲ ೀನ್ನ mechanical department ಇದೆ, 

ಅದ್ನ್ನನ  ಸೆ ಳಾಾಂತರ ಮ್ಮಡಬೇಕು ಎಾಂದು proposal ಇತ್ತು ; ಆದ್ರೆ ಅದು ಅಲೆ್ಲ ಗೆ ನಿಾಂತಿದೆ.  ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ್ 

ಇದ್ರ ಪ್ರಿಸೆಿ ತಿ ಏನಗುತು ದೆ?  ಈಗಾಯ ರು faculty ಗ್ಳು teach ಮ್ಮಡುತಿು ದಾಾ ರೀ ಅವರು ಅಲೆ್ಲ ೀ continue 

ಆಗುತಾು ರೀ ಅಥವಾ ಹೊಸದಾಗಿ ಐಐಟ್ಟ, ಐಐಎಾಂ ಗೆರ ೀಡ ಗೆ ಬೇಕಾಗುವಂತಹ ಸಿಬಾ ಾಂದಿಯನ್ನನ  

ತೆಗೆದುಕಳಿು ತಿು ೀರಾ ಎಾಂಬ ಬಗೆೆ  ತಿಳಿಸಬೇಕು.  ವಶೇಷವಾಗಿ, reservation is open for all classes of 

persons ಎಾಂದು ಹೇಳಿದಿಾ ೀರಿ.  ಅದ್ರಲೆ್ಲ  Scheduled Cast, Scheduled Tribes, Backward Classes, 
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Nominees of Central and State ಅವರುಗ್ಳಿಗೆ, Defense ಅವರಿಗೆ, Physically Handicaps ಗೆ,  

ಮಹಳೆಯರಿಗೆ, transgender ಮತ್ತು  ಸಪ ೀರ್ು  ಗಗೆಾಂದು ಕಟಿ್ಟ ದಿಾ ೀರಿ.  ವಶೇಷವಾಗಿ ಸಪ ೀರ್ು  ಗಗೆ ತಾವು 

ಹೆಚಿಚ ನ ಆದ್ಯ ತೆ ಕಡಬೇಕು ಎನ್ನನ ವುದು ನನನ  ಮನವಯಾಗಿದೆ.  ಮೊದ್ಲು ಅದು ಕಾಲೇಜಿದಾಾ ಗ್ ನವು 

ಕರ ಕೆರ್  ಆಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಳಿ ಳಿೆ  ಟ್ಟೀಮ್ ಗ್ಳಿತ್ತು .  ಅದು ತಮಗೂ ಗತಿು ದೆ.  ಅಭಿರಾಮ್  ಆಗ್ಲ್ಲ, 

ಶ್ರ ೀನಿವಾಸ  ಪ್ರ ಸ್ವದ  ಆಗ್ಲ್ಲ ಮತ್ತು  ಇವತಿು ನ ವೈಸ  ಚಾನು ಲರ  ಆಗಿರುವ ವೇಣುಗೀಪಾಲ ರವರು ನಮಾ  

ಜೊತೆ ಕರ ಕೆರ್  ಆಡಿದಾಾ ರೆ.  ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು  ಸಪ ೀರ್ು  ಗಗೆ ಆದ್ಯ ತೆ ಕಡುತಿು ಲೆ .  ಇದೊಾಂದೇ 

ವಶಾ ವದಾಯ ಲಯ ಅಲೆ , ಎಲೆಾ  ವಶಾ ವದಾಯ ಲಯಗ್ಳಲೆ್ಲ  ಕರ ೀಡೆಗೆ ಪರ ೀತಾು ಹ ಸಿಗುತಿು ಲೆ .  ಜಾಗ್ವೂ ಕಡಿಮೆ 

ಆಗುತಿು ದೆ.  ನನ್ನ ಕೇವಲ ಕರ ಕೆರ್  ಬಗೆೆ  ಹೇಳುತಿು ಲೆ .  ಟ್ನಿನ ಸ  ಆಗ್ಬಹುದು, ಬ್ರಯ ಡ ಮಿಾಂಟನ್  

ಆಗ್ಬಹುದು.  ಈ ಕರ ೀಡೆಗ್ಳನ್ನನ  ಆಡುವುದ್ಕ್ಕಕ  ಅವಕಾಶ ಮ್ಮಡಿಕಡಬೇಕು.  ತಾವು ಇದ್ನ್ನನ  ಜಾಾ ನ 

ಭಾರತಿಗೆ ಶ್ಫಿ  ಮ್ಮಡುವ ಬದ್ಲು,  ಐಐಎಾಂ ಗೆ ದೂರ ಬೇರೆ ಜಾಗ್ ಕಟಿ್ಟ ದಿಾ ೀರೀ, Dr. B.R. Ambedkar 

School of Economics University ಗೆ ಸಪ್ರೇರ್  ಜಾಗ್ ಕಟಿ್ಟ ದಿಾ ೀರೀ ಅದೇರಿೀತಿ ಇದ್ಕೆಕ  ಸಪ್ರೇರ್  ಆಗಿ 

ಜಾಗ್ ಗುರುತಿಸಿ ಕಟಿ ರೆ ಒಳಿೆಯದಾಗುತು ದೆ ಎಾಂದು ಹೇಳುವುದ್ಕೆಕ  ಇಷಿ ಪ್ಡುತೆು ೀನೆ.  

 

 Board of Governors ನಲೆ್ಲ  ವಶೇಷವಾಗಿ ಎಾಂಎಲ ಎ ಮತ್ತು  ಎಾಂಎಲ ಸಿ ಗ್ಳನ್ನನ  include 

ಮ್ಮಡಿಲೆ .  ಈಗ್ ನನ್ನ Bangalore University Academic Council ನಲೆ್ಲದೆಾ ೀನೆ.  ಅದೇರಿೀತಿ ಇದ್ರಲೆ್ಲ  

ಎಾಂಎಲ ಎ ಮತ್ತು  ಎಾಂಎಲ ಸಿ ಗ್ಳಿಗೆ ಆದ್ಯ ತೆ ಕಡಬೇಕು.  ಮತೆು  Chairperson ಗೆ 4 ವಷಗದ್ ಅವಧಿ 

ಕಟಿ್ಟ ದಾಾ ರೆ.  ಆದ್ರೆ ಬೇರೆ ವಶಾ ವದಾಯ ಲಯಗ್ಳಲೆ್ಲ  ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿ ಇರುತು ದೆ. 

 

 ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಎಲೆಾ  ಕಡೆ 4 ವಷಗವೇ ಇದೆ. 

 

 ಶಿರ ೋ ಪರ ಕಾಶ  ಕೆ.ರಾಥೋಡ :- ಆದ್ರೆ Board of Directors ಗೆ 3 ವಷಗ ಮ್ಮಡಿದಿಾ ೀರಿ.  Chairperson 

ಗೆ 4 ವಷಗವಾಂದು ಮ್ಮಡಿದಿಾ ೀರಿ.  ಎಲೆರಿಗೂ ಒಾಂದೇ ರಿೀತಿ ಮ್ಮಡಬೇಕು.  Academic Senate ನಲೆ್ಲ  ಕ್ಕಡ 

seniority ಮೇಲ್ಲ ಇಬಾ ರನ್ನನ  ನೇಮಕಾತಿ ಮ್ಮಡುತಿು ೀರಿ.  ಮತೆು , ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದ್ವರನ್ನನ  ಮ್ಮಡುತಿು ೀರಿ.  

ಈ ರಿೀತಿ ಏಕೆ distinguish ಮ್ಮಡುತಿು ದಿಾ ೀರಿ.  ತಾವು 4 ಜನರನೂನ  ನೇಮಕ ಮ್ಮಡಿ.  ಸಿೀನಿಯಾರಿಟ್ಟಯಲೆ್ಲ  

distinguish ಮ್ಮಡುವುದು ಸರಿಯಲೆ  ಎಾಂದು ನನ್ನ ಭಾವಸುತೆು ೀನೆ.  ಸಿೀರ್  ಅಲಾರ್ ಮೆಾಂರ್  ಶೇಕಡ 

ನೂರರಷಿ್ಟ  ಕನಗಟಕದ್ವರಿಗೆ ಕಡುವ ವಯ ವಸೆ  ಮ್ಮಡಬೇಕು.  ಈಗ್ all India level ಬರುವುದ್ಕೆಕ  IIMs 

ಯಲೆ್ಲ  ಸ್ವಕಷಿ್ಟ  ಅವಕಾಶ ಇದೆ.  ಕನಗಟಕ ರಾಜಯ ದ್ ವದಾಯ ರ್ಥಗಗ್ಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವಾಗ್ಲು ಶೇಕಡ 

ನೂರರಷಿ್ಟ  ಅವರಿಗೆ ಮಿೀಸಲ್ಲಡಬೇಕೆಾಂದು ಕೇಳಿಕಳಿು ತೆು ೀನೆ. 
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 ಡಾ:ತೇಜಸಿಿ ನ ಗೌಡ (ವಿಧಾನಸ್ಭೆಯಿಿಂದ ಚುರ್ನಯಿತ್ರಾದವರು):-  ಮ್ಮನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಗ್ಳೆ, 

ಈ ಸದ್ನದ್ ಒಳಗ್ಡೆ ಭಾರತ ರತನ  ಸರ .ಎಾಂ.ವಶೆಾ ೀಶಾ ರಯಯ ನವರ ಭಾವಚಿತರ  ಇದೆ.  ಅವರು ತನ್ನ, ಮನ, 

ಧನ ದೇಶಕಾಕ ಗಿ ಬದುಕದ್ವರು.  ಈ ವಶೆಾ ೀಶಾ ರಯಯ  ಇಾಂಜಿನಿಯರಿಾಂಗ  ಕಾಲೇಜು ವಶಾ ವದಾಯ ಲಯ 

ವಧೇಯಕ 2021 ಅನ್ನನ   ತ್ತಾಂಬು ಹೃದ್ಯದಿಾಂದ್ ಸ್ವಾ ಗ್ತಿಸುತೆು ೀನೆ.  ಮ್ಮನಯ  ಅಶಾ ತೆ ನರಾಯಣ್ರವರು 

ಗಾರ ಮಿೀಣ್ ಭಾಗ್ದ್ ಬಗೆೆ  ಹೊಾಂದಿರುವ ಬದಿ್ ತೆಗೆ ವಶೆಾ ೀಶಾ ರಯಯ ನವರು ಹುಟಿ್ಯ ರಿನ ಸಮಿೀಪ್ 

ಮುದೆಾ ೀನಹಳಿಿ  ಸಮಿೀಪ್ ಇರುವಂತಹ ವಟ್ಟಯೂನಲೆ್ಲ  ಇತಿು ೀಚಿಗೆ ಕೀವಡ  ಸಂದ್ಭ್ಗದ್ಲೆ್ಲ  MBA 

ಸಿೀಟಗ್ಳಿಗೆ ಹಳಿಿಯ ಮಕಕ ಳುಗ್ಳಲೆ್ಲ  ತ್ತಾಂಬ್ರ demand create ಆಯಿತ್ತ.  ಅವರು ವಸಿಗೆ ಹೇಳಿ, ಅವರ 

ಇಡಿೀ academic department ಏನಿದೆ, ಅವರು ತಕ್ಷಣ್ 25 ಸಿೀಟಗ್ಳನ್ನನ  ಹೆಚ್ಚಚ ವರಿಯಾಗಿ ಮಂಜೂರು 

ಮ್ಮಡಿಕಟಿ ರು.   

                   (ಮುಾಂದು) 

1271/22-12-2021/5-20/ಬಿಕೆಪಿ-ವಕೆ         (ಸಭಾಪ್ತಿಯವರ ಉಪ್ಸೆಿ ತಿ)  

ಡಾ||ತೇಜಶಿಿ ನ ಗೌಡ(ಮುಿಂದ):- 

ಹೀಗಾಗಿ, ನಾನು ಅವರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥಿಗಳ  ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಾ ವಾದಗಳನುು   ಹೇಳಲಿಕೆ್ಕ   ಬಯಸುತ್ತ ೀನೆ.    ಇದು  

ಒಂದು  iconic building ನಾವು  ಏನು ಬಂಗಳೂರಿನ್ಲಿಿ    ನ್ಮ್ಮ   ಜೀವನ್ದ  ಅವಿಭಾಜ್ಾ  ಅಂಗ.  ಒಂದು  

ಕಡೆ  ಭಾರತೀಯ  ಸರ್ವಿ  ಇಲಾಖೆ wonderful architectural building ಇದೆ.  ಮ್ತ್ತ ಂದು  ಕಡೆ   

ಜ್ಯಚಾಮ್ರಾಜಂದರ   ಪಾಲಿಟೆಕ್ನು ಕ    ಕಾಲೇಜು  ಇದೆ.  ಈ  ಕಡೆ  ಸರ್.ಎಂ. ವಿಶ್ವ ೀಶ್ವ ರಯಾ    ಕಾಲೇಜನ್   

ಬಿಲಿಡ ಂಗ   ಏನಿದೆ, ಅದು    ನ್ಮ್ಮ   ಜೀವನ್ದ  ವಾ ಕ್ನತ ತ್ವ ದ  ಭಾಗವಾಗಿ  ಹೀಗಿದೆ.    ಈ  brand 

ಮುಖ್ಾ ವಾಗುತ್ತ ದೆ.  ಸರ್.ಎಂ. ವಿಶ್ವ ೀಶ್ವ ರಯಾ ರವರ   ಹುಟ್ಟೂ ರಿನ್ಲಿಿ   ಕುಡಿಯಲಿಕೆ್ಕ   ನಿೀರು  ಇಲಿ್ .  ಅದು  

ತಂಬಾ  ಬರಗಾಲ್  ಪೀಡಿತ್  ಚಿಕೆ ಬಳ್ಳಾ ಪುರ  ಜಲಿ್ಲ ಯಲಿಿ   ಇದೆ.    ಭಾರತದಾದಾ ಂತ್  ಕನಾಿಟಕ 

ರಾಜಯ ದಲಿಿ   ಜೀವನ್ದಲಿಿ   ಅವರ  ಕೊಡುಗೆ  ಇಲಿ್ದ  ಜಾಗವೇ  ಇಲಿ್ .  ಅಂತ್ಹ ಮ್ಹನಿೀಯರ  ಹೆಸರಿನ್ಲಿಿ    

ಕನಾಿಟಕ ಶಿಕ್ಷಣ  ಪರಿಷತತ ನ್  ಉಪಾಧಾ ಕ್ಷರಾದ ಶಿರ ೀ    ಎಸ .ವಿ. ರಂಗನಾಥ ರವರ  ಅಧಾ ಕ್ಷತ್ಯಲಿಿ   ಸಮಿತ  

ರಚನೆ  ಮಾಡಿದ್ದ ೀರಿ.   ಅನೇಕ  ಸನಿಮ ತ್ರ ರು  ಆ ಭಾಗದ  ಅನೇಕ ಆತಂಕಗಳನುು   ವಾ ಕತ   ಮಾಡಿದರು.  ನಾವು 

ಅದನುು   ಕಾಳಜಯಂದ ನೀಡುತ್ತ ೀರ್ವ.  ೧೦  ಕೊೀಟಿ ರೂಪಾಯಗಳನುು   ಮಿೀಸಲಿಟಿೂ ದ್ದ ೀರಿ.   ೫೦  

ಕೊೀಟಿ ರೂಪಾಯಗಳನುು   ಮುಂದ್ನ್ ೧೦  ವಷಿಗಳ   ವಿತತ ೀಯ  ಕ್ನರ ಯಾ ಯೀಜ್ನೆಯನುು    ನ್ಮ್ಮ   

ಇಲಾಖೆ  ಮಾಡಿದೆ.  ೫೦-೧೦೦  ಕೊೀಟಿ ರೂಪಾಯಗಳ್ಳಗುತ್ತ ದೆ.  ತ್ಮ್ಮ  ಸಹಕಾರ  ಇರುವುದರಿಂದ  

ಖಂಡಿತ್ವಾಗಿಯೂ ಆಗುತ್ತ ದೆ.  ತ್ಡವಾಗಿದೆ.  Better late than never ಎಂದು  ಹೇಳಿ,  ಭಾರತ್ ರತ್ು  ಸರ್ 

ಎಂ. ವಿಶ್ವ ೀಶ್ವ ರಯಾ ನ್ವರ  ಹೆಸರನುು   ಅಜ್ರಾಮ್ಗೊಳಿಸಿ,    ಇದು  ಸಕಾಿರಿ ಸಂಸೆ್ಥ ಯಾಗಿದೆ.   ಇದು  

ನ್ಮ್ಗೆ  ಪ್ರ ೀರಣಾದ್ಯಯಯಾಗಿರುತ್ತ ದೆ.    ಇಂತ್ಹ ಹೆಚ್ಚು  ಹೆಚ್ಚು  ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳು  ಬರಬೇಕು.  ಅದಕೆ್ಕ   

ಬೇಕಾದಂತ್ಹ  ಎಲಿಾ   ಅನುಕೂಲ್ಗಳನುು   ಸಕಾಿರ  ಕಲಿಿ ಸಿಕೊಡಬೇಕ್ಕಂದು  ಹೇಳಿ,   ನಾನು  
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ಮ್ತ್ತ ಮ್ಮಮ   ಈ ಬಿಲ   ಅನುು  ತಂಬು ಹೃದ್ಯದ್ಂದ  ಸ್ವವ ಗತ್  ಮಾಡುತ್ತ ೀನೆ.   ಮಾನ್ಾ  ಸಚಿವರಾದ ಡಾ  

ಅಶ್ವ ಥ   ನಾರಾಯಣರವರಿಗೆ  ಈ  ಸಂದರ್ಿದಲಿಿ  ಧನ್ಾ ವಾದಗಳನುು   ಹೇಳಲಿಕೆ್ಕ   ಬಯಸುತ್ತ ೀನೆ.   

 

ಶ್ರ ೀ ಸ್ಥ.ಎೆಂ.ಇಬ್ರರ ಹೆಂ (ವಿಧಾನಸಭೆಯೆಂದ ಚುರ್ನಯತರಾದವರು):- ಮಾನ್ಾ  

ಸಭಾಪತಯವರೆ,  ಮಾನ್ಾ   ಸಚಿವರ  ಉದೆದ ೀಶ್ ಬಹಳ ಚೆನಾು ಗಿದೆ.    ತಾವು  ಏನೀ  ಮಾಡಬೇಕ್ಕಂದು  

ಹರಟಿದ್ದ ೀರಿ.  ಆದರೆ,  ದುಡುಡ   ಇಲಿ್ .  ಇಂಜನಿೀಯರಿಂಗ   ಕಾಲೇಜಗೆ    ಒಂದು  ತಂಗಳ್ಳದರೂ  ಬಿಲ   

ಕಟಿೂ ಲಿ್ರ್ವಂದರೆ  ನಿೀವು  ಇನು ಂದು  ಹಸ  ಬಿಲ   ಮಾಡುತ್ತ ೀನೆಂದರೆ   ಹಟೊ ಗೆ  ಹಟಿೂ ಲಿ್ ,  ಜುಟಿೂ ಗೆ 

ಮ್ಲಿಿ ಗೆ  ಹೂವು ಎಂದು  ಪತರ ಕ್ಕಯವರು  ಬರೆಯುತಾತ ರೆ.   ದಯವಿಟ್ಟೂ   ತಾವು ಆರ್ಥಿಕ  ಇಲಾಖೆಗೆ  ಹೇಳಿ,  

ನಿಮ್ಮ  ಉದೆದ ೀಶ್  ಚೆನಾು ಗಿದುಾ , ಒಳೆಯ ಕ್ಕಲ್ಸ  ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರುತತ ದ್ದ ೀರಿ.  I appriciate it. ನಾನು ಸಹ  

ಇಂಜನಿೀಯರಿಂಗ   ಕಾಲೇಜ್ನುು   ನ್ಡೆಸುತತ ದೆದ ೀನೆ. ಡೀನೇಷನ   ಇಲಿ್ ,   ೭  ಕೊೀಟಿ ರೂಪಾಯಗಳ  

ಸ್ವಲ್  ಇದೆ.    ಏಕ್ಕಂದರೆ, ಬಂದವರಿಗೆಲಿಾ   ಪುಕೆ ಸಟೊ   ಕೊಡುತ್ತ ೀರ್ವ.    ಜಾತಯಲಿ್ .  ೨೦ ವಷಿಗಳ  ಕಾಲ್  

ನಿೀವೇ  ಮಂತರ   ಇದ್ದ ೀರಿ.  ನಾಳೆ  ಕಳುಹಸಿ ಚೆಕ   ಮಾಡಿ. ಶೇಕಡ  ೮೦ಕೆ್ನ ಂತ್  ಕಡಿಮ್ಮ ರಿಸಲೂ    ಬಂದೇ  

ಇಲಿ್ .   ಏಕ್ಕಂದರೆ  ಅಲಿಿ  ಅಧಾಯ ಪ್ಕರುಗ್ಳ ಪಾಾ ಕಲಿೂ ಯಲಿಿ  ಜಾತ ನೀಡಿಲಿ್ .  ಮೊದಲು 

ಪಾರ ಂಶುಪಾಲ್ರು ದಲಿತ್ರು.   ಎರಡನೇ  ಪಾರ ಂಶುಪಾಲ್ರು  ಲಿಂಗಾಯತ್ರು, ಮೂರನೇ  ಪಾರ ಂಶುಪಾಲ್ರು 

ಬಾರ ಹಮ ಣರು.   ಆದದ ರಿಂದ,   ಆ ಕಾಲೇಜ್ನುು   ನ್ಡೆಸಲಿಕೆ್ಕ    ಆ  ಕಾಲೇಜನ್ವರಿಗೆ  ಬಿಟಿೂ ದೆದ ೀರ್ವ.    ಈ  ಡಿೀಮ್ಡ     

ಕಾಲೇಜುಗಳು  ಬಂದಮೇಲ್ಲ  ಸುಮ್ಮರು  ವದಾಯ ರ್ಥಗಗ್ಳು ೩೦-೪೦ ಸ್ವವಿರ ರೂಪಾಯಿಗ್ಳ  ಫಿೀ ಕಟಿ ಲು 

ಸ್ವಧಯ ವಾಗ್ದೇ  ವಿಷ  ಕುಡಿದು ಸತತ   ಹೀಗಿದ್ಯದ ರೆ.   ದಯವಿಟ್ಟೂ   ಅದರ  ಮೇಲ್ಲ  ಏನಾದರೂ  

ಕಡಿವಾಣ  ಹಾಕುವಂತ್ಹ  ಕ್ಕಲ್ಸ  ಮಾಡಿ.    ಇದು ಬಿಲಿಡ ಂಗ   ಏನು  ಇದೆ, ಅದನುು   ಹಾಗೆಯೇ  ಇಡಿ.  

ಅದು  ಒಂದು ರಿೀತಯಲಿಿ   ಇದೆ.  ಅದನುು   ನೀಡಿದರೆ  ರ್ಯವಾಗುತ್ತ ದೆ.      ಮಾನ್ಾ  ಸದಸಾ ರಾದ  ಶಿರ ೀ  

ಪರ ಕಾಶ   ರಾಥೀಡ   ರವರು  ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ  ಸ್ಥಂಟರ ಲ ನ್ವರ  NEET ಗೆ  ಇದನುು  ಬಿಡಬೇಡಿ. ಶೇಕಡ  100 

ರಷ್ಟೂ   ಕನಾಿಟಕದ  ಮ್ಕೆ ಳು  ಓದಲಿಕೆ್ಕ   ಶ್ಕ್ನತ   ಇದೆ.  ನ್ಮ್ಮ  ಹುಡುಗರಿಗೆ   ಶಿಕ್ಷಣ  ಸಿಕೆ್ನ ದರೆ  ತಂಬ್ರ 

ಅನುಕೂಲ್ವಾಗುತ್ತ ದೆ.  ಉದ್ಯಹರಣೆಗೆ  ಹೇಳುವುದ್ಯದರೆ  ನ್ಮ್ಮ  ಕಾಲೇಜನ್ಲಿಿ   ಓದ್ದಂತ್ಹ  ೧೦ ಸ್ವವಿರ  

ಮ್ಕೆ ಳು ಹರಗಡೆ  ಇದುದ . ಲ್ಕಾಷ ಂತ್ರ  ರೂಪಾಯಗಳನುು   ದುಡಿಯುತತ ದ್ಯದ ರೆ.      ಇದನ್ನನ   ನೀಡಿ  

ನ್ಮ್ಗೆ  ಸಂತ್ೀಷವಾಗುತ್ತ ದೆ.  ನ್ಮ್ಮ ಲಿಿ    ಆ  ಒಂದು ಚೈತ್ನ್ಾ   ಇದೆ.  ಅವರಿಗೆ  ಈ ಒಂದು ರಿೀತಯಲಿಿ   

ಪ್ರ ೀತಾಾ ಹ  ಸಿಕೆ್ನ ದರೆ  ಖಂಡಿತ್ವಾಗಿಯೂ  ಆಗುತ್ತ ದೆ.   ಇದನುು   ನಿೀವು  ಮಾಡಿ  ನಾನು  ಈ  

ವಧೇಯಕವನುು  ಸ್ವವ ಗತ್  ಮಾಡುತ್ತ ೀನೆ.   

 

ಶ್ರ ೀ  ಕ್ಕ.ಟ್ಟ. ಶ್ರ ೀಕಂಠೇಗೌಡ(ಪದವಿೀಧರರ  ಕ್ಕಷ ೀತರ )- ಮಾನ್ಾ  ಸಭಾಪತಯವರೆ,    ನಾನು   ಒಂದೇ  

ಒಂದು  ನಿಮಿಷದಲಿಿ   ಮುಗಿಸುತ್ತ ೀನೆ.    ಇದನುು   ವಿಶ್ವ ೀಶ್ವ ರಯಯ   ಇಂಜ್ನಿೀಯರಿಂಗ   ಕಾಲೇಜು  
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ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾ ನಿಲ್ಯ ವಿಧೇಯಕ  ಎಂದು  ಹೇಳುತತ ೀರಿ.  VTU (Visvesvaraya Technological University). 

ದಯಮಾಡಿ ಡಾ||  ಸರ್. ಎಂ.  ವಿಶ್ವ ೀಶ್ವ ರಯಾ   ಎಂದು  ಹಾಕ್ನ.    ಎರಡು ಸಹ ವಿಶ್ವ ೀಶ್ವ ರಯಾ   

ವಿಶ್ವ ೀಶ್ವ ರಯಾ   ಎಂದ್ಯಗುತ್ತ ದೆ.    ಮ್ತ್ತ , ಅದಕೆೊ ಂದು  ಬಿಲ   ಬೇಡ.   ಎರಡನೆಯದ್ಯಗಿ  ನಿೀವು  CET, 

NEET ಮೂಲ್ಕ  ಮಾಡುವುದ್ಯದರೆ  ಇದಕೆ್ಕ    ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾ ನಿಲ್ಯವೇ ಬೇಕಾಗುವುದ್ಲಿ್ .  ನಿೀವು  ಐಐಟಿ  

ಮಾದರಿಯಲಿಿ   ಮಾಡುವುದ್ಯದರೆ ನಿಮ್ಮ ದೇ admission pattern ಬೇರೆ  ಇರಬೇಕು.      ಮೂರನೆಯದ್ಯಗಿ,  

ಮ್ತತ   ಕಡೆಯದ್ಯಗಿ  Cluster University ಯನುು   ಮೈಸೂರು   ಮಹಾರಾಣಿ ಕಾಲೇಜು, ಮಂಡಯ  ಮಹಳಾ  

ಕಾಲೇಜನ್ನನ    ನೀಡಿದೆದ ೀರ್ವ.    ಹಳೆ  ಕಾಲೇಜುಗಳು  ಇದ್ಯದ ಗಲೇ  ಚೆನಾು ಗಿತತ .  ನಿೀವು ಯುನಿವಸಿಿಟಿ 

ಮಾಡಿದ  ಮೇಲ್ಲ  ಬಿೀಗ  ಹಾಕುವುದಷ್ಟೂ .    ಪ.ಜ ಕೊೀಸ ಿ ಗಳಿಗೆ  ಈಗ  ಪಾಠ  ಮಾಡುವರೇ   ಇಲಿ್ .     

ನಿೀವು  ಯುನಿವಸಿಿಟಿ  ಎಂದ  ತ್ಕ್ಷಣ  ಈ   ಉಪನಾಾ ಸಕರುಗಳು ನಾಳೆಯೇ  ಹರಟ್ಟ ಬಿಡುತಾತ ರೆ.  

ಅವರು ಸಕಾಿರದ ಬೇರೆ   ಇಲಾಖೆಗಳಿಗೆ ಹರಟ್ಟಬಿಡುತಾತ ರೆ.    ನಿೀವು   faculty ಕೊಡಬೇಕಲಿ್ವೇ   ಅದು 

ಬಹಳ ದೊಡಡ   ಅನಾಹುತ್.   ನಿೀವು  ಕಾಲೇಜ್ನೆು ೀ   ಉಳಿಸಿಕೊಳಾ ಲಿಕೆ್ಕ   ಆಗುವುದ್ಲಿ್ .  ಈಗ   ಮೈಸೂರು   

ಮಹಾರಾಣಿ ಕಾಲೇಜು, ಮಂಡಯ  ಮಹಳಾ  ಕಾಲೇಜು  Cluster University ಆಗಿ ಹಾಳ್ಳಗಿ ಹೀಯತ.   

ನಿೀವು ಹೇಳಿದ  ಯುನಿವಸಿಿಟಿಯ ಏನೂ ಸವ ರೂಪ  ಉಳಿದ್ಲಿ್ .    ದಯಮಾಡಿ,  ಇದು ಹಾಗೆ  

ಆಗಬಾರದು, ನಮಸ್ವಕ ರ.  

 

ಮ್ತ್ತ ,   ನಿದೇಿಶ್ಕರಿಗೆ   ನಿೀವು  ೪  ವಷಿ ಅವಕಾಶ್  ಕೊಟ್ಟೂ ,  ಮ್ತ್ತ   ೨  ವಷಿ ಅವಕಾಶ್ವನುು   

ಕೊಡುತತ ೀರಿ.  ಅದನುು  ಏತ್ಕೆ್ಕ   ಮಾಡುತತ ೀರಿ, ಅವರಿಗೆ   ೪ ವಷಿ  ಸ್ವಕು.   ೨ ವಷಿಕೆ್ಕ   ಮ್ತ್ತ   ೨  ವಷಿ  

ಕೊಡುತತ ೀರಿ.    ಆಗ  ೪ ಮ್ತತ  ೨ ವಷಿ ಸೇರಿ  ೬ ವಷಿ ಆಗುತ್ತ ದೆ.    ೬  ವಷಿಗಳ ಕಾಲ್  ನಿದೇಿಶ್ಕರು  

ಇದದ ರೆ  ಯುನಿವಸಿಿಟಿ  ಉಳಿಯುತ್ತ ದೆಯೇ  ದಯಮಾಡಿ   ಈ ರಿೀತ  ಮಾಡುವುದು  ಬೇಡ. 

 

ಶ್ರ ೀ ಕವಟಗಿಮಠ   ಮಹೆಂತೇಶ  ಮಲಿ್ಲಕಾರ್ಜಾನ(ಸಕಾಾರದ ಮುಖ್ಯ  ಸಚೇತಕರು)-  ಮಾನ್ಾ  

ಸಭಾಪತಯವರೆ, ಈ ವಿಶ್ವ ೀಶ್ವ ರಯಾ  ಇಂಜನಿೀಯರಿಂಗ  ಕಾಲೇಜು ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾ ನಿಲ್ಯ   ವಿಧೇಯಕವನುು  

ಸ್ವವ ಗತ್ ಮಾಡುತಾತ , intake ಗೆ capping ಹಾಕುತತ ೀರಾ  ಎನುು ವುದನುು   ದಯವಿಟ್ಟೂ   ಹೇಳಬೇಕು.   

ಏಕ್ಕಂದರೆ, ಈಗ   ಉಲಿ್ಲ ೀಖ್  ಮಾಡಿದ್ರು. ಒಂದೊಂದು ಬಾರ ಂಚ ನ್ಲಿಿ  ನಾಳೆ  ಒಂದು-ಎರಡು ಸ್ವವಿರ   

intake ಆದಲಿಿ   ಇದರ ಬಗೆೆ   ಏನಾದರೂ  ಕರ ಮ್  ತ್ಗೆದುಕೊಳುಾ ತತ ೀರಾ ಏನೀ  ಹೇಳಬೇಕು.  ಅವರಿಗೆ  

ಸ್ವವ ಯತ್ತ ತ್   ಕೊಡುತತ ೀರಾ  ಒಂದು  ವಿಷಯ.    ಎರಡನೆಯದ್ಯಗಿ  ಅವರ  ಸ್ವವ ಯತ್ತ ತ್ಯನುು      ಪರ ತ  5 

ವಷಿಕೆೊ ಮ್ಮಮ    ಏನಾದರೂ review ಮಾಡುವುದನುು   ಇಟ್ಟೂ ಕೊಂಡಿದ್ದ ೀರಾ     ಹೇಗೆ     ಈ  ಎರಡು  

ಪಾಯಂಟ ಗಳನುು     ದಯವಿಟ್ಟೂ  clarify ಮಾಡಬೇಕು.   
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ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:-    ಇದ್ರ  ಬಗೆೆ    ಸಚಿವರು  ಈ  ಎಲೆದ್ರ  ಬಗೆೆ      ಹೇಳಬೇಕು.   

 

ಡಾ: ಸಿ.ಎನ್ .ಅಶಿ ಥ  ರ್ನರಾಯಣ(ಉನನ ತ್ ಶಿಕ್ಷಣ, ಐಟಿ-ಬಟಿ, ವಿಜ್ಞಾ ನ ಹಾಗೂ  

ತಂತ್ರ ಜ್ಞಾ ನ   ಸ್ಚಿವರು):-   ಮ್ಮನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೆ,  ಮ್ಮನಯ   ಗೌರವಾನಿಾ ತ  ಸದ್ಸಯ ರು   ಬಹಳ  

ಒಳಿೆಯ  ಸಲಹೆಗ್ಳನ್ನನ   ಕಟಿ್ಟ ದಾಾ ರೆ.    ಈ  ಎಲೆಾ   ಸಲಹೆಗ್ಳ  ಬಗೆೆ   ನನ್ನ ಕೇಳಿಸಿಕಾಂಡಿದುಾ ,  ಇದ್ರ  

ಬಗೆೆ   ನನ್ನ  ಒಾಂದಿಷಿ್ಟ  ಸಪ ಷಿ ತೆಯನ್ನನ   ಕಡಲ್ಲಕೆಕ   ಬಯಸುತೆು ೀನೆ.    ಬಹಳ  ಮುಖ್ಯ ವಾಗಿ  ಇವತ್ತು  

ಬಹಳಷಿ್ಟ  ವದಾಯ  ಸಂಸೆ ಗ್ಳು  ಸೆ್ವ ಪ್ನೆಯಾಗುತು ವ,    ಬಹಳಷಿ್ಟ   ಮಕಕ ಳು  ಇಾಂಜಿನಿಯರಿಾಂಗ   

ಸೇರಬಹುದು.   ಮ್ಮನಯ  ಸದ್ಸಯ ರಾದ್ ಶ್ರ ೀಮ್ಮನ್   ಸಿ.ಎಾಂ. ಲ್ಲಾಂಗ್ಪ್ಪ ನವರು ಮತ್ತು   ಶ್ರ ೀಮ್ಮನ್   ಸಿ.ಎಾಂ  

ಇಬ್ರರ ಹಾಂರವರು ಸೇರಿದಂತೆ  ಎಲೆಾ   ಸದ್ಸಯ ರಿಗೆ   ತಿಳಿಸುವುದೇನಂದ್ರೆ    ಎಲೆರೂ  ಇಾಂಜಿನಿಯರಿಾಂಗ    

ಸೇರಬಹುದು.  ಗುಣ್ಮಟಿ  ಹಾಗೂ  ಕಲ್ಲಕೆಯಲೆ್ಲ   ಗುಣ್ಮಟಿ     ಇದಾಾ ಗ್  ಮ್ಮತರ   ಅವರಿಗೆ  ಉದೊಯ ೀಗ್  

ಸಿಗುತು ದೆ.    ಹೀಗಾಗಿ,  ಬಹಳ ಪ್ರ ಮುಖ್ವಾಗಿ  ಕಲ್ಲಕೆಯಲೆ್ಲ   ಬಹಳ ದೊಡಡ   ಸುಧಾರಣೆಯಾಗ್ಬೇಕು.    

ಇಾಂಜಿನಿೀಯರ   ಆಗಿದೆಾ ೀವ  ಎಾಂದ್ ತಕ್ಷಣ್  ಉದೊಯ ೀಗ್  ಸಿಗುವುದಿಲೆ .   ಉದೊಯ ೀಗ್ ಸಿಗ್ಬೇಕೆಾಂದ್ರೆ  

ಗುಣ್ಮಟಿ   ಇರಬೇಕು.   ಉದೊಯ ೀದ್ಗ್ಕೆಕ ೀನೂ  ಕರತೆಯಿಲೆ .   ಇವತ್ತು    ಲಕೆಾ ಾಂತರ  ಉದೊಯ ೀಗ್   

ಸಿಗುತು ದೆ  ನನಗೆ  ತಿಳಿದ್ಮಟಿ್ಟ ಗೆ    ಇನ್ನನ    ಮುಾಂದಿನ ಕನಿಷಿ  ೧೦ ವಷಗಗ್ಳಿಗೆ   ಲಕೆಾ ಾಂತರ  ಯುವಕರು 

ಏನ್ನ  ಇಾಂಜಿನಿಯಸ ಗಗ್ಳು    ಬಹಳ  ದೊಡಡ  ಸಂಖೆಯ ಯಲೆ್ಲ   ಬೇಕಾಗಿದೆ.    ಪ್ದ್ವೀಧರರು  ಬೇಕು.   ನಿೀವು   

ಹೇಳಿದಂತಹ  ವಷಯದ್  ಬಗೆೆ ಯೂ  ನನ್ನ  ಹೇಳುತೆು ೀನೆ.    ಉದೊಯ ೀಗ್ದ್  ಬಗೆೆ   ನಿೀವು  

ಮ್ಮತನಡಿರುವುದ್ರಿಾಂದ್  ನನ್ನ  ಇದ್ರ  ಬಗೆೆ  ಬೇರೆ ಸಮಯದ್ಲೆ್ಲ   ಹೇಳಲ್ಲಕೆಕ   ಬಯಸುತೆು ೀನೆ.   ಹೀಗಾಗಿ,  

ಇದ್ನೆನ ಲೆಾ   ಗ್ಮನದ್ಲೆ್ಲಟಿ ಕಾಂಡು   ನನ್ನ  ಉನನ ತ ಶ್ಕ್ಷಣ್ಕೆಕ   ಸಿಮಿೀತವಾಗಿ  ಹೇಳಲ್ಲಕೆಕ   ಆಗುವುದಿಲೆ .  

ನನ್ನ  ಐಟ್ಟ-ಬಿಟ್ಟ ಸಚಿವನೂ  ಆಗಿರುವುದ್ರಿಾಂದ್  skill and development ಸಚಿವನಗಿ ನಿವಗಹಣೆ  

ಮ್ಮಡುತಿು ರುವುದ್ರಿಾಂದ್  ಈ  ಮೂರು  ಇಲಾಖೆಗ್ಳನ್ನನ  ಅರ್ಥಗಸಿಕಾಂಡು ನನ್ನ  ಕೆಲಸ  ಮ್ಮಡುತೆು ೀನೆ.   

ಒಟಿ್ಟ ನಲೆ್ಲ   ನಮಾ  ಕನನ ಡಗ್ರಿಗೆ ಒಳಿೆಯದಾಗುತು ದೆ.    ಯಾವ ರಿೀತಿಯಲೆ್ಲ   ಅವರಿಗೆ  ಅವಕಾಶ  

ಮ್ಮಡಿಕಡಬೇಕು. ಯಾವ ರಿೀತಿಯಲೆ್ಲ  ಅವರು ತಮಾ  ಭ್ವಷಯ ವನ್ನನ     ರೂಪಿಸಿಕಳಿಬೇಕೆನ್ನನ ವುದು 

ಬಹಳ  ಮುಖ್ಯ ವಾದ್  ವಚಾರ.    ನಮಾ  ಕನಗಟಕದ್ಲೆ್ಲ  ಅದ್ರಲೆ್ಲ  ಬಾಂಗ್ಳೂರಿನಲೆ್ಲ   ವಶೇಷವಾಗಿ 

ಅಾಂತರರಾಷಿಿ ರೀಯ  ನಗ್ರವಾಂದು   ಇವತ್ತು   ನವು ಏನ್ನ ಕರೆಯುತೆು ೀವ.    ಇಲೆ್ಲ ಗೆ  ಇಡಿೀ  ವಶಾ ದಿಾಂದ್  

ಎಲೆರೂ  ಬರುತಾು ರೆ.    ಮತೆು  ಭಾರತದ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಗ್ಗ್ಳಿಾಂದ್  ಬರುತಿು ದಾಾ ರೆ.    ನಿಜವಾದ್  

ಭಾರತಿೀಯರನ್ನನ   ನಿೀವು  ನೀಡಬೇಕೆಾಂದ್ರೆ   ಎಲೆ್ಲಯೂ  ನೀಡಬೇಕಾಗಿಲೆ , ಕನಗಟಕದ್  

ಬಾಂಗ್ಳೂರಿನಲೆ್ಲ   ನೀಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ನಿಜವಾದ್ ಪ್ರ ಪಂಚ್ವನ್ನನ   ನೀಡಬೇಕೆಾಂದ್ರೆ  

ಬಾಂಗ್ಳೂರಿನಲೆ್ಲಯೇ  ನೀಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಎಲೆಾ  ಭಾಷ್ಟಯ, ಸಂಸಕ ೃತಿಯವರು ಸಹ  

ಬಾಂಗ್ಳೂರಿನಲೆ್ಲಯೇ   ವಾಸ  ಮ್ಮಡುತಿು ದಾಾ ರೆ.   ಇಲೆ್ಲ   ಪ್ರಸಪ ರ  ಸೌಹಾದ್ಗತೆ  ಇದೆ.    ಉತು ಮವಾಗಿ  
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ಬ್ರಳಿ ಬದುಕುವಂತಹ ನಗ್ರ  ಬಾಂಗ್ಳೂರು ಆಗಿದೆ.   ಇದೆಲೆವು ಏತಕೆಕ   ಆಗ್ಲ್ಲಕೆಕ   ಸ್ವಧಯ ವಾಗಿರುವುದ್ರಿಾಂದ್  

ಇವತ್ತು   ಇಡಿ  ವಶಾ ದ್ಲೆ್ಲ     ಇವತ್ತು  ಅಮೇರಿಕಾಗಿಾಂತ  ಕನಗಟಕ  ಭ್ರವಸಯ  ರಾಜಯ ವಾಗಿ ಬಳೆಯುತಿು ದೆ.   

ಇದ್ನ್ನನ   ನನ್ನ  ಬಹಳ  ನಂಬಿಕೆಯಿಾಂದ್   ವಶಾಾ ಸದಿಾಂದ್  ಹೇಳಲ್ಲಕೆಕ   ಬಯಸುತೆು ೀನೆ.  City of 

opportunity, land of opportunity and very promising land.  ಈ ರಿೀತಿ   ಇರುವುದ್ರಿಾಂದ್  ಇವತ್ತು   

ಅಮೇರಿಕಾಕೆಕ   ಹೊೀಗಿ ಸೇವ  ಕಡಬೇಕಾಗಿಲೆ .    ಈ  ಕೀವಡ -19  ಬಂದ್ನಂತರ   ಇವತ್ತು   ನವು 

virtual world ಗೆ ಬಂದಿದೆಾ ೀವ.    ಈ  virtual world ಬಂದಿರುವುದ್ರಿಾಂದ್   ನವು  ಯಾವ  ಊರಿಗೂ  ಒಲಸ 

ಹೊೀಗ್ಬೇಕಾಗಿಲೆ .    ಇವತ್ತು  start-up  ಕಂಪ್ನಿಗ್ಳಿಗೆ   ಇಲೆ್ಲಾಂದ್ಲೇ America ಗೆ ಸೇವ  ಕಡಲ್ಲಕೆಕ   

ಸ್ವಧಯ ವದೆ.  Start-up Company ಯಿಾಂದ್ ನಮಾ  ಹುಡುಗ್ರಿಗೆ  ಕೇವಲ ಉದೊಯ ೀಗ್  ಮ್ಮತರ ವಲೆ .  ಅದ್ರಲೆ್ಲ  

ಷೇರುಗ್ಳು ಸಹ ಸಿಗುತು ವ.  ITS (Indian Trade Services) ನಿಾಂದ್  ಪಾರ ರಂಭ್ವಾಗಿದೆ.   

                                                 (ಮುಾಂದು) 

 

(1272) 22.12.2021 05.30 ಎಸ್ ವಿ-ಬಎನ್ ಎಸ್                (ಸ್ಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಥ ತಿ) 

 

ಡಾ:ಸಿ.ಎನ್.ಅಶಿ ತ್ಥ ರ್ನರಾಯಣ (ಮುಿಂದ್ಯ):-  

ಬರಿೀ ITS services  ಒಾಂದ್ರಿಾಂದ್ಲೇ 60 ಬಿಲ್ಲಯನ್  ಯುಎಸ  ಡಾಲಸ ಗ ಇದೆ.   ಜಿಸಿಸಿ, ಜಿಐಸಿ, ಟ್ಕಾನ ಲಜಿ, 

startup, ಇವಲೆವನೂನ  ಬಿಟಿ  60 ಬಿಲ್ಲಯನ್  ಡಾಲರ  ಎಾಂದ್ರೆ ನಮಾ  ರಾಜಯ ದ್ಲೆ್ಲ  ಸಂಪೂಣ್ಗ 

ವಹವಾಟ ಇರುವುದೇ 250 ಬಿಲ್ಲಯನ್  ಯುಎಸ  ಡಾಲಸಗ.  ಕೇವಲ ಐಟ್ಟಎಸ  ಸವೀಗಸಸ ನಲೆ್ಲಯೇ 60 

ಬಿಲ್ಲಯನ್  ಡಾಲಸ ಗ ಇದೆ.  ಇಾಂದು ಲಕೆಾ ಾಂತರ ಉದೊಯ ೀಗ್ ಇದೆ.  ಇದ್ನ್ನನ  ಸರಿಯಾಗಿ 

ಉಪ್ಯೀಗಿಸಿಕಳಿಬೇಕು.  ನನ್ನ ನೀಡಿದಂತೆ ಉನನ ತ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಅಥವಾ ಐ.ಟ್ಟ. ಬಿ.ಟ್ಟ. ಸಭೆಗ್ಳು, ಇತಿು ೀಚೆಗೆ 

ನಡೆದಂತಹ Bengaluru Tech Summit ನಲೆ್ಲ  industry ಯವರು ಬಂದಿದ್ಾ ರು.  ನಮಗೆ skilled manpower 

availability  ಇಲೆ . ಉದೊಯ ೀಗ್ ಕಡಲು ಮತ್ತು  ಉದೊಯ ೀಗ್ ಪ್ಡೆಯಲು ಕೌಶಲಯ ತೆ ಇರುವಂತಹ 

ಯುವಕರು ಇಲೆ .  ಹೇಗೆ ಬಗೆಹರಿಸುವುದು ಎಾಂದು ಕೇಳಿದ್ರು.  ಅದ್ಕೆಕ  ನನ್ನ ಹೇಳಿದೆ.  ಇಾಂದು ಇಡಿೀ 

ದೇಶಕೆಕ  ಸಲೆು ವಂತಹ ರಿೀತಿಯಲೆ್ಲ  destination Karnataka  ಆಗಿದೆ.  ಈ ಮುಾಂಚೆ 220 ಕಾಲೇಜುಗ್ಳು 

ಪಾರ ರಂಭ್ವಾದಾಗ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜಯ ಗ್ಳಲೆ್ಲ  ಇಾಂಜಿನಿಯರಿಾಂಗ  ಕಾಲೇಜುಗ್ಳು ಇರಲ್ಲಲೆ . ಬೇರೆ ಬೇರೆ 

ರಾಜಯ ಗ್ಳಲೆ್ಲ  ಕಾಲೇಜುಗ್ಳು ಇಲೆದ್ ಕಾರಣ್ ಇಡಿೀ ದೇಶದ್ ವವಧ ಭಾಗ್ಗ್ಳಿಾಂದ್ ಕನಗಟಕಕೆಕ  ಬಂದು 

ವದಾಯ ಭಾಯ ಸವನ್ನನ  ಮ್ಮಡುತಿು ದ್ಾ ರು.  ನಮಾ ಲೆ್ಲರುವವರಿಗಿಾಂತಲ್ಲ ಹೆಚಿಚ ನ ಸಂಖೆಯ ಯಲೆ್ಲ  ಕಾಲೇಜುಗ್ಳನ್ನನ  

ನವು ಮ್ಮಡಿಬಿಟಿ್ಟ ದೆಾ ೀವ.  ಹಾಗಾಗಿ ಇಾಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಾಂದ್ ಬರುವುದ್ಕೆಕ  ಪೂರಕವಾಗಿ 

ಸುಧಾರಣೆಗ್ಳನ್ನನ  ತರಲ್ಲಕೆಕ  ನಮಾ  ಕನಗಟಕದ್ಲೆ್ಲ  ಎಲೆಾ  ಕೀಸ ಗಗ್ಳನ್ನನ  completely revise  ಮ್ಮಡಿ 

revamp  ಮ್ಮಡಿದೆಾ ೀವ.  Revamp ಮ್ಮಡಿ ಇಾಂದು ಎಲೆಾ  ರಿೀತಿಯ technology and research ಕಂಪ್ನಿಗ್ಳು 

ಎಲೆವೂ ಇಲೆ್ಲವ ಎನ್ನನ ವ ಕಾರಣ್ದಿಾಂದ್ ಉತು ಮವಾದ್ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಕನಗಟಕದ್ಲೆ್ಲ  ಸಿಗುತು ದೆ.  Internship  
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ಅನ್ನನ   ಹೇಗೆ integrate ಮ್ಮಡುತೆು ೀವ. Internship   ಅನ್ನನ  integrate ಮ್ಮಡಿ ಕಲ್ಲಯುವುದ್ರ ಜೊತೆಯಲೆ್ಲ  

ಇಾಂಡಸಿಿ ರಗ್ಳ ಜೊತೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಸಿಬಾ ಾಂದಿಯವರು ಪಾಸ  ಆದಾಗ್ ಮ್ಮತರ . ಪಾಸ  ಆಗಿ campus ನಿಾಂದ್ 

ಆಚೆ ಹೊೀಗುವಾಗ್ campus interview  ಗೆ ಬರುತಾು ರೆ.  ಅದು ಬಿಟಿ  ಬೇರೆ ಯಾವ ಸಮಯದ್ಲೆ್ಲ  ಒಾಂದೇ 

ಒಾಂದು ಕಾಲೇಜಿನಲೆ್ಲ  ಒಾಂದೇ ಒಾಂದು staff member  ಕಂಪ್ನಿಗ್ಳಾಂದಿಗೆ ಸಂಪ್ಕಗಸಿ internship ಗ್ಳನ್ನನ  

ಮ್ಮಡುವಂತಹ ಪ್ರ ಯತನ ಗ್ಳನ್ನನ  ಮ್ಮಡಿಲೆ .  ಎಲೆವೂ ನೆಪ್ ಮ್ಮತರ ಕೆಕ  ನಡೆದುಕಾಂಡು ಬಂದಿದೆ.  

ಏನೆಾಂದ್ರೆ ಆ ಹುಡುಗ್ರಿಗೆ ಆ ವಯಸಿು ನಲೆ್ಲ  ತಿಳುವಳಿಕೆಯೇ ಇರಲ್ಲಲೆ . ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇರುವವರು ಏನ್ನ 

ಮ್ಮಡಿಕಳಿಬೇಕೀ ಅದ್ನ್ನನ  ಮ್ಮಡಿಕಾಂಡು ಬದುಕ ಬ್ರಳುತಾು ರೆ.  ಹೆಚಿಚ ನ ಹುಡುಗ್ರಿಗೆ ಯಾವ 

ರಿೀತಿಯಿಾಂದ್ ತಮಾ  ಭ್ವಷಯ  ರೂಪಿಸಿಕಳಿಬೇಕು ಎನ್ನನ ವಂತಹದೆಾ ೀ ಕಲಪ ನೆಯಲೆ್ಲರುವುದಿಲೆ .  ಆ 

ವಯಸಿು ನಲೆ್ಲ  ಎಲೆವೂ ನಡೆದು ಹೊೀಗುತು ದೆ.  ಆ ವದಾಯ ರ್ಥಗಗೆ ಏನ್ನ ಮ್ಮಡಿದ್ರೆ ಅವನ dream job, 

ಕನಸಿನ ಉದೊಯ ೀಗ್ ಭ್ವಷಯ ವನ್ನನ  ರೂಪಿಸಿಕಳಿಲ್ಲಕೆಕ  ಏನ್ನ ಮ್ಮಡಬೇಕೆಾಂಬುದ್ನ್ನನ  ಬಹಳ ಸಪ ಷಿ ವಾಗಿ 

ಎಲೆಾ  ಹಂತದ್ಲೆ್ಲಯೂ ತಿಳಿಸಲಾಗುತು ದೆ.  ಪ್ರ ಥಮ ವಷಗದ್ಲೆ್ಲಯೇ ಮೂರು ವಾರಗ್ಳ ಕಾಲ ಅವನ್ನ 

industry  ಗ್ಳ ಜೊತೆಯಲೆ್ಲ  ಕೆಲಸ ಮ್ಮಡಲು ಅವಕಾಶ ಮ್ಮಡಿಕಡಲಾಗುತು ದೆ. ಎರಡನೆಯ 

ವಷಗದ್ಲೆ್ಲಯೂ ಮೂರು ವಾರಗ್ಳ ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮ್ಮಡಲು ಅವಕಾಶ ಮ್ಮಡಿಕಡಲಾಗುತು ದೆ. ಮೂರನೇ 

ವಷಗ ಮತ್ತು  ಅಾಂತಿಮ ವಷಗದ್ಲೆ್ಲ  ಆರು ತಿಾಂಗ್ಳ ಕಾಲ ಅವರು industry ಗ್ಳ ಜೊತೆಯಲೆ್ಲ  ಕೆಲಸ 

ಮ್ಮಡಲು ಅವಕಾಶ ಮ್ಮಡಿಕಡಲಾಗುತು ದೆ.   

ಇಲೆ್ಲ  ನವು ಎಷಿ್ಟ  ದುಡುಡ  ಖ್ಚ್ಚಗ ಮ್ಮಡುತೆು ೀವ ಎನ್ನನ ವುದು ಮುಖ್ಯ ವಲೆ .  Industry ಗ್ಳಲೆ್ಲರುವ 

ತಂತರ ಜಾಾ ನ, ಆವಷಾಕ ರಗ್ಳನ್ನನ  ಕೀಟಯ ಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಖ್ಚ್ಚಗ ಮ್ಮಡಿದ್ರೂ ಸಿಗ್ದಂತಹ ವಯ ವಸೆ  

ಕಂಪ್ನಿಗ್ಳಲೆ್ಲದೆ.  ಆದ್ರೆ ಬಳಕೆಯೇ ಮ್ಮಡಿಕಳಿು ತಿು ಲೆ . ಹಣ್ದ್ ಸಂಪ್ನೂಾ ಲದ್ ಕರತೆ ಇದೆ.  

ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕರತೆ ಇದೆ.  ಇಲೆವಾಂದು ಹೇಳುತಿು ಲೆ . ಇದ್ನ್ನನ  ಸರಿಪ್ಡಿಸಿಕಳಿಲು ಅವಕಾಶಗ್ಳು 

ಹೇಗಿವ ಎನ್ನನ ವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ವಾದ್ ವಚಾರ.  ಇಾಂದು ಸ್ವಕಷಿ್ಟ  ಅವಕಾಶಗ್ಳಿವ.   

 

ಮ್ಮನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ನನ್ನ ಸುಮಾ ನೆ ಏನೀ ಮ್ಮತನಡಬೇಕೆಾಂದು ಹೇಳುತಿು ರುವುದ್ಲೆ .  

ನಮಾ  ಗೌರವಾನಿಾ ತ ಸದ್ಸಯ ರಿಗೆ ರಾಜಯ ದ್ ಶಕು  ಏನ್ನ  ಎಾಂದು ತಿಳಿಸುವುದ್ಕೆಕ  ಪ್ರ ಯತನ  ಮ್ಮಡುತಿು ದೆಾ ೀನೆ. 

ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನನಗೂ ತಿಳಿದಿರಲ್ಲಲೆ .  ನನ್ನ ಐ.ಟ್ಟ. ಬಿ.ಟ್ಟ. ಸಚಿವನಗುವವರೆವಗೂ ನನಗೆ 

ಸತಯ ವಾಗಿಯೂ ತಿಳಿದಿರಲ್ಲಲೆ . ಏನಗುತಿು ದೆ ಎನ್ನನ ವ ಅರಿವು ನನಗೂ ಸಹ ಇರಲ್ಲಲೆ .  ಈ ಇಲಾಖೆಯಲೆ್ಲ  

ಕೆಲಸ ಮ್ಮಡಿ ಅವರಾಂದಿಗೆ ಸ್ವಕಷಿ್ಟ  ಕಾಲವನ್ನನ  ಕಳೆದ್ ಕಾರಣ್ ಹೆಚ್ಚಚ  ಮ್ಮಹತಿ, ತಿಳುವಳಿಕೆ ಒಾಂದು 

ರಿೀತಿ information highway  ನಲೆ್ಲ  ನನ್ನ ಸೇರಿಕಾಂಡು ಸಣ್ಣ  ಸಣ್ಣ ದ್ನ್ನನ  ಕಲ್ಲಯುವಂತಾಗಿದೆ.   
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ಇಾಂದು ಏನೆಲೆಾ  ವಯ ವಸೆ ಗ್ಳು ಲಭ್ಯ ವದೆಯೀ ಅವುಗ್ಳನ್ನನ  ಬಳಸಿಕಾಂಡು ಇಾಂದು ಕೇವಲ 

ಕನಗಟಕದ್ಲೆ್ಲ  ಮ್ಮತರ ವಲೆ , ಇಡಿೀ ವಶಾ ದ್ಲೆ್ಲ  ಎಲೆ್ಲ  ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕಲ್ಲಯುವುದ್ಕೆಕ  ಅವಕಾಶವನ್ನನ  

ಮ್ಮಡಿಕಟಿ್ಟ ದೆಾ ೀವ.  ಎಲೆಾ  ದೇಶಗ್ಳಲೆ್ಲಯೂ ಇವತ್ತು  ಪ್ರ ತಿಭಾವಂತರು ಬೇಕು ಬೇಕು ಎಾಂದು 

ಹುಡುಕುತಿು ದಾಾ ರೆ.  ಯಾವ ರಾಜಯ ವು ಪ್ರ ತಿಭಾವಂತರ ಸಂಖೆಯ ಯನ್ನನ  ಹೆಚಿಚ ಸಿಕಳಿು ತು ದೆಯೀ ಆ ರಾಜಯ ಕೆಕ  

ಭ್ವಷಯ ವದೆ, ಆ ಸಮ್ಮಜಕೆಕ  ಮ್ಮತರ  ಭ್ವಷಯ ವದೆ.  ಎಲೆ್ಲ ಲೆ್ಲ  ಈ ಪ್ರ ಯತನ ವನ್ನನ  ಮ್ಮಡುವುದಿಲೆರ್ೀ 

ಅಾಂತಹ ರಾಜಯ ಕೆಕ  ಸಂಖೆಯ ಯಲೆ್ಲ  ಹೆಚಿಚ ದ್ಾ ರೂ ಭ್ವಷಯ ವನ್ನನ  ಕಾಣುವುದ್ಕೆಕ  ಮ್ಮತರ  ಸ್ವಧಯ ವಲೆ .  

 

ಮ್ಮನಯ  ನರಾಯಣ್ಸ್ವಾ ಮಿಯವರು ಹೇಳಿದಂತೆ ಬಾಂಗ್ಳೂರಿನ ಯು.ವ.ಸಿ.ಇ. ಏಕೆ ಈ ಮಟಿ ಕೆಕ  

ಬಳೆದಿತ್ತು ಎಾಂದು ಹೇಳಿದ್ರು.  ಮ್ಮನಯ  ಶ್ರ ೀಕಂಠೇಗೌಡರು ಅದ್ಕೆಕ  separate entrance examination like IIT 

ಮ್ಮಡಿ ಎಾಂದು  ಹೇಳಿದ್ರು.  ಆದ್ರೆ ಇಾಂದಿನ ಪ್ರಿಸೆಿ ತಿಯಲೆ್ಲ  ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲೆ್ಲ  ಸೇರುವಂತಹವರ rank   

ಪಾರ ರಂಭ್ವಾಗುವುದು 1500 ರಿಾಂದ್ 2000 ರವರೆಗೆ ಬಂದ್ವರಾಗಿದಾಾ ರೆ.  ಮೊದ್ಲನೆಯ ranking ನಲೆ್ಲ  ಬೇರೆ 

ಬೇರೆ ಕಾಲೇಜುಗ್ಳಿಗೆ ಸೇರುತಿು ದೆ.  ಯಾವ ಕಾಲೇಜುಗ್ಳು ಎಾಂದು ನನ್ನ ಹೇಳುವುದ್ಕೆಕ  ಹೊೀಗುವುದಿಲೆ . 

ಇದ್ನೆನ ಲೆಾ  ನೀಡಿದಾಗ್ ನನಗೂ ಆಶಚ ಯಗವಾಯಿತ್ತ.  ಸಕಾಗರಿ ಕಾಲೇಜುಗ್ಳಲೆ್ಲ  benchmark  ಅಾಂದ್ರೆ 

ಗುಣ್ಮಟಿ  ಎನ್ನನ ವುದು ನಮಾ  ಸಕಾಗರದಿಾಂದ್ಲೇ ಪಾರ ರಂಭ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ನಮಿಾ ಾಂದ್ ಇನನ ಬಾ ರಿಗೆ 

ತೀರಿಸುವಂತಹದುಾ  ಆಗ್ಬೇಕು.  ಯಾವ ರಿೀತಿ ಮ್ಮದ್ರಿ ಸಂಸೆ  ಮ್ಮಡಬಹುದು ಎನ್ನನ ವುದ್ನ್ನನ  

ಹೇಳುತೆು ೀನೆ.   

ಇಾಂದು  ಯು.ವ.ಸಿ.ಇ.ಗೆ ಖ್ಚ್ಚಗ ಮ್ಮಡುತಿು ರುವುದು ರೂ.40 ಕೀಟ್ಟ ಎಾಂದು ಮುಕು ವಾಗಿ 

ಹೇಳುತೆು ೀನೆ.  ಐಐಟ್ಟ, ಮುಾಂಬೈನಲೆ್ಲ  ವಷಗಕೆಕ  ರೂ.1200 ಕೀಟ್ಟ. ಅಾಂತಹ ಸಂಸೆ ಗೆ ಆ ಮಟಿ ದ್ಲೆ್ಲ  

ಖ್ಚಾಗಗುತಿು ದೆ. ಕೇಾಂದ್ರ  ಸಕಾಗರದಿಾಂದ್ ಇದೆ, ಕಂಪ್ನಿಗ್ಳಿಾಂದ್ funds raise  ಮ್ಮಡಲಾಗುತಿು ದೆ.  ಕೇಾಂದ್ರ  

ಸಕಾಗರವು ಐಐಟ್ಟಗ್ಳಿಗೆ ರೂ.7200 ಕೀಟ್ಟ ಖ್ಚಾಗಗುತಿು ದೆ.  30ಕಕ ಾಂತ ಹೆಚ್ಚಚ  ಐಐಟ್ಟಗ್ಳಿವ.  ಕೇವಲ 

ಕೇಾಂದ್ರ  ಸಕಾಗರದ್ ಮೇಲ್ಲ ಐಐಟ್ಟಗ್ಳು ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿಲೆ .  ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗ್ಳಲೆ್ಲ  ನನ್ನ 

ನೀಡಿರುವಂತೆ ನಮಾ  ರಾಜಯ  ಸಕಾಗರದ್ ಬಜ್ಞರ್ ನ ಮೊತು ದ್ಷಿ್ಟ  ಹಣ್ವನ್ನನ  ವಶಾ ವದಾಯ ಲಯಗ್ಳಿಗೆ 

ಖ್ಚ್ಚಗ ಮ್ಮಡುತಿು ವ.  ಹಾಗೆಾಂದು ನವು ಅಷಿ್ಟ  ಖ್ಚ್ಚಗ ಮ್ಮಡಬೇಕೆಾಂದು ನನ್ನ ಅಲೆ್ಲ ಗೆ ಹೊೀಲ್ಲಸುತಿು ಲೆ . 

ಆದ್ರೂ ನಮಾ ಲೆ್ಲ  ಗುಣ್ಮಟಿ ವನ್ನನ  ಹೆಚಿಚ ಸಲ್ಲಕೆಕ  ಏನೆಲೆಾ  ಮ್ಮಡಬೇಕೆಾಂಬುದ್ನ್ನನ  ಪಾರ ಮ್ಮಣಿಕವಾಗಿ 

ಮ್ಮಡುತಿು ದೆಾ ೀವ.   

 

ಮ್ಮನಯ  ಮರಿತಿಬಾ ೀಗೌಡರು ಹೇಳಿದಂತೆ ಸೂಪ್ರ  30 ಸಂಸೆ ಗ್ಳನ್ನನ  ಮ್ಮಡುತಿು ದೆಾ ೀವ. 14 ಸಕಾಗರಿ 

ಇಾಂಜಿನಿಯರಿಾಂಗ  ಕಾಲೇಜುಗ್ಳನ್ನನ  ಸೂಪ್ರ  30 ಅಡಿಯಲೆ್ಲ  ತೆಗೆದುಕಳಿು ತಿು ದೆಾ ೀವ.  ಇದ್ರ 

ಗುಣ್ಮಟಿ ಕಾಕ ಗಿ industry  ಯವರಿಗೆ ಭಾಗ್ವಹಸಲು ಅವಕಾಶ ಮ್ಮಡಿಕಡುತಿು ದೆಾ ೀವ.  VTU University  
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ಅವರು ಭಾಗ್ವಹಸುತಿು ದಾಾ ರೆ.  ಸಕಾಗರವೂ ಭಾಗಿಯಾಗಿದೆ. ಒಟಿ್ಟ ರೆ ಮೂರು ಜನರೂ ಸೇರಿ ಎಲೆ್ಲ  

ಸಕಾಗರಿ ಕಾಲೇಜುಗ್ಳಿವಯೀ ಅದ್ನ್ನನ  ಅಭಿವೃದಿಿ  ಮ್ಮಡುತೆು ೀವ.  ಇನ್ನನ ಳಿದ್ 16 ಖಾಸಗಿ 

ಕಾಲೇಜುಗ್ಳನ್ನನ  ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಿಲೆ್ಲ ಗ್ಳಿಾಂದ್ ಆಯೆಕ  ಮ್ಮಡಲು ಒಾಂದು ಸಮಿತಿಯನ್ನನ  ಮ್ಮಡಲಾಗಿದೆ.  ಆ 

ಸಮಿತಿಯ ಮೂಲಕ ಆಯೆಕ  ಮ್ಮಡಲಾಗುತು ದೆ. ಇನೂನ  ಏಳು ಸಕಾಗರಿ ಕಾಲೇಜುಗ್ಳನ್ನನ  ಐಐಟ್ಟ 

ಮ್ಮದ್ರಿಯಲೆ್ಲ  ಅಭಿವೃದಿಿ ಗಳಿಸಬೇಕು ಎಾಂದು ನಮಾ  ಮ್ಮನಯ  ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಗ್ಳು ಬಹಳ ಸಪ ಷಿ ವಾದ್ 

ನಿಲುವನ್ನನ  ತೆಗೆದುಕಾಂಡಿದಾಾ ರೆ.  ಅದ್ರ ಪಾರ ರಂಭ್ ಬಳಗಾವಯಲೆ್ಲರುವ ವಟ್ಟಯು ಕಾಲೇಜಿನಿಾಂದ್ 

ಮ್ಮಡಲಾಗಿದೆ.  ಅದ್ನ್ನನ  ಐಐಟ್ಟ ಮಟಿ ಕೆಕ  ತೆಗೆದುಕಾಂಡು ಹೊೀಗ್ಲು ಅವರ ಬಳಿ ಸಂಪ್ನೂಾ ಲ ಇದೆ.  

ನಮಾ  ಬಳಗಾವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಈಗಾಗ್ಲೇ ಮೂರು ದಿನಗ್ಳ ಹಾಂದೆ ನನ್ನ ಭೇಟ್ಟ ಕಟಿ್ಟ ದೆಾ ನ್ನ.  30 ಮಕಕ ಳಿಗೆ 

ಫೆಲೀಶ್ಪ  ಅನ್ನನ  ಕಡಲಾಯಿತ್ತ.  ಆ ಫೆಲೀಶ್ಪ  ಕಡುವಂತಹ ಸಂದ್ಭ್ಗದ್ಲೆ್ಲ  ನನ್ನ ಅವರಿಗೆ 

ಹೇಳಿದೆ. ನವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಲೇಜುಗ್ಳ ಜೊತೆಯಲೆ್ಲ  ಹೊೀಲ್ಲಕೆ ಮ್ಮಡಿಕಳಿು ತಿು ದೆಾ ೀವ.  ನಮಾ  ಹೊೀಲ್ಲಕೆ 

ಯಾವುದೊೀ ಖಾಸಗಿ ಕಾಲೇಜಿನಡನೆ ಹೊೀಲ್ಲಕೆಯಲೆ .  ವಶಾ ಮಟಿ ದ್ಲೆ್ಲರುವ ಸಂಸೆ ಯಡನೆ ಹೊೀಲ್ಲಕೆ 

ಮ್ಮಡಬೇಕು. ಅದ್ಕೆಕ  ಬೇಕಾದಂತಹ ಎಲೆಾ  ಪ್ರ ಯತನ ಗ್ಳನ್ನನ  ಮ್ಮಡಬೇಕೆಾಂದು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ ತಕ್ಷಣ್ 

ಡಾ:ಕರಿಸಿದ್ಾ ಪ್ಪ ನವರು ಒಪಿಪ  ಖಂಡಿತ ಒಾಂದು ತಿಾಂಗ್ಳಳಗಾಗಿ ನವು action plan ಅನ್ನನ   ತರುತೆು ೀವ. 

ಬಳಗಾವಯಲೆ್ಲರುವ ಈ ಸಂಸೆ ಯನ್ನನ  ಐಐಟ್ಟ ಮ್ಮದ್ರಿಯಲೆ್ಲ  ಅಭಿವೃದಿಿ  ಮ್ಮಡುತೆು ೀವಾಂದು ಬಹಳ 

ಸಪ ಷಿ ವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ರು.  

 

(ಈ ಹಂತ್ದಲೆ್ಲ  ಆಡಳಿತ್ ಪಕ್ಷದ ಸ್ದಸ್ಯ ರು ಮೇಜು ತ್ಟ್ಟಟ ವ ಮೂಲಕ ತ್ಮೆ   

ಹಷಾವನುನ  ವಯ ಕು ಪಡಸಿದರು) 

 

ಏಕೆಾಂದ್ರೆ ಇಾಂದು ಬಳಗಾವಯಲೆ್ಲ  ನಡೆಯುತಿು ರುವ ಈ ಅಧಿವೇಶನದ್ಲೆ್ಲ  ನನ್ನ ಬಾಂಗ್ಳೂರಿನ ಬಗೆೆ  

ಹೆಚ್ಚಚ  ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಸೂಕು ವಾಗಿರುವುದಿಲೆ . ಹಾಗಾಗಿ ಬಳಗಾವಯಲೆ್ಲ  ಈ ಸಂಸೆ ಯ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯನ್ನನ  

ಮ್ಮಡುತೆು ೀವ.  ಇನೂನ  6 ಕಾಲೇಜುಗ್ಳನ್ನನ  ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಗ್ಗ್ಳಲೆ್ಲ  ಅಭಿವೃದಿಿ ಯನ್ನನ  ಮ್ಮಡುತೆು ೀವ.   

 

ಮ್ಮನಯ  ಸದ್ಸಯ ರು ಮ್ಮತನಡುವಾಗ್ ನೇಮಕಾತಿಯ ಬಗೆೆ  ಹೇಳಿದ್ರು.  ಇಲೆ್ಲನ appointment 

pattern  ನಲೆ್ಲ  ವಷಾಗನ್ನಗ್ಟಿ ಲ್ಲಯಿಾಂದ್ ನೇಮಕವಾಗುತಿು ಲೆ . ತಾವೂ ಸ್ವಕಷಿ್ಟ  ಬ್ರರಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದಿಾ ೀರಿ. 

ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕೆೆ ೀತರ , ಪ್ದ್ವೀಧರರ ಕೆೆೀತರ ಗ್ಳಿಾಂದ್ ಚ್ಚನಯಿತರಾದ್ ಸದ್ಸಯ ರು ಹಲವಾರು ಬ್ರರಿ ನಮಗೆ 

ತಿಳಿಸಿದಾಾ ರೆ.  3000ಕಕ ಾಂತಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಚ  ಹುದೆಾ ಗ್ಳು ವಶಾ ವದಾಯ ಲಯಗ್ಳಲೆ್ಲ  ಖಾಲ್ಲಯಿವ.  ಬೇರೆ ಬೇರೆ 

ಸಂಸೆ ಗ್ಳಲೆ್ಲಯೂ ಖಾಲ್ಲಯಿವ.  ಇವುಗ್ಳನ್ನನ  ಭ್ತಿಗ ಮ್ಮಡುವುದ್ಕಾಕ ಗಿ ಇಾಂದು ಸಮಿತಿಯನ್ನನ  

ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆ ಸಮಿತಿಯಲೆ್ಲ  ಚ್ಚಿಗಸಿ ಯಾವ ರಿೀತಿಯಿಾಂದ್ ನೇಮಕಾತಿಯನ್ನನ  ಮ್ಮಡಿಕಳಿಬಹುದು 

ಎಾಂದು ಪ್ರಿಶ್ೀಲ್ಲಸಲಾಗುವುದು.  ಯಾವುದೊೀ ವಷಯದ್ ಹುದೆಾ ಗಾಗಿ ಯಾವುದೊೀ ಕಾಲದ್ಲೆ್ಲ  
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ಮಂಜೂರು ಮ್ಮಡಿಸಿಕಾಂಡಿರುತಾು ರೆ.  ಈ ಕಾಲಕೆಕ  ಆ ವಷಯವು ಪ್ರ ಸುು ತವಾಗಿರುವುದಿಲೆ . ಇವುಗ್ಳ 

ಸ್ವಾ ಯತು ತೆಯನ್ನನ  ಇನೂನ  ಹೆಚಿಚ ನ ರಿೀತಿಯಲೆ್ಲ  ಕಡುವುದ್ಕಾಕ ಗಿ ಈ ಸಮಿತಿಗೆ ಎಲೆಾ  ರಿೀತಿಯ 

ಅಧಿಕಾರವನ್ನನ  ಕಟಿ  ಇವುಗ್ಳನ್ನನ  ಗ್ಮನಿಸಲ್ಲಕೆಕ  ಅವಕಾಶವನ್ನನ  ಮ್ಮಡಿಕಟಿ್ಟ ದೆಾ ೀವ.  ನನ್ನ ಈ 

ಸದ್ನಕೆಕ  ವಶಾಾ ಸವನ್ನನ  ಕಡುತೆು ೀನೆ. ಸಂಪೂಣ್ಗ ಪ್ರ ಯತನ ವನ್ನನ  ಮ್ಮಡಿ ನಮಾ  tenure of Government  

ನಲೆ್ಲ  ಹೆಚ್ಚಚ  ಕಡಿಮೆ ಈ ಸಮಸಯ ಗ್ಳನ್ನನ  ಬಗೆಹರಿಸಲ್ಲಕೆಕ  ಪ್ರ ಯತಿನ ಸುತೆು ೀವ.  ಏಕೆಾಂದ್ರೆ, ಶ್ಕ್ಷಕರು 

important stake holders. ಶ್ಕ್ಷಕರನ್ನನ  ನೇಮಕ ಮ್ಮಡುವ ಬಗೆೆ  ಹೆಚ್ಚಚ  ಗ್ಮನ ವಹಸಲಾಗುವುದು 

ಎನ್ನನ ವ ವಶಾಾ ಸವನ್ನನ  ಕಡುತೆು ೀವ.  ಸಮಸಯ ಗೆ ಪ್ರಿಹಾರವನ್ನನ  ಕಂಡುಕಳಿಲು ವಷಗ ವಷಗವೂ 

ನೇಮಕಾತಿಯಾಗ್ಬೇಕು.  ವಷಗ ವಷಗವೂ appointments ಆಗ್ದೆ ಯಾವುದೊೀ ಒಾಂದು ಹಬಾ ಕೆಕ  

ಬಂದಂತೆ appointments ಆಗುತಿು ವ.  ಇದ್ರಿಾಂದ್ ಸಮಸಯ ಗ್ಳು cascading effect  ಆಗುತಿು ವ.  ಇದ್ನ್ನನ  

ಮ್ಮಡಲೇ ಬೇಕಾಗುತು ದೆ.   

 

ಶಿರ ೋ ಮರಿತಿಬಾ ೋಗೌಡ (ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೆೆೋತ್ರ ):- ಮ್ಮನಯ  ಸಚಿವರೇ, ಹಲವಾರು ವಷಗಗ್ಳಿಾಂದ್ ಕಾಲೇಜು 

ಉಪ್ನಯ ಸಕರಿಗೆ ಬಡಿು ಯನೆನ ೀ ಕಟಿ್ಟ ಲೆ .  AGP ಕಟಿ್ಟ ಲೆ .  ನಿಮಾ  ಅವಧಿಯಲೆ್ಲ  ಅಾಂತೂ ನಿೀವು 

ಹೇಳಿದುದ್ನೆನ ಲೆಾ  ಮ್ಮಡುವುದ್ಕಾಕ ಗುವುದಿಲೆ .  ಬಿಡಿ.   

(ಮುಾಂದು) 

 

(1273) 22-12-2021 (5.40) ಕೆಜಿ – ಬಿಎನ್ ಎಸ                       (ಸಭಾಪ್ತಿಯವರ ಉಪ್ಸೆಿ ತಿ) 

ಡಾ|| ಸಿ.ಎಸ್ .ಅಶಿ ಥ ರ್ನರಾಯಣ:- ಮ್ಮನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ,  ಮ್ಮನಯ  ಸದ್ಸಯ ರು ಇದ್ನ್ನನ  

ನಮಾ  ಕಾಲದ್ಲೆ್ಲ  ಮ್ಮಡುವುದ್ಕೆಕ  ಆಗುವುದಿಲೆವಾಂದು ಹೇಳಿದಾಾ ರೆ. ಆದ್ರೂ ಸಹ, ನವು ಇದ್ನ್ನನ  ಮ್ಮಡಿ 

ತೀರಿಸುತೆು ೀವಾಂದು ವಶಾಾ ಸದ್ಲೆ್ಲ  ಹೇಳುವುದ್ಕೆಕ  ಇಷಿ ಪ್ಡುತೆು ೀನೆ. ನವು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಮ್ಮಡಿ 

ತೀರಿಸುತೆು ೀವ. ತಮಗೆ ಗತಿು ದೆ. ಕಳೆದ್ 30 ವಷಗಗ್ಳಿಾಂದ್ ಡಿಗಿರ  ಕಾಲೇಜುಗ್ಳಲೆ್ಲ  promotion ಕಟಿ್ಟ ಲೆ . 

ಈಗ್ ನವು promotion ಕಡುವುದ್ಕೆಕ  ವಯ ವಸೆ  ಮ್ಮಡುತಿು ದೆಾ ೀವ.  AICTE Guidelines  ಪ್ರ ಕಾರ,  ಸಂಬಳ 

ಬೇಕು. AICTE Guidelines   ಪ್ರ ಕಾರ, promotion  ಆಗುವುದು ಬೇಡವೇ?   

 

ಶಿರ ೋ ಕೆ.ಎ.ತಿಪ್ಪ ೋಸಿಾ ರ್ಮ:- ಮ್ಮನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ನಮಗೆ ಮ್ಮನಯ  ಸಚಿವರಿಾಂದ್ ವಧೇಯಕದ್ 

ಮೇಲ್ಲ ಉತು ರ ಕಡಿಸಿ.  ಮ್ಮನಯ  ಸಚಿವರು ಭಾಷಣ್ ಮ್ಮಡಿದಾಾ ರೆ. ನಮಾ  ಪ್ರ ಶೆನ ಗ್ಳಿಗೆ ಉತು ರ ಕಡಲ್ಲಲೆ .    

 

ಡಾ|| ಸಿ.ಎನ್ .ಅಶಿ ಥರ್ನರಾಯಣ:- ಮ್ಮನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ,  ಮ್ಮನಯ  ಸದ್ಸಯ ರಾದ್ 

ತಿಪ್ಪ ೀಸ್ವಾ ಮಿಯವರು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ವಾದ್ ವಚಾರವನ್ನನ  ಕೇಳಿದಾಾ ರೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಆ ವಚಾರದ್ ಬಗೆೆ  



                                                                ««¥¥ÀÀ//2222--1122--22002211| 163 

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

 

 

ಹೇಳುತೆು ೀನೆ.  ಏಕೆಾಂದ್ರೆ, ಅವರಿಗೆ ಕನೆಗೆ ಬಂದ್ರೆ, ಅದೇ score ಮುಗಿದು ಹೊೀಗುವುದು. ಮ್ಮನಯ  

ಸದ್ಸಯ ರು ಕೇಳಿದಂತಹ ಬೇರೆ ಬೇರೆ  ವಚಾರಗ್ಳಿಗೆ ಹೇಳಿದೆಾ ೀನೆ. ಶ್ರ ೀ ತಿಪ್ಪ ೀಸ್ವಾ ಮಿಯವರು ಕನೆಗೆ master 

stroke  ಅನ್ನನ  ಇಟಿ್ಟ ದ್ಾ ರು.  ಅದ್ನ್ನನ  ಕನೆಗೆ ಇಟಿ ಕಾಂಡಿದೆಾ .  ಇದ್ರಲೆ್ಲ  ಮುಖ್ಯ ವಾಗಿ ನಿದೇಗಶಕರನ್ನನ  

ನೇಮಕ ಮ್ಮಡುವುದ್ಕೆಕ  70 ವಷಗದ್ ಗ್ರಿಷಠ  ಮಿತಿಯನ್ನನ  ಇಟಿ್ಟ ದೆ. ಇದ್ನ್ನನ  ಏಕೆ ಇಟಿ್ಟ ದೆಾ ೀವಾಂದ್ರೆ, UGC 

Guidelines ಪ್ರ ಕಾರ, ಮೊದ್ಲು  65 ವಷಗ ಇತ್ತು . ನಂತರ 65 ವಷಗದಿಾಂದ್ 67 ವಷಗ ಆಗಿದೆ. ಈಗ್  67 

ವಷಗದಿಾಂದ್ 70 ವಷಗ ಆಗಿದೆ. 2000 ನೇ  ಇಸವಯಲೆ್ಲ   Karnataka State Universities Act ಅನ್ನನ  

ಮ್ಮಡಲಾಗಿದೆ. ಇದ್ನ್ನನ  21 ವಷಗಗ್ಳ ಹಾಂದೆ ಮ್ಮಡಲಾಗಿದೆ. ಈಗ್ 70 ವಷಗಕೆಕ   ಆಗಿದೆ. IIT, IIM ನಲೆ್ಲಯೂ 

ಸಹ  70 ವಷಗ ಇದೆ.    

 

      ಶಿರ ೋ ಮರಿತಿಬಭ ೋಗೌಡ:- ಮ್ಮನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ,.  ಅದು ಬಹಳ ವಷಗಗ್ಳಿಾಂದ್ ಇದೆ.   ಆದ್ರೆ, 

ಆಯಾಯ State Government ಗ್ಳು, ಇದ್ನ್ನನ   ನಮಾ  University ಗ್ಳಲೆ್ಲ   ನಮಾ  ರಾಜಯ ದ್ಲೆ್ಲ  ., 

 

(ಗೊಿಂದಲ) 

 

      ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:-    ಸಚಿವರೇ, start  ಮ್ಮಡಿ.  

 

(ಗೊಿಂದಲ) 

 

      ಶಿರ ೋ ಮರಿತಿಬಭ ೋಗೌಡ:- ಮ್ಮನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ತಾವು ಅದ್ನ್ನನ   ಹೇಳುತಿು ೀರಿ. ಹೊೀಗ್ಲ್ಲ 

ವಧೇಯಕವನ್ನನ  ಸುಮಾ ನೆ pass  ಮ್ಮಡಿಕಳಿಿ .  

 

                                                         (ಗೊಿಂದಲ)  

 

        ಡಾ||ಸಿ.ಎನ್.ಅಶಿ ಥರ್ನರಾಯಣ (ಉನನ ತ್ ಶಿಕ್ಷಣ, ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರ ಜ್ಞಾ ನ, ಜೈವಿಕ 

ತಂತ್ರ ಜ್ಞಾ ನ, ವಿಜ್ಞಾ ನ ಮತ್ತು  ತಂತ್ರ ಜ್ಞಾ ನ ಹಾಗೂ ಕೌಶಲಾಯ ಭಿವೃದಿ  ಸ್ಚಿವರು):- ಮ್ಮನಯ  

ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ,  ಮ್ಮನಯ  ಸದ್ಸಯ ರು 50 ಎಕರೆ ಜಮಿೀನಿನ ಬಗೆೆ  ಹೇಳಿದಾಾ ರೆ.  ಸಿಟ್ಟಯಲೆ್ಲ  12 ಎಕರೆ ಇದೆ.  

ಜಾಾ ನ ಭಾರತಿಯಲೆ್ಲ  50 ಎಕರೆ ಇದೆ. Bangalore University ಯಲೆ್ಲ  ಈ resolution ಸಹ ಪಾಸ  ಆಗಿದೆ. 

ಅದ್ನ್ನನ  ಅನ್ನಷಾಠ ನ ಮ್ಮಡುತೆು ೀವಾಂಬ ವಶಾಾ ಸವನ್ನನ  ಕಡುತೆು ೀನೆ.  100% ಬಗೆೆ ಯೂ ಮ್ಮತನಡುತೆು ೀನೆ. 

75% admission ಅನ್ನನ  ನಮಾ  Karnataka State entrance examination ಮೂಲಕವೇ admission  
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ಮ್ಮಡುವುದು ಆಗುತು ದೆ. ಇನ್ನನ  25%  ಮ್ಮತರ ,  ಸಂಸೆ   ಬಹಳ ಉತು ಮವಾಗಿ ಬಳೆಯಬೇಕಾದ್ರೆ, ಬಹಳ 

ಮುಖ್ಯ ವಾದ್ ಭಾಗ್ 80% ಸಂಸೆ ಯ ಗುಣ್ಮಟಿ ವನ್ನನ  ಹೆಚಿಚ ಸಬೇಕೆಾಂದ್ರೆ, ಅದು ವದಾಯ ರ್ಥಗಗ್ಳ 

ಕೈಯಲೆ್ಲದೆ.  ಹಾಗಾಗಿ, ಒಾಂದು ಕಡೆ JEE based 25% seats admission ಮ್ಮಡಬೇಕು. ಈ ಸಂಸೆ ಯಲೆ್ಲ  

ಇನೂನ  ಉತು ಮ ಗುಣ್ಮಟಿ ದ್ ವದಾಯ ರ್ಥಗಗ್ಳು ಬರಬೇಕು, ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನನ  ಕಡಬೇಕು. ನಮಾ  

ಬಾಂಗ್ಳೂರು ನಗ್ರ, ಇವತ್ತು  I.T.-B.T. ಗೆ ಹೆಸರು ವಾಸಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ನಗ್ರದ್ಲೆ್ಲ  IIIT, IIT ಕಕ ಾಂತಲ್ಲ 

ಆಕಷಗಣೆಯಾಗುವುದ್ಕಕ ಾಂತ ನಮಾ  ಈ ಸಂಸೆ ಗೆ ಬಂದು ಸೇರುವಂತಹದುಾ  ಆಗ್ಬೇಕು. ಅದ್ಕೆಕ  

ಅವಕಾಶವನ್ನನ  ಮ್ಮಡಿಕಟಿ ರೆ, ಸಂಸೆ ಯಲೆ್ಲ  ಗುಣ್ಮಟಿ  ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ 25% ವದಾಯ ರ್ಥಗಗ್ಳು 

ಸೇರುವುದ್ರ ಮೂಲಕ ಖಂಡಿತ  ಈ diversity ನಲೆ್ಲ  ಗುಣ್ಮಟಿ  ಮತ್ತು  performance improve ಆಗುತು ದೆ.  

ಹಾಗಾಗಿ, ದ್ಯವಟಿ  ಎಲೆಾ  ಸದ್ಸಯ ರು ಇದ್ಕೆಕ  ಸ್ವಕಷಿ್ಟ  ಸಹಕಾರವನ್ನನ  ಕಡಿ. ಈಗ್ UVCE ಎಾಂದು ಇದೆ. 

ಈಗ್ಲ್ಲ University  of Visvesvaraya College of Engineering ಎಾಂದು ಇದೆ. ಅದೇರಿೀತಿ ಈಗ್ 

ನೇಮಕವಾಗುತಿು ರುವುದು University of Visvesvaraya College of Engineering ಎಾಂದು 

ಮುಾಂದುವರಿಸುತಿು ದೆಾ ೀವ. ಹಾಗಾಗಿ, ಏನ್ನ ಗಾಂದ್ಲ, ಸಮಸಯ  ಇಲೆದೇ ಮುಾಂದುವರಿದಿದೆ. ಇದು 105 

ವಷಗಗ್ಳನ್ನನ  ಪೂರೈಸಿರುವಂತಹ ಸಂಸಾ .   ಹಾಗಾಗಿ, ಅದೇರಿೀತಿ ಮುಾಂದುವರಿಸಬೇಕು.  ಹಾಗಾಗಿ, ಈ 

ವಧೇಯಕಕೆಕ  ಎಲೆರೂ ಒಪಿಪ ಗೆಯನ್ನನ  ಕಟಿ  ಅನ್ನಮೊೀದಿಸಬೇಕೆಾಂದು ಕೇಳಿಕಳಿು ತೆು ೀನೆ.  

 

ಸಭಪತ್ತಯವರು:- ಪರ ಸ್ವತ ವ ಏನೆಂದರೆ,   

“ವಿಧಾನ್ಸಭೆಯಂದ ಅಂಗಿೀಕೃತ್ ರೂಪದಲಿಿರುವ 2021ರ ವಶೆಾ ೀಶಾ ರಯಯ  ಇಾಂಜಿನಿಯರಿಾಂಗ  

ಕಾಲೇಜು  ವಶಾ ವದಾಯ ನಿಲಯ ವಧೇಯಕವನ್ನನ   ಪಯಾಿಲೀಚಿಸುವುದು” 

ಪರ ಸ್ತು ವ ಅೆಂಗಿೀಕರಿಸಲ್ಪ ಟಿ್ಟ ತ್ತ 

 

ವಿಧೇಯಕವನ್ನನ  ಖಂಡ ಖಂಡವಾಗಿ ಪರ್ಯಾಲೀಚಿಸುವುದು 

 

ಖಂಡ 2 ರಿೆಂದ 56 ರವರೆಗೆ 

 

ಸಭಪತ್ತಯವರು:- “ಖಂಡ 2 ರಿಂದ 56  ರವರೆಗೆ ಎರಡೂ ಸೇರಿದಂತ್ ಈ ವಿಧೇಯಕದ 

ಅಂಗವಾಗಿರುತ್ತ ದೆ” 

 

ಪರ ಸ್ತು ವ ಅೆಂಗಿೀಕರಿಸಲ್ಪ ಟಿ್ಟ ತ್ತ 

 

(ಖಂಡ 2 ರಿಂದ 56 ರವರೆಗೆ ಎರಡೂ ಸೇರಿದಂತ್ ವಿಧೇಯಕೆ್ಕ  ಸೇರಿಸಲಾಯತ) 
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ಖಂಡ-1 ಇತ್ಯಯ ದಿ 

 

ಸಭಪತ್ತಯವರು:- ಪರ ಸ್ವತ ವ ಏನೆಂದರೆ,  

 

   “ಮೊದಲ್ನೆಯ ಖಂಡ, ದ್ೀರ್ಿ ಶಿೀರ್ಷಿಕ್ಕ, ಪರ ಸ್ವತ ವನೆ ಹಾಗೂ ಅಧಿನಿಯಮ್ಗೊಳಿಸುವ ಸೂತ್ರ  

ಸಂಹತ್ ವಿಧೇಯಕದ ಭಾಗವಾಗಿರುತ್ತ ದೆ” 

 

ಪರ ಸ್ತು ವ ಅೆಂಗಿೀಕರಿಸಲ್ಪ ಟಿ್ಟ ತ್ತ 

 

(ಮೊದಲ್ನೆಯ ಖಂಡ, ದ್ೀರ್ಿ ಶಿೀರ್ಷಿಕ್ಕ, ಪರ ಸ್ವತ ವನೆ ಹಾಗೂ ಅಧಿನಿಯಮ್ಗೊಳಿಸುವ ಸೂತ್ರ  

ಸಂಹತ್ಗಳನುು  ವಿಧೇಯಕಕೆ್ಕ  ಸೇರಿಸಲಾಯತ) 

 

ಪರ ಸ್ತು ವದ ಅೆಂಗಿೀಕಾರ 

 

ಡಾ||ಸಿ.ಎಸ್ .ಅಶಿ ಥ  ರ್ನರಾಯಣ (ಉನನ ತ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸ್ಚಿವರು):- ಮ್ಮನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, 

ವಧಾನ ಸಭೆಯಿಾಂದ್ ಅಾಂಗಿೀಕೃತ ರೂಪ್ದ್ಲೆ್ಲರುವ  2021ರ ವಶೆಾ ೀಶಾ ರಯಯ  ಇಾಂಜಿನಿಯರಿಾಂಗ  ಕಾಲೇಜು 

ವಶಾ ವದಾಯ ನಿಲಯ ವಧೇಯಕವನ್ನನ  ಅಾಂಗಿೀಕರಿಸಬೇಕೆಾಂದು ಕೀರುತೆು ೀನೆ. 

ಸಭಪತ್ತಯವರು:- ಪರ ಸ್ವತ ವ ಏನೆಂದರೆ,  

“ವಿಧಾನ್ಸಭೆಯಂದ ಅಂಗಿೀಕೃತ್ ರೂಪದಲಿಿರುವ 2021ರ ವಶೆಾ ೀಶಾ ರಯಯ  ಇಾಂಜಿನಿಯರಿಾಂಗ  ಕಾಲೇಜು  

ವಶಾ ವದಾಯ ನಿಲಯ ವಧೇಯಕವನ್ನನ  ಅಂಗಿೀಕರಿಸುವುದು” 

 

ಪರ ಸ್ತು ವ ಅೆಂಗಿೀಕರಿಸಲ್ಪ ಟಿ್ಟ ತ್ತ ಮತ್ತು  ಮಸೂದೆಗೆ ಒಪಪ ಗೆ ನಿೀಡಲಾಯತ್ತ 

 

 

ಶಿರ ೋ ಕೆ.ಟಿ.ಶಿರ ೋಕಂಠೇಗೌಡ:- ಮ್ಮನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಈಗ್  ಶ್ಕ್ಷಕರ ವಗಾಗವಣೆ  ನಿಯಂತರ ಣ್  

ತಿದುಾ ಪ್ಡಿಯ ವಧೇಯಕವನ್ನನ  ತೆಗೆದುಕಳಿಿ .  

 

 ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಮ್ಮನಯ  ಸದ್ಸಯ ರೇ, ಆ ವಧೇಯಕ ಬಂದಿತ್ತು .  ಅದ್ನ್ನನ  ತೆಗೆದುಕಾಂಡಿದೆಾ . 

ಆದ್ರೆ, ಸಚಿವರು  ಇಲೆ . ನಳೆ ತೆಗೆದುಕಳಿಿ  ಎಾಂದು ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದ್ಕೆಕ  ಅದ್ನ್ನನ  ನಳೆ  

ತೆಗೆದುಕಳಿು ತೆು ೀನೆ.  

 

ಶಿರ ೋ ಸಿ.ಎಿಂ.ಇಬಾರ ಹಿಿಂ:- ಮ್ಮನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, 40% ವಷಯವನ್ನನ  ತೆಗೆದುಕಳಿಿ .  
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 ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:-  ಇಬ್ರರ ಹಾಂರವರೇ, ಏನ್ನ 40%? ತಾವು ಸದ್ನದ್ಲೆ್ಲ  ಇಲೆ್ಲಯವರೆಗೆ 

ಕುಳಿತ್ತಕಾಂಡಿದಿಾ ೀರಿ, ಅದ್ಕೆಕ  ನಮಗೆ ಬಹಳ ಹುರುಪು ಬಂದಿದೆ. ತಾವು ಕುಳಿತ್ತಕಳಿಿ .  

 

ಶಿರ ೋ ಕೊೋಟ ಶಿರ ೋನವಾಸ್ ಪೂಜ್ಞರಿ (ಸ್ಭಾರ್ನಯಕರು):-  ಮ್ಮನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಕನಗಟಕ 

ರಾಜಯ  ಸಿವಲ  ಸೇವಗ್ಳು  (ಶ್ಕ್ಷಕರ ವಗಾಗವಣೆ ನಿಯಂತರ ಣ್) (ಎರಡನೇ ತಿದುಾ ಪ್ಡಿ), ವಧೇಯಕ, 2021 

ಅನ್ನನ  ಮ್ಮನಯ  ಸಚಿವರಾದ್ ಡಾ|| ಸಿ.ಎನ್ .ಅಶಾ ಥ  ನರಾಯಣ್ರವರು ಮ್ಮನಯ   ಪಾರ ಥಮಿಕ ಪಾರ ಥಮಿಕ, 

ಪ್ರರ ಢ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಮತ್ತು   ಸಕಾಲ  ಸಚಿವರ ಪ್ರವಾಗಿ ಸದ್ನದ್ಲೆ್ಲ  ಪ್ರ ಸ್ವು ಪ್ ಮ್ಮಡುತಾು ರೆ. ಅದ್ಕೆಕ  ತಾವು 

ಅವಕಾಶ ಮ್ಮಡಿಕಡಿ.  

 

 ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಸಭಾನಯಕರೇ, ತಾವು ಇದ್ನ್ನನ  ಮೊದ್ಲೇ ಹೇಳಬಹುದಾಗಿತ್ತು  ಅಲೆವೇ; 

ಆಗ್ಲೇ ನಳೆ  ಎಾಂದು ಹೇಳಿದ್ಕೆಕ  ನನ್ನ ಮುಾಂದಿನ ವಷಯವನ್ನನ  ತೆಗೆದುಕಾಂಡೆ.  ಆಯಿತ್ತ. ಈಗ್ 

ತೆಗೆದುಕಳಿಿ .  

 

ಎ) ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜಯ  ಸಿವಿಲ  ಸೇವೆಗಳು  (ಶಿಕ್ಷಕರ ವಗ್ರಾವಣೆ ನಯಂತ್ರ ಣ) (ಎರಡನೇ 

ತಿದ್ಯದ ಪಡ) ವಿಧೇಯಕ, 2021 

 

ಪರ್ಯಾಲೀಚರ್ನ ಪರ ಸ್ತು ವ 

 

ಡಾ|| ಸಿ.ಎನ್ .ಅಶಿ ಥ ರ್ನರಾಯಣ(ಉನನ ತ್ ಶಿಕ್ಷಣ, ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರ ಜ್ಞಾ ನ, ಜೈವಿಕ 

ತಂತ್ರ ಜ್ಞಾ ನ, ವಿಜ್ಞಾ ನ ಮತ್ತು  ತಂತ್ರ ಜ್ಞಾ ನ ಹಾಗೂ ಕೌಶಲಾಯ ಭಿವೃದಿ  ಸ್ಚಿವರು) (ಪ್ರರ ಥರ್ಮಕ 

ಮತ್ತು  ಪ್ರರ ಢ ಶಿಕ್ಷಣ ಹಾಗೂ ಸ್ಕಾಲ ಸ್ಚಿವರ ಪರವಾಗಿ):-  ಮ್ಮನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ,  ವಧಾನ 

ಸಭೆಯಿಾಂದ್ ಅಾಂಗಿೀಕೃತ ರೂಪ್ದ್ಲೆ್ಲರುವ 2021ರ ಕನಗಟಕ ರಾಜಯ  ಸಿವಲ  ಸೇವಗ್ಳು  (ಶ್ಕ್ಷಕರ 

ವಗಾಗವಣೆ ನಿಯಂತರ ಣ್) (ಎರಡನೇ ತಿದುಾ ಪ್ಡಿ), ವಧೇಯಕವನ್ನನ  ಪ್ಯಾಗಲೀಚಿಸಬೇಕೆಾಂದು 

ಸೂಚಿಸುತೆು ೀನೆ.  

ಪರ ಸ್ತು ವವನ್ನನ  ಮಂಡಿಸಲಾಯತ್ತ 

 

ಡಾ|| ಸಿ.ಎನ್ .ಅಶಿ ಥ ರ್ನರಾಯಣ:- ಮ್ಮನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಈ ಮುಾಂಚೆ ತಂದ್ಹ teachers’ 

transfer Act ನಲೆ್ಲ  PU Lecturers, ಪ್ದ್ವ ಪೂವಗ ಉಪ್ನಯ ಸಕರನ್ನನ  ಒಳಗಾಂಡಿರಲ್ಲಲೆ . ಅವರು ಬಿಟಿ  

ಹೊೀಗಿದ್ಾ ರು. ಹಾಗಾಗಿ, ಅವರನ್ನನ  ಇದ್ರಲೆ್ಲ  ಸೇಪ್ಗಡೆ ಮ್ಮಡುವಂಥದುಾ  ಆಗುತಿು ದೆ. ಈ ಆಕಿ ಗೆ 

ತಿದುಾ ಪ್ಡಿಯನ್ನನ  ತರಲಾಗುತಿು ದೆ. ಈ ಮೊದ್ಲು PU Lecturers ಗೆ compulsory transfer ಆಗುತಿು ತ್ತು . 

ಅವರಿಗೆ ಮೊದ್ಲು counselling ಗೆ ಅಥವಾ ಆಯೆಕ  ಮ್ಮಡುವುದ್ಕೆಕ  ಅವಕಾಶ ಇರಲ್ಲಲೆ . ಇದ್ರಲೆ್ಲ  
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counselling ಮೂಲಕ ಅವಕಾಶವನ್ನನ  ಮ್ಮಡಿಕಡಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಈ ವಧೇಯಕವನ್ನನ  

ಅಾಂಗಿೀಕರಿಸಬೇಕೆಾಂದು ಮ್ಮನಯ  ಸದ್ಸಯ ರಲೆ್ಲ  ಕೇಳಿಕಳಿು ತೆು ೀನೆ.  

 

ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ತಾವು ಏನ್ನ ಮ್ಮತನಡುತಿು ೀರಿ? ಈಗ್ ಇದ್ನ್ನನ  PU Lecturers ಗೆ extend  

ಮ್ಮಡಿದಾಾ ರೆ. ಅಲೆ್ಲ ಗೆ ಮುಗಿಯಿತ್ತ. ಬೇರೆ ಏನಿಲೆ .  

 

ಶಿರ ೋ ಕೆೆ್.ಟಿ.ಶಿರ ೋಕಂಠೇಗೌಡ:- ಮ್ಮನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಒಾಂದು  ನಿಮಿಷ. ವರೀಧ ಪ್ಕ್ಷದಿಾಂದ್ 

ಮ್ಮತನಡಬೇಕು. ಎಲೆ  ಆಡಳಿತ  ಪ್ಕ್ಷದಿಾಂದ್ಲೇ ಮ್ಮತನಡುತಿು ದಾಾ ರೆ. ಇದು ಯಾವ ಸಂಪ್ರ ದಾಯ? 

 

ಶಿರ ೋ ಮರಿತಿಬಭ ೋಗೌಡ:- ಮ್ಮನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಆಡಳಿತ ಪ್ಕ್ಷದ್ವರು ಇಷಿ್ ಾಂದು 

ವಧೇಯಕದ್ ಮೇಲ್ಲ ಮ್ಮತನಡುತಾು ರೆ? ತಾವು ವರೀಧ ಪ್ಕ್ಷದ್ವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕಡಿ. ಅವರೇ 

ವಧೇಯಕ ತಂದು ಅವರೇ ಮ್ಮತನಡಿ  ಅವರ ಬನನ ನ್ನನ  ಅವರೇ ತಟಿ್ಟ ಕಳಿು ವುದು ಮ್ಮಡುತಿು ದಾಾ ರೆ.  

ನವೇನ್ನ ಮ್ಮಡಬೇಕು?  

 

ಡಾ||ವೈ.ಎ.ರ್ನರಾಯಣಸಿಾ ರ್ಮ:- ಮ್ಮನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಸಕಾಗರ ವಧೇಯಕವನ್ನನ  

ತಂದಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ನಮಗೆ ಮ್ಮತನಡುವುದ್ಕೆಕ  ಹಕುಕ  ಇದೆ.  

 

ಶಿರ ೋ ಎಸ್.ಆರ.ಪ್ರಟಿೋಲ:- ವರೀಧ ಪ್ಕ್ಷದಿಾಂದ್ initiation ಆಗ್ಬೇಕು. 

ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಆಯಿತ್ತ. ಎಲೆರೂ ಕುಳಿತ್ತಕಳಿಿ . ಶ್ರ ೀಕಂಠೇಗೌಡರವರು ಎರಡು ಬ್ರರಿ   

ಮ್ಮತನಡುವುದ್ಕೆಕ  ಸಮಯ ಕೇಳಿದ್ಾ ರು. ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕಟಿ್ಟ ರಲ್ಲಲೆ . ಹಾಗಾಗಿ, ಈಗ್ 

ಶ್ರ ೀಕಂಠೇಗೌಡರವರಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನನ  ಕಟಿ್ಟ ದೆಾ ೀನೆ.  ಈಗ್ ಅವರು ಮ್ಮತನಡಲ್ಲ. 

 

   ಶಿರ ೋ ಕೆೆ್.ಟಿ.ಶಿರ ೋಕಂಠೇಗೌಡ:- ಮ್ಮನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ನನ್ನ ಈ ವಧೇಯಕವನ್ನನ  

ಹೃತೂಪ ವಗಕವಾಗಿ ಸ್ವಾ ಗ್ತ ಮ್ಮಡುತೆು ೀನೆ. ಈ ಕಾಯೆಾ  ಯಾವತು ೀ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು . ಬಹುಶಃ ನಮಾ ಗ್ಳ 

ಒತು ಡದಿಾಂದ್ ಇವತ್ತು  ಈ ಕಾಯಿದೆ ಬಂದಿದೆ.  ಆದ್ರೆ, ನನನ  ನಲುಕ  ಮ್ಮತ್ತಗ್ಳಲೆ್ಲ , ಮೂರು ಸಲಹೆಗ್ಳನ್ನನ   

ಕಡ ಬಯಸುತೆು ೀನೆ. ಇದ್ರಲೆ್ಲ  ವಗಾಗವಣೆ ಮಿತಿಯನ್ನನ  10% ಗೆ ಇಟಿ್ಟ ದಾಾ ರೆ. ಈ 10% ಗೆ ದ್ಯವಟಿ  

ಆದಾಯ ತ ವಲಯವನ್ನನ  ಸೇರಿಸಬ್ರರದು. ಪ್ತಿ-ಪ್ತಿನ   ಪ್ರ ಕರಣ್, ಕಾಯಿಲ್ಲ ಬಿದ್ಾ ವರು ಅಥವಾ 

ಅಾಂಗ್ವಲಕರು  ಈ ತರಹ 8 ರಿಾಂದ್ 10 category ಗ್ಳಿವ. ಏಕೆಾಂದ್ರೆ, ಕಳೆದ್ ಹತಾು ರು ವಷಗಗ್ಳಿಾಂದ್ 

ಶ್ಕ್ಷಕರಿಗೆ ವಗಾಗವಣೆ ಸಿಕಕ ಲೆ .  
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(1274) 22-12-2021 (5.50) ಎಿಂವಿ-ಜಿಆರ                                        (ಸ್ಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಥ ತಿ) 

 

ಶಿರ ೋ ಕೆ.ಟಿ.ಶಿರ ೋಕಂಠೇಗೌಡ (ಮುಿಂದ್ಯ):- 

 

ನಿಯಮ ರೂಪಿಸುವಾಗ್ ದ್ಯವಟಿ  ಆದ್ಯ ತಾ ವಲಯವನ್ನನ  ಬಿಟಿ , ಈ ಹತ್ತು  ಪ್ಸಗಾಂರ್  ಅನ್ನನ  

ವಗಾಗವಣೆಗೆ ಇಟಿ ಕಳಿಲ್ಲ.  ಇನ್ನನ  ಕಡಾಡ ಯ ವಗಾಗವಣೆ ಬಗೆೆ  ನಮಾ  ಮ್ಮನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರು 

ಯಾವಾಗ್ಲ್ಲ ಹೇಳುತಾು ರೆ.  ಈಗ್ ಪಾರ ಥಮಿಕ ಮತ್ತು  ಪ್ರರ ಢ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಇಲಾಖೆಯಲೆ್ಲ  ಕಡಾಡ ಯ ಮತ್ತು  

ಹೆಚ್ಚಚ ವರಿ ವಗಾಗವಣೆಗೂ ಅವಕಾಶ ಮ್ಮಡಿಕಟಿ್ಟ ದಾಾ ರೆ. ಅವರು ನಿಯಮವನ್ನನ  ರೂಪಿಸುವಾಗ್, 

ಕಡಾಡ ಯಕೆಕ  ಕಟಿ್ಟ ರುವುದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಚ ವರಿಗೂ ಸಹ ಅವಕಾಶ ಮ್ಮಡಿಕಡಲ್ಲ. ಇದ್ರಲೆ್ಲ  ಇನ್ನನ  

ಕೇವಲ 150 ರಿಾಂದ್ 160 ಜನರು ಮ್ಮತರ  ಉಳಿದಿದಾಾ ರೆ ಅಷಿ್ಟ . ಅವರಿಗೆ ಒಾಂದು ಅವಕಾಶ ನಿೀಡಿದ್ರೆ, ಅವರು 

ವಾಪ್ಸುು  ಬಂದು ಬಿಡುತಾು ರೆ. ಇನ್ನನ  ಕಡೆಯದಾಗಿ, ಪಾರ ಾಂಶುಪಾಲರನ್ನನ  ಈ ವಗಾಗವಣೆಯಲೆ್ಲ  

ಸೇರಿಸಿದಾಾ ರೆ. ದ್ಯಮ್ಮಡಿ ಬೇಡ. ಏಕೆಾಂದ್ರೆ, ಪಿರ ನಿು ಪಾಲ ಆಗುವವರು ಕೇವಲ ಆರು ತಿಾಂಗ್ಳು, ಒಾಂದು 

ವಷಗ, ಒಾಂದೂವರೆ ವಷಗ ಮತ್ತು  ಎರಡು ವಷಗ ಮ್ಮತರ  ಇರುತಾು ರೆ. ಅಷಿ ರಲೆ್ಲ  ಅವರು ನಿವೃತಿು  

ಆಗಿಬಿಡುತಾು ರೆ. ಅವರು ನಿಮಾ  ವಗಾಗವಣೆಗಾಗಿ ಕಾಯುವುದ್ಕೆಕ  ಆಗುವುದಿಲೆ . ಅವರಿಗೆ 

ವಗಾಗವಣೆಗೆಯಾದ್ರೆ, ಅವರು ಕಡಿಮೆ strength ಇರುವ ಕಡೆಗೆ ಹೊೀಗಿಬಿಡುತಾು ರೆ. ಅವರು ಹೆಚ್ಚಚ  

strength ಇರುವ ಕಡೆಗೆ ಬರುವುದಿಲೆ . ಇಲೆ್ಲ  ಬೇರೆ ರಿೀತಿಯ ಕಾಯೆಾ ಗ್ಳ ಹಾಗೆ ‘ಎ’, ‘ಬಿ’, ‘ಸಿ’ ಮತ್ತು  ‘ಡಿ’ 

ವಲಯ ಎಾಂದು ಹೊೀದ್ರೆ, ಅವರು ಕಡಿಮೆ strength ಇರುವ ’ಸಿ’ ವಲಯದ್ ಕಡೆಗೆ ಹೊರಟ 

ಹೊೀಗುತಾು ರೆ. ಐ.ಎ.ಎಸ ., ಅಧಿಕಾರಿಯಾದ್ ಶ್ರ ೀಮತಿ ಶ್ಖಾರವರು ಹಾಗೆಯೇ ಮ್ಮಡಿದ್ರು. ಒಾಂದು ಬ್ರರಿ 

ವಗಾಗವಣೆ ಮ್ಮಡಿದಾಗ್, ಎಲೆರೂ ಸಹ ’ಸಿ’ ವಲಯಕೆಕ  ಹೊೀಗಿಬಿಟಿ ರು. ಈಗ್ ’ಎ’ ವಲಯದ್ಲೆ್ಲ  ಎರಡು 

ಸ್ವವರ ಮತ್ತು  ಮೂರು ಸ್ವವರ ಮಕಕ ಳು ಇರುವ ಕಡೆಗೆ ಪಾಠ ಮ್ಮಡುವುದ್ಕೆಕ  ಬರುವುದೇ ಇಲೆ . ಅಾಂದ್ರೆ, 

ಅಲೆ್ಲ  ಅತಿರ್ಥ ಉಪ್ನಯ ಸಕರು ಪಾಠ ಮ್ಮಡುತಾು ರೆ.  

 

ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಹೌದು, ಬರುವುದಿಲೆ . 

 

ಶಿರ ೋ ಕೆ.ಟಿ.ಶಿರ ೋಕಂಠೇಗೌಡ:- ಮ್ಮನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಆದುದ್ರಿಾಂದ್, ಈ ರಿೀತಿಯ ಅನಹುತಗ್ಳು 

ಆಗ್ದ್ ರಿೀತಿ ನೀಡಿಕಾಂಡು, ದ್ಯಮ್ಮಡಿ ಈ ಬ್ರರಿ ವಗಾಗವಣೆಯನ್ನನ  ಕಟಿ ಬಿಟಿ ರೆ, ನವು ಮತ್ತು  

ನಮಾ  ಶ್ಕ್ಷಕರೆಲೆರೂ ಸಹ ಸಮ್ಮಧಾನಪ್ಟಿ ಕಳಿು ತೆು ೀವ ಮತ್ತು  ಮ್ಮನಯ  ಸಚಿವರಿಗೆ ಧನಯ ವಾದ್ 

ಹೇಳುತೆು ೀವ.  ಇನ್ನನ  ಏನ್ನ ಹೆಚ್ಚಚ ವರಿ ಮ್ಮತಿಲೆ . ನನ್ನ ಮತು ಮೆಾ  ಈ ವಧೇಯಕವನ್ನನ  ಬಹಳ 

ಪಿರ ೀತಿಯಿಾಂದ್ ಸ್ವಾ ಗ್ತಿಸುತೆು ೀನೆ. 
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ಶಿರ ೋ ಶಶಿೋಲ  ಜಿ. ನಮೊೀಶಿ (ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೆೆೋತ್ರ ):- ಮ್ಮನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಕನಗಟಕ ರಾಜಯ  

ಸಿವಲ  ಸೇವಗ್ಳು (ಶ್ಕ್ಷಕರ ವಗಾಗವಣೆ ನಿಯಂತರ ಣ್) (ಎರಡನೇ ತಿದುಾ ಪ್ಡಿ) ವಧೇಯಕ, 2021 ಅನ್ನನ  

ಸ್ವಾ ಗ್ತಿಸುತೆು ೀನೆ. ದ್ಯವಟಿ  ಪ್ರ ತಿವಷಗ ಪಾರ ಾಂಶುಪಾಲರಿಗೆ ಬಡಿು  ಸಹ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮ್ಮನಯ  

ಸಭಾಪ್ತಿಯವರು 2007ರಲೆ್ಲ  ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಸಚಿವರಾಗಿದಾಾ ಗ್ ತಂದಿದ್ಾ ಾಂತಹ ವಧೇಯಕದ್ಲೆ್ಲ  ಪಾರ ಥಮಿಕ ಮತ್ತು  

ಪ್ರರ ಢ ಶ್ಕ್ಷಕರ ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯ  ಗುರುಗ್ಳ ವಗಾಗವಣೆ ಇತಾಯ ದಿ ಬಂದಿತ್ತು . ಆ ಕಾಲದ್ಲೆ್ಲ  ಯಾವುದೊೀ 

ಕಾರಣ್ಕೆಕ  ಪಿ.ಯು. ಉಪ್ನಯ ಸಕರು ಮತ್ತು  ಪಾರ ಾಂಶುಪಾಲರ ವಗಾಗವಣೆ ಬಿಟಿ  ಹೊೀಗಿತೆು ಾಂದು, ಈಗ್ ಈ 

ವಧೇಯಕವನ್ನನ  ತಂದಿದಾಾ ರೆ. ನನ್ನ ಈ ವಧೇಯಕವನ್ನನ  ಸ್ವಾ ಗ್ತ ಮ್ಮಡುತೆು ೀನೆ. ಆದ್ರೆ, ಇವತ್ತು  

ಕೆ.ಪಿ.ಎಸ ಶಾಲ್ಲ ಬರುವ ಕಾರಣ್ದಿಾಂದ್ ಪಾರ ಾಂಶುಪಾಲರಿಗೆ ಜವಾಬ್ರಾ ರಿ ಜಾಸಿು ಯಾಗಿದೆ. ಆ ಕಾರಣ್ದಿಾಂದ್ 

ದ್ಯವಟಿ  ಈ ಪಾರ ಾಂಶುಪಾಲರ ವಗಾಗವಣೆಯ ಅಧಿಕಾರ ಮಂತಿರ ಗ್ಳ ಬಳಿಯೇ ಇರಲ್ಲ. ಅದು 

ಕಾಯೆಾ ಯಲೆ್ಲ  ಬಂದ್ರೆ, ನನ ತರಹದ್ ಸಮಸಯ ಗ್ಳು ಉಾಂಟ್ಟಗುತು ವ. ಇಲೆ್ಲ  ಇನನ ಾಂದು 

ಏನಗುತು ದೆಾಂದ್ರೆ, ಇದು ಬೇರೆ ರಿೀತಿ ಅಲೆ . ಕೆಲವು ಗಾರ ಮ್ಮಾಂತರ ಪ್ರ ದೇಶದ್ ಕಾಲೇಜುಗ್ಳಲೆ್ಲ  20 ರಿಾಂದ್ 30 

ಜನ ವದಾಯ ರ್ಥಗಗ್ಳು ಇದಾಾ ರೆ. ಆದ್ರೆ, ನಗ್ರ ಪ್ರ ದೇಶಗ್ಳಲೆ್ಲ  ವದಾಯ ರ್ಥಗಗ್ಳು ಬಹಳ ದೊಡಡ  ಸಂಖೆಯ ಯಲೆ್ಲ  

ಇದಾಾ ರೆ. ಕಳೆದ್ ಬ್ರರಿ ಆಗಿದ್ಾ ಾಂತಹ ಒಾಂದು ಸಮಸಯ ಯನ್ನನ  ಹೇಳಬಯಸುತೆು ೀನೆ. ಅಲೆ್ಲ  ನೇರವಾಗಿ 

ಕೌನಿು ಲ್ಲಾಂಗ  ಕಟಿ ಬಿಟಿ ರು. ಆದ್ರೆ, ಕೌನಿು ಲ್ಲಾಂಗ ಕಟಿ್ಟ ಗ್ ಹತ್ತು , ಹದಿನೈದು ವಷಗಗ್ಳಿಾಂದ್ 

ಹಳಿಿ ಗ್ಳಲೆ್ಲ  ಕೆಲಸ ಮ್ಮಡುತಿು ದ್ಾ ಾಂತಹ ಪಾರ ಾಂಶುಪಾಲರು ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಿದು ಹೊೀದ್ರು. ಆದ್ರೆ, ಇವರಿಗೆ 

ಅವಕಾಶ ಸಿಕಕ ತ್ತ. ಈಗ್ ಪಾರ ಥಮಿಕ ಮತ್ತು  ಪ್ರಢ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಇಲಾಖೆಯ ಮುಖ್ಯ  ಗುರುಗ್ಳಿಗೆ ಏನ್ನ ಕಾಯೆಾ  

ಇದೆ. ಅದೇ ನಿಯಮವನ್ನನ  ಇಲೆ್ಲ ಗೆ ತರಬೇಕು. ಅದು ಏನೆಾಂದ್ರೆ, ಪಾರ ಾಂಶುಪಾಲರನ್ನನ  ವಗಾಗವಣೆ 

ಮ್ಮಡುವಾಗ್ ಅಥವಾ ಬಡಿು  ಕಡುವಾಗ್ ಮೊದ್ಲು ಇದ್ಾ ಾಂತಹವರಿಗೆ ’ಸಿ’ ವಲಯದಿಾಂದ್ ’ಬಿ’ ವಲಯಕೆಕ  

ಹಾಗೂ ’ಬಿ’ ವಲಯದಿಾಂದ್ ’ಎ’ ವಲಯಕೆಕ  ತರಬೇಕು. ಆ ನಿಯಮವನ್ನನ  ಇಲೆ್ಲ ಗೂ ಸಹ ತೆಗೆದುಕಾಂಡು 

ಬರಲ್ಲ ಎಾಂದು ನನ್ನ ಈ ವಚಾರಕೆಕ  ಹೆಚ್ಚಚ  ಒತ್ತು  ಕಡುತಿು ದೆಾ ೀನೆ. ಬಹುಶಃ ಈ ರಿೀತಿ ಎರಡನ್ನನ  

ಮ್ಮಡಿದ್ರೆ ಅದು ಸರಿಯಾಗುತು ದೆ. ಆದುದ್ರಿಾಂದ್, ಪಾರ ಾಂಶುಪಾಲರನ್ನನ  ಈ ವಾಯ ಪಿು ಯಿಾಂದ್ ಕೈಬಿಡಬೇಕು. 

ಈಗ್ ಯಾವುದೇ ಬಡಿು  ಕಟಿ್ಟ ಗ್ ’ಸಿ’ ವಲಯದಿಾಂದ್ ’ಬಿ’ ವಲಯಕೆಕ  ಹಾಗೂ ’ಬಿ’ ವಲಯದಿಾಂದ್ ’ಎ’ 

ವಲಯಕೆಕ  ಕಟಿ . ಆಮೇಲ್ಲ ಇದ್ನ್ನನ  ಮ್ಮಡಬೇಕೆಾಂದು ನನ್ನ ತಮಾ  ಮೂಲಕ ಮ್ಮನಯ  ಸಚಿವರಲೆ್ಲ  

ವನಂತಿ ಮ್ಮಡಿಕಳಿು ತೆು ೀನೆ. 

 

ಡಾ|| ವೈ.ಎ.ರ್ನರಾಯಣಸಿಾ ರ್ಮ (ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೆೆೋತ್ರ ):- ಮ್ಮನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮೊಟಿ  

ಮೊದ್ಲನೆಯದಾಗಿ ಈ ವಧೇಯಕವನ್ನನ  ಸ್ವಾ ಗ್ತ ಮ್ಮಡುತೆು ೀನೆ. ನನ್ನ ಜಾಸಿು  ಭಾಷಣ್ ಮ್ಮಡುವುದ್ಕೆಕ  

ಹೊೀಗುವುದಿಲೆ . ನನ್ನ ಕೇವಲ ಎರಡು ಪಾಯಿಾಂರ್ ಗ್ಳನ್ನನ  ಮ್ಮತರ  ಹೇಳುತೆು ೀನೆ. 2018-19ನೇ 

ಇಸವಯಲೆ್ಲ  ಕಡಾಡ ಯವಾಗಿ ವಗಾಗವಣೆಯಾದ್ ಉಪ್ನಯ ಸಕರಿಗೆ ಒಾಂದು ಅವಕಾಶ ಕಡಬೇಕೆಾಂದು 
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ನಮಾ  ಆಗ್ರ ಹ. 2018-19ನೇ ಇಸವಯಲೆ್ಲ  ಕಡಾಡ ಯವಾಗಿ ಅವೈಜಾಾ ನಿಕವಾಗಿ ವಗಾಗವಣೆಯನ್ನನ  

ಮ್ಮಡಲಾಯಿತ್ತ. ಈಗ್ ಅವರುಗ್ಳು ಬಹಳ ಕಷಿ ದ್ಲೆ್ಲದಾಾ ರೆ. ಈಗ್ ’ಬಿ’ ವಲಯದ್ಲೆ್ಲ  ಇದ್ಾ ಾಂತಹ 

ಉಪ್ನಯ ಸಕರನ್ನನ  ’ಸಿ’ ವಲಯಕೆಕ  ವಗಾಗಯಿಸಿದಾಗ್, ಅಲೆ್ಲ  ವದಾಯ ರ್ಥಗಗ್ಳ ಸಂಖೆಯ  ಕಡಿಮೆ, 

ಉಪ್ನಯ ಸಕರು ಜಾಸಿು  ಇದಾಾ ರೆ. ಮತೆು  ’ಬಿ’ ವಲಯದ್ಲೆ್ಲ  ವದಾಯ ರ್ಥಗಗ್ಳ ಸಂಖೆಯ  ಜಾಸಿು  ಇದೆ. ಆದ್ರೆ, 

ಉಪ್ನಯ ಸಕರ ಸಂಖೆಯ  ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಅದ್ರ ಬಗೆೆ  ನಿಯಮ ಮ್ಮಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಅವರಿಗೆ ಒಾಂದು ಅವಕಾಶ 

ಕಡಬೇಕೆಾಂದು ನನನ  ಮೊದ್ಲನೆ ಮನವ. ಎರಡನೆಯದಾಗಿ, ಈ ವಗಾಗವಣೆಯನ್ನನ  ಏನದ್ರೂ ಮ್ಮಡಿ 

ಈ ವಷಗ ಮ್ಮಡಲೇ ಬೇಕು ಎಾಂಬುದು ನನನ  ಮನವ. ಏಕೆಾಂದ್ರೆ, ವಗಾಗವಣೆ ಮ್ಮಡಿ ನಲುಕ  

ವಷಗವಾಗಿದೆ. ಮೂರನೆಯದು ಮನವ ಏನೆಾಂದ್ರೆ, ಪಾರ ಾಂಶುಪಾಲರ ವಗಾಗವಣೆಯನ್ನನ  ಈ ಕಾಯೆಾ ಯಲೆ್ಲ  

ತರುವುದು ಬೇಡ. ದ್ಯವಟಿ  ಅವರನ್ನನ  ಸಕಾಗರದ್ ಹಡಿತದ್ಲೆ್ಲಟಿ ಕಳಿಲ್ಲ ಎಾಂದು. ನನ್ನ ಈ ಮೂರು 

ಅಾಂಶಗ್ಳನ್ನನ  ಹೇಳಿ, ಈ ವಧೇಯಕಕೆಕ  ಸ್ವಾ ಗ್ತ ಕೀರಿ, ಇದ್ನ್ನನ  ಬಾಂಬಲ್ಲಸುತೆು ೀನೆ.  

 

ಶಿರ ೋ ಮರಿತಿಬಾ ೋಗೌಡ (ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೆೆೋತ್ರ ):- ಮ್ಮನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಈ ರಾಜಯ ದ್ಲೆ್ಲ  ಮೊಟಿ  

ಮೊದ್ಲನೆಯದಾಗಿ ಇಡಿೀ ಭಾರತ ದೇಶದ್ಲೆ್ಲ ೀ ಶ್ಕ್ಷಕರ ವಗಾಗವಣೆ ನಿಯಂತರ ಣ್ ಕಾಯೆಾ  ಬಂದ್ದುಾ  

ಕನಗಟಕ ರಾಜಯ ದ್ಲೆ್ಲ . ಅದ್ರ ಪಿತಾಮಹರೆ, ಮ್ಮನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಗ್ಳಾದ್ ಶ್ರ ೀ ಬಸವರಾಜ ಶ್ವಲ್ಲಾಂಗ್ಪ್ಪ  

ಹೊರಟಿ್ಟ ಯವರು. ಏಕೆಾಂದ್ರೆ, ಎಷಿ್ ೀ ಶಾಲ್ಲಗ್ಳಲೆ್ಲ  ಶ್ಕ್ಷಕರು ನಿಲೆು ತಿು ರಲ್ಲಲೆ . ಇವತ್ತು  ಭಾರತ ದೇಶದ್ 

ನನ ರಾಜಯ ಗ್ಳಲೆ್ಲ  ಶ್ಕ್ಷಕರ ವಗಾಗವಣೆ ಕಾಯೆಾ ಯನ್ನನ  ಶ್ಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮತ್ತು  ಇತರೆ ಇಲಾಖೆಯವರಿಗೆ ಕ್ಕಡ 

ಈ ಕಾಯೆಾ ಯನ್ನನ  ತರುತಿು ದಾಾ ರೆ. ಈ ಕಾಯೆಾ  ಒಾಂದು ದೊಡಡ  ಮ್ಮದ್ರಿಯಾಗಿರುವಂಥದುಾ . ಏಕೆಾಂದ್ರೆ, 

ವದಾಯ ರ್ಥಗಗ್ಳಿಗೆ ಎಲೆಾ  ಕಡೆಗ್ಳಲೆ್ಲ  ಶ್ಕ್ಷಕರು ಸಿಗ್ಬೇಕು ಮತ್ತು  ಎಲೆಾ  ಕಡೆಗ್ಳಲೆ್ಲ  ಪಾಠಗ್ಳು ನಡೆಯಬೇಕು. 

ಈಗ್ ಯಾವುದೊೀ ಒತು ಡ ಮತ್ತು  ಶ್ಫಾರಸಿು ನ ಮೇಲ್ಲ ಒಾಂದೇ ಕಡೆಗೆ ಶ್ಕ್ಷಕರು ಬಂದು ಬಿಡುತಾು ರೆ. ಆಗ್ ಬೇರೆ 

ಕಡೆಗ್ಳಲೆ್ಲ  ಶ್ಕ್ಷಕರು ಇರುವುದಿಲೆ . ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹೇಳಬೇಕೆಾಂದ್ರೆ, ಮ್ಮಜಿ ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಗ್ಳಾದ್ 

ಎಸ.ಎಾಂ.ಕೃಷಣ ರವರು ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಗ್ಳಾಗಿದ್ಾ ಾಂತಹ ಕಾಲದ್ಲೆ್ಲ , ಈ ಭಾಗ್ದ್ ಏಳು ಜಿಲೆ್ಲ ಗ್ಳಲೆ್ಲ  ಶ್ಕ್ಷಕರೇ 

ನಿಲೆು ತಿು ರಲ್ಲಲೆ . ಆಗ್ ವಶೇಷವಾದಂತಹ ಒಾಂದು ನಿಯಮ ರೂಪಿಸಿದ್ರು. ಈ ಜಿಲೆ್ಲ ಗ್ಳಲೆ್ಲ  

ನೇಮಕಗಾಂಡವರು ಕನಿಷಠ  ಹತ್ತು  ವಷಗ ಇದೇ ಜಿಲೆ್ಲ ಯಲೆ್ಲ  ಕತಗವಯ  ನಿವಗಹಸಬೇಕು ಎಾಂದು. 2006-

07ನೇ ಸ್ವಲ್ಲನಲೆ್ಲ  ಮ್ಮನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಗ್ಳಾದ್ ಸನಾ ನಯ  ಬಸವರಾಜ ಶ್ವಲ್ಲಾಂಗ್ಪ್ಪ  ಹೊರಟಿ್ಟ ಯವರು 

ಅಾಂದಿನ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಸಚಿವರಾಗಿ ಇದೆಲೆಾ  ಶೀಷಣೆಯನ್ನನ  ತಪಿಪ ಸಬೇಕು ಮತ್ತು  ಮಕಕ ಳಿಗೆ ಒಾಂದು ಒಳಿೆಯ 

ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಕಡಬೇಕೆಾಂದು ಈ ಮಸೂದೆಯನ್ನನ  ತಂದ್ರು. ಅಲೆ್ಲಾಂದ್ ಇದ್ಕೆಕ  ಹಲವಾರು ತಿದುಾ ಪ್ಡಿಗ್ಳಾಗಿದೆ. 

ನನ್ನ ಇದ್ಕೆಕ  ಹೆಚ್ಚಚ  ಸಮಯವನ್ನನ  ತೆಗೆದುಕಳಿು ವುದಿಲೆ . ಅಾಂದಿನ ಅಧಿವೇಶನದ್ಲೆ್ಲ  ಈ ವಧೇಯಕ 

ಪಾಸ  ಆಗಿರುವುದು ಒಾಂದು ಇತಿಹಾಸ. ಅಾಂದು ಈ ವಧೇಯಕ ಬಳಗಿನ ಜಾವ 3 ಗಂಟ್ 25 ನಿಮಿಷಕೆಕ  

ಪಾಸ  ಆಯಿತ್ತ.  ಅಾಂದು ವಧಾನ ಪ್ರಿಷತಿು ನ ಅಧಿವೇಶದ್ ಕನೆಯ ದಿನದ್ಲೆ್ಲ , ಅದುವರೆಗೂ ಕ್ಕಡ 
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ಅಧಿವೇಶನ ರಾತಿರ  ಒಾಂದು ಗಂಟ್ಯವರೆಗೆ ನಡೆದಿತ್ತು . ದ್ಯಮ್ಮಡಿ ನನ್ನ ಮ್ಮನಯ  ಸಚಿವರಲೆ್ಲ  ವನಂತಿ 

ಮ್ಮಡಿಕಳಿು ವುದೇನೆಾಂದ್ರೆ, ಇದ್ಕೆಕ  ಅನೇಕ ತಿದುಾ ಪ್ಡಿಗ್ಳಾಗಿವ. ಈ ತಿದುಾ ಪ್ಡಿಗ್ಳು ಆಗುತಾು , ಆಗುತಾು  

ಮತೆು  ಒಾಂದು ಕಡೆ ನಮಾ  ಪ್ದ್ವ ಪೂವಗ ಉಪ್ನಯ ಸಕರುಗ್ಳಿಗೆ ಶೀಷಣೆಗ್ಳು ಸಹ ಆಗುತಿು ದೆ. ಇದ್ರ 

ತಿದುಾ ಪ್ಡಿಗೀಸಕ ರ ನಲುಕ  ವಷಗದಿಾಂದ್ ಪ್ದ್ವ ಪೂವಗ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಇಲಾಖೆಯಲೆ್ಲ  ವಗಾಗವಣೆಯಾಗಿಲೆ . 

ನಲುಕ  ವಷಗದಿಾಂದ್ ವಗಾಗವಣೆಯಾಗ್ದೆ ಇರುವುದ್ಕೆಕ  ಬಹಳಷಿ್ಟ  ಮಂದಿಗೆ ನೀವಾಗಿದೆ. ಪ್ದ್ವ 

ಪೂವಗ ಕಾಲೇಜುಗ್ಳಲೆ್ಲ  ಹೆಚ್ಚಚ  ಮಹಳಾ ಉಪ್ನಯ ಸಕಯರೇ ಇದಾಾ ರೆ. ಅವರೆಲೆರಿಗೂ ಸಹ ತ್ತಾಂಬ್ರ 

ನೀವಾಗಿದೆ.  ಇದ್ರ ನಡುವ ಇದ್ಕೆಕ  ಒಾಂದು ತಿದುಾ ಪ್ಡಿ ತಂದು ಕಡಾಡ ಯ ವಗಾಗವಣೆ ಎಾಂದು 

ಮ್ಮಡಿಬಿಟಿ ರು. ಅದ್ರಿಾಂದ್ ಅವರಿಗೆ ಇನೂನ  ಹೆಚಿಚ ನ ತಾಂದ್ರೆಯಾಗಿಬಿಟಿ್ಟ ತ್ತ. ಆದುದ್ರಿಾಂದ್ ಕಡಾಡ ಯ 

ವಗಾಗವಣೆಯಾಗಿ ಅದ್ರಿಾಂದ್ ನಾಂದಂತಹವರಿಗೆ ಮತೆು  ಪ್ರಿಹಾರ ಕಡುವಂತಹ ವಯ ವಸೆ ಯನ್ನನ  

ಮ್ಮಡಿದಾಾ ರೆ. ಅದ್ಕೆಕ  ನನ್ನ ಮ್ಮನಯ  ಸಚಿವರನ್ನನ  ಅಭಿನಂದಿಸುತೆು ೀನೆ. ಅವರು ಮತು ಾಂದು ಏನ್ನ 

ಮ್ಮಡಿದಾಾ ರೆಾಂದ್ರೆ, ಈಗ್ ಹೊಸದಾಗಿ ನೇಮಕಗಾಂಡವರಿಗೆ ಮತ್ತು  ಬಡಿು  ಪ್ಡೆದ್ವರಿಗೂ ಕ್ಕಡ ’ಸಿ’ 

ವಲಯಕೆಕ  ಕಳುಹಸುತೆು ೀವಾಂದು ಇದೆ. ಈಗ್ ಹೊಸದಾಗಿ ನೇಮಕಗಾಂಡವರಿಗೆ ’ಸಿ’ ವಲಯಕೆಕ  ಹಾಕುವುದು 

ಅದು ಸರಿ ಮತ್ತು  ನಯ ಯಸಮಾ ತವಾಗಿದೆ. ಈಗ್ ಮೊದ್ಲು ಉಪ್ನಯ ಸಕರು ಇಪ್ಪ ತ್ತು  ವಷಗ ’ಸಿ’ 

ವಲಯದ್ಲೆ್ಲ  ಕತಗವಯ  ನಿವಗಹಸಿ, ಅವರು ಬಡಿು  ಪ್ಡೆದಾಗ್ ಮತೆು  ಅವರನ್ನನ  ’ಸಿ’ ವಲಯದ್ಲೆ್ಲ ೀ 

ಹಾಕುತೆು ೀವಾಂದು ಈ ವಧೇಯಕದ್ಲೆ್ಲ  ಇದೆ. ಇದ್ನ್ನನ  ದ್ಯಮ್ಮಡಿ ನಿಯಮ ಮ್ಮಡುವಾಗ್ ಸರಿಪ್ಡಿಸಬೇಕು. 

ಉದಾಹರಣೆಗೆ; ಈಗ್ ನನ್ನ ಬಡಿು  ಪ್ಡೆಯುವ ಸಂದ್ಭ್ಗದ್ಲೆ್ಲ  ’ಸಿ’ ವಲಯದ್ಲೆ್ಲ  ಕತಗವಯ  ನಿವಗಹಸಿದ್ಾ ರೆ, 

ದ್ಯಮ್ಮಡಿ ನನ್ನ ಬಡಿು  ಪ್ಡೆದಾಗ್ ಖಾಲ್ಲ ಇರುವಂತಹ ’ಎ’ ಅಥವಾ ’ಬಿ’ ವಲಯಕೆಕ  ಅವಕಾಶ 

ಮ್ಮಡಿಕಡಿ. 

ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಮ್ಮನಯ  ಸಚಿವರೆ, ಅದ್ನ್ನನ  ನಿೀವು ಪ್ರಿಗ್ಣಿಸಬೇಕು. 

 

ಶಿರ ೋ ಮರಿತಿಬಾ ೋಗೌಡ:- ಮ್ಮನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮೂರನೇ ಅಾಂಶ ಏನೆಾಂದ್ರೆ, ಈಗ್ ಸುಮ್ಮರು 

ಹತ್ತು  ವಷಗ ಪಾರ ಾಂಶುಪಾಲರಾಗಿ ಕತಗವಯ  ನಿವಗಹಸುವವರು ಕೇವಲ ಬರಳೆಣಿಕೆಯಷಿ್ಟ  ಮಂದಿ ಮ್ಮತರ  

ಇದಾಾ ರೆ. ಈಗ್ ಪ್ದ್ವ ಪೂವಗ ಕಾಲೇಜುಗ್ಳಲೆ್ಲ  ಹೆಚ್ಚಚ  ಎಾಂದ್ರೆ, ಆರು ತಿಾಂಗ್ಳು, ಒಾಂದು ವಷಗ, ಎರಡು 

ವಷಗ, ಮೂರು ವಷಗ ಅಥವಾ ಐದು ವಷಗಗ್ಳಷಿ್ಟ  ಮ್ಮತರ  ಪಾರ ಾಂಶುಪಾಲರಾಗಿ ಕತಗವಯ  

ನಿವಗಹಸುತಾು ರೆ.  

(ಮುಾಂದು) 
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(1275) 22.12.2021 06.00 LL-GR       (ಸ್ಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಥ ತಿ) 

 

ಶಿರ ೋ ಮರಿತಿಬಾ ೋಗೌಡ(ಮುಿಂದ್ಯ) 

 

ದ್ಯವಟಿ  ಈ ವಗಾಗವಣೆಯನ್ನನ  ಪಿ.ಯು., ಕಾಲೇಜು ಪಾರ ಾಂಶುಪಾಲರ ವಗಾಗವಣೆಯಿಾಂದ್ 

ಕೈಬಿಡತಕಕ ಾಂಥದುಾ  ಸೂಕು . ಏಕೆಾಂದ್ರೆ, ಇದು ಆಡಳಿತಾತಾ ಕ ಹುದೆಾ ಯಾಗಿರುವುದ್ರಿಾಂದ್, ಅವರನ್ನನ  

ಯಾವಾಗ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ವಗಾಗವಣೆ ಮ್ಮಡುವಂಥದ್ಾ ನ್ನನ  ಮ್ಮಡಬೇಕು. ಇಲೆವಾದ್ರೆ, ಈ 

ವಗಾಗವಣೆಯನ್ನನ  ಪಾರ ಾಂಶುಪಾಲರಿಗೆ 3 ವಷಗಕೆಕ  ಸಿೀಮಿತಗಳಿಸಬೇಕು. ಅಾಂದ್ರೆ, 3 ವಷಗ ಕಳೆದ್ ನಂತರ 

ಅವರನ್ನನ  ವಗಾಗವಣೆ ಮ್ಮಡಬಹುದು ಎಾಂದು ಮ್ಮಡಬೇಕು. ಏಕೆಾಂದ್ರೆ, ಕೆಲವರು ಪಾರ ಾಂಶುಪಾಲರಾಗಿ 

ಸುಮ್ಮರು 09 ವಷಗಗ್ಳು ಆಗಿರುತು ದೆ. ಇದ್ರಿಾಂದಾಗಿ, ಅವರು ಆ ಕಾಲೇಜನ್ನನ  ಅಭಿವೃದಿಿ  ಮ್ಮಡುವುದಿಲೆ  

ಅಥವಾ ಏನೂ ಮ್ಮಡುವುದಿಲೆ . ಅಾಂತಹವರಿಗೆ ಅಲೆ್ಲ  ಶೆಲಿ ರ  ಕಟಿ ಾಂತೆ ಆಗುತು ದೆ. ಒಾಂದು ವೇಳೆ 

ವಗಾಗವಣೆಯನ್ನನ  ಪಾರ ಾಂಶುಪಾಲರಿಗೂ ಇಟಿ ಕಳಿಬೇಕೆಾಂದ್ರೆ, 03 ವಷಗಕಕ ಮೆಾ  ಅವರನ್ನನ  ಖಾಲ್ಲ 

ಇರುವ ಕಡೆಗೆ ವಗಾಗವಣೆ ಮ್ಮಡತಕಕ ಾಂಥ ತಿದುಾ ಪ್ಡಿ ಇನೂನ  ಕ್ಕಡ ಉಪ್ಯುಕು ವಾಗುತು ದೆ ಎಾಂದು ನನ್ನ 

ಈ ಸಂದ್ಭ್ಗದ್ಲೆ್ಲ  ಹೇಳುತೆು ೀನೆ. ದ್ಯಮ್ಮಡಿ, ಈ ವಗಾಗವಣೆ ಪಾರ ರಂಭ್ ಮ್ಮಡುವ ಪಾರ ರಂಭ್ದ್ಲೆ್ಲ  

ಕಡಾಡ ಯ ವಗಾಗವಣೆಯವರಿಗೆ ಮೊದ್ಲು ರಿಲ್ಲೀಫ  ಕಡಬೇಕು.  

 

ಮ್ಮನಯ  ಸದ್ಸಯ ರಾದ್ ಶ್ರ ೀಕಂಠೇಗೌಡರವರು ಹೇಳಿದ್ ಹಾಗೆ, ಪ್ತಿ-ಪ್ತಿನ ಯರು ಮತ್ತು  

ಅಾಂಗ್ವಕಲರನ್ನನ  ಹಾಗೂ ವಶೇಷ ಪ್ರ ಕರಣ್ದ್ಡಿ ಬರತಕಕ ಾಂತಹವರನ್ನನ  ಶೇಕಡ 10ಕಕ ಾಂತ ಹೊರತಾಗಿ 

ಅವರ ವಗಾಗವಣೆಗ್ಳನ್ನನ  ಮ್ಮಡಬೇಕೆಾಂದು ನನ್ನ ವನಂತಿ ಮ್ಮಡುತೆು ೀನೆ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ, ಈ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ 

ವಷಗ ಮ್ಮರ್ ಗ ತಿಾಂಗ್ಳು ಮುಗಿದ್ ನಂತರ, ವಗಾಗವಣೆ ಭಾಗ್ಯ ಕಾಕ ಗಿಯೇ ಕಾಯುತಾು  

ಕುಳಿತಿರುವಂತಹವರಿಗೆ ವಗಾಗವಣೆ ಭಾಗ್ಯ ವನ್ನನ  ತಕ್ಷಣ್ ಕಲ್ಲಪ ಸಬೇಕೆಾಂದು ತಮಾ  ಮೂಲಕ ನನ್ನ ಮ್ಮನಯ  

ಸಚಿವರಲೆ್ಲ  ವನಂತಿ ಮ್ಮಡುತೆು ೀನೆ. ಈ ಸಂದ್ಭ್ಗದ್ಲೆ್ಲ  ಉನನ ತ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಸಚಿವರೇ ಈ ವಧೇಯಕಕೆಕ  ಉತು ರ 

ಕಡುತಿು ರುವುದ್ರಿಾಂದ್, ದ್ಯಮ್ಮಡಿ ಉನನ ತ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಇಲಾಖೆಯಲೆ್ಲ  ವಗಾಗವಣೆ ಕಾಯಿದೆ ಆಗ್ಲ್ಲ 

ಮತು ಾಂದಾಗ್ಲ್ಲ ಇರುವುದಿಲೆ . ಮ್ಮನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರು ಈ ಹಾಂದೆ ಇದೇ ಸದ್ನದ್ಲೆ್ಲ , ಡೆಪೂಯ ಟೇಷನ್  

ಮೇಲ್ಲ ವಗಾಗವಣೆ ಮ್ಮಡಿರುವ ಬಗೆೆ  ವಾದ್ಗ್ಳನ್ನನ  ಮ್ಮಡಿರುತಾು ರೆ. ಅದ್ರಂತೆ, ಈ ಭಾಗ್ದ್ಲೆ್ಲ  

ಇರತಕಕ ಾಂತಹವರೆಲೆರೂ ಸಹ ಡೆಪೂಯ ಟೇಷನ್  ತೆಗೆದುಕಾಂಡು ಆ ಭಾಗ್ಕೆಕ  ಬಂದ್ರು. ಆದ್ರೆ, ಆ ಭಾಗ್ದ್ಲೆ್ಲ  

ಇರತಕಕ ಾಂತಹವರಲೆ್ಲ  ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಮಂದಿ, ಈ ಭಾಗ್ದ್ಲೆ್ಲ  ಉಪ್ನಯ ಸಕರು ಇಲೆವಾಂದು ದೊಡಡ  

ಹೊೀರಾಟ ಮ್ಮಡಿದ್ರು. ಆದುದ್ರಿಾಂದ್, ಅದ್ನ್ನನ  ಹಾಂಪ್ಡೆಯಬೇಕೆಾಂದು ಒತಾು ಯ ಮ್ಮಡಿದ್ರು. ಆಗ್ 

ಮ್ಮನಯ  ಉನನ ತ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಸಚಿವರು ಅದ್ನ್ನನ  ಪ್ರಿಶ್ೀಲನೆ ಮ್ಮಡುತೆು ೀನೆಾಂದು ಹೇಳಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ, 

ಇದುವರೆವಗೂ ಅದ್ನ್ನನ  ಹಾಂಪ್ಡೆಯದೇ, ವಗಾಗವಣೆಗೆ ಹೊಸ ನಿೀತಿಯನ್ನನ  ಮ್ಮಡಿದ್ರು. ಸದ್ರಿ ಹೊಸ 

ವಗಾಗವಣೆ ನಿಯಮ್ಮವಳಿಯನ್ನನ  ಕೆ.ಎ.ಟ್ಟ., ಸಂಪೂಣ್ಗವಾಗಿ ವಜಾ ಮ್ಮಡಿರುತು ದೆ. ಉನನ ತ ಶ್ಕ್ಷಣ್ 
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ಇಲಾಖೆಯ ಉನನ ತ ಅಧಿಕಾರಿಗ್ಳು, ಶಾಸಕರಾದ್ ನವುಗ್ಳು ಎಷಿ್ಟ  ಹೇಳಿದ್ರೂ ನಮಾ  ಮ್ಮತನ್ನನ  

ಕೇಳಲೆ್ಲಲೆ . ಆದ್ರೂ, ಅಾಂತಹ ಕೆಟಿ  ವಗಾಗವಣೆ ನಿೀತಿಯನ್ನನ  ತಂದ್ರು. ಮ್ಮನಯ  ನಯ ಯಾಲಯ ಅದ್ನ್ನನ  

ಕತ್ತು  ಆಚೆಗೆ ಬಿಸ್ವಕತ್ತ. ಆದುದ್ರಿಾಂದ್, ದ್ಯಮ್ಮಡಿ ಈ ಕ್ಕಡಲೇ ಒಾಂದು ಹೊಸ ವಗಾಗವಣೆ 

ನಿೀತಿಯನ್ನನ  ಮ್ಮಡಬೇಕು. ಏಕೆಾಂದ್ರೆ, ಆ ಇಲಾಖೆಯಲೆ್ಲ  ಸುಮ್ಮರು 10 ವಷಗಗ್ಳಿಾಂದ್ ವಗಾಗವಣೆ 

ಇರುವುದಿಲೆ . ಇದು ಸಕಾಗರಿ ಪ್ರ ಥಮ ದ್ಜ್ಞಗ ಕಾಲೇಜಿನಲೆ್ಲರುವ ಭಿೀಕರ ಸಮಸಯ ಯಾಗಿದೆ. ಆ 

ವಗಾಗವಣೆಯನ್ನನ  ಕ್ಕಡ ಉನನ ತ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪ್ಟಿ ಾಂತೆ, ತಕ್ಷಣ್ ಜಾರಿಗೆ ಕಡಬೇಕೆಾಂದು 

ಹೇಳಿ ಈ ವಧೇಯಕವನ್ನನ  ಸ್ವಾ ಗ್ತ ಮ್ಮಡುತೆು ೀನೆ.  

 

ಶಿರ ೋ ಪುಟಟ ಣಣ (ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೆೆೋತ್ರ ):- ಮ್ಮನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಕನಗಟಕ ರಾಜಯ  ಸಿವಲ  

ಸೇವಗ್ಳು(ಶ್ಕ್ಷಕರ ವಗಾಗವಣೆ ನಿಯಂತರ ಣ್) (ಎರಡನೇ ತಿದುಾ ಪ್ಡಿ) ವಧೇಯಕ, 2021 ಅನ್ನನ  ನನ್ನ 

ಅನ್ನಮೊೀದಿಸುತೆು ೀನೆ. ಇದ್ರಲೆ್ಲ  ಅತಯ ಾಂತ ಪ್ರ ಮುಖ್ವಾದಂತಹ ಸಲಹೆಗ್ಳನ್ನನ  ಮ್ಮತರ  ಕಡುತೆು ೀನೆ. 

ಬದ್ಲಾಗಿ, ನನ್ನ ಭಾಷಣ್ ಮ್ಮಡುವುದಿಲೆ . ಈ ವಧೇಯಕದ್ಲೆ್ಲ  ಪಾರ ಾಂಶುಪಾಲರನ್ನನ  ಯಾವುದೇ 

ಕಾರಣ್ಕ್ಕಕ  ಕೌನಿು ಲ್ಲಾಂಗ ಗೆ ಸೇರಿಸಬ್ರರದು. ಆದ್ರೆ, ಪ್ರ ಮೊೀಷನ್  ಕಡುವಂತಹ ಸಂದ್ಭ್ಗದ್ಲೆ್ಲ  

ಕೌನಿು ಲ್ಲಾಂಗ  ಮ್ಮಡಲ್ಲ. ಆ ಸಂದ್ಭ್ಗದ್ಲೆ್ಲ  ಒಟಿ್ಟ ಗೆ 50 ರಿಾಂದ್ 100 ಜನ  ಪ್ರ ಮೊೀಷನ್  ಆಗುತಾು ರೆ. ಆಗ್ 

ಕೌನಿು ಲ್ಲಾಂಗ  ಮ್ಮಡಲ್ಲ. ಕೌನಿು ಲ್ಲಾಂಗ  ಮ್ಮಡುವಾಗ್ ಇಲಾಖೆಯವರು ಹೇಗೆ ಮ್ಮಡುತಾು ರೆಾಂದ್ರೆ, 100 

ವದಾಯ ರ್ಥಗಗ್ಳು ಇರುವಂತಹ ಕಾಲೇಜುಗ್ಳಿಗೆ ಪಾರ ಾಂಶುಪಾಲರನ್ನನ  ಕಡುತಾು ರೆ. ಆದ್ರೆ, 2000 

ವದಾಯ ರ್ಥಗಗ್ಳು ಇರುವಂತಹ ಕಾಲೇಜುಗ್ಳಿಗೆ ಪಾರ ಾಂಶುಪಾಲರನ್ನನ  ಕಡುವುದಿಲೆ . ಆ ರಿೀತಿ 

ರೂಲು  ಗ್ಳನ್ನನ  ಮ್ಮಡಿಕಾಂಡಿರುತಾು ರೆ. ಅಾಂದ್ರೆ, 1000 ಅಥವಾ 2000 ವದಾಯ ರ್ಥಗಗ್ಳು ಇರುವಂತಹ 

ಕಾಲೇಜುಗ್ಳಲೆ್ಲ  actual ಆಗಿ ಪಾರ ಾಂಶುಪಾಲರನ್ನನ  ಕಡಬೇಕು. ಆದ್ರೆ, ಅಲೆ್ಲ  ಪಾರ ಾಂಶುಪಾಲರನ್ನನ  

ಕಡುವುದಿಲೆ . ಏಕೆಾಂದ್ರೆ, ಆ ಕಾಲೇಜನ್ನನ  ‘A place’ ಎನ್ನನ ತಾು ರೆ. ‘C place’ ಇರುವ ಕಾಲೇಜುಗ್ಳಲೆ್ಲ  60 

ರಿಾಂದ್ 100 ವದಾಯ ರ್ಥಗಗ್ಳು ಇರುವ ಕಡೆ ಪಾರ ಾಂಶುಪಾಲರನ್ನನ  ಕಡುತಾು ರೆ. ಆ ರಿೀತಿ ಆಗ್ಬ್ರರದು. ಅದ್ರಲೆ್ಲ  

ಮುಕು  ಅವಕಾಶ ಇರಬೇಕು. ಎಲೆ್ಲ ಲೆ್ಲ  Taluk Headquarters  ಮತ್ತು  District Headquarters ನಲೆ್ಲ  ಹೆಚಿಚ ನ 

ಸಂಖೆಯ ಯ ವದಾಯ ರ್ಥಗಗ್ಳು ಓದುತಿು ದಾಾ ರೆ, ಅಲೆ್ಲ ಗೆ ಪಾರ ಾಂಶುಪಾಲರನ್ನನ  ಕಡಾಡ ಯವಾಗಿ ಕಡಬೇಕು. ಆ 

ರಿೀತಿಯ ರೂಲು   ಮ್ಮಡಬೇಕು.  

 

ನನ್ನ ಏತಕೆಕ  ಈ ಮ್ಮತನ್ನನ  ಹೇಳುತೆು ೀನೆಾಂದ್ರೆ, ಹೈಯರ  ಎಜುಕೇಷನ್ ನಲೆ್ಲ  ಕೆಲವು ಅಧಿಕಾರಿ 

ಮಹಾಶಯರು ಹೇಗೆ ರೂಲು   ಮ್ಮಡಿದಾಾ ರೆಾಂದ್ರೆ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹೇಳುವುದಾದ್ರೆ ಸಿೀನಿಯಾರಿಟ್ಟ 

ತೆಗೆದುಕಳಿು ವುದ್ನ್ನನ  ಕಾಲೇಜಿನ ಸಿೀನಿಯಾರಿಟ್ಟ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಿಗ್ಣ್ನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕಳಿು ತಾು ರೆ.  ಅಾಂದ್ರೆ, 

ಕಾಲೇಜಿನ ಸೇವಾವಧಿಯನ್ನನ  ಪ್ರಿಗ್ಣಿಸುತಾು ರೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಬಳಗಾವಯಲೆ್ಲ  ಎರಡು ಕಾಲೇಜು ಇದುಾ , 
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ಈ ಕಾಲೇಜಿನಿಾಂದ್ ಆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೊೀಗಿದ್ಾ ರೆ, ಆ ಕಾಲೇಜಿನ ಸೇವಾವಧಿಯನ್ನನ  ಪ್ರಿಗ್ಣ್ನೆಗೆ 

ತೆಗೆದುಕಳಿು ತಾು ರೆ. ಅಾಂದ್ರೆ, ಬಳಗಾವಯ ಮತು ಾಂದು ಕಾಲೇಜಿನಲೆ್ಲ  ಮ್ಮಡಿರುವ ಸೇವ ಅವರಿಗೆ ಲ್ಲಕಕ  

ಇರುವುದಿಲೆ . ಇದ್ನ್ನನ  ಕೆ.ಎ.ಟ್ಟ., heldup  ಮ್ಮಡಿರುತು ದೆ.  ಅದೇ ರಿೀತಿ ಇಲೆ್ಲಯೂ ಕ್ಕಡ ಮ್ಮಡಿರುತಾು ರೆ. ಈ 

ಬಗೆೆ  ತಮಗೆ ಚೆನನ ಗಿ ಗತಿು ರುತು ದೆ. ಈ ವಗಾಗವಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪ್ಟಿ ಾಂತೆ, ಕನಕಪುರದಿಾಂದ್ ಒಬಾ  ಶ್ಕ್ಷಕರು 

ನನಗೆ ಒಾಂದು ಮೆಸೇಜ  ಕಳುಹಸಿರುತಾು ರೆ. ಅದ್ರಂತೆ, ವಗಾಗವಣೆಯಲೆ್ಲ  ಸದ್ರಿ ಶ್ಕ್ಷಕರದೆಾ ೀ ಮೊದ್ಲ 

ಹೆಸರಾಗಿದುಾ , ಅವರು ಆ ಬಗೆೆ  ವಚಾರಿಸಲು ನಿನೆನ ಯ ದಿವಸ ಹೊೀಗಿದುಾ , ಅವರ ವಗಾಗವಣೆ 

ಆಗಿರುವುದಿಲೆ . ಅದ್ಕೆಕ  ಅಧಿಕಾರಿಗ್ಳು, “ಶೇಕಡ 25 ರಷಿ್ಟ  ಒಳಗ್ಡೆ ಇದೆ, ವಗಾಗವಣೆ ಮ್ಮಡುವುದ್ಕೆಕ  

ಬರುವುದಿಲೆ ” ಎಾಂದು ಕಾರಣ್ ನಿೀಡಿರುತಾು ರೆ. ಆ ಶ್ಕ್ಷಕರ ಮಗುವಗೆ ಮೊದ್ಲನೆಯ ಬ್ರರಿ ತೆರೆದ್ ಶಸು ರ 

ಚಿಕತೆು  ಮ್ಮಡಿದುಾ , ಎರಡನೆಯ ಬ್ರರಿ ಶಸು ರ ಚಿಕತೆು ಗೆ ಆ ಮಗು ಒಳಗಾಗ್ಬೇಕು. ಅವರಿಗೆ ವಗಾಗವಣೆ 

ನಿೀಡಿರುವುದಿಲೆ . ಅಾಂದ್ರೆ, ಹೃದ್ಯಹೀನ ಅಧಿಕಾರಿಗ್ಳು ಮ್ಮಡುವಂತಹ ರೂಲು  ಗ್ಳ ಇವು. ಈ 

ಕಾಯಿದೆಗ್ಳಲೆ್ಲ  ಅವರಿಗೆ ಇಷಿ  ಬಂದ್ ಹಾಗೆ ಏನೇನ್ನ ಸೇರಿಸಬೇಕೀ ಅದ್ನ್ನನ  ಸೇರಿಸುತಾು ರೆ. ಈ 

ಕಾಯಿದೆಗ್ಳನ್ನನ  ಮ್ಮಡುವಂತಹ ಅಧಿಕಾರಿಗ್ಳ ಹೆಾಂಡತಿ ಮಕಕ ಳಿಗೆ ತಾಂದ್ರೆಯಾದ್ರೆ, ಈ ಯಾವುದೇ 

ಕಾಯಿದೆಗ್ಳು ಅವರಿಗೆ ಮ್ಮನಯ  ಆಗುವುದಿಲೆ . ಇವರಿಗೆ ಎಲೆಾ  ಸೌಲಭ್ಯ ಗ್ಳು ಬೇಕು. ಆದ್ರೆ, ಬೇರೆಯವರ 

ಹೆಾಂಡತಿ ಮಕಕ ಳ ಮೇಲ್ಲ experiment ಮ್ಮಡುವ ರಿೀತಿ ಮ್ಮಡುತಾು ರೆ.  

 

ಆದುದ್ರಿಾಂದ್, ನನ್ನ ಹೇಳುವುದೇನೆಾಂದ್ರೆ, ಇದ್ರಲೆ್ಲ  ವಶೇಷವಾಗಿ ಹೆಲು   ಗೌರ ಾಂಡು   ಮೇಲ್ಲ ಎಲೆಾ  

ಕಾಯಿದೆಗ್ಳನ್ನನ  ಬದಿಗತಿು  ಅವರಿಗೆ ವಗಾಗವಣೆ ಕಡಬೇಕು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಕಾಯ ನು ರ  ರೀಗಿ ಅಥವಾ 

ಕಡಿನ  ರೀಗಿಗ್ಳು ಯಾವ ವಗಾಗವಣೆಗಾಗ್ಲ್ಲ ಅಥವಾ ಕೌನಿು ಲ್ಲಾಂಗ ಗಾಗ್ಲ್ಲ ಕಾಯುವುದ್ಕೆಕ  ಆಗುತು ದೆಯೇ? 

ಅವರೆಲೆರಿಗೂ ವಶೇಷ ಆದ್ಯ ತೆ ಕಡಬೇಕು. ಏಕೆಾಂದ್ರೆ, ಕಾಯಿಲ್ಲ ಬರುವಂಥದುಾ , ಯಾರನೂನ  ಹೇಳಿ ಕೇಳಿ 

ಬರುವುದಿಲೆ . ಅದ್ಕ್ಕಕ  ಸಹ, “ವಗಾಗವಣೆ ನಿಯಂತರ ಣ್ ಮಸೂದೆ ಇದೆಯೆಾಂದು ಹೇಳಿ, 5 ವಷಗ ಅಥವಾ 6 

ವಷಗ ಆಗ್ಲ್ಲ ನಿೀನ್ನ ಅಲೆ್ಲಯೇ ಸ್ವಯಿ” ಎಾಂದು ಹೇಳಿವುದು ಯಾವ ನಯ ಯ? ಅದ್ಕೆಕ  ದ್ಯಮ್ಮಡಿ ಈ 

ತಿದುಾ ಪ್ಡಿಯಲೆ್ಲ  ಆ ವಷಯವನ್ನನ  ಸೇರಿಸಬೇಕು. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ, ಕಡಾಡ ಯ ಮತ್ತು  ಹೆಚ್ಚಚ ವರಿ 

ವಗಾಗವಣೆಯವರಿಗೆ ಒಾಂದು ಆದ್ಯ ತೆ ಕಡಬೇಕು. ಈ ಬಗೆೆ  ತಮಗೆ ಚೆನನ ಗಿ ಗತಿು ದೆ.  

 

ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಕಡಾಡ ಯ ವಗಾಗವಣೆ ಎನ್ನನ ವುದು ಕಾನೂನಿನಲೆ್ಲ  ಇಲೆ . ಅದ್ನ್ನನ  

ಯಾರೀ illegal ಆಗಿ ಮ್ಮಡಿರುತಾು ರೆ.  

 

ಶಿರ ೋ ಪುಟಟ ಣಣ :- ಮ್ಮನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಹೌದು ತಾವು ಹೇಳುವುದು ಸರಿಯಿದೆ. ಇದ್ರಲೆ್ಲಯೂ 

ಸಹ ಏನ್ನ ತಾಂದ್ರೆ ಕಡುತಾು ರೆಾಂದ್ರೆ, ಈಗ್ ವಾಪ್ಸುು  ಹಾಕುತೆು ೀವಾಂದು ಹೇಳಿದಾಾ ರೆ. ಅಾಂದ್ರೆ, ಅದೇ 
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ತಾಲೆ್ಲ ಕು ಅಥವಾ ಅದೇ ಜಿಲೆ್ಲ  ಎಾಂದು ಹಾಕುತಾು ರೆ. ಆದ್ರೆ, ಅಲೆ್ಲ  ಹುದೆಾ ಗ್ಳು ಖಾಲ್ಲ ಇರದೇ ಭ್ತಿಗ 

ಆಗಿದ್ಾ ರೆ, ಅವರು ಇಲೆ್ಲ ಗೆ ಬರುವ ಹಾಗೆಯೇ ಇಲೆ . ಅಾಂದ್ರೆ, ಕಂಡಿೀಷನ್  ಹೇಗೆ ಮ್ಮಡುತಾು ರೆಾಂದ್ರೆ, 

ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಪ್ತಿ-ಪ್ತಿನ  ಪ್ರ ಕರಣ್ ಹೇಳಬಹುದು. ಈ ಬಗೆೆ  ತಮಗೆ ಗತಿು ರುತು ದೆ. ಅಾಂದ್ರೆ, ಪಾರ ಥಮಿಕ 

ಶಾಲ್ಲಯಲೆ್ಲ  ಪ್ತಿ-ಪ್ತಿನ  ಪ್ರ ಕರಣ್ವನ್ನನ  ಹೈಸೂಕ ಲ  ಅನ್ನನ  ತಾಲೆ್ಲ ಕನ್ನನ  ಘಟಕವಾಗಿ ಪ್ರಿಗ್ಣಿಸುತಾು ರೆ. ಈ 

ದೇಶದ್ಲೆ್ಲ  ಎಲೆ್ಲಯಾದ್ರೂ ತಾಲೆ್ಲ ಕನ್ನನ  ಘಟಕವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕಾಂಡಿರುವುದು ಸ್ವಧಯ ವದೆಯೇ? ಅದು 

ಡಿವಷನ್  ಇದುಾ , ಯಾವನೀ ತಲ್ಲ ಮ್ಮಸಿದ್ ಒಬಾ  ಕೆಕ ಗ ಅದ್ನ್ನನ  ಘಟಕ ಎಾಂದು ಸೇರಿಸಿರುತಾು ನೆ. 

ಇದ್ರಿಾಂದಾಗಿ, ಪ್ತಿ-ಪ್ತಿನ  ಪ್ರ ಕರಣ್ದ್ಲೆ್ಲ  ಯಾರು ಬರುವ ಹಾಗೆಯೇ ಇಲೆ . ಅಾಂದ್ರೆ, ಈ ರಿೀತಿಯ 

ಲ್ಲಕಕ ವನ್ನನ  ಇವರೆಲೆರೂ ಮ್ಮಡುತಾು ರೆ. ಆದುದ್ರಿಾಂದ್, ದ್ಯಮ್ಮಡಿ ಡಿವಷನ್  ವೈಸ  ವಗಾಗವಣೆ 

ಕಡಬೇಕು. ಅಾಂದ್ರೆ, ಕಡಾಡ ಯ ಮತ್ತು  ಹೆಚ್ಚಚ ವರಿ ಉಪ್ನಯ ಸಕರಿಗೆ ವಗಾಗವಣೆ ಕಡಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ, 

ಪಾರ ಾಂಶುಪಾಲರನ್ನನ  ಯಾವುದೇ ಕಾರಣ್ಕ್ಕಕ  Taluk Headquarters  ಮತ್ತು  District Headquarters ಗ್ಳ 

ಎಲೆಾ  ಕಾಲೇಜುಗ್ಳಿಗೆ ಭ್ತಿಗ ಮ್ಮಡಬೇಕು. ನಂತರ, ಕಡಿಮೆ ಸಂಖೆಯ ಯ ವದಾಯ ರ್ಥಗಗ್ಳು ಇರುವ 

ಕಾಲೇಜುಗ್ಳಿಗೆ ಪಾರ ಾಂಶುಪಾಲರನ್ನನ  ಕಡಬೇಕು. ಆದ್ರೆ, ಈಗ್ ಅದು ಉಲಿಾ  ಇದೆ. ದ್ಯಮ್ಮಡಿ ಅದ್ನ್ನನ  

ಮ್ಮನಯ  ಸಚಿವರು ಸರಿ ಮ್ಮಡುತಾು ರೆಾಂದು ನನ್ನ ಭಾವಸುತೆು ೀನೆ. ಮ್ಮನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರಾದ್ ತಾವುಗ್ಳೇ 

ಈ ವಧೇಯಕವನ್ನನ  ತಂದಿದುಾ , ಆ ಸಂದ್ಭ್ಗದ್ಲೆ್ಲ  ನವಲೆರೂ ಸಹ ಇದೇ ಸದ್ನದ್ಲೆ್ಲ  ಜಗ್ಳ ಆಡಿ, 

ಕನೆಯದಾಗಿ ಬಳಗಿನ ಜಾವ 03.30 ಗಂಟ್ಗೆ ವಧೇಯಕಕೆಕ  ಅನ್ನಮೊೀದ್ನೆ ದೊರೆತಿರುತು ದೆ. ತಾವು 

ಒಳಿೆಯ ಕಾನೂನನ್ನನ  ತಂದಿರುತಿು ೀರಿ. ಇದ್ರಿಾಂದಾಗಿ, ಎಲೆರಿಗೂ ಅನ್ನಕ್ಕಲವಾಗಿರುತು ದೆ.  

 

ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ತಾವು ಆ ಸಮಯದ್ಲೆ್ಲ  ಈ ರಿೀತಿ ಹೇಳಿರುವುದಿಲೆ .  

 

ಶಿರ ೋ ಪುಟಟ ಣಣ :- ಮ್ಮನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಹೌದು. ಆ ಸಮಯದ್ಲೆ್ಲ  ಈ ರಿೀತಿ ಹೇಳಿರುವುದಿಲೆ . 

ಆಗ್ಲ್ಲ ಇದೇ ವಷಯವನ್ನನ  ಹೇಳಿರುತೆು ೀವ.  

ಶಿರ ೋ ಮರಿತಿಬಾ ೋಗೌಡ:- ಮ್ಮನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಈ ವಧೇಯಕವನ್ನನ  ಸುಮ್ಮರು 06 

ತಿಾಂಗ್ಳವರೆಗೆ ಕೀಲಡ   ಸಿ ೀರೇಜ ಗೆ ಹಾಕದ್ಾ ರು. ಆ ನಂತರ ಈ ವಧೇಯಕವನ್ನನ  ಅನ್ನಮೊೀದ್ನೆ 

ಮ್ಮಡಿರುತಾು ರೆ.  

 

ಶಿರ ೋ ಪುಟಟ ಣಣ :- ಮ್ಮನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಆ ಸಂದ್ಭ್ಗದ್ಲೆ್ಲ  ಮ್ಮನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ ಶ್ಕ್ಷಣ್ 

ಮಂತಿರ ಗ್ಳಾಗಿದ್ಾ ರು. ಆ ಸಂದ್ಭ್ಗದ್ಲೆ್ಲ  ಇದು ಬಹಳ ಸುಲಭ್ವಾಗಿ ಆಗುತು ದೆಯೆಾಂದು, ಹೆಲು  ಗೆ ಮೊದ್ಲು 

ಆದ್ಯ ತೆಯನ್ನನ  ಕಡಬೇಕೆಾಂದು ಕೇಳಿದೆಾ ವು. ನವು ಆ ದಿನ ಕ್ಕಡ ಇದೇ ವಷಯವನ್ನನ  ಕೇಳಿದುಾ , ಈ ದಿನ 
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ಕ್ಕಡ ಅದೇ ವಷಯವನ್ನನ  ಕೇಳುತಿು ದೆಾ ೀನೆ. ಆದುದ್ರಿಾಂದ್, ಆರೀಗ್ಯ  ಸಮಸಯ  ಇರುವವರಿಗೆ ಮೊದ್ಲ 

ಆದ್ಯ ತೆ ಕಡಬೇಕೆಾಂದು ನನ್ನ ನನನ  ಸಲಹೆಯನ್ನನ  ನಿೀಡಿ, ಈ ವಧೇಯಕವನ್ನನ  ಸ್ವಾ ಗ್ತ ಮ್ಮಡುತೆು ೀನೆ.  

 

ಶಿರ ೋ ಚಿದಾನಂದ  ಎಿಂ. ಗೌಡ(ಪದವಿೋಧರರ ಕೆೆೋತ್ರ ):- ಮ್ಮನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಅವಕಾಶಕಾಕ ಗಿ 

ಧನಯ ವಾದ್ಗ್ಳು. ನನ್ನ ಈ ಕನಗಟಕ ರಾಜಯ  ಸಿವಲ  ಸೇವಗ್ಳು(ಶ್ಕ್ಷಕರ ವಗಾಗವಣೆ ನಿಯಂತರ ಣ್) 

(ಎರಡನೇ ತಿದುಾ ಪ್ಡಿ) ವಧೇಯಕ, 2021 ಅನ್ನನ  ಸ್ವಾ ಗ್ತಿಸುತಾು , ಈ ವಧೇಯಕದ್ ಮೇಲ್ಲ ಈಗಾಗ್ಲೇ ಅನೇಕ 

ಮ್ಮನಯ  ಸದ್ಸಯ ರು ಮ್ಮತನಡಿರುತಾು ರೆ. ಯಾವುದೇ ಮುಖ್ಯ ವಾದಂತಹ ನಿಯಮಗ್ಳನ್ನನ  

ರೂಪಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೂರು ಅಾಂಶಗ್ಳನ್ನನ  ಗ್ಮನಿಸಿಕಾಂಡು ನಿಯಮ್ಮವಳಿಗ್ಳನ್ನನ  ರೂಪಿಸಬೇಕೆಾಂದು 

ಮ್ಮನಯ  ಸಚಿವರಲೆ್ಲ  ಮನವ ಮ್ಮಡುತೆು ೀನೆ. ಮೊದ್ಲನೆಯದಾಗಿ, ಈಗಾಗ್ಲೇ ಕಡಾಡ ಯ ವಗಾಗವಣೆ ಶ್ಕೆೆ ಗೆ 

ಯಾವ ಶ್ಕ್ಷಕರು ಒಳಗಾಗಿದಾಾ ರೆ ಅವರಿಗೆ ಮೊದ್ಲ ಆದ್ಯ ತೆ ಕಡಬೇಕು. ಅದೇ ರಿೀತಿ ಪಾರ ಾಂಶುಪಾಲರನ್ನನ  

ಈ ವಗಾಗವಣೆಯಿಾಂದ್ ಹೊರಗಿಟಿ , ಅವರಿಗೆ ಪ್ರ ತೆಯ ೀಕವಾದಂತಹ ವಗಾಗವಣೆ ನಿೀತಿಯನ್ನನ  ಮ್ಮಡಬೇಕು. 

ಮೂರನೆಯದಾಗಿ, ಈ ’ಸಿ’ ವೃಾಂದ್ದ್ಲೆ್ಲ  ಕೆಲಸ ಮ್ಮಡಿರುವಂತಹ ಶ್ಕ್ಷಕರಿಗೆ ’ಡಿ’ ಮತ್ತು  ’ಬಿ’ ’ಎ’ 

ವೃಾಂದ್ದ್ಲೆ್ಲ  ಕೆಲಸ ಮ್ಮಡುವುದ್ಕೆಕ  ಅವಕಾಶ ಮ್ಮಡಿಕಟಿ , ಈ ತಿದುಾ ಪ್ಡಿ ವಧೇಯಕದ್ಲೆ್ಲ  ಸದ್ರಿ 

ನಿಯಮ್ಮವಳಿಗ್ಳನ್ನನ  ತರಬೇಕೆಾಂದು ಹೇಳಿ, ಮ್ಮನಯ  ಸಚಿವರಲೆ್ಲ  ವನಂತಿ ಮ್ಮಡಿಕಾಂಡು, ನನ್ನ ಈ 

ವಧೇಯಕವನ್ನನ  ಸ್ವಾ ಗ್ತ ಮ್ಮಡುತೆು ೀನೆ.  

(ಮುಾಂದು) 

(1276) 22.12.2021 6.10 YL-MD                              (ಸ್ಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಥ ತಿ) 

 

ಶಿರ ೋ ಅರುಣ ಶಹಾಪುರ (ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೆೆೋತ್ರ ):- ಮ್ಮನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮ್ಮತನಡಲು ಅವಕಾಶ 

ಕಲ್ಲಪ ಸಿದ್ಾ ಕಾಕ ಗಿ ಧನಯ ವಾದ್ಗ್ಳು.  ಹಲವಾರು ದಿನಗ್ಳಿಾಂದ್ ಪಿ.ಯು. ಉಪ್ನಯ ಸಕರುಗ್ಳು ಹಾಗೂ 

ಪಾರ ಚಾಯಗರುಗ್ಳು ವಗಾಗವಣೆಗೆ ಕಾದಿದುಾ , ಅವರಿಗೆ ವಗಾಗವಣೆ ಕಲ್ಲಪ ಸುವ ದೃಷಿಿ ಯಿಾಂದ್ ತಂದಿರುವ 

ವಧೇಯಕವನ್ನನ  ಸ್ವಾ ಗ್ತಿಸುತೆು ೀನೆ.  ಆದ್ರೆ, ಸಕಾಗರ ಗ್ಮನಿಸಬೇಕಾದ್ ಎರಡು ಸಂಗ್ತಿಗ್ಳನ್ನನ  ಈ 

ಸಂದ್ಭ್ಗದ್ಲೆ್ಲ  ಹೇಳಲು ಬಯಸುತೆು ೀನೆ.  ಮೊದ್ಲನೆಯದಾಗಿ, ಕೇವಲ 1234 ಸಕಾಗರಿ ಪ್ದ್ವ-ಪೂವಗ 

ಕಾಲೇಜುಗ್ಳಿರುವುದ್ನ್ನನ  ಗ್ಮನಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.  ಅದ್ಕೆಕ  ಮೂರು ಪ್ಟಿ  ಹೆಚ್ಚಚ  ಅಾಂದ್ರೆ, ನಲ್ಲಕ ವರೆ 

ಸ್ವವರದ್ಷಿ್ಟ  ಅನ್ನದಾನ ರಹತ ಪಿ.ಯು. ಕಾಲೇಜುಗ್ಳು ಈ ರಾಜಯ ದ್ಲೆ್ಲ  ನಡೆಯುತಿು ವ.  ಸಕಾಗರದ್ 

ಪ್ರಿಸೆಿ ತಿ ಏನಗಿದೆ ಎಾಂದ್ರೆ, ಈ ರಿೀತಿಯಾಗಿ ವಗಾಗವಣೆ ಕಾನೂನ್ನ ಮ್ಮಡಿಕಾಂಡು, ಹೆಚ್ಚಚ ವರಿ ಮತ್ತು  

ಕಡಾಡ ಯವಾಗಿ ಅತಿೀ ಹೆಚ್ಚಚ  ವದಾಯ ರ್ಥಗಗ್ಳಿರುವ ಕಾಲೇಜಿನಿಾಂದ್ ಅತಿೀ ಕಡಿಮೆ ವದಾಯ ರ್ಥಗಗ್ಳು ಇರುವ 

ಕಾಲೇಜಿನ ಕಡೆಗೆ ಉಪ್ನಯ ಸಕರು ಹೊರಟ ಹೊೀಗಿದಾಾ ರೆ.   ಅತಿೀ ಹೆಚ್ಚಚ  ವದಾಯ ರ್ಥಗಗ್ಳಿರುವ 

ಕಾಲೇಜಿನಲೆ್ಲ  ಶ್ಕ್ಷಕರೇ ಇಲೆ , ಏಕೆಾಂದ್ರೆ, ವಕ ಗ ಲೀಡ  ಜಾಸಿು  ಇದೆ.  ಸಕಾಗರಕೆಕ  
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ವನಂತಿಸುವುದೇನೆಾಂದ್ರೆ, ಎ, ಬಿ, ಸಿ ವಲಯಗ್ಳಾಗಿ ಮ್ಮಡುವಂಥ ಸಂದ್ಭ್ಗದ್ಲೆ್ಲ  ಕಾಲೇಜುಗ್ಳನ್ನನ  

ಉಳಿಸುವುದ್ನ್ನನ  ಸಹ ಮನಸಿು ನಲೆ್ಲಟಿ ಕಾಂಡು ಎ, ಬಿ, ಸಿ, ವಲಯಗ್ಳಾಗಿ ಮ್ಮಡುವ ಅಗ್ತಯ  ಇದೆ 

ಎನ್ನನ ವಂಥ ಮ್ಮತನ್ನನ  ಹೇಳಲು ಬಯಸುತೆು ೀನೆ.  ಎರಡನೆಯ ಸಂಗ್ತಿಯೇನೆಾಂದ್ರೆ, ಅತಿೀ ಹೆಚ್ಚಚ  

workload ಇರುವ ಕಾಲೇಜಿನಲೆ್ಲ  ಪಾರ ಚಾಯಗರಿಗೂ ಸಹ ಅತಿೀ ಹೆಚ್ಚಚ  ತಲ್ಲ ನೀವು ಆಗಿದೆ.  ಹೀಗಾಗಿ 

ಪಾರ ಚಾಯಗರು ಅತಿೀ ಕಡಿಮೆ workload ಇರುವ ಕಾಲೇಜನ್ನನ  ಆಯೆಕ  ಮ್ಮಡಿಕಳಿು ತಾು ರೆ.  ಈ 

ಅಧಿಕಾರವನ್ನನ  ಸಕಾಗರ ತನನ  ಕೈಯಲೆ್ಲಟಿ ಕಳಿಬೇಕು.  ಈ ವಗಾಗವಣೆ ಸಂದ್ಭ್ಗದ್ಲೆ್ಲ  counselling 

ನ್ನನ  ಹೊರತ್ತಪ್ಡಿಸಿ ವಗಾಗವಣೆ ಇಲೆ  ಎನ್ನನ ವಂಥ ಕೆಲಸವಾಗ್ಬ್ರರದು.  ಕೌನಿು ಲನ್ನನ  ಹೊರತ್ತಪ್ಡಿಸಿ 

ಆ ಸಂಸೆ ಯಲೆ್ಲ  ಯಾರು Administrative Head or Institutional Head ಇರುತಾು ರೆ, ಅವರಿಗೆ ವಗಾಗವಣೆ 

ಅಧಿಕಾರವನ್ನನ  ನಿಯಮದ್ಲೆ್ಲ  ಕಲ್ಲಪ ಸಬೇಕೆಾಂದು ತಮಾ  ಮೂಲಕ ಸಕಾಗರಕೆಕ  ತಿಳಿಸಲು ಬಯಸುತೆು ೀನೆ.  

ಮ್ಮನಯ  ಸಚಿವರಲೆ್ಲ  ನಿವೇದಿಸಿಕಳಿು ವುದೇನೆಾಂದ್ರೆ, ಈಗಾಗ್ಲೇ ಅದೇ ಕಾಯೆಾ ಯಲೆ್ಲ  ತಿದುಾ ಪ್ಡಿ 

ಮ್ಮಡಲಾಗುತಿು ದೆ.  ಶೇ.25 ರಷಿ್ಟ  ವಾಯ ಪಿು ಯಿಾಂದ್ ಹೊರಗೆ ಹೊೀಗ್ಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಲಪ ಸುವುದಿಲೆ  ಎಾಂದು 

ಹೇಳಿರುವುದು ಪಾರ ಥಮಿಕ ಮತ್ತು  ಪ್ರರ ಢ ಶ್ಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸಿಕಾಕ ಪ್ಟಿ್  ತಾಂದ್ರೆಯಾಗಿದೆ.  ಇದ್ರಿಾಂದ್ ಅವರು 

ಕಣಿಣ ೀರು ಹಾಕುತಿು ದಾಾ ರೆ.   ಕೇವಲ 81 ಮುಖಯ ೀಪಾಧಾಯ ಯರು ವಗಾಗವಣೆಗಳಿಲು ಅವಕಾಶವಾಗಿದೆ.  

ಎಲೆಾ  ಶ್ಕ್ಷಕರ ಮನವಯೇನೆಾಂದ್ರೆ, ಪಿ.ಯು. ಗಾಗಿ ವಗಾಗವಣೆ ತರುವಂಥ ಸಂದ್ಭ್ಗದ್ಲೆ್ಲ  ಪಾರ ಥಮಿಕ 

ಮತ್ತು  ಪ್ರರ ಢ ಶ್ಕ್ಷಕರಿಗೂ ವಗಾಗವಣೆ ತರಬೇಕಾಗಿತ್ತು  ಎಾಂದು ಕಣಿಣ ೀರು ಹಾಕುತಿು ದಾಾ ರೆ.  ಆದ್ಷಿ್ಟ  ಬೇಗ್ 

ಮುಾಂದಿನ ಅಧಿವೇಶನದ್ಲೆ್ಲ  ಪಾರ ಥಮಿಕ ಮತ್ತು  ಪ್ರರ ಢ ಶ್ಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ತಿದುಾ ಪ್ಡಿ ತಂದು, 

ಅವರಿಗೂ ಸಹ relief ನಿೀಡಬೇಕೆಾಂದು ತಮಾ  ಮೂಲಕ ಮ್ಮನಯ  ಸಚಿವರಲೆ್ಲ  ನಿವೇದಿಸಿಕಳಿು ತೆು ೀನೆ.   

 

ಶಿರ ೋ ಎಸ್.ವಿಾ .ಸಂಕನೂರ (ಪದವಿೋಧರರ ಕೆೆೋತ್ರ ):- ಮ್ಮನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, 2021ರ ಕನಗಟಕ 

ರಾಜಯ  ಸಿವಲ  ಸೇವಗ್ಳು (ಶ್ಕ್ಷಕರ ವಗಾಗವಣೆ ನಿಯಂತರ ಣ್) (ಎರಡನೇ ತಿದುಾ ಪ್ಡಿ) ವಧೇಯಕವನ್ನನ  

ಸ್ವಾ ಗ್ತಿಸುತೆು ೀನೆ.  ಕಾರಣ್ವೇನೆಾಂದ್ರೆ, ಬಹಳ ವಷಗಗ್ಳಿಾಂದ್ ವಗಾಗವಣೆ ನಿೀತಿ ತರಬೇಕೆಾಂದು 

ಉಪ್ನಯ ಸಕರ ಹಾಗೂ ಪಾರ ಾಂಶುಪಾಲರ ಬೇಡಿಕೆ ಇತ್ತು .  ಅವರ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ತಕಕ  ಹಾಗೆ ಈ ವಧೇಯಕದ್ಲೆ್ಲ  

ತಿದುಾ ಪ್ಡಿ ಮ್ಮಡಲಾಗಿದುಾ , ಹೃತೂಪ ವಗಕವಾಗಿ ಸಕಾಗರಕೆಕ  ಅಭಿನಂದ್ನೆ ಸಲೆ್ಲ ಸುತೆು ೀನೆ.  ಏಕೆಾಂದ್ರೆ, ಈ 

ಹಾಂದೆ ವಗಾಗವಣೆ ಮಿೀತಿ ಕೇವಲ ಶೇ.5 ರಷಿ್ಟ , ಶೇ.7 ರಷಿ್ಟ  ಇದುಾ , ಕಾಲಕಾಲಕೆಕ  ಬದ್ಲಾವಣೆ ಮ್ಮಡಿ, ಈಗ್ 

ಶೇ. 10 ರಷಿ್ಟ  ಮ್ಮಡಲಾಗಿದೆ.  ಇದೊಾಂದು ಒಳಿೆ ಯ ಕೆಲಸ.  ಅದೇ ರಿೀತಿ ಕರ ಮೇಣ್ವಾಗಿ 

ವಗಾಗವಣೆಗಾಂಡು ಮಂಗ್ಳೂರಿನಲೆ್ಲ  ಪಾರ ಾಂಶುಪಾಲರು ಬಿಜಾಪುರ ಕಡೆಗೆ ಬಂದಿದುಾ , ಅಾಂಥವರಿಗೆ 

counselling ಪೂವಗದ್ಲೆ್ಲಯೇ ವಗಾಗವಣೆ ಮ್ಮಡುವ ನಿಟಿ್ಟ ನಲೆ್ಲ  ಈ ವಧೇಯಕವನ್ನನ  

ತಂದಿರುವುದ್ರಿಾಂದ್ ಅದ್ನ್ನನ  ಸಹ ಸ್ವಾ ಗ್ತಿಸುತೆು ೀನೆ.    ವಶೇಷವಾಗಿ ನನನ  ಒಾಂದು ಸಲಹೆಯೇನೆಾಂದ್ರೆ, 

ಪಾರ ಥಮಿಕ ಮತ್ತು  ಪ್ರರ ಢ ಉಪ್ನಯ ಸಕರ ಹಾಗೂ ಪಾರ ಾಂಶುಪಾಲರ ಕಾಯೆಾ ಯಳಗೆ ಒಾಂದು ವಶೇಷ 
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ಕಾಲಮಿತಿ ಇತ್ತು .  ಏಕೆಾಂದ್ರೆ, ಎಲೆಾ  counselling ಮುಗಿದ್ ನಂತರ ಮ್ಮನಯ  ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಗ್ಳಿಗೆ ಒಾಂದು 

ವಶೇಷ power ಇತ್ತು .  ಆದ್ರೆ, ಈ ವಧೇಯಕದ್ಲೆ್ಲ  ಅದು ಸೇಪ್ಗಡೆಗಾಂಡಿರುವುದಿಲೆ .  ಸ್ವವಗಜನಿಕ 

ಹತಾಸಕು  ಮತ್ತು  ಅವಶಯ ಕತೆ ಇರುವ ಸಂದ್ಭ್ಗದ್ಲೆ್ಲ  ಮ್ಮನಯ  ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಗ್ಳಿಗೆ ಉಪ್ನಯ ಸಕರ ಹಾಗೂ 

ಪಾರ ಾಂಶುಪಾಲರನ್ನನ  ಶೇ. 2 ರಷಿ್ಟ  ಅಥವಾ ಶೇ. 3 ರಷಿ್ಟ  ವಗಾಗವಣೆ ಮ್ಮಡಲು manual transfer power 

ಇತ್ತು . ಅದ್ರ ವಾಯ ಪಿು ಯನ್ನನ  ಈ ವಧೇಯಕದ್ಲೆ್ಲ  ಸೇರಿಸುತಾು ರೆಯೇ, ಇಲೆವೇ ಗತಿು ಲೆ .   

 

ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಮ್ಮನಯ  ಸದ್ಸಯ ರೆ ಅದ್ರಿಾಂದ್ ಬಹಳ ದುರುಪ್ಯೀಗ್ವಾಗುತು ದೆ.  ಅದ್ನ್ನನ  

ತೆಗೆಯಬೇಕಾಗುತು ದೆ.  ಏಕೆ ಎಾಂಬುದ್ನ್ನನ  ನನ್ನ ಹೇಳುತೆು ೀನೆ.   

 

ಶಿರ ೋ ಎಸ್.ವಿಾ .ಸಂಕನೂರ:- ಮ್ಮನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, Act ನಳಗೆ ಇದೆ.  ಅನಿವಾಯಗ 

ಕಾರಣ್ದಿಾಂದಾಗಿ ಮ್ಮನಯ  ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಗ್ಳಿಗೆ ಪಾರ ಥಮಿಕ ಮತ್ತು  ಪ್ರರ ಢ ಉಪ್ನಯ ಸಕರ ಹಾಗೂ 

ಪಾರ ಾಂಶುಪಾಲರ ವಗಾಗವಣೆ ನಿೀತಿ ಅಳವಡಿಸಿರುವುದಿಲೆ  ಹಾಗೂ ಮತೆು  ಈ ವಧೇಯಕದ್ಲೆ್ಲ  

ಸೇಪ್ಗಡೆಗಳಿು ತು ದೆಯೇ ಇಲೆವೇ ಎಾಂಬುದ್ರ ಕುರಿತ್ತ ಸಪ ಷಿಿ ೀಕರಣ್ ನಿೀಡಬೇಕು.   

 

ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ನನನ  ಒಾಂದು ಸಲಹೆಯೇನೆಾಂದ್ರೆ, ಸಕಾಗರಿ ನೌಕರರನ್ನನ  ಮ್ಮತರ  ಪ್ತಿ-

ಪ್ತಿನ ಯರು ಎಾಂದು consider ಮ್ಮಡಲಾಗಿದುಾ , ಅವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹೇಳುವುದಾದ್ರೆ, 25-30 

ವಷಗಗ್ಳಾದ್ರೂ ಒಾಂದೇ ಕಡೆ ಕತಗವಯ  ನಿವಗಹಸುತಿು ರುತಾು ರೆ.  ಆದ್ರೆ, ಈ ವಧೇಯಕದ್ಲೆ್ಲ  

ಬಂದಿರುವುದಿಲೆ .  ಮುಾಂದೆ ವಧೇಯಕದ್ಲೆ್ಲ  ಬಂದ್ರೆ ಅದ್ನ್ನನ  ಬದ್ಲಾವಣೆ ಮ್ಮಡಬೇಕು.  ಜೂನಿಯರ  

ಕಾಲೇಜ ನಲೆ್ಲ  ಎಲೆ್ಲ  ಮಕಕ ಳ ಸಂಖೆಯ  ಜಾಸಿು  ಇರುತಾು ರೆಯೀ ಅಾಂತಹ ಕಾಲೇಜಿಗೆ counselling ಮೂಲಕ 

ಯಾರು ಹೊೀಗುವುದ್ಕೆಕ  ಇಷಿ ಪ್ಡುವುದಿಲೆ .   ಅದ್ಕಾಕ ಗಿ ಯಾವ ಕಾಲೇಜಿನಲೆ್ಲ  ಮಕಕ ಳ ಸಂಖೆಯ  ಜಾಸಿು  

ಇರುತು ವ ಅಾಂತಹ ಕಾಲೇಜುಗ್ಳನ್ನನ  ಮೊದ್ಲು ತೀರಿಸಬೇಕು.  ಸುಮ್ಮರು 1203 ಪಾರ ಚಾಯಗರು 

ಮುಷಕ ರಗ್ಳನ್ನನ  ಮ್ಮಡಿ ಕೇವಲ 4 ವದಾಯ ರ್ಥಗಗ್ಳು, 5 ವದಾಯ ರ್ಥಗಗ್ಳು ಅಥವಾ 25 ವದಾಯ ರ್ಥಗಗ್ಳು ಇರುವ 

ಕಡೆ ವಗಾಗವಣೆ ಮ್ಮಡಿಸಿಕಾಂಡು ಹೊೀಗಿರುತಾು ರೆ. ಅಾಂದ್ರೆ, 10 ಕಲೀ ಮಿೀಟರ  ವಾಯ ಪಿು ಯಳಗೆ 

ಅವಕಾಶ ಇದ್ಾ ರೂ ಸಹ 25 ಕಲೀ ಮಿೀಟರ ವರೆಗೆ ವಗಾಗವಣೆ ಮ್ಮಡಿಸಿಕಾಂಡು ಹೊೀಗಿರುತಾು ರೆ. ಆದ್ರೆ, 

ಒಬಾ  ಪಾರ ಚಾಯಗರು ಸಹ ಹೆಚ್ಚಚ  ವದಾಯ ರ್ಥಗಗ್ಳಿರುವ ಶಾಲ್ಲಗೆ ಸೇಪ್ಗಡೆಗಾಂಡಿರುವುದಿಲೆ .   ಈಗ್ 

ತಂದಿರುವ ವಧೇಯಕವನ್ನನ  ಪಾಸ  ಮ್ಮಡೀಣ್. ಹಾಗೆಯೇ ವಗಾಗವಣೆ ನಿೀತಿ ಸಲುವಾಗಿ ನಲುಕ  ಮಂದಿ 

ಸೇರಿಸಿ ಮತು ಮೆಾ  ಸಭೆ ಮ್ಮಡಿ, ಮುಾಂದಿನ ಅಧಿವೇಶನದೊಳಗೆ ಬದ್ಲಾವಣೆ ಮ್ಮಡುವುದು ಸೂಕು ವಾಂದು 

ನನನ  ಅನಿಸಿಕೆ.  ಬಹಳಷಿ್ಟ  defect ಇದೆ.  ಏಕೆಾಂದ್ರೆ, ನನ್ನ ಅದ್ರ ಬಗೆೆ  ಬಹಳ ತಲ್ಲ ಕೆಡಿಸಿಕಾಂಡು  

ಮೂರು-ನಲುಕ  ತಿಾಂಗ್ಳು ಚ್ಚೆಗ ಮ್ಮಡಿದೆಾ ೀನೆ.  ಅದ್ಕೆಕ  ಕಾರಣ್ವೇನ್ನ ಎಾಂಬುದ್ನ್ನನ  ಸಹ ಹೇಳುತೆು ೀನೆ.  
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ಉತು ರ ಕನಗಟಕ ಕಡೆ ಉಪ್ನಯ ಸಕರ ಹಾಗೂ ಪಾರ ಾಂಶುಪಾಲರು ಬಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಎರಡು ವಷಗ ಮ್ಮತರ  

ಇದುಾ , ಮತೆು  ವಾಪ್ಸುು  ಹೊೀಗುತಿು ದ್ಾ ರು.  ಇದ್ರಿಾಂದಾಗಿ ಶ್ಕ್ಷಕರು ಇರುತಿು ರಲ್ಲಲೆ .  ಹಾಗಾಗಿ ಗೀಲಡ   

ಮೆಡಲ  ಪ್ಡೆದುಕಾಂಡವರು ಉತು ರ ಕನಗಟಕಕೆಕ  ಹೊೀಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಿ ವಲಯಕೆಕ   ಹೊೀಗ್ಬೇಕು 

ಎನ್ನನ ವುದ್ನ್ನನ  ಮ್ಮಡಲಾಗಿತ್ತು .  ನಂತರ ಬದ್ಲಾವಣೆ ಆಗಿತ್ತು .  ಇದ್ರಲೆ್ಲ  ಬಹಳಷಿ್ಟ  defects ಇದೆ. ಇದು 

ವಧೇಯಕಕೆಕ  ಸಂಬಂಧಪ್ಡುವುದಿಲೆ .  ಈ ಸಂಬಂಧ ಸಕಾಗರವು ಒಾಂದು ದಿನ ಕಮಿಟ್ಟ ಮ್ಮಡಿ ಸಭೆ 

ನಡೆಸಿದ್ರೆ ನವು ಸಹ ಒಳಿೆಯ ಸಲಹೆಯನ್ನನ  ನಿೀಡುತೆು ೀವ.  ಅದ್ರಿಾಂದಾಗಿ ಮುಾಂದಿನ ಅಧಿವೇಶನ ಬರುವ 

ಪೂವಗದ್ಲೆ್ಲ  ಒಾಂದು ಒಳಿೆಯ ಕಾಯೆಾ  ಮ್ಮಡಿದಂತಾಗುತು ದೆ.  

 

ಡಾ|| ಸಿ.ಎನ್.ಅಶಿ ಥ  ರ್ನರಾಯಣ (ಉನನ ತ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸ್ಚಿವ, ಐಟಿ-ಬಟಿ, ವಿಜ್ಞಾ ನ ಹಾಗೂ 

ತಂತ್ರ ಜ್ಞಾ ನ ಇಲಾಖೆ, ಹೆಚುಾ ವರಿಯಾಗಿ ಕೌಶಲಾಯ ಭಿವೃದಿ  ಸ್ಚಿವರು) (ಪ್ರರ ಥರ್ಮಕ ಮತ್ತು  ಪ್ರರ ಢ 

ಶಿಕ್ಷಣ ಹಾಗೂ ಸ್ಕಾಲ ಸ್ಚಿವರ ಪರವಾಗಿ):- ಮ್ಮನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮ್ಮನಯ  ಸದ್ಸಯ ರೆಲೆರ 

ಸಲಹೆಯನ್ನನ  ಪ್ಡೆದುಕಾಂಡೇ ಈ ವಧೇಯಕದ್ಲೆ್ಲ  ತಿದುಾ ಪ್ಡಿ ಮ್ಮಡಲಾಗಿದೆ.  ಮ್ಮನಯ  ಸದ್ಸಯ ರು 

ಪ್ರ ಮುಖ್ವಾಗಿ ಯಾವ ವಷಯವನ್ನನ  ಪ್ರ ಸ್ವು ಪಿಸಿದಾಾ ರೆ, ಈ priority group ಗ್ಳನ್ನನ  ಹೊರತ್ತಪ್ಡಿಸಿ ಶೇ. 

10 ರಷಿ್ಟ  ನಿಗ್ದಿ ಮ್ಮಡಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಮುಖಯ ೀಪಾಧಾಯ ಯರ ವಚಾರಕೆಕ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 

counselling ನಲೆ್ಲ  ಭಾಗ್ವಹಸಲು ಅವಕಾಶ ಇರುವುದು ಯಾವಾಗ್ ಎಾಂದ್ರೆ, ಯಾವಾಗ್ ಬಡಿು ಯನ್ನನ  

ಪ್ಡೆದುಕಳಿು ತಾು ರೆ, ಅಾಂತಹ ಸಂದ್ಭ್ಗದ್ಲೆ್ಲ  ಮ್ಮತರ  counselling ನಲೆ್ಲ  ಭಾಗ್ವಹಸಲು ಅವಕಾಶ 

ಇರುತು ದೆ.  ಜೊತೆಗೆ ಈಗಾಗ್ಲೇ ವಗಾಗವಣೆಗಾಂಡಿರುವ ವಯ ಕು ಗ್ಳಿಗೆ ಮರಳಿ ಅವರ ಸೆ್ವ ನಗ್ಳಿಗೆ ಹೊೀಗುವ 

ಅವಕಾಶ ನಿೀಡುವಂಥದಾಗುತು ದೆ ಎಾಂದು ಹೇಳಲು ಬಯಸುತೆು ೀನೆ.  Zonal Regulation ಬಗೆೆ  

ಹೇಳುವುದಾದ್ರೆ, zone ಗ್ಳು ಗಾರ ಮಿೀಣ್, ನಗ್ರ ಪ್ರ ದೇಶ, ಸಿ ಮತ್ತು  ಬಿ ವಗ್ಗ ಎನ್ನನ ವ ಆಧಾರಿತವಾಗಿ 

ಮ್ಮಡಿಲೆ .  ಈ ವಧೇಯಕದ್ಲೆ್ಲ  ಮ್ಮಡಿರುವುದು ಸಂಖಾಯ ಧಾರಿತವಾಗಿದೆ.  ಎಲೆ್ಲ  ಸಂಖಾಯ ಧಾರಿತವಾಗಿ zone 

ಅನ್ನನ  ನಿಯಮದ್ಲೆ್ಲ  ಮ್ಮಡುವಂಥದಾಗುತು ದೆ.  ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಸಮಸಯ  ಇಲೆದೇ ಎಲೆ್ಲ  

ವದಾಯ ರ್ಥಗಗ್ಳು ಹೆಚಾಚ ಗಿ ಇದಾಾ ರೆ, ಅಾಂತಹ ಕಡೆ ಆದ್ಯ ತೆ ನಿೀಡಿ, ಶ್ಕ್ಷಕರನ್ನನ  ಮತ್ತು  ಉಪ್ನಯ ಸಕರನ್ನನ  

ಭ್ತಿಗ ಮ್ಮಡುವಂಥದಾಗುತು ದೆ,  ಅನ್ನಪಾತವನ್ನನ  ಕಾಪಾಡಲಾಗುತು ದೆ,  student-teacher ratio 

ಕಾಪಾಡಿಕಾಂಡು ಈ ವಗಾಗವಣೆ ಹಾಗೂ ಮ್ಮನಯ  ಸದ್ಸಯ ರ ಎಲೆಾ  ಸಲಹೆಯನ್ನನ  ನಿಯಮಗ್ಳಲೆ್ಲ  

ಅಳವಡಿಸಿಕಳಿು ವಂತಹ ಕೆಲಸ ಮ್ಮಡುತೆು ೀವ ಎಾಂದು ಹೇಳುತಾು , ಈ ವಧೇಯಕವನ್ನನ  

ಅಾಂಗಿೀಕರಿಸಬೇಕೆಾಂದು ವನಂತಿಸುತೆು ೀನೆ.  
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ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಪ್ರ ಸ್ವು ವ ಏನೆಾಂದ್ರೆ;  

“ವಧಾನಸಭೆಯಿಾಂದ್ ಅಾಂಗಿೀಕೃತ ರೂಪ್ದ್ಲೆ್ಲರುವ 2021ರ ಕನಗಟಕ ರಾಜಯ  ಸಿವಲ  ಸೇವಗ್ಳು 

(ಶ್ಕ್ಷಕರ ವಗಾಗವಣೆ ನಿಯಂತರ ಣ್) (ಎರಡನೇ ತಿದುಾ ಪ್ಡಿ) ವಧೇಯಕವನ್ನನ  ಪ್ಯಾಗಲೀಚಿಸುವುದು” 

 

ಪರ ಸಾು ವ ಅಿಂಗಿೋಕರಿಸ್ಲಪ ಟಿಟ ತ್ತ 

 

ವಿಧೇಯಕವನುನ  ಖಂಡಖಂಡವಾಗಿ ಪಯಾಾಲೋಚಿಸುವುದ್ಯ 

ಖಂಡ 2 ರಿಿಂದ 13 ರವರೆಗೆ  

 ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಪ್ರ ಸ್ವು ವ ಏನೆಾಂದ್ರೆ,  

 “ಖಂಡ 2 ರಿಾಂದ್ 13 ರವರೆಗೆ ಎರಡೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಈ ವಧೇಯಕದ್ ಅಾಂಗ್ವಾಗಿರುತು ದೆ” 

ಪರ ಸಾು ವ ಅಿಂಗಿೋಕರಿಸ್ಲಪ ಟಿಟ ತ್ತ 

(ಖಂಡ 2 ರಿಾಂದ್ 13 ರವರೆಗೆ ಎರಡೂ ಸೇರಿದಂತೆ ವಧೇಯಕಕೆಕ  ಸೇರಿಸಲಾಯಿತ್ತ) 

 

ಖಂಡ-1 ಇತ್ರಯ ದ 

ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಪ್ರ ಸ್ವು ವ ಏನೆಾಂದ್ರೆ;  

“ಮೊದ್ಲನೆಯ ಖಂಡ, ದಿೀಘಗ ಶ್ೀಷಿಗಕೆ, ಪ್ರ ಸ್ವು ವನೆ ಹಾಗೂ 

ಅದಿನಿಯಮಗಳಿಸುವ ಸೂತರ  ಸಂಹತೆ ವಧೇಯಕದ್ ಭಾಗ್ವಾಗಿರುತು ದೆ.” 

 

ಪರ ಸಾು ವ ಅಿಂಗಿೋಕರಿಸ್ಲಪ ಟಿಟ ತ್ತ 

 

(ಮೊದಲನೆಯ ಖಂಡ, ದೋಘಾ ಶಿೋಷಿಾಕೆ, ಪರ ಸಾು ವನೆ ಹಾಗೂ ಅಧಿನಯಮಗೊಳಿಸುವ ಸೂತ್ರ  

ಸಂಹಿತ್ಗಳನುನ  ವಿಧೇಯಕಕೆೆ  ಸೇರಿಸ್ಲಾಯಿತ್ತ) 

 

ಪರ ಸಾು ವದ ಅಿಂಗಿೋಕಾರ 

 

 ಡಾ|| ಸಿ.ಎನ್.ಅಶಿ ಥ  ರ್ನರಾಯಣ (ಉನನ ತ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸ್ಚಿವ, ಐಟಿ-ಬಟಿ, ವಿಜ್ಞಾ ನ ಹಾಗೂ 

ತಂತ್ರ ಜ್ಞಾ ನ ಇಲಾಖೆ, ಹೆಚುಾ ವರಿಯಾಗಿ ಕೌಶಲಾಯ ಭಿವೃದಿ  ಸ್ಚಿವರು) (ಪ್ರರ ಥರ್ಮಕ ಮತ್ತು  ಪ್ರರ ಢ 

ಶಿಕ್ಷಣ ಹಾಗೂ ಸ್ಕಾಲ ಸ್ಚಿವರ ಪರವಾಗಿ):- ಮ್ಮನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ವಧಾನಸಭೆಯಿಾಂದ್ 

ಅಾಂಗಿೀಕೃತ ರೂಪ್ದ್ಲೆ್ಲರುವ 2021ರ ಕನಗಟಕ ರಾಜಯ  ಸಿವಲ  ಸೇವಗ್ಳು (ಶ್ಕ್ಷಕರ ವಗಾಗವಣೆ 

ನಿಯಂತರ ಣ್) (ಎರಡನೇ ತಿದುಾ ಪ್ಡಿ) ವಧೇಯಕವನ್ನನ  ಅಾಂಗಿೀಕರಿಸಬೇಕೆಾಂದು ಕೀರುತೆು ೀನೆ.  
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 ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಪ್ರ ಸ್ವು ವ ಏನೆಾಂದ್ರೆ,  

“ವಧಾನಸಭೆಯಿಾಂದ್ ಅಾಂಗಿೀಕೃತ ರೂಪ್ದ್ಲೆ್ಲರುವ 2021ರ ಕನಗಟಕ ರಾಜಯ  ಸಿವಲ  ಸೇವಗ್ಳು 

(ಶ್ಕ್ಷಕರ ವಗಾಗವಣೆ ನಿಯಂತರ ಣ್) (ಎರಡನೇ ತಿದುಾ ಪ್ಡಿ) ವಧೇಯಕವನ್ನನ  ತಿದುಾ ಪ್ಡಿ ಮ್ಮಡಿರುವಂತೆ 

ಅಾಂಗಿೀಕರಿಸುವುದು.” 

 

ಪರ ಸಾು ವ ಅಿಂಗಿೋಕರಿಸ್ಲಪ ಟಿಟ ತ್ತ ಮತ್ತು  ಮಸೂದ್ದಗೆ ಒಪಿಪ ಗೆ ನೋಡಲಾಯಿತ್ತ 

 

ಶಿರ ೋ ಸಿ.ಎಿಂ.ಇಬಾರ ಹಿಿಂ (ವಿಧಾನಸ್ಭೆಯಿಿಂದ ಚುರ್ನಯಿತ್ರಾದವರು):- ಮ್ಮನಯ  

ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ನಿಯಮ 330ರ ಮೇರೆಗೆ ’ವವಧ ಇಲಾಖೆಗ್ಳಲೆ್ಲ  ಗುತಿು ಗೆ ಕಾಮಗಾರಿಗ್ಳ ಮೊತು ದ್ ಶೇ. 

40 ರಷಿ್ಟ  ಮೊತು  ಲಂಚ್ದ್ ರೂಪ್ದ್ಲೆ್ಲ  ವಯ ಯವಾಗುತಿು ದುಾ , ಭ್ರ ಷಿಾ ಚಾರ ತಾಾಂಡವಾಡುತಿು ರುವ ಕುರಿತ್ತ 

ಚ್ಚೆಗಗೆ ತೆಗೆದುಕಾಂಡರೆ ಈಗ್ ಭಾಷಣ್ ಮ್ಮಡಲು ಕ್ಕರುತಾು ರೆ.  ನನ್ನ ಈಗ್ ಮತು ಾಂದು ಸಭೆಗೆ 

ಹೊೀಗ್ಬೇಕಾಗಿದೆ.  ನಳೆ ಬೇರೆ ನವು ಉಪ್ವಾಸ ಇರುವುದ್ರಿಾಂದ್ ಕನೆಪ್ಕ್ಷ ಮಧಾಯ ಹನ  3 ಗಂಟ್ಯಳಗೆ 

ದ್ಯವಟಿ  ಈ ವಷಯವನ್ನನ  ಚ್ಚೆಗಗೆ ತೆಗೆದುಕಾಂಡರೆ ಒಳಿೆಯದು.   

 

ಶಿರ ೋ ಕೆ.ಟಿ.ಶಿರ ೋಕಂಠೇಗೌಡ (ಪದವಿೋಧರರ ಕೆೆೋತ್ರ ):- ಮ್ಮನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಇಡಿೀ ರಾಜಯ ದ್ಲೆ್ಲ  

ಪ್ರ ಥಮ ದ್ಜ್ಞಗ ಕಾಲೇಜುಗ್ಳು ನಡೆಯುತಿು ಲೆ , ಚ್ಳುವಳಿ ನಡೆಯುತಿು ದೆ.  ನನ್ನ ಶೂನಯ  ವೇಳೆಯಲೆ್ಲ  

ಪ್ರ ಸ್ವು ಪಿಸಿದ್ ಪ್ರ ಶೆನ ಗೆ ಮ್ಮನಯ  ಸಚಿವರು ಉತು ರ ನಿೀಡಲ್ಲಲೆ .  ಕನೆಪ್ಕ್ಷ ಬರವಣಿಗೆ ಮೂಲಕ ಉತು ರ 

ನಿೀಡಿದ್ರೆ ತರಗ್ತಿಗ್ಳಾದ್ರೂ ನಡೆಯುತು ದೆ ಅಲೆವೇ?  

 

ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಆಯಿತ್ತ.  ಮ್ಮನಯ  ಸಭಾನಯಕರೆ, ಮ್ಮನಯ  ಕೆ.ಟ್ಟ. ಶ್ರ ೀಕಂಠೇಗೌಡರ ಪ್ರ ಶೆನ ಗೆ 

ನಳೆ ಉತು ರವನ್ನನ  ನಿೀಡಿ.  

 

ಶಿರ ೋ ಸಿ.ಎಿಂ.ಇಬಾರ ಹಿಿಂ:- ಮಧಾಯ ಹನ ದೊಳಗೆ ನಿಯಮ 330 ತೆಗೆದುಕಳಿಿ .  ಗುರುವಾರ ಉಪ್ವಾಸ 

ಇರುವುದ್ರಿಾಂದ್ ದ್ಯವಟಿ  ಗೀಳು ಹೊಯುಾ ಕಳಿಬೇಡಿ.   

(ಮುಾಂದು) 
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(1277) 22-12-2021 / 6.20 / SK-MD                                                  (ಸಭಾಪ್ತಿಯವರ ಉಪ್ಸೆಿ ತಿ) 

 

 

 ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಮ್ಮನಯ  ಯು.ಬಿ. ವಾಂಕಟೇಶ ರವರೇ ತಾವು ಮ್ಮತನಡಿ. 

 

10. ನಯಮ 68ರ ಮೇರೆಗೆ ಮುಿಂದ್ಯವರೆದ ಚರ್ಚಾ 

 

ವಿಷಯ:- ಉತ್ು ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಹಾಗೂ ಕಲಾಯ ಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದ ಜಿ ಲಂತ್ 

ಸ್ಮಸ್ಯಯ ಗಳ ಬಗೆೆ . 

- - -- - -  

 ಶಿರ ೋ ಯು.ಬ.ವೆಿಂಕಟೇಶ  (ರ್ನಮನದೇಾಶನ ಹಿಂದದವರು):- ಮ್ಮನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, 

ನನಗೆ ಮ್ಮತನಡಲು ಅವಕಾಶ ಮ್ಮಡಿಕಟಿ್ಟ ದ್ಾ ಕಾಕ ಗಿ ತಮಗೆ ಧನಯ ವಾದ್ಗ್ಳನನ ಪಿಗಸುತೆು ೀನೆ.  

 

ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಮ್ಮನಯ  ಯು.ಬಿ. ವಾಂಕಟೇಶ ರವರೇ, ತಾವು ಹದಿನೈದು ನಿಮಿಷಗ್ಳ ಕಾಲ 

ಮ್ಮತರ  ಮ್ಮತನಡಿ.  

 

ಶಿರ ೋ ಯು.ಬ.ವೆಿಂಕಟೇಶ :- ಮ್ಮನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ನನಗೆ ಮ್ಮತನಡಲು ಅಧಗ 

ಗಂಟ್ಯಷಿ್ಟ  ಸಮಯ ಬೇಕಾಗುತು ದೆ. ಏಕೆಾಂದ್ರೆ, ಹೈದ್ರಬ್ರದ -ಕನಗಟಕದ್ಲೆ್ಲ  ಜಾ ಲಂತ ಸಮಸಯ  ಇದೆ.  

 

ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಮ್ಮನಯ  ಸದ್ಸಯ ರೇ, ತಾವು ಮ್ಮತನಡಿ. 

 

 ಶಿರ ೋ ಯು.ಬ.ವೆಿಂಕಟೇಶ :- ಮ್ಮನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಹೈದ್ರಾಬ್ರದ  ಕನಗಟಕಕೆಕ  ವಶೇಷ 

ಸೆ್ವ ನಮ್ಮನ ನಿೀಡಿದ್ ತರುವಾಯ ಆ ಭಾಗ್ದ್ ಸಮಗ್ರ  ಅಭಿವೃದಿಿ ಗೆ ಅವಶಯ ಕವರುವ ಅನ್ನದಾನ ಬಿಡುಗ್ಡೆ 

ಮತ್ತು  ಅನ್ನದಾನದ್ ಸದ್ಭ ಳಕೆ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು  ಸ್ವಮ್ಮಜಿಕ ಹಾಗೂ ರಾಜಕೀಯ ಬಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಕಾಗರ 

ಮುಾಂದಾಗ್ಬೇಕು ಎನ್ನನ ವ ವಷಯವನ್ನನ  ಈಗ್ ಪ್ರ ಸ್ವು ಪಿಸುತಿು ದೆಾ ೀನೆ.  

 

ಸಂವಧಾನಕೆಕ  118 ನೇ ತಿದುಾ ಪ್ಡಿಯನ್ನನ  ಮ್ಮಡುವ ಮೂಲಕ 371 (ಜ್ಞ) ಅಡಿಯಲೆ್ಲ  ರಾಜಯ ದ್ 

ಹೈದ್ರಾಬ್ರದ -ಕನಗಟಕದ್ ಆರು ಜಿಲೆ್ಲ ಗ್ಳಿಗೆ ವಶೇಷವಾದ್ ಸೆ್ವ ನಮ್ಮನ ನಿೀಡಲಾಯಿತ್ತ. ಈಗ್ ಬಳಿಾ ರಿ 

ಎರಡು ಜಿಲೆ್ಲ ಯಾಗಿದ್ಾ ರಿಾಂದ್ ಏಳು ಜಿಲೆ್ಲ ಗ್ಳು ಆಗಿವ. ಇದ್ನ್ನನ  ಮ್ಮಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಮೊದ್ಲು ಡಾ|| 

ನಂಜುಾಂಡಪ್ಪ ನವರ ವರದಿಯನ್ನನ  base ಇಟಿ ಕಳಿು ತಾು ರೆ. ಅದ್ರಲೆ್ಲ  35 Assembly Constituencies 

ಇರುತು ದೆ. ಅದ್ರ ಪ್ರ ಕಾರ ತಾಲೆ್ಲ ಕುಗ್ಳನ್ನನ  ವಗಿೀಗಕರಣ್ ಮ್ಮಡಿ, 21 ತಾಲೆ್ಲ ಕು ಅತಿ ಹಾಂದುಳಿದಿದುಾ , 
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ಐದು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಚ  ಹಾಂದುಳಿದ್ ತಾಲೆ್ಲ ಕುಗ್ಳು ಮತ್ತು  ಎರಡು  ಹಾಂದುಳಿದ್ ತಾಲೆ್ಲ ಕುಗ್ಳಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿದ್ 

ಹನೆನ ಲ್ಲ ಇರುತು ದೆ. ಭಾರತದ್ಲೆ್ಲ  ಇದು ಎರಡನೇ ದೊಡಡ  ಪಾರ ಾಂತಯ ವಾಗಿರುತು ದೆ. ರಾಜಯ ದ್ ಶೇಕಡ 23 ರಷಿ್ಟ  

ಭೂ ಭಾಗ್ ಈ ಪ್ರ ದೇಶವನ್ನನ  ಹೊಾಂದಿದೆ. ಶೇಕಡ 23 ರಷಿ್ಟ  ಕೃಷಿಯೇತರ ಭೂಮಿ ಕ್ಕಡ ಈ ಭಾಗ್ದ್ಲೆ್ಲಯೇ 

ಇದೆ. ಹತ್ತು  ವಷಗಗ್ಳಲೆ್ಲ  ರಾಜಯ ದ್ಲೆ್ಲ  15.6 ರಷಿ್ಟ  ಜನಸಂಖೆಯ  ಹೆಚಾಚ ದ್ರೆ,  ಈ ಭಾಗ್ದ್ಲೆ್ಲ  ಶೇಕಡ 17.73 

ರಷಿ್ಟ  ಜನಸಂಖೆಯ  ಹೆಚಾಚ ಗಿದೆ. ರಾಜಯ ದ್ ಒಟಿ್ಟ ರೆ ಜನಸಂಖೆಯ ಯಲೆ್ಲ  ಶೇಕಡ 18 ರಷಿ್ಟ  ಜನರು ಈ 

ಭಾಗ್ದ್ಲೆ್ಲ  ವಾಸ ಮ್ಮಡುತಾು ರೆ.  

 

(ಈ ಹಂತ್ದಲೆ್ಲ  ವೈಸ್  ಛೆಮಾನ್ ರವರಾದ ಶಿರ ೋಮತಿ ಭಾರತಿ ಶ್ನಟಿಟ ಯವರು  

ಸ್ಭಾಪಿೋಠವನುನ  ಅಲಂಕರಿಸಿದರು) 

 

 ಇವರ ಪೈಕ ಶೇಕಡ 24 ರಷಿ್ಟ  ಪ್ರಿಶ್ಷಿ  ಜಾತಿ ಮತ್ತು  ಶೇಕಡ 34 ರಷಿ್ಟ  ಪ್ರಿಶ್ಷಿ  ಪಂಗ್ಡದ್ವರು 

ಇರುತಾು ರೆ. ಈ ರಾಜಯ ದ್ ಸ್ವಕ್ಷರತೆ ಶೇಕಡ 75.36 ರಷಿಿ ದ್ಾ ರೆ,  ಈ ಭಾಗ್ದ್ಲೆ್ಲ  ಸ್ವಕ್ಷರತೆ ಶೇಕಡ 64.45 ರಷಿ್ಟ  

ಇದೆ.  ರಾಜಯ ದಿಾಂದ್ ಹೊರಗ್ಡೆ ಉಳಿಯುವಂತಹ ಮಕಕ ಳ ಸಂಖೆಯ  ಶೇ. 2.96 ಇದ್ಾ ರೆ, ಈ ಭಾಗ್ದ್ಲೆ್ಲ  ಶೇಕಡ 

5.77 ಇದೆ.  ಮಹಳೆಯರು ಮತ್ತು  ಮಕಕ ಳ ಮರಣ್ ಪ್ರ ಮ್ಮಣ್ದ್ ಶೇಕಡ ಕ್ಕಡ ಈ ಭಾಗ್ದ್ಲೆ್ಲ  ಅತಿ ಹೆಚಿಚ ದೆ. 

ಈ ಸಕ್ಷನ್  ಬಂದಿದೆಾ , ಈ ಭಾಗ್ದ್ಲೆ್ಲರುವ ಜನರಿಗೆ ಅನ್ನಕ್ಕಲವಾಗ್ಬೇಕು. ಇಲೆ್ಲ  ನಿರುದೊಯ ೀಗ್ 

ಕಡಿಮೆಯಾಗ್ಬೇಕು. ಸಕಾಗರದ್ಲೆ್ಲರುವ ಎಲೆಾ  ಹುದ್ಾ ಗೆಳನ್ನನ  ತ್ತಾಂಬಬೇಕು. ಮೊದ್ಲು ನವು ಕೇಳಿದಾಗ್, 

ಆರ್ಥಗಕ ಇಲಾಖೆಗೆ ಹೊೀಗ್ಬೇಕೆಾಂದು ಹೇಳುತಾು ರೆ. ಈ ಭಾಗ್ಕೆಕ    ಆರ್ಥಗಕ ಇಲಾಖೆಗೆ ಕಡತ ಕಳುಹಸುವಷಿ್ಟ  

ಇರುವುದಿಲೆ . ಈ KKRDB (Kalyana Karnataka Region Development Board) ನಲೆ್ಲ  371(ಜ್ಞ) 

ಅನ್ನಚೆಛ ೀದ್ದ್ ಪ್ರ ಕಾರ ಅಲೆ್ಲಯವರನ್ನನ  ನೇಮಕ ಮ್ಮಡಿಕಳಿು ವುದ್ಕೆಕ  ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಕಲುಾ ಗಿಗ, 

ರಾಯಚೂರು, ಯಾದ್ಗಿರಿ ಈ ಮೂರು ಜಿಲೆ್ಲ ಗ್ಳಿಗೆ ಮಂತಿರ ಗ್ಳೇ ಇಲೆ , imbalance ಆಗಿದೆ. ಸ್ವಮ್ಮನಯ ವಾಗಿ 

ಒಾಂದೊಾಂದು ಜಿಲೆ್ಲ ಗೆ ಒಬೊಾ ಬಾ  ಮಂತಿರ  ಇರಬೇಕು ಎನ್ನನ ವುದು ಇದೆ. ಈ ಕಲಾಯ ಣ್ ಕನಗಟಕದ್ವರದು 

ಹೇಗೆ ಎಾಂದ್ರೆ, ಅವರದು ಸಮುದ್ರ ಕೆಕ  ನೆಾಂಟಸೆ ನ. ಆದ್ರೆ ಉಪಿಪ ಗೆ ಬರ. ಆ ರಿೀತಿ ಇವರದಾಗಿದೆ.  ಈ 

ಭಾಗ್ದ್ಲೆ್ಲರುವ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಲಾಖೆಗ್ಳಲೆ್ಲ  ಇಪ್ಪ ತ್ತು  ಸ್ವವರ ಹುದೆಾ ಗ್ಳು ಖಾಲ್ಲ ಇವ. ಹೈದ್ರಬ್ರದ -

ಕನಗಟದ್ಲೆ್ಲ   ಹುದೆಾ ಗ್ಳನ್ನನ  ಸಕಾಗರ ಏಕೆ ಭ್ತಿಗ ಮ್ಮಡುತಿು ಲೆ . ಇದ್ಕೆಕ  ಇವರೇನ್ನ ಆರ್ಥಗಕ ಇಲಾಖೆಗೆ 

ಹೊೀಗ್ಬೇಕಾಗಿಲೆ . ನವು ಏನದ್ರೂ  ಪ್ರ ಶೆನ ಯನ್ನನ  ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಅಲೆ್ಲ  ಕಳುಹಸಿದೆಾ ೀವ. ಅಲೆ್ಲ  ಹೊೀಗಿ ಕೇಳಿ 

ಎಾಂದು ಹೇಳುತಾು ರೆ. ಆದ್ರೆ ಇಲೆ್ಲ  ಕೇಳುವುದು ಏನಿಲೆ .   

 

ಶಿರ ೋ ಎಸ್ .ಆರ . ಪ್ರಟಿೋಲ  (ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರು):-ಮ್ಮನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಇಲೆ್ಲ  

ಕೇವಲ ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕರತೆಯೇ ಇಪ್ಪ ತ್ತು  ಸ್ವವರದ್ಷಿ್ಟ  ಇದೆ.   
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ಶಿರ ೋ ಯು.ಬ.ವೆಿಂಕಟೇಶ :- ಮ್ಮನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಇಪ್ಪ ತ್ತು  ಸ್ವವರ ಹುದೆಾ ಗ್ಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ 

ಇಲಾಖೆಯಲೆ್ಲ  ಖಾಲ್ಲಯಿವ. ಇವರು ಎಲೆ್ಲ  ಭ್ತಿಗ ಮ್ಮಡುತಾು ರೆಾಂದ್ರೆ, ಲೀಕೀಪ್ಯೀಗಿ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು  

ಜಿಲೆಾ  ಪಂಚಾಯತ  ಇಲಾಖೆಗೆ ಮ್ಮತರ  ಭ್ತಿಗ ಮ್ಮಡುತಾು ರೆ. ದುಡುಡ  ಹೊಡೆಯುವುದ್ಕೆಕ  ಎಲೆ್ಲ  ಖ್ಜಾನೆ 

ಇದೆಯೀ ಅಲೆ್ಲ  ಮ್ಮತರ  ಹುದೆಾ ಗ್ಳನ್ನನ  ಭ್ತಿಗ ಮ್ಮಡುತಾು ರೆ. ಎಲೆ್ಲ  ಶ್ಕ್ಷಕರು ಬೇಕು, ಅಲೆ್ಲ  ಇಲೆ . ಎಲೆ್ಲ  

ಗುಮ್ಮಸು ರು ಬೇಕು, ಅಲೆ್ಲ  ಇಲೆ . 371(ಜ್ಞ) ಅನ್ನಚೆಛ ೀದ್ ಪ್ರ ಕಾರ KKRDB ಒಾಂದು Board ಮ್ಮಡಿದೆ. ಯಾವುದೇ 

ಸಕಾಗರವರಲ್ಲ, 2013 ರಿಾಂದ್ ಇಲೆ್ಲಯವರೆಗೂ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಸಕಾಗರಗ್ಳು ಸುಮ್ಮರು 8878 ಕೀಟ್ಟ 

ರೂಪಾಯಿಗ್ಳ ಅನ್ನದಾನ ಎಾಂದು ಹೇಳುತು ದೆ. ಆದ್ರೆ ಇಲೆ್ಲ   ಬಿಡುಗ್ಡೆಯಾಗುವ ಅನ್ನದಾನ 6200 

ಕೀಟ್ಟ ರೂಪಾಯಿಗ್ಳು ಮ್ಮತರ . ಆ ಅನ್ನದಾನದ್ಲೆ್ಲ  ಖ್ಚಾಗಗುವುದು 5,900 ಕೀಟ್ಟ ರೂಪಾಯಿಗ್ಳು 

ಮ್ಮತರ . 2021-22 ರಲೆ್ಲ  ಬಜ್ಞರ್ ನಲೆ್ಲ  1500 ಕೀಟ್ಟ ರೂಪಾಯಿಗ್ಳ ಅನ್ನದಾನವದೆ. ಡಿಸಾಂಬರ  ತಿಾಂಗ್ಳಲೆ್ಲ  

ರೂ.300 ಕೀಟ್ಟ ರೂಪಾಯಿಗ್ಳನ್ನನ  ಬಿಡುಗ್ಡೆ ಮ್ಮಡುತಾು ರೆ. ಈ ಅನ್ನದಾನದ್ಲೆ್ಲ  ಶೇಕಡ 75 ರಷಿ್ಟ  

ಖ್ಚ್ಚಗ ಮ್ಮಡಿದ್ರೆ ಮ್ಮತರ  ಬ್ರಕ ಅನ್ನದಾನವನ್ನನ  ಕಡುತೆು ೀವಾಂದು ಹೇಳುತಾು ರೆ. ಮ್ಮನಯ  

ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಗ್ಳು ಮತ್ತು  ಆ ಭಾಗ್ದ್ ಮಂತಿರ ಗ್ಳು ಈ ಕಲಾಯ ಣ್ ಕನಗಟಕ ಉತು ವ ಮ್ಮಡುವಾಗ್, ಈ 

ಹಣ್ವನ್ನನ  ಖ್ಚ್ಚಗ ಮ್ಮಡಿದ್ರೆ, ಒಾಂದ್ಕಕ ಾಂತ ಡಬಲ  ಕಡುತೆು ೀವಾಂದು ಹೇಳುತಾು ರೆ. ಒಾಂದೂವರೆ ಸ್ವವರ 

ಕೀಟ್ಟ ರೂಪಾಯಿಗ್ಳಷಿ್ಟ  ಅನ್ನದಾನ ಇರುವಂತಹದ್ಾ ನ್ನನ  ಮೂರು ಸ್ವವರ ಕೀಟ್ಟ ರೂಪಾಯಿಗ್ಳು. 

ಒಾಂದೂವರೆ ಸ್ವವರ ಕೀಟ್ಟ ರೂಪಾಯಿಗ್ಳನ್ನನ   ಡಿಸಾಂಬರ  ತಿಾಂಗ್ಳಿನಲೆ್ಲ  ಕಡುತಾು ರೆ.  ಅವರು 

ಮ್ಮರ್ ಗ 31 ತಿಾಂಗ್ಳಳಗೆ ಯಾವಾಗ್ ಖ್ಚ್ಚಗ ಮ್ಮಡಬೇಕು? ಇದು ನಿಜವಾಗಿ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಅನ್ನಕ್ಕಲ 

ಮ್ಮಡುವಂತಹದ್ಾ . ಬರಿ ಸುಳಿು  ಹೇಳುವುದು. ಇದು ಒಳಿೆಯದ್ಲೆ  ಎನ್ನನ ವುದು ನನನ  ಅಭಿಪಾರ ಯವಾಗಿದೆ. 

ಕಲಾಯ ಣ್ ಕನಗಟಕದ್ಲೆ್ಲ  ಇದ್ಕಕ ಾಂದು ಸಚಿವಾಲಯವೂ ಕ್ಕಡ ಇಲೆ . ಒಾಂದು Cabinet Sub Committee 

ಮ್ಮಡುತಾು ರೆ. ಇದ್ಕೆಕ  ಮ್ಮನಯ  ಶ್ರ ೀರಾಮುಲುರವರು ಛೇಮಗನ್ . ಒಾಂದು ದಿನ ಕಮಿಟ್ಟ ಮಿೀಟ್ಟಾಂಗ  ಕರೆದಿಲೆ . 

ಆ ಭಾಗ್ದ್ಲೆ್ಲರುವ ಬಿ.ಜ್ಞ.ಪಿ. ಸದ್ಸಯ ರೇನದ್ರೂ ಕರೆದು ಮಿೀಟ್ಟಾಂಗ  ಮ್ಮಡಿದಾಾ ರೆಯೇ ಎನ್ನನ ವುದು ನನಗೆ 

ಗತಿು ಲೆ . ಈ ಸಕಾಗರ ಬಂದಾಗಿನಿಾಂದ್ ಇವತಿು ನವರೆಗೂ KKRDB ಯಲೆ್ಲ  official ಆಗಿ ಒಾಂದು ಮಿೀಟ್ಟಾಂಗ್ 

ಮ್ಮಡಿಲೆ . ಏಕೆ ಎಾಂದ್ರೆ ಸಬ  ಕಮಿಟ್ಟ. KKRDB ಒಾಂದು Board ಇದೆ. ಆ ಬೊೀಡ ಗಗೆ ಸದ್ಸಯ ರು  ಮತ್ತು  

officials ಇಲೆ . ಅದ್ಕೆಕ  ಏನ್ನ ಇಲೆವೇ ಇಲೆ . ಸುಮಾ ನೇ ಯಾವ ರಿೀತಿ ಹಣ್ ಖ್ಚ್ಚಗ ಮ್ಮಡೀದು? ಈ 

ಸಕಾಗರಕೆಕ  ಯಾರೂ ಹೇಳೀರಿಲೆ , ಕೇಳೀರಿಲೆ . ಈ ಉತು ರ ಕನಗಟಕ ಭಾಗ್ದ್ ಜನರು ಬ್ರಯಿ 

ಮುಚಿಚ ಕಾಂಡು ಕುಳಿತಿದಾಾ ರೆಾಂದ್ರೆ, ಹೇಳಿ, ಇವರು ಆಡಿದೆಾ ೀ ಆಟವಾಗುತು ದೆ. ಉತು ರ ಕನಗಟಕದ್ ಬಿೀದ್ರ  

ಮಂತಿರ ಯಾದ್ ಶ್ರ ೀ ಪ್ರ ಭು ಚೌಹಣ ರವರೇ, ನನೇದ್ರೂ ತಪುಪ  ಮ್ಮತನಡಿದ್ರೆ, ತಾವು ಅದ್ನ್ನನ  ಸರಿ 

ಮ್ಮಡಿ. ಕಲಾಯ ಣ್ ಕನಗಟಕದ್ ಭಾಗ್ದ್ಲೆ್ಲ  KKRDB Board ಬಂದ್ ಮೇಲ್ಲ ಈ ಸಕಾಗರ ಬಂದಾಗಿನಿಾಂದ್ 

ಇವತಿು ನವರೆಗೂ ಒಾಂದು ಮಿೀಟ್ಟಾಂಗ  ಮ್ಮಡಿಲೆ .  ಮಿಟ್ಟಾಂಗ  ಏಕೆ ಮ್ಮಡಲ್ಲಲೆ  ಎಾಂದು ನನ್ನ ಕೇಳುತೆು ೀನೆ. 

ರೂ.1500 ಕೀಟ್ಟ ರೂಪಾಯಿಗ್ಳಷಿ್ಟ  ಅನ್ನದಾನವದೆ. ಡಿಸಾಂಬರ  ತಿಾಂಗ್ಳಿನಲೆ್ಲ  ಬರಿೀ 300 ಕೀಟ್ಟ 
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ರೂಪಾಯಿ ಅನ್ನದಾನವನ್ನನ  ಕಡುತಿು ೀರಿ. ಈ ಭಾಗ್ ಹೇಗೆ ಉದಾಾ ರವಾಗುತು ದೆ? ಈ ಭಾಗ್ದ್ಲೆ್ಲ  ಅತಿವೃಷಿಿ  

ಮತ್ತು  ಅನವೃಷಿಿ  ಎರಡು ಇದೆ. ಶಾಲ್ಲಗ್ಳಲೆ್ಲ  ಶ್ಕ್ಷಕರೇ ಇಲೆ . ಆಸಪ ತೆರ ಗ್ಳಲೆ್ಲ  ವೈದ್ಯ ರೇ ಇಲೆ . ’Double 

Engine ಸಕಾಗರ’ ಎಾಂದು ಮ್ಮತನಡುವಾಗೆಲೆಾ  ಹೇಳುತಿು ೀರಾ. ಇಲೆ್ಲ  ಅಭಿವೃದಿಿ  ಏಕೆ ಮ್ಮಡುತಿು ಲೆ ? ಈ 

ಸಕಾಗರಕೆಕ  ಏನಗಿದೆ?  

 

ಶಿರ ೋ ಮರಿತಿಬಾ ೋಗೌಡ (ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೆೆೋತ್ರ ):- ಎಲೆರನ್ನನ  ಒಾಂದೇ ಬ್ರರಿ ಗೀಶಾಲ್ಲಗೆ ಹಾಕಬಿಡುತಾು ರೆ. 

 

ಶಿರ ೋ ಯು.ಬ.ವೆಿಂಕಟೇಶ :- ಮ್ಮನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಎಲೆರನ್ನನ  ಒಾಂದೇ ಗೀಶಾಲ್ಲಗೆ ಹಾಕಲ್ಲ. 

ಅದ್ನನ ದ್ರೂ ಮ್ಮಡಲ್ಲ. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಾಂದು ಮ್ಮಡಲ್ಲ. ಜನರಿಗೆ ಒಳಿೆಯದಾಗುವಂತಹ ಕೆಲಸ 

ಯಾವುದು ಮ್ಮಡಿದ್ರೂ ಸಂತೀಷ. ಶ್ರ ೀರಾಮುಲು ಅಧಯ ಕ್ಷತೆಯಲೆ್ಲರುವಂತಹ ಕಮಿಟ್ಟ, ಇವತಿು ನವರೆಗೂ 

ಒಾಂದು ಮಿೀಟ್ಟಾಂಗ  ಮ್ಮಡಲ್ಲಲೆ . ಆ ಕಮಿಟ್ಟಯಲೆ್ಲ  ಸದ್ಸಯ ರೇ ಇಲೆ . ಸಬ  ಕಮಿಟ್ಟ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲೆ್ಲಯೇ  

ಎಾಂದು ಮ್ಮಡಿಬಿಟಿ  ಬಿಟಿ ರು. ಇದ್ಕೆಕ  ವಶೇಷ ಕೀಶ ಎಾಂದು ಮ್ಮಡಿದ್ರು. ಶೇಷನೇ ಬಂದಿಲೆ .  ಇದ್ಕೆಕ  

ಯಾವುದೂ ಕೀಶನೇ ಇಲೆ . ಇದೇ ರಿೀತಿ  371 (ಜ್ಞ) ಅನ್ನಚೆಛ ೀದ್ ನಮಾ  ದೇಶದ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಗ್ಗ್ಳಾದ್ 

ಜಮುಾ -ಕಾಶ್ಾ ೀರ, ವದ್ಭ್ಗ, ನಗ್ಲಾಯ ಾಂಡ , ತೆಲಾಾಂಗ್ಣ್, ಆಗಿದೆ.  Central Government assisted funds 

ಬೇಕಾದ್ಷಿ್ಟ  ಬರುತು ದೆ. ನಮಾ ವರು ಯಾರು ತೆಗೆದುಕಳಿು ವವರಿಲೆ  ಮತ್ತು  ಕೇಳೀರಿಲೆ . ನಮಾ  

ನಯಕರಾದ್ ಶ್ರ ೀ ಮಲೆ್ಲಕಾಜುಗನ ಖ್ಗೆಗಯ ನಯಕತಾ ದ್ಲೆ್ಲ  ಮತ್ತು  ಬೇರೆಯವರ ಸಹಯೀಗ್ದೊಾಂದಿಗೆ 

ಬಹಳ ಕಷಿ  ಬಿದುಾ , ಯು.ಪಿ.ಎ. ಸಕಾಗರದ್ಲೆ್ಲ  371(ಜ್ಞ) ಅನ್ನನ  ಮ್ಮಡಿದ್ರು. ಅದ್ಕೆಕ  two third majority 

ಬೇಕಾಗಿತ್ತು , ನಮಗೆ ಇರಲ್ಲಲೆ . ಬೇರೆ ಪಾಟ್ಟಗಯವರ ಕೈಕಾಲು ಹಡಿದುಕಾಂಡು 371(ಜ್ಞ) ಅನ್ನನ  

ಮ್ಮಡಿಸಿದ್ರು.  ಕೇಾಂದ್ರ ದಿಾಂದ್ ಇದು ಅನ್ನಷಾಠ ನ ಮ್ಮಡಿದ್ ರಾಜಯ  ಸಕಾಗರದ್ವರು ಇದ್ನ್ನನ  ಸರಿಯಾಗಿ 

ಅನ್ನಷಾಠ ನ ಮ್ಮಡುತಿು ಲೆವಲೆ . 371(ಜ್ಞ) ಅನ್ನನ  ತಂದ್ರೂ ಕ್ಕಡ ಪ್ರ ಯೀಜನ ಏನಯಿತ್ತ? 

ಅಲೆ್ಲರುವಂತಹ ಬೇಕಾದ್ಷಿ್ಟ  ಜನ ಮಕಕ ಳಿಗೆ ಎಾಂ.ಬಿ.ಬಿ.ಎಸ ., ಸಿೀರ್ ,  ಐ.ಎ.ಎಸ ., ಕೆ.ಎ.ಎಸ  

ಹೊೀಗುತಾು ರೆ. ಅಲೆ್ಲರುವಂತಹವರಿಗೆ ಎಲೆಾ  ಅನ್ನಕ್ಕಲ ಸಿಗುತು ದೆ. ಅದ್ಕೆಕ  ಬೇಕಾದಂತಹ infrastructure 

ಮ್ಮಡುವುದ್ಕೆಕ  ಸಕಾಗರಕೆಕ  ಏನಗಿದೆ? ನನ್ನ ಒಾಂದೆರಡು- ಮೂರು ಉದಾಹರಣೆಗ್ಳನ್ನನ  ಹೇಳುತೆು ೀನೆ. 

ನಮಾ  ಕಾಲದ್ಲೆ್ಲ  Railway Division ಮ್ಮಡಬೇಕೆಾಂದು ಮ್ಮನಯ  ಮಲೆ್ಲಕಾಜುಗನ ಖ್ಗೆಗಯವರು 

ತೆಗೆದುಕಾಂಡು ಬಂದ್ರು. ಅದ್ಕೆಕ  ಬೇಕಾದಂತಹ ಅನ್ನದಾನವನ್ನನ  ಇಟಿ್ಟ ದ್ಾ ರು. ಅದ್ರಲೆ್ಲ  ಒಾಂದಿಷಿ್ಟ  

ಕೆಲಸ ಕ್ಕಡ ಆಗಿತ್ತು . ಆದ್ರೆ ಇವತಿು ನವರೆಗೂ ಲೀಕಸಭಾ ಸದ್ಸಯ ರಾಗ್ಲ್ಲೀ ಮತ್ತು  ಸಕಾಗರ ಕ್ಕಡ 

ಉಳಿದಿರುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನನ  ಮ್ಮಡಲ್ಲಲೆ . ಈ ಕನಗಟಕದ್ಲೆ್ಲ  ಮೊದ್ಲನೆಯ ದೂರದ್ಶಗನ ಕೇಾಂದ್ರ  

ಕಲುಾ ಗಿಗಯದುಾ . ಅದ್ನ್ನನ  ಇವರು ಮುಚಿಚ  ಹಾಕುತಾು ರೆ. ಏಕೆ ಎಾಂದು ಕೇಳುವುದಿಲೆ ?  ಅದ್ನ್ನನ  ಕೇಳಿದ್ರೆ 

ಅದು, Analog Territorial Transmitter ಆಗಿತ್ತು . Analog Territorial Transmitter ಆಗಿದ್ಾ ರೆ, ಇವತಿು ನ 
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ದಿವಸ Digital Transmitter ಮ್ಮಡುವುದ್ಕೆಕ  ಏನಗಿದೆ?  ನವು ಇಲೆ್ಲ  ಕುಳಿತ್ತಕಾಂಡರೆ, ಅಮೆರಿಕಾವನೆನ ೀ 

ನೀಡುತೆು ೀವ. ನನ್ನ ಮೊನೆನ  Doctors’ Conference ಗೆ ಹೊೀಗಿದೆಾ . ನಿೀವು ಸ್ವಯುವುದೇ ಇಲೆ  ಎಾಂದು 

ಅವರು ಹೇಳುತಿು ದ್ಾ ರು. ಏಕೆ ಆ ರಿೀತಿ ಹೇಳುತಿು ೀರಾ ಎಾಂದು ನನ್ನ ಕೇಳಿದೆ. ಅಮೆರಿಕಾ ಮತ್ತು  ಎಲೆ್ಲ ಗಾದ್ರೂ 

ಮೊದ್ಲು Video Conference ಅನ್ನನ   ಮ್ಮಡುತಿು ೀದಿಾ ೀರಾ. ಇನ್ನನ  ಹತ್ತು , ಮೂವತ್ತು -ನಲವತ್ತು  ವಷಗಗ್ಳು 

ಹೊೀದ್ರೆ, ನಿಮಾ  parts ಅನ್ನನ  Scanning Machine ಗೆ ಹಾಕುತಾು ರೆ. ಕಣುಣ  ಹೊೀದ್ರೆ, ಕಣುಣ  ಹಾಕುತಾು ರೆ. 

ತಲ್ಲ ಹೊೀದ್ರೆ, ತಲ್ಲ ಹಾಕುತಾು ರೆ. ಕಾಲ ಹೊೀದ್ರೆ, ಕಾಲು ಹಾಕುತಾು ರೆ. So, you will not die.  ಇಾಂತಹ ದಿನ 

ಬರುವ ಕಾಲದ್ಲೆ್ಲ  ಅಲೆ್ಲರುವ ದೂರದ್ಶಗನ ಕೇಾಂದ್ರ ವನ್ನನ  Analog Territorial Transmitter ಆಗಿತ್ತು , 

ನವು Digital Transmitter ಇಲೆ  ಎಾಂದು ತೆಗೆದಿದೆಾ ೀವಾಂದು ಹೇಳುತಾು ರೆ. ಇದೇನದ್ರೂ ಕೆೆೀಭೆ ಇವರಿಗೆ 

ತರುತು ದೆಯೇ?  Textile Park ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು . ಅದ್ನ್ನನ  withdraw ಮ್ಮಡಿದ್ರು. IIIT (Indian Institute of 

Information Technology) ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು . ಅಲೆ್ಲ  ಅದೂ ಬರಲೇ ಇಲೆ . ಕಲಾಯ ಣ್ ಕನಗಟಕ ಎಾಂದು 

Board ಇದೆ. ಇವತ್ತು  ಸಕಾಗರ  parallel ಆಗಿ, ಇನನ ಾಂದು Board ಮ್ಮಡುತಿು ದೆ. ಅವರಿಗೆ ಕ್ಕಡ ಸಕಾಗರ 

ಐದುನೂರು ಕೀಟ್ಟ ರೂಪಾಯಿಗ್ಳನ್ನನ  announce ಮ್ಮಡುತು ದೆ. ಒಾಂದು ನೂರು ಕೀಟ್ಟ ರೂಪಾಯಿಗ್ಳು 

ಮ್ಮತರ  ಸಕಾಗರ ಕಟಿ್ಟ ದುಾ . ಅದ್ರ ಹೆಸರು ಕಲಾಯ ಣ್ ಕನಗಟಕ ಮ್ಮನವ ಸಂಪ್ನೂಾ ಲ, ಕೃಷಿ ಮತ್ತು  

ಸ್ವಾಂಸಕ ೃತಿಕ ಕೇಾಂದ್ರ , ಇದು ಏತಕೆಕ ? ಇಲೆ್ಲ  ಸಿಬನ ಾಂದಿಯೇ ಇಲೆ . ನನ್ನ ಹೇಳುವುದ್ನನ  ರೆಕಾಡ ಗ 

ತೆಗೆದುಕಳಿಿ . ಲೀಕೀಪ್ಯೀಗಿ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು  ಜಿಲೆಾ  ಪಂಚಾಯತ  ಇವರಡು ಬಿಟಿ ರೆ, ಬೇರೆ 

ಯಾವುದೇ ಇಲಾಖೆಯಲೆ್ಲ  ಸಿಬಾ ಾಂದಿಯೇ ಇಲೆ .  ಇವರಡು ಇಲಾಖೆಗ್ಳಿಗೆ ಸಿಬಾ ಾಂದಿ ಏಕೆ ಬೇಕೆಾಂದ್ರೆ, 

ಇವರಡು ಇಲಾಖೆಯಲೆ್ಲ  ಹಣ್ ಬರುವಂತಹದುಾ . ಇದ್ರಲೆ್ಲ  ಏನೇ ಕೆಲಸವಾಗ್ಬೇಕೆಾಂದ್ರೂ percentage 

ಇದ್ರಲೆ್ಲಯೇ ಇರುತು ದೆ. ಅದ್ಕಕ ೀಸಕ ರ ಶೇಕಡ ನೂರರಷಿ್ಟ  ಸಿಬಾ ಾಂದಿ ಇರುತಾು ರೆ.  

(ಮುಾಂದು) 

(1278)22.12.2021/6.30/ಎಾಂ.ಎಾಂ-ಎ.ಕೆ 

(ವೈಸ  ಚೇಮಗನ್ ರವರ ಉಪ್ಸೆಿ ತಿ) 

ಶಿರ ೋ ಯು.ಬ. ವೆಿಂಕಟೇಶ  (ಮುಿಂದ್ಯ):-  

 

ಸಿ.ಆರ.ಎಫ  ಫಂಡ ; ಇವತಿು ನವರೆಗೂ ಈ ಸಕಾಗರ ಬಂದ್ ಮೇಲ್ಲ ಒಾಂದು ರೂಪಾಯಿಯ ಸಿ.ಆರ.ಎಫ  

ಫಂಡ  ಆ ಭಾಗ್ಕೆಕ  ಬರಲ್ಲಲೆ .  ಒಾಂದು ರೈಲ್ಲಾ  ಕೀರ್  ಫಾಯ ಕಿ ರಿ ಇದೆ. ಅದು ನಮಾ  ನಯಕರು 

ಮ್ಮಡಿರುವುದು.  ಅಲೆ್ಲ  ಪರ ಡಕ್ಷನ್  ಕಡಿಮೆ ಮ್ಮಡಿದಾಾ ರೆ. ನವು 100, 150 chassis ಮ್ಮಡುವ 

ಸ್ವಮಥಯ ಗವದ್ಾ ರೆ ಅದ್ರಲೆ್ಲ  ಶೇ.50ರಷಿ್ಟ  ಆಗುತು ದೆ.  ಇವರನ್ನನ  ಯಾರೂ ಕೇಳುವವರೇ ಇಲೆ . ಇನನ ಾಂದು 

ವಚಾರ ಎಾಂದ್ರೆ, imbalance of ministers.  ನಿಮಗಾಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನನ  ಹೇಳುತೆು ೀನೆ.  ಕಲಬುಗಿಗ 

ವಮ್ಮನ ನಿಲಾಾ ಣ್ವನ್ನನ  ಇವರೆಲೆರೂ ಹೊೀಗಿ ಉದಾಾ ಟನೆ ಮ್ಮಡಿ ಬಂದ್ರು.  ವಮ್ಮನ ನಿಲಾಾ ಣ್ವನ್ನನ  

ಇವಯಾಗರೂ ಮ್ಮಡಲ್ಲಲೆ , ನಮಾ  ನಯಕರು, ಕಾಾಂಗೆರ ಸ  ಪ್ಕ್ಷದ್ವರು ಆ ಭಾಗ್ದ್ಲೆ್ಲ  750 ಎಕರೆ 

ಭೂಮಿಯನ್ನನ  ತೆಗೆದುಕಾಂಡು ಮ್ಮಡಿದ್ರು.  ಕಲಬುಗಿಗ ಮತ್ತು  ಶ್ವಮೊಗೆ್  ವಮ್ಮನ ನಿಲಾಾ ಣ್ವನ್ನನ  
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ಮ್ಮಡಬೇಕೆಾಂದು ವಧಾನಸಭೆಯಲೆ್ಲ  ಅನೌನ್ು   ಆಗುತು ದೆ.  ಇದು ಪೂಣ್ಗವಾಗಿ ರೆಡಿಯಾಗಿ ಆದೇಶವಾಗಿ 

ಓಡಾಡಿದ್ರೂ ಶ್ವಮೊಗೆ್ ದ್ಲೆ್ಲ  ವಮ್ಮನ ನಿಲಾಾ ಣ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಇನೂನ  ಪೂಣ್ಗವಾಗಿಲೆ .  

 ವೈಸ್  ಚೇಮಾನ್:- ಶ್ವಮೊಗೆ್ ದ್ಲೆ್ಲ  ಬೇಗ್ ಆಗುತು ದೆ. 

 ಶಿರ ೋ ಯು.ಬ.ವೆಿಂಕಟೇಶ:- ಮ್ಮನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಈಗಾಗ್ಲೇ ಜನರು ಇಲೆ್ಲಾಂದ್ ದೆಹಲ್ಲಗೆ, 

ತಿರುಪ್ತಿಗೆ, ಬಾಂಗ್ಳೂರಿಗೆ ಓಡಾಡುತಿು ದಾಾ ರೆ.  ಒಾಂದೇ ದಿನ ಅನೌನ್ು   ಆಗಿದ್ಾ ರೂ ನಮಾ  ಕಾಲದ್ಲೆ್ಲ  ಇದೆಲೆಾ  

ಆಯಿತ್ತ.  ನಿೀವು ಬಂದ್ ಮೇಲ್ಲ ಆ ಭಾಗ್ಕೆಕ  ಯಾಕಷಿ್ಟ  ಅಸಡೆಡ ? ಬಾಂಗ್ಳೂರಿನಲೆ್ಲ  10 ಜನರನ್ನನ  

ಸಚಿವರನನ ಗಿ ಮ್ಮಡುತಿು ೀರಿ ಆ ಭಾಗ್ದ್ಲೆ್ಲ  ಒಬೊಾ ಬಾ ರನ್ನನ  ಸಚಿವರನನ ಗಿ ಮ್ಮಡಿದ್ರೆ; ಅತಿವೃಷಿಿ , 

ಅನವೃಷಿಿ , ಉದೊಯ ೀಗ್ ಇಲೆ .  ಒಾಂದೊಾಂದು ಅಾಂಶವನ್ನನ  ಹೇಳಿದ್ರೆ; ಶ್ಕ್ಷಣ್ದ್ ಕೆೆೀತರ ದ್ಲೆ್ಲ  ಅತಿ 

ಹಾಂದುಳಿದ್ ಸಕಾಗರಿ ಶಾಲ್ಲಗ್ಳಿವ.  ಶಾಲ್ಲಗ್ಳಲೆ್ಲ  ಕುಳಿತ್ತಕಳಿು ವುದ್ಕ್ಕಕ  ಪ್ರಿಸೆಿ ತಿ ಇಲೆ .  ಅಲೆ್ಲ  ಶ್ಕ್ಷಕರಿಲೆ .  

ಪ್ರಷಿಿ ಕಾಾಂಶದ್ ಬಗೆೆ  ನವು ಬೇಕಾದ್ಷಿ್ಟ  ಸಲ ಇಲೆ್ಲ  ಮ್ಮತನಡಿದೆಾ ೀವ.  ಆ ಭಾಗ್ದ್ ಹೆಣುಣ  ಮಕಕ ಳ 

ಪ್ರಷಿಿ ಕಾಾಂಶದ್ ಬಗೆೆ  ತಾವೂ ಮ್ಮತನಡಿದಿಾ ೀರಿ.  ಅಗ್ತಯ ವರುವಂತಹ ಶಾಲ್ಲಗ್ಳಿಲೆ .  ಅಲೆ್ಲನ ಜನರು ಗುಳೇ 

ಹೊೀಗುತಾು ರೆ.  ಏತಕೆಕ  ಗುಳೇ ಹೊೀಗುತಾು ರೆ ಎಾಂದ್ರೆ ಅಲೆ್ಲದ್ಾ ರೆ ಏನೂ ಕೆಲಸ ಕಾಯಗ ಇರುವುದಿಲೆ .  ಈಗ್ 

ರಾಜಯ ವಲೆ  ಶೇಕಡ 2.77 dropout, ಆ ಭಾಗ್ದ್ಲೆ್ಲ  ಅದು ಶೇಕಡ 5.96 ಇದೆ. ಅದ್ಕೆಕ  ಕಾರಣ್ವೇನೆಾಂದ್ರೆ, ಆ 

ತಾಯಿ ಮಕಕ ಳನ್ನನ  ಎತಿು ಕಾಂಡು ಬಂದು ಬೇರೆ ಕಡೆಗ್ಳಲೆ್ಲ  ಕ್ಕಲ್ಲ ಮ್ಮಡುತಾು ರೆ.  ಅವರನ್ನನ  ಎಲೆ್ಲ  ಶಾಲ್ಲಗೆ 

ಸೇರಿಸುವುದು? ವದೆಯ , ಬುದಿಿ , ಕೆಲಸವೂ ಇಲೆ .  ಅನ್ನಚೆಛ ೀದ್ 371ಜ್ಞ ತೆಗೆದುಕಾಂಡು ಇವರಿಗೆ ಏನ್ನ ಬಂದ್ 

ಹಾಗಾಯಿತ್ತ? ಯಾವುದೇ ಸಕಾಗರ ಇರಲ್ಲ 1500 ಕೀಟ್ಟ ಕಡುತೆು ೀವ ಎಾಂದಿರಿ, ಒಾಂದು ವಷಗವೂ ನಿೀವು 

ಹಣ್ ಕಡುವುದಿಲೆ .  ಹಣ್ವನ್ನನ  ಯಾವಾಗ್ ಕಡುತಿು ೀರಿ? ಹಣ್ ಯಾವಾಗ್ ಬಂತ್ತ ಚೌಹಾಣ  

ಸ್ವಹೇಬರೇ? ಈಗ್ ಡಿಸಾಂಬರ ನಲೆ್ಲ  323 ಕೀಟ್ಟ ರೂಪಾಯಿಗ್ಳನ್ನನ  ಕಟಿ್ಟ ದಾಾ ರೆ.  ಮ್ಮರ್ ಗ ಒಳಗೆ 1200 

ಕೀಟ್ಟ ರೂಪಾಯಿಗ್ಳನ್ನನ  ತೆಗೆದುಕಳಿು ವುದ್ಕೆಕ  ಆಗುತು ದೆಯೇ? ಹೆಚ್ಚಚ ವರಿಯಾಗಿ 1500 ಕೀಟ್ಟ 

ರೂಪಾಯಿಗ್ಳನ್ನನ  ತೆಗೆದುಕಳಿು ತಿು ೀರಾ? ಅನ್ನಮೊೀದ್ನೆಯಾಗುವುದ್ಕೆಕ  ಸಿಬಾ ಾಂದಿಗ್ಳಿಲೆ . ಸದ್ನ 

ನಡೆಯಬೇಕಾದ್ರೆ. ಎ, ಬಿ, ಸಿ, ಡಿ ವಗ್ಗದ್  ಸಿಬಾ ಾಂದಿಗ್ಳಿರುತಾು ರೆ.  ಅಲೆ್ಲ  ಯಾವ ಸಿಬಾ ಾಂದಿಯೂ ಇಲೆ , 

ಅಧಿಕಾರಿಯೂ ಇಲೆ .  ಅಲೆ್ಲರುವ ಲೀಕೀಪ್ಯೀಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ಹತಿು ರ, ಇಾಂಜಿನಿಯರ ಗ್ಳ ಹತಿು ರ 

ಹೊೀಗ್ಬೇಕು.  ಇಷಿ್ಟ  ಹಣ್, ಇಷಿ್ಟ  ಅಭಿವೃದಿಿ  ಕೆಲಸಗ್ಳನ್ನನ  ಮ್ಮಡುವಾಗ್ ಇದ್ಕಕ ೀಸಕ ರ ಒಾಂದು 

ಪ್ರ ತೆಯ ೀಕವಾದ್ K.K.R.D.B (Kalyana Karnataka Region Development Board) ಗೆ; ಇವಯಾಗರಾದ್ರೂ 

ಹೊೀಗಿ ವಧಭ್ಗದ್ಲೆ್ಲ , ನಗಾಲಾಯ ಾಂಡ ನಲೆ್ಲ  ಹೇಗೆ ಮ್ಮಡಿದಾಾ ರೆ, ಅವರು ಹಣ್ವನ್ನನ  ಹೇಗೆ ತರುತಾು ರೆ 

ಅದ್ನ್ನನ  ನೀಡಬೇಕಲೆವೇ? ಅನ್ನಚೆಛ ೀದ್ 371ಜ್ಞ ತರುವುದ್ಕೆಕ  ಈ ಜನರು ಪುಣ್ಯ  ಮ್ಮಡಿದಾಾ ರೆ.  ಆದ್ರೆ 

ಅದ್ನ್ನನ  ಅನ್ನಭ್ವಸದೇ ಪಾಪ್ ಅನ್ನಭ್ವಸುತಿು ದಾಾ ರೆ.  ಏಕೆಾಂದ್ರೆ, ಪಾಪ್ ಅಲೆ್ಲ  ಇರುವವಯಾಗರೂ 

ಬ್ರಯಿ ಬಿಚ್ಚಚ ವುದಿಲೆ .  ಅವರ ಕಮಗನೀ ಏನೀ ನಮಗೆ ಗತಿು ಲೆ .  ಆ ಭಾಗ್ದ್ಲೆ್ಲ  ಜನರು ಬಹಳ 

ಕಷಿ ದ್ಲೆ್ಲದಾಾ ರೆ. ಸಕಾಗರ ನಡೆಸುವವರು ಅವರ ಜೊತೆ ಹೊೀಗಿ ಈ ಸೆಿ ತಿ ಬಂದಿದೆ, ಎಷಿಿ ದೆ ಇದ್ರಲೆ್ಲ  
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ಯಾವ clause ನಲೆ್ಲ  ಏನ್ನ ಅಭಿವೃದಿಿ  ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮ್ಮಡಬಹುದು. ಶ್ಕ್ಷಣ್ದ್ಲೆ್ಲ , ಗಾರ ಮಿೀಣ್ 

ಅಭಿವೃದಿಿ ಯಲೆ್ಲ , ಮಹಾತಾ  ಗಾಾಂಧಿ ಯೀಜನೆಯಲೆ್ಲ , ರಾಷಿಿ ರೀಯ ಗಾರ ಮಿೀಣ್ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯಲೆ್ಲ , ಸಾ ಚ್ಛ  

ಭಾರತದ್ಲೆ್ಲ , ಗಾರ ಮ ವಕಾಸ  ಯೀಜನೆಯಲೆ್ಲ  ಮ್ಮಡಬಹುದು.  ಈ ಭಾಗ್ದ್ ಯಾವ ಯಾವ 

ತಾಲೆ್ಲ ಕುಗ್ಳಲೆ್ಲ  ಇಲಾಖೆಗ್ಳ ವದಾಯ ರ್ಥಗ ನಿಲಯ, ವವಧ ವಸತಿ ಶಾಲ್ಲ, ಕಾಲೇಜು ಮ್ಮದ್ರಿ 

ಶಾಲ್ಲಗ್ಳಾಗಿರುತು ವ.  ಒಾಂದೇ ಒಾಂದು ಮ್ಮದ್ರಿ ಶಾಲ್ಲಯಿಲೆ .  ನವು ಭ್ರವಸ ಸಮಿತಿಯಲೆ್ಲ  

ಹೈದ್ರಾಬ್ರದ -ಕನಗಟಕದ್ಲೆ್ಲ  ಏತಕೆಕ  ನೇಮಕಾತಿ ಮ್ಮಡಿಕಳಿು ತಿು ಲೆ  ಎಾಂದು ಕೇಳುತಿು ದೆಾ ವು ಅದ್ಕೆಕ  

ಅವರು ಪ್ಸಗಾಂಟೇಜ  ಬರುತಿು ಲೆ  ಎಾಂದು ಹೇಳುತಿು ದ್ಾ ರು.  ಏತಕೆಕ  ಪ್ಸಗಾಂಟೇಜ  ಬರುತಿು ಲೆ , ನಿೀವು ಅವರಿಗೆ 

ಒಾಂದು ಪ್ಸಗಾಂರ್  ಕಡಿಮೆ ಕಡಿ.  ಬಾಂಗ್ಳೂರಿಗೆ ಏತಕೆಕ  ಕಂಪೇರ  ಮ್ಮಡುತಿು ೀರಿ? ಆ ಭಾಗ್ದ್ಲೆ್ಲ  ಏನ್ನ 

ಪ್ರ ತಿಕ್ಕಲ್ಲತ ಪ್ರಿಸೆಿ ತಿ ಇದೆ ಅದ್ಕಕ ನ್ನಗುಣ್ವಾಗಿ ಅಮೆಾಂಡ ಮೆಾಂರ್  ಮ್ಮಡಿ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನನ್ನ 

ಶೇ.70ರಷಿ್ಟ  ಅಾಂಕಗ್ಳನ್ನನ  ಅಥಗಶಾಸು ರದ್ಲೆ್ಲ  ಪ್ಡೆಯುತೆು ೀನೆ, ಕನನ ಡದ್ಲೆ್ಲ  ಶೇ.41ರಷಿ್ಟ  ಅಾಂಕ 

ಪ್ಡೆಯುತೆು ೀನೆ.  ನಿೀವು ಅದ್ನೆನ  ಏತಕೆಕ  ಆಧಾರವಾಗಿಟಿ ಕಳಿು ತಿು ೀರಿ? ಅವರಿಗೆ ಏನ್ನ ಹೆಚಿಚ ಗೆ ಅನ್ನದಾನ 

ಕಡಬೇಕೀ ಅದ್ನ್ನನ  ಕಟಿ  ಅಲೆ್ಲನ ಹುಡುಗ್ರನ್ನನ  ಬರುವ ಹಾಗೆ ಮ್ಮಡಿ ಎಲೆರಿಗೂ ಕೆಲಸ ಕಡಿ. 

  

ವೈಸ್  ಚೇಮಾನ್:- ಮ್ಮನಯ  ಯು.ಬಿ. ವಾಂಕಟೇಶ ರವರೇ, ಈಗ್ ಮಿೀಟ್ಟಾಂಗ  ಇರುವುದ್ರಿಾಂದ್ ಐದು 

ನಿಮಿಷದ್ಲೆ್ಲ  ಮುಗಿಸಿ. 

 

ಶಿರ ೋ ಯು.ಬ. ವೆಿಂಕಟೇಶ:- ಮ್ಮನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ನನನ ದು ಮುಗಿಯುವುದಿಲೆ . ಇನೂನ  

ಅಧಗಗಂಟ್ಯಾಗುತು ದೆ.  ಇದೊಾಂದು ನತದೃಷಿ  ಭಾಗ್ವಾಗಿದೆ.  

ವೈಸ್  ಚೇಮಾನ್:- ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಳೆ ಮ್ಮತನಡಬಹುದ್ಲೆವೇ? 

ಶಿರ ೋ ಯು.ಬ. ವೆಿಂಕಟೇಶ:- ಮ್ಮನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಆಗ್ಬಹುದು. 

 

 ವೈಸ್  ಚೇಮಾನ್:- ಈಗ್ ಸದ್ನವು ಮುಕಾು ಯವಾಗಿ ನಳೆ ಬಳಗೆೆ  10 ಗಂಟ್ 30 ನಿಮಿಷಕೆಕ  

ಸೇರುವುದು.  

(ಸ್ದನವು ಸಂಜೆ 06 ಗಂಟೆ 34 ನರ್ಮಷಕೆೆ  ಮುಕಾು ಯಗೊಿಂಡು, ಪುನಃ ದರ್ನಿಂಕ 23ನೇ  

ಡಸ್ಯಿಂಬರ  ಮಾಹೇ 2021ರ  ಗುರುವಾರ ಬಳಗೆೆ  10 ಗಂಟೆ 30 ನರ್ಮಷಕೆೆ   

ಸ್ಮಾವೇಶಗೊಳಳ ಲು ತಿೋಮಾಾನಸಿತ್ತ) 
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