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 ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು  

ನೂರ ನಲವತ್ು ೈದನೆಯ ಅಧಿವೇಶನ 

 

                                                       ವಿಷಯಾನುಕರ ಮಣಿಕೆ (Index) 

 

  ದಿನಾಂಕ: 23ನೇ ಡಿಸಾಂಬರ  2021     

         ಗುರುವಾರ                                                                                                   

 

1. ಪರ ಶ್ನ ೋತ್ು ರಗಳು 

ಅ) ಚುಕೆೆ  ಗುರುತಿನ ಪರ ಶ್ನನ ಗಳಿಗೆ ಮೌಖಿಕವಾಗಿ ನೋಡಲಾದ ಉತ್ು ರಗಳು 

 

 1199-ಬೋದರ  ಜಿಲೆ್ಲ ಯ ಕಾರಂಜಾ ಡ್ಯ ಾಂ ಕೆಳಗಡೆ ಉದ್ಯಯ ನವನ ನರ್ಮಾಣದ  

                    ಕುರಿತ್ತ 

  -ಶ್ರ ೀ ಅರವಾಂದ ಕುಮಾರ  ಅರಳಿ 

  -ಶ್ರ ೀ ಗೀವಾಂದ ಎಾಂ.ಕಾರಜೀಳ(ಜಲಸಂಪನ್ಮೂ ಲ ಸಚಿವರು) 

 

 1218-ಪೊಲೋಸ  ಇಲಾಖೆಯಲೆ  ಕತ್ಾವಯ  ನವಾಹಿಸುತಿು ರುವ ಸಿಬ್ಬ ಾಂದಿ ಬ್ಗೆೆ   

  -ಶ್ರ ೀ ಆಯನ್ಮರು ಮಂಜುನಥ  

  -ಶ್ರ ೀ ಕೀಟ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾನಯಕರು) 

                                                        (ಗೃಹ ಸಚಿವರ ಪರವಾಗಿ) 

 

 1231-ರ್ಮಗಡಿ ತಾಲೆ್ಲಕಿಗೆ ಹೇರ್ಮವತಿ ನೋರು ಹರಿಸುವ ಬ್ಗೆೆ  

  -ಶ್ರ ೀ ಅ.ದೇವೇಗೌಡ 

  -ಶ್ರ ೀ ಗೀವಾಂದ ಎಾಂ.ಕಾರಜೀಳ(ಜಲಸಂಪನ್ಮೂ ಲ ಸಚಿವರು) 

 

 1171-ಕೃಷ್ಣಾ  ಮೇಲದ ಾಂಡೆ ಯೋಜನೆಯನುನ  ರಾಷ್್ಟ ರ ೋಯ ಯೋಜನೆಯರ್ನನ ಗಿ  

                   ರ್ಮಡುವುದರ ಬ್ಗೆೆ  

  -ಶ್ರ ೀ ಪರ ಕಾಶ  ಕೆ.ರಾಥೀಡ  

  -ಶ್ರ ೀ ಗೀವಾಂದ ಎಾಂ.ಕಾರಜೀಳ(ಜಲಸಂಪನ್ಮೂ ಲ ಸಚಿವರು) 

 

 1216-ಮರಡಿಪೂರ ಗ್ರರ ಮಕೆೆ  ಚೆಕ  ಡ್ಯ ಾಂ ನರ್ಮಾಣ ಕುರಿತ್ತ  

  -ಶ್ರ ೀ ಎನ .ಅಪ್ಪಾ ಜಿಗೌಡ(ಶ್ರ ೀ ಎಾಂ.ಎ.ಗೀಪ್ಪಲಸ್ವಾ ಮಿ ಅವರ ಪರವಾಗಿ) 

  -ಶ್ರ ೀ ಗೀವಾಂದ ಎಾಂ.ಕಾರಜೀಳ(ಜಲಸಂಪನ್ಮೂ ಲ ಸಚಿವರು) 

 

 1176-ಸ್ವ ಯಂ ಘೋಷ್ಟತ್ ಆಸಿು  ತ್ರಿಗೆ ಕುರಿತ್ತ 

  -ಶ್ರ ೀ ಎನ .ರವಕುಮಾರ  

  -ಶ್ರ ೀ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮಾೂ ಯಿ(ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳು) 

 

 1220-ಬಾಂಗಳೂರು ನಗರದ ವಾಯ ಪ್ತು ಯಲೆ  ಬ್ರುವ ಪರ ಮುಖ ರ್ನಲ್ಲಗಳ ಕುರಿತ್ತ 

  -ಶ್ರ ೀ ಪಿ.ಆರ .ರಮೇಶ  

  -ಶ್ರ ೀ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮಾೂ ಯಿ(ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳು) 
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1153-ಬಾಂಗಳೂರು ನಗರದಲೆರುವ ರಾಜಕಾಲುವೆ ಒತ್ತು ವರಿ ಕುರಿತ್ತ 

 -ಶ್ರ ೀ ಯು.ಬಿ.ವಾಂಕಟೇಶ   

 -ಶ್ರ ೀ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮಾೂ ಯಿ(ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳು) 

 

1257-ಬಾಂಗಳೂರಿನ ವಾಯ ಪ್ತು ಯ ರಸ್ತು ಗಳು ಹಾಗೂ ಫುಟ ಪಾತ ಗಳ ಕಾಮಗ್ರರಿಗಳ 

          ಕುರಿತ್ತ 

 -ಶ್ರ ೀಮತ್ರ ಭಾರತ್ರಶೆಟಿ್ಟ  

 -ಶ್ರ ೀ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮಾೂ ಯಿ(ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳು) 

 

1252-ಬಾಂಗಳೂರಿನ ರಸ್ತು ಗಳು ಹಾಗೂ ಪಾದಚಾರಿ ರ್ಮಗಾಗಳ ಗುಾಂಡಿಗಳನುನ   

          ಸ್ರಿಪಡಿಸುವ ಬ್ಗೆೆ  

 -ಡಾ:ಕೆ.ಗೀವಾಂದರಾಜ  

 -ಶ್ರ ೀ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮಾೂ ಯಿ(ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳು) 

 

ತ್ಡೆಹಿಡಿಯಲಾದ 334 ಬಾಂಗಳೂರು ನಗರ ವಾಯ ಪ್ತು ಯ 12 ಅತಿೋ ದಟ್ ಣೆ ಸಂಚಾರಿ ರಸ್ತು ಗಳನುನ    

            ಪರ ಶ್ನನ                ಕೆ.ಆರ .ಡಿ.ಸಿ.ಎಲ . ಗೆ ವಗ್ರಾಯಿಸುವ ಕುರಿತ್ತ  

 -ಶ್ರ ೀ ಪಿ.ಆರ .ರಮೇಶ  

 -ಶ್ರ ೀ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮಾೂ ಯಿ(ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳು) 

 

ತ್ಡೆಹಿಡಿಯಲಾದ 1055- ಹಳಳ  ಹಿಡಿದ ವಿದ್ಯಯ ತ  ಚಿತಾಗ್ರರ ಯೋಜನೆ ಬ್ಗೆೆ . 

            ಪರ ಶ್ನನ              -ಶ್ರ ೀ ರಘುನಥ  ರಾವ  ಮಲ್ಕಾ ಪೂರೆ 

    -ಶ್ರ ೀ ಎನ .ನಗರಾಜು(ಎಾಂ.ಟ್ಟ.ಬಿ)(ಪೌರಾಡಳಿತ, ಸಣ್ಣ  ಕೈಗಾರಿಕೆ ಹಾಗೂ  

                                                                             ಸ್ವವವಜನಿಕ ಉದಿಿ ಮೆಗಳ ಸಚಿವರು)  

 

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

 

2. ಸ್ಭಾಪತಿಯವರ ಅನುಮತಿ ಮೇರೆಗೆ ಪರ ಸ್ತು ಪ್ತಸ್ಲಪ ಟ್  ವಿಷಯಗಳು 

ಅ) ರಾಜಯ ದ ಮೊರಾಜಿಾ ವಸ್ತಿ ಶಾಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಇನನ ತ್ರ ವಸ್ತಿ ಶಾಲ್ಲಗಳ 

      ಶಿಕ್ಷಕರನುನ  ಖಾಯಂ ರ್ಮಡುವ ಬ್ಗೆೆ . 

  -ಶ್ರ ೀ ಕೆ.ಟ್ಟ.ಶ್ರ ೀಕಂಠೇಗೌಡ 

  -ಶ್ರ ೀ ಕೀಟ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಮಾಜ ಕಲ್ಕಯ ಣ್ ಮತ್ತು  ಹಾಂದುಳಿದ  

                                                                      ವಗವಗಳ ಕಲ್ಕಯ ಣ್ ಸಚಿವರು) 

  

ಆ)ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶವ ವಿದ್ಯಯ ಲಯ, ಧಾರವಾಡ ಇಲೆ  371(ಜೆ) ಮೋಸ್ಲಾತಿ ಅಡಿ  

    ನೇಮಕಾತಿ ವಿಳಂಬ್ವಾಗುತಿು ರುವ ಬ್ಗೆೆ . 

  -ಶ್ರ ೀ ಎಸ .ವಿ .ಸಂಕನ್ಮರ 

  -ಶ್ರ ೀ ಕೀಟ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾನಯಕರು) 

 

ಇ)ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲೆ್ಲ  ಸ್ತವಳಗಿ ಪಟ್ ಣವನುನ  ತಾಲೆ್ಲಕರ್ನನ ಗಿ ಪರಿವತಿಾಸುವ  

     ಬ್ಗೆೆ . 

  -ಶ್ರ ೀ ಎಸ .ಆರ .ಪ್ಪಟ್ಟೀಲ (ವರೀಧ ಪಕ್ಷದ ನಯಕರು) 

  -ಶ್ರ ೀ ಕೀಟ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾನಯಕರು) 
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 ಈ) ಕೋವಿಡ -19 ಕಾರಣದಿಾಂದ ಎಲೆಾ  ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಾಗಳನುನ   

        ಉತಿು ೋಣಾಗೊಳಿಸಿದದ ರಿಾಂದ ಮುಾಂದಿನ ವಿದ್ಯಯ ಭಾಯ ಸ್ಕೆಾ ಗಿ  

        ಹಾಸ್್ತ ಲ  ಸೌಲಭ್ಯ ದಿಾಂದ ವಂಚಿತ್ರಾಗಿರುವ ಬ್ಗೆೆ . 

  -ಶ್ರ ೀ ಚಿದಾನಂದ  ಎಾಂ.ಗೌಡ 

  -ಶ್ರ ೀ ಕೀಟ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಮಾಜ ಕಲ್ಕಯ ಣ್ ಮತ್ತು  ಹಾಂದುಳಿದ  

                                                                      ವಗವಗಳ ಕಲ್ಕಯ ಣ್ ಸಚಿವರು) 

 

ಉ) ಬಬಎಾಂಪ್ತಗೆ ಸೇರಿದ ಸ್ವ ತ್ತು ಗಳನುನ  ಸಂರಕಿಿ ಸಿ ವಶಕೆೆ  ಪಡೆಯುವಲೆ  ಕರ ಮ  

      ಕೈಗೊಳಳ ದಿರುವ ಬ್ಗೆೆ . 

  -ಶ್ರ ೀ ಪಿ.ಆರ .ರಮೇಶ  

  -ಶ್ರ ೀ ಕೀಟ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾನಯಕರು) 

 

ಊ) ಆಲಮಟ್್ಟ  ಜಲಾಶಯದ ಪಕೆ ದಲೆ  ಜಗಜ್ಯ ೋತಿ ಬ್ಸ್ವಣಾ ನವರ 

ಪರ ತಿಮೆಯನುನ  ಸ್ತಾ ಪನೆ  

        ರ್ಮಡುವ ಬ್ಗೆೆ . 

  -ಶ್ರ ೀ ಹಣ್ಮಂತ ರುದರ ಪಾ  ನಿರಾಣಿ 

  -ಶ್ರ ೀ ಕೀಟ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾನಯಕರು) 

 

 ಋ) ಸ್ತವಾಜನಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಕಛೇರಿಗಳಲೆ  ಶಿಕ್ಷಕರನುನ  ಗೌರವಯುತ್ವಾಗಿ  

        ನಡೆಸಿಕಳುಳ ವ ಬ್ಗೆೆ . 

  -ಡಾ:ತಳವಾರ  ಸ್ವಬಣ್ಣ  

-ಶ್ರ ೀ ಬಿ.ಸಿ.ನಗೇಶ (ಪ್ಪರ ಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪೌರ ಢ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಹಾಗೂ 

                                                                                         ಸಕಾಲ ಸಚಿವರು)  

 

ಎ) ಸ್ಕಾಾರಿ ಪಾಲಟೆಕಿನ ಕ  ಕಾಲೇಜುಗಳಲೆ  ಬೋಧರ್ನ ಅವಧಿ ಕಡಿತ್ ಮತ್ತು  

     ವೇತ್ರ್ನನುದ್ಯನ ಬಡುಗಡೆ ಬ್ಗೆೆ . 

  -ಶ್ರ ೀ ಮರಿತ್ರಬ್ಬ ೀಗೌಡ 

  -ಶ್ರ ೀ ಕೀಟ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾನಯಕರು) 

 

ಏ) ಕೋಲಾರ ಜಿಲೆ್ಲ ಯ ಗ್ರರ ಮೋಣ ಪರ ದೇಶಗಳಲೆ  ಕುಡಿಯುವ ನೋರಿನ  

      ಕಾಮಗ್ರರಿಗಳ ಬಲ  ಪಾವತಿ ಬ್ಗೆೆ . 

  -ಶ್ರ ೀ ಗೀವಾಂದರಾಜು 

  -ಶ್ರ ೀ ಕೀಟ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾನಯಕರು) 

ಐ) ಧಾರವಾಡ ಜಿಲೆ್ಲ  ಹುಬ್ಬ ಳಿಳ  ತಾಲೆ್ಲಕಿನ ಗ್ರಮನಹಟ್್ಟ  ಸ್ಕಾಾರಿ ಉದ್ಯಾ  

     ಶಾಲ್ಲಯಲೆ  8ನೇ ತ್ರಗತಿ ನಂತ್ರ ಪ್ರರ ಢಶಾಲ್ಲ ಪಾರ ರಂಭಿಸುವ ಬ್ಗೆೆ . 

  -ಶ್ರ ೀ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರ ಸ್ವದ  

-ಶ್ರ ೀ ಬಿ.ಸಿ.ನಗೇಶ (ಪ್ಪರ ಥಮಿಕ ಮತ್ತು  ಪೌರ ಢ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಹಾಗೂ ಸಕಾಲ  

                                                        ಸಚಿವರು) 
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ಒ) ಪ್ರರ ಢಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸ್ಮಸ್ತಯ ಗಳ ಬ್ಗೆೆ . 

  -ಶ್ರ ೀ ಅರುಣ್ ಶಹಾಪುರ 

-ಶ್ರ ೀ ಬಿ.ಸಿ.ನಗೇಶ (ಪ್ಪರ ಥಮಿಕ ಮತ್ತು  ಪೌರ ಢ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಹಾಗೂ ಸಕಾಲ  

                                                     ಸಚಿವರು)  

 

ಓ) ಬೋದರ  ಜಿಲೆ್ಲ  ಬ್ಸ್ವಕಲಾಯ ಣ ತಾಲೆ್ಲಕು ಮಹಾರಾಷ್ ರ  ಗಡಿ ಭಾಗದ  

      ಗ್ರರ ಮಗಳಲೆ  ಕನನ ಡ ಶಾಲ್ಲಗಳನುನ  ಪಾರ ರಂಭಿಸುವ ಬ್ಗೆೆ . 

  -ಶ್ರ ೀ ವಜಯ ಸಿಾಂಗ  

-ಶ್ರ ೀ ಬಿ.ಸಿ.ನಗೇಶ (ಪ್ಪರ ಥಮಿಕ ಮತ್ತು  ಪೌರ ಢ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಹಾಗೂ ಸಕಾಲ  

                                                    ಸಚಿವರು)  

 

ಔ) ರಾಜಯ ದಲೆ  ಸ್ಕಾಾರಿ ಮತ್ತು  ಸ್ಕಾಾರದ ಅನುದ್ಯನತ್ ಆಸ್ಪ ತ್ರ ಗಳಲೆ   

      ಸಂದಶಾಕರ   ಸ್ಮತಿ ರಚನೆ ರ್ಮಡುವ ಬ್ಗೆೆ . 

  -ಶ್ರ ೀ ಯು.ಬಿ.ವಾಂಕಟೇಶ  

  -ಶ್ರ ೀ ಕೀಟ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾನಯಕರು) 

 

      ಅಾಂ) ಉಡುಪ್ತಯಿಾಂದ ಕೇರಳಕೆೆ  ಮೂಡಬದರೆ-ಬಂಟ್ವವ ಳ ತಾಲೆ್ಲಕಿನ 17  ಗ್ರರ ಮಗಳ 

             ಮೂಲಕ 400 ಕೆ.ವಿ. ಸ್ತಮರ್ಥಯ ಾದ ವಿದ್ಯಯ ತ  ಸ್ರಬ್ರಾಜಾಗುತಿು ರುವ ಬ್ಗೆೆ . 

  -ಶ್ರ ೀ ಕೆ.ಹರಿೀಶ  ಕುಮಾರ  

  -ಶ್ರ ೀ ಕೀಟ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾನಯಕರು) 

 

      ಅಃ) ಇಾಂಜಿನಯರಿಾಂಗ  ಸಿ.ಇ.ಟ್ಟ. ಕೌನಿ ಲಾಂಗ  ಮುಾಂಚೆ ಕಾಮೆಡ -ಕೆ ಕೋಟ್ವದಡಿ  

       ಸಿೋಟ  ಪಡೆದ ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಾಗಳ ಶುಲೆ  ಹಿಾಂತಿರುಗಿಸುವ ಬ್ಗೆೆ . 

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

  -ಶ್ರ ೀ ಕೀಟ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾನಯಕರು) 

 

       ಕ) ಕೋವಿಡ -19 ವಾಯ ಕಿಿ ನ ಗಳು ಫೋಲಾಗುತಿು ರುವ ವಿಚಾರದ ಬ್ಗೆೆ  

  -ಶ್ರ ೀ ಎನ .ರವಕುಮಾರ  

  -ಶ್ರ ೀ ಕೀಟ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾನಯಕರು) 

 

3. ಸ್ಭಾಪತಿಯವರ ಅನುಮತಿ ಮೇರೆಗೆ ಪರ ಸ್ತು ಪ್ತಸ್ಲಾಗಿದದ  ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್   

ಸ್ಚಿವರ ಹೇಳಿಕೆಗಳು 

 

ಅ) ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜಯ ದಲೆರುವ ವೈದಯ ಕಿೋಯ ಕಾಲೇಜುಗಳಲೆ  

ವಾಯ ಸಂಗ ರ್ಮಡುತಿು ರುವ ವೈದಯ ಕಿೋಯ ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಾಗಳು ತ್ಮಮ  

ವಾಯ ಸಂಗವನುನ  ಮುಗಿಸಿದ ಮೇಲ್ಲ ಕಡ್ಾ ಯವಾಗಿ ಒಾಂದ್ಯ 

ವಷಾದ ಗ್ರರ ಮೋಣ ಸೇವೆಯನುನ  ಪೂರೈಸ್ಬೇಕೆನುನ ವುದರ 

ಬ್ಗೆೆ  ಕಾನೂನು ರೂಪ್ತಸುವ ಕುರಿತ್ತ. 



                                                                ««¥¥ÀÀ//2233--1122--22002211| 5 

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

 

 

  -ಶ್ರ ೀ ಕೀಟ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾನಯಕರು) (ಆರೀಗಯ  ಮತ್ತು  

                           ಕುಟಾಂಬ ಕಲ್ಕಯ ಣ್ ಹಾಗೂ ವೈದಯ ಕೀಯ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಸಚಿವರ ಪರವಾಗಿ) 

 

ಆ) ಉಡುಪ್ತ ಜಿಲೆ್ಲ ಯಲೆ  ಕರೋರ್ನ 2ನೇ ಹಂತ್ದ ಲಾಕ ಡೌನ 

ತ್ರವುಗೊಾಂಡು ಹಲವು ತಿಾಂಗಳುಗಳೇ ಕಳೆದರೂ ಗ್ರರ ಮೋಣ 

ಭಾಗದಲೆ  ಪೂಣಾ ಪರ ರ್ಮಣದಲೆ  ಬ್ಸ  ಸಂಚಾರ 

ಆರಂಭ್ವಾಗದೇ ಇರುವ ಕಾರಣ ಜನಸ್ತರ್ಮನಯ ರಿಗೆ ಮತ್ತು  

ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಾಗಳಿಗೆ ತಿೋವರ  ತಾಂದರೆಯಾಗುತಿು ರುವುದರ ಕುರಿತ್ತ.   

  -ಶ್ರ ೀ ಕೀಟ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾನಯಕರು)(ಸ್ವರಿಗೆ ಮತ್ತು   

                                        ಪರಿಶ್ಷಿ್  ವಗವಗಳ ಕಲ್ಕಯ ಣ್ ಸಚಿವರ ಪರವಾಗಿ) 

ಇ) ರಾಜಯ  ಸ್ಕಾಾರಿ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜುಗಳಲೆ  ಕಾಯಾ ನವಾಹಿಸುತಿು ರುವ ಸುರ್ಮರು 

     14 ಸ್ತವಿರ ಅತಿರ್ಥ ಉಪರ್ನಯ ಸ್ಕರನುನ  ಖಾಯಂಗೊಳಿಸುವ ಕುರಿತ್ತ. 

  - ಶ್ರ ೀ ಕೀಟ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾನಯಕರು)(ಉನ್ನ ತ ಶ್ಕ್ಷಣ್, ಐಟ್ಟ- 

                             ಬಿಟ್ಟ, ವಜಾಾ ನ್ ಮತ್ತು  ತಂತರ ಜಾಾ ನ್, ವದುಯ ನೂ ನ್ ಹಾಗೂ  

                             ಕೌಶಲ್ಕಯ ಭಿವೃದಿಿ , ಜಿೀವನೀಪ್ಪಯ ಹಾಗೂ ಉದಯ ಮಶ್ೀಲತೆ  

                             ಸಚಿವರ ಪರವಾಗಿ) 

 

ಈ) ಬೋದರ  ಜಿಲೆ್ಲ  ಬ್ಸ್ವಕಲಾಯ ಣ ತಾಲೆ್ಲಕಿನ ತ್ಹಶಿೋಲಾದ ರ  ಅವರನುನ  ವಗ್ರಾವಣೆ  

      ರ್ಮಡುವ ಬ್ಗೆೆ .  

  -ಶ್ರ ೀ ಕೀಟ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾನಯಕರು)(ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರ  

                                                                                                      ಪರವಾಗಿ) 

 

ಉ) ಸ್ಕಾಾರ ರಾಜಯ ದ ಎಲೆ  ಜಿಲೆ್ಲ ಗಳಲೆ  ಗೊೋಶಾಲ್ಲ ತ್ರೆಯಲು ಅಗತ್ಯ ವಿರುವ 

ಜಮೋನುಗಳನುನ  ಪಡೆದ್ಯ ಅವಶಯ  ಮೂಲಭೂತ್ ಸೌಕಯಾಗಳನುನ  

ಒದಗಿಸಿ, ರೈತ್ರಿಗೆ ಸ್ಮಸ್ತಯ ಯಾಗದಂತ್ ಗೊೋವುಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ 

ಮುಾಂದ್ಯಗುವ ಬ್ಗೆೆ . 

  -ಶ್ರ ೀ ಕೀಟ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾನಯಕರು)(ಪಶುಸಂಗೀಪನ  

                                                                                   ಸಚಿವರ ಪರವಾಗಿ)  

4. ನಯಮ 330ರ ಮೇರೆಗೆ ಚಚೆಾ 

ಅ) ರಾಜಯ ದ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳಲೆ  ಗುತಿು ಗೆ ಕಾಮಗ್ರರಿಗಳ ಮೊತ್ು ದ ಶೇಕಡ್  

      40ರಷ್್ಟ  ಮೊತ್ು  ಲಂಚದ ರೂಪದಲೆ  ವಯ ಯವಾಗುತಿು ದ್ಯದ  ಭ್ರ ಷ್್ಣ ಚಾರ  

      ತಾಾಂಡವವಾಡುತಿು ರುವ ಬ್ಗೆೆ . 

 -ಶ್ರ ೀ ಸಿ.ಎಾಂ.ಇಬ್ರರ ಹಾಂ 

 -ಶ್ರ ೀ ಕೀಟ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾನಯಕರು) 

 -ಶ್ರ ೀ ಎನ .ರವಕುಮಾರ  

 -ಶ್ರ ೀ ಡಾ:ತೇಜಸಿಾ ನಿ ಗೌಡ  

  - ಶ್ರ ೀ ಗೀವಾಂದ ಎಾಂ.ಕಾರಜೀಳ(ಜಲಸಂಪನ್ಮೂ ಲ ಸಚಿವರು) 

-ಶ್ರ ೀ ಎಾಂ.ನರಾಯಣ್ಸ್ವಾ ಮಿ(ವೀರೀಧ ಪಕ್ಷದ ಮುಖ್ಯ  ಸಚೇತಕರು) 

-ಶ್ರ ೀ ಸಿ.ಸಿ.ಪ್ಪಟ್ಟೀಲ (ಲೀಕೀಪಯೀಗಿ ಸಚಿವರು)     
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5. ನಯಮ 68ರ ಮೇರೆಗೆ ಮುಾಂದ್ಯವರೆದ ಚಚೆಾ 

ವಿಷಯ: “ಉತ್ು ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಹಾಗೂ ಕಲಾಯ ಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದ ಜವ ಲಂತ್ ಸ್ಮಸ್ತಯ ಗಳ  

              ಬ್ಗೆೆ ” 

  -ಶ್ರ ೀ ಯು.ಬಿ.ವಾಂಕಟೇಶ  

  -ಶ್ರ ೀ ಕವಟಗಿಮಠ ಮಹಾಾಂತೇಶ ಮಲಿ್ಲಕಾಜುವನ್ (ಸಕಾವರದ ಮುಖ್ಯ  ಸಚೇತಕರು) 

-ಶ್ರ ೀ ಎಾಂ.ನರಾಯಣ್ಸ್ವಾ ಮಿ(ವೀರೀಧ ಪಕ್ಷದ ಮುಖ್ಯ  ಸಚೇತಕರು)  

  -ಶ್ರ ೀ ಶಶ್ೀಲ  ಜಿ.ನ್ಮೊೀಶ್  

  -ಶ್ರ ೀ ಪರ ಕಾಶ  ಕೆ.ರಾಥೀಡ  

   -ಶ್ರ ೀ ಎನ .ರವಕುಮಾರ  

   -ಶ್ರ ೀ ಬಸವರಾಜ ಪ್ಪಟ್ಟೀಲ  ಇಟಗಿ 

   -ಶ್ರ ೀ ಲಕ್ಷೂ ಣ್ ಸಂಗಪಾ  ಸವದಿ 

  

6. ನಯಮ 330ರ ಮೇರೆಗೆ ಚಚೆಾ  

ಆ) “ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗವು ಸ್ಲೆ ಸಿದದ  2021ನೇ ಸ್ತಲನ ಗೆಜೆಟೆಡ  ಪೊರ ಬೇಷನರ ಗಳ  

       ಆಯೆ್ಕ  ಪಟ್್ಟ /ಸ್ಲಹೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ ದಿರ್ನಾಂಕ:09.03.2018ರ (ರಿಟ  ಅಜಿಾ  

       ಸಂಖೆಯ :13617-13627/2017) ರ್ಮನಯ  ಉಚಛ  ರ್ನಯ ಯಾಲಯದ ತಿೋಪಾನುನ   

       ಪಾಲಸುವುದರ ಕುರಿತ್ತ. 

 

 -ಶ್ರ ೀ ಜೆ.ಸಿ.ಮಾಧುಸ್ವಾ ಮಿ(ಕಾನ್ಮನು, ಸಂಸದಿೀಯ ವಯ ವಹಾರಗಳು, ಶಾಸನ್ ರಚನೆ  

                                                                ಹಾಗೂ ಸಣ್ಣ  ನಿೀರಾವರಿ ಸಚಿವರು) 

 -ಶ್ರ ೀ ಪಿ.ಆರ .ರಮೇಶ  

 -ಶ್ರ ೀ ಎಸ .ಆರ .ಪ್ಪಟ್ಟೀಲ (ವರೀಧ ಪಕ್ಷದ ನಯಕರು) 

 

7. ನಯಮ 68ರ ಮೇರೆಗೆ ಮುಾಂದ್ಯವರೆದ ಚಚೆಾ 

ವಿಷಯ: “ಉತ್ು ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಹಾಗೂ ಕಲಾಯ ಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದ ಜವ ಲಂತ್ ಸ್ಮಸ್ತಯ ಗಳ   

               ಬ್ಗೆೆ ” 

 -ಶ್ರ ೀ ಅರವಾಂದ ಕುಮಾರ  ಅರಳಿ 

 -ಶ್ರ ೀ ಬಸವರಾಜ ಪ್ಪಟ್ಟೀಲ  ಇಟಗಿ 

 -ಶ್ರ ೀ ಗೀವಾಂದ ಎಾಂ.ಕಾರಜೀಳ(ಜಲಸಂಪನ್ಮೂ ಲ ಸಚಿವರು)  

8. ಪರ ಕಟಣೆ 

    

9. ನಯಮ 68ರ ಮೇರೆಗೆ ನಡೆದ ಚಚೆಾಗೆ ಸ್ಕಾಾರದಿಾಂದ ಉತ್ು ರ 

         ವಿಷಯ: “ಉತ್ು ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಹಾಗೂ ಕಲಾಯ ಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದ ಜವ ಲಂತ್ ಸ್ಮಸ್ತಯ ಗಳ                          

                         ಬ್ಗೆೆ ” 

                               -ಶ್ರ ೀ ಗೀವಾಂದ ಎಾಂ.ಕಾರಜೀಳ(ಜಲಸಂಪನ್ಮೂ ಲ ಸಚಿವರು) 

                    -ಶ್ರ ೀ ಕೆ.ಟ್ಟ.ಶ್ರ ೀಕಂಠೇಗೌಡ 

                    -ಶ್ರ ೀ ಕವಟಗಿಮಠ ಮಹಾಾಂತೇಶ ಮಲಿ್ಲಕಾಜುವನ್(ಸಕಾವರದ ಮುಖ್ಯ  ಸಚೇತಕರು) 

                    -ಶ್ರ ೀ ಬಸವರಾಜ ಪ್ಪಟ್ಟೀಲ  ಇಟಗಿ 
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                    -ಶ್ರ ೀ ಎಸ .ಆರ .ಪ್ಪಟ್ಟೀಲ (ವರೀಧ ಪಕ್ಷದ ನಯಕರು) 

                    -ಶ್ರ ೀ ನ್ಸಿೀರ  ಅಹೂ ದ  

                    -ಶ್ರ ೀ ಕೆ.ಎ.ತ್ರಪ್ಾ ೀಸ್ವಾ ಮಿ 

                    -ಶ್ರ ೀ ಬಿ.ಸಿ.ಪ್ಪಟ್ಟೀಲ (ಕೃಷಿ ಸಚಿವರು) 

                    -ಶ್ರ ೀ ಅಲಿಾಂ ವೀರಭದರ ಪಾ   

                    -ಶ್ರ ೀ ಬಿ.ಎ.ಬಸವರಾಜು(ನ್ಗರಾಭಿವೃದಿಿ  ಸಚಿವರು)  

                    -ಶ್ರ ೀ ಮರಿತ್ರಬ್ಬ ೀಗೌಡ 

                    -ಶ್ರ ೀ ಗೀವಾಂದರಾಜು 

                    - ಶ್ರ ೀ ಪರ ಕಾಶ  ಕೆ.ರಾಥೀಡ  

                    -ಶ್ರ ೀ ನಿರಾಣಿ ಹಣ್ಮಂತ  ರುದರ ಪಾ  

 

10. ಪರ ಕಟಣೆ 

 

11. ನಯಮ 330ರ ಮೇರೆಗೆ ಚಚೆಾ 

          ಇ) 1995ರ ನಂತ್ರ ಪಾರ ರಂಭ್ವಾದ ಅನುದ್ಯನರಹಿತ್ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳನುನ   

                 ಅನುದ್ಯನಕೆೆ  ಒಳಪಡಿಸುವುದರ ಕುರಿತ್ತ. 

-ಶ್ರ ೀ ಅರುಣ್ ಶಹಾಪುರ        

-ಶ್ರ ೀ ಮರಿತ್ರಬ್ಬ ೀಗೌಡ 

-ಶ್ರ ೀ ಕೆ.ಟ್ಟ.ಶ್ರ ೀಕಂಠೇಗೌಡ 

-ಎಸ .ವ.ಸಂಕನ್ಮರ 

-ಡಾ: ವೈ.ಎ.ನರಾಯಣ್ಸ್ವಾ ಮಿ 

-ಶ್ರ ೀ ನಿರಾಣಿ ಹಣ್ಮಂತ  ರುದರ ಪಾ  

-ಶ್ರ ೀ ಎಸ .ಆರ .ಪ್ಪಟ್ಟೀಲ (ವರೀಧ ಪಕ್ಷದ ನಯಕರು) 

-ಶ್ರ ೀ ಬಿ.ಸಿ.ನಗೇಶ (ಪ್ಪರ ಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪೌರ ಢ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಹಾಗೂ ಸಕಾಲ ಸಚಿವರು) 

 

  ಈ) ಕಲಾಯ ಣ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಭಾಗದ ಸ್ಕಾಾರಿ ಪಾರ ರ್ಥಮಕ ಮತ್ತು  ಪ್ರರ ಢ ಶಾಲ್ಲಗಳಲೆ   

                            ಮಕೆಳ ಶಿಕ್ಷಕರ ಅನುಪಾತ್ದಲೆಾದ (ಪ್ತಟ್ಟಆರ ) ತಾರತ್ಮಯ  ಹೋಗಲಾಡಿಸುವ  

                            ಕುರಿತ್ತ. 

    -ಶ್ರ ೀ ಶಶ್ೀಲ  ಜಿ.ನ್ಮೊೀಶ್ 

   -ಶ್ರ ೀ ಬಿ.ಸಿ.ನಗೇಶ (ಪ್ಪರ ಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪೌರ ಢ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಹಾಗೂ ಸಕಾಲ  

                                                                            ಸಚಿವರು)  

ಉ) ಮೈಸೂರು ನಗರದಲೆ  ಪದವಿ ಪೂವಾ ಮತ್ತು  ಪದವಿ ತ್ರಗತಿಗಳಲೆ   

      ಗ್ರರ ಮೋಣ ಪರ ದೇಶದ ಹಿಾಂದ್ಯಳಿದ ವಗಾಗಳ ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಾಗಳು ಹೆಚಿಿ ನ 

ಸಂಖೆಯ ಯಲೆ  ವಾಯ ಸಂಗ ರ್ಮಡುತಿು ದ್ಯದ , ಅಗತ್ಯ ಕೆ ನುಗುಣವಾಗಿ ಹಿಾಂದ್ಯಳಿದ 

ವಗಾದ ವಸ್ತಿ ನಲಯಗಳ ಕರತ್ಗಳಿರುವುದರಿಾಂದ ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಾಗಳ ಶಿಕ್ಷಣಕೆೆ  

ತಾಂದರೆಯಾಗುತಿು ರುವ ಕುರಿತ್ತ. 

    -ಶ್ರ ೀ ಮರಿತ್ರಬ್ಬ ೀಗೌಡ 

    -ಶ್ರ ೀ ಕೀಟ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಮಾಜ ಕಲ್ಕಯ ಣ್ ಹಾಗೂ ಹಾಂದುಳಿದ  

                                                                                                   ವಗವಗಳ ಕಲ್ಕಯ ಣ್ ಸಚಿವರು) 

 



                                                                ««¥¥ÀÀ//2233--1122--22002211| 8 

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

 

 

ಊ) ದೇವಸ್ತಾ ನಗಳ ಅಭಿವೃದಿಿ ಗ್ರಗಿ ದ್ಯನದ ರೂಪದಲೆ  ಪಡೆಯಲಾಗುವ 

ಭೂಮಯನುನ  ಅಕರ ಮವಾಗಿ ಪರಭಾರೆ ರ್ಮಡುತಿು ರುವುದರಿಾಂದ  

ದೇವಸ್ತಾ ನಗಳ ಪೂಜೆಗೆ ಬ್ಹಳ ತಾಂದರೆಯಾಗುತಿು ದ್ಯದ , ದ್ಯನವಾಗಿ 

ಪಡೆದ ದೇವಸ್ತಾ ನಗಳ ಭೂಮಯನುನ  ದೇವರ ಹೆಸ್ರಿನಲೆಯೇ 

ಖಾತ್/ಪಹಣಿ ರ್ಮಡುವ ಕುರಿತ್ತ. 

    -ಶ್ರ ೀ ಎನ .ರವಕುಮಾರ  

    -ಶ್ರ ೀಮತ್ರ ಜಲಿ್ಲ  ಶಶ್ಕಲ್ಕ ಅಣ್ಣಣ  ಸ್ವಹೇಬ  (ಮುಜರಾಯಿ, ಹಜ  ಮತ್ತು   

            ವಕ್ಫ   ಸಚಿವರು)  

 

ಋ) ಕೋಲಾರ ಮತ್ತು  ಚಿಕೆ ಬ್ಳ್ಳಳ ಪುರ ಜಿಲೆ್ಲ ಗಳ ಎತಿು ನಹಳೆ 

ಕುಡಿಯುವ ನೋರಿನ ಯೋಜನೆಗೆ ಹಣ ಬಡುಗಡೆಯಾಗಿದದ ರೂ ಸ್ಹ 

ಭೂಸ್ತವ ಧಿೋನ ಪರ ಕಿರ ಯ್ಕ ಹಾಗೂ ನೋರು ಶೇಖರಣ ಜಲಾಶಯಗಳ 

ಕಾಮಗ್ರರಿಗಳು ಪಾರ ರಂಭ್ವಾಗದೆ ಇರುವುದರಿಾಂದ ಎತಿು ನಹಳೆ 

ಯೋಜನೆ ಅನುಷ್ಣಾ ನದ ಕುರಿತ್ತ. 

    -ಡಾ:ವೈ.ಎ.ನರಾಯಣ್ಸ್ವಾ ಮಿ 

    -ಡಾ:ತೇಜಸಿಾ ನಿ ಗೌಡ  

    -ಶ್ರ ೀ ಕೀಟ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾನಯಕರು) 

                                                                     (ಜನ್ಸಂಪನ್ಮೂ ಲ ಸಚಿವರ ಪರವಾಗಿ) 

    -ಶ್ರ ೀ ನ್ಸಿೀರ  ಅಹೂ ದ  

    -ಶ್ರ ೀ ಕೆ.ಎ.ತ್ರಪ್ಾ ೀಸ್ವಾ ಮಿ  

    -ಎಸ .ಆರ .ಪ್ಪಟ್ಟೀಲ (ವರೀಧ ಪಕ್ಷದ ನಯಕರು) 

    -ಶ್ರ ೀ ಗೀವಾಂದರಾಜು 

    -ಶ್ರ ೀ ಚಿದಾನಂದ  ಎಾಂ.ಗೌಡ 

    -ಶ್ರ ೀ ಮರಿತ್ರಬ್ಬ ೀಗೌಡ 

 

        ಎ)ರಾಮನಗರ ತಾಲೆ್ಲಕಿನಲೆ  ಭೂ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸ್ಮತಿ 

ರಚನೆಗೊಾಂಡ್ಗಿನಾಂದಲ್ಲ ಒಾಂದ್ಯ ಬಾರಿಯು ಸ್ಭೆ ಸೇರದೆ ಇರುವುದರಿಾಂದ 

2004ನೇ ಸ್ತಲನಾಂದಲ್ಲ ಅಜಿಾಗಳು ವಿಲೇವಾರಿಯಾಗದೆ ಬಾಕಿ 

ಉಳಿದಿರುವುದಲೆದೆ ಭೂ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸ್ಮತಿಯಿಾಂದ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ 

ಗೊೋರ್ಮಳ ಜಮೋನುಗಳಿಗೆ ಸ್ತಗುವಳಿ ಪತ್ರ  ಸ್ಹ ನೋಡದಿರುವುದರಿಾಂದ ತಿೋವರ  

ತಾಂದರೆಯಾಗುತಿು ರುವ ಕುರಿತ್ತ. 

    -ಶ್ರ ೀ ಸಿ.ಎಾಂ.ಲ್ಲಾಂಗಪಾ   

    -ಶ್ರ ೀ ಕೀಟ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾನಯಕರು) 

                                                                      (ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರ ಪರವಾಗಿ) 

  

12. ಪರ ಕಟಣೆ 

      

 

           ~~~~~~~~~~   
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1279/23-12-2021/10-40/bkp-gr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ಕರ್ನಾಟಕ  ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು  
 

ಗುರುವಾರ,    23ನೇ  ಡಿಸ್ತಾಂಬ್ರ   2021 

ಸ್ದನವು  ಬಳಗ್ರವಿಯ  ಸುವಣಾಸೌಧದಲೆರುವ  ವಿಧಾನ ಪರಿಷತಿು ನ     ಸ್ಭಾಾಂಗಣದಲೆ   ಬಳಗೆೆ     

 

  10 ಗಂಟೆ   42 ನಮಷಕೆೆ   ಸ್ರ್ಮವೇಶಗೊಾಂಡಿತ್ತ.  

 

ಸ್ಭಾಪತಿ (ಶಿರ ೋ  ಬ್ಸ್ವರಾಜ  ಶಿವಲಾಂಗಪಪ      ಹರಟ್್ಟ )  ಅವರು  ಸ್ಭಾಪ್ತೋಠದಲೆ     

 

ಉಪಸಿಾ ತ್ರಿದದ ರು 
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01. ಪರ ಶ್ನ ೋತ್ರಗಳು   

 

 ಅ)ಚುಕೆೆ  ಗುರುತಿನ ಪರ ಶ್ನನ ಗಳಿಗೆ ಮೌಖಿಕವಾಗಿ ನೋಡಲಾದ ಉತ್ು ರಗಳು  

                

             

ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಪರ ಶೆನ  ಸಂಖ್ಯಯ  1216 ಮಾನ್ಯ  ಸದಸಯ ರುಗಳಾದ ಶ್ರ ೀ ಎಾಂ.ಎ.ಗೀಪ್ಪಲ 

ಸ್ವಾ ಮಿಯವರು ಸದನ್ದಲಿ್ಲ  ಹಾಜರಿರುವುದಿಲಿ ;  ಪರ ಶೆನ  ಸಂಖ್ಯಯ  1176  ಶ್ರ ೀ ಎನ .ರವಕುಮಾರ  ಅವರು ಸಹ 

ಸದನ್ದಲಿ್ಲ  ಹಾಜರಿರುವುದಿಲಿ . 

 

ಶ್ರ ೀ ತ್ರಪ್ಾ ೀಸ್ವಾ ಮಿಯವರ ಪರ ಶೆನ  ಸಂಖ್ಯಯ : 1142 ನುನ  ಲೀಕಾಯುಕು ಕೆಾ  ವಗಾವವಣೆ   ಮಾಡಲ್ಕಗಿದೆ. 

 

 ಶಿರ ೋ ಕೆ.ಎ.ತಿಪ್ಪ ೋಸ್ತವ ಮ(ರ್ನಮನದೇಾಶನ ಹಾಂದಿದವರು):- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಗಳೆ, ಇದನುನ  

ತಪ್ಪಾ ಗಿ  ವಗಾವವಣೆ ಮಾಡಿದಿಾ ರೆ,  DPAR  ಗೆ 75%  ಮಾಹತ್ರ ಬರುತು ದೆ.    ಏತಕೆಾ   ವಗಾವವಣೆ  

ಮಾಡಬೇಕು?   ರೂಲ   ಹಾಗೆಯೇ   ಇರುತು ದೆ.  ಈ ಸುವಣ್ವಸೌಧಕೆಾ   ಲೀಕೀಪಯೀಗಿ 

ಇಲ್ಕಖ್ಯಯಿಾಂದ  ಎಷಿ್ಟ  ಖ್ರ್ಚವ  ಮಾಡಿದಿಿ ೀರಿ,  ಎಾಂದು  ಕೇಳಿರುತೆು ೀನೆ.   ಬೇರೆ ಇಲ್ಕಖ್ಯಗೆ  ಏಕೆ ವಗಾವವಣೆ 

ಮಾಡಬೇಕು?  ಬ್ಳಗಾವಯಲಿ್ಲಯನ್ ಸುವಣ್ವಸೌಧ ನಿಮಾವಣ್ಕೆಾ  ಎಷಿ್ಟ  ಹಣ್ ಖ್ರ್ಚವಗಿದೆ ಎನುನ ವ 

ಮಾಹತ್ರಯನುನ  ಕೇಳಿದಿೆ ೀನೆ.  ದಯಮಾಡಿ ತಾವು ಕಾಯವದಶ್ವಗಳನುನ  pullup  ಮಾಡಿ, ಉತು ರ 

ಕಡಿಸಬೇಕು.   

 

 ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಕೂಡಲ್ಲ ಉತು ರ ಕಡಿಸುವ ವಯ ವಸೆ ಯನುನ  ಮಾಡುತೆು ೀನೆ. 
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  ಪರ ಶ್ನನ   ಸಂಖೆಯ   1199 

(ಉತ್ು ರವನುನ   ಲಗತಿು ಸ್ಲಾಗಿದೆ) 

 

 ಶಿರ ೋ ಅರವಿಾಂದ ಕುರ್ಮರ  ಅರಳಿ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಗಳೆ, ನ್ನ್ನ  ಪರ ಶೆನ ಗೆ ಮಾನ್ಯ  ಸಚಿವರು ಉತು ರ 

ನಿೀಡಿದಿಾ ರೆ.   ತಮೂ  ಉತು ರದಲಿ್ಲ   ಕಾರಂಜಾ  ಅಣೆಕಟಿ ನುನ   ಅಭಿವೃದಿಿ  ಪಡಿಸುವ ಯೀಜನೆಯು 

ಪರಿಶ್ೀಲನೆಯಲಿ್ಲದೆ ಎನುನ ವ ಉತು ರವನುನ  ನಿೀಡಿದಿಾ ರೆ.  ಈ ʼಪರಿಶ್ೀಲನೆʼ ಎನುನ ವ ಪದವು ಬಹಳ 

ತಾಂದರೆಯನುನ  ನಿೀಡುತು ದೆ.  1960-70ರಲಿ್ಲ  ಪ್ಪರ ರಂಭ ಆಗಿರುವ ಕಾರಂಜಾ ಜಲ್ಕಶಯಕೆಾ  ಅಾಂದಿಗೆ 80 

ಕೀಟ್ಟ ರೂಪ್ಪಯಿಗಳ ಅಾಂದಾಜು ಇದಿ ದಿು , ಇಾಂದು 723 ಕೀಟ್ಟ ರೂಪ್ಪಯಿಗಳಾದರೂ ಸಹ 

ಮುಗಿದಿರುವುದಿಲಿ .   ಆದಿ ರಿಾಂದ ಈ ಪರಿಶ್ೀಲನೆ ಹಂತದಲಿ್ಲದೆ ಎನುನ ವ ಉತು ರ ನ್ಮೂ  ಅನುಮಾನ್ಕೆಾ  

ಕಾರಣ್ ಆಗುತು ದೆ.  ಏಕೆಾಂದರೆ, ಹೀಗೆ ಉತು ರ ಕಡುತಾು , ಒಾಂದು ವಷ್ವ ಕಳೆದು ಹೀಗಿದೆ.   ಈ 

ಜಲ್ಕಶಯದ ಅಭಿವೃದಿಿ ಗೆ  ಮಂಜೂರಾತ್ರಯನುನ  ಸಕಾವರ ನಿೀಡಬೇಕು.   ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಅಣೆಕಟಿ್ಟ ಗೆ 

ಖಾಯಂ ಭದರ ತೆಯನುನ  ಕೇಳಿದಿೆ ವು.   ಅದಕೆಾ  ಈ ಭದರ ತಾ ವಯ ವಸೆ ಯನುನ  ಖಾಸಗಿಯವರಿಗೆ ನಿೀಡಲ್ಕಗಿದೆ.   

ಇಲಿ್ಲ  Private Security Agency ಯವರು, ಬ್ಳಗೆೆ  4 ಜನ್, ರಾತ್ರರ  4ರಂತೆ ಒಟಿ   8 ಜನ್ರು ಇದಿಾ ರೆ.   ಈ 

ಕಾರಂಜಾ ಯೀಜನೆಯು 127 ಎಕರೆ ಪರ ದೇಶದಲಿ್ಲದೆ.   ಈ ಪರ ದೇಶವನುನ  ಇಷಿ್ಟ  ಜನ್ರಿಾಂದ ಸರಿಯಾಗಿ 

ರಕ್ಷಣೆ  ಮಾಡಲು ಸ್ವಧಯ ವಾಗುವುದಿಲಿ .   ಹಾಗಾಗಿ, ಖಾಯಂ ಭದರ ತೆಯ ವಷ್ಯವಾಗಿ ಮೈಸೂರಿಗೆ 

ಪರ ಸ್ವು ವನೆ ಕಳುಹಸಲ್ಕಗಿದೆ.   ಅದರಂತೆ ಸಕಾವರವೇ ಖಾಯಂ ಭದರ ತೆಯ ನೇಮಕಾತ್ರ ಮಾಡಬೇಕು.   

ಏಕೆಾಂದರೆ, ಈ ಪರ ದೇಶಕೆಾ  ಬಹಳ ಪರ ವಾಸಿಗರು ಬರುತ್ರು ರುತಾು ರೆ.  ಅವರು ಇಲಿ್ಲರುವ ಲೀಕಲ  ಜನ್ಗಳು 

ಇವರಿಗೆ ಎದುರಿಸಿ ಒಳಗೆ ಹೀಗುತಾು ರೆ.  ಅನೈತ್ರಕ ಚಟವಟ್ಟಕೆಗಳನುನ  ನ್ಡೆಸುತಾು ರೆ.   ಹಾಗಾಗಿ, ಈ 

ಜಲ್ಕಶಯಕೆಾ  ಒಾಂದು ಖಾಯಂ ಸಕೂಯ ರಿಟ್ಟಯನುನ  ಒದಗಿಸಬೇಕೆಾಂದು ಸಕಾವರವನುನ  ಕೇಳಿಕಳುು ತೆು ೀನೆ. 

 

 ಶಿರ ೋ ಗೊೋವಿಾಂದ ಎಾಂ ಕಾರಜ್ೋಳ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಗಳೆ,  ಮಾನ್ಯ  ಸದಸಯ ರಾದ   ಶ್ರ ೀ ಅರವಾಂದ 

ಕುಮಾರ  ಅರಳಿಯವರು  ಮೈಸೂರಿನ್ ಬಾಂದಾವನ್ದ ಮಾದರಿಯಲಿ್ಲ   ಅಲಿ್ಲ   ಉದಾಯ ನ್ವನ್ 

ಆಗಬೇಕೆನುನ ವ ವರ್ಚರವನುನ   ಪರ ಸ್ವು ಪ ಮಾಡಿದಿಾ ರೆ.   ಈ ಬಗೆೆ  ಈಗಾಗಲೇ ಸಕಾವರ ಕರ ಮ  ಕೈಗಾಂಡಿದೆ.   

ಸುಮಾರು 30 ಕೀಟ್ಟ ರೂಪ್ಪಯಿಗಳ ಅಾಂದಾಜಿನ್ಲಿ್ಲ   ಒಾಂದು ಉದಾಯ ನ್ವನ್ವನುನ  

ಅಭಿವೃದಿಿ ಪಡಿಸುವುದಕೆಾ   ಪರಿಶ್ೀಲನೆ ಹಂತದಲಿ್ಲದೆ.  ಪರಿಶ್ೀಲನೆ ಎನುನ ವುದನುನ  ಅಥವ ಬೇರೆ 

ಮಾಡುವುದು ಬೇಡ.   ಪರಿಶ್ೀಲನೆ ಎಾಂದರೆ ಎಲಿ್ಕ  ಆಯಾಮಗಳಿಾಂದಲೂ  ಸಹ ಪರಿಶ್ೀಲನೆಯನುನ  

ಮಾಡುತೆು ೀವ. ಈಗ ನವು ಒಾಂದು ಸಲ ಗಾಡವನ  ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಮುಗಿಯುವುದಿಲಿ , ಅದರ 

ನಿವವಹಣೆಯನುನ  ಸಹ ನವು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತು ದೆ.   ತನ್ನ  ಕಾಲ ಮೇಲ್ಲ ಆ ಉದಾಯ ನ್ವನ್ ನಿಲಿಬೇಕು.   

ಇವತ್ತು  ಮೈಸೂರಿನ್ ಬಾಂದಾವನ್ ತನ್ನ  ಕಾಲ ಮೇಲ್ಲ ತಾನು ನಿಲಿತಕಾ  ಸೆಿ ತ್ರಯಲಿ್ಲದೆ.   ಆ ರಿೀತ್ರಯಲಿ್ಲ  

ಪರ ವಾಸಿಗರು ಬರಬೇಕು, ಬರತಕಾ  ಪರ ವಾಸಿಗರಿಾಂದ ಸಾ ಲಾ ಮಟಿ್ಟ ಗೆ ಹಣ್ ಸಂಗರ ಹ ಆಗಬೇಕು.  ಅಲಿ್ಲಾಂದ 
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ಬರುವ ಆದಾಯದಿಾಂದಲೇ  ಅಲಿ್ಲನ್ ನಿವವಹಣೆ ಆಗಬೇಕೆಾಂದು  ಇರುತು ದೆ.    ಆದಿ ರಿಾಂದ ಎಲಿ್ಕ  

ಆಯಾಮಗಳಿಾಂದಲೂ  ನವು ಪರಿಶ್ೀಲನೆಯನುನ  ಮಾಡುತ್ರು ದಿೆ ೀವ.   

 

 ಇನ್ಮನ  ಎರಡನೆಯದಾಗಿ,  ಸಕೂಯ ರಿಟ್ಟಯ ವರ್ಚರವಾಗಿ  ಮಾನ್ಯ  ಸದಸಯ ರು ಆತಂಕವನುನ  ವಯ ಕು  

ಮಾಡಿದಿಾ ರೆ,    ಮೈಸೂರಿನ್ ಕೆ.ಆರ.ಎಸ ., ಡಾಯ ಮಿಗೆ ಮತ್ತು  ಆಲಮಟಿ್ಟ  ಡಾಯ ಮಿಗೆ ಕಟಿ್ಟ ರುವ 

ರಿೀತ್ರಯಲಿ್ಲ   ಸಕೂಯ ರಿಟ್ಟಯನುನ  ನಿೀಡಬೇಕೆಾಂದು ಕೇಳಿದಿಾ ರೆ.  ಕಾರಂಜಾ ಜಲ್ಕಶಯದಲಿ್ಲ  ಪೊಲ್ಲೀಸ  

ಇಲ್ಕಖ್ಯಯವರು ಅನುಮೊೀದನೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಸಕೂಯ ರಿಟ್ಟ ಏಜೆನಿಿ ಯವರಿಗೆ ನವು  ವಹಸಿಕಟಿ್ಟ ದಿೆ ೀವ.   

ಏಕೆಾಂದರೆ, ಅವರು ಎಲಿ್ಕ  ಆಯಾಮಗಳಿಾಂದಲೂ ಸಹ ನೀಡಿರುತಾು ರೆ.   ಅವರಲಿ್ಲ  ಭದರ ತೆಗೆ 

ಬೇಕಾದಂತಹ ತರಬೇತ್ರಯನುನ  ಹಾಂದಿರುವ  ವಯ ಕು ಗಳು ಇದಿ ರೀ ಇಲಿವೀ, ವಪನಿ  ಇವಯೀ 

ಇಲಿವೀ  ವಪ್ನಿ  ಉಪಯೀಗ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಲೈಸನಿ  ಇದೆಯೀ ಇಲಿವೀ ಇದೆಲಿವನುನ  ಪರಿಶ್ೀಲನೆ 

ಮಾಡಿ ಸಕೂಯ ರಿಟ್ಟ ಏಜೆನಿಿ ಯವರನುನ  ಫಿಕಿ್  ಮಾಡಲ್ಕಗಿದೆ.  ಮಾನ್ಯ  ಸದಸಯ ರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಆತಂಕ ಬೇಡ.   

ಆ ಕಾರಂಜಾ ಅಣೆಕಟಿ್ಟ  ಸಕೂಯ ರಿಟ್ಟಗೆ 8-10 ಜನ್ರು ಸ್ವಕು.   ಮೈಸೂರಿನ್ ಕೆ.ಆರ.ಎಸ ., ಡಾಯ ಮಿಗೆ ಮತ್ತು  

ಆಲಮಟಿ್ಟ  ಡಾಯ ಮಿಗೆ ಕಟಿ್ಟ ರುವ ರಿೀತ್ರಯಲಿ್ಲ   ಸಕೂಯ ರಿಟ್ಟಯನುನ  ನಿೀಡಬೇಕಾದ ಅಗತಯ ವಲಿ .   ಆದರೂ 

ಸಹ ಸಕೂಯ ರಿಟ್ಟಯನುನ  ಇನ್ಮನ  ಭದರ  ಪಡಿಸುವುದಕೆಾ   ವಯ ವಸೆ  ಮಾಡಲ್ಕಗುವುದು.   ಅಲಿ್ಲ   ಅನೈತ್ರಕ 

ಚಟವಟ್ಟಕೆ ನ್ಡೆಯುತ್ರು ದೆ ಎಾಂದು ಮಾನ್ಯ  ಸದಸಯ ರು ಹೇಳಿದರು.  ಅಲಿ್ಲ  ಅನೈತ್ರಕ ಚಟವಟ್ಟಕೆಗಳು 

ನ್ಡೆಯದಂತೆ ನಿಬವಾಂಧವನುನ  ಹಾಕಲ್ಲಕೆಾ  ಸಂಬ ಾಂಧ ಪಟಿ  ಪೊಲ್ಲೀಸ  ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು  ಅಲಿ್ಲನ್ 

ಎಸ .ಪಿ., ಯವರಿಗೆ  ಸೂಚನೆಯನುನ  ನಿೀಡುತೆು ೀನೆ.   ಅದರ ಬಗೆೆ  ಮಾನ್ಯ  ಸದಸಯ ರಿಗೆ ಆತಂಕ  ಬೇಡ.   

ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅಲಿ್ಲನ್ ಸಕೂಯ ರಿಟ್ಟಯನುನ  ಬಲಪಡಿಸುತೆು ೀನೆ.  

 

 ಶಿರ ೋ ಅರವಿಾಂದ ಕುರ್ಮರ  ಅರಳಿ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಗಳೆ, ನ್ನ್ನ  ಆತಂಕ ಏನೆಾಂದರೆ  ಈ 

ಸಕೂಯ ರಿಟ್ಟಯ ಜವಾಬಿ್ರ ರಿಯನುನ  ಟಾಂಡರ  ಮೂಲಕ ಲೀಕಲ ರವರಿಗೆ ನಿೀಡಿದಿಾ ರೆ.  ಈ 

ಲೀಕಲ ನ್ವರು ಯಾವುದೇ ತರಬೇತ್ರಯನುನ  ಹಾಂದಿರುವುದಿಲಿ .   ಅವರು ಲೀಕಲ  ಆಗಿರುವ ಕಾರಣ್ 

ಸುತು ಮುತು ಲ ಹಳಿು ಯವರೆಲಿರೂ ಸಹ ಪರಿಚಯಸೆ ರಿರುತಾು ರೆ.   ಆದಿ ರಿಾಂದ, ಜನ್ರು ಅವರಿಗೆ ಹೆದರಿಸಿ 

ಒಳಗೆ ಹೀಗುತಾು ರೆ.   ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಯಾವದೆ ಕಡುವುದಿಲಿ .   ಅವರ ಬಗೆೆ  ಜನ್ರಿಗೆ ಹೆದರಿಕೆ 

ಸಹ ಇಲಿ .   ಆದಿ ರಿಾಂದಲೇ ಸಕಾವರದ ಮಟಿ ದಲಿ್ಲ  ಖಾಯಂ ಸಕೂಯ ರಿಟ್ಟಯನುನ  ನಿೀಡಬೇಕೆಾಂದು 

ಸಕಾವರಕೆಾ  ಒತಾು ಯಿಸುತೆು ೀನೆ.   

 

 ಶಿರ ೋ ಗೊೋವಿಾಂದ ಎಾಂ ಕಾರಜ್ೋಳ:-ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಗಳೇ,  ಆ ಭಾಗದಲಿ್ಲ  ನಿವೃತು  ಸೈನಿಕರು 

ಇರುತಾು ರೆ.  ಅಾಂತಹವರನುನ  ಹುಡುಕ ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕಳುು ವುದಕೆಾ  ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕಡಲ್ಕಗುವುದು.   
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ಪರ ಶ್ನನ  ಸಂಖೆಯ  1218 

(ಉತ್ು ರವನುನ  ಲಗತಿು ಸ್ಲಾಗಿದೆ) 

 

 

 ಶಿರ ೋ ಆಯನೂರು ಮಂಜುರ್ನರ್ಥ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಗಳೆ, ಮಾನ್ಯ  ಸಚಿವರು  ನ್ನ್ಗೆ ಒದಗಿಸಿರುವ 

ಉತು ರದಲಿ್ಲ  ನನು  ವೇತನ್ದ  ಬ್ರಕಯನುನ  ಪ್ಪವತ್ರಸಲ್ಕಗಿದೆಯೇ  ಎನುನ ವುದಕೆಾ   ವವರವನುನ   ಕೇಳಿದಿೆ .  

ಅದಕೆಾ  ಸರಿಯಾದ   ಉತು ರವನುನ   ಕಟಿ್ಟ ಲಿ .   ಜಿಲಿ್ಕ   ಖ್ಜಾನೆಯವರು  ಈ ಭತೆಯ ಯನುನ  

ಯಾವಾಗಿನಿಾಂದ  ಕಡುತಾು ರೆ    ಮತ್ತು  ಇದನುನ  ಕಡಲ್ಲಕೆಾ   ಈಗಾಗಲೇ ಶುರು  ಮಾಡಿದಿಾ ರೆಯೇ?  

ಎನುನ ವ  ಮಾಹತ್ರಯನುನ  ಒದಗಿಸಬೇಕೆಾಂದು  ನನು ಕೇಳಿದಿೆ .   

 

ಶಿರ ೋ ಕೋಟ ಶಿರ ೋನವಾಸ್  ಪೂಜಾರಿ (ಸ್ಭಾರ್ನಯಕರು, ಗೃಹ ಸ್ಚಿವರ ಪರವಾಗಿ):-  ಮಾನ್ಯ  

ಸಭಾಪತ್ರಯವರೆ,  ಹರಿಯ ಸದಸಯ ರಾದ  ಶ್ರ ೀ ಆಯನ್ಮರು ಮಂಜುನಥ  ರವರು  ಕೇಳಿದಂತಹ  ಪರ ಶೆನ  

ಏನೆಾಂದರೆ  ಪೊೀಲ್ಲೀಸ   ಇಲ್ಕಖ್ಯಯಲಿ್ಲ   ಕತವವಯ    ನಿವವಹಸುತ್ರು ರುವ ಸಿಬಬ ಾಂದಿಗಳಿಗೆ  ಸಕಾವರದ  

ಸುತು ೀಲ್ಲ  ಪರ ಕಾರ  ವೇತನ್ ಬ್ರಕಯನುನ   ಸಳೆಯಲು   ನಿದಿವಷಿ್  ಅನುಮೊೀದನೆಯನುನ    ನಿೀಡಿ, ಬ್ರಕ 

ಇರುವ ವೇತನ್ವನುನ       ಪ್ಪವತ್ರಸಲು   ಸಕಾವರದ ಮಂಜೂರಾತ್ರ  ಆದೇಶವನುನ   ಹರಡಿಸಲ್ಕಗಿದೆಯೇ  

ಎನುನ ವ  ಪರ ಶೆನ ಗೆ   ಸಾ ಷಿ್ ವಾದ   ಉತು ರವನುನ   ಕಡಲ್ಕಗಿದೆ.   ಪೊಲ್ಲೀಸ    ಇಲ್ಕಖ್ಯಯಲಿ್ಲ   ಮುಾಂಬಡಿು   

ವೇತನ್ ಬ್ರಕ,  ಕಾಲಬದಿ   ವೇತನ್ ಬಡಿು ,  ವಾಷಿವಕ  ವೇತನ್ ಬಡಿು   ಈ  ಎಲಿದಕೂಾ    ಸಹ ತಂತಾರ ಾಂಶದಲಿ್ಲ    

ವೇತನ್ವನುನ     ಪ್ಪವತ್ರಸಲು   ಸ್ವಧಯ ವಾಗದ  ಹನೆನ ಲ್ಲಯಲಿ್ಲ     ಈ ತ್ರಾಂಗಳ ಅಾಂತಯ ದೊಳಗೆ   ಪೂಣ್ವ  

ಪರ ಮಾಣ್ದ  ಹಣ್ವನುನ  ಬಿಡುಗಡೆ  ಮಾಡುತೆು ೀವ ಎನುನ ವ ಮಾತನುನ  ಸಾ ಷಿ್ ಪಡಿಸಿದಿಾ ರೆ.  ಯಾವುದೇ  

ಗಾಂದಲವಲಿ     ಈ ತ್ರಾಂಗಳ ಅಾಂತಯ ದೊಳಗೆ   ಪೂಣ್ವ  ಪರ ಮಾಣ್ದ  ಹಣ್ವನುನ  ಬಿಡುಗಡೆ  

ಮಾಡುತೆು ೀವ.  ನಳೆ ಸ್ವಧಯ ವಾದರೆ ಉತು ರವನುನ  ಕಡುತೆು ೀವ.  ಇಲಿವಾದರೆ ಅವರಿಗೆ ಉತು ರವನುನ  

ಕಳುಹಸಿಕಡುತೆು ೀವ.   

                    (ಮುಾಂದು)   

 

(1280) 23.12.2021 10.50 ಎಸ ವಿ-ಎಾಂಡಿ     (ಸ್ಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಾ ತಿ)  

 

ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಮುಾಂದಿನ್ ಪರ ಶೆನ  ಸಂಖ್ಯಯ :1171 ಶ್ರ ೀ ಪರ ಕಾಶ  ಕೆ.ರಾಥೀಡ  ಅವರದಿು .  

ಅವರು ಈಗ ಸದನ್ದಲಿ್ಲ  ಇಲಿ . ಮುಾಂದಿನ್ ಪರ ಶೆನ  ಸಂಖ್ಯಯ :1220 ಶ್ರ ೀ ಪಿ.ಆರ.ರಮೇಶ  ಅವರದಿಾ ಗಿದಿು , 

ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳು ಬಂದ ನಂತರ ಅದನುನ ತೆಗೆದುಕಳುು ತೆು ೀನೆ.  
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ಪರ ಶ್ನನ  ಸಂಖೆಯ  1231 

(ಉತ್ು ರವನುನ  ಲಗತಿು ಸ್ಲಾಗಿದೆ) 

 

ಶಿರ ೋ ಅ.ದೇವೇಗೌಡ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, 2014ರಿಾಂದ ಈ ಯೀಜನೆಯನುನ  

ಜಾರಿಗಳಿಸುತೆು ೀವಾಂದು ಹೇಳಿ ರೂ.324.67 ಕೀಟ್ಟಗಳ ಮೊತು ಕೆಾ  ಕರಾರು ವಹಸಲ್ಕಗಿದೆ ಎಾಂದು 

ಹೇಳಿದಿಾ ರೆ.  ನಡಪರ ಭು ಕೆಾಂಪೇಗೌಡರು ತಮೂ  ಆಶಯದಂತೆ ಸುಮಾರು ಕೆರೆಕಟಿ ಗಳನುನ  ಕಟಿ್ಟ ಸಿದಿು , 

ಇಾಂದು ಎಲಿವೂ ಬತ್ರು  ಹೀಗುವ ಪರಿಸೆಿ ತ್ರಗೆ ಬಂದಿವ.  ದಯಮಾಡಿ ಅವರ ಆಶಯದಂತೆ ತಕ್ಷಣ್ ಮಾಗಡಿ 

ತಾಲಿೂ ಕನ್ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನಿೀರು ತ್ತಾಂಬಿಸುವ ಕಾಯವವನುನ  ಕೈಗಳು ಬೇಕೆಾಂದು ತಮೂ  ಮೂಲಕ 

ಜಲಸಂಪನ್ಮೂ ಲ ಸಚಿವರನುನ  ಕೇಳಿಕಳುು ತೆು ೀನೆ.   

ಶಿರ ೋ ಗೊೋವಿಾಂದ ಎಾಂ.ಕಾರಜ್ೋಳ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಈಗಾಗಲೇ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನಿೀರು 

ತ್ತಾಂಬಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಪ್ಪರ ರಂಭ ಆಗಿದೆ.  ಶೇ.50 ರಷಿ್ಟ  physical and financial progress ಆಗಿದೆ.  

ಮಾಗಡಿಯ 66 ಕೆರೆಗಳು ಮತ್ತು  ಕುಣಿಗಲ ನ್ 17 ಕೆರೆಗಳನುನ  ತ್ತಾಂಬಿಸುವಂತಹ ಕಾಯವ ಪರ ಗತ್ರಯಲಿ್ಲದೆ.  

ಡಿಸಾಂಬರ  2022ರ ವೇಳೆಗೆ  ಕೆಲಸವನುನ  ಮುಗಿಸಿ ನಿೀರು ಹರಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತೆು ೀವ.   

ಶಿರ ೋ ಅ.ದೇವೇಗೌಡ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ರ್ಚನವಣೆ ಬಂದಾಗ ಮಾತರ  ಹೀಗಿ 

ಉದಾಾ ಟನೆ ಮಾಡುವುದು, ಪೂಜೆಗಳನುನ  ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸವನುನ  ಮಾಡಲ್ಕಗುತು ದೆ.  ಪೈಪ ಗಳನುನ  

ರಸು ಗಳಲಿ್ಲಯೇ ಬಿಡಲ್ಕಗಿದೆಯೇ ವನಃ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಕಾಯವಗಳನುನ  ಪ್ಪರ ರಂಭ ಮಾಡಿರುವುದಿಲಿ . 

ದಿನಾಂಕ 28.02.2014ರಲಿ್ಲ  ಆಡಳಿತಾತೂ ಕ ಅನುಮೊೀದನೆಯನುನ  ನಿೀಡಲ್ಕಗಿತ್ತು  ಎಾಂದು ಹೇಳಿದಿಾ ರೆ.  

ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಆಗಿರುವುದಿಲಿ .  ಆದಿ ರಿಾಂದ ಮುಾಂದಿನ್ ರ್ಚನವಣೆ ಬರುವುದರಳಗಾಗಿ ನಿೀರು 

ತ್ತಾಂಬಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸವನುನ  ಮಾಡಬೇಕೆಾಂದು ತಮೂ  ಮುಖಾಾಂತರ ಜಲಸಂಪನ್ಮೂ ಲ ಸಚಿವರನುನ  

ನನು ಪ್ಪರ ರ್ಥವಸುತೆು ೀನೆ.   

ಶಿರ ೋ ಗೊೋವಿಾಂದ ಎಾಂ.ಕಾರಜ್ೋಳ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಬಹುಶಃ ಮಾನ್ಯ  ಶಾಸಕರು 

ಪೂಣ್ವ ಪರ ಮಾಣ್ದಲಿ್ಲ  ಸೆ ಳ ಪರಿಶ್ೀಲನೆ ಮಾಡಿರುವುದಿಲಿ  ಎಾಂದು ನ್ನ್ನ  ಭಾವನೆ.  ಈಗಾಗಲೇ ನವು 

ಪಂಪ  ಹೌಸ  ಕೆಲಸವನುನ  ಮುಗಿಸಿದಿೆ ೀವ.  66 ಕೆ.ವ. ಸಿ ೀಷ್ನ  ಅನುನ  ಮುಗಿಸಿದಿೆ ೀವ.  Raising Main 

ಅಾಂದರೆ ಪೈಪ ಗಳನುನ  ರಸು ಯಲಿ್ಲ  ಬಿಟಿ್ಟ ದಿಾ ರೆ ಎಾಂದು ಹೇಳಿದ ಕೆಲಸವೂ ಸಹ ಪರ ಗತ್ರಯಲಿ್ಲದೆ.  ಬಹಳ 

ಮುಖ್ಯ ವಾದುದು Pump House, Head Works ಮಾಡುವುದು. ಆ ಕೆಲಸ ಈಗಾಗಲೇ ಪೂಣ್ವಗಾಂಡಿದೆ.  

110 ಎಕರೆ ಜಮಿೀನು ಬೇಕು. ಅದರಲಿ್ಲ  24 ಎಕರೆ ನೇರ ಖ್ರಿೀದಿಗೆ ರೈತರು ಒಪಿಾ ದಿ ರಿಾಂದ ನೇರ ಖ್ರಿೀದಿ 

ಮಾಡಿದಿೆ ೀವ.  Land Acquisition Act ಪರ ಕಾರ 19(1) ಅಧಿಸೂಚನೆಯಾಗಿದೆ.  30 ಎಕರೆಗೆ 11(1) 

ಅಧಿಸೂಚನೆಯಾಗಿದೆ.  ಇದನುನ  ನನು ಬಹಳ ಖ್ಡಾಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹೇಳುತೆು ೀನೆ. ಡಿಸಾಂಬರ  2022ರ 

ಒಳಗಾಗಿ ಅಾಂದರೆ ಇನುನ  ಒಾಂದು ವಷ್ವದಲಿ್ಲ  ಮುಗಿಸಲ್ಕಗುತು ದೆ.  
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ಪರ ಶ್ನನ  ಸಂಖೆಯ  1171 

(ಉತ್ು ರವನುನ  ಲಗತಿು ಸ್ಲಾಗಿದೆ) 

 

ಶಿರ ೋ ಪರ ಕಾಶ  ಕೆ.ರಾಥೋಡ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಉತು ರವನುನ  ಕಟಿ್ಟ ದಿಾ ರೆ.  ಕೃಷ್ಣಣ  

ಮೇಲಿ ಾಂಡೆ ಯೀಜನೆಯ ಭೂಸ್ವಾ ಧಿೀನ್ ಹಾಗೂ ಪುನ್ವವಸತ್ರ, ಪುನ್ರ  ನಿಮಾವಣ್ಕೆಾ  ಪರ ಸುು ತ ಸ್ವಲ್ಲನ್ಲಿ್ಲ  

ಎಷಿ್ಟ  ಅನುದಾನ್ವನುನ  ನಿೀಡಲು ನಿಧವರಿಸಲ್ಕಗಿದೆ ಎಾಂಬ ಪರ ಶೆನ ಯನುನ  ನನು ಕೇಳಿದಿೆ ನು.  ಉತು ರದಲಿ್ಲ  

ಭೂಸ್ವಾ ಧಿೀನ್ (ಬಂಡವಾಳ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ ) ರೂ.730 ಕೀಟ್ಟ, ಭೂಸ್ವಾ ಧಿೀನ್ (ಎಸ .ಸಿ.ಪಿ. ಅಡಿಯಲಿ್ಲ ) 

ರೂ.160 ಕೀಟ್ಟ, ಭೂಸ್ವಾ ಧಿೀನ್ (ಎಸ .ಸಿ.ಪಿ. ಅಡಿಯಲಿ್ಲ ) ರೂ.80 ಕೀಟ್ಟ ಎಾಂದು ಕಟಿ್ಟ ದಿಾ ರೆ.   

 

ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಇಲಿ್ಲಯವರೆಗೆ ಎಷಿ್ಟ  ಹಣ್ ಖ್ರ್ಚವಗಿದೆ? ಈಗಾಗಲೇ ನವು ಡಿಸಾಂಬರ  

ತ್ರಾಂಗಳ ಅಾಂತಯ ದಲಿ್ಲದಿೆ ೀವ.  ಇಲಿ್ಲಯವರೆವಗೂ ಎಷಿ್ಟ  ಖ್ರ್ಚವಗಿದೆ.  ಯಾವ ಪರ ಕರ ಯೆಯಲಿ್ಲ  ಎಷಿಿ ದೆ? 

ಇದು ನ್ನ್ನ  ಮೊದಲನೆಯ ಪರ ಶೆನ .   

 

ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ಕೃಷ್ಣಣ  ಮೇಲಿ ಾಂಡೆ ಯೀಜನೆಯನುನ  ರಾಷಿಿ ರೀಯ ಯೀಜನೆಯನನ ಗಿ 

ಮಾಡಲು ಇರುವ ತಕರಾರುಗಳೇನು ಎಾಂದು ಕೇಳಿದಾಗ ಗೆಜೆ಼ೆಟ  ಅಧಿಸೂಚನೆಯು ಅವಶಯ ವದಿು , ಅದಾದ 

ನಂತರ ಮಾಡುತೆು ೀವಾಂದು ಹೇಳಿದಿಾ ರೆ.  ಈ ಅಧಿಸೂಚನೆಯು ನಯ ಯಾಧಿಕರಣ್ದಲಿ್ಲದಿು , ಅದಕೆಾ  

ಸಕಾವರ ಏನು ಕರ ಮ ಕೈಗಾಂಡಿದೆ.  ಈಗಾಗಲೇ ಅದು ಡಿಸಾಂಬರ ನ್ಲಿ್ಲ  hearing ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು .  ಮುಾಂದೆ 

ಹೀಗಿದೆ. ತೆಲಂಗಾಣ್ ಮತ್ತು  ಆಾಂಧರ  ಸಕಾವರ ನಿೀಡಿರುವ ತಕರಾರು ಅಜಿವಗಳಲಿ್ಲ  ಯಾವುದೇ ಹುರುಳಿಲಿ .  

ಅದನುನ  ನಯ ಯಾಧಿಕರಣ್ದಲಿ್ಲ  ಬೇಗ ಇತಯ ಥವ ಮಾಡಿ ಗೆಜೆ಼ೆಟ  ಅಧಿಸೂಚನೆಯಾಯಿತ್ತ ಎಾಂದರೆ 

ರಾಷಿಿ ರೀಯ ಯೀಜನೆಗೆ ಪರ ಸ್ವು ವನೆಯನುನ  ಕಳುಹಸುವುದಾಗಿ ಸಕಾವರ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ.  ಆ 

ಪರ ಸ್ವು ವನೆಯನುನ  ಸಲಿ್ಲ ಸುವುದಕೆಾ  ಸಚಿವರೂ ಬದಿ ರಿದಿಾ ರೆ.   

 

ತಮಗೆ ತ್ರಳಿದಿರುವಂತೆ ರಾಷಿಿ ರೀಯ ಯೀಜನೆಯನುನ  ಮಾಡುವಾಗ ಸ್ವಕಷಿ್ಟ  

ಮಾಗವಸೂಚಿಗಳಿವ.   ಆ ಮಾಗವಸೂಚಿಗಳಿಗನುಸ್ವರವಾಗಿ ನವು ಅದನುನ  ಹಾಕದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ 

ಇಾಂದಿನ್ ಪರಿಸೆಿ ತ್ರಯಲಿ್ಲ  ಕೇಾಂದರ  ಸಕಾವರದಿಾಂದ ಶೇ.60 ರಷಿ್ಟ  ಅನುದಾನ್ ಸಿಗುವ ಎಲಿ್ಕ  ಸ್ವಧಯ ತೆಗಳಿವ.  

ನನು ಸಚಿವರಲಿ್ಲ  ವನಂತ್ರ ಮಾಡುವುದೇನೆಾಂದರೆ ಈ ತಕರಾರು ಅಜಿವಯನುನ  ವಜಾ ಮಾಡಿಸಿದರೆ 

ರಾಷಿಿ ರೀಯ ಯೀಜನೆ ಅನುಷ್ಣಾ ನ್ಗಳಿಸಬಹುದು.  2009ರಲಿ್ಲ  ರಾಷಿಿ ರೀಯ ಯೀಜನೆ ಅನುಷ್ಣಾ ನ್ಕೆಾ  

ಬಂದಾಗ ಶೇ.90ರಷಿ್ಟ  ಅನುದಾನ್ ಕೇಾಂದರ ದಿಾಂದ ನೆರವು ಬರುತ್ರು ತ್ತು .  2015ರಲಿ್ಲ  ಎನ.ಡಿ.ಎ. ಸಕಾವರ 

ಬಂದ ಮೇಲ್ಲ ಅದನುನ  ಶೇ.60ಕೆಾ  ಇಳಿಸಿದಿಾ ರೆ. ಇದು ಇಡಿೀ ಏಷ್ಣಯ  ಖಂಡದಲಿ್ಲಯೇ ದೊಡಡ ದಾದ 

ಅಣೆಕಟಿ . ರಾಷಿಿ ರೀಯ ಯೀಜನೆ ಮಾಡುವ ಮಾಗವಸೂಚಿಯಲಿ್ಲಯೂ ಇದಿು , as a special case ಶೇ.90 
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ರಷಿ್ಟ  ಕೇಾಂದರ ದ ನೆರವನುನ  ತೆಗೆದುಕಳು ಬಹುದು. ಈಗಿನಿಾಂದಲೇ ಸಕಾವರವು ಎಲಿ್ಕ  ಸಂಸದರ 

ಜತೆಯಲಿ್ಲ  ಸೇರಿ ಕೇಾಂದರ  ಸಕಾವರಕೆಾ  ಒತು ಡವನುನ  ಹಾಕದರೆ ಶೇ.90 ಅನುದಾನ್ ಬರುವ ಎಲಿ್ಕ  

ಸ್ವಧಯ ತೆಗಳಿವ.  ಸಕಾವರ ಅದನುನ  ಮಾಡಬೇಕು.   

 

ಇನ್ಮನ  ಮೂರನೆಯ ಹಂತಕೆಾ  51148.94 ಕೀಟ್ಟ ಪರಿಷ್ಾ ೃತ ಅಾಂದಾಜು ಮೊತು ವನುನ  ಈಗಾಗಲೇ 

ಕೇಾಂದರ  ಜಲ ಆಯೀಗಕೆಾ  12.11.2020ರಂದು ಸಲಿ್ಲ ಸಲ್ಕಗಿದೆ.  ಇದು ಇನ್ಮನ  ಹೆಚಿಿ ಗೆ ಆಗಬಹುದು ಎಾಂದು 

ನ್ನ್ನ  ಭಾವನೆ. ಅದರ ಬಗೆೆ  ಸಚಿವರು ಸಾ ಲಾ  ಸಾ ಷಿಿ ೀಕರಣ್ ನಿೀಡಿದರೆ ಒಳೆು ಯದು.   

 

ಶಿರ ೋ ಗೊೋವಿಾಂದ ಎಾಂ.ಕಾರಜ್ೋಳ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಮಾನ್ಯ  ಪರ ಕಾಶ  ರಾಥೀಡ  

ಅವರು ಭೂಸ್ವಾ ಧಿೀನ್ಕಾಾ ಗಿ ಆಯವಯ ಯದಲಿ್ಲ  ಮಿೀಸಲ್ಲಡಲ್ಕದ ರೂ.970 ಕೀಟ್ಟಯ ಲ್ಲಕಾ ವನುನ  ಮಾತರ  

ಹೇಳಿದಿಾ ರೆ. ರಾಜಯ ದ ಮಾನ್ಯ  ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಯವರಾದ ಶ್ರ ೀ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮಾೂ ಯಿಯವರು ಅಧಿಕಾರ 

ವಹಸಿಕಾಂಡ ಮೇಲ್ಲ ಹೆರಿ್ಚ ವರಿಯಾಗಿ ರೂ.2500 ಕೀಟ್ಟಗಳನುನ  R & R (Rehabilitation and 

Resettlement) works ಗೆ ಕಟಿ್ಟ ದಿಾ ರೆ. ಕಾಾಂಗೆರ ಸ  ಸಕಾವರವದಿಾ ಗ ಯಾವತ್ತು  ಕಟಿ್ಟ ರುವುದಿಲಿ .  

ಅವರು ಶೇ.90, ಶೇ.60ರ ಬಗೆೆ  ಹೇಳಿದರು. ನನು ಮಾನ್ಯ  ಪರ ಕಾಶ  ಅವರಿಗೆ ಒಾಂದು ಅಾಂಶವನುನ  ನೆನ್ಪು 

ಮಾಡಿಕಡಲ್ಲಕೆಾ  ಬಯಸುತೆು ೀನೆ. ಏಕೆಾಂದರೆ ಅವರ ತಂದೆಯವರೂ ನ್ಮಗೆ ಗುರುತ್ರದಿ ಾಂಥವರು. ದೇಶಕೆಾ  

ಸ್ವಾ ತಂತರ ಯ  ಬಂದ ಮೇಲ್ಲ 60 ವಷ್ವ ಕಾಾಂಗೆರ ಸ ಪಕ್ಷವೇ ಆಡಳಿತ ಮಾಡಿದೆ.  ಕೇಾಂದರ ದಲಿ್ಲಯೂ ಅವರದಿೆ ೀ 

ಸಕಾವರ, ಮುಾಂಬೈ  ಪ್ಪರ ಾಂತಯ ದಲಿ್ಲಯೂ ಅವರದಿೆ ೀ ಸಕಾವರ, ಮೈಸೂರು ಪ್ಪರ ಾಂತಯ ದಲಿ್ಲಯೂ ಅವರದಿೆ ೀ 

ಸಕಾವರ.  ಅಾಂದು 1963-64ರಲಿ್ಲ   ಆಲಮಟಿ್ಟ  ಯೀಜನ ವಚಿ  ರೂ.58.20 ಲಕ್ಷ ಇತ್ತು .  ದೊಡಡ  ಮನ್ಸಿು  

ಮಾಡಿ ಕಟಿ್ಟ ದಿಿ ದಿ ರೆ ಅಣೆಕಟಿ  ಮೊದಲೇ ಆಗಿ ಹೀಗುತ್ರು ತ್ತು . 50 ವಷ್ವದ ಹಾಂದೆಯೇ ನಿೀರು 

ಬರುತ್ರು ತ್ತು .   

 

(ಈ ಹಂತ್ದಲೆ  ರ್ಮನಯ  ಪರ ಕಾಶ  ರಾಥೋಡ  ಅವರು ರ್ಮತ್ರ್ನಡಲು ಎದ್ಯದ ನಾಂತ್ರು) 

 

ಕೇಳಿ ಮಾನ್ಯ  ಪರ ಕಾಶ ರವರೇ, ಇನ್ಮನ  ನನು ಉತು ರ ಹೇಳುವಾಗ ನಿೀವಷಿ್ಟ  ತಾಸು ಕೃಷ್ಣಣ  ಕಣಿಣ ೀರು 

ಹರಿಸಿದಿಿ ೀರೀ, ಅಷಿ್ಟ  ತಾಸು ಉತು ರ ಹೇಳುತೆು ೀನೆ.  ಕಾಳಜಿ ಮಾಡಬೇಡಿ.   ಮಾನ್ಯ  ಎಸ.ಆರ.ಪ್ಪಟ್ಟೀಲರು 

ಎರಡು ತಾಸು ಮೂವತೆು ೀಳು ನಿಮಿಷ್ಗಳ ಕಾಲ ಮಾತನಡಿದಿಾ ರೆ.  ಈಗ ತಾವು ಒಾಂದು valid point ಅನುನ  

raise ಮಾಡಿದಿರಿ.  ರೂ.51148 ಕೀಟ್ಟ ಗಳ DPR (Detailed Project Report) ಅನುನ  ಕಳುಹಸಲ್ಕಗಿದಿು , 

ಅದು ಹೆರಿ್ಚ ಗಬಹುದು ಎಾಂದು ಹೇಳಿದಿರಿ. ಅದು 2017ನೇ ಇಸವಯಲಿ್ಲ  schedule of rate ಮೇಲ್ಲ DPR 

ಮಾಡಿರುವಂಥದಿು . ಕೇಾಂದರ  ಸಕಾವರಕೆಾ  ಮಾನ್ಯ  ಯಡಿಯೂರಪಾ ನ್ವರು ಇದಿಾ ಗ 2020ರಲಿ್ಲ  DPR 
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ಪರಿಶ್ೀಲನೆಗಾಗಿ CWC (Central Water Commission) ಗೆ ಕಳುಹಸಲ್ಕಗಿದೆ.  ಅದು ನಿಮಗೆ ಗತ್ರು ರಲ್ಲ.  

ಅದನುನ  ನವು follow-up ಮಾಡುತ್ರು ದಿೆ ೀವ.  

        (ಮುಾಂದು) 

 

(1281) 23-12-2021 (11.00) ಕೆಜಿ – ಎಾಂಡಿ               (ಸ್ಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಾ ತಿ)  

ಶಿರ ೋ ಗೊೋವಿಾಂದ ಎಾಂ.ಕಾರಜ್ೋಳ (ಮುಾಂದ್ಯ):-  

ಮಾನ್ಯ  ಸದಸಯ ರಿಗೆ ನವು ಕೇಾಂದರ  ಸಕಾವರದಲಿ್ಲ  ಪರಿಶ್ೀಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎನುನ ವಂತಹ ಆತಂಕ ಇದೆ.   

ಈಗಾಗಲೇ, ಆಗಸಿ   ತ್ರಾಂಗಳಿನ್ಲಿ್ಲ  ಮಾನ್ಯ  ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಯವರು ಮತ್ತು  ನನು ಸೇರಿ ಕೆಾಂದರ  ಜಲ 

ಸಂಪನ್ಮೂ ಲ ಸಚಿವರಿಗೆ  ಮತ್ತು  ಕೇಾಂದರ  ಜಲಶಕು  ಮಂತಾರ ಲಯದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಂದಿಗೆ  ಹಾಗೂ legal 

team ನ್ವರ ಜತೆಯಲಿ್ಲ  ಈಗಾಗಲೇ ಚರ್ಚವ ಮಾಡಿದಿೆ ೀವ.  ಆ ಬಗೆೆ  ಕಾಗದಗಳು ಇವ. ಅದಲಿದೇ, ಇದೇ 

ತ್ರಾಂಗಳ 4ನೇ ತಾರಿೀಖಿನಂದು gazette notification ಆಗಬೇಕು ಎನುನ ವುದರ ಬಗೆೆ   ನನು ಸಹ ಪತರ  

ಬರೆದಿದಿೆ ೀನೆ.  Gazette notification ಅಷಿ್ಣ ೀ ಅಲಿ , ಈ ಯೀಜನೆ National Project ಆಗಬೇಕೆಾಂದು ಒತಾು ಯ 

ಮಾಡಿದಿೆ ೀನೆ.   ಇದರ ಬಗೆೆ   ಮೂರು ಬ್ರರಿ ದೆಹಲ್ಲಗೆ ಹೀಗಿ ಕೇಾಂದರ  ಸಕಾವರದ ಜತೆಗೆ  ಈ ಕೆಲಸವನುನ  

ಮಾಡಿದಿೆ ೀವ.  ಮಾನ್ಯ  ಮುಖ್ಯ  ಮಂತ್ರರ ಯವರು ನಲುಾ   ಬ್ರರಿ  ಮತ್ತು  ನನು ಮೂರು ಬ್ರರಿ ಈ 

ಕೆಲಸವನುನ   ಮಾಡಿದಿೆ ೀವ. ಮಾನ್ಯ  ಸದಸಯ ರು National project ಆಗಬೇಕೆಾಂಬ  ಕಳಕಳಿಯನುನ  ವಯ ಕು  

ಪಡಿಸಿದಿಾ ರೆ. ಅಲಿದೇ,  60% ಯೀಜನ ವಚಿ ದ ಹಣ್  ಕೇಾಂದರ  ಸಕಾವರದಿಾಂದ grant ಆಗಿ ಬರುತು ದೆ,  

ಇದರಿಾಂದ burden ಕಡಿಮೆಯಾಗುತು ದೆ, ಈ ಯೀಜನೆಯನುನ  ಅನುಷ್ಣಾ ನ್ಗಳಿಸಲು ರಾಜಯ  ಸಕಾವರಕೆಾ  

ಅನುಕೂಲವಾಗುತು ದೆಾಂದು ಹೇಳಿದಿಾ ರೆ. ಅದನುನ  ನನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಒಪಿಾ ಕಳುು ತೆು ೀನೆ.  ಆದರೆ, 

ಕಾನ್ಮನೂ ತಕ ಸಮಸಯ ಗಳಿರುವುದಿಾಂದ gazette notification ಆಗಿಲಿ .   

 

ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಕಾನ್ಮನೂ ತಕ ಸಮಸಯ ಗಳು ಏನೆಾಂದರೆ, ಯಾವುದೇ ಒಾಂದು 

ಯೀಜನೆಯನುನ  National Project ಆಗಿ ಘೀಷ್ಣೆ ಮಾಡುವುದಕಾ ಾಂತ ಮುಾಂರ್ಚ ಯಾವುದೇ ವಾಯ ಜಯ ಗಳು 

ಇರಬ್ರರದು ಎಾಂದು ಇದೆ. ಈಗ ನ್ಮೂ  ವರುದಿ  ಮೂರು ರಾಜಯ ಗಳ ವಾಯ ಜಯ  Supreme Court ನ್ಲಿ್ಲದೆ. 

ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ವಾಯ ಜಯ ಗಳು ಬಗೆಹರಿದಿಲಿ . ಎರಡನೆಯದಾಗಿ, gazette notification 

ಮಾಡಬ್ರರದೆಾಂದು ಸಹ ವಾಯ ಜಯ  ನಯ ಯಾಲಯದಲಿ್ಲದೆ. ನವು ಅದು ಮುಗಿಯುವವರೆಗೂ 

ಕಾಯಬೇಕಾಗುತು ದೆ.  ಕೇಸ ಗಳನುನ  ಬೇಗ ಮುಗಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ, ನವೀಗ ಅದನುನ  ಬಹಳಷಿ್ಟ  follow-up 

ಮಾಡುತ್ರು ದಿೆ ೀವ. ನನು ಹೆಚಿಿ ಗೆ ಮಾತನಡುವುದಿಲಿ . ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷೂ ವಾಗಿ ಹೇಳುತೆು ೀನೆ. ಮುಾಂದಿನ್ 

ತ್ರಾಂಗಳು ಅಾಂದರೆ, ಜನ್ವರಿ, 10ನೇ ತಾರಿೀಖಿಗೆ Supreme Court ನ್ಲಿ್ಲ  ಕೇಸ  ನಿಗಧಿಯಾಗಿದೆ.  ಹಾಗಾಗಿ, 
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ಅದಕಾ ಾಂತಲೂ ಹೆಚಿಿ ಗೆ ಮಾತನಡುವಂತಹ ಅವಶಯ ಕತೆ ಇಲಿ .  ನವು ಈ ಯೀಜನೆ ಸಲುವಾಗಿ ಬ್ನುನ  

ಹತ್ರು ದಿೆ ೀವ.  

 

ಶಿರ ೋ ಪರ ಕಾಶ  ಕೆ.ರಾಥೋಡ :- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ,  ಮಾನ್ಯ  ಸಚಿವರು  ಈ ಯೀಜನೆ 1964 

ರಲಿ್ಲ   ಪ್ಪರ ರಂಭವಾಗಿದೆ, ಆಗ  ಕಾಾಂಗೆರ ಸ   ಅಧಿಕಾರದಲಿ್ಲತ್ತು . ಆಗ ಅವರು ಮಾಡಬಹುದಾಗಿತ್ತು  ಎಾಂದು 

ಹೇಳಿದಿಾ ರೆ. ಏನೇ ಪರ ಗತ್ರಯಾಗಿದಿ ರೂ ಸಹ, ಅದು ಕಾಾಂಗೆರ ಸ  ಸಕಾವರ ಇದಿಾ ಗ ಆಗಿದೆ ಎಾಂದು ಮಾನ್ಯ  

ಸಚಿವರಿಗೆ ಹೇಳುವುದಕೆಾ  ಇಷಿ್ ಪಡುತೆು ೀನೆ. ಈ ಹಾಂದೆ ನ್ಮೂ  ಸಕಾವರ ಇದಿ ಾಂತಹ ಸಂದಭವಗಳಲಿ್ಲ  ನವು 

ಮಾಡಿದಿ ಾಂತಹ ವಾಗಿಾ ನ್ಗಳನುನ  ಪರಿಪೂಣ್ವವಾಗಿ ಮಾಡಿದಿೆ ೀವ.  ಪರ ತ್ರ ವಷ್ವ ನವು Irrigation Projects 

ಗೆ 10 ಸ್ವವರ ಕೀಟ್ಟ ರೂಪ್ಪಯಿಗಳನುನ  ಮಿೀಸಲು ಇಡುತೆು ೀವಾಂದು  ಹೇಳಿದಿೆ ೀವು. ಅದೇ ಪರ ಕಾರವಾಗಿ 

ಒಟಿ  54 ಸ್ವವರ ಕೀಟ್ಟ ರೂಪ್ಪಯಿಗಳನುನ  ವಚಿ  ಮಾಡಿದಿೆ ೀವ. ಅದರಲಿೂ  ಕೃಷ್ಣಣ ಗೆ  ಬಹುದೊಡಡ  

ಪ್ಪಲು ಬಂದಿದೆ.  ಮಾನ್ಯ  ಸಚಿವರ ಬಳಿ ಆ ಬಗೆೆ  ಮಾಹತ್ರ ಇರುತು ದೆ. ನನು ಇದನುನ  ಇವತ್ತು  ರಾಜಕೀಯ 

ಮಾಡುವುದಕೆಾ  ಹೇಳುತ್ರು ಲಿ . ಕಾಾಂಗೆರ ಸ  ಸಕಾವರ,  ಜೆಡಿಎಸ  ಸಕಾವರ ಮತ್ತು   ಅವರ  ಸಕಾವರವು ಮಾಡಿದೆ.  

ನನು ಇದನುನ  ಇಲಿವಾಂದು ಹೇಳುವುದಿಲಿ .  ಆದರೆ, ನ್ಮೂ  ಭಾಗದ ಜನ್ರು UKP (Upper Krishna Project) 

3ನೇ ಹಂತ ಏನಿದೆ, ಅದು ಮುಗಿದರೆ, ಇದು ಮಾನ್ಯ  ಸಚಿವರಿಗೆ ಗತ್ರು ದೆ. ವಶೇಷ್ವಾಗಿ, ನ್ಮೂ  ಬಿಜಾಪುರ 

ಜಿಲಿ್ಲ  ಇದಕೆಾ  ಭೂಮಿಯನುನ  ತಾಯ ಗ ಮಾಡಿದೆ. ನ್ಮಗೆ 3ನೇ ಹಂತದಲಿ್ಲ  90 ಟ್ಟ.ಎಾಂ.ಸಿ ನಿೀರಿನ್ ಅವಕಾಶ 

ಬರುತು ದೆ.  ನ್ಮಗೆ  ಕುಡಿಯುವ ನಿೀರಿನ್ ಅವಕಾಶ  ತಲುಪುತು ದೆ.  ಆಾಂಧರ  ಮತ್ತು  ತೆಲಂಗಣ್ ರಾಜಯ ದವರ 

ತಕರಾರು ಅಜಿವಯಲಿ್ಲ   ಯಾವುದೇ ಉರುಳಿಲಿ . ಆಾಂಧರ  ಮತ್ತು  ತೆಲಂಗಣ್ ರಾಜಯ ದವರು ಮಾಡಿರುವಂತಹ  

ತಕರಾರು ಅಜಿವ ಅವರವರ dispute ನ್ಲಿ್ಲದೆ. ಅದಕೆಾ  ಆದಷಿ್ಟ  ಬೇಗ ಈ ತಕರಾರು ಅಜಿವಯನುನ  ವಜಾ 

ಮಾಡಿಸಬೇಕೆಾಂದು ನನು ಮಾನ್ಯ  ಸಚಿವರಲಿ್ಲ  ಕಳಕಳಿಯಿಾಂದ ಮನ್ವ  ಮಾಡುತೆು ೀನೆ.  ಆ ಮೇಲ್ಲ ಅದು 

gazette notification ಆದ ತಕ್ಷಣ್  ಮುಾಂದೆ ಅದರ ಕಾಯವಕರ ಮವನುನ  ಮಾಡಬಹುದು.   

 

ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಮಾನ್ಯ  ಸಚಿವರು ಈ ಯೀಜನೆಗೆ 2500 ಕೀಟ್ಟ ರೂಪ್ಪಯಿಗಳನುನ  

ಮಿೀಸಲ್ಲಟಿ್ಟ ದೆ ಎಾಂದು ಹೇಳಿದಿಾ ರೆ. ಆದರೆ, ಉತು ರದಲಿ್ಲ  970 ಕೀಟ್ಟ ರೂಪ್ಪಯಿಗಳು ಎಾಂದು ತ್ರಳಿಸಿದಿಾ ರೆ. 

ಈಗಾಗಲೇ ನವು ಡಿಸಾಂಬರ  ತ್ರಾಂಗಳಿನ್ಲಿ್ಲದಿೆ ೀವ. ಇದಕೆಾ  2500 ಕೀಟ್ಟ ರೂಪ್ಪಯಿಗಳನುನ  

ಮಿೀಸಲ್ಲಟಿ್ಟ ದಿ ರೂ ಸಹ, ಆ ಹಣ್ವನುನ  ಯಾವಾಗ ಖ್ರ್ಚವ ಮಾಡುತಾು ರೆ?   ಕೇವಲ 970 ಕೀಟ್ಟ 

ರೂಪ್ಪಯಿಗಳು ಎಾಂದು ತ್ರಳಿಸಿದಿಾ ರೆ. ಆದರೆ, 54 ಸ್ವವರ ಕೀಟ್ಟ ರೂಪ್ಪಯಿಗಳನುನ  ಪುನ್ರ ವಸತ್ರಗೆ 

ಮತ್ತು  ಈ ಯೀಜನೆಗೆಾಂದು ಪರ ಸ್ವು ವನೆಯನುನ  ಕಳುಹಸಿದಿಾ ರೆ, ಅದಕೆಾ  ನನು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ  

ಪುನ್ರ ವಸತ್ರ ಬಗೆೆ  ಮಾತರ  ಕೇಳಿದಿೆ ೀನೆ.  ಮಾನ್ಯ  ಸಚಿವರು ಇದಕೆಾ  ಉತು ರ ಹೇಳುವಾಗ  ಹೇಳಲ್ಲ. ಆದರೆ, 

ಇದಕೆಾ  ಮಿೀಸಲಟಿ್ಟ ರುವಂತಹ ಹಣ್ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಎಾಂದು ಭಾವಸುತೆು ೀನೆ.  
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ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ,  ಎರಡನೇಯದಾಗಿ,  ರಾಷಿಿ ರೀಯ ಯೀಜನೆಯನುನ  ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ, 

inter-state dispute ಇರಬ್ರರದೆಾಂದು ಮಾನ್ಯ  ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದಿಾ ರೆ. “Inter-state projects which are 

dragging on, due to non-resolution of inter-state issues relating to sharing of cost, rehabilitation, 

aspects of power production etc. including river inter-linking projects.” ಇದು ಮಾಗವ 

ಸೂಚಿಯಲಿ್ಲದೆ. ಇದು criteria for selection of National Projects.  ಇದು ಅಡಿಡ ಬ್ರರಬ್ರರದು ಎಾಂದು 

ನ್ನ್ನ  ಭಾವನೆ.   ಮಾನ್ಯ  ಸಚಿವರು ಈ ಮಾಗವಸೂಚಿಯನುನ  ನೀಡಿದರೆ,  ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಗತಾು ಗುತು ದೆ.  

ಏಕೆಾಂದರೆ, ನನು ನಿನೆನ  ದಿವಸ ಮಾತನಡುವಂತಹ ಸಂದಭವದಲಿ್ಲ  16 ರಾಷಿಿ ರೀಯ ಯೀಜನೆಗಳನುನ  

ಮಾಡಿದಿಾ ರೆಾಂದ ಹೇಳದಿೆ ೀನೆ. ಕೆಲವು ರಾಜಯ ಗಳಲಿ್ಲ  2-3 ಯೀಜನ್ಗಳು ಆಗಿವ.  Bhadra Canal ಗೆ 

ರಾಷಿಿ ರೀಯ ಯೀಜನೆ ಮಾಡಬೇಕೆಾಂದು ಪರ ಸ್ವು ವನೆಯನುನ  ಕಳುಹಸಿದಿಾ ರೆ. ಅದು ಮಂಜೂರಾಗಿಲಿ . 

ಆದರೆ, ಆಲಮಟಿ್ಟ  UKP (Upper Krishna Project) ಅತ್ರ ದೊಡಡ  ಜಲ್ಕಶಯ ಆಗಿರುವುದರಿಾಂದ ಇದಕೆಾ  

ಆದಯ ತೆಯನುನ  ಕಡಬೇಕೆಾಂದು ತಮೂ ಲಿ್ಲ  ಕಳಕಳಿಯಿಾಂದ ವನಂತ್ರ ಮಾಡುತೆು ೀನೆ. ಇದರ ಬಗೆೆ  ಸಭೆಗಳನುನ  

ನ್ಡೆಸಿದಿಾ ರೆ. ಕೇಾಂದರ  ಸಕಾವರಕೆಾ  ಮನ್ವಯನುನ  ಮಾಡಿದಿಾ ರೆ, ಮಾನ್ಯ  ಮುಖ್ಯ  ಮಂತ್ರರ ಯವರು ಕೇಾಂದರ  

ಸಚಿವರ ಜತೆಗೆ ಮಾತನಡಿದಿಾ ರೆ. ಅದನೆನ ಲಿ್ಕ  ಮಾಡಿದಿಾ ರೆ. ಒಳೆು ಯದು. ಆದರೆ, ನ್ಮಗೆ ಒಾಂದು 

ಫಲ್ಲಾಂತಾಶ ಬೇಕು. ಮಾನ್ಯ  ಸಚಿವರು ದಯವಟಿ  ಇದನುನ  ಬೇಗ ಮಾಡಬೇಕೆಾಂದು ವನಂತ್ರಯನುನ  

ಮಾಡುತೆು ೀನೆ.  

 

ಶಿರ ೋ ಗೊೋವಿಾಂದ ಎಾಂ.ಕಾರಜ್ೋಳ :- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ,  ಮಾನ್ಯ  ಸದಸಯ ರು ಪರ ಶೆನ ಯನುನ  

ಬಹಳ ಉದಿ ವಾಗಿ ಕೇಳಿದಿಾ ರೆ ಹಾಗೂ  ಕೆಲವು ವಷ್ಯಗಳನುನ  ಪರ ಸ್ವು ಪ ಮಾಡಿದಿಾ ರೆ. ವರೀಧ ಪಕ್ಷದ 

ನಯಕರೇ, 2013ರ ನ್ಡೆದ ರ್ಚನವಣೆಯ  ಸಂದಭವದಲಿ್ಲನ್ ಕಾಾಂಗೆರ ಸ  ಪರ ಣ್ಣಳಿಕೆಯ ಪರ ತ್ರಯನುನ  

ತಂದಿದಿೆ ೀನೆ.  ಇದನುನ  ಓದುತೆು ೀನೆ.   “ಕನವಟಕ ಕಾಾಂಗೆರ ಸ  ಪಕ್ಷವು ಜನ್ಜಾಗೃತ್ರಗಾಗಿ ತ್ತಾಂಗಭದರ ದಿಾಂದ 

ಕೂಡಲಸಂಗಮದವರೆಗೆ ದಿನಾಂಕ 07-01-2013 ರಿಾಂದ 14-01-2013ರವರೆಗೆ ಪ್ಪದಯಾತೆರ ಯನುನ  

ಮಾಡುತಾು ರೆ. ಇದನುನ  ಇಷಿ್ ಕೆಾ  ನಿಲಿ್ಲ ಸುತೆು ೀನೆ. ಏಕೆಾಂದರೆ, ಇದು ಬಹಳ  ಇದೆ. ಇಲಿ್ಲ  ಅವಶಯ ವರುವಷಿ್ಟ  

ಮಾತರ  ಓದುತೆು ೀನೆ.  ಮಾನ್ಯ  ಸದಸಯ ರು 10 ಸ್ವವರ ಕೀಟ್ಟ ರೂಪ್ಪಯಿಗಳ ಬಗೆೆ  ಹೇಳಿದಿಾ ರೆ. ತ್ತಾಂಗಭದಾರ  

ಎಾಂದರೆ, ಹಸಪೇಟ. ಹಸಪೇಟಯಲಿ್ಲಯೇ ತ್ತಾಂಗಭದಾರ  ಇದೆ.  ಅದಕೆಾ  ಬಿಜಾಪುರ ಭಾಷ್ಣಯಲಿ್ಲ  

ಹಸಪೇಟಯಿಾಂದ  ಕಡಲಸಂಗಮ ಎಾಂದು  ಹೇಳೀಣ್.   

 

ಶಿರ ೋ ಎಸ .ಆರ.ಪಾಟ್ಟೋಲ  (ವಿರೋಧ  ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರು):- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, 142 

ಕೀಲೀಮಿೀಟರ . 
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ಶಿರ ೋ ಗೊೋವಿಾಂದ ಎಾಂ.ಕಾರಜ್ೋಳ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ,  ಆಯಿತ್ತ.  142 

ಕೀಲೀಮಿೀಟರ .  ಅವರು ತ್ತಕವನುನ  ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕಾಂಡರು. ಆದರೆ, ನ್ಮೂ  ರಾಜಯ ದ  ಜನ್ರ 

ಬ್ರರವನುನ  ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲ್ಲಲಿ .  ಶ್ರ ೀ ಎಸ .ಆರ .ಪ್ಪಟ್ಟೀಲ ರವರು ಸದನ್ದಲಿ್ಲದಿಾ ಗ, ನವು ಬಹಳ 

ಪಿರ ೀತ್ರಯಿಾಂದ ಮಾತನಡಬೇಕಾಗುತು ದೆ.  ಅದಕಾಾ ಗಿ ಹೇಳುತ್ರು ದಿೆ ೀನೆ. ಈಗ ಓದುವುದು ಬಹಳ 

ಮುಖ್ಯ ವಾಗಿದೆ. ಇದನುನ  ಮಾನ್ಯ  ವರೀಧ ಪಕ್ಷದ ನಯಕರು ಕೇಳಬೇಕು.            

 

ಶಿರ ೋ ಪರ ಕಾಶ  ಕೆ. ರಾಥೋಡ :- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ,  ಮಾನ್ಯ  ಸಚಿವರು ಅದನುನ  ಓದಿದ  

ನಂತರ  ಅದಕೆಾ  ಉತು ರ ಕಡುವುದಕೆಾ  ನ್ನ್ಗೆ ಒಾಂದು ಅವಕಾಶ ಕಡಿ.   

 

ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ರಾಥೀಡ ರವರೇ,  ಸಚಿವರು ಉತು ರ ಕಡುತಾು ರೆ. ತಾವು ಕುಳಿತ್ತಕಳಿು . 

 

ಶಿರ ೋ ಗೊೋವಿಾಂದ ಎಾಂ.ಕಾರಜ್ೋಳ :- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ,  ಒಾಂದು ನಿಮಿಷ್. ನನು 

ಅವರು ಹೇಳುವುದನುನ  ಬಹಳ ಶಾಾಂತ ರಿೀತ್ರಯಿಾಂದ ಕೇಳಿರುತೆು ೀನೆ.  ಅದನುನ  ಬಹಳ sportive ಆಗಿ 

ತೆಗೆದುಕಾಂಡಿರುತೆು ೀನೆ.  ಅವರು ಸಹ ಅಷಿ್ಣ ೀ sportive ಆಗಿ ತೆಗೆದುಕಳು ಬೇಕು.  

 

ಶಿರ ೋ ಪರ ಕಾಶ  ಕೆ.ರಾಥೋಡ :- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ,  ನನು ಅದಕೂಾ  ಸಹ ಹೇಳುತೆು ೀನೆ.  

ಶಿರ ೋ ಗೊೋವಿಾಂದ ಎಾಂ.ಕಾರಜ್ೋಳ :-  ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ,  ಕಾಾಂಗೆರ ಸ  ನ್ಡೆ ಕೃಷ್ಣಣ  

ಕಡೆಗೆ ಎಾಂದು  ದಿನಾಂಕ 07-01-2013 ರಿಾಂದ 14-01-2013ರವರೆಗೆ   ಪ್ಪದಯಾತೆರ  ಮಾಡಿ 

ಕೂಡಲಸಂಗಮದಲಿ್ಲ  ಸಮಾವೇಷ್ವಾಗುತು ದೆ. ಇವರ ಮುಾಂದಿನ್ ರ್ಚನವಣೆಯ  ಪ್ಪರ ಣ್ಳಿಕೆಯ 

ಒಾಂದು ಭಾಗವನುನ  ಇಲಿ್ಲ  ಓದುತೆು ೀನೆ. “ಕೃಷ್ಣಣ  ಜಲ ವವಾದ ನಯ ಯಾಧಿೀಕರಣ್ ನಯ ಯಮೂತ್ರವ 

ಶ್ರ ೀ ಬಿರ ಜೇಶ ಕುಮಾರ ರವರ ಆಯೀಗವು ಕನವಟಕದ ಪ್ಪಲ್ಲಗೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿರುವ 177 ಟ್ಟ.ಎಾಂ.ಸಿ 

ನಿೀರನುನ  ಪೂಣ್ವವಾಗಿ ಬಳಸಿಕಳು ಲು ಯಾವುದೇ ದೂರದೃಷಿಿ  ಕಾಯವಕರ ಮಗಳನುನ  ಸಕಾವರ 

ರೂಪಿಸಿಲಿ . ಅಾಂದರೆ, ಅವತ್ರು ನ್ ಬಿ.ಜೆ.ಪಿ., ಸಕಾವರ. ಈ ಭಾಗದ ರೈತರ ಮೂಗಿಗೆ ತ್ತಪಾ  ಸವರುವ 

ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ರು ದಿಾ ರೆ. ರಾಜಯ ಕೆಾ  ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವ ನಿೀರನುನ  ಬಳಸಿಕಳು ದೇ ರೈತರಿಗೆ ದೊರ ೀಹ 

ಮಾಡಿದಿಾ ರೆ. ಇದರಿಾಂದ,  ಪರ ಗತ್ರಯಲಿ್ಲ  ಕನವಟಕ ಹಾಂದೆ ಬಿಳುವಂತೆ ಆಗಿದೆ.  ತಮಗೆ ಆಗಿರುವ 

ಅನಯ ಯವನುನ  ಜನ್ರ ಗಮನ್ಕೆಾ  ತರುವುದು ವರೀಧ ಪಕ್ಷವಾದ ಕಾಾಂಗೆರ ಸ  ಪಕ್ಷದ ಜವಾಬಿ್ರ ರಿ 

ಎಾಂದು ಭಾವಸಿ “ಕಾಾಂಗೆರ ಸ  ನ್ಡೆ ಕೃಷ್ಣಣ  ಕಡೆಗೆ” ಎಾಂಬ ಹೆಸರಿನ್ ಪ್ಪದಯಾತೆರ ಯನುನ  

ನ್ಡೆಸುತ್ರು ದಿೆ ೀವಾಂದು ಹೇಳಿದಿಾ ರೆ”.                                   

            (ಮುಾಂದು)        
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(1282) 23-12-2021 (11.10) ಎಾಂವಿ-ಎಕೆ     (ಸ್ಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಾ ತಿ) 

ಶಿರ ೋ ಗೊೋವಿಾಂದ ಎಾಂ. ಕಾರಜ್ೋಳ (ಮುಾಂದ್ಯ):- 

 

ಅವರು ಪೇಪರ ಗಳಿಗೆ ಜಾಹೀರಾತನುನ  ಸಹ ನಿೀಡಿದಿಾ ರೆ. ಅವರು ಮುಾಂದುವರೆದು ಹೇಳುತಾು ರೆ, ಇದು 

ಕೇವಲ ನ್ಮೂ  ಭರವಸಗಳು ಅಲಿ . ಇದು ನ್ಮೂ  ಪರ ತ್ರಜೆಾ . ಅಾಂದು ಅವರು ತಮೂ  ಭಾಷ್ಣ್ದಲಿ್ಲ  

ಹೇಳಿದಂತಹ ಶಬಿ ವಾಂದರೆ, ʼಕೂಡಲ ಸಂಗಮನಥನ್ ಸ್ವಕಿಯಾಗಿʼ ಎಾಂದು ಹೇಳುತಾು ರೆ. ನಿಮೂ  

ಸಹಕಾರವದಿ ರೆ ಕನವಟಕವನುನ  ʼಹಸಿರು ಕನವಟಕʼ ಮಾಡುವ ಬದಿ ತೆಯನುನ  ಪರ ದಶ್ವಸುತೆು ೀವ. ನಿಮೂ  

ಸಹಕಾರವದಿ ರೆ ಎಾಂದರೆ, ಮುಾಂದೆ 2013ರಲಿ್ಲ  ರ್ಚನವಣೆ ಬಂತ್ತ. ಆಗ ನ್ಮೂ ನುನ  ಆರಿಸಿ ಕಳುಹಸಿದರೆ 

ಎಾಂದು ಹೇಳಿದರು. ಕನವಟಕದ ಜನ್ ಬಹಳ ಪರ ಬುದಿ ತೆಯುಳು ವರು. ನನು ನ್ಮೂ  ಅಖಂಡ ಬಿಜಾಪುರ 

ಜಿಲಿ್ಲ ಯಲಿ್ಲ  2015ರ ರ್ಚನವಣೆಯಲಿ್ಲ  ನನು ಒಬಬ  ಮಾತರ  ಗೆದಿು  ಬಂದೆ. ಉಳಿದ ಅಭಯ ರ್ಥವಗಳನುನ  

ಮಾನ್ಯ  ವರೀಧ ಪಕ್ಷದ ನಯಕರಾದ ಶ್ರ ೀ ಎಸ.ಆರ.ಪ್ಪಟ್ಟೀಲರು ಸೀಲ್ಲಸಿಬಿಟಿ ರು. ನ್ಮೂ  ಪಕ್ಷದ 

ಎಲಿ್ಕ  ಅಭಯ ರ್ಥವಗಳು ಸೀತ್ತಬಿಟಿ ರು. ಆದರೆ, ನನು ಒಬಬ  ಮಾತರ  ಗೆದಿು  ಬಂದೆ. ಅದು ತ್ತಾಂಬ್ರ 

ತ್ರಣುಕಾಡಿ ಸುಮಾರು ಏಳು ಸ್ವವರ ಮತಗಳಿಾಂದ ಗೆದಿು  ಬಂದಿದಿೆ ೀನೆ. ಅದು ಮಾನ್ಯ  ವರೀಧ ಪಕ್ಷದ 

ನಯಕರಿಗೆ ಗತ್ರು ದೆ. ಆಗ ಅವರು ಏನು ಹೇಳಿದರು ಎಾಂದರೆ, ಹಸಿರು ಕನವಟಕ ಮಾಡುವ 

ಬದಿ ತೆಯನುನ  ಪರ ದಶ್ವಸುತೆು ೀವ. ನಿೀರಾವರಿ ಯೀಜನೆಗೆ ವಷ್ವಕೆಾ  ಹತ್ತು  ಸ್ವವರ ಕೀಟ್ಟ 

ರೂಪ್ಪಯಿಗಳನುನ  ಖ್ರ್ಚವ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನ್ಮೂ  ಸಕಾವರದ ಅವಧಿಯಲಿ್ಲ  ಸುಮಾರು ಐವತ್ತು  

ಸ್ವವರ ಕೀಟ್ಟ ರೂಪ್ಪಯಿಗಳನುನ  ಖ್ರ್ಚವ ಮಾಡುತೆು ೀವಾಂದು ಹೇಳಿದಿ ರು. ಆದರೆ, ಅವರು ಖ್ರ್ಚವ 

ಮಾಡಿದಿು  ಎಷಿ್ಟ ? ಮಾನ್ಯ  ಪರ ಕಾಶ  ಕೆ. ರಾಥೀಡ ರವರು ಭಯಂಕರವಾಗಿ ತಮೂ  ಬ್ನ್ನ ನುನ  ತಾವೇ 

ತಟಿ್ಟ ಕಾಂಡರು.  

 

ಡ್|| ವೈ.ಎ.ರ್ನರಾಯಣಸ್ತವ ಮ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಅದು ಐದು ವಷ್ವಕೆಾ   

 

ಶಿರ ೋ ಗೊೋವಿಾಂದ ಎಾಂ. ಕಾರಜ್ೋಳ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಹೌದು, ಅವರು ಕೃಷ್ಣ 

ಮೇಲಿ ಾಂಡೆ ಯೀಜನೆಗೆ ಐದು ವಷ್ವಕೆಾ  7,728 ಕೀಟ್ಟ ರೂಪ್ಪಯಿಗಳನುನ  ಮಾತರ  ಖ್ರ್ಚವ ಮಾಡಿದರು. 

ಡಾ||ವೈ.ಎ.ನರಾಯಣ್ಸ್ವಾ ಮಿಯವರೇ, ಎಲಿ್ಕ  ಅಾಂಕ-ಅಾಂಶಗಳು ನ್ನ್ನ  ತಲ್ಲಯಲಿ್ಲ ೀ ಇರುತು ವ. ತಾವು ತಲ್ಲ 

ಕೆಡಿಸಿಕಳು ಬೇಡಿ. 

 

ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಡಾ||ವೈ.ಎ.ನರಾಯಣ್ಸ್ವಾ ಮಿಯವರೇ ತಾವು ಮಾನ್ಯ  ಮಂತ್ರರ ಗಳಿಗೆ 

ತಾಂದರೆ ಮಾಡಬೇಡಿ.  
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ಶಿರ ೋ ಗೊೋವಿಾಂದ ಎಾಂ. ಕಾರಜ್ೋಳ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಅವರು ಕೃಷ್ಣಣ  ಮೇಲಿ ಾಂಡೆ 

ಯೀಜನೆಗೆ ಹತ್ತು  ಸ್ವವರ ಕೀಟ್ಟ ರೂಪ್ಪಯಿಗಳನುನ  ಖ್ರ್ಚವ ಮಾಡುವ ಜಾಗದಲಿ್ಲ , ಐದು ವಷ್ವದಲಿ್ಲ  

ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳಾದ ಮಾನ್ಯ  ಸಿದಿ ರಾಮಯಯ ನ್ವರ ಸಕಾವರ ಮತ್ತು  ಮಾಜಿ ಮಂತ್ರರ ಗಳಾದ 

ಮಾನ್ಯ  ಎಾಂ.ಬಿ.ಪ್ಪಟ್ಟೀಲರು ಮಾನ್ಯ  ವರೀಧ ಪಕ್ಷ ನಯಕರ ಜಿಲಿ್ಲ ಯವರು. ಆದರೆ, ಅವರು ಖ್ರ್ಚವ 

ಮಾಡಿದ ಹಣ್ ಎಷಿ್ಟ  ಎಾಂದರೆ, 7,728 ಕೀಟ್ಟ ರೂಪ್ಪಯಿಗಳು ಮಾತರ . 

 

ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಅವರಿಗೆ ನ್ಮೂ  ಜಿಲಿ್ಲ ಯವರು ಎಾಂದು ಹೇಳಿ. 

 

ಶಿರ ೋ ಗೊೋವಿಾಂದ ಎಾಂ. ಕಾರಜ್ೋಳ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಇದರಲಿ್ಲ  ಹೆಚಿಿ ನ್ ಹಣ್ವನುನ  

ಬಬಲೇಶಾ ರ ಕಿೆ ೀತರ ಕೆಾ  ಖ್ರ್ಚವ ಮಾಡಿದಿಾ ರೆ. ನನು ಏನದರೂ ಸುಳುು  ಹೇಳುತ್ರು ದಿ ರೆ, ಮಾನ್ಯ  ಪರ ಕಾಶ  ಕೆ. 

ರಾಥೀಡ ರವರು ಇದನುನ  dispute ಮಾಡಬಹುದು.  

 

ಡ್:ಕೆ.ಗೊೋವಿಾಂದರಾಜ (ವಿಧಾನಸ್ಭೆಯಿಾಂದ ಚುರ್ನಯಿತ್ರಾದವರು):- ಮಾನ್ಯ  

ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಅದು ನಿಮೂ  ಜಿಲಿ್ಲ . 

 

ಶಿರ ೋ ಗೊೋವಿಾಂದ ಎಾಂ. ಕಾರಜ್ೋಳ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ನನು ನ್ನ್ನ  ಮಾತನುನ  

ಮುಗಿಸಿಬಿಡುತೆು ೀನೆ. 

 

ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನ್ಯ  ಗೀವಾಂದ ಎಾಂ. ಕಾರಜೀಳರವರೆ, ಮಾನ್ಯ  ವರೀಧ ಪಕ್ಷದ 

ನಯಕರು ಮಾತನಡಲ್ಲ.  

 

ಶಿರ ೋ ಎಸ.ಆರ.ಪಾಟ್ಟೋಲ (ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರು):- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ನವು 

ಮಾನ್ಯ  ಸಚಿವರ ವರ್ಚರಗಳನುನ  ಒಪುಾ ತೆು ೀವ. ಈಗ ಏನು ಪರ ಶೆನ  ಬಂದಿದೆ ಎಾಂದರೆ, ಅದು ನ್ಮೂ  Election 

Manifesto.  ನವು ಏನ್ಮ dispute ಮಾಡುವುದಿಲಿ . It is a printed matter. ನವು ಅದನುನ  

ಒಪಿಾ ಕಳು ಲೇಬೇಕಾಗುತು ದೆ ಮತ್ತು  ನವು ಏನ್ನುನ  ಹೇಳಿದಿೆ ೀವ ಅದರಂತೆ ನ್ಡೆದುಕಳು ಬೇಕಾಗುತು ದೆ. 

ರಾಜಕಾರಣ್ದಲಿ್ಲ  ನ್ಡೆ ಮತ್ತು  ನುಡಿ ಒಾಂದೇ ರಿೀತ್ರ ಇರಬೇಕು ಎಾಂಬುದರಲಿ್ಲ  ನವು ಮೊದಲ್ಲಗರು. ಇಲಿ್ಲ  

ಏನಗಿದೆ ಎಾಂದರೆ, ನವು ಹಸಪೇಟಯಿಾಂದ ಅಾಂದರೆ ತ್ತಾಂಗಭದಾರ  ನ್ದಿಯಿಾಂದ ಕೂಡಲ 

ಸಂಗಮದವರೆಗೂ 142 ಕಲೀಮಿೀಟರ  ಪ್ಪದಯಾತೆರ  ಮಾಡಿ, ಅಾಂದು ಮುಕಾು ಯದ ಕನೆ ದಿನ್ದ 

ಸಂದಭವದಲಿ್ಲ  ಅವತ್ತು  ಮೊದಲು ಇದಿ ಾಂತಹ ಒಕಾ ಲ್ಲಗ ಸಮುದಾಯದ ಸ್ವಾ ಮಿೀಜಿಯವರಾದ ಶ್ರ ೀ ಶ್ರ ೀ ಶ್ರ ೀ 
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ಬ್ರಲಗಂಗಾಧರನಥ ಸ್ವಾ ಮಿಜಿೀಯವರು ನಿಧನ್ರಾದರು. ಆ ಸಂದಭವದಲಿ್ಲ  ಸಭೆ ನ್ಡೆಸಬ್ರರದು ಎಾಂದು 

ನಿಣ್ವಯ ಮಾಡಿ, ಏನು ಮಾಡಿದೆವು ಎಾಂದರೆ, ನವು ಅಧಿಕಾರಕೆಾ  ಬಂದರೆ ನಿೀರಾವರಿಗೆ ಯೀಜನೆಗಳಿಗಾಗಿ 

ಪರ ತ್ರ ವಷ್ವ ಹತ್ತು  ಸ್ವವರ ಕೀಟ್ಟ ರೂಪ್ಪಯಿಗಳಂತೆ, ಐದು ವಷ್ವದಲಿ್ಲ  ಐವತ್ತು  ಸ್ವವರ ಕೀಟ್ಟ 

ರೂಪ್ಪಯಿಗಳನುನ  ಖ್ರ್ಚವ ಮಾಡುತೆು ೀವಾಂದು ಹೇಳಿದಿೆ ೀವ. ನನು ಸತಯ ವಾಗಿ ಹೇಳುತೆು ೀನೆ. ಆಗ ನನು 

ಪಕಾ ದಲಿ್ಲ ೀ ಇದಿೆ . ಆಗ ನನು ಮೇಲೂ ನೆಯ ವರೀಧ ಪಕ್ಷದ ನಯಕನಗಿದಿೆ . ಮಾನ್ಯ  

ಸಿದಿ ರಾಮಯಯ ನ್ವರು ಕೆಳಮನೆಯ ವರೀಧ ಪಕ್ಷದ ನಯಕರಾಗಿದಿ ರು. ಡಾ||ಜಿ.ಪರಮೇಶಾ ರ ರವರು 

ಕೆ.ಪಿ.ಸಿ.ಸಿ ಅಧಯ ಕ್ಷರಾಗಿದಿ ರು. ಆಗ ಅವರು ನೇರವಾಗಿ ಒಾಂದೆರಡು ವಾಕಯ ಗಳನುನ  ಮಾತನಡಿ, ಅಾಂದಿನ್ 

ಸಭೆಯನುನ  ಮುಗಿಸಿ, ಬ್ಾಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರುವಂತಹ ಪರ ಸಂಗ ಬಂತ್ತ. ಆಗ ನವು ಅಧಿಕಾರಕೆಾ  ಬಂದರೆ, ಐದು 

ವಷ್ವದಲಿ್ಲ  ನಿೀರಾವರಿ ಯೀಜನೆಗಳಿಗೆ ಐವತ್ತು  ಸ್ವವರ ಕೀಟ್ಟ ರೂಪ್ಪಯಿಗಳನುನ  ಖ್ರ್ಚವ 

ಮಾಡುತೆು ೀವಾಂದು ಹೇಳಿದಂತೆ, ನವು ನಿೀರಾವರಿ ಯೀಜನೆಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು ಐವತ್ತೂ ರು ಕೀಟ್ಟ 

ರೂಪ್ಪಯಿಗಳನುನ  ಖ್ರ್ಚವ ಮಾಡಿದೆವು. ಮಾನ್ಯ  ಸಚಿವರು ಹೇಳಿರುವುದು ಕೃಷ್ಣಣ  ಮೇಲಿ ಾಂಡೆ ಯೀಜನೆಗೆ 

ಇರಬಹುದು. ಅದನುನ  ನನು ಒಪುಾ ತೆು ೀನೆ. ನವು ಅಧಿಕಾರಕೆಾ  ಬಂದರೆ ಪರ ತ್ರ ವಷ್ವ ಕೇವಲ ಕೃಷ್ಣಣ  

ಮೇಲಿ ಾಂಡೆ ಯೀಜನೆಗೆ ಹತ್ತು  ಸ್ವವರ ಕೀಟ್ಟ ರೂಪ್ಪಯಿಗಳನುನ  ಖ್ರ್ಚವ ಮಾಡುತೆು ೀವಾಂದು ಹೇಳಿಲಿ . 

ನವು ಹೇಳಿರುವುದು ನಿೀರಾವರಿ ಯೀಜನೆಗಳಿಗೆ ಎಾಂದು. ಅದನುನ  ಮಾನ್ಯ  ಸಚಿವರು ಸಹ ಓದಿದಿಾ ರೆ. 

ಪರ ತ್ರ ವಷ್ವ ಹತ್ತು  ಸ್ವವರ ಕೀಟ್ಟ ರೂಪ್ಪಯಿಗಳನುನ  ಖ್ರ್ಚವ ಮಾಡುತೆು ೀವಾಂದು ಹೇಳಿದಂತೆ, ಅದರ 

ಪರ ಕಾರ ನ್ಡೆದುಕಾಂಡು ಐವತ್ತೂ ರು ಸ್ವವರ ಕೀಟ್ಟ ರೂಪ್ಪಯಿ it is the actual money spent.  ಅದು 

ಇರಬಹುದು. ಕೃಷ್ಣಣ  ಮೇಲಿ ಾಂಡೆ ಯೀಜನೆಗೆ 7,728 ಕೀಟ್ಟ ಎಾಂದು ಹೇಳಿದಿಾ ರೆ. ಅದನುನ  ನವು 

ಒಪಿಾ ಕಳು ಬೇಕಾಗುತು ದೆ. ಆ ಅಾಂಕ-ಸಂಖ್ಯಯ ಗಳನುನ  ತ್ರರುರ್ಚವುದಕೆಾ  ಆಗುವುದಿಲಿ . ಆದರೆ, ನಿೀರಾವರಿ 

ಯೀಜನೆಗೆ ಏನೆಾಂದು ಹೇಳಿದಿೆ ವು, ನವು ಅದರಂತೆ ನ್ಡೆದಿದಿೆ ೀವ.  

 

ಶಿರ ೋ ಪರ ಕಾಶ  ಕೆ. ರಾಥೋಡ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, …  

 

ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನ್ಯ  ಪರ ಕಾಶ  ಕೆ. ರಾಥೀಡ ರವರೆ, ಮಾನ್ಯ  ಸಚಿವರಾದ ಗೀವಾಂದ ಎಾಂ. 

ಕಾರಜೀಳರವರು ತಮೂ  ಮಾತನುನ  ಮುಗಿಸಲ್ಲ.  

 

ಶಿರ ೋ ಗೊೋವಿಾಂದ ಎಾಂ. ಕಾರಜ್ೋಳ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಮಾನ್ಯ  ಸದಸಯ ರು ನಿೀರಾವರಿ 

ಯೀಜನೆಗಳ ಬಗೆೆ  ಚರ್ಚವ ಮಾಡಿದಿಾ ರೆ. ಅದಕೆಾ  ನನು ಅವರಿಗೆ ಉತು ರ ನಿೀಡುತೆು ೀನೆ. 
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ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನ್ಯ  ಗೀವಾಂದ ಎಾಂ. ಕಾರಜೀಳರವರೆ ತಾವು ಅವರ ಪರ ಶೆನ ಗೆ ಉತು ರ 

ಹೇಳಿ ಸ್ವಕು.  

 

ಶಿರ ೋ ಗೊೋವಿಾಂದ ಎಾಂ. ಕಾರಜ್ೋಳ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಮಾನ್ಯ  ವರೀಧ ಪಕ್ಷದ 

ನಯಕರು ಪರ ಸ್ವು ಪ ಮಾಡಿರುವುದಕಷಿ್ಣ  ಉತು ರ ಹೇಳುತೆು ೀನೆ. ಮಾನ್ಯ  ಪರ ಕಾಶ  ಕೆ. ರಾಥೀಡ ರವರು 

ಪರ ಸ್ವು ಪ ಮಾಡಿರುವುದಕೆಾ  ಈಗಾಗಲೇ ಉತು ರವನುನ  ಹೇಳಿದಿೆ ೀನೆ. ಈಗ ಅದು ರಾಜಯ ದ ನಿೀರಾವರಿ 

ಯೀಜನೆಗಳಿಗೆ ಎಾಂದು ಮಾನ್ಯ  ವರೀಧ ಪಕ್ಷದ ನಯಕರು ಹೇಳಿದರು. ಆದರೆ, ನನು ಶ್ರ ೀ ಬಿರ ಜೇಶ 

ಕುಮಾರ ರವರ ತ್ರೀಪಿವನ್ ಹನೆನ ಲ್ಲಯಲಿ್ಲ  ಅವರು ಮಾಡಿರುವಂತಹ comment ನ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲ್ಲ 

ಹೇಳಿದಿೆ ೀನೆ ಹರತ್ತ, ಅದನುನ  ನನು ಹಾಗೆಯೇ ಹೇಳಿಲಿ .  ನನು ಹೇಳುವುದು ಏನೆಾಂದರೆ, ಮಾನ್ಯ  

ವರೀಧ ಪಕ್ಷದವರು ಕೃಷ್ಣಣ  ಮೇಲಿ ಾಂಡೆ ಯೀಜನೆ ವರ್ಚರದಲಿ್ಲ  ಅಪರಾಧಿಯ ಸೆ್ವ ನ್ದಲಿ್ಲ  ಇದಿಾ ರೆ.  

 

ಶಿರ ೋ ಪರ ಕಾಶ  ಕೆ. ರಾಥೋಡ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಮಾನ್ಯ  ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದರು, ನವು 

7,748 ಕೀಟ್ಟ ರೂಪ್ಪಯಿಗಳನುನ  ಖ್ರ್ಚವ ಮಾಡಿದಿೆ ೀವಾಂದು.  

(ಗೊಾಂದಲ) 

ಶಿರ ೋ ಬ್ಸ್ವರಾಜ ಬರ್ಮಮ ಯಿ(ಮುಖಯ ಮಂತಿರ ಗಳು):- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ನಿೀರಾವರಿ 

ಯೀಜನೆಗಳಿಗೆ… 

 

ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನ್ಯ  ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಯವರೆ, ಮಾನ್ಯ  ಸದಸಯ ರು ಪರ ಶೆನ ಯನುನ  

ಕೇಳುತ್ರು ದಿಾ ರೆ. 

 

ಶಿರ ೋ ಪರ ಕಾಶ  ಕೆ. ರಾಥೋಡ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ನ್ಮೂ  ಕಾಾಂಗೆರ ಸ ಪಕ್ಷದ ಪರ ಣ್ಣಳಿಕೆಯ 

ಒಾಂದು ಪರ ತ್ರಯನುನ  ಮಾನ್ಯ  ಸಚಿವರಿಗೆ ನಿೀಡುತೆು ೀನೆ.  

 

ಶಿರ ೋ ಗೊೋವಿಾಂದ ಎಾಂ. ಕಾರಜ್ೋಳ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಆಯಿತ್ತ. ಮಾನ್ಯ  ಸದಸಯ ರು 

ನ್ನ್ಗೆ ಅದರ ಪರ ತ್ರಯನುನ  ಕಳುಹಸಿಕಡಲ್ಲ. ಅವರು ಎರಡೆರಡು ಪರ ಣ್ಣಳಿಕೆಯನುನ  ಮಾಡಿರಬ್ರರದು.  

 

ಶಿರ ೋ ಪರ ಕಾಶ  ಕೆ. ರಾಥೋಡ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ನನು ನ್ನ್ನ  ಮಾತನುನ  ಮುಗಿಸುತೆು ೀನೆ. 

ಮಾನ್ಯ  ಸಚಿವರು ಮಾತನಡುವ ಸಂದಭವದಲಿ್ಲ  ನನು ಮಾತನಡಲ್ಲಲಿ . “Allocation of Rs.10,000 

crores every year to implement irrigation projects in Cauvery, Krishna water basin.”  ಇದು ನ್ಮೂ  
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ಕಾಾಂಗೆರ ಸ  ಪಕ್ಷದ ಪರ ಣ್ಣಳಿಕೆ. ನವು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಪರ ಣ್ಣಳಿಕೆಯಲಿ್ಲ  ಇದೆ. ಅದರ ಒಾಂದು ಪರ ತ್ರಯನುನ  

ಮಾನ್ಯ  ಸಚಿವರಿಗೆ ಕಳುಹಸಿಕಡುತೆು ೀನೆ. ಅಮೇಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ನೆನ್ಪು ಮಾಡುವುದೇನೆಾಂದರೆ, ಭಾರತ್ರೀಯ 

ಜನ್ತಾ ಪಕ್ಷದ ಪರ ಣ್ಣಳಿಕೆಯಲಿ್ಲ  ಏನು ಇದೆ ಎಾಂದರೆ, …  

 

ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನ್ಯ  ಸದಸಯ ರೆ, ತಾವು ಅದನುನ  ಆ ನಂತರ ಹೇಳಿ. ತಾವು ಅವರು ಕೇಳಿದ 

ಪರ ಶೆನ ಗೆ ಉತು ರ ಹೇಳಿ. 

 

ಶಿರ ೋ ಪರ ಕಾಶ  ಕೆ. ರಾಥೋಡ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಒಾಂದು ನಿಮಿಷ್ ಮುಗಿಸಿಬಿಡುತೆು ೀನೆ.  

“Rs.1.5 lakh crores Sujalam Suphalam Karnataka Yojane to complete all irrigation projects by 

2023.”  ಈಗ ಎರಡು ವಷ್ವವಾಯಿತ್ತ ಅವರು ಒಾಂದೂವರೆ ಲಕ್ಷ ಕೀಟ್ಟ ಮಾಡಿದಿಾ ರೆಯೇ? ಇದು ಅವರ 

ಪರ ಣ್ಣಳಿಕೆ. ಇದು ನ್ಮೂ ದು ಅಲಿ . ನನು ಅವರ ಪರ ಣ್ಣಳಿಕೆಯ ಪರ ತ್ರಯನ್ಮನ  ಕಳುಹಸುತೆು ೀನೆ ಮತ್ತು  

ನ್ಮೂ  ಪರ ಣ್ಣಳಿಕೆಯ ಪರ ತ್ರಯನ್ಮನ  ಸಹ ಕಳುಹಸುತೆು ೀನೆ. ಈಗ ಅವರು ಅಧಿಕಾರದಲಿ್ಲದಿಾ ರೆ, ಮೊದಲು 

ಅವರು ಅದನುನ  ಮಾಡಲ್ಲ. ಅವರು ಒಾಂದೂವರೆ ಲಕ್ಷ ಕೀಟ್ಟ ರೂಪ್ಪಯಿಗಳನುನ  ಖ್ರ್ಚವ ಮಾಡಲ್ಲ. 

ಆಮೇಲ್ಲ ನವು ಮಾಡಿಲಿವಾಂದು ಹೇಳಲ್ಲ. ನವು ಸಾ ಲಾ  ಖ್ರ್ಚವ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿರುವುದಕೆಾ , ಈಗಾಗಲೇ 

ವರೀಧ ಪಕ್ಷದಲಿ್ಲದಿೆ ೀವ. ಅದಕೆಾ  ಅವರು ಖ್ರ್ಚವ ಮಾಡಲ್ಲ. ಇಲಿವಾದರೆ ಅವರೂ ಸಹ ವರೀಧ ಪಕ್ಷದ 

ಕಡೆಗೆ ಬರುತಾು ರೆ. 
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ಪರ ಶ್ನನ  ಸಂಖೆಯ : 1216 

(ಉತ್ು ರವನುನ  ಲಗತಿು ಸ್ಲಾಗಿದೆ) 

ಶಿರ ೋ ಎನ .ಅಪಾಪ ಜಿಗೌಡ (ಸ್ಾ ಳಿೋಯ ಸಂಸ್ತಾ ಗಳ ಕಿೆೋತ್ರ ) (ಶಿರ ೋ ಎಾಂ.ಎ.ಗೊೋಪಾಲಸ್ತವ ಮ 

ಪರವಾಗಿ):- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಮಂಡಯ  ಜಿಲಿ್ಲ , ನಗಮಂಗಲ ತಾಲಿೂ ಕು, ಹಣ್ಕೆರೆ ಹೀಬಳಿ, 

ಮರಡಿಪೂರ ಗಾರ ಮದಲಿ್ಲ  ಜಾರನ್ಕಟಿ  ಹಳು ದಲಿ್ಲ  ಕೆರೆ ನಿೀರು ಹರಿಯುತ್ರು ರುವುದರಿಾಂದ ವಾಹನ್ ಸವಾರರಿಗೆ 

ಹಾಗೂ ಸ್ವವವಜನಿಕರಿಗೆ ತಾಂದರೆಯಾಗುತ್ರು ರುವುದು ಸಕಾವರದ ಗಮನ್ಕೆಾ  ಬಂದಿದೆಯೆ ಎಾಂದು 

ಕೇಳಿರುವ ಪರ ಶೆನ ಗೆ. ಅವರು ಇದರ ಬಗೆೆ  ಕರ ಮ ಕೈಗಳುು ತೆು ೀವಾಂದು ಹೇಳಿದಿಾ ರೆ. ಮತು ಾಂದು 

ಮೂಲಭೂತವಾದ ಪರ ಶೆನ  ಏನೆಾಂದರೆ, ರ್ಚಕ್  ಡಾಯ ಾಂ ನಿಮಾವಣ್ದಿಾಂದ ಸ್ವವರಾರು ರೈತರಿಗೆ 

ಅನುಕೂಲವಾಗುವುದು ಹಾಗೂ ಕಳವಬ್ರವ ಹಾಗೂ ಬ್ರವಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವುದರಿಾಂದ ರ್ಚಕ್  

ಡಾಯ ಾಂ ಕಾಯವವನುನ  ಯಾವಾಗ ಪ್ಪರ ರಂಭಿಸಲ್ಕಗುವುದು ಎಾಂದು ಕೇಳಿದಿೆ ೀವ. ಅದಕೆಾ  ಅವರು 

ಉತು ರವನುನ  ನಿೀಡಿದಿಾ ರೆ. ಇದಕೆಾ  ಸುಮಾರು ಒಾಂದು ಕೀಟ್ಟ ರೂಪ್ಪಯಿಗಳಿಗಿಾಂತ ಕಡಿಮೆ ಹಣ್ ಬೇಕು.  

ಜಲಸಂಪನ್ಮೂ ಲ ಇಲ್ಕಖ್ಯ ಬಹಳ ದೊಡಡ  ಇಲ್ಕಖ್ಯ. ವಷ್ವಕೆಾ  ಸುಮಾರು ಹದಿನೈದು ಸ್ವವರ ಕೀಟ್ಟ 

ರೂಪ್ಪಯಿಗಿಾಂತ ಹೆರಿ್ಚ  ಹಣ್ವನುನ  ವನಿಯೀಗ ಮಾಡುತಾು ರೆ. ಇದು ಜನ್ರಿಗೆ ಬಹಳ ತ್ತತಾವಗಿ ಮತ್ತು  

ಅಗತಯ ವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಾಂದ, ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಒಾಂದು ಕೀಟ್ಟ ರೂಪ್ಪಯಿ ಸಹ ಬೇಕಾಗಿಲಿ . 

ಆದುದರಿಾಂದ ಸದನ್ದಲಿ್ಲ  ತಮೂ  ಮುಖಾಾಂತರ ಜನ್ರ ಉಪಯೀಗಕಾ ೀಸಾ ರ ದಯವಟಿ  ಇದನುನ  

ಮಾಡಿಕಡಬೇಕೆಾಂದು ಮಾನ್ಯ  ಸಚಿವರಲಿ್ಲ  ಕೇಳಿಕಳುು ತೆು ೀನೆ. 

 

ಶಿರ ೋ ಗೊೋವಿಾಂದ ಎಾಂ. ಕಾರಜ್ೋಳ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಈಗಾಗಲೇ ಕಾವೇರಿ ನಿೀರಾವರಿ 

ನಿಗಮದಲಿ್ಲ  ಕಾಯವಭಾರವನುನ  ಹಂಚಲ್ಕಗಿದೆ. ಸುಮಾರು ಏಳು ಸ್ವವರ ಕೀಟ್ಟ ರೂಪ್ಪಯಿಗಳಷಿ್ಟ  

ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಅನುಮೊೀದನೆಯಾಗಿ ಅವುಗಳ ಕಾಮಗಾರಿ ನ್ಡೆಯುತ್ರು ವ. ಈ ವಷ್ವ ಅಾಂದರೆ, 2021-

22ನೇ ಸ್ವಲ್ಲಗೆ ನ್ಮಗೆ capital head ನ್ಲಿ್ಲ  ಅನುದಾನ್ ಇರತಕಾ ಾಂಥದಿು  1,200 ಕೀಟ್ಟ ರೂಪ್ಪಯಿಗಳು 

ಮಾತರ . ಹೀಗಾಗಿ ಈ ವಷ್ವದಲಿ್ಲ  ಯಾವುದೇ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನುನ  ಕೈಗಳುು ವುದಕೆಾ  ಅವಕಾಶವಲಿ . ಮಾನ್ಯ  

ಸದಸಯ ರ ಸಲಹೆಯನುನ  ಸಕಾವರ ಗಮನ್ದಲಿ್ಲಟಿ ಕಾಂಡಿದೆ. ಮುಾಂದೆ ಅದನುನ  ಪರಿಶ್ೀಲನೆ ಮಾಡುತೆು ೀವ. 

 

ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಅವರು ಒಾಂದು ಕೀಟ್ಟ ರೂಪ್ಪಯಿಗಳು ಎಾಂದು ಹೇಳಿದಿಾ ರೆ. 

 

ಶಿರ ೋ ಗೊೋವಿಾಂದ ಎಾಂ. ಕಾರಜ್ೋಳ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಈಗ ನ್ನ್ನ  ಬಳಿ ಒಾಂದೊಾಂದು 

ಕೀಟ್ಟಯ ಸುಮಾರು ನ್ಮರು ಅಜಿವಗಳು ಇವ.  
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ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಆಯಿತ್ತ. ಅದನುನ  ತಾವು ಪರಿಶ್ೀಲ್ಲಸಿ. 

 

ಶಿರ ೋ ಗೊೋವಿಾಂದ ಎಾಂ. ಕಾರಜ್ೋಳ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಆ ರಿೀತ್ರ ಸುಮಾರು ನ್ಮರು 

ಅಜಿವಗಳು ಬ್ರಕಯಿವ. ಅದಕೆಾ  ನನು ಮಾನ್ಯ  ಸದಸಯ ರಿಗೆ ತ್ರಳಿಸಿದಿೆ ೀನೆ. ಈಗ workload ಮತ್ತು  spill over 

works ಜಾಸಿು  ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಅದನುನ  ಮುಾಂದಿನ್ ದಿನ್ಗಳಲಿ್ಲ  ನೀಡುತೆು ೀವ.  

 

ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಆಯಿತ್ತ. ಅದನುನ  ಪರಿಶ್ೀಲ್ಲಸಿ. 

 

ಶಿರ ೋ ಎನ .ಅಪಾಪ ಜಿಗೌಡ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ನ್ಮಗೆ ಇಲಿ್ಲಯವರೆಗೆ ಏನ್ಮ ಕಟಿ್ಟ ಲಿ . 

ಈಗಲ್ಕದರೂ ಅವರು ಕನಿಷಿ್ ಪಕ್ಷ ಒಾಂದು ಕೀಟ್ಟ ರೂಪ್ಪಯಿ ಕಟಿ , ನ್ಮೂ  ಭಾಗದ ಜನ್ರಿಗೆ 

ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕಡಬೇಕೆಾಂದು ತಮೂ  ಮುಖಾಾಂತರ ಮಾನ್ಯ  ಜಲಸಂಪನ್ಮೂ ಲ ಸಚಿವರಲಿ್ಲ  ವನಂತ್ರ 

ಮಾಡಿಕಳುು ತೆು ೀನೆ. 

(ಮುಾಂದು) 
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(1283) 23.12.2021 11.20 LL-AK       (ಸ್ಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಾ ತಿ) 

 

ಪರ ಶ್ನನ  ಸಂಖೆಯ : 1176 

(ಉತ್ು ರವನುನ  ಲಗತಿು ಸ್ಲಾಗಿದೆ) 

 

ಶಿರ ೋ ಎನ . ರವಿಕುರ್ಮರ :-  ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ನ್ನ್ನ  ಪರ ಶೆನ ಗೆ ಉತು ರವನುನ  ಬಹಳ ರ್ಚನನ ಗಿ 

ಕಟಿ್ಟ ದಿಾ ರೆ. ನ್ನ್ನ  ಮುಖ್ಯ  ಪರ ಶೆನ  ಏನೆಾಂದರೆ, ಸಕಾವರಕೆಾ  ಬಹಳ ದೊಡಡ  ಪರ ಮಾಣ್ದಲಿ್ಲ  ಆದಾಯ 

ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದರಲಿ್ಲಯೂ ವಶೇಷ್ವಾಗಿ ಬ್ಾಂಗಳೂರು ಮಹಾನ್ಗರ ಪ್ಪಲ್ಲಕೆ(ಬಿ.ಬಿ.ಎಾಂ.ಪಿ.) ವಾಯ ಪಿು  

ಕಡೆಯಿಾಂದ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಲಿ್ಲ  ಒಟಿ  ತೆರಿಗೆ ವಾಯ ಪಿು ಯಲಿ್ಲ  ಬರತಕಾ ಾಂತಹ ಆಸಿು ಗಳು 18,52,802 ಅಾಂದರೆ 

ಸುಮಾರು 18 ½ ಲಕ್ಷ ಎಾಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಆದರೆ, ಅದರಲಿ್ಲ  ತೆರಿಗೆ ಪ್ಪವತ್ರ ಮಾಡುತ್ರು ರುವಂತಹವರು 

ಸುಮಾರು 12 ½ ಲಕ್ಷ . ಇನುನ ಳಿದ ಸುಮಾರು 6 ಲಕ್ಷ ಆಸಿು ಯನುನ  ಯಾರು ಹಾಂದಿದಿಾ ರೆ, ಅಾಂದರೆ 

ಅದರಲಿ್ಲ  ಮನೆ ಇರಬಹುದು, multi-storied apartment ಕಟಿ್ಟ ರುವಂತಹವರು ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ 

ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಿೀತ್ರಯ ಆಸಿು ಗಳನುನ  ಹಾಂದಿರುವವರು ಇರಬಹುದು ಅವರಲಿ್ಲ  ಹತ್ರು ರ ಹತ್ರು ರ 6 ಲಕ್ಷ 

ಆಸಿು ದಾರರು ಸಕಾವರಕೆಾ  ತೆರಿಗೆಯನುನ  ಪ್ಪವತ್ರಸಿರುವುದಿಲಿ . ಇದರಿಾಂದಾಗಿ, ಸ್ವಕಷಿ್ಟ  ದೊಡಡ  

ಪರ ಮಾಣ್ದಲಿ್ಲ  ಅಾಂದರೆ, ಸ್ವವರಾರು ಕೀಟ್ಟ ರೂಪ್ಪಯಿಗಳ ಆದಾಯ ಸಕಾವರಕೆಾ  ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದರ 

ಬಗೆೆ  ಸಕಾವರದ ಯೀಜನೆ ಏನು ಎನುನ ವುದು ನ್ನ್ನ  ಮೊದಲನೆಯ ಪರ ಶೆನ .  

 

ಎರಡನೆಯದಾಗಿ, ಬ್ಾಂಗಳೂರು ಮಹಾನ್ಗರ ವಾಯ ಪಿು ಯಲಿ್ಲ  ʼಬಿʼ ಖಾತಾ ಹಾಂದಿರತಕಾ ಾಂತಹವರ 

ಸಂಖ್ಯಯ  ಲಕಿಾ ಾಂತರ ಇರುತು ದೆ. ಅವರು ಬ್ಾಂಗಳೂರು ನ್ಗರದ ಕುಡಿಯುವ ನಿೀರು, ಸ್ವಯ ನಿಟೇಷ್ನ , ರಸು  

ಮತ್ತು  ವದುಯ ತ  ಅಾಂದರೆ, ʼಎʼ ಖಾತೆಯನುನ  ಹಾಂದಿರುವಂತಹವರು ಯಾವ ಸೌಲಭಯ ಗಳನುನ  

ಉಪಯೀಗಿಸುತಾು ರೆ, ಆ ಎಲಿ್ಕ  ಸೌಲಭಯ ಗಳನುನ  ʼಬಿʼ ಖಾತಾ ಹಾಂದಿರುವವರು ಸಹ 

ಉಪಯೀಗಿಸುತಾು ರೆ. ಆದರೆ, ತೆರಿಗೆ ಪ್ಪವತ್ರಯನುನ  ಮಾತರ  ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಪ್ಪವತ್ರ 

ಮಾಡುತ್ರು ರುವುದರಿಾಂದ, ಸಕಾವರಕೆಾ  ಬಹಳ ದೊಡಡ  ಪರ ಮಾಣ್ದಲಿ್ಲ  ವಂಚನೆಯಾಗುತ್ರು ರುತು ದೆ. ಅಾಂದರೆ, 

ಸಕಾವರಕೆಾ  ಆದಾಯ ಬರುತ್ರು ರುವುದಿಲಿ . ಇದರಿಾಂದಾಗಿ, ನ್ಮೂ  ಕನವಟಕ ರಾಜಯ ದ ಅಭಿವೃದಿಿ ಗೂ ಕೂಡ 

ಬಹಳ ದೊಡಡ  ತಾಂದರೆಯಾಗಿರುತು ದೆ.  

 

ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನ್ಯ  ರವಕುಮಾರ ರವರೇ, ಅದಕೆಾ  ಸಕಾವರ ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಾಂಬ ಸಲಹೆ 

ಹೇಳಿ. 

ಶಿರ ೋ ಎನ . ರವಿಕುರ್ಮರ :- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಈ ಬಗೆೆ  ಸಕಾವರದ ಯೀಜನೆ ಏನು ಎಾಂಬ 

ಪರ ಶೆನ  ಕೇಳುತೆು ೀನೆ.  
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ಶಿರ ೋ ಬ್ಸ್ವರಾಜ ಬರ್ಮಮ ಯಿ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಇವತ್ರು ನ್ ದಿವಸ ಬ್ಾಂಗಳೂರು 

ಬಹತ  ಬ್ಾಂಗಳೂರು ಆಗಿರುತು ದೆ. ಅಾಂದರೆ, ಅದು ತನ್ನ  ವಾಯ ಪಿು ಯನುನ  ಹೆಚಿಿ ಗೆ ಮಾಡಿಕಾಂಡಿರುತು ದೆ. 

ಇದರಿಾಂದಾಗಿ, ಜನ್ಸಂಖ್ಯಯ ಯ ದಟಿ ಣೆಯೂ ಕೂಡ ಹೆರಿ್ಚ  ಆಗಿರುತು ದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಯಾವ ರಿೀತ್ರ ಜನ್ಸಂಖ್ಯಯ  

ಮತ್ತು  ವಸತ್ರಗಳು ಹೆರಿ್ಚ ಗುತ್ರು ದೆ ಅಥವಾ ವಾಣಿಜಯ  ಚಟವಟ್ಟಕೆಗಳು ಹೆರಿ್ಚ ಗುತ್ರು ವ ಅದೇ ರಿೀತ್ರ 

ಸಹಜವಾಗಿ ಆದಾಯ ಕೂಡ ಹೆರಿ್ಚ ಗಬೇಕು. ಅದಕೆಾ  ತಕಾ ಾಂತೆ, ಇವತ್ರು ನ್ ದಿವಸ ಅಭಿವೃದಿಿ ಗೆ ಬಹಳಷಿ್ಟ  

ಹಣ್ವನುನ  ವಚಿ  ಮಾಡುತ್ರು ದಿೆ ೀವ. ಅದರ ಜತೆಗೆ, ಇನ್ಮನ  ಹೆಚಿಿ ಗೆ ಹಣ್ವನುನ  ವಚಿ  ಮಾಡುವಂತಹ 

ಅವಶಯ ಕತೆ ಇದೆ. ಈಗ ಪುನಃ 110 ಹಳಿು ಗಳನುನ  ಬಹತ  ಬ್ಾಂಗಳೂರು ಮಹಾನ್ಗರ ಪ್ಪಲ್ಲಕೆ ವಾಯ ಪಿು ಗೆ 

ಸೇರಿಸಿಕಳು ಲ್ಕಗಿದೆ. ಈ ಮೊದಲು 07 ಮುನಿಸಿಪ್ಪಲ್ಲಟ್ಟಗಳನುನ  ಶ್ರ ೀ ಎಸ .ಎಾಂ. ಕೃಷ್ಣ ರವರು 

ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳಾಗಿದಿ  ಕಾಲದಲಿ್ಲ  ಸೇರಿಸಿಕಳು ಲ್ಕಗಿದೆ. ಅದಕೆಾ  ಅದರದಿೆ ೀ ಆದಂತಹ ಸವಾಲುಗಳಿವ. 

ಏಕೆಾಂದರೆ, ಗಾರ ಮ ಪಂರ್ಚಯಿತ್ರ ವಾಯ ಪಿು ಯಲಿ್ಲ  ಇರುವಂತಹ ಅಭಿವೃದಿಿ  ಪರಿಸೆಿ ತ್ರ ಮತ್ತು  ಮಹಾನ್ಗರ 

ಪ್ಪಲ್ಲಕೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಅದನುನ  ಪರಿವತವನೆ ಮಾಡುವಂಥದಿ ಕೆಾ  ಅದರದಿೆ ೀ ಆದ ಸವಾಲುಗಳಿರುತು ವ. 

ಹೀಗಾಗಿ, ಸಕಾವರದ ಆದಾಯ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ವಾಗಿರುತು ದೆ.  

 

ನ್ನ್ಗೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಸಂತೀಷ್ವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಾಂದರೆ, ನ್ಮೂ  ಮಾನ್ಯ  ಶಾಸಕರಬಬ ರು 

ಬ್ಾಂಗಳೂರಿನ್ ಆದಾಯದ ಬಗೆೆ  ಪರ ಶೆನ  ಕೇಳಿರುವಂಥದಿು  ಆಗಿದೆ. ಇವತ್ರು ನ್ ದಿವಸ ಬ್ಾಂಗಳೂರು 

ಮಹಾನ್ಗರ ಪ್ಪಲ್ಲಕೆಯಲಿ್ಲ  ಸುಮಾರು 18,52,802 ಆಸಿು ಗಳಿವ. ಅದರಲಿ್ಲ  ನ್ಮೂ  ಲ್ಲಕಾ ದ ಪರ ಕಾರ 13,056 

ಆಸಿು ಗಳವರು self-assessment of property tax ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಆಸಿು ಯನುನ  declare ಮಾಡಿಕಾಂಡಿರುತಾು ರೆ. 

ಅದರಲಿ್ಲ  ಸುಮಾರು 9,108 ಆಸಿು ಗಳವರು multi-storied residential apartments ಇದೆ. 97,000 ವಾಣಿಜಯ  

ಕಟಿ ಡಗಳು ಇರುತು ವ. 12,59,000 ವಸತ್ರ ಕಟಿ ಡಗಳು ಇರುತು ವ. ಇದು ಇಷಿ್ಟ  ಸಾ ಯಂ ಘೀಷಿತ 

ಆಸಿು ಯಾಗಿರುತು ದೆ. ಇನುನ  ಸುಮಾರು 10,516 ಆಸಿು ಗಳಿಗೆ ಕೆಲವರು false declaration, tax evasion 

ಮಾಡುತಾು ರೆ. ಅಾಂತಹ ಪರ ಕರಣ್ಗಳಲಿ್ಲ  ನವು ಈಗಾಗಲೇ ಡಿಮಾಯ ಾಂಡ  ನೀಟ್ಟಸ  ಕಟಿ್ಟ ದಿೆ ೀವ. ಇದರ 

ಜತೆಗೆ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಆಸಿು  ತೆರಿಗೆಯನುನ  revise ಮಾಡಿದಿೆ ೀವ. ಅದರಿಾಂದಾಗಿ, ಸುಮಾರು 56 ಕೀಟ್ಟ 

ರೂಪ್ಪಯಿಯಷಿ್ಟ  ತೆರಿಗೆಯನುನ  ಸಹ ನವು ವಸೂಲ್ಲ ಮಾಡಿದಿೆ ೀವ.  

 

ಈಗ ಬಂದಿರುವಂಥ ಪರ ಶೆನ  ಏನೆಾಂದರೆ, ʼಎʼ ಖಾತೆ ಮತ್ತು  ʼಬಿʼ ಖಾತೆ ಎಾಂದು ಏನು ಇದೆ, ಅವುಗಳಲಿ್ಲ  

ತೆರಿಗೆ ಸಂಗರ ಹಣೆ ಮಾಡುವಾಗ differentiation ಮಾಡುವುದಿಲಿ . ಅದು ʼಎʼ ಖಾತೆ ಇರಲ್ಲ ಅಥವಾ ʼಬಿʼ ಖಾತೆ 

ಇರಲ್ಲ ನವು ಅವುಗಳಲಿ್ಲ  ತೆರಿಗೆ ಸಂಗರ ಹಣೆ ಮಾಡುತ್ರು ದಿೆ ೀವ. ʼಬಿʼ ಖಾತೆ ಅಾಂದರೆ, land conversion ಇಲಿದೇ 

ಮಾಡಿರುವಂಥದಿು , ಲೇಔಟ  ಪಿ್ಪ ನ  ಇಲಿದೇ ಮಾಡುವಂಥದಿು , violation of plan ಮಾಡಿರುವಂಥದಿು , 

ಇವಲಿವೂ ಸಹ ʼಬಿʼ ಖಾತೆಯಲಿ್ಲ  ಸೇರುತು ದೆ. ಇದರ ಬಗೆೆ ಯೂ ಸಹ ನವು ಒಾಂದು ಕಾನ್ಮನ್ನುನ  ಮಾಡಿ, 
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ಕೆಲವಾಂದನುನ  ಸರಳಿೀಕರಣ್ ಮಾಡಿ, ಅವುಗಳನುನ  ಸಕರ ಮಗಳನುನ  ಮಾಡಿ, ಸಕಾವರದ ಆದಾಯವನುನ  

ಹೆಚಿಿ ಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಯಾವ ಕರ ಮಗಳನುನ  ತೆಗೆದುಕಳು ಬೇಕೀ, ಆ ಕರ ಮವನುನ  ತೆಗೆದುಕಳುು ತ್ರು ದಿೆ ೀವ.  

 

ತಮಗೆಲಿ್ಕ  ಗತ್ರು ರುವಂತೆ, ಈ ಹಾಂದೆ ಅಕರ ಮ-ಸಕರ ಮ ಎಾಂಬ ಒಾಂದು ಕಾನ್ಮನು ಬಂದಿತ್ತು . ಸದರಿ 

ಕಾನ್ಮನ್ನುನ  ಈಗಾಗಲೇ ಮಾನ್ಯ  ಸವೀವಚಛ  ನಯ ಯಾಲಯದಲಿ್ಲ  ಪರ ಶೆನ  ಮಾಡಲ್ಕಗಿರುತು ದೆ. ನನು 

ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಯಾಗಿ ಬಂದ ನಂತರ, ಅದನುನ  ಬಹಳ ಗಂಭಿೀರವಾಗಿ ಫಾಲೀ-ಅಪ  ಮಾಡುತ್ರು ದಿೆ ೀನೆ 

ಮತ್ತು  ಇದಕೆಾ  ಸಂಬಂಧಪಟಿ ಾಂತಹವರ ಜತೆ ನನು ಮಾತನಡಿರುತೆು ೀನೆ. ಅಾಂದರೆ, ಸದರಿ ಅಜಿವದಾರರ 

ಬೇಡಿಕೆ ಏನು, ಅವರ grievances ಏನು ಎಾಂದು ಮಾತನಡಿದಿು , ಅದನುನ  ಆದಷಿ್ಟ  ಬೇಗ 

ಪರಿಹರಿಸುತೆು ೀವ. ಕೇವಲ ಬ್ಾಂಗಳೂರಿನ್ಲಿ್ಲ  ಮಾತರ ವಲಿದೇ, ಇಡಿೀ ಕನವಟಕ ರಾಜಯ ದಲಿ್ಲ  ಅಕರ ಮ-

ಸಕರ ಮಗಳು ನಿಾಂತ್ತ ಹೀಗಿರುವುದರಿಾಂದ, ಅದನುನ  ಮಾಡಿದರೆ ಬಹಳಷಿ್ಟ  ಜನ್ರಿಗೆ ತಮೂ  ಆಸಿು  

ದಾಖ್ಲ್ಲಗಳು ಆಗುತು ದೆ. ಇದರಿಾಂದಾಗಿ, ಅವರು ನೆಮೂ ದಿಯಿಾಂದ ಬದುಕುವುದು ಹಾಗೂ ಆ ಆಸಿು  ಮೇರೆಗೆ 

ಸ್ವಲ-ಸೌಲಭಯ ಗಳನುನ  ಪಡೆದುಕಳು ಬಹುದು. ಇದರಿಾಂದಾಗಿ, ಸಕಾವರಕೂಾ  ಸಹ ಬಹಳ ದೊಡಡ  

ಪರ ಮಾಣ್ದಲಿ್ಲ  ಆದಾಯ ಬರುತು ದೆ. ಏಕೆಾಂದರೆ, ಇವರೆಲಿರೂ ಬಹಳ ವಷ್ವಗಳಿಾಂದ ಅಲಿ್ಲಯೇ ಇರುತಾು ರೆ. 

ಅದಕೆಾ  ಹಲವಾರು ಕಾರಣ್ಗಳಿರುತು ವ. ಆದುದರಿಾಂದ, ಮಾನ್ಯ  ಸವೀವಚಛ  ನಯ ಯಾಲಯದಲಿ್ಲರುವ 

ಪರ ಕರಣ್ವನುನ  ಆದಷಿ್ಟ  ಬೇಗ ಬಗೆಹರಿಸಿ, ಆ ಕೆಲಸವನುನ  ಸಹ ನವು ಮಾಡುತೆು ೀವ. ಈಗಾಗಲೇ ಯಾರು 

ಆಸಿು  ತೆರಿಗೆ ವಂಚನೆ ಮಾಡಿದಿಾ ರೆ, ಅವರೆಲಿರಿಗೂ ವಶೇಷ್ವಾದಂತಹ tax violation drive ಮಾಡಿ, ಹೆರಿ್ಚ  

ತೆರಿಗೆ ವಸೂಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಸಕಾವರದ ಆದಾಯವನುನ  ಹೆರಿ್ಚ  ಮಾಡುವುದಕೆಾ  ಅಗತಯ  ಕರ ಮ 

ತೆಗೆದುಕಳುು ತೆು ೀವ.  

 

ಶಿರ ೋ ಎನ . ರವಿಕುರ್ಮರ :- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಮಾನ್ಯ  ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳು ನ್ನ್ನ  ಪರ ಶೆನ ಗೆ 

ಬಹಳ ರ್ಚನನ ಗಿ ಉತು ರ ಕಟಿ್ಟ ರುತಾು ರೆ ಮತ್ತು  ಅವರಿಗೆ ಆಡಳಿತ ರ್ಚನನ ಗಿ ಗತ್ರು ರುತು ದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ನನು 

ಅವರಲಿ್ಲ  ಪರ ಸ್ವು ಪಿಸುವುದೇನೆಾಂದರೆ, ಬ್ಾಂಗಳೂರು ಮಹಾನ್ಗರದಲಿ್ಲ  ದೊಡಡ  ಪರ ಮಾಣ್ದಲಿ್ಲರತಕಾ ಾಂತಹ 

ʼಬಿʼ ಖಾತೆಯನುನ  ಹಾಂದಿರುವ ಆಸಿು ಯನುನ , ʼಎʼ ಖಾತೆಯಾಗಿ ಯಾವಾಗ ಪರಿವತವನೆ ಮಾಡುತಾು ರೆ 

ಎಾಂಬ ಮೊದಲನೆ ಪರ ಶೆನ  ಕೇಳುತೆು ೀನೆ. ಎರಡನೆಯದಾಗಿ, onetime penalty ಹಾಕ ಸಕಾವರಕೂಾ  ಆದಾಯ 

ಬರುತು ದೆ ಮತ್ತು  ʼಎʼ ಖಾತೆ ಆಗುವುದರಿಾಂದ ಸಕಾವರಕೆಾ  ಮತ್ತು  ಆಸಿು ದಾರರಿಗೂ ಅನುಕೂಲವಾಗುತು ದೆ. 

ಅಲಿದೇ, ಹತ್ರು ರ ಹತ್ರು ರ ಶೇಕಡ 25 ರಷಿ್ಟ  ಆಸಿು  ತೆರಿಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆದುದರಿಾಂದ, ಮಾನ್ಯ  

ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳು ಈ ಬಗೆೆ  ಉತು ರ ನಿೀಡಬೇಕೆಾಂದು ವನಂತ್ರ ಮಾಡುತೆು ೀನೆ.  
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ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನ್ಯ  ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ತಮೂ  ಪರ ಶೆನ ಗೆ ಉತು ರ ನಿೀಡಿರುತಾು ರೆ. 

ಆದರೆ, ಅದಕೆಾ  ಲಕ್ಷಯ  ಕಟಿ್ಟ ಲಿವಾಂದು ಕಾಣುತ್ರು ದೆ.  

 

ಶಿರ ೋ ಬ್ಸ್ವರಾಜ ಬರ್ಮಮ ಯಿ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಈ ಬಗೆೆ  ಈಗಾಗಲೇ ಉತು ರ 

ನಿೀಡಿರುತೆು ೀನೆ. ʼಬಿʼ ಖಾತೆಯ ಆಸಿು ಗಳನುನ  ಸಕರ ಮ ಮಾಡಿಕಳುು ವುದಕೆಾ  ಏನೆಲಿ್ಕ  ಪರ ಯತನ ಗಳನುನ  

ಮಾಡುತ್ರು ದಿೆ ೀವ ಮತ್ತು  ಅದಕೆಾ  ಇರುವಂತಹ ಮಾನ್ಯ  ಸವೀವಚಛ  ನಯ ಯಾಲಯದ ಅಡಿಡ ಯನುನ  

ಸರಿಪಡಿಸಿಕಾಂಡು ಮಾಡುತೆು ೀವಾಂದು ಉತು ರ ನಿೀಡಿರುತೆು ೀನೆ.  
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ಪರ ಶ್ನನ  ಸಂಖೆಯ :1220 

(ಉತ್ು ರವನುನ  ಲಗತಿು ಸ್ಲಾಗಿದೆ) 

 

ಶಿರ ೋ ಪ್ತ.ಆರ .ರಮೇಶ :- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ನ್ನ್ನ  ಪರ ಶೆನ ಗೆ ನಿೀಡಿರುವ ಉತು ರವನುನ  

ನೀಡಿದಾಗ ನ್ನ್ಗೆ ಸದರಿ ಉತು ರವನುನ  ನಿೀಡುವಾಗ ಕಾಪೊೀವರೇಷ್ನ ಗೆ ಸಂಪೂಣ್ವ ಮಾಹತ್ರ ಇಲಿದೇ 

ಇರುವ ರಿೀತ್ರಯಲಿ್ಲ  ಉತು ರವನುನ  ನಿೀಡಿರುತಾು ರೆ. ಏಕೆಾಂದರೆ, ನನು ಪರ ಶೆನ  ಕೇಳಿರುವಂಥದಿು , ಬ್ಾಂಗಳೂರು 

ಮಹಾನ್ಗರದಲಿ್ಲರುವಂತಹ ರಾಜಕಾಲುವಗಳು ಅಾಂದರೆ, primary and secondary drains ಗೆ 

ಸಂಬಂಧಪಟಿ ಾಂತೆ ಈ ಯೀಜನೆ ರೂಪಿಸಿದ ವಷ್ವ ಯಾವುದು ಮತ್ತು  ಆ ಕಾಯಾವದೇಶ ನಿೀಡಿದ ವಷ್ವ 

ಯಾವುದು ಎಾಂದು.  ಏಕೆಾಂದರೆ, ನನು ಬ್ಾಂಗಳೂರು ಮಹಾಪೌರರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಂತಹ ವಷ್ವ 2003-

04.   ಆ ಸಂದಭವದಲಿ್ಲ  ಈ Remodelling of Drains ಯೀಜನೆಯನುನ  ರೂಪಿಸಿದರು. 

(ಮುಾಂದು) 

 

(1284) 23.12.2021 11.30 YL-RN                   (ಸ್ಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಾ ತಿ) 

ಶಿರ ೋ ಪ್ತ.ಆರ.ರಮೇಶ  (ಮುಾಂದ್ಯ):-  

ಆ ಸಂದಭವದಲಿ್ಲ  ಮಾನ್ಯ  ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳು ಎಾಂ.ಎಲ .ಎ. ಆಗಿದಿು , ಆಗ 15 ಪ್ಪಯ ಕೇಜ  ಮಾಡಿದಿು , 

ಇದರ ಬಗೆೆ  ಮಾನ್ಯ  ಡಿ.ಕೆ.ಶ್ವಕುಮಾರ ರವರಾಂದಿಗೆ ಕೆಳಮನೆಯಲಿ್ಲ  ʼಕಾಲುವಗಳಲಿ್ಲ  ಇದಿ ಾಂತಹ 

ಹೂಳನುನ  ಎಲಿ್ಲ  ಹಾಕಲ್ಕಗಿದೆʼ ಎಾಂದು ಪರ ಸ್ವು ಪ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದೊಾಂದು ದೊಡಡ  ಸುದಿಿ ಯಾಗಿತ್ತು .  

ಅದರ ಬಗೆೆ  ಮಾನ್ಯ  ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳಿಗೂ ನೆನ್ಪಿರಬೇಕು.   ಈಗ ನಿೀಡಿರುವ ಉತು ರವನುನ  ನೀಡಿದರೆ ಈ 

ಯೀಜನೆಯನುನ  2016 ರಿಾಂದ ರೂಪಿಸಲ್ಕಗಿದೆ ಎನುನ ವಂತ್ರದೆ.  ಸುಮಾರು 320.00 ಕೀಟ್ಟ ರೂಪ್ಪಯಿಗಳ 

ಅನುದಾನ್ದಲಿ್ಲ  ಮೊದಲನೆ ಯೀಜನೆಯನುನ  ಕೈಗೆತ್ರು ಕಾಂಡು 15 ಪ್ಪಯ ಕೇಜ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 

ಬಿ.ಬಿ.ಎಾಂ.ಪಿ. ವತ್ರಯಿಾಂದಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸಬೇಕೆಾಂದು ಮಾಡಲ್ಕಗಿತ್ತು .  ತದನಂತರ ಈ 

ಯೀಜನೆಯನುನ  ಹಾಗೆಯೇ NURM project ವಹಸಲ್ಕಯಿತ್ತ.  2005-06ನೇ ಸ್ವಲ್ಲನ್ಲಿ್ಲ  ನ್ರ್ ವ 

ಯೀಜನೆಯು ಜಾರಿಗೆ ಬಂತ್ತ.  ಆದರೆ, 2013-14ನೇ ಸ್ವಲ್ಲನ್ಲಿ್ಲ  15 ಪ್ಪಯ ಕೇಜ ನ್ ಯೀಜನೆಯನುನ  

ರೂಪಿಸಲ್ಕಗಿತ್ತು .  ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಯೀಜನೆಯು ಸಂಪೂಣ್ವವಾಗಿ hijack ಆಗಿತ್ತು .  ಆ ಸಂದಭವದಲಿ್ಲ  

ರೂ.420.00 ಕೀಟ್ಟಗಳನುನ  ಪರಿಷ್ಾ ರಿಸಲ್ಕಗಿತ್ತು .  Then it has come to 900 crores.   ಈ ಸಂಬಂಧ 

ಲೀಕಾಯುಕು ಕೂಾ  ಅಜಿವ ಸಲಿ್ಲ ಸಿದಿು , still it is pending. There is so much information.   ಇಾಂತಹ 

ಸಂದಭವದಲಿ್ಲ  CAG ಅವರು ಒಾಂದು ವರ್ಚರ ಹೇಳಿದಿಾ ರೆ.  1900ನೇ ಸ್ವಲ್ಲನ್ಲಿ್ಲ  ಕೀರಮಂಗಲ ವಾಯ ಲ್ಲ 

ಮತ್ತು  ವೃಷ್ಭಾವತ್ರ ವಾಯ ಲ್ಲ ಇದಿಿ ದಿು , ಕೀರಮಂಗಲ ವಾಯ ಲ್ಲ 113 ಕಲೀ ಮಿೀಟರ  ಮತ್ತು  ವೃಷ್ಭಾವತ್ರ 

ವಾಯ ಲ್ಲ 226 ಕಲೀ ಮಿೀಟರ  ಇತ್ತು .  2016-17ನೇ ಸ್ವಲ್ಲನ್ಲಿ್ಲ  ಸವೇವ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೀರಮಂಗಲ 63 

ಮತ್ತು  ವೃಷ್ಭವತ್ರ 102 ಕಲೀ ಮಿೀಟರ  ಇತ್ತು . That mean it is encroached upon. So many times, 
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already encroached.   ಇದನುನ  ಮಾಸಿ ರ  ಪಿ್ಪ ನ  ಮಾಡಲು 2010-11ನೇ ಸ್ವಲ್ಲನ್ಲಿ್ಲ  STUP Consultants 

ರವರಿಗೆ ನಿೀಡಲ್ಕಗಿದಿು , ರೂ.3.6 ಕೀಟ್ಟ ವಚಿ ವನುನ  ಭರಿಸಲ್ಕಗಿದೆ.  ಆದರೆ, National Disaster 

Management Norms  ಏನಿದೆ, ಅದಕೆಾ  fit  ಆಗುವ ರಿೀತ್ರಯಲಿ್ಲ   there should be some guidelines with 

proper comprehensive plan.  

 

ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನ್ಯ  ಸದಸಯ ರೆ, ಅದಕೆಾ  ಏನಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಅದನುನ  ಹೇಳಿ.   ಇದು 

ಪರ ಶ್ನ ೀತು ರ ಅವಧಿ.  ಪರ ಶೆನ  ಕೇಳಿ, ಭಾಷ್ಣ್ ಮಾಡಲು ಕುಳಿತರೆ ಹೇಗೆ? 

 

ಶಿರ ೋ ಪ್ತ.ಆರ.ರಮೇಶ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಏನೇನು ಇಲಿ  ಅದೆಲಿದರ ಹನೆನ ಲ್ಲ  

ಹೇಳಬೇಕಲಿವೇ? ಸಕಾವರ ಏನು ಉತು ರ ನಿೀಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು , ಅದರ ಬಗೆೆ  ಹೇಳುತ್ರು ದಿೆ ೀನೆ ಅಷಿ್ಣ ೀ.  

 

ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಆಯಿತ್ತ ಬಿಡಿ. ಪರ ಶೆನ  ಕೇಳಿ. 

 

ಶಿರ ೋ ಪ್ತ.ಆರ.ರಮೇಶ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, 2003ನೇ ಸ್ವಲ್ಲನಿಾಂದ ಸುಮಾರು ರೂ.2000 

ಕೀಟ್ಟಗಳಷಿ್ಟ  ಬ್ಾಂಗಳೂರು ನ್ಗರದ ಕಾಲುವಗಳಿಗೆ ಖ್ರ್ಚವ ಮಾಡಲ್ಕಗಿದಿು , ಅದರ ಬಗೆೆ  ಸಕಾವರ 

ಮಾಹತ್ರ ನಿೀಡಿರುವುದಿಲಿ .  ಅಷಿ್ಣ ಲಿ್ಕ  ಹಣ್ವನುನ  ಖ್ರ್ಚವ ಮಾಡಿದಿ ರೂ ಸಹ ಬಗೆಹರಿಸಲು 

ಸ್ವಧಯ ವಾಗದೇ ಇರುವಂತಹ ಕಾಲುವಗಳ ಸಮಸಯ ಯನಿನ ಟಿ ಕಾಂಡಿದಿೆ ೀವ ಏತಕೆಾ ? ಜತೆಗೆ concrete 

ಆಗಿ ಯೀಜನೆ ಮಾಡಿ, ಶಾಶಾ ತವಾದಂತಹ ಪರಿಹಾರ ನಿೀಡಲು ಸಕಾವರ ಏನದರೂ ಚಿಾಂತನೆ 

ಮಾಡಿದೆಯೇ? ಎಾಂಬುದನುನ  ಮಾನ್ಯ  ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳು ತ್ರಳಿಸಬೇಕು.  

 

ಶಿರ ೋ ಬ್ಸ್ವರಾಜ ಬರ್ಮಮ ಯಿ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಮಾನ್ಯ  ಸದಸಯ ರು ಕೇಳಿರುವಂತಹ 

ಪರ ಶೆನ  ಬಹಳ ಮೂಲಭೂತವಾದ ಪರ ಶೆನ ಯಾಗಿದೆ.   ಬ್ಾಂಗಳೂರು ನ್ಗರದಲಿ್ಲ  ಹಲವಾರು ಸವಾಲುಗಳಿದಿು , 

ಈ ರಾಜಕಾಲುವಗಳನುನ  ನಿಮಾವಣ್ ಮಾಡುವುದು ಒಾಂದು ಸವಾಲ್ಕಗಿದೆ.  ಯಾವ ರಿೀತ್ರ collection and 

waste disposal ಮಾಡುವುದಿದೆ ಅದು ಒಾಂದು ಸವಾಲು.  ಅದೇ ರಿೀತ್ರ ರಾಜಕಾಲುವಗಳನುನ  ನಿಮಿವಸಿ, 

ನಿವವಹಸುವುದು ಒಾಂದು ಮುಖ್ಯ ವಾದ ಸಮಸಯ ಯಾಗಿದೆ.  ಅದರಿಾಂದ ಬರುವಂತಹ untreated water 

ಹೀಗುವಂತದಿು , ಎಲಿ್ಕ     pollution create  ಮಾಡುವುದು ಸಹ ಮುಖ್ಯ  ಸವಾಲ್ಕಗಿದಿು , ಅದರ ಬಗೆೆ  

ಮಾನ್ಯ  ಸದಸಯ ರು ಪರ ಸ್ವು ಪ ಮಾಡಿದಿಾ ರೆ.  ಅದರ ಜತೆಗೆ 2003-04ನೇ ಸ್ವಲ್ಲನ್ಲಿ್ಲ  ಯೀಜನೆ ರೂಪಿಸಿರುವ 

ಕುರಿತ್ತ, ರೂ.330.00 ಕೀಟ್ಟ ಹಣ್ ಏನಗಿತ್ತು  ಹಾಗೂ 15 ಪ್ಪಯ ಕೇಜ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಾನ್ಯ  ಸದಸಯ ರು 

ಪರ ಸ್ವು ಪಿಸಿದಿು , ಅದರ ಬಗೆೆ  ಕಡತ ತರಿಸಿ ನೀಡಿ ಮಾಹತ್ರ ಒದಗಿಸುತೆು ೀನೆ.  ಈಗಾಗಲೇ ಮಾನ್ಯ  ಸದಸಯ ರು 
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ಮಾಹತ್ರಗಾಗಿ ಲೀಕಾಯುಕು ಕೆಾ  ಅಜಿವ ಸಲಿ್ಲ ಸಿದಿೆ ೀನೆ ಎಾಂದು ತ್ರಳಿಸಿದಿು , ಲೀಕಾಯುಕು ಕೆಾ  ಏನೆಾಂದು ಅಜಿವ 

ಸಲಿ್ಲ ಸಿದಿಾ ರೆ, ನ್ಮೂ  ಸಕಾವರದ ನಿಲುವೇನಿದೆ ಅದರ ಬಗೆೆ  ಸಹ ಪರಿಶ್ೀಲನೆ ಮಾಡುತೆು ೀನೆ.  ಹಾಗೆಯೇ ಹಣ್ 

ಖ್ರ್ಚವ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಸಿ.ಎ.ಜಿ. ವರದಿ ಬಗೆೆ  ಕೇಳಿದಿು , ಅದರ ಹಾಂದೆ ಎಷಿ್ಣ ಲಿ್ಕ  ಹಣ್ ಖ್ರ್ಚವಗಿದೆ 

ಎಾಂಬುದನುನ  ಸಹ ತ್ರಳಿಸುತೆು ೀನೆ.  ಏಕೆಾಂದರೆ, ಮಾನ್ಯ  ಸದಸಯ ರು 2003ನೇ ಸ್ವಲ್ಲನಿಾಂದ ಮಾಹತ್ರ ಕೇಳಿದಿು , 

ಅಾಂದಿನಿಾಂದ ಇಾಂದಿನ್ವರೆಗೂ ಹಲವಾರು ಸಕಾವರ ಅಧಿಕಾರಕೆಾ  ಬಂದು ಹೀಗಿವ.  ಹಾಗಾಗಿ ಅದರ ಬಗೆೆ  

ಸಹ ಪರಿಶ್ೀಲನೆ ಮಾಡುತೆು ೀನೆ.  ಆದರೆ, ಇದರಲಿ್ಲ  ಮುಖ್ಯ ವಾದ ಪರ ಶೆನ ಯೇನೆಾಂದರೆ, ಪರ ಥಮ ಕಾಲುವಗಳು 

ಮತ್ತು  ದಿಾ ತ್ರೀಯ ಕಾಲುವಗಳು ಒಳಗಾಂಡಂತೆ ಸುಮಾರು 842 ಕಲೀ ಮಿೀಟರ ಗಳಷಿ್ಟ  

ಗುರುತ್ರಸಲ್ಕಗಿದಿು , ಈಗಾಗಲೇ ಸುಮಾರು 440 ಕಲೀ ಮಿೀಟರ ಗಳಷಿ್ಟ  ಸಂಪೂಣ್ವವಾಗಿ ರಾಜ ಕಾಲುವ 

ಗೀಡೆಗಳ ನಿಮಾವಣ್ವಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಬ್ರಕ ಉಳಿದಿರುವ ಕಾಲುವಗಳ ಬಗೆೆ  ಕರ ಮಕೈಗಳು ಬೇಕಾಗಿದೆ.  

ನ್ನ್ಗೆ ಬಂದಿರುವ ಮಾಹತ್ರ ಪರ ಕಾರ 2016 ರಿಾಂದ 2021ನೇ ಸ್ವಲ್ಲನ್ವರೆಗೂ 313 ಕಲೀ ಮಿೀಟರ  ರಾಜ 

ಕಾಲುವಗಳನುನ  ನಿಮಿವಸಲ್ಕಗಿದೆ.  ಮಾನ್ಯ  ಸದಸಯ ರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ರೂ.2096.88 ಕೀಟ್ಟ 

ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದಿು , ಅದರಲಿ್ಲ  ರೂ.1658.41 ಕೀಟ್ಟ ಖ್ರ್ಚವಗಿದೆ.  ಪರ ಥಮ ಕಾಲುವ ಮತ್ತು  ದಿಾ ತ್ರೀಯ 

ಕಾಲುವ ಸೇರಿ ಒಟಿ  428 ಕಲೀ ಮಿೀಟರ  ಅಭಿವೃದಿಿ  ಮಾಡಿದಿು , ಬ್ರಕ 414 ಬ್ರಕ ಉಳಿದಿವ.   ಮೊನೆನ  

ಮಳೆ ಬಂದಂತಹ ಸಂದಭವದಲಿ್ಲ  ಯಲಹಂಕದಿಾಂದ ಬರುವಂಥ ವಾಯ ಲ್ಲ ಮತ್ತು  ಕೆ.ಆರ.ಪುರ 

ಕಿೆೀತರ ದಲಿ್ಲರುವ ಎಲಿ್ಕ  ಪರ ದೇಶಕೆಾ  ಸುಮಾರು 8 ರಿಾಂದ 10 ಕಲೀ ಮಿೀಟರ ವರೆಗೆ ನನೇ ನ್ಡೆದುಕಾಂಡು 

ಹೀಗಿ ಎಲಿ್ಲ ಲಿ್ಲ  bottlenecks ಇದೆ.  ಎಲಿ್ಲ ಲಿ್ಲ  ಬಹಳ ದೊಡಡ  ಗೀಡೆಗಳ ಅಡೆತಡೆಗಳಿವ, ಎಲಿ್ಲ ಲಿ್ಲ  ರಾಜ 

ಕಾಲುವಗಳನುನ  ಅಕರ ಮ ಮಾಡಿಕಾಂಡಿದಿಾ ರೆ, NGT Norms,  ಬಫರ  ಜೀನ ನ್ಲಿ್ಲ  ಮನೆಗಳನುನ  

ನಿಮಿವಸಿಕಾಂಡಿದಿಾ ರೆ, ಅದೆಲಿವನ್ಮನ  ನೀಡಿದಿೆ ೀನೆ.  ರಾಜ ಕಾಲುವ ಪುನ್ರ  ನಿಮಾವಣ್ ಮಾಡಲು 

ಬಹತ  ಬ್ಾಂಗಳೂರು ಮಹಾನ್ಗರ ಪ್ಪಲ್ಲಕೆಯಲಿ್ಲ  ಇಾಂಜಿನಿಯಸ ವ, ಸಚಿವರು ಮತ್ತು  ಎಲಿ್ಕ  ಪಕ್ಷದ 

ಶಾಸಕರು ಕುಳಿತ್ತಕಾಂಡು ಸಭೆ ಮಾಡಿ, ಒಾಂದು ತ್ರೀಮಾವನ್ ಮಾಡಿದಿೆ ೀವ.  ಇದನುನ  ಪುನ್ರ  ನಿಮಾವಣ್ 

ಮಾಡಲು ವಶೇಷ್ವಾಗಿ bottlenecks ಎಲಿ್ಲದೆ ಅದನುನ  ತೆಗೆದು, ಉಳಿದಂತೆ construction ಮಾಡಲು DPR 

(Detailed Project Report) ಮಾಡಬೇಕೆಾಂದು ತ್ರಳಿಸಿದಿೆ ೀವ.  ಸದಯ ಕೆಾ  ರೂ.1200.00 ಕೀಟ್ಟ ರೂಪ್ಪಯಿ 

ನಿೀಡಿ, 128 ಕಲೀ ಮಿೀಟರ  ರಾಜಕಾಲುವಯನುನ  ತಕ್ಷಣ್ವೇ ಕೈಗೆತ್ರು ಕಳು ಬೇಕೆಾಂದು ತ್ರೀಮಾವನ್ 

ಮಾಡಿದಿೆ ೀವ.  ಅದಕೆಾ  ಕಾರಣ್ವೇನು ಎಾಂದು ಮಾನ್ಯ  ಸದಸಯ ರು ಕೇಳಿದಿು , ಅವರಿಗೆ ಗತ್ರು ರುವ ಹಾಗೆ 

ಬಹಳಷಿ್ಟ  ಪರ ದೇಶಗಳಲಿ್ಲ  ರಾಜ ಕಾಲುವಗಳು ಅಕರ ಮವಾಗಿದೆ.  ದೊಡಡ -ದೊಡಡ  landlords 

ದಾಖ್ಲ್ಲಗಳನುನ  ಬದಲ್ಕವಣೆ ಮಾಡಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿರುವಂಥದಾಗಿದೆ, ಜತೆಗೆ ದೊಡಡ -ದೊಡಡ  

ಕಂಪನಿಗಳನುನ  high-towers ರಾಜ ಕಾಲುವ ಮೇಲ್ಲ ನಿಮಾವಣ್ ಮಾಡಲ್ಕಗಿದೆ, ಬಹಳಷಿ್ಟ  violations 

ದೊಡಡ  ಪರ ಮಾಣ್ದಲಿ್ಲ  ಆಗಿರುವುದರಿಾಂದ ಬಹಳಷಿ್ಟ  ಅಡಚಣೆಯಾಗಿದೆ.  30 ರಿಾಂದ 40 ಕಲೀ ಮಿೀಟರ  

ಇದಿ ಾಂತಹ ರಾಜಕಾಲುವಗಳು ಈಗ 7 ರಿಾಂದ 8 ಕಲೀ ಮಿೀಟರ  ಆಗಿರುವುದನುನ  ನೀಡಿದಿೆ ೀನೆ.  ಈ 128 
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ಕಲೀ ಮಿೀಟರ  ರಾಜ ಕಾಲುವಗಳಲಿ್ಲ  ಪರ ಮುಖ್ವಾಗಿ ಎಲಿ್ಲ ಲಿ್ಲ  bottlenecks ಇದೆ, ಅದೆಲಿವನ್ಮನ  clear 

ಮಾಡಿಸುತೆು ೀನೆ.  ಮುಾಂದೆ ಎಷಿ್ಣ ೀ ಜೀರಾಗಿ ಮಳೆ ಬಂದರೂ ಸಹ ಈ ರಾಜಕಾಲುವಗಳಿಾಂದ ಹರಗೆ 

ನಿೀರು ಹರಿಯದ ಹಾಗೆ ವಯ ವಸೆ  ಆಗಬೇಕೆಾಂದು ಇಾಂಜಿೀನಿಯವಸ ಗೆ ಸೂಚನೆ ನಿೀಡಿದಿೆ ೀನೆ.  ಕೆಲವು 

ಏರಿಯಾದಲಿ್ಲ  ಅನಿವಾವಯತೆ ಇದೆ.  ಏಕೆಾಂದರೆ, ಬಹಳ ದೂರದಿಾಂದ ದೊಡಡ  ಪರ ಮಾಣ್ದಲಿ್ಲ  ನಿೀರು 

ಹರಿದು ಬಂದು ಸೇರಿಕಳುು ತು ವ.  ಉದಾಹರಣೆಗೆ: ಮಡಿವಾಳ ರಾಜ ಕಾಲುವಯಲಿ್ಲ  ಬಹಳ ದೊಡಡ  

ಪರ ಮಾಣ್ದಲಿ್ಲ  ನಿೀರು ಸೇರುತ್ರು ದೆ ಹಾಗೂ drainage water ಕೂಡಾ ಅಲಿ್ಲ  ಸೇರುತ್ರು ದೆ.  ಎಲಿ್ಲ ಲಿ್ಲ  treatment 

plant ಇದೆ, ಅವುಗಳನ್ಮನ  ರ್ಚಲನೆ ಮಾಡಿ ಕೂಡಲೇ treat ಮಾಡಿ, ನಿೀರನುನ  ಬಿಡಿ ಎಾಂದು ಆದೇಶ 

ನಿೀಡಿದಿೆ ೀವ.  ಈ 128 ಕಲೀ ಮಿೀಟರ  ರಾಜ ಕಾಲುವಗಳನುನ  ಕೈಗೆತ್ರು ಕಾಂಡರೆ ಬಹುತೇಕ ಸಮಸಯ ಗಳು 

ಬಗೆಹರಿಯುತು ವ.  ಉಳಿದ ರಾಜ ಕಾಲುವಗಳ ಸಮಸಯ ಯನುನ  ಸಹ ಮುಾಂದಿನ್ ವಷ್ವಗಳಲಿ್ಲ  

ಮುಗಿಸುತೆು ೀವ.   

ಶಿರ ೋ ಪ್ತ.ಆರ.ರಮೇಶ :- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಮಾನ್ಯ  ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳು ನಿೀಡಿರುವ 

ಉತು ರದಲಿ್ಲ  ಇನ್ಮನ  ರೂ.4670.42 ಕೀಟ್ಟ ಅನುದಾನ್ ಬೇಕಾಗಿರುತು ದೆ ಎಾಂದು ತ್ರಳಿಸಿದಿಾ ರೆ.  ಈ ಹಾಂದೆ 

ಎರಡು ಸ್ವವರ ಅಥವಾ ಎರಡೂವರೆ ಸ್ವವರ ಕೀಟ್ಟ ರೂಪ್ಪಯಿ ಖ್ರ್ಚವ ಮಾಡಲ್ಕಗಿದಿು , ಎಷಿ್ಟ  ರಾಜ 

ಕಾಲುವಗಳು ಸಂಪೂಣ್ವಗಾಂಡಿವ.  ಏಕೆಾಂದರೆ ಉತು ರದಲಿ್ಲ  428 ಕಲೀ ಮಿೀಟರ  ಎಾಂದು 

ತ್ರಳಿಸಲ್ಕಗಿದಿು , ಬ್ರಕ 414 ಕಲೀ ಮಿೀಟರ  ಬ್ರಕ ಇದೆ.  ಸಂಪೂಣ್ವವಾಗಿ comprehensive ಆಗಿ 

ಯೀಜನೆಯನುನ  ರೂಪಿಸಲ್ಕಗಿದೆ, ಆ ಯೀಜನೆ ಪರ ಕಾರ ಎಲಿ್ಲ  ಅವಶಯ ಕತೆ ಇದೆ, ಅಾಂತಹ ಕಡೆಗಳಲಿ್ಲ  

ಆದಯ ತೆ ಮೇರೆಗೆ ತೆಗೆದುಕಳುು ವುದರ ಕಡೆ ಗಮನ್ಹರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.  ಆದರೆ, 128 ಕಲೀ ಮಿೀಟರ  

ರಾಜಕಾಲುವಯನುನ  ಮಾತರ  ತೆಗೆದುಕಳು ಲ್ಕಗುತು ದೆ ಎಾಂದು ಹೇಳುತ್ರು ದಿಾ ರೆ.   

(ಮುಾಂದು) 

(1285) 23-12-2021 /11.40 / SK-RN                                          (ಸ್ಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಾ ತಿ) 

 

ಶಿರ ೋ ಪ್ತ.ಆರ .ರಮೇಶ  (ಮುಾಂದ್ಯ):-  

 

 ತಕ್ಷಣ್ ಯಾವ ಏರಿಯಾದಲಿ್ಲ  ಸಮಸಯ  ಇದೆ,  ಅಾಂತಹದಿ ನುನ  tackle ಮಾಡುವಂತಹದಿ ಕೆಾ  ಮಾಡಬೇಕು. 

ಬ್ಾಂಗಳೂರಿನ್ಲಿ್ಲ  ಸ್ವಕಷಿ್ಟ  ಜನ್ experts ಇದಿೆ ೀವ. ತಾವು ಮಿೀಟ್ಟಾಂಗ  ಕರೆದು ಮಾತನಡಿದರೆ, ಎಲಿವೂ 

ಬರುತು ದೆ.  

ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಇದರ ಬಗೆೆ  ಮಾನ್ಯ  ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳು ಹೇಳುತಾು ರೆ. ಮಾನ್ಯ  ಪಿ.ಆರ . 

ರಮೇಶ ರವರೇ, ದಯವಟಿ , ತಾವು ಕುಳಿತ್ತಕಳಿು . 

 

ಶಿರ ೋ ಬ್ಸ್ವರಾಜ ಬರ್ಮಮ ಯಿ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಎಲಿ್ಲ ಲಿ್ಲ  bottlenecks ನ್  

ಸಮಸಯ ಯಿದೆಯೀ, ಅಲಿ್ಲಯೇ ಬಂದು  tackle ಮಾಡುತೆು ೀವ.  
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ಪರ ಶ್ನನ  ಸಂಖೆಯ  1153 

(ಉತ್ು ರವನುನ  ಲಗತಿು ಸ್ಲಾಗಿದೆ) 

 

ಶಿರ ೋ ಯು.ಬ.ವೆಾಂಕಟೇಶ :- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಮಾನ್ಯ  ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಯವರು 

ಉತು ರವನುನ  ಒದಗಿಸಿದಿಾ ರೆ.  ಒಟಿ  842 ಎಕರೆ ರಾಜಕಾಲುವ ಇದೆ. ಇದರಲಿ್ಲ  ಸುಮಾರು 382 ಎಕರೆ 

ಅತ್ರಕರ ಮಣ್ವಾಗಿದೆ. ಬಡವರ ಮನೆಗಳು ಯಾವಾಯ ವುದು ಇತು ೀ, ಅವುಗಳನೆನ ಲಿ್ಕ  ಹಡೆದು ಹಾಕದಿಾ ರೆ.  

ಯಾರು  ಸಧವ  ಸಧೃಡವಾಗಿದಿಾ ರೆ, ಅವರದಾಯ ರದು ಮನೆಗಳನುನ  ಮುಟಿ ವುದಕೆಾ  ಇಲ್ಕಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು 

ಹೀಗಿಲಿ . ಈ ಭಾಗದ ಕೆಲಸಕೆಾ  ಸಕಾವರ ತ್ತಾಂಬ್ರ ಹಣ್ ಖ್ರ್ಚವ ಮಾಡುತ್ರು ದೆ. ಇದನುನ  

ನೀಡಿಕಳುು ವಂತಹ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸರಿಯಾಗಿಲಿ  ಎನುನ ವುದು ನ್ನ್ನ  ಭಾವನೆ. ಸುಮಾರು 198 

ವಾಡ ವಗಳಲಿ್ಲ  ಒಬಬ ರೇ ಕಮಿಷ್ನ್ರ  ಇದಿಾ ರೆ. ಒಾಂಭತ್ತು  ಡಿವಜನ ಗಳಿವ. ಆ ಒಾಂಭತ್ತು  ಡಿವಜನ ಗಳಿಗೆ 

minimum requirement at-least ಕೆ.ಎ.ಎಸ ., ಅಧಿಕಾರಿ ಇಲಿವಾದರೆ ಐ.ಎ.ಎಸ ., ಅಧಿಕಾರಿಗಳನುನ  

ಹಾಕದರೆ, ಒಳೆು ಯದು. ಕೆ.ಎ.ಎಸ ., ಅಧಿಕಾರಿಗಳನುನ  ಹಾಕದರೆ ಆಗುತು ದೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಲ್ಕಖ್ಯಗಳಿಾಂದ 

ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಣ್ ಖ್ರ್ಚವ ಮಾಡಿ,  ಇಲಿ್ಲ ಗೆ ಎರವಲು ಆಗಿ ಬಂದು ಬಿಡುತಾು ರೆ. ಇಲಿ್ಲ  ಅವರಿಗೆ ಕೆಲಸನೇ 

ಗತ್ರು ರುವುದಿಲಿ . ಇದರಿಾಂದಾಗಿ ಬ್ಾಂಗಳೂರು ಹದಗೆಟಿ  ಹೀಗುತ್ರು ದೆ. ಇದರ ಬಗೆೆ  ಮಾನ್ಯ  

ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳು ಹೇಳಬೇಕು. ಆನಂತರ ನನು ಹೇಳುತೆು ೀನೆ.  

 

ಶಿರ ೋ ಬ್ಸ್ವರಾಜ ಬರ್ಮಮ ಯಿ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ,  ಮಾನ್ಯ  ಯು.ಬಿ. ವಾಂಕಟೇಶ ರವರು 

ಕೇಳಿರುವಂತಹ ಪರ ಶೆನ , ಈಗಾಗಲೇ ಪಿ.ಆರ .ರಮೇಶ ರವರ ಪರ ಶೆನ ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಅದರ ಬಗೆೆ  ಸಾ ಲಾ  

ಉತು ರವನುನ  ಕಟಿ್ಟ ದಿೆ ೀನೆ. ರಾಜ ಕಾಲುವಯ ಸುತು ಲೂ ಅತ್ರಕರ ಮಣ್ ಮಾಡಿದಿಾ ರೆಾಂಬ ಬಗೆೆ  ಮಾನ್ಯ  

ಸದಸಯ ರು ಪರ ಶೆನ  ಕೇಳಿದಿಾ ರೆ. ರಾಜ ಕಾಲುವಯಲಿ್ಲ  ಒಟಿ  382 ಅತ್ರಕರ ಮಣ್ವಾಗಿದೆ ಎಾಂದು identify 

ಮಾಡಿದಿೆ ೀವ. ಅದರಲಿ್ಲ  ಸುಮಾರು 2626 ಪರ ಕರಣ್ಗಳು ಇವ. ಸುಮಾರು 1912 ಪರ ಕರಣ್ಗಳಲಿ್ಲ  

ತೆರವುಗಳಿಸಿ, ಅವುಗಳನುನ  ಇತಯ ಥವ ಮಾಡಿದಿೆ ೀವ. ಕೇವಲ 714 ಪರ ಕರಣ್ಗಳು ಮಾತರ  ಇವ. ಇವುಗಳನುನ  

ತೆರವು ಮಾಡುವುದಕೆಾ  ಎಲಿ್ಕ  ಕರ ಮಗಳನುನ  ತೆಗೆದುಕಳುು ತ್ರು ದಿೆ ೀವ. ಕೆಲವರು ಕೆಲವು ಕಾರಣ್ದಿಾಂದಾಗಿ, 

ಮಾನ್ಯ  ನಯ ಯಾಲಯದ ಮೊರೆ ಹೀಗಿದಿಾ ರೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಎಲಿ್ಕ  ಕಾರಣ್ಗಳಿಾಂದ  ನಿಾಂತ್ರದೆ. ಅದು ಬಂದ 

ಕೂಡಲೇ ನವು ಕರ ಮ ಕೈಗಳುು ತೆು ೀವ. ಮಾನ್ಯ  ಸದಸಯ ರು ಹೇಳಿದಂತೆ ಬಡವರ ಮನೆಗಳನುನ  ಮಾತರ  

ತೆಗೆಯುತಾು ರೆ.  ಉಳು ವರಿಗೆ ಮನೆಗಳನುನ  ಉಳಿಸುತಾು ರೆ ಎನುನ ವಂತಹ ಮಾತನುನ  ಹೇಳಿದಿಾ ರೆ. ಅದು 

ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇಲಿ .  ನನು ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಯಾಗಿ ಬಂದಮೇಲ್ಲ ಸೂಚನೆಯನುನ  ಕಟಿ್ಟ ದಿೆ ೀನೆ. 

ನನು ಇಲಿ್ಲ  ಹೆಸರು ಹೇಳುವುದಕೆಾ  ಹೀಗುವುದಿಲಿ . ಒಾಂದೆರಡು ಡೆವಲಪಸವ ಕಟಿ್ಟ ರುವುದು ನ್ನ್ನ  

ಗಮನ್ಕೆಾ  ಬಂದಿತ್ತು . ಅವರಿಗೆ ಕೂಡಲೇ ನೀಟ್ಟಸ  ಕಟಿ ,  ಆದೇಶ ಕಟಿ , ಅವುಗಳನುನ  

ತೆರವುಗಳಿಸುವುದಕೆಾ  ಎಲಿ್ಕ  ಸೂಚನೆಯನುನ  ಕಟಿ್ಟ ದಿೆ ೀನೆ. ಅದರ ಬಗೆೆ  ದೊಡಡ ವರು ಮಾನ್ಯ  
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ನಯ ಯಾಲಯಕೆಾ  ಹೀಗಿ, ತಡೆಯಾಜೆಾ  ತರುತಾು ರೆ ಎನುನ ವುದು ಮಾನ್ಯ  ಸದಸಯ ರಿಗೆ ಗತ್ರು ದೆ. 

ಕಾಪೊೀವರೇಷ್ನ ನ್ಲಿ್ಲರುವಂತಹ Legal Panel ಗೆ ನನು ಒಾಂದು ಸಾ ಷಿ್ ವಾದ ನಿದೇವಶನ್ವನುನ  

ಕಟಿ್ಟ ದಿೆ ೀನೆ. ನಿೀವು  ಬಹಳ docile ಆಗಿ, ಅಲಿ್ಲ  ವಾದ ಮಾಡುವಂತಹ ಅವಶಯ ಕತೆ ಇಲಿ . ಕಾನ್ಮನು ನ್ಮೂ  

ಪರವಾಗಿದೆ. ಗಟಿ್ಟ ಯಾಗಿ ವಾದ ಮಾಡಿ, ಇವುಗಳನುನ  ತೆರವುಗಳಿಸುವಂತಹ ಜವಾಬಿ್ರ ರಿ ಅವರದಾಗಿದೆ. 

ಈ Legal Panel performance ಮೇಲ್ಲ ನವು ಮುಾಂದುವರೆಸುತೆು ೀವ. ಎಷಿ್ಟ  ಪರ ಕರಣ್ಗಳನುನ  

ತೆಗೆದುಕಾಂಡಿದಿಿ ೀರಿ? ಎಷಿ್ಟ  ಪರ ಕರಣ್ಗಳಲಿ್ಲ  ಗೆದಿಿ ದಿಿ ೀರಿ? ಮತ್ತು  ಎಷಿ್ಟ  ಪರ ಕರಣ್ಗಳಲಿ್ಲ  ಸೀತ್ರದಿಿ ೀರಿ 

ಎನುನ ವುದರ ಬಗೆೆ  analysis ಮಾಡುವುದಕೆಾ  ನ್ಮೂ  ಆಯುಕು ರಿಗೆ ಹೇಳಿದಿೆ ೀನೆ. ಅದರ ಮೇಲ್ಲ ಅವರನುನ  

ಮುಾಂದುವರೆಸುತೆು ೀವ. ಇಲಿವಾದರೆ ಅವರನುನ  ಮುಾಂದುವರೆಸುವುದಿಲಿ  ಎನುನ ವ ಬಗೆೆ  ಬಹಳ ಸಾ ಷಿ್ ವಾಗಿ 

ಹೇಳಿದಿೆ ೀನೆ. ಇನುನ  ಮುಾಂದೆ ಯಾವುದೇ ಬೇಧ-ಭಾವವಲಿದೇ, ತೆರುವುಗಳಿಸುವುದಕೆಾ  ಎಲಿ್ಕ  

ಕರ ಮಗಳನುನ  ತೆಗೆದುಕಳುು ತೆು ೀವ.  

 

ಶಿರ ೋ ಯು.ಬ.ವೆಾಂಕಟೇಶ :- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಮೊನೆನ  ಮಳೆಗಾಲದಲಿ್ಲ  ಇಲಿ್ಲ  

ಅನಹುತವಾದಾಗ, ಮಾನ್ಯ  ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳು ಬಂದಿದಿೆ ೀ, ಎಲಿೀ ಒಾಂದು ಪುಣ್ಯ  ಎಾಂದು ಹೇಳಿದರೆ, 

ಅದು ತಪ್ಪಾ ಗಲ್ಕರದು.  Legal Panel ಬಗೆೆ  ಮಾನ್ಯ  ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳು ಹೇಳಿದರು. ಅವರು ಒಾಂದು 

ಕೇಸ ಗೂ ಹೀಗುವುದಿಲಿ . ಬೇರೆಯವರ ಪರವಾಗಿ ಆಗಿ ಬಿಡುತು ದೆ. ಸಕಾವರಕೆಾ  ಸಂಬಂಧಪಟಿ  

ವರ್ಚರಗಳು ಎಲಿ್ಲ ಲಿ್ಲ   ಬರುತು ದೆಯೀ, ಈ Legal Panel ಗೆ ಏನದರಾಂದು  special drive ಮಾಡಬೇಕು. 

ಮಾನ್ಯ  ಅಶ್ೀಕ್ ರವರು ಒಾಂದು ಕೇಸ ಗೆ ನಲ್ಲಾ ೈದು ಸ್ವವರ ರೂಪ್ಪಯಿಗಳನುನ  ಕಡುತೆು ೀವಾಂದು 

ಮೊನೆನ  ತಾನೇ ಹೇಳಿದಿ ರು.  ಅದರಿಾಂದ ಅವರು ಹಾಜರಾಗಲಿ . ಅದಕೆಾ  ಫಿೀ ಅನುನ  ಜಾಸಿು  ಮಾಡುವುದಿಲಿ . 

ಇದರಲಿ್ಲ  ಏನು ತ್ರೀಮಾವನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಾಂಬುದರ ಬಗೆೆ  ತಾವೇ ಮಾಡಬೇಕು.  

 

ಶಿರ ೋ ಬ್ಸ್ವರಾಜ ಬರ್ಮಮ ಯಿ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ,  ಇವರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಫಿೀ ಇದೆ. 

ಫಿೀಗೂ ಮತ್ತು  performance ಗೂ ಲ್ಲಾಂಕ್  ಮಾಡುವುದು ಸರಿಯಲಿ . ಏಕೆಾಂದರೆ, ಅವರು ಲ್ಲೀಗಲ  

ಪ್ಪಯ ನ್ಲ ಗೆ ಬರೆಬೇಕೆಾಂದು ಬಂದಿರುತಾು ರೆ. ನ್ನ್ನ  ಲ್ಲೀಗಲ  ಪ್ಪಯ ನ್ಲ  ತೆಗೆದುಕಳಿು  ಎಾಂಬ ಬಗೆೆ  ಬಹಳಷಿ್ಟ  

ಸಾ ರ್ಧವ ಇದೆ. ಅವರು ಬಂದಮೇಲ್ಲ,  ಅವರು perform ಮಾಡಬೇಕು. ಆದಿ ರಿಾಂದ, performance based 

continuation ಎಾಂದು ಹೇಳಿದಿೆ ೀನೆ. ಮಾನ್ಯ  ಸದಸಯ ರು ಎಾಂಟ ವಲಯಗಳು ಮಾತನಡಿದಿಾ ರೆ. ಈಗಾಗಲೇ  

ಎಾಂಟ ವಲಯಗಳಿಗೆ ವಶೇಷ್ ಆಯುಕು ರಾದ ಐ.ಎ.ಎಸ .ನ್ವರೇ ಇದಿಾ ರೆ. ಅವರ ಕೆಳಗಡೆ 

ಜಿಲಿ್ಕ ಧಿಕಾರಿಗಳಿದಿಾ ರೆ.  Zonal Commissioners ಇದಿಾ ರೆ.  ಅವರಿಗೆ  ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಕೆಾ  ಹೇಳಬೇಕು. 

ಅದನುನ  ಹೇಳುತೆು ೀನೆ.   
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ಶಿರ ೋ ಯು.ಬ.ವೆಾಂಕಟೇಶ :- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಜಂಟ್ಟ ಆಯುಕು ರು ಯಾರು ಅಲಿ್ಲ  ಕೆಲಸ 

ಮಾಡುತಾು ರೀ, ಅವರು ಆ  ಗೆರ ೀಡ ನ್ವರು ಅಲಿ . ದಯವಟಿ , ಅದರ ಕಡೆ ಗಮನ್ಹರಿಸಬೇಕೆಾಂದು ನನು 

ತಮೂ  ಮಾನ್ಯ  ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳಿಗೆ ಕೇಳಿಕಳುು ತೆು ೀನೆ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                ««¥¥ÀÀ//2233--1122--22002211| 39 

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

 

 

ಪರ ಶ್ನನ  ಸಂಖೆಯ  1257 

(ಉತ್ು ರವನುನ  ಲಗತಿು ಸ್ಲಾಗಿದೆ) 

 

ಶಿರ ೋಮತಿ ಭಾರತಿ ಶ್ನಟ್್ಟ :- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ವವಧ ರಿೀತ್ರಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ 

ಉತು ರವನುನ  ಕಟಿ್ಟ ದಿಾ ರೆ. ಕೆ.ಇ.ಬಿ. ಇಲ್ಕಖ್ಯ, ಟಲ್ಲಪೊೀನ  ಇಲ್ಕಖ್ಯ,  ವಾಟರ , ಡೆರ ೈನೇಜ , ಗಾಯ ಸ , ಮರ 

ತೆರವು ಎಲಿ್ಕ  ಮಾಹತ್ರಯನುನ  ಕಟಿ್ಟ ದಿಾ ರೆ. ಕಾಮಗಾರಿ ಎಷಿ್ಟ  ದಿನ್ಗಳವರೆಗೆ ನ್ಡೆಯುತು ದೆ 

ಎನುನ ವುದಕೆಾ  ಆರವತ್ತು  ದಿನ್, ನ್ಮರೈವತ್ತು  ದಿನ್, ಒಾಂದು ವಷ್ವ, ಒಾಂದೂವರೆ ವಷ್ವ ಎಾಂದು ನಿದಿವಷಿ್  

ದಿನ್ಗಳನುನ  ಸೂಚಿಸಿದಿಾ ರೆ. ಈ ಅವಧಿಗಳಲಿ್ಲ  ಕೆಲಸಗಳಾಗುತ್ರು ಲಿ . ಎಲಿ್ಕ  ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಹೆಚಿಿ ನ್ 

ಸಮಯವನುನ  ತೆಗೆದುಕಳುು ವಂತಹದಿು  ಆಗುತು ದೆ. ಇದರಿಾಂದ ಸ್ವವವಜನಿಕರಿಗೆ ಅನೇಕ 

ತಾಂದರೆಗಳಾಗುತು ದೆ. ಇವರು ಉಲಿ್ಲ ೀಖ್ ಮಾಡಿರುವಂತೆ, ರಸು ಗಳ ಅಗಲ್ಲೀಕರಣ್ವನುನ  ಮಾಡುತಾು ರೆ. 

ಅಧವ ರಸು  ಅಗಲ್ಲೀಕರಣ್ವಾಗುತು ದೆ. ಅಷಿ್ಟ  ಹತ್ರು ಗೆ ಒಬಬ ರು ತಡೆಯಾಜೆಾ ಯನುನ  ತರುತಾು ನೆ. 

ಕಂಟ್ರ್ರ ಯ ಕಿ ರ ಗಳು ಇದರಲಿ್ಲ  ಯಾವ ವಯ ವಸೆ ಯನುನ  ಮಾಡದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತಾು ರೆ. ಒಾಂದು ಬದಿಯ 

ರಸು ಯನುನ  ಮಾಡುತ್ರು ದಿೆ ೀವಾಂದು ಉಲಿ್ಲ ೀಖ್ ಮಾಡಿದರು. ಒಾಂದು ಬದಿಯ ರಸು ಯನುನ  ಮಾಡುತಾು , 

ಮಾಡುತಾು , ಇನನ ಾಂದು ಕಡೆ ಖುಲಿ್ಕ  ಇರುತು ದೆ. ಆ ರಸು ಯಾದ ಕೂಡಲೇ ಇನನ ಾಂದು ರಸು ಯ 

ಅಗಲ್ಲೀಕರಣ್ ಮಾಡುವುದಿಲಿ . ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಶೇಷ್ಣದಿರ ಪುರಂ ರಸು ಯಲಿ್ಲ  ಆರೇಳು ತ್ರಾಂಗಳಿನಿಾಂದ ಒಾಂದು 

ರಸು  ಪೂತ್ರವಯಾದರೂ ಕೂಡ, ಇನನ ಾಂದು ರಸು  ಪೂತ್ರವಯಾಗುವುದಿಲಿ . ಒಬಬ  ಕೆ.ಇ.ಬಿ.ಯವರು 

ರಸು ಯನುನ  ಅಗಿಯುವುದಕೆಾ  ಹೀಗುತಾು ನೆ. ಅಗಿದು ಮುರಿ್ಚ ವಂತಹ ಸಂದಭವದಲಿ್ಲ , ಇನನ ಬಬ ರು 

ಬರುತಾು ರೆ. ಇದಕೆಾ  alternative ವಯ ವಸೆ ಯೇ ಇಲಿ . ಎಲ &ಟ್ಟ. ಕಂಪನಿಗಳಲಿ್ಲ  ಸಾ ಲಾ  ತಾಂದರೆಯಾದರೂ 

ಕೂಡ, ಅದು ಸಾ ಲಾ  ರಿೀತ್ರಯಲಿ್ಲ  ವಯ ವಸೆ ಯಾಗುತು ದೆ. ಬಿ.ಬಿ.ಎಾಂ.ಪಿ., ಯಿಾಂದ ನ್ಡೆಯುವಂತಹ ಕೆಲಸಗಳು 

ಯಾವುದು ಕೂಡ ಸುಸೂತರ ವಾಗಿ ನ್ಡೆಯುವುದಿಲಿ . ರಸು ಯ ಮರ್ಧಯ ದಲಿ್ಲ  ಮರ ಇದೆ ಎಾಂದು ಹೇಳಿ, ಅದಕೆಾ  

ಅನುಮತ್ರ ಇಲಿವಾಂದು, ಕೆಲಸವನುನ  ಹಾಗೆ ನಿಲಿ್ಲ ಸಿ ಬಿಡುತಾು ರೆ ಮತ್ತು  ಹಾಂಡ ಕೂಡ ಅಲಿ್ಲಯೇ 

ಇರುತು ದೆ. ಇಷಿ್ ಾಂದು ದೊಡಡ  ಅವಯ ವಸೆ ಯಾಗುತ್ರು ದೆ. ಕಟಿ ಡ ನಿಯಂತರ ಣ್ದ ಒಾಂದು ಸಂಸಾ ೃತ್ರ 

ಇರುತು ದೆ. ಈ ವಯ ವಸೆ ಯನುನ  ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ, ನನು ಕನೆಯದಾಗಿ ಪರ ಶೆನ ಯನುನ  ಕೇಳಿದಿೆ ೀನೆ.  

ಕಾಮಗಾರಿ ಗುಣ್ ನಿಯಂತರ ಣ್ ಮಂಡಳಿಯವರು ವರದಿ ಕಟಿ್ಟ ದಿ ನುನ  ಹೇಳಿದಿಾ ರೆ. ಡಾ|| 

ವಶಾ ನಥ ರವರು,  ರವೀಾಂದರ ರವರು ಇವರು ಇದಿು ಕಾಂಡು, ಅವರಾಂದು ವರದಿಯನುನ  ರಚನೆ ಮಾಡಿ, 

2008 ರಲಿ್ಲ  ಕಾಯವಪಡೆಯ ಕೆಲಸವನುನ  ಮಾಡಿ, ಮಧಯ ಾಂತರ ವರದಿಯನುನ  ಕಟಿ್ಟ ದೆ. ಕಳೆದ ಬ್ರರಿ 

ಸದನ್ದಲಿ್ಲ  ಇದನೆನ ೀ ಹೇಳಿದಿೆ ೀನೆ. ಆ ವಯ ವಸೆ ಯ ನಿಮಾವಣ್ ಮಾಡುತೆು ೀವಾಂದು ಹೇಳಿದಿಾ ರೆ. ಆದರೆ 

ಇವತ್ರು ನ್ವರೆಗೂ ಮಾಡಿಲಿ .   ಬಹತ   ಬ್ಾಂಗಳೂರು ಮಹಾನ್ಗರ ಪ್ಪಲ್ಲಕೆಯ ವಾಯ ಪಿು ಯ ರಸು ಗಳಲಿ್ಲ  

ವವಧ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನುನ  ಕೈಗಳು ಲ್ಕಗುವ  ಅಗತಯ ವರುವ  ನಿಮಾವಣ್ ಸಂಸಾ ೃತ್ರ ನಿೀತ್ರಯನುನ  ಸಕಾವರ 

ಸಿದಿ ಪಡಿಸುವುದೇ? ನನು ಕೇಳಿರುವಂತಹ ಪರ ಶೆನ  ಏನೆಾಂದರೆ, ರೂಪಿಸುವ ಕರ ಮ ಕೈಗಳುು ವುದೇ ಎಾಂಬ 
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ಪರ ಶೆನ ಯನುನ  ಕೇಳಿದಿೆ . ಇವರು ಇಲ್ಕಖ್ಯಯಲಿ್ಲ  ಸಲಿ್ಲ ಸಿರುವುದಾಗಿ ತ್ರಳಿದು ಬಂದಿರುತು ದೆ. ಇದನುನ  

ಹೇಳುವುದಕೆಾ   ಮಾನ್ಯ  ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳಿಾಂದ ಮಾತರ  ಸ್ವಧಯ . ಮಾನ್ಯ  ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳ ಮೇಲ್ಲ 

ವಶಾಾ ಸವದೆ. ಈ ಕೆಲಸ ಏನದರೂ ಆಗುವುದಾದರೆ, ಮಾನ್ಯ  ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳಿಾಂದ ಮಾತರ  ಸ್ವಧಯ . ಈ 

ಒಾಂದು ನಿಮಾವಣ್ ಸಂಸಾ ೃತ್ರಯ ನಿೀತ್ರಯನುನ  ಸಕಾವರ ಸಿದಿ ಪಡಿಸಬೇಕು. ಅದಕೆಾ  ಸಂಬಂಧಪಟಿ ಾಂತಹ 

ಒಾಂದು ಕಮಿಟ್ಟ  ಮಾಡಿ, ಕೆಲಸವನುನ  ಮಾಡಬೇಕೆಾಂದು ಹೇಳಿ, ನನು ತಮೂ  ಮುಖಾಾಂತರ ಮಾನ್ಯ  

ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳಿಗೆ ವನಂತ್ರಯನುನ  ಮಾಡುತೆು ೀನೆ.  

 

ಶಿರ ೋ ಬ್ಸ್ವರಾಜ ಬರ್ಮಮ ಯಿ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ,  ಬಹತ   ಬ್ಾಂಗಳೂರು ಮಹಾನ್ಗರ 

ಪ್ಪಲ್ಲಕೆಯ ವಾಯ ಪಿು ಯ ರಸು ಗಳ ಬಗೆೆ  ಹಲವಾರು ಬ್ರರಿ ಚರ್ಚವಯಾಗಿದೆ. ರಸು , ಪುಟ ಪ್ಪತ ಗೆ ಬಹತ  

ಬ್ಾಂಗಳೂರು ಮಹಾನ್ಗರ ಪ್ಪಲ್ಲಕೆ, ಬಿ.ಡಬಿ ಯ .ಎಸ .ಎಸ .ಬಿ., ಬ್ಸ್ವಾ ಾಂ, ಕೆ.ಪಿ.ಟ್ಟ.ಸಿ.ಎಲ ., 

ಬಿ.ಎಾಂ.ಆರ.ಸಿ.ಎಲ , ಕೆ.ಆರ.ಡಿ.ಸಿ.ಎಲ , Minor Irrigation  ಕೆಲಸ ಮಾಡುತು ದೆ. ಬಹಳ ಬಹತ  ಆಗಿದೆ. 

ಇದು ಹೇಳಿದಷಿ್ಟ  ಸುಲಭವಲಿ . ಅವಲಿ್ಕ  activity ಆಗಬೇಕು. ಬ್ಾಂಗಳೂರು ರಸು  ನಿಮಾವಣ್ ಎಾಂದರೆ, ಬರಿೀ 

ಯಾವುದೊೀ ಒಾಂದು ರಸು ಯನುನ  ನಿಮಾವಣ್ ಮಾಡಿ, ವಾಹನ್ಗಳು ಓಡಾಡುವುದಲಿ . ಅದರಲಿ್ಲ  ಎಲಿ್ಕ  

ಸೇವಗಳು ಬರುತು ವ. ಇವತ್ತು  ಗಾಯ ಸ , ವಾಟರ , sewage ಸೇವಗಳು ಬರುತು ವ. ಬಹತ  ಇಾಂಜಿನಿಯರಿಾಂಗ  

ಟ್ರ್ಸಾ   ಇದೆ.  ಈಗಾಗಲೇ ಒಾಂದು ಕಾರಣ್ವನುನ  ಹೇಳಿದಿೆ ೀನೆ. ಮಾನ್ಯ  ಸದಸಯ ರು ಹೇಳಿದಂತೆ, ಕೆಲವು ಮಾನ್ಯ  

ನಯ ಯಾಯದ ಮೊರೆ ಹೀಗುತಾು ರೆ. ಕೆಲವು ಕಡೆ ಭೂ ಸ್ವಾ ಧಿೀನ್ ಇದೆ. ಕೆಲವು ಕಡೆ traffic diversion 

issues ಇದೆ. ಒಾಂದು  ರಸು ಯನುನ  ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ, ಪೈಪ ಲೈನ  ಶ್ಫಿ್  ಮಾಡಬೇಕಾಗುತು ದೆ.  Sewage 

ಅನುನ  ಕೂಡ ಶ್ಫಿ್  ಮಾಡಬೇಕಾಗುತು ದೆ. Sewage ಅನುನ  ಒಾಂದೇ ಬ್ರರಿ ಶ್ಫಿ್  ಮಾಡುವುದಕಾಾ ಗುವುದಿಲಿ . 

ಆ sewage ಅನುನ  ಮೊದಲು ಬೇರೆ ಕಡೆ divert ಮಾಡಿ, ಆನಂತರ ಶ್ಫಿ್   ಮಾಡಬೇಕಾಗುತು ದೆ. Ground 

level challenges ಇದೆ. ತಾವಲಿರೂ ಕೂಡ ಇದನುನ  ಅಥವ ಮಾಡಿಕಾಂಡಿದಿಾ ರೆಾಂದು ನನು 

ಭಾವಸುತೆು ೀನೆ. ಮಾನ್ಯ  ಸದಸಯ ರು ಕಾಾ ಲ್ಲಟ್ಟ  ಬಗೆೆ  ಕೇಳಿದರು. ಈಗಾಗಲೇ ಕಾಾ ಲ್ಲಟ್ಟ ಬಗೆೆ  ಹಲವಾರು 

ಕರ ಮಗಳನುನ  ತೆಗೆದುಕಾಂಡಿದಿೆ ೀವ. Indian Quality Standards, Indian Standard Code ಪರ ಕಾರ ನವು 

ರಸು ಗಳನುನ  ಮಾಡುತ್ರು ದಿೆ ೀವ. ಅದಕೆಾ  ಬೇಕಾದಂತಹ guidelines  ಕಟಿ್ಟ ದಿೆ ೀವ.  ಪರಿಣ್ತರಾದ TATA 

Steel ಮತ್ರು ತರ ಎಲಿರನುನ  ಇದರಲಿ್ಲ   involve ಮಾಡಿಕಾಂಡು Third Party Inspection ಮಾಡಿಕಾಂಡು 

ಮಾಡುತ್ರು ದಿೆ ೀವ.  

 

(ಮುಾಂದು) 
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(1286)23.12.2021/11.50/ಎಾಂ.ಎಾಂ-ವ.ಕೆ         (ಸಭಾಪತ್ರಯವರ ಉಪಸೆಿ ತ್ರ) 

 

ಶಿರ ೋ ಬ್ಸ್ವರಾಜ ಬರ್ಮಮ ಯಿ [ಮುಾಂದ್ಯ]:- 

 

ಇನ್ನ ಷಿ್ಟ  ಬಿಗಿ ಕರ ಮಗಳನುನ  ತೆಗೆದುಕಳುು ವುದಕೆಾ  ಗುಣ್ಮಟಿ ವನುನ  ಎಲಿ್ಕ  ಹಂತದಲಿೂ  ರ್ಚಕ್ 

ಮಾಡಬೇಕೆಾಂದು ಸೂಚನೆ ಕಟಿ್ಟ ದಿೆ ೀವ.  ಎಲಿ್ಕ  ಪೂಣ್ವವಾದ ಮೇಲ್ಲ ಗುಣ್ಮಟಿ ವನುನ  ರ್ಚಕ್  ಮಾಡಿದರೆ 

ಪರ ಯೀಜನ್ವಲಿ . ಪ್ಪರ ರಂಭದಿಾಂದ ಹಡಿದು ಕನೆಯವರೆಗೂ ಅದು digging of the road ಹಡಿದು, 

laying of pipeline and roads quality ಎಲಿವನ್ಮನ  ಕೂಡ ಎಲಿ್ಕ  ಹಂತದಲಿ್ಲಯೂ ಗುಣ್ಮಟಿ ದಲಿ್ಲ  

ಮಾಡಬೇಕು  ಮತ್ತು  Third Party Inspection ಗೂ ಕೆಲವು ನಿದೇವಶನ್ಗಳನುನ  ಕಡಬೇಕೆಾಂದು ಸೂಚನೆ 

ಕಟಿ್ಟ ದಿೆ ೀವ.  Advance action ತೆಗೆದುಕಳು ಬೇಕೆಾಂದು ತ್ರೀಮಾವನ್ ಮಾಡಿದಿೆ ೀವ.  ಒಾಂದು ರಸು  

ಮಾಡುವುದಕಾ ಾಂತ ಮುಾಂರ್ಚ ಅಲಿ್ಲ  ಏನದರೂ ಭೂಸ್ವಾ ಧಿೀನ್ತೆ ಇದೆಯೇ, road diversion ಇದೆಯೇ ಎಾಂಬ 

ಬಗೆೆ  ಮೊದಲೇ advance action ತೆಗೆದುಕಾಂಡು ಅವರಿಗೆ ತ್ರಳಿಸಿ ಆಮೇಲ್ಲ ರಸು  ಮಾಡುವುದಕೆಾ  

ಸಮಯವನುನ  ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಕರ ಮ ತೆಗೆದುಕಾಂಡಿದಿೆ ೀವ.  ಈಗಾಗಲೇ ಒಾಂದು Task Force 

ಮಾಡಿದಿೆ ೀವ.  ಅವರು ಹೇಳಿದಂತೆ ಎಲಿ್ಕ  ಇಲ್ಕಖ್ಯಗಳ ಜತೆಗೆ ಸಮನ್ಾ ಯ ಮಾಡಿಕಾಂಡು 

ಮಾಡುವುದಕೆಾ  ಅವರೇನು ಸಲಹೆ ಕಟಿ್ಟ ದಿಾ ರೆ ಅದನುನ  ಗಂಭಿೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಬರುವಂತಹ 

ದಿನ್ಗಳಲಿ್ಲ  ಕಾಯಾವಚರಣೆ ಮಾಡುತೆು ೀವ.  

 

ಶಿರ ೋಮತಿ ಭಾರತಿ ಶ್ನಟ್್ಟ :- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಗುಣ್ಮಟಿ  ಮತ್ತು  ವಯ ವಸೆ ಯ ಬಗೆೆ  

ಕೇಳುತ್ರು ದಿೆ ೀನೆ. 

 

ಶಿರ ೋ ಬ್ಸ್ವರಾಜ ಬರ್ಮಮ ಯಿ:- ನಿಮೂ  ಸಲಹೆಯನುನ  ಗಂಭಿೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಕರ ಮವನುನ  

ತೆಗೆದುಕಳುು ತೆು ೀವ. 

 

ಶಿರ ೋಮತಿ ಭಾರತಿ ಶ್ನಟ್್ಟ :- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ನವು ಯಾವುದಾದರೂ ಕೆಲಸ 

ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ; ಈಗ ನವು ಅಡಿಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಉಪಾ ನುನ  ತಂದು ಅಡಿಗೆ ಮಾಡುವುದಿಲಿ .  ಎಲಿ್ಕ  

ಸ್ವಮಾನುಗಳನುನ  ಇಟಿ ಕಾಂಡು ಮಾಡುತೆು ೀವ. ಅದೇ ರಿೀತ್ರ ಗುತ್ರು ಗೆದಾರರು ಕಾಮಗಾರಿಗಳನುನ  

ಮಾಡುವಾಗ ಎಲಿ್ಕ  ವಯ ವಸೆ ಗಳನ್ಮನ  ಮಾಡಿಕಾಂಡು ಮಾಡಬೇಕು.  ಮಧಯ ದಲಿ್ಲ  ಕೆ.ಇ.ಬಿ., ಬಂತ್ತ, ಮರ 

ಕಡಿಯಬೇಕಾದಾಗ ಅರಣ್ಯ  ಇಲ್ಕಖ್ಯಗೆ ಹೀಗಬೇಕು. . . . 
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ಶಿರ ೋ ಬ್ಸ್ವರಾಜ ಬರ್ಮಮ ಯಿ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಮಾನ್ಯ  ಸದಸಯ ರು ಪರ ಶೆನ  ಕೇಳಿದ 

ಮೇಲ್ಲ ಉತು ರವನ್ಮನ  ಕೇಳಬೇಕು.  Advance action ತೆಗೆದುಕಳುು ತೆು ೀವ.  ಅಲಿ್ಲ  ಏನದರೂ ಭೂ 

ಸ್ವಾ ಧಿೀನ್ತೆ ಇದೆಯೇ, ವದುಯ ಚಛ ಕು  ಸಮಸಯ  ಇದೆಯೇ ಅಥವಾ traffic diversion ಇದೆಯೇ ಎಾಂಬ ಬಗೆೆ  

advance action ತೆಗೆದುಕಳುು ವುದಕೆಾ  ಒಾಂದು Task Force ಮಾಡಿದಿೆ ೀವ.  ಆ Task Force ಮುಖಾಾಂತರ 

ಎಲಿ್ಕ  ಇಲ್ಕಖ್ಯಗಳಾಂದಿಗೆ ಸಮನ್ಾ ಯತೆ ಮಾಡಿಕಾಂಡು advance action ತೆಗೆದುಕಾಂಡು ಆಮೇಲ್ಲ 

ರಸು ಗಳನುನ  ಮಾಡುತೆು ೀವ. 
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ಪರ ಶ್ನನ  ಸಂಖೆಯ : 1252 

 (ಉತ್ು ರವನುನ  ಲಗತಿು ಸಿದೆ)  

 

 ಡ್: ಕೆ.ಗೊೋವಿಾಂದರಾಜ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಉತು ರವನುನ  ಕಟಿ್ಟ ದಿಾ ರೆ.  ನನು 

ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಯವರು ಹಾಗೂ ಬ್ಾಂಗಳೂರು ನ್ಗರದ ಉಸುು ವಾರಿ ವಹಸಿರುವ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಯವರಲಿ್ಲ  

ಮನ್ವಯೇನೆಾಂದರೆ ಡೆರ ೈವಾಂಗ  ಕಷಿ್ ದ ಸೆಿ ತ್ರ ಬ್ಾಂಗಳೂರು ನಂ.11 ಇದು world study ಪರ ಕಾರ ಬಂದಿರುವ 

ವರದಿ.  ಇದನುನ  ಸಕಾವರ ಹೌದು ಎಾಂದು ಒಪಿಾ ಕಾಂಡಿದೆ.  ಇದಕೆಾ  ಏನು ಮಾಡುತೆು ೀವ ಎಾಂದು ಹೇಳಿಲಿ .  

ಹೌದು ಎಾಂದು ಒಪಿಾ ಕಾಂಡಿದೆ.  ಇವತ್ತು  potholes ಇಷಿಿ ದೆ ಇದನುನ  ತಮಗೆ ಕಳುಹಸಿಕಡುತೆು ೀನೆ.  

ದಯಮಾಡಿ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಯವರಿಗೆ ಇದನುನ  ಕಡಿ. ಇದರಲಿ್ಲ  ಏನು ಹೇಳುತಾು ರೆಾಂದರೆ, ʼಗುಾಂಡಿಯಿಾಂದ 

ಅಪಘಾತ, ಪ್ಪರ ಣ್ ಬಿಟಿ  ಬ್ರಲಕʼ. ʼರಸು  ಗುಾಂಡಿ ಮುಚಿಿ  ಅಮೂಲಯ  ಜಿೀವ ಉಳಿಸಿʼ ಇದನುನ  ಕೀಟ ವ 

ಹೇಳುತು ದೆ. ʼಗುಾಂಡಿ ಮುಚಿಿ ದ ವಾರದಲಿ್ಲಯೇ ಕತ್ತು  ಹೀದ ರಸು ʼ, ರಸು  ಮಧಯ ದಲಿ್ಲ  ಕುಸಿತ, ಹಾಂಡದಲಿ್ಲ  

ಬಿದಿ  ಬ್ರಲಕ, ರಸು  ಗುಾಂಡಿಗೆ ಸವಾರ ಬಲ್ಲ.  ಗುಾಂಡಿ ಬಿದಿ  ರಸು ಗೆ ಹೂ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿ ಹೀಮ ಮಾಡಿ 

ವಶ್ಷಿ್  ಪರ ತ್ರಭಟನೆ, ವಾಹನ್ ಸವಾರರಿಗೆ ರಸು  ಕಾಮಗಾರಿ ಕಂಟಕ.  

 

 ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಈಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಾಂದು ಹೇಳಿ. 

 

 ಡ್: ಕೆ.ಗೊೋವಿಾಂದರಾಜ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ನನು ಮಾನ್ಯ  ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಯವರಲಿ್ಲ  

ಮನ್ವ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು  ಸಲಹೆ ಕಡುವುದೇನೆಾಂದರೆ, ಗುಾಂಡಿಗಳನುನ  ಮುರಿ್ಚ ವುದು ಎಾಂದರೆ 

ಸುಮೂ ನೇ ʼಕೃಷ್ಣ ದೇವರಾಯ ತೆನಲ್ಲ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ನಿಗೆ ಕುದುರೆಗೆ ನಿೀರು ತೀರಿಸಿಕಾಂಡು ಬರುವಂತೆ 

ಹೇಳುತಾು ರೆ. ಅವನು ನಿೀರನುನ  ತೀರಿಸಿಕಾಂಡು ಬರುತಾು ನ್ಷಿ್ಣ ೀ, ನಿೀರನುನ  ಕುಡಿಸುವುದಿಲಿ ʼ.  ಇದು ಆ 

ತರಹ ಆಗಿದೆ. ಏಕೆಾಂದರೆ ಈ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇನು ಮಾಡುತಾು ರೆ ಎಾಂದರೆ ಗುಾಂಡಿ ಮುರಿ್ಚ ವುದಕೆಾ  ಸುಮೂ ನೇ 

ಹೀಗೆಾಂದು ಬರುತಾು ರೆ, ಅದು ಇನನ ಾಂದು ವಾರಕೆಾ  ಮತೆು  ಕತ್ತು  ಹೀಗುತು ದೆ.  ಬಿ.ಬಿ.ಎಾಂ.ಪಿ ಯಲಿ್ಲ  Quality 

Assurance Department ಇದೆ.  ತಾವು ಇದರ ಬಗೆೆ  ಗಂಭಿೀರವಾಗಿ ಆದೇಶ ಮಾಡಿ ಇದನುನ  ಸರಿಯಾಗಿ 

ಮುರಿ್ಚ ವಂತಹ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ತಾವು ಹೆರಿ್ಚ ಗಿ ಹೆಚ್.ಎ.ಎಲ  

ವಮಾನ್ ನಿಲಿ್ಕ ಣ್ಕೆಾ  ಓಡಾಡುತ್ರು ೀರಿ.  ಈಗ ಅಲಿಾಂದು ರಸು  ಮಾಡಿದಿಾ ರೆ ಅದನುನ  KRIDL (Karnataka 

Rural Infrastructure Development Limited) ಗೆ ಕಟಿ್ಟ ದಿಾ ರೆ.  ನನು ಆಯುಕು ರನುನ   ಮೊನೆನ  ತಾನೇ 

ರಸು  ಮಾಡಲ್ಕಗಿದೆ ಆಗಲೇ 5-6 ಗುಾಂಡಿ ಬಿದಿಿ ದೆ ಎಾಂದು ಕೇಳಿದೆ.  ಆಗ ಅವರು ಇದನುನ  

ಬಿ.ಬಿ.ಎಾಂ.ಪಿ.ಯಿಾಂದ ಮಾಡಿಲಿ , KRIDL ನ್ವರು ಮಾಡಿದಿಾ ರೆ ಎಾಂದು ಹೇಳಿದರು.  KRIDL ಗೆ ಏತಕೆಾ  

ಕಡುತ್ರು ೀರಿ? ಅವರಿಗೆ ಕಟಿ ರೆ ಲ್ಕಭ ಮಾಡಿಕಳುು ತಾು ರೆ ಹರತ್ತ ಬಿ.ಬಿ.ಎಾಂ.ಪಿ ಗೆ ಒಳೆು ಯ ಹೆಸರು 
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ಬರುವುದಿಲಿ .  ಆದಿ ರಿಾಂದ ತಾವು ಬಿ.ಬಿ.ಎಾಂ.ಪಿ.ಯಿಾಂದಲೇ ಮಾಡಿಸಿ ಎನುನ ವುದು ನ್ನ್ನ  ಸಲಹೆ.  ಬಹಳಷಿ್ಟ  

ರಸು ಗಳು ಹೀಗೇ ಆಗಿವ.   

 

ಶಿರ ೋ ಬ್ಸ್ವರಾಜ ಬರ್ಮಮ ಯಿ:- ಹಾಗಾದರೆ ಬಿ.ಬಿ.ಎಾಂ.ಪಿ. ಗೆ ಕಡಬೇಕೇ? 

 

ಡ್: ಕೆ.ಗೊೋವಿಾಂದರಾಜ:- ಮಾನ್ಯ  ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಯವರೇ, ಬಿ.ಬಿ.ಎಾಂ.ಪಿ.ಗೆ ಎಾಂದರೆ ನನೇನು 

ಅಲಿ್ಲಯೂ ಒಪಿಾ ಗೆ ಕಡುವುದಿಲಿ .  KRIDL ಗೆ ಏತಕೆಾ  ಕಡುತ್ರು ೀರಿ ಎಾಂದು ಕೇಳುತ್ರು ದಿೆ ೀನೆ.  

ಲೀಕೀಪಯೀಗಿ ಇಲ್ಕಖ್ಯಯಿಾಂದ ಮಾಡಿಸಿ.  Quality Assurance Department ಮಾಡಿಸಿ ಎಾಂದು 

ಹೇಳುತೆು ೀನೆ.  ರಸು  ಗುಾಂಡಿಗಳು ಒಾಂದು ಮಾಫಿಯಾ ಆಗಿದೆ.  ಜತೆಗೆ ಪ್ಪದರ್ಚರಿಗಳ ರಸು  ಇದೆ.  ಅಲಿ್ಲ  

ಕಾಯ ಾಂಟ್ಟೀನ , ಕೈಗಾಡಿಗಳಲಿ್ಲ  ತ್ರಾಂಡಿ-ತ್ರನಿಸು ಮಾರುವುದರಿಾಂದ ಫುಟ ಪ್ಪತ ನ್ಲಿ್ಲ  ಜನ್ರು ಓಡಾಡುವುದಕೆಾ  

ಆಗುವುದಿಲಿ  ಮತ್ತು  ಅಲಿ್ಲ  traffic jam ಆಗುತು ದೆ.  ಎಲಿ್ಕ  residential area ಗಳಲಿ್ಲ  ಈ ಸಮಸಯ  ಇದೆ.  

ಇದಕೆಾ  ಬಿ.ಬಿ.ಎಾಂ.ಪಿ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು  ಪೊಲ್ಲೀಸ  ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಂದಿಗೆ ಒಾಂದು ಸಭೆ ಮಾಡಿದರೆ 

ಒಳೆು ಯದು ಎಾಂದುಕಳುು ತೆು ೀನೆ.  ಎರಡನೆಯದಾಗಿ, ತಾವು ತ್ರಾಂಗಳಿಗಾಂದು ಸಲ ಬ್ಾಂಗಳೂರು ನ್ಗರವನುನ  

ಪರ ದಕಿ ಣೆ ಹಾಕಬೇಕು.  ಅಾಂದರೆ, ನಿೀವು ಅವರು ಕಡುವ route ಮೇಲ್ಲ ಹೀಗಬೇಡಿ.  ತಾವೇ ಒಾಂದು 

route select ಮಾಡಿ ಇಾಂತ್ರಾಂಥ ಏರಿಯಾಗಳಲಿ್ಲ  ನಿಮೂ  intelligence ನಿಾಂದ ಮಾಹತ್ರ ತರಿಸಿಕಳಿು . ಎಲಿ್ಲ ಲಿ್ಲ  

ಕಳಪ್ ಕೆಲಸಗಳಾಗಿವ, ಎಲಿ್ಲ ಲಿ್ಲ  ನಿಜವಾಗಲೂ ತಾವು ನೀಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ಕಸ ಎಲಿ್ಲರುತು ದೆ, ಗುಾಂಡಿಗಳೆಲಿ್ಲದೆ, 

ಎಲಿ್ಲ ಲಿ್ಲ  ಕಾನ್ಮನುಬ್ರಹರ  ಎಾಂಬ ಬಗೆೆ  ತಾವು ಒಾಂದು ಸಲ private visit ಮಾಡಿ.  ನಿೀವು ವಸಿಟ  

ಮಾಡುವಾಗ  ಒಾಂದು ಭಾಗವನುನ  ಆಯೆಾ  ಮಾಡಿಕಳಿು .  ಪೂವವ ಭಾಗಕೆಾ  ಭಾನುವಾರದಂದು visit 

ಮಾಡಿ.  ಏಕೆಾಂದರೆ ಆಗ traffic jam ಆಗುವುದಿಲಿ , ಜನ್ರಿಗೂ ಕರಿಕರಿಯಾಗುವುದಿಲಿ  ಎಾಂದು ನ್ನ್ನ  ಸಲಹೆ.  

 

ಶಿರ ೋ ಬ್ಸ್ವರಾಜ ಬರ್ಮಮ ಯಿ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಮಾನ್ಯ  ಸದಸಯ ರಾದ 

ಗೀವಾಂದರಾಜುರವರು ನ್ನ್ಗೆ ಆತ್ರೂ ೀಯ ಮಿತರ ರು.  

 

ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಅವರು ಎಲಿರಿಗೂ ಆತ್ರೂ ೀಯರು. 

 

ಶಿರ ೋ ಬ್ಸ್ವರಾಜ ಬರ್ಮಮ ಯಿ:- ಅವರು ಲ್ಲೀಡರ  ಆಗುವುದಕಾ ಾಂತ ಮುಾಂರ್ಚ ನ್ನ್ನ  ಆತ್ರೂ ೀಯ 

ಮಿತರ ರು.  ಲ್ಲೀಡರ  ಆದಮೇಲ್ಲ ಅಲಿ .  ಲ್ಲೀಡರ  ಆದಮೇಲ್ಲ ಲ್ಲೀಡರ ಗೆ ಆತ್ರೂ ೀಯರಾದರು ನ್ಮಗೆ ಆಗಲ್ಲಲಿ . 

ಏನ್ಮ ಇಲಿದಾಗಲೂ ಅವರು ನ್ನ್ನ  ಆತ್ರೂ ೀಯ ಮಿತರ ರು. NGEF, KWSSB ಯಲಿ್ಲ  ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ನ್ನ್ಗೆ 

ಆತ್ರೂ ೀಯ ಮಿತರ ರಾಗಿದಿ ರು.  ಈಗ ಅವರು ಅವರ ಲ್ಲೀಡರ ಗೆ ಆತ್ರೂ ೀಯ ಮಿತರ ರಾಗಿದಿಾ ರೆ.  ಆದರೂ ನ್ನ್ನ  
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ಆತ್ರೂ ೀಯ ಮಿತರ ರೆಾಂದು ಕರೆದುಕಳುು ತೆು ೀನೆ.  ಅವರು ಬ್ಾಂಗಳೂರಿನ್ ಬಗೆೆ  ಬಹಳ ಕಳಕಳಿ ತೀರಿಸಿದಿಾ ರೆ.  

ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯ ವಾದಗಳು.  ಬಿ.ಬಿ.ಎಾಂ.ಪಿ. ಬಗೆೆ  ಅವರಿಗೆ ಬಹಳ ಭರವಸ ಇದೆ. ಧನ್ಯ ವಾದಗಳು.  ಈಗತಾನೇ 

ನವು, ಬಿ.ಬಿ.ಎಾಂ.ಪಿ. ಕಾಮಗಾರಿ ಯಾವ ರಿೀತ್ರ ಆಗಿದೆ, ಏನಗಿದೆ ಎಾಂದು ಮಾತನಡಿದೆವು.  ಆದರೂ 

ಕೂಡ ಬಿ.ಬಿ.ಎಾಂ.ಪಿ. ಯಲಿ್ಲ  ಬಹಳಷಿ್ಟ  ಭರವಸ ತೀರಿಸುತ್ರು ದಿಾ ರೆ, ಇರಲ್ಲ.  Potholes ಮುಖ್ಯ  

ಸಮಸಯ ಯೇನೆಾಂದರೆ, ರಸು  ಮಾಡುವಾಗ ಯಾವ design ಮಾಡುತೆು ೀವ ಮತ್ತು  ಯಾವ ಗುಣ್ಮಟಿ ದಲಿ್ಲ  ಆ 

ರಸು ಯನುನ  ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ quality material ಹಾಕಬೇಕು fundamentally ಅಲಿ್ಲ  

ವಯ ತಾಯ ಸವಾಗಿರುತು ದೆ.  ಅದು ಅವರ ತಪುಾ .  

 

ಡ್: ಕೆ. ಗೊೋವಿಾಂದರಾಜ:- ಗುಣ್ಮಟಿ ದ ರಸು  ಮಾಡಿದರೆ potholes  ಬಿೀಳುವುದೇ ಇಲಿ .  

 

ಶಿರ ೋ ಬ್ಸ್ವರಾಜ ಬರ್ಮಮ ಯಿ:- ಮಾನ್ಯ  ಗೀವಾಂದರಾಜುರವರೇ, ಒಾಂದು ನಿಮಿಷ್, ನಿೀವೀಗ 

ಕುಳಿತ್ತಕಳು ಬೇಕು.  ನಿೀವು ಹೇಳಿದಿ ನುನ  ನನು ಶಾಾಂತವಾಗಿ ಕುಳಿತ್ತಕಾಂಡು ಕೇಳಿದಿೆ ೀನೆ.  ಒಳಮಮವ 

ನ್ನ್ಗೆ ಗತ್ರು ದೆ.  ಶಾಸಕನಗಿ ನ್ನ್ಗಿದು ಐದನೆ term.  ಬಿ.ಬಿ.ಎಾಂ.ಪಿ. ವಯ ವಸೆ  ಹೇಗೆ ನ್ಡೆಯುತ್ರು ದೆ 

ಎಾಂಬುದು ನ್ನ್ಗೂ ಗತ್ರು ದೆ.  ನಿನ್ನ ಷಿಿ ಲಿದಿದಿ ರೂ ಸಾ ಲಾ ವಾದರೂ ನ್ನ್ಗೆ ಗತ್ರು ದೆ. Pothole ಮೂಲ 

ಅಲಿ್ಲದೆ.  ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ಯಾವ traffic design ಆಗಿರುತು ದೆ, ಯಾವ ರಸು  design ಆಗಿರುತು ದೆ ಅದಕಾ ಾಂತ 

10-20 ಪಟಿ  ಲೀಡ  ವಾಹನ್ಗಳು ಓಡಾಡುತು ವ.  ಹರಗಡೆಯಿಾಂದ ರ್ಚನೆನ ೈಗೆ, ಹೈದರಾಬ್ರದ ಗೆ 

ಹೀಗುವಂತಹ ರಸು ಗಳಲಿ್ಲ  ಕೂಡ ಓಡಾಡುತು ವ.  ರಸು ಗಳನುನ  design ಮಾಡಿದಿ ರೂ heavy loads 

ಬಂದಿದಿ ರಿಾಂದ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಅದರ ಮೇಲ್ಲ ದೊಡಡ  ಭಾರ ಬಿೀಳುತು ದೆ.  ಅದು ಕೆಟಿ  ಹೀಗುತು ದೆ.  

ಇದು ಒಾಂದು ಕಡೆಯಾದರೆ ಬಹಳಷಿ್ಟ  ಗಾಂದಲಗಳು ನವು ಬರುವುದಕಾ ಾಂತ ಮುಾಂರ್ಚ ಈ pothole 

ನ್ಲಿ್ಲತ್ತು .  ನನು ಆಯುಕು ರಿಗೆ ʼಏನಿರ ೀ ಈ pothole ಅನುನ  ಏತಕೆಾ  ಬೇಗ ತ್ತಾಂಬಿಸುತ್ರು ಲಿ ʼ ಎಾಂದು ಕೇಳಿದೆ. 

ಅದಕೆಾ  ಅವರು ʼಇಲಿ  ಸರ , ಅವರಿಗೆ Annual Maintenance Contract ಕಟಿ್ಟ ದಿೆ ೀವ ಅವರು ಮಾಡುತಾು ರೆʼ 

ಎಾಂದು ಹೇಳಿದರು.  Potholes ಮುರಿ್ಚ ವುದು emergency ಆಗಿದೆ. Annual Maintenance Contract 

ಕಟಿ್ಟ ರುವಂತಹದಿು  major repairs ಗೆ.  ನಿೀವು potholes ಗೆ ಕೇಳಿದರೆ ಅದು dispute ಆಗುತು ದೆ, ಜನ್ 

ಸ್ವಯುತಾು ರೆ.  ಆದಿ ರಿಾಂದ ನನಾಂದು ಆದೇಶ ಮಾಡಿದಿೆ ೀನೆ.  Potholes ತ್ತಾಂಬುವುದಕೆಾ  ಯಾವುದೇ 

Annual Maintenance Contract ಅನುನ  ಪರಿಗಣಿಸಬೇಡಿ, potholes ಅನುನ  ತ್ತಾಂಬಿ, ಆಮೇಲ್ಲ Annual 

Maintenance Contract ನ್ಲಿ್ಲ  ಬೇಕಾದರೆ ಅವರಿಗೆ ಕಡುವ ಹಣ್ದಲಿ್ಲ  ಹಡಿದಿಟಿ ಕಳಿು , ಈ ಕೆಲಸ 

ತ್ತತಾವಗಿ ಗುಣ್ಮಟಿ ದಲಿ್ಲ  ಆಗಬೇಕೆಾಂದು ಆದೇಶ ಕಟಿ್ಟ ದಿೆ ೀನೆ.   ಎರಡನೆಯದಾಗಿ potholes ಏತಕೆಾ  

ಕಳಪ್ ಮಟಿ ದಿಾ ಗುತು ದೆಾಂದರೆ ಮಳೆ ಬಿದಿ  ತಕ್ಷಣ್ವೇ ಒತು ಡಕೆಾ  ನವು potholes ಮಾಡಿದರೆ ಒಾಂದು 

ವಾರದಲಿ್ಲ  ಮತೆು  ಕತ್ತು ಕಾಂಡು ಹೀಗುತು ದೆ.  ನಿರಂತರವಾಗಿ ಆಗಸಿ , ಸಪಿ್ ಾಂಬರ , ಅಕಿ ೀಬರ  ಮತ್ತು  
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ನ್ವಾಂಬರ  ನಿಾಂದ 10-15 ದಿವಸಕೆಾ  ಮಳೆಯಾಗುತ್ರು ದೆ.  ಮಳೆ ಸಂಪೂಣ್ವವಾಗಿ ಮಳೆ ನಿಾಂತ ಮೇಲ್ಲ ಒಾಂದು 

ಸಲಕೆಾ  ಶಾಶಾ ತವಾಗಿ ಆಗಬೇಕು ಮತ್ತು  ಕೆಲವು ಕಡೆಗಳಲಿ್ಲ ಲಿ್ಕ  ದಿೀರ್ವವಾದಂತಹ stretch ಮಾಡುವುದಕೆಾ  

ಹೇಳಿದಿೆ ೀವ. 

         (ಮುಾಂದು) 

 

(1287) 23-12-2021 KH/VK   12-00         (ಸ್ಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಾ ತಿ) 

ಶಿರ ೋ ಬ್ಸ್ವರಾಜ ಬರ್ಮಮ ಯಿ(ಮುಾಂದ್ಯ):-  

ಇಾಂಜಿನಿಯರಿಾಂಗ ನ್ಲಿ್ಲ  ಒಾಂದು pothole ಮುಚಿಿ ದರೆ, ಅದರ pressure ಆ ಕಡೆಗೆ open ಆಗುತು ದೆ. 

ಆದಿ ರಿಾಂದ, ಆ complete stretch ಅನುನ  ಪೂಣ್ವವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕೆಾಂದು ಹೇಳಿದಿೆ ೀವ. ಈ ರಿೀತ್ರಯ 

ಹಲವಾರು ಬದಲ್ಕವಣೆಗಳನುನ  ಮಾಡಿದಿೆ ೀವ. Inspection ಬಗೆೆ  ತಮಿೂ ಾಂದ ಮಾಗವದಶವನ್ವನುನ  

ಪಡೆದುಕಾಂಡು ನನು ಮಾಡುತೆು ೀನೆ. 

 ಡ್: ಕೆ.ಗೊೋವಿಾಂದರಾಜ :- ಮಾನ್ಯ  ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಯವರೇ, ಪುಟ ಪ್ಪತ  ಬಗೆೆ  ಸಾ ಲಾ  ಹೇಳಿ.  

ಶಿರ ೋ ಬ್ಸ್ವರಾಜ ಬರ್ಮಮ ಯಿ:- ಮಾನ್ಯ  ಕೆ.ಗೀವಾಂದರಾಜ ರವರೇ, ಈಗಾಗಲೇ ನನು 

ಉತು ರವನುನ  ಕಟಿ್ಟ ದಿೆ ೀನೆ.  
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ತ್ಡೆ ಹಿಡಿಯಲಾದ ಪರ ಶ್ನನ ಗಳು 

ಪರ ಶ್ನನ  ಸಂಖೆಯ : 334 

(ಉತ್ು ರವನುನ  ಲಗತಿು ಸ್ಲಾಗಿದೆ) 

 

ಶಿರ ೋ ಪ್ತ.ಆರ.ರಮೇಶ :- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಇವತ್ತು  ಬಹತ  ಬ್ಾಂಗಳೂರು ಮಹಾನ್ಗರ 

ಪ್ಪಲ್ಲಕೆಯಲಿ್ಲ  12 ರಸು ಗಳನುನ  ಪಿ.ಡಬಿ್ಲ್ ಯ .ಡಿ., ಇಲ್ಕಖ್ಯಯವರು ಕೆ.ಆರ.ಡಿ.ಸಿ.ಎಲ., ಯವರಿಗೆ 

ಕಟಿ್ಟ ದಿಾ ರೆ. ಮಾನ್ಯ  ಕೆ.ಗೀವಾಂದರಾಜ ರವರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಆ ರಸು ಗಳನುನ  ಸೇರಿಸಿಕಾಂಡು 

ಕಟಿ್ಟ ದಿಾ ರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಇದನುನ  ಕಟಿ  ಒಾಂದೂವರೆ ವಷ್ವಗಳಾಯಿತ್ತ. ಒಾಂದೂವರೆ ವಷ್ವದಿಾಂದ ಈ 

ರಸು ಗಳು ಯಾವುದೇ ಒಾಂದು ಉನ್ನ ತ್ರಯನುನ  ಕಂಡಿಲಿ  ಮತ್ತು  ಇದರ ಬಗೆೆ  ಯಾರೂ ಕೂಡ ಚಿಾಂತನೆ 

ಮಾಡುತ್ರು ಲಿ . ಬಿ.ಬಿ.ಎಾಂ.ಪಿ.,ಯವರನುನ  ಕೇಳಿದರೆ ನವು ಅವರಿಗೆ ರಿಲ್ಲೀಸ  ಮಾಡಿಕಟಿ್ಟ ದಿೆ ೀವ. ಈಗ 

ನವು ಇದನುನ  ಏನು ಮಾಡುವುದಿಲಿ  ಎಾಂದು ಹೇಳುತಾು ರೆ. ಕೆ.ಆರ.ಡಿ.ಸಿ.ಎಲ.,ರವರನುನ  ಕೇಳಿದರೆ ನ್ಮಗೆ 

ಮಂಜೂರಾತ್ರ ಕಟಿ್ಟ ಲಿ . ಸಕಾವರದ ಮುಾಂದೆ ಇರಿಸಿದಿೆ ೀವ. ಇನುನ  ನ್ಮಗೆ ಮಂಜೂರಾತ್ರ ಬಂದಿಲಿ . 

ಮಂಜೂರಾತ್ರ ಬಂದಾಗ ನೀಡೀಣ್ ಎಾಂದು ಹೇಳುತಾು ರೆ. ಇದರಲಿ್ಲ  ಮಾನ್ಯ  ಕೆ.ಗೀವಾಂದರಾಜ ರವರು 

ಹೇಳಿರುವಂತಹ ರಸು ಯನುನ  ಸೇರಿಸಿಕಾಂಡು ಮಾಗಡಿ ರಸು ಯಾಂದು ಇದೆ. ನನು ಪರ ತ್ರದಿನ್ ಮಾಗಡಿ 

ರಸು ಯಲಿ್ಲ  ಓಡಾಡುತೆು ೀನೆ.   ಮೊನೆನ ಯ ದಿವಸ ನನು ಮಾಗಡಿ ರಸು ಯಲಿ್ಲ  ಬರುವಾಗ ಕಮಿೀಷ್ನ್ರ  

ಮತ್ತು  ಚಿೀಪ  ಇಾಂಜಿನಿಯರ ರವರ ಹತ್ರು ರ ಮಾತನಡಿದೆ. ಆಗ ಜೆಸಿಬಿ ತೆಗೆದುಕಾಂಡು ಇರುವ potholes 

ಗಳನುನ  ಪೂತ್ರವಯಾಗಿ ಕತ್ತು  ಹಾಕಬಿಟಿ ರು. ಇದಿ ರಿಾಂದ, ಆ ರಸು  ಹೇಗಾಗಿದೆ ಎಾಂದರೆ, ಕೇವಲ ಮಣುಣ , 

ಯಾವುದೇ ವಾಹನ್ಗಳು ಓಡಾಡುವ ಹಾಗಿಲಿ . ಇಲಿ್ಲ  ಏನಗಿದೆ ಎಾಂದು ಕೇಳಿದರೆ, ಕಮಿೀಷ್ನ್ರ ರವರ 

ಆದೇಶದ ಮೇಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ರು ದಿೆ ೀವ  ಎಾಂದು ಹೇಳುತಾು ರೆ.  ಆದರೆ, ಅದರ ಸಂಪೂಣ್ವವಾದ 

ನಿವವಹಣೆಯನುನ  ಬಿ.ಬಿ.ಎಾಂ.ಪಿ.,ಯವರು ಮಾಡುವುದಿಲಿ . ಈಗ ಮಾನ್ಯ  ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಯವರ ಹತ್ರು ರ 

ಕಡತ ಹೀಗಿದೆ ಎಾಂದು ಹೇಳುತಾು ರೆ. ಈ 12 ರಸು ಗಳನುನ  ಕೆ.ಆರ.ಡಿ.ಸಿ.ಎಲ., ಗೆ ಕಟಿ್ಟ ರುವ 

ಉದಿೆ ೀಶವೇನೆಾಂದರೆ, ಉತು ಮವಾದಂತಹ design  ಅನುನ  ಪಿ.ಡಬಿ್ಲ್ ಯ .ಡಿ.,ಯವರು ಮಾಡುತಾು ರೆ ಎಾಂದು 

ಕಟಿ್ಟ ದಿಾ ರೆ. ಇದಕೆಾ  ಸುಮಾರು 650 ಕೀಟ್ಟ ರೂಪ್ಪಯಿಗಳನುನ  ಕಟಿ್ಟ ದಿೆ ೀವ ಎನುನ ವ ಮಾಹತ್ರಯನುನ  

ತಾವು ಕಟಿ್ಟ ದಿಿ ೀರಿ. ಆದರೆ, ಇಲಿ್ಲ  ಒಟಿ್ರ್ ರೆ 1120.48 ಕೀಟ್ಟ ರೂಪ್ಪಯಿಗಳಿಗೆ ಸಕಾವರಿ ಆದೇಶವಾಗಿದೆ. ಈ 

ಮೊತು ಕೆಾ  ಇನುನ  ಮಂಜೂರಾತ್ರ ಕಟಿ್ಟ ಲಿ . ಹಾಗೆಯೇ, ಟಾಂಡರ  ಕರೆದಿಲಿ .  ಈಗಾಗಲೇ ಅವರಿಗೆ handover 

ಮಾಡಿ ಒಾಂದೂವರೆ ವಷ್ವವಾಯಿತ್ತ. ಬಹತ  ಬ್ಾಂಗಳೂರು ಮಹಾನ್ಗರ ವಾಯ ಪಿು ಯಲಿ್ಲನ್ ಒಟಿ  191 

ಕ.ಮಿೀ. no manʼs land ಆಗಿದೆ. ನವು ಯಾರನೆನ ೀ ಕೇಳಿದರೂ ನ್ಮೂ ದಲಿ  ಎಾಂದು ಹೇಳುತಾು ರೆ. ತಾವು 

ಕಟಿ್ಟ ರುವಂತಹ ಲ್ಲಖಿತ ಉತು ರದಲಿ್ಲ  ಶೇಕಡಾ 65 ರಷಿ್ಟ  ಭೌತ್ರಕ ಪರ ಗತ್ರಯಾಗಿದೆ ಎಾಂದು ತ್ರಳಿಸಿದಿಿ ೀರಿ.  

ದಯವಟಿ , ತಾವು ಬ್ಾಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ್ ಮಾಗಡಿ ರಸು  ಕಡೆಗೆ ಭೇಟ್ಟ ನಿೀಡಿ. ಶೇಕಡಾ 65 ರಷಿ್ಟ  



                                                                ««¥¥ÀÀ//2233--1122--22002211| 48 

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

 

 

ಭೌತ್ರಕ ಪರ ಗತ್ರಯಾಗಿದಿ ರೆ, ತಾವು ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲಿ್ಲ  ಏನ್ಮ ಬೇಕಾದರೂ ಹೇಳಬಹುದು. ಅಲಿ್ಲ  

ಏನ್ಮ ಆಗಿಲಿ . ಒಾಂದು ಕ.ಮಿೀ demo reach  ಎಾಂದು ಕಟಿ್ಟ ದಿಾ ರೆ. ಆ demo reach ಮಾಡುವುದಕೆಾ  it 

should be a classic one or a showcase one. ಆ showcase one ಮಾಡುವುದಕೆಾ  ಅವರು ಯಾವುದೇ 

ರಿೀತ್ರಯ ಕರ ಮಗಳನುನ  ತೆಗೆದುಕಾಂಡಿಲಿ . ಮಾನ್ಯ  ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಯವರೇ ತಾವು ಸಾ ಲಾ  ತ್ರಳಿದುಕಳಿು . 

ಕಾಪೊೀವರೇಷ್ನ  drain ಮಾಡಿದೆ. ಇದರ ಮೇಲ್ಲ ಕೆ.ಆರ.ಡಿ.ಸಿ.ಎಲ., precast slabs  ಅನುನ  ಹಾಕುತ್ರು ದೆ. 

ನನು ಅಲಿ್ಲ  ನಿಾಂತ್ತಕಾಂಡು ಇದನುನ  ಯಾರು drain ಮಾಡಿದಿು  ಎಾಂದು ಕೇಳಿದಾಗ, ಇದನುನ  

ಬಿ.ಬಿ.ಎಾಂ.ಪಿ.,ಯವರು ಮಾಡಿದಿು , ಇದು ಮುಾಂರ್ಚಯಿಾಂದಲೇ ಇದೆ ಎಾಂದು ಹೇಳಿದರು. ಇದರ ಮೇಲ್ಲ 

ತಾವು ಏನು precast slabs ಹಾಕುತ್ರು ದಿಿ ೀರಿ ಎಾಂದರೆ, ಇದನುನ  ಮುರಿ್ಚ ವುದಕೆಾ  ಹೇಳಿದಿಾ ರೆ, ಅದನುನ  

ಮುರಿ್ಚ ತ್ರು ದಿೆ ೀವ ಎಾಂದು ಹೇಳಿದರು. ಈಗ ಇದರ ಬಿಲ  ಆಗುವುದು ಎಲಿ್ಲ  ಗತಾು , ಇವತ್ತು  drain ಸಮೇತ 

ಬಿಲ ಆಗುತು ದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಕಾಪೊೀವರೇಷ್ನ  ರವರು ಬಿಲ ಮಾಡಿದಿಾ ರೆ. ಇದರ ಮೇಲ್ಲ precast slabs 

ಹಾಕ, drain ಸಮೇತ ಬಿಲ  ಆಗುತು ದೆ. ಇದನುನ  ಬೇಕಾದರೆ ತಾವೇ ನೀಡಿ. ಇನನ ಾಂದು ಕಡೆ ಇದಕೆಾ  

ಮಂಜೂರಾತ್ರ ಕಟಿ್ಟ ಲಿ .  Demo reach   ಗೆ ಎರಡೆರಡು ಕ.ಮಿೀ ಒಾಂದೆರಡು ಕಡೆ ಕಟಿ್ಟ ದಿಿ ೀರಿ. ಆ demo 

reach   ಮಾಡುವಂತಹದಿು  showcase one ಆಗಬೇಕು. ಅದನುನ  ಯಾರಾದರೂ ನೀಡಿದರೆ 

ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೆ.ಆರ .ಡಿ.ಸಿ.ಎಲ., ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ಬೇಡವಾಂದು ಕೈಬಿಡುತಾು ರೆ. ದಯವಟಿ  ಈ 

ಕೆಲಸವನುನ  ಬಿ.ಬಿ.ಎಾಂ.ಪಿ., ವಹಸುವಂತಹದಿು  ಉತು ಮ. ಇಲಿವಾಂದರೆ, ತಾವಾಂದು time frame ಮಾಡಿ, 

showcase one ರಿೀತ್ರ ಮಾಡಿ ರಸು ಗಳನುನ  ಕಡುವುದಿದಿ ರೆ ಮಾಡಿಸಿ, ನ್ಮಗೇನ್ಮ ತಾಂದರೆ ಇಲಿ . ಆದರೆ, 

ದಯವಟಿ , ನಗರಿೀಕರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ತಾಂದರೆ ಇಲಿದೆ ಇರುವ ರಿೀತ್ರಯಲಿ್ಲ  ಮಾಡಿ.  

ಶಿರ ೋ ಬ್ಸ್ವರಾಜ ಬರ್ಮಮ ಯಿ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ‘High Density Corridorʼ, 

ಬ್ಾಂಗಳೂರಿನ್ಲಿ್ಲ  ಮುಖ್ಯ  ರಸು ಗಳಾಗಿವ. ನ್ಮೂ  ಹುಬಬ ಳಿು , ಧಾರವಾಡ, ಬ್ಳಗಾವ ನಿಲ್ಕಡ ಣ್ಕೆಾ  

ಹೀಗುವಂತಹ ರಸು  ಇದು. ಹೈದರಾಬ್ರದ  ಮತ್ತು  ರ್ಚನೆನ ೈನಿಾಂದ ಬರುವಂತಹ ರಸು  ಹಾಗೂ ಹಸೂರಿಗೆ 

ಹೀಗುವಂತಹ ರಸು . ಇವು ಪರ ಮುಖ್ ರಸು ಗಳು. ಮೊದಲು 7 ‘High Density Corridorʼ ಎಾಂದು 

ಮಾಡಿದಿ ರು. ಈಗ ಇದು 12 ಕೆಾ  ಏರಿದೆ. ಇದರ ಬಗೆೆ  2020-21ನೇ ಸ್ವಲ್ಲನ್ ಬಜೆಟ ನ್ಲಿ್ಲ  191 ಕ.ಮಿೀ ಉದಿ ದ 

ರಸು ಗಳನುನ  ಅಭಿವೃದಿಿ ಪಡಿಸಬೇಕೆಾಂದು ಬಂದಿದೆ. ‘High Density Corridorʼ ನ್ ಯೀಜನೆಯಲಿ್ಲ  2017-

18ನೇ ಸ್ವಲ್ಲನ್ಲಿ್ಲ  ಈಗಾಗಲೇ 67 ಕ.ಮಿೀ. ಅನುನ  ಸುಮಾರು 200 ಕೀಟ್ಟ ರೂಪ್ಪಯಿಗಳಲಿ್ಲ  

ಅಭಿವೃದಿಿ ಪಡಿಸಿದಿಾ ರೆ. ಉಳಿದ ಕಡೆಗಳಲಿ್ಲ  ಯಾವ ರಿೀತ್ರ ಡೆಮೊ ಆಗಿದೆ ಎನುನ ವುದನುನ  

ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಪರಿಶ್ೀಲನೆ ಮಾಡುತೆು ೀನೆ. ಆ ರಿೀತ್ರ ಮಾಡುವುದಕೆಾ  ಅವಕಾಶ ಕಡುವುದಿಲಿ . ಹಳೆ 

ವಮಾನ್ ನಿಲಿ್ಕ ಣ್ ಹತ್ರು ರ ಮಾಡಿರುವಂತಹದಿು . ಈ ಎರಡನುನ  ಕೆ.ಆರ.ಡಿ.ಸಿ.ಎಲ., ಕಡೆಯಿಾಂದ ಏನು 

ಮಾಡಿದಿಾ ರೆ. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಇದು ಸಮಪವಕವಾಗಿ ಇರಲ್ಲಲಿವಾಂದರೆ, ಕಳಪ್ ಇದಿ ರೆ, ಕೆ.ಆರ.ಡಿ.ಸಿ.ಎಲ., 

ರವರಿಗೆ ಕಡುವಂತಹದಿ ನುನ  ಪುನ್ರ  ಪರಿಶ್ೀಲನೆ ಮಾಡುತೆು ೀನೆ. ಎರಡನೆಯದಾಗಿ, ಇದಕೆಾ  
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ಸಂಬಂಧಪಟಿ ಾಂತೆ ನ್ನ್ಗೆ ಕಡತ ಬಂದಿದಿು , ಇದನುನ  ಕೂಲಂಕಷ್ವಾಗಿ ಪರಿಶ್ೀಲನೆ ಮಾಡಿದಾಗ 

ಹಲವಾರು ಲೀಪದೊೀಷ್ಗಳು ಅದರಲಿ್ಲ  ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಇದಕೆಾ  ಒಾಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನುನ  

ಹೇಳುತೆು ೀನೆ. ರಸು  ಅಭಿವೃದಿಿ ಗೆ 336 ಕೀಟ್ಟ ರೂಪ್ಪಯಿಗಳು ಖ್ರ್ಚವಗುತು ದೆ. 5 ವಷ್ವಗಳ ನಿವವಹಣೆಗೆ 785 

ಕೀಟ್ಟ ರೂಪ್ಪಯಿಗಳನುನ  ಇಟಿ್ಟ ದಿಾ ರೆ. ತಮಗೆಲಿ್ಕ  ಗತ್ರು ರುವ ಹಾಗೆ ಸ್ವಮಾನ್ಯ ವಾಗಿ ನವು 

ಯಾವುದಾದರೂ ಒಾಂದು ಕಾಮಗಾರಿಯನುನ  ಮಾಡಿದರೆ 3 ವಷ್ವಗಳ ಕಾಲ ಯಾರು ನಿವವಹಣೆ 

ಮಾಡಿರುತಾು ರೀ, ನವು ಅವರಿಗೆ ಕಡುತೆು ೀವ. ಇದನುನ  ಅವರೇ ಮಾಡಬೇಕು. 5 ವಷ್ವಗಳಲಿ್ಲ  3 ವಷ್ವ 

ಅವರೇ ನಿವವಹಣೆ ಮಾಡುವುದಿದಿ ರೂ ಕೂಡ ಇಷಿ್ಟ  ದೊಡಡ  ಮೊತು  ಏಕೆ ಎಾಂದು ನನು ಪರ ಶೆನ ಯನುನ  

ಕೇಳುತೆು ೀನೆ. ನಂತರ ಇದರಲಿ್ಲ  ‘White Topping Concreteʼ ಸುಮಾರು 53 ಕ.ಮಿೀ ಇದೆ. ‘White Topping 

Concreteʼ ಬಂದಮೇಲ್ಲ ನಿವವಹಣೆ ಪರ ಶೆನ  ಬರುವುದಿಲಿ . ಒಬಬ  ಕಪುಾ  ಪಟಿ್ಟ  ಇರುವಂತಹ ಗುತ್ರು ಗೆದಾರನಿಗೆ 

ಇದನುನ  ಸೇರಿಸಿ ಕಟಿ್ಟ ದಿಾ ರೆ. ಹೀಗೆ ಸುಮಾರು 7-8 ಲೀಪದೊೀಷ್ಗಳು ಇವ. ಇದನುನ  ಕಡತದಲಿ್ಲ  

ಮಂಡಿಸಿ, ಅದನುನ  short term re-tender ಮಾಡಿ ಎಾಂದು ಈಗಾಗಲೇ ಆದೇಶ ಕಟಿ್ಟ ದಿೆ ೀನೆ. ಈ 

ನ್ಮಯ ನ್ತೆಗಳನೆನ ಲಿ್ಕ  ಸರಿಪಡಿಸಿ ಮಾಡಬೇಕೆಾಂದು ಹೇಳಿದಿೆ ೀನೆ. ಇದನುನ  ಕೆಟ್ಟಪಿಪಿ ಕಾಯಿೆ  ಪರ ಕಾರವೇ 

ಮಾಡಬೇಕೆಾಂದು ಹೇಳಿದಿೆ ೀನೆ. ಇದನುನ  ನವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಮಾಡುತೆು ೀವ. ಇದನುನ  ಯಾರು 

ಮಾಡಬೇಕೆನುನ ವ ಮೂಲ ಪರ ಶೆನ ಯನುನ  inspection ಮಾಡಿಸಿ, ವರದಿಯನುನ  ತೆಗೆದುಕಾಂಡು ನನು 

ಮುಾಂದಿನ್ ಕರ ಮ ತೆಗೆದುಕಳುು ತೆು ೀನೆ. 

ಶಿರ ೋ ಪ್ತ.ಆರ.ರಮೇಶ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಬ್ಾಂಗಳೂರು ನ್ಗರದವರಿಗೆ ಈ ರಸು ಗಳಿಾಂದ 

ಯಾವುದೇ ತಾಂದರೆ ಆಗದೇ ಇರುವ ರಿೀತ್ರಯಲಿ್ಲ  ಬಿ.ಬಿ.ಎಾಂ.ಪಿ.,ಯವರಿಗೆ ತಕ್ಷಣ್ವೇ ಸೂಚನೆಯನುನ  

ಕಡಿ. ಇದನುನ  ಅವರು ನಿವವಹಣೆ ಮಾಡಿ ಸುಗಮವಾಗಿ inconvenience ಮಾಡದೇ ಇರುವ ರಿೀತ್ರಯಲಿ್ಲ  

ರಸು ಯನುನ  ಮಾಡುತಾು ರೆ. 

ಶಿರ ೋ ಬ್ಸ್ವರಾಜ ಬರ್ಮಮ ಯಿ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಯಾರು ರಸು  ಮಾಡುತಾು ರೆ. ಅವರೇ 

ನಿವವಹಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಕೆ.ಆರ.ಡಿ.ಸಿ.ಎಲ.,ನ್ವರು ರಸು  ಮಾಡುವುದು, ಇವರು ಬೇರೆಯವರು ನಿವವಹಣೆ 

ಮಾಡುವುದು ಸರಿ ಹೀಗುವುದಿಲಿ . ಯಾವ ಏಜೆನಿಿ ಯವರು ಈ ರಸು ಯನುನ  ನಿಮಾವಣ್ ಮಾಡುತಾು ರೆ, 

ಅವರೇ ನಿವವಹಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಅವರ ಜವಾಬಿ್ರ ರಿ.  
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     ಪರ ಶ್ನನ  ಸಂಖೆಯ : 1055 

 (ಉತ್ು ರವನುನ  ಲಗತಿು ಸ್ಲಾಗಿದೆ)  

 

ಶಿರ ೋ ರಘುರ್ನಥ  ರಾವ  ಮಲೆಾ ಪೂರೆ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಮಾನ್ಯ  ಸಚಿವರು 

ಉತು ರವನುನ  ಕಟಿ್ಟ ದಿಾ ರೆ. ಮಾನ್ಯ  ಮಂತ್ರರ ಯವರು ತ್ತಾಂಬ್ರ ಒಳೆು ಯವರು. ಆದರೆ, ಇವರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು 

ಕಟಿ್ಟ ರುವಂತಹ ಉತು ರವನುನ  ಕಟಿ್ಟ ದಿಾ ರೆ. ಬಿೀದರ  ನ್ಗರದಲಿ್ಲ  ದಶಕಗಳ ಹಾಂದೆ ವದುಯ ತ  ಚಿತಾಗಾರ 

ಯೀಜನೆಗೆ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವುದು ಸಕಾವರದ ಗಮನ್ಕೆಾ  ಬಂದಿದೆಯೇ; ಅದರ ಪರಿಸೆಿ ತ್ರ ಏನಿದೆ? ಎನುನ ವ 

ಪರ ಶೆನ ಯನುನ  ಮಾನ್ಯ  ಸಚಿವರಿಗೆ ಕೇಳಿದಿೆ . ಬಿೀದರ  ಜಿಲಿ್ಲ  ಸುಮಾರು 5 ಲಕ್ಷ ಜನ್ಸಂಖ್ಯಯ ಯನುನ  

ಹಾಂದಿರುವಂತಹ ಒಾಂದು ನ್ಗರ. ಅಲಿ್ಲ  ಒಾಂದು ಕೂಡ ಶವ ಸಂಸ್ವಾ ರಗಳಿಗೆ ವದುಯ ತ  ಚಿತಾಗಾರ 

ಇರಲ್ಲಲಿ . 2010ನೇ ಸ್ವಲ್ಲನ್ಲಿ್ಲ  ಆಗಿನ್ ಜಿಲಿ್ಕ ಧಿಕಾರಿಗಳು ವಶೇಷ್ ಮುತ್ತವಜಿವಯನುನ  ವಹಸಿ, ಸುಮಾರು 2 

ಕೀಟ್ಟ ರೂಪ್ಪಯಿಗಳಲಿ್ಲ  ವದುಯ ತ  ಚಿತಾಗಾರಕೆಾ  ಮಂಜೂರಾತ್ರ ಕಟಿ್ಟ ದಿಾ ರೆ. ಮಾನ್ಯ  ಸಚಿವರು 

ಕಟಿ್ಟ ರುವಂತಹ ಲ್ಲಖಿತ ಉತು ರದಲಿ್ಲ  “ದಿನಾಂಕ:05-08-2010 ರ ಮೂಲಕ ಕರ ಯಾ ಯೀಜನೆ 

ಅನುಮೊೀದನೆಗಾಂಡಿರುತು ದೆ. ಕಾಮಗಾರಿಯು ಸೆ ಳದ ಸಮಸಯ ಯಿಾಂದಾಗಿ 

ಅನುಷ್ಣಾ ನ್ಗಾಂಡಿರುವುದಿಲಿ ”  ಎನುನ ವ ಉತು ರವನುನ  ಕಟಿ್ಟ ದಿಾ ರೆ.  

(ಮುಾಂದು)  

 

(1288) ಎಸ ಪ್ತಆರ /ಬಎನ ಎಸ  12:10 23/12/2021              (ಸ್ಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಾ ತಿ) 

  

ಶಿರ ೋ ರಘುರ್ನಥ  ರಾವ  ಮಲೆಾ ಪೂರೆ(ಮುಾಂದ್ಯ):- 

 

ಈಗ ಹೇಳಿರುವುದು 2010 ನೇ ಸ್ವಲ್ಲನ್ ವರ್ಚರವಾಗಿದಿು ; ನವೀಗ 2021 ನೇ ಸ್ವಲ್ಲನ್ಲಿ್ಲದಿೆ ೀವ.  ಅಲಿ್ಲನ್ 

ಜನ್ರು ಶವ ಸಂಸ್ವಾ ರವನುನ  ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು? ಈ ವರ್ಚರದಲಿ್ಲ  ಜನ್ ಪರ ತ್ರನಿಧಿಗಳಾಂದಿಗೆ ಚಚಿವಸಿ, 

ಹಾಲ್ಲ ಇರುವ ಸಮಸಯ ಯನುನ  ಬಗೆಹರಿಸುವ ನಿಟಿ್ಟ ನ್ಲಿ್ಲ  ಚಿತಾಗಾರವನುನ  ಪ್ಪರ ರಂಭಿಸಬೇಕೆಾಂಬ 

ಚಿಾಂತನೆಯನುನ  ಇಲ್ಕಖ್ಯ ಮತ್ತು  ಸಕಾವರ ಮಾಡಿದೆಯೇ ಎಾಂದು ನನು ಮಂತ್ರರ ಗಳನುನ  

ಕೇಳಬಯಸುತೆು ೀನೆ.  ನಂತರದಲಿ್ಲ  ನ್ನ್ಗೆ ಉಪಪರ ಶೆನ ಗಳನುನ  ಕೇಳಲು ಅವಕಾಶವನುನ  ನಿೀಡಬೇಕು. 

  

 ಶಿರ ೋ ಎನ .ರ್ನಗರಾಜು(ಎಾಂ.ಟ್ಟ.ಬ.):- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಈ ಹಾಂದೆ ವದುಯ ತ  

ಚಿತಾಗಾರವನುನ  ಮಾಡಬೇಕೆಾಂದು ಸಣ್ಣ  ಮತ್ತು  ಮಧಯ ಮ ಪಟಿ ಣ್ಗಳ ಅಭಿವೃದಿಿ  ಯೀಜನೆಯಡಿ 

ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳು 150 ಲಕ್ಷ ರೂಪ್ಪಯಿಗಳನುನ  ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದಿ ರು.  ಯೀಜನೆಯ 

ಕಾಮಗಾರಿಗಳನುನ  ಅನುಷ್ಣಾ ನ್ಗಳಿಸಲು ಅಲಿ್ಲನ್ ನಿವೇಶನ್ದಲಿ್ಲ  ತಕರಾರು ಇರುವುದರಿಾಂದ 
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ಯೀಜನೆಯು ಸೆ ಗಿತಗಾಂಡಿರುತು ದೆ.  2020-21 ನೇ ಸ್ವಲ್ಲನ್ಲಿ್ಲ  ಈ ಯೀಜನೆಗೆ ತಲ್ಕ 50 ಲಕ್ಷದಂತೆ 

ಒಟಿ್ರ್ ರೆ ಒಾಂದು ಕೀಟ್ಟ ರೂಪ್ಪಯಿಗಳ ಅನುದಾನ್ವು ಮಂಜೂರಾಗಿ, ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುತು ದೆ.  ಅಲಿ್ಲ  

ಈಗ ಗಾಯ ಸ  ಆಧಾರಿತ ಚಿತಾಗಾರವನುನ  ನಿಮಿವಸಲು ಈಗಾಗಲೇ ಒಾಂದು ಕೀಟ್ಟ ರೂಪ್ಪಯಿಗಳು 

ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ.  ಆ ಪೈಕ 50 ಲಕ್ಷ ರೂಪ್ಪಯಿಗಳ ಅನುದಾನ್ದಡಿ ಒಾಂದು ಚಿತಾಗಾರವು ಈಗಾಗಲೇ 

ನಿಮಾವಣ್ವಾಗಿದೆ.  ಇದು ಅಲಿ್ಲ  ಅವಶಯ ಕವಾಗಿದೆ.  ಆ ಪರ ದೇಶದಲಿ್ಲ  ಪರ ತ್ರನಿತಯ  2-3 ಸ್ವವುಗಳಾಗುತ್ರು ವ.  

ಈಗಾಗಲೇ ಒಾಂದು ಚಿತಾಗಾರವು ಪ್ಪರ ರಂಭವಾಗಿ ಕಾಯವನಿವವಹಸುತ್ರು ದೆ. ಮತು ಾಂದು ಚಿತಾಗಾರವನುನ  

ಪ್ಪರ ರಂಭಿಸಲು 50 ಲಕ್ಷ ರೂಪ್ಪಯಿಗಳ ಅನುದಾನ್ವನುನ  ಬಿಡುಗಡೆಗಳಿಸಲ್ಕಗಿದೆ.   

 

ಶಿರ ೋ ರಘುರ್ನಥ  ರಾವ  ಮಲೆಾ ಪೂರೆ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ನ್ಮೂ  ಬಿೀದರ  ಜಿಲಿ್ಲ ಯಲಿ್ಲ  

ಉದುವ ಭಾಷ್ಣಯ ಪರ ಭಾವವು ಹೆರಿ್ಚ ಗಿದೆ.  ಆ ಭಾಗದಲಿ್ಲ  ಪುರಸಭೆಗೆ ʼಬ್ಲದ ಯಾʼ ಎಾಂಬುದಾಗಿಯೂ ಸಹ 

ಕರೆಯುತಾು ರೆ.  ʼಕಾಯ  ಬ್ಲದ ಯಾʼ ಎಾಂದು ಕೇಳಿದರೆ, ʼಖಾಯಾ, ಪ್ತೋಯಾ, ಚಲದ ಯಾʼ ಎಾಂಬುದಾಗಿ 

ಉತು ರಿಸುತಾು ರೆ.  ಯಾರು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತಾು ರೆ, ಏನು ಸೌಲಭಯ ಗಳನುನ  ಪಡೆಯುತಾು ರೆ ಎನುನ ವುದು 

ಅವರಿಗೂ ಮತ್ತು  ಭಗವಂತನಿಗೂ ಸಹ ಗತ್ತು .  ನನು ವದುಯ ತ  ಚಿತಾಗಾರ ಬಗೆೆ  ಪರ ಶೆನ ಯನುನ  ಕೇಳಿದರೆ, 

ಮಂತ್ರರ ಗಳು ಗಾಯ ಸ  ಆಧಾರಿತ ಚಿತಾಗಾರದ ಬಗೆೆ  ಉತು ರಿಸುತಾು ರೆ.  ಪರಿಸೆಿ ತ್ರ ಹೀಗಾದರೆ, ಮಿೀಸಲ್ಲಟಿ  

ಅನುದಾನ್ ಏನಯಿತ್ತ ಎಾಂದು ನನು ಕೇಳಲ್ಲಚಿಛ ಸುತೆು ೀನೆ.  ಸಿ.ಎಾಂ.ಎಸ .ಎಾಂ.ಟ್ಟ.ಡಿ.ಪಿ. ಯೀಜನೆಯಡಿ 

150 ಲಕ್ಷ ರೂಪ್ಪಯಿಗಳ ವಚಿ ದಲಿ್ಲ  ಗಾಯ ಸ  ಆಧಾರಿತ ಎರಡು ಚಿತಾಗಾರಗಳನುನ  ಮಾಡಲ್ಕಗಿದೆ ಎಾಂದು 

ಸಚಿವರು ತ್ರಳಿಸುತ್ರು ದಿಾ ರೆ.  ಇದನುನ  ಒಪಿಾ ಕಳುು ತೆು ೀನೆ.  ಆದರೆ, ನನು ಪರ ಸ್ವು ಪಿಸುತ್ರು ರುವ ಯೀಜನೆಯು, 

2010 ನೇ ಸ್ವಲ್ಲನ್ಲಿ್ಲ  ಹೆರಿ್ಚ ವರಿಯಾಗಿ ಕೇಾಂದರ  ಸಕಾವರದಿಾಂದ ನೆರವನುನ  ಪಡೆದುಕಾಂಡು, ಸಿ.ಎ.ಎ.ಸಿ.ಎ. 

ಯೀಜನೆಯಡಿ ಬಿೀದರ  ನ್ಗರದ ನ್ರಸಿಾಂಹ ಝರಾ ದೇವಸೆ್ವ ನ್ದ ಬಳಿ, ಸುಮಾರು 2 ಎಕರೆ ಪರ ದೇಶದಲಿ್ಲ  

2 ಕೀಟ್ಟ ರೂಪ್ಪಯಿಗಳ ವಚಿ ದಲಿ್ಲ  ವದುಯ ತ  ಚಿತಾಗಾರ ಮಾಡಲು ನಿಧವರಿಸಲ್ಕಗಿತ್ತು .  ಈ ಯೀಜನೆಗೆ 

ಸಂಬಂಧಪಟಿ ಾಂತೆ ಟಾಂಡರನ್ಮನ  ಸಹ ಕರೆಯಲ್ಕಗಿದೆ.  ಈ ಬಗೆೆ  ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸರಿಯಾದ 

ಮಾಹತ್ರಯನುನ  ಸಚಿವರಿಗೆ ನಿೀಡಿಲಿ .  ವದುಯ ತ  ಚಿತಾಗಾರ ನಿಮಾವಣ್ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಜಿಲಿ್ಕ ಡಳಿತವು 

ಬ್ಾಂಗಳೂರು ಮೂಲದ ಖಾಸಗಿ ಗುತ್ರು ಗೆದಾರರಬಬ ರಿಗೆ ವಹಸಿದಿು , ಆದರೆ, ಟಾಂಡರ ನುನ  ಪಡೆದ 

ಗುತ್ರು ಗೆದಾರರು ಬಿೀದರ ನ್ತು  ಸುಳಿದಿರುವುದಿಲಿ .   

 

ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಸದಸಯ ರೇ, ಓದಬೇಡಿ ; ಬದಲ್ಕಗಿ ನಿಮೂ  ಪರ ಶೆನ ಯನುನ  ಕೇಳಿ. 

 

ಶಿರ ೋ ರಘುರ್ನಥ  ರಾವ  ಮಲೆಾ ಪೂರೆ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ನನು ಪರ ಶೆನ ಯನೆನ ೀ 

ಕೇಳುತ್ರು ದಿೆ ೀನೆ.  ಟಾಂಡರ ನ್ ಇ.ಎಾಂ.ಡಿ. ಮೊತು ವನುನ  ಗುತ್ರು ಗೆದಾರರಿಾಂದ ಈಗಾಗಲೇ ಮುಟಿ ಗೀಲು 

ಹಾಕಕಳು ಲ್ಕಗಿದೆ.  ಈ ಬಗೆೆ  ಉತು ರದಲಿ್ಲ  ಎಲಿ್ಲಯೂ ಸಹ ಪರ ಸ್ವು ಪಿಸಿಲಿ . ಗಾಯ ಸ  ಮೂಲಕ ಶವಗಳನುನ  
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ಸುಡುವ ಪರ ಕರ ಯೆ ಬಗೆೆ  ಸಚಿವರು ಪರ ಸ್ವು ಪಿಸುತ್ರು ದಿಾ ರೆ.  ಇಲ್ಕಖ್ಯಯು ಅಲಿ್ಲ  ಕೇವಲ ಒಾಂದು 

ಚಿತಾಗಾರವನುನ  ಮಾತರ ವೇ ಮಾಡಿದೆ.  ಆದರೆ ಅಲಿ್ಲ  ಇವತ್ರು ನ್ವರೆಗೆ ಕೇವಲ 3 ಶವಗಳನುನ  ಮಾತರ ವೇ 

ಸುಡಲ್ಕಗಿದೆ.  ಸಕಾವರವು ತಲ್ಕ 50 ಲಕ್ಷ ರೂಪ್ಪಯಿಗಳಂತೆ ಒಟಿ್ರ್ ರೆ ಒಾಂದು ಕೀಟ್ಟ ರೂಪ್ಪಯಿಗಳನುನ  

ವಯ ಯಿಸಿದೆ.  ಇದನುನ  ಸೆ ಳಿೀಯರು ಯಾರೂ ಸಹ ಒಪಿಾ ಕಳು ಲು ಸಿದಿ ರಿಲಿ . ಏಕೆಾಂದರೆ, ಆ ಚಿತಾಗಾರದಲಿ್ಲ  

ಒಾಂದೊಾಂದು ಶವವನುನ  ಸುಡಲು 3 ಗಂಟಗಳ ಸಮಯವು ಬೇಕಾಗುತು ದೆ.  ಅಲಿ್ಲನ್ ನ್ಗರ ಸಭೆಯು ಒಾಂದು 

ಶವವನುನ  ಸುಡಲು 3,000 ರೂಪ್ಪಯಿಗಳಷಿ್ಟ  ವಚಿ ವನುನ  ಭರಿಸಬೇಕು ಎನುನ ವ ಕರಾರನುನ  ಹಾಕದೆ.  ಈ 

ರಿೀತ್ರಯಾಗಿ ಅವೈಜಾಾ ನಿಕವಾಗಿ ಅಲಿ್ಲನ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಮೂ  ದಪವವನುನ  ತೀರುತ್ರು ದಿಾ ರೆ.  ಹೀಗಾಗಿ 

ಸಂಬಂಧಪಟಿ  ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆಯನುನ  ನಿೀಡಿ, ಅಲಿ್ಲ  ವದುಯ ತ  ಚಿತಾಗಾರವನುನ  

ಪ್ಪರ ರಂಭಿಸಬೇಕೆಾಂದು ನನು ಸಚಿವರಲಿ್ಲ  ಕೈಮುಗಿದು ವನಂತ್ರಸುತೆು ೀನೆ.  ʼಬ್ಲದ ಯಾ; ಖಾಯಾ, ಪ್ತೋಯಾ, 

ಚಲದ ಯಾʼ ಎನುನ ವ ಮನೀಭಾವನೆಯನುನ  ಸಚಿವರು ದೂರಮಾಡಬೇಕು. 

 

ಶಿರ ೋ ಸಿ.ಎಾಂ.ಇಬಾರ ಹಿಾಂ:- ಮಾನ್ಯ  ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳೇ,… 

 

ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಸಚಿವರೇ, ಉತು ರಿಸಿ.  

 

ಶಿರ ೋ ಸಿ.ಎಾಂ.ಇಬಾರ ಹಿಾಂ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ʼಶೇಕಡಾ 40 ರಷಿ್ಟ ʼ ಈ ವಷ್ಯವು 

ಪರ ಸ್ವು ಪವಾಗುತು ದೆ.  ಆಗ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳು ಉತು ರಿಸಬೇಕು.   

 

ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಆ ಸಂದಭವದಲಿ್ಲ  ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳು ಪುನಃ ಸದನ್ಕೆಾ  ಬರುತಾು ರೆ. 

 

ಶಿರ ೋ ಬ್ಸ್ವರಾಜ ಬರ್ಮಮ ಯಿ(ಮುಖಯ ಮಂತಿರ ಗಳು):- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಶ್ರ ೀ 

ಸಿ.ಎಾಂ.ಇಬ್ರರ ಹಾಂ ರವರು ಪರ ಸ್ವು ಪಿಸಿದ ʼಶೇಕಡಾ 40 ರಷಿ್ಟ ʼ ಈ ವಷ್ಯದ ಬಗೆೆ  ನವೂ ಸಹ ಚಚಿವಸಲು 

ಅಷಿ್ಣ ೀ ಆಸಕು ಯವನುನ  ವಹಸಿದಿೆ ೀವ.  ಆದಿ ರಿಾಂದ ಸಚಿವರು ಇದರ ಬಗೆೆ  ಸಮಪವಕವಾದ ಉತು ರವನುನ  

ನಿೀಡುತಾು ರೆ.  ಸದಸಯ ರು ಹೆಚಿಿ ನ್ ಉತು ರವನುನ  ಬಯಸಿದಿ ಲಿ್ಲ  ನನ್ಮ ಸಹ ಉತು ರವನುನ  ನಿೀಡುತೆು ೀನೆ.   

 

ಶಿರ ೋ ಪ್ತ.ಆರ .ರಮೇಶ :- ಮಾನ್ಯ  ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳೇ, ಕೆ.ಪಿ.ಎಸ.ಸಿ.ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟಿ  

ವರ್ಚರವಾಂದಿದೆ. 

 

ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಸದಸಯ ರೇ ಕುಳಿತ್ತಕಳಿು .  ಸಚಿವರೇ ಉತು ರಿಸಿ.  ಬೇರೆಯವರ ಪರ ಶೆನ ಯಲಿ್ಲ  

ನಿೀವು ಮಾತನಡುತ್ರು ೀರಿ.  ಸದಸಯ ರು ಪರ ಶೆನ ಯನುನ  ಕೇಳುತ್ರು ದಿಾ ರೆ; ನಿೀವು ಮಧಯ ದಲಿ್ಲ  ಮಾತನಡುತ್ರು ದಿಿ ೀರಿ. 

 

ಶಿರ ೋ ಎನ .ರ್ನಗರಾಜು(ಎಾಂ.ಟ್ಟ.ಬ.):- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ವದುಯ ತ  ಚಿತಾಗಾರದ 

ಕಾಮಗಾರಿಗೆ 150 ಲಕ್ಷ ರೂಪ್ಪಯಿಗಳನುನ  ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲ್ಕಗಿದೆ.  ಆದರೆ ಅಲಿ್ಲನ್ ಸೆ ಳದ 
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ಸಮಸಯ ಯಿಾಂದಾಗಿ, ಯೀಜನೆಯು ಸೆ ಗಿತಗಾಂಡಿದೆ.  ಇದಾದ ನಂತರ, ತಲ್ಕ 50 ಲಕ್ಷ ರೂಪ್ಪಯಿಗಳಂತೆ, 

ಎರಡು ಯೀಜನೆಗಳಿಗೆ ಅಾಂದಾಜನುನ  ಸಿದಿ ಪಡಿಸಿದಿು , ಆ ಪೈಕ ಒಾಂದು ಚಿತಾಗಾರವು ಈಗಾಗಲೇ 

ಕಾಯಾವರಂಭವಾಗಿದೆ.  ಆ ಭಾಗದಲಿ್ಲ  ಪರ ತ್ರದಿನ್ ಸುಮಾರು 2-3 ಸ್ವವುಗಳಾಗುತ್ರು ವ.  ಈ ಸಂಬಂಧ 

ಸದಸಯ ರು ಪರ ಶೆನ ಯನುನ  ಕೇಳಿದಿಾ ರೆ.  ಹೀಗಾಗಿ ನವು ಅಲಿ್ಲ  ಸೆ ಳ ಮತ್ತು  ವಯ ವಸೆ ಗಳ ಪರಿಶ್ೀಲನೆ ಮಾಡಿ, 

ಸದಸಯ ರಾಂದಿಗೆ ಚಚಿವಸಿ, ಸಮಸಯ ಯನುನ  ಬಗೆಹರಿಸುವ ಕರ ಮಗಳನುನ  ಕೈಗಳು ಲ್ಕಗುವುದು. 

 

ಶಿರ ೋ ರಘುರ್ನಥ  ರಾವ  ಮಲೆಾ ಪೂರೆ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಅಲಿ್ಲ  ಗಾಯ ಸ  ಆಧಾರಿತ 

ಚಿತಾಗಾರ ಅಲಿ್ಲ  ಇಲಿವೇ ಇಲಿ .  ಅದು ನ್ಮೂ  ಮಲ್ಕಾ ಪೂರೆ ಗಾರ ಮದ ಸವವ ನಂಬರ …., ಈ ಯೀಜನೆಯ 

ಅನುಷ್ಣಾ ನ್ಕಾಾ ಗಿ ಎಷಿ್ಟ  ಜಾಗ ಬೇಕೀ ಅಷಿ್ಟ  ಜಾಗ ಅಲಿ್ಲ  ಲಭಯ ವದೆ.  ಇಲ್ಕಖ್ಯಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಪುಾ  

ಕೆಲಸಗಳನುನ  ಮಾಡುತ್ರು ದಿಾ ರೆ.  ಸಚಿವರು ಅಲಿ್ಲ ಗೆ ಭೇಟ್ಟ ನಿೀಡಿ, ವಾಸು ವಾಾಂಶಗಳನುನ  ಪರಿಶ್ೀಲ್ಲಸಿ, 

ಸಮಸಯ ಗಳನುನ  ಬಗೆಹರಿಸಬೇಕು.  ಇದರ ಬಗೆೆ  ನ್ನ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಭಯ ಾಂತರವಲಿ .   

 

ಶಿರ ೋ ಎನ .ರ್ನಗರಾಜು (ಎಾಂ.ಟ್ಟ.ಬ.):- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಈ ಯೀಜನೆಯ 

ಅನುಷ್ಣಾ ನ್ಕಾಾ ಗಿ ಸದಸಯ ರು ನ್ಮಗೆ 1-3 ಎಕರೆಗಳಷಿ್ಟ  ಜಮಿೀನ್ನುನ  ಕಡಿಸಲ್ಲ. 

 

ಶಿರ ೋ ರಘುರ್ನಥ  ರಾವ  ಮಲೆಾ ಪೂರೆ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಮೊದಲು ನಿೀವು ಸೆ ಳಕೆಾ  

ಭೇಟ್ಟ ನಿೀಡಿ. 

 

ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಸಚಿವರೇ, ನಿೀವು ಅಲಿ್ಲ ಗೆ ಭೇಟ್ಟ ನಿೀಡಿದಾಗ, ಸದಸಯ ರನ್ಮನ  ಸಹ 

ಕರೆದುಕಾಂಡು ಪರಿಶ್ೀಲನೆ ಮಾಡಿ. 

 

ಶಿರ ೋ ಎನ .ರ್ನಗರಾಜು(ಎಾಂ.ಟ್ಟ.ಬ.):- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ನ್ಗರಸಭೆಯ ವಾಯ ಪಿು ಯಲಿ್ಲ  

ಈಗಾಗಲೇ ಚಿತಾಗಾರಗಳಿವ.  ಸದಸಯ ರು ಕನಿಷ್ಾ  ಒಾಂದು ಎಕರೆಯಷಿ್ಟ  ಜಮಿೀನ್ನುನ  ಕಡಿಸಿದರೆ, 

ಕೆಲಸಗಳನುನ  ನವು ಮಾಡಿಸುತೆು ೀವ. 

 

ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಇಲಿ್ಲ ಗೆ ಪರ ಶ್ನ ೀತು ರ ಅವಧಿಯು ಮುಕಾು ಯವಾಗಿದೆ.   
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ಆ) ಚುಕೆೆ  ಗುರುತಿಲೆದ ಪರ ಶ್ನನ ಗಳಿಗೆ ಲಖಿತ್ ಮೂಲಕ 

ನೋಡಲಾದ ಉತ್ು ರಗಳು 

 

ಶಿರ ೋ ಕೋಟ ಶಿರ ೋನವಾಸ್ ಪೂಜಾರಿ(ಸ್ಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ದಿನಾಂಕ: 

23ನೇ ಡಿಸಾಂಬರ 2021, ಸಮೂಹ-4ರ ಲ್ಲಖಿತ ಮೂಲಕ ಉತು ರಿಸುವ ಒಟಿ  108 ಪರ ಶೆನ ಗಳ ಪೈಕ 65 

ಪರ ಶೆನ ಗಳಿಗೆ ಉತು ರಗಳನುನ  ಸದನ್ದಲಿ್ಲ  ಮಂಡಿಸುತ್ರು ದಿೆ ೀನೆ  

 

(ಉತ್ು ರಗಳನುನ  ಲಗತಿು ಸ್ಲಾಗಿದೆ) 

 

ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಂಡಿಸಲ್ಕಯಿತ್ತ. 
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2. ಸ್ಭಾಪತಿಯವರ ಅನುಮತಿ ಮೇರೆಗೆ ಪರ ಸ್ತು ಪ್ತಸ್ಲಪ ಟ್  ವಿಷಯಗಳು 

 

 

ಅ) ವಿಷಯ:- ರಾಜಯ ದ ಮೊರಾಜಿಾ ವಸ್ತಿ ಶಾಲ್ಲ  ಹಾಗೂ ಇನನ ತ್ರ ವಸ್ತಿ 

ಶಾಲ್ಲಗಳ ಶಿಕ್ಷಕರನುನ  ಖಾಯಂ ರ್ಮಡುವ ಬ್ಗೆೆ  

        - - - - -  

 

ಶಿರ ೋ ಕೆ.ಟ್ಟ.ಶಿರ ೋಕಂಠೇಗೌಡ(ಪದವಿೋಧರರ ಕಿೆೋತ್ರ ):- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಶೂನ್ಯ  ವೇಳೆಯಲಿ್ಲ  

ಪರ ಸ್ವು ಪಿಸಲು ಅನುಮತ್ರ ನಿೀಡಿದಿ ಕಾಾ ಗಿ ಧನ್ಯ ವಾದಗಳು.   

 

ಸಮಾಜ ಕಲ್ಕಯ ಣ್ ಇಲ್ಕಖ್ಯ ಮತ್ತು  ಹಾಂದುಳಿದ ವಗವಗಳ ಕಲ್ಕಯ ಣ್ ಇಲ್ಕಖ್ಯಗಳಡಿ ಬರುವ 

ಮೊರಾಜಿವ ವಸತ್ರ ಶಾಲ್ಲ, ಅಟಲ  ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ ವಸತ್ರ ಶಾಲ್ಲ,   ಡಾ|| ಬಿ.ಆರ .ಅಾಂಬೇಡಾ ರ  ವಸತ್ರ 

ಶಾಲ್ಲ ಮತ್ತು  ಇಾಂದಿರಾಗಾಾಂಧಿ ವಸತ್ರ ಶಾಲ್ಲಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ, ರಾಜಯ ದ ಇನಿನ ತರೆ ವಸತ್ರ ಶಾಲ್ಲಗಳಲಿ್ಲ  ಕಳೆದ 3 

ರಿಾಂದ 8 ವಷ್ವಗಳ ಅವಧಿಯವರೆಗೆ 150 ಕೂಾ  ಹೆರಿ್ಚ  ಶ್ಕ್ಷಕರು ಸೇವಯನುನ  ಸಲಿ್ಲ ಸುತಾು , ಬಂದಿದಿಾ ರೆ.  

ಸದರಿ ಶ್ಕ್ಷಕರನುನ  ಈ ಹಾಂದೆ ಸೇವ ಸಲಿ್ಲ ಸಿದವರನುನ  ಖಾಯಂಗಳಿಸಿದಂತೆ, ಇವರನ್ಮನ  ಸಹ 

ಖಾಯಂಗಳಿಸುವಂತೆ ರಾಜಯ  ಉಚಛ  ನಯ ಯಾಲಯದ ರಿಟ  ಅಜಿವಗಳು ಸಂಖ್ಯಯ : 52876/2018 ಮತ್ತು  

6581/2020 ಗಳಲಿ್ಲ  ನಯ ಯಾಲಯವು ಹರಡಿಸಿದ ತ್ರೀಪಿವನ್ಲಿ್ಲ  ಆದೇಶ್ರುತು ದೆ.  ಆದರೆ, ಈ ಪೈಕ 

ಸುಮಾರು 50 ಶ್ಕ್ಷಕರನುನ  ಶಾಲ್ಲಯಿಾಂದ ಹರಹಾಕರುತಾು ರೆ.  ಈ ಕುರಿತ್ತ ನವು ಶಾಸಕರು 

ಲ್ಲಖಿತವಾಗಿಯೂ ಸಹ ಮನ್ವ ಮಾಡಿದಿೆ ೀವ. ಆದರೂ ಸಹ ಅವರುಗಳನುನ  ಇನ್ಮನ  ಸೇವಗೆ 

ಹಾಂಪಡೆದಿರುವುದಿಲಿ .  ಇದರ ಜತೆಗೆ ಈ ಹಾಂದಿನ್ ಸಚಿವರು ಇವರನುನ  ಖಾಯಂ ಮಾಡಲು ಒಪಿಾ ದಿು , 

ಅದರಂತೆ, ಸಮಾಜ ಕಲ್ಕಯ ಣ್ ಮತ್ತು  ಹಾಂದುಳಿದ ವಗವದ ಸಚಿವರು ಉಚಛ  ನಯ ಯಾಲಯದ 

ಆದೇಶವನುನ  ಪ್ಪಲ್ಲಸಿ, ಇವರುಗಳನುನ  ಖಾಯಂಗಳಿಸುವಂತೆ ಮತ್ತು  ಹರ ಉಳಿದವರನುನ  ಶಾಲ್ಲಗೆ 

ಮರು ಪರ ವೇಶ್ಸಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕಡಬೇಕೆಾಂದು ತಮೂ  ಮೂಲಕ ಸಕಾವರವನುನ  ಒತಾು ಯಿಸುತೆು ೀನೆ.  

ಸಭಾನಯಕರೇ, ಇದಕೆಾ  ಸಂಬಂಧಪಟಿ  ಸಚಿವರಾಗಿದಿಾ ರೆ.   

 

ಶಿರ ೋ ಕೋಟ ಶಿರ ೋನವಾಸ್ ಪೂಜಾರಿ(ಸ್ರ್ಮಜ ಕಲಾಯ ಣ ಮತ್ತು  ಹಿಾಂದ್ಯಳಿದ ವಗಾಗಳ ಕಲಾಯ ಣ 

ಸ್ಚಿವರು) ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಸದಸಯ ರು ಪರ ಸ್ವು ಪಿಸಿರುವ ವಷ್ಯಕೆಾ  ಸಂಬಂಧಪಟಿ ಾಂತೆ, 

ಕಡತಗಳನುನ  ಪರಿಶ್ೀಲ್ಲಸಿ, ನ್ಮೂ  ಇಲ್ಕಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಾಂದಿಗೆ ಚಚಿವಸಿ, ಶ್ಕ್ಷಕರುಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯವಾಗುವ 

ಹಾಗೂ ಸದಸಯ ರಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ್ವಾಗುವ ರಿೀತ್ರಯಲಿ್ಲ  ಕರ ಮಗಳನುನ  ತೆಗೆದುಕಳು ಲ್ಕಗುವುದು. 
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ಆ) ವಿಷಯ:- ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶವ ವಿದ್ಯಯ ಲಯ ಧಾರವಾಡ ಇಲೆ  371(ಜೆ)      

                      ಮೋಸ್ಲಾತಿ ಅಡಿ ನೇಮಕಾತಿ ವಿಳಂಬ್ವಾಗುತಿು ರುವ ಬ್ಗೆೆ  

                                                          - - - - -  

  

ಶಿರ ೋ ಎಸ .ವಿಿ .ಸಂಕನೂರ(ಪದವಿೋಧರರ ಕಿೆೋತ್ರ ):- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಅವಕಾಶಕಾಾ ಗಿ 

ಧನ್ಯ ವಾದಗಳು. 

 

ಕನವಟಕ ವಶಾ ವದಾಯ ಲಯ ಧಾರವಾಡಕೆಾ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಪರ ಮುಖ್ವಾದ ಎರಡು ವಷ್ಯದ 

ಕುರಿತ್ತ ಹಲವಾರು ಪತ್ರರ ಕೆಗಳಲಿ್ಲ  ಬಂದ ಮಾಹತ್ರಯನುನ  ಸಕಾವರದ ಗಮನ್ಕೆಾ  ತರಬಯಸುತೆು ೀನೆ. 

(1) ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶವ ವಿದ್ಯಯ ಲಯ ಧಾರವಾಡ ಇಲೆ  371 (ಜೆ) ಮೋಸ್ಲಾತಿಯಡಿ  

ನೇಮಕಾತಿಗಳು ನೆನೆಗುದಿಗೆ ಬದಿದ ರುವ ಕುರಿತ್ತ. 

 

ಕನವಟಕ ವಶಾ ವದಾಯ ಲಯ ಧಾರವಾಡ ಇವರು 2017 ರಲಿ್ಲ  ಇಪಾ ತ್ತು  ಪ್ಪರ ಧಾಯ ಪಕರ 

ಹುದಿೆ ಗಳನುನ  ನೇಮಕಾತ್ರ ಮಾಡಿಕಳು ಲು ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹರಡಿಸಿದಿ ರು.  ಈ ಕುರಿತ್ತ 

ವಶಾ ವದಾಯ ಲಯವು ನೇಮಕಾತ್ರ ಮಾಡಿಕಳು ಲು ಸಪಿ ಾಂಬರ /ಅಕಬ ೀಬರ  2017 ರಲಿ್ಲ  ಲ್ಲಖಿತ ಪರಿೀಕಿೆ  

ನ್ಡೆಸಿ, ಅಾಂಕಗಳನ್ಮನ  ಕೂಡಾ ಪರ ಕಟ ಮಾಡಿದಿ ರು.  ಈ ಹಂತದಲಿ್ಲ  ಅಾಂದಿನ್ ಕುಲಪತ್ರಗಳು ನಿವೃತ್ರು  

ಅಾಂಚಿನ್ಲಿ್ಲದಿ  ಕಾರಣ್, ಸಂದಶವನ್ ನ್ಡೆಸಿ, ನೇಮಕಾತ್ರ ಪರ ಕರ ಯೆ ಪೂಣ್ವಗಳಿಸಲು ಆಗಿರುವುದಿಲಿ .  

ಹೀಗಾಗಿ ಕಳೆದ ನಲುಾ  ವಷ್ವಗಳಿಾಂದ, ಕೀವಡ -19 ಮುಾಂತಾದ ಕಾರಣ್ಗಳಿಾಂದ ನಿಾಂತ್ತ ಹೀದ 

ನೇಮಕಾತ್ರ ಪರ ಕರ ಯೆ ಇದುವರೆಗೆ ಪುನಃ ಪ್ಪರ ರಂಭವಾಗಿರುವುದಿಲಿ .  ಈ ಕಾರಣ್ಕಾಾ ಗಿ ನೇಮಕಾತ್ರಗಾಗಿ ಅಜಿವ 

ಸಲಿ್ಲ ಸಿದ ಸುಮಾರು 70 ಕೂಾ  ಹೆರಿ್ಚ  ಅಭಯ ರ್ಥವಗಳು ತಾಂದರೆ ಹಾಗೂ ಅನಯ ಯಕೆಾ  ಒಳಗಾಗಿದಿಾ ರೆ.  ಈ 

ಹನೆನ ಲ್ಲಯಲಿ್ಲ  ನೇಮಕಾತ್ರಗಾಗಿ ಅಜಿವ ಸಲಿ್ಲ ಸಿದ ಪದವೀಧರರು ಕುಲಪತ್ರಗಳನುನ  ಪರ ಶೆನ  ಮಾಡಿದಾಗ, 

ಸಕಾವರದಿಾಂದ ನೇಮಕಾತ್ರ ಪರ ಕರ ಯೆ ಪೂಣ್ವಗಳಿಸಲು ನ್ನ್ಗೆ ಅನುಮತ್ರ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ, ಎಾಂದು 

ತ್ರಳಿಸಿದಿ ರು.  ಆದಿ ರಿಾಂದ ಮಾನ್ಯ  ಉನ್ನ ತ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಸಚಿವರು ಸದಯ  ಇರುವ ತಾಾಂತ್ರರ ಕ ತಾಂದರೆಗಳನುನ  

ನಿವಾರಿಸಿ, ಕನವಟಕ ವಶಾ ವದಾಯ ಲಯದ ಕುಲಪತ್ರಗಳಿಗೆ ನೇಮಕಾತ್ರ  ಪರ ಕರ ಯೆಯನುನ  

ಪೂಣ್ವಗಳಿಸಲು ಸೂಕು  ನಿದೇವಶನ್ ನಿೀಡಲು ಒತಾು ಯಿಸುತೆು ೀನೆ. 

 

(2) ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶವ ವಿದ್ಯಯ ಲಯದ ನೌಕರರು ಇತಿು ೋಚೆಗೆ ತ್ರಗತಿ ಬ್ಹಿಷೆ ರಿಸಿ 

ಪರ ತಿಭ್ಟನೆ ರ್ಮಡಿರುವ ಕುರಿತ್ತ 

 

ವಶಾ ವದಾಯ ಲಯದ ಪದೊೀನ್ನ ತ್ರ ಹಾಂದಿದ ಪ್ಪರ ಧಾಯ ಪಕರಿಗೆ ನಿೀಡಬೇಕಾಗಿರುವ ಹಾಂಬ್ರಕ ಮತ್ತು  

ಪರ ತ್ರ ತ್ರಾಂಗಳು 1 ನೇ ತಾರಿೀಖಿಗೆ ವೇತನ್ ಬಿಡುಗಡೆಗಳಿಸಬೇಕು ಮುಾಂತಾದ ಬೇಡಿಕೆಗಳನುನ  ಈಡೇರಿಸಲು 

ಈ ಹಾಂದೆ ಪ್ಪರ ಧಾಯ ಪಕರು ತರಗತ್ರ ಬಹಷ್ಾ ರಿಸಿದಿ ರು.  ಈ ಸಂದಭವದಲಿ್ಲ  ಕುಲಪತ್ರಗಳು/ಕುಲಚಿವರು 



                                                                ««¥¥ÀÀ//2233--1122--22002211| 57 

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

 

 

ಒಾಂದು ತ್ರಾಂಗಳಳಗಾಗಿ ಸಮಸಯ ಗಳನುನ  ಪರಿಹರಿಸುವ ಭರವಸ ನಿೀಡಿದ ಹನೆನ ಲ್ಲಯಲಿ್ಲ  ನೌಕರರ 

ಸಂರ್ಟನೆಯವರು ಮುಷ್ಾ ರವನುನ  ಹಾಂಪಡೆದಿರುತಾು ರೆ.  ಆದರೆ, ಎರಡು-ಮೂರು ತ್ರಾಂಗಳು ಕಳೆದರೂ 

ನೌಕರರ ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಈಡೇರದೇ ಇರುವುದು ದುರ್ದವವದ ಸಂಗತ್ರಯಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತ್ತ ಕನವಟಕ 

ವಶಾ ವದಾಯ ಲಯದ ಶ್ಕ್ಷಕರ ಹಾಗೂ ಶ್ಕ್ಷಕೇತರ ಸಂರ್ಟನೆಯವರು ಬ್ರಕ ವೇತನ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಹಾಗೂ ಪರ ತ್ರ 

ತ್ರಾಂಗಳ ವೇತನ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಲಿ್ಲ  ವಶಾ ವದಾಯ ಲಯದ ಹಣ್ಕಾಸು ಅಧಿಕಾರಿಯೇ ವಳಂಬಕೆಾ  ಕಾರಣ್ವಾಂದು 

ಹೇಳುತ್ರು ರುವರು.  ಇದಲಿದೇ, ಇಾಂತಹ ಅಧಿಕಾರಿಯನುನ  ಹಾಂಪಡೆಯಬೇಕೆಾಂದು ಪರ ತ್ರಭಟನೆಕಾರರು 

ಸಕಾವರವನುನ  ಆಗರ ಹಸಿದಿಾ ರೆ.  ಈ ಹನೆನ ಲ್ಲಯಲಿ್ಲ , ಕನವಟಕ ವಶಾ ವದಾಯ ಲಯದ ಶ್ಕ್ಷಕ ಮತ್ತು  ಶ್ಕ್ಷಕೇತರ 

ನೌಕರರಿಗೆ, ಅತ್ರರ್ಥ ಉಪನಯ ಸಕರಿಗೆ, ಸಂಶ್ೀಧನ ವದಾಯ ರ್ಥವಗಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾದ ವೇತನ್, 

ಬ್ರಕ ವೇತನ್ ನಿಯಮಿತ ಕಾಲದಲಿ್ಲ  ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಕುಲಪತ್ರಗಳಿಗೆ ಸೂಕು  ನಿದೇವಶನ್ ನಿೀಡಲು 

ಉನ್ನ ತ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಸಚಿವರಲಿ್ಲ  ಒತಾು ಯಿಸುತೆು ೀನೆ.  ಇದಲಿದೇ, ವೇತನ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಲಿ್ಲ  ವಳಂಬಕೆಾ  

ಕಾರಣ್ರಾದ ಹಣ್ಕಾಸು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವರುದಿ  ಸೂಕು  ಕರ ಮ ಜರುಗಿಸಲು ಆಗರ ಹಸುತೆು ೀನೆ. 

  

 ವೈಸ  ಛೇಮಾನ :- ಶ್ರ ೀ ಸಂಕನ್ಮರರವರೇ, ನಿಮೂ  ಪರ ಸ್ವು ವನೆಯು ಸುದಿೀರ್ವವಾಗಿರದೇ, 150 

ಪದಗಳ ಮಿತ್ರಯಳಗಿರಬೇಕು. 

 

 

ಶಿರ ೋ ಕೋಟ ಶಿರ ೋನವಾಸ್ ಪೂಜಾರಿ(ಸ್ಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಸದಸಯ ರು 

ಪರ ಸ್ವು ಪಿಸಿರುವ ವಷ್ಯಕೆಾ  ಸಂಬಂಧಪಟಿ ಾಂತೆ, ಉನ್ನ ತ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಸಚಿವರಿಾಂದ ಉತು ರವನುನ  ತರಿಸಿ 

ಕಡಲ್ಕಗುವುದು. 

         (ಮುಾಂದು) 

(1289) 12.20  23-12-2021 ಸಿಎಸ/ಬಎನ ಎನ  

 

ಇ) ವಿಷಯ:  ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲೆ್ಲ  ಸ್ತವಳಗಿ ಪಟ್ ಣವನುನ      

                    ತಾಲೆ್ಲಕರ್ನನ ಗಿ ಪರಿವತಿಾಸುವ ಬ್ಗೆೆ  

   ~~~~~~  

 

ಶಿರ ೋ ಎಸ.ಆರ.ಪಾಟ್ಟೋಲ(ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರು):- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಗಳೇ,  

ಬ್ರಗಲಕೀಟ ಜಿಲಿ್ಲ ಯ ಜಮಖಂಡಿ ಮತಕಿೆೀತರ ದ ವಾಯ ಪಿು ಯಲಿ್ಲ  ಬರುವ ಸ್ವವಳಗಿಯು ತಾಲಿೂ ಕ್  

ಕೇಾಂದರ ವಾಗಲು ಅತಯ ಾಂತ ಯೀಗಯ  ಸೆ ಳವಾಗಿದಿು , ಸಾ ತಂತರ  ಪೂವವದ ಸಂಸೆ್ವ ನಿಕರ ಕಾಲದಲಿ್ಲ  ಸ್ವವಳಗಿ 

ನ್ಗರವು ತಾಲಿೂ ಕಾಗಿ ಐತ್ರಹಾಸಿಕ ಮಹತಾ  ಪಡೆದಿತ್ತು .   ಜಮಖಂಡಿ ಸಂಸೆ್ವ ನ್ದ ರಾಜಯ ಭಾರವನುನ  

ಸ್ವವಳಗಿಯಿಾಂದಲೇ ಮಾಡುತ್ರು ದಿು , ಐತ್ರಹಾಸಿಕ ದಾಖ್ಲ್ಲ, ಸ್ವಾ ತಂತರ ಯ  ಹೀರಾಟದ ಸಮಯದಲಿ್ಲ  

ಸ್ವಾ ತಂತರ ಯ  ಹೀರಾಟಗಾರರ ತವರೂರಾಗಿ ಪರ ಖಾಯ ತ್ರ ಪಡೆದ ಹನ್ನ ಲ್ಲಯಲಿ್ಲ  ಸ್ವವಳಗಿಯನುನ  ತಾಲಿೂ ಕು 
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ಕೇಾಂದರ ವನನ ಗಿಸುವ ವಷ್ಯವು ಮಹತಾ ವನುನ  ಪಡೆದಿದಿು , ಈ ವರ್ಚರವನುನ  ಶೂನ್ಯ  ವೇಳೆಯ 

ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಪರ ಸ್ವು ಪಿಸುತ್ರು ದಿೆ ೀನೆ. 

 

ಸ್ವವಳಗಿ ಗಾರ ಮವು ಹೀಬಳಿ ಕೇಾಂದರ ವಾಗಿ ಸ್ವವಳಗಿ 24 ಹಳಿು ಗಳ ಕೇಾಂದರ ಸೆ್ವ ನ್ವಾಗಿದೆ.  

ಸ್ವವಳಗಿಯೂ ಜಮಖಂಡಿಯಿಾಂದ 40 ಕ.ಮಿೀ ವಜಯಪುರದಿಾಂದ 60 ಕ.ಮಿೀ ಅಥಣಿಯಿಾಂದ 30 ಕ.ಮಿೀ 

ದೂರದಲಿ್ಲದಿು , ಸುಮಾರು 15-20 ಸ್ವವರ ಜನ್ಸಂಖ್ಯಯ ಯನುನ   ಹಾಂದಿದಿು , ಇಲಿ್ಲ  ಪ್ಪರ ಥಮಿಕ 

ಶಾಲ್ಲಯಿಾಂದ ಹಡಿದು ಎಲಿ್ಕ  ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭಯ ಗಳನುನ  ಹಾಂದಿದೆ.   ಈ ಭಾಗದಲಿ್ಲ  ಸಕಾವರವು 

ಸುಮಾರು 25 ಸ್ವವರ ಎಕರೆ ನಿೀರಾವರಿ  ಸೌಲಭಯ  ಒದಗಿಸಲು ಸ್ವವಳಗಿ-ತ್ತಾಂಗಳ ಏತ ನಿೀರಾವರಿ 

ಪ್ಪರ ರಂಭವಾಗಿದಿು , ಇಲಿ್ಲ  ತಾಲಿೂ ಕು ಕಚೇರಿಗಳನುನ  ಪ್ಪರ ರಂಭಿಸಲು ಸಂಸೆ್ವ ನ್ ಕಾಲದ ಕಟಿ ಡಗಳು 

ಒಳೆು ಯ ಸೆಿ ತ್ರಯಲಿ್ಲವ.   ಆದಿ ರಿಾಂದ ಸಕಾವರದ ಆರ್ಥವಕ ಹಣೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತು ದೆ.  ಈ ಭಾಗದಲಿ್ಲ  

ಸುಮಾರು ಸ್ವವರಾರು ಎಕರೆಗಳಷಿ್ಟ  ದಾರ ಕಿ  ಮತ್ತು  ವಾಣಿಜಯ  ಬ್ಳೆಗಳು ಲಕಿಾ ಾಂತರ ಎಕರೆಗಳಷಿ್ಟ  ಕಬುಬ , 

ಜೀಳ, ಗೀಧಿ, ಹತ್ರು  ಮುಾಂತಾದ ಬ್ಳೆಗಳು ರೈತರ ಆರ್ಥವಕ ಮೂಲ ಬ್ಳೆಗಳಾಗಿವ.  ಸ್ವವಳಗಿಯಿಾಂದ 20 

ಕ.ಮಿೀ ವಾಯ ಪಿು ಯಲಿ್ಲ  ಒಟಿ  3  ಸಕಾ ರೆ ಕಾಖಾವನೆಗಳಿವ.    ಸುಮಾರು 40 ವಷ್ವಗಳ ಹಾಂದೆ ಕಲಾ ತಾು ದ 

ಸ್ವಾ ಟ್ಟಸಿಿ ಕಲ  ಇನಿಿ ಟ್ಟಟ್ಯಯ ಟ ನ್ ವಜಾಾ ನಿಗಳಾದ ಶ್ರ ೀ ಎ.ಎಲ.ಪರ ಕಾಶ  ರಾವ  ಮತ್ತು   ಶ್ರ ೀ ಎಲ. ಎಸ. 

ಭಟ  ಇವರು ಜಿಲಿ್ಕ  ಹಾಗೂ ತಾಲಿೂ ಕು ಮರು ವಗಂಡನೆಯ ಸಲುವಾಗಿ ಪ್ಪರ ದೇಶ್ಕ ಅಧಯ ಯನ್ ಮಾಡಿ 

ತಮೂ  ವರದಿಯಲಿ್ಲ  ಸ್ವವಳಗಿಯನುನ  ತಾಲಿೂ ಕು ಕೇಾಂದರ ವನನ ಗಿ ಮಾಡಲು ಸೂಕು ವಾಗಿದೆ ಎಾಂದು 

ವರದಿಯನುನ   ನಿೀಡಿರುತಾು ರೆ.   

 

ಆದುದರಿಾಂದ ಈ ಭಾಗದ ಜನ್ರ ಕಷಿ್  ಕಾಪವಣ್ಯ ಗಳನುನ  ನಿವಾರಿಸುವ ನಿಟಿ್ಟ ನ್ಲಿ್ಲ  

ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಸ್ವವಳಗಿ ಪಟಿ ಣ್ವನುನ  ತಾಲಿೂ ಕು ಕೇಾಂದರ ವನನ ಗಿ ಮಾಡಿ ಇಲಿ್ಲನ್ ಜನ್ರ 

ಬಹುದಿನ್ಗಳ ಬೇಡಿಕೆಯನುನ  ಈಡೇರಿಸುವ ಬಗೆೆ  ಈ ಸದನ್ದ ಮೂಲಕ ಒತಾು ಯಿಸುತೆು ೀನೆ.  

 

ಶಿರ ೋ ಕೋಟ ಶಿರ ೋನವಾಸ್ ಪೂಜಾರಿ(ಸ್ಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಗಳೇ, ಮಾನ್ಯ  

ವರೀಧ ಪಕ್ಷದ ನಯಕರಾದ  ಶ್ರ ೀ ಎಸ. ಆರ. ಪ್ಪಟ್ಟೀಲ ರವರು  ಶೂನ್ಯ  ವೇಳೆಯಲಿ್ಲ  ಪರ ಸ್ವು ಪಿಸಿರುವ 

ವರ್ಚರವನುನ  ಮಾನ್ಯ  ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರ ಗಮನ್ಕೆಾ  ತಂದು, ಅವರಿಗೆ ಉತು ರ ಕಡಿಸಲ್ಕಗುವುದು.  
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ಈ) ವಿಷಯ: ಕೋವಿಡ-19 ಕಾರಣದಿಾಂದ ಎಲೆಾ  ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಾಗಳನುನ                     

ಉತಿು ೋಣಾಗೊಳಿಸಿದದ ರಿಾಂದ ಮುಾಂದಿನ ವಿದ್ಯಯ ಭಾಯ ಸ್ಕೆಾ ಗಿ 

ಹಾಸ್್ತ ಲ  ಸೌಲಭ್ಯ ದಿಾಂದ ವಂಚಿತ್ರಾಗಿರುವ ಬ್ಗೆೆ  

                                       - - - - - - - 

 

ಶಿರ ೋ ಚಿದ್ಯನಂದ  ಎಾಂ.ಗೌಡ(ಪದವಿೋಧರರ ಕಿೆೋತ್ರ ):-  ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಗಳೇ,  2020-21ನೇ 

ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸ್ವಲ್ಲನ್ಲಿ್ಲ  ಕೀವಡ-19 ಕಾರಣ್ಗಳಿಾಂದ ಪರ ಸಕು  ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸ್ವಲ್ಲನ್ ಎಲಿ್ಕ  ವದಾಯ ರ್ಥವಗಳನುನ  

ಶ್ಕ್ಷಣ್ದಿಾಂದ ವಂಚಿತರಾಗದೇ ಮುಾಂದುವರೆಸುವ ಉದಿೆ ೀಶದಿಾಂದ ಸಕಾವರವೇ ಉತ್ರು ೀಣ್ವಗಳಿಸಲ್ಕಗಿದೆ.  

ಬಹುತೇಕ ವದಾಯ ರ್ಥವಗಳು ಮುಾಂದಿನ್ ವದಾಯ ಭಾಯ ಸಕಾಾ ಗಿ ವವಧ  ಕಾಲೇಜುಗಳಲಿ್ಲ  ಪರ ವೇಶಾತ್ರ 

ಪಡೆದಿರುತಾು ರೆ.  ಗಾರ ಮಿೀಣ್ ಪರ ದೇಶದ  ವದಾಯ ರ್ಥವಗಳ ಸಂಖ್ಯಯ  ಹೆರಿ್ಚ ಗಿದಿು , ಹಾಸಿ ಲ ಗೆ ಅಜಿವಯನುನ  

ಸಲಿ್ಲ ಸಿರುತಾು ರೆ.  ಈಗಾಗಲೇ ಹಾಸಿ ಲ ನ್ಲಿ್ಲ  ಶೇಕಡ 100 ರಷಿ್ಟ  ಸಿೀಟಗಳು ಭತ್ರವಯಾಗಿವ.  ಆದರೆ 

ಮುಾಂದಿನ್ ವಾಯ ಸಂಗಕಾಾ ಗಿ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ದಾಖ್ಲ್ಕದ ಗಾರ ಮಿೀಣ್ ವದಾಯ ರ್ಥವಗಳು  ಹಾಸಿ ಲ  ಸೌಕಯವದಿಾಂದ 

ವಂಚಿತರಾಗಿದಿಾ ರೆ.  ಇಾಂತಹ ವದಾಯ ರ್ಥವಗಳು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೀಗಲು ಆಗದೇ ಮನೆಯಲಿ್ಲಯೇ ಇದಿು  

ಕೂಲ್ಲನಲ್ಲಗೆ ಹೀಗುತ್ರು ದಿಾ ರೆ.  ಇಾಂತಹ ವದಾಯ ರ್ಥವಗಳಿಗೆ  ಹಾಸಿ ಲ  ಸೌಕಯವವನುನ  ನಿೀಡಿದರೆ  ಅವರು 

ಸಹ ಶ್ಕ್ಷಣ್ದಿಾಂದ ವಂಚಿತರಾಗುವುದಿಲಿ .  ಹಾಸಿ ಲ  ಸಿೀಟಗಳ ಸಮಸಯ  ಸಕಾವರದ ಗಮನ್ಕೆಾ  

ಬಂದಿದೆಯೇ? ಈ ಹಾಸಿ ಲ  ವಂಚಿತ ವದಾಯ ರ್ಥವಗಳ ಸಮಸಯ ಯನುನ  ಸರಿಪಡಿಸುವ ನಿಟಿ್ಟ ನ್ಲಿ್ಲ  ಸಕಾವರ 

ಯಾವ ರಿೀತ್ರಯ ಕರ ಮ ಕೈಗಾಂಡಿದೆ ಎಾಂದು ನನು ಈ ಶೂನ್ಯ ವೇಳೆಯಲಿ್ಲ  ಸಕಾವರವನುನ  

ಕೇಳಬಯಸುತೆು ೀನೆ. 

 

ಶಿರ ೋ ಕೋಟ ಶಿರ ೋನವಾಸ್ ಪೂಜಾರಿ(ಸ್ರ್ಮಜ ಕಲಾಯ ಣ ಹಾಗೂ ಹಿಾಂದ್ಯಳಿದ ವಗಾಗಳ ಕಲಾಯ ಣ 

ಸ್ಚಿವರು):- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಗಳೇ, ಮಾನ್ಯ  ಸದಸಯ ರಾದ ಶ್ರ ೀ ಚಿದಾನಂದ ಗೌಡರವರು  ಹಾಂದುಳಿದ 

ವಗವಗಳ ಹಾಸಿ ಲ  ಬಗೆೆ  ಪರ ಶೆನ ಯನುನ  ಕೇಳಿದಿಾ ರೆ.   ಮೆಟ್ಟರ ಕ್  ಪೂವವದ ವದಾಯ ರ್ಥವ ನಿಲಯಗಳಲಿ್ಲ   

ನ್ಮೂ ದೇನ್ಮ ಸಮಸಯ ಗಳಿಲಿ .   ಮೆಟ್ಟರ ಕ್  ನಂತರದ   ವದಾಯ ರ್ಥವ ನಿಲಯಗಳ  ಕರತೆಯಿಾಂದಾಗಿ  

ವದಾಯ ರ್ಥವಗಳಿಗೆ ತಾಂದರೆಯಾಗುತ್ರು ದೆ ಎಾಂದು ಶೂನ್ಯ ವೇಳೆಯಲಿ್ಲ  ಪರ ಸ್ವು ಪವನುನ  ಮಾಡಿದಿಾ ರೆ.   ಇದೇ 

ಪರ ಶೆನ ಯನುನ  ನಿಯಮ 330ರ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ   ಮಾನ್ಯ  ಸದಸಯ ರಾದ ಶ್ರ ೀ ಮರಿತ್ರಬ್ಬ ೀಗೌಡರು ಸಹ ಕೇಳಿದಿಾ ರೆ.  

ಅದಕೆಾ  ನನು ವಸು ೃತವಾದ ಉತು ರವನುನ  ನಿೀಡುತೆು ೀನೆ.   ಆದಾಗೂಯ  ಸಹ ಮಾನ್ಯ  ಸದಸಯ ರು 

ಶೂನ್ಯ ವೇಳೆಯಲಿ್ಲ  ಈ ವರ್ಚರ ಪರ ಸ್ವು ಪಿಸಿದಿ ಕಾಾ ಗಿ ಕೆಲವಾಂದು ಮಾಹತ್ರಯನುನ  ಮಾನ್ಯ  ಸದಸಯ ರಿಗೆ 

ನಿೀಡಬಯಸುತೆು ೀನೆ.   ಮೆಟ್ಟರ ಕ್  ನಂತರದ   ವದಾಯ ರ್ಥವ ನಿಲಯಗಳ  1137,  ವದಾಯ ರ್ಥವಗಳಿಗೆ ಮಂಜೂರಾತ್ರ 

ದೊರಕರುವುದು 1,22,780 ವದಾಯ ರ್ಥವಗಳಿಗೆ  ಅವಕಾಶವನುನ  ಕಲ್ಲಾ ಸಬಹುದು.   ಇದರಲಿ್ಲ  54,559 

ವದಾಯ ರ್ಥವಗಳು ನ್ವೀಕರಣ್ಗಾಂಡಿದಿಾ ರೆ.   ಈಗ ಖಾಲ್ಲ 73,221 ಇದೆ.   ಈಗ ಇನ್ಮನ  ಹಸದಾಗಿ 

ವದಾಯ ರ್ಥವಗಳು ಸೇಪವಡೆ ಆಗುವವರಿದಿಾ ರೆ.   ಈಗ ಹಸದಾಗಿ ಪರ ವೇಶಕಾಾ ಗಿ ಅಜಿವ ಸಲಿ್ಲ ಸಿರುವ  
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ವದಾಯ ರ್ಥವಗಳ ಸಂಖ್ಯಯ  1,99,460  ಈ ಪೈಕ  73221 ಸೇರಿದಂತೆ 1,26,259 ವದಾಯ ರ್ಥವಗಳಿಗೆ  ಅವಕಾಶವನುನ  

ಕಲ್ಲಾ ಸಿಕಡಬೇಕೆಾಂದು ಕೇಳಿದಿಾ ರೆ.   ನನು ತಮೂ  ಮೂಲಕ  ಮಾನ್ಯ  ಸದಸಯ ರಿಗೆ ಮತ್ತು  ಸದನ್ಕೆಾ  ಉತು ರ 

ನಿೀಡುವುದೇನೆಾಂದರೆ  ಈಗಾಗಲೇ ತ್ತಾಂಬ್ರ ಜನ್ ಹಾಂದುಳಿದ ವಗವಗಳ ವದಾಯ ರ್ಥವಗಳಿಗೆ ತಾಂದರೆ ಆಗಿರುವ 

ಹನ್ನ ಲ್ಲಯಲಿ್ಲ   ನ್ಮೂ  ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳು  ನಿನೆನ ಯ ದಿವಸ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜತೆಯಲಿ್ಲ  ಮಾತನಡಿ,  

ಕನಿಷ್ಾ  ಹಸದಾಗಿ 100 ಹಾಸಿ ಲ ಗಳನುನ  ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ  ಪರ ಸ್ವು ವನೆಯನುನ  ಆರ್ಥವಕ ಇಲ್ಕಖ್ಯಗೆ 

ಕಳುಹಸಿ ಕಡಲ್ಕಗುತ್ರು ದೆ.   ಇದೇ ವಾರದಲಿ್ಲ  ಆ ಪರ ಸ್ವು ವನೆಗೆ ಅನುಮೊೀದನೆ ದೊರೆಯುತು ದೆ ಎನುನ ವ 

ವಶಾಾ ಸ ನ್ಮಗಿದೆ.   ಹರಗಿರುವ ಎಲಿ್ಕ   ಹಾಂದುಳಿದ ವಗವಗಳ ವದಾಯ ರ್ಥವಗಳಿಗೆ  ಯಾವುದಾದರೂ 

ರೂಪದಲಿ್ಲ  ವದಾಯ ರ್ಥವನಿಲಯಗಳಲಿ್ಲ  ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಲಾ ಸಿ ಕಡುವುದು ನ್ಮೂ  ಮುಾಂದಿರುವ ಗುರಿ.   ಮಾನ್ಯ  

ಸದಸಯ ರಾದ ಮರಿತ್ರಬ್ಬ ೀಗೌಡರು ನಿೀಡಿರುವ ನಿಯಮ 330ರ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಈ ಬಗೆೆ  ವಸು ೃತವಾದ 

ಚರ್ಚವಯನುನ  ಮಾಡುವುದಕೆಾ  ಅವಕಾಶ ಇದೆ.   ಈಗಿರುವ ಹಾಸಿ ಲ ಗಳಲಿ್ಲ  ಶೇಕಡ 5 ರಷಿ್ಟ  ಹೆರಿ್ಚ  

ಮಾಡಬೇಕೆಾಂದು ಆದೇಶ ನಿೀಡಿದಿೆ ೀವ.   ಇದರಿಾಂದ ಸುಮಾರು 12,000 ಜನ್ ಮಕಾ ಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿದೆ.   

ಈ ಬಗೆೆ  ತ್ತಾಂಬ್ರ ಜನ್ ಶಾಸಕರು ನ್ಮೂ ಲಿ್ಲ  ಸೆ ಳಾವಕಾಶ ಇದೆ, ನ್ಮಗೆ ಅವಕಾಶ  ಮಾಡಿಕಡಿ ಎಾಂದು 

ಕೇಳಿದಿಾ ರೆ.  ಹಾಗಾಗಿ ಎಲಿ್ಲ  ಸೆ ಳಾವಕಾಶ ಇದೆ ಅಲಿ್ಲ  10% ಹೆಚಿಿ ಗೆ ಮಾಡಿ ಎಾಂದು ಈಗಾಗಲೇ 

ಸೂಚನೆಯನುನ  ನಿೀಡಿದಿೆ ೀವ.   ಆ ಹನ್ನ ಲ್ಲಯಲಿ್ಲ  ಆದೇಶ ಹರಟ್ರ್ಗ  ಮಕಾ ಳಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಮೂಲ ಭೂತ 

ಸೌಕಯವಗಳಿಗೆ  ಅಲಿ್ಲರತಕಾ  ಅನುದಾನ್ವನುನ  ಬಳಸಿಕಳು ಲು ಅನುಮತ್ರಯನುನ  ಕೂಡ ನಿೀಡಲ್ಕಗಿದೆ.   

ಒಟಿ್ರ್ ರೆ  ಈ ಸಮಸಯ ಯನುನ  ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಬೇಕೆಾಂದು ಸಕಾವರ ನಿಧಾವರವನುನ  ಕೈಗಾಂಡಿದೆ.  ಈ 

ಮರ್ಧಯ  ಸಮಾಜ ಕಲ್ಕಯ ಣ್ ಇಲ್ಕಖ್ಯಯಲಿ್ಲ   ಯಾವ ವದಾಯ ರ್ಥವಗಳು ಬಂದರೂ ಸಹ  ಎಾಂತಹ ಕಠಿಣ್ ಪರಿಸೆಿ ತ್ರ 

ಇದಿ ರೂ ಸಹ  ಯಾರನ್ಮನ  ವಾಪಸಿು  ಕಳುಹಸಿಲಿ .  ಮಾನ್ಯ  ಸದಸಯ ರಾದ ಮರಿತ್ರಬ್ಬ ೀಗೌಡರು ನಿೀಡಿರುವ 

ನಿಯಮ 330ರ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಈ ಬಗೆೆ  ವಸು ೃತವಾದ ಉತು ರವನುನ  ನಿೀಡಲ್ಕಗುವುದು. 

 

        ಉ)  ವಿಷಯ: ಬ.ಬ.ಎಾಂ.ಪ್ತ ಗೆ  ಸೇರಿದ  ಸ್ವ ತ್ತು ಗಳನುನ  ಸಂರಕಿಿ ಸಿ ವಶಕೆೆ  

                              ಪಡೆಯುವಲೆ  ಕರ ಮ ಕೈಗೊಳಳ ದಿರುವ ಬ್ಗೆೆ . 

- - - - - - - 

 

ಶಿರ ೋ ಪ್ತ.ಆರ.ರಮೇಶ(ರ್ನಮನದೇಾಶನ ಹಾಂದಿದವರು):- ಮಾನ್ಯ   ಸಭಾಪತ್ರಗಳೇ,  ಬಹತ  

ಬ್ಾಂಗಳೂರು ಮಹಾನ್ಗರ ವಾಯ ಪಿು ಗೆ ಸೇರಿದ ಸಾ ತ್ತು ಗಳನುನ  ಸಂರಕಿ ಸಿ ವಶಕೆಾ  ಪಡೆಯುವಲಿ್ಲ  ಪ್ಪಲ್ಲಕೆ 

ಹಾಂದೇಟ  ಹಾಕುತ್ರು ರುವ  ಪರ ಕರಣ್ಗಳ ವಷ್ಯವು ಮಹತಾ ದಾಗಿರುವುದರಿಾಂದ  ವಷ್ಯವನುನ  ಶೂನ್ಯ  

ವೇಳೆಯ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಸದನ್ದಲಿ್ಲ  ಪರ ಸ್ವು ಪಿಸುತೆು ೀನೆ. 
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ಬಹತ  ಬ್ಾಂಗಳೂರು  ಮಹಾನ್ಗರ ಪ್ಪಲ್ಲಕೆ ವಾಯ ಪಿು ಗೆ ಬರುವ ಚಿಕಾ ಪೇಟ ವಧಾನ್ಸಭಾ ಕಿೆೀತರ  

ವಾಡ ವ 143ರಲಿ್ಲ  ಬರುವ ಲ್ಕಲ ಬ್ರಗ  ಫೀಟ ವ ರಸು  ಹಾಗೂ ಡೈಯಾಗನ್ಲ  ರಸು ಯ ಮಧಯ  ಇರುವ 

ತ್ರರ ಕೀನ್ ಆಕಾರದ ಪ್ಪಲ್ಲಕೆ ಸಾ ತ್ತು (ನಂದಿನಿ ಹೀಟಲ  ಪಕಾ ) /ರೀಷ್ನ್ಬೇಗ  ರಸು ಯ (ನಗರಕಟಿ  ರಸು ) 

ಅಶಾ ತೆ ಕಟಿ  ಹಾಗೂ ಆಾಂಜನೇಯ ದೇವಸೆ್ವ ನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ತ್ರರ ಕೀನ್ ಆಕಾರ ಇರುವ 

ನಿವೇಶನ್/ಸಜಜ ನ ರಾವ  ಸಕವಲ  ಹತ್ರು ರ ಇರುವ ಡೈಯಾಗನ್ಲ  ರಸು  ಹಾಗೂ ಕನಿನ ಕಾ ಪರಮೇಶಾ ರಿ 

ದೇವಸೆ್ವ ನ್ ರಸು ಯ  ಮರ್ಧಯ   ಇರುವ  ತ್ರರ ಕೀನ್ ಆಕಾರದ ಮೂಲ್ಲ ನಿವೇಶನ್ ಹಾಗೂ 

ಆರ .ವ.ರಸು ಯಲಿ್ಲರುವ ಬಿಸಿಲು ಮಾರಮೂ  ದೇವಸೆ್ವ ನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ಪಲ್ಲಕೆಯ ನಿವೇಶನ್ದ ಬಗೆೆ  

 

ಸದರಿ 4 ನಿವೇಶನ್/ಜಾಗಗಳು ಪ್ಪಲ್ಲಕೆ ಸಾ ತ್ತು ಗಳಾಗಿದಿು , ಇವುಗಳ ಬಗೆೆ  ಸ್ವಕಷಿ್ಟ  ಬ್ರರಿ ದೂರುಗಳು 

ಬಂದಿದಿ ರೂ  ಪ್ಪಲ್ಲಕೆಯಿಾಂದ ಸೂಕು  ಹಾಗೂ ತಾ ರಿತ ಕರ ಮಗಳನುನ  ಜರುಗಿಸಿ ನಯ ಯಾಲಯ ಅಥವಾ ಬೇರೆ 

ಯಾವುದೇ ಪ್ಪರ ಧಿಕಾರದ ಜತೆಗೆ ಪ್ಪಲ್ಲಕೆ ಕಾನ್ಮನಿನ್ ಕರ ಮ ಕೈಗಳು ದೇ ಇರುವುದರಿಾಂದ ಹಲವಾರು 

ವಷ್ವಗಳಿಾಂದ ಈ ಎಲಿ್ಕ  ನಿವೇಶನ್ಗಳು ಖಾಸಗಿ ವಯ ಕು ಗಳ ವಶದಲಿ್ಲದಿು , ಇದರಿಾಂದ ಆರ್ಥವಕ ಲ್ಕಭ 

ಪಡೆಯುತ್ರು ದಿ ರೂ ಸಹ ಪ್ಪಲ್ಲಕೆ ಕಠಿಣ್ ಕರ ಮಗಳನುನ  ಕೈಗಳು ದೇ ಇರುವುದರಿಾಂದ ಸ್ವವವಜನಿಕ 

ಸಾ ತ್ತು ಗಳು ಪರರ ಪ್ಪಲು ಆಗಿರುವ ಆತಂಕವನುನ  ನಿವಾರಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಈ ಸಾ ತ್ತು ಗಳನುನ   ಸಕಾವರದ 

ಸುಪದಿವಗೆ ತೆಗೆದುಕಳು ಲು ಈ ಸದನ್ದ ಮೂಲಕ ಸಕಾವರವನುನ  ಒತಾು ಯಿಸುತೆು ೀನೆ. 

 

ಶಿರ ೋ ಕೋಟ ಶಿರ ೋನವಾಸ್ ಪೂಜಾರಿ(ಸ್ಭಾರ್ನಯಕರು):-  ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಗಳೇ, ಮಾನ್ಯ  

ಸದಸಯ ರಾದ ಶ್ರ ೀ ಪಿ.ಆರ.ರಮೇಶ ರವರು  ಶೂನ್ಯ  ವೇಳೆಯಲಿ್ಲ  ಪರ ಸ್ವು ಪಿಸಿರುವ ವರ್ಚರವನುನ  ಮಾನ್ಯ  

ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳ ಗಮನ್ಕೆಾ  ತಂದು, ಅವರಿಗೆ ಉತು ರ ಕಡಿಸಲ್ಕಗುವುದು.  

                                                                                                            (ಮುಾಂದು) 

 

(1290)/12-30/23-12-2021/ಎಲ ಎಾಂ/ಜಿಆರ     (ಸ್ಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಾ ತಿ) 

 

ಊ) ವಿಷಯ:- ಆಲಮಟ್್ಟ  ಜಲಾಶಯದ ಪಕೆ ದಲೆ  ಜಗಜ್ಜ ೋತಿ ಬ್ಸ್ವಣಾ ನವರ  

                       ಪರ ತಿಮೆಯನುನ  ಸ್ತಾ ಪನೆ ರ್ಮಡುವ ಬ್ಗೆೆ . 

                                                                  ------- 

      

ಶಿರ ೋ ಹಣಮಂತ್ ರುದರ ಪಪ  ನರಾಣಿ(ಪದವಿೋಧರರ ಕಿೆೋತ್ರ ):- ಅಖಂಡ ವಜಯಪೂರ-

ಬ್ರಲಗಕೀಟ ಜಿಲಿ್ಲ ಯ ಆಲಮಟಿ್ಟ  ಹನಿನ ೀರಿನ್ ಪಕಾ ದಲಿ್ಲ  ಸ್ವಮಾಜಿಕ ಅಮಾನ್ತೆಯ ಪರ ತ್ರೀಕವಾದ 

ಬಸವಣ್ಣ ನ್ವರ ಪರ ತ್ರಮೆಯನುನ  (ಗುಜರಾತ್ರನ್ಲಿ್ಲ  ನಿಮಾವಣಿಸಿದ ಸಧಾವರ ವಲಿಭಾಯಿ ಪಟೇಲ  

ಪರ ತ್ರಮೆಯಂತೆ)   ನಿಮಾವಣ್ ಮಾಡುವುದು. 
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ಅಖಂಡ ವಜಯಪೂರ-ಬ್ರಲಗಕೀಟ ಜಿಲಿ್ಲ ಯ ಆಲಮಟಿ್ಟ ಯ ಲ್ಕಲ ಬಹದಿೂ ರ  ಜಲ್ಕಶಯದ 

ವಾಯ ಪಿು ಯಲಿ್ಲ  ಈಗಾಗಲೇ ವಶಾ  ದಜೆವಯ ಉದಾಯ ನ್ವನ್ಗಳು, ಸಂಗಿೀತ ಕಾರಂಜಿ, ದೊೀಣಿ ವಹಾರ, ಲೇಜರ  

ಶ್ೀಗಳು ಪರ ವಾಸಿಗರನುನ  ಸಳೆಯುತ್ರವ. 

 

ಈ ಪರ ವಾಸಿ ಸೆ ಳವು ದೇಶ-ವದೇಶದ ಪರ ವಾಸಿಗರನುನ  ಕೈ ಬಿಸಿ ಸಳೆಯುತ್ರು ವ. ಆದರೆ ಈ ಭಾಗದ 

ಜನ್ರು ಪ್ಪರ ಣಿಗಳನುನ , ಜಂಗಲ  ಸಪ್ಪರಿಗಳನುನ  ನೀಡಲು ರಾಜಯ ದ ಇನಿನ ತರ ಸೆ ಳಗಳಿಗೆ ಹೀಗುತ್ರು ದಿಾ ರೆ. 

ಅಖಂಡ ವಜಯಪೂರ-ಬ್ರಗಲಕೀಟ ಜಿಲಿ್ಲ ಯ ಐತ್ರಹಾಸಿಕ ಬದಾಮಿ, ಐಹಳೆ, ಪಟಿ ದಕಲಿು , ದಕಿ ಣ್ 

ಕಾಶ್ ಎಾಂದು ಪರ ಸಿದಿ ವಾದ ಮಾಕೂಟ, ಜಮಶಂಕರಿ, ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ಹಾಗೂ ವಜಯಪೂರದಲಿ್ಲನ್ 

ಗೀಳಗುಮೂ ಟ, ಇಬ್ರರ ಹಾಂ ರೀಜಾ, ಶ್ವನ್ ಮಂದಿರ ಇಾಂತಹ ಅನೇಕ ಐತ್ರಹಾಸಿದ ಸೆ ಳಗಳು ಅಖಂಡ 

ವಜಯಪೂರ-ಬ್ರಲಗಕೀಟ ಜಿಲಿ್ಲ ಯು ಹಾಂದಿವ. 

      

ಆದಿ ರಿಾಂದ ಈ ಅಖಂಡ ವಜಯಪೂರ-ಬ್ರಗಲಕೀಟ ಜಿಲಿ್ಲ ಯ ಆಲಮಟಿ್ಟ  ಹನಿನ ೀರಿನ್  

ರಾಮಪೂರದಲಿ್ಲ  ಪ್ಪರ ಣಿ ಸಂಗರ ಹಾಲಯ ನಿಮಾವಣ್, ಜಂಗಲ  ಸಫಾರಿ, ಮನ್ರಂಜನೆಯ ಪರ ವಾಸಿ ದೊೀಣಿ 

ವಹಾರ, ಕೇರಳ ಮಾದರಿಯಲಿ್ಲ  ಆಲಮಟಿ್ಟ  ಹನಿನ ೀರಿನ್ಲಿ್ಲ  ದೊೀಣಿಗಳಲಿ್ಲ  ವಸತ್ರ ಮಾಡಿಸುವುದು, ಜಿಪ  

ಲೈನ  ನಿಮಾವಣ್, ಚಿಕಾ  ಸಂಗಮದ ಹತ್ರು ರ ಮೈಸೂರಿನ್  ರಂಗನ್ತ್ರಟಿ  ಪಕಿ ದಾಮದ ಮಾದರಿಯಲಿ್ಲ   

ಇಲಿ್ಲಯೂ ಪಕಿ ಧಾಮ ನಿಮಿವಸುವುದು, ಹನಿನ ೀರಿನ್ಲಿ್ಲರುವ ದಿಾ ೀಪಗಳಲಿ್ಲ  ರೆಸ್ವಟ ವಗಳನುನ  ನಿಮಾವಣ್ 

ಮಾಡುವುದು, ಈ ಸೆ ಳಕೆಾ  ಬರುವ ಪರ ವಾಸಿಗರಿಗೆ ವಸತ್ರ ಗೃಹಗಳು ಮತ್ತು  ಯಾತ್ರರ  ನಿವಾಸಗಳ ನಿಮಾವಣ್ 

ಮಾಡುವುದು,  ಅಲಂಕಾರಿಕ ಅಕೆಾ ೀರಿಯಂಗಳ ನಿಮಾವಣ್ ಮಾಡುವುದು, ಪ್ಪಯ ಾಂಟಸಿ ವಾಟರ  ಪ್ಪಕ್ ವ, 

ಅಖಂಡ ವಜಯಪೂರ-ಬ್ರಲಗಕೀಟ ಜಿಲಿ್ಲ ಯ  ಇತ್ರಹಾಸದ ಬಗೆೆ  ಪರ ವಾಸಿಗರಿಗೆ ತ್ರಳಿಹೇಳುವ ಧಾ ನಿ 

ಮತ್ತು  ಬ್ಳಕು ವಯ ವಸೆ  ಮಾಡುವುದು, ಅಖಂಡ ವಜಯಪೂರ-ಬ್ರಗಲಕೀಟ ಜಿಲಿ್ಲ ಯ  ಜನ್ಪದ, ನಟಕ 

ಮತ್ತು  ಇತಾಯ ದಿಯ ಬಗೆೆ  ಪರ ವಾಸಿಗರಿಗೆ  ಸೆ ಳಿೀಯ ಕಲ್ಕವದರಿಾಂದ ತ್ರಳಿಸಲು ಹರಾಾಂಗಣ್ ರಂಗಮಂದಿರ 

ನಿಮಾವಣ್ ಮಾಡುವುದು, ಕೂಡಲ ಸಂಗಮನಥನ್ ದೇವಸೆ್ವ ನ್ದ ದೇವಾಲಯದ  ಹತ್ರು ರ ದೆಹಲ್ಲ  

ನ್ಗರದಲಿ್ಲರುವ  ಪರ ವಾಸಿ ತಾಣ್ವಾದ ಸ್ವಾ ಮಿ ನರಾಯಣ್ ಅಕ್ಷರಧಾಮದ ಹಾಗೆ ಇಲಿ್ಲಯೂ ಕೂಡಾ 

ಪರ ವಾಸಿಗರನುನ  ಸಳೆಯಲು ಅದೇ ಮಾದರಿಯಲಿ್ಲ  ದೇವಾಲಯವನುನ  ನಿಮಿವಸುವುದು.  

 

ಇಲಿ್ಲ  ಪರ ವಾಸಿ ತಾಣ್ವಾಗಿ ಮಾಡುವುದರಿಾಂದ  ಈ ಭಾಗದ ಅನೇಕ ಮುಳುಗಡೆ ಸಂತರ ಸೆ ರ 

ಕುಟಾಂಬಗಳಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟಿ  ಉದೊಯ ೀಗ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು  ಈ ಭಾಗದವರ ಬದುಕಗೆ ಅವಕಾಶ 

ಸಿಕಾ ಾಂತಾಗುತು ದೆ, ಹಾಗೂ ಈ ಭಾಗದಲಿ್ಲ   ಪರ ವಾಸಿಗರನುನ  ಸಳೆಯುವುದರಿಾಂದ ಇಲಿ್ಲಯ ಆದಾಯವು 
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ಹೆಚಿಿ ದಂತಾಗುತು ದೆ ಆದಿ ರಿಾಂದ ಈ ವಷ್ಯದ ಕುರಿತ್ತ ತಮೂ  ಮುಖಾಾಂತರ ಮಾನ್ಯ  ಪರ ವಾಸೀದಯ ಮ 

ಸಚಿವರ ಗಮನ್ವನುನ  ಸಳೆಯುತೆು ೀನೆ.  

 

ಶಿರ ೋ ಕೋಟ ಶಿರ ೋನವಾಸ್ ಪೂಜಾರಿ(ಸ್ಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮಾನ್ಯ  ಸದಸಯ ರು ಕೇಳಿದ ವಷ್ಯದ 

ಬಗೆೆ  ಮಾನ್ಯ  ಪರ ವಾಸೀದಯ ಮ ಇಲ್ಕಖ್ಯಯ ಸಚಿವರಿಾಂದ ಉತು ರವನುನ  ಒದಗಿಸಲ್ಕಗುತು ದೆ. 

 

        ಋ) ವಿಷಯ: ಸ್ತವಾಜನಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಕಚೇರಿಗಳಲೆ  ಶಿಕ್ಷಕರನುನ   

                              ಗೌರವಯುತ್ವಾಗಿ ನಡೆಸಿಕಳುಳ ವ ಬ್ಗೆೆ . 

                                                               ----------- 

ಡ್: ತ್ಳವಾರ  ಸ್ತಬ್ಣಾ (ರ್ನಮನದೇಾಶನ ಹಾಂದಿದವರು):- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಗಳೆ,  

ಸಮಾಜದಲಿ್ಲ  ಶ್ಕ್ಷಕರಿಗೆ ಅತ್ತಯ ನ್ನ ತ ಸೆ್ವ ನ್ ಪುರಾಣ್, ವೇದಗಳ ಕಾಲದಿಾಂದಲೇ ಇದೆ. ನ್ಮೂ  ಪೂವವಜರ 

ಹಾಗೂ ನಗರಿೀಕತೆಯ ಕಾಲದಿಾಂದಲೂ  ಶ್ಕ್ಷಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಸಮಾಜದಲಿ್ಲ  ಗೌರವದ 

ಸೆ್ವ ನ್ವದೆ.  ನ್ಮೂ  ಸಮಾಜವನುನ   ಹಾಗೂ ನ್ಮೂ  ದೇಶವನುನ  ಕಟಿ ಲು ಶ್ಕ್ಷಕರ ಪ್ಪತರ  ಅತ್ತಯ ನ್ನ ತವಾದ  

ಪ್ಪತರ  ಎಾಂದು ನ್ಮಗೆಲಿರಿಗೂ ತ್ರಳಿದಿರುವ ವಷ್ಯ.  ಆದರೆ ಈಗಿನ್ ನ್ಮೂ  ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಇಲ್ಕಖ್ಯಯ 

ಕಛೇರಿಗಳಲಿ್ಲ  ಅವರಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕಾದ ಗೌರವವನುನ  ಕಡುತ್ರು ಲಿ . 

  

ತಮಗೆ ತ್ರಳಿದಿರುವಂತೆ ಹೆರಿ್ಚ ಗಿ ಆಗಾಗ ತಮೂ  ಎಲಿ್ಕ  ಕೆಲಸಗಳಿಗಾಗಿ ಶ್ಕ್ಷಕರು ಕಿೆೀತರ  

ಶ್ಕ್ಷಣ್ಣಧಿಕಾರಿ, ಉಪನಿದೇವಶಕರ ಹಾಗೂ ಸ್ವವವಜನಿಕ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಇಲ್ಕಖ್ಯಯ ಆಯುಕು ರ ಕಛೇರಿಗಳಿಗೆ 

ಹೀಗಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಸ್ವಮಾನ್ಯ . ನ್ಮೂ  ರಾಜಯ ದ ಎಲಿ್ಕ  ಜಿಲಿ್ಲ ಯ ಕಿೆೀತರ  ಶ್ಕ್ಷಣ್ಣಧಿಕಾರಿ ಕಛೇರಿಗಳಲಿ್ಲ  

ಮತ್ತು  ಉಪ ನಿದೇವಶಕರ ಕಛೇರಿಗಳಲಿ್ಲ  ತಮೂ ದೇ ಇಲ್ಕಖ್ಯಯ ತಮೂ  ಕೆಲಸಕಾಾ ಗಿ ಬಂದರೆ 

ಕುಳಿತ್ತಕಳು ಲು ಕುಚಿವಗಳನುನ  ಹಾಕುವ ಸೌಜನ್ಯ ವೂ  ಇಲ್ಕಖ್ಯಯಲಿ್ಲ  ಇಲಿ . ಶ್ಕ್ಷಕರು ಹರಗೆ 

ಅಪರಿಚಿತರಂತೆ ಇಲಿವೇ ಭಯದಿಾಂದ ಅಪರಾಧಿಗಳಂತೆ ನಿಾಂತ್ತಕಾಂಡು ಕಾಯಬೇಕು. ಕಿೆ ೀತರ  

ಶ್ಕ್ಷಣ್ಣಧಿಕಾರಿಗಳ ಮತ್ತು  ಉಪ ನಿದೇವಶಕರ ಕಛೇರಿ ಕೀಣೆಯ ಒಳಗೆ ಹೀದರೆ ಕುಳಿತ್ತಕಳು ಲು ಹೇಳಿ 

ಮಾತನಡಿಸುವ  ಕರ ಮವನುನ  ಇಲಿ್ಲಯವರೆಗೆ ರಾಜಯ ದ ಅನೇಕ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಇಲ್ಕಖ್ಯಯ ಕಛೇರಿಗಳು 

ಅನುಸರಿಸುತ್ರು ಲಿ  ಎಾಂದು ಶ್ಕ್ಷಕರು ಆರೀಪಿಸುತ್ರು ದಿಾ ರೆ. ಅದಲಿದೆ  ಕಛೇರಿಗಳಲಿ್ಲರುವ ಇತರ 

ಸಿಬಬ ಾಂದಿಗಳು ಕಛೇರಿ ಅಧಿೀಕ್ಷಕರಿಾಂದ ಹಡಿದು ʼಡಿʼ ದಜೆವ ನೌಕರರು ಸಹ ಶ್ಕ್ಷಕರು ಹೀದಾಗ  ಇವರಿಗೆ 

ಗೌರವ ಕಡುವ ರೂಢಿಯೇ ಇಲಿ . ಅಲಿ್ಲ  ಹಾಕಲ್ಕಗಿರುವ ಕುಚಿವಗಳಲಿ್ಲ  ಆರಾಮವಾಗಿ ಕುಳಿತ್ರರುತಾು ರೆ. 

ಬಂದ ಶ್ಕ್ಷಕರು ಅವರ ವಭಾಗಕೆಾ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಿಕ್ ವ ಇಲಿವೇ ಅಟಾಂಡರ  ಇಲಿವ ʼಡಿʼ ದಜೆವ ನೌಕರನ್ 

ಮುಾಂದೆ ನಿಾಂತ್ತಕಾಂಡೆ ತಮೂ  ಕೆಲಸಗಳನುನ  ಮಾಡಿಸಿಕಡಲು ಕೇಳಿಕಳು ಬೇಕು. ಇಾಂದು ನವು 

ಶ್ಕ್ಷಣ್ಣಧಿಕಾರಿ, ಉಪ ನಿದೇವಶಕರು, ಕಿಕ್ ವ ಇಲಿವ ಅಟಾಂಡರ   ಇಲಿವ ʼಡಿʼ ದಜೆವ ನೌಕರರು ಆಗಿದಿೆ ೀವ 
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ಎಾಂದರೆ ಅದಕೆಾ  ಒಬಬ  ಉತು ಮ ಶ್ಕ್ಷಕರು ಕಾರಣ್ ಎಾಂಬುದನುನ  ಅವರು ಮರೆತಂತ್ರದೆ.  ಅದಲಿದೆ ಈ 

ಕಛೇರಿಗಳಲಿ್ಲ  ಶೌರ್ಚಲಯದ ಬ್ರಗಿಲ ಮೇಲ್ಲ ಕಛೇರಿ ಸಿಬಬ ಾಂದಿಗೆ ಮಾತರ  ಎಾಂದು ನಲಫಲಕ 

ಹಾಕರುತಾು ರೆ. ಹಾಗಾದರೆ  ಅಲಿ್ಲ ಗೆ ತಮೂ  ಕೆಲಸಕಾಾ ಗಿ ಹೀಗುವ ಶ್ಕ್ಷಕರು, ವಶೇಷ್ವಾಗಿ ಮಹಳಾ ಶ್ಕ್ಷಕರು 

ಯಾವ ಶೌರ್ಚಲಯವನುನ  ಬಳಸಬೇಕು?  ಇದಲಿದೆ ಶ್ಕ್ಷಕರಿಗೆ ಅಗತಯ ವರುವ ದಾಖ್ಲ್ಲಗಳು ಇತರ ಅಜಿವಗಳ 

ವಲೇವಾರಿಗಳನುನ  ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕೆಾ  ನಿೀಡದೆ ಅನೇಕ ಸಲ ಕಛೇರಿಗೆ ಅಲ್ಲದಾಡುವಂತೆ 

ಮಾಡುತ್ರು ರುವುದು ಸ್ವಮಾನ್ಯ ವಾಗಿ ಶ್ಕ್ಷಕರು ಶಾಲ್ಲ ಸಮಯದಲಿ್ಲ  ತಮೂ  ಬೊೀಧನ ಕೆಲಸ ಬಿಟಿ    

ಆಗಾಗ ಕಛೇರಿಗೆ  ಅಲ್ಲದಾಡುವ ಪರಿಸೆಿ ತ್ರ ನಿಮಾವಣ್ವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಕಖ್ಯಯಲಿ್ಲ  ಕೆಲಸ 

ಮಾಡಿಸಿಕಳು ಬೇಕಾದರೆ ಶ್ಕ್ಷಕರು ಹಣ್ ನಿೀಡಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಇನುನ  ತ್ತಾಂಬ್ರ ಖೇದಕರ ವಷ್ಯವಾಗಿದೆ.  

 

ಶ್ಕ್ಷಕರು ಕಛೇರಿಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಲದಾಟ ತಪಿಾ ಸಿ ಬೊೀಧನ  ಸಮಯದಲಿ್ಲ  ಹರಹೀಗದಂತೆ ಮಾಡಲು 

ಬಿ.ಇ.ಓ ಕಛೇರಿ ಮತ್ತು  ಉಪ ನಿದೇವಶಕರ ಕಛೇರಿಯ ಎಲಿ್ಕ  ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಆನಿೆ ೈನ  ಅಳವಡಿಸಿಕಾಂಡು 

ಶ್ಕ್ಷಕರು  ಕಡಾಡ ಯವಾಗಿ  ಆನಿೆ ೈನ  ಮೂಲಕವೇ ಕಛೇರಿ  ವಯ ವಹಾರ ಮಾಡುವಂತೆ  ಹಾಗೂ 

ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದಾಖ್ಲ್ಲಗಳು ಕಛೇರಿಗಳಿಾಂದ  ದೊರಕುವಂತೆ  ಮಾಡುವ ವಯ ವಸೆ  ಮಾಡಲು ಸೂಕು  ಕರ ಮ  

ಕೈಗಳು ಬೇಕು. ಆದರೆ ಇಾಂದು ಈ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಇಲ್ಕಖ್ಯಯ ಅಶ್ಸಿು ನ್ ಮತ್ತು  ಅಗೌರವ ತರುವ ರಿೀತ್ರ ಶ್ಕ್ಷಕರನುನ  

ಸಂಬಳ ಪಡೆಯುವ ಕಾರಕೂನ್ರಂತೆ  ನ್ಡೆಸಿಕಳುು ವ ವಯ ವಸೆ ಗೆ ತಂದು ನಿಲಿ್ಲ ಸಿದೆ. ಇದು   ನ್ನ್ನ  

ಅನುಭವಕೆಾ  ಬಂದಿದೆ.   ಈ ಕೂಡಲೇ ಬದಲ್ಕವಣೆಯಾಗಬೇಕು ಎಾಂದು ಮಾನ್ಯ  ಪ್ಪರ ಥಮಿಕ ಮತ್ತು  ಪೌರ ಢ 

ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಸಚಿವರನುನ  ಈ ಮೂಲಕ  ಒತಾು ಯಿಸುತೆು ೀನೆ.  

 

ಶಿರ ೋ   ಬ.ಸಿ.ರ್ನಗೇಶ (ಪಾರ ರ್ಥಮಕ ಮತ್ತು  ಪ್ರರ ಢ ಶಿಕ್ಷಣ ಹಾಗೂ ಸ್ಕಾಲ ಸ್ಚಿವರು):- ಮಾನ್ಯ  

ಸಭಾಪತ್ರಗಳೆ, ಶ್ಕ್ಷಕರಿಗೆ ಗೌರವ ಕಡುವುದು ನ್ಮೂ  ಹಳೆಯ ಕಾಲದಿಾಂದಲೂ ನ್ಡೆದುಕಾಂಡು 

ಬಂದಿರುವ ಪದಿ ತ್ರ. ಮಾನ್ಯ  ಸದಸಯ ರು specific ಆಗಿ ಯಾವುದಾದರೂ incident  ಬಗೆೆ  ಹೇಳಿದರೆ. 

ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅಾಂತಹವರ ಮೇಲ್ಲ ಕರ ಮವನುನ  ತೆಗೆದುಕಳುು ತೆು ೀನೆ ಹಾಗೂ ಮಾನ್ಯ  ಸದಸಯ ರು ಹೇಳಿದ 

ಹಾಗೆ ಎಲಿ  ಬಿ.ಇ.ಓ., ಗಳಿಗೆ instruction ಕಡುತೆು ೀನೆ.  ಶ್ಕ್ಷಕರನುನ  ಗೌರವದಿಾಂದ ನ್ಡೆಸಿಕಳು ಬೇಕೆಾಂದು 

ಸೂಚನೆಯನುನ  ಕಡುತೆು ೀನೆ.  
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           ಎ)   ವಿಷಯ: ಸ್ಕಾಾರಿ ಪಾಲಟ್ಟಕಿನ ಕ  ಕಾಲೇಜುಗಳಲೆ  ಬೋಧರ್ನ ಅವಧಿ  

  ಕಡಿತ್ ಮತ್ತು  ವೇತ್ರ್ನನುದ್ಯನ ಬಡುಗಡೆ  ಬ್ಗೆೆ . 

                                                                  ---------- 

 

ಶಿರ ೋ ಮರಿತಿಬಬ ೋಗೌಡ(ಶಿಕ್ಷಕರ ಕಿೆೋತ್ರ ):- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಗಳೆ, ರಾಜಯ ದ  ಸಕಾವರಿ ಪ್ಪಲ್ಲಟ್ಟಕನ ಕ್   

ಮತ್ತು  ಇಾಂಜಿನಿಯರಿಾಂಗ  ಕಾಲೇಜುಗಳಲಿ್ಲ  ಸುಮಾರು ೧೨೦೦ ಕೂಾ  ಹೆರಿ್ಚ   ಅರೆಕಾಲ್ಲಕ ಉಪನಯ ಸಕರು 

ಹಾಗೂ ಅತ್ರರ್ಥ ಉಪನಯ ಸಕರು ಕಳೆದ ೧೫ ವಷ್ವಗಳಿಾಂದ ಕಾಯವನಿವವಹಸುತ್ರು ರುತಾು ರೆ. ಇತೆು ೀರ್ಚಗೆ 

ಪ್ಪಲ್ಲಟ್ಟಕನ ಕ್ ಗಳಲಿ್ಲ  ಪಠಯ ಕರ ಮಗಳ ಪರಿಷ್ಾ ರಣೆಯನುನ  ಮಾಡಿರುವುದರಿಾಂದ ಬೊೀಧನ ಅವಧಿಯು ೪೦ರ 

ಬದಲ್ಕಗಿ ೩೩೨ಕೆಾ  ಕಡಿತಗಳಿಸಲ್ಕಗಿದೆ. ಇದರಿಾಂದಾಗಿ ವದಾಯ ರ್ಥವಗಳ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ  ಚಟವಟ್ಟಕೆಗೆ ತ್ತಾಂಬ್ರ  

ತಾಂದರೆಯುಾಂಟ್ರ್ಗಿದೆ. ಬಹಳಷಿ್ಟ  ಮಂದಿ ಉಪನಯ ಸಕರು ಅವಕಾಶ ವಂಚಿತರಾಗಿದಿಾ ರೆ.  

ದಿೀರ್ವಕಾಲದಿಾಂದ ಅರೆಕಾಲ್ಲಕ ಉಪನಯ ಸಕರಾಗಿ ಕಾಯವನಿವವಹಸಿದವರಲಿ್ಲ  ಕೆಲವರನುನ  ಪದವಯಲಿ್ಲ  

೨ನೇ ದಜೆವಯಲಿ್ಲ  ಉತ್ರು ೀಣ್ವರಾಗಿದಿಾ ರೆಾಂಬ  ಕಾರಣ್ಕೆಾ  ಬಿಡುಗಡೆಗಳಿಸಲ್ಕಗಿದೆ.  ಅರೆಕಾಲ್ಲಕ 

ಉಪನಯ ಸಕರ ಮರು ನೇಮಕಾತ್ರ ಸಂಬಂಧ ಹರಡಿಸಿರುವ ಸುತು ೀಲ್ಲಯನುನ  ನಿಯಮಾನುಸ್ವರ 

ಪ್ಪಲ್ಲಸುತ್ರು ಲಿ .   ಕಳೆದ ೨ ವಷ್ವಗಳಿಾಂದ ಇವರಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ವೇತನ್ ಪ್ಪವತ್ರಸುತ್ರು ಲಿ . ಕೀವಡ  

ಅವಧಿಯಲಿ್ಲ  ಆನ ಲೈನ ನ್ಲಿ್ಲ  ಬೊೀಧನೆ ಮಾಡಿರುವುದಕೆಾ   ವೇತನ್ ನಿೀಡಿರುವುದಿಲಿ . ಈ ಹಾಂದೆ 

ನಿೀಡುತ್ರು ದಿ ಾಂತೆ ವಾಷಿವಕ  ೧೦ ತ್ರಾಂಗಳ ವೇತನ್ವನುನ  ನಿೀಡಬೇಕು. ಬೊೀಧನೆ, ಪರಿೀಕಿೆ , ಮೌಲಯ ಮಾಪನ್ 

ಕಾಯವಗಳನುನ  ಕಾಲಕಾಲಕೆಾ  ಮಾಡಿಕಾಂಡು ಬರುತ್ರು ರುವ ಈ ವಗವದವರ ಬ್ರಕ ವೇತನ್ವನುನ   

ಕೂಡಲೇ ಬಿಡುಗಡೆಗಳಿಸಬೇಕು. ಪಠಯ ಕರ ಮ ಬೊೀಧನ ಅವಧಿಯನುನ  40ಕೆಾ  ಪರಿಷ್ಾ ರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು 

ಹಾಗೂ ಸದರಿಯವರಿಗೆ ಸೇವಾ ಭದರ ತೆ ನಿೀಡಬೇಕು. 

 

ಮುಾಂದುವರೆದು, ಅನುದಾನಿತ, ಅನುದಾನ್ ರಹತ, ಅರೆಕಾಲ್ಲಕ ಹಾಗೂ ಅತ್ರರ್ಥ ಉಪನಯ ಸಕರಿಗೆ 

ಪ್ಪಲ್ಲಟಕನ ಕ್ ಗಳ  ಉತು ರ ಪತ್ರರ ಕೆಗಳ ಮೌಲಯ ಮಾಪನ್ ದರ ಪರಿಷ್ಾ ರಣೆಯನುನ  ನಿಯಮಾನುಸ್ವರ  

ಮೂರು ಬ್ರರಿ ಪರಿಷ್ಾ ರಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು . ಆದರೆ ೧೦ ವಷ್ವಗಳಾದರೂ ಮೌಲಯ ಮಾಪನ್ ದರ 

ಪರಿಷ್ಾ ರಣೆ ಮಾಡದೆ  ಇರುವುದು ದು:ಖ್ದ ಸಂಗತ್ರ. ಆದಕಾರಣ್,  ಕೂಡಲೇ ಉತು ರ ಪತ್ರರ ಕೆಗಳ  

ಮೌಲಯ ಮಾಪನ್ ದರ ಪರಿಷ್ಾ ರಣೆಯನುನ   ಮಾಡುವಂತೆ       ಮಾನ್ಯ  ಉನ್ನ ತ ಶ್ಕ್ಷಣ್, ಮಾಹತ್ರ 

ತಂತರ ಜಾಾ ನ್, ಜೈವಕ ತಂತರ ಜಾಾ ನ್, ವಜಾಾ ನ್ ಮತ್ತು  ತಂತರ ಜಾಾ ನ್ ಹಾಗೂ ಕೌಶಲ್ಕಯ ಭಿವೃದಿಿ  ಸಚಿವರನುನ  

ಕೀರುತೆು ೀನೆ. 
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ಶಿರ ೋ ಕೋಟ ಶಿರ ೋನವಾಸ್ ಪೂಜಾರಿ(ಸ್ಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಗಳೆ,   ಮಾನ್ಯ  ಉನ್ನ ತ 

ಶ್ಕ್ಷಣ್, ಮಾಹತ್ರ ತಂತರ ಜಾಾ ನ್, ಜೈವಕ ತಂತರ ಜಾಾ ನ್, ವಜಾಾ ನ್ ಮತ್ತು  ತಂತರ ಜಾಾ ನ್ ಹಾಗೂ 

ಕೌಶಲ್ಕಯ ಭಿವೃದಿಿ  ಸಚಿವರಿಾಂದ ಉತು ರವನುನ  ಒದಗಿಸಲ್ಕಗುತು ದೆ.  

                     (ಮುಾಂದು)    

(1291)23-12-2021(12-40)bsd-gr 

 

  

ಏ)ವಿಷಯಃ- ಕೋಲಾರ ಜಿಲೆ್ಲ ಯ ಗ್ರರ ಮೋಣ ಪರ ದೇಶಗಳಲೆ  

ಕುಡಿಯುವ ನೋರಿನ ಕಾಮಗ್ರರಿಗಳ ಬಲ  ಪಾವತಿ ಬ್ಗೆೆ . 

- - - -  -  

 ಶಿರ ೋ ಗೊೋವಿಾಂದರಾಜು (ವಿಧಾನಸ್ಭೆಯಿಾಂದ ಚುರ್ನಯಿತ್ರಾದವರು):- ಮಾನ್ಯ  

ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಕೀಲ್ಕರ ಜಿಲಿ್ಲ ಯ ಗಾರ ಮಿೀಣ್ ಪರ ದೇಶಗಳಲಿ್ಲ  ತ್ತತ್ತವ ಕುಡಿಯುವ ನಿೀರಿನ್ 

ಕಾಮಗಾರಿಗಳನುನ  ಪರಿಹರಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ, ಕರೆದಿರುವ ಕಳವ ಬ್ರವಗಳು ಹಾಗೂ ಇತರೆ 

ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿ, ತಾಲಿೂ ಕು ಟ್ರ್ಸಾ  ಫೀಸ ವ ಸಮಿತ್ರಗಳಲಿ್ಲ , ಕುಡಿಯುವ ನಿೀರು ಮತ್ತು  ನೈಮವಲಯ  ವಭಾಗ, 

ಕೀಲ್ಕರ ರವರು ೧೩೭೧ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ರೂ.೪೨೮೪.೫೮ ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ, ಆಯಾ ತಾಲಿೂ ಕು 

ಟ್ರ್ಸಾ  ಫೀಸ ವ ಸಮಿತ್ರಯಲಿ್ಲ  ರ್ಟನೀತು ರ ಮಂಜೂರಾತ್ರಯನುನ  ಪಡೆಯಲ್ಕಗಿದೆ, ಆದರೆ ಈ 

ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಯಾವುದೇ ಕರ ಯಾ ಯೀಜನೆಯಲಿ್ಲ  ಸೇಪವಡೆಗಾಂಡಿರುವುದಿಲಿ . ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನುನ  

ನಿವವಹಸಿರುವ ಏಜೆನಿಿ /ಗುತ್ರು ಗೆದಾರರಿಗೆ ಹಣ್ವನುನ  ಪ್ಪವತ್ರಸದಿದಿ ಲಿ್ಲ  ಮುಾಂದೆ ಯಾವುದೇ 

ಕಾಮಗಾರಿಗಳನುನ  ನಿವವಹಸಲು ಸ್ವಧಯ ವಲಿದ ಪರಿಸೆಿ ತ್ರ ಎದುರಾಗುತು ದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಕೀಲ್ಕರದಲಿ್ಲ -

೧೩೨, ಮಾಲೂರು-೧೮೩, ಬಂಗಾರಪೇಟ-೧೩೯, ಕೆಜಿಎಫ್ -೧೫೩, ಮುಳಬ್ರಗಿಲು-೨೪೬, ಶ್ರ ೀನಿವಾಸಪುರ-

೫೧೮ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನುನ  ನಿವವಹಸಿರುತಾು ರೆ. ಇದರ ಅಾಂದಾಜು ಮೊತು  ರೂ.೪೨೮೪.೫೮ ಲಕ್ಷಗಳಾಗಿದಿು , 

ಇದರ ಅನುಮೊೀದನೆಗಾಗಿ ಕೀಲ್ಕರ ಜಿಲಿ್ಕ  ಪಂರ್ಚಯಿತ್ರ ಮುಖ್ಯ  ಕಾಯವನಿವಾವಹಕರು, ಗಾರ ಮಿೀಣ್ 

ಕುಡಿಯುವ ನಿೀರು ಮತ್ತು  ನೈಮವಲಯ  ಇಲ್ಕಖ್ಯಯ ಆಯುಕು ರಿಗೆ ದಿನಾಂಕ ೧೯-೦೨-೨೦೨೧ ರಂದು 

ಪರ ಸ್ವು ವನೆಯನುನ  ಕಳುಹಸಿಕಟಿ್ಟ ರುತಾು ರೆ. ಆದರೆ ಇದುವರೆಗೂ ಅನುಮೊೀದನೆಗಾಂಡಿರುವುದಿಲಿ . 

ಆದರೆ ಮುಾಂದಿನ್ ದಿನ್ಗಳಲಿ್ಲ  ಈ ಭಾಗದ ಗಾರ ಮಿೀಣ್ ಪರ ದೇಶದ ಜನ್ರಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನಿೀರಿನ್ 

ಸಮಸಯ ಯಾಗುತ್ರು ರುವುದರಿಾಂದ., ಈಗಾಗಲೇ ಪೂಣ್ವಗಾಂಡಿರುವ ೧೩೭೧ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ 

ರು.೪೨೮೪.೫೮ ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಅನುಮೊೀದನೆಯನುನ  ನಿೀಡುವಂತೆ ತಮೂ  ಮೂಲಕ ಶೂನ್ಯ  ವೇಳೆಯಲಿ್ಲ  

ವಷ್ಯವನುನ  ಪರ ಸ್ವು ಪಿಸುತ್ರು ದಿೆ ೀನೆ. 
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 ಶಿರ ೋ ಕೋಟ ಶಿರ ೋನವಾಸ್ ಪೂಜಾರಿ (ಸ್ಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಮಾನ್ಯ  

ಸದಸಯ ರ ಶೂನ್ಯ ವೇಳೆಯ ಪರ ಶೆನ ಗೆ ಮಾನ್ಯ  ಗಾರ ಮಿೀಣ್ಣಭಿವೃದಿಿ  ಮತ್ತು  ಪಂರ್ಚಯತ  ರಾಜ  ಸಚಿವರಿಾಂದ 

ಉತು ರವನುನ  ಪಡೆದು ಸದನ್ದಲಿ್ಲ  ಮಂಡಿಸಲ್ಕಗುವುದು. 

 

ಐ)ವಿಷಯಃ- ಧಾರವಾಡ ಜಿಲೆ್ಲ  ಹುಬ್ಬ ಳಿಳ  ತಾಲೆ್ಲಕಿನ 

ಗ್ರಮನಹಟ್್ಟ  ಸ್ಕಾಾರಿ ಉದ್ಯಾ ಶಾಲ್ಲಯಲೆ  ೮ನೇ 

ತ್ರಗತಿ ನಂತ್ರ ಪ್ರರ ಢಶಾಲ್ಲ ಪಾರ ರಂಭಿಸುವ ಬ್ಗೆೆ . 

- - - - -  

  

  

  

  

ಶಿರ ೋ ಬ.ಕೆ.ಹರಿಪರ ಸ್ತದ  (ವಿಧಾನಸ್ಭೆಯಿಾಂದ ಚುರ್ನಯಿತ್ರಾದವರು):- ಮಾನ್ಯ  

ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ ಧಾರವಾಡ ಜಿಲಿ್ಲ  ಹುಬಬ ಳಿು  ತಾಲಿೂ ಕನ್ ಗಾಮನ್ಹಟಿ್ಟ  ಸಕಾವರಿ ಉದುವ ಹರಿಯ 

ಪ್ಪರ ಥಮಿಕ ಶಾಲ್ಲಯು ಒಾಂದರಿಾಂದ ಎಾಂಟನೆ ತರಗತ್ರವರೆಗೆ ನ್ಡೆಯುತ್ರು ದಿು , ೮ನೇ ತರಗತ್ರಯಾಂದರಲಿ್ಲ ೀ 

ಸುಮಾರು ೨೦ ಮಕಾ ಳು ಓದುತ್ರು ದಿು , ಈ ಮಕಾ ಳಿಗೆ ಒಾಂದು ಉದುವ ಪೌರ ಢ ಶಾಲ್ಲ ಅತ್ರ ಅವಶಯ ವರುವುದು 

ತ್ರಳಿದುಬಂದಿರುತು ದೆ. 

 

 ಎಾಂಟನೇ ತರಗತ್ರಯ ನಂತರ ಪೌರ ಢ ಶಾಲ್ಲಗೆ ಮಕಾ ಳು ಹೀಗಲು ಸಮಿೀಪದಲಿ್ಲ  ಯಾವುದೇ ಉದುವ 

ಪೌರ ಢ ಶಾಲ್ಲಗಳು ಇಲಿದ ಕಾರಣ್ ವದಾಯ ರ್ಥವಗಳಿಗೆ, ಅದರಲಿೂ  ಹೆಣುಣ ಮಕಾ ಳಿಗೆ ತ್ತಾಂಬ್ರ 

ತಾಂದರೆಯಾಗುತ್ರು ದೆ. ಪೌರ ಢ ಶಾಲ್ಲಗೆ ಹೀಗಬೇಕಾದರೆ ಸುಮಾರು ೧೨ ಕಲೀಮಿೀಟರ  ದೂರ ಪರ ಯಾಣ್ 

ಮಾಡಬೇಕಾಗುತು ದೆ. ಗಾಮನ್ಹಟಿ್ಟ  ಗಾರ ಮದ ಸುತು  ೨ ರಿಾಂದ ೩ ಕಲೀಮಿೀಟರ  ಅಾಂತರದಲಿ್ಲ  ನ್ವನ್ಗರ, 

ಅಮರಗೀಳ, ತಾಜನ್ಗರ, ಭೈರಿದೇವರಕಪಾ ದ ಉದುವ ಹರಿಯ ಪ್ಪರ ಥಮಿಕ ಶಾಲ್ಲಗಳಲಿ್ಲ  ಸುಮಾರು 

೮೦ ರಿಾಂದ ೯೦ ಮಕಾ ಳು ೮ನೇ ತರಗತ್ರಯಲಿ್ಲ  ಓದುತ್ರು ದಿು , ಈ ಗಾರ ಮಕ ಮಕಾ ಳು ಇದೇ ಸವಾಲು 

ಎದುರಿಸುತ್ರು ದಿಾ ರೆ. ಆದಿ ರಿಾಂದ ಗಾಮನ್ಹಟಿ್ಟ  ಗಾರ ಮದಲಿ್ಲ  ಒಾಂದು ಉದುವ ಪೌರ ಢ ಶಾಲ್ಲಯನುನ  

ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿಕಟಿ ಲಿ್ಲ  ಈ ಗಾರ ಮದ ಜತೆಗೆ ಸುತು ಮುತು ಲ್ಲನ್ ಗಾರ ಮದ ಮಕಾ ಳಿಗೂ ಮುಾಂದಿನ್ 

ವದಾಯ ಭಾಯ ಸಕೆಾ  ಸಹಾಯವಾಗುವುದರಿಾಂದ ಕೂಡಲೇ ಮಂಜೂರಾತ್ರ ನಿೀಡಬೇಕೆನುನ ವ ಮಹತಾ ದ 

ವಷ್ಯದ ಕುರಿತ್ತ ಶೂನ್ಯ  ವೇಳೆಯಲಿ್ಲ  ಪರ ಸ್ವು ಪಿಸಬಯಸುತೆು ೀನೆ. 

 

 ಶಿರ ೋ ಬ.ಸಿ.ರ್ನಗೇಶ  (ಪಾರ ರ್ಥಮಕ ಮತ್ತು  ಪ್ರರ ಢ ಶಿಕ್ಷಣ ಹಾಗೂ ಸ್ಕಾಲ ಸ್ಚಿವರು):- ಮಾನ್ಯ  

ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಮಾನ್ಯ  ಹರಿಪರ ಸ್ವದ ರವರು ಅಲಿ್ಲ  ೮ನೇ ತರಗತ್ರಯಲಿ್ಲ  ೨೦ ಮಕಾ ಳಿದಿಾ ರೆ ಮತ್ತು  

ಪ್ಪರ ಥಮಿಕ ಶಾಲ್ಲಯಲಿ್ಲ  ೮೦-೯೦ ಮಕಾ ಳು ಓದುತ್ರು ರುವ ಬಗೆೆ  ಹೇಳಿದಿಾ ರೆ. ನ್ಮೂ  ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತಕ್ಷಣ್ 
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ಮಾಹತ್ರ ತೆಗೆದುಕಳು ಲು ಹಾಗೂ ಅಲಿ್ಲ  ಜರೂರತ್ತು  ಇದಿ ರೆ ಮುಾಂದಿನ್ ಕರ ಮ ಕೈಗಳು ಲು ಯೀಚನೆ 

ಮಾಡುತೆು ೀನೆ.  

 

ಒ)ವಿಷಯಃ- ಪ್ರರ ಢಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸ್ಮಸ್ತಯ ಗಳ ಬ್ಗೆೆ . 

- - - - - -  

 ಶಿರ ೋ ಅರುಣ ಶಹಾಪೂರ (ಶಿಕ್ಷಕರ ಕಿೆೋತ್ರ ):- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಪೌರ ಢಶಾಲ್ಕ ಶ್ಕ್ಷಕರು 

ತಮೂ  ಜಾ ಲಂತ ಸಮಸಯ ಗಳನುನ  ಈಡೇರಿಸುವಂತೆ ಹೀರಾಟವನುನ  ಕೈಗಳುು ವುದಾಗಿ ಎಚಿ ರಿಸಿದಿಾ ರೆ. 

ಅವರ ಬೇಡಿಕೆಗಳಾದ ಕಳೆದ ೧೦ ವಷ್ವಗಳಿಾಂದ ಪೌರ ಢಶಾಲ್ಕ ನೌಕರರಿಗೆ ಉಪನಯ ಸಕರ ಹುದಿೆ ಗೆ ಬಡಿು  

ನಿೀಡಿಲಿ , ಪರ ತ್ರ ವಷ್ವ ನಿಯಮಾನುಸ್ವರ ಅನುಪ್ಪತದಂತೆ ವಭಾಗವಾರು ಪೌರ ಢಶಾಲ್ಕ 

ಮುಖ್ಯ ೀಪಧಾಯ ಯ ಹುದಿೆ ಗೆ ಬಡಿು  ನಿೀಡುತ್ರು ಲಿವಾಂಬುದಾಗಿದೆ. ಸಂಯುಕು  ಪದವಪೂವವ ಕಾಲೇಜಿನಿಾಂದ 

ಬೇಪವಟಿ  ಪೌರ ಢಶಾಲ್ಕ ವಭಾಗದಲಿ್ಲ  ಮುಖ್ಯಯ ಪಧಾಯ ಯರ ಹುದಿೆ  ಸೃಜಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಪರ ಸಕು  

ನ್ಡೆಯುತ್ರು ರುವ ೨೦೨೧ರ ವಗಾವವಣೆ ಕೌನಿಿ ಲ್ಲಾಂಗ ನ್ಲಿ್ಲ  ಪೌರ ಢ ಸಹ ಶ್ಕ್ಷಕರ ಹುದಿೆ ಗೆ ಮಿೀಸಲ್ಲದಿ  

ಪದವೀಧರ ಮುಖ್ಯ ೀಪ್ಪಧಾಯ ಯ ಹುದಿೆ ಗೆ ಖಾಲ್ಲಯಿರುವ ಸೆ ಳಗಳಿಗೆ ವಗಾವವಣೆಗೆ ಮಿೀಸಲ್ಲದಿ  ಸೆ ಳಕೆಾ  

ವಗಾವವಣೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಒದಗಿಸಿ ಕಟಿ್ಟ ಲಿವಾಂದು ಹಾಗೂ ಪ್ಪರ ಥಮಿಕ ಶಾಲ್ಲಯಿಾಂದ ಪೌರ ಢಶಾಲ್ಲಗೆ 

ಪದೊೀನ್ನ ತ್ರ ಪಡೆದು ಬಂದ ಶ್ಕಷ್ಕರು ವಗಾವವಣೆ ಬಯಸಿ ಬಂದಾಗ ಪ್ಪರ ಥಮಿಕ ಸೇವಾ ಅವಧಿ 

ಪರಿಗಣಿಸಿ ವಗಾವವಣೆ ನಿೀಡಿದಾಗ ಪೌರ ಢ ಶ್ಕ್ಷಕರಿಗೆ ಅನಯ ಯವಾಗುತು ದೆ. ಈ ಎರಡೂ ಶ್ಕ್ಷಕರ ಮಟಿ ದಲಿ್ಲ  

ಕಾಯಿೆ  ತ್ರದಿು ಪಡಿ ಮಾಡಿ ಪೌರ ಢಶಾಲ್ಕ ಶ್ಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಯ ಯ ಒದಗಿಸುವುದಾಗಬೇಕು ಎಾಂದು ಆಗರ ಹಸಿದಿಾ ರೆ. 

ಈ ಹನ್ನ ಲ್ಲಯಲಿ್ಲ  ಕೂಡಲೇ ಈ ಪೌರ ಢಶಾಲ್ಕ ಶ್ಕ್ಷಕರ ಸಮಸಯ ಗಳನುನ  ಪರಿಹರಿಸುವ ನಿಟಿ್ಟ ನ್ಲಿ್ಲ  ಮಾನ್ಯ  

ಪ್ಪರ ಥಮಿಕ ಮತ್ತು  ಪೌರ ಢ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಸಚಿವರು ಕರ ಮ ಕೈಗಳು ಬೇಕೆಾಂದು ಒತಾು ಯಿಸುತೆು ೀನೆ.  

 

ಶಿರ ೋ ಬ.ಸಿ. ರ್ನಗೇಶ  (ಪಾರ ರ್ಥಮಕ ಮತ್ತು  ಪ್ರರ ಢ ಶಿಕ್ಷಣ ಹಾಗೂ ಸ್ಕಾಲ ಸ್ಚಿವರು):- ಮಾನ್ಯ  

ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಈ ವರ್ಚರವಾಗಿ ಚಚಿವಸಿ ಮುಾಂದಿನ್ ದಿನ್ಗಳಲಿ್ಲ  ಸೂಕು  ಕರ ಮ ಕೈಗಳುು ತೆು ೀನೆ. 

 

ಓ)ವಿಷಯಃ ಬೋದರ  ಜಿಲೆ್ಲ  ಬ್ಸ್ವಕಲಾಯ ಣ ತಾಲೆ್ಲಕು 

ಮಹಾರಾಷ್ ರ  ಗಡಿ ಭಾಗದ ಗ್ರರ ಮಗಳಲೆ  ಕನನ ಡ 

ಶಾಲ್ಲಗಳನುನ  ಪಾರ ರಂಭಿಸುವ ಬ್ಗೆೆ . 

- - - - - 

 

 ಶಿರ ೋ ವಿಜಯ ಸಿಾಂಗ  (ಸ್ಾ ಳಿೋಯ ಸಂಸ್ತಾ ಗಳ ಕಿೆೋತ್ರ ):- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಬಿೀದರ  

ಜಿಲಿ್ಲ  ಬಸವಕಲ್ಕಯ ಣ್ ತಾಲಿೂ ಕನ್ ಮಹಾರಾಷಿ್ ರ ಗಡಿಭಾಗದಲಿ್ಲರುವ ಗಾರ ಮಗಳಲಿ್ಲ  ಕನ್ನ ಡ ಮಾಧಯ ಮ 
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ಶಾಲ್ಲಗಳು ಇಲಿದಿರುವ ಕಾರಣ್ ಅಲಿ್ಲನ್ ವದಾಯ ರ್ಥವಗಳಿಗೆ ಕನ್ನ ಡ ಭಾಷ್ಣ ಕಲ್ಲಯಲು ತ್ತಾಂಬ್ರ 

ತಾಂದರೆಯಾಗಿದಿು , ಅಲಿ್ಲ  ಕನ್ನ ಡ ಮಾಧಯ ಮ ಶಾಲ್ಲಗಳನುನ  ಪ್ಪರ ರಂಭಿಸುವ ಬಗೆೆ  ಈಗಾಗಲೇ ಕಿೆೀತರ  

ಶ್ಕ್ಷಣ್ಣಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮನ್ವ ಕೀರಿದಿು , ಕನ್ನ ಡ ಶಾಲ್ಲಗಳು ಇನ್ಮನ  ಪ್ಪರ ರಂಭವಾಗಿಲಿ . ಆದುದರಿಾಂದ, ಈ 

ಭಾಗದ ವದಾಯ ರ್ಥವಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಕನ್ನ ಡ ಶಾಲ್ಲಗಳನುನ  ಪ್ಪರ ರಂಭ ಮಾಡುವಂತೆ ಈ 

ವಷ್ಯವನುನ  ಶೂನ್ಯ  ವೇಳೆಯಲಿ್ಲ  ಪರ ಸ್ವು ಪಿಸಬಯಸುತೆು ೀನೆ. 

 

ಶಿರ ೋ ಬ.ಸಿ.ರ್ನಗೇಶ  (ಪಾರ ರ್ಥಮಕ ಮತ್ತು  ಪ್ರರ ಢ ಶಿಕ್ಷಣ ಹಾಗೂ ಸ್ಕಾಲ ಸ್ಚಿವರು):- ಮಾನ್ಯ  

ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಗಡಿನಡಿನ್ ಶಾಲ್ಲಯ ಮಕಾ ಳ ಸಂಖ್ಯಯ ಯನುನ  ಆಧರಿಸಿ ಸೂಕು  ಕರ ಮ ಕೈಗಳುು ತೆು ೀನೆ.  

 

ಔ)ವಿಷಯಃ- ರಾಜಯ ದಲೆ  ಸ್ಕಾಾರಿ ಮತ್ತು  ಸ್ಕಾಾರದ 

ಅನುದ್ಯನತ್ ಆಸ್ಪ ತ್ರ ಗಳಲೆ  ಸಂದಶಾಕರ ಸ್ಮತಿ 

ರಚನೆ ರ್ಮಡುವ ಬ್ಗೆೆ . 

- - - - - - - 

 

ಶಿರ ೋ ಯು.ಬ.ವೆಾಂಕಟೇಶ  (ರ್ನಮನದೇಾಶನ ಹಾಂದಿದವರು):- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, 

ರಾಜಯ ದಲಿ್ಲ  ಸಕಾವರಿ ಮತ್ತು  ಸಕಾವರದ ಅನುದಾನಿತ ಆಸಾ ತೆರ ಗಳಿಗೆ ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು ಮತ್ತು  ಸೇವಯುಳು  

ಜನ್ರನುನ  ಒಳಗಾಂಡಂತೆ ಆಸಾ ತೆರ ಯ ಸಂದಶವಕರ ಸಮಿತ್ರ ರಚಿಸದಿರುವುದು ಪತ್ರರ ಕೆಗಳಲಿ್ಲ  

ವರದಿಯಾಗಿರುತು ದೆ. 

 

ಈ ಸಂದಶವನ್ ಸಮಿತ್ರ ಸದಸಯ ರನನ ಗಿ ಕಿೆ ೀತರ ದ ಶಾಸಕರು, ವಧಾನ್ ಪರಿಷ್ತ್ರು ನ್ ಸದಸಯ ರನುನ  

ನೇಮಕ ಮಾಡಲ್ಕಗುತ್ರು ತ್ತು . ಬಹುತೇಕ ಸಂದಭವಗಳಲಿ್ಲ  ಸೆ ಳಿೀಯ ಶಾಸಕರು ಅಧಯ ಕ್ಷರಾಗುತ್ರು ದಿ ರು. ಪರ ತ್ರ 

ತ್ರಾಂಗಳು ಸಭೆ ಸೇರುವ ಈ ಸಮಿತ್ರಯ ಸಭೆಯಲಿ್ಲ  ವಶೇಷ್ವಾಗಿ ಆ ಭಾಗದ ಲೀಕಸಭಾ ಸದಸಯ ರು ತಪಾ ದೇ 

ಹಾಜರಾಗಿ, ಚರ್ಚವಯಲಿ್ಲ  ಪ್ಪಲೆಾಂಡು ಸ್ವವವಜನಿಕರಿಗೆ ಆಗಬೇಕರುವ ಕೆಲಸಗಳ ಪಟಿ್ಟ ಯನುನ  ಮಾಡಿ 

ಸಂಬಂಧಪಟಿ  ಇಲ್ಕಖ್ಯಗೆ ಪತರ  ಬರೆದು ಅನುಷ್ಣಾ ನ್ಗಳಿಸುತ್ರು ದಿ ರು. ಇದರಿಾಂದ ಜನ್ಸ್ವಮಾನ್ಯ ರಿಗೆ 

ಸಕಾವರಿ ಆಸಾ ತೆರ ಯಲಿ್ಲ  ಗುಣ್ಮಟಿ ದ ಚಿಕತಿೆ  ದೊರೆಯುತ್ರು ತ್ತು . ಆಸಾ ತೆರ ಯಲಿ್ಲ  ಕೆಲಸ ಕಾಯವಗಳು 

ಸರಿಯಾದ ರಿೀತ್ರಯಲಿ್ಲ  ಸ್ವಗುತ್ರು ತ್ತು . ಅಲಿದೆ, ಆಸಕು ಯುಳು  ಜನ್ ಪರ ತ್ರನಿಧಿಗಳೆಲಿರೂ ಇದರಲಿ್ಲ  

ಸಕರ ಯವಾಗಿ ಪ್ಪಲಿ ಾಂಡು ತಮೂ ದೇ ಆದ ಕಡುಗೆ, ಸಲಹೆ/ಸೂಚನೆಗಳನುನ  ನಿೀಡುತ್ರು ದಿ ರು. 
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ಆದರೆ ದಿನ್ಗಳು ಕಳೆದಂತೆ ಈ ಜನ್ಪರ ತ್ರನಿದಿಗಳು ಇಾಂತಹ ವರ್ಚರಗಳಲಿ್ಲ  ನಿರಾಸಕು  

ಹಾಂದುತ್ರು ರುವುದರಿಾಂದ ಕಾಲಕಾಲಕೆಾ  ಅಭಿವೃದಿಿ  ಸಮಿತ್ರ ರಚನೆಯಾಗದೇ ಅಭಿವೃದಿಿ  ಕೆಲಸಗಳು 

ಕುಾಂಠಿತಗಾಂಡಿರುವುದು ವಪಯಾವಸವೇ ಸರಿ. 

 

ದಯಮಾಡಿ, ಸಕಾವರ ಈ ವರ್ಚರದಲಿ್ಲ  ಎರಿ್ಚ ತ್ತು ಕಾಂಡು, ಸಕಾವರದ ಸವಲತ್ತು ಗಳು 

ಯಶಸಿಾ ಯಾಗಿ ಜನ್ರನುನ  ತಲುಪಿಸುವ ನಿಟಿ್ಟ ನ್ಲಿ್ಲ  ಸಕಾವರಿ ಆಸಾ ತೆರ  ಸಕಾವರದ ಅನುದಾನಿತ ಆಸಾ ತೆರ , 

ಸಕಾವರಿ ಶಾಲ್ಲಗಳ ಅಭಿವೃದಿಿ  ಸಮಿತ್ರಗಳನುನ  ರಚಿಸಬೇಕೆನುನ ವ ವಷ್ಯದ ಬಗೆೆ  ಮಾನ್ಯ  ಮುಖ್ಯ  

ಮಂತ್ರರ ಗಳನುನ  ಒತಾು ಯಿಸುತೆು ೀನೆ. 

 

ಶಿರ ೋ ಕೋಟ ಶಿರ ೋನವಾಸ್ ಪೂಜಾರಿ (ಸ್ಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಮಾನ್ಯ  

ಸದಸಯ ರ ಪರ ಶೆನ ಗೆ ಮಾನ್ಯ  ಆರೀಗಯ  ಮತ್ತು  ಕುಟಾಂಬ ಕಲ್ಕಯ ಣ್ ಹಾಗೂ ವೈದಯ ಕೀಯ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಸಚಿವರಿಾಂದ 

ಉತು ರವನುನ  ನಂತರ ಒದಗಿಸಲ್ಕಗುವುದು. 

 

ಅಾಂ)ವಿಷಯಃ- ಉಡುಪ್ತಯಿಾಂದ ಕೇರಳಕೆೆ  ಮೂಡಬದರೆ-

ಬಂಟ್ವವ ಳ ತಾಲೆ್ಲಕಿನ 17 ಗ್ರರ ಮಗಳ ಮೂಲಕ 

400 ಕೆ.ವಿ. ಸ್ತಮರ್ಥಯ ಾದ ವಿದ್ಯಯ ತ  

ಸ್ರಬ್ರಾಜಾಗುತಿು ರುವ ಬ್ಗೆೆ . 

- - - - - - 

ಶಿರ ೋ ಕೆ.ಹರಿೋಶ ಕುರ್ಮರ  (ವಿಧಾನಸ್ಭೆಯಿಾಂದ ಚುರ್ನಯಿತ್ರಾದವರು):- ಮಾನ್ಯ  

ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ೪೦೦ ಕೆವ ವದುಯ ತ  ಸರಬರಾಜು ಯೀಜನೆಯು (UPCL) ಉಡುಪಿಯಿಾಂದ ಕೇರಳಕೆಾ  

ಮೂಡಬಿದಿರೆ ಮೂಲಕ ಬಂಟ್ರ್ಾ ಲ ತಾಲಿೂ ಕನ್ ೧೭ ಗಾರ ಮಗಳಲಿ್ಲ  ಹಾದು ಹೀಗಲ್ಲದಿು , ಈ ಕುರಿತ್ತ 

ಜಿಲಿ್ಕ ಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಲ್ಲೀ ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧಪಟಿ  ಸೆ ಳಿೀಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಲ್ಲೀ ಯಾವುದೇ ಮಾಹತ್ರ 

ನಿೀಡದಿರುವುದು ಹಾಗೂ ಗೌಪಯ  ಸವವ ಕಾಯವ ನ್ಡೆಯುತ್ರು ರುವ ಬಗೆೆ  ಪತ್ರರ ಕೆಗಳಲಿ್ಲ  ವರದಿ ಬಂದಿರುತು ದೆ. 

 

ಈ ವದುಯ ತ  ಪರ ಸರಣ್ ಯೀಜನೆ ಜಾರಿಗಾಂಡಲಿ್ಲ  ಸ್ವವರಾರು ಕೃಷಿ ಕುಟಾಂಬಗಳು, ಕೃಷಿಯನುನ  

ನಂಬಿ ಬದುಕುವ ರೈತರು ಆರ್ಥವಕ ಸಂಕಷಿ್ ಕೆಾ  ಒಳಗಾಗಿ ತಮೂ  ಜಿೀವನ್ ಸ್ವಗಿಸಲು 

ಅನನುಕೂಲವಾಗಲ್ಲದೆ. ನಿಯಮಬ್ರಹರವಾದ ಈ ಯೀಜನೆಯಿಾಂದ ಆಗಬಹುದಾದ 

ದುಷ್ಾ ರಿಣ್ಣಮಗಳನುನ  ಸಕಾವರ ಮುಾಂದಾಗಿದೆ.  

 



                                                                ««¥¥ÀÀ//2233--1122--22002211| 71 

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

 

 

ನೆಪಮಾತರ ಕೆಾ  ಸ್ವವವಜನಿಕ ಹತಾಸಕು ಯ ಯೀಜನೆ ಇದು ಎಾಂಬುದಾಗಿ ಪರ ರ್ಚರ ಗಿಟಿ್ಟ ಸಿಕಳುು ವ 

ಸಕಾವರದ ಯೀಜನೆಯಿಾಂದ ಪರಿಸರಕೆಾ  ಪ್ಪರ ಣಿ ಸಂಕುಲಕೆಾ  ಆಗುವ ನ್ಷಿ್ ವನುನ  ಅಾಂದಾಜಿಸದಿರುವುದು 

ದುರಂತವೇ ಸರಿ. ವಶೇಷ್ವಾಗಿ ಈ ಯೀಜನೆ ಜಾರಿಯಿಾಂದಾಗಿ ಭೂ ಮೌಲಯ ದಲಿ್ಲ  ತ್ರೀವರ  ಇಳಿಕೆ, ಕೃಷಿ 

ಚಟವಟ್ಟಕೆಗಳಿಗೆ ನಿಬವಾಂಧ, ಹೈಟನಿ್ ನ  ಗೀಪುರಗಳ ಪಕಾ ದಲಿ್ಲ  ಕೃಷಿ ಮತ್ತು  ವಾಣಿಜಯ  ಚಟವಟ್ಟಕೆಗಳಿಗೆ 

ನಿಷೇಧ ಹೇರುವಕೆ, ತೆರೆದ ಬ್ರವ ಅಥವಾ ಕಳವ ಬ್ರವಗಳನುನ  ದುರಸೆಿ  ಮಾಡುವಂತ್ರಲಿದಿರುವುದು, 

ಬ್ರಯ ಾಂಕ್  ಮತ್ತು  ಹಣ್ಕಾಸು ಸಂಸು ಗಳವರು ಸ್ವಲ ನಿೀಡಲು ಹಾಂದೇಟ, ಮರ ಮತ್ತು  ಸಸಯ ಗಳ ಬ್ಳವಣಿಗೆ 

ಕುಾಂಠಿತ, ನಿರಂತರ ವಾಯುಮಾಲ್ಲನ್ಯ  ಹೆಚಿ ಳ ಇನುನ  ಮುಾಂತಾದ ಆಘಾತಕಾರಿ ರ್ಟನೆಗಳು ಎದುರಾಗಲ್ಲವ. 

 

ಮುಖ್ಯ ವಾಗಿ ಹೈ ಟನಿ್ ನ  ವದುಯ ತ  ಪರ ಸರಣ್ದಿಾಂದಾಗಿ ಎಲ್ಲಕಿ ರೀ ಮಾಯ ಗನ ಟ್ಟಕ್  ವಕರಣ್ಗಳು 

ಬಿಡಿಗಡೆಯಾಗಿ ಮನುಷ್ಯ ರ ದೇಹವನುನ  ಹಕುಾ , ಶಾಾ ಸಕೀಶ ಕಾಯ ನಿ್ ರ , ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ 

ಕಾಯಿಲ್ಲಗಳು ಅಾಂಗವಕಲತೆ, ನ್ರದೌಬವಲಯ  ಮುಾಂತಾದ ಅನರೀಗಯ  ಸಮಸಯ ಗಳು ಶಾಶಾ ತವಾಗಿ 

ಕಾಡಲ್ಲವ ಎಾಂಬುದಾಗಿ PRO. BEHARI AND MOLTRI ಎನುನ ವವರು ವರದಿ ನಿೀಡಿರುತಾು ರೆ. 

 

ಈ ಕಾರಣ್ದಿಾಂದ ಸ್ವವವಜನಿಕರು ಮತ್ತು  ರೈತರಿಗೆ ಮಾರಕವಾಗಬಹುದಾದ ಈ ಯೀಜನೆಯ 

ಮಾಗವವನುನ  ಬದಲ್ಕವಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಈ ಯೀಜನೆಯನುನ  ಸಂಪೂಣ್ವ ಕೈಬಿಡಬೇಕು 

ಅಥವಾ ಕೇರಳ ರಾಜಯ ದಲಿ್ಲ  ಭೂಮಿಯ ಕೆಳಗೆ ವದುಯ ತ  ಪರ ಸರಣ್ ಯೀಜನೆಯನುನ  ಜಾರಿಗಳಿಸಿರುವ 

ಮಾದರಿಯಲಿ್ಲ  ಪರಿಸರಕೆಾ  ಧಕೆಾ ಯಾಗದಂತೆ ಕರ ಮ ಕೈಗಳು ಬೇಕೆನುನ ವ ವಷ್ಯದ ಬಗೆೆ  ಮಾನ್ಯ  ಇಾಂಧನ್ 

ಸಚಿವರನುನ  ಒತಾು ಯಿಸುತೆು ೀನೆ. 

 

ಶಿರ ೋ ಕೋಟ ಶಿರ ೋನವಾಸ್ ಪೂಜಾರಿ(ಸ್ಭಾರ್ನಯಕರು):- ಸನೂ ನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಮಾನ್ಯ  

ಸದಸಯ ರು ಪರ ಸ್ವು ಪಿಸಿರುವ ವಷ್ಯಕೆಾ  ಸಂಬಧಿಸಿದಂತೆ ಮಾನ್ಯ  ಇಾಂಧನ್ ಸಚಿವರಿಾಂದ ನಂತರ ಉತು ರವನುನ  

ಕಡಿಸಲ್ಕಗುವುದು. 

(ಮುಾಂದು) 
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(1292)/23.12.2021/12.50/ಹೆಚ್ ವ:ಎಾಂಡಿ 

 

ಅಃ)ವಿಷಯ: ಇಾಂಜಿನಯರಿಾಂಗ  ಸಿ.ಇ.ಟ್ಟ. ಕೌನಿ ಲಾಂಗ   ಮುಾಂಚೆ  ಕಾಮೆಡ -ಕೆ 

           ಕೋಟ್ವದಡಿ ಸಿೋಟ  ಪಡೆದ ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಾಗಳ ಶುಲೆ  ಹಿಾಂತಿರುಗಿಸುವ 

                     ಬ್ಗೆೆ . 

                                                     - - - - - - -  

 

 

 ಶಿರ ೋ ಎಾಂ.ರ್ನರಾಯಣಸ್ತವ ಮ(ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಮುಖಯ  ಸ್ಚೇತ್ಕರು):- ಸನೂ ನ್ಯ  

ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ,  ಪರ ಸಕು  2021-22ನೇ ಸ್ವಲ್ಲನ್ಲಿ್ಲ  ದಿಾ ತ್ರೀಯ ಪಿ.ಯು.ಸಿ. ತೇಗವಡೆ ಹಾಂದಿ, ಸಿ.ಇ.ಟ್ಟ. 

ಪರಿೀಕಿೆ ಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಕಾಮೆಡ -ಕೆ ಕೀಟ್ರ್ದಡಿ ಶುಲಾ  ಪ್ಪವತ್ರಸಿ ಸಿೀಟ ಪಡೆದ ವದಾಯ ರ್ಥವಗಳು ತದನಂತರ 

ಸಿ.ಇ.ಟ್ಟ. ಮೊದಲನೆಯ ಸುತ್ರು ಗೆ ಕೌನಿಿ ಲ್ಲಾಂಗ ಗೆ ಹಾಜರಾಗಿರುತಾು ರೆ. ಈ ನ್ಡುವ ಕಾಮೆಡ -ಕೆ ರವರು 

ದಿನಾಂಕ:06.12.2021ರಳಗೆ ಸಿೀಟಗಳನುನ  ಸರೆಾಂಡರ  ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಲಾ ಸಿದಿು , ಈ 

ದಿನಾಂಕದೊಳಗೆ ಮೊದಲನೆಯ ಸುತ್ರು ನ್ ಸಿೀಟ ಹಂಚಿಕೆ ಫಲ್ಲತಾಾಂಶವಾಗದ ಕಾರಣ್ ಮತ್ತು  

ಮೊದಲನೆಯ ಸುತ್ರು ನ್ ಕೌನಿ್ ಲ್ಲಾಂಗ  ಸಿೀಟ ಹಂಚಿಕೆ ಫಲ್ಲತಾಾಂಶವು ದಿನಾಂಕ:11.12.2021ರಂದು 

ಪರ ಕಟಗಾಂಡ ಹನೆನ ಲ್ಲಯಲಿ್ಲ  ಕಾಮೆಡ -ಕೆ  ಸಿೀಟ  ಅನುನ  ಸರೆಾಂಡರ  ಮಾಡಲು ವದಾಯ ರ್ಥವಗಳಿಗೆ 

ಸ್ವಧಯ ವಾಗಿರುವುದಿಲಿ . 

 

 ತದನಂತರ ವದಾಯ ರ್ಥವಗಳು 2ನೇ ಸುತ್ರು ನ್ ಕೌನಿಿ ಲ್ಲಾಂಗ ಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಸಿ.ಇ.ಟ್ಟ. ಉಚಿತ ಸಿೀಟ 

ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವವವರು ಸಕಾವರಿ ಶುಲಾ  ಪ್ಪವತ್ರಸಿ ದಾಖ್ಲ್ಕದ ಕಾರಣ್ ಈ ಹಾಂದೆ ಕಾಮೆಡ -ಕೆ 

ಕೀಟ್ರ್ದಡಿ ಸಿೀಟ್ಟಗಾಗಿ ಪ್ಪವತ್ರಸಿದಿ  ಶುಲಾ ವನುನ  ಹಾಂದಿರುಗಿಸುವಂತೆ ಸ್ವಕಷಿ್ಟ  ಮನ್ವ ಮಾಡಿದಿಾ ಗೂಯ  

ಮನ್ವಗಳನುನ  ಸಿಾ ೀಕರಿಸದೆ, ಈವರೆಗೂ ಹಣ್ ಹಾಂದಿರುಗಿಸದೆ ಸೂಕು ವಾಗಿ ಸಾ ಾಂದಿಸುತ್ರು ಲಿದಿರುವ 

ವರ್ಚರವನುನ  ಶೂನ್ಯ ವೇಳೆಯಲಿ್ಲ   ಪರ ಸ್ವು ಪಿಸುತ್ರು ದಿೆ ೀನೆ. 

 

 ಶಿರ ೋ ಕೋಟ ಶಿರ ೋನವಾಸ್ ಪೂಜಾರಿ(ಸ್ಭಾರ್ನಯಕರು):- ಸನೂ ನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಮಾನ್ಯ  

ಸದಸಯ ರು ಪರ ಸ್ವು ಪ ಮಾಡಿರುವ ವರ್ಚರಕೆಾ  ಸಂಬಂಧಪಟಿ ಾಂತೆ ಮಾನ್ಯ  ಉನ್ನ ತ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಸಚಿವರಿಾಂದ 

ಉತು ರವನುನ  ಕಡಿಸಲ್ಕಗುವುದು. 
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  ಕ) ವಿಷಯ:- ಕೋವಿಡ -19 ವಾಯ ಕಿಿ ನ ಗಳು ಫೋಲಾಗುತಿು ರುವ ವಿಚಾರದ ಬ್ಗೆೆ  

----- 

 ಶಿರ ೋ ಎನ .ರವಿಕುರ್ಮರ (ವಿಧಾನಸ್ಭೆಯಿಾಂದ ಚುರ್ನಯಿತ್ರಾದವರು):- ಸನೂ ನ್ಯ  

ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಕೀವಡ  ಸಂಕಷಿ್  ಕಾಲದಲಿ್ಲ  ನ್ಮೂ  ದೇಶದ ಎಲಿ್ಕ  ಜನ್ರಿಗೆ ವಾಯ ಕಿ ನ  ಒದಗಿಸುವ 

ಸದುದಿೆ ೀಶದಿಾಂದ ಕೇಾಂದರ  ಸಕಾವರವು ಉಚಿತವಾಗಿ ವಾಯ ಕಿ ನ ಗಳನುನ  ಒದಗಿಸುತ್ರು ದೆ. ಸದರಿ ವಾಯ ಕಿ ನ  

ತಯಾರಿಸಲು ಸಂಶ್ೀಧನೆಗಾಗಿ ಹಲವಾರು ಕೀಟ್ಟ ರೂಪ್ಪಯಿಗಳನುನ  ವಚಿ  ಮಾಡುತ್ರು ದೆ. ಆದರೆ, 

ರಾಜಯ ದ ಕೆಲವು ಜಿಲಿ್ಲ ಗಳಲಿ್ಲ  ಸದರಿ ವಾಯ ಕಿ ನ  ಪೊೀಲ್ಕಗುತ್ರು ರುವ ಕುರಿತ್ತ ಇಾಂದಿನ್ ಪತ್ರರ ಕೆಗಳಲಿ್ಲ  

ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಆದಿ ರಿಾಂದ ರಾಜಯ  ಸಕಾವರ ತಕ್ಷಣ್ ವಾಯ ಕಿ ನ ಗಳನುನ  ಪೊೀಲು ಮಾಡಲು 

ಕಾರಣ್ಕತವರಾದವರ ವರುದಿ  ತ್ರೀವರ  ಶ್ಸುು  ಕರ ಮ ಕೈಗಳುು ವುದರ ಜತೆಗೆ ಮುಾಂದಿನ್ ದಿನ್ಗಳಲಿ್ಲ  

ವಾಯ ಕಿ ನ  ಪೊೀಲ್ಕಗದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಕರ ಮ ಕೈಗಳು ಬೇಕೆಾಂದು ಅಗರ ಹಸುತೆು ೀನೆ.  

 

ಶಿರ ೋ ಕೋಟ ಶಿರ ೋನವಾಸ್ ಪೂಜಾರಿ(ಸ್ಭಾರ್ನಯಕರು):- ಸನೂ ನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಮಾನ್ಯ  

ಸದಸಯ ರು ಪರ ಸ್ವು ಪ ಮಾಡಿರುವ ವರ್ಚರಕೆಾ  ಸಂಬಂಧಪಟಿ ಾಂತೆ ಮಾನ್ಯ  ಆರೀಗಯ  ಮತ್ತು  ಕುಟಾಂಬ 

ಕಲ್ಕಯ ಣ್ ಹಾಗೂ ವೈದಯ ಕೀಯ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಸಚಿವರಿಾಂದ ನಂತರ ಉತು ರವನುನ  ಒದಗಿಸಲ್ಕಗುವುದು. 
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 3. ಸ್ಭಾಪತಿಯವರ ಅನುಮತಿ ಮೇರೆಗೆ ಪರ ಸ್ತು ಪ್ತಸ್ಲಾಗಿದದ  ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ 

 ಸ್ಚಿವರ ಹೇಳಿಕೆಗಳು  

 

     (ಅ) ವಿಷಯ: ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜಯ ದಲೆರುವ ವೈದಯ ಕಿೋಯ ಕಾಲೇಜುಗಳಲೆ  ವಾಯ ಸಂಗ 

                                    ರ್ಮಡುತಿು ರುವ   ವೈದಯ ಕಿೋಯ   ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಾಗಳು   ತ್ಮಮ    ವಾಯ ಸಂಗ    

                                    ಮುಗಿಸಿದ    ಮೇಲ್ಲ   ಕಡ್ಾ ಯವಾಗಿ   ಒಾಂದ್ಯ   ವಷಾದ  ಗ್ರರ ಮೋಣ  

                                    ಸೇವೆಯನುನ  ಪೂರೈಸ್ಬೇಕೆನುನ ವುದರ  ಬ್ಗೆೆ  ಕಾನೂನು ರೂಪ್ತಸುವ 

                                    ಕುರಿತ್ತ 

- - - - - -  

 ಶಿರ ೋ ಕೋಟ ಶಿರ ೋನವಾಸ್ ಪೂಜಾರಿ(ಸ್ಭಾರ್ನಯಕರು):- ಸನೂ ನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ,  ಡಾ|| 

ವೈ.ಎ.ನರಾಯಣ್ಸ್ವಾ ಮಿಯವರು ದಿನಾಂಕ:14.12.2021ರಂದು ಶೂನ್ಯ ವೇಳೆಯಲಿ್ಲ  ಪರ ಸ್ವು ಪಿಸಿದಿ  

ಸೂಚನೆಗೆ ಮಾನ್ಯ  ಆರೀಗಯ  ಮತ್ತು  ಕುಟಾಂಬ ಕಲ್ಕಯ ಣ್ ಹಾಗೂ ವೈದಯ ಕೀಯ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಸಚಿವರ ಪರವಾಗಿ 

ಉತು ರವನುನ  ಸದನ್ದ ಮುಾಂದೆ ಮಂಡಿಸುತ್ರು ದಿೆ ೀನೆ.  

 

(ಉತು ರದ ಪರ ತ್ರಯನುನ  ಲಗತ್ರು ಸಲ್ಕಗಿದೆ) 
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       (ಆ)ವಿಷಯ: ಉಡುಪ್ತ    ಜಿಲೆ್ಲ ಯಲೆ    ಕರೋರ್ನ   2ನೇ  ಹಂತ್ದ  ಲಾಕ ಡೌನ  

                                      ತ್ರವುಗೊಾಂಡು  ಹಲವು   ತಿಾಂಗಳುಗಳೇ   ಕಳೆದರೂ  ಗ್ರರ ಮೋಣ 

                                      ಭಾಗದಲೆ  ಪೂಣಾ ಪರ ರ್ಮಣದಲೆ  ಬ್ಸ  ಸಂಚಾರ ಆರಂಭ್ವಾಗದೇ 

                                      ಇರುವ ಕಾರಣ ಜನಸ್ತರ್ಮನಯ ರಿಗೆ ಮತ್ತು  ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಾಗಳಿಗೆ ತಿೋವರ  

                                      ತಾಂದರೆಯಾಗುತಿು ರುವುದರ ಕುರಿತ್ತ 

- - - - - 

 

 ಶಿರ ೋ ಕೋಟ ಶಿರ ೋನವಾಸ್ ಪೂಜಾರಿ(ಸ್ಭಾರ್ನಯಕರು):- ಸನೂ ನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ,     ಶ್ರ ೀ 

ಕೆ.ಪರ ತಾಪಚಂದರ  ಶೆಟಿ್ಟ ಯವರು ದಿನಾಂಕ:16.12.2021ರಂದು ಶೂನ್ಯ ವೇಳೆಯಲಿ್ಲ  ಪರ ಸ್ವು ಪಿಸಿದಿ  ಸೂಚನೆಗೆ 

ಮಾನ್ಯ  ಸ್ವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಪರಿಶ್ಷಿ್  ವಗವಗಳ ಕಲ್ಕಯ ಣ್ ಸಚಿವರ ಪರವಾಗಿ ಉತು ರವನುನ  ಸದನ್ ಮುಾಂದೆ 

ಮಂಡಿಸುತ್ರು ದಿೆ ೀನೆ.  

 

(ಉತು ರದ ಪರ ತ್ರಯನುನ  ಲಗತ್ರು ಸಲ್ಕಗಿದೆ) 
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      (ಇ) ವಿಷಯ: ರಾಜಯ  ಸ್ಕಾಾರಿ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜುಗಳಲೆ  ಕಾಯಾ  

     ನವಾಹಿಸುತಿು ರುವ ಸುರ್ಮರು 14 ಸ್ತವಿರ ಅತಿರ್ಥ  

     ಉಪರ್ನಯ ಸ್ಕರನುನ  ಖಾಯಂಗೊಳಿಸುವ ಕುರಿತ್ತ 

- - - - - -  

 

 ಶಿರ ೋ ಕೋಟ ಶಿರ ೋನವಾಸ್ ಪೂಜಾರಿ(ಸ್ಭಾರ್ನಯಕರು):- ಸನೂ ನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಶ್ರ ೀ 

ಕೆ.ಟ್ಟ.ಶ್ರ ೀಕಂಠೇಗೌಡರು ಮತ್ತು  ಶ್ರ ೀ ಎಸ .ವಿ .ಸಂಕನ್ಮರ ಇವರುಗಳು ದಿನಾಂಕ:17.12.2021ರಂದು 

ಶೂನ್ಯ ವೇಳೆಯಲಿ್ಲ  ಪರ ಸ್ವು ಪಿಸಿದಿ  ಸೂಚನೆಗೆ ಮಾನ್ಯ  ಉನ್ನ ತ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಸಚಿವರ ಪರವಾಗಿ ಉತು ರವನುನ  

ಸದನ್ದ ಮುಾಂದೆ ಮಂಡಿಸುತ್ರು ದಿೆ ೀನೆ.  

 

(ಉತು ರದ ಪರ ತ್ರಯನುನ  ಲಗತ್ರು ಸಲ್ಕಗಿದೆ) 
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   (ಈ) ವಿಷಯ: ಬೋದರ  ಜಿಲೆ್ಲ  ಬ್ಸ್ವಕಲಾಯ ಣ ತಾಲೆ್ಲಕಿನ ತ್ಹಶಿೋಲಾದ ರ  

                                            ಅವರನುನ  ವಗ್ರಾವಣೆ ರ್ಮಡುವ ಬ್ಗೆೆ  

----- 

 

 ಶಿರ ೋ ಕೋಟ ಶಿರ ೋನವಾಸ್ ಪೂಜಾರಿ(ಸ್ಭಾರ್ನಯಕರು):- ಸನೂ ನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಶ್ರ ೀ 

ವಜಯ ಸಿಾಂಗ ರವರು ದಿನಾಂಕ:21.12.2021ರಂದು ಶೂನ್ಯ ವೇಳೆಯಲಿ್ಲ  ಪರ ಸ್ವು ಪಿಸಿದಿ  ಸೂಚನೆಗೆ ಮಾನ್ಯ  

ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರ ಪರವಾಗಿ ಉತು ರವನುನ  ಸದನ್ದ ಮುಾಂದೆ ಮಂಡಿಸುತ್ರು ದಿೆ ೀನೆ.  

 

(ಉತು ರದ ಪರ ತ್ರಯನುನ  ಲಗತ್ರು ಸಲ್ಕಗಿದೆ) 
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                     (ಉ) ವಿಷಯ: ಸ್ಕಾಾರ    ರಾಜಯ ದ   ಎಲೆ     ಜಿಲೆ್ಲ ಗಳಲೆ  ಗೊೋಶಾಲ್ಲ ತ್ರೆಯಲು 

                                          ಅಗತ್ಯ ವಿರುವ ಜಮೋನುಗಳನುನ  ಪಡೆದ್ಯ ಅವಶಯ  ಮೂಲಭೂತ್ 

                                          ಸೌಕಯಾಗಳನುನ     ಒದಗಿಸಿ,   ರೈತ್ರಿಗೆ     ಸ್ಮಸ್ತಯ ಯಾಗದಂತ್ 

                                          ಗೊೋವುಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಮುಾಂದ್ಯಗುವ ಬ್ಗೆೆ  

                ----- 

 

 ಶಿರ ೋ ಕೋಟ ಶಿರ ೋನವಾಸ್ ಪೂಜಾರಿ(ಸ್ಭಾರ್ನಯಕರು):- ಸನೂ ನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ,     ಶ್ರ ೀ 

ಕೆ.ಹರಿೀಶ ಕುಮಾರ ರವರು ದಿನಾಂಕ:22.12.2021ರಂದು ಶೂನ್ಯ ವೇಳೆಯಲಿ್ಲ  ಪರ ಸ್ವು ಪಿಸಿದಿ  ಸೂಚನೆಗೆ 

ಮಾನ್ಯ  ಪಶುಸಂಗೀಪನ ಸಚಿವರ ಪರವಾಗಿ ಉತು ರವನುನ  ಸದನ್ದ ಮುಾಂದೆ ಮಂಡಿಸುತ್ರು ದಿೆ ೀನೆ.  

 

(ಉತು ರದ ಪರ ತ್ರಯನುನ  ಲಗತ್ರು ಸಲ್ಕಗಿದೆ) 
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 ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಉಳಿದಿರುವ ಶೂನ್ಯ ವೇಳೆಯ ಪರ ಸ್ವು ವಗಳಿಗೆ ಸಕಾವರ ಆದಷಿ್ಟ  ಬೇಗನೇ 

ಉತು ರವನುನ  ಒದಗಿಸಿಕಡುವಂತಹ ಕೆಲಸವನುನ  ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಏಕೆಾಂದರೆ, ನಳೆಯೇ ಅಧಿವೇಶನ್ 

ಕನೆಯಾಗಿರುವುದರಿಾಂದ ಆದಷಿ್ಟ  ಬೇಗನೇ ಕಳುಹಸಿಕಡಿ. ನ್ಮೂ ಲಿ್ಲ  ಹತ್ತು  ಶೂನ್ಯ ವೇಳೆಯನುನ  

ತೆಗೆದುಕಳುು ವುದಕೆಾ  ಮಾತರ  ಪ್ಪರ ವಜ಼ೆನ  ಇದೆ. ಆದರೆ , ಇಡಿೀ ಅಧಿವೇಶನ್ದಲಿ್ಲ  ಎಷಿ್ಟ  ಜನ್ ಸದಸಯ ರು 

ಶೂನ್ಯ ವೇಳೆಯ ಪರ ಸ್ವು ಪವನುನ  ನಿೀಡಿದಿಾ ರೆ ಅಷಿ್ ನ್ಮನ  ತೆಗೆದುಕಾಂಡಿದಿೆ ೀನೆ. ಅವರೆಲಿರೂ ಕಷಿ್ ಪಟಿ  

ಪರ ಸ್ವು ವಗಳನುನ  ಕಳುಹಸಿಕಟಿ್ಟ ರುತಾು ರೆ. ಆದಿ ರಿಾಂದ ತಾವು ಅದಕೆಾ  ಬೇಗನೆ ಉತು ರಗಳನುನ  

ಕಳುಹಸಿಕಡುವಂತಹ ಪರ ಯತನ ವನುನ  ಮಾಡಿ.  

 

 ಶಿರ ೋ ಕೋಟ ಶಿರ ೋನವಾಸ್ ಪೂಜಾರಿ:- ಸನೂ ನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ನಳೆಯಳಗೆ ಆದಷಿ್ಟ  ಬೇಗ 

ಎಷಿ್ಟ  ಸ್ವಧಯ ವೀ ಅಷಿ್ಟ  ಉತು ರಗಳನುನ  ಒದಗಿಸಿಕಡಲ್ಕಗುತು ದೆ. 

 

 ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಈಗ ನಿಯಮ 330ರಡಿ ಚರ್ಚವ. ಮೊದಲ್ಲಗೆ ಶ್ರ ೀ ಪಿ.ಆರ . ರಮೇಶ  ಅವರದು. 

 

 ಶಿರ ೋ ಸಿ.ಎಾಂ.ಇಬಾರ ಹಿಾಂ:- ಸನೂ ನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ನ್ನ್ನ  ವಷ್ಯವನುನ  ಮೊದಲು 

ತೆಗೆದುಕಾಂಡು ನಂತರ  ಮಾನ್ಯ  ಪಿ.ಆರ .ರಮೇಶ  ಅವರ ವರ್ಚರಕೆಾ  ಅವಕಾಶವನುನ  ನಿೀಡಬೇಕೆಾಂದು 

ವನಂತ್ರಸುತೆು ೀನೆ. 

 

 ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಆಯಿತ್ತ. ಮಾನ್ಯ  ಇಬ್ರರ ಹಾಂರವರೇ ತಾವೇ ಮೊದಲು ಪ್ಪರ ರಂಭಿಸಿ. 
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4. ನಯಮ 330ರ ಮೇರೆಗೆ ಚಚೆಾ 

 

ಅ) ವಿಷಯ: ರಾಜಯ ದ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳಲೆ  ಗುತಿು ಗೆ ಕಾಮಗ್ರರಿಗಳ ಮೊತು ದ  

                    ಶೇಕಡ 40ರಷ್್ಟ  ಮೊತು  ಲಂಚದ ರೂಪದಲೆ  ವಯ ಯವಾಗುತಿು ದ್ಯದ   

                   ಭ್ರ ಷ್್ಣ ಚಾರ  ತಾಾಂಡವವಾಡುತಿು ರುವ ಬ್ಗೆೆ . 

     ------- 

 

ಶಿರ ೋ ಸಿ.ಎಾಂ.ಇಬಾರ ಹಿಾಂ(ವಿಧಾನಸ್ಭೆಯಿಾಂದ ಚುರ್ನಯಿತ್ರಾದವರು):- ಸನೂ ನ್ಯ  

ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಮಾತನಡಲು ಅವಕಾಶವನುನ  ನಿೀಡಿರುವುದಕಾಾ ಗಿ ಮೊಟಿ ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ 

ನನು ತಮಗೆ ಧನ್ಯ ವಾದಗಳನುನ  ಅಪಿವಸುತ್ರು ದಿೆ ೀನೆ.  ಈ ವರ್ಚರದ ಬಗೆೆ  ನವಲಿರೂ ಪಕ್ಷಬೇಧ ಮರೆತ್ತ 

ಚರ್ಚವಯಲಿ್ಲ  ಪ್ಪಲೆಳು ಬೇಕಾಗಿರುವ ಅವಶಯ ಕತೆ ಇದೆ. ಕನವಟಕ ರಾಜಯ  ಕಂಟ್ರ್ರ ಕಿ ರ  

ಅಸೀಸಿಯೇಷ್ನ ನ್ವರು ಈ ದೇಶದ ಪರ ಧಾನ್ ಮಂತ್ರರ ಗಳಿಗಾಂದು ಪತರ ವನುನ  ಬರೆದಿದಿಾ ರೆ. ಇದು 

ಸಕಾವರದ ಗಮನ್ಕೆಾ  ಬಂದಿದೆಯೇ ಎನುನ ವುದು ನ್ನ್ನ  ಪರ ಶೆನ ಯಾಗಿದೆ. ಪರ ತ್ರ ಇಲ್ಕಖ್ಯಯಲಿ್ಲಯೂ…….. 

 

ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನ್ಯ  ಇಬ್ರರ ಹಾಂರವರೇ, ಈಗ ತಾವು ವಷ್ಯವನುನ  ಪರ ಸ್ವು ಪ ಮಾಡಿ, 

ನಂತರ ತಮಗೆ ಸಕಾವರದಿಾಂದ ಉತು ರವನುನ  ಕಡಿಸುತೆು ೀನೆ. ಏಕೆಾಂದರೆ, ಎರಡು ಮೂರು ಬ್ರರಿ 

ಕಾಯವಕಲ್ಕಪಗಳ ಪಟಿ್ಟ ಯಲಿ್ಲ  ಬಂದರೂ ಚರ್ಚವಗೆ ಅವಕಾಶವನುನ  ಕಡುವುದಕೆಾ  ಸ್ವಧಯ ವಾಗಿರಲ್ಲಲಿ .  

 

ಶಿರ ೋ ಸಿ.ಎಾಂ.ಇಬಾರ ಹಿಾಂ:- ಸನೂ ನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಆಗಬಹುದು. ಇದರಿಾಂದ ಅವರಿಗೂ 

ಅವಮಾನ್ವಾಗಿದೆ ನ್ಮಗೂ ಅವಮಾನ್ವಾಗಿದೆ.  

 

ಶಿರ ೋ ಕೋಟ ಶಿರ ೋನವಾಸ್ ಪೂಜಾರಿ(ಸ್ಭಾರ್ನಯಕರು):- ಸನೂ ನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಮಾನ್ಯ  

ಇಬ್ರರ ಹಾಂರವರಿಗೆ ಏತಕಾ ೀಸಾ ರ ಅವಮಾನ್ವಾಗಿದೆ ಎನುನ ವುದು ನ್ನ್ಗೆ ಗತ್ರು ಲಿ . ಆದರೆ, ನ್ಮಗಂತ್ತ 

ಅವಮಾನ್ವಾಗಿಲಿ . ಆ ರಿೀತ್ರ ನವು ನ್ಡೆದುಕಾಂಡಿಲಿ .  

 

ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ನೀಡೀಣ್, ಅವರು ಮಾತನಡಿ ಮುಗಿಸಿದ ಮೇಲ್ಲ ಗತಾು ಗುತು ದೆ.  

 

ಶಿರ ೋ ಸಿ.ಎಾಂ.ಇಬಾರ ಹಿಾಂ:- ಸನೂ ನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ,  ಕನವಟಕ ರಾಜಯ  ಕಂಟ್ರ್ರ ಕಿ ರ  

ಅಸೀಸಿಯೇಷ್ನ ನ್ವರು ಇವರ ಮೇಲ್ಲ ಮಾನ್ಯ  ಪರ ಧಾನ್ಮಂತ್ರರ ಗಳಿಗೆ ಪತರ ವನುನ  ಬರೆದಿದಿಾ ರೆ. 
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ಶಿರ ೋ ಎನ .ರವಿಕುರ್ಮರ (ವಿಧಾನಸ್ಭೆಯಿಾಂದ ಚುರ್ನಯಿತ್ರಾದವರು):- ಸನೂ ನ್ಯ  

ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಆ ರಿೀತ್ರ ಪತರ  ಬರೆದಿರುವವರು ಅವರ ಕಡೆಯವರೇ ಇರಬಹುದು. ಕಾಾಂಗೆರ ಸ  ಪಕ್ಷದವರೇ 

ಇರಬಹುದು.  

 

ಶಿರ ೋ ಸಿ.ಎಾಂ.ಇಬಾರ ಹಿಾಂ:- ಸನೂ ನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಕರ ಮ ತೆಗೆದುಕಳು ಲ್ಲ, ಅವರಿಗೇನದರೂ 

ಗಂಡಸುತನ್ವದಿ ರೆ, common it is a challenge, take the action. ಅವರ ಮೇಲ್ಲ ಕೇಸ  ದಾಖ್ಲು 

ಮಾಡಲ್ಲ. 

(ಗೊಾಂದಲ) 

ಶಿರ ೋ ಎನ .ರವಿಕುರ್ಮರ :- ಸನೂ ನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಮಾನ್ಯ  ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳು ಈಗಾಗಲೇ 

ತನಿಖ್ಯ ನ್ಡೆಸುತೆು ೀವಾಂದು ಹೇಳಿದಿಾ ರೆ.  

  

ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನ್ಯ  ರವಕುಮಾರ ರವರೇ, ನನು ಮಾನ್ಯ  ಸಿ.ಎಾಂ.ಇಬ್ರರ ಹಾಂ ಅವರಿಗೆ 

ಮಾತನಡುವುದಕೆಾ  ಅವಕಾಶವನುನ  ನಿೀಡಿದಿೆ ೀನೆ. ಅವರು ಯಾರು ತಪಿಾ ತಸೆ ರು ಅವರ ಮೇಲ್ಲ ಕರ ಮ 

ತೆಗೆದುಕಳಿು  ಎಾಂದು ಹೇಳುತ್ರು ದಿಾ ರೆ. ತಾವು ಯಾಕೆ ತಲ್ಲಕೆಡಿಸಿಕಳುು ತ್ರು ದಿಿ ೀರಿ? 

 

ಶಿರ ೋ ಸಿ.ಎಾಂ.ಇಬಾರ ಹಿಾಂ:- ಸನೂ ನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಅವರಿಗೆ ಅವಮಾನ್ವಾಗಿಲಿವಾಂದರೆ, ಕೇಸ  

ಹಾಕಲ್ಲ. 

 

ಶಿರ ೋ ಮರಿತಿಬಬ ೋಗೌಡ:- ಸನೂ ನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ತಾವು ಏನದರೂ ಶ್ಫಾರಸಿು  ಮಾಡಿ 

ಮಾನ್ಯ  ರವಕುಮಾರ  ಅವರನುನ  ಮಂತ್ರರ ಗಳನನ ಗಿ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ಅವರು ರ್ಚನನ ಗಿ ಉತು ರವನುನ  

ಕಡುತಾು ರೆ.   

ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನ್ಯ  ಮರಿತ್ರಬ್ಬ ೀಗೌಡರೇ, ಮಾನ್ಯ  ರವಕುಮಾರ  ಅವರನುನ  

ತೆಗೆಯುವಂತ್ರಲಿ , ನಿಮೂ ನುನ  ಹಾಕುವಂತ್ರಲಿ  ಆ ರಿೀತ್ರ ಆಗಿದೆ.  

 

ಡ್:ತೇಜಸಿವ ನ ಗೌಡ:- ಸನೂ ನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಲಂಚ ಕಡುವುದು ಮತ್ತು  ಲಂಚ 

ತೆಗೆದುಕಳುು ವುದು ಎರಡೂ ಅಪರಾಧವಾಗಿದೆ. ಶೇಕಡಾ 40ರಷಿ್ಟ  ಕಮಿೀಶನ  ಕಟಿ್ಟ ದಿೆ ೀವಾಂದು ಅವರು 

ಹೇಳಿದಿ ರೇ, ಲಂಚ ಕಡುವುದು ಸಹ ಅಪರಾಧವಾಗಿದೆ.  
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ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನ್ಯ  ತೇಜಸಿಾ ನಿಗೌಡರೇ, ತಾವು ಏನು ಕೇಳಬೇಕೆಾಂದು ಇದಿಿ ೀರಿ 

ಅವಲಿವನ್ಮನ  ಬರೆದಿಟಿ ಕಾಂಡು ಮಾನ್ಯ  ಇಬ್ರರ ಹಾಂರವರು ತಮೂ  ಮಾತ್ತಗಳನುನ  ಮುಗಿಸಿದ ನಂತರ 

ಕೇಳಿ ಮರ್ಧಯ ಮರ್ಧಯ  ಅವರ ಮಾತ್ರಗೆ ಅಡಚಣೆಯನುನ ಾಂಟ ಮಾಡಬೇಡಿ.  

 

ಶಿರ ೋ ಸಿ.ಎಾಂ.ಇಬಾರ ಹಿಾಂ:- ಸನೂ ನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಮಂತ್ರರ ಗಳು ಶೇಕಡಾ 5ರಷಿ್ಟ  ಕಮಿೀಶನ  

ಕೇಳಿದಿಾ ರೆಾಂದು ಕನವಟಕ ರಾಜಯ  ಕಂಟ್ರ್ರ ಕಿ ರ  ಅಸೀಸಿಯೇಷ್ನ ನ್ವರು ಪತರ ವನುನ  ಬರೆದಿದಿಾ ರೆ.  

 

ಶಿರ ೋ ಎನ .ರವಿಕುರ್ಮರ :- ಸನೂ ನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ನನು ಸಹ ʼಕಾಾಂಗೆರ ಸ  ಸಕಾವರವದಿಾ ಗ  

ಶೇಕಡಾ 50ರಷಿ್ಟ  ಕಮಿೀಶನ ̓ ಎಾಂದು ನನು ಪತರ ವನುನ  ಬರೆಯುತೆು ೀನೆ. ಅವರಿಗೆ ಓಕೆ.ನ? 

     (ಗೊಾಂದಲ) 

ಶಿರ ೋ ಎಾಂ.ರ್ನರಾಯಣಸ್ತವ ಮ(ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಮುಖಯ  ಸ್ಚೇತ್ಕರು):- ಸನೂ ನ್ಯ  

ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಮಾನ್ಯ  ರವಕುಮಾರ ರವರು ಮಂತ್ರರ ಗಳಲಿ , ಸಕಾವರವಲಿ . ಅವರು ಉತು ರ 

ಕಡುವುದಕೆಾ  ಸ್ವಧಯ ವಲಿ .  ಎಲಿದಕೂಾ  ಅವರು ಎದಿು  ನಿಾಂತ್ತ ಮಾತನಡುತ್ರು ರುತಾು ರೆ.  

(ಗೊಾಂದಲ) 

ಡ್:ತೇಜಸಿವ ನ ಗೌಡ:- ಸನೂ ನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಇವರಿಗೆ ಸಹಸಿಕಳುು ವುದಕೆಾ  

ಸ್ವಧಯ ವಾಗುತ್ರು ಲಿ . ಅವರು ನೇರವಾಗಿ ಹೀರಾಟ ಮಾಡಲ್ಲ, ಈ ರಿೀತ್ರ ದುರುದಿೆ ೀಶದಿಾಂದ ಸದನ್ವನುನ  

ದುರುಪಯೀಗ ಮಾಡಿಕಳು ಬ್ರರದು. ಭಾರತ್ರೀಯ ಜನ್ತಾ ಪಕ್ಷದ ಸಕಾವರವದು, ಈ ರಿೀತ್ರ ಮಾಡಿದರೆ, 

ಯಾವ ರಿೀತ್ರ ಸಚಿವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು.  

(ಗೊಾಂದಲ) 

ಶಿರ ೋ ಎಾಂ.ರ್ನರಾಯಣಸ್ತವ ಮ:- ಸನೂ ನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ರವಕುಮಾರ ರವರು ಸಕಾವರವಲಿ . 

ಸಕಾವರ ಉತು ರ ಕಡುತು ದೆ.   

(ಗೊಾಂದಲ) 

ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನ್ಯ  ಇಬ್ರರ ಹಾಂರವರು ಈ ವರ್ಚರವನುನ  ಸದನ್ದಲಿ್ಲ  ಪರ ಸ್ವು ಪ 

ಮಾಡುತಾು ರೆ. ಅವರು ಮಾತನಡುವಂತಹ ಸಂದಭವದಲಿ್ಲ  ಯಾವುದಾದರು ಅಸಂಸದಿೀಯ 

ಪದಗಳೆಾಂದು ನ್ನ್ಗೆ ಕಂಡುಬಂದರೆ, ಅದನುನ  ಕಡತದಿಾಂದ ತೆಗೆದು ಹಾಕುತೆು ೀನೆ. ಅವರ ಮಾತ್ತಗಳನುನ  

ಎಲಿರೂ ಕೇಳಿ, ನೀಟ  ಮಾಡಿಕಳಿು  ನಂತರ  ಪರ ಶೆನ  ಮಾಡಿ. ಈಗ ಏತಕಾ ೀಸಾ ರ ಈ ರಿೀತ್ರ 
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ಗುದಿಾ ಡುತ್ರು ದಿಿ ೀರಿ?  ಮಾನ್ಯ  ಇಬ್ರರ ಹಾಂರವರು ಮಾತನಡುವ ಸಂದಭವದಲಿ್ಲ  ಯಾರೂ ಮರ್ಧಯ  

ಮಾತನಡಬ್ರರದು. ಇದು ಎಲಿರ ಜವಾಬಿ್ರ ರಿಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ಬಗೆೆ  ಯಾವ ರಿೀತ್ರಯಲಿ್ಲ  ಜನ್ರಿಗೆ 

ಸಂದೇಶವನುನ  ಕಳುಹಸಬಹುದು ಎನುನ ವುದರ ಬಗೆೆ  ಚಿಾಂತನೆ ಮಾಡಿ ಅದನುನ  ಬಿಟಿ  ನಿಮೂ  ನಿಮೂ ಲಿ್ಲ ೀ 

ಬಡಿದಾಡುವುದು ಸರಿಯಾದ ಕರ ಮವಲಿ . 

 

ಶಿರ ೋ ಸಿ.ಎಾಂ.ಇಬಾರ ಹಿಾಂ:- ಸನೂ ನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಮಾನ್ಯ  ಸಂಸದರು, ರ್ಚನಯಿತ 

ಪರ ತ್ರನಿಧಿಗಳು ಎಾಂದರೆ, ಈ ಪಕ್ಷ ಆ ಪಕ್ಷ ಎಾಂದು ಭೇದಭಾವವಲಿ . ಅವರು ನ್ಮೂ  ಮೇಲೂ ಆರೀಪ 

ಮಾಡಿದಿಾ ರೆ. ಯಾರು ಈ ರಿೀತ್ರ ಆರೀಪ ಮಾಡಿರುವವರು ಎಾಂದರೆ, ಗುತ್ರು ಗೆದಾರರ ಸಂರ್ದ 

ಅಧಯ ಕ್ಷರಾಗಿರುವ  ಡಿ.ಕೆಾಂಪಣ್ಣ ನ್ವರು. ಕನವಟಕ ರಾಜಯ  ಕಂಟ್ರ್ರ ಕಿ ರ  ಅಸೀಸಿಯೇಷ್ನ  ಎನುನ ವುದು 

ನೀಾಂದಾಯಿತ ಸಂಸೆ ಯಾಗಿದೆ.  

(ಗಾಂದಲ) 

ಶಿರ ೋ ಶಶಿೋಲ  ಜಿ.ನಮೊೀಶಿ:-  ಸನೂ ನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಅವರು ಕಾಾಂಗೆರ ಸ  ಮೆಾಂಬರ  ಆಗಿದಿಾ ರೆ.  

(ಗಾಂದಲ) 

ಡ್:ವೈ.ಎ.ರ್ನರಾಯಣಸ್ತವ ಮ:- ಸನೂ ನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಅವರು  ಕಾಾಂಗೆರ ಸ  ಪಕ್ಷದವರು…… 

(ಗಾಂದಲ) 

ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ವೈ.ಎ.ನರಾಯಣ್ಸ್ವಾ ಮಿಯವರು ಮಾತನಡುವುದು ಯಾವುದೂ 

ಕಡತಕೆಾ  ಹೀಗಬ್ರರದು 

 

(ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರ ಆದೇಶಾನುಸ್ವರ ಈ ಹಂತದಲಿ್ಲ  ಸದನ್ದ ನ್ಡವಳಿಗಳನುನ  

ದಾಖ್ಲ್ಲಸಿರುವುದಿಲಿ ) 

  

ಶಿರ ೋ ಎಾಂ.ರ್ನರಾಯಣಸ್ತವ ಮ:- ಸನೂ ನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೆ, ಇವರ ಕಮವಕಾಾಂಡವನುನ  

ಪರ ಧಾನ್ಮಂತ್ರರ ಗಳಿಗೆ ಪತರ  ಬರೆದು ತ್ರಳಿಸಿದಿಾ ರೆ. ಇದನುನ  ನವು ಹೇಳುತ್ರು ಲಿ . 

(ಗಾಂದಲ) 

                                            (ಮುಾಂದು) 
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(1293)  23.12.2021  1.00  ಪ್ತಕೆ:ಎಾಂಡಿ     (ಸ್ಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಾ ತಿ) 

 

              (ಗಾಂದಲ) 

 ಶಿರ ೋ ಎಾಂ. ರ್ನರಾಯಣಸ್ತವ ಮ:- ನಿಮೂ  ಪರ ಧಾನ್ ಮಂತ್ರರ ಗಳಿಗೆ ಪತರ  ಬರೆದಿದಿಾ ರೆ.   

         (ಗಾಂದಲ)  

 

 ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಇದು ಯಾವುದೂ ಕಡತಕೆಾ  ಹೀಗಬ್ರರದು.  ನ್ನ್ನ  ಅನುಮತ್ರ ಪಡೆಯದೇ 

ಯಾರೇ ಮಾತನಡಲ್ಲ ಅದು ಕಡತಕೆಾ  ಹೀಗಬ್ರರದು.  ಮಾನ್ಯ  ವೈ.ಎ.ನರಾಯಣ್ಸ್ವಾ ಮಿಯವರು 

ಮತ್ತು  ಮಾನ್ಯ  ಎಾಂ.ನರಾಯಣ್ಸ್ವಾ ಮಿಯವರು ಮಾತನಡಿದಿು  ಕಡತಕೆಾ  ಹೀಗಬ್ರರದು.   

 

(ರ್ಮನಯ  ಸ್ಭಾಪತಿಯವರ ಆದೇಶಾನುಸ್ತರ ಈ ಹಂತ್ದಲೆ  ಸ್ದನದ ನಡೆವಳಿಗಳನುನ  

ದ್ಯಖಲಸಿರುವುದಿಲೆ ) 

 

       (ಗಾಂದಲ) 

 ಶಿರ ೋ ಪ್ತ.ಆರ .ರಮೇಶ:- ಮಾನ್ಯ  ಇಬ್ರರ ಹಾಂ ಸ್ವಹೇಬರು, ಕುಾಂಬಳಕಾಯಿ ಕಳು  ಎಾಂದಷಿ್ಣ ೀ 

ಹೇಳುತ್ರು ದಿಾ ರೆ ಅಷಿ್ಣ . 

 

 ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ನಿೀವು ಮಾತನಡಲು ಯಾರು ಅನುಮತ್ರ ಕಟಿ ರು?  ನಿಮೂ ನುನ  ಯಾರು 

ಕರೆದರು?  ದಯವಟಿ  ಕುಳಿತ್ತಕಳಿು .  ನ್ನ್ನ  ಬ್ರಯಲಿ್ಲ  ಕೆಟಿ ದಿು  ಬರಿಸಬೇಡಿ.  ನ್ನ್ನ  ತಲ್ಲ ಕೆಟಿ್ಟ ದೆ.  

ಮಾತನಡಲು ಅನುಮತ್ರ ಕಡದೇ ಇದಿ ರೂ ಏಕೆ ಎದಿು  ನಿಾಂತ್ತ ಮಾತನಡುತ್ರು ೀರಿ?  ಎಲಿರೂ 

ಕುಳಿತ್ತಕಳಿು . 

 

 ಶಿರ ೋ ಸಿ.ಎಾಂ.ಇಬಾರ ಹಿಾಂ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಗಳೆ, 7ನೇ ತ್ರಾಂಗಳ 6ನೇ ದಿನಾಂಕದಂದು ಪರ ಧಾನ್ 

ಮಂತ್ರರ ಯವರಿಗೆ ಪತರ  ಬರೆದಿದಿಾ ರೆ.  ಆದಾದ ಮೇಲ್ಲ ಪತ್ರರ ಕೆ ಹೇಳಿಕೆ ಕಟಿ ರು.  ಅವರು, ನವು 

ರಾಜಯ ಪ್ಪಲರಿಗೆ ದೂರು ಕಟಿ ವು; ಏನ್ಮ ಆಗಲ್ಲಲಿ , ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳಿಗೂ ದೂರು ಕಟಿ ವು; ಆದರೂ 

ಏನು ಆಗಲ್ಲಲಿ  ಎಾಂದು ಹೇಳುತಾು ರೆ.  ಇಾಂಥದಿ ನುನ  ಸ್ವವವಜನಿಕರು ಓದಿದರೆ ನ್ಮೂ  ಗೌರವ ಏನಗಬೇಕು?   

ನ್ನ್ಗೆ 70 ವಷ್ವವಾಯಿತ್ತ.  ನ್ನ್ನ  ರಾಜಕೀಯ ಜಿೀವನ್ದಲಿ್ಲ  ಒಾಂದೇ ಒಾಂದು raid, CBI enquiry ಆಯಿತ್ತ.  

ಅದರ ರಿಪೊೀಟ ವ ಸದನ್ದ ಮುಾಂದೆ ಇದೆ.  ಅದರಲಿ್ಲ  “honest, no allegation, he is the perfect person” 

ಎಾಂದು ಹೇಳಿದರು.  ಈ ಅಸೀಸಿಯೇಷ್ನ ನ್ವರು, ರಾಜಕಾರಣ್ಗಳಿಗೆ ಸಿಗುತ್ರು ರುವುದು ಶೇಕಡ 10 ರಷಿ್ಟ  

ಮತ್ತು  ಬ್ರಕ ಶೇಕಡ 30 ರಷಿ್ಟ  ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹೀಗುತ್ರು ದೆ ಎಾಂದು ಹೇಳುತ್ರು ದಿಾ ರೆ.  ಈಗ ಮಾತರ   ಅಲಿ , 
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ಇದು ಹಾಂದಿನಿಾಂದಲೂ ನ್ಡೆದುಕಾಂಡು ಬಂದಿದೆ.  ನವು ಕುಳಿತ್ತ ಇಾಂಥದಿ ಕೆಾ  ಒಾಂದು ನಿಯಂತರ ಣ್ 

ಹಾಕದೇ ಇದಿ ರೆ ದೇಶ ಎಲಿ್ಲ  ಹೀಗುತು ದೆ?  Planning Commission ನ್ Vice Chairman ಆಗಿ ನಲುಾ  ವಷ್ವ 

ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಿು  ಅದರ ಅನುಭವವನುನ  ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತೆು ೀನೆ.  ಬ್ಾಂಗಳೂರಿನಿಾಂದ ಒಾಂದು ರೂಪ್ಪಯಿ 

ಬಿಟಿ ರೆ ಹಳಿು ಗಳಿಗೆ ನ್ಲವತ್ತು  ಪೈಸ ತಲುಪುತ್ರು ರಲ್ಲಲಿ .  ಏಕೆ?  ಹಾಂದೆ ಮಾನ್ಯ  ರಾಜಿೀವ ಗಾಾಂಧಿೀಯವರೂ 

ಕೂಡ ಈ ಮಾತನುನ  ಹೇಳಿದಿ ರು.  ನಂಜುಾಂಡಪಾ ನ್ವರು ವರದಿ ಕಟಿ ರು.  ಹಾಂದುಳಿದ ತಾಲಿೂ ಕುಗಳಿಗೆ 

ಸ್ವವರಾರು ಕೀಟ್ಟ ಖ್ರ್ಚವ ಮಾಡಿದ ಮೇಲ್ಲ, ನಂತರ, backward ಇದಿ ದಿು  most backward ಆಗಿದೆ 

ಎನುನ ವ ರಿಪೊೀಟ ವ ಬಂತ್ತ.  ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವರುದಿ  ಕರ ಮ ಕೈಗಳುು ವುದಕೆಾ  ಮುಾಂದಾದರೆ ಅವರು, ಆ 

ಕೆಲಸವನುನ  ಅವನು ಮಾಡಿದ, ಇವನು ಮಾಡಿದ ಎಾಂದು ಹೇಳುತಾು ರೆ.  ಮಾನ್ಯ  

ವೈ.ಎ.ನರಾಯಣ್ಸ್ವಾ ಮಿಯವರು ಹಕುಾ ಬ್ರಧಯ ತಾ ಸಮಿತ್ರಯ ಅಧಯ ಕ್ಷರಾಗಿದಿಾ ರೆ ಮತ್ತು  ನನು ಆ 

ಸಮಿತ್ರಯ ಸದಸಯ ನಗಿದಿೆ ೀನೆ.  ತಪುಾ  ಮಾಡಿದ ಅಧಿಕಾರಿ ಎಲಿ್ಕ ದರೂ ಸಿಗುತಾು ನೆಯೇ?  ಆತ 

ನಿವೃತ್ರು ಯಾಗಿರುತಾು ನೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಇಲ್ಕಖ್ಯಗೆ ವಗಾವವಣೆಯಾಗಿ ಹೀಗಿರುತಾು ನೆ.  ಇದಕೆಾ  ಒಾಂದು 

ಶಾಶಾ ತ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡದೇ ಇದಿ ರೆ we will be perished. ರಸು ಯಲಿ್ಲ  ನ್ಡೆದುಕಾಂಡು ಹೀದರೆ ಜನ್ 

ನ್ಮೂ ನುನ  ಗೌರವದಿಾಂದ ನೀಡುತ್ರು ಲಿ .  ಒಾಂದು ಸಲ ನನು ಒಾಂದು ರಸು ಗೆ ಡಾಾಂಬರು ಹಾಕಸುವ 

ಸಂಬಂಧ ಮಾತನಡಿದಾಗ ಮೂರು ದಿವಸಕೆಾ  ಡಾಾಂಬರು ಹಾಕದರು; ಆದರೆ 20 ದಿವಸಗಳ ನಂತರ ಅದು 

ಕತ್ತು ಕಾಂಡು ಹೀಯಿತ್ತ.  Quality control ಎನುನ ವುದು ಎಲಿ್ಲದೆ?  ಯಾರು ರ್ಚಕ್  ಮಾಡುತಾು ರೆ?   

 

(ಈ ಹಂತ್ದಲೆ  ವೈಸ  ಛೇಮಾನ ರವರಾದ ಶಿರ ೋಮತಿ ಭಾರತಿ ಶ್ನಟ್್ಟ ಯವರು  

ಸ್ಭಾಪ್ತೋಠವನನ ಲಂಕರಿಸಿದರು) 

 

 ಪರ ಸುು ತ ವರ್ಚರವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಇವರ ಮೇಲ್ಲ ತಕ್ಷಣ್ ಕರ ಮ ಕೈಗಳು ಬೇಕು ಇಲಿವೇ ಜಂಟ್ಟ 

ಸದನ್ ಸಮಿತ್ರ ಮಾಡಿ.  ಅದರಲಿ್ಲ  ಎಲಿ್ಕ  ಪಕ್ಷದ ಸದಸಯ ರು ಇರಲ್ಲ.  ಈ ಕುರಿತ್ತ ಆಳವಾಗಿ ಅಧಯ ಯನ್ 

ಮಾಡೀಣ್.  ಹಣ್ ಎಲಿ್ಲ  ಹೀಗುತ್ರು ದೆ?  ಎಲಿ್ಲ  ಏನಗುತ್ರು ದೆ? ಏಕೆ ಈ ರಿೀತ್ರ ಹೇಳುತ್ರು ದಿಾ ರೆ ಎನುನ ವುದು 

ಗತಾು ಗಬೇಕು.  ಹೀಗೆ ಮಾಡದೇ ಇದಿ ರೆ ಜನ್ ನ್ಮೂ ನುನ  ಕ್ಷಮಿಸುವುದಿಲಿ .  ಸಭಾನಯಕರೇ, ತಾವು 

ಪ್ಪರ ಮಾಣಿಕರಾಗಿದಿಿ ೀರಿ ಎನುನ ವುದು ನ್ಮಗೆ ಗತ್ರು ದೆ.  ನ್ಮೂ ನುನ  ರಾಜಕೀಯಕೆಾ  ತಂದವರು ಮಾನ್ಯ  

ನಿಜಲ್ಲಾಂಗಪಾ ನ್ವರು.  ಅವರ ಜಿೀವನ್ ಹೇಗಿತ್ತು ?  ಬಸ  ಸಿ್ವ ಯ ಾಂಡ ನಿಾಂದ ಹೀಗಬೇಕಾದರೆ ಅವರಿಗಾಂದು 

ಕಾರು ಇರಲ್ಲಲಿ .  ಮಾನ್ಯ  ವೀರೇಾಂದರ  ಪ್ಪಟ್ಟೀಲರು ಸ್ವಯಬೇಕಾದರೆ 80 ಲಕ್ಷ ರೂಪ್ಪಯಿಗಳ ಸ್ವಲ ಇತ್ತು .  

ಮಂತ್ರರ ಯಾಗಿದಿ  ಮಾನ್ಯ  ಬೊೀರಯಯ ನ್ವರು ಜಟಕಾ ಗಾಡಿಯಲಿ್ಲ  ಹೀಗುತ್ರು ದಿ ರು.  ಮಾನ್ಯ  

ಎಾಂ.ವ.ರಾಮರಾಯರು ಮುಾಂತಾದ  ನಯಕರನುನ  ಕಟಿ  ನಡು ನ್ಮೂ ದು.  ಇವತ್ತು  ನವು ಯಾವ 

ಹೆಸರನುನ  ತೆಗೆದುಕಾಂಡು ಹರಗೆ ಹೀಗುತ್ರು ದಿೆ ೀವ?  ಇದರ ಬಗೆೆ  ನವು ಚಿಾಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕದೆ.  ಈ 

ವರ್ಚರದಲಿ್ಲ  ಕಾಾಂಗೆರ ಸ , ಬಿಜೆಪಿ ಅಥವಾ ಜನ್ತಾದಳ ಎಾಂದು ನೀಡಬೇಡಿ.  ಇವಲಿವನ್ಮನ  ಬಿಟಿ  ನವು 
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ಹರಗೆ ಬರಬೇಕು.  ಮೊನೆನ  ವಧಾನ್ ಪರಿಷ್ತ್ರು ಗೆ ಸೆ ಳಿೀಯ ಸಂಸೆ ಗಳ ರ್ಚನವಣೆ ನ್ಡೆಯಿತ್ತ.  ದುಡಡ ನುನ  

ಹರಾಜು ಹಾಕುವ ರಿೀತ್ರಯಲಿ್ಲ  ಇತ್ತು .  ರೂ. 25 ಸ್ವವರ, 50 ಸ್ವವರ, 1 ಲಕ್ಷ ನ್ಡೆಯುತ್ರು ತ್ತು .  ಇದರಲಿ್ಲ  

ಮೂರು ಪಕ್ಷದವರೂ ಇದಿ ರು.  ಯಾರೀ ಒಬಬ  ಗಲ್ಲ ಜಬ್ರಬ ರ  ಎನುನ ವವನ್ನುನ  ಕರೆದುಕಾಂಡು 

ಬಂದರು.  ಆತ ಬರುವಾಗ ರೀಲಿ  ರಾಯ  ಕಾರ ನ್ಲಿ್ಲ  ಬಂದು ರ್ಚನವಣೆ ಮುಗಿದ ಮೇಲ್ಲ ಆಟೀ 

ರಿಕಿಾ ದಲಿ್ಲ  ಹೀದ.  ಆತ, “ ಚಡಿಡ  ಏಕ್  ಬರ್ಚ ಹೈ, ಬಹಾರ  ಕಾ ಸಬ  ಗಯಾ ಹೈ, ಇಸ  ಲ್ಲಯೇ ಮೇ 

ಆಟೀ ಮೇ ಜಾ ರಹಾ ಹೂ” ಎಾಂದು ಹೇಳಿದ.  ಪರಿಸೆಿ ತ್ರ ಹೀಗಾದರೆ ನವು ಎಲಿ್ಲ ಗೆ ಹೀಗಿ ನಿಲಿು ತೆು ೀವ?  

ಹಾಂದೆಲಿ್ಕ , ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಭಾಷ್ಣ್ಕೆಾ  ಬರುತಾು ರೆ ಎಾಂದರೆ ಹತ್ತು  ಸ್ವವರ ಜನ್ ಸೇರುತ್ರು ದಿ ರು.  ಬಂದ 

ಜನ್ರೆದುರಿಗೆ ಮಾತನಡುವ ಅಭಾಯ ಸ ಹಾಂದಿರುವವರು ನವು.  ಆದರೆ, ಈಗ ತಂದ ಜನ್ಕೆಾ  ಭಾಷ್ಣ್ 

ಮಾಡಬೇಕದೆ.  ಭಾಷ್ಣ್ ಕೇಳುವುದಕೆಾ  ಜನ್ ಬರುವುದೇ ಇಲಿ . ಶೇಕಡ 60 ರಷಿ್ಟ  ಜನ್, ದುಡುಡ  ಇಲಿದ ಈತ 

ಏಕೆ ರ್ಚನವಣೆಗೆ ನಿಾಂತ ಎಾಂದು ಹೇಳಿಕಳುು ವಂತಾಗಿದೆ.  ಶೇಕಡ 60 ರಷಿ್ಟ  ಮತಗಳು ಖ್ರಿೀದಿ 

ಮಾಡುವಂಥದಿಾ ಗುತ್ರು ದೆ.  ಕಾರಣ್ ಇಾಂತಹ ಸಿ ೀಟ ಮೆಾಂಟ ಗಳು. ಅವರು ದೂರು ನಿೀಡುತ್ರು ದಿಾ ರೆ, ಆದರೆ 

ನಿೀವು ತ್ರಾಂದಿಲಿ  ಎಾಂದು ಹೇಳುತ್ರು ದಿಿ ೀರಿ, ಹಾಗಾದರೆ ಆಪ್ಪದನೆ ಮಾಡಿದವರ ಮೇಲ್ಲ ಏಕೆ ಕರ ಮ 

ಕೈಗಳು ಲ್ಲಲಿ  ಎಾಂದು ಕೇಳುತ್ರು ದಿಾ ರೆ.  ಮಾನ್ಯ  ಸಿದಿ ರಾಮಯಯ ನ್ವರು, ನನು ಅಕಾ  ಕಟಿ  ಎಾಂದು 

ಹೇಳಿಕಾಂಡು ರ್ಚನವಣೆ ಎದುರಿಸಲು ಹೀದರು.  ಆಗ ನನು, ನಿೀವು ಅಕಾ  ಕಟಿ್ಟ ರಬಹುದು, ಆದರೆ 

ಓಟ ಹಾಕಬೇಕಾದರೆ fresh ಆಗಿ ಏನು ಕಟಿ್ಟ ರಿ ಎಾಂದು ಕೇಳಿದೆ.  ಅದು ಮುಖ್ಯ .  ಇಷಿ್ಣ ಲಿ್ಕ  ಮಾಡಿದ 

ಮೇಲೂ ಬಂದ ಸಿೀಟಗಳು 80 ಮಾತರ .  ಮುಾಂದೆ ನ್ಮೂ  ಗತ್ರ ಏನಗುತು ದೆ; ನಿಮೂ  ಗತ್ರ ಏನಗುತು ದೆ ಎಾಂದು 

ಹೇಳುವುದಕಾಾ ಗುವುದಿಲಿ .  ಉಪರ್ಚನವಣೆ ವಷ್ಯ ಬಿಟಿ  ಬಿಡೀಣ್.  ಆದರೆ general election 

ಆದಮೇಲ್ಲ ನಿೀವು ಈ ಕಡೆ ಕುಳಿತ್ತಕಳುು ತ್ರು ೀರೀ ಆ ಕಡೆ ಕುಳಿತ್ತಕಳುು ತ್ರು ೀರೀ ಗತ್ರು ಲಿ .  ಆದರೆ ನವು 

ಇದಿ ಷಿ್ಟ  ದಿನ್, what we have done ಎಾಂಬುದನುನ  ತ್ರಳಿದುಕಳು ಬೇಕು.  ಈ ವರ್ಚರವನುನ  ರಾಜಯ  

ಸಕಾವರದ ಮತ್ತು  ದೇಶದ ಗಮನ್ಕೆಾ  ತರುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಿೆ ೀನೆ.  ಇದು ನ್ನ್ನ  ಕತವವಯ  ಕೂಡ ಆಗಿದೆ.  

ಮಹಾಭಾರತದಲಿ್ಲ  ಹೇಳುವ ಹಾಗೆ, ಇನುನ  ಮುಾಂದಿನ್ ಫಲ್ಕಫಲಗಳು ನಿಮಗೆ ಬಿಟಿ್ಟ ದಿು .  ಇದು ಎಲಿರಿಗೂ 

ಅನ್ಾ ಯಿಸುತು ದೆ.  ನಿೀವು ಈ ವರ್ಚರದಲಿ್ಲ  ಕರ ಮ ಕೈಗಳು ಬೇಕು.  ನನು ಸದನ್ಕೆಾ  ಈ ವಷ್ಯ ತಂದಿದಿೆ ೀನೆ.  

ಅವರು ಈಗ ನ್ನ್ನ  ಮೇಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡುತಾು ರೀ ಗತ್ರು ಲಿ .  ಏಕೆಾಂದರೆ ಅವರೆಲಿ್ಕ  ಬಲ 

ಹಾಂದಿದವರಾಗಿದಿಾ ರೆ.  ಐದು ಲಕ್ಷ ರೂಪ್ಪಯಿಗಳನುನ  ಕಟಿ ರೆ ಸ್ವಕು ಸುಪ್ಪರಿ ಕಲಿರ ಗಳು ಬಡಿದು 

ಹೀಗುತಾು ರೆ.  ಆ ಅಶಾ ತ ನರಾಯಣ್ ಕಣಿಣ ೀರು ಹಾಕಕಾಂಡು  ಅಳುತ್ರು ದಿ .  ಯಾರು ಯಾವಾಗ ಬಂದು 

ಹಡೆಯುತಾು ರೀ ಗತ್ರು ಲಿ .  “ಮುಲಾ   ಅಲಿ್ಕ ಹ  ಕಾ, ಸ್ವಯಾ ರಸೂಲ  ಕಾ, ದಿಯಾ ಉಸ  ಕಾ ಭಿೀ 

ಭಲ್ಕ, ನ್ಹೀ ದಿಯಾ ಉಸ  ಕಾ ಭಿೀ ಭಲ್ಕ” ಎಾಂದು,  “ಜಯ ನ್ಮೊೀ ಪ್ಪವವತ್ರ ಪತಯೇ ಹರ ಹರ 

ಮಹಾದೇವ ” ಎಾಂದು ಜಂಗಮರು ಜೀಳಿಗೆ ಹಾಕಕಾಂಡು ಹೀಗುವ ಹಾಗೆ ಹರಟ್ಟದಿೆ ೀವ.  

ನ್ಮಗೇನಗುತು ದೆಯೀ ಗತ್ರು ಲಿ .  ಸಕೂಯ ರಿಟ್ಟ ಕಡಿ ಎಾಂದು ಕೇಳಿದರೆ, Chief Secretary ಅಧಯ ಕ್ಷತೆಯಲಿ್ಲ  
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ಸಭೆ ಇದೆ, ಸಭೆಯನುನ  ಮಾಡಿ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಸಕೂಯ ರಿಟ್ಟ ಕಡುತೆು ೀವ ಎಾಂದು ಹೇಳುತಾು ರೆ.  ನಿೀವು 

ಸಕೂಯ ರಿಟ್ಟ ಕಡದೇ ಇದಿ ರೂ ಪರವಾಗಿಲಿ ; ಆದರೆ ಸತು  ಮೇಲ್ಲ ಸಂತಾಪ ಸೂಚನೆ ಮಾಡುವುದಕೆಾ  

ಹೀಗಬೇಡಿ.  ಕಾಲ ಎನುನ ವುದು ಬಹಳ ವಚಿತರ ವಾಗಿ ಹೀಗುತ್ರು ದೆ.  ಭರ ಷಿ್ಣ ರ್ಚರ ಅತ್ರಯಾಗಿದೆ.  ಹಾಂದೆ, 

ಮಾನ್ಯ  ನ್ರಸಿಾಂಹರಾಯ ಎನುನ ವ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಜತೆ ನನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಿೆ ೀನೆ.  ಲಕ್ಷೂ ಣ್ ರಾಯರು, 

ನಂಜುಾಂಡಪಾ ನ್ವರಂತಹ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿದಿ ರು.  ಮಾನ್ಯ  ಮೇಲಾ ೀಟಯವರು, ಮಾನ್ಯ  ಲ್ಲನ ನ್ವರು.  

ಎರಡು ಚಪ್ಪತ್ರಗಳನುನ  ಪ್ಪಯ ಕೆಟ ನ್ಲಿ್ಲ  ಕಟಿ್ಟ ಕಾಂಡು ಬಂದು ಮಧಾಯ ಹನ  ತ್ರಾಂದು ಹೀಗುತ್ರು ದಿ ರು.  

ಇಾಂತಹ ಐಎಎಸ  ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿದಿ ರು.  ಇವತ್ತು  ಏನಗಿದೆ?  ನನು ಕೇಾಂದರ ದಲಿ್ಲದಿಾ ಗ ನನು ಕಂಡಿರುವ 

ಹಾಗೆ, ಶೇಕಡ 99 ರಷಿ್ಟ  ಐಎಎಸ  ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪ್ಪರ ಮಾಣಿಕರಾಗಿದಿ ರು.   ಶ್ರ ೀ ಪಿ.ಸಿ. ಸೇನ , ಶ್ರ ೀ ಅನಿಲ  

ಬೈಜಲ  ಅಾಂತಹ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿದಿ ರು.  ಬೇರೆಯವರು ನ್ನ್ನ  ಹತ್ರು ರ ಬಂದು, ಇವರೆಲಿ್ಕ  ಆರ ಎಸ ಎಸ , 

ಭಜರಂಗದಳದವರು; ಇವರನುನ  ತೆಗೆದುಕಳು ಬ್ರರದು ಎಾಂದು ಹೇಳಿದರು.  ಆಗ ನನು ಅವರು 

ಆರ ಎಸ ಎಸ ನ್ವರಾಗಿರಲ್ಲ ಅಥವಾ ಭಜರಂಗ ದಳದವರಾಗಿರಲ್ಲ, I am not bothered.  If he is honest, I 

will take ಎಾಂದು ಹೇಳಿದೆ.  ಅಾಂತಹ ಸುಮಾರು 70 ಜನ್ ಐಎಎಸ -ಐಪಿಎಸ  ಅಧಿಕಾರಿಗಳನುನ  

ಇಟಿ ಕಾಂಡು ಕೇಾಂದರ ದಲಿ್ಲ  ಎರಡನೆಯ ಸೆ್ವ ನ್ದಲಿ್ಲದಿು  ಕಾಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆವು.  I am the first 

Minister who brought Indian Airlines - Air India into profit.  ಇದಕೆಾ  ನನಬಬ ನೇ ಕಾರಣ್ ಅಲಿ .  ಶ್ರ ೀ 

ಅನಿಲ  ಬೈಜಲ ನ್ವರು ಇವತ್ತು  ದೆಹಲ್ಲಯಲಿ್ಲ  Lieutenant Governor ಆಗಿದಿಾ ರೆ.   ಇಾಂತಹ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು  

ನ್ಮೂ  ರಾಜಯ  ಸಕಾವರದಲಿ್ಲ  ಬ್ರಳೆಣಿಕೆಯಷಿ್ಟ  ಮಾತರ  ಇದಿಾ ರೆ. 

                    (ಮುಾಂದು) 

(1294) 23-12-2021 1.10 DS-AK     (ವೈಸ  ಛೇಮಾನ ರವರ ಉಪಸಿಾ ತಿ) 

ಶಿರ ೋ ಸಿ.ಎಾಂ.ಇಬಾರ ಹಿಾಂ(ಮುಾಂದ್ಯ):- 

ಆದಿ ರಿಾಂದ ಇವತ್ತು  ಸಕಾವರದವರು ಇದರ ಬಗೆೆ  ಮಾನ್ಯ  ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳ ಹತ್ರು ರ ಸಮಾಲೀಚನೆ 

ಮಾಡಬೇಕಾಗುತು ದೆ.  ಲಂಚ ಕಡುವುದು ಅಪರಾಧ, ಅದೇರಿೀತ್ರ ಲಂಚ ತೆಗೆದುಕಳುು ವುದು ಸಹ 

ಅಪರಾಧ.  ಮಾನ್ಯ  ಸಹೀದರಿಯವರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಇದರ ಬಗೆೆ  ಒಾಂದು ವಧೇಯಕವನುನ  ತಂದುಬಿಡಿ.   

ಲಂಚ ಕಡುವುದು ಅಪರಾಧವಲಿ , ಲಂಚ ತೆಗೆದುಕಳುು ವುದು ಅಪರಾಧ ಎಾಂದು ಹೇಳಿಬಿಡಿ ಶೇಕಡ 90 

ರಷಿ್ಟ  ಲಂಚ ತೆಗೆದುಕಳುು ವುದು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿಬಿಡುತು ದೆ.   ಏಕೆಾಂದರೆ, ಲಂಚ ಕಟಿ ವನಿಗೆ 

ಹೇಳುವುದಕೆಾ  ಧೈಯವ ಇಲಿ .  ಅವರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು ಅಷಿ್ಣ .  ನನು ಈಗ ವಯ ವಹಾರದಲಿ್ಲಲಿ .  ನಿಮೂ  

ಹೆಸರು ಹೇಳಿದರೂ ಕೆಲಸ ಆಗುವುದಿಲಿ .  ನಿಮೂ  ಹೆಸರು ಹೇಳಿದರೆ ಯಾರು ದುಡುಡ  

ತೆಗೆದುಕಳುು ವುದಿಲಿ , ನವು ಯಾವುದಕೂಾ  ಇಲಿದ ಹಾಗೆ ಆಗಿಬಿಟಿ್ಟ ದಿೆ ೀವ ಎಾಂದು  ನ್ನ್ನ  ಮಗ 

ಹೇಳುತಾು ನೆ.   ನನು ಕೂಡ ಮಂತ್ರರ ಯಾಗಿದಿೆ .  ವಗಾವವಣೆ ಮಾಡಿಕಡುವುದಕೆಾ  ಆ ಕಾಲದಲಿ್ಲ  ಯಾರು 

ಹಣ್ ತೆಗೆದುಕಳುು ತ್ರು ರಲ್ಲಲಿ .  ಆದರೆ ಇವತ್ತು  ದುರ್ದವವ.  ತಮೂ  ಮುಖಾಾಂತರ ನನು ಕೈಮುಗಿದು 
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ಪ್ಪರ ಥವನೆ ಮಾಡುತೆು ೀನೆ,  ದಯವಟಿ  ಈ ರಾಜಯ ದ ಗೌರವವನುನ  ಉಳಿಸಿ ಎಾಂದು ಹೇಳಬಯಸುತ್ರು ದಿೆ ೀನೆ.  

ನ್ನ್ನ  ಮಾತ್ರನಿಾಂದ ನೀವಾಗಿದಿ ರೆ ನನು ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳುತೆು ೀನೆ.  ನನು ನೀವುಾಂಟ ಮಾಡಬೇಕೆನುನ ವ 

ಉದಿೆ ೀಶವಲಿ . ನನು maximum achieve ಮಾಡಿಬಿಟಿ್ಟ ದಿೆ ೀನೆ.  ನನು ಅಲಿ್ಲಯ ತನ್ಕ ಹೀಗಿ ಆಗಿದೆ.  

ನ್ನ್ಗೆ ಇಲಿ್ಲ  ಸೆ್ವ ನ್ ಇಲಿದಿದಿ ರೂ ಕನ್ನ ಡ ನಡಿನ್ ಜನ್ತೆಯ ಹೃದಯ ಸಿಾಂಹಾಸನ್ದಲಿ್ಲ  ಸೆ್ವ ನ್ ಇದೆ.  

“ಇವನರವ, ಇವನರವ, ಇವನರವ ಎಾಂದೆನಿಸದಿರಯಾಯ , ಇವ ನ್ಮೂ ವ, ಇವ ನ್ಮೂ ವ, ಇವ ನ್ಮೂ ವ 

ಎಾಂದೆನಿಸಯಾಯ ” ಎಾಂದು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ನನು ಯಾರ ಮನೆಗೆ ಹೀದರೂ ಒಾಂದಿಷಿ್ಟ  ಪರ ಸ್ವದ ನ್ನ್ಗೆ 

ಸಿಗುತು ದೆ.   ನ್ನ್ಗೆ ಜಾತ್ರ ಇಲಿ , ಕುಲ ವಲಿ , ಮತವಲಿ .   ಹಾಂದೆ ನ್ಮೂ ಲಿ್ಲದಿ  ಅನೇಕ ಜನ್ರು ಬಿಜೆಪಿಗೆ 

ಹೀಗಿದಿಾ ರೆ.  ಅವರ ಊರಿಗೆ ಹೀದರೆ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಹೀಗಿ ಮಾತನಡಿಸಿಕಾಂಡು ಬರುತೆು ೀನೆ.  

ಏಕೆಾಂದರೆ, ಸನ ೀಹ ಮುಖ್ಯ .  ಇವತ್ತು  ನನು ಕಾಾಂಗೆರ ಸ  ಪಕ್ಷದಲಿ್ಲರಬಹುದು, ಸನ ೀಹಕೆಾ  ಏನಿದೆ? ಇವತ್ತು  

ಯಾವುದೇ ವಧವಾದಂತಹ ಶತೃತಾ ವನಿನ ಟಿ ಕಾಂಡಿಲಿ .    ಆದಿ ರಿಾಂದ ಈ ವರ್ಚರವನುನ  ಇವತ್ತು  ಪರ ಸ್ವು ಪ 

ಮಾಡಿದಿೆ ೀನೆ.  ಈ ವರ್ಚರವನುನ  ಗಂಭಿೀರವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕಾಂಡು ಏನದರೂ ಕರ ಮವನುನ  ತೆಗೆದುಕಳಿು .  

ಇವರಿಗೆ ಒಾಂದು ನೀಟ್ಟಸ  ಕಟಿ  ಕರೆಯಿಸಿ.  ಇವರಿಗೆ suo-moto action ತೆಗೆದುಕಾಂಡಿದಿೆ ೀವಾಂದು 

ಹೇಳಿದರೆ ನವು ಹರಗಡೆ ಹೀಗಿ ಉತು ರ ಕಡುವುದಕೆಾ  ಸ್ವಧಯ ವಾಗುತು ದೆ.  ತಾವು ಅವಕಾಶ 

ಕಟಿ್ಟ ದಿ ಕಾಾ ಗಿ ತಮಗೆ ವಂದಿಸಿ ನ್ನ್ನ  ಮಾತ್ತಗಳನುನ  ಮುಗಿಸುತೆು ೀನೆ. 

 

 ವೈಸ  ಛೇಮಾನ :- ಮಾನ್ಯ  ಮರಿತ್ರಬ್ಬ ೀಗೌಡರೇ, ತಾವು ಮಾತನಡಿ. 

 

 ಶಿರ ೋ ಗೊೋವಿಾಂದ ಎಾಂ.ಕಾರಜ್ೋಳ(ಜಲಸಂಪನೂಮ ಲ ಸ್ಚಿವರು):-  ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ,  

ನಿನೆನ  ಪರ ಸ್ವು ಪ ಮಾಡಿರುವ ನಿೀರಾವರಿ ಯೀಜನೆಗಳ ಬಗೆೆ  ನನು ಈಗ ಉತು ರ ಕಡುತೆು ೀನೆ.  ನಂತರ 

ಮಾನ್ಯ  ಮರಿತ್ರಬ್ಬ ೀಗೌಡರು ಮಾತನಡಲ್ಲ. 

 

 ಶಿರ ೋ ಮರಿತಿಬಬ ೋಗೌಡ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಈಗಾಗಲೇ ಈ ವರ್ಚರ ಮಾತನಡಿ 

ಆಗಿರುವುದರಿಾಂದ  ನನು ಕೂಡ ಐದು ನಿಮಿಷ್ ಮಾತನಡಿ ಬೇಗ ಮುಗಿಸುತೆು ೀನೆ.  

 

 ವೈಸ  ಛೇಮಾನ :- ಮಾನ್ಯ  ಮರಿತ್ರಬ್ಬ ೀಗೌಡರೇ, ಮಾನ್ಯ  ಸಚಿವರು ಉತು ರ ಕಟಿ  ಮೇಲ್ಲ ತಾವು 

ಮಾತನಡಿ.  

 

 ಶಿರ ೋ ಗೊೋವಿಾಂದ ಎಾಂ.ಕಾರಜ್ೋಳ:- ಮಾನ್ಯ  ಮರಿತ್ರಬ್ಬ ೀಗೌಡರೇ, ಮಾನ್ಯ  ಇಬ್ರರ ಹಾಂ ರವರು 

ಪ್ಪರ ಥವನೆ ಮಾಡುವುದಕೆಾ  ಹೀಗಬೇಕೆಾಂದು ಹೇಳಿದರು, ಅದಕಾಾ ಗಿ ನನು ಆಯಿತ್ತ ಎಾಂದು ಒಪಿಾ ಕಾಂಡೆ.  
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ಅವರು ಚರ್ಚವ ಮಾಡುವುದಕೆಾ  ನ್ಮಗೇನು ತಕರಾರು ಇಲಿ .  ಸಕಾವರ ಉತು ರ ಕಡುತು ದೆ. ಆದಿ ರಿಾಂದ 

ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕಡಲ್ಕಯಿತ್ತ.  

 

 ಶಿರ ೋ ಎಾಂ.ರ್ನರಾಯಣಸ್ತವ ಮ(ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಮುಖಯ  ಸ್ಚೇತ್ಕರು):- :- ಯಾವಾಗ ಅವಕಾಶ 

ಕಡುತ್ರು ೀರಿ ಎಾಂಬುದನುನ  ಹೇಳಿ.  ನವು ಆ ಚರ್ಚವಯಲಿ್ಲ  ಭಾಗವಹಸಬೇಕು. 

 

 ಶಿರ ೋ ಮರಿತಿಬಬ ೋಗೌಡ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ನ್ನ್ಗೆ ಮಾತನಡುವುದಕೆಾ  ಯಾವಾಗ 

ಅವಕಾಶ ಕಡುತ್ರು ೀರಿ ಎಾಂಬುದನುನ  ಹೇಳಿ.  

 

 ವೈಸ  ಛೇಮಾನ :- ಮಾನ್ಯ  ಸಚಿವರು ಉತು ರ ಕಟಿ  ನಂತರ ತಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಕಡುತೆು ೀನೆ.  

 

 ಶಿರ ೋ ಶಶಿಲ  ಜಿ.ನಮೊೀಶಿ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಉತು ರ ಕನವಟಕದ ಬಗೆೆ , ಕಲ್ಕಯ ಣ್ 

ಕನವಟಕದ ಬಗೆೆ  ಇನುನ  ಕೆಲವರು ಮಾತನಡುವವರು ಇದಿಾ ರೆ.  ಬಹಳಷಿ್ಟ  ಜನ್ರು 

ಮಾತನಡುವುದಕೆಾ  ಹೆಸರು ಕಟಿ್ಟ ದಿಾ ರೆ.  ಅವರೆಲಿ್ಕ  ಮಾತನಡಿದ ಮೇಲ್ಲ ಉತು ರ ಕಡಬೇಕೆಾಂದು 

ನನು ಕೇಳುತ್ರು ದಿೆ ೀನೆ.  

 

 ಶಿರ ೋ ಕೋಟ ಶಿರ ೋನವಾಸ್ ಪೂಜಾರಿ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಮಾನ್ಯ  ಇಬ್ರರ ಹಾಂ ರವರು 

ನಿಯಮ 330 ರಡಿಯಲಿ್ಲ  ಪರ ಶೆನ ಯನುನ  ಕೇಳಿದಿಾ ರೆ.  ಸಕಾವರ ಉತು ರ ಕಡುವುದಕೆಾ  ತಯಾರಿದೆ.   ಆದರೆ 

ಬೇರೆಯವರಿಗೂ ಮಾತನಡುವುದಕೆಾ  ಅವಕಾಶ ಕಡುತ್ರು ೀರಾ?  

 

 ವೈಸ  ಛೇಮಾನ :- ಮಾನ್ಯ  ಸಚಿವರೇ, ಈಗ ನಿಯಮ 330 ಕೆಾ  ಉತು ರ ಕಡಿ.  

 

 ಶಿರ ೋ ಎಾಂ.ರ್ನರಾಯಣಸ್ತವ ಮ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಆ ವಷ್ಯದ ಬಗೆೆ  ನವು ಕೂಡ 

ಚರ್ಚವಯಲಿ್ಲ  ಭಾಗವಹಸಬೇಕಾಗಿದೆ.   

 

 ಶಿರ ೋ ಗೊೋವಿಾಂದ ಎಾಂ.ಕಾರಜ್ೋಳ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಈಗ ಆ ವಷ್ಯ ಇಲಿ್ಲ ಗೆ ನಿಲಿ್ಲ ಸಿ. 

ನನು ಉತು ರ ಕಡುತೆು ೀನೆ.  ನಿೀರಾವರಿ ಯೀಜನೆಗಳ ಬಗೆೆ  ದಿನ್ಗಟಿ ಲೇ ಚರ್ಚವ ಮಾಡಿದಿಾ ರೆ.  ಉತು ರ 

ಕನವಟಕದ ಯೀಜನೆಗಳ ಬಗೆೆ ಯೇ ಚರ್ಚವ ಮಾಡಿದಿಾ ರೆ.  ಉತು ರ ಕಡದಿದಿ ರೆ ಕಷಿ್ ವಾಗುತು ದೆ.  ಈಗ 

ತಾವು ಉತು ರ ಕಡಿ ಎಾಂದು ಹೇಳಿದಿಿ ೀರಿ.   
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 ಶಿರ ೋ ಬ್ಸ್ವರಾಜ ಪಾಟ್ಟೋಲ  ಇಟಗಿ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ,  ಕಲ್ಕಯ ಣ್ ಕನವಟಕದ ಬಗೆೆ   

ಉತು ರ ಕನವಕದ ಬಗೆೆ  ನನು ಕೂಡ ಮಾತನಡಬೇಕಾಗಿದೆ.  

 

 ಶಿರ ೋ ಎಾಂ.ರ್ನರಾಯಣಸ್ತವ ಮ(ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಮುಖಯ  ಸ್ಚೇತ್ಕರು):- ಮಾನ್ಯ  ಸಚಿವರೇ, 

ಇದರ ಬಗೆೆ  ಮಾತನಡಬೇಕೆಾಂದು ನ್ಮೂ  ಕಡೆಯಿಾಂದ ನವು ಪಟಿ್ಟ ಯನುನ  ಕೂಡ ಕಟಿ್ಟ ದಿೆ ೀವ.  ಇನುನ  

3-4 ಜನ್ರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕಡುತೆು ೀವಾಂದು ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರು ಹೇಳಿದಿಾ ರೆ.  

 

 ಶಿರ ೋ ಗೊೋವಿಾಂದ ಎಾಂ.ಕಾರಜ್ೋಳ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಬಹಳ ಪರ ಮುಖ್ವಾಗಿ  ಅವರ 

ಪಕ್ಷದ ನಯಕರು  2 ಗಂಟ 37 ನಿಮಿಷ್ ಮಾತನಡಿದಿಾ ರೆ.  ಅದಲಿದೆ ಇನ್ಮನ  10 ಸದಸಯ ರು 

ಮಾತನಡಿದಿಾ ರೆ.  

 

ಶಿರ ೋ ಬ್ಸ್ವರಾಜ ಪಾಟ್ಟೋಲ  ಇಟಗಿ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಮಾತನಡುವುದಕೆಾ  ಅವಕಾಶ 

ಕಡುವುದಿಲಿವಾಂದರೆ ಹೇಗೆ? ನನು ಕೂಡ ನಿೀರಾವರಿ ಯೀಜನೆಗಳ ಬಗೆೆ  ಮಾತನಡುತೆು ೀನೆಯೇ 

ಹರತ್ತ ಬೇರೇನ್ಮ ಇಲಿ .  

 

 ವೈಸ  ಛೇಮಾನ :- ನಿಯಮ ೩೩೦ರ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಚರ್ಚವಯಾಗುತ್ರು ದೆ. ಅದಕೆಾ  ಉತು ರವನುನ  

ಕಟಿ  ನಂತರ ನಿಮೂ  ಉತು ರವನುನ  ಕಡಿ.  

 

 ಶಿರ ೋ ಎಾಂ.ರ್ನರಾಯಣಸ್ತವ ಮ:- ಮಾನ್ಯ  ಇಬ್ರರ ಹಾಂರವರು ನಿಯಮ 330ರ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಏನು 

ವಷ್ಯವನುನ  ತಂದಿದಿಾ ರೆ, ಅದರ ಬಗೆೆ  ನವು ಮಾತನಡುತೆು ೀವ.  

 

 ಶಿರ ೋ ಗೊೋವಿಾಂದ ಎಾಂ.ಕಾರಜ್ೋಳ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಮಾನ್ಯ  ಇಬ್ರರ ಹಾಂ ಸ್ವಹೇಬರ 

ವರ್ಚರಕೆಾ  ನನು ಉತು ರವನುನ  ಕಡುತೆು ೀನೆ.  

 

 ಶಿರ ೋ ಎಾಂ.ರ್ನರಾಯಣಸ್ತವ ಮ(ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಮುಖಯ  ಸ್ಚೇತ್ಕರು):- ಮಾನ್ಯ  

ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಅದರ ಬಗೆೆ  ನವಲಿರೂ ಮಾತನಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ನವು ಮಾತನಡುವುದಕೆಾ  

ಹೀಗುವುದಿಲಿ .  ಆದರೆ ಉತು ರ ಕನವಟಕದವರಾದರೂ ಒಾಂದಿಬಬ ರು ಮಾತನಡಲ್ಲ ಎನುನ ತೆು ೀವ.  
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 ಶಿರ ೋ ಗೊೋವಿಾಂದ ಎಾಂ.ಕಾರಜ್ೋಳ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಈ ರಿೀತ್ರ ಎಲಿರೂ 

ಮಾತನಡುತ್ರು ದಿ ರೆ ಇದು ಮುಗಿಯದ ಕೆಲಸ.  

 

 ಶಿರ ೋ ಎಾಂ.ರ್ನರಾಯಣಸ್ತವ ಮ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಇದರ ಬಗೆೆ  ನವಾಯ ರು 

ಮಾತನಡುವುದಿಲಿ .  

 

 ಶಿರ ೋ ಕೋಟ ಶಿರ ೋನವಾಸ್ ಪೂಜಾರಿ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ನಿಯಮ 330ರ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  

ಮಾನ್ಯ  ಇಬ್ರರ ಹಾಂರವರು ಪರ ಸ್ವು ಪ ಮಾಡಿದಿಾ ರೆ. ಅದಕೆಾ  ನವು ಉತು ರವನುನ  ಕಡುತೆು ೀವ.  ಆನಂತರ 

ಅಧವ ಗಂಟ ಕಾಲ್ಕವಧಿ ಚರ್ಚವ, ಉತು ರ ಕನವಟಕದ ವರ್ಚರ ಎಲಿವನುನ  ಚರ್ಚವಗೆ ತೆಗೆದುಕಳಿು .  

 

 ಶಿರ ೋ ಎಾಂ.ರ್ನರಾಯಣಸ್ತವ ಮ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಅದರ ಬಗೆೆ  ನವಲಿರೂ 

ಮಾತನಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು , ಆದರೆ ನವಾಯ ರು ಮಾತನಡುವುದಿಲಿ .  

 

 ಶಿರ ೋ ಕೋಟ ಶಿರ ೋನವಾಸ್ ಪೂಜಾರಿ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ನಿಯಮ 330ರ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  

ಮಾನ್ಯ  ಇಬ್ರರ ಹಾಂರವರು ಪರ ಸ್ವು ಪ ಮಾಡಿದಿಾ ರೆ, ಅದಕೆಾ  ನವು ಉತು ರವನುನ  ಕಡುತೆು ೀವ.  ನಂತರ ತಾವು 

ನಿಧಾವರ ಮಾಡಿ.  

 

 ಶಿರ ೋ ಗೊೋವಿಾಂದ ಎಾಂ.ಕಾರಜ್ೋಳ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಮಾನ್ಯ  ಇಬ್ರರ ಹಾಂ ಸ್ವಹೇಬರು 

ಶ್ರ ೀಮಾನ  ನಿಜಲ್ಲಾಂಗಪಾ ನ್ವರ ಕಾಲದಿಾಂದಲೂ….. 

(ಗಾಂದಲ) 

 ಡ್: ವೈ.ಎ.ರ್ನರಾಯಣಸ್ತವ ಮ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಮಾನ್ಯ  ಸಚಿವರು ನಿಯಮ 330ಕೆಾ  

ಉತು ರವನುನ  ಕಡಲ್ಲ, ನವು ನಂತರ ಮಾತನಡೀಣ್.  

 

 ಶಿರ ೋ ಮರಿತಿಬಬ ೋಗೌಡ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ನ್ನ್ಗೆ 5 ನಿಮಿಷ್ಗಳ ಕಾಲ ಮಾತನಡಲು 

ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕಡಿ. 

 

 ವೈಸ  ಛೇಮಾನ :- ಮಾನ್ಯ  ಸಚಿವರು ಉತು ರವನುನ  ಕಟಿ  ನಂತರ ನಿೀವು ಬೇಕಾದರೆ ಅವರ ಬಳಿ 

ಸಾ ಷಿಿ ೀಕರಣ್ವನುನ  ಕೇಳಿಕಳಿು , ಈಗ ದಯಮಾಡಿ ಕುಳಿತ್ತಕಳಿು .  
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 ಶಿರ ೋ ಕೋಟ ಶಿರ ೋನವಾಸ್ ಪೂಜಾರಿ:- ಈಗ ಸಕಾವರದ ಪರವಾಗಿ ಅವರು ಉತು ರವನುನ  

ನಿೀಡುತ್ರು ದಿಾ ರೆ, ನಿೀವು ನಂತರ ಮಾತನಡಿ.  

 

 ಶಿರ ೋ ಮರಿತಿಬಬ ೋಗೌಡ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಉತು ರವನುನ  ಕಟಿ  ನಂತರ 

ಮಾತನಡುವುದು ಏನಿದೆ?  

 

 ಶಿರ ೋ ಗೊೋವಿಾಂದ ಎಾಂ.ಕಾರಜ್ೋಳ(ಜಲಸಂಪನೂಮ ಲ ಸ್ಚಿವರು):- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, 

ದೇಶಕೆಾ  ಸ್ವಾ ತಂತರ ಯ  ಬಂದ ನಂತರ ವಧಾನ್ಸೌಧವನುನ  ಕಟಿ್ಟ ದಿ ರಿಾಂದ ಹಡಿದು ಇವತ್ರು ನ್ವರೆವಗೂ 

ಆಪ್ಪದನೆಗಳು, ಭರ ಷಿ್ಣ ರ್ಚರದ ಬಗೆೆ  ಮಾತನಡುವುದು ಎಲಿ್ಕ  ಕಾಲದಲಿ್ಲಯೂ ನ್ಡೆದಿದೆ.  ತಮೂ  

ಗಮನ್ಕೆಾ  ಒಾಂದು ವರ್ಚರವನುನ  ತರುತೆು ೀನೆ. ವಧಾನ್ಸೌಧವನುನ  ಕಟಿ್ಟ ದಂಥ ಕೆಾಂಗಲ  

ಹನುಮಂತಯಯ ನ್ವರು ಪ್ಪರ ಮಾಣಿಕರು.  ಅವರ ಮೇಲ್ಲಯೇ ಆಪ್ಪದನೆಯಾಗಿ, ವಧಾನ್ ಸಭೆಯಲಿ್ಲಯಲಿ್ಲ  

ಚರ್ಚವಯಾಯಿತ್ತ.  ವಧಾನ್ಸೌಧವನುನ  ಕಟಿ ವುದರಲಿ್ಲ  ಭರ ಷಿ್ಣ ರ್ಚರ ನ್ಡೆದಿದೆ ಎಾಂದು ಆರೀಪವನುನ  

ಮಾಡಿದರು.  ನನು ಫೀಟೀ ಸಹತ ಇಟಿ ಕಾಂಡಿದಿೆ ೀನೆ, ಇದು ನಿಮಗೆ ಗತ್ರು ರಲ್ಲ.  ನನು ಇದಿಷಿ್ ನುನ  

ಹೇಳುವುದಕೆಾ  ಹೀಗುವುದಿಲಿ .  ಬಹಳ ಸಂಕಿ ಪು ವಾಗಿ ಅವರು ಕೆಲವು ವಷ್ಯಗಳನುನ  ಪರ ಸ್ವು ಪ 

ಮಾಡಿದಿಾ ರೆ.  ಅದನುನ  ಮಾತರ  ಹೇಳಲ್ಲಕೆಾ  ಬಯಸುತೆು ೀನೆ.   

 

 ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಯಾರೀ ಒಬಬ ರು ಕಾಾಂಟ್ರ್ರ ಯ ಕಿ ರ  ಕೆಾಂಪಯಯ  ಎನುನ ವವರು 

ಆಪ್ಪದನೆಯನುನ  ಮಾಡಿದಿಾ ರೆ.  ಅವರ ಸಂರ್ದಲಿ್ಲರತಕಾ ಾಂಥ ಸದಸಯ ರು ಕೇವಲ 800 ಜನ್.  ರಾಜಯ ದಲಿ್ಲ  

ನೀಾಂದಾಯಿತ ಗುತ್ರು ಗೆದಾರರು 42,000 ಜನ್ ಇದಿಾ ರೆ.  ನನೇಕೆ ಇದನುನ  ಸದನ್ದ ಮಾಹತ್ರಗಾಗಿ 

ಇಡುತ್ರು ದಿೆ ೀನೆಾಂದರೆ, ಸತಯ  ಗತಾು ಗಲ್ಲ ಎಾಂದು.  ನನು ಒಾಂದು ವರ್ಚರವನುನ  ಹೇಳಲ್ಲಕೆಾ  ಬಯಸುತೆು ೀನೆ. 

42,000 ಜನ್ರ ಅಭಿಪ್ಪರ ಯ 800 ಜನ್ರ ಅಭಿಪ್ಪರ ಯವಾಗುವುದಿಲಿ  ಮತ್ತು  ಆಪ್ಪದನೆಯನುನ  ಮಾಡುವುದು 

ಅಾಂದರೆ ಗಾಳಿಯಲಿ್ಲ  ಗುಾಂಡು ಹಡೆಯತಕಾ ಾಂಥ ಕೆಲಸವನುನ  ಮಾಡಿದಿಾ ರೆ.  ಅವರು ಆಪ್ಪದನೆ 

ಮಾಡಿದಿು  ಏನು, ʼಶಾಸಕರುʼ, ಶಾಸಕರು ಎಾಂದರೆ ಒಾಂದೇ ಪಕ್ಷದವರಲಿ .  ಈ ಸದನ್, ಆ ಸದನ್ ಮತ್ತು  

ಕೆಲವು ಸಂಸತ  ಸದಸಯ ರು, ಸಚಿವರು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಾಂದು ಹೇಳಿದಿಾ ರೆ.  ಅವರ ಆಪ್ಪದನೆ ಏನೆಾಂದರೆ, 

ಶೇಕಡ 40ಕೆಾ  ಹೆರಿ್ಚ ಗಿದೆ ಎನುನ ತಾು ರೆ.  ಹಾಗಾದರೆ ಇಲಿ್ಲರತಕಾ ಾಂಥ ಸುಮಾರು 70 ಜನ್ 

ಕೆಳಮನೆಯಲಿ್ಲರಕಾ ಾಂಥ ಸುಮಾರು 220 ಜನ್ ಎಲಿರೂ ಭರ ಷಿ್ಣ ರ್ಚರವನುನ  ಮಾಡಿದಿಾ ರೆ ಎಾಂದು ಅಥವವೇ? 

ಎಲಿರೂ ಕಮಿಶನ  ಪಡೆದಿದಿಾ ರೆ ಎಾಂದು ಅಥವವೇ? ಈ ಆಪ್ಪದನೆಯಲಿ್ಲ  ಹುರುಳಿಲಿದ ಒಾಂದು 

ಅಾಂಶವೇನೆಾಂದರೆ ಅವರು ನವು ಶೇಕಡ 40ರಷಿ್ಟ  ಕಟಿ್ಟ ದಿೆ ೀವಾಂದು ಹೇಳುತಾು ರೆ.  ಶೇಕಡ 40ರಷಿ್ಟ  

ಕಟಿ್ಟ ದಿೆ ೀವಾಂದು ಹೇಳುತಾು ರೆ.  ಶೇಕಡ 40ರಷಿ್ಟ  ಕಟಿ  ಮೇಲ್ಲ ಕಾಮಗಾರಿಯನುನ  ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ 
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ಶೇಕಡ 20ರಷಿ್ಟ  ತೆರಿಗೆಯನುನ  ಕಡಬೇಕಾಗುತು ದೆ. ಶೇಕಡ 40 ಮತ್ತು  ಶೇಕಡ 20 ಎಾಂದರೆ ಅದು ಒಟಿ  

ಶೇಕಡ 60ರಷಿ್ಟ  ಆಯಿತ್ತ. ಯಾವ ಕಾಾಂಟ್ರ್ರ ಯ ಕಿ ರ  ಇದಿಾ ರೆಯೀ ಅವರು ಶೇಕಡ 60ರಷಿ್ಟ  ಕಟಿ  ನಂತರ 

ಶೇಕಡ 40ರಷಿ್ ರಲಿ್ಲ  ಈ ರಾಜಯ ದಲಿ್ಲ  ಅವರು ಕಾಮಗಾರಿಯನುನ  ಮಾಡಿರುವುದನುನ  ಅವರು 

ತೀರಿಸಬೇಕು. ನನ್ದನುನ  ನೀಡಬೇಕು, ತಜ್ಞರನುನ  ನೇಮಿಸುತೆು ೀನೆ, ನೀಡುತೆು ೀನೆ.  ಶೇಕಡ 40ರಷಿ್ ರಲಿ್ಲ  

ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸವನುನ  ಅವರು ತೀರಿಸಬೇಕು.  ಕೇವಲ ಶೇಕಡ 40ರಲಿ್ಲ  ಅವರು ಹಾಕದ ಬಂಡವಾಳದಲಿ್ಲ  

ಬಡಿಡ  ಬರಬೇಕು.  

(ಮುಾಂದು) 

1295/23-12-2021/1-20/bkp-ak           (ವೈಸ  ಛೇಮಾನ ರವರ ಉಪಸಿಾ ತಿ) 

 

ಶಿರ ೋ  ಗೊೋವಿಾಂದ  ಎಾಂ.  ಕಾರಜ್ೋಳ(ಮುಾಂದ್ಯ) 

 

ಅವನ್ ಶರ ಮಕೆಾ   ಲ್ಕಭ  ಬರಬೇಕು.   ಹಾಗಾದರೆ, ಅವನು  ಎಷಿ್ಟ   ಕೆಲಸ  ಮಾಡಿದಿಾ ನೆ,  ಏನು ಕೆಲಸ  

ಮಾಡಿದಿಾ ನೆ ಎಾಂಬ ಬಗೆೆ   ಅಪ್ಪದನೆ    ಮಾಡಿದವನು ಅದರ  ಪಟಿ್ಟ ಯನುನ   ಕಡಬೇಕು.  ಯಾರು 

ಯಾರು ಶಾಸಕರು  ಮತ್ತು  ಯಾರು ಯಾರು ಮಂತ್ರರ ಗಳು  ತೆಗೆದುಕಾಂಡಿದಿಾ ರೆ,  ಯಾರು ಯಾರು  

ಅಧಿಕಾರಿಗಳು  ತೆಗೆದುಕಾಂಡಿದಿಾ ರೆ, ಅವರದಿೆ ಲಿ್ಕ   ಪಟಿ್ಟ ಯನುನ   ಕಡಬೇಕು.    ಸುಮೂ ನೆ  ಗಾಳಿಯಲಿ್ಲ   

ಗುಾಂಡು  ಹಡೆಯುವ ಕೆಲಸ  ಅಲಿ .   ನನು ನಿಮಗೆ  ಈ  ಬಗೆೆ   ಹೇಳಲ್ಲಕೆಾ   ಬಯಸುತೆು ೀನೆ.   ಒಾಂದು  

ಕಾಾಂಗೆರ ಸ  ಆಫಿೀಸ ನ್ಲಿ್ಲ   ನ್ಡೆದಂತಹ   ಚರ್ಚವಯಲಿ್ಲ   ಅಾಂದು  ಏನಗಿದೆ,    ನ್ಗರಾಭಿವೃದಿಿ  

ಪ್ಪರ ಧಿಕಾರದಿಾಂದ  ಕೈಗಳು ಲ್ಕದ .... 

 

ಶಿರ ೋ  ಮರಿತಿಬಬ ೋಗೌಡ:-    ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೆ,   ಇದರ  ಬಗೆೆ   ರಿಪಿ್ ೈ  ಕಡಿಸಿ.  

 

ಶಿರ ೋ  ಗೊೋವಿಾಂದ  ಎಾಂ.  ಕಾರಜ್ೋಳ:-   ನನು  ಕಡುತ್ರು ರುವುದು ರಿಪಿ್ ೈ  ಆಗಿದೆ.   

 

ವೈಸ  ಛೇಮಾನ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಚಿವರು  ರಿಪಿ್ ಯನೆನ ೀ  ಕಡುತ್ರು ದಿಾ ರೆ,  ದಯಮಾಡಿ  

ಕುಳಿತ್ತಕಳಿು .   

 

ಶಿರ ೋ  ಗೊೋವಿಾಂದ  ಎಾಂ.  ಕಾರಜ್ೋಳ:-     ನಿಮಗೆ  ಏನು ಬೇಕೀ ಅದನುನ  ಶ್ೀಬ್ರನ್ ಹಾಡಲ್ಲಕೆಾ  

ಆಗುವುದಿಲಿ .   

(ಗೊಾಂದಲ) 
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ವೈಸ   ಛೇಮಾನ:-    ಮಾನ್ಯ  ಸಚಿವರು  ರಿಪಿ್ ೈಯನೆನ ೀ  ಕಡುತ್ರು ದಿಾ ರೆ,  ದಯಮಾಡಿ  

ಕುಳಿತ್ತಕಳಿು .   

(ಗೊಾಂದಲ) 

ಶಿರ ೋ  ಮರಿತಿಬಬ ೋಗೌಡ:-   ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೆ,  ನಿಯಮಾವಳಿಗಳ  ಪರ ಕಾರ  ರಿಪಿ್ ೈ 

ಎಲಿರಿಗೂ  ಕಡಬೇಕು.    ಇದು  ಪದಿ ತ್ರ.   ತಾವು  ಹರಿಯ ಸಚಿವರು  ಇದಿಿ ೀರಿ. ಸಭಾ ನಿಯಮವನುನ      

ನ್ಡೆಸಿಕಡಬೇಕಲಿವೇ?  

 

(ಈ  ಹಂತ್ದಲೆ     ಕಾಾಂಗೆರ ಸ   ಮತ್ತು   ಜೆ.ಡಿ(ಎಸ )   ಪಕ್ಷದ ಸ್ದಸ್ಯ ರೆಲೆರೂ  ಬಾವಿಗೆ  ಬಂದ್ಯ ಧರಣಿ  

ನರತ್ರಾದರು  ಮತ್ತು   ಸ್ದನದ ಬಾವಿಯಿಾಂದ ರ್ಮತ್ರ್ನಡತಡಗಿದರು ಮತ್ತು  ಘೋಷಣೆ 

ಕೂಗಲು ಪಾರ ರಂಭಿಸಿದರು) 

 

(ಈ  ಹಂತ್ದಲೆ   ರ್ಮನಯ   ವೈಸ  ಛೇಮಾನ  ರವರು  ಬಾವಿಯಲೆ   ನಾಂತ್ತ 

ರ್ಮತ್ರ್ನಡುತಿು ರುವುದ್ಯ  ಯಾವುದ್ಯ ಸ್ಹ  ರೆಕಾಡ ಾಗೆ  ಹೋಗಬಾರದ್ಯ ಎಾಂದ್ಯ  ಸೂಚಿಸಿದರು) 

 

(ಈ ಹಂತ್ದಲೆ  ರ್ಮನಯ  ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು ಪ್ತೋಠವನುನ   ಅಲಂಕರಿಸಿದರು) 

 

ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:-  ಈಗ ಸದನ್ವನುನ   3-00 ಗಂಟಯವರೆಗೆ   ಮುಾಂದೂಡುತ್ರು ದಿೆ ೀನೆ.   

(ಮಧಾಯ ಹನ  1 ಗಂಟೆ  24  ನಮಷಕೆೆ   ಭೋಜನ ವಿರಾಮಕೆಾ ಗಿ ಮುಾಂದೂಡಲಪ ಟ್  ಸ್ದನವು ಪುನಃ 

ಮಧಾಯ ಹನ  3-00 ಗಂಟೆಗೆ ಸ್ರ್ಮವೇಶಗೊಳಳ ಲು ನಶಿ ಯಿಸಿತ್ತ) 

 

  

(1296) 23-12-2021, 3.10  ಕೆಜಿ – ಆರ ಎನ       

(ಸ್ದನವು ಭೋಜನ ವಿರಾಮದ ನಂತ್ರ ಪುನಃ ಮಧಾಯ ಹನ  3 ಗಂಟೆ 11 ನಮಷಗಳಿಗೆ  

ಸ್ರ್ಮವೇಶಗೊಾಂಡಿತ್ತ)  

 

 (ರ್ಮನಯ  ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು  ಪ್ತೋಠವನುನ  ಅಲಂಕರಿಸಿದರು)  

 

            ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಸಭಾನಯಕರೇ, ಪಿ.ಆರ .ರಮೇಶ ರವರ ವಷ್ಯವನುನ  

ತೆಗೆದುಕಳು ೀಣ್ವೇ?  ಪರ ಕಾಶ  ರಾಥೀಡ ರವರೇ,  ತಾವು ಏನು ಮಾಡುತ್ರು ದಿಿ ೀರಿ?   

 

               ಶಿರ ೋ ಪರ ಕಾಶ  ಕೆ.ರಾಥೋಡ :- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೆ, ನವು ಬ್ರವಗೆ ಬರುತ್ರು ದಿೆ ೀವ. 

              ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಏಕೆ?  ನಿಮೂ ದು ಏನು ಬ್ರವ ಮಹಾರಾಯರೇ?   

(ಗಾಂದಲ) 
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(ಈಹಂತ್ದಲೆ  ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರು, ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಮುಖಯ  

ಸ್ಚೇತ್ಕರವರನುನ  ಹರತ್ತಪಡಿಸಿ, ಕಾಾಂಗೆರ ಸ  ಮತ್ತು  ಜೆ.ಡಿ.(ಎಸ ) ಪಕ್ಷದ ರ್ಮನಯ  

ಸ್ದಸ್ಯ ರು ಸ್ದನದ ಬಾವಿಗೆ ಬಂದ್ಯ ಧರಣಿಯಲೆ  ನರತ್ರಾದರು) 

 

      ಶಿರ ೋ ಎಾಂ.ರ್ನರಾಯಣಸ್ತವ ಮ (ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಮುಖಯ  ಸ್ಚೇತ್ಕರರು):- ಮಾನ್ಯ  

ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ನಿೀರಾವರಿ ಸಮಸಯ ಗಳ ಬಗೆೆ  ಉತು ರ ಕಡುತೆು ೀನೆಾಂದು ಹೇಳಿ ಮಾನ್ಯ  

ಜಲಸಂಪನ್ಮೂ ಲ ಸಚಿವರು ನಿಯಮ 330 ಬಗೆೆ  ಉತು ರ ಕಡುವುದಕೆಾ  ಪ್ಪರ ರಂಭ ಮಾಡಿದಿಾ ರೆ.  

(ಗಾಂದಲ) 

ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಈಗ ಬೇಡ ಬಿಡಿ. ಆಯಿತ್ತ. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಏನಗಬೇಕು ಹೇಳಿ? ಒಾಂದು ನಿಮಿಷ್ 

ಎಲಿರೂ ಸುಮೂ ನಿರಿ. ನನು ಹೇಳುತೆು ೀನೆ.  

(ಗಾಂದಲ) 

ಶಿರ ೋ ಕೋಟ ಶಿರ ೋನವಾಸ್ ಪೂಜಾರಿ (ಸ್ಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, … 

(ಗಾಂದಲ) 

ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಒಾಂದು ನಿಮಿಷ್. ನನು ಹೇಳುತೆು ೀನೆ. ವೈ.ಎ.ನರಾಯಸ್ವಾ ಮಿಯವರೇ, ತಾವು 

ಏನದರೂ ಹೇಳುತ್ರು ೀರಾ?  

(ಗಾಂದಲ) 

     ಡ್:ವೈ.ಎ.ರ್ನರಾಯಣಸ್ತವ ಮ (ಶಿಕ್ಷಕರ ಕಿೆೋತ್ರ ):- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಅವರು ನಿಯಮ 

330ಕೆಾ  ಉತು ರ ಕಡುವುದಕೆಾ  ಹೀಗಿದಿು , ನಿೀರಾವರಿ ಬಗೆೆ  ಅಲಿ . ಎಾಂ.ನರಾಯಣ್ಸ್ವಾ ಮಿಯವರು 

ನಿೀರಾವರಿ ಬಗೆೆ  ಎಾಂದು ಹೇಳಿದಿಾ ರೆ. ಅದಕೆಾ  ಅದನುನ  correction ಮಾಡುತ್ರು ದಿೆ ೀನೆ. ನಿಯಮ 330  ಬಗೆೆ  

ಉತು ರ ಕಡುವುದಕೆಾ  ಹೀಗಿದಿು .  

(ಗಾಂದಲ) 

 ಶಿರ ೋ ಎಾಂ.ರ್ನರಾಯಣಸ್ತವ ಮ (ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಮುಖಯ  ಸ್ಚೇತ್ಕರು):-  ಮಾನ್ಯ  

ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಒಾಂದು ನಿಮಿಷ್. ತಾವು ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ  ಪಿೀಠದಲಿ್ಲ  ಇರಲ್ಲಲಿ . ಆಗ ಏನಯಿತ್ತ 

ಎಾಂದರೆ, ಅವರು ನಿನೆನ  ದಿವಸ ನಿೀರಾವರಿ ಬಗೆೆ  ಸುಧಿೀರ್ವವಾಗಿ ಮಾತನಡಿದಿಾ ರೆ. ಅದಕೆಾ  ನವು ಉತು ರ 

ಕಡಬೇಕೆಾಂದು ಹೇಳಿದರು. ಅದಕೆಾ  ನವು ಸಭಾಪತ್ರಯವರಿಗೆ ಇನ್ನ ಷಿ್ಟ  ಜನ್ ಮಾತನಡಬೇಕೆಾಂದು 

ಚಿೀಟ್ಟ ಕಳುಹಸಿದಿೆ ವು. ಅದಕೆಾ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರು ಅವಕಾಶ ಕಡುತೆು ೀವಾಂದು ಹೇಳಿದಿಾ ರೆಾಂದು 

ಹೇಳಿದೆವು. ಆದರೆ, ಈಗ ಸಮಯ ಇಲಿದಿರುವುದರಿಾಂದ ನವು ಯಾರು ಮಾತನಡುವುದಿಲಿ . ಉತು ರ 

ಕನವಟಕ ಭಾಗದಿಾಂದ ಬಂದವರಿಗೆ ಮಾತರ  ಅವಕಾಶ ಕಡಿ ಎಾಂದು ಕೇಳಿದೆವು. ಅದಕೆಾ  ಅವರು ಇಲಿ , 

ಉತು ರ ಕಡುತೆು ೀವಾಂದು ಹೇಳಿದರು. ಅದಕೆಾ  ಪಿೀಠದಲಿ್ಲದಿ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರು ಅವರು  ಉತು ರ ಕಟಿ  

ಮೇಲ್ಲ, ನಿಯಮ 330 ಬಗೆೆ   ಚರ್ಚವ ಮಾಡಿ ಎಾಂದು ಹೇಳಿದರು. ಅದರಂತೆ, ನವು ನಿೀರಾವರಿ ಬಗೆೆ  ಉತು ರ 
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ಕಡುತಾು ರೆಾಂದು ಸುಮೂ ನೆ ಕುಳಿತ್ರು ದಿೆ ವು. ಕನೆಗೆ ಅವರು ನಿಯಮ 330 ಕೆಾ  ಉತು ರ ಕಡುವುದಕೆಾ  ಶುರು 

ಮಾಡಿದರು.  ನ್ಮಗೆ ಆ ಉತು ರ ಬಂದಿಲಿ .  ಅದರ ಕಾಪಿಯೂ ಬಂದಿಲಿ .  

(ಗಾಂದಲ) 

    ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಒಾಂದು ನಿಮಿಷ್. ಎಲಿರೂ ಸುಮೂ ನಿರಿ. Confuse  ಮಾಡಬೇಡಿ.  

(ಗಾಂದಲ) 

ಶಿರ ೋ ಸಿ.ಸಿ.ಪಾಟ್ಟೋಲ  (ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಸ್ಚಿವರು):- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಮಾನ್ಯ  

ಸದಸಯ ರಾದ ಸಿ.ಎಾಂ.ಇಬ್ರರ ಹಾಂರವರು ಎತ್ರು ದಂತಹ 40% commission ಬಗೆೆ  ಮಾನ್ಯ  ಸಚಿವರಾದ 

ಗೀವಾಂದ ಕಾರಜೀಳರವರು ಉತು ರ ಕಡುತ್ರು ದಿಾ ರೆ. ನನು ಉತು ರ ಕಡುವುದಕೆಾ  ಸಿದಿ ನಿದಿೆ ೀನೆ. 

ಮಾನ್ಯ  ಸದಸಯ ರಾದ ಸಿ.ಎಾಂ.ಇಬ್ರರ ಹಾಂರವರು 40% commission ಬಗೆೆ  ಹೇಳಿದಿಾ ರೆ, ಅದರ ಬಗೆೆ  ನ್ಮೂ  

ಕಡೆ ಇರುವಂತಹ ಮಾಹತ್ರಯನುನ  ಕಡುತೆು ೀವ. ಹಾಗೆಯೇ, ಅವರ ಸಕಾವರದಲಿ್ಲ  ಏನಗಿತ್ತು  

ಎನುನ ವುದನುನ  ಹೇಳಲ್ಲ.  ಅವರ ಸಕಾವರದಲಿ್ಲಯೂ ಏನೇನು ಮಾತ್ತಕತೆಯಾಗಿತ್ತು  ಎನುನ ವುದನುನ  

ಹೇಳಲ್ಲ.   

(ಗಾಂದಲ) 

 ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಆಯಿತ್ತ. ಒಾಂದುನಿಮಿಷ್. 

(ಗಾಂದಲ) 

ಶಿರ ೋ ಎಾಂ.ರ್ನರಾಯಣಸ್ತವ ಮ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಒಾಂದು ನಿಮಷ್.  ನ್ಮಗೆ ಅದರ 

ಬಗೆೆ  ಚರ್ಚವ ಮಾಡುವುದಕೆಾ  ಅವಕಾಶ ಕಡಿ. ನಿಯಮ 330 ರ ಬಗೆೆ ಯೂ ಅವಕಾಶ ಕಡಿ. ನವು 

ಮಾತನಡಬೇಕು.  

(ಗಾಂದಲ) 

ಶಿರ ೋ ಸಿ.ಸಿ.ಪಾಟ್ಟೋಲ :- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಅವರು ಎಲಿವನುನ  ಶಾಾಂತ ರಿೀತ್ರಯಿಾಂದ 

ಕೇಳಿದರೆ,  ನವು  ಉತು ರ ಕಡುವುದಕೆಾ  ರೆಡಿ ಇದಿೆ ೀವ.  ನವು ಉತು ರ ಕಡುವುದಕೆಾ  ರೆಡಿ ಇಲಿವಾಂದರೆ, 

ಅವರು ಪರ ಶೆನ  ಎತು ಲ್ಲ. We are ready here to give answer.  

(ಗಾಂದಲ) 

ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಯಾರಾದರೂ ಒಬಬ ರು ಮಾತನಡಿ. ಎಲಿರೂ ಏಕೆ ಮಾತನಡುತ್ರು ೀರಿ? 

(ಗಾಂದಲ) 

ಶಿರ ೋ ಸಿ.ಎಾಂ.ಇಬಾರ ಹಿಾಂ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಅವರು print ನ್ಲಿ್ಲ   ಲ್ಲಖಿತ ಮೂಲಕ 

ಎಲಿರಿಗೂ reply  ಕಡಬೇಕು. 

(ಗಾಂದಲ) 

    ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:-  ಇಬ್ರರ ಹಾಂರವರೇ,  ಒಾಂದು ನಿಮಿಷ್.  
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(ಗಾಂದಲ) 

ಶಿರ ೋ ಸಿ.ಎಾಂ.ಇಬಾರ ಹಿಾಂ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಅವರು ಕಡಲ್ಲಲಲಿ . ಅವರು ಏಕ್ ದಂ 

ಜಗಳಕೆಾ  ಬಿದಿ ರು.  

(ಗಾಂದಲ) 

ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಇಬ್ರರ ಹಾಂರವರೇ,  ಒಾಂದು  ನಿಮಿಷ್ ಸುಮೂ ನೆ ಇರಿ.  ನನು ಹೇಳುತೆು ೀನೆ. 

(ಗಾಂದಲ) 

ಶಿರ ೋ ಸಿ.ಎಾಂ.ಇಬಾರ ಹಿಾಂ (ವಿಧಾನ ಸ್ಭೆಯಿಾಂದ ಚುರ್ನಯಿತ್ರಾದವರು): ಮಾನ್ಯ  

ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಅವರು ನ್ಮೂ ನುನ  ಇಷಿ್ ಾಂದು ಹೆದರಿಸಿದರೆ,  ನವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕೀ 

ಬೇಡವೀ ಹೇಳಿ? ಅವರು ಏಕೆ ನ್ಮೂ ನುನ  ಎದರಿಸುತಾು ರೆ?  ನವು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಾ ೀನು? ನನು 

ವಾಸು ವಾಾಂಶ ಏನಿದೆ ಅದನುನ  ಹೇಳಿದಿೆ ೀನೆ.  ದಿನ್ ಪತ್ರರ ಕೆಯಲಿ್ಲ  ಬಂದಿರುವಂತಹ ವಷ್ಯವನುನ  

ಹೇಳಿದಿೆ ೀನೆ.  ಏನು ಕರ ಮ ತೆಗೆದುಕಳುು ತ್ರು ೀರಿ?  ಅವರು ನ್ಮೂ  ಮೇಲ್ಲ ಏಕೆ ಬಿೀಳುತಾು ರೆ?  ಅವರಿಗೆ 

contractor ಗಳ ಮೇಲ್ಲ ಬಿೀಳುವುದಕೆಾ  ಧೈಯವ  ಇಲಿ .  ಏಕೆ ಇವರ ಮೇಲ್ಲ action ತೆಗೆದುಕಾಂಡಿಲಿ ?  

ನ್ಮೂ  ಮೇಲ್ಲ ಏಕೆ ಬಂದು ಬಿೀಳುತಾು ರೆ? ನವು ಅವರಿಗೆ ಪುಕಾ ಟಯಾಗಿ ಸಿಕಾ ದಿೆ ೀವಯೇ? 

(ಗಾಂದಲ) 

ಶಿರ ೋ ಸಿ.ಸಿ.ಪಾಟ್ಟೋಲ :- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಮಾನ್ಯ  ಸಚಿವರಾದ ಗೀವಾಂದ 

ಕಾರಜೀಳರವರ ಸಾ ಭಾವ ಎಲಿರಿಗೂ ಗತ್ರು ದೆ.   

(ಗಾಂದಲ) 

ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಒಾಂದು ನಿಮಿಷ್ ಕೇಳಿ.  ಎಲಿರೂ ಸುಮೂ ನಿರಿ. 

 (ಗಾಂದಲ) 

ಶಿರ ೋ ಅರುಣ ಶಹಾಪುರ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಅವರು ಮಂತ್ರರ ಗಳ ಬಗೆೆ   ಏಕ ವಚನ್ದಲಿ್ಲ  

ಮಾತನಡುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಿಾ ರೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಅವರು ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಬೇಕು.  

    (ಗಾಂದಲ) 

ಶಿರ ೋ ಸಿ.ಎಾಂ.ಇಬಾರ ಹಿಾಂ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಯಾರು ಮಾತನಡಿದಿಾ ರೆ? 

                                                         (ಗಾಂದಲ)  

ಶಿರ ೋ ಅರುಣ ಶಹಾಪುರ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಯಾರು ಮಾತನಡಿದಿಾ ರೆ.   ಅವರು ಕ್ಷಮೆ 

ಕೇಳಲ್ಲ.  

       (ಗಾಂದಲ) 

      ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಮರಿತ್ರಬ್ಬ ೀಗೌಡರವರೇ, ತಾವು ಮಾತನಡಬೇಡಿ. ನಿಮಗೆ ಎಷಿ್ಟ  ಬ್ರರಿ 

ಮಾತನಡಬೇಡಿ ಎಾಂದು ಹೇಳಬೇಕು.  ನಿಮಗೆ ಬುದಿಿ  ಇದೆಯೀ, ಇಲಿವೀ?  ಬ್ರವಯಲಿ್ಲ  
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ನಿಾಂತ್ತಕಾಂಡು ಮಾತನಡಬೇಡಿ ಎಾಂದು  ಎಷಿ್ಟ  ಬ್ರರಿ ಹೇಳಬೇಕು.  ನನು ಹೇಳುವುದನುನ  ಕೇಳಿ. ಇಲಿ್ಲ  

ಹುಡುಗಾಟ ಆಡಬೇಡಿ. ಒಾಂದು ನಿಮಷ್ ಎಲಿರೂ ಕೇಳಿ. ಇಬ್ರರ ಹಾಂರವರು  ಉಪವಾಸ ಇದಿೆ ೀನೆ. 2-3 

ದಿವಸಗಳು ಆಯಿತ್ತ.  ಇದೇ ವಷ್ಯವನುನ  ಕೇಳುತ್ರು ದಿೆ ೀನೆಾಂದು ಹೇಳಿದರು. ಅದಕೆಾ  ನನು written 

answer ಬಂದಿಲಿ .  ನಿೀವು ಮಾತನಡಬೇಕೆಾಂದರೆ, ಮಾತನಡಿ, ಉತು ರ ಹೇಳಬೇಕಾದರೆ ಹೇಳುತಾು ರೆಾಂದು 

ಹೇಳಿದೆ. ಅವರು ನ್ನ್ನ  ಮಾತ್ರನ್ ಮೇಲ್ಲ ಮಾತನಡಿದಿಾ ರೆ.  ಈಗ ಅವರು ಮಾತನಡಿದ ನಂತರ ಉತು ರ 

ಬೇಕೆಾಂದರೆ, ಉತು ರ  ಹೇಳಿ.  ಇಲಿವಾಂದರೆ, written answer ಅನುನ  ಆ ಮೇಲ್ಲ ತಂದುಕಡಿ.  

(ಗಾಂದಲ) 

ಶಿರ ೋ ಸಿ.ಸಿ.ಪಾಟ್ಟೋಲ :- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ನ್ನ್ನ  ಒಾಂದು ಸಣ್ಣ  ವನಂತ್ರ ಮನ್ವ ಇದೆ. 

ಇಬ್ರರ ಹಾಂರವರೇ, 

(ಗಾಂದಲ) 

ಶಿರ ೋ ಸಿ.ಎಾಂ.ಇಬಾರ ಹಿಾಂ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ತಾವು ಹೇಳುವುದು ಸರಿ ಇದೆ.  ಇವರು  ಇಷಿ್ಟ  

ಕುಳು  ಇದಿಾ ರೆ, ಎದಿು  ನ್ಮೂ  ಮೈಮೇಲ್ಲ ಬಿೀಳುತಾು ರೆ.  ನನು ಇಷಿ್ಟ  ಉದಿ , ಇಷಿ್ಟ  ಎತು ರ ಇದಿೆ ೀನೆ. 

ಅವರು ನ್ನ್ನ  ಮೈಮೇಲ್ಲ ಬಿದಿ ರೆ ನನೇನು ಮಾಡಲ್ಲ? 

(ಗಾಂದಲ) 

ಶಿರ  ಸಿ.ಸಿ.ಪಾಟ್ಟೋಲ (ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಸ್ಚಿವರು):- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ನ್ಮೂ  

ಉತು ರದಿಾಂದ  ಅವರ ಗುಡಡ ದಲಿ್ಲರುವ ಹಾವುಗಳು ಆರ್ಚ ಬರುತು ವ.  ಅವರ ಗುಡಡ ದಲಿ್ಲರುವ ಕಳಕು 

ಆರ್ಚಗೆ ಬರುತು ದೆ.  ಅದಕೆಾ  ಅವರಿಗೆ ಈಗ ಉತು ರ ಬೇಡವಾಗಿದೆ ಅಷಿ್ಣ ೀ.  

                                                        (ಗಾಂದಲ) 

 

ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಸಿ.ಸಿ.ಪ್ಪಟ್ಟೀಲ ರವರೇ, ಒಾಂದು ನಿಮಿಷ್. ಎಲಿರೂ ಸುಮೂ ನಿರಿ. ನ್ನ್ಗೆ 

ಸಭೆಯನುನ  ನ್ಡೆಸಿ ಎಾಂದು ಹೇಳುತ್ರು ೀರೀ ಅಥವಾ  ಬೇಡವಾಂದು  ಹೇಳುತ್ರು ೀರೀ ಹೇಳಿ ಬಿಡಿ. 

ಇಲಿವಾಂದರೆ, ನನು adjourn ಮಾಡಿ ಹೀಗುತೆು ೀನೆ. ನನು ಹೇಳಿದ ಮಾತನೆನ ೀ ಕೇಳುವುದಿಲಿವಾಂದರೆ 

ಹೇಗೆ? ವರೀಧ ಪಕ್ಷದ ನಯಕರೇ,  ಒಾಂದು ನಿಮಿಷ್ ಇರಿ. ನನು ಹೇಳುವುದನುನ  ಕೇಳುವುದಿಲಿವಾಂದರೆ, 

ಹೇಗೆ? ಇಬ್ರರ ಹಾಂರವರು ಪಿೀಠಕೆಾ  ಬಹಳ ವನಂತ್ರ ಮಾಡಿಕಾಂಡರು. ನ್ನ್ಗೂ ಸಹ ಅವರು ಮಾತನಡಲ್ಲ 

ಎಾಂದು interest ಇತ್ತು . ಅದಕೆಾ  ಅವರಿಗೆ ಮಾತನಡುವುದಕೆಾ  ಅವಕಾಶ ಕಟಿ .  ಈಗ  ಅವರು 330 ಬಗೆೆ  

ಮಾತನಡಿದ ಮೇಲ್ಲ,  ಒಬಬ ರಿಗೆ ಅಥವಾ  ಇಬಬ ರಿಗೆ  ಮಾತನಡುವುದಕೆಾ  ಅವಕಾಶ ಕಡಬೇಕಾಗುತು ದೆ. 

ಅವಕಾಶ ಕಟಿ  ನಂತರ ಉತು ರ ಬೇಕೆಾಂದರೆ, 330 ರ ಬಗೆೆ  ಉತು ರ ಹೇಳಿ ಮುಾಂದೆ ಹೀಗಬೇಕಾಗುತು ದೆ.  

ಇನ್ಮನ  ಬರಗಾಲದ  ಮತ್ತು  ಉತು ರ ಕನವಟಕದ ಬಗೆೆ  ಶ್ರ ೀ ವಾಂಕಟೇಶ ರವರು, ಶ್ರ ೀ ಬಸವರಾಜ ಪ್ಪಟ್ಟೀಲ  

ಇಟಗಿ ಮತ್ತು  ಶ್ರ ೀ ನ್ಮೊೀ಼ೆಶ್ಯವರು ಮಾತನಡುವವರಿದಿಾ ರೆ. ಈ ಮೂರು ಜನ್ ಸದಸಯ ರು  
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ಮಾತನಡಿದ ನಂತರ, ಸಕಾವರ ಉತು ರ ಕಡಬೇಕು. ಆದರೆ, ಯಾವ ಸಚಿವರು ಉತು ರ ಕಡುತಾು ರೆಾಂದು 

ಗತ್ರು ಲಿ .  ಇದಕೆಾ  ಉತು ರ ಯಾರು ಕಡುತಾು ರೆ ಕಡಲ್ಲ.  ಆದರೆ, ನಿಯಮ  330 ನುನ  ಅವರು raise  

ಮಾಡಿದಾಗ, ನ್ಮೂ  condition ಗೆ ಅವರು, ಅವರ condition  ಗೆ ನವು ಒಪಿಾ ಕಾಂಡೇ ನಿಯಮ 330ಕೆಾ   

ಅನುಮತ್ರ ಕಟಿ್ಟ ದಿೆ ೀನೆ. ಅವರು written answer ಬೇಕೆಾಂದರೆ, ಸಕಾವರ written answer  

ಕಡುವವರೆಗೂ ಕಾಯಬೇಕು. ಇಲಿವಾಂದರೆ, ಉತು ರ ಹೇಳುವುದಕೆಾ  ಸಕಾವರಕೆಾ  ಎಲಿ್ಕ  ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ. 

ಹಾಗಾಗಿ, ಉತು ರ  ಹೇಳಬಹುದು.  

 

       ಶಿರ ೋ ಎಾಂ.ರ್ನರಾಯಸ್ತವ ಮ(ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಮುಖಯ  ಸ್ಚೇತ್ಕರು):- ಮಾನ್ಯ  

ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ತಾವು ಹೇಳಿದಿು  ಸರಿ ಇದೆ. ತಾವು ಹೇಳಿದಿ ನುನ  ನವೀಗ ಒಪಿಾ ಕಳುು ತೆು ೀವ.  ಮಾನ್ಯ  

ಸಚಿವರು  ನಿೀರಾವರಿ ಬಗೆೆ  ಉತು ರ ಕಡುತೆು ೀವ ಎಾಂದಾಗ, ಪಿೀಠಕೆಾ  ಬೇಡವಾಂದು dictate  ಮಾಡುತಾು ರೆ. 

ಅವರು ಮಂತ್ರರ ಯಾಗಿ ಅದು ಬೇಡ, ಇದನುನ  ತೆಗೆದುಕಳಿು  ಎಾಂದು ಪಿೀಠಕೆಾ  dictate  ಮಾಡುತಾು ರೆ.  

                                            (ಗೊಾಂದಲ)   

 ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಎಾಂ.ನರಾಯಣ್ಸ್ವಾ ಮಿಯವರೇ,   ಒಾಂದು ನಿಮಿಷ್. ಈಗ ನನು 

ಹೇಳುತ್ರು ದಿೆ ೀನೆ ಅಲಿವೇ? ಈಗ ಬ್ರವಯಿಾಂದ ಹರಗೆ ಬನಿನ . ನಿೀವು ತ್ರಳಿದುಕಳಿು .  ನನಿೀಗ  clear-cut 

ಆಗಿ ಹೇಳಿದಿೆ ೀನೆ.  ಇಬ್ರರ ಹಾಂರವರು oral   ಉತು ರ ಕಡಿ ಎಾಂದರೆ, ಕಡುತಾು ರೆ. Written answer  

ಬೇಕೆಾಂದರೆ, ಸಮಯ ಕಡಲ್ಲ. ಕಡುತಾು ರೆ. ಈಗ ನಿೀರಾವರಿ ಬಗೆೆ  ಉತು ರ ಕನವಟಕದವರು ಇನ್ಮನ  

ಮೂರು ಜನ್ ಮಾತನಡುವವರಿದಿಾ ರೆ. ಅವರು ಮಾತನಡಿದ ಮೇಲ್ಲ ಸಕಾವರ ಉತು ರ ಹೇಳಬೇಕು. 

ಅಲಿ್ಲಯವರೆಗೆ ಇಲಿ .  

 

      ಶಿರ ೋ ಎಾಂ.ರ್ನರಾಯಣಸ್ತವ ಮ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ನಿಯಮ 330ರ ಬಗೆೆ  ನವು 

ಮಾತನಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಜತೆಗೆ ಅದನುನ  ಮಾತನಡಬೇಕು.  

 

  ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಆಯಿತ್ತ, ಅವಕಾಶ ಕಡುತೆು ೀನೆ. ಬ್ರವಯಿಾಂದ ಹರಗೆ ಬಂದು ನಿಮೂ  

ನಿಮೂ  ಸೆ ಳಗಳಲಿ್ಲ  ಕುಳಿತ್ತಕಳಿು .  

 

        ಶಿರ ೋ ಎಾಂ.ರ್ನರಾಯಣಸ್ತವ ಮ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಆಗಬಹುದು. ಆಗಬಹುದು.  

 

(ಈ ಹಂತ್ದಲೆ  ಬಾವಿಯಲೆ  ಧರಣಿ ನರತ್ರಾಗಿದದ  ಕಾಾಂಗೆರ ಸ  ಮತ್ತು  ಜೆ.ಡಿ.(ಎಸ ) ಪಕ್ಷದ 

ಸ್ದಸ್ಯ ರು ಸ್ದನದ ಬಾವಿಯಿಾಂದ ಹರಗಡೆ ಬಂದ್ಯ ಅವರವರ ಸ್ತಾ ನಗಳಿಗೆ ತ್ರಳಿದರು) 

 (ಗೊಾಂದಲ) 
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(ಈ ಹಂತ್ದಲೆ  ಶಿರ ೋ ಸಿ.ಎಾಂ.ಇಬಾರ ಹಿಾಂರವರು ʼಭಲೋ ಭಾರತ  ರ್ಮತಾಕಿೋʼ ಎಾಂದ್ಯ 

ಹೇಳಿದ್ಯಗ ಕಾಾಂಗೆರ ಸ  ಮತ್ತು  ಜೆ.ಡಿ.(ಎಸ ) ಪಕ್ಷದ ರ್ಮನಯ  ಸ್ದಸ್ಯ ರು ʼಜೈʼ ಎಾಂಬ್ ಘೋಷಣೆ 

ಕೂಗಿದರು)  

(ಗೊಾಂದಲ) 

      ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಒಾಂದು ನಿಮಿಷ್. ಈಗ ನಿಯಮ 330 ರ ಮೇಲ್ಲ ಇಬ್ರರ ಹಾಂರವರು 

ಮಾತನಡಿದಿಾ ರೆ, ಅದರ ಬಗೆೆ  ಯಾರಾದರೂ ಮಾತನಡುವವರಿದಿ ರೆ, ಮಾತನಡಬಹುದು.   

 

      ಶಿರ ೋ ಎಸ .ಆರ .ಪಾಟ್ಟೋಲ :-  ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ,  ಒಾಂದು ಪರ ಶೆನ  ಇದೆ.  

(ಗೊಾಂದಲ) 

 

   ಶಿರ ೋ ಕೋಟ ಶಿರ ೋನವಾಸ್ ಪೂಜಾರಿ(ಸ್ಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಉತು ರ 

ಕಡುತಾು ರೆ. ಅದು ಪೂಣ್ವವಾದ ನಂತರ ಮಾತನಡಲ್ಲ. 

 (ಗೊಾಂದಲ)  

 

   ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾನಯಕರೇ, ಒಾಂದಿಬಬ ರು ಮಾತನಡಲ್ಲ. 

ಇಬ್ರರ ಹಾಂರವರಾದರೂ ಮಾತನಡಲ್ಲ.  

(ಗೊಾಂದಲ) 

 

  ಡ್||ವೈ.ಎ.ರ್ನರಾಯಣಸ್ತವ ಮ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಬೇಡ. ಉತು ರ  ಕಟಿ  ಮೇಲ್ಲ 

ಮಾತನಡಲ್ಲ.    

(ಗೊಾಂದಲ) 

 

    ಶಿರ ೋಬ.ಕೆ.ಹರಿಪರ ಸ್ತದ :-   ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಅವರು ಬೇಡವಾಂದು  ಏಕೆ  ಪಿೀಠಕೆಾ  

dictate  ಮಾಡುತ್ರು ದಿಾ ರೆ?  

(ಗೊಾಂದಲ) 

     ಡ್||ವೈ.ಎ.ರ್ನರಾಯಣಸ್ತವ ಮ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ನನು ತಮಗೆ ಹೇಳುತ್ರು ದಿೆ ೀನೆ. 

ಇದನುನ  ಅವರಿಗೆ ಹೇಳುತ್ರು ಲಿ .    

(ಗೊಾಂದಲ) 

 

 ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:-  ಒಾಂದು ನಿಮಿಷ್. ನಿೀವು ಯಾರು ನ್ನ್ನ  ಮಾತ್ತ ಕೇಳಲ್ಲಲಿವಾಂದರೆ ಹೇಗೆ? 

(ಗೊಾಂದಲ) 

 

   ಡ್||ವೈ.ಎ.ರ್ನರಾಯಣಸ್ತವ ಮ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಸಚಿವರು ಅಧವಬಧವ ಉತು ರ 

ಕಟಿ್ಟ ದಿಾ ರೆ.  ಈಗ ಉತು ರ ಕಡಲ್ಲ.  ಆಮೇಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಮಾತನಡುವುದಕೆಾ  ಅವಕಾಶ ಕಡಿ.   

(ಗೊಾಂದಲ) 
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     ಶಿರ ೋ ಎಸ .ಆರ .ಪಾಟ್ಟೋಲ  (ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರು):- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ 

ಉತು ರ ಕನವಟಕದ ಜಾ ಲಂತ  ಸಮಸಯ ಗಳ ಬಗೆಗಿನ್  ಚರ್ಚವಗಳು ಅಧವಕೆಾ  ನಿಾಂತ್ರವ. ಅದಕೆಾ  ತಾವು allow 

ಮಾಡಿದಿಿ ೀರಿ.  ಇಬ್ರರ ಹಾಂರವರು ಮಾತನಡಿದಿ ಕೆಾ  ಇನ್ಮನ  written reply ಬಂದಿಲಿ . ನವು  Reply ಬಂದ 

ಮೇಲ್ಲ, ಮಾತನಡುತೆು ೀವ.  ಆನಂತರ ಶ್ರ ೀ ಕಾರಜೀಳರವರು ಅದಕೆಾ  ಉತು ರ ಕಡಲ್ಲ.   

(ಗೊಾಂದಲ) 

 

    ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ವರೀಧ ಪಕ್ಷದ ನಯಕರೇ, ಒಾಂದು ನಿಮಿಷ್. ಇಬ್ರರ ಹಾಂರವರೇ, ತಮಗೆ 

written answer ಬರುವವರೆಗೂ ಸಮಾಧಾನ್ ಇದೆಯೇ? 

 

     ಶಿರ ೋ ಸಿ.ಎಾಂ.ಇಬಾರ ಹಿಾಂ:-  ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, written answer  ಬರಬೇಕಲಿವೇ. 

ಅವರು ನ್ಮೂ  ಮೇಲ್ಲ ಏನು ಸಿಟಿ  ಮಾಡಿಕಾಂಡಿದಿಾ ರೀ, ನ್ಮೂ ನುನ  ಏನು ಹೆದರಿಸಿದಿಾ ರೀ, ಅದು  

ದಯವಟಿ  ಬೇಡ.  

(ಗೊಾಂದಲ) 

 

           ಶಿರ ೋ ಎಸ .ಆರ .ಪಾಟ್ಟೋಲ :- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಅವರು  ಇಬ್ರರ ಹಾಂರವರನುನ  

ಹೆದರಿಸುವುದಿಲಿ .  

(ಗೊಾಂದಲ) 

 

    ಶಿರ ೋ  ಸಿ.ಎಾಂ.ಇಬಾರ ಹಿಾಂ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, “ಬೇಡುವವನಿಲಿದೇ ಬಡವಾದೆನ್ಯಯ ” 

ಅನುನ ವಂತೆ.,  

(ಗೊಾಂದಲ) 

 

       ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಸಿ.ಎಾಂ.ಇಬ್ರರ ಹಾಂರವರೇ, ಆಯಿತ್ತ ಬಿಡಿ. ವಾಂಕಟೇಶ ರವರೇ, ಮಾತನಡಿ.  

   

                                                                    (ಮುಾಂದು) 

 

(1297) 23-12-2021 (3.20) ಎಾಂವಿ-ವಿಕೆ     (ಸ್ಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಾ ತಿ) 

 

ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನ್ಯ  ಪಿ.ಆರ.ರಮೇಶ ರವರೆ, ನಿಯಮ ೩೩೦ರ ಮೇಲ್ಲ ಇರುವ ವಷ್ಯದ 

ಚರ್ಚವಯನುನ  ಪ್ಪರ ರಂಭ ಮಾಡಿ. 
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ಶಿರ ೋ ಎಸ.ಆರ .ಪಾಟ್ಟೋಲ  (ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರು):- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಈಗ 

ನಿಯಮ ೩೩೦ರ ಮೇಲ್ಲ ಚರ್ಚವಗೆ ತೆಗೆದುಕಳುು ತ್ರು ೀರಾ? 

 

ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಹೌದು. 

 

ಶಿರ ೋ ಎಸ.ಆರ .ಪಾಟ್ಟೋಲ :- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಹಾಗಾದರೆ, ಇನುನ  ಉತು ರ ಬಂದಿಲಿ .  

 

ಶಿರ ೋ ಪ್ತ.ಆರ.ರಮೇಶ  (ರ್ನಮ ನದೇಾಶನ ಹಾಂದಿದವರು):- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ,… 

 

(ಗೊಾಂದಲ) 

ಶಿರ ೋ ಕೋಟ ಶಿರ ೋನವಾಸ್ ಪೂಜಾರಿ (ಸ್ಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಮಾನ್ಯ  

ಪಿ.ಆರ.ರಮೇಶ ರವರು ನಿಯಮ ೩೩೦ರ ಅಡಿ ವಷ್ಯವನುನ  ಮಂಡನೆ ಮಾಡುವುದಕೆಾ  ಮಾನ್ಯ  

ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳು ಅಥವಾ ಕಾನ್ಮನು ಮಂತ್ರರ ಗಳು ಬರುತೆು ೀವಾಂದು ತ್ರಳಿಸಿದಿಾ ರೆ.  

 

ಶಿರ ೋ ಪ್ತ.ಆರ.ರಮೇಶ :- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಇದು ತ್ತಾಂಬ್ರ ಗಂಭಿೀರವಾದ ವಷ್ಯ. 

ಹಾಗಾದರೆ ಅವರು ಬರಲ್ಲ. 

(ಗೊಾಂದಲ) 

ಶಿರ ೋ ಎಸ.ಆರ .ಪಾಟ್ಟೋಲ (ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರು):- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ನವು 

ಎಷಿ್ಟ  ವಷ್ವದಿಾಂದ ಸದನ್ದಲಿ್ಲ  ಇದಿೆ ೀವ? ಅವರು ಏನೀ discuss ಮಾಡಿಕಳುು ತಾು ರೆ. ನ್ಮಗೆ ಲ್ಲಖಿತ 

ಹೇಳಿಕೆ ಬರದೆ, ತಾವು ಮಾತನಡಿ ಎಾಂದು ಹೇಳುವುದು ಸರಿಯಲಿ . ಈಗ ನವು ಉತು ರ ಕನವಟಕ 

ಜಾ ಲಂತ ಸಮಸಯ ಗಳ ಬಗೆೆ  ಅಧವ ಚರ್ಚವಯಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಮಾನ್ಯ  ಯು.ಬಿ.ವಾಂಕಟೇಶ ರವರು 

ಮಾತನಡುತ್ರು ದಿಾ ರೆ. ಅವರು ಚರ್ಚವಯನುನ  ಪ್ಪರಂಭ ಮಾಡಲ್ಲ.  

 

ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಈಗ ನಿಯಮ ೩೩೦ರ ಮೇರೆಗೆ ಚರ್ಚವಗೆ ಮಾನ್ಯ  ಪಿ.ಆರ .ರಮೇಶ ರವರ 

ವಷ್ಯ ಇತ್ತು . ಆದರೆ, ಮಾನ್ಯ  ಸಿ.ಎಾಂ.ಇಬ್ರರ ಹಾಂರವರು ಏನು ಹೇಳಿದರು ಎಾಂದರೆ, ನನು ಉಪವಾಸ 

ಇದಿೆ ೀನೆ. ನ್ನ್ಗೆ ಮಾತನಡುವುದಕೆಾ  ಅವಕಾಶ ನಿೀಡಿ ಎಾಂದರೆ, ನನು ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನಿೀಡಿದೆ. ಈಗ 

ಮಾನ್ಯ  ಪಿ.ಆರ.ರಮೇಶ ರವರ ವಷ್ಯ ತೆಗೆದುಕಾಂಡ ನಂತರ ಉತು ರ ಕನವಟಕ ಚರ್ಚವಯನುನ  ಆ 

ನಂತರ ತೆಗೆದುಕಳುು ತೆು ೀನೆ.  

(ಗೊಾಂದಲ) 
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ಶಿರ ೋ ಕೋಟ ಶಿರ ೋನವಾಸ್ ಪೂಜಾರಿ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಮಾನ್ಯ  ಪಿ.ಆರ.ರಮೇಶ ರವರ 

೩೩೦ರ ಅಡಿ ಚರ್ಚವಗೆ ಉತು ರವನುನ  ಕನೆಗೆ ನಿೀಡುತೆು ೀವ.  

 

ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಉತು ರ ಬಂದಿದಿ ರೆ. ಮಾನ್ಯ  ಸದಸಯ ರಿಗೆ ನಿೀಡಿ. 

 

ಶಿರ ೋ ಸಿ.ಎಾಂ.ಇಬಾರ ಹಿಾಂ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ನಿಯಮ ೩೩೦ರ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಆದ ಚರ್ಚವಗೆ 

ಏನು, re-modernisation ಅನುನ  ಜಾಸಿು  ಮಾಡಿದಿಾ ರೆ. ದಯವಟಿ  ಆ ನಿಟಿ್ಟ ನ್ಲಿ್ಲ  ಅದನುನ  cover 

ಮಾಡಿಕಳು ಲ್ಲ. ಈಗ ಉಪ್ಪಾ ರ ಜನಾಂಗದವರಿಗೆ ಜಾಸಿು  ಹೀಗಿದೆ. ಅದು ಹೇಗೆ ಹೀಗಿದೆ ಎಾಂದು. 

(ಗೊಾಂದಲ) 

ಶಿರ ೋ ಕೋಟ ಶಿರ ೋನವಾಸ್ ಪೂಜಾರಿ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಮಾನ್ಯ  ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳು 

ಮತ್ತು  ಮಾನ್ಯ  ಕಾನ್ಮನು ಸಚಿವರು ಕೆಳಮನೆಯಲಿ್ಲ  ಉತು ರ ನಿೀಡುತ್ರು ದಿಾ ರೆ. 

(ಗೊಾಂದಲ) 

ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಮಾನ್ಯ  ಕಾನ್ಮನು ಮಂತ್ರರ ಯವರನುನ  ಇಲಿ್ಲ ಗೆ 

ಕರೆಯಿಸಿ. 

 

ಶಿರ ೋ ಎಸ.ಆರ .ಪಾಟ್ಟೋಲ :- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಅದಕೆಾ  ಉತು ರ ಕನವಟಕದ ಜಾ ಲಂತ 

ಸಮಸಯ ಗಳ ಬಗೆೆ  ಚರ್ಚವಗೆ ತೆಗೆದುಕಳಿು .  

 

ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನ್ಯ  ಪಿ.ಆರ.ರಮೇಶ ರವರೆ, ಮಾನ್ಯ  ಕಾನ್ಮನು ಮಂತ್ರರ ಗಳು 

ಬರುವವರೆಗೆ ತಾವು ಕುಳಿತ್ತಕಳಿು . 

 

ಶಿರ ೋ ಕೋಟ ಶಿರ ೋನವಾಸ್ ಪೂಜಾರಿ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಅವರು ಬಂದ ಕೂಡಲೇ 

ಇದನುನ  ಚರ್ಚವಗೆ ತೆಗೆದುಕಳಿು . 

 

ಶಿರ ೋ ಎಸ.ಆರ .ಪಾಟ್ಟೋಲ :- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಈಗ ಉತು ರ ಕನವಟಕದ ಬಗೆೆ  

ಚರ್ಚವಯನುನ  ಪ್ಪರ ರಂಭ ಮಾಡಿಸಿ. 

 

ಶಿರ ೋ ಪ್ತ.ಆರ .ರಮೇಶ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಕಳೆದ ಮೂರು ದಿವಸಗಳಿಾಂದ ಇದೇ ರಿೀತ್ರ 

ಆಗುತ್ರು ದೆ. 
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ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಸುಮೂ ನಿರಿ, ನನು ಹೇಗೆ ಮಾಡುವುದು. ಈಗ ತಲ್ಲಗೆ ಒಬೊಬ ಬಬ ರು 

ಒಾಂದೊಾಂದು ರಿೀತ್ರಯಲಿ್ಲ  ಮಾತನಡುತ್ರು ದಿಿ ೀರಿ. ನನು ಹೇಳುತ್ರು ದಿೆ ೀನೆ, ತಾವು ಕುಳಿತ್ತಕಳಿು . ಮಾನ್ಯ  

ಪಿ.ಆರ.ರಮೇಶ ರವರೆ, ನಿಮೂ  ವಷ್ಯಕೆಾ  ಮಾನ್ಯ  ಕಾನ್ಮನು ಮಂತ್ರರ ಗಳು ಅಥವಾ ಮಾನ್ಯ  

ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳು ಉತು ರವನುನ  ಕಡಬೇಕಾಗುತು ದೆ. ಆದರೆ, ಅವರು ಕೆಳಮನೆಯಲಿ್ಲ  ಉತು ರ 

ನಿೀಡುತ್ರು ದಿಾ ರೆ. ಅದಕೆಾ  ಅವರು ಬರುವವರೆಗೆ wait ಮಾಡುತ್ರು ರೀ ಹೇಗೆ? 

 

ಶಿರ ೋ ಪ್ತ.ಆರ .ರಮೇಶ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಇವತ್ತು  ನಿೀವು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇದಕೆಾ  ಅವಕಾಶ 

ಮಾಡಿಕಡುತೆು ೀನೆಾಂದರೆ, ನನು ತಾವು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಕೇಳುತೆು ೀನೆ.  

 

ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:-  ನನು ನ್ಮರಕೆಾ  ನ್ಮರು ಮಾಡಿಕಡುತೆು ೀನೆ. ತಾವು ಕುಳಿತ್ತಕಳಿು . 

ಶಿರ ೋ ಎಸ.ಆರ .ಪಾಟ್ಟೋಲ :- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, this is the correct decision.  

 

ಶಿರ ೋ ಗೊೋವಿಾಂದ ಎಾಂ. ಕಾರಜ್ೋಳ (ಜಲಸಂಪನೂಮ ಲ ಸ್ಚಿವರು):- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, 

ಮಾನ್ಯ  ಸಿ.ಎಾಂ.ಇಬ್ರರ ಹಾಂ ಸ್ವಹೇಬರು ಹೇಳಿದರು. ಇರದೇ ಇರತಕಾ ಾಂಥವರು ನ್ನ್ನ  ಮೇಲ್ಲ ಬಿದಿ ರು ಎಾಂದು. 

ನನು ಅವರ ಮೇಲ್ಲ ಬಿದಿಿ ಲಿ . ನನು ಅವರಿಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗುವಂತಹ material ಅನುನ  ತೆಗೆದುಕಾಂಡು 

ಬಂದಿದೆ. ಅದು ಅವರಿಗೆ ಉಪಯೀಗವಾಗುತ್ರು ತ್ತು .  

 

ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನ್ಯ  ಗೀವಾಂದ ಎಾಂ. ಕಾರಜೀಳರವರೆ, ನಿೀವು ಮತ್ತು  ಮಾನ್ಯ  

ಸಿ.ಎಾಂ.ಇಬ್ರರ ಹಾಂ, ಇಬಬ ರು ಕೂಡಿಕಾಂಡು ಮೊದಲು ಏನು ಮಾಡಿದಿಿ ೀರಿ ಎಾಂದು ನ್ನ್ಗೆ ಗತ್ರು ದೆ. ತಾವು 

ಸುಮೂ ನೆ ಕುಳಿತ್ತಕಳಿು . ಮಾನ್ಯ  ಸಿ.ಎಾಂ.ಇಬ್ರರ ಹಾಂ ರವರ ವಷ್ಯ ಮುಗಿದು ಹೀಗಿದೆ. ಅವರ ಬಗೆೆ  

ಮಾತನಡುವುದನುನ  ಬಿಟಿ ಬಿಡಿ.  

 

ಶಿರ ೋ ಗೊೋವಿಾಂದ ಎಾಂ. ಕಾರಜ್ೋಳ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ನನು ಅವರ ಮೇಲ್ಲ 

ಬಿೀಳುವುದಕೆಾ  ಹೇಗೆ ಸ್ವಧಯ ? 

 

ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:-  ನನ್ಮ ಸಹ ಅದನೆನ ೀ ಹೇಳುತ್ರು ದಿೆ ೀನೆ.  

ಶಿರ ೋ ಸಿ.ಎಾಂ.ಇಬಾರ ಹಿಾಂ:- ಅದು ನ್ಮೂ  ಹಳೆಯ ಕಂಪನಿ.  
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ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:-  ಅದು ನ್ನ್ಗೆ ಗತ್ರು ದೆ. ಮಾನ್ಯ  ಯು.ಬಿ.ವಾಂಕಟೇಶ ರವರೆ, ಹತ್ತು  ನಿಮಿಷ್ 

ಮಾತನಡಿ. ಅದಕಾ ಾಂತ ಹೆರಿ್ಚ  ಸಮಯ ಕಡುವುದಿಲಿ . 

 

ಶಿರ ೋ ಸುನೋಲ  ವಲಾಯ ಪುರ  (ವಿಧಾನಸ್ಭೆಯಿಾಂದ ಚುರ್ನಯಿತ್ರಾದವರು):- ಮಾನ್ಯ  

ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಸಾ ಲಾ  ಕಲ್ಕಯ ಣ್ ಕನವಟಕದ ಬಗೆೆ  ಮಾತನಡುವುದು ಇದೆ. ಅದಕೆಾ  ಅವಕಾಶ 

ಮಾಡಿಕಡಿ. ಈಗ ಮಾನ್ಯ  ಶಶ್ೀಲ  ಜಿ. ನ್ಮೊೀಶ್ಯವರು ಮಾತನಡುತಾು ರೆ. 

 

ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:-  ಈಗ ನಿೀವು ಮಾತನಡಬೇಡಿ ಎಾಂದು ಯಾರು ಹೇಳಿದಿಾ ರೆ. ಮಾನ್ಯ  

ಯು.ಬಿ.ವಾಂಕಟೇಶ ರವರು ನಿನೆನ ಯ ದಿವಸ ಅಧವ ಮಾತನಡಿದಿಾ ರೆ. ಅವರು ಮುಗಿದ ಮೇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ 

ಅವಕಾಶ ಕಡುತೆು ೀನೆ.  

 

ಶಿರ ೋ ಸುನೋಲ  ವಲಾಯ ಪುರ :- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಈಗ ಉತು ರ ಕನವಟಕದಲಿ್ಲ  ಅಧಿವೇಶನ್ 

ನ್ಡೆಯುತ್ರು ದೆ. ಅದಕೆಾ  ಕಲ್ಕಯ ಣ್ ಕನವಟಕಕೆಾ  ಏನೇನು ಅನಯ ಯವಾಗಿದೆ ಹೇಳುತೆು ೀವ. ನಿೀವು ಸಾ ಲಾ  ನ್ಮೂ  

ಕಡೆಯೂ ಸಹ ನೀಡಿ.  

 

ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನ್ಯ  ಸುನಿೀಲ  ವಲ್ಕಯ ಪುರ ರವರೆ, ನಿೀವು ಯಾವಾಗಲ್ಕದರೂ ಒಮೊ  

ಬಂದು ಮಾತನಡುತ್ರು ೀರಿ. ನಿನೆನ ಯ ದಿವಸ ಮಾನ್ಯ  ಯು.ಬಿ.ವಾಂಕಟೇಶ ರವರು ಮಾತನಡುತ್ರು ರುವುದು 

ಅಧವವಾಗಿದೆ. ಅವರು ಮಾತನಡಿದಿು  ಮುಗಿದ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಕಡುತೆು ೀನೆ. 
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5. ನಯಮ 68ರ ಮೇರೆಗೆ ಮುಾಂದ್ಯವರೆದ ಚಚೆಾ 

 

   ವಿಷಯ:- ಉತ್ು ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಹಾಗೂ ಕಲಾಯ ಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದ  

                                           ಜವ ಲಂತ್ ಸ್ಮಸ್ತಯ ಗಳ ಬ್ಗೆೆ . 

                                                                    - - - - - 

 

ಶಿರ ೋ ಯು.ಬ.ವೆಾಂಕಟೇಶ  (ರ್ನಮನದೇಾಶನ ಹಾಂದಿದವರು):- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, 

ಅವಕಾಶಕಾಾ ಗಿ ಧನ್ಯ ವಾದಗಳು. ಈ ಹಾಂದಿನ್ ಕೇಾಂದರ ದ ಯು.ಪಿ.ಎ ಸಕಾವರ ಸಂವಧಾನ್ಕೆಾ  118ನೇ 

ತ್ರದಿು ಪಡಿಯನುನ  ತರುವ ಮೂಲಕ ಕಲಂ 371(ಜೆ) ಅನುನ  ಹೈದಾರ ಬ್ರದ-ಕನವಟಕದ ಆರು ಜಿಲಿ್ಲ ಗಳಿಗೆ 

ಒದಗಿಸಿದೆ. ಇದಕೆಾ  ನ್ಮೂ  ನಯಕರಾದ ಮಾನ್ಯ  ಮಲಿ್ಲಕಾಜುವನ್ ಖ್ಗೆವಯವರು ಇದರ ನಯಕತಾ ವನುನ  

ತೆಗೆದುಕಾಂಡು, ಬಿಜೆಪಿಯವರನುನ  ಬಿಟಿ  ಬೇರೆ ಪಕ್ಷಗಳ ಜತೆಗೂಡಿ, ಕಲಂ 371(ಜೆ) ಅನುನ  

ತಂದಿದಿಾ ರೆಾಂದು ಹೇಳುವುದಕೆಾ  ನ್ಮಗೆ ಸಂತೀಷ್ವಾಗುತು ದೆ. ನನು ನಿನೆನ ಯ ದಿವಸ ಅಧವ ಭಾಗ 

ಮಾತನಡಿದಿೆ . ಇವತ್ತು  ಅದರ ಮುಾಂದುವರೆದ ಭಾಗವನುನ  ಮಾತನಡುತೆು ೀನೆ. 

 

ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ನಿೀವು ನಿನೆನ ಯ ದಿವಸ ಶೇಕಡಾ ೮೦ರಷಿ್ಟ  ಮಾತನಡಿದಿಿ ೀರಿ. ನನು ನಿೀವು 

ಮಾತನಡಿರುವ ಸಮಯವನುನ  ಬರೆದಿಟಿ ಕಾಂಡಿದಿೆ ೀನೆ. ನನು ನಿಮಗೆ ಹತ್ತು  ನಿಮಿಷ್ಕಾ ಾಂತ ಹೆಚಿಿ ಗೆ 

ಸಮಯ ಕಡುವುದಿಲಿ . 

ಶಿರ ೋ ಯು.ಬ.ವೆಾಂಕಟೇಶ :- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ನನು ಕೇವಲ ಶೇಕಡಾ ೩೦ರಷಿ್ಟ  ಮಾತರ  

ಮಾತನಡಿದಿೆ ೀನೆ. ತಾವು ಬೇಕದಿ ರೆ ಮೇಡಂರವರನುನ  ಕೇಳಿ. ಈಗ ಕಲ್ಕಯ ಣ್ ಕನವಟಕದಲಿ್ಲ  ಕಲಂ 

371(ಜೆ) ಬಂದಮೇಲ್ಲ, ಆಗಬೇಕಾದಂತಹ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಆಗಿಲಿವಾಂದು ನಿನೆನ ಯ ದಿವಸ ಸುಮಾರು 

ಉದಾಹರಣೆಗಳನುನ  ನಿೀಡಿದಿೆ ೀನೆ. ಇವತ್ರು ಗೂ ಸಹ KKRDB (Kalyana Karnataka Region Development 

Board) ಯಲಿ್ಲ  ಶೇಕಡಾ 50ರಷಿ್ಟ  ಹುದಿೆ ಗಳು ಖಾಲ್ಲಯಿವ. ಇದಕೆಾ  ಇವರು ಯಾರನುನ  ಸಹ clearance 

ಕೇಳಬೇಕಾಗಿಲಿ . ಇದಕೆಾ  ಸಂವಧಾನ್ದ ಪರ ಕಾರ ಯಾವಾಗ ಕಲಂ 371(ಜೆ) ತ್ರದಿು ಪಡಿಯಾಗಿ ಬಂತೀ, ಆಗ 

ರಾಜಯ ದ ಮಾನ್ಯ  ಸಿದಿ ರಾಮಯಯ ನ್ವರ ಕಾಾಂಗೆರ ಸ  ಸಕಾವರ ಇದು ಅನುಷ್ಣಾ ನ್ವಾಗಲ್ಲ ಎಾಂದು ಬೇಗ 

ನಿಯಮಗಳನುನ  ಮಾಡಿಕಟಿ್ಟ ತ್ತ. ಆಗ ಆ ಭಾಗದ ಮಂತ್ರರ  ಯಾರು ಇರುತಾು ರೀ ಅವರೇ ಮಂಡಳಿಗೆ 

ಅಧಯ ಕ್ಷರಾಗಿರಬೇಕೆಾಂದು ಮಾಡಿದರು. ಈ ಸಕಾವರ ಬಂದ ಮೇಲ್ಲ ಒಾಂದೂವರೆ ವಷ್ವ ಆ ಭಾಗಕೆಾ  

ಒಬಬ ರನುನ  ಮಂತ್ರರ ಗಳನುನ  ಮಾಡಲ್ಲಲಿ  ಮತ್ತು  ಮಂಡಳಿಗೆ ಅಧಯ ಕ್ಷರನುನ  ಸಹ ನೇಮಕ ಮಾಡಲ್ಲಲಿ . 

ಇವರು ಕನೆಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದರು ಎಾಂದರೆ, ಈ ಗಂಜಿ ಕೇಾಂದರ ದ ರಿೀತ್ರ ಅಲಿ್ಲನ್ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಆ ಹುದಿೆ ಯನುನ  

ನಿೀಡಿ, ಅವರನೆನ ೀ ಅಧಯ ಕ್ಷರನನ ಗಿ ಮಾಡಿದರು. ಈಗ ಒಬಬ  ಮಂತ್ರರ  ಆ ಮಂಡಳಿಗೆ ಅಧಯ ಕ್ಷನಗಿದಿ ರೆ, 

ಅವರು ಮಂತ್ರರ  ಪರಿಷ್ತ್ರು ನ್ಲಿ್ಲ  ಇರುತಾು ರೆ. ಅವರು ಆ ಭಾಗದ ಸಮಸಯ ಗಳ ಬಗೆೆ  ಚರ್ಚವ ಮಾಡಬಹುದು 
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ಮತ್ತು  ಅದಕೆಾ  ಏನು ಮಾಡಬಹುದು ಎಾಂದು ಕೇಳಬಹುದು. ಆ ಮಂಡಳಿಗೆ ಒಬಬ  ಶಾಸಕರನುನ  

ಅಧಯ ಕ್ಷನಗಿ ಮಾಡಿದರೆ, ಅವರು ಕಾಯ ಬಿನೆಟ ಗೆ ಹೀಗುವಂತ್ರಲಿ . ನಿೀವು ಶಾಸಕರಿಗೆ ಅಧಯ ಕ್ಷರನನ ಗಿ 

ಮಾಡಿ. ಅಾಂದರೆ, ಸುಮಾರು ಶಾಸಕರನುನ  ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಂಡಳಿಗಳಿಗೆ ಅಧಯ ಕ್ಷರನನ ಗಿ ಮಾಡಿದಿಾ ರೆ. ಅದೇ 

ರಿೀತ್ರ ಅದರ ಅಧಯ ಕ್ಷರನನ ಗಿ ಮಾಡಿದಿ ರೆ ನ್ಮೂ ದೇನ್ಮ ತಕರಾರು ಇರುತ್ರು ರಲ್ಲಲಿ . ಆದರೆ, ಈಗ ಅಲಿ್ಲ  

ಅಧಯ ಕ್ಷರಾಗಿರುವವರು ಅವರು ಒಬಬ  ಶಾಸಕರು.  ಪ್ಪಪ ಅವರು ಮಂತ್ರರ  ಪರಿಷ್ತ್ರು  ಹೀಗುವುದಕೆಾ  

ಆಗುವುದಿಲಿ  ಮತ್ತು  ಯಾವುದೇ ಮಂತ್ರರ ಗಳ ಬಳಿ ಹೀಗಿ ಜೀರಾಗಿ ಕೇಳುವುದಕೆಾ  ಆಗುವುದಿಲಿ . ಅದೇ 

ಒಬಬ  ಮಂತ್ರರ ಯನುನ  ಮಂಡಳಿಯ ಅಧಯ ಕ್ಷನ್ನನ ಗಿ ಮಾಡಿದಿ ರೆ, ಬೇಕಾದಷಿ್ಟ  ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ರು ತ್ತು . ಈ 

ಸಕಾವರವರಬಹುದು, ಕೇಾಂದರ  ಸಕಾವರವರಬಹುದು, ಅಾಂದರೆ, ಡಬಲ  ಎಾಂಜಿನ. ಕಲಬುರಗಿಯ ಔಟರ  

ರಿಾಂಗ  ರೀಡ  ಯೀಜನೆಯನುನ  ರದಿು ಪಡಿಸಿದರು. ಎನ .ಜೆ.ಎಾಂ.-೨ ಇತ್ತು . ಅದು ತ್ತಮಕೂರು ಜಿಲಿ್ಲ ಗೆ 

ಹೀಯಿತ್ತ. ಕಲ್ಕಯ ಣ್ ಕನವಟಕದಲಿ್ಲ   ಒಾಂದೇ ಒಾಂದು SEZ (Special Economic Zones) ಇಲಿ . ಜವಳಿ 

ಪ್ಪಕ್ ವ ರದಿಾ ಗಿ ಹೀಯಿತ್ತ. ನನು ಕಲಬುರಗಿ ಕೇಾಂದರ ದ ಬಗೆೆ  ನಿನೆನ ಯ ದಿವಸವೇ ಹೇಳಿದೆ. ಅದು ಈ 

ರಾಜಯ ಕೆಾ  ಮೊದಲು ಇತ್ತು . ಅದನುನ  ಏಕೆ ಮುಚಿಿ ದರು? ಅದು analogue ಆಗಿತ್ತು . ಇವತ್ರು ನ್ 

ಟಕಾನ ಲಜಿಯಲಿ್ಲ  ಅದನುನ  ಡಿಜಿಟಲ  ಮಾಡುವುದಕೆಾ  ಏನು ಕಷಿ್ ವದೆ? ಅವರು ಅದನುನ  ಮಾಡಲ್ಲಲಿ . 

ಈಗ ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲಿ್ಲ ಯ ಸೈದಾಪುರದಲಿ್ಲ  ರೈಲ್ಲಾ  ಕೀಚ್  ಫಾಯ ಕಿ ರಿ ಇದೆ. ಅಲಿ್ಲ  ರೈಲ್ಲಾ  ಕೀಚ್  ಅನುನ  

ತಯಾರಿಸಲ್ಕಗುತು ದೆ. ಅದರಲಿ್ಲ  ಶೇಕಡಾ 50ರಷಿ್ಟ  ಉತಾಾ ದನೆ ಆಗುತ್ರು ಲಿ . ಅಲಿ್ಲನ್ ಸ್ವಮಥಯ ವಕೆಾ  ಪರ ತ್ರದಿನ್ 

15 ರಿಾಂದ 20 ರ್ಚಸಿಸ  ಉತಾಾ ದನೆ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು . ಆದರೆ, ಐದು ರ್ಚಸಿಸ  ಮೇಲ್ಲ ಉತಾಾ ದನೆ ಆಗುತ್ರು ಲಿ . 

ಅದನುನ  ಯಾರೂ ಸಹ ಕೇಳುವವರೇ ಇಲಿ . ಈಗ ಕಲಬುರಗಿ ರೈಲ್ಲಾ  ಡಿವಜನ  ಅನುನ  ಉತು ರ ಭಾರತದ 

ಲ್ಕಥೀರ ಗೆ ತೆಗೆದುಕಾಂಡು ಹೀದರು. ಆಗ ಮಾನ್ಯ  ಮಲಿ್ಲಕಾಜುವನ್ ಖ್ಗೆವಯವರು 

ಮಂತ್ರರ ಗಳಾಗಿದಿಾ ಗ, ಅದಕೆಾ  ಸುಮಾರು ಐದು ಕೀಟ್ಟ ರೂಪ್ಪಯಿಗಳನುನ  ಇಟಿ್ಟ ದಿ ರು. ಅದು ಬಜೆಟ ನ್ಲಿ್ಲ  

ಬಂದಿತ್ತು . ಅದರ ಕೆಲಸವನುನ  ಸಹ ಪ್ಪರ ರಂಭ ಮಾಡಿದಿ ರು. ಮಾನ್ಯ  ಡಿ.ವ.ಸದಾನಂದಗೌಡರು ಸಹ 

ನಮಕಾವಸು ಗೆ ಒಾಂದು ಲಕ್ಷನೀ ಒಾಂದು ಕೀಟ್ಟಯನನ ೀ ಇಟಿ್ಟ ದಿ ರು. ಆದರೆ, ಈಗ ಇರುವ ಕೇಾಂದರ  

ಮತ್ತು  ರಾಜಯ  ಸಕಾವರ ಹಾಗೂ ಮಂತ್ರರ ಗಳು ಇದನುನ  ವರ್ಚರಿಸಲೇ ಇಲಿ . ಆ ಡಿವಜನ  ಸಹ ಆಗಲ್ಲಲಿ . 

ನನು ಅನುದಾನ್ ಕರತೆಯ ಬಗೆೆ  ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಅನುದಾನ್ಕೆಾ  1,500 ಕೀಟ್ಟ ರೂಪ್ಪಯಿಗಳನುನ  

ಘೀಷ್ಣೆ ಮಾಡುತಾು ರೆ. ಡಿಸಾಂಬರ  ಕನೆಯಲಿ್ಲ  300 ಕೀಟ್ಟ ರೂಪ್ಪಯಿಗಳನುನ  ಕಡುತಾು ರೆ. ಅದು 

ಮಾಚ್ ವ ಒಳಗಡೆ ಪೂಣ್ವಗಳು ಬೇಕೆಾಂದು ಹೇಳುತಾು ರೆ. ಈ ರಿೀತ್ರಯಾದರೆ ಹೇಗೆ? ಮೊನೆನ ಯ ದಿವಸ 

ಮಂತ್ರರ ಗಳು ಹೀಗಿ ಕಲ್ಕಯ ಣ್ ಕನವಟಕ ಎಾಂದು ದೊಡಡ  ಕಾಯವಕರ ಮವನುನ  ಮಾಡಿ, ಅದಕೆಾ  ಇನ್ಮನ  

ಡಬಲ  ಅಾಂದರೆ, 1,500 ಕೀಟ್ಟಯಿಾಂದ 3,000 ಕೀಟ್ಟ ಕಡುತೆು ೀವಾಂದರು. ಈಗ ಕಡುವಂತಹ 1,500 

ಕೀಟ್ಟ ರೂಪ್ಪಯಿಗಳಲಿ್ಲ  300 ಕೀಟ್ಟ ರೂಪ್ಪಯಿಗಳನುನ  ಸಪಿ್ ಾಂಬರ -ಡಿಸಾಂಬರ  ತ್ರಾಂಗಳಿನ್ಲಿ್ಲ  

ಕಟಿ್ಟ ದಿಾ ರೆ. ಅಲಿ್ಲ  ಸಿಬಬ ಾಂದಿಗಳು ಇಲಿ . ಅವರು ಈ 300 ಕೀಟ್ಟಗೆ ಲ್ಲಕಾಾ ರ್ಚರ ಮಾಡಿ ಅದನುನ  ಖ್ರ್ಚವ 
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ಮಾಡುವಷಿ್ ರಲಿ್ಲ , ಮಾಚ್ ವ ತ್ರಾಂಗಳು ಬಂದು ಬಿಡುತು ದೆ. ಈ ಕಂತ್ತ ಇಷಿ್ ಕೆಾ  ಮುಗಿದು ಹೀಗುತು ದೆ. 

ಮೊದಲು ಒಾಂದು ಮನ್ವ ಮಾಡಿದಿ ರು, ಅಾಂದರೆ, ಹೈದಾರ ಬ್ರದ-ಕನವಟಕದ ಎಲಿ್ಕ  ಶಾಸಕರು ಮತ್ತು  

ಜನ್ಪರ ತ್ರನಿಧಿಗಳು, ವಧಾನ್ಸಭೆ ಮತ್ತು  ವಧಾನ್ ಪರಿಷ್ತ್ರು ನ್ ಶಾಸಕರುಗಳು ಮಾನ್ಯ  

ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕುಮಾರ ಸ್ವಾ ಮಿಯವರು ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳಾಗಿದಿಾ ಗ ಇದನುನ  ವಾಪಸಿು  ತೆಗೆದುಕಳು ಬ್ರರದು 

ಮತ್ತು  lapse ಆಗುವುದಕೆಾ  ಬಿಡಬ್ರರದು ಎಾಂದು. ಆದರೆ, ಅದು ಆಗಲೇ ಇಲಿ . ಆದರೆ, ಇವರ 

ಸಕಾವರದಲಿ್ಕ ದರೂ ಈ ಭಾಗಕೆಾ  ಅದು carryover ಆಗುವಂತೆ ಮಾಡಲ್ಲ. ಈಗ ಉದೊಯ ೀಗದ ಬಗೆೆ  

ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಈಗ ಕಲ್ಕಯ ಣ್ ಕನವಟಕದಲಿ್ಲ  ತ್ತಾಂಬಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಸುಮಾರು 25 ರಿಾಂದ 30 

ಸ್ವವರ ಹುದಿೆ ಗಳು ಖಾಲ್ಲಯಿವ. ಈ ಹುದಿೆ ಗಳನುನ  ತಕ್ಷಣ್ ತ್ತಾಂಬಬೇಕು. ಸಕಾವರ ಆ ಹುದಿೆ ಗಳನುನ  ಏಕೆ 

ತ್ತಾಂಬುತ್ರು ಲಿವಾಂದು ಹೇಳಬೇಕು. ಆ ನಂತರ ಹುದಿೆ ಗಳ ನೇಮಕಾತ್ರಯಲಿ್ಲ  ಈ ಭಾಗದವರಿಗೆ ಶೇಕಡಾ ೮ 

ರಷಿ್ಟ  ಅವಕಾಶ ಸಿಗಬೇಕು. ಆದರೆ, ಅದು ಅವರಿಗೆ ಸಿಗುತ್ರು ಲಿ . ಆದಕಾರಣ್ ಜನ್ರಿಗೆ ಮತ್ತು  ಸಕಾವರಕೆಾ  

ಗತ್ತು . ಹರಗಡೆ ಯಾರಿಗೂ ಶೇಕಡಾ ೮ ರಷಿ್ಟ  ಹುದಿೆ ಗಳು ಸಿಗುತ್ರು ಲಿ . ಕಲಂ 371(ಜೆ) ಪರ ಕಾರ ಅವರಿಗೆ 

ಶೇಕಡಾ ೮ ರಷಿ್ಟ  ಹುದಿೆ ಗಳು ದೊರೆಯಬೇಕಾಗಿತ್ತು . ಅವರಿಗೆ ಮುಾಂಬಡಿು ಗಳು ಸಿಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು . ಅವರಿಗೆ 

ಇದರಲಿ್ಲ  ಅನಯ ವಾಗುತ್ರು ದೆ. 2017-18ರಲಿ್ಲ  6 ಮೆಡಿಕಲ  ಕಾಲೇಜುಗಳ ಘೀಷ್ಣೆಯಾಗುತು ದೆ. ಯಾದಗಿರಿ 

ಜಿಲಿ್ಲ , ಚಿಕಾ ಬಳಾು ಪುರ ಜಿಲಿ್ಲ  ಮತ್ತು  ಹಾವೇರಿ ಜಿಲಿ್ಲ  ಇತಾಯ ದಿ. ಚಿಕಾ ಬಳಾು ಪುರ ಜಿಲಿ್ಲ ಯಲಿ್ಲ  ಮೆಡಿಕಲ  

ಕಾಲೇಜ ಗೆ ಸುಮಾರು 500 ರಿಾಂದ 750 ಕೀಟ್ಟ ರೂಪ್ಪಯಿಗಳನುನ  ಖ್ರ್ಚವ ಮಾಡಿದಿಾ ರೆ. ಆದರೆ, 

ಯಾದಗಿರಿ ಮೆಡಿಕಲ  ಕಾಲೇಜ ಗೆ ಬಜೆಟ ನ್ಲಿ್ಲ  ಒಾಂದು ರೂಪ್ಪಯಿಯನುನ  ಸಹ ಮಿೀಸಲ್ಲಟಿ್ಟ ಲಿ . ಅವರು 

ಘೀಷ್ಣೆ ಮಾಡಿದಿು  ಬಿಟಿ ರೆ, ಇವತ್ರು ನ್ವರೆವಗೂ ಸಹ ಒಾಂದು ರೂಪ್ಪಯಿಯ ಕೆಲಸ ಆಗಿಲಿ . ಅದು ಏಕೆ 

ಎಾಂದು ಸಕಾವರ ಹೇಳಬೇಕು.  

 

ಶಿರ ೋ ಅಲೆಾಂ ವಿೋರಭ್ದರ ಪಪ :- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ,… 

 

ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನ್ಯ  ಯು.ಬಿ.ವಾಂಕಟೇಶ ರವರೆ, ನ್ನ್ನ  ಕಡೆ ನೀಡಿಕಾಂಡು ಮಾತನಡಿ.  

 

ಶಿರ ೋ ಯು.ಬ.ವೆಾಂಕಟೇಶ :- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಅವರು ಈ ಭಾಗದವರು. ನನು 

ಏನದರೂ ತಪುಾ  ಹೇಳಿದರೆ ಅದನುನ  ಸರಿಪಡಿಸಲ್ಲ. 

 

ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನ್ಯ  ಅಲಿಾಂ ವೀರಭದರ ಪಾ ನ್ವರೆ, ಅವರು ಹೇಳುವುದನುನ  ನಿೀವು ಬರೆದು 

ಇಟಿ ಕಳಿು .  
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ಶಿರ ೋ ಯು.ಬ.ವೆಾಂಕಟೇಶ :- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಈಗ ರಾಜಯ ದಲಿ್ಲ  ಯಾವಾಯ ವ ಜಿಲಿ್ಲ ಗಳು 

ಏನೇನು ಇಾಂಡೆಕಿ್ ನ್ಲಿ್ಲ  ಇದೆ ಎಾಂದು. ನಿೀತ್ರ ಆಯೀಗದವರು ಒಾಂದು ಇಾಂಡೆಕಿ್  ಮಾಡಿದಿಾ ರೆ. ಯಾದಗಿರಿ 

ಜಿಲಿ್ಲ  ೩೦ನೇ ಇಾಂಡೆಕಿ್ ನ್ಲಿ್ಲ  ಇದೆ. ರಾಜಯ ದಲಿ್ಲ  ಸ್ವಕ್ಷರತೆಯ ಪರ ಮಾಣ್ ಶೇಕಡಾ 75.56 ಇದಿ ರೆ. ಯಾದಗಿರಿ 

ಜಿಲಿ್ಲ ಯಲಿ್ಲ  ಸ್ವಕ್ಷರತೆಯ ಪರ ಮಾಣ್ ಶೇಕಡಾ 53ರಷಿ್ಟ  ಇದೆ. ಈಗ ಒಾಂದು ಕೈಗಾರಿಕೆ ಪರ ದೇಶ ಮಾಡುವುದಕೆಾ  

2011ರಲಿ್ಲ  ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲಿ್ಲ ಯ ಕಡಚೂರು ಬಳಿ ಮೂರು ಸ್ವವರ ಎಕರೆ ಜಮಿೀನು ವಶಪಡಿಸಿಕಳುು ತಾು ರೆ. 

ಆದರೆ, ನ್ನ್ಗೆ ಗತ್ರು ರುವಂತೆ ಅಲಿ್ಲ  7 ರಿಾಂದ 8 ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮಾತರ  ಇವ.  

 

ಡ್: ತ್ಳವಾರ ಸ್ತಬ್ಣಾ :- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಮಾನ್ಯ  ಸದಸಯ ರು 2011ರ ಸ್ವಕ್ಷರತೆಯ 

ಪರ ಮಾಣ್ದ ಬಗೆೆ  ಹೇಳುತ್ರು ದಿಾ ರೆ. ಇನುನ  ಜನ್ಗಣ್ತ್ರ ಆಗಿಲಿ .  

 

ಶಿರ ೋ ಯು.ಬ.ವೆಾಂಕಟೇಶ :- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಮಾನ್ಯ  ಡಾ||ತಳವಾರ  ಸ್ವಬಣ್ಣ ನ್ವರು 

ಉಪಕುಲಪತ್ರಯಾಗಿದಿ ಾಂತಹವರು. 2011ರ ನಂತರ ಜನ್ಗಣ್ತ್ರ ಎಲಿ್ಲ  ಆಗಿದೆ? ಈಗ ದಾಖ್ಲ್ಲಯಲಿ್ಲ  ಏನಿದೆ 

ಅದನುನ  ಹೇಳುತ್ರು ದಿೆ ೀನೆ. 

ಡ್: ತ್ಳವಾರ ಸ್ತಬ್ಣಾ :- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಅದಕೆಾ  ಇಾಂದಿನ್ ಸಕಾವರ 

ಕಾರಣ್ವಾಗುತು ದೆಯೇ?  

 

ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಡಾ: ತಳವಾರ ಸ್ವಬಣ್ಣ ನ್ವರೆ, ಉತು ರ ಹೇಳುವಾಗ ಅದನುನ  ಹೇಳಿ. 

(ಗೊಾಂದಲ) 

ಶಿರ ೋ ಯು.ಬ.ವೆಾಂಕಟೇಶ :- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಸಕಾವರ ಉತು ರ ಹೇಳುವಾಗ, ಅವರು 

ಅದನುನ  ಹೇಳಲ್ಲ.  

(ಗೊಾಂದಲ) 

(ಮುಾಂದ್ಯ… 

(1298) 23.12.2021 03.30 LL-VK 

(ಸ್ಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಾ ತಿ) 

ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನ್ಯ  ತಳವಾರ  ಸ್ವಬಣ್ಣ ನ್ವರೇ, ತಾವು ಪ್ಪರ ಾಂಶುಪ್ಪಲರಿದಿಿ ೀರಿ. ತಮೂ  ಕಡೆ 

ಕೈ ತೀರಿಸಿದಾಗ ಮಾತರ  ತಾವು ಮಾತನಡಬೇಕು. ಈಗ ದಯಮಾಡಿ ಕುಳಿತ್ತಕಳಿು .  

 

ಶಿರ ೋ ಯು.ಬ. ವೆಾಂಕಟೇಶ (ರ್ನಮನದೇಾಶನ ಹಾಂದಿದವರು):- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, 

ಕಳೆದ ಬ್ರರಿ ನ್ಡೆದ ಅಧಿವೇಶನ್ದಲಿ್ಲಯೂ ಸಹ ನನು ಮಾತನಡುವಾಗ ಮಾನ್ಯ  ತಳವಾರ  

ಸ್ವಬಣ್ಣ ನ್ವರು ಇದೇ ರಿೀತ್ರ ಮಾತನಡಿದಿ ರು. ಕಳೆದ ಬ್ರರಿಯ ಅಧಿವೇಶನ್ದಲಿ್ಲ  ನನು, ”ಆ ಭಾಗದವರಿಗೆ 
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ಅನಯ ಯ ಆಗಿದೆ. ರ್ಚನವಣ್ಣ ಕಾಲದಲಿ್ಲ  ಕೀಳಿ ಸಮಾಜವನುನ  ಎಸ.ಟ್ಟ.ಗೆ ಸೇರಿಸಿ” ಎಾಂದು ಹೇಳಿದಾಗ 

ಇವರೆಲಿರೂ “ಓಹೀ” ಎಾಂದುಕಾಂಡು ಮೇಲ್ಲ ಎದಿು  ನಿಾಂತರು. ಅದು ಇವತ್ರು ನ್ವರೆಗೂ ಆಗಿರುವುದಿಲಿ .  

ನನು ಏನದರೂ ಹೇಳಿದರೆ ಮಾತರ  ಅದಕೆಾ  ಎದುರು ಮಾತನಡುತಾು ರೆ. ನನು ಅವರ ಭಾಗದ ಬಗೆೆ  

ಮಾತನಡಿದಿ ಕಾಾ ಗಿ ಅವರು ನ್ನ್ನ ನುನ  ಅಭಿನಂದಿಸುವುದನುನ  ಬಿಟಿ , ನ್ನ್ಗೆ ಹೇಳುತಾು ರೆ. ಇದು ಯಾವ 

ನಯ ಯ? ಹೈದರಾಬ್ರದ -ಕನವಟಕದ ಬಗೆೆ  ಮಾತನಡಬ್ರರದೆಾಂದರೆ ಅದನುನ  ಹೇಳಲ್ಲ, ನನು ಸುಮೂ ನೆ 

ಕುಳಿತ್ತಕಳುು ತೆು ೀನೆ.  

 

ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ತಾವು ಮಾತನಡಿ.  

 

ಶಿರ ೋ ಸಿ.ಎಾಂ.ಇಬಾರ ಹಿಾಂ(ವಿಧಾನಸ್ಭೆಯಿಾಂದ ಚುರ್ನಯಿತ್ರಾದವರು):- ಮಾನ್ಯ  

ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ತಾವು ʼಸ್ವಬಣ್ಣ ʼ, ʼಸ್ವಬಣ್ಣ ʼ ಎಾಂದು ಕರೆದರೆ ಹರಗಡೆ ಸ್ವಬರಿಗೆ ತಪುಾ  ಸಂದೇಶ 

ಹೀಗುತು ದೆ.  

 

ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಅಯಯ ೀ, ಅವರ ಹೆಸರು ಸ್ವಬಣ್ಣ  ಕಣಿರ ೀ. ಅಾಂದರೆ, ಅವರ ಹೆಸರು ʼತಳವಾರ  

ಸ್ವಬಣ್ಣ ʼ ಎಾಂದು. ಅದಕೆಾ  ನನು ಅವರ ಹೆಸರು ಕರೆದಿದಿೆ ೀನೆ. ಹೌದು ತಾನೆ ಸ್ವಬಣ್ಣ ನ್ವರೆ? 

 

ಡ್: ತ್ಳವಾರ  ಸ್ತಬ್ಣಾ :- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಹೌದು ಸರಿ.  

 

ಶಿರ ೋ ಸಿ.ಎಾಂ. ಇಬಾರ ಹಿಾಂ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಯಾರು ತಪುಾ  ತ್ರಳಿದುಕಳು ಬ್ರರದೆಾಂದು 

ನನು ಆ ರಿೀತ್ರ ಹೇಳಿದೆನು.  

 

ಶಿರ ೋ ಯು.ಬ.ವೆಾಂಕಟೇಶ :- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲಿ್ಲ ಯಲಿ್ಲ  ಶ್ಕ್ಷಣ್ 30ನೇ 

ಸೆ್ವ ನ್ದಲಿ್ಲದೆ. ಈ ರಾಜಯ ದ per capita income 2,05,692 ರೂಪ್ಪಯಿ ಪರ ತ್ರ ಮನುಷ್ಯ ನಿಗೆ ಆದರೆ, ಯಾದಗಿರಿ 

ಜಿಲಿ್ಲ ಯಲಿ್ಲ  97,363 ರೂಪ್ಪಯಿ. ಏತಕಾಾ ಗಿ, ಹೈದರಾಬ್ರದ -ಕನವಟಕದ ಯಾದಗಿರಿ 30 ನೇ ಸೆ್ವ ನ್, 

ರಾಯಚೂರು 29 ನೇ ಸೆ್ವ ನ್, ಬಳಾು ರಿ 23ನೇ ಸೆ್ವ ನ್. ಪರ ತೆಯ ೀಕ ರಾಜಯ ದ ಕೂಗು 2018ರಲಿ್ಲ  ಬಂದಿತ್ತು . ಆಗ, 

ಸೆ ಳಿೀಯವಾಗಿದಿ ಾಂತಹ ವೈಜನಥ  ಪ್ಪಟ್ಟೀಲ ರವರು ಪರ ತೆಯ ೀಕ ರಾಜಯ ಕಾಾ ಗಿ ಬಹಳಷಿ್ಟ  ಹೀರಾಟ 

ಮಾಡಿದಿ ರು. ಈಗ ಅವರು ಮರಣ್ ಹಾಂದಿರುತಾು ರೆ.  ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ  ಅವರು, “ನ್ಮೂ  ಭಾಗಕೆಾ  ತಾವು 

ಯಾವುದೇ ರಿೀತ್ರಯ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡುವುದಿಲಿ . ಅದಕಾಾ ಗಿ ನವು ಪರ ತೆಯ ೀಕ ರಾಜಯ  ಮಾಡುತೆು ೀವ” ಎಾಂದು 

ಹೀರಾಟ ಮಾಡಿದರು. ಆಗ ಶ್ರ ೀ ಹೆಚ್ .ಡಿ. ಕುಮಾರಸ್ವಾ ಮಿಯವರ ಸಕಾವರ, “ಸುಮಾರು 09 
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ಇಲ್ಕಖ್ಯಗಳನುನ  ಹೈದರಾಬ್ರದ -ಕನವಟಕಕೆಾ  ಸೆ ಳಾಾಂತರ ಮಾಡುತೆು ೀವಾಂದು” ಹೇಳಿತ್ತು . ಅದರಂತೆ, ಈಗ 

ಎಷಿ್ಟ  ಇಲ್ಕಖ್ಯಗಳು ಅಲಿ್ಲ ಗೆ ಸೆ ಳಾಾಂತರವಾಗಿರುತು ದೆ? ಒಾಂದು ಇಲ್ಕಖ್ಯ ಸಹ ಸೆ ಳಾಾಂತರವಾಗಿರುವುದಿಲಿ . 

ತಗರಿಬೇಳೆ ಮತ್ತು  ಬೇರೆ ರಿೀತ್ರ ದಿಾ ದಳ ಧಾನ್ಯ ಗಳನುನ  ಬ್ಳೆಯುವಂಥದಿು , ಗುಲಬ ಗಾವ ಅಥವಾ 

ಸುತು ಮುತು ಲ ಉತು ರ ಕನವಟಕ ಭಾಗದಲಿ್ಲ . ಆದರೆ, ಅದರ ಬೊೀಡ ವ ಇರುವುದು ಬ್ಾಂಗಳೂರಿನ್ಲಿ್ಲ . 

ಅದನುನ  ಏತಕಾಾ ಗಿ ಗುಲಬ ಗಾವಕೆಾ  ಶ್ಫಿ್   ಮಾಡುವುದಿಲಿ ? ಈ ಭಾಗದ ಯಾವುದೇ ಕಿೆೀತರ ದಲಿ್ಲ  ಒಾಂದು 

ಹೆಗೆು ರುತ್ತ ಮೂಡುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಆಗಿರುವುದಿಲಿ . 

   

ಅದರ ಜತೆಗೆ, ಹೈದರಾಬ್ರದ -ಕನವಟಕಕೆಾ  ಇಲಿ್ಲಯವರೆಗೂ ಎಷಿ್ಟ  ಅನುದಾನ್ ನಿೀಡಲ್ಕಗಿದೆ, 

ಯಾವುದೇ ಒಾಂದು ನೀಡುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಆಗಿರುವುದಿಲಿ . ಅಾಂದರೆ, ಹೈದರಾಬ್ರದ -ಕನವಟಕ 

ಬೊೀಡ ವ ಬಂದ ನಂತರ ಸುಮಾರು 500 ಕೀಟ್ಟ ಅಥವಾ 1000 ಕೀಟ್ಟ ರೂಪ್ಪಯಿಯ ಕೆಲಸ 

ಆಗಿರುವುದಿಲಿ . ಯಾವುದೊೀ ಸಣ್ಣ  ಸಣ್ಣ  ರಸು ಗಳು ಅಾಂದರೆ, 30 ಅಡಿಯ ಸಣ್ಣ  ರಸು ಯನುನ  

ಮಾಡುತಾು ರೆಯೇ ಹರತ್ತ, ಒಾಂದೇ ಒಾಂದು ನೀಡುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಆಗಿರುವುದಿಲಿ . ಆ ಭಾಗದ ಜನ್ 

ಎಲಿ್ಕ  ಕಿೆೀತರ ದಲಿ್ಲಯೂ ಸಹ ಹಾಂದುಳಿದಿಾ ರೆ. ಈ ಬಗೆೆ  ಸಕಾವರ ಮನ್ಸಿು  ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು . ಮಾನ್ಯ  

ಕಾರಜೀಳ ಸ್ವಹೇಬರು ಅಲಿ್ಲ  ಉಸುು ವಾರಿ ಇದಿ ರು. ಆ ಕಾಲದಲಿ್ಕ ದರೂ ಆ ಭಾಗ ಅಭಿವೃದಿಿ  

ಹಾಂದಬೇಕಾಗಿತ್ತು . ಈ ರಿೀತ್ರ ಹೇಳಿದಿ ಕೆಾ  ಮಾನ್ಯ  ಕಾರಜೀಳರವರು ಕೀಪ ಮಾಡಿಕಳು ಬ್ರರದು. 

ನನು ಹೇಳುವುದೇನೆಾಂದರೆ, ಸಕಾವರಗಳು 371(ಜೆ) ಬಂದ ಮೇಲ್ಲ ಇದನುನ  ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೀಲ್ಲಕೆ 

ಮಾಡಬೇಕು. ಅಾಂದರೆ, 371(ಜೆ) ಬಂದಿರುವ ಬೇರೆ ರಾಜಯ ಗಳಾದ ನಗಲ್ಕಯ ಾಂಡ , ಮಣಿಪುರ, ಕಾಶ್ೂ ೀರ, 

ವದಭವ ಮತ್ತು  ತೆಲಂಗಾಣ್ ರಾಜಯ ಗಳಿಗೆ ಪರ ವಾಸ ನಿೀಡಿ, ಅಲಿ್ಲ  ಯಾವ ರಿೀತ್ರ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯಾಗಿರುತು ದೆ 

ಅದನುನ  ನ್ಮೂ  ರಾಜಯ ಕೆಾ  ಹೀಲ್ಲಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಏತಕೆಾ  ನ್ಮೂ  ಭಾಗ ಈ ರಿೀತ್ರ ಇದೆ ಎಾಂದು ಹೀಲ್ಲಕೆ 

ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕೆಾ  ಮೊದಲು ಸಕಾವರ ಎಲಿ್ಕ  ರಿೀತ್ರಯಿಾಂದಲೂ ಒಾಂದು ಸುಸೂತರ ವಾದಂತಹ ಒಾಂದು 

ಸಮಗರ  ರೂಪುರೇಷ್ಣಯನುನ  ಇದಕೆಾ  ಕಡಬೇಕು. ಇದಕೆಾ  ನಿೀತ್ರ-ನಿರೂಪಣೆ ಆಗುವಂತಹ ಒಾಂದು 

ಕಾಯವಕರ ಮ ಆಗಬೇಕು. ಏಕೆಾಂದರೆ, ಇದಕೆಾ  ಬೊೀಡ ವ ಆಗಿದೆ, ಅಧಯ ಕ್ಷರು ಇದಿಾ ರೆ. ಆದರೆ, ಅದರಲಿ್ಲ  

ಸದಸಯ ರು ಇರುವುದಿಲಿ . ಇದರ ಜತೆಗೆ, ಈ ಬಗೆೆ  ಒಾಂದು ಉಪ ಸಮಿತ್ರಯನುನ  ಮಾನ್ಯ  

ಶ್ರ ೀರಾಮುಲುರವರ ಅಧಯ ಕ್ಷತೆಯಲಿ್ಲ  ರಚಿಸಿದಿು , ಆ ಉಪಸಮಿತ್ರ ಇವತ್ರು ನ್ವರೆಗೂ ಒಾಂದು ಸಭೆ 

ನ್ಡೆಸಿರುವುದಿಲಿ . ಅಾಂದರೆ, ಕೆ.ಕೆ.ಆರ .ಡಿ.ಬಿ. ನ್ಲಿ್ಲ  ಈ ಸಕಾವರ ಬಂದಾಗಿನಿಾಂದ ಒಾಂದೇ ಒಾಂದು ಸಭೆ 

ನ್ಡೆಸಿರುವುದಿಲಿ . ಇಷಿ್ಟ  ಅನಯ ಯ ಆಗಿರುವುದನುನ  ಎಲಿ್ಲಯಾದರೂ ಕೇಳಿದಿಿ ೀರಾ? ಜನ್ಪರ ತ್ರನಿಧಿಗಳನುನ  

ಕರೆದು ಈ ಭಾಗದ ಜನ್ರ ಸಮಸಯ ಗಳನುನ  ಕೇಳುವುದಕೆಾ  ಏನು ತಾಂದರೆ? ಅದನುನ  ಮಾಡುವುದು ಅಥವಾ 

ಬಿಡುವುದು ಬೊೀಡ ವ ಕಥೆ. ಕನಿಷ್ಾ  ಪಕ್ಷ ಜನ್ರನುನ  ಕರೆದು, “ಈ ಭಾಗದಲಿ್ಲ  ಏನಗಿದೆ, ನವಲಿರೂ ಸೇರಿ 

ಏನು ಮಾಡಬೇಕು” ಎಾಂದು ಕೇಳುವುದಕೆಾ  ಒಾಂದು ಸಭೆ ನ್ಡೆಸುವುದಿಲಿವಾಂದರೆ ಏನ್ಥವ? ಸದರಿ ಉಪ 
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ಸಮಿತ್ರಯಲಿ್ಲ  ಮಾನ್ಯ  ಶ್ರ ೀರಾಮುಲುರವರನುನ  ಅಧಯ ಕ್ಷರೆಾಂದು ಮಾಡುತಾು ರೆ. ಆದರೆ, ಅವರು ಆ ಭಾಗಕೆಾ  

ಬರುವುದೇ ಇಲಿ . ಆ ಉಪ ಸಮಿತ್ರಗೆ ಬೇರೆ ಸದಸಯ ರು ಸಹ ಇರುವುದಿಲಿ . ಸರ , ನನು ಮಾತನಡಿದರೆ 

ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದವರಿಗೆ ಬೇಜಾರು ಆಗುತು ದೆ.  

 

ಶಿರ ೋ ಬ.ಜಿ. ಪಾಟ್ಟೋಲ :- ಮಾನ್ಯ  ವಾಂಕಟೇಶ ರವರೇ ತಾವು ಮಾತನಡಿ.  

 

ಶಿರ ೋ ಯು.ಬ.ವೆಾಂಕಟೇಶ :- ಮಾನ್ಯ  ಪ್ಪಟ್ಟೀಲರೇ, ನವು ಹೇಗೆ ಮಾತನಡುವುದು? ನನು 

ಮಾತನಡಿದರೆ ತಮೂ  ಕಡೆಯವರೇ ಬೇಜಾರು ಮಾಡುತಾು ರೆ. ತಾವು ಇದಿ  ಹಾಗೆ ಬೇರೆಯವರು 

ಮಾತನಡುವುದಿಲಿ .  

(ಗೊಾಂದಲ) 

ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನ್ಯ  ವಾಂಕಟೇಶ ರವರೇ, ತಾವು ಅವರ ಕಡೆ ನೀಡದೆ, ಪಿೀಠದ ಕಡೆ ನೀಡಿ 

ಮಾತನಡಿ.  

(ಗೊಾಂದಲ) 

 ಶಿರ ೋ ಯು.ಬ.ವೆಾಂಕಟೇಶ :- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ,  371(ಜೆ) ಬಂದಿರುವುದು ಒಾಂದು ಪುಣ್ಯ . 

ಆದರೆ, ಈ ಸಕಾವರಗಳಿಾಂದ ಆ ಭಾಗದ ಜನ್ರು ಪ್ಪಪವನುನ  ಅನುಭವಸುವಂಥದಿು  ಆಗುತ್ರು ದೆ. ಅದು 

ಯಾವುದೇ ಸಕಾವರ ಇರಬಹುದು. ನ್ಮೂ  ಸಕಾವರ ಅಥವಾ ನಿಮೂ  ಸಕಾವರ ಎಾಂದು ಅಲಿ . ಸಕಾವರಗಳು 

ಬರುತು ವ, ಹೀಗುತು ವ. ಆದರೆ, ಜನ್ರು ಅವರೇ ಇರುತಾು ರೆ. ಆ ಕಷಿ್ ಗಳು ಅಾಂದರೆ, ಅಲಿ್ಲ  ಅತ್ರವೃಷಿಾ -

ಅನವೃಷಿಾ  ಬರುತು ಲೇ ಇರುತು ವ. ಉತು ರ ಕನವಟಕದ ನಿೀರಾವರಿಗೆ ಸಕಾವರದ ಯೀಜನೆ ಏನು? 

ಯಾವುದೊೀ ಒಾಂದು ಕಾಲದಲಿ್ಲ  ರಾಯಚೂರು ಹತ್ರು ರ ಒಾಂದು ಬ್ರಯ ರೇಜ  ಮಾಡಿ ನಿೀರಾವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ 

ಮಾಡಿರುತಾು ರೆ. ಆದರೆ, ಗುಲಬ ಗಾವ ಅಥವಾ ಯಾದಗಿರಿ ಭಾಗದಲಿ್ಲ  ಏನದರೂ ಯೀಜನೆ 

ಮಾಡಬಹುದಲಿವೇ? ಈ ರಿೀತ್ರಯ ಯಾವುದೇ ಯೀಜನೆಗಳನುನ  ಸಕಾವರ ತೆಗೆದುಕಳುು ವುದಿಲಿ . 

ಇದರಿಾಂದಾಗಿ, ಆ ಭಾಗದ ಜನ್ರು ಈ ಭಾಗಕೆಾ  ಕೂಲ್ಲ ಕೆಲಸಕೆಾ  ಬರುತಾು ರೆ. ಅದನುನ  ನೀಡಿದರೆ ನ್ಮಗೆ 

ಅಯಯ ೀ ಅನಿಸುತು ದೆ. ಏಕೆಾಂದರೆ, ಚಿಕಾ  ಚಿಕಾ  ಮಕಾ ಳನುನ  ಹೆತ್ತು ಕಾಂಡ ತಾಯಿ ಮಣುಣ  ಹರುತ್ರು ರುತಾು ರೆ. 

ಅದನುನ  ನವು ಬ್ಾಂಗಳೂರಿನ್ಲಿ್ಲ  ನೀಡುತ್ರು ರುತೆು ೀವ. ಆ ಮಕಾ ಳಿಗೆ ವದಾಯ ಭಾಯ ಸ ಸಹ ಇರುವುದಿಲಿ . 

ಸಕಾವರ ಈ ನಿಟಿ್ಟ ನ್ಲಿ್ಲ  ಕರ ಮ ತೆಗೆದುಕಾಂಡು ಅವರು ಗುಳೆ ಹೀಗುವುದನುನ  ನಿಲಿ್ಲ ಸಬೇಕು. ಆ ಮಕಾ ಳಿಗೆ 

ವದಾಯ ಭಾಯ ಸ ಕಡಿಸಬೇಕು. ಅಲಿದೇ, ಆ ಮಕಾ ಳಿಗೆ ಪೌಷಿಾ ಕ ಆಹಾರ ಇರುವುದಿಲಿ ; ಆಸಾ ತೆರ ಗಳಲಿ್ಲ  ವೈದಯ ರು 

ಇರುವುದಿಲಿ ; ಶಾಲ್ಲಗಳಲಿ್ಲ  ಶ್ಕ್ಷಕರು ಇರುವುದಿಲಿ ; ಶ್ಕ್ಷಕರು ಇರುವ ಕಡೆ ಶಾಲ್ಲಗಳು ಸರಿಯಾಗಿರುವುದಿಲಿ . 

ಆದುದರಿಾಂದ, ಈ ಬಗೆೆ  ಸಕಾವರ ಚಿಾಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು.  
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ಯಾವುದೇ ಒಾಂದು ಭಾಗವನುನ  ಅಭಿವೃದಿಿ  ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ, Industrial, Social, Economical, 

Educational ಎಲಿ್ಕ  ಹಬ  ಒಾಂದು ಕಡೆ ಬರುವ ರಿೀತ್ರ ಮಾಡಬೇಕು. ಆದರೆ, ಸಕಾವರ ಅಲಿ್ಲರುವಂತಹ 

ಜನ್ರಿಗೆ ಕೆಲಸವನುನ  ಕಡುವುದಿಲಿ . ಆದರೆ, ನ್ಮೂ  ಸಕಾವರ ʼಡಬಲ  ಇಾಂಜಿನ  ಸಕಾವರʼ ಎಾಂದು 

ಹೇಳುತಾು ರೆ. ಈ ಹಾಂದೆ ಇದಿ ಾಂತಹ ಕೆಲಸಗಾರರಿಗೆ ಕೆಲಸದಿಾಂದ ಸಹ ತೆಗೆದಿರುತಾು ರೆ. ಕೀವಡ -19 

ಬಂದಾಗಿನಿಾಂದ ಎಷಿ್ಟ  ಜನ್ರ ಕೆಲಸ ಹೀಗಿರುತು ದೆ? ಕೀವಡ -19 ಸ್ವಾಂಕಾರ ಮಿಕ ರೀಗ 

ಪ್ಪರ ರಂಭವಾಗಿದಿೆ ೀ ಗುಲಬ ಗಾವ(ಕಲಬುರಗಿ) ಜಿಲಿ್ಲ ಯಲಿ್ಲ . ನ್ನ್ಗೆ ಗತ್ರು ರುವ ಮಾಹತ್ರ ಪರ ಕಾರ, ಸದರಿ 

ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲಿ್ಲ ಗೆ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದಿಾಂದ ಒಬಬ  ಮುಸಲ್ಕೂ ನ್ರು ಬಂದ ನಂತರ ಕೀವಡ -19 ನ್ಮೂ  

ರಾಜಯ ದಲಿ್ಲ  ಮೊದಲು ಪ್ಪರ ರಂಭವಾಗಿರುತು ದೆ. ಆದರೆ, ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲಿ್ಲ ಗೆ ಏರಿ್  ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು . ಆದರೆ, 

ನ್ಮೂ  ನಯಕರು ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲಿ್ಲ ಗೆ ಇ.ಎಸ.ಐ. ಆಸಾ ತೆರ  ತಂದರು. ಸ್ವವರಾರು ಕೀಟ್ಟ ರೂಪ್ಪಯಿ 

ಖ್ರ್ಚವ ಮಾಡಿ ಭವಯ ವಾದ ಆಸಾ ತೆರ  ನಿಮಾವಣ್ ಮಾಡಲ್ಕಗಿರುತು ದೆ. ಇದು ಇಡಿೀ ಏಷ್ಣಯ  ದೇಶದಲಿ್ಲಯೇ 

ನಂಬರ  ಒನ  ಆಸಾ ತೆರ ಯಾಗಿರುತು ದೆ. ಏಕೆಾಂದರೆ, ಒಾಂದೇ ಆಸಾ ತೆರ ಯಲಿ್ಲ  ಡೆಾಂಟಲ  ಕಾಲೇಜು, ಆಸಾ ತೆರ  

ಮತ್ತು  ಹಾಸಿ ಲ  ಒಾಂದೇ ಕಾಯ ಾಂಪಸ ನ್ಲಿ್ಲ  ಇರುವುದು ಇಡಿೀ ಏಷ್ಣಯ ದಲಿ್ಲಯೇ ನಂಬರ  ಒನ  ಆಗಿರುತು ದೆ. 

ಅದಕೆಾ  ಶೇಕಡ 87 ರಷಿ್ಟ  ಅನುದಾನ್ವನುನ  ಕೇಾಂದರ  ಸಕಾವರ ಕಡುತು ದೆ. ಇನುನ ಳಿದ ಶೇಕಡ 13ರಷಿ್ಟ  

ರಾಜಯ  ಸಕಾವರ ಕಡಬೇಕು. ಆದರೆ, ಆ ಆಸಾ ತೆರ ಯನುನ  ಸರಿಯಾಗಿ ನ್ಡೆಸುವುದಕೆಾ  ಈ ಸಕಾವರದಿಾಂದ 

ಆಗುತ್ರು ಲಿ . ಆ ಆಸಾ ತೆರ ಯನುನ  ಏರಿ್  ಆಗಿ convert ಮಾಡಬಹುದು. ಅಾಂದರೆ, ಆ ಆಸಾ ತೆರ ಯಲಿ್ಲ  ಅಷಿ್ಟ  

ಸೌಲಭಯ ಗಳು ಇರುತು ವ. ಸುಮಾರು ನ್ಮರಾರು ಕೀಟ್ಟ ರೂಪ್ಪಯಿ ಮೌಲಯ ದ ಯಂತರ ೀಪಕರಣ್ಗಳು 

ಇರುತು ವ. ನ್ನ್ಗೆ ಗತ್ರು ರುವ ಮಾಹತ್ರ ಪರ ಕಾರ ಆ ಆಸಾ ತೆರ ಯಲಿ್ಲರುವ ಸ್ವಕಷಿ್ಟ  ಯಂತರ ೀಪಕರಣ್ಗಳನುನ  

ಇನ್ಮನ  ಓಪನ  ಸಹ ಮಾಡಿರುವುದಿಲಿ . ಶೇಕಡ 13 ರಷಿ್ಟ  ಖ್ರ್ಚವ ಆಗುವ ಅನುದಾನ್ವನುನ  ರಾಜಯ  

ಸಕಾವರ ಕಟಿ  ಆ ಆಸಾ ತೆರ  ಶೇಕಡ 100 ರಷಿ್ಟ  working condition ತರುವುದಕೆಾ  ಇವರಿಾಂದ 

ಸ್ವಧಯ ವಾಗುತ್ರು ಲಿ . ಏರಿ್  ಮಾಡಿ ಎಾಂದರೆ, ಅದು ಆಗುವುದಿಲಿ . ನಿಮಿಾ ನಿ  ಮಾಡಿ… 

 

ಶಿರ ೋ ಶಶಿೋಲ  ಜಿ. ನಮೊೀಶಿ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಸದರಿ ಆಸಾ ತೆರ ಯಲಿ್ಲ  ಎಲಿ್ಕ  

ಯಂತರ ೀಪಕರಣ್ಗಳು ಕಾಯವನಿವವಹಸುತ್ರು ವ.  

 

ಶಿರ ೋ ಯು.ಬ. ವೆಾಂಕಟೇಶ :- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಹೌದು. ಅವು ಕಾಯವನಿವವಹಸುತ್ರು ವ. 

ಆದರೆ, ಆ ಸಿ್ವ ಾಂಡಡ ವಗೆ ಇರುವುದಿಲಿ . ಅಾಂದರೆ, ಯಾವ ಸಿ್ವ ಾಂಡಡ ವಗೆ ಅದು ಬರಬೇಕಾಗಿತು ೀ ಆ 

ಅಾಂತರರಾಷಿಿ ರೀಯ ಮಟಿ ಕೆಾ  ಅದು ಇರುವುದಿಲಿ .  

(ಗೊಾಂದಲ) 
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ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನ್ಯ  ಶಶ್ೀಲ  ನ್ಮೊೀಶ್ಯವರೇ, ತಾವು ಮಾತನಡುವಾಗ ಅದನುನ  ಹೇಳಿ. 

ಮಾನ್ಯ  ವಾಂಕಟೇಶ ರವರೇ ತಾವು ಪಿೀಠದ ಕಡೆ ನೀಡಿಕಾಂಡು ಮಾತನಡಿ. 

(ಗೊಾಂದಲ) 

ಶಿರ ೋ ಕವಟಗಿಮಠ ಮಹಾಾಂತೇಶ ಮಲೆಕಾಜುಾನ(ಸ್ಕಾಾರದ ಮುಖಯ  ಸ್ಚೇತ್ಕರು):- ಮಾನ್ಯ  

ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಕಡತಕೆಾ  ತಪುಾ  ಮಾಹತ್ರ ಹೀಗಬ್ರರದು.  

(ಗೊಾಂದಲ) 

ಶಿರ ೋ ಯು.ಬ. ವೆಾಂಕಟೇಶ :- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ನನು ತಪುಾ  ಮಾಹತ್ರ ನಿೀಡುತ್ರು ಲಿ . ಅದು 

ಸರಿಯಾದ ಮಾಹತ್ರಯಾಗಿದೆ.  

 

ಶಿರ ೋ ಕವಟಗಿಮಠ ಮಹಾಾಂತೇಶ ಮಲೆಕಾಜುಾನ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, 

ಕಲಬುರಗಿಯಲಿ್ಲರುವ ESI hospital is functioning with all parameters and requirements. ಏನು 

ಸಕಾವರ ಕಟಿ್ಟ ದೆ  ಆ ಎಲಿ್ಕ  ಕೆಲಸಗಳನುನ  ಸದರಿ ಆಸಾ ತೆರ  ಮಾಡುತ್ರು ದೆ. ಇದು ನ್ನ್ನ  ಮಾಹತ್ರ. 

 

ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಅದನುನ  ತಾವು ಉತು ರ ಹೇಳುವಾಗ ಹೇಳಿ.  

ಶಿರ ೋ ಯು.ಬ.ವೆಾಂಕಟೇಶ :- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ನ್ನ್ನ  ಮಾಹತ್ರಯನುನ  ನನು 

ಹೇಳುತ್ರು ದಿೆ ೀನೆ. ಒಾಂದು ವೇಳೆ ಅದನುನ  ಮಾಡಿದಿ ರೆ ಒಳೆು ಯದು. ಅದನುನ  ಮಾಡಿಲಿವನುನ ವುದು ನ್ನ್ನ  

ಮಾಹತ್ರ. 

 

ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನ್ಯ  ವಾಂಕಟೇಶ ರವರೇ, ತಾವು ಪಿೀಠದ ಕಡೆ ಮಾತನಡಿ. ಅವರ ಕಡೆ 

ನೀಡಿ ಏತಕೆಾ  ಮಾತನಡುತ್ರು ೀರಿ?  

 

ಶಿರ ೋ ಕವಟಗಿಮಠ ಮಹಾಾಂತೇಶ ಮಲೆಕಾಜುಾನ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, without any 

prejudice.  

 

Sri U.B. VENKATESH:- We trust you.  

 

ಶಿರ ೋ ಕವಟಗಿಮಠ ಮಹಾಾಂತೇಶ ಮಲೆಕಾಜುಾನ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಅವರು ಆರೀಪ 

ಮಾಡುತ್ರು ದಿಾ ರೆಾಂದು ನನು ಹೇಳುತ್ರು ಲಿ . ಆದರೆ, ಸದರಿ ಆಸಾ ತೆರ ಯಲಿ್ಲ  ಎಲಿ್ಕ  ಕಾಯವಗಳು 

ಆಗುತ್ರು ದೆಯೆಾಂದು ಹೇಳುತ್ರು ದಿೆ ೀನೆ.  
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ಶಿರ ೋ ಯು.ಬ. ವೆಾಂಕಟೇಶ :- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ನವು ಸಕಾವರವನುನ  ಟರ ಸಿ   ಮಾಡುತೆು ೀವ. 

ಆದರೆ, ಆ ಆಸಾ ತೆರ  ಯಾವ ಸಿ್ವ ಾಂಡಡ ವಗೆ ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು , ಅದು ಇರುವುದಿಲಿ . ಅಲಿ್ಲ  ಬೇಕಾದಂತಹ 

ಸಿ್ವ ಫ್  ಇರುವುದಿಲಿ . ಅಾಂದರೆ, ಅಲಿ್ಲ ಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಶೇಕಡ 100ರಷಿ್ಟ  ಸಿ್ವ ಫ್  ಇದೆಯೇ? ಅದನುನ  

ಯಾರಾದರೂ ತ್ರಳಿಸಲ್ಲ. (ಗೊಾಂದಲ) ಅಲಿ್ಲ ಗೆ ಸಾಂಟರ ಲ  ಯೂನಿವಸಿವಟ್ಟ ತೆಗೆದುಕಾಂಡು ಬಂದಿದಿಾ ರೆ. 

ಆದರೆ, ಅಲಿ್ಲನ್ ಪ್ಪರ ಾಂಶುಪ್ಪಲರು ಅಧವ ಭಾಗ ಪಠಯ ಕರ ಮವನುನ  ಪ್ಪರ ರಂಭಿಸಿರುವುದಿಲಿ . ಆ ಮಾತನುನ  

ಒಪಿಾ ಕಳುು ತಾು ರೆಯೇ?  

 

ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ತಾವು ಅವರನುನ  ಏತಕೆಾ  ಮೇಲ್ಲ ಏಳಿಸುತ್ರು ೀರಿ? ತಾವು ಪಿೀಠದ ಕಡೆ ನೀಡಿ 

ಮಾತನಡಿ.  

 

ಶಿರ ೋ ಯು.ಬ. ವೆಾಂಕಟೇಶ :- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಏಕೆಾಂದರೆ, ಈ ಸಬ್ಜ ಕಿ್  ನ್ಲಿ್ಲ  ಅವರೆಲಿರೂ 

ಪರಿಣಿತರು. ನ್ನ್ನ  ಮೇಲ್ಲ ಬೇಜಾರು ಮಾಡಿಕಳುು ತ್ರು ದಿಾ ರೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ನ್ನ್ಗೆ ಗತ್ರು ಲಿದ ವರ್ಚರವನುನ  

ಅವರು ಹೇಳಲ್ಲ ಎಾಂದು ನನು ಅವರ ಕಡೆ ಮಾತನಡುತ್ರು ದಿೆ ೀನೆ. ಈಗ ಅಲಿ್ಲ  ಸಾಂಟರ ಲ  ಯೂನಿವಸಿವಟ್ಟ  

ಮತ್ತು  ಇ.ಎಸ.ಐ. ಇದೆ. ಅದರ ಜತೆಗೆ, ಏರಿ್  ಮತ್ತು  ನಿಮಿಾ ನಿ  ಮಾಡಲ್ಲ. ಸಾಂಟರ ಲ  

ಯೂನಿವಸಿವಟ್ಟಯಲಿ್ಲ  ಏನದರೂ ಮಾಡಲ್ಲ. ಇವಲಿವೂ ಸಹ ಅಭಿವೃದಿಿ  ಮಾಡುವಂತಹ ವಷ್ಯಗಳು. 

ಆ ಭಾಗದಲಿ್ಲ  ರ್ಚನನ ಗಿ ಅಭಿವೃದಿಿ  ಮಾಡಬೇಕು. ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಮತ್ತು  ಉದೊಯ ೀಗವನುನ  ಎಲಿ್ಲಯವರೆಗೂ 

ಕಡುವುದಿಲಿವೀ ಅಲಿ್ಲಯವರೆಗೂ ಈ ದೇಶ ಉದಿಾ ರವಾಗುವುದಿಲಿ . ಆ ಭಾಗದ ಮಕಾ ಳಿಗೆ ಉದೊಯ ೀಗ 

ಕಡುವುದಿಲಿ , ಶ್ಕ್ಷಣ್ವು ಕಡುವುದಿಲಿ . ಇನ್ಮನ  ಈ ಸಕಾವರಕೆಾ  ಆರೀಗಯ ದ ಬಗೆೆ  ಮೊದಲೇ 

ಗತ್ರು ರುವುದಿಲಿ .  

 

ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನ್ಯ  ವಾಂಕಟೇಶ ರವರೇ, ತಮಗೆ ಮಾತನಡಲು ಇನ್ಮನ  05 ನಿಮಿಷ್ ಮಾತರ  

ಅವಕಾಶವದೆ.  

 

ಶಿರ ೋ ಯು.ಬ. ವೆಾಂಕಟೇಶ :- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ತಾವು ಹೇಗೆ ಹೇಳುತ್ರು ೀರೀ ಹಾಗೆ? ಈ ಕಲಂ 

ತಂದಿದಿು , ಈ ಭಾಗದ ಜನ್ರಿಗೆ ಒಳೆು ಯದಾಗಬೇಕೆಾಂದು. ಆದರೆ, ಒಳೆು ಯದು ಆಗುತ್ರು ಲಿ  ಎಾಂಬ 

ಕರಗಿನಿಾಂದ ಈ ಅಾಂಶಗಳನುನ  ನನು ಹೇಳುತ್ರು ದಿೆ ೀನೆ. ಎಲಿ್ಕ  ಇಲ್ಕಖ್ಯಗಳಲಿ್ಲ  ಅಗತಯ  ಸಿಬಬ ಾಂದಿ 

ಇರುವುದಿಲಿ . ಅಲಿ್ಲ  ಯಾರು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತಾು ರೆ? ಅಲಿ್ಲ  ಕೇವಲ ಮೂರು ಇಲ್ಕಖ್ಯಗಳು ಇವ. ಒಾಂದು 
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ಲೀಕೀಪಯೀಗಿ ಇಲ್ಕಖ್ಯ, ಜಿಲಿ್ಕ  ಪಂರ್ಚಯಿತ್ರ ಮತ್ತು  ಖ್ಜಾನೆ ಇರುತು ದೆ.  ಅದನುನ  ಹರತ್ತಪಡಿಸಿ 

ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಇಲ್ಕಖ್ಯ ಇರುವುದಿಲಿ .  

(ಮುಾಂದು) 

(1299) 23.12.2021 3.40 YL-BNS                   (ಸ್ಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಾ ತಿ) 

ಶಿರ ೋ ಯು.ಬ.ವೆಾಂಕಟೇಶ  (ಮುಾಂದ್ಯ):-  

ಇಲ್ಕಖ್ಯಗಳಲಿ್ಲ  ನೌಕರರೇ ಇಲಿ .  ಕೆ.ಕೆ.ಆರ.ಡಿ.ಬಿ. ಯಲಿ್ಲ  ಹಣ್ ಇದಿು , ಆ ಹಣ್ವನುನ  ಖ್ರ್ಚವ ಮಾಡಲು 

ಕೆ.ಕೆ.ಆರ.ಡಿ.ಬಿ. ಮತೆು  ಪಿ.ಡಬಿ್ಲ್ ಯ .ಡಿ. ಗೆ ಹೀಗಬೇಕು.  ಕೆ.ಕೆ.ಆರ.ಡಿ.ಬಿ. ಎಾಂದು ಮಾಡಿದ ಮೇಲ್ಲ ಅಲಿ್ಲ  

ಕಛೇರಿಯನುನ  ನಿಮಿವಸಿ, ಅದಕೆಾ  ಒಾಂದು secretariat, staff, engineers, ಮೇಲ್ಲಾ ರ್ಚರಕರನುನ  

ಮಾಡಬೇಕಲಿವೇ? ಸಕಾವರ ಯಾವುದೇ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕಯವವನುನ  ಒದಗಿಸುತ್ರು ಲಿ  ಎಾಂದು ಹೇಳುತಾು , 

ಈ Article 371 ಜೆ ಮೇಲ್ಲ ನ್ನ್ಗೆ ಮಾತನಡಲು ಇಷಿ್ಟ  ಸಮಯ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಲಾ ಸಿಕಟಿ್ಟ ದಿಿ ೀರಿ, ಆದರೂ 

ಇನುನ  ಮಾತನಡುವುದು ಬಹಳಷಿ್ಟ  ಇದೆ.  ಆದರೆ, ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದ ಸದಸಯ ರು ಬೇಜಾರು 

ಮಾಡಿಕಳುು ತಾು ರೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನ್ನ್ನ  ಮಾತನುನ  ಮುಗಿಸುತೆು ೀನೆ ಧನ್ಯ ವಾದಗಳು.  

 

ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ತಮಗೆ ಇನುನ  4 ನಿಮಿಷ್ ಸಮಯ ಇದೆ ಮಾತನಡಿ.  

 

ಶಿರ ೋ ಸುನೋಲ  ವಲಾಯ ಪುರ  (ವಿಧಾನಸ್ಭೆಯಿಾಂದ ಚುರ್ನಯಿತ್ರಾದವರು):- ಮಾನ್ಯ  

ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಮಾನ್ಯ  ಸದಸಯ ರು ಇನ್ಮನ  ಮಾತನಡಲ್ಲ ನ್ಮಗೆ ಏನು ಬೇಜಾರು ಇಲಿ .  ಅವರು 

ಗುಲಬ ಗಾವ ಇ.ಎಸ.ಐ. ಆಸಾ ತೆರ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಾತರ  ಹೇಳುತ್ರು ದಿ ರು.  ಆದರೆ, ಗುಲಬ ಗಾವ ಜಿಲಿ್ಲ ಯಲಿ್ಲ  

4 ವೈದಯ ಕೀಯ ಕಾಲೇಜುಗಳಿವ.  ಯಾವ ಜಿಲಿ್ಲ ಯಲಿ್ಲಯು ಅಷಿ್ಟ  ವೈದಯ ಕೀಯ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಇಲಿ .   

 

ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಆಯಿತ್ತ.  ತಾವು ಉತು ರ ನಿೀಡುವಾಗ ಮಾತನಡಿ, ಈಗ ಬೇಡ.  ಮಾನ್ಯ  

ಯು.ಬಿ.ವಾಂಕಟೇಶ ರವರೇ ತಾವು ಮಾತನಡಿ.  

 

ಶಿರ ೋ ಸಿ.ಎಾಂ.ಇಬಾರ ಹಿಾಂ (ವಿಧಾನಸ್ಭೆಯಿಾಂದ ಚುರ್ನಯಿತ್ರಾದವರು):- ಮಾನ್ಯ  

ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಅಷಿ್ಟ  ವೈದಯ ಕೀಯ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಇದಿ ರೂ ರೀಗಿಗಳು ಮಹಾರಾಷಿ್ ರಕೆಾ  

ಹೀಗುತ್ರು ದಿಾ ರೆ.   

 

ಶಿರ ೋ ಯು.ಬ.ವೆಾಂಕಟೇಶ (ರ್ನಮನದೇಾಶನ ಹಾಂದಿದವರು):- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, 

ತಾವು ಇನ್ಮನ  ಮಾತನಡಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಲಾ ಸಿದರೆ ನನು ಮಾತನಡಲು ಸಿದಿ ನಗಿದಿೆ ೀನೆ. ತಾವು 5-6 
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ನಿಮಿಷ್ ಎಾಂದು ಸಮಯ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿದ ಪರ ಯುಕು  ನ್ನ್ನ  ಮಾತನುನ  ನಿಲಿ್ಲ ಸಿದಿೆ ೀನೆ. ನ್ನ್ಗೆ ಇನನ ಾಂದು 

ಅಧವ ಗಂಟ ಕಾಲ್ಕವಕಾಶವನುನ  ಮಾತನಡಲು ಕಡಿ. 

(ಗೊಾಂದಲ) 

ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಎಲಿರೂ ಏತಕೆಾ  ಎದಿು  ನಿಲಿು ತ್ರು ೀರಿ.    

 

ಶಿರ ೋ ಕವಟಗಿಮಠ ಮಹಾಾಂತೇಶ ಮಲೆಕಾಜುಾನ (ಸ್ಕಾಾರದ ಮುಖಯ  ಸ್ಚೇತ್ಕರು):- ಮಾನ್ಯ  

ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಶ್ರ ೀ ಸಿ.ಎಾಂ.ಇಬ್ರರ ಹಾಂರವರು ಕಾಾಂಗೆರ ಸ  ಸಕಾವರ ಇದಿಾ ಗ ಆದ ಹಳೆಯ ವರ್ಚರವನುನ  

ಈಗ ಏತಕೆಾ  ಹೇಳುತ್ರು ದಿಾ ರೆ.   

(ಗೊಾಂದಲ) 

 

ಶಿರ ೋ ಎಾಂ.ರ್ನರಾಯಣಸ್ತವ ಮ (ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರು):- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಅದು 

ಹಳೆಯ ವರ್ಚರವಾಗಿಲಿ .  ಕಾಾಂಗೆರ ಸ  ಸಕಾವರ ಅಧಿಕಾರದಲಿ್ಲ  ಇದಿಾ ಗಲೇ ಆ ವೈದಯ ಕೀಯ 

ಕಾಲೇಜುಗಳನುನ  ನಿಮಾವಣ್ ಮಾಡಿದಿು . ಆ ವೈದಯ ಕೀಯ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಸಿಬಬ ಾಂದಿಗಳನುನ  ನೇಮಕ ಮಾಡಲು 

ಬಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಕಾವರಕೆಾ  ಆಗುತ್ರು ಲಿ .   

 

ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಆಯಿತ್ತ ಬಿಡಿ. ಕುಳಿತ್ತಕಳಿು .  

 

ಶಿರ ೋ ಎಾಂ.ರ್ನರಾಯಣಸ್ತವ ಮ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಕಾಾಂಗೆರ ಸ  ಸಕಾವರದ ಬಗೆೆ  

ಮಾತನಡಿದಿ ಕೆಾ  ಹೇಳುತ್ರು ದಿೆ ೀನೆ.  ಕಾಾಂಗೆರ ಸ  ಸಕಾವರವೇ ಎಲಿವನ್ಮನ  ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದಿು .  ಈ ದೇಶದಲಿ್ಲ  

ಏನದರೂ ಕೆಲಸವಾಗಿದಿ ರೆ ಅದು ಕಾಾಂಗೆರ ಸ  ಸಕಾವರದಿಾಂದಲೇ ಆಗಿರುವುದು.   

 

ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನ್ಯ  ಎಾಂ.ನರಾಯಣ್ಸ್ವಾ ಮಿಯವರೇ ಆಯಿತ್ತ ಕುಳಿತ್ತಕಳಿು . ಮಾನ್ಯ  

ಶಶ್ೀಲ  ಜಿ.ನ್ಮೊೀಶ್ಯವರೇ ತಾವು ಮಾತನಡಿ.  

 

ಶಿರ ೋ ಶಶಿೋಲ  ಜಿ.ನಮೊೀಶಿ (ಶಿಕ್ಷಕರ ಕಿೆೋತ್ರ ):- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಉತು ರ ಕನವಟಕ, 

ಅಥವಾ ಕತ್ತು ರು ಕನವಟಕವು ಒಾಂದು ಕಡೆಯಾದರೆ, ಅಾಂದಿನ್ ಹೈದಾರ ಬ್ರದ  ಕನವಟಕ ಅಥವಾ 

ಕಲ್ಕಯ ಣ್ ಕನವಟಕದ ಆಗುಹೀಗುಗಳ ಬಗೆೆ  ಹಾಗೂ ಸಕಾವರದಿಾಂದ ಆಗಬೇಕಾದ ಅನೇಕ ವಷ್ಯ 

ಮತ್ತು  ಸಮಸಯ ಗಳ ಬಗೆೆ  ಚರ್ಚವ ನ್ಡೆಸಲ್ಕಗುತ್ರು ದೆ.  ನನು ವಶೇಷ್ವಾಗಿ ಕಲ್ಕಯ ಣ್ ಕನವಟಕ ಭಾಗದ 

ಕೆಲವು ಮುಖಾಯ ಾಂಶಗಳನುನ  ಈ ಸದನ್ದ ಮೂಲಕ ಸಕಾವರದ ಗಮನ್ಕೆಾ  ತಂದು, ಸಕಾವರವು ಹೆರಿ್ಚ  ಒತ್ತು  
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ಮತ್ತು  ನಿಲುವು ನಿೀಡಬೇಕೆಾಂದು ಹೇಳಲು ಬಯಸುತೆು ೀನೆ.  ಅನೇಕ ರಾಜಯ ಗಳಲಿ್ಲ  ಹಾಂದುಳಿದ ಭಾಗವಾಂದು 

ವಶೇಷ್ ಸೆ್ವ ನ್ಮಾನ್ ನಿೀಡಲ್ಕಗಿದೆ.  ಅದೇ ರಿೀತ್ರ ನ್ಮೂ  ರಾಜಯ ದಲಿ್ಲ  ಸಹ ಆಗಬೇಕೆಾಂದು ಅನೇಕ 

ವಷ್ವಗಳಿಾಂದ ಹೀರಾಟ ನ್ಡೆಸಲ್ಕಯಿತ್ತ.   

 

(ಈ ಹಂತ್ದಲೆ  ರ್ಮನಯ  ವೈಸ  ಛೇಮಾನ ರವರಾದ ಶಿರ ೋಮತಿ ಎಸ .ವಿೋಣಾ ಅಚಿ ಯಯ ರವರು 

ಸ್ಭಾಪ್ತೋಠವನುನ  ಅಲಂಕರಿಸಿದರು) 

 

ಮಾನ್ಯ  ಬಿ.ಎಸ.ಯಡಿಯೂರಪಾ ನ್ವರ ನೇತೃತಾ ದ ಸಕಾವರದಲಿ್ಲ  ಅದರ ಬಗೆೆ  ಉಲಿ್ಲ ೀಖ್ ಮಾಡಿದ 

ಮೇಲ್ಲ ಮೇಲೂ ನೆ ಮತ್ತು  ಕೆಳಮನೆಯಲಿ್ಲ  ವಶೇಷ್ ಸೆ್ವ ನ್ಮಾನ್ ನಿೀಡಲು ತಯಾರಿದಿೆ ೀವ ಎಾಂದು ಆ 

ವಧೇಯಕಕೆಾ  ಅನುಮೊೀದನೆ ನಿೀಡಿ, ಕೇಾಂದರ  ಸಕಾವರಕೆಾ  ಕಳುಹಸಿಕಡಲ್ಕಯಿತ್ತ.  ಆ ಸಂದಭವದಲಿ್ಲ  

ಕಾಾಂಗೆರ ಸ  ಸಕಾವರದ ಕೇಾಂದರ  ಸಚಿವರಾಗಿದಿ  ಶ್ರ ೀ ಮಲಿ್ಲಕಾಜುವನ್ ಖ್ಗೆವಯವರು ಹೆಚಿಿ ನ್ ಒತ್ತು  ಮತ್ತು  

ರ್ಚಲನೆಯನುನ  ನಿೀಡಿ, Article  371ಜೆ ಎಾಂದು ಆ ಸಂವಧಾನ್ದಲಿ್ಲ  ತ್ರದಿು ಪಡಿ ಮಾಡಲ್ಕಗಿತ್ತು .   

 

ಶಿರ ೋ ಯು.ಬ.ವೆಾಂಕಟೇಶ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಆ ವಧೇಯಕವನುನ  ಕಳುಹಸಿದ ಮೇಲ್ಲ 

ಮಾಜಿ ಉಪ ಪರ ಧಾನ್  ಮಂತ್ರರ ಗಳಾಗಿದಿ  ಶ್ರ ೀ ಎಲ.ಕೆ.ಅಡಾಾ ಣಿಯವರು ಗೃಹ ಸಚಿವರಾಗಿದಿ  

ಸಂದಭವದಲಿ್ಲ  ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳಾದ ಶ್ರ ೀ ಎಸ.ಎಾಂ.ಕೃಷ್ಣ ರವರಿಗೆ ʼ371ಜೆ ನಿೀಡಲು ಬರುವುದಿಲಿ ʼ 

ಎಾಂದು ಪತರ  ಬರೆಯುತಾು ರೆ.  ಈ ವಷ್ಯವು ಸಹ ರೆಕಾಡ ವನ್ಲಿ್ಲ  ಇರಲ್ಲ.  

  

ಶಿರ ೋ ಶಶಿೋಲ  ಜಿ.ನಮೊೀಶಿ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಆಗ ವಶೇಷ್ ಸೆ್ವ ನ್ಮಾನ್ ಏನೆಾಂದು 

ನಿೀಡಬೇಕೆಾಂದು ಮಾಜಿ ಉಪ ಪರ ಧಾನ್ ಮಂತ್ರರ ಗಳಾಗಿದಿ  ಶ್ರ ೀ ಎಲ.ಕೆ.ಅಡಾಾ ಣಿಯವರು ಗೃಹ 

ಸಚಿವರಾಗಿದಿ  ಸಂದಭವದಲಿ್ಲ  ಕೇಳಿದಾಗ ಪರ ತ್ರ ತಾಲಿೂ ಕಗೆ Article 371ಜೆ based on ಡಾ|| ನಂಜುಾಂಡಪಾ  

ವರದಿ ಮೇಲ್ಲ ಯಾವ ರಿೀತ್ರ ಮಾಡಲು ಸ್ವಧಯ , ಆ ರಿೀತ್ರ ಮಾಡಿ ಎಾಂದು ಹೇಳಿದಿ ರು. It has no meaning, 

ಅಾಂದರೆ,  ಏನು ಅಥವ ಬರುವುದಿಲಿ .  ಆ ಕಾರಣ್ಕಾಾ ಗಿ ಮಾಜಿ ಪರ ಧಾನ್ ಮಂತ್ರರ ಗಳಾಗಿದಿ  ಶ್ರ ೀ ಎಲ.

ಕೆ.ಅಡಾಾ ಣಿಯವರು ಗೃಹ ಸಚಿವರಾಗಿದಾಗ ತ್ರರಸಾ ರಿಸಿದಿ ರು. 

 

ಶಿರ ೋ ಯು.ಬ.ವೆಾಂಕಟೇಶ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, reject ಮಾಡಿರುವುದನುನ  

ಒಪಿಾ ಕಾಂಡಿದಿಾ ರೆ ಅಷಿ್ಟ  ಸ್ವಕು.   

 

ಶಿರ ೋ ಶಶಿೋಲ  ಜಿ.ನಮೊೀಶಿ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಅವರು ಬರೆದಿದಿ  ಪತರ ವೇ ಸರಿ ಇರಲ್ಲಲಿ .   

(ಗೊಾಂದಲ) 
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ಶಿರ ೋ ಎಾಂ.ರ್ನರಾಯಣಸ್ತವ ಮ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಕೇಾಂದರ  ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯಲಿ್ಲ  

(ಗೊಾಂದಲ) ಮಾಜಿ ಉಪ ಪರ ಧಾನ್ ಮಂತ್ರರ ಗಳಾಗಿದಿ  ಶ್ರ ೀ ಎಲ.ಕೆ.ಅಡಾಾ ಣಿಯವರು ಗೃಹ ಸಚಿವರಾಗಿದಿ  

ಸಂದಭವದಲಿ್ಲ  ಬೇಡ ಎಾಂದು ತ್ರರಸಾ ರಿಸಿದಿ ರು.   

(ಗೊಾಂದಲ) 

ಶಿರ ೋ ಶಶಿೋಲ  ಜಿ.ನಮೊೀಶಿ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಎಲಿ್ಕ  ರಾಜಯ ದಲಿ್ಲಯು Article 371ಜೆ 

ಬಂದಿದೆ.  ಗೀವಾ, ಮಹಾರಾಷಿ್ ರ, ವದಭವ, ಮರಾಟ ವಾಡ ಓರಿಸಿ್ವ  ಈ ಎಲಿ್ಕ  ಭಾಗಗಳಲಿ್ಲ  

ಒಾಂದೊಾಂದು region ಗೆ  ನಿೀಡಿದಿಾ ರೆ.   

 

ವೈಸ ಛೇಮಾನ:- ಒಬೊಬ ಬಬ ರೆ ಮಾತನಡಿ.   

 

ಶಿರ ೋ ಸುನೋಲ  ವಲಾಯ ಪೂರೆ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಬಿಜೆಪಿ ಸಕಾವರ resolution ಮಾಡಲ್ಲಕೆಾ  

ಆಗಲ್ಲಲಿವಾಂದರೆ, ಕೇಾಂದರ  ಸಕಾವರ ಮಾಡಲು ಸ್ವಧಯ ವಾಗುತ್ರು ತೆು ೀ?  

(ಗೊಾಂದಲ) 

ಶಿರ ೋ ಎಾಂ.ರ್ನರಾಯಣಸ್ತವ ಮ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ನ್ಮೂ  ಸಕಾವರ ಅಧಿಕಾರದಲಿ್ಲ  

ಇದಿಾ ಗಲೇ ಮಾಡಿದಿು , ಬಿಜೆಪಿ ಸಕಾವರ ಮಾಡಿಲಿ .  ಅವರ ಸಕಾವರ ಅಧಿಕಾರದಲಿ್ಲದಿಾ ಗ ತ್ರರಸಾ ರಿಸಿತ್ತು .   

ಅದನುನ  ಅವರು ಒಪಿಾ ಕಳು ಲ್ಲ. 

(ಗೊಾಂದಲ) 

 ಶಿರ ೋ ಪರ ಕಾಶ  ಕೆ.ರಾಥೋಡ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ,… 

 

ವೈಸ ಛೇಮಾನ:- ಮಾನ್ಯ  ಎಾಂ.ನರಾಯಣ್ಸ್ವಾ ಮಿಯವರೆ, ಮಾನ್ಯ  ಪರ ಕಾಶ  ಕೆ.ರಾಥೀಡ ರವರೆ 

ಕುಳಿತ್ತಕಳಿು .          

(ಗೊಾಂದಲ) 

ಶಿರ ೋ ಪರ ಕಾಶ  ಕೆ.ರಾಥೋಡ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಯಾವಾಗ ನವು Article 371ಜೆ 

ಅನುಷ್ಣಾ ನ್ ಮಾಡಬೇಕೆಾಂದು ಒತಾು ಯ ಮಾಡಲು ರಾಜಯ ದ ಸವವ ಪಕ್ಷ ನಿಯೀಗ ಕೇಾಂದರ ದ ಮೊರೆ 

ಹೀದಾಗ ನನು ಸಹ ಹೀಗಿದಿೆ ನು.  ಅದೇ ಸಮಯದಲಿ್ಲ  ನವು ಅಜಿವ ಸಲಿ್ಲ ಸಿದಿಾ ಗ ಮಾಜಿ ಉಪ 

ಪರ ಧಾನ್ ಮಂತ್ರರ ಗಳಾಗಿದಿ  ಶ್ರ ೀ ಎಲ.ಕೆ.ಅಡಾಾ ಣಿಯವರು ಅದನುನ  ಮಾಡಲು ಸ್ವಧಯ ವಲಿ  ಎಾಂದು 

ಹೇಳಿದಿ ರು.  ಅದಕೆಾ  ನನೇ ಸ್ವಕಿ .  ಮತೆು  ಅದನುನ  ನ್ಮೂ  ಸಕಾವರ ಅಧಿಕಾರಕೆಾ  ಬಂದ ಮೇಲ್ಲ ಮಾನ್ಯ  

ಮಲಿ್ಲಕಾಜುವನ್ ಖ್ಗೆವಯವರು ಸಚಿವರಾಗಿದಿಾ ಗ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದಲಿ್ಲ  ತ್ರೀಮಾವನ್ ಮಾಡಿ, ಕಾಾಂಗೆರ ಸ  ಪಕ್ಷ 

Article 371ಜೆ ಅನುನ  ಲ್ಕಘು ತಂದಿದಿು  ಕಾಾಂಗೆರ ಸ  ಪಕ್ಷ.  ಆದರೆ,  ಬಿಜೆಪಿ ಸಕಾವರ ಅದನುನ  ತ್ರರಸಾ ರಿಸಿತ್ತು .   
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ಶಿರ ೋ ಅರುಣ ಶಹಾಪುರ (ಶಿಕ್ಷಕರ ಕಿೆೋತ್ರ ):- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಅಷಿ್ಣ  ಹೇಳಿದರೆ ಹೇಗೆ? 

ಅದರ ಮುಾಂದೆ ಏನಗಿಯಿತ್ತ ಎಾಂಬುದನುನ  ಕೇಳಿ.  

 

ಶಿರ ೋ ಪರ ಕಾಶ  ಕೆ.ರಾಥೋಡ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಅದೊಾಂದು ಕುಾಂಟ ನೆಪ ಅಷಿ್ಣ ೀ?  

 

ಶಿರ ೋ ಶಶಿೋಲ  ಜಿ.ನಮೊೀಶಿ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಮೊದಲನೆ ಬ್ರರಿ ಮಾಜಿ 

ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳಾದ ಶ್ರ ೀ ಧಮವಸಿಾಂಗ ರವರು ಈ ಪರ ಸ್ವು ವನೆಯನುನ  ಕಳುಹಸಿಕಟಿ್ಟ ದಿ ರು.  ಅವರು 

ಕಳುಹಸಿಕಟಿ  ಅಾಂಶದಲಿ್ಲ  ಏನಿತ್ತು  ಎಾಂದರೆ, ಶ್ರ ೀ ನಂಜುಾಂಡಪಾ  ವರದಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲ್ಲಯೇ ಪರ ತ್ರ 

ತಾಲಿೂ ಕುಗಳಲಿ್ಲ  ಏನು backwardness  ಇದೆ, ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲ್ಲ Article 371ಜೆ ಅನುನ  ತ್ರದಿು ಪಡಿ 

ತರುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದಿ ರು.   

 

ಶಿರ ೋ ಎಾಂ.ರ್ನರಾಯಣಸ್ತವ ಮ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಆ ರಿೀತ್ರ ಆಗಿಲಿ .  

(ಗೊಾಂದಲ) 

ಶಿರ ೋ ಪರ ಕಾಶ  ಕೆ.ರಾಥೋಡ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳಾದ ಶ್ರ ೀ 

ಧಮವಸಿಾಂಗ ರವರ ಸಕಾವರ ಬಂದಿದಿು  ಯಾವಾಗ?  

 

ಶಿರ ೋ ಶಶಿೋಲ  ಜಿ.ನಮೊೀಶಿ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ದಯವಟಿ  ನ್ನ್ಗೆ ಮಾತನಡಲು ಬಿಡಲ್ಲ  

(ಗೊಾಂದಲ) 

ಶಿರ ೋ ಅರವಿಾಂದ  ಕುರ್ಮರ  ಅರಳಿ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಏತಕೆಾ  ಆ ರಿೀತ್ರ ತಪುಾ  ಮಾಹತ್ರ 

ನಿೀಡುತಾು ರೆ. ಸದನ್ಕೆಾ  ಏತಕೆಾ  ಸುಳುು  ಮಾಹತ್ರ ನಿೀಡುತಾು ರೆ.   

(ಗೊಾಂದಲ) 

ಶಿರ ೋ ಶಶಿೋಲ  ಜಿ.ನಮೊೀಶಿ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ನನು yield ಆಗಿಲಿ .   

(ಗೊಾಂದಲ) 

ಶಿರ ೋ ಶಶಿೋಲ  ಜಿ.ನಮೊೀಶಿ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಅವರು ಮಾತನಡುವಾಗ ನನು ಏನು 

ಹೇಳಿಲಿ .  ಈಗ ಏತಕೆಾ  ಆ ರಿೀತ್ರ ಎದಿು  ಮಾತನಡುತಾು ರೆ.   

(ಗೊಾಂದಲ) 

ಶಿರ ೋ ಅಲೆಾಂ ವಿೋರಭ್ದರ ಪಪ :- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, It was rejected.  

(ಗೊಾಂದಲ) 
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ಶಿರ ೋ ಎನ.ರವಿಕುರ್ಮರ  (ವಿಧಾನಸ್ಭೆಯಿಾಂದ ಚುರ್ನಯಿತ್ರಾದವರು):- ಮಾನ್ಯ  

ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಕುಾಂಬ್ರಳಕಾಯಿ ಕಳು  ಎಾಂದರೆ, ಏತಕೆಾ  ಅವರು ಹೆಗಲು ಮುಟಿ್ಟ ಕಾಂಡು 

ನೀಡಿಕಳುು ತಾು ರೆ.  ಅವರಿಗೆ ಸತಯ  ಬೇಡವೇ?  

(ಗೊಾಂದಲ) 

ಶಿರ ೋ ಪರ ಕಾಶ  ಕೆ.ರಾಥೋಡ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಮಾಜಿ ಉಪ ಪರ ಧಾನ್ ಮಂತ್ರರ ಗಳಾಗಿದಿ  

ಶ್ರ ೀ ಎಲ.ಕೆ.ಅಡಾಾ ಣಿಯವರಾಂದಿಗೆ ಮಾತನಡಲು ಹೀದಾಗ 5 ನಿಮಿಷ್ಗಳು ಸಹ ಅವರು ಆ 

ಪತರ ವನುನ  ಓದಲ್ಲಲಿ . 

(ಗೊಾಂದಲ) 

ವೈಸ  ಛೇಮಾನ:- ಮಾನ್ಯ  ಪರ ಕಾಶ  ಕೆ.ರಾಥೀಡ ರವರೆ ದಯವಟಿ  ಮರ್ಧಯ  ಎದಿು  ನಿಾಂತ್ತ 

ಮಾತನಡಬೇಡಿ.   

 

ಶಿರ ೋ ಪರ ಕಾಶ  ಕೆ.ರಾಥೋಡ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಮಾಜಿ ಉಪ ಪರ ಧಾನ್ ಮಂತ್ರರ ಗಳಾಗಿದಿ  

ಶ್ರ ೀ ಎಲ.ಕೆ.ಅಡಾಾ ಣಿಯವರು 5 ನಿಮಿಷ್ ನ್ಮೂ  ಜತೆ ಮಾತನಡಲ್ಲಲಿ .  ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಸವವ ಪಕ್ಷದ 

delegation ನ್ಲಿ್ಲ  ನನು ಸಹ ಇದಿೆ .  ನವು ಕಟಿ  ಅಜಿವಯನುನ  ತೆಗೆದುಕಾಂಡು 5 ನಿಮಿಷ್ ಓದಲು 

ಇಲಿ , ಅದನುನ  ಮಾಡುವುದಕೆಾ  ಸ್ವಧಯ ವಲಿ  ಎಾಂದು ಹೇಳಿ ನ್ಮೂ ನುನ  ವಾಪಸಿು  ಕಳುಹಸಿಬಿಟಿ ರು.   

(ಗೊಾಂದಲ) 

ಶಿರ ೋ ಶಶಿೋಲ  ಜಿ.ನಮೊೀಶಿ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳಾದ ಶ್ರ ೀ 

ಧಮವಸಿಾಂಗ ರವರ ಸಕಾವರ ಅಧಿಕಾರದಲಿ್ಲದಿಾ ಗ ಕಟಿ್ಟ ದಂತಹ ಅಜಿವಯಲಿ್ಲ   

ಡಾ|| ನಂಜುಾಂಡಪಾ  ವರದಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲ್ಲ ಮಾಡಿ, ಪರ ತ್ರ ಹಾಂದುಳಿದ ತಾಲಿೂ ಕು ಎಾಂದು ಮಾಡಿ ಎಾಂದು 

ಹೇಳಿದಿ ರು. It has no meaning at all. 

 

ಶಿರ ೋ ಬ್ಸ್ವರಾಜ ಇಟಗಿ ಪಾಟ್ಟೋಲ (ಸ್ಾ ಳಿೋಯ ಸಂಸ್ತಾ ಗಳ ಕಿೆೋತ್ರ ):- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, 

ಮಾನ್ಯ  ಸದಸಯ ರು ಬೇರೆ ಏನದರೂ ಚರ್ಚವ ಇದಿ ರೆ ಅದರ ಬಗೆೆ  ಮಾತನಡಲ್ಲ.  

(ಗೊಾಂದಲ) 

ಶಿರ ೋ ಪರ ಕಾಶ  ಕೆ.ರಾಥೋಡ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಬಿಜೆಪಿ ಸಕಾವರಕೆಾ  ಮಾಡಲು 

ಸ್ವಧಯ ವರಲ್ಲಲಿ .  ಸುಮೂ ನೆ ಕುಾಂಟ ನೆಪ ಹೇಳುವುದು ಬೇಡ.  

(ಗೊಾಂದಲ) 

ಶಿರ ೋ ಅಲೆಾಂ ವಿೋರಭ್ದರ ಪಪ  (ವಿಧಾನಸ್ಭೆಯಿಾಂದ ಚುರ್ನಯಿತ್ರಾದವರು):- ಮಾನ್ಯ  

ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಮಾನ್ಯ  ಶಶ್ೀಲ  ಜಿ.ನ್ಮೊೀಜಿಯವರು ಹರಿಯರಾಗಿದಿು , ಅವರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ  ಉಪ 
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ಪರ ಧಾನ್ ಮಂತ್ರರ ಗಳಾಗಿದಿ  ಶ್ರ ೀ ಎಲ.ಕೆ.ಅಡಾಾ ಣಿಯವರು ಆ ಪತರ  ಸರಿಯಿಲಿ ,  ಡಾ|| ನಂಜುಾಂಡಪಾ  

ವರದಿಯನುನ  ಕಳುಹಸಿಕಡಿ ಎಾಂದು ಪತರ  ಬರೆದಿದಿ ರೆ, ನನು challenge ಮಾಡುತೆು ೀನೆ. They have 

rejected it.  

 

ವೈಸ ಛೇಮಾನ:- ಆಯಿತ್ತ.  ಮಾನ್ಯ  ಅಲಿಾಂ ವೀರಭದರ ಪಾ ನ್ವರೆ ಮಾನ್ಯ  ಶಶ್ೀಲ  

ಜಿ.ನ್ಮೊೀಶ್ಯವರು ಮಾತನಡಲು ಬಿಡಿ.   

 

ಶಿರ ೋ ಮರಿತಿಬಬ ೋಗೌಡ (ಶಿಕ್ಷಕರ ಕಿೆೋತ್ರ ):- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಆ ವರ್ಚರ ಬಿಟಿ  ಬೇರೆ 

ವರ್ಚರ ಮಾತನಡಲ್ಲ.  

 

ವೈಸ  ಛೇಮಾನ:- ಮೊದಲು ಅವರು ಮಾತನಡಲ್ಲ ಸುಮೂ ನೆ ಇರಿ.  

 

ಶಿರ ೋ ಶಶಿೋಲ  ಜಿ.ನಮೊೀಶಿ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಮೊದಲು ಆ ವಷ್ಯ ನ್ಡೆಯಿತ್ತ. ಅದಾದ 

ಮೇಲ್ಲ ನ್ಮೂ  ಸಕಾವರ ಬಂದಾಗ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳಾದ ಶ್ರ ೀ ಬಿ.ಎಸ.ಯಡಿಯೂರಪಾ ನ್ವರು 

ಎರಡೂ ಮನೆಗಳಲಿ್ಲ  ವಧೇಯಕಕೆಾ  ಅನುಮೊೀದನೆ ದೊರಕದ ಮೇಲ್ಲ ಕೇಾಂದರ  ಸಕಾವರಕೆಾ  ಹೀಗಿತ್ತು .  

ಕೇಾಂದರ  ಸಕಾವರಕೆಾ  ಹೀದ ಮೇಲ್ಲ ಕಾಾಂಗೆರ ಸ  ಸಕಾವರ ಅಧಿಕಾರದಲಿ್ಲದಾಗಲೇ ಆ ವಧೇಯಕಕೆಾ  

ಅನುಮೊೀದನೆ ದೊರಕತ್ತ.  ಅದರಲಿ್ಲ  ಎರಡನೇ ಮಾತ್ರಲಿ .   

 

(ಈ ಹಂತ್ದಲೆ  ಕಾಾಂಗೆರ ಸ  ಪಕ್ಷದವರು ಮೇಜು ತ್ಟ್್ಟ ವ ಮೂಲ ತ್ಮಮ  ಮೆಚಿು ಗೆಯನುನ  

ವಯ ಕು ಪಡಿಸಿದರು) 

 

ಆದರೆ, ಅದರ ಬುನದಿ ಹಾಕದಿು  ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳಾದ                                          ಶ್ರ ೀ 

ಬಿ.ಎಸ.ಯಡಿಯೂರಪಾ ನ್ವರ ಸಕಾವರ.  ಆದರೆ, ನ್ಮೂ  ಸಕಾವರ ಕಳುಹಸಿದೆ ಎಾಂದು ಹೇಳಿ ಅಲಿ್ಲ  

ವಧೇಯಕಕೆಾ  ಅನುಮೊೀದನೆ ಮಾಡಿದಿಾ ರೆ.   

(ಗೊಾಂದಲ) 

ಶಿರ ೋ ಪರ ಕಾಶ  ಕೆ.ರಾಥೋಡ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಅದಕೂಾ  ಮೊದಲು ಕೇಾಂದರ  ಸಕಾವರ 

ತ್ರರಸ್ವಾ ರ ಮಾಡಿತ್ತು .   

(ಗೊಾಂದಲ) 

ಶಿರ ೋ ಶಶಿೋಲ  ಜಿ.ನಮೊೀಶಿ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಅದು ಹಳೆಯ ಕಥೆ.   
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ಶಿರ ೋ ಎಾಂ.ರ್ನರಾಯಣಸ್ತವ ಮ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಬಿಜೆಪಿ ಸಕಾವರ ಆ ವಧೇಯಕವನುನ  

ತ್ರರಸಾ ರಿಸಿದಕಾಾ ಗಿಯೇ ಕಾಾಂಗೆರ ಸ  ಸಕಾವರ ಆ ವಧೇಯಕಕೆಾ  ಅನುಮೊೀದನೆ ನಿೀಡಿತ್ತು .  ಬಿಜೆಪಿ 

ಸಕಾವರದಿಾಂದ ತ್ರರಸ್ವಾ ರವಾಗಿತ್ತು  ಎಾಂಬುದನುನ  ಅವರು ಒಪಿಾ ಕಳು ಲ್ಲ. 

    

ಶಿರ ೋ ಎನ.ರವಿಕುರ್ಮರ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಒಟಿ್ರ್ ರೆಯಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಕಾಾಂಗೆರ ಸ  

ಸಕಾವರವು ಸತಯ ವನುನ  ಒಪಿಾ ಕಳುು ವ ಮಾನ್ಸಿಕ ಸೆಿ ತ್ರಯಲಿ್ಲ  ಇಲಿ .  

(ಗೊಾಂದಲ) 

ವೈಸ  ಛೇಮಾನ:- ತಾವು ಮಾತನಡುವುದು ಬೇಡ ಸುಮೂ ನೆ ಇರಿ. ಮಾನ್ಯ  ಶಶ್ಲ  

ಜಿ.ನ್ಮೊೀಶ್ಯವರು ಮಾತನಡಲ್ಲ.   

(ಗೊಾಂದಲ) 

ಶಿರ ೋ ಎಾಂ.ರ್ನರಾಯಣಸ್ತವ ಮ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಯಾರದೊೀ ಹೆಸರು, ಯಾರದೊೀ 

ಬಸರು ಎನುನ ವ ಹಾಗೆ ಆಗಿದೆ.   

(ಗೊಾಂದಲ) 

ಶಿರ ೋ ಬ್ಸ್ವರಾಜ ಪಾಟ್ಟೋಲ ಇಟಗಿ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಅಭಿವೃದಿಿ  ಬಗೆೆ  ಮಾತನಡಲ್ಲ.   

(ಗೊಾಂದಲ) 

ಶಿರ ೋ ಯು.ಬ.ವೆಾಂಕಟೇಶ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ,  ಬರಿೀ ಸುಳುು  ಹೇಳುವುದೇ ಬಿಜೆಪಿ 

ಸಕಾವರದ ಬಂಡವಾಳ. ಮತೆು  ಮಾತನಡುತಾು ರೆ. ಒಾಂದೇ ಒಾಂದು ನಿಜ ಹೇಳುವುದಿಲಿ .   

(ಗೊಾಂದಲ) 

ಶಿರ ೋ ಎನ.ರವಿಕುರ್ಮರ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಸುಳೆು  ಅವರ ಮನೆ ದೇವರು.  ಮಾನ್ಯ  

ಪರ ಕಾಶ  ಕೆ.ರಾಥೀಡ ರವರೇ ಒಾಂದು ನಿಮಿಷ್.  

 

ವೈಸ  ಛೇಮಾನ:- ಮಾನ್ಯ  ಪರ ಕಾಶ  ಕೆ.ರಾಥೀಡ ರವರೇ ನನು ಹೇಳುತು ಲೇ ಇದಿೆ ೀನೆ 

ದಯವಟಿ  ಕುಳಿತ್ತಕಳಿು .  ಮಾನ್ಯ  ಶಶ್ೀಲ  ಜಿ.ನ್ಮೊೀಶ್ಯವರು ಮಾತನಡಲ್ಲ.  

(ಮುಾಂದು) 

 

(1300) 23-12-2021/ 3.50 / ಎಸ ಕೆ-ಬಎನ ಎಸ                       (ವೈಸ  ಛೇಮಾನ ರವರ  ಉಪಸಿಾ ತಿ) 

 

ಶಿರ ೋ ಎನ .ರವಿಕುರ್ಮರ  (ವಿಧಾನಸ್ಭೆಯಿಾಂದ ಚುರ್ನಯಿತ್ರಾದವರು):- ಮಾನ್ಯ  

ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಕಾಾಂಗೆರ ಸ  ಮನೆದೇವರು ಯಾರೆಾಂದರೆ ಸುಳೆು  ಅವರ  ಮನೆ ದೇವರು. 

(ಗೊಾಂದಲ) 
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ವೈಸ  ಛೇಮಾನ :- ದಯವಟಿ , ಮಾನ್ಯ  ಸದಸಯ ರು ಯಾರೂ ಮಾತನಡಬೇಡಿ. ಮಾನ್ಯ  ಶಶ್ೀಲ  

ಜಿ. ನ್ಮೊೀಶ್ಯವರು ಮಾತನಡಲ್ಲ.  

 

ಶಿರ ೋ ಪರ ಕಾಶ  ಕೆ. ರಾಥೋಡ  (ರ್ನಮನದೇಾಶನವನುನ  ಹಾಂದಿದವರು):- ಮಾನ್ಯ  

ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ನವು ಹೇಳುವುದು ಸುಳೆು  ಆದರೆ ಮಾನ್ಯ  ರವಕುಮಾರ ರವರೇ, I challenge it. ನವು 

ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಪೊರ ೀಸಿಡಿಾಂಗಿ ನುನ   ತೆಗೆದುಕಾಂಡು ಬನಿನ . ನನು ಆ delegation ನ್ಲಿ್ಲ  ಇದಿೆ . I 

challenge you, if you prove it to be wrong.  (ಗಾಂದಲ) ನನು challenge ಮಾಡುತೆು ೀನೆ.  

(ಗೊಾಂದಲ) 

ವೈಸ  ಛೇಮಾನ :- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ದಯವಟಿ , ಮಾನ್ಯ  ಸದಸಯ ರೆಲಿರೂ 

ಕುಳಿತ್ತಕಳಿು .  

ಶಿರ ೋ ಪರ ಕಾಶ  ಕೆ. ರಾಥೋಡ :- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ,  ನನು ಹೇಳುತ್ರು ರುವುದೇನೆಾಂದರೆ, 

ಕೇಾಂದರ  ಸಕಾವರ ಸನೂ ನ್ಯ  ಪರ ಧಾನ್ ಮಂತ್ರರ ಯಾಗಿದಿ ಾಂತಹ ಶ್ರ ೀ ಎಲ .ಕೆ. ಅಡಾಾ ಣಿಯವರು ಇದಿಾ ಗ, ಇದು 

reject ಆಯಿತ್ತ. ಇದು ಸುಳು ಲಿ . I challenge Sri Ravikumar. 

(ಗೊಾಂದಲ) 

ಶಿರ ೋ ಅರುಣ ಶಹಾಪುರ (ಶಿಕ್ಷಕರ ಕಿೆೋತ್ರ ):- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಮಾನ್ಯ  

ಯಡಿಯೂರಪಾ ನ್ವರು . . . 

(ಗೊಾಂದಲ) 

ಶಿರ ೋ ಪರ ಕಾಶ  ಕೆ. ರಾಥೋಡ :- ಮಾನ್ಯ  ಯಡಿಯೂರಪಾ ನ್ವರು ಎಲಿ್ಲ  ಸರ , ನವು 

ಹೀಗಿದಿ ಾಂತಹ ಸಂದಭವದಲಿ್ಲ  ರಿಜೆಕಿ್  ಮಾಡಿದಿು . ಇದನುನ  ಮಾನ್ಯ  ಮಲಿ್ಲಕಾಜವನ್ ಖ್ಗೆವಯವರು 

ಪರ ಸ್ವು ಪ ಮಾಡಿದಿು .   

(ಗೊಾಂದಲ) 

ವೈಸ  ಛೇಮಾನ :- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ದಯವಟಿ , ಮಾನ್ಯ  ಸದಸಯ ರೆಲಿರೂ 

ಕುಳಿತ್ತಕಳಿು . ಮಾನ್ಯ  ಶಶ್ೀಲ  ಜಿ. ನ್ಮೊೀಶ್ಯವರು ಮಾತನಡಿ. 

  

ಶಿರ ೋ ಶಶಿೋಲ  ಜಿ. ನಮೋಶಿ (ಶಿಕ್ಷಕರ ಕಿೆೋತ್ರ ):- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಅನುರ್ಚಛ ೀದ 371 (ಜೆ) 

ಜಾರಿ ಬಂದಾದ ಮೇಲ್ಲ. . . . 

(ಗೊಾಂದಲ) 

ವೈಸ  ಛೇಮಾನ :- ಮಾನ್ಯ  ಸದಸಯ ರೆಲಿರೂ ಕುಳಿತ್ತಕಳಿು . 
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ಶಿರ ೋ ಯು.ಬ.ವೆಾಂಕಟೇಶ  (ರ್ನಮನದೇಾಶನವನುನ  ಹಾಂದಿದವರು):- ಮಾನ್ಯ  

ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಬರಿ ಗಲ್ಕಟ ಮಾಡುವುದಾದರೆ, ನವು ಅದಕೂಾ  ಸಿದಿ ರಿದಿೆ ೀವ.  

 

ವೈಸ  ಛೇಮಾನ :- ಮಾನ್ಯ  ಯು.ಬಿ. ವಾಂಕಟೇಶ ರವರೇ, ದಯವಟಿ , ಕುಳಿತ್ತಕಳಿು . ಮಾನ್ಯ  

ಶಶ್ೀಲ  ಜಿ. ನ್ಮೊೀಶ್ಯವರೇ, ತಾವು ಪ್ಪಯಿಾಂಟ ಗೆ ಬನಿನ . ತಾವು ಬೇರೆ ಮಾತನಡಬೇಡಿ.  

 

ಶಿರ ೋ ಶಶಿೋಲ  ಜಿ. ನಮೊೀಶಿ :- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಅನುರ್ಚಛ ೀದ 371 (ಜೆ) ಜಾರಿ ಬಂದಾದ 

ಮೇಲ್ಲ, ಅದರ ಪರಿಣ್ಣಮವಾಗಿ ಒಾಂದು ಮಂಡಳಿ ಸೆ್ವ ಪನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಾಂದಿನ್ ಹೈದರಾಬ್ರದ -

ಕನವಟಕ ಮಂಡಳಿ ಸೆ್ವ ಪನೆಯಾಯಿತ್ತ. ಇವತ್ರು ನ್ ಕೆ.ಕೆ.ಆರ .ಡಿ.ಬಿ. ಸೆ್ವ ಪನೆಯಾಯಿತ್ತ. ಇನನ ಾಂದು 

ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ವಾದ ಉದಿೆ ೀಶವನೆಾಂದರೆ, ಆ ಭಾಗದ ಜನ್ರಿಗೆ ಉದೊಯ ೀಗಾವಕಾಶ ಮಿೀಸಲ್ಲಡಬೇಕು. 

ಮಕಾ ಳಿಗೆ  ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಕಡುವಂತಹ ವಷ್ಯವಾಗಲ್ಲ, ಸಿೀಟ  ಕಡುವ ವಷ್ಯವಾಗಿರಲ್ಲ, ಪರ ಮೊೀಷ್ನ ಗಳ 

ವರ್ಚರವಾಗಿರಲ್ಲ, ಇವಲಿವೂ ಅನುರ್ಚಛ ೀದ 371(ಜೆ) ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಆ ಭಾಗದ ಜನ್ರಿಗೆ ಒಾಂದು ರಿೀತ್ರಯ 

ಆಶಾಕರಣ್ವಾಯಿತ್ತ. ಅದನುನ  ಸರಿಯಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ತರುವುದಕೆಾ  ಎಲಿೀ ಒಾಂದು ಕಡೆ we are failing 

ಎನುನ ವಂತಹ ಮಾತನುನ  ನನು ಒತ್ತು  ಕಟಿ  ಹೇಳುತ್ರು ದಿೆ ೀನೆ. ಇದರ ಬಗೆೆ  ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ವಾದ 

ನಲ್ಲಾ ೈದು ಅಾಂಶಗಳನುನ  ಹೇಳಬೇಕೆಾಂದಿದಿೆ ೀನೆ. ಎಲಿ್ಕ  ವಶಾ ವದಾಯ ಲಯಗಳಲಿ್ಲ  ಶೇಕಡ 8 ರಷಿ್ಟ  

ಮಿೀಸಲ್ಕತ್ರಯನುನ  ಹೈದರಾಬ್ರದ -ಕನವಟಕ ಭಾಗದ ಜನ್ರಿಗೆ ಕಡಬೇಕೆಾಂದು ಮಿೀಸಲ್ಲಟಿ್ಟ ದಿಾ ರೆ. ಈ 

ವಷ್ಯಕೆಾ  ಕೆಲವು ವಶಾ ವದಾಯ ಲಯದವರು ಏತಕೆಾ  ಮಿೀಸಲ್ಕತ್ರ  ಕಡಬೇಕು ಎಾಂದು ಮಾನ್ಯ  

ನಯ ಯಾಲಯದ ಮೊರೆ ಹೀಗಿದಿಾ ರೆ. ಆ ಕೀಟ ವಗೆ ಹೀಗಿದಿ ವರನುನ  ಸಕಾವರ stay vacate  

ಮಾಡಿಸಬೇಕಲಿವೇ? Stay vacate  ಮಾಡಿಸಿ, ಎಲಿ್ಕ  ಕಡೆಗಳಲಿ್ಲ  ಕಡಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸವಾಗಬೇಕಲಿ . 

ನನು ಬೇರೇನ್ಮ ಹೇಳುತ್ರು ಲಿ . ನಿಯಮ ಏನಿದೆಯೀ, ಅದರ ಪರ ಕಾರನೇ ಹೇಳುತ್ರು ದಿೆ ೀನೆ. ಇದನುನ  ಏಕೆ 

ಮಾಡುತ್ರು ಲಿ ? All the Universities of Karnataka should give 8% reservation to people of  

Hyderabad-Karnataka region. ಈ ಭಾಗದ ಜನ್ರಿಗೆ ಏಕೆ ಕಡುತ್ರು ಲಿ ? ಅದು ಕಡಬೇಕೆಾಂದು ನನು 

ಒತ್ತು  ಕಟಿ , ಹೇಳುತ್ರು ದಿೆ ೀನೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಲ್ಕಖ್ಯಯಲಿ್ಲರುವ, ಕೇಡರ ನ್ಲಿ್ಲ  ಯಾವುದೇ ಹುದಿೆ ಯನುನ  

ನೇಮಕಾತ್ರ ಮಾಡುವಾಗ, ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಲೀಕಲ  ಕೇಡರ  ಯಾವುದು? ಮೂಲ ವೃಾಂದ 

ಯಾವುದು ಎಾಂದು ಹೇಳಿ, ಹೈದರಾಬ್ರದ -ಕನವಟಕ ಅಥವಾ ಕಲ್ಕಯ ಣ್-ಕನವಟಕ ಸಲ  ಏನಿದೆ, ಆ 

ಭಾಗಕೆಾ  ಮಿೀಸಲ್ಕತ್ರ ಎಷಿ್ಟ  ಕಡಬೇಕೆಾಂದು ಹೇಳಿ, ಆ ಸಲ ಗೆ ಪತರ ವನುನ  ಬರೆದು, ಅದರ ಅಪಾ ಣೆಯನುನ  

ಪಡೆಯಬೇಕು. ಆದರೆ ದುರ್ದವವದ ಸಂಗತ್ರ ಏನೆಾಂದರೆ, ಇವತ್ರು ಗೂ ಎಲಿ್ಕ  ಇಲ್ಕಖ್ಯಯವರು ಸಲ ನ್ 

ಅನುಮತ್ರಯನುನ  ಕೇಳುತ್ರು ಲಿ . ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಇತ್ರು ೀರ್ಚಗೆ ವೈದಯ ರ ನೇಮಕಾತ್ರ ಆಯಿತ್ತ. 

ಆ ವೈದರ ನೇಮಕಾತ್ರಯಾದಾಗ, ನನು ಆ ಸಲ ಗೆ ಅನುಮತ್ರಯನುನ  ಕೇಳಿದಿಿ ೀರಿ ಎಾಂದರೆ, ಕೇಳಿಲಿ . ಆ 
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ಸಲ ಗೆ ನನು ಒಾಂದು ದೂರು ಕಟಿ . ಇದು ಡಿ.ಪಿ.ಎ.ಆರ . ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ನ್ಡೆಯುತೆು . ವೈದಯ ರ ನೇಮಕಾತ್ರ 

ಸರಿಯಾಗಿಲಿ  ಎಾಂದು ಡಿ.ಪಿ.ಎ.ಆರ .ನ್ ಮಾನ್ಯ  ಕಾಯವದಶ್ವಯವರಿಗೆ ನನು ಪತರ  ಕಟಿ  ಕೇಳಿದಾಗ, 

ಆಗ ಮಾನ್ಯ  ಕಾಯವದಶ್ವಯವರು ಹೌದು. ವೈದಯ ರ ನೇಮಕಾತ್ರ ಸರಿಯಾಗಿಲಿ  ಎಾಂಬುದು ನ್ನ್ಗೂ 

ಕಾಣಿಸುತು ದೆ. ಕಾಯವದಶ್ವಯವರು ಅವರಿಗೆ ಪತರ  ಬರೆದಿದಿಾ ರೆ. ಅವರಿಗೆ ಕಾಯ ರೆ ಎಾಂದಿಲಿ . ಅವರು 

ಏನಾಂದು ವರ್ಚರ ಮಾಡದೇ, announce ಮಾಡಿಬಿಟಿ ರು. ಕೀವಡ -19 ಇರುವ  ಕಾರಣ್ದಿಾಂದ ವೈದಯ ರ 

ನೇಮಕಾತ್ರಯಾಗಬೇಕು. ಕಲ್ಕಯ ಣ್ ಕನವಟಕ ಭಾಗದ ಜನ್ರು ಎಲಿ್ಲ  ಹೀಗಬೇಕು?  

(ಗೊಾಂದಲ) 

ಶಿರ ೋ ಶಶಿೋಲ  ಜಿ. ನಮೊೀಶಿ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಎಷಿ್ಣ ೀ ಹುದಿೆ ಗಳಿರಲ್ಲ, ಆ ಭಾಗದ 

ಜನ್ರಿಗೂ  ಕೂಡ ನೇಮಕಾತ್ರಯಾಗಬೇಕೆಾಂಬ ಪರ ಯತನ ವತ್ತು . ಆ ಜನ್ರಲ   ಕೀಟ್ರ್ದಲಿ್ಲ  ಆ ಭಾಗದವರು 

ನೇಮಕಾತ್ರಯಾಗುತ್ರು ದಿ ರೆ, ಮೊದಲು ಅವರಿಗೆ ನೇಮಕಾತ್ರಯನುನ  ಕಡಬೇಕು. Next, they have to come 

to reserved quota. ನನು ಅದಕೆಾ  ಒತ್ತು  ಕಟಿ ರೂ, ಅವರು ಮಾಡಲ್ಲಲಿ . ನ್ಮೂ  ಭಾಗದಲಿ್ಲ  

ಪರ ಮೊೀಷ್ನ  ಕಡುವಾಗ, ಹವಾಲಿ್ಕ ರ ಪರ ಮೊೀಷ್ನ  ಮತ್ತು  ಪಿ.ಎಸ .ಐ ಪರ ಮೊೀಷ್ನ  ಆಯಿತ್ತ.  ಅದೇ 

ರಿೀತ್ರಯಾಗಿ ಮುಖ್ಯ  ಗುರುಗಳ ಪರ ಮೊೀಷ್ನ  ಆಯಿತ್ತ. ಆ ಮುಖ್ಯ  ಗುರುಗಳ ಪರ ಮೊೀಷ್ನ  ಆಗುವಾಗ 

ತಾಂದರೆ ಏನಯಿತ್ತ ಎಾಂದರೆ, ಕಲ್ಕಯ ಣ್ ಕನವಟಕ ಭಾಗದ ಜನ್ರಿಗೆ 1997 ರ join ಆದವರ  ಪಟಿ್ಟ  

ಏನಿತು ೀ, ಅವರು reach ಆಗಿಲಿ .  ಶೇಕಡ  20 quota ಕಲ್ಕಯ ಣ್ ಕನವಟಕದಲಿ್ಲ ೀ ಬೇರೆ  ಭಾಗದಿಾಂದ 

ಬಂದಂತಹವರಿಗೆ 2004 ರ ವರೆಗೆ ನೇಮಕಾತ್ರಯಾದವರಿಗೆ   ಅವಕಾಶ ಬಂತ್ತ.  ಅಾಂದರೆ ಕಲ್ಕಯ ಣ್ 

ಕನವಟಕ ಭಾಗದ ಜನ್ರಿಗೆ  ಮಿೀಸಲ್ಕತ್ರ. ಆದರೆ ಪರ ಮೊೀಷ್ನ  ಅವರಿಗೆ ಮೊದಲು ಬರುತು ದೆ ಎಾಂದರೆ 

ಎಲಿೀ ಒಾಂದು ಕಡೆ ಲೀಪ-ದೊೀಷ್ವದೆ. ಮಾನ್ಯ  ನಯ ಯಾಲಯದಲಿ್ಲ  ಪರ ಕರಣ್ ದಾಖ್ಲ್ಕಗಿದೆ. ನನು 

ಒತ್ತು  ಕಟಿ  ಹೇಳುವುದೇನೆಾಂದರೆ, ಇಲಿ್ಲ  ಏನಗಬೇಕೆಾಂದರೆ, ಪರಿಶ್ಷಿ್  ಜಾತ್ರ ಮಿೀಸಲ್ಕತ್ರಯನುನ  ಹೇಗೆ 

ಮಾಡುತೆು ೀವ. ಮಿೀಸಲ್ಕತ್ರ ಮಾಡುವಾಗ, ಶೇಕಡ 100 ರಷಿ್ಟ  ಸಿೀಟ ಗಳಿದಿ ರೆ ಮೊದಲು ಶೇಕಡ 82 ರಷಿ್ಟ  

ಸಿೀಟ ಗಳು ಜನ್ರಲ  ಕೀಟದಲಿ್ಲ  ನೇಮಕಾತ್ರಯಾಗುತು ದೆ.  ಅದರಳಗೆ ಪರಿಶ್ಷಿ್  ಜಾತ್ರ ಅಥವಾ ಪರಿಶ್ಷಿ್  

ಪಂಗಡ ಯಾವುದಾದರೂ ಬರಬಹುದು. ಅದಾದ ಮೇಲ್ಲ 18% will be reserved for S.C. quota. ಅದೇ 

ರಿೀತ್ರ ಇಲಿ್ಲ  ಕೂಡ  ಯಾವುದೇ ನೇಮಕಾತ್ರಯಾಗಲ್ಲೀ, ಮೊದಲು ಶೇಕಡ 20, 15, ರಷಿ್ಟ  ಜನ್ರಲ  ಕೀಟ 

announce  ಮಾಡಿಕಡಿ. ಅದರಲಿ್ಲ  ಯಾರು   ಬೇಕಾದವರು  ಬರುತಾು ರೆ.  ಅವರು ಬಂದವರಿಗೆ 

ನೇಮಕಾತ್ರಯನುನ  ಕಡಿ. ನೇಮಕಾತ್ರಯಾದ ಮೇಲ್ಲ ಮಿೀಸಲ್ಕತ್ರ ಭಾಗವನುನ  ಟಚ್  ಮಾಡಿ.  ಇದಕೆಾ  

ಸಂಬಂಧಪಟಿ ಾಂತಹ ಮಾನ್ಯ  ಸಚಿವರಿಗೆ ಮತ್ತು  ಮಾನ್ಯ  ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳಿಗೆ  ನನು ತಮೂ  ಮೂಲಕ 

ಹೇಳಬಯಸುವುದೇನೆಾಂದರೆ, ಈ ತ್ರದಿು ಪಡಿಯನುನ  ತನಿನ . ಇಲಿದಿದಿ ರೆ, natural justice ಸಿಗಲಿ . ಕಲ್ಕಯ ಣ್ 

ಕನವಟಕ ಭಾಗಕೆಾ  ಮಿೀಸಲ್ಕತ್ರ ಇರುವಂತಹದಿ ನುನ  ಬೇರೆ ಭಾಗದಿಾಂದ ಬಂದಂತಹ 2004 

ನೇಮಕಾತ್ರಯಾದವರಿಗೆ ಪರ ಮೊೀಷ್ನ  ಸಿಗುತು ದೆ. 1997 ರಲಿ್ಲ  ಕಲ್ಕಯ ಣ್ ಕನವಟಕ ಭಾಗದಿಾಂದ 
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ನೇಮಕಾತ್ರಯಾದಂತಹವರಿಗೆ ಪರ ಮೊೀಷ್ನ  ಇಲಿ . ಈ ಲೀಪ-ದೊೀಷ್ ಹೀಗಬೇಕೆಾಂದರೆ, there has to 

be an amendment. ಇದಕೆಾ  ನನು ಬಹಳ ಒತ್ತು  ಕಟಿ , ಹೇಳುವುದಕೆಾ  ಇರ್ಚಛ ಪಡುತೆು ೀನೆ. ಬಹಳ 

ಸಾ ಷಿ್ ವಾಗಿ ನಿಯಮ ಮಾಡಿದಿಾ ರೆ. ಆ ನಿಯಮ ಏನು  ಹೇಳುತು ದೆ ಎಾಂದರೆ, ಕಲ್ಕಯ ಣ್ ಕನವಟಕ 

ಭಾಗದಿಾಂದ ನೇಮಕಾತ್ರಯಾದವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಪರ ಮೊೀಷ್ನ  ಆಗಿರಲ್ಲ, ಅನುದಾನ್ ಕಡುವಂತಹ 

ವಷ್ಯದಲಿ್ಲ  ಕೂಡ ಕಲ್ಕಯ ಣ್ ಕನವಟಕ ಭಾಗಕೆಾ  ಯಾವುದೇ ಆರ್ಥವಕ ನಿಬವಾಂಧನೆ 

ಮಾಡುವುದಕಾಾ ಗುವುದಿಲಿ . You cannot impose any ban in respect of finance. ಈ ನಿಯಮ ಬಹಳ 

ಸಾ ಷಿ್ ವಾಗಿ ಇದೆ. ಆದರೆ ದುರ್ದವವದ ಸಂಗತ್ರ ಏನೆಾಂದರೆ, ಅದನುನ  ಸಕಾವರ ಅನುಷ್ಣಾ ನ್ ಮಾಡುತ್ರು ಲಿ .  

ಅದರ ಅನುಷ್ಣಾ ನ್ವನುನ  ಏಕೆ ಮಾಡುತ್ರು ಲಿ ? ಹಾಗಾದರೆ ನಿಯಮವನುನ  ಏಕೆ ಮಾಡಿದಿರಿ? ಆ ಭಾಗಕೆಾ  

ಅನೇಕ ವಷ್ವಗಳಿಾಂದ ಅನಯ ಯವಾಗಿದೆ. ಆ ಭಾಗದ ಜನ್ರಿಗೆ ಉದೊಯ ೀಗಾವಕಾಶ ಸಿಕಾ ಲಿ  ಎಾಂದರೆ, 

ಉದೊಯ ೀಗಾವಕಾಶ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಡಾ. ನಂಜುಾಂಡಪಾ  ವರದಿ ಪರ ಕಾರ only 4% of the appointment ಆ 

ಭಾಗದವರಿದಿಾ ರೆ. ಉಳಿದವರೆಲಿ್ಕ  ಬೇರೆ ಭಾಗದಲಿ್ಲದಿಾ ರೆ  ಎಾಂದು ಹೇಳಿ, ಅಲಿ್ಲ  ಅವಕಾಶ ಕಡುತ್ರು ದಿೆ ೀವ. 

Financial ban ಏಕೆ impose ಮಾಡುತ್ರು ೀರಿ?  Grant-in-aid ನ್ಲಿ್ಲ  ಬ್ರಯ ನ  ಇದೆ. ಮತೆು  ಏನದರೂ ಕೇಳಿದರೆ, 

ಬ್ರಯ ನ ಇದೆ. ಇದನುನ  ಏಕೆ ನಿಲಿ್ಲ ಸುತ್ರು ೀರಿ? ಅದನುನ  ನಿಲಿ್ಲ ಸಬೇಡಿ. Please withdraw it. ಎಲಿ್ಕ  

ವರ್ಚರಗಳನುನ …….  

 

ಶಿರ ೋ ಯು.ಬ. ವೆಾಂಕಟೇಶ  (ರ್ನಮ ನದೇಾಶನವನುನ  ಹಾಂದಿದವರು):- ಇಲಿ್ಲ ಗೆ ಬ್ರಯ ನ  ಇಲಿ . 

ಇಲಿ್ಲ ಗೆ ಹಣ್ಕಾಸು ಇಲ್ಕಖ್ಯ ಬರುವುದಿಲಿ . ನೇಮಕಾತ್ರ ಮಾತರ  ಮಾಡಿಲಿವಷಿ್ಣ . ಇಲಿ್ಲ ಗೆ ಯಾವುದೇ ಬ್ರಯ ನ  

ಇಲಿ .  

ಶಿರ ೋ ಶಶಿೋಲ  ಜಿ. ನಮೊೀಶಿ (ಶಿಕ್ಷಕರ ಕಿೆೋತ್ರ ):- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಅನುದಾನಿತ 

ಸಂಸೆ ಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ್ ಕಡುವಂತಹ ವರ್ಚರವಾಗಿರಲ್ಲ ಅಥವಾ ನೇಮಕಾತ್ರ ಕಡುವಂತಹ ಸಂದಭವ 

ಬಂದಾಗ, ಆ ಭಾಗಕೆಾ  ಏನೇ ನೇಮಕಾತ್ರ ಆಗಬೇಕು. ಅದನುನ  ಮೊದಲು ಮಾಡಬೇಕು.   No ban can be 

imposed on that region. ಆ ಭಾಗದ ಖಾಲ್ಲ ಹುದಿೆ ಗಳಿಗೆ, ಯಾವುದೂ ಬ್ರಯ ನ ನುನ  ತರಬ್ರರದು ಮತ್ತು  

finance reason ಹೇಳಬ್ರರದು ಎಾಂದು 371(ಜೆ) ಅನುರ್ಚಛ ೀದ ಸಾ ಷಿ್ ವಾಗಿ ಹೇಳುತು ದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಏಕೆ 

ಮಾಡುತ್ರು ಲಿ ? I am not blaming this or that Government. ಎರಡು ಸಕಾವರ ಅಥವಾ ಹಾಂದಿನ್ ಸಕಾವರ 

ಇದನುನ  ಮಾಡಿಲಿ . ದಯವಟಿ , ಇದನುನ  ಸಕಾವರ ಗಣ್ನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕಳು ಬೇಕು.  ಇಪಾ ತಾು ರು  

ಸ್ವವರದಿಾಂದ ಮೂವತ್ತು  ಸ್ವವರ ಹುದಿೆ ಗಳು  ಇನುನ  ಖಾಲ್ಲ ಇವ. ಮೊನೆನ  ಕೂಡ ಅಾಂಕ-ಸಂಖ್ಯಯ ಯನುನ  

ಕಟಿ ರು. 15,000 and odd ಪ್ಪರ ಥಮಿಕ ಶಾಲ್ಲಗಳಲಿ್ಲ  ಹುದಿೆ ಗಳು ಖಾಲ್ಲ ಇವ. ಪೌರ ಢ ಶಾಲ್ಲಗಳಲಿ್ಲ  

ಸುಮಾರು ಮೂರು ಸ್ವವರ ಹುದಿೆ ಗಳು ಖಾಲ್ಲ ಇವ. ಪಿ.ಯು., ಮತ್ತು  ಡಿಗಿರ  ಕಾಲೇಜುಗಳಲಿ್ಲ  ಸ್ವಕಷಿ್ಟ  

ಹುದಿೆ ಗಳು ಖಾಲ್ಲ ಇವ. ಆ ಹುದಿೆ ಗಳನುನ  ತ್ತಾಂಬುವುದಕೆಾ  ಸಕಾವರ ಏಕೆ ಮುಾಂದಾಗಬ್ರರದು ಎಾಂದು 
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ನನು ಬಹಳ ಒತ್ತು  ಕಟಿ  ಹೇಳುತೆು ೀನೆ.  ದಿನಾಂಕ 01.01.2013 ರಂದು 371(ಜೆ) ಅನುರ್ಚಛ ೀದ  ಜಾರಿಗೆ 

ಬಂತ್ತ. 371(ಜೆ) ಅನುರ್ಚಛ ೀದ   ಏನು ಹೇಳುತು ದೆ ಎಾಂದರೆ, ಮೂರು ತ್ರಾಂಗಳಳಗಡೆ, ಪರ ತ್ರಯಾಂದು 

ಇಲ್ಕಖ್ಯಯಲಿ್ಲರುವ ಪರ ತ್ರಯಾಂದು ಹುದಿೆ ಗೆ ದಯವಟಿ  bifurcate ಮಾಡಿ. Bifurcate ಮಾಡಿ ಎಾಂದರೆ,  

ಸೆ ಳಿೀಯ ಆಭಯ ರ್ಥವ ಯಾರು? Local posts ಎಷಿ್ಟ ? ಮೂಲ ವೃಾಂದದಲಿ್ಲ  ಎಷಿಿ ವ? ಬೇರೆ ಭಾಗದಿಾಂದ 

ಬಂದವರು  ಅಲಿ್ಲ  ಎಷಿಿ ದಿಾ ರೆ?  ಪರ ತ್ರಯಾಂದು  ಹುದಿೆ ಗಳಿಗೆ bifurcate ಮಾಡಿ ಎನುನ ವುದು.  ಆಾಂಧರ  

ಪರ ದೇಶ ಮತ್ತು  ತೆಲಂಗಾಣ್ ರಾಜಯ ಗಳಲಿ್ಲ  ಮಾಡಿರುವ ಬಗೆೆ  ನನು ಇಲಿ್ಲ  ವನಂತ್ರ ಮಾಡಿದೆ. ಆ 

ರಾಜಯ ಗಳಲಿ್ಲ  ಏನು ಮಾಡಿದಿಾ ರೆ ಎಾಂದರೆ, ಒಾಂದೆರಡು ದಿವಸ ಇಡಿೀ ಸಕಾವರ ಎಲಿ್ಕ  ಸಕಾವರಿ 

ಕಛೇರಿಗಳಲಿ್ಲ  ಕೆಲಸವನುನ  ಬಂದ  ಮಾಡಿರಿ.  ಇದು ಒಾಂದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರಿ.  ಪರ ತ್ರಯಾಂದು ಹುದಿೆ ಗಳಿಗೆ 

bifurcate ಮಾಡಿ. Vacancy ಗೆ call for  ಮಾಡಿದ ಮೇಲ್ಲ,  bifurcate ಮಾಡುವುದಕೆಾ  ಹೀಗುತಾು ರೆ.  

 (ಮುಾಂದು) 

(1301)23.12.2021/4.00/ಎಾಂ.ಎಾಂ-ಜಿ.ಆರ  

(ವೈಸ  ಚೇಮವನ ರವರ ಉಪಸೆಿ ತ್ರ) 

ಶಿರ ೋ ಶಶಿಲ  ಜಿ. ನಮೊೀಶಿ (ಮುಾಂದ್ಯ):-  

 

ಅದರ ಪರಿಣ್ಣಮ ಏನಗುತು ದೆಾಂದರೆ ಬೇರೆ ಭಾಗದಲಿ್ಲ  ನೇಮಕಾತ್ರ ಆಗುತು ದೆ. ಹೈದರಾಬ್ರದ ಕನವಟಕ 

ಭಾಗ ಅದು ಹಾಗೇ ಇರಲ್ಲ, ನೀಡೀಣ್, ಕಿಾ ರಿಫಿಕೇಷ್ನ  ಬರಲ್ಲ ಎಾಂದು ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಿಸುತಾು ರೆ. ಇದು 

ಯಾವ ನಯ ಯ? 

 

ವೈಸ  ಚೇಮಾನ:- ಮಾನ್ಯ  ಶಶ್ಲ  ನ್ಮೊೀಶ್ಯವರೇ, ಮುಗಿಸುತ್ರು ೀರಾ? 

 

ಶಿರ ೋ ಶಶಿಲ  ಜಿ. ನಮೊೀಶಿ(ಶಿಕ್ಷಕರ ಕಿೆೋತ್ರ ):- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಇನ್ಮನ  ಟಾಂ ಆಗಿಲಿ .  15 

ನಿಮಿಷ್ಗಳು ಅವರು ತೆಗೆದುಕಾಂಡಿದಿಾ ರೆ.  ಮಿೀಸಲ್ಕತ್ರ ಇರುವುದೇ ನ್ಮೂ  ಭಾಗದ ಸಲುವಾಗಿ.  ಕಲ್ಕಯ ಣ್ 

ಕನವಟಕ ಭಾಗದ ಜನ್ತೆಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲ್ಲ ಎಾಂದು ಈ ಮಿೀಸಲ್ಕತ್ರಯನುನ  ತಂದಿದಿಾ ರೆ.  ಇದರ 

ಒಾಂದು ಶಾಖ್ಯ, ಆಫಿೀಸ  ನ್ಮೂ  ಊರಿನ್ಲಿ್ಲ  ಬೇಡವೇ? ನ್ಮೂ  ಭಾಗದಲಿ್ಲ  ಎಲಿ್ಲಯಾದರೂ ಮಾಡಲ್ಲ.  ಕಷಿ್  

ಅಲಿ್ಲಯ ಜನ್ರಿಗಿರುತು ದೆ.  ಅವರು ಸಣ್ಣ  ಪುಟಿ  ವಷ್ಯಗಳನುನ  ಬ್ಾಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದು ಹೇಳಬೇಕು.  

ಕೆ.ಕೆ.ಆರ .ಡಿ.ಬಿ., ಯ ಜಂಟ್ಟ ಕಾಯವದಶ್ವ ಇದಿಾ ರೆ ಅಲಿ್ಲ ಗೆ ಬಂದು ಅವರ ಕೂಗನುನ  ಹೇಳಬೇಕು.  

ಗುಲಬ ಗಾವದಲಿ್ಲಯೇ ಹೇಳುವುದಕೆಾ  ಒಾಂದು ಅವಕಾಶವದಿ ರೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುತು ದೆ.  ಮಾಡುತೆು ೀವಾಂದು 

ಆಶಾಾ ಸನೆ ಕಟಿ್ಟ ದಿಾ ರೆ.  ತಕ್ಷಣ್ವೇ ಅದನುನ  ಮಾಡಬೇಕೆಾಂದು ನನು ಮಾನ್ಯ  ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಯವರಿಗೆ 

ವನಂತ್ರ ಮಾಡುತೆು ೀನೆ.  ಎಷಿ್ಟ  ಬೇಗನೆ ಮಾಡುತ್ರು ೀರೀ ಆ ಭಾಗದ ಜನ್ರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುತು ದೆ ಎಾಂದು 

ಹೇಳುವುದಕೆಾ  ಇರ್ಚಛ ಪಡುತೆು ೀನೆ.  ಎಲಿ್ಲಯವರೆಗೆ ಎಾಂದರೆ ಗುತ್ರು ಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲ್ಲ ಅತ್ರರ್ಥ ಉಪನಯ ಸಕರ 

ನೇಮಕಾತ್ರಯಲಿ್ಲ  ಕೂಡ ಮಿೀಸಲ್ಕತ್ರ ಕಡಬೇಕೆಾಂದು ಆ ನಿಯಮ ಸಾ ಷಿ್ ವಾಗಿ ಹೇಳುತು ದೆ.  ಅದನುನ  
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ಫಾಲೀ ಅಪ  ಮಾಡುತ್ರು ಲಿ .  ಅದಕೆಾ  ದಯವಟಿ  ಅದರಲಿ್ಲ  ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕೆಾಂದು ನನು 

ಹೇಳುವುದಕೆಾ  ಇರ್ಚಛ  ಪಡುತೆು ೀನೆ.  ಇನನ ಾಂದು, ಒಾಂದೇ ಒಾಂದು ಹುದಿೆ  ಇದಿ ಲಿ್ಲ  ಅನೇಕ ಇಲ್ಕಖ್ಯಗಳಲಿ್ಲ  

ನೇಮಕಾತ್ರ ಕಡುವಾಗ ಒಾಂದೇ ಒಾಂದು ಹುದಿೆ  ಇರುತು ದೆ.  ಆ ಭಾಗದ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಬರುವಂತಹ ಒಾಂದು 

ಹುದಿೆ  ಇದಿ ರೆ   it has to be reserved for Kalyana Karnataka only.  ಆ ಭಾಗಕೆಾ  ಇದನುನ  ಫಾಲೀ 

ಮಾಡುತ್ರು ಲಿ . ಅದಕೆಾ  ದಯವಟಿ  ಇದನುನ  ಮಾಡಬೇಕೆಾಂದು ವನಂತ. ಇನನ ಾಂದು ಏನೆಾಂದರೆ, ಎಸ.

ಸಿ/ಎಸ .ಟ್ಟ ಮಿೀಸಲ್ಕತ್ರ ಇದಿ ಲಿ್ಲ  ಬ್ರಯ ಕ್ ಲ್ಕಗ  ಇಡುತೆು ೀವ ಆದರೆ ಇಲಿ್ಲ  ಅದನುನ  ಮಾಡುತ್ರು ಲಿ .  ಇಲಿ್ಲ  

ಏತಕೆಾ  ಮಾಡಬ್ರರದು? ಆ ಬ್ರಯ ಕ್ ಲ್ಕಗ  ಇಲಿ್ಲ  ಕೂಡ ಇರಲ್ಲ.  ನ್ಮೂ  ಭಾಗದ ಅಭಯ ರ್ಥವಗಳು 

ಸಿಕಾ ಲಿವಾಂದರೆ ಬ್ರಯ ಕ್ ಲ್ಕಗ  ಇಡಿ, ಮತೆು  call for  ಮಾಡಿ. ಅವರಿಗೆ ಮಿೀಸಲ್ಲಡಿ ಎಾಂದು ಕೆಲವು 

ತ್ರದಿು ಪಡಿಗಳನುನ , ನಿಯಮಗಳನುನ  ಪ್ಪಲನೆ ಮಾಡಬೇಕೆಾಂದು ನನು ಹೇಳುವುದಕೆಾ  ಇರ್ಚಛ  ಪಡುತೆು ೀನೆ.  

ಇನ್ಮನ  ಕೆಲವು ಅಾಂಶಗಳಿವ.  ಅದಕಾ ಾಂತಲೂ ಮೊದಲು; 

ವೈಸ  ಚೇಮಾನ:- ಮಾನ್ಯ  ಶಶ್ಲ  ನ್ಮೊೀಶ್ಯವರೇ, ಇನುನ  ಐದು ನಿಮಿಷ್ದಲಿ್ಲ  ಮುಗಿಸಿ. 

 

ಶಿರ ೋ ಶಶಿಲ  ಜಿ. ನಮೊೀಶಿ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಇನನ ಾಂದು ಎಾಂದರೆ ಆಗಾಗ ಪುನ್ರ  

ಪರಿಶ್ೀಲನೆ ಮಾಡಬೇಕೆಾಂದು ನಿಯಮ ಸಾ ಷಿ್ ವಾಗಿ ಹೇಳುತು ದೆ. Unfortunately,  ಒಾಂದೂವರೆ, ಎರಡು 

ವಷ್ವವಾಯಿತ್ತ ಅದರ ಬಗೆೆ  ಎಲಿ್ಲಯೂ ಚರ್ಚವಯಾಗಿಲಿ , ಸಭೆಯೂ ಆಗಿಲಿ .  ಏತಕೆಾ  ಆಗಬ್ರರದು? 

ಆಗಾಗ ಮಿೀಟ್ಟಾಂಗ  ಆದಾಗ ಯಾರು ದೂರನುನ  ಕಡುತಾು ರೆ ಅದನುನ  ಪರಿಶ್ೀಲ್ಲಸಿ ಸರಿಯಾದ ಒಾಂದು 

ಸೂಕು  ನಿಧಾವರವನುನ  ತೆಗೆದುಕಳು ಬಹುದಲಿವೇ? ಏತಕೆಾ  ಮಿೀಟ್ಟಾಂಗ  ಮಾಡುವುದಿಲಿ ? ಮಾನ್ಯ  

ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಯವರಿಗೆ ನ್ನ್ನ  ಕಳಕಳಿಯ ವನಂತ್ರಯೇನೆಾಂದರೆ, ಆ ಬೊೀಡವನುನ  ಕಂಪಿಿ ೀಟ  ಮಾಡಿಲಿ .  

ಆ ಬೊೀಡ ವ ಕಂಪಿಿ ೀಟ  ಆದರೆ ಅಲಿ್ಲಯ ಭಾಗದಲಿ್ಲಯೇ ಮಿೀಟ್ಟಾಂಗ  ಮಾಡಿ ಅಲಿ್ಲಯೇ ನಿಣ್ವಯ 

ತೆಗೆದುಕಳು ಬಹುದು.  ಈ ಕಾರಣ್ದಿಾಂದ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಾಂದು ಸಣ್ಣ  ಅಪೂರ ವಲ ಗಾಗಿ ಕೂಡ  ನವು 

ಯೀಜನ ಇಲ್ಕಖ್ಯಗೆ ಕಳುಹಸಬೇಕು.  ಆದಿ ರಿಾಂದ ಆ ಬೊೀಡವನುನ  ದಯವಟಿ  ಪೂಣ್ವಗಳಿಸಿ 

ಎಾಂಬುದು ನ್ನ್ನ  ಇನನ ಾಂದು ಬೇಡಿಕೆಯಾಗಿದೆ.  

 

ನ್ನ್ನ  ಸನಿೂ ತರ ರು ಇ.ಎಸ.ಐ., ಆಸಾ ತೆರ  ಬಗೆೆ  ಚರ್ಚವ ಮಾಡಿದರು.  ಇ.ಎಸ.ಐ., ಆಸಾ ತೆರ  ಬಂತ್ತ, ಆಸಾ ತೆರ  

full-fledged  ಆಗಿ ನ್ಡೆದಿದೆ. I have to compliment the E.S.I., Hospital authorities.   ಮೊನೆನ  ಕೀವಡ -

19 ಸಂದಭವದಲಿ್ಲ  ಬಹಳ ದೊಡಡ  ಪರ ಮಾಣ್ದಲಿ್ಲ  ಯಾದಗಿರಿಯಲಿ್ಲ  patients care ಆಗುತ್ರು ಲಿ .  ಏಕೆಾಂದರೆ, 

ಯಾದಗಿರಿ ಆಸಾ ತೆರ  ಅಷಿ್ಟ  ದೊಡಡ ದಾಗಿಲಿ .  ಹಸ ಮೆಡಿಕಲ  ಕಾಲೇಜು ಮಾಡಿದಿಾ ರೆ, ಆಸಾ ತೆರ  ಇನ್ಮನ  

ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ.  ಅವರು ಎಲಿ್ಕ  ರೀಗಿಗಳನ್ಮನ  ಇ.ಎಸ.ಐ., ಆಸಾ ತೆರ ಗೆ ರೆಫರ  ಮಾಡಿದಿಾ ರೆ.  ಬೇಕಾದಷಿ್ಟ  

ಎಲಿ್ಕ  ರಿೀತ್ರಯ ಅನುಕೂಲತೆ ಇದೆ, ಹಳೆಯ ಮೆಡಿಕಲ  ಕಾಲೇಜಿನ್ಲಿ್ಲ  ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜೆ.ಎನ .ಎಾಂ.ಸಿ., 
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ಆಸಾ ತೆರ  ತೆಗೆದುಕಳಿು  ಅಥವಾ ನ್ಮೂ ದೇ ರಾಾಂಪುರ ಮೆಡಿಕಲ  ಕಾಲೇಜನುನ  ತೆಗೆದುಕಳಿು  ಕರತೆ ಇದಿೆ ೀ 

ಇರುತು ದೆ.  ಆಗಾಗ they will try to fulfill those demands.  ಬೇಡಿಕೆಗಳನುನ  ಪೂರೈಸುತಾು ರೆ.  ಆದರೆ ಇಲಿ್ಲ  

ಹಸದಿರುವುದರಿಾಂದ ಕೆಲವು ಕರತೆಗಳು ಇವ.  ಆದರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನ್ಡೆದಿದೆ ಎಾಂದು ಹೇಳುವುದಕೆಾ  ಇರ್ಚಛ  

ಪಡುತೆು ೀನೆ.  

 

ಸಾಂಟರ ಲ  ವಶಾ ವದಾಯ ನಿಲಯದ ಬಗೆೆ  ಮಾತನಡಿದರು.  ಇವತ್ತು  ನನು ಹೇಳಬೇಕಾಗುತು ದೆ, 

ನ್ಮೂ  ಬೇರೆ ವಶಾ ವದಾಯ ನಿಲಯಕೆಾ  ಹೀಲ್ಲಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಂಟರ ಲ  ವಶಾ ವದಾಯ ನಿಲಯ ಬಹಳ ರ್ಚನನ ಗಿ 

ಗುಲಬ ಗಾವದಲಿ್ಲ  ನ್ಡೆಯುತ್ರು ದೆ.  ಇದಕೆಾ  ಹಾಂದಿನ್ ವೈಸ  ಛಾನಿ್ ಲರ  ಕೂಡ ಕಾರಣಿೀಭೂತರು.  ಅಲಿ್ಲ  

ನೇಮಕಾತ್ರಗಳು ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗಿದೆ.  ಒಾಂದೇ ಕರತೆ ಏನೆಾಂದರೆ ಅಲಿ್ಲ  ಕುಡಿಯುವ ನಿೀರಿನ್ ಕರತೆ 

ಇದೆ.  ಅನೇಕ ಬ್ರರಿ ಕುಡಿಯುವ ನಿೀರಿನ್ ಕರತೆಯನುನ  ರಾಜಯ ಸಕಾವರ ಭರಿಸಬೇಕೆಾಂದು ಹೇಳಿದೆ.  ನ್ನ್ಗೆ 

ಗತ್ರು ಲಿ , ಹಾಂದಿನ್ ಸಕಾವರ ಇರಲ್ಲ, ಈಗಿನ್ ಸಕಾವರ ಇರಲ್ಲ ಬಹಳ ದೊಡಡ ದಲಿ .  ಒಳೆು ಯ ರಿೀತ್ರಯಲಿ್ಲ  

ಕಾಯ ಾಂಪಸ ನ್ಲಿ್ಲ , ಹಾಸಿ ಲ ನ್ಲಿ್ಲ  ಇರುತಾು ರೆ.  ಆದರೆ ನಿೀರಿನ್ ಅನುಕೂಲತೆ ಇಲಿ .  ದಯವಟಿ  ಅನೇಕ 

ಯೀಜನೆಗಳನುನ  ಮಾಡಿ ಏನೇನೀ ಆಗುತು ದೆ.  ದಯವಟಿ  ನನು ಸಕಾವರಕೆಾ  ಒತಾು ಯ 

ಮಾಡುವುದೇನೆಾಂದರೆ, ಕುಡಿಯುವ ನಿೀರಿನ್ ಯೀಜನೆಗಾಗಿ ರಾಜಯ  ಸಕಾವರ ಏನು ಕಡಬೇಕಾಗಿದೆ, 

ಕೇಾಂದರ ಕೂಾ  ಕೂಡ ನವು ನಿಯೀಗವನುನ  ತೆಗೆದುಕಾಂಡು ಹೀದಾಗ ರಾಜಯ  ಸಕಾವರದವರು 

ಕಡುತೆು ೀವಾಂದು ಒಪಿಾ ದಿಾ ರೆ.  ಹಾಗಿದಿ ರೂ ಏತಕೆಾ  ಕಟಿ್ಟ ಲಿ  ಎನುನ ವಂತಹ ಮಾತನುನ  ಅವರು 

ಹೇಳುತ್ರು ದಿಾ ರೆ.  ದಯವಟಿ  ಆ ವಶಾ ವದಾಯ ನಿಲಯಕೆಾ  ಕುಡಿಯುವ ನಿೀರಿನ್ ಯೀಜನೆಯನುನ  

ಕಲ್ಲಾ ಸಿಕಡಬೇಕು.  ಆ ಭಾಗ ಅನೇಕ ವರ್ಚರಗಳ ಬಗೆೆ  ಇನ್ಮನ  ಅನೇಕ ರಿೀತ್ರಯಿಾಂದ 

ಮುಾಂದುವರೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆದಿ ರಿಾಂದ ಸಕಾವರ ಎಲಿಕಾ ಾಂತ ಹೆರಿ್ಚ ಗಿ ಆ ಭಾಗದ ಕಡೆಗೆ ನೀಡಿ, ಹೌದಪಾ  

ನ್ಮೂ  ಜತೆಗೆ ಸಮಾನ್ವಾಗಿ ಬರಬೇಕಲಿ  ಎನುನ ವ ವರ್ಚರದಲಿ್ಲ  ಸಕಾವರದ ನಿಲುವು ಇರಬೇಕೆಾಂದು 

ಒತಾು ಯ ಮಾಡಿ ನ್ನ್ನ  ಮಾತನುನ  ಮುಗಿಸುತೆು ೀನೆ.  

 

ಶಿರ ೋ ಯು.ಬ. ವೆಾಂಕಟೇಶ:- ಮಾನ್ಯ  ನ್ಮೊೀಶ್ಯವರೇ, ಒಾಂದು ನಿಮಿಷ್, ನಿೀವು ಸಾಂಟರ ಲ  

ಕಾಲೇಜಿನ್ ಬಗೆೆ  ಹೇಳಿದಿರಿ.  ನನು ಕಾಲೇಜು ರ್ಚನನ ಗಿಲಿ  ಎಾಂದು ಹೇಳಿಲಿ .  ಕಾಲೇಜಿನ್ಲಿ್ಲ  ಎಲಿ್ಕ  

ಸಿಲಬಸ  ಮತ್ತು  ಎಲಿ್ಕ  ಕೀಸ ವಗಳು ನ್ಡೆಯುತ್ರು ಲಿ  ಎಾಂದು ಹೇಳಿದೆ.  ನ್ನ್ಗೆ ಅದಕೆಾ  ಕಿಾ ರಿಫೈ ಮಾಡಿ.  

 

ವೈಸ  ಚೇಮಾನ:- ಈಗ ಮಾನ್ಯ  ಬಸವರಾಜ ಇಟಗಿಯವರು ಮಾತನಡುವುದು. 
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ಶಿರ ೋ ಬ್ಸ್ವರಾಜ ಪಾಟ್ಟೋಲ  ಇಟಗಿ (ಸ್ಾ ಳಿೋಯ ಸಂಸ್ತಾ ಗಳ ಕಿೆೋತ್ರ ):- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, 

ಅವಕಾಶಕಾಾ ಗಿ ಧನ್ಯ ವಾದಗಳು. ಬಹಳಷಿ್ಟ  ಜನ್ ಉತು ರ ಕನವಟಕದ ಬಗೆೆ  ಮಾತನಡಿದರು.  ಆದರೆ 

ಯಾರೂ ನಿೀರಾವರಿ ಮತ್ತು  ಕೃಷಿಯ ಬಗೆೆ  ಬಹಳಷಿ್ಟ  ಗಮನ್ ಕಡುತ್ರು ಲಿ .  ಅದು ಏತಕೆಾ ಾಂದು 

ತ್ರಳಿಯುವುದಿಲಿ .  ಏಕೆಾಂದರೆ, ಶೇ.70ರಷಿ್ಟ  ಏನು ಅನ್ನ ವನುನ  ತ್ರನುನ ತೆು ೀವ, ಕೃಷಿ ಆಧಾರದಿಾಂದಲೇ 

ಅನ್ನ ವನುನ  ತ್ರನುನ ತೆು ೀವ.  ಇದರ ಬಗೆೆ  ಅತ್ರ ಹೆರಿ್ಚ  ಮಾತನಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು .  ಆಮೇಲ್ಲ ಕೃಷಿ ಸಚಿವರು 

ಕೂಡ ಇಲಿ್ಲ  ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು .  ಏಕೆಾಂದರೆ, ಈ ಭಾಗದಲಿ್ಲ  ದೊಡಡ  ದೊಡಡ  ಸಮಸಯ ಗಳಿವ.  ಕೇವಲ 

ಹೈದರಾಬ್ರದ-ಕನವಟಕವಲಿ , ಬ್ರಾಂಬ್ ಕನವಟಕ, ಕತ್ತು ರು ಕನವಟಕ ಇರಬಹುದು ಕೃಷಿಯಲಿ್ಲ  

ಸ್ವಕಷಿ್ಟ  ಸಮಸಯ ಗಳಿವ.  ಇದನುನ  ಗಮನ್ಕೆಾ  ತರುತಾು , (ಗೊಾಂದಲ) ಅದಕೆಾ  ನನು ಬಿಟಿ್ಟ ದಿೆ ೀನೆ.  ನ್ಮೂ ಲಿ್ಲ  

ಇ.ಎಸ.ಐ ಎಲಿ್ಕ  ಇದೆ ಇವರು ಯಾರೂ ಕೃಷಿ ಬಗೆೆ  ಮಾತನಡುವುದಿಲಿ .  ಬರಿೀ ಟ್ಟೀಚರ  ಬಗೆೆ  

ಮಾತನಡುತಾು ರೆ.  ಇಲಿ್ಲಯವರೆಗೂ ಟ್ಟೀಚಸ ವ ಬಗೆೆ ಯೇ ಮಾತನಡಿದಿಾ ರೆ. ಟ್ಟೀಚರ  ಮತ್ತು  

ಪದವೀಧರರ ಬಗೆೆ  ಮಾತನಡುತಾು ರೆ.  

ಶಿರ ೋ ಎಸ.ಆರ. ಪಾಟ್ಟೋಲ  (ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರು):- ಮಾನ್ಯ  ಬಸವರಾಜ 

ಇಟಗಿಯವರೇ, ನಿಮೂ  ಸಲುವಾಗಿಯೇ ಕೃಷಿಯನುನ  ಬಿಟಿ್ಟ ದಿೆ ೀವ. You can take full scope. 

 

ಶಿರ ೋ ಬ್ಸ್ವರಾಜ ಪಾಟ್ಟೋಲ  ಇಟಗಿ:- ಮಾನ್ಯ  ಶಶ್ಲ  ನ್ಮೊೀಶ್ಯವರೇ, ತಪುಾ  ತ್ರಳಿಯಬೇಡಿ. 

ಅದಕೆಾ ೀ ನನು ಮಾನ್ಯ  ಶ್ರ ೀಕಂಠೇಗೌಡರನುನ  ʼಏನ್ಪ್ಪಾ  ಬರಿೀ ನಿಮೂ ದೇ ಪರ ಶೆನ ಗಳಿರುತು ವ ಮಾಸು ರುಗಳದಿು  

ಮತ್ತು  ಪಗಾರದ ಪರ ಶೆನ ಗಳಿರುತು ವʼ ಎಾಂದು ಕೇಳಿದೆ, ಅವರು ಬೈಯಿ ರು ಸುಮೂ ನದೆ.  

 

ಶಿರ ೋ ಕೆ.ಟ್ಟ. ಶಿರ ೋಕಂಠೇಗೌಡ:- ಉತು ರ ಕನವಟಕದ ಬಗೆೆ  ನನೇ opening batsman.  ಮಹದಾಯಿ 

ಬಗೆೆ  ಯಾವ ಮಾಹತ್ರ ಬೇಕು ಕೇಳಿ ಕಡುತೆು ೀನೆ.  

 

ವೈಸ  ಚೇಮಾನ:- ಮಾನ್ಯ  ಇಟಗಿಯವರೇ, ನಿೀವು ಮಾತನಡಿ. 

 

ಶಿರ ೋ ಕೆ.ಟ್ಟ. ಶಿರ ೋಕಂಠೇಗೌಡ:- ಕೃಷ್ಣಣ  ಮೇಲಿ ಾಂಡೆ ಯೀಜನೆ ಬಗೆೆ  ಯಾವ ಮಾಹತ್ರ ಬೇಕು ಕೇಳಿ 

ನನು ಕಡುತೆು ೀನೆ.  ಮೇಕೆದಾಟ ಬಗೆೆ  ಏನು ಮಾಹತ್ರ ಬೇಕು ಕೇಳಿ ಕಡುತೆು ೀನೆ. 

 

ವೈಸ  ಚೇಮಾನ:- ಮಾನ್ಯ  ಶ್ರ ೀಕಂಠೇಗೌಡರೇ, . . . 

 

ಶಿರ ೋ ಬ್ಸ್ವರಾಜ ಪಾಟ್ಟೋಲ  ಇಟಗಿ:- ಹೇಳಿದಿಿ ೀರಿ. 
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ಶಿರ ೋ ಕೆ.ಟ್ಟ. ಶಿರ ೋಕಂಠೇಗೌಡ:- ನಿೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಇದನೆನ ೀ ಹೇಳುತ್ರು ೀರಲಿ್ಕ ? ರ್ಚಲೂ ಮಾಡಿದಿೆ ೀ 

ನನು.  

(ಗಾಂದಲ) 

 ವೈಸ  ಚೇಮಾನ:- ಮಾನ್ಯ  ಶ್ರ ೀಕಂಠೇಗೌಡರೇ, ಕುಳಿತ್ತಕಳಿು . ಮಾನ್ಯ  ಬಸವರಾಜ ಇಟಗಿಯವರೇ 

ಮಾತನಡಿ. 

 

ಶಿರ ೋ ಬ್ಸ್ವರಾಜ ಪಾಟ್ಟೋಲ  ಇಟಗಿ(ಸ್ಾ ಳಿೋಯ ಸಂಸ್ತಾ ಗಳ ಕಿೆೋತ್ರ ):- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, 

ರ್ಚಲೂ ಮಾಡಿದಿ ಕೆಾ  ನಿಮಗೆ ದೊಡಡ  ಧನ್ಯ ವಾದಗಳು.  ಮೊನೆನ  ಕೇಾಂದರ  ಸಕಾವರವು ಮೂರು ಕೃಷಿ 

ಕಾಯಿದೆಗಳನುನ  ವಾಪಸ  ತೆಗೆದುಕಾಂಡಿತ್ತ.  ಏತಕೆಾ  ವಾಪಸ  ತೆಗೆದುಕಾಂಡಿತ್ತ ಎನುನ ವುದು ಬಹಳ 

ಪರ ಮುಖ್ವಾದುದು.  ಏಕೆಾಂದರೆ ಆ ಭಾಗದಲಿ್ಲರುವಂತಹ ಪಂಜಾಬ , ಹರಿಯಾಣ್ ಮತ್ತು  ಉತು ರಪರ ದೇಶ 

ಇಲಿ್ಲರುವಂತಹ ಕೃಷಿಕರು ತಮೂ  ಹೀರಾಟವನುನ  ಎಷಿ್ಟ  ಬಲವಾಗಿ ಮಾಡಿದರು ಎಾಂದರೆ ಸಕಾವರಕೆಾ  

ಅದು ನುಾಂಗಲ್ಕರದ ಪರಿಸೆಿ ತ್ರಯಾಯಿತ್ತ.  ಸಕಾವರವೇನು ಅಾಂತರರಾಷಿಿ ರೀಯ ಮಾರುಕಟಿ ಗೆ ತಂದು 

ಯಾವುದೇ ಉತಾ ನ್ನ  ಪರ ಪಂಚದಾದಯ ಾಂತ ಸಿಗಬೇಕೆಾಂಬ ಉದಿೆ ೀಶದಿಾಂದ ಅವರು ತಂದರು.  ಆದರೆ ಇಲಿ್ಲರುವ 

ಸೆ ಳಿೀಯ ಸಮಸಯ ಗಳನುನ  ಅವರು ಗಮನ್ದಲಿ್ಲಟಿ ಕಳು ಲ್ಲಲಿ .  ಏಕೆಾಂದರೆ, ತಮಗೆ ಗತ್ರು ದಿ ಾಂತೆ ಆ 

ಮೂರು ರಾಜಯ ಗಳೇನಿವ; ನವು ಅಕಾ  ಬ್ಳೆಯುತೆು ೀವ ಎಾಂದು ತ್ರಳಿದುಕಳಿು .  ಅಕಾ ಯನುನ  ಸಕಾವರ 

ತೆಗೆದುಕಳುು ತು ದೆ. ನ್ಮೂ ಲಿ್ಲ  ಯಾವ ಸಕಾವರ ತೆಗೆದುಕಳುು ತು ದೆ, ಬೊಬ್ಬ  ಹಡೆದಾಗ ಒಾಂದು ಖ್ರಿೀದಿ 

ಕೇಾಂದರ ವನುನ  ತೆರೆಯುತು ದೆ.  ಅದರಲಿ್ಲಯೂ ನವು ತಗರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲಿ್ಕ  ಮಾಲನ್ಮನ  ಮಾರಿ 

ಬಿಟಿ್ಟ ರುತೆು ೀವ.  Trader ಅವತ್ರು ನ್ ದಿವಸ ಖ್ರಿೀದಿ ಕೇಾಂದರ ವನುನ  ತೆರೆಯುತಾು ರೆ.  ರೂ. 5000/- ಕೆಾ  ನ್ಮಿೂ ಾಂದ 

ತೆಗೆದುಕಾಂಡು ಅವನು ರೂ. 6300/-ಕೆಾ  ಒಬೊಬ ಬಬ  ರೈತರ ಹೆಸರನುನ   ಹಾಕ ಅವನು ತೆಗೆದುಕಾಂಡು 

ಮಜಾ ಮಾಡುತಾು ನೆ.  So, basically ಇವಲಿವನ್ಮನ  ಒಾಂದು ಸಕಾವರ ತ್ರಳಿದುಕಳುು ವ ಕೆಲಸವದು.  

ಯಾವಾಗ ಖ್ರಿೀದಿ ಕೇಾಂದರ ವನುನ  ತೆರೆಯಬೇಕು, ಮಾರುಕಟಿ  ದರ ಏನಿದೆ, ರೈತನ್ input ಏನಿದೆ, ಅಲಿ್ಲನ್ 

ಪರಿಸೆಿ ತ್ರ ಏನು? ತಾವು ನೀಡಿದಂತೆ ಕಳೆದ 2-3 ವಷ್ವದಲಿ್ಲ  ಒಾಂದು ಸಲ ಪರ ವಾಹ ಬಂದು ಹಡೆತ 

ಬಿದಿು  ಆ ರೈತ ಹೇಗೀ ಮೇಲಕೆಾ  ಏಳುವ ವೇಳೆಗೆ ಮತು ಾಂದು ಹಡೆತ ಬಂತ್ತ.  ಈ ವಷ್ವ ಪೂತ್ರವ ಮಳೆ 

ಹೆರಿ್ಚ ಗಿ; ಮೊನೆನ  ನನು ಟ್ಟ.ವ., ಯಲಿ್ಲ  ನೀಡಿದೆ, ಗದಗ ಜಿಲಿ್ಲ ಯಲಿ್ಲ  ಮೆಣ್ಸಿನ್ಕಾಯಿ ಬ್ಳೆ ಪೂತ್ರವಯಾಗಿ 

ಕಳೆತ್ತಬಿಟಿ್ಟ ದೆ.  ಅವು ಕಾ ಾಂಟ್ರ್ಲ ಗೆ ರೂ. 51,000/- ಗೆ ಮಾರುವ ಮೆಣ್ಸಿನ್ಕಾಯಿಗಳವು.  ಒಳೆು ಯ 

ಗುಣ್ಮಟಿ ದ ಬ್ರಯ ಡಗಿ ಮೆಣ್ಸಿನ್ಕಾಯಿಯನುನ  ಒಾಂದು ಸಲ ಕಾ ಾಂಟ್ರ್ಲ ಗೆ ರೂ. 51,000/- ಗೆ 

ಮಾರಲ್ಕಗಿದೆ. ಅಾಂತಹದಿು  ಕಳೆತ ಮೇಲ್ಲ ಉರುಳು ಹಾಕಕಾಂಡು ಸ್ವಯುವುದೊಾಂದೇ ಉಳಿಯುತು ದೆ.  

ರೈತನಿಗೆ ಬೇರೆ ಏನ್ಮ ಕೆಲಸವರುವುದಿಲಿ .  ಏಕೆಾಂದರೆ ಅಷಿ್ ಾಂದು input ಹಾಕರುತಾು ನೆ, ಅಷಿ್ಟ  ಕಷಿ್  
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ಪಟಿ್ಟ ರುತಾು ನೆ.  ಏಕೆಾಂದರೆ, ಅದಕೆಾ  ಮೂರು ದಿವಸಕಾ ಮೊ  ಔಷ್ಧಿ ಸಿಾಂಪಡಿಸಬೇಕು.  ಈಗ ನ್ಮೂ ಲಿ್ಲಯೂ  

ಪ್ಪರ ರಂಭ ಮಾಡಿದಿಾ ರೆ.  ಹೈದರಾಬ್ರದ -ಕನವಟಕದಲಿ್ಲ , ರಾಯಚೂರಿನ್ಲಿ್ಲ  ನವು ಕೂಡ 

ಮೆಣ್ಸಿನ್ಕಾಯಿ ಬ್ಳೆಯುತೆು ೀವ.  ನ್ಮೂ ಲಿ್ಲ  20 ಕಾ ಾಂಟ್ರ್ಲ  ಮೇಲ್ಲ yield ಬರುತು ದೆ.  ಅದು ಬ್ರಯ ಡಗಿ ಮತ್ತು  

ಸೂಪರ  10 ಎಾಂಬ ತಳಿ ಇದೆ.  ಅದರಲಿ್ಲ  ಡಬಬ  ಮತ್ತು  ಕಡಿಡ  ಎರಡೂ ಇದೆ.  

       (ಮುಾಂದು) 

(1302) 23-12-2021 KH/GR    4-10                  (ವೈಸ  ಛೇರ ಮನ ರವರ ಉಪಸಿಾ ತಿ) 

ಶಿರ ೋ ಬ್ಸ್ವರಾಜ ಪಾಟ್ಟೋಲ  ಇಟಗಿ (ಮುಾಂದ್ಯ):-  

ಬ್ರಯ ಡಗಿಯಲಿ್ಲ  ಕಡಿಡ  ಜಾಸಿು  ಮಾರಾಟವಾಗುತು ದೆ. ನಂತರ ಸೂಪರ-10 ಎಾಂದು ಇದೆ. ಈ ಸೂಪರ-10 

ವರೈಟ್ಟಯಲಿ್ಲ  ಸುಮಾರು 35 ಕಾ ಾಂಟ್ರ್ಲ  ಮೇಲ್ಲ ಬರುತು ದೆ. ಇದು ಮಾರುಕಟಿ ಯಲಿ್ಲ  8 ರಿಾಂದ 14 

ಸ್ವವರವರೆಗೂ ಬರುತು ದೆ, depending upon the situation. ಸಕಾವರ ಮಾರುಕಟಿ ಯ ಬಗೆೆ  ಸರಿಯಾಗಿ 

ಗಮನ್ ಹರಿಸಿಲಿ . ಕೇವಲ ಬ್ರಯ ಡಗಿ ಒಾಂದೇ ಮಾರುಕಟಿ ಗೆ ಬರುತು ದೆ. ನ್ಮೂ  ಕೃಷಿ ಮಂತ್ರರ ಗಳಿಗೆ ಮೊದಲು 

ಏನು ಗತ್ರು ರಬೇಕೆಾಂದರೆ, ಯಾವಾಗ ಕೇಳಿದರೂ ನನು ಹಸ ಕೃಷಿ ನಿೀತ್ರಯನುನ  ತರುತೆು ೀನೆ ಎಾಂದು 

ಹೇಳುತಾು ರೆ. ಹಸ ಕೃಷಿ ನಿೀತ್ರಯನುನ  ಯಾರು ತಂದಿದಿಾ ರೆ? ಈಗಾಗಲೇ 6 ವಷ್ವವಾಯಿತ್ತ ನನು 

ನೀಡುತ್ರು ದಿೆ ೀನೆ. ಹಸ ಕೃಷಿ ನಿೀತ್ರಯನುನ  ತರುತೆು ೀವಾಂದು ಹೇಳುತಾು ರೆ. ಎಲಿ್ಲ ಲಿ್ಲ  ಮಾರುಕಟಿ ಗಳು ಬೇಕು, 

ಎಲಿ್ಲ ಲಿ್ಲ  ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕಯವಗಳು ಬೇಕು. ಎಲಿ್ಲ ಲಿ್ಲ  ರೈತರಿಗೆ ಮಾಹತ್ರಗಳು ಬೇಕು. ಇವತ್ತು  ನವು 

ದಾಳಿಾಂಬ್ಯನುನ  ಬ್ಳೆಯುತೆು ೀವ. ಯಾವ ಭಾಗದಲಿ್ಲ  ಹೆಚಿಿ ನ್ ದರಕೆಾ  ಹೀಗುತು ದೆ ಎನುನ ವುದರ ಬಗೆೆ  

ಮಾಹತ್ರ ಬೇಕಲಿವೇ? ಆ ಮಾಹತ್ರಯನುನ  ಕಡುವವರು ಯಾರಾದರೂ ಇದಿಾ ರೆಯೇ? ಯಾರು ಇಲಿ . We 

donʼt have any officers. ಏಕೆಾಂದರೆ, ಮಾನ್ಯ  ಸಚಿವರೇ ತಮೂ  ಗಮನ್ಕೆಾ  ತರುವುದೇನೆಾಂದರೆ, ನವು ಏನು 

ಬ್ಳೆಯುತೆು ೀವಯೀ, ಅದರ ಬಗೆೆ  ಕೃಷಿ ಇಲ್ಕಖ್ಯಯವರಿಗೆ ಏನು ಗತ್ರು ಲಿ . ಯಾವ ಎಣೆಣ  

ಹಡೆಯಬೇಕೆಾಂದು ಗತ್ರು ಲಿ . ಯಾವ ಹೂಳು ಬಂದಿದೆ ಎಾಂಬುದು ಗತ್ರು ಲಿ . ಅವರು 20 ವಷ್ವಗಳಿಾಂದ 

package and practice ಓದಿರುತಾು ರೆ. ಅದರಲಿ್ಲ  ಒಾಂದು standard ಇರುತು ದೆ. ಇಾಂತಹ ರೀಗ ಬರುತು ದೆ, 

ಇಾಂತಹದಿ ನುನ  ಒಡೆಯಬೇಕೆನುನ ವ standard ಇರುತು ದೆ. ಅದನುನ  ಒಡೆದರೆ ಹೂಳು ಸ್ವಯುವುದಿಲಿ . 

ನವೇ ಸ್ವಯಬೇಕು. ಅಗಿರ ಕಲಿ ರ  ಅಸಿಸಿ ಾಂಟ  ಅದೇ ಕತೆಯನೆನ ೀ ಹೇಳುತಾು ರೆ. ಎ.ಡಿ., ಮತ್ತು  ಎ.ಓ., ಅದೇ 

ಹೇಳುತಾು ರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಸಮಿನರ ಗಳನುನ  ಮಾಡುತಾು ರೆ. ಇದರ ಬಗೆೆ  ಸಕಾವರ ಅತಯ ಾಂತ ಗಂಭಿೀರವಾದ 

ಚಿಾಂತನೆಯನುನ  ಮಾಡಬೇಕಾಗುತು ದೆ. ಏಕೆಾಂದರೆ, ಇವತ್ತು  ನವಲಿ್ಕ  ಅಗಿರ ಕಲಿ ರ ನಿಾಂದಲೇ ಬದುಕದಿೆ ೀವ. 

ಎಲಿದಕೂಾ  raw materials supply ಎಲಿ್ಕ  ಅಗಿರ ಕಲಿ ರ ನಿಾಂದಲೇ ಆಗುತು ದೆ. ಇವತ್ತು  ಸ್ವಕಷಿ್ಟ  ಜನ್ರು 

ಎಾಂ.ಎಸ .ಪಿ., ಬಗೆೆ  ಕೇಾಂದರ  ಸಕಾವರದಲಿ್ಲಯೂ ಮಾತನಡಿದಿಾ ರೆ. ಸಕಾವರಕೆಾ  ನನು ಕೇಳುವುದೇನೆಾಂದರೆ, 

ತಾವು ಕಾನ್ಮನುಬದಿ ವಾದ ಎಾಂ.ಎಸ .ಪಿ., ಯನುನ  ಏಕೆ ಕಡುತ್ರು ಲಿ ? ಖ್ರಿೀದಿ ಕೇಾಂದರ  ತೆಗೆಯುತೆು ೀವ 
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ಎಾಂದು ಹೇಳುತಾು ರೆ. ಕೀಲ್ಕರದಲಿ್ಲ  ಟಮೊಟೀವನುನ  ರಸು ಗೆ ಹಾಕರುತಾು ರೆ. ಇವಲಿ್ಕ  ಕಳೆತ ಮೇಲ್ಲ 

ಖ್ರಿೀದಿ ಕೇಾಂದರ  ಪ್ಪರ ರಂಭವಾಗುತು ದೆ. ಸಕಾವರದವರು ಶಾಸನ್ಬದಿ  ಎಾಂ.ಎಸ .ಪಿ.,ಯನುನ  ಏಕೆ 

ತೆಗೆಯುತ್ರು ಲಿ ? ತಾವು ಒಾಂದು ದರವನುನ  ನಿಗದಿ ಮಾಡಿ. 2000ನೇ ಸ್ವಲ್ಲನ್ಲಿ್ಲಯೇ ಮಾನ್ಯ  

ಎಸ.ಎಾಂ.ಕೃಷ್ಣ ರವರ ಸಕಾವರ ಇದಿಾ ಗ ಇದನುನ  Revolving Fund  ಎಾಂದು ಹೇಳಿದಿೆ . ಈ ಅಗಿರ ಕಲಿ ರ  

ಇನ ಪುಟಿ  ತೆಗೆದುಕಳುು ವುದಕೆಾ  Revolving Fund ಅನುನ  ಮಾಡಿ, ಪರ ತ್ರ ವಷ್ವ 5 ಸ್ವವರ ಕೀಟ್ಟ, 10 

ಸ್ವವರ ಕೀಟ್ಟ ರೂಪ್ಪಯಿಗಳನುನ  ಇಡಬೇಕೆಾಂದು ಹೇಳಿದಿೆ . ಮೊದಲು ಪ್ಪರ ರಂಭ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ 500 

ಕೀಟ್ಟ ರೂಪ್ಪಯಿಗಳನುನ  ಮಾಡಿ. ಮುಾಂದಿನ್ ವಷ್ವ 5,000 ಕೀಟ್ಟ ರೂಪ್ಪಯಿಗಳನುನ  ಮಾಡಿ. ಅದರ 

ಮುಾಂದಿನ್ ವಷ್ವ 10,000 ಕೀಟ್ಟ ರೂಪ್ಪಯಿಗಳನುನ  ಮಾಡಿ. That Budget should be used for the 

M.S.P., only i.e., for market intervention.  ಇವರು market intervention ಆದ ತಕ್ಷಣ್ ಏನಗುತು ದೆ 

ಎಾಂದರೆ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇವತ್ತು  ಹತ್ರು ಯನುನ  8400 ರಿಾಂದ 8700 ವರೆಗೂ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ರು ದಿೆ ೀವ. 

ರಾಯಚೂರು ಜಿಲಿ್ಲ ಯ ಮಾರುಕಟಿ ಗೆ ಕೇರಳದವರು ಬಂದಿದಿಾ ರೆ. ಏಕಾಏಕ 300 ರೂಪ್ಪಯಿಗಳಿಗೆ 

ಜಿಗಿದಿದೆ. ರ್ಚನನ ಗಿರುವ ಬಿ.ಟ್ಟ.ಹತ್ರು ಗೆ ಸುಮಾರು 9,000 ರೂಪ್ಪಯಿಗಳು ಸಿಗುತ್ರು ದೆ. ಅವರ intervention 

ನಿಾಂದಲೇ ಈಗ 300-400 ರೂಪ್ಪಯಿಗಳು ಬಂದಿದೆ.  

 ವೈಸ  ಛೇಮಾನ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾನಯಕರೇ, ಸದನ್ದಲಿ್ಲ  ಕೃಷಿ ಮಂತ್ರರ ಗಳು ಇಲಿ . ಮಾನ್ಯ  

ಬಸವರಾಜ ಪ್ಪಟ್ಟೀಲ  ಇಟಗಿಯವರ ಮಾತನುನ  ಯಾರು ಕೇಳುತಾು ರೆ?  

 ಶಿರ ೋ ಕೋಟ ಶಿರ ೋನವಾಸ್ ಪೂಜಾರಿ (ಸ್ಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಸದನ್ಕೆಾ  

ಕೃಷಿ ಮಂತ್ರರ ಗಳನುನ  ಕರೆಸುತೆು ೀನೆ. 

 ಶಿರ ೋ ಬ್ಸ್ವರಾಜ ಪಾಟ್ಟೋಲ  ಇಟಗಿ (ಸ್ಾ ಳಿೋಯ ಸಂಸ್ತಾ ಗಳ ಕಿೆೋತ್ರ ):- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, 

ಕೃಷಿ ಮಂತ್ರರ ಗಳು ಯಾರು ಇರುವುದಿಲಿ , ತಾವಾದರೂ ಸಾ ಲಾ  ಕೇಳಿ. ಏನದರೂ ಸಾ ಲಾ  ಉದಿಾ ರ ಮಾಡಿ. 

ನವು ಹೇಳುವುದನುನ  ಕೇಳುವುದಕೆಾ  ಯಾರು ತಯಾರಿಲಿ ? 

  ಶಿರ ೋ ಕೋಟ ಶಿರ ೋನವಾಸ್ ಪೂಜಾರಿ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಕೃಷಿ ಮಂತ್ರರ ಗಳಿಾಂದ ಉತು ರ 

ಕಡಿಸಬೇಕೆಾಂದು ಹೇಳಿದಿಾ ರೆ. ಅದನುನ  ಪರಿಶ್ೀಲನೆ ಮಾಡುತೆು ೀವ. ಮಾನ್ಯ  ಗೀವಾಂದ ಎಾಂ. ಕಾರಜೀಳ 

ಮತ್ತು  ಇನಿನ ತರ ಹರಿಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳು ಸದನ್ದಲಿ್ಲ  ಇದಿಾ ರೆ.  

 ವೈಸ  ಛೇಮಾನ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾನಯಕರೇ, ಮಾನ್ಯ  ಬಸವರಾಜ ಪ್ಪಟ್ಟೀಲ  ಇಟಗಿಯವರು 

ಹೇಳುವುದನುನ  ಕೇಳಬೇಕಲಿವೇ?  

 ಶಿರ ೋ ಕೋಟ ಶಿರ ೋನವಾಸ್ ಪೂಜಾರಿ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಆಯಿತ್ತ. 
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 ಶಿರ ೋ ಎಸ.ಆರ.ಪಾಟ್ಟೋಲ  (ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರು):- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಮಾನ್ಯ  

ಬಸವರಾಜ ಪ್ಪಟ್ಟೀಲ  ಇಟಗಿಯವರು ಕೃಷಿ ಪದವೀಧರರು, ಕೃಷಿಯಲಿ್ಲ  ಅಪ್ಪರವಾದ ಅನುಭವವನುನ  

ಹಾಂದಿರುವಂತಹವರು. ಈ ಸದನ್ದಲಿ್ಲ  ಇರುವಂತಹವರು ಶೇಕಡಾ 100 ಕೆಾ  99 ರಷಿ್ಟ  ಮಂದಿ ಕೃಷಿ 

ಕುಟಾಂಬದಿಾಂದ ಬಂದಂತಹವರು. ಆದರೆ, ಕೃಷಿ ಮೇಲ್ಲ ಚರ್ಚವ ಆಗುವುದಿಲಿ . ಅದು ದುರಂತ. ಮಾನ್ಯ  

ಬಸವರಾಜ ಪ್ಪಟ್ಟೀಲ  ಇಟಗಿಯವರು ಕೃಷಿ ಮೇಲ್ಲ ಅಷಿ್ಟ  ರ್ಚನನ ಗಿ ಮಾತನಡುವಂತಹ ಸಂದಭವದಲಿ್ಲ  

ನ್ಮೂ  ಕೃಷಿ ಸಚಿವರು ಸದನ್ದಲಿ್ಲ  ಇದಿಿ ದಿ ರೆ ಒಳೆು ಯದಾಗುತ್ರು ತ್ತು . ಅವರು ರ್ಚನನ ಗಿ ಪರ ತ್ರಕರ ಯೆ 

ಕಡುತ್ರು ದಿ ರು. ಇವರ ಸಲಹೆಗಳು ಅವರ ಕವಯ ಮೇಲ್ಲ ಬಿೀಳುತ್ರು ದಿ ವು. ಮುಾಂದೆ implement ಮಾಡಿದರೆ 

ರಾಜಯ ದಲಿ್ಲ  ಕೃಷಿಗೆ ಒಾಂದು ಶಕು  ಬರುತು ದೆ ಎನುನ ವ ಸಲುವಾಗಿ ಅವರು ಮಾತನಡುತ್ರು ದಿಾ ರೆ. 

 ಶಿರ ೋ ಕೋಟ ಶಿರ ೋನವಾಸ್ ಪೂಜಾರಿ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ನೆನೆನ ಯ ದಿವಸ ಮಾನ್ಯ  

ವರೀಧ ಪಕ್ಷದ ನಯಕರು ಉತು ರ ಕನವಟಕದ ಬಗೆೆ  ಸುಮಾರು ಎರಡೂವರೆ ಗಂಟಗಳ ಕಾಲ ಏನು 

ಮಾತನಡಿದಿಾ ರೆ, ಅದರಿಾಂದ ಪ್ಪರ ರಂಭವಾಗಿ ಮಾನ್ಯ  ಬಸವರಾಜ ಪ್ಪಟ್ಟೀಲ  ಇಟಗಿಯವರವರೆಗೆ 

ಎಲಿವನ್ಮನ  ಕೂಡ ಕೂಲಂಕಷ್ವಾಗಿ ಕೇಳುತ್ರು ದಿೆ ೀವ. ಈಗ ಇವರು ಮಾತನಡುವುದನುನ  

ಮುಾಂದುವರೆಸಲ್ಲ. ನನು ಕೃಷಿ ಮಂತ್ರರ ಗಳಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡುತೆು ೀನೆ.  

 ವೈಸ  ಛೇಮಾನ:- ಮಾನ್ಯ  ಬಸವರಾಜ ಪ್ಪಟ್ಟೀಲ  ಇಟಗಿಯವರೇ, ತಾವು ಮಾತನಡಿ.  

 ಶಿರ ೋ ಬ್ಸ್ವರಾಜ ಪಾಟ್ಟೋಲ  ಇಟಗಿ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಕೃಷಿ ಇಲ್ಕಖ್ಯಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟಿ  

ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬ್ರಕಿ್ ನ್ಲಿ್ಲ  ಇದಿಾ ರೆಯೇ? ಈ ವರ್ಚರದ ಬಗೆೆ  ಅವರಿಗೇನ್ಮ ಆಸಕು  ಇಲಿ .  

 ಶಿರ ೋ ಕೋಟ ಶಿರ ೋನವಾಸ್ ಪೂಜಾರಿ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಕೃಷಿ ಬಗೆೆ  ಅವರು 

ಮಾತನಡುತಾು ರೆ. ನೆನೆನ ಯ ದಿವಸ ಫಿ ಡ  ಬಗೆೆ , ನಿೀರಾವರಿ ಬಗೆೆ , ಇನುನ  ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವರ್ಚರಗಳ ಬಗೆೆ  

ಮಾತನಡಿದಿಾ ರೆ. ಇವತ್ತು  ಕೃಷಿ ವರ್ಚರವಾಗಿ ಮಾತನಡುತ್ರು ದಿಾ ರೆ. ಮಾನ್ಯ  ಬಸವರಾಜ ಪ್ಪಟ್ಟೀಲ  

ಇಟಗಿಯವರು ಸದನ್ಕೆಾ  ಒಾಂದು ಆಸಿು  ಇದಿ  ಹಾಗೆ. ಕೃಷಿ ಬಗೆೆ  ಅವರಷಿ್ಟ  ಗತ್ರು ರುವವರು ಬೇರೆ ಯಾರೂ 

ಇಲಿ . ಆ ಕಾರಣ್ಕೆಾ  ನನು ಕೃಷಿ ಮಂತ್ರರ ಯವರನುನ  ಸದನ್ಕೆಾ  ಬರುವುದಕೆಾ  ಹೇಳುತೆು ೀನೆ. ಆಗ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು 

ಸಹ ಅವರ ಜತೆಯಲಿ್ಲಯೇ ಬರುತಾು ರೆ.  

 ಶಿರ ೋ ಬ್ಸ್ವರಾಜ ಪಾಟ್ಟೋಲ  ಇಟಗಿ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ನನು ಎಾಂ.ಎಸ .ಪಿ., ಬಗೆೆ  

ಹೇಳುತ್ರು ದಿೆ ೀನೆ. ಎಾಂ.ಎಸ .ಪಿ., ಬಗೆೆ  ಸಕಾವರ ಈಗಲ್ಕದರೂ ಒಾಂದು ನಿಧಾವರವನುನ  ತೆಗೆದುಕಳು ಬೇಕು. 

ಸದನ್ದಲಿ್ಲ  ಹರಿಯ ಮಂತ್ರರ ಯಾದ ಗೀವಾಂದ ಎಾಂ. ಕಾರಜೀಳರವರು ಇದಿಾ ರೆ. ಅವರು ಸ್ವಕಷಿ್ಟ  

ಕಬುಬ  ಬ್ಳೆಯನುನ  ಬ್ಳೆಯುತಾು ರೆ. ಮಾನ್ಯ  ಮಂತ್ರರ ಯಾದ ಸಿ.ಸಿ.ಪ್ಪಟ್ಟೀಲ ರವರು ಸದನ್ದಲಿ್ಲ  ಇದಿಾ ರೆ. 

ಅವರ ಭಾಗದಲಿ್ಲ  ಹತ್ರು , ಮೆಣ್ಸಿನ್ ಕಾಯಿಯನುನ  ಬ್ಳೆಯುತಾು ರೆ. ಇಲಿ್ಲ  ಕುಳಿತ್ರರುವ ಸ್ವಕಷಿ್ಟ  ಮಂತ್ರರ ಗಳು 
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ಆ ಭಾಗದವರೇ ಇದಿಾ ರೆ. ತಾವು ಎಾಂ.ಎಸ .ಪಿ., ಬಗೆೆ  ಏಕೆ ಮಾತನಡುತ್ರು ಲಿ ? ಅದರ ಬಗೆೆ  ಏನದರೂ 

ಆಲೀಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಲಿವೇ? ಇದಿ ರಿಾಂದ, ತಮಗೆ ಏನು ನ್ಷಿ್ ವಾಗುವುದಿಲಿ ? ಒಾಂದು ವಷ್ವಕೆಾ  

ಎರಡೂವರೆ ಕೀಟ್ಟ ರೂಪ್ಪಯಿಗಳ ಬಜೆಟ  ಇದೆ. ಇದರಲಿ್ಲ  ಹತ್ತು  ಸ್ವವರ ಕೀಟ್ಟ ರೂಪ್ಪಯಿಗಳನುನ  

ಇದಕೆಾ  ಇಡುವುದಕೆಾ  ಏನು ಗಂಟ ಹೀಗುತು ದೆ? ಒಾಂದು ವಷ್ವ ಹತ್ತು  ಸ್ವವರ ಕೀಟ್ಟ ರೂಪ್ಪಯಿಗಳನುನ  

ಮಿೀಸಲ್ಲಟಿ ರೆ, ಇನನ ಾಂದು ವಷ್ವ ಹತ್ತು  ಸ್ವವರ ಕೀಟ್ಟ ರೂಪ್ಪಯಿಗಳನುನ  ಮಿೀಸಲ್ಲಡಬೇಕು. ಮತೆು  

ಮಾಲನುನ  ಮಾರಿದ ಮೇಲ್ಲ ವಾಪಸಿು  ಬರುತು ದೆಯಲಿವೇ? ತಮೂ  ಮಾಹತ್ರಯ ಪರ ಕಾರ ತಾವು 

Government interfere ಮಾಡಿ, ಎಲಿ್ಲ ಲಿ್ಲ  ಒಳೆು ಯ ದರ ಇದೆಯೀ, ಆ ದೇಶಕೆಾ  ಕಳುಹಸಬಹುದು. ಇದನುನ  

ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತರ  ರೈತ ಉಳಿಯುವುದಕೆಾ  ಸ್ವಧಯ . ಇಲಿದಿದಿ ರೆ ರೈತ ಉಳಿಯುವುದಕೆಾ  ಸ್ವಧಯ ವೇ ಇಲಿ . ಈ 

3-4 ವಷ್ವಗಳಿಾಂದ ತಮೂ  ಊರಿನ್ಲಿ್ಲಯೇ ಎಷಿ್ಟ  ಹಲಗಳು ಮುಳುಗಿವ, ಎಷಿ್ಟ  ಮಂದಿ ಕಷಿ್ ಕೆಾ  

ಬಿದಿಿ ದಿಾ ರೆ ಎಾಂದು ತಾವೇ ನೀಡಿದಿಿ ೀರಿ. ಅವರಿಗೆ ಮನೆ ಇಲಿ , ಎಲಿ್ಕ  ಹಲ ಮುಳುಗಿದೆ. ಇದರಲಿ್ಲ  

ಸ್ವಕಷಿ್ಟ  ಸಮಸಯ ಗಳು ಇವ. ಇದರ ಬಗೆೆ  ಚರ್ಚವಯಾಗುವಂತಹದಿು , ಸಕಾವರದಿಾಂದ ಬಹಳ 

ಮುಖ್ಯ ವಾಗಿದೆ. ಮೂರನೆಯದಾಗಿ, ಇನ ಶೂರೆನಿ  ಬಗೆೆ  ಹೇಳಬೇಕಾದರೆ, ನ್ಮೂ ಲಿ್ಲ  ಪರ ಧಾನ್ಮಂತ್ರರ  ಫಸಲ  

ಭಿೀಮಾ ಯೀಜನೆ ಎಾಂದು ಇದೆ. ನ್ನ್ಗೆ ತ್ರಳಿದಿರುವ ಮಟಿ್ಟ ಗೆ ಇನ ಶೂರೆನಿ  ಯಾರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ, ಯಾರಿಗೆ 

ಬಂದಿಲಿ  ಎನುನ ವುದು ನ್ನ್ಗಂತ್ತ ಗತ್ರು ಲಿ . ನನು ಕೂಡ ಸ್ವಕಷಿ್ಟ  ಇನ ಶೂರೆನಿ  ಹಣ್ವನುನ  

ಕಟಿ್ಟ ದಿೆ ೀನೆ. ಇವತ್ರು ನ್ವರೆಗೆ ಒಾಂದು ದಿವಸವೂ ನ್ನ್ಗೆ ಇನ ಶೂರೆನಿ  ಬಂದಿಲಿ . ಹತಾು ರು ಬ್ರರಿ ಹಲ 

ಮುಳುಗಿದೆ. ಹತಾು ರು ಬ್ರರಿ ಬ್ಳೆ ಹಾಳಾಗಿದೆ. ನವು ಪಿರ ೀಮಿಯಂ ಅನುನ  ಖಾಯಂ ಆಗಿ ಕಟಿ ತೆು ೀವ. ಇವರು 

ದೊಡಡ  ದೊಡಡ  ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಕಟಿ್ಟ ರುತಾು ರೆ. ಆ ಕಂಪನಿಯವನು ಎಲಿ್ಕ  ಪಿರ ೀಮಿಯಂ ಅನುನ  ಕಲ್ಲಕಿ್  

ಮಾಡಿಕಳುು ತಾು ನೆ. ಕಲ್ಲಕಿ್  ಮಾಡಿಕಾಂಡು, ಇವನ್ದು all-India level ನ್ಲಿ್ಲ  ಕಂಪನಿ ಇರುತು ದೆ. ಇವರು 

ಏನು ಮಾಡುತಾು ರೆ ಎಾಂದರೆ, ಬ್ಳೆಗಳು ಹಾಳಾಗಿರುವ ಸಂದಭವದಲಿ್ಲ  ಇವರು ಬರುವುದಿಲಿ . ಏಕೆಾಂದರೆ, 

ಇಲಿ್ಲಾಂದ ಮಾಹತ್ರಗಳು ಹೀಗಬೇಕು. ಈ ಮಾಹತ್ರಗಳು ಹೀಗಿ ಬರುವಷಿ್ ರಲಿ್ಲಯೇ ಮೂರು ತ್ರಾಂಗಳು 

ಆಗಿರುತು ದೆ. ಆ ರೈತ ಮೂರು ತ್ರಾಂಗಳು ಸಮಯ ಹಾಳು ಮಾಡುವ ಆಗಿಲಿ . ಏಕೆಾಂದರೆ, ಇನನ ಾಂದು 

ಬ್ಳೆಯನುನ  ಬ್ಳೆದು ಅವನು ಊಟ ಮಾಡಬೇಕಲಿವೇ? ರೈತನು ಹೈಬಿರ ೀಡ  ಜೀಳ, ಬಜಾರ ಹಾಕುತಾು ನೆ. 

ಎರಡು-ಮೂರು ತ್ರಾಂಗಳ ಬ್ಳೆಯನುನ  ಹಾಕ, ಅವನು ಬದುಕಬೇಕಲಿವೇ? ನನು ಕೂಡ ಸ್ವಕಷಿ್ಟ  

ನೀಡಿದಿೆ ೀನೆ. ಈ ಇನ ಶೂರೆನಿ  ಸಲುವಾಗಿ ಊರಿಗೆ ಅಗಿರ ಕಲಿ ರ  ಅಸಿಸಿ ಾಂಟ  ಮತ್ತು  ವ.ಎ.,ಗಳು 

ಬರುತಾು ರೆ.  ನ್ಮೂ  ಕಡೆಯಲಿ್ಲ  ಅಗಸಿ ಕಟಿ  ಎಾಂದು ಇರುತು ದೆ. ತಮೂ  ಕಡೆ ಏನೆಾಂದು ಕರೆಯುತಾು ರೀ 

ಗತ್ರು ಲಿ . ಅಲಿ್ಲ  ಕುಳಿತ್ತ ಊರಿನ್ಲಿ್ಲ  ಸಾ ಲಾ  ಗತ್ರು ರುವವರ ಹತ್ರು ರ ಹೆಸರನುನ  ಕೇಳಿ, ಆ ಊರಿನ್ಲಿ್ಲ  

ಇದಿಾ ನೀ, ಈ ಊರಿನ್ಲಿ್ಲ ಇದಿಾ ನೀ ಎಾಂದು ಕೇಳುತಾು ರೆ. ಇದರ ಬಗೆೆ  ನ್ಮಗೆ ಯಾವಾಗ ಗತಾು ಗುತು ದೆ 

ಎಾಂದರೆ, ಸಕಾವರ 2,000 ದಿಾಂದ 5,000 ರೂಪ್ಪಯಿಗಳನುನ  ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತು ದೆ. ಆ ಹಣ್ವನುನ  

ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಪಕಾ ದ ಜಮಿೀನಿನ್ವನಿಗೆ ಹಣ್ ಬಂದಿರುತು ದೆ. ಇನನ ಾಂದು ಪಕಾ ದ 
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ಜಮಿೀನಿನ್ವನಿಗೆ ಹಣ್ ಬಂದಿರುವುದಿಲಿ . ಅವರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಹಣ್ ಬಂದಿತ್ತ. ನ್ಮಗೆ ಏಕೆ ಹಣ್ ಬಂದಿಲಿ  

ಎಾಂದು ಅವನು ಜಗಳ ತೆಗೆದು ಬಿಡುತಾು ನೆ. ಈ ರಿೀತ್ರಯ ಸಿಸಿ ಾಂ ಇದೆ. ಕೃಷಿ ವರ್ಚರ ಬಂದಾಗ ಯಾವುದೇ 

ಸಕಾವರ ಇರಲ್ಲ, ನ್ಮೂ  ಸಕಾವರ ಇರಲ್ಲ, ಅವರ ಸಕಾವರ ಇರಲ್ಲ, ಇದರ ಬಗೆೆ  ಬಹಳಷಿ್ಟ  ಆಲೀಚನೆ 

ಮಾಡಬೇಕು. ಇವತ್ತು  ರೈತ ಉಳಿಯುವ ಪರಿಸೆಿ ತ್ರಯಲಿ್ಲಲಿ . ಪರ ತ್ರನಿತಯ  ರೈತ ನೇಣು ಹಾಕಕಾಂಡು 

ಸ್ವಯುತಾು ನೆ. ಮೊನೆನ ಯ ದಿವಸ ಮೂರು ದಿನ್ಗಳ ಹಾಂದೆ ನವು ಪೇಪರ ನ್ಲಿ್ಲಯೇ ಓದಿದಿೆ ೀವ. ಇದಕೆಾ  

ಕಾರಣ್ ಏನು? ಸಕಾವರಗಳು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಾ ಲಾ  ಪಗಾರ ಕಡಿಮೆಯಾದ ಕೂಡಲೇ ಅವರಿಗೆ 

ಕಡಿಮೆಯಾಯಿತ್ತ ಎಾಂದು ಎಷಿ್ ೀ ತಾವು ಸರಿಪಡಿಸುತ್ರು ೀರಿ?  

ಶಿರ ೋ ಕೋಟ ಶಿರ ೋನವಾಸ್ ಪೂಜಾರಿ(ಸ್ಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಪರ ಧಾನ್ 

ಮಂತ್ರರ  ಫಸಲ  ಬಿಮಾ ಯೀಜನೆಯು ನ್ಮೂ  ದೃಷಿಿ ಯಲಿ್ಲ  ಬಡವರಿಗೆ ಮತ್ತು  ರೈತರಿಗೆ 

ಅನುಕೂಲವಾಗುತು ದೆ ಎನುನ ವುದು ನ್ಮೂ  ಯೀಚನೆ. ಮಾನ್ಯ  ಬಸವರಾಜ ಪ್ಪಟ್ಟೀಲ  ಇಟಗಿಯವರೇ, ಈ 

ಪರ ಧಾನ್ ಮಂತ್ರರ  ಫಸಲ  ಬಿಮಾ ಯೀಜನೆ ಜನ್ರಿಗೆ ತಲುಪಿದಿ ರೆ ಬಹಳ ಒಳೆು ಯ ಯೀಚನೆ ಎಾಂದು ನವು 

ಕಂಡುಕಾಂಡಿರುವಂತಹ ಸತಯ .  ಯಾವುದಾದರೂ ಕಾರಣ್ಕೆಾ  ಸಂಸೆ ಗೆ ಕಟಿ್ಟ ರುವುದು ಸಮಪವಕವಾಗಿ 

ಆಗದೇ ಇದಿ ರೆ, ಅದಕೆಾ  ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಾಂದು ತಾವು ಸಲಹೆ ಕಡಿ. ಏಕೆಾಂದರೆ, ಈ ಸದನ್ದಲಿ್ಲ  ತಾವು 

ಮಾತರ  ಸಲಹೆ ಕಡುವುದಕೆಾ  ಸಮಥವರು.  

ಶಿರ ೋ ಬ್ಸ್ವರಾಜ ಪಾಟ್ಟೋಲ  ಇಟಗಿ:- ಮಾನ್ಯ  ಕೀಟ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿಯವರೇ, ಹಾಗೇನಿಲಿ . 

ತಮೂ ಲಿ್ಲ  ಬಹಳಷಿ್ಟ  ಸದಸಯ ರು ನ್ಮಗಿಾಂತ ಸಮಥವರಿದಿಾ ರೆ.  

ಶಿರ ೋ ಕೋಟ ಶಿರ ೋನವಾಸ್ ಪೂಜಾರಿ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ನನು ಹೇಳಿದಿು  ಮುಖ್ಸೆಿ ತ್ರಗೆ 

ಅಲಿ . ಅದನುನ  ಸಾ ಲಾ  ಸರಿಮಾಡಬೇಕಾದ ಅವಶಯ ಕತೆ ಇದೆ ಎಾಂದು ನನು ಓಡಾಟ ಮಾಡಿದಾಗ ನ್ನ್ಗೆ 

ಅಥವವಾಯಿತ್ತ. ಇದಕೆಾ  ನವು ಏನು ಮಾಡಬಹುದೆಾಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಅದನುನ  ಮಾಡುತೆು ೀವ.  

ಶಿರ ೋ ಬ್ಸ್ವರಾಜ ಪಾಟ್ಟೋಲ  ಇಟಗಿ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಇನ ಶೂರೆನಿ  ಕಂಪನಿ ರಾಜಯ  

ಸಕಾವರದ ಅಧಿೀನ್ದಲಿ್ಲರಬೇಕು. That is the first factor.  ಏಕೆಾಂದರೆ, ಅವನು ಏನೇ ತಪುಾ  ಮಾಡಿದರೂ 

our Minister should have the right to see that it is corrected.  ಅವರು ತಮಗೆ ಸಂಬಂಧವೇ 

ಇರುವುದಿಲಿ . ತಾವು ಏನೇನೀ ಹೇಳುವುದಕೆಾ  ಹೀದರೆ ತಮಗೆ ಕನ ವನಿ  ಮಾಡಿ ಬಿಡುತಾು ರೆ. ಇದಕೆಾ  

ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಕಯ ಣ್ ಇಲ್ಕಖ್ಯಯಳಗೆ ಒಾಂದು ರಿವೂಯ  ಮಾಡಿದಿೆ ೀವ. ಇದಕೆಾ  ಟಾಂಡರ  

ಹಾಕರುತಾು ರೆ. ಇದಕೆಾ  ಹಣ್ ಕಟಿ್ಟ ಲಿ . ಇ.ಎಾಂ.ಡಿ., ಹಣ್ ಇತ್ತು . ಅದು ಮಾಫ್  ಆಗಿದೆ. Unbalanced 

Guarantee ಕಡಬೇಕು. ಕೇವಲ 3 ಕಂಪನಿಗಳು ಕಟಿ ರೆ, ಇನುನ ಳಿದ 20 ಕಂಪನಿಗಳು ಕಟಿ ೀ ಇಲಿ . 

ಒಾಂದರಿಾಂದ ಎರಡೆರಡು ಕೀಟ್ಟ ರೂಪ್ಪಯಿಗಳು ಕಡುವುದಿದೆ. ಆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಏನು ಮಾಡಿದಿಾ ರೆ 
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ಎಾಂದರೆ, ಸುಮೂ ನೆ 5 ರಿಾಂದ 10 ಲಕ್ಷ ತೆಗೆದುಕಾಂಡು, ಅವರನುನ  ಪ್ಪರು ಮಾಡಿ ಕೆಲಸವನೆನ ೀ 

ಮುಗಿಸಿಬಿಟಿ ರು. ಈ ರಿೀತ್ರಯಾದರೆ ಹೇಗೆ? ಇದನುನ  ಯಾರಾದರೂ ನೀಡಬೇಕಲಿವೇ? ಈಗ ಇರುವ 

ಮಂತ್ರರ ಗಳು ಸಮಥವರಿದಿಾ ರೆ. ಆ 4 ಮಂದಿಯನುನ  ಅಮಾನ್ತ್ತ ಮಾಡಿ.  

ವೈಸ  ಛೇಮಾನ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಚಿವರೇ, ಮಾನ್ಯ  ಸದಸಯ ರು ಸಲಹೆ ಕೇಳಿದಿಾ ರೆಯಲಿವೇ, ಅವರಿಗೆ 

ಸಲಹೆ ಕಡಿ.  

 ಶಿರ ೋ ಸಿ.ಸಿ.ಪಾಟ್ಟೋಲ (ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಸ್ಚಿವರು):- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಮೊದಲ 

ಬ್ರರಿ ಇನ ಶೂರೆನಿ  ಕಂಪನಿ ಬಂದಾಗ ತಾವು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ರು ತ್ತು .  

(ಮುಾಂದು) 

 

(1303) ಎಸ ಪ್ತಆರ /ಎಾಂಡಿ 4:20 23/12/2021               (ವೈಸ  ಛೇಮಾನ ರವರ ಉಪಸಿಾ ತಿ) 

 

ಶಿರ ೋ ಸಿ.ಸಿ.ಪಾಟ್ಟೋಲ  (ಮುಾಂದ್ಯ):- 

  

ನಂತರದಲಿ್ಲ  ರೈತರಿಗೆ ತಮೂ  ಮೊಬೈಲ  ಆಪ ಗಳ ಮೂಲಕ ಬ್ಳೆ ವಮೆಯನುನ  ಪಡೆಯುವ 

ಅವಕಾಶವನುನ  ನಿೀಡಲ್ಕಯಿತ್ತ. ಇದರಿಾಂದ ಎಲಿ್ಕ  ಕಡೆಗಳಲಿ್ಲ  ಬ್ಳೆ ವಮೆಯ ಸಮಸಯ ಗಳನುನ  

ಕಡಿಮೆಯಾಯಿತ್ತ.  Threshold yield ಇದು ಅಲಿ್ಲನ್ ಸಮಸಯ ಯಾಗಿದೆ.  ಒಾಂದು ವೇಳೆ ಇದು ಜಾಸಿು  ಇತ್ತು  

ಎಾಂದರೆ, ರೈತರು ಸರಿಯಾಗಿ ಎಲಿ್ಕ  ಪಿರ ೀಮಿಯಂ ಮೊತು ವನುನ  ತ್ತಾಂಬಿದಿ ರೂ ಸಹ ಬ್ಳೆ ವಮೆಯು 

ಅನ್ಾ ಯಿಸುವುದಿಲಿ . 

 

 ಶಿರ ೋ ಬ್ಸ್ವರಾಜ ಪಾಟ್ಟೋಲ  ಇಟಗಿ(ಸ್ಾ ಳಿೋಯ ಸಂಸ್ತಾ ಗಳ ಕಿೆೋತ್ರ ):- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, 

ಮಾನ್ಯ  ಸಚಿವರು ಹೇಳುತ್ರು ರುವುದು ಸರಿಯಿದೆ.  ರೈತರು ಬ್ಳೆ ವಮೆಯನುನ  ಪಡೆದುಕಳುು ವ 

ವಯ ವಸೆ ಯನುನ  ಸಾ ಲಾ  ಮಟಿ್ಟ ಗೆ ಬದಲ್ಕಯಿಸಿದಿಾ ರೆ.  ಆ ಬ್ಳೆ ವಮೆಯನುನ  ನಿೀಡುವುದು ರಾಜಯ  

ಸಕಾವರದ ವಾಯ ಪಿು ಯಲಿ್ಲ  ಇಲಿ  ಎಾಂದು ನವು ಹೇಳುತೆು ೀವ.  ವಮೆಯ ವಾಯ ಪಿು ಯು ರಾಜಯ  ಸಕಾವರದಡಿ 

ಇರುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ವಾಗಿದೆ.  ರಾಜಯ  ಸಕಾವರವು ಬ್ಳೆ ವಮೆಯನುನ  ಒಾಂದು ಕಂಪ್ನಿಗೆ ವಹಸಬೇಕು.  

ಒಾಂದು ವೇಳೆ ಸದರಿ ಕಂಪ್ನಿಯವರು ತಪುಾ  ಮಾಡಿದರೆ, ಅವರನುನ  ಕರೆದು ಹೇಳಲು ರಾಜಯ  ಸಕಾವರಕೆಾ  

ಅಧಿಕಾರವರುತು ದೆ.  ಇವತ್ರು ನ್ ಬ್ಳೆದ ಬ್ಳೆಯು ಕೆಟಿ  ಹೀಗಿದೆ ಅಥವಾ ಮಳೆಯಿಾಂದ ಬ್ಳೆ ನಶವಾಗಿದೆ 

ಎನುನ ವ ಬಗೆೆ  ಬ್ಳೆಗಳ ಮಾಪನ್ ಮಾಡುವ ವಯ ವಸೆ  ಇದೆ.  ಪರ ದೇಶ, ಹೀಬಳಿ ಅಥವಾ 

ಗಾರ ಮಪಂರ್ಚಯಿತ್ರವಾರು ಒಾಂದು ಎಕರೆಯಷಿ್ಟ  ಭೂಮಿಯನುನ  ಗುತ್ರವಸಿ, ಎಷಿ್ಟ  ಬ್ಳೆ ನ್ಷಿ್ ವಾಗಿದೆ 

ಎನುನ ವುದನುನ  ನಿಧವರಿಸಬೇಕು.  ಯಾವಾಗಲೂ ಇಾಂತಹ ನಿಧಾವರಗಳು ವಮಾ ಕಂಪ್ನಿಯ 
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ಪರವಾಗಿರುತು ವ ವನಾಃ ರೈತರ ಪರವಾಗಿರುವುದಿಲಿ .  ಅಲಿ್ಲನ್ ಗಿಡಗಳು ನೀಡುವುದಕೆಾ ನೀ ರ್ಚನನ ಗಿ 

ಕಾಣಿಸುತು ದೆ ಆದರೆ, ಅದರಳಗೆ ಯಾವುದೇ ಫಸಲು ಇರುವುದಿಲಿ .  ಆ ಗಿಡಗಳ ಬೇರುಗಳು ಕೆಳಗೆ 

ಕಳೆತ್ತಬಿಟಿ್ಟ ರುತು ವ.  They are not considering us, that is why we are talking to you. ಸಚಿವರು 

ಹೇಳಿದಂತೆ, ಕೆಲವು ಪರ ದೇಶಗಳಲಿ್ಲ  ಆ ರಿೀತ್ರಯಾಗಿ ಆಗುತ್ರು ರಬಹುದು; ಆದರೆ, ನ್ಮೂ  ಹೈದರಾಬ್ರದ  

ಕನವಟಕ ಪರ ದೇಶಗಳಲಿ್ಲ  ಹೆರಿ್ಚ ಗಿ ಈ ರಿೀತ್ರಯಾಗಿ ಆಗುತ್ರು ಲಿ .  ವಮಾ ಕಂಪ್ನಿಯು ತಮಗೆ 

ಇಷಿ್ ಬಂದಂತೆ ಮಾಡುತಾು ರೆ.  ಇಾಂತಹ ಪರಿಸೆಿ ತ್ರಯು ಅಲಿ್ಲ  ನಿಮಾವಣ್ವಾಗಿದೆ.   

 

 ವೈಸ  ಛೇಮಾನ :- ಶ್ರ ೀ ಬಸವರಾಜ ಪ್ಪಟ್ಟೀಲ  ಇಟಗಿಯವರೇ, ಇನ್ಮನ  ಎಷಿ್ಟ  ಕಾಲ್ಕವಕಾಶ 

ನಿಮಗೆ ಬೇಕು? 

 

(ಈ ಹಂತ್ದಲೆ  ರ್ಮನಯ  ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು ಪ್ತೋಠವನನ ಲಂಕರಿಸಿದರು) 

 

ಶಿರ ೋ ಲಕ್ಷಮ ಣ ಸಂಗಪಪ  ಸ್ವದಿ(ವಿಧಾನ ಸ್ಭೆಯಿಾಂದ ಚುರ್ನಯಿತ್ರಾದವರು):- ಮಾನ್ಯ  

ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಶ್ರ ೀ ಬಸವರಾಜ ಪ್ಪಟ್ಟೀಲ  ಇಟಗಿಯವರು ಬ್ಳೆ ವಮೆಯ ಬಗೆೆ  ಬಹಳ ರ್ಚನನ ಗಿ 

ಬ್ಳಕನುನ  ರ್ಚಲಿು ತ್ರು ದಿಾ ರೆ.  ಅವರಿಗೆ ಎಲಿವೂ ತ್ರಳಿದಿದೆ.  ನ್ಮೂ  ರಾಜಯ ದಲಿ್ಲ  ಬಿೀದರ  ಮತ್ತು  ಹಾವೇರಿ 

ಜಿಲಿ್ಲ ಗಳಲಿ್ಲ  ಅತ್ರೀ ಹೆರಿ್ಚ  ಬ್ಳೆ ವಮೆಯನುನ  ಪಡೆಯುತ್ರು ದಿಾ ರೆ.  ಈ ಸ್ವಲ್ಲಗೆ ಗದಗ ಜಿಲಿ್ಲ ಯೂ ಸಹ 

ಇತ್ರು ೀರ್ಚಗೆ ಸೇಪವಡೆಗಾಂಡಿದೆ.  ಇದಕೆಾ  ಕಾರಣ್ವೇನೆಾಂದರೆ, ಜನ್ ಪರ ತ್ರನಿಧಿಗಳೂ ಸಹ ಇದರಲಿ್ಲ  

ಭಾಗಿಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ.  ಅಧಿಕಾರಿ ವಗವದವರಿಗೆ ಆಗಿಾಂದಾಗೆೆ  ಸೂಚನೆಗಳನುನ  ನಿೀಡಿ, ಅಲಿ್ಕ ಗಿರುವ 

ದೊೀಷ್ಗಳನುನ  ಅವರುಗಳಿಗೆ ಮನ್ವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕಟಿ ರೆ ರೈತರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುತು ದೆ.  ಒಮೊ  

ವಮೆಯನುನ  ಪಡೆದ ನಂತರ, ವಮೆ ಕಂಪ್ನಿಯು ನೇರವಾಗಿ ರೈತರಿಗೆ ವಮಾ ಮೊತು ವನುನ  

ಕಡುವುದಕಾಾ ಗುವುದಿಲಿ .  ನ್ಮೂ ಾಂತಹ ಜನ್ಪರ ತ್ರನಿಧಿಗಳು ಈ ಪರ ಕರ ಯೆಯಲಿ್ಲ  ಭಾಗಿಯಾದರೆ, 

ಖಂಡಿವಾಗಿಯೂ ಸಹ ಯೀಜನೆಗಳು ಯಶಸಿಾ ಗಳುು ವುದಕೆಾ  ಸ್ವಧಯ ವಾಗುತು ದೆ.   ಉದಾಹರಣೆಗೆ 

ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಕಳೆದ ವಷ್ವ ಬ್ಳಗಾವ ಜಿಲಿ್ಲ ಯ ಅಥಣಿ ತಾಲಿೂ ಕನ್ಲಿ್ಲ  ದಾರ ಕಿ  ಬ್ಳೆಯು 

ನ್ಷಿ್ ವಾಯಿತ್ತ.  ನನು ಪರ ತ್ರನಿಧಿಸುವ ಕಿೆೀತರ ಗಳ ಪೈಕ ಕೇವಲ ಒಾಂದೇ ಕಿೆೀತರ ದಲಿ್ಲಯೇ 54 ಕೀಟ್ಟ 

ರೂಪ್ಪಯಿಗಳಷಿ್ಟ  ನ್ಷಿ್ ವಾಗಿದೆ.  ನನು ನ್ನ್ನ  ಕಿೆ ೀತರ ದ ಬಗೆೆ  ಮಾತರ ವೇ ಇಲಿ್ಲ  ಪರ ಸ್ವು ಪಿಸುತ್ರು ಲಿ .  

ಒಟಿ್ರ್ ರೆಯಾಗಿ ನ್ಮೂ ಾಂತಹ ಜನ್ ಪರ ತ್ರನಿಧಿಗಳು ರೈತರಿಗೆ ವಮಾ ಮೊತು ವನುನ  ಕಡಿಸುವುದರಲಿ್ಲ  ಹೆರಿ್ಚ  

ಆಸಕು ಯನುನ  ವಹಸಬೇಕು; ನವುಗಳು ಇದರಲಿ್ಲ  ಭಾಗಿಯಾದರೆ, ಯೀಜನೆಯು ಶೇಕಡಾ ನ್ಮರಕೆಾ  

ನ್ಮರರಷಿ್ಟ  ಫಲಪರ ದವಾಗುತು ದೆ ಎಾಂದು ನನು ಭಾವಸುತೆು ೀನೆ.   

  

 ಶಿರ ೋ ಪರ ಕಾಶ  ಕೆ. ರಾಥೋಡ :- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ನ್ನ್ನ  ಬಳಿ… 
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ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಈಗ ಅವರು ಮಾತನಡಲ್ಲ.  ಮಧಯ ದಲಿ್ಲ  ನಿೀವು ಅಡಿಡ ಪಡಿಸಬೇಡಿ.  ನಿೀವು 

ಮಾತನಡಬೇಡಿ.  ಶ್ರ ೀ ಬಸವರಾಜ ಪ್ಪಟ್ಟೀಲ  ಇಟಗಿಯವರೇ ನಿೀವು ಮುಾಂದುವರೆಸಿ.  ಇಟಗಿಯವರೇ, 

ನಿೀವು yield ಆದರೆ, ಬೇರೆಯವರು ಮಾತನಡುತಾು ರೆ.   

 

ಶಿರ ೋ ಪರ ಕಾಶ  ಕೆ. ರಾಥೋಡ :- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಇಷಿ್ಟ  ನ್ಷಿ್ ವಾದರೂ ಸಹ 

ಇದುವರೆವಗೆ ಒಾಂದು ಪೈಸಯನ್ಮನ  ಸಹ ನಿೀಡಿಲ. 

 

ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಶ್ರ ೀ ಪರ ಕಾಶ  ರಾಥೀಡ ರವರೇ, ನನು ಹೇಳುವುದನುನ  ಕೇಳಿ.  ಸದಸಯ ರು 

ಮಾತನಡುವುದನುನ  ಕಡತಕೆಾ  ತೆಗೆದುಕಳು ಬೇಡಿ. 

 

(ಈ ಹಂತ್ದಲೆ  ರ್ಮನಯ  ಸ್ಭಾಪತಿಯವರ ನದೇಾಶನದಂತ್, ರ್ಮನಯ  ಸ್ದಸ್ಯ ರಾದ  

ಶಿರ ೋ ಪರ ಕಾಶ  ಕೆ.ರಾಥೋಡ  ರವರು ರ್ಮತ್ರ್ನಡಿರುವುದನುನ  ನಡೆವಳಿಗಳಲೆ  

ದ್ಯಖಲಸಿರುವುದಿಲೆ ) 

 

ಶಿರ ೋ ಪರ ಕಾಶ  ಕೆ.ರಾಥೋಡ :- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, … 

 

ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಶ್ರ ೀ ಪರ ಕಾಶ  ರಾಥೀಡ ರವರೇ ಕುಳಿತ್ತಕಳಿು .  ನಿಮಗೆ ಹೇಳುವವರು-

ಕೇಳುವವರು ಯಾರೂ ಇಲಿವೇ?  ನಿೀವು ನಂತರದಲಿ್ಲ  ಮಾತನಡಿ.  ಶ್ರ ೀ ಬಸವರಾಜ ಪ್ಪಟ್ಟೀಲ  

ಇಟಗಿಯವರೇ, ನಿೀವು yield ಆದರೆ, ನಿಮೂ  ಸಮಯದ ಬಗೆೆ  ನ್ನ್ಗೆ ಗತ್ರು ಲಿ . ಹೀಗಾಗಿ ನಿೀವು ಮಾತನಡಿ.  

 

ಶಿರ ೋ ಬ್ಸ್ವರಾಜ ಪಾಟ್ಟೋಲ  ಇಟಗಿ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ನ್ನ್ಗೆ ಮಾತನಡಲು 

ಅವಕಾಶವೇ ನಿೀಡಿರುವುದಿಲಿ . ನಿೀವು ಪಿೀಠಕೆಾ  ಬಂದಮೇಲ್ಲ, ನ್ನ್ಗೆ ಮಾತನಡಲು ಅವಕಾಶ ದೊರೆತ್ರದೆ.  

ಒಾಂದು ವೇಳೆ ಆ ಪಿೀಠದಲಿ್ಲ  ಬೇರೆಯವರು ಇದಿಿ ದಿ ರೆ, ನ್ನ್ಗೆ ಮಾತನಡಲು ಅವಕಾಶ 

ದೊರೆಯುತ್ರು ರಲ್ಲಲಿ .  ನನು ಈವರೆಗೆ ಬ್ಳೆ ವಮೆಯ ಬಗೆೆ  ಮಾತನಡುತ್ರು ದಿೆ ೀನು.  ರೈತರು ಯಾವ 

ಬ್ರಯ ಾಂಕನ್ಲಿ್ಲ  ಸ್ವಲ ಪಡೆಯುತಾು ರೆಯೀ, ಅಲಿ್ಲ  ವಮಾ ಮೊತು ವು ಕಡಿತಗಳುು ತು ದೆ.  ಕೆಲವು ಬಡವರು 

ಮತ್ತು  ಪರಿಶ್ಷಿ್  ಜಾತ್ರ ಮತ್ತು  ಪಂಡದವರು ಕೇವಲ 1-2 ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯನುನ  ಹಾಂದಿರುತಾು ರೆ.  ಈ 

ಜನ್ರ ಬಗೆೆ  ಸಕಾವರವು ಏನದರೂ ಚಿಾಂತನೆಯನುನ  ಮಾಡಿದೆಯೇ?  ನ್ಮೂ  ಭಾಗದಲಿ್ಲ  ಕನಿಷ್ಾ  ಒಾಂದು 

ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯನುನ  ಹಾಂದಿದಿ ರೂ ಸಹ ರೈತರು ಬದುಕುತಾು ರೆ.  ಏಕೆಾಂದರೆ ಒಾಂದು ಎಕರೆ 

ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ  ಹತ್ರು ಯನುನ  ಬ್ಳೆದರೆ, ಕನಿಷ್ಾ  15 ಕಾ ಾಂಟ್ರ್ಲ ಗಳಷಿ್ಟ  ಹತ್ರು ಯು ದೊರೆಯುತು ದೆ.  ಇವತ್ರು ನ್ 

ದಿವಸ ಮಾರುಕಟಿ ಯಲಿ್ಲ  ಒಾಂದು ಕಾ ಾಂಟ್ರ್ಲ  ಹತ್ರು ಗೆ 8,000/- ರೂಪ್ಪಯಿಗಳಷಿ್ಟ  ಇದೆ.  ಹೀಗಾಗಿ ರೈತರಿಗೆ 

ಲಕ್ಷಗಟಿ ಲ್ಲ ಆದಾಯ ದೊರೆಯುತು ದೆ ; 3-4 ಸದಸಯ ರುಗಳುಳು  ರೈತನ್ ಕುಟಾಂಬವು ಹೇಗಾದರೂ ಸರಿ, 

ಒಾಂದು ವಷ್ವದವರೆಗೆ ಜಿೀವನ್ ಸ್ವಗಿಸುತಾು ರೆ.  ಈ ವಗವದ ರೈತರ ಬಗೆೆ  ಯಾರಾದರೂ ಸಹ ಯೀಚನೆ 
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ಮಾಡಿದಿಾ ರೆಯೇ?  ನನು ಕೇವಲ ಪರಿಶ್ಷಿ್  ಜಾತ್ರ ಮತ್ತು  ಪಂಗಡದ ಬಗೆೆ  ಮಾತರ ವೇ ಮಾತನಡುತ್ರು ಲಿ .  

ಯಾರೇ ಬಡವರು ಇರಬಹುದು; ಅವರುಗಳು ಕನಿಷ್ಾ  ಭೂಮಿಯನುನ  ಹಾಂದಿದಿ ರೆ ಅಾಂದರೆ ಸಣ್ಣ  ಮತ್ತು  

ಮಧಯ ಮ ವಗವದ ರೈತರು …, 

 

ಶಿರ ೋ ಸಿ.ಎಾಂ.ಇಬಾರ ಹಿಾಂ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಈಗ ಎಲಿ್ಕ  ವಗವದ ರೈತರು ಅಾಂದರೆ 

ಲ್ಲಾಂಗಾಯಿತ ಮತ್ತು  ಬ್ರರ ಹಣ ಣ್ ಸಮುದಾಯದ ರೈತರು ಒಾಂದು ಎಕರೆಯಷಿ್ಟ  ಭೂಮಿಯನುನ  

ಹಾಂದಿರುತಾು ರೆ.  ಸ್ವಮಾಜಿಕವಾಗಿ, ಆರ್ಥವಕವಾಗಿ ಹಾಂದುಳಿದ … 

 

ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಧಯ ದಲಿ್ಲ  ಯಾರೂ ಸಹ ಮಾತನಡಬೇಡಿ. 

 

ಶಿರ ೋ ಬ್ಸ್ವರಾಜ ಪಾಟ್ಟೋಲ  ಇಟಗಿ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಸಣ್ಣ  ಮತ್ತು  ಮಧಯ ಮ ವಗವದ 

ರೈತರು ಕೇವಲ 1-3 ಎಕರೆ ಭೂಮಿಗಳನುನ  ಹಾಂದಿರುತಾು ರೆಯೀ, ಅವರುಗಳಿಗೆ ಬ್ಳೆ ವಮಾ 

ಮೊತು ವನುನ  ಭರಿಸಲ್ಕಗುವುದಿಲಿ .  ಆಗ ಅವರುಗಳು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?   

 

ಶಿರ ೋ ಸಿ.ಸಿ.ಪಾಟ್ಟೋಲ :- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ರೈತರ ಪರವಾಗಿ ಸಹಕಾರಿ ಸಂರ್ಗಳು ವಮಾ 

ಮೊತು ವನುನ  ಭರಿಸಲು ಅವಕಾಶವದೆ. 

 

ಶಿರ ೋ ಬ್ಸ್ವರಾಜ ಪಾಟ್ಟೋಲ  ಇಟಗಿ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಅಲಿ್ಲನ್ ಸಹಕಾರಿ ಸಂರ್ಗಳ 

ಹಣೆಬರಹವೇನಿದೆ?   

 

ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಶ್ರ ೀ ಬಸವರಾಜ ಪ್ಪಟ್ಟೀಲ  ಇಟಗಿಯವರೇ, ನಿೀವು ನ್ನ್ನ  ಕಡೆಗೆ ತ್ರರುಗಿ 

ಮಾತನಡಿ. 

 

ಶಿರ ೋ ಬ್ಸ್ವರಾಜ ಪಾಟ್ಟೋಲ  ಇಟಗಿ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ನನು ಸಹಕಾರ ಸಂರ್ಗಳ ಬಗೆೆ  

ಮಾತನಡುತೆು ೀನೆ.  ಗಾರ ಮಿೀಣ್ ಸಹಕಾರ ಸಂರ್ವು ರೈತರಿಗೆ 50 ಸ್ವವರ ರೂಪ್ಪಯಿಗಳಷಿ್ಟ  ಸ್ವಲವನುನ  

ನಿೀಡಿರುತು ದೆ.  ಇದನುನ  ರೈತರು ಕೇವಲ ಒಾಂದು ಬ್ರರಿ ಮಾತರ ವೇ ಉಪಯೀಗಿಸುವುದಿಲಿ . ಒಾಂದು ಬ್ರರಿ 

ತೆಗೆದುಕಾಂಡ ಸ್ವಲವನುನ  ಮರುಪ್ಪವತ್ರಸಿ, ಪುನಃ ಎರಡನೇ ಬ್ರರಿಗೆ ಸ್ವಲವನುನ  ಪಡೆಯುತಾು ರೆ.  ಹೀಗೆ 

ಹಲವಾರು ಬ್ರರಿ ಮಾಡುತಾು ರೆ.  ಇದರಿಾಂದ ಯಾವುದೇ ಉಪಯೀಗವಾಗುವುದಿಲಿ .  ಪರ ತ್ರ ಎಕರೆಗೆ 

ಇಾಂತ್ರಷಿ್ಣ  ಸ್ವಲ ಎಾಂಬುದಾಗಿ ಮಿತ್ರಯನುನ  ನಿಗದಿಪಡಿಸಬೇಕು.  ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷದ ಸಕಾವರ ಅಧಿಕಾರಕೆಾ  

ಬಂದರೂ ಇದು ಬದಲ್ಕಗಿಲಿ . ಹೀಗಾಗಿ ನನು ಸಕಾವರಕೆಾ  ಮನ್ವ ಮಾಡಿಕಳುು ವುದೇನೆಾಂದರೆ, 

ಆರ್ಥವಕವಾಗಿ ಹಾಂದುಳಿದವರಿಗೆ, ಸಣ್ಣ  ಮತ್ತು  ಮಧಯ ಮ ವಗವದ ರೈತರಿಗೆ ಅಾಂದರೆ ಯಾರಿಗೆ ಬ್ಳೆ 
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ವಮೆಯನುನ  ಭರಿಸಲು ಆಗುವುದಿಲಿವೀ ಅವರುಗಳು ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಾಂದು ನನು ಕೇಳಲ್ಲಚಿಛ ಸುತೆು ೀನೆ.  

ಅವರುಗಳು ರೈತರು ಹೌದು ಅಥವಾ ಇಲಿವೀ ಎಾಂದು ಸಕಾವರವು ನಿಧವರಿಸಬೇಕು.  ಈ ವರ್ಚರದಲಿ್ಲ  

ಸಕಾವರವು ಬಹಳ ಗಂಭಿೀರವಾಗಿ ಚಿಾಂತನೆಯನುನ  ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು  ಸದರಿ ಬ್ಳೆ ವಮಾ ಮೊತು ವನುನ  

ಸಕಾವರವು ಭರಿಸಬೇಕು.  ಈ ವರ್ಚರಕೆಾ  ಸಂಬಂಧಪಟಿ ಾಂತೆ, ರಾಜಯ ದಲಿ್ಲ  ಇಾಂತಹ ಒಟಿ  ಎಷಿ್ಟ  

ರೈತರಿದಿಾ ರೆ ಎಾಂಬ ಮಾಹತ್ರಯನುನ  ಸಕಾವರವು ತರಿಸಿಕಳು ಬೇಕು.  ಎಷಿ್ಟ  ರೈತರು ಆದಾಯ 

ತೆರಿಗೆಯನುನ  ಪ್ಪವತ್ರಸುತಾು ರೆ; ಎಷಿ್ಟ  ರೈತರು ಪ್ಪವತ್ರಸುವುದಿಲಿ ; ಯಾರು ಪರ ಗತ್ರಪರ ರೈತರಿದಿಾ ರೆ; 

ಯಾರು ದೊಡಡ  ರೈತರಿದಿಾ ರೆ ಎನುನ ವ ಮಾಹತ್ರಯನ್ಮನ  ಸಹ ಸಕಾವರವು ತರಿಸಿಕಳು ಬೇಕು.  ದೊಡಡ  

ರೈತರನುನ  ಸಕಾವರವು ಕೈಬಿಡಬೇಕು.  ಯಾವುದೇ ಜಾತ್ರಯ ಸಣ್ಣ  ಮತ್ತು  ಮಧಯ ಮ ವಗವದ ರೈತರ 

ಪಟಿ್ಟ ಯನುನ  ಸಕಾವರವು ತರಿಸಬೇಕು.  ಕನಿಷ್ಾ  1 ರಿಾಂದ 5 ಎಕರೆಗಳಷಿ್ಟ  ಭೂಮಿಯನುನ  ಹಾಂದಿರುವ 

ರೈತರ ಪಟಿ್ಟ ಯನುನ  ಸಕಾವರವು ತರಿಸಿಕಳು ಬೇಕು.  ಕೇವಲ 1-2 ಎಕರೆಗಳಷಿ್ಟ  ಭೂಮಿಯನುನ  

ಹಾಂದಿದ ಮತ್ತು  ಆರ್ಥವಕವಾಗಿ ಹಾಂದುಳಿದ ರೈತರಿಗೆ ಈಗ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಕಯ ಣ್ ಇಲ್ಕಖ್ಯಯಿಾಂದ 

ಬೊೀರ ವಲ ಗಳನುನ  ಕರೆಸಿ ಕಡಲ್ಕಗುತ್ರು ದೆ.  ಈ ರಿೀತ್ರಯ ಮಾಹತ್ರಯನುನ  ಸಕಾವರವು 

ಸಿದಿ ಪಡಿಸಬೇಕು.  ರಾಜಯ  ಸಕಾವರದ ಬಳಿ ಎಲಿ್ಕ  ಮಾಹತ್ರಯು ಲಭಯ ವದೆ.  ತಮಗೆ ತ್ರಳಿದಿರುವಂತೆ, ಕಳೆದ 

ಬ್ರರಿ ನನು ಪರ ಶೆನ ಯಾಂದನುನ  ಕೇಳಿದಿಾ ಗ, ರೈತರು ಹಾಂದಿರುವ ಭೂಮಿಯನುನ  ಸವವ ಕಾಡ ವನುನ  

ನಿೀಡುವುದಾಗಿ ಸಕಾವರವು ತ್ರಳಿಸಿತ್ತು .  ಆದರೆ, ಇವತ್ರು ನ್ವರೆಗೆ, ಆ ರಿೀತ್ರಯ ಕಾಡ ವನುನ  ನಿೀಡಿರುವುದಿಲಿ .  

ಈ ವರ್ಚರದಲಿ್ಲ  ಸಕಾವರವು ಯಾವುದೇ ಪರ ಗತ್ರಯನುನ  ಸ್ವಧಿಸಿರುವುದಿಲಿ .  ನನು ಈ ಪರ ಶೆನ ಯನುನ  ಕೇಳಿ 

3 ವಷ್ವಗಳಾಗಿವ.  ಇಾಂತ್ರಷಿ್ಟ  ಲಕ್ಷಗಟಿ ಲ್ಲ ಕಾಡ ವಗಳನುನ  ನಿೀಡಿರುವುದಾಗಿ, ಹಸ ಕೃಷಿ ನಿೀತ್ರಯನುನ  

ಜಾರಿಗಳಿಸುವುದಾಗಿ ಹಾಗೂ ಮತ್ರು ತರೆ ಕೆಲಸಗಳನುನ  ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಸಕಾವರವು ಸುಖಾಸುಮೂ ನೆ ತನ್ನ  

ಭಾಷ್ಣ್ದಲಿ್ಲ  ಹೇಳುತು ದೆ.  ಇಾಂತಹ ವಷ್ಯಗಳಲಿ್ಲ  ಬಹಳಷಿ್ಟ  ಆಲೀಚನೆಗಳನುನ  ಮಾಡುವ 

ಕೆಲಸಗಳನುನ  ಸಕಾವರವು ಬಹಳ ಗಂಭಿೀರವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು.   

 

ಈ ಭಾಗದ ಬಗೆೆ  ನನು ಸಾ ಲಾ  ಹೇಳಲ್ಲಚಿಛ ಸುತೆು ೀನೆ.  ಇತ್ರು ೀರ್ಚಗೆ ರೇಷ್ಣೂ  ಕೃಷಿಯು ಉತು ರ ಕನವಟಕ 

ಭಾಗದಲಿ್ಲಯೂ ಸಹ ಹೆರಿ್ಚ ಗುತ್ರು ದೆ.  ಒಟಿ್ರ್ ರೆಯಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾರೆ, ಉತು ರ ಕನವಟಕ ಭಾಗದ 

ಬಹಳಷಿ್ಟ  ರೈತರು ನಿಧಾನ್ವಾಗಿ ರೇಷ್ಣೂ  ಕೃಷಿಯಲಿ್ಲ  ತಡಗಿಸಿಕಳುು ತ್ರು ದಿಾ ರೆ.  ಏಕೆಾಂದರೆ, ಇದು ಪರ ತ್ರ 3 

ತ್ರಾಂಗಳಿಗಮೊ  ಫಸಲು ನಿೀಡುತು ದೆ.  ಇದನುನ  ಬ್ಳೆದರೆ, ಆ ರೈತನು 3 ತ್ರಾಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ಜಿೀವನ್ 

ಸ್ವಗಿಸಬಹುದು ಎಾಂಬ ಭರವಸಯು ಆತನಿಗಿರುತು ದೆ.  ಈ ಕಿೆ ೀತರ ದಲಿ್ಲ  Automatic Silk Reeling Machine 

ಗಳಿಲಿ ; ಒಾಂದು ವೇಳೆ ಇವುಗಳನುನ  ಸಕಾವರವು ಒದಗಿಸಿದಿೆ ೀ ಆದರೆ, ಫಸಲ್ಲನ್ಲಿ್ಲ  ಚೈನ ದೇಶದಲಿ್ಲರುವ 

ರೇಷ್ಣೂ  ಗುಣ್ಮಟಿ ವು ದೊರೆಯುತು ದೆ.  ಇಾಂತಹ ಸಮಸಯ ಗಳ ಬಗೆೆ  ಸಕಾವರವು ಕಾಂಚಿತ್ತು  

ತಲ್ಲಕೆಡಿಸಿಕಳುು ವುದಿಲಿ .  ಆದರೆ, ಆಯಾ ದಿನ್ದ ಕಾಯವಕಲ್ಕಪಗಳನುನ  ಪೂಣ್ವಗಳಿಬೇಕೆಾಂಬ 

ಮನೀಭಾವನೆಯನುನ  ಸಕಾವರವು ಹಾಂದಿದೆ.  ಹೀಗಾಗಿ ನನು ಸಕಾವರಕೆಾ  
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ವನಂತ್ರಸಿಕಳುು ವುದೇನೆಾಂದರೆ, ಸಕಾವರದ ಎಲಿ್ಕ  ಮಂತ್ರರ ಗಳು ಒಾಂದು ದಿನ್ ಕೇವಲ ಕೃಷಿ, ರೈತರು ಮತ್ತು  

ರೈತಾಪಿ ಮಹಳೆ ಈ ವರ್ಚರಗಳ ಬಗೆೆ  ಮಾತರ ವೇ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯನುನ  ನ್ಡೆಸಬೇಕು.  

ಅವರುಗಳಿಗಿರುವ ಸಮಸಯ ಗಳ ಬಗೆೆ  ಸಕಾವರವು ಮೊದಲು ತ್ರಳಿದುಕಳು ಬೇಕು.  ಇದು ಬಹಳಷಿ್ಟ  

ಅವಶಯ ಕವಾದುದು.  ಪರ ಸಕು  ಮತ್ತು  ಮುಾಂಬರುವ ಸ್ವಲುಗಳಲಿ್ಲ  ತಲ್ಕ 10 ಸ್ವವರ ಕೀಟ್ಟ 

ರೂಪ್ಪಯಿಗಳಂತೆ ಇದೇ ಕಿೆೀತರ ದ ಅಭಿವೃದಿಿ ಗಾಗಿ ಮಿೀಸಲ್ಲಡಬೇಕು.  ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳಾದ ಶ್ರ ೀ 

ಬಸವರಾಜ ಬೊಮಾೂ ಯಿ ರವರನುನ  ನವು ಶಿಾಘಿಸುತೆು ೀವ; ಏಕೆಾಂದರೆ, ಅವರು ರೈತರ ಮಕಾ ಳ 

ವದಾಯ ಭಾಯ ಸಕಾಾ ಗಿ ಬಹಳಷಿ್ಟ  ಅನುಕೂಲಗಳನುನ  ಮಾಡಿದಿಾ ರೆ.  ಇಾಂತಹ ವಷ್ಯಗಳ ಬಗೆೆ  ಸಕಾವರವು 

ಸಾ ಲಾ  ಮಟಿ್ಟ ಗಾದರೂ ಸಹ ವರ್ಚರ ಮಾಡಬೇಕು.  ಏಕೆಾಂದರೆ ರೈತರಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಹಣ್ 

ನಿೀಡುವುದಕಾಾ ಗುವುದಿಲಿ .  ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷದ ಸಕಾವರ ಅಧಿಕಾರದಲಿ್ಲರಲ್ಲ, ಅವರು ಕೆಲಸಗಳನುನ  

ಮಾಡಿದಿಾ ರೆ. We have to appreciate it. ಈ ರಿೀತ್ರಯಾಗಿ ರೈತರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕಡುವ ಕೆಲಸಗಳು 

ಸಕಾವರಿ ವಯ ವಸೆ ಗಳಲಿ್ಕ ಗಬೇಕು.  ಶ್ರ ೀ ಗೀವಾಂದ ಕಾರಜೀಳ ರವರೇ, ನಿೀರಾವರಿ ಕುರಿತಾಗಿ ನನಿನ್ಮನ  

ಮಾತನಡಿಲಿ .  ನನು ಬಹಳವಾಗಿ ನಿೀರಾವರಿ ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾತನಡಬೇಕಾಗಿದೆ.  ಜಲಸಂಪನ್ಮೂ ಲ 

ಸಚಿವರು ಸದನ್ದಲಿ್ಲದಿ ರೆ ಬಹಳ ಒಳೆು ಯದಾಗುತು ದೆ. ಅವರು ಕೇಳಿಸಿಕಳು ಲ್ಲ ಅಥವಾ ಬಿಡಲ್ಲ, ನವು 

ಮಾತನಡುತೆು ೀವ. ನನು ಮೊದಲು ನಿೀರಾವರಿ ವರ್ಚರವಾಗಿಯೇ ಮಾತನಡಬೇಕೆಾಂದುಕಾಂಡಿದಿೆ ೀನು.  

ಆಗ ಮೊದಲು ಕೃಷಿ ಬಗೆೆ  ಮಾತನಡಿ, ನಂತರದಲಿ್ಲ  ನಿೀರಾವರಿ ಬಗೆೆ  ಮಾತನಡಿದರಾಯಿತ್ತ ಎಾಂದು 

ಸುಮೂ ನದೆನು. ಜಲ ಸಂಪನ್ಮೂ ಲ ಸಚಿವರು ಖ್ಡಕಾಾ ಗಿದಿಾ ರೆ.  ಪರ ಸಕು  ಅಧಿವೇಶನ್ವು ನ್ನ್ನ  ಕನೆಯ 

ಅಧಿವೇಶನ್ವಾಗಿರುವುದರಿಾಂದ ನ್ಮೂ  ಭಾಗದ ಸಮಸಯ ಗಳ ಬಗೆೆ  ಸಕಾವರಕೆಾ  ಮನ್ವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕಟಿ  

ನವು ನಿಗವಮಿಸುತೆು ೀವ.   

 

ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಶ್ರ ೀ ಬಸವರಾಜ ಪ್ಪಟ್ಟೀಲ  ಇಟಗಿಯವರೇ ಇನುನ  ಐದು ನಿಮಿಷ್ಗಳ 

ಕಾಲ್ಕವಕಾಶವನುನ  ನಿೀಡಲ್ಕಗುತು ದೆ.  ನಿೀವು 4:00 ಗಂಟಯಿಾಂದ ಮಾತನಡಲು ಪ್ಪರ ರಂಭಿಸಿದಿು , 

ಈಗಾಗಲೇ ಅಧವ ಗಂಟಗಳ ಕಾಲ್ಕವಕಾಶವನುನ  ತೆಗೆದುಕಾಂಡಿದಿಿ ೀರಿ.  ಇನುನ  ಐದು ನಿಮಿಷ್ಗಳ 

ಕಾಲ್ಕವಕಾಶವನುನ  ನಿೀಡಲ್ಕಗುವುದು.   

 

ಶಿರ ೋ ಬ್ಸ್ವರಾಜ ಪಾಟ್ಟೋಲ  ಇಟಗಿ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ನ್ನ್ಗೆ ಇನ್ಮನ  10 ನಿಮಿಷ್ಗಳ 

ಕಾಲ್ಕವಕಾಶವನುನ  ನಿೀಡಿ. ನಿೀರಾವರಿ ಮತ್ತು  ಕೃಷಿ ಇವುಗಳೆರೆಡು ಒಾಂದಕಾ ಾಂದು ಸಂಬಂಧಪಟಿ್ಟ ದಿಾ ಗಿವ.    

ಇದು ನ್ಮೂ  ಕಡೆಯ ಅಧಿವೇಶನ್ವಾಗಿದೆ.  ನಂತರದಲಿ್ಲ  ನವು ಈ ಸದನ್ಕೆಾ  ಬರುವುದೇ ಇಲಿ ; 

ಸಚಿವರಾಂದಿಗೆ ಮಾತನಡುವುದೂ ಸಹ ಇಲಿ .  ಸದನ್ದ ಹರಗಡೆ ಸಚಿವರು ಭೇಟ್ಟಯಾದಾಗ ನವು 

ಅವರಾಂದಿಗೆ ಮಾತನಡುತೆು ೀವ; ಆದರೆ ಸದನ್ದೊಳಗೆ ಮಾತನಡುವುದಕಾಾ ಗುವುದಿಲಿ .  ನ್ಮೂ  

ಭಾಗದಲಿ್ಲನ್ ಕಿೆೀತರ ಗಳೆಲಿವೂ ಮಿೀಸಲ್ಕತ್ರ ಕಿೆೀತರ ಗಳಾಗಿರುವುದರಿಾಂದ ನವು ಹೇಗೆ ಆಯೆಾ ಗಾಂಡು 
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ವಧಾನ್ಸಭಾ ಸದಸಯ ರಾಗಿ ಬರಬೇಕು?  ನ್ಮೂ  ಭಾಗದಲಿ್ಲ  4 ಪರಿಶ್ಷಿ್  ಪಂಗಡ ಮತ್ತು  1 ಪರಿಶ್ಷಿ್  ಜಾತ್ರ 

ಮಿೀಸಲ್ಕತ್ರ ಕಿೆೀತರ ಗಳಿವ.  ಹೀಗಾಗಿ ನವು ವಧಾನ್ ಪರಿಷ್ತ್ರು ನ್ ಸದಸಯ ರಾಗಿ ಆಯೆಾ ಗಾಂಡು ಬರಬೇಕಷಿ್ಣ ೀ.  

ನನು ಕೃಷಿ ವರ್ಚರವನುನ  ಇಲಿ್ಲ ಗೆ ಮುಗಿಸುತೆು ೀನೆ.  ಏಕೆಾಂದರೆ ನ್ನ್ಗೆ ಮಾತನಡಲು ಇನ್ಮನ  ಹಲವಾರು 

ಅಾಂಶಗಳಿವ.  ಅವುಗಳೆಲಿವೂ ಮುಗಿಯಲ್ಕರದ ಕಥೆಗಳಾಗಿವ.  ತಾವೂ ಸಹ ಅಷಿ್ ಾಂದು ಸಮಯವನುನ  

ನ್ನ್ಗೆ ನಿೀಡುವುದಿಲಿ .  ಹೀಗಾಗಿ ನನು ಕೇವಲ ನಿೀರಾವರಿ ಕಿೆೀತರ ದ ಬಗೆೆ  ಮಾತರ ವೇ ಮಾತನಡುತೆು ೀನೆ.  

ಇದು ನ್ನ್ನ  ಕಡೆಯ ಅಧಿವೇಶನ್ವಾಗಿದೆ ಎನುನ ವುದು ತಮಗೂ ಸಹ ತ್ರಳಿದಿದೆ; ಹೀಗಾಗಿ ಸಾ ಲಾ  

ಕಾಲ್ಕವಕಾಶವನುನ  ನಿೀಡಿದಿಾ ರೆ.   

 

ರಾಜಯ ದ ಆಲಮಟಿ್ಟ  ಅಣೆಕಟಿ್ಟ ನ್ ಎತು ರವನುನ  519.6 ಅಡಿಗಳಿಾಂದ 524 ಅಡಿಗಳವರೆಗೆ ಯಾವಾಗ 

ಏರಿಕೆ ಮಾಡಲ್ಕಗುತು ದೆ ಎನುನ ವುದರ ಬಗೆೆ  ಸಚಿವರು ತ್ರಳಿಸಬೇಕು.  ಈ ಯೀಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟಿ ಾಂತೆ 

ಇನ್ಮನ  ಎಷಿ್ಟ  ಭೂ ಸ್ವಾ ಧಿೀನ್ಪಡಿಸಿಕಳು ಬೇಕು.  ಅದನುನ  ಯಾವಾಗ ಮಾಡಲ್ಕಗುತು ದೆಾಂದು ನನು 

ಕೇಳಬಯಸುತೆು ೀನೆ.  ಇವುಗಳೆಲಿವೂ ಬಹಳ ಪರ ಮುಖ್ ವಷ್ಯಗಳಾಗಿವ.  ಏಕೆಾಂದರೆ, ಈ ಮೊದಲು ನ್ಮೂ  

ವಜಯಪುರ ಮತ್ತು  ಬ್ರಗಲಕೀಟ ಜಿಲಿ್ಲ ಗಳಲಿ್ಲ  ಹೆಚಿಿ ನ್ ಪರ ಮಾಣ್ದಲಿ್ಲ  ನಿೀರಾವರಿ ಯೀಜನೆಗಳಿರಲ್ಲಲಿ .  

ಈ ಎರಡೂ ಜಿಲಿ್ಲ ಗಳಲಿ್ಲ  ಈ ಮೊದಲು ARBC (Almatti Right Bank Canal) and ALBC (Almatti Left Bank 

Canal) ನಿಮಾವಣ್ಗಾಂಡಿರಲ್ಲಲಿ .  ಆ ಹತ್ರು ಗಾಗಲೇ, ಕೃಷ್ಣಣ  ಭಾಗಯ  ಜಲ ನಿಗಮವು ಸೆ್ವ ಪನೆಗಾಂಡಿತ್ತು .  

ಆಗ ನ್ಮಗೆ ನಿೀರು ಸಲ್ಲೀಸ್ವಗಿ ಬರುತ್ರು ತ್ತು .  ಕಳೆದ ಬ್ರರಿ ವಜಯಪುರ ಜಿಲಿ್ಲ ಯಲಿ್ಲ  ಅಭಿವೃದಿಿ  

ಕಾಯವಗಳಾದ ಮೇಲ್ಲ, ನ್ಮಗೆ ನಿೀರೇ ದೊರೆಯುತ್ರು ಲಿ .   

      (ಮುಾಂದು) 

(1304)/4-30/23-12-2021/ಎಲ ಎಾಂ/ಎಾಂಡಿ              (ಸ್ಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಾ ತಿ) 

 

ಶಿರ ೋ ಬ್ಸ್ವರಾಜ ಪಾಟ್ಟೋಲ  ಇಟಗಿ(ಮುಾಂದ್ಯ):-  

Major ಕೆರೆಗಳನುನ  ತ್ತಾಂಬುವುದು, ARBC (Almatti Right Bank Canal), ALBC (Almatti Left Bank Canal) 

ಅವು ಎಲಿ  ಆದಮೇಲ್ಲಯೇ ನ್ಮಗೆ ನಿೀರು ಬರುವುದು.  ನಿೀರಾವರಿ ಎಾಂದರೆ ಕೆಲವರು ಏನು 

ತ್ರಳಿದುಕಾಂಡಿದಿಾ ರೆ ಎಾಂದರೆ,  ನ್ಮೂ  ಹಳಿು ಯಲಿ್ಲ  ರೈತರು ಬಂದು, ಅಲಿ್ಲ  ಡಾಯ ಾಂ ತ್ತಾಂಬಿದೆ  ನ್ಮಗೆ ಸಾ ಲಾ  

ನಿೀರು ಬಿಡಲು ಏನು ತಾಂದರೆ, ಅವರಿಗೆ  ನಿೀವ ಸಾ ಲಾ  ಹೇಳಿ ಎಾಂದು ನ್ಮಗೆ ಹೇಳುತಾು ರೆ.  ಡಾಯ ಾಂ 

ತ್ತಾಂಬಿದೆ ಆದರೆ ಅದು ಕೇವಲ 60 percent crop ಗೆ ಬರುತು ದೆ. ಎಲಿರ ತಲ್ಲಯಲಿ್ಲ  ಡಾಯ ಾಂ ತ್ತಾಂಬಿದೆ ನ್ಮಗೆ 

ನಿೀರಾವರಿಗೆ ನಿೀರು ಕಡುತಾು ರೆ ಎನುನ ವ concept ಇದೆ. Basic ಏನು ಎನುನ ವುದು ಅವರಿಗೆ ಗತೆು  ಇಲಿ . 

Remaining for 40 percent of the crop, we must depend upon the rainwater.  ನಂತರ as a security 

60 percent storage ಇರುವುದನುನ  ಉಪಯೀಗಿಸಿಕಾಂಡು ಬ್ಳೆಯನುನ  ಬ್ಳೆಯುತೆು ೀವ.  ಆದರೆ ಸಕಾವರ 

ಡಾಯ ಾಂ ಬಗೆೆ  ತಲ್ಲಯನುನ  ಕೆಡಿಸಿಕಳುು ತ್ರು ಲಿ .  ಡಾಯ ಾಂ ಗಾಗಿ ಎಲಿ್ಕ  infrastructure ಮಾಡಲ್ಕಗಿದೆ. ನ್ಮೂ  
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ಹಣೆ ಬರಹ  ಹೇಗೆ ಆಗಿದೆ ಎಾಂದರೆ, canal ಎಲಿ್ಕ  ನ್ಮೂ  ಹಲದಲಿ್ಲ  ಬಂದಿವ.  ನವು ಹೀಗಿ insurance 

ಕೇಳಿದರೆ, ನಿಮೂ ದು ನಿೀರಾವರಿ ಹಲ ಎಾಂದು ಹೇಳುತಾು ರೆ.  ನಿೀರಾವರಿಗೆ ನಿೀರು ಇಲಿ , ಸಕಾವರ ಎಲಿ್ಕ  

ನಿೀರಾವರಿ ಹಲಗಳು ಎಾಂದು ಪರ ಮಾಣ್ ಪತರ ವನುನ  ಕಟಿ ಬಿಟಿ್ಟ ದಿಾ ರೆ.  ನ್ಮೂ  ಬ್ಳೆ ನಶವಾದಾಗ 

ನವು ಯಾವುದೇ ಬ್ರಯ ಾಂಕ್ ಗೆ ಹೀಗಿ insurance ಕೇಳಿದರೆ ನಿಮೂ  ಹಲ ನಿೀರಾವರಿಯಲಿ್ಲ  ಬರುತು ದೆ 

ಎಾಂದು ಹೇಳುತಾು ರೆ.  ಹಾಂದಿನ್ ಸ್ವರೆ ನನು ಮಾತನಡುವಾಗ, ಈಗ ಎಷಿ್ಟ  ನಿೀರಾವರಿ ಕಡಲು ನಿಮಗೆ 

ಸ್ವಧಯ  ಅಷಿ್ಟ  ಕಡಿ, ಉಳಿದಿರುವುದನುನ  unlocalized ಮಾಡಿ  ಎಾಂದು  ಕೇಳಿಕಾಂಡಿದಿೆ ೀವ.  ಸುಮೂ ನೆ 

ನ್ಮೂ  ಹಲಗಳಲಿ್ಲ  ಕೆನಲ  ಮಾಡಿ ೨೦ ವಷ್ವಗಳಾದರೂ ನಿೀರು ಕಡದೆ ಇದಿ ರೆ  ಯಾವ 

ಪುರಷ್ಣಥವಕೆಾ  ಮಾಡಬೇಕು ಅದನುನ ?  ನ್ಮೂ ಲಿ್ಲ  Upper Krishna Project ಆಗಿ ೨೦ ವಷ್ವವಾಗಿದೆ 

ಇವತ್ರು ಗೂ ಒಾಂದು ಹನಿ  ನಿೀರು ಬಂದಿರುವುದಿಲಿ .  ಬ್ಳೆ ಹಾನಿಯಾದರೆ insurance ಸಿಗುವುದಿಲಿ , ನಿೀರು 

ಸಿಗುತ್ರು ಲಿ  ಇಾಂತಹ ಪರಿಸೆಿ ತ್ರ ನ್ಮೂ ದಾಗಿದೆ.  ಇವುಗಳಿಗೆಲಿ್ಕ  address ಮಾಡುವವರು ಯಾರು.  519 meter 

to 524 meter ಗೆ ಡಾಯ ಾಂ ನುನ  ಎತು ರ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತರ  ನ್ಮಗೆ ನಿೀರು ಬರುತು ದೆ ಇಲಿದಿದಿ ರೆ ಇಲಿ .  ಹಣ್ 

ಜಾಸಿು  ಬೇಕು ಎಾಂದು ಹೇಳುತಾು  ಹಾಗೆ ಮುಾಂದಕೆಾ  ಹಾಕಕಾಂಡು ಹೀಗುತ್ರು ದಿಾ ರೆ.  ಯುಕೆಪಿ ೩ನೇ ಹಂತ 

ಪೂಣ್ವ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ 70 ರಿಾಂದ 80 ಕೀಟ್ಟ ರೂಪ್ಪಯಿಗಳು ಬೇಕಾಗುತು ದೆ. Dam height increase 

ಮಾಡುವುದು ಏನು ಇಲಿ , ಬರಿ welding ಮಾಡುವ ಕೆಲಸವದೆ.  ಆದರೆ major ಎಾಂದರೆ land acquisition 

and rehabilitation ಮಾಡುವುದು. ಒಾಂದು ಮಾತನುನ  appreciate ಮಾಡುತೆು ೀನೆ. ಯಾವುದೇ 

ಸಕಾವರವರಲಿ್ಲ  ಜಗತ್ರು ನ್ಲಿ್ಲ  highest rehabilitation ಆಗಿರುವುದು ನ್ಮೂ  ಕನವಟಕ ರಾಜಯ ದಲಿ್ಲ , that is in 

the Upper Krishna Project.    

 

ಶಿರ ೋ ಗೊೋವಿಾಂದ ಎಾಂ.ಕಾರಜ್ೋಳ(ಜಲಸಂಪನೂಮ ಲ ಸ್ಚಿವರು):- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಗಳೆ, 

ಮಾನ್ಯ  ಬಸವರಾಜರವರೆ ನಿೀವು appreciate ಮಾಡಲು ಹೀಗಬೇಡಿ. 199 ಹಳಿು ಗಳನುನ   ನಿೀರಿನ್ಲಿ್ಲ  

ಮುಳಗಿಸಿ ಅನಥರಾಗಿದಿೆ ೀವ. ನ್ಮೂ  ಜನ್ ಇವತ್ತು  ದುಡಿಯಲು ಗುಳೆ ಹೀಗುತ್ರು ದಿಾ ರೆ. ಅದಕಾಾ ಗಿ ನಿೀವು 

appreciate ಮಾಡಲು ಹೀಗಬೇಡಿ.  ಎಲಿವನುನ  ಕಳೆದುಕಾಂಡ ದೊಡಡ  ದುರಂತ ಅದು. ಈಗ ನಿೀವ 

ನ್ಮಗೆ ನಿೀರೇ ಬರುತ್ರು ಲಿ , ALBC, ARBC ಆಯಿತ್ತ ಎಲಿ  ನಿೀರನುನ  ಅವರೆ ತೆಗೆದುಕಳುು ತ್ರು ದಿಾ ರೆ ಎಾಂದು 

ಹೇಳುತ್ರು ದಿಿ ೀರಿ. ನವು ನಿೀರನುನ  ಉಪಯೀಗಿಸಿಕಾಂಡಿರುವುದಿಲಿ . ಇನುನ  ನಿೀವೇ ಫಲ್ಕನುಭವಗಳು ನವು 

ಸಂತರ ಸೆ ರಾಗಿದಿೆ ೀವ. ಮುಾಂದೆ ಮಾತನಡಿ ನಿಮಗೆ ನನು ಅಡಿಡ ಪಡಿಸುವುದಿಲಿ .  

 

ಶಿರ ೋ ಬ್ಸ್ವರಾಜ ಪಾಟ್ಟೋಲ  ಇಟಗಿ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಗಳೆ,  ನವು ಮತ್ತು  ಅಧಯ ಕ್ಷರಾಗಿದಿ  

ಸ್ವಹೇಬರು ನಿೀರಿಗಾಗಿ ಬಹಳ ಹೀರಾಟ ಮಾಡಿದಿೆ ೀವ. 199 ಹಳಿು ಗಳು ಮುಳಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಕೆಾ  ಏನು 

ಮಾಡಬೇಡಿ ಎಾಂದು ನವು ಹೇಳಿರುವುದಿಲಿ .  ಇನುನ  ರ್ಚನನ ಗಿ ಪರಿಹಾರವನುನ  ಕಡಿ ನವು ಬೇಡ 
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ಎಾಂದು ಹೇಳುವುದಿಲಿ . ಆದರೆ ಇಡಿೀ ಜಗತ್ರು ನ್ಲಿ್ಲ  No. 1 rehabilitation ಆಗಿದೆ. ನಿೀವು ಹಳಿು  

ಕಳೆದುಕಾಂಡಿರುವುದಕೆಾ  ನ್ಮಗೆ ನಿೀರು ಬಂದಿದೆ.  ಭೂಮಿ ಕಳೆದುಕಾಂಡವರಿಗೆ ಪರ ತ್ರ ಎಕರೆಗೆ ಲಕ್ಷ 

ರೂಪ್ಪಯಿಗಳನುನ  ಕಡಿ, ಎಷಿ್ಟ  ಕಡಬೇಕು ಅನಿನ ಸುತು ದೆ ಅಷಿ್ಟ  ಕಡಿ, ಅದಕೆಾ  ನವು 

ಅಡಿಡ ಪಡಿಸುವುದಿಲಿ .  ನಿೀವು 10 ಲಕ್ಷ ಬಿಟಿ 20 ಲಕ್ಷ ರೂಪ್ಪಯಿಗಳನುನ  ಕಟಿ ರು ಭೂಮಿ 

ಕಳೆದುಕಾಂಡವನಿಗೆ ಆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಲ ಇರುವ sentiment ಹೀಗುವುದಿಲಿ . ಆ sentiment ತ್ತಾಂಬ್ರ 

ಮುಖ್ಯ ವಾದಿ ದು ಅದಕಾಾ ಗಿ ಎಷಿ್ಟ  ಬೇಕಾದರೂ ಪರಿಹಾರ ಕಡಿ ನವು ಅಡಿಡ ಪಡಿಸುವುದಿಲಿ .  ಈಗ land 

acquisition ಮಾಡುವುದು ಇದೆಯಲಿ , ಎಷಿ್ಟ  ಮನೆಗಳು ಹೀಗುತು ವ ಅವುಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರವನುನ  ಕಡಿ 

ನವು ಬೇಡ ಎನುನ ವುದಿಲಿ .  

 

ಈಗ ನನು ಸಕಾವರಕೆಾ  ಒಾಂದು ವಷ್ಯವನುನ  ಕೇಳಬಯಸುತೆು ೀನೆ, ಈಗ ಒಾಂದು ಯೀಜನೆಯನುನ  

ತೆಗೆದುಕಾಂಡಾಗ irrigation potential create ಮಾಡಲು ಎಷಿ್ಟ  ಹಣ್ವನುನ  ಇಡುತ್ರು ೀರಿ, land acquisition 

process ಮುಗಿದ ಮೇಲ್ಲ ಭೂಮಿ ಒಡೆಯನಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕಡಲು ಏಷಿ್ಟ  ಹಣ್ ಇಡುತ್ರು ೀರಿ?  ಹಾಂದೆ land 

acquisition ಮಾಡಿ 20 ರಿಾಂದ 30 ವಷ್ಣವಗಳಾಗಿವ, ಇನುನ  ಪರಿಹಾರವನುನ  ಕಟಿ್ಟ ರುವುದಿಲಿ . ಅಲಿ್ಲ  ನಿೀರು 

ಬರುತು ದೆ, ಬ್ಳೆ ಬ್ಳೆಯುತ್ರು ದಿಾ ರೆ. ಆದರೆ ಪರಿಹಾರ ಇನುನ  ಕಟಿ್ಟ ರುವುದಿಲಿ . ಯಾವುದೇ ಕಛೇರಿ ಹೀಗಿ 

ಕೇಳಿ irrigation ಅಾಂದರೆ ಬರಿ irrigation potential create ಮಾಡುವುದು ಅಷಿ್ಣ . Irrigation potential 

create ಮಾಡಿ ಬೇಡ ಎನುನ ವುದಿಲಿ . ಆದರೆ comparatively land acquisition ಮಾಡಿರುವುದಕೆಾ  ಹಣ್ 

ಕಡಬೇಕು.  ಭೂಮಿ ಕಳೆದುಕಾಂಡ ಆ ರೈತ ಎಲಿ್ಲ ಗೆ ಹೀಗಬೇಕು. ಇಲಿ್ಲಯು ಕೂಡಾ ಸ್ವಯುವವನು 

ರೈತನೇ. ನ್ನ್ನ  ಹಲ ಮುಳಗಡೆಯಾಗಿದೆ, ಅದರ ಪರಿಹಾರದ ಹಣ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ್ ಹಣ್ ಕಡುತೆು ೀನೆ 

ಎಾಂದು ಹೇಳಿ ಆ ರೈತ ಸ್ವಲ ತೆಗೆದುಕಾಂಡಿರುತಾು ನೆ.  ಸ್ವಲ ಕಡುವವನು ೨% ಬಡಿಡ ಗೆ ಕಟಿ್ಟ ರುತಾು ನೆ. 

20 ವಷ್ವಗಳಾದರೂ ಪರಿಹಾರದ ಹಣ್ ಬರುವುದಿಲಿ , 50,000 ರೂಪ್ಪಯಿಗಳ ಸ್ವಲವನುನ  

ತೆಗೆದುಕಾಂಡಿರುತಾು ನೆ, ಮುಾಂದೆ ಪರಿಹಾರದ ಹಣ್  ಬರುವಷಿ್ ರಲಿ್ಲ  ಅದು ಒಾಂದುವರೆ ಲಕ್ಷ  ದಿಾಂದ ಎರಡು 

ಲಕ್ಷ ರೂಪ್ಪಯಿಗಳಾಗಿರುತು ದೆ. ಮಾನ್ಯ  ಕಾನ್ಮನು ಮತ್ತು  ಸಂಸದಿೀಯ ವಯ ವಹಾರಗಳ ಮಂತ್ರರ ಗಳು ಇಲಿ್ಲ ೀ 

ಇದಿಾ ರೆ. ನನು ಅವರಲಿ್ಲ  ಒಾಂದು ಮನ್ವಯನುನ  ಮಾಡಿಕಳುು ತೆು ೀನೆ. ಯಾವುದೇ ಸಕಾವರಿ 

ಯೀಜನೆಗಳನುನ  ತೆಗೆದುಕಾಂಡಾಗ ಅದು ನಿೀರಾವರಿ ಒಾಂದೇ ಅಲಿ  ಶಾಲ್ಲಗಳ ಕಟಿ ಡ ಹೀಗೆ ಸಕಾವರಿ 

ಯೀಜನೆಗಳನುನ  ಮಾಡುವ ಸಮಯದಲಿ್ಲ  land acquisition process ಸಾ ಲಾ  ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ.  

ಮೂರರಿಾಂದ ಐದು ವಷ್ವಗಳವರೆಗೆ ಭೂ ಸ್ವಾ ಧಿೀನ್ ಕೆಲಸ ನ್ಡೆಯುತು ದೆ.  ಸರಿಯಾಗಿ ಮುಟಿ ಲ್ಲಲಿವಾಂದರೆ 

ಐದಾರು ವಷ್ವಗಳಾಗುತು ವ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇದಕೆಾ   ಒಾಂದು special committee ಮಾಡಿ ಆರು ತ್ರಾಂಗಳು 

ಇಲಿ್ಕ  ಒಾಂದು ವಷ್ವದಲಿ್ಲ   ಆ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಯುವಂತೆ ಮಾಡಿ.  ಮೊದಲು land acquisition 

ಮಾಡಿಕಾಂಡಾಗ per acre Rs.70,000 compensation ಇತ್ತು  ಕೆಲವು ಜನ್ರಿಗೆ ಪರಿಹಾರದ ಹಣ್ ಸಿಕಾ ದೆ.  
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ಇವತ್ತು  ಅದೇ ಬ್ಲ್ಲ 8 ಲಕ್ಷ ರೂಪ್ಪಯಿಗಳಾಗಿದೆ. ಇದರಿಾಂದ ಸಕಾವರಕೆಾ  ಹರೆಯಾಗುತು ದೆ. Rs.70,000 

compensation ಕಡುವ ಜಾಗದಲಿ್ಲ  8 ಲಕ್ಷ ರೂಪ್ಪಯಿಗಳನುನ  ಕಡುತ್ರು ದಿಾ ರೆ.  ಈ ರಿೀತ್ರ ಕೆಲಸಗಳು 

ನ್ಡೆಯುತ್ರು ವ.  

 

ಇನುನ  ತ್ತಾಂಗಭದಾರ  ಸಮಿೀಪ ನ್ವಲ್ಲ Balancing Reservoir ಬಗೆೆ  ಹೇಳಬೇಕೆದರೆ,  ಈ ಯೀಜನೆ 

ತೆಗೆದುಕಾಂಡು ಎಷಿ್ಟ  ವಷ್ವಗಳಾದವು? ನ್ಮೂ  ಸಕಾವರ ನಿಮೂ  ಸಕಾವರ ಎಾಂದು ಹೇಳುತ್ರು ಲಿ . ಯಾವುದೇ 

ಸಕಾವರವರಲಿ್ಲ ..  ತ್ತಾಂಗಭದಾರ  ಜಲ್ಕಶಯದಲಿ್ಲ   33 ಟ್ಟಎಾಂಸಿ  ಹೂಳು ತ್ತಾಂಬಿಕಾಂಡಿದೆ.   

ಎರಡುವರೆಯಿಾಂದ ಮೂರು ಲಕ್ಷ ಎಕರೆ ಹಲಗಳಿಗೆ ನಿೀರು ಬರುತ್ರು ಲಿ .  ಉದಾಹರಣೆಗೆ ರಾಯಚೂರ 

ತಾಲಿೂ ಕುಗಳು, ಮಾನಿಾ  ತಾಲಿೂ ಕುಗಳು, ಸಿಾಂಧನ್ಮರು ತಾಲಿೂ ಕುಗಳಲಿ್ಲ  ಅಧವ ತಾಲಿೂ ಕುಗಳಿಗೆ ನಿೀರು 

ಬರುತ್ರು ಲಿ .  ಗಂಗಾವತ್ರ, ಕಪಾ ಳ ಮತ್ತು  ಸಿಾಂಧನ್ಮರು ಅಧವ ಭಾಗಕೆಾ  ಮಾತರ  ನಿೀರು ಬರುತು ದೆ.  ಇವು 

ಕನ್ಕಗಿರಿ ಕಿೆೀತರ ಕೆಾ  ಬರುತು ದೆ. ಇಲಿ್ಲ  Balancing Reservoir ನಿಮಿವಸುತೆು ೀವ ಎಾಂದು ಹೇಳುತು ಲೇ ಇದಿಾ ರೆ. 

ಆದರೆ ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಿಲಿ . ಅಲಿ್ಲ  ಎಲಿ್ಕ  infrastructure ಆಗಿವ. ಈಗ Balancing Reservoir ಮಾತರ  

ಮಾಡಬೇಕು.  ಅಲಿ್ಲ  6,000 acres ಸಕಾವರಿ  ಭೂಮಿಯೇ ಇದೆ.  ಜಾಸಿು  ಪರಿಹಾರವನುನ  ಕಡುವ 

ಅವಶಯ ಕತೆ ಇಲಿ . ಈ ಎಲಿ  ಸವಲತ್ತು ಗಳನುನ  ಉಪಯೀಗಿಸಿಕಾಂಡು ಈ ಯೀಜನೆಯನುನ  ಮಾಡುತ್ರು ಲಿ . 

ಮಹದಾಯಿ ಬಗೆೆ  ಮಾನ್ಯ  ಕೆ.ಟ್ಟ.ಶ್ರ ೀಕಂಠೇಗೌಡರು ಮಾತನಡಿದಿಾ ರೆ.  ೮ ತ್ರಾಂಗಳ ಹಾಂದೆ ಮಾನ್ಯ  ರಮೇಶ  

ಜಾರಕಹಳಿಯವರು ನಿೀರಾವರಿ ಸಚಿರಾಗಿದಿ ರು, ಆಗ ಅವರಿಗೆ ಒಾಂದು ಪತರ ವನುನ  ಬರೆದಿದಿೆ ೀನೆ. ಮತ್ತು  

KBJNL (Krishna Bhagya Jala Nigam Limited) MD ಪರ ಭಾಕರ ಚಿನಿನ  ಎಾಂದು ಇದಿ ರು ಅವರಿಗೂ ಒಾಂದು 

ಪತರ  ಬರೆದಿದಿೆ ೀನೆ.  ಏನು ಪತರ  ಬರೆದಿದಿೆ ೀ ಎಾಂದರೆ, ನ್ಮೂ ಲಿ್ಲ  NRBC (Narayanpur Right Bank Canal) re-

modernization ಕೆಲಸ ನ್ಡೆದಿತ್ತು .  ಮೊದಲು ನ್ಮೂ  ಸಕಾವರವದಿಾ ಗ ಅದರ estimate ಮಾಡಿದಿು  ಬರಿ 

325 ಕೀಟ್ಟ ರೂಪ್ಪಯಿಗಳು, ಅದು ಆದಮೇಲ್ಲ ಮತೆು  revise ಮಾಡಿ 520 ಕೀಟ್ಟ ರೂಪ್ಪಯಿಗಳಿಗೆ 

ಮಾಡಿದರು. ನಂತರ ಟಾಂಡರ  ಹಾಕುವ ಸಮಯದಲಿ್ಲ  ಆ ಅಾಂದಾಜು 825 ಕೀಟ್ಟ ರೂಪ್ಪಯಿಗಳಾಗಿ 

ಮಾಡಿದರು. ನಂತರ finally 11 percent above ಆಗಿ Rs. 956 crores ಮಾಡಲ್ಕಗಿದೆ. ಮಾನ್ಯ  ಮಂತ್ರರ ಗಳು 

ಅಲಿ್ಲ  ಬಂದು ನೀಡಬೇಕು, 500 ಕೀಟ್ಟ ಮರರ್  ಇದೆ. ಆದರೆ ಒಾಂದು ಬುಟಿ್ಟ  ಮರರ್ ನುನ  

ಹಾಕರುವುದಿಲಿ .  ಹೂಳು ತೆಗೆದು ಎಲಿ್ಲ  ಹಾಕಬೇಕು ಎಾಂದು ಕೇಳುತಾು ರೆ. ಹೂಳು ಹಾಕಲು ಒಾಂದು ಲಕ್ಷ 

ಕೂಯ ಬಿಕ್  ಮಿೀಟರ ಗೆ ಇಷಿ್ಟ  ಜಾಗ ಬೇಕು ಎಾಂದು ಅವರು ಪಟಿ್ಟ  ಕಡುತಾು ರೆ.  ಅದರಲಿ್ಲ  500ಕೀಟ್ಟ 

ರೂಪ್ಪಯಿಗಳ ಮರರ್  ಎಾಂದರೆ 65 lakh cubic meter ಆಗುತು ದೆ. PAC (Public Accounts Committee) 

ಸಮಿತ್ರಯಲಿ್ಲ  ನವು ಎಲಿ್ಕ  ಇದರ ಬಗೆೆ  ಮಾತನಡಿದಿೆ ೀವ. ಆದರೆ ಏನು ಮಾಡಲು ಆಗಲ್ಲಲಿ .  ಅಲಿ್ಲ  

ಇರುವವರು ಮಂತ್ರರ ಗಳಲಿ , ಅದೇ ಎಾಂಜಿನಿೀಯರ  ಇರುತಾು ರೆ. Tender documents ನುನ  ಅಧಿಕಾರಿಗಳು 

ಯಾರು ಮಾಡುವುದಿಲಿ . Estimate ಗಳನುನ  ಯಾರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಯಾರು ಮಾಡುವುದಿಲಿ . ದೊಡಡ -
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ದೊಡಡ  contractor ಇರುತಾು ರೆ ಅವರೇ ತಮೂ  ಮನೆಯಲಿ್ಲಯೇ ಕುಳಿತ್ತ ಪಿಎ ಇಟಿ , ಅಾಂದಾಜು ತಯಾರು 

ಮಾಡುತಾು ರೆ.  120 ಅಥವಾ 150 ರೂಪ್ಪಯಿಗಳ ಮರರ್ ಗೆ 625 ರೂಪ್ಪಯಿಗಳು ತೀರಿಸುತಾು ರೆ.  Red 

soil ನ್ಲಿ್ಲ canal run ಆಗಿದೆ ಅದಕೆಾ  30 km lead ಕಡುತಾು ರೆ.  ಯಾರು ಕೇಳುವವರು. ನವು ಪತರ  

ಬರೆದಿದಿೆ ೀವು, ಸಮಿತ್ರ ರಚನೆ ಆಯಿತ್ತ ಅಲಿ್ಲ ಗೆ ಮುಗಿಯಿತ್ತ. ಹೀಗಾದರೆ Upper Krishna Project ಯಾವ 

ಮುಗಿಯುತು ದೆ?  500 ಕೀಟ್ಟ 600 ಕೀಟ್ಟ ರೂಪ್ಪಯಿಗಳು ಯೀಜನೆಯಲಿ್ಲ  ಪೊೀಲ್ಕದರೆ ಈ 

ಯೀಜನೆಗಳು  ಯಾವಾಗ ಮುಗಿಯುವುದು. ಇನುನ  50 ವಷ್ವಗಳಾದರೂ ಮುಗಿಯುವುದಿಲಿ . ಏಕೆಾಂದರೆ 

ಎಲಿ್ಕ  re-modernization ಆಗುತು ದೆ. 200 ಕೀಟ್ಟ ರೂಪ್ಪಯಿಗಳಿಗೆ ಮುಗಿಯುವ ಯೀಜನೆ ಸ್ವವರ 

ಕೀಟ್ಟ ರೂಪ್ಪಯಿಗಳಿಗೆ ಬರುತು ದೆ. ನ್ಮೂ  ಸಕಾವರ ನಿಮೂ  ಸಕಾವರ ಎಾಂದು ಅಲಿ  irrespective of all 

Governments, ಇವಲಿವು ನ್ಮೂ  ರಾಜಯ ಕೆಾ , ನ್ಮೂ  ದೇಶಕೆಾ  ಹಾಂಸ ಆಗುವಂತಹ ಕೆಲಸಗಳು.  ಇದನುನ  

ಎಲಿ್ಲಯಾದರೂ ಒಾಂದು ಕಡೆ ನಿಲಿ್ಲ ಸಬೇಕಾಗುತು ದೆ. ಏನದರೂ ಟಾಂಡರ  ಹಾಕದರೆ reject ಮಾಡಿ 

ಒಗೆಯುತಾು ರೆ. 

         (ಮುಾಂದು)   

(1305)23-12-2021(04-40)bsd-ak 

 

ಶಿರ ೋ ಬ್ಸ್ವರಾಜ ಪಾಟ್ಟೋಲ  ಇಟಗಿ (ಮುಾಂದ್ಯ) 

 

Minimum qualification ಇರದೇ ಮನ್ಸಿಿ ಗೆ ಬಂದ qualification ಹಾಕುತಾು ನೆ, ರೂ.೪ ಕೀಟ್ಟಗಳ work ಗೆ 

ರೂ.೯ ಕೀಟ್ಟಗಳ work done certificate ತೆಗೆದುಕಾಂಡು ಬ್ರ ಎನುನ ತಾು ರೆ. ಇದನುನ  ಯಾರೂ 

ಕೇಳುವುದಿಲಿವೇ?  Higher level Secretary ಗಳು ಏನು ಮಾಡುತ್ರು ದಿಾ ರೆ ಎಾಂದು ನ್ನ್ಗೆ ಗತಾು ಗುತ್ರು ಲಿ . 

ಏನದರೂ ಒಾಂದು minimum qualification ಬೇಕಲಿವೇ? ಒಾಂದು tender ಹಾಕಬೇಕೆಾಂದರೆ norms create 

ಮಾಡಿರುತಾು ರಲಿವೇ? ಈ ರಿೀತ್ರ Upper Krishna Project start ಆಗಿ ಇನುನ  ೫೦ ವಷ್ವ ಕಳೆದರೂ ಮುಕಾು ಯ 

ಮಾಡಲು ಆಗುವುದಿಲಿ . ಏಕೆಾಂದರೆ ಈಗ re-modernization start ಆಗಿಬಿಟಿ್ಟ ದೆ.  Lift irrigation project 

ಗಳು ಮತ್ತು  ಮೊದಲು ಮಾಡಿದಿ ಕೆಾ ಲಿ್ಕ  re-modernization ಮಾಡುತಾು  ಹೀಗಬೇಕು. ಇಾಂತಹ ಪರಿಸೆಿ ತ್ರ 

ನಿಮಾವಣ್ವಾಗಿದೆ. 

 

 ಇನುನ  ಮಾನ್ಯ  Minor Irrigation Minister ರವರು ಸದನ್ದಲಿ್ಲ  ಇದಿು , ಅವರಿಗೆ ನನು 

ಧನ್ಯ ವಾದಗಳನುನ  ಸಲಿ್ಲ ಸುತೆು ೀನೆ. ಏಕೆಾಂದರೆ ನ್ನ್ನ  ಕಿೆ ೀತರ ವಾದ ಕಪಾ ಳಕೆಾ  ಕುಡಿಯುವ ನಿೀರಿನ್ ಸಲುವಾಗಿ 

ಬಹಳಷಿ್ಟ  help ಮಾಡಿದಿಾ ರೆ. ಮಾನ್ಯ  ಸಚಿವರು inspection ಗೆ ಬಂದಾಗ ನನ್ಮ ಅಲಿ್ಲದಿೆ ನು. ಅವರು 

ನ್ಮೂ ನುನ  ಏನು ಅವಶಯ ಕತೆ ಇದೆಯೀ ತ್ರಳಿಸಿ, ಅದೆಲಿವನುನ  ಮಾಡಿಕಡುತೆು ೀನೆ ಎಾಂದು ಹೇಳಿದರು. 

ನನು ಅನೇಕ ಮಂತ್ರರ ಗಳನುನ  ನೀಡಿದಿೆ ೀನೆ. ಆದರೆ ಯಾರೂ ತಲ್ಲ ಕೆಡಿಸಿಕಳು ದೇ ಏನದರೂ ಮನ್ವ 

ಕಟಿ ರೆ ಅದರ ಮೇಲ್ಲ ‘P.Sʼ ಎಾಂದು ಬರೆದು ಬಿಡುತಾು ರೆ. ಅದರ ಕೆಳಗೆ ಸಹಯನ್ಮನ  ಹಾಕುವುದಿಲಿ . ಹಾಗೆ 
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ಕಟಿ ಬಿಡುತಾು ರೆ. ಮಾನ್ಯ  ಅಮರೇಗೌಡ ಬಯಾಯ ಪುರವರ ಕಿೆೀತರ ಕೆಾ  ಮಾನ್ಯ  ಸಚಿವರು ಕೀವಡ -೧೦ರ 

ಸಮಯದಲಿ್ಲ  ಸಮಾರಂಭವಾಂದಕೆಾ  ಕಿೆ ೀತರ ಕೆಾ . ಆ ಸಂದಭವದಲಿ್ಲ  ಮಾನ್ಯ  ಗೀವಾಂದ ಕಾರಜೀಳ ರವರು 

ಇದಿ ರು. ಮಾನ್ಯ  ಸಚಿವರೇ ಈ ಭಾಗಕೆಾ  ಏನೇನು ಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಾಂದು ಕರೆದು ಕೇಳಿದರು. ಏಕೆಾಂದರೆ ಅಲಿ್ಲ  

potential ಆಗಿ red soil ಇದೆ. ಅಲಿ್ಲ  ನಿೀರು ಕಟಿ ರೆ ಬಂಗಾರ ಕಟಿ  ಹಾಗೆ. ಅದು horticulture based 

ಜಾಗವಾಗಿದೆ. ಕಪಾ ಳದಿಾಂದ ಬ್ರಗಲಕೀಟ ಬಿಜಾಪುರ ಎಲಿವೂ ಬರುತು ದೆ. ಪಪ್ಪಾ ಯಿ, pomegranate 

ಗಳೆಲಿವನುನ  ಬ್ಳೆಯುತಾು ರೆ. ಸ್ವಕಷಿ್ಟ  flowers ಬ್ಳೆಯುತಾು ರೆ, ಅಲಿ್ಲ  floriculture ಇದೆ. ಮಾನ್ಯ  

ಸಭಾಪತ್ರಯವರ ಮನೆಗೆ ಹೀಗಿ ನನು ನೀಡಿದಿು , ಅವರ ಮನೆಯಲಿ್ಲ  ಬಹಳ ಎಮೊ ಗಳಿದಿು , ಆದರೆ 

ಸಾ ತಃ ನೀಡಿಕಳುು ತಾು ರೆ. ಆ ರಿೀತ್ರ ಮನುಷ್ಯ ನಿಗೆ interest ಇರಬೇಕು. ಕೆಲಸ ಆಗುತು ದೊೀ, ಬಿಡುತು ದೊೀ, 

ರಕಾ  ಇದೆಯೀ ಇಲಿವೀ ಅದು ಬೇರೆ ವಷ್ಯ.  Minister ಗಳು ಅವರ ಇಲ್ಕಖ್ಯಯಲಿ್ಲ  ಏನೇನು 

problem ಗಳಿವ ಎಾಂಬುದನುನ  ನೀಡಿ ಅಥವಮಾಡಿಕಳು ಬೇಕಲಿವೇ? ಈಗ comparison ಮಾಡಿದಾಗ 

South Karnataka ದಲಿ್ಲ  ಎಷಿ್ಟ  ಶಾಲ್ಲಗಳಿವ ಮತ್ತು  North Karnataka ದಲಿ್ಲ  ಎಷಿ್ಟ  ಶಾಲ್ಲಗಳಿವ?  South 

Karnataka ದಲಿ್ಲ  ಎಷಿ್ಟ  State Highway ಗಳು ಇವ ಮತ್ತು  North Karnataka ದಲಿ್ಲ  ಎಷಿ್ಟ  State Highway 

ಗಳು ಇವ?  South Karnataka ದಲಿ್ಲ  ಎಷಿ್ಟ  National Highway ಗಳು ಇವ ಮತ್ತು  ನ್ಮೂ ಲಿ್ಲ  ಎಷಿ್ಟ  

National Highway ಗಳು ಇವ?  Veterinary ಆಸಾ ತೆರ ಗಳು ಅಲಿ್ಲ  ಮತ್ತು  ಇಲಿ್ಲ  ಎಷಿ್ಣ ಷಿ್ಟ  ಇವ? ಅದೇರಿೀತ್ರ 

staff ಗಳು ಎಷಿ್ಣ ಷಿ್ಟ  ಇದಿಾ ರೆ? ಎಷಿ್ಟ  teacher ಗಳು shortage ಇದಿಾ ರೆ ಎಾಂಬುದಲಿವನ್ಮನ  

ಅಥವಮಾಡಿಕಳು ಬೇಕಲಿವೇ? ಇದರಿಾಂದಲೇ ಉತು ರ ಕನವಟಕದಲಿ್ಲ  ಸಮಸಯ  ಇರುವುದು. ನ್ಮೂ ಲಿ್ಲನ್ 

ದೇವದುಗವ ಆಸಾ ತೆರ ಯಲಿ್ಲ  Veterinary Assistant ಒಬಬ ನು Assistant Director of Animal Husbandry and 

Veterinary Services ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತಾು ನೆ. ಈ post ಅನುನ  ಆತ handle ಮಾಡುತಾು ನೆ. ಆದರೆ ಆತ 

peon ಆಗಿದಿಾ ನೆ. ಇಾಂತಹ ಪರಿಸೆಿ ತ್ರ ಇರುವಾಗ ಹೇಗೆ ಉದಿಾ ರ ಆಗಲು ಸ್ವಧಯ ?  Infrastructure, ನಿೀರಾವರಿ 

ಎಲಿವೂ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ basically ಏಕೆ develop ಆಗುವುದಿಲಿ  ಎಾಂದರೆ ನ್ಮೂ ಲಿ್ಲ  literacy percentage 

ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಸಿಕಾಾ ಪಟಿ  literacy percentage ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಇವತ್ತು  SC/ST women ಸುಮಾರು ೧೩-೧೪% 

ಮಾತರ  ಇದೆ. ಆದರೆ ಆ ಭಾಗದಲಿ್ಲ  literacy ೭೦-೮೦% ವರೆಗೂ ಇದೆ. ಕೇವಲ ೨-೩೪ graduate ಗಳಿರುತಾು ರೆ. 

ಈ ಪರಿಸೆಿ ತ್ರ ಇರುವಾಗ develop ಹೇಗೆ ಆಗುತು ದೆ? ಇವತ್ತು  to reduce regional imbalance K.K.R.D.B 

(Kalyana Karnataka Region Development Board) ಯನುನ  ಕಟಿ್ಟ ದಿಾ ರೆ. ಮಾನ್ಯ  ಶಶ್ಲ  

ನ್ಮೊೀಶ್ರವರು ಮಾತನಡುವಾಗ ಸಾ ಲಾ  ತಪುಾ  ಹೇಳಿದಿಾ ರೆ ಎಾಂದನಿಸುತು ದೆ. ಅದನುನ  correct 

ಮಾಡಬಹುದು. ಮಾನ್ಯ  ಶಶ್ಲ  ನ್ಮೊೀಶ್ಯವರು ನಿದಿೆ  ಹಡೆಯುತ್ರು ದಿಾ ರೆ. H.K.R.D.B (Hyderabad 

Karnataka Region Development Board) ಯು K.K.R.D.B ಬರುವುದಕಾ ಾಂತ ಮೊದಲೇ start ಆಗಿದೆ.  

 

 ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನ್ಯ  ಶಶ್ಲ  ಜಿ ನ್ಮೊೀಶ್ಯವರನುನ  ನಿದಿೆ ಯಿಾಂದ ಎಬಿಬ ಸಿ. 
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 ಶಿರ ೋ ಶಿಶಿಲ  ಜಿ ನಮೊೀಶಿಃ- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಹುಷ್ಣರಿಲಿದ ಕಾರಣ್ ಮಾತೆರ  

ತೆಗೆದುಕಾಂಡಿದಿೆ ೀನೆ. ಆದರೂ ಮಾತನಡಬೇಕೆಾಂದು ಸದನ್ಕೆಾ  ಬಂದಿದಿೆ ೀನೆ. 

 

 ಶಿರ ೋ ಬ್ಸ್ವರಾಜ ಪಾಟ್ಟೋಲ  ಇಟಗಿ:- ಮಾನ್ಯ  ಸದಸಯ ರನುನ  ಎಚಿ ರಿಸಿದ ಉದಿೆ ೀಶವೇನೆಾಂದರೆ, 

ಅವರು ಮಾತನಡಿದಂತೆ Article 371-J ಬಂದ ಮೇಲ್ಲ K.K.R.D.B form ಮಾಡಿದರು ಎಾಂದು ಹೇಳಿದಿು , 

ಅದಕಾ ಾಂತ ಮೊದಲು H.K.R.D.B ಇತ್ತು . ಅದು ತಮಗೂ ಗತ್ತು .  

 

 ಶಿರ ೋ ಮರಿತಿಬಬ ೋಗೌಡ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಅವರನುನ  ಎಚಿ ರಿಸಿದಾಗ ಒಾಂದು incident 

ಜಾಾ ಪಕಕೆಾ  ಬಂತ್ತ. ಮಾನ್ಯ  ಹೆಚ್ .ಸಿ. ಶ್ರ ೀಕಂಠಯಯ ನ್ವರು ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರಾಗಿದಿ  ಸಂದಭವದಲಿ್ಲ  

ಸದನ್ದಲಿ್ಲ  ನಿದೆರ  ಹೀಗಿದಿ ರು. ಬೇರೆಯವರು ಪರ ಶೆನ  ಕೇಳುತ್ರು ದಿು  ಉತು ರವನುನ  ನಿೀಡುತ್ರು ದಿ ರು. ಒಾಂದು 

ಸಂದಭವದಲಿ್ಲ  ಪಕಾ ದಲಿ್ಲದಿ ವರು ಮಾನ್ಯ  ಶ್ರ ೀಕಂಠಯಯ ನ್ವರನುನ  ಎಚಿ ರಿಸಿದಾಗ, ಅವರು ಎದಿ  ತಕ್ಷಣ್ 

ಅವರದಿೆ ೀ ಪರ ಶೆನ  ಬಂದಿದೆ ಎಾಂದು ಈ ಪರ ಶೆನ ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಉತು ರ ಕಟಿ್ಟ ದಿೆ ೀನೆ ಎಾಂದು ಹೇಳಿಬಿಟಿ ರು. ಆ 

ರಿೀತ್ರ ಮಾನ್ಯ  ಶಶ್ಲ  ನ್ಮೊೀಶ್ ರವರನುನ  ಎಚಿ ರಿಸಿದಿು  ಆಯಿತ್ತ. 

 

 ಶಿರ ೋ ಬ್ಸ್ವರಾಜ ಪಾಟ್ಟೋಲ  ಇಟಗಿ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಮಾನ್ಯ  ನ್ಮೊೀಶ್ ರವರು Article 

371-J ಬರುವುದಕಾ ಾಂತ ಮೊದಲೇ H.K.R.D.B ಇತ್ತು  ಎಾಂದು ಹೇಳಿದರು. ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, 

H.K.R.D.B ಗೆ ಹಣ್ ಕಡುತಾು ರೆ.  For example, ರೂ.೧,೫೦೦ ಕೀಟ್ಟ ಎಾಂದು ಹೇಳಿದಿಾ ರೆ. ಅದಕೆಾ  estimate 

ಆಗಿ administrative approval ಸಿಗುವುದಕೆಾ  ಎರಡೂ ವಷ್ವಗಳು ಬೇಕು. ಅಲಿ್ಲ  ರೂ.೨೦೦-೩೦೦ ಕೀಟ್ಟ 

ಖ್ರ್ಚವಗುವುದಿಲಿ . ಅಲಿ್ಲ  K.K.R.D.B ಗೆ regular Secretary ರವರನುನ  ಇಟಿ್ಟ ಲಿ . ಅಲಿ್ಲನ್ R.C (Regional 

Commissioner) ಗೆ in-charge ಕಟಿ ಬಿಟಿ್ಟ ದಿಾ ರೆ. ಜಾಸಿು  ರಕಾ  ಖ್ರ್ಚವ ಮಾಡಬ್ರರದು ಎಾಂದು ಅವರಿಗೆ 

ಹೇಳಿಬಿಟಿ್ಟ ರುತಾು ರೆ. ಇದರಲಿ್ಲ  ಎರಡು-ಮೂರು ವಷ್ವ ತ್ರರುಗಾಡಿದರೆ ಕೆಲಸ ಹೇಗೆ ಆಗುತು ದೆ? ಕಡುವ 

ದುಡುಡ  ಒಾಂದು ಅಥವಾ ಒಾಂದೂವರೆ ವಷ್ವದಲಿ್ಲ  ಖ್ರ್ಚವದರೆ ಮಾತರ  ಲ್ಕಭವಾಗುತು ದೆ. ಸುಮೂ ನೆ 

ಮುಾಂದಕೆಾ  ಎಳೆದುಕಾಂಡು ಹೀದರೆ ಹೇಗೆ? ನಲ್ಕಾ ರು ವಷ್ವಗಳ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಇನುನ  estimate ಗಳು 

ಆಗಿಲಿ . ಇಾಂತಹವುಗಳ ಬಗೆೆ  ಸಕಾವರ ಗಂಭಿೀರವಾಗಿ ಗಮನ್ಹರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.  

 

 ಇನುನ  ನನು ಧಾರವಾಡದಲಿ್ಲ  ಓದಿದಿು , Lamington School ನ್ಲಿ್ಲದಿೆ ನು. ಧಾರವಾಡದಲಿ್ಲ  

ಓದುತ್ರು ರುವಾಗ U.P.S (University Public School) ನ್ಲಿ್ಲ  ಇದಿ  ಸಂದಭವದಲಿ್ಲ  ಪಕಾ ದಲಿ್ಲ  CCK Ground 

ಎಾಂದು ಇತ್ತು . ಅದು ಅಷಿ್ಟ  ದೊಡಡ  ground ಆಗಿದಿು , ಆ public school ಒಳಗೆ ದೊಡಡ  ground ಇತ್ತು . 
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ಅಲಿದೇ ಅದು ಹಾಕ ground ಆಗಿತ್ತು . ನ್ಮೂ  ಕಲ್ಕಯ ಣ್ ಕನವಟಕದಲಿ್ಲ  ಅಾಂತಹ ದೊಡಡ  ಮೈದಾನ್ವನುನ  

ತೀರಿಸಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಒಾಂದು ಮೈದಾನ್ವನುನ  ತೀರಿಸಲ್ಲ. ಯಾರಿಗೂ interest ಇಲಿ . ಒಬಬ ರೂ 

ಕೀಕೀ player ಆಗುವಂತ್ರಲಿ . ಒಬಬ ರು cricketer ಆಗುವಂತ್ರಲಿ . ಒಬಬ ನು badminton ನ್ಲಿ್ಲ  state level 

ಗೆ ಬರುವುದಿಲಿ . ಕಬಬ ಡಿಡ ಯನುನ  ಆಡುತಾು ರೆ.  Sports ನ್ಲಿ್ಲ  ಯಾವ ಗಂಧವೂ ಇಲಿ . ಈಗ sports ಏಕೆ 

ಬೇಕು ಎಾಂದರೆ, ಈಗಿನ್ ಕಾಲದಲಿ್ಲ  ತೆಗೆದುಕಳುು ವ nutrition ನ್ಲಿ್ಲ  ಬಹಳಷಿ್ಟ  diluted ಇದೆ.  For 

example, ನ್ಮೂ ಲಿ್ಲ  ಅಕಾ  ೧,೨೦೦ ರಿಾಂದ ರೂ.೧,೪೦೦ ರೂಪ್ಪಯಿಗಳಿಗೆ 75 k.g. ಅಕಾ ಗೆ ಬ್ಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ರು ತ್ತು . 

ಇವತ್ತು  ರೂ.೧,೧೦೦ ಗಳಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಏಕೆಾಂದರೆ ಮೊದಲು export ಆಗುತ್ರು ದಿು , ಆ export ಆಗುವ time 

ನ್ಲಿ್ಲ  ಆ country ಯವರು test ಮಾಡಿ, ಊಟ ಮಾಡಲು ಯೀಗಯ  ಇಲಿ  ಎಾಂದು ಸೀನಮಸಿೂ ರಿ 

ಅಕಾ ಯನುನ  ವಾಪಸಿು  ಕಳುಹಸಿದರು. ಅದಕಾಾ ಗಿ rate down ಆಯಿತ್ತ. ಈಗ ಅಲಿ್ಲಯೂ ಊಟ ಸರಿಯಿಲಿ . 

ಆದಿ ರಿಾಂದ ಈ sports ಅನನ ದರೂ ಹುಡುಗರು ಆಡಿಕಾಂಡು ತ್ರರುಗಾಡಲು ಕೈ-ಕಾಲು ಗಟಿ್ಟ ಯಾಗಿರುತು ವ 

ಮತ್ತು  ೫೦-೬೦ ವಷ್ವ ಬದುಕುತಾು ರೆ ಎಾಂದರೆ……. ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ನಿಮೂ  ವಯಸಿಿ ನ್ಷಿ್ಟ  

ಬದುಕುವುದಕೆಾ  ಆಗುವುದಿಲಿ  ಮತ್ತು  ನಿಮೂ ಷಿ್ಟ  ಸಲ M.L.C. ಸಹ ಆಗುವುದಕೆಾ  ಆಗುವುದಿಲಿ . ನ್ಮೂ ದೆಲಿ್ಕ  

ಬರಿೀ hybrid ಆಗಿದೆ. ನ್ಮೂ  party ಯಲಿ್ಲ  ಇದಿ ರೆ ನಲುಾ  ಸಲ ಆದಮೇಲ್ಲ ಕತ್ತು ಹಾಕಬಿಡುತ್ರು ದಿ ರು, ಪ್ಪಪ 

ನ್ಮೂ  ಸ್ವಹೇಬರನುನ  ಕತ್ರು ದಿಾ ರೆ ನೀಡಿ.  

 

 ಶಿರ ೋ ನಸಿೋರ  ಅಹಮದ :- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ತಮಗೆ ವಯಸಿು  ಎಷಿ್ಣ ಗಿದೆ ಎಾಂದು 

ತ್ರಳಿಸುವುದಕೆಾ  ಹೀಗಬೇಡಿ. 

 

 ಶಿರ ೋ ಮರಿತಿಬಬ ೋಗೌಡ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರಿಗೆ ೬೪ ಕರ ೀಡೆಗಳು ಗತ್ತು . 

 

 ಶಿರ ೋ ಬ್ಸ್ವರಾಜ ಪಾಟ್ಟೋಲ  ಇಟಗಿ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಈ sports infrastructure ಬಗೆೆ  

ಕೂಡ ಹೆಚಿಿ ನ್ ಗಮನ್ ಕಡಬೇಕು.  K.K.R.D.B ಗೆ ಹಣ್ ಕಡುತಾು ರೆ.  For example, ಈಗ ಶ್ವಮೊಗೆ  

Airport ಇದೆ, ಗುಲಬ ಗವ Airport ಇದೆ. ಶ್ವಮೊಗೆ  Airport ಗೆ ಸಕಾವರ ದುಡುಡ  ಕಡುತು ದೆ. ಆದರೆ 

ಗುಲಬ ಗವ Airport ಗೆ H.K.R.D.B ಹಣ್ ತೆಗೆದುಕಳಿು  ಎನುನ ತಾು ರೆ. ಬಿೀದರ ನ್ಲಿ್ಲ  bypass ರಸು ಯನುನ  

H.K.R.D.B ಹಣ್ದಲಿ್ಲ  ಮಾಡಲ್ಕಗಿದೆ. ಹೀಗಾದರೆ H.K.R.D.B ಗೆ ಕಡುವುದು ಏನು? ಏಕೆ ಕಡುತಾು ರೆ? 

ಅದನುನ  ಬಿಟಿ  ಬೇರೆ ದುಡುಡ  ಇಲಿ . ಅದಕೆಾ  ಹಣ್ ಕಡದೇ ನ್ಮೂ ನುನ  ಸುಮೂ ನೆ ಬಿಟಿ ಬಿಡಬೇಕು. 

ಅದಕೆಾ   divert ಮಾಡುತಾು ರೆ. ದೊಡಡ  project ಬಂದ ಕೂಡಲೇ H.K.R.D.B ಯಿಾಂದ ತೆಗೆದುಕಳಿು  

ಎಾಂದುಬಿಡುತಾು ರೆ. 

(ಮುಾಂದು) 
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(1306)/23.12.2021/4.50/ಹೆಚ್ ವ:ಎಕೆ 

 

ಶಿರ ೋ ಬ್ಸ್ವರಾಜ ಪಾಟ್ಟೋಲ  ಇಟಗಿ(ಮುಾಂದ್ಯ):- 

 

ಸನೂ ನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ರಾಯಚೂರು ವಶಾ ವದಾಯ ಲಯ ಸೆ್ವ ಪನೆಯಾಗಿ ಸುಮಾರು ಮೂರು 

ವಷ್ವಗಳಾಗಿವ. ಅಲಿ್ಲ ಗೆ ಒಬಬ  ಶ್ಕ್ಷಕನಿಲಿ , ಕಿಕ್ ವ ಇಲಿ  ಮತ್ತು  ಕಸ ಗುಡಿಸುವವರು ಸಹ ಇಲಿ . ಪ್ಪಪ ಆ 

ವಶಾ ವದಾಯ ಲಯದ ಉಪ ಕುಲಪತ್ರ ಎಲಿ  ಎಾಂ.ಎಲ .ಎ.ಗಳ ಮನೆ ಮುಾಂದೆ ಹೀಗಿ ಅವರಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿದು, 

ʼನಿಮೂ  ಅನುದಾನ್ದಲಿ್ಲ  ಎಷಿ್ಟ  ಸ್ವಧಯ ವೀ ಅಷಿ್ಟ  ಹಣ್ವನುನ  ಕಡಿ, ಕಸಗುಡಿಸುವವರಿಗೆ ಸಂಬಳ 

ಕಡಬೇಕುʼ ಎಾಂದು ಕೇಳಿಕಳುು ತ್ರು ದಿಾ ರೆ. ಈ ಎಲಿ  ಮೂಲಸೌಲಭಯ ಗಳನುನ  ಒದಗಿಸಿಕಡುವುದಕೆಾ  

ಸಕಾವರದಿಾಂದ ಸ್ವಧಯ ವಾಗದಿದಿ ರೆ ಅಥವಾ ಸಕಾವರದ ಬಳಿ ಹಣ್ ಇಲಿದಿದಿ ರೆ ವಶಾ ವದಾಯ ಲಯಗಳನುನ  

ಏತಕಾ ೀಸಾ ರ ಸೆ್ವ ಪನೆ ಮಾಡಿದಿಾ ರೆನುನ ವುದು ನ್ನ್ನ  ಪರ ಶೆನ ಯಾಗಿದೆ. ಮೊನೆನ  ವಶೆಾ ೀಶಾ ರಯಯ  

ಇಾಂಜಿನಿಯರಿಾಂಗ  ವಶಾ ವದಾಯ ಲಯ ವಧೇಯಕದ ಬಗೆೆ  ಮಾತನಡುತ್ರು ದಿ  ಸಂದಭವದಲಿ್ಲ  ಮಾನ್ಯ  

ಉನ್ನ ತ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಸಚಿವರು ʼಈ ಕಾಲೇಜನುನ  ಅಾಂತರರಾಷಿಿ ರೀಯ ಮಟಿ ಕೆಾ , ಐ.ಐ.ಟ್ಟ. ಗುಣ್ಮಟಿ ಕೆಾ  

ಏರಿಸಲ್ಕಗುವುದುʼ ಎಾಂದು ಹೇಳಿದರು. ಈ  ರಿೀತ್ರ ವಶಾ ವದಾಯ ಲಯಗಳನುನ  ಸೆ್ವ ಪನೆ ಮಾಡುವುದಕೂಾ  

ಮೊದಲು ಶಾಲ್ಕ-ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಶ್ಕ್ಷಕರ ನೇಮಕಾತ್ರ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ.  

 

 ಸನೂ ನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಶ್ಕ್ಷಕರ ಬಗೆೆ  ನನು ಬಹಳ ಮಾತನಡುವುದಕೆಾ  ಹೀಗುವುದಿಲಿ . 

ಹುಲ್ಲ ಯಾವ ರಿೀತ್ರಯಲಿ್ಲ  ತನ್ನ  ಬೇಟಯನುನ  ಹರಿದು ತ್ರನುನ ತು ದೆಯೀ ಅದೇ ರಿೀತ್ರಯಲಿ್ಲ  ಆಡಳಿತ 

ಪಕ್ಷದಲಿ್ಲರುವ ಮತ್ತು  ವರೀಧ ಪಕ್ಷದಲಿ್ಲರುವ ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕಿೆೀತರ ದ ಸದಸಯ ರುಗಳು ಶ್ಕ್ಷಕರ ಮತ್ತು  ಶ್ಕ್ಷಣ್ದ 

ವರ್ಚರಗಳನುನ  ಹರಿದುಕಾಂಡು ತ್ರನುನ ತಾು ರೆ. ತಾವು ಸಹ ಅವರಿಗೆ ಸಹಮತವನುನ  ತೀರಿಸುತ್ರು ೀರಿ. ನವು 

ಎಷಿ್ಟ  ಕೇಳಿಕಾಂಡರೂ ತಾವು ನ್ಮಗೆ ಮಾತನಡಲು ಅವಕಾಶವನುನ  ನಿೀಡುವುದೇ ಇಲಿ .   

 

 ಸನೂ ನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಸಕಾವರ ಭತು  ಖ್ರಿೀದಿ ಕೇಾಂದರ ವನುನ  ಕಪಾ ಳ ಜಿಲಿ್ಲ ಯಲಿ್ಲ  ಪ್ಪರ ರಂಭ 

ಮಾಡಿದೆ. ಆದರೆ, ನ್ಮೂ  ಜಿಲಿ್ಲ ಯಲಿ್ಲ  ಇನ್ಮನ  ಸೆ್ವ ಪನೆ ಆಗಿಲಿ . ಇದಕೆಾ  ಅನ್ಾ ಯವಾಗುವ 

ನಿಬಂಧನೆಗಳನುನ  ತೆಗೆದು ಹಾಕಬೇಕಾಗಿದೆ.  

 

ಸನೂ ನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ರಾಯಚೂರಿನ್ಲಿ್ಲ  ಓಪ್ಕ್  ಆಸಾ ತೆರ  ಇದೆ. ಮಾನ್ಯ  

ಎಾಂ.ಎಸ .ಪ್ಪಟ್ಟೀಲರು ಮಂತ್ರರ ಗಳಾಗಿದಿಾ ಗ ಈ ಆಸಾ ತೆರ ಯನುನ  ರಾಯಚೂರಿನ್ಲಿ್ಲ  ಸೆ್ವ ಪಿಸಿದಿ ರು. ಹಾಂದೆ 

ಅದನುನ  ಅಪೊೀಲೀ ಆಸಾ ತೆರ ಗೆ ನಿೀಡಲ್ಕಗಿತ್ತು  ಅವರು ಸುಮಾರು 12 ವಷ್ವಗಳ ಕಾಲ ರ್ಚನನ ಗಿ 

ನ್ಡೆಸಿದಿ ರು. ಅಪೊೀಲೀ ಆಸಾ ತೆರ  ಜತೆಗೆ ಹಾಂದಿನ್ ಸಕಾವರಗಳು ಬ್ರ ೀಕ್ ಅಪ  ಮಾಡಿಕಾಂಡವು. ಈಗ 

ಅದನುನ  ಒಾಂದು ಮೆಡಿಕಲ  ಕಾಲೇಜಿಗೆ attach ಮಾಡಿದಿಾ ರೆ. ಅಲಿ್ಲ  ಯಾರೂ ವೈದಯ ರು, ನ್ಸ ವಗಳು ಇಲಿ . 
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ಆ ಭಾಗದಲಿ್ಲ  ಒಾಂದು ಸೂಪರ  ಸಾ ಷ್ಣಲ್ಲಟ್ಟ ಆಸಾ ತೆರ  ಇರಬೇಕೆನುನ ವ ಉದಿೆ ೀಶದಿಾಂದ ಅದಕೆಾ  ಹೆಚಿಿ ನ್ 

ಹಣ್ವನುನ  ಕಟಿ್ಟ ದಿ ರು. ಅಪೊೀಲೀ ಆಸಾ ತೆರ ಯಾಗಿದಿಾ ಗ, ಹೃದಯ ಶಸು ರಚಿಕತಿೆ ಗಳು ಅಲಿ್ಲ ೀ 

ನ್ಡೆಯುತ್ರು ತ್ತು . ಕಡಿನ  ಕಸಿ ಮಾಡುವುದನುನ  ಸಹ ಅಲಿ್ಲಯೇ ಮಾಡುತ್ರು ದಿ ರು. ಈಗ ಆ ಸೌಲಭಯ ವಲಿ . ಇದರ 

ಬಗೆೆ  ಸಕಾವರಗಳು ಅತಯ ಾಂತ ಗಂಭಿೀರವಾಗಿ ಚಿಾಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಷಿ್ಟ  ಮಾತನಡಲು ನ್ನ್ಗೆ 

ಅವಕಾಶವನುನ  ನಿೀಡಿದ ತಮಗೆ ವಂದಿಸಿ ನ್ನ್ನ  ಮಾತ್ತಗಳನುನ  ಮುಕಾು ಯಗಳಿಸುತ್ರು ದಿೆ ೀನೆ.  

 

ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನ್ಯ  ಸದಸಯ ರಾದ ಶ್ರ ೀ  ಪಿ.ಆರ . ರಮೇಶ ರವರು  ನಿಯಮ 330ರಡಿಯಲಿ್ಲ  

ಈಗಾಗಲೇ ಕೆ.ಪಿ.ಎಸ .ಸಿ.ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟಿ  ವರ್ಚರವನುನ  ಪರ ಸ್ವು ಪ ಮಾಡಿದಿಾ ರೆ. ಈಗ ಮಾನ್ಯ  ಸಚಿವರು 

ಅದಕೆಾ  ಉತು ರವನುನ  ನಿೀಡುತಾು ರೆ.  

 

 

6. ನಯಮ 330ರ ಮೇರೆಗೆ ಚಚೆಾ  

 

 ಆ) ವಿಷಯ: ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗವು ಸ್ಲೆ ಸಿದದ  2021ನೇ ಸ್ತಲನ ಗೆಜೆಟೆಡ               

                              ಪೊರ ಬೇಷನಸ ಾಗಳ   ಆಯೆ್ಕ  ಪಟ್್ಟ /  ಸ್ಲಹೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್  

                              ದಿರ್ನಾಂಕ:09.03.2018ರ  (ರಿಟ  ಸಂಖೆಯ :13617-13627/2017) 

                              ರ್ಮನಯ  ಉಚಛ  ರ್ನಯ ಯಾಲಯದ ತಿೋಪಾನುನ  ಪಾಲಸುವುದರ ಕುರಿತ್ತ. 

---- 

 

 

 ಶಿರ ೋ ಜೆ.ಸಿ.ರ್ಮಧುಸ್ತವ ಮ(ಕಾನೂನು ಮತ್ತು  ಸಂಸ್ದಿೋಯ ವಯ ವಹಾರಗಳು ಹಾಗೂ ಸ್ಣಾ  

ನೋರಾವರಿ ಸ್ಚಿವರು):- ಸನೂ ನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, 2011ನೇ ಸ್ವಲ್ಲನ್ ಕೆ.ಎ.ಎಸ . ಬ್ರಯ ಚ್  ಬಗೆೆ  ಮಾನ್ಯ  

ಸದಸಯ ರು ಪರ ಸ್ವು ಪ ಮಾಡಿದಿಾ ರೆ. 

 

 ಶಿರ ೋ ಎಸ .ಆರ .ಪಾಟ್ಟೋಲ (ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರು):- ಸನೂ ನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, 

ಮಾನ್ಯ  ಸದಸಯ ರು ಆ ವರ್ಚರದ ಬಗೆೆ  ವವರಣೆಯನುನ  ನಿೀಡಿದರೆ ಸದನ್ಕೂಾ  ಅದರ ಬಗೆೆ  ಗತಾು ಗುತು ದೆ. 

ಆಮೇಲ್ಲ ಬೇಕಾದರೆ, ಮಾನ್ಯ  ಸಚಿವರು ಉತು ರವನುನ  ಹೇಳಲ್ಲ. ಮಾನ್ಯ  ಸದಸಯ ರಿಗೆ  ಮಾತನಡಲು ಕಡಿಮೆ 

ಸಮಯವನುನ  ಕಡಿ. ಗಮನ್ಸಳೆಯುವ ಸೂಚನೆಯಾಗಿದಿ ರೆ ಅದು ಬೇರೆ ಮಾತ್ತ. ಆದರೆ, ನಿಯಮ 

330ರಡಿಯಲಿ್ಲ  ಮಾನ್ಯ  ಸದಸಯ ರು ವಷ್ಯವನುನ  ಪರ ಸ್ವು ಪ ಮಾಡಿದಿಾ ರೆ. ಈ ರಿೀತ್ರ ಒಮೊ ಲೇ ಮಾನ್ಯ  

ಸಚಿವರಿಗೆ ಉತು ರವನುನ  ನಿೀಡಲು ಅವಕಾಶವನುನ  ನಿೀಡಿದರೆ ನಿಯಮ 330ರ ಪ್ಪವತರ ತೆ ಹರಟ 

ಹೀಗುತು ದೆ.  
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 ಶಿರ ೋ ಜೆ.ಸಿ.ರ್ಮಧುಸ್ತವ ಮ:- ಸನೂ ನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಅವರಿಗೆಲಿ  ಒಪಿಾ ಗೆ ಆಗುವ ರಿೀತ್ರಯಲಿ್ಲ  

ಬಹಳ ಚಿಕಾ ದಿಾ ಗಿ ನನು ನ್ನ್ನ  ಉತು ರವನುನ  ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸುತೆು ೀನೆ.  

 

ಶಿರ ೋ ಎಸ .ಆರ .ಪಾಟ್ಟೋಲ :- ಸನೂ ನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಹಸ precedentನುನ  

ಅನುಸರಿಸುವುದು ಬೇಡ. ಮೊದಲ್ಲಗೆ ಮಾನ್ಯ  ಸದಸಯ ರು ಪರ ಸ್ವು ಪ ಮಾಡಲ್ಲ, ನಂತರ ಮಾನ್ಯ  ಸಚಿವರು 

ಉತು ರವನುನ  ನಿೀಡಲ್ಲ. ನಿಯಮ 330 ಎನುನ ವುದು ಸದನ್ದ ದಾಖ್ಲ್ಲಗೆ ಹೀಗಬೇಕಾಗುತು ದೆ.  

 

 

 ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನ್ಯ  ಸದಸಯ ರು ಈ ವರ್ಚರದ ಬಗೆೆ  ಈಗಾಗಲೇ 3-4 ಬ್ರರಿ ಪರ ಸ್ವು ಪ 

ಮಾಡಿದಿಾ ರೆ. ಈಗ ಹಸದಾಗಿ ಮಂಡನೆ ಮಾಡುತ್ರು ಲಿ . ಅದಕಾಾ ಗಿಯೇ ನನು ನೇರವಾಗಿ ಮಾನ್ಯ  

ಮಂತ್ರರ ಗಳು ಉತು ರವನುನ  ಹೇಳಲ್ಲ ಎನುನ ವ ಮಾತನುನ  ಹೇಳಿದೆ. 

 

 ಶಿರ ೋ ಜೆ.ಸಿ.ರ್ಮಧುಸ್ತವ ಮ:- ಸನೂ ನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, 2011ನೇ ಸ್ವಲ್ಲನ್ ಕೆ.ಎ.ಎಸ . ಬ್ರಯ ಚ್  

ಬಗೆೆ  ಮಾನ್ಯ  ಸದಸಯ ರು ಪರ ಸ್ವು ಪ ಮಾಡಿದಿಾ ರೆ. ಮಾನ್ಯ  ಸದಸಯ ರು ಈ ವರ್ಚರದ ಬಗೆೆ  ಸದನ್ದಲಿ್ಲ  

ಸುಮಾರು 3-4 ಬ್ರರಿ ಪರ ಸ್ವು ಪ ಮಾಡಿದಿಾ ರೆ.  ಈಗ ಮಾನ್ಯ  ಸದಸಯ ರು ವಷ್ಯವನುನ  ಪರ ಸ್ವು ಪ 

ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಎನುನ ವುದಾದರೆ, ಒಾಂದು ನಲುಾ  ಸ್ವಲು ಓದಿದರೆ ಸ್ವಕು.  

 

  ಶಿರ ೋ ಪ್ತ.ಆರ .ರಮೇಶ (ರ್ನಮನದೇಾಶನ ಹಾಂದಿದವರು):- ಸನೂ ನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, 

ವರ್ಚರವನುನ  ಈಗಾಗಲೇ 3-4 ಬ್ರರಿ ಪರ ಸ್ವು ಪ ಮಾಡಲ್ಕಗಿದೆ. ಕೆಳಮನೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಈ ಬಗೆೆ  

ಚರ್ಚವಯಾಗಿದೆ. ಸಂವಧಾನ್ದಲಿ್ಲ  ಶಾಸಕಾಾಂಗ, ನಯ ಯಾಾಂಗ ಮತ್ತು  ಕಾಯಾವಾಂಗವಾಂದು ಮೂರು 

ಅಾಂಗಗಳನುನ  ಉಲಿ್ಲ ೀಖ್ ಮಾಡಿದಿಾ ರೆ. ಒಕೂಾ ಟ ವಯ ವಸೆ ಯಲಿ್ಲ  ಈ ಮೂರು ಅಾಂಗಗಳು ರಾಜಯ ದ ಆಡಳಿತಕೆಾ  

ಪರ ಮುಖ್ವಾಗಿರುವಂತಹ ಅಾಂಗಗಳಾಗಿವ. ಈ ಪರ ಕರಣ್ದಲಿ್ಲ  constitutional breakdown ಆಗಿದೆ.  It is 

totally a constitutional breakdown.  ಮಾನ್ಯ  ಸಚಿವರ ಗಮನ್ಕೆಾ  ಕೆಲವು ವರ್ಚರಗಳನುನ  

ತರಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ.  ಮಾನ್ಯ  ಸಚಿವರು ಕಟಿ್ಟ ರುವಂತಹ ಲ್ಲಖಿತರೂಪದ ಉತು ರದ ಆಧಾರದ ಮೇಲ್ಲ ನನು 

ಮಾತನಡುತ್ರು ದಿೆ ೀನೆ. ಅದರಲಿ್ಲ  ನಯ ಯಾಲಯದ ಆದೇಶದ ಮೇಲ್ಲ ನವು ಮುಾಂದಿನ್ ಕರ ಮವನುನ  

ತೆಗೆದುಕಳುು ತ್ರು ದಿೆ ೀವಾಂದು ಹೇಳಿದಿಾ ರೆ. ನಯ ಯಾಲಯದ ಆದೇಶ ಬರಬೇಕಾದರೆ, ಸಕಾವರ 

ನಯ ಯಾಲಯಕೆಾ  ಏನು ಹೇಳಿದೆ ಎನುನ ವ ಮಾಹತ್ರಯನುನ  ಸಹ ಕಟಿ್ಟ ಲಿ . ನಯ ಯಾಲಯದ ಆದೇಶ 

ಏನಗಿದೆಯೆಾಂದರೆ, ದಿನಾಂಕ:14.08.2014ರ ಸಕಾವರದ ಆದೇಶವನುನ  ಎತ್ರು  ಹಡಿದಿದೆ.  ಅದರಲಿ್ಲ  

ಏನಿದೆಯೆಾಂದರೆ, ಸಿ.ಓ.ಡಿ. ರಿಪೊೀಟ ವ ಮತ್ತು  ಮಧಯ ಾಂತರ ಆದೇಶವನುನ  ಆಧರಿಸಿ ಸಕಾವರ ಆದೇಶವನುನ  
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ಹರಡಿಸಿದೆ. ಯಾವುದಾದರೂ ಮಧಯ ಾಂತರ ತ್ರೀಪುವನುನ  ಅಥವಾ ಸಿ.ಓ.ಡಿ.ಯ ಮಧಯ ಾಂತರ ಅಥವಾ  

ಅಾಂತ್ರಮ ವರದಿಯನುನ  ನಯ ಯಾಲಯಕೆಾ  ಕಡಬೇಕಾಗಿದೆಯೇ ಹರತ್ತ ಸಕಾವರಕಾ ಲಿ . ಆದರೆ, ಆ 

ವರದಿಗಳನುನ  ಇವರು ತೆಗೆದುಕಾಂಡು ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲ್ಲ ಸಕಾವರ ಒಾಂದು ಆದೇಶವನುನ  ಮಾಡಿದೆ. 

ಇವತ್ತು  ಆ ಆದೇಶವನುನ  ರದಿು ಗಳಿಸಿ ಎಾಂದು ನಯ ಯಾಲಯ ಹೇಳಿದೆ.  ಪರ ಶೆನ  ಏನೆಾಂದರೆ, ಸಕಾವರ 

ನಯ ಯಾಲಯದಲಿ್ಲ  ಅಟ್ಟವಕಲ  323(2) ಪರ ಕಾರ ಅದನುನ  ಸದನ್ಗಳ ಮುಾಂದೆ ಮಂಡಿಸಲ್ಕಗಿದೆಯೆಾಂದು 

ಹೇಳಲ್ಕಗಿದೆ. ಆದರೆ, ನ್ಮಗೆ ಕಟಿ್ಟ ರುವ ಉತು ರದಲಿ್ಲ  ಅವಶಯ ಕತೆ ಬರಲ್ಲಲಿ  ಆದಿ ರಿಾಂದ ಅದನುನ  

ಮಂಡಿಸಲ್ಲಲಿವಾಂದು ಹೇಳಿದಿಾ ರೆ. ಈಗ ನವು ಯಾವುದನುನ  ನಂಬುವುದು? ಅವರು ಸದನ್ಕೆಾ  ಕಟಿ್ಟ ರುವ 

ಲ್ಲಖಿತರೂಪದ ಹೇಳಿಕೆಯನುನ  ನಂಬಬೇಕೇ ಅಥವಾ ನಯ ಯಾಲಯಕೆಾ  ಕಟಿ್ಟ ರುವ ಹೇಳಿಕೆಯನುನ  

ನಂಬಬೇಕೇ? ನಯ ಯಾಲಯಕೆಾ  ಹೇಳಿರುವುದನುನ  ನವು ನಂಬಬೇಕಾದರೆ, ಸದನ್ದಲಿ್ಲ  

ಮಂಡನೆಯಾಗಿರುವ ದಾಖ್ಲ್ಲಗಳನುನ  ತೀರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ದಾಖ್ಲ್ಲಗಳಲಿ್ಲ  ಇದಿ ರೆ ಆಗ ನಯ ಯಾಲಯಕೆಾ  

ಹೇಳಿರುವುದು ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಎಾಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಆದರೆ, ಅವರು ಕಟಿ್ಟ ರುವ ಲ್ಲಖಿತರೂಪದ 

ಉತು ರದಲಿ್ಲ ; 

 

 “ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗದ ಆಯೆ್ಕ  ಪಟ್್ಟ ಯನುನ  ರದ್ಯದ ಪಡಿಸುವ 

ಅರ್ಥವಾ ತಿರಸೆ್ ರಿಸುವ ಪರ ಸ್ತು ವವು ರ್ಮನಯ  ಉಚಛ  ರ್ನಯ ಯಾಲಯದ ತಿೋಪುಾಗಳ ಹಿನೆನ ಯಲೆ  

ಸಂಭ್ವಿಸಿದ್ಯದ , ರ್ಮನಯ  ಉಚಛ  ರ್ನಯ ಯಾಲಯದ ತಿೋಪುಾಗಳನುನ  ರ್ಮನಯ  ಸ್ರ್ೋಾಚಛ  

ರ್ನಯ ಯಾಲಯವು ಎತಿು  ಹಿಡಿದಿರುವುದರಿಾಂದ ಸ್ಕಾಾರಕೆೆ  ಲಭ್ಯ ವಿರುವ ಕಾನೂನನ 

ಆಸ್ಪ ದಗಳ್ಳದ ಎಸ .ಎಲ .ಪ್ತ. ಮರು ಪರಿಶಿೋಲರ್ನ ಅಜಿಾ ಸ್ಲೆಕೆ  ಇತಾಯ ದಿ ಅವಕಾಶಗಳು 

ಬ್ರಿದ್ಯಗಿದದ ರಿಾಂದ ಸ್ಕಾಾರವು ರ್ಮನಯ  ಉಚಛ  ರ್ನಯ ಯಾಲಯ ಹಾಗೂ ರ್ಮನಯ  ಸ್ರ್ೋಾಚಛ  

ರ್ನಯ ಯಾಲಯದ ನದೇಾಶನಗಳನುನ  ಪಾಲಸಿರುತ್ು ದೆ. “ 

 

ಎಾಂದು ಹೇಳಲ್ಕಗಿದೆ.  ಮಾನ್ಯ  ಉಚಛ  ನಯ ಯಾಲಯದ ಕೆಲವು ಆಯಿ  ಅಾಂಶಗಳನುನ  ನನು ಸದನ್ದ 

ಗಮನ್ಕೆಾ  ತರಲು ಬಯಸುತ್ರು ದಿೆ ೀನೆ;  

 

“Para (e) - Article 323 requires a Public Service Commission to present its 

Annual Report to the Governor of the State.  The Governor, on receipt of such 

report, shall cause a copy thereof together with a memorandum explaining the 

causes, if any, where the advice of the commission is not acceಫpted, the same shall 

be laid before the State Legislature.  We are informed by Sri Aditya Sondhi, learned 

Additional Advocate General that the reasons for not accepting the selected list was 

laid before the State Legislative Assembly during February 2017.”  
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This is a record given by the government.  ನನು ಆ ಸಕಾವರ ಈ ಸಕಾವರವಾಂದು ಹೇಳುವುದಕೆಾ  

ಹೀಗುವುದಿಲಿ . ಇಲಿ್ಲ  ವಯ ವಸೆ ಯ ಪರ ಶೆನ ಯಾಗಿದೆ. ಸಕಾವರ ನಯ ಯಾಲಯದಲಿ್ಲ  ಕಟಿ್ಟ ರುವ ಹೇಳಿಕೆಯ 

ಆಧಾರದ ಮೇಲ್ಲ ಇಾಂತಹ ಒಾಂದು ವಯ ವಸೆ ಯನುನ  ನವು ಮುಾಂದುವರಿಸಿಕಾಂಡು ಹೀಗಬಹುದೇ? 

ಕಾನ್ಮನಿನ್ ಕಣಿಣ ನ್ಲಿ್ಲ  ಇದು ಸರಿಯೇ? ಇದಕೆಾ  ನನು ಒಾಂದೆರಡು ನಿದಶವನ್ಗಳನುನ  ಕಡುತೆು ೀನೆ.  

                     (ಮುಾಂದು)  

(1307)  23.12.2021  5.00  ಪ್ತಕೆ:ಆರ ಎನ               (ಸ್ಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಾ ತಿ) 

 

Sri P.R.RAMESH: (Contd) 

 Fraudulently submitted or ನಿೀವೇನು ದಾಖ್ಲ್ಲಗಳನುನ  ಸೃಷಿಿ  ಮಾಡಿದಿಿ ೀರೀ ಅಥವಾ ನಿಲಿ್ಲ ಸಿದಿಿ ೀರೀ 

ಗತ್ರು ಲಿ . 

 

 ಶಿ ರ ೋ ಜೆ.ಸಿ.ರ್ಮಧುಸ್ತವ ಮ:- ಇಷಿ್ಣ ಲಿ್ಕ  ಡಿೀಟಲಿ  ಹೀಗುವುದು ಬೇಡ ಎನುನ ವ ದೃಷಿಿ ಯಿಾಂದ 

ನನು ರಿಪಿ್ ೈ ಮಾಡುತ್ರು ದಿೆ ೀನೆ.  You want to continue, you want to arbitrate the High Court and 

Supreme Court decisions. 

 

 Sri P.R.RAMESH: This is a fraudulent order, you cannot implement it. Because, ಈಗ 

constitution breakdown ಆಗಿದೆ.  

 

ಶಿರ ೋ ಜೆ.ಸಿ.ರ್ಮಧುಸ್ತವ ಮ(ಸ್ಣಾ  ನೋರಾವರಿ, ಕಾನೂನು ಮತ್ತು  ಸಂಸ್ದಿೋಯ, ಶಾಸ್ನ ರಚನೆ 

ಸ್ಚಿವರು:- ನಿಮಗೆ remedy ಬೇಕೇ ಅಥವಾ ನಿೀವು ಮಾತನಡುವುದು ರೆಕಾಡ ವಗೆ ಹೀಗಬೇಕೇ?  

ಎರಡರಲಿ್ಲ  ಒಾಂದನುನ  ಹೇಳಿಬಿಡಿ.  2011ರ ಬ್ರಯ ಚ್ ನ್ಲಿ್ಲ  ಅನಯ ಯವಾಗಿದೆ ಎಾಂದು ಒಬಬ  ಹೆಣುಣ  ಮಗಳು 

ಆವತ್ರು ನ್ ಎ.ಜಿ. ಅವರಿಗೆ ಒಾಂದು ಅಜಿವಯನುನ  ಕಟಿ ರು.  ಎ.ಜಿಯವರ ಅಜಿವ ಮೇಲ್ಲ ಆವತ್ರು ನ್ 

ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳು ತನಿಖ್ಯ ಮಾಡಿ ಎಾಂದು ಸಿಐಡಿ ಗೆ ಆದೇಶ ಕಟಿ ರು.  ಸಿಐಡಿಯವರು ಒಾಂದು interim 

report  ಹಾಕ, ಇಲಿ್ಲ  ಸಾ ಲಾ  ಬೇರೆ-ಬೇರೆ ರಿೀತ್ರಯಲಿ್ಲ  ನ್ಡೆದಿದೆ ಎಾಂದು ವರದಿ ಕಟಿ ರು.  ಆ ವರದಿಯ 

ಆಧಾರದ ಮೇಲ್ಲ ಸಕಾವರ ಕೆಪಿಎಸ ಸಿ ಗೆ , ಇದರಲಿ್ಲ  ಕೆಲವನುನ  ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತು ದೆ, ಕೈಬಿಟಿ  

ಬೇರೆಯವರನುನ  ತರಬೇಕಾಗುತು ದೆ ಎಾಂದು ತ್ರಳಿಸಿತ್ತ.  ಆಗ ಕೆಪಿಎಸ ಸಿಯವರು ಸಹಕರಿಸಲ್ಲಲಿ .  ನವು 

ಶೇಕಡ ನ್ಮರರಷಿ್ಟ  ಕಿೀನ  ಇದಿೆ ೀವ ಎಾಂದು ಹೇಳಿದರು.  ವರದಿಯಲಿ್ಲ , ಕೆಲವು ಕೆಪಿಎಸ ಸಿ ಮೆಾಂಬರ ಗಳು 

ಸುಮಾರು 40 ಜನ್ ಅಭಯ ರ್ಥವಗಳ ಜತೆ ದೂರವಾಣಿಯಲಿ್ಲ  ಮಾತನಡಿದ conversation ಮಾಹತ್ರಯನುನ  
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ಸಿಐಡಿಯವರು ಕಟಿ್ಟ ದಿ ರು. ಹಾಗಾಗಿ we have proof that there was conversation. ಏನೀ link ಆಗಿದೆ 

ಎಾಂದು ಗತಾು ಯಿತ್ತ.   ಸಕಾವರಕೆಾ  ಕೆಪಿಎಸ ಸಿ ಯವರು ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡುವುದಿಲಿ  ಎಾಂದು ಹೇಳಿದ 

ಮೇಲ್ಲ, ರೂಲ  11 ಮತ್ತು  12ರ ಅನ್ಾ ಯ entire list quash ಮಾಡಬೇಕೆಾಂದು ತ್ರೀಮಾವನ್ 

ತೆಗೆದುಕಾಂಡಿತ್ತ.  ಲ್ಲಸಿ ನುನ  quash ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಅಭಯ ರ್ಥವಗಳು ಕೆಎಟ್ಟ ಮುಾಂದೆ ಅಜಿವ ಹಾಕದರು.  

ಕೆಎಟ್ಟಯವರು upheld ಮಾಡಿತ್ತ, ಆಯೆಾ  ಆಗಿರುವುದು ಸರಿಯಿದೆ, quash ಮಾಡಬ್ರರದಾಗಿತ್ತು ; 

reconsider ಮಾಡಿ ಎಾಂದು ಹೇಳಿತ್ತ.  ಇದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲ್ಲ ಅಪಿೀಲ  ಹೀದಾಗ ಹೈಕೀಟ ವ; 

Government is empowered to quash under that rule  ಎಾಂದು ಹೇಳಿತ್ತ.  ಒಾಂದು technical problem 

ಏನಗಿತ್ತು  ಎಾಂದರೆ, ಆಟ್ಟವಕಲ  323(2) ಕೆಳಗೆ ಇದನುನ  ಅಸಾಂಬಿಿ  ಮುಾಂದೆ ತಂದು, ಅಸಾಂಬಿಿ ಯಲಿ್ಲ  

debate or deliberate  ಆಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎಾಂದು ಪ್ಪರ ವಷ್ನ  ಇತ್ತು .  ಇದು comply ಆಯಿತೀ ಇಲಿವೀ 

ಗತ್ರು ಲಿ .  ನವು ಈ ವಷ್ವದ ಕೆಪಿಎಸ ಸಿ ಲ್ಲಸಿ ನುನ  quash ಮಾಡಿದಿೆ ೀವ ಎಾಂದು ಅವರು ಅದನೆನ ೀ 

ಹೈಕೀಟ ವನ್ ಮುಾಂದೆ Yes, it is brought known to the Assembly ಎಾಂದು ಹೇಳಿದರು.  ಇಲಿ್ಲ  

ಬಂದಿರುವ ಜಿಜಾಾ ಸ ಎಾಂದರೆ it was not in the agenda. It was not discussed. It was not made. 

Expressively before the House ಎನುನ ವುದು.  ಇದು ಹೀಗಾಯಿತಲಿ  ಎಾಂದು ಸಕಾವರ ಒಾಂದು ತ್ರೀಮಾವನ್ 

ತೆಗೆದುಕಾಂಡಿತ್ತ.  ಕೆಎಟ್ಟ ಆದೇಶದಂತೆ ಅಭಯ ರ್ಥವಗಳನುನ  ನೀಟ್ಟಫೈ ಮಾಡುವುದಕೆಾ  ರೆಡಿ ಇದಿೆ ೀವ 

ಎಾಂದು ಸನೂ ನ್ಯ  ಸಿದಿ ರಾಮಯಯ ನ್ವರ ಸಕಾವರ  ಹೇಳಿತ್ತು .  ಅಷಿ್ ರಲಿ್ಲ  ಸುಪಿರ ೀರ್  ಕೀಟ ವಗೆ we are 

considering the KAT decision ಹಾಕಲ್ಕಯಿತ್ತ.  ಆಗ ಸುಪಿರ ರ್  ಕೀಟ ವ reject ಮಾಡಿ, no case to 

interfere with High Court decision ಎಾಂದು ಹೇಳಿತ್ತು .  ಹೈಕೀಟ ವ ತ್ರೀಪಿವನ್ ಮರ್ಧಯ  ಬ್ರಯಿ 

ಹಾಕುವುದಿಲಿ  ಎಾಂದು ಹೇಳಿತ್ತ.  ಬಹುಶಃ ಇದನುನ  ಕನಿಿ ಡರ  ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ; ಆದರೆ ಆಗ Public 

Interest Litigation ಆಯಿತ್ತ.   Tainted candidates ಇದಿಾ ರೆ, ಇದರಲಿ್ಲ  ಭರ ಷಿ್ಣ ರ್ಚರ ಮನೆ ಮಾಡಿದೆ;  ಈ 

ರಿೀತ್ರ ಏಕ್ ದರ್  ಸಕಾವರ ರಿವಸ ವ ಹೀಗುತ್ರು ದಿಿ ೀರಿ ಎಾಂದು ಹೈಕೀಟ ವ para-wise state ಮಾಡಿತ್ತು .  

ಇವರನುನ  ತೆಗೆಯಬೇಕಾದರೆ written examination ನ್ಲಿ್ಲ  ತೆಗೆಯಬೇಕೇ, Viva-Voce ತೆಗೆಯಬೇಕೇ ಅಥವಾ 

ಲ್ಲಸಿ ನ್ಲಿ್ಲ  ತೆಗೆಯಬೇಕೇ ಎನುನ ವುದು ಬಂತ್ತ.  ಸರಿಯಾಗಿ positive grounds  ಸಿಗದೇ ಇದಿು ದರಿಾಂದ 

ಸಕಾವರ ಏನು ತ್ರೀಮಾವನ್ ತೆಗೆದುಕಾಂಡಿತೀ ಅದನುನ  upheld  ಮಾಡಲ್ಕಗಿದೆ ಎಾಂದು ಕೇಸ  ಕಿೀಸ  

ಆಯಿತ್ತ.  ಇದಾದ ಮೇಲ್ಲ ಸ್ವಕಷಿ್ಟ  ಮನ್ವಗಳು ಬಂತ್ತ.  ಶಾಸನ್ ಸಭೆಯಲಿ್ಲ  ಮಾನ್ಯ  

ಸಿದಿ ರಾಮಯಯ ನ್ವರು, ಮಾನ್ಯ  ಹೆಚ್ .ಕೆ.ಪ್ಪಟ್ಟೀಲ ರವರು ರೈಸ  ಮಾಡಿ, ಇವರಿಗೆ ಅನಯ ಯವಾಗಿದೆ, 

ಇದನುನ  ಕನಿಿ ಡರ  ಮಾಡಿ ಎಾಂದು ಹೇಳಿದರು. ನನು we will consider the case ಎಾಂದು ಹೇಳಿ,  ಇದು 

ಆಗಬ್ರರದಾಗಿತ್ತು , ಇದರ ಬಗೆೆ  ಅನುಕಂಪ ಇದೆ ಎಾಂದು ಉತು ರ ಕಟಿ .  ಇಲಿ್ಲ  ಸಮಸಯ  ಏನಗಿತ್ತು  

ಎಾಂದರೆ, ಒಾಂದು ಕಡೆ ವದಾಯ ರ್ಥವಗಳು; ಇನನ ಾಂದು ಕಡೆ ಸಿಐಡಿ ವರದಿಯನುನ  ಆಧರಿಸಿ ಕೆಪಿಎಸ ಸಿ 

ಸದಸಯ ರ ಮೇಲ್ಲ Criminal case and Prevention of Corruption case, Prosecution ಮಾಡಿದಿೆ ವು.  



                                                                ««¥¥ÀÀ//2233--1122--22002211| 158 

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

 

 

ಕರ ಮಿನ್ಲ  ಕೇಸ  ಆದಾಗ ಒಬಬ  ಸದಸಯ ರು, ತಮೂ ನುನ  ಸಕಾವರ  ಸಸಾ ಾಂಡ  ಮಾಡಿದಿಾ ರೆ ಎಾಂದು ಸಿ ೀ 

ತಂದರು.  ಸಕಾವರ ಸಸಾ ಾಂಡ  ಮಾಡಿದಿು  ರಾಷಿ್ ರಪತ್ರಗಳವರೆಗೆ ಅಥವಾ ಸುಪಿರ ೀರ್  ಕೀಟ ವನ್ವರೆಗೆ 

ಹೀಗದೆ, ನಿೀವು ಕೆಪಿಎಸ ಸಿ ಸದಸಯ ರನುನ  ತೆಗೆದು ಹಾಕುವುದಕೆಾ  ಆಗುವುದಿಲಿ  ಎನುನ ವ ಕಾರಣ್ಕೆಾ  ಅವರಿಗೆ 

ಸಿ ೀ ಕಟಿ್ಟ ತ್ತ.  ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ  ಕೆಪಿಎಸ ಸಿ ಚೇರ ಮೆನ  ಆಗಿದಿ ವರು ನಿವೃತು ರಾಗಿದಿ ರು.  ಇನುನ  ಆರು 

ಜನ್ರ ಮೇಲ್ಲ ಕೇಸ  ಉಳಿದಿತ್ತು .  ಅದು ನ್ಮೂ  ಮುಾಂದೆ ಇತ್ತು .  ಈ ಮರ್ಧಯ , ಅಲಿ್ಲ  ಸಕರ ಟರಿಯಾಗಿದಿ ವರನುನ  

ನ್ಮೂ  ಚಿೀಫ್  ಸಕೆರ ಟರಿಯವರು explanation ತೆಗೆದುಕಾಂಡು exonerate  ಮಾಡಿದರು.  ಕೇಸ ನಿಾಂದ 

ಕೈಬಿಟಿ ರು. He was given some other post.  ಈ ಆಧಾರದ ಹನೆನ ಲ್ಲಯಲಿ್ಲ  who gave you power to do 

all these things. As you rightly said,  ಸಿಐಡಿ ಫೈನ್ಲ  ರಿಪೊೀಟ ವ ಬರುವವರೆಗೆ, ರ್ಚಜ ವ ಶ್ೀಟ  

ಬರುವವರೆಗೆ ನವು ಕಾಯಬೇಕಾಗಿತ್ತು .   Secretary was Accused No.6 in the list.  ಅವರ ಮೇಲ್ಲ main 

charge ಆಗಿತ್ತು .  ಇಾಂರ್ಥಾಂರ್ಥದಿ ಕೆಾ  ಸಕರ ಟರಿಯವರೇ  responsible  ಆಗಿದಿು , ಅವರನುನ  ಹೇಗೆ ಬಿಟಿ್ಟ ರಿ 

ಎಾಂದು ಬಂತ್ತ. After filing chargesheet or FIR how can the government delete his name in the list?  

ನವು ವಾದ ಮಾಡಿದ ಮೇಲ್ಲ ಕೇಸ  ಇನನ ಾಂದು ಟನ ವ ತೆಗೆದುಕಾಂಡು ನ್ನ್ನ  ಅಧಯ ಕ್ಷತೆಯಲಿ್ಲ  ಒಾಂದು 

Cabinet Sub-Committee ರಚನೆಯಾಯಿತ್ತ.  ಸಿಐಡಿ ಯವರು ಈಗ ರ್ಚಜ ವ ಶ್ೀಟ  ತಂದು ಕಟಿ ರು.  ಈ 

ಮರ್ಧಯ  ಸಿಐಡಿ ಮೆಾಂಬಸ ವಗಳ ಮೇಲ್ಲ under Prevention Corruption Act  ರ್ಚಜ ವ ಮಾಡಿ ರಾಜಯ ಪ್ಪಲರ 

ಮೂಲಕ ರಾಷಿ್ ರಪತ್ರಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಸುವ ಪರ ಯತನ  ನ್ಡೆದಿತ್ತು .  The then Governor refused. ಸ್ವಕಷಿ್ಟ  

ಮೆಟ್ಟರಿಯಲ  ಇಲಿ , ನನು ರೆಕಮೆಾಂಡ  ಮಾಡುವುದಿಲಿ , interim report ಗಳನುನ  ರಾಜಯ ಪ್ಪಲರ ಮೂಲಕ 

ರಾಷಿ್ ರಪತ್ರಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಸುವುದಿಲಿ  ಎಾಂದಾಯಿತ್ತ.  ನವು ಬಂದಾದ ಮೇಲ್ಲ ನ್ಮೂ  ಮುಾಂದೆ ಮೂರು 

ಇಶೂಯ  ಇತ್ತು .  ಒಾಂದನೆಯದು, ಕೆಪಿಎಸ ಸಿ ಸದಸಯ ರ ಮೇಲ್ಲರುವ Prosecution. ಇನನ ಾಂದು, ಈ 

ಹುಡುಗರನುನ  ಮತೆು  ತೆಗೆದುಕಳು ಬೇಕೇ ಬೇಡವೇ ಎನುನ ವುದು.  ಮತು ಾಂದು Prevention of Corruption 

case.  ಸಕಾವರಕೆಾ  prosecution ಎನುನ ವ ಅಧಿಕಾರ ಇದಿು ದರಿಾಂದ we have taken decision not to 

prosecute the PSC Members. ಉಳಿದಿದಿ ವರ ಮೇಲ್ಲ prosecution case withdraw  ಮಾಡಿ, 

ಮುಾಂದುವರೆಯುವುದು ಬೇಡ ಎಾಂದು ಹೇಳಿದೆವು.  Prevention of Corruption ಕೇಸ  ಇತ್ತು .  ಅದರಲಿ್ಲ  

ನ್ಮಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಇಲಿ  we are not interfere with corruption cases  ಎಾಂದು Bureaucratic opinion 

ಬಂತ್ತ. ಆಗ ನವು we have taken decision. Ok you proceed with your own source. Government 

will not say anything in this.   ನವು ಒಾಂದು ಕಡೆ criminal prosecution withdraw ಮಾಡಿ, ಅವರ 

ಮೇಲ್ಲ corruption ಹಾಕ ಎಾಂದು ಹೇಳುವುದಕೆಾ  ಆಗುವುದಿಲಿ ; ಹಾಂದಿನ್ ರಾಜಯ ಪ್ಪಲರು ಮೆಟ್ಟರಿಯಲ  

ಇಲಿ  ಎಾಂದು ಹೇಳಿದಿ ರು.  ಇಲಿೂ  ಕೂಡ ನ್ಮೂ  ಮುಾಂದೆ ಸಾ ಸಿಫಿಕ್  ಕೇಸ  ಯಾವುದೂ ಇಲಿ .  ಈ 

ಕೇಸ ನ್ಲಿ್ಲ  ದುಡುಡ  ಕಟಿ ವರಿಲಿ ; ದುಡುಡ  ತೆಗೆದುಕಾಂಡವರಿಲಿ .  Telephonic conversation ಆಗಿತ್ತು  

ಎನುನ ವುದು ಬಿಟಿ ರೆ ಇನಯ ವ ರ್ಚಜವನುನ  level ಆಗಿಲಿ  ಎಾಂದು as a Chairman of the Cabinet Sub-
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Committee  ತ್ರೀಮಾವನ್ ತೆಗೆದುಕಾಂಡೆವು.  Prevision of Corruption  ಕೇಸನುನ  ಮತೆು  ರಾಷಿ್ ರಪತ್ರಗಳಿಗೆ 

ಅವರು ಕಳುಹಸಿದರು.  ಆದರೆ ನಂತರ ಅವರು you cannot straightaway reach Presidentʼs Office it 

has to come to with proper source  ಎಾಂದು ವಾಪಸಿು  ಕಳುಹಸಿದರು.  ಈಗ ನ್ಮೂ  ಅಾಂಗಳಕೆಾ  ಬ್ರಲ  

ಬಂದು ನಿಾಂತ್ರದೆ.  ಈ ಮರ್ಧಯ   Session Court ನ್ಲಿ್ಲ  ಕೇಸ  ಇತ್ತು . Session Court, ಯಾವಾಗ ನವು 

Prosecution case withdraw ಮಾಡಿದೆವೀ ಆಗ ಕೇಸನುನ  ರದಿು  ಮಾಡಿದರು.  However it is open for 

the Government to come with a fresh proposal when and where it needs ಎನುನ ವ ಒಾಂದು 

ಆದೇಶವನುನ  ಕಟಿ್ಟ ತ್ತ.  ಎರಡು-ಮೂರು ಇಶೂಯ  ಮರ್ಧಯ  ನವದಿೆ ೀವ.  ಹೈಕೀಟ ವ, ಸುಪಿರ ೀರ್  

ಕೀಟ ವನ್ಲಿ್ಲ  ಡಿಸೈಡ  ಆಗಿರುವ ಕೇಸನುನ   ಏಕಾಏಕ  ಕಿೀಸ  ಮಾಡುವುದು ಸುಲಭ ಎಾಂದೆನಿಸಿಲಿ .  

Prevention of Corruption ಕೇಸ  ಇನ್ಮನ  ಕಿೀಸ  ಮಾಡಿಲಿ .  ಮೆಾಂಬರ ಗಳು ಮೇಲ್ಲ Corruption Charges  

ಏನು level  ಆಗಿತು ೀ ಅದು ಕಿೀಸ  ಆಗಿಲಿ .  ಆದರೂ ನವು, ಬೇಕಾದಿಾ ಗಲ್ಲ, ನ್ಮೂ  ಇಡಿೀ ವಧಾನ್ಸಭೆ 

ಮತ್ತು  ವಧಾನ್ ಪರಿಷ್ತ್ರು ನ್ಲಿ್ಲ  ಇದಕೆಾ  ಯಾರದೂ ವರೀಧ ಇಲಿ  ಎಾಂದು ಭಾವಸುತೆು ೀನೆ.  ಆಗ, it will be 

unanimous decision ಆಗುತು ದೆ, ನವು ಮಾಡಲೇಬೇಕೆಾಂದು we have taken decision.  ಈ ಮರ್ಧಯ  

Prevention of Corruption ಕೇಸನುನ  ನವು ಕಿೀಸ  ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ.  ಸಿಎಾಂ ರವರು ನ್ನ್ಗೆ ವಾಪಸಿು  

ಬರೆದಿದಿ ರೆ.  ಇವಲಿ್ಕ  ಇದಿಾ ಗ ಈ ಅಧಿವೇಶನ್ದಲಿ್ಲ  ಏನದರೂ ಮಾಡಬೇಕು ಎಾಂದಿದಿ ವರು ಸದಯ ಕೆಾ  

ಸಾ ಲಾ  hold ಮಾಡಿದಿೆ ೀವ.  ಉತು ರವೇನು ಕಟಿ ರೀ ಅದನುನ  ನಿಮಗೆ ಮೊನೆನ ಯೇ ಕಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು .  

ಆದರೆ, ಉತು ರದ last paragraph ನೀಡಿ, ನನೇ ಚೇರ ಮೆನ ರವರನುನ  ರಿಕೆಾ ಸಿ   ಮಾಡಿ,  ದಯಮಾಡಿ 

ಉತು ರವನುನ  ಪಿ್ ೀಸ  ಮಾಡಬೇಡಿ, ಉತು ರದಿಾಂದ confusion  ಆಗುತು ದೆ ಎಾಂದು ಹೇಳಿದೆ.  ನವು ಒಾಂದು 

ಕಡೆ ಮಾಡುವುದಕೆಾ  ಪರ ಯತನ  ಮಾಡುತ್ರು ದಿೆ ೀವ, ಆದರೆ ಉತು ರದಲಿ್ಲ  itʼs a closed case ಎಾಂದು  ರಿಪಿ್ ೈ 

ಬಂದಿದೆ, ಆದರೆ ನವು ಇದಕೆಾ  ಬದಿ ರಾಗಿರಲ್ಲಲಿ .ಈಗಲೂ ನನು ಇದರ ಬಗೆೆ  ಮಾತನಡಿದಾಗ, ಇದಕೆಾ  

ಉತು ರ ಕಟಿ  ಬನಿನ  ಎಾಂದು ಇಲಿ್ಲ ಗೆ ಕಳುಹಸಿದರು.  ಅಾಂದರೆ, Government will certainly consider their 

case.   

                                                       (ಮುಾಂದು) 

(1308) 23-12-2021 5.10 DS-RN                (ಸ್ಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಾ ತಿ) 

 

ಶಿರ ೋ ಜೆ.ಸಿ.ರ್ಮಧುಸ್ತವ ಮ(ಮುಾಂದ್ಯ):- 

 

 ಇದರಲಿ್ಲ  ಎರಡು ಮಾತ್ರಲಿ  we are committed.  ನವು ಮಾತ್ತ ಕಟಿ್ಟ ದಿೆ ೀವ.  ನನು, ಮಾನ್ಯ  

ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳು ತ್ರೀಮಾವನ್ ತೆಗೆದುಕಾಂಡಿದಿೆ ೀವ.   ಕನೆ paragraph ನುನ  ನೀಡಿ ಅವರು confuse 

ಮಾಡಿಕಳುು ತಾು ರೆನುನ ವ ಕಾರಣ್ಕಾಾ ಗಿ ನನೇ ಬಂದೆ.  ಬೇಡ ಸರ , ಇದು confuse  ಆಗುತು ದೆ ಎಾಂದು  

ನನು ತಮಗೆ ಹೇಳಿದಿೆ ೀನೆ.  ಏನ  ಸ್ವರ  ರಿಪಿ್ ೈ ಈ ರಿೀತ್ರ ಹೀಗುತ್ರು ದೆ ಎಾಂದು ನನೇ 

ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳನುನ  ಕೇಳಿದೆ.   ನೀಡಿರ ೀ ಇದು ಸಡನ  ಆಗಿ ಹೀಗಿಬಿಟಿ್ಟ ದೆ ಅದನುನ  ಸಿ್ವ ಪ  ಮಾಡಿ 
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ಎಾಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.  ಈಗಲೂ ನನು ಅವರ ಹತ್ರು ರ ಮಾತನಡಿಕಾಂಡು ಬಂದೆ.  ಮಾನ್ಯ  

ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳು, ನನು  consequences legal implications ಏನಗುತು ದೆ ಎನುನ ವುದಕೆಾ  ಸಾ ಲಾ  

ಸಮಯವನುನ   ತೆಗೆದುಕಾಂಡದಿು  ಬಿಟಿ ರೆ ನ್ಮೂ  ತ್ರೀಮಾವನ್ದಲಿ್ಲ  ಇಲಿ .  ಇದು ಆಗಲೇ ಬೇಕೆಾಂದು 

ಮಾನ್ಯ  ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳು ನ್ನ್ಗಿಾಂತ ಒಾಂದು ಹೆಜೆಜ  ಮುಾಂದಿದಿಾ ರೆ.   ಅವತ್ತು  ಅವರು ಗೃಹ 

ಮಂತ್ರರ ಗಳಾಗಿದಿಾ ಗ ನನು ಮತ್ತು  ಅವರು ಸಬ -ಕಮಿಟ್ಟಯಲಿ್ಲ   ತ್ರೀಮಾವನ್ ತೆಗೆದುಕಾಂಡು ಇದಕೆಾ  ಜಿೀವ 

ಕಟಿ್ಟ ದಿೆ ೀವ.   ಇಲಿದಿದಿ ರೆ prosecution withdraw ಮಾಡಿ,  ಮತು ಾಂದು withdraw  ಮಾಡಿ  ಮಕಾ ಳನುನ  

ಅಲಿ್ಲಯವರೆಗೆ ತರುವಂತಹ ಸೆಿ ತ್ರ ನ್ಮಗೆ ಇರಲ್ಲಲಿ .  We are positive, we will certainly consider, ಸಾ ಲಾ  

ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕಳುು ತು ದೆ, ದಯಮಾಡಿ ಅದಕೆಾ  ಅವಕಾಶ ಕಡಿ.  ಸಾ ಲಾ  complication ಇದೆ.  

ಕೆಳಗಡೆಯಿಾಂದ ಬರುವ opinion ಅಷಿ್ ಾಂದು positive ಆಗಿ ಇಾಂತಹ ಪರ ಕರಣ್ಗಳಲಿ್ಲ  ಬರುವುದಿಲಿ . 

Because cases are already decided by the Courts.  ಯಾರಾದರೂ bureaucratic opinion  

ಕಡಬೇಕಾದರೆ risk ಏಕೆ ಎನುನ ವ ಭಾವನೆಗಳಲಿ್ಲರುತಾು ರೆ.  Even then Government is with you and 

with those candidates.   We will certainly consider. ದಯಮಾಡಿ oblige ಮಾಡಿ   ಎಾಂದು 

ಹೇಳುವುದಕೆಾ  ಬಯಸುತ್ರು ದಿೆ ೀನೆ. 

 

 ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಒಳೆು ಯದಾಯಿತ್ತ, ಅದನುನ  ಸರಿ ಮಾಡಿ. 

 

 ಶಿರ ೋ ಪ್ತ.ಆರ.ರಮೇಶ :- ಮಾನ್ಯ  ಸಚಿವರಿಗೆ ಧನ್ಯ ವಾದಗಳನ್ನ ಪಿವಸುತೆು ೀನೆ.  ಆದರೆ ಅದಕಾ ಾಂದು 

ಕಾಲಮಿತ್ರಯನುನ  ನಿಗದಿ ಮಾಡಿ. 

 

 ಶಿರ ೋ ಎಸ.ಆರ.ಪಾಟ್ಟೋಲ (ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರು):- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಮಾನ್ಯ  

ಸಚಿವರು ಒಳೆು ಯ ಉತು ರ ಕಟಿ್ಟ ದಿಾ ರೆ.  ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯ ವಾದಗಳು. I think 365 Gazetted Probationers in 

2011.  ಅವರ ಪರ ಮಾನ್ಯ  ಸಚಿವರು ನಿಣ್ವಯ ಕೈಗಾಂಡಿರುವುದಕೆಾ  ವಶೇಷ್ವಾಗಿ ಮಾನ್ಯ  ಸಚಿವರಿಗೆ 

ಅಭಿನಂದನೆಯನುನ  ಹೇಳುತೆು ೀವ. ಮಾನ್ಯ  ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳು ಇದರಲಿ್ಲ  ಸಕಾರಾತೂ ಕವಾಗಿ ಇದಿು ದರಿಾಂದ 

ಅವರಿಗೂ ಧನ್ಯ ವಾದಗಳನ್ನ ಪಿವಸುತೆು ೀವ.  ಆದರೆ ಇದು ಬೇಗನೇ ಕಾಯವಗತವಾಗಲ್ಲ.  ಈ ಅಧಿವೇಶನ್ದಲಿ್ಲ  

ಆಗುವುದು ಕಷಿ್ ವಾಂದು ಕಾಣುತ್ರು ದೆ.  ಅಧಿವೇಶನ್ ನಳೆಯೇ ಮುಗಿಯುತ್ರು ದೆ.  ಬೇಗನೇ ಇತಯ ಥವವಾಗಲ್ಲ 

ಎಾಂದು ತಮೂ  ಮೂಲಕ ನನು ಮಾನ್ಯ  ಸಚಿವರಿಗೆ ಹೇಳಬಯಸುತ್ರು ದಿೆ ೀನೆ.    

 

 ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನ್ಯ  ಸಚಿವರೇ,  ಎಲಿ್ಕ  ಮಾಹತ್ರಗಳನುನ  ತೆಗೆದುಕಾಂಡು ಮುಾಂದಿನ್ ಸಲ 

ಮಾಡಿಬಿಡಿ.  
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ಶಿರ ೋ ಜೆ.ಸಿ.ರ್ಮಧುಸ್ತವ ಮ:-  ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೆ, we will do it.  ನವಲಿ್ಕ  ಮಾಡುತೆು ೀವ. 

ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನ್ಯ  ಸಚಿವರೇ, ಸದನ್ವು ತಮಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಯನುನ  ಸಲಿ್ಲ ಸುತ್ರು ದೆ.  

ಶಿರ ೋ ಕೆ.ಟ್ಟ.ಶಿರ ೋಕಂಠೇಗೌಡ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಚಿವರೇ, ನವಲಿ್ಕ  ತಮಗೆ ಅಭಾರಿಯಾಗಿದಿೆ ೀವ.  

 

   

                                            

7.  ನಯಮ 68ರ ಮೇರೆಗೆ ಮುಾಂದ್ಯವರೆದ ಚಚೆಾ 

ವಿಷಯ:-ಉತ್ು ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಹಾಗೂ ಕಲಾಯ ಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದ 

                                         ಜವ ಲಂತ್ ಸ್ಮಸ್ತಯ ಗಳ ಬ್ಗೆೆ . 

- - - - -  - 

ಶಿರ ೋ ಅರವಿಾಂದ ಕುರ್ಮರ  ಅರಳಿ(ವಿಧಾನಸ್ಭೆಯಿಾಂದ ಚುರ್ನಯಿತ್ರಾದವರು):- ಮಾನ್ಯ  

ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ತಾವು ಅವಕಾಶ ಕಟಿ್ಟ ದಿ ಕಾಾ ಗಿ ಧನ್ಯ ವಾದಗಳು.  ಉತು ರ ಕನವಟಕ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯ 

ಬಗೆೆ  ಮಾತನಡುವುದಕೆಾ  ಅವಕಾಶ ಕಟಿ್ಟ ದಿ ಕಾಾ ಗಿ ಮತು ಮೊ  ತಮಗೆ ಧನ್ಯ ವಾದಗಳನ್ನ ಪಿವಸುತೆು ೀನೆ.   

ಈಗಾಗಲೇ ಉತು ರ ಕನವಟಕದ ಬಗೆೆ   ಹಲವು ಹರಿಯ ಸದಸಯ ರೆಲಿರೂ ಮಾತನಡಿದಿಾ ರೆ.  371(ಜೆ) ಬಗೆೆ   

ಹಾಗೂ KKRDB (Kalyana Karnataka Regional Development Board) ಬಗೆೆ  ಎಲಿ್ಕ  ವಷ್ಯಗಳನುನ  

ಹೇಳಿದಿಾ ರೆ.  ಕೃಷಿ ಬಗೆೆ  ಮಾನ್ಯ  ಬಸವರಾಜ ಪ್ಪಟ್ಟೀಲ  ಇಟಗಿಯವರು ಹೇಳಿದಿಾ ರೆ.  ನನು ಎರಡು 

ವರ್ಚರಗಳನುನ  ಹೇಳುವುದಕೆಾ  ಇಷಿ್ ಪಡುತ್ರು ದಿೆ ೀನೆ.  ನ್ಮೂ  ಕನವಟಕ ರಾಜಯ  ಅಭಿವೃದಿಿ ಯ ಬಗೆೆ  

ಮಾತನಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು .  ವಪಯಾವಸವಾಂದರೆ, ನವು ಯಾವ ಹಂತಕೆಾ  ಹೀಗಿ ತಲುಪಿದಿೆ ೀವಾಂದರೆ, 

ದಕಿ ಣ್ ಕನವಟಕವಾಂದರೆ   ಸಿನಿಮಾ ಮಂದಿರದಲಿ್ಲ  ಬ್ರಲ್ಕಾ ನಿ ಇದಿ  ಹಾಗೆ.  ಮಧಯ  ಕನವಟಕವಾಂದರೆ, 

ಫಸಿ   ಕಿಾ ಸ  ಇದಿ  ಹಾಗೆ,  ಮುಾಂಬೈ ಕನವಟಕಕೆಾ  ಈಗ ಕತ್ತು ರು ಕನವಟಕ ಎಾಂದು ಹೇಳುತೆು ೀವ, ಅದು 

ಸಕೆಾಂಡ  ಕಿಾ ಸ  ಇದಿ  ಹಾಗೆ,  ಕಲ್ಕಯ ಣ್ ಕನವಟಕ ಥಡ ವ ಕಿಾ ಸ  ಇದಿ  ಹಾಗೆ.  ಆ ಮಟಿ ದಲಿ್ಲ  ಸಕಾವರ 

ತಂದುಬಿಟಿ್ಟ ದೆ. ಅದು ಯಾವುದೇ ಸಕಾವರ ಇರಬಹುದು.    ಏಕೆಾಂದರೆ, ಅಭಿವೃದಿಿ  ಮಾಡಿಬಿಟಿ ರೆ ಈ 

ರಿೀತ್ರಯ ಚರ್ಚವಗಳು ಆಗುತ್ರು ರಲ್ಲಲಿ .  ದಕಿ ಣ್ ಕನವಟಕಕೆಾ  ಹೆಚಿಿ ನ್ ರಿೀತ್ರಯಲಿ್ಲ  ಅಭಿವೃದಿಿ  ಮಾಡುತಾು ರೆ.  

ಉತು ರ ಕನವಟಕದಲಿ್ಲ  ಅದರಲಿೂ  ಕಲ್ಕಯ ಣ್ ಕನವಟಕ ಎಾಂದರೆ ತ್ರರಸ್ವಾ ರ ಮಾಡುತಾು ರೆ.   ಈಗಾಗಲೇ 

ಕಲ್ಕಯ ಣ್ ಕನವಟಕದ ಬಗೆೆ  371(ಜೆ) ಬಗೆೆ  ಮಾತನಡಿದಿಾ ರೆ.  ಕಲ್ಕಯ ಣ್ ಕನವಟಕದ ಬಿೀದರ  ಜಿಲಿ್ಲ  ಬಗೆೆ  

ನನು ಮಾತನಡುತೆು ೀನೆ.  ಅಲಿ್ಲ  ಯಾವುದೇ ದೊಡಡ  ನಿೀರಾವರಿ ಯೀಜನೆಗಳಿಲಿ .  ಒಾಂದು ಸಣ್ಣ  

ಯೀಜನೆ ಇದೆ.  ಅದು ಕಾರಂಜಾ ಯೀಜನೆ.   ಕಾರಂಜಾ ಯೀಜನೆ 1969-1970 ರಲಿ್ಲ  ಪ್ಪರ ರಂಭವಾಗಿದೆ.  

ಅದು 76 ರಿಾಂದ 80 ಲಕ್ಷ ರೂಪ್ಪಯಿಗಳ ಯೀಜನೆಯಾಗಿತ್ತು .  ಆದರೆ ಈಗ  723 ಕೀಟ್ಟ 
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ರೂಪ್ಪಯಿಗಳಾದರೂ ಇನ್ಮನ  ಮುಗಿದಿಲಿ .  ಇನ್ಮನ  173 ಕೀಟ್ಟ ರೂಪ್ಪಯಿಗಳು ಬೇಕು ಎಾಂದು 

ಹೇಳುತ್ರು ದಿಾ ರೆ.  ನನು ಏಕೆ ಈ ವರ್ಚರವನುನ  ಪರ ಸ್ವು ಪ ಮಾಡುತ್ರು ದಿೆ ೀನೆಾಂದರೆ,  1969-1970 ರಲಿ್ಲ  

ಪ್ಪರ ರಂಭವಾಗಿ ಈಗ 2021 ರಲಿ್ಲ  ಇದಿೆ ೀವ.  ಈಗ ಎಷಿ್ಟ  ವಷ್ವಗಳಾಗಿದೆ? ಇದು ಸಣ್ಣ  ಯೀಜನೆಯಾಗಿದೆ.  

ಆ ಯೀಜನೆಯನುನ  ಇಷಿ್ಟ  ಹತ್ರು ಗೆ ಮುಗಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು . ನ್ಮೂ  ಮನಃಸೆಿ ತ್ರ ಏನಿದೆ ಎಾಂದರೆ ಕಲ್ಕಯ ಣ್ 

ಕನವಟಕವಾಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಸಕಾವರ ಇರಲ್ಲ, ಎಲಿ್ಕ  ಸಕಾವರಗಳು ಬಹಳ ಕಡೆಯಾಗಿ ನೀಡಿಕಾಂಡು 

ಬಂದಿದಿಾ ರೆ.   ಕಲ್ಕಯ ಣ್ ಕನವಟಕಕೆಾ  1500 ಕೀಟ್ಟ ರೂಪ್ಪಯಿಗಳ ಅನುದಾನ್ವನುನ  ಕಡುತಾು ರೆಾಂದು  

ನ್ಮೂ  ಹರಿಯ ಸದಸಯ ರು ಹೇಳಿದರು.   ಆದರೆ ಆ ಅನುದಾನ್ವನುನ  ಯಾವಾಗ ಕಡುತಾು ರೆಾಂದರೆ, 

ವಷ್ವದ ಕನೆಯಲಿ್ಲ  ಸಪಿ್ ಾಂಬರ , ಅಕಿ ೀಬರ , ಡಿಸಾಂಬರ  ತ್ರಾಂಗಳಿನ್ಲಿ್ಲ  ಕಡುತಾು ರೆ.   ಅದಕಾಾ ಗಿ 

ಪರ ಪೊೀಸಲ  ಕಟಿ  ಅದು ಇಾಂಪಿಿ ಮೆಾಂಟ  ಆಗುವುದಕೆಾ  ಮತ್ತು   ಅದನುನ  ಎಸಿಿ ಮೇಟ  ಮಾಡಿ 

ಅಪೂರ ವಲ  ತೆಗೆದುಕಳುು ವುದಕೆಾ  ಫೆಬರ ವರಿ ಆಗುತು ದೆ.  ಆಮೇಲ್ಲ ಆ ಹಣ್ವನುನ  ಮಾಚ್ ವ ತ್ರಾಂಗಳಿನ್ಲಿ್ಲ  

ಮುಗಿಸಬೇಕು.    1500 ಕೀಟ್ಟ ರೂಪ್ಪಯಿಗಳ ಅನುದಾನ್ದಲಿ್ಲ  650 ಕೀಟ್ಟ ರೂಪ್ಪಯಿಗಳನುನ  

ಕಟಿ್ಟ ದಿಾ ರೆ.     650 ಕೀಟ್ಟ ರೂಪ್ಪಯಿಗಳನುನ  ಕಟಿ್ಟ ದಿೆ ೀವಾಂದು ಘೀಷ್ಣೆ ಮಾಡಿದಿಾ ರೆ.  

ಅದರಲಿ್ಲ  330  ಕೀಟ್ಟ ರೂಪ್ಪಯಿಗಳ  ಪರ ಪೊೀಸಲ  ತೆಗೆದುಕಾಂಡಿದಿಾ ರೆ.  ಅದು ಕೂಡ ಇನುನ  

ಅಪೂರ ವಲ  ಆಗಿಲಿ .  ಮಾನ್ಯ  ಶಶ್ಲ  ಜಿ.ನ್ಮೊೀಶ್ ಯವರು ಹೇಳಿದರು, ಯಾವುದೇ ಒಾಂದು ಅಪೂರ ವಲ  

ತೆಗೆದುಕಳು ಬೇಕಾದರೆ ಬ್ಾಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರಬೇಕು.  ಸಪಿ್ ಾಂಬರ  ತ್ರಾಂಗಳಿನ್ಲಿ್ಲ  ಗುಲಬ ಗಾವ  ಜಿಲಿ್ಲ ಗೆ 

ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳು ಬಂದಾಗ  1500 ಕೀಟ್ಟ ರೂಪ್ಪಯಿಗಳ ಬಜೆಟ  ಸ್ವಲವುದಿಲಿ , 3000 ಕೀಟ್ಟ 

ರೂಪ್ಪಯಿಗಳನುನ  ತೆಗೆದುಕಳಿು , ನನು ಕಡುತೆು ೀನೆಾಂದು ಹೇಳಿದರು.  ಮತೆು  ಇದಕೆಾ  ತಕ್ಷಣ್ ಬೊೀಡ ವ 

ಮಾಡುತೆು ೀನೆಾಂದು ಹೇಳಿದರು.  ಆದರೆ ಇಲಿ್ಲಯವರೆಗೂ ಆ ಬೊೀಡ ವ ಬಗೆೆ  ಮಾತನಡುವುದಕೆಾ  

ತಯಾರಿಲಿ .  ಬೊೀಡ ವ ಅಸಿು ತಾ ಕೆಾ  ಬಂದು ಸುಮಾರು 100-150 ತ್ರಾಂಗಳುಗಳು ಆಗುತ್ರು ದೆ.  ಇಲಿ್ಲಯವರೆಗೂ 

ಒಾಂದು ಸಭೆ ಕರೆದಿಲಿ .  ಯಾರ ನೀವು ಕೇಳಲ್ಲಲಿ , ಪರಿಸೆಿ ತ್ರ ಯಾವ ರಿೀತ್ರ ಇದೆ ಎಾಂಬುದನುನ  ಕೇಳಲ್ಲಲಿ .  

ಅದನುನ  ಕೇಳುವ ಮನಃಸೆಿ ತ್ರಯನುನ  ಸಕಾವರ ಮಾಡಬೇಕು.  ಅದಕೆಾ  ಸಕಾವರ ಬದಿ ತೆಯನುನ  

ವಹಸಬೇಕೆಾಂದು ನನು ಕೇಳಿಕಳುು ತ್ರು ದಿೆ ೀನೆ.  ಈಗಾಗಲೇ  ಹಲವಾರು ಸದಸಯ ರು ದೊಡಡ  ದೊಡಡ  

ನಿೀರಾವರಿ ಯೀಜನೆಗಳ ಬಗೆೆ  ಮಾತನಡಿದಿಾ ರೆ.  ನ್ಮೂ  ಕಡೆ ಗೀದಾವರಿ ಬೇಸಿನ  ಬರುತು ದೆ.  ಆ 

ಗೀದಾವರಿ ಬೇಸಿನ ಗೆ ಬರ್ಚವತ  ಆಯೀಗದಿಾಂದ ನ್ಮಗೆ ಅವಾಡ ವ ಆಗಿದೆ.  23.47 ಟ್ಟ.ಎಾಂ.ಸಿ. ನಿೀರನುನ  

ಉಪಯೀಗ ಮಾಡುವುದಕಾಾ ಗುತ್ರು ಲಿ .  ಏಕೆಾಂದರೆ,  ಅದಕೆಾ  ತಕಾ ಾಂಥೆ  ಬ್ರಯ ರೇಜ  ಆಗಲ್ಲ, reservoirs ಆಗಲ್ಲ 

ಆಗುತ್ರು ಲಿ .   ನವು ಎಲಿ್ಕ  ಮಾಡಿದರು ಇನ್ಮನ  ಸುಮಾರು ಎಾಂಟ ಟ್ಟ.ಎಾಂ.ಸಿ. ಗೂ ಹೆಚಿಿ ನ್ ನಿೀರನುನ  

ಆಾಂಧರ  ಪರ ದೇಶದ ತೆಲಂಗಾಣ್ಕೆಾ  ಬಿಡುತ್ರು ದಿೆ ೀವ.  ನಿೀರಾವರಿ ಯೀಜನೆಯು ಸರಿಯಾಗಿ ನ್ಡೆಯಬೇಕಾದರೆ 

ಅದನುನ  ತಡೆಗಟಿ ಬೇಕಾಗುತು ದೆ.  ಇದರಿಾಂದ ರೈತರಿಗೆ ನಿೀರಿನ್ ಬವಣೆ ತಪುಾ ತು ದೆ.  ಆ ದಿಸಯಲಿ್ಲ  ಸಕಾವರ 

ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕೆಾಂದು ನನು ಒತಾು ಯ ಮಾಡುತೆು ೀನೆ. ನ್ಮೂ ಲಿ್ಲ  ಸಕಾ ರೆ ಕಾಖಾವನೆಗಳಿವ.   ನ್ಮೂ  ಕಡೆ 
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ಬಹಳಷಿ್ಟ  ಸಕಾ ರೆ ಕಾಖಾವನೆಗಳನುನ  ತೆರೆದಿದಿೆ ೀವಾಂದು ನಿರಾಣಿ ಸ್ವಹೇಬರು ಹೇಳುತ್ರು ದಿ ರು, ಆದರೆ  ಇಲಿ್ಲ  

ಸಕಾ ರೆ ಕಾಖಾವನೆಗಳು ಯಾವ ರಿೀತ್ರ ನ್ಡೆಯುತ್ರು ವ, ರೈತರಿಗೆ ಎಷಿ್ಟ  ಲ್ಕಭ ಆಗಿದೆ? ನ್ಮೂ  ಕಡೆ ಇರುವಂತಹ 

ಐದು ಸಕಾ ರೆ ಕಾಖಾವನೆಗಳಲಿ್ಲ   ಮೂರು ಸಕಾ ರೆ ಕಾಖಾವನೆಗಳು ಮಾತರ  ಬಂದ  ಆಗಿವ.  ಆ ಕಾಖಾವನೆಗಳು 

ನ್ಡೆದರೂ ಕೂಡ -Fair & Remunerative Price ಪರ ಕಾರ ಏನು ಬ್ಲ್ಲ ಕಡಬೇಕೀ ಆ ಬ್ಲ್ಲಯನುನ  

ರೈತರಿಗೆ ಕಡುತ್ರು ಲಿ .  ಬಹಳ ಮೊೀಸ ಮಾಡುತ್ರು ದಿಾ ರೆ.  ಆ ಬಗೆೆ  ನವು ಹಲವು ಬ್ರರಿ ಮಂತ್ರರ ಗಳಿಗೆ 

ಪತರ ವನುನ  ಬರೆದಿದಿೆ ೀವ.   ಮಂತ್ರರ ಗಳನುನ  ಭೇಟ್ಟ ಮಾಡಿದಿೆ ೀವ.  ಸಕಾವರಕೆಾ  ಪತರ  ಬರೆದಿದಿೆ ೀವ.  ಆದರೆ 

ಯಾವುದು ಬಗೆಹರಿಯಲ್ಲಲಿ .  ಕಬುಬ  ಬ್ಳೆಗಾರರ ಬಗೆೆ ಯೂ ಚಿಾಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು.  ಈ ಕಡೆ ಏನು ಬ್ಲ್ಲ 

ಕಡುತ್ರು ದಿಾ ರೆಯೀ ಅದೇ ಬ್ಲ್ಲಯನುನ  ನ್ಮೂ  ಭಾಗದ ರೈತರಿಗೂ ಕಡಬೇಕೆಾಂದು ನನು ಒತಾು ಯ 

ಮಾಡುತ್ರು ದಿೆ ೀನೆ. 

         (ಮುಾಂದು) 

1309/23-12-2021/ 5-20/ಬಿಕೆಪಿ-ವಕೆ(ಆರ .ಎನ) 

ಶಿರ ೋ ಅರವಿಾಂದ  ಕುರ್ಮರ  ಅರಳಿ(ಮುಾಂದ್ಯ):- 

ಅದೇ ರಿೀತ್ರ  ಈ  ಕಾರಂಜಾ  ಯೀಜನೆ  ಮುಳುಗಡೆ   ಪರ ದೇಶದಲಿ್ಲದೆ.  ಅಲಿ್ಲ   ಪರ ತ್ರ ವಷ್ವ  ನ್ಮರಾರು ಎಕರೆ   

ಜಮಿೀನಿನ್ಲಿ್ಲ   ಬ್ಳೆಗಳು  ಹಾಳಾಗಿ  ಹೀಗುತ್ರು ದೆ.  ಆದರೆ, ಅ ಬ್ಳೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಪರಿಹಾರ  ಸಿಗುವುದಿಲಿ .   

ಈ  ಪರಿಹಾರದ ವಷ್ಯವಾಗಿ  ನನು ಜಲಸಂಪನ್ಮೂ ಲ ಸಚಿವರಿಗೆ    ಈ ಜಮಿೀನ್ನುನ  ಭೂಸ್ವಾ ಧಿೀನ್  

ಮಾಡಿಕಾಂಡು ಅವರಿಗೆ ದುಡುಡ   ಕಟಿ ರೆ ಅವರು settle ಆಗುತಾು ರೆಾಂದು  ಹೇಳಿದಿೆ ೀನೆ.   ಆದರೆ,  ಇದು 

ನ್ಮೂ ಲಿ್ಲ   ಪ್ಪರ ವಜನ   ಇಲಿವಾಂದು  ಸಚಿವರು  ಹೇಳಿದರು.  ಯಾವಾಗ ಯಾವಾಗ ಬ್ಳೆ ಹಾನಿಯಾಗುತು ದೆ.  

ಆ ಸಂದಭವದಲಿ್ಲ     ಪರಿಹಾರ  ಕಡುತೆು ೀವಾಂದು  ಹೇಳಿದಿಾ ರೆ.  ಆದರೆ, ಆ  ಪರಿಹಾರವನುನ  ಸರಿಯಾದ 

ಸಮಯಕೆಾ   ಕಡಬೇಕು. 2-3 ವಷ್ವಗಳಾದ  ಮೇಲ್ಲ  ಕಟಿ ರೆ, ಅದು ಉಪಯೀಗವಾಗುವುದಿಲಿ .  ನ್ಮೂ  

ರೈತರು  ಬಹಳ  ತಾಂದರೆಯಲಿ್ಲದಿಾ ರೆ. 

 

ಶಿರ ೋ ಬ್ಸ್ವಸ್ರಾಜ ಪಾಟ್ಟೋಲ   ಇಟಗಿ(ಸ್ಾ ಳಿೋಯ ಸಂಸ್ತಾ ಗಳ  ಕಿೆೋತ್ರ ):-    ಯಾವುದೇ  ಒಾಂದು 

ಪ್ಪರ ಜೆಕಿ್   ಮಾಡಿದಾಗ  ಎಷಿ್ಟ   ಜಮಿೀನು ಮುಳುಗಡೆಯಾಗುತು ದೆ, ಸಕಾವರ ಅದಕೆಾ   ಪರಿಹಾರವನುನ   

ಕಡಬೇಕು.  

 

ಶಿರ ೋ ಗೊೋವಿಾಂದ ಎಾಂ. ಕಾರಜ್ೋಳ:-   ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೆ,  ಮಾನ್ಯ  ಸದಸಯ ರು ತಪುಾ  

ತ್ರಳಿದುಕಳು ಬ್ರರದು.  ಯಾವುದೇ   ಯೀಜನೆಯ ನಿರಾಶ್ರ ತರಿಗೆ  ಅವರು  ಕಳೆದುಕಾಂಡ ಆಸಿು -ಪ್ಪಸಿು ಗೆ  

ಪರಿಹಾರ  ಕಡಲ್ಲಕೆಾ  ಸಕಾವರದಲಿ್ಲ   ಪ್ಪರ ವಜನ   ಇದೆ.  ಅದಕಾಾ ಗಿಯೇ ಭಾರತ ಸಕಾವರ  2013 ರಲಿ್ಲಯೇ 

Special Land Acquisition Act  ಕೂಡ   ಜಾರಿಯಲಿ್ಲದೆ.  ಅವರು ಏನು ಕೇಳುತ್ರು ದಿಾ ರೆಾಂದರೆ  ಪರ ವಾಹದಿಾಂದ 
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ಬಂದಂತಹದಿು . ಹನಿನ ೀರಿನಿಾಂದ  ಮುಳುಗಡೆಯಾದಂತಹದಿು  ಅಲಿ .    ಪರ ವಾಹ  ಎಲಿ್ಕ  ವಷ್ವದಲಿ್ಲಯೂ  

ಬರುವುದಿಲಿ .   ಎರಡು ವಷ್ವ ಸತತವಾಗಿ ಮಳೆಯಾಗಿ ಆಕಸಿೂ ಕವಾಗಿ  ರೈತರ ಬ್ಳೆ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ.  ಅದಕೆಾ   

ಪರಿಹಾರವನುನ   ಕಡಿಸುತೆು ೀನೆ.    ಯಾವ ಸಂದಭವದಲಿ್ಲ   ಪರ ವಾಹ ಬಂದು ಹಾನಿಯಾಗುತು ದೆ, 

ಅತ್ರವೃಷಿಿ ಯಾಗಿ ಹಾನಿಯಾಗುತು ದೆ,  ಅಾಂತಹ ಸಂದಭವದಲಿ್ಲ    ಪರಿಹಾರವನುನ  ಕಡುತೆು ೀವಾಂದು 

ಉತು ರವನುನ   ಕಟಿ್ಟ ದಿೆ ೀನೆ.   

 

 ಶಿರ ೋ ಅರವಿಾಂದ  ಕುರ್ಮರ  ಅರಳಿ:-  ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೆ, ನನು ಹೇಳುವಂತಹ 

ವಷ್ಯವನುನ  ಮಾನ್ಯ  ಸಚಿವರು ತ್ರಳಿದುಕಾಂಡಿದಿಾ ರೆ.  ಮಾನ್ಯ  ಸಚಿವರಿಗೆ  ಧನ್ಯ ವಾದಗಳು.  ಅದನುನ  

ಜಾರಿಗೆ ತರುವಂತಹ ಪರ ಯತನ ವನುನ   ಮಾಡಬೇಕೆಾಂದು ಅವರಲಿ್ಲ   ಕೇಳಿಕಳುು ತೆು ೀನೆ.  ಈಗಾಗಲೇ  ನ್ಮೂ  

ಶ್ರ ೀ ಬಸವರಾಜ ಪ್ಪಟ್ಟೀಲ   ಇಟಗಿಯವರು  ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ  ಬ್ಳೆ ವಮೆ  ಬಗೆೆ   ಅಾಂದರೆ ಫಸಲ  ಭಿೀಮಾ  

ವಮೆ ಬಗೆೆ    ನ್ಮೂ  ಮಾನ್ಯ  ಸದಸಯ ರಾದ  ಶ್ರ ೀ ಲಕ್ಷೂ ಣ್ ಸಂಗಪಾ  ಸವದಿಯವರು  ಹೇಳಿದರು.   ಮೊದಲು 

ಬಿೀದರ ,   ನಂತರ  ಹಾವೇರಿ ಗದಗ ಬಂದಿದೆ ಎಾಂದು ಹೇಳಿದರು,  ಆದರೆ, ಫಸಲ  ಭಿಮಾ ಯೀಜನೆಯ 

ವಮೆಯ ಕಂತನುನ  ಮುಾಂಚೂಣಿಯಲಿ್ಲ   ಕಟಿ ಲ್ಲಕೆಾ   ನ್ಮೂ  ಕಡೆಯ ರೈತರು ಸಿದಿ ರಿದಿಾ ರೆ.   ಆದರೆ, ಬ್ಳೆ 

ಹಾನಿಯಾದ  ಬ್ಳೆಗಳಿಗೆ   ಪರಿಹಾರ  ಕಡಬೇಕಲಿವೇ?  ಅದಕೆಾ  ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಏನು ಹೇಳುತಾು ರೆಾಂದರೆ, 

ಅವರು ಬರಬೇಕು, ಇವರು ಬರಬೇಕು, ಸಕಾವರಕೆಾ   ಕಡತ ಹೀಗಿದೆ ಎಾಂದು  ಹೇಳುತಾು ರೆ.   ಈ  ರಿೀತ್ರಯಲಿ್ಲ  

ರೈತರಿಗೆ   ಅಡಾಡ ಡಿಸಿ,   ಅವರ  ಬ್ಳೆ  ಹಾಳಾಗುತ್ರು ದೆ.     ಇದರಿಾಂದಾಗಿ ಇದಿ ಾಂತಹ ಬ್ಳೆಯನುನ  ಸಹ ಶುದಿ   

ಮಾಡಲ್ಲಕೆಾ   ಅಗುತ್ರು ಲಿ .   ಬಹಳ  ತಾಂದರೆಯಾಗುತ್ರು ದೆ.  ಈಗ  2017 ರಿಾಂದ 2020 ರವರೆಗೆ  ಷ್ಟಗರ   

ಕಂಪನಿಯವರು 200  ಕೀಟ್ಟ  ರೂಪ್ಪಯಿಗಳ  ಲ್ಕಭದಲಿ್ಲದಿಾ ರೆ.   ಇಷಿ್ ಾಂದು ಲ್ಕಭದಲಿ್ಲದಿ ರೂ ಸಹ 

ನ್ಮೂ  ರೈತರಿಗೆ  ಏತಕೆಾ   ಹಣ್   ಕಡುತ್ರು ಲಿವಾಂದರೆ   ಅವರದಿು   ವರದಿ  ಬರಬೇಕು, ಇವರದಿು  ವರದಿ 

ಬರಬೇಕೆಾಂದು     ಈ ರಿೀತ್ರಯಲಿ್ಲ   ನೆವ  ಹೇಳುತಾು ರೆ.  ಅದಕಾ ಸಾ ರ  ಅವರು  ನೆವ  ಹೇಳುವುದು ಬೇಡ,  

ಮಾನ್ಯ  ಸದಸಯ ರಾದ ಬಸವರಾಜ ಪ್ಪಟ್ಟೀಲ    ಇಟಗಿಯವರು   ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ  ಸಕಾವರದವರೇ,   ವಮಾ  

ಇಲ್ಕಖ್ಯಯವರಾಂದಿಗೆ  monitor  ಮಾಡುವುದನುನ   ತಮೂ  ಕಸಿ ಡಿಗೆ  ತೆಗೆದುಕಳುು ವುದು   ಒಳೆು ಯದು 

ಎನುನ ವುದು ನ್ನ್ನ  ಆಗರ ಹ ಇದೆ.   ಅದೇ ರಿೀತ್ರಯಲಿ್ಲ   ನ್ಮೂ  ಜಿಲಿ್ಲ ಯಲಿ್ಲ   2012-13ರಲಿ್ಲ   Satellite Urdu 

University   ಎನುನ ವುದು ಬಂದಿದೆ. ಅದಕೆಾ   2-3 ವಷ್ವ ಆಯಿತ್ತ.  10 ಎಕರೆ ಜಮಿೀನು ಸಹ ಸಕಾವರ  

ಕಟಿ್ಟ ದೆ.    ಆದರೆ,  ಇಲಿ್ಲಯವರೆಗೆ ಅದರ  ಕಟಿ ಡ  ಕಟಿ ಲ್ಲಕೆಾ    ಮಾಡಲ್ಲಕೆಾ  ಸಿದಿ ರಿಲಿ .    ಇದಕೆಾ   ಕೇಾಂದರ   

ಮತ್ತು  ರಾಜಯ  ಸಕಾವರದ   ಪ್ಪಲು  ಇದೆ.   ಅದನುನ   ಮಾಡಿದರೆ, ಅಲಿ್ಲನ್ ಆರ್ಥವಕ ಪರಿಸೆಿ ತ್ರ ಸುಧಾರಿಸುತು ದೆ.    

ಮತೆು   ವದಾಯ ರ್ಥವಗಳಿಗೆ  ಓದಲ್ಲಕೆಾ   ಅನುಕೂಲವಾಗುತು ದೆ.   ಅಲಿ್ಲ   ಕೇವಲ  ಉದುವ  ಭಾಷ್ಣ  ಮಾತರ   

ಕಲ್ಲಸುವುದಿಲಿ ,  ಅದರ  ಜತೆಗೆ  ಇಾಂಗಿಿ ಷ   ಸಹ   ಕಲ್ಲಸುತಾು ರೆ.    ಇಾಂಗಿಿ ಷ   ಕಲ್ಲಯುವವರು ಅಲಿ್ಲ ಗೆ  

ಹೀಗಬಹುದು.  ಆ  ಒಾಂದು  ದೃಷಿಿ ಯಿಾಂದ ಸಕಾವರ ಇದಕೆಾ  ಒತ್ತು  ಕಟಿ     ಕಟಿ ಡ  ಕೆಲಸವನುನ  
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ರ್ಚಲು  ಮಾಡಬೇಕೆಾಂದು ಸಕಾವರಕೆಾ   ತಮೂ  ಮೂಲಕ ಮನ್ವ ಮಾಡಿಕಳುು ತೆು ೀನೆ.     ನ್ನ್ಗೆ  

ಮಾತನಡಲ್ಲಕೆಾ  ಅವಕಾಶ  ಕಟಿ  ತಮಗೆ ಧನ್ಯ ವಾದಗಳು.   

 

 

8. ಪರ ಕಟಣೆ 

ವಿಷಯ:  ಅಖಿಲ ಭಾರತ್   ಪ್ತೋಠಾಸಿೋರ್ನಧಿಕಾರಿಗಳ  ಸ್ಮೆಮ ೋಳನದಲೆ   ನಡೆದ   

ಸಂಕಿಿ ಪು  ನಡವಳಿ ಕುರಿತ್ತ 

- - - - - - 

 

ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಪಿೀಠಾಸಿೀನಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಮೊ ೀಳನ್ಕೆಾ  ನ್ಮೂ  ರಾಜಯ ದಿಾಂದ 

ಪರ ತ್ರ ವಷ್ವ ಉಭಯ ಸದನ್ಗಳ ಅಧಯ ಕ್ಷರು ಹೀಗುತ್ರು ರುವಂತೆ ಪರ ಸಕು  ವಷ್ವ ದಿ:16.11.2021 ರಿಾಂದ 

19.11.2021ರವರೆಗೆ ಹಮಾಚಲ ಪರ ದೇಶದ ಶ್ಮಿಾ ದಲಿ್ಲ  ಆಯೀಜಿಸಲ್ಕಗಿದಿ  ಸಮೊ ೀಳನ್ದಲಿ್ಲ  ನನು ಸಹ 

ಭಾಗವಹಸಿದಿು , ಸದರಿ ಸಮೊ ೀಳನ್ದಲಿ್ಲ  ತೆಗೆದುಕಾಂಡ ನಿಣ್ವಯಗಳನುನ  ಹಾಗೂ ನ್ಡೆದಂತಹ ವರ್ಚರ 

ವಮಶೆವಗಳನುನ  ಈ ಸಭೆಗೆ ತ್ರಳಿಸುವುದು ನ್ನ್ನ  ಕತವವಯ ವಾಗಿದೆ. 

 

ಪಿೀಠಾಸಿೀನಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಮೊ ೀಳನ್ದಲಿ್ಲ  ಕೆಲವು ಮಹತಾ  ವಷ್ಯಗಳ ಬಗೆೆ  ಚರ್ಚವ ನ್ಡೆದು ಒಟಿ  

11 ನಿಣ್ವಯಗಳನುನ  ಕೈಗಳು ಲ್ಕಗಿರುತು ದೆ.  ಆ ಪೈಕ ಪರ ಮುಖ್ವಾದ ಅಾಂಶಗಳನುನ  ಈ ಮೂಲಕ ಸದನ್ದ 

ಗಮನ್ಕೆಾ  ತರಬಯಸುತೆು ೀನೆ. 

 

1. ಹಸದಾಗಿ ಆಯೆಾ ಯಾದ ಶಾಸಕರುಗಳ ಸಂಸದಿೀಯ ಕತವವಯ ಗಳು/ ಸದನ್ದ ನಿಯಮಗಳು/ 

ನಿಯಮಗಳ ಪ್ಪಲನೆ / ಸದನ್ದ ನ್ಡವಳಿಯ ಚರ್ಚವಯಲಿ್ಲ  ಭಾಗವಹಸುವಕೆಯಲಿ್ಲ  ಸದಸಯ ರ ಪ್ಪತರ ದ 

ಬಗೆೆ  ತ್ರಳುವಳಿಕೆ ನಿೀಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಸ್ವಮಥಯ ವವನುನ  ಹೆಚಿಿ ಸಲು ತರಬೇತ್ರ ಕಾಯವಕರ ಮಗಳನುನ  

ಆಯೀಜಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಪರ ತ್ರ ವಷ್ವ ಉತ್ು ಮ ಶಾಸ್ಕ ಪರ ಶಸಿು ಯನುನ  ಕಡಮಾಡುವುದು; 

 

79ನೇ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಪಿೀಠಾಸಿೀನಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಮೊ ೀಳನ್ದಲಿ್ಲ  ನಿಣ್ವಯಿಸಿ ಪರ ಸಕು  82ನೇ 

ಸಮೊ ೀಳನ್ದಲಿ್ಲ  ಪುನ್ರುಚಿ ರಿಸಲ್ಕದ ರಿೀತಾಯ  ಕರ ಮವಹಸುವ ನಿಟಿ್ಟ ನ್ಲಿ್ಲ  ವಧಾನ್ ಮಂಡಲಗಳಲಿ್ಲ  

ಚರ್ಚವಗಳ ಗುಣ್ಮಟಿ ಗಳನುನ  ವೃದಿಿ ಸಲು ಸದಸಯ ರು ಸದನ್ದಲಿ್ಲ  ಪರ ಸ್ವು ಪಿಸುವ ವಷ್ಯ/ಪ್ಪಲ್ಲಸುವ 

ನಿಯಮಗಳು/ ಚಚಿವಸುವ ಸ್ವಮಥಯ ವ / ಭಾಷ್ಣ ಪ್ಪಾಂಡಿತಯ / ಹಾಜರಾತ್ರ/ ಸದನ್ದ ಒಳಗೆ ಹಾಗೂ ಹರಗೆ 

ಮಾನ್ಯ  ಶಾಸಕರ ನ್ಡವಳಿಕೆ ಇತಾಯ ದಿಗಳನುನ  ಪರಿಗಣಿಸಿ ಕನವಟಕ ವಧಾನ್ ಪರಿಷ್ತ್ರು ನ್ಲಿ್ಲ  ಪರ ತ್ರ ವಷ್ವ 

ಮಾನ್ಯ  ಶಾಸಕರಬಬ ರಿಗೆ ಅತ್ತಯ ತು ಮ ಸಂಸದಿೀಯ ಪಟ ಅಥವಾ ಅತ್ತಯ ತು ಮ ಶಾಸಕ ಎಾಂಬ 
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ಪರ ಶಸಿು ಯನುನ  ಪರ ದಾನ್ ಮಾಡಲು ಮಾನ್ಯ  ಶಾಸಕರನುನ  ಆಯೆಾ  ಮಾಡಲು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ 

ಮಾಗವಸೂಚಿಗಳು ಹಾಗೂ ಆಯೆಾ  ಸಮಿತ್ರಯನುನ  ಸಹ ಈಗಾಗಲೇ ರಚಿಸಲ್ಕಗಿರುತು ದೆ ಈ ಬಗೆೆ  

ದಿನಾಂಕ:08.11.2021ರ ಲಘು ಪರ ಕಟಣೆಯ ಮೂಲಕ ಮಾನ್ಯ  ಶಾಸಕರುಗಳಿಗೆ ತ್ರಳಿಯಪಡಿಸಲ್ಕಗಿದೆ. 

2.  ಇತ್ರು ೀರ್ಚಗೆ ಸದನ್ದಲಿ್ಲ  ಗದಿ ಲ / ಪರ ತ್ರಭಟನೆಗಳು ಹೆರಿ್ಚ ಗಿ ನ್ಡೆಯುತ್ರು ದಿು , ಸದನ್ದ 

ಕಾಯವಕಲ್ಕಪಗಳನುನ  ಉತಾ ೃಷಿ್ ಮಟಿ ದಲಿ್ಲ  ನ್ಡೆಸುವಲಿ್ಲ  ಪಿೀಠಾಸಿೀನಧಿಕಾರಿಗಳು ಸದನ್ವನುನ  

ನಿಯಂತ್ರರ ಸಲು ಎದುರಿಸುತ್ರು ರುವ ಸವಾಲುಗಳ  ಬಗೆೆ  ಚರ್ಚವಯಾಗಿ ರಾಷಿ್ ರಪತ್ರಗಳು ಮತ್ತು  

ರಾಜಯ ಪ್ಪಲರ ಭಾಷ್ಣ್ದ ಸಮಯದಲಿ್ಲ  ಮತ್ತು  ಪರ ಶ್ನ ೀತು ರ ಅವಧಿಯಲಿ್ಲ  ಸದನ್ದಲಿ್ಲ  ಮಾನ್ಯ  

ಸದಸಯ ರುಗಳು ಯಾವುದೇ ರಿೀತ್ರಯ ಅಡಚಣೆಗಳನುನ ಾಂಟ ಮಾಡುವಂತ್ರಲಿ .  ಈ ಹನ್ನ ಲ್ಲಯಲಿ್ಲ  ಎಲಿ್ಕ  

ಪಕ್ಷಗಳಾಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೀಚಿಸಿ ಸಮೂ ತ್ರಯನುನ  ಪಡೆಯುವುದೆಾಂದು ತ್ರೀಮಾವನಿಸಿರುತು ದೆ. 

 

3. 1921 ಮತ್ತು  2021ರ ನ್ಡುವ ನ್ಡೆದ ಸಮೊ ೀಳನ್ಗಳಲಿ್ಲ  ತೆಗೆದುಕಾಂಡ ಎಲಿ್ಕ  

ಪರ ಸ್ವು ವಗಳು/ ನಿಣ್ವಯಗಳು /ತ್ರೀಮಾವನ್ಗಳ ಮೇಲ್ಲ ತೆಗೆದುಕಾಂಡ ಕರ ಮವನುನ  

ಪರಿಶ್ೀಲ್ಲಸಿ ಹಸ ಶತಮಾನೀತಿ ವದ ಪ್ಪರ ರಂಭದಲಿ್ಲ  ಆಯೀಚಿಸಲ್ಕಗುತ್ರು ರುವ 

ಸಮೊ ೀಳನ್ಗಳಲಿ್ಲ  ಈ ಕೆಳಕಂಡ ವಷ್ಯಗಳ ಮೇಲ್ಲ ಸೂಕು  ಕರ ಮವನುನ  

ಕೈಗಳು ಬೇಕೆಾಂಬುದು ಅಭಿಪ್ಪರ ಯವಾಗಿದೆ. 

 

1) ಶಾಸಕಾಾಂಗಗಳ ನ್ಡವಳಿಗಳು ಸುಗಮ ಮತ್ತು  ತಡೆರಹತವಾಗಿರಬೇಕು 

2) ಶಾಸಕಾಾಂಗಗಳ ನಿಯಮಗಳಲಿ್ಲ  ಏಕರೂಪತೆ 

3) ಶಾಸಕಾಾಂಗಗಳ ಆರ್ಥವಕ ಸ್ವಾ ಯತು ತೆ 

4) ಸಂವಧಾನ್ದ ಹತು ನೇ ಅನುಸೂಚಿಯ ಪುನ್ರಾವಲೀಕನೆ 

5) ಶಾಸಕಾಾಂಗಗಳಲಿ್ಲ  ಸಮಿತ್ರ ವಯ ವಸೆ ಯ ಪುನ್ರಾವಲೀಕನೆ 

 

4.  ಸಮೊ ೀಳನ್ದ ಶತಮಾನೀತಿ ವ ವಷ್ಣವಚರಣೆಯ ಸಂದಭವದಲಿ್ಲ  ಹಮಾಚಲ ಪರ ದೇಶ ಸಕಾವರವು 

ಹಮಾಚಲ ವಧಾನ್ಸಭೆಗೆ ಆರ್ಥವಕ ಸ್ವಾ ಯತು ತೆ ನಿೀಡುವಂತಹ ಐತ್ರಹಾಸಿಕ ನಿಣ್ವಯವನುನ  

ತೆಗೆದುಕಾಂಡಿದಿು , ಸಂಸತ್ರು ನ್ ಉಭಯ ಸದನ್ಗಳು ಆರ್ಥವಕ ಸ್ವಾ ಯತು ತೆ ಪಡೆದು ಕಾಂಡಿರುವ ರಿೀತ್ರಯಲಿ್ಲ  

ಇತರೆ ರಾಜಯ ಗಳ ಎಲಿ್ಕ  ವಧಾನ್ ಮಂಡಲಗಳು ಆರ್ಥವಕ ಸ್ವಾ ಯತು ತೆಯನುನ  ಪಡೆದುಕಳುು ವುದು. 

 

5.   ಗಾರ ಮ ಪಂರ್ಚಯಿತ್ರಯಿಾಂದ ವಧಾನ್ ಮಂಡಲಗಳು, ಸಂಸತ್ರು ನ್ವರೆಗೆ ಸ್ವವವಜನಿಕ ಕತವವಯ ಗಳ 

ಕುರಿತ್ತ ಜನ್ಜಾಗೃತ್ರ ಅಭಿಯಾನ್ವನುನ  ಆಯೀಜಿಸುವುದು. 

 



                                                                ««¥¥ÀÀ//2233--1122--22002211| 167 

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

 

 

6. ಸಂಸತ್ರು ನ್ ಉಭಯ ಸದನ್ಗಳ ಹಾಗೂ ಎಲಿ್ಕ  ರಾಜಯ ಗಳ ವಧಾನ್ಮಂಡಲಗಳ 

ಕಾಯವಕಲ್ಕಪಗಳನುನ , ಮಾಹತ್ರ ಮತ್ತು  ತಂತರ ಜಾಾ ನ್ ಮಾಧಯ ಮದ ಮೂಲಕ ಒಾಂದೇ 

ವೇದಿಕೆಯಲಿ್ಲ  ತರುವುದು. 

 

7.     ಸೆ ಳಿೀಯ ಸಂಸೆ ಗಳು ಮತ್ತು  ಪಂರ್ಚಯತ  ರಾಜ  ಸಂಸೆ ಗಳ ಪರಿಣ್ಣಮಕಾರಿ 

ಕಾಯವನಿವವಹಣೆಗಾಗಿ ಮಾದರಿ ನಿಯಮಗಳನುನ  ಸುಧಾರಿತ ರೂಪದಲಿ್ಲ  ಸಿದಿ ಪಡಿಸಬೇಕು 

ಹಾಗೂ ಈ ಸಂಸೆ ಗಳು ಪರಿಣ್ಣಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಕಾಯವನಿವವಹಸುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಹಣ್ಕಾಸು 

ಸಂಪನ್ಮೂ ಲಗಳು ದೊರೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು. 

ಲೀಕಸಭಾ ಅಧಯ ಕ್ಷರು ಅಧಯ ಕ್ಷತೆಯಲಿ್ಲ  ನ್ಡೆದಂತಹ ಪಿೀಠಾಸಿೀನಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಭೆಯಲಿ್ಲ  ವವಧ 

ರಾಜಯ ಗಳ ಸಭಾಧಯ ಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ರಾಜಯ ಸಭಾ ಉಪ ಸಭಾಪತ್ರಯವರ ಜತೆ ಸದನ್ದ ನ್ಡವಳಿಗಳ 

ಗುಣ್ಮಟಿ  ಕುಸಿಯುತ್ರು ರುವ ಬಗೆೆ  ವರ್ಚರ ವನಿಮಯ ಮಾಡಿಕಾಂಡಿರುತೆು ೀನೆ.  ಈ ಸಂದಭವದಲಿ್ಲ  ವಧಾನ್ 

ಪರಿಷ್ತ್ತು ಗಳ ಮಹತಾ  ಹಾಗೂ ಅದರ ಅವಶಯ ಕತೆ ಕುರಿತ್ತ ನ್ನ್ನ  ಅಭಿಪ್ಪರ ಯವನುನ  ತ್ರಳಿಸುತಾು , ದೇಶದ 

ಎಲಿ್ಕ  ರಾಜಯ ಗಳಲಿೂ  ವಧಾನ್ ಪರಿಷ್ತ್ತು  ಇರಬೇಕು ಎಾಂಬ ವಾದವನುನ  ಮಂಡಿಸಿದಿೆ ೀನೆ. 

 

ಈ ಹನ್ನ ಲ್ಲಯಲಿ್ಲ  ನ್ನ್ನ  ಮನ್ದಾಳದ  ವರ್ಚರಗಳನುನ  ತಮೊ ಲಿರ ಮುಾಂದೆ ಪರ ಸುು ತ ಪಡಿಸಲು 

ಇಚಿಿ ಸುತೆು ೀನೆ. 

 

ಈ ಸದನ್ದ ನ್ಡವಳಿಗಳು ರಾಜಕೀಯ ಅಖಾಡವಾಗದೆ, ಅತ್ತಯ ತು ಮವಾಗಿ, ಗಂಭಿೀರವಾಗಿ, ನಡಿನ್ 

ಜಾ ಲಂತ ಸಮಸಯ ಗಳ ಬಗೆೆ  ಧಾ ನಿ ಎತ್ತು ವ ಮೂಲಕ ಮೇಲೂ ನೆಯ ಗಾಾಂಭಿವಯವವನುನ , ದಕ್ಷತೆಯನುನ  

ಹೆಚಿಿ ಸಿಕಳು ಬೇಕಾಗಿದೆ.  ನನು ನುಡಿಯುತ್ರು ರುವ ಈ ನುಡಿಗಳು ಅತಯ ಾಂತ ಸೂಕೂ ವಾಗಿ ತಾವುಗಳೆಲಿರೂ  

ಪರಿಗಣಿಸಿ ಮುನೆನ ಡೆದಲಿ್ಲ  ಮಾತರ  ನವು ಮೇಲೂ ನೆಯ ರ್ನ್ತೆಯನುನ  ಹೆಚಿಿ ಸಲು ಸ್ವಧಯ . 

 

ವವಧ ಕಿೆೀತರ ಗಳ ಮುತಿ ದಿಗಳು ಈ ಸದನ್ದಲಿ್ಲರಬೇಕು.  ಅವರ ಅಪ್ಪರ ಅನುಭವ ನಡಿನ್ 

ಅಭಿವೃದಿಿ ಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಮೇಲೂ ನೆಯ ರಚನೆಯ ಉದಿೆ ೀಶವನುನ  ಸಫಲಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.  ಶ್ಕ್ಷಣ್, 

ಸೆ ಳಿೀಯ ಸಂಸೆ , ಕರ ೀಡೆ, ಪದವೀಧರ, ಚಿತರ ರಂಗ, ಉದಯ ಮ ಮುಾಂತಾದ ಎಲಿ  ಕಿೆ ೀತರ ಗಳಲಿ್ಲ  

ಅಮೂಲ್ಕಗರ ವಾದ ಬದಲ್ಕವಣೆ ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದಿಿ  ಮತ್ತು  ಸ್ವಧಕ-ಬ್ರಧಕಗಳ ಕುರಿತ್ತ ಚಿಾಂತನ್ 

ಮಂಥನ್ವಾಗಿ ನಡಿನ್ ಪರ ಜೆಗಳನುನ  ಸಮಾಜಮುಖಿಯಾಗಿ, ರಾಜಯ ದ ಪುರೀಭಿವೃದಿಿ ಗೆ ಸಂಪೂಣ್ವವಾಗಿ 

ತಡಗಿಸಿಕಳು ಲು ಪೂರಕವಾಗಿ ತಮಿೂ ಾಂದ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳು ಬರಬೇಕು.  ನ್ಮೂ  ನಡಿನ್ ಯುವ 

ಜನಾಂಗ ಆಸಲ್ಲಗಳಾಗದಂತೆ, ದುಷ್ಿ ಟಕೆಾ  ಬಲ್ಲಯಾಗದಂತೆ ತಡೆದು ಯುವ ಜನಾಂಗವು ಹಸ ಹಸ 
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ಆವಷ್ಣಾ ರಗಳಲಿ್ಲ  ತಡಗಿಸಿಕಾಂಡು ರಾಜಯ /ದೇಶವನುನ  ಪರ ಖಾಯ ತಗಳಿಸಲು ನವುಗಳು 

ಸೂಾ ತ್ರವದಾಯಕರಾಗಬೇಕು. 

 

ಈ ಸದನ್ದ ನ್ಡವಳಿಗಳು ದಿಕುಾ ತಪಿಾ  ಪರಿಷ್ತ್ರು ನ್ ರಚನೆಯ ಮೂಲ ಉದಿೆ ೀಶದ ಅಥವವನುನ  

ಕಳೆದುಕಳುು ವಂತಹ ಸನಿನ ವೇಶ ಎದುರಾಗಿದೆ.  ಈ ಕುರಿತ್ತ ಸ್ವವವಜನಿಕರಲಿ್ಲ , ಮಾಧಯ ಮಗಳಲಿ್ಲ  

ಪರ/ವರೀಧ ಚರ್ಚವಗೆ ಗಾರ ಸವಾಗಿದೆ.  ಸದನ್ದ ಬಗೆೆ  ಬಿಾಂಬಿತವಾಗುತ್ರು ರುವ ತಪುಾ  ಅಭಿಪ್ಪರ ಯವನುನ  

ನ್ಮೂ  ಸೃಜನತೂ ಕ ಕಾಯವಗಳಿಾಂದಲೇ ಉತು ರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮೇಲೂ ನೆ ಅನಿವಾಯವ ಎಾಂದು 

ಸ್ವಬಿೀತ್ತಪಡಿಸಿ ತೀರಿಸುವ ಜವಾಬಿ್ರ ರಿ ನ್ಮೊ ಲಿರ ಮೇಲ್ಲದೆ. 

 

ಸತತವಾಗಿ 42 ವಷ್ವಗಳಿಾಂದ ಈ ಮನೆಯ ಸದಸಯ ನಗಿ ಭಾವನತೂ ಕ ಸಂಬಂಧ ಹಾಂದಿರುವ 

ನ್ನ್ಗೆ ಮೇಲೂ ನೆಯ ಅಸಿು ತಾ ದ ಬಗೆೆ , ಮೇಲೂ ನೆಯ ಬಗೆೆ  ಎಲಿ್ಲ  ಅಪಸಾ ರ ಬಂದರೂ ಅತಯ ಾಂತ  

ನೀವಾಗುತು ದೆ.   ನ್ಮೂ  ಗುರಿ, ನ್ಮೂ  ರ್ಧಯ ೀಯವನುನ  ನವುಗಳು ಅರ್ಥವಸಿಕಾಂಡು ಈ ಮನೆಯ 

ಕೀತ್ರವಯನುನ  ಉತ್ತು ಾಂಗಕೆಾ ೀರಿಸುವ ಹಣೆ ನ್ಮೂ ದಾಗಿದೆ. 

 

ಕೆಳಮನೆಯಲಿ್ಲ  ಆಯಾ ರ್ಚನಯಿತ ಕಿೆೀತರ ದ ಅಭಿವೃದಿಿ ಗೆ ಅವರು ಶರ ಮಿಸುವಾಗ ನವು ಮೇಲೂ ನೆ 

ಸದಸಯ ರಾಗಿ ನ್ಮೂ  ವವಧ ಕಿೆೀತರ ದ ಅನುಭವದೊಾಂದಿಗೆ ಎಲಿ್ಕ  ಕಿೆೀತರ ದ ಸವಾವಾಂಗಿೀಣ್ ಅಭಿವೃದಿಿ ಗೆ ಸಲಹೆ, 

ಸೂಚನೆ, ಕಡುಗೆ ನಿೀಡಿ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯ ಉನ್ನ ತ್ರೀಕರಣ್ಕೆಾ  ನವು ಸಂಪೂಣ್ವವಾಗಿ ತಡಗಿಸಿಕಾಂಡು, 

ಸಮಸಯ ಗಳಿದಿ ಲಿ್ಲ  ಅದಕೆಾ  ಸದನ್ದಲಿ್ಲ  ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕಾಂಡು ನಡು ಮೆರಿ್ಚ ವ ರಿೀತ್ರಯಲಿ್ಲ  

ಕಾಯವನಿವವಹಸುವ ಮೂಲಕ ನಡಿಗೆ/ದೇಶಕೆಾ  ಮಾದರಿಯಾಗುತೆು ೀವ ಎಾಂದು ಬಲವಾಗಿ ನಂಬಿರುತೆು ೀನೆ. 

 

ನ್ನ್ನ  ಈ ಮನ್ವಗೆ ಸದನ್ದಲಿ್ಲ  ಇರುವ ತಮೊ ಲಿರ ಸಹಮತ್ರ ಇದೆಯೆಾಂದು ಭಾವಸುತೆು ೀನೆ. 

(ಮುಾಂದು) 

 

(1310) 23.12.2021 05.30 ಎಸ ವಿ-ಆರ ಎನ 

(ಸ್ಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಾ ತಿ) 

 

ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು (ಮುಾಂದ್ಯ):-  

ಎರಡೂ ಕಡೆಗಳಲಿ್ಲ  ಸದನ್ ಇರಬೇಕೆಾಂದು ನ್ನ್ನ  ವಾದವನುನ  ಎರಡು ಗಂಟಗಳ ಕಾಲ ಮಂಡಿಸಿದಿೆ ೀನೆ.  

ಬಹಳಷಿ್ಟ  ಮಂದಿ ಅದಕೆಾ  ಸಮೂ ತ್ರಯನುನ  ಸೂಚಿಸಿದರು ಎಾಂದು ಈ ಸದನ್ಕೆಾ  ಹೇಳಲು ನ್ನ್ಗೆ 

ಸಂತೀಷ್ವಾಗುತ್ರು ದೆ.   
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ಶಿರ ೋ ಎಸ.ಆರ.ಪಾಟ್ಟೋಲ  (ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರು):- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ತಾವು 

ತೆಗೆದುಕಾಂಡಿರುವ ನಿಲುವು ಬಹಳ ಸಾ ಷಿ್ ವಾಗಿದೆ.   It is most appropriate stand. We all support to it.  

 

ಶಿರ ೋ ಕೋಟ ಶಿರ ೋನವಾಸ್ ಪೂಜಾರಿ (ಸ್ಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಇಡಿೀ 

ಸದನ್ ನಿಮೂ  ಪರ ಸ್ವು ಪಕೆಾ  ಸಹಮತವನುನ  ವಯ ಕು  ಪಡಿಸುತು ದೆ.   

 

ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಧನ್ಯ ವಾದಗಳು. ಇದರ ಪರ ತ್ರಯನುನ  ನಳಿನ್ ಕಾಯವಕಲ್ಕಪ 

ಪಟಿ್ಟ ಯಾಂದಿಗೆ ಎಲಿರಿಗೂ ಕಳುಹಸಿಕಡುತೆು ೀನೆ.   ಈಗ ಜಲ ಸಂಪನ್ಮೂ ಲ ಸಚಿವರಿಾಂದ ಉತು ರ.   

 

   

9.  ನಯಮ 68ರ ಮೇರೆಗೆ ನಡೆದ ಚಚೆಾಗೆ ಸ್ಕಾಾರದಿಾಂದ ಉತ್ು ರ 

ವಿಷಯ:-ಉತ್ು ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಹಾಗೂ ಕಲಾಯ ಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದ 

                                         ಜವ ಲಂತ್ ಸ್ಮಸ್ತಯ ಗಳ ಬ್ಗೆೆ . 

- - - - -  - 

ಶಿರ ೋ ಗೊೋವಿಾಂದ ಎಾಂ.ಕಾರಜ್ೋಳ (ಜಲ ಸಂಪನೂಮ ಲ ಸ್ಚಿವರು):- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, 

ದಿನಾಂಕ 21, 22, 23 ಈ ಮೂರು ದಿನ್ಗಳ ಕಾಲ 15ಕಾ ಾಂತಲೂ ಹೆರಿ್ಚ  ಸದಸಯ ರು ಉತು ರ ಕನವಟಕದ 

ನಿೀರಾವರಿ ಯೀಜನೆಗಳ ಬಗೆೆ  ಮತ್ತು  ಉತು ರ ಕನವಟಕದ ಜಾ ಲಂತ ಸಮಸಯ ಗಳ ಬಗೆೆ  ಮಾತನಡಿದಿಾ ರೆ. 

ಅದರಲಿ್ಲ  ಅತ್ರ ಹೆರಿ್ಚ  ಮಾತನಡಿರುವಂತಹವರು ನ್ಮೂ  ಪರ ತ್ರಪಕ್ಷದ ನಯಕರು. ಎರಡು ಗಂಟ 

ಮೂವತೆು ೀಳು ನಿಮಿಷ್ಗಳ ಕಾಲ ಮಾತನಡಿದಿಾ ರೆ.  ಎಲಿರದಿೂ  ಸೇರಿ ಎಾಂಟ ಗಂಟ ಆಗುತು ದೆ.  ಯಾರು 

ಎಷಿ್ಟ  ಸಮಯ ಮಾತನಡಿದಿಾ ರೆ ಎನುನ ವ ಪಟಿ್ಟ ಯನುನ  ನ್ನ್ನ  ಬಳಿ ಇಟಿ ಕಾಂಡಿದಿೆ ೀನೆ. ಯಾವಾಗ 

ಶುರು ಮಾಡಿದರು, ಯಾವಾಗ ಮುಗಿಸಿದರು ಎಾಂಬ ಮಾಹತ್ರ ಇದೆ.   

 

ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಒಟಿ  ಎಾಂಟ ಗಂಟ ಹದಿನರು ನಿಮಿಷ್ಗಳು.   

 

ಶಿರ ೋ ಗೊೋವಿಾಂದ ಎಾಂ. ಕಾರಜ್ೋಳ(ಜಲಸಂಪನೂಮ ಲ ಸ್ಚಿವರು):- ಎಲಿರದಿೂ  ಹೆಸರು 

ಓದಿಬಿಡಲೇ? ಸಮಯ ವಯ ಥವವಾಗಬ್ರರದು. ಶ್ರ ೀ ಕೆ.ಟ್ಟ.ಶ್ರ ೀಕಂಠೇಗೌಡ – 23 ನಿಮಿಷ್, ಶ್ರ ೀ ಎಸ.ಆರ. 

ಪ್ಪಟ್ಟೀಲ  - 2 ಗಂಟ 37 ನಿಮಿಷ್, ಶ್ರ ೀ ತ್ರಪ್ಾ ೀಸ್ವಾ ಮಿ – 18 ನಿಮಿಷ್, ಶ್ರ ೀ ಹಣ್ಮಂತ ನಿರಾಣಿ – 25 ನಿಮಿಷ್, 

ಶ್ರ ೀ ಲಕ್ಷೂ ಣ್ ಸವದಿ – 3 ನಿಮಿಷ್, ಶ್ರ ೀ ಮರಿತ್ರಬ್ಬ ೀಗೌಡ – 1 ಗಂಟ, ಶ್ರ ೀ ಅಲಿಾಂ ವೀರಭದರ ಪಾ  – 13 ನಿಮಿಷ್, 

ಶ್ರ ೀ ಪರ ಕಾಶ  ರಾಥೀಡ  - 42 ನಿಮಿಷ್, ಶ್ರ ೀ ಆರ. ಬಿ. ತ್ರಮಾೂ ಪುರ – 20 ನಿಮಿಷ್, ಶ್ರ ೀ ಯು.ಬಿ.ವಾಂಕಟೇಶ  - 

14 ನಿಮಿಷ್, ಉಳಿದವರು ಹತ್ತು  ನಿಮಿಷ್, ಐದು ನಿಮಿಷ್ ಮಾತನಡಿದಿಾ ರೆ.  ಅದರಲಿ್ಲ  ಮಾನ್ಯ  ಬಸವರಾಜ 
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ಪ್ಪಟ್ಟೀಲ  ಇಟಗಿಯವರು 55 ನಿಮಿಷ್ ಮಾತನಡಿ ಎಲಿ್ಕ  ಸಮಸಯ ಗಳ ಬಗೆೆ ಯೂ ಹೇಳಿದಿಾ ರೆ.  ಅವರ 

ಸಮಸಯ  ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇದಿ ವು.  ಹೈದರಾಬ್ರದ  ಕನವಟಕದವರಲಿ  ಅವರು,  ಪ್ಪಯ ಬಿಟಿ  ಹೀಗುವ 

ಅಭಾಯ ಸ ಅವರಿಗೆ.  ಹಾಗಾಗಿ ಸಾ ಲಾ  ಎಲಿ್ಲ ಲಿೀ ಹೀದರು.   

 

ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಈ ಸದನ್ದಲಿ್ಲ  ಎಲಿ್ಕ  ಪಕ್ಷಗಳ ನಯಕರೂ ಕೂಡಿ ತ್ರೀಮಾವನ್ ಮಾಡಿ 

ಬ್ಳಗಾವಯಲಿ್ಲ  ನ್ಡೆಯುತ್ರು ರುವ ಅಧಿವೇಶನ್ದಲಿ್ಲ  ಉತು ರ ಕನವಟಕದ ಬಗೆೆ  ಚರ್ಚವ ಮಾಡಿದಿಾ ರೆ.   

 

ಶಿರ ೋ ಗೊೋವಿಾಂದ ಎಾಂ.ಕಾರಜ್ೋಳ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಎಲಿ್ಕ  ನಯಕರೂ ಅತಯ ಾಂತ 

ಕಾಳಜಿ, ಕಳಕಳಿಯನುನ  ವಯ ಕು  ಮಾಡಿದಿಾ ರೆ.  ನ್ಮೂ  ಕೆಲಸವನುನ  ಹಗುರ ಮಾಡಿದಿಾ ರೆ.  ಅದಕೆಾ  ಅವರಿಗೆ 

ಅಭಿನಂದನೆಗಳನುನ  ಹೇಳಬಯಸುತೆು ೀನೆ.   

 

ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ನವು, ನಿೀವು, ಪರ ತ್ರಪಕ್ಷದ ನಯಕರು ಒಾಂದೇ ಜಿಲಿ್ಲ ಯಿಾಂದ 

ಬಂದಂತಹವರು.  ಇಾಂದಿನ್ ಕತ್ತು ರು ಕನವಟಕ ಎಾಂದು ಕರೆಯಲಾ ಡುವ ಮುಾಂಬೈ ಕನವಟಕದಿಾಂದ 

ಬಂದಂತಹವರು. ಕತ್ತು ರು ಎನುನ ವ ಹೆಸರಿಗೆ ನಂತರ ಬರುತೆು ೀನೆ.  ಇನ್ಮನ  ಮುಾಂಬೈನ್ಲಿ್ಲಯೇ ಇರುತೆು ೀನೆ.  

ಪರ ತ್ರಪಕ್ಷದ ನಯಕರು ಮಾತನಡುವಂತಹ ಸಂದಭವದಲಿ್ಲ  ಒಾಂದು ಮಾತನುನ  ಹೇಳಿದರು.  5ನೇ 

ಜನ್ವರಿಗೆ ನ್ನ್ನ  ಅವಧಿ ಮುಗಿಯುತು ದೆ ಎಾಂದು ಹೇಳಿದರು. ನ್ನ್ಗೇಕೀ ಸಾ ಲಾ  ನೀವೂ ಆಯಿತ್ತ, 

ಕಸಿವಸಿಯೂ ಆಯಿತ್ತ.  ಅವರಿರಬೇಕಾಗಿತ್ತು  ಎಾಂದು ನ್ನ್ಗನಿನ ಸಿತ್ತ.  ಏಕರಬೇಕಾಗಿತ್ತು , ಅವರ ಬಗೆೆ  ಏಕೆ 

ಕಾಳಜಿ? ಅವರಾಂದು ಪಕ್ಷ, ನಿೀವಾಂದು ಪಕ್ಷ. ನಿಮೂ  ಪಕ್ಷಕೆಾ  ಅವರು ವೈರಿ, ಅವರ ಪಕ್ಷಕೆಾ  ನಿೀವು ವೈರಿ 

ಎಾಂದು ಬೇರೆಯವರು ಕೇಳಬಹುದು.  ಆದರೆ ನನು ಹೇಳುತೆು ೀನೆ.  ಈ ಭಾವನತೂ ಕ ಸಂಬಂಧಗಳು ಇರುವ 

ಕಡೆ ಜಾತ್ರ, ಧಮವ, ಮತ, ಪಂಥ, ಬಡವ-ಬಲಿ್ಲದ ಯಾವುದೂ ಇರುವುದಿಲಿ .  ಇಾಂತಹ ಭಾವನತೂ ಕ 

ಸಂಬಂಧಗಳು ರಕು  ಸಂಬಂಧಕಾ ಾಂತಲೂ ಗಾಢವಾಗಿರುತು ವ.  ಈ ಭಾವನತೂ ಕ ಸಂಬಂಧದಿಾಂದಾಗಿ ನನು 

ಅವರನುನ  ಬಹಳ ಪಿರ ೀತ್ರ ಮಾಡುತೆು ೀನೆ.  ಅವರೂ ನ್ನ್ನ ನುನ  ಪಿರ ೀತ್ರ ಮಾಡುತಾು ರೆ. ಅದಕಾಾ ಗಿ ನ್ನ್ಗೆ ಸಾ ಲಾ  

ಏಕೀ ಕಸಿವಸಿಯಾಯಿತ್ತ.  ಇರಲ್ಲ, ಈ ರಾಜಕೀಯ ವಯ ವಸೆ ಯಳಗೆ ಸಾ ಲಾ  ಹೆರಿ್ಚ  

ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ರು ರುತು ವ.   

 

ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಎಲಿರೂ ಉತು ರ ಕನವಟಕದ ಬಗೆೆ  ಹೆಚಿಿ ನ್ ಕಾಳಜಿ ಕಳಕಳಿಯನುನ  

ತೀರಿಸಿದಿಾ ರೆ.  ಉತು ರ ಕನವಟಕದ ಬಗೆೆ  ಕಾಳಜಿ ಏಕೆಾಂದರೆ ಸುಮಾರು 350 ವಷ್ವಗಳ ಇತ್ರಹಾಸವನುನ  

ನವು ನೀಡಿದಾಗ ಬರಗಾಲಕೆಾ  ತ್ತತಾು ಗುವಂತಹ ಜಿಲಿ್ಲ ಗಳು ಯಾವುದಾದರೂ ಇದಿ ರೆ ವಜಯಪುರ, 

ಬ್ರಗಲಕೀಟ, ಕಲಬುರಗಿ, ರಾಯಚೂರು, ಗದಗ ಈ ಕಡೆಯ ಜಿಲಿ್ಲ ಗಳು. ಅಾಂದರೆ ಹೈದರಾಬ್ರದ  
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ಕನವಟಕ ಮತ್ತು  ಮುಾಂಬೈ ಕನವಟಕದಲಿ್ಲ  ಜನ್ ಗುಳೆ ಹೀಗುವುದು ಇಾಂದಿಗೂ ನಿಾಂತ್ರಲಿ . ಭೂಮಿ ಇದೆ, 

ನಿೀರಿದೆ, ಆದರೆ ನ್ಮಗೆ ಅದನುನ  ಉಪಯೀಗ ಮಾಡಿಕಳುು ವುದಕೆಾ  ಆಗಿರುವುದಿಲಿ . ಅದಕಾಾ ಗಿ ಇಾಂದು 

ನವು ಬಡವರಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿದಿೆ ೀವಾಂದು ಹೇಳಬಹುದು.  ನಿೀರಾವರಿ ಯೀಜನೆಗಳಾಗಬೇಕು ಎಾಂದು 

ಹೀರಾಟಗಳು ಇಾಂದು ನಿನೆನ ಯಿಾಂದ ನ್ಡೆದಿರುವುದಲಿ . ಒಾಂದು ಶತಮಾನ್ವೇ ಕಳೆದು ಹೀಗಿದೆ.  

ಬಿರ ಟ್ಟಷ್ರ ಆಡಳಿತದಲಿ್ಲಯೂ ಕೂಡ ನ್ಮೂ  ಜನ್ ಕೃಷ್ಣಣ  ಮೇಲಿ ಾಂಡೆ ಯೀಜನೆಯಾಗಬೇಕೆಾಂದು 

ಹೀರಾಟ ಮಾಡಿದಿಾ ರೆ.  ಆಗ ಅಖಂಡ ಕಾಾಂಗೆರ ಸ  ಒಾಂದೇ ಇತ್ತು .  ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಕ್ಷಗಳಿರಲ್ಲಲಿ . ಹೀರಾಟ 

ಮಾಡಿದವರೆಲಿರನ್ಮನ  ನವು ಇಾಂದು ನೆನ್ಪಿಸಿಕಳು ಬೇಕಾಗುತು ದೆ.  ಅದರಲಿ್ಲಯೂ ವಶೇಷ್ವಾಗಿ 

ಮುಳವಾಡ ಏತ ನಿೀರಾವರಿ ಆಗಬೇಕೆಾಂದು ಹೇಳಿ ಬಿರ ಟ್ಟಷ  ಆಡಳಿತದ ವರುದಿ  ಹೀರಾಟ ಮಾಡಿದವರು 

ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು ಬ್ರಬುರಾವ  ಹುಜರೆ ಅವರು.  ನ್ಮೂ  ಯಜಮಾನ್.  ಬಡೀವಲ  ಮಿೀಸಲು ವಧಾನ್ 

ಸಭಾ ಕಿೆೀತರ ದಿಾಂದ 1952ರಲಿ್ಲ  ಮುಾಂಬೈ ಪ್ಪರ ಾಂತಯ ಕೆಾ  ರ್ಚನವಣೆಗೆ ನಿಾಂತ್ತ ಆಯೆಾ ಯಾಗಿದಿ ರು.  ದೇಶಕೆಾ  

ಸ್ವಾ ತಂತರ ಯ  ಬಂದ ನಂತರ ನ್ಡೆದ ಮೊದಲ ರ್ಚನವಣೆ.  ಅವರು ಈಗ ಇಲಿ .  ಅವರು ಹೀರಾಟವನುನ  

ಮಾಡಿ ಜೈಲ್ಲಗೆ ಹೀಗಿರುವುದು ಒಾಂದು ಇತ್ರಹಾಸ.   

 

ನಂತರ ಸ್ವಾ ತಂತರ ಯ ಕಾಾ ಗಿ ಹೀರಾಡಿದ ಎಲಿ್ಕ  ಮಹನಿೀಯರು ಆಸಯನುನ  ಇಟಿ ಕಾಂಡಿದಿ ರು.   

ದೇಶಕೆಾ  ಸ್ವಾ ತಂತರ ಯ  ಬಂದು ಪರ ಜೆಗಳಿಾಂದಲೇ ಆಡಳಿತ ನ್ಡೆಯುತು ದೆ.  ನ್ಮೂ  ನಡು ಅಭಿವೃದಿಿ ಯಾಗುತು ದೆ 

ಎನುನ ವಂತಹ ಆಶಯವನುನ  ಇಟಿ ಕಾಂಡಿದಿ ರು.  ಆಶಯಕಾ ನುಗುಣ್ವಾಗಿ re-organization  

ಆಗುವುದಕಾ ಾಂತಲೂ ಮುಾಂರ್ಚ ಅಾಂದಿನ್ ಮುಾಂಬೈ ಪ್ಪರ ಾಂತ ಇಾಂದಿನ್ ಮಹಾರಾಷಿ್ ರ ಸಕಾವರ ಕಯಾನ  

ಅಣೆಕಟಿ ಗೆ ಅಡಿಗಲಿನುನ  ಹಾಕುವಂತಹ ಸಂದಭವದಲಿ್ಲ   ಅಖಂಡ ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲಿ್ಲ ಯೂ ಸೇರಿ 

ಅಡಿಗಲಿನುನ  ಹಾಕಲು ತಯಾರು ಮಾಡುತಾು ರೆ.  ಅಷಿ್ಟ  ಹತ್ರು ಗೆ 01.11.1956ರಲಿ್ಲ  ನವು ಮೈಸೂರು 

ಪ್ಪರ ಾಂತಯ ಕೆಾ  ಬಂದು ಬಿಡುತೆು ೀವ.  ಬ್ಳಗಾವ ವಭಾಗದ ನಲುಾ  ಜಿಲಿ್ಲ ಗಳು ಅಖಂಡ ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲಿ್ಲ , 

ಅಖಂಡ ಧಾರವಾಡ ಜಿಲಿ್ಲ , ಬ್ಳಗಾವ ಜಿಲಿ್ಲ  ಹಾಗೂ ಉತು ರ ಕನ್ನ ಡ ಜಿಲಿ್ಲ  ಈ ಪ್ಪರ ಾಂತಯ ಕೆಾ  ಸೇರಿದ ಮೇಲ್ಲ 

ಅವರು ಒಾಂದು ವನಂತ್ರಯನುನ  ಮಾಡುತಾು ರೆ.  ಅಾಂದರೆ ಅಾಂದಿನ್ ಮುಾಂಬೈ ಪ್ಪರ ಾಂತಯ ದವರು.  ನವು 

ಕಯಾನ  ಅಣೆಕಟಿ್ಟ ಗೆ ಮಂಜೂರಾತ್ರಯನುನ  ಕಟಿ್ಟ ದಿೆ ೀವ.  Detailed Project Report  ಮಾಡಿದಿೆ ೀವ.  

ಟಾಂಡರ  ಕರೆಯುತೆು ೀವ.  ನಿಮೂ  ಪ್ಪಲ್ಲನ್ ರೂ.2 ಕೀಟ್ಟ ಹಣ್ವನುನ  ಮೈಸೂರು ಸಕಾವರದವರು 

ಕಡಬೇಕೆಾಂದು ಕೇಳುತಾು ರೆ.   

 

ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಎರಡು ಕೀಟ್ಟ ರೂಪ್ಪಯಿ ಕಡಲ್ಲಕಾಾ ಗುವುದಿಲಿ  ಎಾಂದು ಇವರು 

ತ್ರರಸ್ವಾ ರ ಮಾಡುತಾು ರೆ.  ತ್ರರಸ್ವಾ ರ ಮಾಡುವುದರ ಬದಲ್ಕಗಿ ಅವರು ಒಾಂದು ಪತರ ವನುನ  

ಕಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು . ನಿೀವು ಯೀಜನೆಯನುನ  ಕೈಗೆತ್ರು ಕಳಿು , ನ್ಮೂ  ಪ್ಪಲ್ಲನ್ ಹಣ್ವನುನ  ಕಂತ್ರನ್ಲಿ್ಲ  
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ಕಡುತೆು ೀವ ಅಥವಾ ನಂತರ ಕಡುತೆು ೀವ ಎಾಂದು commitment letter ಅನುನ  ಕಟಿ್ಟ ದಿ ರೂ ಕೂಡ ಆ 

ಯೀಜನೆ ಆಗುತ್ರು ತ್ತು  ಎಾಂಬುದು ನ್ಮೂ  ಭಾವನೆ.  ಏಕೆ ನನು ಇದರ ಬಗೆೆ  ಪರ ಸ್ವು ಪ ಮಾಡಿದೆ 

ಎಾಂಬುದನುನ  ಹೇಳುತೆು ೀನೆ.   

 

ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಅಾಂದು ನ್ಮಗೆ ಕಯಾನ  ಅಣೆಕಟಿ್ಟ ನ್ಲಿ್ಲ  ನಿೀರಾವರಿ ಆಗಿದಿ ರೆ ಇಾಂದು 

ನ್ಮೂ  193 ಹಳಿು ಗಳು ಮುಳುಗಡೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಪರ ಸಂಗ ಬರುತ್ರು ರಲ್ಲಲಿ . 3,50,000 ಎಕರೆ ಭೂಮಿ 

ಮುಳುಗಡೆಯಾಗುವಂತಹ ಪರ ಸಂಗ ಬರುತ್ರು ರಲ್ಲಲಿ . Flow irrigation ಆಗುತ್ರು ತ್ತು .  Canal  ಮೇಲ್ಲ ನಿೀರು 

ಹರಿದು ಬಂದು ತಾಳಿಕೀಟಯವರೆಗೆ ನಿೀರಾವರಿಯಾಗಿ tail-off ಎಲಿ್ಲ  ಆಗುತ್ರು ತೆು ಾಂದರೆ 

ತಾಳಿಕೀಟಯಿಾಂದ ಮುಾಂದೆ ಡೀಣಿಯಲಿ್ಲ  ಆಗುತ್ರು ತ್ತು .ಅಲಿ್ಲಯವರೆವಗೂ ನಿೀರಾವರಿ ಆಗುತ್ರು ತ್ತು .   

ಬಹುಶಃ 50 ವಷ್ವಗಳು ದಾಟ್ಟ ಹೀಗಿರುತ್ರು ತ್ತು .  ನವು ಮಂಡಯ ದವರಂತೆ ಶ್ರ ೀಮಂತರಾಗುತ್ರು ದಿೆ ವು 

ಎಾಂಬುದು ನ್ನ್ನ  ಆಸ.   

(ಈ ಹಂತ್ದಲೆ  ವೈಸ  ಛೇಮಾನ ರವರಾದ ಶಿರ ೋ ಕೆ.ಟ್ಟ.ಶಿರ ೋಕಂಠೇಗೌಡರು  

ಪ್ತೋಠವನುನ  ಅಲಂಕರಿಸಿದರು) 

 

ಆಗ ತಪಿಾ ದಿ ಕೆಾ  ನವು ಯಾರನುನ  ಹಣೆಗಾರರನನ ಗಿ ಮಾಡುವುದು? ಕೇಾಂದರ ದಲಿ್ಲಯೂ ಕಾಾಂಗೆರ ಸ  

ಸಕಾವರವತ್ತು .  ಮುಾಂಬೈ ಪ್ಪರ ಾಂತಯ ದಲಿ್ಲಯೂ ಕಾಾಂಗೆರ ಸ  ಸಕಾವರವತ್ತು . ಮೈಸೂರು ಪ್ಪರ ಾಂತಯ ದಲಿ್ಲಯೂ 

ಕಾಾಂಗೆರ ಸ  ಸಕಾವರವತ್ತು . ಎಲಿರೂ ದೊಡಡ  ಮನ್ಸಿು  ಮಾಡಿ ಮಾತನಡಿಕಾಂಡು ಯೀಜನೆಯನುನ  

ಕಾಯವರೂಪಗಳಿಸಿದಿ ರೆ, ಒಾಂದು ಮಾತ್ತಕತೆಯ ಮೂಲಕ ಮುಗಿದು ಹೀಗುತ್ರು ತ್ತು .  ಆದರೆ 

ಮಾಡಲ್ಲಲಿ  ಎನುನ ವ ಕರಗು ಇಾಂದಿಗೂ ನ್ಮೂ ನುನ  ಕಾಡುತು ದೆ.   

(ಮುಾಂದು) 

 

(1311) 23-12-2021, 5.40  ಕೆಜಿ – ಬಎನ ಎಸ                      (ವೈಸ ಛೇಮಾನ ರವರ  ಉಪಸಿಾ ತಿ) 

 

ಶಿರ ೋ ಗೊೋವಿಾಂದ  ಎಾಂ.ಕಾರಜ್ೋಳ (ಮುಾಂದ್ಯ):  

 

ಇವತ್ತು  ಅವರು ಯಾರು ಇಲಿ . ನವು ಯಾರನುನ  ದೂಷಿಸುವುದಕೆಾ  ಆಗುವುದಿಲಿ . ನ್ಮೂ  ಕಣುಣ   ಮುಾಂದೆ 

ಅವರು ಯಾರು ಇಲಿ . ನ್ಮೂ  ಯಜಮಾನ್ರಾದ ಮತ್ತು  ನ್ಮೂ ರಾದ ಶ್ರ ೀ ಉಜರೆಯವರು 1952 ರಲಿ್ಲ  

ಎಾಂ.ಎಲ .ಎ, ಆಗಿದಿ ರು. ಅವರೂ ಸಹ ಇವತ್ತು  ನ್ಮೂ  ಕುಟಾಂಬದ ಜತೆಯಲಿ್ಲ  ಇಲಿ .  ಅದಕೆಾ  ನನು 

ಇಲಿ್ಲ  ಯಾರನುನ  ದೊಷಿಸುವಂತಹ ಪರ ಸಂಗ ಇಲಿ್ಲ  ಇಲಿ .  ಆದರೆ, ನ್ಮಗೆ ಆಗಿರುವಂತಹ ನೀವು ಮತ್ತು  

ಅನಯ ಯವನುನ  ಈ ಸದನ್ದ ಮುಾಂದೆ ಬಿಚಿಿ ಡುವುದಕೆಾ  ಪರ ಯತನ ವನುನ  ಮಾಡುತ್ರು ದಿೆ ೀನೆ. ಇದನುನ  ಏಕೆ 

ಮಾಡುತ್ರು ದಿೆ ೀನೆಾಂದರೆ, ನಿೀರಾವರಿ ಯೀಜನೆಗಳ ಬಗೆೆ  ಮೇಲೂ ನೆ ಮತ್ತು  ಕೆಳಮನೆಯ ಸದಸಯ ರೆಲಿರೂ ಸಹ 

ಬಹಳ ಕಳಕಳಿಯಿಾಂದ ಮಾತನಡಿದಿಾ ರೆ. ಅವತ್ತು  ನಿೀರಾವರಿ ಯೀಜನೆಗಳನುನ  ಕಡಲ್ಲಲಿ . ನಂತರ 
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ನ್ಮೂ  ಯೀಜನೆಯನುನ  ನವೇ ಮಾಡಿಕಳು ಬೇಕೆಾಂದು ದಿನಾಂಕ 22-5-1964 ರಂದು ಹಾಂದಿನ್ ಪರ ಧಾನ್ 

ಮಂತ್ರರ ಗಳಾಗಿದಿ   ದಿವಂಗತ ಲ್ಕಲ ಬಹದಿೂ ರ  ಶಾಸಿು ರೀರವರನುನ  ಕರೆದು ಅಡಿಗಲಿು  ಹಾಕಸುವಂತಹ 

ಕೆಲಸವನುನ  ಮಾಡಿದರು. ಶ್ರ ೀಮತ್ರ ಇಾಂದಿರಾ ಗಾಾಂಧಿಯವರನುನ  ಮತ್ತು  ಶ್ರ ೀ ನಿಜಲ್ಲಾಂಗಪಾ ನ್ವರನುನ  

ಕರೆದು ಅವರ ತ್ತಕದಷಿ್ಟ  ಬಂಗಾರ ಕಟಿ್ಟ ರುವುದನುನ  ಮಾನ್ಯ  ವರೀಧ ಪಕ್ಷದ ನಯಕರಾದ 

ಎಸ .ಆರ.ಪ್ಪಟ್ಟೀಲ ರವರು ಹೇಳಿದರು. ಎಸ .ಆರ.ಪ್ಪಟ್ಟೀಲ ರವರು ಶ್ರ ೀಮಂತ ಕುಟಾಂಬದವರು. ಅವರು 

ಗೌಡ ಮನೆತನ್ದವರು. ಅವರ ಮನೆಯಲಿ್ಲ  ಬಂಗಾರದ ಆಭರಣ್ಗಳು ಹೆರಿ್ಚ ಗಿ ಇರುತ್ರು ದಿ ವು. ಈಗ 

ಸಭಾಪತ್ರಗಳಾಗಿರುವಂತಹ ಮಾನ್ಯ  ಬಸವರಾಜ ಶ್ವಲ್ಲಾಂಗಪಾ  ಹರಟಿ್ಟ ಯವರ ತಾಯಿಯವರು ಆ 

ಸಂದಭವದಲಿ್ಲ  ಅವರ ಕೈಯಲಿ್ಲನ್ ಬಳೆಗಳನುನ  ತೆಗೆದು ತ್ತಕಕೆಾ  ಹಾಕದಿ ರು ಎಾಂದು ನ್ಮೂ  ಕಡೆಯ ಜನ್ರು 

ಹೇಳುತ್ರು ದಿ ರು. ಆ ಸಂದಭವದಲಿ್ಲ  ಹಳಿು  ಹಳಿು ಗಳನುನ  ಸುತಾು ಡಿ  ಬಂಗಾರದ ಆಭರಣ್ಗಳನುನ  ಸಂಗರ ಹಣೆ 

ಮಾಡಿದಿ ರು. ಏಕೆಾಂದರೆ, ಶ್ರ ೀಮತ್ರ ಇಾಂದಿರಾ ಗಾಾಂಧಿಯವರ ಮತ್ತು  ಶ್ರ ೀ ನಿಜಲ್ಲಾಂಗಪಾ ನ್ವರ ತ್ತಕದಷಿ್ಟ   

ನ್ಮೂ  ಕಡೆಯವರು ಬಂಗಾರ ಕಟಿ , ಇಡಿೀ ನ್ಮೂ  ಅಖಂಡ ಜಿಲಿ್ಲ ಯ ಜನ್ರು  ನ್ಮಗೆ ನಿೀರಾವರಿ 

ಯೀಜನೆ ಮಾಡಿಕಡಿ ಎಾಂಬ  ಒಾಂದು ಮಾತನುನ  ಕೇಳುತ್ರು ದಿಾ ರೆ. ಏಕೆಾಂದರೆ, ಇದು  ಬರಗಾಲಕೆಾ  

ತ್ತತಾು ಗುವಂತಹ  ಜಿಲಿ್ಲ .  ಬಹುಶಃ ರಾಜಯ ದ ಯಾವುದೇ ಜಿಲಿ್ಲ ಯಲಿ್ಲ  ʼಬರಗಾಲ ನಿವಾರಣ್ಣ ಸಮಿತ್ರʼ 

ಬಿರ ಟ್ಟಷ್ರ ಆಡಳಿತದಲಿ್ಲ  open ಆಗಿಲಿ . ಆದರೆ, ಬಿಜಾಪುರದಲಿ್ಲ  Anti Famine Institute ಎಾಂದು ಇದೆ.  

ಬಿರ ಟ್ಟಷ್ರು ಬರಗಾಲ ಬಂದಂತಹ ಸಂದಭವದಲಿ್ಲ  ʼಬರಗಾಲ ನಿವಾರಣ್ಣ ಸಂಸೆ ಯನುನ  ಕಟಿ್ಟ ದಿಾ ರೆ.  ಅದು 

ಬಿಜಾಪುರದಲಿ್ಲ   ಶ್ರ ೀ ಬಿೀಚಿರವರ ಮನೆ ಮುಾಂದೆ ಇದೆ. ಅದು  ದೊಡಡ  ಬಿಲ್ಲಡ ಾಂಗ . Old I.B., ಮತ್ತು  ಅದು 

ಎರಡೂ ಕೂಡಿ ಇದೆ.  ಅದನುನ  ಬಹುಶಃ ನ್ಮೂ  ಜಿಲಿ್ಲ ಯಲಿ್ಲ  ಬಿಟಿ  ಬೇರೆ ಎಲಿ್ಲಯೂ ಮಾಡಿಲಿ . 

ಬಿಜಾಪುರದಲಿ್ಲ  ಒಾಂದೇ ಒಾಂದು ಕಡೆ ಮಾಡಿದಿಾ ರೆ. ಅದಕೆಾ  ಕಾರಣ್ ಏನೆಾಂದರೆ, ಬರಗಾಲಕೆಾ  ಪದೇ ಪದೇ 

ತ್ತತಾು ಗಿ ಜನ್ರು ಗುಳೆ ಹೀಗುತ್ರು ದಿ ರು. Karadಗೆ,  ಪುಣೆಗೆ, ಮುಾಂಬೈಗೆ, ಕಲಿ್ಕ ಪುರಕೆಾ  ಮತ್ತು  ಗೀವಾಕೆಾ   

ಹೀಗುತ್ರು ದಿ ರು. ಇತ್ರು ೀರ್ಚಗೆ, ಮೈಸೂರಿಗೆ, ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಮತ್ತು  ಬ್ಾಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೀಗುವಂತಹದಿು  

ಜಾಸಿು ಯಾಗಿದೆ.  

 

ಮಾನ್ಯ  ಹರಿಪರ ಸ್ವದ ರವರೇ, ನವು ಚಿಕಾ ವರಿದಿಾ ಗ, ವಾಯ ಸಂಗ ಮಾಡುತ್ರು ದಿ ಾಂತಹ ಸಂದಭವದಲಿ್ಲ  

ತಾಾಂಡಾಗಳಿಗೆ ಬಿೀಗಗಳನುನ   ಹಾಕುತ್ರು ದಿ ರು. ಇದು ರಾಥೀಡ ರವರಿಗೆ  ಗತ್ರು ಲಿ .  ಅವರು ಆಗ 

ಹುಟಿ್ಟ ರಲ್ಲಲಿ . ನ್ಮಗೆ ರಾಥೀಡ ರವರ ತಂದೆಯವರು  ಗತ್ರು ದಿ ರು. ಹರಿಜನ್ ಕೇರಿಗಳಿಗೆಲಿ್ಕ  

ಬಿೀಗಗಳನುನ  ಹಾಕುತ್ರು ದಿ ರು. ಆ ಮನೆಗಳಲಿ್ಲ  ವಯಸಿ್ವ ದ 70 ರಿಾಂದ 80 ವಷ್ವದ ಮುದುಕರನುನ  ಬಿಟಿ  

ಸುಮಾರು 6 ರಿಾಂದ 9 ತ್ರಾಂಗಳ ಕಾಲ ಗುಳೆ ಹೀಗುತ್ರು ದಿ ರು. ಎಲಿ್ಕ  ಮಕಾ ಳನುನ  ಕರೆದುಕಾಂಡು 

ಹೀಗುತ್ರು ದಿ ರು.  ಇಾಂತಹ ಕೆಟಿ  ಪರಿಸೆಿ ತ್ರಯಲಿ್ಲ  ಇದಿೆ ವು. ಅದಕಾಾ ಗಿ ನ್ಮೂ  ಜಿಲಿ್ಲ ಯವರು ʼನಿೀರಾವರಿ 

ಯೀಜನೆಗಳುʼ ಆಗಬೇಕೆಾಂದು ಹಂಬಲ್ಲಸುತ್ರು ದಿಾ ರೆ.  
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   ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ,  ಇದನುನ  ಇಲಿ್ಲ ಗೆ ನಿಲಿ್ಲ ಸುತೆು ೀನೆ. ಏಕೆಾಂದರೆ, ಅದು ಒಾಂದು ಇತ್ರಹಾಸ. 

ನವು ಯಾರನುನ  ಅಪರಾಧಿ ಸೆ್ವ ನ್ದಲಿ್ಲ  ನಿಲಿ್ಲ ಸಿದರೂ ಸಹ, ಅದು ನ್ಮೂ  ಸಮಸಯ ಗೆ ಪರಿಹಾರ 

ಆಗುವುದಿಲಿ .  ನನಿೀಗ 1956ನೇ ಇಸವಯಿಾಂದ 2010ನೇ ಸ್ವಲ್ಲಗೆ ಬರುತೆು ೀನೆ. 1964 ರಲಿ್ಲ  ಅಡಿಗಲಿು  

ಹಾಕದಿ  ಅಾಂದಿನ್ ಯೀಜನ ವಚಿ  58 ಕೀಟ್ಟ 20 ಲಕ್ಷ ರೂಪ್ಪಯಿಗಳು ಇತ್ತು . ಅದಾದ ನಂತರ 1978 

ರಲಿ್ಲ  ಯೀಜನ ವಚಿ  244 ಕೀಟ್ಟ ರೂಪ್ಪಯಿಗಳಿಗೆ ಪರಿಷ್ಾ ರಣೆಯಾಗುತು ದೆ. ನಂತರ ಮತು ಮೊ  1989 

ರಲಿ್ಲ  791 ಕೀಟ್ಟ ರೂಪ್ಪಯಿಗಳಿಗೆ ಪರಿಷ್ಾ ರಣೆಯಾಗುತು ದೆ. ಇದಾದ ನಂತರ ʼಬರ್ಚವತ  ತ್ರೀಪುವʼ 

ಅಾಂದರೆ, Krishna Water Disputes Tribunal-1  (ನಯ ಯಾಧಿೀಕರಣ್-1) ರಲಿ್ಲ  ನ್ಮಗೆ ಸಿಕಾ ಾಂತಹ ನಿೀರನುನ  

ಉಪಯೀಗ ಮಾಡಿಕಳುು ವುದಕೆಾ   ನ್ಮಗೆ 1976 ರಲಿ್ಲಯೇ award ಆದರೂ ಸಹ,  ನವು 2000 ನೇ 

ಸ್ವಲ್ಲನ್ವರೆಗೂ ಪೂಣ್ವ ಪರ ಮಾಣ್ದಲಿ್ಲ  ಉಪಯೀಗ ಮಾಡಿಕಳುು ವುದಕೆಾ  ಆಗಲ್ಲಲಿ .  ಯೀಜನೆಗಳಿಗೆ 

allocation  ಮಾಡಿದೇವು. ಆದರೆ, ಆ ಯೀಜನೆಗಳಿಗೆ ಹಣ್ವನುನ  ಹಡುವುದಕೆಾ  ಆಗಲ್ಲಲಿ . ಅದರ  

ಮಧಯ ದಲಿ್ಲ  ಹೇಗೀ ದಾಟ್ಟದೇವು  ಎನುನ ವಷಿ್ ರಲಿ್ಲ  ́ಕೃಷ್ಣಣ  ನಯ ಯಾಧಿೀಕರಣ್-II, ನಯ ಯಮೂತ್ರವ     ಶ್ರ ೀ  

ಬಿರ ಜೇಶ  ಕುಮಾರ ರವರ ತ್ರೀಪುವ ಬಂತ್ತ. 2010 ರಲಿ್ಲ  ತ್ರೀಪವನುನ  ಘೀಷ್ಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಆದರೆ,  finally,  

ಶ್ರ ೀ ಬಿರ ಜೇಶ  ಕುಮಾರ ರವರ ತ್ರೀಪುವ,  ನಯ ಯಾಧಿೀಕರಣ್ದ award ದಿನಾಂಕ 29-11-2013 ರಂದು ಬಂತ್ತ.   

ಇದು ಬಂದಮೇಲ್ಲ, 2010 ರಲಿ್ಲ  ತ್ರೀಪವನುನ  ಘೀಷ್ಣೆ ಮಾಡಿದಿ ರು, ಇನ್ಮನ  final award ಬಂದಿರಲ್ಲಲಿ . 

ಆಗ ಶ್ರ ೀ ಸದಾನಂದ ಗೌಡರವರ ಮತ್ತು  ಶ್ರ ೀ ಜಗದಿೀಶ  ಶೆಟಿ ರ ರವರ ನ್ಮೂ  ಸಕಾವರಗಳು ಇದಿ ವು. ಆ 

ಸಂದಭವದಲಿ್ಲ  ಇಬಬ ರು ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳು ಬಂದು ಹೀದರು.  Immediately,  ಈ ಇಬಬ ರು 

ಪರ ಯತನ ಮಾಡಿ 17 ಸ್ವವರದ 207 ಕೀಟ್ಟ ರೂಪ್ಪಯಿಗಳಿಗೆ ಕರ ಯಾ ಯೀಜನೆಯನುನ  ತಯಾರಿಸಿ, 

ಅದನುನ  ಸಂಪುಟ ಸಭೆಗೆ ಮಂಡಿಸಿ ಅದಕೆಾ  ಆಡಳಿತಾತೂ ಕ ಅನುಮೊೀದನೆಯನುನ  ಪಡೆದುಕಾಂಡರು. 

ನವು ಕಡಲೇ rehabilitation and resettlement (R&R) ಗೆ  works  ಆರಂಭ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು .  ಏಕೆ 

R&R ಗೆ ಸಿೀಮಿತ ಮಾಡಿದೆವು ಎಾಂದರೆ, ಅಷಿ್ ೀತ್ರು ಗೆ ಆಾಂಧರ  ಪರ ದೇಶದವರು ಮತ್ತು  ಮಹಾರಾಷಿ್ ರ 

ರಾಜಯ ದವರು ನಿೀರಿನ್ ಹಂಚಿಕೆಯಲಿ್ಲ    ಅವರಿಗೆ ಅನಯ ಯವಾಗಿದೆಯೆಾಂದು Supreme Court  ಮೆಟಿ್ಟ ಲನುನ   

ಹತ್ರು ದರು. ನವು ಸಹ, ನ್ಮಗೆ ಇನ್ಮನ  ನಿೀರು ಹೆಚಿಿ ಗೆ ಬರಬೇಕೆನುನ ವ  ಕಾರಣ್ಕಾಾ ಗಿ Supreme Court   

ಮೆಟಿ್ಟ ಲನುನ   ಹತ್ರು ದೇವು. ಹೀಗಾಗಿ, gazette notification ಆಗಲ್ಲಲಿ . ಆದರೂ ಸಹ,  ಚಿಾಂತೆ ಇಲಿ . Gazette 

notification ಆಗುವುದರಳಗಾಗಿ  ಒಾಂದು ಲಕ್ಷದ  ಮೂವತು  ಮೂರು ಸ್ವವರ ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯನುನ  

ಕಳೆದುಕಾಂಡು  ಮುಳುಗಡೆಯಾಗತಕಾ ದಿು  ಮತ್ತು  rehabilitation ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹದಿ ಕೆಾ  

ತೆಗೆದುಕಳು ಬೇಕಾಗಿರುವುದು  ಹಾಗೂ canal network  ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದಿು  , ಆ ಕೆಲಸ ಪ್ಪರ ರಂಭ 

ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ , rehabilitation centre ಗೆ 6,437 ಎಕರೆ ಜಮಿೀನು ಬೇಕಾಗುತು ದೆ. ನವು ಅದನುನ  

ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದಾದ ನಂತರ ಸುಮಾರು 19 ಸ್ವವರ ಕೀಟ್ಟಗಳಷಿ್ಟ  canal network ಗೆ ಬೇಕಾಗುತು ದೆ. 

ಇದಲಿದೇ, 75 ಸ್ವವರ ಎಕರೆ ಭೂಮಿ ಮುಳುಗಡೆಯಾಗುವಂಥದಿ ಕೆಾ  ಪರಿಹಾರವನುನ  ಕಡಬೇಕಾಗುತು ದೆ. 
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20 ಹಳಿು ಗಳು ಸಂಪೂಣ್ವವಾಗಿ ನಿೀರಿನ್ಲಿ್ಲ  ಮುಳುಗಿ, ತಟಿ  ಬಟಿ ಯಲಿ್ಲ  ಮನೆಯಿಾಂದ ಹರಗೆ 

ಬರುವಂತಹವರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕಟಿ  ಪುನ್ರ ವಸತ್ರಯನುನ  ಕಲ್ಲಾ ಸಬೇಕಾಗುತು ದೆ.  ಇದೆಲಿದಕೂಾ  17 

ಸ್ವವರದ 207 ಕೀಟ್ಟ ರೂಪ್ಪಯಿಗಳ ಒಾಂದು ಅಾಂದಾಜನುನ  ತಯಾರಿಸಿ ಒಪಿಾ ಗೆಯನುನ  ಪಡೆದು 

ಕಟಿ ವು.  2013 ರಲಿ್ಲ  “ಕಾಾಂಗೆರ ಸ  ನ್ಡೆ  ಕೃಷ್ಣಣ  ಕಡೆಗೆ” ಬಂತ್ತ.  

 

      ಮಾನ್ಯ  ವರೀಧ ಪಕ್ಷದ ನಯಕರೇ, ನನು ಇದನುನ  ಏಕೆ ಹೇಳುತ್ರು ದಿೆ ೀನೆಾಂದರೆ,   ಒಾಂದು 

ಪ್ಪದಯಾತೆರ  ಬಂತ್ತ.  ಅದೊಾಂದು ರಿೀತ್ರಯಲಿ್ಲ  ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ನ್ಡೆ. ಬಹುಶಃ ನವು ಆ  ಕಡೆಗೆ 

ಇದಿದಿ ರೆ,  ಮಾಡುತ್ರು ದಿೆ ೀವನೀ ಗತ್ರು ಲಿ . ಆದರೆ, ನವು ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದಲಿ್ಲ  ಇದಿೆ ವು. ಅವರು ವರೀಧ 

ಪಕ್ಷದಲಿ್ಲದಿ ರು. ಆಗ ಅವರು  ಸಕಾವರಕೆಾ  ಮುಾಂದಾಲೀಚನೆ ಇಲಿ . ಅವರು ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ-

ಕಾಯವಗಳನುನ  ಮಾಡಲ್ಲಲಿ .  ಅವರಿಗೆ ಪುನ್ರ ವಸತ್ರ  ಬಗೆೆ  ಕಾಳಜಿ ಇರಲ್ಲಲಿ  ಎನುನ ವಂತಹ 

ವರ್ಚರಗಳಿಾಂದ “ಕಾಾಂಗೆರ ಸ  ನ್ಡೆ  ಕೃಷ್ಣಣ  ಕಡೆಗೆ” ಎಾಂದು ಹೇಳಿದರು. Final award ದಿನಾಂಕ 29.11. 2013 

ರಂದು ಬಂತ್ತ.  ಅದಕೆಾ  ಅವರು ನ್ಮೂ ನುನ  ಅಪರಾಧಿ ಸೆ್ವ ನ್ದಲಿ್ಲ  ನಿಲಿ್ಲ ಸುವುದಕೆಾ  ಹರಟರು.   

 

  ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ನನು ಕಾಾಂಗೆರ ಸ  ಪಕ್ಷದ  ಪರ ಣ್ಣಳಿಕೆಯ ಕೆಲವು ಭಾಗವನುನ  ಮಾತರ  

ಓದುತೆು ೀನೆ.  ನನು  ಹೆಚಿಿ ಗೆ ಓದುವುದಿಲಿ . ಎಲಿವನುನ  ಓದುವುದಿಲಿ . ಇದು ಬಹಳ  ಹೆಚಿಿ ಗೆ ಇದೆ. 

ಎಲಿವನುನ  ಓದಲ್ಲಕೆಾ  ಆಗುವುದಿಲಿ . ದಿನಾಂಕ 07-01-2013 ರಂದು, ಆಗ ಶ್ರ ೀ ಹರಿಪರ ಸ್ವದ ರವರು ಇಲಿ್ಲ  

ಇರಲ್ಲಲಿ . ಅವರು ದೆಹಲ್ಲಯಲಿ್ಲದಿ ರು. ಹಸಪೇಟಯಿಾಂದ ಕೂಡಲಸಂಗಮದವರೆಗೆ ಪ್ಪದಯಾತೆರ  

ಪ್ಪರ ರಂಭ ಮಾಡಿದರು. ಇದಕೆಾ  ಬಹಳ ದೊಡಡ  ಸಂಖ್ಯಯ ಯಲಿ್ಲ  ಜನ್ರು ಸೇರುತಾು ರೆ. ಕಪಾ ಳದಲಿ್ಲ  ಸಭೆ 

ಮಾಡಿ ಅಲಿ್ಲಾಂದ   ಪ್ಪದೆಯಾತೆರ  ಬರುತಾು ರೆ.  ಅದನುನ  ದಿನಾಂಕ 14-01-2013 ಕೆಾ  ಏಕೆ  

ಇಟಿ ಕಾಂಡರೆಾಂದರೆ, ನ್ಮೂ  ಕಡೆ  ಜನ್ವರಿ,  14ಕೆಾ  ಬರುವ “ಸಂಕರ ಮಣ ಬ್ಹಳ ದೊಡಾ  

ಹಬ್ಬ ವಾಗಿದೆ”. ಅದು fixed date.   ಆ  date ಹೆರಿ್ಚ  ಕಡಿಮೆ ಆಗುವುದಿಲಿ . ʼಸಂಕರ ಮಣ್ʼ ಎಾಂದರೆ, 

ಸುಗೆಿ ಕಾಲ ಮತ್ತು  ಶುಭಕಾಲ ಆಗಿರುತು ದೆ. ಅದಕೆಾ  ಉತು ರ ಕನವಟಕದ ಜನ್ರು ಒಳೆು ಯ ಕೆಲಸವನುನ  

ಸಂಕರ ಮಣ್ದ ಮೂಹತವದಲಿ್ಲ  ಮಾಡುತಾು ರೆ. ಅದಕೆಾ  ಅವರು ಉತು ಮ ಮೂಹತವವನುನ  ಹುಡುಕ 

ಕೂಡಲಸಂಗಮದಲಿ್ಲ  ಭಾಷ್ಣ್ ಮಾಡಿದರು.  

 

        (ಮುಾಂದು) 
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(1312) 23-12-2021 (5.50) ಎಾಂವಿ-ಬಎನ ಎಸ    (ವೈಸ  ಛೇಮಾನ ರವರ ಉಪಸಿಾ ತಿ) 

 

ಶಿರ ೋ ಗೊೋವಿಾಂದ ಎಾಂ. ಕಾರಜ್ೋಳ (ಮುಾಂದ್ಯ):- 

 

ಅವರು ನ್ಮೂ ನುನ  ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಏನ್ಮ ಮಾಡಲ್ಲಲಿ  ಮತ್ತು  ಇವರಿಗೆ ಮುಾಂದಾಲೀಚನೆ ಇರಲ್ಲಲಿ , 

ನಯ ಯಮೂತ್ರವ ಬಿರ ಜೇಶ  ಕುಮಾರ  ಆಲಮಟಿ್ಟ  ಡಾಯ ಾಂಗೆ 130 ಟ್ಟಎಾಂಸಿ ನಿೀರನುನ  ಕಟಿ್ಟ ದಿ ರು. ಈಗ 174 

ಟ್ಟಎಾಂಸಿ ನಿೀರನುನ  ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ, ಮುಾಂದಾಲೀಚನೆ ಇಲಿದ ಸಕಾವರ, ಇದೊಾಂದು ದರಿದರ  

ಸಕಾವರ, ಇವರು ಏನ್ಮ ಮಾಡಿಲಿ . ಅದಕಾಾ ಗಿ ನ್ಮಗೆ ಒಾಂದು ಅವಕಾಶ ನಿೀಡಿ. ನ್ಮಗೆ ಸಹಕಾರ 

ನಿೀಡಿದರೆ, ನವು ಬಂದು ನಿಮೂ ನುನ  ಉದಿಾ ರ ಮಾಡುತೆು ೀವಾಂದು, ಅವರು ಭಾಷ್ಣ್ ಮಾಡಿದರು. ನನು 

ಅವರ ಪರ ಣ್ಣಳಿಕೆಯ ಒಾಂದು ಪ್ಪಯ ರಾವನುನ  ಓದುತೆು ೀನೆ; ಕೃಷ್ಣಣ  ಜಲವವಾದ ನಯ ಯಾಧಿೀಕರಣ್, 

ನಯ ಯಮೂತ್ರವ ಬಿರ ಜೇಶ  ಕುಮಾರ  ಆಯೀಗವು ಕನವಟಕದ ಪ್ಪಲ್ಲಗೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿರುವ 177 

ಟ್ಟಎಾಂಸಿ ನಿೀರನುನ  ಸಂಪೂಣ್ವವಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕಳು ಲು ಸಕಾವರ ಯಾವುದೇ ದೂರದೃಷಿಾ ಯ 

ಕಾಯವಕರ ಮಗಳನುನ  ರೂಪಿಸಿಲಿ . ಆದುದರಿಾಂದ, ಈ ಭಾಗದ ರೈತರಿಗೆ ಮೂಗಿಗೆ ತ್ತಪಾ  ಸವರುವಂತಹ 

ಕೆಲಸವನುನ  ಮಾಡುತ್ರು ದಿಾ ರೆ. ರಾಜಯ ಕೆಾ  ಹಂಚಿಕೆಯಾದ ನಿೀರನುನ  ಬಳಸಿಕಳು ದೆ, ರೈತರಿಗೆ ದೊರ ೀಹ 

ಮಾಡಿದಿಾ ರೆ. ಇದರಿಾಂದ, ಪರ ಗತ್ರಯಲಿ್ಲರುವ ಕನವಟಕ ಹಾಂದೆ ಬಿೀಳುವಂತೆ ಆಗಿದೆ. ತಮಗಾಗಿರುವ 

ಅನಯ ಯವನುನ  ಜನ್ರ ಗಮನ್ಕೆಾ  ತರುವುದು ವರೀಧ ಪಕ್ಷವಾದ ಕಾಾಂಗೆರ ಸ  ಪಕ್ಷದ ಜವಾಬಿ್ರ ರಿ ಎಾಂದು 

ಭಾವಸಿ, ʼಕಾಾಂಗೆರ ಸ ನ್ಡಿಗೆ, ಕೃಷ್ಣಣ ಯ ಕಡೆಗೆʼ ಎಾಂದು ಹೇಳಿ ಭಾಷ್ಣ್ ಮಾಡಿದರು. ನನು ಇದನುನ  ಪೂಣ್ವ 

ಓದುವುದಿಲಿ . ಏಕೆಾಂದರೆ, ಇದಕೆಾ  ಬಹಳ ಸಮಯ ಹಡಿಯುತು ದೆ. ಅವರು ಮುಾಂದುವರೆದು ಏನು 

ಹೇಳುತಾು ರೆಾಂದರೆ, “ನನು ಮಾನ್ಯ  ಹೆಚ್.ಕೆ.ಪ್ಪಟ್ಟೀಲರಿಗೆ ಧನ್ಯ ವಾದ ಹೇಳುತೆು ೀನೆ. ಅವರು ವಷ್ವಕೆಾ  ಹತ್ತು  

ಸ್ವವರ ಕೀಟ್ಟ ರೂಪ್ಪಯಿಗಳನುನ  ಖ್ರ್ಚವ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ, ನವು ಐದು ವಷ್ವಗಳಲಿ್ಲ  ಹಸಿರು 

ಕನವಟಕವನನ ಗಿ ಮಾಡಲು ಬದಿ ರು” ಎಾಂದು ಇದು ಕೇವಲ ಭರವಸಯಲಿ . ಇದು ನ್ಮೂ  ಪರ ತ್ರಜೆಾ  

ಎಾಂದು ಹೇಳುತಾು ರೆ. ಕೂಡಲಸಂಗಮನಥನ್ ಮೇಲ್ಲ ಆಣೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳುತೆು ೀವ ಎಾಂದರು. ಇದು ಕೇವಲ 

ನ್ಮೂ  ಭರವಸಗಳಲಿ . ಇದು ನ್ಮೂ  ಪರ ತ್ರಜೆಾ . ನಿಮೂ  ಸಹಕಾರವದಿ ರೆ, ಕನವಟಕವನುನ  ಹಸಿರು 

ಕನವಟಕ ಮಾಡುವ ಬದಿ ತೆಯನುನ  ಪರ ದಶ್ವಸುತೆು ೀವಾಂದು ಹೇಳುತಾು ರೆ. ಅವರು ಬಹಳಷಿ್ಟ  ಹೇಳಿದಿಾ ರೆ. 

ನನು ಅದಕೆಾ ಲಿ್ಕ  ಹೀಗುವುದಿಲಿ . ಏಕೆಾಂದರೆ, ನನು ಅದರ ಅವಶಯ ಕತೆ ಇಲಿವಾಂದು ಭಾವಸುತೆು ೀನೆ. 

ಅವರು ಹೇಳಿದಂತೆ ಐದು ವಷ್ವದಲಿ್ಲ  ಮಾಡಿದಿು  ಏನು? ಅದನುನ  ಸಹ ತಮಗೆ ತ್ರಳಿಸಿಬಿಡುತೆು ೀನೆ. 2013-

14ರಲಿ್ಲ  ಕಾಾಂಗೆರ ಸ  ಸಕಾವರ ಅಧಿಕಾರಕೆಾ  ಬಂತ್ತ. ಮಾನ್ಯ  ಸಿದಿ ರಾಮಯಯ ನ್ವರು ರಾಜಯ ದ 

ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳಾದರು. ನ್ಮೂ  ಜಿಲಿ್ಲ ಯವರೇ ಆದ ಮಾನ್ಯ  ಎಾಂ.ಬಿ.ಪ್ಪಟ್ಟೀಲರು ನಿೀರಾವರಿ 

ಸಚಿವರಾದರು. ಅವರು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದಿು  ಏನೆಾಂದರೆ, detailed project report approval ಆಗಿರುವಂತಹ 

17,207 ಕೀಟ್ಟ ರೂಪ್ಪಯಿಗಳ ಕೆಲಸವನುನ  ಪ್ಪರ ರಂಭ ಮಾಡಿದಿ ರೆ. ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತು  ಇದಕೆಾ  80 ಸ್ವವರ 

ಕೀಟ್ಟ ರೂಪ್ಪಯಿ ಅಥವಾ 90 ಸ್ವವರ ಕೀಟ್ಟ ರೂಪ್ಪಯಿಗಳಷಿ್ಟ  ಹಣ್ ಬೇಕಾಗುತ್ರು ರಲ್ಲಲಿ . ಅವರು 
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2013ರಿಾಂದ 2018-19ರವರೆಗೆ ಅದರಲಿ್ಲ  ಒಾಂದು ವಷ್ವ ಜೆಡಿ(ಎಸ) ಸಕಾವರದ ಪ್ಪಲು ಸೇರಿ rehabilitation 

and resettlement (R & R) ಗೆ 2,675 ಕೀಟ್ಟ ರೂಪ್ಪಯಿಗಳು ಖ್ರ್ಚವ ಮಾಡಿದಿಾ ರೆ. ನಯ ಯಮೂತ್ರವ 

ಬಿರ ಜೇಶ  ಕುಮಾರ  ರವರ ನೇತೃತಾ ದ ಟ್ಟರ ಬ್ಲ್ಯ ನ್ಲ ನ್ಲಿ್ಲ  ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದಿ ಾಂತಹ ನಿೀರನುನ  ಬಳಕೆ 

ಮಾಡಿಕಳುು ವುದಕೆಾ  ಒಟಿ್ರ್ ರೆ ಅವರು ಮೂರನೇ ಹಂತದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಎಷಿ್ಟ  ಹಣ್ ಖ್ರ್ಚವ 

ಮಾಡಿದಿಾ ರೆಾಂದರೆ, ಈಗ ಒಾಂಬತ್ತು  lift irrigation, ಉಪ ಯೀಜನೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಅವರು ಖ್ರ್ಚವ 

ಮಾಡಿರುವುದು 7,728 ಕೀಟ್ಟ ರೂಪ್ಪಯಿಗಳು ಮಾತರ . ನನು ಹೇಳುತ್ರು ರುವುದು ಕೃಷ್ಣಣ  ಮೇಲಿ ಾಂಡೆ 

ಯೀಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ.  

 

ಶಿರ ೋ ಬ್ಸ್ವರಾಜ ಪಾಟ್ಟೋಲ  ಇಟಗಿ (ಸ್ಾ ಳಿೋಯ ಸಂಸ್ತಾ ಗಳ ಕಿೆೋತ್ರ ):- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, 

ಇಡಿೀ ರಾಜಯ ದ ನಿೀರಾವರಿ ಯೀಜನೆಗಳಿಗೆ ವಷ್ವಕೆಾ  ಹತ್ತು  ಸ್ವವರ ಕೀಟ್ಟ ರೂಪ್ಪಯಿಗಳನುನ  ಖ್ರ್ಚವ 

ಮಾಡುತೆು ೀವಾಂದು ಹೇಳಿರುವುದು. 

 

ಶಿರ ೋ ಗೊೋವಿಾಂದ ಎಾಂ. ಕಾರಜ್ೋಳ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಮಾನ್ಯ  ಬಸವರಾಜ ಪ್ಪಟ್ಟೀಲ  

ಇಟಗಿಯವರು ನ್ಮೂ  ಕಡೆಯವರು ಅವರು ಕುಳಿತ್ತಕಾಂಡು ನನು ಹೇಳುವುದನುನ  ಪೂತ್ರವ 

ಕೇಳಿಸಿಕಳು ಲ್ಲ. ಅವರು ಈ ರಿೀತ್ರ ಏಕೆ ಮಾತನಡುತಾು ರೆ. ನನು ಇಲಿ್ಲ  ರಾಜಕಾರಣ್ ಮಾತನಡುತ್ರು ಲಿ . 

ನನು ಉತು ರ ನಿೀಡುತ್ರು ದಿೆ ೀನೆ.  ಅವರು 17,200 ಕೀಟ್ಟ ರೂಪ್ಪಯಿಗಳನುನ  ಖ್ರ್ಚವ ಮಾಡಬೇಕಾದ 

ಜಾಗದಲಿ್ಲ , ಕೇವಲ 2,675 ಕೀಟ್ಟ ರೂಪ್ಪಯಿಗಳನುನ  ಮಾತರ  ಖ್ರ್ಚವ ಮಾಡಿದಿಾ ರೆ. ಸುಮಾರು 26,108 

ಎಕರೆ ಜಮಿೀನ್ನುನ  ಭೂಸ್ವಾ ಧಿೀನ್ ಮಾಡಿದಿಾ ರೆ. ಅದಕೆಾ  2,075 ಕೀಟ್ಟ ರೂಪ್ಪಯಿಗಳನುನ  ಖ್ರ್ಚವ 

ಮಾಡಿದಿಾ ರೆ. R & R ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ 600 ಕೀಟ್ಟ ರೂಪ್ಪಯಿಗಳನುನ  ಖ್ರ್ಚವ ಮಾಡಿದಿಾ ರೆ. ಈ ಎರಡೂ ಸೇರಿ 

2,675 ಕೀಟ್ಟ ರೂಪ್ಪಯಿಗಳನುನ  ಖ್ರ್ಚವ ಮಾಡಿದಿಾ ರೆ. ಅವರು ಇದಕೆಾ  ಪರ ತ್ರ ವಷ್ವ ಹತ್ತು  ಸ್ವವರ ಕೀಟ್ಟ 

ರೂಪ್ಪಯಿಗಳನುನ  ಕಡುತೆು ೀವಾಂದು ಆಣೆ ಮಾಡಿದಂತಹವರು. ಅದು ಅಲಿ್ಲ ಗೆ ಮುಗಿದು ಹೀಯಿತ್ತ. 

ನ್ಮೂ  ಸಕಾವರ ಬಂದ ಮೇಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಿದಿೆ ವು ಎಾಂಬುದನುನ  ಸಹ ಹೇಳುತೆು ೀನೆ. 

 

ಶಿರ ೋ ಎಸ.ಆರ.ಪಾಟ್ಟೋಲ (ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರು):- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಮಾನ್ಯ  

ಸಚಿವರು confuse ಮಾಡುವುದು ಬೇಡ. ಆಗ ನನು ಪರ ತ್ರಪಕ್ಷದ ನಯಕನಗಿದಿೆ . ನವು ಪರ ತ್ರ ವಷ್ವ 

ಹತ್ತು  ಸ್ವವರ ಕೀಟ್ಟ ರೂಪ್ಪಯಿಗಳಂತೆ ಐದು ವಷ್ವದಲಿ್ಲ  ಐವತ್ತು  ಸ್ವವರ ಕೀಟ್ಟ ರೂಪ್ಪಯಿಗಳನುನ  

ಈ ರಾಜಯ ದ ನಿೀರಾವರಿ ಯೀಜನೆಗಳಿಗೆ ಖ್ರ್ಚವ ಮಾಡುತೆು ೀವಾಂದು ಹೇಳಿದಿೆ ೀವ. ನವು ಆ ರಿೀತ್ರ ಹೇಳಿದ 

ಹಾಗೆ, ಸುಮಾರು ಐವತ್ತೂ ರು ಸ್ವವರ ಕೀಟ್ಟ ರೂಪ್ಪಯಿಗಳಷಿ್ಟ  ಹಣ್ ಖ್ರ್ಚವಗಿದೆ. ಮಾನ್ಯ  ಸಚಿವರು 

ಅದರ ದಾಖ್ಲ್ಲಯನುನ  ತೆಗೆದು ನೀಡಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಮಾನ್ಯ  ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ, ಕೃಷ್ಣಣ  ಮೇಲಿ ಾಂಡೆ 
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ಯೀಜನೆಗೆ ಇಷಿ್ಟ  ಖ್ರ್ಚವಗಿರಬಹುದು. ಏಕೆಾಂದರೆ, ಕೇಾಂದರ  ಸಕಾವರ ಇದಕೆಾ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 

ನೀಟ್ಟಫಿಕೇಶನ  ಮಾಡಲ್ಲಲಿ .  

 

ಶಿರ ೋ ಗೊೋವಿಾಂದ ಎಾಂ. ಕಾರಜ್ೋಳ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ನನು ನ್ನ್ನ  ಉತು ರವನುನ  

ಮುಗಿಸಿಬಿಡುತೆು ೀನೆ. ಆ ನಂತರ ಮಾನ್ಯ  ವರೀಧ ಪಕ್ಷದ ನಯಕರು ಮಾತನಡಲ್ಲ.   

 

ಶಿರ ೋ ಪರ ಕಾಶ  ಕೆ. ರಾಥೋಡ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, … 

 

ಶಿರ ೋ ಗೊೋವಿಾಂದ ಎಾಂ. ಕಾರಜ್ೋಳ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಮಾನ್ಯ  ಪರ ಕಾಶ ಕೆ. ರಾಥೀಡ  

ರವರನುನ  ಕುಳಿತ್ತಕಳುು ವುದಕೆಾ  ಹೇಳಿ.  

 

ಶಿರ ೋ ನಸಿೋರ  ಅಹಮ ದ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಮಾನ್ಯ  ಸಚಿವರು ಉತು ರ ಕಡಬೇಕಾದರೆ, 

ಅದು ಸರಿಯಾಗಿ ಇರಬೇಕಲಿವೇ?  

(ಗೊಾಂದಲ) 

 

ಶಿರ ೋ ಎಾಂ.ರ್ನರಾಯಣಸ್ತವ ಮ (ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಮುಖಯ ಸ್ಚೇತ್ಕರು):- ಮಾನ್ಯ  

ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಅವರು ಯಾವ ಪರ ಣ್ಣಳಿಕೆಯನುನ  ಓದುತ್ರು ದಿಾ ರೆಾಂದು ಗತ್ರು ಲಿ . ನ್ಮೂ  ಪಕ್ಷದ 

ಪರ ಣ್ಣಳಿಕೆ ನ್ಮೂ  ಬಳಿ ಇದೆ. 

 

ಶಿರ ೋ ರಘುರ್ನರ್ಥ ರಾವ  ಮಲೆಾ ಪೂರೆ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, … 

 

ವೈಸ  ಛೇಮಾನ:- ಮಾನ್ಯ  ರಘುನಥ ರಾವ  ಮಲ್ಕಾ ಪೂರೆಯವರೆ, ತಾವು ದಯವಟಿ  

ಕುಳಿತ್ತಕಳಿು . ಮಾನ್ಯ  ಸಚಿವರೆ, ತಾವು ಉತು ರ ನಿೀಡಿ.  

 

ಶಿರ ೋ ಪರ ಕಾಶ  ಕೆ. ರಾಥೋಡ- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, … 

(ಗೊಾಂದಲ) 

ವೈಸ  ಛೇಮಾನ:- ಮಾನ್ಯ  ಪರ ಕಾಶ  ಕೆ. ರಾಥೀಡ ರವರೆ, ತಾವು ದಯವಟಿ  ಕುಳಿತ್ತಕಳಿು .  
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ಶಿರ ೋ ಬ.ಕೆ.ಹರಿಪರ ಸ್ತದ (ವಿಧಾನಸ್ಭೆಯಿಾಂದ ಚುರ್ನಯಿತ್ರಾದವರು):- ಮಾನ್ಯ  

ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಮಾನ್ಯ  ಗೀವಾಂದ ಎಾಂ. ಕಾರಜೀಳ ಸ್ವಹೇಬರು ಹಾಂದೆ ಉಪ 

ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳಾಗಿದಿ ಾಂತಹವರು. ಅವರು ತಮೂ  ಪಕ್ಷದಲಿ್ಲ  ಮತ್ತು  ರಾಜಕಾರಣ್ದಲಿ್ಲ  ಬಹಳ ಹರಿಯರು. 

ಮಾನ್ಯ  ಸಚಿವರೆ, ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಮೂರು ದಿವಸಗಳ ಕಾಲ ಸುದಿೀರ್ವವಾಗಿ ಉತು ರ ಕನವಟಕದ 

ವರ್ಚರವಾಗಿ ಮಾತನಡಿದಿೆ ೀವಾಂದು. ನವು ಕೆಲಸವನುನ  ಮಾಡಿದಿೆ ೀವಯೀ ಬಿಟಿ್ಟ ದಿೆ ೀವಯೀ ಅದು 

ಜನ್ರಿಗೆ ಬಿಟಿ  ವರ್ಚರ. ನನು ಅವರ ಮೇಲ್ಲ ಏನ್ಮ ಅಪ್ಪದನೆ ಮಾಡುತ್ರು ಲಿ . ಈಗ ಇನುನ  ಏನೇನು ಕೆಲಸ 

ಆಗಿಲಿವಾಂದು ಇಷಿ್ಟ  ಜನ್ ಸದಸಯ ರು ಸಲಹೆಗಳನುನ  ಕಟಿ್ಟ ದಿಾ ರೆ. ಅವರು ಅದಕೆಾ  ಉತು ರ ನಿೀಡಿದರೆ ಸ್ವಕು. 

ನವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವುದು, ಕೆಲಸ ಮಾಡದೇ ಇರುವುದು, ಅದು ಜನ್ರಿಗೆ ಬಿಟಿ  ತ್ರೀಮಾವನ್. 

ಆದುದರಿಾಂದ, ದಯವಟಿ  ಮಾನ್ಯ  ಸಚಿವರು ಏನು ಮಾಡುತಾು ರೆ ಎಾಂಬುದನುನ  ಹೇಳಿಬಿಟಿ ರೆ, ನವು 

ಸಮಾಧಾನ್ಕರವಾಗಿ ವಾಪಸಿು  ಹೀಗುತೆು ೀವ.  

(ಗೊಾಂದಲ) 

ಶಿರ ೋ ಗೊೋವಿಾಂದ ಎಾಂ. ಕಾರಜ್ೋಳ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಖಂಡಿತವಾಗಿ. ಆ ವಷ್ಯಕೆಾ  

ಬರಬೇಕಾದರೆ, ಅದರ ಹಾಂದಿನಿಾಂದ ಬರಬೇಕಾಗುತು ದೆ.   

(ಗೊಾಂದಲ) 

 ಶಿರ ೋ ಪರ ಕಾಶ  ಕೆ. ರಾಥೋಡ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, … 

 

ವೈಸ  ಛೇಮಾನ:- ಮಾನ್ಯ  ಪರ ಕಾಶ  ಕೆ. ರಾಥೀಡ ರವರೆ, ನಿೀವು ಮಾತನಡುವುದಕೆಾ  ನನು 

ಅನುಮತ್ರಯನುನ  ನಿೀಡಿಲಿ .  ತಾವು ದಯವಟಿ  ಕುಳಿತ್ತಕಳಿು . 

 

ಶಿರ ೋ ನಸಿೋರ  ಅಹಮ ದ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, … 

 

ವೈಸ  ಛೇಮಾನ:- ಮಾನ್ಯ  ನ್ಸಿೀರ  ಅಹೂ ದ ರವರೆ, ದಯವಟಿ  ತಾವು ಕುಳಿತ್ತಕಳಿು . ಯಾರೂ 

ಸಹ ಪಿೀಠದ ಅನುಮತ್ರ ಇಲಿದೇ ಎದಿು  ನಿಲಿಬ್ರರದು ಮತ್ತು  ಮಾತನಡಬ್ರರದು. ಮಾನ್ಯ  ಸಚಿವರೆ, 

ತಾವು ಉತು ರವನುನ  ಮುಾಂದುವರೆಸಿ. ಈಗ ಅನ್ಗತಯ ವಾಗಿ ಯಾರೂ intervene ಆಗಬ್ರರದು.  

 

ಶಿರ ೋ ಗೊೋವಿಾಂದ ಎಾಂ. ಕಾರಜ್ೋಳ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಅವರು ತ್ತಾಂಬ್ರ ಅವಸರ 

ಮಾಡಿದರು. ನನು ನ್ಮೂ  ಪಕ್ಷದ ಬಗೆೆ ಯೂ ಸಹ ಹೇಳುತೆು ೀನೆಾಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಈಗ ವರೀಧ ಪಕ್ಷದವರ 

ಬಗೆೆ  ಮಾತನಡಿ, ಈಗ ನ್ಮೂ  ಪಕ್ಷದ ಬಗೆೆ  ಮಾತನಡುವುದಕೆಾ  ಬರುತೆು ೀನೆ. ಈಗ ಮಾನ್ಯ  

ಬಿ.ಎಸ.ಯಡಿಯೂರಪಾ ನ್ವರು ಮತ್ತು  ಮಾನ್ಯ  ಬಸವರಾಜ ಬೊಮಾೂ ಯಿಯವರನುನ  ಈ ಇಬಬ ರನುನ  
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ಸೇರಿಸಿಕಾಂಡಂತೆ ನ್ಮೂ  ಸಕಾವರ ಎರಡು ವಷ್ವ ಐದು ತ್ರಾಂಗಳ ಸಕಾವರ.  ಇದುವರೆಗೆ ಇದಕೆಾ  ನ್ಮೂ  

ಸಕಾವರ ಖ್ರ್ಚವ ಮಾಡಿರುವುದು ಎಷಿ್ಟ  ಹಣ್ವಾಂದರೆ, ಸುಮಾರು 4,050 ಕೀಟ್ಟ ರೂಪ್ಪಯಿಗಳು.  

 

ಶಿರ ೋ ಅಲೆಾಂ ವಿೋರಭ್ದರ ಪಪ :- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, … 

 

ವೈಸ  ಛೇಮಾನ:- ಮಾನ್ಯ  ಅಲಿಾಂ ವೀರಭದರ ಪಾ ನ್ವರೆ, ತಾವು ಹರಿಯರು, ಮಾನ್ಯ  ಸಚಿವರು 

ಹೇಳುವುದನುನ  ಬರೆದಿಟಿ ಕಳಿು . ಆ ನಂತರ ಮಾನ್ಯ  ಸಚಿವರ ಬಳಿ ಉತು ರ ಕೇಳಿ. 

 

ಶಿರ ೋ ಗೊೋವಿಾಂದ ಎಾಂ. ಕಾರಜ್ೋಳ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ನನು ಉತು ರ ಹೇಳುವಾಗ 

ಅವರು ಈ ರಿೀತ್ರ ಗಡಿಬಿಡಿ ಮಾಡಿದರೆ ಹೇಗೆ?  

 

(ಈ ಹಂತ್ದಲೆ  ರ್ಮನಯ  ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು ಪ್ತೋಠವನುನ  ಅಲಂಕರಿಸಿದರು) 

 

ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ನವು ಸುಮಾರು 5,866 ಎಕರೆ ಜಮಿೀನ್ನುನ  ಭೂಸ್ವಾ ಧಿೀನ್ 

ಮಾಡಿದಿೆ ೀವ. ಆದರೆ, ಅವರು ಆರು ವಷ್ವದಲಿ್ಲ  ಸುಮಾರು 26,108  ಎಕರೆ ಜಮಿೀನ್ನುನ  

ಭೂಸ್ವಾ ಧಿೀನ್ಪಡಿಸಿಕಾಂಡಿದಿಾ ರೆ.  ನನು ಪಕ್ಷದವರ ಬಗೆೆ ಯೂ ಸಹ ಹೇಳುತೆು ೀನೆ. ನನು ಯಾವುದನುನ  

ಸಹ ಮುಚಿಿ ಟಿ್ಟ ಲಿ . ಅವರ ಮುಾಂದೆ ಮುಚಿಿ ಡುವಂಥದಿು  ಏನಿದೆ? ಅವರು ಇದಕೆಾ  ಸುಮಾರು 4,050 

ಕೀಟ್ಟ ರೂಪ್ಪಯಿಗಳನುನ  ಖ್ರ್ಚವ ಮಾಡಿದಿಾ ರೆ. ಈಗ ನಿನೆನ ಯ ದಿನ್ ಅವಾಡ ವ ಪ್ಪಸ  ಆಗಿ, payment ಗೆ 

due ಇತ್ತ., ಅದರಲಿ್ಲ  ರೈತರಿಗೆ ಕಡಬೇಕಾಗಿದಿ  400 ಕೀಟ್ಟ ರೂಪ್ಪಯಿಗಳನುನ  ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದಿೆ ೀವ. 

ಅಾಂದರೆ, ನವು ಭೂಸ್ವಾ ಧಿೀನ್ವನುನ  ತ್ತಾಂಬ್ರ ವೇಗವಾಗಿ ಮಾಡುತ್ರು ದಿೆ ೀವ. ಇದನುನ  ಏಕೆ 

ಹೇಳುತ್ರು ದಿೆ ೀನೆಾಂದರೆ, ಯಾವುದೇ ಸಂದಭವದಲಿ್ಲ  ಗೆಜೆಟ  ನೀಟ್ಟಫಿಕೇಶನ  ಆಗಬಹುದು ಮತ್ತು  ಕೀಟ ವ 

ನ್ಮಗೆ relief ಮಾಡಬಹುದು. ಅದಕೆಾ  ಅದನುನ  ಸೂಕ್ಷೂ ವಾಗಿ ಹೇಳುತೆು ೀನೆ. ಅದರ ಬಗೆೆ  ಹೆಚಿಿ ಗೆ ಏನ್ಮ 

ಹೇಳುವುದಿಲಿ . ಅದಕೆಾ  ನವು ನ್ಮೂ  ತಯಾರಿಯನುನ  ವೇಗವಾಗಿ ಮಾಡುತ್ರು ದಿೆ ೀವ. ಇನುನ  ಮೊನೆನ ಯ 

ದಿವಸ ಮಿೀಟ್ಟಾಂಗ  ಆದ ನಂತರ ಮಾನ್ಯ  ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳು ಹೆರಿ್ಚ ವರಿಯಾಗಿ ಇನುನ  2,500 ಕೀಟ್ಟ 

ರೂಪ್ಪಯಿಗಳನುನ  ನಿೀಡಿದಿಾ ರೆ. ಈಗ ಹೆರಿ್ಚ ವರಿಯಾಗಿ ನಿೀಡಿರುವ 2,500 ಕೀಟ್ಟ ರೂಪ್ಪಯಿಗಳನುನ  

ರೈತರ ಭೂಸ್ವಾ ಧಿೀನ್ಕೆಾ  ಖ್ರ್ಚವ ಮಾಡುತೆು ೀವ. ಅದನುನ  ಯಾರಿಗೂ ಕಡುವುದಿಲಿ . ಯಾವ 

ಗುತ್ರು ಗೆದಾರರಿಗೂ ಒಾಂದು ರೂಪ್ಪಯಿಯನುನ  ಕಡುವುದಿಲಿ . ಇದು ತಮಗೆ ಗತ್ರು ರಲ್ಲ. ಇದು ನ್ಮೂ  

ಬದಿ ತೆ. ಈಗ R & R ಪ್ಪಯ ಕೇಜ ಗೆ 2012ರಲಿ್ಲ  17,207 ಕೀಟ್ಟ ರೂಪ್ಪಯಿಗಳನುನ  ಖ್ರ್ಚವ ಮಾಡಿದಿೆ ೀವ. 

2017ರಲಿ್ಲ  ಮಾನ್ಯ  ಸಿದಿ ರಾಮಯಯ ನ್ವರ ಸಕಾವರ ಇದಿ ಾಂತಹ ಸಂದಭವದಲಿ್ಲ  ಅದನುನ  ಸುಮಾರು 51,148 
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ಕೀಟ್ಟ ರೂಪ್ಪಯಿಗಳಿಗೆ revise ಮಾಡಿ ಇಟಿ್ಟ ದಿಾ ರೆ. ಈಗ ಅದಕೆಾ  ಸಂಬಂಧಪಟಿ ಾಂತೆ ಮುಾಂದಕೆಾ  

ಹೀಗುತ್ರು ದಿೆ ೀನೆ. 

 

ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನ್ಯ  ಸಚಿವರೆ, ನ್ನ್ನ ನುನ  ಮತ್ತು  ವರೀಧ ಪಕ್ಷದ ನಯಕರಾದ ಮಾನ್ಯ  

ಎಸ.ಆರ. ಪ್ಪಟ್ಟೀಲರನುನ  ಮರೆಯಬೇಡಿ. 

(ಮುಾಂದು) 

 

(1313) 23.12.2021 06.00 LL-GR       (ಸ್ಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಾ ತಿ) 

 

 

ಶಿರ ೋ ಗೊೋವಿಾಂದ ಎಾಂ. ಕಾರಜ್ೋಳ(ಬೃಹತ  ಹಾಗೂ ಮಧಯ ಮ ನೋರಾವರಿ (ಜಲಸಂಪನೂಮ ಲ) 

ಸ್ಚಿವರು):- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಆ ಸಂದಭವದಲಿ್ಲ  ತಮೂ ನುನ  ಹಾಗೂ ಮಾನ್ಯ  ಎಸ .ಆರ . 

ಪ್ಪಟ್ಟೀಲರನುನ  ಮರೆಯುವ ಹಾಗಿಲಿ . ತಮಿೂ ಬಬ ರನುನ  ಮುಳುಗಿಸಿಯೇ ಬಿಡುತೆು ೀವ. ಆ ಬಗೆೆ  ತಾವು ಕಾಳಜಿ 

ಮಾಡಬೇಡಿ.  

 

ಶಿರ ೋ ಎಸ .ಆರ . ಪಾಟ್ಟೋಲ (ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರು):- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, 

2017ರಲಿ್ಲ  51,148 ಕೀಟ್ಟ ರೂಪ್ಪಯಿ ಆದಂತಹದಿ ನುನ , as on today, how much interest… 

ಶಿರ ೋ ಗೊೋವಿಾಂದ ಎಾಂ. ಕಾರಜ್ೋಳ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, 4050 ಕೀಟ್ಟ ರೂಪ್ಪಯಿ ಒಾಂದು. 

ಆ ನಂತರ… 

ಶಿರ ೋ ಎಸ .ಆರ .ಪಾಟ್ಟೋಲ :- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ನನು ನೇರವಾಗಿ 

ಹೇಳಬಯಸುವುದೇನೆಾಂದರೆ, ಶ್ರ ೀ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮಾೂ ಯಿಯವರು ಜಲಸಂಪನ್ಮೂ ಲ ಸಚಿವರಾಗಿದಿಾ ಗ, 

17 ಸ್ವವರ ಚಿಲಿರೆ ಕೀಟ್ಟ ರೂಪ್ಪಯಿ ಎಸಿಿ ಮೇಟ  ಆಗಿರುತು ದೆ. ಆ ನಂತರ 2017ರಲಿ್ಲ  ನ್ಮೂ  ಸಕಾವರ 

ಅಧಿಕಾರದಲಿ್ಲದಿಾ ಗ ಅದು 51,148 ಕೀಟ್ಟ ರೂಪ್ಪಯಿ ಆಗಿರುತು ದೆ. ಆದರೆ, ಇವತ್ರು ನ್ ದಿವಸಕೆಾ  ಎಷಿ್ಟ  

ಹೆರಿ್ಚ  ಮಾಡಲ್ಕಗಿರುತು ದೆ?  

 

ಶಿರ ೋ ಗೊೋವಿಾಂದ ಎಾಂ. ಕಾರಜ್ೋಳ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ನವು ರಿವೈಸಡ   ಮಾಡಿರುವುದಿಲಿ .  

 

ಶಿರ ೋ ಎಸ.ಆರ . ಪಾಟ್ಟೋಲ :- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಆದರೆ ಕಳೆದ ಅಧಿವೇಶನ್ದಲಿ್ಲ  60 ಸ್ವವರ 

ಕೀಟ್ಟ ರೂಪ್ಪಯಿಗಳೆಾಂದು ಹೇಳಿದಿ ರು.  
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ಶಿರ ೋ ಗೊೋವಿಾಂದ ಎಾಂ. ಕಾರಜ್ೋಳ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ನವು ರಿವೈಸಡ   ಮಾಡಿರುವುದಿಲಿ . 

ಒಾಂದು ವೇಳೆ ನವು ರಿವೈಸಡ   ಮಾಡಿದರೆ, ಪರ ತ್ರ ವಷ್ವ ಶೇಕಡ 10 ರಷಿ್ಟ  ಹೆಚಿಿ ಗೆ ಹಣ್ ಇಡಬೇಕಾಗುತು ದೆ. 

ಅದರಂತೆ, ಶೇಕಡ 40 ರಷಿ್ಟ  ಹಣ್ ಹೆರಿ್ಚ ಗುತು ದೆ.  

 

(ಗೊಾಂದಲ) 

ಶಿರ ೋ ಎಾಂ. ರ್ನರಾಯಣಸ್ತವ ಮ(ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಮುಖಯ  ಸ್ಚೇತ್ಕರು):- ಮಾನ್ಯ  

ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಆ ರಿೀತ್ರ ಹೆರಿ್ಚ  ಮಾಡಿದರೆ, 20 ಸ್ವವರ ಕೀಟ್ಟ ರೂಪ್ಪಯಿ ಹೆರಿ್ಚ ಗುತು ದೆ.  

 

ಶಿರ ೋ ಗೊೋವಿಾಂದ ಎಾಂ. ಕಾರಜ್ೋಳ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಶೇಕಡ 10 ರಷಿ್ಟ  

ಹೆರಿ್ಚ ಗುತು ದೆಾಂದು ಇಟಿ ಕಳು ೀಣ್. ಅದರ ಮೇಲ್ಲ ಲ್ಲಕಾ  ಹಾಕೀಣ್.  

 

ಶಿರ ೋ ಯು.ಬ. ವೆಾಂಕಟೇಶ (ರ್ನಮ ನದೇಾಶನ ಹಾಂದಿದವರು):- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, 

ಮಾನ್ಯ  ಗೀವಾಂದ ಕಾರಜೀಳರವರು ತಮೂ  ಮೇಲ್ಲ ಹಾಗೂ ನ್ಮೂ  ನಯಕರ ಮೇಲ್ಲ ಕಾಳಜಿ ಇದೆ, 

ಕಸಿವಸಿ ಇದೆಯೆಾಂದು ಹಾಗೂ ಅವರನುನ  ಮುಳುಗಿಸುತೆು ೀನೆಾಂದು ಹೇಳಿದಿಾ ರೆ. ಆದರೆ, ಅವರಿಬಬ ರೂ ಸಹ 

ನ್ಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿದಿು , ದಯಮಾಡಿ ಅವರಿಬಬ ರನುನ  ಮುಳುಗಿಸಬೇಡಿ.  

 

ಶಿರ ೋ ಗೊೋವಿಾಂದ ಎಾಂ. ಕಾರಜ್ೋಳ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ನನು ಏತಕೆಾ  ಆ ರಿೀತ್ರ 

ಹೇಳಿದೆನೆಾಂದರೆ, ಅವರಿಬಬ ರೂ ಸಹ ನ್ಮೂ  ಭಾಗದವರು. ಅಲಿದೇ ಕೃಷ್ಣಣ  ಮೇಲಿ ಾಂಡೆ ಯೀಜನೆಯಿಾಂದ 

ಬ್ರಗಲಕೀಟ ಪಟಿ ಣ್ದಲಿ್ಲರುವ ಎಸ .ಆರ . ಪ್ಪಟ್ಟೀಲ ರ ಮನೆ ಮುಳುಗಡೆಯಾಗುತು ದೆ ಮತ್ತು  ಮಾನ್ಯ  

ಸಭಾಪತ್ರಯವರ ರ್ಟಪರ ಭಾ ನ್ದಿ ದಂಡೆಯಲಿ್ಲರುವ ಭೂಮಿ ಮುಳುಗಡೆಯಾಗುತು ದೆ. ಅದಕಾಾ ಗಿ ನನು 

ಅವರಿಬಬ ರನ್ಮನ  ಮುಳುಗಿಸುತೆು ೀನೆಾಂದು ಹೇಳಿದೆನು.  

 

ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಆ ಸಂದಭವದಲಿ್ಲ  ಮಾನ್ಯ  ಕಾರಜೀಳರವರು ನನು ರ್ಚನವಣೆಗೆ 

ನಿಲಿು ವುದಿಲಿವಾಂದು ನ್ನ್ನ  ಕೈಹಡಿದುಕಾಂಡು ಓಡಿ ಹೀಗಿದಿ ರು. ಆದರೆ, ಈಗ ಜಲಸಂಪನ್ಮೂ ಲ 

ಸಚಿವರಾಗಿದಿಾ ರೆ.  

ಶಿರ ೋ ಗೊೋವಿಾಂದ ಎಾಂ. ಕಾರಜ್ೋಳ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಇಷಿ್ಟ  ಕೆಲಸವನುನ  ನವು 

ಮಾಡಿರುತೆು ೀವ. ಅದರ ಜತೆಗೆ, ಹಾಂದಿನ್ ಸಕಾವರಗಳು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಕೆಲಸದ ಜತೆಗೆ, ಈಗಿನ್ 

ಸಕಾವರ ಮಾಡಿರುವ ಕೆಲಸವನುನ  ಸಹ ಹೇಳಿರುತೆು ೀನೆ. ಆದರೆ, ಮಾನ್ಯ  ಸದಸಯ ರ ಆತಂಕ ಏನೆಾಂದರೆ, 

ಕೃಷ್ಣಣ  ನಯ ಯಾಧಿೀಕರಣ್ದ ತ್ರೀಪುವ ಬಂದು 09 ವಷ್ವ ಆಯಿತ್ತ. ಅಾಂದರೆ, 2013ರಲಿ್ಲ  ಅಾಂತ್ರಮ ತ್ರೀಪುವ 
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ಬಂದು ಇಲಿ್ಲ ಗೆ ಸುಮಾರು 08 ವಷ್ವ ಆಯಿತ್ತ. ಫೈನ್ಲ  ನೀಟ್ಟಫಿಕೇಷ್ನ  29ನೇ ನ್ವಾಂಬರ  2013ಗೆ 

ಬಂದಿದಿು , ಇದುವರೆವಗೂ ಆಗಿರುವುದಿಲಿ . ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅದು ಹೌದು. ಏಕೆಾಂದರೆ, ನವು ಯಾವ 

ನಿರಿೀಕಿೆ  ಮಾಡಿಕಾಂಡಿದಿೆ ವು ಆ ಪರ ಮಾಣ್ದಲಿ್ಲ  ಆರ  ಅಾಂಡ  ಆರ  ವಕಿ್ ವ ಆಗಿರುವುದಿಲಿ . ಅದಕೆಾ  

ಇವತ್ರು ನ್ ದಿವಸ ನ್ಮೂ  ಸಕಾವರದ ಪರ ಥಮ ಆದಯ ತೆ ಏನೆಾಂದರೆ, ಆರ  ಅಾಂಡ  ಆರ . ಅಾಂದರೆ, ಸುಮಾರು 

20 ಹಳಿು ಗಳು ಸಂಪೂಣ್ವ ಮುಳುಗಡೆಯಾಗಿ ಉಟಿ  ಬಟಿ ಯಲಿ್ಲ  ಮನೆ-ಮಠ ಮತ್ತು  ಭೂಮಿಯನುನ  

ಕಳೆದುಕಾಂಡು ಯಾರು ಮನೆಯಿಾಂದ ಹರಗಡೆ ಬರುತಾು ರೆ, ಅವರಿಗೆ ನವು ಪರಿಹಾರ ಕಡತಕಾ ಾಂಥದಿು  

ಆಗಿದೆ. ಅದರ ಜತೆಗೆ, ಅವರಿಗೆ ಪುನ್ರ ವಸತ್ರ ನಿಮಾವಣ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಅದಕೆಾ  ಸುಮಾರು 6437 

ಎಕರೆ ಜಮಿೀನ್ನುನ  ಖ್ರಿೀದಿ ಮಾಡುವಂಥದಿ ನುನ  ನವು ಮಾಡಿರುತೆು ೀವ. ಅದರಲಿ್ಲ  ಈಗಾಗಲೇ ಸುಮಾರು 

5000 ಎಕರೆ ಜಮಿೀನಿನ್ನುನ  ಅವಾಡ ವ ಸಿ ೀಜ ಗೆ ತಂದು, ಕೆಲವು ಪೇಮೆಾಂಟ  ಸಹ ಮಾಡಿರುತೆು ೀವ. 

ಅದರಂತೆ, 400 ಕೀಟ್ಟ ರೂಪ್ಪಯಿ ಹಣ್ವನುನ  ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವುದು ಅದರ part payment  ಆಗಿದೆ. 

ಅಷಿ್ಟ  ಜಮಿೀನ್ನುನ  ನವು ಮೊದಲು ತೆಗೆದುಕಳು ಬೇಕು. ಏಕೆಾಂದರೆ, ಪುನ್ರ ವಸತ್ರ ಕೇಾಂದರ  ತಯಾರು 

ಮಾಡುವುದಕಾಾ ಗಿ, ಲೇಔಟ  ಫಾಮೆವಷ್ನ  ಮಾಡಿ, ಅದರಲಿ್ಲ  ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕಯವ ಕಟಿ , ಅವರಿಗೆ 

ಹಕುಾ ಪತರ  ಕಟಿ , ಅವರನುನ  ಆ ಪುನ್ರ ವಸತ್ರ ಕೇಾಂದರ ಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಸುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಮೊದಲು 

ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದಕೆಾ  ನ್ಮೂ  ಪರ ಥಮ ಆದಯ ತೆ.  

 

ಎರಡನೆಯದಾಗಿ, ಯಾರು ತಮೂ  ಮನೆ-ಮಠ ಮತ್ತು  ಭೂಮಿಯನುನ  ಕಳೆದುಕಾಂಡು ಉಟಿ  

ಬಟಿ ಯಲಿ್ಲ  ಹರಗಡೆ ಬರುತಾು ರೆ, ಅವರ ಭೂಮಿ ಮತ್ತು  ಮನೆ-ಮಠಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕಡುವಂತಹ 

ಕೆಲಸ ನ್ಮೂ  ಜವಾಬಿ್ರ ರಿಯಾಗಿರುತು ದೆ. ಇದಕೆಾ  ನವು ಪರ ಥಮ ಆದಯ ತೆಯನುನ  ಕಟಿ  ಕೆಲಸ 

ಮಾಡುತೆು ೀವಾಂಬ ಭರವಸಯನುನ  ತಮೂ  ಮುಾಂದೆ ಹೇಳುವುದಕೆಾ  ಬಯಸುತೆು ೀನೆ. ಇದರ ಜತೆಗೆ, ಮಾನ್ಯ  

ಕೆ.ಟ್ಟ. ಶ್ರ ೀಕಂಠೇಗೌಡರವರು ಮಹದಾಯಿ ಯೀಜನೆ ಮತ್ತು  ಕೃಷ್ಣಣ  ಮೇಲಿ ಾಂಡೆ ಯೀಜನೆ ಬಗೆೆ  

ಮಾತನಡಿದರು. ಆದರೆ, ಈಗ ನನು ಮೊದಲು ಮಹದಾಯಿ ಬಗೆೆ  ಮಾತನಡಿ ನಂತರ, ಕೃಷ್ಣಣ  ಬಗೆೆ  

ನಂತರ ಮಾತನಡುತೆು ೀನೆ. ಏಕೆಾಂದರೆ, ಅವರು ಮಹದಾಯಿ ಬಗೆೆ  ಹೆರಿ್ಚ  ಆಸಕು  ತೀರಿಸಿರುತಾು ರೆ. 

(ಗೊಾಂದಲ) ನ್ನ್ನ  ಬಳಿ ಉತು ರ ಕನವಟಕದ ನಿೀರಾವರಿ ಯೀಜನೆ ಬಗೆೆ  ಯಾವ ಸದಸಯ ರು 

ಮಾತನಡಿದಿಾ ರೆ ಎಾಂಬ ಬಗೆೆ  ಮಾಹತ್ರ ಇದೆ.  

ಶಿರ ೋ ಕೆ.ಟ್ಟ. ಶಿರ ೋಕಂಠೇಗೌಡ(ಪದವಿೋಧರರ ಕಿೆೋತ್ರ ):- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಮಾನ್ಯ  ಸಚಿವರು 

ಮಹದಾಯಿ ನ್ದಿ ಬಗೆೆ  ಮಾತನಡುತ್ರು ದಿಾ ರೆ. ಆದರೆ, ಕೃಷ್ಣಣ ದಲಿ್ಲ  ಈಗಾಗಲೇ ಟ್ಟರ ಬುಯ ನ್ಲ ನ್ಲಿ್ಲ  ಏನು 

dispute ಇತ್ತು  ಅದನುನ  ಫೈನ್ಲ  ಮಾಡಿ, ಆಾಂಧರ ಪರ ದೇಶ ರಾಜಯ ದವರು ನವು ಈಗಾಗಲೇ 

ವಾಂಗಡನೆಯಾಗಿದಿು , ನ್ಮಗೆ ಹೆಚಿಿ ನ್ ನಿೀರಿನ್ ಹಂಚಿಕೆ ಕಡಬೇಕೆಾಂದು ಹೇಳಿದಾಗ ಅದನುನ  ನಿರಾಕರಣೆ 
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ಮಾಡಿದಿಾ ರೆ. ಆದರೆ, ನ್ನ್ನ  ಪರ ಶೆನ  ಏನೆಾಂದರೆ, ಸಕಾವರದವರು ಕೇಾಂದರ  ಸಕಾವರದಿಾಂದ ಈ ಬಗೆೆ  ಒಾಂದು 

Affidavit ಹಾಕಸಬಹುದಲಿವೇ? ಆ ಬಗೆೆ  ಗೆಜೆಟ  ನೀಟ್ಟಫಿಕೇಷ್ನ  ಆಗಬೇಕಲಿವೇ? 

 

ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಅದನುನ  ಅವರು ವತ ಡಾರ  ಮಾಡಿದಿಾ ರೆ.  

 

ಶಿರ ೋ ಗೊೋವಿಾಂದ ಎಾಂ. ಕಾರಜ್ೋಳ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಅದರ ಬಗೆೆ  ಹೆರಿ್ಚ  ಚರ್ಚವ 

ಮಾಡುವುದು ಬೇಡ. ಇದು ಮಾನ್ಯ  ನಯ ಯಾಲಯದ ವರ್ಚರ ಆಗಿದಿು , ಅದರ ಬಗೆೆ  ನನು ಸೂಕ್ಷೂ ವಾಗಿ 

ಹೇಳುತೆು ೀನೆ. ಮಾನ್ಯ  ಸದಸಯ ರು ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ಮಹದಾಯಿ ವರ್ಚರ ಹೇಳಿದಿು , ಅದನುನ  ಮೊದಲು 

ಹೇಳುತೆು ೀನೆ. ನ್ಮಗೆ, mandatory clearance, as required by law - ಅದನುನ  process ಮಾಡುತ್ರು ದಿೆ ೀವ. 

ಏಕೆಾಂದರೆ, ಆ ವಷ್ಯ ಸಹ ಕೀಟ ವನ್ಲಿ್ಲದೆ. ನವು ಇದರಲಿ್ಲ  ಡಿ.ಪಿ.ಆರ ., ಮಾಡಿಲಿವಾಂದು 

ಹೇಳಬ್ರರದು. ಏಕೆಾಂದರೆ, ನವು ಇದರಲಿ್ಲ  ಡಿ.ಪಿ.ಆರ., ಸಲಿ್ಲ ಸಿರುತೆು ೀವ. ಕಳಸ್ವಗೆ 885 ಕೀಟ್ಟ ರೂಪ್ಪಯಿ 

ಮತ್ತು  ಭಂಡೂರಿಗೆ 791 ಕೀಟ್ಟ ರೂಪ್ಪಯಿಯ ಡಿ.ಪಿ.ಆರ ., ಅನುನ  ಸಿ.ಡಬಿ್ಲ್ ಯ .ಸಿ., ಗೆ ಸಲಿ್ಲ ಸಿರುತೆು ೀವ. 

ಅದರಂತೆ, ನ್ಮೂ  ಡಿ.ಪಿ.ಆರ., ಪರಿಶ್ೀಲನೆಯಲಿ್ಲದೆ. ಈ ಬಗೆೆ  ಬಹಳ ಮುಾಂದೆ ಹೀಗುವುದು ಬೇಡ. 

ಏಕೆಾಂದರೆ, ಕೀಟ ವ ವರ್ಚರ ಆಗಿರುವುದರಿಾಂದ ನನು ಸೂಕ್ಷೂ ವಾಗಿ ಹೇಳುತೆು ೀನೆ. ಇದರ ಬಗೆೆ  ಗೆಜೆಟ  

ನೀಟ್ಟಫಿಕೇಷ್ನ  ಸಹ ಆಗಿರುತು ದೆ. ಆದರೆ, ನ್ಮೂ  ವರುದಿ  ಗೀವಾ ರಾಜಯ  ಮತ್ತು  ಮಹಾರಾಷಿ್ ರ 

ರಾಜಯ ದವರು ಕೀಟ ವಗೆ ಹೀಗಿರುತಾು ರೆ. ಆದರೆ, ಮಹಾರಾಷಿ್ ರ ರಾಜಯ ದಲಿ್ಲ  ಕೇವಲ 77 ಚದರ 

ಕಲೀಮಿೀಟರ ನ್ಷಿ್ಟ  ಜಲ್ಕನ್ಯನ್ ಪರ ದೇಶ ಇದೆ. ಆದರೆ, ಹೆರಿ್ಚ  ಜಲ್ಕನ್ಯನ್ ಪರ ದೇಶ ಗೀವಾ 

ರಾಜಯ ದಿದಿು , ಕಡಿಮೆ ಜಲ್ಕನ್ಯನ್ ಪರ ದೇಶ ನ್ಮೂ  ರಾಜಯ ದಿದೆ. ಜಲ್ಕನ್ಯನ್ ಪರ ದೇಶದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ 

ನಿೀರಿನ್ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುತು ದೆ. ಆದುದರಿಾಂದ, ನ್ಮಗೆ 13.2 ಟ್ಟ.ಎಾಂ.ಸಿ., ನಿೀರು ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುತು ದೆ. 

ಆದರೆ, ನವು 36 ಟ್ಟ.ಎಾಂ.ಸಿ., ನಿೀರು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕೆಾಂದು ಕೇಳಿದಿೆ ೀವ. ನವು ಆ ವರ್ಚರದಲಿ್ಲ  

ಮುಾಂದೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಾಂಬ ಚರ್ಚವ ಮಾಡುವುದು ಇಲಿ್ಲ  ಅವಶಯ ಕತೆ ಇರುವುದಿಲಿ .  

 

ಇನ್ಮನ  ಕೃಷ್ಣಣ  ಮೇಲಿ ಾಂಡೆ ಯೀಜನೆ ಬಗೆೆ  ಅನೇಕ ಸದಸಯ ರೂ ಆತಂಕ ವಯ ಕು  ಮಾಡಿದಿು , 

ಎಲಿರಿಗೂ ಕಾಮನ  ಆಗಿ ಉತು ರ ಹೇಳುತೆು ೀನೆ. ಕೃಷ್ಣಣ ದಲಿ್ಲ  ಏನಗಿದೆಯೆಾಂದರೆ, ಈಗಾಗಲೇ ನಲುಾ  ಬ್ರರಿ 

ಅಾಂದರೆ, ಮೂರು ಬ್ರರಿ ಮಾನ್ಯ  ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳ ಜತೆ ನನು ಹೀಗಿದಿೆ ೀನೆ. ಇನನ ಾಂದು ಮಾನ್ಯ  

ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳೇ ಒಬಬ ರೇ ಹೀಗಿರುತಾು ರೆ. ನ್ಮೂ  ಎಲಿ್ಕ  ಪರ ಯತನ ಗಳನುನ  ನವು ಮಾಡುತ್ರು ದಿೆ ೀವ. 

ನನೇ ಅಷಿ್ಟ  ಸೂಕ್ಷೂ ವನುನ  ಮಾತರ  ಹೇಳುತೆು ೀನೆ. ನ್ಮೂ  ಸಕಾವರದ ಪರವಾಗಿ ಕೀಟ ವ ಮುಾಂದೆ ನ್ಮೂ  

ವಕೀಲರ ತಂಡ ತಮೂ  ವಾದವನುನ  ಮಂಡಿಸಿರುತಾು ರೆ. ಕೇಾಂದರ  ಸಕಾವರ ಕೂಡ ಕಾನ್ಮನತೂ ಕ 

ಪರ ಕರ ಯೆಗಳನುನ  ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅದನುನ  ಮಾಡುತ್ರು ದೆ. ದಿನಾಂಕ:10.01.2022 ಅಾಂದರೆ, ಇವತ್ರು ನ್ 
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ದಿನಾಂಕ:23.12.2021 ಆಗಿದಿು , ಇನುನ  ಸುಮಾರು 18 ದಿನ್ಗಳಿಗೆ ಈ ಪರ ಕರಣ್ ಮಾನ್ಯ  ಸವೀವಚಛ  

ನಯ ಯಾಲಯದ ಮುಾಂದೆ ಬರುತು ದೆ. ಇದಕಾ ಾಂತಲೂ ಹೆಚಿಿ ಗೆ ಪರ ಸ್ವು ಪ ಮಾಡುವುದು ಬೇಡ.  

 

ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಹೌದು ಬೇಡ.  

 

ಶಿರ ೋ ಗೊೋವಿಾಂದ ಎಾಂ. ಕಾರಜ್ೋಳ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಇದರಲಿ್ಲ  ನವು ಏನೇನು 

procedure ನುನ  ತೆಗೆದುಕಳು ಬೇಕು ಅಾಂದರೆ, both technically as well as legally,  ಆ ಎಲಿವನ್ಮನ  

ಮಾಡಿದಿೆ ೀವ. ಅಷಿ್ಟ  ಸ್ವಕು. (ಗೊಾಂದಲ) ಮಾನ್ಯ  ಹರಿಯ ಸದಸಯ ರಾದ ಶ್ರ ೀ ಅಲಿಾಂ ವೀರಭದರ ಪಾ ನ್ವರ 

ಹೇಳಿದ ಎಲಿ್ಕ  procedure ಗಳನುನ  ಮಾಡಿರುತೆು ೀವ. ಇಷಿ್ಟ  ಭರವಸಯನುನ  ಹೇಳುವುದಕೆಾ  ನನು 

ಬಯಸುತೆು ೀನೆ. ಕೃಷ್ಣಣ ದಲಿ್ಲ  ನವು ಕಾಯುತ್ರು ರುವುದೇನೆಾಂದರೆ, ಇದರಲಿ್ಲ  ಆರ  ಅಾಂಡ  ಆರ  ಆಗಬೇಕು. 

ಅದಕೆಾ  ಮಾನ್ಯ  ಎಸ .ಆರ . ಪ್ಪಟ್ಟೀಲರ ಸಹಕಾರ ಸಹ ನ್ಮಗೆ ಬೇಕಾಗುತು ದೆ. ಏಕೆಾಂದರೆ, ಸಕಾವರ 

ಇಟಿ ಕಾಂಡು ನನೇ ಮಾಡುತೆು ೀನೆ ಅಥವಾ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳೇ ಮಾಡುತಾು ರೆಾಂದರೆ ಆಗುವುದಿಲಿ . 

ಅದಕೆಾ  ಅಖಂಡ ಜಿಲಿ್ಲ ಯ ನವಲಿ  ಜನ್ಪರ ತ್ರನಿಧಿಗಳು ಅಾಂದರೆ, affected parties  ಎರಡು 

ಜಿಲಿ್ಲ ಯವರಾಗಿದಿು ,  ನವಲಿರೂ ಕೂಡಿ ಈ ಕೆಲಸವನುನ  ಮಾಡಬೇಕು. ನನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಂತೆ, 

ಪರ ಥಮ ಆದಯ ತೆಯನುನ  ಪುನ್ರ  ವಸತ್ರ ಕೇಾಂದರ ಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು  ಮುಳುಗಡೆಯಾಗತಕಾ ಾಂತಹ 20 ಹಳಿು ಗಳ 

ರೈತರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕಡತಕಾ ಾಂಥದಿು  ನ್ಮೂ  ಪರ ಥಮ ಆದಯ ತೆಯಾಗಿರುತು ದೆ. ರೈತರಿಗೆ/ನ್ಮೂ  ಹಳಿು  ಜನ್ರಿಗೆ 

ಪರಿಹಾರ ಕಟಿ  ಸಂತರ ಸು ರು ನ್ಗು ನ್ಗುತಾು  ಪುನ್ರ ವಸತ್ರ ಕೇಾಂದರ ಗಳಿಗೆ ಹೀಗುವ ರಿೀತ್ರ 

ಮಾಡಬೇಕೆನುನ ವುದು ನ್ಮೂ  ಆಸ.  

 

ನ್ಮೂ  ಸಹೀದರರಾದ ಶ್ರ ೀ ಪರ ಕಾಶ  ರಾಥೀಡ ರವರು ಪರ ಸ್ವು ಪಿಸಿರುವ ವಷ್ಯದ ಬಗೆೆ  ನನು 

ಮಾತನಡುತೆು ೀನೆ. ಅವರು ಇದು ನಯ ಷ್ನ್ಲ  ಪ್ಪರ ಜೆಕಿ್  ಆಗಬೇಕೆಾಂದು ಒತಾು ಯಿಸಿರುತಾು ರೆ. ಹೌದು, ಇದು 

ನಯ ಷ್ನ್ಲ  ಪ್ಪರ ಜೆಕಿ್  ಆಗಲೇಬೇಕು. ಅದರಲಿ್ಲ  ಎರಡನೆ ಮಾತ್ರಲಿ . ಅದಕೆಾ  ನವು ಕೆಲವಾಂದು 

ಪರ ಕರ ಯೆಗಳನುನ  ಮಾಡುತ್ರು ದಿೆ ೀವ. ಗೆಜೆಟ  ನೀಟ್ಟಫಿಕೇಷ್ನ  ಸಹ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದರ ಜತೆಗೆ, 

ಕೀಟ ವನ್ಲಿ್ಲ  ಪರ ಕರಣ್ ಸಹ ಇತಯ ಥವವಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದು ಆದ ಮರುಕ್ಷಣ್ವೇ ನವು 

ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಯ ಷ್ನ್ಲ  ಪ್ಪರ ಜೆಕಿ್ ಗೆ ಸೇರಿಸುವುದಕೆಾ  ಯಾವಾಯ ವ ಪರ ಯತನ ಗಳನುನ  ಮಾಡಬೇಕೀ 

ಅದನುನ  ಮಾಡುತೆು ೀವ. ಈ ನಯ ಷ್ನ್ಲ  ಪ್ಪರ ಜೆಕಿ್ ಗೆ ಕೇಾಂದರ  ಸಕಾವರ ಶೇಕಡ 60 ರಷಿ್ಟ  ಗಾರ ಯ ಾಂಟ  

ಕಡುತು ದೆ. ಏಕೆಾಂದರೆ, ದೊಡಡ  ಹಣ್ಕೆಾ  ಶೇಕಡ 60 ರಷಿ್ಟ  ಗಾರ ಯ ಾಂಟ  ಎಾಂದರೆ ಅದು ಸಣ್ಣ  ಹಣ್ವಲಿ . 

ಏಕೆಾಂದರೆ, 51,148 ಕೀಟ್ಟ ರೂಪ್ಪಯಿಗೆ ಶೇಕಡ 60 ರಷಿ್ಟ  ಗಾರ ಯ ಾಂಟ  ಎಾಂದರೆ, ಬಹಳ ದೊಡಡ  
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ಹಣ್ವಾಗುತು ದೆ. ಅದನುನ  ತೆಗೆದುಕಳುು ವಂತಹ ಪ್ಪರ ಮಾಣಿಕ ಪರ ಯತನ ವನುನ  ನ್ಮೂ  ಸಕಾವರ 

ಮಾಡುತು ದೆ. ಇಷಿ್ಟ  ಸೂಕ್ಷೂ ವನುನ  ಮಾತರ  ನನು ಹೇಳುತೆು ೀನೆ.  

 

ಇನ್ಮನ  ನ್ಮೂ  ಮಾನ್ಯ  ಎಸ .ಆರ . ಪ್ಪಟ್ಟೀಲ ರವರು ಮತ್ತು  ಮಾನ್ಯ  ಅಲಿಾಂ ವೀರಭದರ ಪಾ ನ್ವರು 

(ಗೊಾಂದಲ) ಯು.ಕೆ.ಪಿ., ವರ್ಚರದ ಬಗೆೆ  ಮಾತನಡಿರುತೆು ೀನೆ. ಈಗ ನನು ತ್ತಾಂಗಭದಾರ  ನ್ದಿ ಬಗೆೆ  

ಮಾತನಡುತ್ರು ದಿೆ ೀನೆ. (ಗೊಾಂದಲ) ಅದನುನ  ನಂತರ ಮಾತನಡುತೆು ೀನೆ. ಆ 09 ಯೀಜನೆಗಳು ಈಗ 

ನ್ಡೆಯುತ್ರು ದಿು , ಅವು ಪರ ಗತ್ರಯಲಿ್ಲರುತು ವ. ಆ ಬಗೆೆ  ಏನು ಮಾಡಬೇಕೀ ಅದನುನ  ನವು 

ಮಾಡುತ್ರು ದಿೆ ೀವ. ಅದರ ಜತೆಗೆ, ನ್ವಲೇ ಹತ್ರು ರ ಒಾಂದು Balancing Reservoir ಹಾಕಬೇಕೆಾಂದು ಮಾನ್ಯ  

ಸದಸಯ ರು ಹೇಳಿರುತಾು ರೆ. ಆ ಕಾರಣ್ ಕೂಡ ಸಕಾರಣ್ವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಾಂದರೆ, ತ್ತಾಂಗಭದಾರ  ನ್ದಿ ಅಾಂತರರಾಜಯ  

ಹರಿಯುವಂತಹ ನ್ದಿ ಮತ್ತು  ನ್ಮಗೆ State reorganisation ಪೂವವದಲಿ್ಲಯೇ ಅಣೆಕಟಿ್ಟ ನ್ ನಿಮಾವಣ್ 

ಆಗಿರುವಂಥದಿು . ಬಹುಶಃ 1958ರಲಿ್ಲ  ನಿೀರು ನಿಲಿ್ಲ ಸಿರಬಹುದು. ಆ ಸಂದಭವದಲಿ್ಲ  ಅಲಿ್ಲ  ನಿೀರು 

ನಿಲಿ್ಲ ಸಿರಬಹುದು.  

(ಮುಾಂದು) 

(1314) 23.12.2021 6.10 YL-GR                                     (ಸ್ಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಾ ತಿ) 

ಶಿರ ೋ ಗೊೋವಿಾಂದ ಎಾಂ.ಕಾರಜ್ೋಳ (ಮುಾಂದ್ಯ):-   

ಅಲಿ್ಲ  ಸುಮಾರು 30 ಟ್ಟ.ಎಾಂ.ಸಿ., ಹೂಳು ತ್ತಾಂಬಿದೆ. ಅಾಂದರೆ, 28 ಟ್ಟ.ಎಾಂ.ಸಿ., ಹೂಳು ಬಂದಿದಿು , 30 

ಟ್ಟ.ಎಾಂ.ಸಿ., ಎಾಂದು round figure ಇಟಿ ಕಾಂಡಿದಿೆ ೀವ.  ಆ ಹೂಳನುನ  ತೆಗೆದು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹಾಕಲು 

ಸ್ವಧಯ ವಲಿ .  ಏಕೆಾಂದರೆ, 30 ಟ್ಟ.ಎಾಂ.ಸಿ., ನಿೀರು ಎಾಂದರೆ, ಸುಮಾರು 25 ರಿಾಂದ 30 ಕಲೀ ಮಿೀಟರ ವರೆಗೆ 

ದೊಡಡ  ಗುಡಡ ವೇ ಆಗುವಷಿ್ಟ  ಹೂಳನುನ  ತೆಗೆಯಲು ಸ್ವಧಯ ವಲಿ  ಹಾಗೆಯೇ ಅಷಿ್ಟ  ಭೂಮಿಯನುನ  

ತೆಗೆದುಕಳು ಲು ಸ್ವಧಯ ವಲಿ , ಯಾರು ಅಷಿ್ಟ  ಭೂಮಿಯನುನ  ನಿೀಡುವುದಿಲಿ .  ಹಾಗಾಗಿ silt ತೆಗೆಯುವ 

ಬದಲು ಕಪಾ ಳ ಜಿಲಿ್ಲ ಯ ನ್ವಲ್ಲ ಗಾರ ಮದಲಿ್ಲ  Balancing Reservoir ಕಟಿ್ಟ ದಲಿ್ಲ  ಸುಮಾರು ರೂ.900.00 

ಕೀಟ್ಟಗಳಾಗಬಹುದೆಾಂದು ಅಾಂದಾಜಿಸಲ್ಕಗಿದಿು , ಅಾಂತ್ರಮ ಮೊತು  ತ್ರಳಿದುಬಂದಿಲಿ .  ಈಗಾಗಲೇ ನವು 

ಡಿ.ಪಿ.ಆರ., ಮಾಡಲು ರೂ.18.00 ಕೀಟ್ಟ ಭರಿಸಿದಿು , ಡಿ.ಪಿ.ಆರ., ನ್ಡೆಯುತ್ರು ದಿು , ಈಗಾಗಲೇ ಅಾಂತ್ರಮ 

ಹಂತದಲಿ್ಲರಬೇಕು.  ಬ್ಾಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೀದ ನಂತರ ನ್ಮೂ  ಅಧಿಕಾರಿಗಳನುನ  ಕರೆಸಿ, ಈ ಬಗೆೆ  ಮತು ಮೊ  

ಚರ್ಚವ ಮಾಡುತೆು ೀನೆ.  ಜತೆಗೆ ನವು ಅದನುನ  ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಏಕೆಾಂದರೆ, ನಿೀರನುನ  ಹಡಿದು 

ಇಟಿ ಕಾಂಡರೆ, ಕುಡಿಯುವ ನಿೀರಿನ್ ಸಮಸಯ  ಬಗೆಹರಿಯುತು ದೆ ಮತ್ತು  ತ್ತಾಂಗಭದರ  ಎಡದಂಡೆಯಲಿ್ಲ  

suffering  ಅರಿ್ಚ ಕಟಿ  ಏನಿದೆ, ಅದರ ಮೂಲಕ ನಿೀರನುನ  ಬಳಕೆ ಮಾಡಿ, ಉಪಯೀಗ ಮಾಡಿಕಳು ಲು 

ಸ್ವಧಯ ವಾಗುವುದರಿಾಂದ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ.  ಅಾಂತರರಾಜಯ  ಸಮಸಯ ಯಾಗಿರುವುದರಿಾಂದ ತೆಲಂಗಾಣ್ 

ಮತ್ತು  ಆಾಂಧರ ಪರ ದೇಶಗಳ ಒಪಿಾ ಗೆಯನುನ  ಸಹ ನವು ಪಡೆದುಕಳು ಬೇಕಾಗುತು ದೆ.  ಏಕೆಾಂದರೆ, ಆ 
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ರಾಜಯ ಗಳಿಗೂ ನವು ನಿೀರಿನ್ ಪ್ಪಲನುನ  ನಿೀಡಬೇಕಾಗಿದಿು , ಆ ರಾಜಯ ಗಳ ಒಪಿಾ ಗೆಯನುನ  

ತೆಗೆದುಕಳು ಬೇಕಾಗುತು ದೆ ಮತ್ತು  project cost ನ್ಲಿ್ಲ   proportionately sharing  

ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಾಂದ ಅವರ ಜತೆಯಲಿ್ಲ  ಮಾತ್ತಕತೆ ನ್ಡೆಸುವ ಪರ ಯತನ  ನ್ಡೆದಿದೆ.  

ಈಗಾಗಲೇ ಎರಡು ಬ್ರರಿ ನ್ಮೂ  ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತ್ರಳಿಸಿದಿು , ಮಾನ್ಯ  ಅಲಿಾಂ ವೀರಭದರ ಪಾ ನ್ವರಿಗೆ 

ʼವೈಯಕು ಕ ಪರ ಭಾವವನುನ  ಉಪಯೀಗಿಸಿ ಎರಡು ರಾಜಯ ಗಳನುನ  ನ್ಮೂ  ರಾಜಯ ದೊಾಂದಿಗೆ ಸೇರಿಸುವ 

ಪರ ಯತನ  ಮಾಡಿʼ ಎಾಂದು ಈಗಾಗಲೇ ಖುದಿಾ ಗಿ ಮನ್ವಯನುನ  ಸಹ ಮಾಡಿದಿೆ ೀನೆ.   

 

ಶಿರ ೋ ಅಲೆಾಂ ವಿೋರಭ್ದರ ಪಪ  (ವಿಧಾನಸ್ಭೆಯಿಾಂದ ಚುರ್ನಯಿತ್ರಾದವರು):- ಮಾನ್ಯ  

ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಮೈನಿಾಂಗ  ಬಗೆೆ  ತಾವು ಮಾತನಡಿದಿಿ ೀರಿ.  ಮೈನಿಾಂಗ  ಫಂಡ ನ್ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಏನು 

ಬರುತು ದೆ ಎಾಂಬುದನುನ  ನೀಡಿ ಮಾಡಲ್ಲ.   

 

ಶಿರ ೋ ಗೊೋವಿಾಂದ ಎಾಂ.ಕಾರಜ್ೋಳ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, District Mining Fund ಅನುನ  

ಉಪಯೀಗ ಮಾಡಿಕಳು ಬೇಕಾದರೆ, ಆ ಟರ ಸಿ  ನಿಾಂದ ಕೆಲವಾಂದು ಷ್ರತ್ತು ಗಳಿವ.  ಅದಕಾಾ ಗಿಯೇ 

ʼಕುಡಿಯುವ ನಿೀರಿಗಾಗಿ ಮತ್ತು  ರೈತರಿಗಾಗಿʼ ಎನುನ ವಂಥ ಶಬಿ ವನುನ  ಬಳಸಿದಿೆ ೀನೆ.  ಕುಡಿಯುವ ನಿೀರನುನ  

ತೆಗೆದುಕಳುು ವುದಕೆಾ  ನ್ಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ.  ಬಳಾು ರಿ ಜಿಲಿ್ಲ ಯ ಹಸಪೇಟ ಹಾಗೂ ಹಸದಾಗಿ 

ರಚನೆಯಾಗಿರುವ ವಜಯನ್ಗರ ಜಿಲಿ್ಲ  ಈ ಎರಡು ಜಿಲಿ್ಲ ಯಿಾಂದ ಸಾ ಲಾ  ಹಣ್ವನುನ  ತೆಗೆದುಕಾಂಡು ಈ 

ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕಳು ಲ್ಕಗುತು ದೆ ಎನುನ ವಂಥ ಮಾತನುನ  ತಮಗೆ ಹೇಳಲು 

ಬಯಸುತೆು ೀನೆ.  ಜತೆಗೆ ಮಾನ್ಯ  ಪರ ಕಾಶ  ಕೆ.ರಾಥೀಡ ರವರ ಪರ ಶೆನ ಗೂ ಉತು ರ ನಿೀಡಿದಿು , ಮತೆು  ಏನ್ಮ 

ಹೇಳುವಂಥ ಕಾರಣ್ಗಳಿಲಿ .  ಹಾಗೆಯೇ ಮಾನ್ಯ  ಪರ ಕಾಶ  ಕೆ.ರಾಥೀಡ ರವರು ಒಾಂದು ಒಳೆು ಯ 

ಸಲಹೆಯನುನ  ನಿೀಡಿದಿು , ಅವರು ನವವ ಮಾದರಿಯಲಿ್ಲ  ಮಾಡಲು ಏನು ಸಮಸಯ  ಎಾಂದು ಕೇಳಿದಿಾ ರೆ.   

 

ಶಿರ ೋ ಪರ ಕಾಶ  ಕೆ. ರಾಥೋಡ (ರ್ನಮನದೇಾಶನ ಹಾಂದಿದವರು):- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, 

ನನು ಹೇಳಲ್ಲಲಿ . ಮಾನ್ಯ  ರಮೇಶ  ಜಾರಕಹಳಿಯವರು ಅದಕೆಾ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನ್ನ್ಗೆ ಉತು ರ 

ನಿೀಡಿದಿಾ ರೆ.  

 

ಶಿರ ೋ ಗೊೋವಿಾಂದ ಎಾಂ.ಕಾರಜ್ೋಳ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ನವವ ಮಾದರಿಯಲಿ್ಲ  

ಮಾಡಲು ಸ್ವಧಯ ವಲಿ .  ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ಈ ಹಾಂದೆ ನವವ ಮಾದರಿಯಲಿ್ಲ  ತಡೆಗೀಡೆ ನಿಮಿವಸಿ, 

ಎಲಿ್ಕ  ಊರುಗಳಿಗೆ ನಿೀರು ಹೀಗದಂತೆ ಮಾಡುತೆು ೀವ ಎಾಂದು ಹೇಳಿದಿಾ ರೆ.  ಎರಡನೆಯದಾಗಿ, ರೈತರ 

ಜಮಿೀನುಗಳನುನ  ಭೀಗಯ ದ ಆಧಾರದ ಮೇಲ್ಲ ತೆಗೆದುಕಳು ೀಣ್ ಎಾಂದು ಚಚಿವಸಲ್ಕಗಿದಿು , ಅದರ 
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ನ್ಡೆವಳಿಯನುನ  ಸಹ ತಂದಿದಿೆ ೀನೆ.  ರೈತರ ಜಮಿೀನುಗಳನುನ  ಭೀಗಯ ಕೆಾ  ತೆಗೆದುಕಳುು ವುದೆಾಂದರೆ ಹೇಗೆ 

ಸ್ವಧಯ ? ಅಣೆಕಟಿ ನುನ  ನಿಮಿವಸಲು 100 ವಷ್ವಗಳಾಗುತು ದೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಯಾವ ರೈತ ಜಮಿೀನು 

ನಿೀಡುತಾು ನೆ? ಒಾಂದು ಸಲ ನಿೀರು ನಿಾಂತರೆ, ಭೂಮಿಯೇ ಬರಡಾಗುತು ದೆ, ಒಾಂದು ಹುಲಿು  ಕಡಿಡ ಯನುನ  

ಬ್ಳೆಯಲು ಸ್ವಧಯ ವಲಿ .  ಆ ರಿೀತ್ರ ಇರುವಾಗ ನವು ಆ ಜಮಿೀನ್ನುನ  ರೈತರ ಹೆಸರಿನ್ಲಿ್ಲಯೇ ಇಡುತೆು ೀವ, 

ವಷ್ವಕೆಾ  20 ಸ್ವವರ ರೈತರಿಗೆ ನಿೀಡುತೆು ೀವ ಎಾಂದರೆ, ಯಾವ ರೈತ ಒಪುಾ ವುದಿಲಿ .  ಈ ಸದನ್ದಲಿ್ಲಯೇ 

ಮಾನ್ಯ  ಅಲಿಾಂ ವೀರಭದರ ಪಾ ನ್ವರು ಇದಿು , ಅವರು ಭತು ವನುನ  ಬ್ಳೆಯುತಾು ರೆ.  ಅವರನೆನ ೀ ಬೇಕಾದರೆ 

ವಷ್ವಕೆಾ  ಎಷಿ್ಟ  ಆದಾಯ ಬರುತು ದೆ ಎಾಂದು ಕೇಳಿ.  ಜತೆಗೆ ನನು ಸಹ ನ್ಮೂ  ಜಮಿೀನಿನ್ಲಿ್ಲ  ಕಬುಬ  

ಬ್ಳೆಯುತೆು ೀನೆ, ವಷ್ವಕೆಾ  ರೂ.1.00 ಲಕ್ಷ ಆದಾಯ ಬರುತು ದೆ.  ಆ ರಿೀತ್ರ ಇರುವಾಗ ವಷ್ವಕೆಾ  ರೂ.20 ಸ್ವವರ, 

ರೂ. 50 ಸ್ವವರ ನಿೀಡುತೆು ೀವ ಜಮಿೀನು ನಿೀಡಿ ಎಾಂದರೆ ಯಾವ ರೈತ ನಿೀಡುತಾು ನೆ.  ಇಾಂತಹ ಒಾಂದು 

ಗಾಂದಲದಿಾಂದಾಗಿ ವಳಂಬವಾಗುವುದಕೆಾ  ಇದು ಒಾಂದು ರಿೀತ್ರ ಕಾರಣ್ವಾಗಿದೆ.   

 

ಶಿರ ೋ ಕವಟಗಿಮಠ ಮಹಾಾಂತೇಶ ಮಲೆಕಾಜುಾನ (ಸ್ಕಾಾರದ ಮುಖಯ  ಸ್ಚೇತ್ಕರು):- ಮಾನ್ಯ  

ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಒಾಂದು ನಿಮಿಷ್.  ಬಹಳ ವವರವಾಗಿ ಮಾನ್ಯ  ಸಚಿವರು ಉತು ರವನುನ  ನಿೀಡಿದಿಾ ರೆ.  

ಮಹದಾಯಿ ವರ್ಚರವಾಗಿ ನನು ಹೆರಿ್ಚ  ವಶಿೆೀಷ್ಣೆ ನಿೀಡಲು ಹೀಗುವುದಿಲಿ .  ಖಾನಪೂರ 

ತಾಲಿೂ ಕನ್ಲಿ್ಲರುವ ಕಳಸ್ವ ಭಂಡೂರಿ ಯೀಜನೆಯಿಾಂದ ಕನವಟಕ ರಾಜಯ ದ ಬ್ರಗಲಕೀಟ, 

ಧಾರವಾಡ, ಗದಗ ಜಿಲಿ್ಲ ಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ರು ದೆ.  ಆದರೆ, ಖಾನಪೂರ ತಾಲಿೂ ಕನ್ಲಿ್ಲ  ಕಳಸ್ವ-

ಭಂಡೂರಿ ಎಲಿ್ಲ  ಹುಟಿ್ಟ ದೆ ಅಲಿ್ಲ  ಅನೇಕ ಗಾರ ಮಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನಿೀರಿನ್ ತಾಂದರೆ ಇದೆ.  ದಯವಟಿ  

ಇದರ ಬಗೆೆ  ಸಂಬಂಧಪಟಿ  ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಂದಿಗೆ ಚಚಿವಸಿ, ಅಲಿ್ಲನ್ ಜನ್ರಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನಿೀರಿನ್ 

ವಯ ವಸೆ ಯನುನ  ಕಲ್ಲಾ ಸಬೇಕೆಾಂದು ತಮೂ  ಮೂಲಕ ಮಾನ್ಯ  ಸಚಿವರಲಿ್ಲ  ವನಂತ್ರಸುತೆು ೀನೆ.   

 

ಶಿರ ೋ ಗೊೋವಿಾಂದ ಎಾಂ.ಕಾರಜ್ೋಳ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಆಯಿತ್ತ ಮಾಡೀಣ್.  ಅದರ 

ಬಗೆೆ  ಮತು ಮೊ  ಮಾನ್ಯ  ಕವಟಗಿಮಠ ಮಹಾಾಂತೇಶ ಮಲಿ್ಲಕಾಜುವನ್ರವರನುನ  ಕರೆಯಿಸಿ 

ಮಾತನಡುತೆು ೀನೆ.  ಹಾಗೆಯೇ ಮಾನ್ಯ  ಪರ ಕಾಶ  ಕೆ.ರಾಥೀಡ ರವರು ಸಲಹೆ ನಿೀಡಿರುವಂಥ ವರ್ಚರಕೆಾ  

ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಡೀಣಿ ಬಗೆೆ  ಪರ ಸ್ವು ಪ ಮಾಡಿದಿಾ ರೆ.  ಡೀಣಿ ಸಮಸಯ  ಹೇಗೆ ಎಾಂಬುದು ಮಾನ್ಯ  

ಸದಸಯ ರಿಗೆ ತ್ರಳಿದಿದೆಯೇ, ಇಲಿವೇ ಗತ್ರು ಲಿ .  ಏಕೆಾಂದರೆ, ನನು ಸಹ ಡೀಣಿ ಮತ್ತು  ನ್ದಿ ಎರಡರ ಮರ್ಧಯ  

ಇದಿು  ನೀಡಿದಿೆ ೀನೆ. ಡೀಣಿ ನ್ದಿಯಲಿ್ಲ  ಎರೆಭೂಮಿ ಇದೆ.  ಒಾಂದು ವೇಳೆ ಈ ವಷ್ವ ರ್ಚಕ್  ಡಾಯ ಾಂ 

ನಿಮಿವಸಿದರೆ, ಮುಾಂದಿನ್ ವಷ್ವದೊಳಗೆ ಆ ರ್ಚಕ್  ಡಾಯ ಾಂನ್ ತ್ತಾಂಬ್ರ ಮಣುಣ  ತ್ತಾಂಬಿ ಹೀಗಿರುತು ದೆ.  Loose 

soil is there.  B.C. Soil area  ಏನಿದೆ ಅದು ಹರಿದುಬರುತು ದೆ ಮತ್ತು  50 ಅಡಿ ಆಳ ತೆಗೆದರೂ ಅದರ 

ತ್ತಾಂಬ್ರ ಮಣುಣ  ಇರುತು ದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಹಾಂದೆ ನನು ಸಣ್ಣ  ನಿೀರಾವರಿ ಸಚಿವನಗಿದಿಾ ಗ ಇದನುನ  
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ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿಯೇ ಪರ ಯತನ  ಮಾಡಿ, 5.00 ಕೀಟ್ಟ ರೂಪ್ಪಯಿ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿದಿೆ ೀನೆ.  ಆದರೆ, 

ನ್ಮೂ  ಇಲ್ಕಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಂದು ʼಸ್ವರ , ನಿೀವು ಅದನುನ  ಮಾಡಿ ಎಾಂದು ಹೇಳಿದರೆ ನವು ರಾಜಿೀನಮೆ 

ಕಟಿ  ಹೀಗುತೆು ೀವʼ ಎಾಂದು ಹೇಳಿದಿ ರು.  ನನು ಏತಕೆಾ  ಎಾಂದು ಕೇಳಿದರೆ, ʼನವು ಅದನುನ  

ಮಾಡಿದಿ ರೂ ಒಾಂದೇ ವಷ್ವದಲಿ್ಲ  ಮುಚಿಿ  ಹೀಗುತು ದೆ, ಮುರಿ್ಚ  ಹೀದರೆ ಮರು ದಿನ್ವೇ ನ್ಮೂ  ಮೇಲ್ಲ 

ಎಲಿ್ಕ  ಹಣ್ವನುನ  ತ್ರಾಂದು ಬಿಟಿ್ಟ ದಿಾ ರೆ, ಲೂಟ್ಟ ಮಾಡಿದಿಾ ರೆ ಎಾಂದು allegation ಮಾಡುತಾು ರೆ, ನವು 

ನೌಕರಿ ಕಳೆದುಕಳುು ತೆು ೀವ, ದಯವಟಿ  ರ್ಚಕ್ ಡಾಯ ಾಂ ನಿಮಿವಸುವುದು ಬೇಡವಾಂದುʼ ಹೇಳಿದಿ ರು.     

ಜತೆಗೆ ವಶಾ ವದಾಯ ಲಯದವರಿಗೂ entrust ಮಾಡಿದಿು , ಅವರು ಪರ ಯತನ  ಮಾಡಿದಿ ರು. ಆದರೆ, ಅವರ 

ಕೈಯಲಿ್ಲಯು ಸ್ವಧಯ ವಾಗುವುದಿಲಿ  ಎಾಂದು ವರದಿ ನಿೀಡಿದ ಮೇಲ್ಲ ಕೈಬಿಟಿ್ಟ ದಿೆ ೀವ.   ಕೃಷಿ ವಶಾ ವದಾಯ ಲಯ, 

ಧಾರವಾಡ ಜಿಲಿ್ಲ  ಇವರಿಗೆ ಹಣ್ ನಿೀಡಿರುವುದು ಮಾನ್ಯ  ಸದಸಯ ರಿಗೆ ತ್ರಳಿದಿದಿು , ಇವತ್ರು ಗೂ ಆ ಹಣ್ ಅವರ 

ಹತ್ರು ರವೇ ಇರಬೇಕು ಎಾಂದು ಅನಿಸುತು ದೆ, ಅದರ ಬಗೆೆ  ಸರಿಯಾಗಿ ನ್ನ್ಗೆ ಗತ್ರು ಲಿ .  ಡೀಣಿ ನ್ದಿ ನಿೀರು 

ಉಪುಾ  ನಿೀರಾಗಿದಿು , ಆ ನಿೀರನುನ  ಕುಡಿಯಲು ಸ್ವಧಯ ವಲಿ , ಕೃಷಿಗೂ ಸ್ವಧಯ ವಲಿ , ಯಾವುದಕೂಾ  

ಉಪಯೀಗವಾಗದಂಥ ನಿೀರು ಆಗಿದೆ.  ಡೀಣಿ ನ್ದಿ ನಿೀರಿನ್ ಪಕಾ ದಲಿ್ಲಯೇ ನ್ಮೂ  ಹಲವು ಇದಿು  ಆ 

ನಿೀರು ಉಪಯೀಗಕೆಾ  ಬರುತ್ರು ಲಿ .  ಹಾಗಾಗಿ ಅದನುನ  ಡೀಣಿ ನ್ದಿ ನಿೀರು ಶೇಖ್ರಣೆ ಮಾಡುವುದರಿಾಂದ 

ಏನು ಪರ ಯೀಜನ್ವಲಿ  ಮತ್ತು  ಆರ  ಅಾಂಡ  ಆರ  ಗೆ ಹೆಚಿಿ ನ್ ಹಣ್ ನಿೀಡಬೇಕೆಾಂದು ಮಾನ್ಯ  ಸದಸಯ ರು 

ಕೇಳಿದಿ ರು.   

 

ದಿನಾಂಕ: 28.10.2021 ರಂದು ಮಾನ್ಯ  ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳಾದ ಶ್ರ ೀ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮಾೂ ಯಿಯವರ 

ಅಧಯ ಕ್ಷತೆಯಲಿ್ಲ  ಸಭೆಯನುನ  ಏಪಡಿವಸಿ, ಎರಡೂವರೆ ಸ್ವವರ ಕೀಟ್ಟ ರೂಪ್ಪಯಿ ಹೆಚಿಿ ನ್ ಹಣ್ವನುನ  

ಭರಿಸಿದಿು , ಆ ಅಷಿ್ಟ  ಹಣ್ವನುನ  ಭೂಸ್ವಾ ಧಿೀನ್ಕೆಾ  ಉಪಯೀಗಿಸಲ್ಕಗುವುದು.  ಮಾನ್ಯ  ಆರ.

ಬಿ.ತ್ರಮಾೂ ಪೂರರವರು ಪರ ಶೆನ ಯನುನ  ಕೇಳಿದಿ ರು.  ಆದರೆ, ಅವರು ಈಗ ಸದನ್ದಲಿ್ಲ  ಇಲಿ .  ಅವರು ಸಹ 

ಬೇರೆ ಊರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕೇಳಿಲಿ , ತಮೂ  ಊರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪರ ಶೆನ  ಕೇಳಿದಿಾ ರೆ.  

ಅದೇನೆಾಂದರೆ, ಸಸ್ವಲಟ್ಟ ಮತ್ತು  ಮಂಟ್ಯರು ಏತ ನಿೀರಾವರಿಗೆ ನಿೀರಿನ್ ಹಂಚಿಕೆಯನುನ  ಹೇಗೆ ಮಾಡುತ್ರು ೀರಿ 

ಎಾಂದು ಆಕಿೆೀಪಣೆ ಮಾಡುವ ರಿೀತ್ರ ಮಾತನಡಿದಿು , ಅದು ಸರಿಯಾದ ವರ್ಚರವಾಗಿಲಿ .  ಏಕೆಾಂದರೆ ನವು 

ಮಾಡುವಂಥ ಸಸ್ವಲಟ್ಟ ಮತ್ತು  ಮಂಟ್ಯರು ಏತ ನಿೀರಾವರಿಗೆ ರ್ಟಪರ ಭ ನ್ದಿಯಿಾಂದ 89.5 ಟ್ಟ.ಎಾಂ.ಸಿ., 

ನಿೀರು ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದಿು , ಸುಮಾರು 19 ರಿಾಂದ 20 ಟ್ಟ.ಎಾಂ.ಸಿ., ನಿೀರಿನ್ ಅಭಾವ ಇದೆ.  ಆ ಜಲ್ಕನ್ಯನ್ 

ಪರ ದೇಶದಲಿ್ಲ  ಪರ ತ್ರ ವಷ್ವ ಎಷಿ್ಟ  ಪರ ಮಾಣ್ದಲಿ್ಲ  ಮಳೆಯಾಗುತು ದೆ, ಎಷಿ್ಟ  ನಿೀರು ಉತಾ ತ್ರು ಯಾಗಿ ನಿೀರು 

ಹರಿದು ಬರುತು ದೆ ಆ ಒಾಂದು ಲ್ಲಕಾ ದ ಮೇಲ್ಲ ನಿೀರಿನ್ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗುತು ದೆ.  ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು  ಸುಮಾರು 19 

ರಿಾಂದ 20 ಟ್ಟ.ಎಾಂ.ಸಿ., ನಿೀರಿನ್ ಅಭಾವ ಇದೆ.  ಆ ಒಾಂದು ನಿೀರನುನ  ಬಳಕೆ ಮಾಡಿ ಉಪಯೀಗ 

ಮಾಡಿಕಳು ಲ್ಕಗುವುದು.   
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Suffering achcut ಗೆ separate allocation ಬೇಕಾಗಿಲಿ . ಮಾನ್ಯ  ಸದಸಯ ರಾದ ಶ್ರ ೀ ಬಸವರಾಜ 

ಪ್ಪಟ್ಟೀಲ  ಇಟಗಿಯವರು ಕೃಷ್ಣಣ ದ NRBC and NLBC suffering achcut ಬಗೆೆ  ಏನು ಮಾತನಡಿದಿಾ ರೆ, 

ಅದಕೆಾ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ suffering achcut ಗೆ additional allocation ಬೇಕಾಗಿದೆ.   ನ್ಮಗೆ 

ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವ ನಿೀರು ಹಾಗೂ ಈಗಾಗಲೇ estimated area, ಅರಿ್ಚ ಕಟಿ  ಪರ ದೇಶ, Command Area 

ಗಳೇನಿವ ಅದಕೆಾ  ಅವಶಯ ಕವಾಗಿರುವ ನಿೀರು ಈಗಾಗಲೇ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ನ್ಮಗೆ ರ್ಟಪರ ಭಾ ನ್ದಿಯಿಾಂದ 

87.5 ಟ್ಟ.ಎಾಂ.ಸಿ., ನಿೀರು ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದಿು , ಸುಮಾರು 18 ಟ್ಟ.ಎಾಂ.ಸಿ., ನಿೀರು ಅಭಾವ ಇದೆ.  ನ್ಮೂ  

ರಾಜಯ ದಲಿ್ಲಯೇ Hydrology ಯಲಿ್ಲ  ಬಹಳ ನುರಿತರಾಗಿರುವಂಥ ಪೊರ ೀ.ರಾರ್ ಪರ ಸ್ವದ ರವರಿಾಂದ 

ವೈಜಾಾ ನಿಕವಾಗಿ ಅದರ ಬಗೆೆ  ಅಧಯ ಯನ್ ಮಾಡಿಸಿ, ಅವರ ವತ್ರಯಿಾಂದಲೇ ವರದಿ ತರಿಸಿ ಮಾಡಿದಿೆ ೀನೆ 

ವನಃ ಹಾಗೆಯೇ ಮಾಡಿಲಿ .  ನ್ಮೂ  ಇಾಂಜಿನಿೀಯಸ ವ, Mines and Geology ರವರ ಮೇಲ್ಲ 

ಅವಲಂಬಿತರಾಗಿಲಿ . ರ್ಟಪರ ಭ ನ್ದಿಯಿಾಂದ 87.5 ಟ್ಟ.ಎಾಂ.ಸಿ., ನಿೀರು ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದಿು , ಅದರಲಿ್ಲ  

ಸುಮಾರು 19 ಟ್ಟ.ಎಾಂ.ಸಿ., ನಿೀರು ಅಭಾವ ಇದೆ.  ಆದರೂ ನ್ಮೂ  ನಿೀರನೆನ ೀ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕಳುು ತ್ರು ದಿೆ ೀವ 

ವನಃ ಬೇರೆ ಯಾವ ನಿೀರನುನ  ತೆಗೆದುಕಳುು ತ್ರು ಲಿ .  Already approved Command Area ಗೆ ಉಪಯೀಗ 

ಮಾಡಲ್ಕಗುತ್ರು ದೆ. ಹಸದಾಗಿ ಎಲಿ್ಲಾಂದಲೂ ನಿೀರನುನ  ತೆಗೆದುಕಳುು ತ್ರು ಲಿ . ಅದಕಾಾ ಗಿ ಯಾವುದೇ 

ತಾಂದರೆ ಇಲಿ  ಹಾಗೂ ನಿೀರಿನ್ ಹಂಚಿಕೆಯ ಬಗೆೆ  ಪರ ಶೆನ  ಕೇಳುವ ಅವಶಯ ಕತೆಯು ಇಲಿ .   

(ಮುಾಂದು) 

 

(1315) 23-12-2021/ 6.20/ ಎಸ .ಕೆ.-ಎಾಂ.ಡಿ                    (ಸ್ಭಾಪತಿಯವರ  ಉಪಸಿಾ ತಿ) 

 

 ಶಿರ ೋ ಬ್ಸ್ವರಾಜ ಪಾಟ್ಟೋಲ  ಇಟಗಿ (ಸ್ಾ ಳಿೋಯ ಸಂಸ್ತಾ ಗಳ ಕಿೆೋತ್ರ ):-  ಕುಡಿಯುವ ನಿೀರಿಗೆ ಒಾಂದು 

ಟ್ಟ.ಎಾಂ.ಸಿ. , ಎರಡು ಟ್ಟ.ಎಾಂ.ಸಿ ಎಾಂದು allotment ಮಾಡುತ್ರು ರುವುದು ಏಕೆ? ಈ ಯೀಜನೆ ಮುಗಿದ ಮೇಲ್ಲ 

ಸಿಾಂಗಟಲೂರು ಮಾಡಿದಿರಿ. ಇದು ಹೇಗೆ ಬಂತ್ತ? ಮೊದಲೇ allotment ಆಗಿರುವಂತಹ ನಿೀರು. ಕರ ಷ್ಣಣ  

ನ್ದಿಗೂ  ಕೂಡ ಅಷಿ್ ನುನ  allotment ಮಾಡಿದಿರಿ. ಇದರಲಿ್ಲ  ಒಾಂಭತ್ತು  ಏತ ನಿೀರಾವರಿ ಬಂದವು. ಅದಕೆಾ  

allotment ಹೇಗೆ ಬಂತ್ತ? ಪರ ತ್ರ ವಷ್ವ ಕುಡಿಯುವ ನಿೀರಿಗೆ ಪ್ಪವಗಡಕೆಾ  ಎರಡು ಟ್ಟ.ಎಾಂ.ಸಿ. ನಿೀರು  ಬೇಕು.  

ನಿೀರು ಎಲಿ್ಲಾಂದ ಬರುತು ದೆ?   

ಶಿರ ೋ ಗೊೋವಿಾಂದ ಎಾಂ. ಕಾರಜ್ೋಳ (ಬೃಹತ  ಹಾಗೂ ಮಧಯ ಮ  ನೋರಾವರಿ (ಜಲ 

ಸಂಪನೂಮ ಲ ಸ್ಚಿವರು):- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ,  ಇದಕೆಾ  ಹೆಚಿಿ ನ್ ನಿೀರಿನ್ ಅವಶಯ ಕತೆ ಇಲಿ .   

ಅವರು ಬುದಿಿ ವಂತರಿದಿ ರೆ,  ಹಣ್ ಎಲಿ್ಲಾಂದ ತರುತ್ರು ೀರಾ ಎಾಂದು ಒಾಂದೇ ಅವರು ಕೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು . ನಿೀರು 

ಮಾತರ  ಇದೆ. ನಿೀರು ಹೆಚಿಿ ಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲಿ . ಮಾನ್ಯ  ಸದಸಯ ರು ಕೇಳಿರುವಂತಹದಿ ಕೆಾ  ಉತು ರವನುನ  

ಹೇಳಿದಿೆ ೀನೆ. ಕಾನ್ಮನತೂ ಕವಾಗಿ ಮಾಡುತ್ರು ದಿೆ ೀವ. ಕಾನ್ಮನು ಬ್ರಹರವಾಗಿ ಏನು ಮಾಡುವುದಿಲಿ . 
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 ಇನುನ  ಮೇಕೆದಾಟ ಬಗೆೆ  ತಾವು ಕೇಳಿದಿರಿ. ಮೇಕೆದಾಟ ಬಗೆೆ  ಹೇಳುತೆು ೀನೆ.  ಕೃಷ್ಣಣ  

ನಯ ಯಾಧಿೀಕರಣ್ದ ಬಗೆೆ  ಸ್ವಕಷಿ್ಟ  ಹೇಳಿದಿೆ ೀನೆ.  ಇದರ ಬಗೆೆ  ಪರ ಸ್ವು ಪ ಮಾಡುವುದು ಬೇಕಾಗಿಲಿ . 

ಈಗಾಗಲೇ ಮಹದಾಯಿ ಬಗೆೆ  ಹೇಳಿದಿೆ ೀನೆ. ಅದರ ಬಗೆೆ  ಮಾತನಡುವ ಅವಶಯ ಕತೆ ಏನಿಲಿ . ಮೇಕೆದಾಟ 

ಬಗೆೆ  ತಾವು ಕೇಳಿದಿರಿ. ಮೇಕೆದಾಟ ಯೀಜನೆ 2007 ರಿಾಂದ ನಿರಂತರವಾದ ಪರ ಯತನ ಗಳು ನ್ಡೆಯುತ್ರು ವ.  

2014 ಕೆಾ  Global Expression of Interest ಎಾಂದು ಹೇಳಿ ಕರೆದಿದಿ ರು. ಅದರ ಮುಾಂದೆ process ಆಗಲ್ಲಲಿ . 

ಮೇಕೆದಾಟ ಯೀಜನೆ DPR (Detailed Project Report) ತಯಾರು ಮಾಡುವುದಕೆಾ   2014 ರಲಿ್ಲಯೇ 

ಕರೆದಿದಿ ರು. ಆದರೆ ಪೊರ ೀಸಸ  ಆಗಲ್ಲಲಿ . ಅದು ಹಾಗೆ ಉಳಿಯಿತ್ತ.  ಮಾನ್ಯ  ಸವೀವಚಛ  

ನಯ ಯಾಲಯದಲಿ್ಲ  ದಿನಾಂಕ 16.02.2018 ರಂದು ನಯ ಯಾಲಯದಲಿ್ಲ  ತ್ರೀಪುವಗಳಾಗಿರುವ ಬಗೆೆ  Civil 

Appeal ಗಳನುನ  ಇಟಿ ಕಾಂಡಿದಿೆ ೀವ. ಮುಾಂದೆ SLP (Special Leave Petition) ಗಳು ಇವ. 14.75 ಟ್ಟ.ಎಾಂ.ಸಿ. 

ನಿೀರು additional quantity ನ್ಮಗೆ ಸಿಕಾ ದೆ.  ಅದಲಿದೇ ನ್ಮಗೆ ಹೆರಿ್ಚ ವರಿಯಾಗಿ 14.70 ಟ್ಟ.ಎಾಂ.ಸಿ. ನಿೀರು 

ಸಿಕಾ ದೆ. ಎರಡು ಸೇರಿ, ಕಾವೇರಿ ಬ್ಸಿನ ನ್ಲಿ್ಲ  ನಿೀರು allocation ಆಗಿರತಕಾ ಾಂತಹದಿು  284.75 ಟ್ಟ.ಎಾಂ.ಸಿ ನಿೀರು 

ಇದೆ. ತಮಿಳುನಡಿನ್ವರಿಗೆ 177.75 ಟ್ಟ.ಎಾಂ.ಸಿ.ಗಳಷಿ್ಟ  ನಿೀರನುನ   ಬ್ಳಗಾಂಡಿ ಗೆ  ನವು ಹರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.    

ಅದಲಿದೇ ಜಲ ಆಯೀಗಕೆಾ  Pre-Feasibility Report ಅನುನ  ತಯಾರಿಸುವುದಕೆಾ  CWC (Central Water 

Commission) ಗೆ submit ಮಾಡಿದಿು . 2014 ನಿಾಂದ 2018 ವರೆಗೆ ಏನು ಮಾಡಿರಲ್ಲಲಿ . ಆದರೆ ನವು ಈಗ 

ಮೇಕೆದಾಟ ಯೀಜನೆಗೆ ದಿನಾಂಕ 18.01.2019 ರಂದು ಸಕಾವರ 900 ಕೀಟ್ಟ ರೂಪ್ಪಯಿಗಳಿಗೆ DPR  

ತಯಾರು ಮಾಡಿ, ಕೇಾಂದರ  ಸಕಾವರಕೆಾ  ಕಳುಹಸಿಕಟಿ್ಟ ದಿೆ ೀವ. ಇದು ಬ್ಾಂಗಳೂರು ಕುಡಿಯುವ ನಿೀರಿಗೆ 

ಮತ್ತು  400 ಮೆಗಾವಾಯ ಟ  ವದುಯ ತ  ಉತಾಾ ದನೆಗೆ ಇರುವಂತಹ ಯೀಜನೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರಲಿ್ಲ  ಯಾರಿಗೂ 

ಸಂಶಯ ಬೇಡವೇ ಬೇಡ. ನವು ನ್ಮೂ  ಪ್ಪಲ್ಲನ್ ನಿೀರನುನ  ಉಪಯೀಗ ಮಾಡಿಕಳುು ತೆು ೀವ. ಇದರಲಿ್ಲ  

ಯಾರ ಅಪಾ ಣೆಯೂ ಬೇಕಾಗಿಲಿ . ಮಾನ್ಯ  ನಯ ಯಾಲಯದ ಮುಾಂದಿರುವಂತಹ ಸಣ್ಣ -ಪುಟಿ  

ಸಮಸಯ ಗಳನುನ  ಬಗೆಹರಿಸಿಕಾಂಡು, ನವು ಮಾಡುತೆು ೀವ. ನ್ಮಗೆ ಮೇಕೆದಾಟ್ಟನಿಾಂದ 4.75 ಟ್ಟ.ಎಾಂ.ಸಿ. ನಿೀರು 

ಸಿಕಾ ರುವಂತಹದಿು . ಬ್ಾಂಗಳೂರು ಕುಡಿಯುವ ನಿೀರಿಗೆ ಇರುವಂತಹದಿು  ಮತ್ತು  ಉಳಿದಿರುವಂತಹ ನಿೀರು 

ಹರಗಡೆ ಹೀಗುತು ದೆ. ಅಲಿ್ಲ  400 ಮೆಗಾವಾಯ ಟ  ವದುಯ ತ  ಉತಾಾ ದನೆ ಮಾಡುವುದಕೆಾ  ಈಗಾಗಾಲೇ DPR 

ಅನುನ  ಕಳುಹಸಿಕಟಿ್ಟ ದಿೆ ೀವ. ಮೇಕೆದಾಟ ಯೀಜನೆ ಈಗಾಗಲೇ ಕೇಾಂದರ  ಸಕಾವರಕೆಾ  ಕಳುಹಸಿರುವ ಬಗೆೆ  

ಹೇಳಿದಿೆ ೀನೆ. ಇದರ ಬಗೆೆ  ಮಾನ್ಯ  ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳು ಮತ್ತು  ನನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೀಗಿ, ಪರ ಯತನ ಗಳನುನ  

ಮಾಡಿದಿೆ ೀವ. ಇಲಿ್ಲ  ಬಹಳ ವಚಿತರ ವಾದಂತಹ ಸಮಸಯ ಯಾಗಿದೆ. ನ್ಮೂ  ಹಾಂದಿನ್ ನಿೀರಾವರಿ 

ಮಂತ್ರರ ಗಳಾದ ಮಾನ್ಯ  ರಮೇಶ ಜಾರಕಹಳಿಯವರು ಒಾಂದು ಸೈಟ ಗೆ inspection ಗೆ ಹೀಗಿ ಬಿಟಿ್ಟ ದಿ ರು. 

ಅದರಿಾಂದಾಗಿ, ಆಾಂಗಿ  ಪತ್ರರ ಕೆಯಲಿ್ಲ  ಬಂತ್ತ ಎಾಂದು ಹೇಳಿ, suo moto case ಹಾಕಕಾಂಡು, National 

Green Tribunal, Southern Zone Bench, Chennai case ಹಾಕಕಾಂಡು, ನ್ಮೂ  ವರುದಿ  ಒಾಂದು 
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ಆದೇಶವನುನ  ಮಾಡಿದಿ ರು. ಅದನುನ  ನವು Principal Bench, Delhi ಗೆ ಹಾಕಕಾಂಡು, ಅದನುನ  quash 

ಮಾಡಿಸಿದೆವು. ಅದರ ವರುದಿ  ಮತೆು  ಮಾನ್ಯ  ಸವೀವಚಛ  ನಯ ಯಾಲಯಕೆಾ  PIL (Public Interest 

Litigation) ಹಾಕಕಾಂಡಿದಿಾ ರೆ. ನವೂ ಕೂಡ ಇದರಲಿ್ಲ  ಹಾಜರಾಗುತ್ರು ದಿೆ ೀವ. ಇದರ ಮರ್ಧಯ  CWC 

(Central Water Commission) and Cauvery Water Management Authority ಯವರು ದಿನಾಂಕ 

25.09.2020 ರಲಿ್ಲ   ಏನಾಂದು ಮಿೀಟ್ಟಾಂಗ  ಆಯಿತ್ತ. ಆ ಸಂದಭವದಲಿ್ಲ  ಕೆಲವು ವರ್ಚರಗಳನುನ  ಪರ ಸ್ವು ಪ 

ಮಾಡಿದಿಾ ರೆ. ಮಾನ್ಯ  ನಯ ಯಾಲಯದ ಮುಾಂದಿರುವುದರಿಾಂದ ನನು ಹೆಚಿಿ ಗೆ ಹೇಳುವುದಕೆಾ  

ಹೀಗುವುದಿಲಿ . 2014 ರಿಾಂದ 2018 ರವರೆಗೂ ರಾಜಯ  ಸಕಾವರ ಮೇಕೆದಾಟ ವರ್ಚರದಲಿ್ಲ  ಏನು 

ಮಾಡಲ್ಲಲಿ  ಎನುನ ವ ಕಾರಣ್ಕಾಾ ಗಿ ಸ್ವಕಷಿ್ಟ  ತಡವಾಯಿತ್ತ ಎಾಂದು  ಸೂಕ್ಷೂ ವಾಗಿ ಹೇಳುತೆು ೀನೆ. ಇದು 

ಮೇಕೆದಾಟ ಪರಿಸೆಿ ತ್ರ.  Upper Bhadra National Project ಆಗಬೇಕು ಎನುನ ವುದು almost ಶೇಕಡ 99.9 

ರಷಿ್ಟ  ಎಲಿ್ಕ  ಪರ ಕರ ಯೆಗಳು ಮುಗಿದಿವ.  ಇದು ಮುಾಂದೆ ಕಾಯ ಬಿನೆಟ ಗೆ ಹೀಗುತು ದೆ. ಕಾಯ ಬಿನೆಟ ಗೆ ಹೀದ 

ಮೇಲ್ಲ ನ್ಮಗೆ ಆದೇಶ ಸಿಗುತು ದೆ. 60 percent total cost of the project ಗೆ ನ್ಮಗೆ ಅನುದಾನ್ ಸಿಗುತು ದೆ.  

ಅದರ ಬಗೆೆ  ಉಳಿದಂತೆ ಹೆಚಿಿ ಗೆ ಹೇಳುವ ಅವಶಯ ಕತೆ ಇಲಿ . 

 

 ಎತ್ರು ನ್ಹಳೆಯ ಬಗೆೆ  ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಿೆ ೀನೆ.  ಇನನ ಾಂದು ಕಲ್ಕಯ ಣ್ ಕನವಟಕದ ಬಗೆೆ  ಹೇಳಿ 

ನ್ನ್ನ  ಮಾತನುನ  ಮುಗಿಸಿಬಿಡುತೆು ೀನೆ. ಹೇಳುತೆು ೀನೆ. ಎಲಿ್ಕ  ಇಲ್ಕಖ್ಯಗಳ ಬಗೆೆ  ನನೇ ಹೇಳಿ ಬಿಡುತೆು ೀನೆ. ಮತೆು  

ಏಕೆ ಸಮೂ ನೇ ನಳೆ ಕರಿ ಕರಿ ಬೇಡ. ಅವರು ಉತು ರ ಹೇಳುವುದು, ತಾವು ಗದಿ ಲ ಮಾಡುವುದು ಬೇಡ. ಈಗ 

ಹೇಳಿ ನ್ನ್ನ  ಮಾತನುನ  ಮುಗಿಸಿ ಬಿಡುತೆು ೀನೆ. ಮತೆು  ಬೇರೆ ವಷ್ಯಗಳನುನ  ತೆಗೆದುಕಳುು ವುದಕೆಾ  ತಮಗೆ 

ಒಾಂದು ದಿವಸ ಸಮಯ ಸಿಗುತು ದೆ. ಕಲ್ಕಯ ಣ್-ಕನವಟಕದ ಬಗೆೆ  … 

 

ಶಿರ ೋ ಬ್ಸ್ವರಾಜ ಪಾಟ್ಟೋಲ  ಇಟಗಿ:-  ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಕೇಾಂದರ  ಸಕಾವರದ ಬಗೆೆ  

ಹೇಳಬೇಕು. ಅದು ತ್ತಾಂಬ್ರ ಪರ ಮುಖ್ವಾದ ವಷ್ಯವಾಗಿದೆ. ಕೇಾಂದರ  ಸಕಾವರದಿಾಂದ  ತ್ತಾಂಬ್ರ ಹಣ್ 

ಬರುತ್ರತ್ತು .   ಅದರ ಬಗೆೆ  ತಾವು ಏನು ಕರ ಮ ಕೈಗಾಂಡಿದಿಿ ೀರಾ. ಕೇಾಂದರ  ಸಕಾವರಕೆಾ  ಏನದರೂ 

ಬರೆದಿದಿಿ ೀರೀ ಅಥವಾ ಇಲಿವೀ,  

 

ಶಿರ ೋ ಗೊೋವಿಾಂದ ಎಾಂ. ಕಾರಜ್ೋಳ:- ತಾವು ಏನು ಹೇಳುತ್ರು ದಿಿ ೀರಾ. 

 

ಶಿರ ೋ ಬ್ಸ್ವರಾಜ ಪಾಟ್ಟೋಲ  ಇಟಗಿ:-  Accelerated Irrigation Benefits Programme (AIBP) fund 

ಎಾಂದು ಮೊದಲು ಹತು ತ್ತು  ಸ್ವವರ ಕೀಟ್ಟ ರೂಪ್ಪಯಿಗಳ ಅನುದಾನ್ ಬರುತ್ರು ತ್ತು . ಇತ್ರು ೀಚಿನ್ ದಿನ್ಗಳಲಿ್ಲ  

ಆ ಅನುದಾನ್ ಬರುತ್ರು ಲಿ . ಕೇಾಂದರ  ಸಕಾವರದಿಾಂದ ಯಾವ ಅನುದಾನ್ವು ಬರುತ್ರು ಲಿ .  
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ಶಿರ ೋ ಗೊೋವಿಾಂದ ಎಾಂ. ಕಾರಜ್ೋಳ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಮಾನ್ಯ  ಬಸವರಾಜ 

ಇಟಗಿಯವರೇ ಬಹಳ ಗಡಿಬಿಡಿ ಮಾಡಬೇಡಿ.  ಇವತ್ತು  AIBP ಯೀಜನೆ ಕೇಾಂದರ  ಸಕಾವರದಲಿ್ಲ  ಇಲಿ . ʼಕೃಷಿ 

ಸಂರ್ಚಯಿನಿʼ ಎನುನ ವಂತಹ ಹಸ ಯೀಜನೆಯ ಮೂಲಕ ನ್ಮಗೆ ಅನುದಾನ್ವನುನ  ಕಡುತ್ರು ದಿಾ ರೆ. 

ತ್ತಾಂತ್ತರು ನಿೀರಾವರಿ ಮತು ಾಂದಕೆಾ  ಶೇಕಡ 90 ರಷಿ್ಟ  ಸಬಿಿ ಡಿ ಕಡುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ರು ದಿಾ ರೆ. 

ಆದರೆ ಹೆಸರು ಮಾತರ  ಬದಲ್ಕವಣೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಯೀಜನೆಗಳು ಒಾಂದೇ. ಅವು ಏನಗಿಲಿ . 

ಅದರಲಿ್ಲಯೂ ನ್ಮೂ  ರಾಜಯ ಕೆಾ  ಅನುದಾನ್ ಬರುತು ದೆ. ಇದರಲಿ್ಲ  ಯಾರೂ ಚಿಾಂತೆ ಮಾಡುವ ಅವಶಯ ಕತೆ 

ಇಲಿ .  

 ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಕಲ್ಕಯ ಣ್ ಕನವಟಕದ ಬಗೆೆ  ಹೇಳುವುದಾದರೆ,   ನವು 

ಕಟಿ್ಟ ರುವಂತಹದಿ ನುನ  ಹೇಳಿ ಬಿಡುತೆು ೀನೆ. ಉಳಿದಿದಿು  ಬೇಡ. Guidelines ಏನು ಬೇಕಾಗಿಲಿ . ನನು 

ಇಷಿ್ಟ  ಮಾತರ  ಹೇಳುತೆು ೀನೆ. ಮಳೆಯಿಾಂದಾಗಿ  ಸುಮಾರು 2254 ಮನೆಗಳು ಬಿದಿಿ ದಿ ವು. ಬಿದಿ ಾಂತಹ 

ಮನೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರವನುನ  ಕಟಿ್ಟ ದಿೆ ೀವ. ಮೊದಲ ಕಂತಾಗಿ ರೂ.95,000/- ಗಳು ಮತ್ತು  ರೂ.1,00,000/- 

ಗಳನುನ  ಕೂಡ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದಿೆ ೀವ. ಕೆಲವು ಕಡೆ ರೂ.95,100 ಕಡೆ ಆಗಿದೆ. ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವಂತಹ 

ಕೆಲಸವನುನ  ಮಾಡಿದಿೆ ೀವ. ಅದರಲಿ್ಲ  ಎ.ಬಿ.ಸಿ.ಡಿ ಕೆಟಗೇರಿ ಮಾಡಿದಿೆ ೀವ. ಅದರಂತೆ  ಎ.ಬಿ.ಸಿ. ಮೂರು 

ಕೆಟಗೇರಿ ಸೇರಿ ಒಟಿ  3305 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹಣ್ವನುನ  ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದಿೆ ೀವ. ಅದಲಿದೇ, 3300 ಮನೆಗಳಿಗೆ 

ನಿೀರು ಹೀದಂತಹವುಗಳಿಗೆ ತಲ್ಕ ಹತು ತ್ತು  ಸ್ವವರ ರೂಪ್ಪಯಿಗಳಂತೆ ಕಟಿ್ಟ ದಿೆ ೀವ.  4,55,000 ಎಕರೆ 

ಭೂಮಿ ಬ್ಳೆ ಹಾನಿಯಾಗಿತ್ತು . ಸುಮಾರು 326 ಕೀಟ್ಟ ರೂಪ್ಪಯಿಗಳ ಪರಿಹಾರವನುನ  ಬ್ರಯ ಾಂಕ್ ಗಳ 

ಮೂಲಕ ಕಡುವಂತಹ ಕೆಲಸವನುನ  ಮಾಡಿದಿೆ ೀವ. ವಸುು ಗಳು ಮತ್ತು  ಬಟಿ , ಮಳೆಯ ಹಾನಿಯಿಾಂದಾಗಿ,  

ಬಡವರಿಗೆ ನ್ಷಿ್ ವಾಗಿರುವಂತಹದಿ ಕೆಾ . 1,249 ಪರ ತ್ರ ಕುಟಾಂಬಗಳಿಗೆ, ಪರ ತ್ರ ಕುಟಾಂಬಕೆಾ  ರೂ. 10,000/- 

ಗಳಂತೆ ಪರಿಹಾರ ಕಡುವಂತಹ ಕೆಲಸವನುನ  ಮಾಡಿದಿೆ ೀವ. ಅದಲಿದೇ,  ರಸು ಗಳು ಹಾಳಾಗಿರುವಂತಹ 

ಲೀಕೀಪಯೀಗಿ ರಸು  ಇರಬಹುದು, ಆರ .ಡಿ.ಪಿ.ಎ.ಆರ . ರಸು  ಇರಬಹುದು. ಇನುನ ಳಿದಂತಹ ರಸು ಗಳು 

ಇರಬಹುದು. ಅವುಗಳನುನ  ರಿಪೇರಿ ಮಾಡುವುದಕೆಾ  ಆಯಾಯ ಇಲ್ಕಖ್ಯಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆಯನುನ  

ಕಟಿ್ಟ ದಿೆ ೀವ. ಸನೂ ನ್ಯ  ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳಾದ ಶ್ರ ೀ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮಾೂ ಯಿಯವರು ಅನುದಾನ್ 

ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಿಾ ರೆ. ಒಟಿ್ರ್ ರೆಯಾಗಿ ಪರ ವಾಹ ನಿಯಂತರ ಣ್ ಕೆಲಸಕೆಾ  ಕಲ್ಕಯ ಣ್ 

ಕನವಟಕಕೆಾ  ರೂ. 340 ಕೀಟ್ಟ ರೂಪ್ಪಯಿಗಳನುನ  ಪರ ವಾಹ ಹಾನಿಗೆ ಹಣ್ವನುನ  ಕಟಿ್ಟ ದಿೆ ೀವ. 

ಎರಡನೆಯದಾಗಿ, ಮಾನ್ಯ  ಸದಸಯ ರು ಯಾರು ಮಾತನಡುವಂತಹ ಸಂದಭವದಲಿ್ಲ  ಹೈದರಬ್ರದ -

ಕನವಟಕದಲಿ್ಲ  ನೇಮಕಾತ್ರಯೇ ಆಗಿಲಿವಾಂದು ಹೇಳಿದರು. ನನು ಹೇಳುತೆು ೀನೆ.  ಒಟಿ  ಅನುರ್ಚಛ ೀದ 371 

(ಜೆ) ಅನುಷ್ಣಾ ನ್ಕೆಾ  ಬಂದ ಮೇಲ್ಲ ಸುಮಾರು 1,60,373 ಹುದಿೆ ಗಳು ಖಾಲ್ಲ ನ್ಮೂ ಲಿ್ಲ  ಇರುವಂತಹದಿು . 

(ಮುಾಂದು) 

 

 



                                                                ««¥¥ÀÀ//2233--1122--22002211| 194 

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

 

 

(1316)23.12.2021/6.30/ಎಾಂ.ಎಾಂ-ಎಾಂ.ಡಿ               (ಸ್ಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಾ ತಿ) 

 

ಶಿರ ೋ ಗೊೋವಿಾಂದ ಎಾಂ. ಕಾರಜ್ೋಳ [ಮುಾಂದ್ಯ]:- 

 

ಅದರಲಿ್ಲ  ಈಗಾಗಲೇ ಸಕಾವರ ರೂ. 1,01,656 ಜನ್ರಿಗೆ ನೇಮಕಾತ್ರ ಕಟಿ್ಟ ದೆ. ಬ್ರಕ ಇರುವ  58,717 ಖಾಲ್ಲ 

ಹುದಿೆ ಗಳನುನ  ನೇರ ನೇಮಕಾತ್ರ ಮತ್ತು  ಬಡಿು  ಮೂಲಕ ಭತ್ರವ ಮಾಡುವಂತಹದಿು  29,143 ಇದೆ.  ಅದರ 

ಪರ ಕರ ಯೆ ಪ್ಪರ ರಂಭವಾಗಿದೆ.  ನೇಮಕಾತ್ರ ಹಂತದಲಿ್ಲರುವ ಹುದಿೆ ಗೆ ಸಂದಶವನ್ ನ್ಡೆದು ನೇಮಕಾತ್ರ ಆದೇಶ 

ಕಡುವುದು ನ್ಮೂ  ಇಲ್ಕಖ್ಯಯಿಾಂದ ಅನುರ್ಚಛ ೀದ 371ಜೆ ಕೆಳಗೆ ಹಾಂದೆ ಮಿೀಸಲ್ಕತ್ರ ಕಟಿ್ಟ ರಲ್ಲಲಿ .  

ಅಸಿಸಿ ಾಂಟ ಇಾಂಜಿನಿಯರುಗಳಿಗೆ ಮೊನೆನ  ಕೆ.ಪಿ.ಎಸ .ಸಿ ಮೂಲಕ ನೇಮಕಾತ್ರ ಮಾಡಲ್ಕಗಿದೆ. ಈಗ 195 

ಜನ್ರು ಆಯೆಾ ಯಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ನೇಮಕಾತ್ರ ಆದೇಶ ಕಡುವ ಹಂತದಲಿ್ಲದೆ.  Provisional List  ಬಿಡುಗಡೆ 

ಮಾಡಿ objections call for ಮಾಡಿದಿಾ ರೆ.  ಆಕಿೆೀಪಣೆ ಸಲಿ್ಲ ಸುವ ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ್ ಅವರಿಗೆ ನ್ಮೂ  

ಜಲಸಂಪನ್ಮೂ ಲ ಇಲ್ಕಖ್ಯಯಳಗೆ ನೇಮಕಾತ್ರ ಕಡುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತೆು ೀವ.  ಇನುನ ಳಿದಂತೆ 20,215 

ಹುದಿೆ ಗಳನುನ  ನೇಮಕಾತ್ರ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತು ದೆ.  ಅದಕೆಾ  ಸಕಾವರ ಸೂಚನೆಯನುನ  ಕಡುತು ದೆ.  ಎ, ಬಿ, ಸಿ, 

ಡಿ ಕೆಟಗರಿಯಲಿ್ಲ  ಸಿ ಮತ್ತು  ಡಿ ಕೆಟಗರಿ ಹುದಿೆ ಗಳಿಗೆ ನೇಮಕಾತ್ರ ಮಾಡಿಕಳುು ವುದಕೆಾ  ಆಯಾ 

ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನೇಮಕಾತ್ರ ಮಾಡಿಕಳುು ವ ಅಧಿಕಾರ ಕಡುತೆು ೀವ. ಗುಲಬ ಗವದಲಿ್ಲ  ಅಲಿ್ಲಯೇ ನೇಮಕಾತ್ರ 

ಮಾಡಿಕಳುು ತಾು ರೆ.  ಎ ಮತ್ತು  ಬಿ ಕೆಟಗರಿಯಲಿ್ಲ  ಬರುವ ಹುದಿೆ ಗಳು ಕಡಿಮೆ ಇದಿು  ಸುಮಾರು 

ಶೇ.20ರಷಿ್ಟ  ಇರುತು ದೆ.  ಅವುಗಳನುನ  ಸಕಾವರದ ಮಟಿ ದಲಿ್ಲ  ಮಾಡುವ ಪರ ಕರ ಯೆ ಮಾಡುತೆು ೀವ.  ಶೇ. 

80ರಷಿ್ಟ  ಅವರನುನ  ತೆಗೆದುಕಳುು ವುದಕೆಾ  ಅನುಮತ್ರ ಕಡುತೆು ೀವ.  ಬ್ಳಗಾವಯಲಿ್ಲ  ಮಾಡುತ್ರು ದಿೆ ವು.  

ನವು ಕತ್ತು ರು ಕನವಟಕದಲಿ್ಲದಿೆ ೀವ.  ಇಲಿ್ಲ  ನ್ಮಗೆ ಆಗಿರುವುದನುನ  ಹೇಳುತೆು ೀನೆ.  ಪರ ವಾಹದಿಾಂದ 

ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಒಟಿ  ಮನೆಗಳಿಗೆ; ಬಹಳ ದೊಡಡ  ಪರ ಮಾಣ್ದಲಿ್ಲ  ಆದದಿು  ಇಲಿ್ಲಯೇ. 15,800 

ಮನೆಗಳು ಹಾನಿಯಾಗಿದಿು  ಅದಕೆಾ  ಪರಿಹಾರ; ಈಗ ಉತು ರ ಕಡುತ್ರು ರುವುದು ಈ ವಷ್ವ ಕಟಿ್ಟ ರುವ 

ಬಗೆೆ . 15,800 ಮನೆಗಳು ಸಂಪೂಣ್ವವಾಗಿ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವುದಕೆಾ  226 ಕೀಟ್ಟ ರೂಪ್ಪಯಿ ಕಟಿ್ಟ ದಿೆ ೀವ.  

ಎ, ಬಿ, ಸಿ, ಡಿ ಕೆಟಗರಿ ಮಾಡಿದಿಾ ರೆ.  15800 ಮನೆಗಳಿಗೆ 226 ಕೀಟ್ಟ ರೂಪ್ಪಯಿಗಳನುನ  ಈಗಾಗಲೇ 

ಪೇಮೆಾಂಟ  ಮಾಡಿದಿೆ ೀವ.  ಅದೇ ರಿೀತ್ರಯಾಗಿ 3,57,000 ರೈತರಿಗೆ ಬ್ಳೆ ಹಾನಿಯಾಗಿತ್ತು .  ಅದಕೆಾ  267 ಕೀಟ್ಟ 

ರೂಪ್ಪಯಿಗಳನುನ  ಕಡುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಿೆ ೀವ.  ಅದೂ ಅಲಿದೇ ನಿನೆನ  ನ್ಮೂ  

ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳು ಸದನ್ದಲಿ್ಲ  ಘೀಷ್ಣೆ ಕೂಡ ಮಾಡಿದಿಾ ರೆ.  ಈಗ ಕೇಾಂದರ ಸಕಾವರದ NDRF (National 

Disaster Relief Fund) and SDRF (State Disaster Relief Fund) guidelines ಪರ ಕಾರ ಬರುತ್ರು ತ್ತು . ಅದರ 

ಮೇಲ್ಲ ಇನ್ಮನ  10,000/- ರೂಪ್ಪಯಿಗಳನುನ  ಹೆರಿ್ಚ ಗಿ ಕಡುವಂತಹದಿು  ಮತ್ತು  6½ ಸ್ವವರ 

ಬರುವುದಕೆಾ  ಅದರ ಮೇಲ್ಲ 6,000/- ಎಾಂದರೆ ಕೇಾಂದರ  ಸಕಾವರದಿಾಂದ ಎಷಿ್ಟ  ಬರುತು ದೆ matching grant 

ಕಟಿ  ಹಾಗೆ ನ್ಮೂ ಲಿ್ಲಯೂ ಸೇರಿಸಿ ರೈತರ ಬ್ಳೆಗಳಿಗೆ ಡಬಲ  ಕಡುವಂತಹ ಕೆಲಸವನುನ  ಸಕಾವರ 

ಮಾಡುತ್ರು ದೆ.  ಅದು ಅಲಿದೇ ಇನನ ಾಂದು ಬಹಳ ದೊಡಡ  ಪರ ಮಾಣ್ದಲಿ್ಲ  ವಸುು ಗಳು ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ 
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ಮನೆಗಳನುನ  ಸವವ ಮಾಡಿಸಿದಿೆ ವು. ಅದು 82,357 ಮನೆಗಳಾಗಿತ್ತು .  ಪರ ತ್ರ ಮನೆಗೂ ರೂ. 10,000/- ಗಳ 

ತ್ತತ್ತವ ಪರಿಹಾರ ಕಡುವ ಕೆಲಸವನುನ  ಸಕಾವರ ಮಾಡಿದೆ  ಹಾಗೂ ಜಿೀವ ಹಾನಿ, ಪ್ಪರ ಣ್ 

ಹಾನಿಯಾಗಿರುವುದಕೂಾ  ಕೂಡ ಶೇ.100ರಷಿ್ಟ  ಪರಿಹಾರವನುನ  ಈಗಾಗಲೇ ಸಂಬಂಧಪಟಿ  ಕುಟಾಂಬಕೆಾ  

ಕಡುವಂತಹ ಕೆಲಸವನುನ  ಸಕಾವರ ಮಾಡಿದೆ.  ಪಿ.ಡಬಿು ಯ .ಡಿ., ಆರ.ಡಿ.ಪಿ.ಆರ  ಮತ್ತು  ನ್ಗರದ ರಸು ಗಳು 

ಏನು ಹಾಳಾಗಿವ ಅವನುನ  ರಿಪೇರಿ ಮಾಡುವುದಕೆಾ  ಈಗಾಗಲೇ ಅನುದಾನ್ವನುನ  ಸಂಬಂಧಪಟಿ ಾಂತಹ 

ಇಲ್ಕಖ್ಯಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕಟಿ್ಟ ದಿೆ ೀವ, ಕೂಡಲೇ ಪ್ಪರ ರಂಭ ಮಾಡಬೇಕೆಾಂದು ಅವರಿಗೆ ಸೂಚನೆಯನುನ  

ಕೂಡ ಕಟಿ್ಟ ದಿೆ ೀವ.  ಮಳೆ ಬಿಡದೇ ಇರುವುದರಿಾಂದ ಸಾ ಲಾ  ವಳಂಬವಾಗಿದೆ.  ಏಕೆಾಂದರೆ 15 ದಿವಸಕೆಾ  

ಬರುವಾಗಲೇ ಮತೆು  ಮಳೆಯಾಗುತು ದೆ.  ಹೀಗಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಕೆಾ  site conditions ಸರಿ ಇಲಿದಕಾಾ ಗಿ 

ಮಾಡುವುದಕೆಾ  ಆಗಿಲಿ .  ಒಟಿ್ರ್ ರೆ ಕತ್ತು ರು ಕನವಟಕದಲಿ್ಲ  ಪರ ವಾಹ ಹಾನಿಗೆ ನವು 576 ಕೀಟ್ಟ 

ರೂಪ್ಪಯಿಗಳನುನ  ಈಗಾಗಲೇ ಪೇಮೆಾಂಟ  ಮಾಡಿದಿೆ ೀವ. ಇನ್ಮನ  ಬರುವಂತಹದಿ ನುನ  ಮಾಡುತೆು ೀವ.  

ಏಕೆಾಂದರೆ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಯವರು ಹೆಚಿಿ ನ್ ಹಣ್ವನುನ  ಘೀಷ್ಣೆ ಮಾಡಿದಿ ರಿಾಂದ ಇನ್ನ ಷಿ್ಟ  

ಮಾಡಬೇಕಾದಂತಹ ಪರಿಸೆಿ ತ್ರ ಬರುತು ದೆ.  

 

 ಶ್ಕ್ಷಣ್ದ ಬಗೆೆ ಯೂ ಕೆಲವರು ಮಾತನಡಿದರು.  ನ್ಮೂ  ರಾಜಯ ದಲಿ್ಲ  ಪ್ಪರ ಥಮಿಕ ಶಾಲ್ಕ ಶ್ಕ್ಷಕರ 

13,777 ಹುದಿೆ ಗಳು ಖಾಲ್ಲ ಇವ.  ಹೈಸೂಾ ಲ ನ್ಲಿ್ಲ  1995 ಹುದಿೆ ಗಳು ಖಾಲ್ಲ ಇವ. ಅವುಗಳ ನೇಮಕಾತ್ರ 

ಪರ ಕರ ಯೆಯನುನ  ಸಕಾವರ ಮಾಡುತು ದೆ ಎಾಂಬುದನುನ  ಹೇಳಬಯಸುತೆು ೀನೆ.  ಪಶು ವಶಾ ವದಾಯ ನಿಲಯದಲಿ್ಲ  

470 ಬೊೀಧಕರು, 822 ಬೊೀಧಕೇತರರ ಖಾಲ್ಲ ಹುದಿೆ ಗಳಿವ.  ಅವನುನ  ಕೂಡ ಭತ್ರವ ಮಾಡುವುದಕೆಾ   

ಪರ ಯತನ  ಮಾಡುತೆು ೀವ.  ಒಟಿ್ರ್ ರೆ ಈಗ ಕಲ್ಕಯ ಣ್ ಕನವಟಕ ಮತ್ತು  ಮುಾಂಬೈ ಕನವಟಕ ಎಾಂದು ನ್ಮೂ  

ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬರೆದಿದಿಾ ರೆ.  ಕತ್ತು ರು ಕನವಟಕ ಎರಡೂ ಕಡೆ  ಹುದಿೆ ಗಳು ಖಾಲ್ಲ ಇರುವುದು ಪಿ.ಯು 

ಕಾಲೇಜುಗಳಲಿ್ಲ .  ಕಲ್ಕಯ ಣ್ ಕನವಟಕದಲಿ್ಲ  526 ಹುದಿೆ ಗಳು ಖಾಲ್ಲ ಇದೆ. ಕತ್ತು ರು ಕನವಟಕದಲಿ್ಲ  818 

ಹುದಿೆ ಗಳು ಖಾಲ್ಲ ಇದೆ.  ಅವುಗಳನುನ  ಭತ್ರವ ಮಾಡುವುದಕೆಾ  ಸಕಾವರ ಕರ ಮ ಕೈಗಳುು ತು ದೆ ಎಾಂದು ಈ 

ಸಂದಭವದಲಿ್ಲ  ಹೇಳಬಯಸುತೆು ೀನೆ.  

 

ಶಿರ ೋ ಮರಿತಿಬಬ ೋಗೌಡ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, . . . 

ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನ್ಯ  ಮರಿತ್ರಬ್ಬ ೀಗೌಡರೇ, ಈಗ ಬೇಡ ಮಾನ್ಯ  ಸಚಿವರು ಮಾತನಡಲ್ಲ. 

 

 ಶಿರ ೋ ಗೊೋವಿಾಂದ ಎಾಂ. ಕಾರಜ್ೋಳ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಡಾಕಿ ಸ ವ ಬಗೆೆ  ಎಲಿ್ಕ  

ಸದಸಯ ರು ಮಾತನಡಿದರು.  ಉತು ರ ಕನವಟಕದಲಿ್ಲ  ಅದರಲಿ್ಲಯೂ ವಶೇಷ್ವಾಗಿ ಕಲ್ಕಯ ಣ್ 

ಕನವಟಕದಲಿ್ಲ  ಒಾಂದೊಾಂದು ಲಕ್ಷಕೆಾ  ಒಾಂದೊಾಂದು ಆಸಾ ತೆರ ಗಳಿವ.  ಉದಾಹರಣೆಗೆ ರಾಯಭಾಗ 
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ತಾಲಿೂ ಕನ್ಲಿ್ಲ  ಒಾಂದು ಲಕ್ಷಕೆಾ  ಒಾಂದು ಪ್ಪರ ಥಮಿಕ ಆರೀಗಯ  ಕೇಾಂದರ  ಇರುವ ಬಗೆೆ  ಹೇಳಿದರು.  ಸಕಾವರ 

ಅದನುನ  ಗಂಭಿೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುತು ದೆ. ಕೇಾಂದರ  ಸಕಾವರದ ನಿೀತ್ರ ಪರ ಕಾರ 30,000ಕಾ ಾಂದು ಪ್ಪರ ಥಮಿಕ 

ಆರೀಗಯ  ಕೇಾಂದರ  ಇರಬೇಕು.  ಆದರೆ ಹಳೆಯ ಮೈಸೂರು ಭಾಗದಲಿ್ಲ  10,000ಕಾ ಾಂದು ಪ್ಪರ ಥಮಿಕ 

ಆರೀಗಯ  ಕೇಾಂದರ  ಇವ.  ಇಲಿ್ಲ  ಆಗಿಲಿ  ಎನುನ ವ ಕಾರಣ್ಕೆಾ  ಬಸವರಾಜ ಇಟಗಿಯವರೇ, ಸ್ವಾ ತಂತರ ಯ  ಬಂದು 

75 ವಷ್ವವಾದರೂ ನವು ಹಾಂದುಳಿದ ಹಣೆಪಟಿ್ಟ ಯನುನ  ಕಟಿ್ಟ ಕಾಂಡು ಕುಳಿತ್ರದಿೆ ೀವ. 2050 

ಎಾಂ.ಬಿ.ಬಿ.ಎಸ  ಡಾಕಿ ರುಗಳ ನೇಮಕಾತ್ರ ಮಾಡಿದಿೆ ೀವ.  ಉತು ರ ಕನವಟಕದಲಿ್ಲ  911 ಜನ್ರಿಗೆ posting 

ಮಾಡಿದಿೆ ೀವ.  ಕೆಲವರು ಕೆಲಸಕೆಾ  ಸೇರಿದಿಾ ರೆ, ಇನುನ  ಕೆಲವರು ಸೇರಿಲಿ .  ಅವರ ಬದಲ್ಲಗೆ ಬೇರೆ ನೇಮಕಾತ್ರ 

ಮಾಡುವ ಪರ ಕರ ಯೆಯನುನ  ಮುಾಂದುವರೆಸುತೆು ೀವ ಎನುನ ವುದನುನ  ಈ ಸಂದಭವದಲಿ್ಲ  ಹೇಳಿ, ಅದಲಿದೇ 

ಲಸಿಕೆ ಕಾಯವಕರ ಮವನುನ  ಕೂಡ ನವು ಹೇಳಬೇಕಾಗುತು ದೆ.  

 

 ಲಸಿಕೆಯನುನ  ಹಾಕುವಂತಹ ಕೆಲಸದಲಿ್ಲ  ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ವಕಷಿ್ಟ  ಪರ ಗತ್ರಯನುನ  ಮಾಡಿದಿೆ ೀವ. 

ಎರಡನೇ ಡೀಸ  ಯಾರು ತೆಗೆದುಕಾಂಡಿಲಿ  ಅವರು ತೆಗೆದುಕಳು ಬೇಕೆಾಂದು ವನಂತ್ರ ಮಾಡಿದಿೆ ೀವ. 

ಒಟಿ್ರ್ ರೆ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕಸಿಕಳು ದೇ ಇರುವವರಿಗೂ ಕೂಡ ಹಾಕಸಿಕಳು ಬೇಕೆಾಂದು ಹೇಳಿದಿೆ ೀವ.  ದೇಶದ 

ಪರ ಧಾನ್ಮಂತ್ರರ ಯವರಾದ ಸನೂ ನ್ಯ  ನ್ರೇಾಂದರ  ಮೊೀದಿಯವರು ಬಹಳ ದೊಡಡ  ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವುದು ಈ 

ದೇಶದಲಿ್ಲ  ಪರ ತ್ರ ವಷ್ವ 06 ಕೀಟ್ಟ 25 ಲಕ್ಷ dose vaccine ತಯಾರಾಗುತ್ರು ತ್ತು .  ಅದನುನ  ಯಾವುದಕೆಾ  

ಉಪಯೀಗ ಮಾಡುತ್ರು ದಿ ರೆಾಂದರೆ ಗಭಿವಣಿ ಹೆಣುಣ ಮಕಾ ಳು ಮತ್ತು  ಆರು ವಷ್ವದ ಒಳಗಿನ್ ಮಕಾ ಳಿಗೆ 

ಹಾಕುವುದಕೆಾ  ಉಪಯೀಗ ಮಾಡುತ್ರು ದಿ ರು.  ಆದರೆ ಇವತ್ತು  ಕರೀನದಂತಹ ಕೆಟಿ  ರೀಗ ಬಂದ 

ಮೇಲ್ಲ ದೇಶದ ಉದಿ ಗಲಕೂಾ  130 ಕೀಟ್ಟ ಜನ್ರಿಗೂ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕುವಂತಹ ಪರಿಸೆಿ ತ್ರ ಬಂತ್ತ.  260 ಕೀಟ್ಟ 

dose vaccine ಯನುನ  ಉತಾಾ ದನೆ ಮಾಡುವುದು ಬಹಳ ದೊಡಡ  ಸ್ವಹಸ ಕೆಲಸವದು. ಪರ ಪಂಚದ ಅನೇಕ 

ದೇಶಗಳವರು ಕೂಡ ನವು ಮಾಡಿದ ಸ್ವಧನೆಯನುನ  ಹೇಳಿದಿಾ ರೆ.  ಇನನ ಾಂದು ದೇಶದ ಉದಿ ಗಲಕೂಾ  

ಮತ್ತು  ರಾಜಯ ದ ಉದಿ ಗಲಕೂಾ  ನ್ಮೂ  ಆಸಾ ತೆರ ಗಳ ವಯ ವಸೆ  ಸರಿ ಇರಲ್ಲಲಿ .  ICU bed, Oxygen bed ಕಡಿಮೆ 

ಇತ್ತು , ventilators ಇರಲ್ಲಲಿ .  Oxygen Plant ಗಳಿರಲ್ಲಲಿ . ಎರಡು ವಷ್ವದ ಮುಾಂರ್ಚ ಕರೀನ 

ಬಂದಂತಹ ಸಂದಭವದಲಿ್ಲ  ಒಾಂದೇ ಒಾಂದು Laboratory ಇತ್ತು .  ನ್ನ್ಗೆ ಕರೀನ ಬಂದಿದೆಯೆಾಂದು 

ಟಸಿ  ಮಾಡಲು ಕಳುಹಸಿದರೆ ಅದರ ರಿಪೊೀಟ ವ 8, 10, 15 ದಿವಸವಾದರೂ ಬರುತ್ರು ರಲ್ಲಲಿ .  ಅಷಿ್ ತ್ರು ಗೆ 

ಕೆಲವು ರೀಗಿಗಳು ಸತ್ತು  ಹೀಗುತ್ರು ದಿ ರು.  ಅಾಂತಹ ಪರಿಸೆಿ ತ್ರ ಇತ್ತು .  ಇವತ್ತು  ರಾಜಯ ದ ಉದಿ ಗಲಕೂಾ  180 

Laboratory ಗಳನುನ  ಸೆ್ವ ಪನೆ ಮಾಡಿದಿೆ ೀವ.  ಎಲಿ್ಕ  ಆಸಾ ತೆರ ಗಳಲಿ್ಲಯೂ ventilator ಗಳ ವಯ ವಸೆ  

ಮಾಡಿದಿೆ ೀವ.  100ಕೆಾ  100 ಕಟಿ್ಟ ದಿೆ ೀವ ಎಾಂದಲಿ  Immediate attend ಮಾಡುವುದಕೆಾ  ಏನು ಬೇಕು 

ಅದನುನ  ಮಾಡಿದಿೆ ೀವ. Oxygen bed ಗಳನುನ , ICU bed ಗಳನುನ  ಮಾಡಿದಿೆ ೀವ.  ಆಸಾ ತೆರ ಗಳ 

ಗುಣ್ಮಟಿ ವನುನ  ಹೆಚಿಿ ಸುವಂತಹ ಕೆಲಸವನುನ  ನ್ಮೂ  ಸಕಾವರ ಮಾಡಿದೆ.  ಕೇಾಂದರ  ಸಕಾವರದ 
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ಸಹಯೀಗದೊಾಂದಿಗೆ ಮಾನ್ಯ  ನ್ರೇಾಂದರ  ಮೊೀದಿಯವರ ಮುಾಂದಾಲೀಚನೆಯಿಾಂದ ಸ್ವಕಷಿ್ಟ  

ಕೆಲಸವನುನ  ಮಾಡಿದಿೆ ೀವಾಂದು ಈ ಸಂದಭವದಲಿ್ಲ  ಹೇಳಬಯಸುತೆು ೀನೆ.  ಎರಡೂವರೆ ವಷ್ವದಿಾಂದ ನ್ಮೂ  

ಸಕಾವರ ಸಂಕಷಿ್ ದಲಿ್ಲದೆ.  ತಮಗೇ ಗತ್ರು ದೆ.  ಆರು ತ್ರಾಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ಒಾಂದೇ ಒಾಂದು ಕಾಖಾವನೆ ಬ್ರಗಿಲು 

ತೆರೆಯಲ್ಲಲಿ .  ವಾಯ ಪ್ಪರ ವಹವಾಟಗಳಾಗಲ್ಲಲಿ .  ನ್ಮೂ  ಬಸ ಗಳು ಕಾಾಂಪೌಾಂಡ  ಬಿಟಿ  ಹರಗಡೆ 

ಹೀಗಲ್ಲಲಿ , ರೈಲುಗಳು ಮುಾಂದಕೆಾ  ಚಲ್ಲಸಲ್ಲಲಿ .  ಇಾಂತಹ ಒಾಂದು ಕೆಟಿ  ಪರಿಸೆಿ ತ್ರಯಳಗೆ ಕೂಡ ನವು 

ಉತು ಮವಾದ ಆಡಳಿತವನುನ  ಮಾಡಿದಿೆ ೀವ ಎನುನ ವುದನುನ  ಹೇಳಬಯಸುತೆು ೀನೆ.  ಸ್ವಲ ಮಾಡಿಯಾದರೂ 

ಮಾಡಿದಿೆ ೀವ.   

       (ಮುಾಂದು) 

(1317) 23-12-2021 KH/AK    6-40        (ಸ್ಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಾ ತಿ) 

ಶಿರ ೋ ಗೊೋವಿಾಂದ ಎಾಂ ಕಾರಜ್ೋಳ(ಮುಾಂದ್ಯ):-  

ಇದಿ ಾಂತಹ ಎಲಿ  resources ಅನ್ಮನ  ಉಪಯೀಗ ಮಾಡಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸವನುನ  ಮಾಡಿದರು.  

ನನು ಈ ಸಂದಭವದಲಿ್ಲ  ಇಷಿ್ಣ ೀ ಹೇಳುವುದಕೆಾ  ಬಯಸುತೆು ೀನೆ. 2 ವಷ್ವಗಳ ಕಾಲ ಮಾನ್ಯ  

ಬಿ.ಎಸ.ಯಡಿಯೂರಪಾ ನ್ವರ ಸಕಾವರ, ಇವತ್ತು  ಬಸವರಾಜ ಬೊಮಾೂ ಯಿಯವರ ಸಕಾವರ 

ಉತು ಮವಾದಂತಹ ಕೆಲಸ ಕಾಯವಗಳನುನ  ಮಾಡುತ್ರು ದೆ. ಜನ್ಪರವಾದಂತಹ ಕೆಲಸ ಕಾಯವಗಳನುನ  

ಮಾಡುತ್ರು ದೆ. ಅದಕಾಾ ಗಿ ಈ ಸದನ್ದ ಎಲಿ್ಕ  ಸದಸಯ ರ ಸಹಕಾರವನುನ  ಕೇಳುವಂತಹ ಕೆಲಸವನುನ  

ಮಾಡುತೆು ೀನೆ. ನ್ನ್ಗೆ ಉತು ರ ಹೇಳುವುದಕೆಾ  ಅವಕಾಶ ಕಟಿ್ಟ ರುವುದಕೆಾ  ತಮಗೆ ಧನ್ಯ ವಾದಗಳು. 

ಶಿರ ೋ ಬ್ಸ್ವರಾಜ ಪಾಟ್ಟೋಲ  ಇಟಗಿ (ಸ್ಾ ಳಿೋಯ ಸಂಸ್ತಾ ಗಳ ಕಿೆೋತ್ರ ):- ಮಾನ್ಯ  ಗೀವಾಂದ ಎಾಂ. 

ಕಾರಜೀಳರವರೇ, ತಾವು ಕೃಷಿ ವರ್ಚರವಾಗಿ ಏನು ಹೇಳಲ್ಲಲಿ ?  

ಶಿರ ೋ ನಸಿೋರ  ಅಹಮ ದ :- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, . . .  

ಶಿರ ೋ ಎಸ .ಆರ .ಪಾಟ್ಟೋಲ :- ಮಾನ್ಯ  ನ್ಸಿೀರ  ಅಹೂ ದ ರವರೇ, ನನು ಒಾಂದು ನಿಮಿಷ್ ಮಾತನಡಿ 

ಮುಗಿಸುತೆು ೀನೆ. ಮಾನ್ಯ  ಸಚಿವರು ಒಳೆು ಯ ಉತು ರವನುನ  ಕಟಿ್ಟ ದಿಾ ರೆ. ನನು ಅವರ ಬಗೆೆ  ಒಾಂದೆರಡು 

ಮಾತ್ತಗಳನುನ  ಹೇಳುತೆು ೀನೆ.  

ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನ್ಯ  ನ್ಸಿೀರ  ಅಹೂ ದ ರವರೇ, ಒಾಂದು ನಿಮಿಷ್. ಮಾನ್ಯ  ವರೀಧ ಪಕ್ಷದ 

ನಯಕರು ಮಾತನಡುತಾು ರೆ.  

ಶಿರ ೋ ಎಸ.ಆರ.ಪಾಟ್ಟೋಲ (ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರು):- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಮಾನ್ಯ  

ಜಲ ಸಂಪನ್ಮೂ ಲ ಸಚಿವರು ಬಹಳಷಿ್ಟ  ಸುದಿೀರ್ವವಾಗಿ ಕೃಷ್ಣಣ  ಮೇಲಿ ಾಂಡೆ ಯೀಜನೆ, ಮಹದಾಯಿ 
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ಯೀಜನೆ, Navali Balancing Reservoir ಮತ್ತು  ಕಲ್ಕಯ ಣ್ ಕನವಟಕ ಹಾಗೂ ಕತ್ತು ರು ಕನವಟಕದ ಬಗೆೆ  

ಬಹಳಷಿ್ಟ  ವರ್ಚರಗಳನುನ  ಸೇರಿಸುವುದರ ಜತೆಗೆ ನಿಯಮ 68 ರಡಿಯಲಿ್ಲ  ಪರ ವಾಹ ಮತ್ತು  

ಅತ್ರವೃಷಿಾ ಯಿಾಂದ ಆಗಿರುವ ಹಾನಿ ಬಗೆೆ  ಕೂಡ ಮಾನ್ಯ  ಸಚಿವರು ಉತು ರವನುನ  ಕಟಿ್ಟ ದಿಾ ರೆ.  

ಶಿರ ೋ ಗೊೋವಿಾಂದ ಎಾಂ.ಕಾರಜ್ೋಳ (ಜಲಸಂಪನೂಮ ಲ ಸ್ಚಿವರು):- ಮಾನ್ಯ  ವರೀಧ ಪಕ್ಷದ 

ನಯಕರೇ, ನನು ತಮಗೆ ಹೇಳಿಯೇ ಪ್ಪರ ರಂಭ ಮಾಡಿದೆ. ಏಕೆಾಂದರೆ, ನಳೆ ಒಾಂದೇ ದಿನ್ ಅಧಿವೇಶನ್ಕೆಾ  

ಅವಕಾಶ ಇರುವುದು. ಉಳಿದ ವರ್ಚರಗಳ ಬಗೆೆ  ಪರ ಸ್ವು ಪ ಮಾಡುವುದಕೆಾ  ತಮಗೆ ಅನುವು 

ಮಾಡಿಕಟಿ್ಟ ದಿೆ ೀನೆ.  

ಶಿರ ೋ ಎಸ.ಆರ.ಪಾಟ್ಟೋಲ(ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರು):- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, 

ಒಳೆು ಯದಾಯಿತ್ತ. ನ್ಮಗೆ ಅವರೇ ಹೇಳಬೇಕೆಾಂದಿಲಿ . ತಾವು ಉತು ರ ಹೇಳಿದಿ ರಲಿವೇ? ಆದರೆ, 

ಬಹುತರವಾಗಿ ಈ ಕಡೆ, ಆ ಕಡೆಯ ಎಲಿ್ಕ  ಸದಸಯ ರು ಕೃಷ್ಣಣ  ಮೇಲಿ ಾಂಡೆ ಯೀಜನೆ, ಮಹದಾಯಿ 

ಯೀಜನೆ, Navali Balancing Reservoir ವರ್ಚರವಾಗಿ ಚರ್ಚವ ಮಾಡಿದಿೆ ೀವ. ನವು ಸಕಾವರಕೆಾ  ತಾವು 

ಮಾಡಲ್ಲಲಿ . ತಾವು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದಿಿ ೀರಿ. ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದಿಿ ೀರಿ ಎಾಂದು ಒಾಂದು                                       

ಟ್ಟೀಕೆ-ಟ್ಟಪಾ ಣಿಗಳನುನ  ನವು ಮಾಡಲ್ಲಲಿ . ಬಹಳ ವಾಸು ವಕ ನೆಲ್ಲಗಟಿ್ಟ ನ್ಲಿ್ಲ  ಏನಿದೆ ಎನುನ ವಂತಹ 

ವರ್ಚರಗಳನುನ  ನವು ಹೇಳಿದಿೆ ೀವ. ನನು ಮಾತನಡುವಾಗ ಇದು ಯಾವಾಗ ಪ್ಪರ ರಂಭವಾಯಿತ್ತ? 

ಇದು ಯಾವ ರಿೀತ್ರ ಕುಾಂಟ ಇಲಿ್ಲಯವರೆಗೆ ಬಂದಿದೆ?  ಎಾಂದು ಹೇಳಿದಿೆ ೀನೆ. ಅದು ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷದ 

ಸಕಾವರ ಇರಲ್ಲ, ನಿಧಾನ್ವಾಗಿ ಆಗಿರುವುದನುನ  ಹೇಳಿದಿೆ ೀವ. ಇವತ್ತು  ನವು ಬಸವರಾಜ 

ಬೊಮಾೂ ಯಿಯವರ ಸಕಾವರದ ಮೇಲ್ಲ ನ್ಮೂ  ಪಕ್ಷದ ಒಬಬ  ಸದಸಯ ರು ಕೂಡ ಟ್ಟೀಕೆ-ಟ್ಟಪಾ ಣಿಗಳನುನ  

ಮಾಡಲ್ಲಲಿ ? ನವು ಯೀಜನೆಗಳು ಆಗಲ್ಲ ಎನುನ ವ ಕಳಕಳಿಯಿಾಂದ ಕನವಟಕ ರಾಜಯ ದ ಎರಡನೇ 

ರಾಜಧಾನಿ ಎನಿಸಿಕಾಂಡಿರುವಂತಹ ಬ್ಳಗಾವಯಲಿ್ಲ  3 ವಷ್ವದ ನಂತರ ನ್ಡೆಯುವಂತಹ 

ಅಧಿವೇಶನ್ದಲಿ್ಲ  ಈ ಉತು ರ ಕನವಟಕದ ಜಲಾ ಾಂತ ಸಮಸಯ ಗಳ ಬಗೆೆ  ಪಕಿಾ ತ್ರೀತವಾಗಿ ಯಾರ ಮೇಲ್ಲಯೂ 

ಟ್ಟೀಕೆ-ಟ್ಟಪಾ ಣಿಗಳನುನ  ಮಾಡಲ್ಕರದೇ ನವು ರ್ಚನನ ಗಿ ಮಾತನಡಿದೆವು. ನ್ಮೂ  ಜಿಲಿ್ಲ ಗೆ ಮಾನ್ಯ  

ಗೀವಾಂದ ಎಾಂ.ಕಾರಜೀಳರವರು ಹರಿಯರು, ಅನುಭವಸೆ ರು, ಮುತಿ ದಿಿ  ರಾಜಕಾರಣಿಗಳೆಾಂದು 

ತಮಗೂ ಗತ್ರು ದೆ. ಅವರು ಯಾಕೀ ಸಾ ಲಾ  ರಾಜಕೀಯ ಬ್ರೆಸಿದರು ಎಾಂದು ಅನಿಸುತು ದೆ. ತಮೂ ಾಂತಹ 

ಹರಿಯರಿಾಂದ ನನು ಈ ರಿೀತ್ರ ನಿರಿೀಕಿೆ  ಮಾಡಿರಲ್ಲಲಿ . ಇದಿ ರಿಾಂದ, ನ್ಮಗೆ ಸಾ ಲಾ  ಮುಜುಗರವನಿಸಿತ್ತ. 

ತಾವು ಡಿಫೆಾಂಡ  ಮಾಡಿಕಾಂಡು ಸಕಾವರ ನ್ಡೆಸುತ್ರು ೀರಿ. ಕೆಲವಾಂದು ಲೀಪದೊೀಷ್ಗಳು ಇದಿಾ ಗ 

ಅದನೆನ ಲಿ್ಕ  ನ್ಮೂ  ಮೇಲ್ಲ ಹಾಕ, ಶುದಿ  ಮಾಡಿಕಳುು ವುದಕೆಾ  ಒಳೆು ಯ ಪರ ಯತನ  ಮಾಡಿದಿರಿ. ತಮಗೆ 

ಧನ್ಯ ವಾದಗಳನುನ  ಅಪಿವಸುತೆು ೀವ. ಆದರೆ, ತಮೂ  ಉತು ರದಲಿ್ಲ  ಮೊದಲನೇ ಆದಯ ತೆಯಂತೆ 20 ಹಳಿು ಗಳು 

ಏನು ಮುಳುಗುತು ವ, ಆ ಹಳಿು ಯಲಿ್ಲರುವ ಎಲಿ್ಕ  ಮನೆಗಳನುನ  ಸ್ವಾ ಧಿೀನ್ಪಡಿಸಿಕಾಂಡು, ಆ 20 
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ಹಳಿು ಗಳನುನ  ಪುನ್ವವಸತ್ರ ಕೇಾಂದರ ಗಳನನ ಗಿ ನಿಮಿವಸುವ ಸಲುವಾಗಿ 6,000 ಎಕರೆ ಜಮಿೀನ್ನುನ  

ಸ್ವಾ ಧಿೀನ್ಪಡಿಸಿಕಳುು ವುದಕೆಾ  ಆದಯ ತೆ ಕಡುತೆು ೀವ ಮತ್ತು  ಅಲಿ್ಲ  ಪುನ್ವವಸತ್ರ ಕೇಾಂದರ ಗಳನುನ  ಮಾಡಿ, 

ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭಯ ಗಳನುನ  ಒದಗಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸಗಳನುನ  ಮಾಡುತೆು ೀವ. ನಂತರ ಆಲಮಟಿ್ಟ  

ಜಲ್ಕಶಯದ ಹನಿನ ೀರಿನ್ಲಿ್ಲ  519.6 ಮಿೀಟರ ನಿಾಂದ 524.256 ಮಿೀಟರ ವರೆಗೆ ತಮೂ  ಭೂಮಿಯಿಾಂದ 

ಹಡಿದು ನ್ಮೂ  ಭೂಮಿಯವರೆಗೂ ಮುಳುಗುತು ದೆ. ಇದನುನ  ಎರಡನೇ ಆದಯ ತೆಯ ಮೇಲ್ಲ ಅವುಗಳನುನ  

ಕೂಡ ನವು ಸ್ವಾ ಧಿೀನ್ಪಡಿಸಿಕಾಂಡು ನಯ ಯಸಮೂ ತವಾದಂತಹ, ಯೀಗಯ ವಾದಂತಹ 

ಪರಿಹಾರಧನ್ವನುನ  ಕಡಬೇಕೆಾಂದು ತಾವು ಏನು ಹೇಳಿದಿಿ ೀರಿ? ಇದನುನ  ನನು ಕೂಡ ಸ್ವಾ ಗತ 

ಮಾಡುತೆು ೀನೆ. ಆದರೆ, ಒಾಂದೇ ಒಾಂದು ನನು ನಿರಿೀಕಿೆ  ಮಾಡಿದಿೆ . ಇವತ್ತು  ನನು ಮಾತನಡುವಂತಹ 

ಸಂದಭವದಲಿ್ಲ  ಕೃಷ್ಣಣ  ಮೇಲಿ ಾಂಡೆ ಯೀಜನೆ ಮೂರನೇ ಹಂತದಲಿ್ಲ  7 ಜಿಲಿ್ಲ ಗಳಿಗೆ 

ಫಲಪರ ದವಾಗುವಂತಹದಿು  ಆಗಿದೆ. 14 ಲಕ್ಷ ಎಕರೆ ಜಮಿೀನು ನಿೀರಾವರಿ ಆಗುವಂತಹದಿು  ಆಗಿದೆ. 

ಅಾಂದಾಜು 60,000 ಕೀಟ್ಟ ರೂಪ್ಪಯಿಗಳ ಯೀಜನೆ ಇದೆಯಲಿವೇ? ಇದನುನ  ನನು ತೆಲಂಗಾಣ್ದಲಿ್ಲ  

ಕಾಳೇಶಾ ರಂ, worldʼs biggest lift irrigation project ನ್ಲಿ್ಲ  ಮಾಡಿದಿಾ ರೆ. ನ್ಮೂ ಲಿ್ಲ  7 ಜಿಲಿ್ಲ ಗಳಿಗೆ 

ಫಲಪರ ದವಾದರೆ, ಅಲಿ್ಲ  13 ಜಿಲಿ್ಲ ಗಳಿಗೆ ಫಲಪರ ದವಾಗುತು ದೆ. ಆ ಯೀಜನೆಗೆ 1.20 ಸ್ವವರ ಕೀಟ್ಟ 

ರೂಪ್ಪಯಿಗಳಾದರೆ, ನ್ಮೂ  ಯೀಜನೆಗೆ 60 ಸ್ವವರ ಕೀಟ್ಟ ರೂಪ್ಪಯಿಗಳಾಗುತು ದೆ. ನ್ಮೂ ದು 14 ಲಕ್ಷ 

ಎಕರೆ ಜಮಿೀನು ನಿೀರಾವರಿಯಾದರೆ, ಅಲಿ್ಲ  28 ಲಕ್ಷ ಎಕರೆ ಜಮಿೀನು ನಿೀರಾವರಿಯಾಗುತು ದೆ. It is exactly 

double. ಇದನುನ  ಅವರು 3 ವಷ್ವಗಳಲಿ್ಲಯೇ ಮುಗಿಸಿಬಿಟಿ್ಟ ದಿಾ ರೆ. 2016ನೇ ಸ್ವಲ್ಲನ್ಲಿ್ಲ  ಪ್ಪರ ರಂಭ ಮಾಡಿ 

2019ನೇ ಸ್ವಲ್ಲನ್ಲಿ್ಲ  ಪೂಣ್ವಗಳಿಸಿದಿಾ ರೆ. ಇನುನ  ತಮೂ  ಅವಧಿ ಒಾಂದೂವರೆ ವಷ್ವಗಳು ಇದೆಯಲಿವೇ? 

ಅದರ ಅಧವ ಕೆಲಸ ನ್ಮೂ ದು. ಇದನುನ  ತಾವು ಒಾಂದೂವರೆ ವಷ್ವದೊಳಗೆ ಮುಗಿಸಿಬಿಡಬಹುದೆಾಂದು 

ನನು ನಿರಿೀಕಿೆ  ಮಾಡಿ ಚರ್ಚವ ಮಾಡಿದಿೆ . ಬಹುತರವಾಗಿ ಇದರ ಬಗೆೆ  ಮಾನ್ಯ  ಗೀವಾಂದ 

ಎಾಂ.ಕಾರಜೀಳರವರು ಮಾತನಡಿದರು. ಏಕೆಾಂದರೆ, ಒಾಂದೂವರೆ ವಷ್ವದೊಳಗೆ ಇದನುನ  

ಪೂಣ್ವಗಳಿಸುವುದು ಕಷಿ್  ಸ್ವಧಯ  ಎಾಂದು ಅವರು ತ್ರಳಿದಿರಬೇಕು. ಏಕೆಾಂದರೆ, ತೆಲಂಗಾಣ್ ರಾಜಯ  

ನೆನೆನ ಯ ದಿವಸ ಹುಟಿ್ಟ , ಇಾಂದು ಕಣುಣ  ತೆರೆದಂತಹ ರಾಜಯ ದವರು Kaleshwaram, worldʼs biggest lift 

irrigation project, ಬಹದಾಕಾರವಾದಂತಹ ದೊಡಡ  ಯೀಜನೆಯನುನ  3 ವಷ್ವಗಳಲಿ್ಲ  ಮುಗಿಸಿದಿಾ ರೆ. 

ಅದರ ಅಧವದಷಿ್ಟ  ಎಲಿ್ಕ ದರಲಿ್ಲಯೂ ಕೂಡ irrigable area ವನುನ  ತೆಗೆದುಕಳಿು , cost ನ್ಲಿ್ಲ  

ತೆಗೆದುಕಳಿು , coverage of district ತೆಗೆದುಕಾಂಡರೆ ಅದರ ಅಧವದಷಿ್ಟ  ಇದಿು , ಒಾಂದೂವರೆ ವಷ್ವದಲಿ್ಲ  

ಪೂಣ್ವಗಳಿಸುತೆು ೀವ ಎಾಂದು ಅದೊಾಂದು ಮಾತ್ತ ಹೇಳಿದಿ ರೆ ಬಹಳ ಸಂತೀಷ್ವಾಗುತ್ರು ತ್ತು . ಅವರು 

ಏಕೀ ಹೇಳಲ್ಲಲಿ ? ಆದರೆ, ತಾವು ಹೇಳಲ್ಲಲಿವಾಂದರೂ ಚಿಾಂತೆ ಇಲಿ . ನವು ಈ ಸದನ್ದ ಪರವಾಗಿ 

ಒತಾು ಯ ಮಾಡುತೆು ೀವ. ಇವತ್ತು  ತೆಲಂಗಾಣ್ದವರು Kaleshwaram lift irrigation project ಅನುನ  3 

ವಷ್ವದೊಳಗೆ ಮುಗಿಸಿದಿಾ ರೀ, ಅದೇ ರಿೀತ್ರ ಆ ಪ್ಪರ ಜೆಕಿ್ ನ್ ಎರಡರಷಿ್ಟ  ಇರುವ ಪ್ಪರ ಜೆಕಿ್ ಅನುನ  ತಮೂ  
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ಅಧಿಕಾರವಧಿಯಲಿ್ಲ  ಇನುನ  ಒಾಂದೂವರೆ ವಷ್ವದಲಿ್ಲ  ಮುಗಿಸಿ, ಇತ್ರಹಾಸದಲಿ್ಲ  ಶಾಶಾ ತವಾಗಿ ಆ ಭಾಗದ 

ಜನ್ ಪೂಜೆ ಮಾಡುತಾು ರೆನುನ ವಂತಹ ಮಾತನುನ  ಹೇಳಿ. ಈಗ ತಾವು ಹೇಳಲ್ಲಲಿವಾಂದರೂ ಚಿಾಂತೆ ಇಲಿ . 

ಆದರೆ, ಒಾಂದೂವರೆ ವಷ್ವದಲಿ್ಲ  ಮುಗಿಸುವುದಕೆಾ  ತಾವು ದಯಮಾಡಿ ಪರ ಯತನ  ಮಾಡಬೇಕೆಾಂದು ಹೇಳಿ 

ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರ ಮುಖಾಾಂತರ ಮಾನ್ಯ  ಗೀವಾಂದ ಎಾಂ ಕಾರಜೀಳ ರವರಿಗೆ ಮನ್ವ 

ಮಾಡಿಕಾಂಡು ನ್ನ್ನ  ಮಾತನುನ  ಮುಗಿಸುತೆು ೀನೆ.  

ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನ್ಯ  ನ್ಸಿೀರ  ಅಹೂ ದ ರವರೇ, ಕೇವಲ ಸಾ ಷಿಿ ೀಕರಣ್ವನುನ  ಕೇಳಿ.  

ಶಿರ ೋ ಎನ.ರವಿಕುರ್ಮರ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, . . .  

ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನ್ಯ  ಎನ.ರವಕುಮಾರ ರವರೇ, ಸುಮೂ ನೆ ಕುಳಿತ್ತಕಳಿು .  

ಶಿರ ೋ ನಸಿೋರ  ಅಹಮ ದ  (ವಿಧಾನಸ್ಭೆಯಿಾಂದ ಚುರ್ನಯಿತ್ರಾದವರು):- ಮಾನ್ಯ  

ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಮಾನ್ಯ  ಸಚಿವರು ಬಹಳ ವಸ್ವು ರವಾಗಿ ಸದನ್ಕೆಾ  ಉತು ರವನುನ  ಕಟಿ್ಟ ದಿಾ ರೆ. ಹೆಚಿಿ ನ್ 

ರಿೀತ್ರಯಲಿ್ಲ  ನ್ಮೂ  ಕಲ್ಕಯ ಣ್ ಕನವಟಕ ಮತ್ತು  ಕತ್ತು ರು ಕನವಟಕದ ಬಗೆೆ  ಮಾತನಡಿದಿಾ ರೆ. ಅದರ 

ಜತೆ ಜತೆಯಲಿ್ಲ  ಮೇಕೆದಾಟ ಯೀಜನೆಯ ಬಗೆೆ ಯೂ ಪರ ಸ್ವು ಪ ಮಾಡಿದಿಾ ರೆ. ಎಲಿೀ ಒಾಂದು ಕಡೆ 

ಎತ್ರು ನ್ಹಳೆ ಯೀಜನೆ ಬಗೆೆ  ಮರೆತ್ತ ಬಿಟಿ್ಟ ದಿಾ ರೆ ಎಾಂದು ಕಾಣುತು ದೆ. ದಯವಟಿ , ಅದರ ಬಗೆೆ  ಸಾ ಲಾ  

ಸಾ ಷಿಿ ೀಕರಣ್ವನುನ  ಕಡಿ.  

ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನ್ಯ  ಸಚಿವರೇ, ಮಾನ್ಯ  ನ್ಸಿೀರ  ಅಹೂ ದ ರವರಿಗೆ ಸಾ ಷಿಿ ೀಕರಣ್ವನುನ  

ಕೇಳಿ. 

ಶಿರ ೋ ಎಸ.ಆರ.ಪಾಟ್ಟೋಲ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಒಾಂದು ನಿಮಿಷ್. ಈಗ ಮಾನ್ಯ  

ಬಸವರಾಜ ಪ್ಪಟ್ಟೀಲ  ಇಟಗಿಯವರು ವಶೇಷ್ವಾಗಿ ಕೃಷಿ ವರ್ಚರದ ಬಗೆೆ , M.S.P (Minimum Support 

Price) ಬಗೆೆ  ಮಾತನಡಿದರು. ಇದರ ಬಗೆೆ  ಅವರು ಸಾ ಲಾ  ನಿರಿೀಕಿೆ  ಮಾಡಿದಿ ರು.  

ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನ್ಯ  ಬಸವರಾಜ ಪ್ಪಟ್ಟೀಲ  ಇಟಗಿಯವರು ಮಾನ್ಯ  ಸಚಿವರನುನ  

ಕೇಳುತಾು ರೆ. ಅವರು ಇದಕೆಾ  ಉತು ರವನುನ  ಕಡುತಾು ರೆ.  

ಶಿರ ೋ ಬ್ಸ್ವರಾಜ ಪಾಟ್ಟೋಲ  ಇಟಗಿ (ಸ್ಾ ಳಿೋಯ ಸಂಸ್ತಾ ಗಳ ಕಿೆೋತ್ರ ):- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, 

ಮಾನ್ಯ  ಸಚಿವರು ಹೀಗುವಷಿ್ ರಲಿ್ಲ  ಪಿರ ೀತ್ರ ಜಾಸಿು ಯಾಗಿದಿ ರೆ, ಅವರು ಉತು ರವನುನ  ಕಡುತಾು ರೆ.  

ಶಿರ ೋ ಕವಟಗಿಮಠ ಮಹಾಾಂತೇಶ ಮಲೆಕಾಜುಾನ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, . . .  
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ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನ್ಯ  ಸದಸಯ ರೇ ಒಾಂದು ನಿಮಿಷ್. ಮಾನ್ಯ  ಗೀವಾಂದ 

ಎಾಂ.ಕಾರಜೀಳರವರೇ, ಎಲಿರದಿು  ಬರೆದುಕಾಂಡು ಒಾಂದೇ ಬ್ರರಿ ಉತು ರವನುನ  ಹೇಳುತ್ರು ೀರೀ ಅಥವಾ 

ಒಬೊಬ ಬಬ ರದು ಉತು ರವನುನ  ಹೇಳುತ್ರು ೀರೀ? 

ಶಿರ ೋ ಎಸ.ಆರ.ಪಾಟ್ಟೋಲ:- ಮಾನ್ಯ  ಗೀವಾಂದ ಎಾಂ.ಕಾರಜೀಳರವರೇ, ಎತ್ರು ನ್ಹಳೆ 

ಯೀಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಾ ಷಿಿ ಕರಣ್ವನುನ  ಹೇಳಿ.  

ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನ್ಯ  ಸಚಿವರೇ, ಈಗ ಮಾನ್ಯ  ನ್ಸಿೀರ  ಅಹೂ ದ ರವರು ಕೇಳಿರುವುದಕೆಾ  

ಸಾ ಷಿಿ ೀಕರಣ್ವನುನ  ಕಡಿ.  

ಶಿರ ೋ ಕೆ.ಎ.ತಿಪ್ಪ ೋಸ್ತವ ಮ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, . . .  

ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನ್ಯ  ಸದಸಯ ರೇ, ನನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೆಸರುಗಳನುನ  ಬರೆದುಕಾಂಡಿದಿೆ ೀನೆ. 

ನನು ನಂತರ ತಮೂ ನುನ  ಕರೆಯುತೆು ೀನೆ. ಮಾನ್ಯ  ಸಚಿವರೇ ಒಬಬ ರು ಸಾ ಷಿಿ ೀಕರಣ್ವನುನ  ಕೇಳಿದಾಗ 

ಅವರಿಗೆ ಉತು ರವನುನ  ಹೇಳಿಬಿಡಿ.  

ಶಿರ ೋ ಕೆ.ಎ.ತಿಪ್ಪ ೋಸ್ತವ ಮ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, . . .  

ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನ್ಯ  ಕೆ.ಎ.ತ್ರಪ್ಾ ೀಸ್ವಾ ಮಿಯವರೇ, ತಮೂ  ಹೆಸರನುನ  ಬರೆದುಕಾಂಡಿದಿೆ ೀನೆ. 

ಮಾನ್ಯ  ಸಚಿವರೇ, ನ್ಸಿೀರ  ಅಹೂ ದ ರವರಿಗೆ ಉತು ರವನುನ  ಹೇಳಿ. 

ಶಿರ ೋ ಗೊೋವಿಾಂದ ಎಾಂ.ಕಾರಜ್ೋಳ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ನನು ಜಲಸಂಪನ್ಮೂ ಲ 

ಇಲ್ಕಖ್ಯಯ ಸಚಿವನದ ಮೇಲ್ಲ ಎತ್ರು ನ್ಹಳೆ ಉಗಮಸೆ್ವ ನ್ಕೆಾ  ಹೀಗಿದಿಾ ಗ ಮಾನ್ಯ  ಅರವಾಂದ ಕುಮಾರ 

ಅರಳಿಯವರನುನ  ಕರೆದುಕಾಂಡು ಹೀಗಿದಿೆ . ಅಲಿ್ಲ ಗೆ ಹೀಗಿ ಪರಿಶ್ೀಲನೆ ಮಾಡಿಕಾಂಡು, ಕೆಲವು 

ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 10 ಎಕರೆ 10 ಗುಾಂಟ, ಅಧವ ಎಕರೆ, 20 ಗುಾಂಟ ಜಮಿೀನುಗಳ ತಕರಾರಿನಿಾಂದ ಮತ್ತು  ಭೂ 

ವಾಯ ಜಯ ದಿಾಂದ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿಾಂತ್ತ ಹೀಗಿತ್ತು . ನವಲಿ್ಕ  ಪರ ಯತನ  ಮಾಡಿ ಜಿಲಿ್ಕ ಧಿಕಾರಿಯವರಿಾಂದ 

ಹಣ್ವನುನ  ಕಡಿಸಿ, ಕೆಲವರು ನೇರವಾಗಿ ಖ್ರಿೀದಿ ಮಾಡುವುದಕೆಾ  coffee planters ನಯ ಯಾಲಯಕೆಾ  

ದಾವ ಹಾಕಕಾಂಡು ಕುಳಿತ್ರದಿ ರು, ಅವರಿಗೂ ವನಂತ್ರ ಮಾಡಿ, ಕಿಯರ  ಮಾಡುವುದಕೆಾ  ನನು ಈಗಾಗಲೇ 

ಕರ ಮ ತೆಗೆದುಕಾಂಡಿದಿೆ ೀನೆ.  

(ಮುಾಂದು) 

 

 

 



                                                                ««¥¥ÀÀ//2233--1122--22002211| 202 

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

 

 

(1318) ಎಸ ಪ್ತಆರ /ಎಕೆ 6:50 23/12/2021               (ಸ್ಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಾ ತಿ) 

 

ಶಿರ ೋ ಗೊೋವಿಾಂದ ಎಾಂ.ಕಾರಜ್ೋಳ(ಮುಾಂದ್ಯ):- 

 

ಭೂ ಸ್ವಾ ಧಿೀನ್ ಮೊತು ವನುನ  ಹಾಸನ್ ಜಿಲಿ್ಲ ಯ ಜಿಲಿ್ಕ ಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಿೀಡಿ, ಅದನುನ  ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿಸಿ, 

ರೈತರಿಗೆ ಪ್ಪವತ್ರ ಮಾಡಿಸಲ್ಕಗಿದೆ.  ನನು ಇಷಿ್ ನುನ  ಮಾತರ ವೇ ಹೇಳಲ್ಲಕೆಾ  ಬಯಸುತೆು ೀನೆ.  ಎತ್ರು ನ್ ಹಳೆ 

ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟಿ ಾಂತೆ ಈಗ ವದುಯ ದಿಿ ೀಕರಣ್ದ ಸಿ ೀಷ್ನ ಗಳಿವ ಮತ್ತು  ಈಗ ಪೈಪ ಲೈನ ನುನ  

ಅಳವಡಿಸಿಕಾಂಡು ಬರಲ್ಕಗುತ್ರು ದೆ.  ಭೂಸ್ವಾ ಧಿೀನ್ ಪರ ಕರ ಯೆಯಲಿ್ಕ ದ ಸಮಸಯ ಗಳಿಾಂದಾಗಿ ಯೀಜನೆಯು 

ಎಲಿ್ಲ  ಸೆ ಗಿತಗಾಂಡಿತು ೀ, ಅವುಗಳನೆನ ಲಿ್ಕ  ಈಗ ಬಗೆಹರಿಸಲ್ಕಗಿದೆ.  ಪ್ಪರ ಯಶಃ ಮುಾಂದಿನ್ ಎರಡು 

ತ್ರಾಂಗಳಿನ್ಲಿ್ಲ  ಎತ್ರು ನ್ ಹಳೆ ಯೀಜನೆಯ 1 ನೇ ಹಂತದ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂಣ್ವಗಳುು ವ ಹಂತಕೆಾ  

ಬರುತು ದೆ.  ಇವುಗಳನೆನ ಲಿ್ಕ  ನನು ಪರಿಶ್ೀಲನೆ ಮಾಡಿದಿೆ ೀನೆ.  ಎಲಿ್ಲ  ಡೆಲ್ಲವರಿ ಛೇಾಂಬರ ಗಳಿತು ೀ…. 

ಮೊದಲ್ಲಗೆ ಪ್ಪರ ಯೀಗಿಕವಾಗಿ ರ್ಚಲನೆ ನಿೀಡುವುದಕಾಾ ಗಿ ನವು ತಯಾರಿಯನುನ  ಮಾಡಿಕಳುು ತ್ರು ದಿೆ ೀವ. 

ಬಹುಶಃ ಇನೆನ ರೆಡು ತ್ರಾಂಗಳಳಗಾಗಿ ಯೀಜನೆಯನುನ  ನವು ಪ್ಪರ ಯೀಗಿಕ ರ್ಚಲನ ಹಂತಕೆಾ  ತರುತೆು ೀವ.  

ಇದು ಕೇವಲ ಮೊದಲನೆ ಹಂತವಾಗಿದಿು , ಬಹಳ ದೊಡಡ  ಯೀಜನೆಯಾಗಿದೆ; ಅಷಿ್ಣ ೀ ಸಮಸಯ ಗಳು 

ಇದರಲಿ್ಲವ.   

 

ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಸಚಿವರೇ, ನಿೀವು ಸಾ ಷಿಿ ೀಕರಣ್ವನುನ  ಮಾತರ ವೇ ನಿೀಡಿ. 

 

ಶಿರ ೋ ಗೊೋವಿಾಂದ ಎಾಂ.ಕಾರಜ್ೋಳ(ಜಲಸಂಪನೂಮ ಲ ಸ್ಚಿವರು):- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, 

ಈ ವರ್ಚರದಲಿ್ಲ  ನವು ಸತತ ಪರ ಯತನ ಗಳನುನ  ಮಾಡಿದಿೆ ೀವ; ಯೀಜನೆಯು ಪರ ಗತ್ರಯಲಿ್ಲದೆ. 

ಜಲ್ಕಶಯಕೆಾ  ಸಂಬಂಧಪಟಿ ಾಂತೆ, ಭೂ ಸ್ವಾ ಧಿೀನ್ ಪರ ಕರ ಯೆಯಲಿ್ಲ  ಸಮಸಯ ಗಳಿವ.  ಕರಟಗೆರೆ ಮತ್ತು  

ದೊಡಡ ಬಳಾು ಪುರ ತಾಲಿೂ ಕುಗಳ ಜಮಿೀನುಗಳು ಈ ಯೀಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟಿ್ಟ ದಿಾ ಗಿವ.  ಶ್ರ ೀ ಎಸ .ಆರ.

ಪ್ಪಟ್ಟೀಲ  ರವರು ಪರ ಸ್ವು ಪಿಸಿದಂತೆ, ಕೃಷ್ಣಣ  ಮೇಲಿ ಾಂಡೆ ಯೀಜನೆಯಲಿ್ಕ ದ ಸಮಸಯ ಗಳಂತೆ ಇಲಿ್ಲಯೂ 

ಸಹ ಸಮಸಯ ಗಳಾಗಿವ.  ಕರಟಗೆರೆ ತಾಲಿೂ ಕನ್ ಜಮಿೀನಿನ್ ಮಾಗವಸೂಚಿ ಬ್ಲ್ಲಯು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ 

ಇದಿು , ಕೇವಲ 6-8 ಲಕ್ಷ ರೂಪ್ಪಯಿಗಳಿಗೆ ಜಮಿೀನು ದೊರೆಯುತು ದೆ.  ಆದರೆ, ದೊಡಡ ಬಳಾು ಪುರ 

ತಾಲಿೂ ಕನ್ ಮಾಗವಸೂಚಿ ಬ್ಲ್ಲಯು 30 ಲಕ್ಷ ರೂಪ್ಪಯಿಗಳಷಿಿ ದೆ.  ಹೀಗಾಗಿ ಇಲಿ್ಲನ್ ಭೂ ಸ್ವಾ ಧಿೀನ್ 

ಪರ ಕರ ಯೆಯಲಿ್ಲ  ಸಮಸಯ ಯಾಗಿದೆ.  ಇದನುನ  ಯಾವ ರಿೀತ್ರಯಾಗಿ ಬಗೆಹರಿಸಬೇಕೆನುನ ವುದರ ಬಗೆೆ  

ಕಂದಾಯ ಇಲ್ಕಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸೂಚನೆಗಳನುನ  ನಿೀಡಲ್ಕಗಿದೆ.  ಅಾಂತ್ರಮವಾಗಿ ತಾಾಂತ್ರರ ಕ 

ಸಮಿತ್ರಯವರಾಂದಿಗೂ ಸಹ ನವು ಸಮಾಲೀಚಿಸಿ, ಅವರಾಂದಿಗೆ ಮಾತನಡಿ, ಇರುವ 

ಸಮಸಯ ಯನುನ  ಬಗೆಹರಿಸುವ ಪರ ಯತನ ವನುನ  ಮಾಡಲ್ಕಗುವುದು. 
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ಶಿರ ೋ ಯು.ಬ.ವೆಾಂಕಟೇಶ (ರ್ನಮನದೇಾಶನ ಹಾಂದಿದವರು):- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, 

ನನು ಕೇಳಿರುವ ಅಾಂಶಗಳಿಗೆ ಯಾವುದಕೂಾ  ಸಹ ಉತು ರ ಬಂದಿರುವುದಿಲಿ .  ಸಂವಧಾನ್ದ ಅನುರ್ಚಛ ೀದ – 

371 (ಜೆ) ರಡಿ ರೈಲ್ಲಾ  ವಭಾಗ ಮತ್ತು  IIIT-B, ಜವಳಿ ಪ್ಪಕ್ ವ ಇವುಗಳು ಏಕೆ ವಾಪಸಿು  ಹೀಯಿತ್ತ ಮತ್ತು  

ದೂರದಶವನ್ವನುನ  ಯಾವ ಕಾರಣ್ಕಾಾ ಗಿ ಸೆ ಗಿತಗಳಿಸಲ್ಕಗುತ್ರು ದೆ ಎನುನ ವ ಅಾಂಶಗಳ ಬಗೆೆ  ಸಚಿವರು 

ಸಾ ಷಿಿ ೀಕರಣ್ವನುನ  ನಿೀಡಿಲಿ .   

 

  ಶಿರ ೋ ಗೊೋವಿಾಂದ ಎಾಂ. ಕಾರಜ್ೋಳ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಸದಸಯ ರಾದ ಶ್ರ ೀ 

ಯು.ಬಿ.ವಾಂಕಟೇಶ  ರವರು ಕೇಳಿದ ಅಾಂಶಗಳ ಬಗೆಗಿನ್ ಮಾಹತ್ರಯು ಪರ ಸುು ತ ನ್ನ್ನ  ಬಳಿ ಲಭಯ ವಲಿ .  

ಅವುಗಳನುನ  ಪಡೆದುಕಾಂಡು ನಳೆಯ ದಿನ್ ಸದಸಯ ರಿಗೆ ಒದಗಿಸಲ್ಕಗುವುದು. 

 

ಶಿರ ೋ ಕೆ.ಎ.ತಿಪ್ಪ ೋಸ್ತವ ಮ(ರ್ನಮನದೇಾಶನ ಹಾಂದಿದವರು):- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, 

ಅವಕಾಶಕಾಾ ಗಿ ಧನ್ಯ ವಾದಗಳು.  ನನು 3 ಅಾಂಶಗಳ ಬಗೆೆ  ಸಚಿವರಿಾಂದ ಉತು ರವನುನ  ಬಯಸುತೆು ೀನೆ.  

ಸವೀವಚಛ  ನಯ ಯಾಲಯದಲಿ್ಲ  ತೆಲಂಗಾಣ್ ಸಕಾವರವು ಸಲಿ್ಲ ಸಿದ ದಾವಯನುನ  ಹಾಂಪಡೆದಿದಿಾ ರೆ; 

ಹೀಗಾಗಿ ನ್ಮೂ  ದಾರಿ ಸುಮಗವಾಗಿದೆ ಎಾಂದು ನಿನೆನ ಯ ದಿನ್ ಮಾನ್ಯ  ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳು 

ಹೇಳಿಕೆಯಾಂದನುನ  ನಿೀಡಿದಿಾ ರೆ.  ದಿನಾಂಕ 10/11/2020 ರಳಗಾಗಿ ಏತ ನಿೀರಾವರಿ ಯೀಜನೆಯು 

ಪೂಣ್ವಗಳು ತು ದೆ ಎಾಂಬುದಾಗಿಯೂ ಸಹ ಸಚಿವರು ಹೇಳುತ್ರು ದಿಾ ರೆ.  ಆದರೆ ಈ ಬಗೆೆ  ಸದನ್ಕೆಾ  

ಮಾಹತ್ರಯನುನ  ನಿೀಡಬೇಕೆಾಂದು ನನು ಕೀರುತೆು ೀನೆ.   

 

ಕಳಸ್ವ-ಬಂಡೂರಿ ನಲ ತ್ರರುವು ಈ ಬಗೆೆ  ಗೀವಾ ರಾಜಯ ವು ಸವೀವಚಛ  ನಯ ಯಾಲಯದಲಿ್ಲ  

ದಾಖ್ಲ್ಲಸಿದ ನಿಾಂದನ ಅಜಿವಯು ಏನಯಿತ್ತ ಹಾಗೂ ಈ ವರ್ಚರದಲಿ್ಲ  ನ್ಮೂ  ರಾಜಯ  ಸಕಾವರವು 

ಗೀವಾ ರಾಜಯ ದೊಾಂದಿಗೆ ಸಂಧಾನ್ ನ್ಡೆಸುತ್ರು ದೆಯೇ ಅಥವಾ ಈ ವರ್ಚರದಲಿ್ಲ  ಮುಖ್ಯ  ಇಾಂಜಿನಿಯರ  

ನೇತೃತಾ ದಲಿ್ಲ  ರಚಿಸಿದ ತಂಡವು ನಿೀಡಿದ ವರದಿಯನುನ  ಸವೀವಚಛ  ನಯ ಯಾಲಯದಲಿ್ಲ  ಸಲಿ್ಲ ಸಿ, 

ನಿಾಂದನ ಅಜಿವಯನುನ  ವಜಾಗಳಿಸುವ ಪರ ಯತನ ಗಳನುನ  ನ್ಡೆಸಲ್ಕಗಿದೆಯೇ ಎನುನ ವ ವರ್ಚರಗಳ ಬಗೆೆ  

ಏನ್ನ್ಮನ  ಹೇಳಿಲಿ .  ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಎಲಿ್ಕ  ಅಾಂಶಗಳ ಬಗೆೆ  ಸಚಿವರು ಸದನ್ಕೆಾ  ಮಾಹತ್ರಯನುನ  ನಿೀಡಬೇಕು. 

 

ರಾಜಯ ದ ಮೇಕೆದಾಟ ಯೀಜನೆಯ ಬಗೆೆ  ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಕಾವೇರಿ ನಿೀರು ವಯ ವಸೆ್ವ ಪನ 

ಮಂಡಳಿಯಿಾಂದ ಇತ್ರು ೀರ್ಚಗೆ ತ್ರೀಪುವ ಬಂದಿದೆ.  ಅದರನ್ಾ ಯ ನ್ಮೂ  ರಾಜಯ ಕೆಾ  270 ಟ್ಟ.ಎಾಂ.ಸಿ.ಗಳಷಿ್ಟ  ನಿೀರು 

ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದೆ.  ಈ ಪೈಕ 30 ಟ್ಟ.ಎಾಂ.ಸಿ.ಯಷಿ್ಟ  ನಿೀರು ಬಳಕೆಯಾಗಿಲಿ  ಹೀಗಾಗಿ ಇದನುನ  ಬಳಸಿಕಳಿು  

ಎನುನ ವ ತದಿಾ ರುದಿ ವಾದ ತ್ರೀಪುವ ಬಂದಿರುತು ದೆ.  ಪರ ಸುು ತ ಸದನ್ದಲಿ್ಲರುವ ಮಂಡಯ , ತ್ತಮಕೂರು, 

ಮೈಸೂರು ಮತ್ತು  ಹಾಸನ್ ಭಾಗದ ಎಲಿ್ಕ  ಶಾಸಕರು ಬಹಳ ಗಾಬರಿಯಾಗಿದಿೆ ೀವ.  ನ್ಮೂ  ತ್ತಮಕೂರು 

ಭಾಗದಲಿ್ಲ  ಕುಡಿಯಲೂ ಸಹ ನಿೀರು ಬರುವುದೇ ಇಲಿ .  ಇಾಂತಹ ಸಂದಭವದಲಿ್ಲ  ಈಗಾಗಲೇ 
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ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವ 270 ಟ್ಟ.ಎಾಂ.ಸಿ. ನಿೀರಿನ್ಲಿ್ಲಯೇ ಯೀಜನೆಗಳನುನ  ಮಾಡಿ ಎಾಂದು ಹೇಳಿದರೆ, ಹೇಗೆ 

ಆಗುತು ದೆ ಎಾಂದು ನನು ಕೇಳಲ್ಲಚಿಛ ಸುತೆು ೀನೆ. ಈ ವರ್ಚರಕೆಾ  ಸಂಬಂಧಪಟಿ ಾಂತೆ, ಸವೀವಚಛ  

ನಯ ಯಾಲಯದಲಿ್ಲ  ದಾಖ್ಲ್ಕಗಿರುವ ದಾವಗಳಿಾಂದ ಸಚಿವರು ರಕ್ಷಣೆಯನುನ  ಪಡೆದುಕಳುು ತ್ರು ದಿಾ ರೆಾಂದು 

ನ್ನ್ಗನಿನ ಸುತು ದೆ.  ಈ ಬಗೆೆ  ಅವರು ಸದನ್ಕೆಾ  ಮಾಹತ್ರಯನುನ  ನಿೀಡುತ್ರು ಲಿ ; ಮಡಿವಂತ್ರಕೆ ಅವರು 

ಮಾಡುತ್ರು ದಿಾ ರೆಾಂದು ನ್ನ್ಗನಿನ ಸುತ್ರು ದೆ. ಈ ವರ್ಚರದಲಿ್ಲ  ಗಂಭಿೀರತೆಯನುನ  ಸಚಿವರು ದಯಮಾಡಿ 

ಅಥವಮಾಡಿಕಳು ಬೇಕು.  30 ಟ್ಟ.ಎಾಂ.ಸಿ.ಯಷಿ್ಟ  ನಿೀರನುನ  ಬಳಕೆ ಮಾಡಿ ಎಾಂಬುದಾಗಿ ರಾಜಯ  ಸಕಾವರದ 

ನಿೀರಾವರಿ ಇಲ್ಕಖ್ಯಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಪತರ ವು ಬಂದಿದೆ.  ಇದರ ಬಗೆೆ ಯೂ ಸಹ ಸಚಿವರು ಮಾಹತ್ರಯನುನ  

ನಿೀಡಬೇಕೆಾಂದು, ತಮೂ  ಮೂಲಕ ಕೇಳಿಕಳುು ತೆು ೀನೆ. 

 

ಶಿರ ೋ ಎಸ .ಆರ .ಪಾಟ್ಟೋಲ (ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರು):- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಅದು 

270 ಟ್ಟ.ಎಾಂ.ಸಿ. ಅಲಿ , 284.75 ಟ್ಟ.ಎಾಂ.ಸಿ. ಆಗಿದೆ.  

 

ಶಿರ ೋ ಕೆ.ಎ.ತಿಪ್ಪ ೋಸ್ತವ ಮ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಬ್ಾಂಗಳೂರು ನ್ಗರದ ಕುಡಿಯುವ ನಿೀರಿಗಾಗಿ 

ಒಳಗಾಂಡಂತೆ ಹೆರಿ್ಚ ವರಿಯಾಗಿ 14.75 ಟ್ಟ.ಎಾಂ.ಸಿ.ಯನುನ  ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲ್ಕಗಿದೆ. 

 

ಶಿರ ೋ ಬ್ಸ್ವರಾಜ ಪಾಟ್ಟೋಲ  ಇಟಗಿ(ಸ್ಾ ಳಿೋಯ ಸಂಸ್ತಾ ಗಳ ಕಿೆೋತ್ರ ):- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, 

ಸಚಿವರು ಬಹಳ ಅಪರೂಪವಾಗಿ ಸದನ್ಕೆಾ  ಬಂದಿದಿಾ ರೆ.  ಹೀಗಾಗಿ ನನು ಕೆಲವು ಸಾ ಷಿಿ ೀಕರಣ್ವನುನ  

ಕೇಳಬಯಸುತೆು ೀನೆ.  ನನು ಸುಮಾರು 20-25 ನಿಮಿಷ್ಗಳಷಿ್ಟ  ಕೃಷಿ ವರ್ಚರವಾಗಿಯೇ ಮಾತನಡಿದಿೆ ೀನೆ. 

ಆಗ ಸಚಿವರು ಸದನ್ದಲಿ್ಲ  ಉಪಸೆಿ ತರಿರಲ್ಲಲಿ .  ನನು ಕಳೆದ ಬ್ರರಿ ಮಾತನಡಿದಾಗ, ಸಚಿವರು ನ್ಮತನ್ 

ಕೃಷಿ ನಿೀತ್ರಯನುನ  ಜಾರಿಗೆ ತರುವುದಾಗಿ ತ್ರಳಿಸಿದಿ ರು.  ಈ ಬ್ರರಿಯಾದರೂ ಇದನುನ  ಮಾಡಲ್ಕಗಿದೆಯೇ 

ಅಥವಾ ಮುಾಂದಿನ್ ವಷ್ವ ಇದನೆನ ೀ ಪುನ್ರುಚಿ ರಿಸಲ್ಕಗುತು ದೆಯೇ ಎನುನ ವುದು ಗತ್ರು ಲಿ .  ಈ 

ವರ್ಚರದಲಿ್ಲ  ನನು ಹೆಚಿಿ ಗೆ ಬ್ಳೆಸುವುದಕೆಾ  ಹೀಗುವುದಿಲಿ .  ಸಕಾವರವು ಕನಿಷ್ಾ  ಬ್ಾಂಬಲ ಬ್ಲ್ಲಯನುನ  

ಕಾನ್ಮನುಬದಿ ವಾಗಿ ಏಕೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸುತ್ರು ಲಿ ? ಇದರಲಿ್ಲರುವ ತಾಂದರೆಯಾದರೂ ಏನು ಎಾಂದು ನನು 

ಕೇಳಲ್ಲಚಿಛ ಸುತೆು ೀನೆ.  ಸಕಾವರದ ಬಳಿ ಅನುದಾನ್ದ ಕರತೆ ಇದೆ ಎಾಂದು ಹೇಳಲ್ಕಗುತ್ರು ದೆ, ಹೀಗಾಗಿ 

ಸಕಾವರವು ಪರ ತ್ರ ವಷ್ವವೂ 10 ಸ್ವವರ ಕೀಟ್ಟ ರೂಪ್ಪಯಿಗಳಷಿ್ಟ  Revolving Fund ಹಾಕಬೇಕು.  ಆ 

ಹಣ್ವನುನ  ಮಾರಿದ ತಕ್ಷಣ್ವೇ ಅದು ಪುನಃ ಸಕಾವರಕೆಾ ೀ ವಾಪಸಿು  ಬರುತು ದೆ.  ಕೃಷಿ ಕಿೆೀತರ ದಲಿ್ಲ  ಬಹಳಷಿ್ಟ  

ಗಂಭಿೀರವಾದ ಸಮಸಯ ಗಳಿವ.  ಇವತ್ರು ನ್ ದಿವಸ ಬಹಳಷಿ್ಟ  ಬ್ಳೆಗಳು ನಶವಾಗುವ ಪರಿಸೆಿ ತ್ರಯಲಿ್ಲವ.  ಈ 

ಪರಿಸೆಿ ತ್ರಯನುನ  ಸಚಿವರೂ ಸಹ ನೀಡಿದಿಾ ರೆ.  ನನು ಧಾರವಾಡ ವಶಾ ವದಾಯ ನಿಲಯ ಹಾಗೂ ಕೃಷಿ 

ವಶಾ ವದಾಯ ಲಯದ ನಿದೇವಶಕ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸಯ ನಗಿದಿೆ ೀನೆ.  ಕೃಷಿ ಸಚಿವರ ಬಿೀಗರಾದ ಶ್ರ ೀ 

ಅಜಯಣ್ಣ  ಎಾಂಬುವವರೂ ಸಹ ನ್ನ್ನ  ಜತೆಗೆ ಇದಿಾ ರೆ.  ಆ ವಶಾ ವದಾಯ ನಿಲಯಗಳಲಿ್ಲ  ನೇಮಕಾತ್ರ 
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ಮಾಡಿ ಎಾಂದು ನನು ಸುಮಾರು 20 ಬ್ರರಿ ಅವರ ಮುಾಂದೆ ಕೈಮುಗಿದು ಕೇಳಿಕಾಂಡಿದಿೆ ೀನೆ.  ಆದರೆ 

ಸಕಾವರವು ಈ ವರ್ಚರದಲಿ್ಲ  ಯಾವುದೇ ಕರ ಮಗಳನುನ  ತೆಗೆದುಕಾಂಡಿದೆಯೇ ಎಾಂದು ಕೇಳಲ್ಲಚಿಛ ಸುತೆು ೀನೆ.  

ಸಕಾವರವು ಸುಖಾಸುಮೂ ನೆ ಹೇಳಿಕೆಗಳನುನ  ನಿೀಡುತ್ರು ರುತು ದೆ.  ಈ ವರ್ಚರದಲಿ್ಲ  ನವು ಪರಿ ಪರಿಯಾಗಿ 

ಕೇಳಿಕಾಂಡಿದಿೆ ೀವ.  ಇಲಿ್ಲ  ಕಳೆದ ಒಾಂದು ದಶಕದಿಾಂದ ಯಾವುದೇ ನೇಮಕಾತ್ರಯನುನ  ಮಾಡಿರುವುದಿಲಿ .  

ಅಲಿ್ಲ  ಸಹಾಯಕನಗಿ ಸೇವಗೆ ಸೇರಿದವರು, ಪಶುವೈದಯ  ವಭಾಗದ ಉಪ ನಿದೇವಶಕರಾಗಿಯೂ ಸಹ 

ಮುಾಂಬಡಿು ಯನುನ  ಪಡೆದಿರುತಾು ರೆ.  ಈ ವರ್ಚರದ ಬಗೆೆ  ನನು ಈ ದಿನ್ ಪೂವಾವಹನ  ಪರ ಸ್ವು ಪಿಸಿದಿೆ ೀನೆ.  

ಯಾರಿಗೀ ಪರ ಭಾರ ವಹಸಿದ ವರ್ಚರಗಳ ಬಗೆೆ  ಪರ ತ್ರ ದಿನ್ವೂ ಸಹ ನ್ನ್ಗೆ ಸುತು ೀಲ್ಲಗಳು ಬರುತು ವ.  

ಅಲಿ್ಲನ್ ಪರಿಸೆಿ ತ್ರಗಳು ಈ ರಿೀತ್ರಯಾದರೆ, ಅಲಿ್ಲ  ಯಾವ ರಿೀತ್ರಯ ಸಂಶ್ೀಧನೆಗಳಾಗುತು ವ; ಕೃಷಿಯ 

ಅಭಿವೃದಿಿ  ಹೇಗೆ ಆಗುತು ದೆ ಮತ್ತು  ರೈತರು ಹೇಗೆ ಉದಿಾ ರವಾಗುತಾು ರೆ ಎನುನ ವ ಅಾಂಶಗಳ ಬಗೆೆ  ನನು 

ಪರ ಶ್ನ ಸುತೆು ೀನೆ.  ಈ ವರ್ಚರದಲಿ್ಲ  ಸಚಿವರು ಉತು ರಿಸಬೇಕು.  ಕೃಷಿ ಅಭಿವೃದಿಿ  ಸಕಾವರವು 

ಅನುದಾನ್ಗಳನುನ  ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದಿಲಿ  ಮತ್ತು  ಖಾಲ್ಲಯಿರುವ ಹುದಿೆ ಗಳನುನ  ಭತ್ರವ ಮಾಡದಿದಿ ರೆ 

ಹೇಗೆ?  ಇಾಂತಹ ವರ್ಚರಗಳ ಬಗೆೆ  ಕೃಷಿ ಸಚಿವರೇ ಸೂಕು  ಕರ ಮಗಳನುನ  ತೆಗೆದುಕಳು ಬೇಕು.  ಕೃಷಿ ಸಚಿವರು 

ಆ ಜಿಲಿ್ಲ ಯನುನ  ಪರ ತ್ರನಿಧಿಸುತಾು ರೆ; ಅಲಿ್ಲ  ಸಚಿವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟಿ ವರೇ ಇದಿಾ ರೆ.  ಧಾರವಾಡದಂತಹ 

ಜಿಲಿ್ಲ ಯಲಿ್ಲಯೇ ಖಾಲ್ಲಯಿರುವ ಹುದಿೆ ಗಳನುನ  ಭತ್ರವ ಮಾಡದಿದಿ ರೆ, ಇನುನ  ನ್ಮೂ  ರಾಯಚೂರು ಹಾಗೂ 

ಈ ಭಾಗದ ಮತ್ರು ತರೆ ಜಿಲಿ್ಲ ಗಳ ಪರಿಸೆಿ ತ್ರ ಏನಗುತು ದೆ ಎಾಂದು ಸಾ ಲಾ  ಊಹಸಬೇಕು.  ಇಾಂತಹ 

ಪರಿಸೆಿ ತ್ರಗಳಲಿ್ಲ  ನವು ಯಾವುದೇ ರಿೀತ್ರಯ ಅಭಿವೃದಿಿ  ಕೆಲಸಗಳನುನ  ಮಾಡುವುದಕಾಾ ಗುವುದಿಲಿ .   

 

ಸಕಾವರವು ಪರ ಥಮ ಆದಯ ತೆ ನಿೀಡಿ, ರೈತರ ಬ್ಲ್ಲಗೆ ಕನಿಷ್ಾ  ಬ್ಾಂಬಲ ಬ್ಲ್ಲಯನುನ  ನಿಗದಿಪಡಿಸಬೇಕು. 

ಇಲಿವಾಂದಾದರೆ, ರೈತರೂ ಯಾರೂ ಸಹ ಬದುಕುಳಿಯಲು ಕಷಿ್ ವಾಗುತು ದೆ. ಕೃಷಿ ವರ್ಚರಕೆಾ  

ಸಂಬಂಧಪಟಿ ಾಂತೆ ಸಕಾವರವು ಪರ ತೆಯ ೀಕವಾಗಿ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದ ಸಭೆಯನುನ  ನ್ಡೆಸಿ, ಶ್ೀರ್ರ ವಾಗಿ 

ನಿಧಾವರಗಳನುನ  ತೆಗೆದುಕಳು ಬೇಕು.  ಎಷಿ್ಟ  ಸ್ವಧಯ ವೀ ಅಷಿ್ಟ  ಅಗತಯ  ಕರ ಮಗಳನುನ  ಶ್ೀರ್ರ ವೇ 

ತೆಗೆದುಕಳು ಬೇಕು.  ಇದರಿಾಂದ ಶೇಕಡಾ 90 ರಷಿ್ಟ  ರೈತರು ಬದುಕುಳಿಯುತಾು ರೆ ಇಲಿವಾಂದಾದರೆ, ರೈತರಿಗೆ 

ಕಷಿ್ ವಾಗಿ, ಅವರುಗಳು ಮುಾಂದೆ ಒಾಂದು ದಿನ್ ನೇಣು ಹಾಕಕಾಂಡು ಸ್ವಯುವ ಪರಿಸೆಿ ತ್ರ ಬರುತು ದೆ.  

ಸಚಿವರು ಈ ಮೇಲಾ ಾಂಡ ಎಲಿ್ಕ  ಅಾಂಶಗಳ ಬಗೆೆ  ಮೊದಲು ಉತು ರಿಸಲ್ಲ; ನಂತರದಲಿ್ಲ  ನನು 

ಸಾ ಷಿಿ ೀಕರಣ್ವನುನ  ಕೇಳುತೆು ೀನೆ.   

 

ಶಿರ ೋ ಬ.ಸಿ.ಪಾಟ್ಟೋಲ (ಕೃಷ್ಟ ಸ್ಚಿವರು):- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಕನಿಷ್ಾ  ಬ್ಾಂಬಲ ಬ್ಲ್ಲ ನಿಗದಿ 

ಇದು ಕೃಷಿ ಇಲ್ಕಖ್ಯಗೆ ಸಂಬಂಧಪಡುವುದಿಲಿ .  ಇದು ಆಹಾರ ಮತ್ತು  ನಗರಿೀಕ ಸರಬರಾಜು ಇಲ್ಕಖ್ಯಗೆ 

ಸಂಬಂಧಪಟಿ್ಟ ದಿು , ಆ ಇಲ್ಕಖ್ಯಯ ಸಚಿವರ ಅಧಯ ಕ್ಷತೆಯಲಿ್ಲ  ಕನಿಷ್ಾ  ಬ್ಾಂಬಲ ಬ್ಲ್ಲಯನುನ  

ನಿಗದಿಪಡಿಸಲ್ಕಗುತು ದೆ.  ಆಹಾರ ಮತ್ತು  ನಗರಿೀಕ ಸರಬರಾಜು ಇಲ್ಕಖ್ಯಯವರೇ ರೈತರಿಾಂದ ಆಹಾರ 
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ಧಾನ್ಯ ಗಳನುನ  ಖ್ರಿೀದಿಸುತಾು ರೆ; ಎ.ಪಿ.ಎಾಂ.ಸಿ. ರವರು ಇದನುನ  ಸಂಗರ ಹಣೆ ಮಾಡುತಾು ರೆ.  ಕೃಷಿ ಸಚಿವನಗಿ 

ಹಾಗೂ ಆ ಸಮಿತ್ರಯ ಒಬಬ  ಸದಸಯ ನಗಿ ಇಲಿ್ಲ  ಪರ ಸ್ವು ಪಿಸುತ್ರು ದಿೆ ೀನೆ.  ಈಗಾಗಲೇ ಕನಿಷ್ಾ  ಬ್ಾಂಬಲ 

ಬ್ಲ್ಲಯಲಿ್ಲ  ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯ ಗಳನುನ  ಖ್ರಿೀದಿ ಮಾಡುವ ಬಗೆೆ  ತ್ರೀಮಾವನಿಸಲ್ಕಗಿದಿು ; ಹಾಲ್ಲ ನಾಂದಣಿಯು 

ಪ್ಪರ ರಂಭವಾಗಿರುತು ದೆ. ಜನೆವರಿ-2022 ರಿಾಂದ ಕನಿಷ್ಾ  ಬ್ಾಂಬ್ಲ ಬ್ಲ್ಲಯನುನ  ನಿಗದಿಪಡಿಸಲ್ಕಗುವುದು.  

ಕೇಾಂದರ  ಸಕಾವರವು 14 ಬ್ಳೆಗಳನುನ  ನ್ಮೂದಿಸಿದೆ.  ದಿನಾಂಕ 01/01/2022 ರಿಾಂದ ಬ್ಳೆಗಳನುನ  ಕನಿಷ್ಾ  

ಬ್ಾಂಬಲ ಬ್ಲ್ಲ ಅಡಿ ಖ್ರಿೀದಿಸಲು ಪ್ಪರ ರಂಭಿಸಲ್ಕಗುವುದು.   

 

ಶಿರ ೋ ಬ್ಸ್ವರಾಜ ಪಾಟ್ಟೋಲ  ಇಟಗಿ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಇದನುನ  ಕಾನ್ಮನು ಬದಿ ವಾಗಿ 

ಮಾಡಬೇಕು. 

 

ಶಿರ ೋ ಬ.ಸಿ.ಪಾಟ್ಟೋಲ :- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಕನಿಷ್ಾ  ಬ್ಾಂಬಲ ಬ್ಲ್ಲಯನುನ  ಕೇಾಂದರ  

ಸಕಾವರವು ನಿಗದಿಪಡಿಸುತು ದೆ.  ಕೇಾಂದರ ದ ಮಾಗವಸೂಚಿಗಳನ್ಾ ಯ ಕನಿಷ್ಾ  ಬ್ಾಂಬಲ ಬ್ಲ್ಲಯನುನ  

ನಿಗದಿಪಡಿಸಲ್ಕಗುವುದು.   

 

ಶಿರ ೋ ಬ್ಸ್ವರಾಜ ಪಾಟ್ಟೋಲ  ಇಟಗಿ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಕೇಾಂದರ  ಸಕಾವರದ ಬದಲ್ಕಗಿ 

ರಾಜಯ  ಸಕಾವರವು ಕನಿಷ್ಾ  ಬ್ಾಂಬಲ ಬ್ಲ್ಲಯನುನ  ನಿಗದಿಪಡಿಸಬೇಕು.  ಪಂಜಾಬ , ಹರಿಯಾಣ್ ಮತ್ತು  

ಉತು ರ ಪರ ದೇಶ ರಾಜಯ ಗಳಲಿ್ಲ  ಅಲಿ್ಲನ್ ರಾಜಯ  ಸಕಾವರಗಳೇ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯ ಗಳನುನ  ಖ್ರಿೀದಿಸುತಾು ರೆ?  ಆದರೆ, 

ಆ ರಿೀತ್ರಯಾಗಿ ನ್ಮೂ  ರಾಜಯ ದಲಿ್ಲ  ಏಕೆ ಖ್ರಿೀದಿಸುವುದಿಲಿ  ಎನುನ ವುದರ ಬಗೆೆ  ಸಚಿವರು ತ್ರಳಿಸಬೇಕು. 

 

ಶಿರ ೋ ಬ.ಸಿ.ಪಾಟ್ಟೋಲ :- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ದಿನಾಂಕ 01/01/2020 ರಿಾಂದ ಆಹಾರ 

ಧಾನ್ಯ ಗಳನುನ  ಖ್ರಿೀದಿಸಲ್ಕಗುತ್ರು ದೆ. 

 

ಶಿರ ೋ ಬ್ಸ್ವರಾಜ ಪಾಟ್ಟೋಲ  ಇಟಗಿ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯ ಗಳ ಬ್ಲ್ಲಯು 

ಈಗ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ, ಈಗ ಸಕಾವರವು ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯ ಗಳನುನ  ಖ್ರಿೀದಿಸುತ್ರು ದೆ.  ಕೆಲವಾಂದು ಧಾನ್ಯ ಗಳಿಗೆ 

ಇಾಂತ್ರಷಿ್ಣ ೀ ಕನಿಷ್ಾ  ಬ್ಾಂಬಲ ಬ್ಲ್ಲಯನುನ  ಖಾಯಂ ಆಗಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಬೇಕೆಾಂಬುದು ಇದೆ.  ಆದರೆ ಇದನುನ  

ಸಕಾವರವು ಯಾವ ಕಾರಣ್ಕಾಾ ಗಿ ಕಾನ್ಮನು ಬದಿ ವಾಗಿ ಮಾಡುತ್ರು ಲಿವಾಂದು ನನು ಇಲಿ್ಲ  

ಕೇಳಬಯಸುತೆು ೀನೆ. 

    

ಶಿರ ೋ ಬ.ಸಿ.ಪಾಟ್ಟೋಲ :- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ,  ಕಾನ್ಮನು ಬದಿ ವಾಗಿಯೇ ಕನಿಷ್ಾ  ಬ್ಾಂಬಲ 

ಬ್ಲ್ಲಯನುನ  ನಿಗದಿಪಡಿಸಲ್ಕಗುತ್ರು ದೆ.  14 ಬ್ಳೆಗಳಿಗೆ ಕನಿಷ್ಾ  ಬ್ಾಂಬಲ ಬ್ಲ್ಲಯನುನ  ನಿಗದಿಪಡಿಸುವಂತೆ, 

ಕೇಾಂದರ  ಸಕಾವರವು ನಿಧವರಿಸಿದೆ.  ಕೇಾಂದರ ದ ಸುತು ೀಲ್ಲಗಳಂತೆ, ನವು ಈಗಾಗಲೇ ನೀಾಂದಣಿಯನುನ  



                                                                ««¥¥ÀÀ//2233--1122--22002211| 207 

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

 

 

ಪ್ಪರ ರಂಭಿಸಿದಿೆ ೀವ.  ಅದರಂತೆ, 2022 ನೇ ವಷ್ವದ ಜನೆವರಿ 1 ನೇ ತಾರಿೀಖಿನಿಾಂದ ನೀಾಂದಣಿಯು 

ಪ್ಪರ ರಂಭಗಳುು ತು ದೆ. 

 

ಸದಸಯ ರು ವಶಾ ವದಾಯ ನಿಲಯಗಳಲಿ್ಲರುವ ಖಾಲ್ಲ ಹುದಿೆ ಗಳ ಬಗೆೆ  ಪರ ಸ್ವು ಪಿಸಿದರು.  ಕಳೆದೆರೆಡು 

ವಷ್ವಗಳಿಾಂದ ಕೀವಡ -19 ರ ಸ್ವಾಂಕಾರ ಮಿಕ ಕಾಯಿಲ್ಲಯ ಕಾರಣ್ದಿಾಂದಾಗಿ ಆರ್ಥವಕ ಇಲ್ಕಖ್ಯಯವರು 

ಯಾವುದೇ ನೇಮಕಾತ್ರಯನುನ  ಸೆ ಗಿತಗಳಿಸಿರುವುದರಿಾಂದ, ಯಾವುದೇ ನೇಮಕಾತ್ರಗಳು ಆಗುತ್ರು ಲಿ .  

ಇದನುನ  ಹರತ್ತಪಡಿಸಿ, ರಾಜಯ ದ 4 ವಶಾ ವದಾಯ ನಿಲಯಗಳಿಗೆ ಒಟಿ  132 ಹುದಿೆ ಗಳನುನ  ಭತ್ರವ 

ಮಾಡಲು ಐ.ಸಿ.ಆರ . ಸಂಸೆ ಯಿಾಂದ ಈಗಾಗಲೇ ಆದೇಶವಾಗಿದೆ.  ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಪರ ಕರ ಯೆಯು 

ಪ್ಪರ ರಂಭಗಳುು ತು ದೆ.  ಇನುನ ಳಿದಂತೆ, ಖಾಲ್ಲಯಿರುವ ಹುದಿೆ ಗಳನುನ  ಭತ್ರವ ಮಾಡುವ ಬಗೆೆ  

ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳಾಂದಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ವನಂತ್ರಸಿದಿೆ ೀವ.  ಅದರನ್ಾ ಯ, ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳು ಖಾಲ್ಲಯಿರುವ 

ಹುದಿೆ ಗಳ ಪೈಕ ಶೇಕಡಾ 50 ರಷಿ್ ನುನ  ಭತ್ರವ ಮಾಡಲು ಆದೇಶ್ಸಿರುತಾು ರೆ.  ಈ ಪರ ಸ್ವು ವನೆಯು ಆರ್ಥವಕ 

ಇಲ್ಕಖ್ಯಯ ಪರಿಶ್ೀಲನೆಯಲಿ್ಲದೆ.  ಆರ್ಥವಕ ಇಲ್ಕಖ್ಯಯವರು ಕೆಲವು ಸಾ ಷಿಿ ೀಕರಣ್ವನುನ  ಕೇಳಿದಿು ; 

ಅದನುನ  ಈಗಾಗಲೇ ನಿೀಡಲ್ಕಗಿದೆ. 

      (ಮುಾಂದು) 

(1319)  07.00 23-12-2021  CS.VK 

 

ಶಿರ ೋ ಬ.ಸಿ.ಪಾಟ್ಟೋಲ(ಮುಾಂದ್ಯ):- 

 

ಇವತ್ತು  ಕೂಡ ಆರ್ಥವಕ ಇಲ್ಕಖ್ಯಯ ಕಾಯವದಶ್ವಯವರ ಜತೆಯಲಿ್ಲ  ಮಾತನಡಿದಿೆ ೀವ.  ಆದಷಿ್ಟ  

ಬೇಗ ಇದನೆನ ಲಿ  ಮಾಡುತೆು ೀವ.  ಆದಷಿ್ಟ  ಬೇಗ ಖಾಲ್ಲ ಇರುವ ಹುದಿೆ ಗಳನುನ  ತ್ತಾಂಬಲ್ಕಗುವುದು.   ಮಾನ್ಯ  

ಸದಸಯ ರ ಕಾಳಜಿಗೆ ನ್ನ್ನ  ಧನ್ಯ ವಾದಗಳು. 

 

 ಶಿರ ೋ ಬ್ಸ್ವರಾಜ ಪಾಟ್ಟೋಲ  ಇಟಗಿ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಗಳೇ, I am only concerned with the 

MSP.  ಅದನುನ  ಕಾನ್ಮನುಬದಿ ವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕೆಾಂದು ಕೇಳುತ್ರು ದಿೆ ೀನೆ.   

 

 ಶಿರ ೋ ಅಲೆಾಂ ವಿೋರಭ್ದರ ಪಪ (ವಿಧಾನಸ್ಭೆಯಿಾಂದ ಚುರ್ನಯಿತ್ರಾದವರು):- ಮಾನ್ಯ  

ಸಭಾಪತ್ರಗಳೇ, ನನು ಮಾನ್ಯ  ಕೃಷಿ ಸಚಿವರನುನ  ಕೇಳುವುದೇನೆಾಂದರೆ ಅವರು ಬಳಾು ರಿ ಜಿಲಿ್ಲ ಗೆ ವಸಿಟ  

ಮಾಡಿದಿ ರು.   ಬಳಾು ರಿ ಜಿಲಿ್ಲ ಯಲಿ್ಲ  ನ್ಮರಾರು ವಷ್ವಗಳ ಹಾಂದೆ form ಆಗಿರುವ Agri Farm ಇದೆ.   ಒಾಂದು 

ಕೃಷಿ ವಶಾ ವದಾಯ ನಿಲಯವನುನ  ಅಲಿ್ಲ  ಮಾಡಬೇಕೆಾಂದು ನವು ಬಹಳ ದಿವಸಗಳಿಾಂದ 

ಬೇಡಿಕೆಯನಿನ ಡುತ್ರು ದಿೆ ೀವ.   ಬಳಾು ರಿ ಜಿಲಿ್ಲ ಯಲಿ್ಲ  ಎಲಿ್ಕ  ರಿೀತ್ರಯ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು  ತೀಟಗಾರಿಕಾ ಬ್ಳೆಗಳನುನ  

ಬ್ಳೆಯುವುದಕೆಾ  ಎಲಿ್ಕ   ರಿೀತ್ರಯ ಅನುಕೂಲವದೆ.   ಹಾಗೆಯೇ ಅಲಿ್ಲ  ಕೃಷಿ ಬ್ಳೆಗಳಿಗೆ ಸ್ವಕಷಿ್ಟ  
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ರೀಗಗಳು ಸಹ ಬರುತ್ರು ವ.  ಹತ್ರು ,, ಮೆಣ್ಸಿನ್ಕಾಯಿ, ಭತು  - ಎಲಿ್ಕ  ಬ್ಳೆಗಳನುನ  ಬ್ಳೆಯುತಾು ರೆ.   Except 

apple, ಎಲಿ್ಕ  ರಿೀತ್ರಯ ಹಣುಣ ಗಳನುನ  ಬ್ಳೆಯುತ್ರು ದಿೆ ೀವ.    ಆದಿ ರಿಾಂದ ಅಲಿ್ಲ  ಒಾಂದು ಕೃಷಿ 

ವಶಾ ವದಾಯ ನಿಲಯ ಬಂದರೆ it will be useful ಎನುನ ವುದು ನ್ಮೂ  ಭಾವನೆ.   ಅಲಿ್ಲನ್ ಸಂಶ್ೀಧನೆಯಿಾಂದ 

ಇಡಿೀ ರಾಜಯ ಕೆಾ  ಮತ್ತು  ದೇಶಕೆಾ  ಅನುಕೂಲವಾಗುತು ದೆ.   ಇದು ನ್ಮೂ  ಬಹಳ ದಿವಸಗಳ ಬೇಡಿಕೆ.  ಇದರ 

ಬಗೆೆ  ಸಚಿವರು ಉತು ರ ನಿೀಡಬೇಕು. 

 

 ಶಿರ ೋ ಬ.ಸಿ.ಪಾಟ್ಟೋಲ(ಕೃಷ್ಟ ಸ್ಚಿವರು):-  ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಗಳೇ, ಹರಿಯ ಸದಸಯ ರಾದಂತಹ 

ಅಲಿಾಂ ವೀರಭದರ ಪಾ ನ್ವರು  ಹಗರಿ ಬೊಮೂ ಹಳಿು  ಯಲಿ್ಲ  ಒಾಂದು ಕೃಷಿ ವಶಾ ವದಾಯ ನಿಲಯ ಆಗಬೇಕೆಾಂದು 

ಕೇಳಿದಿಾ ರೆ.   ಅಲಿ್ಲ  ವಶಾ ವದಾಯ ನಿಲಯ ಅಲಿ , ಕೃಷಿ ಕಾಲೇಜನುನ  ತೆರೆಯಲು ಸ್ವಧಯ ವಾಗುತ್ರು ಲಿ .   

ಕೆಳಮನೆಯಲಿ್ಲ   ಮಾನ್ಯ  ಸೀಮಲ್ಲಾಂಗಪಾ ನ್ವರು ಆ ಭಾಗದಲಿ್ಲ  ಒಾಂದು ಕಾಲೇಜನುನ  ನಿೀಡಬೇಕೆಾಂದು 

ಕೇಳಿದರು.  2015ರಲಿ್ಲ  ರ್ಚಮರಾಜನ್ಗರ ಜಿಲಿ್ಲ ಯಲಿ್ಲ  ಒಾಂದು ಕೃಷಿ ಕಾಲೇಜನುನ  ತೆರೆಯಲ್ಕಯಿತ್ತ.  

2020ರಲಿ್ಲ  ಗಂಗಾವತ್ರಯಲಿ್ಲ  ಕೂಡ ಒಾಂದು ಕೃಷಿ ಕಾಲೇಜನುನ  ತೆರೆಯಲ್ಕಯಿತ್ತ.   ಈಗಾಗಲೇ ಈ 

ಕಾಲೇಜುಗಳಲಿ್ಲ  40-50% ಹುದಿೆ ಗಳು ಖಾಲ್ಲಯಿದಿು , ಅಗತಯ  ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕಯವಗಳಿಲಿ .   ಸುಮೂ ನೆ 

ಕಾಲೇಜುಗಳನುನ  ಮತ್ತು  ವಶಾ ವದಾಯ ನಿಲಯಗಳನುನ  ಸೆ್ವ ಪಿಸಿಕಾಂಡು ಹೀದ ಮಾತರ ಕೆಾ  ಉತು ಮ 

ಶ್ಕ್ಷಣ್ವನುನ  ನಿೀಡಲು ಸ್ವಧಯ ವಾಗುವುದಿಲಿ .    ಈಗಾಗಲೇ ಇರುವ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಅಗತಯ  ಮೂಲಭೂತ 

ಸೌಕಯವಗಳನುನ  ಒದಗಿಸಬೇಕು.   ನಂತರ ಸಿಬಬ ಾಂದಿಯನುನ  ನೇಮಕ ಮಾಡಿ,   ಅಲಿ್ಲ ಗೆ ಉತು ಮ 

ಶ್ಕ್ಷಣ್ವನುನ  ನಿೀಡಿದ ಮೇಲ್ಲ ಮುಾಂದೆ ಹಸ ಕಾಲೇಜುಗಳನುನ  ತೆರೆಯುವ ವರ್ಚರವನುನ  

ಮಾಡಬೇಕಾಗುತು ದೆ.   ಈಗಾಗಲೇ ನ್ಮೂ  ರಾಜಯ ದಲಿ್ಲ  4 ಕೃಷಿ ವಶಾ ವದಾಯ ನಿಲಯಗಳಿವ.   ಒಾಂದು 

ತೀಟಗಾರಿಕೆ ವಶಾ ವದಾಯ ನಿಲಯ ಇದೆ.   ಒಾಂದು ಪಶುಸಂಗೀಪನ ವಶಾ ವದಾಯ ನಿಲಯ  ಇದಿು  ಅದರ 

ಕೆಳಗೆ 14 ಕಾಲೇಜುಗಳು ಬರುತು ವ.   ಆದರೂ ಕೂಡ BSc Agriculture ಕೀಸಿವಗೆ ಅತಯ ಾಂತ ಹೆಚಿಿ ನ್ ಬೇಡಿಕೆ 

ಇದೆ.   ಇವತ್ತು  ಮಕಾ ಳು ಇಾಂಜಿನಿಯರಿಾಂಗ  ಸಿೀಟ ಸಿಕಾ ರೂ ಸಹ BSc Agriculture ಬೇಕೆಾಂದು  ಕೇಳುತಾು ರೆ.   

ಈ ಕಾಲೇಜುಗಳನುನ  ವಸು ರಣೆ ಮಾಡಬೇಕೆಾಂದು ನ್ಮಗೂ ಕೂಡ ಆಸ  ಇದೆ.   ಹಾಂದೆ ಅಗಿರ  ಬಗೆೆ  ಮಾನ್ಯ  

ಬಿಸಿಲಯಯ ನ್ವರ ನೇತೃತಾ ದ  ಸಮಿತ್ರಯವರು ಕೂಡ ಕಾಲೇಜನುನ  ಮಾಡಬಹುದೆಾಂದು ವರದಿಯನುನ  

ನಿೀಡಿದಿ ರು.   ಆದರೆ ನ್ಮೂ  Development Commissioner and ACS ನೇತೃತಾ ದಲಿ್ಲ  ಒಾಂದು 

recommendation Committee ಇದಿು ,  ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ಇರುವಂತಹ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ  ಮೂಲಭೂತ 

ಸೌಕಯವಗಳನುನ  ಒದಗಿಸಿ,  ಅಲಿ್ಲ ಗೆ ಸೂಕು  ಸಿಬಬ ಾಂದಿಯನುನ  ನೇಮಕ ಮಾಡಿದ ಮೇಲ್ಲ ಹಸ ಕಾಲೇಜನುನ  

ತೆರೆಯಬೇಕೆಾಂದು ಹೇಳಿರುವ ಹನ್ನ ಲ್ಲಯಲಿ್ಲ  ಮುಾಂದಿನ್ ದಿವಸಗಳಲಿ್ಲ  ಕಾಲೇಜುಗಳನುನ  

ವಶಾ ವದಾಯ ನಿಲಯಗಳನುನ  ತೆರೆಯುವ ಚಿಾಂತನೆ ಮಾಡಲ್ಕಗುವುದು.   ಸದಯ ಕೆಾ   ಕೃಷಿ ವಶಾ ವದಾಯ ನಿಲಯ 

ತೆರೆಯುವ ಚಿಾಂತನೆ ಇಲಿ .   
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 ಶಿರ ೋ ಅಲೆಾಂ ವಿೋರಭ್ದರ ಪಪ :- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಗಳೇ, ಅದಕಾಾ ಗಿ ನ್ಮೂ ಲಿ್ಲ  Mining Fund ಇದೆ, 

ಸಕಾವರ ಹಣ್ ನಿೀಡಬೇಕಾಗಿಲಿ .  We have sufficient Mining Fund including maintaining the Staff.  

 

 ಶಿರ ೋ ಬ.ಎ.ಬ್ಸ್ವರಾಜು(ನಗರಾಭಿವೃದಿಿ ಸ್ಚಿವರು):- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಗಳೆ, ಮಾನ್ಯ  ಸದಸಯ ರು 

Mining Fund ಬಗೆೆ  ಪರ ಸ್ವು ಪಿಸಿದರು.   ನನು ಕೂಡ ಬಳಾು ರಿ ಜಿಲಿ್ಲ ಯಲಿ್ಲ  ಹಸದಾಗಿ ಒಳಚರಂಡಿ 

ಮಾಡಿಸಬೇಕೆಾಂದು ಸುಮಾರು 234 ಕೀಟ್ಟ ರೂಪ್ಪಯಿಗಳ ಒಾಂದು ಪರ ಸ್ವು ವನೆ ತಯಾರು ಮಾಡಲ್ಕಗಿದೆ.  

ಇದಕಾಾ ಗಿ Mining Fund ನಿೀಡಬೇಕೆಾಂದು ಜಿಲಿ್ಕ ಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವಕಷಿ್ಟ  ಸಲ ಮನ್ವಯನುನ  ಮಾಡಿದೆನು.   

ಅದರ ಬಗೆೆ  ಅವರು ಯಾವುದೇ ಉತು ರ ನಿೀಡಿರುವುದಿಲಿ .   

 

(ಗೊಾಂದಲ) 

 

 ಶಿರ ೋ ಬ.ಸಿ.ಪಾಟ್ಟೋಲ(ಕೃಷ್ಟ ಸ್ಚಿವರು):- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಗಳೇ, ಗಂಗಾವತ್ರಯಲಿ್ಲಯೂ ಕಾಲೇಜು 

ತೆರೆಯುವಾಗ, ಕಪಾ ಳದ ಶಾಸಕರು,  ನ್ಮೂ  ಬಳಿ District Mining Fund ಸ್ವಕಷಿ್ಟ  ಇದೆ,  ಅದನುನ  

ಕಡುತೆು ೀವ ನಿಮೂ  ಸಕಾವರದಿಾಂದ ಒಾಂದು ಪೈಸ ಖ್ರ್ಚವ ಮಾಡಬೇಡಿ ಎಾಂದು ಹೇಳಿದರು.  ಗಂಗಾವತ್ರಗೆ 

ಒಾಂದು ಕೃಷಿ ಕಾಲೇಜನುನ   ನಿೀಡಲ್ಕಯಿತ್ತ,   ಆ ಕಾಲೇಜಿನ್ inauguration ಗೆ ಹೀದಾಗ 3 ಪುಟಗಳ 

ಬೇಡಿಕೆಗಳನುನ  ನಿೀಡಿದರು.  District Mining Fund ಅನುನ  ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ divert ಮಾಡಿದಿ ರೆ.   ಆದಿ ರಿಾಂದ 

District Mining Fund ಕಟಿ ರೆ ಸಂತೀಷ್, ಅದರಿಾಂದ ನವು infrastructure create ಮಾಡಬಹುದೇ 

ಹರತ್ತ faculty ಗಳಿಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಖಾಯಂ ಆಗಿ ಕಡಲು ಸ್ವಧಯ ವಾಗುವುದಿಲಿ .   ಅದರ ಬಗೆೆ  

ಸಕಾವರವೇ ತ್ರೀಮಾವನ್  ಕೈಗಾಂಡು ಆಯವಯ ಯದಲಿ್ಲ   ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಮಾತರ  ಸ್ವಧಯ ವಾಗುತು ದೆ ಎಾಂದು 

ಮಾನ್ಯ  ಸದಸಯ ರ ಮಾಹತ್ರಗಾಗಿ ತ್ರಳಿಸುತ್ರು ದಿೆ ೀನೆ.   

 

 ಶಿರ ೋ ಕೆ.ಟ್ಟ.ಶಿರ ೋಕಂಠೇಗೌಡ(ಪದವಿೋಧರರ ಕಿೆೋತ್ರ ):- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಗಳೇ,  ಮಾನ್ಯ  ನಿೀರಾವರಿ 

ಸಚಿವರು ಬಹಳ ದಿೀರ್ವವಾದ ಉತು ರವನುನ  ನಿೀಡಿದಿಾ ರೆ.   ನನು ಮೂರು ವರ್ಚರಗಳ ಬಗೆೆ  

ವವರಣೆಯನುನ  ಕೇಳಬಯಸುತೆು ೀನೆ.   ಕೃಷ್ಣಣ  ಯೀಜನೆ 58 ವಷ್ವಗಳ ಹಾಂದೆ ಪ್ಪರ ರಂಭ ಆಗಿದೆ.  ನ್ನ್ನ  

ಮಟಿ್ಟ ಗೆ ಈ ಯೀಜನೆಯ ಜಾರಿಗೆ ಯಾವುದೇ hurdles ಇಲಿ .   ಇವತ್ತು  ತೆಲಂಗಾಣ್, ಆಾಂಧರ ದೇಶದವರು 

ಎತ್ರು ರುವ ಆಕಿೆೀಪಣೆ, ಅಕಿೆೀಪಣೆಯೇ ಅಲಿ .  Allocation is over, 2ನೇ ಟ್ಟರ ಬ್ಲ್ಯ ನ್ಲ  ತಮೂ  ಅಾಂತ್ರಮ 

ನಿಧಾವರವನುನ  ಈಗಾಗಲೇ ನಿೀಡಿದೆ.   ಇವರು ಮತೆು  appeal ಮಾಡಿದಾಗ ಅದನುನ  reject ಕೂಡ 

ಮಾಡಲ್ಕಗಿದೆ.    ಅದರ ಬಗೆೆ  ಕೇಾಂದರ ದಲಿ್ಲ  ಒಾಂದು affidavit ಹಾಕಸಿದರೆ there ends the matter.  

ಈಗಾಗಲೇ 58 ವಷ್ವ ಆಗಿರುವುದರಿಾಂದ ಈ ಯೀಜನೆ ಮತು ಷಿ್ಟ  ಮುಾಂದಕೆಾ  ಹೀಗುವುದು ಬೇಡ.   
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ಸಕಾವರ ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಾಂದಿದೆ ಅದನುನ  ಶರವೇಗದಲಿ್ಲ  ಮಾಡಬೇಕು.    ಮುಾಂದಿನ್ hearing ನ್ಲಿ್ಲ  

ತ್ರೀಮಾವನ್ ಆಗುತು ದೆ ಎಾಂದು ಮಾನ್ಯ   ನಿೀರಾವರಿ ಸಚಿವರು ಬಹಳ positive ಆಗಿ ಹೇಳಿದಿು  ನ್ಮಗೆ ಬಹಳ 

ಸಂತೀಷ್ವನುನ  ನಿೀಡಿದೆ.  

  

 ಇನುನ  ಮಹದಾಯಿ ಯೀಜನೆಗೆ 30 ವಷ್ವಗಳ ಇತ್ರಹಾಸವದೆ.   ಇವತ್ರು ನ್ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳ 

ತಂದೆಯವರಾದ ಶ್ರ ೀ ಎಸ.ಆರ.ಬೊಮಾೂ ಯಿಯವರು  ಇದಿ ಾಂತಹ ಒಾಂದು ಆಯೀಗ ಶ್ಫಾರಸಿ ನುನ  

ಮಾಡಿತ್ತು .   ಇದರ ಬಗೆೆ  Final Gazette Notification ಆಗಿದೆ.   ಅವರು ಸುಮೂ ನೆ ಕೀಟ್ಟವಗೆ ಹೀಗಿದಿಾ ರೆ.  

ಆದರೆ ಅವರಿಗೇನು ಸಿ ೀ ಸಿಕಾ ಲಿ .   ಅಕ್ಷರಶಃ hurdles ಇಲಿ .  There is no hurdles at all and also the Final 

Gazette Notification is completed. ಇದಾದ ಮೇಲ್ಲ ಈ ಯೀಜನೆಗೆ  ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಅಡಿಡ ಗಳಿಲಿ .   

ಹುಬಬ ಳಿು , ಧಾರವಾಡ, ಬ್ಳಗಾವ, ಬ್ರಗಲಕೀಟ, ಗದಗ ನ್ಗರಗಳ ಕುಡಿಯುವ ನಿೀರಿನ್ ಯೀಜನೆಗೆ  ನ್ನ್ಗೆ 

ತ್ರಳಿದ ಮಟಿ್ಟ ಗೆ ಯಾವುದೇ hurdles ಇಲಿ .    ಈಗ  ಮಾನ್ಯ  ಕಾರಜೀಳರವರು ಹಸದಾಗಿ ನಿೀರಾವರಿ 

ಸಚಿವರಾಗಿದಿಾ ರೆ.   ಮಾನ್ಯ  ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳ ತಂದೆಯವರ ಕಾಲದ ಯೀಜನೆ, ಈಗಲ್ಕದರೂ ಆಗಲ್ಲ.  

ಈ ಸಕಾವರ ದಯಮಾಡಿ ಪೂರಕ ಆಯವಯ ಯದಲಿ್ಲ  ಅದಕೆಾ  ಅನುದಾನ್ವನುನ  ಒದಗಿಸಿ ಟಾಂಡರ  

ಕರೆಯಬೇಕು.  

 

 ಇನುನ  ಮೇಕೆದಾಟ ಯೀಜನೆಯ ಬಗೆೆ  ನನು ಬಹಳ ಹಾಂದೆ ವವರವಾಗಿ ಹೇಳಿದಿೆ ನು.  ಈ 

ವರ್ಚರದಲಿ್ಲ  ಮಾನ್ಯ  ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕುಮಾರಸ್ವಾ ಮಿಯವರು ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳಾಗಿದಿ  2018ರಲಿ್ಲ , ದಿನಾಂಕ 

22-12-2018ರಲಿ್ಲ  ಯೀಜನ ವರದಿಗೆ ತಾತ್ರಾ ಕ ಅನುಮೊೀದನೆ ಪಡೆದು  ಡಿಪಿಆರ  ಕಟಿ್ಟ ದಿೆ ೀವ.   ಈ 

ಡಿಪಿಆರ   ವರದಿಗೆ ಅನುಮೊೀದನೆ ಕೇಳಿದರೆ  ಲೀಕಸಭೆಯಲಿ್ಲ  ನಿೀವು Management Authority ಕಡೆ 

ಹೀಗಿ ಎನುನ ವ ಉತು ರ ನಿೀಡುತಾು ರೆ.   ಈ Management Authority 173 ಟ್ಟಎಾಂಸಿ ನಿೀರು ಬಿಡುವುದನುನ  

ನೀಡುವುದಕೆಾ  ಮಾತರ  ಇದೆ.   ಅದರ ಉಸ್ವಬರಿ ಇದಕಾ ಲಿ .   ಈಗ ಪರ ತ್ರ ವಷ್ವ ನ್ಮರಾರು ಟ್ಟಎಾಂಸಿ ನಿೀರು 

ಸಮುದರ ಕೆಾ  ಹರಿದು ಹೀಗುತ್ರು ತ್ತು . ಅದು ವೇಸಿ  ಆಗುತ್ರು ದೆ.    ಮೇಕೆದಾಟ ಯೀಜನೆಗೆ ಅವರು clearance 

ಕಡುವುದು ಮಾತರ  ಬ್ರಕ ಉಳಿದಿದೆ.   ತಮಿಳುನಡಿನ್ಲಿ್ಲ  ಕಾವೇರಿ ನಿೀರಿನ್ ಜತೆಗೆ ಇನ್ಮನ  ಮೂರು 

ನ್ದಿಗಳ ಜೀಡನೆ ಆಗುತ್ರು ದೆ.   ಇದಕೆಾ  ಕೇಾಂದರ  ಸಕಾವರ ಕೂಡ ಶಾಮಿೀಲ್ಕಗಿದೆ.  ಅದಕೆಾ  ಯಾರು 

ಅನುಮತ್ರಯನುನ  ನಿೀಡಿದಿಾ ರೆ?    ತಮಿಳುನಡಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನಿೀರನುನ  ಬಿಡುವ ಯೀಜನೆ ಇದು.  

ದಯಮಾಡಿ ಇದನುನ  ಕೇಾಂದರ  ಸಕಾವರದಲಿ್ಲ  clear ಮಾಡಿಸಬೇಕು. 

 ಶಿರ ೋ ಗೊೋವಿಾಂದ ಎಾಂ. ಕಾರಜ್ೋಳ(ಜಲಸಂಪನೂಮ ಲ ಸ್ಚಿವರು):- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಗಳೇ,  

ಮಹದಾಯಿ ಮತ್ತು  ಕೃಷ್ಣಣ  ತ್ರೀಪಿವನ್ ಕುರಿತ್ತ  ಸುಪಿರ ೀರ್  ಕೀಟ್ಟವನ್ಲಿ್ಲ  SLP (Special Leave Petition) 

ಹಾಕಲ್ಕಗಿದೆ.   ಅದು ಇನ್ಮನ  ಸಹ ಇತಯ ಥವ ಆಗಿಲಿ .   ಅದಕಾಾ ಗಿಯೇ ನನು ಈ ಬಗೆೆ  ಸಂಕಿಪು ವಾಗಿ 
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ಉತು ರವನುನ  ಹೇಳಿದೆನು.   ಇದರಲಿ್ಲ  ಮಡಿವಂತ್ರಕೆ ಮಾಡುವಂತದಿು  ಏನ್ಮ ಇಲಿ .   ಅದಕಾಾ ಗಿ ರಾಜಯ  

ಸಕಾವರ ಸಕಾರಾತೂ ಕವಾಗಿ ಏನೇನು ಕರ ಮಗಳನುನ  ಕೈಗಳು ಬೇಕು, ಅದನೆನ ಲಿ  ತೆಗೆದುಕಳುು ತ್ರು ದೆ.   

 

  ಇನುನ  ಮಾನ್ಯ  ಸದಸಯ ರಾದ ತ್ರಪ್ಾ ೀಸ್ವಾ ಮಿಯವರು ಮೇಕೆದಾಟ ಯೀಜನೆಯ ಬಗೆೆ  

ಪರ ಸ್ವು ಪವನುನ  ಮಾಡಿದರು.   ಇದರ ಬಗೆೆ  CWMA (Cauvery Water Management Authority) ಯವರು 

ಬಿಳಿಗಾಂಡಲದಲಿ್ಲ  30.65 ಟ್ಟಎಾಂಸಿ available ಇದೆ.   ಈ ಕುರಿತ್ತ ತಾಾಂತ್ರರ ಕ ಪರಿಶ್ೀಲನೆ ನ್ಡೆಸಿ, ಅಗತಯ  

ಕರ ಮ ಕೈಗಳು ಲ್ಲಕೆಾ  ಈಗ ನವು ಮುಾಂದಾಗಿದಿೆ ೀವ.   ಇದರ ಬಗೆೆ  ಈಗಾಗಲೇ ಸುಪಿರ ೀರ್  ಕೀಟ ವನ್ಲಿ್ಲ  

ದಿನಾಂಕಗಳು ನಿಗದಿ ಯಾಗಿರುವ ಕಾರಣ್ ಇದರ ಬಗೆೆ  ಹೆರಿ್ಚ  ಮಾತನಡುವುದು ಸೂಕು ವಲಿ .   ಕೃಷ್ಣಣ  

ಮತ್ತು  ಕಾವೇರಿ ಎಲಿವೂ ಬಹಳ ಬೇಗ  ಕೀಟ ವನ್ಲಿ್ಲ  ಬರುತ್ರು ವ.   ಮೊದಲ್ಲನ್ ಹಾಗೆ 3-6 ತ್ರಾಂಗಳು 

ಕಾಯುವ ಮುದಿ ತ  ಇಲಿ .   ಒಾಂದೆರಡು ವಾರಗಳಲಿ್ಲ  immediately ಹಾಕುತಾು ರೆ.   ಅದಕಾಾ ಗಿಯೇ ಸಾ ಲಾ  

ಸೂಕ್ಷೂ ವಾಗಿ ನನು ಉತು ರ ನಿೀಡಿದಿೆ ೀನೆ.   ಅಷಿ್ಟ  ಮಾತರ  ಹೇಳುತೆು ೀನೆ.  ಏಕೆಾಂದರೆ ಈ ವರ್ಚರ ಎಲಿರಿಗೂ 

ತ್ರಳಿದಿದೆ. 

       (ಮುಾಂದು) 

(1320)/7-10/23-12-2021/LM/VK 

 

ಶಿರ ೋ ಗೊೋವಿಾಂದ ಕಾರಜ್ೋಳ(ಮುಾಂದ್ಯ):-  

ಮಾನ್ಯ  ತ್ರಪ್ಾ ೀಸ್ವಾ ಮಿಯವರು ಸ್ವಕಷಿ್ಟ  knowledge ಹಾಂದಿದವರಿದಿಾ ರೆ. ಇದರಲಿ್ಲ  ಮಡಿವಂತ್ರಕೆ 

ಮಾಡುವಂತದಿು  ಏನು ಇಲಿ . ರಾಜಯ ದ ಹತದೃಷಿಿ ಯಿಾಂದ ಹೇಳಿದಿೆ ೀನೆ.  ನ್ನ್ನ  ಹತ್ರು ರ ಮಾಹತ್ರಯ ಕರತೆ 

ಇದೆ ಎಾಂದು ಅಲಿ . ಎಲಿ  ಮಾಹತ್ರ ಇದೆ. ಆದರೆ ಸೂಕ್ಷೂ ವಾಗಿ ಹೇಳಿದಿೆ ೀನೆ.  

 

ಶಿರ ೋ ಕವಟಗಿಮಠ ಮಹಾಾಂತೇಶ ಮಲೆಕಾಜುಾನ(ಸ್ಕಾಾರದ ಮುಖಯ   ಸ್ಚೇತ್ಕರು):- ಮಾನ್ಯ  

ಸಭಾಪತ್ರಗಳೆ,  ಸ್ವಕಷಿ್ಟ  ವವರವಾಗಿ ಉತು ರವನುನ  ಕಟಿ್ಟ ದಿಾ ರೆ. ಆದರೆ ಬ್ಳಗಾವ ಬಗೆೆ  ಹೆರಿ್ಚ  ಪರ ಸ್ವು ಪ 

ಮಾಡಿರುವುದಿಲಿ . ಸಚಿವರು  ನ್ಮೂ ವರೇ ಆಗಿರುವುದರಿಾಂದ ನನು ಹೆಚಿಿ ಗೆ ಏನು ಪರ ಸ್ವು ಪ ಮಾಡಲು 

ಹೀಗುವುದಿಲಿ . ಬ್ಳಗಾವ ಜಿಲಿ್ಲ ಯ ಮಹಾಲಕಿ ೂ  ಏತನಿೀರಾವರಿ  2012ರಲಿ್ಲ  water allocation ಆಗಿದೆ. 

DPR ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ಉತು ರ ಕನವಟಕದ ಕೃಷ್ಣಣ  ಏತ ನಿೀರಾವರಿ  ಮುಖಾಾಂತರ ಸುಮಾರು 4000 ಹೆಕಿೆ ೀರ  

ನಿೀರಾವರಿಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸುಮಾರು 12000 ಎಕರೆ…. ಪಕಾ ದಲಿ್ಲಯೇ 20 ಕ.ಮಿೀ ಅಾಂತರದಲಿ್ಲ  ಕೃಷ್ಣಣ ನ್ದಿ 

ಹರಿಯುತು ದೆ.  ಆದರೂ ಆ ಭಾಗದಲಿ್ಲ  ನಿೀರಾವರಿಯಾಗಿರುವುದಿಲಿ . ಈ ಬಗೆೆ  ಮಾನ್ಯ  ನಿೀರಾವರಿ ಸಚಿವರು 

ಹೇಳಬೇಕು.  ಇದರ ಜತೆಗೆ ರಾಯಬ್ರಗ ತಾಲಿೂ ಕನ್ ಕರಬ್ರ ಏತ ನಿೀರಾವರಿ ಬಗೆೆ  ಮಾನ್ಯ  ಸಚಿವರ 

ಗಮನ್ಕೆಾ  ಬಂದಿದೆ. ಬಹಳ ದಿನ್ಗಳಿಾಂದ  ರಾಯಬ್ರಗ ವಧಾನ್ಸಭಾ  ಕಿೆೀತರ ದ ನಗರಮೂನ್ನ ಳಿ ಹೀಬಳಿ  

ನಿೀರಾವರಿಯಿಾಂದ ವಂಚಿತವಾಗಿರುವಂತಹ ಭಾಗ.  ಇದರ ಬಗೆೆ  ಮಾನ್ಯ  ಸಚಿವರು ದಯಮಾಡಿ 



                                                                ««¥¥ÀÀ//2233--1122--22002211| 212 

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

 

 

clarification ಕಡಬೇಕು. ಮೂರನೆಯದು, ಗಿಣೆಗಾವ ಬಸವೇಶಾ ರ ಏತ ನಿೀರಾವರಿ ಯೀಜನೆ ಅಥಣಿ 

ತಾಲಿೂ ಕನ್ ಕಾಗವಾಡದಲಿ್ಲ  ಪ್ಪರ ರಂಭವಾಗಿ  ಸುಮಾರು 4 ವಷ್ವವಾಗಿದೆ. ಇನುನ  ೫೦% 

ಕಾಮಗಾರಿಯಾಗಿರುವುದಿಲಿ . ದಯಮಾಡಿ ಈ ಯೀಜನೆಗೆ ಹಣ್ ಒದಗಿಸುತ್ರು ೀರಾ?  ಈ ಏತ ನಿೀರಾವರಿ 

ಯೀಜನೆಗಳ ಬಗೆೆ  ಸಕಾವರದ ನಿಲುವೇನು? ಯಾವಾಗ ಈ ಯೀಜನೆಗಳನುನ  ಕೈಗೆತ್ರು ಕಳುು ತ್ರು ೀರಿ ಎನುನ ವ 

ವವರವನುನ  ಮಾನ್ಯ  ಸಚಿವರಿಗೆ ಕೇಳಬಯಸುತೆು ೀನೆ.  

 

      ಶಿರ ೋ ಗೊೋವಿಾಂದ ಎಾಂ. ಕಾರಜ್ೋಳ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಗಳೆ, ಕಾಗವಾಡ ಕಿೆೀತರ ದಲಿ್ಲ  ಬರುವಂತಹ 

ಗಿಣೆಗಾವ  ಬಸವೇಶಾ ರ ಏತ ನಿೀರಾವರಿ ಕಾಮಗಾರಿ entrust ಮಾಡಿದಿೆ ೀವ.  ಈ ಯೀಜನೆ ಹೆರಿ್ಚ  progress 

ಆಗದಿರುವುದರಿಾಂದ ನ್ಮಗೂ ಆತಂಕವಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಬ್ರರಿ  ಮಿೀಟ್ಟಾಂಗ  ಮಾಡಿ final notice 

ಕಡಬೇಕೆಾಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿದಿೆ ೀನೆ. ಕಂಟ್ರ್ರ ಕಿ್   ಹಡಿದವರು ಬೇಗನೆ ಕೆಲಸವನುನ  ಮುಗಿಸದೆ 

ಹೀದರೆ tender terminate ಮಾಡಬೇಕು, final notice ಕಟಿ  measurement ತೆಗೆದುಕಳಿು  ಎಾಂದು 

ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿದಿೆ ೀನೆ.  ಮಹಾಲಕಿ ೂ  ಯೀಜನೆ ಬಗೆೆ  ಕೇಳಿದಿಾ ರೆ.  ಅದನುನ  survey ಮಾಡಿಸುತೆು ೀನೆ. 

 

      Sri KAVATAGIMATH MAHANTESH MALLIKARJUN:- DPR ಆಗಿದೆ, water allocation ಆಗಿದೆ. 

 

      ಶಿರ ೋ ಗೊೋವಿಾಂದ ಕಾರಜ್ೋಳ:- ರ್ಮನಯ  ಸ್ಭಾಪತಿಗಳೆ, ಇದು ರಾಜಯ ದಲಿ್ಲ  ಹೇಗೆ ಆಗಿದೆ ಎಾಂದರೆ, 

ಎಲಿರ ಒತು ಡ ಸೇರಿ ಒಾಂದು ಲಕ್ಷದ ಐದು ಸ್ವವರ ಕೀಟ್ಟ ರೂಪ್ಪಯಿಗಳ ಅನುಮೊೀದನೆಯಾಗಿದೆ.  

೨೦೧೪ರಿಾಂದ ೨೦೨೧ರ ವರೆಗೆ ಆಗಿರುವ ಎಲಿ  ಮಾಹತ್ರ ನ್ಮೂ  ಕಣ್ಣ ಮುಾಂದೆ ಇದೆ. Balance work of 

ongoing projects ಸುಮಾರು Rs.59,000 crores ದು ಇದೆ.  ಇದು ಬಹಳ  ದೊಡಡ  ಕೆಲಸವಾಗಿದೆ. ನನು 

ಎಲಿವನುನ  ಮಾಡುತೆು ೀನೆ ಎಾಂದು ಸದನ್ದಲಿ್ಲ  ನನು ಹೇಳಲು ಆಗುವುದಿಲಿ .  

 

     ಶಿರ ೋ ಕವಟಗಿಮಠ ಮಹಾಾಂತೇಶ ಮಲೆಕಾಜುಾನ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಗಳೆ, ಇಾಂದಿನ್ 

ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳು ಹಾಂದೆ ನಿೀರಾವರಿ ಸಚಿವರಾಗಿದಿ ರು. ಅವರು ಆಗ promise ಮಾಡಿರುವಂತಹ 

ಯೀಜನೆ ಇದು. Water allocation ಆಗಿ ಆಗದೆ ಇರುವಂತಹ ಒಾಂದೇ ಒಾಂದು scheme ಇದು.  ದಯಮಾಡಿ 

ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯನುನ  ಕೈಗೆತ್ರು ಕಳು ಬೇಕೆಾಂದು ಕೇಳಿಕಳುು ತೆು ೀನೆ. 

 

ಶಿರ ೋ ಗೊೋವಿಾಂದ ಕಾರಜ್ೋಳ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಗಳೆ, water allocation ನೀಡಬೇಕು, budget 

provision ನೀಡಬೇಕು. 
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ಶಿರ ೋ ಕವಟಗಿಮಠ ಮಹಾಾಂತೇಶ ಮಲೆಕಾಜುಾನ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಗಳೆ, that is the only 

pending project. ಇಷಿ್ಟ  ಒತಾು ಯ ಮಾಡುವ ಅವಶಯ ಕತೆ ಇರಲ್ಲಲಿ . ದಯಮಾಡಿ ಈ ಯೀಜನೆಯನುನ  

ತೆಗೆದುಕಳು ಬೇಕೆಾಂದು ಕೇಳಿಕಳುು ತೆು ೀನೆ. 

 

       ಶಿರ ೋ ಗೊೋವಿಾಂದ ಕಾರಜ್ೋಳ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಗಳೆ, ನಿಮೂ  ಊರಿನ್ಲಿ್ಲ  ಅಧಿವೇಶನ್ 

ನ್ಡೆಸುತ್ರು ದಿೆ ೀವ. ಅದಕೆಾ  ತಾವು ಜೀರು ಮಾಡುತ್ರು ದಿಿ ೀರಿ. 

 

     ಶಿರ ೋ ಮಹಾತೇಶ ಎಾಂ.ಕವಟಗಿಮಠ:- ಜೀರು ಮಾಡುವ ಪರ ಶೆನ ಯೇ ಇಲಿ  ಸರ. ಈ 

ಯೀಜನೆಯಿಾಂದ ಜನ್ರು ವಂಚಿತರಾಗಿದಿಾ ರೆ.  

 

       ಶಿರ ೋ  ಗೊೋವಿಾಂದ ಕಾರಜ್ೋಳ:- ಸಕಾರಾತೂ ಕವಾಗಿ ಸಾ ಾಂಧಿಸುತೆು ೀವ.  

 

       ಶಿರ ೋ ಮರಿತಿು ಬಬ ೋಗೌಡ( ಶಿಕ್ಷಕರ ಕಿೆೋತ್ರ ):- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಗಳೆ, ಮಾನ್ಯ  ಕಾರಜೀಳರವನುನ  

ನ್ಮೂ  ತಾತನ್ ಕಾಲದಲಿ್ಲ  ನೀಡುತ್ರು ದಿ  ಹರಿಯ ಶಾನುಭೀಗರನುನ  ನೀಡಿದ ಹಾಗೆ ಆಗುತು ದೆ. ಅವರು 

ತ್ತಾಂಬ್ರ ರ್ಚನನ ಗಿ  ಉತು ರವನುನ  ಕಡುತ್ರು ದಿಾ ರೆ.  13,000 ಪ್ಪರ ಥಮಿಕ ಶಾಲ್ಕ ಶ್ಕ್ಷಕರು, 2000 ಕೂಾ  ಹೆರಿ್ಚ  

ಪೌರ ಢಶಾಲ್ಕ ಶ್ಕ್ಷಕರು ಇಲಿ  ಭತ್ರವ ಮಾಡಬೇಕು ಎಾಂದು ಹೇಳಿದಿಾ ರೆ. ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರು ಹಾಂದೆ 

ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಸಚಿವರಾಗಿದಿಾ ಗ 1,045 ಸಕಾವರಿ ಪೌರ ಢಶಾಲ್ಲಗಳನುನ  ತೆರೆದರು. ಇದು ಆ ಸಕಾವರದ ಸಮಯದಲಿ್ಲ  

ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಇಲ್ಕಖ್ಯಯಲಿ್ಲ  ಆಗಿರುವ ದಾಖ್ಲ್ಲ. 385 ಸೈನಿ   ವಭಾಗದಲಿ್ಲ  ಪಿಯು ಕಾಲೇಜುಗಳನುನ  ತೆಗೆದರು.  

ಅದರಲಿ್ಲ   ೭೦% ಈ ಭಾಗಕೆಾ  ಕಟಿ ರು. ಹುದಿೆ ಗಳನುನ  ಕಟಿ ರು, ಕಟಿ ಡ ಕಟಿ ಲು ಹಣ್ ಕಟಿ ರು. ಆದರೆ 

ಇವತ್ತು   ೨೦೦೦ ಕೂಾ  ಹೆರಿ್ಚ  ಮಕಾ ಳಿಗೆ ಪ್ಪಠ ಮಾಡಲು ಶ್ಕ್ಷಕರು ಇಲಿ  ಎಾಂದರೆ ಸಕಾವರಿ ಶಾಲ್ಕ ಮಕಾ ಳಿಗೆ 

ಯಾವ ರಿೀತ್ರ ಶ್ಕ್ಷಣ್ವನುನ  ಕಡಲು ಸ್ವಧಯ . ಯಾವ ಅವಧಿಯಳಗೆ  ಹುದಿೆ ಗಳನುನ  ತ್ತಾಂಬುತ್ರು ೀರಿ 

ಎನುನ ವುದನುನ  ದಯಮಾಡಿ ಹೇಳಬೇಕು.  ಈ ಭಾಗದಲಿ್ಲ  ೫ ವಶಾ ವದಾಯ ನಿಲಯಗಳು ಇವ. ಒಾಂದು 

Veterinary University, Agriculture University, ಮೂರು ಸ್ವಮಾನ್ಯ  ವಶಾ ವದಾಯ ನಿಲಯ.  

      

ಶಿರ ೋ  ಗೊೋವಿಾಂದ ಎಾಂ. ಕಾರಜ್ೋಳ :- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಗಳೆ, ಮಾನ್ಯ  ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಸಚಿವರು ಇಲಿ್ಲ ೀ 

ಇದಿಾ ರೆ. ಮಾನ್ಯ  ಸದಸಯ ರ ಶೆನ ಗೆ ಅವರೇ ಉತು ರ ಕಡುತಾು ರೆ.  
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      ಶಿರ ೋ ಮರಿತಿಬಬ ೋಗೌಡ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಗಳೆ, ಈ ಐದು ವಶಾ ವದಾಯ ನಿಲಯಗಳಲಿ್ಲರುವ backlog 

ಹುದಿೆ ಗಳನುನ  ಭತ್ರವ ಮಾಡಲೇ ಇಲಿ . ಯಾವಾಗ ಭತ್ರವ ಮಾಡುತ್ರು ೀರಿ?  Backlog ಹುದಿೆ ಗಳನುನ  ಭತ್ರವ 

ಮಾಡದೆ ಇರುವುದರಿಾಂದ  ವದಾಯ ರ್ಥವಗಳಿಗೆ ತ್ತಾಂಬ್ರ ತಾಂದರೆಯಾಗುತು ದೆ.   

 

       ಈ ಭಾಗದಲಿ್ಲ  ಭಿೀಮಾ, ರ್ಟಿ ಪರ ಭಾ, ಕೃಷ್ಣಣ , ತ್ತಾಂಗಾ, ಮಲಪರ ಭಾ ಹೀಗೆ  ಪಂಚ ನ್ದಿಗಳು 

ಹರಿಯುತು ವ.  ಈ ಪಂಚ ನ್ದಿಗಳಿಗೆ ಅಲಿಲಿ್ಲ  ಬ್ರಯ ರೇಜ  ಚಿಕಾ  ಚಿಕಾ  ಡಾಯ ಾಂ ಗಳನುನ  ಕಟಿ್ಟ  ನಿೀರನುನ  ಸಂಗರ ಹ 

ಮಾಡಿದರೆ ಕುಡಿಯುವ ನಿೀರಿನ್ ಸಮಸಯ ಯನುನ  ಬಗೆಹರಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು  ಅಾಂತಜವಲ ವೃದಿಿ ಯಾಗಲು 

ಸಹಾಯಕವಾಗುತು ದೆ.  ಇಾಂತಹ ಬ್ರಯ ರೇಜ ಗಳ ನಿಮಾವಣ್ ಮಾಡಿ surface water ನಿಾಂದ ಕೆರೆ ತ್ತಾಂಬಿಸುವ 

ಯೀಜನೆಯನುನ  ತೆಗೆದುಕಳುು ತ್ರು ೀರಾ ಎಾಂದು ಕೇಳಿರುವುದಕೆಾ  ತಮಿೂ ಾಂದ ಉತು ರ ಬಂದಿರುವುದಿಲಿ . 

ಅದಕೆಾ  ಉತು ರವನುನ   ಕಡಬೇಕು.  

 

      ಗುಲಬ ಗಾವ ಜಿಲಿ್ಲ ಯಲಿ್ಲ  ತಗರಿ ಅಭಿವೃದಿಿ  ಮಂಡಳಿ ಇದೆ.  ಇದನುನ  ದಿಾ ದಳ ಧಾನ್ಯ   ಅಭಿವೃದಿಿ  

ಎಾಂದು ಮಾಡಿ ಬಹಳ ವಷ್ವಗಳಾಗಿವ.  ಅಲಿ್ಲ  ಯಾವುದೇ ದಿಾ ದಳ ಧಾನ್ಯ ವನುನ  ಇದುವರೆಗೂ ಖ್ರಿೀದಿ 

ಮಾಡುತ್ರು ಲಿ .  ದಿಾ ದಳ ಧಾನ್ಯ   ಬ್ಳೆಯುವ ರೈತರಿಗೆ ಉತೆು ೀಜನ್ಕಾರಿಯಾಗುವಂತೆ ಯಾವುದೆ 

ಸಹಾಯವನುನ  ಕಡುತ್ರು ಲಿ .   ಭಾಗದಲಿ್ಲ  ದಿಾ ದಳ ಧಾನ್ಯ ವನುನ  ತ್ತಾಂಬ್ರ ಬ್ಳೆಯುತಾು ರೆ.  ಇದರಿಾಂದ 

ರೈತರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಹಾಯ ದೊರಕರುವುದಿಲಿ . ಅಲಿ್ಲ  ಮಂಡಳಿ ಇದೆ ಮತ್ತು  ಅದಕೆಾ  ಒಬಬ ರು ಎಾಂಡಿ 

ಇದಿಾ ರೆ ಅಷಿ್ಣ .  ಈ ಮಂಡಳಿಯಿಾಂದ ದಿಾ ದಳ ಧಾನ್ಯ   ಖ್ರಿೀದಿ ಮತ್ತು  ರೈತರಿಗೆ ಸಹಾಯವಾಗುವಂತಹ 

ಯಾವುದಾದರೂ ಕಾಯವಕರ ಮ ಹಾಕಕಳುು ತ್ರು ೀರಾ?  

 

        ಇನನ ಾಂದು ಪರ ಮುಖ್ ವರ್ಚರ ಎಾಂದರೆ,  ಮಾನ್ಯ  ಎಸ .ಎಾಂ.ಕೃಷ್ಣಣ ರವರು 

ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳಾಗಿದಿಾ ಗ ಮಾನ್ಯ  ಶ್ರ ೀ ಎಚ್ .ಕೆ.ಪ್ಪಟ್ಟೀಲ ರವರು ನಿೀರಾವರಿ ಸಚಿವರಾಗಿದಿ ರು. ಮಾನ್ಯ  

ಶ್ರ ೀ ಬಿ.ಎಸ.ಯಡಿಯೂರಪಾ ನ್ವರು ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳಾಗಿದಿಾ ಗ, ಈಗಿನ್ ಮಾನ್ಯ  ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳಾದ ಶ್ರ ೀ 

ಬಸವರಾಜ ಬೊಮಾೂ ಯಿಯವರು ೫ ವಷ್ವ ನಿೀರಾವರಿ ಸಚಿವರಾಗಿದಿ ರು.  ಮಾನ್ಯ  ಶ್ರ ೀ 

ಸಿದಿ ರಾಮಯಯ ನ್ವರು ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳಾಗಿದಿ  ಸಮಯದಲಿ್ಲ  ಮಾನ್ಯ  ಶ್ರ ೀ ಎಾಂ.ಬಿ.ಪ್ಪಟ್ಟೀಲ ರವರು 

ನಿೀರಾವರಿ ಸಚಿವರಾಗಿದಿ ರು. ಈಗ ಕೆಲವು ದಿನ್ ಮಾನ್ಯ  ಶ್ರ ೀ ರಮೇಶ  ಜಾರಿಕಹಳಿಯವರು ನಿೀರಾವರಿ 

ಸಚಿವರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಿಾ ರೆ. ಈಗ ತಾವು  ಮಾನ್ಯ  ಶ್ರ ೀ ಗೀವಾಂದ ಕಾರಜೀಳರವರು ನಿೀರಾವರಿ 

ಸಚಿವರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ರು ದಿಿ ೀರಿ. ಪಂಚ ನ್ದಿಗಳು ಹರಿಯುತ್ರು ರುವ, 7 ಡಾಯ ಾಂ ಗಳು ಇರುವಂತಹ ಈ 

ಭಾಗಕೆಾ  ನಿರಂತರವಾಗಿ ಎಲಿ್ಕ  ಸಕಾವರಗಳು ಭಾರಿ ನಿೀರಾವರಿ ಸಚಿವರ ಖಾತೆಯನುನ  ಈ ಭಾಗದವರಿಗೆ 

ಕಡುತು ಲೇ ಬಂದಿದೆ.  ಆದರೂ ಕೂಡಾ ಇಲಿ್ಲಯವರೆಗೆ ಇಲಿ್ಲಯ ನಿೀರಿನ್ ಸಮಸಯ  ಬಗೆಹರಿಯುತ್ರು ಲಿ  
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ಎಾಂದರೆ, ಇನುನ  ಯಾರಿಾಂದ ಎಲಿ್ಲಾಂದ ಕೆಲಸವನುನ  ಮಾಡಿಸಬೇಕು.  ದಯಮಾಡಿ ಕೆಲಸದಲಿ್ಲ  ಬದಿ ತೆ 

ಇರಬೇಕು. ಆ ಬದಿ ತೆಯನುನ  ತ್ರಳಿಸಬೇಕು.  

 

      ಹೀದ ವಷ್ವದ ಅತ್ರವೃಷಿಿ  ಬಗೆೆ  ನನು ಮಾತನಡುವುದಿಲಿ . ಈ ವಷ್ವದ ಅತ್ರವೃಷಿಿ  ಬಗೆೆ  

ಹೇಳುತೆು ೀನೆ. ಬಹಳ ಜನ್ರು ಜಿೀವ ಕಳೆದುಕಾಂಡರು, ಪ್ಪರ ಣಿಗಳು ನಿೀರಿನ್ಲಿ್ಲ  ಕಚಿಿ ಕಾಂಡು ಹೀದವು.  

ಬ್ಳೆ ಹಾನಿ ಉಾಂಟ್ರ್ಯಿತ್ತ, ಬಹಳ ಜನ್ರು ಸೂರು ಕಳೆದುಕಾಂಡರು. ಕೇಾಂದರ  ಸಕಾವರದ ತಂಡ ಇಲಿ್ಲ ಗೆ 

ಬಂದು ಅಧಯ ಯನ್ ಮಾಡಿದೆ.  ಈ ಹಾನಿಗೆ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಎಷಿ್ಟ  ಹಣ್ವನುನ  ಅಾಂದಾಜು ಮಾಡಲ್ಕಗಿದೆ? 

ರಾಜಯ  ಸಕಾವರ ಅತ್ರವೃಷಿಿ ಗೆ ಒಳಗಾದ ರೈತರಿಗೆ ಏನದರೂ ಸಹಾಯವನುನ  ನಿೀಡಿದೆಯೇ? ಕೇಾಂದರ  

ಸಕಾವರ ಎಷಿ್ಟ  ಹಣ್ವನುನ  ಕಟಿ್ಟ ದೆ ಎನುನ ವುದನುನ  ದಯಮಾಡಿ ತ್ರಳಿಸಬೇಕು. ಈ ನಲುಾ   ವಷ್ಯಗಳ 

ಬಗೆೆ  ದಯಮಾಡಿ ಮಂತ್ರರ ಗಳು ಉತು ರವನುನ  ಕಡಬೇಕೆಾಂದು ಕೇಳಿಕಳುು ತೆು ೀನೆ. 

                  (ಮುಾಂದು)  

(1321)23-12-2021(07-20)vk            (ಸ್ಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಾ ತಿ) 

  

ಶಿರ ೋ ಗೊೋವಿಾಂದ ಎಾಂ. ಕಾರಜ್ೋಳ (ಮುಾಂದ್ಯ):- 

 

ಮಾನ್ಯ  ಸದಸಯ ರು ಹೇಳಿದಂತೆ ಕೆರೆ ತ್ತಾಂಬುವ ಯೀಜನೆ ಬಹಳ ಮಹತಾ ದ ಯೀಜನೆಯಾಗಿದಿು , 

ಅಾಂತಜವಲ ಹೆರಿ್ಚ ಗುತು ದೆ, ಜನ್ರಿಗೆ ಶುದಿ  ಕುಡಿಯುವ ನಿೀರನುನ  ಕಡಲು ಆಗುತು ದೆ, ಪಶು, ಪಕಿ , 

ಪ್ಪರ ಣಿಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನಿೀರನುನ  ಕಡಲು ಸ್ವಧಯ ವಾಗುತು ದೆ. ಇದು ಉತು ಮವಾದ ಯೀಜನೆಯಾಗಿದಿು , 

ನ್ಮೂ  ಹಣ್ಕಾಸಿನ್ ಇತ್ರ-ಮಿತ್ರಯಲಿ್ಲ  ಮಾನ್ಯ  ಸದಸಯ ರು ಏನು proposal ಕಡುತಾು ರೀ, ಅದನುನ  

ನೀಡಿಕಾಂಡು ಪರ ಯತನ  ಮಾಡುತೆು ೀನೆ.  

 

 ಇನುನ  ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ಬ್ಾಂಬಲ ಬ್ಲ್ಲಯಲಿ್ಲ  ದಿಾ ದಳ ಧಾನ್ಯ ಗಳ ಖ್ರಿೀದಿ ಪ್ಪರ ರಂಭ ಮಾಡಿದೇ, 

ಕೇವಲ ತಗರಿ ಒಾಂದನೆನ ೀ ಖ್ರಿೀದಿ ಮಾಡುತ್ರು ರುವ ಬಗೆೆ  ಹೇಳಿದರು. ನನು ಸಂಬಂಧಪಟಿ ವರ ಜತೆ 

ಮಾತನಡಿ, ದಿಾ ದಳ ಧಾನ್ಯ  ಖ್ರಿೀದಿ ಮಾಡಲು ಮಾತನಡಿ, ಸೂಚನೆ ಕಡುತೆು ೀನೆ.  

 

 ಇನುನ  backlog ವಷ್ಯಕೆಾ  ಸಂಬಂಧಪಟಿ ಾಂತೆ ನನು Chairman ಆಗಿದಿು , ಮೊನೆನ  ಒಾಂದು 

meeting ಕರೆದಿದಿು , code of conduct ಇತರ ಕೆಲವು ಕಾರಣ್ಗಳ ಸಲುವಾಗಿ ಮತೆು  postpone 

ಮಾಡಿದಿೆ ೀನೆ. ಬ್ಾಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೀದ ತಕ್ಷಣ್ ೧ನೇ ತಾರಿೀಖಿನ್ ನಂತರ ಸಭೆ ಕರೆದು ಮಾಡುವ 

ಪರ ಯತನ ವನುನ  ಮಾಡುತೆು ೀನೆ. ಅತ್ರವೃಷಿಾ  ಬಗೆೆ  ವಧಾನ್ ಸಭೆಯಲಿ್ಲ  ಕೆಲವು ಘೀಷ್ಣೆಗಳು ಆಗಿದಿು , NDRF 

(National Disaster Response Fund) ಮತ್ತು  SDRF (State Disaster Response Fund) guidelines ಪರ ಕಾರ 
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ಕೇಾಂದರ  ಸಕಾವರದ ಮಾಗವಸೂಚಿಯಂತೆ double ಕಡುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತೆು ೀವ, ಅದರ ಆದೇಶ ಇನ್ಮನ  

ಹರಬಂದಿಲಿ . ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅವರ ನೆರವಗೆ ಸಕಾವರ ಬರುತು ದೆ. 

 

 ಶಿರ ೋ ಗೊೋವಿಾಂದರಾಜುಃ- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಕೀಲ್ಕರ, ಚಿಕಾ ಬಳಾು ಪುರ ಜಿಲಿ್ಲ ಗಳಿಗೆ 

ಸಂಬಂಧಪಟಿ ವನಗಿ ಎತ್ರು ನ್ಹಳೆ ಯೀಜನೆ ಬಗೆೆ  ಬಹಳ ವಸು ೃತವಾದ ಚರ್ಚವ ಮಾಡಲು ಆಸ ಇತ್ತು . 

ಮಾನ್ಯ  ನಿೀರಾವರಿ ಸಚಿವರು ಭೈರಗಾಂಡಲು ಜಲ್ಕಶಯಕೆಾ  ಜಮಿೀನಿನ್ ಸ್ವಾ ಧಿೀನ್ ಸಮಸಯ  ಇದೆ ಎಾಂದು 

ಹೇಳಿದರು. ಅಲಿ್ಲನ್ ಜಲ್ಕಶಯಕೆಾ  ೧೦ TMC ನಿೀರಿನ್ storage capacity ಮಾಡಬೇಕೆಾಂದು DPR ನ್ಲಿ್ಲತ್ತು . 

ಇತ್ರು ೀರ್ಚಗೆ ೨.೬ TMC ನಿೀರಿಗೆ tender ಕರೆದಿದಿಾ ರೆ ಎನುನ ವುದು ಗತಾು ಯಿತ್ತ. ಅದರ ಪರ ಕಾರ ೨.೬ TMC 

ನಿೀರನುನ  storage ಮಾಡಿದಿೆ ೀ ಆದರೆ ಈ ನಿೀರನುನ  ೬ ತ್ರಾಂಗಳ ಕಾಲ ಮಧುಗಿರಿ feeder ಕಾಲುವ, 

ಗೌರಿಬಿದನ್ಮರು feeder ಕಾಲುವ, ರಾಮನ್ಗರ feeder ಕಾಲುವ, ಕೀಲ್ಕರ feeder ಕಾಲುವ ಮತ್ತು  

ಶ್ರ ೀನಿವಾಸಪುರ feeder ಕಾಲುವಗಳಿಗೆ ಅಾಂದರೆ ೩ ಜಿಲಿ್ಲ ಗಳಿಗೆ ೨.೬ TMC ನಿೀರನುನ  supply ಮಾಡುವುದಕೆಾ  

ಆಗುತು ದೆಯೇ? ಎತ್ರು ನ್ಹಳೆ ಮೂಲ ಉಗಮ ಸೆ್ವ ನ್ದಲಿ್ಲ  ಕೇವಲ ೬ ತ್ರಾಂಗಳು ಮಾತರ  ಬಿೀಳುವ ಮಳೆಯ 

ನಿೀರು ಭೈರಗಾಂಡನ್ಹಳಿು  ಜಲ್ಕಶಯಕೆಾ  pump ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಇನುನ  ೬ ತ್ರಾಂಗಳು ನಿೀರು 

ಸಿಗುವುದಿಲಿ . ಇದರ ಬಗೆೆ  ಮಾನ್ಯ  ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳನುನ  ಭೇಟ್ಟಯಾಗಿ, ಮೂಲ ೧೦ TMC ನಿೀರಿನ್ storage 

capacity ಇತ್ತು , ಅಷಿ್ಣ ೀ ಮಾಡಬೇಕೆಾಂದು ಮನ್ವ ಕಟಿ್ಟ ದಿೆ ೀವ. ಅದರ ಬಗೆೆ  ಮಾನ್ಯ  ನಿೀರಾವರಿ ಸಚಿವರು 

ಉತು ರಿಸಬೇಕೆಾಂದು ಕೀರುತೆು ೀನೆ. 

 

 ಶಿರ ೋ ಗೊೋವಿಾಂದ ಎಾಂ. ಕಾರಜ್ೋಳ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಭೈರಗಾಂಡನ್ಹಳಿು ಯ 10 

TMC reservoir ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು , ಆದರೆ ೨.೬ TMC ಗೆ ಕಡಿಗಳಿಸಿರುವ ಬಗೆೆ  ಹೇಳಿದರು. ನನು ಅದನುನ  

ಪರಿಶ್ೀಲನೆ ಮಾಡುತೆು ೀನೆ, ಏಕೆಾಂದರೆ ನ್ನ್ನ  ಹತ್ರು ರ ಅದರ ಮಾಹತ್ರ ಇಲಿ , ಬ್ಾಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೀದ ತಕ್ಷಣ್ 

ಮಾನ್ಯ  ಸದಸಯ ರನುನ  ಕರೆದು, ಪರಿಶ್ೀಲನೆ ಮಾಡಿ, finally ಉತು ರ ಹೇಳುತೆು ೀನೆ. 

 

 ಶಿರ ೋ ಗೊೋವಿಾಂದರಾಜು:- ೧೦ TMC ನಿೀರನುನ  ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದಿೆ ೀ ಆದರೆ ಕೀಲ್ಕರ ಭಾಗಕೆಾ  ನಿೀರು 

ಬರುವುದೇ ಇಲಿ .  

 

ಸ್ಭಾಪತಿಯವರುಃ- ಮಾಹತ್ರ ಇಲಿ , ನೀಡಿ ಹೇಳುತೆು ೀನೆ ಎಾಂದು ಹೇಳುತ್ರು ದಿಾ ರೆ. 

ಶಿರ ೋ ಗೊೋವಿಾಂದ ಎಾಂ. ಕಾರಜ್ೋಳ:- ನನು ನಿೀರಾವರಿ ಸಚಿವನದ ಮೇಲ್ಲ ಯಾವುದೇ 

ನಿಣ್ವಯಗಳು ನ್ನ್ನ  ಮುಾಂದೆ ಆಗಿಲಿದ ಕಾರಣ್ ಪರಿಶ್ೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಉತು ರ ಹೇಳುತೆು ೀನೆ ಎಾಂದು ಹೇಳಿದೆ. 

ಸದನ್ಕೆಾ  ತಪುಾ  ಹೇಳುವುದು ಬೇಡ. 
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ಶಿರ ೋ ಪರ ಕಾಶ  ಕೆ. ರಾಥೋಡ :- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ನ್ನ್ನ  ಕೆಲವು ಪರ ಶೆನ ಗಳಿಗೆ ಉತು ರ 

ಕಟಿ್ಟ ದಿು , ಇನುನ  ಕೆಲವಕೆಾ  ಉತು ರ ಕಟಿ್ಟ ಲಿ . ಮೊಟಿ ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಮಾನ್ಯ  ಸಚಿವರು ಪ್ಪರ ರಂಭ 

ಮಾಡಿದಾಗ ಕೃಷ್ಣ  ವರ್ಚರವಾಗಿ ರೂ.೧೦ ಸ್ವವರ ಕೀಟ್ಟ UKP ಗೆ ಮಿೀಸಲ್ಲಡುತೆು ೀವ ಎಾಂದು ಹೇಳಿದರು 

ಮತ್ತು  ವಾಗಿಾ ನ್ ಮಾಡಿರುವ ಬಗೆೆ  ಹೇಳಿದರು. ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ನ್ಮೂ  ಪರ ಣ್ಣಳಿಕೆಯನುನ  

ನನು ಕಳುಹಸಿಕಡುತೆು ೀನೆ. ನ್ಮೂ  ಪರ ಣ್ಣಳಿಕೆಯಲಿ್ಲ  ಕೃಷ್ಣ  ನ್ದಿ ಕಾಲುವ ಮತ್ತು  ಕಾವೇರಿ ನ್ದಿ 

ಕಳು ದಲಿ್ಲ  ಅಭಿವೃದಿಿ  ಹಾಗೂ ಆಧುನಿೀಕರಣ್ಕಾಾ ಗಿ ವಾಷಿವಕ ರೂ.೧೦ ಸ್ವವರ ಕೀಟ್ಟ ಮಿೀಸಲು ಎಾಂದು 

ಇದಿು , ಇದು ನ್ಮೂ  ಅಧಿಕೃತ manifesto ಆಗಿದೆ.  

 

ಸ್ಭಾಪತಿಯವರುಃ- ಮಾನ್ಯ  ಸಚಿವರೇ, ಅದಕೆಾ  ಉತು ರ ಹೇಳಿಬಿಡಿ. 

ಶಿರ ೋ ಪರ ಕಾಶ  ಕೆ. ರಾಥೋಡ :- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಇನ್ಮನ  ಇದೆ. 

ಸ್ಭಾಪತಿಯವರುಃ- ಬ್ಳಗೆೆ  ಹೇಳಿದಿ ನೆನ ೀ repeat ಮಾಡುತ್ರು ೀರಿ. 

(ಗೊಾಂದಲ) 

ಡ್: ವೈ.ಎ. ರ್ನರಾಯಣಸ್ತವ ಮಃ- ಬ್ಳಗೆೆ  ೧೦-೩೦ಕೆಾ  ಸದನ್ ಪ್ಪರ ರಂಭವಾಗಿದೆ.  

 

ಶಿರ ೋ ಪರ ಕಾಶ  ಕೆ. ರಾಥೋಡ :- ನನು ಹೇಳಿದ ಮೇಲ್ಲ ಈಗ ಮತೆು  ಪರ ಸ್ವು ಪ ಮಾಡಿದರು. It was a 

point of order. ನನು ಮತೆು  ಬೇರೆ ವರ್ಚರದಲಿ್ಲ  ತರುತೆು ೀನೆ. Clarification ಹೇಳಲ್ಲ. ಮತೆು  ಅದನೆನ ೀ 

ಹೇಳಿದಿಾ ರೆ. ಮಾಧಯ ಮದಲಿ್ಲ  ಅವರು ಹೇಳುವುದು ಬರುತು ದೆ, ನವು ಹೇಳುವುದು ಬರುವುದಿಲಿ . ಬರಿೀ 

record ಗೆ ಹೇಳಿಕಾಂಡು ಕುಳಿತ್ತಕಳು ಬೇಕು. ಮಾಧಯ ಮದವರು ನವು ಹೇಳಿದಿ ನುನ  cover 

ಮಾಡುವುದಿಲಿ .  

 

Mr. CHAIRMAN:- Cover ಮಾಡಿಸಿ. 

 

ಶಿರ ೋ ಪರ ಕಾಶ  ಕೆ. ರಾಥೋಡ :- ಅವರು ಹೇಳಿದಿು  ಮತ್ತು  ನನು ಹೇಳಿದಿು  ಏನು? ಬಿಜೆಪಿ ಸಕಾವರ 

ಪರ ಣ್ಣಳಿಕೆಯಲಿ್ಲ  ಏನು ಹೇಳಿದೆ. ೨೦೨೩ರವರೆಗೆ ರೂ.೧.೫೦ ಲಕ್ಷ ಕೀಟ್ಟ ಕಡುವುದಾಗಿ ವಾಗಿಾ ನ್ 

ಮಾಡಿದಿು , ಇದನುನ  ನವು ಹೇಳಿಲಿ . ಈ ಪರ ಣ್ಣಳಿಕೆಯನುನ  ತಮಗೂ ಕಳುಹಸಿಕಡುತೆು ೀನೆ. ಸುಜಲ್ಕಾಂ 

ಸುಫಲ್ಕಾಂ ಕನವಟಕ ಯೀಜನೆಯಡಿ to complete all irrigation projects by 2020-23.  

 

ಡ್: ವೈ.ಎ. ರ್ನರಾಯಣಸ್ತವ ಮ:- ನಿನೆನ  ಒಾಂದು ಗಂಟ ಭಾಷ್ಣ್ ಮಾಡಿದಿಾ ರೆ. ಹೀಗೆ ಭಾಷ್ಣ್ 

ಮಾಡಿದರೆ ನ್ಮೂ  ಕತೆ ಏನು? ಬ್ಳಗೆೆ  same ಭಾಷ್ಣ್ ಮಾಡಿದಿಾ ರೆ. ಮಾನ್ಯ  ಮಂತ್ರರ ಗಳನುನ  ಕಟಕಟಯಲಿ್ಲ  
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ನಿಲಿ್ಲ ಸಿ ಪ್ಪಟ್ಟ ಸವಾಲು ಮಾಡುತ್ರು ದಿಾ ರೆಯೇ? ಇದನುನ  ಎಲಿರೂ ಕೇಳಬೇಕೇ? ಉತು ರ ಹೇಳಿದ ಮೇಲ್ಲ 

ಆಯಿತ್ತ. 

 

ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಸಮಯವನುನ  ದುರುಪಯೀಗ ಮಾಡಿಕಳು ದೇ short ಮುಕಾು ಯ ಮಾಡಿ. 

 

ಶಿರ ೋ ಪರ ಕಾಶ  ಕೆ. ರಾಥೋಡ :- ನನು ಪರ ಸ್ವು ಪ ಮಾಡುತ್ರು ರಲ್ಲಲಿ , ಅವರು ಮತೆು  ಪುನ್ರುರಿ್ಚ ರ 

ಮಾಡಿದಿ ರಿಾಂದ ಹೇಳುತ್ರು ದಿೆ ೀನೆ. 

 

ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನ್ಯ  ಸಚಿವರೇ, ಉತು ರ ಹೇಳಿಬಿಡಿ. 

 

ಶಿರ ೋ ಪರ ಕಾಶ  ಕೆ. ರಾಥೋಡ :- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಇಲಿ  ಸ್ವರ , ನನು ಇನ್ಮನ  

ಮಾತನಡಬೇಕು. 

 

ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಅದನುನ   ತ್ರಳಿದುಕಾಂಡು ಹೇಳಿಬಿಡಿ. ಅವರು ಹೇಳಿದ ನಂತರ ಹೇಳಿ. 

 

ಶಿರ ೋ ಗೊೋವಿಾಂದ ಎಾಂ. ಕಾರಜ್ೋಳ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ನನು ನ್ನ್ನ  ಮನೆಯಿಾಂದ ಹಣ್ 

ತಂದಿಲಿ . ಇದನುನ  ಆವತ್ರು ನ್ ಅಧಯ ಕ್ಷರಾದ ಡಾ: ಪರಮೇಶಾ ರ  ರವರು manifesto ತಯಾರು ಮಾಡಿದ ಶ್ರ ೀ 

ಹೆಚ್ .ಕೆ. ಪ್ಪಟ್ಟೀಲರಿಗೆ, ಅಾಂದರೆ ಪರ ಣ್ಣಳಿಕೆ ತಯಾರು ಮಾಡಿದ ಮಾಜಿ ನಿೀರಾವರಿ ಸಚಿವರಾದ ಶ್ರ ೀ 

ಹೆಚ್ .ಕೆ. ಪ್ಪಟ್ಟೀಲರಿಗೆ ವಂದನೆಗಳನುನ  ತ್ರಳಿಸಿದಿಾ ರೆ. ನನು ಹಾಗೆ ಕಟಿ್ಟ ಲಿ . (ಗೊಾಂದಲ) ನನು ನ್ನ್ನ  

ಮನೆಯಿಾಂದ ತಂದಿಲಿ , ಅವರದಿೆ ೀ ಪರ ಣ್ಣಳಿಕೆ copy ತೆಗೆದುಕಾಂಡಿದಿೆ ೀನೆ. ಇದರಲಿ್ಲ  ಆವತ್ರು ನ್ 

ಅಧಯ ಕ್ಷರಾಗಿದಿ  ಮಾನ್ಯ  ಪರಮೇಶಾ ರ ರವರು ಮಾನ್ಯ  ಹೆಚ್ .ಕೆ. ಪ್ಪಟ್ಟೀಲರಿಗೆ  ಅಭಿನಂದನೆ 

ಹೇಳಿರುವುದನುನ  ಹೇಳಿದಿೆ ೀನೆ. ಮಾನ್ಯ  ಸದಸಯ ರು ಹೀರಾಟ ಮಾಡಬೇಕಾದಿು  ಯಾವ ವರ್ಚರಕೆಾ  ಎಾಂದರೆ 

ನಯ ಯಮೂತ್ರವ ಶ್ರ ೀ  ಬಿರ ಜೇಶ  ಕುಮಾರ  ರವರು ಕೃಷ್ಣಣ  ೧೩೦ TMC ನಿೀರನುನ  ಆಲಮಟಿ್ಟ  ಅಣೆಕಟಿ್ಟ ನ್ಲಿ್ಲ  

storage ಮಾಡಲು ಕಟಿ್ಟ ದಿು , ಅದನುನ  ಉಪಯೀಗ ಮಾಡಿದಿ ರೆ ಸುಮಾರು ೧೫ ಲಕ್ಷ ಎಕರೆ ಭೂಮಿಗೆ 

ನಿೀರಾವರಿ ಆಗುತ್ರು ತ್ತು , ಆದರೆ ಅದನುನ  ಮಾಡಿಲಿ  ಮಾನ್ಯ  ಸದಸಯ ರು ಹೇಳಿದಿಾ ರೆ. ಮಾನ್ಯ  ಸದಸಯ ರು 

ನಯ ಯಮೂತ್ರವ ಶ್ರ ೀ ಬಿರ ಜೇಶ  ಕುಮಾರ  ತ್ರೀಪಿವನ್ award….. ನನು ಹೇಳುವುದೇನೆಾಂದರೆ ೧೯೭೬ Krishna 

Water Dispute Tribunal -I award, ನಯ ಯಮೂತ್ರವ ಶ್ರ ೀ ಬರ್ಚವತ  ತ್ರೀಪಿವನ್ ಬಗೆೆ  ಮಾತನಡುತ್ರು ಲಿ .  

 

(ಮುಾಂದು) 
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(1322)/23.12.2021/7.30/ಹೆಚ ವಿ:ವಿಕೆ     (ಸ್ಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಾ ತಿ) 

 

ಶಿರ ೋ ಗೊೋವಿಾಂದ ಎಾಂ.ಕಾರಜ್ೋಳ:- ಸನೂ ನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಮತು ಮೊ  ಹೇಳಿ ಎಾಂದರೆ 

ನನು ಹೇಳುವುದಕೆಾ  ತಯಾರಿದಿೆ ೀನೆ. ಅಲಿ್ಲ  ಅವರು ಬಿರ ಜೇಶ ಕುಮಾರ  ಅವರ ಬಗೆೆ ಯೇ ಪರ ಸ್ವು ಪ 

ಮಾಡಿರುವುದು, ಬೇರೆ ಯಾರ ಬಗೆೆ ಯೂ ಅಲಿ .  

 

ಶಿರ ೋ ಪರ ಕಾಶ  ಕೆ.ರಾಥೋಡ :- ಸನೂ ನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ನನು ಅಧಿಕೃತವಾದ ಮೂಲ 

ಪರ ತ್ರಯನುನ  ತಮಗೆ ಕಳುಹಸಿಕಡುತ್ರು ದಿೆ ೀನೆ. ಮಾನ್ಯ  ಸಚಿವರು ಉಲಿ್ಲ ೀಖ್ ಮಾಡುತ್ರು ರುವುದು ನ್ಮೂ  

ಪಕ್ಷದ ಆಾಂತರಿಕ ನೀಟ  ಆಗಿದೆ.  ಪಕ್ಷದ ಪರ ಣ್ಣಳಿಕೆಯ ರಚನ ಕಮಿಟ್ಟಯಲಿ್ಲ  ನನು ಸಹ ಇದಿೆ .  

 

ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನ್ಯ  ಪರ ಕಾಶ  ಕೆ.ರಾಥೀಡ ರವರೇ, ತಾವು ಕಳುಹಸಿಕಟಿ್ಟ ರುವುದನೆನ ೀ 

ನನು ಮಾನ್ಯ  ಸಚಿವರಿಗೆ ಕಟಿ್ಟ ದಿೆ ೀನೆ. ಒರಿಜಿನ್ಲ  ಕಾಪಿಯನುನ  ಕಳುಹಸಿಕಡುವ ಅವಶಯ ಕತೆ ಇಲಿ . 

ತಮೂ  ಮೇಲ್ಲ ನ್ನ್ಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ.  

 

ಶಿರ ೋ ಗೊೋವಿಾಂದ ಎಾಂ.ಕಾರಜ್ೋಳ:- ಸನೂ ನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಅವರ ಪಕ್ಷದ ಪರ ಣ್ಣಳಿಕೆಯ 

ಮುಖಾಾಂಶಗಳು ನ್ನ್ನ  ಬಳಿ ಇದೆ. ಅದನುನ  ಬೇಕಾದರೆ ನನು ತಮಗೆ ಕಳುಹಸಿಕಡುತೆು ೀನೆ. ಏಕೆಾಂದರೆ 

ಅದರ ಮೂಲ ಪರ ತ್ರ ನ್ನ್ನ  ಹತ್ರು ರ ಇರುವುದಿಲಿ , ಅವರ ಬಳಿ ಇರುತು ದೆ. ನನು ಅದರ ಪರ ತ್ರಯನುನ  

ತೆಗೆದುಕಾಂಡಿದಿೆ ೀನೆ.  

 

ಶಿರ ೋ ಪರ ಕಾಶ  ಕೆ.ರಾಥೋಡ :- ಸನೂ ನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ನ್ಮೂ  ಇಾಂಟರ ನ್ಲ  ನೀಟ  ಅನುನ  

ಅವರು ಅಧಿಕೃತ ಎಾಂದು ಹೇಳುತ್ರು ದಿಾ ರೆ ಇದು ಸರಿಯಲಿ .  

 

ಸನೂ ನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಗುತ್ರು  ಬಸವಣ್ಣ  ಏತ ನಿೀರಾವರಿ ಯೀಜನೆಯಲಿ್ಲ  ಇಾಂಡಿ ತಾಲಿೂ ಕನ್  

ತಾಾಂಬ್ರ ಗಾರ ಮಕೆಾ  ನಿೀರು ಹರಿಸಲು 9 ಪಂಪ ಸಟ ಗಳು ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು . ಅವುಗಳಲಿ್ಲ  6 ಪಂಪ ಸಟ ಗಳು 

ಕಳೆದ ಎರಡು ವಷ್ವಗಳಿಾಂದ ಹಾಳಾಗಿವ. ಮಾನ್ಯ  ಸಚಿವರು ಅಲಿ್ಲ ಗೆ ಭೇಟ್ಟ ನಿೀಡಿ, 30 ಕೀಟ್ಟ 

ರೂಪ್ಪಯಿಗಳ ಟಾಂಡರ  ಕರೆಯಲ್ಕಗಿದೆಯೆಾಂದು ಹೇಳಿದಿಾ ರೆ. ಯಾವಾಗ ಈ ಪಂಪ ಸಟ ಗಳನುನ  

ಸರಿಪಡಿಸಲ್ಕಗುತು ದೆ ಎನುನ ವ ಪರ ಶೆನ ಗೆ ಮಾನ್ಯ  ಸಚಿವರಿಾಂದ ಉತು ರವನುನ  ಬಯಸುತ್ರು ದಿೆ ೀನೆ.  

 

ಶಿರ ೋ ಗೊೋವಿಾಂದ ಎಾಂ. ಕಾರಜ್ೋಳ:- ಸನೂ ನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಗುತ್ರು  ಬಸವಣ್ಣ  ಏತ 

ನಿೀರಾವರಿಯ ಬಗೆೆ  ಅವರಿಗಿಾಂತ ಹೆರಿ್ಚ  ನ್ನ್ಗೆ ತ್ರಳಿದಿದೆ. ಮೊನೆನ  ತಾನೇ ನನು ಅಲಿ್ಲ ಗೆ ಭೇಟ್ಟ ನಿೀಡಿ 
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ಬಂದಿದಿೆ ೀನೆ. ಗುತ್ರು  ಬಸವಣ್ಣ  ಏತ ನಿೀರಾವರಿಯಲಿ್ಲ  2815 ಹೆಚ್ ಪಿ ಸ್ವಮಥಯ ವದ 08 ಪಂಪ ಸಟ ಗಳನುನ  

ಅಳವಡಿಸಲ್ಕಗಿದೆ. ಇದರಲಿ್ಲ  7 ಕಾಯವನಿರತವಾಗಿರುತು ವ ಮತ್ತು  ಒಾಂದು ಪಂಪ ಸಟ  ಅನುನ  

ಹೆರಿ್ಚ ವರಿಯಾಗಿ ಉಳಿಸಿಕಳು ಲ್ಕಗಿದೆ. ಆ 07 ಪಂಪ ಸಟ ಗಳಲಿ್ಲ  ಯಾವುದಾದರಾಂದು ಕೆಟಿ ರೇ ಅಥವಾ 

ರಿಪೇರಿಗೆ ಬಂದರೆ, ನಿೀರು ಪಂಪ  ಮಾಡುವ ಕಾಯವದಲಿ್ಲ  ಆಡೆತಡೆಯಾಗಬ್ರರದು ಎನುನ ವ ಕಾರಣ್ದಿಾಂದ 

ಒಾಂದು ಪಂಪ ಸಟ  ಅನುನ  ಹೆರಿ್ಚ ವರಿಯಾಗಿ ಇಟಿ ಕಳು ಲ್ಕಗಿದೆ.  ಸುಮಾರು 06 ಪಂಪ ಸಟ ಗಳನುನ  

ಬದಲ್ಕವಣೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಅವಶಯ ಕತೆ ಇದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಎರಡು ಪಂಪ ಸಟ ಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು 10 ಕೀಟ್ಟ 

ರೂಪ್ಪಯಿಗಳ ವಚಿ ದಲಿ್ಲ   ಟಾಂಡರ  ಕರೆದು ನ್ವಾಂಬರ  ತ್ರಾಂಗಳಿನ್ಲಿ್ಲ  ಬಿಡ  ಓಪನ  ಮಾಡಲ್ಕಗಿದೆ. 

ವಕ್ ವ ಆಡವರ  ಸಹ ಆಗಿದೆ. ಆ ಎರಡು ಹಸ ಪಂಪ ಸಟ ಗಳು ಬರುತು ವ. ಉಳಿದಿರುವ ನಲುಾ  

ಪಂಪ ಸಟ ಗಳು ಏಪಿರ ಲ  ತ್ರಾಂಗಳವರೆಗೆ ಕಾಯವನಿವವಹಸುತು ವ. ಏಪಿರ ಲ  ನಂತರ ಇವುಗಳನುನ  

ಬದಲ್ಕವಣೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸವನುನ  ಮಾಡುತೆು ೀವ. ಹಸ ಪಂಪ ಸಟ ಗಳನುನ  ಅಳವಡಿಸುವುದಕೆಾ  

ಟಾಂಡರ  ಕರೆಯಬೇಕೆನುನ ವ ಸೂಚನೆಯನುನ  ನಿೀಡಲ್ಕಗಿದೆ. ನಲುಾ  ಪಂಪ ಸಟ ಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು 20 

ಕೀಟ್ಟ ರೂಪ್ಪಯಿಗಳು ಬೇಕಾಗುತು ದೆ. ಇದಕಾಾ ಗಿ ಟಾಂಡರ  ಆನುನ  ಕರೆಯಲ್ಕಗುತು ದೆ. ಒಟಿ್ರ್ ರೆಯಾಗಿ 06 

ಪಂಪ ಸಟ ಗಳನುನ  ಹಸದಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಲ್ಕಗುವುದು. 

 

ಶಿರ ೋ ಪರ ಕಾಶ  ಕೆ. ರಾಥೋಡ :- ಸನೂ ನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ವಯ ವಸೆ್ವ ಪಕ ನಿದೇವಶಕರ 

ಕಛೇರಿಯನುನ  ಆಲಮಟಿ್ಟ ಗೆ ಸೆ ಳಾಾಂತರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆ ಕೆಲಸವನುನ  ಸಕಾವರ ಮಾಡಿಲಿ .  

 

ಸನೂ ನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಜಿಾಂದಾಲ  ಕೈಗಾರಿಕೆಗೆ ಸಕಾವರ ನಿೀರನುನ  ಕಡುತ್ರು ದೆ, ಬಿಜಾಪುರ 

ಮತ್ತು  ಬ್ರಗಲಕೀಟ ಜಿಲಿ್ಲ ಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನಿೀರನುನ  ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆೆ  ಸಕಾವರ ಯಾವ ಕರ ಮವನುನ  

ಕೈಗಾಂಡಿದೆ ಎನುನ ವುದು ನ್ನ್ನ  ಪರ ಶೆನ ಯಾಗಿದೆ. ಮಾನ್ಯ  ವರೀಧ ಪಕ್ಷದ ನಯಕರು ಪರ ಸ್ವು ಪಿಸಿರುವಂತೆ 

ಕಾಳೇಶಾ ರದಲಿ್ಲ  ಬ್ರಹುಬಲ್ಲ ಎನುನ ವ ಒಾಂದು ವನ್ಮತನ್  ಕುಡಿಯುವ ನಿೀರಿನ್  ಯೀಜನೆಯಾಗಿದೆ. ಇದಕೆಾ  

ಸಂಬಂಧಪಟಿ  ಮಾಹತ್ರಯನುನ  ಮಾನ್ಯ  ಸಚಿವರಿಗೆ ಕಳುಹಸಿಕಡುತೆು ೀನೆ.  

ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಪರ ಕಾಶ  ರಾಥೀಡ ರವರೇ, ಎಷಿ್ಟ  ಹೇಳಿದರೂ ತಾವು ಕೇಳುವುದೇ ಇಲಿ . 

ಇನುನ  ಮುಾಂದೆ ತಾವು ಮಾತನಡಿದರೆ ಅದು ಯಾವುದೂ ಕಡತಕೆಾ  ಹೀಗುವುದಿಲಿ . ಮಾನ್ಯ  ಸಚಿವರೇ 

ತಾವು ಉತು ರವನುನ  ಹೇಳಿ. 

 

ಶಿರ ೋ ಗೊೋವಿಾಂದ ಎಾಂ. ಕಾರಜ್ೋಳ:- ಸನೂ ನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಕುಡಿಯುವ ನಿೀರಿನ್ ಸಮಸಯ  

ಎಲಿ್ಲದೆ ಎನುನ ವುದರ ಬಗೆೆ  ಪತರ ವನುನ  ಕಳುಹಸಿಕಟಿ ರೆ, ನನು ಅಲಿ್ಲ ಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನುನ  

ಕಳುಹಸಿಕಟಿ  ಕುಡಿಯುವ ನಿೀರಿನ್ ವಯ ವಸೆ ಯನುನ  ಮಾಡಿಸುತೆೆ ೀನೆ.  
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ಶಿರ ೋ ನರಾಣಿ ಹಣಮಂತ  ರುದರ ಪಪ (ಪದವಿೋಧರರ ಕಿೆೋತ್ರ ):- ಸನೂ ನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಕೃಷ್ಣಣ  

ಮೇಲಿ ಾಂಡೆ ಯೀಜನೆಗಾಗಿ ಭೂಸ್ವಾ ಧಿೀನ್ಪಡಿಸಿಕಾಂಡಿರುವ  ಜಮಿೀನುಗಳ ಬಗೆೆ  ಮಾನ್ಯ  ಸಚಿವರು 

ಈಗಾಗಲೇ ಉತು ರವನುನ  ಕಟಿ್ಟ ದಿಾ ರೆ. ಭೂಸ್ವಾ ಧಿೀನ್ವಾಗಿರುವ ಜಮಿೀನುಗಳ ಪಕಾ ದಲಿ್ಲ  ಇರುವಂತಹ 

ಸುಮಾರು 500 ಮಿೀಟರ ನ್ಷಿ್ಟ  ಜಮಿೀನುಗಳು ಸವಳು ಜವಳು ಆಗಿ ಬಿತು ನೆಗೆ ಯೀಗಯ ವಾಗಿರುವುದಿಲಿ . 

ಇಾಂತಹ ಭೂಮಿಗೆ ಸಕಾವರ ಪರಿಹಾರವನುನ  ನಿೀಡುವುದಕೆಾ  ಸ್ವಧಯ ವದೆಯೇ ಎನುನ ವುದನುನ  ಮಾನ್ಯ  

ಸಚಿವರು ತ್ರಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.   

 

ಸನೂ ನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ನ್ದಿಗಳ ಜೀಡಣೆ ಬಗೆೆ  ಸಕಾವರ ತೆಗೆದುಕಾಂಡಿರುವ ಕರ ಮಗಳ ಬಗೆೆ  

ತ್ರಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕಾಳಿನ್ದಿ ನಿೀರನುನ  ಮಲಪರ ಭ ಮತ್ತು  ರ್ಟಪರ ಭ ನ್ದಿಗಳಿಗೆ ಜೀಡಣೆ ಮಾಡಿ ಸುಮಾರು 

25 ಟ್ಟ.ಎಾಂ.ಸಿ. ನಿೀರನುನ  ಸಂಗರ ಹ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸವನುನ  ಮಾಡಿದರೆ ಶಾಶಾ ತವಾಗಿ 5 ಜಿಲಿ್ಲ ಗಳಿಗೆ 

ಕುಡಿಯುವ ನಿೀರನುನ  ಒದಗಿಸಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುತು ದೆ ಎನುನ ವ ಅಾಂಶವನುನ  ಹೇಳುವುದಕೆಾ  

ಬಯಸುತ್ರು ದಿೆ ೀನೆ.  

 

ಶಿರ ೋ ಗೊೋವಿಾಂದ ಎಾಂ. ಕಾರಜ್ೋಳ:- ಸನೂ ನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ,  ನ್ನ್ಗೆ ಅವರು 

ಮಾಹತ್ರಯನುನ  ಕಳುಹಸಿಕಟಿ ರೆ ನನು ಕರ ಮ ತೆಗೆದುಕಳುು ತೆು ೀನೆ.  

 

ಶಿರ ೋ ಶಶಿೋಲ  ಜಿ. ನ್ಮೊೀಶ್:- ಸನೂ ನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ,  ಸಂವಧಾನ್ದ ಅನುರ್ಚಛ ೀದ 

371(ಜೆ)ಯಲಿ್ಲ  ಸ್ವಕಷಿ್ಟ  ಲೀಪದೊೀಷ್ಗಳಿವ, ಅವುಗಳಿಗೆ ತ್ರದಿು ಪಡಿಗಳನುನ  ತರುವುದಕಾಾ ಗಿ ಮಾನ್ಯ  

ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳ ಅಧಯ ಕ್ಷತೆಯಲಿ್ಲ  ತಕ್ಷಣ್ವೇ ಒಾಂದು ಸಭೆಯನುನ  ಕರೆಯಬೇಕೆಾಂದು ಕೇಳಿಕಳುು ತ್ರು ದಿೆ ೀನೆ. 

ಈ ಬಗೆೆ  ಮಾನ್ಯ  ಸಚಿವರು ಆಶಾಾ ಸನೆ ನಿೀಡಬೇಕಾಗಿದೆ.  

 

ಶಿರ ೋ ಗೊೋವಿಾಂದ ಎಾಂ. ಕಾರಜ್ೋಳ:- ಸನೂ ನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಮಾನ್ಯ  ಹಣ್ಮಂತ  

ನಿರಾಣಿಯವರು ಕಾಳಿನ್ದಿಯ ಬಗೆೆ  ಪರ ಸ್ವು ಪ ಮಾಡಿದಿಾ ರೆ. ಕೀಟ್ಟವನ್ಲಿ್ಲ  ಕೇಸ  ನ್ಡೆಯುತ್ರು ರುವ 

ಪರ ಕರಣ್ಗಳ ವಾಯ ಪಿು ಗೆ ಇವಲಿವೂ ಬರುವುದರಿಾಂದ  ನ್ದಿಗಳ ಜೀಡಣೆ ಬಗೆೆ  ನನು ಮಾತನಡುವುದಕೆಾ  

ಸ್ವಧಯ ವಾಗುವುದಿಲಿ . ಕಾನ್ಮನಿಗೆ ಒಳಪಟಿ  ಏನೇನು ನಿಣ್ವಯಗಳು ಬರುತು ವ ಅವುಗಳನುನ  

ನೀಡಿಕಾಂಡು ನವು ಮುಾಂದಿನ್ ಕರ ಮ ತೆಗೆದುಕಳುು ತೆು ೀವ.  
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10.   ಪರ ಕಟಣೆ 

ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಧಯ ಕ್ಷರಿಾಂದ ಈ ಮುಾಂದಿನ್ ಸಂದೇಶ ಬಂದಿರುತು ದೆ; 

ಕನವಟಕ ವಧಾನ್ಸಭೆಯ ಕಾಯವವಧಾನ್ ಹಾಗೂ ನ್ಡವಳಿಕೆಗಳ ನಿಯಮ 104ರ ಮೇರೆಗೆ 

ವಧಾನ್ಸಭೆಯು ದಿನಾಂಕ:23.12.2021ರಂದು ಕನವಟಕ ಧಾಮಿವಕ ಸ್ವಾ ತಂತರ ಯ  ಹಕುಾ  ಸಂರಕ್ಷಣ್ಣ 

ವಧೇಯಕ, 2021ನುನ  ಅಾಂಗಿೀಕರಿಸಿರುತು ದೆಾಂದು ಹಾಗೂ ಸದರಿ ವಧೇಯಕಕೆಾ  ವಧಾನ್ ಪರಿಷ್ತ್ರು ನ್ 

ಸಹಮತವನುನ  ನಿೀಡಬೇಕೆಾಂದು ಕೀರಿರುತಾು ರೆ.  

 

 

11.   ನಯಮ 330ರ ಮೇರೆಗೆ ಚಚೆಾ  

ಇ) ವಿಷಯ: 1995ರ  ನಂತ್ರ  ಪಾರ ರಂಭ್ವಾದ  ಅನುದ್ಯನರಹಿತ್  ಶಾಲಾ  

         ಕಾಲೇಜುಗಳನುನ  ಅನುದ್ಯನಕೆೆ  ಒಳಪಡಿಸುವುದರ ಕುರಿತ್ತ. 

   - - - - - - - - 

  

ಶಿರ ೋ ಅರುಣ ಶಹಾಪುರ(ಶಿಕ್ಷಕರ ಕಿೆೋತ್ರ ):- ಸನೂ ನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ,  1995ರ ನಂತರ 

ಪ್ಪರ ರಂಭವಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ್ರಹತ ಶಾಲ್ಕ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ್ ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆೆ  ಮಾನ್ಯ  

ಸಚಿವರಲಿ್ಲ  ಸಾ ಷಿಿ ೀಕರಣ್ವನುನ  ಕೇಳುತ್ರು ದಿೆ ೀನೆ. 1987ರಲಿ್ಲ  ʼಶಾಶಾ ತ ಅನುದಾನ್ ರಹತʼ ಎನುನ ವ ಪದ 

ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿತ್ತು . 1995ರ ನಂತರ ಹಂತಹಂತವಾಗಿ ಅನುದಾನ್ವನುನ  ನಿೀಡಲ್ಕಗುತು ದೆಯೆಾಂದು ತಾವು 

ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಸಚಿವರಾಗಿದಿಾ ಗ, ಮಾನ್ಯ  ಬಿ.ಎಸ .ಯಡಿಯೂರಪಾ ನ್ವರು ಹಣ್ಕಾಸಿನ್ ಸಚಿವರಾಗಿದಿಾ ಗ ಮತ್ತು  

ಸನೂ ನ್ಯ  ಹೆಚ್ .ಡಿ.ಕುಮಾರಸ್ವಾ ಮಿಯವರು ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳಾಗಿದಿ  ಸಂದಭವದಲಿ್ಲ  ʼಶಾಶಾ ತ 

ಅನುದಾನ್ರಹತʼ ಎನುನ ವ ಪದವನುನ  ತೆಗೆದು ಹಾಕುವಂತಹ ಒಳೆು ಯ ಕೆಲಸವಾಗಿತ್ತು . ಈ ಶಾಲ್ಲಗಳನುನ  

ಹಂತಹಂತವಾಗಿ ಅನುದಾನ್ಕೆಾ  ಒಳಪಡಿಸುವಂತಹ ಪರ ಕರ ಯೆ ನ್ಡೆಯುತ್ರು ತ್ತು .  ನಂತರ 2019ರಲಿ್ಲ  ಸಕಾವರ 

ಒಾಂದು ನಿಣ್ವಯವನುನ  ಮಾಡಿದೆ. 

 

               (ಮುಾಂದು) 

(1323)  23.12.2021  7.40  ಪ್ತಕೆ:ಬಎನ ಎಸ               (ಸ್ಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಾ ತಿ) 

ಶಿರ ೋ ಅರುಣ ಶಹಾಪೂರ(ಮುಾಂದ್ಯ) 

1987 ರಿಾಂದ  1995ರ ಮಧಯ ದ ಅವಧಿಯ ಅನುದಾನ್ವನುನ  ಕಡುವುದು ನಿಲಿ್ಲ ಸಿದೆ.  ಅಲಿದೇ ಅನುದಾನ್ 

ಕಡುವ ಪರ ಕರ ಯೆಯನುನ  ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ನ್ಡೆಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು .  ಆದರೆ ಅದೂ ಕೂಡ ನಿಾಂತ್ರದೆ.  1995 

ರಿಾಂದ 2005ರ ಅವಧಿಯಲಿ್ಲ  ಪ್ಪರ ರಂಭವಾದ ಶಾಲ್ಲಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ್ ಕಡಬೇಕು ಎನುನ ವ ಕೂಗಿದೆ.  

ಅಲಿ್ಲರುವ ಶ್ಕ್ಷಕರು ಸಕಾವರದಿಾಂದ ಇಲಿ್ಲಯವರೆಗೂ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಳವನುನ   ನಿರಿೀಕಿ ಸದೇ ಕೆಲಸ 
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ಮಾಡುತ್ರು ದಿಾ ರೆ.  ಅ ಹನೆನ ಲ್ಲಯಲಿ್ಲ  1995ರ ನಂತರ ಆರಂಭವಾದ ಅನುದಾನ್ ರಹತ ಶಾಲ್ಕ 

ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ್ ಕಡಬೇಕೆಾಂದು ಹೇಳುವುದಕೆಾ  ಇಷಿ್ ಪಡುತೆು ೀನೆ.  

 

 ಶಿರ ೋ ಮರಿತಿಬಬ ೋಗೌಡ (ಶಿಕ್ಷಕರ ಕಿೆೋತ್ರ ):- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಗಳೆ, ತಾವು ಹಾಂದೆ ಶ್ಕ್ಷಣ್ 

ಸಚಿವರಾಗಿದಿಾ ಗ ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನ್ರಹತ ಶಾಲ್ಲಗಳ ಶ್ಕ್ಷಕರಿಗೆ ವೇತನನುದಾನ್ ಕಡಬೇಕು ಎನುನ ವ 

ಸದಾಶಯದ ಮೇರೆಗೆ ಶಾಶಾ ತವಾಗಿ ಅನುದಾನ್ರಹತ ಎನುನ ವುದನುನ  ಬದಲ್ಕಯಿಸಿ, ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳ 

ಮತ್ತು  ಉಪಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳ ಮನ್ವಲ್ಲಸಿ, 1993 ರಿಾಂದ 2006-07ನೇ ಸ್ವಲ್ಲನ್ಲಿ್ಲ  ಪ್ಪರ ರಂಭವಾಗಿದಿ  

ಶಾಲ್ಲಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ್ ಕಡುವ ಪರ ಕರ ಯೆಗೆ ರ್ಚಲನೆ ಕಟಿ್ಟ ದಿಿ ೀರಿ.   ನಂತರ ಮಾನ್ಯ  

ಯಡಿಯೂರಪಾ ನ್ವರು ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ  ಆದಾಗ, ಇದನುನ  ಮಾನ್ಯ  ಕಾಗೇರಿಯವರ ಕಾಲದಲಿ್ಲ , 

1995ರವರೆಗೆ ಪ್ಪರ ರಂಭ ಆಗಿರತಕಾ ಾಂಥ ಕನ್ನ ಡ ಮಾಧಯ ಮ ಶಾಲ್ಲಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ್ ಕಡುವುದನುನ  

ಮಾಡಿದಿರಿ.  ಅದಾದ ಮೇಲ್ಲ 1995 ರಿಾಂದ ಪ್ಪರ ರಂಭವಾಗಿರುವ ಶಾಲ್ಲಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ್ ಕಡಬೇಕು 

ಎನುನ ವುದು ದಿೀರ್ವಕಾಲದಿಾಂದ ಒತು ಡ ಇದಿ ರೂ ಕೂಡ ಆಗಲ್ಲಲಿ .  ಶ್ರ ೀಮಾನ  ಸುರೇಶ ಕುಮಾರ ರವರು 

ಮಂತ್ರರ ಯಾಗಿದಿಾ ಗ, 5 ವಷ್ವಕಾ ಮೊ  ರ್ಟಕಗಳಾಗಿ ಮಾಡಿ ನವು ಅನುದಾನ್ ಕಡುವ ಪರ ಕರ ಯೆಗೆ 

ರ್ಚಲನೆ ಕಡೀಣ್ ಎಾಂದು ಹೇಳಿ, 1995 ರಿಾಂದ 2000ನೇ ಇಸವರಯವರೆಗೆ ಮತ್ತು  2000 ದಿಾಂದ 2005ನೇ 

ಇಸವಯವರೆಗೆ ಎಾಂದು 3-4 ರ್ಟಕಗಳನುನ  ಮಾಡಿದರು.  ನ್ನ್ನ  ಒಾಂದು ಪರ ಶೆನ ಗೆ ಉತು ರ ಕಡುತಾು , 1995 

ರಿಾಂದ 2000ನೇ ಸ್ವಲ್ಲನ್ವರೆಗೆ ಕನ್ನ ಡ ಮಾಧಯ ಮ ಅನುದಾನ್ ರಹತ ಒಟಿ  685 ಪ್ಪರ ಥಮಿಕ ಶಾಲ್ಲಗಳು, 

ಪೌರ ಢ ಶಾಲ್ಲಗಳ ಸಂಖ್ಯಯ  211 ಇತ್ತು . 

 

 ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನ್ಯ  ಮರಿತ್ರಬ್ಬ ೀಗೌಡರೇ, ಆ ಅಾಂಕ-ಸಂಖ್ಯಯ ಗಳು ಮಾನ್ಯ  ಸಚಿವರ ಹತ್ರು ರ 

ಇದೆ.  ತಾವು ಏನು ಕೇಳಬೇಕು ಎಾಂದಿದಿಿ ೀರೀ ಅದನುನ  ಕೇಳಿ. 

 

 ಶಿರ ೋ ಮರಿತಿಬಬ ೋಗೌಡ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಗಳೆ, ಪ್ಪರ ಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಈ ಕನ್ನ ಡ ಮಾಧಯ ಮ 

ಶಾಲ್ಲಗಳಲಿ್ಲ  ಅದರಲಿೂ  ಗಾರ ಮಿೀಣ್ ಪರ ದೇಶದಲಿ್ಲರುವ ಶಾಲ್ಲಗಳು ಶೇಕಡ ನ್ಮರರಷಿ್ಟ  ಫಲ್ಲತಾಾಂಶ 

ಕಡುತ್ರು ವ.  ಸಕಾವರಿ ಮತ್ತು  ಅನುದಾನಿತ ಶಾಲ್ಲಗಳಲಿ್ಲ  ಎಸ ಎಸ ಎಲ ಸಿ ಫಲ್ಲತಾಾಂಶ  ಶೇಕಡ 50 ರಷಿ್ಟ  

ಮಾತರ  ಬರುತ್ರು ದೆ.  ಆದರೆ ಅನುದಾನ್ ರಹತ ಶಾಲ್ಲಗಳಲಿ್ಲ  ಬರುತ್ರು ದೆ.  ಈ ಶಾಲ್ಲಗಳಲಿ್ಲ , ಇಾಂದಲಿ  ನಳೆ 

ತಮೂ  ಶಾಲ್ಲಗೆ ಅನುದಾನ್ ಸಿಗುತು ದೆ ಎಾಂದು ಪುಕಾ ಟಿ ಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ರು ದಿಾ ರೆ.  ಎರಡು ಸ್ವವರ 

ರೂಪ್ಪಯಿಗಳಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ರು ದಿಾ ರೆ.  ಅನುದಾನ್ ರಹತ ಕನ್ನ ಡ ಮಾಧಯ ಮ ಶಾಲ್ಲಗಳಲಿ್ಲ  ಓದುತ್ರು ರುವ 

ಮಕಾ ಳಿಗೆ ಕೆಲವು ಸಕಾವರದ ಉಚಿತ ಸೌಲಭಯ ಗಳು ಸಿಗುತ್ರು ಲಿ .  ಇವರೆಲಿರಿಗೆ 10 ವಷ್ವದ ಸೇವ ಸಿಗುವುದಿಲಿ .  

ವಯೀಮಾನ್ ಮಿೀರುತ್ರು ದೆ. 10-15 ವಷ್ವಗಳಿಾಂದ ಇಲಿ್ಲ  ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ರು ದಿಾ ರೆ.  ತಾವು 
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ಮಾನ್ವೀಯತೆಯ ದೃಷಿಿ ಯಿಾಂದ ನೀಡಬೇಕು.  ಹಾಂದಿನ್ ಮಂತ್ರರ ಗಳು ಏನು ಪರ ಯತನ  ಮಾಡಿದಿಾ ರೀ, 

1995 ರಿಾಂದ  2000ದ ವರೆಗಿನ್ ಅವಧಿಯಲಿ್ಲ  ಪ್ಪರ ರಂಭವಾಗಿರುವ ಕನ್ನ ಡ ಮಾಧಯ ಮ ಶಾಲ್ಲಗಳಿಗೆ 

ವೇತನನುದಾನ್ ಕಡುವಂಥದಿ ಕೆಾ  ಸಕಾವರ ಕರ ಮ ಕೈಗಳು ಬೇಕೆಾಂದು ಒತಾು ಯ ಮಾಡುತೆು ೀನೆ. 

 

 ಶಿರ ೋ ಕೆ.ಟ್ಟ.ಶಿರ ೋಕಂಠೇಗೌಡ(ಪದವಿೋಧರ ಕಿೆೋತ್ರ ):- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಗಳೆ, ನನು ನೇರವಾಗಿ ಎರಡು 

ಮಾತ್ತಗಳನುನ  ಹೇಳಿಬಿಡುತೆು ೀನೆ.  ತಮೂ  ನೇತೃತಾ ದಲಿ್ಲ  ಹುಬಬ ಳಿು ಯಲಿ್ಲ  ದೊಡಡ  ಧರಣಿಯಾಯಿತ್ತ; 

ಸ್ವಾ ಮಿೀಜಿಗಳೂ ಸೇರಿದಿ ರು.  ನವು ಮದಿೂ ರಿನಿಾಂದ ಬ್ಾಂಗಳೂರಿಗೆ ಪ್ಪದಯಾತೆರ  ಮಾಡಿಕಾಂಡು 

ಬಂದೆವು.  ಆಗ ಮಾನ್ಯ  ಸುರೇಶ  ಕುಮಾರ ರವರು ಒಾಂದು ಮಾತ್ತ ಕಟಿ ರು.  2000 ಮತ್ತು  2005ರ 

ವರೆಗಿನ್ ಶಾಲ್ಲಗಳನುನ  ಅನುದಾನ್ಕೆಾ  ಒಳಪಡಿಸಿದರೆ ಎಷಿ್ಟ  ಖ್ರ್ಚವಗುತು ದೆ ಎನುನ ವ ಮಾಹತ್ರ 

ತರಿಸಿಕಾಂಡರು. ಈ ಶಾಲ್ಲಗಳಲಿ್ಲ  ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ರು ರುವ ಶ್ಕ್ಷಕರ ಪರ ಶೆನ  ಅಡಗಿದೆ.   ಇವರ ಅನ್ನ ಕೆಾ  

ಕಷಿ್ ವಾಗಿದೆ.  ಬಹಳ ಜನ್ರಿಗೆ ಇನ ಕರ ಮೆಾಂಟ  ಕೇಳುತೆು ೀವ, ಆದರೆ ಇವರಿಗೆ ಊಟಕೆಾ ೀ ಇಲಿ .  ಸಕಾವರ 

ಮಾತ್ತ ಕಟಿ್ಟ ದೆ.  ಹೀದ ಬಜೆಟ ನ್ಲಿ್ಲ  ಇದರ ಬಗೆೆ  ಘೀಷ್ಣೆ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು .  ಇವರಿಗೆ ಪುಸು ಕವೂ 

ಇಲಿ , ಬಿಸಿ ಊಟವೂ ಇಲಿ .  ಯಾವುದೇ ಸವಲತ್ತು  ಈ ಕನ್ನ ಡ ಮಾಧಯ ಮದ ಮಕಾ ಳಿಗೆ ಇಲಿ .  ಈ ಕನ್ನ ಡ 

ಮಾಧಯ ಮ ಶಾಲ್ಲಗಳು ಉಳಿಯಬೇಕು ಎಾಂದರೆ ಸಕಾವರ ಕಟಿ  ಮಾತನುನ  ಉಳಿಸಿಕಳು ಬೇಕು.  ಅದರ 

ಜತೆಗೆ, 1995ಕೂಾ  ಮೊದಲ್ಲನ್  49 ಕಡತಗಳು ಉಳಿದುಕಾಂಡಿವ.  ಅವುಗಳನುನ  ಕಿಯರ  ಮಾಡಬೇಕು.  

ಮತೆು , ಹಾಂದೆ ಏನು ಸಚಿವರು ಇಲಿ್ಲ ೀ ಮಾತ್ತ ಕಟಿ್ಟ ದಿ ರೀ, ಸ್ವಾ ಮಿಜಿಗಳ ಮುಾಂದೆ ಮಾತ್ತ 

ಕಟಿ್ಟ ದಿ ರೀ ಮತ್ತು  ಬಜೆಟ ನ್ಲಿ್ಲ  ಸೇರಿಸುತೆು ೀವ ಎಾಂದು ಲ್ಲಖಿತದ ಮೂಲಕ ತ್ರಳಿಸಿದಿ ರು.  ಈಗ ಅದೇರಿೀತ್ರ 

ನ್ಡೆದುಕಳು ಬೇಕು.   

 

 ಶಿರ ೋ ಎಸ .ವಿಿ .ಸಂಕನೂರ(ಪದವಿೋಧರ ಕಿೆೋತ್ರ ):- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಗಳೆ, ಈಗಾಗಲೇ ಮಾನ್ಯ  

ಹರಿಯ ಸದಸಯ ರು ಅನುದಾನ್ರಹತ ಶಾಲ್ಲಗಳ ಕಷಿ್ ದ ಬಗೆ ಹೇಳಿದಿಾ ರೆ.  ಕಳೆದ 25 ವಷ್ವಗಳಿಾಂದ 

ಅನುದಾನ್ರಹತ ಸಂರ್ಟನೆಗಳು ಹೀರಾಟ ಮಾಡಿ ಸೀತ್ತ ಹೀಗಿದಿಾ ರೆ.  ಅವರ ದೇಹದಲಿ್ಲ  ಒಾಂದು 

ಹನಿ ರಕು  ಇಲಿ .  ಸಕಾವರಕೆಾ  ಕಷಿ್ ಗಳು ಇದಿೆ ೀ ಇರುತು ವ.  ಈಗಾಗಲೇ ಮಾನ್ಯ  ಸದಸಯ ರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ 

2000 ಸ್ವಲ್ಲನ್ ತನ್ಕ ಪ್ಪರ ರಂಭವಾದ ಶಾಲ್ಲಗಳ ಮಟಿ್ಟ ಗಾದರೂ ಅನುದಾನ್ಕೆಾ  ಒಳಪಡಿಸಬೇಕು.  

ಸಂವಧಾನ್ದಲಿ್ಲ , ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಎನುನ ವುದು ಮಕಾ ಳ ಹಕಾಾ ಗಿದೆ,  ಸಂವಧಾನ್ ಪರ ದತು ವಾದುದಾಗಿದೆ.  ಈ 

ನಿಟಿ್ಟ ನ್ಲಿ್ಲ  ನ್ಡೆದುಕಳುು ವುದು ಸಕಾವರದ ಕತವವಯ .  ಅನುದಾನ್ರಹತ ಖಾಸಗಿ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಸಂಸೆ ಗಳು ಈ 

ದಿಸಯಲಿ್ಲ  ಕೆಲಸ  ಮಾಡುತ್ರು ವ.  ಸಕಾವರ ಅನುದಾನ್ ಕಡಲ್ಲಕೆಾ  ಬೇಕು.  2000 ಸ್ವಲ್ಲನ್ ತನ್ಕ ಏನು 

ಶಾಲ್ಲಗಳು ಪ್ಪರ ರಂಭವಾಗಿದೆಯೀ, ಒಾಂದನೆಯ ಹಂತದಲಿ್ಲ  ಅನುದಾನ್ಕೆಾ  ಒಳಪಡಿಸಬೇಕು ಎನುನ ವುದು 

ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಸಚಿವರಲಿ್ಲ  ವನಂತ್ರ ಮಾಡಿಕಳುು ತೆು ೀನೆ. 
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 ಶಿರ ೋ ವೈ.ಎ.ರ್ನರಾಯಣಸ್ತವ ಮ(ಶಿಕ್ಷಕರ ಕಿೆೋತ್ರ ):- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಗಳೆ, ಮಾನ್ಯ  ಅರುಣ್ 

ಶಹಾಪುರ ಪರ ಸ್ವು ವನೆ, ಮಾನ್ಯ  ಮರಿತ್ರಬ್ಬ ೀಗೌಡ, ಮಾನ್ಯ  ಶ್ರ ೀಕಂಠೇಗೌಡ ಮತ್ತು  ಮಾನ್ಯ  ಸಂಕನ್ಮರರವರ 

ಅನುಮೊೀದನೆಗೆ ನ್ನ್ನ  ಧಾ ನಿಗೂಡಿಸುತ್ರು ದಿೆ ೀನೆ.  ಕನ್ನ ಡ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ,  ಆ ಶ್ಕ್ಷಕರ ಪ್ಪರ ಣ್ 

ಉಳಿಸಬೇಕಾದರೆ 1995ರ ನಂತರ ಪ್ಪರ ರಂಭವಾದ ಕನ್ನ ಡ ಶಾಲ್ಲಗಳನುನ  ಅನುದಾನ್ಕೆಾ  

ಒಳಪಡಿಸಬೇಕೆಾಂದು ಕೇಳಿಕಳುು ತೆು ೀನೆ. 

 

 ಶಿರ ೋ ನರಾಣಿ ಹಣಮಂತ  ರುದರ ಪಪ (ಪದವಿೋಧರ ಕಿೆೋತ್ರ ):- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಗಳೆ, ಈಗಾಗಲೇ 

ಹರಿಯ ಶಾಸಕರು ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ, 1995ರ ನಂತರ ಪ್ಪರ ರಂಭವಾದ ಕನ್ನ ಡ ಮಾಧಯ ಮ ಶಾಲ್ಲಗಳಿಗೆ 

ಅನುದಾನ್ ಕಡುವುದರ ಬಗೆೆ  ನ್ನ್ನ  ಸಹಮತ್ರ ಸೂಚಿಸುತೆು ೀನೆ.  1995ಕಾ ಾಂತ ಮುಾಂರ್ಚ ಉಳಿದಿರುವ 

ಕೆಲವಾಂದು ಡಿಗಿರ  ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೂ ಅನುದಾನ್ ಕಡಬೇಕು. 

 

 ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಈಗ ಡಿಗಿರ  ಕಾಲೇಜಿನ್ ವಷ್ಯ ಪರ ಸ್ವು ಪ ಆಗುತ್ರು ಲಿ .  ಪ್ಪರ ಥಮಿಕ ಮತ್ತು  ಪೌರ ಢ 

ಶ್ಕ್ಷಣ್ಕೆಾ  ಸಂಬಂಧಪಟಿ ಾಂತೆ ಮಾತನಡಿ. 

 

 ಶಿರ ೋ ಎಸ .ಆರ .ಪಾಟ್ಟೋಲ :- ಮಾನ್ಯ  ಸದಸಯ ರು ವಷ್ಯಗಳನುನ  ರಿಪಿಟೇಷ್ನ  ಮಾಡಬ್ರರದು.  

ಶಾಶಾ ತ ಅನುದಾನ್ರಹತ ಶಾಲ್ಲಗಳನುನ  ಅನುದಾನ್ಕೆಾ  ಒಳಪಡಿಸಬೇಕು ಎನುನ ವುದೇ ಇಲಿ್ಲ  ಮುಖ್ಯ . 

 

 ಶಿರ ೋ ಬ.ಸಿ.ರ್ನಗೇಶ (ಪಾರ ರ್ಥಮಕ ಮತ್ತು  ಪ್ರರ ಢ ಶಿಕ್ಷಣ ಹಾಗೂ ಸ್ಕಾಲ ಸ್ಚಿವರು):-  ಮಾನ್ಯ  

ಸಭಾಪತ್ರಗಳೆ, ತಮೂ  ನೇತೃತಾ ದಲಿ್ಲ  ಒಾಂದು ಸಭೆ ಮಾಡಲ್ಕಯಿತ್ತ.  2018ರಲಿ್ಲ  ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳ 

ನೇತೃತಾ ದಲಿ್ಲ  ಆದ ಸಭೆಯಲಿ್ಲ  ತೆಗೆದುಕಾಂಡ ತ್ರೀಮಾವನ್ವನುನ  ಮತು ಮೊ  ಮುಖ್ಯ  ಮಂತ್ರರ ಗಳ 

ನೇತೃತಾ ದಲಿ್ಲ  ಸಭೆ ಸೇರೀಣ್ ಎಾಂದು ಹೇಳಲ್ಕಗಿ, ಅದೇರಿೀತ್ರ ಮೊನೆನ  ಸಭೆ ಸೇರಿತ್ತು .  ಅದರಲಿ್ಲ  ತಾವು 

ಮತ್ತು  ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳು ಇದಿ ರು. 1995-2000ನೇ ಸ್ವಲ್ಲನ್ ತನ್ಕದ ಪೂಣ್ವ ವವರಗಳನುನ  

ತೆಗೆದುಕಾಂಡು ನಂತರ ಪರಿಶ್ೀಲನೆ ಮಾಡಲ್ಕಗುವುದು ಎಾಂದು ಮುಖ್ಯ  ಮಂತ್ರರ ಗಳು ಹೇಳಿದಿಾ ರೆ.  

ಅದನುನ  ನವು ಪರಿಶ್ೀಲ್ಲಸುತೆು ೀವ. 
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  ಈ) ವಿಷಯ: ಕಲಾಯ ಣ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಭಾಗದ ಸ್ಕಾಾರಿ ಪಾರ ರ್ಥಮಕ ಮತ್ತು   

                      ಪ್ರರ ಢ ಶಾಲ್ಲಗಳಲೆ  ಮಕೆಳ ಶಿಕ್ಷಕರ ಅನುಪಾತ್ದಲೆಾದ 

            (ಪ್ತಟ್ಟಆರ ) ತಾರತ್ಮಯ  ಹೋಗಲಾಡಿಸುವ ಕುರಿತ್ತ. 

      - - - - - - - 

 

 ಶಿರ ೋ ಶಶಿೋಲ  ಜಿ.ನಮೊೀಶಿ (ಶಿಕ್ಷಕರ ಕಿೆೋತ್ರ ):-ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಗಳೆ, ಕಲ್ಕಯ ಣ್ ಕನವಟಕ ವಭಾಗದ 

ಸಕಾವರಿ ಪ್ಪರ ಥಮಿಕ ಮತ್ತು  ಪೌರ ಢ  ಶಾಲ್ಲಗಳಲಿ್ಲ  ಮಕಾ ಳ ಶ್ಕ್ಷಕರ ಅನುಪ್ಪತ (ಪಿಟ್ಟಆರ )ಎನುನ ವುದು 

ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ವಾದುದು.  ಪುಯ ಪಿಲ ಟ್ಟೀಚಸ ವ ರೇಶ್ಯ ೀ ಇದರಲಿ್ಲ  ತಾರತಮಯ ವನುನ  ಹೀಗಲ್ಕಡಿಸುವ 

ವರ್ಚರವನುನ  ನನು ಸಕಾವರದ, ಮಂತ್ರರ ಗಳ ಗಮನ್ಕೆಾ  ತರಬಯಸುತ್ರು ದಿೆ ೀನೆ.  ಕಲ್ಕಯ ಣ್ ಕನವಟಕದ 

ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಗುಣ್ಮಟಿ  ಯಾವರಿೀತ್ರ ಬದಲ್ಕವಣೆ ಆಗುತು ದೆ ಎನುನ ವ ಮಹತಾ ದ ವಷ್ಯವನುನ  ನನು 

ತನುೂ ಖಾಾಂತರ ಸಚಿವರ ಗಮನ್ಕೆಾ  ತರುತ್ರು ದಿೆ ೀನೆ.  ಈ ಪಿಟ್ಟಆರ  ಏನಿದೆ, ಇದರಿಾಂದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಗುಣ್ಮಟಿ  

ಒಾಂದು ಕಡೆ, ಸ್ವಕ್ಷರತೆ ಪರ ಮಾಣ್ ಇನನ ಾಂದು ಕಡೆ ಮತ್ತು  ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ವಾಗಿ ಶ್ಕ್ಷಣ್ದ ಗುಣ್ಮಟಿ  

ಬದಲ್ಕವಣೆ ಆಗುತು ದೆ.  ಶ್ಕ್ಷಕರನುನ  ಕಡಿಮೆ ಕಟಿ ರೆ ಇವಲಿಕೂಾ  ಧಕೆಾ  ಆಗುತು ದೆ.  ಅಾಂದರೆ, ಶ್ಕ್ಷಕರನುನ  

ಕಡಿಮೆ ಕಟಿ ರೆ ಫಲ್ಲತಾಾಂಶ ಕಡಿಮೆ ಅಗುತು ದೆ, ಶ್ಕ್ಷಣ್ದ ಗುಣ್ಮಟಿ  ಇರುವುದಿಲಿ .  ಸ್ವಕ್ಷರತಾ ಪರ ಮಾಣ್ 

ಕಡಿಮೆ ಆಗುತು ದೆ.  ಬಿೀದರ ನ್ಲಿ್ಲ  19 ಇದೆ, ಅದೇ ಬ್ಟರ  ಎಾಂದು ಹೇಳಬಹುದು.  ಇಡಿೀ ರಾಜಯ ದಲಿ್ಲ ೀ 

ಕಪಾ ಳಕೆಾ  24ನೇ ಸೆ್ವ ನ್.  ಬಳಾು ರಿಯಲಿ್ಲ  25, ಕಲುಬ ಗಿವಯಲಿ್ಲ  27, ರಾಯಚೂರು 29, ಯಾದಗಿರಿ 30. 

ಅಾಂದರೆ ನವು ಕನೆಯ ಸೆ್ವ ನ್ದಲಿ್ಲದಿೆ ೀವ. 

                   (ಮುಾಂದು) 

(1324) 23-12-2021 7.50 DS-BNS    

 

 ಶಿರ ೋ ಶಶಿಲ  ಜಿ.ನಮೊೀಶಿ(ಮುಾಂದ್ಯ):- 

 

ಎಲಿ್ಲ  PTR (pupil-teacher ratio) ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಎಲಿ್ಲ  ಸ್ವಕ್ಷರತಾ ಪರ ಮಾಣ್ ರ್ಚನನ ಗಿದೆ ಎನುನ ವುದನುನ  

ಕಲ್ಕಯ ಣ್ ಕನವಟಕಕೆಾ  ಹೀಲ್ಲಕೆ ಮಾಡಿದರೆ  ಶೇಕಡ 12 ರಷಿ್ಟ  ವಯ ತಾಯ ಸವಾಗುತು ದೆ. ಇದರ ಬಗೆೆ  ಅನೇಕ 

ಸವವಗಳಾಗಿವ. Census Based Studentsʼ Achievement Survey  (CSAS) ಇದು ಒಾಂದು ಲ್ಲಕಾಾ ರ್ಚರ 

ತೀರಿಸುತು ದೆ.   2017-18 ರಲಿ್ಲ  ಮಾಡಿದಂತಹ ಸವವಯಲಿ್ಲ   4 ರಿಾಂದ 10ನೇ ತರಗತ್ರಯ ಮಕಾ ಳಿಗೆ 

ಇದನುನ  ಹೀಲ್ಲಸಿದಾಗ  ಅಥವಾ ಸವವಯಲಿ್ಲ  ಏನು ಹೇಳುತು ದೆಾಂದರೆ, ಶೇಕಡ 4 ರಷಿ್ಟ  ಕಲ್ಕಯ ಣ್ 

ಕನವಟಕ ಭಾಗಕೆಾ  ಈ ಫಲ್ಲತಾಾಂಶ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತು ದೆ.  ಅದೇ ರಿೀತ್ರ National Achievement Survey   

ನ್ಲಿ್ಲಯೂ ಕೂಡ ಇದೇ ಒಾಂದು ಫಲ್ಲತಾಾಂಶವನುನ  ತೀರಿಸಿ ಕಡುತು ದೆ.  ಅದರ ಜತೆಗೆ ʼನ್ಲ್ಲ-ಕಲ್ಲʼ 

ಯಲಿೂ  ಕೂಡ  micro study result of 2019   ಅದು ವವರವಾಗಿ ಏನು ಹೇಳುತು ದೆಾಂದರೆ,  ಕಡಿಮೆ 

ಪಿಟ್ಟಆರ  ಇದಿ ಲಿ್ಲ  ಹಾಸನ್ದಲಿ್ಲ  10 ಮಕಾ ಳಿಗೆ ಒಬಬ  ಶ್ಕ್ಷಕ,  ಚಿಕಾ ಮಗಳೂರಿನ್ಲಿ್ಲ  11 ಮಕಾ ಳಿಗೆ ಒಬಬ  ಶ್ಕ್ಷಕ,  
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ತ್ತಮಕೂರಿನ್ಲಿ್ಲ  12 ಮಕಾ ಳಿಗೆ ಒಬಬ  ಶ್ಕ್ಷಕ,  ಅದೇ ಕಲ್ಕಯ ಣ್ ಕನವಟಕ ಭಾಗದಲಿ್ಲ  ಯಾದಗಿರಿಯಲಿ್ಲ  25 

ಮಕಾ ಳಿಗೆ ಒಬಬ  ಶ್ಕ್ಷಕ, ರಾಯಚೂರಿನ್ಲಿ್ಲ  25 ಮಕಾ ಳಿಗೆ ಒಬಬ  ಶ್ಕ್ಷಕ, ಕಪಾ ಳದಲಿ್ಲ  25 ಮಕಾ ಳಿಗೆ ಒಬಬ  

ಶ್ಕ್ಷಕ, ಬಳಾು ರಿಯಲಿ್ಲ   25 ಮಕಾ ಳಿಗೆ ಒಬಬ  ಶ್ಕ್ಷಕ, ಈ ರಿೀತ್ರಯಾಗಿ ವಯ ತಾಯ ಸ ಇರುವುದರಿಾಂದ  

ಪರಿಣ್ಣಮವೇನಗುತು ದೆಾಂದರೆ,  ನ್ಮೂ  ಭಾಗದಲಿ್ಲ  ಪೌರ ಢ ಶಾಲ್ಲಯಲಿ್ಲ  ಬಹಳ 

ಆಶಿ ಯವಕರವಾಗಿರುವುದೇನೆಾಂದರೆ,  1 ರಿಾಂದ 8ನೇ ತರಗತ್ರಯ ಮಕಾ ಳಿಗೆ  ಈ ಸರಾಸರಿ  ಅಾಂದರೆ, stage 

average,  18.58  ಅಾಂದರೆ, 19 ಮಕಾ ಳು ಇದಿ ಲಿ್ಲ   ಒಬಬ  ಶ್ಕ್ಷಕ ಇರಬೇಕೆಾಂದು average  ಇದೆ.   ಆ 

ಲ್ಲಕಾಾ ರ್ಚರ ಹಾಕದರೆ  ನ್ಮೂ  ಭಾಗದಲಿ್ಲ  10,83,399  ಮಕಾ ಳಿದಿಾ ರೆ.   ಅದಕೆಾ  58,310  ಹುದಿೆ ಗಳು ಬೇಕು.  

ಈಗ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ ಹುದಿೆ ಗಳು 45,370   ಅಾಂದರೆ, 12,940  ಹುದಿೆ ಗಳು ನ್ಮಗೆ ಬೇಕು.  ಇದನುನ  

solution ಹೇಗೆ ಮಾಡಬಹುದೆಾಂದು ನನು ಹೇಳುವುದಕೆಾ  ಇರ್ಚಛ ಪಡುತ್ರು ದಿೆ ೀನೆ.     

 

 ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ನಿೀವು ಏಕೆ solution ಕಡುತ್ರು ೀರಿ, ಮಾನ್ಯ  ಸಚಿವರು ಉತು ರ ಕಡುತಾು ರೆ. 

 

 ಶಿರ ೋ ಶಶಿಲ  ಜಿ.ನಮೊೀಶಿ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ನನು solution suggest  ಮಾಡುತೆು ೀನೆ.  

ಅದನುನ  ನವು ಮಾಡುತೆು ೀವಾಂದು ಮಾನ್ಯ  ಸಚಿವರು ಹೇಳಿಬಿಡಲ್ಲ, ನನು ಸುಮೂ ನೆ ಕುಳಿತ್ತಕಾಂಡು 

ಬಿಡುತೆು ೀನೆ.   ಅದು ಬ್ಾಂಗಳೂರು ಗಾರ ಮಾಾಂತರ, ರಾಮನ್ಗರ, ಮಧುಗಿರಿ, ತ್ತಮಕೂರು, ಚಿಕಾ ಬಳಾು ಪುರ 

ಆಗಿರಲ್ಲ, ಇಲಿ್ಲ  ಪಿಟ್ಟಆರ  12, 13, 12.28, ಇವಲಿ್ಕ  ಇದೆ.  ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ ಹುದಿೆ ಗಳು  6132,  ನನು 

ಒಾಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳುವುದಕೆಾ  ಇರ್ಚಛ ಪಡುತ್ರು ದಿೆ ೀನೆ.  ಆದರೆ ಅಲಿ್ಲ  State average  ಪರ ಕಾರ 4,106 

ಶ್ಕ್ಷಕರು ಇರಬೇಕು.   ಆದರೆ ಹೆರಿ್ಚ ವರಿಯಾಗಿ 2026  ಶ್ಕ್ಷಕರು  ಇದಿಾ ರೆ.  ಆ ಹೆರಿ್ಚ ವರಿ ಶ್ಕ್ಷಕರ ಜತೆಗೆ 

1,209  ಹುದಿೆ ಗಳು ಖಾಲ್ಲ ಇವ.  ನವು ಮತೆು ೀನು ಕೇಳುತ್ರು ಲಿ .  ಇದಿ ಾಂಥ ಶ್ಕ್ಷಕರುಗಳನುನ  ಈ ಕಡೆ ಕಳುಹಸಿ 

ಎಾಂದು ಹೇಳುತ್ರು ಲಿ .  ಈ ಖಾಲ್ಲ ಹುದಿೆ ಗಳೇನಿವ, where there are excess posts, ಅವುಗಳನುನ  

ವಗಾವವಣೆ ಮಾಡಿ.  ಈ ಹುದಿೆ ಗಳಿಗೇನು ಹಣ್ ಕಡಬೇಕಾಗಿಲಿ .  ಹೆರಿ್ಚ ವರಿ ಹುದಿೆ ಗಳಿದಿ ಲಿ್ಲ  ಎಲಿ್ಲ  ಖಾಲ್ಲ 

ಹುದಿೆ ಗಳಿವ ಅವುಗಳನುನ  ಭತ್ರವ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಇಲಿ್ಲ ಗೆ ಕಳುಹಸಿಕಡಿ.  ಇದನುನ  ಮಾನ್ಯ  ಸಚಿವರು 

ಮಾಡಿಕಟಿ ರೆ ಸುಮಾರು 2277 ಪೌರ ಢಶಾಲ್ಲಗಳಿಗೆ ಈ ರಿೀತ್ರ ವಗಾವವಣೆ ಮಾಡಬಹುದು.   12900 and 

odd ಪ್ಪರ ಥಮಿಕ ಶಾಲ್ಲಗಳಿಗೆ ವಗಾವವಣೆ ಮಾಡಬಹುದು.  ದಯವಟಿ  ಇದನುನ  ಮಾನ್ಯ  ಸಚಿವರು 

ಮಾಡುತೆು ೀವಾಂದು ಹೇಳಬೇಕು. Otherwise, this leads to……. ನ್ನ್ಗೇನು ದುಾಃಖ್ವಾಗುತ್ರು ದೆ ಎಾಂದರೆ,  ಇದು 

ಒಾಂದೇ ಸಲ ಮಾಡುವುದಕಾಾ ಗುತು ದೆಯೇ ಎಾಂದು ಹೇಳುತಾು ರೆ.  75 ವಷ್ವಗಳಿಾಂದ ಇದೇ ನ್ಡೆಯುತ್ರು ದೆ.  

ನ್ಮಗೆ ಶ್ಕ್ಷಕರನುನ  ಕಡದಿರುವುದಕೆಾ   ಹಾಂದುಳಿದಿದಿೆ ೀವಯೇ ಹರತ್ತ ಮತೆು  ಇನುನ  ಯಾವುದೇ 

ಕಾರಣ್ಕಾಾ ಗಿ ಅಲಿ .  ನ್ಮಗೂ ಸಂಖ್ಯಯ  ಪರ ಕಾರ ಶ್ಕ್ಷಕರುಗಳನುನ  ಕಡಿ.  ನವೇನು ಮಧುಗಿರಿ, ತ್ತಮಕೂರು, 

ಬ್ಾಂಗಳೂರು ಗಾರ ಮಾಾಂತರಕಾ ಾಂತಲೂ   ದಡಡ ರೇನು ಇಲಿ .  ನನು ಇದನುನ  ಒತ್ತು  ಕಟಿ  ಹೇಳುತ್ರು ದಿೆ ೀನೆ.  
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ನ್ಮಗೆ ಶ್ಕ್ಷಕರುಗಳನುನ  ಕಡಿಮೆ ಕಟಿ್ಟ ದಿಾ ರೆ.  ಆ ಕಾರಣ್ದಿಾಂದ ನ್ಮೂ  ಸೆಿ ತ್ರ ಈ ರಿೀತ್ರ ಇದೆ.  ಸಕಾವರ ಸರಿ 

ಮಾಡದಿದಿ ರೆ ಮತೆು  ಇನುನ  ಯಾರು ಸರಿ ಮಾಡಬೇಕು.  ಅದಕಾಾ ಗಿ ಆ ಹುದಿೆ ಗಳನುನ  ವಗಾವವಣೆ ಮಾಡಿ 

ಎಾಂದು ನನು ಕೇಳುತ್ರು ದಿೆ ೀನೆ.   

 

 ಶಿರ ೋ ಬ.ಸಿ.ರ್ನಗೇಶ (ಪಾರ ರ್ಥಮಕ ಮತ್ತು  ಪ್ರರ ಢ ಶಿಕ್ಷಣ ಹಾಗೂ ಸ್ಕಾಲ ಸ್ಚಿವರು):- ಮಾನ್ಯ  

ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ,     

 

(ಸಚಿವರ ಹೇಳಿಕೆಯ ಪರ ತ್ರಯನುನ  ಲಗತ್ರು ಸಲ್ಕಗಿದೆ) 
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ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ,  ಮಾನ್ಯ  ಶಶ್ೀಲ  ಜಿ.ನ್ಮೊೀಶ್ಯವರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ pupil-teacher 

ratio  ಕಲ್ಕಯ ಣ್ ಕನವಟಕದ ಮೇಲ್ಲ ಹೆರಿ್ಚ  ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುವಂಥದಿು  ನಿಜ.  Rationalisation   ಆಗದಿರುವ 

ಕಾರಣ್ಕಾಾ ಗಿ ಅದು ಹಲವಾರು ವಷ್ವಗಳಿಾಂದ ಮಾಡುವುದಕಾಾ ಗಿಲಿ . ಮುಾಂದಿನ್ ದಿನ್ಗಳಲಿ್ಲ  

rationalisation  ಮಾಡಿ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಅದನುನ  ಸರಿ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತೆು ೀವ.  
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ಉ) ವಿಷಯ: ಮೈಸೂರು ನಗರದಲೆ  ಪದವಿ ಪೂವಾ ಮತ್ತು  ಪದವಿ ತ್ರಗತಿಗಳಲೆ   

                     ಗ್ರರ ಮೋಣ ಪರ ದೇಶದ ಹಿಾಂದ್ಯಳಿದ ವಗಾಗಳ ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಾಗಳು ಹೆಚಿಿ ನ 

                    ಸಂಖೆಯ ಯಲೆ  ವಾಯ ಸಂಗ ರ್ಮಡುತಿು ದ್ಯದ , ಅಗತ್ಯ ಕೆ ನುಗುಣವಾಗಿ  

                    ಹಿಾಂದ್ಯಳಿದ  ವಗಾದ ವಸ್ತಿ ನಲಯಗಳ ಕರತ್ಗಳಿರುವುದರಿಾಂದ  

                    ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಾಗಳ  ಶಿಕ್ಷಣಕೆೆ  ತಾಂದರೆಯಾಗುತಿು ರುವ ಕುರಿತ್ತ. 

                                     --------  

 

 ಶಿರ ೋ ಮರಿತಿಬಬ ೋಗೌಡ(ಶಿಕ್ಷಕರ ಕಿೆೋತ್ರ ):- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ತಾವು ಅವಕಾಶ 

ಕಟಿ್ಟ ದಿ ಕಾಾ ಗಿ ಧನ್ಯ ವಾದಗಳು.  ಮೈಸೂರು ನ್ಗರದಲಿ್ಲ  ಹಾಂದುಳಿದ ವಗವಗಳ ಕಲ್ಕಯ ಣ್ ಇಲ್ಕಖ್ಯ 

ವತ್ರಯಿಾಂದ ಸ್ವಮಾನ್ಯ  ಮತ್ತು  ಪದವ ವದಾಯ ರ್ಥವಗಳಿಗಾಗಿ 17 ಹಾಸಿ ಲ  ಮತ್ತು  ವೈದಯ ಕೀಯ, ತಾಾಂತ್ರರ ಕ, 

ವೃತ್ರು ಪರ ಸ್ವನ ತಕೀತು ರ ಕೀಸ ವಗಳ ವದಾಯ ರ್ಥವಗಳಿಗೆ  13 ಹಾಸಿ ಲ ಗಳು.  ಒಟಿ  30 ಹಾಸಿ ಲ ಗಳಿವ.  

ಇವತ್ತು  ಹೆಣುಣ ಮಕಾ ಳಿಗಂತ್ತ ತ್ತಾಂಬ್ರ ತಾಂದರೆಯಾಗುತ್ರು ದೆ.  2021-22ನೇ ಸ್ವಲ್ಲನ್ಲಿ್ಲ  3890 ಅಜಿವಗಳು 

ಬಂದಿವ.  ಅದರಲಿ್ಲ  ಕೇವಲ 1048 ಮಂದಿಗೆ ಮಾತರ  ಹಾಸಿ ಲ ನ್ಲಿ್ಲ  ಸೆ ಳಾವಕಾಶ ಮಾಡಲ್ಕಗಿದೆ.  ಇವತ್ತು  

2842 ವದಾಯ ರ್ಥವಗಳಿಗೆ ಹಾಸಿ ಲ  ಸೌಲಭಯ ವಲಿ .  ಇವತ್ತು  ಮೈಸೂರು ನ್ಗರ, ರ್ಚಮರಾಜ ನ್ಗರ, ಕಡಗು, 

ಹಾಸನ್, ಮಂಡಯ ,  ಈ ಎಲಿ್ಕ  ಜಿಲಿ್ಲ ಗಳ ಗಾರ ಮಾಾಂತರ ಪರ ದೇಶಗಳಿಾಂದ, ದೂರುದ ಊರುಗಳಿಾಂದ  ಅವರು 

ಹಸ ಕೀಸ ವಗಳನುನ  ಓದುವುದಕೆಾ  ಮಹಾರಾಣಿ ಕಾಲೇಜು,    ಹೆಸರಾಾಂತ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ  entrance 

examination ಮುಖಾಾಂತರ ಪರ ವೇಶವನುನ  ಪಡೆಯುತಾು ರೆ.  ಆದರೆ ಅವರು ಉಳಿದುಕಳುು ವುದಕೆಾ  

ಅವಕಾಶ ಇಲಿ . ಈಗೇನು ʼವದಾಯ ಸಿರಿʼ  ಎನುನ ವ ಹಸ ಯೀಜನೆಯಲಿ್ಲ    ವದಾಯ ರ್ಥವನಿಯರಿಗಂತ್ತ  

ಬಹಳ ಕಷಿ್ .  ಆ ಯೀಜನೆಯಲಿ್ಲ  ಅವರು ರೂರ್  ಮಾಡಿಕಾಂಡು ಅಲಿ್ಲ ಲಿ್ಕ  ಇರುವುದಕೆಾ  ಆಗುವುದಿಲಿ .  

ಪುರುಷ್ರು ಇರಬಹುದು.  ಆದರೆ ವದಾಯ ರ್ಥವನಿಯರಿಗೆ ಬಹಳ ತಾಂದರೆಯಾಗಿದೆ.  ಈ ಹನೆನ ಲ್ಲಯಲಿ್ಲ  

ಜಿಲಿ್ಕ  ಪಂರ್ಚಯತ  ಮತ್ತು  ಅಲಿ್ಲಯ ಹಾಂದುಳಿದ ವಗವದ ಜಿಲಿ್ಕ ಧಿಕಾರಿಗಳು  2018-2019, 2019-2020, 

2020-2021,  ಈ ನಲುಾ  ವಷ್ವಗಳಿಾಂದ ಕನಿಷ್ಾ  8 ಹಸ ಹಾಸಿ ಲ ಗಳು ಇಲಿ್ಲ  ಬೇಕು.  ಇಲಿ್ಲ  

ಅನಿವಾಯವವದೆ, ಅಗತಯ ವದೆ ಎಾಂದು ಬೇಡಿಕೆ ಸಲಿ್ಲ ಸುತ್ರು ದಿ ರೂ ಕೂಡ  ಒಾಂದು ಹಸ ಹಾಸಿ ಲ ನುನ  

ತೆರೆಯುವುದಕೆಾ  ಆಗಲ್ಲಲಿ .  ಇದರಿಾಂದ ಬಹಳಷಿ್ಟ  ಹೆಣುಣ ಮಕಾ ಳ ಶ್ಕ್ಷಣ್ಕೆಾ  ತಾಂದರೆಯಾಗಿದೆ.  

ದಯಮಾಡಿ ಮಾನ್ಯ  ಸಚಿವರು ಏನದರೂ ಮಾಡಿ ಮುಾಂದಿನ್ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಷ್ವದಲಿ್ಲ   ಈ 8 ವಸತ್ರ 

ನಿಲಯಗಳನುನ  ಅದರಲಿೂ  ವಶೇಷ್ವಾಗಿ ಹೆಣುಣ ಮಕಾ ಳಿಗೀಸಾ ರ ಮೈಸೂರು ನ್ಗರದಲಿ್ಲ  

ತೆರೆಯಬೇಕೆಾಂದು ನನು ವನಂತ್ರ ಮಾಡಿಕಳುು ತ್ರು ದಿೆ ೀನೆ.  ಹೆಣುಣ ಮಕಾ ಳು ಬಹಳಷಿ್ಟ  

ತಾಂದರೆಯಲಿ್ಲದಾರೆ.  ನವು ಜಿಲಿ್ಕ ಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಪತರ  ಬರೆದು ಬಹಳಷಿ್ಟ  ಕೇಳಿಕಾಂಡರೂ ಕೂಡ 

ಇಬಬ ರಿಗೂ ಅಡಿೂ ಷ್ನ  ಕಡುವುದಕಾಾ ಗುವುದಿಲಿವಾಂದು ಜಿಲಿ್ಕ ಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳುತಾು ರೆ.  ಸರ , 

ಷ್ರತ್ತು ಗಳಿವ, overload  ಇದೆ, ನವು ಎರಡು ಮಕಾ ಳು ಹಾಕುವ ಕಡೆ ನಲುಾ  ಮಕಾ ಳನುನ  ಹಾಕುತ್ರು ದಿೆ ೀವ, 

ಆದರೂ ಕೂಡ ನವು ಏನು ಮಾಡುವುದಕಾಾ ಗುವುದಿಲಿ . ಅನಿವಾಯವವಾಗಿದೆ ಎಾಂದು ಬೇಡಿಕೆ 

ಪತರ ಗಳನುನ  ನ್ಮಗೆ ಕಡುತ್ರು ದಿಾ ರೆ.  ಹೆಣುಣ ಮಕಾ ಳ ಶ್ಕ್ಷಣ್ಕೆಾ  ಬಹಳ ತಾಂದರೆಯಾಗಿದೆ.  ಗಾರ ಮಿೀಣ್ 
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ಪರ ದೇಶದ ಹಾಸಿ ಲ ಗಳಲಿ್ಲ  ವದಾಯ ರ್ಥವಗಳ ಸಂಖ್ಯಯ  ಕಡಿಮೆ.  ಮೈಸೂರು ನ್ಗರಕೆಾ  ಈ ನಲುಾ  

ಜಿಲಿ್ಲ ಗಳಿಾಂದಲೂ ಬರತಕಾ ಾಂಥ ವದಾಯ ರ್ಥವಗಳು ಸಿ.ಇ.ಟ್ಟ. ಮೂಲಕ ಅವರಿಗೆ ಪರ ವೇಶಾತ್ರ ಸಿಕಾ ಬಿಡುತು ದೆ.  

ಬರತಕಾ ಾಂಥ ವದಾಯ ರ್ಥವಗಳಿಗೆ ಹಾಸಿ ಲ  ಕಡುವುದಕಾಾ ಗುತ್ರು ಲಿ .  ಇದನುನ  ಅತಯ ಾಂತ ಪ್ಪರ ಮುಖ್ಯ  ಎಾಂದು 

ಪರಿಗಣಿಸಿ ಈ 8 ಹಸ ವದಾಯ ರ್ಥವ ನಿಲಯಗಳನುನ  ಮುಾಂದಿನ್ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಷ್ವದಲಿ್ಕ ದರೂ 

ಪ್ಪರ ರಂಭಿಸುವುದಕೆಾ  ಸೂಕು  ಅನುದಾನ್ವನುನ  ಒದಗಿಸಬೇಕೆಾಂದು ನನು ತಮೂ  ಮುಖಾಾಂತರ ಮಾನ್ಯ  

ಸಚಿವರಿಗೆ ವನಂತ್ರ ಮಾಡುತ್ರು ದಿೆ ೀನೆ.  

     

ಶಿರ ೋ ಕೋಟ ಶಿರ ೋನವಾಸ್ ಪೂಜಾರಿ(ಸ್ರ್ಮಜ ಕಲಾಯ ಣ ಹಾಗೂ ಹಿಾಂದ್ಯಳಿದ ವಗಾಗಳ ಕಲಾಯ ಣ 

ಸ್ಚಿವರು):- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ,   

 

(ಸಚಿವರ ಹೇಳಿಕೆಯ ಪರ ತ್ರಯನುನ  ಲಗತ್ರು ಸಲ್ಕಗಿದೆ) 
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ಮಾನ್ಯ  ಮರಿತ್ರಬ್ಬ ೀಗೌಡರು ಹೇಳಿರುವುದೆಲಿ್ಕ  ನನು ಒಪಿಾ ದಿೆ ೀನೆ.  ಅದರಲಿ್ಲ  ಯಾವ ಗಾಂದಲವೂ 

ಇಲಿ .  ಮೈಸೂರು ನ್ಗರದಲಿ್ಲರುವಂತಹ  30 ಹಾಸಿ ಲ ಗಳ ಪೈಕ 3890 ಅಜಿವಗಳು ಬಂದಿವ. 1048  

ಅವಕಾಶ ಇದೆ. 2842  ಅಜಿವಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕಾ ಲಿ  ಎಾಂದು ಹೇಳಿದಿಾ ರೆ.  ಅದನೆನ ಲಿ್ಕ  ʼವದಾಯ ಸಿರಿʼ 

ಯೀಜನೆಯಲಿ್ಲ  ಅಳವಡಿಸಬೇಕು ಎಾಂದು ನವು ಯೀಚನೆ ಮಾಡಿದಿೆ ವು.   ಆದರೆ ಮಾನ್ಯ  

ಮರಿತ್ರಬ್ಬ ೀಗೌಡರು ಏನು ಹೇಳುತ್ರು ದಿಾ ರೆಾಂದರೆ,  ಹೆಣುಣ ಮಕಾ ಳಿಗೆ ʼವದಾಯ ಸಿರಿʼ ಯೀಜನೆಯಿಾಂದ 

ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ರು ಲಿ .  ಹಾಸಿ ಲ ನ್ಲಿ್ಲ  ಇದಿು  ಓದಿದರೆ ಮಾತರ  ಅನುಕೂಲವಾಗುತು ದೆ ಎಾಂದು 

ಹೇಳುತ್ರು ದಿಾ ರೆ.  ಕಳೆದ ಸಲ ಸುಮಾರು 5,000 ಸಿೀಟಗಳನುನ  ಹೆರಿ್ಚ  ಮಾಡುವುದಕೆಾ  ಪರ ಯತನ ಪಟಿ  

ಅದರಲಿ್ಲ  ಯಶಸಿಾ ಯಾದೆವು. ಈಗ ಪುನಃ ಮತು ಾಂದು ಸುತು ೀಲ್ಲಯನುನ  ಕಟಿ   ಎಲಿ್ಲ ಲಿ್ಲ  ಸೆ ಳಾವಕಾಶ 

ಇದೆಯೀ ಅಲಿ್ಲ  ಮತೆು  ಶೇಕಡ 10 ರಷಿ್ಟ  ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕಯವವನುನ  ಒದಗಿಸುವುದಕೆಾ  ಆಗುತು ದೆಯೇ 

ಎಾಂದು ಯೀಚನೆ ಮಾಡುತ್ರು ದಿೆ ೀವ.  ಅದು ಕೂಡ ಒಾಂದು ವಾರದಲಿ್ಲ  ಸಿದಿ ಪಡಿಸಿ ಕಡುತೆು ೀವ.  ನಿನೆನ  

ನ್ಮೂ  ಎಲಿ್ಕ  ಅಧಿಕಾರಿಗಳನುನ  ಕರೆದು ಮಾನ್ಯ  ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳ ಹತ್ರು ರ ಚರ್ಚವ ಮಾಡಿದಿೆ ೀನೆ. ಇಡಿೀ 

ರಾಜಯ ದಲಿ್ಲ   100 ರಿಾಂದ 150 ರಷಿ್ಟ  ಹಸ ಹಾಸಿ ಲ ಗಳನುನ  ಈ ವಷ್ವದಲಿ್ಲ ೀ ಪ್ಪರ ರಂಭಿಸಬೇಕೆಾಂದು 

ಯೀಚನೆ ಮಾಡುತ್ರು ದಿೆ ೀವ.  ಮೌಖಿಕ ಸೂಚನೆಯ ಮೇರೆಗೆ 30 ಜಿಲಿ್ಲ ಗಳ ಜಿಲಿ್ಕ  ಕೇಾಂದರ ದಲಿ್ಲ  ಮತ್ತು  

ಪಟಿ ಣ್ ಎಾಂದು ಗುರುತ್ರಸಬಹುದಾದ ತಾಲಿೂ ಕು ಕೇಾಂದರ ಗಳಲಿ್ಲ  ಈಗಾಗಲೇ ನ್ಮೂ  ಅಧಿಕಾರಿಗಳು 

ಗುರುತನುನ  ಹಾಕರುತಾು ರೆ.  

                    (ಮುಾಂದು) 

1325/23-12-2021/8-00/bkp-gr                        (ಸ್ಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಾ ತಿ)  

 

ಶಿರ ೋ  ಕೋಟ  ಶಿರ ೋನವಾಸ್  ಪೂಜಾರಿ(ಮುಾಂದ್ಯ):-   

 

ಇನುನ   ಒಾಂದು  ವಾರದಲಿ್ಲ  ಅದಕಾ ಾಂದು ಸಾ ರೂಪವನುನ   ಕಡುತೆು ೀವ.   ಮತೆು  ಮೈಸೂರಿನ್ಲಿ್ಲ  ೩  

ಹಾಸಿ ಲ ಗಳು  ಸಿದಿ ವಾಗುತು ವ.  ಜನ್ವರಿ ತ್ರಾಂಗಳಿನ್ಲಿ್ಲ  ಪರ ಥಮ ವಾರದಲಿ್ಲ  ಬಿಟಿ ಕಡುತೆು ೀನೆಾಂದು 

ಈಗಲೂ ಸಹತ ಆ ನಿಯಮದ ಪರ ಕಾರ ಬಿಟಿ ಕಡುತಾು ರೆ. ಅದರಲಿ್ಲಯೂ ಸಹತ ಹೆರಿ್ಚ ವರಿ ಆಗುವುದಕೆಾ  

ಪರ ಯತನ ಪಡುತೆು ೀವ. ಇದನುನ  ಸಂಪೂಣ್ವವಾಗಿ ನನು ಒಪಿಾ ದಿೆ ೀನೆ ಮತ್ತು  ಈ ಸಮಸಯ ಯನುನ  ಪರಿಹಾರ 

ಮಾಡುತೆು ೀವ. ಒಾಂದು ಸಲ ವದಾಯ ಸಿರಿ ಯೀಜನೆಯಿಾಂದಾಗಿ ಗಂಡುಮಕಾ ಳಿಗಾದರೂ ಸಾ ಲಾ  

ಸಹಾಯವಾಗುತು ದೆ, ಹೆಣುಣ ಮಕಾ ಳಿಗೆ ಸಾ ಲಾ  ಕಷಿ್ ವಾಗುತು ದೆ. ಅದನುನ  ಪರಿಹಾರ ಮಾಡುವುದಕೆಾ  

ಪರ ಯತನ  ಮಾಡುತೆು ೀನೆ.  

 

ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನ್ಯ  ವೈ.ಎ.ನರಾಯಣ್ಸ್ವಾ ಮಿಯವರು ಮಾತನಡಿ.  
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ಡ್: ವೈ.ಎ.ರ್ನರಾಯಣಸ್ತವ ಮ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೆ,   ನ್ನ್ನ  ನಿಯಮ 330ರ ವರ್ಚರಕೆಾ  

ಸಂಬಂಧಪಟಿ ಾಂತೆ ಮಂತ್ರರ ಗಳಿಲಿ .  

 

ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಸಭಾನಯಕರು  ಇದಿಾ ರೆ.   

 

ಡ್: ವೈ.ಎ.ರ್ನರಾಯಣಸ್ತವ ಮ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೆ ದಯವಟಿ  ಈ ಕುರಿತ್ತ ತಮೂ ಲಿ್ಲ  

ಕ್ಷಮೆ ಕೀರುತೆು ೀನೆ. ಇದು ಒಾಂದು ವಾರದಿಾಂದ ಬರುತ್ರು ದೆ.  ಕೆಲವು ಸಮಯದಲಿ್ಲ  ಮಂತ್ರರ ಗಳು ಇದಿ ರು, 

ನನು request ಮಾಡಿದಿೆ , ಮಂತ್ರರ ಗಳಿದಿಾ ರೆ ನನು ಮಾತನಡುತೆು ೀನೆಾಂದು request ಮಾಡಿದಿೆ , ತಾವು 

ಆಮೇಲ್ಲ ಈ ವಷ್ಯ ತೆಗೆದುಕಳಿು  ಎಾಂದು ಹೇಳಿದಿಿ ರಿ.  

(ಗೊಾಂದಲ) 

ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:-  ಏನು  ಮಾಡಬೇಕೆಾಂದು  ಹೇಳಿ.  

 

ಡ್: ವೈ.ಎ.ರ್ನರಾಯಣಸ್ತವ ಮ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೆ ಕೀಲ್ಕರ ಹಾಗೂ 

ಚಿಕಾ ಬಳಾು ಪುರದ ಜನ್ರು ಬ್ಾಂಗಳೂರಿನ್ ಮೂತರ  ಕುಡಿಯುತ್ರು ದಿಾ ರೆ.  

 

ಶಿ ರ ೋ ಕೋಟ ಶಿರ ೋನವಾಸ್ ಪೂಜಾರಿ(ಸ್ರ್ಮಜ ಕಲಾಯ ಣ ಮತ್ತು  ಹಿಾಂದ್ಯಳಿದ ವಗಾಗಳ ಕಲಾಯ ಣ 

ಸ್ಚಿವರು):- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೆ, ಮಾನ್ಯ  ವೈ.ಎ.ನರಾಯಣ್ಸ್ವಾ ಮಿಯವರು ಕೇಳಿದಂತಹ 

ಗಂಭಿೀರ ಪರ ಶೆ ನ ಗೆ ಉತು ರ ಹೇಳುತೆು ೀನೆ. 

 

ಡ್: ವೈ.ಎ.ರ್ನರಾಯಣಸ್ತವ ಮ:- ಬೇಡ. ಉತು ರ ಬೇಕಾಗಿಲಿ . ಪರ ಶೆನ ಗೆ ಪರಿಹಾರ ಬೇಕಾಗಿದೆ.  

 

ಶಿ ರ ೋ ಕೋಟ ಶಿರ ೋನವಾಸ್ ಪೂಜಾರಿ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೆ, ನಳೆ ಮಂತ್ರರ ಗಳಿಾಂದ ಉತು ರ 

ಕಡಿಸುತೆು ೀನೆ. ನಳೆ ಅವರೇ ಇರುವಾಗ ಇದರ ಬಗೆೆ  ತ್ತಾಂಬ್ರ ಚರ್ಚವ ಮಾಡೀಣ್.  

 

ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ನಳೆಗೆ ಈ ವಷ್ಯವನುನ  ಮೊದಲ್ಲಗೇ ತೆಗೆದುಕಳು ೀಣ್ ಬಿಡಿ.  

 

 ಶಿರ ೋ  ಕೋಟ ಶಿರ ೋನವಾಸ್ ಪೂಜಾರಿ:- ಮಾನ್ಯ  ನರಾಯಣ್ಸ್ವಾ ಮಿಯವರು ತ್ತಾಂಬ್ರ 

ಉತಿ್ತ ಕರಾಗಿದಿಾ ರೆ.  ಅವರಿಗೆ ಉತು ರ ಕಡಿಸುತೆು ೀನೆ. 
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 ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು: ಆಯಿತ್ತ. ನಳೆ ಮೊದಲ್ಲಗೇ ಹಾಕಸುತೆು ೀನೆ. ಮಾನ್ಯ  ಎನ .ರವಕುಮಾರ , 

ಮಾನ್ಯ  ಪುಟಿ ಣ್ಣ , ಮಾನ್ಯ  ಎಸ .ವಿ .ಸಂಕನ್ಮರು, ಮಾನ್ಯ  ರುದರ ಯಯ  ಎಸ .ಗೌಡ, ಮಾನ್ಯ  ಕೆ. ಪರ ತಾಪ  

ಸಿಾಂಹ ನಯಕ್ ,  ಡಾ: ತಳವಾರ  ಸ್ವಬಣ್ಣ , ಮುನಿರಾಜುರವರು ಮಾತನಡುತಾು ರೆ.  ಎಲಿರ ಪರವಾಗಿ 

ನಿಮೂ ಲಿ್ಲ  ಯಾರಾದರೂ ಒಬಬ ರು ಕೇಳಿಬಿಡಿ ಸ್ವಕು. 

 

ಊ) ವಿಷಯ:- ದೇವಸ್ತಾ ನಗಳ ಅಭಿವೃದಿಿ ಗ್ರಗಿ ದ್ಯನದ ರೂಪದಲೆ  

ಪಡೆಯಲಾಗುವ ಭೂಮಯನುನ  ಅಕರ ಮವಾಗಿ ಪರಭಾರೆ 

ರ್ಮಡುತಿು ರುವುದರಿಾಂದ  ದೇವಸ್ತಾ ನಗಳ ಪೂಜೆಗೆ ಬ್ಹಳ 

ತಾಂದರೆಯಾಗುತಿು ದ್ಯದ , ದ್ಯನವಾಗಿ ಪಡೆದ 

ದೇವಸ್ತಾ ನಗಳ ಭೂಮಯನುನ  ದೇವರ ಹೆಸ್ರಿನಲೆಯೇ 

ಖಾತ್/ಪಹಣಿ ರ್ಮಡುವ ಕುರಿತ್ತ. 

       - - - - - - -  

 

 ಶಿರ ೋ ಎನ .ರವಿಕುರ್ಮರ (ವಿಧಾನಸ್ಭೆಯಿಾಂದ  ಚುರ್ನಯಿತ್ರಾದವರು):- ಮಾನ್ಯ  

ಸಭಾಪತ್ರಯವರೆ, ದೇವಸೆ್ವ ನ್ದ ಅಭಿವೃದಿಿ ಗಾಗಿ ದಾನ್ದ ರೂಪದಲಿ್ಲ  ಪಡೆಯುವ ಭೂಮಿಯನುನ  

ಅಕರ ಮವಾಗಿ ಪರಾಭಾರೆ ಮಾಡುತ್ರು ರುವುದರಿಾಂದ ದೇವಸೆ್ವ ನ್ಗಳ ಪೂಜೆಗೆ ಬಹಳ ತಾಂದರೆಯಾಗುತ್ರು ದಿು , 

ದಾನ್ವಾಗಿ ಪಡೆದ ದೇವಸೆ್ವ ನ್ಗಳ ಭೂಮಿಯನುನ  ದೇವರ ಹೆಸರಿನ್ಲಿ್ಲಯೇ ಖಾತೆ ಹಾಗೂ ಪಹಣಿ 

ಮಾಡುವ ಕುರಿತ್ತ ಪರ ಸ್ವು ಪ ಮಾಡಿದಿೆ ೀನೆ. ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೆ, ಕನವಟಕ ರಾಜಯ ದಲಿ್ಲ  

ದೇವಸೆ್ವ ನ್ಗಳ ಜಮಿೀನ್ನುನ  ದೇವರುಗಳ ಹೆಸರು ಇಲಿದೇ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರಿನ್ಲಿ್ಲರುವಂತಹ 

ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಸ್ವಕಷಿ್ಟ  ಇವ. ಕೆಲವು ಕಡೆಗಳಲಿ್ಲ  ಅಚವಕರ ಹೆಸರಿನ್ಲಿ್ಲರಬಹುದು, ಕೆಲವು ಕಡೆಗಳಲಿ್ಲ  

ಭಕು ರ ಹೆಸರಿನ್ಲಿ್ಲರುಬಹುದು, ಕೆಲವು ಕಡೆಗಳಲಿ್ಲ  ಟರ ಸಿಿ ಗಳ ಅಧಯ ಕ್ಷರ ಹೆಸರಿನ್ಲಿ್ಲರಬಹುದು, ಈ ರಿೀತ್ರ ಬೇರೆ 

ಬೇರೆ ತರಾವರಿಯ ಹೆಸರುಗಳಲಿ್ಲ  ದೇವಸೆ್ವ ನ್ಗಳ ಜಮಿೀನು ಅನೇಕ ಬ್ರರಿ ಅವರುಗಳಿಗೆ ವೈಯಕು ಕ 

ಆಸಿು ಯಾಗಿ ಬಿಟಿ್ಟ ದೆ. ಅದಕೆಾ  ನನು ಮಾನ್ಯ  ಸಚಿವರಲಿ್ಲ  ವನಂತ್ರ ಮಾಡುವುದೇನೆಾಂದರೆ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ 

ಹೇಳುತೆು ೀನೆ. ಬ್ಾಂಗಳೂರಿನ್ಲಿ್ಲರುವಂತಹ ಶ್ರ ೀ ರಂಗನಥಸ್ವಾ ಮಿ ದೇವಸೆ್ವ ನ್ದಲಿ್ಲ  1939ನೇ ಸ್ವಲ್ಲನ್ಲಿ್ಲ  1198 

ಎಕರೆ ಜಮಿೀನು, ಒಾಂದು ಎಕರೆ ಅಥವಾ ಎರಡು ಎಕರೆ ಜಮಿೀನ್ಲಿ , 1198 ಎಕರೆ ಜಮಿೀನಿನ್ಲಿ್ಲ  ಈಗ 

ಉಳಿದಿರುವ ಜಮಿೀನು ಎಷಿ್ಟ  ಎಾಂದರೆ 50 ಎಕರೆ ಮಾತರ  ಉಳಿದಿದೆ. ಅವರು ಏನು ಹೇಳಿದಿಾ ರೆ ಎಾಂದರೆ ಈ 

ಜಮಿೀನಿನಿಾಂದ ಏನು ಹಣ್ ಬರುತು ದೆ ಅಾಂದರೆ ಆದಾಯ ಏನು ಬರುತು ದೆಯೀ ಇದರಲಿ್ಲ  ವದಾಯ ರ್ಥವಗಳಿಗೆ 

ಉಚಿತವಾಗಿ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಕಡಬೇಕು, ಹಾಸಿ ಲ ಗಳನುನ  ನ್ಡೆಸಬೇಕೆಾಂದು deed ಇದೆ. 

 

(ಈ  ಹಂತ್ದಲೆ  ವೈಸ  ಛೇಮಾನ ರವರಾದ ಶಿರ ೋ  ಕೆ.ಟ್ಟ. ಶಿರ ೋಕಂಠೇಗೌಡ ರವರು  

ಸ್ಭಾಪ್ತೋಠವನುನ  ಅಲಂಕರಿಸಿದರು) 
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 ಆದರೆ, ಈ ಜಮಿೀನು ಇವತ್ರು ಗೆ ಉಳಿದುಕಾಂಡಿರುವುದು ಮಾತರ  50 ಎಕರೆಗಳು. ಉಳಿದಿರುವ ಜಮಿೀನ್ನುನ  

ಯಾರು occupy ಮಾಡಿಕಾಂಡರು, ಯಾರ ಹೆಸರಿನ್ಲಿ್ಲದೆ ಎನುನ ವಂತಹದಿ ನುನ  ಉದಾಹರಣೆಗೆ 

ಹೇಳುತ್ರು ದಿೆ ೀನೆ. ಇನ್ಮನ  ಒಾಂದು ಹೇಳುತೆು ೀನೆ. ತ್ರಗಳರ ಪೇಟ, ಧಮವರಾಯ ಸ್ವಾ ಮಿ ದೇವಸೆ್ವ ನ್ಕೆಾ  ಸೇರಿದ 15 

ಎಕರೆ 12 ಗುಾಂಟ ಜಮಿೀನು ಸವವ ನಂಬರ  79, ನಿೀಲಸಂದರ  ಗಾರ ಮದಲಿ್ಲ  ಒತ್ತು ವರಿಯಾಗಿದೆ. ಇಲಿ್ಲರುವ 

ಎಲಿ್ಕ  ಕಟಿ ಡಗಳಿಗೆ ವದುಯ ತ  ಸಂಪಕವ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಸೌಲಭಯ ಗಳನುನ  ನಿೀಡುವುದು ಬೇಸರದ 

ಸಂಗತ್ರಯಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತು  ಆ ಜಮಿೀನು ಆ ದೇವಸೆ್ವ ನ್ದ ಹೆಸರಿನ್ಲಿ್ಲಲಿ . ಇನ್ಮನ  ಒಾಂದು ಹೇಳುತೆು ೀನೆ. 

ಬಳೇಪೇಟ, ಶ್ರ ೀ ಕಾಶ್ವಶೆಾ ೀಶಾ ರ ಸ್ವಾ ಮಿ ದೇವಾಲಯಕೆಾ  ಸೇರಿದ 8 ಎಕರೆ 35 ಗುಾಂಟ ಜಮಿೀನು ಇವತ್ತು  ಆ 

ದೇವಸೆ್ವ ನ್ದ ಹೆಸರಿನ್ಲಿ್ಲಲಿ . ಇನ್ಮನ  ಯಾರದೊೀ ಹೆಸರಿನ್ಲಿ್ಲದೆ. ರಾಜಯ ದಲಿ್ಲ  ಈ ರಿೀತ್ರಯ ನ್ಮರಾರು 

ಪರ ಕರಣ್ಗಳಿವ. ಮತೆು  ಸ್ವವರಾರು ಪರ ಕರಣ್ಗಳಿರಬಹುದು, ಅದಕೆಾ  ದೇವಸೆ್ವ ನ್ದ ಜಮಿೀನು ಏನಿದೆ ಅದು 

ಇವತ್ತು  ಸ್ವವರಾರು ಕೀಟ್ಟಗಟಿ ಲ್ಲ ಬ್ರಳುತು ದೆ, ಭವಷ್ಯ  ಕನವಟಕದ ಇವಲಿ್ಕ  ಜಮಿೀನುಗಳನುನ  

ತೆಗೆದುಕಾಂಡು ಎಷಿ್ಟ  ಆದಾಯವಾಗಬಹುದು ಎಾಂದರೆ ನ್ನ್ನ  ಪರ ಕಾರ ಲಕಿಾ ಾಂತರ ಕೀಟ್ಟ ರೂಪ್ಪಯಿಗಳ 

ಆದಾಯವಾಗಬಹುದು. ಈ ಜಮಿೀನಿನಿಾಂದ ಸ್ವವವಜನಿಕರಿಗೆ, ಭಕಾು ದಿಗಳಿಗೆ, ಬಡವರಿಗೆ ಒಳೆು ಯದು 

ಮಾಡಬೇಕೆಾಂದು ಆವತ್ತು  ಬಹಳ ದೊಡಡ  ದೊಡಡ  ದಾನಿಗಳು ದೇವಸೆ್ವ ನ್ಕೆಾ  ಕಟಿ್ಟ ದಿ ರು, ಇವತ್ತು  ಅದು 

ಬೇರೆ ಬೇರೆಯವರ ವೈಯಕು ಕ ಆಸಿು ಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ಬಗೆೆ  ಮಾನ್ಯ  ಸಚಿವರು ಉತು ರ ಕಡಬೇಕೆಾಂದು ನನು 

ವನಂತ್ರ ಮಾಡುತೆು ೀನೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮೊನೆನ  ಸುಪಿರ ೀಾಂಕೀಟ ವ judgment ಬಂದಿದೆ.  

 

 ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:-  ಈ ಬಗೆೆ   ಮೊದಲು ಸಚಿವರು ಮಾತನಡಲ್ಲ,  ಉತು ರ 

ಸಮಾಧಾನ್ವಾಗಲ್ಲಲಿವಾಂದರೆ ನಿೀವಲಿರೂ ಕೇಳುವರಂತೆ.  

 

 ಶಿರ ೋಮತಿ  ಜ್ಲೆ್ಲ  ಶಶಿಕಲಾ ಅಣಾಾ  ಸ್ತಹೇಬ್(ಮುಜರಾಯಿ, ಹಜ  ಮತ್ತು  ವಕಪ   ಸ್ಚಿವರು):- 

ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೆ, ಮಾನ್ಯ   ಎನ.ರವಕುಮಾರ  ಮತ್ತು  ಇನಿನ ತರೆ ಶಾಸಕ ಸಹೀದರರು 

ಕೇಳಿರುವಂತಹ ಪರ ಶೆನ  ನಿಜಕೂಾ  ಆ ರಿೀತ್ರಯಿದೆ.  ರಾಜ ಮಹಾರಾಜರ ಕಾಲದಿಾಂದಲೂ ಕೂಡ 

ದೇವಸೆ್ವ ನ್ಗಳಿಗೆ ಅನೇಕ ಜಮಿೀನುಗಳನುನ  ದಾನ್ವಾಗಿ ಕಟಿ್ಟ ರುವುದನುನ  ನವು ನೀಡುತೆು ೀವ. ಆದರೆ, 

ಅವರು ಹೇಳಿದ ರಿೀತ್ರಯಲಿ್ಲ  ಅನೇಕ ಕಡೆಗಳಲಿ್ಲ  ಅದು ದೇವರ ಹೆಸರಿನ್ಲಿ್ಲಲಿ , ಅಚವಕರ ಹೆಸರಿನ್ಲಿ್ಲವ. 

ಇನನ ಾಂದು ಟರ ಸಿ    ಹೆಸರಿನ್ಲಿ್ಲದೆ. ಒತ್ತು ವರಿ ಕೂಡ ಆಗಿರುವುದನುನ  ನವು ನೀಡುತೆು ೀವ. ಆದರೆ, ಅದು 

ನ್ನ್ನ  ಗಮನ್ಕೆಾ  ಬಂದಮೇಲ್ಲ ಮೊನೆನ  ನ್ವಾಂಬರ -16ನೇ ತಾರಿೀಖು ನನು ಒಾಂದು ಸಭೆಯನುನ  ಅಾಂದರೆ 

ಕನವಟಕದ ನ್ಮೂ  ಇಲ್ಕಖ್ಯಯ ಎಲಿ್ಕ  EO ಗಳ ಒಾಂದು ಸಭೆಯನುನ  ತೆಗೆದುಕಾಂಡು ಅದರಲಿ್ಲ  

ಬಹಳಷಿ್ಟ  strict ಆಗಿ ನವು ಹೇಳಿದಿೆ ೀವ. ಈ ಒಾಂದು ಏನು ದೇವಾಲಯಗಳ ಜಮಿೀನುಗಳ ಬ್ರಬುು  

ದೇವಾಲಯಗಳ ಹೆಸರಿನ್ಲಿ್ಲವಯೀ ಅಥವಾ ಅಚವಕರ ಹೆಸರಿನ್ಲಿ್ಲವಯೀ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಟರ ಸಟ ನ್ 
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ಹೆಸರಿನ್ಲಿ್ಲವಯೀ ಎಾಂದು ಇದರ ರಿಪೊೀಟ ವಅನುನ  ನ್ಮಗೆ ಕಡಬೇಕೆನುನ ವಂತಹದಿು  ಒಾಂದು. ಅದರ 

ಜತೆಗೆ 17ನೇ ತಾರಿೀಖು ನವು ಎಲಿ್ಕ  ಜಿಲಿ್ಕ ಧಿಕಾರಿಗಳಾಂದಿಗೆ ಪತರ  ವಯ ವಹಾರ ಮಾಡಿದಿೆ ೀವ. ಸುಮಾರು 

227 ತಹಶ್ೀಲಿ್ಕ ರರುಗಳಿಗೆ, ಏಕೆಾಂದರೆ, ‘Cʼ Grade ಹಾಗೂ ಹಳಿು ಗಳಲಿ್ಲರುವಂತಹ ದೇವಾಲಯಗಳು 

ಇವಲಿ್ಕ  ತಹಶ್ೀಲಿ್ಕ ರರ ಕೆಳಗೆ ಬರುವುದರಿಾಂದ ಅವರ ಜತೆಗೂ ಕೂಡ ನವು ಪತರ  ವಯ ವಹಾರ ಮಾಡಿ 

ಇದಕೆಾ  ಸಂಬಂಧಪಟಿ  ಎಲಿ್ಕ  ದಾಖ್ಲ್ಲಗಳನುನ  ಮುಾಂದಿನ್ ಮಿೀಟ್ಟಾಂಗ ನಳಗಾಗಿ ನ್ಮಗೆ 

ಕಡಬೇಕೆನುನ ವಂತಹದಿು , ಅಾಂದರೆ ನವು ಡಿಸಾಂಬರ  31 last date ಕಟಿ್ಟ ದಿೆ ವು, ಅಷಿ್ ರಲಿ್ಲ  

ಕಡಬೇಕೆನುನ ವಂತಹದಿ ನ್ಮನ  ಸಹತ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಿೆ ೀವ. ಅದರಲಿ್ಲ  ಸುಮಾರು 38 ಅಧಿಕಾರಿಗಳು 

ಈಗಾಗಲೇ ರಿಪೊೀಟ ವಅನುನ  ಕಟಿ್ಟ ದಿಾ ರೆ. Assembly ಇರುವುದರಿಾಂದ ನನು ಅದನುನ  ನೀಡುವುದಕೆಾ  

ಆಗಿಲಿ . ಆದರೆ, 38 ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಉತು ರ ಕಟಿ್ಟ ದಿಾ ರೆ. ಇನುನ  ಉಳಿದಂತಹವರಿಗೂ ಕೂಡ 

ಉತು ರವನುನ  ಬೇಗ ಕಳುಹಸಬೇಕೆನುನ ವಂತಹದಿ ನುನ  ಹೇಳಿದಿೆ ೀವ. ಅದರ ಜತೆಗೆ ನ್ಮೂ  ADLR 

ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ survey commissioner ಇರಬಹುದು ಮತ್ತು  ಮಾನ್ಯ  ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳ ಬಳಿ ಕೂಡ 

ಇದರ ಬಗೆೆ  ನನು ಚರ್ಚವ ಮಾಡಿದಿೆ ೀನೆ.  ಅದರ ಜತೆಗೆ ನ್ಮೂ  ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರಾದಂತಹ ಮಾನ್ಯ  

ಆರ .ಅಶ್ೀಕರವರ ಬಳಿ ಕೂಡ ಇದರ ಬಗೆೆ  ಚರ್ಚವ ಮಾಡಿದಿೆ ೀನೆ. ನ್ಮೂ ಲಿ್ಲ  ಒಾಂದು ಸವವ 

ಮಾಡುವಂತಹ ಒಬಬ ರು surveyor ಇಲಿದೇ ಇರುವಂತಹ ಕಾರಣ್ಕೆಾ  ಅವರು ತಮೂ  ಇಲ್ಕಖ್ಯಯಿಾಂದ 

ನ್ಮಗೆ help ಮಾಡುತೆು ೀನೆಾಂಬ ಭರವಸಯನುನ  ಕಟಿ್ಟ ದಿಾ ರೆ. ಮೊದಲನೇ ಹಂತದಲಿ್ಲ  ಸುಮಾರು 262 

ದೇವಾಲಯಗಳ ಆಸಿು ಯ ಬಗೆೆ  ನ್ಮಗೆ ಅಳತೆಯನುನ  ಗುರುತ್ತ ಮಾಡಿ ಅದನುನ  ಒತ್ತು ವರಿ 

ಮಾಡಿರುವುದನ್ಮನ  ಕೂಡ ಆದಯ ತೆ ಮೇರೆಗೆ ಖುಲಿ್ಕಪಡಿಸುವಂತಹ ಕಾಯವವನುನ  ಈಗ ಮಾಡಿದಿೆ ೀವ. 

ಹಾಗಾಗಿ ಎಲಿ್ಲ ಲಿ್ಲ  ಒತ್ತು ವರಿಯಾಗಿದೆ ಆ ಒತ್ತು ವರಿಯನುನ  ತೆರವುಗಳಿಸುವಂತಹದಿು  ಹಾಗೂ ಎಲಿ್ಲ  

ದೇವರ ಹೆಸರಿನ್ಲಿ್ಲ  ಅದು ಪಹಣಿಯಿಲಿವೀ ಅಾಂತಹ ಕಡೆಗಳಲಿ್ಲ  ದೇವರ ಹೆಸರಿಗೆ 

ಮಾಡಿಕಡುವಂತಹದಿು  ಅದರ ಜತೆಗೆ ಬರತಕಾ ಾಂತಹ ದಿನ್ಗಳಲಿ್ಲ  ಆ ಜಾಗದ ಒತ್ತು ವರಿಯನುನ  ತೆಗೆದು 

ಅಲಿ್ಲ  compound ಅನುನ  fencing ಅನುನ  ಹಾಕ ಅಲಿ್ಲ  ಮುಜರಾಯಿ ಇಲ್ಕಖ್ಯಯ ಬೊೀಡ ವಗಳೂ ಸಹತ 

ಆಗಬೇಕೆನುನ ವಂತಹದಿ ರ ಬಗೆೆ ಯೂ ಕೂಡ ಈಗ ಎರಡು ಮಿೀಟ್ಟಾಂಗ ಗಳನುನ  ಮಾಡಿದಿೆ ೀವ, ಅದರ 

ರಿಪೊೀಟ ವಅನ್ಮನ  ಸಹತ ಈಗ ತೆಗೆದುಕಳುು ತ್ರು ದಿೆ ೀವ. 38 ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ರಿಪೊೀಟ ವಅನ್ಮನ  ಕೂಡ 

ಕಟಿ್ಟ ದಿಾ ರೆ.  

 

 ವೈಸ   ಛೇಮಾನ:-  ಮಾನ್ಯ  ಸಚಿವರೆ, ಒಾಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ. ತಾವು ಈ ಅಧಿವೇಶನ್ ಮುಗಿದ 

ಮೇಲ್ಲ  ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರದಿ ನ್ಮನ  ಸೇರಿಸಿ ನ್ಮೂ  ಮಾನ್ಯ  ಎನ. ರವಕುಮಾರ , ಮಾನ್ಯ  ಪುಟಿ ಣ್ಣ , 

ಮಾನ್ಯ  ಸಂಕನ್ಮರು, ಮಾನ್ಯ  ರುದೆರ ೀಗೌಡರು, ಮಾನ್ಯ  ಕೆ. ಪರ ತಾಪ ಸಿಾಂಹ ನಯಕ್ , ಡಾ: ತಳವಾರ  

ಸ್ವಬಣ್ಣ ನ್ವರು ಹಾಗೂ ಮಾನ್ಯ  ಮುನಿರಾಜುರವರನ್ಮನ  ಸೇರಿಸಿ ಒಾಂದು ಸಭೆ ಮಾಡಿ. ಅವರ ಸಲಹೆ 
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ಪಡೆದು ಆ ಎಲಿ್ಕ  ಸಲಹೆಗಳನುನ  . . . .ಕಡುವುದಕೆಾ  ಪರ ಯತನ  ಮಾಡಿ. ಇದು ಮಹತಾ ದ ವರ್ಚರವಾಗಿದೆ. 

ಹಾಗಾಗಿ ನಿೀವು ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಾದರೆ ಅವರೆಲಿರಿಗೂ ಸಮಾಧಾನ್ವಾಗುತು ದೆ.  

 

 ಶಿರ ೋಮತಿ  ಜ್ಲೆ್ಲ   ಶಶಿಕಲಾ ಅಣಾಾ  ಸ್ತಹೇಬ್:- ನನು ಮಾನ್ಯ  ಎನ. ರವಕುಮಾರ  ರವರ 

ಹೆಸರನುನ  ಮಾತರ  ಹೇಳಿದಿೆ . ಆದರೆ, ಈಗ ಇವರೆಲಿರೂ ಕೂಡ ಕಳಕಳಿ ವಯ ಕು ಪಡಿಸಿದಿಾ ರೆ. ಮಾನ್ಯ  

ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರನುನ  ಕರೆದುಕಾಂಡು ಆದಷಿ್ಟ ಬೇಗ  ಸಭೆಯನುನ  ಮಾಡಿ ಇದಕೆಾ  ಅವರ ಸಲಹೆ-

ಸೂಚನೆಗಳನುನ  ತೆಗೆದುಕಾಂಡು ಮುಾಂದೆ ಕರ ಮ ತೆಗೆದುಕಳುು ತೆು ೀವ. 

 

 ವೈಸ   ಛೇಮಾನ:-  ಶ್ರ ೀ ವೈ.ಎ.ನರಾಯಣ್ಸ್ವಾ ಮಿಯವರು ಮಾತನಡಿ. 

(ಗಾಂದಲ)  

ಶಿರ ೋ ಸಿ.ಎಾಂ ಲಾಂಗಪಪ :  ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೆ, ... 

 

ವೈಸ  ಛೇಮಾನ:- ಮಾನ್ಯ  ಲ್ಲಾಂಗಪಾ ನ್ವರೆ, ಒಾಂದು ನಿಮಿಷ್. ಮಾನ್ಯ  

ವೈ.ಎ.ನರಾಯಣ್ಸ್ವಾ ಮಿಯವರದಿು  ಪ್ಾಂಡಿಾಂಗ  ಇದೆ. ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾನಯಕರು ಉತು ರ 

ಕಡುವುದಾದರೆ ನಿೀವು ಪರ ಸ್ವು ಪ ಮಾಡಬಹುದು. 

(ಗಾಂದಲ) 

   

 ಶಿರ ೋ  ಎನ. ರವಿಕುರ್ಮರ :- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೆ, … 

 

  ವೈಸ   ಛೇಮಾನ:-ನಿಮೂ   ಜತೆ  ಸಭೆ ಮಾಡುತಾು ರೆ. ಈಗ 6-7 ಜನ್ರಿದಿಾ ರೆ, ಅವರೆಲಿರೂ ಕೈ 

ಎತ್ರು ದಿಾ ರೆ. ಆ ಕಾರಣ್ಕಾಾ ಗಿ ಅವರಿಗೆ ಸಾ ಷಿ್ ವಾಗಿ ಸೂಚನೆ ಕಡಲ್ಕಗಿದೆ. ನಿಮೂ  ಕಂದಾಯ 

ಸಚಿವರಾಂದಿಗೆ ಸಭೆ ಮಾಡಿ ನಿಮೊ ಲಿರ ಸಲಹೆಗಳನುನ  ತೆಗೆದುಕಾಂಡು ಅನುಷ್ಣಾ ನ್ಕೆಾ  ತರುವಂತಹ 

ಪರ ಯತನ ವನುನ  ಮಾಡುತಾು ರೆ.  ಈಗ ಮಾನ್ಯ  ನರಾಯಣ್ಸ್ವಾ ಮಿಯವರು ಮಾತನಡುತಾು ರೆ. 
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ಋ) ವಿಷಯ:-  ಕೋಲಾರ ಮತ್ತು  ಚಿಕೆ ಬ್ಳ್ಳಳ ಪುರ ಜಿಲೆ್ಲ ಗಳ ಎತಿು ನ ಹಳೆ    

ಕುಡಿಯುವ ನೋರಿನ ಯೋಜನೆಗೆ ಹಣ 

ಬಡುಗಡೆಯಾಗಿದದ ರೂ ಸ್ಹ ಭೂಸ್ತವ ಧಿೋನ ಪರ ಕಿರ ಯ್ಕ 

ಹಾಗೂ ನೋರು ಶೇಖರಣ ಜಲಾಶಯಗಳ ಕಾಮಗ್ರರಿಗಳು 

ಪಾರ ರಂಭ್ವಾಗದೆ ಇರುವುದರಿಾಂದ ಎತಿು ನ ಹಳೆ 

ಯೋಜನೆ ಅನುಷ್ಣಾ ನದ ಕುರಿತ್ತ. 

                                                         - - - - - - - 

 

ಡ್: ವೈ.ಎ.ರ್ನರಾಯಣಸ್ತವ ಮ :ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೆ, ಕೀಲ್ಕರ ಹಾಗೂ ಚಿಕಾ ಬಳಾು ಪುರ 

ಜಿಲಿ್ಲ ಗಳ ಎತ್ರು ನ್ಹಳೆ ಕುಡಿಯುವ ನಿೀರಿನ್ ಯೀಜನೆಗೆ …. 

 

ವೈಸ   ಛೇಮಾನ:- ಕಡಿಮೆ ಮಾತ್ತಗಳಲಿ್ಲ  ನೇರವಾಗಿ ಮಾತನಡಬೇಕು.  

 

ಡ್: ವೈ.ಎ.ರ್ನರಾಯಣಸ್ತವ ಮ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೆ, ಕುಡಿಯುವ ನಿೀರಿನ್ ಯೀಜನೆಗೆ 

ಹಣ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಸ್ವಾ ಧಿೀನ್ ಮಾಡದೇ ಇರುವುದರಿಾಂದ ಈ ಯೀಜನೆಯಲಿ್ಲ  ಜಲ್ಕಶಯಗಳು 

ಪ್ಪರ ರಂಭವಾಗದೇ ಇರುವುದರಿಾಂದ ಯಾವಾಗ ಮುಗಿಯತು ದೆ, ಇದರ ಕಥೆಯೇನು ಎಾಂದು ಕೇಳಿದಿೆ ೀವ. 

ನೇರವಾಗಿ ಇದರ ಬಗೆೆ  ಒಾಂದು ಮಾತನುನ  ಹೇಳುವುದಕೆಾ  ಇಷಿ್ ಪಡುತೆು ೀನೆ. ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೆ, ಇದು 

2012ನೇ ಸ್ವಲ್ಲನ್ಲಿ್ಲ  ರೂ.3900 ಕೀಟ್ಟಗಳ ವಚಿ ದಲಿ್ಲ  ಈ ಯೀಜನೆ ಪ್ಪರ ರಂಭವಾಯಿತ್ತ. 2014ನೇ 

ಸ್ವಲ್ಲನ್ಲಿ್ಲ  ಕೆಲಸ ಪ್ಪರ ರಂಭವಾಗುವುದಕೆಾ  ಮೊದಲೇ ರೂ.12,600 ಕೀಟ್ಟಗಳಿಗೆ ಅದನುನ  jack up ಮಾಡಿ 

tender ಕರೆಯಲ್ಕಯಿತ್ತ.  

(ಮುಾಂದು)  

(1326) 23.12.2021 08.10 ಎಸ ವಿ-ಜಿಆರ       (ವೈಸ  ಛೇಮಾನ ರವರ ಉಪಸಿಾ ತಿ) 

 

ಡ್:ವೈ.ಎ.ರ್ನರಾಯಣಸ್ತವ ಮ (ಮುಾಂದ್ಯ):-  

 

ಈ ಯೀಜನೆಯ ಹೆಸರೇನೆಾಂದರೆ ಕೀಲ್ಕರ, ಚಿಕಾ ಬಳಾು ಪುರ, ಬ್ಾಂಗಳೂರು ಗಾರ ಮಾಾಂತರ ಜಿಲಿ್ಲ ಗಳ ಜನ್ರಿಗೆ 

ಕುಡಿಯುವ ನಿೀರಿನ್ ಯೀಜನೆ.  ಅದರ preamble ಆ ರಿೀತ್ರಯಿದೆ.  ಈ ಯೀಜನೆ ಪ್ಪರ ರಂಭವಾಗಿ ಹತ್ತು  

ವಷ್ವಗಳಾಗಿದೆ.  ಇನ್ಮನ  ಒಾಂದು ಹನಿ ನಿೀರು ಎಲಿ್ಲ ಗೂ ಬಂದಿರುವುದಿಲಿ .  Lift component ಮತ್ತು  

conveyance component  ಬೈರಗಾಂಡಿು ವನಿಾಂದ feeder canals ಮುಖಾಾಂತರ ಕೀಲ್ಕರ, 

ಚಿಕಾ ಬಳಾು ಪುರ, ರಾಮನ್ಗರ, ಮಧುಗಿರಿ ಕಡೆಗೆ ನಿೀರು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡುವ ಯೀಜನೆ ಇದಾಗಿದೆ.  ನ್ಮೂ  

ಜಿಲಿ್ಲ ಗೆ 4.7 ಟ್ಟ.ಎಾಂ.ಸಿ. ನಿೀರನುನ  ಕಡಲ್ಕಗುವುದು ಎಾಂದು promise ಮಾಡಿ ಇದನುನ  

ಸಿದಿ ಪಡಿಸಲ್ಕಯಿತ್ತ.  ಆದರೆ ನನು ಸಕಾವರಕೆಾ  ಒಾಂದು ಮಾತನುನ  ಕೇಳಲು ಬಯಸುತೆು ೀನೆ.  ನ್ಮೂ  

ಜಿಲಿ್ಲ ಯ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ಸಕಲೇಶಪುರ, ಅರಸಿೀಕೆರೆ, ಚಿಕಾ ನಯಕನ್ಹಳಿು , ತ್ರಪಟ್ಯರು, ರಾಮನ್ಗರ, 
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ಮಧುಗಿರಿ, ತ್ತಮಕೂರು ಎಲಿರಿಗೂ ನಿೀರು ಕಡಲು ಸಕಾವರ ಹರಟ್ಟದೆ. ನ್ಮೂ  ಜಿಲಿ್ಲ ಗೆ ಯಾವಾಗ ನಿೀರು 

ಕಡುತು ದೆ? ಕೀಲ್ಕರ ಮತ್ತು  ಚಿಕಾ ಬಳಾು ಪುರ ಜಿಲಿ್ಲ ಯ ಜನ್ರು ಬ್ಾಂಗಳೂರಿನ್ ಕಳರ್ಚ ನಿೀರನುನ  

ಕುಡಿಯುತ್ರು ದಿಾ ರೆ.  ಬ್ಾಂಗಳೂರಿನ್ ಜನ್ ಸ್ವನ ನ್ ಮಾಡಿ ಬಿಟಿ  ನಿೀರನುನ  ಶ್ೀಧನೆ ಮಾಡಿ ಕುಡಿಯುತ್ರು ದಿಾ ರೆ.  

ಏಕೆ ನನು ಈ ಮಾತನುನ  ಹೇಳುತ್ರು ದಿೆ ೀನೆಾಂದರೆ ಅಷಿ್ಟ  ನೀವಾಗಿದೆ.   

 

ನವು ಇಲಿ್ಲ  ಉತು ರ ಕನವಟಕದ ಬಗೆೆ  ಚರ್ಚವಯನುನ  ಮಾಡಿದಿೆ ೀವ.  ಐದು ನ್ದಿಗಳು, ಆರು 

ಅಣೆಕಟಿ ಗಳು ಸುಮಾರು 800 ಟ್ಟ.ಎಾಂ.ಸಿ. ನಿೀರು – ಕೇಳಲ್ಲಕೆಾ  ನ್ಮಗೆ ಖುಷಿಯಾಗುತು ದೆ. ಈ ಭಾಗದ 

ಶಾಸಕರ ಒಗೆ ಟಿ ನುನ  ನೀಡಿದರೆ ಬಹಳ ಸಂತೀಷ್ವಾಗುತು ದೆ. ಈ ಭಾಗದ ಜನ್ರಿಗೆ ನಯ ಯ 

ದೊರಕಸಿಕಡಬೇಕೆಾಂಬುದರ ಜತೆಯಲಿ್ಲ  ನವೂ ಸೇರಿಕಾಂಡಿದಿೆ ೀವ.  ಆದರೆ tailenders  ಆದ ನ್ಮೂ  

ಬಗೆೆ  ಸಕಾವರಕೆಾ  ಕರುಣೆ ಬೇಡವೇ? ನ್ಮೂ  ಭಾಗದ ಜನ್ರಲಿ್ಲ  ವಶಾಾ ಸ ತ್ತಾಂಬುವಂತಹ ಕೆಲಸವನುನ  

ಸಕಾವರ ಮಾಡುವುದು ಬೇಡವೇ? 9-10 ವಷ್ವಗಳು ಕಳೆದಿವ, ಇನ್ಮನ  ಬೈರಗಾಂಡಿು  ಜಲ್ಕಶಯದಲಿ್ಲ  

ಅಡಿಗಲಿನುನ  ಹಾಕರುವುದಿಲಿ .  2018ನೇ ಇಸವಯಲಿ್ಲ  ರೂ.5000 ಕೀಟ್ಟಗೆ ಟಾಂಡರ  ಅನುನ  

ಕರೆಯಲ್ಕಗುತು ದೆ.  Take off ಮಾಡಿರುವುದಿಲಿ .  ಭೂಮಿಪೂಜೆ ಮಾಡಿರುವುದಿಲಿ .  ಭೂ ಸ್ವಾ ಧಿೀನ್ 

ಎನುನ ವ ಪದವನುನ  ಮುಾಂದೆ ಇಟಿ ಕಾಂಡು ಕರಟಗೆರೆ ಮತ್ತು  ದೊಡಡ ಬಳಾು ಪುರ ರೈತರ ಮರ್ಧಯ  

ಭಿನನ ಭಿಪ್ಪರ ಯವದೆ ಎಾಂದು ಹೇಳಿ ಒಾಂದು ರೂಪ್ಪಯಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡದೆ ಜಲ್ಕಶಯ ಕಟಿ ದೆ ಇದಿ ರೆ  

ನ್ಮಗೆ ನಿೀರು ಬರುತು ದೆಯೇ? ನ್ಮೂ  ಗತ್ರಯೇನು? ನ್ಮೂ  ನೀವನುನ  ಕೇಳುವವರು ಯಾರು? ನನು ಈ 

ವಷ್ಯವನುನ  ಮಾನ್ಯ  ನಿೀರಾವರಿ ಸಚಿವರಿದಿಾ ಗಲೇ ಪರ ಸ್ವು ಪ ಮಾಡಬೇಕೆಾಂದು ಆಸ ಪಟಿ್ಟ ದಿೆ ನು. ಆದರೆ 

ಅವರು ಕಾರಣ್ಣಾಂತರಗಳಿಾಂದ ಎದಿು  ಹೀಗಿದಿಾ ರೆ.  ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾನಯಕರಾದರೂ ನ್ಮಗೆ ಈ ಪರ ಶೆನ ಗೆ 

ಉತು ರ ಕಡಬೇಕೆಾಂದು ಕೇಳುತ್ರು ದಿೆ ೀನೆ.  ಏಕೆಾಂದರೆ ಸಭಾನಯಕರ ಜಿಲಿ್ಲ ಯಲಿ್ಲ  ವಾರಾಹ ಯೀಜನೆ 

ಪ್ಪರ ರಂಭವಾಗಿ 35 ವಷ್ವಗಳಿಗೆ ಮುಗಿಯಿತ್ತ.  ಈ ಭಾಗದಲಿ್ಲ  ಕೃಷ್ಣಣ  ಮೇಲಿ ಾಂಡೆ ಯೀಜನೆಯ 1, 2, 3ನೇ 

ಹಂತಗಳು 58 ವಷ್ವಗಳು ಕಳೆದರೂ ಇನ್ಮನ  ಮುಗಿಯಲ್ಲಲಿ . ಕೀಲ್ಕರ-ಚಿಕಾ ಬಳಾು ಪುರ ಭಾಗದ 

ಎತ್ರು ನ್ಹಳೆ ಯೀಜನೆ ಪೂಣ್ವಗಳು ಲು ಇನೆನ ಷಿ್ಟ  ದಶಕಗಳು ಕಳೆಯಬೇಕೀ ಗತ್ರು ಲಿ . ನ್ನ್ಗೆ ಏನ್ಮ 

ಅಥವವಾಗುತ್ರು ಲಿ .  ತಾವು ದಯಮಾಡಿ ನ್ಮೂ  ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಬರಬೇಕು.  

 

ಮಾನ್ಯ  ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಯವರಿಗೆ, ಮಾನ್ಯ  ಜಲಸಂಪನ್ಮೂ ಲ ಸಚಿವರಿಗೆ ಸಭೆಯನುನ  ಕರೆಯುವಂತೆ 

ಫೆಬರ ವರಿ 2020ರಲಿ್ಲ  ಪತರ ವನುನ  ಬರೆದಿದಿೆ ನು.  ದಿನಾಂಕ 08.12.2020ರಲಿ್ಲ  ಮತು ಾಂದು ಪತರ ವನುನ  

ಬರೆದಿದಿ ರೂ ಸಭೆಯನುನ  ಮಾಡಲ್ಲಲಿ .  ಬ್ಾಂಗಳೂರು ಜಿಲಿ್ಲ ಗೆ ಹತ್ರು ರವಾಗಿದಿೆ ೀವ ಎಾಂದು ಯಾಕೆ ನ್ಮೂ  

ಮೇಲ್ಲ ಈ ರಿೀತ್ರಯ ಗದಾಪರ ಹಾರ ಎಾಂದು ನ್ನ್ಗೆ ಅಥವವಾಗುತ್ರು ಲಿ .  ಯಾವುದೇ ಸಕಾವರವರಲ್ಲ, ನನು 
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ಸಕಾವರದ ಭಾಗವಾಗಿದಿ ರೂ ಆ ಭಾಗದ ಧಾ ನಿಯಾಗಿ  ನ್ಮೂ  ಜನ್ ಪಡುತ್ರು ರುವ ಕಷಿ್ ವನುನ  ನೀಡಿ 

ನ್ನ್ಗೆ ಸಹಸಿಕಳು ಲು ಆಗುತ್ರು ಲಿ . ಅನಿವಾಯವವಾಗಿ ನನು ಪರ ಸ್ವು ಪ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ.   

 

ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನ್ಯ  ನರಾಯಣ್ಸ್ವಾ ಮಿಯವರೇ, ಬಹಳ ರ್ಚನನ ಗಿ ಮಾತನಡುತ್ರು ದಿಿ ೀರಿ.  

ಸಭಾನಯಕರು ಉತು ರವನುನ  ಕಡಲ್ಲ.  ನಂತರ ತಾವು clarification ಕೇಳಬಹುದು.   

 

ಡ್:ತೇಜಸಿವ ನ ಗೌಡ:- ಮಾನ್ಯ  ನರಾಯಣ್ಸ್ವಾ ಮಿಯವರು ಎತ್ರು ರುವ ವರ್ಚರಗಳಿಗೆ  ನ್ಮೂ  

ಧಾ ನಿಯನ್ಮನ  ಸೇರಿಸುತೆು ೀವ. ಸಕಾವರ ಶ್ೀರ್ರ ವಾಗಿ ಇದಕೆಾ  ಪರಿಹಾರ ಕಡಬೇಕು.  

 

ಶಿರ ೋ ಕೋಟ ಶಿರ ೋನವಾಸ್ ಪೂಜಾರಿ (ಸ್ಭಾರ್ನಯಕರು)(ಜಲಸಂಪನೂಮ ಲ ಸ್ಚಿವರ 

ಪರವಾಗಿ):- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ,  

 

(ಉತು ರದ ಪರ ತ್ರಯನುನ  ಲಗತ್ರು ಸಲ್ಕಗಿದೆ) 
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ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಮಾನ್ಯ  ವೈ.ಎ.ನರಾಯಣ್ಸ್ವಾ ಮಿಯವರು ಈ ವರ್ಚರವನುನ  ಬಹಳ 

ವಷ್ವಗಳಿಾಂದಲೂ ಪರ ಸ್ವು ಪ ಮಾಡುತ್ರು ದಿಾ ರೆ. ಅಲಿ್ಲರುವ ಕುಡಿಯುವ ನಿೀರಿನ್ ಸಮಸಯ ಗಳು, ಕುಡಿಯುವ 

ನಿೀರಿನ್ಲಿ್ಲರುವಂತಹ ಖ್ನಿಜಾಾಂಶಗಳಿಾಂದಾಗಿ ಆರೀಗಯ ದ ಮೇಲ್ಕಗುವ ಪರಿಣ್ಣಮಗಳು ಎಲಿಕಾ ಾಂತಲೂ 

ಹೆರಿ್ಚ ಗಿ ಬಹಳ ದಿನ್ಗಳ ಹೀರಾಟ ಫಲಪರ ದವಾಗಿ ಒಾಂದು ಹಂತಕೆಾ  ಬಂದು, ಮಾನ್ಯ  ಜಲಸಂಪನ್ಮೂ ಲ 

ಸಚಿವರು ಮಾತನಡುತಾು  ಎತ್ರು ನ್ ಹಳೆ ಯೀಜನೆಯ ಪರ ಥಮ ಹಂತ ಮುಗಿಯುತು ದೆ ಎಾಂದು 

ಹೇಳಿದರು.  ಆದರೆ ಅದು ಕೀಲ್ಕರದವರೆಗೆ ಹೀಗುವುದಿಲಿ  ಎನುನ ವುದು ಸತಯ .  ಈ ಹನೆನ ಲ್ಲಯಲಿ್ಲ  

ಅವರಿಗೆ ವವರವಾದ ಉತು ರವನುನ  ಒದಗಿಸಲ್ಕಗಿದೆ.   

 

ಹಾಸನ್, ಚಿಕಾ ಮಗಳೂರು, ತ್ತಮಕೂರು, ಬ್ಾಂಗಳೂರು ಗಾರ ಮಾಾಂತರ, ರಾಮನ್ಗರ, ಚಿಕಾ ಬಳಾು ಪುರ, 

ಕೀಲ್ಕರ ಜಿಲಿ್ಲ ಗಳಲಿ್ಲ  24.01 ಟ್ಟ.ಎಾಂ.ಸಿ. ನಿೀರನುನ  ಬಳಸಿಕಾಂಡು ಸುರಕಿತ ಕುಡಿಯುವ ನಿೀರಿನ್ ಯೀಜನೆ 

ಮಾಡುವುದಕಾ ೀಸಾ ರ ಈ ಯೀಜನೆಯನುನ  ಕೈಗೆತ್ರು ಕಳು ಲ್ಕಯಿತ್ತ. ಆರಂಭದಲಿ್ಲ  ರೂ.12,912 ಕೀಟ್ಟ 

ಮೊತು ದ ಪರಿಷ್ಾ ೃತ ಯೀಜನೆಗೆ ಪುನಃ ಆಡಳಿತಾತೂ ಕ ಅನುಮೊೀದನೆಯನುನ  ಸಕಾವರ ನಿೀಡಿದೆ.  

ಎತ್ರು ನ್ಹಳೆ ಸಮಗರ  ಕುಡಿಯುವ ನಿೀರಿನ್ ಯೀಜನೆಯನುನ  ಎರಡು ಹಂತದಲಿ್ಲ  ಕೈಗೆತ್ರು ಕಳು ಲ್ಕಗುತು ದೆ.  

ಸದರಿ ಯೀಜನೆಯ ವವರಗಳನುನ  ಸಕಾವರದ ಪರವಾಗಿ ಮಾನ್ಯ  ಸದಸಯ ರಿಗೆ ನಿೀಡಿದಿೆ ೀವ.  ಒಟಿ  

ಸುಮಾರು 3716 ಕೀಟ್ಟ ರೂಪ್ಪಯಿ ಮೊತು ದಲಿ್ಲ  ಐದು ಪ್ಪಯ ಕೇಜ ಗಳಲಿ್ಲ  ಮಾಚ್ ವ 2014ರಲಿ್ಲ  

ಕಾಮಗಾರಿಯನುನ  ಆರಂಭ ಮಾಡಲ್ಕಗಿದಿು , ಅರಣ್ಯ  ಭೂಮಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಬಂದಂತಹ 

ಸಮಸಯ ಗಳನುನ  ಯಾವ ರಿೀತ್ರಯಲಿ್ಲ  ಪರಿಹರಿಸಲ್ಕಗಿದೆ ಎಾಂಬುದನುನ  ವವರಿಸಿದಿೆ ೀವ. ಅಕಿ ೀಬರ  2021 

ರವರೆಗೆ ಸುಮಾರು 3411.72 ಕೀಟ್ಟ ರೂಪ್ಪಯಿ ವಚಿ  ಮಾಡಿ ಹಣ್ವನುನ  ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲ್ಕಗಿದೆ. 

ಎತ್ರು ನ್ ಹಳೆ ಯೀಜನೆಯ ಸಮಗರ  ಕುಡಿಯುವ ನಿೀರಿನ್ ಯೀಜನೆಯ ಎರಡನೆಯ ಹಂತದ 

ಕಾಮಗಾರಿಯಲಿ್ಲ  360 ಕ.ಮಿೀ.ಉದಿ ದ ಗುರುತಾ  ಕಾಲುವ ಮತ್ತು  ಬೈರಗಾಂಡಿು  ಜಲ್ಕಶಯದ ಕಾಮಗಾರಿ 

ಇವಲಿವೂ ಅತಯ ಾಂತ ತಾ ರಿತಗತ್ರಯಲಿ್ಲ  ನ್ಡೆಯಬೇಕು ಎನುನ ವುದಕಾ ೀಸಾ ರ ಶ್ೀರ್ರ ವಾಗಿ ಈ 

ಕಾಮಗಾರಿಯನುನ  ಕೈಗೆತ್ರು ಕಳುು ವ ಯೀಜನೆ ಮತ್ತು  ಯೀಚನೆಯನುನ  ಮಾಡಿದಿೆ ವು.  

 

ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ನನು ಇಲಿ್ಲ  ಒಾಂದು ಮಾತನುನ  ಸಾ ಷಿ್  ಪಡಿಸಬೇಕು.  ಏನೇ 

ವವರಗಳನುನ  ಕಟಿ ರೂ, ಈ ಕಾಯವಕರ ಮವನುನ  ಬಹುಬೇಗ ಆಶಾದಾಯಕವಾಗಿ ಮುಗಿಸಬೇಕಾದರೆ 

ಜಲಸಂಪನ್ಮೂ ಲ ಮಂತ್ರರ ಗಳಡನೆ ನವು ಮಾತನಡಬೇಕಾದ ಅವಶಯ ಕತೆಯಿದೆ.  ಈ ಸದನ್ ಮುಗಿದ 

ಒಾಂದು ವಾರ ಅಥವಾ ಹತ್ತು  ದಿನ್ಗಳಳಗಾಗಿ ಮಾನ್ಯ  ವೈ.ಎ.ನರಾಯಣ್ಸ್ವಾ ಮಿಯವರನುನ  ಮತ್ತು  

ಆಸಕು ರನುನ  ಕರೆದು, ಮಾನ್ಯ  ಜಲಸಂಪನ್ಮೂ ಲ ಸಚಿವರ ಸಮಕ್ಷಮದಲಿ್ಲ  ಸಮಗರ ವಾದಂತಹ ಒಾಂದು 
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ಚರ್ಚವಯನುನ  ಮಾಡಿ ಈ ಸಮಸಯ ಗೆ ಬಹುಬೇಗ ಪರಿಹಾರವನುನ  ಕಂಡುಕಳು ಲ್ಲಕೆಾ  ಪರ ಯತನ  ಮಾಡುತೆು ೀನೆ 

ಎಾಂದು ತಮೂ  ಮೂಲಕ ಮಾನ್ಯ  ಸದಸಯ ರಿಗೆ ಹೇಳಬಯಸುತೆು ೀನೆ.   

 

ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾನಯಕರೇ, ಆ ಭಾಗದ ಸದಸಯ ರೆಲಿರನ್ಮನ  ಕರೆಯಿರಿ.  ಮಾನ್ಯ  

ನ್ಸಿೀರ  ಅಹಮದ  ಅವರೇ, ತಾವು ಮಾತನಡಿ.  

 

ಶಿರ ೋ ನಸಿೋರ  ಅಹಮದ  (ವಿಧಾನಸ್ಭೆಯಿಾಂದ ಚುರ್ನಯಿತ್ರಾದವರು):- ಮಾನ್ಯ  

ಸಭಾನಯಕರೇ, ಈ ವಷ್ಯದಲಿ್ಲ  ಕೇವಲ ಜಲಸಂಪನ್ಮೂ ಲ ಸಚಿವರು ಮಾತರ  ಸ್ವಲುವುದಿಲಿ .  ಮಾನ್ಯ  

ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಯವರೂ ಸಹ ಇರಬೇಕು.  ಈಗ ಈ ವಷ್ಯವು ಸುಮಾರು ಮೂರು ವಷ್ವಗಳಿಾಂದ 

ನ್ಡೆಯುತ್ರು ದೆ.  ಕರಟಗೆರೆ, ದೊಡಡ ಬಳಾು ಪುರ ಎಾಂಬ ಹೆಸರಿನ್ಲಿ್ಲ  ಒಾಂದು ತ್ರೀಮಾವನ್ಕೆಾ  ಬರದೆ, 

ಕರಟಗೆರೆ ದರದಲಿ್ಲ  ಏಳು ಲಕ್ಷ ರೂಪ್ಪಯಿ ಇದೆ, ಇಲಿ್ಲ  ಮೂವತ್ತು  ಲಕ್ಷ ರೂಪ್ಪಯಿ ಇದೆ ಎಾಂದು 

ಮಾತನಡುತಾು ರೆ.  ಅದಕೆಾ  ಪರಿಹಾರವೇನು? ಈಗಾಗಲೇ ಮೂರು ವಷ್ವಗಳಾಗಿದೆ.  ಆದಿ ರಿಾಂದ ಮಾನ್ಯ  

ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಯವರ ಅಧಯ ಕ್ಷತೆಯಲಿ್ಲ  ಸಭೆ ಆಗಬೇಕು ಎಾಂದು ನನು ಒತಾು ಯಿಸುತೆು ೀನೆ.   

 

ಡ್: ವೈ.ಎ.ರ್ನರಾಯಣಸ್ತವ ಮ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಇಡಿೀ ಯೀಜನೆಗೆ 

ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ  ಕೇವಲ 13 ಹೆಕಿೆ ೀರ  ಮಾತರ  ಅರಣ್ಯ  ಭೂಮಿ.  ಇದು ಅತಯ ಾಂತ 

ಸರಳವಾದ ಯೀಜನೆ.   

 

ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನ್ಯ  ನರಾಯಣ್ಸ್ವಾ ಮಿಯವರೇ, ಅದನೆನ ಲಿ್ಕ  ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಯವರು 

ಮತ್ತು  ನಿೀರಾವರಿ ಸಚಿವರಾಂದಿಗಿನ್ ಸಭೆಯಲಿ್ಲ  ಹೇಳಿ.   

 

ಡ್: ವೈ.ಎ.ರ್ನರಾಯಣಸ್ತವ ಮ:- ಮಾನ್ಯ  ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಯವರು ಸಭೆ ಮಾಡಬೇಕೆಾಂದು 

ನ್ನ್ನ ದೂ ಆಗರ ಹ ಇದೆ.   

 

ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಸಭಾನಯಕರು ಅದಕೆಾ  ಒಪಿಾ ದಿಾ ರೆ.   

 

ಡ್: ವೈ.ಎ.ರ್ನರಾಯಣಸ್ತವ ಮ:- ಆದರೆ ಮಾನ್ಯ  ನ್ಸಿೀರ  ಅಹಮದ  ಅವರು ಹೇಳಿದಂತೆ 

2018ರಿಾಂದ ಭೂಸ್ವಾ ಧಿೀನ್ದ ಬಗೆೆ  ಇರುವ ಗಾಂದಲವನುನ  ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಲ್ಲಲಿವಲಿ .  ಮೂರು ವಷ್ವ 

ಬೇಕೆ? ಕಾಾಂಗೆರ ಸ  ಸಕಾವರವತ್ತು , ಸಮಿೂ ಶರ  ಸಕಾವರ ಇತ್ತು , ಈಗ ಬಿಜೆಪಿ ಸಕಾವರವದೆ.  
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ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾನಯಕರೇ, ಈ ಗಂಭಿೀರತೆಯನುನ  ಸಂಬಂಧಪಟಿ  ಸಚಿವರ 

ಗಮನ್ಕೆಾ  ತಂದು ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳಾಂದಿಗೆ ಚಚಿವಸಿ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡುವುದಕೆಾ  ಪರ ಯತ್ರನ ಸಬೇಕು.   

 

ಡ್: ವೈ.ಎ.ರ್ನರಾಯಣಸ್ತವ ಮ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಸಕಾವರದಲಿ್ಲ  ಹಣ್ವದೆ.  ಆದರೆ 

ನ್ಮೂ  ಜಿಲಿ್ಲ ಗಳ ಬಗೆೆ  ಏಕೆ ಅಸಡೆಡ ? 100 ಕೀಟ್ಟ ರೂಪ್ಪಯಿ ಹೆರಿ್ಚ ದರೆ ಆಗಲ್ಲ.  ಮಾನ್ಯ  ಇಟಗಿಯವರು 

ಮಾತನಡುತಾು  ಹೇಳಿದರು.  ಯಾರೀ ಗುತ್ರು ಗೆದಾರ ಮರುಾಂ ಎನುನ ವವರು ಐಟಂ ಬರೆದು 6.95 ಲಕ್ಷ 

ಕುಯ ಬಿಕ್  ಮಿೀಟರ ನ್ 500 ಕೀಟ್ಟ ರೂಪ್ಪಯಿಗಳನುನ  ಕೆಲಸ ಮಾಡದೆ ಹಣ್ ಡಾರ  ಮಾಡಿದಿಾ ರೆ.  

ಅಾಂತಹವರಿಗೆಲಿ್ಕ  ಸಕಾವರ ಹಣ್ ಕಡುವುದಕೆಾ  ಸಿದಿ ವಾಗಿರುತು ದೆ.  ಆದರೆ ಕೀಲ್ಕರ ಜಿಲಿ್ಲ ಯ ಜನ್ಕಾಾ ಗಿ 

ಭೂಸ್ವಾ ಧಿೀನ್ ಪರ ಕರ ಯೆಗೆ 100 ಕೀಟ್ಟ ಹೆರಿ್ಚ ವರಿಯಾಗಿ ನಿೀಡಲು ಸ್ವಧಯ ವಲಿವೇ? ಏನು ಅನಯ ಯ ಇದು? 

ನ್ಮೂ  ಜಿಲಿ್ಲ ಯ ಜನ್ರು ತೆರಿಗೆಯನುನ  ಕಟಿ ತ್ರು ಲಿವೇ?    ನವು ಈ ರಾಜಯ ದ ಭಾಗವಲಿವೇ? ನ್ಮೂ  

ಜಿಲಿ್ಲ ಗಳಿಗೆ ಭಾರಿ ಅನಯ ಯವಾಗಿದೆ. ನನು ಬಹಳ ನೀವನಿಾಂದ ಹೇಳುತ್ರು ದಿೆ ೀನೆ.  ಮಾನ್ಯ  

ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳು, ಮಾನ್ಯ  ಜಲಸಂಪನ್ಮೂ ಲ ಸಚಿವರು, ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾನಯಕರು ಒಾಂದು ವಾರದಲಿ್ಲ  

ಸಭೆಯನುನ  ಕರೆಯಬೇಕು. ಅಾಂದಿನ್ ಸಭೆಯಲಿ್ಲ  ಭೂ ಸ್ವಾ ಧಿೀನ್ ಪರ ಕರ ಯೆಯನುನ  ಇತಯ ಥವ ಮಾಡಲೇಬೇಕು 

ಎನುನ ವಂತಹ ಆಗರ ಹವನುನ  ಸಕಾವರಕೆಾ   ಮಾಡುತ್ರು ದಿೆ ೀನೆ.   

 

ಶಿರ ೋ ಕೆ.ಎ.ತಿಪ್ಪ ೋಸ್ತವ ಮ (ರ್ನಮನದೇಾಶನ ಹಾಂದಿದವರು):- ಮಾನ್ಯ  

ನರಾಯಣ್ಸ್ವಾ ಮಿಯವರೇ, ತಾವು ಕೆಲವಾಂದು ವಷ್ಯಗಳನುನ  ಸದನ್ದ ಮುಾಂದೆ ಇಡಲ್ಲಲಿ .  

ಏಕೆಾಂದರೆ ಎತ್ರು ನ್ ಹಳೆ ತ್ರರುವು ಯೀಜನೆಯಲಿ್ಲ  24.1 ಟ್ಟ.ಎಾಂ.ಸಿ. ನಿೀರು ದೊರೆಯುತು ದೆ.  ಅದು 261 

ಕ.ಮಿೀ. open canal ನ್ಲಿ್ಲ  ಬರುತು ದೆ.  ಬೈರಗಾಂಡಿು  ಜಲ್ಕಶಯದಲಿ್ಲ  10 ಟ್ಟ.ಎಾಂ.ಸಿ. ನಿೀರು ಸಂಗರ ಹಣೆ 

ಮಾಡಲ್ಕಗುವುದು.  ಈ ಯೀಜನೆಯು ಕೀಲ್ಕರ, ಚಿಕಾ ಬಳಾು ಪುರ ಜಿಲಿ್ಲ ಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನಿೀರಿನ್ 

ಸಲುವಾಗಿಯೇ ಆಗಿರುವಂತಹ ಯೀಜನೆ.  ದಾರಿ ಮರ್ಧಯ ಯಲಿ್ಲ  ಬರುವಂತಹ ಕೆಲವು ತಾಲಿೂ ಕುಗಳಿಗೆ 

ಮಾತರ  ಇದರಿಾಂದ ನಿೀರು ಲಭಿಸುವುದು.  

 

ಮೊಟಿ  ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ 10 ಟ್ಟ.ಎಾಂ.ಸಿ. ನಿೀರು ಸಂಗರ ಹಣೆ ಮಾಡುವಂಥದಿ ನುನ  

ದೇವರಾಯನ್ದುಗವ ಅರಣ್ಯ  ಪರ ದೇಶದಲಿ್ಲ  ಮಾಡುವುದರಿಾಂದ ಪರಿಸರ ತಾಂದರೆಯಾಗುತು ದೆ ಎಾಂದು 

ಬೈರಗಾಂಡಿು ವನ್ಲಿ್ಲ  10 ಟ್ಟ.ಎಾಂ.ಸಿ. ನಿೀರಿಗಾಗಿ ಜಲ್ಕಶಯ ಮಾಡಲ್ಕಯಿತ್ತ.  ತದನಂತರ 

ದೊಡಡ ಬಳಾು ಪುರ ಕರಟಗೆರೆಯಲಿ್ಲರುವಂತಹ ಜಮಿೀನಿನ್ಲಿ್ಲ  ಕಡತಕಾ ಾಂತಹ ಪರಿಹಾರಕೆಾ  ವಯ ತಾಯ ಸವದೆ 

ಎಾಂದು ಹೇಳಿ ಅದನುನ  5 ಟ್ಟ.ಎಾಂ.ಸಿ. ಗೆ ಇಳಿಸಲ್ಕಯಿತ್ತ.   
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(1327)  8:20 23.12.2021 ಕೆಜಿ ಎಾಂಡಿ                                         (ವೈಸ  ಛೇಮಾನ ರವರ ಉಪಸಿಾ ತಿ) 

 

ಶಿರ ೋ ಕೆ.ಎ.ತಿಪ್ಪ ೋಸ್ತವ ಮ (ಮುಾಂದ್ಯ):- 

 

ಈಗ ಕರಟಗೆರೆಯವರು ಒಪುಾ ವುದಿಲಿವಾಂದು ಆ ಸೆ ಳವನುನ  ಬಿಟಿ ,  ದೊಡಡ ಬಳಾು ಪುರದ   ಬಳಿ ಇರುವ 

ಲಕನ ಹಳಿು ಯ ಬಳಿ 2.6 ಟ್ಟ.ಎಾಂ.ಸಿ ಜಲ್ಕಶಯವನುನ  ಮಾಡುತ್ರು ದಿಾ ರೆ.   

 

       ವೈಸ  ಛೇಮಮ ನ :- ತ್ರಪ್ಾ ೀಸ್ವಾ ಮಿಯವರೇ,  ಈಗ ಸ್ವಕು ಬಿಡಿ. ಅದನುನ  ಸಭೆ ಕರೆದಾಗ ಹೇಳಿ.    

 

        ಶಿರ ೋ ಕೆ.ಎ.ತಿಪ್ಪ ೋಸ್ತವ ಮ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಒಾಂದು ನಿಮಿಷ್. ಈ ವಷ್ಯವನುನ  ಅವರು 

ಸದನ್ಕೆಾ  ಹೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು . ಅದಕೆಾ  ಟಾಂಡರ  ಸಹ ಕರೆದಿದಿಾ ರೆ.    

(ಗೊಾಂದಲ) 

      ಡ್: ವೈ.ಎ.ರ್ನರಾಯಣಸ್ತವ ಮ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಅದು ಭೈರಗಾಂಡನ್ಹಳಿು ಯಿಾಂದ 

shift ಆಗಿ  ಬೇರೆ ಕಡೆ ಜಲ್ಕಶಯ ಮಾಡುತ್ರು ರುವುದು official ಆಗಿ ಯಾರಿಗೂ ಗತ್ರು ಲಿ . ಅದಕೆಾ  ಇದರ 

ಬಗೆೆ  ಒಾಂದು ಸಭೆಯನುನ  ಕರೆಯಿರಿ.   

(ಗೊಾಂದಲ) 

      ವೈಸ  ಛೇಮಾನ :-  ವೈಎ.ನರಾಯಣ್ಸ್ವಾ ಮಿಯವರೇ, ಅವರು ಮಾತನಡಲ್ಲ.  ತಾವು 

ಕುಳಿತ್ತಕಳಿು . ತ್ರಪ್ಾ ೀಸ್ವಾ ಮಿಯವರೇ, ತಾವು ಬೇಗ ಮಾತನಡಿ ಮುಗಿಸಿ.  

 

      ಶಿರ ೋ ಕೆ.ಎ.ತಿಪ್ಪ ೋಸ್ತವ ಮ (ರ್ನಮನದೇಾಶನ ಹಾಂದಿದವರು):- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಒಾಂದು 

ನಿಮಿಷ್.  ಇದರಲಿ್ಲ  technical ಅಾಂಶ ಇದೆ. 2.6 ಟ್ಟ.ಎಾಂ.ಸಿ ನಿೀರು ಸಂಗರ ಹಣೆ ಮಾಡುವಂತಹ 

ಜಲ್ಕಶಯವನುನ  ಇಟಿ ಕಾಂಡು ಯಾವ ರಿೀತ್ರಯಲಿ್ಲ  10 ಟ್ಟ.ಎಾಂ.ಸಿ  ನಿೀರನುನ  ಚಿಕಾ ಬಳಾು ಪುರ ಮತ್ತು  

ಕೀಲ್ಕರ ಜಿಲಿ್ಲ ಗಳಿಗೆ ಕಡುತಾು ರೆ? ಇದನುನ  approve ಮಾಡಿದವರು ಯಾರು? ಇದಕೆಾ  ಟಾಂಡರ ನುನ  ಏಕೆ 

ಕರೆದಿದಿಾ ರೆ? ಇದಕೆಾ  ಈಗಾಗಲೇ administrative sanction ಸಿಕಾ ದೆ. ದಯಮಾಡಿ. ಈ  ಮಾಹತ್ರಯನುನ  

ಸದನ್ಕೆಾ  ಕಡಿ.  

 

        ವೇಸ  ಛೇಮಾನ :-  ಆಯಿತ್ತ. ತೇಜಸಿಾ ನಿ ಗೌಡರವರೇ, ತಾವು   ಒಾಂದು ನಿಮಿಷ್ದಲಿ್ಲ  ನೇರವಾಗಿ 

ಮಾತನಡಿ ಮುಗಿಸಿ.   

 

       ಡ್: ತೇಜಸಿವ ನ ಗೌಡ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಇವತ್ತು  ಬ್ಳಗೆೆ  ಮಾನ್ಯ  ಸಚಿವರು   ಕರಟಗೆರೆ 

ಭಾಗದ ಮತ್ತು  ದೊಡಡ ಬಳಾು ಪುರ ಭಾಗದ ರೈತರ ಭೂಮಿಗಳಿಗೆ  ಆಗಾಧವಾದ ವಯ ತಾಯ ಸ ಇರುವುದರಿಾಂದ, 
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ಇದು ಪರಿಹಾರ.  ಅದೊಾಂದು ಸಮಸಯ ಯಾಗಿದೆ ಎಾಂದು ಹೇಳಿದಿಾ ರೆ. ದೊಡಡ ಬಳಾು ಪುರದಲಿ್ಲ   ಹೆರಿ್ಚ ಗಿ 

ನೇಕಾರಿಕೆಯನುನ  ಅವಲಂಬಿಸಿದಿಾ ರೆ. ಆ ಭಾಗದಲಿ್ಲ   ಗುಡಡ ಗಾಡುಗಳು  ಇವ. ಹಾಗಾಗಿ, ಅಲಿ್ಲ  ಕೃಷಿ 

ಭೂಮಿ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ.  ಅವರು ಭೂಮಿಯನುನ  ಕಳೆದುಕಳುು ತಾು ರೆ. ವಧಿ ಇಲಿ . ಲೀಕ 

ಕಲ್ಕಯ ಣ್ಕಾಾ ಗಿ ಭೂಮಿಯನುನ  ಕಡಲೇಬೇಕು. ಬೇರೆ ದಾರಿ ಇಲಿ . ಅದಕೆಾ  ಅವರು ಬದಕು 

ಕಟಿ್ಟ ಕಳುು ವುದಕಾಾ ಗಿ ಆ ಭಾಗದ ರೈತರಿಗೆ ಸೂಕು ವಾದ ಪರಿಹಾರವನುನ  ಕಡಲೇಬೇಕಾಗುತು ದೆ. ಅದಕೆಾ  

ವಸುು ನಿಷ್ಣಾ   ಅಧಯ ಯನ್ದ ಮೇಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಪರಿಹಾರವನುನ  ಒದಗಿಸಬೇಕು. ಇದಕೆಾ  12 ಸ್ವವರ ಕೀಟ್ಟ 

ರೂಪ್ಪಯಿಗಳು ಆಗಿದೆ.   ಈ  ಯೀಜನೆ ಬೇಗ ಆಗದಿದಿ ರೆ, ಇದರಿಾಂದ ರಾಜಯ ದ ಖ್ಜಾನೆಗೆ  ದೊಡಡ  

challenge ಆಗುತು ದೆ. ಅದು  ನ್ನ್ನ  ತವರು ಮನೆ. ನ್ನ್ಗೆ ಜನ್ೂ  ಕಟಿ  ಊರು. ಅಲಿ್ಲ  ಬೊೀರ ಬೊೀಲ ಗಳ 

ಅಳ ಸುಮಾರು 1600 ಅಡಿಗಳಿಗೆ ಹೀಗಿದೆ. ಇದನುನ  ತಾವು ದಯವಟಿ , ಅಥವ ಮಾಡಿಕಳು ಬೇಕು. 

ಅಲಿ್ಲನ್ ಜನ್ರಿಗೆ ಮಳೆ ಬಿಟಿ ರೆ, ಬೇರೆ ಆಧಾರ ಇಲಿ . ಅಲಿ್ಲನ್ ರೈತರು ರೇಷ್ಣೂ , ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು  

ತರಕಾರಿಗಳನುನ  ಬ್ಳೆಯುವುದನುನ  ಬಿಟಿ ರೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಬ್ಳೆಗಳನುನ  ಬ್ಳೆಯುತ್ರು ಲಿ . ಇದರ 

ನ್ಡುವಯೂ ಸಹ ಅಲಿ್ಲನ್ ರೈತರು ಬಹಳ ಕಷಿ್ ಪಡುತ್ರು ದಿಾ ರೆ.  ಆದಿ ರಿಾಂದ, ತಾವು ದಯಮಾಡಿ ಇದರ 

ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಬರಬೇಕು. 

 

        ಶಿರ ೋ ಎಸ .ಆರ .ಪಾಟ್ಟೋಲ  (ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರು):- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ,  ಇದು 

ಕರಟಗೆರೆ ಮತ್ತು  ದೊಡಡ ಬಳಾು ಪುರದ guidance value ನ್ಲಿ್ಲ  ಬಹಳಷಿ್ಟ  ವಯ ತಾಯ ಸ ಇದೆ.  ಈ 

ವಯ ತಾಯ ಸವನುನ  ಸರಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಜವಾಬಿ್ರ ರಿ ಸಕಾವರದಿು  ಅಲಿವೇ; ಇದನುನ  ಪರ ತ್ರವಷ್ವ ಪರಿಷ್ಾ ರಣೆ 

ಮಾಡುತಾು ರೆ. ಅಾಂದಾಜು 10% ಹೆಚಿಿ ಗೆ ಆಗುತು ದೆ. ಈಗ ಕರಟಗೆರೆಯಲಿ್ಲ  ಹೆಚಿಿ ಗೆ ಇದೆ, 

ದೊಡಡ ಬಳಾು ಪುರದದಲಿ್ಲ  ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಎಾಂದು ಮಾನ್ಯ  ಜಲ ಸಂಪನ್ಮೂ ಲ ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದಿಾ ರೆ.  

ಅದನುನ  Cabinet Sub- Committee ಯಲಿ್ಲ  ಚರ್ಚವ ಮಾಡಿ compensation issue settle ಮಾಡಬೇಕು. 

ಅದನುನ  ಬಿಟಿ  ನಿೀರಿನ್ quantity ಅನುನ  ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದರೆ ಹೇಗೆ? ಇದು ಕುಡಿಯುವ ನಿೀರಿನ್ ಯೀಜನೆ. 

ಕೀಲ್ಕರ ಜಿಲಿ್ಲ ಯಲಿ್ಲ  ಬೊೀರ ವಲ  ಸುಮಾರು 1000 ರಿಾಂದ 2000 ಅಡಿಗಳಿಗೆ ಹೀದಾಗ ಮಾತರ  ನಿೀರು 

ಸಿಗುವಂತಹ ಪರಿಸೆಿ ತ್ರ ಇದೆ.  ಇದು ಸಣ್ಣ  ವಷ್ಯ. ಇದೇ ರಿೀತ್ರ ನ್ಮೂ ಲಿ್ಲ  ಆಗಿದೆ. ಕೃಷ್ಣಣ  ಮೇಲಿ ಾಂಡೆ 

ಯೀಜನೆ 3ನೇ ಹಂತದಲಿ್ಲ   ವಜಯಪುರ ಜಿಲಿ್ಲ , ಬಬಲೇಶಾ ರ ತಾಲಿೂ ಕನ್ಲಿ್ಲರುವ ಜಮಿೀನುಗಳಿಗೆ 

guidance value 1.50 ಲಕ್ಷ ರೂಪ್ಪಯಿಗಳಿದೆ. ಬ್ರಗಲಕೀಟ ಜಿಲಿ್ಲ ಯ ಬಿೀಳಗಿ  ತಾಲಿೂ ಕನ್ಲಿ್ಲ  guidance 

value 6 ಲಕ್ಷ ರೂಪ್ಪಯಿಗಳು ಇದೆ. ಇಲಿ್ಲ  ವಾಯ ತಯ ಸ ಇದೆ. ಬಬಲೇಶಾ ರ ತಾಲಿೂ ಕನ್ 14 ಹಳಿು ಗಳ valuation 

ಅನುನ  ಸರಿಮಾಡುವುದಕೆಾ , ಪರಿೀಷ್ಾ ರಣೆ ಮಾಡುವುದಕೆಾ  ಸಕಾವರ ಕರ ಮವನುನ  ಕೈಗಳು ಬೇಕಲಿವೇ?  

ಅದೇರಿೀತ್ರ ಕರಟಗೆರೆ ಮತ್ತು  ದೊಡಡ ಬಳಾು ಪುರದ guidance value ವಯ ತಾಯ ಸವನುನ  ಅನುನ  
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ಸರಿಮಾಡುವುದು ದೊಡಡ  ಸಮಸಯ  ಅಲಿ . ಸಕಾವರ ಇದನುನ  ಸರಿಮಾಡಬೇಕೆಲಿವೇ? ಇಲಿವಾಂದರೆ, 

ಏಕರೂಪದ compensation ಅನುನ  ಕಡುವುದಕೆಾ  ಕರ ಮವನುನ  ಕೈಗಳು ಬೇಕಲಿವೇ?  

 

ಡ್: ವೈ.ಎ.ರ್ನರಾಯಣಸ್ತವ ಮ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ,  ಆ ಸಂದಭವದಲಿ್ಲ  ಮಾನ್ಯ  

ಜಿ.ಪರಮೇಶಾ ರ ರವರು ಉಪ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ  ಹಾಗೂ ಕರಟಗೆರೆ ಕಿೆೀತರ ದ ಶಾಸಕರಾಗಿದಿ ರು. ಅವರೇ 

Cabinet Sub-Committee ಗೆ ಅಧಯ ಕ್ಷರಾಗಿದಿ ರು. ಅವತ್ತು  ಅವರು ಈ ಸಮಸಯ ನುನ  solve ಮಾಡಲ್ಲಲಿ .  

 

      ವೈಸ  ಛೇಮಾನ :-  ನರಾಯಣ್ಸ್ವಾ ಮಿಯವರೇ, ಅದು ಆಯಿತ್ತ ಬಿಡಿ. ಈಗ ತಾವು 

ಮಾಡಿವರಂತೆ ಬಿಡಿ.  

 

      ಡ್: ವೈ.ಎ.ರ್ನರಾಯಣಸ್ತವ ಮ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ,  ಒಾಂದು ನಿಮಿಷ್.  ನನು ಆ ಪಕ್ಷ, 

ಈ ಪಕ್ಷ ಎಾಂದು ಹೇಳುತ್ರು ಲಿ . ದಯವಟಿ , ತಾವು  ನ್ಮೂ  ನೀವವನುನ  ಕೇಳಿ.  

 

        ವೈಸ  ಛೇಮಾನ :-  ನರಾಯಣ್ಸ್ವಾ ಮಿಯವರೇ, ಆಯಿತ್ತ. ತಾವು ಮಾತನಡುವುದಕೆಾ  ಯಾರ 

ಅನುಮತ್ರ ತೆಗೆದುಕಾಂಡಿದಿಿ ೀರಿ?  

                                                    (ಗೊಾಂದಲ)  

         ಡ್: ವೈ.ಎ.ರ್ನರಾಯಣಸ್ತವ ಮ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ,  ಮಾನ್ಯ  ಜಿ.ಪರಮೇಶಾ ರ ರವರು 

ಇದಿಾ ಗಲೂ ಸಹ ಇದನುನ  solve ಮಾಡಲ್ಲಲಿ .   

 

        ವೈಸ   ಛೇಮಾನ :-  ವರೀಧ  ಪಕ್ಷದ ನಯಕರೇ, ತಾವು ಮಾತನಡಿ ಮುಗಿಸಿ.  ಅವರು yield 

ಆಗಿಲಿ . ಇಲಿ್ಲ  ಅವರಿಗೆ ಅನುಮತ್ರಯೂ ಸಹ ನಿೀಡಿಲಿ .  ಇದು ಎಾಂತಹ ಮಾತ್ತ? ತಾವು ಮಾತನಡಿ 

ಮುಗಿಸಿ.  

(ಗೊಾಂದಲ) 

       ಶಿರ ೋ ಎಸ .ಆರ .ಪಾಟ್ಟೋಲ :- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಅದನುನ  ಬಗೆಹರಿಸಬೇಕಲಿವೇ?  

(ಗೊಾಂದಲ) 

       ಶಿರ ೋ ಗೊೋವಿಾಂದರಾಜು:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ,.  
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      ವೈಸ  ಛೇಮಾನ :-  ನಿಮಗೆ ಅನುಮತ್ರ ಕಟಿ್ಟ ಲಿ . I am not allowing to you. 

ಗೀವಾಂದರಾಜುರವರೇ, ಸ್ವಕು ಬಿಡಿ. ಈಗಲೇ ಟರ್  ಆಗಿದೆ. 8.30 ಕೆಾ  ಆದರೂ ಸಹ ಸಭೆಯನುನ  

ಮುಗಿಸೀಣ್.  

 

      ಶಿರ ೋ ಎಸ .ಆರ .ಪಾಟ್ಟೋಲ :- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಟರ್  ಎಷಿ್ ದರೂ ಆಗಲ್ಲ. ಇದು ಬಹಳ 

ಜಲಾ ಾಂತ ಸಮಸಯ  ಇದೆ.  

 

       ವೈಸ  ಛೇಮಾನ :-  ವರೀಧ ಪಕ್ಷದ ನಯಕರೇ, ತಾವೀಗ  message  ಕಟಿ್ಟ ದಿೀರಿ. ಇದರ 

ಗಂಭಿೀರತೆಯ ಅರಿವನುನ  ಸಭಾನಯಕರಿಗೆ ಮಾಡಿಕಟಿ್ಟ ದಿೀರಿ.  

 

       ಶಿರ ೋ ಎಸ .ಆರ .ಪಾಟ್ಟೋಲ  (ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರು):- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, Land 

valuation ಹೆರಿ್ಚ  ಕಡಿಮೆ ಆಗುತು ದೆ ಎನುನ ವ ಸಲುವಾಗಿ  ಈ ಯೀಜನೆ ತಡವಾಗುತು ದೆ ಎಾಂದರೆ, 

ಇದಕಾ ಾಂತ ದರುಾಂತ ಬೇರೆ ಇಲಿ .  

 

         ವೈಸ  ಛೇಮಾನ :- ಸಭಾನಯಕರೇ, ಈ ಸಭೆಗೆ ವರೀಧ ಪಕ್ಷದ ನಯಕರನುನ  ಕರೆಯಿರಿ. 

ಗೀವಾಂದರಾಜುರವರೇ, ತಾವೀಗ  ನೇರವಾಗಿ  ಹೇಳಿಬಿಡಿ.   

 

        ಶಿರ ೋ  ಗೊೋವಿಾಂದರಾಜು (ವಿಧಾನಸ್ಭೆಯಿಾಂದ ಚುರ್ನಯಿತ್ರಾದವರು):- ಮಾನ್ಯ  

ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ದೊಡಡ ಬಳಾು ಪುರ ಭಾಗದಲಿ್ಲ  land valuation ವಯ ತಾಯ ಸವದೆ ಎಾಂಬ ಕುಾಂಟ 

ನೆಪವನುನ  ಹೇಳಿಕಾಂಡು  ಮುಾಂದಕೆಾ  ತಳುು ತ್ರು ದಿಾ ರೆ. ಆದರೆ, ಬಹಳ ವಯ ತಾಯ ಸವಲಿ .  ಕರಟಗೆರೆಯಲಿ್ಲ  5 

ಲಕ್ಷ ರೂಪ್ಪಯಿಗಳು ಇದಿ ರೆ, ದೊಡಡ ಬಳಾು ಪುರದಲ್ಲ 8 ಲಕ್ಷ ರೂಪ್ಪಯಿಗಳು ಇದೆ. ಒಟಿ್ರ್ ರೆ ಜಮಿೀನ್ನುನ  

ಇವರು ಸ್ವಾ ಧಿೀನ್ ಪಡಿಸಿಕಾಂಡರೆ, ಆಗುವಂತಹ ವಯ ತಾಯ ಸ ಸುಮಾರು 319 ಕೀಟ್ಟ ರೂಪ್ಪಯಿಗಳು 

ಮಾತರ .   ಇದು  ಹೀಗೆ ಮುಾಂದುವರೆದರೆ, guidance value  ಪರ ತ್ರವಷ್ವ ಪರಿೀಷ್ಾ ರಣೆ ಆಗುತಾು  ಹೀಗುತು ದೆ,  

ಮತೆು ೀ value ಹೆಚಿಿ ಗೆ ಆಗುತಾು  ಹೀಗುತು ದೆ. ಅವತ್ತು  ಸಹ ಕುಾಂಟ ನೆಪವನುನ   ಹೇಳಿಕಾಂಡು 

ಯೀಜನೆಯನುನ  ಮುಾಂದಕೆಾ  ಹಾಕುತಾು  ಹೀದರೆ, ಈ ಯೀಜನೆಗೆ ಹಾಕರುವಂತಹ ಬಂಡವಾಳ 

ಹಾಳಾಗುತು ದೆ. ಅಲಿದೇ, ಕಳೆದ 10 ವಷ್ವಗಳಿಾಂದ  ಈ ಯೀಜನೆಗೆ ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ   ಹಾಕರುವಂತಹ 

ಪೈಪ ಗಳು ತ್ತಕುಾ  ತ್ರಾಂದು ಹಾಳಾಗಿ ಹೀಗುತು ವ. ನವು ನಿೀರು ಬರುತು ದೆ ಎಾಂದು ನ್ಮೂ  ಜಿಲಿ್ಲ ಯ 

ಕನೆಯ ಭಾಗದಲಿ್ಲ  ಕಾಯುತ್ರು ರುತೆು ೀವ.  

 



                                                                ««¥¥ÀÀ//2233--1122--22002211| 248 

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

 

 

       ವೈಸ  ಛೇಮಾನ :-  ಗೀವಾಂದರಾಜುರವರೇ, ಸಭಾನಯಕರು ಮಾತನಡಿದ ನಂತರ ನಿಮಗೆ 

ಏನದರೂ ಅನುಮಾನ್ ಇದಿ ರೆ, ಕೇಳಿ.  

 

         ಶಿರ ೋ ಚಿದ್ಯನಂದ  ಎಾಂ. ಗೌಡ (ಪದವಿೋಧರರ ಕಿೆೋತ್ರ ):- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, 2.5 ಟ್ಟ.ಎಾಂ.ಸಿ 

ನಿೀರು ಬಂದರೆ, ಅದು ಒಾಂದು ತಾಲಿೂ ಕಗೂ ಸಹ ಸ್ವಕಾಗುವುದಿಲಿ . ಮಾನ್ಯ  ವರೀಧ ಪಕ್ಷದ ನಯಕರು 

ಹೇಳಿದಂತೆ, ಇದು ಬಹಳ ದೊಡಡ  ಅನಯ ಯ. ನನು ಇದನುನ  ಸದನ್ದಲಿ್ಲ  ಪರ ಸ್ವು ಪ ಮಾಡಿದಿೆ , one time 

measure ಎಾಂದು ಏನದರೂ ಮಾಡಿ ಮಾನ್ಯ  ಜಲಸಂಪನ್ಮೂ ಲ ಸಚಿವರನುನ  ಕೇಳಿಕಾಂಡಿದಿೆ . ಆ 

ಸಂದಭವದಲಿ್ಲ  ಮಾನ್ಯ  ಸಚಿವರು ಈ ವರ್ಚರದಲಿ್ಲ  ಏನದರಾಂದು ವಯ ವಸೆ ಯನುನ  ಶ್ೀರ್ರ ವಾಗಿ 

ಮಾಡುತೆು ೀವಾಂದು ಹೇಳಿದಿ ರು. ಕೀಲ್ಕರ , ಚಿಕಾ ಬಳಾು ಪುರ  ಜಿಲಿ್ಲ ಗಳ  ಜತೆಗೆ ಕರಟಗೆರೆ ಮತ್ತು  

ಮಧುಗಿರಿಯೂ  ಸಹ ಈ  ನಿೀರಿನ್ ಮೇಲ್ಲ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ 10 ಟ್ಟ.ಎಾಂ.ಸಿ ನಿೀರನುನ  ಕಟಿ ರೆ ಮಾತರ  

ಏನದರೂ ಪರ ಯೀಜನ್ವಾಗುತು ದೆ. ಇಲಿವಾಂದರೆ, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸಹ ದೊಡಡ  

ಅನಯ ಯವಾಗುತು ದೆ.  

 

       ವೈಸ  ಛೇಮಾನ :-  ಚಿದನಂದ  ಗೌಡರವರೇ, ಧನ್ಯ ವಾದಗಳು.         ಸಭಾನಯಕರೇ, ತಾವು 

ಹೇಳಿ. 

 

         ಶಿರ ೋ ಕೋಟ ಶಿರ ೋನವಾಸ್ ಪೂಜಾರಿ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ,  ಸ್ವಕಲಿವೇ; 

 

          ಶಿರ ೋ ಮರಿತಿಬಬ ೋಗೌಡ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ನನು ಮಾತನಡುವುದಿಲಿ . ಇದಕೆಾ  ನ್ಮೂ  

ಸಹಮತ ಇದೆ.  ವೈ.ಎ.ನರಾಯಣ್ಸ್ವಾ ಮಿಯವರೇ, walk out ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ಇದಕೆಾ  ಸರಿಯಾಗಿ ಉತು ರ 

ಸಿಗುತ್ರು ಲಿ .  

(ಗೊಾಂದಲ) 

    ಡ್: ತೇಜಸಿವ ನ ಗೌಡ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, walk out ಆಗುವುದಿಲಿ , check out ಆಗುತು ದೆ.  

(ಗೊಾಂದಲ) 

       ವೈಸ  ಛೇಮಾನ :-  ತೇಜಸಿಾ ನಿಗೌಡರವರೇ ಮತ್ತು  ಗೀವಾಂದರಾಜುರವರೇ, ತಾವುಗಳು  

ದಯವಟಿ  ಕುಳಿತ್ತಕಳಿು .  

(ಗೊಾಂದಲ) 
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       ಶಿರ ೋ ಕೋಟ ಶಿರ ೋನವಾಸ್ ಪೂಜಾರಿ (ಸ್ಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಇದರಲಿ್ಲ  

ಸಕಾವರದ ನಿಲುವು ಬಹಳ ಸಾ ಷಿ್ ವಾಗಿ ಇದೆ. ಇದು ರಾಜಕೀಯಕೆಾ  ಸಿೀಮಿತವಾದುದಲಿ . ಇದು 

ಕುಡಿಯುವ ನಿೀರಿನ್ ಯೀಜನೆ.  ಶ್ರ ೀ ಸದಾನಂದ ಗೌಡರವರು  ಈ ಯೀಜನೆಗೆ ಮಂಜೂರಾತ್ರ ಕಟಿ ರು. 

ಮಾನ್ಯ  ಸಿದಿ ರಾಮಯಯ ನ್ವರು ಈ ಯೀಜನೆಗೆ ಶ್ೀಲ್ಕನಯ ಸ ಮಾಡಿದರು. ಶ್ರ ೀ 

ಹೆಚ್ .ಡಿ.ಕುಮಾರಸ್ವಾ ಮಿಯವರು ಈ ಯೀಜನೆಯನುನ  ರ್ಚರುಕು ಮಾಡಬೇಕೆಾಂದು ಬಡಿದಾಡಿದರು. 

ಆದರೆ, ಈ ಯೀಜನೆಯನುನ  ನಿಧಿವಷಿ್  ಸಮಯದಲಿ್ಲ  ಪೂಣ್ವಗಳಿಸುವುದಕೆಾ  ಆಗಲ್ಲಲಿ .  ಇದಕೆಾ  ಬೇರೆ 

ಬೇರೆ ಕಾರಣ್ಗಳು ಇದಿ ವು.  ಭೂ-ಸ್ವಾ ಧಿೀನ್ದ ಪರ ಕರ ಯೆ, ಅರಣ್ಯ  ಪರ ದೇಶಕೆಾ  ಸೇರಿದಂತೆ ತ್ರರುವಳಿ, ಹಸಿರು 

ನಯ ಯಾಧಿೀಕರಣ್ದಲಿ್ಲರುವ ದಾವಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ  ಹಲವಾರು ಎಡರು-ತಡರುಗಳು ಬಂದಿದಿು , 

ಹೌದು.  ಈ ಎಲಿವನುನ  ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿ ಕೀಲ್ಕರ ಜಿಲಿ್ಲ ಯ ಜನ್ರಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನಿೀರು ಕಡಲು  

ನ್ಮೂ  ಸಕಾವರ ಬದಿ ವದೆ ಎಾಂದು ತಮೂ  ಮೂಲಕ ಹೇಳುತೆು ೀನೆ.   ಇನನ ಾಂದು ವಾರ ಅಥವಾ 10 

ದಿವಸಗಳಲಿ್ಲ   ಮಾನ್ಯ  ವರೀಧ  ಪಕ್ಷದ ನಯಕರನುನ  ಮತ್ತು  ಆಸಕು  ಸದಸಯ ರನುನ   ಕರೆದು ಮಾನ್ಯ   

ಜಲ ಸಂಪನ್ಮೂ ಲ ಸಚಿವರ ಜತೆಯಲಿ್ಲ  ಸಮಗರ ವಾಗಿ ಚರ್ಚವ ಮಾಡಿ ಈ ಸಮಸಯ ಯನುನ  

ಬಗೆಹರಿಸುವಂತಹ ಎಲಿ್ಕ  ಪರ ಯತನ ಗಳನುನ   ಮಾಡುತೆು ೀವ. 

  

         ವೈಸ  ಛೇಮಾನ :-  ಸಭಾನಯಕರೇ, ವಂದನೆಗಳು. ಆ ಸಭೆಗೆ  ಎರಡು ಮನೆಯ ಸಂಬಂಧಪಟಿ  

ಶಾಸಕರನುನ  ಕರೆಯಿರಿ.  

 

         ಡ್: ವೈ.ಎ.ರ್ನರಾಯಣಸ್ತವ ಮ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಧನ್ಯ ವಾದಗಳು.      

 

   

ಎ) ವಿಷಯ:  ರಾಮನಗರ  ತಾಲೆ್ಲಕಿನಲೆ   ಭೂ ಮಂಜೂರಾತಿ  ಸ್ಮತಿ     

ರಚನೆಗೊಾಂಡ್ಗಿನಾಂದಲ್ಲ  ಒಾಂದ್ಯ  ಬಾರಿಯು  ಸ್ಭೆ 

ಸೇರದೆ  ಇರುವುದರಿಾಂದ  2004ನೇ ಸ್ತಲನಾಂದಲ್ಲ 

ಅಜಿಾಗಳು ವಿಲೇವಾರಿಯಾಗದೆ ಬಾಕಿ 

ಉಳಿದಿರುವುದಲೆದೆ ಭೂ ಮಂಜೂರಾತಿ  ಸ್ಮತಿಯಿಾಂದ  

ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ ಗೊೋರ್ಮಳ   ಜಮೋನುಗಳಿಗೆ 

ಸ್ತಗುವಳಿ ಪತ್ರ   ಸ್ಹ ನೋಡದಿರುವುದರಿಾಂದ  ತಿೋವರ   

ತಾಂದರೆಯಾಗುತಿು ರುವ ಕುರಿತ್ತ.  

                 - - - - - - 

        

          ಶಿರ ೋ ಸಿ.ಎಾಂ.ಲಾಂಗಪಪ (ರ್ನಮನದೇಾಶನ ಹಾಂದಿದವರು):- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಈ 

ವಷ್ಯಕೆಾ  ಸಂಬಂಧಪಟಿ  ಸಚಿವರು ಸದನ್ದಲಿ್ಲ  ಇಲಿದಿದಿ ರೂ ಸಹ, ನ್ನ್ಗೆ ಮಾತನಡಲು ಅವಕಾಶ 

ಕಟಿ್ಟ ದಿಿ ೀರಿ ಅದಕೆಾ  ಧನ್ಯ ವಾದಗಳು.   ನ್ನ್ನ   ನಲಾ ನೇ ವಷ್ವದ ಅವಧಿಗೆ ಇದು ನ್ನ್ನ  ಮೊದಲನೇ 
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ಗಮನ್ ಸಳೆಯುವ ಸೂಚನೆ.  ಇದರ ಬಗೆೆ  ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರು   ಹೆಚಿಿ ನ್ ಆಸು ಕ ತೆಗೆದುಕಾಂಡು 

ಇದು ಸಕಾವರದ ಕಾಯವಕರ ಮವಾಗಿದೆ ಎಾಂದು ನ್ನ್ಗೆ ಮಾತನಡುವುದಕೆಾ  ಅವಕಾಶ ಕಟಿ್ಟ ದಿಾ ರೆ. 

ರಾಮನ್ಗರದಲಿ್ಲ   ಭೂ ಮಂಜೂರಾತ್ರ ಸಮಿತ್ರ ರಚನೆಯಾಗಿದೆ.   ಆ ಸಮಿತ್ರ ರಚನೆಯಾಗಿದಿ ರೂ ಸಹ, 

ಕಳೆದೆ 10 ವಷ್ವಗಳಿಾಂದ ಒಾಂದು ಸಭೆಯು ಸಹ ನ್ಡೆದಿಲಿ . 2004 ರಲಿ್ಲ  ಆ ಸಮಿತ್ರಯ ಕಾಯವಕರ ಮ 

ನಿಾಂತ್ರದೆ. ಅಲಿ್ಲಾಂದ ಮುಾಂದಕೆಾ  ಮುಾಂದುವರಿದಿಲಿ . 2004ಕೂಾ  ಮುಾಂರ್ಚ ಮಂಜೂರಾಗಿದಿ ಾಂಥವು,   ಹಣ್ 

ಕಟಿ್ಟ  ಎಾಂದು ನಟ್ಟೀಸ  ಕಟಿ್ಟ ರುವಂಥದಿು  ಹಾಗೂ ಹಣ್ ಕಟಿ್ಟ ಸಿಕಾಂಡಿರುವಂಥದಿು   ಯಾವುವೂ 

ಸಹ ಏನು ಪಕರ ಯೆ ಆಗದೆಯೇ ಹಾಗೆಯೇ ನಿಾಂತ್ರವ.  ಇತ್ರು ೀರ್ಚಗೆ ಹಾಂದಿನ್ ಸಕಾವರ ಅಜಿವ 

ಹಾಕಕಳುು ವುದಕೆಾ  ಅನುಮತ್ರ  ಕಟಿ ರು. ಆಗ  ಸ್ವವರಾರು ಜನ್ರು ಅಜಿವ ಹಾಕದರು. ಅವರು 

ಅಕರ ಮವಾಗಿ ಸ್ವಗುವಳಿ ಮಾಡುತ್ರು ದಿ ರೀ ಬಿಡುತ್ರು ದಿ ರೀ ಗತ್ರು ಲಿ .  ನಿವಲಿರೂ ಏಕೆ  ಅಜಿವ 

ಹಾಕುತ್ರು ದಿಿ ೀರಿ ಎಾಂದರೆ, ಸಕಾವರದವರು ಒಾಂದೊಾಂದು ಎಕರೆ ಭೂಮಿ ಕಡುತಾು ರಂತೆ ಅದಕೆಾ  ಅಜಿವ 

ಹಾಕುತ್ರು ದಿೆ ೀವಾಂದು ಹೇಳುತ್ರು ದಿ ರು.  ಅವರು ಏನದರೂ ಹಾಕಕಳು ಲ್ಲ.  ಈ ಬಗೆೆ  ಒಾಂದು ಸಭೆ ನ್ಡೆದಿಲಿ .  

(ಮುಾಂದು) 

(1328) 23-12-2021 (8.30) ಎಾಂವಿ-ಎಾಂಡಿ      (ವೈಸ  ಛೇಮಾನ ರವರ ಉಪಸಿಾ ತಿ) 

 

ಶಿರ ೋ ಸಿ.ಎಾಂ.ಲಾಂಗಪಪ  (ಮುಾಂದ್ಯ):-  

ಒಾಂದು ಅಜಿವಯು ಇತಯ ಥವವಾಗಿರುವುದಿಲಿ . ಹಾಂದಿನ್ ಅಜಿವಗಳು ಸಮಪವಕವಾಗಿದಿು  ಅವುಗಳು 

ಮಂಜೂರಾಗಿದಿು , ಇದುವರೆಗೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಹಕುಾ ಪತರ  ನಿೀಡಿರುವುದಿಲಿ . ರಾಮನ್ಗರ ಜಿಲಿ್ಲ ಯಲಿ್ಲ  ಈ ಬಗೆೆ  

ಯಾವುದೇ ಕಾಯವಕರ ಮ ಆಗಿರುವುದಿಲಿ . ರೈತರ ಕಷಿ್ -ಸುಖ್ಗಳನುನ  ತ್ರಳಿದುಕಾಂಡಿರುವಂತಹ ರೈತನ್ 

ಮಗನದ ನ್ಮೂ  ಸಭಾನಯಕರು ದಯಮಾಡಿ ಇದಕೆಾ  ಏನದರೂ ಪರಿಹಾರ ಕಡಿಸಿ, 

ಉಳಿದಿರತಕಾ ಾಂತಹ ಅಜಿವಗಳನುನ  ಆದಷಿ್ಟ  ಬೇಗ ಇತಯ ಥವಪಡಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು  ಇತಯ ಥವವಾಗಿರುವಂತಹ 

ಅಜಿವಗಳಿಗೆ ಹಕುಾ ಪತರ  ಕಡಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸಿಕಡಬೇಕೆಾಂದು ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರ 

ಮೂಲಕ ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾನಯಕರಲಿ್ಲ  ಪ್ಪರ ಥವನೆ ಮಾಡಿಕಳುು ತೆು ೀನೆ.  

 

ಶಿರ ೋ ಕೋಟ ಶಿರ ೋನವಾಸ್ ಪೂಜಾರಿ (ಸ್ಭಾರ್ನಯಕರು) (ಕಂದ್ಯಯ ಸ್ಚಿವರ ಪರವಾಗಿ):- 

ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ,  

 

(ಸಚಿವರ ಹೇಳಿಕೆಯ ಪರ ತ್ರಯನುನ  ಲಗತ್ರು ಸಲ್ಕಗಿದೆ) 
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ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಮಾನ್ಯ  ಹರಿಯ ಶಾಸಕರಾದ ಶ್ರ ೀ ಸಿ.ಎಾಂ.ಲ್ಲಾಂಗಪಾ ನ್ವರು ರಾಮನ್ಗರ 

ತಾಲಿೂ ಕನ್ಲಿ್ಲ  ಭೂ ಮಂಜೂರಾತ್ರ ವಷ್ಯದ ಬಗೆೆ  ಪರ ಸ್ವು ಪಿಸಿದಿಾ ರೆ.  ಆ ಭೂ ಮಂಜೂರಾತ್ರ ಅಕರ ಮ-

ಸಕರ ಮ ಸಮಿತ್ರ ರಚನೆಯಾಗಿದಿು , 2004ರಿಾಂದ ಇಲಿ್ಲಯವರೆಗೂ ಒಾಂದು ಸಭೆ ನ್ಡೆಸದೇ ಇರುವ ಬಗೆೆ  

ಪರ ಸ್ವು ಪಿಸಿದಿಾ ರೆ. ಅವರ ಗಮನ್ಕಾ ೀಸಾ ರ ಅದರ ಸತಾಯ ಸತಯ ತೆಯನುನ  ಅವರು ಪುನಃ ವಮಶೆವ ಮಾಡಿ 

ನ್ನ್ಗೆ ಹೇಳಬಹುದು. ನ್ನ್ಗಿರುವ ಮಾಹತ್ರ ಪರ ಕಾರ 2004ರಲಿ್ಲ  ಒಟಿ  6 ಸಭೆಗಳನುನ  ಅಕರ ಮ-ಸಕರ ಮ 

ಸಮಿತ್ರ ಸಭೆಗಳನುನ  ಕರೆಯಲ್ಕಗಿದೆ. ನಂತರ, 2005ರಲಿ್ಲ  ಯಾವುದೇ ಸಭೆ ಕರೆಯಲ್ಕಗಿರುವುದಿಲಿ . 

2007ರಲಿ್ಲ  2 ಸಭೆಗಳನುನ , 2010ರಲಿ್ಲ  4 ಸಭೆಗಳನುನ , 2011ರಲಿ್ಲ  2 ಸಭೆಗಳನುನ , 2012ರಲಿ್ಲ  1 ಸಭೆ, 

2016ರಲಿ್ಲ  5 ಸಭೆಗಳನುನ , 2017ರಲಿ್ಲ  6 ಸಭೆಗಳನುನ , 2018ರಲಿ್ಲ  6 ಸಭೆಗಳನುನ , 2021ರಲಿ್ಲ  1ಸಭೆಯನುನ  

ಕರೆಯಲ್ಕಗಿದೆ. ಇಷಿ್ಟ  ನ್ನ್ನ ಲಿ್ಲರುವ ಮಾಹತ್ರಯಾಗಿದೆ. ಅದು ತಪ್ಪಾ ಗಿದಿ ರೆ ಅದನುನ  

ಸರಿಪಡಿಸಿಕಳುು ತೆು ೀವ. ಒಟಿ್ರ್ ರೆಯಾಗಿ, ಫಾರಂ-50, ಫಾರಂ- 53 ಮತ್ತು  ಫಾರಂ-57ರಲಿ್ಲ  

ಸಿಾ ೀಕಾರವಾಗಿರತಕಾ ಾಂತಹ ಅಜಿವಗಳ ಸಂಖ್ಯಯ  12,292. ಅದರಲಿ್ಲ  ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಅಜಿವಗಳ 

ಸಂಖ್ಯಯ  4,856. ಅವುಗಳಲಿ್ಲ  ಹಕುಾ ಪತರ ಗಳನುನ  ಕಟಿ್ಟ ರುವ ಬಗೆೆ  ನ್ನ್ಗೆ ಮಾಹತ್ರ ಇರುವುದಿಲಿ . ಅವುಗಳಲಿ್ಲ  

ತ್ರರಸ್ವಾ ರ ಆಗಿರುವಂಥ ಅಜಿವಗಳ ಸಂಖ್ಯಯ  9,891. ಇನ್ಮನ  ವಲೇವಾರಿಗೆ ಬ್ರಕ ಇರುವಂಥದಿು  4,555 

ಅಜಿವಗಳಿರುತು ವ. ಈಗಿರುವ ಮಾಹತ್ರ ಪರ ಕಾರ 2004ರಿಾಂದ ಬಗರ ಹುಕುಾಂ ಅಕರ ಮ-ಸಕರ ಮ ಸಮಿತ್ರಯಲಿ್ಲ  

ಫಾರಂ-53ರ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  1,413 ಜನ್ ಫಲ್ಕನುಭವಗಳ ಪೈಕ 254 ಫಲ್ಕನುಭವಗಳಿಗೆ ಸ್ವಗುವಳಿ 

ಚಿೀಟ್ಟಯನುನ  ನಿೀಡಿದಿೆ ೀವ ಎಾಂಬ ಮಾಹತ್ರ ಇದೆ. ಇನುನ ಳಿದ 4,846 ಜನ್ ಫಲ್ಕನುಭವಗಳಿಗೆ ಮಂಜೂರಾತ್ರ 

ಮಾಡಿದಿೆ ೀವ ಎಾಂಬ ಮಾಹತ್ರ ಇದೆ. ಈ ಎಲಿ್ಕ  ಹನೆನ ಲ್ಲಯಿ ಲ್ಲ ರಾಮನ್ಗರ ಜಿಲಿ್ಲ ಯ 

ಜಿಲಿ್ಕ ಧಿಕಾರಿಯವರನುನ  ಸಂಪಕವ ಮಾಡಿ, ತಕ್ಷಣ್ ಈ ಎಲಿ್ಕ  ಕಡತಗಳನುನ  ಅವರಿಗೆ ಕಳುಹಸಿಕಟಿ , 

ಮಾನ್ಯ  ಶಾಸಕರನುನ  ಸಂಪಕವ ಮಾಡಿ, ಏನಗಿದೆ ಎಾಂಬ ಬಗೆೆ  ಒಮೊ  ಚರ್ಚವ ಮಾಡಿ, ಬ್ರಕ 

ಉಳಿದಿರುವಂತಹ ಎಲಿ್ಕ  ಅಜಿವಗಳನುನ  ತ್ರೀಮಾವನ್ ಮಾಡುವುದಕೆಾ  ಮತ್ತು  ಮಂಜೂರಾದಂತಹ 

ಅಜಿವಗಳಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಗುವಳಿ ಚಿೀಟ್ಟಯ ದಾಖ್ಲ್ಕತ್ರಗಳನುನ  ಕಡುವುದಕೆಾ  ಅಗತಯ ವಾದ ಕರ ಮ 

ಕೈಗಳುು ತೆು ೀವ.  
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12.   ಪರ ಕಟಣೆ 

ವೈಸ  ಛೇಮಾನ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಧಯ ಕ್ಷರಿಾಂದ ಈ ಮುಾಂದಿನ್ ಸಂದೇಶ ಬಂದಿರುತು ದೆ. ಕನವಟಕ 

ವಧಾನ್ ಸಭೆಯ ಕಾಯವವಧಾನ್ ಹಾಗೂ ನ್ಡವಳಿಕೆಯ ನಿಯಮ 104ರ ಮೇರೆಗೆ ವಧಾನ್ ಸಭೆಯ 

ದಿನಾಂಕ 23.12.2021ರಂದು ಕನವಟಕ ಧನ್ ವನಿಯೀಗ (ಸಂಖ್ಯಯ -4) ವಧೇಯಕ, 2021 ಅನುನ  

ಅಾಂಗಿೀಕರಿಸಿರುತು ದೆಾಂದು ಹಾಗೂ ಸದರಿ ವಧೇಯಕಕೆಾ  ವಧಾನ್ ಪರಿಷ್ತ್ರು ನ್ ಸಹಮತ್ರ ನಿೀಡಬೇಕೆಾಂದು 

ಕೀರಿರುತಾು ರೆ.  

 ಈಗ ಸದನ್ವನುನ  ನಳೆ ಬ್ಳಗೆೆ  10 ಗಂಟ 30 ನಿಮಿಷ್ದವರೆಗೆ ಮುಾಂದೂಡುತ್ರು ದಿೆ ೀನೆ. 

 

(ಸ್ದನವು ರಾತಿರ  8 ಗಂಟೆ 33 ನಮಷಕೆೆ  ಮುಕಾು ಯಗೊಾಂಡು, ಪುನಃ ದಿರ್ನಾಂಕ 24ನೇ ಡಿಸ್ತಾಂಬ್ರ  

ರ್ಮಹೆ 2021ರ ಶುಕರ ವಾರದಂದ್ಯ ಬಳಗೆೆ  10 ಗಂಟೆ 30 ನಮಷಕೆೆ  ಸೇರಲು ನಶಿ ಯಿಸಿತ್ತ) 
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