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                             ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನ ಪರಿಷತ್ತು 
   ನೂರ ನಲವತ್ನುರರೆ್ಯ ಅಧಿವೆೇಶನ 

07ರೆ್ೇ ಮನರ್ಚಾ 2022  
ಸೂೆೇಮವನರ 

 
                                  

01. ಪರಶೆ್ನೇತ್ುರ  
ಅ) ಚತಕೆ್ೆ ಗತರತತಿನ ಪರಶೆನಗಳಿಗೆ ಮೌಖಿಕವನಗಿ ನೇಡಲನದ ಉತ್ುರಗಳು 
1149 – ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜ್ಯ ಫನಮಾಸಿ ಪರಿಷತ್ತು ಚತರ್ನವಣ ೆನಡಸೆತವ ಬಗೆೆ 

- ಶ್ರೇ ಕ್.ೆಎ.ತಿಪಪೆೇಸನಾಮಿ (ಶ್ರೇ ಕ್.ೆಟಿ.ಶ್ರೇಕಂಠೇೆಗೌಡರವರ ಪರವನಗಿ) 
- ಶ್ರೇ ಕ್ೂೆೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ) (ಆರೂೆೇಗಯ ಮತ್ತು    

  ಕತಟತಂಬ ಕಲನಯಣ ಹನಗೂ ವೆೈದಯಕೇಯ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ) 
  1179 – ಪರವನಸಿ ತ್ನಣಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಕತರಿತ್ತ  

- ಶ್ರೇ ಮಂಜ್ತರ್ನಥಚ ಭಂಡನರಿ  
- ಶ್ರೇ ಕ್ೂೆೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ) (ಪರವನಸೂೆೇದಯಮ,  

   ಜೇವಿಶನಸರ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ)  
  1176 – ರನಜ್ಯದಲ್ಲಿರತವ ಪನರಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪೌರಢ ಶನಲೆಗಳ ಅಗಿನ ಸತರಕ್ಷತ್ೆ ಬಗೆೆ 

- ಶ್ರೇ ಹರಿೇಶಚ ಕತಮನರಚ 
- ಶ್ರೇ ಬಿ.ಸಿ.ರ್ನಗೇೆಶಚ (ಪನರಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ ರೌಢ ಶ್ಕ್ಷಣ  

                 ಹನಗೂ ಸಕ್ನಲ ಸಚಿವರತ) 
1221 – ಅರಣಯ ಇಲನಖಯೆ ವಿವಿಧ ಯೇಜ್ರೆ್ಗಳ ಅನತದನನ ಕತರಿತ್ತ 

- ಶ್ರೇ ಹೆರ್.ಎಸ್.ಗೊೇಪಿರ್ನಥಚ 
- ಶ್ರೇ ಉಮೇಶಚ ವಿ. ಕತಿು (ಅರಣಯ ಹನಗೂ ಆಹನರ ರ್ನಗರಿೇಕ  

                          ಸರಬರನಜ್ತ ಮತ್ತು ಗನರಹಕರ ವಯವಹನರಗಳ ಸಚಿವರತ) 

 ವಿಷಯಾನುಕ್ರ ಮಣಿಕೆ  (INDEX) 
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1239 – ವಿದತಯತಚ ಚನಲ್ಲತ್ ವನಹನಗಳ ಬಳಕ್ೆಗನಗಿ ಚನಜಾಂಗಚ ಸೆಟೇಷನಚಗಳ  
        ಸನಾಪರ್ೆ ಬಗೆೆ 

- ಶ್ರೇ ಮತನರನಜ್ತ ಗೌಡ ಪಿ.ಎಂ. 
- ಶ್ರೇ ವಿ.ಸತನೇಲಚ ಕತಮನರಚ (ಇಂಧನ ಹನಗೂ  

                        ಕನನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸೃತಿ ಸಚಿವರತ) 
1190 – ಕ್ೊೇಲನರ ಜಲೆಿಯಲ್ಲಿರತವ ಕಲನವಿದರ ಬಗೆೆ 

- ಶ್ರೇ ಗೂೆೇವಿಂದ ರನಜ್ತ 
- ಶ್ರೇ ವಿ.ಸತನೇಲಚ ಕತಮನರಚ (ಇಂಧನ ಹನಗೂ  

                        ಕನನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸೃತಿ ಸಚಿವರತ) 
1127 – ಕನನಡ ಶನಲಗೆಳನತನ ಅನತದನನಕ್ೆೆ ಒಳಪಡಿಸತವ ಕತರಿತ್ತ 

- ಡನ: ಚಂದರಶೆೇಖರಚ ಬಿ.ಪನಟಿೇಲಚ 
- ಶ್ರೇ ಬಿ.ಸಿ.ರ್ನಗೇೆಶಚ (ಪನರಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ ರೌಢ ಶ್ಕ್ಷಣ ಹನಗೂ  

                 ಸಕ್ನಲ ಸಚಿವರತ) 
1212 – ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದತಯತಚ ಉತ್ನಪದರ್ನ ನಗಮದ ಅಧಿೇನ ಸಂಸೆಾಗಳ ಬಗೆೆ 

- ಶ್ರೇ ಕ್.ೆಎ.ತಿಪಪೆೇಸನಾಮಿ 
- ಶ್ರೇ ವಿ.ಸತನೇಲಚ ಕತಮನರಚ (ಇಂಧನ ಹನಗೂ  

                        ಕನನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸೃತಿ ಸಚಿವರತ) 
1159 – ಪರವನಸೊೇದಯಮ ಇಲನಖಯೆಂದ ಕ್ೆೇಬಲಚ ಕ್ನರಚ ಅಳವಡಿಸಲತ  
       ಅನತದನನದ ಬಗೆೆ 

- ಶ್ರೇ ಆರ. ರನಜೆೇಂದರ ರನಜ್ಣಣ 
- ಶ್ರೇ ಕ್ೂೆೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ) (ಪರವನಸೂೆೇದಯಮ,  

   ಜೇವಿಶನಸರ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ) 
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1200 – ಪನರಥಮಿಕ ಆರೂೆೇಗಯ ಕ್ೆೇಂದರವನತನ ಮೇಲದಜೆಾಗೆೇರಿಸತವ ಕತರಿತ್ತ 
- ಶ್ರೇ ಎಂ.ಎಲಚ.ಅನೇಲಚ ಕತಮನರಚ 
- ಶ್ರೇ ಕ್ೂೆೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ) (ಆರೂೆೇಗಯ ಮತ್ತು  

   ಕತಟತಂಬ ಕಲನಯಣ ಹನಗೂ ವೆೈದಯಕೇಯ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ) 
1171 – ಹನವೇೆರಿಯಲ್ಲಿ ನಮನಾಣವನಗತತಿುರತವ ಮಡಿಕಲಚ ಕ್ನಲೆೇಜನ ಕ್ನಮಗನರಿಯತ  
      ನಧನನಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸನಗತತಿುರತವ ಬಗೆೆ 

- ಶ್ರೇ ಸಲ್ಲೇಂ ಅಹಮದಚ 
- ಶ್ರೇ ಕ್ೂೆೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ) (ಆರೂೆೇಗಯ ಮತ್ತು  

   ಕತಟತಂಬ ಕಲನಯಣ ಹನಗೂ ವೆೈದಯಕೇಯ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ) 
 1156 – ರನಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆೈಬಿರಡಚ ಪವರಚ ಪನರ್ಚಾಗಳನತನ ಸನಾಪಿಸತವ ಬಗೆೆ 

- ಶ್ರೇ ವೈೆ.ಎಂ.ಸತಿೇಶಚ 
- ಶ್ರೇ ವಿ.ಸತನೇಲಚ ಕತಮನರಚ (ಇಂಧನ ಹನಗೂ 

                                      ಕನನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸೃತಿ ಸಚಿವರತ) 
       1242 – ಕ್ೊಡಗತ ಜಲೆಿಯ ಚೆೇಣೆಹಡತಿ ಪರದೆೇಶದಲ್ಲಿ ರೈೆಲೆಾೇ ಬ್ನಯರಿಕ್ೆೇಡಚ  

        ಅಳವಡಿಸತತಿುರತವ ಕತರಿತ್ತ. 
- ಶ್ರೇಮತಿ ಎಸ್.ವಿೇಣನ ಅಚಚಯಯ 
- ಶ್ರೇ ಉಮೇಶಚ ವಿ. ಕತಿು (ಅರಣಯ, ಆಹನರ, ರ್ನಗರಿೇಕ ಸರಬರನಜ್ತ 

                                   ಮತ್ತು ಗನರಹಕರ ವಯವಹನರಗಳ ಸಚಿವರತ) 
1137 – ವಿದತಯತಚ ಪರಿವತ್ಾಕಗಳ ಕತರಿತ್ತ 

- ಶ್ರೇ ಎನಚ. ರವಿಕತಮನರ 
- ಶ್ರೇ ವಿ.ಸತನೇಲಚ ಕತಮನರಚ (ಇಂಧನ ಹನಗೂ  

                                      ಕನನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸೃತಿ ಸಚಿವರತ) 
        ಆ) ಚತಕ್ೆೆ ಗತರತತಿಲಿದ ಪರಶೆನಗಳಿಗೆ ಲ್ಲಖಿತ್ ಮೂಲಕ ನೇಡಲನದ ಉತ್ುರಗಳು 

೦೨.  ಸದನದಲ್ಲಿ ಕಡನಾಯವನಗಿ ಹನಜ್ರಿರಬ್ೆೇಕ್ನದ ಸಚಿವರತಗಳು ಹನಗೂ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳ ಬಗೆೆ 
- ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್ೆ.ಹರಿಪರಸನದಚ (ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ) 
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0೩.  ಸಭನಪತಿಯವರ ಅನತಮತಿ ಮೇರಗೆ ೆಪರಸನುಪಿಸಲಪಟಟ ವಿಷಯಗಳು 
ಅ)    ಬ್ೆಂಗಳೂರಿನ ರನಜ್ರನಜೆೇಶಾರಿನಗರ ವಿಧನನ ಸಭನ ಕ್ೆೇತ್ರ ವನಯಪಿುಯಲ್ಲಿ  

          ನವನಗರೊೇತ್ನಾನ ಯೇಜ್ರ್ೆ ಅಡಿ ಕ್ನಮಗನರಿಗಳನತನ ನವಾಹಿಸದೆೇ ಬಿಲಚ 
     ಮನಡಿರತವ ಬಗೆೆ. 

   - ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ. ವೆಂಕಟೆೇಶ 
- ಶ್ರೇ ಕ್ೊೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ) 

ಆ)   ರನಜ್ಯದ ಸಕ್ನಾರಿ ಪದವಿ ಪೂವಾ ಕ್ನಲೆೇಜ್ತಗಳಲ್ಲಿ  
ಮತಖಯ ಗತರತಗಳನಗಿ ಪರಭನರ ಹತದೆದಯಲ್ಲಿ ಸೆೇವೆ  
ಸಲ್ಲಿಸತತಿುರತವವರಿಗೆ ಭತ್ೆಯಯನತನ ಪನವತಿಸತವ ಬಗೆೆ. 

   - ಶ್ರೇ ಶಶ್ೇಲಚ ಜ.ನಮೇಶ್ 
- ಶ್ರೇ ಬಿ.ಸಿ.ರ್ನಗೇೆಶಚ(ಪನರಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ ರೌಢ ಶ್ಕ್ಷಣ  
                  ಹನಗೂ ಸಕ್ನಲ ಸಚಿವರತ) 

ಇ) ಅನತದನನಕ್ೆೆ ಒಳಪಟಟ ಸಿಬಬಂದ್ಧಗಳಿಗೆ ಹಿಂದ್ಧನ ಅನತದನನ ರಹಿತ್ ಸೇೆವೆಯನತನ 
ಪರಿಗಣಿಸತವ ಬಗೆೆ. 

   - ಶ್ರೇ ಹಣಮಂತ್ ರತದರಪಪಚ ನರನಣಿ 
- ಶ್ರೇ ಬಿ.ಸಿ.ರ್ನಗೇೆಶಚ(ಪನರಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ ರೌಢ ಶ್ಕ್ಷಣ  
                  ಹನಗೂ ಸಕ್ನಲ ಸಚಿವರತ) 

ಈ) ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದತಯತಚ ನಗಮದಲ್ಲಿ ಸಹನಯಕ ಮತ್ತು ಕರಿಯ ಇಂಜನಯರಚ 
ರ್ೆೇಮಕ್ನತಿಯಲ್ಲಿ ಅಕರಮ ನಡೆದ ಹಿರೆ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಅದತ ರದನದಗಿದತದ, ಈವರಗೆೆ 
ರ್ೆೇಮಕ್ನತಿ ಪರಕರಯೆ ನಡಯೆದೆ ಇರತವ ಬಗೆೆ.  

   - ಶ್ರೇ ಕ್.ೆಎ.ತಿಪಪೆೇಸನಾಮಿ 
- ಶ್ರೇ ವಿ.ಸತನೇಲಚ ಕತಮನರಚ (ಇಂಧನ ಹನಗೂ  

                                            ಕನನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸೃತಿ ಸಚಿವರತ) 
ಉ)  ಗದಗ ಜಲೆಿಯ ಬಗರಚ ಹತಕತಂ ಸನಗತವಳಿದನರರ ಹಕತೆಪತ್ರಗಳನತನ ವಿತ್ರಿಸತವ ಬಗೆೆ.  

- ಶ್ರೇ ಎಸ್.ವಿಿ. ಸಂಕನೂರ 
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- ಶ್ರೇ ಕ್ೊೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ) 
ಊ) ಕ್ನಸರಗೊೇಡಿನಲ್ಲಿ ಕನನಡ ಗೊತಿುಲಿದ ಶ್ಕ್ಷಕರನತನ ಕನನಡ ಶನಲಗೆಳಲ್ಲಿ ರೆ್ೇಮಕ 

ಮನಡಿರತವ ಬಗೆೆ.  
   - ಶ್ರೇ ಸಲ್ಲೇಂ ಅಹಮದಚ 

- ಶ್ರೇ ವಿ.ಸತನೇಲಚ ಕತಮನರಚ (ಇಂಧನ ಹನಗೂ  
                                            ಕನನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸೃತಿ ಸಚಿವರತ) 
 

೦4.  ದಕ್ಷಿಣ ಕನನಡ ಜಲೆಿಯ ಬ್ೆಳುಂಗಡಿ ನವನಸಿ ದಲ್ಲತ್ ಸಮತದನಯಕ್ೆೆ ಸೇೆರಿದ ಶ್ರೇ ದ್ಧರೆ್ೇಶಚ 
ಎನತನವವರ ಕ್ೊಲೆ ಪರಕರಣದಲ್ಲಿ ಕೃಷಣ ಎಂಬತವವರನತನ ಬಂಧಿಸಿರತವ ಬಗೆೆ ಹನಗೂ 
ಸಕ್ನಾರದ ಹಣವನತನ ತ್ನರತ್ಮಯ ಮನಡಿ ಜನತಿ, ಧಮಾ ಆಧನರದಲ್ಲಿ ಪರಿಹನರ 
ಘೂೇಷಿಸಿರತವ ಬಗೆೆ. 

- ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶಚ ಕ್.ೆರನಥೂೆೇಡಚ 
- ಶ್ರೇ ಕ್ೂೆೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ) 

 
0೫. ಗಮನ ಸಳೆಯೆತವ ಸೂಚರೆ್ಗಳು 

ಅ) ಬ್ೆಂಗಳೂರತ ನಗರದಲ್ಲಿ ಅಕರಮವನಗಿ ರೆ್ಲೆಸಿರತವ ವಿದೆೇಶ್ ಪರಜಗೆಳು ಕ್ನನೂನತ ಬ್ನಹಿರ    
   ಚಟತವಟಿಕೆ್ಗಳನತನ ನಡಸೆತತಿುರತವುದರಿಂದ ಬ್ೆಂಗಳೂರಿನ ರ್ನಗರಿೇಕರ ರೆ್ಮಮದ್ಧ   
   ಕ್ೆಡಿಸಿರತವ ವಿಷಯದ ಕತರಿತ್ತ.  
      - ಡನ: ವೆೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣಸನಾಮಿ 
   - ಶ್ರೇ ಸಲ್ಲೇಂ ಅಹಮದಚ 
   - ಡನ: ಕ್.ೆಗೊೇವಿಂದರನಜ್ತ 
   - ಶ್ರೇಮತಿ ಭನರತಿ ಶೆಟಿಟ 
   - ಶ್ರೇ ಅರಗ ಜ್ಞನರೆ್ೇಂದರ (ಗೃಹ ಸಚಿವರತ) 
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ಆ)  ಜ್ಲಸಂಪನೂಮಲ ಇಲನಖೆಯ ವಿವಿಧ ನಗಮಗಳಲ್ಲಿ ಮತಂದತವರೆದ ಹನಗೂ  
ಪೂಣಾಗೊಂಡ ಕ್ನಮಗನರಿಗಳ ಬಿಲ್ಲಿನ ಮತ್ುವನತನ ಗತತಿುಗೆದನರರಿಗೆ  
ಪನವತಿಸತವ ಬಗೆೆ. 

   - ಶ್ರೇ ಬಿ.ಎಂ.ಫನರೂಖ್ 
   - ಶ್ರೇ ಗೂೆೇವಿಂದ ಎಂ.ಕ್ನರಜೊೇಳ (ಜ್ಲ ಸಂಪನೂಮಲ ಸಚಿವರತ) 
  
ಇ)  ಬಯಲತ ಸಿೇಮಯ ಏಳು ಜಲೆಿಗಳಿಗೆ ಕತಡಿಯತವ ನೇರತ ಪೂರೈೆಸತವ ಎತಿುನ ಹೊಳ ೆ

ಯೇಜ್ರೆ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕ್ನಮಗನರಿಗಳು ಸಾಗಿತ್ಗೊಂಡಿರತವ ಬಗೆೆ.  
  - ಶ್ರೇ ರನಜೆೇಂದರ ರನಜ್ಣಣ 
  - ಶ್ರೇ ಗೂೆೇವಿಂದರನಜ್ತ 
  - ಶ್ರೇ ಎಸ್.ರವಿ 
  - ಶ್ರೇ ಕ್.ೆಎ.ತಿಪಪೆೇಸನಾಮಿ 
  - ಶ್ರೇ ಎಸ್.ಎಲ.ಭೂೆೇಜೇೆಗೌಡ 
  - ಶ್ರೇ ಬಿ.ಎಂ.ಫನರೂಖ್ 

   - ಶ್ರೇ ಗೂೆೇವಿಂದ ಎಂ.ಕ್ನರಜೊೇಳ (ಜ್ಲ ಸಂಪನೂಮಲ ಸಚಿವರತ)  
ಈ)  ಕರ್ನಾಟಕ ಭೊೇವಿ ವಡಾರ ನಗಮವು ಸನಾಪರ್ೆಯನದನಗಿನಂದ ರೂಪಿಸಿರತವ  

ಯೇಜ್ರೆ್ಗಳು ಹನಗೂ ಸದರಿ ಯೇಜ್ರೆ್ಗಳಿಗ ೆಪರತಿ ವಷಾ ಸಕ್ನಾರದ್ಧಂದ  
ಬಿಡತಗಡೆಯನದ ಅನತದನನದ ಸದಬಳಕೆ್ ಹನಗೂ ನಗಮದಲ್ಲಿ  
ಕ್ನಯಾನವಾಹಿಸತತಿುರತವ ಸಿಬಬಂದ್ಧಗಳ ವಿವರ ಮತ್ತು ರ್ೆೇಮಕ್ನತಿ ಕತರಿತ್ತ.  

                           - ಶ್ರೇ ಸತನೇಲಚ ವಲನಯಪತರ 
 - ಶ್ರೇ ಕ್ೂೆೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಮನಜ್ ಕಲನಯಣ  

    ಮತ್ತು ಹಿಂದತಳಿದ ವಗಾಗಳ ಕಲನಯಣ ಸಚಿವರತ) 
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ಉ) ಬ್ೆಂಗಳೂರಿನ ಐ.ಟಿ.ಐ. ಕ್ನಖನಾರ್ೆಯಲ್ಲಿ ಸತಮನರತ 30 ವಷಾಗಳಿಂದ ಕತ್ಾವಯ       
    ನವಾಹಿಸತತಿುರತವ 80 ಕ್ನಮಿಾಕರನತನ ಕ್ನನೂನತ ಬ್ನಹಿರವನಗಿ ಸೇೆವೆಯಂದ ವಜನ  
    ಮನಡಿರತವ ಕತರಿತ್ತ.  
       - ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶಚ ಕ್.ೆರನಥೂೆೇಡಚ (ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ಮತಖಯ ಸಚೇೆತ್ಕರತ) 
            - ಶ್ರೇ ಅರಬೆ್ೈಲಚ ಶ್ವರನಮಚ ಹಬೆ್ನಬರಚ (ಕ್ನಮಿಾಕ ಸಚಿವರತ)  
 

0೬. ನಯಮ 330ರ ಮೇರಗೆೆ ಚಚೆಾ 

ಅ)  ರನಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಾಕ ಸಂಕಷಟದಲ್ಲಿರತವ ಹೊಲ್ಲಗೆ ವೃತಿುಯಲ್ಲಿ ತ್ೊಡಗಿರತವ 
ಕಸಬತದನರರಿಗೆ  ವೃತಿು ಸನಾವಲಂಬರ್ೆ, ಸಾಯಂ ಉದೊಯೇಗ, ಆರ್ಥಾಕ 
ಪೊರೇತ್ನಾಹಗಳನತನ ಒದಗಿಸತವ  ನಟಿಟನಲ್ಲಿ ತ್ಮಿಳುರ್ನಡತ ಮನದರಿಯಂತ್ೆ 
ರನಜ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಗಮವಂದನತನ ರಚಿಸತವ ಕತರಿತ್ತ.  

    - ಶ್ರೇ ಕ್.ೆಹರಿೇಶಚಕತಮನರ 
        - ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್ೆ.ಹರಿಪರಸನದಚ (ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ) 

- ಶ್ರೇ ಸಲ್ಲೇಂ ಅಹಮದ 
 ಆ) ರನಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಟಚ ಕ್ನಯನಚ ಹಗರಣ ಕತರಿತ್ತ ಆಗಿರತವ ತ್ನಖನ ಪರಗತಿ ಹನಗೂ ಅದರ  

    ಬ್ೆಳವಣಿಗೆಗಳ ವಿಷಯದ ಕತರಿತ್ತ. 
    - ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವೆಂಕಟೆೇಶ 
    - ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್ೆ.ಹರಿಪರಸನದಚ (ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ) 
    - ಶ್ರೇ ಎಸ್.ಎಲ.ಭೂೆೇಜೆೇಗೌಡ 
    - ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬ್ೆಬೇಗೌಡ 
    - ಶ್ರೇ ಆಯನೂರತ ಮಂಜ್ತರ್ನಥಚ 
    - ಡನ: ತ್ೆೇಜ್ಸಿಾನ ಗೌಡ 
    - ಶ್ರೇ ಸಿ.ಎನ.ಮಂಜೆೇಗೌಡ 
    - ಶ್ರೇ ಅರಗ ಜ್ಞನರೆ್ೇಂದರ (ಗೃಹ ಸಚಿವರತ) 
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ಇ) ಕರ್ನಾಟಕ ವಸತಿ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಂಸೆಾಗಳ ಬ್ೊೇಧಕ/ಬ್ೊೇಧಕೆ್ೇತ್ರ ಸಿಬಬಂದ್ಧಗಳಿಗೆ ಕ್ೆ.ಜ.ಐ.ಡಿ.,  
   ಇ.ಜ.ಐ.ಎಸ್ಚ, ಡಿ.ಸಿ.ಆರ.ಜ. ಜೊಯೇತಿ ಸಂಜೇವಿನ ಹನಗೂ ಇತ್ರ ಸೌಲಭಯಗಳನತನ    
   ಒದಗಿಸತವ ಕತರಿತ್ತ 

                        -    ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬ್ೆಬೇಗೌಡ 
     -    ಶ್ರೇ ಎಸ್.ವಿಿ.ಸಂಕನೂರ 
                           -    ಶ್ರೇ ಮೇಹನಚ ಕತಮನರಚ ಕ್ೂೆಂಡಜಿ 
     -    ಡನ: ವೆೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣಸನಾಮಿ 
     -    ಶ್ರೇ ಕ್ೆ.ಟಿ.ಶ್ರೇಕಂಠೇೆಗೌಡ 
     -    ಶ್ರೇ ಶಶ್ೇಲಚ ಜ.ನಮೇಶ್ 
     -    ಶ್ರೇ ಅರತಣ ಶಹನಪತರಚ 
     -    ಶ್ರೇ ಎಸ್.ಎಲ.ಭೂೆೇಜೇೆಗೌಡ 
     -    ಶ್ರೇ ಕ್ೂೆೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ) 
     -    ಶ್ರೇ ಚಿದನನಂದಚ ಎಂ.ಗೌಡ 
     -    ಶ್ರೇ ಎಸ್.ರವಿ 
     -    ಶ್ರೇಮತಿ ಭನರತಿ ಶೆಟಿಟ 
     -    ಶ್ರೇ ಲಹರಚ ಸಿಂಗಚ ಸಿರೊೇಯನ 
     -    ಶ್ರೇ ಆಯನೂರತ ಮಂಜ್ತರ್ನಥಚ 
     -    ಡನ: ವೆೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣಸನಾಮಿ 
     -    ಶ್ರೇ ಸಲ್ಲೇಂ ಅಹಮದಚ 
     -    ಶ್ರೇ ಅ.ದೇೆವೆೇಗೌಡ 
     -    ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್ೆ.ಹರಿಪರಸನದಚ (ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ) 
     -    ಶ್ರೇ ಅರಗ ಜ್ಞನರೆ್ೇಂದರ (ಗೃಹ ಸಚಿವರತ) 
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      ಈ) ಇತಿುೇಚೆಗೆ ರನಜನಯದಯಂತ್ ಹೆಚತಚತಿುರತವ ಗನಂಜನ ಮತ್ತು ಡರಗಾಚಗಳ ಮನರನಟದ್ಧಂದ  
          ಕ್ನಲೇೆಜ್ತ ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳು ಹನಗೂ ಸನವಾಜ್ನಕರತ ಮನದಕ ವಯಸನಗಳನಗತತಿುರತವ ಬಗೆೆ 

- ಶ್ರೇ ಶಶ್ೇಲಚ ಜ.ನಮೇಶ್ 
- ಶ್ರೇ ಎಸ್.ರವಿ 
- ಶ್ರೇಮತಿ ಭನರತಿ ಶೆಟಿಟ 
- ಶ್ರೇ ಎಸ್.ವಿಿ.ಸಂಕನೂರ 
- ಶ್ರೇ ಅರತಣಚ ಶಹನಪತರ 
- ಶ್ರೇ ಲಹರಚ ಸಿಂಗಚ ಸಿರೊೇಯನ 
- ಆಯನೂರತ ಮಂಜ್ತರ್ನಥಚ 
- ಡನ:ವೆೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣಸನಾಮಿ 
- ಶ್ರೇ ಸಲ್ಲೇಂ ಅಹಮದಚ 
- ಶ್ರೇ ಅ.ದೆೇವೆೇಗೌಡ 
- ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್ೆ.ಹರಿಪರಸನದಚ (ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ) 
- ಶ್ರೇ ಚಿದನನಂದ ಎಂ.ಗೌಡ 
- ಶ್ರೇ ಅರಗ ಜ್ಞನರೆ್ೇಂದರ (ಗೃಹ ಸಚಿವರತ) 
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(105) 07-03-2022 KH/RN   11-00 
 

 

 

 

 
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನ ಪರಿಷತ್ತು 

ಸೂೆೇಮವನರ, 07ರೆ್ೇ ಮನರ್ಚಾ 2022 

ಸದನವು ವಿಧನನಸೌಧದಲ್ಲಿರತವ ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುನ ಸಭನಂಗಣದಲ್ಲಿ 

ಬ್ೆಳಗೆೆ 11 ಗಂಟೆ 03 ನಮಿಷಕ್ೆೆ ಸಮನವೆೇಶಗೊಂಡಿತ್ತ. 

ಸಭನಪತಿ (ಶ್ರೇ ಬಸವರನಜ್ ಶ್ವಲ್ಲಂಗಪಪ ಹೊರಟಿಟ) ಅವರತ ಪಿೇಠದಲ್ಲಿ ಉಪಸಿಾತ್ರಿದದರತ. 
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01.  ಪರಶೆ್ನೇತ್ುರಗಳು 

ಅ) ಚತಕೆ್ೆ ಗತರತತಿನ ಪರಶೆನಗಳಿಗೆ ಮೌಖಿಕವನಗಿ ನೇಡಲನದ ಉತ್ುರಗಳು 

ಶ್ರೇ ಎನ.ರವಿಕತಮನರ (ವಿಧನನಸಭೆಯಂದ ಚತರ್ನಯತ್ರನದವರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಸದನಕ್ೆೆ ಮಂತಿರಗಳು ಬರಬ್ೆೇಕತ. 

ಶ್ರೇ ಎಸ್.ಎಲ.ಭೊೇಜೇೆಗೌಡ (ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್ೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, . . . 

ಡನ|| ವೆೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣಸನಾಮಿ (ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್ೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ತ್ನವು 
ಬಂಧನವನತನ ಬಿಡಿಸಿದ್ಧದೇರಿ. ಈಗ ಚೆರ್ನನಗಿ ಕ್ನಣತತಿುದೆ. ಅದಕ್ೆೆ ತ್ಮಗೆ ಧನಯವನದಗಳು.  

ಶ್ರೇ ಎನ.ರವಿಕತಮನರ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಎಲನಿ ಕ್ನಂಪೌಂಡಚಗಳ                        
ಅಡ-ೆತ್ಡಗೆಳನತನ ತ್ೆಗೆದತಹನಕ ಮತಕುವನಗಿ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕ್ೆೆ ಅವಕ್ನಶ ಕ್ೊಟಿಟರತವಂತ್ಹ 
ಸಭನಪತಿಯವರಿಗ ೆಅಭಿನಂದರೆ್ಗಳನತನ ಸಲ್ಲಿಸತತ್ೆುೇರ್ೆ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಎನ.ರವಿಕತಮನರಚರವರೆೇ, ಇದಕ್ೆೆ ಎರಡತ ದ್ಧವಸ 
ಚಚೆಾಯನಯತ್ತ. ಮನನಯ ಎನ.ರವಿಕತಮನರಚರವರೆೇ, ತ್ನವು ಪರಶೆನ ಕ್ೆೇಳಿ. 

ಶ್ರೇ ಎನ.ರವಿಕತಮನರ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ಪರಶೆನಯನತನ ಕ್ೆೇಳುತ್ೆುೇರ್ೆ. 
ಆದರೆ, ಸದನದಲ್ಲಿ ಮನನಯ ಇಂಧನ ಮಂತಿರಗಳು ಇಲಿ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಸಭನರ್ನಯಕರೇೆ, ಮನನಯ ಮಂತಿರಗಳು ಬಹಳ ತ್ೊಂದರ ೆ
ಮನಡತತ್ನುರ.ೆ ಸದನಕ್ೆೆ ಬರತವುದೇೆ ಇಲಿ.  

ಶ್ರೇ ಕೆ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ತ್ನವು 
ಎರಡರೆ್ೇ ಪರಶೆನಯನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಳಿಿ. ನಂತ್ರ ರ್ನನತ ಉತ್ುರವನತನ ಕ್ೂೆಡತತ್ುೆೇರೆ್. 
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ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಸಭನರ್ನಯಕರೇೆ, ಎರಡತ, ಮೂರತ ಪರಶೆನಯನತನ 
ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುಿವುದಕ್ೆೆ ಮಂತಿರಗಳು ಇರಬ್ೇೆಕಲಿವೆೇ? ತ್ನವು ಬರಿೇ ಹಿೇಗೆ ಮನಡತತಿುೇರಿ. 

ಶ್ರೇ ಕ್ೊೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಎಲೊಿೇ                           
ಹೆಚತಚ-ಕಡಿಮಯನಗಿದೆ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಸಭನರ್ನಯಕರೇೆ, ತ್ನವು ಈ ರಿೇತಿ ಮನಡಿದರೆ ರ್ನನತ 
ಸದನವನತನ ಮತಂದೂಡತತ್ುೆೇರೆ್. 

ಶ್ರೇ ಕೆ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಉತ್ುರವನತನ ಕ್ೊಡತತ್ೆುೇರ್ೆ. 

ಶ್ರೇ ಸಲ್ಲೇಂ ಅಹಮದಚ (ಸಾಳಿೇಯ ಸಂಸಾೆಗಳ ಕ್ೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ 
ಮಂತಿರಗಳಿಗೆ ಗಂಭಿೇರತ್ ೆಇಲಿ. 
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ಪರಶೆನ ಸಂಖೆಯ: 1149 
(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದೆ) 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಕ್ೊೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಆರೂೆೇಗಯ 
ಮಂತಿರಗಳು ಸದನಕ್ೆೆ ಹನಜ್ರನಗಿಲಿ. ಸದನಕ್ೆೆ ಹನಜ್ರನಗತವುದಕ್ನೆಗತವುದ್ಧಲಿವೆಂದತ ಪತ್ರವನತನ 
ಕಳುಹಿಸಿದನದರ.ೆ  

ಶ್ರೇ ಕ್ೊೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ) (ಆರೊೇಗಯ ಮತ್ತು ಕತಟತಂಬ ಕಲನಯಣ 
ಹನಗೂ ವೆೈದಯಕೇಯ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ):- ಮನನಯ ಪರಧನನ ಮಂತಿರಯವರತ ಆನಚಲೆೈನಚನಲ್ಲಿ 
ಮಿೇಟಿಂಗಚ ಕರದೆ್ಧದನದರೆ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದನದರ.ೆ ರ್ನನತ ತ್ಮಗೆ ಉತ್ುರವನತನ ಕ್ೊಡತತ್ುೆೇರೆ್. ಮನನಯ 
ಸದಸಯರಿಗೆ ರ್ನನತ ಕ್ೊಡತವ ಉತ್ುರದಲ್ಲಿ ಸಮನಧನನವನದರೆ ಸರಿ.  

ಶ್ರೇ ಕ್.ೆಎ.ತಿಪಪೆೇಸನಾಮಿ (ರ್ನಮನದೆೇಾಶನ ಹೊಂದ್ಧದವರತ) (ಶ್ರ ಕ್.ೆಟಿ.ಶ್ರೇಕಂಠೆೇಗೌಡರವರ 
ಪರವನಗಿ):- ಮನನಯ ಸಭನರ್ನಯಕರೇೆ, ತ್ನವು ಉತ್ುರವನತನ ಕ್ೂೆಡಿ. ನನಗ ೆ ಸಮನಧನನಕರವನದ 
ಉತ್ುರ ಬಂದ್ಧಲಿ.  

ಶ್ರೇ ಕೆ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ನನಗ ೆಉತ್ುರ ಬಂದ್ಧದೆ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಕ್.ೆಎ.ತಿಪಪೆೇಸನಾಮಿಯವರೆೇ, ತ್ಮಗೆ ಉತ್ುರ ಬಂದ್ಧದಯೆೆೇ? 

ಶ್ರೇ ಕೆ್.ಎ.ತಿಪಪೆೇಸನಾಮಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ನನಗ ೆಉತ್ುರ ಬಂದ್ಧಲಿ. 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಸಭನರ್ನಯಕರೇೆ, ತ್ಮಮ ಕಡ ೆಉತ್ುರ ಬಂದ್ಧದೆಯೆೇ? 

ಶ್ರೇ ಕೆ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ನನಗ ೆಉತ್ುರ ಬಂದ್ಧದೆ.  
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ಶ್ರೇ ಕ್.ೆಎ.ತಿಪಪೆೇಸನಾಮಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸಭನರ್ನಯಕರಿಗ ೆ ಉತ್ುರ 
ಬಂದ್ಧದ.ೆ ನಮಮ ಹತಿುರ ಉತ್ುರ ಬಂದ್ಧಲಿ. 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಕ್.ೆಎ.ತಿಪಪೆೇಸನಾಮಿಯವರಿಗೆ, ಉತ್ುರವನತನ ಕ್ೂೆಡಿ. 

ಶ್ರೇ ಕೆ್.ಎ.ತಿಪಪೆೇಸನಾಮಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈಗಷೆಟೇ ನನಗ ೆ ಉತ್ುರ ಬಂದ್ಧದೆ. 
ಕ್ೆೇಂದರ ಸಕ್ನಾರದ ಫನಮಾಸಿ ಕ್ನಯೆದ 1948ರ ಕ್ನಯೆದಯಡಿಯಲ್ಲಿ Pharmacy Council of 
India and State Pharmacy Council ಗಳ independent body ಗಳನತನ ರಚರೆ್ 
ಮನಡತತ್ನುರ.ೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜ್ಯ ಫನಮಾಸಿ ಪರಿಷತಿುಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟಟಂತ್ೆ, ಕಳೆದ 19 ವಷಾಗಳಿಂದ 
ಅಲ್ಲಿ ಯನವುದೇೆ ಚತರ್ನವಣೆ ಆಗಿಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಪದನಧಿಕ್ನರಿಗಳ ರೆ್ೇಮಕ ಆಗಿಲಿ. ಒಂದತ ಸಂದಭಾದಲ್ಲಿ 
ಸಕ್ನಾರ ಇದನತನ supersede ಮನಡಿ, ಆಡಳಿತ್ನಧಿಕ್ನರಿಗಳನತನ ರೆ್ೇಮಕ ಮನಡಬ್ೇೆಕ್ೆಂದತ 
ನಣಾಯ ಮನಡತತ್ನುರೆ. ಆದರೆ, ಸಕ್ನಾರದಲ್ಲಿರತವಂತ್ಹ ಪಟಟಬದಿ ಹಿತ್ನಸಕುಗಳು ಮತ್ತು State 
Pharmacy Council ನಲ್ಲಿ ಇರತವಂತ್ಹ ಪಟಟಬದಿ ಹಿತ್ನಸಕುಗಳಿಂದ ಇದತವರೆಗೂ ಕೂಡ 
ಚತರ್ನವಣೆ ಆಗಿಲಿ. ಇದನತನ ಸಕ್ನಾರ ಏತ್ಕ್ನೆಗಿ ಕಡಗೆಣರೆ್ ಮನಡಿದ?ೆ ಕ್ನನೂನತ ಪರಕ್ನರವನಗಿ ಈ 
ಕ್ೌನಾಲಚಗೆ ಚತರ್ನವಣೆ ಯನವನಗ ನಡಸೆತತ್ನುರೆ ಎನತನವುದನತನ ಸಕ್ನಾರ ತಿಳಿಸಬೆ್ೇಕ್ನಗಿ ಕ್ೊೇರತತ್ೆುೇರ್.ೆ 

ಶ್ರೇ ಕ್ೊೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ 
ಕ್.ೆಟಿ.ಶ್ರೇಕಂಠೇೆಗೌಡರವರ ಪರವನಗಿ ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಕ್ೆೇಳಿದಂತ್ಹ ಪರಶೆನಗ ೆ ಉತ್ುರವನತನ 
ಒದಗಿಸಲನಗಿದ.ೆ ಇಲ್ಲಿ 19 ವಷಾಗಳಿಂದ ಚತರ್ನವಣ ೆಆಗಿಲಿವೆನತನವುದತ ವನಸುವಿಕವನಗಿ ಸತ್ಯ ಇದೆ. 
ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜ್ಯ ಫನಮಾಸಿ ಪರಿಷತ್ತು ಅನತನ ಸತಧನರಣೆ ಮನಡತವ ಬಗೆೆ ತ್ಮಮ ಗಮನಕ್ೆೆ 
ಬಂದ್ಧದೆಯೆೇ ಎಂದತ ಕ್ೇೆಳಿದನದರ.ೆ ಅದರ ಮನಹಿತಿಯನತನ ಒದಗಿಸಿದೆದೇರ್ೆ. ಈಗ ಚತರ್ನವಣನ 
ಪರಕರಯೆಗೆ ಬ್ೆೇಕ್ನದ ಎಲನಿ ಕ್ನಯಾಕರಮಗಳನತನ ಸಕ್ನಾರ ಕ್ೆೈಗೊಂಡಿದೆ. ಚತರ್ನವಣನ ಪರಕರಯೆಯನತನ 
ಪನರರಂಭಿಸತವುದಕ್ೆೆ ಚತರ್ನವಣನ ಅಧಿಕ್ನರಿಯನದ ಶ್ರೇ ಮಂಜ್ತರ್ನಥ ಸನಾಮಿಯವರನತನ ರೆ್ೇಮಕ 
ಮನಡಿದತದ, ಇವರತ ಮತಖಯ ಆಡಳಿತ್ನಧಿಕ್ನರಿಯನಗಿ ಆರೂೆೇಗಯ ಇಲನಖಯೆಲ್ಲಿ ಕತ್ಾವಯ 
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ನವಾಹಿಸತತಿುದನದರ.ೆ ಇವರನತನ ಈಗನಗಲೆೇ ರೆ್ೇಮಕ ಮನಡಲನಗಿದ.ೆ ಅತಿ ಶ್ೇಘ್ರದಲ್ಲಿ ಚತರ್ನವಣ ೆ
ಮನಡತತ್ೆುೇವ ೆ ಎನತನವಂತ್ಹ ಅಂಶವನತನ ತ್ಮಮ ಮೂಲಕ ಮನನಯ ಸದಸಯರ ಗಮನಕ್ೆೆ ತ್ರತತ್ೆುೇರ್ೆ. 
ಆದರೆ ಯನವನಗ ಚತರ್ನವಣೆ ಮನಡತತ್ೆುೇವ ೆ ಎಂದತ ಈಗಲೆೇ ಹೆೇಳುವುದಕ್ೆೆ ಆಗತವುದ್ಧಲಿ. ರ್ನವು 
ನಶ್ಚತ್ವನಗಿ ಚತರ್ನವಣೆಯನತನ ಮನಡತತ್ೆುೇವ.ೆ 19 ವಷಾಗಳಿಂದ ಚತರ್ನವಣೆ ವಿಳಂಬವನಗಿರತವುದಕ್ೆೆ 
ಬ್ೆೇರ ೆ ಬ್ೆೇರ ೆ ಕ್ನರಣಗಳಿವ ೆ ಎನತನವ ಬಗೆೆ ಮನಹಿತಿ ಒದಗಿಸಲನಗಿದ.ೆ ಈ ಬ್ನರಿ ಚತರ್ನವಣೆಯನತನ 
ನಡಸೆತತ್ೆುೇವೆ. ಚತರ್ನವಣನಧಿಕ್ನರಿಯನತನ ಸಹ ರೆ್ೇಮಕ ಮನಡಲನಗಿದ.ೆ  

ಶ್ರೇ ಕ್.ೆಎ.ತಿಪಪೆೇಸನಾಮಿ:- ಕಳೆದ ಬ್ನರಿ ಕೂಡ ಇದೆೇ ರಿೇತಿಯನಗಿತ್ತು. ಆದರ,ೆ ಸಕ್ನಾರ 
ಚತರ್ನವಣೆಯನತನ ನಡಸೆಲ್ಲಲಿ. ಸಕ್ನಾರದ್ಧಂದ ಕಳೆದ 4 ವಷಾಗಳಿಂದ ಇದೇೆ ಪರಯತ್ನ ಆಗತತಿುದೆ. 
ಇದಕ್ೆೆ ಏನತ ಕ್ನರಣ ಮತ್ತು ಇದನತನ ಏತ್ಕ್ನೆಗಿ ಮನಡತತಿುಲಿ? ಮತಂದ್ಧನ 5-6 ತಿಂಗಳೂೆಳಗ ೆ
ಚತರ್ನವಣೆಯನತನ ನಡಸೆತತ್ನುರೆಯೆೇ ಎಂಬ ಬಗೆೆ ಸದನದಲ್ಲಿ ಭರವಸ ೆ ಕ್ೂೆಡತತ್ನುರಯೆೆೇ ಎಂದತ 
ರ್ನನತ ಈ ಸಂದಭಾದಲ್ಲಿ ಸಕ್ನಾರವನತನ ಕ್ೆೇಳಬಯಸತತ್ೆುೇರೆ್.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಸಪಷಟವನಗಿ ಉತ್ುರ ಹೆೇಳಬ್ೆೇಕ್ೆಂದತ  ಕ್ೆೇಳುತಿುದನದರೆ. 

ಶ್ರೇ ಕೆ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಯನವುದೇೆ 
ಗೊಂದಲ ಇಲಿ. ಮತಂದ್ಧನ 6 ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಚತರ್ನವಣೆಯನತನ ನಡಸೆತತ್ೆುೇವೆ.  
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ಪರಶೆನ ಸಂಖೆಯ: 1179 

(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದೆ) 
ಶ್ರೇ ಮಂಜ್ತರ್ನಥಚ ಭಂಡನರಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಧನಮಿಾಕ ಸಾಳಗಳು ಮತ್ತು 

ಪರವನಸಿ ತ್ನಣಗಳ ಬಗೆೆ circuit programme ಅನತನ ಮನಡಿದನದರಯೆೆೇ? ಪರವನಸಿ ತ್ನಣಗಳಿಗೆ 
ಹೊೇಗತವುದಕ್ೆೆ ಎಲೆಿಲ್ಲಿ ಏರೆ್ೇನತ ಮನಡಿದನದರ ೆಎನತನವುದಕ್ೆೆ ಮನಹಿತಿ ಬ್ೇೆಕ್ನಗಿದೆ. ಪಕೆದ ರನಜ್ಯವನದ 
ಗೊೇವನ ಮತ್ತು ಕ್ೇೆರಳನದಲ್ಲಿ ರಸೆನಟಚಾ ಮತ್ತು ಬ್ೂೆೇಟಚ ಹೌಸ್ಚಗಳನತನ ಮನಡಿದನದರೆ. ಇದೆೇ ರಿೇತಿ 
ಇಲ್ಲಿ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಏರ್ನದರೂ ಪರಯತ್ನ ಮನಡಿದನದರಯೆೆೇ? ಹನಗೆಯೆೇ, Tele Tourism ಬಗೆೆ 
ಪರಶೆನಯನತನ ಕ್ೆೇಳಿದದೆೇರೆ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಪರವನಸೂೆೇದಯಮದ್ಧಂದ Water Sports ಅನತನ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 
ಕಳೆದ 2 ಬ್ನರಿ ಗತರತತ್ತ ಮನಡಿದದರತ. ಇದನತನ ಈ ಬ್ನರಿ ಮನಡಿಲಿ. ಈಗಲನದರೂ ಇದನತನ 
ಮನಡತತ್ನುರಯೆೆೇ? Surfing ಗನಗಿ 10 ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪನಯಗಳ ಹಣವನತನ ಇಟಿಟದನದರ.ೆ ಅದನತನ 
ಇನತನ ಖಚತಾ ಮನಡಿಲಿ ಮತ್ತು ಯನವುದಕೂೆ ಹಣವನತನ ಮಿೇಸಲ್ಲಟಿಟಲಿ. ಇದಕ್ೆೆ ಕ್ನರಣವೆೇರ್ಂೆದತ 
ಕ್ೆೇಳುತಿುದೆದೇರೆ್.  

(ಮತಂದತ) 
(106) ಎಸ್ಚಪಿಆರಚ/ಆರಚಎನಚ/11:10/07/03/2022  

      (ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಾತಿ) 
 

ಶ್ರೇ ಕೆ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ) (ಪರವನಸೊೇದಯಮ, ಜೇವಿಶನಸರ ಮತ್ತು 
ಪರಿಸರ ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಸದಸಯರತ ಪರವನಸೂೆೇದಯಮ ವಿಚನರವನಗಿ 
ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷಮ ಮತ್ತು ಗಂಭಿೇರವನದ ಪರಶೆನಯನತನ ಕ್ೇೆಳಿದನದರ.ೆ  ಬಹಳ ಹಿಂದಯೆೆೇ ಈ ವಿಚನರವನಗಿ 
ಚಚೆಾಯನಗಿತ್ತು.  ಪರವನಸಿ ತ್ನಣಗಳ ಕತರಿತ್ತ ಅಂತ್ಜನಾಲದಲ್ಲಿ ಮನಹಿತಿಯನತನ ಅಳವಡಿಸಲತ 
ಸಕ್ನಾರದ ಕರಮಗಳೆೇನತ ಎಂದತ ಕ್ೆೇಳಿರತವ ಪರಶೆನಗೆ, ಯನವನಯವ ಅಂತ್ಜನಾಲದಲ್ಲಿ ಏರೆ್ೇನತ ಮನಹಿತಿ 
ಇದೆ ಎನತನವ ಪೂಣಾ ಮನಹಿತಿಯನತನ ಸದಸಯರಿಗೆ ನೇಡಲನಗಿದ;ೆ ಮತಂದತವರದೆತ, ಉಡತಪಿ ಮತ್ತು 
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ದಕ್ಷಿಣ ಕನನಡ ಜಲೆಿಗಳ ಪರವನಸಿ ತ್ನಣಗಳ ವಿವರಗಳನೂನ ಸಹ ಒದಗಿಸಲನಗಿದೆ. ಒಟನಟರೆಯನಗಿ 
ಸದಸಯರತ ಕ್ೆೇಳಿರತವ ಎಲನಿ ಪರಶೆನಗಳಿಗೆ ಉತ್ುರವನತನ ಒದಗಿಸಲನಗಿದ.ೆ   

 
ಟೂರಿಸ್ಚಂ ರೂಟಚ ಮನಯಪಚನಂದ ಪರವನಸಿಗರಿಗ ೆಈ ತ್ನಣಗಳಿಗೆ ಭೆೇಟಿ ನೇಡಲತ ಸಮಯದ 

ಉಳಿತ್ನಯವನಗತವುದರ ಜೊತ್ೆಗೆ ಆದನಯ ಹಚೆಚಳವನಗಿರತವುದನತನ ಸಕ್ನಾರ ಗಮನಸಿದೆಯೆೇ ಎಂಬ 
ಪರಶೆನಗ ೆ ಆ ರಿೇತಿಯ ಟೂರಿಸಂ ರೂಟಚ ಮನಯಪಚನತನ ಮನಡಲನಗತತ್ುದೆ ಎನತನವ ಉತ್ುರವನತನ 
ನೇಡಲನಗಿದ.ೆ  ಧನಮಿಾಕ ಕ್ೆೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಪಕಾ ಸನಧಿಸತವ ನಟಿಟನಲ್ಲಿ ಟೂರಿಸಂ ರೂಟಚ ಮನಯಪಚನತನ 
ಯನವ ರಿೇತಿಯನಗಿ ತ್ಯನರಿಸಲನಗಿದೆ ಎಂಬತದರ ಬಗೆೆ ಪರಶೆನಯನತನ ಕ್ೆೇಳಿದತದ, ಇದಕ್ೆೆ 
ಸಂಬಂಧಪಟಟಂತ್ ೆ ಅಂತ್ಾಜನಲದ ವೆಬಚ ಸೈೆಟಚನ ಮನಹಿತಿಯನತನ ಒದಗಿಸಲನಗಿದೆ.  10 ಕ್ೊೇಟಿ 
ರೂಪನಯಗಳ ಅನತದನನವನತನ ಹೆೇಗೆ ವಿನಯೇಗಿಸಲನಗಿದೆ ಮತ್ತು ಯನವನಗ 
ವಿನಯೇಗಿಸಲನಗತವುದತ ಎಂಬತದರ ಬಗೆೆಯೂ ಸಹ ಸದಸಯರತ ಪರಶೆನಯನತನ ಕ್ೇೆಳಿದತದ, ಇದತ ಬಹಳ 
ಸತ್ಯವನದ ಹನಗೂ ಗಂಭಿೇರವನದ ವಿಚನರವನಗಿದೆ.  ಪರಸತುತ್ ಆಯವಯಯದ ಅಧಿವೆೇಶನವು 
ಪೂಣಾಗೂೆಳುಿವನಗಲೇೆ ಇದಕ್ೆೆ ಸಂಬಂಧಿತ್ ಎಲನಿ ಯೇಚರೆ್ ಮತ್ತು ಯೇಜ್ರೆ್ಗಳನತನ 
ಮನಡಲನಗತವುದತ; ಇಲನಖೆಯಂದ ಮನಹಿತಿಯನತನ ಪಡದೆತಕ್ೊಳಿಲನಗತವುದತ. ಅಗತ್ಯವಿದದಲ್ಲಿ ಈ 
ವಿಷಯಕ್ೆೆ ಸಂಬಂಧಪಟಟಂತ್ೆ ಸಭೆಯನೂನ ಸಹ ಮನಡಲನಗತವುದತ. 

 
ಶ್ರೇ ಮಂಜ್ತರ್ನಥಚ ಭಂಡನರಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಸರ್ಾಂಗಚ ವಿಚನರಕ್ೆೆ 

ಸಂಬಂಧಪಟಟಂತ್ ೆಸಕ್ನಾರದ್ಧಂದ ಈಗನಗಲೆೇ 10 ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪನಯಗಳನತನ ಮಿೇಸಲ್ಲಡಲನಗಿದತದ, ಆ 
ಪೆೈಕ 5 ಕ್ೂೆೇಟಿ ರೂಪನಯಗಳನತನ ಲೂೆೇಕ್ೂೆೇಪಯೇಗಿ, ಒಳರ್ನಡತ, ಬಂದರತ ಮತ್ತು ಜ್ಲಸನರಿಗ ೆ
ಇಲನಖಗೆೆ ನೇಡಲನಗಿದೆ.  ಆದರೆ ಸದರಿ ಇಲನಖೆಯತ ಈವರಗೆ ೆಯನವುದೆೇ ಕ್ನಯಾಕರಮಗಳನತನ 
ರೂಪಿಸಿಲಿ.  ಪರತಿವಷಾವೂ ಅಲ್ಲಿ ʼರಿವರಚ ಫಸೆಿಟವಲಚ̓ನತನ ಆಯೇಜಸತತಿುದನದರೆ.  ಇದಕ್ನೆಗಿ 
ಆಯವಯಯದಲ್ಲಿ ಹಣ ಮಿೇಸಲ್ಲಟತಟ, ಅಲ್ಲಿನ ಎರಡೂ ಜಲೆಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದನತನ ಪರತಿವಷಾವೂ ಆಯೇಜ್ರೆ್ 
ಮನಡಲತ ಆಗತತ್ುದೆಯೆೇ ಎಂದತ ರ್ನನತ ಕ್ೆೇಳಲ್ಲಚಿಿಸತತ್ೆುೇರ್.ೆ   
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ಶ್ರೇ ಕೆ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಸರ್ಾಂಗಚಗನಗಿ ಮಿೇಸಲ್ಲಟಟ 
10 ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪನಯಗಳ ಪೆೈಕ ಈಗನಗಲೆೇ 5 ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪನಯಗಳನತನ ಬಿಡತಗಡೆ 
ಮನಡಲನಗಿದ.ೆ  ಆದರೆ ಅದತ ಇನೂನ ಕ್ನಯನಾನತಷನಾನವನಗಿಲಿವೆಂದತ ಸದಸಯರತ ಹೆೇಳಿದನದರ.ೆ  
ಅಲ್ಲಿನ ಎರಡೂ ಜಲೆಿಗಳಲ್ಲಿ ಪರತ್ೆಯೇಕವನಗಿ ಸಭೆ ಕರಯೆಲನಗತವುದತ. ಜಲೆಿಗಳಲ್ಲಿ ಜಲನಿಧಿಕ್ನರಿಗಳೆೇ 
ಮತಖಯಸಾರನಗಿರತವುದರಿಂದ ಅವರ ಮೂಲಕ ಸಭ ೆ ಕರದೆತ, ಅದಕ್ೆೆ ಸದಸಯರನೂನ ಸಹ ಆಹನಾನಸಿ, 
ಪರವನಸೂೆೇದಯಮ ಚಟತವಟಿಕ್ೆಗಳಿಗನಗಿ ಅನತದನನವನತನ ವಿನಯೇಗಿಸತವ ಬಗೆೆ ಯೇಚರೆ್ 
ಮನಡಲನಗತವುದತ.ಚ ಚ ‘ರಿವರಚ ಫೆಸಿಟವಲಚ’ಚ ಬಗೆೆ ಅನತದನನ ಬಿಡತಗಡೆ ಮನಡಲನಗತತ್ುದಯೆೆೇ ಎಂದತ 
ಸದಸಯರತ ಕ್ೆೇಳಿದತದ, ಇದನತನ ಪರಿಶ್ೇಲ್ಲಸಲನಗತವುದತ.   
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ಪರಶೆನ ಸಂಖೆಯ: 1176 
(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದೆ) 

 
ಶ್ರೇ ಕ್.ೆಹರಿೇಶಚ ಕತಮನರಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಸಕ್ನಾರಿ ಪನರಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪೌರಢ 

ಶನಲೆಗಳಿಗ ೆ ರ್ನಯಷನಲಚ ಬಿಲ್ಲಾಂಗಚ ಕ್ೊೇಡಚ ಮತ್ತು ಅಗಿನ ಸತರಕ್ಷತ್ೆಯ ಬಗೆೆ ರ್ನನತ ಪರಶೆನಯನತನ 
ಕ್ೆೇಳಿದೆದೇರ್.ೆ  ಹೆಚಿಚನ ಸಕ್ನಾರಿ ಶನಲೆಗಳ ಕಟಟಡಗಳು ರೆ್ಲಮಹಡಿಯಲ್ಲಿದತದ, ಅಗಿನ ಸತರಕ್ಷತ್ೆಯ ಬಗೆೆ 
ಯನವುದೆೇ ಹೆಚಿಚನ ಕರಮವಹಿಸಲನಗಿರತವುದ್ಧಲಿ ಎಂಬತದನಗಿ ಲ್ಲಖಿತ್ ಉತ್ುರದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲನಗಿರತತ್ುದೆ ; 
ಮತಂದತವರೆದತ, ಕಟಟಡ ಸತರಕ್ಷತ್ೆಯ ಕರಮಗಳನತನ ಅಳವಡಿಸಲತ ಅನತಕೂಲವನಗತವಂತ್ೆ ವಿವಿಧ 
ಹಂತ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಪಟಟ ಇಲನಖನಧಿಕ್ನರಿಗಳೂೆಂದ್ಧಗೆ ನಡದೆ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಚಿಾಸಲನಗಿರತತ್ುದ ೆ
ಎಂಬತದನಗಿಯೂ ಸಹ ತಿಳಿಸಲನಗಿದೆ. 

 
ಖನಸಗಿ ಶನಲೆಗಳು ಕಟಟಡ ಸತರಕ್ಷತ್ೆಯ ಬಗೆೆ ದೃಢೇಕರಣವನತನ ಪಡದೆತಕ್ೊಳಿಬ್ೆೇಕತ ಹನಗೂ 

ಇದನತನ ಪರತಿವಷಾವೂ ಸಹ ನವಿೇಕರಿಸಬ್ೆೇಕತ.  ಈ ವಿಚನರದ ಬಗೆೆ ಅರೆ್ೇಕ ಸದಸಯರತ ತ್ಮಮ 
ಗಮನವನತನ ಸಳೆೆದ್ಧದನದರ.ೆ  ಒಂದತ ಬ್ನರಿ ಕಟಟಡ ಸತರಕ್ಷತ್ನ ದೃಢೇಕರಣವನತನ 
ಪಡದೆತಕ್ೂೆಳಿಬ್ೇೆಕ್ನದರೆ, ಇದಕ್ೆೆ ಪೂರಕವನಗತವಂತ್ೆ, 5 ಕಡಗೆಳಿಂದ ನರನಕ್ೆೇಪಣನ ಪತ್ರಗಳನತನ 
ಪಡದೆತಕ್ೂೆಳಿಬ್ೇೆಕತ.  ಕಟಟಡದ ಮಣಿಣನ ಪರಿೇಕ್ೆಯನಗಬೆ್ೇಕತ ; ಕಟಟಡದ ರಚರೆ್ಯ ಬಗೆೆ ದೃಢೇಕರಣ 
ಪಡದೆತಕ್ೂೆಳಿಬ್ೇೆಕತ ಮತ್ತು ಕಟಟಡ ನಮನಾಣ ಕ್ನಮಗನರಿಯತ ಪೂಣಾಗೊಂಡಿರಬ್ೆೇಕತ ಹನಗೂ 
ಅದಕ್ೆೆ ರ್ಟೆನಸ್ಚ ದೃಢೇಕರಣವನೂನ ಸಹ ಪಡದೆತಕ್ೊಳಿಬ್ೆೇಕತ; ಇದನತನ ಕಟಟಡದ ಬಿಲಾರಚಗಳೂ ಸಹ 
ದೃಢೇಕರಿಸಬ್ೆೇಕತ.  ಇದನತನ ಪರತಿವಷಾವೂ ಸಹ ಪಡದೆತಕ್ೊಳಿಬ್ೇೆಕತ ಹನಗೂ ಶೇೆಕಡನ 0.05 ರಷತಟ 
ಹಣವನತನ ಸಂದನಯ ಮನಡಬ್ೇೆಕತ.  ಯನವುದೊೇ ಒಂದತ ಕಟಟಡವು ಕ್ನಂಕರಟಚಯತಕುವನದ 
ಆರಚ.ಸಿ.ಸಿ. ಮೇಲನಿವಣಿಯ ಕಟಟಡವನಗಿರತತ್ುದೆ ಹನಗೂ ಈ ರಿೇತಿಯನದ ಕಟಟಡಕ್ೆೆ ಇಂತಿಷತಟ 
ʼಆಯಸತಾʼ ಎಂಬತದನಗಿರತತ್ುದೆ.  ಹಿೇಗನಗಿ ಪರತಿವಷಾವೂ ಸಹ ಕಟಟಡದ ಬಗೆೆ ದೃಢೇಕರಣವನತನ ಏಕ್ೆ 
ಪಡದೆತಕ್ೂೆಳಿಬ್ೇೆಕ್ೆಂದತ ರ್ನನತ ಕ್ೆೇಳಲ್ಲಚಿಿಸತತ್ುೆೇರೆ್.  ಹತ್ತು ವಷಾಕ್ೂೆೆಮಮಯನದರೂ ಈ ರಿೇತಿಯ 
ದೃಢೇಕರಣವನತನ ಪಡದೆತಕ್ೊಂಡರೆ, ಸರಿ.  ಒಂದತ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅದತ ಹೊಸ ಕಟಟಡವನದರ,ೆ ಆಗ 
ದೃಢೇಕರಣವನತನ ಪಡದೆತಕ್ೊಳುಿವುದತ ಸೂಕುವೆನಸತತ್ುದೆ.  ಹೂೆಸ ಕಟಟಡದಲ್ಲಿ ಶನಲೆಯನತನ 
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ಪನರರಂಭಿಸಿದರ,ೆ ಅದತ ಸಂಬಂಧಪಟಟ ವಲಯ ಶ್ಕ್ಷಣನಧಿಕ್ನರಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಯತತ್ುದೆ.  ಒಂದತ ವೆೇಳ ೆ
ವಲಯ ಶ್ಕ್ಷಣನಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಶನಲೆಗಳಿಗ ೆ ರೆ್ೂೇಟಿೇಸತಗಳನತನ ನೇಡಿದರೆ, ಅವರತಗಳು ದೃಢೇಕರಣ 
ಪತ್ರಗಳನತನ ಸಲ್ಲಿಸತವ ವಯವಸೆಾಗಳನತನ ಮನಡಬಹತದತ.  ಪರತಿವಷಾವೂ ಕಟಟಡ ಸತರಕ್ನ 
ದೃಢೇಕರಣವನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುಿವುದರಿಂದ ಕಟಟಡಕ್ೆೆ ತ್ೂೆಂದರೆಯತಂಟನಗತತ್ುದೆ.   

 
ಅದೆೇ ರಿೇತಿಯನಗಿ ಅಗಿನ ಶನಮಕ ಇಲನಖಯೆಂದ ಅಗಿನ ಸತರಕ್ಷತ್ನ ಸಲಹನ ಪತ್ರಗಳನತನ 

ಪಡಯೆತವುದನಗಿರತತ್ುದೆ. ಅಗಿನ ಸತರಕ್ಷತ್ನ ದೃಢೇಕರಣವನತನ ಪರತಿವಷಾವೂ ನವಿೇಕರಣ 
ಮನಡಬ್ೇೆಕ್ೆಂದರೆ, ಪರಸಕು ಸನಲ್ಲನ ಏಪಿರಲಚ ಮನಹೆಯಲ್ಲಿ ಅಜಾಯನತನ ಸಲ್ಲಿಸಿದರೆ, ಮತಂದ್ಧನ ಸನಲ್ಲನ 
ಮನರ್ಚಾ ಮನಹೆಯತ ಬಂದರೂ ಸಹ ದೃಢೇಕರಣ ಪತ್ರ ದೊರೆಯತವುದ್ಧಲಿ.  ಅಗಿನ ಸತರಕ್ಷತ್ನ 
ದೃಢೇಕರಣ ಪಡಯೆತವುದತ ಅಷೂೆಟಂದತ ಕಷಟದ ಕ್ೆಲಸವನಗಿದತದ, ಇದಕ್ೆೆ ಪರತಿವಷಾವೂ ಸತಮನರತ 4 
ಲಕ್ಷ ರೂಪನಯಗಳನತನ ಖಚತಾ ಮನಡಬ್ೇೆಕ್ನಗತತ್ುದೆ. 

 
ಶ್ರೇ ಎಸ್ಚ.ಎಲಚ.ಭೊೇಜೆೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ವಿಷಯವು ಬಹಳ 

ಗಂಭಿೇರವನಗಿದ.ೆ 
 
ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ವಿಷಯದ ಗಂಭಿೇರತ್ೆಯತ ನನಗ ೆ ತಿಳಿದ್ಧದೆ, ಇದನತನ ರ್ನನತ 

ರೆ್ೂೇಡತತಿುದೆದೇರ್;ೆ ನಮಗೂ ಸಹ ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಅವಕ್ನಶವನತನ ನೇಡಲನಗತವುದತ. 
 
ಶ್ರೇ ಕೆ್.ಹರಿೇಶಚ ಕತಮನರಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ದೆೇಶದ ಸವೇಾಚಿ 

ರ್ನಯಯನಲಯವು all existing government and private schools ಎಂಬತದನಗಿ 
ತಿಳಿಸಿದ.ೆ  ಸಕ್ನಾರಿ ಶನಲೆಗಳಿಗ ೆ ಸಂಬಂಧಪಟಟಂತ್ ೆ ಇಲನಖಯೆ ಪರಧನನ ಕ್ನಯಾದಶ್ಾಗಳಿಂದ 
ಯನವುದೆೇ ರಿೇತಿಯ ಸತತ್ೂೆುೇಲಗೆಳು ಬಂದ್ಧಲಿ.  ಅಂದರ ೆಸಕ್ನಾರಿ ಶನಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದತತಿುರತವ ಮಕೆಳು 
ಬಡವರ ಮಕೆಳನಗಿರತತ್ನುರ.ೆ  ಅಲ್ಲಿನ ಮಕೆಳಿಗ ೆ ಸತರಕ್ಷತ್ೆಯ ಅಗತ್ಯವಿಲಿವೆೇ ಎಂದತ ರ್ನನತ 
ಕ್ೆೇಳಲ್ಲಚಿಿಸತತ್ೆುೇರ್.ೆ  ಆ ಮಕೆಳ ಸತರಕ್ಷತ್ೆಯನತನ ಯನರತ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಳುಿತ್ನುರ?ೆ ರ್ನಳೆಯ ದ್ಧನ ಆ 
ಮಕೆಳಿಗ ೆಯನವುದೆೇ ರಿೇತಿಯನದ ತ್ೊಂದರಗೆಳುಂಟನದನಗ ಯನರತ ಮತಂದ ೆಬರತತ್ನುರ?ೆ  ಖನಸಗಿ 
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ಶನಲೆಗಳು ಪರತಿ 5-10 ವಷಾಕ್ೂೆೆಮಮ ಈ ರಿೇತಿಯ ದೃಢೇಕರಣ ಪತ್ರಗಳನತನ ಪಡದೆತಕ್ೊಳುಿವ 
ವಯವಸೆಾಗಳನತನ ಮನಡಬ್ೇೆಕತ.  ಅವಶಯವಿದದಲ್ಲಿ, ಪರತಿವಷಾವೂ ನವಿೇಕರಣ ಶತಲೆವನತನ ಪಡದೆತಕ್ೊಂಡತ, 
ಅದತ ಸಾಯಂಚನಲ್ಲತ್ವನಗಿ ನವಿೇಕರಣವನಗತವಂತ್ನಗಬ್ೆೇಕತ.  ಈ ಬಗೆೆ ಸಕ್ನಾರವು ʼಏಕ ಕಂಡಿ 
ವಯವಸೆಾʼಯನೂನ ಸಹ ಮನಡಬಹತದತ.  ಪನರಯಶಃ ಪನರಥಮಿಕ ಶನಲೆಗಳು ಅಥವನ ಖನಸಗಿ ಶನಲೆಗಳು 
ಇನತನ ಕ್ೆಲವೆೇ ವಷಾಗಳಲ್ಲಿ ಮತಚಿಚಹೂೆೇಗತವುದರಲ್ಲಿ ಯನವುದೆೇ ಸಂಶಯವಿಲಿ.  ದೊಡಾ ದೂೆಡಾ 
ಬಂಡವನಳಶನಹಿಗಳು  ಮನತ್ರವೇೆ ಶನಲೆಗಳನತನ ನಡಸೆಬಹತದೆೇ ಹೂೆರತ್ತ ಸಣಣ ಸಣಣ ಶನಲೆಗಳು 
ನಡಯೆತವುದ್ಧಲಿ.  ಅರೆ್ೇಕ ವಷಾಗಳಿಂದ ಸಣಣ ಸಣಣ ಶನಲೆಗಳು ನಡಯೆತತಿುವೆ.  ಮತಂದ್ಧನ ದ್ಧನಗಳಲ್ಲಿ 
ಆಗಬಹತದನದ ವಯವಸೆಾಗಳಿಂದ ಮಕೆಳು ಶ್ಕ್ಷಣದ ಹಕೆನಂದ ವಂಚಿತ್ರನಗಬಹತದತ.  ಇದರಿಂದ 
ಮಕೆಳಿಗ ೆಕಷಟವನಗಬಹತದತ ಎನತನವುದತ ನನನ ಭನವರೆ್ಯನಗಿದೆ.   

 
ಶ್ರೇ ಬಿ.ಸಿ.ರ್ನಗೇೆಶಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಸಕ್ನಾರಿ ಸಂಸೆಾಗಳ ಮತ್ತು 

ಲೊೇಕ್ೂೆೇಪಯೇಗಿ ಇಲನಖಗೆಳ ಇಂಜನಯರಚಗಳಿಂದಲೆೇ ಸಕ್ನಾರಿ ಶನಲೆಗಳ ಕಟಟಡಗಳನತನ 
ನಮಿಾಸಲನಗಿದೆ.  ಶೆೇಕಡನ 90 ರಷತಟ ಸಕ್ನಾರಿ ಶನಲೆಗಳು ರೆ್ಲಮಹಡಿಯಲ್ಲಿವ ೆಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿನ ಪರತಿ 
ಕ್ೊಠಡಿಗಳ ಎಲನಿ ಬ್ನಗಿಲತಗಳು ರೆ್ೇರವನಗಿ ಬಯಲತ ಪರದೆೇಶ ಅಥವನ ರಸೆುಗಳಿಗ ೆತ್ೆರೆದತಕ್ೊಳುಿತ್ುವೆ.  
ಅಕಸನಮತ್ನುಗಿ ಅಗಿನ ಅವಗಡಗಳು ಸಂಭವಿಸಿದನಗ, ಮಕೆಳು ಪನರನಗಲತ ಅವಕ್ನಶಗಳಿವೆ.  ನಗರ 
ಪರದೆೇಶಗಳಲ್ಲಿರತವ ಸಕ್ನಾರಿ ಶನಲನ ಕಟಟಡಗಳು ಮನತ್ರವೇೆ ಬಹತಮಹಡಿ ಕಟಟಡಗಳಲ್ಲಿದತದ, ಅಲ್ಲಿ 
ಅವಶಯವಿರತವ ಸತರಕ್ಷತ್ನ ಕರಮಗಳನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳಿಲತ ಪನರರಂಭಿಸಲನಗಿದ.ೆ  ಕಳೆದ ಬ್ನರಿಯ 
ಬ್ೆಳಗನವಿ ಅಧಿವೇೆಶನದ ಸಂದಭಾದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಸವೇಾಚಿ ರ್ನಯಯನಲಯವು ನೇಡಿರತವ ತಿೇಪಿಾನ 
ವನಯಪಿುಯಲ್ಲಿ ಸತರಕ್ಷತ್ೆಯ ಬಗೆೆ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಳಿಬಹತದನದ ಕರಮಗಳನತನ ಯನವ ರಿೇತಿಯನಗಿ 
ಸರಳಿೇಕರಣಗೊಳಿಸಬಹತದತ ಎಂಬತದರ ಬಗೆೆ ಪರಸನುಪವನಗಿತ್ತು.  ಈ ಸಂಬಂಧ ಬ್ೆಳಗನವಿಯಲ್ಲಿಯೂ 
ಸಹ ಸಭೆಗಳನತನ ನಡಸೆಲನಗಿತ್ತು.  ಆ ನಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಬ್ೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿಯೂ ಸಭೆಗಳನತನ 
ನಡಸೆಲನಯತ್ತ.  ಸದಸಯರತ ಪರಸನುಪಿಸಿರತವ ಸತರಕ್ಷತ್ನ ದೃಢೇಕರಣ ಪತ್ರಗಳನತನ 
ಸರಳಿೇಕರಣಗೊಳಿಸಲತ ಅಗತ್ಯವನದ ಕರಮಗಳ ಬಗೆೆ ಯೇಜ್ರೆ್ಗಳನತನ ಮನಡಲನಗತತಿುದೆ.  ಇದತ 
ಸವೇಾಚಿ ರ್ನಯಯನಲಯದ ನಣಾಯದೂೆಳಗೆ ಹೆೇಗ ೆಮನಡಬಹತದತ ಎಂಬತದರ ಬಗೆೆಯೂ ಸಹ 
ಬಹಳ ಗಂಭಿೇರವನಗಿ ಯೇಚರೆ್ ಮನಡಲನಗತತಿುದೆ ಹನಗೂ ಈ ನಟಿಟನಲ್ಲಿ 2-3 ಸಭೆಗಳನೂನ ಸಹ 
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ಈಗನಗಲೆೇ ಮನಡಲನಗಿದೆ. ಸದಯದಲ್ಲಿಯೆೇ ಇದಕ್ೆೆ ಅಂತಿಮ ಸಾರೂಪವನತನ ನೇಡತವ ಪರಯತ್ನಗಳನತನ 
ಮನಡಲನಗತವುದತ.  ಸದಸಯರತ ಪರಸನುಪಿಸಿದಂತ್,ೆ ಕಟಟಡದ ಸತರಕ್ನ ದೃಢೇಕರಣವನತನ 5 
ವಷಾಗಳಿಗೂೆಮಮ ಪಡದೆತಕ್ೊಳಿಬಹತದೇೆ ಅಥವನ ಅಗಿನ ಸತರಕ್ಷತ್ನ ದೃಢೇಕರಣವನತನ ತ್ನಲೂಿಕನ 
ಸಾಳಿೇಯ ಅಗಿನ ಶನಮಕ ದಳದವರೆೇ ನೇಡಬಹತದೆೇ ಇತ್ನಯದ್ಧ ವಿಚನರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ ೆ
ಏರೆ್ೇನತ ಸನಧಯತ್ಗೆಳಿವಯೆೇ ಅವುಗಳೆಲಿವನೂನ ಸದಯದಲ್ಲಿಯೆೇ ಮನಡತವ ಪರಯತ್ನಗಳನತನ 
ಮನಡತತಿುದೆದೇವೆ.  ಸಕ್ನಾರಿ ಶನಲೆಗಳಿಗೂ ಈ ಸತರಕ್ಷ ನಯಮಗಳು ಅನಾಯಸತತ್ುವ;ೆ ಇಲಿವೆಂದತ 
ಹೆೇಳುತಿುಲಿ.  ಸವೇಾಚಿ ರ್ನಯಯನಲಯದ ನಣಾಯದಂತ್,ೆ ಪರತಿ ಸಕ್ನಾರಿ ಶನಲೆಗಳ ಸತರಕ್ಷತ್ೆಯ 
ಬಗೆೆ ಪರತಿ ಆರತ ತಿಂಗಳಿಗೂೆಮಮ ಅರ್ಡವಿಟಚನತನ ಸಲ್ಲಿಸಲನಗತತಿುದೆ.  ಆದರ ೆಸಕ್ನಾರಿ ಶನಲೆಗಳಲ್ಲಿರತವ 
ಅನತಕೂಲವೇೆರ್ೆಂದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಎಲನಿ ಪರತ್ೆಯೇಕ ಕ್ೊಠಡಿಗಳಿರತತ್ುವೆ.  ಆದರೆ ಖನಸಗಿ ಶನಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಲನಿ 
ಮಕೆಳು ಒಂದೇೆ ಗೇೆಟಿನ ಮತಖನಂತ್ರ ಓಡನಡಬ್ೇೆಕ್ನಗಿರತತ್ುದೆ.  ಅಂದರೆ ಮಹಡಿಗಳನತನ ಹತ್ುಲತ 
ಮತ್ತು ಇಳಿಯಲತ ಒಂದೇೆ ಮಟಿಟಲತಗಳನತನ ಬಳಸಲನಗತತ್ುದ.ೆ  ಶೆೇಕಡನ 90 ರಷತಟ ಸಕ್ನಾರಿ 
ಶನಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರಿೇತಿಯ ವಯವಸೆಾಗಳಿಲಿ.  ಹಿೇಗನಗಿ ಅಕಸನಮತ್ನುಗಿ ಅಗಿನ ಅವಗಡಗಳು ಸಂಭವಿಸಿದನಗ, 
ಮಕೆಳು ಸತರಕ್ಷಿತ್ವನಗಿ ಪನರನಗಬಹತದತ.  ಸತರಕ್ಷತ್ ೆ ಕತರಿತ್ನದ ಎಲನಿ ನಯಮಗಳು ಸಕ್ನಾರಿ 
ಶನಲಗೆಳಿಗೂ ಸಹ ಅನಾಯಸತತ್ುವೆ.  ಅಗಿನ ಶನಮಕ ಇಲನಖಯೆವರತ ನೇಡಿರತವ ಈಗಿನ 
ಮನಹಿತಿಯಂತ್,ೆ ರೆ್ಲ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿರತವ ಕಟಟಡಗಳಿಗೆ ಅಂದರೆ ಯನವ ಕಟಟಡಗಳು ತ್ೆರೆದ 
ಪರದೆೇಶಗಳಲ್ಲಿವಯೆೇ ಅಂತ್ಹ ಕಟಟಡಗಳಿಗೆ ಅಗಿನ ಸತರಕ್ಷತ್ ೆ ಕ್ನಯೆದಯ ನಯಮಗಳು 
ಅನಾಯಸತವುದ್ಧಲಿ. ಈ ಎಲನಿ ಅಂಶಗಳನತನ ಅವಲೂೆೇಕಸಿ, ಜ್ನರಿಗ ೆಅನತಕೂಲವನಗತವಂತ್ೆ ಏರೆ್ೇನತ 
ಕರಮಗಳನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುಿವುದಕ್ೆೆ ಸನಧಯವಿದೆಯೇ ಆ ಎಲನಿ ಕರಮಗಳನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುಿವ 
ಪರಯತ್ನಗಳನತನ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆ.   

 
ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಎಲನಿ ಶನಲೆಗಳಿಗೆ ಒಂದೇೆ ರಿೇತಿಯನದ ನಯಮಗಳನತನ ಜನರಿಗೊಳಿಸಿ. 
 
ಶ್ರೇ ಬಿ.ಸಿ.ರ್ನಗೇೆಶಚ:- ರೆ್ಲಮಹಡಿಯಲ್ಲಿರತವ ಖನಸಗಿ ಶನಲೆಗಳಿಗೂ ಸಹ ಅದೇೆ ನಯಮಗಳು 

ಅನಾಯಸತತ್ುವೆ.   
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ಶ್ರೇ ಎಸ್ಚ.ಎಲಚ.ಭೊೇಜೇೆಗೌಡ(ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್ೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನವು ಕ್ೆೈ 
ಮತಗಿದತ ಪನರರ್ಥಾಸಿಕ್ೂೆಳುಿವುದೆೇರ್ಂೆದರೆ, it is a burning issue of the State.                   
ಶ್ರೇ ಎಸ್ಚ.ವಿಿ.ಸಂಕನೂರತ ರವರ ಅಧಯಕ್ಷತ್ಯೆಲ್ಲಿ ಸಕ್ನಾರವು ನಮಮ ಸಮಿತಿಯನತನ ಏಕ್ೆ ರೆ್ೇಮಿಸಿತ್ತ?  
ಸಕ್ನಾರವು ನಮಮ ಮೇಲ ೆ ವಿಶನಾಸವನನಟತಟ ಸಮಿತಿಯನತನ ರೆ್ೇಮಿಸಿದನಗ, ಆ ಸಮಿತಿಯತ ತ್ನನ 
ವರದ್ಧಯನತನ ನೇಡಿದನಗ ಸಕ್ನಾರವು ಕರಮಗಳನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳಿಬ್ೇೆಕತ.   ಸದರಿ ಸಮಿತಿಯತ ತ್ನನ 
ವರದ್ಧ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಈಗೆೆ ಕನಷಟ ಆರತ ತಿಂಗಳುಗಳನಗಿವೆ.  ವರದ್ಧಯಲ್ಲಿ ಏನತ ಇದೆ ಎನತನವುದನತನ 
ಸಕ್ನಾರವು ಕನಷಟವನಗಿಯನದರೂ ಸಹ ರೆ್ೂೇಡಬ್ೇೆಕತ. ಅಲ್ಲಿನ ಸನಧಕ-ಬ್ನಧಕಗಳನತನ ಸಕ್ನಾರವು 
ಗಮನಸಬ್ೇೆಕತ.  ಇದರಿಂದ ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ಏರ್ನದರೂ ಅನತಕೂಲವನಗತತ್ೆುದಯೆೆೇ ಎನತನವುದನೂನ ಸಹ 
ಸಕ್ನಾರವು ರೆ್ೂೇಡಬ್ೆೇಕತ.  ಸಮಿತಿಯತ ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ಅನತಕೂಲವನಗತವ ಅಥವನ ಮತಜ್ತಗರವನಗತವ 
ವರದ್ಧಯನತನ ನೇಡಿದೆಯೆೇ ಎಂಬತದನತನ ದಯಮನಡಿ ಸಕ್ನಾರವು ರೆ್ೂೇಡಬ್ೆೇಕ್ೆಂದತ ರ್ನನತ 
ಕ್ೆೈಮತಗಿದತ ಪನರರ್ಥಾಸತತ್ುೆೇರೆ್.  ತ್ನಲೂಿಕನಂದ ಹಿಡಿದತ ಇಲನಖನಧಿಕ್ನರಿಗಳು ……. 

 
ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಶ್ರೇ ಭೊೇಜೆೇಗೌಡರೇೆ, ನೇವು ಪರಸನುಪಿಸಿದಂತ್,ೆ ಇದತ ಬಹಳ ಮಹತ್ಾದ 

ವಿಚನರವನಗಿದೆ.   
 
ಶ್ರೇ ಎಸ್ಚ.ಎಲಚ.ಭೊೇಜೇೆಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಪರಸತುತ್ ವಿಷಯವನತನ ಅಧಾ 

ಗಂಟೆ ಕ್ನಲನವನಧಿ ಚಚೆಾಯಡಿ ಚಚಿಾಸಲತ ದಯಮನಡಿ ಅವಕ್ನಶ ಮನಡಿಕ್ೂೆಡಬ್ೇೆಕ್ೆಂದತ ರ್ನನತ 
ವಿನಂತಿಸತತ್ೆುೇರೆ್.  

 
ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ರ್ನನತ ಹೆೇಳುವುದನತನ ಒಂದತ ನಮಿಷ ಕ್ೆೇಳಿ. ಅಧಾ ಗಂಟ ೆಕ್ನಲನವಧಿ 

ಚಚೆಾಯಡಿ ಚಚಿಾಸಲತ ರ್ನನತ ಈ ಪರಶೆನಯನತನ ಪರಿವತಿಾಸತತ್ೆುೇರ್.ೆ  ಈ ಬಗೆೆ ನೇವು ಮನವಿಯನತನ 
ಸಲ್ಲಿಸಿ.   
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ಪರಶೆನ ಸಂಖೆಯ: 1221 
(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಿದ)ೆ 

 
ಶ್ರೇ ಹೆರ್ಚ.ಎಸ್ಚ.ಗೊೇಪಿರ್ನಥಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 200 ವಸತಿ ಕಟಟಡಗಳ ಪರತಿ 

ವಷಾವೂ ಅಂದರೆ ಕಳೆದ ಮೂರತ ವಷಾಗಳಿಂದ ಅನತಕರಮವನಗಿ 25 ಲಕ್ಷ, 1 ಕ್ೊೇಟಿ ಮತ್ತು 36 
ಲಕ್ಷ ರೂಪನಯಗಳನತನ ಸಕ್ನಾರದ್ಧಂದ ವಯಯ ಮನಡಲನಗತತಿುದೆ.  ಕ್ೆೇವಲ 200 ಜ್ನರ 
ನವಾಹಣೆಗನಗಿ ಇಷೂೆಟಂದತ ಮತ್ುದ ಅವಶಯಕತ್ೆ ಇದಯೆೆೇ ಎನತನವುದನತನ ಮದಲತ ರೆ್ೂೇಡಬ್ೆೇಕತ.  
ಬ್ೆಂಗಳೂರತ ವಿಭನಗದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಮೂರತ ವಷಾಗಳಲ್ಲಿ ಖಚತಾ ಮನಡಿರತವ ಮತ್ುವು 
ಕಡಿಮಯನಗತತಿುದೆ.  ಇದಕ್ೆೆ ಕ್ನರಣವೆೇರ್ಂೆದತ ತಿಳಿಸಿಕ್ೊಡಬ್ೆೇಕ್ೆಂದತ ರ್ನನತ ಸಚಿವರಲ್ಲಿ 
ಕ್ೆೇಳಬಯಸತತ್ುೆೇರೆ್.   

       (ಮತಂದತ) 
(107) 11.20 07-03-2022  ಸಿಎಸ್/ವಿಕ್ ೆ

ಶ್ರೇ ಉಮೇಶಚ ವಿ.ಕತಿು:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಗಳೆೇ, ಬ್ಂೆಗಳೂರತ ನಗರ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವನಯಪಿುಗೆ 

ಬರತ್ಕೆ  ಲ್ಲಮಿಟಚನಲ್ಲಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಕ್ೆಲಸವನತನ ಮನಡತತಿುದ.ೆ   20 ಸನವಿರ ಎಕರ ೆಅರಣಯ ಪರದೆೇಶ 

ನಮಮ  ವನಯಪಿುಗೆ ಬರತತ್ುದೆ.   ಅದರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನತನ ಮನಡಲನಗತತಿುದೆ.  ಈ ಪರದೆೇಶದ 

ನವಾಹಣೆಯ ಬಗೆೆ ಕ್ೆೇಳಿದನದರೆ.  ಅದರ ಬಗೆೆ ಪರಿಶ್ೇಲ್ಲಸಲನಗತವುದತ.   ಅನತಬಂಧ-೨ರಲ್ಲಿ  ಎಲನಿ 

ಮನಹಿತಿಯನತನ ನೇಡಿದದೆೇರೆ್.  ಏರ್ನದರೂ ಗೊಂದಲ ಇದದಲ್ಲಿ ಅದರ ಬಗೆೆ ಮನಹಿತಿ ನೇಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ 
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ಪರಶೆನ ಸಂಖೆಯ 1239 
(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದೆ) 

 ಶ್ರೇ ಮತನರನಜ್ತಗೌಡ ಎಂ.ಪಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಗಳೆೇ,  ನನನ ಪರಶೆನಗ ೆಮನನಯ ಸಚಿವರತ 

ಉತ್ುರವನತನ ಒದಗಿಸಿದನದರ.ೆ  ಅದರ ಬಗೆೆ ಒಂದರೆಡತ ಉಪಪರಶೆನಗಳನತನ ಕ್ೇೆಳಬಯಸತತ್ೆುೇರೆ್.    ಈ 

electric charging station ಗಳನತನ ಖನಸಗಿಯವರತ ಪನರರಂಭ ಮನಡಲತ   ಇಲನಖಯೆಂದ 

ಅನತಮತಿಯನತನ ಪಡಯೆಬೆ್ೇಕ್ೆಂದರೆ  ಯನವನಯವ ವಿಚನರಗಳನತನ ಅವರತ ಗಮನಸಬೆ್ೇಕತ: 

ಯನವನಯವ ಅಂಶಗಳನತನ ಗಮನಸಬ್ೇೆಕ್ೆನತನವುದನತನ ತಿಳಿಸಬೆ್ೇಕತ.   ಮತ್ೆು ಇವತ್ತು ಎಷತಟ ಸಕ್ನಾರಿ 

ಕಚೆೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಷತಟ ಎಲಕೆಿರ್ಚ ವನಹನಗಳನತನ ಬಳಕ್ೆ ಮನಡಲನಗತತಿುದೆ ಎನತನವ ಪರಶೆನಯನತನ 

ಕ್ೆೇಳಿದೆದನತ.   ಅದಕ್ೆೆ 5 ವನಹನಗಳನತನ ಬಳಸಲನಗತತಿುದೆ ಎಂದತ  ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರ 

ನೇಡಿದನದರ.ೆ    ದೆಹಲ್ಲಯಲ್ಲಿ CNG ವನಹನಗಳನತನ  ಕ್ೆೇಂದರದ ಸಚಿವರಿಂದ ಹಿಡಿದತ  ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು 

ಸಹ  ಬಳಕ್ೆ ಮನಡತತಿುದನದರೆ.   ಹನಗೆಯೆೇ ನಮಮ ರನಜ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಸಚಿವರತಗಳಿಂದ electric 

ವನಹನಗಳ ಬಳಕ್ೆ ಪನರರಂಭಗೊಂಡತ  ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಕೂಡ ಬಳಕ್ೆ ಮನಡತವ ಪರಯತ್ನ ಆಗಬ್ೇೆಕತ.   

ಬ್ೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ  ಎಲೆಕಿರ್ಚ ವನಹನಗಳನತನ ಬಳಕ್ೆ ಮನಡಲತ ಸಕ್ನಾರ ಏರ್ನದರೂ ಯೇಜ್ರೆ್ಗಳನತನ 

ಹನಕಕ್ೊಂಡಿದಯೆೆೇ ಎನತನವುದನತನ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ತಿಳಿಸಬೆ್ೇಕತ.    

ಶ್ರೇ ವಿ.ಸತನೇಲಚ ಕತಮನರ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಗಳೆೇ,  ಎಲೆಕಿರ್ಚ ವನಹನಗಳ ಬಳಕ್ೆ ಬಗೆೆ 

ಜನಗೃತಿ ಮೂಡಿಸತವ ಕ್ನಯಾಕರಮ ಬಹಳ ದೊಡಾ ಪರಮನಣದಲ್ಲಿ ನಡಯೆತತಿುರತವುದತ ನಮಗಲೆಿರಿಗೂ 

ತಿಳಿದ್ಧದ.ೆ    ಎಲೆಕಿರ್ಚ ವನಹನಗಳ ಬಳಕ್ೆ ಬಗೆೆ  ಎಲನಿ ವನಹನ ಕಂಪನಗಳವರನತನ ಕರದೆತ ಒಂದತ 
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ಸಮೆಿರ್ನರಚ ಅನತನ ನಮಮ ಇಂಧನ ಇಲನಖಯೆಂದ  2 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದ ೆ ನಡಸೆಿದದೆೇವೆ.   ಈ 

ಹಿರೆ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮಮ ಮತಂದ್ಧರತವ ಸವನಲತಗಳು ಮತ್ತು ವನಹನಗಳ ಬಳಕ್ೆಯನತನ ಹೆಚತಚ ಮನಡಲತ  

ಏರೆ್ೇನತ ಕರಮ ಕ್ೆೈಗೊಳಿಬ್ೇೆಕ್ನಗತತ್ುದೆ ಎನತನವುದರ ಬಗೆೆ ಎಲನಿ ಕಂಪನಗಳ ಜೊತ್ೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದತ 

ಸತದ್ಧೇಘ್ಾವನದ ಚಚಾೆಯನತನ ನಡಸೆಲನಯತ್ತ.    ಬರತತಿುರತವ ಎಲೆಕಿರ್ಚ ವನಹನಗಳ ಸಂಖೆಯಗಳಿಗೆ 

ಅನತಗತಣವನಗಿ recharging center ಗಳನತನ ಸನಾಪರ್ ೆ ಮನಡಬ್ೇೆಕ್ೆನತನವುದತ  ನಮಮ 

ಮತಂದ್ಧರತವ ವಿಚನರ.    ಹಿಂದ್ಧನ ಬಜೆಟಚನಲ್ಲಿ 1000 recharging center ಗಳನತನ ಪನರರಂಭ 

ಮನಡಬ್ೇೆಕ್ೆಂದತ ಸಕ್ನಾರದ್ಧಂದ  ಘೂೇಷಣೆ ಮನಡಲನಗಿತ್ತು.   ರ್ನನತ ಈ ಇಲನಖಯೆ 

ಜ್ವನಬ್ನದರಿಯನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಂಡ ಮೇಲೆ  ಇದರ ಬಗೆೆ ವಿಶೆೇಷವನದ ಆಸಕುಯನತನ ವಹಿಸಿ,  

ಈಗನಗಲೆೇ ರನಜ್ಯದಲ್ಲಿ 646 recharging center ಗಳನತನ ಆರಂಭ  ಮನಡಿದದೆೇವೆ.   ಇದನತನ 

ಬ್ೆೇರ ೆ  ಬ್ೆೇರ ೆ ಕಡಗೆಳಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲತ ಕರಮ ಕ್ೆೈಗೊಳುಿವಂತ್ ೆ ಎಲನಿ ಜಲನಿಧಿಕ್ನರಿಗಳಿಗೂ ಸಹ 

ಪತ್ರವನತನ ಬರೆಯಲನಗಿದೆ.    ಈ  ಬಗೆೆ  ನಮಮ ಮತಂದ್ಧರತವ  3 ವಿಚನರಗಳೆಂದರೆ   ಎಲನಿ 

ಜಲನಿಕ್ೆೇಂದರಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರಿೇತಿಯ recharging center ಗಳನತನ ಪನರರಂಭ ಮನಡಬ್ೇೆಕ್ೆನತನವುದತ 

ಮದಲರೆ್ಯ ಸಂಗತಿ.   ರನಷಿಿೇಯ ಹೆದನದರಿ ಭನಗಗಳಲ್ಲಿ recharging center ಗಳನತನ 

ಪನರರಂಭ ಮನಡಬ್ೇೆಕ್ೆನತನವುದತ ಎರಡರೆ್ಯದತ,  ಮೂರರೆ್ೇಯದನಗಿ ಪರವನಸೂೆೇದಯಮ  ಕ್ೆೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ 

recharging center ಮನಡಬ್ೇೆಕ್ೆನತನವುದತ.   ಈ ಹಿರೆ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ರ್ನವು ಈಗನಗಲೆೇ  ಸಾಳಗಳನತನ 

ಗತರತತಿಸಿದತದ, ಜಲನಿಧಿಕ್ನರಿಗಳಿಗೆ ಪತ್ರಗಳನತನ ಬರೆಯಲನಗಿದೆ.  646 ಸಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಈಗನಗಲೇೆ 

recharging center ಗಳನತನ ಪನರರಂಭಿಸಲನಗಿದ.ೆ   ಬ್ೆಸನೆಂ ಇದರ nodal agency ಆಗಿ 
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ಕ್ೆಲಸವನತನ ಮನಡತತಿುದೆ.   ಖನಸಗಿಯವರತ  ಈ recharging center ಗಳನತನ ಪನರರಂಭ  

ಮನಡಲತ ಮತಂದ ೆಬಂದರ ೆ  ಅದಕ್ೆೆ ಮತಕುವನಗಿ ಅವಕ್ನಶಗಳನತನ ನೇಡಲನಗತವುದತ.  ಈಗನಗಲೆೇ  

recharging center ಗಳನತನ ತ್ೆರೆಯಲತ ಮತಂದ ೆ ಬಂದಂತ್ಹ ಖನಸಗಿಯವರಿಗೆ  ಮತಕು 

ಅವಕ್ನಶ ನೇಡಲನಗಿದೆ.  ಎಲನಿ ಬ್ೆಸನೆಂ ಸಂೆಟರಚಗಳಲ್ಲಿ single window ಗಳಿಗೆ  ಅವಕ್ನಶ 

ನೇಡಲನಗಿದ,ೆ  Recharging center ಗಳನತನ ಸನಾಪಿಸಲತ ಅಜಾಯನತನ ಹನಕದ ಕೂಡಲೇೆ  

ನಯಮವಳಿಗಳ ಪರಕ್ನರ ಅವಕ್ನಶವನತನ ನೇಡಲನಗತವುದತ.   ಅದಕ್ೆೆ ಯತನಟಚ 1ಕ್ೆೆ 5 

ರೂಪನಯಯ ಹನಗೆ ಶತಲೆ  ವಿಧಿಸಲನಗತವುದತ, ಅದನತನ ರ್ನನತ ಉತ್ುರದಲ್ಲಿ ಹೆೇಳಿದೆದೇರ್.ೆ   ಆದರೆ 

ನಮಗೆ ತ್ತಂಬ್ನ ಕಡಗೆಳಲ್ಲಿ ಸರಿಯನದ ಜನಗಗಳು ಲಭಯ ಆಗತತಿುಲಿ.   ಮತಂದ್ಧನ ದ್ಧವಸಗಳಲ್ಲಿ 

ಜನಗಗಳನತನ ರೆ್ೂೇಡಿಕ್ೂೆಂಡತ recharging center ಗಳನತನ ಹೆಚತಚ ಮನಡಲನಗತವುದತ.     

 ಕ್ೊರೆ್ಯದನಗಿ ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಸಕ್ನಾರಿ ವನಹನಗಳಿಗೆ ಎಲೆಕಿರ್ಚ ವನಹನಗಳ 

ಬಳಕ್ೆ ಮನಡಬ್ೇೆಕ್ೆನತನವ ಸಲಹೆಯನತನ ನೇಡಿದನದರೆ.   ಇದರ ಬಗೆೆ DPAR ನವರತ ಕರಮವನತನ 

ಕ್ೆೈಗೊಳಿಬ್ೆೇಕತ.   ನಮಮ ಇಲನಖಯೆಲ್ಲಿ ಈಗನಗಲೆೇ 5 ಎಲೆಕಿರ್ಚ ವನಹನಗಳ ಬಳಕ್ೆಯನತನ 

ಮನಡತತಿುದೆದೇವೆ.   ಇನತನ ಹೆಚಿಚನ ಎಲೆಕಿರ್ಚ ವನಹನಗಳನತನ  ಬಳಕ್ೆ ಮನಡತವ ಬಗೆೆ ರ್ನವು ಯೇಚರೆ್ 

ಮನಡತತಿುದೆದೇವೆ.   DPAR ನವರತ ಅನತಮತಿಯನತನ ನೇಡಿದರ ೆ ಎಲನಿ ಸಕ್ನಾರಿ ವನಹನಗಳಿಗೆ  

ಎಲೆಕಿರ್ಚ ವನಹನಗಳನತನ ಬಳಸತವುದಕ್ೆೆ ಕರಮ  ಕ್ೆೈಗೂೆಳುಿತ್ೆುೇವೆ.   ಆದರೆ ಎಲಕೆಿರ್ಚ ವನಹನಗಳ ದರ 

ಜನಸಿು ಇರತವುದರಿಂದ ಅವುಗಳನತನ ಖರಿೇದ್ಧಸಲತ ಯನರೂ  ಮತಂದೆ ಬರತತಿುಲಿ.    ರ್ನವು 

ನಡಸೆಿದಂತ್ಹ ಸಮೆಿರ್ನರಚನಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಎಲೆಕಿರ್ಚ  2 ವಿೇಲರಚ ಮತ್ತು 4 ವಿೇಲರಚಗಳ ಬ್ಲೆ ೆಕಡಿಮ 
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ಮನಡಬ್ೇೆಕ್ೆಂದತ ಹೆೇಳಿದೆದೇವೆ.   ಕಂಪನಗಳು  ವನಹನಗಳ ಬ್ೆಲ ೆ ಕಡಿಮ ಮನಡಿದರೆ  ಪೆೈಪೂೆೇಟಿ 

ಉಂಟನಗಿ ನಮಗೆ ಖರಿೇದ್ಧ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಸತಲಭ ಆಗತತ್ುದೆ.  

ಶ್ರೇ ಮತನರನಜ್ತಗೌಡ ಎಂ.ಪಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಗಳೇೆ, ಇವತ್ತು ರನಜ್ಯದಲ್ಲಿರತವ ಪೆಟೊರೇಲಚ 

ಬಂರ್ಚಗಳಲ್ಲಿ recharging center ಗಳನತನ  ಮನಡಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರತವ ವನಹನಗಳಿಗ ೆ 

ಉಪಯೇಗ ಆಗತತ್ುದೆ, ಪನಕಾಂಗಚ ಮನಡಲತ ಸಹ ಅಲ್ಲಿ ಜನಗ ಇರತತ್ುದೆ.   ಇದರಿಂದ 

ಉಪಯೇಗ ಆಗತತ್ುದೆ ಎನತನವ ಮನತ್ನತನ ರ್ನನತ ಹೇೆಳಬಯಸತತ್ೆುೇರ್.ೆ 
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ಪರಶೆನ ಸಂಖೆಯ 1090 
(ಉತ್ುರವನತನ ಒದಗಿಸಲನಗಿದೆ) 

 
ಶ್ರೇ ಗೊೇವಿಂದರನಜ್ತ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಗಳೆೇ, ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ನನನ  ಪರಶೆನಗೆ 

ಉತ್ುರವನತನ ನೇಡಿದನದರೆ.   600 ಕಲನವಿದರಲ್ಲಿ 419 ಜ್ನರಿಗ ೆಮನತ್ರ ಮನಶನಸನ ನೇಡಲನಗತತಿುದೆ.  

ಕ್ೆೇಂದರಸಕ್ನಾರದ್ಧಂದ ಕ್ೆೇವಲ ಒಬಬರಿಗ ೆಮನತ್ರ ಮನಸನಶನವನತನ ನೇಡಲನಗತತಿುದೆ.  ಒಬಬರಿಗ ೆಮನತ್ರ 

ಏಕ್ೆ ಕ್ೆೇಂದರ ಸಕ್ನಾರದ್ಧಂದ ಮನಸನಶನ ನೇಡಲನಗತತಿುದ?ೆ  ಅದಕ್ೆೆೇರ್ನದರೂ ಬ್ೇೆರ ೆ

ನಯಮಗಳಿವೆಯೆೇ?  58 ವಷಾ ಆಗಿರತವ ಕಲನವಿದರಿಗೆ,  ಅದರಲ್ಲಿಯೂ 25 ವಷಾಗಳ ಕ್ನಲ 

ಕಲನವಿದರನಗಿ ನರಂತ್ರವನಗಿ ಸೇೆವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರತವ ಕಲನವಿದರಿಗ ೆ ಮನತ್ರ 2000 ರೂಪನಯಗಳ 

ಮನಸನಶನ ರನಜ್ಯ ಸಕ್ನಾರ ನೇಡತತಿುದೆ.   ಅಂಗವಿಕಲರನಗಿದದರ ೆಅವರತ ನರಂತ್ರ 20 ವಷಾಗಳ 

ಕ್ನಲ ಕಲನವಿದರನಗಿ ಸೇೆವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರಬ್ೆೇಕ್ೆನತನವ ನಯಮ ಇದೆ.   ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ವನಷಿಾಕ ಆದನಯ 

ಮಿತಿ 48,000 ರೂಪನಯ ಇರಬ್ೇೆಕ್ೆಂದತ ಕ್ೆೇಂದರ ಸಕ್ನಾರದ ನಯಮ ಇದೆ,  4000 

ರೂಪನಯಗಳ ಮನಸಿಕ ಆದನಯ ಇದದಲ್ಲಿ ರನಜ್ಯ ಸಕ್ನಾರ ನೇಡತವ 2000 ರೂಪನಯಗಳಲ್ಲಿ  

ಅವರತ ಜೇವನ ನಡಸೆಲತ ಸನಧಯವೆೇ?   ಇದನತನ ಹೆಚಿಚಗ ೆಮನಡಬ್ೇೆಕತ ಮತ್ತು ವಯಸಿಾನ ಮಿತಿಯನತನ 

ತ್ೆಗೆಯಬ್ೆೇಕತ?  ಯನರತ ಉತ್ುಮವನಗಿ  ಕಲನ ಸೇೆವೆಯನತನ ಮನಡತತಿುರತತ್ನುರ,ೆ ಅವರನತನ ಆಯೆೆ 

ಮನಡಿ,  ಅವರೆಲಿರಿಗೂ ಸಹ ಸಕ್ನಾರ ಮನಸನಶನವನತನ ನೇಡಬ್ೆೇಕತ.   ಹನಗಯೆೆೇ ಉಳಿದ್ಧರತವ 

418 ಜ್ನರಿಗೂ ಸಹ ಕ್ೆೇಂದರ ಸಕ್ನಾರದ್ಧಂದ 2000 ರೂಪನಯಗಳ   ಮನಸನಶನ ಬರತವ ಹನಗೆ 

ಇಲನಖಯೆವರತ ಕರಮ ಕ್ೆೈಗೂೆಳಿಬ್ೆೇಕತ. .   
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ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಗಳೆೇ, ಕ್ೊೇಲನರ ಜಲೆಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚತಚ ಪರಿಶ್ಷಟ ಜನತಿ ಮತ್ತು 

ಪಂಗಡದವರಿದತದ, 9 ವಿವಿಧ ರಿೇತಿಯ  ಕಲೆಯನತನ ಅಭನಯಸ ಮನಡತತ್ನುರ.ೆ   ಇಲ್ಲಿರತವ 6 

ಕ್ೆೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ 3 ಕ್ೇೆತ್ರಗಳಲ್ಲಿ  ಮನತ್ರ ಪರಿಶ್ಷಟ ಜನತಿ ಮತ್ತು ಪಂಗಡದವರಿದನದರೆ.   ಕಂಸನಲ,ೆ ಡೂೆಳುಿ 

ಕತಣಿತ್, ಪೂಜನ ಕತಣಿತ್, ಪಟದ ಕತಣಿತ್,  ಸತಗಿೆ ಕತಣಿತ್, ವಿೇರಗನಸ ೆ ತ್ಮಟಗೆಳನತನ  ಬ್ನರಿಸತವ 

ಕಲನವಿದರಿದನದರ.ೆ  ಈ ಕಲನವಿದರಿಗ ೆವಯಸಿಾನ ಮಿತಿಯನತನ ಕಳೆದತ, ಅವರೆಲಿರಿಗೂ ಕ್ೆೇಂದರದ್ಧಂದ 

ಮನಸನಶನ ಬರತವ ಹನಗೆ ಮನಡಬ್ೇೆಕತ.  ಇವರಲೆಿರಿಗೂ ಉತ್ುೆೇಜ್ನ ನೇಡಬ್ೇೆಕತ.  ಪಂಚನಯತಿ 

ಭವನಗಳಲ್ಲಿ ಇವರಿಗ ೆಅಭನಯಸ ಮನಡಲತ ಅವಕ್ನಶ ಮನಡಿಕ್ೊಡಬ್ೆೇಕ್ೆಂದತ ಕ್ೆೇಳಿಕ್ೊಳುಿತ್ೆುೇರೆ್.   

ಶ್ರೇ ವಿ.ಸತನೇಲಚ ಕತಮನರ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಗಳೇೆ, ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ನಮಮ 

ಇಲನಖಯೆಂದ ಕಲನವಿದರಿಗೆ  ನೇಡತವ ಮನಸನಶನದ ಬಗೆೆ ಕ್ೇೆಳಿದನದರೆ.   ರ್ನನತ ತ್ಮಮ ಮೂಲಕ 

ಸದನದ ಗಮನಕ್ೆೆ ತ್ರತವುದೆೇರ್ಂೆದರೆ ಈಗನಗಲೇೆ ನಮಮ ರನಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಟತಟ 11830 ಜ್ನ 

ಕಲನವಿದರಿಗ ೆ  2000 ರೂಪನಯಗಳ ಮನಸನಶನವನತನ ನೇಡಲನಗತತಿುದ.ೆ   ಅದಕ್ೆೆ ವಯೇಮಿತಿ 

58 ವಷಾಗಳನಗಿರಬ್ೆೇಕ್ೆಂದತ  ನಯಮ ಇದೆ.   ಇದರಂತ್ ೆ ರನಜ್ಯದಲ್ಲಿರತವ ಕಲನವಿದರತ 

ಅಜಾಯನತನ ಸಲ್ಲಿಸಿದತದ,  11830 ಜ್ನರಿಗ ೆಮನಸನಶನವನತನ ನೇಡತತಿುದೆದೇವೆ.   ಇದಕ್ೆೆ ವನಷಿಾಕವನಗಿ  

ಸಕ್ನಾರ 27 ಕ್ೂೆೇಟಿ 37 ಲಕ್ಷ ರೂಪನಯಗಳ ಬಹಳ ದೊಡಾ ಮತ್ುವನತನ ಸಕ್ನಾರ  ಖಚತಾ 

ಮನಡತತಿುದೆ. 

                      (ಮತಂದತ) 
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(೧೦೮)/7-3-2022/11-30/ಎಲಚಎಂ/ವಿಕ್ ೆ

ಶ್ರೇ ವಿ.ಸತನೇಲಚ ಕತಮನರ (ಮತಂದತ) 

ಕ್ೆೇಂದರ ಸಕ್ನಾರದ ನಯಮಗಳು ಬ್ೆೇರ ೆ ಇವೆ. ಕ್ೆೇಂದರವು ೬೦ ವಷಾ ಮಿೇರಿರಬ್ನರದತ, ವನಷಿಾಕ 
೪೫.೦೦೦ ರೂಪನಯಗಳಿಗಿಂತ್ ಹೆಚಿಚನ ಆದನಯವಿರಬ್ನರದತ, ರನಜ್ಯದ ಮನಸನಶನವನತನ ೫೦೦ 
ರೂ.ಗಳಿಗಿಂತ್ ಕಡಿಮ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಳಿಬ್ೇೆಕ್ೆಂಬ ನಯಮಗಳನತನ ಹನಕಕ್ೊಂಡಿದೆ. ಹಿೇಗನಗಿ ಕ್ೆೇಂದರದ್ಧಂದ 
ಮನಸನಶನವನತನ ಹೆಚಿಚನ ಜ್ನರತ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಳಿಲತ ಸನಧಯವನಗತತಿುಲಿ. ಈ ನಯಮಗಳನತನ 
ಸಡಿಲಗೂೆಳಿಸಬ್ೇೆಕ್ೆಂದತ ರ್ನನತ ಕ್ೆೇಂದರ ಮಂತಿರಗಳ ಜೊತ್ೆಯಲ್ಲಿ ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ೆುೇರ್ೆ. ರ್ನವು ಕ್ೊಡತವ 
ಮನಸನಶನದ್ಧಂದಲೇೆ ಕಲನವಿದರ ಜೇವನ ನಡಯೆತತ್ುದ ೆ ಎಂದತ ಅಲಿ. ಕಲನವಿದರ ರೆ್ರವಿಗೆ 
ಸಕ್ನಾರವಿದ ೆ ಎನತನವ ಮನನಸಿಕ  ಸಾೆೈಯಾವನತನ ಕ್ೊಡಲತ ನಮಮ ಇಲನಖಯೆಲ್ಲಿ 
ಮನಡಿಕ್ೊಂಡಿರತವಂತ್ಹ ಯೇಜ್ರೆ್ ಇದತ.  ಹಿೇಗನಗಿ ನಯಮನವಳಿಗಳನತನ ಸಡಿಲಗೂೆಳಿಸಬ್ೆೇಕ್ೆೇ 
ಎನತನವುದರ ಬಗೆೆ ಮತಂದ್ಧನ ದ್ಧನಗಳಲ್ಲಿ ಯೇಜಸತತ್ೆುೇವೆ. ಈಗ ೧೧.೮೩೦ ಜ್ನ ಕಲನವಿದರಿಗ ೆ
ಮನಶನಸನವನತನ ಕ್ೊಡತತಿುದೆದೇವೆ. ಕ್ೂೆೇಲನರದಲ್ಲಿರತವ  ತ್ಮಟೆವನದಕರಿಗ ೆ ಮನಸನಶನವನತನ 
ಕ್ೊಡಬ್ೇೆಕತ ಎಂದತ ಕ್ೆೇಳಿದನದರ.ೆ ಸಂಘ್-ಸಂಸೆಾಗಳ ಮತಖನಂತ್ರ ಅಜಾಯನತನ ಕ್ೊಟಟರೆ ಗತಂಪತಗಳಿಗ ೆ
ಮನಸನಶನವನತನ ಕ್ೊಡಬಹತದತ ಆದರೆ ವೈೆಯಕುಕವನಗಿ ಮನಸನಶನವನತನ ಕ್ೊಡಲತ ನಮಮ 
ಇಲನಖಯೆಲ್ಲಿ ಅವಕ್ನಶವಿಲಿ.  

    ಶ್ರೇ ಮತನರನಜ್ತ ಗೌಡ ಪಿ.ಎಂ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಗಳ,ೆ ಕಲನವಿದರಿಗೆ ಅವರ ಜೇವನದ 
ಕ್ೊರೆ್ಯವರಗೊ ಮನಸನಶನವನತನ ಕ್ೊಡಬ್ೇೆಕ್ೆಂದತ ವಿನಂತಿಸಿಕ್ೂೆಳುಿತ್ೆುೇರೆ್. ಕ್ೂೆೇಲನರ ಜಲೆಿಯಲ್ಲಿ 
ಬಯಲತ ರಂಗಮಂದ್ಧರಗಳನತನ ನಮನಾಣ ಮನಡಲತ ಸನಕಷತಟ ಹಣವನತನ ಸಕ್ನಾರ ಬಿಡತಗಡೆ 
ಮನಡಿದ.ೆ ಒಂದತ ಕಡೆ ೨೫ ಲಕ್ಷ ರೂಪನಯಗಳನತನ ಸಕ್ನಾರ ಬಿಡತಗಡೆ ಮನಡಿದ,ೆ ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ 
ಎರಡತವರ ೆಲಕ್ಷ ರೂಪನಯಗಳ ಕ್ೆಲಸವನತನ ಮನಡಿರತವುದ್ಧಲಿ. ಪರತಿ ಜಲನಿಪಂಜನಯತಿ ಕ್ೆೇತ್ರಕ್ೆೆ  ೩ 
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ಲಕ್ಷ ರೂಪನಯಗಳನತನ ಬಿಡತಗಡೆ ಮನಡಿದನದರೆ. ಆದರ ೆಬಯಲತ ರಂಗಮಂದ್ಧರವನತನ ಕಟಿಟರತವುದನತನ 
ರ್ನನತ ಎಲ್ಲಿಯತ ರೆ್ೂೇಡಿರತವುದ್ಧಲಿ. ಇದನತನ ಸಕ್ನಾರ ಪರಿಶ್ೇಲರೆ್ ಮನಡಬ್ೇೆಕತ. 

     ಶ್ರೇ ವಿ.ಸತನೇಲಚ ಕತಮನರ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಗಳ,ೆ ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಒಳೆಿಯ ಪರಶೆನಗಳನತನ 
ಕ್ೆೇಳಿದನದರ.ೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗ ೆ ರಂಗಮಂದ್ಧರಗಳನತನ ಕಟಟಲತ ನಮಮ ಇಲನಖಯೆ ನಯಮಗಳಲ್ಲಿ 
ಅವಕ್ನಶವೆೇ ಇರಲ್ಲಲಿ. ಕ್ಲೆವರತ ೫ ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪನಯಗಳಲ್ಲಿ ಭವನವನತನ ಕಟಿಟದನದರ.ೆ ನಮಮ 
ಇಲನಖಯೆಂದ  ಎರಡರಿಂದ ಮೂರತ ಕ್ೂೆೇಟಿ ರೂಪನಯಗಳನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಂಡತ ಹೂೆೇಗತತಿುದದರತ. 
ರ್ನನತ ಈ ಇಲನಖಯೆ ಜ್ವನಬ್ನದರಿಯನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಂಡ ಮೇಲೆ ನಯಮಗಳನತನ ರೂಪಿಸಿದದೆೇರೆ್. 
ಜಲನಿ ರಂಗಮಂದ್ಧರಗಳನತನ ಕಟಟಲತ ನಮಮ ಇಲನಖಯೆಂದ ೫ ಕ್ೂೆೇಟಿ ರೂಪನಯಗಳ 
ಅನತದನನವನತನ ಕ್ೂೆಡತತ್ೆುೇವೆ.  ತ್ನಲೂಿಕತಗಳಲ್ಲಿ ರಂಗಮಂದ್ಧರಗಳನತನ ಭವನಗಳನತನ ಕಟಟಲತ ೩ 
ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪನಯಗಳ ಅನತದನನವನತನ ಕ್ೊಡಲನಗತತ್ುದೆ. ಹೆಚತಚವರಿ ಹಣ ಬ್ೆೇಕ್ನದರೆ ಅವರತ ಬ್ೆೇರ ೆ
ಇಲನಖಯೆಂದ ಸಿಎಸ್ಚಆರಚ ನಂದ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳಿಬ್ೇೆಕತ. ಕನನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸೃತಿ ಇಲನಖಯೆಂದ 
ಜಲನಿಮಟಟಕ್ೆೆ ೫ ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪನಯಗಳನತನ, ತ್ನಲೂಿಕತ ಮಟಟಕ್ೆ ೩ ಕ್ೂೆೇಟಿ ರೂಪನಯಗಳನತನ 
ಕ್ೊಡಬ್ೇೆಕತ ಎಂದತ ನಯಮ ಮನಡಿದೆದೇವೆ. ಹೂೆೇಬಳಿ ಮಟಟದಲ್ಲಿ ರಂಗಮಂದ್ಧರವನತನ ನಮನಾಣ 
ಮನಡಬ್ೇೆಕ್ನದರ ೆ ಎಷತಟ ಹಣವನತನ ಕ್ೊಡಬ್ೇೆಕತ ಎನತನವುದರ ಬಗೆೆ ತಿೇಮನಾನವನತನ 
ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುಿತ್ೆುೇವೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರಗೆ ೆ ಹೆೇಗ ೆ ಬ್ೆೇಕ್ೂೆೇ ಹನಗೆ ರಂಗಮಂದ್ಧರಗಳನತನ ನಮನಾಣ 
ಮನಡತತಿುದದರತ. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷೊಟ ರಂಗಮಂದ್ಧರಗಳು ಅಧಾಕ್ೆೆ ನಂತಿವ.ೆ ಹಿೇಗನಗಿ ಒಂದತ 
ನಯಮವನತನ ರೂಪಿಸಿ ಭವನ ಮತ್ತು ರಂಗಮಂದ್ಧರಗಳ ನಮನಾಣ ಒಂದತ ಸಿೇಮಿೇತ್ದಲ್ಲಿ 
ಬರಬ್ೆೇಕತ ಎಂದತ ನಮಮ ಇಲನಖಯೆಲ್ಲಿ ತಿೇಮನಾನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳಿಲನಗಿದೆ.   
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ಪರಶೆನ ಸಂಖೆಯ: ೧೧೨೭ 
(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದೆ) 

    ಡನ: ಚಂದರಶೆೇಖರ.ಬಿ.ಪನಟಿೇಲ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಗಳೆ, ೩೧೭ ಜೆ ಗೆ ಒಳಪಟಟ ನನನ ಕಲನಯಣ 
ಕರ್ನಾಟಕ ಭನಗದಲ್ಲಿ ಸತಮನರತ ೪,೫೦೦ ಕನನಡ ಮನಧಯಮ ಶನಲೆಗಳು ಇವ.ೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅನತದನನಕ್ೆೆ 
ಒಳಪಟಿಟರತವುದತ ಕ್ೇೆವಲ ೧೫೦೦ ಶನಲೆಗಳು ಮನತ್ರ.  ದ್ಧರ್ನಂಕ: ೧-೬-೧೯೮೭ರಿಂದ ೧೯೯೪-೯೫ರೆ್ೇ 
ಸನಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಪನರರಂಭವನದ ಎಲನಿ ಖನಸಗಿ ಕನನಡ ಮನಧಯಮ ಶನಲೆಗಳನತನ ಅನತದನನಕ್ೆೆ 
ಒಳಪಡಿಸಬೆ್ೇಕತ. ಅನತದನನರಹಿತ್ ಶನಲೆಗಳು ತ್ತಂಬ್ನ ಕಷಟದಲ್ಲಿವೆ, ಗತಣಮಟಟದ ಶ್ಕ್ಷಣವನತನ 
ನೇಡಬ್ೆೇಕ್ೆಂದತ ಸಕ್ನಾರ ಹೆೇಳುತ್ುದೆ. ಆದರೆ ನಮಮ ಹಿಂದತಳಿದ ಭನಗದಲ್ಲಿರತವ ಶನಲೆಗಳಲ್ಲಿಯ 
ಶ್ಕ್ಷಕರಿಗ ೆ ಸಂಬಳ ಕ್ೂೆಡಲತ ಹಣವಿಲಿ. ಕ್ೂೆೇವಿಡ-೧೯ ಬಂದನಗ ಎಷೂೆಟ ಶನಲೆಗಳ ಅಧಯಕ್ಷರತ 
ಕ್ೊರೂೆೇರ್ನ ಪಿೇಡಿತ್ರನಗಿ ತಿೇರಿಕ್ೊಂಡಿದನದರೆ. ಆದದರಿಂದ ೩೭೧ಜೆ ಕಲನಯಣ ಕರ್ನಾಟದ ಹಿಂದತಳಿದ 
ಭನಗಗಳಲ್ಲಿಯತ ಖನಸಗಿ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಂಸೆಾಗಳಿಗ ೆ ಕಲನಯಣನಧಿಯನತನ ಘೂೇಷಿಸಬ್ೆೇಕ್ೆಂದತ 
ವಿನಂತಿಸಿಕ್ೂೆಳುಿತ್ೆುೇರ್ೆ.  
    ಶ್ರೇ ಬಿ.ಸಿ. ರ್ನಗೇೆಶಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಗಳ.ೆ ತ್ಮಮ ಮತ್ತು ಮನನಯ ಮತಖಯಮಂತಿರಗಳ 
ಅಧಯಕ್ಷತ್ಯೆಲ್ಲಿ ಇದೆೇ ವಿಚನರವನಗಿ ಚಚಾೆಯನಗಿತ್ತು. ರನಜ್ಯದ ಹಣಕ್ನಸಿನ ಪರಿಸಿಾತಿಯನತನ 
ರೆ್ೂೇಡಿಕ್ೂೆಂಡತ ಮತಂದ್ಧನ ದ್ಧನಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಈ ಸನಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಯೇಜ್ರೆ್ ಮನಡಬ್ೇೆಕತ ಎನತನವುದತ 
ತಿೇಮನಾನವನಗಿತ್ತು. ಹಣಕ್ನಸತ ಇಲನಖ ೆ ಈ ವಿಚನರದಲ್ಲಿ ವಿವರವನದ ವರದ್ಧಯನತನ ಕ್ೆೇಳಿದೆ. ಆ 
ವರದ್ಧಯನತನ ಸಂಗರಹ ಮನಡಲನಗತತಿುದೆ. ೧೯೯೫ರ ನಂತ್ರ ಸನಾಪರ್ೆಯನಗತವ ಖನಸಗಿ ಶನಲೆಗಳು 
permanent ಅನತದನನರಹಿತ್ ಶನಲೆಗಳು ಎಂದತ ಹೆೇಳಿಯೆೇ ಅವರಿಗ ೆ ಅನತಮತಿಯನತನ 
ಕ್ೊಡಲನಗಿತ್ತು. ಆದರೂ ತ್ಮಮ ಮತ್ತು ಮನನಯ ಮತಖಯಮಂತಿರಗಳ ರೆ್ೇತ್ೃತ್ಾದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ೧೯೯೫ರ 
ನಂತ್ರ ಸನಾಪರ್ೆಯನದ ಶನಲೆಗಳಿಗ ೆ ರನಜ್ಯದ ಹಣಕ್ನಸಿನ ವಯವಸಾೆಯನತನ ರೆ್ೂೇಡಿಕ್ೂೆಂಡತ 
ಮನಡಬ್ೇೆಕ್ನಗಿದ ೆಎನತನವ ನಣಾಯ ಮನಡಲನಗಿದೆ. ಮತಂದ್ಧನ ದ್ಧನಗಳಲ್ಲಿ ಇದರ ಬಗೆೆ ಯೇಚರ್ೆ 
ಮನಡಲನಗತತ್ುದೆ.  
     ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮದಲ್ಲನಂದಲೂ unaided ಎಂದೇೆ ಇದದವು. Unaided ಎಂದತ 
ಅವರತ ಬ್ನಂಡಚ ಬರೆದತ ಕ್ೊಟಟರತ ಕೂಡ ಕನನಡ ಮನಧಯಮ ಶನಲೆಗಳು ಮತಚಿಚ ಹೂೆೇಗಬ್ನರದತ 
ಎಂದತ ನಮಮ ಕ್ನಲದಲ್ಲಿ ರ್ನವು ಕ್ೆಲವು ಶನಲೆಗಳನತನ ಅನತದನನಕ್ೆೆ ಒಳಪಡಿಸಿದೆದೇವೆ. ತ್ನವು ಈಗ 
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ಕನನಡ ಶನಲೆಗಳನತನ ಉಳಿಸಬ್ೆೇಕ್ನದರೆ ಏರ್ನದರೂ ಮನಡಿ ಅನತದನನಕ್ೆೆ ಒಳಪಡಿಸಬ್ೆೇಕತ. ತ್ನವು 
ಮತತ್ತವಾಜಯನತನ ವಹಿಸಿದರ ೆಮನಡಲತ ಸನಧಯ. ಪರಯತ್ನ ಮನಡಿ.  
     ಶ್ರೇ ಬಿ.ಸಿ. ರ್ನಗೆೇಶಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಗಳೆ, ತ್ನವು ಮತ್ತು ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ 
ಚಂದರಶೆೇಖರಚ ಪನಟಿೇಲಚರವರತ  ಹೆೇಳಿರತವ ವಿಚನರದ ಬಗೆೆ  ಮನನಯ ಮತಖಯಮಂತಿರಗಳ ಜೊತ್ೆಯಲ್ಲಿ 
ಮನತ್ರ್ನಡಿ, ನಂತ್ರ ಹಣಕ್ನಸಿನ ಇಲನಖಯೆ ಎಸಿಎಸ್ಚರವರ ಜೊತ್ೆ ಮನತ್ರ್ನಡಿ ನಣಾಯ 
ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುಿತ್ೆುೇವೆ.  
     ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಹಣಕ್ನಸತ ಇಲನಖ ೆ ಎನತನತ್ನು ಕೂಡಬ್ೇೆಡಿ. ಹಣಕ್ನಸತ ಇಲನಖಯೆಂದ 
ನೇವು ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳಿಬ್ೆೇಕತ.  
     ಡನ: ಚಂದರಶೆೇಖರ.ಬಿ.ಪನಟಿೇಲ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಗಳ,ೆ ೩೧೭ ಜೆ ಗೆ ಈ ಯನವ 
ನಯಮಗಳು apply ಆಗತವುದ್ಧಲಿ. ಆದದರಿಂದ ಆದಷತಟ ಬ್ೆೇಗ ಅನತದನನವನತನ ಘೂೇಷಣ ೆ
ಮನಡಬ್ೇೆಕ್ೆಂದತ ವಿನಂತಿಸಿಕ್ೂೆಳುಿತ್ೆುೇರ್ೆ.  
     ಶ್ರೇ ಬಿ.ಸಿ. ರ್ನಗೇೆಶಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಗಳೆ, ಇದರ ಬಗೆೆ ಯೇಚರ್ೆ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆ.  
     ಶ್ರೇ ಕ್ೊೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಯೇಚರೆ್ ಮನಡತತ್ೆುೇವ ೆಎನತನವುದತ ಒಳೆಿಯ ಉತ್ುರ. 
     ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.ೆಹರಿಪರಸನದ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಗಳೆ,  ಕನನಡ ಮನಧಯಮ ಶನಲೆಗಳ ಬಗೆೆ ಯೇಚರ್ೆ 
ಮನಡತತ್ೆುೇವ ೆ ಎಂದರೆ ಈ ಸಕ್ನಾರದಲ್ಲಿ ಇನತನ ಏನತ ಉಳಿದ್ಧಲಿ. ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಹೆೇಳಿರತವ 
ವಿಷಯಕ್ೆೆ ಆದಷತಟ ಬ್ೆೇಗ ಪರಿಹನರವನತನ ಕ್ೊಡಿ ಎಂದತ ತ್ನವು ತ್ಮಮ ಪಿೇಠದ್ಧಂದ ನದೆೇಾಶನವನತನ 
ಕ್ೊಡಬ್ೇೆಕತ.  
    ಶ್ರೇ ಬಿ.ಸಿ. ರ್ನಗೇೆಶಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಗಳೆ, ಈ ಬ್ೆೇಡಿಕ್ ೆಈಗ ಬಂದ್ಧರತವುದಲಿ. ಹಲವನರತ 
ವಷಾಗಳಿಂದ ಈ ಬ್ೆೇಡಿಕ್ೆ ಇದೆ. ಕನನಡ ಶನಲೆಗಳನತನ ಉಳಿಸಬ್ೆೇಕತ ಎನತನವ ಉದೆದೇಶದ್ಧಂದ ಹಿಂದ್ಧನ 
ಸಕ್ನಾರಗಳ ಪರತಿವಷಾ ಕ್ಲೆವು ಶನಲೆಗಳಿಗ ೆಅನತದನನವನತನ ಕ್ೊಟಿಟದದರೆ ನಮಮ ಮೇಲೆ ಸಾಲಪ ಹೂೆರೆ 
ಕಡಿಮಯನಗಿ ರ್ನವು ಸಾಲಪ ಸಹನಯವನತನ ಮನಡಬಹತದನಗಿತ್ತು. ಆದದರಿಂದ ಒಂದೆೇ ಸಲಕ್ೆೆ ನಣಾಯ 
ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುಿವುದತ ಕಷಟವನಗತತ್ುದೆ.  
     ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ರ್ನನತ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಚಿವರ್ನಗಿದನದಗ ಮನಡಿದೆ. ಈಗ ನಮಮ ಕ್ೆೈಯಲ್ಲಿ 
ಅಧಿಕ್ನರವಿದ,ೆ ನೇವು ಮನಡಿ.  
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ಪರಶೆನ ಸಂಖೆಯ: ೧೨೧೨ 
(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದೆ) 

    ಶ್ರೇ ಕ್.ೆಎ.ತಿಪಪೆೇಸನಾಮಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಗಳ,ೆ ಉತ್ುರವನತನ ಸವಿಸನುರವನಗಿ ಕ್ೊಟಿಟದನದರೆ. 
ಕ್ೆಲವಂದತ ಅಂಶಗಳ ಬಗೆೆ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರವನತನ ನೇಡಬ್ೆೇಕ್ೆಂದತ ಕ್ೊೇರತತ್ೆುೇರೆ್. 
ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಮೂರತ ವಷಾಗಳಿಂದ ಸರನಸರಿ ಪರತಿವಷಾ ೨೦ ದಶಲಕ್ಷ ಯತನಟಚ 
ವಿದತಯತಚ ಉತ್ನಪದರೆ್ಯನಗತತಿುದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜ್ಯ ಹೆಚತಚವರಿ ವಿದತಯತಚ ಉತ್ನಪದರೆ್ಯ ಅಂದರೆ 
Power Surplus State ಎನತನವ ಹೆಗೆಳಿಕ್ೆಗೆ ಪನತ್ರವನಗಿದೆ. ಆದರೆ ವನಸುವಿಕ ಅಂಶ ಬ್ೆೇರ ೆಇದೆ. 
ರನಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ನಪದರೆ್ಯನಗತವ ವಿದತಯತಿನ ನವಾಹಣೆಯ ಕ್ೆಲಸ ಸರಿಯನಗಿ ಆಗತತಿುಲಿ. ಅಂದರೆ 
power generation management ಸರಿಯನಗಿ ಆಗತತಿುಲಿ. ವಿದತಯತಚವನರತ ಅಂದರೆ ಜ್ಲ 
ವಿದತಯತಚ, ಕಲ್ಲಿದದಲ್ಲನಂದ ತ್ಯನರನಗತವ ವಿದತಯತಚ ಮತ್ತು ಸೌರ ವಿದತಯತಚನತನ ಯನವ ರಿೇತಿ 
ಶೆೇಖರಣೆ ಮನಡಬ್ೇೆಕತ, ಬಳಸಿಕ್ೊಳಿಬ್ೆೇಕತ ಎನತನವ ವಿಚನರದಲ್ಲಿ ಸರಿಯನಗಿ ನವಾಹಣೆ ಆಗತತಿುಲಿ 
ಎನತನವುದತ ನನನ ಭನವರೆ್. ಇದತ ಅಲಿದ ೆ ಕ್ೆೇಂದರ ಸಕ್ನಾರದ ವಿದತಯತಚ ಉತ್ನಪದರೆ್ಗಳು ರನಜ್ಯದ 
ಒಳಗೆ ಮತ್ತು  ಹೊರಗೆ ಇರತವ ವಿದತಯತಚ ಕ್ೆೇಂದರಗಳಿಂದ MoU and PPA route ಮತಖನಂತ್ರ 
ರ್ನವು ವಿದತಯತಚನತನ ಏನತ ಖರಿೇದ್ಧ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆ, ಅದತ ೧೨ ವಷಾದ ಪಿಪಿಎ ಅವಧಿ ಮತಗಿದರತ 
ಕೂಡನ ಹೆಚಿಚನ ದರದಲ್ಲಿಯೆೇ ಖರಿೇದ್ಧ ಮನಡಲನಗತತಿುದ.ೆ  
 
                                   (ಮತಂದತ) 
(109)07-03-2022(11-40)bsd-bns 

ಶ್ರೇ ಕೆ್.ಎಸ್ಚ. ತಿಪಪೆೇಸನಾಮಿ (ಮತಂದತ) 

ಇದಲಿದೆೇ transmission ಗೊೇಸೆರ ಬ್ೇೆರೆ ರನಜ್ಯಗಳು per unit ಗೆ ೫೦ ಪೆೈಸ ೆಹನಕತತಿುದತದ, 
ಕ್ೆೇಂದರ ಸಕ್ನಾರದವರತ ರೂ.೧ ನತನ ಹನಕತತಿುದನದರೆ. ಇದರಿಂದ ಪರತಿ ವಷಾ ರನಜ್ಯಕ್ೆೆ ಸತಮನರತ 
ರೂ.೨೦೦ ರಿಂದ ೩೦೦ ಕ್ೊೇಟಿಗಳು ನಷಟವನಗತತಿುದೆ. ಇದರ ಬಗೆೆ ಸಕ್ನಾರ ಏಕ್ೆ ನಗನ ವಹಿಸಿಲಿ 
ಎಂಬತದನತನ ಕ್ೆೇಳುತಿುದೆದೇರೆ್. ಇದೆೇ ರಿೇತಿ KPTCL and ESCOM ಗಳಿಂದ electricity load 
dispatch management ಕೂಡ ಸರಿಯನಗಿ ಆಗತತಿುಲಿ. ರ್ನವು surplus State  ಎಂದತ 
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ಹೆೇಳಿಕ್ೂೆಂಡರೂ ರನಜ್ಯದಲ್ಲಿ ರೈೆತ್ರಿಗ ೆ೪ ಗಂಟೆಗಳ ಬದಲತ ೨ ಗಂಟೆ ವಿದತಯತಚ ಸತಲಲ್ಲತ್ ಹನಗೂ 
ಸತವಯವಸಿಾತ್ವನಗಿ ಬರತತಿುಲಿ. ನಗರ ಮತ್ತು ಪಟಟಣ ಪರದೆೇಶಗಳಲ್ಲಿ unscheduled power cut  
ಆಗತತಿುದೆ. ಇದನತನ ಯನವರಿೇತಿ ಪರಿಹರಿಸತತ್ನುರೆ ಎಂಬ ಬಗೆೆ ಉತ್ುರ ಕ್ೂೆಡಬ್ೇೆಕ್ಂೆದತ ಕ್ೊೇರತತ್ೆುೇರ್.ೆ  

 ಶ್ರೇ ಸತನಲಚ ಕತಮನರಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ನಮಮ ರನಜ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿದತಯತಚ ಉತ್ನಪದರೆ್ 
ಜನಸಿುಯನಗಿರತವುದನತನ ರ್ನನತ ಒಪಿಪಕ್ೂೆಂಡಿದತದ, ಕಳದೆ ಕ್ೆಲವು ವಷಾಗಳಿಂದ ಸಕ್ನಾರ ಮನಡಿರತವ 
ಸಹನಯ ಮತ್ತು ಉಪಕರಮಗಳಿಂದ ಉತ್ನಪದರೆ್ಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದೊಡಾ ಸನಧರೆ್ಯನತನ ಮನಡತತ್ನು 
ಬಂದ್ಧದೆದೇವೆ. ಅದೆೇರಿೇತಿ ನವಾಹಣೆಯನತನ ಬಹಳ ಅಚತಚಕಟನಟಗಿ ಮನಡತತಿುದತದ, ಎಲ್ಲಿಯೂ 
ವಯತ್ನಯಸವನಗಿಲಿ. ಕ್ೆಲವು ಕಡಗೆಳಲ್ಲಿ transmission ನಲ್ಲಿ ಸಣಣಪತಟಟ ಲೊೇಪದೊೇಷಗಳಿದದರೂ, 
ಗನರಹಕರಿಗ ೆ ತ್ೊಂದರಯೆನಗದಂತ್ ೆ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುಿವ ಎಚಚರಿಕ್ೆಯನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಳುಿವ ಪರಯತ್ನ 
ಮನಡಿದೆದೇವ.ೆ ಮನನಯ ಸದಸಯರ ಗಮನಕ್ೆೆ ತ್ರತವುದೆೇರ್ಂೆದರೆ, ಇಷತಟ ವಷಾಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ 
ರನಜ್ಯದಲ್ಲಿ ದನಖಲೆಯ ಪರಮನಣದಲ್ಲಿ ಅಂದರ ೆ 14,೭೪೧ megawatt ಅನತನ ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಕ್ೆ 
ಮನಡಿದೆದೇವ.ೆ ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ highest ವಿದತಯತಚ ಅನತನ ಬಳಕ್ೆ ಮನಡಿದೆದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರಗೊ peak 
load ಬಳಕ್ೆಗ ೆ ಹೂೆೇಗಿರಲ್ಲಲಿ. ಇಷತಟ load ಆದನಗಲೂ ಸರಬರನಜ್ತ ಮತ್ತು ಉತ್ನಪದರೆ್ಯಲ್ಲಿ 
ವಯತ್ನಯಸವನಗದಂತೆ್ ಹನಗೂ ಜ್ನರಿಗ ೆ ತ್ೊಂದರಯೆನಗದಂತ್ ೆ ಎಚಚರಿಕ್ೆ ಕರಮ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡಿದದೆೇವೆ. 
ಹಿಂದ್ಧನ PPO ಗಳು ಏರ್ನಗಿತ್ತು, ಆಗ ಮನಡಿದಂತ್ಹ PPO ಗಳನತನ ಈಗ cancel 
ಮನಡಬ್ೇೆಕ್ೆಂದರೆ…… ಆಗ ಎಲಿರೂ ಸಲಹೆಗಳನತನ ಕ್ೊಟಿಟದದರಿಂದ ಮನಡಿದೆದೇವ.ೆ ಆದರೆ ಆವತಿುನ 
ಕ್ನಲಘ್ಟಟದಲ್ಲಿ ಆಗಿರತವುದನತನ ಈಗ ಸತಧನರಿಸಿಕ್ೊಂಡತ ಸಕ್ನಾರ ಹನಗೂ ಇಲನಖಗೆ ೆನಷಟವನಗದಂತ್ೆ 
ಎಚಚರಿಕ್ೆಗಳನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಳುಿವ ಕ್ನಯಾಗಳನತನ ರ್ನವು ಖಂಡಿತ್ ಮನಡಿದದೆೇವೆ. ನಮಮಲ್ಲಿನ ಹೆಚತಚವರಿ 
ವಿದತಯತಚ ಅನತನ ಮನರನಟ ಮನಡತವ ಮೂಲಕ ರೂ.೨,೫೦೦ ಕ್ೊೇಟಿ ಆದನಯವನತನ ನಮಮ ಇಲನಖ ೆ
ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಂಡಿದ ೆ ಎಂದತ ಹೆೇಳಲತ ಅಭಿಮನನ ಇದೆ. ಇಷತಟ ದೊಡಾ ಪರಮನಣದಲ್ಲಿ 
ನವಾಹಣೆ ಮನಡತತಿುದತದ, ಒಂದತ ಕಡ ೆ ೧೪,೭೪೧ megawatt ಅನತನ ಬಳಕ್ೆ ಮನಡಿದನಗ ಜ್ನರಿಗ ೆ
ತ್ೊಂದರ ೆ ಮನಡಲ್ಲಲಿ. ಮನರನಟದ್ಧಂದ ರೂ.೨,೫೦೦ ಕ್ೊೇಟಿ ಆದನಯವನತನ ಮನಡಿರತವನಗ 



37 

                                                                                                                                               
      “ wzÀÄÝ¥ÀrAiÀiÁUÀzÀ ¥Àæw/unedited copy/£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ¼À°è CxÀªÁ ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉUÁV G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀPÀÆqÀzÀÄ 

 

 

ಇಲನಖಯೆನತನ ಪರಶಂಸಿಸತತ್ನುರೆ ಎಂದತ ಅಂದತಕ್ೂೆಂಡಿದದೆನತ. ರ್ನವು ಇಷತಟ ಚೆರ್ನನಗಿ ಕ್ೆಲಸ 
ಮನಡತತಿುದೆದೇವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏರ್ನದರೂ ಕ್ೂೆರತೆ್ಗಳಿದದರ ೆದಯಮನಡಿ ಸದನದ ಗಮನಕ್ೆೆ ತ್ಂದರೆ ಸರಿ 
ಮನಡತವ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡತತ್ೆುೇರ್ೆ. 

 ಶ್ರೇ ಕ್.ೆಎಸ್ಚ. ತಿಪಪೆೇಸನಾಮಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಕ್ೊರತೆ್ಗಳ ಬಗೆೆ ಗಮನಕ್ೆೆ 
ತ್ಂದ್ಧದದೆೇರೆ್. ಏಕ್ೆಂದರ ೆ Karnataka Power Purchase Company ವತಿಯಂದ ಕಳೆದ ೩ 
ವಷಾಗಳಿಂದ ಉತ್ನಪದರೆ್ಯನದ ವಿದತಯತಚ ಅನತನ ಮನರನಟ ಮನಡಲತ ವಿಫಲವನಗಿದ.ೆ ಅವರತ 
ದಯಮನಡಿ ೨೦೨೦-೨೧ರ annual report  ಅನತನ ರೆ್ೂೇಡಿದರ ೆಗೂೆತ್ನುಗತತ್ುದೆ. ಎರಡರೆ್ಯದನಗಿ 
Reliance Company ಗೆ ಅಂಗವನಗಿರತವ Coastal Andhra Power Limited ಒಟಿಟಗ ೆ
ವಿದತಯತಚ ಉತ್ನಪದರೆ್ಗ ೆ ಸಂಬಂಧಪಟಟಂತ್ ೆ MoU (Memorandum of Understanding) 
ಮನಡಿಕ್ೊಂಡಿದತದ, ಈ ವಿಚನರ ದೆಹಲ್ಲ High Court ನಲ್ಲಿದೆ. ಅದನತನ ಆದಷತಟ ಬ್ೆೇಗ 
ನಧಾರಿತ್ಗೊಳಿಸಿ ಅವರ ಆಸಿುಗಳನತನ ಮತಟತಟಗೂೆೇಲತ ಹನಕಕ್ೊಳಿಬ್ೆೇಕತ. ಏಕ್ೆಂದರ ೆಒಂದತ MoU 
ಮನಡಿಕ್ೊಂಡತ, ಸರಿಯನದ ರಿೇತಿ pursue  ಮನಡದ್ಧದದರ ೆCourt ಗೆ ಹೊೇಗಿ ಸಕ್ನಾರದ್ಧಂದ ಹಣ 
ಲಪಟನಯಸಲತ ರೆ್ೂೇಡತತ್ನುರೆ. ಅದೆೇರಿೇತಿ Supreme Court ಮತ್ತು ರನಜ್ಯದ High Court 
ನಲ್ಲಿ ಮನಡಿಕ್ೊಂಡಿರತವ Power Purchase Agreement ನಂತ್ ೆ ಸತಮನರತ ರೂ.೬,೨೦೨ 
ಕ್ೊೇಟಿಗಳು ESCOM ಗಳಿಂದ ಬ್ನಕ ಇದೆ. ಅದನತನ ಕ್ೊಡದ್ಧದದರೆ power produce ಮನಡತವ 
company ಗಳನತನ ನಲ್ಲಿಸತವ ಬಗೆೆ ನದೆೇಾಶನ ಕ್ೊಡಲನಗಿದೆ. ಈ ಬಗೆೆ ಸಕ್ನಾರ 
ಗಮನಹರಿಸಬ್ೆೇಕ್ೆಂದತ ಕ್ೊೇರತತ್ೆುೇರೆ್. 

 ಶ್ರೇ ವಿ.ಸತನಲಚ ಕತಮನರಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಕೃಷಣಪಟಟಣಂ ನಲ್ಲಿ ೨೦೦೭ ರಲ್ಲಿ 
unit  ಮನಡಬ್ೇೆಕ್ೆಂದತ ಯೇಚರೆ್ಯನಗಿದತದ, ಅದನದ ನಂತ್ರ ನಮಮಲ್ಲಿ renewable energy, 
solar  ಮತ್ತು wind power ಗಳು ಜನಸಿು ಉತ್ನಪದರೆ್ಯನಗಿದದರಿಂದ ಅದನತನ ಕ್ೆೈಬಿಡಬ್ೇೆಕ್ೆಂದತ 
ಆಗಿದ.ೆ ೨೦೦೭ ರಲ್ಲಿ ದೂರದೃಷಿಟ ಯೇಚರೆ್ಯನತನ ಆಗಿನ ಸಕ್ನಾರ ಮತ್ತು ಇಲನಖ ೆ ಮನಡಿದದರ ೆ
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ಬಹತಶಃ ಇವತ್ತು Court ಗೆ ಹೊೇಗತವ ಪರಿಸಿಾತಿ ಬರತತಿುರಲ್ಲಲಿ. ಆದರೂ ಅದಕ್ೆೆ ಸಂಬಂಧಪಟಟಂತ್ ೆ
ಏರೆ್ೇನತ ಮನಡಬ್ೆೇಕ್ೆಂದತ ಅವರ ಸಲಹ ೆ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡತ ಮತಂದತವರೆಯತತ್ೆುೇರ್ೆ.  
ರ್ನಯಯನಲಯಗಳ ನದೆೇಾಶನದಂತ್ ೆ ಒಂದರೆಡತ ವಷಾಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ನಕ ಇರತವುದಲಿ. ಸತಮನರತ 
ಹತ್ುದ್ಧರೆ್ೈದತ ವಷಾಗಳಿಂದ ಬ್ನಕ ಇಡತತ್ನು ಸತಮನರತ ಆರತ ಸನವಿರ ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪನಯಗಳ ಹತಿುರಕ್ೆೆ 
ಬಂದ್ಧದೆದೇವೆ. ನನನ ಹತಿುರ ಇದರ ಸರಿಯನದ ಅಂಕ ಅಂಶ ಇಲಿ. ಇದನತನ ಹೆೇಗ ೆಮನಡಬ್ೇೆಕ್ೆಂದತ 
ಮನನಯ ಮತಖಯಮಂತಿರಗಳ ಜೊತ್ೆ ಚಚೆಾ ಮನಡತತ್ೆುೇರ್,ೆ ಇದರ ಬಗೆೆ appeal ಹೂೆೇಗಬ್ೇೆಕ್ೆೇ ಅಥವನ 
ಇನನತ್ರ ಕರಮ ಕ್ೈೆಗೊಳಿಬ್ೆೇಕ್ೆ ಎಂಬ ಬಗೆೆ ಮನಡತತ್ುೆೇರೆ್. 
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ಪರಶೆನ ಸಂಖೆಯ ೧೧೫9 
ಉತ್ುರದ ಪರತಿ ಲಗತಿುಸಿದ.ೆ 

 
 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಎಲನಿ ಪರಶೆನಗಳಿಗೂ ಮನನಯ ಸಭನರ್ನಯಕರೇೆ ಉತ್ುರ ಹೆೇಳಿದರ ೆಹೆೇಗೆ? 
 ಶ್ರೇ ಕೆ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇವತ್ತು ಒಂದತ ದ್ಧವಸ 
ಮನತ್ರ ಉತ್ುರ ಹೇೆಳುತ್ೆುೇರ್ೆ, ರ್ನಳೆಯಂದ ಸಂಬಂಧಪಟಟ ಸಚಿವರತ ಬರತತ್ನುರೆ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮಂತಿರಗಳನತನ ಕರಸೆಿ.  
ಶ್ರೇ ಕೆ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಬರತತ್ನುರೆ, ನನನ ಉತ್ುರದ್ಧಂದ ಸಮನಧನನವನಗಬಹತದತ 

ಎಂದತಕ್ೂೆಂಡಿದದೆೇರ್.ೆ  
 ಶ್ರೇ ಆರ. ರನಜೆೇಂದರ ರನಜ್ಣಣ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಉತ್ುರವನತನ ಒದಗಿಸಿದತದ, 
೨೦೧೬-೧೭ ರಲ್ಲಿ ಮಧತಗಿರಿ ಏಕಶ್ಲನ ಬ್ೆಟಟಕ್ೆೆ ropeway  ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ budget ನಲ್ಲಿ ಘೂೇಷಣ ೆ
ಮನಡಿದತದ, ಅನತದನನವನತನ ನಗದ್ಧಪಡಿಸಿರಲ್ಲಲಿ. ಇವತ್ತು ಮಧತಗಿರಿ ಏಕಶ್ಲನ ಬ್ೆಟಟವು ಏಷನಯ 
ಖಂಡದಲ್ಲಿಯೆೇ ಎರಡರೆ್ೇ ಅತಿೇ ದೊಡಾ ಬ್ೆಟಟವನಗಿದತದ, 1192 meter  ಎತ್ುರದ ಬ್ೆಟಟವನಗಿದ.ೆ ಆದರೆ 
ಉತ್ುರದಲ್ಲಿ ಮಧತಗಿರಿ ತ್ನಲೂಿಕನ ಕಸಬ್ನ ಹೂೆೇಬಳಿಯ ಹರಿಹರ ಕ್ೂೆಪಪ ಗನರಮದ ಸ.ನಂ. ೭ ರಲ್ಲಿ 
೯.೨೦ ಗತಂಟ ೆಜ್ಮಿೇನನತನ ಕ್ನಮಗನರಿಗ ೆಮಂಜ್ೂರತ ಮನಡಿಕ್ೂೆಳಿಲನಗಿದೆ ಎಂದತ ಇದೆ. ನಂತ್ರ 
PPP (public-private partnership) ಮನದರಿಯಲ್ಲಿ ದನಶನರ ಎನತನವ company  ಸವಾೆ 
ಕ್ನಯಾ ಮನಡಿದತದ, ನಂತ್ರ ಅನತದನನ ಕ್ೊಡತವ ಕ್ಲೆಸ ಆಗಿಲಿ. ಮಧತಗಿರಿಯನತನ ಜಲನಿ ಕ್ೆೇಂದರ 
ಮನಡಬ್ೇೆಕತ ಎನತನವ ಪರಸನುವ ಇರತವುದರಿಂದ ಹನಗೂ ಅತಿೇ ಹೆಚತಚ ಪರವನಸಿಗರನತನ ಆಕಷಾಣ ೆ
ಮನಡತತಿುರತವುದರಿಂದ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಅನತದನನವನತನ ನಗದ್ಧಪಡಿಸಬ್ೆೇಕತ ಹನಗೂ ಆದಷತಟ ಬ್ೆೇಗ 
tender process ಮನಡಿ ಕ್ೆಲಸ ಪನರರಂಭಿಸಬ್ೆೇಕ್ಂೆದತ ಕ್ೆೇಳಿಕ್ೊಳುಿತ್ೆುೇರೆ್. 

 ಶ್ರೇ ಕ್ೊೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ 
ಸದಸಯರತ ಕ್ೆೇಳಿದ ಪರಶೆನಗ ೆ ಎಲನಿ ಉತ್ುರಗಳನತನ ನೇಡಿದತದ, ಇನೂನ ಕ್ೆಲವು ಮನಹಿತಿಗಳನತನ 
ಅಪೆೇಕ್ಷಿಸಿದನದರ.ೆ ೨೦೧೬-೧೭ರೆ್ೇ ಸನಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ್ತಮಕೂರತ ಜಲೆಿಯ ಏಕಶ್ಲನ ಬ್ೆಟಟಕ್ೆೆ budget ನಲ್ಲಿ 



40 

                                                                                                                                               
      “ wzÀÄÝ¥ÀrAiÀiÁUÀzÀ ¥Àæw/unedited copy/£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ¼À°è CxÀªÁ ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉUÁV G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀPÀÆqÀzÀÄ 

 

 

ಅನತದನನ ಘೂೇಷಣೆಯನಗಿದತದ, ಅನತದನನವನತನ ತ್ಗೆೆದ್ಧಟಿಟರಲ್ಲಲಿ. ಇದಕೂೆ ಮದಲತ ೨೦೧೫-೧೬ರ್ೇೆ 
ಸನಲ್ಲನ ಭನಷಣದಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ೆಲಸವನತನ ಸಹಭನಗಿತ್ಾದಲ್ಲಿ PPP  ಮನದರಿಯಲ್ಲಿ ಬೃಹತಚ 
ಪರವನಸೂೆೇದಯಮ ಯೇಜ್ರೆ್ಗಳನಗಿ ಅಳವಡಿಸಿಕ್ೊಳಿಬ್ೆೇಕ್ೆಂದತ ಸಕ್ನಾರ ಘೂೇಷಣೆ ಮನಡಿತ್ತು. 
ಈಗಿರತವ ಚಚಾೆಯಂತ್ ೆಇಲನಖ ೆ೨ ಬ್ನರಿ tender ಕರದೆ್ಧದತದ, ಸರಿಯನದ ಪರತಿಕರಯೆ ಬಂದ್ಧರಲ್ಲಲಿ. 
ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಹೆೇಳಿದಂತ್ ೆಸ.ನಂ. ೭ ರಲ್ಲಿ ೯.೨೦ ಗತಂಟ ೆಜ್ಮಿೇನನತನ ಸಕ್ನಾರವು ಇದಕ್ನೆಗಿ 
ಕ್ನದ್ಧರಿಸಿದ.ೆ ಯೇಜ್ರೆ್ಯ ವಿಸೃತ್ ವರದ್ಧಗಳು ಸಿದಿವಿದ.ೆ ದ್ಧರ್ನಂಕ ೨೮-೦೨-೨೦೨೨ ರಲ್ಲಿಯೂ 
ಒಂದತ ಬ್ನರಿ tender ಕರಯೆಲನಗಿದತದ, ಯನರೂ ಭನಗವಹಿಸಿಲಿ. ಮತ್ೊುಮಮ ಪತನರಚ ಪರಿಶ್ೇಲರ್ ೆ
ಮನಡಿ, tender ಕರಯೆತವ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡತತ್ೆುೇರ್ೆ. ಇದಕ್ೆೆ ಈಗನಗಲೆೇ ಯೇಜ್ರ್ನ ವರದ್ಧಯನತನ 
ತ್ಯನರಿಸಿದತದ, ರನಷಿಿೇಯ ಪತರನತ್ತ್ಾ ಇಲನಖಯೆ ಅನತಮತಿ ಬ್ೇೆಕ್ನಗಿದತದ, ಪತನಃ ಅನತಮತಿಗನಗಿ 
ಪರಸನುವರೆ್ ಸಲ್ಲಿಸತತ್ೆುೇವೆ. ಆದಷತಟ ಬ್ೆೇಗ ಕ್ನಯಾಕರಮ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡತ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆ.  

 ಶ್ರೇ ಆರ. ರನಜೆೇಂದರ ರನಜ್ಣಣ:- ಆದಷತಟ ಬ್ೆೇಗ ಪನರರಂಭಿಸಬ್ೆೇಕ್ೆಂದತ ವಿನಂತಿಸತತ್ುೆೇರ್.ೆ  
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ಪರಶೆನ ಸಂಖೆಯ ೧೨೦೦ 
ಉತ್ುರದ ಪರತಿ ಲಗತಿುಸಿದ.ೆ 

 ಶ್ರೇ ಎಂ.ಎಲಚ. ಅನಲಚಕತಮನರಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ಮನನಯ ಆರೂೆೇಗಯ 
ಮತ್ತು ಕತಟತಂಬ ಕಲನಯಣ ಸಚಿವರಲ್ಲಿಯೆೇ ಬಹಳಷತಟ ವಿಚನರಗಳನತನ ಪರಸನುಪ ಮನಡಬ್ೇೆಕತ 
ಅಂದತಕ್ೂೆಂಡಿದದೆನತ. ಅವರತ ಸದನಕ್ೆೆ ಬಂದ್ಧದದರ ೆ ಬಹಳ ಒಳೆಿಯದನಗತತಿುತ್ತು. ಅವರತ ನಮಮ 
ಜಲೆಿಯವರನಗಿದತದ, ಸದನಕ್ೆೆ ಬರತತ್ನುರ ೆಎಂದತ ನರಿೇಕ್ೆ ಮನಡಿದೆದನತ. ಆದರೆ ಅವರತ ಬಂದ್ಧಲಿ, ರ್ನನತ 
ಪರಶೆನಯನತನ ಅವರಲ್ಲಿಯೆೇ ಕ್ೆೇಳಬ್ೆೇಕತ ಎಂದತ ಬಯಸತತ್ೆುೇರೆ್.  

 ಶ್ರೇ ಕೆ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸದಸಯರತ 
ಹೆೇಳುತಿುರತವುದತ ಸರಿಯದೆ. ಆದರೆ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಪರಧನನ ಮಂತಿರಯವರ Video 
Conference ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟಟಂತ್ ೆ ತ್ಮಮ ಅನತಮತಿಯನತನ ಪಡದೆತಕ್ೂೆಂಡತ ಹೂೆೇಗಿದನದರೆ. 
ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಅಪೆೇಕ್ ೆ ಪಟಟರ ೆ ರ್ನನತ ಉತ್ುರ ಕ್ೊಡತತ್ೆುೇರ್,ೆ ಇಲಿದ್ಧದದರ ೆ ಮತಂದ್ಧನ ವನರ 
ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳಿಿ. 

 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಸಚಿವರತ Prime Minister’s  Video Conference ಗೆ 
ಹೊೇಗತವ ಬಗೆೆ ನನಗೂ letter ಕ್ೂೆಟಿಟದನದರೆ.  

(ಮತಂದತ) 

(110)/07.03.2022/11.50/ಹೆರ್ಚವಿ:ಬಿಎನಚಎಸ್ಚ 
                                             (ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಾತಿ) 

ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶಚ ಕ್.ೆ ರನಥೊೇಡಚ (ಸಕ್ನಾರದ ಮತಖಯ ಸಚೆೇತ್ಕರತ);- ಸರ್ನಮನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ,  ಮನನಯ ಆರೂೆೇಗಯ ಮತ್ತು ಕತಟತಂಬ ಕಲನಯಣ ಸಚಿವರತ ಮನನಯ 
ಪರಧನನಮಂತಿರಗಳೂೆಂದ್ಧಗೆ ವಿಡಿಯೇ ಸಂವನದದಲ್ಲಿ ಪನಲೂೆೆಂಡಿದನದರ ೆ ಎನತನವುದನತನ ರ್ನನತ 
ಒಪತಪತ್ೆುೇರ್.ೆ ಆದರೆ, ಎಲಿ ಪರಶೆನಗಳಿಗೂ ಮನನಯ ಸಭನರ್ನಯಕರೇೆ ಉತ್ುರವನತನ ನೇಡತತಿುದನದರ.ೆ ಇದತ 
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ಸರಿಯನದ ಕರಮವಲಿ. ಎಲಿ ಸಚಿವರತ ಕಡನಾಯವನಗಿ ಸದನಕ್ೆೆ ಹನಜ್ರನಗಬ್ೆೇಕ್ನಗಿದೆ. ಯನವ 
ಮಂತಿರಗಳು ಯನವ ದ್ಧನದಂದತ ಈ ಸದನದಲ್ಲಿ ಹನಜ್ರಿರಬ್ೆೇಕತ ಎನತನವುದಕ್ೆೆ ಸಂಬಂಧಪಟಟಂತ್ೆ 
ತ್ಮಮ ಬಳಿ ಒಂದತ ಪಟಿಟ ಇರತತ್ುದೆ. ಆ ಪಟಿಟಯ ಪರಕ್ನರ ಈ ಸದನಕ್ೆೆ ಗೌರವವನತನ ಕ್ೊಟತಟ ಎಲಿ 
ಸಚಿವರತ ಈ ಸದನದಲ್ಲಿ ಹನಜ್ರಿರಬ್ೆೇಕತ. ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಸದನಕ್ೆೆ ಬರದ್ಧದದರ ೆ ತ್ನವು ಅವರಿಗೆ 
ಎಚಚರಿಕ್ೆಯನತನ ನೇಡತತಿುೇರಿ, ಅದೆೇ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೂ ತ್ನವು ಎಚಚರಿಕ್ಯೆನತನ ನೇಡಬ್ೆೇಕ್ನಗಿದ.ೆ 
ಪರಶೆ್ನೇತ್ುರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಪಟಟ ಮಂತಿರಗಳು ಸದನಕ್ೆೆ ಬರದೆೇ ಪರಶೆನಗೆ ಸರಿಯನದ ಮತ್ತು  
ಸಮಂಜ್ಸವನದ ಉತ್ುರ ದೊರಯದೇೆ ಹೊೇದರೆ, ಅದನತನ ಬ್ೆೇರ ೆ ನಯಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಚಚೆಾಗೆ 
ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳಿಬ್ೇೆಕ್ನಗತತ್ುದೆ. ಆದದರಿಂದ ದಯವಿಟತಟ ತ್ನವು “ಎಲಿ ಮಂತಿರಗಳು ಕಡನಾಯವನಗಿ 
ಸದನದಲ್ಲಿ ಹನಜ್ರಿರಬ್ೆೇಕತ”ಚಎನತನವ ನದೆೇಾಶನ ನೇಡಬ್ೆೇಕ್ೆನತನವುದತ ನನನ ಮನವಿಯನಗಿದೆ.  
 

ಶ್ರೇ ಕೆ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ(ಸಭನ ರ್ನಯಕರತ):- ಸರ್ನಮನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 
ಮನನಯ ಆರೂೆೇಗಯ ಮತ್ತು ಕತಟತಂಬ ಕಲನಯಣ ಸಚಿವರತ ತ್ಮಮ ಅನತಮತಿಯನತನ ಪಡದೆತಕ್ೊಂಡತ 
ಹೊೇಗಿರತವುದರಿಂದ ಅವರ ಎರಡತ ಪರಶೆನಗಳಿಗೆ ಮನತ್ರ ಅವರ ಪರವನಗಿ ರ್ನನತ ಉತ್ುರವನತನ 
ನೇಡತತಿುದದೆೇರೆ್. 
 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಸಭನ ರ್ನಯಕರೇೆ, ಕ್ೆಲವು ಸಚಿವರತ,ಚ“ಖನಸಗಿ ಕ್ೆಲಸ ನಮಿತ್ು 
ಸದನದ ಹನಜ್ರನತಿಯಂದ ವಿರ್ನಯತಿ ನೇಡಬ್ೇೆಕತ”ಚ ಎಂದತ ಪತ್ರವನತನ ಕಳುಹಿಸಿಕ್ೂೆಡತತ್ನುರೆ. 
ಸದನಕೆಂತ್ ಖನಸಗಿ ಕ್ಲೆಸ ಪರಮತಖವನದತದದಲಿ. ಈ ಬಗೆೆ ಸಭನರ್ನಯಕರನಗಿ ತ್ನವು ಅವರಿಗೆ 
ಹೆೇಳಬ್ೆೇಕ್ನಗಿದೆ. ಈ ರಿೇತಿ ಪತ್ರ ಕಳುಹಿಸಿಕ್ೂೆಡತವ ಮಂತಿರಗಳ ಹೆಸರನತನ ಇನತನ ಮೇಲೆ ಸದನದಲ್ಲಿ 
ಹೆೇಳಬ್ೆೇಕ್ನಗತತ್ುದೆ. ತ್ನವು ಕಡನಾಯವನಗಿ ಸದನದಲ್ಲಿ ಹನಜ್ರಿರಬ್ೆೇಕ್ೆಂದತ ಹೆೇಳಿ. ಖನಸಗಿ ಕ್ೆಲಸ ಇದೆ 
ಎಂದತ ಅವರತ ಹೂೆೇದರೆ, ಸದನವನತನ ಹೆೇಗ ೆನಡಸೆತವುದತ?  
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ಶ್ರೇ ಅನಲಚಕತಮನರಚ:- ಸರ್ನಮನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ನನನ ಪರಶೆನಗ ೆಮನನಯ ಆರೂೆೇಗಯ 
ಮತ್ತು ಕತಟತಂಬ ಕಲನಯಣ ಸಚಿವರಿಂದಲೆೇ ಉತ್ುರವನತನ ಪಡದೆತಕ್ೊಳಿಲತ ಬಯಸತತಿುದೆದೇರ್ೆ. 
 
   ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಹನಗನದರ,ೆ ಮತಂದ್ಧನ ವನರ ತ್ಮಮ ಪರಶೆನಯನತನ 

ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳಿಲನಗತವುದತ. 
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ಚತಕ್ೆೆ ಗತರತತಿನ ಪರಶೆನ ಸಂಖೆಯ: 1171 
(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದೆ) 

ಶ್ರೇ ಸಲ್ಲೇಂ ಅಹಮದಚ:- ಸರ್ನಮನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಆರೂೆೇಗಯ ಮತ್ತು ಕತಟತಂಬ ಕಲನಯಣ 
ಸಚಿವರತ ತ್ಮಮ ಅನತಮತಿಯನತನ ಪಡದೆತಕ್ೊಂಡತ ಹೊೇಗಿದನದರೆಂದತ ತ್ನವು ಹೆೇಳುತಿುದ್ಧದೇರಿ. ಎಲಿ 
ಪರಶೆನಗಳಿಗೂ ಮನನಯ ಸಭನರ್ನಯಕರೇೆ ಉತ್ುರವನತನ ಕ್ೊಡತವುದತ ಸರಿಯಲಿ. ಬ್ೆಳಗೆೆ ಸದನ 
ಪನರರಂಭವನದ ಕೂಡಲೇೆ ರೂೆೇಸಟರಚ ಡೂಯಟಿಯಲ್ಲಿರತವ ಸಚಿವರ ಹೆಸರತಗಳನತನ ತ್ನವು ಘೂೇಷಣ ೆ
ಮನಡಬ್ೇೆಕ್ನಗತತ್ುದ.ೆ ಮಧನಯಹನದ ನಂತ್ರ ಸದನದಲ್ಲಿ ಯನವ ಮಂತಿರಗಳೂ ಸಹ ಇರತವುದ್ಧಲಿ. ರ್ನವು 
ಸನಕಷತಟ ಕಷಟಪಟತಟ ವಿಷಯಗಳನತನ ತಿಳಿದತಕ್ೂೆಂಡತ ಚಚೆಾ ಮನಡತವುದಕ್ನೆಗಿ ರ್ನವು ಇಲ್ಲಿಗೆ 
ಬಂದ್ಧರತತ್ೆುೇವೆ. ಆದರ,ೆ ಸಚಿವರೆೇ ಇಲಿವೆಂದರೆ ಹೆೇಗ?ೆ ಪರತಿದ್ಧನ ಯನರತ ಈ ಸದನದಲ್ಲಿ 
ಹನಜ್ರಿರಬ್ೆೇಕ್ೆಂದತ ತ್ನವು ಘೂೇಷಣೆ ಮನಡಿದರೆ ಉತ್ುಮ ಎನತನವುದತ ನನನ ಅಭಿಪನರಯವನಗಿದ.ೆ 
 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಪರಧನನಮಂತಿರಗಳೊಂದ್ಧಗೆ ವಿಡಿಯೇ ಸಂವನದ ಕ್ನಯಾಕರಮ 
ಇರತವುದರಿಂದ ಮನನಯ ಆರೂೆೇಗಯ ಮತ್ತು ಕತಟತಂಬ ಕಲನಯಣ ಸಚಿವರತ ನನನ ಅನತಮತಿಯನತನ 
ಕ್ೆೇಳಿಕ್ೂೆಂಡತ ಹೂೆೇಗಿದನದರೆ. ಅವರನತನ ಬಿಟಟರೆ ಬ್ೆೇರ ೆ ಯನರೂ ಹೊೇಗಿಲಿ. ಇನತನ ಮತಂದ ೆ
ಯನವಯನವ ಮಂತಿರಗಳು ಸದನದಲ್ಲಿ ಕಡನಾಯವನಗಿ ಹನಜ್ರಿರಬ್ೆೇಕತ ಎನತನವುದರ ಬಗೆೆ 
ತಿಳಿಸಲನಗತತ್ುದೆ. 
 

ಶ್ರೇ ಸಲ್ಲೇಂ ಅಹಮದಚ:- ಸರ್ನಮನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಹನವೇೆರಿ ಮಡಿಕಲಚ ಕ್ನಲೆೇಜನ ಕಟಟಡ 
ಕ್ನಮಗನರಿಗ ೆ ಸಂಬಂಧಪಟಟಂತ್ೆ ರ್ನನತ ಪರಶೆನಯನತನ ಹೆೇಳಿದದೆ. ಮಡಿಕಲಚ ಕ್ನಲೆೇಜ್ತ ನಮಮ ಜಲೆಿಗ ೆ
ಬರಬ್ೆೇಕ್ೆನತನವುದತ ಹನವೇೆರಿ ಜಲೆಿಯವರ ಹಲವನರತ ವಷಾಗಳ ಕನಸನಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಮೂರತ 
ವಷಾಗಳ ಹಿಂದಯೆೆೇ ಕಟಟಡ ಕ್ನಮಗನರಿ ಪನರರಂಭಗೊಂಡಿದದರೂ ಸಹ ಇಲ್ಲಿಯವರಗೆ ೆ ಶೆೇಕಡ 
30ರಷತಟ ಕ್ನಮಗನರಿ ಮನತ್ರ ಮತಗಿದ್ಧದೆ.ಚ “ಕ್ೊೇವಿಡಚ-19 ಸನಂಕ್ನರಮಿಕ ರೂೆೇಗದ ಪರಿಣನಮವನಗಿ 
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ಕ್ನಮಗನರಿ ವಿಳಂಬವನಗಿದ”ೆಚಎನತನವ ಉತ್ುರವನತನ ಸಕ್ನಾರ ನೇಡಿದೆ. ಆದರೆ, 21-22ರೆ್ೇ ಸನಲ್ಲನಲ್ಲಿ 
ಇಂಜನಯರಿಂಗಚ ಕ್ನಲೇೆಜನ ಕ್ನಯಂಪಸ್ಚನಲ್ಲಿ ಮಡಿಕಲಚ ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳಿಗ ೆ ಪರವೆೇಶ 
ನೇಡಲನಗತತ್ುದೆಂದತ ಸಕ್ನಾರ ಘೂೇಷಣ ೆಮನಡಿದದರೂ ಸಹ 2021-22ರೆ್ೇ ಸನಲ್ಲನಂದ ಪನರರಂಭ 
ಮನಡಲತ ಎಂ.ಎ.ಆರಚ.ಬಿ.ಯಂದ ಅನತಮತಿ ಪತ್ರ ದೊರಕರತವುದ್ಧಲಿ ಎನತನವ ಉತ್ುರವನತನ ನೇಡಿದೆ. 
ಕ್ೆೇಂದರ ಮತ್ತು ರನಜ್ಯ ಸಕ್ನಾರಗಳಲ್ಲಿ ಭನರತಿೇಯ ಜ್ನತ್ನ ಪಕ್ಷವೆೇ ಅಧಿಕ್ನರದಲ್ಲಿದದರೂ ಸಹ 
ಅನತಮತಿಯನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಳುಿವುದಕ್ೆೆ ರನಜ್ಯ ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ಏನತ ತ್ೂೆಂದರ ೆ ಎನತನವುದತ ನನನ 
ಪರಶೆನಯನಗಿದೆ.  

 
ಶ್ರೇ ಕ್ೊೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ(ಸಭನ ರ್ನಯಕರತ) (ಆರೊೇಗಯ ಮತ್ತು ಕತಟತಂಬ ಕಲನಯಣ 

ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ):- ಸರ್ನಮನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಸಕ್ನಾರ ಬಹಳ ವಿವರವನಗಿರತವಂತ್ಹ 
ಉತ್ುರವನತನ ನೇಡಿದೆ. ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಕ್ೆೇಳಿರತವ ಉಪ ಪರಶೆನಗ ೆಉತ್ುರವನತನ ನೇಡತವುದನದರೆ, 
ಹನವೇೆರಿ ವೆೈದಯಕೇಯ ಕ್ನಲೇೆಜ್ತ ಕಟಟಡ, ವಸತಿ ನಲಯ, ಆಸಪತ್ೆರ ಹನಗೂ ಇನನತ್ರ ೆ ಕಟಟಡ 
ಕ್ನಮಗನರಿಗಳನತನ ಕ್ೆೈಗೂೆಳುಿವುದಕ್ೆೆ ಸಕ್ನಾರ 327.46 ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪನಯಗಳ ಟೆಂಡರಚ ಮತ್ುಕ್ೆೆ 
ಅನತಮೇದರೆ್ಯನತನ ನೇಡಿದೆ. ಈಗನಗಲೆೇ 292 ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪನಯಗಳನತನ ಬಿಡತಗಡೆ 
ಮನಡಲನಗಿದ.ೆ ಕ್ೂೆೇವಿಡಚ-19 ಸನಂಕ್ನರಮಿಕ ರೂೆೇಗದ ಹಿರೆ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಒಂದೂವರ ೆವಷಾದಲ್ಲಿ 
ನಂತ್ರ ಪರವನಹ ಬಂದ ಹಿರೆ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ  ನತರಿತ್ ಕ್ೆಲಸಗನರರತ ಲಭಯವಿಲಿದ ಕ್ನರಣ ಕ್ನಮಗನರಿಯ 
ಕ್ೆಲಸ ವಿಳಂಬವನಗಿತ್ತು. ಈ ವೆೈದಯಕೇಯ ಕ್ನಲೆೇಜಗ ೆ 2020-21ರೆ್ೇ ಸನಲ್ಲಗ ೆ ಪರವೆೇಶವನತನ 
ನೇಡಬ್ೆೇಕ್ನಗಿತ್ತು. ಈ ಮೇಲ್ಲನ ಎಲಿ ಕ್ನರಣಗಳಿಂದನಗಿ ಸಾಲಪ ವಿಳಂಬವನಗಿದೆ.  2023-24ರೆ್ೇ 
ಸನಲ್ಲನಂದ ದನಖಲನತಿಯನತನ ಪನರರಂಭಿಸಲನಗತತ್ುದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯನವುದೇೆ ರಿೇತಿಯ ಗೊಂದಲಗಳಿಲಿ. 
ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಇದನತನ ಸನಾಗತಿಸತತ್ನುರೆಂದತ ರ್ನನತ ಭನವಿಸಿದೆದೇರ್.ೆ  
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ಶ್ರೇ ಸಲ್ಲೇಂ ಅಹಮದಚ:- ಸರ್ನಮನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಹನವೇೆರಿ ಜಲೆಿಯಲ್ಲಿ ಮಡಿಕಲಚ 
ಕ್ನಲೇೆಜ್ನತನ ಪನರರಂಭ ಮನಡತತಿುರತವುದನತನ ರ್ನನತ ಸನಾಗತಿಸತತಿುದೆದೇರ್ೆ. ತ್ನವು ಸಹ ಅದೆೇ ಭನಗದ್ಧಂದ 
ಆಯೆೆಗೊಂಡತ ಬಂದ್ಧದ್ಧದೇರಿ. ತ್ನವು ಅವರಿಗೆ ಮನಗಾದಶಾನ ನೇಡಬ್ೆೇಕ್ನಗಿದೆ. ರನಜ್ಯ ಸಕ್ನಾರ 
ಏತ್ಕ್ೂೆೆೇಸೆರ ದೆಹಲ್ಲಯ ಎಂ.ಎ.ಆರಚ.ಬಿ.ಯಂದ ಅನತಮತಿಯನತನ ಪಡದೆತಕ್ೂೆಂಡಿಲಿವೆನತನವುದತ ನನನ 
ಉಪ ಪರಶೆನಯನಗಿದೆ. ಕಟಟಡ ಕ್ನಮಗನರಿ ಕ್ನರಣನಂತ್ರಗಳಿಂದ ನಧನನಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸನಗತತಿುರತವುದನತನ 
ರ್ನವು ಒಪತಪತ್ುೆೇವೆ. ಇದಕ್ೆೆ ಸಕ್ನಾರ ಉತ್ುರ ಕ್ೂೆಡಬ್ೇೆಕ್ನಗಿದೆ.  

 
ಶ್ರೇ ಕೆ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಸರ್ನಮನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಕಟಟಡ ಕ್ನಮಗನರಿ 

ವಿಳಂಬವನದ ಹಿರೆ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಅನತಮತಿಯನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುಿವುದಕ್ೆೆ ಸನಧಯವನಗಲ್ಲಲಿ. ಕಟಟಡ 
ಪೂಣಾಗೂೆಂಡ ನಂತ್ರ ಅನತಮತಿ ದೂೆರಯೆತತ್ುದೆ. 2023-24ರೆ್ೇ ಸನಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ನಲೇೆಜ್ನತನ 
ಪನರರಂಭಿಸಲನಗತತ್ುದ ೆ ಎನತನವುದ ಭರವಸಯೆನತನ ರ್ನನತ ನೇಡತತಿುದೆದೇರ್ೆ. ಅನತಮತಿಯನತನ 
ಪಡದೆತಕ್ೂೆಳಿಬ್ೇೆಕ್ನಗಿರತವುದತ ನಮಮ ಜ್ವನಬ್ನದರಿ ಅದನತನ ರ್ನವು ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುಿತ್ೆುೇವೆ.  

 
ಶ್ರೇ ಸಲ್ಲೇಂ ಅಹಮದಚ:- ಸರ್ನಮನಯ ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ ಎಂ.ಎ.ಆರಚ.ಬಿ.ಯಂದ ಅನತಮತಿ 

ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುಿವುದಕ್ೆೆ ಯನವ ಕ್ನರಣಗಲ್ಲಂದ ವಿಳಂಬವನಗಿದೆ ಎನತನವುದಕ್ೆೆ ಸಂಬಂಧಪಟಟಂತ್ ೆಮನನಯ 
ಆರೂೆೇಗಯ ಮತ್ತು ಕತಟತಂಬ ಕಲನಯಣ ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರವನತನ ನೇಡಬ್ೆೇಕ್ನಗಿದ.ೆ  

 
ಶ್ರೇ ಕ್ೊೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಸರ್ನಮನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸಲ್ಲೇಂ 

ಅಹಮದಚರವರ ಪರಶೆನಯೂ ರೆ್ೇರವನಗಿದ,ೆ ಸಕ್ನಾರದ ಉತ್ುರವೂ ರೆ್ೇರವನಗಿದೆ. ಅನತಮತಿಯನತನ 
ನೇಡಲತ ಕ್ೆೇಂದರ ಸಕ್ನಾರದ್ಧಂದ ಬರತವಂತ್ಹ ಟಿೇಂ ಕಟಟಡವನತನ ಪರಿಶ್ೇಲರೆ್ ಮನಡತತ್ುದೆ. ಆ 
ಹಿರೆ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಟಟಡ ಕ್ನಮಗನರಿ 2023-24ರೆ್ೇ ಸನಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಪೂಣಾಗೂೆಳುಿವುದರಿಂದ ಆಗ 
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ಅನತಮತಿಯನತನ ಪಡದೆತಕ್ೊಳಿಲನಗತತ್ುದೆ ಮತ್ತು ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳ ಪರವೆೇಶನತಿಯನತನ ಸಹ 
ಪನರರಂಭಿಸಲನಗತತ್ುದ.ೆ  

 
ಶ್ರೇ ಸಲ್ಲೇಂ ಅಹಮದಚ:- ಸರ್ನಮನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಕ್.ೆಡಿ.ಪಿ. ಮಿೇಟಿಂಗಚನಲ್ಲಿ ಮನನಯ 

ಮಂತಿರಗಳೆೇ ಹೆೇಳಿದನದರೆ. ಇಂಜನಯರಿಂಗಚ ಕ್ನಲೇೆಜನ ಕ್ನಯಂಪಸ್ಚನಲ್ಲಿ ಮಡಿಕಲಚ ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳಿಗೆ 
ಪರವೆೇಶ ನೇಡಲನಗತತ್ುದೆಂದತ ಸಕ್ನಾರ ಘೂೇಷಣ ೆ ಮನಡಿದ.ೆ ಮಡಿಕಲಚ ಕ್ನಲೇೆಜಗ ೆ ಸಕ್ನಾರ 
ಅನತಮತಿಯನತನ ಪಡದೆತಕ್ೊಂಡಿಲಿ. ಆದದರಿಂದ ಅನತಮತಿಯನತನ ಪಡದೆತಕ್ೂೆಳಿಬ್ೆೇಕ್ೆನತನವುದತ ನನನ 
ಒತ್ನುಯವನಗಿದ.ೆ 

 
ಶ್ರೇ ಕ್ೊೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಸರ್ನಮನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಬ್ೆೇಗರೆ್ೇ ಕಟಟಡ 

ಕ್ನಮಗನರಿಯನತನ ಪೂಣಾಗೊಳಿಸಿ, ಅನತಮತಿಯನತನ  ಪಡದೆತಕ್ೊಂಡತ ಸಕ್ನಲದಲ್ಲಿ 
ಪರವೆೇಶನತಿಯನತನ ಪನರರಂಭಿಸಲನಗತವುದತ ಎನತನವ ಭರವಸಯೆನತನ ನೇಡತತಿುದದೆೇರ್ೆ.  

 
ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಅದಷತಟ ಬ್ೆೇಗರೆ್ೇ ಕಟಟಡ ಕ್ನಮಗನರಿಯನತನ ಪೂಣಾಗೂೆಳಿಸಿ, ದನಖಲನತಿಯನತನ 
ಪನರರಂಭಿಸಿ, ಅಲ್ಲಿನ ಜ್ನರತ ನಮಮನತನ ಪರಶೆನ ಮನಡತತ್ನುರ.ೆ 
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ಚತಕ್ೆೆ ಗತರತತಿನ ಪರಶೆನ ಸಂಖೆಯ: 1156 
(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದೆ) 

ಶ್ರೇ ವೆೈ.ಎಂ.ಸತಿೇಶಚ:- ಸರ್ನಮನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈ ಪರಶೆನಗ ೆ ಸಂಬಂಧಪಟಟಂತ್ೆ 
ಒಂದರೆಡತ ಸಪಷಿಟೇಕರಣಗಳನತನ ಕ್ೆೇಳುವುದಕ್ೆೆ ಬಯಸತತಿುದೆದೇರ್ೆ. ಸಕ್ನಾರ ನೇಡಿರತವ ಉತ್ುರದಲ್ಲಿ 
ವಿಜ್ಯನಗರದಲ್ಲಿ ಹೆೈಬಿರಡಚ ಪನರ್ಚಾ ಅನತನ ಸನಾಪರ್ೆ ಮನಡಲನಗತತ್ುದೆ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದೆ. ವಿಜ್ಯನಗರ 
ಜಲೆಿಯ ಯನವ ತ್ನಲೂಿಕನಲ್ಲಿ ಹೆೈಬಿರಡಚ ಪನರ್ಚಾ ಅನತನ ಸನಾಪರ್ ೆಮನಡಲನಗತತ್ುದೆ ಎನತನವುದನತನ 
ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಲನಗಿದೆಯೆೇ ಎನತನವುದತ ನನನ ಪರಶೆನಯನಗಿದೆ.  

 
ಸರ್ನಮನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಸಕ್ನಾರಿ ಕಟಟಡಗಳ ಮೇಲೆ ಸೌರ ಶೆೇಖರಣನ ತ್ಂತ್ರಜನಾನವನತನ 

ಅಳವಡಿಸಿ ಅವುಗಳಿಂದ ವಿದತಯತಚ ಪಡದೆತಕ್ೊಳಿಲನಗತತ್ುದೆಯೆೇ ಎನತನವುದತ ನನನ ಮತ್ೊುಂದತ 
ಪರಶೆನಯನಗಿತ್ತು. ರನಜ್ಯ ಸಕ್ನಾರದವರತ ಇದಕ್ೆೆ ಯನವುದೇೆ ರಿೇತಿಯ ಅನತದನನವನತನ 
ನೇಡತತಿುಲಿವೆಂದತ ಉತ್ುರವನತನ ನೇಡಿದನದರ.ೆ ಕ್.ೆಎಸ್ಚ.ಆರಚ.ಟಿ.ಸಿ. ಬಸ್ಚ ನಲನದಣಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಲನಿವಣಿ 
ಬಹಳ ದೂೆಡಾದನಗಿರತತ್ುದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸೂೆೇಲನರಚ ಪನಯನಲಚಗಳನತನ ಅಳವಡಿಸಿದರ ೆ ನಮಗೆ ಹೆಚಿಚನ 
ಪರಮನಣದಲ್ಲಿ ಸೌರಶಕುಯನತನ ಉತ್ನಪದರೆ್ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಸನಧಯವನಗತತ್ುದೆ ಎನತನವುದತ ನನನ 
ಸಲಹೆಯನಗಿದೆ.  

 
ಶ್ರೇ ವಿ.ಸತನೇಲಚಕತಮನರಚ:- ಸರ್ನಮನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಪರಸತುತ್ ನಮಮ ರನಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತಿು 

ಯನಗತತಿುರತವ ವಿದತಯತಚ ಪರಮನಣ ಮತ್ತು ಮತಂದ್ಧನ 10 ವಷಾಗಳ ಬ್ೆೇಡಿಕ್ಯೆ ಪರಮನಣವನತನ 
ಗಣರೆ್ಗ ೆ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಂಡತ ನಮಮ ಇಲನಖಯೆ ಮೂಲಕ ಒಂದಷತಟ ಯೇಜ್ರೆ್ಗಳನತನ 
ರೂಪಿಸಲನಗತತಿುದೆ. ಇದಕ್ೆೆ ಸಂಬಂಧಪಟಟಂತ್ೆ ಮನನಯ ತಿಪಪೆೇಸನಾಮಿಯವರತ ಕ್ೆೇಳಿದಂತ್ಹ ಪರಶೆನಗೆ 
ಈಗನಗಲೆೇ ಉತ್ುರವನತನ ನೇಡಿದೆದೇರ್.ೆ ಇಲ್ಲಿಯವರಗೆೆ ಸತಮನರತ 14741 ಮಗನವನಯಟಚನಷತಟ ವಿದತಯತಚ 
ಅನತನ ಬಳಕ್ೆ ಮನಡಿಕ್ೂೆಳುಿತಿುದೆದೇವೆ. ಮತಂದ್ಧನ ಹತ್ತು ವಷಾಗಳ ವಿದತಯತಚ ಬಳಕ್ೆಯ ಪರಮನಣ 
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21950 ಮಗನವನಯಟಚನತನ ತ್ಲತಪಬಹತದತ ಎನತನವ ಗತರಿಯನತನ ಇಟತಟಕ್ೂೆಂಡತ ಬ್ೇೆರೆಬ್ೇೆರೆ 
ಯೇಜ್ರೆ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಕ್ೆಲಸವನತನ ಪನರರಂಭ ಮನಡಿದೆದೇವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹೈೆಬಿರಡಚ ಪನರ್ಚಾ ಸಹ 
ಒಂದನಗಿದ.ೆ ಪವನ ಮತ್ತು ಸೌರ ವಿದತಯತಚ ಯೇಜ್ರೆ್ಗಳನತನ ಸೇೆರಿಸಿಕ್ೊಂಡತ ಒಂದತ ಹೆೈಬಿರಡಚ 
ಪನರ್ಚಾ ಸನಾಪರ್ ೆಮನಡಬ್ೇೆಕ್ೆನತನವುದತ ಸಕ್ನಾರದ ಯೇಜ್ರೆ್ಯನಗಿದೆ. ಮನನಯ ಮತಖಯಮಂತಿರಗಳು 
ಸಹ ಆ ನಟಿಟನಲ್ಲಿ ಸಲಹಗೆಳನತನ ನೇಡಿ, ಈ ಸನಲ್ಲನ ಆಯವಯಯದಲ್ಲಿ ಈ ಯೇಜ್ರೆ್ಯನತನ 
ಪರಕಟಿಸಿದನದರ.ೆ ರನಜ್ಯದಲ್ಲಿ 5000 ಮಗನವನಯಟಚ ಸನಮಥಯಾದ ಹೆೈಬಿರಡಚ ಪವರಚ ಪನರ್ಚಾ ಅನತನ 
ಕ್ೊಪಪಳ, ಧನರವನಡ, ಗದಗ, ವಿಜ್ಯಪತರ, ದನವಣಗೆರೆ, ಚಿತ್ರದತಗಾ, ವಿಜ್ಯನಗರ ಮತ್ತು 
ತ್ತಮಕೂರತ ಜಲೆಿಗಳಲ್ಲಿ ಸನಾಪಿಸಬ್ೇೆಕ್ೆನತನವ ಉದೆದೇಶ ಸಕ್ನಾರಕೆದೆ. ಎಲ್ಲಿ ಗನಳಿ ಹಚೆನಚಗಿದೆ 
ಎನತನವುದರ ಬಗೆೆ ಎಂಎಂಆರಚಬಿ ಯವರತ ಒಂದತ ಸವೆಾಯನತನ ಮನಡಿ ವರದ್ಧಯನತನ ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ 
ಕಳುಹಿಸಿಕ್ೂೆಟಿಟದನದರೆ.  ವಿಜ್ಯನಗರದಲ್ಲಿ ಯನವ ತ್ನಲೂಿಕನಲ್ಲಿ ಈ ಘ್ಟಕವನತನ ಸನಾಪರ್ ೆ
ಮನಡಬ್ೇೆಕ್ೆನತನವುದರ ಬಗೆೆ ಇನೂನ ಅಂತಿಮ ನಧನಾರ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಂಡಿಲಿ. ಮತಂದ್ಧನ ದ್ಧನಗಳಲ್ಲಿ 
ಎಲೆಿಲ್ಲಿ ಸನಾಪರ್ ೆಮನಡಲನಗತತ್ುದೆ ಎನತನವುದನತನ ಪರಕಟಪಡಿಸಲನಗತತ್ುದೆ.  

 
ಸರ್ನಮನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಸಕ್ನಾರಿ ಕಛೆೇರಿ ಕಟಟಡಗಳ ಮೇಲ ೆ ಸೂೆೇಲನರಚ 

ಪನಯನಲಚಗಳನತನ ಅಳವಡಿಸಬ್ೆೇಕ್ೆನತನವ ಸಲಹೆಯನತನ ನೇಡಿದನದರ.ೆ ಈ ಚಿಂತ್ರ್ ೆ ಸಕ್ನಾರಕೆದೆ. 
ಐ.ಪಿ.ಡಿ.ಎಸ್ಚ. ಯೇಜ್ರೆ್ಯಡಿಯಲ್ಲಿ 1192 ಕಟಟಡಗಳ ಮೇಲ ೆ ಸೂೆೇಲನರಚ ಪನಯನಲಚಗಳನತನ 
ಅಳವಡಿಸಿ 8.323 ಮಗನವನಯಟಚನಷತಟ ಸೌರಶಕುಯನತನ ಉತ್ನಪದ್ಧಸಲನಗತತಿುದೆ. 13ರೆ್ೇ ಹಣಕ್ನಸತ 
ಆಯೇಗದ  ಪೊರೇತ್ನಾಹಕ ಅನತದನನದಡಿ ಸತಮನರತ 108 ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪನಯಗಳನತನ ವೆಚಚ ಮನಡಿ 
1104 ಸಕ್ನಾರಿ ಕಟಟಡಗಳ ಮೇಲೆ ಸೂೆೇಲನರಚ ಪನಯನಲಚಗಳನತನ ಅಳವಡಿಸಿ ಸತಮನರತ 5.482 
ಮಗನವನಯಟಚ ಸನಮಥಯಾದ ವಿದತಯತಚ ಅನತನ ಉತ್ನಪದ್ಧಸಲನಗತತಿುದೆ.  ಎಲಿ ಸಕ್ನಾರಿ ಕಟಟಡಗಳ ಮೇಲೆ 
ಸೂೆೇಲನರಚ ರೂಪಚ ಟನಪಚ ಅನತನ ಅಳವಡಿಸತವ ಹಿರೆ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲಿ ಇಲನಖಗೆಳ ಜೊತ್ೆಗೆ ರ್ನವು ಪತ್ರ 
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ವಯವಹನರವನತನ ನಡಸೆಿದದೆೇವೆ. ಮತಂದ್ಧನ ದ್ಧನಗಳಲ್ಲಿ ಎಲಿ ಸಕ್ನಾರಿ ಕಛೆೇರಿ ಕಟಟಡಗಳ ಮೇಲೆ 
ಸೂೆೇಲನರಚ ರೂಫಚ ಟನಪಚ ಅನತನ ಅಳವಡಿಸತವ ಯೇಜ್ರೆ್ಯನತನ ನಮಮ ಇಲನಖ ೆಹಮಿಮಕ್ೂೆಂಡಿದೆ.  

                  (ಮತಂದತವರಿದ್ಧದೆ) 
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(111) 7.3.2022  12.00 ಪಿಕ್ೆ:ಕ್ೆಎಸ್ಚ 

ಪರಶೆನ ಸಂಖೆಯ: 1242 
(ಉತ್ುರ ಪರತಿ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದೆ) 

 
 ಶ್ರೇಮತಿ ಎಸ್ಚ.ವಿೇಣನ ಅಚಚಯಯ:- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಗಳ,ೆ ಕ್ೂೆಡಗತ ಜಲೆಿಯ ತಿತಿಮತಿ 
ಗ್ಾಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ  ವನಯಪಿುಯ ಚೆೇಣಿಹಡತಿ ಗಿರಿಜ್ನರ ಹನಡಿಯ ಸತತ್ುಮತತ್ುಲ್ಲನ ಪರದೆೇಶದಲ್ಲಿ 
ಕ್ನಡನರೆ್ಗಳು ಬ್ನರದ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ೊೇಟನಯಂತ್ರ ರೂಪನಯ ವೆಚಚದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲನಗತತಿುರತವ ರೈೆಲೆಾ 
ಬ್ನಯರಿಕ್ೆೇಡಚ ಅವೆೈಜ್ಞನನಕವನಗಿರತವುದರಿಂದ ಸಾಳಿೇಯರಿಂದ ಪರತಿಭಟರೆ್ ಹನಗೂ ಪರತಿರೂೆೇದ 
ಎದತರನಗತತಿುರತವುದತ ಸರ್ಾಾರದ ಗಮನಕ್ೆೆ ಬಂದ್ಧದಯೆೆೇ ಎನತನವ ಪರಶೆನ ಕ್ೆೇಳಿದೆದೇರ್.ೆ  ಅದಕ್ೆೆ ಮನನಯ 
ಸಚಿವರತ, ಕ್ನಮಗನರಿಯನತನ ಅವೆೈಜ್ಞನನಕವನಗಿ ಪನರರಂಭಿಸಿರತವುದ್ಧಲಿ ಹನಗೂ ಕ್ೊೇಟನಯಂತ್ರ 
ರೂ.ಗಳನತನ ವೆಚಚ ಮನಡಿರತವುದ್ಧಲಿ.  ಆದನಗೂಯ ಸಾಳಿೇಯ ಜ್ನರ ಅಸಹಕ್ನರದ್ಧಂದನಗಿ 
ಕ್ನಮಗನರಿಯನತನ ಪೂಣಾಗೊಳಿಸಲನಗಿರತವುದ್ಧಲಿ ಎನತನವ ಉತ್ುರ ಕ್ೂೆಟಿಟದನದರೆ.  ನಮಮ 
ಯೇಜ್ರೆ್ಯನತನ ರ್ನನತ ಖಂಡಿತ್ವನಗಿ ಒಪತಪತ್ೆುೇರ್ೆ.  ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಾಾರದ ಅಸಹನಯತ್ ೆಎದತದ 
ಕ್ನಣತತಿುದೆ.  ಸಾಳಿೇಯ ಜ್ನ ಪರತಿನಧಿಗಳು, ಕ್ನರ್ ಬ್ೆಳೆಗನರರತ, ರೈೆತ್ರತ ಮತ್ತು ಸನವಾಜ್ನಕರತ 
ಹನಗೂ ಇಲನಖಯೆ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಇಲನಖಯೆತ ಕ್ನಮಗನರಿಯನತನ ಪೂಣಾಗೊಳಿಸಲತ ಅನತವು 
ಮನಡಿಕ್ೊಡತವಂತ್ ೆ ಗಿರಿ ಜ್ನರಿಗ ೆಮವಲ್ಲಸಲತ ಪರಯತಿನಸಿರತತ್ನುರ.ೆ  ಆದನಗೂಯ, ಹನಡಿಯ ಗಿರಿ 
ಜ್ನರತ ಅದನತನ ಒಪಪದೆೇ ಕ್ನಮಗನರಿಯನತನ ಅನತಷನಾನಗೊಳಿಸಲತ ಇಲನಖಗೆ ೆ ಸಹಕ್ನರ 
ನೇಡಿರತವುದ್ಧಲಿ ಎಂದತ ಉತ್ುರ ಕ್ೊಟಿಟದನದರೆ.  ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಗಳೆ, ರ್ನನತ ಎಲನಿ 
ಅಧಿೇವೆೇಶನಗಳಲೂಿ ಕ್ನಡನರೆ್ ಹನವಳಿಯ ಬಗೆೆ ಪರಶನೆ ಕ್ೆೇಳುತಿುದೆದೇರೆ್. ಈ ನಟಿಟನಲ್ಲಿ ಸರ್ಾಾರ ಹಣ 
ವಿನಯೇಗ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಒಪಿಪಕ್ೊಂಡಿದೆ.  ಆದರ ೆ ಒಂದತ ಲೆಕೆದಲ್ಲಿ, ಗಿರಿ ಜ್ನರತ ಪರತಿಭಟರೆ್ 
ಮನಡತತಿುದನದರ ೆಎಂದತ ಸರ್ಾಾರ ಅಸಹನಯಕತ್ೆ ತ್ೊೇರಿಸತತಿುದೆ.  ಅಸಹನಯಕತ್ೆ ತ್ೊೇರಿಸಬ್ನರದತ.  
ತ್ಮಮ ಉತ್ುರದ ಕ್ೂೆರೆ್ಯ ಪನಯರದಲ್ಲಿ, ಹನಡಿಯಳಗೆ ಬ್ೆಳ ೆಹನನಯನತನ ತ್ಪಿಪಸಲತ ಇನತನ ಮತಂದ ೆ
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ಹನಡಿಯ ಸತತ್ುಲತ ಈಗನಗಲೆೇ ಇರತವ ಆರೆ್ ತ್ಡ ೆ ಕಂದಕಗಳನತನ ಬಲಪಡಿಸಲನಗತವುದತ ಹನಗೂ 
ಅವಶಯವಿದದಲ್ಲಿ ಸೌರತ್ಂತಿ ಬ್ೆೇಲ್ಲಯನತನ ನಮಿಾಸಲನಗತವುದತ ಎಂದತ ತಿಳಿಸಿದ್ಧದೇರಿ.  ಮನನಯ ಸಚಿವರತ 
ಏಕ್ೆ ಕ್ೊಡಗಿಗೆ ಭೇೆಟಿ ಕ್ೂೆಡತತಿುಲಿ? ಮೂರತ ಅರಣಯ ಮಂತಿರಗಳು ಬದಲನದರೂ ಒಬಬರೂ ಕೂಡ 
ಕ್ೊಡಗಿಗೆ ಬಂದ್ಧಲಿ.  ಏಕ್ ೆನಮಗೆ ಭಯ?  ಈ ಕತರಿತ್ತ ರ್ನನತ ನಮಗೆ ೪ ಸಲ ಪರಶೆನ ಕ್ೆೇಳಿದದೆೇರೆ್.  
ತಿಂಗಳಿಗ ೆ ಎರಡತ-ಮೂರತ ಜ್ನ ಆದ್ಧವನಸಿಗಳು, ಬತಡಕಟತಟ ಜ್ನರತ ಅಥವನ ಸನವಾಜ್ನಕರತ 
ಸನಯತತ್ುಲೇೆ ಇರತತ್ನುರೆ.  ಮನನಯ ಸಚಿವರಿಗೆ ಕ್ೊಡಗಿಗ ೆಏಕ್ೆ ಬರತವುದಕ್ೆೆ ಆಗತತಿುಲಿ ಎನತನವುದತ 
ನನನ ಪರಶೆನಯನಗಿದೆ.  ಗಿರಿ ಜ್ನರ ಮನವಲ್ಲಸತವ ಕ್ಲೆಸವನತನ ಸರ್ಾಾರವೆೇ ಮನಡಬ್ೆೇಕತ.  ಸಾಳಿೇಯ 
ಜ್ನ ಪರತಿನಧಿಗಳು ರ್ನವು ಅಲೆಿೇ ಇದದರೂ ಅವರ ಮನವಲ್ಲಸಲತ ಆಗಲ್ಲಲಿ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದ ಮೇಲೆ 
ಸರ್ಾಾರ ಬಂದತ ಅವರ ಮನವಲ್ಲಸತವ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡಬ್ೇೆಕತ.  ಕ್ೊಡಗಿಗ ೆನೇವು ಬರಲೆೇ ಬ್ೆೇಕತ.  
ರ್ನನತ ಅರೆ್ೇಕ ಸಲ ಈ ವಿಷಯವನತನ ಸದನದಲ್ಲಿ ಹೆೇಳಿದೆದೇರ್.ೆ  ನನಗೆ ತ್ತಂಬ್ನ ರೆ್ೂೇವನಗತತಿುದೆ.  
ಈ ಸಮಸೆಯಯನತನ ನೇವೆೇಕ್ೆ ಪರಿಹನರ ಮನಡತತಿುಲಿ?   

 ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಕಳದೆ ಅಧಿವೆೇಶನದಲ್ಲಿ ಈ ಕತರಿತ್ತ ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಪರಸನುಪ 
ಮನಡಿದನಗ ಕ್ೊಡಗಿಗೆ ಭೆೇಟಿ ನೇಡತತ್ೆುೇರ್,ೆ ಮಿೇಟಿಂಗಚ ಮನಡತತ್ೆುೇರ್ೆ ಎನತನವ ಭರವಸಯೆನತನ 
ಕ್ೊಟಿಟದ್ಧದರಿ.   

 ಶ್ರೇ ಉಮೇಶಚ ವಿ.ಕತಿು:-ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಗಳೆ, ನನಗ ೆಹೊೇಗತವುದಕ್ೆೆ ಸನಧಯವನಗಲ್ಲಲಿ ನಜ್.  
ಮತಂದ್ಧನ ಏಪಿರಲಚ ತಿಂಗಳ ಮದಲ ವನರದಲ್ಲಿ ಕ್ೂೆಡಗಿಗೆ ಭೆೇಟಿ ಕ್ೂೆಡತತ್ೆುೇರೆ್; ರ್ನರೆ್ೇ ಖತದನದಗಿ 
ಬರತತ್ೆುೇರೆ್.   

 ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಗಳೆ, ಈಗನಗಲೆೇ ಬ್ನಯರಿಕ್ೇೆಡಚ ನಮನಾಣ ಕ್ನಮಗನರಿಯನತನ 
ರೂಪಿಸಿದೆದೇವ.ೆ  ಪಿಡಬೂಿೂಡಿ ಅವರಿಂದ ಅಪೂರವಲಚ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಂಡತ ವೈೆಜ್ಞನನಕವನಗಿ ನಮನಾಣ 
ಮನಡತತಿುದೆದೇವೆ.  ಇದಕೆಂತ್ ಮತಂಚೆ ಕಂದಕವನತನ ನಮನಾಣ ಮನಡಲನಗಿತ್ತು.  ನಮಮ ಅರಣಯ 
ಇಲನಖಯೆ ವನಯಪಿುಗೆ ಬರತವಂತ್ಹ ಪರದೇೆಶದ ಕ್ೊರೆ್ಯ ಭನಗದವರೆಗ ೆಬ್ನಯರಿಕ್ೆೇಡಚಗಳನತನ ನಮನಾಣ 
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ಮನಡತತ್ೆುೇವ.ೆ  ಅಲ್ಲಿ ಕ್ನರ್ ತ್ೊೇಟಗಳು ಇರತವುದರಿಂದ ಆರೆ್ಗಳ ಹನವಳಿಯನತನ ತ್ಪಿಪಸತವ 
ಕ್ೆಲಸವನತನ ಮನಡತತಿುದದೆೇವ.ೆ  ಮತ್ೆು, ಖತದನದಗಿ ರ್ನರೆ್ೇ ಕ್ೊಡಗಿಗೆ ಬಂದತ ಗಿರಿ ಜ್ನರ ಸಮಸೆಯಗಳನತನ 
ಆಲ್ಲಸಿ ಅದನತನ ಸರಿ ಮನಡತವಂತ್ಹ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ  ಆಗ ತ್ನವು ಮತ್ತು ಸಾಳಿೇಯ 
ಶನಸಕರತಗಳನತನ ಕರದೆತ ಅವರ ಜೊತ್ೆ ಮನತ್ರ್ನಡಿ ಸಪಂದ್ಧಸತವ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ  ಮತಂದ್ಧನ 
ಏಪಿರಲಚ ಮದಲ ವನರದಲ್ಲಿ ರ್ನನತ ಕ್ೊಡಗಿಗೆ ಬರತತ್ೆುೇರೆ್.   

 ಶ್ರೇಮತಿ ಎಸ್ಚ.ವಿೇಣನ ಅಚಚಯಯ:-ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಗಳೆ, ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಭರವಸ ೆ
ಕ್ೊಟಿಟರತವಂತ್ೆ ಕ್ೂೆಡಗಿಗೆ ಬರದೆೇ ಹೊೇದರ ೆರ್ನನತ ನಮಮ ಮತಂದ ೆಧರಣಿ ಮನಡಬ್ೇೆಕ್ನಗತತ್ುದೆ. 

 ಸಭಾಪತಿಯವರು:-ಮನನಯ ಸಚಿವರನತನ ಕ್ೊಡಗಿಗ ೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಕ್ೊಡತವಂತ್ಹ ವಯವಸೆಾ 
ಮನಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ  ಮನನಯ ಸಚಿವರೆೇ ನೇವು ಕ್ೂೆಡಗಿಗೆ ಹೊೇಗಿ ಬನನ. 

 ಶ್ರೇ ಉಮೇಶಚ ವಿ.ಕತಿು:- ಹೂೆೇಗಿ ಬರತತ್ುೆೇರೆ್. 
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ಪರಶೆನ ಸಂಖೆಯ: 1137 

(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದೆ) 

 ಶ್ರೇ ಎನಚ.ರವಿಕತಮನರಚ:-ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಗಳೆ,  ಈ ಕತರಿತ್ತ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಹಿಂದ ೆ
ಪತಿರಕ್ನ ಗೊೇಷಿಾಯನತನ ಮನಡಿ ಪತಿರಕ್ನ ಹೆೇಳಿಕ್ೆಯನತನ ಕ್ೊಟಿಟದನದರೆ.  ರನಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲೆಿಲ್ಲಿ ವಿದತಯತಚ 
ಪರಿವತ್ಾಕಗಳ ಕ್ೊರತೆ್ ಇದೆಯೇ ಅಥವನ ಆ ರಿೇತಿಯ ದೂರತಗಳು ಬಂದರ ೆಅಂತ್ಹ ಕಡ ೆ೨೪ 
ಗಂಟೆಯ ಒಳಗೆ ಇನಚಸನಟಲಚ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆ ಎನತನವ ಮನತ್ನತನ ಹೆೇಳಿದದರತ.  ಮನನಯ ಸಚಿವರತ 
ಸನಕಷತಟ ಜಲೆಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ೆಲಸವನತನ ಮನಡಿದನದರ.ೆ  ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಗಳೆ, ರ್ನನತ ತ್ತಮಕೂರತ 
ಜಲೆಿಯ ಒಂದತ ಉದನಹರಣೆ ಕ್ೊಡಬಯಸತತ್ೆುೇರೆ್.  ಅಲ್ಲಿ ವಿದತಯತಚ ಪರಿವತ್ಾಕಗಳನತನ ಹನಕತವ 
ಸಂಬಂಧ 2019ರಲ್ಲಿ ಅಜಾ ಕ್ೊಟಿಟದನದರ.ೆ  2021ರೆ್ೇ ಇಸವಿ ಮತಗಿದರೂ ಕೂಡ 875 
ಅಜಾದನರರಿಗ ೆವಿದತಯತಚ ಪರಿವತ್ಾಕಗಳನತನ ಹನಕಲಿ.  ಸನಕಷತಟ ಜ್ನ ರೈೆತ್ರತ, ನಮಗಿನೂನ ವಿದತಯತಚ 
ಪರಿವತ್ಾಕಗಳನತನ ಹನಕಲಿ, ಇನಚಸನಟಲಚ ಮನಡಿಲಿ, ಇದರಿಂದ ಬ್ೆಳ ೆಬ್ೆಳೆಯತವುದಕ್ೆೆ ಆಗತತಿುಲಿ; ನೇರತ 
ಹರಿಸತವುದಕ್ೆೆ ಆಗತತಿುಲಿ ಎಂದತ ಹೆೇಳುತಿುದನದರೆ.  ಈ ಕತರಿತ್ತ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರ ಕ್ೂೆಡಬ್ೇೆಕತ. 

 ಶ್ರೇ ವಿ.ಸತನಲಚ ಕತಮನರಚ:-ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಗಳೆ, ಐ.ಪಿ. ಸಟೆತಟಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ೆ
ತ್ತಮಕೂರತ ವನಯಪಿುಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ರನಜ್ಯದ ಬ್ೇೆರೆ ಬ್ೆೇರ ೆಕಡಗೆಳಲ್ಲಿ ಸಿೇನಯನರಿಟಿಯ ಮತಖನಂತ್ರ 
ಟನರೂನಾಚಫನಮಾರಚಗಳನತನ ಒದಗಿಸತವ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡತತಿುದೆದೇವೆ.  ರ್ನನತ ಈ ಹಿಂದೆ, ಸತಟತಟ ಹೂೆೇದ 
ಟನರೂನಾಚಫನಮಾರಚಗಳನತನ ಬದಲನವಣೆ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ 24 ಗಂಟೆಯ ಒಳಗೆ ಕರಮ 
ಕ್ೆೈಗೊಳುಿತ್ೆುೇವೆ ಎನತನವ ಮನತ್ನತನ ಹೇೆಳಿದದೆ.  ಶೆೇಕಡ 90ರಷತಟ ರ್ನವು ಈ ದನರಿಯಲ್ಲಿ ಸನಗಿದೆದೇವೆ 
ಎಂದತ ಅಭಿಮನನದ್ಧಂದ ಹೆೇಳುವುದರ್ೆೆ ಇಷ್ಟಪಡುತೆತೇನೆ. ಇಡಿೇ ರನಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸತಟತಟ ಹೊೇದ 
ಟನರೂನಾಚಫನಮಾರಚಗಳಿಗ ೆಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ೆಇಲನಖಯೆ ಸನಗನಣಿಕ್ೆ ಮನಡಿ ಅದನತನ ಬದಲನಯಸತವ 
ಕ್ೆಲಸ ಮನಡತತಿುದ.ೆ  ಮನನಯ ಸದಸಯರತ, ಹೊಸ ಟನರೂನಾಚಫನಮಾರಚಗಳನತನ ಅಳವಡಿಸಿಕ್ೂೆಳುಿವ 
ಸಂಬಂಧ ಏನತ ಕರಮ ಕ್ೆೈಗೊಂಡಿದ್ಧದೇರಿ ಎಂದತ ಕ್ೇೆಳಿದನದರೆ.  ತ್ತಮಕೂರತ ವಿಭನಗದಲ್ಲಿ ಸತಮನರತ 
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895 ಟನರೂನಾಚಫನಮಾರಚ ಅಜಾಗಳು ಬ್ನಕ ಇವೆ.  ಈ ಅಧಿವೆೇಶನ ಮತಗಿದ ನಂತ್ರ ಟೆಂಡರಚ 
ಪರಕರಯೆಯನತನ ಪನರರಂಭ ಮನಡಿ, ಟನರೂನಾಚಫನಮಾರಚಗಳನತನ ಒದಗಿಸತವುದಕ್ೆೆ ಕರಮ ಕ್ೆೈಗೂೆಳುಿತ್ೆುೇವೆ. 

 ಶ್ರೇ ಎನಚ.ರವಿಕತಮನರಚ:-ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಸಮಥಾವನಗಿ ಉತ್ುರ ಕ್ೂೆಟಿಟದನದರ.ೆ  ರ್ನನತ 
ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದರೆ್ ಸಲ್ಲಿಸತತ್ೆುೇರ್.ೆ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಸನಕಷತಟ ಒಳೆಿಯ ಕ್ೆಲಸಗಳನತನ 
ಮನಡತತಿುದನದರ.ೆ  ಈಗ ಇಂಧನ ಇಲನಖ ೆ ತ್ನನತ ಮನತ್ರ ಟನರೂನಾಚಫನಮಾರಚಗಳ ಉತ್ನಪದರೆ್ 
ಮನಡತತಿುದೆ.  ಯನವುದೇೆ ಖನಸಗಿ ಕಂಪನಗಳು ಉತ್ನಪದರೆ್ ಮನಡತತಿುಲಿ.  ಖನಸಗಿ ಕಂಪನಗಳು 
ಉತ್ನಪದರೆ್ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ೆಸರ್ಾಾರದ ವಿರೂೆೇಧ ಇದೆಯೆೇ?  ಖನಸಗಿ ಕಂಪನಗಳಿಗೆ 
ಅವಕ್ನಶ ಕ್ೊಟಟರೆ  ಬ್ೆೇಗ ಗತರಿಯನತನ ಮತಟಟಬಹತದತ.  ಖನಸಗಿ ವಯಕುಗಳಿಗೆ ನೇವೆೇಕ್ೆ ಕ್ೊಡತತಿುಲಿ? 

 ಶ್ರೇ ವಿ.ಸತನಲಚ ಕತಮನರಚ:-ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಗಳೆ, ನಮಮ ಇಲನಖಯೆಂದ ನಡಯೆತವಂತ್ಹ 
ಕ.ವಿ.ಕ್ನ ಮತಖನಂತ್ರ ಟನರೂನಾಚಫನಮಾರಚಗಳನತನ ಪಡದೆತಕ್ೂೆಳುಿತ್ೆುೇವೆ.  ಅವರಿಂದ ವಿತ್ರಣ ೆ
ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಎಷತಟ ಸನಮಥಯಾವಿದಯೆೇ ಅಷಟನೂನ ರ್ನವು ಖರಿೇದ್ಧ ಮನಡತತಿುದೆದೇವೆ.  ನಮಗಿನೂನ 
ಹೆಚತಚವರಿಯನಗಿ ಬ್ೆೇಕತ ಎಂದನಗ ಖನಸಗಿ ವಯಕುಗಳ ಮತಖನಂತ್ರ, ಟೆಂಡರಚ ಪರಕರಯೆಯ ಮೂಲಕ 
ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುಿತಿುದೆದೇವೆ.  ಈ ನಟಿಟನಲ್ಲಿ ರ್ನವು ನಯಮನವಳಿಗಳನತನ ಮನಡಿಕ್ೊಂಡಿಲಿ.   
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ಪರಶೆನ ಸಂಖೆಯ: 1195 

 ಶ್ರೇ ಹೆರ್ಚ.ಎಂ. ರಮೇಶಚಗೌಡ:-ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಗಳೆ, ನನನ ಪರಶೆನಗೆ ಉತ್ುರ ಬಂದ್ಧಲಿ. 

 ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ರ್ನನತ ನಮಮ ಹೆಸರನತನ ಮೂರತ ಸಲ ಕರದೆನಗ ಸದನದಲ್ಲಿ 
ಉಪಸಿಾತ್ರಿರಲ್ಲಲಿ.   
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ಆ) ಚತಕೆ್ೆ ಗತರತತಿಲಿದ ಪರಶೆನಗಳಿಗೆ ಲ್ಲಖಿತ್ ಮೂಲಕ ನೇಡಲನದ ಉತ್ುರಗಳು 

 ಶ್ಾೇ ರೆ್ೂೇಟ್ ಶ್ಾೇನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ):-ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಗಳೆ, ದ್ಧರ್ನಂಕ7ರೆ್ೇ 
ಮನರ್ಚಾ 2022, ಸಮೂಹ-೧ರ ಲ್ಲಖಿತ್ ಮೂಲಕ ಉತ್ುರಿಸತವ ಒಟತಟ 106 ಪರಶೆನಗಳ ಪೆೈಕ 20 
ಪರಶೆನಗಳಿಗೆ ಉತ್ುರಗಳನತನ ಸದನದಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸತತಿುದೆದೇರೆ್. 

 ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಂಡಿಸಲನಯತ್ತ. 
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೦೨ ಸದನದಲ್ಲಿ ಕಡನಾಯವನಗಿ ಹನಜ್ರಿರಬ್ೆೇಕ್ನದ ಸಚಿವರತಗಳು ಹನಗೂ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು 

 ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಸದನದಲ್ಲಿ ಕಡನಾಯವನಗಿ ಉಪಸಿಾತ್ರಿರಬ್ೆೇಕ್ನದ ಮನನಯ ಸಚಿವರತಗಳು.  
ಶ್ರೇ ಗೊೇವಿಂದ ಎಂ.ಕ್ನರಜೊೇಳ, ಮನನಯ ಜ್ಲಸಂಪನೂಮಲ ಸಚಿವರತ.  ಶ್ರೇ ಅರಗ ಜ್ಞನರೆ್ೇಂದರ, 
ಮನನಯ ಗೃಹ ಸಚಿವರತ.  ಶ್ರೇ ಅರಬೆ್ೈಲತ ಹೆಬ್ನಬರ ಶ್ವರನಮಚ, ಮನನಯ ಕ್ನಮಿಾಕ ಸಚಿವರತ.  ಶ್ರೇ 
ಕ್ೊೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ, ಮನನಯ ಸಮನಜ್ ಕಲನಯಣ ಹನಗೂ ಹಿಂದತಳಿದ ವಗಾಗಳ ಕಲನಯಣ 
ಸಚಿವರತ.  ಶ್ರೇ ಕ್.ೆಗೊೇಪನಲಯಚ, ಮನನಯ ಅಬಕ್ನರಿ ಸಚಿವರತ.   

 ಸದನದಲ್ಲಿ ಕಡನಾಯವನಗಿ ಉಪಸಿಾತ್ರಿರಬ್ೇೆಕ್ನದ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು.  ಶ್ರೇ ವಿ.ವಿಜ್ಯ ಮೇಹನಚ 
ರನಜಚ, ಸರ್ಾಾರದ ಪರಧನನ ಕ್ನಯಾದಶ್ಾ, ಅರಣಯ, ಜೇವಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಇಲನಖ,ೆ.  
ಶ್ರೇಮತಿ ಎಂ.ಕನಗವಲಿ, ಆಯತಕುರತ, ಆಹನರ ಮತ್ತು ರ್ನಗರಿಕ ಸರಬರನಜ್ತ ಹನಗೂ ಗನರಹಕರ 
ವಯವಹನರಗಳ ಇಲನಖೆ. 

 ಮಧನಯಹನದ್ಧಂದ ಸಂಜೆ 6.00 ಗಂಟೆಯವರಗೆ ೆ ಉಪಸಿಾತ್ರಿರಬ್ೇೆಕ್ನದ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು.  
ಶ್ರೇಮತಿ ಸತಷಮನ ಗೂೆೇಡಬ್ೊೇಲ,ೆ ನದೆೇಾಶಕರತ, ಲೊೇಕ ಶ್ಕ್ಷಣ ನದೇೆಾಶರ್ನಲಯ. ಶ್ರೇ 
ಪಂಕಜಚಕತಮನರಚ ಪನಂಡೆ, ಸರ್ಾಾರದ ಕ್ನಯಾದಶ್ಾ, ಪರವನಸೂೆೇದಯಮ ಇಲನಖ.ೆ  

 ಸಂಜೆ 6.00 ನಂತ್ರ ಸದನ ಮತಂದತವರದೆಲ್ಲಿ ಇರಬ್ೇೆಕ್ನದ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು.  ಶ್ರೇ 
ಹೆರ್ಚ.ಬಸವರನಜೆೇಂದರ, ಆಯತಕುರತ, ಪಶತ ಪನಲರ್ನ ಮತ್ತು ಪಶತವೆೈದಯಕೇಯ ಸೇೆವನ ಇಲನಖ.ೆ 

 ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಮತ್ತು ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಸದನದಲ್ಲಿ ಹನಜ್ರಿರತವಂತ್ ೆ ಮನನಯ 
ಸಭನರ್ನಯಕರತ ರೆ್ೂೇಡಿಕ್ೂೆಳಿಬ್ೆೇಕತ.   

  ಶ್ಾೇ ಬಿ.ರ್ೆ.ಹರಿಪಾಸಾದ :-ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಗಳೆ, ಸದನದಲ್ಲಿ ಕ್ೆಲವು ಸಂದರ್ಾಗಳಲ್ಲಿ ವನದ-
ವಿವನದಗಳು ನಡದೆತ ಬಿಸಿ ಚಚೆಾಗಳು ಆದನಗ, ಬಳಸತವಂತ್ಹ ಕ್ೆಲವು ಪದಗಳನತನ ಕಡತ್ದ್ಧಂದ 
ತ್ೆಗೆಯತವಂತ್ ೆತ್ನವು ಪಿೇಠದ್ಧಂದ ಆದೇೆಶ ಮನಡತತಿುೇರಿ.  ಈ ಕತರಿತ್ತ ಸಚಿವನಲಯದಲ್ಲಿ ಕ್ೆೇಳಿದನಗ 



59 

                                                                                                                                               
      “ wzÀÄÝ¥ÀrAiÀiÁUÀzÀ ¥Àæw/unedited copy/£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ¼À°è CxÀªÁ ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉUÁV G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀPÀÆqÀzÀÄ 

 

 

ಅದಕ್ೆೆ ಯನವುದೆೇ ಮನನದಂಡವಿಲಿದೆೇ ಇರತವುದತ ಗಮನಕ್ೆೆ ಬಂತ್ತ.  ರ್ನನತ ಮರೆ್ನ 
ಪನಲ್ಲಾಮಂಟಚಗೆ ಹೂೆೇದನಗ “Unparliamentary Expressions”ಚಎನತನವ ಪತಸುಕದ ಎರಡತ 
ಪರತಿಗಳನತನ ತ್ಂದ್ಧದದೆೇರ್ೆ.  ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನತನ ತ್ಮಮ ಸಚಿವನಲಯಕ್ೆೆ ಮತ್ತು ಇರ್ೂೆನಂದನತನ 
ಲೆೈಬರರಿಗ ೆ  ಕ್ೂೆಡಬ್ೇೆಕತ ಎನತನವುದತ ನನನ ಉದದೆೇಶವನಗಿದ.ೆ  ರ್ನನತ ಪನಲ್ಲಾಮಂಟಚನ ಲೆೈಬರರಿಗ ೆ
ಹೊೇದನಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದತ ಇಂಟರೆಸಿಟಂಗಚ ಮನತ್ನಯತ್ತ.  ಎರ್ಾಚ-ಪನಲ್ಲಾಮಂಟರಿ ಮಂಬರಚಗಳು 
ಪತಸುಕ ಖರಿೇದ್ಧಸಿದರ ೆಅದನತನ ರಿಯನಯತಿ ದರದಲ್ಲಿ ಕ್ೊಡತತ್ನುರ.ೆ  ರ್ನನತ ಇರ್ೂೆನಂದತ ಪತಸುಕವನತನ 
ಕ್ೆೇಳಿದನಗ ಅವರತ, ಹನಗೆ ಕ್ೊಡತವುದಕ್ನೆಗತವುದ್ಧಲಿ ಎಂಬ ಮನತ್ನತನ ಹೇೆಳಿದರತ.  ಆಗ ರ್ನನತ, 
ನಮಮ ಸಭನಪತಿಗಳಿಗೆ ಇದರ ಒಂದತ ಪರತಿಯನತನ ಕ್ೊಟಟರೆ ಅವರಿಗೆ ಅನತಕೂಲವನಗತತ್ುದ ೆಎಂದತ 
ಹೆೇಳಿದೆ.  ಆ ಸಂದರ್ಾದಲ್ಲಿ ಅವರತ ತ್ಮಮ ಸೂೆಲ್ಲನ ವಿಚನರವನಗಿ ಹೆೇಳಿದರತ.  ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳ 
ಸತಸಜಿತ್ವನದ ಲೆೈಬರರಿ ಇದ,ೆ ಅ ಲೆೈಬರರಿಗೊೇಸೆರ ಒಂದತ ಪತಸುಕವನತನ ಕ್ೊಟಟರ ೆ ಚೆರ್ನನಗಿರತತ್ುದೆ 
ಎಂದತ ತಿಳಿಸಿದ.ೆ 

                          (ಮತಂದತ . . .) 

(112) 7-3-2022 12.10 ಡಿಎಸ್ಚ-ಕ್ೆಎಸ್ಚ 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕೆ್.ಹರಿಪರಸನದಚ(ಮತಂದತ):- 

ರ್ನನತ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದತ ರೆ್ೂೇಡಿದನಗ, ಈಗಿನ ಕ್ನಲದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದನದಯಂತ್ ಬರಿೇ ಡೂೆರೆ್ೇಷನಚ 
ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುಿವ ಶನಲೆಗಳು ಹನಗೂ ಕ್ನಲೇೆಜ್ತಗಳಿವೆ.  ಯನರತ ಕೂಡ ಡೂೆರೆ್ೇಷನಚ 
ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳಿಬ್ನರದತ ಎಂದತ ಸತಪಿರೇಂಕ್ೊೇಟಚಾ ಜ್ಡಿಚಮಂಟಚ ಕ್ೂೆಟಿಟದೆ.   ಎಲನಿ ಶನಲ ೆ ಮತ್ತು 
ಕ್ನಲೇೆಜ್ತಗಳಲ್ಲಿ ಡೂೆರೆ್ೇಷನಚ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುಿವನಗ, ತ್ನವು ತ್ಮಮ ೬ ಎಕರ ೆಸಾಂತ್ ಜ್ಮಿೇನನತನ ಕ್ೊಟತಟ 
ಒಳೆಿಯ ಸಕ್ನಾರಿ ಶನಲೆಯನತನ  ಮನಡಿದ್ಧದೇರಿ.  ಅದರಲ್ಲಿ ಲೆೈಬರರಿಯ ವಯವಸೆಾಯನತನ ಕಲ್ಲಪಸಿದ್ಧದೇರಿ.   ಆ 
ಲೆೈಬರರಿಗೂ ಸಹ ಅವರತ ಒಂದತ ಪತಸುಕವನತನ ಕ್ೂೆಟಿಟದನದರ.ೆ  ಅವರತ ಎರಡತ ಪತಸುಕಗಳನತನ ನನಗ ೆ
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ಕ್ೊಟತಟ ದಯವಿಟತಟ ತ್ಲತಪಿಸಿ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದನದರೆ.  ಅದರಂತ್ ೆತ್ನವು ಸಚಿವನಲಯಕ್ೆೆ ಮತ್ತು ತ್ಮಮ 
ಶನಲೆಯ ಲೆೈಬರರಿಗ ೆನೇಡಬ್ೇೆಕ್ೆಂದತ ರ್ನನತ ಮನವಿ ಮನಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ  

 ತ್ಮಮಲ್ಲಿ ಮತ್ೂೆುಂದತ ಪನರಥಾರ್ ೆ ಏರೆ್ಂದರೆ, ಸತಮನರತ ಹತ್ತು ಸನವಿರ ಜ್ನ ಅತಿರ್ಥ 
ಉಪರ್ನಯಸಕರತ ಧರಣಿ ಕತಳಿತಿದನದರೆ.  ದಯವಿಟತಟ ಅವರನತನ ಕರಯೆಸಿ ಸಕ್ನಾರದವರತ 
ಮನತ್ರ್ನಡಿದರೆ ಒಳೆಿಯದತ.  ಏಕ್ೆಂದರೆ, ಅತಿರ್ಥ ಉಪರ್ನಯಸಕರತ ಮತ್ತ ಅಂಗನವನಡಿ 
ಕ್ನಯಾಕತ್ೆಾಯರಲ್ಲಿ ಬಹಳಷತಟ ಜ್ನ ಮಹಿಳೆಯರಿದನದರ.ೆ ದಯವಿಟತಟ ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ತ್ನವು ನದೆೇಾಶನ 
ಕ್ೊಟತಟ ಅವರನತನ ಕರೆಯಸಿ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕ್ೆೆ ಹೆೇಳಿ.   ಆ ಕಡಯೆ ರಸೆುಗಳಲ್ಲಿ  ನಮಗೆ 
ಓಡನಡತವುದಕ್ೆೆ ಆಗತತಿುಲಿ. ಪೂತಿಾಯನಗಿ ರ್ರೇಡಂ ಪನರ್ಚಾ ರಸೆು ಜನಮಚ ಆಗಿದ.ೆ ಅಲ್ಲಿ ರಸೆುಯನತನ 
ಸತತಿುಕ್ೊಂಡತ ಹೊೇಗಬ್ೆೇಕ್ನದರೆ  ಸತಮನರತ ಮತಕ್ನೆಲತ ಗಂಟೆ ಬ್ೆೇಕ್ನಗತತ್ುದೆ.  

 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಸಭನರ್ನಯಕರೇೆ, ಇಬಬರತ ಸಚಿವರಲ್ಲಿ ಒಬಬ ಸಚಿವರರ್ನನದರೂ 
ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕ್ೊಡಿ.  

 ಶ್ರೇ ಕ್ೊೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಆಯತ್ತ, 
ಕಳುಹಿಸಿಕ್ೂೆಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ  
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೦೩. ಸಭನಪತಿಯವರ ಅನತಮತಿ ಮೇರೆಗೆ ಪರಸನುಪಿಸಲಪಟಟ ವಿಷಯಗಳು 

  ಅ)  ಬ್ೆಂಗಳೂರಿನ ರನಜ್ರನಜೆೇಶಾರಿ ನಗರ ವಿಧನನ ಸಭನ ಕ್ೆೇತ್ರ ವನಯಪಿುಯಲ್ಲಿ  
    ನವನಗರೊೇತ್ನಾನ ಯೇಜ್ರ್ೆ ಅಡಿ ಕ್ನಮಗನರಿಗಳನತನ ನವಾಹಿಸದೆೇ ಬಿಲಚ 

ಮನಡಿರತವ ಬಗೆೆ. 
   ------- 

 ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವೆಂಕಟೆೇಶಚ(ರ್ನಮನದೆೇಾಶನ ಹೊಂದ್ಧದವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 
ತ್ನವು ಅವಕ್ನಶ ಕ್ೂೆಟಿಟದದಕ್ನೆಗಿ ಧನಯವನದಗಳು. ಬ್ೆಂಗಳೂರಿನ ರನಜ್ರನಜೆೇಶಾರಿ ನಗರ 
(ಆರಚ.ಆರ.ನಗರ) ವಿಧನನಸಭನ ಕ್ೆೇತ್ರ ವನಯಪಿುಯಲ್ಲಿ ಮತಖಯಮಂತಿರಯವರ ನವನಗರೊೇತ್ನಾನ 
ಯೇಜ್ರೆ್ಯಡಿ ಮಂಜ್ೂರನದ ಕ್ನಮಗನರಿಗಳನತನ ನವಾಹಿಸದೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಗನರಮಿೇಣ 
ಮೂಲಸೌಕಯಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಗಮಕ್ೆೆ (ಕ್ೆಆರಚಐಡಿಎಲಚ) ನಕಲ್ಲ ಬಿಲಚ ಪನವತಿಸಿ ರನಜ್ಯದ ಬ್ೊಕೆಸಕ್ೆೆ 
ರೂ.೧೧೮.೨೬ ಕ್ೊೇಟಿ ನಷಟ ಉಂಟತ ಮನಡಿರತವುದತ ಲೂೆೇಕ್ನಯತಕು ತ್ನಖೆಯಂದ 
ಬಹಿರಂಗವನಗಿರತವುದತ ಪತಿರಕ್ೆಗಳಲ್ಲಿ ವರದ್ಧಯನಗಿರತತ್ುದೆ. 
 ಆರ.ಆರ.ನಗರ ಕ್ೆೇತ್ರದಲ್ಲಿ ೨೦೨೦ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ೧೨೬ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕ್ನಮಗನರಿಗಳನತನ 
ನವಾಹಿಸದ ೆ ರೂ.೨೫೦ ಕ್ೊೇಟಿ ಲಪಟನಯಸಿ ಭರಷನಟಚನರ ಎಸಗಲನಗಿದ ೆ ಎಂಬತದನಗಿ ಕ್ೇೆತ್ರದ 
ಸಂಸದರತ ಲೊೇಕ್ನಯತಕುರಿಗೆ ದೂರತ ಸಹ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಈ ಸಂಬಂಧ ಬಿಬಿಎಂಪಿಯ ತ್ಪಿಪತ್ಸಾ 
ಇಂಜನಯರಚಗಳನತನ ಬಂಧಿಸಿ ವಿಚನರಣ ೆ ನಡಸೆತವಂತ್ ೆ ವಿನಂತಿಸಿದದರತ.  ದೂರತ ಸಂಬಂಧ 
ಲೊೇಕ್ನಯತಕು ರ್ನಯಯಮೂತಿಾಗಳು ೬೦ ಪತಟಗಳ ವರದ್ಧಯನತನ ಜ್ನವರಿ ೨೪ ರಂದತ ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ 
ಸಲ್ಲಿಸಿದತದ, ವರದ್ಧಯಲ್ಲಿ ಒಟತಟ ಕ್ನಮಗನರಿಗಳ ಪೆೈಕ ೧೧೪ ಕ್ನಮಗನರಿಗಳ ಅನತಷನಾನದಲ್ಲಿ ಭನರಿ 
ಪರಮನಣದ ಲೊೇಪಗಳನತನ ಪತ್ೆುಹಚಚಲನಗಿದ.ೆ ಕ್ನಮಗನರಿಯನತನ ಅನತಷನಾನಗೊಳಿಸದೆೇ ಇದದರೂ 
ಕ್ೆಆರಚಐಡಿಎಲಚಗೆ ರೂ.೧೧೮.೨೬ ಕ್ೂೆೇಟಿ ಹೆಚತಚವರಿಯನಗಿ ಪನವತಿಸಿ ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ನಷಟ ಉಂಟತ 
ಮನಡಲನಗಿದ ೆಎಂದತ ವರದ್ಧಯಲ್ಲಿ ಉಲೆಿೇಖಿಸಲನಗಿದ ೆಎನತನವುದತ ತಿಳಿದತ ಬಂದ್ಧರತತ್ುದೆ. 
 ಮೇಲೂೆನೇಟಕ್ೆೆ ಟೆಂಡರಚ ನಯಮ ಉಲಿಂಘ್ರ್ೆ, ಬಹತಕ್ೂೆೇಟಿ ಹಣ ದತರತಪಯೇಗ 
ನಡದೆ್ಧರತವುದರಿಂದ ಸಕ್ನಾರ ತ್ಪಿಪತ್ಸಾರ ವಿರತದಿ ವರದ್ಧಯನತಸನರ ಕೂಡಲೇೆ ಕರಮ 
ಕ್ೆೈಗೊಳಿಬ್ೆೇಕ್ೆನತನವ ವಿಷಯದ ಬಗೆೆ ಮನನಯ ಮತಖಯಮಂತಿರಗಳನತನ ಒತ್ನುಯಸತತಿುದೆದೇರ್ೆ. 
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 ಶ್ರೇ ಕ್ೊೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ 
ಯತ.ಬಿ.ವೆಂಕಟೆೇಶಚರವರತ ಪರಸನುಪಿಸಿರತವ ವಿಷಯಕ್ೆೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ೆ ಮನನಯ 
ಮತಖಯಮಂತಿರಯವರಿಂದ ನಂತ್ರ ಉತ್ುರ ಒದಗಿಸಲನಗತವುದತ.  

 
ಆ)  ರನಜ್ಯದ ಸಕ್ನಾರಿ ಪದವಿ ಪೂವಾ ಕ್ನಲೆೇಜ್ತಗಳಲ್ಲಿ  

ಮತಖಯ ಗತರತಗಳನಗಿ ಪರಭನರ ಹತದೆದಯಲ್ಲಿ ಸೆೇವೆ  
ಸಲ್ಲಿಸತತಿುರತವವರಿಗೆ ಭತ್ೆಯಯನತನ ಪನವತಿಸತವ ಬಗೆೆ. 
   ------- 

 ಶ್ರೇ ಶಶ್ಲಚ ಜ.ನಮೇಶ್(ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್ೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ತ್ನವು ಅವಕ್ನಶ 
ಕ್ೊಟಿಟದದಕ್ನೆಗಿ ತ್ಮಗ ೆಧನಯವನದಗಳು. ರನಜ್ಯದ ಸಕ್ನಾರಿ ಸಂಯತಕು ಪದವಿ ಪೂವಾ ಕ್ನಲೇೆಜ್ತಗಳಲ್ಲಿ 
ಪೌರಢ ಶನಲನ ವಿಭನಗದ ಮತಖೂೆಯೇಪನಧನಯಯರ ಹತದೆದ ಮಂಜ್ೂರನತಿ ಇಲಿದೇೆ, ಪರಭನರಿ ಮತಖಯ 
ಗತರತಗಳನಗಿ ಕ್ನಯಾನವಾಹಿಸತತಿುರತವ ಹಿರಿಯ ಶ್ಕ್ಷಕರತಗಳು ಪರಭನರಿ ಭತ್ೆಯ ಮತ್ತು ಇತ್ರ ೆ
ಸೌಲಭಯಗಳಿಂದ ವಂಚಿತ್ರನಗಿರತತ್ನುರೆ. ಈ ವಿಷಯ ಕತರಿತ್ತ ಸನವಾಜ್ನಕ ಶ್ಕ್ಷಣ ಇಲನಖಯೆತ ಸಹ 
ಅವಕ್ನಶ ಇರತವುದ್ಧಲಿ ಎಂದತ ಆದೆೇಶ ಹೂೆರಡಿಸಿರತವುದತ ಕಂಡತ ಬಂದ್ಧದೆ. ಸಕ್ನಾರಿ ಪದವಿ ಪೂವಾ 
ಕ್ನಲೇೆಜ್ತಗಳ ಪೌರಢ ಶನಲನ ವಿಭನಗಗಳಲ್ಲಿ ಮತಖೂೆಯೇಪನಧನಯಯರ ಹತದದೆ ಮಂಜ್ೂರತ ಮನಡದೇೆ, 
ಪರಸತುತ್ ಕ್ನಯಾನವಾಹಿಸತತಿುರತವ ಹಿರಿಯ ಶ್ಕ್ಷಕರತಗಳಿಗೆ (ಪರಭನರಿ ಮತಖಯ ಗತರತಗಳು) ಪರಭನರ 
ಭತ್ೆಯ ಹನಗೂ ಗಳಿಕ್ ೆ ರಜೆ ಸೌಲಭಯವನತನ ಸಕ್ನಾರ ಒದಗಿಸದೆೇ ಇರತವುದತ ಬ್ೆೇಸರದ 
ಸಂಗತಿಯನಗಿದೆ. 
    ಕಲಬತರಗಿ ಜಲೆಿಯಲ್ಲಿ ೪೫ ಕೂೆ ಹೆಚತಚ ಶನಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತಖೂೆಯೇಪನಧನಯಯರ ಹತದೆದಗಳಿಗ ೆ
ಮಂಜ್ೂರನತಿ ಇರತವುದ್ಧಲಿ. ಇಂತ್ಹ ಮಂಜ್ೂರನಗದೆೇ ಇರತವ ಹತದೆದಗಳು ರನಜ್ಯದಲ್ಲಿ ೧,೪೦೦ 
ಕೆಂತ್ಲೂ ಹೆಚತಚ ಇವೆ. ಸದರಿ ಶನಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಹ ಶ್ಕ್ಷಕರತಗಳು ಪರಭನರ ಮತಖೊಯೇಪನಧನಯಯರನಗಿ 
ಕತ್ಾವಯ ನವಾಹಿಸತತಿುರತತ್ನುರೆ.  ಆದದರಿಂದ ರನಜ್ಯದ ಸಕ್ನಾರಿ ಸಂಯತಕು ಪದವಿ ಪೂವಾ 
ಕ್ನಲೇೆಜ್ತಗಳ ಪೌರಢ ಶನಲನ ವಿಭನಗದ ಮತಖೂೆಯೇಪನಧನಯಯರ ಹತದೆದ ಮತ್ತು ಪರಭನರ ಭತ್ೆಯ ಹನಗೂ 
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ಗಳಿಕ್ೆ ರಜೆ ಸೌಲಭಯಗಳನತನ ಮಂಜ್ೂರತ ಮನಡತವಂತ್ ೆ ಮನನಯ ಪನರಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪೌರಢ ಶ್ಕ್ಷಣ 
ಸಚಿವರನತನ ತ್ಮಮ ಮೂಲಕ ಒತ್ನುಯಸತತಿುದೆದೇರ್ೆ. 

 ಶ್ರೇ ಬಿ.ಸಿ.ರ್ನಗೆೇಶಚ(ಪನರಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪೌರಢ ಶ್ಕ್ಷಣ ಹನಗೂ ಸಕ್ನಲ ಸಚಿವರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಶಶ್ಲಚ ಜ.ನಮೇಶ್ಯವರತ ಹೆೇಳಿದ ಹನಗೆ ಅರೆ್ೇಕ ಹತದೆದಗಳು 
ಇವತಿುನವರಗೆ ೆಮಂಜ್ೂರನಗಿಲಿ.  ಅದನತನ ತ್ಕ್ಷಣ ಮಂಜ್ೂರತ ಮನಡತವ ವಯವಸೆಾ ಮನಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ  

 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಸಚಿವರೆೇ, ಮನನಯ ಸದಸಯರಿಗೆ ನಂತ್ರ ಲ್ಲಖಿತ್ ಉತ್ುರವನತನ 
ಕಳುಹಿಸಿಕ್ೂೆಡಿ.  

 ಶ್ರೇ ಬಿ.ಸಿ.ರ್ನಗೇೆಶಚ:- ಉತ್ುರ ಕಳುಹಿಸಿಕ್ೊಡತತ್ೆುೇರೆ್. 
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ಇ)  ಅನತದನನಕ್ೆೆ ಒಳಪಟಟ ಸಿಬಬಂದ್ಧಗಳಿಗೆ ಹಿಂದ್ಧನ ಅನತದನನ ರಹಿತ್  
 ಸೆೇವೆಯನತನ ಪರಿಗಣಿಸತವ ಬಗೆೆ. 
   ------ 

 ಶ್ರೇ ನರನಣಿ ಹಣಮಂತಚ ರತದರಪಪ(ಪದವಿೇಧರರ ಕ್ೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 
ಮೇಲೆಂಡ ವಿಷಯಕ್ೆೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ ೆದ್ಧರ್ನಂಕ:೦೧-೦೪-೨೦೦೬ರ ನಂತ್ರ ಅನತದನನಕ್ೆೆ ಒಳಪಟಟ 
ಅನತದನನತ್ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಂಸೆಾಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ನಯಾ ನವಾಹಿಸತತಿುರತವ ಸಿಬಬಂದ್ಧಗಳು ಅವರ ಹಿಂದ್ಧನ ಅನತದನನ 
ರಹಿತ್ ಸೇೆವೆಯನತನ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಕ್ನಲಪನಕ ವೆೇತ್ನ ಬಡಿು ನೇಡತವ ವಿಚನರವನಗಿ ಅರೆ್ೇಕ ವಷಾಗಳಿಂದ 
ಹೊೇರನಟಗಳನತನ ಮನಡತತಿುದನದರ.ೆ ದ್ಧರ್ನಂಕ:೦೪-೦೨-೨೦೨೨ ರಂದತ ರನಜ್ಯದ ಎಲನಿ ಅನತದನನತ್ 
ಸಿಬಬಂದ್ಧಗಳು ಬ್ೆಂಗಳೂರಿನ ರ್ರೇಡಂ ಪನರ್ಚಾನಲ್ಲಿ ಬೃಹತಚ ಪರಮನಣದ ಹೂೆೇರನಟ ನಡಸೆಿ ಸಕ್ನಾರದ 
ಗಮನ ಸಳೆೆದ್ಧದನದರೆ. ಈ ಕತರಿತ್ತ ಸಕ್ನಾರ ಈ ಹಿಂದಯೆೆೇ ಸದನ ಸಮಿತಿಗಳನತನ ರಚಿಸಿದತದ, 
ಸಮಿತಿಯತ ತ್ನನ ವರದ್ಧಯನತನ ನೇಡಿ ಹಲವನರತ ವಷಾಗಳೆೇ ಕಳೆದರೂ ಈ ಕತರಿತ್ತ ಯನವುದೆೇ 
ಕರಮ ಕ್ೆೈಗೂೆಳಿದೆೇ ಇರತವುದತ ದತರದೃಷಟಕರವನಗಿದೆ.  ಈ ಸಿಬಬಂದ್ಧಗಳಿಗೆ ಪಿಂಚಣಿಯ ಸೌಲಭಯ 
ಇಲಿದೆೇ ಇರತವುದರಿಂದ ನವೃತಿು ನಂತ್ರದ ಜೇವನ ನಡಸೆತವುದತ ಕಷಟಸನಧಯವೆಂಬತದತ ಎಲಿರಿಗೂ 
ತಿಳಿದ ವಿಷಯವನಗಿದೆ.  ಈ ಹಿಂದ ೆ ಸಮಿತಿಗಳು ನೇಡಿದ ವರದ್ಧಯನತನ ಯಥನವತ್ನುಗಿ ಜನರಿಗ ೆ
ತ್ಂದತ ಕೂಡಲೆೇ ಕ್ನಲಪನಕ ವೆೇತ್ನ ಬಡಿು ಹನಗತ ಪಿಂಚಣಿ ಸೌಲಭಯವನತನ ಒದಗಿಸಿ ಇಡಿೇ 
ಅನತದನನತ್ ಸಿಬಬಂದ್ಧಗಳಿಗ ೆ ಸಕ್ನಾರಿ ರ್ೌಕರರಿಗ ೆ ನೇಡತವ ಎಲನಿ ಸೌಲಭಯಗಳನತನ ನೇಡಬ್ೆೇಕ್ೆಂದತ 
ತ್ಮಮ ಮೂಲಕ ಸಕ್ನಾರವನತನ ಆಗರಹಿಸತತಿುದೆದೇರ್ೆ. 
 ಶ್ರೇ ಬಿ.ಸಿ.ರ್ನಗೆೇಶಚ(ಪನರಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪೌರಢ ಶ್ಕ್ಷಣ ಹನಗೂ ಸಕ್ನಲ ಸಚಿವರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈ ವಿಷಯ ಸತಪಿರೇಂ ಕ್ೂೆೇಟಚಾನಲ್ಲಿರತವುದರಿಂದ  ಸತಪಿರೇಂ ಕ್ೊೇಟಚಾನಲ್ಲಿ 
ತಿೇಮನಾನವನದ ನಂತ್ರ ಸಕ್ನಾರ ಇದರ ಬಗೆೆ ಯೇಚರ್ ೆಮನಡತತ್ುದೆ.  
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 ಈ) ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದತಯತಚ ನಗಮದಲ್ಲಿ ಸಹನಯಕ ಮತ್ತು ಕರಿಯ ಇಂಜನಯರಚ 
   ರ್ೆೇಮಕ್ನತಿಯಲ್ಲಿ ಅಕರಮ ನಡೆದ ಹಿರೆ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ರದನದಗಿದತದ, ಈವರೆಗ ೆ 

 ರ್ೆೇಮಕ್ನತಿ ಪರಕರಯೆ ನಡಯೆದೆ ಇರತವ ಬಗೆೆ  
      ------- 

 ಶ್ರೇ ಕೆ್.ಎ.ತಿಪಪೆೇಸನಾಮಿ(ರ್ನಮನದೆೇಾಶನ ಹೊಂದ್ಧದವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 
ತ್ನವು ಅವಕ್ನಶ ಕ್ೂೆಟಿಟದದಕ್ನೆಗಿ ಧನಯವನದಗಳು. ರನಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದತಯತಚ ನಗಮ ನಯಮಿತ್ 
೨೦೧೮ ರಲ್ಲಿ ಖನಲ್ಲ ಇರತವ ಸಹನಯಕ ಇಂಜನಯರಚ ಮತ್ತು ಕರಿಯ ಇಂಜನಯರಚ ಸೇೆರಿದಂತ್ ೆ
ಒಟತಟ ೨೨೮ ಹತದೆದಗಳ ರೆ್ೇಮಕ್ನತಿಗ ೆ ಅಧಿಸೂಚರೆ್ ಹೊರಡಿಸಿ ಹತದೆದಗಳ ಭತಿಾಗೆ ಮತಂದನಗಿತ್ತು.  
ಅದರಂತ್,ೆ ದ್ಧರ್ನಂಕ:೨೧-೦೧-೨೦೧೮ ರಂದತ ಲ್ಲಖಿತ್ ಪರಿೇಕ್ೆಯನತನ ನಡಸೆಿತ್ತು.  ಆದರೆ ಆ 
ಪರಿೇಕ್ೆಯಲ್ಲಿ ಅಕರಮ ನಡದೆ ಕ್ನರಣ ರೆ್ೇಮಕ್ನತಿಯನತನ ರದತದಗೊಳಿಸಲನಗಿದೆ.  ತ್ದನಂತ್ರ 
ದ್ಧರ್ನಂಕ:೦೧-೦೨-೨೦೧೯ ರಂದತ ಮರತ ಪರಿೇಕ್ೆ ನಡಸೆತವಂತ್ ೆಆದೆೇಶ ನೇಡಿದದರೂ ಇಲ್ಲಿಯವರೆವಿಗೂ 
ಅಂದರೆ, ಸತಮನರತ ೪ ವಷಾಗಳಿಂದ ಈ ರೆ್ೇಮಕ್ನತಿ ನಡಯೆದೆ ಇರತವುದರಿಂದ ಹಲವನರತ 
ಅಭಯರ್ಥಾಗಳ ವಯೇಮಿತಿ ಮಿೇರಿ ಹೂೆೇಗತತಿುದೆ.  ಇದಕ್ೆೆಲನಿ ಯನರತ ಹೊಣ ೆ ಮತ್ತು ಹೂೆಸ 
ರೆ್ೇಮಕ್ನತಿಯಲ್ಲಿ ಹಳೆೇ ಅಭಯರ್ಥಾಗಳಿಗ ೆವಯೇಮಿತಿ ಸಡಿಲ್ಲಕ್ ೆಕತರಿತ್ಂತ್ೆ ನಯಮದಲ್ಲಿ ಏರ್ನದರೂ 
ಬದಲನವಣೆಯನತನ ಮನಡಲನಗಿದಯೆೇ; ಇಲಿದ್ಧದದಲ್ಲಿ ಯತವಕರತ ನರತದೂೆಯೇಗಿಗಳನಗತತ್ನುರೆ ಮತ್ತು 
ಅವರ ಮತಂದ್ಧನ ಜೇವನ ಬಹಳ ಕಷಟಕರವನಗತತ್ುದೆ. 

 ಆದದರಿಂದ ನರತದೊಯೇಗಿ ಯತವಕ ಇಂಜನಯರಚರವರ ಈ ಮಹತ್ಾದ ವಿಷಯವನಗಿ 
ಸಕ್ನಾರವು ತ್ತತ್ನಾಗಿ ಕರಮ ಕ್ೆೈಗೂೆಳಿಬ್ೆೇಕ್ೆಂದತ ತ್ಮಮ ಮೂಲಕ ಮನನಯ ಸಚಿವರಿಗೆ ಒತ್ನುಯ 
ಮನಡತತಿುದೆದೇರ್.ೆ 

 ಶ್ರೇ ಸತನಲಚ ಕತಮನರಚ(ಇಂಧನ ಹನಗೂ ಕನನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸೃತಿ ಸಚಿವರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದತಯತಚ ನಗಮ ನಯಮಿತ್ದಲ್ಲಿ ರೆ್ೇಮಕ್ನತಿ ಕತರಿತ್ಂತ್ ೆಈ ಹಿಂದ ೆ
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ಪರಿೇಕ್ೆಯನತನ ಮನಡಿ ನಂತ್ರ ರದತದ ಮನಡಲನಯತ್ತ.  ನಂತ್ರ ಮರತ ಪರಿೇಕ್ೆ ಮನಡಬ್ೇೆಕ್ೆಂದನಗ 
ಕ್ೊೇವಿಡಚ ನಯಮನವಳಿಗಳು ಬಂದ್ಧದದರಿಂದ ಯನವುದೆೇ ಹೊಸ ರೆ್ೇಮಕ್ನತಿಗಳನತನ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ 
ಅವಕ್ನಶ ಇಲಿ ಎಂದತ ಅವತಿುನ ಕ್ನಲದಲ್ಲಿ ಸಕ್ನಾರದ ನಯಮವನಗಿತ್ತು.  ಅದನದ ನಂತ್ರ ಈಗ 
ಎಷತಟ ಹತದೆದಗಳಿಗೆ ರೆ್ೇಮಕ್ನತಿ ಮನಡಬ್ೇೆಕತ, ಪರಿೇಕ್ಯೆನತನ ಹೆೇಗ ೆಮನಡಬ್ೇೆಕ್ಂೆದತ ಸಮಿತಿಯನತನ 
ರಚರೆ್ ಮನಡಿದೆದೇವೆ.  ಆ ಸಮಿತಿಯಂದ ವರದ್ಧ ಬಂದ ಕೂಡಲೇೆ ಮತಂದ್ಧನ ಕರಮ ಕ್ೆೈಗೊಳಿಬ್ೆೇಕ್ೆಂದತ 
ಇಲನಖನ ಮಟಟದಲ್ಲಿ ಚಚಾೆಯನಗಿದೆ.  ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದತಯತಚ ನಗಮ ನಯಮಿತ್ದಲ್ಲಿ  ಎಲನಿ 
ಟೆಕ್ನನಲಜಯಂದ ನಡಯೆತತಿುರತವುದರಿಂದ manpower ಎಷತಟ ಬ್ೆೇಕ್ೆನತನವುದರ ಬಗೆೆ ಸಮಿತಿಯಂದ 
ವರದ್ಧಯನತನ ಕ್ೆೇಳುತಿುದೆದೇವೆ.  ಎಷತಟ ಬ್ೆೇಕತ ಎಂದತ ತಿಳಿದತಕ್ೂೆಂಡತ ಮತಂದ್ಧನ ದ್ಧನಗಳಲ್ಲಿ 
ಕರಮಗಳನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಳುಿತ್ೆುೇವೆ.  

 
ಉ) ಗದಗ ಜಲೆಿಯ ಬಗರಚಹತಕತಂ ಸನಗತವಳಿದನರರಿಗೆ  

ಹಕತೆಪತ್ರಗಳನತನ ವಿತ್ರಿಸತವ ಬಗೆೆ. 
      ------- 

 ಶ್ರೇ ಎಸ್.ವಿಿ.ಸಂಕನೂರ(ಪದವಿೇಧರರ ಕ್ೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ,  ತ್ನವು 
ಅವಕ್ನಶ ಕ್ೊಟಿಟದದಕ್ನೆಗಿ ತ್ಮಗೆ ಧನಯವನದಗಳು. ಗದಗ ಜಲೆಿಯ ಮತಂಡರಗಿ, ಲಕ್ೆಮೇಶಾರ, ಶ್ರಹಟಿಟ, 
ನರಗತಂದ, ರೂೆೇಣ ಹನಗೂ ಗಜೆೇಂದರಗಡದ ರೈೆತ್ರತ ಬಗರಚಹತಕತಂ ಸನಗತವಳಿದನರರಿಗ ೆಸಕ್ನಾರದ 
ನಯಮದ ಪರಕ್ನರ ಹಕತೆಪತ್ರಗಳನತನ ವಿತ್ರಿಸತತಿುಲಿ ಹನಗೂ ಬಡ ರೈೆತ್ರ ಮೇಲೆ ವಿರ್ನಕ್ನರಣ 
ಅರಣನಯಧಿಕ್ನರಿಗಳು ದೌಜ್ಾನಯ ನಡಸೆತತಿುರತವ ಬಗೆೆ ಇತಿುೇಚೆಗ ೆಮತಂಡರಗಿ ತ್ಹಸಿೇಲನದರರ ಕಚೆೇರಿ 
ಎದತರತ ಬೃಹತಚ ಪರತಿಭಟರೆ್ ನಡಸೆಿರತವರತ. 

 “ಉಳುವವರೆ್ ಒಡಯೆ”ಚಎನತನವ ಕ್ನನೂನನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೂರನರತ ವಷಾಗಳಿಂದ ಸನಗತವಳಿ 
ಮನಡತತಿುರತವವರಿಗೆ ಜ್ಮಿೇನನ ಹಕೆನತನ ನೇಡಬ್ೇೆಕ್ನಗಿರತವುದತ, ಆದರೆ ಇಲನಖ ೆ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು 
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ಕ್ೆಲವರಿಗ ೆ ಮನತ್ರ ಹಕತೆ ಪತ್ರ ನೇಡಿ, ಇನತನಳಿದವರಿಗೆ ನರನಕರಿಸತತಿುದನದರೆ. ಇದಲಿದೆೇ ಮತಂಡರಗಿ 
ತ್ನಲೂಿಕನ ಕ್ೆಲೂರತ ಹನಗೂ ವಿರನಪತರ ತ್ನಂಡನದ ಬಡ ರೈೆತ್ರ ಮೇಲೆ ತ್ನಲೂಿಕತ 
ಅರಣನಯಧಿಕ್ನರಿಗಳು ದೌಜ್ಾನಯ ನಡಸೆಿ ರೈೆತ್ರನತನ ಒಕೆಲೆಬಿಬಸತತಿುದತದ, ಅಂತ್ಹ ಅಧಿಕ್ನರಿಯನತನ ತ್ಕ್ಷಣ 
ವಜನಗೂೆಳಿಸಬ್ೆೇಕ್ೆಂದತ ಉತ್ುರ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಹನಸಭನ ಬಗರಚ ಹತಕತಂ ಸನಗತವಳಿದನರರ ಹೂೆೇರನಟ 
ಸಮಿತಿ ಮತ್ತು ಇತ್ರ ೆಸಂಘ್ಟರ್ಯೆವರತ ಒತ್ನುಯಸಿ ಧರಣಿ ನಡಸೆತತಿುದನದರೆ.  

ಗದಗ ಜಲೆಿಯ ವಿವಿಧ ಗನರಮಗಳಲ್ಲಿ ಅರಣಯ ಪರದೆೇಶದ ಗಡಿ ಗತರತತಿಸತವ ರೆ್ಪದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿರತವ 
ರೈೆತ್ರನತನ ಒಕೆಲೆಬಿಬಸತತಿುದನದರೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿರತವ ಮರ್ೆಗಳನತನ ಕೂಡ ರ್ನಶ ಮನಡತತಿುರತವುದನತನ 
ತ್ಕ್ಷಣ ನಲ್ಲಿಸಬ್ೇೆಕ್ೆಂದತ ಪರತಿಭಟನಕ್ನರರತ ಆಗರಹಿಸತತಿುದನದರ.ೆ 

ಆದದರಿಂದ ಅರಣಯ ಇಲನಖ ೆಸಚಿವರತ ಬಗರಚಹತಕತಂ ಸನಗತವಳಿದನರರಿಗೆ ಯನವ ತ್ೊಂದರ ೆ
ನೇಡದ ೆಮತ್ತು ಮರ್ೆಗಳನತನ ರ್ನಶ ಮನಡದ ೆಸಕ್ನಾರದ ನಯಮನವಳಿಯಂತ್ ೆಸನಗತವಳಿದನರರಿಗ ೆ
ವಿಳಂಬ ಮನಡದ ೆ ಜ್ಮಿೇನತ ಹಕತೆಪತ್ರವನತನ ವಿತ್ರಿಸಲತ ಸೂಕು ಕರಮ ಜ್ರತಗಿಸಲತ 
ಒತ್ನುಯಸತತಿುದೆದೇರ್.ೆ 

ಶ್ರೇ ಕ್ೊೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ 
ಎಸ್.ವಿಿ.ಸಂಕನೂರರವರತ ಪರಸನುಪ ಮನಡಿರತವ ವಿಷಯಕ್ೆೆ ಮನನಯ ಕಂದನಯ ಸಚಿವರಿಂದ ಉತ್ುರ 
ಒದಗಿಸಲನಗತವುದತ.  

                   (ಮತಂದತ) 
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೧೧೩/೭-೩-೨೦೨೨/೧೨-೨೦/ಬಿಕ್ೆಪಿ-ಜ-ಆರ 

ಉ) ಕ್ನಸರಗೊೇಡಿನಲ್ಲಿ    ಕನನಡ  ಗೊತಿುಲಿದ     ಶ್ಕ್ಷಕರನತನ  ಕನನಡ  
           ಶನಲೆಗಳಲ್ಲಿ     ರೆ್ೇಮಕ    ಮನಡಿರತವ    ಬಗೆೆ. 

---- 

ಶ್ರೇ ಸಲ್ಲೇಂ ಅಹಮದ(ಸಾಳಿೇಯ ಸಂಸೆಾಗಳ  ಕ್ೆೇತ್ರ);- ಮನನಯ  ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ   
ರನಜ್ಯದಲ್ಲಿನ  ಗಡಿ ಜಲೆಿಯನದ    ಕ್ನಸರಗೊೇಡಿನಲ್ಲಿ  ಕನನಡ  ಶನಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕನನಡ ಗೊತಿುಲಿದ    
ಶ್ಕ್ಷಕರನತನ   ರೆ್ೇಮಕ  ಮನಡಿರತವ  ವಿಚನರವು   ಶೆ್ೇಚನೇಯ   ವಿಚನರವನಗಿರತವ     ಬಗೆೆ  
ಸದನದಲ್ಲಿ  ಶ್ನಯವೆೇಳಯೆ  ಅಡಿಯಲ್ಲಿ  ಪರಸನುಪಿಸತತಿುದೆದೇರ್ೆ.  

ಗಡಿರ್ನಡತ  ಕ್ನಸರಗೊೇಡಿನಲ್ಲಿ  ಕನನಡ  ಮನಧಯಮ  ಶನಲೆಗಳಲ್ಲಿರತವ  ಈ  ಶ್ಕ್ಷಕರತ    
ಪನಠ  ಮನಡಬ್ೇೆಕ್ನಗಿರತವುದತ  ಕನನಡ  ಮನಧಯಮ ತ್ರಗತಿಗ,ೆ  ಆದರೆ,    ಶ್ಕ್ಷಕರಿಗ ೆ   ಕನನಡ  
ಗೊತಿುಲಿದ್ಧರತವುದರಿಂದ    ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳಿಗೆ  ಕನನಡದಲ್ಲಿ  ಪನಠ, ಪರವಚನಗಳನತನ  ಮನಡಲತ  
ಸನಧಯವನಗತವುದ್ಧಲಿ.    ಸಂವಿಧನನಬದಿ  ಭನಷನ    ಅಲಪಸಂಖನಯತ್     ಸನಾನಮನನ  
ಇರತವುದರಿಂದ      ಕನನಡ  ಗೊತಿುರತವ  ಶ್ಕ್ಷಕರನತನ  ರೆ್ೇಮಿಸಬ್ೇೆಕ್ೆಂದತ    2016  ರಲ್ಲಿ  
ಕ್ೆೇರಳ  ಹೆೈಕ್ೂೆೇಟಚಾ   ಆದೆೇಶ್ಸಿದ.ೆ  ಆದರೂ    ಸಹ ಇಲ್ಲಿಯವರೆವಿಗೂ  ಕನನಡ    ಮನಧಯಮದ  
ಶ್ಕ್ಷಕರನತನ      ರೆ್ೇಮಿಸದೇೆ  ಇರತವುದತ  ವಿಪಯನಾಸವನಗಿದೆ.   

ಆದರೆ,  ಮೂರತ  ವಷಾದ  ಹಿಂದ,ೆ  ಈ  ಶನಲೆಗಳಿಗೆ   ಮಲಯನಳಂ    ಶ್ಕ್ಷಕರ   
ರೆ್ೇಮಕವನಗಿತ್ತು.    ಇದರಿಂದ    ತಿೇವರ    ವಿರೂೆೇಧದ  ಕ್ನರಣ    ಮಲಯನಳಂ  ಶ್ಕ್ಷಕರನತನ    
ಕ್ೆೇರಳ  ಸಕ್ನಾರವು  ವನಪಸತಾ  ಕರಸೆಿತ್ತು.    ಈಗ   ಮತ್ೆು  ಕನನಡ  ಗೊತಿುಲಿದ    ಶ್ಕ್ಷಕರ  
ರೆ್ೇಮಕ್ನತಿ  ಪರಕರಯೆಯತ   ಶತರತವನಗಿದ.ೆ   ಇಲ್ಲಿ  ಮಕೆಳಿಗೆ    ಮಲಯನಳಂ    ಭನಷ ೆ  
ಬರತವುದ್ಧಲಿ.  ಶ್ಕ್ಷಕರಿಗ ೆ  ಕನನಡವೇೆ    ಗೊತಿುಲಿದ್ಧರತವುದರಿಂದ    ಈ  ಶನಲೆಯಲ್ಲಿ   
ದನಖಲನಗಿರತವ  ಕನನಡ  ಮನಧಯಮದ   ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳ   ಭವಿಷಯವು ಡೂೆೇಲನಯಮನನವನಗತವ    
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ಪರಿಸಿಾತಿ  ಉಂಟನಗತತ್ುದೆ.  ಆದಕ್ನರಣ,    ಸಕ್ನಾರವು  ಈ  ಗಡಿರ್ನಡ  ಭನಗದ   ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳ  
ಭವಿಷಯದ   ಹಿತ್ದೃಷಿಟಯಂದ    ಕ್ೆೇರಳ  ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ     ಒತ್ುಡವನತನ    ಹೆೇರಿ  ತ್ನನ  ನಲತವನತನ  
ಪರಕಟಿಸಲತ    ಈ  ಸದನದ    ಮೂಲಕ ಸಕ್ನಾರವನತನ  ಒತ್ನುಯಸತತ್ೆುೇರೆ್.  

ಶ್ರೇ ವಿ. ಸತನಲಚ ಕತಮನರಚ(ಇಂಧನ  ಹನಗೂ  ಕನನಡ   ಮತ್ತು ಸಂಸೃತಿ  ಸಚಿವರತ):-    
ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ  ಗಡಿ ರ್ನಡಿನಲ್ಲಿ  ಇರತವಂತ್ಹ ಕ್ನಸರಗೊೇಡತ,  ಮಂಜೆೇಶಾರ ಭನಗದಲ್ಲಿ 
ಕನನಡ  ಮನಧಯಮದಲ್ಲಿ  ಓದತತಿುರತವ  ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳಿಗೆ  ತ್ೊಂದರಯೆನಗದಂತ್ೆ  ರೆ್ೂೇಡಿಕ್ೊಳುಿವ  
ಜ್ವನಬ್ನದರಿ ಸಕ್ನಾರದನದಗಿದೆ,  ಖಂಡಿತ್ವನಗಿಯೂ ಸಹ ಆದಯತ್ ೆ  ಮೇರಗೆೆ  ಈ  ವಿಚನರವನತನ  
ಪರಿಗಣಿಸಿ, ನಮಮ  ಕನನಡ  ಕಲ್ಲಯತತಿುರತವಂತ್ಹ  ಮಕೆಳಿಗ ೆ  ಯನವುದೆೇ  ಹಂತ್ದಲ್ಲಿ  
ತ್ೊಂದರಯೆನಗದಂತ್ ೆ   ಏರೆ್ೇನತ  ಕರಮಗಳನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಳಿಬ್ೆೇಕ್ೂೆೇ  ಅದನತನ  ರ್ನವು 
ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುಿತ್ೆುೇವೆ.    ವಿಚನರವನಗಿ  ಕ್ೆೇರಳ  ಸಕ್ನಾರದ  ಜೊತ್ೆಗೂ  ಕೂಡ   ಇವತ್ೆುೇ  
ಮತಖಯಮಂತಿರಗಳ  ಜೊತ್ ೆ  ಮನತ್ರ್ನಡಿ  ಕನನಡ ಶ್ಕ್ಷಕರ  ರೆ್ೇಮಕ್ನತಿ  ಮನಡಲ್ಲಕ್ೆೆ  ಮತ್ತು  ಆ  
ಮಕೆಳಿಗ ೆ ಕನನಡ  ಅಭನಯಸ  ಮನಡಲ್ಲಕ್ೆೆ  ಏನತ ತ್ೊಂದರಯೆನಗದಂತ್ ೆ ಏನತ ಕರಮಗಳನತನ  
ಮನಡಲ್ಲಕ್ೆೆ  ಕ್ೆೇರಳ  ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ  ಮನಡಲ್ಲಕ್ೆೆ  ಸನಧಯವಿದ,ೆ ಅದೆಲಿವನತನ  ಮನಡಲ್ಲಕ್ೆೆ  ರ್ನನತ 
ಕರಮವನತನ  ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುಿತ್ೆುೇರ್ೆ.  
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೦೪.   ದಕ್ಷಿಣ ಕನನಡ ಜಲೆಿಯ ಬ್ೆಳುಂಗಡಿ ನವನಸಿ ದಲ್ಲತ್ ಸಮತದನಯಕೆ್ೆ ಸೆೇರಿದ ಶ್ರೇ ದ್ಧರೆ್ೇಶಚ 
ಎನತನವವರ ಕ್ೊಲೆ ಪರಕರಣದಲ್ಲಿ ಕೃಷಣ ಎಂಬತವವರನತನ ಬಂಧಿಸಿರತವ ಹನಗೂ ಸಕ್ನಾರದ ಹಣವನತನ 
ತ್ನರತ್ಮಯ ಮನಡಿ ಜನತಿ, ಧಮಾ ಆಧನರದಲ್ಲಿ ಪರಿಹನರ ಘೂೇಷಿಸಿರತವ ಬಗೆೆ.  

       - - 

ಶ್ರೇ  ಪರಕ್ನಶಚ  ಕೆ್. ರನಠೂೆೇಡಚ (ರ್ನಮ ನದೆೇಾಶ್ತ್ರತ):- ಮನನಯ  ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ   
ದಕ್ಷಿಣ  ಕನನಡ   ಜಲೆಿಯ  ಬ್ೆಳುಂಗಡಿ  ನವನಸಿ  ದಲ್ಲತ್  ಸಮತದನಯಕ್ೆೆ  ಸೇೆರಿದ   ಶ್ರೇ  ದ್ಧರೆ್ೇಶಚ  
ಎನತನವವರಿಗ ೆ     ಬಿಜೆಪಿ   ಮತ್ತು  ಬಜ್ರಂಗದಳಕ್ೆೆ  ಸೇೆರಿದ  ಕ್ನಯಾಕತ್ಾರತ   ರನಜ್ಕೇಯ  
ದೆಾೇಷಕ್ನೆಗಿ  ಕ್ೊಲ ೆ   ಮನಡಿದ  ಪರಕರಣದಲ್ಲಿ    ಮನನಯ  ಕೃಷನಣ     ಎಂಬತವವರನತನ  
ಬಂಧಿಸಲನಗಿದ.ೆ  ಅತಿ  ಬಡ  ಕತಟತಂಬದ  ದಲ್ಲತ್  ಸಮತದನಯಕ್ೆೆ  ಸೇೆರಿದ   ಮನನಯ ದ್ಧರೆ್ೇಶಚ   
ಇವರನತನ  ಕ್ೂೆಲೆ  ಮನಡಿದ    ಆರೂೆೇಪಿಗಳು  ಹನಗೂ    ಬಿಜೆಪಿ   ಪಕ್ಷಕ್ೆೆ   ಸೇೆರಿದದವರಂೆಬ     
ಕ್ನರಣಕ್ನೆಗಿ  ಆತ್ನ  ಕತಟತಂಬಕ್ೆೆ    ಯನವುದೆೇ   ಪರಿಹನರ    ನೇಡಲನಗಿರತವುದ್ಧಲಿ  ಎಂಬ  
ವರದ್ಧಗಳು   ಪತಿರಕ್ೆಯಲ್ಲಿ    ಪರಕಟವನಗಿದ.ೆ  ಇಂತ್ಹದೆೇ  ಒಂದತ   ಪರಕರಣವು ಶ್ವಮಗೆದಲ್ಲಿ    
ರನಜ್ಕೇಯ  ದೆಾೇಷದಲ್ಲಿ   ಕ್ೊಲೆಯನದ   ಹಷಾ  ಎಂಬತವವರತ  ಬಿಜೆಪಿ  ಕ್ನಯಾಕತ್ಾರ್ನಗಿದತದ,  
ಆತ್ನಗ ೆ   ರೂ.  ೨೫.೦೦   ಲಕ್ಷ   ಪರಿಹನರ  ನೇಡಲನಗಿದೆ.   ಹನಗನಗಿ  ಬಿಜೆಪಿ  
ಕ್ನಯಾಕತ್ಾನಂದ  ಕ್ೂೆಲೆಯನದರೆ    ಪರಿಹನರವಿಲಿ.    ಈ  ತ್ನರತ್ಮಯ  ನೇತಿ  ಏಕ್?ೆ  
ಪರಿಹನರ  ನೇಡತವುದಕ್ೆೆ     ಯನವುದೆೇ  ಮನನದಂಡಗಳು    ಇಲಿವೆೇ?   ಎಂದತ     
ಪತಿರಕ್ೆಗಳಲ್ಲಿ  ಸತದ್ಧದ    ಪರಕಟವನಗಿದೆ. 

 ಸಕ್ನಾರದ   ಹಣವನತನ    ತ್ನರತ್ಮಯ  ಮನಡಿ  ಜನತಿ    ಧಮಾ  ಆಧನರದಲ್ಲಿ  ಪರಿಹನರ  
ಘೂೇಷಿಸತವುದತ    ಮತ್ತು  ಬಿಜೆಪಿ.  ಕ್ನಯಾಕತ್ಾರಿಗ ೆ  ರೂ. ೨೫.೦೦  ಲಕ್ಷ      ಕ್ನಂಗರೆಸ್ಚ  
ಕ್ನಯಾಕತ್ಾರಿಗ ೆ   ಯನವುದೆೇ  ಪರಿಹನರವಿಲಿ  ಎಂಬ   ದ್ಧಾಮತಖ    ನೇತಿ  ಈ  ಸಕ್ನಾರ    
ಮನಡತತಿುದೆಂದತ  ಸನವಾಜ್ನಕವನಗಿ    ದೂರತ  ಇರತವುದನತನ  ಕೂಡಲೇೆ ರನಜ್ಯದ    
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ಮತಖಯಮಂತಿರ  ಸಪಷಿಟೇಕರಣ    ನೇಡಬ್ೆೇಕತ   ಮತ್ತು  ಬ್ೆಳುಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ  ಕ್ೊಲೆಯನದ  ದಲ್ಲತ್  
ಸಮತದನಯಕ್ೆೆ  ಸೇೆರಿದ    ದ್ಧರೆ್ೇಶಚ  ಕತಟತಂಬಕ್ೆೆ  ರೂ.  ೨೫.೦೦  ಲಕ್ಷ  ಕೂಡಲೇೆ  ಪರಿಹನರ  
ನೇಡಬ್ೆೇಕಂಬ    ವಿಚನರವನತನ      ಶ್ನಯವೆೇಳಯೆ  ಅಡಿಯಲ್ಲಿ     ಈ  ಸದನದ    ಮೂಲಕ 
ಸಕ್ನಾರವನತನ   ಒತ್ನುಯಸತತ್ೆುೇರೆ್. 

ಶ್ರೇ  ಕೆ್ೂೇಟ  ಶ್ರೇನವನಸ  ಪೂಜನರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ):-     ಮನನಯ  ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ   
  ಮನನಯ ಸದಸಯರತ  ಕ್ೆೇಳಿದ  ಪರಶೆನಗ ೆ  ರ್ನನತ  ಈಗನಗಲೆೇ  ಗಮನ ಕ್ೊಟಿಟದೆದೇರೆ್. ಏನತ           
ಮನನಯ  ದ್ಧರೆ್ೇಶಚ  ರವರ   ಹತ್ೆಯಯನಗಿದೆ  ಎಂದತ ಏನತ ಹೆೇಳಿದನದರ,ೆ      ಇದಕ್ೆೆ  
ಸಂಬಂಧಪಟಟಂತ್ ೆ  ಆರೂೆೇಪಿಗಳ  ಮೇಲ ೆ   ನದನಾಕ್ಷಣಯವನದ  ಕರಮ ಕ್ೆೈಗೊಳಿಲನಗಿದ ೆ  ಮತ್ತು  
ನಮಮ ಇಲನಖಯೆಂದ    ಕ್ೊಡಬ್ೇೆಕ್ನದ  ಎಲನಿ  ಪರಿಹನರಗಳನತನ  ಕ್ೊಡತತ್ುೆೇವೆ.   ಮತ್ೆು, ಅದರ  
ಬಗೆೆ  ವಿಶೇೆಷವನದ  ಗಮನವನತನ  ಕ್ೂೆಡತತ್ುೆೇವೆ.   ಇಬಬರತ ಹೊಡೆದನಡಿದಂತ್ಹ ವಿಚನರದಲ್ಲಿ 
ರನಜ್ಕ್ನರಣ ವಿಷಯವನತನ  ಮನಡತವುದತ ಸರಿಯಲಿವೆಂದತ ಅನಸತತ್ುದೆ.  ಆದರೂ  ಕೂಡ   
ಮನನಯ ಸದಸಯರತ  ಪರಶೆನಯನತನ  ಕ್ೆೇಳಿದನದರೆ.   ನದನಾಕ್ಷಣಯವನಗಿ  ಆರೂೆೇಪಿಗಳ  ಮೇಲೆ  ಕರಮ  
ಕ್ೆೈಗೊಳಿಲನಗಿದ.ೆ   ಮತ್ೆು ಈಗನಗಲೆೇ  ಎಲನಿ  ಕ್ನನೂನತ ಕರಮ ಆಗಿದೆ. ಪರಿಹನರವನತನ  ಕ್ೊಡಲ್ಲಕ್ೆೆ  
ನಮಮ ಇಲನಖ ೆ ಸಮಮತಿಸಿದೆ.    

ಶ್ಾೇ  ಪಾರ್ಾಶ   ರ್ೆ. ರಾಠೊೇಡ (ನಾಮ ನಿರೆೇಾಶ್ತರು):- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೆ,   ಬರಿ 
ಪರಿಹನರದ  ವಿಷಯವಲಿ…. 

(ಗೊಂದಲ) 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಶ್ನಯವೆೇಳೆಯಲ್ಲಿ  ಇದರ  ಬಗೆೆ ಚಚಾೆಯಲಿ.  ಸಚಿವರತ  ಉತ್ುರ 
ಕ್ೊಟಟ ಮೇಲೆ ಹೇೆಳುತ್ೆುೇರ್ೆ.   

(ಗೊಂದಲ) 
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ಶ್ರೇ  ಕೆ್ೂೇಟ  ಶ್ರೇನವನಸ  ಪೂಜನರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ  ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ     
ಮಂತಿರಗಳು ಸದನಕ್ೆೆ  ಬರತತ್ನುರೆ.  ಅವರಿಂದ  ಉತ್ುರ  ಕ್ೊಡಿಸತತ್ೆುೇರ್.ೆ  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:  ಮಂತಿರಗಳು  ಎಲ್ಲಿದನದರ?ೆ  ಈ   ರಿೇತಿ  ಮನಡಿದರೆ  ಹೆೇಗ?ೆ   

ಶ್ರೇ  ಕೆ್ೂೇಟ  ಶ್ರೇನವನಸ  ಪೂಜನರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ  ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ     
ಪರಿಹನರವನತನ  ಕ್ೊಡಿಸತತ್ುೆೇವೆ.  

    

೦೫. ಗಮನ ಸಳೆಯೆತವ ಸೂಚರೆ್ 

ಅ)  ಬ್ೆಂಗಳೂರತ  ನಗರದಲ್ಲಿ ಅಕರಮವನಗಿ  ರೆ್ಲೆಸಿರತವ   ವಿದೆೇಶ್   ಪರಜಗೆಳು          
           ಕ್ನನೂನತ    ಬ್ನಹಿರ  ಚಟತವಟಿಕ್ೆಗಳನತನ      ನಡಸೆತತಿುರತವುದರಿಂದ     

              ಬ್ೆಂಗಳೂರಿನ    ರ್ನಗರಿೇಕರ   ರೆ್ಮಮದ್ಧ  ಕ್ೆಡಿಸಿರತವ ವಿಷಯದ ಕತರಿತ್ತ. 
       - - -  

ಡನ|| ವೆೈ.ಎ. ರ್ನರನಯಣಸನಾಮಿ(ಶ್ಕ್ಷಕರ  ಕೆ್ೇತ್ರ):-    ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ   

ಬ್ೆಂಗಳೂರತ  ನಗರದಲ್ಲಿ ಅಕರಮವನಗಿ  ರೆ್ಲೆಸಿರತವ   ವಿದೆೇಶ್   ಪರಜಗೆಳು         ಕ್ನನೂನತ    

ಬ್ನಹಿರ  ಚಟತವಟಿಕ್ೆಗಳನತನ      ನಡಸೆತತಿುರತವುದರಿಂದ         ಬ್ೆಂಗಳೂರಿನ    ರ್ನಗರಿೇಕರ   

ರೆ್ಮಮದ್ಧ  ಕ್ೆಡಿಸಿರತವ   ಈ   ವಿಷಯದ  ಬಗೆೆ ಮನನಯ  ಗೃಹ ಸಚಿವರ  ಗಮನ ಸಳೆೆಯತತ್ೆುೇರ್.ೆ  

ಶ್ರೇ ಅರಗ ಜ್ಞನರೆ್ೇಂದರ( ಗೃಹ ಸಚಿವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ     ಈ ಬಗೆೆ   

ಉತ್ುರವನತನ  ಒದಗಿಸಲನಗಿದೆ.   

(ಸಚಿವರ ಹೆೇಳಿಕ್ೆಯನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದೆ) 
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ಶ್ಾೇ ಅರಗ ಜ್ಞಾನೆೇಂದಾ( ಗೃಹ ಸಚಿವರು):- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಯವರೆ,       ಮನನಯ  

ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುನ ಸದಸಯರನದ  ಡನ||ವೆೈ.ಎ.  ರ್ನರನಯಣಸನಾಮಿ ರವರ  ಗಮನಸೆಳೆಯತವ  

ಸೂಚರೆ್ಗ ೆ  ಸಂಬಂಧಪಟಟಂತ್ೆ   ಬ್ೆಂಗಳೂರತ  ನಗರದ  ಎಲನಿ  ವಿಭನಗಗಳ ಪೊಲ್ಲೇಸ್ಚ  

ಠನಣೆಯಂದ ಕ್ೊರೇಡಿಕರಿಸಿರತವ  ವರದ್ಧಯನತನ  ಈ  ಕ್ೆಳಕಂಡಂತ್ ೆ ವಿವರಿಸಲನಗಿದೆ.  ಬ್ೆಂಗಳೂರತ 

ನಗರದಲ್ಲಿ ಅಕರಮವನಗಿ  ರೆ್ಲೆಸಿರತವ ವಿದೆೇಶ್  ಪರಜಗೆಳು  ಕ್ನನೂನತ   ಬ್ನಹಿೇರ  ಚಟತವಟಿಕ್ೆಗಳನತನ   

ನಡಸೆತತಿುರತವುದರಿಂದ  ಬ್ೆಂಗಳೂರಿನ ರ್ನಗರಿಕರ ರೆ್ಮಮದ್ಧ  ಕ್ೆಡಿಸಿರತವ  ವಿಷಯದ  ಕತರಿತ್ತ 

ಚಚಿಾಸತವ  ಕತರಿತ್ತ ಬ್ಂೆಗಳೂರತ ನಗರದ ಪೊೇಲ್ಲೇಸ್ಚ  ಠನಣೆಗಳಲ್ಲಿ  2018ರಿಂದ  2022  

ವರಗೆ ೆ  ವಿದೆೇಶ್ಗರತ   ಅಕರಮವನಗಿ  ವನಸಿಸಿರತವ  ಬಗೆೆ    ಹನಗೂ  ಕೃತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಪರನಧಗಳನತನ  

ಎಸಗಿರತವವರ  ವಿರತದಿ  ದನಖಲ್ಲಸಿರತವ ಪರಕರಣಗಳ ಅಂಕ-ಅಂಶಗಳನತನ  ಈ  ಕ್ೆಳಕಂಡಂತ್ ೆ 

ಕ್ೊಡಲನಗಿದ.ೆ   

ಬ್ೆಂಗಳೂರತ  ನಗರದಲ್ಲಿ  ಅಕರಮವನಗಿ ರೆ್ಲೆಸಿರತವ  ವಿದೆೇಶ್  ಪರಜಗೆಳು  ಕ್ನನೂನತ   

ಬ್ನಹಿಸರ ಚಟತವಟಿಕ್ಗೆಳಲ್ಲಿ   ತ್ೂೆಡಗಿರತವ  ಬಗೆೆ   ಕಳೆದ  ಮೂರತ ವಷಾಗಳಿಂದ     296   

ಪರಕರಣಗಳನತನ  ದನಖಲ್ಲಸಿದತದ,  441   ಜ್ನ ವಿದೆೇಶ್   ಪರಜಗೆಳ  ವಿರತದಿ   ಕರಮ ಜ್ರತಗಿಸಿರತವ  

ಬಗೆೆ    ಪನರದೆೇಶ್ಕ   ವಿದೆೇಶ್  ರೆ್ೂೇಂದಣಿ    ಕಚೆೇರಿ  (F.R.R.O.,) ಯಂದ   ಮನಹಿತಿ  

ಪಡಯೆಲನಗಿರತತ್ುದ.ೆ     ಪರಕರಣ    ದನಖಲ್ಲಸಲನದ     ವಿದೆೇಶ್   ಪರಜಗೆಳ   ಪರಕರಣವು   

ರ್ನಯಯನಲಯದಲ್ಲಿ   ಇತ್ಯಥಾವನಗತವವರಗೊ    ಸಂಬಂಧಪಟಟ     ಇಲನಖೆಯಂದ   ನಗಾಮನ  

ಪರವನನಗ ೆ  (Exit  Permit)  ಯನತನ   ಪಡಯೆತವವರೆಗ ೆ  ಸದರಿಯವರತಗಳನತನ  
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Detention Centre ನಲ್ಲಿ    ಇರಿಸಿ,  ಪರಕರಣ    ಇತ್ಯಥಾವನದ  ನಂತ್ರ  ಸದರಿ    ವಿದೆೇಶ್   

ಪರಜಯೆ    ಗಡಿಪನರತ  ನಯಮವನತನ  ಪನಲ್ಲಸಲನಗತತಿುದೆ.   

 ಬ್ೆಂಗಳೂರತ  ನಗರದಲ್ಲಿ  ಡಿಸಂೆಬರಚ  ಮನಹೆಯ  ಅಂತ್ಯಕ್ೆೆ  ಒಟತಟ    672  ಜ್ನ ಅಕರಮ 

ವಿದೆೇಶ್   ಪರಜೆಗಳು    ವನಸವನಗಿರತವ   ಬಗೆೆ  ಪನರದೆೇಶ್ಕ  ವಿದೇೆಶ್  ರೆ್ೂೇಂದಣನಧಿಕ್ನರಿ    

ಕಚೆೇರಿ (F.R.R.O.,) ಯಂದ   ಮನಹಿತಿ  ಪಡಯೆಲನಗಿರತತ್ುದ.ೆ     ಸದರಿ  ವಿದೆೇಶ್  ಪರಜಗೆಳು    

ಕ್ನನೂನತ ಬ್ನಹಿರ  ಚಟತವಟಿಕ್ೆಗಳಲ್ಲಿ  ತ್ೂೆಡಗತವುದನತನ    ತ್ಡಗೆಟತಟವ  ನಟಿಟನಲ್ಲಿ, ಅವರತಗಳನತನ   

ಪತ್ೆು   ಮನಡತವ  ಸಲತವನಗಿ   ಅಕರಮವನಗಿ ರೆ್ಲೆಸಿರತವ  ವಿದೆೇಶ್    ಪರಜಗೆಳ   ಮನಹಿತಿಯನತನ     

ವಿಭನಗಿೇಯ   ಉಪ  ಪೊಲ್ಲೇಸ್ಚ  ಆಯತಕುರತಗಳಿಗೆ     ಕಳುಹಿಸಿ,   ಅವರತಗಳನತನ    ಪತ್ೆು  

ಮನಡಿ  ಕರಮ ಕ್ೆೈಗೊಳುಿವಂತ್ೆ   ಹನಗೂ  ಬ್ೆಂಗಳೂರತ   ನಗರದಲ್ಲಿ  ಅನಧಿಕೃತ್ವನಗಿ/ ಅವಧಿ  

ಮಿೇರಿ  ವನಸವನಗಿರತವ   ವಿದೆೇಶ್   ಪರಜಗೆಳನತನ    ಪತ್ೆು  ಮನಡಲತ ಠನಣೆಗಳಿಂದ    ನತರಿತ್ 

ಅಧಿಕ್ನರಿ   ಮತ್ತು ಸಿಬಬಂದ್ಧಯವರತಗಳ  ತ್ಂಡ  ರಚಿಸಿ  ಕರಮ  ಕ್ೆೈಗೂೆಳುಿವಂತ್ ೆ 

ಸೂಚಿಸಲನಗಿರತತ್ುದೆ.             

                                ಮತಂದತ 

(೧೧೪) ೦೭.೦೩.೨೦೨೨ ೧೨.೩೦ ಎಸ್ಚವಿ-ಜಆರಚ  
(ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಾತಿ) 

ಡನ:ವೆೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣಸನಾಮಿ (ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್ೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇದತ ಬಹಳ 
ಗಂಭಿೇರವನದ ವಿಚನರವೆಂದತ ರ್ನನತ ಭನವಿಸತತಿುದೆದೇರ್.ೆ   ಬ್ೆಂಗಳೂರತ ತ್ನನ brand name ಅನತನ 
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ಉಳಿಸಿಕ್ೂೆಳುಿವುದಕ್ೆೆ ರ್ನವಲೆಿರೂ ಸೇೆರಿ ಪಕ್ನತಿೇತ್ವನಗಿ ಚಚೆಾ ಮನಡಬ್ೇೆಕತ ಎಂದತ ರ್ನನತ 
ಭನವಿಸತತಿುದೆದೇರ್.ೆ     

ದೆಹಲ್ಲಯತ ರನಷಿದ ರನಜ್ಧನನಯನಗಿದತದ, ಮತಂಬ್ೆೈ ದೆೇಶದ ವನಣಿಜ್ಯ ರನಜ್ಧನನಯನಗಿದೆ.  
ಆದರೆ ವಿದೆೇಶಗಳಿಂದ ಯನರೆೇ ಬಂದರೂ ಮದಲ್ಲಗ ೆರೆ್ೂೇಡತವುದತ ಬ್ೆಂಗಳೂರಿನ ಕಡಗೆ.ೆ  ಇದನತನ 
Silicon Valley of India ಎಂದತ ಕರಯೆಲನಗತವುದತ.  ಬಹಳ ಪರಶನಂತ್ವನದ ವನತ್ನವರಣ 
ಇಲ್ಲಿದೆ.  ಇಲ್ಲಿನ ರ್ನಗರಿಕರತ ಒಳೆಿಯವರತ.  ಇವೆಲಿವೂ ವಿದೇೆಶ್ಗರನತನ ಆಕಷಿಾಸತವುದರಿಂದ ಇಂದತ 
ಬ್ೆಂಗಳೂರಿನ ಕಡಗೆ ೆ ವಿದೇೆಶ್ಗರ ಒಲವು ಬಹಳಷತಟ ಬ್ೆಳೆದ್ಧದ.ೆ ಕಳೆದ ೧೦ ವಷಾಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ 
ಬರತತಿುರತವ ವಿದೇೆಶ್ ಪರಜೆಗಳ ಹನವಳಿ ಬಹಳ ಜನಸಿುಯನಗತತಿುದೆ.   

ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ತ್ಮಮ ಉತ್ುರದಲ್ಲಿ ಕ್ೆೇವಲ ೭೦೩ ಜ್ನ ಅಕರಮ ವಿದೇೆಶ್ ಪರಜಗೆಳು ಇದನದರ ೆ
ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದತದ, ಇದನತನ ರ್ನನತ ವೆೈಯಕುಕವನಗಿ ಒಪತಪವುದಕ್ೆೆ ತ್ಯನರಿಲಿ.  ನನಗ ೆಇರತವ ಮನಹಿತಿ 
ಪರಕ್ನರ ಏಳರಿಂದ ಎಂಟತ ಸನವಿರ ಜ್ನ ಆರ್ರಕ್ನ ದೆೇಶದವರತ, ಬ್ನಂಗನಿ ದೆೇಶದವರತ, Congo 
nationals ಇಲ್ಲಿ ಇದನದರ ೆ ಎನತನವ ಮನಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿರತವ ಎಲಿರಿಗೂ ತಿಳಿದ್ಧದ ೆ ಎಂದತ ರ್ನನತ 
ಭನವಿಸಿದೆದೇರ್.ೆ  ಇವರತ ಹೆಚತಚ ವನಸಿಸತವ ಜನಗಗಳು ಯನವುವು ಎಂದರೆ ರನಮಮೂತಿಾನಗರ 
ಪೊಲ್ಲೇಸ್ಚ ಠನಣೆಯ ವನಯಪಿು, ಬ್ನಣಸವನಡಿ, ಹೆಣೂಣರತ, ಕ್ೊತ್ುನೂರತ, ಸಂಪಿಗೆಹಳಿಿ, ಬ್ನಗಲೂರತ ಈ 
ಭನಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ North-eastern Division  ಕಡಗೆಳಲ್ಲಿ ಇದನದರೆ.  ವೆೈಟಚರ್ೇಲಾಚ ಭನಗದಲ್ಲಿ 
ಕ್ನಡತಗೊೇಡಿ, ಮಹದೆೇವಪತರ, ಬ್ೆಳಿಂದೂರತ, ಕ್.ೆಆರ.ಪತರಗಳಲ್ಲಿ ವನಸಿಸತತ್ನುರೆ.  ಬ್ೆಂಗಳೂರತ 
ದಕ್ಷಿಣ ಭನಗದ ತ್ಲಘ್ಟಟಪತರ, ಬನಶಂಕರಿ ಹನಗೂ ಬ್ೆಂಗಳೂರತ ಉತ್ುರ ವಿಭನಗದ ಬರೆ್ನೇರತಘ್ಟಟ, 
ಬಗಲಗತಂಟ,ೆ ಸೂೆೇಲದೇೆವನಹಳಿಿ, ರನಜ್ರನಜೆೇಶಾರಿ ನಗರ, ಅನನಪೂಣೆೇಾಶಾರಿ ನಗರ, ಜ್ಞನನಭನರತಿ ಈ 
ಪರದೆೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚತಚ ವನಸಿಸತತ್ನುರ.ೆ  ರ್ನನತ ಇದನತನ ಏಕ್ೆ ಹೇೆಳುತಿುದೆದೇರ್ೆಂದರ,ೆ ಅವರತ 
affordability ರೆ್ೂೇಡಿಕ್ೊಂಡತ ಬ್ೆಂಗಳೂರತ ಸತತ್ುಮತತ್ುಲ ಪರದೆೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವನಸ ಮನಡಲತ 
ಹೊೇಗತತಿುದನದರ.ೆ   
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ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ತ್ಮಮ ಬಿಡತವಿನ ವೆೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಸನಯಂಕ್ನಲದ ಹೂೆತ್ತು 
ಕಮಮನಹಳಿಿ, ಬ್ನಣಸವನಡಿ, ರನಮಮೂತಿಾ ನಗರ ಪರದೆೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದತ ರೌಂಡಚ ಹೊೇಗಿ ಬನನ.  ಶ್ರೇ 
ಶಂಕರಚ ಅವರತ ಇಲ್ಲಿಯೆೇ ಇದನದರ.ೆ  ರ್ನನತ ಯೂರೂೆೇಪಚಗೆ ವಿದೆೇಶ ಪರವನಸಕ್ೆೆ ಹೊೇಗಿದೆದನತ.  
Leaning Tower of Pisa ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಣಣ ಪತಟಟ ವನಯಪನರಸಾರತ ಪರವನಸಿಗರ ಮೇಲೆ ಯತದಿಕ್ೆೆ 
ಬರತತ್ನುರ.ೆ  ಅವರತ ಹೆೇಳಿದ ದರವನತನ ರ್ನವು ನೇಡಬ್ೆೇಕತ.  ಇಲಿವನದಲ್ಲಿ ಪರವನಸಿಗರ ಮೇಲೆ 
ದೌಜ್ಾನಯ ಮನಡತತ್ನುರ.ೆ  ಆ ದೌಜ್ಾನಯ ಬ್ೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪನರರಂಭವನಗಿದೆ.  ಫೆಿೈಓವರಚಗಳ ಕ್ೆಳಗ ೆ
ಮಲಗತತಿುದನದರ.ೆ ಬ್ನಡಿಗೆ ಮರ್ೆಗಳ ಮನಲ್ಲೇಕರ ಮೇಲ ೆದೌಜ್ಾನಯ ಮನಡತತಿುದನದರೆ.  ಪನಸ್ಚಪೂೆೇಟಚಾ 
ಅವಧಿ ಮತಗಿದ್ಧದದರೂ petty cases ಹನಕಕ್ೊಂಡತ ರ್ನಯಯನಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಪರಕರಣಗಳಿರತವಂತ್ ೆ
ರೆ್ೂೇಡಿಕ್ೂೆಂಡತ ವಷನಾನತಗಟಟಲೆ ವನಯಪನರ ಮನಡತತಿುದನದರ.ೆ  ಅವರ  ಉದೆದೇಶವು ಸಪಷಟವನಗಿದೆ.  
ಅವರತ ವಿದನಯಭನಯಸಕ್ನೆಗಿ ಐ.ಸಿ.ಸಿ.ಆರಚ., ಮತಖನಂತ್ರ ದನಖಲನತಿ ಮನಡಿಕ್ೂೆಂಡತ ಪದವಿ 
ಕ್ನಲೇೆಜ್ತಗಳಿಗೆ ಅಥವನ ಇಂಜನಯರಿಂಗಚ ಕ್ನಲೇೆಜ್ತಗಳಿಗ ೆ ಬರತತ್ನುರೆ.  ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ ನಂತ್ರ 
ಸೈೆಬರಚ ಕ್ೆರಂಗಳಲ್ಲಿ ಭನಗಿಯನಗತತ್ನುರೆ.  ಮನದಕ ವಸತುಗಳ ಮನರನಟವನತನ ಪನರರಂಭಿಸತತ್ನುರೆ.  
ವೆೇಶನಯವನಟಿಕ್ಯೆನತನ ಪನರರಂಭಿಸತತ್ನುರ.ೆ  ಇವಲೆಿವನೂನ ಅವನಯಹತ್ವನಗಿ ಮನಡಿಕ್ೂೆಂಡತ 
ಬರತತಿುದನದರ.ೆ   ಜ್ೂನಚ ೨೫, ೨೦೨೧ರಂದತ ನಕಲ್ಲ ರೆ್ೂೇಟಚ ಅಷೆಟೇ ಅಲಿ, ನಕಲ್ಲ ಡನಲರಚಗಳ 
ದಂಧಯೆಲ್ಲಿಯೂ ಇವರತ ಭನಗಿಯನಗಿದನದರ ೆ ಎಂದತ ಒಂದತ ಪತಿರಕ್ನ ವರದ್ಧಯನಗಿದೆ.   ೨೮ರ್ೆೇ 
ಸಪೆೆಟಂಬರಚ ೨೦೨೧ರಂದತ ಪರಕಟಗೊಂಡ ಮತ್ೂೆುಂದತ ಪತಿರಕ್ನ ವರದ್ಧಯಲ್ಲಿ ಪರಖನಯತ್ ರಸೆನಟಚಾ 
ಒಂದರಲ್ಲಿ ಇರನನ ಪರಜಗೆಳು ಅಕರಮ ಡರಗಾಚ ದಂಧಯೆಲ್ಲಿ ತ್ೊಡಗಿದನದರ ೆಎಂದತ ಬಂದ್ಧದ.ೆ  ಅದಲಿದೆ, 
ಮತ್ೊುಂದತ ವಿಲನಿದಲ್ಲಿ ಹೆೈಡೊರೇ ಗನಂಜನ ದಂಧಯೆನತನ ಮನಡಲನಗತತಿುದ ೆ ಎಂದತ ಬಂದ್ಧದೆ.  
ಬ್ನಣಸವನಡಿ ಪೊಲ್ಲೇಸ್ಚ ಠನಣೆಯ ವನಯಪಿುಯಲ್ಲಿ ಬ್ನಂಗನಿದೆೇಶ್ಗರ ಒಂದತ ಅತ್ನಯಚನರ ಪರಕರಣ 
ನಡದೆ್ಧತ್ತು.  ಸನಮೂಹಿಕ ಅತ್ನಯಚನರ ಮನಡಿ, it has become a national issue.  ಅದರಲ್ಲಿ 
ಮನನವ ಕಳಿಸನಗನಣಿಕ್ೆಯೂ ಒಳಗೂೆಂಡಿದೆ ಎನತನವುದತ ರನಷಿಮಟಟದ ಮತ್ತು ರನಜ್ಯಮಟಟದ 
ಪತಿರಕ್ೆಗಳಲ್ಲಿ ಪರಕಟಗೊಂಡಿದೆ.    
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ರ್ನನತ ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ಮನವಿ ಮನಡತವುದ್ಧಷೆಟ.  ಕಳೆದ ೧೦ ವಷಾಗಳಿಂದ ಎಲನಿ ಸಕ್ನಾರಗಳು ಈ 
ವಿಚನರದಲ್ಲಿ ವಿಫಲವನಗಿವ.ೆ  ಅಕರಮ ವಿದೆೇಶ್ ಪರಜೆಗಳು ಬ್ೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಏನತ ಬ್ೆೇಕ್ನದರೂ 
ಮನಡಬಹತದತ ಎಂದತ ಐಷನರನಮಿ ಜೇವನ ಮನಡಲತ ಹೊರಟಿದನದರ.ೆ  ಪರತಿಯಂದತ ಪೂೆಲ್ಲೇಸ್ಚ 
ಠನಣೆಯ ವನಯಪಿುಯಲ್ಲಿ S.H.O., ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿದ್ಧರತತ್ುದೆಯಲಿವೆೇ? F.R.R.O., ನಲ್ಲಿ  register 
ಮನಡಿಸಿಕ್ೊಂಡತ ಬರತತ್ನುರೆ ಎಂದತ ಮನನಯ ಗೃಹ ಸಚಿವರತ ಈಗ ಹೆೇಳಿದರತ.  ಅಂದರೆ 
Foreigners Regional Registration   Office   ಎಂದತ ಶನಂತಿನಗರದಲ್ಲಿ ಇದೆ.  ಆ 
ರೆ್ೂೇಂದಣಿಯನಗಿ ಬರಬ್ೆೇಕ್ೆಂದನದ ಮೇಲೆ  ಯನವ ಸಟೆೇಷನಚ ವನಯಪಿುಯಲ್ಲಿ ಎಷತಟ ಜ್ನರಿದನದರೆ 
ಎಂದತ ತಿಳಿಯತವುದ್ಧಲಿವೇೆ? ಏಕ್ ೆಈ ರಿೇತಿಯ ಜನರಿಕ್ ೆಉತ್ುರವನತನ ಕ್ೂೆಡತವುದತ? ರ್ನನತ ಕ್ೇೆವಲ 
ಈಗಿನ ಗೃಹ ಮಂತಿರಗಳನತನ  ಮನತ್ರ ಉದೆದೇಶ್ಸಿ ಹೆೇಳುತಿುಲಿ.  ಕಳೆದ ೧೦ ವಷಾಗಳಿಂದ ರ್ನನತ 
ಪರಶೆನಯನತನ ಕ್ೆೇಳುತಿುದೆದೇರೆ್.  ಈ ವಿಷಯದ ಬಗೆೆ ಮನನಯ ಪರಕ್ನಶಚ ರನಥೂೆೇಡಚ ಅವರತ, ಮನನಯ 
ರವಿಯವರತ ಹನಗೂ ಮನನಯ ಗೊೇವಿಂದರನಜ್ತ ಅವರತ ಚಚೆಾ ಮನಡಿದನದರ.ೆ ೧೦ ವಷಾಗಳಿಂದಲೂ  
ಈ ದನಖಲೆಯನತನ ಕ್ೊಡತತ್ನು ಬಂದ್ಧದತದ, ಇದರಿಂದ ಯನರನತನ ಖತಷಿ ಪಡಿಸಬ್ೆೇಕತ.   

ಶ್ರೇ ಸಲ್ಲೇಂ ಅಹಮದ:- ಮನನಯ ರ್ನರನಯಣಸನಾಮಿಯವರೇೆ, ತ್ನವು ಒಂದತ ನಮಿಷ yield 
ಆಗಿ.  ನಂತ್ರ ಮತಂದತವರಸೆಿ.   

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಸಲ್ಲೇಂ ಅಹಮದಚ ಅವರೇೆ, ಅವರತ ಮತಗಿಸಿದ ಮೇಲೆ ತ್ನವು 
ಮನತ್ರ್ನಡಿ.   

ಡನ:ವೆೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣಸನಾಮಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಜೆ.ಸಿ.ನಗರ ಠನಣೆಯ ಮೇಲ ೆ
Africans and Congo nationals ride ಮನಡತತ್ನುರ.ೆ  They have raided the 
Police Station at J.C.Nagar, which is in the heart of Bengaluru City and 
which is very near to the Home Minister’s residence.  ಅಂದರ ೆಇವರ ಧನಷಟೂಾ 
ಎಷತಟ? ಇವರ ತ್ನಕತ್ತು  ಎಷತಟ? ಇವರ ಹಿಂದ ೆ ಯನರಿದನದರ?ೆ ಪೂೆಲ್ಲೇಸರರೆ್ನೇ ಹೊಡೆಯತವುದಕ್ೆೆ 
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ಹೊೇಗತತ್ನುರೆ.  ಸಕ್ನಾರ ಈ ವಿಷಯವನತನ ಬಹಳ ಗಂಭಿೇರವನಗಿ ತ್ಗೆೆದತಕ್ೊಳಿಬ್ೆೇಕ್ೆಂದತ ರ್ನನತ 
ಮನವಿ ಮನಡತತಿುದೆದೇರ್ೆ.  ೬೨೦ ಜ್ನರಲ್ಲಿ ೪೭೦ ಜ್ನ ಕರಮಿನಲಚ ಚಟತವಟಿಕ್ೆಗಳಲ್ಲಿ ಭನಗಿಯನದನದರೆ.  
ಹನಗನದರೆ ಅವರತ ಇಲ್ಲಿಗ ೆ ಏತ್ಕ್ೆೆ ಬರತತ್ನುರ?ೆ ಓದತವುದಕ್ೆೆ ಬರತತ್ನುರೆಯೆೇ? ಶೆೇಕಡನ ೭೦ ರಷತಟ 
ಜ್ನರತ they are all involved in these activities.   ಇದಕ್ೆೆ ಒಂದತ ಇತಿಶ್ರೇ 
ಹನಡಬ್ೆೇಕಲಿವೆೇ?  

ಮನನಯ ಗೃಹ ಸಚಿವರೆೇ, ತ್ನವು ಪೊಲ್ಲೇಸ್ಚ ಠನಣೆಯ ವರದ್ಧಯನತನ ಗಂಭಿೇರವನಗಿ 
ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುಿವಿರೂೆೇ ಅಥವನ ನೇವೆೇರ್ನದರೂ ಪರತ್ೆಯೇಕವನಗಿ ಸವೆಾ ಮನಡಿಸತತಿುೇರೂೆೇ?  
ಬ್ೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಅಕರಮವನಗಿ ರೆ್ಲೆಸಿರತವಂತ್ಹ African nationals, Congo nationals,  
ಬ್ನಂಗನಿದೆೇಶ್ಗರತ ಇವರಲ್ಲಿ ಯನರ ವಿೇಸನ ಅವಧಿ ಮತಗಿದ್ಧದಯೆೇ ಅವರನತನ ಇರಿಸಲತ ನಮಮಲ್ಲಿ 
Detention Centre ಇಲಿ.  ತ್ನವರಕೆ್ೆರೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ೆೇವಲ ಒಂದೇೆ ಒಂದತ ಇದೆ.  ಬ್ೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 
ಒಟತಟ ಏಳೆಂಟತ ಸನವಿರ ಜ್ನರಿದತದ, ಸತಮನರತ ೪೦೦ ಜ್ನರತ ಅಕರಮಗಳಲ್ಲಿ ಭನಗಿಯನಗಿದನದರ.ೆ  
Detention Centre ನಲ್ಲಿ ಇರತವವರತ ೪೦-೫೦ ಜ್ನರತ ಮನತ್ರ.  ಯನರತ ಯನರ ವಿೇಸನ ಅವಧಿ 
ಮತಕ್ನುಯಗೊಂಡಿದಯೆೇ ಅವರೆಲಿರನೂನ ಹಿಡಿದತ ಒಳಗೆ ಹನಕ.  ಅದಕ್ೆೆ ಬ್ೆಂಗಳೂರತ ಉತ್ುರ, 
ದಕ್ಷಿಣ, ಪೂವಾ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಮಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಂೆಟರಚಗಳನತನ ಮನಡಬ್ೇೆಕತ.  ಅವರನತನ ಬಂಧಿಸಿ, 
Detention Centre  ಗಳಲ್ಲಿ ಇಡಬ್ೇೆಕತ.  ನಮಮವರೇೆ ಶನಮಿೇಲನಗಿ ಕ್ೆೇಸ್ಚ ಹನಕಸತತ್ನುರೆ.  
ಅವರತ ಜನಮಿೇನನ ಮೇಲ ೆಆಚೆಯದತದ, ರನಜನರೊೇಷವನಗಿ ಜೇವನ ನಡಸೆತತಿುದನದರ.ೆ  ಇದಕ್ೆೆ ಒಂದತ 
ಕ್ನಯಕಲಪ ನೇಡಬ್ೆೇಕ್ೆಂಬ ಆಗರಹವನತನ ಮನನಯ ಗೃಹಮಂತಿರಗಳಲ್ಲಿ ಮನಡತತಿುದೆದೇರೆ್.   

ಶ್ರೇ ಸಲ್ಲೇಂ ಅಹಮದಚ (ಸಾಳಿೇಯ ಸಂಸೆಾಗಳ ಕ್ೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ 
ರ್ನರನಯಣಸನಾಮಿಯವರತ ಬಹಳ ಮಹತ್ಾವನದ ವಿಷಯವನತನ ಪರಸನುಪಿಸಿದನದರ.ೆ  ನಜ್ವನಗಿಯೂ 
ರ್ನವಲೆನಿ ಅದರ ಬಗೆೆ ಚಿಂತ್ರೆ್ಯನತನ ಮನಡಬ್ೇೆಕತ.  ವಿೇಸನ ಅವಧಿ ಮತಗಿದವರಷಟೆೇ ಅಲಿ, ವಿೇಸನ 
ಇರತವವರೂ ಕೂಡ ಕ್ನನೂನತ ಬ್ನಹಿರ ಚಟತವಟಿಕ್ೆಗಳನತನ ಮನಡತತಿುದನದರ.ೆ  ಮನನಯ 
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ರ್ನರನಯಣಸನಾಮಿಯವರತ ಸವಿಸನುರವನಗಿ ಎಲನಿ ಹೆೇಳಿದನದರೆ.  ಇವರಲೆಿರೂ ಕೂಡ drug 
peddlers ಆಗಿದನದರೆ.  ಇವರತ ಎಲನಿ ತ್ರಹದ ತ್ೂೆಂದರಗೆಳನತನ ಕ್ೊಡತತ್ನುರೆ.  ಆದದರಿಂದ ಸಕ್ನಾರ 
ನದನಾಕ್ಷಿಣಯವನಗಿ ಕರಮ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳಿಬ್ೇೆಕತ. ವಿೇಸನ ಅವಧಿ ಮತಗಿದವರನತನ ಕಳುಹಿಸತವುದಷೆಟೇ 
ಅಲಿದೆ, ವಿೇಸನ ಇರತವವರ ಮೇಲೆ ನಗನ ಇಡಬ್ೇೆಕತ.  ಬ್ೆಂಗಳೂರತ ಅಂತ್ರರನಷಿಿೇಯ 
ನಗರವನಗಿದತದ, ಸಕ್ನಾರ ಇದರ ಬಗೆೆ ಹೆಚಿಚನ ಗಮನ ಹರಿಸಬ್ೆೇಕ್ೆಂದತ ವಿನಂತಿಸತತ್ೆುೇರ್ೆ.    

ಶ್ರೇಮತಿ ಭನರತಿ ಶೆಟಿಟ (ರ್ನಮನದೆೇಾಶ್ತ್ರತ):- ಇದತ ಕ್ೆೇವಲ ಬ್ೆಂಗಳೂರಿಗ ೆ
ಕ್ೆೇಂದ್ಧರೇಕೃತ್ವನಗಿರಬ್ನರದತ.  ಶ್ವಮಗೆದಲ್ಲಿ ಮರೆ್ನ ರ್ನವು ರೆ್ೂೇಡಿದೆದೇವೆ.  ಹತಬಬಳಿಿ, ಶ್ವಮಗೆ, 
ಮಂಗಳೂರತ ಮತಂತ್ನದ ದೊಡಾ ನಗರಗಳಿಂದ ವಲಸ ೆಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೊೇಗಿದನದರೆ.     

                               (…ಮತಂದತ) 

(115) 07-03-2022 (12.40) ಕ್ೆಜ-ಎಂಡಿ  

     (ಸಭನಪತಿಯವರ  ಉಪಸಿಾತಿ)                 

ಶ್ರೇಮತಿ  ಭನರತಿ ಶೆಟಿಟ:-(ಮತಂದತ):-   

ಇಲ್ಲಿಂದ ವಲಸ ೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೊೇಗಿದನದರೆ. ಕ್ೆೇವಲ ಬ್ಂೆಗಳೂರತ ನಗರವನತನ ಮನತ್ರ ಕ್ೆೇಂದ್ಧರೇಕರಣ 
ಮನಡಬ್ೇೆಡಿ. ಇಡಿೇ ರನಜ್ಯದಲ್ಲಿರತವ ಎಲನಿ ನಗರಗಳನತನ ಕ್ೆೇಂದ್ಧರೇಕರಣ ಮನಡಬ್ೇೆಕತ. ಇದರ ರತಚಿ 
ಮರೆ್ನ ದ್ಧವಸ ಶ್ವಮಗೆದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸಿಕೆದೆ. ಆದದರಿಂದ, ದಯಮನಡಿ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಇದರ ಬಗೆೆ  
ಗಮನಹರಿಸಬ್ೆೇಕತ.  

ಶ್ರೇ ಅರಗ ಜ್ಞನರೆ್ೇಂದರ (ಗೃಹ ಸಚಿವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ,  ಮನನಯ 
ಸದಸಯರತಗಳ ಕ್ನಳಜ ನನಗ ೆಅಥಾವನಗಿದ.ೆ ರ್ನನೂ ಸಹ, ಇದರ ಬಗೆೆ ವಿಶೆೇಷವನದ ಆತ್ಂಕವನತನ 
ಹೊಂದ್ಧದೆದೇರ್.ೆ  ಇದತ ಕ್ೆೇವಲ ಒಂದರೆಡತ ಠನಣೆಗಳ ವನಯಪಿುಗೆ ಸಿೇಮಿತ್ವನಗಿಲಿ. ಈ ದೆೇಶ 
ಧಮಾಛತ್ರವನಗಬ್ನರದತ. ಈ ದೆೇಶಕ್ೆೆ ಬರತವವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಹೂೆೇಗತವವರಿಗೆ ದನಖಲನತಿ ಇರಬ್ೇೆಕತ. 
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ಇಲ್ಲಿಗೆ  ಯನರತ  ಯನವ ರಿೇತಿ ಬ್ೆೇಕ್ನದರೂ ಬರಬಹತದತ, ಯನವ ರಿೇತಿಯನದರೂ ಬದತಕಬಹತದತ, 
ಏನತ ಬ್ೆೇಕ್ನದರೂ ಮನಡಬಹತದತ ಎನತನವಂತ್ಹ ಕಲಪರ್ ೆಮತ್ತು ಭನವರೆ್ ಬಹಳ ವಷಾಗಳಿಂದ ಇದೆ. 
ಇದತ ಒಂದರೆಡತ ದ್ಧವಸಗಳದತದ ಅಲಿ. ಇದರ ಬಗೆೆ ಆಡಳಿತ್ ಪಕ್ಷದ ಮತ್ತು ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ 
ಸದಸಯರೆಲಿರೂ ಬಹಳ ಕ್ನಳಜಯನತನ ವಯಕುಪಡಿಸಿದನದರ.ೆ ತ್ನವು  ಇದರ ಬಗೆೆ ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಸಮಯ 
ಕ್ೊಟಟರ,ೆ ಬ್ೆಂಗಳೂರಿನ ಬಹಳಷತಟ ಶನಸಕರತ ಮನತ್ರ್ನಡತವವರಿದನದರೆ. ಇದರ ಬಗೆೆ ಅರೆ್ೇಕ ಬ್ನರಿ 
ಮನನಯ ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ಉಪ ರ್ನಯಕರತ ನನನ ಗಮನಕ್ೆೆ ತ್ಂದ್ಧದನದರ.ೆ  

  ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ಸಚಿವರ್ನದ ಮೇಲೆ ಇದರ ಬಗೆೆ ವಿಶೆೇಷವನದಂತ್ಹ 
ಗಮನವನತನ ಕ್ೂೆಟಿಟದದೆೇರೆ್.  ಇಲ್ಲಿ ಯನರತ ಅಕರಮವನಗಿ ವನಸವನಗಿದನದರಂೆದತ ಪರತಿಯಂದತ 
ಠನಣೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಸವೆೇಾಯನಗಬೆ್ೇಕತ. ಪರತಿಯಂದತ ಠನಣೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಇದರ ಬಗೆೆ register 
ಅನತನ maintain ಮನಡಬ್ೆೇಕತ.  

ಡನ|| ಕ್.ೆಗೊೇವಿಂದರನಜ್ತ (ವಿಧನನಸಭನ ಕ್ೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ,  ಇದರ ಬಗೆೆ 
ಠನಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರತವಂತ್ಹ Writers ಗಳಿಗೆ ಸಂಪೂಣಾ ಮನಹಿತಿ ಇರತತ್ುದೆ. ಎಲನಿ ಮನಹಿತಿಗಳಿಗ ೆ
ಅವರನತನ gear up ಮನಡಬ್ೇೆಕತ. ಅವರನತನ ಮೂರತ ವಷಾಗಳ ನಂತ್ರ  ಆ ಜನಗದಲ್ಲಿ  
ಇಡಬ್ೇೆಡಿ.  ಅವರನತನ rotation ಮೇಲ ೆchange ಮನಡಿ. Inspector ರವರತ ಒಂದತ ವಷಾಕ್ೆೆ 
ಒಂದತ ಬ್ನರಿ ಬರತತ್ನುರೆ. ಆದರೆ, ಸತಮನರತ ಹತ್ತು ವಷಾಗಳ ಕ್ನಲ ಒಬ್ೂೆಬಬಬ Writer ಅಲ್ಲಿಯೆೇ 
ಇರತತ್ನುರ.ೆ ಅವರ ಬಳಿ ಎಲನಿ ಮನಹಿತಿ ಇರತತ್ುದ.ೆ ಹನಗನಗಿ,  ದಯವಿಟತಟ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ 
ಅವರನತನ gear up ಮನಡಬ್ೇೆಕತ.  

ಶ್ರೇ ಅರಗ ಜ್ಞನರೆ್ೇಂದರ (ಗೃಹ ಸಚಿವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ 
ಸದಸಯರತಗಳು ಕ್ೂೆಟಿಟರತವಂತ್ಹ ಸಲಹೆಗಳನತನ ಖಂಡಿತ್ವನಗಿ ಗಮನದಲ್ಲಿಟತಟಕ್ೂೆಳುಿತ್ೆುೇವೆ.  ಇದತ 
ರನಜ್ಕ್ನರಣದ ಪರಶೆನಯಲಿ. ಇದತ ನಮಮ ದೆೇಶದ ಭದರತ್ೆಯ ಮತ್ತು ಏಕತ್ೆಯ ಪರಶೆನ.  ಇದಕ್ೆೆ ಭಂಗ 
ತ್ರತವಂತ್ಹ ವಯವಸೆಾಯ ಪರಯತ್ನಗಳು ಕ್ೆಲವು ವಿದೆೇಶ್ ಪರಜೆಗಳಿಂದ ನಡಯೆತತಿುದ ೆ ಎನನವುದತ 
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ಗೊತ್ನುಗಿದ.ೆ  ನಮಮ ದೇೆಶದ border ನಲ್ಲಿ war ನಡದೆರ ೆ ನಮಮ ಸೈೆನಕರತ ಅವರನತನ 
ಸತಸಜಾತ್ವನಗಿ ಹೂೆಡದೆತ ಹಟತಟತ್ನುರೆ. ಆದರ,ೆ ಈ ದೆೇಶದಲ್ಲಿ drugs ನಂದ war ಆಗತತಿುದೆ.  ಇಲ್ಲಿ 
ವಿಶೆೇಷವನಗಿ ರೆ್ೈಜೇರಿಯನಚ ಪರಜಗೆಳು ಯನರತ ಯನರತ ಬಂದ್ಧದನದರ,ೆ ಅವರತ ಏರೆ್ೇನತ 
ಮನಡತತಿುದನದರೆ ಎಂಬತದನತನ media ಗಳು ಭಿತ್ುರಿಸತತಿುದನದರೆ.  ನನಗೂ ಸಹ ಕ್ೆಲವು ಸಂಗತಿಗಳು 
ಗೊತಿುವೆ. ಆದರೆ, ಆ ಎಲನಿ ಸಂಗತಿಗಳನತನ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಚಿಚ ಹೆೇಳುವುದಕ್ೆೆ ಆಗತವುದ್ಧಲಿ.  ನಮಮ ಇಡಿೇ 
ದೆೇಶದ ಯತವ ಸಂಪತ್ುರೆ್ನೇ ನಷಿೆರೇಯಗೂೆಳಿಸತವಂತ್ಹ ಒಂದತ ವಯವಸಿಾತ್ ಜನಲ ಈ ಮನಧಕ 
ವಸತುಗಳ ಕಡಯೆಂದ ನಡಯೆತತಿುದೆ.  ಅರೆ್ೇಕ ಬ್ನರಿ ಸಿಸಿಬಿ ಪೊಲ್ಲೇಸರತ ಎರಡತ/ಮೂರತ 
ದ್ಧವಸಗಳಿಗೊಮಮ ಹೆಚತಚ ಕಡಿಮ raid ಮನಡಿದಂತ್ೆ ಮನಡತತಿುದನದರೆ. ಈಗನಗಲೆೇ ಅಂತ್ಹವರ 
ವಿರತದಿ ಕ್ನನೂನತ ರಿೇತಿ ಕರಮಕ್ೆೈಗೂೆಂಡಿದದೆೇವೆ. ಅವರನತನ ‘Detention Centres’ಚ ಗಳಲ್ಲಿ 
ಇಟಿಟದೆದೇವ.ೆ ನಮಮಲ್ಲಿರತವಂತ್ಹ ‘Detention Centres’ಚಬಹಳ ಚಿಕೆದನಗಿವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅಷತಟ ಜ್ನರನತನ 
ಇಡತವುದಕ್ೆೆ ಆಗತತಿುಲಿ. ಇದರ ಬಗೆೆ ರ್ನನತ ಮನನಯ ಮತಖಯಮಂತಿರಯವರ ಜೊತ್ೆಗೆ ಮನತ್ರ್ನಡಿದದೆೇರ್ೆ. 
ಇದರಲ್ಲಿ ಅರೆ್ೇಕ ಹೆಣತಣ ಮಕೆಳು ಸಹ ಇದನದರ.ೆ ಇವರನತನ ಎಲ್ಲಿ ಇಡತವುದತ ಎಂದತ ಗೂೆತಿುಲಿ. 
ಹನಗನಗಿ, ಇವರನತನ ಹೆಣತಣ ಮಕೆಳ ನರನಶ್ರತ್ರ ಕ್ೆೇಂದರದಲ್ಲಿ ಇಟಟರೆ, ಅಲ್ಲಿನ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು 
ರೆ್ೈಜೇರಿಯನಚ ಹೆಣತಣ ಮಕೆಳು ಬಹಳ ಶಕುಯತತ್ವನಗಿದನದರೆ, ರ್ನವು ಅವರನತನ ಕ್ನಪನಡತವುದತ ಬಹಳ 
ಕಷಟವನಗತತ್ುದೆಂದತ ಹೆೇಳುತ್ನುರೆ.  ಮರೆ್ನ ದ್ಧವಸ 10 ಜ್ನ ಹೆಣತಣ ಮಕೆಳನತನ ಗಮನಸಲ್ಲಕ್ೆೆ ಮತ್ತು 
ನಯಂತ್ರಣ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ 10 ಜ್ನ ಪೊಲ್ಲೇಸರನತನ ನಯೇಜ್ರೆ್ ಮನಡಲನಗಿದೆ.  ಈ ರಿೇತಿಯ 
ಅರೆ್ೇಕ ಸಂದಭಾಗಳು ಬರತತ್ುವೆ. Darknet ನಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ drugs ಅನತನ ತ್ಂದತ 
ಕ್ೊಡತವಂತ್ಹದತದ ಇದೆ. ಅಂಚ ೆಕಛೆೇರಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಕ್ೆಲವು ವಿೇಚಕ್ಷಣ ವಯಕುಗಳನತನ ಇಟಿಟದೆದೇವೆ. 
ಹನಗೆಯೆೇ NCB (Narcotics Control Bureau), DRS, Customs, Railways, 
Education Department ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳ ಜೊತ್ೆಯಲ್ಲಿ  ಸಮನಾಯತೆ್ಯನತನ ಸನಧಿಸಿ, ಈ 
ಜನಲವನತನ ಪತ್ೆುಹಚತಚವ ಪರಯತ್ನಗಳು ಆಗತತಿುವೆ.  
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 ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ನಮಮ ದೆೇಶದಲ್ಲಿ PIT NDPS (Prevention of Illicit 
Traffic in Narcotics Drugs and Psychotropic Substances) Act ಎನತನವಂತ್ಹ 
ಒಂದತ ಗೂಂಡ ಕ್ನಯದೆ ಇದೆ. ಇದತ ನಮಮ ದೆೇಶದ ಯನವ ರನಜ್ಯದವರಿಗೂ ಗಮನಕ್ೆೆ 
ಬಂದ್ಧರಲ್ಲಲಿ. ಇತಿುೇಚೆಗೆ ನಮಮ ರನಜ್ಯ ಪೊಲ್ಲೇಸರತ ಆ ಕ್ನಯದ ೆ ಪರಕ್ನರ, ಕ್ೆೇಸ್ಚನತನ ದನಖಲತ 
ಮನಡಿದನದರ.ೆ  ಸತಮನರತ 5 ಜ್ನ ಆರೂೆೇಪಿಗಳ ವಿರತದಿ PIT NDPS ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಂಧನದ 
ಆದೆೇಶವನತನ ಮನಡಲನಗಿದೆ. ಹನಗೆಯೆೇ, ಯನವುದನದರೂ ವಿೇಸನ ಅವಧಿ  ಮತಗಿದ್ಧರತವಂತ್ಹ ವಯಕು 
ಆ ಠನಣೆಯ ವನಯಪಿುಯಲ್ಲಿ  ಇದನದರೆ್ಂದತ ಗೊತ್ನುದರ,ೆ ಅದಕ್ೆೆ ಆ ಠನಣಯೆ ಅಧಿಕ್ನರಿಯನತನ 
ಹೊಣೆಗನರರರ್ನನಗಿ ಮನಡತತ್ೆುೇವ.ೆ ಏಕ್ೆಂದರ,ೆ  ಯನರತ ಬ್ೆೇಕ್ನದರೂ ಇಲ್ಲಿ ಇರತವುದಕ್ೆೆ ಆಗತವುದ್ಧಲಿ. 
ಪೊಲ್ಲೇಸರತ ಗಸತು ತಿರತಗತತಿುರತತ್ನುರ.ೆ ಹನಗನಗಿ, ಇದತ ಅವರ ಗಮನಕ್ೆೆ ಬರಬ್ೇೆಕ್ನಗತತ್ುದೆ.  ಮನನಯ 
ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ ಈ ದನಖಲೆ ಆಯನಯ ಠನಣೆಯ Writer ಬಳಿ ಇರತತ್ುದೆ ಎಂದತ 
ಹೆೇಳಿದನದರೆ. ರ್ನನತ ಇದನತನ ಪರಿಶ್ೇಲರೆ್ ಮನಡತತ್ೆುೇರ್ೆ. ಖಂಡಿತ್ವನಗಿ ಇದರ ವಿರತದಿ ರ್ನವಲೆಿರೂ ಸೇೆರಿ 
war ಮನಡಬ್ೇೆಕ್ನಗತತ್ುದೆ. ಇಲಿದ್ಧದದರ,ೆ ನಮಮ ದೆೇಶದ ಶನಂತಿ ಸತವಯವಸೆಾಯನತನ ಕ್ನಪನಡತವುದತ 
ಕಷಟವನಗತತ್ುದೆ. ಈ ನಟಿಟನಲ್ಲಿ ಎಲನಿ ರಿೇತಿಯಂದ ವಿಶೆೇಷವನಗಿ ಪರಯತ್ನಗಳನತನ ಮನಡತತಿುದದೆೇವೆ.  
ರ್ನವು ಅಂತ್ಹವರ ವಿರತದಿ ಪರಕರಣಗಳನತನ ದನಖಲತ ಮನಡತತಿುದೆದೇವ.ೆ Drugs ಜನಲದವರ ವಿರತದಿ 
ನಮಮ ಸಕ್ನಾರ ಒಂದತ ತ್ರಹ war ಶತರತ ಮನಡಿದ.ೆ ತ್ನವು ಈ ಅಂಕ-ಸಂಖೆಯಗಳನತನ ರೆ್ೂೇಡಿದರ ೆ
ಗೊತ್ನುಗತತ್ುದೆ. ಇತಿುೇಚೆಗ ೆ ಬ್ೆೇರ ೆ ಬ್ೆೇರ ೆ ಭನಗಗಳಲ್ಲಿ ವಿದೆೇಶ್ಯ ಪರಜಗೆಳನತನ ಒಳಗೊಂಡಂತ್ೆ 
ಸತಮನರತ 8 ಸನವಿರ ಜ್ನರನತನ arrest ಮನಡಿದೆದೇವೆ.  ನಮಮ ರನಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದನತನ ಮಟಟ 
ಹನಕತವಂತ್ಹ ದೃಷಿಟಯಂದ ಪೊಲ್ಲೇಸ್ಚ ಇಲನಖಯೆನತನ ಜನಗೃತ್ ಮನಡಿದೆದೇವ.ೆ ಇದಕ್ೆೆ ಪೂೆಲ್ಲೇಸ್ಚ 
ಠನಣೆಯ ಅಧಿಕ್ನರಿಯನತನ ಹೊಣೆಗನರರರ್ನನಗಿ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆಂದತ ಹೆೇಳಿದದೆೇರೆ್. ಅವರತ ಈಗನಗಲೆೇ 
ಇದರ ಬಗೆೆ ಸವೇೆಾಯನತನ ಮನಡತತಿುದನದರ.ೆ ಅದನತನ ಹೊರಗ ೆತ್ರತವಂತ್ಹ ಕ್ಲೆಸ ಮತ್ತು ನಯಂತ್ರಣ 
ಮನಡತವಂತ್ಹ ಕ್ೆಲಸವನತನ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆ.  
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ಡನ||ವೆೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣಸನಾಮಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸಚಿವರಿಗೆ ಒಂದತ 
ಪರಶೆನಯನತನ ಕ್ೆೇಳಬಯಸತತ್ೆುೇರೆ್. ಮದಲರೆ್ಯದನಗಿ, ಪೊಲ್ಲೇಸ್ಚ ಠನಣನ ವನಯಪಿುಯಲ್ಲಿ ಸವೆೇಾ 
ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಎಷತಟ ಸಮಯವನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಳುಿತ್ನುರೆ ಹನಗೂ ಯನವ ಕ್ನಲಮಿತಿಯಳಗೆ ಪರತಿ 
ಪೊಲ್ಲೇಸ್ಚ ಠನಣನ ವನಯಪಿುಯಲ್ಲಿರತವಂತ್ಹ ವಿದೆೇಶ್ ಪರಜಗೆಳ ಪಟಿಟಯನತನ ಈ ಸದನಕ್ೆೆ ಒಪಿಪಸತತ್ನುರ?ೆ 
ಎರಡರೆ್ಯದನಗಿ, The Foreigners Act section 14 ಪರಕ್ನರ ಯನವುದನದರೂ ಕ್ೆೇಸ್ಚ ಅವರ 
ವಿರತದಿ ಬ್ನಕ ಇದದರ,ೆ ಅವರನತನ free ಆಗಿ ಬಿಡವನರದತ, ಅವರನತನ ‘Detention Centre’ಚನಲ್ಲಿ 
ಇಡಬ್ೇೆಕ್ೆಂದತ ಇದ.ೆ ನಮಮಲ್ಲಿ ಸಣಣ ಜನಗವಿದೆ ಎಂದತ ಸಬೂಬತ ಹೆೇಳಿ ಅವರನತನ free ಆಗಿ 
ಬಿಟಿಟರತವುದತ ಎಷಟರ ಮಟಿಟಗ ೆ ಸರಿ?  ಅದಕ್ನೆಗಿ ತ್ಮಮಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮನಡತತಿುದೆದೇರ್ೆ. Bengaluru 
brand name ಅನತನ ಹನಳು ಮನಡಿ Bengaluru drugs capital ಆಗತವುದಕೆಂತ್ ಮತಂಚೆ 4 
‘Detention Centres’ಚ ಚಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ಏನತ ತ್ೂೆಂದರೆ ಇದೆ? ದಯವಿಟತಟ ಇದನತನ 
ಒಂದತ ಕ್ನಲಮಿತಿಯಳಗ ೆಮನಡಬ್ೇೆಕ್ೆಂದತ ಮನವಿ ಮನಡತತಿುದೆದೇರ್.ೆ  

ಶ್ರೇ ಅರಗ ಜ್ಞನರೆ್ೇಂದರ (ಗೃಹ ಸಚಿವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ,  ಮನನಯ ಸದಸಯರತ 
ಹೆೇಳಿರತವಂತ್ಹ ವಿಷಯವನತನ ಗಮನದಲ್ಲಿಟತಟಕ್ೊಳುಿತ್ೆುೇವೆ.ಚ ‘Detention Centres' ಗಳ 
capacity ಅನತನ  ಹೆಚಿಚಗ ೆ ಮನಡಿಸತತ್ುೆೇವೆ. ರ್ನನತ ಈಗನಗಲೆೇ ಹೆೇಳಿದಂತ್ ೆ ಮನನಯ 
ಮತಖಯಮಂತಿರಯವರ ಜೊತ್ೆಗೆ ಮನತ್ರ್ನಡಿ ಮೂರ್ನನಲತೆ ಕಡಗೆಳಲ್ಲಿ spread ಮನಡತವಂತ್ಹ 
ವಯವಸೆಾಯನತನ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆ.  

(ಗೊಂದಲ) 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರ ಹೆೇಳುವನಗ ಬ್ೆೇರ ೆ ಯನವ ಸದಸಾರತ 
ಮನತ್ರ್ನಡಬ್ೆೇಡಿ. ಅವರಿಗೆ ಉತ್ುರ ಹೆೇಳುವುದಕ್ೆೆ ಬಿಡಿ 

(ಗೊಂದಲ) 
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ಶ್ರೇ ಅರಗ ಜ್ಞನರೆ್ೇಂದರ (ಗೃಹ ಸಚಿವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ,  ಅವರನತನ ಹೊರಗೆ 
ಹನಕತವುದಕ್ೆೆ ಎಲನಿ ಪರಯತ್ನಗಳು ನಡಯೆತತಿುದೆ. ಅವರತ ಇಲ್ಲಿ ಇರತವುದಕ್ನೆಗಿಯೆೇ ಅವರ ವಿರತದಿ 
ಅವರೆೇ petty case ಗಳನತನ ಹನಕಸಿಕ್ೂೆಳುಿತಿುದನದರ.ೆ ಅವರ ವಿರತದಿ ಕ್ೆೇಸ್ಚ ಇರತವಂತ್ಹ 
ಸಂದಭಾದಲ್ಲಿ ಅವರನತನ deport ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಆಗತತಿುಲಿ. ಇಂತ್ಹ ಪರಿಸಿಾತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ 
ಚಿಂತ್ರ್ೆಗಳು ನಡಯೆತತಿುವೆ. ರ್ನವು ಇದರ ಬಗೆೆ ಕ್ೆೇಂದರ ಸಕ್ನಾರದವರ ಜೊತ್ೆಗೂ 
ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದೆದೇವೆ.  ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ವಿಶೆೇಷವನಗಿ ಬ್ನಂಗಿ ದೆೇಶದ ಪರಜಗೆಳ ಬಗೆೆ ಪರಸನುಪ 
ಮನಡಿದನದರ.ೆ ಅವರತ ಬರತವನಗಲೆೇ border ನ ಕ್ೆಲವು ರನಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ Voter ID ಗಳನತನ ಹನಗೂ 
ಬ್ೆೇರ ೆಬ್ೆೇರ ೆಗತರತತಿನ ಚಿೇಟಿಗಳನತನ ಇಟತಟಕ್ೊಂಡತ ಬರತತಿುದನದರ.ೆ ಅವರೆಲಿರೂ ಪಶ್ಚಮ ಬಂಗನಳದ 
ಅಥವನ ಅಸನಾಂನ ಪರಜಗೆಳೆಂದತ ನರೂಪಿಸತತಿುದನದರ.ೆ ಅವರತ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ೆಲವು ವಷಾಗಳ ಕ್ನಲ ವನಸ 
ಮನಡಿದ ಮೇಲೆ ಅವರತ ಈ ದೆೇಶದ ರ್ನಗರಿೇಕರತ ಆಗತವಂತ್ಹ ಪರಿಸಿಾತಿಗಳು ಇವೆ.   ಇದರ ಹಿಂದ ೆ
ಒಂದತ ದೂೆಡಾ ಜನಲವಿದೆ. ಮರೆ್ನ ದ್ಧವಸ ಅವರತ ರೈೆಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಬರತವಂತ್ಹ ಸಂದಭಾದಲ್ಲಿಯೆೇ 
ಪೊಲ್ಲೇಸರತ ಸಾಲಪ ಜ್ನರನತನ ಹಿಡಿದ್ಧದನದರ.ೆ  ಕ್ೆೇಂದರ ಸಕ್ನಾರದ ಮನಹಿತಿ ಪರಕ್ನರ ಅವರನತನ 
ಹಿಡಿದ್ಧದನದರ.ೆ ಅವರನತನ ಹಿಡಿದನಗ ಅವರ ಬಳಿ ಗತರತತಿನ ಚಿೇಟಿಗಳು ಇದದವು. ಆ ಜನಲವನತನ 
ಭೆೇದ್ಧಸತವಂತ್ಹ ಪರಯತ್ನ ಸಹ ನಡಯೆತತಿುದೆ. ಇದಕ್ೆೆ ಕ್ೆೇವಲ ಒಂದತ ರನಜ್ಯ ಪರಯತ್ನ ಪಟಟರೆ 
ಸನಕ್ನಗತವುದ್ಧಲಿ. ನಮಮ ದೆೇಶದ border ನಲ್ಲಿರತವಂತ್ಹ ರನಜ್ಯಗಳು ನಮಮ  ಜೊತ್ೆಗೆ 
ಸಹಕರಿಸಬ್ೆೇಕ್ನಗತತ್ುದೆ. ಅವರನತನ deport ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಹೊೇದಂತ್ಹ ಸಂದಭಾದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ೆೆ 
ಸಹಕ್ನರ ಸಿಗದ್ಧರತವಂತ್ಹ ಅರೆ್ೇಕ ಸಂದಭಾಗಳು ಇವ ೆಎನತನವುದತ ನಮಮ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳ ಕಡಯೆಂದ 
ನಮಗೆ  ಮನಹಿತಿ ಸಿಕೆದೆ. ರ್ನವು ಈ ನಟಿಟನಲ್ಲಿ ಕ್ೆೇಂದರ ಸಕ್ನಾರದ ಜೊತ್ೆಗೆ ಮನತ್ರ್ನಡಬ್ೆೇಕ್ನಗತತ್ುದೆ.  
ನಮಮ  ಜೊತ್ೆಗೆ ಪಶ್ಚಮ ಬಂಗನಳ ಸಕ್ನಾರ ವಿಶೇೆಷವನಗಿ ಸಹಕ್ನರ ನೇಡಬ್ೆೇಕ್ನಗತತ್ುದೆ.  ಆ 
ರನಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಈಗನಗಲೆೇ ಆ ಕ್ನಡಚಾಗಳನತನ ಮನಡಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದರೆ  ರ್ನವು ಏನತ 
ಮನಡಬಹತದತ? ಇದೂೆಂದತ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಭಯನನಕ.  ಹನಗನಗಿ, ಇದೆಲಿವುದರ ಬಗೆೆಯತ ಸಹ ಚಚೆಾ 
ನಡಯೆಬೆ್ೇಕ್ನಗಿದ.ೆ ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಕ್ನಲಮಿತಿಯ ಬಗೆೆ ಹೆೇಳಿದನದರೆ. ಮನನಯ ಸದಸಯರತ  
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ಹೆೇಳುವುದಕೆಂತ್ ಮತಂಚಯೆೆೇ  ಪೊಲ್ಲೇಸ್ಚ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳಿಗ ೆ ಆದಷತಟ ಬ್ೆೇಗ ಆಯನಯ ಠನಣನ 
ವನಯಪಿುಗಳಲ್ಲಿ ಸವೇೆಾ ಮನಡಿ ವರದ್ಧ ಕ್ೊಡಬ್ೇೆಕ್ೆಂದತ ಸೂಚರೆ್ಯನತನ ಕ್ೊಟಿಟದೆದೇರೆ್.  

ಡನ|| ವೆೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣಸನಾಮಿ:- ಮನನಯ  ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಪೊಲ್ಲೇಸ್ಚ ಠನಣನ 
ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳಿಗ ೆಒಂದತ ತಿಂಗಳ ಕ್ನಲ ಸಮಯಕ್ೂೆಡಬ್ೆೇಕತ.  

ಶ್ರೇ ಅರಗ ಜ್ಞನರೆ್ೇಂದರ (ಗೃಹ ಸಚಿವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ,  ಖಂಡಿತ್ವನಗಿ 
ಸನಧಯವನದ ಮಟಿಟಗೆ ಠನಣನ ವಯಪಿುಯಲ್ಲಿ ಇರತವವರಿಗ ೆಒಂದತ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ವರದ್ಧ ಕ್ೊಡಬ್ೇೆಕ್ೆಂದತ ಈ 
ಸಭೆಯ ಮೂಲಕ ಹೆೇಳುತ್ೆುೇರ್ೆ ಮತ್ತು ಪೊಲ್ಲೇಸ್ಚ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳಿಗೆ ಎಚಚರಿಸತತ್ೆುೇರೆ್. ಸಾಲಪ ಹೆಚತಚ ಕಡಿಮ 
ಆ ವರದ್ಧ ಬಂದ ನಂತ್ರ ಸಾಷಟವನಗಿ ನಮಮ  ಜೊತ್ಗೆ ೆಚಚಾೆ ಮನಡತತ್ೆುೇರೆ್. ಮನನಯ ಸದಸಯರ ಕ್ನಳಜ 
ಚೆರ್ನನಗಿ ಇದೆ.  

(ಮತಂದತ.,)  
 

(116) 07-03-2022 (12.50) ಎಂ.ವಿ-ಎಂ.ಡಿ 

(ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಾತಿ) 

ಆ) ವಿಷಯ:- ಜ್ಲ ಸಂಪನೂಮಲ ಇಲನಖಯೆ ವಿವಿಧ ನಗಮಗಳಲ್ಲಿ 
ಮತಂದತವರೆದ ಹನಗೂ ಪೂಣಾಗೊಂಡ ಕ್ನಮಗನರಿಗಳ 
ಬಿಲ್ಲಿನ ಮತ್ುವನತನ ಗತತಿುಗೆದನರರಿಗ ೆಪನವತಿಸತವ ಬಗೆೆ. 

----- 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಎಂ.ಫನರೂಖ್ಚ (ವಿಧನನಸಭೆಯಂದ ಚತರ್ನಯತ್ರನದವರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಜ್ಲ ಸಂಪನೂಮಲ ಇಲನಖಯೆ ವಿವಿಧ ನಗಮಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ೈೆಗೂೆಂಡ ಕ್ನಮಗನರಿಗಳ 
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ಬಿಲ್ಲಿನ ಮತ್ುವನತನ ಪನವತಿಸತವ ಬಗೆೆ ಮನನಯ ಜ್ಲ ಸಂಪನೂಮಲ ಸಚಿವರ ಗಮನವನತನ 
ಸಳೆೆಯಬಯಸತತ್ೆುೇರೆ್. 

ಶ್ರೇ ಗೊೇವಿಂದ ಎಂ. ಕ್ನರಜೊೇಳ (ಜ್ಲ ಸಂಪನೂಮಲ ಸಚಿವರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 

(ಸಚಿವರ ಹೆೇಳಿಕ್ೆಯ ಪರತಿಯನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದೆ) 
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ಶ್ರೇ ಬಿ.ಎಂ.ಫನರೂಖ್ಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ಮನನಯ ಸಚಿವರಲ್ಲಿ ಒಂದತ 
ವಿಷಯ ಕ್ೆೇಳಬಯಸತತ್ೆುೇರ್ೆ. ಈಗ ಕಂಟನರಕಟರತದನರರಿಗೆ ಇನತನ ಹತ್ತು ಸನವಿರ ಕ್ೊೇಟಿ 
ರೂಪನಯಗಳಷತಟ ಹಣ ಕ್ೊಡತವುದತ ಬ್ನಕ ಇದೆ. ಆದರ,ೆ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಅದಕ್ೆೆ ಇನತನ ಒಂದತ 
ಲಕ್ಷ ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪನಯಗಳಷತಟ ಹಣ ಬ್ೆೇಕ್ನಗತತ್ುದೆಂದತ ಹೆೇಳುತ್ನುರೆ. ಈಗ ಅದಕ್ೆೆ ಏನತ 
planning?  Why are you calling again and again? I am not talking in 
the interest of the contractors.  I am depending upon the progress of 
the project.  ಈಗ ಸತಮಮರ್ೆ ಟೆಂಡರಚ ಕರಯೆತತ್ನು ಇರತವುದತ ಮತ್ೆು ಅದಕ್ೆೆ ಇನತನ ಒಂದತ ಲಕ್ಷ 
ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪನಯಗಳ ಹಣ ಬ್ೆೇಕ್ೆಂದತ ಹೆೇಳುತಿುದನದರ ೆ ಮತ್ತು ಇನತನ ಹತ್ತು ಸನವಿರ ಕ್ೊೇಟಿ 
ರೂಪನಯಗಳಷತಟ ಹಣ ಕ್ೊಡತವುದತ ಬ್ನಕ ಇದ ೆ ಎಂದತ ಹೇೆಳುತಿುದನದರೆ. What is the 
planning? 

ಶ್ರೇ ಗೊೇವಿಂದ ಎಂ. ಕ್ನರಜೊೇಳ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈಗ ಅದರ ಬಗೆೆ  
ಏರ್ನಗಿದೆ ಎಂದತ ಪೂಣಾವನಗಿ ಹೆೇಳಬ್ೇೆಕತ ಎಂದರೆ, ಅದರ ಬಗೆೆ ಹೆೇಳಿಬಿಡತತ್ೆುೇರೆ್. ಈಗ ಬಜೆಟಚನ 
ಅನತದನನದಲ್ಲಿ ಯನವ ವಷಾಕ್ೆೆ, ಎಷತಟ ಹಣವನತನ, ಯನವ ಇಲನಖಗೆ ೆಹಂಚಿಕ್ ೆಮನಡಿರತತ್ೆುೇವೆ. ರ್ನವು 
ಅದಕ್ೆೆ ಅನತಗತಣವನಗಿ ಮತ್ತು ಲ್ಲಮಿಟಚ ಆಗಿ ಕ್ನಮಗನರಿಗಳನತನ ಮಂಜ್ೂರತ ಮನಡಿದರೆ ಯನವ 
ಸಮಸೆಯಯೂ ಇರತವುದ್ಧಲಿ. ಈಗ ಸಮಸೆಯ ಏರ್ನಗಿದೆ ಎಂದರೆ, ಈಗ ಇನೂನರತ ಕ್ೊೇಟಿ 
ರೂಪನಯಗಳ token amount ಅನತನ ಇಡತತ್ನುರ.ೆ ಆದರೆ, ಅದಕ್ೆೆ ಮೂರತ ಸನವಿರ ಕ್ೊೇಟಿ 
ರೂಪನಯಗಳಷತಟ ಕ್ನಮಗನರಿ ಇರತತ್ುದೆ. ಈಗ ಯನವುದೆೇ ಸಕ್ನಾರವಿದದರೂ ಸಹ ಅದನತನ ಬಜೆಟಚ 
ಭನಷಣದಲ್ಲಿ ಓದ್ಧ ಹೆೇಳಿಬಿಡತತ್ನುರ.ೆ ರ್ನನತ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನನೂನ ವಯತ್ನಯಸ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ 
ಹೊೇಗತವುದ್ಧಲಿ. ಈಗ token amount ಅನತನ ಏಕ್ೆ ಇಡತತ್ೆುೇವೆಂದರ,ೆ ಅದರ ಸವೆೇಾ 
ಮನಡತವುದತ, plan, estimate ಮನಡತವುದತ ಮತ್ತು DPR (Detailed Project Report) 
ತ್ಯನರತ ಮನಡತವುದತ. ಇದತ ಇಷಟಕ್ೆೆ ಮನತ್ರ ಸಿೇಮಿತ್ವನಗಿರತತ್ುದ.ೆ ಆದರೆ, ಕ್ೆಲವರತ ಇದಕ್ೆೆ ಒತ್ುಡ 
ಹನಕ, DPR ತ್ಯನರತ ಮನಡಿಸಿ, ಅದೆೇ ವಷಾದಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ್ನತ್ಮಕ ಅನತಮೇದರ್ ೆ ಕ್ೊಡಿಸಿ, 
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technical sanction ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡತ, ಟೆಂಡರಚ ಕರಯೆತವಂತ್ಹ ಕ್ೆಲಸಗಳನತನ ಮನಡತತಿುದನದರೆ. 
ಈ ರಿೇತಿ ನಡಯೆತತಿುರತವುದತ ಇಂದತ ಮತ್ತು ನರ್ನೆಯದಲಿ. ಇದತ ಸತಮನರತ ಏಳೆಂಟತ ವಷಾಗಳಿಂದ 
ಈ ರಿೇತಿ ನಡಯೆತತ್ುಲೆೇ ಇದೆ. ಅದಕ್ನೆಗಿ ನಗಮಗಳಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಕ್ನಯಾಭನರ ಹೆಚನಚಗಿದ.ೆ ಈಗ 
ಸತಮನರತ ಒಂದತ ಲಕ್ಷ ಕ್ೊೇಟಿಗಿಂತ್ಲೂ ಹಚೆತಚ ಹಣದ ಕ್ನಮಗನರಿಗಳಿಗೆ ಈಗನಗಲೆೇ 
ಅನತಮೇದರೆ್ಯನತನ ಕ್ೊಟಿಟದನದರ.ೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ೆಲವು ಕ್ನಮಗನರಿಗಳು ನಡಯೆತತಿುವ.ೆ ಈಗ 
ಅನತಮೇದರೆ್ ಕ್ೊಟಟಂತ್ಹ ಕ್ನಮಗನರಿಗಳಲ್ಲಿ ಶೆೇಕಡನ ೯೦ರಷತಟ ಕ್ನಮಗನರಿಗಳು ನಡಯೆತತ್ುಲೆೇ 
ಇವೆ. ಇದರಿಂದ ನಮಮ allocation ಅದಕ್ೆೆ ಹೂೆಂದನಣಿಕ್ೆಯೆೇ ಆಗತವುದ್ಧಲಿ. ರ್ನವು ಒಂದತ ಲಕ್ಷ 
ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪನಯಗಳ ಕ್ನಮಗನರಿಯನತನ ಕ್ೆೈಗೆತಿುಕ್ೂೆಳಿಬ್ೆೇಕತ ಎಂದರೆ, ನಮಮ ನಯಮನವಳಿಗಳ 
ಪರಕ್ನರ ಮೂರತ ವಷಾದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕ್ ೆ ಆಗಬ್ೇೆಕತ. ಆದರೆ, ಇದತ ಮೂರತ ವಷಾದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕ್ ೆ
ಆಗತವಂತ್ಹ ಇಲನಖೆ ಅಲಿ. ಈ ನೇರನವರಿ ಯೇಜ್ರೆ್ಗಳು ಒಂದತ ಅಥವನ ಎರಡತ ವಷಾದಲೆಿೇ 
ಆಗತವುದ್ಧಲಿ. ಈಗ ರಸೆು ಕ್ನಮಗನರಿಯನದರೆ ಮದಲರೆ್ ವಷಾದಲ್ಲಿ ಶೆೇಕಡನ ೪೦ರಷತಟ, ಎರಡರೆ್ 
ವಷಾದಲ್ಲಿ ಶೇೆಕಡನ ೩೦ರಷತಟ ಮತ್ತು ಮೂರರೆ್ ವಷಾದಲ್ಲಿ ಶೇೆಕಡನ ೩೦ರಷತಟ ಕ್ನಮಗನರಿಯನತನ 
ಮತಗಿಸಬ್ೆೇಕ್ೆಂದತ ಹೆೇಳುತ್ೆುೇವೆ. ಆದರೆ, ಈ ಜ್ಲ ಸಂಪನೂಮಲ ಇಲನಖಯೆಲ್ಲಿ ಸಮಸೆಯಗಳು 
ಜನಸಿುಯವ.ೆ ಉದನಹರಣಗೆೆ; ಕೃಷನಣ ಮೇಲದಂಡೆ ಯೇಜ್ರೆ್ಗ ೆ ಸಂಬಂಧಪಟಟಂತ್ೆ ಮನನಯ ಸತಪಿರಂ 
ಕ್ೊೇಟಚಾ ಮತಂದೆ ವನಯಜ್ಯ ನಡಯೆತತಿುದ.ೆ ಈಗ ಮೇಕ್ದೆನಟತ ಯೇಜ್ರೆ್ಗ ೆ ಸಮಸೆಯ ಇದೆ. 
ಮಹದನಯ ಯೇಜ್ರೆ್ಗೆ ಸಮಸೆಯ ಇದೆ. ನವಲ್ಲ Balancing Reservoir ಯೇಜ್ರೆ್ ಇದೆ. ಇದತ 
ಕೂಡ ಮೂರತ ರನಜ್ಯಗಳ ಒಪಿಪಗೆಯನದ ನಂತ್ರವೆೇ ಪನರರಂಭವನಗಬ್ೆೇಕ್ನಗತತ್ುದ.ೆ  

(ಮತಂದತ… 
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(117) 07.03.2022 01.00 LL-AK                (ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಾತಿ) 

ಶ್ರೇ ಗೊೇವಿಂದ ಎಂ. ಕ್ನರಜೊೇಳ(ಮತಂದತ…) 

ಅದತ ಕೂಡ ಮೂರತ ರನಜ್ಯಗಳ ಒಪಿಪಗ ೆ ಆದ ನಂತ್ರವೆೇ ಪನರರಂಭ ಆಗಬ್ೇೆಕ್ನಗತತ್ುದೆ. ಇಂತ್ಹ 
ಸಮಸೆಯಗಳು ಇರತ್ಕೆಂತ್ಹ ಯೇಜ್ರೆ್ಗಳಿಗೆ ರ್ನವು ಟೊೇಕನಚ ಅಮೌಂಟಚ ಇಟತಟ, ಮಂಜ್ೂರನತಿ 
ನೇಡಿದರ ೆ ಆ ಯೇಜ್ರೆ್ಗಳನತನ ಪೂಣಾಗೂೆಳಿಸತವುದಕ್ೆೆ ಸನಧಯವನಗತವುದ್ಧಲಿ. ಅದಕ್ನೆಗಿ, 
ಕ್ನಯಾಭನರ ಹೆಚನಚಗತತ್ುದ.ೆ ನನನ ಒಂದತ ಅಂದನಜನ ಪರಕ್ನರ ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಈಗನಗಲೆೇ 
ಮಂಜ್ೂರನಗಿರತ್ಕೆಂತ್ಹ ಯೇಜ್ರೆ್ಗಳನತನ ಹೊರತ್ತಪಡಿಸಿ, ಇನತನ ನಮಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜ್ಯದಲ್ಲಿ 
ಹೆಚತಚ ನೇರನವರಿ ಸೌಲಭಯಗಳನತನ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ನಮಮ ಹತಿುರ ನೇರಿನ ಲಭಯತ್ ೆಇರತತ್ುದೆ. ಆದರೆ, 
ನಮಮಲ್ಲಿ ಅನತದನನದ ಲಭಯತ್ ೆ ಕ್ೊರತೆ್ ಇರತತ್ುದೆ. ನಮಮಲ್ಲಿ ಲಭಯತ್ ೆಇರತವಂತ್ಹ ನೇರಿನಲ್ಲಿ ಇನತನ 
ಸತಮನರತ 22 ಲಕ್ಷ ಹಕೆ್ೆಟೇರಚನಷತಟ ನೇರನವರಿ ಯೇಜ್ರೆ್ ಮನಡಬಹತದತ. ಅಂತ್ಹ ಒಂದತ 
ಅನತಕೂಲ ನಮಮ ರನಜ್ಯದಲ್ಲಿರತತ್ುದೆ. ಸತಮನರತ 50 ಲಕ್ಷ ಎಕರಗೆಿಂತ್ಲೂ ಹೆಚತಚ ಪರದೆೇಶಕ್ೆೆ 
ನೇರನವರಿ ಸೌಲಭಯ ಕಲ್ಲಪಸಬಹತದನಗಿದ.ೆ ಆದರೆ, ಅನತದನನದ ಸಮಸೆಯ ನಮಮಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಇದೆ. ಅದಕ್ೆೆ 
ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪನಯಗಳ ಅನತದನನ ಬ್ೆೇಕ್ನಗತತ್ುದೆ. ಹಿೇಗನಗಿ, ಯೇಜ್ರೆ್ಗಳು ವಿಳಂಬ 
ಆಗತವುದಕ್ೆೆ ಇದತ ಒಂದತ ಕ್ನರಣವನಗಿದ.ೆ  

ಎರಡರೆ್ಯದನಗಿ, ನಮಮ ಜ್ನಪರತಿನಧಿಗಳು ಮತ್ತು ಜ್ನರ ಒತ್ುಡಕ್ೆೆ ಮಣಿದತ ಅರೆ್ೇಕ 
ಯೇಜ್ರೆ್ಗಳಿಗ ೆ ರ್ನವು ಮಂಜ್ೂರನತಿಯನತನ ಆಗನಗೆೆ ಕ್ೊಡತತ್ನು ಇರತತ್ೆುೇವೆ. ಅದತ ಯನವುದೆೇ 
ಸಕ್ನಾರ ಇರಬಹತದತ. ಉದನಹರಣೆಗ,ೆ ಎಂದ್ಧನಂದ ಬಿಲತಿಗಳು ಬ್ನಕ ಉಳಿದ್ಧರತತ್ುವೆ ಎಂಬ ಬಗೆೆ 
ಒಂದತ ಮನಹಿತಿಯನತನ ತ್ಮಮ ಗಮನಕ್ೆೆ ತ್ರಬಯಸತತ್ೆುೇರೆ್. 2013-14 ರಲ್ಲಿ ನೇರನವರಿ ಇಲನಖಗೆ ೆ
ಅನತದನನ ಇರತ್ಕೆಂಥದತದ 8,402 ಕ್ೂೆೇಟಿ ರೂಪನಯಗಳು. ಪರಿಷೃತ್ವನಗಿ ರಿವೆೈಸ್ಾಚ ಎಸಿಟಮೇಟಚ 
ಬರತ್ಕೆಂಥದತದ, 7,371 ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪನಯಗಳು. ಆ ವಷಾ ಖಚತಾ ಆಗಿರತವಂಥದತದ ೬,೭೩೦ ಕ್ೊೇಟಿ 
ರೂಪನಯಗಳು. ರ್ನನತ ಈ ಹಣದಲ್ಲಿ ಮತಂದ್ಧರತವ ಲಕ್ಷಗಳನತನ ಬಿಟತಟ, ರೌಂಡಚ ರ್ಗರಚ ಅಮೌಂಟಚ 
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ಹೆೇಳುತಿುದೆದೇರೆ್. ಅವತಿುನ ದ್ಧವಸಕ್ೆೆ ಬ್ನಕ ಇರತ್ಕೆಂಥದತದ, ಸತಮನರತ 739 ಕ್ೂೆೇಟಿ ರೂಪನಯಗಳು. 
2014-15 ರಲ್ಲಿ 796 ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪನಯ ಬ್ನಕ ಇರತತ್ುದೆ. 2015-16 ರಲ್ಲಿ 1,231 ಕ್ೂೆೇಟಿ 
ರೂಪನಯಗಳು ಬ್ನಕ ಉಳಿದ್ಧರತತ್ುದೆ. 2016-17 ರಲ್ಲಿ 8,887 ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪನಯಗಳು ಬ್ನಕ 
ಉಳಿದ್ಧರತತ್ುದೆ. 2017-18 ರಲ್ಲಿ 1,955 ಕ್ೂೆೇಟಿ ರೂಪನಯಗಳು ಬ್ನಕ ಉಳಿದ್ಧರತತ್ುದ.ೆ 2018-19 
ರಲ್ಲಿ 3,789 ಕ್ೂೆೇಟಿ ರೂಪನಯಗಳು ಬ್ನಕ ಉಳಿದ್ಧರತತ್ುದ.ೆ 2019-20 ರಲ್ಲಿ 7,533 ಕ್ೊೇಟಿ 
ರೂಪನಯಗಳು ಬ್ನಕ ಉಳಿದ್ಧರತತ್ುದೆ. 2020-21 ರಲ್ಲಿ 7,092 ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪನಯಗಳು ಬ್ನಕ 
ಉಳಿದ್ಧರತತ್ುದೆ. ಕಳದೆ ಎರಡತ ವಷಾಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಲಪ ಹಚೆತಚ ಬ್ನಕ ಉಳಿಯತವುದಕ್ೆೆ ಕ್ನರಣ ಏರೆ್ಂದರೆ, 
ಕ್ೊೇವಿಡಚ-೧೯ ಕ್ನರಣದ್ಧಂದನಗಿ ಬಿಲತಿ ಪನವತಿ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಸನಧಯವನಗಿರತವುದ್ಧಲಿ. ಅದನತನ ರ್ನವು 
ಪನರಮನಣಿಕವನಗಿ ಹೆೇಳುವುದಕ್ೆೆ ಬಯಸತತ್ೆುೇರೆ್. ಇದತ ವನಸುವ ಪರಿಸಿಾತಿ.  

ಅದಕ್ನೆಗಿ ರ್ನನತ ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ ಶ್ರೇ ಬಿ.ಎಂ. ಫನರೂರ್ಚರವರಿಗ ೆ ಹೆೇಳುವುದಕ್ೆೆ 
ಬಯಸತವುದೆೇರ್ಂೆದರೆ, ರ್ನವು ಸಂಪನೂಮಲಗಳನತನ ಕ್ೊರೇಡಿೇಕರಿಸತವುದಕ್ೆೆ ಪರಯತ್ನ ಮನಡತತಿುದೆದೇವೆ. 
ಅನತದನನ ಲಭಯತ್ ೆಆಧನರದ ಮೇರಗೆ ೆಬಿಲತಿಗಳ ಪನವತಿ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆ.  

  



91 

                                                                                                                                               
      “ wzÀÄÝ¥ÀrAiÀiÁUÀzÀ ¥Àæw/unedited copy/£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ¼À°è CxÀªÁ ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉUÁV G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀPÀÆqÀzÀÄ 

 

 

ಇ)  ಬಯಲತ ಸಿೇಮಯ ಏಳು ಜಲೆಿಗಳಿಗೆ ಕತಡಿಯತವ ನೇರತ 
ಪೂರೈೆಸತವ ಎತಿುನ ಹೊಳ ೆ ಯೇಜ್ರೆ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಕ್ನಮಗನರಿಗಳು ಸಾಗಿತ್ಗೊಂಡಿರತವ ಬಗೆೆ.  

- - - 

ಶ್ರೇ ಗೊೇವಿಂದ ಎಂ. ಕ್ನರಜೊೇಳ(ಜ್ಲಸಂಪನೂಮಲ ಸಚಿವರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ… 

(ಮನನಯ ಸಚಿವರ ಹೆೇಳಿಕೆ್ಯನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದೆ) 
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ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ ಶ್ರೇ ರನಜೆೇಂದರ ರನಜ್ಣಣನವರತ ಬಹಳ ದೊಡಾದನದ ಪರಶೆನಯನತನ 
ಕ್ೆೇಳಿದನದರ.ೆ ಅದಕ್ೆೆ ಲ್ಲಖಿತ್ವನಗಿ ಉತ್ುರವನತನ ನೇಡಿರತತ್ೆುೇರ್ೆ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಆ ಉತ್ುರ ಬಹಳ ದೊಡಾದನಗಿದದರ ೆ ಅದನತನ ಚಿಕೆದನಗಿ ತ್ಮಮ ಬ್ನಯ 
ಮನತಿನ ಮೂಲಕ ಹೆೇಳಿ.  

ಶ್ರೇ ಗೊೇವಿಂದ ಎಂ. ಕ್ನರಜೊೇಳ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಆ ಉತ್ುರದ ಬಗೆೆ 
ಏರ್ನದರೂ ಸಪಷಿಟೇಕರಣ ಬ್ೇೆಕ್ನಗಿದದರ ೆಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಕ್ೆೇಳಲ್ಲ. ರ್ನನತ ಉತ್ುರ ನೇಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ  

ಶ್ರೇ ರನಜೆೇಂದರ ರನಜ್ಣಣ(ಸಾಳಿೇಯ ಸಂಸೆಾಗಳ ಕೆ್ೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ನನನ ಪರಶೆನಗೆ 
ಈಗ ಉತ್ುರ ಬಂದ್ಧರತತ್ುದೆ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಸಚಿವರೆೇ, ಸದರಿ ಉತ್ುರವನತನ ತ್ನವು ಚಿಕೆದನಗಿ 
ಹೆೇಳುವುದಕ್ನೆಗತತ್ುದೆಯೆೇ? 

ಶ್ರೇ ಗೊೇವಿಂದ ಎಂ. ಕ್ನರಜೊೇಳ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಆಯತ್ತ ಹೆೇಳುತೆ್ುೇರ್ೆ. 
ಇದೊಂದತ ಮಹತ್ಾವನದ ಯೇಜ್ರೆ್ಯನಗಿರತತ್ುದೆ. ಕತಡಿಯತವ ನೇರಿಗನಗಿ ಮತ್ತು ನೇರನವರಿಗನಗಿ 
ಈ ಯೇಜ್ರೆ್ಯನತನ ಕ್ೆೈಗೆತಿುಕ್ೊಂಡಿರತತ್ೆುೇವೆ. ಈ ಯೇಜ್ರೆ್ಯಂದ ನಮಗ ೆ ಸತಮನರತ 24.01  
ಟಿ.ಎಂ.ಸಿ.ಯಷತಟ ನೇರತ ನಮಗೆ ಲಭಯವಿದತದ, ಇದರಿಂದ ೫೨೭ ಕ್ೆರೆಗಳನತನ ತ್ತಂಬತವಂಥದನದಗಿರತತ್ುದೆ. 
ಈ ಯೇಜ್ರೆ್ಗ ೆ 12,912.36 ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪನಯಯಲ್ಲಿ ದ್ಧರ್ನಂಕ:17.02.2014ರಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ್ನತ್ಮಕ 
ಅನತಮೇದರೆ್ಯನತನ ಕ್ೊಡಲನಗಿರತತ್ುದೆ. ಮದಲರೆ್ ಹಂತ್ದ ಯೇಜ್ರೆ್ಯಲ್ಲಿ 3,೭೧೬ ಕ್ೊೇಟಿ 
ರೂಪನಯಗಳ ಕ್ನಮಗನರಿಯನತನ ಕ್ೆೈಗೆತಿುಕ್ೊಂಡಿರತತ್ೆುೇವೆ. ಈ ಎತಿುನಹೊಳೆ ಯೇಜ್ರೆ್ಗ ೆ 219.44 
ಮಗನವನಯಟಚ ವಿದತಯತಚ ಬ್ೇೆಕ್ನಗಿದತದ, ಇದತ ಬಹಳ ದೂೆಡಾ ಪರಮನಣದ ವಿದತಯತಚ ಅಗತ್ಯವಿರತವಂತ್ಹ 
ಯೇಜ್ರೆ್ಯನಗಿರತತ್ುದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸತಮನರತ 398 ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪನಯ ವಚೆಚದಲ್ಲಿ ವಿದತಯತಚ ಜನಲ 
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ಅಂದರೆ, ಕ್.ೆಇ.ಬಿ. ಸಟೆೇಷನಚಗಳನತನ ನಮನಾಣ ಮನಡತ್ಕೆಂಥದತದ ಆಗಿರತತ್ುದೆ. ಈಗನಗಲೆೇ ಶೇೆಕಡ 
95ರಷತಟ ಕ್ನಮಗನರಿ ಪೂಣಾಗೊಂಡಿರತತ್ುದೆ.  

ಎರಡರೆ್ ಹಂತ್ದಲ್ಲಿ 12,160 ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪನಯ ವಚೆಚದಲ್ಲಿ 260 ಕ.ಮಿೇ. ಗತರತತ್ಾ ಕ್ನಲತವೆ, 
ಭೆೈರಗೂೆಂಡತಿ ಜ್ಲನಶಯದವರೆಗ ೆ ರ್ೇಡರಚ ಕ್ನಲತವ ೆ ಕ್ನಮಗನರಿಗಳನತನ 35 ಪನಯಕ್ೆೇಜಚಗಳನಗಿ 
ಮನಡಿ ಈ ಯೇಜ್ರೆ್ಯನತನ ಕ್ೆೈಗೆತಿುಕ್ೂೆಂಡಿದತದ, ಶೆೇಕಡ ೭೫ ರಷತಟ ಕ್ನಮಗನರಿಯನತನ ಈಗನಗಲೆೇ 
ಪೂಣಾಗೂೆಳಿಸಲನಗಿರತತ್ುದೆ. ಆದರೆ, ಎರಡತ ತ್ನಲೂಿಕತಗಳ ಮಧೆಯ ಭೂಮಿ ಬ್ೆಲ ೆ ಬಗೆೆ ಸಮಸೆಯ 
ಇರತತ್ುದೆ. ಕ್ೊರಟಗೆರೆ ಮತ್ತು ದೂೆಡಾಬಳನಿಪತರ ತ್ನಲೂಿಕತಗಳ ಭೂಮಿ ಬ್ೆಲ ೆ ಸಮಸೆಯಯಂದ ಈ 
ಯೇಜ್ರೆ್ ನಂತ್ತ ಹೂೆೇಗಿರತತ್ುದೆ. ಈ ಯೇಜ್ರೆ್ಗ ೆಭೂಮಿ ಬಹಳ ದೂೆಡಾ ಪರಮನಣದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ,  
ಸತಮನರತ 12,857ಎಕರ ೆ ಭೂಮಿ ಬ್ೆೇಕ್ನಗತತ್ುದ.ೆ ಅದರಲ್ಲಿ ೫,೦೭೮ ಎಕರಯೆಷತಟ ಭೆೈರಗೂೆಂಡತಿ 
ಜ್ಲನಶಯಕ್ೆೆ ಬ್ೆೇಕ್ನಗತತ್ುದೆ. ರ್ನವು ಈಗನಗಲೆೇ 1,421 ಎಕರಯೆಷತಟ ಜ್ಮಿೇನಗ ೆ ಅವನಡಚಾ 
ಮನಡಿರತತ್ೆುೇವೆ. ೩೯೨ ಎಕರಯೆಷತಟ ಭೂಮಿಯನತನ ರೆ್ೇರ ಖರಿೇದ್ಧ ಮನಡಿರತತ್ೆುೇವೆ. ೯೫೦ ಎಕರಯೆಷತಟ 
ಭೂಮಿಯನತನ ಭೂಸನಾಧಿೇನ ಮನಡಿಕ್ೊಂಡಿರತತ್ೆುೇವೆ. ಈಗನಗಲೆೇ ರೈೆತ್ರಿಗೆ ಪರಿಹನರ ಹಣವನಗಿ 
ಸತಮನರತ ೪೪೩ ಕ್ೂೆೇಟಿ ರೂಪನಯಗಳಷತಟ ಹಣವನತನ ಕ್ೊಟಿಟರತತ್ುೆೇವೆ. ಇನತನ ಬ್ನಕ ಇರತವಂತ್ಹ 
ಭೂಮಿ ೩,೨೫೬ ಎಕರಗೆೆ ರ್ನವು ೧೯(೧) ರೆ್ೂೇಟಿರ್ಕ್ೇೆಷನಚ ಅಂದರೆ, ರ್ನವು Land Acquisition 
Act, 2013 ಕ್ೆಳಗಡ ೆpreliminary notification ಮನಡಿರತತ್ೆುೇವೆ. ಇದತ ನಮಮ ಪರಿಸಿಾತಿ. ಈ 
ಬಗೆೆ ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಉಪ ಪರಶೆನ ಅಥವನ ಸಪಷಿಟೇಕರಣ ಕ್ೆೇಳುವುದ್ಧದದರೆ ಕ್ೇೆಳಬಹತದತ.  

ಶ್ರೇ ರನಜೆೇಂದರ ರನಜ್ಣಣ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ನನನ ಪರಶೆನಗೆ 
ಸಂಬಂಧಪಟಟಂತ್ ೆ ಏನತ ಕ್ೆಲಸ ಆಗತತಿುದೆ ಎಂಬ ಮನಹಿತಿಯನತನ ಕ್ೊಟಿಟರತತ್ನುರೆ. ೭ ಜಲೆಿಗೆ 
ಒಳಪಡತವಂತ್ಹ ಎತಿುನಹೂೆಳೆ ಯೇಜ್ರೆ್ ಬಹಳ ದೂೆಡಾ ಯೇಜ್ರೆ್ಯನಗಿರತತ್ುದೆ. ಮನನಯ ಸಚಿವರತ 
ಹೆೇಳಿದ ಹನಗೆ, 2012 ರಲ್ಲಿ ಈ ಯೇಜ್ರೆ್ಗ ೆ 8,323 ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪನಯಗಳ ವೆಚಚಕ್ೆೆ ಮದಲತ 
ಅನತಮೇದರೆ್ ನೇಡಲನಗಿರತತ್ುದೆ. ತ್ದನಂತ್ರ, 2014 ರಲ್ಲಿ ಅಂದನಜ್ತ ವೆಚಚವನತನ 12,912 ಕ್ೊೇಟಿ 
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ರೂಪನಯಗಳಿಗ ೆ ಹೆಚಿಚಸತತ್ನುರೆ. ಆದರೆ, ಇವತಿುನ ದ್ಧವಸ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಹೆೇಳಿದ ಹನಗೆ, 
ಕ್ೊರಟಗೆರೆ ತ್ನಲೂಿಕನ ಭೆೈರಗೂೆಂಡತಿ ಇರಬಹತದತ ಮತ್ತು ದೊಡಾಬಳನಿಪತರದಲ್ಲಿ ಜ್ಲನಶಯ 
ನಮನಾಣಕ್ೆೆ ಜನಗವನತನ ನಗದ್ಧಪಡಿಸಿದದರತ. ಆದರ,ೆ ಅಲ್ಲಿರತವಂತ್ಹ ರೈೆತ್ರತ ಕ್ೆೇಳುವಂಥದತದ 
ಏರೆ್ಂದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ರೈೆತ್ರ ಜ್ಮಿೇನತ ಭೂಸನಾಧಿೇನವನದ ಮೇಲ ೆ ಹೆಚತಚ ಅನತದನನ ಕ್ೊಡತತ್ನುರ ೆ
ಎನತನವುದತ ಒಂದತ ವಿಷಯವನದರೆ ಪರಿಹನರ ಕ್ೊಡತವಂಥದತದ ಎರಡರೆ್ಯ ವಿಷಯ. ಕ್ೊರಟಗೆರೆ 
ತ್ನಲೂಿಕನ ರೈೆತ್ರಿಗ ೆಕಡಿಮ ಪರಿಹನರ ಹಣ ಕ್ೊಡತತಿುದನದರ ೆಎಂಬ ಕ್ನರಣದ್ಧಂದ ಕ್ನಮಗನರಿಯನತನ 
ನಲ್ಲಿಸಿರತತ್ನುರ.ೆ ಜೊತ್ೆಗೆ, ಕಳೆದ ೮-೯ ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಕ್ನಮಗನರಿ ಸಾಗಿತ್ಗೊಂಡಿರತತ್ುದೆ. ಏಕ್ೆಂದರ,ೆ 
ಈಗನಗಲೆೇ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಹೆೇಳಿದ ಹನಗೆ 3,೬೦೦ ಕ್ೊೇಟಿಗಿಂತ್ಲೂ ಹೆಚತಚ ಬಿಲಚ ಬ್ನಕ 
ಇರತತ್ುದೆ.  

ಆದತದರಿಂದ, ರ್ನನತ ಮನನಯ ಸಚಿವರಲ್ಲಿ ಕ್ೆೇಳಿಕ್ೊಳುಿವುದೇೆರ್ೆಂದರ,ೆ ಇದತ ಕ್ೆೇವಲ 
ತ್ತಮಕೂರತ ಜಲೆಿಗೆ ಸಿೇಮಿತ್ವನದ ಯೇಜ್ರೆ್ಯನಗಿರದೆ, ಸತಮನರತ ೭ ಜಲೆಿಗಳಿಗೆ 
ಸಂಬಂಧಿಸಿರತವಂತ್ಹ ಯೇಜ್ರೆ್ಯನಗಿರತತ್ುದೆ. ಅಲಿದೆೇ, ಸದರಿ ೭ ಜಲೆಿಯವರತ ಸಹ ಹೆಚತಚ 
ಬರಪಿೇಡಿತ್ ಪರದೇೆಶಗಳಲ್ಲಿ ಇರತವಂತ್ಹ ಜ್ನರನಗಿರತತ್ೆುೇವೆ. ನಮಮ ಜಲೆಿಗಳಲ್ಲಿ ಸತಮನರತ 1200 ರಿಂದ 
1400 ಅಡಿಗಳ ಆಳದವರೆಗೂ ಹೊೇದರತ ಸಹ ನಮಗೆ ಕನಷಾ ಒಂದತ ಇಂಚತ ನೇರತ ಸಹ 
ಸಿಗತತಿುರತವುದ್ಧಲಿ. ನಮಮ ಜಲೆಿಗಳ ರೈೆತ್ರ ಜ್ಮಿೇನತಗಳಲ್ಲಿ ನೇರತ ಲಭಯವಿಲಿದೆೇ ಇರತವುದರಿಂದ 
ಬಹಳಷತಟ ರೈೆತ್ರ ಮಕೆಳು ವಯವಸನಯ ಮನಡತವುದನತನ ಬಿಟತಟ, ಬ್ೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದತ ಕ್ೆಲಸ 
ಮನಡತತಿುರತವುದನತನ ರ್ನವು ರೆ್ೂೇಡಬಹತದನಗಿದೆ. ಹನಗನಗಿ, ಸದರಿ ಯೇಜ್ರೆ್ಯಲ್ಲಿ 3600 ಕ್ೊೇಟಿ 
ರೂಪನಯಗಳ ಅನತದನನ ಬ್ನಕ ಇರತತ್ುದೆ. ಕಳೆದ 8-9 ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಬಿಲತಿ ಸಹ ಆಗಿರತವುದ್ಧಲಿ. 
ಜೊತ್ೆಗೆ, ಈ ಯೇಜ್ರೆ್ಯಲ್ಲಿ ಭೂಸನಾಧಿೇನ ಆಗದೇೆ ಇರತವಂಥದತದ ಹನಗೂ ಈಗನಗಲೆೇ 
ಭೂಸನಾಧಿೇನ ಆಗಿರತವ ರೈೆತ್ರತಗಳಿಗೆ ಪರಿಹನರ ಬಿಡತಗಡೆ ಮನಡದೇೆ ಇರತವುದತ ಸಹ ಬಹಳಷತಟ 
ಇರತತ್ುದೆ. ಏಕ್ೆಂದರ,ೆ ನನನ ತ್ನಲೂಿಕ್ನದ ಮಧತಗಿರಿ ತ್ನಲೂಿಕನ ಬಗೆೆ ಹೆೇಳುವುದನದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ೆಲವು 
ರೈೆತ್ರ ಜ್ಮಿೇನತ ಭೂಸನಾಧಿೇನಪಡಿಸಿಕ್ೊಂಡತ ಪರಿಹನರ ನೇಡಿರತತ್ನುರೆ. ಆದರ,ೆ ಇನತನ ಬಹಳಷತಟ 
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ರೈೆತ್ರತಗಳಿಗೆ ಪರಿಹನರ ಕ್ೂೆಟಿಟರವುದ್ಧಲಿ. ಅವರೆಲಿರೂ ಸಹ ನಮಗೆ ಅನತದನನ ನೇಡಿರತವುದ್ಧಲಿವೆಂದತ 
ರಸೆುಗೆ ಮಣತಣ ಹನಕ ಪರತಿಭಟರೆ್ ಮನಡಿ ಕ್ೆಲಸಗಳನತನ ನಲ್ಲಿಸಿರತತ್ನುರ.ೆ   

(ಮತಂದತ…) 

(118) 07.03.2022 1.10 ವೆೈಎಲ-ಎಕ್ೆ                 (ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಾತಿ) 

ಶ್ರೇ ಆರ.ರನಜೆೇಂದರ ರನಜ್ಣಣ (ಮತಂದತ):-  

ಈಗನಗಲೆೇ ಎತಿುನಹೊಳ ೆ ಯೇಜ್ರೆ್ ಪನರರಂಭಗೂೆಂಡತ ಕನಷಾ 07 ವಷಾಗಳು ಕಳೆದ್ಧವೆ.  
ರೂ.12,912.36 ಕ್ೂೆೇಟಿ ಮತ್ು ಅಂದನಜಸಲನಗಿದತದ, ಈಗ ಕನಷಾ ರೂ.23 ಸನವಿರ ಕ್ೊೇಟಿಗಳಷತಟ 
ಅನತದನನ ಹೆಚತಚವರಿಯನಗಿದೆ.  ಹನಗನಗಿ ಶ್ೇಘ್ರವನಗಿ workers ಮತ್ತು ಗತತಿುಗೆದನರರಿಗ ೆ ಬ್ನಕ 
ಬಿಲಚ ಮತ್ುವನತನ ಪನವತಿ ಮನಡಬ್ೇೆಕತ ಹನಗೂ ಆದಷತಟ ಬ್ೇೆಗ ಈ ಯೇಜ್ರೆ್ಯನತನ 
ಕ್ೆೈಗೆತಿುಕ್ೂೆಂಡರ ೆಒಂದರೆಡೂ ವಷಾಗಳಲ್ಲಿ ನಮಮ ಜಲೆಿಗಳು ಸೇೆರಿ ಒಟತಟ 7 ಜಲೆಿಗಳಿಗೂ ನೇರನತನ 
ಒದಗಿಸಿದರ ೆಮನನಯ ಸಚಿವರನತನ ರೆ್ನಪಿಸಿಕ್ೂೆಳುಿತ್ೆುೇವೆ ಎಂದತ ಹೆೇಳುತ್ನು, ತ್ಮಮ ಮೂಲಕ ಮನನಯ 
ಸಚಿವರಲ್ಲಿ ಉತ್ುರ ಕ್ೇೆಳಬಯಸತತ್ೆುೇರೆ್.  

(ಈ ಹಂತ್ದಲ್ಲಿ ಮನನಯ ಎಸ್. ಎಲ.ಭೊೇಜೆೇಗೌಡ, ಮನನಯ ಎಸ್.ರವಿರವರತ, ಮನನಯ 
ಬಿ.ಎಂ.ಫನರೂಖ್ಚ, ಮನನಯ ಗೊೇವಿಂದರನಜ್ತರವರತ ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಅವಕ್ನಶ ಕ್ೊೇರಿ ಕ್ೆೈಯನತನ 

ಮೇಲೆ ಎತ್ತುತಿುದದರತ) 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ನಯಮ 72 ರಡಿ ಯನರತ ಪರಶೆನಯನತನ ಕ್ೆೇಳುತ್ನುರೆ ಅವರತ ಮನತ್ರ 
ಮನತ್ರ್ನಡಬ್ೆೇಕತ.  ಬ್ೇೆಕ್ನದರ ೆ “ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುನ ಕ್ನಯಾವಿಧನನ ಮತ್ತು 
ನಡವಳಿಕ್ೆಗಳು”ಚಪತಸುಕದಲ್ಲಿನ ಪತಟ ಸಂಖೆಯ 51 ನತನ ಓದ್ಧ ರೆ್ೂೇಡಿ.  ಸತಮಮರ್ೆ ಎಲಿರೂ ಎದತದ ನಂತ್ತ 
ಮನತ್ರ್ನಡತವುದತ ಬ್ೇೆಡ.  
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ಶ್ರೇ ಗೊೇವಿಂದರನಜ್ತ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಎರಡತ ನಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಆಯತ್ತ.  Short ಆಗಿ ಮನತ್ರ್ನಡಿ ಬ್ೆೇಗ ತ್ಮಮ ಮನತ್ನತನ ಮತಗಿಸಿ.  

ಶ್ರೇ ಗೊೇವಿಂದರನಜ್ತ (ವಿಧನನಸಭೆಯಂದ ಚತರ್ನಯತ್ರನದವರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಈಗನಗಲೆೇ ಉತ್ುರವನತನ ನೇಡಿದರತ.  ಈ ಎತಿುನಹೊಳ ೆ
ಯೇಜ್ರೆ್ಯಂದ ಹನಸನ, ಚಿಕೆಮಗಳೂರತ, ತ್ತಮಕೂರತ, ಬ್ೆಂಗಳೂರತ ಗನರಮನಂತ್ರ, ರನಮನಗರ, 
ಚಿಕೆಬಳನಿಪತರ ಹನಗೂ ಕ್ೊೇಲನರ ಜಲೆಿಗಳಿಗೆ ಮನಜ ಮತಖಯಮಂತಿರಗಳನದ ಶ್ರೇ 
ಡಿ.ವಿ.ಸದನನಂದಗೌಡರತ ಹನಗೂ ಕ್ನಂಗೆರಸ್ಚ ಪಕ್ಷವು ಅಧಿಕ್ನರದಲ್ಲಿದಂಥ ಸಂದಭಾದಲ್ಲಿ ಕತಡಿಯತವ 
ನೇರಿನ ಸೌಲಭಯ ಕಲ್ಲಪಸತವುದಕ್ನೆಗಿ ಎತಿುನಹೂೆಳೆ ಯೇಜ್ರೆ್ ಮನಡಿರತವಂಥ ಒಳೆಿಯ 
ಯೇಜ್ರೆ್ಯನಗಿದೆ.  ಕತಡಿಯತವ ನೇರಿನ ಸಮಸೆಯ ಇದದ ಪರಯತಕು ಅಧಿಕ್ನರದಲ್ಲಿದಂತ್ಹ 
ಸಂದಭಾದಲ್ಲಿ ಕ್ೂೆರೆ್ಯ ಸಚಿವ ಸಂಪತಟ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅನತಮೇದರೆ್ ನೇಡಿರತವಂಥ 
ಯೇಜ್ರೆ್ಯನಗಿದತದ, ಈಗನಗಲೆೇ ಸತಮನರತ ಏಳು-ಎಂಟತ ವಷಾಗಳು ಕಳೆದ್ಧವ.ೆ   

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಏರ್ನಗಬ್ೆೇಕ್ನಗಿದ ೆಅಷತಟ ಮನತ್ರ ಹೆೇಳಿ.  

ಶ್ರೇ ಗೊೇವಿಂದರನಜ್ತ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಬ್ೆಳಗನವಿಯಲ್ಲಿ ನಡದೆ  
ಅಧಿವೆೇಶನದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹನ ಮನನಯ ಸಚಿವರಿಗೆ ಪರಶೆನಯನತನ ಕ್ೆೇಳಿದೆದೇನತ.  ಮೂಲಭೂತ್ವನಗಿ 10 
ಟಿ.ಎಂ.ಸಿ. ಗಳಷತಟ ನೇರಿನ ಸಂಗರಹಣೆಯ ಜ್ಲನಶಯ ನಮಿಾಸಲತ D.P.R. (Detailed Project 
Report) ಮನಡಲನಗಿತ್ತು, ಅದರ ಪರಕ್ನರ ಜ್ಲನಶಯ ನಮನಾಣ ಮನಡದೆಯೆೇ, ಕ್ೆೇವಲ 2 
ಟಿ.ಎಂ.ಸಿ. ಗಳಷತಟ ನೇರಿನ ಸಂಗರಹಣೆಗ ೆಜ್ಲನಶಯ ನಮಿಾಸತವುದನಗಿ ನೇಡಿರತವ ಉತ್ುರದ ಪರಕ್ನರ 
2 ಟಿ.ಎಂ.ಸಿ. ಗಳಷತಟ ನೇರನತನ ಜ್ಲನಶಯದಲ್ಲಿ ಸಂಗರಹಿಸಿದರ,ೆ ಬ್ೆಂಗಳೂರತ ಗನರಮನಂತ್ರ, 
ಕ್ೊೇಲನರ, ಚಿಕೆಬಳನಿಪತರ ಹನಗೂ ಇನನತ್ರ ೆಭನಗಗಳಿಗೆ ಕತಡಿಯತವ ನೇರಿನತನ ಒದಗಿಸತವುದಕ್ೆೆ ಹೆೇಗ ೆ
ಸನಧಯ? ಅಷತಟ ಮತ್ುವನತನ ವೆಚಚ ಮನಡಿದರೂ, ಆ ಭನಗಗಳಿಗ ೆಖಂಡಿತ್ವನಗಿ ಕ್ೊರೆ್ಗ ೆಕತಡಿಯತವ 
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ನೇರನತನ ಒದಗಿಸಲತ ಸನಧಯವನಗತವುದ್ಧಲಿ. ಹನಗನಗಿ ತ್ಮಮ ಮೂಲಕ ಮನನಯ ಸಚಿವರಲ್ಲಿ 
ಒತ್ನುಯಸತವುದೇೆರ್ೆಂದರ,ೆ ಈ ಮದಲತ ಮೂಲಭೂತ್ವನಗಿ 10 ಟಿ.ಎಂ.ಸಿ. ನೇರನತನ ಸಂಗರಹಣೆಗೆ 
ಜ್ಲನಶಯ ನಮಿಾಸಲತ D.P.R. ಮನಡಲನಗಿತ್ತು, ಅದರ ಪರಕ್ನರ ಮನಡಬ್ೇೆಕತ.  10 ಟಿ.ಎಂ.ಸಿ. 
ನೇರಿನ ಸಂಗರಹಣೆಗನಗಿ ಅಲ್ಲಿರತವಂಥ ಭೂಮಿಯನತನ ಸನಾಧಿೇನಪಡಿಸಿಕ್ೊಳುಿವುದಕ್ೆೆ ಬಹಳ ಸಮಸೆಯ 
ಇದೆ.  ಆದರೂ ಅದನತನ ಪರಿಹರಿಸಿ, ಎಷೆಟೇ ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪನಯಗಳು ವಯಯವನದರೂ ಚಿಂತೆ್ಯಲಿ, 
ಬ್ೆೇರ ೆಯನವುದೆೇ ಯೇಜ್ರೆ್ಯನತನ ನೇಡಿದರೂ ಚಿಂತ್ೆಯಲಿ, ನೇಡದ್ಧದದರೂ ಚಿಂತ್ಯೆಲಿ.  ಆದರೆ, 
ಕತಡಿಯತವ ನೇರಿನ ಸೌಲಭಯವನತನ ಕಲ್ಲಪಸಿ, ನಮಮನತನ ಕ್ನಪನಡಬ್ೇೆಕ್ೆಂದತ ಆ ಮೂರತ ಜಲೆಿಗಳ 
ಪರವನಗಿ ರ್ನನತ ತ್ಮಮ ಮೂಲಕ ಮನನಯ ಸಚಿವರನತನ ಒತ್ನುಯಸತತ್ೆುೇರೆ್.   

ಶ್ರೇ ಎಸ್.ರವಿ (ಸಾಳಿೇಯ ಸಂಸೆಾಗಳ ಕೆ್ೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಕ್ೊೇಲನರ, 
ಚಿಕೆಬಳನಿಪತರ, ಬ್ೆಂಗಳೂರತ ಗನರಮನಂತ್ರ, ರನಮನಗರ ಹನಗೂ ತ್ತಮಕೂರತ ಜಲೆಿಗಳು ಸತ್ತ್ವನಗಿ 
ಅಂತ್ರಜ್ಲದ್ಧಂದ ಕತಸಿದ್ಧರತವಂಥ ಪರದೆೇಶಗಳನಗಿವೆ.  ಸನವಿರ ಅಡಿಗಳಿಗಿಂತ್ ಹೆಚತಚ ಪರದೇೆಶಗಳು 
ಕತಸಿದ್ಧದತದ, ಕತಡಿಯತವ ನೇರಿಗನಗಿ ಸಿದದಗೂೆಂಡಿರತವಂಥ ಯೇಜ್ರೆ್ ಇದನದಗಿದೆ.  ಆ ಭನಗದ ಬಹತ 
ಜ್ನರ ಬ್ೆೇಡಿಕ್ ೆಹನಗೂ ಕನಸನಗಿದತದ, ಇವತಿುಗೂ ಅವರ ಕನಸತ ನನಸನಗಿಯೆೇ ಉಳಿದ್ಧದೆ.  ಜೊತ್ೆಗೆ 
ಖನಯಂ ಆಗಿ ನನಸನಗಿಯೆೇ ಉಳಿಯತವಂಥ ಎಲನಿ ಗತಣ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕ್ನಣಿಸತತಿುವೆ.    

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ನನಸತ ಅಲಿ, ಕನಸತ ಆಗಿ ಉಳಿಯತವಂಥದತ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿ.  

ಶ್ರೇ ಎಸ್.ರವಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಹೌದತ, ಕನಸನಗಿಯೆೇ ಉಳಿಯತವಂಥ ಗತಣ 
ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕ್ನಣಿಸತತಿುದೆ.  ರ್ನನತ ರೆ್ೇರವನಗಿ ಹೆೇಳುವುದೇೆರ್ೆಂದರೆ, ಬಿಜೆಪಿ ಸಕ್ನಾರ ಅಸಿುತ್ಾಕ್ೆೆ 
ಬಂದಮೇಲ ೆ ಈ ಎತಿುನಹೂೆಳೆ ಯೇಜ್ರೆ್ ಸಂಪೂಣಾವನಗಿ ನಲಾಕ್ಷೂಕ್ೆೆ ಒಳಗನಗಿದತದ, ಯನವುದೆೇ 
ರಿೇತಿಯನದ ಬದಿತ್ ೆ ಪರದಶಾನವನಗತತಿುಲಿ.  ಸಮಯದ ಅಭನವ ಇರತವ ಕ್ನರಣ ರೆ್ೇರವನಗಿ 
ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಹೂೆೇಗತವುದ್ಧಲಿ.  ಬಹತಮತಖಯವನದ ಸಮಸೆಯಯೆೇರ್ೆಂದರ,ೆ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ 
ನೇಡಿರತವ ಉತ್ುರದಂತೆ್  ಸಮತ್ೊೇಲನ ಜ್ಲನಶಯ ನಮನಾಣವನಗಬ್ೇೆಕತ.  ಭೆೈರಗೂೆಂಡತಿ 
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ಜ್ಲನಶಯವು ದೊಡಾಬಳನಿಪತರ, ಬ್ೆಂಗಳೂರತ ಗನರಮನಂತ್ರ, ತ್ತಮಕೂರತ ಜಲೆಿಯ ಕ್ೊರಟಗೆರೆ 
ತ್ನಲೂಿಕನ ಮಧೆಯ ಇರತವಂಥದನಗಿದ.ೆ  ಹನಗನಗಿ ಆ ಜ್ಲನಶಯದ್ಧಂದನಗಿ ದೊಡಾಬಳನಿಪತರ 
ತ್ನಲೂಿಕನ ಒಂದ್ಧಷತಟ ಜ್ಮಿೇನತ ಹನಗೂ ತ್ತಮಕೂರತ ಜಲೆಿಯ ಕ್ೊರಟಗೆರೆ ತ್ನಲೂಿಕನ ಮಧೆಯ 
ಇರತವಂಥ ಜ್ಮಿೇನತ ಮತಳುಗಡೆಯನಗತತ್ುದೆ.  Sub-Registrar Guidance Value ಸಹ 
ದೊಡಾಬಳನಿಪತರ ಮತ್ತು ಬ್ೆಂಗಳೂರತ ಗನರಮನಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಲಪ ಜನಸಿು ಇದತದ, ಅನತಪನತ್ 1:4 ರಷತಟ 
ಅವರಿಗೆ ನೇಡಿದನಗ ನಗದ್ಧಯನಗತವ ಹಣ ಜನಸಿು ಸಿಗತತ್ುದೆ.  ಹನಗೆಯೆೇ ಒಂದತ ಹೆಜೆಿ ಮತಂದ ೆ
ಹೊೇದರ,ೆ ಕ್ೊರಟಗೆರೆ ತ್ನಲೂಿಕತ ಬರತತ್ುದೆ.  ಉದನಹರಣೆಗ ೆಹೆೇಳುವುದನದರೆ,  ದೊಡಾಬಳನಿಪತರ 
ಮತ್ತು ಬ್ೆಂಗಳೂರತ ಗನರಮನಂತ್ರದಲ್ಲಿರತವವರಿಗ ೆಒಂದತ ಎಕರ ೆಭೂಮಿಗೆ ಸತಮನರತ 15 ಲಕ್ಷದ್ಧಂದ 
20 ಲಕ್ಷ ರೂಪನಯಗಳು ಪರಿಹನರ ಸಿಗತತ್ುದೆ.  ಆದರೆ, ತ್ತಮಕೂರತ ತ್ನಲೂಿಕನಲ್ಲಿರತವವರಿಗ ೆ
ಸತಮನರತ ರೂ.4 ಲಕ್ಷದ್ಧಂದ ರೂ.5 ಲಕ್ಷ ಮನತ್ರ ಸಿಗತತ್ುದ.ೆ  ಇಂತ್ಹ ವಯತ್ನಯಸ ಇದತದ, ಈ 
ವಯತ್ನಯಸವನತನ ಸರಿಪಡಿಸತವಂಥ ಬದಿತ್ೆಯನತನ ಯನರೂ ಮನಡಲ್ಲಲಿ.  ಇದಕ್ೆೆ ಸಂಬಂಧಪಟಟ 
ಸಚಿವರನತನ ಹನಗೂ ಎರಡತ ಜಲೆಿಯ ಜಲನಿಧಿಕ್ನರಿಗಳನತನ ಕರಸೆಿ ಮನತ್ರ್ನಡಿ ಸರಿಪಡಿಸಬ್ೆೇಕತ.  ಅಲ್ಲಿ 
ಜ್ಲನಶಯ ನಮನಾಣವನದರ ೆ ಮನತ್ರ ಆ ಭನಗಗಳಲ್ಲಿ ಕತಡಿಯತವ ನೇರಿನ ಸೌಲಭಯದ ಕನಸತ 
ನನಸನಗಲತ ಸನಧಯವನಗತತ್ುದೆ.  ಜೊತ್ೆಗೆ ಇದಕ್ೆೆ ಪನರಮನಣಿಕವನದಂತ್ಹ ಪರಯತ್ನ ಮನಡಬ್ೇೆಕತ.  
ಕ್ೆೇವಲ ಕಣತಣ ಒರಸೆತವ ಪರಯತ್ನವನಗಲ್ಲ ಅಥವನ ಎಲಿರನೂನ ಕರಸೆಿ ಸತಮಮರ್ೆ ಸಭ ೆ
ನಡಸೆತವಂಥದನಗಬ್ನರದತ.  ಮನನಯ ಸಚಿವರಿಂದ ಒಂದತ ಬದಿತ್ೆ ಪರದಶಾನವನಗಬ್ೇೆಕತ.  
ಸಂಬಂಧಪಟಟ ಕಂದನಯ ಸಚಿವರತ ಹನಗೂ ನೇರನವರಿ ಸಚಿವರತ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಪಟಟ ಎಲನಿ 
ಸಚಿವರತ ಕತಳಿತ್ತಕ್ೊಂಡತ ಒಂದತ ಬದಿತ್ೆ ಪರದಶಾನ ಮನಡಬ್ೇೆಕತ.  ಅದತ ಬಿಟತಟ ಸತಲಭವನಗಿ 
ಯನವುದರಲ್ಲಿ ಹಣ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಳಿಬಹತದೊೇ ಅಂತ್ಹ ಕ್ನಮಗನರಿ ಮನತ್ರ ನಡಯೆತತಿುದೆದ.  ಅಂತ್ಹ 
ಸತಲಭವನಗಿ ಹಣ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಳುಿವಂಥ ಕ್ನಮಗನರಿ ಎಂದರೆ, ಪೆೈಪಚಲೆೈನಚ ಹನಕತವುದತ.   

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಆಯತ್ತ. ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಮನತ್ರ್ನಡಿ.  
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ಶ್ರೇ ಎಸ್.ರವಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಎತಿುನಹೊಳೆ ಯೇಜ್ರೆ್ ಕ್ೆೈಗೂೆಂಡಿಲಿ.  ಆದರೆ, 
ಪೆೈಪಚಲೆೈನಚ ಕ್ೆಲಸ ನಡಯೆತತಿುದೆ.   

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಆಯತ್ತ. ತ್ನವು ಮನತ್ರ್ನಡಿದತದ ಸನಕತ.   

ಶ್ರೇ ಎಸ್.ರವಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ದ್ಧನಕ್ೆೆ ಒಂದೂೆಂದತ ಕಲೂೆೇ ಮಿೇಟರಚ 
ಪೆೈಪಚಲೆೈನಚ ಹನಕತತ್ನುರೆ.   

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಸದಸಯರೆ ಸನಕತ ತ್ನವು ಮನತ್ರ್ನಡಿದತದ.  ನಯಮದ ಪರಕ್ನರ 
ಇಷತಟ ಸಮಯ ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಅವಕ್ನಶ ಇಲಿ.  ಆದರೂ ಅವಕ್ನಶ ಕಲ್ಲಪಸಿದೆದೇರ್,ೆ ತ್ನವು 
ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂೆಳಿಿ.  

ಶ್ರೇ ಎಸ್.ರವಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ದಯವಿಟತಟ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಇದರ ಬಗೆೆ 
ಒಂದತ ಬದಿತ್ ೆಪರದಶಾನ ಮನಡಬ್ೇೆಕತ.   

ಡನ|| ವೆೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣಸನಾಮಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಒಂದತ ನಮಿಷ.  

ಶ್ರೇ ಎಸ್.ರವಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸಚಿವರ ಅಧಿಕ್ನರದ ಅವಧಿಯ 
ಸಂದಭಾದಲ್ಲಿಯೆೇ ಈ ಯೇಜ್ರೆ್ಯನತನ ಕ್ೆೈಗೊಂಡರೆ, ಆ ಭನಗದ ಜ್ನರತ ಅವರನತನ 
ರೆ್ನಪಿಸಿಕ್ೂೆಳುಿತ್ನುರೆ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:-  ಆಯತ್ತ. ಮನತ್ರ್ನಡಿದತ ಸನಕತ ಬಿಡಿ.   

ಶ್ರೇ ಎಸ್.ರವಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇಲಿದ್ಧದದರ ೆಅವರ ಸಕ್ನಾರದ ಮೇಲೆ ನರಂತ್ರ 
ಶನಪವನತನ ಆ ಭನಗದ ಜ್ನರತ ಇಟೆಟೇ ಇಡತತ್ನುರೆ.  
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ಡನ|| ವೆೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣಸನಾಮಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಡನ|| ಜ.ಪರಮೇಶಾರಚರವರತ 
ನೇರನವರಿ ಸಚಿವರನಗಿದದ ಸಂದಭಾದಲ್ಲಿ ಅವರತ ಸಹ ಏನತ ಮನಡಲ್ಲಲಿ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ದಯವಿಟತಟ ಇಬಬರೂ ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂೆಳಿಿ.  ಡನ|| 
ವೆೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣಸನಾಮಿಯವರ ೆ ತ್ನವು ಏತ್ಕ್ೆೆ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುೇರಿ? ಅವರಿಬಬರೂ ಮನತ್ರ್ನಡಿದತ 
ಕಡತ್ಕ್ೆೆ ಹೊೇಗಬ್ನರದತ.   

(ಈ ಹಂತ್ದಲ್ಲಿ ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರ ಆದೆೇಶದ ಮೇರಗೆ ೆಮನನಯ ಎಸ್.ರವಿ ಹನಗೂ   
ಡನ|| ವೆೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣಸನಾಮಿಯವರತ ಮನತ್ರ್ನಡಿರತವುದನತನ ನಡವಳಿಯಲ್ಲಿ ದನಖಲ್ಲಸಿರತವುದ್ಧಲಿ) 

ಶ್ರೇ ಕೆ್.ಎ.ತಿಪೆಪೇಸನಾಮಿ (ರ್ನಮನದೆೇಾಶನ ಹೊಂದ್ಧದವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 
ಎತಿುನಹೊಳೆ ಯೇಜ್ರೆ್ಯತ ಕತಡಿಯತವ ನೇರಿನ ಯೇಜ್ರೆ್ಯನಗಿದೆ.  ಮೂಲತ್ಃವನಗಿ ಕ್ೂೆೇಲನರ 
ಮತ್ತು ಚಿಕೆಬಳನಿಪತರ ಜಲೆಿಗಳಿಗೆ 10 ಟಿ.ಎಂ.ಸಿ. ನೇರನತನ ಒದಗಿಸಲತ ಬದಿತ್ೆ ಆಧನರದ ಮೇಲ ೆ
ಆಗಿರತವಂಥ ಯೇಜ್ರೆ್ಯನಗಿದೆ.  260 ಕಲೊೇ ಮಿೇಟರಚ ಮನಗಾದ ಮಧೆಯಯಲ್ಲಿಯೆೇ ಬರತವಂಥ 
ಹನಸನ, ಅರಸಿಕ್ೆರೆ, ತಿಪಟೂರತ, ಗತಬಿಬ, ಕ್ೂೆರಟಗೆರೆ, ಪನವಗಡ, ಮಧತಗಿರಿ ಮತ್ತು ಚಿಕೆಬಳನಿಪತರ 
ಹನಗೂ ಕ್ೊೇಲನರದಲ್ಲಿ ಬರತವಂಥ ಮೂರ್ನಾಲತೆ ತ್ನಲೂಿಕತ, ತ್ದನಂತ್ರ ಗನರಮನಂತ್ರ 
ಪರದೆೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬರತವಂಥ ತ್ನಲೂಿಕತಗಳಿಗೆ ಕ್ೆೈಗೂೆಂಡಿರತವಂಥ ಯೇಜ್ರೆ್ಯನಗಿದೆ.   

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಸದಸಯರೆ, ಏರ್ನಗಬೆ್ೇಕತ ಅದನತನ ಹೆೇಳಿ. 

ಶ್ರೇ ಕ್.ೆಎ.ತಿಪಪೆೇಸನಾಮಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮೂಲತ್ಃವನಗಿ ತ್ತಮಕೂರತ ಜಲೆಿಯ 
ಕ್ೊರಟಗೆರೆ ತ್ನಲೂಿಕನ ದೆೇವರನಯ ದತಗಾದ ಬಳಿ 6.75 ಟಿ.ಎಂ.ಸಿ. ಸನಮಥಯಾದ ಜ್ಲನಶಯ 
ನಮನಾಣ ಮನಡಲತ ಡಿ.ಪಿ.ಆರ. ಸಿದಿವನಗಿದೆ.  ಆದರೆ, ಅರಣಯ ಪರದೆೇಶ ಮತಳುಗಡೆಯನಗತತ್ುದ ೆ
ಎಂಬ ದೃಷಿಟಯಂದ ಜ್ಲನಶಯದ ಸನಮಥಯಾವನತನ 5.75 ಟಿ.ಎಂ.ಸಿ.ಗೆ ಇಳಿಸಲನಯತ್ತ.  
ಭೂಸನಾಧಿೇನ ಪರಕರಯೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡಾಬಳನಿಪತರ ಮತ್ತು ಕ್ೊರಟಗೆರೆ ತ್ನಲೂಿಕನಲ್ಲಿರತವ ಗನರಮಗಳಿಗೆ 
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ನೇಡತವಂಥ ಪರಿಹನರ ಹಣದಲ್ಲಿ Guidance Value ಏನದ,ೆ ಅದರ ವಯತ್ನಯಸಕ್ೆೆ ಪೂರಕವನಗಿ 
ಹಣವನತನ ನೇಡಲನಗತತಿುದೆ.  ಈಗನಗಲೆೇ ಮನನಯ ಎಸ್.ರವಿರವರತ ಹೆೇಳಿದ ಹನಗ ೆದೊಡಾಬಳನಿಪತರ 
ಜಲೆಿಯಲ್ಲಿ ಸನಾಧಿೇನಪಡಿಸಿಕ್ೊಂಡ ಭೂಮಿಗೆ ರೂ.20 ಲಕ್ಷ ಪರಿಹನರ ಹಣ, ಅದರ ಪಕೆದಲ್ಲಿಯೆೇ 
ಇರತವ ಕ್ೊರಟಗೆರೆ ತ್ನಲೂಿಕಗೆ ರೂ.8 ಲಕ್ಷ ಪರಿಹನರ ಹಣ ನೇಡತವಂಥ ಕ್ೆಲಸವನಗತತಿುದೆ.  
ಹೊಂದನಣಿಕ್ ೆಮನಡತವ ಸಲತವನಗಿ ಭೆೈರಗೂೆಂಡತಿ ಜ್ಲನಶಯದ ಸನಮಥಯಾವನತನ 2 ಟಿ.ಎಂ.ಸಿ. ಗೆ 
ಇಳಿಸಲನಗಿದೆ.  ಈ 2 ಟಿ.ಎಂ.ಸಿ. ನೇರನತನ ಸಂಗರಹಣೆ ಮನಡಿ 10 ಟಿ.ಎಂ.ಸಿ. ನೇರನತನ ಯನವ 
ರಿೇತಿಯನಗಿ ಚಿಕೆಬಳನಿಪತರ ಹನಗೂ ಕ್ೊರಟಗೆರೆ ತ್ನಲೂಿಕಗೆ ನೇಡತತ್ನುರ?ೆ  Technical 
feasibility ಇದೆಯೆೇ? ಈಗನಗಲೆೇ ಇದರ ವೆಚಚ ರೂ.23,251.66 ಕ್ೊೇಟಿಯನಗಿದೆ.  ಹನಗನಗಿ 
ಮನನಯ ಎಸ್.ರವಿರವರತ ಹೇೆಳಿದ ಹನಗೆ ಜ್ಲನಶಯ ಸನಮಥಯಾವನತನ ಯನವುದೆೇ ಕ್ನರಣಕೂೆ ಕಡಿಮ 
ಮನಡಬ್ನರದತ.  ಈಗನಗಲೆೇ ಸತಮನರತ 8-10 ತಿಂಗಳಿನಂದ ಕ್ಲೆಸ ನಂತ್ತ ಹೊೇಗಿದತದ, ಕ್ೆಲಸ 
ನಡಯೆತತ್ುಲೇೆ ಇಲಿ.  ಏಕ್ೆಂದರ,ೆ ಗತತಿುಗೆದನರರಿಗ ೆಸಂಬಳ ನೇಡಿಲಿ.  ಬ್ೆೇರ ೆಯನರೊೇ allegation 
ಮನಡತತಿುದದರತ ಅದರ ಬಗೆೆ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದತ ಬ್ೇೆಡ.  ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕ್ನಯಾಗಳು ನಡಯೆತತ್ುಲೆೇ 
ಇರಬ್ೇೆಕತ.    ಸಕ್ನಾರ ಒಳೆಿಯ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಹಣವನತನ ಖಚತಾ ಮನಡಬ್ೇೆಕತ.  ಅದಕ್ೊೇಸೆರವನಗಿ 
ದಯಮನಡಿ ಸಕ್ನಾರ ಚನಲರೆ್ ನೇಡಬ್ೆೇಕತ.  ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಚಿಕೆಬಳನಿಪತರ, ತ್ತಮಕೂರತ 
ಗನರಮನಂತ್ರ, ಕ್ೂೆೇಲನರ, ಬ್ೆಂಗಳೂರತ ಗನರಮನಂತ್ರ ಕಡಗೆ ೆ ವಿಶೆೇಷ ಗಮನಹರಿಸಬ್ೆೇಕ್ೆಂದತ 
ಕ್ೆೇಳಿಕ್ೂೆಳುಿತ್ೆುೇರ್ೆ.   

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಸಚಿವರೆ ಉತ್ುರವನತನ ನೇಡಿ.  

ಶ್ರೇ ಎಸ್.ಎಲ.ಭೊೇಜೇೆಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ನನಗ ೆಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಅವಕ್ನಶ 
ನೇಡಲ್ಲಲಿ.   

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಎಲಿರಿಗೂ ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಅವಕ್ನಶ ನೇಡಲತ ಸನಧಯವಿಲಿ.   
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ಶ್ರೇ ಗೊೇವಿಂದ ಎಂ.ಕ್ನರಜೊೇಳ (ಜ್ಲಸಂಪನೂಮಲ ಸಚಿವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 
ನಯಮ 72 ರಡಿ ಎಲಿರೂ ಮನತ್ರ್ನಡಿದರೆ ಹೆೇಗ?ೆ 

ಶ್ರೇ ಎಸ್.ಎಲ.ಭೊೇಜೆೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಒಂದತ ನಮಿಷ ಮನತ್ರ್ನಡಲತ 
ಅವಕ್ನಶ ನೇಡಿದರ ೆನನನ ಮನತ್ನತನ ಹೆೇಳಿ ಮತಗಿಸತತ್ೆುೇರ್ೆ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ನಯಮ 72ಕ್ೆೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ ೆ “ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುನ 
ಕ್ನಯಾವಿಧನನ ಮತ್ತು ನಡವಳಿಕ್ೆಗಳು”ಚಪತಸುಕದಲ್ಲಿನ ಪತಟ ಸಂಖೆಯ 51 ನತನ ಓದ್ಧ ರೆ್ೂೇಡಿ.   

ಶ್ರೇ ಗೊೇವಿಂದ ಎಂ.ಕ್ನರಜೊೇಳ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಭೂೆೇಜೇೆಗೌಡರತ 
yield ಆಗಲ್ಲ.  ಒಂದತ ಬಹಳ ಮಹತ್ಾದ ವಿಷಯವೇೆರೆ್ಂದರೆ, ಭೂಸನಾಧಿೇನ ಸಮಸೆಯ ಇದೆ.  12857 
ಎಕರ ೆಎಂದರೆ ಸಣಣ ಭೂಮಿ ಏನಲಿ.   

(119) 07.03.2022/1.20/ಎಸ್ಚಕ್-ೆಆರಚಎನಚ          (ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಾತಿ) 

ಶ್ರೇ ಗೊೇವಿಂದ ಎಂ. ಕ್ನರಜೊೇಳ (ಮತಂದತ):- 

ಅದರಲ್ಲಿ ರೈೆತ್ರ ಸತಮನರತ 12,745 ಎಕರ ೆಭೂಮಿ ಇರತವಂತ್ಹದತದ. ಅರಣಯ ಭೂಮಿ ಸತಮನರತ 
೧೮೦೦ ಎಕರ ೆಭೂಮಿ ಹನಗೂ ಸಕ್ನಾರಿ ಜ್ಮಿೇನತ ಸತಮನರತ 992 ಎಕರ ೆಒಟತಟ 12850 ಎಕರ ೆ
ಭೂಮಿ ಇದೆ. ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ ಶ್ರೇ ರವಿಯವರತ ಈ ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ಬದಿತ್ ೆಇಲಿವೆಂದತ ಹೆೇಳಿದರತ. 
ಇದತ ನಮಮ ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ಬದಿತ್ೆಯಂದ ಮಂಜ್ೂರನಗಿರತವಂತ್ಹದತದ. ಶ್ರೇ ಡಿ.ವಿ. 
ಸದನನಂದಗೌಡರವರತ ಮತಖಯಮಂತಿರಯವರತ ಇದದಂತ್ಹ ಸಂದಭಾದಲ್ಲಿ ಇದನತನ ಮಂಜ್ೂರತ 
ಮನಡಿರತವಂತ್ಹದತದ. ಅದತ ತ್ಮಗೆ ಗೊತಿುರಲ್ಲ. ಎತಿುನಹೊಳೆ ಯೇಜ್ರೆ್ ಹಿಂದ್ಧನ ಬ್ೆೇಡಿಕ್ೆಯಲಿ. ಇದತ 
ಅರೆ್ೇಕ ವಷಾಗಳ ಬ್ೇೆಡಿಕ್ಯೆನಗಿದೆ.   

(ಗೊಂದಲ) 
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ಶ್ರೇ ಎಸ್ಚ.ರವಿ (ಸಾಳಿೇಯ ಸಂಸಾೆಗಳ ಕ್ೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಿದದರನಮಯಯನವರ… 

(ಗೊಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಗೊೇವಿಂದ ಎಂ. ಕ್ನರಜೊೇಳ:-ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸದಸಯರ ಹೆೇಳಿರತವ 
ಟಿೇಕ್ೆ-ಟಿಪಪಣಿಗಳನತನ ರ್ನನತ ನಗತ ನಗತತ್ನು ಸಿಾೇಕ್ನರ ಮನಡಿದೆದೇರ್.ೆ ನಮಮ ಸಕ್ನಾರದ ಬದಿತ್ೆಯಂದ 
ಇದತ ಆಗಿರತವಂತ್ಹದತದ. ರನಜ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದವರದೆೇ ಆದ ಸಕ್ನಾರ ಇತ್ತು. ಡನ. ಜ. 
ಪರಮೇಶಾರಚರವರನತನ Price Fixation Committee ಗೆ ಅಧಯಕ್ಷರರ್ನನಗಿ ಮನಡಿದದರತ. ಇದನತನ 
ಏಕ್ೆ ಮನಡಲ್ಲಲಿ ಎಂಬತದನತನ ಹೆೇಳಬ್ೆೇಕಲಿ. ಅವರದೇೆ ಕ್ೆೇತ್ರ. ಅವರದೆೇ  ಜಲೆಿ. ಅದಕ್ೆೆ ಅವರೆೇ ಆ 
ಜಲೆಿಗ ೆಉಸತುವನರಿ ಮಂತಿರಯನಗಿದದರತ. ಅವರ ಸಕ್ನಾರದಲ್ಲಿ ಅವರೆೇ ಉಪ ಮತಖಯಮಂತಿರಯನಗಿದದರತ. 
ಇದತ ಆಗಿರತವಂತ್ಹದತದ. ರ್ನನತ ರನಜ್ಕ್ನರಣ ಬ್ೆಳೆಸತವುದಕ್ೆೆ ಹೂೆೇಗತವುದ್ಧಲಿ.  

ಶ್ರೇ ಎಸ್ಚ. ರವಿ:- ಈಗ ಎಷತಟ ವಷಾಗಳನಯತ್ತ?.....ಈಗ ಬದಿತೆ್ಯ ಬಗೆೆ ಹೆೇಳುತ್ನುರೆ.  

ಶ್ರೇ ಗೊೇವಿಂದ ಎಂ. ಕ್ನರಜೊೇಳ:- ಮನನಯ ಸದಸಯರೇೆ, ಒಂದತ ನಮಿಷ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ರವಿಯವರೇೆ, ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂೆಳಿಿ. 

ಶ್ರೇ ಗೊೇವಿಂದ ಎಂ. ಕ್ನರಜೊೇಳ:- ಮನನಯ ರವಿಯವರೇೆ, ತ್ನವು ತ್ನಳಮೆಯಂದ ಕ್ೆೇಳಿದರ,ೆ 
ತ್ಮಗೆ ಉತ್ುರ ಸಿಗತತ್ುದ.ೆ  

ಶ್ರೇ ಎಸ್ಚ.ರವಿ:- ಹೆೇಳಿ. 

ಶ್ರೇ ಗೊೇವಿಂದ ಎಂ. ಕ್ನರಜೊೇಳ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇಡಿೇ ದೆೇಶಕ್ೆೆ 
ಅನಾಯವನಗತವಂತ್ ೆಭೂ ಸನಾಧಿೇನ ಕ್ನಯದ ೆ2013ರಲ್ಲಿ ತ್ಂದರತ.   ಹೂೆಸ ಕ್ನಯದ ೆಬಂದಮೇಲೆ 
guidance value ಮೇಲೆ -four times ಕ್ೊಡತವುದಕ್ೆೆ ಅವಕ್ನಶ ಮನಡಿಕ್ೊಟಿಟದೆ.  
ಪರತಿಯಂದತ ಗನರಮಗಳಿಗೂ ಈ guidance value ಎನತನವಂತ್ಹದತ ಬದಲನವಣೆಯನಗತತ್ುದೆ. 
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ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ ತ್ಮಮ ಊರಿನದೆೇ ಹೆೇಳುತಿುದೆದೇರ್ೆ. ಈಗ ಯಡಹಳಿಿಗ ೆ ಇರತವಂತ್ಹದತದ, 
ಇಂಗಳಗಿಯಲ್ಲಿ ಈ  guidance value ಇಲಿ.  ಇಂಗಳಗಿ ಒಳಗೆ ಇರತವಂತ್ಹದತದ ಬರಗಿಯಲ್ಲಿ 
ಇಲಿ. ಬರಗಿಯಳಗ ೆಇರತವಂತ್ಹದತದ ವಜ್ರಮಟಿಟಯಲ್ಲಿ ಇಲಿ ಎನತನವಂತ್ಹದದರ ಬಗೆೆ ತ್ಮಗೆ ಗೊತಿುದೆ. 
ಇದರ ಬಗೆೆ ಏಕ್ೆ ಹೆೇಳಿದೆದೇರ್ೆ ಎಂದರೆ, ತ್ಮಮದೆೇ ಊರನಗಿರತವುದರಿಂದ ರ್ನನತ ಹೆೇಳುತಿುದೆದೇರ್ೆ. 
ಪರತಿಯಂದತ ಊರಿನಂದ ಊರಿಗ ೆ ಬದಲನವಣೆಯನಗತತ್ುದೆ. ಇದರಿಂದ ರನಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೆಚತಚ 
ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡಿದನದರೂೆೇ, ಅದರೆ್ನೇ ಕ್ೊಡಬ್ೇೆಕ್ೆಂದರೆ, ಇದತ ಇಡಿೇ ರನಜ್ಯಕ್ೆೆ ಅನಾಯವನಗಬೆ್ೇಕ್ನಗತತ್ುದೆ.   
ಯನವುದೊೇ ಯೇಜ್ರೆ್ಗಳನತನ  ಸಕ್ನಾರ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಸನಧಯವಿಲಿ.  ಬ್ೆಂಗಳೂರಿಗ ೆ ಸತಮನರತ 
ಒಂದತ ಕ್ೊೇಟಿ ಆರವತ್ತು ಲಕ್ಷ ರೂಪನಯಗಳ  ಪರಿಹನರವನತನ ಕ್ೊಟಿಟದೆದೇವೆ ಎಂದರೆ, ಒಂದತ ಕ್ೊೇಟಿ 
ಆರವತ್ತು ಲಕ್ಷ ರೂಪನಯಗಳ ಪರಿಹನರವನತನ ಇಡಿೇ ರನಜ್ಯದ ರೈೆತ್ರಿಗೆ ಪರಿಹನರ ಕ್ೊಡತವುದಕ್ೆೆ 
ಸನಧಯವೆೇ?  ಇಡಿೇ ರನಜ್ಯದಲ್ಲಿರತವ ಭೂಮಿಗೆ ಒಂದೇೆ ಬ್ೆಲ ೆ ಕ್ೊಡತವುದಕ್ೆೆ ಸನಧಯವೆೇ? ಅದತ 
ಸನಧಯವಿಲಿ. ಆ ಕ್ನರಣಕ್ನೆಗಿಯೆೇ ನಯಮನವಳಿಗಳ ಪರಕ್ನರವನಗಿ ಮನಡಬ್ೇೆಕ್ನಗತತ್ುದೆ. ಅದಕ್ೆೆ ರ್ನವು 
ಇರ್ೂೆನಂದತ ಹೆಜೆಿ ಮತಂದೆ ಹೊೇಗಿ, ರೈೆತ್ರ ಮನವಲ್ಲಸಿ, ರೆ್ೇರ ಖರಿೇದ್ಧ ಮನಡಿ ಎಂದತ 
ಅವಕ್ನಶವನತನ ಮನಡಿಕ್ೂೆಟಿಟದೆದೇವೆ. ಇನತನ ಜ್ಲನಶಯದ capacity ಯ ಬಗೆೆ  10 ಟಿ.ಎಂ.ಸಿ. 
ನೇರನತನ ನಮಗೆ ಏಕ್ೆ ಕ್ೊಡತತಿುೇರನ ಎಂದರತ. ಮನನಯ ತಿಪಪೆೇಸನಾಮಿಯವರೇೆ, technically  
ಅದೆಲಿವನೂನ ಚಚೆಾ ಮನಡಿ, ಜ್ಲನಶಯದ capacity ೨ ಟಿ.ಎಂ.ಸಿ. ನೇರತ ಇದದರೂ ಕೂಡ 10 
ಟಿ.ಎಂ.ಸಿ. ನೇರನತನ ಹೆೇಗ ೆ ಪೂರೈೆಸಬಹತದತ ಎನತನವುದರ ಬಗೆೆ ಈಗನಗಲೇೆ ನಮಮ ತ್ನಂತಿರಕ 
ಇಲನಖಯೆವರತ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡತತಿುದನದರ.ೆ ಅದಕ್ನೆಗಿ ಯನರಿಗೂ ಆತ್ಂಕ ಬ್ೆೇಡ. ರ್ನವು ಸತಮನರತ 10 
ಟಿ.ಎಂ.ಸಿ. ನೇರನತನ ಉಪಯೇಗ ಮನಡತವಂತ್ಹದದನತನ ಮನಡೇೆ ಮನಡತತ್ೆುೇವ.ೆ ಎರಡರೆ್ಯದನಗಿ 
ಏಳು ಜಲೆಿಗಳಿಗ,ೆ ತ್ನವು ಪದೆೇ ಪದೇೆ ಮೂರತ ಜಲೆಿಗಳು ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದ್ಧದೇರಿ.  ಈ ಹಿಂದ ೆತ್ಮಮದೆೇ 
ಇದದಂತ್ಹ ಸಕ್ನಾರದಲ್ಲಿ … 

ಶ್ರೇ ಎಸ್ಚ. ರವಿ:- ಏಳು ಜಲೆಿಗಳು. 
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ಶ್ರೇ ಗೊೇವಿಂದ ಎಂ. ಕ್ನರಜೊೇಳ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಕ್ೆಲವು ಜ್ನ ಸದಸಯರತ 
ಮೂರತ ಜಲೆಿಗಳು ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದನದರ.ೆ  ಹನಸನ, ಚಿಕೆಮಗಳೂರತ, ತ್ತಮಕೂರತ, ಬ್ೆಂಗಳೂರತ 
ಗನರಮನಂತ್ರ, ರನಮನಗರ, ಚಿಕೆಬಳನಿಪತರ ಮತ್ತು ಕ್ೊೇಲನರ ಜಲೆಿಗಳಿಗೆ ಎತಿುನಹೊಳೆ ಯೇಜ್ರೆ್ 
ಕ್ೊಡತವಂತ್ಹ ಎಲನಿ ಪರಮನಣಿಕವನದ ಪರಯತ್ನಗಳನತನ ಮನಡಿದೆದೇವೆ. ರ್ನನತ ಉತ್ುರ ಹೆೇಳುವನಗ 
ಕ್ೆಲವು ಕಡ ೆಶೆೇಕಡ 95 ರಷತಟ ಕ್ನಮಗನರಿಯನಗಿದೆ ಮತ್ತು ಶೇೆಕಡ 70 ರಷತಟ ಕ್ನಮಗನರಿ ಆಗಿದ ೆ
ಎಂದತ ಈಗನಗಲೆೇ ಹೆೇಳಿದೆದೇರೆ್. ಮನನಯ ಗೊೇವಿಂದರನಜ್ತರವರೇೆ, ರ್ನನತ ಸಚಿವರ್ನದ ಮೇಲೆ ಈ 
ಎತಿುನಹೊಳೆ ಯೇಜ್ರೆ್ ಉಗಮ ಸನಾನಕ್ೆೆ ಹೂೆೇಗಿದೆ.  ಅಂದ್ಧನ ದ್ಧನ ತ್ನವು ಇದ್ಧದೇರಿ.  

ಶ್ರೇ ಗೊೇವಿಂದ ರನಜ್ತ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ನಮಮ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರನದ ಮನನಯ 
ಕತಮನರಣಣನ ಜೊತ್ೆಯಲ್ಲಿ ಹೊೇಗಿದತದ. ….  

ಶ್ರೇ ಗೊೇವಿಂದ ಎಂ. ಕ್ನರಜೊೇಳ:- ಮನನಯ ಸದಸಯರೆೇ, ಒಂದತ ನಮಿಷ. ಅಲ್ಲಿ ಸಾಳಿೇಯ 
ಎಂ.ಎಲಚ.ಎ. ಅವರತ ಕೂಡ ಉಗಮ ಸನಾನಕ್ೆೆ ಹೂೆೇಗಿ ಬಂದ್ಧದನದರ.ೆ 

ಶ್ರೇ ಎಸ್ಚ.ಎಲಚ. ಭೊೇಜೇೆಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, … 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಭೊೇಜೆೇಗೌಡರೇೆ ಒಂದತ ನಮಿಷ ಮನನಯ ಸಚಿವರ ಮನತ್ನತನ 
ಕ್ೆೇಳಿ.  

 ಶ್ರೇ ಎಸ್ಚ.ಎಲಚ. ಭೊೇಜೆೇಗೌಡ (ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್ೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ತ್ಮಮ 
ಅನತಮತಿಯನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಂಡತ ಹೆೇಳುತ್ುೆೇರೆ್. ಈ ಯೇಜ್ರೆ್ಗ ೆ ಸತಮನರತ ಇಪಪತ್ೆುರಡತ ಸನವಿರ 
ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪನಯಗಳ ಅಲಿ. ಈ ಯೇಜ್ರೆ್ಗ ೆ ಸತಮನರತ ಐವತ್ತು ಸನವಿರ ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪನಯ 
ಖಚತಾ ಮನಡಿದರೂ ಕೂಡ  ಚಿಕೆಬಳನಿಪತರ ಜಲೆಿಗ ೆ ನೇರತ ತ್ಲತಪತವುದ್ಧಲಿ ಎಂದತ ರ್ನನತ ಈ 
ಸದನಕ್ೆೆ ಘ್ಂಟನಘೂೇಷವನಗಿ ಹೆೇಳುತ್ೆುೇರ್.ೆ ಇದೊಂದತ ದೊಡಾ ಕ್ನಮಧೆೇನತ. ಇದತ ಯನರನಚಯರಿಗೆ 
ಕ್ನಮಧೆೇನತ ಎಂದತ ರ್ನನತ ಇಲ್ಲಿ ಹೆೇಳುವುದಕ್ೆೆ ಹೂೆೇಗತವುದ್ಧಲಿ. ಸತಮನರತ ಐವತ್ತು ಸನವಿರ ಕ್ೊೇಟಿ 
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ಖಚತಾ ಮನಡಿ, ಈ  ಯೇಜ್ರೆ್ಯನದರೆ, ರ್ನನತ ರೆ್ೇಣತ ಕಂಬಕ್ೆೆ ಹೊೇಗಿಬಿಡತತ್ೆುೇರ್ೆ. (ಗೊಂದಲ) 
ಅಲ್ಲಿ ನೇರೆೇ ಇಲಿ. ಈ ಎರಡೂಮರತ ವಷಾಗಳಲ್ಲಿ ವನಡಿಕ್ ೆಮಳೆಗಿಂತ್ ….  

(ಗೊಂದಲ) 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಭೊೇಜೆೇಗೌಡರೇೆ ಒಂದತ ನಮಿಷ. ದಯವಿಟತಟ ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂೆಳಿಿ. 

(ಗೊಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಎಸ್ಚ.ಎಲಚ. ಭೊೇಜೆೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇದನತನ ಗಂಭಿೇರವನಗಿ 
ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳಿಬ್ೇೆಕ್ನಗತತ್ುದೆ. ರ್ನನತ ತ್ಜ್ಞನಲಿ. ಈ ಮೂರತ ವಷಾಗಳಲ್ಲಿ ವನಡಿಕ್ ೆಮಳೆಗಿಂತ್ ಹತ್ತು 
ಪಟತಟ ಮಳೆಯನಗಿರತವಂತ್ಹ ಜನಗದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನೇರತ ಹನಯಸತವುದಕ್ೆೆ ಬರಲ್ಲಲಿ. ನೇವು ನೇರನತನ 
ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೇೆಗೆ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡತ ಹೂೆೇಗಿ ಕ್ೊಡತತಿುೇರಿ? ಈ ಯೇಜ್ರೆ್ ಯನವ ಕ್ನರಣಕೂೆ ಕೂಡ 
ಸನಧಯವನಗತವುದ್ಧಲಿ.  

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಎಂ. ಫನರೂಖ್ಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಒಂದತ ನಮಿಷ. 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಯನರೂ ಮನತ್ರ್ನಡಬ್ೆೇಡಿ. ತ್ನವು ಆನಂತ್ರ ಕ್ೆೇಳಿ. 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಎಂ. ಫನರೂಖ್ಚ (ವಿಧನನಸಭೆಯಂದ ಚತರ್ನಯತ್ರನದವರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ,  ಇನತನ ಹತ್ತು ಪಟತಟ ಮಳೆ ಬಂದರೂ ಒಂದತ ಹೂೆತ್ತು ನೇರತ ಬರತವುದ್ಧಲಿ ಎಂದತ 
ಮನನಯ ಭೊೇಜೆೇಗೌಡರತ ಒಂದತ ಮನತ್ನತನ ಹೇೆಳಿದರತ. It is a fact.  ಒಂದತ ಕಡ ೆ
acquisition ಇರಬ್ೇೆಕ್ನದರೆ, ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ನನನದೊಂದತ ಸಲಹ.ೆ ಅದತ ಏರೆ್ಂದರೆ, 
ಗತಂಡಿಯಳಗೆ ಪೈೆಪಚಲೈೆನಚ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡಿದ್ಧದೇರನ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಇನತನ  ನಲವತ್ತು ಕಲೂೆೇ 
ಮಿೇಟರಚವರಗೊ ಹೊೇದರ,ೆ desalination plant ಹನಕ ಸಮತದರದ್ಧಂದ ಪಂಪಚ ಮನಡಿ, 
ಬ್ೆೇಕ್ನದಷತಟ ನೇರತ ಕಳುಹಿಸಿ. ಅದತ ಶನಶಾತ್ ಪರಿಹನರ.  
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ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಸಚಿವರೆೇ, ತ್ಮಮ ಉತ್ುರವನತನ ಹೆೇಳಿಬಿಡಿ. 

ಶ್ರೇ ಗೊೇವಿಂದ ಎಂ. ಕ್ನರಜೊೇಳ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ,  ರ್ನನತ ಸಚಿವರ್ನದ 
ಮೇಲ ೆಎತಿುನಹೊಳಯೆ ಉಗಮ ಸನಾನಕ್ೆೆ ಮಟಟಮದಲರೆ್ಯನಗಿ ಹೊೇಗಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ರೆ್ೂೇಡಿಕ್ೂೆಂಡತ 
ಬಂದೆ. ಭೂ ಸನಾಧಿೇನ ಸಮಸೆಯಗಳ ಬಗೆೆ ಕತರಿತ್ತ ಹನಸನ ಜಲನಿಧಿಕ್ನರಿಗಳ ಕಛೆೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸಭ ೆ
ಮನಡಿದ.ೆ ಭೂ ಸನಾಧಿೇನ ಸಮಸೆಯಗಳನತನ ಪರಿಹನರ ಮನಡವುದಕ್ೆೆ ಹಣ ಕೂಡ ಕ್ೊಟಿಟದದೆೇವೆ. ಭೂ 
ಸನಾಧಿೇನ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಸನಕಷತಟ ರೈೆತ್ರತ ಮತಂದ ೆಹೊೇಗಿದನದರೆ. ಇವತಿುಗೆ exactly ಎಷತಟ ಎಕರ ೆ
ಆಗಿರತತ್ುದ ೆ ಎಂಬತದತ ಗೂೆತಿುಲಿ. ಸಣಣ ಸಣಣ ಹತ್ತು ಗತಂಟ ೆ ಜ್ಮಿೇನನ ಸಮಸೆಯ ಬಗಹೆರಿಯದೆೇ 
ಐದೆೈದತ ವಷಾಗಟಟಲೆೇ ಖನಲ್ಲ ಬಿದ್ಧದದೆ.  ನಮಮ ಸನೆೇಹಿತ್ರನದ ಮನನಯ  ಜ್ಯಪರಕ್ನಶಚ ಹೆಗಡೆಯವರತ 
ಇದದರತ.  ಅವರದತ ಹತ್ತು ಗತಂಟ ೆ ಜ್ಮಿೇನತ ಇತ್ತು. ಅವರತ ಹತ್ತು ಗತಂಟ ೆ ಜ್ಮಿೇನಗ ೆ ಕ್ೆೇಸ್ಚ 
ಹನಕಕ್ೊಂಡತ ಬಿಟಿಟದದರತ. ಮನನಯ ಜ್ಯಪರಕ್ನಶಚರವರನತನ ರ್ನನತ ಸಾತ್ಃ ಭೆೇಟಿಯನಗಿ ವಿನಂತಿ 
ಮನಡಿದ.ೆ ನಮಮ ಫೆರಂಡಚ ಇದನದರ ೆಎಂದತ ಹೆೇಳಿ, ನಮಮ ಹತ್ತು ಗತಂಟೆಯನತನ  ಕಿಯರಚ ಮನಡಿಸಿಕ್ೂೆಡಿ 
ಎಂದನಗ, ಅವರನತನ ನಮಮ ಕಛೆೇರಿಗ ೆ ಕರದೆತ, ಒಂದತ ಸಭ ೆ ಮನಡಿ, ಅವರತ ಅದನತನ 
ಬಿಟತಟಕ್ೂೆಡತವುದಕ್ೆೆ ಒಪಿಪಕ್ೂೆಂಡಿದನದರೆ. ನಮಮ ಸಮಸೆಯಗಳು ಏರೆ್ೇ ಇದದರೂ ಅದನತನ ಪರಿಹನರ 
ಮನಡತತ್ೆುೇವೆಂದತ ರ್ನವು ಅವರಿಗೆ ಹೆೇಳಿದ್ಧದೇವಿ.  ಅವರತ ಬಹಳ ದೊಡಾ ಮನತಷಯರತ ಇದನದರ.ೆ 
ಅವರೆೇನೂ ಹಣಕ್ನೆಗಿ  ಹನಕದವರಲಿ. ಅವರದತ ಕ್ನರ್ ಪನಿಂಟಚ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸಮಸೆಯ ಇತ್ತು. ಸಾಲಪ 
ನೇರನತನ ನಮಮ ನದ್ಧಯಂದ ಎತಿು ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಳುಿವುದಕ್ೆೆ ಹಿಂದ ೆ ಯನವ ಕ್ನಲದಲ್ಲಿಯೇ ಅವರಿಗೆ 
ಅನತಮತಿಯನತನ ಕ್ೊಟಿಟದನದರ.ೆ ಅವರತ ಕೂಡ ಸಾಂತ್ ವಿದತಯತಚ ಉತ್ನಪದರೆ್ ಮನಡಿಕ್ೊಳುಿತ್ನುರೆ. 
ಯನವುದೆೇ ತ್ೊಂದರಯೆನಗಬ್ನರದತ ಮತ್ತು ರಸೆು ಬಂದಚ ಆಗಬ್ನರದತ ಎಂಬತದರ ಬಗೆೆ ಕ್ೆಲವು 
ಸಮಸೆಯಗಳನತನ ನಮಗೆ ಅವರತ ಹೆೇಳಿದರತ. ಅದಕ್ೆೆ ರ್ನನತ ಒಪಿಪದೆದೇರೆ್. ಏಕ್ೆಂದರ,ೆ investment 
ಮನಡಿ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡಿದನದರ.ೆ ಹತ್ತು ಗತಂಟೆ ಜ್ಮಿೇನತ ಕ್ೊಡದೇೆ ಇದ್ಧದದದರ ೆ ನಮಮ ಯೇಜ್ರೆ್ಯನತನ 
ಮನಡತವುದಕ್ನೆಗತತಿುರಲ್ಲಲಿ. ಅದನತನ ಕ್ೊಡತವುದಕ್ೆೆ ಒಪಿಪದದರಿಂದ ಯೇಜ್ರೆ್ಯನತನ ಮನಡಿದೆದೇವೆ. 
ಬದಿತ್ೆಯ ಬಗೆೆ ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ ಶ್ರೇ ರವಿಯವರತ ಪದೆೇ ಪದೆೇ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದನದರ.ೆ ಬದಿತ್ೆ 
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ಇದತದದದಕ್ೆೆ ಈ ವಷಾ ಬಜೆಟಚನಲ್ಲಿ ಸತಮನರತ ಮೂರತ ಸನವಿರ ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪನಯಗಳನತನ ಇಟಿಟದೆದೇವೆ. 
ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಬದಿತ್ ೆನಮಗಿದಯೆೇ, ಅವರಿಗೆ ಇದೆಯೇ?  

ಶ್ರೇ ಆರಚ. ರನಜೆೇಂದರ ರನಜ್ಣಣ (ಸಾಳಿೇಯ ಸಂಸೆಾಗಳ ಕ್ೆೇತ್ರ):- ಬಿಲಚ ಬ್ನಕ ಮೂರೂವರೆ 
ಸನವಿರ ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪನಯಗಳು ಇದೆ. 

(ಗೊಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಗೊೇವಿಂದ ಎಂ. ಕ್ನರಜೊೇಳ:- ನಮಮ ಸಕ್ನಾರ ಮೂರತ ವಷಾದ್ಧಂದ ….. 

(ಗೊಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಎಸ್ಚ. ರವಿ:-  ಇದತ ಹೆೇಗಿದ ೆಎಂದರೆ, ರನವಣನ ಹೊಟೆಟಗೆ ಅರಕೆ್ನಸಿನ ಮಜಿಗೆ ಇದದಂತ್ೆ. 
… 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಸದಸಯರತಗಳು ಮನತ್ರ್ನಡಿರತವುದತ ಯನವುದೂ ಕಡತ್ಕ್ೆೆ 
ಹೊೇಗಬ್ನರದತ.  

(ಈ ಹಂತ್ದಲ್ಲಿ ಮನನಯ ಸದಸಯರತಗಳು ಮನತ್ರ್ನಡಿರತವುದತ ಕಡತ್ಕೆ್ೆ ಹೊೇಗಬ್ನರದತ 
ಎಂದತ ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರತ ಸೂಚಿಸಿದರತ. ಹನಗನಗಿ ಮನನಯ ಸದಸಯರತಗಳು 

ಮನತ್ರ್ನಡಿರತವುದನತನ ದನಖಲ್ಲಸಿರತವುದ್ಧಲಿ.) 
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(120) 07-03-2022 (1.30) ಟಿಸಿಹೆರ್ಚ (ಕ್ೆಜ)-ಆರಚಎನ   (ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಾತಿ) 

ಈ) ಕರ್ನಾಟಕ ಭೊೇವಿ ವಡಾರ ನಗಮವು ಸನಾಪರೆ್ಯನದನಗಿನಂದ ರೂಪಿಸಿರತವ 
ಯೇಜ್ರೆ್ಗಳು ಹನಗೂ ಸದರಿ ಯೇಜ್ರೆ್ಗಳಿಗ ೆ ಪರತಿವಷಾ ಸಕ್ನಾರದ್ಧಂದ 
ಬಿಡತಗಡೆಯನದ ಅನತದನನ ಸದಬಳಕ್ೆ ಹನಗೂ ನಗಮದಲ್ಲಿ ಕ್ನಯಾ 
ನವಾಹಿಸತತಿುರತವ ಸಿಬಬಂದ್ಧಗಳ ವಿವರ ಮತ್ತು ರೆ್ೇಮಕ್ನತಿ ಕತರಿತ್ತ. 

----- 

ಶ್ರೇ ಸತನೇಲಚ ವಲನಯಪತರಚ (ವಿಧನನಸಭೆಯಂದ ಚತರ್ನಯತ್ರನದವರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸಮನಜ್ ಕಲನಯಣ ಮತ್ತು ಹಿಂದತಳಿದ ವಗಾಗಳ ಕಲನಯಣ ಸಚಿವರ 
ಗಮನವನತನ ಸೆಳೆಯಬಯಸತತಿುದೆದೇರ್ೆ.  

ಶ್ರೇ ಕೆ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಮನಜ್ ಕಲನಯಣ ಹನಗೂ ಹಿಂದತಳಿದ ವಗಾಗಳ 
ಕಲನಯಣ ಸಚಿವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 

 (ಸಚಿವರ ಹೆೇಳಿಕೆ್ಯ ಪರತಿಯನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದೆ) 
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ಮನನಯ ಶನಸಕರನದ ಶ್ರೇ ಸತನೇಲಚ ವಲನಯಪೂರ ೆ ರವರತ ನಯಮ 72ರಡಿ ಕ್ೆೇಳಿದಂಥ 
ಪರಸನುವರೆ್ಗ ೆಸತದ್ಧೇಘ್ಾವನದಂಥ ಉತ್ುರವನತನ ಮಂಡಿಸಿದೆದೇರ್.ೆ ಅವರತ ಕ್ೆೇಳಿದಂತ್ ೆಭೊೇವಿ ಹನಗೂ 
ವಡಾರ ನಗಮವು ದ್ಧರ್ನಂಕ 29.02.2016ರಲ್ಲಿ ಸನಾಪಿತ್ವನಗಿದತದ, ದ್ಧರ್ನಂಕ 08.10.2017ರಲ್ಲಿ 
ಅದನತನ ಲೊೇಕ್ನಪಾಣೆ ಮನಡಲನಗಿದ.ೆ ಭೊೇವಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಗಮದಲ್ಲಿ ಏರೆ್ೇನತ ಯೇಜ್ರೆ್ 
ಮನಡಿದ್ಧದೇರಿ, ಯನವನಯವ ಕ್ನಯಾಕರಮಗಳಿವೆ ಎನತನವಂಥ ಸಮಗರವನದ ಮನಹಿತಿಯನತನ ಅವರತ 
ಕ್ೆೇಳಿದನದರೆ. ಸಾಯಂ ಉದೂೆಯೇಗ ರೆ್ೇರಸನಲದ ಯೇಜ್ರೆ್ ಬಗೆೆ ಉತ್ುರವನತನ ನೇಡಲನಗಿದ.ೆ ಅದರಲ್ಲಿ 
ಸನಮನನಯವನಗಿ ಸಾಂತ್ ನರತದೊಯೇಗಿಗಳನಗಿದದವರಿಗ ೆಸನಲ ಕ್ೊಡತವುದನತನ ಉಲೆಿೇಖ ಮನಡಲನಗಿದೆ. 
ಉದಯಮಶ್ೇಲತ್ನಯೇಜ್ರೆ್ಯಲ್ಲಿ (ಬ್ನಯಂರ್ಚಗಳ ಸಹಯೇಗದಲ್ಲಿ) ಎಷತಟ ಜ್ನರಿಗ ೆಸನಲ ಕ್ೂೆಟಿಟದದೆೇವೆ 
ಮತ್ತು ಎಷತಟ ಸಬಿಾಡಿ ಮತ್ತು ಎಷತಟ ಸನಲ ಎನತನವುದನೂನ ಕೂಡ ಉಲೆಿೇಖ ಮನಡಿದೆದೇವೆ. ಈ 
ಯೇಜ್ರೆ್ ಪರಕ್ನರ ಬಡವರಿಗೆ ಯನವನಯವ ರಿೇತಿ ಗತಂಪತ ಚಟತವಟಿಕ್ ೆಮೂಲಕ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ೆಸನಲ 
ಕ್ೊಡತತ್ುೆೇವೆ ಎನನತ್ಕೆಂಥ ಮನಹಿತಿಯನತನ ಒದಗಿಸಿದೆದೇರ್.ೆ ʻಗಂಗನ ಕಲನಯಣ ಯೇಜ್ರೆ್ʼ ಮೂಲಕ 
ಬಡವರಿಗೆ ಕ್ೊಡತವಂಥ ಕ್ೂೆಳವ ೆಬ್ನವಿಗಳ ಬಗೆೆ ಮನಹಿತಿಯನತನ ಒದಗಿಸಲನಗಿದೆ. ʻಭೂ ಒಡತೆ್ನ 
ಯೇಜ್ರೆ್ʼ ಬಗೆೆ ಉಲೆಿೇಖ ಮನಡಿದತದ, ಸದರಿ ಯೇಜ್ರೆ್ಯಡಿ ಎರಡತ ಎಕರ ೆ ಜ್ಮಿೇನನತನ 
ಉಚಿತ್ವನಗಿ ಭೂೆೇವಿ ಜ್ರ್ನಂಗದ ಫಲನನತಭವಿಗಳಿಗೆ ಕ್ೊಡತವುದರ ಬಗೆೆಯೂ ಕೂಡ ಮನಹಿತಿಯನತನ 
ಒದಗಿಸಿದೆದೇವೆ. ʻಐರನವತ್ ಯೇಜ್ರೆ್ʼ ಮತ್ತು  ʻಸಮೃದ್ಧದ ಯೇಜ್ರೆ್ʼ ಈ ಎಲನಿ ಯೇಜ್ರೆ್ಗಳ ಬಗೆೆ 
ಸಹ ಮನಹಿತಿಯನತನ ಮನನಯ ಶನಸಕರಿಗ ೆ ನೇಡಲನಗಿದ.ೆ ಯನವನಯವ ವಷಾದಲ್ಲಿ ಯನವನಯವ 
ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳನತನ ರೆ್ೇಮಕ ಮನಡಿದ್ಧದೇರಿ ಎಂದತ ಉಲೆಿೇಖ ಮನಡಿದನದರ.ೆ ಈ ಎಲನಿ ಮನಹಿತಿಗಳನೂನ 
ಕೂಡ ಮನನಯ ಶನಸಕರಿಗೆ ನೇಡಿದೆದೇವೆ. ಮತ್ೆು ಟೆಂಡರಚ ಪರಕರಯೆಗಳ ಬಗೆೆ ಕ್ೇೆಳಿದನದರ,ೆ ಅದರ ಎಲನಿ 
ವಿವರಗಳನೂನ ಕೂಡ ಕ್ೂೆಡಲನಗಿದ.ೆ 2018-19, 2019-20, 2020-21 ಮತ್ತು 2021-22 ರೆ್ೇ 
ಸನಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿದದ ಹಣವೆಷತಟ; ಖಚನಾಗಿರತ್ಕೆಂಥ ಮನಹಿತಿಯನತನ ಸಹ ಕ್ೆೇಳಿದನದರೆ. ಆ 
ಮನಹಿತಿಯನೂನ ಕೂಡ ಮನನಯ ಶನಸಕರಿಗ ೆ ಒದಗಿಸಿದೆದೇವೆ. ಭೊೇವಿ ನಗಮದ ಬಗೆೆ ಈ ಎಲನಿ 
ಮನಹಿತಿಗಳನತನ ಮನನಯ ಶನಸಕರಿಗ ೆ ಸಮಪಾಕವನಗಿ ಒದಗಿಸಲನಗಿದೆ. ನಮಮಲ್ಲಿ ಒಟತಟ ರ್ನಲತೆ 
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ನಗಮಗಳಿವ.ೆ ಡನ|| ಬ್ನಬ್ನ ಸನಹೆೇಬಚ ಅಂಬ್ೇೆಡೆರಚ ರವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದತ ನಗಮ ಇದೆ. ಆದ್ಧ 
ಜನಂಬವ ನಗಮ ಇದೆ. ತ್ನಂಡನ ನಗಮ ಮತ್ತು ಭೂೆೇವಿ ವಡಾರ ನಗಮ ಇದೆ. ಆಯನ 
ಸಮನಜ್ದಲ್ಲಿರತ್ಕೆಂಥ ಶೆೇಕಡನವನರತ ಅಂಕ್-ೆಸಂಖೆಯಗಳನತನ ಗಮನದಲ್ಲಿಟತಟಕ್ೂೆಂಡತ ಈ 
ನಗಮಗಳನತನ ಸನಾಪರ್ೆ ಮನಡಿ ಅವರ ಪರಿಪೂಣಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊೇಸೆರ ಈ ನಗಮಗಳ ಮೂಲಕ 
ಕ್ೆಲಸಗಳನತನ ಮನಡತತಿುದದೆೇವೆ. ಮನನಯ ಶನಸಕರತ ಬ್ೆೇರ ೆಏರ್ನದರೂ ಮನಹಿತಿ ಕ್ೆೇಳಿದ ನಂತ್ರ ಮತ್ೆು 
ಉತ್ುರ ಕ್ೂೆಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ  

ಶ್ರೇ  ಸತನೇಲಚ ವಲನಯಪತರಚ:_ ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸಮನಜ್ ಕಲನಯಣ 
ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರವನತನ ಒದಗಿಸಿದನದರ.ೆ ರ್ನನತ ಕ್ೆೇಳಿರತ್ಕೆಂಥ ಪರಶೆನಗ ೆ ಸಂಪೂಣಾವನದಂಥ 
ಉತ್ುರವನತನ ಕ್ೂೆಟಿಟಲಿ. ರ್ನನತ ಜಲನಿವನರತ ಎಷತಟ ಅನತದನನ ಖಚನಾಗಿದೆ. ಜಲನಿವನರತ ಎಷತಟ 
ಫಲನನತಭವಿಗಳಿಗೆ ನೇವು ಸೌಲಭಯ ಕಲ್ಲಪಸಿ ಕ್ೊಟಿಟದ್ಧದೇರಿ ಎಂದತ beneficiaries ಹೆಸರತ ಸಹಿತ್ 
ಮನಹಿತಿ ಕ್ೆೇಳಿದದೆೇರೆ್. ಇದರ ಜೊತ್ೆಗೆ ಎಷತಟ ಅನತದನನ ಖಚತಾ ಮನಡಿದ್ಧದೇರಿ ಎನತನವ ಬಗೆೆ 
ಜಲನಿವನರತ ಮನಹಿತಿ ಕ್ೂೆಡತವಂತ್ ೆ ಕೂಡ ಕ್ೆೇಳಿದೆದೇರೆ್. ಆದರೆ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ರನಜ್ಯದ ಸಮಗರ 
ಅಂಕ-ಅಂಶಗಳನತನ ಕ್ೂೆಟಿಟದನದರ.ೆ ಇದಕ್ೆೆ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಸಪಷಟ ಉತ್ುರ ಕ್ೂೆಡಬ್ೇೆಕತ. 

ಶ್ರೇ ಕೆ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಶನಸಕರತ ಪರತಿ 
ವಷನಾವನರತ ವಿವರಗಳನತನ ಕ್ೆೇಳಿದನದರೆ. ಅದೆಲಿವನೂನ ರ್ನವು ಒದಗಿಸಿದೆದೇವೆ. ಜಲನಿವನರತ 
ಖಚನಾಗಿರತವ ಹಣದ ವಿವರಗಳನತನ ಕ್ೆೇಳಿದನದರ.ೆ ಅದನೂನ ಕೂಡ ಒದಗಿಸತತ್ುೆೇವ.ೆ ಪೂಣಾವನಗಿ ಪರತಿ 
ಜಲೆಿಯದತದ ವಿಂಗಡಿಸಿ ಪರತ್ೆಯೇಕವನಗಿ ಬ್ೆೇಕ್ನದರೆ ಅವರಿಗೆ ಮನಹಿತಿ ಕ್ೊಡತತ್ೆುೇವೆ. ಮನಹಿತಿ 
ಏರ್ನದರೂ ಅವಶಯವಿದದರೆ ಅದನತನ ಸಹ ಕ್ೆೇಳಬಹತದತ. ಮತ್ೆು ಏರ್ನದರೂ ಲೊೇಪದೂೆೇಷಗಳು 
ಅಥವನ ಸಮಸೆಯಗಳನಗಿದದರೆ ಅಥವನ ಯೇಜ್ರೆ್ಗಳು ಫಲನನತಭವಿಗಳಿಗೆ ತ್ಲತಪತವಲ್ಲಿ 
ವಿಳಂಬವನಗಿರತವಂತ್ಹ ಯನವುದನದರೂ ನದ್ಧಾಷಟವನದ ಪರಕರಣಗಳಿದದರೂ ಸಹ ಆ ಬಗೆೆ 
ಪರಸನುಪಿಸಬಹತದತ. ರ್ನವು ಅದಕ್ೆೆಲನಿ ಸಮಗರವನದಂಥ ಮನಹಿತಿಯನತನ ಒದಗಿಸತತ್ೆುೇವೆ.  
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ಶ್ರೇ  ಸತನೇಲಚ ವಲನಯಪತರಚ:_ ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಭೊೇವಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಗಮವು 
ಹಿಂದ್ಧನ ಸಕ್ನಾರದ ಸರ್ನಮನಯ ಶ್ರೇ ಯಡಿಯೂರಪಪನವರ ಕನಸತ. ಇದತ ಆಗ ಸನಾಪರ್ೆಯನಗಿದೆ. 
ಅದನದ ನಂತ್ರ ಸರ್ನಮನಯ ಶ್ರೇ ಸಿದದರನಮಯಯನವರತ ಅದನತನ implement ಮನಡಿದದರತ. ಭೂೆೇವಿ 
ನಗಮ ಘೂೇಷಣೆ ಮನಡಿದನಗ ಐ.ಎ.ಎಸ್ಚ., ಅಧಿಕ್ನರಿಯವರನದ ಶ್ರೇ ಮಂಜ್ತರ್ನಥಚ ಪರಸನದಚ 
ರವರನತನ ಅವತಿುನ ದ್ಧವಸ ಆಡಳಿತ್ನಧಿಕ್ನರಿಯರ್ನನಗಿ ರೆ್ೇಮಿಸಿ ಆ ನಗಮವನತನ ಸನಾಪರ್ ೆ
ಮನಡಿದದರತ. ಆ ನಗಮ ಸನಾಪರೆ್ಯನದ ನಂತ್ರ ಸರ್ನಮನಯ ಶ್ರೇ ಸಿದದರನಮಯಯನವರತ ಕೂಡ ಅದಕ್ೆೆ 
ದತಡತಾ ಕ್ೂೆಟಟರತ. ಆದರೆ ಇವತಿುನ ದ್ಧವಸ ಆ ನಗಮದಲ್ಲಿ ಏನತ ನಡಯೆತತಿುದೆಯೆಂದತ ಮನನಯ 
ಸಮನಜ್ ಕಲನಯಣ ಸಚಿವರ ಗಮನಕ್ೆೆ ತ್ರತವುದಕ್ೆೆ ಬಯಸತತ್ೆುೇರ್ೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜ್ಯದ್ಧಂದ 
ಸನಾಪಿತ್ವನದ ಈ ಒಂದತ ನಗಮದಲ್ಲಿ ಯನವ ರಿೇತಿ ನಡಯೆತತಿುದೆಯೆಂದರೆ ಪೊಲ್ಲೇಸರ ರಕ್ಷಣೆಯನತನ 
ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡತ ಆ ಕಚೇೆರಿಯ ಕ್ನಯಾವೆೈಖರಿಗಳು ನಡಯೆತತಿುದೆ. ಇದಕ್ೆೆ ಏನತ ಕ್ನರಣ? ಅಲ್ಲಿ 
ಯನರನದರೂ ಕಳಿರತ ಬಂದ್ಧದನದರೆಯೆೇ? ಯನವ ಕ್ನರಣದ್ಧಂದ ಪೊಲ್ಲೇಸ್ಚನವರತ ಆ ನಗಮದ 
ಕಚೆೇರಿಗ ೆಬಂದತ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡತತಿುದನದರ?ೆ ಅಲ್ಲಿ ಪೂೆಲ್ಲೇಸ್ಚನವರದತದ ಏರ್ನದರೂ ಕ್ೆಲಸ ಇದೆಯೆೇ? ಆ 
ಇಲನಖಗೊ ನಗಮಕೂೆ ಏರ್ನದರೂ ಸಂಬಂಧ ಇದೆಯೆೇ? ಇದರ ಬಗೆೆ ಕೂಡ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ 
ಸಪಷಟರೆ್ ಕ್ೊಡಬ್ೇೆಕ್ೆಂದತ ಹೇೆಳಬಯಸತತ್ೆುೇರೆ್. 

ಶ್ರೇ ಕ್ೊೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಶನಸಕರನದ ಶ್ರೇ 
ಸತನೇಲಚ ವಲನಯಪತರಚರವರ ಕ್ನಳಜ ನಮಗೆಲನಿ ಅಥಾವನಗತತ್ುದೆ. ವನಸುವಿಕವನಗಿ ಭೊೇವಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ನಗಮದಲ್ಲಿ ಹಲವನರತ ಲೂೆೇಪದೂೆೇಷಗಳನಗಿವೆ ಎನತನವುದತ ಅವರ ಮನತಿನ ಒಟತಟ ತ್ನತ್ಪಯಾವೆಂದತ 
ರ್ನನತ ಅಂದತಕ್ೊಂಡಿದೆದೇರ್.ೆ ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ಯನವ ದನಕ್ಷಿಣಯವೂ ಇಲಿ. ಯನರ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಕರಮ 
ಕ್ೆೈಗೊಳುಿವುದಕ್ೆೆ ಹಿಂಜ್ರಿಕ್ ೆ ಇಲಿ. ಈಗನಗಲೇೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರತವಂಥ ಜ್ನರಲಚ ಮನಯರೆ್ೇಜ್ರಚ, ಎಂ.ಡಿ., 
ಮತ್ತು ಕಚೆೇರಿ ಅಧಿೇಕ್ಷಕರತ ಈ ಮೂವರ ಮೇಲೆ ದೂರತ ಇದೆ. ಆ ದೂರತ ಬಂದ ಹಿರೆ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಆ 
ಮೂರತ ಜ್ನರನತನ ರ್ನರೆ್ೇ ಅಮನನತ್ತು ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಆದೆೇಶವನತನ ಕ್ೊಟಿಟದೆದನತ. ಆ ಮೂರತ ಜ್ನರತ 
ಅಮನನತ್ತು ಆದತ್ಕ್ಷಣವೆೇ ಕ್ೆಎಟಿಗೆ ಹೊೇಗಿ ತ್ಡಯೆನಜೆ್ಞಯನತನ ತ್ಂದ್ಧದನದರೆ. ಆ ಪರಕರಣದಲ್ಲಿ 
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ತ್ಡಯೆನಜೆ್ಞ ಇರತ್ಕೆಂಥ ಸಂದಭಾದಲ್ಲಿ ಒಂದಷತಟ ಕ್ನನೂನತ ಸಲಹೆಗಳನತನ ಪಡಯೆತತಿುದೆದೇವೆ. ಅದಕ್ೆೆ 
ತ್ಡಯೆನಜೆ್ಞ ಬಂದ್ಧರತವ ಹಿರೆ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ, ಅವರನತನ ವಗನಾವಣೆ ಮನಡತವುದತ ಮತ್ತು ಅಮನನತ್ುನತನ 
ಊಜಾತ್ಗೂೆಳಿಸತವುದತ ಹೇೆಗೆ ಎಂದತ ಕ್ನನೂನತ ಸಲಹೆಯನತನ ಪಡಯೆತತಿುದೆದೇವೆ. ಎರಡೂಮರತ ಬ್ನರಿ 
ಅದರ ಬಗೆೆ ಕ್ನನೂನತ ತ್ಜ್ಞರ ಜೊತ್ೆ ರ್ನನೂ ಕೂಡ ಮನತ್ರ್ನಡಿದದೆೇರೆ್. ರ್ನವು ಆ ಸಟೆೇ-ವೆಕ್ೆೇಟಚ 
ಮನಡಿಸಲತ ಪರಯತಿನಸತತಿುದೆದೇವೆ. ಅದಕ್ೆೆ ಒಂದರೆಡತ ದ್ಧವಸ ವಿಳಂಬ ಆಗತತ್ುದೆ. ಅದನತನ ಸಮಗರವನದ 
ತ್ನಖೆ ಮನಡಬ್ೇೆಕತ. ಬಡವರಿಗೊೇಸೆರ ಇಟಿಟರತ್ಕೆಂಥ ಹಣದ ದತರತಪಯೇಗವನಗಿದ ೆ ಎನತನವುದತ 
ಮನನಯ ಶನಸಕರ ಅಭಿಪನರಯಗಳಿರಬಹತದತ. ಅದನತನ ತ್ಕ್ಷಣವೆೇ ಎಸಿಬಿ ಮೂಲಕ ತ್ನಖ ೆ
ಮನಡತವಂತ್ ೆರ್ನನತ ಆದೇೆಶವನೂನ ಕೂಡ ಕ್ೂೆಟಿಟದದೆೇರ್ೆ. ಎಸಿಬಿಯಲೂಿ ಕೂಡ ಕಡತ್ ಇದೆ. ಅವರತ 
ಕೂಡ ತ್ಕ್ಷಣವೆೇ ತ್ನಖೆ ಪನರರಂಭ ಮನಡತತಿುದನದರ.ೆ ಆ ಹಿರೆ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ರ್ನನತ ಮನನಯ ಸದಸಯರಿಗೆ ಮತ್ತು 
ಈ ಸದನಕ್ೆೆ ಸಪಷಟಪಡಿಸತವುದೆೇರ್ಂೆದರೆ, ಭೊೇವಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಗಮದ ಕಚೆೇರಿ ಸಾಳನಂತ್ರವೂ ಕೂಡ 
ಸೇೆರಿದಂತ್ ೆ ಎಲನಿ ವಿಚನರಗಳನೂನ ಕೂಡ ಪನರದಶಾಕವನಗಿ ತ್ನಖೆ ಮನಡಿಸಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದವರ 
ಮೇಲ ೆಕರಮ ಕ್ೆೈಗೂೆಳುಿತ್ುೆೇವೆ. ಈಗನಗಲೆೇ ಎಸಿಬಿಯವರಿಗ ೆತ್ನಖೆ ಮನಡಲತ ಕೂಡ ಸೂಚರೆ್ಯನತನ 
ಕ್ೊಡಲನಗಿದ.ೆ ಯನರ ಮೇಲ ೆಯನವ ದನಕ್ಷಿಣಯವೂ ಇಲಿ. ನದನಾಕ್ಷಿಣಯವನಗಿ ಕರಮ ಕ್ೆೈಗೊಳುಿತ್ೆುೇವೆ. ಆ 
ಕಟಟ ಕಡ ೆಕಡತಬಡವರತ ಭೂೆೇವಿ ವಡಾರ ಜ್ರ್ನಂಗಕ್ೆೆ ಸಿಗಬ್ೆೇಕ್ನದಂಥ ಸವಾ ಸೌಲಭಯಗಳನೂನ ಕೂಡ 
ಕ್ೊಡತತ್ುೆೇವೆ. ಈ ಬ್ನರಿ ಉಳಿಕ್ೆ ಹಣವನತನ ಇನತನ ಮೂರತ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಖಚತಾ ಮನಡತತ್ೆುೇವ.ೆ  

(ಈ ಹಂತ್ದಲ್ಲಿ ವೆೈಸ್ಚ ಚೆೇಮಾನಚರವರನದ ಶ್ರೇಮತಿ ಭನರತಿ ಶೆಟಿಟಯವರತ ಪಿೇಠವನತನ 
ಅಲಂಕರಿಸಿದರತ) 

ಶ್ರೇ ಸತನೇಲಚ ವಲನಯಪತರ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸಚಿವರ ಬಗೆೆ ನನಗೆ 
ಸನಕಷತಟ ಗೌರವವಿದ,ೆ  ಅವರ ಬಗೆೆ ಪರಶೆನಯೆೇ ಇಲಿ. ಅವರತ ಕೂಡ ಒಂದತ ಸಂಘ್ದ ಒಬಬ ಸಾಯಂ 
ಸೇೆವಕರ್ನಗಿ ಬಂದತ, ಶ್ಸಿುನ ಸಿಪನಯಯನಗಿ ಇವತಿುನ ದ್ಧವಸ ಸಮನಜ್ ಕಲನಯಣ ಸಚಿವರನಗಿ ಕ್ೆಲಸ 
ಮನಡತತಿುದನದರ.ೆ ಆದರೆ ಕಟಟಕಡೆಯ ಮನತಷಯರನಗಿ ಬದತಕತತಿುರತವ ಭೂೆೇವಿ ವಡಾರ ಜ್ರ್ನಂಗಕ್ೆೆ 
ಸಿಗಬ್ೆೇಕ್ನದಂಥ ರ್ನಯಯ; ಸಕ್ನಾರದ್ಧಂದ ಬರತ್ಕೆಂಥ ಯೇಜ್ರೆ್ಗಳು ಸರಿಯನದ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ 
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ಸಿಗತತಿುಲಿ ಎನನತ್ಕೆಂಥದತದ ನನನ ಭನವರೆ್. ಈ ಯೇಜ್ರೆ್ಗಳು ಸನಕ್ನರಗೂೆಳುಿವಲ್ಲಿ ಸನಕಷತಟ 
ಅವಯವಹನರಗಳು ನಡಯೆತತಿುವೆ. ಈಗನಗಲೆೇ ಆಯತಕುರತ, Secretariat ನಂದ 
ಕ್ನಯಾದಶ್ಾಯವರತ ಎಲಿರೂ ಸೇೆರಿ ಒಂದತ ತ್ನಖ ೆಮನಡಿದನದರ.ೆ ಆ ತ್ನಖಗೊ ಕೂಡ ಸರಿಯನದ 
ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಸಪಂದರೆ್ಯನಗಿಲಿ. ಈಗನಗಲೆೇ ಸಕ್ನಾರದ್ಧಂದ ತ್ನಖೆ ಆಗಿದೆ. Commissionerate 
level ನಲ್ಲಿ ತ್ನಖೆ ಮನಡಿದನದರ.ೆ.. 

ಶ್ರೇ ಕೆ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಆ ತ್ನಖಗೆ ೆ
ಸಂಬಂಧಪಟಟಂತ್ ೆಕ್ೆಲವರತ ಬಂದತ ಇನೂನ ಕೂಡ ಸಮಗರವನದ ತ್ನಖೆಯನಗಬೆ್ೇಕ್ೆಂದತ ಹೆೇಳಿದದರತ. 
ರ್ನವು ಎಸಿಬಿಯವರಿಗ ೆ ಈ ಪರಕರಣವನತನ ತ್ನಖೆ ಮನಡಲತ ಕ್ೊಟಿಟದೆದೇವೆ. ಇಲನಖಯೆಲ್ಲಿರತ್ಕೆಂಥ 
ಕ್ೆಲವು ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಕ್.ೆಎ.ಟಿ ಯಂದ ತ್ಡಯೆನಜೆ್ಞಯನತನ ತ್ಂದ್ಧದನದರೆ. ಅವರನತನ ಮನತ್ೃ ಇಲನಖಗೆೆ 
ವಗನಾಯಸತವುದಕ್ೆೆ ಕಡತ್ವನತನ ಈಗನಗಲೆೇ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಶ್ಫನರಸತಾ ಮನಡಿದೆದೇರೆ್. ಇಲ್ಲಿ ಸಪಷಟತ್ೆ 
ಇರಬ್ೇೆಕತ. ಮನನಯ ಶನಸಕರನತನ ಮತ್ೊುಮಮ ಕರದೆತ ರ್ನವು ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ೆುೇವ;ೆ ಇದರಲ್ಲಿ 
ಯನಯನಾರಿಗ ೆಆಸಕು ಇದೆಯೇ ಅವರೆಲಿರನೂನ ಕರದೆತ ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ೆುೇರೆ್. ರ್ನವು ಎಸಿಬಿ ತ್ನಖೆಗ ೆ
ಕ್ೊಟಿಟದದೆೇವೆ. ಈ ಪರಕರಣದ ಸಂಬಂಧ ಮೂರತ ಜ್ನ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳನತನ ಅಮನನತ್ತು ಮನಡಿದೆದೇವೆ. 
ಮತ್ೆು ಅವರೆೇನತ ಕ್ೆಎಟಿಗೆ ಹೊೇಗಿದನದರೆ, ಕ್ೆಎಟಿ ಆ ತ್ಡಯೆನಜೆ್ಞಯನತನ ತ್ೆರವುಗೊಳಿಸತವುದಕ್ೆೆ 
ಕ್ನಯತತಿುದೆದೇವೆ. ನಮಮಲ್ಲಿ ಯನವ ಗೊಂದಲಗಳೂ ಇಲಿ. ನದನಾಕ್ಷಿಣಯವನಗಿ ಪನರದಶಾಕವನದಂಥ 
ಆಡಳಿತ್ವನತನ ಮನಡತತ್ೆುೇವ.ೆ ಮತ್ೆು ಆ ಕಚೆೇರಿ ಬಗೆೆ ಸಾಲಪ ಗೊಂದಲವಿದೆ.  ಆ ಕಚೆೇರಿಯನೂನ ಕೂಡ 
ಸಾಳನಂತ್ರ ಮನಡತತ್ುೆೇವೆ.  

ಶ್ರೇ ಸತನೇಲಚ ವಲನಯಪತರ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸಚಿವರಿಗೆ 
ಧನಯವನದಗಳು. 

ವೆೈಸ್ಚ ಚೆೇಮಾನಚ:- ಮನನಯ ಬಿ.ಕ್ೆ.ಹರಿಪರಸನದಚರವರತ ನಯಮ ೩೩೦ರಲ್ಲಿ ಪರಸನುಪಿಸಿದದರತ. 
ಆದರೆ ಈಗ ಅವರತ ಹನಜ್ರಿರತವುದ್ಧಲಿ. 



115 

                                                                                                                                               
      “ wzÀÄÝ¥ÀrAiÀiÁUÀzÀ ¥Àæw/unedited copy/£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ¼À°è CxÀªÁ ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉUÁV G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀPÀÆqÀzÀÄ 

 

 

ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶಚ ಕ್.ೆರನಥೊೇಡಚ (ರ್ನಮನದೆೇಾಶನ ಹೊಂದ್ಧದವರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ಇವತ್ತು ಗಮನ ಸಳೆಯೆತವ ಸೂಚರೆ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿಷಯವಂದನತನ 
ಪರಸನುಪ ಮನಡಲತ ಮನವಿ ಮನಡಿದೆದನತ. ಅದನತನ ಪನರರಂಭದಲೆಿೇ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳಿಬ್ೆೇಕ್ನಗಿತ್ತು. ಆದರೆ 
ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಸದನದಲ್ಲಿ ಇಲಿವೆಂದತ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಂಡಿಲಿ. ಹನಗನಗಿ.. .   

ಶ್ರೇ ಕ್ೊೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಅವರತ  Cabinet Meeting ಗೆ ಹೊೇಗಿದನದರೆ, 
ಅವರತ ಬಂದ ತ್ಕ್ಷಣವೇೆ Rule.72  ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಳಿಬಹತದತ. 

ವೆೈಸ್ಚ ಚೆೇಮಾನಚ:- ನಯಮ ೩೩೦ ರಡಿಯಲ್ಲಿನ ವಿಷಯಗಳನತನ ಮಧನಯಹನ 
ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳಿಲನಗತವುದತ. ಈಗ ಸದನವನತನ ಭೊೇಜ್ನ ವಿರನಮಕ್ನೆಗಿ ಮತಂದೂಡತತಿುದೆದೇರೆ್. 

(ಭೊೇಜ್ನ ವಿರನಮಕ್ನೆಗಿ ಸದನವನತನ ಮಧನಯಹನ ೧ ಗಂಟೆ ೨೮ ನಮಿಷದ್ಧಂದ ಮಧನಯಹನ ೩ 
ಗಂಟೆಯವರಗೆೆ ಮತಂದೂಡಲನಯತ್ತ) 

(121)/7-3-2022/3-40/ಎಲಚಎಂ/ಕ್ೆಎಸ್ಚ 

(ಮಧನಯಹನ 1 ಗಂಟೆ ೨೮ ನಮಿಷಕ್ೆೆ ಭೊೇಜ್ನ ವಿರನಮಕ್ೆೆ ಮತಂದೂಡಲಪಟಟ ಸದನವು ಪತನ: ೩ ಗಂಟೆ 
೪೫ ನಮಿಷಕ್ೆೆ ಸಮನವೆೇಶಗೂೆಂಡಿತ್ತ) 

(ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರತ ಪಿೇಠವನತನ ಅಲಂಕರಿಸಿದರತ) 
ಗಮನ ಸೆಳಯೆತವ ಸೂಚರ್ೆಗಳು: 

ಉ) ಬ್ೆಂಗಳೂರಿನ ಐ.ಟಿ.ಐ ಕ್ನಖನಾರ್ೆಯಲ್ಲಿ ಸತಮನರತ ೩೦ ವಷಾಗಳಿಂದ 
ಕತ್ಾವಯ ನವಾಹಿಸತತಿುರತವ ೮೦ ಕ್ನಮಿಾಕರನತನ ಕ್ನನೂನತ ಬ್ನಹಿರವನಗಿ 
ಸೇೆವೆಯಂದ ವಜನ ಮನಡಿರತವುದರ ಬಗೆೆ 

                        --- 
  

ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶಚ .ಕ್.ೆರನಥೊೇಡಚ (ಮನನಯ ವಿರೊೇಧ ಪಕ್ಷದ ಮತಖಯ ಸಚೆೇತ್ಕರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಗಳ,ೆ ಬ್ೆಂಗಳೂರಿನ ಐ.ಟಿ.ಐ ಕ್ನಖನಾರ್ೆಯಲ್ಲಿ ಸತಮನರತ ೩೦ ವಷಾಗಳಿಂದ ಕತ್ಾವಯ 
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ನವಾಹಿಸತತಿುರತವ ೮೦ ಕ್ನಮಿಾಕರನತನ ಕ್ನನೂನತ ಬ್ನಹಿರವನಗಿ ಸೇೆವೆಯಂದ ವಜನ ಮನಡಿರತವ ಬಗೆೆ 
ಮನನಯ ಕ್ನಮಿಾಕ ಸಚಿವರ ಗಮನ ಸಳೆೆಯತತ್ೆುೇರ್ೆ. 

 
ಶ್ರೇ ಅರಬೆ್ೈಲಚ ಶ್ವರನಮಚ ಹೆಬ್ನಬರ(ಕ್ನಮಿಾಕ ಸಚಿವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಗಳ,ೆ  

                            (ಹೆೇಳಿಕೆ್ಯನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದೆ) 
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ಈ ವಿಷಯ ಕ್ೆೇಂದರ ಸಕ್ನಾರದ ಕ್ನಮಿಾಕ ಇಲನಖಗೆ ೆಬರತತ್ುದೆ. ಕ್ನಮಿಾಕ ಇಲನಖೆಯಲ್ಲಿ, Deputy  
Chief Labour Commissioner ನವರತ ಇದರ conciliation ಗನಗಿ ಈಗನಗಲೆೇ hearing 
ಇಟತಟಕ್ೂೆಂಡಿದನದರೆ. ಎರಡರೆ್ಯದನಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಇರತವ ಎಲಿ ಕ್ನಮಿಾಕರತ outsource ನಂದ 
ಬಂದವರತ. ಪರತಿ ವಷಾ ಗತತಿುಗೆದನರರತ ಬದಲನಗತತಿುರತತ್ನುರ.ೆ  ಹೊಸದನಗಿ ಬಂದ ಗತತಿುಗೆದನರರತ 
ಈ ರ್ೌಕರರರೆ್ನೇ ಕ್ೆಲಸಕ್ೆೆ  ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಳುಿತಿುರತತ್ನುರೆ. ಇವರಲೆಿರೂ ಸಹ outsourced labourers.  
ಈ outsourcing agency ನತನ fix ಮನಡತವುದತ ಕ್ೆೇಂದರ ಕ್ನಮಿಾಕ ಇಲನಖಯೆವರತ. 
ಇದಕೆಂತ್ ಹಚೆಿಚನ ಮನಹಿತಿ ಮತ್ತು ಈ ಕ್ನಮಿಾರನತನ terminate ಮನಡತವ ಅಧಿಕ್ನರ ರನಜ್ಯ 
ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ಇಲಿ.  ಅದರೂ ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಗಮನಕ್ೆೆ ತ್ಂದ್ಧರತವ ವಿಚನರವನತನ ಕ್ೆೇಂದರ ಸಕ್ನಾರದ 
ಗಮನಕ್ೆೆ ತ್ರತತ್ೆುೇರೆ್. 
     
    ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶ.ಕ್ೆ.ರನಥೊೇಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಗಳ,ೆ  ೮೦ ಜ್ನ ಕ್ನಮಿಾಕರನತನ 
ವಜನಗೂೆಳಿಸಿದನದರ,ೆ ಇದರ ಬಗೆೆ public sector unit….. ಆದರೆ ರ್ನನತ ೧೯೮೫ ನಂದ ೧೯೯೪ಕ್ೆೆ 
ರನಜೇರ್ನಮ ಕ್ೊಟತಟ ಬರತವರಗೊ ರ್ನನತ ಅಲ್ಲಿಯೆೇ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡಿದೆದೇರ್ೆ. ಇದತ ಕ್ೆೇಂದರ ಸಕ್ನಾರದ 
ವನಯಪಿುಗೆ ಬಂದರೂ ಕೂಡನ ತ್ನವು ರನಜ್ಯ ಕ್ನಮಿಾಕ ಇಲನಖಯೆವರತ ನಯಂತ್ರಣ ಮನಡಬಹತದತ. 
Outsourced labourers ಎಂದತ ಮಂತಿರಗಳು ಹೇೆಳಿದನದರ.ೆ ಅಲ್ಲಿ ಈಗನಗಲೇೆ ೩೦ ವಷಾಗಳಿಂದ 
ನನನ ಜೊತ್ೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡಿದವರತ ಇದನದರ.ೆ ಕ್ಲೆಸ ಮನಡತತಿುರತವವರನತನ ವಜನ ಮನಡಿದನದರ.ೆ 
ತ್ನವು  ಮಧೆಯ ಪರವೆೇಶ ಮನಡಬಹತದತ, ಕ್ೆೇಂದರದ ಮೇಲೆ ಒತ್ುಡವನತನ ತ್ರಬಹತದತ. Labour 
laws ಐಟಿಐ ಕ್ೆೇಂದರ ವನಯಪಿುಯಲ್ಲಿರಬಹತದತ, ಆದರ ೆನಮಮ ರನಜ್ಯದಲ್ಲಿರತವ labour laws ನಮಮ 
ರನಜ್ಯದ ಎಲನಿ ಕ್ನಖನಾರ್ಗೆಳಿಗೆ ಅನಾಯವನಗತತ್ುದೆ. ತ್ನವು ಮಧೆಯ ಪರವೇೆಶ ಮನಡಬ್ೇೆಕತ. ಈಗನಗಲೆೇ 
ಅಲ್ಲಿ ಕ್ನಮಿಾಕರತ ೧೦೦ ದ್ಧನಗಳಿಂದ ಸತ್ನಯಗರಹ ನಡಸೆತತಿುದನದರ.ೆ ೩೦ ವಷಾಗಳಿಂದ ಕ್ೆಲಸ 
ಮನಡತತಿುರತವವರನತನ ಯನವ ಕ್ನರಣಕ್ನೆಗಿ ವಜನ ಮನಡಲನಗಿದ ೆಎನತನವುದನತನ ಹೆೇಳಬ್ೆೇಕತ.  
 
                           (ಮತಂದತ) 
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(122)07-03-2022(03-500)bsd-ks 

ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶಚ ಕೆ್. ರನಥೊೇಡಚ (ಮತಂದತ) 

Contract ಮೇಲೆ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಂಡಿದದರೂ ಸಹ ಒಂದತ ಸನರಿ contract ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡತ ೧೧ 
ತಿಂಗಳು ಆದಮೇಲ ೆ ಅವರನತನ ವಜನ ಮನಡಬ್ೇೆಕತ ಅಥವನ contract terminate ಮನಡಿ 
ಮತ್ೊುಮಮ contract ನಲ್ಲಿ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳಿಬ್ೆೇಕತ. ಇದರಲ್ಲಿ contract terminate ಆಗದೇೆ 
continuous ಆಗಿ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡತತಿುದನದರ.ೆ ಅಂತ್ಹವರನತನ ವಜನ ಮನಡಿದನದರ.ೆ ರನಜ್ಯದ ಕ್ನಮಿಾಕ 
ಇಲನಖಯೆಂದ ಒತ್ುಡ ತ್ರಬ್ೇೆಕತ. ಅಲ್ಲಿ ೧೦೦ ದ್ಧವಸಗಳಿಂದ ಮತಷೆರ ನಡಯೆತತಿುದತದ, ಇವತ್ತು 
ಪರತಿಭಟರೆ್ ಮನಡತತಿುದನದರ.ೆ ಇವರಿಗ ೆಬ್ೆೇರ ೆಕಡ ೆಹೊೇಗತವುದಕೂೆ ಅವಕ್ನಶ ಇಲಿ. ಇದರ ಜೊತ್ೆಗೆ 
ಇವರನತನ ತ್ೆಗೆದತಹನಕ ಬ್ೇೆರಯೆವರನತನ appointment ಮನಡತತಿುದನದರೆ. ಇವರಲೆಿರೂ ಕ್ೂೆೇವಿಡಚ-
೧೯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ೩,೦೦೦ ventilator ಗಳನತನ ತ್ಯನರತ ಮನಡಿದ ಕ್ನಮಿಾಕರನಗಿದನದರ.ೆ 
ಕ್ೆಲಸವನತನ ಮನಡಿದನದರ.ೆ ಅವರನತನ ವಜನ ಮನಡಿದತದ, ರನಜ್ಯ ಸಕ್ನಾರದ್ಧಂದ ಒತ್ುಡ ತ್ರಬ್ೆೇಕತ, 
ಕ್ೆೇಂದರದ Labour Department ಗೆ ಕಳುಹಿಸತವ ಬಗೆೆ ಉತ್ುರ ಕ್ೊಟಿಟದನದರೆ. ಅದನತನ 
ಮನಡಬಹತದತ. ಆದರೆ ರನಜ್ಯ ಸಕ್ನಾರವು labour laws ನತನ violate ಮನಡತತಿುರತವ ಬಗೆೆ 
ಗಮನಕ್ೆೆ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಂಡತ ಒತ್ುಡ ತ್ರಬ್ೇೆಕ್ೆಂದತ ವಿನಂತಿಸತತ್ೆುೇರೆ್.  

 ಶ್ರೇ ಅರಬೆ್ೈಲಚ ಶ್ವರನಂ ಹೆಬ್ನಬರಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸದಸಯರ ಭನವರೆ್ 
ನನಗ ೆ ಅಥಾವನಗಿದತದ, Labour Commissioner ಹನಗೂ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳ ತ್ಂಡವನತನ ಅಲ್ಲಿಗ ೆ
ಕಳುಹಿಸಿ, ಜೊತ್ೆಗೆ ಅಲ್ಲಿನ ಮತಖಂಡರನತನ ಕರಸೆಿಕ್ೂೆಂಡತ ಯನವ ಹಂತ್ದಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಏನತ 
ನಡಯೆತತಿುದ ೆಎಂಬ ಬಗೆೆ ಚಚೆಾ ಮನಡತತ್ೆುೇರ್ೆ. ನಮಮ ಸಕ್ನಾರದ್ಧಂದ ನದ್ಧಾಷಟವನಗಿ ಸನಧಯವನದಷತಟ 
ಸಹನಯ ಮನಡತವ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡತತ್ುದೆ. 
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೦೬. ನಯಮ ೩೩೦ ರ ಮೇರಗೆ ೆಚಚೆಾ 

ಅ)ವಿಷಯ: ರನಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಾಕ ಸಂಕಷಟದಲ್ಲಿರತವ ಹೊಲ್ಲಗೆ ವೃತಿುಯಲ್ಲಿ 
ತ್ೊಡಗಿರತವ ಕಸತಬತದನರರಿಗೆ ವೃತಿು ಸನಾವಲಂಬರ್ೆ, ಸಾಯಂ 
ಉದೊಯೇಗ, ಆರ್ಥಾಕ ಪೊರೇತ್ನಾಹಗಳನತನ ಒದಗಿಸತವ ನಟಿಟನಲ್ಲಿ 
ತ್ಮಿಳುರ್ನಡತ ಮನದರಿಯಂತ್ ೆ ರನಜ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ನಗಮವಂದನತನ ರಚಿಸತವ ಕತರಿತ್ತ. 

 ಶ್ರೇ ಕೆ್. ಹರಿೇಶಚಕತಮನರಚ (ವಿಧನನಸಭೆಯಂದ ಚತರ್ನಯತ್ರನದವರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಹೊಲ್ಲಗೆ ವೃತಿುಯಲ್ಲಿ ತ್ೂೆಡಗಿರತವ ಕಸತಬತದನರರಿಗೆ ವೃತಿು ಸನಾವಲಂಬರೆ್, ಸಾಯಂ 
ಉದೊಯೇಗ, ಆರ್ಥಾಕ ಪೂೆರೇತ್ನಾಹಗಳನತನ ಒದಗಿಸತವ ನಟಿಟನಲ್ಲಿ ಹನಗೂ ಅವರ ಸಮಸೆಯಗಳನತನ 
ಪರಸನುಪಿಸಲತ ಅವಕ್ನಶ ಮನಡಿಕ್ೂೆಟಿಟರತವುದಕ್ನೆಗಿ ತ್ಮಗೆ ಅಭಿನಂದರೆ್ಗಳು.  

 ಇವತ್ತು ಹೊಲ್ಲಗೆ ವೃತಿುಯಲ್ಲಿ ತ್ೊಡಗಿಸಿಕ್ೊಂಡಿರತವವರತ ಬಹಳಷತಟ ಸಂಕಷಟವನತನ 
ಅನತಭವಿಸತತಿುದತದ, ಹೂೆಲ್ಲಗ ೆವೃತಿುಯತ ಒಂದತ ಕಲೆ. ಕಲನತ್ಮಕವನಗಿ ಬಟೆಟಗಳನತನ ಹೊಲ್ಲದತ ಕ್ೂೆಡತವ 
ಕಷಟದ ಕ್ೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅವರತ ತ್ೊಡಗಿಸಿಕ್ೂೆಂಡಿದನದರೆ. ಅಂತ್ಹವರತ ಹನಗೂ readymade 
garments ಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ೆಲಸದಲ್ಲಿ ತ್ೂೆಡಗಿಸಿಕ್ೂೆಂಡಿರತವವರತ  ಕ್ೊೇವಿಡಚ-೧೯ ಬಂದಮೇಲ ೆಬಹಳಷತಟ 
ಕಷಟಗಳಲ್ಲಿ ತ್ೊಡಗಿ ಮನಗಾಕ್ೆೆ ಬಂದ್ಧದನದರೆ. ಹಿಂದ ೆ ಹೊಲ್ಲಗ ೆ ವೃತಿುಯನತನ ಭನವಸನರ ಕ್ಷತಿರಯ 
ಸಮನಜ್ದವರತ ಹೆಚನಚಗಿ ತ್ೊಡಗಿಸಿಕ್ೂೆಂಡಿದತದ, ಇವತ್ತು ಈ ವೃತಿು ಮತ್ತು ಎಲನಿ ವೃತಿುಗಳಲ್ಲಿ ಎಲನಿ 
ವಗಾದವರತ ಮನಡತತಿುರತವುದನತನ ರ್ನವು ರೆ್ೂೇಡತತಿುದೆದೇವೆ. ಎಲಿರೂ ಈ ವೃತಿುಗ ೆಅಂಟಿಕ್ೂೆಂಡಿದನದರೆ. 
ಕ್ೊೇವಿಡಚ-೧೯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಟೆಟ ಅಂಗಡಿಗಳು ಬಂದಚ ಆಗಿದದವು. ರನಜ್ಯ ಸಕ್ನಾರ ಕ್ೊೇವಿಡಚ-೧೯ 
ಅನತನ ಹತ್ೊೇಟಿಗೆ ತ್ರಲತ lockdown ಮನಡಿದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇವರಿಗ ೆಕ್ೆಲಸ ಇರಲ್ಲಲಿ. ಸತಮನರತ 
೨ ವಷಾಗಳ ಕ್ನಲ ಈ ವೃತಿುಯಲ್ಲಿ ತ್ೂೆಡಗಿಸಿಕ್ೊಂಡಿರತವವರತ ಬಹಳಷತಟ ಕಷಟಗಳನತನ 
ಅನತಭವಿಸಿದರತ. ದ್ಧನಸಿ ಅಂಗಡಿ, ಹನಲ್ಲನ ಅಂಗಡಿ ಹನಗೂ ಅವಶಯಕ ವಸತುಗಳನತನ ಮನರನಟ 
ಮನಡತವವರಿಗೆ ಮನತ್ರ ಕ್ೂೆೇವಿಡಚ-೧೯ ಸಂದಭಾದಲ್ಲಿ ಅವಕ್ನಶ ಇತ್ತು. ಅಲಿದೆೇ ಮದಯದಂಗಡಿಗೂ 
ಮನರನಟ ಮನಡಲತ ಅವಕ್ನಶ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಬಟಟೆ ಅಂಗಡಿಗ ೆಅವಕ್ನಶ ಇರಲ್ಲಲಿ, ಬಟೆಟ ಅವಶಯಕ 
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ವಸತುವನಗಿದದರೂ ಮನರನಟಕ್ೆೆ ಅವಕ್ನಶವಿರಲ್ಲಲಿ. ಇದರಿಂದ ಟೆೈಲರಚಗಳಿಗೆ ೨ ವಷಾದ್ಧಂದ ಕ್ೆಲಸ 
ಸಿಗಲ್ಲಲಿ ಹನಗೂ ಅವರನತನ ಕ್ನಮಿಾಕರತ ಎಂದತ ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಲಲಿ. ಏಕ್ೆಂದರ ೆಕ್ನಮಿಾಕರಿಗ ೆಕ್ನಮಿಾಕ 
ಇಲನಖಯೆಂದ ಕಟಚಗಳನತನ ಕ್ೊಡತವುದತ ಹನಗೂ ಬ್ೆೇರ ೆಬ್ೆೇರ ೆವಿಚನರದಲ್ಲಿ ಸಹಕ್ನರ ಸಿಗತತಿುತ್ತು. 
ಆದರೆ ಇವರತ ಮನತ್ರ ಅಸಂಘ್ಟಿತ್ ಕ್ನಮಿಾಕ ವಲಯಕೂೆ ಬರತವುದ್ಧಲಿ. ಆದದರಿಂದ ಕ್ೆಲವು ಸಾಳಿೇಯ 
ಶನಸಕರತ ಹನಗತ ಸಂಘ್ ಸಂಸೆಾಗಳು ಮನಡಿದ ಸಹನಯದ್ಧಂದ ಬದತಕತವ ವಯವಸಾೆ ಇತ್ತು. ಅದರಿಂದ ೨ 
ವಷಾಗಳ ಕಷಟ ಇತ್ತು. ಇನತನ readymade garments ನ ಕ್ನಮಿಾಕರತ ಎಂದತ ಪರಿಗಣಿಸತತಿುದತದ, 
೨೦ಕೆಂತ್ ಹೆಚತಚ ಕ್ನಮಿಾಕರತ ದೊಡಾ ದೊಡಾ ಕ್ನಖನಾರ್ೆಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡತತಿುರತತ್ನುರ.ೆ ಅವರಿಗೆ 
provident fund ಮತ್ತು ಬಸ್ಚಪನಸ್ಚ ಸಿಗತತ್ುದೆ. ಆದರೆ ಇವರಿಗ ೆಮನತ್ರ ಅಂತ್ಹ ಸೌಕಯಾಗಳು 
ಇಲಿ. ಅವರ ಕಷಟಗಳ ಬಗೆೆ ಕ್ೆೇಳಿಕ್ೂೆಳುಿವುದಕ್ನೆಗಿ ಸತಮನರತ ೨೩ ವಷಾಗಳಿಂದ ಒಂದತ 
ಸಂಘ್ಟರ್ಯೆನತನ ಸನಾಪಿಸಿಕ್ೊಂಡಿದನದರೆ. ನಮಮ ರನಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸತಮನರತ ೧೦ ಲಕ್ಷಕೂೆ ಹೆಚತಚ ಮಹಿಳ ೆ
ಮತ್ತು ಪತರತಷರತ ಟೆೈಲರಿಂಗಚ ಕ್ೆಲಸದಲ್ಲಿ ತ್ೊಡಗಿಸಿಕ್ೊಂಡಿದನದರೆ. ಅವರತ ಕ್ನಮಿಾಕರತ ಅಲಿ, 
ಅಸಂಘ್ಟಿತ್ ಕ್ನಮಿಾಕರತ ಅಲಿ. ಆದದರಿಂದ ಅವರ ಸಂಕಷಟ ಕ್ೆೇಳಲತ ಯನರೂ ಬರತತಿುಲಿ. ಹಿಂದತಳಿದ 
ವಗಾಗಳ ಆರ್ಥಾಕ ಪತನಶೆಚೇತ್ನ ಮತ್ತು ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗ ೆ ೧೯೭೭ ರಲ್ಲಿ ದೆೇವರನಜಚ ಅರಸ್ಚ 
ಹಿಂದತಳಿದ ವಗಾಗಳ ನಗಮವನತನ ಸನಾಪರ್ೆ ಮನಡಲನಯತ್ತ. ತ್ದನಂತ್ರ ೨೦೦೭-೦೮ ರಲ್ಲಿ 
ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜ್ಯ ಸವಿತ್ನ ಸಮನಜನಭಿವೃದ್ಧಿ ನಗಮ, ಅಂಬಿಗರ ಚೌಡಯಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಗಮ, 
ಉಪನಪರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಗಮ, ಮಡಿವನಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಗಮ, ಆಯಾವೈೆಶಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಗಮ, ಅರ ೆ
ಅಲೆಮನರಿ ಸಮನಜ್ದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಗಮಗಳನತನ ಸನಾಪಿಸಲನಯತ್ತ. ಇತಿುೇಚಿನ ವಷಾಗಳಲ್ಲಿ 
ಲ್ಲಂಗನಯತ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಗಮ, ಒಕೆಲ್ಲಗ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಗಮ, ಬ್ನರಹಮಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಗಮ, ಮರನಠ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಗಮಗಳಂತ್ಹ ಅರೆ್ೇಕ ನಗಮಗಳನತನ ಸಕ್ನಾರ ಸನಾಪರ್ ೆಮನಡಿದ.ೆ ಇವರತ ಸತಮನರತ 
೨೩ ವಷಾಗಳಿಂದ ಸಂಘ್ಟರೆ್ ಮನಡಿಕ್ೊಂಡತ ಕಷಟಗಳಲ್ಲಿ ತ್ೊಡಗಿಸಿಕ್ೂೆಂಡತ ಒಂದತ ನಗಮವನತನ 
ಸನಾಪಿಸಬ್ೇೆಕ್ೆಂಬ ಬ್ೆೇಡಿಕ್ಯೆನತನ ಇಟತಟಕ್ೂೆಂಡಿದದರತ. ತ್ಮಿಳು ರ್ನಡತ ರನಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇವರ ನಗಮವನತನ 
ಸನಾಪರ್ ೆ ಮನಡಿದತದ, ಹೆಣತಣ ಮಕೆಳಿಗ ೆ ರೂ.೪ ಸನವಿರ ಸಹನಯ ಧನ ನೇಡತತಿುದೆ. ಮರಣಿಸಿದನಗ 
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ರೂ.೧೫ ಸನವಿರ ಕ್ೊಡತವ ವಯವಸೆಾ ಚೆರ್ೈೆ ಸಕ್ನಾರದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ವಿದನಯಭನಯಸಕ್ೆೆ ಸಂಬಂಧಪಟಟಂತ್ೆ ೧೦ 
ರೆ್ೇ ತ್ರಗತಿ ಹನಗೂ ಪರಥಮ ಪಿಯತಸಿ ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳಿಗೆ ಒಂದತ ಸನವಿರ ಸಹನಯ ಧನ, ದ್ಧಾತಿೇಯ 
ಪಿಯತಸಿ ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳಿಗೆ ರೂ.೧,೫೦೦ ಸಹನಯ ಧನವನಗಿ ಶತಲೆ ನೇಡಲನಗತತಿುದೆ. ತ್ಮಿಳು ರ್ನಡತ 
ಸಕ್ನಾರದಲ್ಲಿ ದೃಷಿಟ ದೂೆೇಷ ಇರತವವರಿಗೂ ಸಹನಯ ಮನಡತತಿುದನದರೆ. ಅದೆೇರಿೇತಿ ಕ್ೇೆರಳ 
ಸಕ್ನಾರದಲ್ಲಿ ಸಹನಯ ಮನಡತವ ವಯವಸೆಾ ಇದತದ, ಅಲ್ಲಿ ಪರತಿ ತಿಂಗಳು ರೂ.೨೦ ಗಳನತನ 
ಪನವತಿಸಿಕ್ೂೆಂಡತ ನವೃತಿುಯನಗತವ ೬೦ರೆ್ೇ ವಯಸಿಾನಲ್ಲಿ ರೂ.೬೦ ಸನವಿರಗಳನತನ ಏಕಗಂಟಿನಲ್ಲಿ 
ಕ್ೊಡತವ ವಯವಸೆಾ ಮನಡಿದೆ. ತ್ಮಿಳು ರ್ನಡಿನಲ್ಲಿ ಮಂಡಳಿ ರಚರೆ್ ಮನಡಿ ಅರೆ್ೇಕ ಸವಲತ್ತುಗಳನತನ 
ಕ್ೊಡತತಿುದೆ. ನಮಮ ಸಕ್ನಾರ ಅರೆ್ೇಕ ಹಿಂದತಳಿದ ವಗಾಗಳಿಗೆ ಮಂಡಳಿಗಳನತನ ಸನಾಪಿಸಿ ಹಣ 
ನೇಡತತಿುದೆ. ಆದರೆ ಸಂಘ್ಟಿತ್ ಅಥವನ ಅಸಂಘ್ಟಿತ್ ವಗಾಕ್ೆೆ ಸೇೆರದ ಇವರತ ಬಹಳಷತಟ ಸಮಸೆಯ 
ಎದತರಿಸತತಿುದನದರೆ. ೧೦ ಲಕ್ಷಕೂೆ ಹೆಚತಚ ಸಿರೇ-ಪತರತಷರತ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡತವ ಈ ವಗಾಕ್ೆೆ ಸಂಘ್ಟಿತ್ 
ಕ್ನಮಿಾಕರರ್ನನಗಿ ಸೇೆರಿಸಬ್ೆೇಕತ ಅಥವನ ಅವರಿಗೆ ಒಂದತ ನಗಮವನತನ ಸನಾಪರ್ ೆ ಮನಡಬ್ೇೆಕ್ೆಂದತ 
ಅವರ ಬ್ೆೇಡಿಕ್ೆಯನಗಿದೆ. ಟೆೈಲರಚ ಕ್ೆೇಮ ನಧಿ ಮಂಡಳಿಯನತನ ಸಕ್ನಾರ ಸನಾಪಿಸಬ್ೇೆಕತ. ಅವರಿಗೆ 
ಭವಿಷಯ ನಧಿ ಅಂದರೆ provident fund ಕ್ೊಡತವ ವಯವಸೆಾ ಮನಡಬ್ೇೆಕತ. ಇದಲಿದೆೇ ಅವರಿಗೆ 
ಬ್ೆೇರ ೆಬ್ೆೇರ ೆ ರನಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ೊಡತವಂತ್ ೆಮನಸಿಕ ನವೃತಿು ವೆೇತ್ನ ಕ್ೂೆಡಬ್ೇೆಕತ. ಸಿರೇಯರಿಗೆ ಹೆರಿಗೆ 
ಭತ್ೆಯ, ಕಡಿಮ ಬಡಿಾ ದರದಲ್ಲಿ ಸನಲ, ವಿದನಯರ್ಥಾ ವೆೇತ್ನದಂತ್ಹ ಅರೆ್ೇಕ ಸೌಲಭಯಗಳನತನ ನೇಡಬ್ೆೇಕತ. 
ಇದರ ಬಗೆೆ ಸಕ್ನಾರ ಪರಿಶ್ೇಲ್ಲಸಿ, ರೆ್ರವಿನ ಹಸು ಚನಚಬ್ೆೇಕತ. ಸಂಕಷಟದಲ್ಲಿದದ ಅವರ ಸಮಸೆಯಗಳನತನ 
ಸಕ್ನಾರ ಪರಿಹರಿಸತವ ನಟಿಟನಲ್ಲಿ ಸಕ್ನಾರ ಕರಮ ಕ್ೆೈಗೊಳಿಬ್ೆೇಕತ ಎಂದತ ಮನವಿ ಮನಡಿಕ್ೂೆಂಡಿದನದರ.ೆ 
ಆದದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಸಹನಯ ನೇಡತವ ಕ್ೆಲಸವನತನ ಸಕ್ನಾರ ಮನಡಬ್ೇೆಕ್ೆಂದತ ವಿನಂತಿಸತತ್ೆುೇರೆ್. 
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 ಶ್ರೇ ಅರಬೆ್ೈಲಚ ಶ್ವರನಂ ಹೆಬ್ನಬರಚ (ಕ್ನಮಿಾಕ ಸಚಿವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 
ಮನನಯ ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರನದ ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.ೆ ಹರಿಪರಸನದಚ ಹನಗೂ ಶ್ರೇ ಕ್.ೆ ಹರಿೇಶಚ ಕತಮನರಚ 
ರವರತಗಳು ವಿಶೇೆಷವನಗಿ ಅಸಂಘ್ಟಿತ್ ವಲಯದ ಟೆೈಲರಚಗಳ ಬಗೆೆ ವಿಷಯ ಪರಸನುಪಿಸಿದನದರೆ.  

(ಉತ್ುರದ ಪರತಿ ಲಗತಿುಸಿದೆ) 
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(123)/07.03.2022/4.00/ಹೆರ್ಚವಿ:ಜಆರಚ 
                                            (ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಾತಿ) 
ಶ್ರೇ ಅರಬೆ್ೈಲ ಶ್ವರನಂ ಹೆಬ್ನಬರಚ (ಮತಂದತ….) 
ಸರ್ನಮನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅಸಂಘ್ಟಿತ್ ವಗಾದಲ್ಲಿ ಇರತವಂತ್ಹ ಒಟತಟ 43 ವಗಾದ 
ಕ್ನಮಿಾಕರನತನ ಸನಮನಜಕ ಭದರತ್ೆ ಕ್ನಯದೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಗತರತತಿಸಲನಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ದಜಾಗಳು 
ಒಳಗೊಂಡಂತ್ ೆ ಸತಮನರತ 11 ರಿೇತಿಯ ಅಸಂಘ್ಟಿತ್ ಕ್ನಮಿಾಕರನತನ ಡನ||ಬಿ.ಆರಚ.ಅಂಬ್ೇೆಡೆರಚ 
ಕ್ನಮಿಾಕ ಸಹನಯ ಹಸು ಯೇಜ್ರೆ್ಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೇೆರಿಸಿದದೆೇವ.ೆ ಈ ಪೈೆಕ ರ್ನವು ಈಗನಗಲೆೇ 
ಸತಮನರತ 1,09,649 ಜ್ನರಿಗ ೆ ಸನಮಟಚಾ ಕ್ನಡಚಾಗಳನತನ ವಿತ್ರಣೆ ಮನಡಿದೆದೇವೆ. ಕ್ೂೆೇವಿಡಚ-19 
ಎರಡರೆ್ಯ ಅಲೆಯ ಸಂದಭಾದಲ್ಲಿ 5,92,157 ಜ್ನ ಕ್ನಮಿಾಕರಿಗೆ ತ್ಲನ 2000 
ರೂಪನಯಗಳಂತ್ ೆ 180.23 ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪನಯಗಳನತನ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಕ್ನಾರದ್ಧಂದ ಅವರ ಖನತೆ್ಗ ೆ
ಡಿ.ಬಿ.ಟಿ. ಆಧನರದ ಮೇಲೆ ಹಣವನತನ ಜ್ಮನ ಮನಡಿದೆದೇವೆ.  

ಸರ್ನಮನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೆೇ, ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಒಟನಟರ ೆಅಸಂಘ್ಟಿತ್ ಕ್ನಮಿಾಕರ ಸಂಖೆಯ 10 
ಲಕ್ಷ ಎಂದತ ಉಲೆಿೇಖ ಮನಡಿದನದರ.ೆ ಎಲಿ ಸಕ್ನಾರಗಳಿಗೂ ಇರತವಂತ್ಹ ದೊಡಾ ತ್ಲೆರೆ್ೂೇವೆಂದರೆ, 
ಇವರ ನಖರವನದ ಸಂಖೆಯ ನಮಮ ಬಳಿ ಲಭಯವಿಲಿ ಮತ್ತು ಡಿ.ಬಿ.ಟಿ. ಆಧನರದ ಮೇಲೆ ಅವರ ಖನತೆ್ಗ ೆ
ಹಣವನತನ ತ್ತಂಬತವುದಕ್ೆೆ ಸರಿಯನದ ದನಖಲೆಗಳು ಇರತವುದ್ಧಲಿ. ಆ ಹಿರೆ್ನಲಯೆಲ್ಲಿ ರ್ನವಿೇಗ ಹೂೆಸ 
ಕ್ನನೂನನತನ ಜನರಿಗ ೆತ್ಂದ್ಧದೆದೇವೆ.ಚಚ“ಇ-ಶರಮ”ಚಎನತನವ ಹೊಸ ಪೂೆೇಟಾಲಚ ಅನತನ ಮನಡಿದೆದೇವೆ. ಈ 
ವಗಾದ ಕ್ನಮಿಾಕರತ ಅಂದರ,ೆ ಅಡತಗ ೆಮನಡತವವನಂದ ಹಿಡಿದತ ಪರತಿಯಬಬರತ ತ್ಮಮ ಆಧನರಚ 
ಸಂಖೆಯ, ಬ್ನಯಂರ್ಚ ಪನಸ್ಚಬತರ್ಚ ಮತ್ತು ಅವರತ ಏನತ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡತತ್ನುರ ೆಎನತನವ ಪರತಿಯಂದತ 
ವಿವರಗಳನತನ “ಇ-ಶರಮ”ಚಪೊೇಟಾಲಚನಲ್ಲಿ ನಮೂದತ ಮನಡಬ್ೇೆಕ್ನಗತತ್ುದೆ. ಸತಮನರತ 4,24,819 
ಜ್ನ ದಜಾಗಳು ತ್ಮಮ ಹಸೆರನತನ “ಇ-ಶರಮ”ಚ ಪೂೆೇಟಾಲಚನಲ್ಲಿ ರಿಜಸಟರಚ ಮನಡಿಕ್ೊಂಡಿದನದರೆ. ಈ 
ಪರಕರಯೆ ಚನಲ್ಲುಯಲ್ಲಿದೆ.   
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ಸರ್ನಮನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಒಂದತ ಅಂದನಜನ ಪರಕ್ನರ ಒಂದತ ಕ್ೊೇಟಿ ಎಂಭತ್ನುರತ ಲಕ್ಷ 
ಅಸಂಘ್ಟಿತ್ ಕ್ನಮಿಾಕರತ ನಮಮ ರನಜ್ಯದಲ್ಲಿದನದರ.ೆ ಈಗನಗಲೆೇ ಸತಮನರತ 59 ಲಕ್ಷ ಜ್ನ ಅಸಂಘ್ಟಿತ್ 
ಕ್ನಮಿಾಕರತ “ಇ-ಶರಮ”ಚ ಪೊೇಟಾಲಚನಲ್ಲಿ ತ್ಮಮ ಹೆಸರನತನ ರೆ್ೂೇಂದನಯಸಿಕ್ೊಂಡಿದನದರೆ. ನಮಮ 
ಅಂದನಜನ ಪರಕ್ನರ ಈ ವಷಾದ ಕ್ೂೆರೆ್ಯವರಗೆೆ ಒಂದತ ಕ್ೂೆೇಟಿ ಇಪಪತ್ತು ಲಕ್ಷ ಜ್ನ ಅಸಂಘ್ಟಿತ್ 
ಕ್ನಮಿಾಕರತ ತ್ಮಮ ಹೆಸರನತನ ರೆ್ೂೇಂದನಯಸಿಕ್ೂೆಳಿಬಹತದತ ಎನತನವ ನರಿೇಕ್ಯೆಲ್ಲಿದೆದೇವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 
ದಜಾಗಳು ಸೇೆರಿಕ್ೂೆಳುಿತ್ನುರೆ. ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಕ್ೆೇರಳ ಮತ್ತು ತ್ಮಿಳುರ್ನಡಿನ ಮನದರಿಯಲ್ಲಿ 
ದಜಾಗಳಿಗನಗಿ ಒಂದತ ಹೊಸ ನಗಮವನತನ ರಚರೆ್ ಮನಡಲನಗತತ್ುದೆಯೆೇ ಎನತನವ ಪರಶೆನಯನತನ 
ಕ್ೆೇಳಿದನದರ.ೆ ಇವತಿುನವರಗೆ ೆಆ ರಿೇತಿಯ ಯನವುದೆೇ ಪರಸನುಪ ಸಕ್ನಾರದ ಮತಂದ್ಧಲಿ. ಆದರೂ ಸಹ 
ಅವರತಗಳು ನೇಡಿರತವಂತ್ಹ ಸಲಹೆಯ ಆಧನರದ ಮೇಲೆ ಯನವಯನವ ರನಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಏರೆ್ೇನತ 
ಕರಮಗಳನತನ ಜ್ರತಗಿಸಿದನದರ ೆ ಎನತನವ ಮನಹಿತಿಯನತನ ಪಡದೆತಕ್ೊಂಡತ ಪರಿಶ್ೇಲ್ಲಸಿ, ಸರ್ನಮನಯ 
ಮತಖಯಮಂತಿರಗಳೂೆಂದ್ಧಗೆ ಚಚಿಾಸಿ, ರ್ನಯಯ ಒದಗಿಸಿಕ್ೂೆಡತವ ನಟಿಟನಲ್ಲಿ ಸಕ್ನಾರ ಪರಯತಿನಸತತ್ುದ ೆ
ಎನತನವ ಭರವಸಯೆನತನ ನೇಡತತಿುದೆದೇರ್.ೆ  

ಶ್ರೇ ಕೆ್.ಹರಿೇಶಚಕತಮನರಚ:- ಸರ್ನಮನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಸನಮಟಚಾ ಕ್ನಡಚಾ ವಿಚನರವನತನ 
ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಪರಸನುಪ ಮನಡಿದನದರ.ೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನನಡ ಜಲೆಿಯಲ್ಲಿ ಸತಮನರತ 5 ಸನವಿರ ಜ್ನ 
ಕ್ನಮಿಾಕರತ ಸನಮಟಚಾ ಕ್ನಡಚಾಗನಗಿ ಅಜಾಯನತನ ಸಲ್ಲಿಸಿದನದರೆ. ಈ 5 ಸನವಿರ ಜ್ನರ ಪೆೈಕ 3 
ಸನವಿರ ಜ್ನರಿಗ ೆ ಸನಮಟಚಾ ಕ್ನಡಚಾ ಅನತನ ವಿತ್ರಣ ೆಮನಡಲನಗಿದ.ೆ ದಜಾಗಳು ಸನಮಟಚಾ ಕ್ನಡಚಾ 
ಅನತನ ಪಡದೆತಕ್ೊಳುಿವುದಕ್ನೆಗಿ ಅಜಾಯನತನ ಕ್ೊಟಿಟದನದರ.ೆ ಆದರೆ, ಸಕ್ನಾರ ವಿತ್ರಣೆ ಮನಡಿರತವ 
ಸನಮಟಚಾ ಕ್ನಡಚಾನಲ್ಲಿ ಮರ್ೆಗೆಲಸದವರತ, ಚಿಂದ್ಧ ಆಯತವವರತ  ಎಂದತ ತ್ಪನಪಗಿ ನಮೂದತ 
ಮನಡಿದನದರ.ೆ ಅವರ ಮಬ್ೆೈಲಚ ನಂಬರಚ, ಆಧನರಚ ನಂಬರಚ ಮತ್ತು ಹೆಸರತಗಳನತನ ಸಹ ತ್ಪನಪಗಿ 
ನಮೂದತ ಮನಡಿದನದರ.ೆ ಇದತ ಒಂದತ ಜಲೆಿಯ  ಸನಮಟಚಾ ಕ್ನಡಚಾ ವಿತ್ರಣಯೆಲ್ಲಿ ಆಗಿರತವಂತ್ಹ 
ತ್ಪತಪ. ಕ್ನಮಿಾಕ ಇಲನಖಗೆೆ ಹೊೇಗಿ ಇದನತನ ಸರಿಪಡಿಸಬ್ೆೇಕ್ೆಂದತ ಕ್ೆೇಳಿಕ್ೂೆಂಡರೆ, ಅವರತ ಅದನತನ 
ಸರಿಪಡಿಸತವಂತ್ಹ ಅವಕ್ನಶ ನಮಮಲ್ಲಿ ಇಲಿ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದನದರೆ. ಸಕ್ನಾರದ್ಧಂದ ವಿತ್ರಣೆ ಮನಡಿರತವ 
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ಸನಮಟಚಾ ಕ್ನಡಚಾ ಸರಿ ಇಲಿದ್ಧದದರೆ ಅದತ ಯನವುದಕೂೆ ಪರಯೇಜ್ನಕ್ೆೆ ಬರತವುದ್ಧಲಿ. ತ್ಪನಪಗಿ ವಿತ್ರಣ ೆ
ಮನಡಿರತವಂತ್ಹ ಸನಮಟಚಾ ಕ್ನಡಚಾಗಳನತನ ಸರಿಪಡಿಸತವಂತ್ಹ ಜ್ವನಬ್ನದರಿಯನತನ ಅವರಿಗೆ 
ವಹಿಸಬ್ೆೇಕ್ನಗತತ್ುದೆ. ಕಳೆದ ಮೂರೂವರ ೆವಷಾಗಳಿಂದ ಕ್ನಮಿಾಕರ ಈ ಸಮಸಯೆ ಬಗಹೆರಿದ್ಧಲಿ.  

ಸರ್ನಮನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ದಜಾಗಳನತನ ಬ್ೆೇರಬೆ್ೆೇರ ೆ ಉದೊಯೇಗ ಮನಡತವವರೆಂದತ 
ಸೂಚಿಸತವುದತ ಸರಿಯಲಿ. ಯನವ ವಗಾದವರತ ಸನಮಟಚಾ ಕ್ನಡಚಾಗನಗಿ ಅಜಾಯನತನ ಕ್ೊಟಿಟದನದರೆ, 
ಅದೆೇ ವಗಾವನತನ ಸೂಚಿಸಬ್ೆೇಕ್ನಗಿದೆ.  ಬ್ೆೇರ ೆಕ್ೆಲಸ ಮನಡತವವರರೆಂದತ ನಮೂದ್ಧಸಿದರ ೆಅದರಿಂದ 
ಅವರಿಗೆೇನತ ಪರಯೇಜ್ನವನಗತವುದ್ಧಲಿ. ನಗಮ ರಚರೆ್ ಬಗೆೆ ಪರಿಶ್ೇಲ್ಲಸಲನಗತವುದೆಂದತ ಮನನಯ 
ಸಚಿವರತ ತಿಳಿಸಿದನದರೆ. ಈಗ ರ್ನವು ಜನತಿವನರತ ನಗಮಗಳ ರಚರೆ್ ಮನಡತತಿುದೆದೇವೆ. ಟೆೈಲರಚ ವೃತಿು 
ಒಂದತ ಕಲನತ್ಮಕ ವೃತಿುಯನಗಿದೆ. ಆದದರಿಂದ ಈ ವಗಾದವರಿಗೆ ಸಿೇಮಿತ್ವನಗಿ ಒಂದತ ನಗಮ ರಚರೆ್ 
ಮನಡತವ ಬಗೆೆ ಸಕ್ನಾರ ಪರಿಶ್ೇಲ್ಲಸಬ್ೆೇಕ್ೆಂದತ ಕ್ೇೆಳಿಕ್ೂೆಳುಿತಿುದದೆೇರೆ್.  

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕೆ್.ಹರಿಪರಸನದಚ(ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ):- ಸರ್ನಮನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ದಜಾಗಳ 
ಬಗೆೆ ಹೆೇಳಬ್ೇೆಕ್ನದರ,ೆ ಮದಲತ ಕ್ನಯಕ ಸಮನಜ್ದಲ್ಲಿ ಒಂದತ ವಗಾದವರತ ಮನತ್ರ ಈ ಕ್ೆಲಸವನತನ 
ಮನಡತತಿುದದರತ. ಕ್ನಲ ಬದಲನವಣೆಯನದಂತೆ್ ಎಲಿ ಜನತಿಯವರತ ಸಹ ಬಟೆಟ ಹೂೆಲ್ಲಯತವ 
ಕ್ನಯಕವನತನ ಮನಡತತಿುದನದರ.ೆ ಆದರೆ, ಈಗ ಅಸಂಘ್ಟಿತ್ ಕ್ನಮಿಾಕರೆಂದತ ಗನಮಾಂಟಚಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ೆಲಸ 
ಮನಡತವವರಿಗೆ ಸಕ್ನಾರ ಎಲಿ ಅನತಕೂಲಗಳನತನ ಒದಗಿಸಿಕ್ೂೆಡತತಿುದೆ.  ಆದರೆ, ಸಾಳಿೇಯವನಗಿ 
ಟೆೈಲರಚ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡತವವರಿಗ ೆಯನವುದೆೇ ಸೌಲಭಯಗಳನತನ ಒದಗಿಸಿಕ್ೊಟಿಟಲಿ. ಇವರತ ಕ್ೊೇವಿಡಚ-19 
ಸನಂಕ್ನರಮಿಕ ರೂೆೇಗದ ಸಂದಭಾದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸಂಕಷಟಕ್ೆೆ ಸಿಲತಕಕ್ೂೆಂಡಿದನದರೆ. ಏಕ್ೆಂದರ ೆಈಗ ಎಲಿ 
ಜನತಿಯವರತ ಈ ಕ್ನಯಕವನತನ ಕ್ೆೈಗೊಳುಿತಿುದನದರ.ೆ ಇಲ್ಲಿ ಜನತಿವನರತ ನಗಮ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ 
ಬದಲನಗಿ ಕ್ನಯಕವನರತ ನಗಮವನತನ ರಚರೆ್ ಮನಡಿದರೆ ಉತ್ುಮ ಎನತನವುದತ ನನನ 
ಭನವರೆ್ಯನಗಿದೆ.   

 
ಶ್ರೇ ಸಲ್ಲೇಂ ಅಹಮದಚ(ಸಾಳಿೇಯ ಸಂಸೆಾಗಳ ಕ್ೆೇತ್ರ):- ಸರ್ನಮನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ,  ….. 
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ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಸಲ್ಲೇಂ ಅಹಮದಚರವರೆೇ, ಎಲಿ ವಿಚನರದಲ್ಲಿ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕ್ೆೆ 
ತ್ನವು ಎದತದ ನಂತ್ರೇೆ ರ್ನನತ ಸದನ ನಡಸೆತವುದತ ಹೇೆಗೆ?  

 
     ಶ್ರೇ ಸಲ್ಲೇಂ ಅಹಮದಚ(ಸಾಳಿೇಯ ಸಂಸೆಾಗಳ ಕ್ೆೇತ್ರ):- ಸರ್ನಮನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ,  ಬ್ೆಂಗಳೂರತ 
ನಗರದಲ್ಲಿ ಇದೊಂದತ ಗಂಭಿೇರವನಗಿರತವ ಸಮಸೆಯಯನಗಿದೆ. ಈಗನಗಲೆೇ ಮನನಯ ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ 
ರ್ನಯಕರತ ಹೆೇಳಿದಂತ್ೆ ಸಕ್ನಾರ ಒಂದತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಗಮವನತನ ಘೂೇಷಣೆ ಮನಡಬ್ೇೆಕ್ನಗಿದ.ೆ 
ಏಕ್ೆಂದರ,ೆ ಕ್ೊೇವಿಡಚ-19 ಸಂದಭಾದಲ್ಲಿ ಲಕ್ನಂತ್ರ ಜ್ನರತ ಕ್ೆಲಸವನತನ ಕಳೆದತಕ್ೊಂಡಿದನದರೆ. 
ಸಕ್ನಾರ ಒಂದತ ನಗಮ ರಚರೆ್ ಮನಡಿದರೆ ಅದರಿಂದ ಈ ವಗಾದವರಿಗೆ ಸಾಲಪ ಮಟಿಟಗ ೆ
ಸಹನಯವನಗತತ್ುದೆ.  ತ್ಮಿಳುರ್ನಡಿನ ಮನದರಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಒಂದತ ನಗಮ ರಚರೆ್ 
ಮನಡಿದರೆ ಈ ಜ್ನರಿಗ ೆ ಅನತಕೂಲ ಮನಡಿಕ್ೂೆಟಟಂತ್ನಗತತ್ುದ.ೆ ಆದದರಿಂದ ದಯಮನಡಿ ಸಕ್ನಾರ 
ಒಂದತ ನಗಮ ರಚರೆ್ ಮನಡಬ್ೇೆಕ್ೆಂದತ ಕ್ೇೆಳಿಕ್ೂೆಳುಿತಿುದೆದೇರ್ೆ.  

 
     ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ನಗಮ ರಚರೆ್ ಮನಡತವ ಬಗೆೆ ಮನನಯ ಸದಸಯರತಗಳು ಒತ್ನುಯ 
ಮನಡತತಿುದನದರ.ೆ ಆ ನಟಿಟನಲ್ಲಿ ಯನವ ಕರಮ ಕ್ೆೈಗೂೆಳಿಲನಗತತ್ುದೆ ಎನತನವುದನತನ ತಿಳಿಸಿ. 

 
     ಶ್ರೇ ಅರಬೆ್ೈಲಚ ಶ್ವರನಂ ಹೆಬ್ನಬರಚ (ಕ್ನಮಿಾಕ ಸಚಿವರತ):- ಸರ್ನಮನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ,  

ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ ಶ್ರೇ ಹರಿೇಶಚಕತಮನರಚರವರತ ಸನಮಟಚಾ ಕ್ನಡಚಾ ವಿತ್ರಣೆಯ ಬಗೆೆ ಪರಸನುಪ 
ಮನಡಿದನದರ.ೆ  ಮತಂದ್ಧನ ಎರಡತ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ನಮಿಾಕ ಇಲನಖೆಯಂದ ಒಂದತ ಪರತ್ೆಯೇಕ ಡರೆವಚ 
ಮನಡಿ ಪರತಿಯಬಬ ಟೆೈಲರಚಗೂ ಸರಿಯನದ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಸನಮಟಚಾ ಕ್ನಡಚಾ ಸಿಗತವಂತ್ ೆ ಕರಮ 
ವಹಿಸಲನಗತವುದತ.  
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     ಸರ್ನಮನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 3 ಲಕ್ಷ 7 ಸನವಿರ ಜ್ನರತ ವಿಧವನ ವೆೇತ್ನ, ವೃದನಿಪಯ 
ವೆೇತ್ನಕ್ೆೆ ಅಜಾ ಹನಕಕ್ೂೆಂಡಿದದರತ. 2017ರೆ್ೇ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದತ ತಿಂಗಳ ಡರೆವಚ ಮನಡಿ 1 ಲಕ್ಷ 
98 ಸನವಿರ ಜ್ನಕ್ೆೆ ಒಂದೇೆ ಬ್ನರಿಗ ೆDUPIC ಮನಡಿ ಕ್ನಮಿಾಕ ಇಲನಖಯೆಂದ ಅವರ ಖನತೆ್ಗಳಿಗೆ 
ಜ್ಮನ ಮನಡಲನಗಿದೆ. 

 
     ಮೂರರೆ್ಯದನಗಿ, ನಗಮ ರಚರೆ್ಯ ಬಗೆೆ ಮನನಯ ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ ಮತ್ತು 

ಇತ್ರ ಸದಸಯರತಗಳು ಒತ್ನುಯವನತನ ಮನಡಿದನದರ.ೆ ಈ ಕತರಿತ್ತ ಮನನಯ ಮತಖಯಮಂತಿರಗಳ ಜೊತ್ೆಗೆ 
ಚಚೆಾ ಮನಡಿ ಮತಖಯಮಂತಿರಗಳ ಸಲಹ ೆಪಡದೆತಕ್ೊಂಡತ ಮತಂದ್ಧನ ಕರಮ ಜ್ರತಗಿಸಲನಗತತ್ುದೆ.  

 
ಆ)  ರನಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಟಚ ಕ್ನಯನಚ ಹಗರಣ ಕತರಿತ್ತ ಆಗಿರತವ ತ್ನಖನ ಪರಗತಿ 

ಹನಗೂ ಅದರ ಬ್ೆಳವಣಿಗೆಗಳ ವಿಷಯದ ಕತರಿತ್ತ. 
*****   

ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವೆಂಕಟೆೇಶಚ(ರ್ನಮನದೆೇಾಶ್ತ್ರತ):- ಸರ್ನಮನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 
ರನಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಟಚ ಕ್ನಯನಚ ಹಗರಣ ಕತರಿತ್ತ ಆಗಿರತವ ತ್ನಖನ ಪರಗತಿ ಹನಗೂ ಅದರ ಬ್ೆಳವಣಿಗೆಗಳ 
ವಿಷಯದ ಕತರಿತ್ತ ಸಕ್ನಾರದ ಗಮನ ಸಳೆೆಯತತಿುದೆದೇರೆ್. ಬಿಟಚ ಕ್ನಯನಚ ಹಗರಣ ರನಜ್ಯದ ಆರ್ಥಾಕ 
ಕ್ೆೇತ್ರದ ಇತಿಹನಸದಲ್ಲಿ ಒಂದತ ದೊಡಾ ಹಗರಣ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದರ ೆ ತ್ಪನಪಗತವುದ್ಧಲಿವೆಂದತ ರ್ನನತ 
ಭನವಿಸತತಿುದೆದೇರ್.ೆ ಛನಪನ ಕ್ನಗದ ಹಗರಣಕೆಂತ್ ಇದರ ವನಯಪಿು ಹೆಚಿಚದೆ ಎಂದರೆ ತ್ಪನಪಗತವುದ್ಧಲಿ. 
ರ್ನನತ ಈ ಹಿಂದಯೊ ಸಹ ಮನನಯ ಗೃಹ ಸಚಿವರಲ್ಲಿ ಈ ಬಗೆೆ ಪರಶೆನ ಕ್ೆೇಳಿದೆದ. ಆಗ ಅವರತ “11ಚ
ಪರಕರಣಗಳು ದನಖಲನಗಿವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 5 ಪರಕರಣದಲ್ಲಿ ತ್ಲ ೆ ಮರೆಸಿಕ್ೂೆಂಡಿದನದರೆ. ಇನೂನ 6 
ಪರಕರಣಗಳ ತ್ನಖೆ ಪರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ”ಚ ಎನತನವ ಉತ್ುರವನತನ ಕ್ೊಟಿಟದದರತ. ರ್ನನತ ಬಹಳಷತಟ ಬ್ನರಿ 
ಪದೆೇಪದೆೇ ಈ ಬಗೆೆ ಪರಸನುಪ ಮನಡತತಿುದೆದೇರ್ೆ. ಆದರ,ೆ ಮನನಯ ಸಚಿವರಿಂದ ಸರಿಯನದ ಉತ್ುರ 
ದೊರೆಯತತಿುಲಿ ಮತ್ತು ಪೂೆಲ್ಲೇಸ್ಚ ಇಲನಖಯೆವರತ ಸರಿಯನದ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ತ್ನಖೆ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ 
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ಏರ್ನದರತ ಕಷಟವನಗತತಿುದಯೆೆೇ? ಏಕ್ೆಂದರ,ೆ ಮನನಯ ಗೃಹ ಸಚಿವರತ ಚಿಕೆಬಳನಿಪತರಕ್ೆೆ ಹೂೆೇದಂತ್ಹ 
ಸಂದಭಾದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಕ ಎನತನವ ಹನಯಕರಚ ನಮಮ ಇಲನಖೆಯಲ್ಲಿ ಇಲಿ. ಆದದರಿಂದ ತ್ನಖೆ ಕಷಟವನಗತತಿುದ ೆ
ಎಂದತ ಹೆೇಳಿರತವ ಮನತ್ನತನ ರ್ನನತ ಪತಿರಕ್ೆಗಳಲ್ಲಿ ಓದ್ಧದೆದ. ರ್ನನತ ಮದಲ್ಲನಂದಲೂ ಶ್ರೇಕ ಮತ್ತು 
ಆತ್ನ ಸಹಚರರತ ಈ ದತಷೃತ್ಯವನತನ ಮನಡತತಿುದನದರಂೆದತ ರ್ನನತ ಹೆೇಳಿಕ್ೊಂಡತ ಬಂದ್ಧದೆದೇರ್.ೆ ಬಿಟಚ 
ಕ್ನಯನಚ ಹಗರಣದ ಬಗೆೆ ಬಹಳಷತಟ ಮನತ್ರ್ನಡಬ್ೆೇಕ್ನಗಿದೆ. ಎರಡರೆ್ಯದನಗಿ, ಸಕ್ನಾರದ ಇ-
ಸಂಗರಹಣನ ಪೊೇಟಾಲಚನಲ್ಲಿ ಸತಮನರತ 11.5 ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪನಯಗಳನತನ ಹನಯರ್ಚ ಮನಡಿ 
ರ್ನಗಪತರದ ಒಂದತ ಸಂಸೆಾಗ ೆಕ್ೊಟಿಟದನದರ್ೆ.  

                               (ಮತಂದತವರಿದ್ಧದ)ೆ 
                           
(124)  7.3.2022  4.10  ಪಿಕ್ೆ:ಜಆರಚ 

ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವೆಂಕಟೆೇಶಚ(ಮತಂದತ) 

 ವನರೆಂಟಚ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡತ ಆರೇೆಳು ತಿಂಗಳನದರೂ ಇವತಿುನವರಗೊ ಏಕ್ೆ ಅದರ ಮೇಲೆ raid 
ಮನಡಿಲಿ?  ಕ್ನರಣವೆೇನತ?  ಸರ್ಾಾರದ  ದತಡಾನತನ ಹನಯರ್ಚ ಮನಡಿದದರೂ ಆರೂೆೇಪಿಯನತನ ನೇವೆೇಕ್ ೆ
ಬಂಧಿಸತತಿುಲಿ?  ನಮಮನತನ ಯನರತ ತ್ಡಯೆತತಿುದನದರೆ?  ಇವರ ಮೇಲೆ ನದ್ಧಾಷಟ ಸಕೆ್ಷನಚಗಳನತನ 
ಹನಕದೆದೇವ;ೆ ಜನಮಿೇನತ ಸಿಗತತ್ುದ ೆ ಎಂದತ ಮಂತಿರಗಳು ಹೇೆಳುತ್ನುರೆ.  ಯನರೂೆೇ ಒಬಬ ಪಿ.ಡಿ.ಓ., 
ನೂರತ ರೂಪನಯಯ ಲಂಚ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಂಡರೆ ಆತ್ನನತನ ಜೆೈಲ್ಲಗ ೆಹನಕತತಿುೇರಿ.  ರೂ. ೧೧ ಕ್ೊೇಟಿ 
ಸಕ್ನಾರಿ ದತಡಾನತನ ಹನಯರ್ಚ ಮನಡಿದದರೂ ನೇವೆೇಕ್ ೆ ಏನನತನ ಮನಡತತಿುಲಿ? ಹೊೇದ ಸಲ ರ್ನನತ 
ಮಂತಿರಗಳಿಗೆ, ಸಾಲಪ ತ್ಪಪಥಾಗಳು ಬರತತಿುವ;ೆ ತ್ಮಗ ೆಪೂತಿಾ ಮನಹಿತಿ ಸಿಗತತಿುಲಿ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದನಗ, 
ಇಲನಿ ಹನಗೆೇನತ ಇಲಿ ಎಂಬ ಮನತ್ನತನ ಹೆೇಳಿದರತ.  ಹೊೇದ ಅಧಿವೆೇಶನದಲ್ಲಿ, ರ್ನವು ಚನಜಚಾಶ್ೇಟಚ 
ಹನಕದೆದೇವೆ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದರತ.  ರ್ನನತ ಸದನದಲ್ಲಿ ಮನತ್ರ್ನಡತವವರೆಗೂ ಚನಜಚಾಶ್ೇಟಚ 
ಹನಕರಲ್ಲಲಿ.  ಆ ದ್ಧನ ಸನಯಂಕ್ನಲ ೫.೨೦ ಗಂಟೆಗ ೆ ನಮಮವರತ ಚನಜಚಾಶ್ೇಟಚ ಹನಕದನದರ.ೆ  
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ಚನಜಚಾಶ್ೇಟಚ ಹನಕದೆದೇವ ೆ ಎಂದತ ನೇವು ಸದನಕ್ೆೆ ತ್ಪತಪ ಮನಹಿತಿ ನೇಡಿದ್ಧರಿ.  ಈ ತ್ರಹ 
ಸದನವನತನ ದ್ಧಕತೆ ತ್ಪಿಪಸತವುದತ ಒಳೆಿಯದಲಿ.  ಈ ಬಿಟಚಕ್ನಯನಚ ಪರಕರಣಕ್ೆೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ, 
ಕ್ೊೇಟಚಾನಲ್ಲಿ ಕ್ೂೆಟಿಟರತವ ಪಂಚರ್ನಮಯ ಪತಟ ಸಂಖೆಯ – ೧೧, ಸಿ.ಸಿ.ಬಿ., ಯಂದ ಬ್ೆಂಗಳೂರತ 
ನಗರ  ಮನಯಜಸೆಿೇಟಚ ರ್ನಯಯನಲಯದಲ್ಲಿ ದನಖಲನಗಿದೆ. ದೊೇಷನರೊೇಪ ಪಟಿಟ ಪತಟ ಸಂಖೆಯ : 
63ರಲ್ಲಿ, ಶ್ರೇಕ್ೆ ಬಿಟಚ ಕ್ನಯನಚ ಎರ್ಾಚಚೆೇಂಜಚ ಹನಯರ್ಚ ಮನಡಿರತವುದರ ಬಗೆೆ ಉಲೆಿೇಖ ಇದ.ೆ  ಆದರೆ 
ತ್ನವು ಕ್ೊಟಿಟರತವ ವರದ್ಧಯಲ್ಲಿ, ಇಂಥದೆದೇನೂ ಆಗಿಲಿ ಎನತನವ ತ್ರಹದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸತತಿುೇರಿ.  ಒಂದತ ಕಡೆ 
ಮನನಯ ಮತಖಯಮಂತಿರಗಳು, ರ್ನವು ಇದನತನ ಸಿ.ಬಿ.ಐ., ಗೆ ಕ್ೊಡತತ್ೆುೇವೆ; ಇಡಿಗ ೆಕ್ೊಡತತ್ುೆೇವೆ ಎಂದತ 
ಹೆೇಳುತ್ನುರ.ೆ  ನೇವು ಅದರ ಬಗೆೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಉಲೆಿೇಖ ಮನಡತವುದ್ಧಲಿ.  ಸಿ.ಬಿ.ಐ., ಇ.ಡಿ., ತ್ನಖೆ 
ಮನಡತವುದನದರೆ ರನಜ್ಯ ಸರ್ಾಾರವು parallel  ಆಗಿ ತ್ನಖೆ ಮನಡಬಹತದೇೆ?  ಸಿ.ಬಿ.ಐ., ಅಥವನ 
ಇ.ಡಿ., ಗೆ ಇದನತನ ಕ್ೊಟಿಟದನದರಯೆೆೇ, ಇಲಿವೇೆ? ಅವರತ ಹೆೇಳಿದತದ ನಜ್ವೆೇ ಅಥವನ ನೇವು ಹೇೆಳಿದತದ 
ನಜ್ವೆೇ?  ನೇವೆೇಕ್ೆ ನಷಪಕ್ಷಪನತ್ವನಗಿ, ಹೌದತ ಇದತ ಈ ರಿೇತಿ ಇದೆ ಎಂದತ ಹೆೇಳುತಿುಲಿ.  ಆತ್ 
ಹನಯರ್ಚ ಮನಡಿದನದರೆ್, ರ್ನವು ಈ ಪರಕರಣವನತನ ಈ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ತ್ನಖೆ ಮನಡಿಸತತ್ೆುೇವ ೆ ಎಂದತ 
ಹೆೇಳಿಬಿಡಿ.  ನಮಮವರೇೆ ಕ್ೊೇಟಚಾಗೆ, ೩೧ ಕ್ನಯನಚ ಹನಯರ್ಚ ಆಗಿದದನತನ ವನಯಲೆಟಚನಲ್ಲಿ ಸರಂೆಡರಚ 
ಮನಡತತ್ನುರೆ್ ಎಂದತ ಹೆೇಳುತ್ನುರೆ.  ಹೌದತ ಹಿೇಗನಗಿದೆ ಎಂದತ ಅದರ ಮಸೆೇಜಚ ಬರತತ್ುದೆ.  ನಂತ್ರ 
ನೇವು ಅದನತನ ಸಿೇಲಾಚ ಕವರಚನಲ್ಲಿ ಕ್ೂೆೇಟಚಾಗೆ ಕ್ೂೆಡತತಿುೇರಿ.  ಅದನತನ ಓಪನಚ ಮನಡಿದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ 
ಮಸೆೇಜಚ ಬರತವುದೆೇ ಇಲಿ.  ಒಂದತ ಕಡ ೆ31 ಕ್ನಯನಚಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಒಬಬ ಲೆೈನಚಮನಚ ಸಹಿ 
ಹನಕಸತತಿುೇರಿ.  ಇರ್ೂೆನಂದತ ಕಡ,ೆ 188 ಕ್ನಯನಚಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ೆ ಒಬಬ ಸೇೆಲಾಚ ಟನಯರ್ಾಚ 
ಇನಾಚಪೆಕಟರಚ ಅವರಿಂದ ಸಹಿ ಹನಕಸತತಿುೇರಿ.  ಈ ಕತರಿತ್ತ ರ್ನನತ ಈ ಹಿಂದೆಯೂ ಹೆೇಳಿದದೆ; ಆಗ 
ಸಚಿವರನದ ಮನನಯ ಸತಧನಕರಚರವರತ ಇದದರತ.  ಆಗ ಅವರತ, ಇಲಿ, ನಮಮ ಆಸಪತ್ೆರಯಲ್ಲಿ ಕ್ೂೆೇವಿಡಚ 
ಇತ್ತು ಎಂದತ ಹೇೆಳಿದದರತ.  ನನಗ ೆತಿಳಿದ್ಧರತವ ಮನಹಿತಿ ಪರಕ್ನರ, ಯನರೊೇ ಒಬಬ ಪಿ.ಜ., ವಿದನಯರ್ಥಾಗೆ 
ಕ್ೊಟನಟಗ ಆತ್ನಗೆ ಗೂೆತ್ನುಗದೆೇ, ಹೂೆಟೆಟ ತ್ೊಳೆಸಿ ಎಂದತ ಬರೆಸಿದದನಂತ್ೆ.  ಆದರೆ, ಬಿಡಚ ಟೆಸ್ಟಚ 
ಮನಡಿಸಿ, ಯೂರಿನಚ ಟೆಸ್ಟಚ ಮನಡಿಸಿ, ಡರಗಾಚ ಟೆಸ್ಟಚ ಮನಡಿಸಿ ರಿಪೊೇಟಚಾ ಕ್ೊಡಿ ಎಂದತ ಅವರ ತ್ಂದೆ 
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ಕಂಪೆಿೇಂಟ ಕ್ೂೆಟಿಟದದರಂತೆ್.  ಇವರತ ಹೂೆಟೆಟ ತ್ೊಳಸೆಿ, ಬ್ೆೇರ ೆ ಆಸಪತ್ೆರಗೆ ಕರದೆತಕ್ೊಂಡತ ಹೂೆೇಗಿ 
ಅದನತನ ಮನಡಿಸತತ್ನುರೆ.  ಮನನಯ ಸತಧನಕರಚರವರತ ಈಗ ಸದನದಲ್ಲಿ ಇಲಿ.  ರ್ನನತ ಆವತ್ತು 
ಮಂತಿರಗಳನತನ, ಸರಚ, ಮದಲತ ಹೂೆಟೆಟ ತ್ೊಳೆಸಿದದರನ ಎಂದತ ಕ್ೇೆಳಿದನಗ, ಅದನತನ ಕ್ೆೇಳಿ ಹೆೇಳುತ್ೆುೇರ್ೆ 
ಎನತನವ ಮನತ್ನತನ ಹೆೇಳಿದರತ.  ಬಿಟಚ ಕ್ನಯನಚಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ, ಇತಿುೇಚೆಗೆ  ʼದ್ಧ ಹಿಂದೂʼ 
ಅಥವನ ʼಇಂಡಿಯನಚ ಎರ್ಾಚಪೆರಸ್ಚ̓ ದ್ಧನ ಪತಿರಕ್ೆಯಲ್ಲಿ, ಅಂತ್ನರನಷಿಿೇಯ ಮಟಟದ  F.B.I.,  ನವರತ 
ಕ್ೊಾೇಟಚ ಮನಡಿ, ಕನಾಾಟ್ಕದಲ್ಲಿ ನಮಮ ಅಮೌಂಟಚ ಈ ರಿೇತಿ ಆಗಿದೆ ಎಂದತ ಬಂದ್ಧತ್ತು.  ರ್ನವು 
ಇಷತಟ ಬಲ್ಲಷಾವನದ ಪೊಲ್ಲೇಸ್ಚ ಫೊೇಸ್ಚಾ ಇಟತಟಕ್ೂೆಂಡತ ಸರಿಯನದ ತ್ನಖೆಯನತನ ಏಕ್ೆ ಮನಡತತಿುಲಿ?  
ಅಥವನ ತ್ನಖೆ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ನಮಗೆ ಇಷಟ ಇಲಿವೇೆ?  ಇದನತನ ಮತಚಿಚ ಹನಕಬ್ೆೇಕತ ಎಂದೇೆರ್ನದರೂ 
ತಿೇಮನಾನ ಮನಡಿದ್ಧದೇರನ?  ದಯವಿಟತಟ ಇದಕ್ೆೆ ಉತ್ುರ ಕ್ೊಡಬ್ೇೆಕತ. 

 ಶ್ರೇ ಅರಗ ಜ್ಞನರೆ್ೇಂದರ (ಗೃಹ ಸಚಿವರತ):-ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಗಳೆ, ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ 
ಯತ.ಬಿ.ವೆಂಕಟೆೇಶಚರವರತ ಈ ಪರಕರಣದ ಬಗೆೆ ಪರಸನುಪ ಮನಡತತಿುದನದರೆ.  ರ್ನನೂ ಕೂಡ ಇದರ ಬಗೆೆ 
ಅಧಯಯನ ಮನಡಿದೆದೇರ್ೆ.  ಇದತ ಬಹಳ ದೂೆಡಾ ಪರಕರಣ ಎಂದತ ಮಿೇಡಿಯನದಲೂಿ ಕೂಡ ಬರತತಿುದೆ.  
ಈ ಕತರಿತ್ತ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳ ಜೊತ್ೆ ಮನತ್ರ್ನಡಿದೆದೇರ್ೆ.  ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕ್ೂೆಟಟಂಥ ಉತ್ುರದಲ್ಲಿ, 
ಒಂದರೆ್ಯದತ, ಕ್ನಟನಚಪೆೇಟ ೆ ಪೂೆಲ್ಲೇಸ್ಚ ಠನಣೆಯಲ್ಲಿ ರೆ್ೂೇಂದಣಿಯನಗಿರತವ ಒಂದರೆಡತ 
ಕ್ೆೇಸತಗಳನತನ ಬಿಟಟರೆೇ, ಮತ್ೆುಲಿವೂ ಕೂಡ, ಬಿಟಚಕ್ನಯನಚ ಕ್ೊಡತತ್ೆುೇವೆ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿ ಹಣ 
ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡತ ಚಿೇಟಿಂಗಚ ಮನಡಿರತವಂತ್ಹ ಪರಕರಣಗಳು ನಮಮಲ್ಲಿ ರಿಜಸಟರಚ ಆಗಿವ.ೆ  ಯನರತ 
ದೂರನತನ ಕ್ೂೆಟಿಟದನದರೂೆೇ ಆ  ಪರಕರಣಕ್ೆೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ರಿಜಸಟರಚ ಮನಡಿದನದರ;ೆ ಎಫಚ.ಐ.ಆರಚ., 
ಹನಕದನದರ.ೆ  ಕ್ೆಲವು ಪರಕರಣಕ್ೆೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ೆಚನಜಚಾಶ್ೇಟಚ ಹನಕದನದರ.ೆ  ಈ ಕತರಿತ್ತ ರ್ನನತ 
ಉತ್ುರ ಕ್ೂೆಟಿಟದದೆೇರೆ್. 

 ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವೆಂಕಟೆೇಶಚ:-ಹೊೇದ ಸಲ ಈ ಕತರಿತ್ತ ರ್ನನತ ಪರಸನುಪ ಮನಡಿದನಗ ಚನಜಚಾ 
ಶ್ೇಟಚ ಹನಕದ್ಧದರನ?   
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 ಶ್ರೇ ಅರಗ ಜ್ಞನರೆ್ೇಂದರ:- ಅದನತನ ರ್ನನತ ತ್ರಿಸಿಕ್ೂೆಂಡತ ರೆ್ೂೇಡತತ್ೆುೇರೆ್.  ನೇವು ಈಗ ನನನ 
ಗಮನಕ್ೆೆ ತ್ಂದ್ಧದ್ಧದೇರಿ.  ರ್ನನತ ತ್ರಿಸಿ ರೆ್ೂೇಡತತ್ೆುೇರ್ೆ.  ನನನ ಕಡಯೆಂದ ತ್ಪತಪ ಉತ್ುರ ಕ್ೊಡಿಸಿದನದರೆ 
ಎಂದನದರ ೆಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರ ಬಗೆೆ ರ್ನನತ ಗಮನಸತತ್ೆುೇರ್ೆ.   

 ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಗಳೆ, ಇಂತ್ಹ ಪರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ೊೇಟನಯಂತ್ರ ಡನಲರಚಗಳ ಬಗೆೆ, 
ಬಿಟಚಕ್ನಯನಚಗಳ ಬಗೆೆ ಹೆೇಳುತ್ನುರ.ೆ  ಇಷತಟ ಆಗಬ್ೆೇಕ್ನದರ,ೆ ಇದತ ಸನವಿರನರತ ಬಿಲ್ಲಯನಚ 
ಡನಲರಚಗಳ ಲೆಕೆ ಎಂದತ ಹೆೇಳಬಹತದತ.  ಕಳೆದತಕ್ೂೆಂಡ ಒಬಬರ್ೇೆ ಒಬಬ ವಯಕು ದೂರತ ಕ್ೂೆಡತವುದ್ಧಲಿ.  
ಬಿಟಚಕ್ನಯನಚ ಕ್ನಯಶಚ ಅಲಿ.  ಒಬಬರ ಅಕ್ೌಂಟಚನಂದ ಇರ್ೂೆನಬಬರ ಅಕ್ೌಂಟಚಗೆ ವಗನಾಯಸತವ ಹನಗೆ 
ಇದರಲ್ಲಿ ಆಗತವುದ್ಧಲಿ.  ಸನವಿರನರತ ಬಿಟಚಕ್ನಯನಚಗಳ ಬಗೆೆ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದನದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ 
ಕಳೆದತಕ್ೊಂಡವರತ ಯನರತ?   

 ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವೆಂಕಟೆೇಶಚ:-ಅಮೇರಿಕ್ನದಲ್ಲಿ ಕಳೆದತ ಕ್ೂೆಂಡವರತ ಪರಧನನ ಮಂತಿರಗಳನತನ ಭೆೇಟಿ 
ಮನಡತತ್ನುರ.ೆ  ರ್ನನತ ಹೂೆೇದ ಸಲವೂ ಹೆೇಳಿದೆ.  ರೂ. ೫,೪೨೦ ಕ್ೊೇಟಿಗಳನತನ ಕಳೆದತಕ್ೂೆಂಡ 
ಕಂಪನಗಳು, ರ್ನವು ಇಷತಟ ದತಡಾನತನ ಕಳೆದತಕ್ೊಂಡಿದೆದೇವೆ ಎಂದತ ಪರಧನನ ಮಂತಿರಗಳಿಗ ೆಹೆೇಳುತ್ನುರೆ.  
ಅವರತ ನಂತ್ರ ಆ ಮನಹಿತಿಯನತನ ಕನಾಾಟ್ಕಕ್ೆೆ ಕಳುಹಿಸತತ್ನುರ.ೆ   

 ಶ್ರೇ ಅರಗ ಜ್ಞನರೆ್ೇಂದರ:-ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಗಳೆ, ಪರಧನನ ಮಂತಿರಗಳನತನ ಭೆೇಟಿ ಮನಡಿದದರತ 
ಎಂದತ ಯನವುದೊೇ ಒಂದತ ಪತಿರಕ್ ೆಬರೆಯತತ್ುದೆ.  ಅದನತನ ರ್ನನೂ ಓದ್ಧದೆದೇರೆ್.  ಆದರೆ ಇದಕ್ೆೆ 
ಎಲೂಿ ದನಖಲನತಿಗಳಿಲಿ.  ಪರಧನನಗಳು, ಹೌದತ ನನನನತನ ಭೆೇಟಿ ಮನಡಿದನದರ,ೆ ಕನಾಾಟ್ಕದಲ್ಲಿ 
ಹಿೇಗನಗಿದೆ ಎಂದತ ನಮಗ ೆಮನಹಿತಿ ಕ್ೊಡಬ್ೇೆಕತ ಅಲಿವೆೇ? 

 ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವೆಂಕಟೆೇಶಚ:- ರ್ನವು ದನಖಲೆ ಕ್ೊಡತತ್ೆುೇವೆ. 

 ಶ್ರೇ ಅರಗ ಜ್ಞನರೆ್ೇಂದರ:- ದನಖಲನತಿಗಳೂೆಡರೆ್ ತ್ನವು ಸನಬಿೇತ್ತ ಮನಡಬ್ೇೆಕ್ನಗತತ್ುದೆ.  
ಸತಮಮರ್ೆ ಆರೂೆೇಪ ಮನಡತವುದತ ಸರಿಯಲಿ.  
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 ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವೆಂಕಟೆೇಶಚ:-ರ್ನನತ ದನಖಲೆಯನನಟತಟಕ್ೂೆಂಡತ ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ೆುೇರ್ೆ.  ತ್ಮಗೂ ಆ 
ದನಖಲನತಿಗಳನತನ ಕ್ೊಡತತ್ೆುೇರ್ೆ. 

 ಶ್ರೇ ಅರಗ ಜ್ಞನರೆ್ೇಂದರ:- ಒಳೆಿಯದತ; ದನಖಲನತಿಗಳನತನ ಕ್ೊಡಿ.  ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಗಳೆ, 
ರ್ನವು ಮತಕು ಮನಸಿಾನಂದ ಇದೆದೇವೆ.  ನಮಮದತ ಹಿಡನಚ ಅಜೆಂಡನ ಯನವುದೂ ಇಲಿ.   

 ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವೆಂಕಟೆೇಶಚ:-ಹನಗನದರೆ, ಸರ್ಾಾರದ ಸತಮನರತ ರೂ. ೧೧ ಕ್ೊೇಟಿ ದತಡಾನತನ 
ಹೊಡೆದರೂ ನೇವು ಏಕ್ೆ ಆತ್ನನತನ ಅರಸೆ್ಟಚ ಮನಡಿ ದತಡಾನತನ ವಸೂಲತ ಮನಡತತಿುಲಿ.  ಕನಾಾಟ್ಕ 
ಸರ್ಾಾರವೆೇ ದೂರತ ಕ್ೂೆಟಿಟದೆ.  ಏಕ್ೆ ನೇವು ಅರಸೆ್ಟಚ ಮನಡಿಲಿ?  

 ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮನನಯ ವೆಂಕಟೆೇಶಚರವರೆೇ, ಅವರತ ಹೆೇಳುವ ಪನಯಂಟಚಗಳನತನ 
ರೆ್ೂೇಟಚ ಮನಡಿಕ್ೂೆಂಡತ ನಂತ್ರ ಕ್ೆೇಳಿ.  

 ಶ್ರೇ ಅರಗ ಜ್ಞನರೆ್ೇಂದರ:-ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಗಳೆ, ಮರೆ್ನ  Bitfinex ನಲ್ಲಿ ಹನಯರ್ಚ 
ಮನಡಿದದಕ್ನೆಗಿ  ಇಬಬರತ ಅಮರಿಕನಚ ವಯಕುಗಳನತನ ಬಂಧಿಸಿದನದರ.ೆ  ಹನಯರ್ಚ ಆಗಿದದಂತ್ಹ ಅಷೂಟ 
ಹಣವನತನ ವಸೂಲತ ಮನಡಿದನದರೆ.  ನಮಮ ದೆೇಶದಲ್ಲಿ, ಕನಾಾಟ್ಕದಲೂಿ ಈ ರಿೇತಿಯನಗಿದೆ ಎಂದತ 
ಎಲೂಿ ಕೂಡ ಹೆೇಳಿಲಿ.  ಈಗನಗಲೆೇ ರ್ನವು Interpol ಗೆ 28.4.2021ರಲ್ಲಿ, 5.5.2021ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು 
28.10.2021ರಲ್ಲಿ ಪತ್ರ ಬರೆದ್ಧದೆದೇವೆ.  ಈತ್,  ಕ್ಲೆವು ಅಂತ್ರರನಷಿಿೇಯ ಸಂಸೆಾಗಳದೂದ ಹನಯರ್ಚ 
ಮನಡಿದೆದೇರ್ ೆ ಎಂದತ ಹೆೇಳುತಿುದನದರ್,ೆ ತ್ಮಮಲ್ಲಿ ಈ ಕತರಿತ್ತ ಮನಹಿತಿಗಳಿದದರ ೆ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಬೆ್ೇಕತ 
ಎಂದತ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ಧದೆದೇವೆ.  ಆದರೆ ಇದತವರೆಗೂ ಯನವುದೇೆ ಮನಹಿತಿ ಬಂದ್ಧಲಿ.  ಆತ್ ಏನತ 
ಮನಹಿತಿ ಕ್ೂೆಟಿಟದನದರ್ೊೇ ಅದರ ಆಧನರದ ಮೇಲೆ, Farzi Cafe ಯಲ್ಲಿ ನಡದೆ ಘ್ಟರ್ೆಯ ಬಗೆೆ   
2018ರೆ್ೇ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದತ ಕ್ೆೇಸ್ಚ ರಿಜಸಟರಚ ಆಗತತ್ುದೆ.  ನಲಪನಡಚ, ಶ್ರೇಕ ಇವರಲೆಿರೂ ಇದರಲ್ಲಿ 
ಸಿಗತತ್ನುರ.ೆ ಈ ಹಿರೆ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ  ಈತ್ನ ಮೇಲೆ ಒಂದತ ಚನಜಚಾಶ್ೇಟಚ ಆಗತತ್ುದೆ.  ಮತ್ೆು, ತ್ನವು 
ಹೆೇಳಿದ ಹನಗೆ, ಸರ್ಾಾರದ ಸತಮನರತ ರೂ. ೧೧ ಕ್ೂೆೇಟಿ ಹನಯರ್ಚ ಆಗಿದತದ, ಅದರಲ್ಲಿ ರೂ. ೧ ಕ್ೂೆೇಟಿ ೮೫ 
ಲಕ್ಷಗಳನತನ ರಕೆವರಿ ಮನಡಿದೆದೇವೆ.  ಇನತನಳಿದ್ಧರತವುದತ ರಕೆವರಿ ಸಟೆೇಜಚನಲ್ಲಿದೆ; ಎನಚಕ್ೆಾೈರಿ ಆಗತತಿುದೆ.  
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ಉಳಿದ ಮನಹಿತಿಗಳನತನ ತ್ಮಗೆ ಕ್ೊಟಿಟದೆದೇರೆ್.  2020ರಲ್ಲಿ ಡರಗಾಚ ಕ್ೆೇಸ್ಚನಲ್ಲಿ ಇವರತ ಸಿಕೆ 
ಹನಕಕ್ೊಂಡನಗ ಚನಜಚಾಶ್ೇಟಚ ಹನಕದೆದೇವೆ.  ತ್ನವು ಬಿಟಚಕ್ನಯನಚ ಹಗರಣಕ್ೆೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ೆ
ಏನತ  ಡವೆಲಪೆಚಮಂಟಚ ಆಗಿದ,ೆ ಎಷಟರಮಟಿಟಗ ೆಹಗರಣವನಗಿದ ೆಎಂದತ ಕ್ೆೇಳುತಿುದ್ಧದೇರಿ.  ಈ ಕತರಿತ್ತ 
ನನನ ಹತಿುರ ಇರತವಂತ್ಹ ಮನಹಿತಿಯನತನ ತ್ಮಮ ಗಮನಕ್ೆೆ ತ್ರತವಂತ್ಹ ಕ್ೆಲಸವನತನ ಮನಡಿದೆದೇರ್ೆ.   
ಶ್ರೇಕಯನತನ ಬಿಟತಟ, ಬ್ೆೇರ ೆಬ್ೆೇರಯೆವರತ, ಬಿಟಚಕ್ನಯನಚಗಳನತನ ಕ್ೊಡತತ್ೆುೇರ್ೆ ಎಂದತ ರೂ.೨೦ ಲಕ್ಷ, 
ರೂ. ೪೦ ಲಕ್ಷಗಳನತನ ವಸೂಲ್ಲ ಮನಡಿದನದರೂೆೇ ಅವರನೂನ  ಕೂಡ ಹಿಡಿದ್ಧದೆದೇವೆ.  ಕ್ೆಲವರನತನ 
ಅರಸೆ್ಟಚ ಮನಡಿದೆದೇವೆ.  ಕ್ೆಲವರ ಮೇಲೆ ಚನಜಚಾಶ್ೇಟಚ ಹನಕತತಿುದೆದೇವೆ.  ಕ್ೆಲವು ವಿಚನರಣಯೆ 
ಹಂತ್ದಲ್ಲಿವ.ೆ  ಇದತ ಯನವುದನತನ ಕೂಡ ಮತಚಿಚಡತವ ಪರಶೆನಯಲಿ.  ಶ್ರೇಕ ಪರಕರಣದಲ್ಲಿ, ಕ್ೊಲೆತ್ನು 
ಮೂಲದ ಒಬಬ ಬ್ೊರೇಕರಚ ರನಬಿನಚ ಎನತನವವನಂದ ೦.೦೮೫೬ ಬಿಟಚಕ್ನಯನಚಗಳನತನ ಜ್ಪಿು 
ಮನಡಲನಗಿತ್ತು.  ಅಂದರ,ೆ ರೂ.೨,೫೪,೪೮೪ ಜ್ಪನುಗಿದ.ೆ  ಮತ್ೆುಲಿವೂ ಕೂಡ ತ್ನಖೆಯಲ್ಲಿದೆ; 
ಚನಜಚಾಶ್ೇಟಚಗಳನತನ ಹನಕದೆದೇವೆ.  ಚನಜಚಾಶ್ೇಟಚನಲ್ಲಿ ಯನರ ಹೆಸರತ ಬಂದ್ಧದ,ೆ ಅವರ 
ಸಟೆೇಟಚಮಂಟಚಗಳೇೆನತ, 2018ರಲ್ಲಿ ಯನರತ ಸಿಕೆ ಹನಕಕ್ೊಂಡಿದದರೂೆೇ ಅವರ ಜೊತ್ೆ ಯನಯನಾರತ 
ಇದದರತ ಎನತನವುದತ ನಮಗೂ ಗೊತಿುದ,ೆ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಗೊತಿುದೆ.  ರ್ನನತ ಅದನತನ ಇಲ್ಲಿ 
ಹೆೇಳುವುದಕ್ೆೆ ಹೂೆೇದರೆ, ಅದತ ಅನವಶಯಕ ರನಜ್ಕ್ನರಣ ಎಂದತ ನೇವು ಹೇೆಳಬಹತದತ ಎನತನವ 
ಆತ್ಂಕ ನನನಲ್ಲದ.ೆ 

              (ಮತಂದತ . . .) 

(125) 7-3-2022 4.20 ಡಿಎಸ್ಚ-ಎಂಡಿ(ವಿಕ್ೆ) 

ಶ್ರೇ ಅರಗ ಜ್ಞನರೆ್ೇಂದರ(ಮತಂದತ):- 

ಶ್ರೇ ರನಬಿನಚ ರವರ ಹೇೆಳಿಕ್ೆಯನತನ ರೆ್ೂೇಡಿದರೆ ಈ ರನಜ್ಯದ ಮಯನಾದೆ ಉಳಿಯತವುದ್ಧಲಿ. 
ಯನಯನಾರತ ಅವನ ಜೊತ್ೆಯಲ್ಲಿದದರತ, ಸಪೆಷಲಚ ಫೆಿೈಟಚ ಮನಡಿಕ್ೊಂಡತ ಅವನನತನ ಎಲೆಿಲ್ಲಿ ತಿರತಗನಟ 
ಮನಡಿಸಿದರತ ಎಂಬತದನತನ ರೆ್ೂೇಡಿದರ ೆಇವತ್ತು ಆಶಚಯಾವನಗತತ್ುದೆ.  ಚನಜಚಾಶ್ೇಟಚ ಹನಕದೆದೇವೆ, 
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ಈಗ ರ್ನಯಯನಲಯದಲ್ಲಿದೆ.  ಅದರ ಬಗೆೆ ರ್ನನತ ಹೆಚತಚ ಉಲೆಿೇಖ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಹೊೇಗತವುದ್ಧಲಿ.  
ಆದದರಿಂದ ಶ್ರೇ ರನಬಿನಚ ಒಬಬ broker, ಅವನತ ನಸಾಂಕ್ೂೆೇಚವನಗಿ ಎಲಿವನತನ ಹೆೇಳಿಕ್ೂೆಳುಿತ್ನು 
ಬಂದ್ಧದನದರೆ್.  ಯನವನಯವ ದ್ಧರ್ನಂಕದಂದತ ರ್ನನತ ಬ್ೆಂಗಳೂರಿಗ ೆಬಂದ್ಧದೆದ, ಯನರ ಜೊತ್ೆಯಲ್ಲಿದೆದ, 
ಯನವನಯವ ಹೊೇಟೆಲಚನಲ್ಲಿದೆದ, ಹಿಮನಚಲ ಪರದೆೇಶದಲ್ಲಿ ಯನವ ಹೂೆೇಟೆಲಚನಲ್ಲಿದೆದ,  ದಹೆಲ್ಲಯಲ್ಲಿ 
ಯನವ ಹೊೇಟಲೆಚನಲ್ಲಿದೆದ, ಫೆಿೈಟಚ ಯನರತ book ಮನಡಿದರತ, ಯನವನಯವ ಸಂಸೆಾಗಳಿಗೆ ರ್ನವು 
ಎಷೆಟಷತಟ ಹಣವನತನ ಕ್ೂೆಟಿಟದೆದೇವೆ, ಇವಲೆಿವನತನ ಹೇೆಳುತ್ನುರೆ್.   ಅದತ ಒಂದತ ಭನಗ.  ಮನನಯ 
ಸದಸಯರತ ಬಿಟಚ ಕ್ನಯನಚ ಬಗೆೆ ಕ್ೆೇಳಿದನದರ,ೆ ಬಿಟಚ ಕ್ನಯನಚ ಚಿೇಟಿಂಗಚ ಇಲ್ಲಿದೆಯೆೇ ಹೂೆರತ್ತ,  
ಅದನತನ ಈಗನಗಲೆೇ ಚನಜಚಾಶ್ೇಟಚ ಮನಡಿದೆದೇವೆ.  ಹೊಸ ಪರಕರಣಗಳು ಯನವುದನದರತ ಇದದರೆ  
ಅದರ ದನಖಲನತಿ ಕ್ೂೆಡತವುದ್ಧದದರೆ ಸಕ್ನಾರ ಮತಕು ಮನಸಿಾನಂದ ಇದೆದೇವೆ ಎಂದತ ರ್ನನತ ಕಳೆದ 
ಅಧಿವೆೇಶನದಲೂಿ ಹೆೇಳಿದೆದ.  ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಮತಕು ಮನಸಿಾನಂದ ಇದೆದೇವೆ ಎಂದತ 
ಹೆೇಳಬಯಸತತಿುದೆದೇರೆ್. ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಏನತ ಹನಗ ೆ ಮನಡಿದನದರ,ೆ ಹಿೇಗೆ ಮನಡಿದನದರ ೆ ಎಂದತ 
ಹೆೇಳುತಿುದನದರ.ೆ ನೇನತ ಸತಳುಿ ಹೆೇಳುತಿುದ್ಧದೇಯನ ಎಂದತ ಅವನಗ ೆಹೆೈಕ್ೂೆೇಟಚಾ ಕೂಡ  penalty 
ಹನಕದ.ೆ   ಇವತ್ತು Srikrishna Ramesh alias Sriki ಅನತನ  ಯನರತ ನಬಾಂಧ ಮನಡಲ್ಲಲಿ.  
ಅವರನಗಲ್ಲ, ಅವರ ಕತಟತಂಬದವರನಗಲ್ಲ ಏನನತನ ಹೆೇಳುತಿುಲಿ.  ರ್ನವೇೆ ಎಲನಿ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದೆದೇವೆ.  
ಶ್ರೇಕಗ ೆಈ ರಿೇತಿ ಆಗಿದೆ, ಅವನಗ ೆ ವಿಷ ಕತಡಿಸಿದದರತ, ಅವನಗ ೆ ಅಪಿೇಮತ ತಿನನಸಿದದರತ, ಇದನತನ 
ರ್ನವು ಹೆೇಳುತಿುದೆದೇವೆ.  ಅದನತನ ಅವನತ ಕೂಡ ಹೆೇಳಬ್ೆೇಕಲಿವೆೇ?  ಇವತ್ತು ಮನಧಯಮದವರ 
ಎದತರತಗಡೆಯನದರೂ ಹೇೆಳಬ್ೆೇಕಲಿವೇೆ?  ಯನವುದನೂನ ಕೂಡ ಅವನತ ಹೇೆಳುವುದ್ಧಲಿ.  ಎಲಿವನತನ 
ರ್ನವು ಹೆೇಳುತಿುದೆದೇವೆ.  

 ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವೆಂಕಟೆೇಶಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಶ್ರೇಕ ಜ್ಯನಗರದವನತ. ಅವರ ಅಪಪ 
ಹೆೇಳಿದರತ. ಅವರ ಅಪಪ ಹೆೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಅವನ ಆರೂೆೇಗಯವೆೇ ಹೊೇಗಿಬಿಟಿಟತ್ತ.  ಇವತ್ತು ಅವನತ 
ಕ್ೊೇಮನದಲ್ಲಿದನದರ್.ೆ  ಅವನ ತ್ಮಮ ಒಬಬನದದ ಇದೆೇ ಕ್ೆೇಸ್ಚನಲ್ಲಿ Intelligence Bureau 
(Central Government) ನವರತ ಇಟತಟಕ್ೂೆಂಡಿದನದರೆ.  ಈಗ ರ್ನಲೂೆವರೆ ಬಿಲ್ಲಯನಚ ಡನಲರಚ 
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ಮರೆ್ನ ಹಗರಣ ಆಗಿರತವ ಪೆೈಕ  3.6 billion dollars FBI ನಂದ ವಶ ಆಗಿದ.ೆ  ಅದಕ್ೆೆ 
ಭನರತ್ದ email. It is from the Indian email and it is not from the 
American email.  The arrested girl is from Russia.   ಅದೆೇ ರಿೇತಿ ಏರೆ್ೇರ್ೂೆೇ 
ಆಗಿದ ೆಎಂದತ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಹೆೇಳಿದನದರ.ೆ ಅದರ ಬಗೆೆ ತ್ನಖೆ ಮನಡಿಸಿ, ಯನರತ ಬ್ೆೇಡ ಎಂದತ 
ಹೆೇಳುತ್ನುರ?ೆ  ಯನವ ಪಕ್ಷವೂ ಕೂಡ ಅಪರನಧಿಗಳಿಗೆ ಸಹನಯ ಮನಡಿ ಎಂದತ ಹೆೇಳುವುದ್ಧಲಿ. 
ಅವರತ ಏಕ್ೆ ತ್ನಖೆಯನತನ ಮನಡಿಸತತಿುಲಿ? ಅವರತ ತ್ನಖೆಯನತನ ಮನಡಿಸಲ್ಲ, ತ್ನಖೆಯಲ್ಲಿ ಯನರ 
ಹೆಸರನದರೂ ಬರಲ್ಲ. ಇವರ ವಿರತದಿ ಯನರತ ಇಲಿ.  ಇವತ್ತು ಸಕ್ನಾರದದ ಹಣವರೆ್ನೇ ಇವತಿುನವರಗೊ 
ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡಿಲಿ?  

 ಶ್ರೇ ಅರಗ ಜ್ಞನರೆ್ೇಂದರ:- ಆ ಹಣವನತನ ವಸೂಲ್ಲ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆ.  

 ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವೆಂಕಟೆೇಶಚ:- ಯನವನಗ ವಸೂಲ್ಲ ಮನಡತತಿುೇರಿ ಎಂಬತದರ ಬಗೆೆ ನಗದ್ಧತ್ 
ಸಮಯವನತನ ಹೆೇಳಿ. ಅರಸೆ್ಟಚ ಮನಡಿದ ಮೇಲೆ  ಅವನನತನ ಏಕ್ೆ ಹೊರಗಡೆ ಬಿಟಿಟದ್ಧದೇರಿ?  

 ಶ್ರೇ ಅರಗ ಜ್ಞನರೆ್ೇಂದರ:- ಈ hacking ರೆ್ಡದ್ಧದತದ ನಮಮ ಸಕ್ನಾರ ಇದನದಗ ಅಲಿ. ಅದನತನ 
ರ್ನನತ dispute ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಹೂೆೇಗತವುದ್ಧಲಿ. 

 ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವೆಂಕಟೆೇಶಚ:- ಅಪರನಧಿಗಳು ಅಪರನಧಿಗಳೆೇ.  ಈಗ ಕಳಿರತ ನಮಮ ಕ್ನಲದಲೂಿ 
ಇರತತ್ನುರ,ೆ ನಮಮ ಕ್ನಲದಲೂಿ ಇರತತ್ನುರೆ.   

ಶ್ರೇ ಅರಗ ಜ್ಞನರ್ೆೇಂದರ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ಅದನತನ dispute 
ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಹೊೇಗತವುದ್ಧಲಿ. ರನಜ್ಕ್ನರಣ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಹೊೇಗತವುದ್ಧಲಿ.  ಯನರತ 
ಅಪರನಧಿಗಳಿರತತ್ನುರಯೆೇ ಅವರತ ಅಪರನಧಿಗಳೆೇ.  ಯನರನತನ ರಕ್ಷಣೆ ಮನಡತವ ಪರಶೆನಯೆೇ ಇಲಿ. 
ಅವರ ಸಕ್ನಾರದಲ್ಲಿ ನಡದೆ್ಧರಲ್ಲ, ನಮಮ ಸಕ್ನಾರದಲ್ಲಿ ನಡದೆ್ಧರಲ್ಲ ಜನಜಚಾಶ್ೇಟಚ ಹನಕದೆದೇವೆ. ಅವನನತನ 
ಅರಸೆ್ಟಚ ಮನಡಿದೆದೇವೆ. ೨೦೧೭-೧೮ ರಲ್ಲಿ Farzi Cafe ಯಲ್ಲಿ ಇವರಲೆನಿ ಸಿಕೆ ಹನಕಕ್ೊಂಡಿದನದರಲನಿ 



136 

                                                                                                                                               
      “ wzÀÄÝ¥ÀrAiÀiÁUÀzÀ ¥Àæw/unedited copy/£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ¼À°è CxÀªÁ ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉUÁV G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀPÀÆqÀzÀÄ 

 

 

ಅವತ್ುೆೇರ್ನದರೂ ಹಿಡಿದತ ಸರಿಯನದ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ತ್ನಖೆ ನಡಸೆಿದದರೆ ಮತಂದ್ಧನದತದ ಯನವುದೂ ಕೂಡ 
ಆಗತತಿುರಲ್ಲಲಿ.  ಅದನತನ ಏಕ್ೆ ಬಿಟಟರತ ಎನತನವುದತ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಗೂೆತ್ನುಗತತಿುಲಿ?  

ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವೆಂಕಟೆೇಶಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈಗ ಗೃಹ ಇಲನಖ ೆಅವರ ಹತಿುರ 
ಇದೆ.  ಏಕ್ೆ ಬಿಟಟರತ ಎಂಬತದನತನ  ಅವರತ ತ್ನಖ ೆಮನಡಬ್ೇೆಕತ.  ಅವರಿಗೆ ತ್ನಖೆ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ 
ಯನರತ  ನಬಾಂಧ ಮನಡತತ್ನುರೆ, ಯನರನದರೂ ತ್ನಖ ೆಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಅಡಿಾ ಪಡಿಸತತಿುದನದರಯೆೆೇ?  

ಶ್ರೇ ಅರಗ ಜ್ಞನರೆ್ೇಂದರ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ,  Indian email ನಲ್ಲಿ ಆಗಿದ ೆಎಂದತ 
ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಹೆೇಳಿದನದರ.ೆ  ಮನನಯ ಸದಸಯರ ಹತಿುರ ದನಖಲನತಿ ಇದದರೆ ದಯವಿಟತಟ produce 
ಮನಡಿ.  ಏಕ್ೆಂದರ,ೆ ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಪನರಮನಣಿಕ ಕ್ನಳಜಯಂದ ಕ್ೆೇಳುತಿುದನದರೆ.  

ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವೆಂಕಟೆೇಶಚ:- ಕ್ೊಡತತ್ೆುೇರ್ೆ. 

ಶ್ರೇ ಅರಗ ಜ್ಞನರ್ೆೇಂದರ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಪದೆೇಪದೆೇ ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಇದನತನ  
ಪರಸನುಪ ಮನಡತತಿುರತವುದನತನ ರೆ್ೂೇಡಿದರ ೆ ಎಲೂೆಿೇ ಒಂದತ ಕಡ ೆ ಸತ್ಯ ಹೂೆರಗೆ ಬರಬ್ೆೇಕ್ೆನತನವ  
ಅಪೆೇಕ್ ೆಅವರಿಗಿದೆ.  ಅವರ ಜೊತ್ೆ ರ್ನನದೆದೇರ್.ೆ  

ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವೆಂಕಟೆೇಶಚ:- ಜೊತ್ೆಗಿದೆದೇವೆ ಎಂದತ ಹೇೆಳಿ ಸಕ್ನಾರದ ಹಣವನತನ ಕೂಡ ನೇವು 
collect ಮನಡತತಿುಲಿ. 

ಶ್ರೇ ಅರಗ ಜ್ಞನರೆ್ೇಂದರ:- ಮನಡತತ್ೆುೇವ.ೆ  

ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವೆಂಕಟೆೇಶಚ:- ಐದತ ವಷಾ, ಆರತ ವಷಾ ಕ್ೆೇಳಬ್ೆೇಡಿ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿಬಿಡಿ ರ್ನನತ 
ಈ ಪರಶೆನಯರೆ್ನೇ ಕ್ೆೇಳುವುದ್ಧಲಿ.  

ಶ್ರೇ ಅರಗ ಜ್ಞನರೆ್ೇಂದರ:- ತ್ನಖೆಯನಗಬೆ್ೇಕತ, ಅಪರನಧಿಗಳು ಸಿಗಬ್ೇೆಕತ. 
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ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವೆಂಕಟೆೇಶಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇದತ ಸಕ್ನಾರದ ಹಣ. ಜನಮಿೇನನ 
ಮೇಲ ೆಇವನತ ಹೊರಗಡೆ ಇರತತ್ನುರೆ್ ಎಂದರೆ ಹೆೇಗ?ೆ 

ಶ್ರೇ ಅರಗ ಜ್ಞನರೆ್ೇಂದರ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನವೇೆನತ ಜನಮಿೇನತ ಕ್ೊಟಿಟಲಿ.  
ವಿಚನರಣ ೆಮನಡದ ೆಅವನಗೆ ಬ್ೆೇಲಚ ಸಿಗತವ ಹನಗೆ ಮನಡಿದದರ ೆಅವರತ ಹೇೆಳುವುದತ ಸರಿಯನಗಿತ್ತು. 
ವಿಚನರಣ ೆ ಮನಡಿದೆದೇವೆ, ಅವನ ಮೇಲೆ ಸರಿಯನಗಿ ಜನಜಚಾಶ್ೇಟಚ ಸಬಚಮಿಟಚ ಮನಡಿದೆದೇವೆ. 
ಸನಕ್ನೂಧನರಗಳನತನ ಒದಗಿಸಿದೆದೇವ.ೆ ಕ್ೂೆೇಟಚಾ ಬಿಟಿಟರತವುದಕ್ೆೆ  ಯನರೆೇನತ ಮನಡತವುದಕ್ನೆಗತತ್ುದ?ೆ  
ಬಹಳ ದೂೆಡಾ ಅಪರನಧಿಗಳು ಕ್ೊೇಟಚಾನಂದ ಜನಮಿೇನತ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುಿತ್ನುರೆ, ಅದತ ಕ್ೂೆೇಟಚಾ 
ವಿವೆೇಚರೆ್ಗ ೆಬಿಟಿಟರತವಂಥದತದ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಸಚಿವರೆೇ, ಸಮಗರ ತ್ನಖಯೆನತನ ಮನಡಿ. 

ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವೆಂಕಟೆೇಶಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ಕ್ೆೇಳಿದನಗ ಮನನಯ 
ಮತಖಯಮಂತಿರಗಳು ಸಿ.ಬಿ.ಐ., ಇ.ಡಿ. ಗೆ ತ್ನಖ ೆಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಕ್ೂೆಡತತ್ುೆೇವೆಂದತ ಹೆೇಳಿದದರತ.  ಇವರತ 
ರ್ನವು ಮನಡತತ್ೆುೇವೆಂದತ ಹೆೇಳುತ್ನುರೆ.  ಈಗ ಅವರತ ತ್ನಖೆ ಮನಡತತ್ನುರಯೆೇ ಇವರತ 
ಮನಡತತ್ನುರಯೆೇ ಎಂಬತದನತನ ಸಪಷಟ ಮನಡಿ.  

ಶ್ರೇ ಅರಗ ಜ್ಞನರೆ್ೇಂದರ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನವು ಸಕ್ನಾರದ ಹಣವನತನ ವಸೂಲ್ಲ 
ಮನಡತವುದತ ನಮಮ ಜ್ವನಬ್ನದರಿ.  ಅವರತ ಹೆೇಳದ್ಧದದರೂ ರ್ನವು ವಸೂಲ್ಲ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆ. ಈಗನಗಲೆೇ 
ಸತಮನರತ ಎರಡತ ಕ್ೂೆೇಟಿ ರೂಪನಯಗಳಷತಟ ವಸೂಲ್ಲ ಮನಡಿದೆದೇವೆ.  ಉಳಿದ್ಧರತವ ಹಣದ ವಸೂಲ್ಲಗ ೆ
ಈಗನಗಲೆೇ GST Commission ಗೆ ಬರೆದ್ಧದೆದೇವೆ.   ಎಲಿವೂ ಕೂಡ process ಆಗತತಿುದೆ.  
ಹನಗನಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಚನವಚ ಮನಡತವ ಪರಶೆನಯೆೇ ಇಲಿ.  ಸಕ್ನಾರದ ಹಣ ಏನತ ಹೂೆೇಗಿದಯೆೇ 
ಅದತ ಅವರ ಕ್ನಲದಲ್ಲಿ ಹೂೆೇಗಿದಯೆೇ, ನಮಮ ಕ್ನಲದಲ್ಲಿ ಹೂೆೇಗಿದಯೆೇ, ಸಕ್ನಾರ, ಸಕ್ನಾರವೆೇ.  
ಅದತ ಅವರತ ಇರಬಹತದತ, ರ್ನವು ಇರಬಹತದತ.  ಆದರ ೆಸಕ್ನಾರದ ಹಣ ಅದತ ಸನವಾಜ್ನಕರ ಹಣ.  
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ಆ ಹಣವನತನ ರ್ನವು ಖಂಡಿತ್ವನಗಿಯೂ ವಸೂಲ್ಲ ಮನಡತತ್ೆುೇವ ೆ ವಸೂಲ್ಲ ಮನಡದ ೆ ಬಿಡತವುದ್ಧಲಿ.  
ಇದರ ಬಗೆೆ ಮನನಯ ಸದಸಯರಿಗೆ ಯನವುದೆೇ ರಿೇತಿಯ ಅನತಮನನ ಬ್ೆೇಡ.  

ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವೆಂಕಟೆೇಶ:- ಹಣ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೊೇಗಿದ ೆಎನತನವುದರ ಬಗೆೆ ನಮಮ ಹತಿುರ ಮನಹಿತಿ 
ಇದೆ.  ಅವರ ಮೇಲೆ ಏಕ್ೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗ ೆ ರೈೆಡಚ ಮನಡಿಲಿ?  ರ್ನಗಪತರದಲ್ಲಿ ಒಂದತ ಕಂಪನಯ 
ಮೇಲ ೆಇವತಿುನವರೆಗೂ ಏಕ್ೆ ರೈೆಡಚ ಮನಡಿಲಿ?  

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.ೆಹರಿಪರಸನದಚ(ವಿರೊೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ,  ಮನನಯ 
ಗೃಹ ಮಂತಿರಗಳು ಉತ್ುರ ಕ್ೊಡತತಿುದನದರ.ೆ  ಅದರಲ್ಲಿ ಸಕ್ನಾರದ ಹಣ ಹೊೇಗಿದ ೆಎಂದತ prima 
facie case ಇದೆ.  ಇದತ ಕ್ೆೇವಲ ಸಕ್ನಾರದ ಹಣ ಹೊೇಗಿದ ೆ ಎನತನವಂಥದದಲಿ.  ಐಟಿಯಲ್ಲಿ 
ಕ್ನಯಲ್ಲಫೊೇನಾಯನ ಆದಮೇಲ ೆ ಬ್ೆಂಗಳೂರತ ನಗರ ಇಡಿೇ ಪರಪಂಚದಲೆಿೇ ಎರಡರೆ್ೇ ರನಜ್ಧನನ 
ಎಂದತ ಹೆೇಳುತ್ನುರೆ.  ಇಡಿೇ ಭನರತ್ ದೆೇಶದಲೆಿೇ ಬಹಳ ಕತಖನಯತಿಯನಗಿರತವಂತ್ಹ 
ಜನಖಾಂಡದಲ್ಲಿರತವಂತ್ಹ ಜನಮಚಥರದಲ್ಲಿ ಪಿಕಚರಚ ಎಲನಿ ಬಂದ್ಧದ.ೆ  ಎಲನಿ ಕ್ೆರಡಿಟಚ ಕ್ನಡಚಾ, ಡಬೆಿಟಚ 
ಕ್ನಡಚಾ, ಈ ರಿೇತಿ ಎಲನಿ hack ಮನಡತವಂಥದತದ ಆಗತತಿುದೆ.  ಈಗ ಅದೆೇ ಕತಖನಯತಿ 
ಬ್ೆಂಗಳೂರಿಗೂ ಸಹ ಬರತತಿುದೆ.  ಸಕ್ನಾರದ ಹಣ ಹೊೇಗಿದ ೆಎಂದತ ಮನನಯ ಗೃಹ ಮಂತಿರಗಳೆೇ 
ಒಪಿಪಕ್ೊಳುಿತಿುದನದರ.ೆ  ಆದದರಿಂದ ಇದತ ಗಂಭಿೇರವನದ ವಿಚನರವನಗಿದೆ.  ಶ್ರೇಕ ರವರನತನ ಇಟತಟಕ್ೂೆಂಡತ 
ಏರೆ್ೇನತ ಆಗಿದ ೆಎಂಬತದನತನ ಅವರತ ದನಖಲೆ ಸಮೇತ್ ಕ್ೆೇಳುತಿುದನದರೆ.  ಕ್ೆಲವು ಇನಾಚಪೆಕಟರಚಗಳದತದ 
ಇಂಟರವೂಯ ಆಯತ್ತ, ಅದೂ ಕೂಡ hack ಆಗಿತ್ತು.   ಇದೆೇನತ ಹೂೆಸದಲಿ.  ಕ್ೆಲವು ಕಂಪನಗಳು 
ಉತ್ುರ ಪರದೇೆಶದಲ್ಲಿ ಮೂರತ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಓಪನಚ ಆಯತ್ತ, ಆದರೆ ಮತಚಿಚ ಬಂದರತ.  ಇದರಲ್ಲಿ 
ಯನಯನಾರತ ಇದದರತ, ಇದರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಗಂಭಿೇರವನದ ವಿಚನರಗಳಿವೆ.  ತ್ನಖ ೆಮನಡಿಸಿದರೆ ಬಹಳ 
ಒಳೆಿಯದತ ಎಂದತ ನನಗನಸತತ್ುದೆ.  ಸಕ್ನಾರ ಇದೆ, ರ್ನವು ಎಫಚ.ಐ.ಆರ. ಹನಕದೆದೇವೆ, 
ಕ್ೊೇಟಚಾನಲ್ಲಿದ,ೆ ಕ್ೊೇಟಚಾ ಬ್ೆೇಲಚ ಕ್ೊಟಿಟದೆ, ಇವೆಲನಿ process ನಮಗ ೆ ಚೆರ್ನನಗಿ ಗೊತಿುದೆ.  
ಎಲೊಿೇ ಒಂದತ ಕಡ ೆಗಂಭಿೇರವನದ ಅಪರನಧ ನಡದೆ್ಧದ.ೆ  ಶ್ರೇಕ ರವರನತನ ರೆ್ೂೇಡಿದರ ೆಅವರ ರಿೇತಿ 
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ಯನರತ ಓಡನಡತತಿುಲಿ.  ವಿವಿಐಪಿ ಗೂ ಆ ರಿೇತಿಯ ಟಿರೇಟಚಮಂಟ ಸಿಗತವುದ್ಧಲಿ,  ಆ ರಿೇತಿ ಅವರತ 
ಓಡನಡತತಿುದನದರ.ೆ  ಜೆೈಲಚನಂದ ಹೊೇಗತವನಗ ಮನತ್ರ ಆಟೊೇರಿಕ್ನದಲ್ಲಿ ಹೊೇದರತ.  ಮನನಯ ಗೃಹ 
ಮಂತಿರಗಳು ಹೇೆಳಿತಿುರತವುದತ ನಜ್.  ಆ ಮನತಷಯ ವಿಮನನದಲೆಿೇ ಓಡನಡತತಿುದನದರ.ೆ  ಫೆೈಸನಟರಚ 
ಹೊೇಟಲೆಚನಲೆಿೇ ಇರತತ್ನುರ.ೆ  ಸನಮನನಯ ಮನತಷಯ ಯನರನದರೂ ಸಿಕೆಹನಕಕ್ೂೆಂಡಿದದರೆ ಅವನ ಗತಿ 
ಏರ್ನಗಬೆ್ೇಕತ್ತು?  ಆದದರಿಂದ ಇದೊಂದತ ಗಂಭಿೇರವನದ ಅಪರನಧವನಗಿದ.ೆ  ಅದತ ಅಮೇರಿಕ್ನದಲೆಿೇ 
ಆಗಿರಬಹತದತ ಅಥವನ ಬ್ೆೇರ ೆಎಲೆಿೇ ಆಗಿರಬಹತದತ, ಕ್ೆೇವಲ ನಮಮ ಪೂೆಲ್ಲೇಸ್ಚನವರತ ಎಫ.ಐ.ಆರ. 
ಹನಕದೆದೇವೆಂದರೆ ಅದತ ಬಗೆಹರಿಯತವುದ್ಧಲಿ.  ಇದರ ಬಗೆೆ ಗಂಭಿೇರವನದ ತ್ನಖೆಯನಗಬೆ್ೇಕ್ನಗಿದೆ. 
ಇದರ ತ್ನಖೆಯನತನ ಸಿಬಿಐ ಗೆ ಕ್ೂೆಡತತ್ನುರಯೆೇ ಅಥವನ INTERPOL ಗೆ ಕ್ೊಡತತ್ನುರೆಯೇ, 
ಯನರಿಗನದರೂ ಕ್ೊಟತಟ ತ್ನಖೆಯನತನ ಮನಡಿಸಿದರೆ ಸತ್ಯ ಹೊರಗ ೆಬರತತ್ುದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯನವುದೆೇ 
ಪಕ್ಷದವರತ ಇರಲ್ಲ, ಯನರೆೇ ದೊಡಾ ಮನತಷಯ ಇರಲ್ಲ, ಅದತ ಈಚ ೆ ಬರಲ್ಲ.  ಮನನಯ 
ಯತ.ಬಿ.ವೆಂಕಟೆೇಶಚರವರತ ಅಧಾ ಹೆೇಳುತಿುದನದರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ವಿವಿಐಪಿ ಗಳು ಇದನದರ.ೆ  ಅವರೆಲನಿ 
ಹೆಸರತಗಳು ಹೊರಗಡೆ ಬರಲ್ಲ.  ಸಮನಜ್ದಲ್ಲಿ ನಡಯೆತತಿುರತವ ಇಂತ್ಹ ಕ್ೆಲಸಗಳನತನ ನಲಿಬ್ೆೇಕ್ನದರೆ 
ಸಕ್ನಾರ ತ್ನಖೆಗ ೆಒಪಿಪಕ್ೂೆಳಿಬ್ೆೇಕತ.  

ಶ್ರೇ ಅರಗ ಜ್ಞನರೆ್ೇಂದರ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ, 
ಮನನಯ ಯತ.ಬಿ.ವೆಂಕಟೆೇಶಚರವರತ ಹೆೇಳುತಿುರತವುದತ ಸರಿಯನಗಿದೆ.  ಇದರಲ್ಲಿ eProcurement 
ಏನತ hack ಆಗಿದ,ೆ ಅದರಲ್ಲಿ ೧೭ ಜ್ನರನತನ ಈಗನಗಲೆೇ ಅರಸೆ್ಟಚ ಮನಡಿದೆದೇವೆ.  ಇದರಲ್ಲಿ ರ್ನಗಪತರ 
ಮೂಲದವರತ ಇದನದರೆ.  ಅವರತ ಹೆೇಳಿದ ಹನಗೆ ರ್ನಗಪತರದಲ್ಲಿ ಎಲಿ ತ್ರಹದವರತ ಇದನದರ.ೆ  

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕೆ್.ಹರಿಪರಸನದಚ:- ರ್ನನತ ಹೆೇಳಿದರೆ ಅದತ ಅಸಂಸದ್ಧೇಯ ಪದವನಗತತ್ುದೆ.  ತ್ನವು 
ಹೆೇಳಿದರ ೆಅದತ ಪರವನಗಿಲಿ. 

ಶ್ರೇ ಅರಗ ಜ್ಞನರೆ್ೇಂದರ:- ನೇವು ಹನವು ಎಂದತ ಹೇೆಳಿದ್ಧರಿ.  

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕೆ್.ಹರಿಪರಸನದಚ:- ಹನವಿನಪತರ ಕೂಡ ಅಸಂಸದ್ಧೇಯ ಪದವಲಿ.   
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ಶ್ರೇ ಅರಗ ಜ್ಞನರ್ೆೇಂದರ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ,  ಅಲ್ಲಿರತವಂತ್ಹ ಕ್ೆಲವು ಎನಚ.ಜ.ಓ. 
ಗಳಿಗೆ ಪೇೆಮಂಟಚ ಆಗಿ ಅವರ ಅಕ್ೌಂಟಚಗೆ ಹೂೆೇಗಿದೆ.  ಈಗ ಹೊೇಗಿ ರೆ್ೂೇಡಿದರ ೆ ಅವರ 
ಅಕ್ೌಂಟಚನಲ್ಲಿ ಹಣವಿಲಿ.  ಅವರ ಬ್ೆನನಹತಿುದೆದೇವೆ.  ರ್ನನತ ಈಗನಗಲೆೇ  GST Commission 
ಇವರಿಗಲೆನಿ ಪತ್ರ ಬರೆದ್ಧದೆದೇವೆ.        (ಮತಂದತ) 

 

೧೨೬/೭-೩-೨೦೨೨/೪-೩೦/ಬಿಕ್ೆಪಿ-ಎಂಡಿ(ವಿಕ್ೆ) 

ಶ್ರೇ  ಯತ.ಬಿ.ವೆಂಕಟೆೇಶಚ:-  ಎಷತಟ ದ್ಧನಗಳನದ  ಮೇಲೆ  ಬ್ೆನತನ  ಹತಿುದ್ಧದೇರಿ?  

ಶ್ರೇ  ಅರಗ  ಜ್ಞನರೆ್ೇಂದರ:-      ರ್ನನತ ಅದರ  ಬಗೆೆ  ದ್ಧರ್ನಂಕವನತನ  ಹೆೇಳುತ್ೆುೇರ್.ೆ  

ಶ್ರೇ  ಯತ.ಬಿ.ವೆಂಕಟೆೇಶಚ:-  ರೆ್ೂೇಡಿ,  ೬ ರಿಂದ  9 ತಿಂಗಳು ಅವರಿಗ ೆಸಮಯವನತನ  
ಕ್ೊಟಿಟದ್ಧದೇರಿ.  ಅವರತ ದತಡಾನತನ  ಖನಲ್ಲ ಮನಡಿದ ಮೇಲೆ ಅವರನತನ  ನೇವು  ಹಿಡಿಯತವುದಕ್ೆೆ  
ಹೊೇಗತತಿುೇರಿ.   

ಶ್ರೇ  ಅರಗ  ಜ್ಞನರೆ್ೇಂದರ:-    ಇದರ  ಬಗೆೆ  ಏನತ  ಮನಡಬ್ೇೆಕ್ೆಂದತ  ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ  
ಶ್ರೇಯತತ್  ವೆಂಕಟೆೇಶಚ ರವರತ  ಹೇೆಳಬ್ೇೆಕತ.   ಇದನತನ hack ಮನಡಿದ ತ್ಕ್ಷಣ  ಬ್ೆನತನ ಹತಿುದದರ ೆ
ಹಣ  ವಸೂಲ್ಲಯನಗತತಿುತ್ತು.   ರ್ನವು  ೨೦೧೯ರ್ೆೇ  ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ  FIR   ಹನಕದೆದೇವೆ.  Hack 
ಮನಡಿದ  ತ್ಕ್ಷಣವೇೆ  ಅಂದ್ಧನ ಸಕ್ನಾರ    ಬ್ೆನತನ ಹತಿುದದರ ೆ . … 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕೆ್. ಹರಿಪರಸನದಚ(ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ  ರ್ನಯಕರತ):-  ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ ಇದತ  
ಮನಮೂಲ್ಲ  ಕ್ೆಲಸವೆೇನಲಿ.    ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗ ೆ  ಐಪಿಎಸ್ಚ. ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಸಿಕತೆತ್ನುರೆ. ದೂೆಡಾ 
ದೊಡಾ ರನಜ್ಕೇಯ  ರ್ನಯಕರತ  ಸಿಕತೆತ್ನುರೆ.  ಏಕ್ೆಂದರ,ೆ   ಇದರ  ಬಗೆೆ  ಸತ್ಯ  ಹೊರಗಡೆ  
ಬರಬ್ೆೇಕ್ೆಂದರೆ  ತ್ನಖೆ ಮನಡಲತ  ಬ್ೆೇರಯೆವರಿಗ ೆ ಕ್ೊಡಬ್ೇೆಕತ.   ಏಕ್ೆಂದರ ೆ ಸತ್ಯ  ಹೊರಗಡೆ  
ತ್ರಲತ ಶಕುಯನತನ ಸಕ್ನಾರದವರತ ಕ್ೊಡತವುದ್ಧಲಿ.    ಇದರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದೊಡಾ ದೊಡಾ ವಿಐಪಿ.ಗಳು,    
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ಐಪಿಎಸ್ಚ. ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಇದನದರ.ೆ  ಆದದರಿಂದ, ಅಷನಟಗಿ ಸತ್ಯ  ಹೊರಗಡೆ  ಬರತವುದ್ಧಲಿ.  ದಯವಿಟತಟ  
ಕರ್ನಾಟಕದ ಘ್ನತ್ೆಯ ಹಿತ್ದೃಷಿಟಯಂದ ಮತ್ತು ಸನವಾಜ್ನಕರ  ಹಿತ್ದೃಷಿಟಯಂದ  ಒಂದತ  ಉನನತ್  
ಮಟಟದ  ತ್ನಖೆಯನಗಿ ಎಲಿರ  ಹೆಸರತ  ಹೊರಗಡೆ  ಬರಲ್ಲ.  

ಶ್ರೇ ಎಸ್ಚ,ಎಲ. ಬ್ೊೇಜೆೇಗೌಡ(ಶ್ಕ್ಷಕರ  ಕ್ೆೇತ್ರ):-  ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ ಅವಕ್ನಶಕ್ನೆಗಿ 
ಧನಯವನದಗಳು.   ಮನನಯ ಗೃಹ ಸಚಿವರತ  ಅನತಭವಿಗಳಿದನದರ ೆ  ಮತ್ತು ದಕ್ಷರಿದನದರ.ೆ  ನಮಮ 
ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜ್ಯದಲ್ಲಿ  ಕ್ೆಲಸ  ಮನಡತತಿುರತವ  ಕ್ೆಲವು  ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು  ದಕ್ಷರಿದನದರ,ೆ  ಮತ್ೆು  
ಕ್ೆಲವರತ ಅದಕ್ಷರಿದನದರೆ.  ಅದನತನ  ರ್ನವು ಒಪಿಪಕ್ೊಳಿಬ್ೆೇಕ್ನಗತತ್ುದೆ.  ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ  ಶ್ರೇ  
ಯತ.ಬಿ. ವೆಂಕಟೆೇಶಚ ಅವರತ ಬಹಳ ಗಂಭಿೇರವನದ   ಈ  ವಿಚನರವನಗಿ 2-3  ಬ್ನರಿ  ಪರಶೆನ  
ಮನಡಿದನದರ.ೆ   ಇದರಲ್ಲಿ  ವಿಚನರ  ಇರತವಂತ್ಹದತದ,    ಸಕ್ನಾರದ  ಹಣವನತನ  ಎಷತಟ  ದ್ಧವಸದಲ್ಲಿ  
ವಸೂಲ್ಲ  ಮನಡತತಿುೇರಿ  ಎನತನವುದನಗಿದ.ೆ  Cheating is a cheating. Section 420  
ಹನಕದದರ ೆತ್ಕ್ಷಣ   ಬ್ೆೇಲಚ  ಕ್ೂೆಡತತ್ನುರ.ೆ ಆದರೆ,   ಯನವುದನದರೊಬಬ  ಹತಡತಗನ  ಮೇಲ ೆ ಡೌರಿ  
ಕ್ೆೇಸ್ಚ  ಆದರೆ,  ಅವನತ ಸಿಗದೆೇ  ಇದದರೆ ತ್ಂದ-ೆತ್ನಯಗಳು ಅಥವನ    ಪೊೇಷಕರರೆ್ನಲನಿ 
ಪೊಲ್ಲೇಸ್ಚನವರತ  ಹಿಡಿದತಕ್ೊಂಡತ  ಬರತತ್ನುರೆ.    24 ಗಂಟೆಯಳಗೆ  ನೇನತ ಸತ್ಯ  ಹೆೇಳದ್ಧದದರ ೆ 
ನಮಮ  ಮರ್ೆಯವರರೆ್ನಲನಿ ಒಳಗಡ ೆ  ಹನಕತತ್ೆುೇವಂೆದತ  ಹೆೇಳುತ್ನುರೆ. ಪೂೆಲ್ಲೇಸ್ಚನವರತ ಅವರ 
ಅಸರಗಳರೆ್ನಲನಿ  ಇದಕ್ೆೆೇನತ ಉಪಯೇಗ  ಮನಡತತ್ನುರ,ೆ  ಅದೆೇ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ  ಇವರ  ಆಸಿು-ಪನಸಿು  
ಏನದ,ೆ ಅದನತನ  ಮತಟತಟಗೊೇಲತ  ಹನಕತವುದಕ್ೆೆ  ಬರತವುದ್ಧಲಿವೆೇ?  ಇವರ ಅಪಪ-ಅಮಮಂದ್ಧರತ  
ಮತ್ತು ಅವರ  ಸಂಬಂಧಿಕರರೆ್ನಲನಿ  ಕರದೆತಕ್ೊಂಡತ  ಬಂದತ, ಅವರತ  ಇಟಿಟರತವ ದತಡಾನತನ  
ಮತಟತಟಗೂೆೇಲತ  ಹನಕಕ್ೂೆಳುಿವುದಕ್ೆೆ  ಬರತವುದ್ಧಲಿವೆೇ?  ಅದನತನ  ಬಿಟತಟ,  ಇವರಿಗೆ   7-8 
ತಿಂಗಳುಗಳ  ಕ್ನಲ  ಅವಕ್ನಶ  ಕ್ೊಟಟರೆ liquidity ಸಿಗತತ್ುದೆಯೆೇ? ಆಗ ಅವನತ  ಯನವ 
ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ  ಎಲೆಿಲ್ಲಿ  ಬಂದೊೇಬಸ್ುಚ ಮನಡಿಕ್ೊಳಿಬ್ೆೇಕ್ೂೆೇ  ಆ  ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದೊೇಬಸ್ುಚ  
ಮನಡಿಕ್ೊಂಡತ,  ಮತ್ೆು  ಲನಯರಚ  ಹತಿುರ  ಹೂೆೇಗಿ ಬ್ೆೇಲಚ  ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡತ  ಬರತತ್ನುರ್ೆ.  
ಇಷೊಟಂದತ ಸಕ್ನಾರದ  ದತಡತಾ  ಹೂೆೇದನಗ  ತ್ಕ್ಷಣ  ಸಕ್ನಾರ   ಕರಮ ಕ್ೆೈಗೊಂಡತ  ಕ್ೆಲಸ 
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ಮನಡಬ್ೇೆಕ್ನಗಿತ್ತು  ಎನತನವ  ವಿಚನರವನಗಿ ರ್ನವು ಹೆೇಳುತಿುದೆದೇವ.ೆ ಆದದರಿಂದ, ದಯಮನಡಿ ಮನನಯ  
ಗೃಹ ಮಂತಿರಗಳು  ಗಮನಹರಿಸಬ್ೆೇಕತ.  ಇದತ ಒಂದತ ದ್ಧನದಲ್ಲಿ  ಅಂದರ,ೆ 24 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ  
ಮನಡತವಂತ್ಹ ಕ್ೆಲಸ,    ತ್ನವು ತ್ಮಮ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳಿಗೆ  ಹೆೇಳಬ್ೆೇಕತ.   ಈ  ವಿಚನರದಲ್ಲಿ  ತ್ನವು  
commitment ಕ್ೂೆಡಿ.   ಈ  ರಿೇತಿ  ಮನಡಿದರೆ  ಅವರತ ಮತ್ುೆ  ಕ್ೆೇಳುವುದ್ಧಲಿ.  ವಿಚನರ  ಇಲ್ಲಿಗ ೆ 
ಮತಗಿದತಹೊೇಗತತ್ುದೆ.   

(ಗೊಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬ್ೆಬೇಗೌಡ(ಶ್ಕ್ಷಕರ  ಕ್ೆೇತ್ರ):-   ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ  ನಮಮ ಮನನಯ ಗೃಹ 
ಸಚಿವರತ  ಉತ್ುರ  ಕ್ೊಡತವುದನತನ  ರೆ್ೂೇಡಿದರೆ    ನನಗೆ  ಈ  ಸಕ್ನಾರದ  ಮೇಲೆ ಸಂಶಯ 
ಬರತತ್ುದೆ.     ಈ ಪರಕರಣಕ್ೆೆ ಸಂಬಂಧಪಟಟಂತ್ೆ ಸಕ್ನಾರದ  ಹಣವರೆ್ನೇ     ಕದ್ಧದದನದರೆಂದತ ಬ್ಳೆಕಗೆ  
ಬಂದ್ಧರತವುದತ ಇವತ್ತು.  ಈ  ಕ್ೆಲಸವನತನ  ಅಂದ್ಧನ ಸಕ್ನಾರದವರೆೇ  ಮನಡಬ್ೇೆಕ್ನಗಿತ್ತು 
ರ್ನಯಯನಲಯದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ  ಬ್ೆೇಲಚ  ಕ್ೂೆಟಿಟದನದರೆ,     ಎಂದತ  ಗೃಹ ಸಚಿವರತ ಹೆೇಳುತ್ನುರೆ.   

 ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ   ಇವತ್ತು ಈ  ಪರಕರಣದಲ್ಲಿ ಪೊಲ್ಲೇಸ್ಚ  ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು,  
ಐಎ.ಎಸ್ಚ,  ಐಪಿಎಸ್ಚ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು, ರನಜ್ಕ್ನರಣಿಗಳು, ದೂೆಡಾ ದೂೆಡಾ  ಕ್ೆೈಗನರಿಕ್ೊೇದಯಮಿಗಳು, 
ಎಲನಿ  ಹಣವಂತ್ರತ ಹಣವನತನ  ಲೂಟಿ  ಮನಡತವಂತ್ಹ ಲೂಟಿಕ್ೂೆೇರರತ  ಇದರಲ್ಲಿ 
ಸೇೆರಿದನದರನೆತನವುದತ  ಜ್ಗಜನಿಹಿೇರನತ್ನಗಿದೆ. ಈ  ಹಣ  ರ್ನಗಚಪತರಕ್ೆೆ  ಹೊೇಗಿರಲ್ಲ, ನಂಗಿಪತರಕ್ೆೆ  
ಹೊೇಗಿರಲ್ಲ,   ಆದರ,ೆ   ನಮೂಮರಿನ ಪಕೆದಲ್ಲಿಯೆೇ  ನಂಗಿಪತರ  ಇದೆ.    ಈ  ಪರಕರಣ  ಇಷೆಟಲನಿ  
ಬಂದನಗ  ಕ್ೊೇಟಚಾನಲ್ಲಿ ಬ್ೆೇಲಚ  ಸಿಕತೆತ್ುದೆ,  ಇಂತ್ಹ ಒಬಬ  ಅಂತ್ರಚ ರನಷಿಿೇಯ ಕತಖನಯತ್ನಗ ೆ
ಕ್ೊೇಟಚಾನಲ್ಲಿ ಬ್ೆೇಲಚ  ಸಿಕತೆತ್ುದ ೆ  ಎಂದರೆ  ಯನವ ರಿೇತಿ ಪೂೆಲ್ಲೇಸ್ಚ  ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಅವನನತನ  
ಯನವ  ಯನವ  ಪರಕರಣದಲ್ಲಿ  ಯನವ  ಯನವ  ಸಕೆ್ಷನಚ  ಹನಕದದರತ  ಎನತನವುದರ  ಬಗೆೆ  ನನಗೆ  
ದೊಡಾ ಸಂಶಯವಿದ.ೆ     ಈಗ  ಯನವ  ಸಕೆ್ಷನಚ  ರೆ್ೂೇಡಿಕ್ೂೆಂಡತ  ರ್ನಯಯನಧಿೇಶರತ   ಇವರಿಗ ೆ 
ಬ್ೆೇಲಚ ಕ್ೂೆಡಬ್ೇೆಕತ, ಬ್ೆೇಡ  ಎನತನವುದನತನ  ನಧನಾರ  ಮನಡತತ್ನುರೆ.   ಅವರ  ಪರಕರಣಗಳಿಗ ೆ
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ತ್ಕೆಂತ್ೆ  ಆ  ಸಕೆ್ಷನಚಗಳನತನ  ಹನಕತವುದತ  ಪೊಲ್ಲೇಸ್ಚ  ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು  ಹನಕತತ್ನುರ.ೆ   ಈ 
ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ  ಪೊಲ್ಲೇಸ್ಚ  ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳೆೇ    ಈ  ಪರಕರಣದಲ್ಲಿ  ಭನಗಿಯನಗಿರತವನಗ ಬ್ೆೇಲಚ  
ಸಿಗತವ  ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿಯೆೇ  ಪರಕರಣಗಳನತನ  ದನಖಲತ ಮನಡಿರತತ್ನುರೆ. ಸಹನಯ  ಮನಡಿರತತ್ನುರೆ.    
ಮತ್ೆು  ನಮಮ ಸಕ್ನಾರದ  ಪರವನಗಿ  ವನದ  ಮನಡತವಂತ್ಹ ವಕೇಲರತ  ಏರೆ್ೇನತ ಹನಕದನದರ,ೆ 
ಯನವ ಪರಕರಣದಲ್ಲಿ   ಅವನಗ ೆ  ಯನವ ಯನವ  ಸಕೆ್ಷನಚ  ಹನಕದನದರ,ೆ  ಇದೆಲಿವೂ ಕೂಡ   
ಸನಮನನಯ  ಜ್ನರಿಗೂ ಅಥಾವನಗತತ್ುದ.ೆ  ಹಿೇಗನಗಿ, ರ್ನನತ ಮನನಯ ಗೃಹ ಸಚಿವರಲ್ಲಿ  
ಕ್ೆೇಳುವುದೇೆರ್ೆಂದರ ೆ    ಈ ಪರಕರಣವನತನ ಸಿಬಿಐ. ತ್ನಖೆಗ ೆ  ಒಪಿಪಸಲ್ಲಕ್ೆೆ ಏತ್ಕ್ೆೆ  ಇಷತಟ ತ್ಡ  
ಮನಡತತಿುದ್ಧದೇರಿ?   ಇದತ  ರನಷಿಮಟಟದಲ್ಲಿ, ಅಂತ್ರಚ ರನಷಿಿೇಯ ಮಟಟದಲ್ಲಿ  ನಡದೆ್ಧದ.ೆ  ಸಕ್ನಾರದ  
ಹಣವರೆ್ನೇ  ದೊೇಚಿಕ್ೂೆಂಡತ  ಹೊೇಗತತಿುದನದರೆ.  ಯನರತ ದೂರತ  ಕ್ೂೆಡಲ್ಲಲಿ ಎಂದರೆ,  ಈ  
ಪರಕರಣ  ಬ್ೆಳಕಗ ೆಬಂದ್ಧದದರೂ ಸಹ  ಸಕ್ನಾರ     ತ್ನಖೆ  ಮನಡತವುದತ ಬ್ೆೇಡವೇೆ? ಯನರತ 
ದೂರತ  ಕ್ೊಡಲ್ಲಲಿವೆಂದರೆ,   ಎಲಿರ ಜೆೇಬಿನಲ್ಲಿ  ಕದ್ಧಯತತಿುದದರೆ, ಎಲಿರ ಅಕ್ೌಂಟಚನಲ್ಲಿ  
ಕದ್ಧಯತತಿುದದದದದದದರೂ ಸಹ  ಯನರತ ದೂರತ  ಕ್ೊಟಿಟಲಿವೆಂದತ   ಹೆೇಳಿ, ಅದಕ್ೆೆ  ರ್ನವು  ಏನತ  
ಮನಡಲ್ಲಕ್ೆೆ  ಆಗಿಲಿವೆಂದತ  ಹೆೇಳುವುದತ ಸರಿಯೆೇ?  ಯನವುದೆೇ  ವಯಕು  ಈ  ಪರಕರಣದಲ್ಲಿ  ಇರಲ್ಲ,  
ಈ  ಪರಕರಣವನತನ ಇಂದೇೆ ಸಿಬಿಐ.ಗೆ  ಒಪಿಪಸತತ್ೆುೇವಂೆದತ ಧೆೈಯಾವನಗಿ  ಈ  ಬಗೆೆ  ಘೂೇಷಣ ೆ 
ಮನಡಿ.  ಇದರ  ಬಗೆೆ  ತ್ನಖೆಯನಗಲ್ಲ, ಅದಕ್ೆೆ  ಏತ್ಕ್ೆೆ  ತ್ನವು ಹಿಂದ ೆ ಸರಿಯತತಿುೇರಿ.   

ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ    ಈ ಸಕ್ನಾರದ   ಮೇಲೆ  ನನಗ ೆ  ಅನತಮನನ.   
ಪರಮನಣಿಕರತ  ಇದದರೆ ಇದನತನ ದಯವಿಟತಟ ಸಿಬಿ.ಐ. ತ್ನಖೆಗ ೆಒಪಪಸಬ್ೇೆಕತ.   ದಯಮನಡಿ  ರ್ನನತ  
ಈ  ವಿಚನರದಲ್ಲಿ  ಮನನಯ ಗೃಹ ಮಂತಿರಗಳಲ್ಲಿ  ವಿನಂತಿ  ಮನಡತವುದೇೆರ್ೆಂದರೆ,   ಈ ಪರಕರಣವನತನ   
ಜ್ನಸನಮನನಯರ  ಹಿತ್ದೃಷಿಟಯಂದ, ಸಕ್ನಾರದ  ಹಿತ್ದೃಷಿಟಯಂದ  ಸಕ್ನಾರದ  ಎಷತಟ  ಹಣವನತನ  
ಹೊಡೆದ್ಧದನದರ ೆ   ಎನತನವ  ಬಗೆೆ  ಮನಹಿತಿಯನತನ  ಕ್ೊಟಿಟಲಿ.    ನೇವು 2  ಕ್ೊೇಟಿ  ಬಗೆೆ  
ಹೆೇಳುತಿುೇರಿ. ಸಕ್ನಾರದ  ಹಣ  ಅದತ  ಒಂದತ  ಪೈೆಸೆ  ಆಗಲ್ಲ, ಒಂದತ ರೂಪನಯ ಆಗಲ್ಲ; ಅದತ 
ಸನವಾಜ್ನಕರ  ಹಣವನಗಿದತದ, ಸನವಾಜ್ನಕರ  ಸಂಪತ್ತು  ಆಗಿದ.ೆ ಅದತ ತೆ್ರಿಗೆ  ಹಣವನಗಿದೆ.  
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ಇಂತ್ಹ  ಕಳಿರ  ವಿಚನರದಲ್ಲಿ  ಹಿಂದ-ೆ  ಮತಂದೆ  ರೆ್ೂೇಡಬ್ೆೇಡಿ.   ಇದತ ನಮಮ ಸಕ್ನಾರ  ಇದನದಗ  
ಆ  ಸಕ್ನಾರ  ಇದನದಗ  ಆಗಿದ ೆ  ಎಂದತ  ಹೆೇಳುವುದತ ಬ್ೆೇಡ.   ನೇವು  ಪರಮನಣಿಕರಿದ್ಧದೇರಿ 
ಎನತನವುದತ ನಮಗೆ  ಗೊತ್ತು. ಆದರೆ, ಯನರದೊದೇ  ಒತ್ುಡಕ್ೆೆ  ಹಿಂಜ್ರಿಯಬ್ೆೇಡಿ.  ಈ  ಬಗೆೆ  
ಘೂೇಷಣೆ  ಮನಡಿ,  ಮತಖಯಮಂತಿರಗಳನತನ  ಒಪಿಪಸಿ.   ಮತಖಯಮಂತಿರಗಳೆೇ  ಬಂದತ  ಇದನತನ 
ಸಿಬಿಐ. ತ್ನಖೆಗ ೆ  ಒಪಿಪಸತತ್ೆುೇರ್ೆಂದತ  ಹೆೇಳಲ್ಲ.  ಅವರನತನ    ಈ  ರ್ನಡಿನ ಜ್ನತ್ೆಯ ಪರವನಗಿ 
ರ್ನವುಗಳೆಲಿರೂ   ಅಭಿನಂದ್ಧಸತತ್ೆುೇವೆ.     ದಯವಿಟತಟ  ಈ ಕ್ೆಲಸ  ಮನಡಿ.  

ಶ್ರೇ ಆಯನೂರತ  ಮಂಜ್ತರ್ನಥಚ(ಪದವಿೇಧರರ  ಕ್ೆೇತ್ರ):_ ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ  ಈ 
Bitcoin  ಬಗೆೆ  ಅಥಾವನಗಿಲಿ.  ಬಹಳಷತಟ ಮಂದ್ಧ ಸದಸಯರತಗಳಿಗೆ  ʼಆ ಕ್ನಯನಚ  ಬಿಟತಟ 
ಹೊೇಗಿದಯೆೇ, ಬಿಟಿಟದೆದೇ  ಕ್ನಯರೆ್ೂನೇʼ   ಖಂಡಿತ್ವನಗಿಯೂ ಸಹ  ಇದರ  ಬಗೆೆ  ನಮಗೆ  
ಮನಹಿತಿ ಇಲಿ.   ಹೂೆಸ  ಹಣದ  ಚಲನವಣ ೆಎಂದತ  ಹೆೇಳುತ್ನುರೆ.    

((ಗೊಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.ೆ  ಹರಿಪರಸನದಚ(ವಿರೂೆೇಧ   ಪಕ್ಷದ  ರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ      
ಶ್ರೇಯತತ್ ಆಯನೂರತ  ಮಂಜ್ತರ್ನಥಚರವರತ  ಗಮನಸಬ್ೆೇಕತ.  ಕ್ೆೇಂದರ  ಸಕ್ನಾರದ  ಬಜೆಟಚನಲ್ಲಿ  
ಈಗ  bitcoin ಎನತನವುದತ cryptocurrency ಎಂದತ  ಬಹಳ  ಕಿೇನಚ  ಆಗಿ  ಬಂದ್ಧದ.ೆ ಅದೆೇ 
bitcoin.   

ಶ್ರೇ ಆಯನೂರತ  ಮಂಜ್ತರ್ನಥಚ(ಪದವಿೇಧರರ  ಕ್ೆೇತ್ರ):_ ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ  
ಮರೆ್ನಯ ಬಜೆಟಚನಲ್ಲಿ  ಪರಸನುಪ  ಆದ  ನಂತ್ರ ರ್ನವು ಕಣತಣ ಬಿಟತಟ  ರೆ್ೂೇಡತತಿುದೆದೇವೆ.     ನಮಗೆ 
bitcoin ಬಗೆೆ  ಗೊತಿುಲಿ.   ಗೃಹ ಮಂತಿರಗಳು  ಎಲ್ಲಿ  ತ್ನಖೆಯನತನ   ಪನರರಂಭ  ಮನಡಬ್ೇೆಕ್ೆಂದರೆ      
ಹೌಸ್ಚರೆ್ೂಳಗೆ  ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ  ಶ್ರೇ  ಯತ.ಬಿ. ವೆಂಕಟೆೇಶಚ ರವರಿಗ ೆ immunity ಇದೆ.  
ಹೊರಗಡೆ  ಬರತತಿುದದಂತ್ಯೆೆೇ   ಅವರನತನ ಕರದೆತಕ್ೊಂಡತ  ಹೊೇಗಿ.  ಏಕ್ಂೆದರೆ, . ಅವರ  ಹತಿುರ  
ಪೂಣಾ  ಮನಹಿತಿ  ಇದೆ.  ಅವರ ಹತಿುರ  ಯನರತ  ಯನರಿಗ ೆ ಬ್ೆೇಕ್ೊೇ  ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಳಿಿ.  
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ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ. ವೆಂಕಟೆೇಶ:-    ಒಬಬರಿಗ ೆ ಏತ್ಕ್ೆೆ;  ಎಲಿರಿಗೂ  ಕ್ೂೆಡೂೆೇಣ.   

ಶ್ರೇ ಆಯನೂರತ  ಮಂಜ್ತರ್ನಥಚ(ಪದವಿೇಧರರ  ಕ್ೆೇತ್ರ):_ ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ    
ನಮಗೆ  ಇದತ  ಗೊತಿುಲಿ,  ಶ್ರೇಯತತ್ ವೆಂಕಟೆೇಶಚ ರವರಗ ೆ  ಗೊತಿುದೆ  ಮತ್ತು ದನಖಲೆಯತ ಸಹ  
ಇದೆ.    ನಮಮ ವಿರೂೆೇಧ  ಪಕ್ಷದ  ರ್ನಯಕರ  ಹತಿುರ  ಯನರತ ಯನರತ  ಐಪಿಎಸ್ಚ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳ  
ಹೆಸರತ ಇದೆ, Political VIP ಗಳ  ಹೆಸರತ  ಇದೆ, ಏತ್ಕ್ೆೆ  ಅದನತನ ಅವರತ ಕ್ೊಡಬ್ನರದತ?    
ರ್ನವು ಬಟೆಟಯಳಗೆ  ಕಲತಿ ಕಟಿಟಕ್ೊಂಡತ  ಹೂೆಡಯೆತವ  ಬದಲತ   ಕಲಿನತನ ತ್ಗೆೆದತ  ಇಂತ್ಹವರೆೇ  
ಎಂದತ ಹೆೇಳಬಹತದತ ಅಲಿವೆೇ?    ಈ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ  ಹೆೇಳುವುದರಿಂದ    ತ್ನವು  ಯನವ  
ಭರಷನಟಚನರದ  ವಿರತದಿವನಗಿ  ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದೆದೇವೆ, ಅದಕ್ೆೆ  ಒಂದ್ಧಷತಟ ಶಕುಯನತನ   
ತ್ತಂಬಿದಂತ್ನಗತತ್ುದೆ.  ಶ್ರೇಯತತ್  ವೆಂಕಟೆೇಶಚ ರವರತ ನಮಗೆ  ʼbitcoin ಕ್ೊಡಿಸಬ್ೆೇಕ್ೆೇʼ  
ಎಂದತ ಕ್ೆೇಳುತಿುದನದರೆ,    ʼಹೂʼ  ಎನತನವುದಕ್ೆೆ   ನನಗ ೆಧೆೈಯಾ  ಇಲಿ. ಮತ್ೆು,   ರ್ನಳ ೆಬ್ೇೆರೆ  
ಯನರನದದರೂ  ಹಿಡಿದತಕ್ೂೆಂಡರೆ  ಅದತ ಏನತ ಎನತನವುದೆೇ  ಗೂೆತಿುಲಿ.   ಆ  ಕ್ನರಣಕ್ೆೆ   ಯನರತ 
ಯನರತ ಸದಸಯರತ  ಇದನದರ,ೆ ಅವರತಗಳಲ್ಲಿ    ನನನ ವಿನಂತಿ ಏರೆ್ಂದರೆ,   ೪೨೦   ಕ್ೆೇಸ್ಚನಲ್ಲಿ  
ಇರತವವರಿಗೆಲನಿ  ಅಪಪ-ಅಮಮ ಅವರನತನ  ಕರದೆತಕ್ೂೆಂಡತ ಬರಲ್ಲಕ್ೆೆ  ಆಗತವುದ್ಧಲಿವೆಂದತ  ಎಲಿರಿಗೂ  
ಗೊತಿುದೆ. 

           ಮತಂದತ.       

(127) 07.03.2022 04.40 ಎಸ್ಚವಿ-ಎಕ್ೆ  

(ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಾತಿ) 

ಶ್ರೇ ಆಯನೂರತ ಮಂಜ್ತರ್ನಥ (ಮತಂದತ):-  

ವರದಕ್ಷಿಣ ೆ ಪರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ನಷೆೇಧ ಕ್ನಯದೆಯೆೇ ಆ ರಿೇತಿ ಇದೆ.  ಹನಗನಗಿ 
ಮರ್ೆಮಂದ್ಧಯರೆ್ನಲನಿ ಒಂದತ roof ಕ್ೆಳಗೆ ಹಿಡಿದತಕ್ೊಂಡತ ಬರತತ್ನುರೆ.  ೪೨೦ ಕ್ೆೇಸ್ಚ ಎಂದರೆ 
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ಏರೆ್ಂದತ ಮನನಯ ಭೊೇಜೇೆಗೌಡರಿಗಿಂತ್ ಚೆರ್ನನಗಿ ತಿಳಿದತಕ್ೂೆಂಡವರತ ಯನರೂ ಇಲಿ.  ರ್ನರೆ್ೇನತ 
ವಕೇಲ ಅಲಿ.  ರ್ನನತ ಮನಡತವ ವಿನಂತಿ ಇಷಟೆೇ.  ಇದೊಂದತ sensitive issue.  ಒಂದತ ಬಿಟಚ 
ಕ್ನಯನಚಗೆ ಇಷತಟ ಲಕ್ಷ ದತಡಾಂತೆ್ ಎಂದನಗ ಹೃದಯ ಬಡಿತ್ ಹಚೆನಚಗತತ್ುದೆ.  ಅಂತ್ಹ ಒಂದಷತಟ ಹಣ 
ನಮಮ ಬಳಿ ಇದದರ ೆಹೆೇಗ ೆಎಂದತ ಕನಸತ ಕ್ನಣತವಂತ್ೆಯೂ ಆಗತತ್ುದೆ.  ಅಷತಟ ದೊಡಾ ಪರಮನಣದ 
ಹಣದ ಬಗೆೆ ಅಂತ್ರರನಷಿಿೇಯ ಮಟಟದಲ್ಲಿ ಚಚೆಾಯನಗತತಿುದೆ.  ವಿದೆೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಏರೆ್ೇರ್ನಗತತಿುದೆ ಎನತನವ 
ವರದ್ಧಯದೆ, embassy ಗೆ ಬರತವ ಪರತಿಯತ ನಮಮ ಬಳಿ ಇದೆ.  ಆದರೂ ಏಕ್ೆ ರ್ನವು submit 
ಮನಡತತಿುಲಿ.  ಅದತ ನಮಮ ಸದನದಲ್ಲಿ ಚಚೆಾ ಮನಡಲತ ಇರತವ ದನಖಲಯೆೇ? ಮನನಯ 
ಮರಿತಿಬ್ೆಬೇಗೌಡರತ ಹೆೇಳಿದಂತ್ ೆಸಕ್ನಾರದ ಹಣವು ಸನವಾಜ್ನಕ ಹಣವನಗಿದತದ, ಒಬಬ ಶನಸಕರ್ನಗಿ ಆ 
ಹಣದ ಲೂಟಿಯನತನ ತ್ಡಯೆತ್ಕೆಂತ್ಹ ಎಲನಿ ಹೊಣೆಗನರಿಕ್ ೆ ನಮಮ ಮೇಲ್ಲದೆ.  ಹಿೇಗಿರತವನಗ ಆ 
ದನಖಲೆಯತ ಕ್ೆೇವಲ ಚಚಾೆಗೆ ಅಲಿ.  ಅವರತ ರೆ್ೇರವನಗಿ ಕ್ೊಡತವುದಕ್ನೆಗತವುದ್ಧಲಿ.  ಸದನದಲ್ಲಿ 
ಒಮಮ ಪರಸನುಪವನದ ಮೇಲ ೆ ಆ ದನಖಲೆಯನತನ ಸಭನಪತಿಯವರ ಪಿೇಠಕ್ೆೆ ಅವರತ ಒಪಿಪಸಬ್ೆೇಕತ.  
ಸಭನಪತಿಯವರತ ಅದನತನ ಸಂಬಂಧಪಟಟವರಿಗ ೆವಗನಾಯಸಬ್ೆೇಕತ.  ಅದತ ಸದನದ asset ಆಗಲ್ಲ.  
ಕ್ೆೇವಲ ಮನತ್ತಗಳಲಿ.  ಇಷತಟ ಗಂಭಿೇರವನಗಿ ಅವರತ ದನಖಲೆಯದೆ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದನದರೆ ಹನಗೂ 
ಅದತ ಸದನದ ನಡವಳಿಗಳಲ್ಲಿ ದನಖಲನಗಿದೆ.  ದನಖಲೆಯದ ೆಎಂದನದ ಮೇಲೆ ಅದತ ಒಂದತ ಬಹಳ 
ದೊಡಾ ಆರ್ಥಾಕ ಅಪರನಧವನಗತತ್ುದೆ.  ಆ ದನಖಲೆಗಳು ಸದನದಲ್ಲಿ ಪರಸನುಪವನಗಿರತವುದರಿಂದ ಅದತ 
ಸದನದಲ್ಲಿ ಮಂಡರೆ್ಯನಗಬ್ೆೇಕತ.  ದಯಮನಡಿ ಸಭನಪತಿಯವರತ ಆದೇೆಶವನತನ ಕ್ೂೆಡಬ್ೇೆಕತ.  
ದನಖಲೆಗಳನತನ ಪಿೇಠಕ್ೆೆ ಒಪಿಪಸಲ್ಲ.  ಪಿೇಠದ ಮೂಲಕ ಅದತ ಹೂೆೇದರ ೆ ಯನರೆೇನೂ 
ಮತಚಿಚಡತವುದಕ್ನೆಗತವುದ್ಧಲಿ.  ಪನಪ, ಮನನಯ ಆರಗ ಜ್ಞನರೆ್ೇಂದರ ಅವರಿಗೆ ಏನೂ ಗೊತಿುಲಿ. ಕ್ನಯನೂನ 
ಗೊತಿುಲಿ, ಬಿಟಿಟದತದ ಗೊತಿುಲಿ.  ನಮಮ ಮಲೆರ್ನಡಿನ ಹತಡತಗ.   

ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆ್ಬೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಆಯನೂರತ ಮಂಜ್ತರ್ನಥಚ ಅವರೇೆ, ಅವರಿಗೆ ಏನೂ 
ತಿಳಿಯದ್ಧರತವುದಕ್ೆೆ ತ್ನವು ಅವರನತನ ಗೃಹ ಸಚಿವರರ್ನನಗಿ ಮನಡಿರತವುದತ.   
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ಶ್ರೇ ಆಯನೂರತ ಮಂಜ್ತರ್ನಥ:- ಮನನಯ ಮರಿತಿಬ್ೆಬೇಗೌಡರೇೆ, ಕ್ೆಲವಮಮ 
ಪೊಲ್ಲೇಸ್ಚನವರತ ಏನೂ ತಿಳಿಯದಂತ್ ೆಇದನದಗಲೆೇ ಕಳಿ ಬಂದತ ಬಿೇಳುವುದತ.  ಬಹಳ ಹತಷನರನಗಿರಿ.  
ನಮಮ ಗೃಹ ಸಚಿವರತ ಮೇಲೊನೇಟಕ್ೆೆ innocent.  ಹನಗೆಂದತ ಅವರನತನ ತ್ಡವುದಕ್ೆೆ ಹೂೆೇಗಬ್ೆೇಡಿ.  
ಮಲೆರ್ನಡಿನ ಹತಡತಗ ಅವರತ.  ಬಹಳ ಕಷಟ.   

ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬ್ೆಬೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಆಯನೂರತ ಮಂಜ್ತರ್ನಥಚ ಅವರೇೆ, ಮನನಯ ಆರಗ 
ಜ್ಞನರೆ್ೇಂದರ ಅವರ ಬಗೆೆ ನನಗ ೆಮನತ್ರವಲಿ, ಇಡಿೇ ರನಜ್ಯದ ಜ್ನಕ್ೆೆ ಅಭಿಮನನವಿದೆ.  ಅವರನತನ ಗೃಹ 
ಸಚಿವರರ್ನನಗಿ ಮನಡಿ ನೇವು ಅವರ ಹೆಸರನತನ ಕ್ೆಡಿಸತತಿುದ್ಧದೇರಿ.   

ಶ್ರೇ ಆಯನೂರತ ಮಂಜ್ತರ್ನಥ:- ಛೆೇ.ಛೆೇ.ಛೆೇ…. ಮನನಯ ಮರಿತಿಬ್ೆಬೇಗೌಡರಿಗ ೆ ನಮಮ 
ಜ್ಞನರೆ್ೇಂದರ ಅವರ ಬಗೆೆ ಏನತ ಕ್ನಳಜ ಎಂದರೆ ಬಹತಶಃ ಇಂತ್ಹ ಹಿತ್ೆೈಷಿ ಅವರ ಜೇವನದಲ್ಲಿಯೆೇ 
ಸಿಕೆರಲ್ಲಕೆಲಿ.  ಮನನಯ ಮರಿತಿಬ್ೆಬೇಗೌಡ ಅದನಯರಿಗ ೆಹಿತ್ೆೈಷಿಯೇ ಯನರಿಗೆ ಶತ್ತರವೇ, ಯನರ ಮೇಲೆ 
ಬಿೇಳುತ್ನುರೊೇ, ಯನರನತನ ತ್ಬಿಬಕ್ೊಳುಿತ್ನುರೆಯೇ, ಯನರನತನ ಒದೆಯತತ್ನುರಯೆೇ ಗೊತ್ುೆೇ 
ಆಗತವುದ್ಧಲಿ.  ಮನನಯ ಜ್ಞನರೆ್ೇಂದರ ಅವರೆೇ, ಅವರನತನ ದಯವಿಟತಟ ನಂಬಬೆ್ೇಡಿ.  ಆ ಪಿರೇತಿ ಸತಳುಿ 
ಪಿರೇತಿ.   

ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ಎದತದ ನಂತಿರತವುದತ ಇಷಟೆೇ ಕ್ನರಣಕ್ನೆಗಿ.  ಸದನದಲ್ಲಿ 
ಗಂಭಿೇರವನದ ಚಚೆಾಯನಗತತಿುದೆ.  ಇದತ ಆಗಬ್ೇೆಕತ.  ಮನನಯ ವೆಂಕಟೆೇಶಚ ಅವರತ ಬಯಸಿದಂತ್ೆ 
ಇದತ ಸಂಪೂಣಾ ತ್ನಖಯೆನಗಲ್ಲ.  ತ್ನವು ಪಿೇಠದ್ಧಂದ ಸೂಚರೆ್ಯನತನ ಕ್ೊಡಿ.  ಯನಯನಾರತ 
ನಮಮ ಬಳಿ ದನಖಲೆಯದೆ, ಹೆಸರಿದ ೆ ಎಂದತ ಹೇೆಳಿದನದರಯೆೇ ಅದತ ಗನಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೂೆೇಗತವ 
ಮನತ್ನಗಬ್ನರದತ.  ಕ್ೆೇವಲ ನಮಮ ಕಡತ್ದಲ್ಲಿ ಅಷೆಟೇ ಇರಬ್ನರದತ.  ಆ ದನಖಲೆಗಳನತನ ನೇಡತವಂತ್ ೆ
ತ್ನವು ಸೂಚರೆ್ಯನತನ ಕ್ೂೆಡಬ್ೇೆಕತ.  ಇಲ್ಲಿ ಗನಯಲರಿಯಲ್ಲಿ ಗೃಹ ಇಲನಖಯೆವರತ ಕತಳಿತಿರತತ್ನುರ.ೆ  
ಮನನಯ ಗೃಹ ಸಚಿವರತ ಕೂಡಲೇೆ ಅವರ ಬಳಿ ಹೂೆೇಗಿ  ಆ ದನಖಲೆಗಳನತನ ಸಂಗರಹ ಮನಡಬ್ೇೆಕತ.  
ತ್ಮಮ ಬಳಿಯದ ೆ ಎಂದತ ನಮಗೆ ತಿಳಿದತ ಬಂದ್ಧದೆ.  ದಯಮನಡಿ ತ್ನಖೆಗ ೆ ಕ್ೊಡಬ್ೇೆಕತ ಎಂದತ 
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ಹೆೇಳಬ್ೆೇಕತ.  ಏಕ್ೆಂದರ ೆ ಒಂದತ ಅಪರನಧಕ್ೆೆ ಸಂಬಂಧಪಟಟಂತ್ಹ ಮನಹಿತಿಯನತನ conceal 
ಮನಡತವುದತ ಕೂಡ ಇರ್ೂೆನಂದತ ರಿೇತಿಯ ಅಪರನಧವನಗತತ್ುದ.ೆ  ಆ ಅಪರನಧವನತನ ಮನಡಲ್ಲಕ್ೆೆ 
ನಮಮ ಶನಸಕ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಬಿಡಬ್ನರದತ ಎನತನವ ಒತ್ನುಯವನತನ ತ್ಮಮ ಮತಂದ ೆ ಮನಡತತಿುದೆದೇರ್.ೆ  
ಧನಯವನದಗಳು.   

ಡನ:ತ್ೆೇಜ್ಸಿಾನ ಗೌಡ (ವಿಧನನಸಭನ ಕ್ೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅವಕ್ನಶಕ್ನೆಗಿ 
ಧನಯವನದಗಳು. 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕೆ್.ಹರಿಪರಸನದಚ (ವಿರೂೆೇಧಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ 
ಆಯನೂರತ ಮಂಜ್ತರ್ನಥಚ ಅವರತ ದನಖಲೆಗಳನತನ ಕ್ೊಡಬ್ೇೆಕ್ೆಂದತ ಹೇೆಳಿದನದರ.ೆ  ಆ ವಿಚನರದಲ್ಲಿ 
ತ್ನವು ಸಾಲಪ ಹೆೇಳಬ್ೆೇಕತ.   

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಆಗಲ್ಲ, ಹೆೇಳುತ್ುೆೇರೆ್.   

ಡನ:ತ್ೆೇಜ್ಸಿಾನ ಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಭನರತ್ ದೆೇಶದಲ್ಲಿ ಕಪತಪ ಹಣವನತನ ನಗರಹ 
ಮನಡತವ ನಟಿಟನಲ್ಲಿ ಪರಧನನಮಂತಿರಗಳು ರೆ್ೂೇಟತಗಳ ಅಮನನಯೇಕರಣ… 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ತ್ನವು ರೆ್ೇರವನಗಿ ವಿಷಯವನತನ ಮನತ್ರ್ನಡಿ.  Preamble 
ಹನಕತವುದಕ್ೆೆ ಹೊೇಗಬ್ೆೇಡಿ.   

ಡನ: ತ್ೆೇಜ್ಸಿಾನ ಗೌಡ:- ಆಗಲ್ಲ ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಪರಧನನಮಂತಿರಗಳು 
ರೆ್ೂೇಟತಗಳ ಅಮನನಯೇಕರಣ ಮನಡಿದ ಮೇಲೆ ಕಪತಪ ಹಣವನತನ ಬ್ೆೇರ ೆಬ್ೆೇರ ೆರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಂಗರಹಿಸತವ 
ಭನಗವನಗಿ ಈ ಒಂದತ ಬಿಟಚ ಕ್ನಯನಚ ಅಥವನ ಕರಪೊಟೇಕರನೆಾ ಇದತ ಹೆಚತಚ ಸದತದ ಮನಡತತಿುದ.ೆ  
ಮನನಯ ಗೃಹ ಸಚಿವರತ ಪನರಮನಣಿಕವನಗಿ ಯನವುದೆೇ ಒಂದತ ಅಹಂ ಇಲಿದೆ ಎಲಿವನೂನ ಹೆೇಳಿದರತ.  
ಅವರ ಅಧಿಕ್ನರನವಧಿಯಲ್ಲಿ ತ್ನಖೆ ಮನಡಿಸತತ್ನು ಏರೆ್ೇನತ ಸಿಕೆದೆ, ಎಷೆಟಷತಟ ವಶ ಪಡಿಸಿಕ್ೊಳಿಲನಗಿದೆ, 
ಏರೆ್ೇನತ ಕರಮ ಕ್ೈೆಗೂೆಳಿಲನಗಿದೆ ಎಂದತ ಹೇೆಳಿದರತ.  ೧೮ ವಷಾ ದನಟಿದವರಿಗೆ ಕ್ನನೂನತ ನಗರಹ 
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ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಈ ದೆೇಶದ ಸಂವಿಧನನದಲ್ಲಿ ಅವಕ್ನಶವಿರತವುದ್ಧಲಿ.  ತ್ಂದತೆ್ನಯಗಳು ಅಥವನ 
ಕತಟತಬಂದ ಇತ್ರ ೆ ಸದಸಯರನತನ harass ಮನಡಿದರ ೆಮನನವ ಹಕತೆಗಳ ಉಲಿಂಘ್ರ್ೆಯ ಕತರಿತ್ತ 
ಪತನಃ ರ್ನವು-ನೇವು ಇಲ್ಲಿ ಚಚೆಾ ಮನಡಬ್ೇೆಕ್ನಗತತ್ುದೆ.  ಮನತ್ರ್ನಡತವ ಭರದಲ್ಲಿ ಯನವ ಪೊಲ್ಲೇಸ್ಚ 
ಅಧಿಕ್ನರಿ, ಯನವ ಐ.ಪಿ.ಎಸ್ಚ ಅಧಿಕ್ನರಿ ಎಂಬತದನತನ ನದ್ಧಾಷಟವನಗಿ ಹೇೆಳಿ. ದಯವಿಟತಟ generalise 
ಮನಡಬ್ೇೆಡಿ. ಅದತ ಅಥಾವನತನ ಕಳೆದತಕ್ೊಳುಿತ್ುದೆ.  ದಕ್ಷ ಹನಗೂ ಉನನತ್ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ತ್ಮಮ 
ಪನರಣವನತನ ಒತ್ೆುಯಟತಟ ಕ್ಲೆಸ ಮನಡತತ್ನುರ.ೆ  ಆರ್ಥಾಕ ಅಪರನಧಿಗಳನತನ ಹಿಡಿಯತವ ಸಂದಭಾದಲ್ಲಿ 
ಪನರಣ ಕ್ೊಟಿಟರತತ್ನುರೆ.  ಇಂತ್ಹ ಸಂದಭಾದಲ್ಲಿ ರ್ನವು ಈ ರಿೇತಿ ಗನಳಿಯಲ್ಲಿ ಕಲತಿ ತ್ೂರತವುದನತನ 
ಬಿಟತಟ, ನದ್ಧಾಷಟವನಗಿ ನಮಮ ಹತಿುರ ಏರ್ನದರೂ ಮನಹಿತಿಯದತದ, ಈ ಸದನದಲ್ಲಿ ಮನತ್ರ್ನಡಿದರೆ ಅದತ 
ಉಪಯೇಗವನಗತತ್ುದೆ.  ಕ್ನಯನಾಂಗವು ಶನಸಕ್ನಂಗದ ಒಂದತ ಭನಗವನಗಿದೆ.  ರ್ನವಷೆೆಟೇ policy 
ಮನಡಿದರೂ ಅದನತನ implement ಮನಡತವುದತ ಕ್ನಯನಾಂಗವೇೆ.  ಆದದರಿಂದ ರ್ನವು ಪರಸಪರ 
ಒಬಬರಿಗೂೆಬಬರತ ಅನತರೂಪವನಗಿ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡಬ್ೇೆಕತ.  ಒಳೆಿಯ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳನತನ ರ್ನವು ಬ್ೆನತನ ತ್ಟಿಟ 
ಪೊರೇತ್ನಾಹಿಸಬ್ೆೇಕತ.  ತ್ಪತಪ ಮನಡಿದವರಿಗೆ single out ಮನಡೂೆೇಣ. ಅವರಿಗೆ ಒಂದತ 
ಶನಸಿುಯನಗತವ ಹನಗೆ ರೆ್ೂೇಡಿಕ್ೊಳೊಿೇಣ.   

ಮನನಯ ಆರಗ ಜ್ಞನರೆ್ೇಂದರ ಅವರತ ಬಹಳ ಚೆರ್ನನಗಿ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡತತಿುದನದರ.ೆ  
ಮನನಯ ವೆಂಕಟೆೇಶಚ ಅವರತ ಬಹಳ ಕ್ನಳಜಯಂದ ಈ ವಿಚನರವನತನ ಎತಿುದನದರ.ೆ  ಇದಕ್ೆೆ ನಮಮಲಿರ 
ಸಹಮತ್ವಿದೆ.  ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪನನೇ ಕ್ನ ಪನನೇ, ದೂಧಚ ಕ್ನ ದೂಧಚ ಆಗಲೆೇಬ್ೆೇಕತ.  ಆರ್ಥಾಕ 
ಅಪರನಧಗಳನತನ ಸಹಿಸತವ ಪರಶೆನಯೆೇ ಇಲಿ.  ಕ್ನನೂನತ ದತಬಾಳಕ್ೆ ಮನಡಿಕ್ೊಂಡತ ಕತಟತಂಬ 
ಶೆ್ೇಷಣೆ ಮನಡತವುದತ ಬ್ೆೇಕ್ನಗಿಲಿ.  ನದ್ಧಾಷಟವನಗಿ ಇದನತನ ಆಚೆ ತ್ಂದತ ಅಪರನಧಿಗಳನತನ 
ಗತರತತಿಸತವ ನಟಿಟನಲ್ಲಿ ತ್ಾರಿತ್ವನಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದತ breakthrough ಮನಡತತ್ನುರ ೆ ಎನತನವ 
ನಂಬಿಕ್ೆಯಟಿಟಗ ೆನನನ ಮನತ್ನತನ ಮತಗಿಸತತ್ೆುೇರೆ್.  ಧನಯವನದಗಳು.   
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ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.ೆಹರಿಪರಸನದ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅವರತ ದನಖಲೆ ಕ್ೊಡತವಂತ್ ೆ
ಗಂಭಿೇರವನಗಿ ಹೆೇಳಿದನದರೆ.  ಅವರತ ತ್ನಖೆಯನತನ ಪನರರಂಭ ಮನಡಲ್ಲ.  ರ್ನವು ದನಖಲೆಗಳನತನ 
ಕ್ೊಡತತ್ುೆೇವೆ.  ಅದತ ಬ್ೆೇರಯೆ ಪರಶೆನ.  ಮನನಯ ತ್ೇೆಜ್ಸಿಾನಯವರತ ಗನಳಿಯಲ್ಲಿ ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ನುರೆ 
ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದರತ.  ಈ ದೆೇಶದಲ್ಲಿ ಇದೆೇನೂ ಹೊಸತ್ಲಿ. ಕಪತಪ ಹಣದ ಬಗೆೆ ಅವರತ ಹೆೇಳಿದರತ.  
ಅದಕ್ೆೆ ಎಷತಟ ಸೂೆರೆ್ನಗಳಿವೆ ಎಂದತ ಎಣಿಸತವುದಕ್ನೆಗತವುದ್ಧಲಿ.  ಎಂಟತ ವಷಾಗಳನಯತ್ತ, 
ಯನರನದರೂ ಒಬಬರನತನ ಅರಸೆ್ಟಚ ಮನಡಲನಗಿದೆಯೆೇ? ಸಿಎಜಯನತನ ಉಪಯೇಗಿಸಿಕ್ೊಂಡತ ೩ ಜ, 
೪ ಜ ಎಂದತ ಮನಡಿದರತ.  ಯನವುದನದರೂ ಒಂದರಿಂದ ಉಪಯೇಗವನಯತ್ೆೇ?  ಇದತ 
ಗಂಭಿೇರವನದ ವಿಚನರ. ರ್ನವು ಗನಳಿಯಲ್ಲಿ ಹನರಿಸತತಿುಲಿ.  ಗನಳಿಯಲ್ಲಿ ಹನರಿಸಿದ ಮಹನನತಭನವರತ 
ನಮಗೆಲನಿ 15 ಲಕ್ಷ ಬರತತ್ುದೆ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದರತ.  ರ್ನವು ಆ ರಿೇತಿ ಗನಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಡೆಯತವವರಲಿ.  
ಸಕ್ನಾರದ ಹಣವನತನ ಹೂೆಡದೆ್ಧರತವನಗ ಇನತನ ಬ್ೆೇರಯೆವರನತನ ಬಿಡತತ್ನುರೆಯೇ? ಅದತ ಎಲೆಿಲ್ಲಿ 
ಹೊೇಗಿದ ೆ ಎನತನವುದತ ಬರಬ್ೇೆಕತ. ರ್ನವು ಪಿೇಠಕ್ೆೆ ದನಖಲೆಯನತನ ಕ್ೊಡತತ್ೆುೇವೆ.  ತ್ನವು ಅದನತನ 
ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ಕ್ೂೆಡತತಿುೇರಿ.  ಅಕಸನಮತಚ ಸಕ್ನಾರದವರೇೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇದದರೆ? ಪೂೆಲ್ಲೇಸ್ಚ complaint 
ಏಕ್ೆ ಆಗತತಿುಲಿ? ರ್ನನತ ಜೇವನದಲ್ಲಿ ಪೂೆಲ್ಲೇಸ್ಚ ಠನಣೆಗ ೆ ಹೊೇಗಿರಲ್ಲಲಿ.  ಪೆಟೊರೇಲಚ ಬ್ೆಲ ೆ
ಜನಸಿುಯನಗಿದ ೆಎಂದತ ಹೆೇಳಿದದಕ್ೆೆ ನನನನತನ ಮಲೆಿೇಶಾರಂ ಪೊಲ್ಲೇಸ್ಚ ಠನಣೆಗೆ ಕರದೆತಕ್ೊಂಡತ ಹೊೇಗಿ 
ನನನ ಹೆಬ್ೆಬಟಟನೂನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡರತ.  ನನನ ೪೫ ವಷಾಗಳ ಸನವಾಜ್ನಕ ಜೇವನದಲ್ಲಿ ರ್ನನತ ಬರೆೇಲ್ಲ 
ಜೆೈಲ್ಲನಲ್ಲಿಯೂ ಇದದೆನತ.  ಆದರೆ ಯನರೂ ಸಹ ಹೆಬ್ೆಬಟತಟ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡಿರಲ್ಲಲಿ.  ಪೆಟೊರೇಲಚ ಬ್ೆಲೆ 
ಜನಸಿುಯನಗಿದ ೆ ಎಂದತ ಹೇೆಳಿದದಕ್ೆೆ ನಮಮ ಹೆಬ್ಬೆಟತಟ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡತ ನಮಮನತನ ಮಧನಯಹನದವರೆಗೂ 
ಕೂರಿಸಿಕ್ೊಂಡಿದದರತ.  ಇಂತ್ಹ ಗಂಭಿೇರವನದ ಅಪರನಧದ ಬಗೆೆ ತ್ನಖ ೆಮನಡಿಸಿ, ರ್ನವು ಸನಕ್ಷಿಯನತನ 
ಕ್ೊಡತತ್ುೆೇವೆ.  ಅದತ ಬಹಳ ಉನನತ್ ಮಟಟದ ತ್ನಖಯೆನಗಬೆ್ೇಕತ.   

ಶ್ರೇ ಸಿ.ಎನ. ಮಂಜೆೇಗೌಡ (ಸಾಳಿೇಯ ಸಂಸೆಾಗಳ ಕ್ೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇಲ್ಲಿ 
ಎಲಿರೂ ಕೂಡ ಹಗರಣದ ಬಗೆೆ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದನದರ.ೆ  ಈ ಹಗರಣದ ಬಗೆೆ ಮನನಯ ಆಯನೂರತ 
ಮಂಜ್ತರ್ನಥಚ ಅವರತ ಮನತ್ರ್ನಡತವನಗ ಮನನಯ ಗೃಹ ಸಚಿವರಿಗೆ ತಿಳಿದ್ಧಲಿವೆಂದತ ಹೇೆಳುತ್ನುರೆ.  
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ಮನನಯ ತ್ೆೇಜ್ಸಿಾನ ಗೌಡ ಅವರತ ಕಪತಪಹಣದ ಬಗೆೆ ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ನುರೆ.  ಮನನಯ ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ 
ರ್ನಯಕರತ ಮತ್ೊುಂದತ ವಿಷಯದ ಬಗೆೆ ಹೆೇಳುತ್ನುರೆ.   

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ತ್ನವು ಯನವುದರ ಬಗೆೆ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುೇರೆಂಬತದನತನ ಹೆೇಳಿ.   

ಶ್ರೇ ಸಿ.ಎನಚ.ಮಂಜೆೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇದೆಲಿವನತನ ರೆ್ೂೇಡತತಿುದದರ ೆನನಗೆ 
ಒಂದತ ಕಥೆ ರೆ್ನಪತ ಬರತತಿುದೆ.   

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಕಥೆ ಬ್ೆೇಡ.  

ಶ್ರೇ ಸಿ.ಎನಚ.ಮಂಜೆೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಒಂದತ ನಮಿಷ ಅವಕ್ನಶ ಕ್ೊಡಿ.  
ಒಬಬ ಗತರತಗಳಿಗೆ ಹೃದಯನಘಾತ್ವನಯತ್ತ.  ಒಂದತ ಹೃದಯ ಬ್ೇೆಕತ, ಯನರನದರೂ ಹೃದಯ 
ಕ್ೊಡಿ ಎಂದತ announce ಮನಡಿದರತ.  ಆಗ ರ್ನನತ ಹೃದಯ ಕ್ೂೆಡತತ್ುೆೇರ್ೆ, ರ್ನನತ ಹೃದಯ 
ಕ್ೊಡತತ್ುೆೇರೆ್ಂದತ ಸತಮನರತ ೫೦೦ ಜ್ನ ಮತಂದ ೆ ಬಂದರತ.  ಆಗ ಒಬಬರತ ಮೇಲ ೆ ನಂತ್ತ 
ಹೆೇಳುತ್ನುರ.ೆ  ರೆ್ೂೇಡಿ, ಈ ಬಲೂನಚ ಅನತನ ಬಿಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ  ಅದತ ಹೂೆೇಗಿ ಯನರ ತ್ಲೆಯ ಮೇಲ ೆ
ಬಿೇಳುತ್ುದಯೆೇ ಅವರತ ಹೃದಯವನತನ ಕ್ೂೆಡಬ್ೇೆಕತ ಎಂದತ ಹೆೇಳುತ್ನುರೆ.  ಅಂತೆ್ಯೆೇ ಬಲೂನಚ 
ಪರತಿಯಬಬರ ಬಳಿ ಬಂದ ಕೂಡಲೇೆ ಉಫ಼್  ಎಂದತ ಊದ್ಧ ಬಿಡತತಿುದದರತ.  ಈ ವಿಷಯವೂ ಹನಗೆ 
ಆಗತತಿುದೆ.  ದಯಮನಡಿ ಇದರ ಹೊಣೆಗನರರತ ಯನರತ, ಯನರ ದತಡತಾ, ಏಕ್ೆ ಹಿೇಗನಗತತಿುದೆ, ಯನರತ 
ಮನಡಬ್ೇೆಕ್ನದ ಕ್ೆಲಸ ಇದತ, ಇದತ ದನರಿ ತ್ಪಿಪ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೊೇಗತತಿುದೆ, ದನರಿ ತ್ಪಿಪಸತತಿುರತವವರತ 
ಯನರತ ಎಂಬತದನತನ ತಿಳಿಸಬೆ್ೇಕತ.  ಇಲ್ಲಿ ಕ್ೆೇಸ್ಚ ಹನಕ ಎಂದರೆ ದನಖಲನತಿ ಬ್ೆೇಕತ ಎಂದತ 
ಹೆೇಳುತ್ನುರ.ೆ  ಅವರತ ನಮಮ ಬಳಿ ದನಖಲನತಿಯದೆ, ಕ್ೊಡತತ್ೆುೇವೆ ಎಂದತ ಹೆೇಳುತ್ನುರ.ೆ  ಅವರತ 
ಕ್ೆೇಸ್ಚ ಹನಕತವುದಕ್ೆೆ ಸಿದಿವಿಲಿ, ವಿಚನರಣ ೆಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಸಿದಿವಿಲಿ.  ಇವರತ ವಿಚನರಣ ೆಪನರರಂಭಿಸಿ, 
ರ್ನವು ದನಖಲನತಿ ಕ್ೊಡತತ್ೆುೇವೆಂದತ ಹೇೆಳುತ್ನುರೆ.   
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ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಆಯನೂರತ ಮಂಜ್ತರ್ನಥಚ ಅವರತ ಹೆೇಳಿದಂತೆ್ ಅವರತ 
ದನಖಲನತಿಗಳನತನ ಪಿೇಠಕ್ೆೆ ನೇಡಲ್ಲ, ಅದರ ಮತಖನಂತ್ರ ಅವರತ ವಿಚನರಣೆಯನತನ ಪನರರಂಭ 
ಮನಡಲ್ಲ.   

(…ಮತಂದತ) 

(128) 07-03-2022 (4.50) ಕ್ೆಜ-ಎಕ್ೆ   

     (ಸಭನಪತಿಯವರ  ಉಪಸಿಾತಿ)                 

 ಶ್ರೇ ಸಿ.ಎನಚ.ಮಂಜೆೇಗೌಡ (ಮತಂದತ):-   

ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ತ್ನವು ದಯಮನಡಿ ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ  ಆಯನೂರತ 
ಮಂಜ್ತರ್ನಥಚರವರತ ಹೇೆಳಿದಂತೆ್, ಅವರ ದನಖಲನತಿಗಳನತನ ತ್ಮಮ  ಪಿೇಠಕ್ೆೆ ಕ್ೊಡತವುದಕ್ೆೆ ಹೆೇಳಿ.  
ಆ  ಪಿೇಠದ ಮತಖನಂತ್ರ ಅದಕ್ೆೆ ಒಂದತ ವಿಚನರಣೆಯನತನ ಪನರರಂಭ ಮನಡಲ್ಲ.  ಇಲಿವೆಂದರೆ, 
suo-moto enquiry ಮನಡಲ್ಲ. ಏಕ್ೆಂದರ,ೆ  ಇದತ ಸಕ್ನಾರದ ಹಣ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಸನಕತ ಬಿಡಿ.  Right, ಆಯತ್ತ. ವೆಂಕಟೆೇಶಚರವರತ last.   

ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವೆಂಕಟೆೇಶಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ಒಂದತ ನಮಿಷದಲ್ಲಿ 
ಮನತ್ರ್ನಡಿ ಮತಗಿಸತತ್ೆುೇರ್ೆ. 

 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮತ್ೆು ಯನರಿಗೂ ಅವಕ್ನಶ ಕ್ೊಡತವುದ್ಧಲಿ. ವೆಂಕಟೆೇಶಚರವರೆೇ 
ತ್ನವಿೇಗ ಮನತ್ರ್ನಡಿ.  

ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವೆಂಕಟೆೇಶಚ (ರ್ನಮನದೆಾಶ್ತ್ರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇದರಲ್ಲಿ 
ಎರಡತ/ಮೂರತ ವಿಷಯಗಳಿವೆ. ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ ಡನ||ತ್ೆೇಜ್ಸಿಾನಗೌಡರವರತ  ಅದತ ಇದತ 
ಎಂದಲೆನಿ  ಹೆೇಳಿದನದರೆ. ರ್ನವು ಕರ್ನಾಟಕದ  ಪೂೆಲ್ಲೇಸರನತನ ಬಹಳ ಪರಶಂಸೆ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆ. 
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ಪೊಲ್ಲೇಸರತ ಬ್ೆೇಕ್ನದಷತಟ ಪರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತ್ರರನಷಿಗಳಿಂದ ಆರೂೆೇಪಿಗಳನತನ ಕರದೆತಕ್ೂೆಂಡತ 
ಬಂದ್ಧದನದರ.ೆ  ರ್ನವು ಕಳೆದ ಅಧಿವೆೇಶನದಲ್ಲಿ  ಪೂಲ್ಲೇಸ್ಚ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳ ಹಸೆರನತನ ಹೆೇಳಿದೆದೇವೆ.  
ಯನರೊೇ ಒಬಬರಿಬಬರತ ಸರಿಯಲಿವೆಂದರೆ ಎಲಿರೂ ಸರಿಯಲಿವೆಂದತ ಅಲಿ.  ರ್ನನತ 
ಹೆೇಳುತಿುರತವುದನತನ ಅವರತ negative ಆಗಿ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಳಿಬ್ನರದತ. ಈಗ ಸಿಸಿಬಿ ಯವರೇೆ ಕ್ೆೇಸ್ಚ 
ಹನಕದನದರ.ೆ ಅದತ  ಈ ರಿೇತಿ ಇದೆ.ಚ “ಸಿಸಿಬಿ ಯವರತ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಕ್ನಾರದ್ಧಂದ hack ಮನಡಿದ 
ಹಣವನತನ  ಮಹರನಷಿದ ರ್ನಗಪೂರಚನ ಉದಯ ಗನರಮದ ವಿಕ್ನಶಚ ಸಂಸೆಾಯ ಎನಚಜಓ ಖನತೆ್ಗ ೆ
ವಗನಾವಣೆ ಮನಡಿದತದ, ಈ ಸಂಸೆಾಯ ಮೇಲೆ ದನಳಿ ನಡಸೆಲತ ರ್ನಯಯನಲಯ Search Warrant 
ಅನತನ ನೇಡಿದ ಬಳಿಕವು 6 ರಿಂದ 7 ತಿಂಗಳನಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗ ೆraid ಮನಡಿಲಿ.  ಇವತ್ತು ಕ್ೆೇಳಿದರ ೆ
ಅದರಲ್ಲಿ ಹಣ ಇಲಿವೆಂದತ ಹೆೇಳುತ್ನುರ.ೆ  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ವೆಂಕಟೆೇಶಚರವರೆೇ, ಅದಕ್ೆೆ ಏನತ ಮನಡಬ್ೇೆಕ್ೆಂದತ Final ಆಗಿ 
ಹೆೇಳಿಬಿಡಿ.  

ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವೆಂಕಟೆೇಶಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಎರಡರೆ್ಯದನಗಿ ಇದನತನ C.B.I 
(Central Bureau of Investigation) ಗೆ ಕ್ೂೆಡತತ್ನುರಯೆೆೇ ಅಥವನ E.D (Enforcement 
Directorate) ಗೆ ಕ್ೊಡತತ್ನುರಯೆೆೇ?  ಇಲಿವೇೆ ಸಕ್ನಾರವೆೇ ಮನಡತತ್ುದಯೆೆೇ ಎಂಬತದರ ಬಗೆೆ 
clarify ಮನಡಬ್ೇೆಕತ. ಮದಲತ ಮನನಯ  ಮತಖಯಮಂತಿರಯವರತ ಸಿ.ಬಿ.ಐ.ಗೆ ಕ್ೊಡತತ್ೆುೇವೆ, E.D.ಗೆ 
ಕ್ೊಡತತ್ುೆೇವೆಂದತ ಹೆೇಳಿದದರತ. ಅದಕ್ೆೆ ಯನರತ ಮನಡತತ್ನುರೆ ಎನತನವುದನತನ ಹೆೇಳಬ್ೆೇಕತ.  ಆ ಮೇಲೆ 
ಯನರತ ಹೆೇಳಲೆೇ ಇಲಿ. ಇದಕ್ೆೆ ಯನರತ ಇಲಿವೆಂದತ ಹೆೇಳಿದರತ.  Page No.11 ರಲ್ಲಿ C.C.B. 
(Central Crime Branch) ಯವರತ ಬ್ೆಂಗಳೂರತ ನಗರ ಮನಯಜಸೆಿೇಟಚ ರ್ನಯಯನಲಯದಲ್ಲಿ 
ದೊೇಷನರೂಪಣನ ಪಟಿಟಯನತನ ದನಖಲತ ಮನಡತತ್ನುರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪತಟ ಸಂಖೆಯ 63 ರಲ್ಲಿ ಅವರೆ್ೇ 
bitcoin exchange hack ಮನಡಿರತವ ಬಗೆೆ ಉಲೆಿೇಖ ಮನಡಿದನದರೆ್. ಇಷೆಟಲನಿ ಇದದರೂ ಸಹ, 
ಅವನನತನ  ಒಳಗೆ ಹನಕ ಸಕ್ನಾರದ ಹಣವನತನ ವಸೂಲ್ಲ ಮನಡಲಿವೆಂದರ,ೆ ಅವನಗ ೆರ್ನಯಯನಲಯ 
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ಜನಮಿೇನತ ಕ್ೂೆಟಿಟದ ೆ  ಎಂದರೆ, ರ್ನವು ಇದಕೆಂತ್ ಬ್ೆೇರ ೆಏನತ ಹೆೇಳುವಂತಿಲಿ. ಇನೂನ ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ 
ಬಿಟಿಟದತದ. ಮನನಯ ಗೃಹ ಸಚಿವರನದ ಅರಗ ಜ್ಞನರೆ್ೇಂದರರವರತ ಅರಗ ಅಲಿ. ಅವರತ ಪೂತಿಾ 
ಜ್ಞನರೆ್ೇಂದರರವರತ. ಇದರ ಮೇಲ ೆ ರ್ನನತ ಹಚೆಿಚಗೆ ಏನೂ ಹೇೆಳುವುದ್ಧಲಿ. ರ್ನನತ ಹೆೇಳಿರತವುದರಲ್ಲಿ 
ಏರ್ನದರೂ ತ್ಪತಪ ಇದದರೆ, ನನನನತನ ಅರಸೆ್ಟಚ ಮನಡಿಸಿಬಿಡಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ತ್ಪತಪ ಇಲಿ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ವೆಂಕಟೆೇಶಚರವರೆೇ, ಸನಕತಬಿಡಿ. ಮನನಯ ಸಚಿವರೆೇ ಉತ್ುರ ಹೆೇಳಿಬಿಡಿ.  

 ಶ್ರೇ ಅರಗ ಜ್ಞನರೆ್ೇಂದರ (ಗೃಹ ಸಚಿವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ 
ಸದಸಯರೆಲಿರೂ ಮನತ್ರ್ನಡಿದನದರೆ. ಮನನಯ ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ ಹೆೇಳಿದಂತ್,ೆ ಯನವ 
V.I.P.ಗಳು ಇದನದರ,ೆ ಯನವ I.P.S Officer ಗಳು ಇದನದರ,ೆ ಅವರತ ಹೆೇಗಿದನದರಂೆದತ ದನಖಲೆಗಳನತನ 
ಪಿೇಠಕ್ೆೆ ಕ್ೂೆಟತಟಬಿಡಲ್ಲ. ರ್ನವು ಖಂಡಿತ್ವನಗಿ ವಿಚನರಣೆ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆ. ವಿಚನರಣೆಯನತನ ಯನವನಗ 
ಶತರತ ಮನಡತತ್ನುರಂೆದತ ಹೆೇಳಿಲಿ. ವಿಚನರಣೆ ನಡಯೆತತಿುದ.ೆ ತ್ನವು ಅದನತನ ಯನವನಗ ಕ್ೂೆಟಟರೂ 
ಸಹ, ಅದನತನ ನಮಮ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳಿಗೆ ಕ್ೂೆಟತಟ ವಿಚನರಣ ೆ ಮನಡಿಸತತ್ೆುೇವೆ.  ವಿಚನರಣೆಯನತನ 
ಮತಚಿಚಟಟರ ೆ ಮತ್ುೆ ಹೆೇಳಬ್ೇೆಕತ. ತ್ನವು ಖಂಡಿತ್ವನಗಿ ಕ್ೊಡಿ. ಅವರ ಕಡಗೊ ಯನವ ಯನವ 
ದನಖಲೆಗಳು ಇವೆ ಅವುಗಳನತನ ಖಂಡಿತ್ವನಗಿ ಕ್ೊಡಲ್ಲ.  ನಮಮ ಮಿತ್ರರೆಲಿರೂ ಹೆೇಳಿದನದರೆ. ಮನನಯ 
ಆಯನೂರತ ಮಂಜ್ತರ್ನಥಚರವರತ ಹೆೇಳಿದಂತ್ೆ, ಅವರತ  ದನಖಲನತಿಗಳನತನ ಕ್ೊಟತಟ hide 
ಮನಡಿದರೆ, ಯನರತ ಬ್ೆೇಕ್ನದರೂ ಸಹ ಆರೂೆೇಪ ಮನಡಬಹತದತ. ನಮಗೆ ಅದರ ಬಗೆೆ ಏನಲಿ. ಮತ್ೆು 
e-portal ಅನತನ hack ಮನಡಿದನದರ.ೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಲಂ 66, 66(ಸಿ), 66(ಡಿ), I.T. Act ನ ಕಲಂ 
43 ಮತ್ತು I.P.C ಕಲಂ 419, 420, ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ ಭೊೇಜೆೇಗೌಡರವರತ ವಕೇಲರತ. ಅವರತ 
ಇನೂನ ಏರ್ನದರೂ ಸಕೆ್ಷನಚಗಳನತನ ಹನಕಬ್ೆೇಕ್ೆಂದತ ಹೆೇಳಿದರ,ೆ ಅದಕ್ೆೆ ತ್ಯನರತ ಇದೆದೇವೆ. ಅವರ 
ವಿರತದಿ ಇವೆಲಿವನತನ ಹನಕದೆದೇವೆ. ಅವರನತನ ರ್ನಯಯನಲಯ ಜನಮಿೇನನ ಮೇಲ ೆ ಬಿಟಿಟದೆ. ಆದರೂ 
ಸಹ ಅವರ ಮೇಲೆ ನಗನ ಇಟಿಟದೆದೇವೆ. ಯನರೊೇ ಅವರ ತ್ಂದ-ೆತ್ನಯ  ಪನಪದವರನತನ 
ಕರದೆತಕ್ೊಂಡತ ಬಂದತ ಎಲ್ಲಿ ಹಿಂಸೆ ಕ್ೊಡತವುದತ? ಆ ಹಿಂಸೆ ಕ್ೊಟಟರೆ, ಅವರತ ಪೊಲ್ಲೇಸರಿಗ ೆ 
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ಜೊೇರತ ಮನಡತತ್ನುರೆ. ಅವರತ ಅಮನಯಕರತ. ನನಗ ೆ ಗೊತಿುದಂತ್ ೆ ಅವರಿಗೆ ಆ ಕತಟತಂಬದವರತ 
ಹತಿುರದವರತ ಅನಸತತ್ುದೆ. ಹನಗನಗಿ, ಯನರೊೇ ಏನತ ಮನಡತತ್ನುರಂೆದತ ಹೇೆಳಿ ಅವರನತನ ಅಡದೆ್ಧದೆದ 
ತ್ಪತಪ ಅನತನವಂತ್ ೆ ಅವರಿಗ ೆ ಶ್ಕ್ೆ ಕ್ೂೆಡತವುದಕ್ೆೆ ಅವಕ್ನಶ ಇಲಿ.  E-portal hacking 
ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ ೆ ಆಗಸ್ಟಚ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಎಫಚ.ಐ.ಆರಚ  ಆಗತತ್ುದೆ. ಫೆಬರವರಿ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಒಂದತ 
ಕ್ೊೇಟಿ ಎಪಪರೆಡತ ಲಕ್ಷ ರೂಪನಯಗಳನತನ recovery ಮನಡಿದೆದೇವೆ.  

ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವೆಂಕಟೆೇಶಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸಚಿವರತ hacking 
ಯನವನಗ ಆಗಿದ ೆಎನತನವುದನತನ ಹೆೇಳಬ್ೆೇಕತ.   

ಶ್ರೇ ಅರಗ ಜ್ಞನರೆ್ೇಂದರ (ಗೃಹ ಸಚಿವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅದನತನ ಹೆೇಳುತ್ುೆೇರೆ್. 
36 ಎನಚಜಓ ಖನತೆ್ಗಳಿಗ ೆಈ ಹಣ ಹೂೆೇಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 17 ಜ್ನರನತನ ಅರಸೆ್ಟಚ ಮನಡಿದೆದೇವೆ.  ಈಗ 
raid ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಅನತಮತಿಯನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುಿತಿುದೆದೇವೆ.  ರ್ನವು ಖಂಡಿತ್ವನಗಿ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆ. 
ಇದನತನ ಮತಚಿಚಡತವಂತ್ಹ ಪರಶೆನ ಇಲಿ. ಏರೆ್ಂದರೆ, ನಮಗೆ bitcoin ಒಂದೇೆ.  

ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವೆಂಕಟೆೇಶಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇದತ ಆರ್ಥಾಕ ಅಪರನಧ. ಇದನತನ 
N.I.A. (National Investigation Agency) ರವರತ ಮನಡಬ್ೇೆಕತ. ನಮಮವರತ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ 
ಆಗತವುದ್ಧಲಿ. ಅದಕ್ೆೆ ಸಿ.ಬಿ.ಐ.ಗೆ ಕ್ೂೆಡಿ.  ಇಲಿವೆಂದರ,ೆ N.I.A. ಕ್ೆೈಯಲ್ಲಿ ಮನಡಿಸಿ.  ಆಗ ಎಲಿವೂ 
ಹೊರಗ ೆಬರತತ್ುದೆ.  

ಶ್ರೇ ಅರಗ ಜ್ಞನರೆ್ೇಂದರ (ಗೃಹ ಸಚಿವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇವಲೆಿ bitcoin 
ಹಗರಣ, 2017ರೆ್ೇ ಇಸವಿಗೆ ಮತಗಿದತ ಹೂೆೇಗತತ್ುದೆ. ಅದರಿಂದ  ಈಚೆಗೆ  ಯನವುದತ ಸಿಗತವುದ್ಧಲಿ.  
ಇದತ ಅವರಿಗೆ ಗೂೆತಿುರಲ್ಲ.  

ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವೆಂಕಟೆೇಶಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ,   ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಪದೆೇ ಪದೆೇ 
ಹಿಂದ ೆ ಮತಂದೆ ಹೊೇಗಬ್ನರದತ. ಕಳಿ ಅಂದ ಮೇಲ ೆಕಳಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ರ್ನವು-ನೇವು ಅಂತಿಲಿ. ಯನರೆೇ 
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ಮನಡಿದದರೂ 2017 ಇರಲ್ಲ, 2018 ಇರಲ್ಲ ಸಚಿವರತ ತಿೇಮನಾನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳಿಬ್ೆೇಕತ. ರ್ನವು ಅವರ  
ಪರವನಗಿ ಇದೆದೇವೆ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಸಚಿವರೇೆ, ತ್ನವಂದತ ತಿೇಮನಾನ ಹೆೇಳಿಬಿಡಿ.  

ಶ್ರೇ ಅರಗ ಜ್ಞನರೆ್ೇಂದರ (ಗೃಹ ಸಚಿವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಖಂಡಿತ್ವನಗಿ ಇದನತನ  
ಸಮಗರವನಗಿ ತ್ನಖೆ ನಡಸೆತತ್ೆುೇವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯನರೆೇ ಇದದರೂ ಸಹ ಬಿಡತವುದ್ಧಲಿ.  ಮನನಯ 
ಸದಸಯರನದ ಮರಿತಿಬ್ೆಬೇಗೌಡರವರತ ರ್ನನತ ಪನಪ, ಅದತ ಇದತ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿಬಿಡತತ್ೆುೇರ್ೆಂದತ 
ಹೆೇಳಿದರತ.  ರ್ನನತ ಮಂಡಯದಲ್ಲಿ ಹತಟಿಟದ  ಗೌಡ ಅಲಿ. ರ್ನನತ ಮಲೆರ್ನಡಿನಲ್ಲಿ  ಹತಟಿಟರತವ ಗೌಡ. 
ಏನತ ಮನಡತವುದತ? ಅದಕ್ೆೆ ಅವರತ ಹಿೇಗಲೆನಿ ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ನುರ.ೆ  

ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವೆಂಕಟೆೇಶಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಏರೆ್ಂದತ 
ಮರಿತಿಬ್ೆಬೇಗೌಡರವರಿಗ ೆಗೂೆತಿುಲಿ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಸಚಿವರೇೆ, ಆಯತ್ತ. ತ್ನವಂದತ ತಿೇಮನಾನ ಹೆೇಳಿಬಿಡಿ.  

 ಶ್ರೇ ಅರಗ ಜ್ಞನರೆ್ೇಂದರ (ಗೃಹ ಸಚಿವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನವು 
ಮಲೆರ್ನಡಿನಲ್ಲಿ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದೆೇ ಹಿೇಗೆ. ಆದದರಿಂದ, ದಯವಿಟತಟ ಇದರ ಬಗೆೆ ಯನವುದೇೆ 
ಅನತಮನನಗಳು ಬ್ೆೇಡ. ಇದರಲ್ಲಿ ರ್ನವು ಯನವುದನತನ ಮತಚಿಚಡತವುದ್ಧಲಿ. ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ಬದದತ್ ೆ ಇದೆ. 
ಸನವಾಜ್ನಕರ ಹಣ ಹೊೇಗಿದೆ. ಅದನತನ ವಸೂಲ್ಲ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆ. ಹನಗನಗಿ, ದಯವಿಟತಟ ಇದನತನ 
ಗಮನಸಬ್ೇೆಕ್ೆಂದತ ಮನವಿ ಮನಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ 
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ಇ)  ಕರ್ನಾಟಕ ವಸತಿ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಂಸಾೆಗಳ ಬ್ೊೇಧಕ/ಬ್ೊೇಧಕೆ್ೇತ್ರ  
ಸಿಬಬಂದ್ಧಗಳಿಗೆ  ಕ್ೆಜಐಡಿ, ಇಜಐಎಸ್ಚ,  ಡಿಸಿಆರಚಜ ಮತ್ತು  ಜೊಯೇತಿ 
ಸಂಜೇವಿನ  ಹನಗೂ  ಇತ್ರ  ಸೌಲಭಯಗಳನತನ ಒದಗಿಸತವ ಕತರಿತ್ತ. 

                           - - - 

               (ಉತ್ುರದ ಪರತಿಯನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದೆ)  
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 ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆ್ಬೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ತ್ಮಗ ೆಗೊತಿುರತವ ಹನಗ ೆ  ರನಜ್ಯದಲ್ಲಿ 
ವಸತಿ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಂಘ್ದ ವತಿಯಂದ ನಡಯೆತತಿುರತವಂತ್ಹ ಸಮನಜ್ ಕಲನಯಣ ಇಲನಖ ೆ ಮತ್ತು  
ಹಿಂದತಳಿದ ವಗಾಗಳ  ಇಲನಖಯೆ ವತಿಯಂದ ಸತಮನರತ ಸನವಿರಕೂೆ ಹಚೆತಚ ಶನಲೆಗಳು ಈ 
ರನಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪರಿಶ್ಷಟ ವಗಾ ಮತ್ತು ಪರಿಶ್ಷಟ  ಜನತಿ ಮಕೆಳಿಗ ೆಹನಗೂ ಹಿಂದತಳಿದ ವಗಾದ ಮಕೆಳಿಗ ೆ 
ಒಂದತ ವಸತಿ ಶ್ಕ್ಷಣ ವಯವಸೆಾಯನತನ ನಮಮ ರ್ನಡಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಹಿಂದ ೆ ಜನರಿಗ ೆ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡತ 
ಬಂದ್ಧದ.ೆ ಇದನತನ ಮಟಟಮದಲ ಬ್ನರಿಗೆ ಸರ್ನಮನಯ ಹೆರ್ಚ.ಡಿ.ದೆೇವೆೇಗೌಡರವರತ ಮತಖಯ 
ಮಂತಿರಗಳನಗಿದದಂತ್ಹ ಸಂದಭಾದಲ್ಲಿ “ಮರನಜಾ ವಸತಿ ಶನಲೆʼ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ವಸತಿ 
ಶನಲೆಯನತನ ಪನರರಂಭ ಮನಡಿದರತ. ಈ ಶನಲೆಗಳಿಗ ೆಹತ್ನುರತ ವಷಾಗಳ ಕ್ನಲ ಖನಯಂ ಶ್ಕ್ಷಕರತ 
ಇಲದೆೇ ನಡದೆತಕ್ೂೆಂಡತ ಬಂತ್ತ. 2011ರೆ್ೇ ಸನಲ್ಲನಂದ ಖನಯಂ ಶ್ಕ್ಷಕರನತನ ರೆ್ೇಮಕ 
ಮನಡಿಕ್ೊಂಡತ ಬಂದರತ. 2011 ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗ ೆ ಖನಯಂ ಶ್ಕ್ಷಕರನಗಿ ಕ್ೆಲಸ 
ಮನಡತತಿುರತವವರಿಗೆ, ಅದತ ವಸತಿ ಶನಲೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ೊೇಧಕರತ ಮತ್ತು ಬ್ೊೇಧಕ್ೆೇತ್ರರತ 
ವಸತಿಯಲ್ಲಿಯೆೇ ಇರಬ್ೇೆಕತ. ಅವರತ ಉತ್ುಮವನದಂತ್ಹ ಫಲ್ಲತ್ನಂಶವನತನ ಕ್ೊಡತತಿುದನದರ.ೆ ಬಡವರ 
ಪರತಿಭನನಾತ್ ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳಿಗೆ ಒಳೆಿಯ ಫಲ್ಲತ್ನಂಶ ಮತ್ತು ಗತಣಮಟಟದ ಶ್ಕ್ಷಣವನತನ ಕ್ೊಡತತಿುದನದರೆ.  
ಆ ಶ್ಕ್ಷಕರತ ಖನಯಂ ಆಗಿ 10 ವಷಾಗಳನದರೂ ಸಹ ಅವರಿಗೆ K.G.I.D ಇಲಿ, E.G.I.S ಇಲಿ, 
D.C.R.G ಇಲಿ ಮತ್ತು  ಜೊಯೇತಿ ಸಂಜೇವಿನ ಇಲಿ. ನವೇದಯ ಮತ್ತು ವಸತಿ ಶನಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ೆಲಸ 
ಮನಡತವಂತ್ಹ ಸಿಬಬಂದ್ಧಯವರಿಗ ೆ ಕ್ೊಡತವಂತ್ಹ 10%  ಹೆಚತಚವರಿ ವೆೇತ್ನವನತನ ಅವರಿಗೆ 
ಕ್ೊಡತತಿುಲಿ. ಅವರತ ಇಷಟೆಲನಿ ಬಹಳ ಆರ್ಥಾಕ ಸಂಕಷಟದಲ್ಲಿದದರೂ ಸಹ, ಅವರತ  ಉತ್ುಮವನದಂತ್ಹ 
ಕ್ೆಲಸವನತನ  ಮನಡಿಕ್ೊಂಡತ ಬಂದ್ಧದನದರ.ೆ ಈ ಸದನಕ್ೆೆ ಆರ್ಥಾಕ ಇಲನಖಯೆವರತ ಅರೆ್ೇಕ 
ಸಂದಭಾದಲ್ಲಿ ಉತ್ುರ ಕ್ೂೆಟಿಟದನದರ.ೆ ಅದತ ಏರೆ್ಂದರೆ, ವಸತಿ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಂಸೆಾಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ನಾರದ 
ಅಧಿೇನದಲ್ಲಿ ಇರತವಂತ್ಹ ವಸತಿ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಂಸೆಾಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಂಸೆಾಗಳನತನ ರ್ನವು 
ಪನರರಂಭ ಮನಡಿದೆದೇವೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡತವಂತ್ಹ ರ್ೌಕರರನತನ  ಸಕ್ನಾರಿ ರ್ೌಕರರಂೆದತ 
treat ಮನಡತವುದ್ಧಲಿ.  ಆದದರಿಂದ, ಸಕ್ನಾರಿ ರ್ೌಕರರಿಗ ೆ ಕ್ೊಡತತಿುರತವಂತ್ಹ ಕ್ೆಲವು 
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ಸವಲತ್ತುಗಳನತನ ಇವರಿಗ ೆವಿಸುರಣೆ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಆಗತವುದ್ಧಲಿವೆಂದತ  ಹೆೇಳಿದನದರ.ೆ ಆದರೆ, ಖನಸಗಿೇ 
ಸಂಸೆಾಗಳು ಮತ್ತು ಅನತದನನತ್ ಸಂಸೆಾಗಳು ಎಂದತ ಇದದರೂ ಸಹ, ಅವರಿಗೆ D.C.R.G., K.G.I.D 
ಗಳನತನ ಕ್ೊಡಲೇೆಬ್ೆೇಕ್ನಗಿದೆ. ಆದರೂ ಸಹ, ಆರ್ಥಾಕ ಪರಿಶ್ೇಲ್ಲಸತತ್ೆುೇವೆ, ತ್ದನಂತ್ರ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆ. 
ಈಗ ಪರಿಶ್ೇಲರೆ್ಯ ಹಂತ್ದಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬ  ಇದೆೇ ಉತ್ುರವನತನ ಹೆೇಳಕ್ೂೆಂಡತ ಬರತತಿುದೆ.  

(ಮತಂದತ.,)  
 

(129) 07-03-2022 (5.00) ಎಂ.ವಿ-ಆರಚಎನಚ 
(ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಾತಿ) 

ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆ್ಬೇಗೌಡ (ಮತಂದತ…):- 

ಇವರ ಕತಟತಂಬದಲ್ಲಿ ಯನರಿಗನದರೂ ಕ್ನಯಲೆ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಸತಮನರತ 10-೧೧ ವಷಾಗಳಿಂದ 
ಇವರನಚಯರಿಗೂ ಕೂಡ ಯನವುದೆೇ ಆರ್ಥಾಕ ವಿಮನ ಯೇಜ್ರೆ್ ಇಲಿ. ಇವರತಗಳು ತ್ತಂಬ್ನ 
ಸಂಕಷಟದಲ್ಲಿದನದರೆ. ಇತಿುೇಚಗೆೆ ಬಂದ್ಧರತ್ಕೆಂತ್ಹ ಹೊಸ ಯೇಜ್ರೆ್ಯಲ್ಲಿ ಇವರನತನ ತ್ರತತ್ೆುೇವೆಂದತ 
ಕ್ೆೇವಲ ಭರವಸ ೆ ಸಿಗತತಿುದೆ ವಿನಃ, ಅವರಿಗೆ ಒಂದತ ಆರೂೆೇಗಯ ವಿಮನ ಯೇಜ್ರೆ್ಯನತನ 
ಕ್ೊಡತವುದಕ್ೆೆ ಆಗತತಿುಲಿ. ಅಂದರೆ, ಜೊಯೇತಿ ಸಂಜೇವಿನಯನತನ ಜನರಿಗೆ ತ್ರತವುದಕ್ೆೆ ಆಗತತಿುಲಿ. 
ಆದತದರಿಂದ, ದಯಮನಡಿ ತ್ಮಮ ಮೂಲಕ ಮನನಯ ಸಭನರ್ನಯಕರಿಗ ೆ ವಿನಂತಿ 
ಮನಡಿಕ್ೊಳುಿವುದೇೆರ್ೆಂದರೆ, ಮನನಯ ಸಭನರ್ನಯಕರತ ಬಹಳ ಪರಮತಖವನದ ಖನತೆ್ಯನತನ 
ವಹಿಸಿಕ್ೊಂಡಿದನದರೆ. ಅವರತ ಬಹಳ ಸಮಥಾರಿದನದರ ೆ ಮತ್ತು ಈ ಸಕ್ನಾರದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪರಭನವಿ 
ಸಚಿವರನಗಿದನದರ.ೆ ಇವರ ಕ್ನಲದಲನಿದರೂ ಕೂಡ ಈ ವಸತಿ ಶನಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡತ್ಕೆಂಥ 
ರ್ೌಕರರಿಗ ೆಆರ್ಥಾಕ ಇಲನಖಯೆವರತ ಈ ಒಂದತ ಸವಲತ್ತು ಕ್ೊಡಲೇೆಬ್ೆೇಕತ. ಈ ಸವಲತ್ತುಗಳನತನ 
ಪರಿಶ್ೇಲ್ಲಸತತ್ೆುೇವೆ. ಅದತ ಆ ಹಂತ್ದಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಇದತ ಈ ಹಂತ್ದಲ್ಲಿದೆ ಎನತನವುದನತನ ಬಿಟತಟ ಈ 
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ಜೊಯೇತಿ ಸಂಜೇವಿನ, ಡಿ.ಸಿ.ಆರಚ.ಜ. ಮತ್ತು ಕ್.ೆಜ.ಐ.ಡಿ. ಇವುಗಳನತನ ಯನವ ಕ್ನಲ ಮಿತಿಯ ಒಳಗಡ ೆ
ಕ್ೊಡಿಸತತ್ನುರೆ ಎಂದತ ತ್ಮಮ ಮತಖನಂತ್ರ ಮನನಯ ಸಚಿವರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮನಡಿಕ್ೊಳುಿತ್ೆುೇರ್ೆ. 

ಎರಡರೆ್ಯದನಗಿ, ಇವರತಗಳ ರೆ್ೇಮಕ್ನತಿಯತ ಸಕ್ನಾರದ ರ್ೌಕರರ ರೆ್ೇಮಕ್ನತಿಗ ೆ ಏನತ 
ನಯಮಗಳಿವ,ೆ ಅದೆೇ ನಯಮಗಳನತನ ಅನತಸರಿಸಿ ಅದೆೇ ನಯಮಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇವರತಗಳ 
ರೆ್ೇಮಕ್ನತಿಯನಗಿರತ್ಕೆಂಥದತದ. ಆದರೆ, ಅವರನತನ ವಸತಿ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಂಘ್ದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರೆ್ೇಮಕ್ನತಿ 
ಮನಡಿದೆದೇವೆಂದತ, ಇವರನತನ ಸಕ್ನಾರಿ ರ್ೌಕರರತ ಎಂದತ ಪರಿಗಣಿಸತವುದಕ್ೆೆ ಆಗತವುದ್ಧಲಿವೆಂದತ 
ಹೆೇಳುತ್ನುರ.ೆ ಇವತಿುನ ದ್ಧವಸ ಇಡಿೇ ರನಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸತಮನರತ ಒಂದತ ಸನವಿರ ಶನಲಗೆಳಿವೆ. ಇನತನ ಕೂಡ 
ಈ ಶನಲೆಗಳ ಅಗತ್ಯವಿದ.ೆ ಈ ಶನಲೆಗಳನತನ ಬ್ೇೆರ ೆ ಬ್ೆೇರ ೆ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕರಯೆತತ್ನುರೆ. ಅಂದರೆ, 
ಕತ್ೂುರತ ರನಣಿ ಚೆನನಮಮ ವಸತಿ ಶನಲ ೆಮತ್ತು ಆದಶಾ ಶನಲೆಗಳು ಎಂದತ ಈ ರಿೇತಿ ಬ್ೇೆರ ೆಬ್ೆೇರ ೆ
ಹೆಸರತಗಳಲ್ಲಿ ವಸತಿ ಶನಲಗೆಳನತನ ಸಕ್ನಾರಗಳು ಸನಾಪಿಸತತಿುವೆ. ದಲ್ಲತ್ರ ಮತ್ತು ಹಿಂದತಳಿದ ಮಕೆಳ 
ಅನಕೂಲಕ್ನೆಗಿ ಈ ರಿೇತಿಯ ಶನಲೆಗಳನತನ ತ್ೆರೆಯತತಿುದನದರೆ. ಆದತದರಿಂದ, ಈ ಒಂದತ ವಸತಿ ಶ್ಕ್ಷಣ 
ಸಂಸೆಾಗಳ ವತಿಯಂದ ಉತ್ುಮವನದ ನವಾಹಣ ೆಆಗತತಿುಲಿ. ಇದರಿಂದ ಸಕ್ನಾರದ್ಧಂದ ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳಿಗೆ 
ಕ್ನಲ ಕ್ನಲಕ್ೆೆ ಸವಲತ್ತುಗಳನತನ ಒದಗಿಸತವುದಕ್ೆೆ ಆಗತತಿುಲಿ. ಆ ಸಂಘ್-ಸಂಸೆಾ, ಸಮನಜ್ ಕಲನಯಣ 
ಇಲನಖ ೆ ಮತ್ತು ಹಿಂದತಳಿದ ವಗಾಗಳ ಇಲನಖೆ ಜೊತ್ೆ ಸಮನಲೂೆೇಚರೆ್ ಮತ್ತು ಚಚಾೆ ಮನಡಿ, 
ಅವುಗಳಿಗ ೆ ಮಂಜ್ೂರನತಿ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡರೂ ಸಹ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯನವುದೆೇ ಸವಲತ್ತುಗಳು ಸಹ 
ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳಿಗ ೆ ಸಕ್ನಲದಲ್ಲಿ ತ್ಲತಪತತಿುಲಿ. ಆದತದರಿಂದ ರ್ನನತ ತ್ಮಮ ಮೂಲಕ ಮನನಯ 
ಸಭನರ್ನಯಕರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮನಡತವುದೇೆರ್ೆಂದರ,ೆ ಈಗ ಮನನಯ ಸಚಿವರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇಷೂೆಟಂದತ 
ಶನಲೆಗಳಿವ ೆಮತ್ತು ಸಕ್ನಾರ ಮತಂದೆಯೂ ಸಹ ಈ ರಿೇತಿಯ ಶನಲೆಗಳನತನ ತ್ೆರೆಯತತ್ುದೆ. ಆದರೆ, 
ಇದಕ್ೆೆ ಒಂದತ ನದೆೇಾಶರ್ನಲಯವನತನ ಸನಾಪರ್ೆ ಮನಡಿದರೆ, ಈ ಎಲನಿ ಸಮಸೆಯಗಳಿಗೂ ಕೂಡ 
ಪರಿಹನರ ಸಿಗತತ್ುದೆ. ಮತ್ೆು ಅಲ್ಲಿನ ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಹೆಚಿಚನ ಅನತಕೂಲತ್ೆಗಳು ಮತ್ತು 
ಸೌಲಭಯಗಳು ಸಕ್ನಲದಲ್ಲಿ ದೊರೆಯತತ್ುದ.ೆ ಆಗ ಅಲ್ಲಿರತವಂತ್ಹ ರ್ೌಕರರತ ಇನತನ ಉತ್ುಮವನದ 
ಕ್ೆಲಸವನತನ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಸನಧಯವನಗತತ್ುದೆ. ಆದತದರಿಂದ ತ್ನವು ಇದಕ್ೆೆ ಒಂದತ 
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ನದೆೇಾಶರ್ನಲಯವನತನ ಪನರರಂಭ ಮನಡಿದರೆ, ಈ ವಸತಿ ಶನಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಓದತವಂತ್ಹ ಮಕೆಳ ಕಲನಯಣ 
ಕ್ೆಲಸ ಇನತನ ಉತ್ುಮವನಗಿ ಆಗತತ್ುದೆ. ದಯಮನಡಿ ಮನನಯ ಸಚಿವರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 
ನದೆೇಾಶರ್ನಲಯವನತನ ಮನಡಬ್ೇೆಕತ ಮತ್ೆು ಇವರತ ವಂಚಿತ್ರನಗಿರತವ ಸವಲತ್ತುಗಳನತನ ಯನವ 
ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕ್ೂೆಡತತ್ನುರೆಂದತ ದಯಮನಡಿ ತಿಳಿಸಬ್ೆೇಕ್ೆಂದತ ತ್ಮಮ ಮೂಲಕ ಮನನಯ ಸಚಿವರಲ್ಲಿ 
ವಿನಂತಿ ಮನಡಿಕ್ೊಳುಿತ್ೆುೇರೆ್. 

ಶ್ರೇ ಎಸ್.ವಿ.ಸಂಕಿನೂರ (ಪದವಿೇಧರರ ಕ್ೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನತ್ರ್ನಡಲತ 
ಅವಕ್ನಶ ನೇಡಿದದಕ್ನೆಗಿ ತ್ಮಗೆ ಧನಯವನದಗಳು. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗ ೆಹಿರಿಯ ಸದಸಯರನದಂತ್ಹ ಮನನಯ 
ಮರಿತಿಬ್ೆಬೇಗೌಡರತ ವಸತಿ ಶನಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ನಯಾನವಾಹಿಸತತಿುರತವಂತ್ಹ ಶ್ಕ್ಷಕರತ ಮತ್ತು 
ಉಪರ್ನಯಸಕರಿಗ ೆ ಯನವ ರಿೇತಿ ತ್ನರತ್ಮಯ ಮತ್ತು ಅರ್ನಯಯವನಗತತ್ುದೆ ಎಂದತ ವಿವರಣೆಯನತನ 
ನೇಡಿದನದರ.ೆ ರ್ನನತ ಈ ಸಂದಭಾದಲ್ಲಿ ಹೆೇಳಬಯಸತವುದೆೇರ್ಂೆದರೆ, ಮನನಯ ಸತಪಿರೇಂ ಕ್ೊೇಟಚಾ 
ಒಂದತ ಬ್ನರಿ ಅಲಿ, ಹಲವನರತ ಬ್ನರಿ ತಿೇಪತಾ ನೇಡಿದತದ.ಚ“ಸಮನನ ಕ್ೆಲಸಕ್ೆೆ, ಸಮನನ ವೆೇತ್ನ ಶೆರೇಣಿ”ಚ
ಕ್ೊಡಬ್ೇೆಕತ ಎಂದತ ಆ ತಿೇಪಿಾನಲ್ಲಿ ಸಪಷಟವನಗಿ ತಿಳಿಸಿದ.ೆ 

ಎರಡರೆ್ಯದನಗಿ, ಯನವುದೆೇ ರಿೇತಿಯ Government ಇರಬಹತದತ, Semi- 
Government ಇರಬಹತದತ ಮತ್ತು Un-Aided ಇರಬಹತದತ. ಅಲ್ಲಿ discriminate 
ಮನಡಬ್ನರದಂೆದತ ಬಹಳ ಸಪಷಟವನಗಿ ಹೆೇಳಿದನದರೆ. ಹನಗನಗಿ ರ್ನನತ ತ್ಮಮ ಮತಖನಂತ್ರ ಮನನಯ 
ಸಚಿವರಲ್ಲಿ ಒತ್ನುಯ ಮನಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ ಈಗ ಸಕ್ನಾರದ ಪೌರಢಶನಲಗೆಳಲ್ಲಿ ಸೇೆವೆ ಸಲ್ಲಿಸತತಿುರತವ ಶ್ಕ್ಷಕರ 
ವಿದನಯಹಾತ್ೆ ಬಿ.ಎ., ಬಿ.ಇಡಿ., ಮತ್ತು ಬಿ.ಎಸಿಾ., ಬಿ.ಇಡಿ., ಇದೆ. ವಸತಿ ಶನಲೆಗಳಲೂಿ ಕೂಡ ಅವರ 
ವಿದನಯಹಾತ್ೆ ಬಿ.ಎ., ಬಿ.ಇಡಿ., ಮತ್ತು ಬಿ.ಎಸಿಾ., ಬಿ.ಇಡಿ., ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಶ್ಕ್ಷಕರ ಅಹಾತ್ೆ ಒಂದೇೆ ರಿೇತಿ 
ಇದೆ, ಕ್ೆಲಸ ಒಂದೇೆ ರಿೇತಿ ಇದೆ. ಹನಗನಗಿ ಸಮನನ ಕ್ೆಲಸಕ್ೆೆ ಸಮನನ ವೆೇತ್ನ ಶೆರೇಣಿಯನತನ 
ಕ್ೊಡಬ್ೇೆಕತ. ಹನಗೆಯೆೇ ಬ್ೆೇರ ೆಸೌಲಭಯಗಳನತನ ಸಹ ನೇಡಬ್ೆೇಕ್ೆಂದತ ಮನನಯ ಸತಪಿರೇಂ ಕ್ೊೇಟಚಾ 
ತಿಳಿಸಿದ.ೆ ಇವತ್ತು ಏನತ ಸಕ್ನಾರಿ ಪೌರಢಶನಲಗೆಳಲ್ಲಿ ಕ್ಲೆಸ ಮನಡತತಿುದನದರೆ, ಅವರಿಗ ೆಏನತ ಕ್.ೆಜ.ಐ.ಡಿ., 
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ಡಿ.ಸಿ.ಆರ.ಜ., ಮತ್ತು ಜೊಯೇತಿ ಸಂಜೇವಿನ ಈ ರಿೇತಿ ಸೌಲಭಯಗಳನತನ ಏರೆ್ೇನತ ಸೌಲಭಯಗಳಿವೆ 
ಮತ್ತು ಸಕ್ನಾರಿ ಪ ರೌಢಶನಲ ೆ ಮತ್ತು ಪಿ.ಯತ. ಕ್ನಲೇೆಜ್ತಗಳಿಗೆ ಯನವ ರಿೇತಿ ಸೌಲಭಯಗಳನತನ 
ನೇಡತತ್ನುರ ೆಅವುಗಳನತನ ಯಥವತ್ನುಗಿ ವಸತಿ ಶನಲೆಗಳಿಗ ೆಕ್ೊಡಬ್ೇೆಕತ. ಈಗ ಒಂದತ ವೆೇಳೆ ಅದನತನ 
ಕ್ೊಡದ್ಧದದಲ್ಲಿ ಏರ್ನಗತತ್ುದಂೆದರೆ, ಮನನಯ ಸತಪಿರೇಂ ಕ್ೊೇಟಚಾ ತಿೇಪಿಾಗೆ ಅಗೌರವ ತ್ೊೇರಿಸಿದಂತೆ್ 
ಆಗತತ್ುದೆ. ಆದತದರಿಂದ ರ್ನನತ ತ್ಮಮ ಮೂಲಕ ಕಳಕಳಿಯಂದ ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ವಿನಂತಿ 
ಮನಡಿಕ್ೊಳುಿವುದೇೆರ್ೆಂದರೆ, ಮನನಯ ಸಚಿವರತ discriminate  ಮನಡತವುದತ ಬ್ೆೇಡ.ಚ “ಸಮನನ 
ಕ್ೆಲಸಕ್ೆೆ ಸಮನನ ವೆೇತ್ನ”ಚ ಎಂಬ ಸತಪಿರೇಂ ಕ್ೂೆೇಟಚಾನ ತಿೇಪಿಾಗೆ ಗೌರವ ಕ್ೂೆಡಬ್ೇೆಕತ ಎಂದರೆ, 
ಆದಷತಟ ಬ್ೇೆಗ ಈ ಎಲನಿ ಸವಲತ್ತುಗಳನತನ ವಸತಿ ಶನಲೆಯ ಶ್ಕ್ಷಕರಿಗೆ ನೇಡಬ್ೆೇಕ್ೆಂದತ ತ್ಮಮ 
ಮೂಲಕ ಮನನಯ ಸಚಿವರಿಗೆ ಆಗರಹ ಮನಡತತ್ುೆೇರೆ್.  

ಡನ|| ವೆೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣಸನಾಮಿ (ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್ೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ 
ಮರಿತಿಬ್ೆಬೇಗೌಡರತ ಮತ್ತು ಮನನಯ ಎಸ್.ವಿಿ.ಸಂಕನೂರರವರತ ಹೆೇಳಿದ ಎಲನಿ ವಿಚನರಗಳಿಗೂ ರ್ನನತ 
ಧವನಗೂಡಿಸತತ್ನು, ಈ ಸಂಸಾೆಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಲೆಸ ಮನಡತತಿುರತವಂತ್ಹ ಶ್ಕ್ಷಕರಿಗೆ ಕ್.ೆಜ.ಐ.ಡಿ., ಇ.ಜ.ಐ.ಎಸ್., 
ಮತ್ತು ಡಿ.ಸಿ.ಆರ.ಜ, ಕ್ೊಟಿಟಲಿವೆಂದತ ತ್ಮಮ ಸಮೇತ್ ರ್ನವಲೆಿರೂ ಸಹ ಕಳೆದ ಹತ್ತು ವಷಾಗಳಿಂದ 
ಹೊೇರನಟ ಮನಡತತಿುದೆದೇವೆ. ಈ ಹಿಂದ ೆ ಬಂದಂತ್ಹ ಸಮನಜ್ ಕಲನಯಣ ಸಚಿವರೆಲಿರೂ ಸಹ 
ಮಿೇಟಿಂಗಚಗಳನತನ ಮನಡಿದರತ. ಅವರತ ಮಿೇಟಿಂಗಚ ಮನಡಿದ ನಂತ್ರ, ಅವರತ minutes 
ಮನಡಲ್ಲಲಿ. ಮತಂದ್ಧನ ಸಭೆಗ ೆ ಹೊೇದನಗ, minutes ನೇಡಿ ಎಂದರೆ, ಆಗ ಅದರ minutes 
ಮನಡಿರತವುದ್ಧಲಿ. ಅಂದರೆ, ಈ ಹಿಂದ ೆಬಂದತ ಹೊೇದಂತ್ಹ ಮಂತಿರಗಳಿಗೆ ಈ ಶನಲೆಗಳ ಬಗೆೆ ಅಷತಟ 
ಬದಿತ್ ೆ ಇತ್ತು! ಅವರತಗಳು ಯನರತ ಎಂದತ ಅದರ ಬಗೆೆ ಚಚಾೆ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಹೂೆೇಗತವುದ್ಧಲಿ. 
ಆದರೆ, ಈಗ ಇರತವಂತ್ಹ ಮಂತಿರಗಳನದ ಮನನಯ ಕ್ೊೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿಯವರತ ಇದಕ್ೆೆ 
ಸಂಬಂಧಪಟಟಂತ್ ೆಒಂದತ ಸಭೆಯನತನ ಮನಡಿದರತ. ಆಗ ನಮಮಲಿರ ಬ್ೆೇಡಿಕ್ೆ ಒಂದೆೇ ಇತ್ತು. ಅಂದರೆ, 
ಈ ಸಭೆಯ minutes  ಅನತನ ಮನಡದೇೆ ಇದದರೆ, ಈ ಸಭೆಯರೆ್ನೇ ಮನಡಬ್ೇೆಡಿ ಎಂದತ.  ಹನಗನಗಿ 
ಇದರ ಬಗೆೆ minutes ಮನಡಿದನದರ ೆ ಎಂಬ ವಿಶನಾಸ ನನಗ ೆ ಇದೆ. ಈಗ minutes ಮನಡಿದರ,ೆ 
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ಅದಕ್ೆೆ ಒಂದತ ವೇೆಗ ಸಿಗತತ್ುದೆ. ಆಗ follow-up action  ಆಗತತ್ುದೆ. ಮನನಯ ಸಚಿವರಲ್ಲಿ ನನನ 
ಕಡಯೆಂದ ಎರಡತ ಮನವಿ ಇದೆ. ಇದೆೇ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಂಸೆಾಗಳ ವತಿಯಂದ ಅಲಪಸಂಖನಯತ್ರ ಶ್ಕ್ಷಣ 
ಸಂಸೆಾಗಳು ಸಹ ಪನರರಂಭವನದವು. ಆದರೆ, ಕ್ನಲಕರಮೇಣ, ಅಲಪಸಂಖನಯತ್ರ ವಸತಿ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಂಸೆಾಗಳು 
ಆ ಇಲನಖಗೆ ೆ ಸೇೆರಿಕ್ೂೆಂಡಿತ್ತ. ಆ ಇಲನಖೆಗ ೆ merge ಆದಮೇಲೆ, ಆ ಸಂಸೆಾಗಳ ಎಲನಿ ಸಿಬಬಂದ್ಧ 
ವಗಾದವರಿಗ ೆಸಕ್ನಾರಿ ಸೌಲಭಯ ಸಿಕೆಬಿಟಿಟತ್ತ. ಈಗ ಈ ಶ್ಕ್ಷಕರತ ಗಲನಟೆ ಮನಡತತಿುದನದರ.ೆ ಅಂದರೆ, 
ಈ ಶ್ಕ್ಷಕರತ ರ್ನವು ಏನತ ಪನಪ ಮನಡಿದೆದೇವೆ ಎನತನತ್ನುರ.ೆ ಅಂದರೆ, ನಮಮನತನ ಸಹ ಇಲನಖಗೆೆ 
ಸೇೆರಿಸಿ, ನಮಗೆ ಎಲನಿ ಸವಲತ್ತುಗಳನತನ ನೇಡಿ ಎನತನವಂತ್ಹ ಆಗರಹವನತನ ಮನಡತತಿುದನದರ.ೆ ಇಲ್ಲಿ 
ಕ್ೆರಸ್ಚ  (Karnataka Residential Educational Institutions Society) ಸಂಸೆಾಗೆ ಶನಲನ 
ಕಟಟಡಗಳನತನ ಕಟತಟವುದಕ್ೆೆ ಇರತವಂತ್ಹ ಕ್ನಳಜ, ಶನಲೆಗಳನತನ ನಡಸೆತವುದಕ್ೆೆ ಇಲಿ. ಹನಗನಗಿ, it’s a 
high-time. ಇನತನ ಮತಂದ ೆಬಹಳ ಚಚಾೆ ಮನಡತವ ಅವಶಯಕತ್ ೆಇಲಿ. ಮನನಯ ಸಭನರ್ನಯಕರತ 
ಮಂತಿರಗಳನದ ಸಂದಭಾದಲ್ಲಿ ಇದರ ಬಗೆೆ ಬದಿತ್ೆ ಮತ್ತು ಕ್ನಳಜ ಹೆಚಿಚಗೆ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅವರತ ಎಲನಿ 
ಅಹಾತ್ೆಯನತನ ಹೊಂದ್ಧ ರೆ್ೇಮಕವನದಂತ್ಹ ಶ್ಕ್ಷಕರನಗಿದನದರ.ೆ ಮನನಯ ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರ,ೆ 
ಈ ಶನಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಹತ್ತು ವಷಾಗಳಿಂದ ನರಂತ್ರವನಗಿ ಶೆೇಕಡನ ನೂರಕೆ ನೂರರಷತಟ ಫಲ್ಲತ್ನಂಶ 
ಬರತತಿುದೆ. ಆದರೆ, ಆ ಶ್ಕ್ಷಕರತ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದತ ಡಿ.ಸಿ.ಆರ.ಜ., ಮತ್ತು ಕ್ೆ.ಜ.ಐ.ಡಿ ಮನಡಿಕ್ೊಡಿ, 
ಸಂಬಳ ಜನಸಿು ಮನಡಿಕ್ೊಡಿ, ವಗನಾವಣೆ ಮನಡತವುದ್ಧಲಿ ಎಂದತ ಭಿಕ್ ೆಬ್ೆೇಡಬ್ೇೆಕತ. ಹನಗನಗಿ, ಯನವ 
ಒಂದತ ಸಂಸೆಾ ಶ್ಕ್ಷಕರಿಗ ೆ ಸರಿಯನಗಿ ರೆ್ೂೇಡಿಕ್ೊಳುಿವುದಕ್ೆೆ ಆಗತವುದ್ಧಲಿವೇ, ಅಂತ್ಹ ಸಂಸೆಾ 
ಮತಂದತವರೆಯತವುದಕ್ೆೆ ಸನಧಯವಿಲಿ. ಆದತದರಿಂದ ರ್ನನತ ತ್ಮಮ ಮೂಲಕ ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ಆಗರಹ 
ಮನಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ ಆ ಶ್ಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಮೂರನಚನಲತೆ batches ಮತ್ತು branches ಇವೆ. ಅಂದರೆ, 
outsource ನವರತ, ಗತತಿುಗೆ ಆಧನರಿತ್ದವರತ, ರೆ್ೇರ ರೆ್ೇಮಕ್ನತಿ ಹೊಂದ್ಧದವರತ ಮತ್ತು 
promotees ಎಂದತ. ಮನನಯ ಕ್ೊೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿಯವರತ ಕತಳಿತ್ತಕ್ೊಂಡತ ಇವುಗಳನತನ 
ವಿವರವನಗಿ ಪರಿಶ್ೇಲ್ಲಸಿ, ಇವುಗಳಿಗ ೆ ಒಂದತ ಕ್ನಯಕಲಪ ಮತ್ತು ಅವರಿಗ ೆ ಸವಲತ್ತುಗಳನತನ 
ಕ್ೊಡಬ್ೇೆಕ್ೆಂದತ ತ್ಮಮ ಮತಖನಂತ್ರ ಮನನಯ ಸಚಿವರಿಗ ೆಆಗರಹ ಮನಡತತ್ುೆೇರೆ್.  
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ಶ್ರೇ ಕ್.ೆಟಿ.ಶ್ರೇಕಂಠೆೇಗೌಡ (ಪದವಿೇಧರರ ಕ್ೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಕ್ೆೇಂದರದ 
ಜ್ವನಹರಚ ನವೇದಯ ಮನದರಿಯಲ್ಲಿ ಈ ವಸತಿ ಶನಲೆಗಳನತನ ಮನಡಬ್ೇೆಕ್ೆಂದತ, ಮನನಯ 
ದೆೇವೆೇಗೌಡ ಜೇ ಯವರತ ಮತಖಯಮಂತಿರಗಳನಗಿದನದಗ ಮನನಯ ಮರನಜಾ ದೆೇಸನಯಯವರ 
ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಈ ಶನಲೆಗಳನತನ ಪನರರಂಭ ಮನಡಿದರತ. ಆದರೆ, ಇವತ್ತು ಈ ಶನಲೆಗಳು ರ್ನಲನೆರತ 
ಹೆಸರತಗಳಲ್ಲಿವೆ. ಆದರೆ, ಚಿಂತೆ್ಯಲಿ. ಕ್ೆೇಂದ್ಧರೇಯ ಮನದರಿಯ ಶನಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಬರತತಿುರತವಂತ್ಹ 
ಫಲ್ಲತ್ನಂಶ, ಗತಣಮಟಟದ ಶ್ಕ್ಷಣ, ಮೂಲಭೂತ್ ಸೌಕಯಾ ಎಲನಿ ಇದ.ೆ ರ್ನನತ ಅದನತನ 
ಒಪಿಪಕ್ೊಳುಿತ್ೆುೇರೆ್. ವಸತಿ ಶನಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ಕ್ಷಕರತ ೨4 ಗಂಟೆಗಳ ಕ್ನಲ ಕತ್ಾವಯ ನವಾಹಿಸತತಿುದನದರೆ. 
ಅವರತ ರನತಿರಯ ವೆೇಳೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳಿಗೆ ಅಭನಯಸ ಮನಡಿಸತತ್ನುರೆ. ಅವರಿಗೆ ಕನಷಾ 
ಕ್ೆೇಂದ್ಧರೇಯ ಮನದರಿಯ ಶನಲೆಯ ಶ್ಕ್ಷಕರಿಗೆ ಇರಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ರನಜ್ಯ ಸಕ್ನಾರಿ ಶ್ಕ್ಷಕರ 
ಸವಲತ್ತುಗಳು ಸಹ ಸಿಗತತಿುಲಿ. ಇದತ ಅತ್ಯಂತ್ ರೆ್ೂೇವಿನ ವಿಚನರವನಗಿದೆ. ರ್ನವು ಈ ವಿಷಯವನತನ 
ಹತ್ನುರತ ಬ್ನರಿ ತ್ಮಮ ಗಮನಕ್ೆೆ ತ್ಂದ್ಧದೆದೇವೆ. ಮರೆ್ನಯ ದ್ಧವಸ ತ್ನವು ಸಭೆಯನತನ ಕರದೆ್ಧದ್ಧದೇರಿ. ಆ 
ಸಭೆಯಲೂಿ ಸಹ ರ್ನವು ಒತ್ನುಯ ಮನಡಿದೆದೇವೆ. ಅವರತ ಉಪರ್ನಯಸಕರನತನ ಕರ್ನಾಟಕ 
ಲೊೇಕಸೇೆವನ ಆಯೇಗದ ಮತಖನಂತ್ರ ರೆ್ೇಮಕ್ನತಿ ಮನಡಿದನದರ.ೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಲೊೇಕಸೆೇವನ 
ಆಯೇಗದ ಮತಖನಂತ್ರ ರೆ್ೇಮಕ್ನತಿಯನದ ಮೇಲ ೆಅವರತ ಸಕ್ನಾರಿ ರ್ೌಕರರತ ಅಲಿವೆೇ? ಈಗ 
ಬ್ೆೇರ ೆ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ರೆ್ೇಮಕ್ನತಿ ಮನಡಿದಂತ್ಹ, ಖನಸಗಿ ಶನಲೆಗಳಿಗ ೆ ಬ್ೆೇರ ೆ ಎಲನಿ ಸವಲತ್ತುಗಳನತನ 
ನೇಡತತಿುದನದರೆ. ಈಗ ಕರ್ನಾಟಕ ಲೂೆೇಕಸೆೇವನ ಆಯೇಗದ ಮತಖನಂತ್ರ ರೆ್ೇಮಕ್ನತಿ ಮನಡಿ, 
ಸಕ್ನಾರಿ ಶ್ಕ್ಷಕರಿಗ ೆಸಮನರ್ನಂತ್ರವನದ ಸೌಲಭಯಗಳನತನ ಕ್ೊಡತವುದ್ಧಲಿವೆಂದರೆ, ಅದರ ಅಥಾವೆೇನತ? 
ಈಗ ಸಕ್ನಾರಿ ಶನಲೆಯ ಶ್ಕ್ಷಕರತ ಬ್ೆಳಗೆೆ ಹತ್ೂುವರ ೆ ಗಂಟೆಗ ೆ ಬಂದತ ಸಂಜೆ ಐದತ ಗಂಟೆಗೆ 
ಹೊೇಗಿಬಿಡತತ್ನುರೆ. ಆದರೆ, ಇವರತ ೨೪ hours teachers. ಅವರತ ದ್ಧನದ ೨೪ ಗಂಟೆ ಅಲ್ಲಿಯೆೇ 
ಇರತತ್ನುರ.ೆ ಆದತದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಇನತನ ಹೆಚಿಚನ ಸವಲತ್ತುಗಳನತನ ಕ್ೂೆಡಬ್ೇೆಕತ. ಆದರೆ, ಅವರಿಗೆ 
ಕಡಿಮ ಸವಲತ್ತುಗಳನತನ ನೇಡತತಿುದನದರೆ. ಈ ರಿೇತಿಯನದರೆ, ಇದತ ಯನವ ರಿೇತಿಯ ರ್ನಯಯ? 
They are giving very good education and they giving very good result. 
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(130) 07.03.2022 05.10 LL-RN                   (ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಾತಿ) 

ಶ್ರೇ ಕೆ್.ಟಿ. ಶ್ರೇಕಂಠೆೇಗೌಡ(ಮತಂದತ…) 

ಅವರತ ಪೂತಿಾಯನಗಿ ದ್ಧನದ ೨೪ ಗಂಟೆ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ನಯಾನರತ್ರನಗಿರತತ್ನುರೆ. ಅವರಿಗೆ ಈ ಎಲನಿ 
ಸವಲತ್ತುಗಳನತನ ಕ್ೂೆಡದೇೆ ಇರತವುದತ ದೂೆಡಾ ಲೊೇಪ ಆಗತವುದ್ಧಲಿವೇೆ? ಅವರಿಗೆ ರ್ನಯಯ 
ಕ್ೊಡಬ್ೇೆಕಲಿವೆೇ? ಅಲಿದೆೇ, ಈ ಶನಲೆಗಳ ಬಗೆೆ ಸನವಾಜ್ನಕರಲ್ಲಿ ಎಷತಟ ಬ್ೆೇಡಿಕ್ ೆಇದೆಯೆಂದರೆ, ಈ 
ಶನಲೆಗಳಿಗ ೆ ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳನತನ ಪರಿೇಕ್ೆಯಲ್ಲಿ ಉತಿುೇಣಾರನಗತವ ಆಧನರದ ಮೇರಗೆೆ 
ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುಿವುದತ, ಅದಕ್ನೆಗಿ ಆಯನ ಶನಲೆಗಳ ಮತಂದ ೆ ಸರತಿ ಸನಲ್ಲನಲ್ಲಿ ನಲತಿತ್ನುರ.ೆ ಇನತನ 
ಕ್ೆಲವರತ ಈ ಶನಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನಮಮ ಮಕೆಳ ಪರವೆೇಶನತಿ ನೇಡತವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಶ್ಫನರಸತಾ 
ಮನಡಬ್ೇೆಕ್ೆಂದತ ಶನಸಕರನದ ನಮಮ ಬಳಿ ಬರತತ್ನುರೆ. ಈ ಶನಲೆಗಳ ಬಗೆೆ ಬಹಳ ಬ್ೆೇಡಿಕ್ೆ ಇರತತ್ುದೆ. 
ಜೊತ್ೆಗೆ, ಆ ಶನಲೆಗಳ ಶ್ಕ್ಷಕರತ ಸಹ ಬಹಳ ಸಕರಯವನಗಿ ಕ್ನಯಾನವಾಹಿಸತತಿುದನದರೆ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಶ್ರೇಕಂಠೆೇಗೌಡರೇೆ ಸನಕತ ದಯಮನಡಿ ಕತಳಿತ್ತಕ್ೊಳಿಿ.  

ಶ್ರೇ ಕೆ್.ಟಿ. ಶ್ರೇಕಂಠೆೇಗೌಡ(ಪದವಿೇಧರರ ಕ್ೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈ ಶನಲೆಗಳಿಗೆ 
ಶ್ಕ್ಷಕರನತನ ಕ್.ೆಪಿ.ಎಸ್ಚ.ಸಿ. ಮತಖನಂತ್ರ ರೆ್ೇಮಕ್ನತಿ ಮನಡಿದ ನಂತ್ರ ಅವರತ ಸಕ್ನಾರಿ ಶ್ಕ್ಷಕರೇೆ 
ಆಗಿರತತ್ನುರ.ೆ ಹನಗನಗಿ, ಅವರಿಗೆ ಎಲನಿ ಸವಲತ್ತುಗಳನತನ ವಿಸುರಣೆ ಮನಡಬ್ೇೆಕತ. ಮರೆ್ನ ನಡದೆಂತ್ಹ 
ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವಸತಿ ಶನಲೆಗಳ ನದೆೇಾಶರ್ನಲಯಕ್ೆೆ ಮನನಯ ಮಂತಿರಗಳು ಒಪಿಪಗೆ ಸೂಚಿಸಿದನದರೆ. ಆದರೆ, 
ಆ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು ಬಂದ್ಧರತವುದ್ಧಲಿ. ಅದನತನ ಕಳುಹಿಸಿಕ್ೂೆಡಬ್ೇೆಕ್ೆಂದತ ತ್ಮಮ ಮೂಲಕ 
ಕ್ೊೇರತತ್ೆುೇರೆ್. ಹನಗನಗಿ, ಮನನಯ ಸಚಿವರ ಕ್ನಲದಲ್ಲಿಯೆೇ ನದೇೆಾಶರ್ನಲಯವನತನ ಮನಡಿ, ಆ ಕ್ೆರಡಿಟಚ 
ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳಿಬ್ೇೆಕ್ೆಂದತ ರ್ನನತ ತ್ಮಮ ಮೂಲಕ ಮನವಿ ಮನಡತತ್ೆುೇರೆ್.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಸಚಿವರೆೇ, ತ್ನವು ತ್ಮಮ ಉತ್ುರವನತನ ಹೆೇಳಿ. ಆ ನಂತ್ರ, 
ಯನರನದರೂ ಸಪಷಿಟೇಕರಣ ಕ್ೆೇಳುವುದ್ಧದದರ ೆಕ್ೆೇಳಲ್ಲ.  
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ಶ್ರೇ ಶಶ್ೇಲಚ ನಮೇಶ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ,.. 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಒಂದತ ವಿಷಯದ ಬಗೆೆ ಎಷತಟ ಸಮಯ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುೇರಿ? ಹೆಸರತ 
ಕ್ೊಟಟವರತ ಮತ್ತು ಕ್ೊಡದವರತ ಸಹ ಮನತ್ರ್ನಡಬ್ೆೇಕ್ೆಂದರೆ ಹೆೇಗ?ೆ 

ಶ್ರೇ ಶಶ್ೇಲಚ ಜ. ನಮೇಶ್(ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್ೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ತ್ನವು ಈ ಮರ್ೆಯ 
ಸದಸಯರನಗಿ ಬಹಳ ವಷಾಗಳ ಕ್ನಲ ಕ್ನಯಾನವಾಹಿಸಿರತತಿುೇರಿ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಆಯತ್ತ ಸನಕತ. ತ್ನವು ಈ ವಿಷಯಕ್ೆೆ ಬನನ.  

ಶ್ರೇ ಶಶ್ೇಲಚ ಜ. ನಮೇಶ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ವಸತಿ ಶನಲೆಗಳು ಹಿೇಗಯೆೆೇ 
ಪನರರಂಭವನಗಿದತದ, ಕ್ೆರಸ್ಚ ಬಂದನಗಿನಂದ ಅಲಿ. ಅದಕೆಂತ್ಲೂ ಮದಲ್ಲಂದಲೂ ಸಹ ಇವೆ. ಮದಲತ 
ಹೆೇಗ ೆಮನಡತತಿುದದರೆಂದರೆ, ಶ್ಕ್ಷಣ ಇಲನಖೆಯಂದಲೇೆ ಅಲ್ಲಿ ಡಪೆತಯಟೆೇಷನಚ ಮೇರೆಗ ೆ ಶ್ಕ್ಷಕರತ ಅಲ್ಲಿ 
ಕ್ೆಲಸ ಮನಡತತಿುದದರತ. ಅಂದರ,ೆ ಮದಲತ ಅವರತ ಏನತ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡತತಿುದದರತ, ಅದೆೇ ಕ್ೆಲಸವನತನ 
ಇವರತ ಸಹ ಮನಡತತಿುದನದರ.ೆ ಹನಗನದರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ವಯತ್ನಯಸ ಏತ್ಕ್ೆೆ? Why you differentiate 
it?  ಯನರೊೇ ಒಬಬ ಮಂತಿರ ಬಂದತ,ಚ“ಏಯಚ, ಇಲಿ ಈ ಇಲನಖಯೆನತನ ಬ್ೆೇರ ೆಮನಡೂೆೇಣವೆಂದತ”,ಚ
ಮೈರ್ನರಿಟಿೇಸ್ಚಗೆ ಎಲನಿ ಸವಲತ್ತುಗಳನತನ ಕ್ೂೆಟಿಟರತತ್ನುರೆ. ಇದತ ಯನವ ರ್ನಯಯ?  

(ಗೊಂದಲ) 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಶಶ್ೇಲಚ ಜ. ನಮೇಶ್ಯವರತ ಈಗ ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ನುರೆ. ಬ್ೆೇರ ೆ
ಸದಸಯರತ ದಯಮನಡಿ ಮಧೆಯ ಮನತ್ರ್ನಡಬ್ೆೇಡಿ.  

ಶ್ರೇ ಶಶ್ೇಲಚ ಜ. ನಮೇಶ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ಹೆೇಳುತಿುರತವುದೆೇರ್ಂೆದರೆ, 
ಮೈರ್ನರಿಟಿೇಸ್ಚ ವಸತಿ ಶನಲಗೆಳಲ್ಲಿ ಸೇೆವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರತವಂತ್ಹ ಶ್ಕ್ಷಕರಿಗೆ ಕ್.ೆಜ.ಐ.ಡಿ ಹನಗೂ ಇತ್ರ ೆ
ಎಲನಿ ಸವಲತ್ತುಗಳನತನ ಕ್ೊಡತತ್ನುರ.ೆ ಆದರೆ, ಇವರನತನ ಏತ್ಕ್ೆೆ ಬಿಟಿಟರತತ್ನುರೆ? ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ 
ಯನರನದರೂ ಕ್ೊೇಟಚಾಗೆ ಹೊೇಗಿ, ಈ ಹಿಂದ ೆಅದೆೇ ಶನಲೆಯಲ್ಲಿ ರ್ನವು ಕತ್ಾವಯ ನವಾಹಿಸತತಿುದನದಗ 
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ನಮಗೂ ಎಲನಿ ಸವಲತ್ತುಗಳನತನ ಕ್ೂೆಡತತಿುದದರತ. ಆದರೆ, ಈಗ ಅದನತನ ಬ್ೆೇಪಾಡಿಸಿದದೆೇವೆಂದತ 
ಹೆೇಳಿದರ ೆ ಅದನತನ ಯನರನದರೂ ಒಪತಪತ್ನುರೆಯೆೇ? ಇದತ ಸರಿಯನದತದಲಿ. ಹನಗನಗಿ, ಮನನಯ 
ಶ್ರೇಕಂಠೆೇಗೌಡರತ ಹೇೆಳಿದ ಹನಗೆ, ಈ ಶನಲೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟಟಂತ್ ೆಒಂದತ ನದೆೇಾಶರ್ನಲಯವನತನ 
ಮನಡಿ ಎಲಿವನೂನ ಸಹ ಅದರಡಿಯಲ್ಲಿ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಂಡತ ಬಂದರ,ೆ ಎಲಿರಿಗೂ ಸಮನನವನದಂತ್ಹ 
ರ್ನಯಯ ಕ್ೊಡಬಹತದತ ಮತ್ತು ಬಹಳ ಮತಖಯವನಗಿ  twenty-four hours they are on 
call.  ಅವರತ ದ್ಧನದ ೨೪ ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಯನವನಗ ಬ್ೆೇಕ್ನದರೂ ಅವರಿಗ ೆ ಫೊೇನಚ ಮನಡಿ 
ಕರಸೆಬಹತದತ. ಅವರತ ಆ ಶನಲನ ಆವರಣದಲ್ಲಿಯೆೇ ಅವರ ವಸತಿ ಸೌಕಯಾ ಇದತದ, ಅವರತ 
ಅಲ್ಲಿಯೆೇ ಇರತತ್ನುರ.ೆ ಅವರತ ಇಷೆಟಲನಿ ಹೆಚಿಚನ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡಿ, ವಿದನಯಭನಯಸ ಮನಡಿ, ಒಳೆಿಯ ಪರಿೇಕ್ನ 
ಫಲ್ಲತ್ನಂಶವನತನ ನೇಡಿದರ ೆ ಅವರಿಗೆ ಸರಿಯನದ ಸವಲತ್ತುಗಳನತನ ಕ್ೊಡತವುದ್ಧಲಿವೆಂದರೆ, ಇದತ 
ಸರಿಯನದತದಲಿ. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತ್ಮಗೆ ಸತಮನರತ ವಷಾಗಳ ಅನತಭವ ಇರತವುದರಿಂದ, ತ್ನವು 
ಕೂಡ ಈ ಬಗೆೆ ಮನನಯ ಸಚಿವರಿಗೆ ಸಮನನ ವೆೇತ್ನ ಕ್ೊಡತವುದಕ್ೆೆ ಆಗರಹ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಸಹಕ್ನರ 
ನೇಡಬ್ೆೇಕ್ೆಂದತ ಕ್ೂೆೇರತತ್ುೆೇರೆ್.  

ಶ್ರೇ ಅರತಣ ಶಹನಪತರ(ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್ೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈ ಕ್ೆರಸ್ಚ ಎನತನವಂತ್ಹ 
ವಯವಸೆಾಯನತನ ಸಕ್ನಾರ ಮನಡಿಟತಟಕ್ೊಂಡಿರತತ್ುದೆ. ಒಂದತ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನನಗ ೆಏನತ 
ಅನನಸತತ್ುದೆಯೆಂದರ,ೆ ಶ್ಕ್ಷಕರ ಶೆ್ೇಷಣೆಗನಗಿಯೆೇ ಕ್ೆರಸ್ಚ ಎನತನವಂತ್ಹ ಮಧಯಮ ವಯವಸೆಾಯನತನ 
ಸಕ್ನಾರ ಮನಡಿದ ೆಎಂದರ ೆ ತ್ಪನಪಗಲನರದತ. ರ್ನವು ಕಟಟಡ ನಮನಾಣ, ಮೂಲಭೂತ್ ಸೌಕಯಾ, 
ಹನಸಿಗ,ೆ ದ್ಧಂಬತ, ತ್ಟೆಟ, ಮತ್ತು ಲೂೆೇಟ ಈ ಎಲನಿ ಸಂಗತಿಗಳಗನಗಿ ಈ ಕ್ೆರಸ್ಚ ಇರತತ್ುದೆ. ಆದರೆ, 
ಮೂಲ ಉದದೆೇಶ ಶ್ಕ್ಷಣ ಕ್ೊಡಬ್ೇೆಕ್ೆಂದರೆ, ಮದಲರೆ್ಯದತ ಶ್ಕ್ಷಕ. ಎರಡರೆ್ಯದತ ಪಠಯಕರಮ. 
ಮೂರರೆ್ಯದತ ಶ್ಕ್ಷಕರ ತ್ರಬ್ೇೆತಿ ಈ ಎಲನಿ ಸಂಗತಿಗಳಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಕ್ನಾರದ ಸನವಾಜ್ನಕ 
ಶ್ಕ್ಷಣ ಇಲನಖಯೆಂದ ಫನಲೂೆೇ ಮನಡಿಕ್ೊಳುಿತ್ೆುೇವಂೆದತ ಬಹಳ ಸತಲಭವನಗಿ ತ್ಪಿಪಸಿಕ್ೂೆಳುಿತ್ನುರೆ. 
ಆದರೆ, ಸಂಬಳ, ಸವಲತ್ತುಗಳು ಬಂದನಗ ಕ್ೆರಸ್ಚ ಎನತನವಂಥದತದ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಕ್ನಾರದ ಅನತದನನತ್ 
ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಂಸೆಾ ಆಗಿರತವುದರಿಂದ, ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲೆಸ ಮನಡತವ ಶ್ಕ್ಷಕರತ ಸಕ್ನಾರಿ ರ್ೌಕರರತ ಅಲಿವೆಂದತ 
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ಹೆೇಳಿದರ,ೆ ಯನವ ಮನನವಿೇಯತ್ೆ ಇಟತಟಕ್ೊಂಡತ ಸಕ್ನಾರ ಈ ರಿೇತಿ ನಡೆದತಕ್ೊಳುಿತಿುದೆಯೆಂದತ 
ನನಗ ೆಅಥಾವನಗತತಿುಲಿ.  

ರ್ನನತ ತ್ಮಮ ಮೂಲಕ ಮನನಯ ಸಚಿವರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮನಡತವುದೆೇರ್ಂೆದರ,ೆ ಸಂಬಳ 
ಸವಲತಿುಗನಗಿ ಅಲಿ, ಕ್ೆರಸ್ಚ ಮನದರಿ ಮರನಜಾ ವಸತಿ ಶನಲೆಗಳು, ರನಣಿ ಚೆನನಮಮ ವಸತಿ 
ಶನಲೆಗಳನತನ ಏತ್ಕ್ೆೆ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆಂದರ,ೆ ದೂೆಡಾ ಪರಮನಣದಲ್ಲಿ ಜ್ವನಹರಲನಲಚ ನವೇದಯ 
ಮನದರಿಯ ಶನಲೆಗಳಿಗೆ ಏನತ ಬ್ೆೇಡಿಕ್ ೆಇತ್ತು, ಕರ್ನಾಟಕ ಸಕ್ನಾರ ತ್ನನದೆೇ ಅನತದನನದಲ್ಲಿ ಇಂತ್ಹ 
ಶನಲೆಗಳನತನ ಮನಡಬ್ೇೆಕ್ೆಂಬ ಕ್ನರಣದ್ಧಂದ ಈ ವಯವಸೆಾಯನತನ ನಮನಾಣ ಮನಡಿರತತ್ುದೆ. ಆದರೆ, 
ಅಲ್ಲಿರತವಂತ್ಹ ಶ್ಕ್ಷಕರತ ಮನತ್ರ ಎರಡರೆ್ ದಜೆಾಯ ಶ್ಕ್ಷಕರತ. ಸನವಾಜ್ನಕ ಶ್ಕ್ಷಣ ಇಲನಖಯೆ 
ಶ್ಕ್ಷಕರತ ಬ್ೆೇರ.ೆ ಕ್ೆರಸ್ಚನಲ್ಲಿರತವಂತ್ಹ ಶ್ಕ್ಷಕರತ ಮನತ್ರ ಅನತದನನತ್ ಶ್ಕ್ಷಕರಿಗ ೆಯನವುದೆೇ ಸೌಲಭಯ 
ಕ್ೊಡತವುದ್ಧಲಿ ಎನತನವಂಥದತದ ಒಳೆಿಯದಲಿ. ಇದಕ್ೆೆ ಹಣಕ್ನಸಿನ ತ್ೊಂದರ ೆಹೆೇಳುವುದತ ಬ್ೆೇಡ. ಒಂದತ 
ಕಡ ೆ ಎಸ್ಚ.ಸಿ.ಪಿ./ಟಿ.ಎಸ್ಚ.ಪಿ.ನಲ್ಲಿ ಅನತದನನವನತನ ಯನವುದೊೇ ಕ್ನರಣಕ್ೆೆ ಕ್ೊಡತತಿುದದೆೇವೆ. ಆದರೆ, 
ಅದೆೇ ವಗಾದ ಮಕೆಳು ಓದತತಿುರತವಂತ್ಹ ಶನಲೆಯ ಶ್ಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸರಿಯನದ ಸವಲತ್ತು 
ನೇಡತವುದ್ಧಲಿವೆಂದರ,ೆ ಅದತ ಗತಣಮಟಟದ ಶ್ಕ್ಷಣದ ಮೇಲೆ ತ್ೊಂದರಯೆನಗತತ್ುದೆ. ಆ ಕ್ನರಣಕ್ನೆಗಿ 
ಸಕ್ನಾರ ಮನಸತಾ ಮನಡಿ, ಆ ಶ್ಕ್ಷಕರಿಗ ೆ ಎಲನಿ ಸವಲತ್ತುಗಳನತನ ನೇಡಬ್ೆೇಕತ ಮತ್ತು 
ನದೆೇಾಶರ್ನಲಯ ಮನಡಬ್ೇೆಕ್ೆಂಬ ವಿನಂತಿಯನತನ ತ್ಮಮ ಮೂಲಕ ಮನಡತತ್ೆುೇರೆ್.  

ಶ್ರೇ ಎಸ್ಚ.ಎಲಚ. ಭೊೇಜೇೆಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ,… 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಎಷತಟ ಜ್ನ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುೇರಿ?  

ಶ್ರೇ ಎಸ್ಚ.ಎಲಚ. ಭೊೇಜೆೇಗೌಡ(ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್ೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಶ್ಕ್ಷಕರ 
ಕ್ೆೇತ್ರದ್ಧಂದ ಆಯೆೆಯನಗಿ ಬಂದಂತ್ಹ ನಮಗೆ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅವಕ್ನಶ ನೇಡತವುದ್ಧಲಿವೆಂದರೆ 
ಹೆೇಗ?ೆ ದಯಮನಡಿ, ತ್ನವು ಕ್ಷಮಿಸಬೆ್ೇಕತ. ರ್ನನತ ಒಂದತ ವನಕಯದಲ್ಲಿ ನನನ ಮನತ್ನತನ ಹೇೆಳಿ 
ಮತಗಿಸತತ್ುೆೇರೆ್. (ಗೊಂದಲ) ಯನವ ಉದೆದೇಶ ಇಟತಟ ಈ ಮರನಜಾ ವಸತಿ ಶನಲೆಗಳನತನ ತ್ಂದರತ, 
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ಅದತ ಸಂಪೂಣಾವನಗಿ ನೂರಕ್ೆೆ ನೂರತ ಈಡೇೆರಿಸಿರತತ್ುದೆ. ನಮಮ ಹಳಿಿಗನಡಿನ ಮಕೆಳು ಅಂದರ,ೆ 
ಸಮನಜ್ದ ಕಟಟಕಡೆಯ ಮಕೆಳು ಈ ಶನಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಶೆೇಕಡ ನೂರರಷತಟ ಫಲ್ಲತ್ನಂಶ ಕ್ೊಡತವಂತ್ಹ 
ಕ್ೆಲಸ ಆಗಿರತತ್ುದ.ೆ ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್ೆಲಸದ ವಿಚನರದಲ್ಲಿ ಎರಡತ ಮನತಿಲಿ. ಈಗನಗಲೆೇ ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ 
ಡನ: ವೆೈ.ಎ. ರ್ನರನಯಣಸನಾಮಿಯವರತ ಹೆೇಳಿದ ಹನಗೆ, almost all ಈ ವಸತಿ ಶನಲೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಫಲ್ಲತ್ನಂಶ ಶೆೇಕಡ ನೂರರಷತಟ ಇದೆ.  

ಒಂದತ ಮರನಜಾ ಶನಲ ೆಪನರರಂಭ ಮನಡಬ್ೇೆಕ್ನದರ ೆಪನರರಂಭದಲ್ಲಿ ಸತಮನರತ ಮೂರತವರ ೆ
ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪನಯ ಅನತದನನ ಕ್ೊಡತತಿುದದರತ. ಆದರೆ, ಈಗ ಸತಮನರತ ೨೯ ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪನಯ 
ಅನತದನನ ಮತ್ತು ೧೦ ಎಕರ ೆಜನಗ ಸಕ್ನಾರದ್ಧಂದ ನೇಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಸಂಪೂಣಾವನಗಿ ಕಟಟಡ ನಮನಾಣ 
ಮನಡಿದ ನಂತ್ರ ಆ ಶನಲೆಗಳಿಗ ೆಮಕೆಳನತನ ವಸತಿ ಶನಲಗೆಳಿಗೆ ಸೇೆರಿಸತ್ಕೆಂತ್ಹ ಸಂದಭಾದಲ್ಲಿ ಅದತ 
ಸಕ್ನಾರದ ಕ್ೆಲಸ ಆಗಿರತತ್ುದೂೆೇ ಇಲಿವೇ? ಇಷೆಟಲನಿ ಕ್ೆಲಸಗಳನತನ ಸಕ್ನಾರದ್ಧಂದ ಮನಡಿ, ಅಲ್ಲಿ 
ಕ್ೆಲಸ ಮನಡತವಂತ್ಹ ಶ್ಕ್ಷಕರತ ಸಕ್ನಾರಿ ರ್ೌಕರರಲಿ ಎಂದತ ನಮಮ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಹೆೇಳುವುದತ 
ಎಷಟರಮಟಿಟಗೆ ಸಮಂಜ್ಸ ಎಂಬ ಬಗೆೆ ತ್ನವು ಹೆೇಳಬ್ೇೆಕತ. ಹನಗನಗಿ, ದಯಮನಡಿ ಆ ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್ೆಲಸಕ್ೆೆ 
ಸರಿಯನದ ಸಮನನ ವೆೇತ್ನ ನೇಡತವುದತ Constitutional Right. ಈ ಬಗೆೆ ಮನನಯ ಎಸ್ಚ.ವಿಿ. 
ಸಂಕನೂರರವರತ ಆಗಲೇೆ ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ನು ಹೇೆಳಿದರತ. ಆ ಸಂವಿಧನನತ್ಮಕವನದ ಸವಲತ್ತು 
ನೇಡಬ್ೆೇಕ್ೆಂದತ ಆ ಶ್ಕ್ಷಕರತ ಬಿೇದ್ಧ ಮೇಲೆ ನಂತ್ತಕ್ೂೆಳಿಬ್ೆೇಕ್ೆಂದತ ಹೆೇಳುವುದತ ಎಷತಟ ಸರಿ? ಮನನಯ 
ಸಚಿವರತ ಇತಿುೇಚೆಗ ೆನಮಮಲಿರನೂನ ಕರಯೆಸಿ ಬಹಳ ಒಳೆಿಯ ಒಂದತ ಸಭ ೆಮನಡಿದತದ, ಆ ಸಭೆಯ 
ಫಲ್ಲತ್ನಂಶ ಮನತ್ರ ನೇಡಬ್ೆೇಕ್ನಗಿರತತ್ುದೆ. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮನನಯ ಸಚಿವರ ಮೇಲೆ ವಿಶನಾಸ ಇದೆ. 
ಹನಗನಗಿ, ದಯಮನಡಿ ಅವರತ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕ್ನಳಜ ಇಟತಟ, ಆ ಕ್ೆಲಸವನತನ 
ಮನಡಿಕ್ೊಡಬ್ೆೇಕ್ೆಂದತ ಹನಗೂ ಆ ವಸತಿ ಶನಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡತವಂತ್ಹ ಶ್ಕ್ಷಕರಿಗ ೆ ಸಕ್ನಾರಿ 
ಶನಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಲೆಸ ಮನಡತವ ಶ್ಕ್ಷಕರಿಗ ೆ ಯನವ ಸೌಲಭಯಗಳನತನ ಕ್ೊಡತತಿುದನದರ,ೆ ಆ ಎಲನಿ 
ಸಂಪೂಣಾ ಸೌಲಭಯಗಳನತನ ಆ ಶ್ಕ್ಷಕರಿಗ ೆನೇಡಬ್ೆೇಕ್ೆಂದತ ತ್ಮಮ ಮೂಲಕ ಕ್ೂೆೇರತತ್ೆುೇರ್ೆ.  
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ಶ್ರೇ ಕೆ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ನಮಮ 
ಕ್ೆರಸ್ಚ(KRIES) ಶನಲೆಯ ಗತಣಮಟಟ ಹೆಚನಚಗಬ್ೆೇಕತ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿಯ ಶ್ಕ್ಷಣದ ಮಟಟ ಹಚೆನಚಗಬ್ೇೆಕತ, 
ಆ ಶನಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ್ ಸೌಕಯಾಗಳು ಹಚೆನಚಗಬ್ೆೇಕತ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲೆಸ ಮನಡತವಂತ್ಹ 
ಸಿಬಬಂದ್ಧಗಳಿಗೆ ಗತಣಮಟಟದ ವೆೇತ್ನವನತನ ಕ್ೂೆಡಬ್ೇೆಕ್ೆಂಬ ವಿಚನರವನತನ ಇಟತಟಕ್ೂೆಂಡತ ಹಿರಿಯ 
ಸದಸಯರನದ ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬ್ಬೆೇಗೌಡರವರತ, ಶ್ರೇ ಎಸ್ಚ.ವಿಿ. ಸಂಕನೂರರವರತ, ಡನ: ವೈೆ.ಎ. 
ರ್ನರನಯಣಸನಾಮಿಯವರತ, ಶ್ರೇ ಕ್.ೆಟಿ. ಶ್ರೇಕಂಠೇೆಗೌಡರವರತ, ಶ್ರೇ ಶಶ್ೇಲಚ ಜ. ನಮೇಶ್ಯವರತ, 
ಶ್ರೇ ಅರತಣ ಶಹನಪತರರವರತ ಮತ್ತು ಶ್ರೇ ಎಸ್ಚ.ಎಲಚ. ಭೊೇಜೆೇಗೌಡರವರಲೆಿರೂ ನಯಮ 330ರಡಿ 
ಪರಸನುಪವನತನ ತ್ಂದ್ಧರತತ್ನುರೆ. ಈ ವಿಚನರದಲ್ಲಿ ನಮಗ ೆಯನವುದೆೇ ಗೂೆಂದಲ ಇರತವುದ್ಧಲಿ. ಅಲಿದೆೇ, 
ಈ ವಿಷಯಕ್ೆೆ ಸಂಬಂಧಪಟಟಂತ್ೆ ಮನನಯ ಸದಸಯರ ಜೊತ್ೆ, ನಮಮ ಇಲನಖಯೆ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳೂೆಂದ್ಧಗೆ 
ಸತಮನರತ ಎರಡತ ಗಂಟೆಗಳ ಕ್ನಲ ಚಚಾೆ ಮನಡಿ, ಅವರ ಎಲನಿ ಸಲಹೆಗಳನತನ ಪಡದೆತ, ಒಂದತ 
ಹಂತ್ದಲ್ಲಿ ಅವರ ಎಲನಿ ಭನವರೆ್ಗಳಿಗ ೆ ಸಪಂದ್ಧಸತವಂತ್ಹ ಕ್ೆಲಸಗಳನತನ ಮನಡಿರತತ್ೆುೇವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 
ಕ್ೆಲವಂದತ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತ್ವನಗಿ ಆದೆೇಶ ಆಗಬ್ೇೆಕ್ನಗಿರತತ್ುದೆ. ಇನತನ ಕ್ೆಲವಂದತ 
ಪರಿಶ್ೇಲರೆ್ಯಲ್ಲಿ ಇರತತ್ುದಯೆಷೆಟ.  

ಮನನಯ ಸದಸಯರ ಹಲವನರತ ಪರಶೆನಗಳ ಮಧೆಯ ಇರತವಂಥದತದ, ಡಿ.ಸಿ.ಆರಚ.ಜ. ಅಂದರೆ, ಮರಣ 
ಉಪದನನವನತನ ಕ್ೊಡಬ್ೇೆಕತ ಅನತನವಂತ್ಹ ಮನತ್ನತನ ಅವರತ ಹೆೇಳಿದನದರೆ. ಈ ಬಗೆೆ ರ್ನವು ಆರ್ಥಾಕ 
ಇಲನಖಯೆವರೂೆಂದ್ಧಗೆ ವಯವಹರಿಸತತಿುದತದ, ಇದನತನ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆಂದತ ನಮಗ ೆ ಅನನಸತತ್ುದೆ. ಅದಕ್ೆೆ 
ಬ್ೆೇಕ್ನದಂತ್ಹ ಟಿಪಪಣಿ ಮತ್ತು ನಣಾಯವನತನ ಸಹ ಮನಡಿರತತ್ೆುೇವೆ. ಹನಗನಗಿ, ಈ ಬಗೆೆ ಆರ್ಥಾಕ 
ಇಲನಖಯೆ ಅನತಮೇದರ್ ೆಪಡದೆತ ಅದನತನ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆ. ಎರಡರೆ್ಯದನಗಿ, ಕಡನಾಯ ಜೇವವಿಮನ 
ನಯಮಗಳ ವನಯಪಿುಗೆ ಒಳಪಡಿಸಬೆ್ೇಕ್ೆಂದತ ಹೆೇಳಿರತತ್ನುರ.ೆ ಈ ಪರಸನುವರೆ್ಯನತನ ಆರ್ಥಾಕ 
ಇಲನಖಯೆವರತ ಅದನತನ ತಿರಸನೆರ ಮನಡಿರತತ್ನುರೆ. ಆದನಗೂಯ, ಈ ವಿಷಯದ ಬಗೆೆ ಪತನಃ ರ್ನವು 
ಚಚೆಾ ಮನಡಿರತತ್ೆುೇವೆ. 
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ಮೂರರೆ್ಯದನಗಿ, ಜೊಯೇತಿ ಸಂಜೇವಿನ ಯೇಜ್ರೆ್ ಬಗೆೆ ಸತದ್ಧೇಘ್ಾವನಗಿ ಚಚೆಾ 
ಮನಡಿರತತ್ೆುೇವೆ. ಆ ಯೇಜ್ರೆ್ಯನತನ ರ್ನವು ಪೂಣಾವನಗಿ ಒಪಿಪರತತ್ೆುೇವೆ. ಸತವಣಾ ಆರೂೆೇಗಯ 
ಸತರಕ್ನ ಟರಸ್ಟಚನವರತ ಸಂಘ್ದ ರ್ೌಕರರಿಗ ೆ ಜೊಯೇತಿ ಸಂಜೇವಿನ ಯೇಜ್ರೆ್ಯನತನ ವಿಸುರಿಸತವುದಕ್ೆೆ 
ಕ್ೆಲವು ಷರತ್ತುಗಳನತನ ಹನಕದತದ, ಆ ಬಗೆೆ ಚಚೆಾ ಆದ ನಂತ್ರ ಕ್ೆಲವು ಷರತ್ತುಗಳನತನ ಸಡಿಲ 
ಮನಡಿರತತ್ನುರ.ೆ ಈಗ ಅದನತನ ಹೆರ್ಚ.ಆರ.ಎಂ.ಎಸ್ಚ. ತ್ಂತ್ನರಂಶದಲ್ಲಿ ಎಲನಿ ಮನಹಿತಿಗಳನತನ 
ನಮೂದತ ಮನಡಬ್ೇೆಕ್ೆಂದತ ಎಲನಿ ಪನರಂಶತಪನಲರಿಗೆ ಆದೆೇಶವನತನ ನಮಮ ಇಲನಖಯೆಂದ 
ನೇಡಲನಗಿರತತ್ುದೆ. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತ್ನಂತಿರಕ ದೊೇಷಗಳಿದದರ ೆ ಅದನತನ ಸರಿಪಡಿಸತತ್ೆುೇವೆ ಮತ್ತು 
ಜೊಯೇತಿ ಸಂಜೇವಿನ ಯೇಜ್ರೆ್ಯನತನ ಅನತಷನಾನ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಕರಮ ವಹಿಸತತ್ೆುೇವೆ ಎನತನವಂತ್ಹ 
ಮನತ್ನತನ ಈ ಹಿಂದ ೆನಡದೆಂತ್ಹ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹೇೆಳಿ, ನಣಾಯದಲ್ಲಿ ದನಖಲತ ಸಹ ಮನಡಿರತತ್ೆುೇವೆ. 
ಅದೆೇ ಮನತ್ನತನ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಹೆೇಳುತಿುದೆದೇರ್ೆ. ಇನತನ ಉಳಿದ್ಧರತವಂಥದತದ, (ಗೊಂದಲ) ಹೂೆಸ 
ಪಿಂಚಣಿ ಯೇಜ್ರೆ್(ಎನಚ.ಪಿ.ಎಸ್ಚ.) ಬಗೆೆ ಈಗನಗಲೆೇ ಸನಕಷತಟ ಚಚೆಾಯನಗಿರತತ್ುದೆ. ಪರಸತುತ್ ಶೇೆಕಡ 
೧೦ರಷತಟ ಎನಚ.ಪಿ.ಎಸ್ಚ. ವಂತಿಗ ೆಕ್ೊಡತತಿುದದೆೇವೆ. ಅದನತನ ಶೆೇಕಡ ೧೪ಕ್ೆೆ ವಿಸುರಿಸಬ್ೆೇಕ್ೆಂದತ ಹೇೆಳಿದನದರೆ. 
ಅದಕ್ೆೆ ಬ್ೆೇಕ್ನದಂತ್ಹ ಎಲನಿ ಕರಮಗಳನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಳುಿತ್ೆುೇವೆ ಎನತನವಂತ್ಹ ಮನತ್ನತನ ಮರೆ್ನ 
ನಡದೆಂತ್ಹ ಸಭೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಹೆೇಳಿದತದ, ಪತನಃ ಅದೆೇ ವಿಷಯವನತನ ಇಲ್ಲಿ ಪತನರತಚಿಿಸತತ್ುೆೇರೆ್.  

ಇನತನ ಮೂಲಭೂತ್ ಸೌಕಯಾಗಳ ಬಗೆೆ ಹೇೆಳುವುದನದರೆ, ವಸತಿ ಶನಲೆಗಳಲ್ಲಿ ವನಯಸಂಗ 
ಮನಡತತಿುರತವಂತ್ಹ ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳಿಗೆ ಸಿದದಪಡಿಸಿದ ಸಮವಸರ, ರೆ್ೂೇಟಚ ಪತಸುಕ, ಲೆೇಖನ 
ಸನಮಗಿರಗಳು, ಶತಚಿ ಸಂಭರಮ ಕಟಚ, ಶ್, ಸನರ್ಾಚ, ಟೆೈ ಮತ್ತು ಬ್ೆಲಟಚಗಳು ಇವುಗಳೆಲಿವನೂನ 
ಸರಿಯನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕ್ೊಡಬ್ೇೆಕ್ೆಂದತ ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಹೆೇಳಿರತತ್ನುರೆ. ಕಳೆದ ಒಂದೂವರೆ 
ವಷಾದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಶನಲೆಗಳು ಸರಿಯನಗಿ ನಡದೆ್ಧಲಿದ್ಧರತವ ಕ್ನರಣ ಅವುಗಳನತನ ಕ್ೊಟಿಟರತವುದ್ಧಲಿ 
ಮತ್ತು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಟೆಂಡರಚ ಪರಕರಯೆಗಳು ಸಹ ಸಾಗಿತ್ಗೂೆಂಡಿದದವು. ಅದನತನ ಪತನರಚ 
ಪರಿಶ್ೇಲ್ಲಸಿ ಟೆಂಡರಚ ಪರಕರಯೆಗಳನತನ ಪೂಣಾಗೂೆಳಿಸಿ ಸದರಿ ಸನಮಗಿರಗಳನತನ ಸರಬರನಜ್ತ 
ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಆದೇೆಶ ಕ್ೂೆಟಿಟರತತ್ುೆೇವೆ. ನನಗ ೆ ಇರತವಂತ್ಹ ಮನಹಿತಿ ಪರಕ್ನರ ಶೆೇಕಡ 99ರಷತಟ 
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ಪೂಣಾಗೂೆಂಡಿರತತ್ುದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯನವುದೆೇ ಗೂೆಂದಲ ಇರತವುದ್ಧಲಿ. ರ್ನನತ ಕಳೆದ ವಷಾದ ಮನಹಿತಿ 
ಹೆೇಳಿರತತ್ುೆೇರೆ್. ಸಂಘ್ದ ಅಧಿೇನದಲ್ಲಿರತವ ವಸತಿ ಶನಲ/ೆಕ್ನಲೇೆಜ್ತಗಳಿಗೆ ನಗದ್ಧಪಡಿಸಿರತವ ೪೩ 
ಮೂಲಭೂತ್ ಸೌಕಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಈಗನಗಲೆೇ ಲಭಯವಿರತವಂತ್ಹ ಬ್ೆೇಡಿಕ್ೆಗಳನತನ ಈಡೇೆರಿಸಬ್ೆೇಕ್ೆಂಬತದತ 
ಅವರ ಒಟತಟ ಚಚಾೆ ಇರತತ್ುದೆ. ಆ ಎಲನಿ ಪಟಿಟಗಳನತನ ಎಲನಿ ಶನಲೆಗಳಿಂದ ಪಡದೆನಗ ನಮಗೆ 
ಸತಮನರತ ೫೯೩ ಕ್ೂೆೇಟಿ ರೂಪನಯಗಳಿಗಿಂತ್ಲೂ ಅಧಿಕ ಹಣ ಈ ವಷಾ ನಮಗ ೆಬ್ೆೇಕ್ನಗತತ್ುದೆ.  

(131) 07.03.2022 5.20 ವೆೈಎಲ-ವಿಕ್ೆ                 (ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಾತಿ) 

ಶ್ರೇ ಕೆ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ(ಮತಂದತ):-  

ಅದನತನ ಎಸ್ಚಸಿಪಿ/ಟಿಎಸ್ಚಪಿ ನಲ್ಲಿ ಯನವನಯವ ಇಲನಖೆಯಂದ ಎಷೆಟಷತಟ ಹಣ ಬರತತ್ುದ ೆಎಂಬತವುದರ 
ಮರತ ಹೊಂದನಣಿಕ್ ೆಮನಡಲನಗತತಿುದತದ, ಅದೆಲಿವನೂನ ರೆ್ೂೇಡಿ ಸನಮಗಿರಗಳನತನ ಒದಗಿಸತವುದರ ಬಗೆೆ 
ಯೇಚರೆ್ ಮನಡಲನಗತತ್ುದೆ. ಈಗನಗಲೆೇ ಡನ|| ವೆೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣಸನಾಮಿಯವರತ ಹೆೇಳಿದ ಹನಗೆ 
ಖನಯಂ ಶ್ಕ್ಷಕರಿಗ ೆವಿಶೆೇಷ ಭತ್ೆಯಯನತನ ನೇಡಬ್ೆೇಕ್ಂೆದತ ತಿಳಿಸಿದದರತ.  ೬ರ್ೇೆ ವೆೇತ್ನದ ಅನತದನನ 
ವನಯಪಿುಯಲ್ಲಿ ೬ರ್ೇೆ ವೇೆತ್ನ ಪರಕಟಿಸತವನಗ ಈ ಖನಯಂ ಶ್ಕ್ಷಕರ ಹತದೆದಗಳು ಇಲಿದೇೆ ಇರತವಂಥ 
ಪರಿಸಿಾತಿಗ ೆ ಅನತಗತಣವನಗಿ ಈ ವಿಶೆೇಷ ಭತ್ೆಯಯನತನ ನೇಡಲತ ಸನಧಯವಿಲಿವೆಂದತ ಆರ್ಥಾಕ 
ಇಲನಖಯೆವರತ ತಿಳಿಸಿದನದರ.ೆ  ಆದರೂ ಸಹ ರ್ನವು ಅದರ ಬಗೆೆ ಚಚೆಾ ಮನಡತತ್ುಲೇೆ ಇದೆದೇವ.ೆ  
ಹನಗೆಯೆೇ ಸವೇಾಚಿ ರ್ನಯಯನಲಯವು ಅತಿರ್ಥ ಶ್ಕ್ಷಕರ ಮನವಿಯನತನ ಪರಿಗಣಿಸಿದತದ, ಅವರನತನ 
ಖನಯಂಗೂೆಳಿಸಬ್ೇೆಕ್ೆಂಬ ವಿಚನರವು ಸಹ ಇದೆ.  ಅಜಾದನರರ ಮನವಿಗ ೆ ಸವೇಾಚಿ 
ರ್ನಯಯನಲಯವು ತಿೇಪಿಾನ ಮೂಲಕ ನದೆೇಾಶನವನತನ ನೇಡತತ್ನು, ನಯಮನನತಸನರ ಪರಿಶ್ೇಲ್ಲಸಿ 
ಎಂದತ ಆದೇೆಶ ಹೂೆರಡಿಸಿರತವ ಪರಯತಕು ಅದತ  ಯನವ ನಯಮ ಎಂಬತವುದರ ಬಗೆೆ ಮತ್ೂೆುಮಮ 
ಪರಿಶ್ೇಲರೆ್ ಮನಡಬ್ೇೆಕ್ನದ ಅಗತ್ಯ ಇದತದ, ಅದತ ಸಹ ಪರಿಶ್ೇಲರ್ನ ಹಂತ್ದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದತ ತ್ಮಮ 
ಗಮನಕ್ೆೆ ತ್ರಬಯಸತತ್ುೆೇರೆ್. ಮನನಯ ಕ್ೆ.ಟಿ.ಶ್ರೇಕಂಠೇೆಗೌಡ, ಮನನಯ ಮರಿತಿಬ್ಬೆೇಗೌಡ ಹನಗೂ 
ಉಳಿದಂಥ ಗೌರವನನಾತ್ ಸದಸಯರಿಗೆ ಸಾಲಪವನದರೂ ಸಮನಧನನವನಗಬ್ೆೇಕ್ನಗಿದೆ.  ಏಕ್ೆಂದರ,ೆ ಎಲನಿ 
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ಚಚೆಾಗಳ ನಡತವೆಯತ ಸಹ ಗಮರ್ನಹಾವನದ ಸನಧರೆ್ಯನತನ 826 ಕ್ೆರಸ್ಟಚ ಶನಲೆಗಳು ಮನಡತತಿುದೆ 
ಎಂಬತದನತನ ತ್ಮಮ ಮೂಲಕ ಮನನಯ ಸದಸಯರತಗಳ ಗಮನಕ್ೆೆ ತ್ರಬಯಸತತ್ೆುೇರೆ್.  ಅವರ 
ಭನವರೆ್ಯೆೇರ್ೆಂದರ,ೆ ಶ್ಕ್ಷಕ ವೃಂದದ್ಧಂದ ಪನರಂಶತಪನಲರ ವೃಂದಕ್ೆೆ ಮತಂಬಡಿು ನೇಡಬ್ೆೇಕತ 
ಎಂಬತದನಗಿತ್ತು.  ಅದತ ಸಹ ಶೆೇ.15 ರಷತಟ ಮನತ್ರ ಅವಕ್ನಶ ಇತ್ತು.  ಆದರೆ, ಮನನಯ ಸದಸಯರ ಸಲಹೆ 
ಮೇರಗೆ ೆ ಶೆೇ.75 ರಷತಟ ಬಡಿು ನೇಡತವಂಥ ಕರಮವನತನ ಕ್ೆೈಗೂೆಂಡಿದದೆೇವೆ.  ಅತಿರ್ಥ ಶ್ಕ್ಷಕರಿಗೆ 
ರೂ.10000 ಇರತವುದನತನ ಕಳೆದ ಸಭೆಯ ಬಳಿಕ ರೂ.15000 ಕ್ೆೆ ಏರಿಸತವಂತ್ೆ ಆದೆೇಶ 
ಹೊೇರಡಿಸಲನಗಿದತದ, ಇದರಲ್ಲಿ 413 ಮಂದ್ಧ ಇದನದರ.ೆ   ಹನಗೆಯೆೇ ಅತಿರ್ಥ ಉಪರ್ನಯಸಕರಿಗ ೆಪರತಿ 
ಮನಹ ೆರೂ.12000 ಇರತವುದನತನ ರೂ.18000 ಕ್ೆೆ ಹೆಚಿಚಸಲನಗಿದತದ, ಇದರಲ್ಲಿ 800 ಮಂದ್ಧ ಇದನದರೆ.  
ಜೊತ್ೆಗೆ 340 ಮಂದ್ಧ ಸನಟಪಚ ನಸ್ಚಾಗಳು ಸಹ ಇದತದ, ಇಡಿೇ ದ್ಧವಸ ಅವರತ 
ಶನಲನ/ಕ್ನಲೇೆಜನಲ್ಲಿಯೆೇ ಇರತತ್ನುರ.ೆ  ಅವರಿಗೂ ಸಹ ಸತಮನರತ ರೂ.8000 ಸಂಬಳ ಇತ್ತು, 
ಮನನಯ ಸದಸಯರ ಸಲಹೆಯನತನ ಕೂರಢೇಕರಿಸಿ, ತ್ತಂಬ್ನ ಹೂೆತ್ತು ಚಚಿಾಸಿದ ನಂತ್ರ ಅವರ 
ಸಂಬಳವನತನ ಸಹ ರೂ.13000 ಕ್ೆೆ ಹೆಚಿಚಸಲನಗಿದೆ.  ಬಹಳ ದ್ಧವಸಗಳಿಂದ ಸಹನಯವನಣಿ 
ಮನಡಬ್ೇೆಕ್ೆಂದತ ಕಲಪರ್ಯೆನಗಿತ್ತು.  20 ಮಂದ್ಧಗಳನತನ ಕೂರಢೇಕರಿಸಿ ಯನವುದೆೇ ದೂರತಗಳು 
ಬಂದರ,ೆ ಚಚೆಾ ಮನಡಿ, ದೂರನತನ ಸಿಾೇಕರಿಸಿ, ಪರಿಹನರ ಕಲ್ಲಪಸಬ್ೇೆಕ್ೆಂದತ ನಮಮ ಮನಸಿಾನಲ್ಲಿತ್ತು.   

ಮನನಯ ಮತಖಯಮಂತಿರಗಳನದ ಶ್ರೇ ಬಸವರನಜ್ ಬ್ೊಮನಮಯಯವರಿಂದ ಅನತಮತಿ 
ಪಡದೆತಕ್ೂೆಂಡತ ಮನರ್ಚಾ 21 ರಂದತ ಸಮನಜ್ ಕಲನಯಣ ಇಲನಖಯೆ ಮೂಲಕ ಕ್ೆರಸ್ಟಚ 
ಒಳಗೊಂಡಂತ್ ೆಸಹನಯವನಣಿ ಪನರರಂಭಿಸಿ, ಎಲನಿ ದೂರತಗಳನತನ ಅಧಿಕೃತ್ವನಗಿ ಪಡದೆತ, ಪರಿಹನರ 
ನೇಡಬ್ೆೇಕ್ೆಂದತ ಸಹ ಯೇಚರೆ್ ಮನಡಲನಗಿದೆ.  ಈ ಮದಲೆೇ ಉಲೆಿೇಖಿಸಿದಂತೆ್ 6ರೆ್ೇ 
ತ್ರಗತಿಯಂದ ಪಿ.ಯತ. ವರಗೆ ೆ 826 ಶನಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸತಮನರತ 12 ಸನವಿರದ್ಧಂದ 13 ಸನವಿರಕೂೆ 
ಹೆಚತಚ ಮಕೆಳು ವಿದನಯಭನಯಸವನತನ ಪಡಯೆತತಿುದನದರ.ೆ  ಈ ವಷಾ IIT/NIT ಗೆ 14 ಮಂದ್ಧ 
ದನಖಲನಗಿದತದ, ಇದೂೆಂದತ ದೊಡಾ ಮಟಟದ ದನಖಲೆ ಎಂದತ ನನಗೆ ಅನಸತತಿುದ.ೆ ಹನಗೂ ಕ್ೆರಸ್ಟಚ 
ಶನಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿದನಯಭನಯಸ ಪಡಯೆತತಿುದದಂತ್ಹ ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳಲ್ಲಿ ವೆೈದಯಕೇಯಕ್ೆೆ 11 ಮಂದ್ಧ 
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ಆಯೆೆಗೊಂಡಿದನದರ.ೆ  ಸಮನಜ್ ಕಲನಯಣ ಇಲನಖ,ೆ ಹಿಂದತಳಿದ ವಗಾಗಳ ಇಲನಖ ೆ ಮತ್ತು 
ಕ್ೆರಸ್ಟಚನಲ್ಲಿರತವ ಶನಲನ ಹಣೆತಣ ಮಕೆಳಿಗ ೆ 6ರೆ್ೇ ತ್ರಗತಿಯಂದ ಪಿ.ಯತ. ವರಗೊ ಮಟಿರರ್ಚ ನಂತ್ರ 
ಪರಥಮ ಹಂತ್ದಲ್ಲಿ “ಆತ್ಮ ರಕ್ಷಣ ೆಕಲೆ” ಕಲ್ಲಸಬ್ೇೆಕ್ೆಂದತ “ಓಬವಾ ಆತ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ ಕಲೆ” ಎಂದತ ಸತಮನರತ 
1704 ಶನಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದತ ಲಕ್ಷದ ಎರಡತ ಸನವಿರ ಮಕೆಳಿಗ ೆ “ಆತ್ಮ ರಕ್ಷಣ ೆ ಕಲೆ”ಯನತನ 
ಕಲ್ಲಸಲನಗತತಿುದೆ.  ನತರಿತ್ ಹನಗೂ ಅನತಭವ ಇರತವಂಥ ಸತಮನರತ 1000 ಶ್ಕ್ಷಕರನತನ ರೆ್ೇಮಕ 
ಮನಡಿಕ್ೊಳಿಲನಗಿದೆ.  ಈಗನಗಲೆೇ ತ್ರಬ್ೇೆತಿ ನೇಡಲತ ಪನರರಂಭಿಸಿ, 3 ತಿಂಗಳು ಕಳೆದ್ಧವ.ೆ  ಮರೆ್ನ 
ದ್ಧವಸ ಮನನಯ ಮತಖಯಮಂತಿರಗಳನದ ಶ್ರೇ ಬಸವರನಜ್ ಬ್ೊಮನಮಯಯವರತ ಉದನಾಟರೆ್ ಮನಡಿದರತ.  
ರ್ನನತ ಆ ಶನಲೆಗ ೆಹೊೇದ ಸಂದಭಾದಲ್ಲಿ 8 ಮಂದ್ಧ ಹೆಣತಣ ಮಕೆಳು ಆ ಅಂಚನತನ ಹೊಡೆದನಗ, ಆ 8 
ಅಂಚತ ತ್ತಂಡನಗತವುದನತನ ಕಣನಣರೆ ರೆ್ೂೇಡಿದೆದೇನತ.  ಹೆಣತಣ ಮಕೆಳು ಒಂದ್ಧಷತಟ ಶಕುಯನತನ ಪಡದೆತ 
ಆತ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ ಮನಡಿಕ್ೂೆಳಿಲತ, ಆತ್ಮ ಸಾೆೈಯಾ ಪಡಯೆಲತ ಈ ಕರ್ನಾಟಕ ಶ್ಕ್ಷಣ ಅನತಕೂಲವನಗತತ್ುದೆ 
ಎಂದತ ನನಗ ೆ ಅನಸತತ್ುದ.ೆ  ಪರತಿ ತಿಂಗಳು ೩ರೆ್ೇ ಶನವನರ ಇಡಿೇ ತ್ಂಡದ ಮೂಲಕ ಸಾಚಿತ್ನ 
ಅಭಿಯನನವನತನ ಕ್ೆೈಗೊಳುಿತಿುದೆದೇವೆ ಎಂಬತವ ವಿಚನರವನತನ ತ್ಮಮ ಗಮನಕ್ೆೆ ತ್ರಬಯಸತತ್ೆುೇರೆ್.  
ಕ್ೊರೆ್ಯದನಗಿ, ಮನನಯ ಕ್.ೆಟಿ.ಶ್ರೇಕಂಠೆೇಗೌಡ, ಮನನಯ ಮರಿತಿಬ್ಬೆೇಗೌಡ, ಡನ|| 
ವೆೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣಸನಾಮಿಯವರತ, ಮನನಯ ಎಸ್.ವಿಿ.ಸಂಕನೂರತ, ಮನನಯ ಅರತಣ ಶಹನಪೂರ ಮತ್ತು 
ಮನನಯ ಎಸ್.ಎಲ.ಭೂೆೇಜೆೇಗೌಡರಿಗೆ ನದೆೇಾಶರ್ನಲಯವರ್ನನಗಿ ಮನಡಿ, ಸಕ್ನಾರಿ ರ್ೌಕರರಂತ್ೆ 
ಸಮನನವನದ ಸಂಬಳವನತನ ನೇಡಬ್ೆೇಕ್ೆಂದತ ಅವರ ಮನಸಿಾನಲ್ಲಿದೆ.  ಆದರ,ೆ ಆರ್ಥಾಕ ಇಲನಖಯೆವರತ 
ಈ ವಿಚನರವನಗಿ ಬಹಳ ಕಠಿಣವನಗಿ ನಂತಿರತವುದರಿಂದ ಚಚಾೆ ನಡಯೆತತಿುದ.ೆ  ಅವರತಗಳು ಹೆೇಳಿದ 
ಹನಗೆ ಅರೆ್ೇಕ ಸಲಹೆಯನತನ ಕ್ೆೈಗೆತಿುಕ್ೂೆಂಡತ, ಆದೆೇಶ ಮನಡಿ ಅನತಷನಾನ ಮನಡಲನಗತತಿುದೆ.  ಆದರೆ, 
ಸಕ್ನಾರಿ ರ್ೌಕರರಂತ್ೆ ಸಮನನವನದ ಸಂಬಳವನತನ ನೇಡಬ್ೆೇಕ್ೆಂಬತದತ ಏನದ,ೆ ಅದನತನ ಸಾಲಪ ಮಟಿಟಗೆ 
ಕ್ನಯದರಿಸಿಕ್ೊಂಡತ, ಅವರತಗಳ ಭನವರೆ್ಯನತನ ಅಥಾ ಮನಡಿಕ್ೊಂಡತ ಒಂದತ ಹಂತ್ಕ್ೆೆ 
ತ್ರಲನಗತವುದತ. ನಮಮ ಮೇಲ ೆ ವಿಶನಾಸ ಇರಲ್ಲ ಎಂದತ ತ್ಮಮ ಮೂಲಕ ಮನನಯ ಸದಸಯರಿಗೆ 
ತಿಳಿಸಬಯಸತತ್ೆುೇರೆ್.   



175 

                                                                                                                                               
      “ wzÀÄÝ¥ÀrAiÀiÁUÀzÀ ¥Àæw/unedited copy/£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ¼À°è CxÀªÁ ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉUÁV G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀPÀÆqÀzÀÄ 

 

 

ಶ್ರೇ ಅರತಣ ಶಹನಪೂರ (ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್ೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ 
ಸಭನರ್ನಯಕರ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಬಹಳ ವಿಶನಾಸ ಇದ ೆಹನಗೂ ಅವರ ಮೇಲೆ ಕಳಕಳಿ ಇದತದ, ಅವರ 
ಹೃದಯದ ಬಗೆೆ ಸಹ ನಮಗೆ ಚೆರ್ನನಗಿ ಗೊತಿುದ.ೆ  ಆದರೆ, ಅಲ್ಲಿರತವಂಥ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳೇೆನದನದರೆ, ಈ 
ಕ್ೆರಸ್ಟಚ ಎನತನವುದತ ಟೆಂಡರಚಗೊೇಸೆರ, ಸರಬರನಜಗೊೇಸೆರ, construction ಗನಗಿ ಮೂಲಭೂತ್ 
ಸೌಕಯಾ ಒದಗಿಸಲತ ಆಗಿರತವಂಥದನಗಿದತದ, ಅದರಿಂದ ಆ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಲನಭ ಪಡಯೆತವುದನತನ 
ರೆ್ೂೇಡತತ್ನುರ ೆ ವಿನಃ ಯನವುದೆೇ ಕ್ನರಣಕೂೆ ನದೇೆಾಶರ್ನಲಯವರ್ನನಗಿ ಮನಡಲತ ಬಿಡತವುದ್ಧಲಿ.  
ದಯವಿಟತಟ ಕ್ೆೈ ಮತಗಿದತ ಕ್ೆೇಳಿಕ್ೂೆಳುಿವುದೆೇರ್ಂೆದರೆ, ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ಕೃಷಿಗೆ ಬರೆದತ, ಅದನತನ 
ನದೆೇಾಶರ್ನಲಯವರ್ನನಗಿ ಮನಡಬ್ೇೆಕತ.   

ಶ್ರೇ ಕ್ೊೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಕ್ೆರಸ್ಟಚಗೆ 
ಟೆಂಡರಚ ಹನಗೂ ಕಟಟಡ ನಮಿಾಸತವುದರ ಮೇಲೆ ಇರತವ ಆಸಕುಯತ ಶ್ಕ್ಷಣದ ಮೇಲೆ ಇರತವುದ್ಧಲಿ 
ಎನತನವಂಥ ದೂರತಗಳೇೆನವೆ, ಅದೆಲಿವನೂನ ಈಗನಗಲೆೇ ಗಮನಸಲನಗಿದ.ೆ ಒಂದತ ಕ್ನಲದಲ್ಲಿ 
ಮನರತಕಟೆಟಯಲ್ಲಿರತವುದನತನ ಖರಿೇದ್ಧಸತವುದೆಂದರ,ೆ ಒಂದತ ರಿೇತಿ ಸಪಧೆಾಯನಗಿತ್ತು, ಒಪಿಪಕ್ೂೆಳುಿತ್ೆುೇರ್ೆ.  
ಪರಥಮ ಪನರಶಸಯದಲ್ಲಿ ಬ್ೆಂಚತಗನಗಿ, ಕತಚಿಾಗನಗಿ, ಕತಡಿಯತವ ನೇರಿಗನಗಿ ಯನವುದೆೇ ಕ್ನರಣಕೂೆ 
ಮನರತಕಟೆಟಯಂದ ಖರಿೇದ್ಧಸತತಿುಲಿ. ೪ಜ ಯನತನ ಸಂಪೂಣಾವನಗಿ ಸುಂಭದಗೂೆಳಿಸಲನಗಿದತದ, 
ಯನರಿಗೂ ಸಹ ರಿಯನಯತಿ ನೇಡಿಲಿ.  ಟೆಂಡರಚ ಪರಕರಯ ಗತತಿುಗೆದನರರತ, ಹೊರ ರನಜ್ಯಕ್ೆೆ 
ಹೊೇಗತವವರತ, 20 ಕಟಟಡಗಳನತನ ಸಹ ಒಬಬರಿಗ ೆ ಟೆಂಡರಚ ನೇಡತವುದಲೆಿವನೂನ ಮತಗಿಸಿ, 
ಒಂದೂೆಂದತ ಕಟಟಡಕೂೆ ಪರತ್ೆಯೇಕವನಗಿ ಟೆಂಡರಚ ಕರಯೆಲನಗತತಿುದತದ, ಯನರೂ ಬ್ೆೇಕ್ನದರೂ 
ಪಡಯೆಬಹತದೆಂದತ ಸಲಹಯೆನತನ ನೇಡಲನಗಿದೆ.  ಯನವ ಗತತಿುಗೆದನರರತ ಸಹ ಕ್ೆರಸ್ಟಚ ಶನಲ ೆಹತಿುರ 
ಬರತತಿುಲಿ. ಯನವುದೆೇ ಮಧಯವತಿಾಗಳು ಸಹ ಶನಲಯೆ ಹತಿುರ ಬರದೆೇ ಇರತವಂಥ ಪರಿಸಿಾತಿ 
ನಮನಾಣವನಗಿದ.ೆ  ಹನಗನಗಿ ನಮಮ ಮೇಲೆ ಸಾಲಪ ವಿಶನಾಸ ಇರಲ್ಲ.  ಮೂರತ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ುಷತಟ 
ಸತಧನರಣೆ ಮನಡತವಂಥ ಕರಮವನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುಿತ್ೆುೇವೆ. ಜೊತ್ೆಗೆ ನದೆೇಾಶರ್ನಲಯವನತನ 
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ಮನಡಬ್ೇೆಕ್ೆಂದತ ಮನನಯ ಅರತಣ ಶಹನಪೂರರವರತ ಹೆೇಳಿದತದ, ಅದನತನ ಸಹ ಪರಿಶ್ೇಲರೆ್ 
ಮನಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ   

ಶ್ರೇ ಚಿದನನಂದ ಎಂ.ಗೌಡ (ಪದವಿೇಧರರ ಕ್ೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಒಂದತ 
ಅತಿೇ ಮತಖಯವನದ ವಿಚನರವನತನ ಹೆೇಳುತ್ೆುೇರ್ೆ.  ಅತಿರ್ಥ ಶ್ಕ್ಷಕರ ಖನಯಂ ಬಗೆೆ ಒಂದತ ಸಣಣ ಸಲಹೆ 
ಹನಗೂ ಅನಸಿಕ್ಯೆೆೇರೆ್ಂದರ,ೆ ಈಗನಗಲೆೇ ಸಂಘ್-ಸಂಸೆಾಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮರನಜಾ ಶನಲೆಗಳನತನ 
ರೆ್ೂೇಂದನಯಸಿ ನಡಸೆತವಂಥ ಕ್ೆಲಸವನಗತತಿುದೆ.  ಸವೇಾಚಿ ರ್ನಯಯನಲಯದ ಆದೆೇಶದಂತ್,ೆ 
ಈಗನಗಲೆೇ ಅಲ್ಲಿ ಸೇೆಪಾಡಗೆೊಂಡಿರತವಂಥ ಪರತಿಯಬಬ ಶ್ಕ್ಷಕ ಹನಗೂ employee ಏನದನದರೆ, 
ಅವರತ ಇವತ್ತು ಅಥವನ ರ್ನಳ ೆ ಅನತದನನತ್ ಆಗಬಹತದೆಂಬ ಉದದೆೇಶವನನಟತಟಕ್ೊಂಡತ ಖನಸಗಿ 
ಶನಲೆಗಳಿಗ ೆ ಸೇೆಪಾಡೆಗೊಳುಿತ್ನುರೆ.  ಅದೇೆ ರಿೇತಿ ಕ್ೆರಸ್ಟಚ ಸಹ ಸಂಘ್-ಸಂಸೆಾಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 
ರೆ್ೂೇಂದಣಿಯನಗಿರತವುದರಿಂದ ಅನತದನನತ್ ಶನಲಯೆ ರಿೇತಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಅತಿರ್ಥ ಶ್ಕ್ಷಕರನತನ 
ಖನಯಂಗೂೆಳಿಸಲತ ಅವಕ್ನಶ ಇದೆಯೆೇ ಎಂಬತದನತನ ಸಹ ಪರಿಶ್ೇಲ್ಲಸಬ್ೇೆಕ್ೆಂದತ ಮನನಯ ಸಚಿವರಲ್ಲಿ 
ವಿನಂತಿಸತತ್ೆುೇರೆ್.   

ಶ್ರೇ ಕೆ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈ ಕ್ೆರಸ್ಟಚ ಶನಲೆಯಲ್ಲಿ 
ಶ್ಕ್ಷಣದ ಗತಣಮಟಟವನತನ ಸಹ ಹೆಚಿಚಸತತ್ೆುೇವೆ ಹನಗೂ ಶ್ಕ್ಷಕರ ಸಮಸೆಯಯನತನ ಸಹ ಪರಿಹರಿಸತತ್ೆುೇವೆ. 
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ಈ) ವಿಷಯ:- ಇತಿುೇಚೆಗೆ ರನಜನಯದಯಂತ್ ಹೆಚತಚತಿುರತವ ಗನಂಜನ ಮತ್ತು ಡರಗಾಚಗಳ 
ಮನರನಟದ್ಧಂದ ಕ್ನಲೇೆಜ್ತ ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳು ಹನಗೂ ಸನವಾಜ್ನಕರತ ಮನದಕ 
ವಯಸನಗಳನಗತತಿುರತವ ಬಗೆೆ. 

**** 

ಶ್ರೇ ಶಶ್ೇಲಚ ಜ.ನಮೇಶ್ (ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್ೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇತಿುೇಚೆಗೆ 
ರನಜ್ಯದನದಯಂತ್ ಗನಂಜನ ಮತ್ತು ಡರಗಾಚ ಮನರನಟದ್ಧಂದ ಕ್ನಲೇೆಜ್ತ ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳು ಹನಗೂ 
ಸನವಾಜ್ನಕರಿಗ ೆ ಮನದಕ ವನಯಸನ ಕತರಿತ್ತ ಪರಸನುವರ್ ೆ ಕತರಿತ್ತ ಅವಕ್ನಶ ಕಲ್ಲಪಸಬ್ೇೆಕ್ೆಂದತ 
ವಿನಂತಿಸತತ್ೆುೇರೆ್.  ಬ್ೆಂಗಳೂರತ ನಗರವು ಜ್ಗತಿುನಲ್ಲಿಯೆೇ ಪರಸಿದಿವನದ ನಗರ ಎಂದತ ಹೆೇಳಬಹತದತ.  
ಜೊತ್ೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ರನಜ್ಧನನಯನಗಿದೆ.ಚ ಚ “Silicon Valley of India”ಚ ಎಂದತ ಸಹ 
ಕರಯೆತತ್ೆುೇವೆ.  ಬಹಳ ದೂೆಡಾದನದ “Educational Hub”ಚಆಗಿದ.ೆ  ಈ ರನಷಿದಲ್ಲಿಯೆೇ ಒಳೆಿಯ 
ಗತಣಮಟಟದ ವೈೆದಯಕೇಯ ಶ್ಕ್ಷಣ, ಇಂಜನೇಯರಚ ಶ್ಕ್ಷಣ ಇರತವಂಥ ಸಾಳ ಯನವುದೆಂದರೆ, ಅದತ 
ಬ್ೆಂಗಳೂರತ ನಗರ ಮನತ್ರವೆೇ ವಿನಃ ಬ್ೆೇರ ೆಯನವುದೇೆ ನಗರವನಗಿಲಿ.  ಆ ಕ್ನರಣದ್ಧಂದನಗಿ ಅರೆ್ೇಕ 
ಅಂತ್ರರನಷಿಿೇಯ ಮಟಟದ Multinational Corporate Houses ಸಹ ಇಲ್ಲಿಯೆೇ ಇದತದ, 
ದೆೇಶದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ್ ಹೆಚಿಚನ ವೆೈದಯಕೇಯ ಕ್ನಲೇೆಜ್ತ ಹನಗೂ ಆ ವೆೈದಯಕೇಯ ಕ್ನಲೇೆಜನ ಸಿೇಟತ 
ಏನದ,ೆ ಅದತ ನಮಮ ರನಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರತವಷತಟ ಬ್ೆೇರ ೆ ಯನವುದೆೇ ರನಜ್ಯದಲ್ಲಿಲಿ.  ಆದರೆ, ಇತಿುೇಚಗೆೆ 
ಬ್ೆಂಗಳೂರತ ನಗರದಲ್ಲಿ ಡರಗಾಚ ಮತ್ತು ಗನಂಜನ ಹನವಳಿ ಬಹಳ ದೊಡಾ ಪರಮನಣದಲ್ಲಿ ನಡಯೆತತಿುದತದ, 
ಬಹಳ ದೂೆಡಾ ಪರಮನಣದಲ್ಲಿ ಮನರನಟವನಗತತಿುದೆ.  ಇದರಿಂದನಗಿ ಕ್ನಲೇೆಜ್ತಗಳಿಗ ೆ ಹೂೆಸದನಗಿ 
ಸೇೆಪಾಡಗೊೆಳುಿತಿುರತವ ಮಕೆಳ ಮೇಲೆ ಸನಕಷತಟ ಪರಿಣನಮ ಬಿೇರತತಿುದೆ.  ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳನತನ ತ್ಪತಪ 
ದನರಿಗ ೆಎಳೆದತಕ್ೊಂಡತ ಹೊೇಗತವಂಥ ನಶ ೆಎಂದತ ಹೆೇಳಬಹತದತ.  ಬಹಳ ದೊಡಾ ಪರಮನಣದಲ್ಲಿ 
ಕ್ೆೇಸನತನ ಸಹ ಕಂಡಿದದೆೇವೆ.  ಈ ಬ್ೆಂಗಳೂರತ ನಗರಕ್ೆೆ ಉದೊಯೇಗನವಕ್ನಶಕ್ನೆಗಿ ಓದತ-ಬರಹ 
ಕಲ್ಲಯಲತ ಬರತತ್ನುರೆ.  ಬ್ೆಂಗಳೂರತ ನಗರವು ಕಲೆ, ಸನಹಿತ್ಯ, ಇತ್ನಯದ್ಧಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ಪರಸಿದಿವನದ 
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ನಗರವನಗಿರತವುದರಿಂದ ರ್ನವು ಹೊಂದನಣಿಕ್ ೆಮನಡಿ ರೆ್ೂೇಡಿದನಗ Punjab is the capital of 
drugs and ganja ಎಂದತ ಹೆೇಳುತ್ನುರೆ.  ಪಂಚನಬಚ ಬಿಟತಟ, ಅಷೆಟೇ ಪರಸಿದಿವನದ ನಗರ ಎಂದರೆ, 
ಈ ಎರಡತ ವಸತುವಿಗೂ ಬ್ೆಂಗಳೂರತ ನಗರವನಗಿದೆ.  ಇವತ್ತು ವಿದೆೇಶಗಳಿಂದ ಇತ್ನಯದ್ಧಗಳನತನ 
ಕಲ್ಲಯಲತ ಮಕೆಳು ಬರತತ್ನುರೆ. 

(…ಮತಂದತ)   

(132) 07.03.2022/5.30/ಎಸ್ಚಕ್-ೆವಿಕ್ೆ                   (ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಾತಿ) 

ಶ್ರೇ ಶಶ್ೇಲಚ ಜ ನಮೇಶ್ ( ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್ೆೇತ್ರ) (ಮತಂದತ):- 

ಅವರತ ಈ ದಂಧಯೆಲ್ಲಿ ತ್ೊಡಗಿದನದರ.ೆ ಕ್ೊಕ್ೇೆನಚ, ಅರ್ೇಮತ, ಎಂ.ಡಿಎಂಎ ಗಳಂತ್ಹ ಅರೆ್ೇಕ  
ಹೆಸರತಗಳಿವೆ. ಇದತ ಎಲ್ಲಿಯವರಗೊ ಎಂದತ ಹೆೇಳುವುದನದರೆ, ರೆ್ೈಜೇರಿಯನದ್ಧಂದ ಬರತವಂತ್ಹ 
ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದತ ಬರಿೇ ಡರಗಾಚ ಮನರನಟ ಮನಡತವುದರಲಿಷಟೆೇ ತ್ೊಡಗಿಲಿ; ಸಣಣ 
ಪರಮನಣದ ಮಿನ ಲನಯಬಚಗಳನತನ ಮನಡಿಕ್ೂೆಂಡತ, ಇಲ್ಲಿ ಡರಗಚಗಳನತನ ತ್ಯನರತ ಮನಡತವ 
ಕಂಪನಯಲ್ಲಿ ಅವರತ ತ್ೊಡಗಿದನದರ.ೆ ಇತಿುೇಚೆಗೆ ರೆ್ೈಜೇರಿಯನದ್ಧಂದ ಬ್ೆಂಗಳೂರಿಗೆ ವಿದನಯಭನಯಸಕ್ೆೆಂದತ 
ಬಂದ ಇಬಬರತ ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳು ಮನದಕ ವಸತುಗಳ ಮನರನಟದಲ್ಲಿ ತ್ೊಡಗಿಕ್ೊಂಡಿದದರತ. ಇದರ ಬಗೆೆ 
ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಹೆಚಿಚನ  ಆಸಕು ವಹಿಸಿ, ಇಲನಖೆಯಂದ ಒಳೆಿಯ ಕ್ೆಲಸವನತನ ಮನಡಿದನದರ.ೆ ಕಳೆದ 
ಜ್ನವರಿ  27ರೆ್ೇ ತ್ನರಿೇಖಿನಂದತ ರೆ್ೈಜೇರಿಯನದ್ಧಂದ ಬಂದಂತ್ಹ ಇಬಬರತ ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳನತನ 
ಬಂಧಿಸಿ, 3.00 ಕ್ೊೇಟಿ ರೂ. ಮೌಲಯದ 1.5 ಕ್ೆ.ಜ ಎಂಡಿಎಂಎ ಕರಸಟಲಚ,  120 ಗನರಂ ಕಪತಪ 
ಎಂಡಿಎಂಎ, 16.2 ಕ್ೆ.ಜ ಎಂ.ಡಿಎಂಎ ಮಿರ್ಾಚ ವನಟರಚ ಈ ತ್ರಹದ ಅರೆ್ೇಕ ಮನದಕ ವಸತುಗಳನತನ 
ಜ್ಪಿು ಮನಡಿಕ್ೂೆಂಡತ, ಅವರನತನ ಬಂಧಿಸಿದನದರೆ. ಗನಂಜನ ಬಗೆೆ ರ್ನನತ ಹೆೇಳಬ್ೆೇಕ್ನಗಿಲಿ. ಕ್ೆಲವು 
ಹಳಿಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದನತನ ಬ್ೆಳೆದ್ಧರತವ ಬಗೆೆ ರ್ನವಲೆಿರೂ ರೆ್ೂೇಡಿದದೆೇವೆ. ರ್ನನತ ಹೇೆಳುವುದೆೇರ್ಂೆದರೆ, ಇವತ್ತು 
ಗೂಗಲಚ ಮನಯಪಚ ಮತ್ತು ಡೂೆರೇನಚ ಅನತನ ರ್ನವು ಏತ್ಕ್ನೆಗಿ ಉಪಯೇಗಿಸತತ್ುೆೇವೆಂದರೆ, ಎಲನಿ ಕಡೆ 
ಅದರ ಮತಖನಂತ್ರ ಇವತ್ತು insurance ಅನತನ ಕಟತಟವುದಕ್ೆೆ ಬಳಕ್ೆ ಮನಡತತ್ುೆೇವೆ. So, why not 
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we use this technology in this. ಗನಂಜನ ಎಲೆಿಲ್ಲಿ ಬ್ಳೆೆಯತತ್ನುರೂೆೇ, ಅಲ್ಲಿರತವವರನತನ 
ಬಂಧಿಸಿ,  ಅದನತನ ರ್ನವು ಏತ್ಕ್ೆೆ ವಶಪಡಿಸಿಕ್ೊಳಿಬ್ನರದತ ಎನತನವಂತ್ಹ ಸಲಹೆಗಳನತನ ಇವತಿುನ 
ಸಂದಭಾದಲ್ಲಿ ರ್ನನತ ತ್ಮಮ ಮೂಲಕ ಮನನಯ ಸಚಿವರಿಗ ೆಕ್ೊಡತವುದಕ್ೆೆ ಇಚೆಿಪಡತತ್ೆುೇರ್ೆ.  

 ಇತಿುೇಚೆಗ ೆ ವರದ್ಧಯನದ ಗೊೇವಿಂದಪತರ ಡರಗಚ ಡಿೇಲಚ ಪರಕರಣವು ಬಹಳ ದೊಡಾ 
ಪರಕರಣವನಗಿದ.ೆ ಇದಕ್ೆೆ ಮತ್ೆು ಯನರತ ಅಲಿ, ಪಿರಸಿಟೇಜಚ ಗೂರಪಚ ಅಫಚ ಕಂಪನ ಎಲಿರಿಗೂ 
ಗೊತಿುರತವಂತ್ಹ ವಿಷಯ;  ಪಿರಸೆಟೇಜಚ ಕಂಪನಯ ಅರೆ್ೇಕ ಕಟಟಡಗಳನತನ ಎಲನಿ ಕಡ ೆ ರೆ್ೂೇಡತತ್ುೆೇವೆ. 
ಸನವಿರನರತ ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪನಯಗಳ ವಯವಹನರ ಹೊಂದ್ಧರತವ ಅಷೊಟಂದತ ದೊಡಾ ಕಂಪನ ಮನಲ್ಲೇಕನ 
ಸಹೊೇದರಿಯನದ ಅಂಜ್ತಂ ಪವೆೇಾಜಚ ಎನತನವವಳು ಇದರಲ್ಲಿ ತ್ೂೆಡಗಿದತದ, ಸಿಕೆ ಬಿದ್ಧದದನದಳೆ ಎಂದರೆ 
ಇದರಲ್ಲಿ ಸನಕಷತಟ proof ಗಳು ಇವೆ. ಅವರತ ತ್ಮಮ ವನಟಾಚಪಚನಲ್ಲಿ ಡರಗಚಗಳ ಖರಿೇದ್ಧಗನಗಿ 
ಬ್ೆೇಡಿಕ್ೆಯನತನ ಇಟಿಟದನದರ.ೆ  

ಶ್ರೇ ಅರಗ ಜ್ಞನರೆ್ೇಂದರ (ಗೃಹ ಸಚಿವರತ):- ಅವರತ ಐ.ಎ.ಎಸ್ಚ. ಅಧಿಕ್ನರಿ.  

ಶ್ರೇ ಶಶ್ೇಲಚ ಜ ನಮೇಶ್:- ಅವರಲಿ. ಇವರತ ಅಂಜ್ತಂ ರಜನರ್ಚ ಎಂಬ ಹೆಸರತ ಇದೆ. 
ಅಂಜ್ತಂ ಪವೆೇಾಜಚ ಎಂಬತದತ ಕೂಡ ಆ ರಿೇತಿ ಬತರ್ಚ ಆಗಿದ.ೆ ರ್ನನತ ಪತಿರಕ್ೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಧದದರ ಬಗೆೆ 
ಹೆೇಳುತಿುದೆದೇರೆ್.  ಅಂಜ್ತಂ ಪವೆೇಾಜಚ ಅಲಿ. ಇವರ ಒಬಬ ಮಹಿಳೆ. ಅಂಜ್ತಂ ಪವೇೆಾಜಚ ಎನತನವವರತ 
ಒಳೆಿಯ ಅಧಿಕ್ನರಿ ಇದನದರೆ.  

ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆ್ಬೇಗೌಡ (ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್ೆೇತ್ರ):- ತ್ಮಗೆ ಸರಿಯನಗಿ ಮನಹಿತಿ ಇದದರ ೆಆಯತ್ತ. 

ಶ್ರೇ ಶಶ್ೇಲಚ ಜ ನಮೇಶ್:- ನನಗ ೆಸರಿಯನದ ಮನಹಿತಿ ಇದೆ. ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 
ರ್ನನತ ಕ್ೆೇಳುವುದತ ಇಷೆಟ, …. 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಇದರ ಬಗೆೆ ಬಹಳಷತಟ ಜ್ನ ಸದಸಯರತ ಮನತ್ರ್ನಡತವವರಿದನದರೆ. 
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ಶ್ರೇ ಶಶ್ೇಲಚ ಜ ನಮೇಶ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಕ್ೆೇವಲ ಐದತ ನಮಿಷದಲ್ಲಿ ರ್ನನತ 
ಮನತ್ರ್ನಡಿ ಮತಗಿಸತತ್ುೆೇರೆ್. ಇವರಿಗ ೆ ಎರಡತ ಬ್ನರಿ ರೆ್ೂೇಟಿಸ್ಚ ಕ್ೂೆಡತತ್ನುರ.ೆ ನಮಮ ಹಿರಿಯ 
ವಕೇಲರನದ ಶ್ರೇ ಭೊೇಜೆೇಗೌಡರತ ಇಲಿ. ಅವರತ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ಧದದದರ ೆಅದರ ಬಗೆೆ ಹೆೇಳುತಿುದದರತ. ರ್ನವು 
ಹಳಿಿ ಮತ್ತು ಪಟಟಣಗಳಲ್ಲಿ ರೆ್ೂೇಡತತ್ುೆೇವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏರ್ನದರೂೆಂದತ incident ಆಯತ್ತ ಎಂದರೆ, ಅವರ 
ಮರ್ೆಯವರರೆ್ನಲನಿ ಪೊಲ್ಲೇಸರತ ಹಿಡಿದತಕ್ೊಂಡತ ಬಂದತ ಪೊಲ್ಲೇಸ್ಚ ಸಟೆೇಷನಚನಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿಬಿಡತತ್ನುರೆ. 
ಆದರೆ ಅದತ ಕ್ನನೂನತ ಪರಕ್ನರ ಸರಿ ಇದಯೆೇ ಇಲಿವೇ ಎನತನವ ಮನತ್ತ ಬ್ೇೆರ.ೆ ಆದರೆ ಇವರಿಗೆ 
ರೆ್ೂೇಟಿಸ್ಚ ಕ್ೂೆಟಿಟದನದರೆ.  ಇನೂನ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗ ೆಅವರನತನ ಅರಸೆ್ಟಚ ಮನಡಿಲಿ ಏಕ್ೆ? ಈ ತ್ರಹ ದೂೆಡಾ 
ದೊಡಾ ಕಂಪನಗಳಿವ ೆ ಎನತನವುದಕ್ನೆಗಿ ಅವರನತನ ಅರಸೆ್ಟಚ ಮನಡದ ೆ ಬಿಟಟರೆ, ಬಹಳ ಕಷಟವನಗತತ್ುದೆ. 
ಇದತ ಸರಿಯನದ ಕರಮ ಅನಸತವುದ್ಧಲಿ. ಅರೆ್ೇಕ ಚಿತ್ರ ನಟ-ನಟಿಯರತ ಕೂಡ ಈ ತ್ರಹ ದಂಧಯೆಲ್ಲಿ 
ತ್ೊಡಗಿದನದರ.ೆ ಇದರ ಬಗೆೆ ಪತಿರಕ್ೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಧರತವ ಬಗೆೆ ತ್ನವೆಲಿರೂ ಓದ್ಧದ್ಧದೇರಿ. ಇತಿುೇಚೆಗ ೆ
ಆಶಚಯಾದ ಸಂಗತಿ ಏರೆ್ಂದರೆ, ಮನನಯ ಮತಖಯಮಂತಿರಗಳ ಮರ್ೆಯ ಸಕೊಯರಿಟಿ ಇರತವಂತ್ಹ 
ಇಬಬರತ  ಪೆೇದೆಗಳನದ ಶ್ರೇ ಶ್ವಕತಮನರಚ ಮತ್ತು ಶ್ರೇ ಸಂತ್ೂೆೇಷಚ ಎನತನವವರತ ಈ ದಂಧಯೆಲ್ಲಿ 
ತ್ೊಡಗಿದನದರ ೆಎಂಬತದರ ಬಗೆೆ ಇಲನಖಯೆವರಿಗ ೆಗೂೆತ್ನುಗಿದ.ೆ  ಹಂಜ್ದಚ ಖನನಚ ಮತ್ತು ಅಖಿೇಲಚ 
ರನಜಚ ಎನತನವವರತ ಈ ಒಂದತ ವನಯಪನರವನತನ ಇದರಲ್ಲಿ ಮನಡತತಿುದದರತ. ಅವರನತನ ಅರಸೆ್ಟಚ 
ಮನಡಿದನದರ ೆಎಂದತ ತಿಳಿದತ ಬಂದ್ಧದ.ೆ 

ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈ ಸಂದಭಾದಲ್ಲಿ ರ್ನನತ ತ್ಮಮ ಮೂಲಕ ಮನನಯ ಸಚಿವರಿಗೆ 
ಮತ್ತು ಪೊಲ್ಲೇಸ್ಚ ಇಲನಖಯೆವರಿಗ ೆಅಭಿನಂದರೆ್ಯನತನ ಹೆೇಳಬಯಸತತ್ೆುೇರ್ೆ. ಏಕ್ೆಂದರ,ೆ 2021 ರಲ್ಲಿ 
4,275 ಪರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ  ಸತಮನರತ 5,644 ಆರೂೆೇಪಿಗಳನತನ ಬಂಧಿಸಿದನದರೆ, ಅವರ ವಿರತದಿ ದೂರತ 
ದನಖಲ್ಲಸಿದನದರ.ೆ ಸತಮನರತ 59 ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪನಯಗಳಷತಟ ಮನದಕ ವಸತುಗಳನತನ ಜ್ಪಿು ಮನಡಿದನದರ.ೆ 
2020 ರಲ್ಲಿ 2,766 ಪರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ 3,673 ಜ್ನ ಆರೂೆೇಪಿಗಳನತನ ಬಂಧಿಸಿದನದರೆ. ಸತಮನರತ 21 
ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪನಯಗಳಷತಟ ಮನದಕ ವಸತುಗಳನತನ ಜ್ಪಿು ಮನಡಿದನದರ.ೆ ರ್ನನತ ಹೆೇಳುವುದೆೇರ್ಂೆದರೆ, 
ಹಿಂದ ೆ ಯನವ ಪರಮನಣದಲ್ಲಿ ಕ್ೆೇಸ್ಚಗಳನತನ ದನಖಲ್ಲಸತವುದತ ಅಥವನ ಜ್ಪಿು ಮನಡತವುದತ 
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comparatively ಬಹಳ ದೊಡಾ ಪರಮನಣದಲ್ಲಿ  ಮನಡಿದನದರ.ೆ ರ್ನನತ ಈ ಸಂದಭಾದಲ್ಲಿ ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರ ಮೂಲಕ ಡಿ.ಜ ಮತ್ತು ಐಜ ಕಮಲಚ ಪಂಥಚರವರಿಗ ೆ ಅಭಿನಂದರೆ್ಗಳನತನ 
ಹೆೇಳಬಯಸತತ್ುೆೇರೆ್. ಡಿ.ಸಿ.ಪಿ ತ್ಂಡ ಬಹಳ ಚತರತಕ್ನಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಭನಗಿಯನಗಿ  ಕ್ೆಲಸ ಮನಡತತಿುದನದರ.ೆ    

ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಒಂದತ dark club ಎನತನವಂತ್ಹ network ಮತಖನಂತ್ರ 
ಈ high-tech  ಬಳಕ್ೆ ಮನಡಿ, Internet ಇವೆಲನಿ ಬಳಕ್ ೆಮನಡಿ, ಈ ತ್ರಹದ ಕ್ೆಲಸಗಳರ್ನೆಲನ 
ಮನಡತತಿುದನದರ.ೆ ರ್ನನತ ಇದರ ಬಗೆೆ ಹೆಚತಚ ಒತ್ತು ಕ್ೂೆಟತಟ ಹೆೇಳುರತವುದೇೆರ್ೆಂದರೆ, ಕ್ನನೂನನತನ ರ್ನವು 
ಸರಿಯನಗಿ ರಚರೆ್ ಮನಡಿದರೆ, ಖಂಡಿತ್ವನಗಿಯೂ ಇವೆಲಿವನತನ  ಕೂಡ ಹತ್ೊೇಟಿಗ ೆತ್ರಬಹತದತ. 
ಅದನತನ ಮಿೇರಿ, ಅವರನತನ ಬಂಧಿಸಬಹತದತ. ಇವತ್ತು ಆಶಚಯಾವೇೆರ್ೆಂದರ,ೆ Indian Post 
Service ಮತಖನಂತ್ರ ಕೂಡ ಈ ಡಿೇಲಚ ಮನಡಿ, ಡರಗಾಚನತನ ಮನರನಟ ಮನಡತತ್ನುರ.ೆ Darknet 
website ಅನತನ ಬಳಕ್ ೆ ಮನಡತತ್ನುರ.ೆ WhatsApp business ಅನತನ ಬಳಕ್ೆ ಮನಡತತ್ನುರ.ೆ 
Telegram ಅನತನ ಕೂಡ ಬಳಕ್ೆ ಮನಡತತ್ನುರೆ. Cryptocurrency ಬಗೆೆ ಸನಕಷತಟ 
ಚಚೆಾಯನಯತ್ತ. ಅದರ ಮತಖನಂತ್ರ ಕೂಡ paytm and unified payment interface 
ಇವೆಲನಿ technology ಯನತನ ಬಳಕ್ೆ ಮನಡತತ್ನುರ.ೆ ರ್ನನತ ಹೆೇಳುವುದೇೆರ್ೆಂದರೆ, ಎಲೆಿಲ್ಲಿ ಶನಲನ-
ಕ್ನಲೇೆಜ್ತಗಳು ಇವೆ ಅಥವನ ಸನಫಟಚವೆೇರಚ ಕಂಪನಗಳಲ್ಲಿ ಆಗನಗ ಯನವುದೆೇ ರಿೇತಿಯಂದಲೂ ಕೂಡ 
inspection ಮನಡಿ, ಅವರಿಂದ  ಸಲಹೆಗಳನತನ ಪಡಯೆತವುದಷೆಟೇ ಅಲಿ;  There is an 
inspection team on every school and colleges, ಅವರತ message ಕ್ೊಟಟರ,ೆ 
ಇವತ್ತು ಅದತ ಖಂಡಿತ್ ಕಡಿಮಯನಗತತ್ುದೆ. ಪಿ.ಡಿ.ಓ. ಮತಖನಂತ್ರ ಹಳಿಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸತದ್ಧಿಯನತನ 
ಮತಟಿಟಸಿ, ಆಗನಗ ತ್ಪನಸಣೆ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆಂದತ speedy investigation ಮನಡಿದರೆ, 
ಖಂಡಿತ್ವನಗಿಯೂ ಇದತ ನಯಂತ್ರಣಕ್ೆೆ ಬರತತ್ುದೆ. 

ಕ್ೊರೆ್ಯದನಗಿ, ಒಂದತ ಮನತ್ನತನ ಹೆೇಳುವುದೆೇರ್ಂೆದರೆ, ಇವತ್ತು ಕ್ನನೂನನತನ ಯನವ 
ಪರಮನಣದಲ್ಲಿ we have framed the Rules, Act or Law, ಗೊತಿುಲಿ. ಆದರೆ ಇನೂನ ಹೆಚಿಚನ 



182 

                                                                                                                                               
      “ wzÀÄÝ¥ÀrAiÀiÁUÀzÀ ¥Àæw/unedited copy/£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ¼À°è CxÀªÁ ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉUÁV G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀPÀÆqÀzÀÄ 

 

 

ಕ್ನನೂನನತನ ಇದರಲ್ಲಿ ತ್ಗೆೆದತಕ್ೂೆಂಡತ ಬಂದರ,ೆ ಈ drug peddlers ಗಳನತನ ಬಂಧಿಸಿ, ಈ 
ದಂಧಯೆನತನ  ಬ್ೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬಂದಚ ಮನಡಲ್ಲಲಿ ಎಂದರೆ, ಬ್ೆಂಗಳೂರತ ಯನವ ಮಟಿಟಗೆ 
ಹೊೇಗತತ್ುದೆ ಎಂದರೆ, ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಏರೆ್ೂಂದತ ಹಬಚ ಆಗಿದ.ೆ  ಆ ಪರಿಸಿಾತಿ ನಮಮ 
ಭನಗಕ್ೆೆ ಸಹ ವನಯಪಿಸತತ್ುದ.ೆ ಕರಮೇಣವನಗಿ ಅವರತ ಆ ಜನಗವನತನ ಬಿಟತಟ ಬ್ೆೇರ ೆಕಡ ೆಹೊೇಗತತ್ನುರೆ. 
ಅದಕ್ೆೆ ದಯವಿಟತಟ,  ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಒಳೆಿಯ ಕ್ೆಲಸವನತನ ಮನಡತತಿುದನದರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹೆಚತಚ ಆಸಕು 
ವಹಿಸಿ, ಅವರತ ಕ್ನಯಾ ಪರವೃತ್ುರನಗಬ್ೆೇಕ್ೆಂದತ ರ್ನನತ ತ್ಮಮ ಮೂಲಕ ವಿನಂತಿ ಮನಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ 

ಶ್ರೇ ಎಸ್ಚ.ರವಿ (ಸಾಳಿೇಯ ಸಂಸಾೆಗಳ ಕ್ೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಗನಂಜನ ಮತ್ತು 
ಅರ್ೇಮತಗಳ ಮನರನಟದ್ಧಂದ ಕ್ನಲೇೆಜ್ತ ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳು ಹನಗೂ ಸನವಾಜ್ನಕರತ ಮನದಕ 
ವಯಸನಗಳ ಕತರಿತ್ತ ವಯಸನಗಳನಗತತಿುರತವ ಬಗೆೆ ಈಗನಗಲೆೇ ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ ಶ್ರೇ ಶಶ್ೇಲಚ ಜ. 
ನಮೇಶ್ಯವರತ ಸನಕಷತಟ ವಿಚನರಗಳ ಬಗೆೆ ಮನತ್ರ್ನಡಿ, ಗಮನವನತನ ಸಳೆೆದ್ಧದನದರೆ. ರನಷಿಿೇಯ 
ಮನದಕ ವಸತು ನಯಂತ್ರಣ ಘ್ಟಕದ ಇತಿುೇಚಿನ ಅಧಯಯನದ ಪರಕ್ನರ ಇಡಿೇ ದಕ್ಷಿಣ ಭನರತ್ದಲ್ಲಿಯೆೇ, 
ಬ್ೆಂಗಳೂರತ ಮಹನನಗರ ಅತಿೇ ಹೆಚತಚ ಗನಂಜನ ಮತ್ತು ಇನನತ್ರ ಡರಗಾಚಗಳನತನ ಬಳಕ್ೆ 
ಮನಡತತಿುರತವುದನಗಿ ತಿಳಿದತ ಬಂದ್ಧದ.ೆ  ಅಷಟೆೇ ಅಲಿದೆೇ ನಮಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜ್ಯದ  ಇನನತ್ರ 
ರನಜ್ಯಗಳು ಸಹ ಈ ಪಟಿಟಯಲ್ಲಿ ಸೇೆರಿವ ೆಎನತನವಂತ್ಹ ಒಂದತ ಸೂೆಫೇಟಕ ಮನಹಿತಿ ವರದ್ಧಯನಗಿದತದ, 
ಇವತ್ತು ನಮಮ ಮತಂದ ೆಈ ಕಹಿ ಸತ್ಯ ಇದೆ.  ಈಗನಗಲೆೇ ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ ಶ್ರೇ ಶಶ್ೇಲಚ ಜ. 
ನಮೇಶ್ಯವರತ ಹೆೇಳಿದ ಪರಕ್ನರ  2019ರಲ್ಲಿ 1,658 ಪೂೆಲ್ಲೇಸ್ಚ ಕ್ನಯನಾಚರಣೆಗಳು. 2020 
ರಲ್ಲಿ  4,052 ಕ್ನಯನಾಚರಣೆಗಳು ಅವು ಬಂಧನಗಳಲಿ.  2021 ರಲ್ಲಿ 4,955 
ಕ್ನಯನಾಚರಣೆಗಳು. ಇದರ ಜೊತ್ೆಗೆ ಎನಚ.ಸಿ.ಬಿ. ಕೂಡ ಪರತ್ೆಯೇಕವನಗಿ ರನಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಗನಂಜನ ವಿರತದಿ 
ಕ್ನಯನಾಚರಣ ೆಮನಡಿರತವಂತ್ಹ ಒಟತಟ 2016 ರಿಂದ ಒಟತಟ 12 ಪರಕರಣಗಳ ಜೊತ್ೆಗೆ ಒಟತಟ 40-
50 ಪರಕರಣಗಳನತನ ದನಖಲತ ಮನಡತವ ಜೊತ್ೆಗೆ ಸತಮನರತ  7,565 ಕ್.ೆಜ. ಗನಂಜನವನತನ ಐದತ 
ವಷಾಕ್ೆೆ ಜ್ಪಿು ಮನಡಿದನದರ.ೆ ಪೊಲ್ಲೇಸ್ಚನವರತ ಅಲಿದೇೆ ಪರತ್ೆಯೇಕವನಗಿ ಎನಚ.ಸಿ.ಬಿ.ಯವರತ 47 ಜ್ನ 
ಆರೂೆೇಪಿಗಳನತನ ಬಂಧಿಸಿದನದರೆ. ಈ ಮನಹಿತಿಯನತನ ಏತ್ಕ್ೆೆ ಹೆೇಳುತಿುದೆದೇರೆ್ಂದರೆ, ಇದರ 
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ಆಗನಧತ್ೆಯನತನ ವಿವರವನಗಿ ಸಪಷಟ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಹೆೇಳುತಿುದೆದೇರೆ್. ನದ್ಧಾಷಟವನಗಿ ಗನಂಜನ ಮನತ್ರ 
ಸಿೇಮಿತ್ವನಗಿರತವಂತ್ಹದತದ.  ಇನನತ್ರ ಡರಗಚಗಳನದ ಕ್ೊಕ್ೆೇನಚ, ಬ್ ರೌನಚ ಶತಗರಚ ಹಲವನರತ 
ಹೆಸರತಗಳಿಂದ ಕರಯೆಲಪಡತವಂತ್ಹ ಭಯನನಕವನದ ಮತ್ುಷತಟ ಡರಗಚಗಳಿವೆ. ಡರಗಚಗಳಲ್ಲಿ 
ಇರತವಂತ್ಹದದರಲ್ಲಿ  ಗನಂಜನ ಒಂದತ ಸೌಮಯವನದಂತ್ಹ ಡರಗಚ ಆಗಿದತದ, ಅದತ ಬಹಳ ಸತಲಭವನಗಿ 
ಲಭಯವನಗತವಂತ್ಹದತದ. ಸಾಳಿೇಯವನಗಿ ಕೂಡ ನಮಮಲ್ಲಿಯೆೇ ಉತ್ನಪದರೆ್ಯನಗತತ್ುದೆ.    

(ಮತಂದತ) 

(133) 07-03-2022 5.40 ಟಿಸಿಹರೆ್ಚ-ಬಿಎನಎಸ್ಚ 

      (ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಾತಿ) 

ಶ್ರೇ ಎಸ್ಚ.ರವಿ (ಮತಂದತ):_  

ಇದರ ಜೊತ್ೆಗೆ ಹೊರ ರನಜ್ಯಗಳನದ ಒಡಿಸನಾ, ಮಣಿಪತರ, ಕ್ೆೇರಳ ಮತ್ತು ಆಂಧರಪರದೇೆಶ ಈ 
ರನಜ್ಯಗಳಿಂದ ಬರತತಿುದೆ.  ಅದರಲೂಿ ಆಂಧರಪರದೆೇಶದ ವಿಶನಖ ಪಟಟಣದ್ಧಂದ ಟೆರನಚನಲೆಿೇ ರೆ್ೇರವನಗಿ 
ಬರತಿುರತ್ಕೆಂಥ ಒಂದತ ಮನಹಿತಿಯನೂನ ಕೂಡ ರ್ನವಲೆನಿ ರೆ್ೂೇಡತತಿುದೆದೇವೆ. ಮನನಯ ಶನಸಕರನದ     
ಶ್ರೇ ಶಶ್ೇಲಚ ಜ.ನಮೇಶ್ಯವರತ ಮನತ್ರ್ನಡತವನಗ ಹೆೇಳಿದರತ. ನಮಮ ಮತಖಯಮಂತಿರಗಳ ನವನಸದ 
ಭದರತ್ೆಗ ೆಯನರನತನ ಆಯೇಜ್ರೆ್ ಮನಡಿದದರೊೇ ಅವರೆೇ ಇಬಬರತ ಪೊಲ್ಲೇಸ್ಚನವರತ ಈ ವನಯಪನರದಲ್ಲಿ 
ತ್ೊಡಗಿಸಿಕ್ೂೆಂಡಂಥದದನತನ ಅವರ ಸಹೊೇದೊಯೇಗಿಗಳನದ ಪೊಲ್ಲೇಸ್ಚನವರೇೆ ಅದನತನ ಕಂಡತ 
ಹಿಡಿದತ, ಅವರನತನ ಸಿಕೆಬಿೇಳುವಂತೆ್ ಮನಡತತ್ನುರ.ೆ ಅದತ ಬಹಳ appreciate  ಮನಡತ್ಕೆಂಥ 
ಪರಕರಣ. ಏಕ್ೆಂದರ ೆ ಪೊಲ್ಲೇಸ್ಚನವರೇೆ ತ್ಮಮ ಸಹೊೇದೊಯೇಗಿಗಳು ಈ ಕೃತ್ಯದಲ್ಲಿ 
ಭನಗಿಯನಗಿರತ್ಕೆಂಥದದನತನ ಪತ್ೆುಹಚಿಚದನದರ.ೆ ಅದಕ್ನೆಗಿ ಪೂೆಲ್ಲೇಸ್ಚ ವಯವಸಾೆಯನತನ ಪರಶಂಸೆ 
ಮನಡಬ್ೇೆಕ್ನಗತತ್ುದ.ೆ ಆರಚ.ಟಿ.ನಗರ ಪೊಲ್ಲೇಸ್ಚ ಠನಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಫಚ.ಐ.ಆರಚ. ದನಖಲನಗತತ್ುದೆ. ಆ 
ಎಫಚ.ಐ.ಆರಚ. ದನಖಲ್ಲಸಿದ ನಂತ್ರ ಅವರನತನ ಕ್ೊೇಟಚಾಗೆ produce ಮನಡತತ್ನುರ.ೆ ಆದರೆ ಅವರತ 
ಬ್ೆೇಗರೆ್ೇ ಜನಮಿೇನನ ಮೇಲೆ release ಆಗಿ ಬಂದ್ಧದನದರೆ. ಅದತ ದತದೈೆಾವದ ಸಂಗತಿಯನಗಿದತದ, 



184 

                                                                                                                                               
      “ wzÀÄÝ¥ÀrAiÀiÁUÀzÀ ¥Àæw/unedited copy/£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ¼À°è CxÀªÁ ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉUÁV G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀPÀÆqÀzÀÄ 

 

 

ಇದತ ಪೊಲ್ಲೇಸ್ಚ ವಯವಸೆಾ ಮತಜ್ತಗರಕ್ೆೆ ಒಳಪಡತ್ಕೆಂಥ ಪರಿಸಿಾತಿಯನತನ ನಮನಾಣ ಮನಡಿದ.ೆ ಇದತ 
ಇಡಿೇ ವಯವಸೆಾಯೆೇ ತ್ಲೆ ತ್ಗಿೆಸತವಂತ್ನಗಿದೆ. ಅವರನತನ ಪೊಲ್ಲೇಸ್ಚನವರೇೆ ಹಿಡಿದತ ಎಫಚ.ಐ.ಆರಚ., 
ದನಖಲ್ಲಸಿ. ಅವರನತನ ಪೊಲ್ಲೇಸ್ಚ ಇಲನಖ ೆ ಅಮನನತ್ತುಗೂೆಳಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ ಆ ಎಫಚ.ಐ.ಆರಚ ಎಷತಟ 
ದತಬಾಲವನಗಿರತತ್ುದ ೆ ಎಂದರೆ ಅವರತ ಬ್ೇೆಗರ್ೇೆ release ಆಗತವಂಥ ಎಫಚ.ಐ.ಆರಚ. 
ದನಖಲನಗತತ್ುದೆ. ಹನಗನಗಿ ವಯವಸೆಾ ಯನವ ರಿೇತಿ ಇದಯೆೆಂದತ ರೆ್ೂೇಡಬ್ೆೇಕ್ನಗತತ್ುದೆ. ಇದರ ಜೊತ್ೆಗೆ 
ಪಶ್ಚಮ ವಲಯಕ್ೆೆ ಸಿೇಮಿತ್ವನಗಿ ೧೪ ಜ್ನ ವಗನಾವಣೆಯನಗತತ್ನುರೆ. ಈ drug peddler ಗಳ 
ಜೊತ್ೆ ಯನಯನಾರತ ಶನಮಿೇಲನಗಿದನದರೊೇ ಅವರ ವಿರತದಿ ಪೂೆಲ್ಲೇಸ್ಚ ಇಲನಖ ೆ ಕರಮ 
ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡಿದ.ೆ ಪೊಲ್ಲೇಸ್ಚನವರೇೆ ಗನಂಜನ ಸಪೆಿೈನಲ್ಲಿ ಭನಗಿಯನಗಿರತವುದತ ಏನನತನ 
ಸೂಚಿಸತತ್ುದೆಂದರ,ೆ ʻಬ್ೇೆಲ್ಲಯೆೇ ಎದತದ ಹೂೆಲ ಮೇಯದಂತೆ್ʼ. ಯನರತ ಕ್ನಯಬ್ೆೇಕ್ನಗಿತೆ್ೂುೇ, ಯನರತ 
ನಯಂತ್ರಣ ಮನಡಬ್ೇೆಕ್ನಗಿತ್ೂೆುೇ ಅವರೆೇ ಇದರಲ್ಲಿ involve ಆದಲ್ಲಿ, ಈ ಒಂದತ ವಯವಸೆಾಯನತನ 
ಕ್ನಪನಡತ್ಕೆಂಥವರತ ಯನರತ? ನಮಮ ಯತವ ಜ್ನರನತನ ಕ್ನಪನಡತ್ಕೆಂಥವರತ ಯನರತ? ಇವತಿುನ 
ದ್ಧವಸ ಇಡಿೇ ರನಷಿದಲ್ಲಿ ಉತ್ುರ ಭನರತ್ದ ಪಂಜನಬಚ ರನಜ್ಯವೆೇ ಇಡಿೇ ಡರಗಚನಲ್ಲಿ ಮತಳುಗಿದ.ೆ ದೆೇಶದ 
ದಕ್ಷಿಣ ಭನರತ್ಕ್ೆೆ ಬಂದರ ೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜ್ಯ ಡರಗಚನಲ್ಲಿ ಮತಳುಗತತಿುದೆ. ಈ ಯತವ ಜ್ನರತ ಬ್ೆೇರ ೆ
ಯನರೂ ಅಲಿ, ನಮಮ ಮಕೆಳೆ.  ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ವಿದನಯಭನಯಸಕ್ೆೆ ಅತ್ಯಂತ್ ಹೆಚತಚ ಆದಯತ್ ೆ
ಕ್ೊಡತತಿುರತ್ಕೆಂಥದತದ. ಹೂೆರ ದೆೇಶ ಮತ್ತು ಹೊರ ರನಜ್ಯಗಳಿಂದ ನಮಮ ಕರ್ನಾಟಕ್ೆೆ ಬಂದತ 
ವನಯಸಂಗ ಮನಡತತಿುದನದರೆ. ನನಗ ೆ ಇರತ್ಕೆಂಥ ಮನಹಿತಿ ಪರಕ್ನರ ಇವತಿುನ ದ್ಧವಸ ಮಣಿಪನಲಚಗೆ 
ಕ್ೆೇರಳದ್ಧಂದ ಅತಿ ಹೆಚತಚ ಡರಗಚ ಸಪೆಿೈ ಆಗತತಿುದೆ. ನನನ ಮಕೆಳು, ಸಂಬಂಧಿಕರ ಮಕೆಳು ಮತ್ತು 
ಸನೆೇಹಿತ್ರ ಮಕೆಳು ಭಯ ಬಿೇಳುತಿುದನದರೆ. ಮಣಿಪನಲಚನಂತ್ಹ ರನಜ್ಯ ನಮಮ ರನಜ್ಯದ 
ಪರತಿಷಿಾತ್ವನದಂಥ ವಿದನಯಸಂಸೆಾಗಳ ಹಸೆರನತನ ಹನಳು ಮನಡಬ್ನರದತ. ಇಡಿೇ ಪರಪಂಚದಲೆಿೇ ನಮಮ 
ರನಜ್ಯ ಪರತಿಷಿಾತ್ ವಿದನಯಸಂಸೆಾಗಳನತನ ಒಳಗೂೆಂಡಿದೆಯನದರೂ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮಕೆಳನತನ ಪರವೆೇಶನತಿ 
ಮನಡಬ್ೇೆಕ್ನದರ ೆಹಿಂದ-ೆಮತಂದ ೆಯೇಚರ್ ೆಮನಡಬ್ೇೆಕ್ನಗಿದ.ೆ ಏಕ್ೆಂದರ ೆ ನಮಮ ಮಕೆಳು ಡರಗಚನ 
ವಯವಸೆಾಯಂದ ಕ್ೆಟತಟಹೂೆೇಗತತ್ನುರೊೇ ಎಂದತ ಯೇಚರ್ ೆ ಮನಡಬ್ೇೆಕ್ನಗಿದೆ. ಅಂತ್ಹ ದ್ಧಸಯೆಲ್ಲಿ 
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ಇವತಿುನ ದ್ಧವಸ ನಮಮ ರನಜ್ಯ ಹೊೇಗತತಿುರತ್ಕೆಂಥದತದ ಬಹಳ ವಿಷನದದ ಸಂಗತಿಯನಗಿದೆ. ರ್ನನತ 
ಎಲನಿ ಡರಗಚಗಳ ಬಗೆೆ ವಿಸನುರವನಗಿ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕ್ೆೆ ಹೂೆೇಗತವುದ್ಧಲಿ. ಬರಿೇ ಗನಂಜನಗಷೆಟೇ 
ಸಿೇಮಿತ್ವನಗಿ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದೆದೇರ್ೆ. ಈ ಗನಂಜನ ನಮಮ ಜನನಪದದ್ಧಂದ ಬಂದ್ಧರತ್ಕೆಂಥದತದ 
ಎನನಬಹತದತ. ನಮಮ ವಯವಸಾೆಯಲ್ಲಿ ಋಷಿ-ಮತನಗಳು ಕೂಡ ಗನಂಜನ ಸೇೆದತತಿುದದರತ. ನಮಮಲೂಿ 
ಕೂಡ ಶ್ರೇ ಮಂಟೆಸನಾಮಿ, ಶ್ರೇ ಸಿದದಪನಪಜ ಯವರತ ಕ್ಲೆವು ಸೇೆವೆಗಳಲ್ಲಿ ದೇೆವರಿಗ ೆಹರಕ್ ೆರೂಪದಲ್ಲಿ 
ಒಪಿಪಸತವುದಕ್ೆೆ ಇರತ್ಕೆಂಥದತದ. ಆದರೆ ಅದತ ಯನವತ್ೂು ವಯಸನವನಗಿರಲ್ಲಲಿ, ವನಯಪನರವನಗಿರಲ್ಲಲಿ 
ಮತ್ತು ಸಮನಜ್ಕ್ೆೆ ಅಕರಮಕ್ನರಿಯನದ ವಿರ್ನಶಕ್ನರಿಯನದಂಥ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇದತ ಇರಲ್ಲಲಿ. ಅದತ 
ಒಂದತ ಸಿೇಮಿತ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಇವತಿುನ ದ್ಧವಸ ಗನಂಜನ ಸತಲಭವನಗಿ ಲಭಯವನಗತತಿುದೆ. 
ಈ ಗನಂಜನ ಸೇೆದ್ಧದನಗ ಮದಲತ ಟಿಹೆರ್ಚಸಿ ಎನನತ್ಕೆಂಥ ಒಂದತ ಕ್ಮೆಿಕಲಚ release ಆಗತತ್ುದೆ. 
ಯನರತ ಗನಂಜನ ಸೇೆವರ್ೆ ಮನಡತತ್ನುರೂೆೇ ಅವರಿಗೆ ಟಿಹೆರ್ಚಸಿ ಕ್ೆಮಿಕಲಚ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಶನಾಸಕ್ೊೇಶದಲ್ಲಿ 
release ಆಗಿ ರಕುದಲ್ಲಿ ಸೇೆಪಾಡಯೆನಗತತ್ುದೆ. ರಕುದಲ್ಲಿ ಸೇೆಪಾಡೆಯನದ ನಂತ್ರ ಅದತ ಮದತಳಿನ 
ನರ ವಯವಸೆಾ ಮೇಲೆ, ಅದರಲೂಿ ಮದತಳಿನ ಮೇಲ ೆಪರಿಣನಮ ಬಿೇಳುತ್ುದೆ. ಅದತ ಮನನಸಿಕವನಗಿ 
ಮತ್ತು ದೈೆಹಿಕವನಗಿ ಒಬಬ ಮನತಷಯನನತನ ಕತಗಿೆಸತ್ಕೆಂಥದದನತನ ಮನಡತತ್ುದ.ೆ ಯನವನಗ ಯತವಕರತ 
ತ್ನಗೆ ಮತ್ುಷತಟ, ಮಗದಷತಟ ಡರಗಾಚ ಬ್ೆೇಕತ ಎಂದತ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಳುಿತ್ನುರೂೆೇ ಆಗ ಅವರತ 
ನಷರಯೇಜ್ಕರನಗತತ್ನುರೆ. ಅತಿ ಹೆಚತಚ ಗನಂಜನ ಸೇೆವರೆ್ ಮನಡತ್ಕೆಂಥವರಂೆದರೆ, ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳು, 
ಐ.ಟಿ.-ಬಿ.ಟಿ. ಕಂಪನಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡತ್ಕೆಂಥವರತ, ಮತ್ತು ಶರಮಿಕ ವಗಾದವರತ. ಇಂತ್ಹ 
ವಗಾದ ವಯವಸೆಾಯರೆ್ನೇ ಹನಳುಗೆಡವುತಿುರತ್ಕೆಂಥದದನತನ ರ್ನವು ರೆ್ೂೇಡತತಿುದೆದೇವೆ. ಇದಕ್ೆೆ ಎಲೊಿೇ 
ಒಂದತ ಕಡ ೆ ಕಡಿವನಣ ಹನಕಲೆೇಬ್ೆೇಕತ. ಈ ಕಡಿವನಣ ಹನಕಲತ ನದ್ಧಾಷಟವನದ ಕರಮಗಳನತನ 
ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳಿಬ್ೇೆಕತ. ಒಂದತ ವೆೇಳೆ ಸರಿಯನದ ಕರಮ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳಿದ್ಧದದರೆ ದ್ಧರೆ್ೇ ದ್ಧರೆ್ೇ ಈ ಸಂಖೆಯ 
ವೃದ್ಧದಯನಗತತ್ುದೆ. ರ್ನವು ಇವತ್ತು ಇದನತನ ನಲಾಕ್ಷೂ ಮನಡತವಂತಿಲಿ. ಈ ಒಂದತ ವಯವಸೆಾಯಂದ 
ನಮಮ ಮತಂದ್ಧನ ಯತವಪಿೇಳಿಗೆ ಆರೂೆೇಗಯಕರವನದಂಥ ಸಮನಜ್ ಉಳಿಯಬ್ೇೆಕ್ನದರೆ ನಜ್ವನಗಲೂ 
ಒಂದತ ಕಟತಟನಟಿಟನ ಕರಮ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳಿಬ್ೇೆಕತ. ಈಗನಗಲೆೇ NCB (Narcotics Control 
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Bureau) ರನಷಿಿೇಯ ಮನದಕ ವಸತು ನಯಂತ್ರಣ ಘ್ಟಕದ ಮನದರಿಯಲೆಿೇ ನಮಮ ರನಜ್ಯದಲ್ಲಿ NCB 
ಘ್ಟಕ ಸನಾಪರ್ ೆಮನಡಬ್ೇೆಕತ. ರ್ನನತ ಈಗನಗಲೆೇ ಹೆೇಳಿದಂತ್ ೆವಿಶನಖಪಟಟಣದ್ಧಂದ ಡರಗಾಚ ಟೆರನಚನಲ್ಲಿ 
ಬರತತಿುದೆ. ಇದನತನ ನೇವು ಪತ್ೆು ಮನಡಲತ ಶನಾನದಳವನತನ ಬಲಪಡಿಸಿ. ಆ ಶನಾನಗಳಿಗ ೆ ಮನದಕ 
ದರವಯಗಳನತನ ಕಂಡತಹಿಡಿಯತವಂಥ ತ್ರಬ್ೇೆತಿ ನೇಡಿ ಮತಖಯವನಗಿ ಒಂದತ ದೆೇಶಕ್ೆೆ ಮತ್ತು ರನಜ್ಯಕ್ೆೆ 
ರಕ್ಷಣ ೆ ನೇಡತ್ಕೆಂಥ ಪೂೆಲ್ಲೇಸ್ಚ ವಯವಸೆಾ ಯಶಸಿಾಯನಗಬ್ೆೇಕ್ನದರ,ೆ ಅದತ ಯನವನಗಲೂ 
ಜನಗರೂಕರನಗಿರಬ್ೆೇಕತ. ಅವರತ ಜನಗರೂಕರನಗಿರಬ್ೆೇಕ್ನದರೆ ಅವರಿಗೆ ಅವರದೆೇ ಆದಂತ್ಹ ಒಂದತ 
ಮನಹಿತಿದನರರ ಸಮಪಾಕವನದಂಥ ಜನಲ ಎಲ್ಲಿರತತ್ುದಯೆೇ ಅಲ್ಲಿ ಸಕಾಸ್ ಆಗತವುದಕ್ೆೆ 
ಸನಧಯವನಗತತ್ುದೆ. ಪೂೆಲ್ಲೇಸ್ಚನವರಿಗೆ ಗೊತಿುಲಿದೆೇ ಇರತ್ಕೆಂಥದತದ ಯನವುದೂ ಇಲಿ. ಯನರೂ 
ಪೊಲ್ಲೇಸ್ಚ ಕಣಿಣನಂದ ತ್ಪಿಪಸಿಕ್ೂೆಂಡತ ಡರಗಾಚ ಮನರನಟ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಆಗತವುದ್ಧಲಿ. ಇವತಿುನ ದ್ಧವಸ 
ಆಟೊೇರಿಕ್ನದವರತ, ತ್ಳುಿವ ಗನಡಿಯವರತ, ಪೆಟಿಟಗ ೆ ಅಂಗಡಿಯವರತ, ಕಡಲಕೆ್ನಯ ಮನರನಟ 
ಮನಡತ್ಕೆಂಥವರತ ಅಥವನ ಸಿಾಗಿೆ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ aapಗಳು ಬಂದ್ಧವ.ೆ ಅದಕ್ೆೆಲನಿ aap ಗಳು ಬಂದ್ಧವ.ೆ 
ಸಿಾಗಿೆ, ಜೊಮನಟೂೆೇ ಗಳಿಂದ ರ್ನವು ಯನವ ರಿೇತಿ ಆನಚಲೆೈನಚನಲ್ಲಿ ಆಡಾರಚ ಮನಡಿ ಮರ್ೆಗೆ ಆಹನರ 
ತ್ರಿಸಿಕ್ೊಂಡತ ತಿನತನತ್ುೆೇವೇ, ಆ ರಿೇತಿಯನದಂಥ aap ಗಳು ಗನಂಜನ ಸಪೆಿೈ ಮನಡಲತ ಬಂದ್ಧವೆ. 
ಸೈೆಬರಚ ಕ್ೆರಂ ವಯವಸೆಾ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅದರ ಬಗೆೆ ಜನಗರೂಕರನಗಿ ಮನಡಬ್ೇೆಕತ. ಆಯನಯ ಪೊಲ್ಲೇಸ್ಚ 
ಠನಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಳಿೇಯವನಗಿ ನೇವು ಮನಹಿತಿದನರರನತನ ರೆ್ೇಮಕ ಮನಡಬ್ೇೆಕತ. ಡರಗಾಚ ಸಪೆಿೈರವರ 
ಮೇಲ ೆರೈೆಡಚ ಮನಡತವಂಥ ಸಂದಭಾದಲ್ಲಿ ಸರಿಯನದ ಶ್ಕ್ ೆಕ್ೂೆಡಿಸಲತ ಗೆಜೆಟಡೆಚ ಆರ್ೇಸರಚರವರ 
ರೆ್ೇತ್ೃತ್ಾದಲೆಿೇ ರೈೆಡಚ ಮನಡಬ್ೇೆಕತ. ಹೆಡಚ ಕ್ನನಾಚಸಟೆೇಬಲಚ ಅಥವನ ಕ್ನನಾಚಸಟೆೇಬಲಚ ರವರತ ಹಣದ 
ಆಸಗೆನಗಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೊೇಗಿ ರೈೆಡಚ ಮನಡಿ, ಎಫಚ.ಐ.ಆರಚ. ದನಖಲ್ಲಸತತ್ನುರೆ. ಕ್ೊೇಟಚಾನಲ್ಲಿ ಆ ಪರಕರಣ 
ನಲತಿವುದ್ಧಲಿ. ಆದದರಿಂದ ಯನವುದೆೇ ಡರಗಾಚ ಸಪೆಿೈಯರಚನತನ ರೈೆಡಚ ಮನಡಬ್ೆೇಕ್ನದ ಸಂದಭಾದಲ್ಲಿ 
ಗೆಜೆಟೆಡಚ ಆರ್ೇಸರಚರವರ ರೆ್ೇತ್ೃತ್ಾದಲೆಿೇ ರೈೆಡಚ ಮನಡಿಸತ್ಕೆಂತ್ದತದ ಆಗಬ್ೇೆಕತ. ಆಮೇಲೆ ಗೂಂಡನ 
ಆರ್ಟಚನತನ ಚಲನವಣ ೆಮನಡಬ್ೆೇಕತ. ಈಗ ಇರತ್ಕೆಂಥ ಕ್ನನೂನತಗಳು ಸನಕಷತಟ ಭದರವನಗಿದದರೂ ಕೂಡ 
ಗೂಂಡನ ಆರ್ಟಚನತನ ಕೂಡ ನೇವು ಚಲನವಣ ೆಮನಡಬ್ೆೇಕ್ನಗತತ್ುದೆ. ಈ ಗೂಂಡನ ಆರ್ಟಚನತನ ಅವರ 
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ಮೇಲ ೆ ಅಪೆಿೈ ಮನಡಿದನಗ ಇದನತನ ನಯಂತ್ರಣ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಸನಧಯವನಗತತ್ುದೆ. ಬಹಳ 
ಪರಮತಖವನಗಿ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಂಸಾೆಗಳ ಕ್ನಯಂಪಸ್ಚಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚತಚ ಡರಗಾಚ ಪರಭನವ ಬಿೇರಿದ.ೆ  ಇವತಿುನ 
ದ್ಧವಸ ಹೆೈಸೂೆಲಚ ಮಟಟದ ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳು ಗನಂಜನಗ ೆaddict  ಆಗತತಿುದನದರೆ. ಆದದರಿಂದ ಪೊಲ್ಲೇಸ್ಚ 
ಇಲನಖ ೆಒಂದರೆ್ನೇ ಇದರಲ್ಲಿ involve ಮನಡಿದರೆ ಸನಲತವುದ್ಧಲಿ. ಶನಲನ ಮಕೆಳಿಗ ೆಈ ಮನದಕ 
ವಸತುಗಳ ಬಗೆೆ ಒಂದತ ಸಮಗರವನದ ಮನಹಿತಿ ನೇಡತವಂಥ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಪಠಯ ಪತಸುಕಗಳಲ್ಲಿ 
ಅಳವಡಿಸಬೆ್ೇಕ್ನಗತತ್ುದೆ. ಹೆೈಸೂೆಲಚ ಮಟಟದಲೆಿೇ ಆ ಮಕೆಳಿಗ ೆ ಇದರ ಬಗೆೆ ಹೆಚಿಚನ ತಿಳುವಳಿಕ್ೆ 
ನೇಡಬ್ೆೇಕ್ನಗತತ್ುದ.ೆ ಡರಗಾಚ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುಿವುದರಿಂದ ಏನತ ದತಷಪರಿಣನಮಗಳನಗತತ್ುದೆ, ಆರೂೆೇಗಯದ 
ಮೇಲ ೆಯನವ ರಿೇತಿ ಪರಿಣನಮ ಬಿೇರತತ್ುದ,ೆ ಮನನಸಿಕವನಗಿ ಯನವ ರಿೇತಿ ಪರಿಣನಮ ಬಿೇರತತ್ುದ ೆ
ಎನನತ್ಕೆಂಥದದನತನ ಅತ್ಯಂತ್ ಪರಿಣನಮಕ್ನರಿಯನಗಿ ಮನಡಬ್ೇೆಕತ. ಸತಮಮರೆ್ೇ ಏರೆ್ೂೇ ಒಂದತ 
moral class ನಲ್ಲಿ ಅಥವನ ಯನವುದೊೇ ರ್ನಲತೆ ಲೆಸನಚ ಅಥವನ ರ್ನಲತೆ ಲೈೆನಚ, ರ್ನಲತೆ ಪೆೇಜಚ 
ಪಠಯ ಪತಸುಕದಲ್ಲಿ ಸೇೆರಿಸತ್ಕೆಂಥದದಲಿ. ಶನಲನ ಮತ್ತು ಕ್ನಲೇೆಜಚಗಳ ಪಠಯ ಪತಸುಕದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ೆೆ 
ಅದರದೆೇ ಆದಂತ್ಹ ವಿಷಯವನತನ ಪನರಮತಖಯವನಗಿ ಸೇೆರಿಸತವಂಥ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡಬ್ೇೆಕತ. ಇದರ 
ಜೊತ್ೆಗೆ ಶ್ಕ್ಷಣ ಇಲನಖೆ, ಆರೂೆೇಗಯ ಇಲನಖ ೆಮತ್ತು ಪೊಲ್ಲೇಸ್ಚ ಇಲನಖೆ ಈ ಮೂರತ ಇಲನಖಗೆಳು 
ಒಟನಟಗಿ ಮನಡಬ್ೇೆಕತ.  ಇದರಲ್ಲಿ ಆರೂೆೇಗಯ ಇಲನಖ ೆಕೂಡ ತಿೇರನ ಅವಶಯಕತ್ೆ ಇರತ್ಕೆಂಥದತದ. ಈ 
ಮೂರತ ಇಲನಖಗೆಳನತನ ಸಮನಾಯಗೊಳಿಸಿ ಇದರಿಂದ ಆಗತ್ಕೆಂಥ ದತಷಪರಿಣನಮಗಳ ಬಗೆೆ 
ತಿೇವರತ್ರವನದಂಥ ಮನಹಿತಿಯನತನ ಕ್ೊಟತಟ, ಒಂದತ ಜನಗರೂಕವನದಂಥ ಒಂದತ ಆಂದೂೆೇಲನದ 
ಮನದರಿಯಲ್ಲಿ ಮನಡಬ್ೇೆಕತ. ಇಂತ್ಹ ಕೃತ್ಯವೆಸಗತತಿುರತ್ಕೆಂಥವರಿಗೆ ಸಮನಜ್ದಲ್ಲಿ ರ್ನವು ಕ್ನನೂನನ 
ಚೌಕಟಿಟನಂದ ಹೊರಬರತವುದಕ್ೆೆ ಅಥವನ ತ್ಪಿಪಸಿಕ್ೂೆಳುಿವುದಕ್ೆೆ ಸನಧಯವಿಲಿವಂೆಬತದನತನ ಇದರಲ್ಲಿ 
ಏರ್ನದರೂ ತ್ೊಡಗಿಸಿಕ್ೊಂಡನಗ ಮನತ್ರ ಶ್ಕ್ೆ ಅತ್ಯಂತ್ ಘೂೇರವನಗಿ ಪರಿಣನಮ ಬಿೇರತತ್ುದೆ. ಇದನತನ 
ರ್ನವು ಅನತಭವಿಸಬ್ೇೆಕ್ನಗತತ್ುದೆ ಎನನತ್ಕೆಂಥ ಭಯದ ವನತ್ನವರಣವನತನ ಆ ದತಷಟರಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಸಿ, 
ಇದರ ಬಗೆೆ ಒಂದತ ಸರಿಯನದ ಒಂದತ ಎಚಚರಿಕ್ಯೆನತನ ಉಂಟತ ಮನಡದ್ಧದದರೆ ಮತಂದ್ಧನ ದ್ಧನಗಳಲ್ಲಿ 
ಬಹಳ ತಿೇವರವನದಂಥ ಪರಿಣನಮ ಬಿೇರತತ್ುದ.ೆ ಆದದರಿಂದ ತ್ನವು ಈಗಲೆೇ ಎಚೆಚತ್ತುಕ್ೂೆಂಡತ ಇದರ 
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ಬಗೆೆ ಒಂದತ ಸರಿಯನದ ಕರಮವನತನ ಸಕ್ನಾರ ಕ್ೆೈಗೂೆಳಿಬ್ೆೇಕತ. ಎನಚಸಿಬಿ ಮನದರಿಯಲ್ಲಿಯೆೇ ಒಂದತ 
ಘ್ಟಕವನತನ ರನಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸನಾಪರ್ ೆಮನಡಬ್ೇೆಕತ. ಇದರ ಬಗೆೆ ಇನೂನ ಮನತ್ರ್ನಡಬ್ೆೇಕ್ನದರ,ೆ 
ವಿದೆೇಶ್ಯರತ drug ನತನ ಹಂಚಿಕ್ ೆಮನಡತತಿುರತ್ಕೆಂಥದತದ. ಇವತಿುನ ದ್ಧವಸ ಗನಂಜನ ಕ್.ೆಜ.ಗಟಟಲೆ 
ಅಲಿದೆೇ, ಟನಚಗಟಟಲೆೇ ರೈೆಡಚ ಆಗತತಿುದೆ. ಇತಿುೇಚೆಗ ೆ ಬಿೇದರಚನಲ್ಲಿ ಕತರಿ ಶೆಡಚನ ರೆ್ಲಮನಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ 
ರೈೆಡಚ ಆಗಿದ.ೆ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ೊೇಟಿಗಟಟಲೆ ಮೌಲಯದ ಗನಂಜನ ಸಿಕೆದೆ.  

(ಮತಂದತ....) 

(134)7.3.2022/5.50/ಎಂ.ಎಂ-ಬಿ.ಎನ.ಎಸ್ಚ 

(ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಾತಿ) 

ಶ್ರೇ ಎಸ್. ರವಿ (ಮತಂದತ):- 

ಇವತ್ತು ಕ್ೂೆೇಟಿಗಟಟಲೆ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದೆದೇವೆ.  ಇದತ ಬಹಳ ವನಯಪಕವನಗಿ ನಮಮ ಎದತರಿಗೆ 
ಕ್ನಣತತಿುರತವುದಕೆಂತ್ಲೂ ಇನೂನ ಅಗನಧವನದ ಪರಮನಣದಲ್ಲಿ ಸಮನಜ್ವನತನ ಹನಳು ಮನಡತತಿುದೆ.  ಆ 
ವಿಚನರವನಗಿ ದಯಮನಡಿ ಸಕ್ನಾರ ಕಟತಟನಟಿಟನ ಕರಮ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡತ ಇದರ ನಯಂತ್ರಣಕ್ೆೆ ಕರಮ  
ವಹಿಸತತ್ನುರೆಯೆೇ ಎಂಬತದನತನ ತ್ಮಮ ಮತಖೇೆನ ಹೆೇಳುತಿುದೆದೇರ್.ೆ  

 ಶ್ರೇಮತಿ ಭನರತಿ ಶೆಟಿಟ (ರ್ನಮನದೆೇಾಶನ ಹೊಂದ್ಧದವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 
ರ್ನನತ ಹೆಚತಚ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದ್ಧಲಿ.  ಎರಡೆೇ ನಮಿಷ.  ಈ ಡರಗಾಚ, ಮನದಕ ಹವನಯಸವನತನ ಯನರತ 
ಹೊಂದ್ಧದನದರ ೆಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡತ ವಿಧವಿದೆ.  ವಿದನಯವಂತ್ರತ, ಐ.ಟಿ.-ಬಿ.ಟಿ.,ಯಲ್ಲಿ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡತವವರತ, 
ದೊಡಾ ದೊಡಾ ಸಿನಮನ ನಟರತ ಇವರಲೆಿರೂ ಒಂದತ ಹಂತ್ದಲ್ಲಿ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುಿತ್ನುರೆ.  ನಮಗಿರತವ 
ಆತ್ಂಕವೇೆರ್ೆಂದರ,ೆ ನಮಮ ದೆೇಶದ ಮತಂದ್ಧನ ಭವಿಷಯವನಗಿರತವ ಮಕೆಳದತದ.  ಇಲ್ಲಿ ಕ್ನಲೇೆಜ್ತ ಎಂದತ 
ಮನತ್ರ ಬರೆದ್ಧದೆದೇವೆ. ಡರಗಾಚ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುಿವ ಹವನಯಸ ಮಕೆಳಿಗ ೆಕ್ನಲೇೆಜನಲಿಲಿ, ಪೌರಢಶನಲಯೆಂದಲೇೆ 
ಪನರರಂಭವನಗತತ್ುದೆ.  7, 8 ಮತ್ತು 9ರೆ್ೇ ತ್ರಗತಿಯಂದಲೇೆ ಪನರರಂಭವನಗತತ್ುದೆ.  ಶನಲೆಯ 
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ಹೊರಗಡೆ ಸಣಣ ಸಣಣ ಗೂಡಂಗಡಿಗಳಿರತತ್ುವೆ.  ಆ ಅಂಗಡಿಗಳಲೂಿ ಡರಗಾಚ ಸಿಗತತ್ುದೆ.  ಈಗ ರ್ನವಿಲ್ಲಿ 
ಚಚೆಾ ಮನಡತತ್ೆುೇವ.ೆ ಇದನತನ ರ್ನವು ಐದತ ವಷಾದ ಹಿಂದಯೆೆೇ ಸದನದಲ್ಲಿ ಚಚೆಾ ಮನಡಿದೆದೇವೆ.  
ಬಹಳ ಎಲನಿ ಸದಸಯರೂ ಪಕ್ನತಿೇತ್ವನಗಿ ಚಚೆಾ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆ, ಇದತ ನಲಿಲೇೆಬ್ೇೆಕ್ೆಂದತ ಹೆೇಳುತ್ುೆೇವೆ 
ಆದರೆ ಏನೂ ಆಗತವುದ್ಧಲಿ.  ಡರಗಾಚ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಳುಿವ ಈ ಹಂತ್ ಇನೂನ ಸಾಲಪ ಜನಸಿುಯನಗತತ್ುದೆ ವಿನಃ 
ಕಡಿಮಯಂತ್ೂ ಆಗತವುದ್ಧಲಿ.  ಹಿಂದ ೆಗಂಡತ ಮಕೆಳು ಮನತ್ರ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುಿತಿುದದರತ ಈಗ ಹೆಣತಣ 
ಮಕೆಳು ಕೂಡ ಬಹಳ ಬಿರಲ್ಲಯಂಟಚ ಆಗಿದನದರೆ.  ಹಣೆತಣ ಮಕೆಳು ಕೂಡ ಡರಗಾಚ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುಿತ್ನುರೆ.  
ಒಂದತ ಮಗತವನತನ ರ್ನನತ ಕಣನಣರೆ ರೆ್ೂೇಡಿದೆದೇರೆ್.  ಒಂದತ ಬಹಳ ಬತದ್ಧಿವಂತ್ ಹೆಣತಣಮಗಳು ಡರಗಾಚ 
ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡತ ಇವತ್ತು ಶನಲಗೆ ೆಹೊೇಗದ ಸಿಾತಿಯಲ್ಲಿದನದಳೆ.  ಅದನತನ ರ್ನನತ ಕಣನಣರೆ ರೆ್ೂೇಡಿದೆದೇರ್ೆ.  
ಆದದರಿಂದ ನನನ ಕಳಕಳಿಯೆೇರ್ಂೆದರೆ, ಇದತ hit and run  ಆಗಬ್ನರದತ.  ರ್ನವು ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ 
ಹೆೇಳುವುದತ, ಅವರತ ಕ್ೇೆಳುವುದತ, ಇಲ್ಲಿ ಮತಗಿಯತವುದತ ಇದನಗತವುದನದರ ೆ ಇಂತ್ಹದದರ್ೆನಲನಿ 
ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡತ ಚಚೆಾ ಮನಡತವುದತ ಬ್ೇೆಡ. ರ್ನನತ ಎಷತಟ ಸಮಯದ್ಧಂದ ಹೆೇಳುತಿುದೆದೇರ್.ೆ  ಕಳೆದ 
ಬ್ನರಿ ರ್ನನತ ಶನಸಕಯನಗಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದನಗ ಆಗಲೂ ಸಹ  ಶನಲೆಗಳಲ್ಲಿ moral science 
subject  ತ್ರಬ್ೇೆಕ್ೆಂದತ ಹೆೇಳಿದೆದೇರ್.ೆ ಅದನತನ ಶ್ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ತ್ಂದ್ಧದ್ಧದೇರನ? ತ್ಂದ್ಧಲಿ.  ಮನರಲಚ 
ಸೈೆನಾಚನಲ್ಲಿ ಡರಗಾಚನ ಬಗೆೆ ಬ್ೆೇರ ೆ ಬ್ೆೇರ ೆ ವಿಚನರಗಳ ಎಲನಿ ಮನಹಿತಿಗಳನತನ ಕ್ೂೆಡತವುದಕ್ನೆಗತತ್ುದೆ. 
ನೇವು ಆ ಶ್ಕ್ಷಣವನತನ ಮಕೆಳಿಗೆ ಕ್ೊಡತವುದ್ಧಲಿ, ರ್ನವಿಲ್ಲಿ ಚಚಾೆ ಮನಡತವುದತ, ಸತಮಮರ್ೆೇ ರ್ನವಲೆನಿ 
ಇಷತಟ ಹೂೆತ್ತು ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂೆಂಡತ ರ್ನವು ಅವರಿಗೆ ಬ್ೆೈಯತದ, ಇವರಿಗಲೆನಿ ಹೆೇಳಿದನಗ ಗೃಹ ಸಚಿವರತ 
ಎದತದ ನಂತ್ತ ರ್ನನತ ಎಲಿವನೂನ ಸರಿ ಮನಡತತ್ೆುೇರ್ೆ, ಎಲಿವೂ ಸರಿಯನಗತತ್ುದ ೆಎಂದತ ಹೆೇಳುತ್ನುರೆ, 
ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಗನಯಲರಿಯಲ್ಲಿ ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂೆಂಡತ ಕ್ೇೆಳುತ್ನುರೆ, ಮತ್ೆು ಯಥನಸಿಾತಿ.  

 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಭನರತಿಶಟೆಿಟಯವರೆೇ, ಒಂದತ ನಮಿಷ; ಇವರತ ಹೆೇಳುವುದತ 
ಒಂದತ ಮನತ್ತ; ಹಿಂದ ೆಶನಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮನರಲಚ ಎಜ್ತಕ್ೆೇಷನಚ ಎನತನವ ಒಂದತ ಪಿೇರಿಯಡಚ ಇತ್ತು. 
ಅದನತನ ನಲ್ಲಿಸಿದನದರ.ೆ  ಅವರತ ಹೆೇಳುವುದತ ಬಹಳ ಸತ್ಯವನಗಿದ.ೆ ಶನಲಗೆಳಲ್ಲಿ ಮನರಲಚ ಎಜ್ತಕ್ೇೆಷನಚ 
ಅನತನ ಪನರರಂಭ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಹೆೇಳಿ.  
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ಶ್ರೇಮತಿ ಭನರತಿ ಶೆಟಿಟ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಒಂದತ ಸಲವಲಿ, ಎರಡತ ಸಲವಲಿ 
ಇದನತನ ಎಷತಟ ಸಲ ಹೇೆಳಬ್ೆೇಕತ? moral science subject ತ್ರತವುದಕ್ೆೆ ಏನತ ಕಷಟವಿದ?ೆ 
Moral education  ಇಲಿದ್ಧದದರ ೆಹೆೇಗಿರತತ್ುದ?ೆ ಎಲಿವೂ ಹಿೇಗ ೆಆಗತತ್ುದೆ.  ರ್ನವು ಶನಲೆಯಲ್ಲಿ 
ಕಲ್ಲಯತವನಗ ಏತ್ಕ್ೆೆ ಇಷತಟ ಡರಗಾಚ ಇರಲ್ಲಲಿ? ನಮಗೆ moral science  subject ಇತ್ತು.  ಈಗ 
ಏತ್ಕ್ೆೆ ಡರಗಾಚ ಪರಕರಣಗಳು ಜನಸಿುಯನಗತತ್ುದ?ೆ ಈಗ ಏತ್ಕ್ೆೆ ಕ್ೆರಮಚ ಜನಸಿುಯನಗತತಿುದ?ೆ ಈಗಿನ 
ಮಕೆಳ ಕ್ೆೈಯಲ್ಲಿರತವುದತ ಮಬ್ೆೈಲಚ, ಡರಗಾಚ, ಪತಸುಕ ಅಷೆಟೇ ಬ್ೆೇರ ೆಏನೂ ಇಲಿ. ಈಗ ಒಂದೂೆಂದತ 
ಮಕೆಳಿಗ ೆಒಂದೊಂದತ ರೂಮಚ ಇದೆ.  ಅವರತ ಅಲ್ಲಿ ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂೆಂಡತ ಏನತ ಮನಡತತ್ನುರ ೆಎಂಬತದೂ 
ಸಹ ತ್ಂದ-ೆತ್ನಯಗೆ ಗೂೆತಿುರತವುದ್ಧಲಿ.  ಆದದರಿಂದ ಶ್ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನೇವು ಬತಡದಲ್ಲಿಯೆೇ ಸರಿ ಮನಡದೇೆ 
ಹೊೇದರ ೆಮೇಲೆ ಹೊೇಗತವುದ್ಧಲಿ.  ಇದತ ಸರಿಯನಗತವುದ್ಧಲಿ.  ಆದದರಿಂದ ಕಡನಾಯವನಗಿ moral 
science  subject ಬರಲೇೆಬ್ೆೇಕತ ಇಲಿದ್ಧದದರ ೆ ಇದನತನ ಯನರೂ ಚಚಾೆಗ ೆ ತ್ರಬ್ೇೆಡಿ. ನಮಗ ೆ
ಇದರ ಚಚಾೆ ಬ್ೆೇಡ.  ಸತಮಮರ್ೆೇ ಎಲಿರೂ ಇದರ ಬಗೆೆ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದತ, ಇದರಿಂದ ಏನೂ 
ಪರಯೇಜ್ನವಿಲಿ.  ಕಳೆದ ಬ್ನರಿ ರ್ನವು ಅತ್ನಯಚನರದ ಬಗೆೆ ಹೆೇಳಿದೆವು ಅದರ ಬಗೆೆ ಕೂಡ ಏನೂ 
ಮನಡತವುದ್ಧಲಿ.  ಯನವುದನೂನ ಏನೂ ಮನಡದ್ಧದದರ ೆಇದನತನ ಏತ್ಕ್ೆೆ ತ್ರಬ್ೇೆಕತ? ಇದನತನ ಏತ್ಕ್ೆೆ 
ಚಚೆಾ ಮನಡಬ್ೇೆಕತ? ಸಮಯವನತನ ಹನಳು ಮನಡತವುದತ ಬ್ೆೇಡ.  ದಯಮನಡಿ ಇದೆೇ ಕ್ೊರೆ್. 
ಇವತ್ೆುೇ ಪನರರಂಭವನಗಿ ಮತಂದ್ಧನ ದ್ಧನಗಳಲ್ಲಿಯೆೇ moral science  subject ಕಡನಾಯವನಗಿ 
ಚನಲರೆ್ಗ ೆಬರಲೆೇಬ್ೆೇಕತ.  ಇದನತನ ತ್ನವು ಪಿೇಠದ್ಧಂದ ಆದೆೇಶ ಮನಡಿ.  

ಶ್ರೇ ಎಸ್.ವಿಿ. ಸಂಕನೂರ (ಪದವಿೇಧರರ ಕ್ೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಯತವಕರತ 
ಮನದಕ ವಸತುಗಳಿಗೆ ಬಲ್ಲಯನಗಿ ವಯಸನಕ್ೆೆ ಒಳಗನಗತತಿುದನದರ ೆಎನತನವ ಬಗೆೆ ಒಂದತ ಮಹತ್ಾವನದ, 
ಗಂಭಿೇರವನದ ಚಚೆಾ ಸದನದಲ್ಲಿ ನಡಯೆತತಿುರತವುದತ ಸಂತ್ೂೆೇಷದ ಸಂಗತಿಯನಗಿದೆ.  ಸನಾಮಿ 
ವಿವೆೇಕ್ನನಂದರತ ಒಂದತ ಮನತ್ತ ಹೆೇಳಿದನದರ;ೆಚ ‘youth is hope, youth is future’,ಚಚ
ಯತವಕರತ ಈ ದೆೇಶದ ಆಶನಕರಣ.  ಯತವಕರತ ಈ ದೆೇಶದ ಭವಿಷಯ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದನದರೆ.  
ಹನಗನಗಿ ಇವತ್ತು ಯತವಕರತ ಮನದಕ ವಸತುಗಳಿಗೆ ಬಲ್ಲಯನಗಿ ಅವರ ಜೇವನ ಹನಳನಯತೆ್ಂದರೆ ಈ 
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ದೆೇಶಕ್ೆೆ ಭವಿಷಯವಿಲಿ.  ಆದದರಿಂದ ಸಕ್ನಾರ ಈ ವಿಷಯವನತನ ಬಹಳ ಗಂಭಿೇರವನಗಿ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಂಡತ  
ಯತವಕರತ ಮನದಕ ವಸತುಗಳಿಗೆ ಬಲ್ಲಯನಗದಂತ್ ೆ ಸಂಪೂಣಾವನಗಿ ನಯಂತ್ರಣ ಮನಡತವ 
ಅವಶಯಕತ್ ೆ ಬಹಳ ಇದೆ ಎಂಬ ಮನತ್ನತನ ಹೆೇಳಬಯಸತತ್ೆುೇರೆ್.  ರ್ನನತ ಕ್ಲೆವು ಮನಹಿತಿಗಳನತನ 
ಸಂಗರಹ ಮನಡಿದೆದೇರ್ೆ. ಇದನತನ ನಯಂತ್ರಣ ಮನಡಬ್ೇೆಕ್ನದರ ೆ ಪರಥಮವನಗಿ ಮನದಕ ವಸತುಗಳ 
ಮನರನಟ ನಲಿಬ್ೆೇಕತ. ಮನದಕ ವಸತುಗಳನತನ ಯನಯನಾರತ ಮನರನಟ ಮನಡತತಿುದನದರ ೆಎಂಬ ಬಗೆೆ 
ಕ್ೆಲವು ಮನಹಿತಿಗಳನತನ ಸಂಗರಹ ಮನಡಿದೆದೇರ್ೆ. ಅದನತನ ಸದನದ ಗಮನಕ್ೆೆ ತ್ರಬಯಸತತ್ೆುೇರೆ್. ಆ 
ಮನಹಿತಿ ಪರಕ್ನರ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೊರದೆೇಶದವರ involvement ಇರತವುದತ ಬಹಳ ಭಯನನಕವನದ 
ಸಂಗತಿಯನಗಿದೆ. In 2019, 38 foreign nationals were arrested and 33 cases 
were booked. 2020ಕ್ೆೆ ಈ ಸಂಖೆಯ ಜನಸಿುಯನಗತತ್ುದೆ. In 2020, 84 foreign 
nationals  were arrested and 66 cases were booked. 2021ಕ್ೆೆ ಇನೂನ 
ಜನಸಿುಯನಗತತ್ುದೆ. In 2021, 173 foreign nationals  were arrested and 137 
cases were booked. 2022ರ ಮನಹಿತಿ ನನನ ಹತಿುರ ಇಲಿ. ಪರತಿ ವಷಾದ್ಧಂದ ವಷಾಕ್ೆೆ ನಮಮ 
ರನಜ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿದೆೇಶ್ೇಯರತ ಬಂದತ ಇಲ್ಲಿ ಮನದಕ ವಸತುಗಳನತನ ಮನರನಟ ಮನಡತತಿುದನದರ.ೆ  ಇದತ 
ಪನಕಸನುನದ್ಧಂದ ಬರತವುದೊೇ, ಬ್ನಂಗನಿದೇೆಶದ್ಧಂದ ಬರತವುದೂೆೇ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರತತ್ುದೆ ಎಂಬತದತ 
ಗೊತಿುಲಿ.  ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದತ ನಮಮ ರನಜ್ಯಕ್ೆೆ ಎಲ್ಲಿ ಪರವೆೇಶವನಗತತ್ುದೆ ಅದರ ಮನಹಿತಿ ಇಲಿ. ಇದರ 
ಬಗೆೆ ಪೊಲ್ಲೇಸ್ಚ ಇಲನಖಯೆವರತ ನಮಮ ರನಜ್ಯದೊಳಗೆ ಬ್ೆೇರ ೆದೆೇಶದ್ಧಂದ ಏನತ ಬರತತ್ುದೆ ಅದನತನ 
ಸಂಪೂಣಾವನಗಿ ನಯಂತ್ರಣ ಮನಡತವ ಅವಶಯಕತ್ ೆಇದೆ ಎನತನವ ಮನತ್ನತನ ಹೆೇಳಬಯಸತತ್ೆುೇರ್.ೆ  
ನಮಮಲ್ಲಿ ವಿದೆೇಶ್ಯರತ ಮನತ್ರ ಮನರನಟ ಮನಡತತಿುಲಿ.  ನಮಮವರತ ಕೂಡ ಬಹಳಷತಟ ಜ್ನರತ 
ತ್ಯನರತ ಮನಡಿ ಮನರನಟ ಮನಡತತ್ನುರ.ೆ  ಅದರ ಬಗೆೆ ಕೂಡ ಸಾಲಪ ಮನಹಿತಿ ನನನ ಕಡ ೆ ಇದೆ 
ಎಂಬತದನತನ ಸದನದ ಗಮನಕ್ೆೆ ತ್ರಬಯಸತತ್ೆುೇರ್ೆ. In 2021, the Bengaluru police had 
arrested 5,644 drug peddlers in 4275 cases and seized drugs worth  
around Rs.59 Crores. ಇದತ ಬ್ೆಂಗಳೂರಿನದೊದಂದೆೇ ಮನಹಿತಿ.  ಬ್ೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿಯೆೇ 
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ಪೊಲ್ಲೇಸರತ ಇಷತಟ ಪರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಅರಸೆ್ಟಚ ಮನಡಿದನದರ ೆಎಂದರೆ ಬ್ೆೇರ ೆಬ್ೆೇರ ೆಜಲೆಿಗಳಲ್ಲಿ ಏರೆ್ೇನತ 
ನಡದೆ್ಧದ,ೆ ಇದರ ಗಂಭಿೇರತ್ೆಯನತನ ರ್ನವು ಅಥಾಮನಡಿಕ್ೊಳಿಬ್ೇೆಕ್ನಗತತ್ುದೆ.  ಇವತ್ತು ಪೂೆಲ್ಲೇಸ್ಚ 
ಇಲನಖಯೆ ಜ್ವನಬ್ನದರಿ ಬಹಳ ಇದೆ.  ಸಕ್ನಾರದ ನಯಮವಿದೆ, ಶನಲನ ಕ್ನಲೇೆಜ್ತಗಳು, 
residential colleges ಎಲ್ಲಿವೆ ಅಲ್ಲಿ ಮನದಕ ವಸತುಗಳು, ಬಿೇಡಿ ಇವುಗಳನತನ ಇಡಬ್ನರದತ 
ಎಂದತ ಇದೆ.  ಮನನಯ ಗೃಹ ಸಚಿವರಿಗೆ ವಿನಂತಿ ಮನಡಿಕ್ೊಳುಿವುದೆೇರ್ಂೆದರೆ, ಎಲನಿ ಸಬಚ 
ಇನಾಚಪೆಕಟರಚಗಳಿಗೆ ಮನಹಿತಿ ಕ್ೊಡಿ. ಶನಲೆಗಳ ಪಕೆದಲ್ಲಿಯೆೇ ಎಲಿವೂ ಸಿಗತತ್ುದೆ.  ಇದ್ಧೇಗ 
ಸನೆೇಹಿತ್ರೂೆಬಬರತ ಹೆೇಳಿದರತ.  ಇದತ ಪೆರಮರಿ ಶನಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರತವುದ್ಧಲಿ, ಹೆೈಸೂೆಲಚ, ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ.
ಸಿ., ಇಂದ ಪನರರಂಭವನಗತತ್ುದೆ.  ಗರಿಷಾವನಗಿ ಪಿ.ಯತ.ಸಿ., ಗೆ, ಪದವಿಗ ೆ ಬಂದನಗ ವಿಶೆೇಷವನಗಿ 
ಇಂಜನಯರಿಂಗಚ ಕ್ನಲೇೆಜ್ತ ಮತ್ತು ಮಡಿಕಲಚ ಕ್ನಲೇೆಜ್ತಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಜನಸಿು ಇದೆ.  ತ್ನವೆೇ 
ಇಂಜೆಕ್ಷನಚ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಳುಿತ್ನುರೆ.  ಮನತಷಯ ಇದಕ್ೆೆ ಒಂದತ ಸಲ ಅಡಿರ್ಟಚ ಆದರೆ ಒಂದತ ವನರ ಊಟ 
ಬಿಡತವುದಕ್ೆೆ ತ್ಯನರನಗತತ್ನುರೆ್. ಆದರೆ ಡರಗಾಚ ಬಿಡತವುದಕ್ೆೆ ತ್ಯನರನಗತವುದ್ಧಲಿ.  ಒಂದತ ಸಲ 
ಅಡಿರ್ಟಚ ಆದರೆ ಮತಗಿಯತ್ತ. ಹನಗನಗಿ ಇವತ್ತು ಮನನಯ ಗೃಹ ಸಚಿವರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮನಡತತ್ೆುೇರ್ೆ, 
ಶನಲನ ಕ್ನಲೇೆಜ್ತಗಳ ಸತತ್ು ಮತತ್ು ಮನದಕ ವಸತುಗಳು ಮನರನಟವನಗದಂತ್ ೆ ರೆ್ೂೇಡಿಕ್ೂೆಳಿಬ್ೇೆಕತ.  
ವಿಶೆೇಷವನಗಿ ವಸತಿ ಶನಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದತ ಬಹಳ ಆಗತತ್ುದೆ.  ಅದರ ಬಗೆೆ ಕೂಡ ಕ್ನಳಜ ವಹಿಸಬ್ೆೇಕತ.  
ಇದೆಲಿವನೂನ ನಯಂತ್ರಣ ಮನಡತವುದತ ಬರಿೇ ಪೊಲ್ಲೇಸ್ಚ ಇಲನಖೆ ಎಂದರ ೆ ತ್ಪನಪಗತತ್ುದೆ.  
ಪನಲಕರನದ ರ್ನವು ಮಕೆಳ ಬಗೆೆ ಗಮನಸಬ್ೇೆಕತ.  ನನನನತನ ಹಿಡಿದತಕ್ೊಂಡತ ಹೆೇಳುತ್ುೆೇರೆ್, ನನನ 
ಮಗ ಎಲ್ಲಿ ಹೂೆೇಗತತ್ನುರ್ೆ, ಯನರ ಜೊತ್ೆ ಸಂಬಂಧ; ಮನದಕ ವಸತುಗಳ ಚಟಗಳು; ಯನಯನಾರತ 
ಸನೆೇಹಿತ್ರಿದನದರೆ, ಸಹವನಸ ಇದರಿಂದ ಎಲನಿ ಬರತತ್ುದೆ.  ಪನಲಕರನದವರತ ಅವರತ ಯನರ ಕಡಗೆ ೆ
ಹೊೇಗತತ್ನುರೆ, ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೂೆೇಗತತ್ನುರೆ ಎಂಬತದನತನ ರ್ನವು ಗಮನಸತವುದ್ಧಲಿ. ಮಕೆಳ ಬಗೆೆ ನಮಗ ೆ
ಕ್ನಳಜಯೆೇ ಇಲಿ.  ಇಲ್ಲಿ ಪನಲಕರ ಜ್ವನಬ್ನದರಿ ಇದೆ ಮತ್ತು ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಂಸೆಾಗಳ ಆಡಳಿತ್ 
ಮಂಡಳಿಯವರ ಜ್ವನಬ್ನದರಿ ಕೂಡ ಇದೆ.  ಸನೆೇಹಿತ್ರನದ ಮನನಯ ರವಿಯವರತ ಬಹಳ ಹೆೇಳಿದರತ.  
ಜನಗೃತಿ ಮೂಡಿಸತವುದತ ಬಹಳ ಮತಖಯವನಗಿದೆ. ಆರೂೆೇಗಯ ಇಲನಖೆಯವರತ, ಪೊಲ್ಲೇಸ್ಚ ಇಲನಖ,ೆ 
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ಶ್ಕ್ಷಣ ಇಲನಖಯೆವರತ ಈ ಮೂರತ ಇಲನಖಯೆವರತ ಒಟನಟಗಿ ಸೇೆರಿ ವನಯಪಕವನಗಿ ಅಭಿಯನನದ 
ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪರತಿ ಶನಲನ ಕ್ನಲೇೆಜ್ತಗಳಿಗೆ ಮನದಕ ವಸತುಗಳನತನ ಸೇೆವರ್ ೆ ಮನಡಿದರೆ ಏನತ 
ಹನನಯನಗತತ್ುದೆ ಎಂಬ ಬಗೆೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಬ್ೆೇಕತ. ಮನದಕ ವಸತುಗಳನತನ ಸೇೆವರ್ ೆಮನಡಿದರೆ 
ಏನತ ಹನನಯನಗತತ್ುದ ೆ ಎಂದರೆ ಮತಖಯವನಗಿ ಹೃದಯಕ್ೆೆ, ಶನಾಸಕ್ೂೆೇಶಕ್ೆೆ ಹನಗೂ ಮದತಳಿಗೆ 
ಹನನಯನಗತತ್ುದೆ,  ಇದರ ಬಗೆೆ ಜನಗೃತಿ ಮೂಡಿಸತವಂತ್ಹ ಕ್ನಯಾ ವನಯಪಕವನಗಿ ಆಗಬ್ೇೆಕ್ೆಂದತ 
ಹೆೇಳಿ ಈ ವಿಷಯಕ್ೆೆ ಸಂಬಂಧಪಟಟಂತ್ ೆ ನನಗ ೆ ಮನತ್ರ್ನಲತ ಅವಕ್ನಶ ಕ್ೊಟಿಟದದಕ್ೆೆ ತ್ಮಗ ೆ
ಧನಯವನದಗಳು.  

(ಮತಂದತ) 

(135) 07-03-2022 KH/KS   06-00 

(ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಾತಿ) 

ಶ್ರೇ ಅರತಣ ಶಹನಪತರ (ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್ೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅವಕ್ನಶಕ್ನೆಗಿ 
ಧನಯವನದಗಳು. ಬಹಳ ಒಳೆಿಯ ವಿಷಯವನತನ ಮನನಯ ಶಶ್ೇಲಚ ಜ. ನಮೇಶ್ಯವರತ ಮಂಡರೆ್ 
ಮನಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಚಚೆಾಗೆ ತ್ಗೆೆದತಕ್ೂೆಂಡಿದನದರೆ. ಇವರ ಮೂಲಕ ರ್ನವುಗಳೆಲನಿ ಭನಗವಹಿಸತವುದಕ್ೆೆ 
ಅವಕ್ನಶ ಮನಡಿಕ್ೊಟಿಟರತವುದಕ್ನೆಗಿ ಮದಲತ ಕೃತ್ಜ್ಞತ್ೆಗಳನತನ ಸಲ್ಲಿಸತತ್ೆುೇರ್ೆ. ಕಳೆದ 12 ವಷಾಗಳಿಂದ 
ರ್ನನತ ಈ ಸದನದಲ್ಲಿ ಒಂದಲಿ ಒಂದತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯ ಚಚೆಾಗೆ ಒಳಗನಗತತಿುರತವುದನತನ 
ರೆ್ೂೇಡತತಿುದೆದೇರ್.ೆ ಇವತ್ತು ಶ್ರೇಮತಿ ಭನರತಿ ಶೆಟಿಟಯವರತ ಅಷತಟ ಆಕ್ೊರೇಶಗೂೆಂಡತ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕ್ೆೆ 
ಈ ವಿಷಯ ಕ್ನರಣ ಎಂದತ ಭನವಿಸತತ್ೆುೇರೆ್. ಬ್ೆಂಗಳೂರತ ನಗರದಲ್ಲಿ ಹತಕ್ನೆ ಬ್ನರಚಗಳು ಕ್ನಯಂಪಸ್ಚ 
ಸತತ್ುಮತತ್ು ನಡಯೆತತಿುರತವುದರ ಬಗೆೆ ಸನಕಷತಟ ಚಚೆಾಯನಯತ್ತ. ಇದತ ಖಂಡಿತ್ವನಗಿಯೂ 
ನಂತಿದಯೆೆೇ ಎಂದರೆ, ಇದತ ಖಂಡಿತ್ವನಗಿಯೂ ನಂತಿಲಿ. ಇವತ್ತು ಇಡಿೇ ಬ್ೆಂಗಳೂರತ ನಗರದಲ್ಲಿ 
ಡರಗಾಚಗಳ ಜನಲ ಯನವ ರಿೇತಿ ಹರಡಿದ ೆ ಎನತನವುದರ ಬಗೆೆ ಸನಕಷತಟ ಚಚಾೆಯನಗಿದೆ. ಅದರಲೂಿ 
ಬಹಳ ವಿಷನದಕರ ಸಂಗತಿ ಏರೆ್ಂದರೆ, ಎಲನಿ ಜಲನಿ ಕ್ೆೇಂದರಗಳು ಇದಕ್ೆೆ ಹೊರತ್ನಗಿಲಿ ಎನತನವುದತ 
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ಕಠೂೆೇರ ವನಸುವ. 5 ವಷಾಗಳ ಹಿಂದ ೆ ನನನ ಕ್ೆೇತ್ರವನದ ಬ್ಳೆಗನವಿಯ ಹಡೆಚ ಕ್ನಾಟಾಸ್ಚಾನಲ್ಲಿನ 
ಹಲವನರತ ಜ್ನ ಶ್ಕ್ಷಕರತ ನನನನತನ ಭೆೇಟಿ ಮನಡಬ್ೇೆಕ್ೆಂದತ ಬಹಳ ಗನಬರಿಯನಗಿ ಬಂದ್ಧದದರತ. ರ್ನನತ 
ಅವರನತನ ಏನತ ವಿಷಯ ಎಂದತ ಕ್ೆೇಳಿದೆ. ಆ ಎಲನಿ ಶ್ಕ್ಷಕರತ ಬಂದತ ಹೆೇಳಿದತದ ಒಂದೇೆ ಒಂದತ 
ಮನತ್ತ. ಒಂದತ ಒಳೆಿಯ ಕನನಡ ಮತ್ತು ಮರನಠಿ ಮಿೇಡಿಯಂ ಪೌರಢ ಶನಲಯೆ ಶ್ಕ್ಷಕರತ ಬಂದತ 
“ನಮಮ ಕ್ನಯಂಪಸ್ಚನಲ್ಲಿ ಡರಗಾಚ ಹನವಳಿ ಜನಸಿುಯನಗಿದೆ”ಚ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದರತ. ಒಂದತ ಮಗತ ಶನಲನ 
ಅವಧಿಯ ನಂತ್ರ ಸತ್ತು ಹೊೇಗಿದತದ, ಗ ರೌಂಡಚನಲ್ಲಿ ಆ ಮಗತವಿನ ಶವ ಪತ್ುೆಯನಗಿರತತ್ುದೆ. ಆಗ ಎಲನಿ 
ಶ್ಕ್ಷಕರಿಗ ೆ ಟೆನಷನಚ ಶತರತವನಗತತ್ುದೆ. ಆ ಶ್ಕ್ಷಕರತ ಸಜ್ಿನರತ ಇದತದ, ಅವರತ ಪೂೆಲ್ಲೇಸರತ ಎಂದರ ೆ
ಹೆದರಿಕ್ೊಂಡತಬಿಡತತ್ನುರೆ. ಪೊಲ್ಲೇಸರತ ಕ್ನಯಂಪಸ್ಚ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಧದನದರ ೆ ಎಂದತ ಅವರೆಲನಿ 
ಟೆನಷನಚ ಆಗಿ ನನನ ಹತಿುರ ಬಂದರತ. ರ್ನನತ ಏನತ ಕಥೆ ಎಂದತ ಕ್ೆೇಳಿದನಗ ಹೆಸರನಂತ್ ಕನನಡ ಮತ್ತು 
ಮರನಠಿ ಮನಧಯಮ ಪೌರಢಶನಲಯೆಳಗ ೆ ಆ ಮಗತವಿನ ಶವ ಪತ್ೆುಯನಗಿರತವುದತ ಏಕ್ೆ ಎಂದತ 
ಕ್ೆೇಳಿದನಗ ಒಂದತ ವನರದ ಹಿಂದ ೆಪೊಲ್ಲೇಸ್ಚ ಇಲನಖೆಯಂದ ಬಂದತ ಆ ಮಗತವಿಗೆ counselling 
ಮನಡಿರತತ್ನುರ.ೆ ಡರಗಾಚ ಸಂಬಂಧಿತ್ ಒಂದತ counselling ಪರಕರಯೆಯಳಗೆ ಆ ಮಗತ 
ಒಳಗೊಂಡಿರತತ್ುದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನನಗ ೆ ಆಶಚಯಾವನಗಿರತವಂತ್ಹ ಸಂಗತಿಯೆೇರ್ಂೆದರೆ, ಡರಗಾಚ ಹೆೇಗೆ 
ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುಿತ್ನುರ ೆ ಎಂದತ ರ್ನನತ ಕ್ೆೇಳಿದೆ. ನಮಗೆೇರ್ೊೇ ಗೂೆತಿುಲಿ. ಇದರ ಬಗೆೆ ಶ್ಕ್ಷಕರಿಗ ೆ
ಗೊತ್ನುಗತವುದ್ಧಲಿ. ಗೌರಂಡಚನಲ್ಲಿ ಮಗತವಿನ ಶವ ಪತ್ುೆಯನಗಿತ್ತು. ಪೂೆಲ್ಲೇಸ್ಚನವರತ ಬಂದತ ವಿಚನರಣೆ 
ಮನಡತತ್ನುರ.ೆ ಆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಡಚಮನಸಟರಚ ಯನರತ ಇದದರತ ಎಂದತ ಅನಗತ್ಯವನಗಿ ನಮಮ ತ್ಲ ೆ
ಸತತ್ತುತ್ುದೆ ಎಂದತ ಆ ಶ್ಕ್ಷಕರತ ಹೆದರಿಕ್ೊಂಡಿದದರತ. ವಿಶೆೇಷವನಗಿ ಒಂದತ ಕಡ ೆಗೊೇವನ, ಇರ್ೂೆನಂದತ 
ಕಡ ೆ ಮಹನರನಷಿದ ಗಡಿ ಭನಗ ಬ್ೆಳಗನವಿ ಜಲೆಿ ಇದತದ, ಒಂದತ ಪನಿಸಿಟರ್ಚ ಚಿೇಲದೊಳಗೆ ಏನತ 
ಕ್ೆಮಿಕಲಚ ಹನಕತತ್ನುರೂೆೇ, ಏರೆ್ೂೇ ಗೂೆತಿುಲಿ. ಒಂದೇೆ ಬ್ನರಿಗ ೆಹೆೈಸೂೆಲಚ ಮಕೆಳಿಗೆ ಹಿೇಗೆ ಮತಖಕ್ೆೆ 
ಹನಕ ತ್ೆಗೆದತಬಿಡತತ್ನುರೆ ಎಂಬತದತ ತ್ಮಗೆ ಗೂೆತಿುರಲ್ಲ. ಇದತ ಅತ್ಯಂತ್ ಕಳಪೆ ಮತ್ತು ಕಡಿಮ 
ಬ್ೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗತವಂತ್ಹ ಮತ್ತು ತ್ರಿಸತವಂತ್ಹ ಔಷಧಿಯನಗಿದತದ, ಅದತ ಏನತ ಔಷಧಿ ಎಂದತ ನಮಗ ೆ
ಗೊತಿುಲಿ. ಅದನತನ ಉಪಯೇಗ ಮನಡತತ್ನುರ.ೆ ವಿಶೆೇಷವನಗಿ ನಪನಪಣಿ ಭನಗ, ಗೊೇವನ ಗಡಿಭನಗಕ್ೆೆ 



195 

                                                                                                                                               
      “ wzÀÄÝ¥ÀrAiÀiÁUÀzÀ ¥Àæw/unedited copy/£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ¼À°è CxÀªÁ ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉUÁV G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀPÀÆqÀzÀÄ 

 

 

ಅನತಗತಣವನಗಿ ಇಡಿೇ ಬ್ೆಳಗನವಿ ಜಲೆಿಯಲ್ಲಿ ಇಂತ್ಹದೂೆಂದತ ಜನಲ ಇದ.ೆ ಇದನತನ ಹೆೇಗ ೆ
ನಲ್ಲಿಸಬ್ೆೇಕ್ೆಂದತ ನಮಗ ೆ ಅಥಾವನಗತತಿುಲಿ ಎಂದತ ಆ ಶನಲನ ಶ್ಕ್ಷಕರತ ಅಸಹನಯಕತ್ೆಯನತನ 
ವಯಕುಪಡಿಸಿರತವುದನತನ ರ್ನನತ ಗಮನಸಿದೆದೇರ್.ೆ ಇದಕೆಂತ್ ಆತ್ಂಕಕ್ನರಿ ವಿಷಯವೆೇರ್ಂೆದರೆ, ಹೆಸರನಂತ್ 
ಸಮನಜ್ಸೇೆವಕರತ ಬ್ೆಂಗಳೂರತ ನಗರ ಒಳಗೂೆಂಡಂತ್ೆ ಬಹಳ ಪರಮತಖ ಶಹರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದತ 
ಆದಶಾವನದ್ಧ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಂಸೆಾಯನತನ ಕಟಟಬ್ೆೇಕ್ೆಂದತ ಹೊರಟಿದದರತ. ತ್ನವು ಒಳೆಿಯ ಸಂಸೆಾಯನತನ 
ಕಟತಟತಿುೇರಿ. ಒಳೆಿಯ ವಿದೆಯಯನತನ ಕ್ೊಡತತಿುೇರಿ. ಸನಕಷತಟ ವಿಚನರಗಳನತನ ಕ್ೂೆಡತವಂತ್ಹ ಕ್ೆಲಸವನತನ 
ಮನಡತತಿುೇರಿ. ಇದೆಲನಿ ಸರಿ. ಆ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಂಸೆಾಯವರಿಗ ೆಡರಗಾಚ ಬಗೆೆ ಏನತ ವಿಚನರ ಎಂದತ ರ್ನನತ 
ಕ್ೆೇಳಿದೆ. ತ್ಮಮ ಸಂಸೆಾ ಡರಗಾಚ ಮತಕು ಆಗಬ್ೇೆಕಲಿವೆೇ, ಅದಕ್ೆೆ ಏನತ ಮನಡತತಿುೇರಿ ಎಂದತ ಕ್ೇೆಳಿದೆ. ಆ 
ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಂಸೆಾಯವರತ ಇದತ ಬ್ನರಿ ಕಷಟದ ಕ್ಲೆಸ ಎಂದತ ಹೇೆಳಿದರತ. ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜ್ಯ 
ವಿಶೆೇಷವನಗಿ ಬ್ೆಂಗಳೂರತ ನಗರದಲ್ಲಿ ಶೆೇಕಡನ 60 ರಷತಟ ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳಿಗ ೆ ಇದತ ಸತಲಭವನಗಿ 
reach ಆಗಬಹತದತ. ಶೆೇಕಡನ 60 ರಷತಟ ಮಕೆಳಿಗ ೆತ್ಲತಪತವಷಟರ ಮಟಿಟಗೆ ಜನಲ ಬಲ್ಲಷಾವನಗಿದೆ. 
ತ್ಂದ-ೆತ್ನಯಂದ್ಧರತ ಮತ್ತು ಪನಲಕರತ ಜ್ವನಬ್ನದರಿ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳಿದ ಹೂೆರತ್ತ ಇದೊಂದತ ಸನಮನಜಕ 
ಪಿಡತಗನಗಿದತದ, ಇದನತನ ಕ್ನನೂನತ ಸತವಯವಸೆಾ ಎಂದಷೆಟ ರೆ್ೂೇಡಿದರ ೆಸರಿಯನಗತವುದ್ಧಲಿ. ಇದೂೆಂದತ 
ಸನಮನಜಕ ಪಿಡತಗತ. ಮನನಯ ಎಸ್.ವಿಿ.ಸಂಕನೂರರವರತ ಹೆೇಳಿರತವ ಪರಕ್ನರ ಎಷತಟ ಜ್ನ ಪನಲಕರ 
ಬಳಿ ಸಮಯ ಇದೆ ಹೆೇಳಿ. ಮಕೆಳಿಗ ೆ comfort ಕ್ೊಡತವುದರ ಬಗೆೆ ಯೇಚರೆ್ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆ. 
ಮಕೆಳಿಗ ೆ ಸೌಲಭಯವನತನ ಕ್ೊಡತವುದರ ಬಗೆೆ ಯೇಚರೆ್ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆಯೆೇ ಹೊರತ್ತ ಆ ಮಕೆಳ 
ಜ್ವನಬ್ನದರಿ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಳುಿವುದಕ್ೆೆ ಎಲ್ಲಿಯವರಗೊ ಆಗತವುದ್ಧಲಿವೇ ಅಲ್ಲಿಯವರಗೊ ಈ ಪಿಡತಗತ 
ನಲತಿವುದ್ಧಲಿ. ಇದೂೆಂದತ ಸನಮನಜಕ ಪಿಡತಗತ. ರ್ನವು ರೆ್ೈತಿಕವನಗಿ ಅಧಃಪತ್ನಗೊಂಡಿದೆದೇವ.ೆ ರ್ನವು 
ಮೌಲಯಗಳನತನ ಕಳೆದತಕ್ೂೆಂಡಿದದೆೇವೆ. ಆ ಕ್ನರಣಕ್ನೆಗಿ ಈ ರಿೇತಿಯನಗತತಿುದ.ೆ ಇದತ 
ಸರಿಯನಗಬೆ್ೇಕ್ೆಂದರೆ ಮದಲತ ಪನಲಕರತ ಮಗತವಿನ ಜೊತ್ೆಗೆ ಸಮಯವನತನ ಕ್ೊಡತವಂತ್ಹದತದ 
ಇದೆಯಲಿವೆೇ, ಆ comfort ಗಿಂತ್ ಹೆಚತಚ ಸಮಯವನತನ ಕ್ೊಡಬ್ೇೆಕತ. ಮಗತವಿನ ಜೊತ್ೆಗೆ ತ್ಂದೆ-
ತ್ನಯಂದ್ಧರ, ಪನಲಕರ ಒಡರ್ನಟ ಹೆಚನಚದರ ೆ ಮನತ್ರ ಇದತ ನಲಿಬಲಿದತ ಎನತನವುದನತನ 
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ಮನಃಶನಸಿರೇಯವನಗಿ ಯೇಚರೆ್ ಮನಡಬ್ೇೆಕ್ನಗಿರತವಂತ್ಹದದನತನ ಆ ಸಂಸೆಾಯವರತ 
ಆದಶಾವನಗಿಟತಟಕ್ೂೆಂಡತ ಸಂಸೆಾ ಆರಂಭಿಸಬ್ೆೇಕ್ೆಂದತ ಹೆೇಳಿರತವಂತ್ಹದನದಗಿದೆ. ಇದಕ್ೆೆ ನನನದೊಂದತ 
ವಿನಂತಿ ಇದೆ. ಇದಕ್ೆೆ ನನಗ ೆಉತ್ುರ ಬ್ೆೇಕಲಿ. ತ್ನವು ಏರ್ನದರೂ ಮನಡಿ ಇದನತನ ನಲ್ಲಿಸತವುದಕ್ೆೆ 
ಒಂದತ ಕ್ನಯಾತ್ಂತ್ರ ಮನಡತವಂತ್ಹ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ ಎಂದತ ರ್ನನತ ಭನವಿಸತತ್ೆುೇರೆ್. ಮನನಯ 
ಎಸ್.ರವಿಯವರತ ಶ್ಕ್ಷಣ ಇಲನಖಯೆಲ್ಲಿ ರೆ್ೈತಿಕ ಶ್ಕ್ಷಣ ಯನವ ರಿೇತಿ ತ್ರಬ್ೆೇಕ್ೆಂದತ ಹೇೆಳಿದನದರೆ. 
ಒಂದತ ವಿಚನರಸಂಕರಣದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಹನಸಯಮಯವನಗಿ “moral education ಎಂದತ ಒಂದತ 
period ಇರತತ್ುದೆ, ಇನತನ ಬ್ನಕ period ಗಳು ಏನತ”ಚ ಎಂದತ ಒಬಬರತ ಕ್ೆೇಳಿದರತ: Moral 
education ಎನತನವುದನತನ ಒಂದತ period ಗೆ ಸಿೇಮಿತ್ಗೂೆಳಿಸಿದರೆ ಬ್ನಕ period ಗಳು ಏನತ 
ಎನತನವಂತ್ಹ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಬ್ನರದತ. Moral education ಎನತನವಂತ್ಹದತದ ಹಂತ್-ಹಂತ್ವನಗಿ 
ಪರತಿ ಹಂತ್ದಲೂಿ ಕೂಡ ಮಗತವಿನಲ್ಲಿ ತ್ರತವುದಕ್ೆೆ ಇರಬ್ೇೆಕ್ನದಂತ್ಹದತದ ಆಗಿದ.ೆ ಆ ನಟಿಟನಲ್ಲಿ ಶ್ಕ್ಷಣ 
ಇಲನಖ ೆಒಂದತ ಕ್ನಯಾತ್ಂತ್ರವನತನ ಮನಡಬ್ೇೆಕತ. ಮಗತವಿಗೆ ಎದತರತಗಡೆ ಇದದರೂ ಕೂಡ ನಲತಕದ 
ದನರಕ್ಷಿ ಹತಳಿಯಲಿ; ಮಗತವಿಗೆ ಲಭಯ ಆಗತತ್ುದೆ ಎಂದರೂ ಇದತ ನನನದಲಿ ಎನತನವಂತ್ಹ ಭನವರೆ್ 
ಮೂಢಬ್ೇೆಕತ. ಆ ರಿೇತಿಯ ರೆ್ೈತಿಕತ್ೆಯನತನ ಆ ಮಗತವಿನಲ್ಲಿ ಬ್ೆಳೆಸಬ್ೇೆಕ್ನಗತತ್ುದೆ. ಆ ಹಿರೆ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ 
ಶ್ಕ್ಷಕರತ, ಪೂೆಲ್ಲೇಸ್ಚ ಇಲನಖ,ೆ ಪನಲಕರತ ಒಳಗೂೆಂಡಂತ್ೆ ಒಂದತ ಕ್ನಯಾತ್ಂತ್ರವನತನ ಮನಡಬ್ೇೆಕತ. 
ಆ ನಟಿಟನಲ್ಲಿ ವಿಶೆೇಷವನಗಿ ಸಮನಜ್ ಕಲನಯಣ ಇಲನಖೆಯನತನ ಒಳಗೂೆಂಡಂತ್ ೆಮನಡಬ್ೇೆಕತ. ಇದತ 
ಒಂದತ ಭನಗ. ಇರ್ೂೆನಂದತ ಮನತ್ನತನ ಹೇೆಳಿ ನನನ ಮನತ್ನತನ ಮತಗಿಸತತ್ೆುೇರೆ್. ಎರಡರೆ್ಯದನಗಿ, 
ಒಂದೇೆ ಒಂದತ ರ್ನವು ಆತ್ನಮವಲೂೆೇಕನವನತನ ಮನಡಿಕ್ೊಳಿಬ್ೇೆಕ್ೆಂದತ ಭನವಿಸತತ್ೆುೇರೆ್. ಪೂೆಲ್ಲೇಸ್ಚ 
ರೆ್ೇಮಕ್ನತಿ, ಪೂೆಲ್ಲೇಸ್ಚ ಪೂೆೇಸಿಟಂಗಚ ಇದೆಲನಿ ಸಂಗತಿಗಳು ಇಡಿೇ ದೆೇಶದಲ್ಲಿರತವಂತ್ಹ ಸಿಾತಿಗಳನಗಿವ.ೆ 
ರ್ನನತ ಈ ಸಕ್ನಾರ, ಆ ಸಕ್ನಾರ ಎಂದತ ಟಿೇಕ್ೆ ಮನಡತವುದ್ಧಲಿ. ಒಂದತ ವಿಷ ವತ್ತಾಲ 
ನಮನಾಣವನಗಿದ.ೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಷ ವತ್ತಾಲದೊಳಗೆ ಪೂೆಲ್ಲೇಸರತ ಎಷತಟ ಸಶಕುವನಗಿ ಅಥವನ ಹಸುಕ್ೆೇಪ 
ಮತಕುವನಗಿ, ಯನವುದೇೆ ಆಸ-ೆಆಮಿಷಗಳಿಲಿದೆ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಅವಕ್ನಶ ಇದೆ ಎಂಬತದನತನ 
ವಿಚನರ ಮನಡಬ್ೇೆಕ್ನಗತತ್ುದೆ.  ಎಲ್ಲಿಯನದರೂ ಒಂದತ ಕಡ ೆ ಡರಗಾಚ ಮನರ್ಯನ ಇದೆ ಎಂದರೆ, 
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ಇದೊಂದತ ಆದನಯ ಮೂಲ ಬಿಟತಟ ಹೂೆೇಗಿತ್ತು ಎಂದತ ಯೇಚರ್ ೆಮನಡತವಂತ್ಹ ಸಿಾತಿ ಇದೆಯೆೇ 
ಎನತನವುದನತನ ಇದನತನ ಎಲಿರೂ ಸೇೆರಿ ಸಮಗರವನಗಿ ಈ ಸನಮನಜಕ ಪಿಡತಗಿಗ ೆ ಉತ್ುರ 
ಕಂಡತಕ್ೊಳುಿವಂತ್ಹ ವೆೇದ್ಧಕ್ೆಯನಗಿ ಈ ಸದನ ಮನತ್ರ ಆಗಬಲಿದತ ಎನತನವಂತ್ಹ ವಿಶನಾಸವನತನ 
ವಯಕುಪಡಿಸಿ, ಆ ಹಿರೆ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ್ವನಗಿಯೂ ಪೊಲ್ಲೇಸ್ಚ ಇಲನಖ ೆತ್ನನ ಕ್ಲೆಸ ಮನಡತತಿುದೆ. ಆ 
ಪೊಲ್ಲೇಸ್ಚನವರಲ್ಲಿಯೂ ರೆ್ೈತಿಕತ್ೆಯನತನ ತ್ರತವಂತ್ಹ ಅಗತ್ಯತ್ ೆ ಇದೆ. ಶನಲಗೆಳಲ್ಲಿಯೂ ರೆ್ೈತಿಕತ್ೆ 
ತ್ರತವಂತ್ಹ ಅಗತ್ಯತ್ೆ ಇದೆ. ಅದಕ್ೆೆ ಏನತ ಕ್ನಯಾತ್ಂತ್ರವನತನ ರೂಪಿಸಬ್ೆೇಕ್ೆಂಬತದನತನ ರ್ನನತ 
ಉತ್ುರಕೆಂತ್ ಹೆಚತಚ ನರಿೇಕ್ಷಿಸತತ್ೆುೇರ್ ೆ ಎಂದತ ನನನ ಎರಡತ ಮನತ್ತಗಳನತನ ಮತಗಿಸತತ್ೆುೇರ್ೆ. 
ಧನಯವನದಗಳು.  

ಶ್ರೇ ಲಹರಚ ಸಿಂಗಚ ಸಿರೊೇಯನ (ವಿಧನನ ಸಭೆಯಂದ ಚತರ್ನಯತ್ರನದವರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಧನಯವನದಗಳು. ಇವತ್ತು ಈ ವಿಷಯ ದ್ಧೇಘ್ಾವನಗಿ ಚಚಾೆಯನಗತತಿುರತವುದಕ್ೆೆ 
ನನಗ ೆಬಹಳ ಸಂತ್ೂೆೇಷ ಇದೆ. ಆದರೆ, ಇದರ ಪರಿಣನಮ ಎಷಟರಮಟಿಟಗ ೆಆಗತತ್ುದೆ ಎನತನವುದತ ನನಗ ೆ
ಗೊತಿುಲಿ. ಏಕ್ೆಂದರ,ೆ 2016-17 ರಲ್ಲಿ ಮನನಯ ಜ.ಪರಮೇಶಾರಚರವರತ ಗೃಹ ಮಂತಿರಗಳಿದನದಗ ರ್ನನತ 
ಇದರ ಬಗೆೆ ಪರಶೆನ ಹನಕದದ ಸಂದಭಾದಲ್ಲಿ ಅವರತ ಬಹಳ ಚೆರ್ನನಗಿ ಉತ್ುರ ಕ್ೊಟಿಟದದರತ. ಬಹಳ 
cognizance ಬರತವ ಹನಗ ೆಮನತ್ರ್ನಡಿದದರತ. ರ್ನನತ ಯನವುದೆೇ ಕ್ನರಣಕೂೆ udta punjab 
ಆಗತವುದಕ್ೆೆ ಬಿಡತವುದ್ಧಲಿ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದದರತ. ನನಗ ೆ ಆಗ ಬಹಳ ಖತಷಿಯನಯತ್ತ. ಮನನಯ 
ಜ.ಪರಮೇಶಾರಚರವರತ ಇದರ ಬಗೆೆ ಕರಮ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುಿತ್ನುರ;ೆ ಹತಡತಗರ ಭವಿಷಯ ಹನಳನಗತವುದ್ಧಲಿ, 
ಹತಡತಗರ ಭವಿಷಯ ನಮನಾಣವನಗತತ್ುದೆ ಎಂದತ ರ್ನನತ ಅಂದತಕ್ೂೆಂಡಿದದೆ. ಆದರೆ, ಈಗ ಶೆೇಕಡನ 10 
ಪಟತಟ ಜನಸಿುಯನಗಿದೆ. ಪರತಿದ್ಧನ 3-4 ಕ್ೆೇಸ್ಚಗಳು ಪತ್ೆುಯನಗಿರತವುದತ ಕಂಡತ ಬರತತ್ುದೆ. ಇದತ 
ಕ್ೊರೆ್ಯನಗತವುದಕ್ೆೆ ಎಷತಟ ಚಚೆಾಯನಗಬೆ್ೇಕ್ೆಂದರೆ, ಪೊಲ್ಲೇಸ್ಚ ಇಲನಖಗೆೆ, political will ಬರದೆೇ 
ಇದದರ ೆಇದತ ಪೂಣಾ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಆಗತವುದ್ಧಲಿ. ಏಕ್ೆಂದರ,ೆ ನಮಗೆ ಗೊತಿುರತವ ಹನಗೆ ಪೊಲ್ಲೇಸ್ಚ 
ಕಮಿೇಷನರಚ ಮತ್ತು ಪೂೆಲ್ಲೇಸ್ಚ ಇಲನಖೆಗಳು ಒಂದತ ತಿೇಮನಾನವನತನ ಮನಡಿಬಿಟಟರ,ೆ ಅವರತ 
ಯನವುದೆೇ ಕ್ನರಣಕೂೆ ಬಿಡತವುದ್ಧಲಿ ಎಂದತಕ್ೂೆಂಡರೆ within a week ನಂತ್ತ ಹೂೆೇಗತತ್ುದೆ. 
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ಇದನತನ ನಲ್ಲಿಸತವುದಕ್ೆೆ ಏಕ್ೆ ಆಗತವುದ್ಧಲಿವೆಂದರೆ, ಈ ಡರಗ ಮನರ್ಯಚ ಇರತವವರತ systematic 
ಆಗಿ political class ಏನರತತ್ುದೆ. ಅವರ ಮಕೆಳ ಮೂಲಕ ಹೆೇಗ ೆ influence ಮನಡಿ, 
ನತಂಗಿಬಿಡತತ್ನುರೆ ಎಂದರೆ, ಎಲ್ಲಿಯನದರೂ ಕ್ೆೇಸ್ಚ ಮನಡಿದರೆ ಅವರತ ಪರಭನವಿ ವಯಕುಗಳ ಹತಿುರ 
ಪೊೇನಚ ಮನಡಿಸಿ ಅವರನತನ ಬಿಡಿಸತತ್ನುರ.ೆ ಇದೊಂದತ systematic ಆಗತತ್ುದೆ. ಇದಕ್ೆೆ ಕರಮ 
ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುಿವ ಹನಗಿಲಿ. ಇದೊಂದತ ದೂೆಡಾ ಹಗರಣವನಗತತ್ುದೆ. Rave party ಗಳಲ್ಲಿ ಎಷತಟ ಜ್ನ 
ಶ್ರೇಮಂತ್ ಹತಡತಗರತ ಸಿಗತತ್ನುರ ೆ ಎನತನವುದತ ತ್ಮಗೂ ಗೂೆತಿುದೆ. ಪರಭನವಿ ವಯಕುಗಳ ಮಕೆಳು 
ಆಗಬಹತದತ, ಶ್ರೇಮಂತ್ರತ ಆಗಬಹತದತ, ರನಜ್ಕ್ನರಣಿಗಳನಗಬಹತದತ. ಕ್ೆಲವು ಸಂಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ 
ಡರಗಾಚ ಅನತನ ಮನರನಟ ಮನಡತವಂತ್ಹ ಜನಗದಲ್ಲಿ ಪರಭನವಿ ವಯಕುಗಳು directly or indirectly 
partners ಆಗಿರತತ್ನುರೆ. ಈ ರಿೇತಿ ಇದದರ ೆಇದತ ಕ್ೂೆರೆ್ಯನಗತವಂತ್ಹ ಪರಶೆನ ಬರತವುದ್ಧಲಿ. ಇದಕ್ೆೆ 
ಎಷತಟ ಮನಡಿದರೂ ಪೂೆಲ್ಲೇಸ್ಚ ಇಲನಖಗೆ ೆ ರ್ನವು ಬಲ ತ್ತಂಬಬ್ೇೆಕತ. ಏಕ್ೆಂದರೆ, ಪೊಲ್ಲೇಸ್ಚ 
ಇಲನಖಯೆವರತ ಸಶಕುರಿದನದರೆ. ಅವರತ ಇದದರೆ, they can control it.  ಆದರೆ, ಇದನತನ ಹೆೇಗ ೆ
ಮನಡಬ್ೇೆಕ್ೆಂದರೆ, political will ಸಹ ಕ್ೆೈ ಜೊೇಡಿಸಬ್ೇೆಕತ. ಆಗ ಮನತ್ರ ಇದತ ಸನಧಯವನಗತತ್ುದ.ೆ  
ಇಲಿದ್ಧದದರ,ೆ ಅದತ ಆಗತವುದ್ಧಲಿ. ಇದಕ್ೆೆ ಎಷತಟ ಭರವಸ ೆಕ್ೊಡತತ್ನುರೆ, ಇದೆೇ system ಆಗತತ್ುದೆ. ಈ 
police reforms ಆಗದೇೆ ಇದದರ,ೆ ನಮಮ ಸನೆೇಹಿತ್ರತ ಹೆೇಳಿದ ಹನಗೆ ಇದತ police transfers 
ನಲ್ಲಿ ಒಂದತ transparency ತ್ರದೇೆ ಇದದರೆ, ಸರಿಯನಗಿ SHO (Station House Officer) 
ಮತ್ತು Police Commissioner ಗೆ ಜ್ವನಬ್ನದರಿ ಕ್ೊಡದೇೆ ಇದದರೆ ಇದತ ಕ್ೂೆರೆ್ಯನಗತವ ಪರಶೆನ 
ಇಲಿ. ಇರ್ೂೆನಬಬ ಸನೆೇಹಿತ್ರತ ಹೆೇಳಿದ ಹನಗೆ ನಮಮ ಹತಡತಗರ ವಿಚನರದಲ್ಲಿ, we have to be also 
very careful. ಇದತ ಇರಲೇೆಬ್ೆೇಕತ. ಸತಮನರತ 10 ರಿಂದ 13 ವಷಾದ ಹತಡತಗರತ ಸಹ, they 
have prone to this. ಅವರಿಗೆ ಸಿಗತತ್ುದ.ೆ ಮನನಯ ಭನರತಿ ಶೆಟಿಟಯವರತ ಹೆೇಳಿದ ಹನಗೆ ನಮಗ ೆ
ಈ ರಿೇತಿಯ 10 ಪರಕರಣಗಳು ಗೂೆತಿುದೆ. ಶ್ರೇಮಂತ್ ಮತ್ತು ಬಡವರ ಹತಡತಗರತ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿಕೆ 
ಹನಕಕ್ೊಂಡತ ಹೆೇಗಲೆನಿ pathetic ಆಗಿದನದರೆ ಎಂದರ,ೆ ಅವರ ಸಾಂತ್ ತ್ಂದ-ೆತ್ನಯಂದ್ಧರ ಮೇಲೆ 
ಹಲೆಿ ನಡಯೆತವಂತ್ಹ ಪರಿಸಿಾತಿ ಬರತತ್ುದ.ೆ  
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(136) ಎಸ್ಚಪಿಆರಚ/ಕ್ೆಎಸ್ಚ/6:10/07/03/2022  
      (ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಾತಿ) 

 
ಶ್ರೇ ಲಹರಚ ಸಿಂಗಚ ಸಿರೊೇಯನ(ಮತಂದತ):- 
ಪನಪ! ಪೊಲ್ಲೇಸ್ಚ ಇಲನಖೆಯವರತ ಏನೂ ಸಹ ಮನಡತವುದಕ್ನೆಗತವುದ್ಧಲಿ.  ಯನವುದೆೇ ಪರಭನವಿ 
ವಯಕು, policemen, Officers, or through some industrialists they will 
telephone them ಅಥವನ ಇರ್ನಯವುದೆೇ ರಿೇತಿಯಂದನಗಲ್ಲೇ, they will bring pressure 
on Department.  ಮನದಕ ದರವಯಗಳ ಕತರಿತ್ನಗಿ ಇತಿುೇಚಿಗೆ 2-3 ಪರಕರಣಗಳನಗಿದತದ, ಅದರಲ್ಲಿ 
ಸಿನಮನ ತ್ನರೆಯರತ ಭನಗಿಯನಗಿದದರತ.  ಯನವುದೆೇ ಪರಕರಣದ ಮೂಲಕ್ೆೆೇ ಪೂೆಲ್ಲೇಸರತ 
ತ್ಲತಪತವುದ್ಧಲಿ.  Where did it start from ಎನತನವುದೆೇ ತಿಳಿಯತವುದ್ಧಲಿ.  Beating 
around the bush ಎನತನವ ರಿೇತಿಯಂತ್ನಗಿರತತ್ುದೆ ಅಷೆಟೇ.  ಪರಕರಣದ ಆಳಕ್ೆೆ ಹೊೇಗಬ್ೆೇಕತ; 
ಹನಗೂ ಇದಕ್ೆೆ ಕ್ನನೂನತ ಇಲನಖಯೆತ ಸಹಕ್ನರವನನೇಡಬ್ೆೇಕತ.  ಹಲವನರತ ಪರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ 
ಜನಮಿೇನತ ನೇಡತವ ಸಂದಭಾಗಳಲ್ಲಿ ರ್ನಯಯನಧಿೇಶರತಗಳ ಮೇಲೆ …… ಈ ವಿಚನರದಲ್ಲಿ ರ್ನನತ 
ಬಹಿರಂಗವನಗಿ ಹೆೇಳುವುದಕ್ನೆಗತವುದ್ಧಲಿ.  They get the bail and manipulate the 
legal system. ಈ ರಿೇತಿಯನಗಿ ಮನಡಿದನಗ ಆರೂೆೇಪಿತ್ರತಗಳಿಗೆ ಕಡಿವನಣ 
ಹನಕತವುದಕ್ನೆಗತವುದ್ಧಲಿ.  ಇದನತನ ನಯಂತಿರಸಲತ ರನಜ್ಕೇಯ ಇಚನಿ ಶಕು ಇರಬ್ೇೆಕತ.  ಈ 
ವಿಚನರಕ್ೆೆ ಪೂರಕವನಗತವಂತ್ ೆ ಅವರ ಕ್ೆೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಯನವುದೆೇ ರಿೇತಿಯನದ ಮನದಕ ವಸತುಗಳ 
ಮನರನಟವನಗದಂತೆ್ ರೆ್ೂೇಡಿಕ್ೊಳಿಬ್ೇೆಕ್ೆಂದತ ರ್ನವು ಶನಸಕರತ/ಸಂಸದರತಗಳಿಗೆ ಮನವಿಗಳನತನ 
ಸಲ್ಲಿಸಬ್ೇೆಕತ. Then, they will put the pressure on the Police Department.   
ಆಗ ಮನತ್ರವೇೆ ಇದಕ್ೆೆ ಕಡಿವನಣ ಹನಕತವುದಕ್ನೆಗತತ್ುದೆ.  ಕ್ನನೂನತ ವಯವಸೆಾಯನತನ ಸಾಲಪ ಮಟಿಟಗೆ 
ಸಜ್ತಿಗೊಳಿಸಬ್ೆೇಕತ.  So, that they cannot take the bail and get away from all 
these things. ಈ ವಿಚನರದಲ್ಲಿ ರನಜ್ಕೇಯ ಇಚನಿ ಶಕುಯನತನ ತ್ೂೆೇರಬ್ೆೇಕ್ೆಂದತ ರ್ನವು 
ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ಮನವಿ ಮನಡಿಕ್ೊಳುಿತ್ೆುೇವೆ.  ಪರಶ್ನತ್ ವಿಷಯಕ್ೆೆ ಸಂಬಂಧಪಟಟಂತ್ ೆ ನಮಮ ರನಜ್ಯವನತನ 
ಯನವುದೆೇ ಕ್ನರಣಕೂೆ ಉಡನು ಪಂಜನಬಚ ರಿೇತಿಯಲನಿಗತವುದಕ್ೆೆ ಬಿಡತವುದ್ಧಲಿ ಎಂಬತದನಗಿ ಈ 
ಹಿಂದ ೆಗೃಹ ಇಲನಖಯೆ ಸಚಿವರನದ ಡನ|| ಜ.ಪರಮೇಶಾರಚರವರತ ಉತ್ುರವನತನ ನೇಡಿದದರತ.  ಹನಲ್ಲ 
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ಗೃಹ ಇಲನಖಯೆ ಸಚಿವರನದ ಶ್ರೇ ಅರಗ ಜ್ಞನರೆ್ೇಂದರರವರೂ ಸಹ ಪರಸತುತ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ 
ಉತ್ುರಿಸಿದನದರೆ.  ಇವುಗಳನತನ ಸಕ್ನಾರವು ಗಮನದಲ್ಲಿಟತಟಕ್ೂೆಳಿಬ್ೆೇಕತ. ಡನ|| ಜ.ಪರಮೇಶಾರಚರವರತ 
ನೇಡಿದ ಭರವಸಯೆತ ಗನಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೊೇಗತವಂತ್ನಗಬ್ನರದತ.  ಸಚಿವರ ಭರವಸಯೆಂತ್ ೆಇಲನಖಯೆತ 
ಕರಮಗಳನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಳುಿವುದರ ಮತಖೇೆನ ಯತವಕರ ಭವಿಷಯವನತನ ಕ್ನಪನಡಬ್ೇೆಕ್ೆಂದತ ರ್ನನತ 
ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ಮನವಿ ಮನಡಿಕ್ೊಳುಿತ್ೆುೇರ್ೆ.   
 
 ಶ್ರೇ ಆಯನೂರತ ಮಂಜ್ತರ್ನಥಚ(ಪದವಿೇಧರರ ಕ್ೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಪರಶ್ನತ್ 
ವಿಷಯಕ್ೆೆ ಸಂಬಂಧಪಟಟಂತ್ೆ ದ್ಧೇಘ್ಾವನಗಿ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದೆೇನೂ ಇಲಿ.  ಬಹಳ ಆತ್ಂಕದ್ಧಂದ 
ಶ್ರೇಮತಿ ಭನರತಿ ಶೆಟಿಟಯವರತ ಈ ವಿಷಯವನತನ ಕಳದೆ ಬ್ನರಿಯೂ ಸಹ ಪರಸನುಪಿಸಿದದರತ.  ಅದಕೂೆ 
ಹಿಂದ್ಧನ ಬ್ನರಿ ಶ್ರೇ ಲೆಹರಚ ಸಿಂಗಚ ಸಿರೊೇಯನರವರೂ ಸಹ ಇದೆೇ ವಿಷಯವನತನ ಪರಸನುಪಿಸಿದದರತ.  
ಡನ|| ಜ.ಪರಮೇಶಾರಚರವರತ ಗೃಹ ಸಚಿವರನಗಿದನದಗ ಇದೆೇ ವಿಷಯಕ್ೆೆ ಸಂಬಂಧಪಟಟಂತೆ್ ಬಹಳಷತಟ 
ದನಖಲೆಗಳನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡತ ಚಚೆಾಯನತನ ಮನಡಿದದರತ.  ಇದರಿಂದ ಪರಭನವಿತ್ರನದ ಅಂದ್ಧನ ಗೃಹ 
ಸಚಿವರನದ ಡನ|| ಜ.ಪರಮೇಶಾರಚರವರತ ಸೂಕು ಕರಮಗಳನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುಿತ್ೆುೇವೆ ಎನತನವ 
ಭರವಸಯೆನೂನ ಸಹ ನೇಡಿದದರತ.  ಆದರೆ, ದ್ಧರೆ್ೇ ದ್ಧರೆ್ೇ ಈ ರಿೇತಿಯ ಪರಕರಣಗಳು ಹೆಚನಚಗತತಿುವೆ.   
ಇದಕ್ೆೆ ಸಂಬಂಧಪಟಟಂತ್ೆ ರ್ನನತ 2-3 ಘ್ಟರ್ೆಗಳನತನ ಉಲೆಿೇಖಿಸಿ, ರ್ನನತ ನನನ ಮನತ್ತಗಳನತನ 
ಮತಗಿಸತತ್ುೆೇರೆ್.  ನಸಾಂದೇೆಹವನಗಿ ಎಲನಿ ಊರಿನ ಶನಲನ ಕ್ನಲೇೆಜ್ತಗಳ ಬಳಿ ಮನದಕ ದರವಯಗಳು 
ದೊರೆಯತತಿುವ.ೆ  ಈ ವಿಚನರದಲ್ಲಿ ನನನದತ ಬಹಳ ಗಂಭಿೇರವನದ ಪರಶೆನ ಇದೆ ಹನಗೂ ಇದತ ಒಂದತ 
ರಿೇತಿಯ ಆಪನದರೆ್ಯಲಿ.  ಮನದಕ ವಸತುಗಳು ಜೆೈಲ್ಲರ್ೂೆಳಗೆ ಹೆೇಗೆ ಹೂೆೇಗತತ್ುದೆ, ಕ್ೆೈದ್ಧಗಳಿಗೆ 
ಯನರತ ಸರಬರನಜ್ತ ಮನಡತತ್ನುರಂೆದತ ರ್ನನತ ಕ್ೆೇಳಲ್ಲಚಿಿಸತತ್ೆುೇರ್.ೆ  ಪರಿಸಿಾತಿ ಹಿೇಗಿರತವನಗ ಹೂೆರಗಡೆ 
ಸರಬರನಜ್ತ ಮನಡತವವರನತನ ಹಿಡಿದತಕ್ೊಳುಿವುದತ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರತತ್ುದ?ೆ  ಇಲನಖಯೆವರೇೆ 
ಸರಬರನಜ್ತದನರರನಗಿಬಿಟಟರ,ೆ ಹೆೇಗ ೆ ನಯಂತ್ರಣಕ್ೆೆ ಬರತತ್ುದ?ೆ  ಈ ರಿೇತಿಯ ಕೃತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 
ಭನಗಿಯನಗಿರತವವರಿಗೆ ಯನವ ರಿೇತಿಯ ಕರಮಗಳನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳಿಲನಗತತ್ುದೆ?  ಅವರನತನ 
ಸೇೆವೆಯಂದ ಅಮನನತಿುನಲ್ಲಿಡತವುದತ ಅಥವನ ರೆ್ೂೇಟಿೇಸತ ನೇಡತವುದತ ಇವುಗಳು ಸನಕ್ನಗತವುದ್ಧಲಿ.  
ಇದನತನ ತ್ಡಯೆತವವರೇೆ, ಜೆೈಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಸರಬರನಜ್ತ ಮನಡತವ ಕ್ಲೆಸಗಳನತನ ಮನಡತತ್ನುರ.ೆ  ಇದಕ್ೆೆ 
ಸಂಬಂಧಪಟಟಂತ್ ೆರ್ನನತ ಸಣಣ ಘ್ಟರ್ೆಯಂದನತನ ಹೇೆಳಲ್ಲಚಿಿಸತತ್ೆುೇರೆ್.  ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ 
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ಇದನತನ ಗಮನಸಿರಬಹತದತ. ಶ್ವಮಗೆ ಜಲೆಿಯತ ಗೃಹ ಸಚಿವರತ ಪರತಿನಧಿಸತವ ಕ್ೆೇತ್ರವನಗಿದೆ.  
ಇತಿುೇಚೆಗ ೆ ಅಲ್ಲಿ ಗಲನಟಯೆಂದತ ನಡದೆತ, ಒಬಬರ ಸನವು ಸಂಭವಿಸಿತ್ತ.  ಅಲ್ಲಿನ ಪೊಲ್ಲೇಸರತ 
ಬ್ನಯರಿಕ್ೆಡಚಗಳನತನ ಹನಕ ನಂತ್ತಕ್ೂೆಂಡಿರತತ್ನುರೆ.  ಆಗ ಹತಡತಗರ್ೊಬಬನತ ಆ ಪೊಲ್ಲೇಸರ 
ಮತಂದೆಯೆೇ ಮಚಚನತನ ಹಿಡಿದತಕ್ೊಂಡತ ನಡದೆನಡತತ್ನುರ್.ೆ  ಆಗ ಅಲ್ಲಿ ಮೂರತ ಜ್ನ 
ಕ್ನನಾಚಟೆೇಬಲಚಗಳಿರತತ್ನುರೆ.  ಆ ಮಚಚನತನ ಹಿಡಿದತಕ್ೊಂಡ ಹತಡತಗ ಪೂೆಲ್ಲೇಸರಿಗ ೆ ʼಚಮನೆಯಸಿʼ 
ಹಿಂದ್ಧರತಗತತ್ನುರೆ್. ಅಲ್ಲಿನ ಪೊಲ್ಲೇಸರತ ನನಗ ೆಪರಿಚಯಸಾರತ; ಹಿೇಗನಗಿ ಈ ಘ್ಟರೆ್ಯನತನ ರೆ್ೂೇಡಿದ 
ರ್ನನತ ಅವರನತನ ಈ ಬಗೆೆ ವಿಚನರಿಸಿದೆನತ.  ಆಗ ಇದಕ್ೆೆ ಪರತಿಕರಯಸಿದರ ಪೊಲ್ಲೇಸರತ “ಏನತ 
ಮನಡತವುದತ ಅಣಣ, ಅವನತ ಪೂತಿಾಯನಗಿ ಗನಂಜನ ಮತಿುನಲ್ಲಿದನದರ್”ೆಚ ಎಂಬತದನಗಿ ತಿಳಿಸಿದರತ.  
ಒಂದತ ಆ ಹತಡತಗನಗ ೆಎಚಚರವಿದ್ಧದದರ,ೆ ಅವನತ ಆ ರಿೇತಿಯನಗಿ ಪೊಲ್ಲೇಸರ ಮತಂದೆಯೆೇ ಮಚಚನತನ 
ಹಿಡಿದತಕ್ೂೆಂಡತ ಬರತತಿುರಲ್ಲಲಿ.  ಒಂದತ ವೆೇಳೆ ಆ ಹತಡತಗನತ ಕರಮಿನಲಚ ಆಗಿದದರ,ೆ ಯನವುದೂೆೇ 
ರಿೇತಿಯಂದ ಅಲ್ಲಿಂದ ತ್ಪಿಪಸಿಕ್ೊಂಡತ ಹೊೇಗತತಿುದದನತ.  ಗನಂಜನ ಸೇೆವಿಸಿದ ಮತಿುನಲ್ಲಿ, ಅವನಗೆ 
ತ್ನನತ ಮಚಚನತನ ಹಿಡಿದತಕ್ೂೆಂಡತ ಪೂೆಲ್ಲೇಸರರೆ್ನೇ ಹದೆರಿಸತತಿುದೆದೇರ್ೆ ಎಂದತ ಅವನಗೆೇ ಅನನಸತತಿುಲಿ 
ಹನಗೂ ಅವನತ ಯಥನ ರಿೇತಿ ಆರನಮನಗಿ ಹಿಂದ್ಧರತಗಿ ನಡದೆತಕ್ೂೆಂಡತ ಹೂೆೇದನತ.  ಪೂೆಲ್ಲೇಸ್ಚ 
ಕ್ನನಾಚಟೆೇಬಲಚಗಳ ಬಳಿ ಕ್ೆೇವಲ ಲನಠಿ ಮನತ್ರವೆೇ ಇರತತ್ುದೆ.  ಒಂದತ ವೇೆಳೆ, ಪೊಲ್ಲೇಸರತ ಆ 
ಹತಡತಗನನತನ ನಯಂತಿರಸಲತ ಮತಂದನದರೆ, ತ್ಕ್ಷಣವೆೇ ಆ ಹತಡತಗನತ ಗನಂಜನ ಮತಿುನಲ್ಲಿ 
ಪೊಲ್ಲೇಸರ ಮೇಲೆಯೆೇ ಹಲೆಿ ಮನಡಿದರೆ, ಯನವುದೆೇ ರಿೇತಿಯ ಆಶಚಯಾವಿಲಿ.  ಈ ರಿೇತಿಯನಗಿ 
ಪೊಲ್ಲೇಸರ ಮತಂದೆಯೆೇ ಗನಂಜನ ಸೇೆವಿಸಿದ ಹತಡತಗರತ ಮಚತಚಗಳನತನ ಹಿಡಿದತಕ್ೊಂಡತ 
ನಭಾಯವನಗಿ ಓಡನಡತತ್ನುರ.ೆ   
 

(ಈ ಹಂತ್ದಲ್ಲಿ ವೆೈಸ್ಚ ಚೆೇಮಾನಚರನದ  
ಶ್ರೇಮತಿ ಭನರತಿ ಶೆಟಿಟರವರತ ಪಿೇಠವನತನ ಅಲಂಕರಿಸಿದರತ) 

 
 ಮತಂದತವರೆದತ, ಮತ್ೂೆುಂದತ ಘ್ಟರ್ೆಯನತನ ರ್ನನತ ಈ ಸಂದಭಾದಲ್ಲಿ ಉಲೆಿೇಖಿಸ 
ಬಯಸತತ್ೆುೇರೆ್.  ಶ್ವಮಗೆ ಜಲೆಿಯಲ್ಲಿ ಯನವುದೆೇ ರಿೇತಿಯ ಗಲನಟೆಗಳು ನಡದೆತ ಕ್ೊಲೆಗಳನದನಗ 
“ಗನಂಜನ ಮತಿುನಲ್ಲಿ ಕ್ೊಲೆಯನಗಿದೆ, ಗನಂಜನ ವಿಚನರವನಗಿ ಹೊಡೆದನಟಗಳನಗಿವ”ೆಚ ಎಂಬತದನಗಿ 
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ಅಲ್ಲಿನವರತ ತಿಳಿಸತತ್ನುರೆ.  ಈ ರಿೇತಿಯ ಹೆೇಳಿಕ್ಯೆಂದನಗಿ ಗನಂಜನ ಸರಬರನಜ್ತ ಬಗೆೆ ಹನಗೂ 
ಗನಂಜನ ಮತಿುನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಗಲನಟ-ೆಕ್ೂೆಲೆಗಳು ಆಗತತಿುವೆ ಎಂದತ ಇಲನಖೆಯತ ಮತಕುವನಗಿ 
ಒಪಿಪಕ್ೊಳುಿತಿುದೆ.  ಈ ರಿೇತಿಯ ಮನತ್ತಗಳನತನ ಪೂೆಲ್ಲೇಸರತ ಹೆೇಳುತಿುದನದರೆ.   
 

ಮನಧಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಇತಿುೇಚೆಗ ೆವನತೆ್ಾಯಂದತ ಬಿತ್ುರಗೂೆಂಡಿತ್ತು.  ಅದರನಾಯ, ಬ್ೆಂಗಳೂರತ 
ನಗರದಲ್ಲಿ ರೆ್ೈಜೇೆರಿಯನ ಪರಜಯೆತ ಮರ್ೆಯಲ್ಲಿಯೆೇ ಗನಂಜನ ತ್ಯನರಿಸತತ್ನುರ್ೆ.  ಮರ್ೆಯಳಗ ೆ
ಗನಂಜನ ಕ್ನಖನಾರ್ೆಗಳಿವೆ.  ಈ ಸಂಗತಿಯತ ಪೊಲ್ಲೇಸರಿಗ ೆತಿಳಿದ್ಧರತವುದ್ಧಲಿವೆೇ?  ಒಂದತ ವೆೇಳೆ ಈ 
ಸಂಗತಿಗಳು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿದ್ಧವೆ ಎಂದನದರ,ೆ ಆಗ ಅಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕ್ ೆ ಇರತತ್ುದೆ.  ಇತಿುೇಚಿನ ಎರಡತ 
ವಷಾಗಳ ಹಿಂದ ೆ ರನಗಿಣಿ ಮತ್ತು ಸಂಜ್ರ್ನ ಎನತನವ ಎರಡತ ಸಿರೆ್ಮನ ತ್ನರೆಯರ ವಿರತದಿ 
ಪರಕರಣಗಳು ದನಖಲನದವು.  ಇದನದ ತ್ಕ್ಷಣವೇೆ, ಪೊಲ್ಲೇಸರತ ದನಳಿ ನಡಸೆಿದನಗ, ದ್ಧನಂಪರತಿ ಒಂದತ 
ಕಾಂಟನಲಚ, ಅಧಾ ಕಾಂಟನಲಚಗಳನಷತಟ ಗನಂಜನ ದೊರೆತಿದದವು.  ಇದನತನ ರೆ್ೂೇಡಿದನಗ, ಇದರ ಬಗೆೆ 
ಪೊಲ್ಲೇಸರಿಗ ೆಮತಂಚಿತ್ವನಗಿಯೆೇ ಮನಹಿತಿ ತಿಳಿದ್ಧತ್ೆುೇ ಎನತನವುದತ ನನನ ಪರಶೆನಯನಗಿದೆ.  ಈ ಘ್ಟರ್ೆ 
ನಡದೆ ನಂತ್ರ 24 ಗಂಟೆಗಳೊಳಗೆ ಎಲಿರೂ ಸಿಕೆಹನಕಕ್ೊಂಡರೆೇ?  ಪರತಿದ್ಧನ ಲನಟಚಗಳಷತಟ 
ಗನಂಜನಗಳನತನ ಪೊಲ್ಲೇಸರತ ವಶಪಡಿಸಕ್ೊಂಡರತ.  ಇದತ ಸಂತ್ೂೆೇಷದ ವಿಚನರವೇೆ ಸರಿ.  ಸಿನಮನ 
ತ್ನರೆಯರ ಬಳಿ ಗನಂಜನ ಇರತವ 2-3 ಸಿಗೆರೇಟಚಗಳು ದೂೆರತೆ್ವು ಎಂದತ ಹೇೆಳಲನಯತ್ತ.  ಈ 
ರಿೇತಿಯ ಹಲವನರತ ಘ್ಟರೆ್ಗಳು ನಡದೆವು.  ಆದರೆ, ಅದೆೇ ಸಂದಭಾದಲ್ಲಿ ಬ್ಂೆಗಳೂರತ ನಗರದಲ್ಲಿ 
ಎಷತಟ ಕಾಂಟನಲಚಗಟಟಲೆೇ ಗನಂಜನವನತನ ವಶಪಡಿಸಿಕ್ೊಂಡರೂೆೇ, ಈ ಬಗೆೆ ಮತಂಚಿತ್ವನಗಿಯೆೇ 
ಪೊಲ್ಲೇಸರಿಗ ೆ ಮನಹಿತಿ ತಿಳಿದ್ಧತ್ೆುೇ?  ಅಥವನ ಇಬಬರತ ಸಿನಮನ ತ್ನರೆಯರ ವಿರತದಿ ಪರಕರಣಗಳು 
ದನಖಲನದನಗ, ಪೊಲ್ಲೇಸರಿಗೆ ಗನಂಜನ ಪತ್ೆುಯನಯತ್ೆೇ?  ಈ ಪರಕರಣಗಳು ಆದ ನಂತ್ರ ಈಗ ಏಕ್ೆ 
ಗನಂಜನ ಪತ್ೆುಯನಗತತಿುಲಿ ಎಂದತ ರ್ನನತ ಪರಶ್ನಸತತ್ೆುೇರೆ್. The Police Department is 
aware of everything.  ಇಲನಖಯೆ ಮೇಲೆ ಒತ್ುಡ ಅಥವನ ಅಸಹನಯತ್ೆವಿದೆಯೇ ಅಥವನ 
ಅವರತಗಳ ಭರಷನಾಚನರದಲ್ಲಿ ಭನಗಿಯನಗಿದನದರಯೆೇ ತಿಳಿಯದತ.  ಒಟನಟರಯೆನಗಿ, ಗನಂಜನ 
ಸರಬರನಜಗ ೆ ಕಡಿವನಣ ಹನಕಬ್ೆೇಕತ.  ನಮಮ ಕತಟತಂಬಕ್ೆೆ ಸಂಬಂಧಪಟಟಂತ್ೆ ರ್ನವು ಎಚಚರವನತನ 
ವಹಿಸಬ್ೆೇಕತ.  ಮತಂದತವರೆದತ, ಪೂೆಲ್ಲೇಸ್ಚ ಇಲನಖಯೆತ ಗನಂಜನ ವಿಚನರದಲ್ಲಿ ಪೂಣಾ 
ಪರಮನಣದಲ್ಲಿ ಭನಗಿಯನಗದ್ಧರತವ ಬಗೆೆ ಎಚಚರ ವಹಿಸಬ್ೆೇಕತ.  ಪೊಲ್ಲೇಸರತ ಇದರಲ್ಲಿ 
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ಶನಮಿೇಲನಗದ್ಧದದರ,ೆ ಇಂತ್ಹ ಕೃತ್ಯಗಳು ಸನಧಯವೇೆ ಇಲಿ.  ಈ ಕ್ನರಣಕ್ನೆಗಿ ಇಲನಖಯೆ ಮೇಲ ೆ
ಪರಥಮ ಆದಯತ್ಯೆ ಕತ್ಾವಯವಿದೆ.  ಈಗ ಶ್ವಮಗೆ ಜಲೆಿಯಲ್ಲಿ ಯನವ ರಿೇತಿಯ ಸಿಾತಿಯತಂಟನಗಿದ ೆ
ಎಂದರೆ, ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಮದಲ್ಲನಂತ್ ೆ ಆರನಮವನಗಿ ವನಯತವಿಹನರಕ್ೆೆ ಹೊೇಗತವಂತಿಲಿ.  ಈಗ 
ರ್ನವುಗಳು ನಡದೆತಕ್ೂೆಂಡತ ಹೊೇಗತತಿುರತವನಗ, ಯನವುದೆೇ ಹತಡತಗರತ ಸಾಲಪ ಮಟಿಟಗೆ ಅಡಾ-
ದ್ಧಡಿಾಯನಗಿ ನಡದೆತಕ್ೂೆಂಡತ ಹೂೆೇದರ ೆರ್ನವು ʼಏಯಚ̓ ಎಂದತ ಮನತ್ರ್ನಡಿಸತವಂತಿಲಿ.  ಏಕ್ೆಂದರ ೆ
ಅದಕ್ೆೆ ಅವರತ “ಏನತ”ಚ ಎಂದತ ನಮಮರೆ್ನೇ ಪರಶ್ನಸಿ, ಅಲ್ಲಿಯೆೇ ನಂತ್ತಕ್ೂೆಂಡರೆ, ಅವರ ಮತಖವನತನ 
ರೆ್ೂೇಡತತಿುದದ ರ್ನವುಗಳೆೇ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಪಕೆಕ್ೆೆ ಹೂೆೇಗತತ್ೆುೇವೆ.  ಏಕ್ೆಂದರೆ, ಆ ಹತಡತಗನತ ಗನಂಜನ 
ಮತಿುನಲ್ಲಿದತದ, ಏನತ ಮನಡತತ್ನುರ್ೊೇ ಎಂಬ ಭಯ ನಮಗೆ ಉಂಟನಗತತ್ುದೆ.  ಒಂದತ ವೆೇಳೆ ಗನಂಜನ 
ಮತಿುನಲ್ಲಿರತವ ಹತಡತಗನತ ತ್ನನ ಬ್ೆೈಕನತನ ನಮಗೆ ತ್ನಕಸಿಕ್ೂೆಂಡತ ಹೊೇದರೂ ಸಹ ರ್ನವುಗಳು 
ಸತಮಮರ್ೆ ಹೂೆೇಗಬ್ೇೆಕತ.  ಏಕ್ೆಂದರ,ೆ ಒಂದತ ವೇೆಳೆ ರ್ನವು ಆ ಮತಿುನ ಹತಡತಗನನತನ ತ್ಡೆದರ,ೆ 
ಬ್ೆೈಕನಂದ ಇಳಿದತ ರೆ್ೇರವನಗಿ ನಮಮ ಬಳಿ ಬರತತ್ನುರ್.ೆ  ಈ ರಿೇತಿಯ ವನತ್ನವರಣವು ಅಲ್ಲಿ 
ಸೃಷಿಟಯನಗಿದೆ.  ಗನಂಜನ ಕತರಿತ್ನದ ಬಹಳ ದೂೆಡಾ ಪರಕರಣಗಳನಗತತಿುವೆ.   

ರೆ್ೈತಿಕ ವಿಜ್ಞನನದ ಬಗೆೆ ಸದಸಯರೊಬಬರತ ಪರಸನುಪಿಸಿದತದ, ಅದಕ್ೆೆ ನನನ ಒಪಿಪಗೆ ಇದೆ.  ಶನಲೆಗಳಲ್ಲಿ 
ರೆ್ೈತಿಕ ವಿಜ್ಞನನವು ನಶ್ಸಿ ಹೊೇಗತವುದಕ್ೆೆ ರ್ನವು ರನಜ್ಕ್ನರಣಿಗಳೆೇ ಕ್ನರಣರನಗಿದೆದೇವೆ.  ಶನಲೆಗಳಲ್ಲಿ 
ರೆ್ೈತಿಕ ವಿಜ್ಞನನವನತನ ಹೆೇಳಿಕ್ೂೆಡಬ್ೇೆಕ್ನದರೆ, ಯನವುದರ ಬಗೆೆ ಹೆೇಳಬ್ೇೆಕ್ೆಂದತ ರ್ನನತ ಈ 
ಸಂದಭಾದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇ ಕ್ೆ.ಟಿ.ಶ್ರೇಕಂಠೇೆಗೌಡರನತನ ಕ್ೆೇಳಲ್ಲಚಿಿಸತತ್ೆುೇರ್.ೆ  ಪೌರನಣಿಕ ಪನತ್ರಗಳನದ ರನಮ, 
ಕೃಷಣ ಅಥವನ ಇರ್ನಯವುದೇೆ ಪನತ್ರಗಳ ಬಗೆೆ ಕಥೆಯನತನ ಹೆೇಳಬ್ೆೇಕತ.  ಒಂದತ ವೇೆಳೆ, ಇವರತಗಳ ಬಗೆೆ 
ಶನಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆೇಳಿಕ್ೂೆಟಟರೆ, ಅದರಿಂದ ಜನತ್ನಯತಿೇತ್ತ್ೆಗೆ ಧಕ್ೆೆಯತಂಟನಗತತ್ುದ ೆ ಎಂದತ ತಿಳಿಸತತ್ನುರೆ. 
ರೆ್ೈತಿಕ ವಿಜ್ಞನನದಲ್ಲಿ ಯನವುದೆೇ ಮಹನತ್ಮರ ಬಗೆೆ ಕಥೆಯನತನ ಹೆೇಳಲೇೆಬ್ೆೇಕತ.  ಇಂತ್ಹ ಪರಿಸಿಾತಿ 
ಉಂಟನದರ,ೆ ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳಿಗೆ ರ್ನವು ಯನರ ಬಗೆೆ ಕಥೆಯನತನ ಹೆೇಳಬ್ೆೇಕತ?  ರ್ನವು ಮಹನತ್ನಮ 
ಗನಂಧಿ ಅಥವನ ಇರ್ನಯರದೆದೇ ಕಥೆಗಳನತನ ಹೆೇಳಬ್ೆೇಕತ.  ಈ ಹಿಂದೆ “ಚಂದ ಮನಮ”ಚಪತಿರಕ್ೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪರೂೆೇಪಕ್ನರಿ ಪನಪಣಣ ಇತ್ನಯದ್ಧ ರೆ್ೈತಿಕ ಕಥೆಗಳು ಮತದರಣಗೂೆಳುಿತಿುದದವು.  ಆದರ ೆಈಗ ಆ ರಿೇತಿಯ 
ಪತಿರಕ್ೆಗಳೆೇ ಚನಲ್ಲುಯಲ್ಲಿಲಿ.  ಪರಿಸಿಾತಿ ಹಿೇಗಿರತವನಗ ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳಿಗೆ ರೆ್ೈತಿಕ ವಿಜ್ಞನನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ 
ಯನರ ಬಗೆೆ ತಿಳಿಸಬೆ್ೇಕತ?  ನಮಮಗಳ ಬಗೆೆ ತಿಳಿಸಲನಗತತ್ುದೆಯೆೇ?  ರೆ್ೈತಿಕ ವಿಜ್ಞನನದ ಬಗೆೆ 
ಜ್ಞನನವನತನ ತಿಳಿಸಿದನಗ, ಯನವುದೆೇ ಹತಡತಗನಗೆ ತ್ನನತ ಮನಡತತಿುರತವುದತ ಸರಿಯಲಿ ಎಂಬತದನಗಿ 
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ತಿಳಿಸ ಕ್ೊಡಬ್ೇೆಕತ.  ಸರಿ ತ್ಪತಪಗಳನತನ ನಣಾಯಸಲತ ಒಂದತ ಮನನದಂಡವಿರತಬ್ೆೇಕತ.  ಇವತಿುನ 
ದ್ಧವಸ ಇವುಗಳನತನ ಅಳಯೆತವ ಮನಪನ ಯನವುದತ?  ರೆ್ೈತಿಕ ಮತ್ತು ಅರೆ್ೈತಿಕ ಎಂದತ 
ತಿೇಮನಾನಸತವ ಮನನದಂಡವು ಎಲ್ಲಿದೆ?  ಹಿೇಗನಗಿ ಇದನತನ ಶ್ಕ್ಷಣ ವಯವಸೆಾಯಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಬ್ೆೇಕತ.  
ಆದರೆ, ಇದತ ಸತಲಭದ ಕ್ಲೆಸವಲಿ.  Pseudo secularist ಮರ್ೊೇಭನವರೆ್ಯ ಸನಕಷತಟ ಜ್ನರತ 
ಇಲ್ಲಿದನದರ.ೆ  ಯನವುದೆೇ ಒಂದತ ಒಳೆಿಯ ಕಥಯೆನತನ ಹೆೇಳಿದರೆ, ಅದನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಂಡತ 
ಇರ್ನಯವುದೆೇ ಘ್ಟರೆ್ಗೆ ತ್ನಳ ೆಹನಕಲನಗತವುದತ.  ರೆ್ೈತಿಕ ವಿಜ್ಞನನ ಎಂಬ ವಿಷಯವನತನ ಕ್ೊಂದತ ; 
ಅದನತನ ಶ್ಕ್ಷಣ ಕ್ೆೇತ್ರದ ವನಯಪಿುಯಂದ ಹೊರಗೆ ತ್ಂದ್ಧರತವವರೆೇ ರ್ನವು ರನಜ್ಕ್ನರಣಿಗಳು. ಹಿೇಗನಗಿ 
ಪತನಃ ಇದನತನ ಶ್ಕ್ಷಣ ಕ್ೇೆತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿದೆದೇ ಆದರ,ೆ ಅದತುತ್ವನದ ಕ್ೆಲಸಗಳನಗತತ್ುದ.ೆ ಪಿೇಠವು 
ನೇಡಿದ ನಣಾಯವು ಅತ್ಯಂತ್ ಸನಾಗತ್ನಹಾವನದತದತ.  ಈ ಕ್ನರಣಕ್ನೆಗಿಯೆೇ ಪರಸತುತ್ ವಿಚನರವನತನ 
ಬಹಳ ಗಂಭಿೇರವನಗಿ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಳಿಬ್ೇೆಕತ.    ಇವತಿುಗ ೆಈ ರಿೇತಿಯ ಮನದಕ ದರವಯದ ಪರಕರಣವು 
ದನಖಲನಗಿದತದ, ವರದ್ಧಯತ ಸಿಾೇಕೃತ್ಗೂೆಂಡಿದ.ೆ  ಮತಂದ್ಧನ ಅಧಿವೆೇಶನ ಪನರರಂಭವನಗತವುದರೂೆಳಗೆ 
ಅಥವನ ಪರಸತುತ್ ಅಧಿವೆೇಶನ ಸಮನಪರೆ್ಯನಗತವುದರೂೆಳಗ ೆ ಇಂತಿಷತಟ ಪರಕರಣಗಳನತನ 
ದನಖಲ್ಲಸಿದದೆೇವೆ ; ಮನದಕ ದರವಯಗಳ ಸರಬರನಜ್ನತನ ಮಟಟ ಹನಕದೆದೇವೆ ಎನತನವುದರ ಬಗೆೆ ಗೃಹ 
ಸಚಿವರತ ವರದ್ಧಯನತನ ನೇಡತವಂತ್ನಗಬ್ೇೆಕತ.  ಪೊಲ್ಲೇಸರತ ಕ್ೇೆವಲ ಸನಮನನಯ ಪರಜಗೆಳನತನ 
ಹೆದರಿಸತವುದತ ಮನತ್ರವಲಿ; ದತಷಟರನತನ ಹದೆರಿಸಬ್ೆೇಕತ.  ಈ ರಿೇತಿಯ ಕ್ೆಲಸಗಳನತನ ಸಕ್ನಾರವು 
ಮನಡತವಂತ್ನಗಲ್ಲ.  ಈ ವಿಚನರವನತನ ಗೃಹ ಸಚಿವರತ ಬಹಳ ಗಂಭಿೇರವನಗಿ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುಿತ್ನುರೆಂದತ 
ರ್ನನತ ಭನವಿಸತತ್ೆುೇರೆ್.  ಅವರಿಗೆ ತ್ತಂಬ್ನ ಒಳೆಿಯವರತ ಎಂಬ ಹೆಸರತ ಇದೆ.  ತ್ತಂಬ್ನ 
ಒಳೆಿಯವರನಗಿ ಯನವುದೆೇ ಕ್ೆಲಸವನತನ ಮನಡದ್ಧದದರೆ, ಅವರತ ಕ್ೆಟಟವರನಗಿ ಬಿಡತತ್ನುರೆ.  ಶ್ರೇ ಅರಗ 
ಜ್ಞನರೆ್ೇಂದರರವರತ ತ್ತಂಬ್ನ ಒಳೆಿಯವರನಗಿರಲ್ಲ ಆದರ ೆದತಷಟರತ ; ಕ್ಟೆಟವರಿಗೆ ಅಲಿ.  ಇಲನಖಯೆಲ್ಲಿ 
ಎಲಿರೂ ಭರಷಾರತ ಎಂದತ ರ್ನನತ ಹೆೇಳುತಿುಲಿ.  ಆದರ ೆ ಕ್ೆಳಮಟಟದಲ್ಲಿ ಭರಷನಾಚನರವು ನಡಯೆತತಿುದ;ೆ 
ಭರಷನಾಚನರವಿಲಿದ್ಧರತವುದತ ಸನಧಯವೆೇ ಇಲಿ.  ಕಳೆದ 3-4 ದಶಕಗಳಿಂದ ನನಗ ೆ ಇಲನಖಯೆ 
ಐ.ಪಿ.ಎಸ್ಚ. ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳಿಗಿಂತ್ ಕ್ನನಾಚಟೆೇಬಲಚ ಮತ್ತು ಹೆಡಚ ಕ್ನನಾಚಟೆೇಬಲಚಗಳೇೆ ಹೆಚತಚ ಪರಿಚಿತ್ರತ.  
ಚಳುವಳಿಗಳನತನ ಮನಡತವ ಸಂದಭಾದಲ್ಲಿ ನಮಮನತನ ಇವರತಗಳೆೇ ಹಿಡಿದತಕ್ೂೆಂಡತ ಹೊೇಗತತ್ನುರೆ.  
ಭರಷನಾಚನರದ ಕ್ನರಣಕ್ನೆಗಿ ಇಲನಖಯೆಲ್ಲಿ ಶ್ಸತು ತ್ರಬ್ೇೆಕತ.  ಪೇೆರೆಂಟಿಂಗಚ, ಕ್ೌನಾಲ್ಲಂಗಚ ಮತ್ತು 
ರೆ್ೈತಿಕ ವಿಜ್ಞನನವನತನ ಶನಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವನ ಹೂೆರಗಡೆ ಕ್ನಯಾಗತ್ಗೂೆಳಿಸಬ್ೆೇಕತ ಎನತನವ ಅಂಶದ 
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ಬಗೆೆ ಸವಿಸನುರವನಗಿ ಮನತ್ರ್ನಡೂೆೇಣ. ರೆ್ೈತಿಕ ವಿಜ್ಞನನವನತನ ಶನಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ೊೇಧಿಸತವ ಬಗೆೆ 
ಚಚೆಾಯನಗಲ್ಲ; ಆದರೆ ಈ ಸಂದಭಾದಲ್ಲಿ ಅಲಿ.  ಪರಶ್ನತ್ ವಿಷಯವನತನ ಸಕ್ನಾರವು ಬಹಳ 
ಗಂಭಿೇರವನಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬ್ೇೆಕತ.  ಇದನತನ ಗೃಹ ಸಚಿವರತ ಮನಡತತ್ನುರಂೆದತ ರ್ನನತ ಭನವಿಸತತ್ೆುೇರೆ್.  
ಈ ವಿಷಯದ ಬಗೆೆ ಮನತ್ರ್ನಡತವ ಮತನನ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳ ಗನಯಲರಿಯಲ್ಲಿ ಇಲನಖನಧಿಕ್ನರಿಗಳು 
ಇದನದರಯೆೆೇ ಎಂದತ ರ್ನನತ ವಿಚನರಿಸಿದೆನತ.  ಆಗ ಈ ಇಲನಖಗೆ ೆಸಂಬಂಧಪಟಟ ಇಲನಖನಧಿಕ್ನರಿಗಳು 
ಇದನದರ ೆ ಎಂದತ ತಿಳಿಯತ್ತ.  ಯನವುದೆೇ ವಿಷಯದ ಬಗೆೆ ಸದನದಲ್ಲಿ ಚಚೆಾಯತ ನಡಯೆತತ್ುದೆ, 
ಎಲನಿ ರನಜ್ಕೇಯ ಪಕ್ಷದವರತ ಒಂದನಗತತ್ನುರ,ೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕಥೆ ಮತಗಿಯತ್ತ ಎನತನವಂತ್ನಗಬ್ನರದತ. 
ಇದತ ಸಮನಜ್ದ, ದೆೇಶದ ಹನಗೂ ಮತಂದ್ಧನ ಭವಿಷಯದ ಪರಶೆನಯನಗಿರತವುದರಿಂದ ನಮಗೆ ಫಲ್ಲತ್ನಂಶ 
ಬ್ೆೇಕತ.  ಹಿೇಗನಗಿ ಪರಶ್ನತ್ ವಿಷಯಕ್ೆೆ ಸಂಬಂಧಪಟಟಂತ್ೆ ಮತಂದ್ಧನ ಅಧಿವೆೇಶನ 
ಪನರರಂಭವನಗತವುದರೂೆಳಗ ೆ ನಮಗೆ ಸಚಿವರಿಂದ ಫಲ್ಲತ್ನಂಶ ಬರಬ್ೆೇಕತ.  ಈ ರಿೇತಿಯ 
ಸಂಕಲಪವನತನ ಗೃಹ ಸಚಿವರತ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಳಿಬ್ೆೇಕತ.  ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳ ಗನಯಲರಿಯಲ್ಲಿ ಕತಳಿತ್ತಕ್ೊಂಡತ 
ಕ್ೆೇಳಿಸಿಕ್ೂೆಂಡಿರತವ ಇಲನಖನಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಪರಸತುತ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಫಲ್ಲತ್ನಂಶ ನೇಡತವ ಬಗೆೆ 
ತಿೇಮನಾನವನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳಿಲ್ಲ.  ಆಗ ಮನತ್ರವೆೇ ಈ ಚಚೆಾಯತ ಸನಥಾಕವನಗತತ್ುದೆ.   

 
       (ಮತಂದತ) 

(137) 6.20 07-03-2022    ಸಿಎಸ್/ಜಆರಚ  

 ಶ್ರೇ ಆಯನೂರತ ಮಂಜ್ತರ್ನಥ(ಮತಂದತ):- 

ಕ್ೆಳವಗಾದಲ್ಲಿ ದತಡಿಮ ಮನಡತವವರ ಜೊತ್ೆಯಲ್ಲಿ ಯನರತ ಒಡರ್ನಟ ಇಟತಟಕ್ೂೆಂಡಿರತತ್ನುರೂೆೇ,  
ಅವರಿಗೆ ಇದೆಲಿ ಅನತಭವಕ್ೆೆ ಬರತತ್ುದ.ೆ  ಅವರಿಗೆ ಇದರ ಬಗೆೆ ತಿಳುವಳಿಕ್ೆ ಇರತತ್ುದೆ.   ಹನಗನಗಿ ಶ್ರೇ 
ಶಶ್ಲಚ ಜ ನಮೇಶ್ಯವರತ ಶನಲ ೆನಡಸೆತವವರತ ಅವರಿಗೆ ಅದರ   ಅರಿವು ಇರತವುದ್ಧಲಿ.  ರ್ನವು 
ಹಮನಲರತ ಕೂಲ್ಲಯವರ ಜೊತ್ೆಯಲ್ಲಿ ಒಡರ್ನಟ ಇರತವುದರಿಂದ ನಮಗೆ ಗೊತ್ನುಗತತ್ುದೆ.  ಕ್ೆಮಿಮನ 
ಔಷಧಿಯನತನ ಹೆಚಿಚಗ ೆಕತಡಿದರ ೆ ಮತ್ತು ಬರತತ್ುದೆ.   ಹನಗನಗಿ ಅದತ  ಹೊರಗಡೆ ಸತಲಭವನಗಿ ಸಿಗದ 
ಹನಗೆ  ಮಡಿಕಲಚ ಸೂೆಟೇರಚನವರತ ನಯಂತ್ರಣವನತನ ಮನಡಬ್ೇೆಕತ.   ಸಿಟಿರಜನಚ ಮನತ್ರೆ 
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ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡರ ೆಮತ್ತು ಬರತತ್ುದೆ.   ಸೈೆಕಲಚಗೆ ಟೆೈರಿಗ ೆಪಂಚರಚ ಹನಕದ ಮೇಲ ೆಅದನತನ ಮೂಸಿ 
ರೆ್ೂೇಡಿದರ ೆಮತ್ತು ಬರತತ್ುದೆ.   ಹಿೇಗೆ ಮತ್ತು ಬರತವಂತ್ಹ ವಸತುಗಳು ಸತಲಭವನಗಿ ಬ್ೆೇರ ೆಬ್ೆೇರ ೆ
ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಿಗತತಿುರತವನಗ  ಇದನತನ ನಯಂತಿರಸತವುದತ ಸತಲಭ ಸನಧಯವಲಿ.  ಅದರ ವನಸರೆ್ ಕೂಡ 
ಗೊತ್ನುಗದ ಹನಗೆ ಇರತತ್ುದೆ.   ಗನಂಜನ, Hashish ಮತಂತ್ನದವುಗಳನತನ ನಯಂತ್ರಣ ಮನಡಲ್ಲಕ್ೆೆ 
ಕರಮ ಕ್ೆೈಗೂೆಳಿಬಹತದತ.  ಇದರ ಬಗೆೆ ಒಂದತ ದೂೆಡಟ ಡಿಬ್ೆೇಟಚ ಆಗಬ್ೇೆಕತ.   ಅಲ್ಲಿ ಇದರ ಬಗೆೆ 
ಅಧಯಯನ  ಮನಡಿರತವವರತ ಬಂದತ ಹೆೇಳುವ ಹನಗೆ ಆಗಬ್ೇೆಕತ.   ಆ ರಿೇತಿಯ ಕ್ೆಲಸ ಮನತ್ರ 
ಆಗಬ್ೇೆಕ್ೆಂದತ ರ್ನನತ ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ಒತ್ನುಯವನತನ ಮನಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ 

 ಡನ||ವೆೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣಸನಾಮಿ(ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್ೆೇತ್ರ):-  ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಗಳೆೇ, ಅವಕ್ನಶಕ್ನೆಗಿ 
ವಂದರೆ್ಗಳು, ಇದತ ಬಹಳ ಗಂಭಿೇರವನದ ವಿಚನರ.   ಈಗಿನ  ದ್ಧನಮನನಗಳಲ್ಲಿ ಶನಲನ-
ಕ್ನಲೇೆಜ್ತಗಳ ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳು  ಹೆಚಿಚನ ಸಂಖೆಯಯಲ್ಲಿ ಡರಗಚ ಅಡಿರ್ಟಚಗಳನಗತತಿುದನದರ.ೆ   ಮನದಕ 
ವಯಸನಗಳನಗತತಿುದನದರೆ.   ಎಲನಿ ಶನಲನ-ಕ್ನಲೇೆಜ್ತಗಳ ಮತಂದ ೆತ್ಂಬ್ನಕತ ನಷೆೇಧ ಎನತನವ ಒಂದತ 
ಬ್ೊೇಡಾನತನ ಹನಕರತತ್ನುರೆ.  ಅದರಲ್ಲಿ 100 ಮಿೇಟರಚಗಳ ಅಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಯನವುದೇೆ ಬಿೇಡಿ, ತ್ಂಬ್ನಕತ,  
ಸಿೇಗರೆೇಟತಗಳನತನ ಮನರಬ್ನರದತ ಎಂದತ  ಹನಕರತತ್ನುರೆ.   ಇವತಿುನ ಸಿಾತಿಯಲ್ಲಿ ರ್ನವು ಆ 
ಬ್ೊೇಡಿಾನಲ್ಲಿ ಯನರತ ಡರಗಚಗಳನತನ ಮನರಬ್ನರದತ, ಮನದಕ ವಸತುಗಳನತನ ಮನರಬ್ನರದತ  ಎಂದತ 
ಸೇೆರಿಸಬ್ೆೇಕ್ನದ ಸಿಾತಿಗ ೆ ಬ್ಂೆಗಳೂರತ  ಬರತತಿುದೆ.   ಇದೊಂದತ ಬಹಳ ದತರಂತ್  ಕಳೆದ 5 
ತಿಂಗಳಿನಂದ 60 ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪನಯಗಳಿಗೂ ಹೆಚಿಚನ  ಅಧಿಕ ಮನದಕ ವಸತುಗಳನತನ 
ವಶಪಡಿಸಿಕ್ೊಳಿಲನಗಿದೆ  ಮತ್ತು ಕ್ೂೆೇಟಿಾನ ಅಪಪಣಯೆನತನ ಪಡದೆತ 50 ಲಕ್ಷಕೂೆ ಹೆಚಿಚನ ಬ್ೆಲೆಯ 
ಮನದಕ ವಸತುಗಳನತನ ರ್ನಶಪಡಿಸಲನಗಿದ ೆ ಎಂದತ      ನಮಮ ಸಿ.ಸಿ.ಬಿ., ಯ ಅಡಿಷನಲಚ 
ಕಮಿೇಷನರಚರವರತ ಒಂದತ ಹೆೇಳಿಕ್ೆಯನತನ ನೇಡತತ್ನುರ.ೆ  This was the statement made 
by the Additional Commissioner, C.C.B.,  ಆಗಲೆೇ ಮನನಯ ಲೆಹರಚ ಸಿಂಗಚ 
ಸಿರೊೇಯನನವರತ ಮನತ್ರ್ನಡತವನಗ ನಮಮ ಬ್ೆಂಗಳೂರನತನ “ಉಡತ್ನ ಬ್ೆಂಗಳೂರತ”ಚ ಆಗತವುದಕ್ೆೆ  
ಬಿಡತವುದ್ಧಲಿ ಎಂದತ ಮನನಯ ಪರಕ್ನಶಚ ರವರತ ಒಂದತ ಮನತ್ನತನ ಹೆೇಳಿದರತ.ಚಚಚ‘Zero tolerance 
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for drugs’ಚಎನತನವ ಮನತ್ನತನ ನಮಮ ಮನನಯ ಮತಖಯಮಂತಿರಗಳು ಹೆೇಳಿದನದರ.ೆ    ಇವೆಲಿ ಕ್ೆೇವಲ 
ಘೂೇಷಣೆ ಆಗಿ ಉಳಿಯಬ್ನರದತ ಎನತನವುದತ ಮನತ್ರ ನಮಮ ಆಸ.ೆ   ರ್ನನತ ಮನನಯ 
ಗೃಹಮಂತಿರಗಳಿಗೆ ಒಂದತ ವಿಚನರವನತನ ಹೆೇಳುವುದಕ್ೆೆ ಇಷಟಪಡತತ್ೆುೇರೆ್.  ಮನನಯ ಗೃಹ ಸಚಿವರ ಮರ್ ೆ
ಇರತವುದತ ಜ್ಯಮಹಲಚನಲ್ಲಿ, ಆ ಜ್ಯಮಹಲಚನಂದ ಆರಚ.ಟಿ.ನಗರ ಕಡ ೆಬಂದರ ೆ  ಅಲ್ಲಿ ನಮಮ 
ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದರ್ನಯಕರನದ ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.ೆಹರಿಪರಸನದಚರವರ ನವೆೇಶನ ಕೂಡ ಒಂದತ ಅಲ್ಲಿದೆ ಎಂದತ 
ರ್ನನತ ಭನವಿಸಿದೆದೇರ್.ೆ   ಅವರ ಸೈೆಟಿನ ಹಿಂಭನಗದಲ್ಲಿ ಒಂದತ ಸಮಶನನ ಇದೆ.   ಅದರ ಪಕೆದಲ್ಲಿ 
ಒಂದತ ಕ್ನಲತವೆ ಹನಗೂ ರಸೆು ಇದೆ.   ಆ ರಸೆುಯನತನ inspection ಮನಡಿದರ ೆ 10-20 ಜ್ನರತ 
ಡರಗಾಚ ಮನರತವವರತ ಮತ್ತು ಡರಗಾಚ ತಿಂದತ  ಬಿದ್ಧದರತವವರತ ಸಹ ಸಿಗತತ್ನುರೆ.   ರ್ನನತ ಆ ಭನಗದ 
ಎಂ.ಎಲ.ಎ., ಆಗಿದನದಗ,  ಅಂದ್ಧನ ಗೃಹಮಂತಿರಗಳನಗಿದದ ಡನ|| ಜ.ಪರಮೇಶಾರಚರವರತ ಹನಜ್ರಿದದ 
ಒಂದತ ಸನವಾಜ್ನಕ ಸಮನರಂಭದಲ್ಲಿ  ಘೂೇಷಣೆ ಮನಡಿ ಹೆೇಳಿದೆದೇರ್ೆ.   ಡಿ.ಸಿ.ಪಿ., ಮತ್ತು 
ಜನಯಂಟಚ ಕಮಿೇಷನರಚ ಮತಂದ ೆಹೆೇಳಿದೆದೇರ್.ೆ   ಇಲ್ಲಿ ಜ್ವನಬ್ನದರಿಯನತನ ಶ್ಫಟಚ ಮನಡತವ ಕ್ೆಲಸ 
ಆಗಬ್ನರದತ.   ಏರೆ್ೂೇ ಪರಶೆನ ಕ್ೆೇಳುತ್ನುರೆ, ಅದಕ್ೆೆ ಉತ್ುರ ಹೆೇಳಿದರ ೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮತಗಿಯತ್ತ ಎನತನವ 
ಹನಗೆ ಆಗಬ್ನರದತ.   ಮನನಯ ಗೃಹ ಸಚಿವರನದ ಶ್ರೇ  ಆರಗ ಜನನರೆ್ೇಂದರ ಅವರ ಬಗೆೆ ಇಷತಟ ಗಟಿಟ 
ಆಗಿ ಏಕ್ೆ ಹೆೇಳುತಿುದದೆೇವೆ ಎಂದರೆ he is a man of commitment. ಅವರತ ಕ್ೆಲಸದ ಬಗೆೆ 
ನಮಗೆ ವಿಶನಾಸ ಇದೆ.   ನಮಮ ಕ್ೆೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಎಲೆಿಲ್ಲಿ ಡರಗಾಚ ಮನರತತ್ನುರೆ ಎನತನವುದತ ನಮಗೆ 
ಗೊತಿುರತವನಗ  ಅದರ ಬಗೆೆ ಪೊಲ್ಲೇಸಿನವರಿಗೆ ಗಮನ ಇರತವುದ್ಧಲಿವೆೇ?  ಅವರಿಗೂ ಇದರ ಬಗೆೆ 
ಗಮನ ಇರತತ್ುದೆ ಆದರೆ ಪೂೆಲ್ಲೇಸಿನವರತ they have taken it for granted.  

 ಒಂದತ  ಬಹಳ ರೆ್ೂೇವಿನ ಸಂಗತಿ ಏರೆ್ಂದರೆ  ಮತಖಯಮಂತಿರಗಳ ಮರ್ೆಯ ಹತಿುರ ಯನರೊೇ 
ಇಬಬರತ ಕ್ನನಾಚಸಟೆೇಬಲಚಗಳು ಗನಂಜನ  ಮನರತತಿುದದರತ, ಡರಗಾಚ ಮನರತತಿುದದರತ ಎಂದತ ಅವರನತನ ಅರಸೆ್ಟಚ 
ಮನಡಿದತದ, ಅವರನತನ 24 ಅಥವನ  48 ಗಂಟೆಗಳ ಒಳಗೆ ಬ್ೆೇಲಚ ಮೇಲೆ ಬಿಡಲನಗಿದ.ೆ   ನಮಮ 
ದೆೇಶದಲ್ಲಿ ಎಂತ್ಹ ಕ್ನನೂನತ ಇದ ೆ ಎಂದರೆ N.D.P.S., (Narcotic Drugs and 
Psychotropic Substances) Act ಪರಕ್ನರ ಕ್ೆೇಸ್ಚ ಹನಕಲನಗತತ್ುದೆ,  ಅದರಲ್ಲಿ ಖರಿೇದ್ಧ 
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ಮನಡಿದವರಿಗೆ, ಮನರನಟ ಮನಡಿದವರಿಗೆ ಒಂದೆೇ ರಿೇತಿ ಕ್ೆೇಸ್ಚ ಹನಕಲನಗತತ್ುದೆ.   ಈ ಕ್ನನೂನನತನ 
ಇನನಷತಟ ಬಲಪಡಿಸಬ್ೆೇಕ್ನದ ಅವಶಯಕತ್ ೆಇದೆ.  ಇದಕ್ೆೆ  ತಿದತದಪಡಿಗಳನತನ  ತ್ರಲತ ಏಕ್ೆ ಸನಧಯವಿಲಿ.   
ಈಗ ಕ್ೊಲೆ ಮನಡಿದವನಗೆ Section 302, I.P.C.,  ಮೇಲೆ ಕ್ೆೇಸ್ಚ ಹನಕಲನಗತತ್ುದೆ, half 
murder  ಗೆ Section 307, I.P.C., ಮೇಲ ೆ ಕ್ೆೇಸ್ಚ ಹನಕಲನಗತತ್ುದೆ. For abetment, 
same punishment is there.  ಆದರೆ ಇಬಬರಿಗೂ ಒಂದೇೆ ಶ್ಕ್ೆ.   ನನನ ಮನವಿ ಏರೆ್ಂದರೆ 
ಮನದಕ ವಸತುಗಳನತನ ಮನರತವ ವಿಚನರ ಎಲಿರಿಗೂ ತಿಳಿದ್ಧರತತ್ುದೆ.   ಇದರಿಂದನಗತವ 
ದತಷಪರಿಣನಮಗಳ ಬಗೆೆ  ದೂೆಡಾ  ದೂೆಡಾ ಚಚಾೆಗಳನಗಿವೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡತ ವಿಭನಗಗಳಿವ.ೆ  ಬಡವರತ, 
ಕೂಲ್ಲಕ್ನಮಿಾಕರತ ಮನದಕ ವಸತುಗಳಿಗೆ ದನಸರನಗತತಿುರತವುದತ ಒಂದತ ಕಡ ೆಆದರೆ  ಸನಹತಕ್ನರರತ 
ಮತ್ತು ದೂೆಡಾ ದೊಡಾ ಐಷನರನಮಿ ಜೇವನ ನಡಸೆತವ ದೊಡಾ ದೂೆಡಾ ಶ್ರೇಮಂತ್ರ ಮಕೆಳೆಲಿರೂ  ಬ್ೆೇರ ೆ
ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಇದಕ್ೆೆ ಬಲ್ಲಯನಗತತಿುದನದರ.ೆ   ಈ ಡರಗಚ ವಯವಸೆಾಯಂದ ಈ   ಬ್ೆಂಗಳೂರತ  ನಗರದಲ್ಲಿ 
ಯನರಿಗೂ  ರೆ್ಮಮದ್ಧ ಇಲಿ.   ಆದದರಿಂದ ಈ ವಿಚನರವನತನ ಬಹಳ ಗಂಭಿೇರವನಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬ್ೆೇಕತ.   
ಮದಲತ ಒಂದತ ಕ್ನಲದಲ್ಲಿ ಪೊಲ್ಲೇಸ್ಚ ಠನಣೆಗಳಿಗ ೆ  ಪೊೇಸ್ಟಚ ಮನಡಿಸಿಕ್ೂೆಳಿಬ್ೆೇಕ್ನದರೆ ಎಲೆಿಲ್ಲಿ 
ರಿಯಲಚ ಎಸಟೆೇಟಚ ವಯವಹನರ ಹೆಚತಚ ನಡಯೆತತಿುತ್ತು,  ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚಿಚನ ಬ್ೆೇಡಿಕ್ ೆ ಇರತತಿುತ್ತು.    ಚಿಕೆಪೇೆಟೆ,  
ಬಂಗನರದ ಅಂಗಡಿಗಳು ಎಲೆಿಲ್ಲಿ ಹೆಚನಚಗಿದದವು ಅಲ್ಲಿಗ ೆಹನಕಸಿಕ್ೂೆಳಿಲತ ಬ್ೇೆಡಿಕ್ ೆಹೆಚಿಚಗ ೆಇರತತಿುದದವು.  
ಆದರೆ ಈಗ ಏಲ್ಲಿ ಡರಗಚ ಹೆಚತಚ  ಮನರತತ್ನುರೊೇ ಅಲ್ಲಿನ ಪೊಲ್ಲೇಸ್ಚ ಠನಣೆಗಳಿಗೆ ಹನಕಸಿಕ್ೂೆಳಿಲತ 
ಡಿಮನಯಂಡಚ ಹೆಚಿಚಗ ೆಇದೆ.    ಇದತ ನಗತವ ವಿಚನರ ಅಲಿ.  ಬಹಳ ಗಂಭಿೇರವನದ ವಿಚನರ.   ಡರಗಾಚ 
ಮನರನಟದ ಬಗೆೆ ಪೊಲ್ಲೇಸಿನವರಿಗೆ ಎಲನಿ ಮನಹಿತಿ ಇರತತ್ುದೆ.   ಇದರ ಬಗೆೆ ಕ್ೆಲವು ಪೂೆಲ್ಲೇಸ್ಚ 
ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಗೃಹಮಂತಿರಗಳಿಗೆ ಪೂತಿಾಯನಗಿ ಬಿರೇಫಚ ಮನಡತತ್ನುರ,ೆ ಮತ್ೆು ಕ್ೆಲವರತ ಈ ದಂಧ ೆ
ಮನಡತವವರನತನ ಸೇೆಫಚ ಗನಡಚಾ ಮನಡಿಕ್ೂೆಂಡತ ಬಿರೇಫಚ ಮನಡತತ್ನುರೆ.   ಇದತ ಇವತಿುನ ಕ್ನಲದದಲಿ.  
ಹಿಂದ್ಧನಂದಲೂ ನಡದೆತ ಬಂದ್ಧರತವುದತ.   ಈ ಸದನದಲ್ಲಿ ರ್ನನತ 10 ವಷಾಗಳಿಂದ  ಮನದಕ 
ವಸತುಗಳ ಬಗೆೆ, ಮಕೆಳ ಹಕತೆಗಳ ಬಗೆೆ ಚಚೆಾ ಮನಡತತ್ುಲೆೇ ಇದೆದೇವೆ.   ಇವುಗಳ ಬಗೆೆ ಶ್ರೇ 
ಕ್.ೆಟಿ.ಶ್ರೇಕಂಠೇೆಗೌಡರಿಂದ ಹಿಡಿದತ ಎಲಿರೂ ಚಚಾೆ ಮನಡಿದನದರ.ೆ   ಇಲ್ಲಿ ರ್ನವು ನಮಮ ನಮಮ 
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ಜ್ವನಬ್ನದರಿಗಳನತನ ಶ್ಫಟಚ ಮನಡಿಕ್ೊಂಡತ ಹೂೆೇಗತವುದಲಿ.  ಅಧಿಕ್ನರ ಸಿಕೆದಂತ್ಹ ಸಂದಭಾದಲ್ಲಿ 
‘Zero tolerance for drugs’ಚಎನತನವ ಘೂೇಷಣೆಗೆ ಬದಿರನಗಿ ಕ್ೆಲಸವನತನ ಮನಡಬ್ೇೆಕ್ನಗತತ್ುದೆ.   
ಇದರಲ್ಲಿ ಯನರತ ಯನರತ ಪೊಲ್ಲೇಸಿನವರತ ಶನಮಿೇಲನಗಿದನದರೆ, ಅವರಿಗೆ ಕ್ಷಮನಪಣ ೆ
ನೇಡಲೆೇಬ್ನರದತ.   ಏಕ್ೆಂದರ ೆಬ್ೆೇಲ್ಲಯೆೇ ಎದತದ ಹೂೆಲ ಮೇಯದರೆ ಗತಿಯೆೇನತ?  ಎರಡರೆ್ಯದನಗಿ 
ಈ ಆರ್ಟಚ ಬಹಳ ವಿೇರ್ಚ ಆಗತತಿುದೆ.   ಈ ಆರ್ಟಚಗೆ ಹಲತಿ ಇಲಿ.   ಯನರತ ಬ್ೆೇಕ್ನದರೂ ಡರಗಚ 
ಮನರಬಹತದತ,  ಬಳಕ್ೆ ಮನಡಬಹತದತ.  ಇದರ ಬಗೆೆ ಪೊಲ್ಲೇಸಿನವರಿಗೆ ಜನಸಿು ಕ್ೆೇಸ್ಚ ಹನಕ ಎಂದತ 
ಹೆೇಳಿದರತ.   ಕ್ೇೆಸ್ಚ ಹನಕ ಪಟಿಟ ಕ್ೂೆಡತತ್ನುರೆ.  ಆದರೆ ಅದರ ಎಫೆರ್ಟಚ ಏನತ?  ಮೇಟನರತ 
ವನಹನಗಳ ಕ್ೆೇಸ್ಚ ಹನಗೆಯೆೇ ಈ ತಿಂಗಳ ಕ್ೂೆರೆ್ಗ ೆಎಷತಟ ಕ್ೆೇಸ್ಚ ಹನಕದೆದೇವೆ ಎನತನವ ಟನಗೆಾಟಚ 
ರಿೇರ್ಚ ಮನಡಲತ  ಸಿಗನಲಚ ಜ್ಂಪಚ, ಮತಂತ್ನದ ಕ್ೆೇಸತಗಳನತನ ಹನಕತತ್ನುರೆ.   ಇದತ ಆ ರಿೇತಿಯಲಿ.  
What is your action plan for driving out these drugs from Bengaluru?  
ಮದಲತ ಸೈೆಕಲಚನಲ್ಲಿ ಆಟೂೆೇಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದತ ಡರಗಾಚ ನೇಡತತಿುದದರತ.  ಆದರೆ ಈಗ Dunzo ಬಂದ್ಧದೆ.   
ಇವತ್ತು ಡರಗಾಚಗಳನತನ ಪನಸಾೆಲಚ ಮೂಲಕ ತ್ರಿಸಿಕ್ೂೆಳುಿತಿುದನದರೆ. Food supply chain has 
been linked.  Logistics has been improved. ಮದಲತ ವೆೈಯತಕುಕವನಗಿ ಹಣ 
ನೇಡತತಿುದದರತ, ಈಗ Phone Pay  ಬಂದ್ಧದೆ.   ವಸತು ಕಳುಹಿಸಿ, ಹಣ  ಕಳುಹಿಸತತ್ುೆೇವೆ ಎನತನವ 
ಮಟಟಕ್ೆೆ ಬಂದ್ಧದ.ೆ    

ರ್ನನತ ಮನನಯ ಗೃಹ ಸಚಿವರಲ್ಲಿ ಮನವಿ  ಮನಡಿಕ್ೂೆಳುಿವುದೆೇರ್ಂೆದರೆ ಒಂದತ ಇಡಿೇ ದ್ಧನ  
ಮತಖಯಮಂತಿರಗಳ ಜೊತ್ೆ, ಪೊಲ್ಲೇಸ್ಚ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳೂೆಂದ್ಧಗೆ  ಚಚಾೆ ಮನಡಿ, thread bare 
review ಮನಡಿ plug  ಮನಡತವ ಬಗೆೆ  ಕರಮ ಕ್ೆೈಗೊಳಿಲೆೇಬ್ೆೇಕತ.   ಆಗ ಮನತ್ರ ರ್ನವು ಈ 
ಸಮನಜ್ಕ್ೆೆ ಜ್ವಬ್ನದರಿಯತತ್ವನಗಿ ಉತ್ುರ ನೇಡಲತ ಸನಧಯವನಗತತ್ುದೆ.   ಇಲಿದ್ಧದದರೆ 
ಸನಧಯವನಗತವುದ್ಧಲಿ.   ಮನನಯ ಗೃಹ ಸಚಿವರತ ಎಷತಟ ಸನಫಟಚ ಅಷೆಟೇ ಖಡರ್ಚ ಎನತನವುದತ ನಮಗ ೆ
ಗೊತಿುದೆ.   ಅಷೆಟ ಗಟಿಟ ಎನತನವುದತ ನಮಗೆ ಗೊತಿುದ.ೆ  ಆದದರಿಂದ ಅವರತ ಈ ವಿಚನರದಲ್ಲಿ  ಯನರ 
ಮೇಲೂ ಕರತಣೆ ತ್ೊೇರಿಸಬ್ನರದತ.  ಯನರೆೇ  ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳ, ರನಜ್ಕ್ನರಣಿಗಳ ಮಕೆಳನಗಲ್ಲೇ, 
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ಬಡವರನಗಲ್ಲೇ, ಶ್ರೇಮಂತ್ರನಗಲ್ಲೇ, ಯನವುದೆೇ ಜನತಿಯನಗಲ್ಲ, ಯನವುದೆೇ ಪಕ್ಷ ಆಗಲ್ಲೇ …  
crime is not linked with anything.  Crime is crime.  ಅದಕ್ೂೆೇಸೆರ ಮನನಯ ಗೃಹ 
ಸಚಿವರತ ಇದನತನ ಬಹಳ ಗಂಭಿೇರವನಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬ್ೆೇಕತ.   ಸದನಕ್ೆೆ ನೇಡತವ ಉತ್ುರ 
ಸಮನಧನನಕರವನಗಿರತವುದಕೆಂತ್ ಸಕ್ನಾರ ಕ್ೆೈಗೊಳುಿವ ಕರಮ ಸಮನಧನನಕರವನಗಿರಬ್ೆೇಕತ. 

                     (ಮತಂದತ) 

(೧೩೮)/೭-೩-೨೦೨೨/೬-೩೦/ಎಲಚಎಂ/ಜಆರಚ 

 ಡನ:ವೆೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣಸನಾಮಿ(ಮತಂದತ):- 

ನೇವು ಕ್ೊಡತವ ಶ್ಕ್ೆಯ ಪರಮನಣ ಹಚೆನಚಗಬ್ೆೇಕತ. ಬಹಳ ದತರಂತ್ ಎಂದರ ೆ ಸತಮನರತ ೧೦ 
ವಷಾದ್ಧಂದ ಚಚಾೆ ಮನಡತತಿುದೆದೇವೆ. The prosecution rate is two per cent.  ಯನರಿಗೆ 
ಭಯ ಇರಲತ ಸನಧಯ? ೧೦೦ ಜ್ನ ತ್ಪಿಪತ್ಸಾರಲ್ಲಿ ಇಬಬರಿಗೂ ಶ್ಕ್ೆಯನಗತವುದ್ಧಲಿ ಎಂದರೆ, 
ಕರಮಿನಲಚಗಳಿಗೆ ಇದತ ಸಾಗಾ ಇದದಹನಗ.ೆ ಇದಕ್ೆೆ ಒಂದತ ಕ್ನಯಕಲಪ ಕ್ೊಡಬ್ೇೆಕ್ನಗಿದ.ೆ The 
Department of Prosecutions and Government Litigations lies with the 
Home Minister.  ಗೃಹ ಸಚಿವರತ ಕ್ನನೂನತ ಸಚಿವರತ ಇಬಬರತ ಕತಳಿತ್ತಕ್ೊಂಡತ 
synchronize  ಮನಡಬ್ೇೆಕತ, ಚಚಾೆ ಮನಡಬ್ೇೆಕತ. Prosecution rate ಜನಸಿು ಮನಡಿದರೆ 
atleast  ಕರಮಿನಲಚಗಳಿಗ ೆ ಸಾಲಪ ಮಟಿಟಗೆ ಭಯ ಇರತತ್ುದೆ. ಹೆೈದನರಬ್ನದಚನಲ್ಲಿ ಡನಕಟರಚ ಮೇಲೆ 
ಅತ್ನಯಚನರವನದನಗ ಬ್ೆೇರಯೆವರತ ಭಯಪಡತವಂತ್ಹ ಶ್ಕ್ೆಯನತನ ವಿಧಿಸಿದರತ.  ಉತ್ುರ ಪರದೇೆಶದಲ್ಲಿ 
ಮತಖಯಮಂತಿರಗಳನದ ಶ್ರೇ ಯೇಗಿ ಆದ್ಧತ್ಯರ್ನಥಚರವರತ ರೌಡಿಗಳ ಹೆಡಮತರಿಗಿ ಕಟಿಟದರತ. ಶ್ರೇ 
ರನಮಕೃಷಣ ಹೆಗಡೆಯವರತ ಮತಖಯಮಂತಿರಗಳನಗಿದನದಗ, ಶ್ರೇ ಬಿ ರನಚಯಯನವರತ ಗೃಹ 
ಮಂತಿರಗಳನಗಿದದರತ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರೌಡಿಗಳೆಲಿರತ ಬ್ೆಂಗಳೂರತ ಬಿಟತಟ ಓಡಿ ಹೊೇಗಿದದರತ. ಇಂತ್ಹ 
ಭಯಪಡತವಂತ್ಹ ಶ್ಕ್ೆಯನತನ ವಿಧಿಸದ್ಧದದರ ೆಅವರತ ಪೊಲ್ಲೇಸರನತನ ಜೊೇಕರಚ ತ್ರಹ ರೆ್ೂೇಡತತ್ನುರೆ. 
ಪೊಲ್ಲೇಸ್ಚನವರ ೆಸಂಜೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಜೊತ್ಯೆಲ್ಲಿ ಕಿಬಚ/ಪಬಚನಲ್ಲಿ ಹೂೆೇಗಿ ಕತಳಿತ್ರ ೆರ್ನಯಯ 
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ಬಗಹೆರಿಯತತ್ುದೆಯೆೇ? ಈ ರನಜ್ಯದಲ್ಲಿ  ಒಂದತ ಕ್ೂೆೇಟಿ ಐವತ್ತು ಲಕ್ಷ ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳು ಓದತತಿುದನದರ,ೆ 
ಒಂದರೆ್ೇ ತ್ರಗತಿಯಂದ ಐದರೆ್ೇ ತ್ರಗತಿವರೆಗೆ ಒಂದತ ಕ್ೊೇಟಿ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ಮಕೆಳು ಓದತತಿುದನದರೆ, 
ಉನನತ್ ಶ್ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಲವತ್ತು ಲಕ್ಷ ಮಕೆಳು ಓದತತಿುದನದರ.ೆ ಬ್ೆಂಗಳೂರತ ನಗರದಲ್ಲಿ ಕ್ನಲೇೆಜ್ತಗಳ 
ಹತಿುರವೆೇ ಇವರತ ತ್ಮಮ ಅಡನಾ ಮನಡಿಕ್ೊಂಡಿದನದರೆ. ಇದರ ಬಗೆೆ ಗೃಹ ಇಲನಖ ೆಬಹಳ ಗಂಭಿೇರವನಗಿ 
ಕರಮ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳಿಬ್ೆೇಕತ. ಶ್ಕ್ೆಯ ಪರಮನಣವನತನ ಬ್ೆೇಲಚ ಸಿಗದ ಹನಗೆ ಹೆಚಿಚಸಬ್ೆೇಕತ. ಇದಕ್ನೆಗಿ 
ಕಠಿಣ ಕರಮವನತನ ತ್ರಬ್ೇೆಕತ. ಆ ಕರಮದ್ಧಂದ ಎಚಚರಿಕ್ೆಯ ಗಂಟೆಯನತನ ಭನರಿಸಬ್ೆೇಕತ. ಈ ದಂಧ ೆ
ಮನಡತವವರತ ಜೇವಸಹಿತ್ ಉಳಿಯತವುದ್ಧಲಿ ಎನತನವ ಸಂದೆೇಶವನತನ ರವನರೆ್ ಮನಡಬ್ೇೆಕ್ೆಂದತ ಹೆೇಳಿ 
ನನನ ಮನತ್ತಗಳನತನ ಮತಕ್ನುಯಗೊಳಿಸತತ್ೆುೇರೆ್.  

    ಶ್ರೇ ಸಲ್ಲೇಂ ಅಹಮದ(ಸಾಳಿೇಯ ಸಂಸೆಾಗಳ ಕ್ೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಗಳೆ, ಮಕೆಳ ಭವಿಷಯದ 
ಬಗೆೆ ಬಹಳ ಅಥಾಪೂಣಾವನದ ಚಚಾೆ ಕಳೆದ ಒಂದತವರ ೆ ಗಂಟೆಯಂದ ಪಕ್ನತಿೇತ್ವನಗಿ, ಈ 
ಪಿೇಡತಗನತನ ಸದೆಬಡಿಯಬೆ್ೇಕತ ಎನತನವ ಚಚಾೆ ನಡದೆ್ಧದ.ೆ ಈಗನಗಲೆೇ ಎಲನಿ ಹಿರಿಯ ಸದಸಯರತ 
ಮನತ್ರ್ನಡಿದನದರೆ. ರ್ನನತ ಹೆಚಿಚಗ ೆ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದ್ಧಲಿ. ಒಂದರೆಡತ ವಿಚನರಗಳನತನ ಮನನಯ ಗೃಹ 
ಸಚಿವರ ಗಮನಕ್ೆೆ ತ್ರತತ್ೆುೇರ್ೆ. ಈ ಡರಗಾಚ ದಂಧಯೆಲ್ಲಿ ನಮಮ ಪೊಲ್ಲೇಸ್ಚ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ರೆ್ೇರವನಗಿ 
ಶನಮಿೇಲನಗಿದನದರೆ. ಅವರ ಬ್ೆಂಬಲವಿಲಿದ ೆಇಷೂೆಟಂದತ ಪರಮನಣದಲ್ಲಿ ಡರಗಾಚನತನ ಮನರನಟ ಮನಡಲತ 
ಸನಧಯವೆೇ ಇಲಿ. ಇದತ ಎಲಿರಿಗೂ ಗೂೆತಿುರತವಂತ್ಹ ವಿಚನರ. ಅಂತ್ಹ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳ ಮೇಲ ೆ
ನಧನಾಕ್ಷಿಣಯವನಗಿ ಕರಮ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳಿಬ್ೇೆಕತ. ಎಲನಿ ಮನನಯ ಸದಸಯರತಗಳ ಮನತ್ತಗಳನತನ ಕ್ೆೇಳಿ  
extreme ಆಗಿ ರ್ನರೆ್ೂಂದತ ಮನತ್ನತನ ಹೇೆಳಬಯಸತತ್ೆುೇರೆ್. You have a team of 
encounters.  ಯನರತ drugs peddle  ಕ್ಲೆಸ ಮನಡತತ್ನುರ ೆ ಅಂತ್ಹವರನತನ ರೆ್ೇರವನಗಿ 
ಎನಚಕ್ೌಂಟರಚ ಮನಡತವಂತ್ಹ ಕ್ೆಲಸವನತನ ನಮಮ ಪೂೆಲ್ಲೇಸ್ಚ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಮನಡಬ್ೇೆಕತ. 
ಈಗನಗಲ ೆಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ನು, ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ೂೆನಂದತ “ಉಡನು ಪಂಜನಬಚ̓  ಆಗತವುದತ 
ಬ್ೆೇಡ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದನದರೆ. ಅವರ ಹಿಂದ ೆಕ್ನಣದ ಕ್ೆೈಗಳು ಕ್ೆಲಸ ಮನಡತತಿುವೆ. ಅವರ ಹತಿುರ ಹಣವಿದೆ, 
ಸನವಿರನರತ ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪನಯಗಳ ವಯವಹನರ ನಡಯೆತತಿುದ.ೆ ಇವತ್ತು ಈ ವಿಚನರ ಇಲ್ಲಿ 
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ಚಚೆಾಯನಗಿದೆ. ಇನತನ ಮತಂದೆ extreme ಆಗಿ ಅಂತ್ವರನತನ ಗತಂಡಿಕ ಕ್ೊಲತಿವಂತ್ಹ ಕ್ೆಲಸವನತನ 
ಗೃಹ ಇಲನಖ ೆ ಮನಡಬ್ೇೆಕತ. ಇಲಿದ್ಧದದರ ೆ ನಮಮ ಯತವಕರ ಭವಿಷಯ ಹನಳನಗಿ ಹೊೇಗತತ್ುದೆ. ಈ 
ವಯವಹನರ ಶನಲ-ೆಕ್ನಲೇೆಜ್ತಗಳಲ್ಲಿ  ನಡಯೆತತಿುದ.ೆ ಇದಕ್ೆೆ ಒಂದತ ಅಂತ್ಯವನತನ ಕ್ೊಡಬ್ೇೆಕತ 
ಎನತನವುದನದರೆ ಒಂದತ ಎನಚಕ್ೌಂಟರಚ ಟಿೇಂ ಅನತನ ಗೃಹ ಸಚಿವರತ ತ್ಯನರತ ಮನಡಬ್ೇೆಕತ. ಆ 
ಭಯದ್ಧಂದ ಈ ವಯವಹನರವನತನ ಅವರತ ನಲ್ಲಿಸಬ್ೆೇಕತ. ಇಲಿದ್ಧದದರ ೆಕ್ೂೆೇಟಚಾಗಳಿಂದ ಏನತ ಮನಡಲತ 
ಸನಧಯವಿಲಿ. ಇವತ್ತು ಅರಸೆ್ಟಚ ಆದರೆ ರ್ನಳ ೆಬ್ೇೆಲಚ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡತ ಹೂೆರಗೆ ಬರತತ್ನುರ.ೆ ಆದದರಿಂದ 
ಕಠಿಣ ತಿೇಮನಾನವನತನ ಗೃಹ ಸಚಿವರತ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಳಿಬ್ೇೆಕ್ೆಂದತ ಹೆೇಳಿ ನನನ ಮನತ್ತಗಳನತನ 
ಮತಕ್ನುಯಗೊಳಿಸತತ್ೆುೇರೆ್.  

     ಶ್ರೇ ಅ.ದೆೇವೆೇಗೌಡ(ಪದವಿೇಧರ ಕ್ೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಗಳೆ. ಅವಕ್ನಶ ಕ್ೊಟಿಟದಕ್ನೆಗಿ 
ವಂದರೆ್ಗಳು. ಇತಿುೇಚಗೆೆ ರನಜನಯದಯಂತ್ ಹೆಚತಚತಿುರತವ ಗನಂಜನ ಮತ್ತು ಡರಗಾಚ ಕಳಿಸನಗನಣಿಕ್ೆಯ ಬಗೆೆ 
ಈಗನಗಲ ೆ ಅರೆ್ೇಕ ಸದಸಯರತ ಮನತ್ರ್ನಡಿದನದರೆ. ಈ ವಿಷಯದ ಬಗೆೆ ರ್ನನತ ಒಂದರೆಡತ 
ವಿಚನರಗಳನತನ ಹೆೇಳಬಯಸತತ್ೆುೇರೆ್.  It is reported in ‘Hindustan Times’ಚ
newspaper on 5.1.2022 that ‘೫,೬೪೪ drug peddlers held in city in 2021, 
say Bengaluru Police’.ಚ ಚ ಪೊಲ್ಲೇಸ್ಚನವರತ ಹೆೇಳಿದನದರೆ, ಅವರಿಗೆ ಎಲನಿ ಮನಹಿತಿ ಗೊತಿುದೆ. 
ಆದರೂ ಏಕ್ೆ ಕರಮವನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡಿರತವುದ್ಧಲಿ? ಈ ವಿಷಯವನತನ ರ್ನನತ ಈ ಪೆೇಪರಚ ಕಟಿಂಗಚ 
ರೆ್ೂೇಡಿ ಹೆೇಳುತಿುದೆದೇರ್ೆ.ಚ ‘ವಿಜ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕʼ  ದ್ಧನ ಪತಿರಕ್ೆಯಲ್ಲಿ ‘೩ ಕ್ೊೇಟಿ ರೂ. ಮೌಲಯದ 
ಮನದಕವಸತುಗಳ ವಶ – ಡರಗಾಚ ಮನರತತಿುದದ ಇಬಬರ ಬಂದನʼ  ಶ್ೇಷಿೇಾಕ್ೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ 
ಪರಕಟವನಗಿರತವಂತ್ ೆ ರೆ್ೈಜೇೆರಿಯನದ ಇಬಬರತ ಬಂಧನವನಗಿದನದರ.ೆ ಎಲಿವೂ ಗೊತಿುದೆ.ಚ ‘ಪರಜನವನಣಿʼ  
ದ್ಧನ ಪತಿರಕ್ೆಯಲ್ಲಿ  ‘ಪೆರಷರಚ ಕತಕೆರಚ, ರನಸನಯನಕ ಜ್ಪಿು; ರೆ್ೈಜೇರಿಯನ ಪರಜೆ ಬಂಧನ - ಡರಗಾಚ: 
ಮರ್ೆಯಲೆಿೇ ಮಿನ ಲನಯಬಚ̓   ಎನತನವಂತ್ಹ ಲೆೇಖನವೂ ಸಹ ಪರಕಟವನಗಿದೆ.ಚ‘ವಿಜ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕʼ  
ದ್ಧನ ಪತಿರಕ್ೆಯಲ್ಲಿ  “ಆರೂೆೇಪಿಗಳಿಂದ ೧೩.೩೦ ಕ್.ೆಜ ಗನಂಜನ ವಶ | ಸಾಳಿೇಯರ ಮನಹಿತಿ ಮೇರೆಗ ೆ
ದನಳಿ - ಗನಂಜನ ಮನರಲತ ಯತಿನಸತತಿುದದ ರ್ನಲಾರ ಸರೆ”ೆ,ಚ “ರನಜ್ಧನನಯಲ್ಲಿ ಬ್ನಿೂರ್ಚ ಎಂಡಿಎಂಎ 
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ಡರಗಾಚ ಜನಲ”ಚ ಚ ಎನತನವಂತ್ಹ ಲೆೇಖನವೂ ಸಹ ಪರಕಟವನಗಿದೆ.  ಪಿರಸಿಟೇಜಚ ಕಂಪನಯ ಮನಲ್ಲೇಕರ 
ಸಹೊೇದರಿ ಅಂಜ್ತಂ ರಜನರ್ಚ ಅವರನತನ ಬಂಧಿಸಲನಗಿದೆ, ಸನವಿರನರತ ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪನಯ ಒಡತೆ್ನದ 
ಕಂಪನಯ Executive Director  ಆಗಿರತವ ಅಂಜ್ತಂ ರಜನರ್ಚರವರತ ಮನದಕ ಜನಲದಲ್ಲಿ 
ಸಿಕೆಬಿದ್ಧದದತದ, ಉದಯಮ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಬ್ನರಿೇ ಸಂಚಲನವನತನ ಮೂಡಿಸಿದೆ ಎನತನವ ವರದ್ಧಯೂ ಸಹ 
ದ್ಧನಪತಿರಕ್ೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಧದೆ. ಜೆೈಲ್ಲನಲ್ಲಿಯೆೇ ಯನವ ರಿೇತಿ drugs supply ಆಗತತ್ುದೆ ಎನತನವುದನತನ 
ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ ಮಂಜ್ಣಣನವರತ ಹೆೇಳಿದನದರ.ೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಪೊಲ್ಲೇಸ್ಚ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳೆೇ 
ಶನಮಿೇಲನಗಿದನದರೆ. ಇಲ್ಲಿಯೆೇ ವಿಧನನ ಸೌಧದ Banquet Hall ನಲ್ಲಿ exhibition ಇಟಿಟದದರತ. 
ಡರಗಾಚನ ಒಂದತ ಗತಡೆಾಯರೆ್ನೇ ತ್ಂದತ ಪರದಶಾನದಲ್ಲಿ ಇಟಿಟದರತ. ನನಗೆ ಆಶಚಯಾವೂ ಆಯತ್ತ, 
ರ್ನಚಿಕ್ಯೊ ಆಯತ್ತ. ರ್ನನತ ರೆ್ೂೇಡಲತ ಹೂೆೇಗಲೆೇ ಇಲಿ.  ಅದರೆ್ನ ಅವರಿಗೆ supply 
ಮನಡತತ್ನುರೂೆೇ ಎನತನವ ಅನತಮನನ ನನಗ ೆ ಬಂದ್ಧದ.ೆ ಅದನತನ ತ್ಂದತ ಇಲ್ಲಿ ಶೆ್ೇ ಮನಡಿ 
ತ್ೊೇರಿಸತತಿುದನದರ.ೆ ನಮಮ ಬ್ೆಂಗಳೂರತ ಮನದಕ ವಸತುಗಳ ತ್ನಣವನಗಿ ಪರಿವತ್ಾರ್ೆಯನಗತತಿುದೆ. ಪರತಿ 
ದ್ಧನ ಪೆೇಪರಚನಲ್ಲಿ ರೆ್ೂೇಡಿದರ ೆ ಬರಿ ಡರಗಾಚ ವಿಚನರ ಇರತತ್ುದೆ. ಇದನತನ ಮಕೆಳು ರೆ್ೂೇಡತತಿುದನದರೆ. 
ರನಜ್ಯದ ರನಜ್ಧನನಯನದ ಬ್ೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ವಿದೆೇಶ್ ವಯಕುಗಳು ಮರ್ೆ ಬ್ನಡಿಗೆ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡತ 
ಗನಂಜನ, ಎಣೆಣ, ಅರ್ಮಚ, ಎಂ.ಡಿ.ಎಂ.ಎ., ಮನದಕ ವಸತುಗಳನತನ ತ್ಯನರಿಸತವಲ್ಲಿ ತ್ಮಮನತನ  
ತ್ೊಡಗಿಸಿಕ್ೂೆಂಡಿರತವುದರಿಂದ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಗನಬರಿಯನಗಿದೆ. ಆ ಡರಗಾಚನತನ ಅವರತ 
ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳಿಗ,ೆ ಟೆಕೆಗಳಿಗ ೆಮನರನಟ ಮನಡತತಿುದನದರ.ೆ ಇದರ ಬಗೆೆ ಸಕ್ನಾರ ಗಂಭಿೇರವನಗಿ ಚಿಂತಿಸಿ 
ಮನನಯ ಗೃಹ ಸಚಿವರತ ಕಠಿಣ ಕರಮವನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಳಿಬ್ೆೇಕ್ೆಂದತ ತ್ಮಮ ಮತಖನಂತ್ರ ಮನವಿ 
ಮನಡಿಕ್ೊಳುಿತ್ೆುೇರೆ್.  

    ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.ೆಹರಿಪರಸನದ(ವಿರೊೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಗಳ,ೆ ರ್ನನತ 
ಮನತ್ರ್ನಡಬ್ನರದತ ಅಂದತಕ್ೊಂಡಿದೆದ. ಆದರೆ ಈ ವಿಚನರವನಗಿ ಮನತ್ರ್ನಡಿ ಎಂದತ ನನನ ಸೆನೇಹಿತ್ರತ 
ನನನ ಹೆಸರನತನ ಹೆೇಳಿದದರಿಂದ ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ೆುೇರೆ್. ಡರಗಾಚ ವಿಚನರದಲ್ಲಿ ಮನತ್ರ್ನಡಬ್ೆೇಕತ ಎಂದರ,ೆ 
ಅದರದ ೆ ಅದ ಇತಿಹನಸವಿದೆ. ಡರಗಾಚ ಭನರತ್ಕ್ೆೆ ಬರತವುದತ, ಬಮನಾ ಬ್ನಡಾರಚನಲ್ಲಿ ‘Golden 
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Triangle’ಚಎಂದತ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಡಿೇ ಪರಪಂಚಕ್ೆೆ ಪೂರೈೆಕ್ೆ ಮನಡತತ್ನುರ.ೆ ಆ ಬ್ನಡಾರಚ ನಮಮ 
ಭನರತ್ಕ್ೆೆ ಹತಿುರದಲ್ಲಿಯೆೇ ಇದೆ. ಈ ವಯವಹನರ ನರ್ನೆ-ಇವತಿುನಂದ ಪನರರಂಭವನಗಿರತವುದಲಿ. 
ಕ್ೊಲಂಬಿಯನ ದೇೆಶದ complete revenue  ಡರಗಚನಂದಲೇೆ ಬರತತ್ುದೆ.  ಆ ದೆೇಶ 
ನಡಯೆತತಿುರತವುದೆೇ ಡರಗಾಚ ಹಣದ್ಧಂದ. ಪೊಲ್ಲೇಸ್ಚ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು, ಕ್ನನಚಸಟೆೇಬಲಚಗಳು ಮನಡತತಿುದನದರೆ 
ಎನತನವುದಲಿ, ಇದತ international conspiracy  ನಂದನಗಿ ನಡಯೆತತಿುದೆ. ಮನನಯ ಸಲ್ಲೇಂ 
ನನಗ ೆಒಳೆಿಯ ಸನೆೇಹಿತ್ರತ, ಅವರತ ಏಕ್ೆ ‘extreme’ಚ ಎನತನವ ಶಬದವನತನ ಹೆೇಳಿದರತ ಎನತನವುದತ 
ನನಗ ೆಗೊತ್ನುಗತತಿುಲಿ. ಅವರತ N.S.U.I., ಅಧಯಕ್ಷರನಗಿದನದಗ ಅವರ ಸನೆೇಹಿತ್ರನದ ಶ್ರೇಯತತ್ ಆರನಧಯ 
ಎನತನವವರತ De-addiction Camp ಮನಡತತಿುದದರತ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರ್ನವು ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳು 
ನಮಮಲಿರನತನ ಕರದೆತಕ್ೊಂಡತ ಬಂದತ ಬಿೇಡಿ ಸೇೆದತವವರಿಂದ ಹಿಡಿದತ ಗನಂಜನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುಿವವರ 
ಬಗೆೆ ಹೆೇಳಿ, ಅದನತನ ಹೆೇಗ ೆಬಿಡಿಸಬ್ೆೇಕತ ಎನತನವುದನತನ ಹೆೇಳಿದದರತ. ಆರನಧಯ ಎನತನವವವರತ ಇನತನ 
ನಮಮ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇದನದರ.ೆ ಆದದರಿಂದ ಆ extreme step ಬ್ೇೆಡ. ಕ್ನನೂನನ ಚೌಕಟಿಟನಲ್ಲಿ ಏನತ 
ಮನಡಲತ ಸನಧಯ ಅದನತನ ಮನಡಿ. ರ್ನವು ಸನವಾಜ್ನಕ ಕ್ೆೇತ್ರದಲ್ಲಿರತವವರತ, ನಮಮ ಮೇಲ ೆ
ಜ್ವನಬ್ನದರಿ ಇದೆ. ರ್ನವು ಮನಸತಾ ಮನಡಿದರೆ ಏನತ ಬ್ೆೇಕ್ನದರೂ ಮನಡಬಹತದತ.  ರ್ನನತ ಹತಟಿಟ 
ಬ್ೆಳೆದ್ಧರತವುದತ ಕ್ೂೆೇದಂಡರನಮಪತರ. ಈಗ ಆ ಸಾಳವನತನ ರ್ನನತ ಬಿಟತಟ ೨೫ ವಷಾಗಳನಯತ್ತ. 
ರ್ನನತ ಅಲ್ಲಿ ಇರತವಷತಟ ದ್ಧವಸ ಒಂದೇೆ ಒಂದತ ವೆೈನಚ ಶನಪಚ, ಸನರನಯ ಅಂಗಡಿ, ಕಿಬಚ ಬಿಡಲ್ಲಲಿ.  
ಇವತ್ತು ವೆೈಯನಲ್ಲಕ್ನವಲಚ ಪೊಲ್ಲೇಸ್ಚ ಠನಣೆಯಂದ ರಕೆ್ನಡಚಾ ತ್ರಿಸಿಕ್ೊಂಡತ crime rate 
ರೆ್ೂೇಡಲ್ಲ, ಒಂದೇೆ ಒಂದತ eve teasing   ಆಗತವುದ್ಧಲಿ.   ಇದೆಲಿವು ರ್ನವು ಮನಸತಾ ಮನಡಿ 
ಮನಡಿರತವ ಕ್ೆಲಸ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದತ ಗರಡಿ ಮರ್ೆ ಇತ್ತು, ಎರಡತ ಕಬಬಡಿ ಕಿಬಚಗಳು ಇದದವು. ರ್ನನತ 
ಸನರನಯ ತ್ಯನರತ ಮನಡತವ ಸಮತದನಯದ್ಧಂದ ಬಂದವನತ. ರ್ನವು ಯನರಿಗೂ ಮನಡಲತ 
ಬಿಡಲ್ಲಲಿ. ಇಡಿೇ ಬ್ೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಮಮ ಬಡನವಣ ೆ ಮನದರಿ ಬಡನವಣೆಯನಗಿತ್ತು. ಈಗ ಯನವ 
ಪರಿಸಿಾತಿ ಇದೆ ಎನತನವುದನತನ ರ್ನನತ ರೆ್ೂೇಡಲತ ಹೂೆೇಗತವುದ್ಧಲಿ. ಒಂದತ ಸನರಿ ಯನವುದೊೇ ಕಛೆೇರಿ 
ಮೇಲ ೆ ಬ್ನಂಬಚ ಬ್ನಿಸ್ಟಚ ಆಯತ್ತ. ಆಗಿನಂದ ಅದತ  ಕ್ೂೆೇತ್ನಾಲಪತರವನಯತ್ತ. ನಮಮ ಮೇಲ ೆ
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ಜ್ವನಬ್ನದರಿ ಇದೆ. ರ್ನವು ಮನಸತಾ ಮನಡಿದರ ೆಏನತ ಬ್ೆೇಕ್ನದರೂ ಮನಡಬಹತದತ.   
           (ಮತಂದತ)  

(139)07-03-2022(06-40)bsd-vk 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕೆ್. ಹರಿಪರಸನದಚ (ಮತಂದತ) 

ಸಣಣ ಪತಟಟದದಕ್ೆೆಲನಿ ಕ್ೆೈ ಹನಕ ರ್ನವೇೆ ಹನಳು ಮನಡಿಕ್ೂೆಂಡಿದದೆೇವೆ. Police ನವರತ ಇದದರೂ ಅವರತ 
ಏನತ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಆಗತತ್ುದ?ೆ ಇದತ ಪರತಿಯಬಬರಿಗೂ ಗೂೆತ್ತು. ಬಹಳಷತಟ ಮನನಯ ಸದಸಯರತ 
ಮನತ್ರ್ನಡತವನಗ ಟೆಕೆಗಳು, college ಗಳು ಎಂದಲೆನಿ ಹೆೇಳಿದರತ. ದಯವಿಟತಟ ಬ್ೆಂಗಳೂರತ City 
ಗೆ ಅಂತ್ಹ ಕ್ೆಟಟ ಹೆಸರನತನ ತ್ರಬ್ೇೆಡಿ. ಏಕ್ೆಂದರ ೆರ್ನನತ ಇಲ್ಲಿ ಹತಟಿಟ ಬ್ೆಳೆದ್ಧದದೆೇರೆ್. ರ್ನನತ college 
ನಲ್ಲಿ ಓದತತಿುರತವನಗ ೬೦ colleges ಗಳು ಇದದವು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೂೆ ಅಥವನ ಎರಡೊೇ 
college ಗಳಲ್ಲಿ ಮನತ್ರ ಈ ರಿೇತಿಯ ಹತಡತಗರಿದತದ ಅವರತ ಸಹ maximum ಎಂದರೆ 
cigarette ಸೇೆದತವ ಅಥವನ beer ಕತಡಿಯತವ ಹತಡತಗರನಗಿದದರತ. ಅದೇೆ ಅವರಿಗೆ ಪರಪಂಚ. 
ಮನನಯ ವೆೈ.ಎ. ರ್ನರನಯಣಸನಾಮಿರವರತ ಬ್ೆಂಗಳೂರತ ಅಲಿ; ಕ್ೂೆೇಲನರದವರತ ಅಲಿ, ಅಂತ್ಹ 
ಪರಿಸಿಾತಿ ಅವರಿಗಿದತದ, ಆ ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿ ಅವರತ ಏನತ ಬ್ೆೇಕ್ನದರೂ ಹೇೆಳುತ್ನುರ.ೆ ಆದದರಿಂದ ಪರಶೆನ 
ಏರೆ್ಂದರೆ, Bengaluru is an International City, and it is a City of 
opportunities.  ರ್ನವು ಜ್ವನಬ್ನದರಿ ಸನಾನದಲ್ಲಿದತದಕ್ೂೆಂಡತ ಬ್ೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ drug ಜನಸಿು ಇದ ೆ
ಎಂದತ ಹೇೆಳಿದರ ೆ ಹೆೇಗೆ? ೫೦೦೦ ಜ್ನರಲ್ಲಿ ೫ case ಇರಬಹತದತ. ಕ್ೆಲವಂದತ ಸರಿಯನಗಿ 
ಹೆೇಳಿದತದ, foreigners ಇರತವ ಜನಗದಲ್ಲಿ ದಂಧೆ ಹೆಚನಚಗತತಿುದೆ. ಆ foreigners ಎಲ್ಲಿಂದ 
ಬಂದ್ಧದನದರೂೆೇ, ಆ ಜನಗದಲ್ಲಿ ಇದರ ಉಪಯೇಗ ಜನಸಿು ಇದೆ. ಈ ದೇೆಶದಲ್ಲಿ official ಆಗಿ 
ಮನರತತ್ನುರೆ, ಮಧಯಪರದೆೇಶದ ಮಡೂಾರಚ ಮತ್ತು ನೇಮರ್ಚ ಎಂಬ ಜಲೆಿಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ೇಮನತನ ಸಕ್ನಾರಿ 
depot ಗಳಲ್ಲಿ official ಆಗಿ ಮನರತತ್ನುರೆ. ಈ ಅರ್ೇಮನತನ reform ಮನಡಿದರೆ ಮನತ್ರ 
heroin, white powder  ಸೇೆರಿದಂತ್ ೆ ಎಲಿವೂ ಆಗತತ್ುದೆ. ಇದನತನ ನಲ್ಲಿಸತವುದಕ್ೆೆ 
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ಆಗತತ್ುದೆಯೆೇ? ಈ ವಿಚನರ ಎಲಿರಿಗೂ ಗೂೆತಿುರತವುದನಗಿದೆ. ಇದನತನ ಯನರೂ ನಲ್ಲಿಸತವುದ್ಧಲಿ. ರ್ನನತ 
ಸಾತ್ಃ ನೇಮರ್ಚ ಮತ್ತು ಮಡೂಾರಚಗಳಿಗೆ ಹೊೇಗಿ ರೆ್ೂೇಡಿದೆದೇರ್.ೆ ಈ ರಿೇತಿ ಹಲವನರತ ರನಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 
ಹಲವನರತ ಪದಿತಿ ಮತ್ತು ಸಂಪರದನಯಗಳಿವೆ. ಉತ್ುರ ಪರದೆೇಶದ ಚತರ್ನವಣನ ಪರಚನರದ ಭನಷಣದಲ್ಲಿ 
drug ಎನತನವ ವಿಷಯವು ಭನಷಣದಲ್ಲಿ ಬಂದತ, ಯನರತ drug ಸೇೆವಿಸತತ್ನುರ ೆಎನತನವ ವಿಚನರವೂ 
ಬಂತ್ತ. ಮನನಯ ಅರತಣ ಶಹನಪೂರ, ಮನನಯ ನಮೇಶ್ರವರತ ಹನಗೂ ಪಿೇಠದಲ್ಲಿ ಕತಳಿತಿರತವ ತ್ನವು 
ಹೆೇಳಿದ್ಧರಿ, ಹೆಣತಣ ಮಕೆಳ ಮೇಲೆ allegation ನಡಯೆತ್ತ. ಬ್ೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ೬ ತಿಂಗಳು  film 
actress ಬಗೆೆ allegation ನಡಯೆತ್ತ. ಮನನಯ ವಿಶಾರ್ನಥಚರವರತ ಮನತ್ರ ಬ್ನಯ ಬಿಟಿಟದದರತ. 
ಕ್ೆೇವಲ ಹೆಣತಣ ಮಕೆಳು ಮನತ್ರವಲಿದೆೇ ಗಂಡತ ಮಕೆಳು drug addicts ಆಗಿಲಿವೆೇ? ದೂೆಡಾ 
ದೊಡಾವರ ಮಕೆಳು ಇದದರೂ ಒಬಬರ ಹೆಸರತ ಬರಲ್ಲಲಿ. ಕ್ೆೇವಲ ಹೆಣತಣ ಮಕೆಳ ಬಗೆೆ ಜನಡಿಸಿ, ಜನಡಿಸಿ 
Film Industry ತ್ಲೆ ತ್ಗಿೆಸತವಂತೆ್ ಮನಡಿಬಿಟಟರತ. ಗಂಡತ ಮಕೆಳನತನ ಸೇೆರಿಸಿ ಪರಸನರ ಮನಡಲ್ಲ. 
ರ್ನವು ಚನಪ ೆ ಹನಕದರ ೆ ಅವರತ ರಂಗೊೇಲೆ ಕ್ೆಳಗ ೆ ನತಸಿಯತತ್ನುರ.ೆ ಇದಕ್ೆೆ ರ್ನವೇೆ ರ್ನಯಕರನಗಿ 
solution ಆಗಿದದೆೇವೆ. ಅವರತ ಮನಸತಾ ಮನಡಿ, ನಮಮ Assembly segment ನಲ್ಲಿ ಇಂತ್ಹದದೆಲನಿ 
ಬರಬ್ನರದತ ಎಂದತ ಮನಡಲ್ಲ. ಆಗ ಹೇೆಗೆ ಬರತತ್ುದೆ ಎಂದತ ರೆ್ೂೇಡೂೆೇಣ ಅಥವನ ರ್ನವುಗಳು 
ಇರತವ ಜನಗದಲ್ಲಿ ಇಂತ್ಹದತದ ಬರಬ್ನರದತ ಎಂದತ ಮನಡಿದರೆ ಏಕ್ೆ ನಯಂತ್ರಣ ಮನಡಲತ 
ಆಗತವುದ್ಧಲಿ? ರ್ನನತ ಮನಡಿ ತ್ೊೇರಿಸಿದದೆೇರೆ್. ದತರಂತ್ ಎಂದರೆ ಇವತ್ತು ಅದತ ಕ್ೂೆತ್ನಾಲಚಪತರ 
ಆಗಿಬಿಟಿಟದ.ೆ ಅದತ ಆಗತವುದಕ್ೆೆ ಕ್ನರಣವನತನ ರ್ನನತ ಹೆೇಳುವುದಕ್ೆೆ ಆಗತವುದ್ಧಲಿ. ಆದದರಿಂದ ಜ್ವನಬ್ನದರಿ 
ನಮಮ ಮೇಲೆ ಹಚೆನಚಗಿದತದ, ಸಮನಜ್ದಲ್ಲಿರತವ ಹನಗೂ ಸಮನಜ್ ಸೇೆವೆ ಮನಡತಲತ ಬಂದ್ಧರತವವರೆೇ 
ಬ್ೆೇಲ್ಲ ಎದತದ ಹೂೆಲ ಮೇಯದಂತೆ್ ಆಗಿದ.ೆ ಅವರತ ಮನಸತಾ ಮನಡಿದರೆ ಏಕ್ೆ ಆಗತವುದ್ಧಲಿ? ರ್ನಳೆಯೆೇ 
ಇದತ ನಲತಿತ್ುದೆ!. ಇದನತನ ಮನಡಲತ ಯನರಿಗನದರೂ ಧೆೈಯಾ ಇದೆಯೆೇ?  

 ಶ್ರೇ ಲಹರಚ ಸಿಂಗಚ ಸಿರೊೇಯನ:- ರ್ನನತ ಇದರ ಬಗೆೆ ಹೆೇಳಿದೆದೇರ್ೆ. 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕೆ್. ಹರಿಪರಸನದಚ:- ರನಜ್ಸನುನದಲ್ಲಿ ಒಂದತ ಹಬಬದಲ್ಲಿ ಇದೇೆ ಪನರಮತಖಯವನಗಿರತತ್ುದೆ. 
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ಶ್ರೇ ಲಹರಚ ಸಿಂಗಚ ಸಿರೊೇಯನ:- ಅದತ ಹಳೆಯ ಕ್ನಲದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು, ಈಗ ಇಲಿ. 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕೆ್. ಹರಿಪರಸನದಚ:- ಈಗ ಇನೂನ ಇದೆ. ರ್ನಳ ೆ ಹೊೇಲ್ಲ ಹಬಬಕ್ೆೆ ಮನನಯ ಸದಸಯರತ 
ಬಂದರ ೆ ಹೊೇಗಿ ರೆ್ೂೇಡಬಹತದತ. ರ್ನನತ ಇದರ ಬಗೆೆ ಬಹಳ ಕಳಕಳಿಯಂದ ಹೆೇಳಿದೆದೇರ್.ೆ ರ್ನವು 
ಮಕೆಳನತನ ಕ್ನಪನಡಿಕ್ೂೆಳಿಬ್ೇೆಕತ. ನಮಮ ಸಂಪರದನಯಕ college ಗಳಲ್ಲಿ ಇವೆಲಿವೂ ಆಗತವುದ್ಧಲಿ. ಈ 
donation ಪದಿತಿ ಇದಯೆಲಿ, ಅಡವೆ ದತಡಿಾನಲ್ಲಿ donation ಸೇೆರಿದನಗ ಅದನತನ ಖಚತಾ 
ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಗೊತಿುರತವುದ್ಧಲಿ, ಹೆಂಡ ಕತಡಿದರೆ ವನಸರೆ್ ಬಂದತ ಮರ್ೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದತಕ್ೊಳುಿತ್ನುರೆ. 
Drugs ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡರೆ ಗೊತ್ೆುೇ ಆಗತವುದ್ಧಲಿ. ಇವೆಲಿವೂ ಸಮನಜ್ದ ಪಿಡತಗತ ಎಂದತ ಮನನಯ 
ಅರತಣ ಶಹನಪೂರ ಹನಗೂ ಮನನಯ ಸಂಕನೂರತ ರವರತ ಹೆೇಳಿದರತ. ಇದೆಲಿವೂ social evil.  
ಇದನತನ ತ್ಡಗೆಟಟಲತ ಸನಕಷತಟ ಕ್ನನೂನತ ಇದೆ. ರ್ನನತ Parliament ನಲ್ಲಿ ಮನತ್ರ್ನಡತವನಗ 
“Parliament over-flows with the laws, only to be bypassed”ಚ ಎಂದತ 
ಹೆೇಳುತಿುದೆದನತ.ಚ “Laws are passed only to be bypassed.”ಚ ಚ ಆದದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿನ 
solution ಗಳನತನ ರ್ನಳಯೆಂದಲೆೇ ಜನರಿ ಮನಡಲ್ಲ, ರ್ನವಲೆಿ ರನಜ್ಕೇಯ ರ್ನಯಕರತ ಮನಸತಾ 
ಮನಡೂೆೇಣ. ಇಂತ್ಹದದಕ್ೆೆ ಅವಕ್ನಶ ಕ್ೊಡತವುದತ ಬ್ೆೇಡ. ಕ್ೆೇವಲ ಅವರ ಬಳಿ ಮನತ್ರ 
information ಇರತವುದ್ಧಲಿ,  ಪರತಿಯಬಬ ರನಜ್ಕ್ನರಣ ಅಂದರೆ MLA, MP, Corporator, 
ತ್ನಲೂಿಕತ ಪಂಚನಯತಿ, ಗನರಮ ಪಂಚನಯತಿಯಲ್ಲಿರತವವರ ಬಳಿ information ಇರತತ್ುದೆ. 
ಇದನತನ ನಲ್ಲಿಸಬ್ೇೆಕತ ಎಂದತ ರ್ನಳೆಯಂದಲೇೆ ಮನಸತಾ ಮನಡೂೆೇಣ, ಇದತ ನಲಿಲ್ಲಲಿ ಎಂದರೆ ಕ್ೆೇಳಿ. 
ರ್ನನತ ಈ ಸದನದ್ಧಂದ ರನಜೇರ್ನಮ ಕ್ೊಟತಟ ಸಿೇದನ ಹೊೇಗತತ್ುೆೇರೆ್. ಸತಮಮರ್ ೆ ಭನಷಣ ಮನಡಿ 
ಏನೂ ಪರಯೇಜ್ನ ಇಲಿ, ನನಗ ೆಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಅವಕ್ನಶ ಕ್ೊಟಟ ತ್ಮಗೆ ಧನಯವನದಗಳನತನ ತಿಳಿಸಿ, 
ನನನ ಮನತ್ತಗಳನತನ ಮತಗಿಸತತ್ೆುೇರೆ್. ನಮಸನೆರ. 

ಶ್ರೇ ಚಿದನನಂದ ಎಂ. ಗೌಡ (ಪದವಿೇಧರ ಕ್ೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 
ಅವಕ್ನಶಕ್ನೆಗಿ ಧನಯವನದಗಳು. ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಂಸೆಾಗಳ ಸತತ್ುಮತತ್ು ತ್ಂಬ್ನಕತ ವಸತುಗಳನತನ ಮನರನಟ 
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ಮನಡಬ್ನರದಂೆಬ ಕ್ನನೂನತ ಇದೆ. ಆದರೆ board ಹನಕದ್ಧದದರ ೆ ಮನತ್ರ ಶ್ಕ್ ೆ ಇದತದ, ಮನರನಟ 
ಮನಡಿದರೆ ಶ್ಕ್ ೆ ಇಲಿ. ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಂಸೆಾಗಳ ಬಳಿ board ಇಲಿದ್ಧದದರೆ police ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು, 
ಇಲನಖಯೆವರತ ಬಂದತ ಕ್ೇೆಳುತ್ನುರೆ. ಆದರೆ ಸತತ್ುಮತತ್ು ಇರತವ ೧೦೦ ಮಿೇಟರಚ ವನಯಪಿುಯ ನಂತ್ರ 
ಶ್ಕ್ೆ ಇಲಿ. ಹನಗನಗಿ police ಇಲನಖ ೆ ಖಂಡಿತ್ವನಗಿ ಬಹಳ ಪರಮತಖವನದ ಪನತ್ರವನತನ 
ನವಾಹಿಸತತಿುದೆ. ದೆೇಶದ ಬ್ನವಿ ಪರಜಗೆಳೆಂದತ ಕರಯೆತವ ನಮಮ ಮಕೆಳು ಸೇೆರಿದಂತ್ ೆ ಪರತಿಯಬಬ 
ಪೊೇಷಕರಲ್ಲಿಯೂ ಆತ್ಂಕ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪೂೆೇಷಕರ ಪನತ್ರ ಸಿೇಮಿತ್ವನಗತತ್ುದೆ. ಮಕೆಳು ಸಾಲಪ 
ದೊಡಾವರನದ ಮೇಲ ೆ ಈಗಿನ ವಿದಯಮನನಗಳ ಸೂಕ್ಷಮ ಮನಸಿಾತಿಯಲ್ಲಿ ಯನವ ಪೊೇಷಕರಿಗ ೆ
ಮಕೆಳನತನ ದಂಡಿಸತವ ಧೈೆಯಾ ಬದಲನದ ವನತ್ನವರಣದಲ್ಲಿ ಬರತತಿುಲಿ. ಹನಗನಗಿ ಆದಷತಟ ಅಂತ್ಹ 
ವಸತುಗಳು ಮಕೆಳ ಕ್ೈೆಗೆ ಸಿಗದೆೇ ಇರತವಂತೆ್ ರೆ್ೂೇಡಿಕ್ೊಳುಿವುದತ ಸಕ್ನಾರದ ಹನಗೂ ಜ್ವನಬ್ನದರಿ 
ಸನಾನದಲ್ಲಿರತವ ರ್ನಯಕರತ ಮತ್ತು ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳ ಜ್ವನಬ್ನದರಿಯನಗಿದೆ. ಈ ದ್ಧಕೆನತ್ು ಕ್ೆಲಸ 
ಮನಡಬ್ೇೆಕ್ನಗಿದ.ೆ ಜೊತ್ೆಗೆ ಹತ್ನುರತ ವಷಾಗಳಿಂದ ಇದರ ಚಚೆಾ ಮನಡತತಿುದತದ, ಇದನತನ ಸತಲಭವನಗಿ 
ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುಿವಂತಿಲಿ. ಏಕ್ೆಂದರೆ ಇದತ ದೆೇಶದ ಭವಿಷಯವನಗಿದ.ೆ ಯನವುದೂೆೇ ಒಂದತ ಕ್ನಲದಲ್ಲಿ 
British ನವರತ ಭನರತ್ಕ್ೆೆ ಬಂದತ ಮದಲತ liquor ಗಳನತನ introduce ಮತ್ತು ಮನದರಿ 
wine ಗಳನತನ ಕ್ೊಟತಟ, ರನಜ್ ಮಹನರನಜ್ರತಗಳಿಗೆ ಕತಡಿಯತವುದನತನ ಕಲ್ಲಸಿ, ಅವರನತನ ಮತಿುನಲ್ಲಿ 
ತ್ೆೇಲತವಂತ್ ೆ ಮನಡತವಂತ್ಹ ವನತ್ನವರಣ ಸೃಷಿಟ ಮನಡಿದರತ. ಆ ಕ್ನರಣಕ್ನೆಗಿ ನಮಮ ದೇೆಶದಲ್ಲಿ 
ಒಂದತ ಹಿನನಲೆ ಮತ್ತು ಸಂಸೃತಿ ಇದತದ, ತ್ನನದೆೇ ಆದ ಚನರಿತ್ರೂ ಇದತದ, ಇದನತನ ಉಳಿಸಲತ ನಮಮ 
ಜ್ವನಬ್ನದರಿಯನತನ ಸರಿಯನಗಿ ನವಾಹಿಸಬ್ೆೇಕತ. ಇದತ ಕ್ೆೇವಲ ಚಚಾೆಗೆ ಸಿೇಮಿತ್ವನಗದೆೇ ಮತ್ತು at 
the same time, ಮನನಯ ಸಲ್ಲೇಂ ಅಹಮದಚ ರವರತ ಹೇೆಳಿದಂತೆ್ ಕಂಡಲ್ಲಿ ಗತಂಡಿಟತಟ 
ಸನಯಸತವುದಕೂೆ ಆಗತವುದ್ಧಲಿ. ಏಕ್ೆಂದರ ೆ ನಮಮ ಕ್ನನೂನನಲ್ಲಿ ಅವಕ್ನಶ ಇಲಿ. Encounter 
ಮನಡತವುದತ ಕಷಟವನಗತತ್ುದೆ. ಜೊತ್ೆಗೆ ಗೂಂಡನ ಕ್ನಯೆದಯ ರಿೇತಿಯಂತ್ ೆ ವಿಶೆೇಷವನದ 
ಕ್ನಯೆದಯನತನ ತ್ಂದತ ಉಗರವನದ ಶ್ಕ್ ೆಆಗತವಂತೆ್ ಮತ್ತು non-bailable arrest  ಆಗತವಂತ್ ೆ
ಮನಡಬ್ೇೆಕತ. ಈ ರಿೇತಿ ಕ್ನನೂನನಂತ್ೆ ಸರಿಯನಗಿ ಶ್ಕ್ ೆಆಗತವಂತ್ ೆಮನಡಿದರ ೆಮನತ್ರ ತ್ಹಬದ್ಧಗೆ 
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ತ್ರಬಹತದತ. ಇದತ ಎಲಿರ ಜ್ವನಬ್ನದರಿಯನಗಿದತದ, ಇದರ ಬಗೆೆ ಚಿಂತ್ರ್ ೆ ಮನಡತತಿುರತವುದತ 
ಶನಿಘ್ನೇಯ ವಿಚನರವನಗಿದೆ. ಈ ವಿಚನರ ತ್ಂದ್ಧರತವ ಮನನಯ ಶಶ್ಲಚ ಜ ನಮೇಶ್ ರವರತ 
ಸೇೆರಿದಂತ್ ೆಎಲಿರಿಗೂ ಧನಯವನದಗಳನತನ ಹೆೇಳುತ್ನು, ದಯಮನಡಿ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಈ ವಿಚನರದಲ್ಲಿ 
ಉಗರ ಮತ್ತು ಕಠಿಣ ನಲತವನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡತ ರನಜ್ಯದ ಜ್ನರ ಆತ್ಂಕ ನವನರಣೆಗ ೆ ಒಂದತ 
ಸಂದೆೇಶವನತನ ಸದನದ ಮೂಲಕ ಕ್ೂೆಡಬ್ೇೆಕತ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿ ನನನ ಮನತ್ನತನ ಮತಗಿಸತತ್ುೆೇರೆ್. 

ಶ್ರೇ ಅರಗ ಜ್ಞನರೆ್ೇಂದರ (ಗೃಹ ಸಚಿವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಸತಮನರತ ೨ 
ಗಂಟೆಯವರಗೊ ಚಚೆಾ ನಡದೆ್ಧದತದ, ಪರತಿಯಬಬರತ ಹೊಸ ಸಂಗತಿಗಳನತನ ಹೇೆಳಿದತದ, ಬಹತಶ: ರ್ನನತ 
ಕ್ೊಡತವ ಉತ್ುರ ಅವರಿಗೆ ತ್ೃಪಿು ತ್ರತವುದ್ಧಲಿ ಎಂದತ ಅಂದತಕ್ೊಂಡಿದೆದೇರ್ೆ. ಕ್ೆೇವಲ ಉತ್ುರದ್ಧಂದ 
ತ್ೃಪುರನಗತವುದ್ಧಲಿ ಎನತನವ ಭನವರೆ್ಯನತನ ಎಲಿರೂ ವಯಕು ಮನಡಿದನದರ.ೆ ಮನನಯ ನಮೇಶ್ ರವರ 
ರೆ್ೇತ್ೃತ್ಾದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇ ರವಿ ರವರತ, ಶ್ರೇಮತಿ ಭನರತಿ ಶೆಟಿಟ ರವರತ, ಶ್ರೇ ಸಂಕನೂರತ ರವರತ, ಶ್ರೇ ಅರತಣ 
ಶಹನಪೂರ ರವರತ, ಶ್ರೇ ಆಯನೂರತ ಮಂಜ್ತರ್ನಥ ರವರತ, ಶ್ರೇ ಲೆಹರಚ ಸಿಂಗಚ ರವರತ, ಶ್ರೇ ವೆೈ.ಎ. 
ರ್ನರನಯಣಸನಾಮಿ ರವರತ, ಶ್ರೇ ಸಲ್ಲೇಂ ಅಹಮದಚ ರವರತ, ಶ್ರೇ ಅ. ದೆೇವೆೇಗೌಡ ರವರತ, ಮನನಯ 
ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ ಹನಗೂ ಶ್ರೇ ಚಿದನನಂದ ರವರತ ಉತ್ುಮ ಹನಗೂ ಸವಿಸನುರ 
ಕ್ನಳಜಯನತನ ವಯಕು ಮನಡಿದನದರ.ೆ ಬಹತಶಃ ಬಹಳ ದ್ಧವಸಕ್ೆೆ ಬ್ೆೇಕ್ನದ ಸರಕನತನ ನನನ ತ್ಲೆಗೆ 
ತ್ತಂಬಿದನದರೆ. 

(ಮತಂದತ) 

(140)/07.03.2022/6.50/ಹೆರ್ಚವಿ:ಎಂಡಿ(ವಿಕ್ೆ) 
                                       (ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನಚರವರ ಉಪಸಿಾತಿ) 
ಶ್ರೇ ಆರಗ ಜ್ಞನರೆ್ೇಂದರ(ಮತಂದತ….) 
ಸರ್ನಮನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ಗೃಹ ಸಚಿವರ್ನಗಿ ಏನತ ಮನಡಬ್ೇೆಕತ ಮತ್ತು ಇದರ ಬಗೆೆ ಎಷತಟ 
ಕಠಿಣವನಗಿ ವತಿಾಸಬೆ್ೇಕತ ಎನತನವುದರ ಬಗೆೆ ಮನನಯ ಸದಸಯರತಗಳ ಮನತಿನಂದ ಪೆರೇರಣೆ ಸಿಕೆದೆ. 
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ಇವುಗಳನತನ ಕ್ನನೂನತ ಮತ್ತು ಪೊಲ್ಲೇಸ್ಚನವರಿಂದ ರ್ನಶ ಮನಡಬಹತದೆೇ ಅಥವನ 
ನಯಂತಿರಸಬಹತದೇೆ ಎನತನವುದತ ಚಚೆಾಯ ವಿಷಯವನಗಿದೆ.  ಬಹಳಷತಟ ಜ್ನ ಸದಸಯರತ ಪೊಲ್ಲೇಸರ 
ಕಣತಣ ತ್ಪಿಪಸಿ ಮನದಕ ವಸತುಗಳ ಸನಗನಣಿಕ್ ೆ ಅಥವನ ಮನರನಟದಂತ್ಹ ಚಟತವಟಿಕ್ೆಗಳು 
ನಡಯೆತವುದಕ್ೆೆ ಸನಧಯವಿಲಿ ಎನತನವ ಭನವರೆ್ಯನತನ ವಯಕುಪಡಿಸಿದನದರೆ. ರ್ನನತ ಇದನತನ 
ಸಮರ್ಥಾಸಿಕ್ೂೆಳುಿವುದಕ್ೆೆ ಹೂೆೇಗತವುದ್ಧಲಿ, ಪೊಲ್ಲೇಸ್ಚ ಇಲನಖಯೆಲ್ಲಿ ಒಂದತ ಲಕ್ಷ ಪೊಲ್ಲೇಸ್ಚ ಸಿಬಬಂದ್ಧ 
ಮತ್ತು ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಇದನದರ.ೆ ಆದರೆ, ಎಲಿರೂ ಇಂತ್ಹ ಚಟತವಟಿಕ್ೆಗಳಿಗೆ ಸನಥಚ ನೇಡತತಿುದನದರೆಂದತ 
ಹೆೇಳುವುದಕ್ೆೆ ಸನಧಯವನಗತವುದ್ಧಲಿ. ಬಹಳಷತಟ ಜ್ನ ಪೊಲ್ಲೇಸ್ಚ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಬಬಂದ್ಧಗಳು 
ತ್ಮಮ ಪನರಣವನತನ ಒತ್ುೆ ಇಟತಟ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡಿರತವಂತ್ಹ ಉದನಹರಣೆಗಳು ಇವೆ. ಕ್ೆಲವು ರೆ್ೈಜರಿಯನಚ 
ಪರಜಗೆಳನತನ ಹಿಡಿಯತವುದಕ್ೆೆ ಹೊೇದಂತ್ಹ ಸಂದಭಾದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷತಟ ಜ್ನ ಪೂೆಲ್ಲೇಸ್ಚ ಸಿಬಬಂದ್ಧಗಳು 
ಪೆಟತಟ ತಿಂದತ ಆಸಪತ್ೆರಗೆ ಸೇೆರಿಕ್ೊಂಡಿದದರತ. ಉತ್ುಮ ಪೊಲ್ಲೇಸ್ಚ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಬಬಂದ್ಧಗಳು 
ನಮಮಲ್ಲಿರತವುದನತನ ತ್ನವುಗಳು ಸಹ ರೆ್ೂೇಡಿದ್ಧದೇರಿ. ಯನರೊೇ ಕ್ೆಲವರತ ಇಂತ್ಹ ಕ್ನಯಾದಲ್ಲಿ 
ತ್ೊಡಗಿರಬಹತದತ.ಚ “ಎಲಿ ಬಣಣವನತನ ಮಸಿ ನತಂಗಿತ್ತ”ಚಎಂದತ ನಮಮ ಕಡ ೆಒಂದತ ಗನದೆ ಮನತಿದ.ೆ 
ಬ್ೆರಳೆಣಿಕ್ೆಯಷತಟ ಪೊಲ್ಲೇಸರತ ಮನಡತವಂತ್ಹ ಕ್ಟೆಟ ಕ್ಲೆಸದ್ಧಂದನಗಿ ಇಡಿೇ ಪೂೆಲ್ಲೇಸ್ಚ ಸಮತದನಯಕ್ೆೆ 
ಕ್ೆಟಟ ಹೆಸರತ ಬರತವಂತ್ನಗಿದೆ. 
  
     ಸರ್ನಮನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮರೆ್ನ ಮನನಯ ಮತಖಯಮಂತಿರಗಳ ಮರೆ್ಯ ಹತಿುರ ಇಬಬರತ 
ಪೊಲ್ಲೇಸಿನವರತ ನಡದೆತಕ್ೂೆಂಡಿರತವಂತ್ಹ ರಿೇತಿ ರೆ್ೂೇಡಿ ನನಗ ೆ ಬಹಳ ಬ್ೆೇಜನರನಯತ್ತ ಮತ್ತು 
ಬಹಳ ರೆ್ೂೇವನಯತ್ತ. ಈ ಪರಕರಣವನತನ ಕಂಡತಹಿಡಿದವರತ ಮತ್ತು ಅವರತಗಳನತನ ಅರಸೆ್ಟಚ 
ಮನಡಿದವರತ ಕೂಡ ಪೂೆಲ್ಲೇಸಿನವರತ ಎನತನವುದನತನ ರ್ನವು ಮರೆಯಬ್ನರದತ. ಒಂದತ ರಿಕ್ನವಳಗೆ 
ನಡದೆ್ಧರತವಂತ್ಹ ಈ ಘ್ಟರೆ್ಯನತನ ಅವರತ ಇಲನಖಯೆ ಪೆರೇಮದ್ಧಂದ ಮತಚಿಚಡಬಹತದನಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, 
ಆ ಇನಾಚಪೆಕಟರಚ ಆ ರಿೇತಿ ಮನಡಲ್ಲಲಿ.  
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     ಸರ್ನಮನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಯನವ ಇನಾಚಪೆಕಟರಚ ಅವರತಗಳನತನ ಅರಸೆ್ಟಚ ಮನಡಿ 
ಕರದೆತಕ್ೊಂಡತ ಬಂದತ ಕ್ೆೇಸ್ಚ ಬತರ್ಚ ಮನಡಿದದರೂೆೇ ಆ ಇನಾಚಪೆಕಟರಚನತನ “ಆ ಕ್ೆೇಸ್ಚ ಅನತನ ಸರಿಯನಗಿ 
ದನಖಲತ ಮನಡಿಲಿ. ಕ್ೇೆಸನತನ ದತಬಾಲಗೂೆಳಿಸಲನಗಿದೆ”ಚ ಎನತನವ ಆರೂೆೇಪ ಮೇಲೆ ತ್ಕ್ಷಣವೆೇ 
ಸಸಪೆಂಡಚ ಮನಡಲನಯತ್ತ. ಈ ಬಗೆೆ ಅರೆ್ೇಕರತ ನನಗ ೆಫೊೇನಚ ಮನಡಿ “ಚಆ ಇನಾಚಪೆಕಟರೆೇ ಅವರನತನ 
ಅರಸೆ್ಟಚ ಮನಡಿ ಕರದೆತಕ್ೊಂಡತ ಬಂದ್ಧರತವುದತ. ಈಗ ಆತ್ನರೆ್ನೇ ಸಸಪೆಂಡಚ ಮನಡಲನಗಿದ.ೆ ಆತ್ ಏನತ 
ತ್ಪತಪ ಮನಡಿದನದರೆ್?”ಚಎಂದತ ವಿಚನರಿಸಿದರತ. ಕ್ನರಣವೆೇರ್ಂೆದರೆ, ಆ ಇಬಬರತ ಪೊಲ್ಲೇಸರನತನ ಅರಸೆ್ಟಚ 
ಮನಡಿ ಕರದೆತಕ್ೊಂಡತ ಬಂದಕೂಡಲೇೆ ಅವರನತನ ಕ್ೊೇಟಚಾನ ಮತಂದ ೆ ಹನಜ್ರತಪಡಿಸಿದ 
ಹಿರೆ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ೊೇಟಚಾನಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ  ಬಿಡತಗಡೆಯನಯತ್ತ. ಪತನಃ ಅವರ ಮೇಲೆ ಹೆಚತಚವರಿ 
ಸಕೆ್ಷನಚಗಳನತನ ದನಖಲತ ಮನಡಿದ ನಂತ್ರ ಅವರಿಬಬರತ ಒಂದತ ತಿಂಗಳ ಕ್ನಲ ಕಸಟಡಿಯಲ್ಲಿದದರತ. 
ಇಂತ್ಹ ಸಣಣ ಪತಟಟ ತ್ಪತಪಗಳನತನ ಸಹ ನಮಮ ಇಲನಖೆಯ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಸಹಿಸತವುದ್ಧಲಿ.  
 

ಸರ್ನಮನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈಗತ್ನರೆ್ೇ ಮನತ್ರ್ನಡಿದಂತ್ಹ ಅರೆ್ೇಕ ಜ್ನ ಮನನಯ 
ಸದಸಯರತಗಳು ಮನನಯ ಮತಖಯಮಂತಿರಗಳು ಮನದಕ ವಸತುಗಳ ಕಳಿ ಸನಗನಣಿಕ್ೆಯ ಬಗೆೆ zero 
tolerance  ಎಂದತ ಹೇೆಳಿರತವುದನತನ ಉಲೆಿೇಖ ಮನಡಿದನದರ.ೆ ಅವರತ ಹೇೆಳಿದಂತ್ ೆರ್ನವು ಮತ್ತು 
ನಮಮ ಸಕ್ನಾರ ನಡದೆತಕ್ೂೆಳುಿತಿುದೆದೇವೆ. ರ್ನವು ಆ ರಿೇತಿ ನಡದೆತಕ್ೊಂಡಿದದರೂ ಸಹ, ಏತ್ಕ್ೂೆೆೇಸೆರ ಈ 
ಚಟತವಟಿಕ್ೆಗಳು ಬಂದಚ ಆಗಿಲಿವೆಂದತ ತ್ನವುಗಳು ಕ್ೆೇಳಬಹತದತ. ಅರೆ್ೇಕ ಜ್ನ ಮನನಯ 
ಸದಸಯರತಗಳು ಕ್ೆಲವಂದತ ಅಂಕಅಂಶಗಳನತನ ಉಲೆಿೇಖ ಮನಡಿದನದರ.ೆ ಈ ಚಟತವಟಿಕ್ೆ ಎಷತಟ 
ಪರಮನಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚನಚಗತತಿುದ ೆ ಎನತನವುದರ ಲೆಕ್ನೆಚನರವನತನ ಹೆೇಳಿದನದರ.ೆ ಏತ್ಕ್ೂೆೆೇಸೆರ ಈ 
ಅಂಕಸಂಖೆಯಗಳು ಹೆಚನಚಗತತಿುವೆ ಎಂದರೆ, ಪೊಲ್ಲೇಸ್ಚ ದನಳಿಯ ಪರಮನಣ ಹೆಚನಚಗತತಿುದೆ. 
ಪೊಲ್ಲೇಸಿನವರತ ನಷಿೆರಯರನಗಿದದರೆ ಈ ಸಂಖೆಯ ಇಷತಟ ಹೆಚನಚಗತತಿುರಲ್ಲಲಿ.  
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ಸರ್ನಮನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 2019ರೆ್ೇ ಸನಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಸತಮನರತ 720 ಕ್.ೆಜ., 2020ರೆ್ೇ 
ಸನಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಸತಮನರತ 2670 ಕ್.ೆಜ. ಮತ್ತು 2021ರೆ್ೇ ಸನಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಸತಮನರತ 4174 ಕ್ೆ.ಜ. 
ಗನಂಜನವನತನ ಮತಟತಟಗೂೆೇಲತ ಹನಕಕ್ೂೆಳಿಲನಗಿದೆ. 2019ರೆ್ೇ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ 1539, 2020ರೆ್ೇ 
ಸನಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಸತಮನರತ 7126 ಮತ್ತು 2021ರೆ್ೇ ಸನಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಸತಮನರತ 8211 ಮನತ್ೆರಗಳು ಸಿಕೆವ.ೆ  

 
ಸರ್ನಮನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಗನಂಜನ ಎನತನವುದತ ದೆೇಶ್ೇಯವನಗಿ ಮತ್ತು ಬರಿಸತವ 

ಪದನಥಾವನಗಿದ.ೆ ಇತಿುೇಚೆಗೆ ನಮಮ ಪೂೆಲ್ಲೇಸಿನವರತ ಈ ಮನದಕ ವಸತುಗಳನತನ ಸಿೇಜ 
ಮನಡಿದಂತ್ಹ ಸಂದಭಾದಲ್ಲಿ ನನನನತನ ಕರದೆತಕ್ೊಂಡತ ಹೂೆೇಗಿ ತ್ೂೆೇರಿಸಿದನಗ ಮತ್ತು 
ಎಫಚ.ಎಸ್ಚ.ಆರಚ.ಎಲಚ.ನಲ್ಲಿ ರೆ್ೂೇಡಿದ ನನನ ಅನತಭವದ ಆಧನರದ ಮೇಲ ೆ ಹೆೇಳುವುದನದರೆ, 
ಎಲಚ.ಎಸ್ಚ.ಡಿ. ರೂಪದ ಮನದಕ ವಸತು ಬಣಣಬಣಣದ ಒಂದತ ಹನಳೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರತತ್ುದೆ. ಅದರ 
ಒಂದತ ಸಣಣ ತ್ತಂಡನತನ ಹರಿದತ ರ್ನಲ್ಲಗೆ ಮೇಲ್ಲ ಇಟತಟಕ್ೂೆಂಡರೇೆ ಸನಕತ ಮತ್ತು ಬರತತ್ುದ.ೆ ಇದನತನ 
ಕಂಡತಹಿಡಿಯತವುದತ ಹೇೆಗ?ೆ ಪೊಲ್ಲೇಸಿನವರತ ದೆೇವರೇೆನಲಿ. ಯನವುದನದರೊಂದತ ಡೈೆರಿಯಳಗೆ ಈ 
ಹನಳೆಯನತನ ಇಟತಟಕ್ೂೆಂಡತ ಬಂದರ ೆ ಯನರಿಗೂ ಸಹ ಗೊತ್ನುಗತವುದ್ಧಲಿ. ಈ ರಿೇತಿಯ 
ಆಶಚಯಾಕರವನದ ಮನದಕ ವಸತುಗಳು ಇವೆ.  

 
ಸರ್ನಮನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಎಲಚ.ಎಸ್ಚ.ಡಿ. ರೂಪದ ಮನದಕ ವಸತುವಿನ ಸಿಿಪಚಗಳಿವೆ. 

2019ರೆ್ೇ ಸನಲ್ಲನಲ್ಲಿ 150 ಸಿಿಪಚಗಳನತನ, 2020ರೆ್ೇ ಸನಲ್ಲನಲ್ಲಿ 5049 ಸಿಿಪಚಗಳನತನ ಮತ್ತು 
2021ರೆ್ೇ ಸನಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಸತಮನರತ 12451 ಸಿಿಪಚಗಳನತನ ಸಿೇಜ ಮನಡಲನಗಿದೆ. ಅದೆೇರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ 
2019ರೆ್ೇ ಸನಲ್ಲನಲ್ಲಿ 3.6 ಕ್.ೆಜ ಓ.ಪಿ.ಎಂ ಅನತನ, 2020ರೆ್ೇ ಸನಲ್ಲನಲ್ಲಿ 187 ಕ್ೆ.ಜ. ಮತ್ತು 2021ರೆ್ೇ 
ಸನಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಸತಮನರತ 1465 ಕ್.ೆಜ. ಓ.ಪಿ.ಎಂ. ಅನತನ ಮತಟತಟಗೊೇಲತ ಹನಕಕ್ೂೆಳಿಲನಗಿದೆ. ಈ ಎಲಿ 
ಪರಕರಣಗಳನತನ ನಮಮ ಪೊಲ್ಲೇಸಿನವರೇೆ ಕಂಡತಹಿಡಿದ್ಧರತವುದತ, ಬ್ೆೇರ ೆ ಯನರೂ ಅಲಿ. ಇದಕ್ನೆಗಿ 
ರ್ನನತ ಈ ಸದನದ ಮೂಲಕ ನಮಮ ಪೂೆಲ್ಲೇಸಿನವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದರೆ್ಗಳನತನ ಸಲ್ಲಿಸಬ್ೇೆಕ್ನಗಿದ.ೆ 
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ಪೊಲ್ಲೇಸ್ಚ ಇಲನಖಯೆಲ್ಲಿ ಒಂದಷತಟ ಜ್ನ ಪನರಮನಣಿಕ ಮತ್ತು ಬದಿತ್ೆ ಇರತವಂತ್ಹ ಪೂೆಲ್ಲೇಸ್ಚ 
ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಬಬಂದ್ಧಗಳು ಇದನದರ.ೆ ನಮಮ ಪೊಲ್ಲೇಸಿನವರತ ಟನಚಗಟಟಲೆ ಮನದಕ 
ವಸತುಗಳನತನ ಮತಟತಟಗೂೆೇಲತ ಹನಕಕ್ೂೆಂಡಿದನದರೆ. ಪರತಿ ವಷಾದ ಜ್ೂನಚ ತಿಂಗಳ 26ರೆ್ೇ ತ್ನರಿೇಖನತನ 
ಅಂತ್ರರನಷಿಿೇಯ ಮನದಕ ವಸತು ಸೇೆವರ್ ೆವಿರೂೆೇಧಿ ದ್ಧನವರ್ನನಗಿ ಆಚರಣೆ ಮನಡಲನಗತತಿುದೆ. ಆ ದ್ಧನ 
ಸನವಾಜ್ನಕರ ಎದತರಿಗ ೆ ಮತಟತಟಗೂೆೇಲತ ಹನಕಕ್ೊಂಡಿರತವಂತ್ಹ ಮನದಕ ವಸತುಗಳನತನ 
ಸತಡತವಂತ್ಹ ಕ್ೆಲಸವನತನ ನಮಮ ಪೊಲ್ಲೇನವರತ ಮನಡತತ್ನುರ.ೆ  

 
ಸರ್ನಮನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಕ್ೆಲವು ಮನನಯ ಸದಸಯರತಗಳು ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ನು, ಹತಕ್ನೆ 

ಬ್ನರಚಗಳ ಬಗೆೆ ಪರಸನುಪ ಮನಡಿದನದರ.ೆ ರ್ನನತ ಗೃಹ ಸಚಿವರ್ನಗಿ ಅಧಿಕ್ನರವನತನ ವಹಿಸಿಕ್ೊಂಡ 
ತ್ಕ್ಷಣವೆೇ, ಕ್ೆಲವಂದನತನ ರದತದಪಡಿಸತವಂತ್ಹ ಕ್ೆಲಸವನತನ ಮನಡಿದೆದೇರ್ೆ.  ಕ್ಲೆವಂದತ ಕಡಗೆಳಲ್ಲಿ 
ಕ್ನಯಬರಗೆಳನತನ ನಡಸೆಲನಗತತಿುತ್ತು. ಸತಮನರತ ದೂೆಡಾ ಪರಮನಣದ 07 ಕ್ನಯಸಿರೆ್ೂೇಗಳನತನ 
ನಡಸೆಲನಗತತಿುತ್ತು.ಚ “ಇವುಗಳನತನ ಬಂದಚ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ನಮಮ ಕ್ೆೈಯಂದ ಸನಧಯವನಗತತ್ುದೆಯೇ 
ಇಲಿವೇ?”ಚಎಂದತ ರ್ನನತ ಪೊಲ್ಲೇಸಿನವರನತನ ಕ್ೆೇಳಿದೆದ. ಈಗ ಅವುಗಳನತನ ಬಂದಚ ಮನಡಿದನದರ.ೆ ಈ 
ಬಗೆೆ ನನನ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಒತ್ುಡವಿದದರೂ ಸಹ ಇವುಗಳನತನ ಬಂದಚ ಮನಡಿಸಿದದೆೇರೆ್.  

 
ಶ್ರೇ ಕೆ್.ಗೊೇವಿಂದರನಜ್ತ:- ಸರ್ನಮನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಪತನಃ ಅವುಗಳನತನ 

ನಡಸೆಲನಗತತಿುದ.ೆ  
ಶ್ರೇ ಆರಗ ಜ್ಞನರೆ್ೇಂದರ:- ಸರ್ನಮನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಆ ಬಗೆೆ ನನಗ ೆ ಗೊತಿುಲಿ. ನನಗ ೆ

ಬಂದ್ಧರತವ ಮನಹಿತಿಯ ಪರಕ್ನರ ಅವುಗಳು ಕ್ೂೆಿೇಸ್ಚ ಆಗಿವ.ೆ  ಯನರೊೇ ಒಬಬ ವಯಕು ನನನ ಜೊತ್ೆಗೆ 
ತ್ೆಗೆಸಿಕ್ೊಂಡಿರತವ ಫೊೇಟೂೆೇವನತನ ತ್ೂೆೇರಿಸಿ ಕ್ನಯಬರ ೆಬ್ನರಚಗೆ ಹೊೇಗಿ ನನನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸತಮನರತ 
1.25 ಕ್ೂೆೇಟಿ ರೂಪನಯಗಳನತನ ಸಂಗರಹ ಮನಡಿದನದರ್.ೆ ನನನ ತ್ನಲೂಿಕಗೆ ಸೇೆರಿದ ಒಬಬ ವಯಕುಯ 
ಕ್ನಯಬರ ೆಬ್ನರಚ ಇತ್ತು. ಆತ್ ನನನ ಬಳಿ ಬಂದತ “ನನನನತನ ಸಹ ಕಲೆಕ್ಷನಚಗೆ ಕರದೆ್ಧದದರತ, ರ್ನನತ ಮನನಯ 
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ಜ್ಞನರೆ್ೇಂದರರವರೂ ಈ ರಿೇತಿ ಹಣವನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುಿವುದ್ಧಲಿ ಅದನತನ ಮತಟತಟವುದ್ಧಲಿ ಎಂದತ 
ಹೆೇಳಿದೆ”ಚಎಂದತ ಹೆೇಳಿದ. ಆತ್ ಸತಮನರತ ರನತಿರ 8.30 ಗಂಟೆಗಳಿಗ ೆಬಂದತ ಈ ವಿಚನರವನತನ ನನಗೆ 
ಹೆೇಳಿದದ. ಬ್ೆಳಗನಗತವುದರೂೆಳಗೆ ಆ ವಯಕುಯನತನ ನಮಮ ಪೊಲ್ಲೇಸಿನವರತ ಹಿಡಿದತ ಜೆೈಲ್ಲರ್ೂೆಳಗೆ ಹನಕ, 
ಆತ್ ಸಂಗರಹ ಮನಡಿದದ ಅಷೂಟ ಹಣವನತನ ಆತ್ನಂದ ವಸೂಲ್ಲ ಮನಡಿ ಸಂಬಂಧಪಟಟವರಿಗ ೆವನಪಸತಾ 
ಕ್ೊಡತವಂತ್ಹ ಕ್ಲೆಸವನತನ ಮನಡಿದದರತ. ಕ್ನಯಬರ ೆ ಬ್ನರಚಗಳನತನ ಮತ್ತು ಕ್ನಯಸಿರೆ್ೂೇಗಳನತನ 
ಮತಚಚಬ್ೆೇಕ್ೆಂದತ ರ್ನವು ನದೆೇಾಶನವನತನ ನೇಡಿದೆದವು. ಆದರ,ೆ ಈಗ ಮನನಯ ಸದಸಯರತ 
ನಡಯೆತತಿುದೆಯೆಂದತ ಹೆೇಳುತಿುದನದರೆ. ಯನವ ಪರದೇೆಶದಲ್ಲಿ ಇವುಗಳು ನಡಯೆತತಿುವ ೆ ಅವುಗಳನತನ 
ಬಂದಚ ಮನಡತವುದರ ಜೊತ್ೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟಟ ಪೂೆಲ್ಲೇಸ್ಚ ಸಟೆೇಶನಚ ಅಧಿಕ್ನರಿಯ ಮೇಲೆ ಕರಮ 
ಜ್ರತಗಿಸಲನಗತವುದತ ಎನತನವ ಭರವಸಯೆನತನ ರ್ನನತ ನೇಡತತಿುದೆದೇರ್.ೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯನವುದೆೇ ರಿೇತಿಯ 
ಹೊಂದನಣಿಕ್ ೆಎನತನವುದತ ಇಲಿವೆೇ ಇಲಿ.  

 
ಸರ್ನಮನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸದಸಯರತಗಳು ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದದ ಸಂದಭಾದಲ್ಲಿ 

ಸಲೆಬರಟಿ ನಟಿಯರನತನ ಏತ್ಕ್ೊೆೇಸೆರ ಅಷೂೆಟಂದತ ಗೂೆೇಳು ಹನಕಕ್ೂೆಳುಿತಿುದ್ಧದೇರಿ? ಎನತನವ ಮನತ್ನತನ 
ಹೆೇಳಿದನದರೆ. ಈ ಬಗೆೆ ನಮಮ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿಚನರಿಸಿದನದಗ,ಚ “ಸನಮನನಯ ಜ್ನರನತನ ಹಿಡಿದರೆ 
ಮನಧಯಮದವರತ ಅದರ ಬಗೆೆ ಪರಚನರ ನೇಡತವುದೆೇ ಇಲಿ. ಆದರೆ, ಸಲೆಬರಟಿಗಳನತನ ಹಿಡಿದರೆ ಅದರ 
ಬಗೆೆ ಬಹಳ ಗಮಮತ್ನುಗಿ ಬರೆಯತತ್ನುರ ೆಮತ್ತು ಪರಸನರ ಮನಡತತ್ನುರ.ೆ ಇದರಿಂದ ಮನದಕ ವಸತುಗಳ 
ವಿರತದಿ ಬಹಳ ದೊಡಾ ಪರಚನರ ದೊರೆಯತತ್ುದೆ”ಚ ಎನತನವ ಮನತ್ತಗಳನತನ ಹೆೇಳಿದರತ. ಅದೆೇರಿೇತಿ 
ಆಯತ್ತ. ಮನಧಯಮದವರ ಟಿ.ಆರಚ.ಪಿ.ಹೆಚನಚಯತೆ್ೂೇ ಕಡಿಮ ಆಯತ್ೊೇ ಅದತ ನನಗ ೆ ಗೊತಿುಲಿ. 
ಆದರೆ, ಟಿ.ವಿ.ಯಲ್ಲಿ ಆ ದೃಶಯಗಳನತನ ರೆ್ೂೇಡಿದರ ೆ ಇದತ ಎಂಥಹ ಕ್ಟೆಟ ಪರಿಸಿಾತಿ ಎಂದತ 
ರೆ್ೂೇಡತವವರಿಗೆ ಅನಸತತ್ುದೆ.  
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ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.ೆ ಹರಿಪರಸನದಚ(ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ):- ಸರ್ನಮನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 
ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಸಲೆಬರಟಿಗಳನತನ ಹಿಡಿದರೆ ಹಚೆತಚ ಪರಚನರ ಸಿಗತತ್ುದ ೆ ಎನತನವ ಮನತ್ತಗಳನತನ 
ಹೆೇಳಿದನದರೆ. ಅದೆೇ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ದೂೆಡಾ ದೂೆಡಾವರ ಮಕೆಳನತನ ಹಿಡಿದರೆ ಟಿ.ಆರಚ.ಪಿ. ಇನೂನ 
ಹೆಚನಚಗತತ್ುದೆ. ಪನಪ ಆ ಸಲೆಬರಟಿಗಳು ಕಷಟಪಟತಟ ಒಂದತ ಹಂತ್ಕ್ೆೆ ಬಂದ್ಧರತತ್ನುರೆ, ಟಿ.ಆರಚ.ಪಿ. 
ಹೆಚನಚಗತತ್ುದೆಂದತ ಅವರನತನ ಹಿಡಿದತ ಗೊೇಳು ಹನಕತವುದತ ಎಷಟರ ಮಟಿಟಗ ೆ ಸರಿ? ಟಿ.ಆರಚ.ಪಿ. 
ವಿಚನರಕ್ೆೆ ಸಂಬಂಧಪಟಟಂತ್ೆ ರ್ನನತ ಒಂದತ ಉದನಹರಣೆಯನತನ ಹೆೇಳುವುದಕ್ೆೆ ಬಯಸತತ್ೆುೇರ್ೆ. 
ದೆಹಲ್ಲಯ ಒಂದತ ಶನಲಯೆಲ್ಲಿ ಸಿೇಟಚ ಕ್ೊಡಲ್ಲಲಿವಂೆದತ ಆ ಶ್ಕ್ಷಕಯ ಮೇಲೆ ಅವರತ ಏರೆ್ೂೇ ದಂಧ ೆ
ಮನಡತತ್ನುರಂೆದತ ದೂರದಶಾನದಲ್ಲಿ ತ್ೂೆೇರಿಸಿದರತ. 

 
                     (ಮತಂದತವರಿದ್ಧದೆ)  

(141)  7.3.2022  7.00  ಪಿಕ್ೆ:ಎಕ್ ೆ

ಶ್ಾೇ ಬಿ.ರೆ್. ಹರಿಪಾಸಾದ (ಮತಂದತ) 

ಟಿಆರಚಪಿಗೂೆೇಸೆರ ಏನತ ಬ್ೆೇಕ್ನದರೂ ಮನಡತತ್ನುರ.ೆ  ರ್ನನತ ಒಂದತ ಉದನಹರಣ ೆ ಕ್ೊಡತತ್ೆುೇರೆ್.  
ದೆಹಲ್ಲಯ ಒಂದತ ಶನಲಯೆಲ್ಲಿ ಯನರಿಗೊೇ ಒಬಬರಿಗ ೆ ಸಿೇಟಚ ಕ್ೂೆಡಲ್ಲಲಿ ಎಂದತ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ 
ಟಿೇಚರಚ ಮೇಲೆ, ಇವರತ ದಂಧ ೆಮನಡತತ್ನುರ ೆಎಂದತ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ತ್ೊೇರಿಸಿ ಬಿಟಟರತ.  ಅಲ್ಲಿನ ಜ್ನ 
lynch ಮನಡಿಬಿಡತತಿುದದರತ.  ಅದೃಷಟವಶನತಚ ಅಲ್ಲಿ ಪೊಲ್ಲೇಸರತ ಇದತದದರಿಂದ ಆ ಟಿೇಚರಚ 
ಬದತಕದರತ.  ಇದತ ದೆಹಲ್ಲಯ ಹೃದಯ ಭನಗವನದ Connaught Place ನಲ್ಲಿ ನಡಯೆತ್ತ. 
ಇಂಥದೆದಲನಿ ಆಗಬ್ನರದತ.   

 ಶ್ರೇ ಅರಗ ಜ್ಞನರೆ್ೇಂದರ(ಗೃಹ ಸಚಿವರತ):-ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಗಳೆ, ಆಗ ಒಂದತ ತಿಂಗಳ ಕ್ನಲ 
ಸನಮನನಯ ಜ್ನರಲ್ಲಿ ಚಚೆಾ ಆಗತವಂತ್ಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮನಾಣವನಯತ್ತ.  ಅವರತ ಸೇೆವರ್ ೆ
ಮನಡಿದದನತನ ಅವರ ರಕು ಪರಿೇಕ್ೆಯಂದ, ಅವರ ಮೂತ್ರ ಪರಿೇಕ್ೆಯಂದ ಪೂೆಲ್ಲೇಸರತ ಸನಬಿೇತ್ತ 
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ಮನಡಿದರತ.  ನನಗೂ ಕೂಡ ಅವರ ಬಗೆೆ ಸಹನನತಭೂತಿ ಇದೆ.  ರ್ನನತ ಅವರ ಬಗೆೆ ಆರೂೆೇಪ 
ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಹೂೆೇಗತವುದ್ಧಲಿ. 

 ಶ್ರೇ ಆಯನೂರತ ಮಂಜ್ತರ್ನಥಚ:-ತ್ನವು ಹೆೇಳಿದದಕ್ೆೆ ನನನ ಸಹಮತ್ ಇದೆ.   ರನಜ್ಕ್ನರಣಿಗಳ 
ಮಕೆಳುಗಳು ಯನರಿದನದರೂೆೇ ಅವರತ ಇಂಥವರ ಮಕೆಳುಗಳೆಂದತ ಹೇೆಳಿ ಅವರಿಗೆ ಉಗರ ಶ್ಕ್ೆ ಕ್ೂೆಡತವ 
ಕ್ೆಲಸ ಆಗಬ್ೇೆಕತ. 

 ಶ್ಾೇ ಬಿ.ರ್ೆ. ಹರಿಪಾಸಾದ :-ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಗಳೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ನನಚವಸೇೆಾಷನಚ ಆಗತತಿುರತವುದತ 
ಫೊೇನಚನಲ್ಲಿ ಯನರನದರೂ ರಕೆ್ನಡಿಾಂಗಚ ಮನಡತತಿುರಬಹತದತ.  ದಯವಿಟತಟ ಗಮನಸಿಬ್ೆೇಕತ. 

 ಶ್ರೇ ಅರಗ ಜ್ಞನರ್ೆೇಂದರ:-ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಗಳೆ, ಈ ಪರಕರಣಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ 
ಪೊಲ್ಲೇಸರತ ಒಂದತ ಭನಗವನದರ,ೆ ಕ್ನಯದೆ-ಕ್ನನೂನತಗಳು ಇರ್ೂೆನಂದತ ಭನಗವನಗಿದೆ.  ಮನನಯ 
ಸಲ್ಲೇಂ ಅಹಮದಚರವರತ ಆಕ್ೊರೇಶದ್ಧಂದ, ಭನವರ್ನತ್ಮಕವನಗಿ ಕ್ೆಲವು ಮನತ್ತಗಳನತನ ಹೆೇಳಿದನದರೆ.  
ಹನಗೆಂದ ಕೂಡಲೇೆ ರ್ನವು ರ್ನಳೆಯೆೇ ಎನಚಕ್ೌಂಟರಚ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆ ಅಥವನ ಮನಡಬ್ೇೆಕತ ಎಂದತ 
ಹೆೇಳುವುದಕ್ೆೆ ಆಗತವುದ್ಧಲಿ.  ಈ ವಿಷಯ ತ್ತಂಬ್ನ ಗಂಭಿೇರವನಗಿದತದ, ಇದನತನ ಮಟಟ ಹನಕಬ್ೆೇಕತ 
ಎನತನವ ಕ್ನಳಜಯಂದ ಹೇೆಳಿದನದರ.ೆ 

 ಶ್ರೇ ಸಲ್ಲೇಂ ಅಹಮದಚ:-ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಗಳೆ, ಆ ಮಕೆಳ ಭವಿಷಯ, ಅವರ ತ್ಂದ-ೆತ್ನಯಗಳ 
ಆಕ್ೊರೇಶ ಕತರಿತ್ತ ಮೇಡಂ ಅವರತ ಮನತ್ರ್ನಡಿದನಗ ನಮಮ ಮೈಯೆಲನಿ ಬಿಸಿಯನಯತ್ತ.  ಒಬಬ 
ವಿದನಯರ್ಥಾ ಇಂತ್ಹ ಪರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಭನಗಿಯನದರೆ ಆ ಇಡಿೇ ಕತಟತಂಬ ರ್ನಶವನಗತತ್ುದೆ.  
ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗ ೆಇಂಥದದನತನ ರ್ನವು ತ್ಡದೆತಕ್ೊಳಿಬ್ೇೆಕತ?  ರ್ನನೂ ಕೂಡ ಈ ಸದನದಲ್ಲಿ ಎರಡತ ಸಲ 
ಎಂಎಲಚಸಿ ಆಗಿ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡಿದೆದೇರ್.ೆ  ಆಗಲೂ ಕೂಡ ಈ ಕತರಿತ್ತ ಸದನದಲ್ಲಿ ಮನತ್ರ್ನಡಿದದೆ.  
ಆದರೆ ಇಂತ್ಹ ಘ್ಟರ್ೆಗಳು ಇಂದ್ಧಗೂ ನಂತಿಲಿ.  ಇದತ ಬ್ೆಳೆಯತತ್ನು ಹೊೇಗತತಿುದೆ. ಒಂದತ 
ಹೆದರಿಕ್ೆಯ ಸಂದೆೇಶ ಹೂೆೇಗಬ್ೇೆಕತ.  ರ್ನವು ತ್ಪತಪ ಮನಡಿದರೆ ನಮಮನತನ ಶ್ಟಚ ಮನಡತತ್ನುರ ೆ
ಎನತನವ ಸಂದೆೇಶ drug peddlers ಗೆ ಹೂೆೇದರ ೆ ಮನತ್ರ ಇಂಥದತದ ನಲತಿತ್ುದೆ.  ರ್ನನತ 
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ಎರ್ಾಚಟಿರೇಮಚ ಆಗಿ ಹೆೇಳುತಿುದೆದೇರ್ೆ; ರೆ್ೂಂದತ ಹೆೇಳುತಿುದೆದೇರ್ೆ.  ಕ್ನಲೇೆಜ್ತಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರನಜ್ಯದ ಭವಿಷಯ, 
ಈ ದೆೇಶದ ಭವಿಷಯ ಇರತತ್ುದೆ.  ಅದಕ್ೂೆೆೇಸೆರ ರ್ನನತ ಈ ವಿಷಯವನತನ ಹೆೇಳಿದ.ೆ 

 ಶ್ಾೇ ಬಿ.ರ್ೆ. ಹರಿಪಾಸಾದ :-ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಗಳೆ, ನಮಮ ಸದಸಯರತ ಹೆೇಳಿದ ಮನತ್ತಗಳಿಗ ೆ
ಮನನಯ ಆಯನೂರತ ಮಂಜ್ತರ್ನಥಚರವರ ಸಹಮತ್ ಕೂಡ ಇರಬಹತದತ.  ಆದರೆ ಅದತ 
ಹನಗನಗತವುದ್ಧಲಿ.  ಏಕ್ೆಂದರೆ, ಎನಚಕ್ೌಂಟರಚ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅಮನಯಕರವನತನ ಶ್ಟಚ 
ಮನಡಿರತವುದನತನ ರ್ನವು ರೆ್ೂೇಡಿದದೆೇವೆ.  ದಯವಿಟತಟ ಅದಕ್ೆೆ ಅವಕ್ನಶ ಆಗಬ್ನರದತ. 

 ಶ್ರೇ ಅರಗ ಜ್ಞನರೆ್ೇಂದರ:-ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ತ್ಮಗನದ ರೆ್ೂೇವಿನ ಹಿರೆ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಹತಶಃ ಆ 
ರಿೇತಿ ಮನತ್ರ್ನಡಿದನದರೆ. 

 ವೆೈಸ್ಚ ಚೆೇಮಾನಚ:-ಮನನಯ ಸದಸಯರ ರೆ್ೂೇವಿನ ಹಿರೆ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಮನತ್ತಗಳನತನ 
ಹೆೇಳಿರಬಹತದತ. 

 ಶ್ಾೇ ಬಿ.ರ್ೆ. ಹರಿಪಾಸಾದ :-ಜ್ವನಬ್ನದರಿಯತತ್ ಜನಗದ್ಧಂದ ರ್ನವು ಮನತ್ರ್ನಡತವನಗ ಸೂಕು 
ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಮನತ್ರ್ನಡಬ್ೆೇಕ್ನಗತತ್ುದೆ.  ಅಂತ್ಹ ಎನಚಕ್ೌಂಟರಚಗಳಿಂದ ಎಂಥಂೆಥ ಅಮನಯಕರತ 
ಹೊೇಗಿದನದರೆ ಎನತನವುದತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು.   

 ಶ್ರೇ ಅರಗ ಜ್ಞನರೆ್ೇಂದರ:-ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಗಳೆ, ಈ ಚಚೆಾ ಕ್ೆೇವಲ ಅರಣಯ ರೂೆೇದನ 
ಆಗಬ್ನರದತ.  ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಹೆೇಳಿದ ಮಸೇೆಜಚ ಪೊಲ್ಲೇಸರಿಗ ೆ ಹೂೆೇಗಿದೆ.  ಈ ಸದನದಲ್ಲಿ 
ಇವತ್ನುಗಿರತವ ಚಚಾೆಯಲ್ಲಿ ತ್ನವು ಆಡಿರತವ ಮನತ್ತಗಳಿಂದ ಸಮನಜ್ಕೂೆ ಒಂದತ ಸಂದೆೇಶ 
ಹೊೇಗಿದ.ೆ  ಮಿೇಡಿಯನದ ಮೂಲಕ ಖಂಡಿತ್ವನಗಿ ಇದತ ಚಚೆಾಯ ವಸತು ಆಗತತ್ುದೆ.  ಕ್ೇೆವಲ ಈ 
ಸದನದ ಒಳಗಡ ೆರ್ನವೇೆನತ ಚಚೆಾಯನತನ, ಜಗತಪೆಾಯನತನ, ಆಕ್ೊರೇಶವನತನ ವಯಕುಪಡಿಸಿದೆದೇವಯೆೇ 
ಇದತ ಸನಮನನಯ ಜ್ನರ ಆಕ್ೊರೇಶವೂ ಹೌದತ.  ಇದತ ನಬಾಂಧ ಆಗಬ್ೇೆಕತ.  ತ್ನವೆಲನಿ ಹೆೇಳಿದ 
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ಹನಗೆ, ನಮಮ ಯತವ ಸಂಪತ್ತು ರನಷಿಿೇಯ ಸಂಪತ್ತು ಆಗಬ್ೇೆಕ್ನಗಿತ್ತು.  ಅದನತನ ರ್ನಶ 
ಮನಡತವಂತ್ಹ ಮಟಟಕ್ೆೆ ಈ ಜನಲ ಹೊೇಗಿಬಿಟಿಟದೆ.   

 ಡನ:ಕ್.ೆಗೊೇವಿಂದರನಜಚ:-ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಗಳೆ, ಬ್ೆಂಗಳೂರತ ನಗರ ಮತ್ತು ಅದರ 
ಸತತ್ುಮತತ್ು ನಗನವಹಿಸಲತ C.C.B. (Central Crime Branch) ಇದೆ.  ಬ್ೆೇರ ೆಜಲೆಿಗಳಿಗೆ ಏನತ 
ವಯವಸೆಾ ಮನಡತತ್ನುರ?ೆ  ಮಂಗಳೂರತ, ಧನರವನಡ ಇತ್ನಯದ್ಧ ಪರದೆೇಶಗಳಿಗೆ ಯನವ ವಯವಸೆಾ ಇದೆ? 

 ಶ್ರೇ ಅರಗ ಜ್ಞನರೆ್ೇಂದರ:-ಬ್ೆೇರ ೆ ಜಲೆಿಗಳಲ್ಲಿ ಸನಮನನಯ ಪೊಲ್ಲೇಸರತ ಈ ಕ್ೆಲಸವನತನ 
ಮನಡತತಿುದನದರ.ೆ  ಎಲನಿ ಕಡ ೆರೇೆಡಚ ಆಗತತಿುದೆ.  ಇವತ್ತು ಪತಿರಕ್ೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮಿೇಡಿಯನಗಳಲ್ಲಿ ಈ 
ಕತರಿತ್ತ ಬರತತಿುದೆ ಎಂದರ ೆ ನಮಮ ಪೊಲ್ಲೇಸರತ ಪನರಮನಣಿಕ ಪರಯತ್ನ ಮನಡತತಿುದನದರ ೆ ಎಂದತ 
ಗೊತ್ನುಗತತ್ುದೆ.   

ಈ ನಟಿಟನಲ್ಲಿ ಮನನಯ ಸದಸಯರತಗಳು ಅರೆ್ೇಕ ಸಲಹೆಗಳನತನ ಕ್ೂೆಟಿಟದನದರೆ.  ತ್ನವಂತ್ೂ 
(ಪಿೇಠನಸಿೇನರನದ ಮನನಯ ಭನರತಿ ಶೆಟಿಟ) ಬಹಳ ಜಗತಪೆಾಯಂದ, ರೂೆೇಷದ್ಧಂದ ಮನತ್ರ್ನಡಿ ಒಂದತ 
ರಿೇತಿಯ ಚಿಂತ್ರ್ೆಗೆ ಹಚಿಚ, ಇದೆಷತಟ ಗಂಭಿೇರವನಗಿದ ೆ ಎಂದತ ಒಬಬ ತ್ನಯಯನಗಿ, ಮಹಿಳೆಯನಗಿ 
ಗಮನ ಸಳೆೆಯತವ ಕ್ೆಲಸವನತನ ಮನಡಿದ್ಧದೇರಿ.  ಇಂತ್ಹ ಪರಕರಣಗಳನತನ ತ್ಡಯೆಲತ ಸರ್ಾಾರ 
ಸನಕಷತಟ ವಯವಸೆಾಗಳನತನ ಮನಡಿದ.ೆ  ವಿಜ್ಯ ಕನಾಾಟ್ಕ ದ್ಧನ ಪತಿರಕ್ ೆ ಸರ್ಾಾರದ 
ಸಹಯೇಗದೂೆಂದ್ಧಗೆ, ಜಲನಿ ಮಟಟದ ಪರತಿಯಂದತ ಕ್ನಲೇೆಜ್ತಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕತರಿತ್ತ ಒಂದತ 
ಅಭಿಯನನವನತನ ನಡಸೆತತಿುದೆ.  ಮನದಕ ವಸತುಗಳ ಕ್ನಯದ ೆಅಡಿಯಲ್ಲಿ ದನಖಲನಗಿರತವ ತ್ನಖೆಯ 
ಸಂಬಂಧ ವೆೈಜ್ಞನನಕ ವಿಧನನಗಳನತನ ಅನತಸರಿಸತವುದಕ್ೆೆ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ತ್ರಬ್ೇೆತಿಯನತನ 
ಕ್ೊಟಿಟದದೆೇವೆ.   ಯತವಕರತ ಹೆಚನಚಗಿ ಸೇೆರತವ Bar and Restaurant, Coffee Day, pub 
ಸಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಮನದಕ ದರವಯಗಳು ಮನರನಟವನಗತತಿುದೆದಯೆೇ ಎಂದತ ಕಣಿಣಡತವ ಕ್ೆಲಸವನತನ 
ಮನಡಲನಗತತಿುದೆ.  ವಿಶೇೆಷವನಗಿ ಸನವಾಜ್ನಕರತ ಇವರ ಜೊತ್ೆ ಸಹಕರಿಸಬ್ೆೇಕತ.  ಇದಕ್ನೆಗಿ 1908 
ಎನತನವ ಒಂದತ ದೂರವನಣಿ ಸಂಖೆಯಯನತನ ಇಟಿಟದೆದೇವೆ.  ಇವರಿಗ ೆಕರ ೆಮನಡಿ, ಇಂತ್ಹ ಕಡ ೆಮನದಕ 
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ದರವಯ ಮನರನಟ ಆಗತತಿುದೆ, ಇಂತ್ಹ ಪೆಡಿರಚ ಇಂತ್ಹ ಕಡ ೆಇದನದರ್ ೆಎಂದತ ಹೆೇಳಿದರ ೆಖಂಡಿತ್ವನಗೂ 
ನಮಮ ಪೊಲ್ಲೇಸರತ ಕರಮ ಕ್ೆೈಗೊಳುಿವ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡತತ್ನುರ.ೆ  ಡನರ್ಾ ರೆ್ಟಚ ಮತಖನಂತ್ರ ಡರಗಾ 
ಸರಬರನಜ್ತ ಮನಡತವ ಜನಲವನತನ ಪತ್ೆು ಹಚತಚವುದಕ್ೆೆ ವಿಶೇೆಷವನದ ವಯವಸೆಾ ಮನಡಿದೆದೇವೆ.  
ವಿದೆೇಶಗಳಿಂದ ಪೂೆೇಸ್ಟಚನಲೆಿೇನತ ಬರತತಿುತ್ೂೆುೇ ಆ ಹಿರೆ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಪರತಿಯಂದತ ಪೊೇಸ್ಟಚ ಆರ್ೇಸ್ಚನ 
ಮೇಲ,ೆ ಏರಚಪೂೆೇಟಚಾಗಳಲ್ಲಿ ಕಣನೆವಲತ ಇಟಿಟದೆದೇವೆ.  ಶ್ರೇಕ ಮತಿುತ್ರರತ ಗೊೇವನದಲ್ಲಿ ಇದೇೆ 
ರಿೇತಿಯಲೆಿೇ ಸಿಕೆ ಹನಕಕ್ೂೆಂಡಿದದರತ.  ಎಲಿವನೂನ ಕೂಡ ಪತ್ೆು ಹಚತಚವ ಕ್ೆಲಸವನಗತತಿುದೆ.  ಠನಣನ 
ಮಟಟದಲ್ಲಿ ಬ್ನತಿೀದನರರನತನ ಇಟಿಟದೆದೇವೆ.  ಗೌಪಯವನಗಿ ಮನಹಿತಿಯನತನ ಸಂಗರಹ ಮನಡಲನಗತತಿುದೆ.  
ಈ ಕತರಿತ್ತ ಪೂೆೇಸಟರಚಗಳನತನ ಬಳಸಿ ಪರಚನರ ಮನಡತತಿುದೆದೇವೆ.  ಠನಣನ ಸರಹದ್ಧದನ ಬಿೇಟಚಅನತನ 
ಬಂದೊೇಬಸತು ಮನಡಿದದೆೇವ.ೆ  ಆಗನಗ ಸಭೆಗಳನತನ ನಡಸೆಿ ಜ್ನರಿಗ ೆಮನಹಿತಿ ಕ್ೊಡತತಿುದದೆೇವೆ.  PIT-
NDPS (Prevention of Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic 
Substances) Act ಹನಗೂ ಗೂಂಡನ ಕ್ನಯದಯೆನತನ ಇದಕ್ೆೆಂದೆೇ ತ್ರಲನಗಿದೆ.  ಈ ಕ್ನಯದೆ 
ಈಗನಗಲೆೇ ಇದದರೂ ಕೂಡ ಈಗ ನಮಮ ಪೊಲ್ಲೇಸರತ ಮದಲರೆ್ೇ ಸಲ  ಬಳಸಿಕ್ೂೆಂಡಿದನದರೆ.  
ಗನಂಜನ ಬ್ೆಳೆಯತವವರ ಬಗೆೆ ಮನಹಿತಿ ಸಂಗರಹಿಸತತಿುದೆದೇವೆ.  ಗನಂಜನವನತನ ಸನಮನಯ ರೈೆತ್ರತ 
ಬ್ೆಳೆದತ ಬಿಡಬಹತದತ.  ಅರೆ್ೇಕ ಕಡ ೆ ಕ್ನಡತಗಳಲ್ಲಿ ಇದನತನ ಬಿತಿು ಬಂದತಬಿಡತತ್ನುರ.ೆ  ನಂತ್ರ 
ಕ್ೊಯತದಕ್ೂೆಂಡತ ಬರತತ್ನುರೆ.  ಅಕಸನಮತಚ ಆಗ ಪೊಲ್ಲೇಸರತ ಹಿಡಿದರ ೆ ಯನರತ ಬಿತಿುದನದರಂೆದತ 
ಗೊತ್ನುಗತವುದ್ಧಲಿ.  ಆ ರಿೇತಿ ನಮಮ ಕ್ನಡತಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ೆಳೆಯತತ್ನುರ.ೆ  ವಿಶನಖಪಟಟಣಂ ನಲ್ಲಿ ಇದನತನ 
ಎಕರಗೆಟಟಲೆ ಬ್ೆಳೆಯತತಿುದದರತ.  ನಮಮ ಪೊಲ್ಲೇಸರತ ಅಲ್ಲಿ ಹೊೇಗಿ, ಅಲ್ಲಿನ ಪೊಲ್ಲೇಸರಿಗ ೆ ಎಚಚರಿಕ್ೆ 
ಕ್ೊಡತವಂತ್ಹ ಪರಯತ್ನಗಳನತನ ಮನಡಿದದರಿಂದ ಅವರೂ ಕೂಡ ಈ ಬ್ೆಳೆಯನತನ ರ್ನಶ ಮನಡತವ 
ಕ್ೆಲಸ ಮನಡಿದನದರ.ೆ  ಹನಗೆಯೆೇ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ನಡಯೆತವ ಪನಟಿಾ, event ಗಳಲ್ಲಿ ಭನಗವಹಿಸತವವರ 
ಮತ್ತು ಆಯೇಜ್ಕರ ಬಗೆೆ ನಗನ ಇಡಲನಗಿದ.ೆ  ಹಿೇಗ ೆಬಹಳಷತಟ ರಿೇತಿಯಂದ ಇದನತನ ನಯಂತ್ರಣ 
ಮನಡತವ ಎಲನಿ ಪರಯತ್ನಗಳನತನ ಮನಡಲನಗತತಿುದದೆೇವೆ.  ಈ ನಟಿಟನಲ್ಲಿ ಪೂೆಲ್ಲೇಸರನತನ ಇನೂನ 
ಜನಗರತ್ೆಗೊಳಿಸತವ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡತತ್ೆುೇವ.ೆ  ಯನರನದರೂ ಪೂೆಲ್ಲೇಸರತ ಇದರಲ್ಲಿ ಶನಮಿೇಲನಗಿದನದರೆ 
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ಎಂದತ ಗೂೆತ್ನುದರೆ ನದನಾಕ್ಷಿಣಯವನಗಿ ಅವರ ಮೇಲ ೆ ಕರಮ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುಿವಂತ್ಹ ಪರಯತ್ನವನತನ 
ಮನಡತತಿುದೆದೇವೆ.  PIT-NDPS Act ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಡೆಿರಚಗಳ ಆಸಿುಯನತನ ಮತಟತಟಗೂೆೇಲತ ಹನಕತವ 
ವಯವಸೆಾ ಮನಡಲನಗಿದೆ.  ಹೊಸ ಕ್ನಯದ ೆ ತ್ರತವುದಕೆಂತ್ ಇರತವ ಕ್ನಯದೆಗಳನತನ ಬಳಸಿದರೆ 
ಸನಕಷತಟ ರಿೇತಿಯಂದ ಇದನತನ ನಯಂತ್ರಣ ಮನಡತವ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡಬಹತದತ.  ಸಮನಜ್ ಕೂಡ 
ಇದರ ಬಗೆೆ ಯೇಚರೆ್ ಮನಡಬ್ೆೇಕತ.  ಅರೆ್ೇಕರತ ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ನು, ಮರ್ೆಯಲ್ಲಿ ಪೊೇಷಕರತ ಮಕೆಳು 
ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೂೆೇಗತತ್ನುರೆ, ಯನವನಗ ಬರತತ್ನುರೆ ಎನತನವ ನಗನ ಇಡತವುದ್ಧಲಿ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದರತ.  
ಎಸ್ಚಎಸ್ಚಎಲಚಸಿ ದನಟತತಿುದದ ಹನಗೆ ಅವರನತನ ಮರೆತ್ತ ಬಿಡತತ್ನುರೆ; ಏಕ್ೆಂದರ ೆ ಅವರತ 
ದೊಡಾವರನಗಿಬಿಡತತ್ನುರೆ.  ಇವರತ ಮನತ್ತಗಳನತನ ಕ್ೆೇಳುತ್ನುರೊೇ ಇಲಿವೇ ಎನತನವ ಭನವರೆ್ ಅರೆ್ೇಕ 
ಪೊೇಷಕರಲ್ಲಿ ನಮನಾಣ ಆಗಿರತತ್ುದೆ.  ಪೂೆೇಷಕರತ ಬಹಳ ಬಿಜ಼್ ಆಗಿರತತ್ನುರನದದರಿಂದ ಮಕೆಳನತನ 
ಮರೆಯತವ ಸಿಾತಿಯೂ ಇದ.ೆ  ಈ ಹಿರೆ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಕೆಳ ಬಗೆೆ ವಿಶೆೇಷವನಗಿ ಜನಗರತ್ ೆವಹಿಸಬ್ೆೇಕತ.  
ನಮಮ ಯತವ ಜ್ರ್ನಂಗ ಬ್ೆೇರ ೆ ದ್ಧಕತೆ ಹಿಡಿಯತವುದಕೆಂತ್, ಸಂಗಿೇತ್, ನೃತ್ಯ ಇಂತ್ಹ ಅರೆ್ೇಕ 
ಚಟತವಟಿಕ್ೆಗಳಲ್ಲಿ ಭನಗವಹಿಸತವ ಹನಗೆ ಸೂಫತಿಾಯನತನ ತ್ತಂಬಬ್ೆೇಕತ.  ಶನಲನ-ಕ್ನಲೇೆಜ್ತಗಳಲ್ಲಿ 
ರೆ್ೈತಿಕ ಶ್ಕ್ಷಣ ಬರಬ್ೆೇಕತ ಎಂದತ ತ್ನವೆೇ ಒತ್ುಡ ಮನಡಿದ್ಧರಿ ಮತ್ತು ಎರಡತ-ಮೂರತ ಜ್ನ ಮನನಯ 
ಸದಸಯರತಗಳು ಈ ನಟಿಟನಲ್ಲಿ ಪರಸನುಪ ಮನಡಿದನದರ.ೆ  ಖಂಡಿತ್ವನಗಿ ಇದತ ಸರಿಯನಗಿದೆ.  ಮನನಯ 
ಆಯನೂರತ ಮಂಜ್ತರ್ನಥಚರವರತ ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ನು, secularism ದೃಷಿಟ, ಅದತ-ಇದತ ಎಲಿದರ 
ಬಗೆೆ ಹೆೇಳಿದರತ.  ರ್ನವು ಹೈೆ ಸೂೆಲಚನಲ್ಲಿದನದಗ ಏಸತ ಕರಸುನನೂನ ಓದತತಿುದೆದವು, ಪೆೈಗಂಬರನ ಬಗೆೆಯೂ 
ಓದತತಿುದೆದವು ಮತ್ತು ಶ್ರೇ ರನಮಚಂದರನ ಬಗೆೆಯೂ ಓದತತಿುದೆದವು.      

(142) 7-3-2022 7.10 ಡಿಎಸ್ಚ-ಎಕ್ ೆ

ಶ್ರೇ ಅರಗ ಜ್ಞನರೆ್ೇಂದರ(ಮತಂದತ):-  

ಯನವುದೆೇ ರೆ್ೈತಿಕ ಶ್ಕ್ಷಣ ಬ್ೆೇಡವಂೆದತ  ಈಗ ಅವೆಲಿವನತನ ತ್ೆಗೆದತ ಹನಕದೆದೇವೆ.  ಏಕ್ೆಂದರ,ೆ 
secularism ಗೆ ಬಹಳ ವಿರೂೆೇಧವನಗತತ್ುದೆ ಎನತನವ ದೃಷಿಟಯಂದ ಅವೆಲಿವನತನ ತ್ೆಗೆದತ ಹನಕದೆದೇವೆ.  
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ರ್ನವು ಇವತ್ತು ಭರಮಯಲ್ಲಿ ದ್ಧಕತೆ ತ್ಪಿಪ ಹಳಿ ತ್ಪಿಪ, ರೆ್ೈತಿಕ ಮೌಲಯಗಳೇೆ ಇಲಿದ್ಧರತವಂತ್ಹ 
ವಿದನಯವಂಥರನತನ ರ್ನವು ನಮನಾಣ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ  ಏನತ ಹೂೆರಟಿದೆದೇವೆ,  ಇದತ ಬಹಳ  ದೊಡಾ 
ಕಷಟದ ಕ್ೆಲಸ. ನಮಮ ಯತವಕರನತನ  ಈ ನಟಿಟನಲ್ಲಿ ಸರಿ ಮನಡತವಂತ್ಹ ಅವಶಯಕತ್ ೆಇದೆ. ನಮಮ 
ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಂಸೆಾಗಳಲೂಿ ಕೂಡ ಇದನತನ ಪರಿವತ್ಾರೆ್ ಮನಡತವಂತ್ಹ ಅವಶಯಕತ್ ೆ ಇದೆ.  ತ್ನವೆಲನಿ 
ಇವತ್ತು ಅಭಿಪನರಯ ಪಟಿಟರತವುದನತನ ಸಕ್ನಾರ ಗಮನಸತತ್ುದ ೆ ಎನತನವ ಮನತ್ನತನ 
ಹೆೇಳಬಯಸತತಿುದೆದೇರೆ್.  ತ್ನವೆಲನಿ ಬಹಳ ಒಳೆಿಯ ಚಚೆಾಯನತನ ಮನಡಿದ್ಧದೇರಿ.  ಎಲಿರ ಕಣಣನತನ 
ತ್ೆರೆಸಿದನದರ.ೆ  ಖಂಡಿತ್ವನಗಿಯೂ ಈ ಚಚಾೆಯ ಹಿರೆ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ  ಎಲನಿ ಕರಮಗಳು ಆಗತತ್ುದೆ.   
ಆದಷತಟ ಅದನತನ ನಯಂತ್ರಣ ಮನಡತವಂತ್ಹ ಕ್ಲೆಸ ಮನಡಿದರೆ  ಈ ಚಚೆಾಗೆ ಸನಥಾಕತ್ ೆ
ಬರತತ್ುದೆಂದತ ರ್ನನತ ಭನವಿಸತತ್ೆುೇರೆ್.  ಧನಯವನದಗಳು. 

 ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನಚ:- ಈಗ ಸದನವನತನ ರ್ನಳೆ ಬ್ೆಳಗೆೆ ೧೦.೩೦ ಗಂಟೆಯವರಗೆೆ 
ಮತಂದೂಡಲನಗಿದೆ.  

(ಸದನವು ರನತಿರ ೭ ಗಂಟೆ ೧೧ ನಮಿಷಕ್ೆೆ ಮತಕ್ನುಯಗೊಂಡತ ಪತನಃ ದ್ಧರ್ನಂಕ ೮ರ್ೆೇ ಮನರ್ಚಾ 
೨೦೨೨ರ ಮಂಗಳವನರದಂದತ ಬ್ೆಳಗೆೆ ೧೦ ಗಂಟೆ ೩೦ ನಮಿಷಕ್ೆೆ ಸೇೆರಲತ ನಶಚಯಸಿತ್ತ) 
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