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ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನ ಪರಿಷತ್ತು 
ನೂರ ನಲವತ್ನುರರೆ್ಯ ಅಧಿವೆೇಶನ 

21ರೆ್ೇ ಮನರ್ಚಾ 2022  
ಸೂೆೇಮವನರ 

 
                                  

೦೧. ಕೆೇೇಂದ್ರ ಸಕನಾರ ಹನಗೂ ರನಜ್ಯ ಸಕನಾರಕೆೆ ಕೃತ್ಜ್ಞತ್ೆ ಅರ್ಪಾಸತವ ಬಗೆ್ೆ 

ವಿಷಯ: ಉಕೆರೇನಚ ಮತ್ತು ರಷ್ನಯ ದೆೇಶದ್ ಶೆಲಚ ದನಳಿಯಲ್ಲಿ ಮೃತ್ರನದ್  
        ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜ್ಯಕೆೆ ಸೆೇರಿದ್ ವೆೈದ್ಯಕೇಯ ವಿದನಯರ್ಥಾಯನಗಿದ್ದ 
        ಶ್ರೇ ನವಿೇನಚ ಗ್ನಯನಗ್ೌಡರಚರವರ ಮೃತ್ದೆೇಹವನತು ಕತಟತೇಂಬ ವಗಾಕೆೆ   
        ಹಸನುೇಂತ್ರಿಸಿದ್ ಕತರಿತ್ತ 

- ಶ್ರೇ ಕೂೆೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ) 
- ಡನ: ಕ.ೆಸತಧನಕರಚ (ಆರೂೆೇಗಯ ಮತ್ತು ಕತಟತೇಂಬ ಕಲ್ನಯಣ    

                 ಹನಗೂ ವೆೈದ್ಯಕೇಯ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಚಿವರತ) 
- ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರಸನದಚ (ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ್ ರ್ನಯಕರತ) 

02.  ಪರಶೆ್ುೇತ್ುರ  

ಅ) ಚತಕೆೆ ಗತರತತಿನ ಪರಶೆುಗಳಿಗ್ೆ ಮೌಖಿಕವನಗಿ ನಿೇಡಲ್ನದ್ ಉತ್ುರಗಳು 

2318 –ಸೇಂಯತಕು ಪದ್ವಿಪೂವಾ ಕನಲೆ್ೇಜಿನ ಪ್ೌರಢ ಶನಲ್ನ ವಿಭನಗದ್ ಹಿರಿಯ ಶ್ಕ್ಷಕರ  
      ಸವಲತಿುನ ಬಗೆ್ೆ 

- ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗ್ೌಡ 
- ಶ್ರೇ ಬಿ.ಸಿ.ರ್ನಗ್ೇೆಶ್ (ಪ್ನರಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ ರೌಢ ಶ್ಕ್ಷಣ  

                 ಹನಗೂ ಸಕನಲ ಸಚಿವರತ)  
೨೩೩೪ – ಶ್ಕ್ಷಣ ಇಲ್ನಖಯೆೇಂದ್ ನಿಯೇಜ್ರೆ್ ಮೇರೆಗ್ೆ ತ್ೆರಳಿರತವವರ ಬಗ್ೆೆ 

- ಶ್ರೇ ಆಯನೂರತ ಮೇಂಜ್ತರ್ನಥ್ 

ವಿಷಯಾನುಕ್ರ ಮಣಿಕೆ ( INDEX) 
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- ಶ್ರೇ ಬಿ.ಸಿ.ರ್ನಗ್ೇೆಶ್ (ಪ್ನರಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ ರೌಢ ಶ್ಕ್ಷಣ  
                 ಹನಗೂ ಸಕನಲ ಸಚಿವರತ)  

2264 – ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ.ಸಿ. ಪರಿೇಕ್ಷನ ಪರಶೆು ಪತಿರಕ ೆಮತದ್ರಣ ಕತರಿತ್ತ 
- ಶ್ರೇ ಕ.ೆಎಸ್.ನವಿೇನ (ಶ್ರೇ ಎನ.ರವಿಕತಮನರಚರವರ ಪರವನಗಿ) 
- ಶ್ರೇ ಬಿ.ಸಿ.ರ್ನಗ್ೇೆಶ್ (ಪ್ನರಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ ರೌಢ ಶ್ಕ್ಷಣ  

                 ಹನಗೂ ಸಕನಲ ಸಚಿವರತ)  
2300 – ಪ್ೌರಢನವಸೆೆಯ ನೇಂತ್ರ ಹದಿಹರೆಯದ್ ಮಕೆಳು ಶನಲ್ೆಯೇಂದ್ ದ್ೂರ   
         ಉಳಿಯತವ ಬಗ್ೆೆ 

- ಶ್ರೇ ಕ.ೆಎ.ತಿಪ್ಪೆೇಸನಾಮಿ 
- ಶ್ರೇ ಬಿ.ಸಿ.ರ್ನಗ್ೇೆಶ್ (ಪ್ನರಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ ರೌಢ ಶ್ಕ್ಷಣ  

                 ಹನಗೂ ಸಕನಲ ಸಚಿವರತ)  
2269 – ಶ್ರೇಗೇಂಧಕೆೆ ಸರಿಯನದ್ ಬೆಲ್ೆ ನಿೇಡದ ೆರೆೈತ್ರಿಗ್ೆ ಮೇಸ ಮನಡತತಿುರತವ ಬಗ್ೆೆ 

- ಶ್ರೇ ಎಸ್.ರವಿ 
- ಶ್ರೇ ಉಮೇಶ್ಚ ವಿ.ಕತಿು (ಅರಣಯ ಮತ್ತು ಆಹನರ, ರ್ನಗರಿಕ ಸರಬರನಜ್ತ 

ಮತ್ತು ಗ್ನರಹಕರ ವಯವಹನರಗಳ ಹನಗೂ ಕನನೂನತ ಮನಪನಶನಸರ 
ಇಲ್ನಖನ ಸಚಿವರತ) 

2295 – ಪದ್ವಿ ಕನಲ್ೆೇಜ್ತಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ನರೇಂಶತಪ್ನಲರ ಹತದೆದಗಳನತು ರೆ್ೇಮಕ ಮನಡತವ ಬಗ್ೆೆ 
- ಅ. ದೆೇವೆೇಗ್ೌಡ 
- ಡನ: ಸಿ.ಎನ.ಅಶಾತ್ೆಚರ್ನರನಯಣ (ಉನುತ್ ಶ್ಕ್ಷಣ, ಐಟಿ ಬಿಟಿ, ವಿಜ್ಞನನ 

ಮತ್ತು ತ್ೇಂತ್ರಜ್ಞನನ, ಕೌಶಲ್ನಯಭಿವೃದಿಿ, ಉದ್ಯಮಶ್ೇಲತ್ ೆಮತ್ತು 
ಜಿೇವರ್ೊೇಪ್ನಯ ಸಚಿವರತ) 

2353 – ಟೆೈಪಚ 1 ಡಯನಬಿಟಿಸ್ಚ ಕನಯಲ್ೆಯ ಕತರಿತ್ತ  
-  ಶ್ರೇ ಕ.ೆಎಸ್.ನವಿೇನ 
-    ಡನ: ಕ.ೆಸತಧನಕರಚ (ಆರೂೆೇಗಯ ಮತ್ತು ಕತಟತೇಂಬ ಕಲ್ನಯಣ ಹನಗೂ  

                   ವೆೈದ್ಯಕೇಯ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಚಿವರತ) 
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2240 – 2021ರ ರ್ಪ.ಜಿ. ನಿೇಟಚ ಪರಿೇಕೆ್ಷಯಲ್ಲಿ ಪರಥಮ ರನಚಯೇಂಕಚ ಪಡದೆ್  
          ವಿದನಯರ್ಥಾಯ ಕತರಿತ್ತ 

 - ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವೆೇಂಕಟೆೇಶ್ಚ  
- ಡನ: ಕ.ೆಸತಧನಕರಚ (ಆರೂೆೇಗಯ ಮತ್ತು ಕತಟತೇಂಬ ಕಲ್ನಯಣ ಹನಗೂ  

                    ವೆೈದ್ಯಕೇಯ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಚಿವರತ) 
2351 – ಗದ್ಗ ಜಿಲ್ೆಿಯ ಕಪಪತ್ಗತಡಡಕೆೆ ಬೆೇಂಕ ಬಿೇಳುವ ಕತರಿತ್ತ  

- ಶ್ರೇ ಎಸ್.ವಿಿ. ಸೇಂಕನೂರ 
- ಶ್ರೇ ಉಮೇಶ್ಚ ವಿ.ಕತಿು (ಅರಣಯ ಮತ್ತು ಆಹನರ, ರ್ನಗರಿಕ ಸರಬರನಜ್ತ   
      ಮತ್ತು ಗ್ನರಹಕರ ವಯವಹನರಗಳ ಹನಗೂ ಕನನೂನತ ಮನಪನಶನಸರ  
      ಇಲ್ನಖನ ಸಚಿವರತ) 

 2311 – ಪ್ನರದೆೇಶ್ಕ ವಿಜ್ಞನನ ಕೆೇೇಂದ್ರದ್ ಬಗೆ್ೆ 
     - ಶ್ರೇ ಸಲ್ಲೇೇಂ ಅಹಮದ 

- ಡನ: ಸಿ.ಎನ.ಅಶಾತ್ೆಚರ್ನರನಯಣ (ಉನುತ್ ಶ್ಕ್ಷಣ, ಐಟಿ ಬಿಟಿ, ವಿಜ್ಞನನ  
         ಮತ್ತು ತ್ೇಂತ್ರಜ್ಞನನ, ಕೌಶಲ್ನಯಭಿವೃದಿಿ, ಉದ್ಯಮಶ್ೇಲತ್ ೆಮತ್ತು  
         ಜಿೇವರ್ೊೇಪ್ನಯ ಸಚಿವರತ) 

2278 – ಪರವನಸೂೆೇದ್ಯಮ ಕ್ಷೆೇತ್ರಗಳ ಅನತದನನದ್ ಬಗ್ೆೆ 
     - ಶ್ರೇ ಪರದಿೇಪಚ ಶೆಟಟರ 

- ಆನೇಂದಚ ಸಿೇಂಗ್ (ಪರವನಸೊೇದ್ಯಮ, ಜಿೇವಿಶನಸರ ಮತ್ತು  
                 ಪರಿಸರ ಸಚಿವರತ) 

 22೮೫ – ಆಹನರ ಪದನಥಾಗಳ ಕಲಬೆರಕೆಯೇಂದ್ ಆರೂೆೇಗಯದ್ ಮೇಲ್ೆ ಆಗತತಿುರತವ  
                ದ್ತಷಪರಿಣನಮದ್ ಬಗೆ್ೆ 

     - ಡನ: ಡಿ.ತಿಮಮಯಯ 
- ಡನ: ಕ.ೆಸತಧನಕರಚ (ಆರೂೆೇಗಯ ಮತ್ತು ಕತಟತೇಂಬ ಕಲ್ನಯಣ ಹನಗೂ  

                      ವೆೈದ್ಯಕೇಯ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಚಿವರತ) 
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 2348 – ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳಿಗೆ್ ತ್ೊೇಂದ್ರೆಯನಗತತಿುರತವ ಕತರಿತ್ತ 
- ಡನ: ಚೇಂದ್ರಶೆೇಖರಚ ಬಿ.ಪ್ನಟಿೇಲ 
- ಡನ: ಸಿ.ಎನ.ಅಶಾತ್ೆಚರ್ನರನಯಣ (ಉನುತ್ ಶ್ಕ್ಷಣ, ಐಟಿ ಬಿಟಿ, ವಿಜ್ಞನನ 

ಮತ್ತು ತ್ೇಂತ್ರಜ್ಞನನ, ಕೌಶಲ್ನಯಭಿವೃದಿಿ, ಉದ್ಯಮಶ್ೇಲತ್ ೆಮತ್ತು 
ಜಿೇವರ್ೊೇಪ್ನಯ ಸಚಿವರತ) 

ಆ)  ಪರಕಟಣೆ 
 ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಿ ಕಡನಡಯವನಗಿ ಹನಜ್ರಿರಬೆೇಕನದ್ ಸಚಿವರತಗಳ ಹನಗೂ ಅಧಿಕನರಿಗಳ ಕತರಿತ್ತ 
ಇ) ಚತಕೆೆ ಗತರತತಿಲಿದ್ ಪರಶೆುಗಳಿಗೆ್ ಲ್ಲಖಿತ್ ಮೂಲಕ ನಿೇಡಲ್ನದ್ ಉತ್ುರಗಳು 

03. ಸಭನಪತಿಯವರ ಅನತಮತಿ ಮೇರಗೆ್ೆ ಪರಸನುರ್ಪಸಲಪಟಟ ವಿಷಯಗಳು 

 ಅ) ೨೦೨೨-೨೩ರ್ೇೆ ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ವಷಾದಿೇಂದ್ ಭಗವದಿೆೇತ್ೆಯನತು  
    ಪರಿಚಯಸತವ ಕತರಿತ್ತ 

    - ಶ್ರೇ ಎೇಂ.ಕ.ೆಪ್ನರಣೆೇಶ್ 
  - ಶ್ರೇ ಬಿ.ಸಿ.ರ್ನಗ್ೇೆಶ್ (ಪ್ನರಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ ರೌಢ ಶ್ಕ್ಷಣ  
                 ಹನಗೂ ಸಕನಲ ಸಚಿವರತ)  

ಆ) ಬೆೇಂಗಳೂರಿನ ಜನರಕಬೇಂಡೆ ಕನವಲಚನ ಅರಣಯ ಪರದೆೇಶದ್ಲ್ಲಿ ಸಕನಾರವು  
          ಉದನಯನವನ ನಿಮನಾಣ ಮನಡತವ ಕತರಿತ್ತ  
    - ಶ್ರೇ ಸಲ್ಲೇೇಂ ಅಹಮದ 

- ಶ್ರೇ ಕೊೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ) 
ಇ) ಕೆೈವನರ ಸದ್ತೆರತ ಶ್ರೇ ಯೇಗಿ ರ್ನರೆೇಯಣ ಯತಿೇೇಂದ್ರರ (ಕೆೈವನರ ತ್ನತ್ಯಯ)  
    ಜ್ಯೇಂತಿಯನತು ಆಚರಿಸತವ ಬಗ್ೆೆ 

    - ಶ್ರೇ ಕ.ೆಟಿ.ಶ್ರೇಕೇಂಠೆೇಗ್ೌಡ 
       - ಶ್ರೇ ಕೊೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ) 

ಈ) ಕೊೇವಿಡಚ-೧೯ ಉಲಭಣಗ್ೊಳುುವ ಸನಧಯತ್ಗೆಳಿರತವುದ್ರಿೇಂದ್ ಮತೇಂಜನಗರೂಕತ್ೆ   
   ಕರಮ ತ್ೆಗೆ್ದ್ತಕೊಳುುವ ಬಗೆ್ೆ 
   - ಶ್ರೇ ಶಶ್ೇಲಚ ಜಿ.ನಮೇಶ್  
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  - ಡನ: ಕ.ೆಸತಧನಕರಚ (ಆರೂೆೇಗಯ ಮತ್ತು ಕತಟತೇಂಬ ಕಲ್ನಯಣ  
                           ಹನಗೂ ವೆೈದ್ಯಕೇಯ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಚಿವರತ) 

 
ಉ) ತ್ತಮಕೂರತ ಜಿಲ್ೆಿ ಪ್ನವಗಡ ತ್ನಲೂಿಕತ ಪಳವಳಿು ಕಟೆಟ ಬಳಿ ಸೇಂಭವಿಸಿದ್ ಭಿೇಕರ  
    ರಸೆು ಅಪಘಾತ್ದ್ ಬಗೆ್ೆ     

- ಶ್ರೇ ರನಜೆೇೇಂದ್ರ ರನಜ್ಣಣ 
- ಶ್ರೇ ಕ.ೆಎ.ತಿಪ್ಪೆೇಸನಾಮಿ  

  - ಶ್ರೇ ಬಿ.ಶ್ರೇರನಮತಲತ (ಸನರಿಗ್ೆ ಮತ್ತು ಪರಿಶ್ಷಟ  
                              ಪೇಂಗಡಗಳ ಕಲ್ನಯಣ ಸಚಿವರತ) 

ಊ) ಪದ್ವಿ ಪೂವಾ ಶ್ಕ್ಷಣ ಇಲ್ನಖೆಯ ವಿಜ್ಞನನ ಉತ್ುರ ಪತಿರಕೆಯ  
     ಮೌಲಯಮನಪನವನತು ಪರಸತುತ್ ಇರತವ ೪ ವಿಭನಗ ಕೆೇೇಂದ್ರಗಳಲ್ೆಿೇ  
     ನಡೆಸತವ ಬಗೆ್ೆ 

    - ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗ್ೌಡ 
  - ಶ್ರೇ ಬಿ.ಸಿ.ರ್ನಗ್ೇೆಶ್ (ಪ್ನರಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ ರೌಢ ಶ್ಕ್ಷಣ  
                             ಹನಗೂ ಸಕನಲ ಸಚಿವರತ)  

ಋ) ಆಧನರಚ ದ್ತ್ನುೇಂಶಗಳನತು ಸೇಂಗರಹಿಸಿರತವ ಕೇಂಪೂಯಟರಚ ಚಿಪತಪಗಳು  
     ಕಳುವನಗಿರತವ ಬಗೆ್ೆ 

    - ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವೆೇಂಕಟೆೇಶ್ 
 - ಶ್ರೇ ಅರಗ ಜ್ಞನರೆ್ೇೇಂದ್ರ (ಗೃಹ ಸಚಿವರತ) 

ಎ) ಆರಚಡಿರ್ಪಆರಚ ಇಲ್ನಖೆಯ ಗ್ನರಮಿೇಣ ಕತಡಿಯತವ ನಿೇರತ ಮತ್ತು ರೆ್ೈಮಾಲಯ  
   ವಿಭನಗದ್ಲ್ಲಿ ಸಹನಯಕ ಅಭಿಯೇಂತ್ರ ಹತದೆದ ರ್ೆೇಮಕನತಿಗ್ೆ  
   ಬಿ.ಟೆಕಚ ವಿದನಯಹಾತ್ೆ ಹೊೇಂದಿದ್ ಪದ್ವಿೇಧರರನತು ಸಹ ಪರಿಗಣಿಸತವ ಬಗ್ೆೆ 

    - ಶ್ರೇ ಎಸ್.ವಿಿ.ಸೇಂಕನೂರ 
 - ಶ್ರೇ ಕೊೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ) 
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ಏ) ಶನಲ್ೆಗಳ ಪ್ನರರೇಂಭಕೆೆ ೨ ತಿೇಂಗಳು ಬನಕ ಇದ್ತದ, ಪಠ್ಯ ಪತಸುಕಗಳ ಮತದ್ರಣ  
   ಪರಕರಯೆ ಆರೇಂಭವನಗದಿರತವ ಬಗೆ್ೆ 

    - ಶ್ರೇ ಪರಕನಶ್ಚ ಕ.ೆ ರನಥೂೆೇಡಚ  
  (ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ್ ಮತಖಯ ಸಚೆೇತ್ಕರತ  

  - ಶ್ರೇ ಬಿ.ಸಿ.ರ್ನಗ್ೇೆಶ್ (ಪ್ನರಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ ರೌಢ ಶ್ಕ್ಷಣ  
                             ಹನಗೂ ಸಕನಲ ಸಚಿವರತ) 

 - ಶ್ರೇ ಸತನಿಲಚ ಕತಮನರಚ (ಇೇಂಧನ ಹನಗೂ ಕನುಡ ಮತ್ತು  
                             ಸೇಂಸೃತಿ ಇಲ್ನಖ ೆಸಚಿವರತ) 

  
04. ಗಮನ ಸಳೆಯೆತವ ಸೂಚರೆ್ಗಳು 
  ಅ) ವಿಷಯ: ಪ್ೊಲ್ಲೇಸ್ಚ ಇಲ್ನಖಯೆ ರ್ನಯಯ ವಿಜ್ಞನನ ಪರಯೇಗ್ನಲಯ  
                        ಘಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಖನಲ್ಲ ಇರತವ ಹತದೆದಗಳ ರೆ್ೇಮಕನತಿ ಪರಕರಯೆಗ್ ೆ 
                        ಕನುಡ ಭನಷ್ನ ಪರಿೇಕೆ್ಷಯನತು ಕಡನಡಯಗ್ೊಳಿಸತವ ಬಗ್ೆೆ 

- ಶ್ರೇ ಕ.ೆಎ.ತಿಪ್ಪೆೇಸನಾಮಿ 
- ಶ್ರೇ ಅರಗ ಜ್ಞನರೆ್ೇೇಂದ್ರ (ಗೃಹ ಸಚಿವರತ)  

  ಆ) ವಿಷಯ: ಹೆೈದನರಬನದ-ಕರ್ನಾಟಕ ಭನಗದ್ ಸಕನಾರದ್ ಎಲ್ನಿ ಇಲ್ನಖಗೆಳ  
                        ಉದೊಯೇಗದ್ಲ್ಲಿ ಮಿೇಸಲ್ನತಿ ಪರಮನಣ ಶೆೇಕಡ ೧೦೦ಕೆೆ ೧೦೦ ರಷತಟ  
                        ಹನಗೂ ಉಳಿದ್ ಜಿಲೆ್ಿಗಳಲ್ಲಿ ಶೆೇಕಡ ೮ರಷತಟ ಅನತಷ್ನಾನಕೆೆ ತ್ರತವಲ್ಲಿ  
                        ವಿಳೇಂಬ ಧೊೇರಣೆ ತ್ನಳಿರತವ ಕತರಿತ್ತ  

- ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವೆೇಂಕಟೆೇಶ್ 
- ಶ್ರೇ ಕೊೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ) 

ಇ) ವಿಷಯ: ಪ್ೌರಢ ಶನಲ್ನ ವೃೇಂದ್ ಮತ್ತು ರೆ್ೇಮಕನತಿ ನಿಯಮ ೨೦೧೬ರ ಪರಕನರ  
           ಹಿೇಂದಿ ಪರಚನರ ಸಭನಗಳಿೇಂದ್ ಹಿೇಂದಿ ಬಿ.ಎಡಚ ಪದ್ವಿ ಪಡದೆ್  
           ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳು ಹಿೇಂದಿ ಶ್ಕ್ಷಕರ ರೆ್ೇಮಕನತಿಗ್ೆ ಅಜಿಾ ಸಲ್ಲಿಸಲತ  
           ಅನಹಾರನಗಿರತವ ಕತರಿತ್ತ  

- ಶ್ರೇ ಎಸ್.ವಿಿ.ಸೇಂಕನೂರ 
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- ಶ್ರೇ ಅರತಣ ಶಹನಪತರ 
- ಶ್ರೇ ಕ.ೆಟಿ.ಶ್ರೇಕೇಂಠೆೇಗ್ೌಡ 
- ಶ್ರೇ ಎಸ್.ಎಲ.ಭೂೆೇಜೇೆಗ್ೌಡ 
- ಶ್ರೇ ಶಶ್ೇಲಚ ಜಿ. ನಮೇಶ್ 
- ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗ್ೌಡ 
- ಶ್ರೇ ಲಕ್ಷಮಣ ಸೇಂಗಪಪ ಸವದಿ 
- ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ.ೆಹರಿಪರಸನದಚ (ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ್ ರ್ನಯಕರತ) 
- ಶ್ರೇ ಆಯನೂರತ ಮೇಂಜ್ತರ್ನಥ್ಚ 
- ಶ್ರೇ ಬಿ.ಸಿ.ರ್ನಗ್ೇೆಶ್ (ಪ್ನರಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ ರೌಢ ಶ್ಕ್ಷಣ  

                             ಹನಗೂ ಸಕನಲ ಸಚಿವರತ)  
  - ಶ್ರೇ ಎಸ್.ವಿಿ.ಸೇಂಕನೂರ 

೦೫. ನಿಯಮ ೩೩೦ರ ಮೇರಗೆ್ೆ 
  ವಿಷಯ: ರನಜ್ಯದ್ ಕರೇಡನಪಟತಗಳ ಸವಾತ್ೊೇಮತಖ ಬೆಳವಣಿಗೆ್ಗ್ನಗಿ ಪರತಿ ಸನಲ್ಲನ  
                     ಆಯವಯಯದ್ಲ್ಲಿ ಹೆಚಿಿನ ಅನತದನನ ನಿೇಡತವುದ್ತ ಹನಗೂ ವಲಯವನರತ  
                     ಮಟಟದ್ಲ್ಲಿ ಹೆಚಿಿನ ಅನತದನನ ಒದ್ಗಿಸತವ ಬಗೆ್ೆ 

  - ಡನ: ಕ.ೆಗ್ೊೇವಿೇಂದ್ರನಜಚ 
  - ಶ್ರೇ ಪರದಿೇಪಚ ಶೆಟಟರಚ 
  - ಎನ.ರವಿಕತಮನರಚ 
  - ಶ್ರೇಮತಿ ಭನರತಿ ಶೆಟಿಟ 
  - ಶ್ರೇ ಡಿ.ಎಸ್.ಅರತಣಚ 
  - ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ.ೆಹರಿಪರಸನದಚ (ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ್ ರ್ನಯಕರತ) 
  - ಶ್ರೇ ಗ್ೂೆೇವಿೇಂದ್ರನಜ್ತ 
  - ಶ್ರೇ ಶಶ್ೇಲಚ ಜಿ. ನಮೇಶ್ 
  - ಅರತಣ ಶಹನಪತರ 
  - ಡನ: ವೆೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣಸನಾಮಿ  
            (ಸಕನಾರದ್ ಮತಖಯ ಸಚೇೆತ್ಕರತ) 
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 - ಡನ: ತ್ಳವನರಚ ಸನಬಣಣ 
 - ಡನ: ಕ.ೆಸಿ.ರ್ನರನಯಣಗ್ೌಡ  
        (ರೇೆಷ್ೆಮ ಹನಗೂ ಕರೇಡನ ಮತ್ತು ಯತವಜ್ನ ಸಚಿವರತ) 

     - ಡನ: ಸಿ.ಎನ.ಅಶಾತ್ೆಚರ್ನರನಯಣ (ಉನುತ್ ಶ್ಕ್ಷಣ, ಐಟಿ  
                                   ಬಿಟಿ, ವಿಜ್ಞನನ ಮತ್ತು ತ್ೇಂತ್ರಜ್ಞನನ, ಕೌಶಲ್ನಯಭಿವೃದಿಿ,  
                                   ಉದ್ಯಮಶ್ೇಲತ್ೆ ಮತ್ತು ಜಿೇವರ್ೂೆೇಪ್ನಯ ಸಚಿವರತ) 
     - ಶ್ರೇ ಪರಕನಶ್ಚ ಕ.ೆರನಥೂೆೇಡಚ  
                                   (ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ್ ಮತಖಯ ಸಚೆೇತ್ಕರತ) 
     - ಶ್ರೇ ಹೆರ್.ಎೇಂ.ರಮೇಶ್ಚ ಗ್ೌಡ 
     - ಶ್ರೇ ಅಲಿೇಂ ವಿೇರಭದ್ರಪಪ  
     - ಶ್ರೇ ಶನೇಂತ್ನರನಮಚ ಬತಡು ಸಿದಿದ 
     - ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗ್ೌಡ 
     - ಶ್ರೇ ಪರತ್ನಪಸಿೇಂಹ ರ್ನಯಕಚ ಕೆ 
     - ಶ್ರೇ ವೆೈ.ಎೇಂ.ಸತಿೇಶ್ 

 
0೬. ಗಮನ ಸಳೆಯೆತವ ಸೂಚರೆ್ಗಳು 
  ಈ) ವಿಷಯ: ರನಜ್ಯದ್ ಕನಮಿಾಕರಿಗ್ೆ ಕನಿಷಾ ವೆೇತ್ನ ಹನಗೂ ಮೂಲಭೂತ್  
                         ಸೌಕಯಾಗಳನತು ಒದ್ಗಿಸತವ ಕತರಿತ್ತ  

- ಶ್ರೇ ಅರವಿೇಂದ್ ಕತಮನರಚ ಅರಳಿ 
- ಶ್ರೇ ಕ.ೆಟಿ.ಶ್ರೇಕೇಂಠೆೇಗ್ೌಡ 
- ಶ್ರೇ ಆಯನೂರತ ಮೇಂಜ್ತರ್ನಥ್ಚ 
- ಶ್ರೇ ಅರವಿೇಂದ್ ಕತಮನರಚ ಅರಳಿ 
- ಶ್ರೇ ಅರಬೆೈಲಚ ಶ್ವರನಮಚ ಹೆಬನಬರ (ಕನಮಿಾಕ ಸಚಿವರತ) 
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೦೭. ಪರಕಟಣ ೆ

 ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನ ಸಭೆಯತ ದಿರ್ನೇಂಕ ೨೧-೦೩-೨೦೨೨ರೇಂದ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ ಬೇಂದಿೇಖನರ್ೆಗಳ  
   (ತಿದ್ತದಪಡಿ) ವಿಧೆೇಯಕ, ೨೦೨೨ ಹನಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೆೈಗ್ನರಿಕನ ಪರದೆೇಶನಭಿವೃದಿಿ   
              (ತಿದ್ತದಪಡಿ) ವಿಧೆೇಯಕ, ೨೦೨೨ನತು ಅೇಂಗಿೇಕರಿಸಿರತವ ಬಗೆ್ೆ ಹನಗೂ ಸದ್ರಿ  
   ವಿಧೆೇಯಕಗಳಿಗೆ್ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನ ಪರಿಷತ್ತು ಸಹಮತಿ ನಿೇಡಬೆೇಕೆನತುವ ಬಗೆ್ೆ 
 
       @@@ 

 

(473) 21.03.2022 11.00 LL-KS 

 

 
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನ ಪರಿಷತ್ತು 

ಸೂೆೇಮವನರ, 21ರೆ್ೇ ಮನರ್ಚಾ ೨೦೨೨ 
 

ಸದ್ನವು ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುನ ಸಭನೇಂಗಣದ್ಲ್ಲಿ 
ಬೆಳಗ್ೆೆ ೧1 ಗೇಂಟೆ 08 ನಿಮಿಷಗಳಿಗ್ೆ ಸಮನವೆೇಶಗ್ೊೇಂಡಿತ್ತ. 

 
ಸಭನಪತಿಯವರನದ್ (ಶ್ರೇ ಬಸವರನಜ್ ಶ್ವಲ್ಲೇಂಗಪಪ ಹೊರಟಿಟ) ಅವರತ ರ್ಪೇಠ್ದ್ಲ್ಲಿ ಉಪಸಿೆತ್ರನದ್ರತ 
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೦೧. ಕೆೇೇಂದ್ರ ಸಕನಾರ ಹನಗೂ ರನಜ್ಯ ಸಕನಾರಕೆೆ ಕೃತ್ಜ್ಞತ್ೆ ಅರ್ಪಾಸತವ ಬಗೆ್ೆ 
ವಿಷಯ:- ಉಕೆರೇನಚ ಮತ್ತು ರಷ್ನಯ ದೆೇಶದ್ ಶೆಲಚ ದನಳಿಯಲ್ಲಿ ಮೃತ್ರನದ್ 

ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜ್ಯಕೆೆ ಸೇೆರಿದ್  ವೆೈದ್ಯಕೇಯ ವಿದನಯರ್ಥಾಯನಗಿದ್ದ     
ಶ್ರೇ ನವಿೇನಚ ಗ್ನಯನಗ್ೌಡರಚರವರ ಮೃತ್ದೆೇಹವನತು ಕತಟತೇಂಬ 
ವಗಾಕೆೆ ಹಸನುೇಂತ್ರಿಸಿದ್ ಕತರಿತ್ತ 

- - - 
ಶ್ರೇ ಕೊೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಒೇಂದ್ತ 

ರೆ್ೂೇವಿನ ಘಟರ್ ೆನಡದೆ್ರೂ ಸಹ, ಸಾಲಪ ನಿರನಳತ್ೆ ಏನತ ಎೇಂದ್ತ ಹೆೇಳಿದ್ರೆ, ಉಕೆರೇನಚ ಮತ್ತು ರಷ್ನಯ 
ದೆೇಶದ್ ಶೆಲಚ ದನಳಿಯಲ್ಲಿ ನಮಮ ರನಜ್ಯದ್ ವೈೆದ್ಯಕೇಯ ವಿದನಯರ್ಥಾ ಶ್ರೇ ನವಿೇನಚ ಎೇಂಬತವವರತ 
ಮೃತ್ರನಗಿದ್ತದ, ಅವರ ಹತೆ್ುವರತ ಸೇೆರಿದ್ೇಂತ್,ೆ ಇಡಿೇ ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜ್ಯದ್ ಜ್ನ ಬಹಳ ರೆ್ೂೇವನತು 
ಅನತಭವಿಸಿದ್ರತ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಸಾಲಪ ನಿರನಳತ್ೆ ಏನತ ಎೇಂದ್ರೆ ಹನಗೂ ಅವರ ಹೆತ್ುವರತ ಮತ್ತು ರನಜ್ಯದ್ 
ಜ್ನ ಶ್ರೇ ನವಿೇನಚರವರ ಮೃತ್ದೆೇಹವರ್ನುದ್ರೂ ಕೂಡ ಭನರತ್ಕೆೆ ಹನಗೂ ಅವರ ಕತಟತೇಂಬಕೆೆ 
ತ್ರಬೇೆಕೆನತುವುದ್ತ ಅವರ ಬೆೇಡಿಕೆಯನಗಿತ್ತು. ಅದ್ರ ಹಿರೆ್ುಲ್ೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೇ ನವಿೇನಚರವರ ಮೃತ್ದೆೇಹ 
ನಿರ್ುೆಯ ದಿವಸ ಬೆಳಗಿನ ಜನವ ೦೩-೦೦ ಗೇಂಟೆಗ್ ೆಕೆೇಂಪ್ೇೆಗ್ೌಡ ಅೇಂತ್ರನಷ್ಟ್ರೇಯ ವಿಮನನ ನಿಲ್ನದಣಕೆೆ 
ಬೇಂದಿರತತ್ುದ.ೆ ಮನನಯ ಮತಖಯಮೇಂತಿರಗಳು ಶ್ರೇ ನವಿೇನಚರವರ ಮೃತ್ದೆೇಹವನತು 
ಬರಮನಡಿಕೊೇಂಡಿದನದರೆ. ಶ್ರೇ ನವಿೇನಚರವರ ಮೃತ್ದೆೇಹವನತು ಈ ರನಜ್ಯಕೆೆ ತ್ರಲ್ಲಕೆೆ ಅವಕನಶ 
ಮನಡಿಕೊಟಿಟದ್ದಕನೆಗಿ ಮತ್ತು ಹೆತ್ುವರಿಗೆ್ ಆ ಮೃತ್ದೆೇಹವನತು ಒರ್ಪಪಸಲ್ಲಕೆೆ ಕನರಣಿೇಭೂತ್ರನದ್ೇಂತ್ಹ 
ಕೆೇೇಂದ್ರ ಸಕನಾರಕೆೆ ಮತ್ತು ಮನನಯ ಪರಧನನ ಮೇಂತಿರಯವರನದ್ ಶ್ರ ನರೇೆೇಂದ್ರ ಮೇದಿಯವರಿಗೆ್ ಅವರಿಗೆ್ 
ಅಭಿನೇಂದ್ರೆ್ಗಳನತು ಮತ್ತು ಧನಯವನದ್ಗಳನತು ಸಲ್ಲಿಸತತ್ೆುೇರ್.ೆ  

(ಮತೇಂದ್ತ) 
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(474) 21.03.2022 11.10 ವೆೈಎಲ-ಕೆಎಸ್ಚ           (ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿೆತಿ) 

ಡನ|| ಕ.ೆಸತಧನಕರಚ (ವೆೈದ್ಯಕೇಯ ಸಚಿವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಕಳೆದ್ ವನರ 
ದಿವೇಂಗತ್ ನವಿೇನಚ ಗ್ನಯನಗ್ೌಡರಚರವರ ವಿಷಯದ್ ಬಗೆ್ೆ ಮನನಯ ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷ ರ್ನಯಕರತ ಸಹ 
ಪರಸನುಪ ಮನಡಿದ್ತದ, ಅೇಂದಿನ ದಿವಸ “ರ್ನವು ಮೂರತ ದಿವಸಗಳೊಳಗ್ ೆ ದಿವೇಂಗತ್ ನವಿೇನಚ 
ಗ್ನಯನಗ್ೌಡರಚರವರ ಪ್ನರರ್ಥೇವ ಶರಿೇರವನತು ತ್ರಿಸತತ್ೆುೇವೆ, ಈಗ್ನಗಲ್ೆೇ ಪರಧನನ ಮೇಂತಿರಗಳನದ್ ಮನನಯ 
ನರೇೆೇಂದ್ರ ಮೇದಿಯವರತ ಮೃತ್ ದೆೇಹವನತು ಕೂೆಡತವೇಂತೆ್ ಮನತ್ರ್ನಡಿದನದರೆ”ಚಎನತುವೇಂಥ ಮನತ್ನತು 
ಹೆೇಳಿದೆದವು.   ಅದೆೇ ರಿೇತಿ ಇೇಂದ್ತ ಬಳೆಗಿೆನ ಜನವ ಸತಮನರತ ಎರಡೂವರ,ೆ ಮೂರತ ಗೇಂಟೆಯ 
ಸಮಯದ್ಲ್ಲಿ ಅೇಂತ್ರರನಷ್ಟ್ರೇಯ ವಿಮನನ ನಿಲ್ನದಣಕೆೆ ದಿವೇಂಗತ್ ನವಿೇನಚ ಗ್ನಯನಗ್ೌಡರಚರವರ 
ಪ್ನರರ್ಥೇವ ಶರಿೇರ ಬೇಂದ್ ಸೇಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ಮನನಯ ಮತಖಯಮೇಂತಿರಗಳನದ್ ಬಸವರನಜ್ 
ಬೊಮನಮಯರವರತ, ರ್ನನತ, ಹನವೇೆರಿ ಭನಗದ್ ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುನ ಸದ್ಸಯರತ ಹನಗೂ ಎೇಂ.ರ್ಪ.ಗಳು 
ಎಲಿರೂ ಅೇಂತ್ರರನಷ್ಟ್ರೇಯ ವಿಮನನ ನಿಲ್ನದಣಕೆೆ ಹೊೇಗಿ, ಹನವೇೆರಿಗ್ ೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡತವೇಂಥ ಕೆಲಸ 
ಮನಡಿದೆದವು.  ಜೊತ್ೆಗೆ್ ಮನನಯ ಮತಖಯಮೇಂತಿರಗಳನದ್ ಬಸವರನಜ್ ಬೊಮನಮಯರವರತ ಖತದನದಗಿ 
ಅೇಂತಿಮ ಸೇಂಸನೆರಕೆೆ ತ್ೆರಳಿದನದರೆ.  ನಿಜ್ವನಗಿಯೂ ಇದ್ತ ಒೇಂದ್ತ ರಿೇತಿ ಐತಿಹನಸಿಕವನಗಿ 
ಕನಳಜಿವಹಿಸಿರತವೇಂಥ ಕರಮವನಗಿದ.ೆ ಏಕೆೇಂದ್ರ,ೆ ಸನಮನನಯವನಗಿ ಎಷ್ೊಟೇ ಸೇಂದ್ಭಾಗಳಲ್ಲಿ ನಮಮ 
ದೆೇಶದ್ಲ್ಲಿಯೆೇ ಇೇಂತ್ಹ ಯತದ್ಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೈೆನಯದ್ಲ್ಲಿರತವ ಸೈೆನಿಕರತ ಮೃತ್ಪಟಟರ,ೆ ಅವರ ಮೃತ್ 
ದೆೇಹವನತು ವನಪಸತು ನಿೇಡಲತ ಸನಧಯವನಗತವುದಿಲಿ.  ಆದ್ರೆ, ಈ ಯತದ್ಿವು ೩ರೆ್ೇ ದೆೇಶದ್ಲ್ಲಿ 
ನಡಯೆತತಿುದ್ತದ, ಒಬಬ ರ್ನಗರಿಕ ಪರಜ ೆ ಅನಿರಿೇಕ್ಷಿಕತ್ವನಗಿ ಅವರ ಅಪ್ನಟಚಾಮೇಂಟಚನಿೇಂದ್ 
ಸನಮಗಿರಗಳನತು ತ್ರಲತ ಹೊೇದ್ ಸೇಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ಶಲೆ್ಲೇಂಗ್ಚ ದನಳಿಯನಗಿ ಆ ಕಟಟಡದಿೇಂದ್ ಒೇಂದ್ತ 
ಕನೇಂಕರೇಟಚ ಬನಿಕಚ ತ್ಲ್ಗೆ್ ೆ ಹೊೇಗಿ ಪ್ೆಟತಟ ಬಿದ್ದರಿೇಂದ್ ಆತ್ ಮೃತ್ಪಟಿಟದ್ತದ, ನಮಮಲಿರಿಗೂ 
ದ್ತುಃಖವನತುಟತಟ ಮನಡಿದೆದ.  ಕೆೇೇಂದ್ರ ಸಕನಾರ ಹನಗೂ ನಮಮ ರನಜ್ಯ ಸಕನಾರದ್ ಮನನಯ 
ಮತಖಯಮೇಂತಿರಗಳನದ್ ಬಸವರನಜ್ ಬೊಮನಮಯರವರ ಪರಯತ್ುದಿೇಂದ್ ನಮಮ ರನಜ್ಯದ್ ಒಟತಟ 572 
ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳನತು ಕ್ಷೆೇಮವನಗಿ ಅವರವರ ಮರ್ೆಗಳಿಗ್ ೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೂೆಡತವೇಂಥ ಕಲೆಸ ಮನಡಲ್ನಗಿದೆ.  
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ಒೇಂದ್ತ ದ್ತುಃಖದ್ ವಿಚನರವೆೇಂದ್ರ,ೆ ರ್ನವು ಯನರತ ಸಹ ನವಿೇನಚ ಗ್ನಯನಗ್ೌಡರಚರವರ ಸನವನತು 
ನಿರಿೇಕ್ಷಿಸಿರಲ್ಲಲಿ.  ಆದ್ರೆ, ಆ ಸನವು ಸೇಂಭವಿಸಿದ್ತದ, ನಮಮಲಿರಿಗೂ ದ್ತುಃಖ ತ್ೇಂದಿದೆದ.  ಅದೇೆ ರಿೇತಿ 
19000 ಕೂೆ ಹೆಚತಿ ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳನತು ರ್ನಲತೆ ವಿಮನನ ನಿಲ್ನದಣಗಳಲ್ಲಿ ಬೆೇಂಗಳೂರತ, ಗಜಿಯನಬನದಚ, 
ದೆಹಲ್ಲ ಹನಗೂ ಮತೇಂಬೆೈ ವಿಮನನ ನಿಲ್ನದಣದ್ ಮೂಲಕ ಅವರವರ ಮರ್ೆಗಳಿಗ್ ೆಸೆಳನೇಂತ್ರಿಸತವೇಂಥ 
ಕೆಲಸವನತು ಕೆೇೇಂದ್ರ ಸಕನಾರ ಮನಡಿದ್ತದ, ರ್ನವಲೆಿರೂ ಸಹ ಪಕ್ಷನತಿೇತ್ವನಗಿ ಮನನಯ 
ಪರಧನನಮೇಂತಿರಗಳನದ್ ನರೇೆೇಂದ್ರ ಮೇದಿಯವರ ಹನಗೂ ಮನನಯ ಮತಖಯಮೇಂತಿರಗಳನದ್ ಬಸವರನಜ್ 
ಬೊಮನಮಯಯವರ ಕನಳಜಿ ಮತ್ತು ಬದ್ಿತ್ಯೆೇಂದಿಗ್ೆ ಈ ಸಕನಾರದ್ ಸಹಕನರವನತು ರ್ನವಲೆಿರೂ 
ಅಭಿನೇಂದಿಸಬೆೇಕೆೇಂದ್ತ ಹೇೆಳಬಯಸತತ್ೆುೇರೆ್.   

ದಿವೇಂಗತ್ ನವಿೇನಚ ಗ್ನಯನಗ್ೌಡರವರ ಅೇಂತ್ಯಕರಯೆಯತ ಅವರ ಸಾಗ್ನರಮದ್ಲ್ಲಿ ಆಗತತಿುದ್ತದ, ಅವರ 
ಪ್ೊೇಷಕರತ ಇೇಂತ್ಹ ಒೇಂದ್ತ ಶೆ್ಿೇಕದ್ ಸಿೆತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಅವರ ಮಗನ ದೆೇಹವನತು ವೆೈದ್ಯಕೇಯ 
ಕನಲ್ೇೆಜಿಗ್ ೆ ದನನ ಮನಡತತಿುದನದರ.ೆ  ಏಕೆೇಂದ್ರ,ೆ ಆ ಹತಡತಗ ಒಬಬ ವೆೈದ್ಯರ್ನಗಬೆೇಕೆೇಂಬ 
ಆಸಯೆನಿುಟತಟಕೂೆೇಂಡ ವಿದನಯರ್ಥಾಯನಗಿದ್ದನತು.  ಹನಗ್ನಗಿ ವೆೈದ್ಯಕೇಯ ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳು ಆತ್ನ 
ದೆೇಹವನಿುಟತಟಕೊೇಂಡತ ವನಯಸೇಂಗ ಮನಡಲ್ಲ ಹನಗೂ ಆತ್ನ ದೆೇಹದಿೇಂದ್ ವೆೈದ್ಯರ್ನಗತವ ಸೇಂದ್ಭಾ ಆ 
ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳಲ್ಲಿ ಒದ್ಗಿ ಬರಲ್ಲ ಎೇಂಬ ಆಲ್ೊೇಚರೆ್ಯೇಂದ್ ಆ ಪ್ೊೇಷಕರತ ಆತ್ನ ದೆೇಹವನತು ದನನ 
ಮನಡತವ ನಿಧನಾರ ತ್ೆಗೆ್ದ್ತಕೊೇಂಡಿದನದರೆ.  ಅದ್ಕನೆಗಿ ಈ ಸೇಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ಆತ್ನ ಪ್ೊೇಷಕರಿಗ್ ೆ
ಅಭಿನೇಂದ್ರೆ್ ಸಲ್ಲಿಸೊೇಣ ಎೇಂದ್ತ ಹೆೇಳಬಯಸತತ್ೆುೇರ್.ೆ   

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ.ೆಹರಿಪರಸನದ (ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ್ ರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಕಡಗೊ 
ನವಿೇನಚ ಗ್ನಯನಗ್ೌಡರಚರವರ ಮೃತ್ ದೆೇಹವು ವನಪಸತು ಭನರತ್ ದೆೇಶಕೆೆ ಬೇಂದಿದ್ತದ, ಅವರ 
ಸಾಗ್ನರಮವನದ್ ರನಣಿಬೆನೂುರಿಗ್ ೆ ಬೇಂದಿರತವುದ್ತ ಎಲಿರಿಗೂ ಸಮನಧನನಕರವನದ್ ವಿಚನರವನಗಿದೆ.  
ಆದ್ರೆ, ಮನನಯ ಕೆ.ಸತಧನಕರಚರವರತ ಈಗ್ನಗಲ್ೆೇ ಹೆೇಳಿದ್ ಹನಗೆ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಐತಿಹನಸಿಕವನದ್ 
ವಿಚನರವೆೇನಿಲಿ.  ಸೇಂಪೂಣಾವನಗಿ ಮನನಯ ಮತಖಯಮೇಂತಿರಗಳನದ್ ಬಸವರನಜ್ ಬೊಮನಮಯರವರ 
ಪರಯತ್ುದ್ ಬಗೆ್ೆ ಶನಿಘೇಸತತ್ೆುೇರ್ೆ.  21 ದಿವಸಗಳ ಕನಲ ದಿವೇಂಗತ್ ನವಿೇನಚ ಗ್ನಯನಗ್ೌಡರಚರವರ 
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ಕತಟತೇಂಬ ಸದ್ಸಯರಿಗೆ್ ರೂೆೇಧನದಿೇಂದ್ ವಯಥ ೆಹನಗೂ ರೆ್ೂೇವು ಆಗಿರಬೇೆಕೆೇಂಬತದ್ನತು ಯನರತ ಸಹ 
ಊಹಿಸಲತ ಆಗತವುದಿಲಿ.  ಸೇಂಪೂಣಾವನಗಿ ಯತಧದದ್ಲ್ಲಿರತವ ಉಕೆರೇನಚ ರನಷರದೊಳಗ್ ೆಯನರತ ಸಹ 
ಹೊೇಗಲತ ಸನಧಯವಿಲಿದ್ ಸೇಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ನವಿೇನಚ ಗ್ನಯನಗ್ೌಡರವರ ಮೃತ್ ದೇೆಹವು ನಮಮ ರನಷರಕೆೆ 
ಬೇಂದಿರತವುದೇೆ ಪತಣಯ.  ಏಕೆೇಂದ್ರ,ೆ ಕೆೇೇಂದ್ರ ಸಕನಾರದಿೇಂದ್ ಯನರತ 4 ಜ್ನ ಮೇಂತಿರಗಳು ಹೊೇಗಿ 
ಮನತ್ರ್ನಡಿದ್ತದ,…. ಆ ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳು ಸಹ ಬೇೆರ-ೆಬೆೇರ ೆ ಕಡಗೆಳಲ್ಲಿ ಅೇಂದ್ರೆ, Poland, 
Romania, Slovakia, Serbia ದಿೇಂದ್ ಬಹಳ ರಿಸ್ೆಚ ತ್ೆಗೆ್ದ್ತಕೂೆೇಂಡತ ಆ ದೆೇಶದಿೇಂದ್ 
ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳು ಹೊರಗ್ೆ ಬರತವ ಸೇಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ಯನವ ರಿೇತಿಯ ಕಷಟವನತು ಅನತಭವಿಸಿದನದರ ೆ
ಎೇಂಬತದ್ನತು ಈಗ್ನಗಲ್ೆೇ ಚನಮರನಜ್ಪ್ೆೇಟೆಗ್ ೆ ಬೇಂದಿದ್ ಒಬಬ ಹೆಣತಣ ಮಗಳನತು ಭೆೇಟಿ ಮನಡಿ 
ಮನತ್ರ್ನಡಿದನಗ ಯನವ ಸಿೆತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರತ ಆ ದೆೇಶದಿೇಂದ್ ನಮಮ ದೆೇಶಕೆೆ ಬೇಂದಿದನದರ ೆಎೇಂಬತದ್ನತು 
ಹೆೇಳಿದ್ದಳು.   

ಈಗ್ನಗಲ್ೆೇ ಮನನಯ ಡನ|| ಕ.ೆಸತಧನಕರಚರವರತ ಯತದ್ಿದ್ ಸೇಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ಸೈೆನಿಕರ ಮೃತ್ 
ದೆೇಹವರೆ್ುೇ ತ್ರಲತ ಸನಧಯವಿಲಿ ಎನತುವೇಂಥ ಮನತ್ನತು ಹೆೇಳಿದ್ರತ. ನನಗ್ ೆ ಆ ರಿೇತಿ ಮೃತ್ 
ದೆೇಹವನತು ತ್ರಲತ ಸನಧಯವಿಲಿವೆೇಂದ್ತ ಅನಿಸಲ್ಲಲಿ.  ಏಕೆೇಂದ್ರ,ೆ UN treaty ಇದ್ತದ, ಯನರೆೇ ಯತದ್ಿ 
ಕೆೈದಿಗಳನಗಲ್ಲ ಅಥವನ ಸತಿುರತವ ಹೆಣಣವನತು ವನಪಸತು ತ್ರತವೇಂಥ UN treaty ನಲ್ಲಿದೆ.  United 
Nations Security Council ನ ಎರಡತ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಭನಗವಹಿಸದೆೇ ರ್ನವು ಸಹ ದೊಡಡ ತ್ಪತಪ 
ಮನಡಿದೆದೇವ.ೆ  ವಿದೆೇಶನೇಂಗ ನಿೇತಿ ಬಗೆ್ೆ ಇಲ್ಲಿ ಚಚಿಾಸಬನರದ್ತ.  ಆದ್ರೂ United Nations 
Security Council ಸಭಯೆಲ್ಲಿ ಪ್ನಲ್ೂೆೆೇಂಡಿದ್ರೆ, ಆದ್ಷತಟ ಬೆೇಗ ಮೃತ್ ದೇೆಹವನತು 
ತ್ರಿಸಬಹತದನಗಿತ್ತು.  ಇೇಂಡಿಯನ ದೆೇಶದ್ ಒಬಬ ವಿದನಯರ್ಥಾ ಉಕೆರೇನಚನಲ್ಲಿ ಸತಿುದನದರ್ ೆಎೇಂದ್ರೆ, ಎೇಂತ್ಹ 
ದ್ತರನದ್ೃಷಟಕರ ವಿಚನರ.  ಇನತು ಮತೇಂದನದ್ರೂ ಸಕನಾರ ಎಚಿರಿಕವೆಹಿಸಬೆೇಕತ.  ಸತಮನರತ 18000 
ರಿೇಂದ್ 19000 ದ್ವರೆಗೂ ಏತ್ಕೆೆ ಉಕೆರೇನಚ ರನಷರಕೆೆ ಆ ಮಕೆಳು ವೆೈದ್ಯಕೇಯ ವಿದನಯಭನಯಸಕೆೆ 
ಹೊೇಗಬೇೆಕನಗಿತ್ತು? ಕೆೈಗ್ಟೆಕತವೇಂಥ ಶ್ಕ್ಷಣ ಆ ರನಷರದ್ಲ್ಲಿರತವುದ್ರಿೇಂದ್ ಆ ಮಕೆಳು ಆ ರನಷರಕೆೆ 
ಹೊೇಗಿದನದರೆ.  ಹನಗ್ನಗಿ ನಮಮ ದೆೇಶದ್ಲ್ಲಿಯೆೇ ಏತ್ಕೆೆ ಕೆೈಗಟಕತವೇಂಥ ಶ್ಕ್ಷಣವನತು ಕಲ್ಲಪಸಬನರದ್ತ? 
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ಏಕೆೇಂದ್ರ,ೆ ಡೂೆರೆ್ೇಷನಚ ಹನವಲ್ಲ, ಕನಯರ್ಪಟೆೇಶನಚ ಶತಲೆ ಭರಿಸಲತ ಸನಧಯವಿಲಿದ್ವರ,ೆ ಉಕೆರೇನಚ ದೆೇಶಕೆೆ 
ಹೊೇಗಿರತವುದ್ತ.  ಒೇಂದ್ತ ಸನಮನನಯ ಕತಟತೇಂಬದಿೇಂದ್ ಬೇಂದ್ತ ವಿದನಯಭನಯಸ ಮನಡಿ, 
ವೆೈದ್ಯರ್ನಗಬೆೇಕೆೇಂಬ ಹೇಂಬಲವನಿುಟತಟಕೂೆೇಂಡವರಿಗೆ್ ಇನತು ಮತೇಂದನದ್ರೂ ಸಕನಾರ ಎಚಿರಿಕವೆಹಿಸಿ 
ಇಲ್ಲಿಯೆೇ ಕೆೈಗ್ಟೆಕತವೇಂಥ ಶ್ಕ್ಷಣವನತು ನಿೇಡಬೆೇಕತ ಹನಗೂ ದಿವೇಂಗತ್ ನವಿೇನಚ ಗ್ನಯನಗ್ೌಡರವರ 
ಕತಟತೇಂಬಕೆೆ ಭಗವೇಂಥ ಆತ್ನ ನಷಟವನತು ಭರಿಸತವ ದೆೈಯಾ ಹನಗೂ ಶಕು ನಿೇಡಲ್ಲ ಎೇಂದ್ತ ಹೆೇಳಿ, 
ತ್ಮಮ ವಿಚನರಕೆೆ ಸಹಮತ್ ವಯಕುಪಡಿಸತತ್ನು, ನನು ಮನತ್ನತು ಮತಗಿಸತತ್ೆುೇರೆ್.   

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಈಗ್ನಗಲ್ೆೇ ದಿವೇಂಗತ್ ನವಿೇನಚ ಗ್ನಯನಗ್ೌಡರಚರವರ ವಿಚನರವನತು 
ಪರಸನುರ್ಪಸಲ್ನಗಿದ್ತದ, ಇಡಿೇ ಸದ್ನ ಅದ್ರ ಬಗೆ್ೆ ಕನಳಜಿವಹಿಸಿತ್ತು.  ಸಕನಾರ ಹನಗೂ ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ್ 
ಸದ್ಸಯರೆಲಿರೂ ಕನಳಜಿವಹಿಸಿದ್ತದ, ಎಲಿರಿಗೂ ಧನಯವನದ್ಗಳನುರ್ಪಾಸತತ್ೆುೇರ್ೆ.  ಆತ್ನ ಮೃತ್ ದೆೇಹವನತು 
ತ್ರಿಸಿ, ಆತ್ನ ಪ್ೊೇಷಕರಿಗ್ ೆ ರೆ್ಮಮದಿಯನತು ತ್ೇಂದ್ತ ಕೊಟಟೇಂತ್ಹ ಕೆಲಸವನತು ಈ ಸದ್ನ ಮನಡಿದೆದ 
ಎೇಂದ್ತ ಹೆೇಳಬಯಸತತ್ೆುೇರ್ೆ.   
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02. ಪರಶೆ್ುೇತ್ುರಗಳು 

        ಅ) ಚತಕೆೆ ಗತರತತಿನ ಪರಶೆುಗಳಿಗೆ್ ಮೌಖಿಕವನಗಿ ನಿೇಡಲ್ನದ್ ಉತ್ುರಗಳು 

ಪರಶೆು ಸೇಂಖೆಯ: 2318 

(ಉತ್ುರವನತು ಲಗತಿುಸಲ್ನಗಿದೆ) 

ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗ್ೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರವನತು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ತದ, 
ತ್ಪತಪ ಉತ್ುರವನತು ಸಲ್ಲಿಸಿದನದರ.ೆ   ಸಕನಾರಿ ಸೇಂಯತಕು ಪದ್ವಿ ಪೂವಾ ಕನಲ್ೇೆಜ್ತಗಳಲ್ಲಿನ 
ಪ್ೌರಢಶನಲ್ನ ವಿಭನಗದ್ಲ್ಲಿ ಉಪ ಪ್ನರೇಂಶತಪ್ನಲರ ಹತದೆದ ಇಲಿದೆೇ ಇರತವ  ಕಡ ೆಪರಭನರವನಗಿ ಹಿರಿಯ 
ಶ್ಕ್ಷಕರಿಗ್ ೆ ಆ ಜ್ವನಬನದರಿಯನತು ವಹಿಸಿದನದರ.ೆ  ಈ ಸೇಂಬೇಂಧ ಇದ್ತವರೆವಿಗೂ ಗಳಿಕೆ ರಜೆಯನತು 
ನಿೇಡತತಿುದ್ತದ, ಈಗ ಆ ಗಳಿಕ ೆರಜೆಯನತು ತ್ೆಗೆ್ದ್ತ ಹನಕಲ್ನಗಿದೆಯೆೇ ಎೇಂದ್ತ ಪರಶೆುಯನತು ಕೆೇಳಿದ್ತದ, 
ಮನನಯ ಸಚಿವರತ “ಪ್ೌರಢಶನಲ್ನ ವಿಭನಗದ್ ಮೇಲ್ಲಾಚನರಣಗೆ್ನಗಿ ಉಪ ಪ್ನರೇಂಶತಪ್ನಲರ ಹತದೆದ 
ಸೃಜಿಸಲ್ನಗಿರತವ ಸಕನಾರಿ ಸೇಂಯತಕು ಪದ್ವಿಪೂವಾ ಕನಲ್ೇೆಜ್ತಗಳಲ್ಲಿ ಸದ್ರಿ ಹತದೆದಯ 
ಮೇಲ್ಲಾಚನರಣೆಯನತು ಹಿರಿಯ ಸಹ ಶ್ಕ್ಷಕರತ ವಹಿಸಿಕೊೇಂಡಿರತವವರಿಗೆ್”ಚಎೇಂದ್ತ ಉತ್ುರ ನಿೇಡಿದನದರೆ.  
ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಸೃಜಿಸಿರತವ ಹತದದೆಗ್ೆ ಸೇಂಬೇಂಧಿಸಿದ್ೇಂತೆ್ ಉತ್ುರ ನಿೇಡಿದ್ತದ, ರ್ನವು ಅಲ್ಲಿ ಹತದದೆ 
ಇಲಿದೆೇ ಪರಭನರ ವಹಿಸಿರತವವರ ಬಗೆ್ೆ ಪರಶೆು ಕೆೇಳಿದೆದನತ.  ಅಲ್ಲಿ ಪರಭನರವಹಿಸಿದ್ತದ, ಇದ್ತವರೆವಿಗೂ 
ಅವರಿಗೆ್ ಗಳಿಕೆ ರಜೆಯನತು ನಿೇಡಲ್ನಗತತಿುತ್ತು.  ಶ್ವಮಗೆ ಉಪ ನಿದೆೇಾಶಕರತ ಒೇಂದ್ತ 
ಸಪಷ್ಟ್ಟೇಕರಣವನತು ಕೆೇಳಿದ್ತದ, ಅವರಿಗೆ್ ಆಯತಕನುಲಯದಿೇಂದ್ ದಿರ್ನೇಂಕ: 16.01.2022 ರೇಂದ್ತ “ಮತಖಯ 
ಶ್ಕ್ಷಕರತ, ಉಪ ಪ್ನರೇಂಶತಪ್ನಲರ ಹತದೆದ ಮೇಂಜ್ೂರನಗದೆೇ ಇರತವುದ್ರಿೇಂದ್ ಸಕನಾರಿ ಪದ್ವಿಪೂವಾ 
ಕನಲ್ೇೆಜ್ತಗಳಲ್ಲಿ ಕನಯಾನಿವಾಹಿಸತತಿುರತವ ಹಿರಿಯ ಸಹ ಶ್ಕ್ಷಕರಿಗ್ ೆಕೆ.ಸಿ.ಎಸ್.ಆರ. ಪರಕನರ ಗಳಿಕ ೆ
ರಜೆ ಸೌಲಭಯವನತು ಮೇಂಜ್ೂರತ ಮನಡಲತ ಅವಕನಶ ಇರತವುದಿಲಿ”ಚಎೇಂದ್ತ       ಸಪಷ್ಟ್ಟೇಕರಣವನತು 
ನಿೇಡಿದನದರ.ೆ ಇೇಂತ್ಹ ಸಪಷ್ಟ್ಟೇಕರಣದಿೇಂದ್ ಎಲಿರೂ ದಿಗಬರಮಯನಗಿದನದರೆ.  ಇದ್ತವರೆವಿಗೂ 
ಪರಭನರವಹಿಸಿದ್ವರಿಗೆ್ ಗಳಿಕ ೆರಜೆ ನಿೇಡಲ್ನಗತತಿುತ್ತು.   
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ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗ್ೌಡರವರ ೆತ್ಕ್ಷಣವೆೇ ಪರಶೆು ಮನತ್ರ ಕೆೇಳಿ.  ಏಕೆೇಂದ್ರ,ೆ 
ಸಮಯದ್ ಅಭನವ ಕಡಿಮ ಇದೆ.   

ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗ್ೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ ಗಳಿಕೆ ರಜೆ ನಿೇಡಲ್ನಗತತ್ುದಯೆೆೇ, ಇಲಿವೆೇ 
ಎೇಂಬತದ್ನತು ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಹೆೇಳಬೆೇಕತ.  ಏಕೆೇಂದ್ರ,ೆ ಇದ್ತವರೆವಿಗೂ ಗಳಿಕೆ ರಜೆಯನತು 
ನಿೇಡಲ್ನಗತತಿುದ್ತದ, ಈಗ ಗಳಿಕೆ ರಜೆಯನತು ನಿೇಡತತಿುಲಿ.  

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಸಿ.ರ್ನಗ್ೇೆಶ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಎಲ್ೆಿಲ್ಲಿ ಹತದೆದಗಳು ಸೃಜ್ರೆ್ಯನಗಿತ್ತು, 
ಅೇಂತ್ಹ ಕಡಗೆಳಲ್ಲಿ ಮತಖೊಯೇಪ್ನಧನಯಯರ ಬಳಿ ಇದ್ದೇಂತ್ಹ ಶ್ಕ್ಷಕರತಗಳಿಗ್ೆ ಗಳಿಕೆ ರಜೆಯನತು 
ನಿೇಡಲ್ನಗತತಿುತ್ತು ನಿಜ್.  ಆದ್ರೆ, ಇನತು 352 ಹತದದೆಗಳು ಸೃಜ್ರೆ್ಯನಗಿಲಿ.  ಈ ಸೇಂಬೇಂಧ ಆರ್ಥಾಕ 
ಇಲ್ನಖಗೆ್ ೆಕಡತ್ ಕಳುಹಿಸಲ್ನಗಿದ್ತದ, ಹತದೆದಗಳನತು ಸೃಜ್ರೆ್ ಮನಡತವೇಂಥ ಪರಯತ್ು ಮನಡಲ್ನಗತತಿುದೆ. 

(ಮತೇಂದ್ತ)     

(475) 21.03.2022/11.20/ಎಸ್ಚಕ-ೆಜಿಆರಚ                  (ಸಭನಪತಿಯವರ  ಉಪಸಿೆತಿ) 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಸಿ. ರ್ನಗ್ೆೇಶ್ಚ (ಮತೇಂದ್ತ):- 

ಏಕೆೇಂದ್ರ ೆ Audit objection ಬರತವ ತ್ನಕ ಸಮಸೆಯ ಇರಲ್ಲಲಿ. Audit objection 
ಬೇಂದ್ಮೇಲ್,ೆ ಗಳಿಕ ೆ ರಜೆ ಮತ್ೊುೇಂದ್ನತು ಕೊಡತವುದ್ಕನೆಗತತಿುಲಿ.  ಅದ್ರ ಪರಕನರ sanctioned 
post ಇಲಿದೆೇ ಇರತವುದ್ನತು  ಎಲ್ಲಿ ಕೊಡತತಿುೇರನ ಮತ್ತು ಹೆೇಗ್ ೆ ಕೊಡತತಿುೇರನ? ಆ ಕನರಣಕನೆಗಿ 
ಸೌಲಭಯವು ಸೆಗಿತ್ಗ್ೊೇಂಡಿದೆ. ಅದ್ನತು sanction ತ್ೆಗೆ್ದ್ತಕೂೆೇಂಡತ, ಅದ್ನತು ಸರಿ ಪಡಿಸತವೇಂತ್ಹ 
ಪರಯತ್ುವನತು ಮನಡತತಿುದೆದೇವೆ.  

 ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗ್ೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇದ್ರ ಬಗೆ್ೆ ತ್ಮಗ್ೆ ಗ್ೊತಿುದೆ. ಈಗ 
ಅವರಿಗೆ್ ಪರಭನರ ಭತ್ೆಯಯನತು sanctioned post ಇಲಿದೇೆ  ಇರತವುದ್ರಿೇಂದ್ ಪರಭನರ ಭತ್ೆಯಯನತು 
ಕೊಡತವುದ್ಕನೆಗತವುದಿಲಿವೇೆಂದ್ತ ಹೆೇಳಿ, ಗಳಿಕೆ ರಜೆಯನತು ಕೊಡಲ್ನಗತತಿುತ್ತು.  ಅವರತ ರಜೆ 
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ರಹಿತ್ವನಗಿ ಕೆಲಸ ಮನಡತತಿುದ್ತದದ್ರಿೇಂದ್ ಅವರಿಗೆ್ ಗಳಿಕೆ ರಜೆ ಕೊಡಲ್ನಗತತಿುತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಆರ್ಥಾಕ 
ಇಲ್ನಖಯೆ ಅನತಮೇದ್ರೆ್ಯೇಂದಿಗ್ೆ ಹತದದೆ ಸೃಜ್ರೆ್ಯನಗಿಲಿ ಎೇಂಬ ಕನರಣಕೆೆ ಅವರಿಗೆ್ ಪರಭನರ 
ಭತ್ೆಯಯನತು ಕೊಡತತಿುರಲ್ಲಲಿ; ಗಳಿಕೆ ರಜೆ ಕೊಡತತಿುದ್ದರತ. ಈ ರಿೇತಿ ಉಸತುವನರಿ ಇರತ್ಕೆೇಂತ್ಹದ್ತದ. 
ಎಲ್ನಿ ಇಲ್ನಖಗೆಳಲ್ಲಿಯೂ ಇದೆ. ಶ್ಕ್ಷಣ ಇಲ್ನಖಯೆಲ್ಲಿ Department H.O.D.,  ಹತದೆದಯೆೇ ಇಲಿ. 
ಆದ್ರೆ Department H.O.D.,  ಅೇಂತ್ನ  designation ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮನಡತತಿುರತವವರಿಗ್,ೆ ಈ 
ಗಳಿಕೆ ರಜೆ ಕೂೆಡತತ್ನುರೆ. ಅದೆೇ ರಿೇತಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮತೇಂದ್ತವರೆದಿತ್ತು. ಈಗ ತ್ಕ್ಷಣವೆೇ ಇದ್ನತು 
ತ್ೆಗೆ್ದಿದನದರ.ೆ ಇದ್ನತು ದ್ಯವಿಟತಟ, ಗೇಂಭಿೇರವನಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಅವರಿಗೆ್ ಗಳಿಕೆ ರಜೆ ಇಲಿವೆೇಂದ್ತ 
ಹೆೇಳುವುದನದ್ರೆ, ಅವರತ ಕೆಲಸ ಮನಡತವುದ್ತ ಹೆೇಗ್?ೆ ಇಷತಟ ವಷಾಗಳವರಗೊ ಗಳಿಕೆ ರಜೆ 
ಕೊಟತಟಕೂೆೇಂಡತ ಬೇಂದಿದಿದೇರಿ. ಈಗ ಇದ್ನತು ಏತ್ಕೆೆ ಸೆಗಿತ್ಗ್ೂೆಳಿಸಲ್ನಗಿದೆ? ಈ ಇಲ್ನಖಯೆ 
ಅಧಿಕನರಿಗಳು ಅದ್ರ ಬಗೆ್ೆ pursue ಮನಡಿ, ಇಷತಟ ವಷಾಗಳವರಗೆ್ೆ ಕೂೆಟಿಟದ್ದಕೆೆ A.G., ಯವರತ 
ಯನವುದೆೇ  objection ಮನಡಿಲಿ. ಒೇಂದ್ತ ವೆೇಳೆ ಅವರತ ಆಕ್ಷೆೇಪಣೆ ಮನಡಿದ್ದರ,ೆ ತ್ಮಮ ಇಲ್ನಖಯೆ 
ಅಧಿಕನರಿಗಳು A.G., ಅವರಿಗ್ ೆ convince ಮನಡಬೆೇಕತ.  ಇಷತಟ ವಷಾಗಳಿೇಂದ್ ಕೊಡತತಿುದ್ದರಲಿ,  
ಆಗ ತ್ಮಮ objection  ಎಲ್ಲಿ ಮನಡಿದಿದೇರಿ ಎೇಂದ್ತ A.G., ಅವರಿಗೆ್ ಕೇೆಳಬೇೆಕಲಿವೆೇ? ಗಳಿಕೆ ರಜೆ 
ಕೊಡತವುದಿಲಿವೆೇಂದ್ತ ಸತಮಮರೆ್ ಆದೆೇಶ ಮನಡಿಬಿಟಟರೆ,  ಈ ರಜೆಯನತು ಯನವನಗ ಇವರಿಗ್ ೆ
ಕೊಡಿಸತತಿುೇರನ ಎೇಂಬ ಬಗೆ್ೆ ಹೆೇಳಿ.  ಇಲಿವನದ್ರ,ೆ ಅವರಿಗೆ್ ಯನರಿಗೂ “ಪರಭನರ”ಚ ಎೇಂದ್ತ 
ಮನಡಕೂಡದ್ತ. ಅದ್ತ ಹೆೇಗ್ನದ್ರೂ ನಡದೆ್ತಕೂೆೇಂಡತ ಹೊೇಗಲ್ಲ.  

 Mr. CHAIRMAN:- Correct. 

ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗ್ೌಡ:- ಅದ್ರ ಬಗೆ್ೆ ತ್ನವು ಮತೇಂದ ೆ  ಏನತ ವೃೇಂದ್ಕೆೆ ಮನಡತತಿುೇರನ ಎೇಂಬ 
ಬಗೆ್ೆ ಹೆೇಳಿ. ಈಗ ತ್ನವು ಇೇಂತ್ಹ ಮತನೂುರತ ಹತದೆದಗಳು ಇವೆ ಎೇಂದ್ತ ಹೇೆಳಿದಿದೇರಿ ಇವು ಎಷತಟ 
ವಷಾಗಳಿೇಂದ್ ಇವೆ?  

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಸಿ. ರ್ನಗ್ೆೇಶ್ಚ:- ಅದ್ನತು ಪರಿಶ್ೇಲ್ಲಸಿ, ಸರಿ ಮನಡತವ ಪರಯತ್ುವನತು ಮನಡತತ್ೆುೇರ್ೆ. 
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ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗ್ೌಡ:- ತ್ನವು ಇದ್ನತು ಪರಿಶ್ೇಲ್ಲಸತವುದ್ಲಿ, 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಸಚಿವರೆೇ, ಮನನಯ ಮರಿತಿಬಬೆೇಗ್ೌಡರತ ಹೇೆಳುವುದ್ತ ಸರಿಯದೆ.  

ಶ್ರೇ ಕೆ.ಟಿ. ಶ್ರೇಕೇಂಠೆೇಗ್ೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ,  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಶ್ರೇಕೇಂಠೆೇಗ್ೌಡರೇೆ, ತ್ನವು ಏತ್ಕೆೆ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುೇರನ?  

ಶ್ರೇ ಕ.ೆಟಿ. ಶ್ರೇಕೇಂಠೆೇಗ್ೌಡ:- ರ್ನನತ ಆ ಇಲ್ನಖಯೆ ಬೇಂದ್ವರ್ನಗಿರತವುದ್ರಿೇಂದ್ 
ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಈ ಇಲ್ನಖಯೆೇಂದ್ ಬೇಂದ್ವರತ ಬಹಳ ಜ್ನರತ ಇದನದರ.ೆ ತ್ನವು 
ಕತಳಿತ್ತಕೂೆಳಿು. ಪರಶೆುಯನತು ಯನರತ ಕೆೇಳುತ್ನುರೊೇ, ಅವರಿಗೆ್ ಮನತ್ರ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದ್ಕೆೆ ಅವಕನಶ 
ಕೊಡತತ್ುೆೇರೆ್. ಸದ್ನ ಹೆೇಗ್ ೆ ನಡಸೆಬೆೇಕತ? ದ್ಯವಿಟತಟ, ತ್ನವು ಕತಳಿತ್ತಕೂೆಳಿು. ಅವರ ಪರಶೆು ಬಗೆ್ೆ 
ಮನನಯ ಸದ್ಸಯರತ ಕೆೇಳುತ್ನುರೆ. ಮನನಯ ಸಚಿವರೆೇ, ಮನನಯ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗ್ೌಡರತ ಹೆೇಳುವುದ್ತ 
ಸರಿಯದ.ೆ ಗಳಿಕೆ ರಜೆ ಇದ್ದದ್ದನತು ವಿರ್ನಕನರಣ ಏಕೆ ತ್ೆಗೆ್ಯತತಿುೇರನ? ತ್ಮಮ ಇಲ್ನಖಯೆ 
ಅಧಿಕನರಿಗಳಿಗ್ ೆ ಕೆಲಸವಿಲಿ. ಗಳಿಕೆ ರಜೆ ಇದ್ದದ್ದನತು ತ್ೆಗೆ್ದ್ರೆ, ಶನಲ್ೆಗಳನತು ಹೆೇಗ್ ೆ ನಡಸೆತತಿುೇರನ? 
ಮನನಯ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗ್ೌಡರತ ಕೆೇಳಿರತವ ವಿಚನರಕೆೆ ಸೇಂಬೇಂಧಿಸಿದ್ೇಂತ್ೆ ತ್ನವು ಅದ್ನತು ತ್ಕ್ಷಣವೆೇ 
ಸರಿಪಡಿಸಿ. ಮನನಯ ಆಯನೂರತ ಮೇಂಜ್ತರ್ನಥ್, ತ್ಮಮ ಪರಶೆುಯನತು ಕೆೇಳಿ.  

ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗ್ೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ತ್ನವು ಹೆೇಳಿ. 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ರ್ನನತ ತ್ಮಗ್ೆ ಹೆೇಳಿ ಎೇಂದ್ತ ಹೆೇಳುತಿುೇದೆದೇರೆ್, ತ್ನವು ಸತಮಮರ್ೆ 
ಕತಳಿತ್ತಕೂೆಳುುತಿುೇರನ! 

ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗ್ೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇದ್ನತು ಮನನಯ ಸಚಿವರತ withdraw 
ಮನಡಬೇೆಕತ.  

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಸಿ. ರ್ನಗ್ೆೇಶ್ಚ:- ಅದ್ನತು ಪರಿಶ್ೇಲ್ಲಸತತ್ೆುೇರ್ೆ. 
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ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗ್ೌಡ:- ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಪರಿಶ್ೇಲ್ಲಸತವೇಂತ್ಹದ್ತದ, ಏನಿದ?ೆ ಇದ್ನತು ಎಷತಟ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 
ಪರಿಶ್ೇಲರೆ್ ಮನಡತತಿುೇರನ ಎೇಂಬ ಬಗೆ್ೆ ಹೆೇಳಿ.  

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಸಿ. ರ್ನಗ್ೆೇಶ್ಚ:- ಇದ್ನತು ಸದ್ಯದ್ಲ್ೆಿೇ ಮನಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ 

ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗ್ೌಡ:- ಸದ್ಯದ್ಲ್ೆಿೇ ಎೇಂದ್ರೆ ಯನವನಗ  ಮನಡತತಿುೇರನ ಎೇಂಬ ಬಗ್ೆೆ ಹೆೇಳಿ. 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಸಿ. ರ್ನಗ್ೆೇಶ್ಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈಗ ಹೊೇಗಿ ಮನಡಬೇೆಕನಗತತ್ುದೆ.  

ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗ್ೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈ ಆದೆೇಶ ಮನಡಿದ್ೇಂತ್ಹ 
ಅಧಿಕನರಿಗಳಿಗ್ ೆ ಇದ್ನತು ಪರಿಶ್ೇಲ್ಲಸತವುದ್ಕೆೆ ಸಮಯವಿಲಿ. ಆ ಸಮಯದ್ಲ್ಲಿ ಆದೆೇಶವನತು 
ಮನಡತತ್ನುರ.ೆ ಈಗ ಇದ್ನತು ಪರಿಶ್ೇಲ್ಲಸತತ್ುೆೇವೆೇಂದ್ತ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಹೆೇಳುತಿುದನದರ.ೆ ಇದ್ನತು ಎಷತಟ 
ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕನಯಾಗತ್ ಮನಡಲ್ನಗತತ್ುದೆ ಎೇಂಬ ಬಗೆ್ೆ ಅವರತ ಹೆೇಳಬೆೇಕತ. ಸತಮನರತ 352 
ಹತದೆದಗಳ ಸೃಜ್ರೆ್ಗ್ ೆ ಆರ್ಥಾಕ ಇಲ್ನಖಯೆಲ್ಲಿ ಮೇಂಜ್ೂರನತಿಯನತು ತ್ೆಗೆ್ದ್ತಕೂೆಳುುತ್ೆುೇವೆೇಂದ್ತ 
ಹೆೇಳಿದಿದೇರನ. ಈ 352 ಹತದೆದಗಳಿಗ್ೆ ಆರ್ಥಾಕ ಇಲ್ನಖಯೆೇಂದ್ ಯನವ ಅವಧಿಯಳಗಡೆ ಮೇಂಜ್ೂರನತಿ 
ತ್ೆಗೆ್ದ್ತಕೂೆಳುುತಿುೇರನ ಎೇಂಬ ಬಗ್ೆೆಯನದ್ರೂ ಅವರತ ಸಪಷಟವನಗಿ ಹೆೇಳಬೆೇಕನಗತತ್ುದ.ೆ   

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಸಿ. ರ್ನಗ್ೇೆಶ್ಚ:-  ಈ 352 ಹತದದೆಗಳ ಮೇಂಜ್ೂರನತಿಗ್ನಗಿ ರ್ನನತ ಆರ್ಥಾಕ ಇಲ್ನಖಗೆ್ ೆ
ಪರಸನುವರೆ್ಯನತು ಕಳುಹಿಸಿದ್ತದ, ಈಗ್ನಗಲ್ ೆಆರ್ಥಾಕ ಇಲ್ನಖಯೆವರ ಜೊತ್ೆ ಮನತ್ರ್ನಡಿಯೂ  ಆಗಿದ.ೆ 
ಸಮಯ ಬೇಂದನಗ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆೇಂದ್ತ ಆರ್ಥಾಕ ಇಲ್ನಖಯೆವರತ ಹೆೇಳಿದನದರ.ೆ  

ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗ್ೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಸಮಯ ಬೇಂದನಗ 
ಮನಡತತ್ೆುೇವೆೇಂದ್ತ ಆರ್ಥಾಕ ಇಲ್ನಖಯೆವರತ ಹೆೇಳುತಿುದನದರ ೆ ಎೇಂಬತದನಗಿ ಉತ್ುರ ಕೂೆಟಟರತ. ಇದ್ತ 
ಅವರತ ನಿೇಡತವೇಂತ್ಹ ಉತ್ುರವೆೇ? ಇದೆೇನತ ಸಕನಾರ ಸನಾಮಿ? ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಈ ರಿೇತಿಯನದ್ 
ಉತ್ುರ ಹೆೇಳುವೇಂತ್ಹದ್ತದ, ಎಷಟರಮಟಿಟಗ್ೆ ಸರಿಯನಗತತ್ುದೆ?  

ಶ್ರೇ ಕೊೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಒೇಂದ್ತ ನಿಮಿಷ. 
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ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗ್ೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನರ್ನಯಕರೇೆ, ತ್ನವು ಹೆೇಳಿ.  

ಶ್ರೇ ಕೊೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಮನನಯ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗ್ೌಡರೆೇ, ಒೇಂದ್ತ ನಿಮಿಷ ಇರಿ.   

ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗ್ೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈ ಹತದೆದಗಳನತು ಎಷತಟ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 
ಮೇಂಜ್ೂರನತಿ ಮನಡಿಸತತಿುೇರೇೆಂಬ ಬಗೆ್ೆ ಹೆೇಳಿ.  

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಸಿ. ರ್ನಗ್ೇೆಶ್ಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇದೆೇನತ ಆರತ ತಿೇಂಗಳ ಹಿೇಂದಿನದ್ಲಿ.  
ಇದ್ತ ಅರೆ್ೇಕ ವಷಾಗಳಿೇಂದ್ ಇರತವೇಂತ್ಹ ಸಮಸೆಯಯನಗಿದೆ.  

ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗ್ೌಡ:- ಇದ್ಕೆೆ ತ್ಮಮ ಸಕನಾರದ್ ಜ್ವನಬನದರಿ ಇಲಿವೆೇ? 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಸಿ. ರ್ನಗ್ೇೆಶ್ಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನವು ಆರ್ಥಾಕ ಇಲ್ನಖಯೆವರಿಗ್ ೆ 
convince ಮನಡತತಿುದೆದೇವೆ. ತ್ಮಮಗಳ ಸಕನಾರವಿದನದಗಲೂ ಕೂಡ ಈ ವಿಚನರವನಗಿ ತ್ತೇಂಬನ 
ಕಷಟಪಟಿಟದನದರೆ.  ರ್ನವು ಆರ್ಥಾಕ ಇಲ್ನಖಯೆವರ ಜೊತ್ ೆಮನತ್ರ್ನಡಿ, ಇದ್ನತು ಸೇೆರಿ ಮನಡತವೇಂತ್ಹ 
ಕೆಲಸವನತು ಮನಡತತ್ೆುೇವೆ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:-ಮನನಯ ಸಚಿವರೆೇ, ಆರ್ಥಾಕ ಇಲ್ನಖಯೆವರೂೆೇಂದಿಗೆ್  ಆದ್ಷತಟ ಬೇೆಗ 
ಚಚೆಾ ಮನಡಿ, ಈ ಕೆಲಸವನತು ಮನಡಿ.  

ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬಬೆೇಗ್ೌಡ:- ನಮಮ ಸಕನಾರವಿದನದಗ, ಈ ವಯವಸೆೆಯನತು ಮನಡಲ್ಲಲಿ ಎೇಂದ್ 
ಮನತ್ರಕೆೆ  ತ್ಮಮ ಸಕನಾರವಿದನದಗ ಸಹ ಇದ್ನತು ಹನಗ್ಯೆೆೇ ಇಟತಟ ಹೊೇಗತತಿುೇರನ? ಇದ್ತ ತ್ಮಮ 
ಸಕನಾರದ್ ಬದ್ಿತ್ ೆಏನತ?  

(ಗ್ೊೇಂದ್ಲ) 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಆಯನೂರತ ಮೇಂಜ್ತರ್ನಥ್ಚರವರೆೇ, ತ್ಮಮ ಪರಶೆುಯನತು ಕೆೇಳಿ.  
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ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗ್ೌಡ:- ಈ ಸತತ್ೊುೇಲ್ೆಯನತು ಯನವನಗ ವನಪಸತು ತ್ೆಗೆ್ದ್ತಕೂೆಳುಲ್ನಗತತ್ುದೆ 
ಹನಗೂ ಇದ್ನತು ಯನವನಗ ಪರಿಶ್ೇಲ್ಲಸಲ್ನಗತತ್ುದೆ ಎೇಂಬ ಬಗೆ್ೆ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಸಪಷಟವನದ್ ಉತ್ುರ 
ನಿೇಡಬೆೇಕೆೇಂದ್ತ ಒತ್ನುಯಸತತಿುದೆದೇರ್ೆ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗ್ೌಡರೇೆ, ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಹೆೇಳಿದನದರೆ ಬಿಡಿ.   

ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗ್ೌಡ:-ಈ ಸತತ್ೊುೇಲ್ೆಯನತು ಎಷತಟ ದಿನದೂೆಳಗ್ೆ ವನಪಸತು 
ತ್ೆಗೆ್ದ್ತಕೂೆಳುುತಿುೇರೇೆಂಬ ಬಗ್ೆೆ ಹನಗೂ ಅದ್ನತು ಎಷತಟ ದಿನದೊಳಗ್ೆ ಪರಿಶ್ೇಲ್ಲಸತತ್ನುರೇೆಂಬ ಬಗೆ್ೆ ಮನನಯ 
ಸಚಿವರತ ಹೆೇಳಬೇೆಕನಗತತ್ುದೆ. 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗ್ೌಡರೇೆ,  ಆ ತ್ರಹ ಹೆೇಳುವುದ್ಕನೆಗತವುದಿಲಿ.  

ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗ್ೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಎಷತಟ ದಿನದೂೆಳಗ್ೆ ಇದ್ನತು 
ಮನಡಲ್ನಗತತ್ುದೆ ಎೇಂಬ ಬಗ್ೆೆ ಅವರತ ಹೆೇಳಲ್ಲ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗ್ೌಡರೇೆ,  ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಬೆೇಗ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆೇಂದ್ತ 
ಹೆೇಳಿದನದರೆ.  

ಶ್ರೇ ಕೊೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಮರಿತಿಬಬೆೇಗ್ೌಡರೇೆ, ಮನನಯ 
ಸಚಿವರತ ಇದ್ರ ಬಗೆ್ೆ ಆದೇೆಶ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆೇಂದ್ತ ಹೆೇಳಿದನದರ.ೆ   

ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗ್ೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನರ್ನಯಕರೇೆ, ಈ ಕೆಟಟ ಸತತ್ೂೆುೇಲ್ಯೆನತು ಎಷತಟ 
ದಿನದೊಳಗ್ ೆವನಪಸತು ತ್ೆಗೆ್ದ್ತಕೊಳುುತ್ೆುೇವೆೇಂದ್ತ ಈ  ಸಕನಾರ ಹೆೇಳುವುದ್ಕನೆಗತವುದಿಲಿವೆೇಂದ್ರೆ ಹೆೇಗ್ೆ?  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗ್ೌಡರೆೇ, ಎಷತಟ ದಿನ ಎೇಂದ್ತ ಹೆೇಗ್ ೆ
ಹೆೇಳುವುದ್ಕನೆಗತತ್ುದ?ೆ 

ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗ್ೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನರ್ನಯಕರೇೆ, ಇದ್ನತು ಒೇಂದ್ತ ತಿೇಂಗಳಿನಲ್ಲಿ 
ಮನಡತತ್ನುರಯೆೆೇ?  
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ಶ್ರೇ ಕೊೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಮನನಯ ಮರಿತಿಬಬೆೇಗ್ೌಡರೆೇ, ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಇದ್ರ 
ಬಗೆ್ೆ ಆದೆೇಶ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆೇಂದ್ತ ಹೆೇಳಿದನದರ.ೆ  ಇದ್ನತು ಈಗಲ್ೆೇ ಮನಡಬೇೆಕೆೇಂದ್ರೆ ಹೆೇಗ್?ೆ ಅದ್ತ 
ಆಗತವುದಿಲಿ.  

ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗ್ೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನರ್ನಯಕರೇೆ, ಈ ರಿೇತಿಯನದ್ರೆ, ಶ್ಕ್ಷಣ ಇಲ್ನಖ ೆಯನವ 
ರಿೇತಿ ನಡಯೆಬೆೇಕತ?  

ಶ್ರೇ ಕೊೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಮನನಯ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗ್ೌಡರೆೇ, ಸದ್ಯದ್ಲ್ಲಿಯೆೇ ಈ ಕೆಲಸ 
ಆಗಬೇೆಕತ ಅೇಂದ್ರೆ ಆಗತವುದಿಲಿ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಸಭನರ್ನಯಕರೇೆ, ದ್ಯವಿಟತಟ ಕತಳಿತ್ತಕೂೆಳಿು. 

ಡನ. ಕ.ೆ ಸತಧನಕರಚ (ಆರೂೆೇಗಯ ಮತ್ತು ಕತಟತೇಂಬ ಕಲ್ನಯಣ ಸಚಿವರತ):- ಮನನಯ 
ಮರಿತಿಬೆಬೇಗ್ೌಡರೇೆ, ಸಚಿವರತ ಸದ್ಯದ್ಲ್ಲಿಯೆೇ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆೇಂದ್ತ ಈಗ್ನಗಲ್ೇೆ ಹೆೇಳಿದನದರ.ೆ  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಡನ. ಕೆ. ಸತಧನಕರಚರವರೆೇ, ದ್ಯವಿಟತಟ ಕತಳಿತ್ತಕೂೆಳಿು. 

ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗ್ೌಡ:- ಮನನಯ ಅರೂೆೇಗಯ ಮತ್ತು ಕತಟತೇಂಬ ಕಲ್ನಯಣ ಸಚಿವರೆೇ, ಮನನಯ 
ಪ್ನರಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ೌರಢ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಚಿವರತ ಈ ಬಗೆ್ೆ ಉತ್ುರ ಹೆೇಳುತ್ನುರೆ ಬಿಡಿ. 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಆಯನೂರತ ಮೇಂಜ್ತರ್ನಥ್ಚರವರೆೇ, ತ್ಮಮ ಪರಶೆುಯನತು ಕೆೇಳಿ.  

ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗ್ೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಸಕನಾರಕೆೆ ಈ ಶ್ಕ್ಷಣ ಇಲ್ನಖ ೆಒಳಪಟಿಟಲಿ 
ಬಿಡಿ.  
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ಪರಶೆು ಸೇಂಖೆಯ 2334 
(ಉತ್ುರವನತು ಲಗತಿುಸಲ್ನಗಿದೆ) 

 
ಶ್ರೇ ಆಯನೂರತ ಮೇಂಜ್ತರ್ನಥ್ಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ,  ಮನನಯ ಸಚಿವರತ 

ಉತ್ುರವನತು ಒದ್ಗಿಸಿದನದರೆ.   ರ್ನನತ ವಿವರಗಳನತು ಕೆೇಳಿದೆದ. ಕಳದೆ್ ವಷಾ ನವೇೆಂಬರಚ ತಿೇಂಗಳಿನಲ್ಲಿ 
ಯನರತ ಯನರತ ನಿಯೇಜ್ರೆ್ ಮೇಲ್ೆ ಬೆೇರ ೆಇಲ್ನಖಗೆ್ೆ ಹೊೇಗಿ ಕತ್ಾವಯ ನಿವಾಹಿಸತತಿುದನದರ,ೆ ಅವರತ 
ವನಪಸ್ಚ ಬೇಂದ್ತ ತ್ಮಮ ಇಲ್ನಖಯೆಲ್ಲಿ ರಿಪ್ೊೇಟಚಾ ಮನಡಿಕೊಳಿು ಎೇಂದ್ತ ಹೆೇಳಿದನದರ.ೆ ಆ ಸತತ್ೊುೇಲ್ೆ 
ಹೊರಡಿಸಿದ್ ಮೇಲ್ೆ ಎಷತಟ ಜ್ನ ಉಪರ್ನಯಸಕರತ ರಿಪ್ೊೇಟಚಾ ಮನಡಿಕೂೆೇಂಡಿದನದರೆ? ಇನತು ಎಷತಟ ಜ್ನ 
ಉಪರ್ನಯಸಕರತ ನಿಯೇಜ್ರೆ್ಯಲ್ಲಿ ಮತೇಂದ್ತವರಯೆತತಿುದನದರೆ ಎನತುವುದ್ತ ನನು ಮದ್ಲರೆ್ಯ 
ಪರಶೆುಯನಗಿದೆ. ಎರಡರೆ್ಯದನಗಿ, ಶ್ಕ್ಷಣ ಇಲ್ನಖಯೆ ಅಧಿಕನರಿಗಳನತು ಅಭಿವೃದಿಿ ನಿಗಮಗಳಿಗ್ ೆ
ಕಳುಹಿಸಿಕೂೆಡಲ್ನಗತತಿುದೆ ಎನತುವುದ್ತ ನನು ಉಪ ಪರಶೆುಯನಗಿದೆ.  ಏಕೆೇಂದ್ರ ೆ ಶ್ಕ್ಷಣ ಇಲ್ನಖ ೆ
ಇಷ್ೊಟೇಂದ್ತ ಅದನಾನ ಸಿೆತಿಯಲ್ಲಿ ನಡಯೆತತಿುದೆ. ಆಯತಕುರತ, ಕನಗಿರೆ್ಲ್ೆ ಅಭಿವೃದಿಿ, ಇ.ಓ., ಉತ್ುರ 
ಕನುಡ ಜಿಲ್ೆಿ, ಶ್ರೇ ರೇೆವಣಣ, ಹಿೇಂದ್ತಳಿದ್ ಅಧಿಕನರಿ. ಇವರಲೆಿರೂ ಶ್ಕ್ಷಣ ಇಲ್ನಖಯೆ ಅಧಿಕನರಿಗಳು. 
ಇವರನತು ಎಲ್ೆಿಲ್ಲಿಗ್ ೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೂೆಡತತಿುೇರಿ? ಶ್ಕ್ಷಣ ಇಲ್ನಖಯೆ ಅಧಿಕನರಿಗಳನತು 
ಕಳುಹಿಸಿಕೂೆಡಬನರದ್ತ ಎೇಂಬತದನಗಿ ಮನನಯ ರ್ನಯಯನಲಯದ್ ಆದೆೇಶವಿದ.ೆ ತ್ಮಮ ಇಲ್ನಖಯೆ 
ಸತತ್ೊುೇಲ್ೆ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಈಗ ಅವರತ ಅಲ್ಲಿಯೆೇ ಮತೇಂದ್ತವರಯೆತತಿುದನದರ.ೆ ಆಯತಕುರಿಗಿೇಂತ್ 
ಇವರತ ಬಲಶನಲ್ಲಗಳನಗಿರಬೆೇಕತ. ಸಕನಾರದ್ ಆದೆೇಶ ಮತ್ತು ಮನನಯ ರ್ನಯಯನಲಯದ್ ಆದೆೇಶವನತು 
ಉಲಿೇಂಘಸಿ ಮತೇಂದ್ತವರಯೆತತಿುರತವವರ ಮೇಲ್ೆ ಸಕನಾರ ಏನತ ಕರಮ ಕೈೆಗ್ೊಳುುತ್ುದ?ೆ 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಸಿ. ರ್ನಗ್ೇೆಶ್ಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಆಯನೂರತ 
ಮೇಂಜ್ತರ್ನಥ್ಚರವರತ ಕೆೇಳಿರತವೇಂತ್ಹ ಪರಶೆುಯಲ್ಲಿ ವನಸುವನೇಂಶ ಇರತವುದ್ತ ನಿಜ್. ನಮಮ 
ಇಲ್ನಖಯೆೇಂದ್ ಅರೆ್ೇಕ ಅಧಿಕನರಿಗಳು ನಿಯೇಜ್ರೆ್ ಮೇರಗೆ್ ೆಬೆೇರ ೆಬೆೇರ ೆಇಲ್ನಖೆಗಳು, ರನಜ್ ಭವನ, 
ವಿಧನನಸೌಧದ್ ಸಭನಪತಿಯವರ ಕಛೆೇರಿ, ಬೆೇರ ೆ ಬೆೇರ ೆ ಸಚಿವರ ಕಛೆೇರಿಗ್ೆ ನಿಯೇಜ್ರೆ್ ಮೇರಗೆ್ ೆ
ಹೊೇಗಿರತವೇಂತ್ಹದ್ತದ ನಿಜ್.  
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ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಅಬಕನರಿ ಇಲ್ನಖಗೆ್ೆ ಯನರೂ ನಿಯೇಜ್ರೆ್ ಮೇರೆಗ್ ೆಹೊೇಗಿಲಿವಲಿ. 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಸಿ. ರ್ನಗ್ೇೆಶ್ಚ:- ಅಬಕನರಿ ಇಲ್ನಖಗೆ್ೆ ಯನರೂ ನಿಯೇಜ್ರೆ್ ಮೇರಗೆ್ ೆಹೂೆೇಗಿಲಿ. ಅದ್ತ 
ಪತಣಯ. ಇತಿುೇಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯನವುದೇೆ ಇಲ್ನಖಗೆಳಿಗ್ೆ ನಿಯೇಜ್ರೆ್ ಮನಡಿಲಿ. ಒೇಂದಿಷತಟ ಜ್ನರನತು 
ಕರಸೆತವೇಂತ್ಹ ಪರಯತ್ುವನತು ನಮಮ ಇಲ್ನಖ ೆಮನಡತತಿುದೆ. ಆದ್ಷತಟ ಬೆೇಗ ಎಲಿರನೂು ಕರಸೆತವೇಂತ್ಹ 
ಪರಯತ್ುವನತು ರ್ನವು ಮನಡತತ್ೆುೇವೆ.  

ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗ್ೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ರ್ನಯಯನಲಯ ನಿೇಡಿರತವ 
ಆದೆೇಶಕೆೆ ಮೂರತ ಕನಸಿನ ಕಮಮತಿುಲಿ.  

ಶ್ರೇ ಆಯನೂರತ ಮೇಂಜ್ತರ್ನಥ್ಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮತಖಯಮೇಂತಿರಗಳ ಕಛೆೇರಿ, 
ಸಚಿವರ ಕಛೆೇರಿಗೆ್ ನಿಯೇಜ್ರೆ್ ಮೇಲ್ೆ ಯನರತ ಬೇಂದಿದನದರೆ, ಅವರಿಗೆ್ ಅಗತ್ಯ ಇರಬಹತದ್ತ; ಹನಗ್ನಗಿ 
ತ್ೆಗೆ್ದ್ತಕೂೆಳುಲ್ಲ. ಅದ್ಲಿದೆೇ, ಬೆೇರ ೆ ಬೆೇರ ೆ ಇಲ್ನಖೆಗ್ ೆ ನಿಯೇಜ್ರೆ್ ಮೇರಗೆ್ೆ ಏನತ ಹೊೇಗಿದನದರ,ೆ 
ಅವರನತು ಕರಸೆತವೇಂತ್ಹದ್ದಕೆೆ ಸಕನಾರ ಆದೇೆಶ ಮನಡಿದ್ರೆ, ಸಕನಾರಿ ರ್ೌಕರ ಮರತಕ್ಷಣದ್ಲ್ಲಿ ವನಪಸ್ಚ 
ತ್ನು ಇಲ್ನಖಗೆ್ ೆಬೇಂದ್ತ ವರದಿ ಮನಡಿಕೂೆಳುಬೇೆಕತ. ಆದ್ರ ೆಆ ರಿೇತಿಯ ವಯವಸೆೆಯನಗಿಲಿ. ಹನಗ್ನದ್ರೆ, 
ಇಲ್ನಖಯೆ ಅಧಿಕನರಿಗಳು ಅಷ್ೂೆಟೇಂದ್ತ ಅಧಿಕನರ ರಹಿತ್ರನಗಿದ್ದರಯೆೆ? ಅಷ್ೊಟೇಂದ್ತ 
ಶಕುಹಿೇನರನಗಿದನದರಯೆೆೇ? ಅವರ ಮೇಲ್ೆ ಸತತ್ೊುೇಲ್ ೆ ಹೊರಡಿಸಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವರತ ನಿಯೇಜ್ರೆ್ 
ಮೇರಗೆ್ ೆ ಮತೇಂದ್ತವರಯೆತತಿುರತವ ಬಗ್ೆೆ ಕರಮವನತು ಕೆೈಗ್ೊೇಂಡತ ಈ ಸದ್ನಕೆೆ ಮನಹಿತಿಯನತು 
ನಿೇಡಬೆೇಕೆೇಂದ್ತ ರ್ನನತ ತ್ಮಮ ಮೂಲಕ ಮನನಯ ಸಚಿವರಿಗೆ್ ಒತ್ನುಯ ಮನಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ  ಸಚಿವರ 
ಕಛೆೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಿಯೇಜ್ರೆ್ ಮೇರಗೆ್ ೆಇರತವವರನತು ಇಟತಟಕೂೆಳುಲ್ಲ, ರ್ನವು ಬೆೇಡ ಎನತುವುದಿಲಿ. ಆದ್ರೆ 
ಬೆೇರ ೆಬೆೇರ ೆಇಲ್ನಖಗೆಳಲ್ಲಿ ಇದ್ಕೆೆ ಹೆೇಳುವವರತ-ಕೇೆಳುವವರಿಲಿದ್ೇಂತ್ನಗಿದೆ. 

ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗ್ೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ರ್ನಯಯನಲಯದ್ ಆದೆೇಶವಿದ ೆ
ಎೇಂದ್ ಮೇಲ್ೆ ಯನವ ಕಛೆೇರಿ ಕೂಡ ನಿಯೇಜ್ರೆ್ಯಲ್ಲಿರತವವರನತು  ಇಟತಟಕೂೆಳುುವ ಹನಗೆ್ೇ ಇಲಿ. 
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ಶ್ರೇ ಬಿ.ಸಿ. ರ್ನಗ್ೆೇಶ್ಚ:- ಅವರನತು ವನಪಸ್ಚ ಇಲ್ನಖಗೆ್ ೆ ಕರಸೆಿಕೂೆಳುುವೇಂತ್ಹ ಪರಯತ್ುವನತು 
ರ್ನನತ ಮನಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ತ್ನವು “ಪರಯತ್ು ಮನಡತತ್ೆುೇರ್”ೆಚಎೇಂದ್ತ ಏಕೆ ಹೆೇಳುತಿುೇರಿ? ನಿಯೇಜ್ರೆ್ 
ಮೇರಗೆ್ ೆಬೆೇರ ೆಇಲ್ನಖಗೆ್ ೆಹೊೇಗಿರತವವರನತು ಬೆೇಗರೆ್ ಕರಸೆಿಕೂೆಳುುವುದ್ಕೆೆ ತ್ನವು ಒೇಂದ್ತ ಆದೇೆಶ 
ಮನಡಬಹತದ್ಲಿವೆ. 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಸಿ. ರ್ನಗ್ೆೇಶ್ಚ:- ಎಲ್ನಿ ಇಲ್ನಖಯೆವರತ ಹೇೆಳುತಿುದಿದೇರನ.  

ಶ್ರೇ ಆಯನೂರತ ಮೇಂಜ್ತರ್ನಥ್ಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸಚಿವರಿಗೆ್ ಸಲಹೆ 
ನಿೇಡತವುದೆೇರ್ೇೆಂದ್ರೆ, ಹರೆ್ೂುೇಂದ್ತ ತಿೇಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಸತತ್ೊುೇಲ್ೆಯನತು ಹೂೆರಡಿಸಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಇನತು 
ಏತ್ಕೆೆ ಬೇಂದಿಲಿ? ನಿಯೇಜ್ರೆ್ ಮೇರಗೆ್ ೆಹೊೇಗಿರತವವರನತು ಕರಸೆಿಕೂೆಳಿು. (ಗ್ೊೇಂದ್ಲ) ನಿಯೇಜ್ರೆ್ 
ಮೇರಗೆ್ ೆಹೂೆೇಗಿರತವವರತ  ಸಕನಾರದ್ ಜೊತ್ೆಗೆ್ ಹತಡತಗ್ನಟಿಕ ೆಮನಡತತಿುದನದರೆ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಇವತ್ುೆೇ ಅವರ ನಿಯೇಜ್ರೆ್ ಆದೇೆಶವನತು withdraw ಮನಡಿಕೂೆಳಿು.  

ಶ್ರೇ ಆಯನೂರತ ಮೇಂಜ್ತರ್ನಥ್ಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಶ್ಕ್ಷಣ ಇಲ್ನಖ ೆರ್ನಶವನಗಿ 
ಹೊೇಗತತಿುದೆ. ಯನರಿಗ್ೂೆೇ ಮರತಜಿೇವ ಬೇಂದ್ತ ಎಲ್ೂೆಿೇ ಇದ್ದರ,ೆ ಅದ್ರಿೇಂದ್ ಶ್ಕ್ಷಣ ಇಲ್ನಖಗೆ್ ೆಏನತ 
ಪರಯೇಜ್ನ? ಆದ್ದರಿೇಂದ್ ಯನರತ ಈ ಸತತ್ೊುೇಲ್ಯೆನತು ಉಲಿೇಂಘಸಿದನದರೂೆೇ, ಅವರ ಮೇಲ್ ೆಕರಮ 
ತ್ೆಗೆ್ದ್ತಕೂೆಳುಬೇೆಕೆೇಂದ್ತ ರ್ನನತ ತ್ಮಮ ಮೂಲಕ ಮನನಯ ಸಚಿವರಿಗೆ್ ಹೆೇಳಬಯಸತತ್ೆುೇರ್ೆ. 

ಶ್ರೇ ಅರತಣ ಶಹನಪತರ:-  ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೆೇ, ಇರ್ೂೆುೇಂದ್ತ practice ಇದೆ. ಜಿಲ್ನಿ 
ಪೇಂಚನಯತಿಯವರತ ಹೂೆಸ ತ್ನಲೂಿಕತ ಪೇಂಚನಯತಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಶನಲ್ನ ಶ್ಕ್ಷಕರನತು ನಿಯೇಜ್ರೆ್ 
ಮನಡಿಕೊಳುುತಿುದನದರ.ೆ ವಿಶೆೇಷವನಗಿ ಅವರನತು ಮದ್ಲತ ಶ್ಕ್ಷಣ ಇಲ್ನಖಗೆ್ ೆ ವನಪಸತು 
ಕರಸೆಿಕೂೆಳುಬೇೆಕತ.  
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ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ರವಿಕತಮನರಚರವರೆೇ, ತ್ಮಮ ಪರಶೆುಯನತು ಕೇೆಳಿ. ಮನನಯ 
ಸದ್ಸಯರೆಲಿರಿಗೂ ಹೆೇಳುವುದೆೇರ್ೇೆಂದ್ರೆ, ಬಜೆಟಚ ಮೇಲ್ ೆಮರೆ್ು ತ್ನರೆ್ೇ ಮೂವತ್ೆುೇಳು ಜ್ನ ಸದ್ಸಯರತ 
ಸತಮನರತ 27 ಗೇಂಟೆಗಳ ಕನಲ ಮನತ್ರ್ನಡಿದನದರೆ. ರ್ನನತ ಅವರಿಗೆ್ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದ್ಕೆೆ ಅವಕನಶ 
ಮನಡಿಕೊಟಿಟದೆದೇರ್.ೆ ಅರೆ್ೇಕ ಜ್ನ ಸದ್ಸಯರತ ನಮಗ್ೆ ಸನಕಷತಟ ಕನಲ್ನವಕನಶ ಸಿಗಲ್ಲಲಿವೆೇಂದ್ತ 
ಅಸಮನಧನನವನತು ವಯಕುಪಡಿಸಿದಿದೇರಿ. ಪರಶೆ್ುೇತ್ುರ ಕಲ್ನಪದ್ಲ್ಲಿ ಒೇಂದ್ತ ಪರಶೆುಗ್ ೆರ್ನಲತೆ ನಿಮಿಷ ಮನತ್ರ 
ಅವಕನಶ ಕೊಡತವುದ್ತ. ಆದ್ರೆ ಒೇಂದ್ತ ನಿಮಿಷ ಮನತ್ರ ಹೆಚಿಿಗ್ ೆಅವಕನಶ ಮನಡಿಕೊಡತತ್ುೆೇರೆ್. One 
hour  ಗೆ್ correct  ಆಗಿ   cut  ಮನಡಿಬಿಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ ರ್ನನತ ಬೆೇಲಚ ಹೊಡೆದ್ರೆ, ತ್ಕ್ಷಣವೇೆ 
ಮನತ್ನತು ನಿಲ್ಲಿಸಬೆೇಕತ.  

ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗ್ೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಪರಶೆು ಕೆೇಳುವ ಸದ್ಸಯರಿಗೆ್ ತ್ನವು ಮೂರತ 
ನಿಮಿಷದ್ ಕನಲ್ನವಕನಶ ಕೂೆಡಿ. ಮನನಯ ಸಚಿವರಿಗೆ್ 2 ನಿಮಿಷದ್ ಕನಲ್ನವಕನಶ ಕೊಡಿ. ಅವರತ ಹತ್ತು 
ನಿಮಿಷ ತ್ೆಗೆ್ದ್ತಕೂೆೇಂಡತ, ಅವರ ಇಲ್ನಖಯೆ ಕನಯಾಕರಮಗಳರ್ೆುಲ್ನಿ, ಹೆೇಳುತ್ನು ಹೊೇಗತತ್ನುರೆ. 
ಅವರತ ಚತಟತಕನಗಿ ಉತ್ುರ ಕೊಡತವೇಂತ್ ೆತಿಳಿಸಬೆೇಕೆೇಂದ್ತ ವಿನೇಂತಿಸತತ್ೆುೇರೆ್.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ರ್ನನತ ಅವರಿಗೂ ಸಹ ಹೆೇಳುತ್ೆುೇರೆ್. 

ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗ್ೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಚಿವರತ ಈ ರಿೇತಿಯನದ್ 
ಉತ್ುರವನತು ಹೆೇಳಿದ್ರೆ, ರ್ನವು ಪರಶೆು ಕೆೇಳಿ  ಪರಯೇಜ್ನವೆೇನತ? ಸಕನಾರದ್ ನಿಧನಾರಗಳನತು 
ಖಚಿತ್ವನಗಿ ಹೆೇಳಲ್ಲ. ಈ ಸಕನಾರ ಮನನಯ ರ್ನಯಯನಲಯದ್ ಆದೆೇಶವನತು ಗ್ೌರವಿಸತವುದಿಲಿ. ಶ್ಕ್ಷಣ 
ಇಲ್ನಖಯೆೇಂದ್ ಎಲ್ನಿ ಇಲ್ನಖಗೆಳಿಗ್ೆ ನಿಯೇಜ್ರೆ್ ಮೇರೆಗ್ ೆಕಳುಹಿಸತತ್ನುರೆ.  

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಸಿ. ರ್ನಗ್ೇೆಶ್ಚ:- ಮನನಯ ಸರ್ೇಾಚಛ ರ್ನಯಯನಲಯದ್ ಆದೆೇಶವನತು ಪ್ನಲ್ಲಸಿದ್ರ,ೆ 
ಅದ್ನತು ಪ್ನಲ್ಲಸಬೆೇಡಿ ಎೇಂದ್ತ ಒಬಬರತ ಹೆೇಳಿದ್ರೆ, ಇರ್ೂೆುಬಬರತ ಮನನಯ ರ್ನಯಯನಲಯದ್ ಆದೆೇಶ 
ಪ್ನಲ್ಲಸಿ ಎನತುತ್ನುರ.ೆ  
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ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಅದ್ತ ಹೊೇಗಲ್ಲ ಬಿಡಿ. ಮನನಯ ರವಿಕತಮನರಚರವರೆೇ, ತ್ಮಮ ಪರಶೆುಯನತು 
ಕೆೇಳಿ. 

(ಗ್ೊೇಂದ್ಲ) 

ಶ್ರೇ ಎಸ್ಚ.ಎಲಚ. ಭೊೇಜೆೇಗ್ೌಡ:- ಮನನಯ ಸಚಿವರೆೇ, ಇದ್ನತು ಯನರತ ಹೆೇಳಿದನದರೆ ಎೇಂದ್ತ 
ಹೆೇಳಬೆೇಕತ. ಇದ್ತ ಬಹಳ burning issue ಇದೆ.   

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಭೊೇಜೆೇಗ್ೌಡರೆೇ, ತ್ನವು ರ್ಪೇಠ್ದ್ ಅನತಮತಿ ಇಲಿದೆ ಮಧಯದ್ಲ್ಲಿ 
ಎದ್ತದ ನಿೇಂತ್ತಕೂೆೇಂಡತ ಏಕ ೆಮನತ್ರ್ನಡತತಿುೇರಿ?  

ಶ್ರೇ ಎಸ್ಚ.ಎಲಚ. ಭೊೇಜೆೇಗ್ೌಡ:- ಮನನಯ ಸಚಿವರೆೇ, ಮನನಯ ರ್ನಯಯನಲಯದ್ ಆದೆೇಶವನತು 
ಪ್ನಲ್ಲಸಬನರದ್ತ ಎೇಂದ್ತ ಯನರತ ಹೆೇಳಿದನದರೆ ಎೇಂದ್ತ ಸದ್ನಕೆೆ ತಿಳಿಸಬೆೇಕತ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಭೊೇಜೆೇಗ್ೌಡರೆೇ, ತ್ನವು ಮಧಯದ್ಲ್ಲಿ ಎದ್ತದ ನಿೇಂತ್ತಕೂೆೇಂಡತ ಏಕ ೆ
ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುೇರಿ?   

   (ಮತೇಂದ್ತ) 

(476)21.3.2022/11.30/ಎೇಂ.ಎೇಂ-ಜಿ.ಆರಚ                     (ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿೆತಿ) 

ಶ್ರೇ ಎಸ್.ಎಲ. ಭೊೇಜೇೆಗ್ೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ನಿಮಮ ಎದ್ತರಿಗ್ ೆಈ ರಿೇತಿ 
ಉತ್ುರ ಹೆೇಳಿದ್ರ ೆನಿೇವು ಸತಮಮನಿದ್ದರೆ ಹೆೇಗ್?ೆ ಈ ರಿೇತಿ ಉತ್ುರ ಹೆೇಳಿದ್ರೆ ರ್ನವು ಒರ್ಪಪಕೊಳುಬೇೆಕೆೇ? 

ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗ್ೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಿ 
ಹೆೇಳುತಿುದನದರ.ೆ (ಗ್ೊೇಂದ್ಲ) 
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        ಶ್ರೇ ಎಸ್. ಎಲ. ಭೊೇಜೆೇಗ್ೌಡ:- ಸತರ್ಪರೇೇಂ ಕೊೇಟಚಾ ಆದೇೆಶವನತು ಒಪಪಬೆೇಡಿ ಎೇಂದ್ತ 
ಹೆೇಳಿದನದರೆ.  ಏತ್ಕೆೆ ಹೆೇಳಿದ್ರತ? ದ್ಯಮನಡಿ ತ್ನವು ಒಬಬ ಮೇಂತಿರಗಳನಗಿ ಜ್ವನಬನದರಿಯೇಂದ್ 
ಹೆೇಳಬೆೇಕನಗತತ್ುದೆ.  

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕೆ. ಹರಿಪರಸನದ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, . . . 

ಶ್ರೇ ಎಸ್.ಎಲ. ಭೊೇಜೇೆಗ್ೌಡ:- ಎೇಂತ್ಹ ಒತ್ುಡ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಕೊೇಟಚಾ ಆದೆೇಶವನತು 
ಪ್ನಲರೆ್ ಮನಡಬೇೆಕತ.  

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕೆ. ಹರಿಪರಸನದ(ವಿರೂೆೇಧಪಕ್ಷದ್ ರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ತ್ನವು 
ಹೆೇಳಿರತವ ವಿಚನರ ಬಹಳ ರೆ್ೂೇವು ತ್ರತವುದನಗಿದೆ.  ಬಹತಶುಃ ವಿಧನನಪರಿಷತಿುನಲ್ಲಿ ಬಜೆಟಚ ಮೇಲ್ೆ 
37 ಗೇಂಟೆಗಳ ಕನಲ ಚಚಾೆ ಮನಡಿರತವುದ್ತ ಇದೆೇ ಮದ್ಲರೆ್ೇ ಸಲ ಎೇಂದ್ತ ಕನಣತತ್ುದೆ.  ತ್ನವು 
ಇತಿಹನಸವನತು ಸೃಷ್ಟ್ಟ ಮನಡಿದಿದೇರಿ.  ಪರತಿಯಬಬರಿಗೂ ಸಹ ಅವಕನಶವನತು ಕೊಟಿಟದಿದೇರಿ. 3-4 
ಜ್ನರಿಗ್ ೆ ಅವಕನಶ ಸಿಕೆಲಿವೆೇಂದ್ರೆ, ಅವರಿಗೆ್ ರೆ್ೂೇವನದ್ರೆ ತ್ನವು ಅದ್ನತು ಗೇಂಭಿೇರವನಗಿ 
ಪರಿಗಣಿಸಬೆೇಕನಗಿಲಿ. ಏಕೇೆಂದ್ರೆ, ಕೆಲವು ಸೇಂದ್ಭಾಗಳಲ್ಲಿ ಹನಗೆ್ ಆಗತತ್ುದ.ೆ  ತ್ನವು ಇತಿಹನಸವನತು 
ಸೃಷ್ಟ್ಟ ಮನಡಿದಿದೇರಿ, ಎಲಿರಿಗೂ ಅವಕನಶವನತು ಕೂೆಟಿಟದಿದೇರಿ.  ಅದ್ಕೆೆ ವಿರೂೆೇಧಪಕ್ಷದ್ ಪರವನಗಿ ತ್ಮಗ್ ೆ
ಧನಯವನದ್ಗಳನತು ಹೆೇಳುತ್ೆುೇರ್.ೆ  ಆದ್ದರಿೇಂದ್ ಪರಶೆುಗಳು ಬೇಂದನಗ ಆ ಕನರಣ ಇಟತಟಕೂೆೇಂಡತ 
ಸಮಯವನತು ಕಡಿತ್ ಮನಡಬೇೆಡಿ ಎೇಂದ್ತ ತ್ಮಮಲ್ಲಿ ಪ್ನರಥಾರ್ ೆಮನಡತತ್ುೆೇರೆ್.  
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ಪರಶೆು ಸೇಂಖೆಯ: 2264 
(ಉತ್ುರವನತು ಲಗತಿುಸಿದ)ೆ 

 ಶ್ರೇ ಕ.ೆಎಸ್. ನವಿೇನ(ಸೆಳಿೇಯ ಸೇಂಸೆೆಗಳ ಕ್ಷೆೇತ್ರ) (ಮನನಯ ಸದ್ಸಯರನದ್ ಎನ. 
ರವಿಕತಮನರಚರವರ ಪರವನಗಿ):-  ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 2020-21ರೆ್ೇ ಸನಲ್ಲನ ಎಸ್.ಎಸ್.
ಎಲ.ಸಿ., ಪರಿೇಕ್ಷ ೆ ಪರಶೆು ಪತಿರಕ ೆ ಮತದ್ರಣದ್ಲ್ಲಿ ಸತಮನರತ 09 ಕೂೆೇಟಿ ರೂಪ್ನಯಗಳಿಗೂ ಹಚೆತಿ  
unaudited  ಆಗಿರತವೇಂತ್ಹ ಅದ್ಕೆೆ ಸರಿಯನದ್ ಖಚತಾ-ವೆಚಿದ್ ಮನಹಿತಿಯನತು ಕೊಡದೇೆ 
ಹಣವನತು ಖಚತಾ ಮನಡಲ್ನಗಿದೆ ಎೇಂಬ ಮನಹಿತಿ ಇದ.ೆ  ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಗ್ೌಪಯತ್ನ ವಚೆಿದ್ ಹೆಸರಿನಡಿಯಲ್ಲಿ 
ಸತಮನರತ 09 ಕೊೇಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಮತ್ುದ್ ಹಣವನತು ಖಚತಾ ಮನಡಲ್ನಗಿದೆ ಎೇಂದ್ತ ಇಲ್ನಖ ೆ
ವತಿಯೇಂದ್ ಲ್ೆಕೆ ಕೊಟಿಟದನದರೆ.  ಅದ್ಕೆೆ ಮನನಯ ಸಚಿವರಿೇಂದ್ ಉತ್ುರ ಕೇೆಳಬಯಸತತ್ೆುೇರೆ್.  

 ಶ್ರೇ ಬಿ.ಸಿ. ರ್ನಗ್ೆೇಶ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇದ್ತ ಗ್ೌಪಯತ್ೆಗೆ್ ಸೇಂಬೇಂಧಪಟಟ 
ವಿಷಯವನಗಿರತವುದ್ರಿೇಂದ್ ಇದ್ಕೆೆ ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ುರವನತು ಹೆೇಳುವುದಿಲಿ.  
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ಚತಕೆೆ ಪರಶೆು ಸೇಂಖೆಯ: 2300 
(ಉತ್ುರವನತು ಲಗತಿುಸಿದ)ೆ 

ಶ್ರೇ ಕ.ೆಎ. ತಿಪ್ಪೆೇಸನಾಮಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ಒೇಂದ್ತ ಮೂಲ 
ಉದೆದೇಶವನಿುಟತಟಕೂೆೇಂಡತ ಈ ಪರಶೆುಯನತು ಕೆೇಳಿದೆದೇರೆ್.  ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಕೂೆಟಿಟರತವ ಉತ್ುರ ದನರಿ 
ತ್ರ್ಪಪಸತವ  misleading information ಆಗಿದ.ೆ  ಇದ್ನತು ಮನನಯ ಮೇಂತಿರಗಳನಗಲ್ಲೇ ಅಥವನ 
ಇಲ್ನಖಯೆವರನಗಲ್ಲೇ ಸರಿಯನಗಿ ಅಥಾಮನಡಿಕೂೆೇಂಡಿಲಿ.  ಸವೆೇಾಸನಧನರಣವನಗಿ ಹೆಣತಣಮಕೆಳು 9-
14 ವಷಾದ್ ಒಳಗ್ೆ ಋತ್ತಮತಿ ಹೊೇಂದಿ ಪ್ೌರಢನವಸೆೆಗ್ೆ ಬರತತ್ನುರೆ.  ಈ ಸಮಯ ತ್ತೇಂಬನ 
ಕಿಷಟಕರವನದ್ ಸಮಯವನಗಿದೆ.  ಅವರ ದೇೆಹದ್ಲ್ಲಿ ಆಗತವ ಬದ್ಲ್ನವಣೆಗಳು, ಅವರಿಗೆ್ ಕೌನಿುಲ್ಲೇಂಗ್ಚ 
ಬೆೇಕನಗತತ್ುದೆ. ತ್ನಯೇಂದಿರತ ಮತ್ತು ಶ್ಕ್ಷಕರತ, ಆರೂೆೇಗಯ ಕನಯಾಕತ್ಾರನದ್ ಆಶನ ಕನಯಾಕತ್ಾರತ 
ಮತ್ತು ವೆೈದ್ಯರತಗಳು ಇವರತಗಳಿೇಂದ್ ಕೌನಿುಲ್ಲೇಂಗ್ಚ ಕೊಡಿಸತವ ವಯವಸೆೆ ಮನಡಬೇೆಕತ ಹನಗೂ  
ಶನಲ್ೆಯೇಂದ್ ಹೊರಗತಳಿದಿರತವೇಂತ್ಹ ಮಕೆಳಿಗ್ೆ ಯನವ ರಿೇತಿಯನದ್ೇಂತ್ಹ ವಯವಸೆೆ ಮನಡಿದಿದೇರಿ? 
ಇದ್ಲಿದೆೇ ಕೆೇೇಂದ್ರ ಸಕನಾರದ್ ಆರೂೆೇಗಯ ಮತ್ತು ಕತಟತೇಂಬ ಕಲ್ನಯಣ ಸಚಿವನಲಯದ್ಲ್ಲಿ Menstrual 
Hygiene Scheme  ಇದೆ. ಅದ್ನತು ಹೆೇಗ್ೆ manage ಮನಡಬೇೆಕತ ಎನತುವ ಬಗೆ್ೆ ಇರತವ ಸಿೆೇೇಂ 
ಅದ್ತ.  ಪ್ೌರಢನವಸೆೆಗ್ೆ ಬೇಂದ್ ಪರತಿಯೇಂದ್ತ ಮಗತವಿಗೂ ಕೂಡ ಆರತ ಪ್ನಯಕಚ ಇರತವ ರ್ನಯಪಚಕನಚ 
ಪ್ನಯಡಚಗಳನತು ಆರತ ರೂಪ್ನಯಗಳ ವೆಚಿದ್ಲ್ಲಿ ಕೊಡತತ್ನುರ.ೆ ಅದ್ತ ಈಗ 5-6 ತಿೇಂಗಳುಗಳಿೇಂದ್ 
ನಿೇಂತ್ತ ಹೂೆೇಗಿದೆ.  ಅದ್ಕೆೆ ಏನತ ವಯವಸೆೆ ಮನಡಿದಿದೇರಿ ಎೇಂದ್ರೆ ಅವರತ ಶನಲ್ೆಯೇಂದ್ 
ಹೊರಗತಳಿದಿರತವ ಮಕೆಳ ಬಗೆ್ೆ ಹೆೇಳುತ್ನುರೆ ವಿನುಃ; ಪ್ೌರಢನವಸೆೆಗ್ೆ ಬೇಂದಿರತವ, ಋತ್ತಮತಿಯನಗಿರತವ 
ಮಕೆಳ ಬಗೆ್ೆ ಉಪ ಪರಶೆುಗಳನತು ಕೆೇಳಿದದೆೇರೆ್.  ಆದ್ರೂ ಉತ್ುರವು ಸಮಪಾಕವನಗಿಲಿ.  ದ್ಯಮನಡಿ 
ಈ ಉತ್ುರವನತು ವನಪಸ್ಚ ತ್ೆಗೆ್ದ್ತಕೂೆಳಿು. 

 ಶ್ರೇ ಬಿ.ಸಿ. ರ್ನಗ್ೆೇಶ್:-  ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಶನಲ್ೆಯೇಂದ್ ಹೊರಗತಳಿದಿರತವ ಮಕೆಳ 
ಬಗ್ೆೆಯೆೇ ಮನನಯ ಸದ್ಸಯರತ ಮನಹಿತಿ ಕೆೇಳಿದನದರೆ.  
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 ಶ್ರೇ ಕ.ೆಎ. ತಿಪ್ಪೆೇಸನಾಮಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ತ್ನವು ಸಮಯ ಕೊಟಟರ ೆಉತ್ುರವನತು 
ಓದ್ತತ್ೆುೇರೆ್.  ರನಜ್ಯದ್ಲ್ಲಿ ಹದಿಹರೆಯದ್ ಹೆಣತಣಮಕೆಳು ಪ್ೌರಢನವಸೆೆಯ ನೇಂತ್ರ ಶನಲ್ೆಯೇಂದ್ ಹೊರ 
ಉಳಿಯತವ/ಮಧಯದ್ಲ್ಲಿ ಬಿಟತಟ ಹೂೆೇದ್ ಪರಕರಣಗಳು ಅದ್ರಲೂಿ, ಕೊೇವಿಡಚ ಸೂೆೇೇಂಕತ ವನಯಪಕವನಗಿ 
ಹರಡಿದ್ ನೇಂತ್ರ ಹೆಚನಿಗಿರತವುದ್ತ ಸಕನಾರದ್ ಗಮನಕೆೆ ಬೇಂದಿದೆಯೆೇ ಎೇಂಬ ಪರಶೆುಗ್ ೆ ʻಬೇಂದಿದೆ̓  
ಎೇಂದ್ತ ಉತ್ುರ ಕೂೆಟಿಟದನದರೆ.  ಹನಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಇೇಂತ್ಹ ಪರಕರಣಗಳನತು ತ್ಡಗೆಟಟಲತ ಮತ್ತು ಶನಲ್ೆಯೇಂದ್ 
ಹೊರ ಉಳಿದ್/ಮಧಯದ್ಲ್ಲಿ ಬಿಟತಟ ಹೊೇದ್ ಮಕೆಳನತು ಮರಳಿ ಶನಲ್ೆಗ್ ೆ ಕರತೆ್ರಲತ ಸಕನಾರ 
ರೂರ್ಪಸಿರತವ ಯೇಜ್ರೆ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕನಯಾಕರಮಗಳು ಯನವುವು? ಹನಗೂ ರನಜ್ಯದ್ಲ್ಲಿ 
ಜನರಿಯಲ್ಲಿರತವ ಕೆೇೇಂದ್ರ ಪತರಸೃತ್ ಯೇಜ್ರೆ್ “ಭೆೇಟಿ ಬಚನರ್ೇ-ಭೆೇಟಿ ಪಡನರ್ೇ ಯೇಜ್ರೆ್”ಚ
ಮತ್ತು ಸಮಗರ ಶ್ಕ್ಷಣ ಯೇಜ್ರೆ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಾಕ ರೆ್ರವು ಮತ್ತು ಇತ್ರೆ ಸೌಲಭಯಗಳನತು ನಿೇಡತವ 
ಮೂಲಕ ಶನಲ್ೆಯೇಂದ್ ಹೂೆರ ಉಳಿಯತವ ಪ್ೌರಢನವಸೆೆಯ ನೇಂತ್ರದ್ ಮಕೆಳನತು ವನಪಸ್ಚ ಶನಲ್ೆಗ್ೆ 
ಕರತೆ್ರತವುದ್ಕೆೆ ಏನತ ವಯವಸೆೆ ಮನಡಿದಿದೇರಿ ಎೇಂದ್ತ  ಪರಶೆು ಕೆೇಳಿದೆದೇರ್ೆ.   

 ಶ್ರೇ ಬಿ.ಸಿ. ರ್ನಗ್ೇೆಶ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಹೆೈಕೊೇಟಚಾನ ಆದೆೇಶದ್ ಮೇಲ್ ೆ
ಎರಡೆರಡತ ಇಲ್ನಖಗೆಳ ಮೂಲಕ ಇದ್ನತು ಸವೆಾ ಮನಡಿ ಆ ಮಕೆಳನತು ಶನಲ್ೆಗ್;ೆ 

 ಶ್ರೇ ಕೆ.ಎ. ತಿಪ್ಪೆೇಸನಾಮಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಸಿೆೇೇಂ ಕೂೆಟತಟ ಮಕೆಳನತು ಕೌನಿುಲ್ಲೇಂಗ್ಚ 
ಮನಡಿ ಅವರಿಗೆ್ napkin pad ಕೂೆಡತವ ವಯವಸೆೆ ಮನಡಿದಿದೇರನ ಅೇಂತ್ ಪರಶೆು ಕೆೇಳುತಿುದೆದೇರೆ್.  ತ್ನವು 
15,000, 20,000 ಮಕೆಳು ಶನಲ್ೆಯೇಂದ್ ಹೂೆರಗತಳಿದಿದನದರೆ ಎೇಂದ್ತ ಹೇೆಳುತಿುದಿದೇರಿ.  ರ್ನನತ ಅದ್ರ 
ಬಗೆ್ೆ ಕೆೇಳುತಿುಲಿ.  ಋತ್ತಮತಿಯನದ್ ಮಕೆಳ ಬಗೆ್ೆ ಏನತ ವಯವಸೆೆ ಮನಡಿದಿದೇರಿ ಎೇಂದ್ತ ಕೆೇಳುತಿುದದೆೇರೆ್.  

 ಶ್ರೇ ಬಿ.ಸಿ. ರ್ನಗ್ೇೆಶ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಆ ನಿದಿಾಷಟ ವಯಸಿುನ ಮಕೆಳ ಬಗೆ್ೆ   
ಆರ.ಡಿ.ರ್ಪ.ಆರಚ., ಮತ್ತು ನಗರನಭಿವೃದಿಿ ಇಲ್ನಖ ೆ ಎರಡತ ಕಡಯೆೇಂದ್ಲೂ ಸವೆಾ ಮನಡಿಸಿ ಆ 
ಮಕೆಳನತು ಶನಲ್ೆಗ್ ೆಕರತೆ್ರತವ ಪರಯತ್ುದ್ಲ್ಲಿ ರ್ನವು ಒಟತಟ 15,090 ಮಕೆಳಲ್ಲಿ 12,592 ಮಕೆಳನತು 
ಮರಳಿ ಶನಲ್ೆಗ್ ೆಕರದೆ್ತಕೂೆೇಂಡತ ಬರತವಲ್ಲಿ ಯಶಸನುಗಿದೆದೇವೆ. ಅನತಬೇಂಧ-೨ರಲ್ಲಿ ಕೆೇೇಂದ್ರ ಸಕನಾರದ್ 
ಕನಯಾಕರಮಗಳನತು ಆ ಮಕೆಳಿಗ್ ೆಕೂೆಟಿಟದದೆೇವೆ ಆ ಎಲ್ನಿ ಯೇಜ್ರೆ್ಗಳನತು ಶನಲ್ೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನತಷ್ನಾನ 
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ಮನಡತವ ಪರಯತ್ು ಮನಡತತ್ೆುೇವ.ೆ  ಇನತು ಉಳಿದ್ ಮಕೆಳು ಎಲ್ಲಿದನದರ ೆ ಎನತುವುದ್ನತು           
ಆರ.ಡಿ.ರ್ಪ.ಆರಚ., ಮೂಲಕವೆೇ ಸವೆಾ ಮನಡಿಸಿ ಅವರನತು ಕರತೆ್ರತವ ಪರಯತ್ು ಮನಡತತ್ೆುೇವ.ೆ  

 ಶ್ರೇ ಕೆ.ಎ. ತಿಪ್ಪೆೇಸನಾಮಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಪ್ನರಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ೌರಢಶ್ಕ್ಷಣಕೆೆ 
ಸೇಂಬೇಂಧಿಸಿದ್ೇಂತ್ ೆಸಮಗರ ಶ್ಕ್ಷಣ ಯೇಜ್ರೆ್ ಮತ್ತು special purpose ಯೇಜ್ರೆ್ ಇದ್ತ ಬಿಟಟರ ೆ
ಬೆೇರ ೆಏನೂ ಇಲಿ.  ಇದ್ನತು ಮನಡಬೇೆಕನದ್ರ ೆನಿೇವು ಶ್ಕ್ಷಣ ಇಲ್ನಖೆ, ಆರೂೆೇಗಯ ಇಲ್ನಖ ೆಮತ್ತು 
ಗ್ನರಮಿೇಣನಭಿವೃದಿಿ ಇಲ್ನಖ ೆ  ಹನಗೂ ಮಹಿಳನ ಮತ್ತು ಮಕೆಳ ಕಲ್ನಯಣ ಇಲ್ನಖ ೆ ಸೇೆರಿಕೂೆೇಂಡತ 
ಮನಡಬೇೆಕತ.  ತ್ನವು ಪ್ೌರಢನವಸೆೆಯ ಹೆಣತಣಮಕೆಳಿಗ್ೆ ರ್ನಯಪಚಕನಚ ಪ್ನಯಡಚಗಳನತು ಕೊಡಿಸಬೆೇಕತ.  
ಅದ್ತ ಆರತ ತಿೇಂಗಳಿನಿೇಂದ್ ನಿೇಂತ್ತ ಹೂೆೇಗಿದೆ.  ಅದ್ರ ಬಗೆ್ೆ ಕೆೇಳುತಿುದೆದೇರ್ೆ.  

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಸಿ. ರ್ನಗ್ೆೇಶ್:- ಈಗ ಮತ್ೆು ಕೂೆಡತವುದ್ಕೆೆ ಪ್ನರರೇಂಭ ಮನಡಿದೆದೇವ.ೆ   

ಶ್ರೇ ಕೆ.ಎ. ತಿಪ್ಪೆೇಸನಾಮಿ:- ಅದ್ನತು ಸಭೆಗ್ ೆ ಹೆೇಳಿ.  ರ್ನನತ ಓದಿಕೂೆೇಂಡತ ಬೇಂದಿದೆದೇರ್ೆ, 
ಆದ್ದರಿೇಂದ್ ಹೆೇಳುತಿುದದೆೇರೆ್. 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಸಿ. ರ್ನಗ್ೇೆಶ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಕೆೇೇಂದ್ರ ಸಕನಾರದ್ ʻಶತಚಿʼ 
ಕನಯಾಕರಮದ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ರ್ನಯಪಚಕನಚ ಪ್ನಯಡಚಗಳನತು ಕೊಡತತಿುದದೆೇವೆ.  
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ಚತಕೆೆ ಪರಶೆು ಸೇಂಖೆಯ: 2269 
(ಉತ್ುರವನತು ಲಗತಿುಸಿದ)ೆ 

ಶ್ರೇ ಎಸ್. ರವಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ,  ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರವನತು ಕೊಟಿಟದನದರೆ. 
ರನಜ್ಯದ್ಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಗೇಂಧ ಬೆಳೆದಿರತವೇಂತ್ಹ ರೈೆತ್ರತ ಅನತಭವಿಸತತಿುರತವ ಕಷಟಗಳಿಗ್ೆ ಪರಿಹನರ 
ಕೊಡಿಸಬೆೇಕೆನತುವ ಉದೆದೇಶದಿೇಂದ್ ರ್ನನತ ಈ ಪರಶೆುಯನತು ಕೆೇಳಿದೆದೇರ್ೆ.  ಎಷತಟ ಜ್ನ ರೈೆತ್ರತ 
ಶ್ರೇಗೇಂಧವನತು ಬೆಳೆಯತತಿುದನದರ ೆ ಎೇಂದ್ತ ಪರಶೆು ಕೆೇಳಿದೆದ ಅದ್ಕೆೆ 4699 ಹಕೆೆಟೇರಚ ಪರದೆೇಶಗಳಲ್ಲಿ 
ಶ್ರೇಗೇಂಧವನತು ಬೆಳೆಯಲ್ನಗತತಿುದೆ ಎೇಂದ್ತ ಉತ್ುರ ಕೊಟಿಟದನದರೆ. ನನಗಿರತವ ಮನಹಿತಿ ಪರಕನರ 
ಸತಮನರತ 30,000 ಎಕರಗೆಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಗೇಂಧವನತು ಬೆಳೆಯತವ ರೈೆತ್ರತ ರನಜನಯದ್ಯೇಂತ್ ಇದನದರ.ೆ  
ಪರಮತಖವನಗಿ ಶ್ರೇಗೇಂಧಕೆೆ ಮನರತಕಟೆಟಯಲ್ಲಿ ಲಭಯವಿರತವ ದ್ರವೆಷತಟ ಎೇಂದ್ತ ಕೆೇಳಿದೆದೇರ್ೆ.  ಅದ್ಕೆೆ 20 
ಶ್ರೇಗೇಂಧದ್ ವಗಾದ್ ದ್ರಗಳ ವಿವರವನತು ಕೊಟಿಟದನದರೆ.  ಶ್ರೇಗೇಂಧಕೆೆ ಮನರತಕಟೆಟಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷನೇಂತ್ರ 
ಬೆಲ್ ೆಇದ್ದರೂ ಅರಣಯ ಇಲ್ನಖಯೆವರತ ಅತ್ಯೇಂತ್ ಕಡಿಮ ಬೆಲ್ೆಯನತು ನಿಗದಿ ಮನಡಿ ರೈೆತ್ರಿಗ್ ೆಮೇಸ 
ಮನಡತತಿುರತವ ಆರೂೆೇಪಗಳು ಕೆೇಳಿ ಬರತತಿುವೆಯೆೇ ಎೇಂದ್ತ ಪರಶೆು ಕೆೇಳಿದೆದೇರ್ೆ.   ಅದ್ಕೆೆ ರೈೆತ್ರಿಗ್ ೆ
ಯನವುದೆೇ ಮೇಸವನಗತತಿುಲಿ ಹನಗೂ ಯನವುದೆೇ ಆರೂೆೇಪಗಳು ಕೆೇಳಿ ಬೇಂದಿರತವುದಿಲಿ ಎೇಂದ್ತ 
ತ್ಪತಪ ಉತ್ುರವನತು ಕೊಟಿಟದನದರ.ೆ  ಶ್ರೇಗೇಂಧವನತು ಬೆಳೆಯತವುದ್ಕೆೆ ಸಕನಾರವೆೇ ಪ್ೊರೇತ್ನುಹ 
ಕೊಡತತಿುದ.ೆ  ಶ್ರೇಗೇಂಧ ಬೆಳೆಸಿ ಸಿರಿವೇಂತ್ರನಗಿ, ನಿಮಮ ಭೂಮಿ ನಿಮಮ ಶ್ರೇಗೇಂಧದ್ ಮರ ಎೇಂಬ 
ಯೇಜ್ರೆ್ಗಳನತು ನೇಂಬಿ ರನಜ್ಯದ್ಲ್ಲಿ ಸತಮನರತ 25,000 ಕೂೆ ಅಧಿಕವನದ್ ರೈೆತ್ರತ ಶ್ರೇಗೇಂಧವನತು 
ಬೆಳೆದಿದನದರ.ೆ  ಆದ್ರೆ ಅದ್ಕೆೆ ನಿಗದಿತ್ವನದ್ ದ್ರವನತು ಇದ್ತವರೆಗೂ ಯನರೂ ಮನಡತತಿುಲಿ. ಅರಣಯ 
ಇಲ್ನಖಯೆವರತ       ಕ.ೆಎಸ್.ಡಿ.ಎಲ., ಕರ್ನಾಟಕ ಸೂೆೇಪತ ಮತ್ತು ಮನಜ್ಾಕ ನಿಯಮಿತ್ದ್ವರಿಗ್ ೆ
ನಿಗದಿತ್ ಬೆಲ್ೆಯನತು ನಿಗದಿ ಮನಡಿಕೊಡಲತ ಹೆೇಳುತ್ನುರೆ.  ಪರಮತಖವನಗಿ acquisition ಆದ್ 
ಸೇಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ಕ.ೆಎಸ್.ಡಿ.ಎಲ., ಮನಡಿರತವ ದ್ರ ಅವೆೈಜ್ಞನನಿಕವನಗಿದೆ.  ಆದ್ದರಿೇಂದ್ ನಿಗದಿತ್ವನದ್ 
ದ್ರವನತು ನಿಗದಿ ಮನಡಬೇೆಕೆೇಂದ್ತ ತ್ಮಮ ಮೂಲಕ ಮನನಯ ಸಚಿವರಲ್ಲಿ ಕೇೆಳಬಯಸತತ್ೆುೇರೆ್. ಮನನಯ 
ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರ ಹೇೆಳಿದ್ ನೇಂತ್ರ ಬನಕ ಉಪ ಪರಶೆುಗಳನತು ಕೆೇಳುತ್ೆುೇರ್ೆ.  
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ಶ್ರೇ ಉಮೇಶ್ಚ ವಿ. ಕತಿು:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನವು ಉತ್ುರದ್ಲ್ಲಿ ಇದೆಯೆೇಂದ್ತ 
ಕೊಟಿಟದದೆೇರೆ್.  ಮನನಯ ಸದ್ಸಯರತ 30,000 ಎಕರೆಗಳಲ್ಲಿ ರೈೆತ್ರತ ಶ್ರೇಗೇಂಧವನತು ಬೆಳೆಯತತ್ನುರೆ 
ಎೇಂದ್ತ ಹೆೇಳಿದನದರ.ೆ  ರ್ನವು ನಿೇಡಿರತವ ಮನಹಿತಿ ಪರಕನರ ಒಟನಟರೆ 4,699 ಹೆಕೆಟೇರಚ ಪರದೆೇಶಗಳಲ್ಲಿ 
ಶ್ರೇಗೇಂಧವನತು ಬೆಳೆಯತತ್ನುರೆ.  ಅವರತ ಕೃಷ್ಟ್ ಅರಣಯ ಪ್ೊರೇತ್ನುಹ ಯೇಜ್ರೆ್ಯಡಿ  
ರೆ್ೂೇೇಂದನಯಸಿಕೂೆೇಂಡವರನಗಿದನದರೆ.  ಸರನಸರಿ ಐದ್ತ ವಷಾಗಳಲ್ಲಿ ಏನತ ಶ್ರೇಗೇಂಧ 
ಮನರನಟವನಗಿದಯೆೇ ಅದ್ರ ಸರನಸರಿಯನತು ತ್ೆಗೆ್ದ್ತಕೊೇಂಡತ ಆ ವಷಾ ಬೆಲ್ ೆನಿಗದಿ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆ. 
ಅದ್ರ ಪರಕನರ ಮನರನಟಗಳನಗತತ್ುವೆ.  ಅದ್ಲಿದೆೇ ಈಗ ಪ್ನಲ್ಲಸಿಯ  ಬದ್ಲ್ನವಣ ೆಮನಡತತಿುದೆದೇವೆ. 
ಅದ್ರೇಂತ್ ೆ ರೈೆತ್ರತ ಬಳೆದೆ್ ಬೆಳೆಗಳನತು ಎಲ್ನಿದ್ರೂ ಮನರನಟ ಮನಡಬಹತದ್ತ ಅೇಂದ್ರೆ 
ಮನರತಕಟೆಟಯೇಂದ್ ಹೂೆರಗೂ ಮನರಿಕೂೆಳುಬಹತದ್ತ.  ಆ ಪ್ನಲ್ಲಸಿಯನತು 2-3 ತಿೇಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಜನರಿಗ್ೆ 
ತ್ೇಂದ್ತ ರೈೆತ್ರಿಗ್ ೆಅನತಕೂಲ ಮನಡಿಕೂೆಡತವ ಕನಯಾಕರಮವನತು ರೂರ್ಪಸತತ್ೆುೇವ.ೆ  

ಶ್ರೇ ಎಸ್. ರವಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ನಮಗ್ೆ ಕೊಟಿಟರತವ ಉತ್ುರ ಸಮಪಾಕವನಗಿಲಿ 
ಹನಗೂ ಸಮನಧನನಕರವನಗಿಯೂ ಇಲಿ.  ಒೇಂದ್ತ ಉದನಹರಣೆಯನತು ಕೂೆಡತವುದನದ್ರೆ ರೈೆತ್ರತ 
ಬೆಳೆದಿರತವ ಶ್ರೇಗೇಂಧಕೆೆ 10 ವಷಾ ಬೆಳೆದಿರತವುದ್ಕೆೆ ಅರಣಯ ಇಲ್ನಖಯೆವರತ ನಿಗದಿ ಮನಡಿರತವ ದ್ರ 
ಒೇಂದ್ತ ಗಿಡಕೆೆ ರೂ. 1,177/- ಆಗಿದ.ೆ  ನತಗ್ೆೆ ಗಿಡಕೆೆ ಪರಹನರವನಗಿ ರೂ. 5,000/-, ಗತಲ್ನಬಿ 
ಗಿಡಕೆೆ ರೂ. 3,500/-, ಚಿೇಕತ ಗಿಡಕೆೆ ರೂ. 30,000/- ಮತ್ತು ತ್ೇೆಂಗಿನ ಮರಕೆೆ ರೂ. 
30,000/- ಆದ್ರೆ ಶ್ರೇಗೇಂಧ ಬೆಳೆದಿರತವುದ್ಕೆೆ ಇವರತ ನಿಗದಿ ಮನಡಿರತವುದ್ತ 15 ವಷಾ ಬೆಳೆದ್ರೆ 
ರೂ. 03 ಕೊೇಟಿ ಹಣ ಎೇಂದ್ತ ಅರಣಯ ಇಲ್ನಖ ೆಘೂೇಷಣೆ ಮನಡಿರತವುದ್ತ.  ಅರಣಯ ಇಲ್ನಖಯೆತ 
ಶ್ರೇಗೇಂಧ ಬಳೆೆ ಬೆಳೆಯತವುದ್ಕೆೆ ಪ್ೊರೇತ್ನುಹ ಮನಡಲತ ಇದ್ನತು ಘೂೇಷಣೆ ಮನಡಿದ.ೆ  ಇರ್ೂೆುೇಂದ್ತ 
ಕಡ ೆಆರತ ವಷಾದ್ ಒೇಂದ್ತ ಗಿಡಕೆೆ 253 ರೂಪ್ನಯಗಳನತು ನಿಗದಿ ಮನಡಿದನದರ.ೆ Acquisition  
ಆದ್ೇಂತ್ಹ ಸೇಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ಎನ.ಹೆರ್.ಎ.ಐ., ನವರನತು ಕೆೇಳಿರತವುದ್ತ.  

 

(ಮತೇಂದ್ತ) 
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(477) 21-03-2022 KH/MD  11-40                  (ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿೆತಿ) 

ಶ್ರೇ ಎಸ್.ರವಿ (ಮತೇಂದ್ತ):-  

ಮಧತಗಿರಿ ತ್ನಲೂಿಕನಲ್ಲಿ 43 ಗಿಡಗಳಿಗ್ೆ 81 ಸನವಿರ ರೂಪ್ನಯಗಳನತು ನಿಗದಿ ಮನಡಿ, 
ಕೆಎಸ್ಚಡಿಎಲ. ನವರತ ಪ್ೆೇಮೇಂಟಚ ಮನಡಿಸಿದನದರ.ೆ ತ್ರಿೇಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಎಸ್ಚಡಿಎಲ.ನವರಿಗೆ್ 
ಎನಚ.ಹೆರ್.,ರವರೆೇ ಬರೆದ್ತಕೊಟಿಟದನದರ.ೆ ಭೂಸನಾಧಿೇನಪಡಿಸಿಕೊೇಂಡನಗ ಎಷತಟ ಮತ್ುವನತು 
ಕೊಡಬೇೆಕೆೇಂದ್ತ ದ್ರ ನಿಗದಿ ಮನಡಿ ಎೇಂದ್ತ ಅರಣಯ ಇಲ್ನಖಗೆ್ ೆ ಹನಕದನದರ.ೆ ಇದ್ನತು ಅರಣಯ 
ಇಲ್ನಖಯೆವರತ ಕೆಎಸ್ಚಡಿಎಲ.ನವರಿಗೆ್ ಕೂೆಟಿಟದನದರೆ. ಕೆಎಸ್ಚಡಿಎಲ.ನವರತ ಒೇಂದ್ತ ಶ್ರೇಗೇಂಧ ಮರಕೆೆ 
2,42,000 ರೂಪ್ನಯಗಳನತು ನಿಗದಿ ಮನಡಿದನದರೆ. ಇದ್ನತು ಬೆೇರ ೆ ಬೆೇರ ೆ ರಿೇತಿ 
ಮನಡಿಕೊೇಂಡಿರತವುದ್ರಿೇಂದ್, ಅವರತ ಇದ್ಕೆೆ ಪ್ೆೇಮೇಂಟಚ ಮನಡತವುದ್ಕೆೆ ಒರ್ಪಪಕೂೆೇಂಡಿಲಿ. ಇದ್ದರಿೇಂದ್, 
ಅವರತ ರ್ನಯಯನಲಯಕೆೆ ಹೊೇಗಿದನದರೆ. ರ್ನಯಯನಲಯದ್ಲ್ಲಿ ಸಿೇಂಗಲಚ ಬೆೇಂರ್ಚ, ಡಬಲಚ ಬೆೇಂರ್ಚನಲ್ಲಿ 
10 ವಷಾಗಳ ಗಿಡಕೆೆ 2,42,000 ರೂಪ್ನಯಗಳನತು ಕೊಡಿ ಎೇಂದ್ತ ಒರ್ಪಪದನದರ.ೆ ಅರಣಯ 
ಇಲ್ನಖಯೆವರತ 1,177 ರೂಪ್ನಯಗಳಷ್ಟೆೇ ನಿಗದಿ ಮನಡಿರತವೇಂತ್ಹದನದಗಿದೆ. ಸಕನಾರ ಶ್ರೇಗೇಂಧ 
ಮರಗಳನತು ಬೆಳೆಯರಿ ಎೇಂದ್ತ ಹೆೇಳಿದ್ೇಂತ್ಹ ಹಿರೆ್ುಲ್ೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ತ ಪರನವಲೇಂಬಿ ಬೆಳ,ೆ ಇದ್ತ 
ಬೆಳೆಯತವುದ್ತ ಬಹಳ ಕಷಟ, ನಿವಾಹಣೆ ಬಹಳ ಕಷಟ, ಕಳುರಿೇಂದ್ ಈ ಗಿಡವನತು ಕನಪ್ನಡಿಕೊಳುುವುದೇೆ 
ಬಹಳ ಕಷಟ. ಈ ರಿೇತಿ ಅರಣಯ ಇಲ್ನಖ ೆಸನವಿರನರತ ಜ್ನ ರೈೆತ್ರಿಗ್ ೆಮೇಸ ಮನಡತತಿುದೆ. ಆದ್ದರಿೇಂದ್, 
ನನು ಪರಮತಖವನದ್ ಬೆೇಡಿಕೆಯೆೇರ್ೆೇಂದ್ರ,ೆ ಅರಣಯ ಇಲ್ನಖ ೆ ಹೊರಡಿಸಿರತವ ದಿರ್ನೇಂಕ:10-02-
2022ರ ಆದೇೆಶವನತು ತ್ತತ್ನಾಗಿ ಹಿೇಂಪಡಯೆಬೆೇಕತ. ಮನನಯ ಸಚಿವರನದ್ ಉಮೇಶ್ಚ ಕತಿುಯವರತ 
ಸಹ ಶ್ರೇಗೇಂಧದ್ ಬೆಳೆಗಳನತು ಹನಕದನದರ ೆಎೇಂದ್ತ ರ್ನನತ ಕೆೇಳಲಪಟಿಟದೆದೇರೆ್. ಮನನಯ ಸಚಿವರ ತ್ನಲೂಿಕತ 
ಮತ್ತು ಕ್ಷೆೇತ್ರದ್ಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಗೇಂಧದ್ ಬೆಳೆಗಳನತು ಬೆಳೆಯತತಿುದನದರೆ. ಏಕೆೇಂದ್ರ,ೆ ತ್ಮಮನತು ರೆ್ೂೇಡತವುದ್ಕೆೆ 
ರ್ನವು ಸೇಂಘ ಕಟಿಟಕೊೇಂಡತ ಬೇಂದ್ೇಂತ್ಹ ಸೇಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ಇವರತ ಬೆಳಗ್ನವಿಯಲ್ಲಿ ಭನಷಣ ಮನಡಿದನದರ.ೆ 
ಆದ್ದರಿೇಂದ್, . . . 
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ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಸಚಿವರನದ್ ಉಮೇಶ್ಚ ಕತಿುಯವರಿಗ್ೆ, ಅವರತ ಶ್ರೇಗೇಂಧದ್ 
ಬೆಳೆಗಳನತು ಬೆಳೆದಿರತವುದ್ತ ಗ್ೊತಿುಲಿ. ಅವರತ ಬಹಳ ದೊಡಡ ಶ್ರೇಮೇಂತ್ರತ. 

ಶ್ರೇ ಎಸ್.ರವಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಹೌದ್ತ ಅವರಿಗೆ್ ಗ್ೂೆತಿುರತವುದಿಲಿ. ಅವರ 
ಹಿೇಂಬನಲಕರಲೆ್ನಿ ಬಳೆೆದ್ತಬಿಟಿಟದನದರ.ೆ ಇದ್ತ ತ್ೊೇಟಗ್ನರಿಕನ ಬೆಳೆಯನಗಿ 
ಪರಿವತ್ಾರೆ್ಯನಗಿರತವುದ್ರಿೇಂದ್, ಇದ್ನತು ಅರಣಯ ಇಲ್ನಖಯೆೇಂದ್ ಹೊರತ್ತಪಡಿಸಿ, ತ್ೊೇಟಗ್ನರಿಕ ೆ
ಇಲ್ನಖಗೆ್ ೆ ತ್ೆಗೆ್ದ್ತಕೊೇಂಡತ ಬನಿು. ತ್ೊೇಟಗ್ನರಿಕೆ ಇಲ್ನಖಗೆ್ ೆ ಬೆಳ ೆ ನಿವಾಹಣಯೆನತು ಕೊಡಬೇೆಕತ. 
ಅರಣಯ ಇಲ್ನಖಯೆ ಅಧಿಕನರಿಗಳು ರೈೆತ್ ವಿರೂೆೇಧಿ ಆದೆೇಶ ಮನಡಿದನದರಯೆಲಿವೆೇ? ಸಿಬಿಐ ತ್ನಿಖೆಗ್ೆ 
ಒಳಪಡಿಸಿ. 10 ವಷಾಗಳಿಗ್ೆ 1177 ರೂಪ್ನಯಗಳನತು ಮನಡತತ್ನುರ ೆ ಎೇಂದ್ರ,ೆ ಇವರತ ಅರಣಯ 
ಇಲ್ನಖಯೆಲ್ಲಿ ಎೇಂತ್ಹ ರೈೆತ್ರ ವಿರೂೆೇಧಿಗಳನತು ಇಟತಟಕೊೇಂಡಿದನದರೆ.  

ಶ್ರೇ ಉಮೇಶ್ಚ ಕತಿು:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಎಸ್.ರವಿಯವರ ಪರಶೆು 
ಮತಗಿಯತವುದಿಲಿ. ರ್ನನತ ಹೆೇಗ್ ೆಉತ್ುರವನತು ಹೆೇಳಲ್ಲ.  

ಶ್ರೇ ಎಸ್.ರವಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಪರಶೆುಗಳು ನೂರತ ಇರತತ್ುವೆ. ಇದ್ನತು ಅಧಾ 
ಗೇಂಟೆ ಚಚೆಾಗ್ೆ ಹನಕ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಸಚಿವರೆೇ, ತ್ನವು ಕತಳಿತ್ತಕೂೆಳಿು. ಮನನಯ ಸದ್ಸಯರನದ್ 
ಎಸ್.ರವಿಯವರೇೆ, ಅಧಾ ಗೇಂಟೆ ಚಚೆಾಗ್ೆ ಬರೆದ್ತಕೂೆಡಿ.  

ಶ್ರೇ ಎಸ್.ರವಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ಅಧಾ ಗೇಂಟೆ ಚಚೆಾಗ್ ೆ
ಬರೆದ್ತಕೊಡತತ್ೆುೇರೆ್. ಇದ್ನತು ಅಧಾ ಗೇಂಟೆ ಚಚಾೆಗ್ೆ ಹನಕಸಿ. 
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ಪರಶೆು ಸೇಂಖೆಯ: 2295 
(ಉತ್ುರವನತು ಒದ್ಗಿಸಲ್ನಗಿದೆ) 

 
ಶ್ರೇ ಅ.ದೆೇವೆೇಗ್ೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರವನತು 

ಒದ್ಗಿಸಿದನದರ.ೆ ರನಜ್ಯದ್ಲ್ಲಿ ಕನಲ್ೇೆಜ್ತ ಶ್ಕ್ಷಣ ಇಲ್ನಖಯೆ ವನಯರ್ಪುಗ್ೆ ಒಳಪಡತವ 440 ಸಕನಾರಿ ಪದ್ವಿ 
ಕನಲ್ೇೆಜ್ತಗಳ ಪ್ೆೈಕ 412 ಪ್ನರೇಂಶತಪ್ನಲರ ಹತದೆದಗಳು ಖನಲ್ಲ ಇವೆ ಎೇಂದ್ತ ಹೆೇಳಿದನದರೆ. ಯತಜಿಸಿ., 
ರ್ನಮುಚಾ ಪರಕನರ ಶೇೆಕಡನ 100 ರಷತಟ ರೆ್ೇರ ರೆ್ೇಮಕನತಿ ಮನಡಬೇೆಕೆೇಂದ್ತ ಹೆೇಳಿದನದರ.ೆ ಈಗ ಎಲ್ನಿ 
ಪ್ನರೇಂಶತಪ್ನಲರ ಹತದೆದಗಳು ಖನಲ್ಲ ಇವೆ. ಇದ್ನತು ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ್ನತ್ಮಕವನಗಿ ನಡಸೆತವುದ್ತ 
ಹೆೇಗ್?ೆ ಹನಗೆ್ಯೆೇ ಪ್ೂೆರೇಫೆಸರಚಗಳಿಗ್ೆ ಪರಮೇಷನಚ ಕೊಟಿಟಲಿ. ರ್ಪ.ಹೆರ್.ಡಿ.,ಯನಗಿರತವೇಂತ್ಹ 
ಹಿರಿಯರನತು ಮನಡಬಹತದ್ತ. ಪ್ ರೌಢಶನಲ್ ೆಮತ್ತು ಪದ್ವಿ ಪೂವಾ ಕನಲ್ೇೆಜಿನಲ್ಲಿ ಶೆೇಕಡನ 75 ರಷತಟ 
qualification ಇರತವವರಿಗ್ ೆpromotion ಕೂೆಡತತಿುದೆದೇವೆ. ಇದೆೇ ರಿೇತಿ ಬೇೆರ ೆರನಜ್ಯದ್ಲ್ಲಿಯೂ 
ಕೊಟಿಟದನದರೆ. ನಮಮ ರನಜ್ಯದ್ಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ C & R rules amendment ಮನಡಿ ಬಡಿು 
ಕೊಡಬೇೆಕೆೇಂದ್ತ ರ್ನನತ ಮನನಯ ಸಚಿವರನತು ಕೆೇಳಿಕೊಳುುತಿುದೆದೇರ್ೆ.  

ಡನ|| ಅಶಾಥ್ಚ ರ್ನರನಯಣ ಸಿ.ಎನ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈ ವಿಚನರದ್ಲ್ಲಿ ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ 
ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ್ನತ್ಮವನಗಿ ಗಮನದ್ಲ್ಲಿಟತಟಕೊೇಂಡತ ಆಯನಯ ಕನಲ್ೇೆಜಿನಲ್ಲಿರತವೇಂತ್ಹ ಹಿರಿಯ 
ಪ್ನರಧನಯಪಕರನತು in-charge Principal ಆಗಿ ಕನಯಾನಿವಾಹಿಸತವೇಂತ್ಹದ್ತದ ಇದೆ. ಆ 
ಪದ್ಿತಿಯರೆ್ುೇ ರ್ನವು ಮತೇಂದ್ತವರಸೆತತಿುದೆದೇವೆ. ರೆ್ೇರ ರೆ್ೇಮಕನತಿ ಮನಡತವುದ್ಕೆೆ ತ್ಕ್ಷಣ ಕರಮ 
ವಹಿಸತವೇಂತ್ಹದನದಗಿದೆ. ಈ ಒೇಂದ್ತ ವನರದ್ಲ್ಲಿ notify ಮನಡತವೇಂತ್ಹದ್ತದ ಆಗತತಿುದೆ. ರೆ್ೇರ 
ರೆ್ೇಮಕನತಿಯನತು Karnataka Examination Authority ಮತಖನೇಂತ್ರ ಕಡನಡಯವನಗಿ 
UGC guidelines ಪರಕನರ ರೆ್ೇರವನಗಿ ಆಯೆೆ ಮನಡಬೇೆಕನಗತತ್ುದೆ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ promotion 
ಕೊಡತವುದ್ಕೆೆ ಯನವುದೆೇ ರಿೇತಿಯ ಅವಕನಶ ಇಲಿ.  
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ಶ್ರೇ ಅ.ದೆೇವೆೇಗ್ೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಸಕನಾರದ್ಲ್ಲಿ ಶೆೇಕಡನ 50 ರಷತಟ ರೆ್ೇರ 
ರೆ್ೇಮಕನತಿ ಮತ್ತು ಶೆೇಕಡನ 50 ರಷತಟ ಬಡಿು ಕೂೆಡತತಿುದನದರೆ. ಈ ರಿೇತಿ ಮನಡಿದ್ರೆ ಒಳೆುಯದ್ತ. 
ಏಕೆೇಂದ್ರ,ೆ ಇದ್ತ ತ್ಮಮ ಗಮನಕೂೆ ಬೇಂದಿದ.ೆ ಯನವುದೆೇ ಕನಲದ್ಲ್ಲಿಯೂ ಶೈೆಕಣಿಕ, ಆಡಳಿತ್ನತ್ಮಕ 
ರನಜ್ಕೇಯವನಗಿ ರೆ್ೂೇಡಿದ್ರ,ೆ in-charge Principal ಗಳ ಮನತ್ನತು ಸರಿಯನಗಿ ಕೆೇಳುವುದಿಲಿ. 
ಅವರತ ಏನತ ಮನಡತತಿುದನದರೆ ಎೇಂದ್ತ ತ್ಮಗೂ ಗ್ೂೆತಿುದೆ. ರ್ನವಲೆಿರೂ ಸಕನಾರಿ ಕನಲ್ೇೆಜ್ತಗಳಲ್ಲಿ 
ಓದಿದ್ವರತ. ಆ ಒೇಂದ್ತ ಕನಲದ್ಲ್ಲಿ Principal ಎೇಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಗ್ೌರವ ಇತ್ತು. Physical 
Education ನಲ್ಲಿ ಶ್ಸತು ಇತ್ತು. ಹಿೇಗ್ೆಲ್ನಿ ಅವರೆಲಿರೂ ಯನರತ ಒಬೂೆಬಬಬರ ಮನತ್ನತು ಕೆೇಳುವುದಿಲಿ. 
ಆದ್ದರಿೇಂದ್ ನಿಗದಿತ್ ವೆೇಳಯೆಲ್ಲಿ ರೆ್ೇಮಕನತಿ ಮನಡಬೇೆಕೆೇಂದ್ತ ತ್ಮಮ ಮೂಲಕ ಮನನಯ ಸಚಿವರನತು 
ಮನವಿ ಮನಡಿಕೂೆಳುುತ್ೆುೇರ್ೆ. 

ಡನ|| ಅಶಾಥ್ಚ ರ್ನರನಯಣ ಸಿ.ಎನ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಪರಮೇಷನಚ ಅನತು 
ಶೆೇಕಡನ 50 ರಷತಟ ಬೆೇಸಿಸ್ಚ ಮೇಲ್ೆ ಮನಡತವುದ್ಕೆೆ ಅವಕನಶ ಇಲಿ. ಇದ್ತ ಸೇಂಪೂಣಾವನಗಿ ರೆ್ೇರ 
ರೆ್ೇಮಕನತಿ ಮನಡತವುದ್ಕೆೆ ಇರತವೇಂತ್ಹದನದಗಿದೆ. 310 ಪ್ನರೇಂಶತಪ್ನಲರ ಹತದೆದಗಳನತು ರೆ್ೇರ 
ರೆ್ೇಮಕನತಿ ಮೂಲಕ ಭತಿಾ ಮನಡತವೇಂತ್ಹದನದಗತತ್ುದೆ. ಇನತುಳಿದ್ವರನತು seniority ಬೆೇಸಿಸ್ಚ 
ಮೇಲ್ ೆ in-charge Principal ಗಳರ್ನುಗಿ ಮತ್ತು ಓಓಡಿ ಬೆೇಸಿಸ್ಚ ಮೇಲ್ೆ UGC norms 
ಪರಕನರ ಮನಡತವೇಂತ್ಹದನದಗತತ್ುದೆ. ಶೆೈಕಣಿಕವನಗಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ್ನತ್ಮಕವನಗಿ ಏರೆ್ೇನತ ಸಮಸೆಯಗಳು 
ಇವೆ, ಆ ಸಮಸೆಯಗಳನತು ಬಗ್ಹೆರಿಸಿಕೊಳುುವುದ್ಕೂೆೆೇಸೆರ ತ್ಕ್ಷಣ ಕರಮ ಕೆೈಗ್ೊಳುುತ್ೆುೇವೆ. ಹನಗೆ್ಯೆೇ, 
ಪರತಿಯೇಂದ್ತ ಸೇಂಸೆೆಯಲೂಿ ಮತ್ತು ಪರತಿಯೇಂದ್ತ ಕನಲ್ೇೆಜ್ತನಲ್ಲಿಯೂ in-charge Principals  
ಇದನದರ.ೆ 
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ಪರಶೆು ಸೇಂಖೆಯ: 2353 
(ಉತ್ುರವನತು ಒದ್ಗಿಸಲ್ನಗಿದೆ) 

 

ಶ್ರೇ ಕೆ.ಎಸ್.ನವಿೇನಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರವನತು 
ಒದ್ಗಿಸಿದನದರ.ೆ ರನಜ್ಯದ್ಲ್ಲಿ 1884 ಮಕೆಳು ಟೆೈಪ-1 ಡಯನಬಿಟಿಸ್ಚನಿೇಂದ್ ಬಳಲತತಿುರತದನದರ ೆಎೇಂದ್ತ 
ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರವನತು ಕೊಟಿಟದನದರೆ. ಆದ್ರೆ, ನಮಮ ಸಕನಾರ ನಡಸೆತತಿುರತವೇಂತ್ಹ ಎರಡತ 
ಆಸಪತ್ೆರಗಳೆೇಂದ್ರೆ, Indira Gandhi Institute of Child Health and Karnataka 
Institute of Endocrinology And Research Centre ಈ ಎರಡತ ಆಸಪತ್ೆರಗಳಲ್ಲಿ 1750 
ಮಕೆಳು ಟೆೈಪ-1 ಡಯನಬಿಟಿಸ್ಚಗೆ್ ರೆ್ೂೇೇಂದನಣಿಯನಗಿದನದರ.ೆ ಇಡಿೇ ರನಜ್ಯದ್ಲ್ಲಿ ಸರಿಸತಮನರತ ಎಲ್ನಿ 
ಜಿಲ್ೆಿಗಳ ಸೇಂಖೆಯಗಳನತು ತ್ೆಗೆ್ದ್ತಕೂೆೇಂಡರ,ೆ ದೊಡಡ ದೊಡಡ ಆಸಪತ್ೆರಗಳನದ್ ಎೇಂ.ಎಸ್., ರನಮಯಯ 
ಆಸಪತ್ೆರಯನಗಿರಬಹತದ್ತ. ಇತ್ನಯದಿ. ಒೇಂದೂೆೇಂದ್ತ ಆಸಪತ್ೆರಗಳಲ್ಲಿ 500 ರಿೇಂದ್ 600 ಮಕೆಳು ಇದನದರ.ೆ 
ರನಜ್ಯದ್ಲ್ಲಿ 18 ವಷಾಕೆೇಂತ್ ಕಡಿಮ ವಯಸಿುನ ಮಕೆಳಲ್ಲಿ ಟೆೈಪ-1 ಡಯನಬಿಟಿಸ್ಚಗೆ್ ಸತಮನರತ 
10,000 ಕೆೇಂತ್ ಹೆಚಿಿದೆ ಎನತುವ ಅೇಂದನಜ್ತ ಇದೆ. ಅದ್ರಲೂಿ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಕೊಟಿಟರತವೇಂತ್ಹ 
ಉತ್ುರದ್ಲ್ಲಿ ಈಗ ಉಚಿತ್ವನಗಿ insulin ಕೂೆಡತತಿುದೆದೇವೆ ಎೇಂದ್ತ ಹೆೇಳುತಿುದನದರೆ. ಆದ್ರೆ, ಉಚಿತ್ವನಗಿ 
insulin ಯನರಿಗ್ೆ ಕೂೆಡತತಿುದನದರೆ ಎೇಂದ್ರೆ, complication ಆಗಿ ಅವರತ ಆಸಪತ್ರೆಗ್ೆ 
ಒಳರೊೇಗಿಯನಗಿ ದನಖಲ್ನದ್ೇಂತ್ಹ ಸೇಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ್ insulin ಕೂೆಡತತಿುದನದರೆ.  

ಡನ|| ಕ.ೆಸತಧನಕರ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇವತಿುನ ದಿವಸ “ರನಷ್ಟ್ರೇಯ ಆರೂೆೇಗಯ 
ಅಭಿಯನನದ್ ರನಷ್ಟ್ರೇಯ ಬನಲ ಸನಾಸೆಯ”ಚ ಕನಯಾಕರಮದ್ಡಿ ಸಕನಾರಿ ಮತ್ತು ಅನತದನನಿತ್ ಶನಲ್ನ 
ಕನಲ್ೇೆಜ್ತಗಳು ಹನಗೂ ಅೇಂಗನವನಡಿ ಕೆೇೇಂದ್ರಗಳು ಸೇೆರಿದ್ೇಂತ್ ೆ0-18 ವಷಾ ಮಕೆಳು 78,32,939 
ಮಕೆಳ ಆರೂೆೇಗಯ ತ್ಪ್ನಸಣೆಗ್ನಗಿ ಕಳೆದ್ ವಷಾ ಆರಚಬಿಎಸ್ಚಕ ೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ “ಆರೂೆೇಗಯ ನೇಂದ್ನ”ಚಚಚಚ
ಕನಯಾಕರಮವನತು ಮನಡಿದೆದೇವೆ. ಕೊೇವಿಡಚ-19 ಬೇಂದ್ೇಂತ್ಹ ಹಿನುಲ್ೆಯಲ್ಲಿ ಇಡಿೇ ರನಜ್ಯದ್ಲ್ಲಿ 
ಸಿೆರೇನಿೇಂಗ್ಚ ಮನಡಿದೆದೇವೆ. 78,32,939 ಲಕ್ಷ ಮಕೆಳಲ್ಲಿ 1884 ಮಕೆಳು ಮನತ್ರ ಟೆೈಫ್-1 
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ಡಯನಬಿಟಿಸ್ಚ ನಿೇಂದ್ ಬಳಲತತಿುದನದರೆ. ಈಗ ಎರಡರೆ್ಯ ಹೇಂತ್ದ್ಲ್ಲಿ ಇದ್ನತು ಪ್ನರರೇಂಭ 
ಮನಡತತಿುದೆದೇವೆ. ಎಲ್ನಿ ಶನಲ್ನ, ಕನಲ್ೇೆಜ್ತಗಳು ಮತ್ತು ಅೇಂಗನವನಡಿ ಕೆೇೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ೂೆುಮಮ ರ್ನವು 
ತ್ಪ್ನಸಣೆಯನತು ಮನಡತತ್ೆುೇವೆ. ಇನತು ಹೆಚಿಿಗ್ೆ ಏರ್ನದ್ರೂ ಇದ್ದರ ೆಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಬೆೇಕನದ್ೇಂತ್ಹ 
ಚಿಕತೆ್ುಯನತು ಕೊಡತವೇಂತ್ಹ ಕೆಲಸವನಗತತ್ುದೆ. ಈಗ್ನಗಲ್ೆೇ insulin ಅನತು ಯನರತ 
ಒಳರೊೇಗಿಯನಗಿ ದನಖಲ್ನಗಿದನದರೂೆೇ, ಅವರಿಗೆ್ ಮನತ್ರ ಕೊಡತವುದ್ಲಿ. ಈ ಕನಯಾಕರಮ 
ಇರತವುದೇೆ, ಪರತಿ ತ್ನಲೂಿಕತ ಕೆೇೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ, ಪರತಿ ಜಿಲ್ನಿ ಕೆೇೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ, ಸಮತದನಯ ಆರೂೆೇಗಯ 
ಕೆೇೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ನತು ಪತ್ೆು ಹಚತಿವುದ್ಕೆೆ ರ್ನವು ತ್ನಲೂಿಕತ ಆಸಪತ್ೆರಯಲ್ಲಿ ಈಗ್ನಗಲ್ೆೇ ಲ್ನಯಬಚ 
ವಯವಸೆೆಯನತು ಕಲ್ಲಪಸಲ್ನಗಿದೆ. ಹನಗ್ನಗಿ, ಇದ್ನತು ಸಕನಾರ ಮತ್ತು ಇಲ್ನಖ ೆ ಗೇಂಭಿೇರವನಗಿ 
ತೆ್ಗೆ್ದ್ತಕೂೆೇಂಡಿದ.ೆ ಟೆೈಪ-1 ಡಯನಬಿಟಿಸ್ಚ ಮಕೆಳಲ್ಲಿ ಹೆಚನಿಗಿ ಇರತವುದ್ರಿೇಂದ್, ಇದ್ಕೆೆ 
ವಿಶೆೇಷವನದ್ೇಂತ್ಹ ಸಪಶಾ ಕೊಡಬೇೆಕತ. ವಿಶೆೇಷವನದ್ೇಂತ್ಹ ಕನಯಾಕರಮ ಕೊಡಬೇೆಕೆೇಂದ್ತ ಇವತ್ತು 
“ರನಷ್ಟ್ರೇಯ ಆರೂೆೇಗಯ ಅಭಿಯನನದ್ ರನಷ್ಟ್ರೇಯ ಬನಲ ಸನಾಸೆಯ ಕನಯಾಕರಮ”ದ್ಡಿ 
ತ್ೆಗೆ್ದ್ತಕೂೆೇಂಡಿದದೆೇವ.ೆ  

ಶ್ರೇ ಕೆ.ಎಸ್.ನವಿೇನ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸಚಿವರಲ್ಲಿ ಮನವಿ 
ಮನಡತವುದೆೇರ್ೇೆಂದ್ರೆ, ನಮಮ ದೆೇಶದ್ ಒಟತಟ 9 ರನಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸೇಂಪೂಣಾವನದ್ including 
testing  ಇರಬಹತದ್ತ, ಪರತಿ 3 ತಿೇಂಗಳಿಗ್ೊಮಮ Hemoglobin A1c test ಮನಡತವೇಂತ್ಹದ್ತದ 
ಇರಬಹತದ್ತ, ಇದ್ರೆ್ುಲ್ನಿ ರನಜ್ಯ ಸಕನಾರ ಕೊಡತತಿುದೆ. ಆದ್ರೆ, ಕರ್ನಾಟಕದ್ಲ್ಲಿ ಬಹಳಷತಟ ರೆ್ೂೇವಿನಿೇಂದ್ 
ಹೆೇಳಬೆೇಕೆೇಂದ್ರೆ, ಟೆೈಪ-1 ಡಯನಬಿಟಿಸ್ಚಗೆ್ ಯನವ ಮಕೆಳು ತ್ತತ್ನುಗತತ್ನುರೊೇ, ಆ ಮಕೆಳು ಕೆೇವಲ 
3 ರಿೇಂದ್ 4 ವಷಾದೂೆಳಗ್ನಗಿ ಬಹಳ ಹೃದ್ಯ ವಿದನರವಕವನದ್ೇಂತ್ಹ ಸನವನತು ಅನತಭವಿಸತತಿುದನದರೆ. 

(ಮತೇಂದ್ತ) 
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(೪೭8)/೨೧-೩-೨೦೨೨/೧೧-೫೦/ಎಲಚಎೇಂ/ಎೇಂಡಿ 
ಶ್ರೇ ಕೆ.ಎಸ್.ನವಿೇನ(ಮತೇಂದ್ತ):-  
ವಿಶೆೇಷವನಗಿ ಕಡಿು ವೆೈಫಲಯ, ಕತರತಡತತ್ನ ಇೇಂತ್ಹ ಸಮಸೆಯಗಳಿೇಂದ್ ಅವರಿಗೆ್ ಡಯನಬಿಟಿಸ್ಚ ಬೇಂದ್ 
ಎರಡತ-ಮೂರತ ವಷಾಗಳಲ್ಲಿಯೆೇ ಅವರ ತ್ೇಂದೆ-ತ್ನಯಯವರ ೆ ಇವನತ ಸತ್ುರೆ ಸನಕಪಪ ಎೇಂದ್ತ 
ಹೆೇಳುವೇಂತ್ಹ ಪರಿಸಿೆತಿಗ್ೆ ಅವರತ ಬರತತ್ನುರ.ೆ ಬೆೇರ ೆ ರನಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಡಮಕೆಳ ಚಿಕತೆ್ುಯ ಪೂಣಾ 
ವೆಚಿವನತು ಅಲ್ಲಿಯ ಸಕನಾರಗಳೆ ಭರಿಸತತ್ುವೆ. ನಮಮ ರನಜ್ಯದ್ಲ್ಲಿಯತ ಇೇಂತ್ಹ ಬಡ ಮಕೆಳ ಚಿಕುತ್ೆಯ 
ಪೂಣಾ ವೆಚಿವನತು ಸಕನಾರವೆೇ ಭರಿಸಬೆೇಕೆೇಂದ್ತ ವಿನೇಂತಿಸಿಕೂೆಳುುತ್ೆುೇರ್ೆ. ನಮಮ ರನಜ್ಯ ಇಡಿೇ 
ದೆೇಶದ್ಲ್ಲಿಯೆೇ ಎರಡರೆ್ೇ ದೊಡಡ Diabetes capital.  ತ್ಮಿಳುರ್ನಡತ ಬಿಟಟರ ೆ ನಮಮ 
ರನಜ್ಯದ್ಲ್ಲಿಯೆೇ ಮಕೆಳಲ್ಲಿಯೆೇ ಹೆಚತಿ ಡಯನಬಿಟಿಸ್ಚ ಕೇಂಡತಬರತತಿುದೆ. ಪರತಿ ವಷಾ ೫೦೦ ಹೊಸ 
ಕೆೇಸ್ಚಗಳು ಬರತತಿುವ.ೆ ಈ ಸೇಂಖೆಯ Karnataka Institute of Endocrinology and 
Research Center ನಿೇಂದ್ ಬರತತಿುದೆ. ಸಕನಾರ ಇದ್ರ ಕಡಗೆ್ ೆಹೆಚತಿ ಗಮನವನತು ಕೊಡಬೇೆಕೆೇಂದ್ತ 
ಕೆೇಳಿಕೂೆಳುುತ್ೆುೇರ್ೆ.  ಸಕನಾ ಕೊೇಟನಯೇಂತ್ರ ರೂಪ್ನಯಗಳನತು ಹಲವನರತ ಆರೂೆೇಗಯ 
ಕನಯಾಕರಮಗಳಿಗ್ೆ ಖಚತಾ ಮನಡತತಿುದೆ, ಈ ಕನಯಲೆ್ಗ್ ೆ ಹಣವನತು ಒದ್ಗಿಸಿ ಆ ಮಕೆಳನತು 
ಬದ್ತಕಸತವೇಂತ್ಹ ಕಲೆಸವನತು ಸಕನಾರ ಮನಡಬೇೆಕೆೇಂದ್ತ ಕೆೇಳಿಕೊಳುುತ್ೆುೇರೆ್. 
    ಡನ: ಕೆ.ಸತಧನಕರ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಗಳೆ, ನಮಮ ರನಜ್ಯದ್ ಎಲ್ನಿ ಜಿಲ್ೆಿಗಳಲ್ಲಿ ಡಯನಬಿಟಿಸ್ಚ 
ತ್ಪ್ನಸಣೆ ಉಚಿತ್ವನಗಿದೆ. Insulin ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯವನಗಿ ಬೆೇಕನಗಿರತವೇಂತ್ಹ ಔಷಧಿಗಳು ಕೂಡನ 
ಸೇಂಪೂಣಾವನಗಿ ಉಚಿತ್ವನಗಿ ಪ್ನರಥಮಿಕ ಆರೂೆೇಗಯ ಕೆೇೇಂದ್ರ, ತ್ನಲೂಿಕತ ಆರೂೆೇಗಯ ಕೆೇೇಂದ್ರ ಮತ್ತು 
ಜಿಲ್ನಿ ಆರೂೆೇಗಯ ಕೇೆೇಂದ್ರಗಳಿಗ್ೆ ಸರಬರನಜ್ತ ಮನಡಲ್ನಗತತಿುದೆ.  
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ಪರಶೆು ಸೇಂಖೆಯ: ೨೨೪೦ 
(ಉತ್ುರವನತು ಒದ್ಗಿಸಲ್ನಗಿದೆ) 

    ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವೆೇಂಕಟೆೇಶ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಗಳೆ, ನನು ಎರಡರೆ್ೇ ಪರಶೆುಗ್,ೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಪರಿೇಕ್ಷನ 
ಪ್ನರಧಿಕನರವು ಕೌನಿುಲ್ಲೇಂಗ್ಚನ ಮತಖನೇಂತ್ರ ಸಿೇಟತ ಹೇಂಚಿಕ ೆ ಪರಕರಯೆಯನತು ಮರಿಟ/ 
ಮಿೇಸಲ್ನತಿಯನಾಯ ನಡಸೆಲ್ನಗತತ್ುದೆ ಎೇಂದ್ತ ಉತ್ುರ ಕೊಟಿಟದನದರ.ೆ  EWS (Economically 
Weaker Sections) 10 per cent ಕೂೆಡಬೇೆಕೆೇಂದ್ತ ಕೇೆೇಂದ್ರ ಸಕನಾರದ್ಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಇದ್ರ ಬಗೆ್ೆ 
ಸತರ್ಪರೇಮಚ ಕೊೇಟಚಾ ಆದೇೆಶವು ಆಗಿದ.ೆ ಇದ್ನತು ಕರ್ನಾಟಕದ್ಲ್ಲಿ ಕೂೆಡಲ್ನಗತತಿುದೆಯೆೇ ಎನತುವುದ್ತ 
ನನು ಪರಶೆು. ಏಕೆೇಂದ್ರ ೆಪರತಿಭನವೇಂತ್ ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳಿಗ್ೆ ಅವಕನಶವೆೇ ಸಿಗತತಿುಲಿ.  ಈ ವಿಚನರವನಗಿ 
ಕೆೇೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರನಜ್ಯ ಎರಡತ ಸಕನಾರಗಳು ಕರಮ ತ್ೆಗೆ್ದ್ತಕೂೆಳುಬೆೇಕತ. ಉಕೆರೇನಚ ವಿಷಯವನತು 
ಬೆಳಗ್ೆೆ ಚಚೆಾ ಮನಡಲ್ನಯತ್ತ. ಆ ಹತಡತಗನಿಗ್ ೆ ೯೪% ಅೇಂಕಗಳು ಬೇಂದಿದ್ದವು. ಆದ್ರೆ ಮಡಿಕಲಚ 
ಮನಫಿಯನದಿೇಂದ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಿೇಟಚ ದೊರೆಯದೆ ಹೂೆರದೆೇಶಕೆೆ ಹೊೇಗಿ, ಮರಣ ಹೊೇಂದಿರತವೇಂತ್ಹ 
ವಿಚನರವನತು ಚಚೆಾ ಮನಡಲ್ನಯತ್ತ. ಈ ರಿೇತಿ ಸನವಿರನರರತ ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳು ಉನುತ್ 
ವನಯಸೇಂಗಕನೆಗಿ ಹೊರದೇೆಶಕೆೆ ಹೊೇಗಿದನದರ.ೆ ಕಲೆವು ಕನಯಲ್ೆಗಳ ಚಿಕತೆ್ುಗ್ನಗಿ ಕಲೆವರತ ವಿದೆೇಶಗಳಿಗ್ೆ 
ಹೊೇಗತತ್ನುರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಚಿಕತೆ್ು ಕೊಡತವವರತ ಭನರತ್ದ್ ವೆೈದ್ಯರೆ. ನಮಮ ದೆೇಶದಿೇಂದ್ ಚಿಕತೆ್ುಗ್ನಗಿ 
ಹೊೇಗತವ ವಿಐರ್ಪ ಗಳ ಚಿಕತೆ್ುಯನತು ನಮಮ ದೆೇಶದ್ ವಿಐರ್ಪ ವೆೈದ್ಯರೆ.  ವೆೈದ್ಯಕೇಯ NEET 
ಪರಿೇಕ್ಷೆಯ ಮದ್ಲರೆ್ಯ ಸತತ್ತು ಮತಗಿದಿದ,ೆ ಎರಡರೆ್ೇ ಸತತ್ತು ಪ್ನರರೇಂಭವನಗಬೆೇಕನಗಿದೆ. ಸಕನಾರ 
ಎಚೆಿತ್ತಕೂೆೇಂಡತ ಆರ್ಥಾಕವನಗಿ ಹಿೇಂದ್ತಳಿದ್ ವಗಾಕೆೆ ಮಿೇಸಲ್ನತಿಯನತು ಕಲಪಸಿ ಶ್ೇಫರವನಗಿ ಜನರಿಗ್ೆ 
ತ್ರಬೇೆಕತ. ಎರಡರೆ್ಯದನಗಿ, ಸಕನಾರ ೧೦೫ DNB seats ಗಳನತು return ಮನಡಿದ ೆಎೇಂದ್ತ 
ಇವತಿುನ ವಿಜ್ಯವನಣಿ ಪತಿರಕೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಂದಿದ.ೆ ನಮಮ ಮೇಂತಿರಗಳು ಕೆೇೇಂದ್ರ ಸಕನಾರದ್ ಮೇಂತಿರಗಳಿಗ್ ೆ
ಪತ್ರವನತು ಬರೆದ್ತ ಮನಕುಚಾ ಕಡಿಮ ಮನಡಬೇೆಕೇೆಂದ್ತ ವಿನೇಂತಿಸಿಕೂೆಳುುತ್ನುರ.ೆ  ಅವರತ ಅದ್ಕೆೆ 
approve ಕೊಟಿಟದನದರೆ. ಈಗ ಎರಡತ ರೌೇಂಡಚ ಆಗಿದ.ೆ ಇರ್ೂೆುೇಂದ್ತ mop up round, ಆ 
ರೌೇಂಡಚ ಬರತವುದ್ಕೆೇಂತ್ ಮತೇಂಚೆಯೆೇ ೧೦೫ ಸಿೇಟಚಗಳನತು ವನಪಸ್ಚ ಕೊಟಿಟರತವುದ್ತ ಎಷತಟ 
ಅರ್ನಯಯವಲಿವೆ?  ಈ ಅಧಿಕನರಿಗಳಿಗ್ೆ ಕೇೆಳುವವರತ ಹೆೇಳುವವರತ ಯನರತ ಇಲಿವೇೆ? ಮನನಯ 
ಮನನಯ ಮೇಂತಿರಗಳು ಇದ್ಕೆೆ ಉತ್ುರವನತು ಕೂೆಡಬೇೆಕತ. 
    ಡನ: ಕೆ.ಸತಧನಕರ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಗಳೆ, ಕೆೇೇಂದ್ರ ಸಕನಾರದ್ ನಿಯಮನವಳಿಗಳ ಪರಕನರ 
ನಿೇಟಚ ಪರಿೇಕ್ಷೆಯನತು ಜನರಿಗ್ ೆ ತ್ರಲ್ನಗಿದೆ. ೨೦೧೬ರಲ್ಲಿ ಸತರ್ಪರಮಚ ಕೂೆೇಟಚಾನಲ್ಲಿ ಸೇಂಕಲಪ 
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ಚನರಿಟೆೇಬಲಚ ಟರಸ್ಟಚ ಮತ್ತು ಕೆೇೇಂದ್ರ ಸಕನಾರದ್ ಮಧೆಯ ಇರತವೇಂತ್ಹ ಪರಕರಣದ್ಲ್ಲಿ… ಮದ್ಲತ 
ಮಕೆಳು ವೆೈದ್ಯಕೇಯ ಶ್ಕ್ಷಣಕೆೆ ಅಹಾತ್ೆ ಪಡಯೆಲತ ಹಲವನರತ ಪರಿೇಕ್ಷೆಗಳನತು ಎಲ್ನಿ ರನಜ್ಯಗಳು 
ನಡಸೆತತಿುದ್ದವು. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏಕನಿೇತಿ ಇರಲ್ಲಲಿ. ಒೇಂದ್ತ ಏಕನಿೇತಿಯನತು ತ್ರಬೇೆಕತ ಎನತುವ 
ಉದೆದೇಶದಿೇಂದ್ ಇಡಿೇ ದೆೇಶಕೆೆ ಅನಾಯವನಗತವೇಂತ್ಹ ನಿಯಮವನತು ತ್ೇಂದ್ತ ನಿೇಟಚ ಪರಿೇಕ್ಷ ೆಎೇಂದ್ತ 
ಮನಡಿದನದರ.ೆ ಆ ನಿೇಟಚ ಪರಿೇಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಯನರತ ಉತಿುೇಣಾರನಗತತ್ನುರೆ ಅವರಿಗ್ ೆ ಇಡಿೇ ದೆೇಶದ್ಲ್ಲಿ 
ಎಲ್ಲಿಯನದ್ರೂ ವೆೈದ್ಯಕೇಯ ಸಿೇಟಚ ಸಿಗತತ್ುದೆ. ನಿೇಟಚನಲ್ಲಿ rank ನತು ಪಡದೆಿರತವ ಯನವ 
ವಿದನಯರ್ಥಾಗೂ ವೆೈದ್ಯಕೇಯ ಸಿೇಟಚ ಸಿಗತವಲ್ಲಿ ವೇಂಚರೆ್ಯನಗಿರತವುದೇೆ ಇಲಿ. ಯನರತ 
ವಿಫಲರನಗತವುದಿಲಿ. ಅಲಿದ ೆ ಅವರತ ತ್ಮಗ್ೆ ಯನವ ಕನಲ್ೇೆಜಚ ಬೆೇಕತ ಎನತುವುದ್ನತು ಆಯೆೆ 
ಮನಡಿಕೊಳುಲತ ಸಾತ್ೇಂತ್ರರತ ಮತ್ತು ಅಹಾರಿರತತ್ನುರ.ೆ ನನಗ್ ೆಈ ಕನಲ್ೇೆಜಚ ಬೆೇಡ ಇೇಂತ್ಹ ಕನಲ್ೇೆಜಚ 
ಬೆೇಕತ ಎನತುವುದನದ್ರೆ A, B, C ಎೇಂದ್ತ ಮೂರತ options ಕೂಡನ ಅವರಿಗ್ ೆಇರತತ್ುದೆ. ಮೂರತ 
ಹೇಂತ್ದ್ಲ್ಲಿ ಕೌನಿುಲ್ಲೇಂಗ್ಚ ಆದ್ಮೇಲ್ೆ mop up round ಇರತತ್ುದೆ. ಯನರತ ನಿೇಟಚನಲ್ಲಿ 
ಉತಿುೇಣಾರನಗತವುದಿಲಿ, ಅಹಾತ್ೆ ಸಿಗತವುದಿಲಿ ಅವರತ ವೆೈದೆೈಕಯ ಶ್ಕ್ಷಣವನತು ಓದ್ಲ್ೆೇಬೆೇಕತ ಎನತುವ 
ಹಠ್ದಿೇಂದ್ ವಿದೇೆಶಕೆೆ ಹೂೆೇಗತತ್ನುರ.ೆ ಅದೆೇನತ ತ್ಪಪಲಿ. ಇನತು ಕೆಲವರಿಗ್ೆ ವಿದೆೇಶದ್ಲ್ಲಿಯೆೇ ಓದ್ಬೇೆಕತ 
ಎನತುವ ಆಸ ೆಇರತತ್ುದೆ. ಮನನಯ ಸದ್ಸಯರತ ಹೆೇಳಿರತವ ಒೇಂದ್ತ ಮನತ್ನತು ರ್ನನತ ಒರ್ಪಪಕೂೆಳುುತ್ೆುೇರ್ೆ, 
ಉನುತ್ ಶ್ಕ್ಷಣದ್ಲ್ಲಿ ವೆೈದ್ಯಕೇಯ ಶ್ಕ್ಷಣ ನಮಮ ರನಜ್ಯದ್ಲ್ಲಿ ಮನತ್ರವಲಿ, ಇಡಿೇ ವಿಶಾದ್ಲ್ಲಿ ಅತಿ 
ತ್ತಟಿಟಯನದ್ ಶ್ಕ್ಷಣ. Let us all agree this.  Medical profession and medical 
education are the most costliest education in the entire world. It is not 
just only in Karnataka. ಈ ದೆೇಶದಿೇಂದ್ ಬೆೇರ ೆ ದೆೇಶಕೆೆ ಹೊೇಗಿ ಕೆಲವು ಚಿಕತೆ್ುಯನತು 
ತ್ೆಗೆ್ದ್ತಕೂೆಳುುತ್ನುರ ೆಎೇಂದ್ತ ಮನನಯ ಸದ್ಸಯರತ ಹೆೇಳಿದ್ರತ. ಉನುತ್ವನಗಿರತವವರತ ಹೊೇಗಬಹತದ್ತ. 
ಆದ್ರೆ let us also agree, ಅರೆ್ೇಕ ದೆೇಶಗಳಿೇಂದ್ ಬೆೇಂಗಳೂರಿಗ್ ೆ ಬೇಂದ್ತ ತ್ಪ್ನಸಣೆಯನತು 
ಮನಡಿಸಿಕೂೆಳುುತ್ನುರ,ೆ surgery ಮನಡಿಸಿಕೂೆಳುುತಿುದನದರ.ೆ ಅದ್ಕನೆಗಿಯೆೇ Bangalore has 
become a capital for health tourism.  ನಮಮ ರನಜ್ಯದ್ ನಮಮ ದೆೇಶದ್ ಆರೂೆೇಗಯ 
ವಯವಸೆೆಗ್ ೆಮದ್ಲತ ರ್ನವು ಹೆಮಮಪಡೂೆೇಣ. ಆಫಿರಕನ, ಅಮೇರಿಕನ ದೆೇಶಗಳಿೇಂದ್ತ ಚಿಕತೆ್ುಗ್ನಗಿ ಜ್ನರತ 
ಬೆೇಂಗಳೂರಿಗ್ ೆ ಬರತತಿುದನದರೆ. Kidney transplantation, ಹೃದ್ಯ ಶಸರತಚಿಕತ್ುೆಯನತು ಇಲ್ಲಿಗ್ ೆ
ಬೇಂದ್ತ ಮನಡಿಸಿಕೂೆಳುುತ್ನುರೆ.  
    ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವೆೇಂಕಟೆೇಶ್ಚ:- ಮನನಯ ಮೇಂತಿರಗಳು EWS ಬಗೆ್ೆ ಹೆೇಳಲ್ಲಲಿ. 
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    ಡನ: ಕ.ೆಸತಧನಕರ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಗಳೆ, Economical Weaker Sections ಗೆ್ ಇನತು 
ಈ ರನಜ್ಯದ್ಲ್ಲಿ ರ್ನವು ಅವಕನಶ ಮನಡಿಕೂೆಡಲತ ಆಗಿರತವುದಿಲಿ. ಈ ವಷಾ ಇದ್ನತು … 
ಇಲ್ಲಿಯವರಗ್ ೆ ೧೫% ರಷತಟ ಗ್ನರಮಿೇಣ ಪರದೆೇಶದ್ ಮಕೆಳಿಗ್ ೆ ಮಿೇಸಲ್ನತಿ ಕೂೆಡತವ ಪದ್ದತಿ ನಮಮ 
ರನಜ್ಯದ್ಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅದ್ರ ಜೊತ್ೆಗೆ್ EWS ಗೆ್ ಈ ವಷಾವೆ ಕೂೆಡತವ ಬಗ್ೆೆ ರ್ನನತ ಮತ್ತು ಮನನಯ 
ಉನುತ್ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಚಿವರತ ಸೇೆರಿ ಒೇಂದ್ತ ಸಭೆಯನತು ಉನುತ್ ಶ್ಕ್ಷಣದ್ಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವೆೈದ್ಯಕೇಯ 
ಶ್ಕ್ಷಣದ್ಲ್ಲಿ ಅನಾಯವನಗತವೇಂತ್ ೆತ್ರತವ ನಿಟಿಟನಲ್ಲಿ ಪರಯತ್ುಪಡತತ್ೆುೇವ.ೆ  
    ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವೆೇಂಕಟೆೇಶ್ಚ:-೧೦೫  DNB seats ಬಗೆ್ೆ ಮನನಯ ಮೇಂತಿರಗಳು ಹೆೇಳಲ್ಲಲಿ. 
    ಡನ: ಕ.ೆಸತಧನಕರ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಗಳ,ೆ ನಮಮ ರನಜ್ಯದ್ಲ್ಲಿ ಕಳೆದ್ ವಷಾದಿೇಂದ್ DNB 
ಯನತು ಪ್ನರರೇಂಭ ಮನಡಿದ್ವರೆ ರ್ನವು. ಪರತಿಯೇಂದ್ತ ತ್ನಲೂಿಕತ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ನಿಸಪತ್ೆರಗಳಲ್ಲಿ ಕಳೆದ್ 
ವಷಾದಿೇಂದ್ DNB ಯನತು ನಮಮ ಸಕನಾರ ಪ್ನರರೇಂಭ ಮನಡಿದ.ೆ  ೧೫೦ ಸಿೇಟಚಗಳನತು ತ್ತೇಂಬಲತ 
ಆಗದಿದ್ದರ,ೆ ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳು ಬರದ ೆ ಇದ್ದರ ೆ ಖೇಂಡಿತ್ವನಗಿ ರ್ನನತ NMC ಯವರ ಜೊತ್ೆಯಲ್ಲಿ 
ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳಿಗ್ೆ ಆಸಕು ಇದ್ದರ ೆ ಖೇಂಡಿತ್ವನಗಿ ಆ ಸಿೇಟಚಗಳನತು ಮರಳಿ 
ಪಡಯೆತವೇಂತ್ಹ ಕೆಲಸವನತು ಮನಡತತ್ೆುೇವ.ೆ  
 

ಪರಶೆು ಸೇಂಖೆಯ: ೨೯೫ 
   ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಮೇಂಜ್ತರ್ನಥ್ಚ ಭೇಂಡನರಿಯವರ ೆ ನಿಮಮ ಪರಶೆುಯನತು ಯತವಜ್ನ 
ಮತ್ತು ಕರೇಡನ ಇಲ್ನಖಗೆ್ೆ ವಗ್ನಾಯಸಲ್ನಗಿದ.ೆ 
   ಶ್ರೇ ಮೇಂಜ್ತರ್ನಥ್ಚ ಭೇಂಡನರಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಗಳೆ, ನನು ಪರಶೆು ಬಹಳ ಮಹತ್ಾದನದಗಿದೆ. 
ಅದ್ಕನೆಗಿ ಅದ್ನತು ನಿಯಮ ೩೩೦ರಲ್ಲಿ ಚಚೆಾ ಮನಡಲತ ಅವಕನಶ ಮನಡಿಕೊಡಬೇೆಕನಗಿ ವಿನೇಂತಿ. 
   ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಅದ್ಕೆೆ ಒೇಂದ್ತ ರೆ್ೂೇಟಿಸ್ಚನತು ಬರೆದ್ತಕೊಡಿ. 
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ಪರಶೆು ಸೇಂಖೆಯ: ೨೩೫೧ 

(ಉತ್ುರವನತು ಲಗತಿುಸಲ್ನಗಿದೆ) 
     
     ಶ್ರೇ ಎಸ್ಚ.ವಿಿ.ಸೇಂಕನೂರ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಗಳೆ, ಗದ್ಗ ಜಿಲ್ೆಿಯಲ್ಲಿರತವ ಕಪಪತ್ುಗತಡಡಕೆೆ ಪದೆೇ-
ಪದೆೇ ಬೆೇಂಕ ಬಿೇಳುವ ಹಿರೆ್ುಲ್ೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ್ ೩ ವಷಾಗಳಲ್ಲಿ ಕಪಪತ್ುಗತಡಡಕೆೆ ಎಷತಟ ಬನರಿ ಬೆೇಂಕ ಬಿದಿದದೆ 
ಮತ್ತು ಎಷತಟ ಹನನಿಯನಗಿದೆ ಎೇಂದ್ತ ಪರಶೆು ಕೆೇಳಿದೆದೇರೆ್. ಅದ್ಕೆೆ ಮೇಂತಿರಗಳು ಉತ್ುರವನತು ಕೊಟಿಟದನದರೆ, 
ಆದ್ರೆ ಅವರ ಉತ್ುರವನತು ಕೆೇಳಿದನಗ ನನಗ್ ೆತ್ತೇಂಬನ ಆಘಾತ್ವನಗತತ್ುದೆ. ಏಕೇೆಂದ್ರೆ ೨೦೧೮-೧೯ರ್ೆೇ 
ಸನಲ್ಲನಲ್ಲಿ ೭ ಬನರಿ ಬೆೇಂಕ ಬಿದಿದದೆ, ೨೦೧೯-೨೦ರೆ್ೇ ಸನಲ್ಲನಲ್ಲಿ ೪ ಬನರಿ ಬೆೇಂಕ ಬಿದಿದದೆ, ೨೦೨೦-೨೧ರೆ್ೇ 
ಸನಲ್ಲನಲ್ಲಿ ೧೪ ಬನರಿ ಬೆೇಂಕ ಬಿದಿದದೆ. ಎಷತಟ ಹೆಕೆಟೇರಚ ಅರಣಯ ಪರದೆೇಶ ರ್ನಶವನಗಿದ ೆಎನತುವ ಪರಶೆುಗ್ೆ, 
ಕಳೆದ್ ೨೦೧೯-೨೦ರೆ್ೇ ಸನಲ್ಲನಲ್ಲಿ ೧೨೦ ಹೆಕ್ಷೆೇರಚ ಪರದೆೇಶ ರ್ನಶವನಗಿದೆ. ೨೦೨೦-೨೧ರೆ್ೇ ಸನಲ್ಲನಲ್ಲಿ 
೧೦೮೬  ಹೆಕೆಟೇರಚ ಅರಣಯ ಪರದೆೇಶ ರ್ನಶವನಗಿದ.ೆ ಅೇಂದ್ರೆ ೧೦ ಪಟತಟ ಜನಸಿುಯನಗಿದೆ. ಬೆೇಂಕ ಏಕೆ 
ಹತ್ತುತ್ುದ ೆಎನತುವ ಬಗೆ್ೆ ಗೇಂಭಿೇರವನಗಿ ಸಕನಾರ ಅಧಯಯನ ಮನಡಿದೆಯೆೇ ಎನತುವ ಪರಶೆುಗ್ ೆಇದ್ರ 
ಬಗೆ್ೆ ರ್ನವು ಏನತ ಅಧಯಯನ ಮನಡಿಲಿ ಎೇಂದ್ತ ಉತ್ುರವನತು ಕೂೆಟಿಟದನದರೆ.  ಹೊೇದ್ ವಷಾ ರ್ನಲತೆ 
ಬನರಿ ಬೆೇಂಕ ಬಿದ್ತದ ೧೨೦ ಹೆಕೆಟೇರಚ ಅರಣಯ ಪರದೆೇಶ ರ್ನಶವನಗಿದ್, ೨೦೨೦-೨೧ರೆ್ೇ ಸನಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಏಳು 
ಬನರಿ ಬೆೇಂಕ ಬಿದ್ತದ ೧೦೮೨ ಹೆಕೆಟೇರಚ ಅರಣಯ ಪರದೆೇಶ ರ್ನಶವನಗಿದ ೆಎೇಂದ್ತ ಉತ್ುರ ಕೊಟಿಟದನದರೆ. ಒಟತಟ 
೧೦ ಪಟತಟ ಜನಸಿು ಅರಣಯ ಪರದೆೇಶ ರ್ನಶವನಗಿದ.ೆ ಇದ್ನತು ಸಕನಾರ ಗೇಂಭಿೇರವನಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೆೇಕತ.  
  
                         (ಮತೇಂದ್ತ) 
(479)21-03-2022(12-00)bsd-ak 
ಶ್ರೇ ಎಸ್ಿಚ.ವಿ. ಸೇಂಕನೂರ (ಮತೇಂದ್ತ) 
ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಗದ್ಗ್ಚ ಜಿಲ್ೆಿಯೂ ತ್ಮಮ ವನಯರ್ಪುಯ ಪರದೆೇಶವನಗಿದೆ. ಕಪಪತ್ಚ ಗತಡಡದ್ಲ್ಲಿ 
ಅಪ್ನರವನದ್ ಔಷಧಿಯ ಸಸಯಗಳಿವೆ. ಹಿೇಂದ ೆ D.C.F (Deputy Conservator of Forests) 
ಆಗಿದ್ದ ಶ್ರೇ ಯಶಪ್ನಲಚ ಕ್ಷೇೆರಸನಗರಚ ಎನತುವವರತ ೩ ವಷಾ ಕೆಲಸ ಮನಡಿದ್ತದ, ಅವರೆೇ ಅಧಯಯನ 
ಮನಡಿ ಒೇಂದ್ತ ಪಸುಕವನತು ಬರೆದಿದನದರ.ೆ ೩೭೫ plant ಗಳ ಬಗೆ್ೆ ಇದ್ತದ, ಬಹಳ ಉತ್ುಮವನದ್ 
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ಪತಸುಕವನತು D.C.F ರವರತ ಪರಕಟ ಮನಡಿದನದರ.ೆ ಯನವ ಯನವ ರೂೆೇಗಕೆೆ ಯನವ ಯನವ 
ಔಷಧಿಯೇಂದ್ ನಿಯೇಂತ್ರಣ ಮನಡಲತ ಸನಧಯವಿದ.ೆ ಇಷ್ೆಟಲ್ನಿ ಗ್ೂೆತಿುದ್ದರೂ ಪರತಿವಷಾ ಇಷತಟ ಅರಣಯ 
ರ್ನಶವನಗತತಿುದ.ೆ ಉತ್ುರದ್ಲ್ಲಿ ಬೆೇಂಕ ಬಿೇಳುವುದ್ರಿೇಂದ್ ಹತಲತಿ ಮತ್ತು ರೆ್ಲದ್ ಮಟಟದ್ ಸಸಯಗಳಿಗ್ೆ 
ಮನತ್ರ ಹನನಿಯನಗಿದ್ತದ, ಗಿಡಗಳಿಗ್ೆ ಹನನಿಯನಗಿಲಿ ಎೇಂದ್ತ ಹೆೇಳಿದನದರೆ. ಈ ಪತಸುಕ ಓದಿದ್ರೆ 
ಗ್ೊತ್ನುಗತತ್ುದೆ, ಅಲ್ಲಿ herbal plant ಗಳಿವೆ, ಸಣಣ ಸಣಣ plant ಗಳಲ್ಲಿ ಔಷಧಿಯ ಶಕು ಇದೆ. 
Diabetes control ಮನಡತವುದ್ತ ಇರಬಹತದ್ತ, Arthritis ಇರಬಹತದ್ತ, heart disease 
ಇರಬಹತದ್ತ, diarrhea ಇರಬಹತದ್ತ, ಹಲವನರತ ರೂೆೇಗಗಳನತು ನಿಯೇಂತ್ರಣ ಮನಡತವ 
ಸಸಯಗಳನಗಿದ್ತದ, ಇವು ಸಣಣ ಸಣಣ herbal plant ಗಳನಗಿವ.ೆ ಅದ್ರ ವಿಷಯವನತು ಮನನಯ ಸಚಿವರತ 
ಗೇಂಭಿೇರವನಗಿ ಅಧಯಯನ ಮನಡಬೇೆಕತ ಮತ್ತು ನಿಯೇಂತ್ರಣ ಮನಡತವುದ್ಕೆೆ ಏರೆ್ೇನತ ಕರಮ 
ಕೆೈಗ್ೊೇಂಡಿದನದರ.ೆ 

 ಶ್ರೇ ವಿ. ಉಮೇಶ್ಚ ಕತಿು:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಗದ್ಗ್ಚ ಜಿಲ್ೆಿಯತ ನನು division 
ಮತ್ತು ತ್ಮಮ ಹನಗೂ ಮನನಯ ಸದ್ಸಯರ ಜಿಲ್ೆಿಯೂ ಆಗಿದ.ೆ ಇದ್ತ ಮೂರತ ಮೇಂದಿಗ್ ೆ ಬರತವ 
ಜಿಲ್ೆಿಯನಗಿದ.ೆ ಅಲ್ಲಿ ಹತಲತಿ ಬೆಳೆಯತತಿುದ್ತದ, ಬೇೆಸಿಗ್ ೆ ಕನಲದ್ಲ್ಲಿ ಮೇವು ಇರತವುದಿಲಿ, ಕತರಿಗಳಿಗ್ೆ 
ಮೇವು ಇಲಿದೆೇ ಕತರಿಗ್ನಹಿಗಳು ಮೇಯತವುದ್ಕೆೆ ಕತರಿಗಳನತು ಕರದೆ್ತಕೊೇಂಡತ ಹೊೇಗಿ ಬಿೇಡಿ 
ಇತ್ನಯದಿ ಸೇೆದಿ ಎಸದೆನಗ ಬೆೇಂಕ ಹತಿುಕೊಳುುತ್ುದೆ. ಇದ್ಕೆೆ ಇದೇೆ ಕನರಣವನಗಿದ್ತದ, ಇರ್ನಯವುದೇೆ 
ಕನರಣದಿೇಂದ್ ಬೆೇಂಕ ಹತಿುಕೊಳುುವುದಿಲಿ. ಆದ್ದರಿೇಂದ್ ಸತ್ಾವನದ್ ಕೆಲಸವನತು ರ್ನವು ಮನಡತತ್ೆುೇವೆ. 
ಇದ್ಲಿದೆೇ ಅಲ್ಲಿನ ಮರಗಳಿಗ್ೆ ಬೆೇಂಕ ಹತಿುಲಿ ಹನಗೂ ಹತ್ತುವುದಿಲಿ. ಹತಲತಿ ಸತಟತಟ ಮತೇಂದಿನ 
ಮಳೆಗ್ನಲದ್ಲ್ಲಿ ಹತಲತಿ ಚರೆ್ನುಗಿ ಬೆಳೆಯತತ್ುದೆ. ಇದ್ರಿೇಂದ್ ಪ್ನರಣಿಗಳಿಗ್ೆ ಅನತಕೂಲವಿದೆ. ಆ ರಿೇತಿ 
ಯನವುದೆೇ ತ್ೂೆೇಂದ್ರೆಗಳನಗಿಲಿ. ಮನನಯ ಸದ್ಸಯರತ ನಿದಿಾಷಟವನಗಿ ನನು ಗಮನಕೆೆ ತ್ೇಂದ್ರೆ ಕರಮ 
ಕೆೈಗ್ೊಳುುತ್ೆುೇರ್.ೆ ಇದ್ಲಿದೇೆ ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರನದ್ ತ್ನವು, ರ್ನನತ ಹನಗೂ ಮನನಯ ಸದ್ಸಯರತ 
ಜೊತ್ೆಯನಗಿ ಹೊೇಗಿ ಏನತ ಮನಡತವುದ್ಕೆೆ ಸನಧಯವಿದಯೆೇ ಅದ್ನತು ಮನಡೂೆೇಣ ಎೇಂದ್ತ 
ಹೆೇಳುವುದ್ಕೆೆ ಇಚಛೆ ಪಡತತ್ೆುೇರೆ್. 
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 ಶ್ರೇ ಎಸ್ಿಚ.ವಿ. ಸೇಂಕನೂರ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಬೆೇಂಕ ಯನರತ ಹಚತಿತ್ನುರೆ ಎೇಂದ್ತ 
ಶೆ್ೇಧರೆ್ ಮನಡಿದನದರಯೆೆೇ? ಅೇಂತ್ಹವರಿಗೆ್ ಏರ್ನದ್ರೂ punishment ಆಗಿದಯೆೆೇ? ಇದ್ತ ಕೇೆವಲ 
ಮೂರತ ವಷಾ ಮನತ್ರವಲಿ, ಇತಿಹನಸದ್ಲ್ಲಿಯೆೇ ಇದ್ರ ಉದನಹರಣ ೆ ಇಲಿ. ಬೆೇಂಕ ಹಚತಿವವರನತು 
ಹತಡತಕ punish ಮನಡತವ ಕೆಲಸ ಒಬಬರಿಗ್ನದ್ರೂ ಆಗಿದಯೆೆೇ? ಅವರತ ಯನರನತು ಹಿಡಿಯದೆೇ 
punishment ಕೂೆಡದಿದ್ದರೆ ಯನರಿಗೂ ಭಯ ಇರತವುದಿಲಿ. ಇದ್ಲಿದೆೇ ಬೇೆಸಿಗೆ್ ಕನಲದ್ಲ್ಲಿ ಬೆೇಂಕ 
ಹಚತಿತ್ನುರೆ. ಈ ೨-೩ ತಿೇಂಗಳ ಬೆೇಸಿಕ ೆ ಕನಲದ್ಲ್ಲಿ Forest Department ಸಿಬಬೇಂದಿ ಗಸತು 
ತಿರತಗಬೆೇಕಲಿವೇೆ? ಇಲ್ನಖೆಯವರತ ಅಡನಡಡತತ್ನುರ ೆ ಎೇಂದ್ತ ಗ್ೊತ್ನುದ್ರೆ ಬೆೇಂಕ ಹಚತಿವುದ್ಕೆೆ 
ಬರತವುದಿಲಿ. ಭಯವೆೇ ಇಲಿ. ಆದ್ದರಿೇಂದ್ ದ್ಯವಿಟತಟ ಗಸತು ತಿರತಗಬೆೇಕತ ಮತ್ತು ಬೆೇಂಕ ಹಚತಿವವರಿಗೆ್ 
punishment ಕೊಡತವ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇೆಕತ. ಇದ್ಲಿದೆೇ ಜನಗೃತಿ ಮೂಡಿಸತವ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇೆಕತ. ಆ 
ಕೆಲಸ ಮನಡಿದೆದೇವೆ ಎೇಂದ್ತ ಉತ್ುರ ಕೊಡತತ್ನುರೆ. ರ್ನನತ M.L.C ಆಗಿ ೬ ವಷಾಗಳು ಕಳೆದಿದ,ೆ ತ್ನವು 
ಕೂಡ M.L.C ಆಗಿದಿದೇರಿ. ಒೇಂದ್ತ ದಿನವೂ ಆ ಭನಗದ್ M.L.A ಇರಬಹತದ್ತ, ಒೇಂದ್ತ ದಿನವನದ್ರೂ 
ಜನಗೃತಿ ಕನಯಾಕರಮಕೆೆ ನಿಮಮನತು ಹನಗೂ ನನುನತು ಕರದೆಿದನದರೆಯೆೇ? ಆ ಕೆಲಸ ಆಗತತಿುಲಿ. 
ರ್ನಮಕನವಸೆುಗ್ ೆ ಜನಗೃತಿ ಕನಯಾಕರಮ ಮನಡತತ್ನುರ.ೆ ಶನಸಕರತಗಳನತು ಕರದೆ್ತಕೊೇಂಡತ ಹೊೇದ್ರೆ 
ಪರಿಣನಮಕನರಿಯನಗತತ್ುದ.ೆ ಆ ಭನಗದ್ M.P., M.L.C ಗಳನತು ಕರದೆ್ತಕೂೆೇಂಡತ ಹೊೇಗಲ್ಲ. ಒೇಂದ್ೂ 
ಜನಗೃತಿ ಕನಯಾಕರಮ ತ್ರೆಯೆತವೇಂತಿಲಿ. ರ್ನವು ಅಲ್ಲಿ ಇಷತಟ ದೊಡಡ ಮಟಟದ್ loss ಆಗತತ್ುದೆ, 
ಹನಳನಗತತ್ುದೆ ಎೇಂದ್ತ ಹೇೆಳಿದನಗ control ಗೆ್ ಬರತತ್ುದೆ. ಆ ಕೆಲಸ ಆಗತತಿುಲಿ. ಇರ್ೂೆುೇಂದ್ತ 
ವಿಷಯವೆೇಂದ್ರ ೆಕೆೇವಲ ೩ ತಿೇಂಗಳಲ್ಲಿ ಬೆೇಂಕ ಬಿೇಳುತಿುದ್ತದ, ಮತೇಂಡರಗಿಯಲ್ಲಿ maximum forest 
ಇದೆ ಹನಗೂ ಗದ್ಗ್ಚನಲ್ಲಿಯೂ ಇದೆ. ನರಗತೇಂದ್, ರೂೆೇಣಗಳಲ್ಲಿ ಇಲಿ. ಆದ್ದರಿೇಂದ್ ಆ ಭನಗದ್ 
ಸಿಬಬೇಂದಿಗಳನತು ೨-೩ ತಿೇಂಗಳು ಇಲ್ಲಿಗ್ೆ depute ಮನಡಲ್ಲ. ಆಗ ಕೆಲಸ ಆಗತತ್ುದೆ, ಅವರನತು ಗಸತು 
ತಿರತಗಲತ ಹನಕಲ್ಲ. ಭಯದ್ ವನತ್ನವರಣ ನಿಮನಾಣವನಗಲ್ಲ, ಇದ್ತ ಬಹಳ ಗೇಂಭಿೇರವನದ್ 
ವಿಚನರವನಗಿದೆ. 



   48 

                                                                                                                                                  ವಿಪ/21-03-2022   
“ wzÀÄÝ¥ÀrAiÀiÁUÀzÀ ¥Àæw/unedited copy/£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ¼À°è CxÀªÁ ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉUÁV G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀPÀÆqÀzÀÄ 

__________________________________________________________________________________ 

 ಶ್ರೇ ಎಸ್ಚ.ಎಲಚ. ಭೊೇಜೇೆಗ್ೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಔಷಧಿ ಸಸಯ ಎನತುತ್ನುರೊೇ 
ಅಥವನ ಔಷಧಿ ಮರ ಎನತುತ್ನುರೊೇ? ಮರ ಎನತುತ್ನುರಯೆೆೇ? 

 ಶ್ರೇ ವಿ. ಉಮೇಶ್ಚ ಕತಿು:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ೮ ಬೆೇಂಕ ರಕ್ಷಣ ಶ್ಬಿರಗಳನತು 
ಮನಡಿದೆದೇವ,ೆ ೫೨ ಖನಕ ರಕ್ಷಣನ Watcher ಗಳಿದನದರ,ೆ ಅತಿೇ ಸೂಕ್ಷಮ ಪರದೆೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಲೇಂದ್ 
ಮೇಲ್ ೆಬೆೇಂಕ ಬಿೇಳುತಿುರತವುದ್ತ ನಿಜ್. ಏಕೆೇಂದ್ರ ೆಅಲ್ಲಿನ ಹತಲತಿ ಮೇಯಸಲತ ಕತರಿಗಳನತು ಒಯತದ 
ಬಿೇಡಿ-ಸಿಗರೇೆಟಚ ಸೇೆದಿ ಎಸದೆನಗ ಬೆೇಂಕ ಬಿೇಳುತ್ುದೆ. ಇದ್ರಿೇಂದ್ ಯನರನತು punish ಮನಡತವುದ್ಕೆೆ 
ಆಗತವುದಿಲಿ. By chance ಹೊೇಗಿರತತ್ನುರೆ. ಅೇಂತ್ಹವರನತು ಹಿಡಿದ್ತ action ತ್ೆಗೆ್ದ್ತಕೊಳುುವುದ್ಕೆೆ 
ಆಗತವುದಿಲಿ. ಆದ್ರೂ ಮನನಯ ಸದ್ಸಯರತ ಗಮನ ಸಳೆೆದಿದ್ತದ ಮತೇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ….. 

 ಶ್ರೇ ರ್ಪ. ರಮೇಶ್ಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇದ್ನತು ಅಧಾ ಗೇಂಟೆಯ ಚಚೆಾಯಲ್ಲಿ 
ತ್ೆಗೆ್ದ್ತಕೂೆಳಿು. 

 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ತ್ನವು ಕತಳಿತ್ತಕೂೆಳಿು, ಅದ್ನತು ಕೆೇಳುವವರಿಗೆ್ ಕೆೇಳುವುದ್ಕೆೆ ಅವಕನಶ 
ಕೊಡಿ. ಮನನಯ ಸಚಿವರೆೇ, ಇದ್ನತು ಬಹಳ serious ಆಗಿ ತ್ೆಗೆ್ದ್ತಕೊಳಿು. ಇದ್ತ ಪರತಿ ಸನರಿ ಇರತತ್ುದೆ. 
ಸಾತ್ುಃ ರ್ನರೆ್ೇ  ಹೂೆೇಗಿದೆದೇರೆ್ ಮತ್ತು Assurance Committee ಯೂ ಸಹ ಹೊೇಗಿದೆ. ಇದ್ರ 
ಬಗೆ್ೆ ಏರ್ನದ್ರೂ ಕರಮ ತ್ೆಗೆ್ದ್ತಕೊಳಿು. 

 ಶ್ರೇ ಎಸ್ಿಚ.ವಿ. ಸೇಂಕನೂರ:- ಇದ್ನತು Wildlife Sanctuary ಎೇಂದ್ತ ಸಕನಾರ declare 
ಮನಡಿದ್ತದ, ಇದ್ರ ಬಗೆ್ೆ ಕನಳಜಿ ಬೆೇಕಲಿವೆೇ? ಅದ್ತ ಆಗತತಿುಲಿ. ಮನನಯ ಸಚಿವರತ visit ಮನಡತತ್ೆುೇರ್ ೆ
ಎೇಂದ್ತ ಹೆೇಳಿದ್ತದ, ದ್ಯವಿಟತಟ ಈ ಕೆಲಸವನತು ಶ್ೇಘರವನಗಿ ಮನಡಬೇೆಕೆೇಂದ್ತ ತ್ಮಮ ಮೂಲಕ ವಿನೇಂತಿ 
ಮನಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ  

 ಶ್ರೇ ವಿ. ಉಮೇಶ್ಚ ಕತಿು:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ತ್ಮಮನತು ಮತ್ತು ಮನನಯ ಸದ್ಸಯರ 
ಜೊತ್ೆ ಹೊೇಗಿ visit ಮನಡೂೆೇಣ. 

 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಎಲಿರೂ ಹಿೇಗ್ೆ ಹೇೆಳುತಿುೇರಿ. 
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      ಪರಶೆು ಸೇಂಖೆಯ ೨೩೧೧ 

                             ಉತ್ುರದ್ ಪರತಿ ಲಗತಿುಸಿದ ೆ

 ಶ್ರೇ ಸಲ್ಲೇೇಂ ಅಹಮದಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಉತ್ುರ ಕೊಟಿಟದ್ತದ, ಬಹತಶುಃ ನನು 
ಮೂಲ ಪರಶೆುಗ್ ೆ ಉತ್ುರವನತು ಸರಿಯನಗಿ ಕೊಟಿಟಲಿ. ಜಿಲ್ೆಿಯನಗಿ ೨೩ ವಷಾಗಳನಗಿದ್ತದ ಒೇಂದ್ತ 
Science Centre ಮನಡಬೇೆಕೆೇಂಬ ಚಿೇಂತ್ರೆ್ಯನತು ಜನರಿಗ್ೊಳಿಸಲತ ಆಗಿಲಿ. ಉತ್ುರದ್ಲ್ಲಿ ಸತಮನರತ 
ರೂ.೭೦೦ ಲಕ್ಷಗಳ ಅೇಂದನಜಿಗ್ೆ ಹೊೇಗಿರತವ ಬಗ್ೆೆ ತಿಳಿಸಿದನದರ.ೆ ಬಹತಶುಃ ಈ ವಿಷಯ ೨೦೧೦ ರಲ್ಲಿ 
ಚಚೆಾಯನಗಿತ್ತು, ಇವತ್ತು ಒೇಂದ್ತ ಪತಿರಕೆಯಲ್ಲಿ “ಹನವೇೆರಿ ವಿಜ್ಞನನ ಕೆೇೇಂದ್ರದ್ ಕಟಟಡವು ಇದಿೇಗ 
ಅರೆ್ೈತಿಕ ಚಟತವಟಿಕೆಗಳಿಗ್ ೆತ್ನಣ”ಚಎೇಂದ್ತ ವರದಿಯನಗಿದೆ. ಕಟಟಡವು ಯನವ ಹೇಂತ್ದ್ಲ್ಲಿದ?ೆ ಯನರ 
ಬೆೇಜ್ವನಬನದರಿಯೇಂದ್ ಈ ರಿೇತಿ ಆಗಿದ್ತದ, ಅವರ ಮೇಲ್ ೆಯನವರಿೇತಿ action ತ್ೆಗೆ್ದ್ತಕೂೆಳುುತ್ನುರೆ? 
ಯನವನಗ ಮತಗಿಸತತ್ನುರೆ ಎೇಂದ್ತ ಉತ್ುರಿಸಬೆೇಕತ. 

 ಡನ: ಸಿ.ಎನಚ. ಅಶಾಥ್ಚ ರ್ನರನಯಣಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈ ಒೇಂದ್ತ project ನ 
Sub-Regional Centre ೨೦೦೬ ರಲ್ಲಿ sanction ಆಗಿದ.ೆ ೧೦ ವಷಾದ್ ನೇಂತ್ರ ಜ್ಮಿೇನತ 
ಕೊಟಿಟರತತ್ನುರ.ೆ ಜ್ಮಿೇನತ ಕೊಡಲತ ೧೦ ವಷಾ ತ್ೆಗೆ್ದ್ತಕೂೆೇಂಡಿದ್ತದ, ಕನಮಗ್ನರಿ ೨೦೧೭ ರಲ್ಲಿ 
ಪ್ನರರೇಂಭವನಗಿದ.ೆ ನೇಂತ್ರ ಇದ್ಕೆೆ ಬೆೇರ ೆಬೇೆರ ೆadditional facility ಗಳನತು add ಮನಡತತ್ನುರೆ. 
೨೦೦೬ರಲ್ಲಿ ರೂ.೨.೬೦ project cost ಆಗಿದ್ತದ, ಈ cost ಸಹ escalate ಆಗಿದ.ೆ  
Additional facility ಗಳನತು add ಮನಡಿದನದರೆ. Additional facilities add 
ಮನಡಿರತವುದ್ರಿೇಂದ್ ಜಿಲ್ನಿ ಆಡಳಿತ್ದಿೇಂದ್ ಡಿಸೇೆಂಬರಚ ೨೦೨೦-೨೧ ರಲ್ಲಿ request ಬೇಂದಿದೆ.  
Rs.2.60 crores ನಿೇಂದ್ ರೂ.೭ crores ಗೆ್ revised estimate submit ಆಗಿದ.ೆ ನಮಗ್ೆ 
ರೂ.೩.೫೦ ಹೆಚಿಿನ ಹಣವನತು ಕೊಡಲತ ಕೂೆೇರಿಕೆಯನತು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ತದ, ಈಗ್ನಗಲ್ೆೇ ಅದ್ತ 
consideration ನಲ್ಲಿದೆ. ಅದ್ಕೆೆ administrative approval ನತು ಮನಡಿಸಿ, ನಮಮ Finance 
Department ಜೊತ್ೆ ಸಮನಲ್ೊೇಚರ್ ೆಮನಡಿ ತ್ಕ್ಷಣ ಕರಮ ವಹಿಸತವ ಕೆಲಸ ಆಗತತ್ುದೆ. 
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 ಶ್ರೇ ಸಲ್ಲೇೇಂ ಅಹಮದಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈ ಮಧೆಯ ಇಷತಟ ವಷಾಗಳು ಏಕ ೆ 
ಕನಯಾವನತು ಮನಡಲ್ಲಲಿ ಹನಗೂ ಅವರ ಮೇಲ್ೆ ಕೂಡಲ್ೇೆ ಕರಮ ತ್ೆಗೆ್ದ್ತಕೊಳುಬೆೇಕತ.  Who is 
responsible for this delay?  ಅದೇೆರಿೇತಿ ಈ ಕೆಲಸವನತು ಯನವನಗ start ಮನಡತತ್ನುರೆ 
ಎೇಂದ್ತ ಹೆೇಳಬೆೇಕತ. ಸತಮನರತ ೨೦೦೬ ರಿೇಂದ್ ಇವತ್ತು ೨೦೨೦ರೆ್ೇ ಇಸವಿಗ್ ೆ ಹೊೇಗಿದ್ತದ, ಇದ್ಕೆೆ 
ಒೇಂದ್ತ ಕಡ ೆ ಜ್ವನಬನದರಿ ಇರಬೇೆಕಲಿವೆೇ? ಸಕನಾರಕೆೆ ಮನಡಬೇೆಕೆೇಂಬ ಇಚನಛ ಶಕು ಇರಬೇೆಕಲಿವೆೇ?  
Government is a continuous process.  ಯನವುದೆೇ ಸಕನಾರ ಆಗಲ್ಲಲಿ, ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು 
Science Centre ಆಗಲ್ಲಲಿ, ದ್ತದೆೈಾವ ಎೇಂದ್ರೆ ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳಿಗ್ ೆಅರ್ನನತಕೂಲವನಗಿದೆ. 

(ಮತೇಂದ್ತ) 
(೪೮೦) 21.03.2022 12.10 hv.ak 

ಡನ|| ಸಿ.ಎಸ್ಚ.ಅಶಾಥ ರ್ನರನಯಣ:- ಸರ್ನಮನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಜ್ಮಿೇನನತು ಕೊಡತವುದ್ಕೆೆ 
ಸತಮನರತ 10 ರಿೇಂದ್ 12 ವಷಾಗಳ ಕನಲ್ನವಕನಶವನತು ತ್ೆಗೆ್ದ್ತಕೊೇಂಡಿದನದರೆ. ಜ್ಮಿೇನನತು ಕೊಟಟ 
ನೇಂತ್ರ ಕಟಟಡ ಕನಮಗ್ನರಿಯನತು ಪ್ನರರೇಂಭ ಮನಡಲ್ನಗಿದ.ೆ ಹೆಚತಿವರಿಯನಗಿ ಮೂಲಸೌಲಭಯಗಳನತು 
ವಿಸುರಣೆ ಮನಡಲ್ನಗಿದೆ.  ಇದ್ರಿೇಂದನಗಿ 2006ರೆ್ೇ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇಂತ್ಹ ಎಸ್ಚ.ಆರಚ. ರೇೆಟಚ 
ಹೆಚನಿಗಿದ.ೆ ಇದ್ರ ಜೊತ್ೆಗೆ್ ಹೆಚತಿವರಿ ಮೂಲಸೌಲಭಯಗಳನತು ಒದ್ಗಿಸಿ ಕೂೆಡತತಿುರತವುದ್ರಿೇಂದ್ 3.5 
ಕೊೇಟಿ ರೂಪ್ನಯಗಳನತು ಹೆಚನಿಗಿ ಕೆೇಳಿದನದರೆ. ಅದ್ನತು ಕೊಡತವೇಂತ್ಹ ಕೆಲಸವನಗತತ್ುದೆ. 
ಜ್ಮಿೇನನತು ಸನಾಧಿೇನಪಡಿಸಿಕೂೆಳುುವುದ್ತ ಬಹಳ ದೂೆಡಡ ವಿಚನರವನಗಿದೆ. ಎಲಿ ಯೇಜ್ರೆ್ಗಳಿಗೂ 
ಅಪೂರವಲಚ ಸಿಗತತ್ುದೆ. ಆದ್ರೆ, ಜ್ಮಿೇನನತು ತ್ೆಗೆ್ದ್ತಕೊಳುುವುದ್ತ ದೊಡಡ ವಿಚನರವನಗಿದ.ೆ ಹೆಚತಿ 
ಕಡಿಮ ಎಲಿ ಇಲ್ನಖಗೆಳಲ್ಲಿಯೂ ಇದೇೆ ಸಮಸೆಯ ಇದೆ. ಇದ್ರ ಬಗೆ್ೆ ಸೂಕು ಕರಮವನತು ವಹಿಸಿ  
ಕನಯಾಕರಮವನತು ಅನತಷ್ನಾನಗೆ್ೂಳಿಸತವುದ್ಕೆೆ ಗಮನಹರಿಸಲ್ನಗತತ್ುದೆ.  
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ಚತಕೆೆ ಗತರತತಿನ ಪರಶೆು ಸೇಂಖೆಯ:2278 
(ಉತ್ುರವನತು ಒದ್ಗಿಸಲ್ನಗಿದೆ) 

ಶ್ರೇ ಪರದಿೇಪಚ ಶೆಟಟರಚ:- ಸರ್ನಮನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ,    ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಈಗ್ನಗಲ್ೆೇ 
ಸವಿಸನುರವನಗಿರತವ ಉತ್ುರವನತು ಒದ್ಗಿಸಿಕೊಟಿಟದನದರೆ. ಧನರವನಡ, ಗದ್ಗ ಮತ್ತು ಹನವೇೆರಿ ಈ 
ಮೂರತ ಜಿಲ್ೆಿಗಳಿಗ್ ೆ ಪರವನಸೊೇದ್ಯಮಕೆೆ ಸೇಂಬೇಂಧಪಟಟೇಂತ್ ೆ ಬಹಳ ಕಡಿಮ ಅನತದನನವನತು 
ನಿೇಡಲ್ನಗಿದ.ೆ ಈ ಮೂರತ ಜಿಲ್ೆಿಗ್ ೆ ಕಳೆದ್ ರ್ನಲತೆ ವಷಾಗಳಿೇಂದ್ 49 ಕೊೇಟಿ ರೂಪ್ನಯಗಳನತು 
ನಿೇಡಲ್ನಗಿದ.ೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ 31 ಕೊೇಟಿ ರೂಪ್ನಯಗಳನತು ಖಚತಾ ಮನಡಲ್ನಗಿದೆ. ಉಳಿದ್ 18 ಕೂೆೇಟಿ 
ರೂಪ್ನಯಗಳನತು ವೆಚಿ ಮನಡಬೇೆಕನಗಿದ.ೆ ಪರವನಸೂೆೇದ್ಯಮ ಬನಬಿುಗ್ ೆಸೇಂಬೇಂಧಪಟಟೇಂತ್ೆ ಈ ಮೂರತ 
ಜಿಲ್ೆಿಗಳಿಗ್ೆ ಹೇಂಚಿಕಯೆನಗಿರತವ ಅನತದನನ ಬಹಳ ಕಡಿಮ ಎನತುವುದ್ತ ನನು ಅಭಿಪ್ನರಯವನಗಿದ.ೆ  

ಸರ್ನಮನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ತ್ನವು ಸಹ ಈ ಮೂರತ ಜಿಲ್ೆಿಗಳಿಗ್ೆ ಸೇಂಬೇಂಧಪಟಟವರನಗಿದಿದೇರಿ. 
ಹತಬಬಳಿುಯಲ್ಲಿ ಸಿದನಿರೂಢ ಮಠ್ ಇದೆ.  

(ಈ ಹೇಂತ್ದ್ಲ್ಲಿ ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಿ ಮಬೆೈಲಚ ರಿೇಂಗ್ಚ ಆದ್ ಹಿರೆ್ುಲ್ೆಯಲ್ಲಿ ಯನರೂ ಸಹ 
ಮಬೆೈಲಚಗಳನತು ತ್ರಬನರದ್ತ ಎನತುವ ಸೂಚರೆ್ಯನತು ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರತ ನಿೇಡಿದ್ರತ) 

ಸಿದನಿರೂಢ ಮಠ್ಕೆೆ ಲಕ್ಷನೇಂತ್ರ ಜ್ನ ಭಕನುದಿಗಳು ಮತ್ತು ಯನತಿರಕರತ ಬರತತಿುದನದರೆ. 
ಪರವನಸೂೆೇದ್ಯಮ ಇಲ್ನಖಯೆೇಂದ್ ಈ ಮಠ್ವನತು ಅಭಿವೃದಿಿಪಡಿಸಬೆೇಕನಗಿದೆ. ಈ ಮಠ್ ಕೆೇವಲ 
ಉತ್ುರ ಕರ್ನಾಟಕಕೆೆ ಮನತ್ರ ಸಿೇಮಿತ್ವನಗಿಲಿ, ಇಡಿೇ ದೆೇಶದ್ ಎಲ್ನಿ ಕಡಗೆಳಿೇಂದ್  ಅೇಂದ್ರೆ, 
ರನಜ್ಸನೆನಚ, ಗತಜ್ರನತ್ಚ ಮತ್ತು ದೆಹಲ್ಲಗಳಿೇಂದ್ಲೂ ಇಲ್ಲಿಗ್ೆ ಭಕುರತ ಬರತತ್ನುರೆ. ಬೆೇರ ೆದೆೇಶಗಳಿೇಂದ್ಲೂ 
ಈ ಮಠ್ಕೆೆ ಭಕನುದಿಗಳು ಬರತತಿುದನದರ.ೆ ಆದ್ದರಿೇಂದ್ ಈ ಮಠ್ದ್ ಅಭಿವೃದಿಿಗ್ನಗಿ 50 ರಿೇಂದ್ 100 
ಕೊೇಟಿ ರೂಪ್ನಯಗಳನತು ಮಿೇಸಲ್ನಗಿಡಬೆೇಕೆನತುವುದ್ತ ನನು ಒತ್ನುಯವನಗಿದೆ.  

 



   52 

                                                                                                                                                  ವಿಪ/21-03-2022   
“ wzÀÄÝ¥ÀrAiÀiÁUÀzÀ ¥Àæw/unedited copy/£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ¼À°è CxÀªÁ ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉUÁV G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀPÀÆqÀzÀÄ 

__________________________________________________________________________________ 

ಸರ್ನಮನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಕತೇಂದ್ಗ್ೊೇಳದ್ ಫಕೇರಪಪನ ಮಠ್ಕೆೆ 70 ಲಕ್ಷ 
ರೂಪ್ನಯಗಳನತು ಬಿಡತಗಡೆ ಮನಡಲ್ನಗಿದೆ. ಇನೂು 15 ಲಕ್ಷ ರೂಪ್ನಯಗಳಷತಟ ಅನತದನನ 
ಬರಬೆೇಕನಗಿದೆ. ಮನನಯ ಮತಖಯಮೇಂತಿರಗಳ ಕ್ಷೆೇತ್ರ ಮತ್ತು ನನು ವಿಧನನಸಭನ ಕ್ಷೆೇತ್ರವನಗಿರತವ ಕಡಸನಗ್ೆ 
ಕೆೇವಲ ಒೇಂದ್ತ ಕೂೆೇಟಿ ರೂಪ್ನಯಗಳ ಅನತದನನವನತು ನಿೇಡಲ್ನಗಿದೆ. ಇದ್ತ ಯನವುದ್ಕೂೆ 
ಸನಕನಗತವುದಿಲಿ. ಕಳೆದ್ 3 ತಿೇಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆೈವೆೇಯೇಂದ್ ಗ್ನಯತಿರ ತ್ಪ್ೊೇವನಕೆೆ ಸೇಂಪಕಾವನತು 
ಕಲ್ಲಪಸತವ ರಸೆುಗ್ೆ ಒೇಂದ್ತ ಕೊೇಟಿ ರೂಪ್ನಯಗಳನತು ವೆಚಿ ಮನಡಲ್ನಗಿದೆ. ಗ್ನಯತಿರ ತ್ಪ್ೊೇವನ 
ಪರಸಿದ್ಿವನಗಿರತವ ಕ್ಷೆೇತ್ರವನಗಿದೆ. ಇದ್ಕೂೆ ಸಹ ಹೆಚಿಿನ ಅನತದನನವನತು ನಿೇಡಬೆೇಕೆೇಂದ್ತ 
ಕೆೇಳಿಕೂೆಳುುತಿುದದೆೇರೆ್. ಮೂರತ ಜಿಲ್ೆಿಗಳಿಗ್ೆ ಸೇಂಬೇಂಧಪಟಟೇಂತೆ್ 40-50 ಕೂೆೇಟಿ ರೂಪ್ನಯಗಳನತು ವೆಚಿ 
ಮನಡಿದ್ರೆ ಸನಕನಗತವುದಿಲಿ.  

ಸರ್ನಮನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಗದ್ಗಿನ ಲಕತೆೇಂಡಿ ಅಭಿವೃದಿಿಗ್ನಗಿ 285 ಲಕ್ಷ 
ರೂಪ್ನಯಗಳನತು ನಿೇಡಲ್ನಗಿದೆ. ಇನೂು ಸತಮನರತ 85 ಲಕ್ಷ ರೂಪ್ನಯಗಳನತು ಕೊಡತವುದ್ತ ಬನಕ 
ಇದೆ. ಈ ಹಣವನತು ಖಚತಾ ಮನಡಿದ್ರ,ೆ ಲಕತೆೇಂಡಿಯ ಪರವನಸೊೇದ್ಯಮವನತು 
ಅಭಿವೃದಿಿಪಡಿಸಬಹತದನಗಿದ.ೆ ಈ ಮೂರತ ಜಿಲ್ೆಿಗಳಲ್ಲಿ ಬರತವೇಂತ್ಹ ಹಲವನರತ ಯನತ್ನರಸೆಳಗಳನತು 
ಅಭಿವೃದಿಿಪಡಿಸಬೆೇಕನಗಿದೆ. ಧನರನವನಡ, ಗದ್ಗ ಮತ್ತು ಹನವೇೆರಿ ಜಿಲ್ೆಿಗಳಲ್ಲಿನ ಪರವನಸೊೇದ್ಯಮವನತು 
ಅಭಿವೃದಿಿಪಡಿಸತವುದ್ಕನೆಗಿ ಹೆಚಿಿನ ಅನತದನನವನತು ಮಿೇಸಲ್ಲಡಬೆೇಕೆೇಂದ್ತ ರ್ನನತ ತ್ಮಮ ಮೂಲಕ 
ಸಕನಾರವನತು ಒತ್ನುಯಸತತಿುದೆದೇರ್ೆ.  

ಶ್ರೇ ಆನೇಂದ್ಸಿೇಂಗ್ಚ:- ಸರ್ನಮನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಪರದಿೇಪಚ ಶಟೆಟರಚರವರತ 
ಧನರವನಡ, ಗದ್ಗ ಮತ್ತು ಹನವೇೆರಿ ಜಿಲ್ೆಿಗಳಿನ ಪರವನಸಿ ಕ್ಷೆೇತ್ರಗಳ ಅಭಿವೃದಿಿಗ್ ೆ ಸೇಂಬೇಂಧಪಟಟೇಂತ್ೆ 
ಪರಶೆುಯನತು ಕೆೇಳಿದನದರೆ. ಅದ್ಕೆೆ ಸೇಂಬೇಂಧಪಟಟೇಂತ್ ೆ ಉತ್ುರವನತು ನಿೇಡಿದೆದೇರ್.ೆ ಮನನಯ ಸದ್ಸಯರತ 
ಸಿದ್ಿರೂಡ ಮಠ್ ಮತ್ತು ಲಕತೆೇಂಡಿಯ ಪರವನಸೊೇದ್ಯಮ ಅಭಿವೃದಿಿಗ್ ೆ ಹಚೆಿಿನ ಅನತದನನವನತು 
ನಿೇಡಬೆೇಕೆೇಂದ್ತ ಕೆೇಳಿಕೂೆಳುುತಿುದನದರೆ. ಯನವಯನವ ಇಲ್ನಖಗೆಳಿೇಂದ್ ಅಭಿವೃದಿಿ ಕತೇಂಠಿತ್ವನಗಿದೆ 
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ಎನತುವ ಮನಹಿತಿ ನನು ಬಳಿ ಇದೆ. ಅವರ ಬಳಿ ಲಭಯವಿರತವ ಮನಹಿತಿಯನತು ಕೊಟಟರೆೇ, 
ಖೇಂಡಿತ್ವನಗಿಯೂ ಅದ್ಷತಟ ಬೆೇಗ ಕನಮಗ್ನರಿಗಳನತು ಪೂಣಾಗ್ೂೆಳಿಸಲ್ನಗತತ್ುದೆ.  

ಸಿದ್ಿರೂಢ ಮಠ್ಕೆೆ ಇನೂು ಹೆಚಿಿನ ಅನತದನನವನತು ನಿೇಡಬೆೇಕೆೇಂದ್ತ ಮನನಯ ಸದ್ಸಯರತ 
ಕೆೇಳಿಕೂೆಳುುತಿುದನದರೆ, ಆರ್ಥಾಕ ಇಲ್ನಖಯೆವರತ ಅನತಮೇದ್ರೆ್ ನಿೇಡಿದ್ರೆ, ಹೆಚಿಿನ ಹಣವನತು 
ನಿೇಡತವೇಂತ್ಹ ಕೆಲಸ ಮನಡಲ್ನಗತತ್ುದೆೇಂದ್ತ ತ್ಮಮ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸತವುದ್ಕೆೆ ಬಯಸತತಿುದೆದೇರ್ೆ.  
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ಚತಕೆೆ ಗತರತತಿನ ಪರಶೆು ಸೇಂಖೆಯ: 2285 
(ಉತ್ುರವನತು ಲಗತಿುಸಲ್ನಗಿದೆ) 

ಡನ|| ಡಿ.ತಿಮಮಯಯ:- ಸರ್ನಮನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರನಜ್ಯದ್ಲ್ಲಿ ಮನತಷಯ ಸೇೆವಿಸತವ ಆಹನರ 
ಪದನಥಾಗಳ ಕಲಬೆರಿಕಯೆೇಂದ್ ಮನತಷಯನ ಆರೂೆೇಗಯದ್ ಮೇಲ್ೆ ಆಗತತಿುರತವ ದ್ತಷಪರಿಣನಮಗಳ 
ಕತರಿತ್ತ ಸಕನಾರದ್ ಗಮನಕೆೆ ಬೇಂದಿದೆಯೆೇ ಎನತುವ ನನು ಪರಶೆುಗ್,ೆಚ“ಬೇಂದಿದೆ”ಚಎನತುವ ಉತ್ುರವನತು 
ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ನಿೇಡಿದನದರೆ.ಚ “ಬೇಂದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ರನಜ್ಯದ್ಲ್ಲಿ ಆಹನರ ಕಲಬೆರಕೆ ಪತ್ೆು ಹಚತಿವ ಕೇೆೇಂದ್ರ 
ಅಥವನ ಘಟಕಗಳು ಎಷ್ಟ್ಟವ;ೆ ಎಲ್ೆಿಲ್ಲಿ ಇವೆ”ಚ ಎನತುವ ನನು ಎರಡರೆ್ಯ ಪರಶೆುಗ್,ೆ ಬೆೇಂಗಳೂರತ, 
ಮೈಸೂರತ, ಬೆಳಗ್ನವಿ ಮತ್ತು ಕಲಬತರಗಿ ಜಿಲ್ೆಿಗಳಲ್ಲಿ ರನಜ್ಯ/ವಿಭನಗಿೇಯ ಆಹನರ 
ಪರಯೇಗ್ನಲಯಗಳಿವೆ ಎನತುವ ಉತ್ುರವನತು ನಿೇಡಿದನದರ.ೆ  

ಸರ್ನಮನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಕಳೆದ್ ಮೂರತ ವಷಾಗಳಲ್ಲಿ ಪರತಿಘಟಕ ಅಥವನ ಕೇೆೇಂದ್ರಗಳಿೇಂದ್ 
ಎಷತಟ ಆಹನರ ಕಲಬೆರಕ ೆ ಪರಕರಣಗಳನತು ಪತ್ೆು ಹಚಿಲ್ನಗಿವ ೆ ಎನತುವ ನನು ಮೂರರೆ್ಯ ಪರಶೆುಗ್ೆ 
ಏರ್ಪರಲಚ 2019 ರಿೇಂದ್ ಡಿಸೇೆಂಬರಚ 2020ರವರೆಗಿನ ಮನಹಿತಿಯನತು ಮನತ್ರ ಒದ್ಗಿಸಿದನದರ.ೆ ಇನೂು 
ಎರಡತ ವಷಾಗಳ ಮನಹಿತಿಯನತು ಕೊಟಿಟಲಿ. ಈ ಒೇಂದ್ತ ವಷಾದ್ಲ್ಲಿ ಬೆೇಂಗಳೂರತ ಆಹನರ 
ಪರಯೇಗ್ನಲಯದ್ಲ್ಲಿ 2741 ಮನದ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ 130 ಆಹನರ ಕಲಬೆರಕೆ ಪರಕರಣಗಳನತು ಪತ್ೆು 
ಹಚಿಲ್ನಗಿದ.ೆ ಮೈಸೂರತ ವಿಭನಗದ್ಲ್ಲಿ 1386 ಮನದ್ರಿಗಳನತು ಸೇಂಗರಹಿಸಲ್ನಗಿದೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ 75 
ಪರಕರಣಗಳನತು ಪತ್ೆು ಹಚಿಲ್ನಗಿದ.ೆ ಬೆಳಗ್ನವಿ ವಿಭನಗದ್ಲ್ಲಿ 2067 ಮನದ್ರಿಗಳನತು ಸೇಂಗರಹಿಸಲ್ನಗಿದೆ, 
ಇವುಗಳಲ್ಲಿ 191 ಕಲಬೆರಕೆ ಪರಕರಣಗಳನತು ಪತ್ೆು ಹಚಿಲ್ನಗಿದ.ೆ ಕೊರೆ್ಯದನಗಿ, ಕಲಬತರಗಿ ವಿಭನಗದ್ಲ್ಲಿ 
1130 ಮನದ್ರಿಗಳನತು ಸೇಂಗರಹಿಸಲ್ನಗಿದೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ 157 ಕಲಬೆರಕೆ ಪರಕರಣಗಳನತು ಪತ್ೆು ಹಚಿಲ್ನಗಿದ ೆ
ಎನತುವ ಉತ್ುರವನತು ನಿೇಡಿದನದರ.ೆ 2020-21 ಮತ್ತು 2021-2ರೆ್ೇ ಸನಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಸೇಂಗರಹಿಸಿರತವ 
ಮನದ್ರಿಗಳ ಸೇಂಖೆಯ ಮತ್ತು ಪತ್ುೆ ಹಚಿಲ್ನಗಿರತವ ಪರಕರಣಗಳ ಬಗೆ್ೆ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಮನಹಿತಿ 
ಕೊಡದೇೆ ಇರತವುದ್ಕೆೆ ಕನರಣವೆೇನತ ಎನತುವುದ್ತ ನನು ಪರಶೆುಯನಗಿದೆ. ಈ ಒೇಂದ್ತ ವಷಾದ್ 
ಮನಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಒಟನಟರೆಯನಗಿ 7324 ಮನದ್ರಿಗಳನತು ಸೇಂಗರಹ ಮನಡಲ್ನಗಿದೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಸರನಸರಿ 
ಒೇಂದ್ತ ತಿೇಂಗಳಿಗ್ೆ 600 ಮನದ್ರಿಗಳನತು, ಸರನಸರಿ ಒೇಂದ್ತ ದಿನಕೆೆ 5 ಮನದ್ರಿಯನತು ಮನತ್ರ 
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ಸೇಂಗರಹಿಸಿದ್ೇಂತ್ನಗಿದೆ. ಸನಕಷತಟ ಸೇಂಖೆಯಯಲ್ಲಿ ಸಿಬಬೇಂದಿಯನತು ಹೊೇಂದಿದ್ದರೂ ಸಹ ಇಡಿೇ ರನಜ್ಯದ್ಲ್ಲಿ 4 
ಪರಯೇಗ್ನಲಯಗಳಿೇಂದ್ ಒೇಂದ್ತ ದಿನಕೆೆ ಕೆೇವಲ 4 ಮನದ್ರಿಗಳನತು ಸೇಂಗರಹ ಮನಡಲ್ನಗತತಿುದೆ. 
ಇದ್ಕೆೆ ಕನರಣವೆೇನತ ಎನತುವುದ್ತ ನನು ಪರಶೆುಯನಗಿದೆ.   ಆಹನರ ಮನದ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಣೆಣ, ತ್ತಪಪ, ಸಕೆರೆ 
ಮತ್ತು ಸಿಹಿ ತಿೇಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಬೆರಕೆ ಮನಡಲ್ನಗತತಿುದ.ೆ ನಿಸಗಾದ್ಲ್ಲಿ ಗ್ನಳಿ ಮತ್ತು ನಿೇರತ ಸಿಗತತಿುದೆ. 
ಆಹನರ ಪದನಥಾಗಳನತು ರ್ನವು ಬೆಳೆದ್ತಕೊಳುುತಿುದೆದೇವೆ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಡಿ.ತಿಮಮಯಯನವರೇೆ, ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಮದ್ಲತ ಉತ್ುರವನತು 
ನಿೇಡಲ್ಲ. 

ಡನ|| ಕೆ.ಸತಧನಕರಚ:- ಸರ್ನಮನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಡಿ.ತಿಮಮಯಯನವರತ 
ನಿದೆೇಾಶಕರನಗಿ ಆರೂೆೇಗಯ ಇಲ್ನಖಯೆಲ್ಲಿ ಕನಯಾವನತು ನಿವಾಹಿಸಿದ್ದರತ. ಅವರ ಮದ್ಲರೆ್ಯ ಪರಶೆು 
ಆರೂೆೇಗಯ ಇಲ್ನಖಗೆ್ೆ ಸೇಂಬೇಂಧಪಟಟೇಂತ್ ೆ ಆರೂೆೇಗಯ ಸಚಿವರಿಗೆ್ ಕೆೇಳಿದನದರೆ. ಒಳೆುಯ ಪರಶೆುಯನತು 
ಕೆೇಳಿದನದರ.ೆ ಈ ಇಲ್ನಖಯೆಲ್ಲಿ ಸತಮನರತ 424 ಜ್ನ ಸಿಬಬೇಂದಿ ಇರಬೇೆಕನಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ, ಕೆೇವಲ 139 
ಜ್ನ ಸಿಬಬೇಂದಿಗಳ ಸನಮಥಯಾವಿದೆ. ಅರೆ್ೇಕ ವಷಾಗಳಿೇಂದ್ ಸಿಬಬೇಂದಿ ಕೊರತೆ್ಯ ಸಮಸೆಯ ಇದೆ. ಆ 139 
ಜ್ನರೂ ಖನಯೇಂ ಸಿಬಬೇಂದಿಗಳಲಿ. ವೆೈದ್ಯರತ ಓ.ಓ.ಡಿ. ಮೇಲ್ೆ ಬೇಂದ್ತ ಕೆಲಸ ಮನಡತತಿುದನದರ.ೆ   ಈ 
ಇಲ್ನಖಗೆ್ ೆವಿಶೆೇಷ ಸಪಶಾವನತು ಕೊಡಬೇೆಕನಗಿದೆ. 

ಸರ್ನಮನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಕೆೇೇಂದ್ರ ಎಫ್ಚ.ಎಸ್ಚ.ಎಸ್ಚ.ಎ.ಐ.,ರವರತ ಈ 4 
ರನಜ್ಯ/ವಿಭನಗಿೇಯ ಆಹನರ ಪರಯೇಗ್ನಲಯಗಳನತು ಡಿಸೇೆಂಬರಚ 2020ರಲ್ಲಿ ಎನಚ.ಎ.ಬಿ.ಎಲಚ. 
Accreditation ಪಡದೆ್ತಕೊಳುದ್ ಹಿರೆ್ುಲ್ೆಯಲ್ಲಿ ಮನನಯತ್ಯೆನತು ರದ್ತದ ಮನಡಿರತತ್ನುರೆ. 2020ರಲ್ಲಿ 
ಎನಚ.ಎ.ಬಿ.ಎಲಚ ಅಪಚಗ್ೆರೇಡೇೆಷನಚ ಆಗಿತ್ತು. ಆಗ ಅಪಚಗ್ೆರೇಡೆೇಷನಚಗೆ್ ಕೆಲವು ಮನಗಾಸೂಚಿಗಳನತು 
ನಿೇಡಿ, ಅಪಚಗ್ೆರೇಡಚ ಮನಡಬೆೇಕೆನತುವ ಸೂಚರೆ್ಯನತು ಕೆೇೇಂದ್ರ ಸಕನಾರದ್ವರತ ನಿೇಡಿದನದರ.ೆ ಅದ್ಕೆೆ 
ಹಣಕನಸನತು ಸಹ ಕೊಟಿಟದನದರೆ. ಆ ಪರಕನರವನಗಿ ಅಪಚಗ್ೆರೇಡೆೇಷನಚ ಕನಮಗ್ನರಿಗಳು ನಡಯೆತತಿುವೆ. ಆ 
ಹಿರೆ್ುಲ್ೆಯಲ್ಲಿ ರ್ನನತ 2020-21ರ ಮನಹಿತಿಯನತು ನಿೇಡಿಲಿ. ಎನಚ.ಎ.ಬಿ.ಎಲಚ.ನಲ್ಲಿ vsix 
Laboratory and Tuv NORD Laboratory ಎೇಂದ್ತ ಎರಡತ ವಿಧದ್ ಒಟತಟ 11 ಖನಸಗಿ 
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ಪರಯೇಗ್ನಲಯಗಳಿವೆ. ಕಳೆದ್ ಒೇಂದ್ೂವರ ೆವಷಾಗಳಿೇಂದ್ ಅವರ ಮತಖನೇಂತ್ರ ಆಹನರ ಕಲಬೆರಕೆ 
ಪತ್ೆು ಹಚತಿವ ಕೆಲಸವನತು ಮನಡಿಸತತಿುದೆದೇವೆ.  

                (ಮತೇಂದ್ತವರಿದಿದ)ೆ 
(481)  21.3.2022  12.20  ರ್ಪಕೆ:ಆರಚಎನಚ 
ಡನ: ಕ.ೆಸತಧನಕರಚ (ಮತೇಂದ್ತ) 
 ಬಹತಶುಃ ಮೂರತ ತಿೇಂಗಳ ಒಳಗ್ೆ ಬೆೇಂಗಳೂರತ, ಮೈಸೂರತ ಮತ್ತು ಬೆಳಗ್ನವಿ, ಈ ಮೂರತ 
ಜಿಲ್ೆಿಗಳಲ್ಲಿ  ಈ ಲ್ನಯಬಚಗಳಿಗ್ೆ NABL (National Accreditation Board for Testing 
and Calibration Laboratories) accreditation  ಸಿಗತತ್ುದೆ.  ಕಲತಬಗಿಾ ಜಿಲ್ೆಿಗ್ ೆ
ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ೆಸಮಯ ಬೆೇಕನಗತತ್ುದೆ.  ಏಕೆೇಂದ್ರ,ೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೂಕು ಮೂಲಭೂತ್ ಸೌಕಯಾಗಳಿಲಿ.  
ಅಲ್ಲಿ ಹೂೆಸ ಕಟಟಡ ನಿಮನಾಣ ಆಗಬೇೆಕನಗತತ್ುದೆ.  ಮನನಯ ಸದ್ಸಯರತ ಹೆೇಳಿದ್ ಹನಗೆ್  ಸನಯೇಂಪಲುಚ 
ಹೆಚತಿ ಆಗಬೇೆಕನಗಿದೆ.  ಅದ್ರ ವಿವರಗಳನತು ಅೇಂದ್ರೆ details Annexure ನಲ್ಲಿ ಕೊಟಿಟದೆದೇವೆ. 
Oil, pulses, sugar, honey   ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಬೆರಕೆ ಆಗತವುದ್ತ ನಿಜ್.  
Substandard  ಇರತವುದ್ತ ಬೆೇರ,ೆ ಕಲಬೆರಕೆ ಬೆೇರ ೆಮತ್ತು misbrand ಮನಡತವುದ್ತ ಬೆೇರ.ೆ  
ಇವೆಲಿವನತು ಕೂಡ ಸೂಕುವನಗಿ ನಿಭನಯಸಬೆೇಕನಗತತ್ುದೆ.  ಇದ್ಕೂೆೆೇಸೆರ ಅವಶಯ ಸಿಬಬೇಂದಿಗಳನತು 
ರೆ್ೇಮಕ ಮನಡಿಕೂೆೇಂಡತ, ಒಳೆುಯ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ನಿವಾಹಿಸಬೇೆಕದ.ೆ  ರ್ನನತ ಇದ್ನತು ಒಪತಪತ್ುೆೇರೆ್.  
ಸದ್ಯಕೆೆ ನಮಮಲ್ಲಿರತವ ಸಿಬಬೇಂದಿಗಳರ್ುೆೇ ಬಳಸಿಕೂೆೇಂಡತ ಇನುಷತಟ ಕರಯನಶ್ೇಲತ್ೆಯೇಂದ್ ಕೆಲಸ ಮನಡತವ 
ದಿಸಯೆಲ್ಲಿ ಪರಯತ್ು ಮನಡತತ್ೆುೇವೆ. 

 ಡನ|| ಡಿ.ತಿಮಮಯಯ:- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಗಳ,ೆ ರ್ನನತ, ಕರ್ಾಭಟ್ಕದ್ಲ್ಲಿ ಕೊರೂೆೇನ ಸನೇಂಕನರಮಿಕ 
ರೂೆೇಗವನತು ನಿಯೇಂತ್ರಣ ಮನಡಿದ್ಕನೆಗಿ ರ್ನನತ ಮನನಯ ಸಚಿವರನತು ಅಭಿನೇಂದಿಸತತ್ೆುೇರೆ್.  1979-
80ರಲ್ಲಿ ರ್ನನತ ಡಿಹೆರ್ಓ ಆಗಿದನದಗ ಪರತಿ ಕನಪ್ೂೆೇಾರೆೇಷನಚಗೆ್ ರ್ನವು ಫತಡಚ ಇನುಚಪ್ೆಕಟರಚಗಳನತು 
ಕಳುಹಿಸತತಿುದದೆವು.  ಅವರಿಗ್ ೆ ಒೇಂದ್ತ ಕ್ಷೆೇತ್ರ ವನಯರ್ಪು ಕೊಟತಟ, ಪರತಿ ತಿೇಂಗಳು ಗರಿಷಾ ಇಷ್ೊಟೇಂದ್ತ 
ಸನಯೇಂಪಲಚಗಳನತು ಕಲ್ೆಕಟಚ ಮನಡಲ್ೇೆಬೇೆಕತ ಎನತುವ ಗತರಿಯನತು ಕೂೆಡತತಿುದೆದವು.  ಹನಗೆ್ಯೆೇ 
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Mysore Corporation ನಲ್ಲಿ Food Analysts ಎನತುವ ಹತದೆದಗಳಿತ್ತು.  Joint Director, 
Public Health ಎೇಂದ್ತ ನಮಮ ಡೈೆರೆಕಟರೆೇಟಚನಲ್ಲಿತ್ತು.  ರನಜ್ಯ ಸರ್ಾಭರದ್ ವನಯರ್ಪುಯಲ್ಲಿದನದಗ ಇದ್ಕೆೆ 
ಸನಕಷತಟ ಪವರಚ ಇತ್ತು.  ಈಗ ಕೆೇೇಂದ್ರದ್ ವನಯರ್ಪುಗ್ೆ ಏಕೆ ಹೊೇಗಿದೆಯೇ ಗ್ೊತಿುಲಿ.  ಮನನಯ ಸಚಿವರತ 
ಈ ಇಲ್ನಖಯೆನತು ದ್ಕ್ಷತ್ೆಯೇಂದ್ ನಡಸೆತತಿುದನದರ.ೆ  ಅದ್ಕೆೆ ಅವರಿಗೆ್ ಅಭಿನೇಂದ್ರೆ್ ಸಲ್ಲಿಸತತ್ೆುೇರೆ್.  
ಇತಿುೇಚಿಗೇಂತ್ೂ ಆಹನರ ಕಲಬೆರಕೆ ಸನಕಷತಟ ಆಗತತಿುದ.ೆ  ಸಿಹಿ ಪದನಥಾಗಳಲ್ಲಿ, ಬೇೆಕರಿ ಪದನಥಾಗಳಲ್ಲಿ 
ಸನಕಷತಟ ಕಲಬೆರಕೆೆ ಆಗತತಿುದ್ತದ ಅದ್ರೆ್ುೇ ರ್ನವು ತಿನತುತಿುದೆದೇವೆ.  ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಇದ್ಕೆೆೇಂದೆೇ ಒೇಂದ್ತ 
ಡೈೆರೆಕಟರೆೇಟಚ ಮನಡಬಹತದ್ತ, ಒೇಂದ್ತ ಪರತ್ೆಯೇಕ ವಿೇಂಗ್ಚ ಮನಡಿದ್ರೆ ಸನವಾಜ್ನಿಕರ ಆರೂೆೇಗಯ 
ಕನಪ್ನಡಿದ್ ಹನಗ್ನಗತತ್ುದೆ ಎೇಂದ್ತ ಹೆೇಳುವುದರ್ೆೆ ಇಷ್ಟಪಡುತೆತೇರ್ೆ.   

 ಡನ|| ಕ.ೆಸತಧನಕರಚ:_ ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಗಳೆ, ಮನನಯ ಸದ್ಸಯರತ ಒಳೆುಯ ಸಲಹೆಯನತು 
ಕೊಟಿಟದನದರೆ.  ಈ ಇಲ್ನಖಗೆ್ೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಮನನಯ ಸದ್ಸಯರ ಅನತಭವ ಕೂಡ ಅಪ್ನರವನಗಿದೆ.  
ಅವರನೂು ಕೂಡ ರ್ನವು ಒೇಂದ್ತ ಸಭೆಗ್ ೆ ಆಹನಾನ ಮನಡಿ, ಇನುಷತಟ ಉತ್ುಮ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇೆಗ್ ೆ
ಕನಯಾನಿವಾಹಿಸಬಹತದ್ತ ಎನತುವ ನಿಟಿಟನಲ್ಲಿ ಸಲಹೆಗಳನತು ತ್ೆಗೆ್ದ್ತಕೊೇಂಡತ, ಹೆೇಗ್ ೆ ಇನುಷತಟ 
ಬಿಗಿಯನದ್ ಕರಮ ಕೆೈಗ್ೂೆಳುುವುದ್ಕೆೆ ಸನಧಯವಿದೆ ಎನತುವುದ್ನತು ನಮಮ ಅಧಿಕನರಿಗಳ ಜೊತ್ೆ ಚರ್ಭೆ 
ಮನಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ  ಈ ರನಜ್ಯದ್ಲ್ಲಿ ಯನವುದೆೇ ಆಹನರ ಪದನಥಾಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಬೆರಕೆ ಆಗದೇೆ ಇರತವ ಹನಗೆ್, 
ಗತಣಮಟಟ ಸತಧನರಿಸತವ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ, ನಿಯಮಗಳನತು ಪ್ನಲ್ಲಸತವ ನಿಟಿಟನಲ್ಲಿ ಕರಮಗಳನತು 
ತ್ೆಗೆ್ದ್ತಕೂೆಳುುತ್ೆುೇರೆ್. 
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ಪರಶೆು ಸೇಂಖೆಯ : ೨೩೪೮ 
(ಉತ್ುರ ಪರತಿ ಲಗತಿುಸಲ್ನಗಿದೆ) 

 ಡನ|| ಚೇಂದ್ರಶೆೇಖರಚ ಬಿ. ಪ್ನಟಿೇಲಚ:- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಗಳೆ,  ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ತ್ಮಮ  
ಉತ್ುರದ್ಲ್ಲಿ, ೮ ತ್ರಗತಿ ಕೂೆಠ್ಡಿಗಳು ಇವ ೆಎೇಂದ್ತ ಹೆೇಳಿದನದರೆ.  ಆದ್ರೆ, ಒೇಂದ್ತ ಡಿಗಿರ ಕನಲ್ೇೆಜಿಗ್ ೆ
ಕನಿಷಾ ೨೫ ಕನಿಸ್ಚ ರೂಮಚ ಬೆೇಕನಗತತ್ುದೆ.  ತ್ನವೆೇ ಹೆೇಳಿರತವ ಹನಗೆ್, ಒೇಂದ್ತ ಕೊಠ್ಡಿ 
ಸಿಬಬೇಂದಿಗಳಿಗೂ,  ಒೇಂದ್ತ ಕೊಠ್ಡಿ ಲ್ೆೈಬರರಿಗ್ ೆಮತ್ತು ಒೇಂದ್ತ ಕೊಠ್ಡಿ ಪ್ನರೇಂಶತಪ್ನಲರಿಗ್ೆೇಂದ್ತ ಹೊೇದ್ರೆ 
ಇನತು ೫ ಕೊಠ್ಡಿಗಳು ಮನತ್ರ ಉಳಿಯತತ್ುವೆ.  ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಟತಟ ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳ ಸೇಂಖೆಯ: 772.  
ಅವರನತು ಎಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಬೆೇಕತ; ಎಲ್ಲಿ ತ್ರಗತಿಗಳನತು ತ್ೆಗೆ್ದ್ತಕೂೆಳುಬೇೆಕತ?  BSc., students 375 
ಇದನದರ.ೆ  ಅೇಂತ್ಹ ಗಡಿ ಭನಗದ್ಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞನನ ಪದ್ವಿ ವಿಷಯದ್ಲ್ಲಿ ಎಷತಟ ಜ್ನ ಆಸಕುರಿದನದರ ೆ
ಎನತುವುದ್ನತು ತ್ನವು ಗಮನಿಸಬೆೇಕತ.  ಅಲ್ಲಿ ಕನಿಸ್ಚ-ರೂಮಚ ಇಲಿ.  ಅಲ್ಲಿಗ್ೆ ಹೂೆೇಗಿ ಬರತವುದ್ಕೆೆ ರಸೆು 
ಇಲಿ.  ಸೂಕು ಸಿಬಬೇಂದಿಗಳಿಲಿ. Physical Director, Economics Staff, History, 
Physics, Chemistry, Biology  labs ಇಲಿ.  ಒಟನಟರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೂಲರ್ೂತ ಸೌಕರ್ಭಗಳಿಲಿ.  
ನಮಮ ಕಲ್ನಯಣ ಕರ್ಾಭಟ್ಕ ಹಿೇಂದ್ತಳಿದ್ ಭನಗವನಗಿದೆ.  ನಮಮ ಜ್ನರಿಗ್ ೆಈ ಸೌಲಭಯಗಳನತು ಕೊಡದೇೆ 
ಇದ್ದರ ೆಅವರತ ಹೇೆಗ್ೆ ಮತೇಂದೆ ಬರತವುದ್ಕೆೆ ಆಗತತ್ುದ?ೆ 

 ಡನ|| ಸಿ.ಎನಚ. ಅಶಾಥ್ಚ ರ್ನರನಯಣ:- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಗಳೆ, ಸದ್ರಿ ಕನಲ್ೇೆಜಿಗ್ ೆ೨೦೧೬ ರಲ್ಲಿ 
ರೂ. ೧ ಕೊೇಟಿ ಅನತದನನ ಕೊಡಲ್ನಗಿದ.ೆ  ೨೦೧೮ರ್ೆೇ ಸನಲ್ಲನಲ್ಲಿ  ರೂ. ೧.೫೦ ಕೊೇಟಿ, ೨೦೨೧-೨೧ರೆ್ೇ 
ಸನಲ್ಲನಲ್ಲಿ ರೂ. ೫೦ ಲಕ್ಷ ಹನಗೂ ಈ ವಷಾ ರೂ. ೨ ಕೊೇಟಿ ಅನತದನನ ಕೊಡತವೇಂಥದ್ತದ ಆಗತತಿುದೆ.  
ಈ ಕತರಿತ್ತ ಈಗ್ನಗಲ್ೆೇ ಪರಪ್ೊೇಸಲಚ ಇದೆ ಮತ್ತು  ಅದ್ತ ಅಪೂರವಚ ಆಗಿ, ಮನಡಿಕೊಡತವೇಂಥದ್ತದ 
ಆಗತತ್ುದೆ.  ಇದ್ಲಿದೆೇ, ಮೇಂಜ್ೂರನದ್ ೧೬ ಹತದೆದಗಳಿದ್ತದ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ೮ ಜ್ನ ಸಿಬಬೇಂದಿ ಇದನದರ.ೆ  ೨೩ 
ಜ್ನ guest faculty ಇದನದರ.ೆ  ೮ ಜ್ನ permanent  staff  ಇದನದರ.ೆ  ಈಗ ರೆ್ೇಮಕನತಿ 
ನಡಯೆತತಿುದ.ೆ  ಅದ್ರಲ್ಲಿ ೧೨೦೦ ಜ್ನರನತು ರೆ್ೇಮಕ ಮನಡತವೇಂಥದ್ತದ ಆಗತತಿುದ.ೆ  ಒಟತಟ ಸತಮನರತ 
೬೫೦೦ ಮೇಂಜ್ೂರನದ್ ಹತದೆದಗಳ ಪ್ೈೆಕ ೩೦೦-೪೦೦ ಹತದದೆಗಳನತು ಬಿಟತಟ ಮಿಕೆೆಲಿವನೂು 
ಭರಿಸತವೇಂಥದನದಗತತ್ುದೆ.  ಎಲ್ೆಿಲ್ಲಿ ಹತದೆದಗಳು ಖನಲ್ಲ ಇವೆಯೇ ಅಲೂಿ ತ್ತೇಂಬಿಕೂೆಳುುವೇಂಥದನದಗತತ್ುದೆ.  
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ಇದ್ರ ಜೊತ್ೆ, ೨೩ ಜ್ನ guest faculty  ಕೆಲಸ ಮನಡತತಿುದನದರ;ೆ six smart class room 
ಕೊಟಿಟದದೆೇವ.ೆ  ಬೇೆಕನಗಿರತವ ಕಟಟಡಗಳನತು ಒದ್ಗಿಸತವೇಂಥದನದಗತತಿುದೆ.  ಅಲ್ಲಿಗ್ೆ ಬೆೇಕನದ್ 
ಪ್ನರಧನಯಪಕರತಗಳನತು ಸೇಂಪೂಣಾವನಗಿ, ಯನವುದೆೇ ರಿೇತಿಯ ಕೊರತೆ್ ಇಲಿದ್ೇಂತ್ ೆಪೂರೈೆಸತವೇಂಥದ್ತದ 
ಆಗಿದ.ೆ  ಕಲ್ನಯಣ ಕರ್ಾಭಟ್ಕ ಬೊೇಡಚಾನಲೂಿ, ಉನುತ್ ಶ್ಕ್ಷಣಕೆೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಬೆೇಕನಗಿರತವ 
ಅಲ್ೊೇಕೆೇಷನಚ ಕೂಡ ಇದ.ೆ  ಈ ಹಿೇಂದ ೆಈ ವಯವಸೆೆ ಇರತತಿುರಲ್ಲಲಿ.  ರ್ನನತ ಸದ್ರಿ ಬೊೇಡಚಾನ 
ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕನರಿಗಳ ಮತ್ತು ಅಧಯಕ್ಷರ ಜೊತ್ ೆ ಮನತ್ರ್ನಡಿ, ಅತಿ ಹಚೆಿಿನ ಅನತದನನವನತು 
ಉನುತ್ ಶ್ಕ್ಷಣಕೆೆ ಕೂೆಡಲತ ಒತ್ನುಯ ಮನಡಿದನಗ ಅದ್ಕೆೆ ಅವರತ ಒರ್ಪಪದನದರೆ.  ಕಲ್ನಯಣ ಕರ್ಾಭಟ್ಕ 
ಭನಗದ್ಲ್ಲಿರತವ ಎಲ್ನಿ ಉನುತ್ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸೇಂಸೆೆಗಳಿಗ್ೆ ಎಲ್ನಿ ಮೂಲರ್ೂತ ಸೌಕರ್ಭಗಳನತು 
ಸೇಂಪೂಣಾವನಗಿ ಒದ್ಗಿಸತವ ಕೆಲಸ ಆಗತತ್ುದೆ. 

 ಡನ|| ಚೇಂದ್ರಶೆೇಖರಚ ಬಿ.ಪ್ನಟಿೇಲಚ:- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಗಳೆ, ಅಲ್ಲಿ ಈಗಲೂ ೮ ಕನಿಸ್ಚ 
ರೂಮಚಗಳು ಮನತ್ರ ಇವೆ.  ಮತೇಂದ ೆ ಬರತವೇಂತ್ಹ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಪ್ನರರೇಂಭವನಗತತ್ುದ.ೆ  ಆಗ 
ಮಕೆಳು ಎಲ್ಲಿ ಕತಳಿತ್ತ ಪ್ನಠ್ ಕೆೇಳಬೆೇಕತ?  ಸದ್ಯಕೆೇಂತ್ೂ ಗಿಡಗಳ ಕೆಳಗಡೆ, ವರನೇಂಡನದ್ಲ್ಲಿ 
ತ್ರಗತಿಗಳು ನಡಯೆತತಿುವೆ.  ೮ ಕನಿಸ್ಚ ರೂಮಚಗಳು ಬಿಟತಟ, ಬೆೇರ ೆ ಕೆಲಸಗಳಿಗ್ ೆಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ 
ಟೆೇಂಡರಚ ಆಗಿಲಿ ಮತ್ತು ಇತ್ರ ಯನವುದೆೇ ಕನಮಗ್ನರಿಗಳು ಪ್ನರರೇಂಭವನಗಿಲಿ. 

 ಡನ|| ಸಿ.ಎನಚ. ಅಶಾಥ್ಚ ರ್ನರನಯಣ:- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಗಳೆ, ೨೦೧೬ರ್ೇೆ ಸನಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಏನತ 
ಅನತದನನ ಬಿಡತಗಡೆಯನಗಿತ್ೊುೇ ಅದ್ಕೆೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಕೆಲಸ ಪ್ನರರೇಂಭ ಮನಡಿರಲ್ಲಲಿ.  ೨೦೧೮ರ್ೆೇ 
ಸನಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಬಿಡತಗಡೆಯನದ್ ಹಣದ್ಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಪ್ನರರೇಂಭವನಗಿದ್ತದ, ಈಗಿರತವ ಕಟಟಡದ್ ಮೇಲ್ೆ ಮಹಡಿ 
ಕಟಟಬೆೇಕನಗಿತ್ತು.  201೮ರ್ೆೇ ಸನಲ್ಲಗ್ ೆಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಏನತ ಕೆಲಸ ಇತ್ೊುೇ ಅದ್ನತು ಪೂರೈೆಸಿದನದರೆ.  
ಮತೇಂದಿನ ಒೇಂದ್ರೆ್ಯ ಮತ್ತು ಎರಡರೆ್ಯ ಹೇಂತ್ದ್ ಕೆಲಸಗಳು ಪ್ನರರೇಂಭವನಗತತ್ುವೆ.  ಬೆೇಕನಗಿರತವ 
SDP ಹಣವನತು ಕೊಡತವೇಂಥನದನದಗತತಿುದ;ೆ ಹೂೆಸದನಗಿ ಇನೂು ರೂ. ೨ ಕೊೇಟಿ ಹಣವನತು 
ಕೊಡತವೇಂಥನದ್ತದ ಆಗತತ್ುದೆ.  ಅದ್ಲಿದೇೆ, ಕಲ್ನಯಣ ಕರ್ಾಭಟ್ಕ ಬೊೇಡಚಾನ ವತಿಯೇಂದ್  ಇನೂು 



   60 

                                                                                                                                                  ವಿಪ/21-03-2022   
“ wzÀÄÝ¥ÀrAiÀiÁUÀzÀ ¥Àæw/unedited copy/£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ¼À°è CxÀªÁ ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉUÁV G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀPÀÆqÀzÀÄ 

__________________________________________________________________________________ 

ಹೆಚನಿಗಿ ಹಣವನತು ಅದ್ಕೆೆ ಮಿೇಸಲ್ಲಡಬೆೇಕೆನತುವ ನಿಟಿಟನಲ್ಲಿ ಕರಮ ವಹಿಸಲ್ನಗಿದೆ ಎೇಂದ್ತ ಹೆೇಳುವುದರ್ೆೆ 
ಇಷ್ಟಪಡುತತೆೇರೆ್.  

ತ್ಡ ೆಹಿಡಿಯಲ್ನದ್ ಪರಶೆು ಸೇಂಖೆಯ : ೨೧೬(1781) 

 ಡನ|| ಸಿ.ಎನಚ. ಅಶಾಥ್ಚ ರ್ನರನಯಣ(ಉನುತ್ ಶ್ಕ್ಷಣ, ಮನಹಿತಿ ತ್ೇಂತ್ರಜ್ಞನನ ಮತ್ತು ಜೆೈವಿಕ 
ತ್ೇಂತ್ರಜ್ಞನನ, ವಿಜ್ಞನನ ಮತ್ತು ತ್ೇಂತ್ರಜ್ಞನನ ಹನಗೂ ಕೌಶಲ್ನಯಭಿವೃದಿಿ ಸಚಿವರತ):- ಮಾನ್ಯ 
ಸಭಾಪತಿಗಳ,ೆ ಕಳೆದ್ ವನರ ಈ ಪರಶೆುಯನತು ಕೆೇಳಿದನಗ ೧೫ ದಿವಸಗಳ ಸಮಯವನತು ಕೆೇಳಿದೆದ.   

 ಸಭಾಪತಿರ್ವರು:- ಈ ವನರ ಉತ್ುರ ಕೊಡಿಸತತ್ೆುೇರೆ್ ಎೇಂದ್ತ ರ್ನನತ ಮನನಯ ಸದ್ಸಯರಿಗೆ್ 
ಹೆೇಳಿದೆದ. 

 ಡನ|| ಸಿ.ಎನಚ. ಅಶಾಥ್ಚ ರ್ನರನಯಣ:- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಗಳೆ, ಇದ್ಕೆೆ ೧೫ ದಿನ ಸಮಯ 
ತ್ೆಗೆ್ದ್ತಕೂೆೇಂಡಿದದೆವು.  ಅವರತ ಕೆೇಳಿರತವ ಪರಶೆು ಯನವರಿೇತಿ ಇದೆ ದ್ಯವಿಟತಟ ರೆ್ೂೇಡಿ.   

ತ್ಡ ೆಹಿಡಿಯಲ್ನದ್ ಪರಶೆು ಸೇಂಖೆಯ: 260(2014) 

 ಶ್ರೇ ಕೆ.ಎ.ತಿಪ್ಪೆೇಸನಾಮಿ:- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಗಳೆ, ನನು ಪರಶೆುಗ್ ೆಉತ್ುರ ಬೇಂದಿಲಿ. 

 ಸಭಾಪತಿರ್ವರು:- ಮನನಯ ಸಭನರ್ನಯಕರೇೆ, ಮದ್ಲತ ಈ ಪರಶೆುಯನತು ಆಹನರ ಮತ್ತು 
ರ್ನಗರಿಕ ಸರಬರನಜ್ತ ಇಲ್ನಖಗೆ್ ೆಕಳುಹಿಸಿದ್ರತ.  ಅವರತ ಇದ್ನತು ಆರ್ಥಾಕ ಇಲ್ನಖಗೆ್ ೆಕಳುಹಿಸಿದ್ರತ.  
ಮತ್ೆು ಆರ್ಥಾಕ ಇಲ್ನಖಯೆವರತ ಆಹನರ ಮತ್ತು ರ್ನಗರಿಕ ಸರಬರನಜ್ತ ಇಲ್ನಖಗೆ್ ೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ರತ.  
ಹಿೇಗ್ನದ್ರೆ ಇದ್ಕೆೆ ಉತ್ುರ ಕೊಡತವವರತ ಯನರತ?  ಇದ್ತ ತ್ಡಹೆಿಡಿಯಲ್ನದ್ ಪರಶೆುಯನಗಿದೆ. 

 ಶ್ರೇ ರ್ೊೇಟ್ ಶ್ರೇನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಗಳೆ, ಇದ್ತ ಯನವ 
ಇಲ್ನಖಗೆ್ ೆಹೊೇಗಬೆೇಕತ ಎೇಂದ್ತ ಚರ್ಭೆ ಮನಡಿ ಮತೇಂದಿನ ಕರಮ ಕೆೈಗ್ೂೆಳುುತ್ೆುೇವೆ.   
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 ಸಭಾಪತಿರ್ವರು:- ಎಷತಟ ಸಲ ಒೇಂದ್ತ ಪರಶೆುಯನತು ವಗ್ನಾಯಸತತಿುೇರಿ?  ಪರಶೆು 
ಕೆೇಳಿದ್ವರಿಗೆ್ ನಿೇವು ಉತ್ುರ ಕೊಡದೇೆ ಇದ್ದರ ೆಹೆೇಗ್ೇೆ?  ಇದ್ತ ತ್ಡಹೆಿಡಿಲ್ನದ್ ಪರಶೆುಯನಗಿದೆ.  ತ್ಡೆ 
ಹಿಡಿದ್ ಪರಶೆುಯನತು ಮತ್ೆು ತ್ಡ ೆಹಿಡಿಯತವುದ್ತ ಎೇಂದ್ರ ೆಹೆೇಗ್ೆೇ?  ಯನವನಗ ಉತ್ುರ ಕೂೆಡಿಸತತಿುೇರಿ?   

 ಶ್ರೇ ರ್ೊೇಟ್ ಶ್ರೇನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ:- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಗಳೆ, ಈ ಕತರಿತ್ತ ಪರಿಶ್ೇಲರೆ್ ಮನಡಿ, 
ಸದ್ನ ಮತಗಿಯತವುದ್ರೂೆಳಗ್ನಗಿ ಈ ಪರಶೆುಗ್ೆ ಉತ್ುರ ಕೊಡಿಸತವ ಕೆಲಸ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆ.   ಈ 
ಶತಕರವನರದ್ ಒಳಗ್ೆ ಉತ್ುರ ಕೊಡಿಸತತ್ೆುೇವೆ.  

ಆ) ಪರಕಟಣ ೆ 
 ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಿ ಕಡನಡಯವನಗಿ ಹನಜ್ರಿರಬೆೇಕನದ್ ಸಚಿವರತಗಳ ಹನಗೂ ಅಧಿಕನರಿಗಳ ಕತರಿತ್ತ 
 ಸಭಾಪತಿರ್ವರು:- ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಿ ಇೇಂದ್ತ ಕಡನಡಯವನಗಿ ಉಪಸಿೆತ್ರಿರಬೆೇಕನದ್ 
ಸಚಿವರತಗಳು ಶ್ರೇ ಗ್ೂೆೇವಿೇಂದ್ ಎೇಂ.ಕನರಜೊೇಳ, ಶ್ರೇ ಅರಗ ಜ್ಞನರೆ್ೇೇಂದ್ರ, ಶ್ರೇ ಅರಬೆೈಲತ ಹೆಬನಬರ 
ಶ್ವರನಮಚ, ಶ್ರೇ ಕೂೆೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೇ ಕ.ೆಗ್ೂೆೇಪ್ನಲಯಯ.  ಮನನಯ ಅರಬೆೈಲತ 
ಹೆಬನಬರ ಶ್ವರನಮಚ ಮತ್ತು  ಮನನಯ ಗ್ೂೆೇವಿೇಂದ್ ಎೇಂ. ಕನರಜೊೇಳರವರತ ಅವರ ಅನತಪಸಿೆತಿಗ್ ೆ
ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ೆನನು ಅನತಮತಿ ಪಡದೆ್ತಕೊೇಂಡಿದನದರೆ.   

 ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಿ ಉಪಸಿೆತ್ರಿರಬೆೇಕನದ್ ಅಧಿಕನರಿಗಳು.  ಶ್ರೇ ಸೇಂಜ್ಯಚ ಎಸ್ಚ.ಬಿಜ್ೂೂರಚ, ಶ್ರೇಮತಿ 
ಅಶ್ಾನಚ ಡಿ.ಗ್ೌಡ, ಶ್ರೇ ಅನಾರಚ ಪ್ನಶನ, ಶ್ರೇಮತಿ ಅಪಣನಾ ಪ್ನವಟೆ, ಶ್ರೇ ರೇಂಗರನವಚ ಜಿ.ವಿ., ಶ್ರೇ 
ರಮೇಶ್, ಶ್ರೇಮತಿ ರ್ಪ.ಎಸ್ಚ.ಮನಲತಿ, ಶ್ರೇಮತಿ ಜೊಯೇತಿ.  ೬ ಗೇಂಟೆಯ ಮೇಲ್ೆ ಸದ್ನ ನಡದೆ್ರ ೆ
ಶ್ರೇಮತಿ ವತ್ುಲ್ನ ಕತಮನರಿ ಇವರತಗಳು ಉಪಸಿೆತ್ರಿರಬೆೇಕತ. 

                 (ಮತೇಂದ್ತ . . .)  
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(482) ಎಸ್ಚರ್ಪಆರಚ/ಆರಚಎನಚ/12:30/21/03/2022  
      (ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿೆತಿ) 

ಇ) ಚತಕೆೆ ಗತರತತಿಲಿದ್ ಪರಶೆುಗಳಿಗೆ್ ಲ್ಲಖಿತ್ ಮೂಲಕ ನಿೇಡಲ್ನದ್ ಉತ್ುರಗಳು 
 

ಶ್ರೇ ಕೊೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ದಿರ್ನೇಂಕ: 
21ರೆ್ೇ ಮನರ್ಚಾ, 2022 ಸಮೂಹ-1ರ ಲ್ಲಖಿತ್ ಮೂಲಕ ಉತ್ುರಿಸತವ ಒಟತಟ 97 ಪರಶೆುಗಳ ಪ್ೆೈಕ 8 
ಪರಶೆುಗಳಿಗ್ೆ ಉತ್ುರಗಳನತು ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಿ ಮೇಂಡಿಸತತಿುದೆದೇರ್ೆ. ಇನತುಳಿದ್ ಉತ್ುರಗಳನತು 
ಕಳುಹಿಸಿಕೂೆಡತತ್ೆುೇರ್ೆ.   

 
ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮೇಂಡಿಸಲ್ನಯತ್ತ. 
 

(ಉತ್ುರಗಳನತು ಲಗತಿುಸಲ್ನಗಿದೆ) 
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೦೩. ಸಭನಪತಿಯವರ ಅನತಮತಿ ಮೇರೆಗ್ೆ ಪರಸನುರ್ಪಸಲ್ನದ್ ವಿಷಯಗಳು 
ಅ) ವಿಷಯ:- 2022-23 ರ್ೆೇ ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ವಷಾದಿೇಂದ್ ಭಗವದಿೆೇತ್ೆಯನತು  

  ಪರಿಚಯಸತವ ಬಗೆ್ೆ 
* * * 

 ಶ್ರೇ ಎೇಂ.ಕೆ.ಪ್ನರಣೆೇಶ್ಚ(ಸೆಳಿೇಯ ಸೇಂಸೆೆಗಳ ಕ್ಷೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 
ಅವಕನಶಕನೆಗಿ ಧನಯವನದ್ಗಳು.   ಶನಲ್ನ ಪಠ್ಯ ಪತಸುಕಗಳಲ್ಲಿ “ಭಗವದಿೆೇತ್ೆ”ಚಬೂೆೇಧಿಸತವ ವಿಷಯಕೆೆ 
ಸೇಂಬೇಂಧಪಟಟೇಂತ್,ೆ ಇದೆೇ 2022-23 ರೆ್ೇ ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ವಷಾದಿೇಂದ್ ಗತಜ್ರನತ್ಚ ರನಜ್ಯದ್ಲ್ಲಿ 6 ರಿೇಂದ್ 
12 ರೆ್ೇ ತ್ರಗತಿ ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳಿಗ್ ೆ ಭಗವದಿೆೇತ್ೆ ಶನಲ್ನ ಪಠ್ಯಕರಮದ್ ಭನಗವನಗಲ್ಲದ.ೆ  ಈ 
ವಿಚನರವನತು ಗತಜ್ರನತ್ಚ ಸಕನಾರದ್ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಚಿವರತ ಘೂೇಷ್ಟ್ಸಿದನದರೆ.  ಭಗವದಿೆೇತ್ೆಯಲ್ಲಿರತವ 
ಮೌಲಯಗಳು ಮತ್ತು ತ್ತ್ಾಗಳನತು ಶನಲ್ನ ಪಠ್ಯಕರಮದ್ಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಸತವ ಉದೆದೇಶದಿೇಂದ್ ನಿಣಾಯ 
ಕೆೈಗ್ೊಳುಲ್ನಗಿದ್ತದ, ಇದ್ತ ಆಧತನಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ನರಚಿೇನ ಸೇಂಸೃತಿ, ಸೇಂಪರದನಯಗಳನತು, ಜ್ಞನನ 
ವಯವಸೆೆಗಳ ಪರಿಚಯವನತು ಶ್ಫನರಸತು ಮನಡತವ ಕೆೇೇಂದ್ರದ್ ಹೊಸ ಶ್ಕ್ಷಣ ನಿೇತಿಗ್ ೆ (ಎನಚ.ಇ.ರ್ಪ.) 
ಅನತಗತಣವನಗಿದೆ.  ಶ್ರೇ ಕೃಷಣನತ ಅಜ್ತಾನನಿಗ್ೆ ಉಪದೆೇಶ ಮನಡಿದ್, ಗಿೇತ್ನ ರೂಪದ್ಲ್ಲಿರತವ 
ತ್ತ್ಾಬೊೇಧರ್ೆಯೆೇ “ಭಗವದಿೆೇತ್ೆ”.ಚ ಚ ಇದ್ತ ಜಿೇವನದ್ ಸನರವನತು ವಿವರಿಸತತ್ುದೆ.  ಭಗವದಿೆೇತ್ೆಯಲ್ಲಿ 
ಏನಿದ ೆಎೇಂದ್ತ ತಿಳಿದ್ತಕೊಳುಬೆೇಕಲಿವೆೇ?  700 ಶೆ್ ಿೇಕಗಳಿರತವ ಪತಸುಕದ್ ಗ್ನತ್ರ ರೆ್ೂೇಡಿ ಕೆಲವು 
ಓದ್ಲತ ಹಿೇಂಜ್ರಿಯತತ್ನುರೆ.  ಆದ್ದರಿೇಂದ್ ಭಗವದಿೆೇತ್ೆಯನತು ಪಠ್ಯಪತಸುಕಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಸಿದ್ರೆ, 
ಮತೇಂದಿನ ರ್ಪೇಳಿಗ್ೆಗೆ್ ಅನತಕೂಲವನಗತತ್ುದೆ. ಇದ್ರಿೇಂದ್ ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳು ಭನರತ್ದ್ ಶ್ರೇಮೇಂತ್ ಮತ್ತು 
ವೆೈವಿಧಯಮಯ ಸೇಂಸೃತಿಯ ಬಗೆ್ೆ ಹೆಮಮ ಪಡತತ್ನುರ.ೆ  ಆದ್ಕನರಣ, ರ್ನನತ ಸಕನಾರವನತು ಈ 
ಮೂಲಕ ವಿನೇಂತಿಸತವುದೇೆರ್ೆೇಂದ್ರೆ, ನಮಮ ರನಜ್ಯದ್ಲೂಿ ಇದೇೆ 2022-23 ರೆ್ೇ ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ 
ವಷಾದಿೇಂದ್ ಪಠ್ಯಪತಸುಕಗಳಲ್ಲಿ “ಭಗವದಿೇತ್”ೆಯನತು ಪರಿಚಯಸಬೆೇಕೆೇಂದ್ತ ಶ್ನಯ ವೆೇಳೆಯಲ್ಲಿ 
ಸಕನಾರವನತು ಒತ್ನುಯಸತತ್ೆುೇರ್ೆ. 
 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಸಿ.ರ್ನಗ್ೇೆಶ್ಚ(ಪ್ನರಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ೌರಢ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಚಿವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 
ಕಳೆದ್ ವನರದ್ಲ್ಲಿ ಮೇಲಮಲರೆ್ಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ರೆ್ೈತಿಕ ಶ್ಕ್ಷಣದ್ ಬಗೆ್ೆ ಸನಕಷತಟ ಚಚಾೆಗಳನಗಿವೆ.  
ಸದ್ನದಿೇಂದ್ ಹೊರಗಡೆ, ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳ ಪ್ೊೇಷಕರೂ ಸಹ ರೆ್ೈತಿಕ ಶ್ಕ್ಷಣವನತು ಇೇಂದಿನ ಶನಲ್ೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಕೊಡತತಿುಲಿ ; ಈ ಹಿೇಂದ ೆ ರೆ್ೈತಿಕ ಶ್ಕ್ಷಣಕನೆಗಿಯೆೇ ಒೇಂದ್ತ ತ್ರಗತಿಯನತು ನಿಗದಿಪಡಿಸತತಿುದ್ದರತ; 
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ಹನಗೂ ಮಕಳಿುಗ್ ೆ ರೆ್ೈತಿಕ ಶ್ಕ್ಷಣವನತು ನಿೇಡಲ್ನಗತತಿುತ್ತು.  ಆಗ ಮಕೆಳಲ್ಲಿ ರೆ್ೈತಿಕತ್ೆಯತ 
ಅಭಿವೃದಿಿಯನಗತತಿುತ್ತು.  ಆದ್ರೆ, ಇತಿುೇಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರೆ್ೈತಿಕ ಶ್ಕ್ಷಣ ಎನತುವುದ್ತ ಶನಲ್ೆಗಳ 
ಪಠ್ಯದಿೇಂದ್ ತ್ೆಗೆ್ಯಲ್ನಗಿದ.ೆ  ಶನಲ್ೆಗಳಲ್ಲಿನ ರೆ್ೈತಿಕ ಶ್ಕ್ಷಣದ್ ತ್ರಗತಿಯನತು ತ್ೆಗೆ್ದ್ತ ಹನಕಲ್ನಗಿದ ೆ
ಎೇಂಬತದನಗಿ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದನದರೆ.  ತ್ಮಗೂ ಸಹ ತಿಳಿದಿರತವೇಂತೆ್ ಶ್ರೇ ಕೃಷಣನತ ಮಹನಭನರತ್ದ್ 
ಯತದ್ಿದ್ ಸಮಯದ್ಲ್ಲಿ ಅಜ್ತಾನನ ಮನಸಿುನಲ್ಲಿ ದ್ಾೇಂದ್ಾಗಳನದನಗ ಮತ್ತು ತ್ನಗ್ೆ ಏನತ 
ಮನಡಬೇೆಕೆೇಂದ್ತ ತಿಳಿಯದೇೆ ಇದ್ದ ಸೇಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ “ಭಗವದಿೆೇತ್ೆ”ಯನತು ಉಪದೆೇಶ್ಸಿದ್ನತ.  ಜಿೇವನವು 
ಏನತ ಎನತುವುದ್ನೂು ಸಹ ಶ್ರೇಕೃಷಣನತ ಅಜ್ತಾನನಿಗ್ ೆಬೊೇಧಿಸಿದ್ನತ.  ಇೇಂದಿನ ಕನಲದ್, ಇವತಿುನ 
ಸಮನಜ್ದ್ಲ್ಲಿ ಮನತಷಯನಿಗತೇಂಟನಗತವ ದ್ಾೇಂದ್ಾದ್ ಬಗೆ್ೆ ಉಪದೆೇಶದ್ ಅವಶಯಕತ್ ೆ ಇದೆ ಎನತುವುದ್ತ 
ಎಲಿರಿಗೂ ಸಹ ತಿಳಿದ್ ವಿಚನರವನಗಿದ.ೆ  ಹಿೇಗ್ನಗಿ ಶನಲ್ನ ಪಠ್ಯ ಪತಸುಕದ್ಲ್ಲಿ “ಭಗವದಿೆೇತ್ೆ”ಯನತು 
ಬೊೇಧಿಸಬೇೆಕತ ಎೇಂದ್ತ ಹಲವನರತ ಸದ್ಸಯರತಗಳು ಮನತ್ರ್ನಡಿದನದರೆ.  ಈ ವಿಚನರಕೆೆ 
ಸೇಂಬೇಂಧಪಟಟೇಂತ್,ೆ ಸಕನಾರವು ಮತೇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಿತಿಯೇಂದ್ನತು ರಚಿಸಿ, ತ್ಮಮೇಂತ್ಹ 
ಹಿರಿಯರತ ಹನಗೂ ಮತಖಯಮೇಂತಿರಗಳೂೆೇಂದಿಗೆ್ ಚಚಿಾಸಿ ಮತೇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ನತು ಯನವ 
ರಿೇತಿಯನಗಿ ಜನರಿಗ್ೊಳಿಸಬೆೇಕತ ಎನತುವುದ್ರ ಬಗ್ೆೆ ಯೇಚರೆ್ ಮನಡಲ್ನಗತವುದ್ತ. 
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ಆ) ವಿಷಯ:- ಬೆೇಂಗಳೂರಿನ ಜನರಕಬೇಂಡೆ ಕನವಲಚನ ಅರಣಯ ಪರದೆೇಶದ್ಲ್ಲಿ  
    ಸಕನಾರವು ಉದನಯನವನ ನಿಮನಾಣ ಮನಡತವ ಕತರಿತ್ತ 

* * * 
ಶ್ರೇ ಸಲ್ಲೇೇಂ ಅಹಮದಚ(ಸೆಳಿೇಯ ಸೇಂಸೆೆಗಳ ಕ್ಷೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 

ಬೆೇಂಗಳೂರಿನ ಜನರಕಬೇಂಡೆ ಕನವಲಚ ಅರಣಯ ಪರದೆೇಶದ್ಲ್ಲಿ ಸಕನಾರವು ಕೃತ್ಕ ಉದನಯನವನ 
ನಿಮಿಾಸಲತ ಮತೇಂದನಗಿರತವ ವಿಷಯವನತು ಶ್ನಯ ವೆೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಪರಸನುರ್ಪಸತತ್ೆುೇರ್ೆ. ಬೆೇಂಗಳೂರತ 
ಮಹನನಗರ ವನಯರ್ಪುಯಲ್ಲಿರತವ ಜನರಕಬೇಂಡೆ ಕನವಲಚ ಅರಣಯ ಪರದೆೇಶ ಸತಮನರತ 632 ಎಕೆರೆ 
ವಿಸಿುೇಣಾ ಹೂೆೇಂದಿ ಬೃಹದನಕನರವನಗಿದ.ೆ  ಈ ಕನಡತಗಳಲ್ಲಿ ಸನವಿರನರತ ಪ್ನರಣಿ-ಪಕ್ಷಿಗಳು 
ವನಸಿಸತತಿುರತತ್ುವೆ.  ಬೆೇಂಗಳೂರಿನ ಕೆರೆಗಳಿಗ್ ೆಹೂೆರರನಜ್ಯ ಹನಗೂ ಹೊರ ದೆೇಶಗಳಿೇಂದ್ ಆಗಮಿಸತವ 
ನೂರನರತ ವಿಶ್ಷಟ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಸೇಂತ್ನರೆ್ೂೇತ್ಪತಿುಗ್ೆ ಈ ಅರಣಯವರೆ್ುೇ ಅವಲೇಂಬಿಸಿವ.ೆ  ಹನವುಗಳು, 
ಕೇಟಗಳು, ಚಿಟೆಟಗಳು, ಜೆೇನತರ್ೊಣಗಳಿೇಂದ್ ಕೂಡಿರತವ ಜಿೇವ ವೆೈವಿಧಯತ್ ೆಇಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದ.ೆ  ಈ ಎಲ್ನಿ 
ಜಿೇವರನಶ್ಗಳು ಕೃತ್ಕ ಅರಣಯ ಪರದೆೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವನಸಿಸಲ್ನರವು.  ಇೇಂತ್ಹ ರೆ್ೈಸಗಿಾಕ ಮಿೇಸಲತ 
ಅರಣಯದ್ ಸತತ್ುಮತತ್ುಲ್ಲನ ಪರದೆೇಶದ್ಲ್ಲಿ ರಿಯಲಚ ಎಸಟೆೇಟಚ ವಿಸುರಣೆ, ವನಣಿಜ್ಯ ಚಟತವಟಿಕೆ ಆರೇಂಭ 
ಹನಗೂ ಸಿವಿಲಚ ಗತತಿುಗ್ೆದನರರ ಅನತಕೂಲಕನೆಗಿ ಸಕನಾರ ಮತೇಂದನಗಿದ.ೆ  ಈ ಬನರಿಯ ಬಜೆಟಚನಲ್ಲಿ 
ನಗರದ್ ಗಿರೇನಚ ಸಪೆೇಸ್ಚ ಹಚೆಿಿಸಲತ ಜನರಕಬೇಂಡೆ 350 ಎಕರ ೆಪರದೆೇಶದ್ಲ್ಲಿ ಲ್ನಲಚ ಬನಗ್ಚ, ಕಬಬನಚ 
ಪ್ನಕಚಾ ಮನದ್ರಿಯ ಉದನಯನವನ ನಿಮಿಾಸತವುದನಗಿ ರನಜ್ಯ ಸಕನಾರ ಘೂೇಷ್ಟ್ಸಿದೆ.  ಪರಸತುತ್ 
ನಗರದ್ಲ್ಲಿ 900 ಕೂೆ ಹಚೆತಿ ಉದನಯನವನಗಳು ಇರತವನಗ ಅರಣಯ ಪರದೇೆಶವನತು ಹನಳು ಮನಡಿ 
ಅಲ್ೊಿೇಂದ್ತ ಉದನಯನವನವನತು ನಿಮಿಾಸತವುದ್ಕೆೆ ಸನವಾಜ್ನಿಕರಿೇಂದ್ ವಿರೂೆೇಧ ವಯಕುವನಗಿದ.ೆ   
 
 ಬೆೇಂಗಳೂರತ ಮಹನನಗರ ಪರದೆೇಶದ್ ವನಯರ್ಪುಯಲ್ಲಿ ಪರಸತುತ್ ಉಳಿದಿರತವ ಅರಣಯ ಪರದೆೇಶ 
ಶೆೇಕಡ 2.28 ರಷತಟ ಮನತ್ರ.  ಉಳಿದ್ ಕನಡತಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚತಿ ವಿಶನಲವನಗಿರತವುದ್ತ ಜನರಕಬೇಂಡೆ 
ಕನವಲಚ ಮಿೇಸಲತ ಅರಣಯದ್ ಸತಮನರತ 632 ಎಕೆರೆ ಪರದೆೇಶದ್ಲ್ಲಿ ಈಗ್ನಗಲ್ೆೇ ಸತಮನರತ 70 
ಎಕರ ೆ ಟಿರೇ ಪ್ನಕಚಾಗ್ೂೆೇಸೆರ ಒೇಂದಿಷತಟ ಅರಣಯ ಭೂಮಿ ಒತ್ತುವರಿಯನಗಿದೆ.  ಇನತು, ಸಕನಾರವು 
ಉದನಯನವನ ನಿಮನಾಣದ್ ನಿಧನಾರದಿೇಂದ್ ಶೇೆಕಡನ 25 ರಷತಟ ಅರಣಯವು ಉಳಿಯತವುದಿಲಿ.  
ಮಹನನಗರದ್ ಜ್ನರಿಗ್ ೆ ಶನಾಸಕೊೇಶವನಗಿದ್ದ ಪರಮತಖ ಅರಣಯ ಪರದೆೇಶವು ಸಕನಾರದ್ ಅಭಿವೃದಿಿ 
ಕನಯಾದ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬಲ್ಲಯನಗತತಿುರತವುದ್ತ ವಿಪಯನಾಸದ್ ಸೇಂಗತಿಯನಗಿದೆ.  ಸಕನಾರವು 
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ರೆ್ೈಸಗಿಾಕವನಗಿ ಬೆಳೆದಿರತವ ವನಯ ಸೇಂಪತ್ತು ಹನಳು ಮನಡತವ ಸಲತವನಗಿ ಸನವಾಜ್ನಿಕರ ತೆ್ರಿಗೆ್ 
ಹಣವನತು ಅನಗತ್ಯ ದ್ತೇಂದ್ತ ವೆಚಿ ಮನಡತವುದ್ನತು ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ಈ ಯೇಜ್ರೆ್ಯನತು 
ಕನಯಾಗತ್ಗ್ೂೆಳಿಸಲತ ಪತನರಚ ಪರಿಶ್ೇಲರೆ್ಯನನತು ಮನಡತವ ಸಲತವನಗಿ ಈ ಸದ್ನದ್ ಮೂಲಕ 
ಸಕನಾರವನತು ಒತ್ನುಯಸತತ್ೆುೇರ್ೆ. 
 

ಶ್ರೇ ಕೊೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ 
ಸದ್ಸಯರತ ಶ್ನಯ ವೆೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಪರಸನುರ್ಪಸಿದ್ ವಿಷಯಕೆೆ ಸೇಂಬೇಂಧಪಟಟೇಂತ್ ೆ ಮನನಯ 
ಮತಖಯಮೇಂತಿರಗಳಿೇಂದ್ ಉತ್ುರವನತು ಒದ್ಗಿಸಲ್ನಗತವುದ್ತ. 
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ಇ) ವಿಷಯ :- ಕೆೈವನರ ಸದ್ತೆರತ ಶ್ರೇ ಯೇಗಿರ್ನರೆೇಯಣನ ಯತಿೇೇಂದ್ರರ  
(ಕೆೈವನರ ತ್ನತ್ಯಯ) ಜ್ಯೇಂತಿಯನತು ಆಚರಿಸತವ ಬಗ್ೆೆ  

* * *  
 ಶ್ರೇ ಕ.ೆಟಿ.ಶ್ರೇಕೇಂಠೆೇಗ್ೌಡ(ಪದ್ವಿೇಧರರ ಕ್ಷೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಚಿಕೆಬಳನುಪತರ 
ಜಿಲ್ೆಿ ಕೆೈವನರದ್ ಸದ್ತೆರತ ಶ್ರೇ ಯೇಗಿರ್ನರೆೇಯಣನ ಯತಿೇೇಂದ್ರರ ಜ್ಯೇಂತಿಯನತು ಪರತಿ ವಷಾ 
ಮನರ್ಚಾ 27 ರೇಂದ್ತ ಆಚರಿಸತವುದನಗಿ 2022-23 ರ ಆಯವಯಯ ಭನಷಣದ್ಲ್ಲಿ ಮನನಯ 
ಮತಖಯಮೇಂತಿರಗಳು ಘೂೇಷಣೆ ಮನಡಿರತವುದ್ತ ಅತ್ಯೇಂತ್ ಸನಾಗತ್ನಹಾ.  ಆದ್ರೆ, ಕೆೈವನರದ್ ಸದ್ತೆರತ 
ಶ್ರೇ ಯೇಗಿರ್ನರೆೇಯಣನ ಯತಿೇೇಂದ್ರರ ಜ್ಯೇಂತಿಯತ ಪರತಿ ವಷಾವು ಫನಲತೆಣ ಮನಸದ್ 
ಹತಣಿಣಮಯೇಂದ್ತ ರೆ್ೇರೆವೆೇರತವುದನಗಿ ಅವರ ಜಿೇವನ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ೆಿೇಖಿಸಲ್ನಗಿದೆ.  ಅದ್ರೇಂತ್,ೆ 
ಬದ್ಲ್ನವಣೆಗ್ೂೆಳಿಸಲತ ಕೆೈವನರ ಕ್ಷೆೇತ್ರದ್ ಧಮನಾಧಿಕನರಿ ಶ್ರ ಎೇಂ.ಆರಚ.ಜ್ಯರನಮಚ ಮತ್ತು 
ಪದನಧಿಕನರಿಗಳ ನಿಯೇಗವು ಮನನಯ ಮತಖಯಮೇಂತಿರಗಳನತು ಭೆೇಟಿ ಮನಡಿ ದಿರ್ನೇಂಕವನತು 
ಬದ್ಲ್ನವಣೆಗ್ೂೆಳಿಸಲತ ಮನವಿ ಮನಡಿರತವುದನಗಿ ದಿನ ಪತಿರಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪರಕಟಗೆ್ೂೇಂಡಿರತತ್ುದೆ.  
ಅದ್ರೇಂತ್,ೆ ಮನನಯ ಮತಖಯಮೇಂತಿರಯವರತ ಕೂಡ ಒರ್ಪಪರತವುದನಗಿ ತಿಳಿಸಿರತತ್ನುರ.ೆ  ಆದ್ರೆ, ಕನುಡ 
ಮತ್ತು ಸೇಂಸೃತಿ ಇಲ್ನಖಯೆತ ದಿರ್ನೇಂಕ 18/03/2022 ರ ಸಕನಾರದ್ ಆದೇೆಶದ್ಲ್ಲಿ ರನಜನಯದ್ಯೇಂತ್ 
ಮನರ್ಚಾ 27 ರೇಂದ್ತ ಕೆೈವನರದ್ ಸದ್ತೆರತ ಶ್ರೇ ಯೇಗಿರ್ನರೆೇಯಣನರವರ ಜ್ಯೇಂತಿಯನತು 
ಆಚರಿಸಲತ ತಿಳಿಸಲ್ನಗಿದೆ. 
 

ಆದ್ರೆ, ದಿರ್ನೇಂಕ 18/03/2022 ರ ಶತಕರವನರ (ಪೂಣಾ ಪ್ೌಣಿಾಮ ದಿನ)ದ್ೇಂದ್ತ ಶ್ರೇ 
ಸದ್ತೆರತ ಕೆೈವನರ ತ್ನತ್ಯಯನವರ ಜ್ಯೇಂತಿಯನತು ಶ್ರೇ ಮಠ್ವೂ ಸೇೆರಿದ್ೇಂತ್,ೆ ರ್ನಡಿರ್ನದ್ಯೇಂತ್ 
ಆಚರಿಸಲ್ನಗಿದ.ೆ  ಆದ್ಕನರಣ, ಮನನಯ ಕನುಡ ಮತ್ತು ಸೇಂಸೃತಿ ಇಲ್ನಖಯೆವರತ ಮತೇಂದಿನ 
ಸನಲ್ಲನಿೇಂದನದ್ರೂ ಶತದ್ಿ ಪ್ೌಣಿಾಮಯ ದಿನದ್ೇಂದೆೇ (ಹಿೇಂದ್ೂ ಪೇಂಚನೇಂಗದ್ ಪರಕನರ ಫನಲತೆಣ 
ಮನಸದ್ ಹತಣಿಣಮಯ ದಿನದ್ೇಂದ್ತ) ಆಚರಿಸಲತ ಕರಮ ಕೆೈಗ್ೂೆಳುಬೇೆಕೆೇಂದ್ತ ಶ್ನಯ ವೆೇಳೆಯಲ್ಲಿ 
ಒತ್ನುಯಸತತ್ೆುೇರೆ್. 
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ಶ್ರೇ ಕೊೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ 
ಸದ್ಸಯರತ ಶ್ನಯ ವೆೇಳಯೆಲ್ಲಿ ಪರಸನುರ್ಪಸಿದ್ ವಿಷಯಕೆೆ ಸೇಂಬೇಂಧಪಟಟೇಂತ್ೆ ಕನುಡ ಮತ್ತು ಸೇಂಸೃತಿ 
ಇಲ್ನಖನ ಸಚಿವರಿೇಂದ್ ಉತ್ುರವನತು ಒದ್ಗಿಸಲ್ನಗತವುದ್ತ. 
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ಈ) ವಿಷಯ:- ಕೊೇವಿಡಚ-19 ಉಲಬಣಗ್ೂೆಳುುವ ಸನಧಯತ್ಗೆಳಿರತವುದ್ರಿೇಂದ್  
    ಮತೇಂಜನಗರೂಕತ್ೆ ಕರಮ ತ್ೆಗೆ್ದ್ತಕೊಳುುವ ಬಗೆ್ೆ 

* * * 
ಶ್ರೇ ಶಶ್ೇಲಚ ಜಿ.ನಮೇಶ್(ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್ಷೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಕಳೆದ್ ಸತಮನರತ 

ಎರಡತ ವಷಾಗಳಿೇಂದ್ ಇಡಿೇ ಜ್ಗತ್ುರೆ್ುೇ ಸಮಶನಣದ್ೇಂತೆ್ ಮನಡಿ, ಕತ್ುಲಲ್ಲಿ ನೂಕದ್ದ ಮಹನಮನರಿ ಚಿೇರ್ನ 
ವೆೈರಸ್ಚ ಆದ್ ಕೊೇವಿಡಚ-19 ರ ಕರಿಛನಯೆಯೂ ಮನಸಿಹೊೇಗಿ ಈಗಷ್ೆಟ ನಮಮ ದೆೇಶದ್ ಜ್ನತ್ ೆಮತ್ೆು 
ಸಹಜ್ ಸಿೆತಿಗ್ ೆಮರಳುತಿುದನದರೆ ಎೇಂಬತದ್ತ ಸಮನಧನನಕರ ಸೇಂಗತಿಯನಗಿದೆ.  ಆದ್ರೆ, ಇದ್ರ ಮಧೆಯ 
ಇದಿೇಗ ಕಳೆದ್ ಒೇಂದ್ತ ವನರದಿೇಂದ್ ಕೊೇವಿಡಚ ವೆೈರನಣತ ರೆ್ರೆಯ ದೆೇಶ ಚಿೇರ್ನದ್ಲ್ಲಿ ಹನಗೂ 
ಅಮೇರಿಕನ,  ಕೆನಡನ ಮತ್ತು ಇನಿುತ್ರ ೆದೆೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ೆು ಕರೂೆೇರ್ನ ಉಲಬಣಗ್ೂೆೇಂಡತ ಪರತಿನಿತ್ಯದ್ 
ಪರಕರಣಗಳು ಹಚೆನಿಗತತಿುವೆ.  ಇದ್ರಿೇಂದನಗಿ ಅಲ್ಲಿನ ಸಕನಾರಗಳು ಮತ್ೆು ಲ್ನಕಚಡೌನಚ 
ಮರಹೊೆೇಗತತಿುವೆ ಎೇಂಬತದ್ತ ಪತಿರಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪರಕಟಗೆ್ೂೇಂಡಿದೆ ಎೇಂಬತದ್ತ ನಮಮ ದೆೇಶಕೆೆ ಮತ್ೊುಮಮ 
ಒೇಂದ್ತ ಎಚಿರಿಕೆಯ ಘೇಂಟೆಯನಗಿ ಪರಿಣಮಿಸತತಿುದ ೆ ಎೇಂಬತದ್ತ ಅರಿತ್ತಕೂೆಳುುವುದ್ತ ಅತ್ಯಗತ್ಯ.  
ಆದ್ದರಿೇಂದ್ ಈಗ ನಮಮ ರನಜ್ಯದ್ ಜ್ನತ್ೆಯ ಬಗೆ್ೆ ರ್ನವು ಈ ಕೂಡಲ್ೇೆ ಎಚೆಿತ್ತುಕೂೆೇಂಡತ ಮತೇಂದ ೆ
ಆಗಬಹತದನದ್ ಅರ್ನಹತತ್ಗಳನತು ತ್ಡಗೆಟಟಲತ ತ್ೆಗೆ್ದ್ತಕೊಳುಬಹತದನದ್ ಮತರೆ್ುಚಿರಿಕನ ಕರಮಗಳ ಬಗ್ೆೆ 
ಹನಗೂ ವೆೈದ್ಯಕೇಯ ವಯವಸೆೆಗಳ ತ್ಯನರಿಯ ಬಗೆ್ೆ ಗಮನಹರಿಸಬೆೇಕನಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿೇಂದ್ ಇದೊೇಂದ್ತ 
ಸನವಾಜ್ನಿಕ ಮಹತ್ಾದ್ ವಿಷಯವನಗಿರತವುದ್ರಿೇಂದ್ ಶ್ೇಘರವನಗಿ ಇದ್ರ ಬಗೆ್ೆ ಗಮನಹರಿಸಿ, 
ಮತರೆ್ುಚಿರಿಕನ ಕರಮಗಳನತು ಕೆೈಗ್ೊಳುಬೆೇಕೆೇಂದ್ತ ಶ್ನಯ ವೆೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಮನನಯ ಆರೂೆೇಗಯ ಮತ್ತು 
ಕತಟತೇಂಬ ಕಲ್ನಯಣ ಸಚಿವರ ಗಮನ ಸಳೆೆಯ ಬಯಸತತ್ೆುೇರೆ್. 

 
(ಮತೇಂದ್ತ) 

(೪೮೩)  21.03.2022  12.40 ಎಸ್ಚವಿ-ವಿಕೆ 

(ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿೆತಿ) 

ಡನ:ಕ.ೆಸತಧನಕರಚ (ಆರೂೆೇಗಯ ಮತ್ತು ಕತಟತೇಂಬ ಕಲ್ನಯಣ ಸಚಿವರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ,  ಈಗ ಬೇಂದಿರತವ ಹೊಸ ಪರಭೆೇದ್ ಬಿಎ-೨.  ಒಮಿಕನರನಚ ಆದ್ ನೇಂತ್ರ 
sublineages BA.1, BA.1.1, ಹಿೇಗ್ೆ ಎರಡತ ಇತ್ತು.  ಈಗ ಬಿಎ-೨ ಎನತುವುದ್ತ ಮದ್ಲ ಬನರಿಗ್ ೆ
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ಫಿಲ್ಲರ್ಪಪೇನುಚನಲ್ಲಿ ಕೇಂಡತ ಬೇಂದಿದ.ೆ  ಫಿಲ್ಲರ್ಪಪೇನುಚನಲ್ಲಿ ಕೇಂಡತ ಬೇಂದ್ ಮೇಲ್ೆ ಈಗ ಸತಮನರತ ೪೦ 
ದೆೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪರಭೆೇದ್ ಕೇಂಡತ ಬೇಂದಿದ.ೆ  ಐ.ಐ.ಟಿ., ಕನನತಪರ ಇವರತ ಮೂರರೆ್ೇ ಅಲ್ ೆಯನವನಗ 
ಬರತತ್ುದ ೆಎನತುವುದ್ನತು forecast ಮನಡಿದ್ದರತ. ಅದೆೇ ಸೇಂಸೆೆಯತ ಭನರತ್ ದೆೇಶದ್ಲ್ಲಿ ೪ರೆ್ೇ ಅಲ್ ೆ
ಬೇಂದ್ರ ೆಬಹತಶುಃ ಆಗಸ್ಟಚನಲ್ಲಿ ಬರತತ್ುದೆ ಎೇಂದ್ತ ಹೆೇಳಿದನದರ.ೆ  ನಮಮ ದೆೇಶದ್ಲ್ಲಿ ಆಗಿರತವ ಲಸಿಕನಕರಣ 
ನಿಜ್ವನಗಿಯೂ ಇಡಿೇ ವಿಶಾದ್ಲ್ಲಿಯೆೇ ಅತ್ಯೇಂತ್ ಹಚೆನಿಗಿದೆ.  ಮದ್ಲರೆ್ಯ ಡೂೆೇಸ್ಚ ಸತಮನರತ 
೧೦೧.೭% ನಮಮ ರನಜ್ಯದ್ಲ್ಲಿ ಆಗಿದ.ೆ ೪,೯೭,೬೭,೩೨೬ ಡೂೆೇಸ್ಚ ಆಗಿದ.ೆ  ಇದ್ತ ೧೮ ವಷಾ ಮೇಲಪಟಟ 
ವಯೇಮಿತಿಯತಳುವರದನದಗಿರತತ್ುದೆ.  ಎರಡೂ ಡೂೆೇಸ್ಚಗಳನತು ತ್ೆಗೆ್ದ್ತಕೂೆೇಂಡಿರತವವರ ಪರಮನಣ 
ಶೆೇ.೯೬ ಇದೆ.  ೪,೬೯,೭೦,೭೫೮ ಡೂೆೇಸ್ಚ ಆಗಿದ.ೆ ಈಗ ೧೨ ವಷಾ ಮೇಲಪಟಟ ವಯೇಮನನದ್ವರಿಗೆ್ 
ಲಸಿಕನಕರಣವನತು ಪ್ನರರೇಂಭ ಮನಡಲ್ನಗಿದ್ತದ, ಅವರಿಗ್ ೆ ಕೂಡ ೧,೨೫,೮೦,೪೬೧ ಡೂೆೇಸ್ಚಗಳನತು 
ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗ್ ೆ ಕೊಡಲ್ನಗಿದೆ.  ಹನಗ್ನಗಿ ಬಹತಶುಃ ಈ ಲಸಿಕನಕರಣ ನಮಮ ರನಜ್ಯ ಮತ್ತು ನಮಮ 
ದೆೇಶವನತು ಈ ರ್ನಲೆರೆ್ಯ ಅಲ್ೆಯೇಂದ್ ತ್ಡಯೆತತ್ುದೆ. ಆದ್ರೆ ನಮಮ COVID Appropriate 
Behaviour ಏನಿದೆಯೇ, ಅದ್ನತು ಮತೇಂದ್ತವರಸೆಿಕೂೆೇಂಡತ ಹೊೇಗತವ ಅಗತ್ಯವಿದ.ೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿಯೂ 
ಒಳಗ್ೆ ಇರತವ ಪರದೆೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮನಸ್ೆಚಗಳನತು ಕಡನಡಯಗೆ್ೂಳಿಸಬೇೆಕತ ಎನತುವ ಸಲಹೆಗಳಿವೆ.  ಇದ್ರ 
ಬಗೆ್ೆ ಮನನಯ ಮತಖಯಮೇಂತಿರಯವರತ ತ್ಕ್ಷಣದ್ಲ್ಲಿಯೆೇ ಒೇಂದ್ತ ಸಭೆಯನತು ಕೂಡ ಮನಡತತ್ನುರ.ೆ  
ಆದ್ರೆ ಆತ್ೇಂಕ ಪಡತವೇಂತ್ಹ ಸೇಂದ್ಭಾ ನಮಮ ದೇೆಶದ್ಲ್ಲಿ ಇನತು ಕೂಡ ಏನೂ ಇಲಿ.  

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರಸನದಚ (ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ್ ರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಚಿವರೆೇ, ಬೂಸಟರಚ 
ಡೂೆೇಸ್ಚಗಳನತು ಎಷತಟ ಕೂೆಡಲ್ನಗಿದ ೆಎನತುವುದ್ರ ಬಗ್ೆೆ ಏರ್ನದ್ರೂ ಅೇಂಕ ಅೇಂಶಗಳಿವೆಯೆೇ?  

ಡನ.ಕೆ.ಸತಧನಕರ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅದ್ರ ಬಗೆ್ಗಿನ ಅೇಂಕ ಅೇಂಶಗಳನತು 
ತ್ರಿಸಿಕೊಳುುತ್ೆುೇರೆ್.  ಬೂಸಟರಚ ಡೂೆೇಸ್ಚ ಅನತು ಕೊಡಲ್ನಗತತಿುದ್ತದ, ಎಷತಟ ನಿೇಡಲ್ನಗಿದ ೆಎೇಂಬತದ್ನತು 
ಹೆೇಳುತ್ುೆೇರೆ್.  ಮನನಯ ಸದ್ಸಯರತ ಇದ್ಕೆೆ ಯನವ ರಿೇತಿ ಸಿದ್ಿವನಗಬೆೇಕತ ಎೇಂದ್ತ ಹೆೇಳಿದನದರೆ.  
ಮದ್ಲರೆ್ಯ ಅಲ್ ೆ ಮತಗಿದ್ತ ಎರಡರೆ್ಯ ಅಲ್ ೆ ಪ್ನರರೇಂಭವನಗತವುದ್ಕೆೆ ಮತನುವೆೇ ಮೂಲಭೂತ್ 
ಸೌಕಯಾಗಳನತು ಮನಡಿಕೊಳುಲ್ನಗಿದ್ತದ, ೫೫,೨೫೬ oxygenated beds ಹನಸಿಗ್ೆಗಳಿವೆ.  
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ಒಟನಟರೆಯನಗಿ oxygen capacity ಕೂಡ ಪ್ನರರೇಂಭದ್ಲ್ಲಿ ನಮಗ್ೆ ೩೦೦ ಮಟಿರಕಚ ಟನಚ ಇತ್ತು.  
ಇೇಂದ್ತ ೧೧೭೦ ಮಟಿರಕಚ ಟನಚನಷತಟ generation and storage capacity ಯನತು ಕೂಡ ಜನಸಿು 
ಮನಡಿಕೊಳುಲ್ನಗಿದೆ. ೨.೫ ಲಕ್ಷ ಟೆಸ್ಟಚಗಳನತು ಮನಡಿಕೊಳುುವುದ್ಕೆೆ ಸತಮನರತ ೨೬೫ ಲ್ನಯಬಚಗಳನತು 
ಕೂಡ ಈಗ್ನಗಲ್ೆೇ ರನಜ್ಯದ್ಲ್ಲಿ establish ಮನಡಿದೆದೇವೆ.  

ಆರೂೆೇಗಯ ಇಲ್ನಖಗೆ್ೆ, ಆರೂೆೇಗಯ ಇಲ್ನಖಯೆಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮನಡತವ ಎಲ್ನಿ ವೈೆದ್ಯರಿಗೆ್ ಮತ್ತು 
ಆರೂೆೇಗಯ ಸಿಬಬೇಂದಿಗ್ೆ ಕಳೆದ್ ಮೂರತ ಅಲ್ೆಗಳ ಅನತಭವವಿದ್ತದ, ಯನವ ರಿೇತಿ ಚಿಕತೆ್ುಯತು 
ಕೊಡಬಹತದ್ತ ಎನತುವುದ್ನತು ಕಲ್ಲತಿರತತ್ನುರೆ.  ರ್ನಲೆರೆ್ಯ ಅಲ್ ೆ ಬೇಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದ್ನತು 
ಪರಿಣನಮಕನರಿಯನಗಿ ಎದ್ತರಿಸತವ ಎಲ್ನಿ ಸಿದ್ಿತ್ಗೆಳನತು ಮನಡಿಕೂೆೇಂಡಿದದೆೇವೆ. ರನಜ್ಯದ್ ಜ್ನರತ 
ಯನರೂ ಕೂಡ ಇದ್ರ ಬಗೆ್ೆ ಆತ್ೇಂಕಕೆೆ ಒಳಗ್ನಗತವುದ್ತ ಬೆೇಕನಗಿಲಿ. ಆದ್ರೆ ಎಚಿರಿಕೆ ನಮಗ್ೆಲಿರಿಗೂ 
ಖೇಂಡಿತ್ವನಗಿ ಇರಬೇೆಕನಗತತ್ುದೆ.   

ಶ್ರೇ ಶಶ್ೇಲಚ ಜಿ.ನಮೇಶ್:- ಮನನಯ ಸಚಿವರೆೇ, ೧೨-೧೮ ವಷಾದ್ ಮಕೆಳಿಗ್ೆ ಯನವ 
ಪರಮನಣದ್ಲ್ಲಿ ಲಸಿಕನಕರಣ ನಡಯೆಬೆೇಕೊೇ ಅದ್ತ ಬಹಳ poor ಇದೆ ಎೇಂದ್ತ ಪತಿರಕೆಯಲ್ಲಿ 
ಓದಿದೆದೇರ್.ೆ  ಅದ್ರ ಬಗೆ್ೆ ಇನೂು ಹೆಚಿಿನ ಒತ್ತು ಕೂೆಡಬೇೆಕೆೇಂದ್ತ ವಿನೇಂತಿ ಮನಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ   

ಡನ:ಕ.ೆಸತಧನಕರ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅದ್ನತು ಈಗತ್ನರೆ್ೇ ಪ್ನರರೇಂಭಿಸಲ್ನಗಿದ್ತದ, 
ರ್ನವು ಮತ್ತು ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಚಿವರತ ಸೇೆರಿ ಪ್ನರರೇಂಭಿಸಿದೆದೇವೆ.  ಅದ್ರ ಬಗೆ್ೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸತವ 
ಕನಯಾಕರಮವನತು ಕೂಡ ರ್ನವು ಶನಲ್ೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಮಿಮಕೂೆಳುುತಿುದ್ತದ, ಪ್ೂೆೇಷಕರ ಜೊತ್ೆ ಸೇಂವನದ್ವನತು 
ಕೂಡ ಮನಡಲ್ನಗತತ್ುದೆ.  ಸನಮನಜಿಕ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸತವ ಕನಯಾಕರಮಗಳು ರನಜ್ಯ ಸಕನಾರದಿೇಂದ್ 
ಆಗತತ್ುದೆ. ನಮಮ ರನಜ್ಯದ್ಲ್ಲಿ ಎಲ್ನಿ ವಯೇಮಿತಿಯವರಿಗ್ ೆ ಸಮರೊೇಪ್ನದಿಯಲ್ಲಿ ಲಸಿಕನಕರಣ 
ಆಗಿದ.ೆ  ೧೨ ವಷಾ ಮೇಲಪಟಟ ಮಕೆಳ ಪ್ೂೆೇಷಕರಿಗ್ ೆಅರಿವು ಮೂಡಿಸತವೇಂತ್ಹ ಕೆಲಸವನತು ಮನಡಿ 
ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಲಸಿಕೆಯನತು ಕೊಡತವೇಂತ್ಹ ಕೆಲಸವನತು ಮನಡಲ್ನಗತವುದ್ತ.   
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ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ವಿರೂೆೇಧಪಕ್ಷದ್ ರ್ನಯಕರತ ಕೆೇಳಿರತವುದ್ಕೆೆ ಪೂರಕ 
ಮನಹಿತಿಯನತು ಒದ್ಗಿಸಬಯಸತತ್ೆುೇರೆ್.  ೧೫ ರಿೇಂದ್ ೧೭ ವಷಾ ವಯೇಮನನದ್ವರಿಗೆ್ ೧೯,೫೯,೯೮೪ 
ಡೂೆೇಸ್ಚಗಳನತು ಕೊಟಿಟದದೆೇವೆ.  ೧೨ ರಿೇಂದ್ ೧೪ ವಷಾ ವಯೇಮನನದ್ವರಿಗೆ್ ೦೧,೧೮,೨೭೬ 
ಡೂೆೇಸ್ಚಗಳನತು ನಿೇಡಲ್ನಗಿದೆ. ೬೦ ವಷಾ ಮೇಲಪಟಟವರಿಗ್ೆ ಮೂರರೆ್ೇ ಡೂೆೇಸ್ಚ ಅಥವನ ಬೂಸಟರಚ 
ಡೂೆೇಸ್ಚ  ಆಗಿ ೧೩,೦೧,೦೭೧   ಡೂೆೇಸ್ಚಗಳನತು ನಿೇಡಿರತತ್ೆುೇವೆ.  ಅೇಂದ್ರೆ 55.94% ಆಗಿದ.ೆ  ಇನೂು 
ಕೂಡ ಆಗಬೇೆಕನಗಿದೆ.   
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ಉ) ವಿಷಯ:- ತ್ತಮಕೂರತ ಜಿಲ್ೆಿ ಪ್ನವಗಡ ತ್ನಲೂಿಕನ  
    ಪಳವಳಿು ಕಟೆಟ ಬಳಿ ಸೇಂಭವಿಸಿದ್ ಭಿೇಕರ ರಸೆು ಅಪಘಾತ್ದ್  
    ಬಗೆ್ೆ 

*** 
ಶ್ರೇ ಆರ.ರನಜೆೇೇಂದ್ರ ರನಜ್ಣಣ (ಸೆಳಿೇಯ ಸೇಂಸೆೆಗಳ ಕ್ಷೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 

ಅವಕನಶಕನೆಗಿ ಧನಯವನದ್ಗಳು.   

ತ್ತಮಕೂರತ ಜಿಲ್ೆಿಯ ಪ್ನವಗಡ ತ್ನಲೂಿಕನ ಪಳವಳಿು ಕಟೆಟ ಬಳಿ ಶನಿವನರ ಬೆಳಗ್ೆೆ ೦೯.೩೦ಕೆೆ 
ಸೇಂಭವಿಸಿದ್ ಭಿೇಕರ ರಸೆು ಅಪಘಾತ್ದ್ಲ್ಲಿ ಆರತ ಮೇಂದಿ ಪ್ನರಣ ಕಳದೆ್ತಕೂೆೇಂಡಿದ್ತದ, ೪೦ ಮೇಂದಿ 
ಗ್ನಯನಳುಗಳನಗಿರತವ ಭಿೇಕರ ದ್ತಘಾಟರ್ೆಯತ ರನಜ್ಯದ್ ಜ್ನರನತು ಬೆಚಿಿ ಬಿೇಳಿಸಿದೆ.  ಇದ್ತ ನನು 
ಸಾಕ್ಷೆೇತ್ರದ್ಲ್ಲಿ ಜ್ರತಗಿರತವುದ್ತ ಅತ್ಯೇಂತ್ ರೆ್ೂೇವಿನ ಸೇಂಗತಿಯನಗಿರತತ್ುದೆ.  ಈ ಘಟರೆ್ ನಡದೆ್ ಕೂಡಲ್ೇೆ 
ರ್ನನತ ಕೂಡ ತ್ತಮಕೂರತ ಜಿಲ್ನಿಸಪತ್ೆರಗ್ೆ ಭೆೇಟಿಯನತು ಕೊಟಿಟದೆದನತ. ಲಭಯವನಗಿರತವ ಮನಹಿತಿಯ 
ಪರಕನರ ಈ ಘಟರ್ೆಯಲ್ಲಿ ಮೃತ್ರನದ್ವರತ ಸತಮನರತ ೧೮ ರಿೇಂದ್ ೨೦ ವಷಾ ವಯಸಿುನ 
ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳನಗಿರತತ್ನುರೆ.  ಅಪಘಾತ್ ನಡದೆ್ ಸೆಳದ್ಲ್ಲಿ ಕೇಂಡತ ಬೇಂದ್ ಭಯನನಕ ದ್ೃಶಯದ್ಲ್ಲಿ ಮೃತ್ 
ದೆೇಹಗಳು ಎಲ್ೆಿೇಂದ್ರಲ್ಲಿ ಚೆಲ್ನಿರ್ಪಲ್ಲಿಯನಗಿ ಬಿದಿದದ್ತದ, ಎೇಂತ್ಹವರಿಗೂ ಹೃದ್ಯ ಕಲಕತವೇಂತಿತ್ತು.  
ಸದ್ರಿ ಬಸ್ಚನಲ್ಲಿ ಅೇಂದನಜ್ತ ೧೦೦ ಜ್ನರಿದ್ತದ, ಬಸ್ಚ ಟನಪಚನಲ್ಲಿ ೪೦ ಜ್ನ ಪರಯನಣಿಸತತಿುದ್ದರತ ಎನತುವ 
ವರದಿ ಇದೆ.  ವೆೈ.ಎನ.ಹೂೆಸಕೊೇಟೆಯೇಂದ್ ಪ್ನವಗಡಕೆೆ ತ್ೆರಳುತಿುದ್ದ  ಈ ಬಸ್ಚಗಿೇಂತ್ಲೂ ಮದ್ಲತ 
ಹೊರಡಬೇೆಕದ್ದ ಬಸ್ಚಗಳು ತ್ನೇಂತಿರಕ ಕನರಣಕೆೆ ಸಿೇಜ಼್  ಆಗಿದ್ದರಿೇಂದ್ ಈ ಬಸ್ಚನಲ್ಲಿ ಹೆಚತಿ ಜ್ನರತ 
ಪರಯನಣಿಸತತಿುದ್ದರತ.  ಬಸ್ಚ ಚನಲಕನ ಅತಿವೇೆಗದ್ ಚನಲರೆ್ಯೆೇ ಈ ಕರನಳ ಘಟರ್ೆಗ್ ೆ ಕನರಣ 
ಎನತುವುದ್ತ ಮೇಲ್ೂೆುೇಟಕೆೆ ಕೇಂಡತ ಬರತತ್ುದೆ. ಈ ಮನಗಾದ್ಲ್ಲಿ ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳು ಹನಗೂ 
ಸನವಾಜ್ನಿಕರ ಅನತಕೂಲಕನೆಗಿ ಹೆಚತಿ ಹೆಚತಿ ಸಕನಾರಿ ಬಸ್ಚಗಳನತು ಒದ್ಗಿಸಬೆೇಕೆನತುವ ಕೂಗತ 
ಹಲವು ವಷಾಗಳಿೇಂದ್ ಇತ್ತು. ಈ ಸೇಂಬೇಂಧ ಯನವುದೆೇ ಮನವಿಗಳಿಗ್ೆ ಸಕನಾರ ಸಪೇಂದಿಸಿರತವುದಿಲಿ. 
ಬಹತತ್ೆೇಕ ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳಿಗ್ೆ ಬಸ್ಚ ಪ್ನಸ್ಚ ಇರತವುದ್ರಿೇಂದ್ ಸಕನಾರಿ ಬಸ್ಚಗಳು ನಿಲತಗಡೆಯರೆ್ುೇ 
ನಿೇಡದಿರತವುದ್ತ ಮತ್ತು ಸಕನಾರಿ ಬಸ್ಚಗಳ ಅಸಮಪಾಕ ಸೇೆವಯೆೇಂದ್ ಅನಿವನಯಾವನಗಿ ಜ್ನ 
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ಖನಸಗಿ ಬಸ್ಚಗಳನತು ಆಶರಯಸಿರತವುದ್ತ ಎಲಿರಿಗೂ ತಿಳಿದ್ ವಿಚನರವನಗಿದೆ.  ಪರಸತುತ್ ಹಲವು 
ಗ್ನಯನಳುಗಳಿಗ್ೆ ಬೆೇಂಗಳೂರಿನ ನಿಮನಿನುಚ ಮತ್ತು ವಿಕೊಟೇರಿಯನ ಆಸಪತ್ೆರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಕತೆ್ುಯನತು 
ನಿೇಡಲ್ನಗತತಿುದ.ೆ  ರನಜ್ಯ ಸಕನಾರ ಮೃತ್ ಕತಟತೇಂಬಕೆೆ ೫ ಲಕ್ಷ ಮತ್ತು ಗ್ನಯನಳುಗಳಿಗ್ ೆ
ರೂ.೫೦,೦೦೦/-ಗಳನತು ಪರಿಹನರ ಧನವರ್ನುಗಿ ಘೂೇಷ್ಟ್ಸಲತ ಮತೇಂದನಗಿದ್ತದ, ದ್ಯಮನಡಿ ಪರತಿ 
ಮೃತ್ ಕತಟತೇಂಬಕೆೆ ಕನಿಷಟ ರೂ.೨೫ ಲಕ್ಷ ಹನಗೂ ಗ್ನಯನಳುಗಳಿಗ್ೆ ರೂ.೫ ಲಕ್ಷಗಳನತು ಪರಿಹನರವನಗಿ 
ಘೂೇಷ್ಟ್ಸಬೆೇಕೆೇಂದ್ತ ರ್ನನತ ಮನನಯ ಸನರಿಗ್ ೆ ಮತ್ತು ಪರಿಶ್ಷಟ ಪೇಂಗಡಗಳ ಕಲ್ನಯಣ ಸಚಿವರಲ್ಲಿ 
ಕೆೇಳಬಯಸತತ್ುೆೇರೆ್.   

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಶ್ರೇರನಮತಲತ (ಸನರಿಗ್ೆ ಸಚಿವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ತ್ತಮಕೂರತ 
ಜಿಲ್ೆಿಯ ಪ್ನವಗಡ ತ್ನಲೂಿಕನ ಮಳವಳಿು ಎನತುವ ಗ್ನರಮದ್ಲ್ಲಿ ಶನಿವನರ ಬಳೆಗ್ೆೆ ೯ ಗೇಂಟೆಗ್ ೆಬಸ್ಚ 
ದ್ತರೇಂತ್ವನಗಿದ್ತದ, ೬ ಜ್ನರತ ಪ್ನರಣವನತು ಕಳೆದ್ತಕೊೇಂಡಿದನದರೆ.  ೪೩ ಮೇಂದಿ ಗೇಂಭಿೇರವನಗಿ 
ಗ್ನಯಗ್ೊೇಂಡಿದ್ತದ, ಕೆಲವರಿಗ್ ೆ ಪ್ನವಗಡ ತ್ನಲೂಿಕತ ಆಸಪತ್ೆರಯಲ್ಲಿ ಚಿಕತೆ್ುಯನತು ಪಡಯೆತತಿುದನದರ.ೆ  
ತ್ತಮಕೂರತ ಜಿಲ್ನಿಸಪತ್ೆರಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷತಟ ಜ್ನರಿಗ್ ೆ ಚಿಕತೆ್ು ನಿೇಡಲ್ನಗತತಿುದೆ.  ಬೆೇಂಗಳೂರಿನ 
ನಿಮನಿನುಚನಲ್ಲಿ ಕೆಲವರಿಗ್ೆ ಹೆಚಿಿನ ಚಿಕತೆ್ುಯನತು ನಿೇಡಲ್ನಗತತಿುದ.ೆ ಈ ಘಟರ್ೆಯನದ್ ಕೂಡಲ್ೇೆ ರ್ನನತ 
ಸೆಳಕೆೆ ಹೂೆೇಗಿ ರ್ನರೆ್ೇ ಖತದನದಗಿ ಪರಿಶ್ೇಲರೆ್ಯನತು ಮನಡಿದೆದೇರ್.ೆ  ಸಕನಾರ ತ್ತೇಂಬನ ಗೇಂಭಿೇರವನಗಿ 
ಇದ್ನತು ಪರಿಗಣಿಸಿದ.ೆ  ಘಟರ್ನ ಸೆಳಕೆೆ ರ್ನನತ ಹೂೆೇಗತವುದ್ಕೂೆ ಮತೇಂಚೆ ನಮಮ ಅಧಿಕನರಿಗಳನತು 
ಕಳುಹಿಸಿಕೂೆಟಿಟದೆದೇರ್ೆ.   

(…ಮತೇಂದ್ತ) 
(484) 21-03-2022 (12.50) ಕೆಜಿ-ವಿಕೆ    

     (ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿೆತಿ)                 
 ಶ್ರೇ ಬಿ. ಶ್ರೇರನಮಲತ (ಮತೇಂದ್ತ):-   
ನಮಮ ಅಧಿಕನರಿಗಳನತು ಪ್ನರಥಮಿಕ ವರದಿಯನತು ಪಡದೆ್ತಕೊಳುುವುದ್ಕನೆಗಿ ಕಳುಹಿಸಿಕೂೆಟಿಟದೆದ. ಅದ್ಕೂೆ 
ಮತೇಂಚೆ ಕೇೆೇಂದ್ರ ಸಚಿವರನದ್ ಮನನಯ ಎೇಂ.ರ್ನರನಯಣಸನಾಮಿಯವರತ  ಸೆಳಕೆೆ ಭೆೇಟಿ ನಿೇಡಿದ್ದರತ. 
ಜೊತ್ೆಗೆ್  ಅಲ್ಲಿನ ಶನಸಕರತ ಬೇಂದ್ತ ಅಪಘಾತ್ವನದ್  ಜನಗವನತು  ಪರಿಶ್ೇಲರೆ್  ಮನಡಿಹೊೇಗಿದ್ದರತ.  
ಇಷ್ೊಟೇಂದ್ತ ದೂೆಡಡ  ಪರಮನಣದ್ ಅಪಘಾತ್ವನಗತವುದ್ಕೆೆ ಏನತ ಕನರಣವೆೇಂದ್ತ ವಿಚನರಣ ೆಮನಡಿದನಗ, ಆ 
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ರಸೆುಯಲ್ಲಿ ಹೆಚನಿಗಿ ಖನಸಗಿ ಬಸತುಗಳು  ಸೇಂಚರಿಸತತಿುದ್ತದ, ಈ ಅಪಘಾತ್ ನಡಯೆತವುದ್ಕೆೆ  ಮದ್ಲತ 
ಅದೆೇ ಜನಗದ್ಲ್ಲಿ  ಅಪಘಾತ್ವನಗಿತ್ತು, ಆ ಸೇಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ  ಎರಡತ ಬಸ್ಚಗಳನತು police station ನಲ್ಲಿ 
seize ಮನಡಿದ್ದ ಕನರಣ,  ಅಪಘಾತ್ಕೆೆ ಒಳಗ್ನದ್  ಬಸ್ಚಗೆ್  ಒತ್ುಡ ಜನಸಿುಯನಗಿ ಈ ಬಸ್ಚನಲ್ಲಿ 
ಹಲವನರತ ಶನಲ್ನ ಮಕೆಳನತು overload ಆಗಿ ಹತಿುಸಿಕೂೆೇಂಡತ ಬೇಂದಿದ್ದರತ.  ಹನಗ್ನಗಿ, 
ಅಪಘಾತ್ವನಗಿರಬಹತದ್ತ ಎೇಂದ್ತ ತಿಳಿಸಿದ್ರತ. ಸನರಿಗ್ ೆಇಲ್ನಖಯೆೇಂದ್ ಹೆಚತಿ ಅಪಘಾತ್ವನದ್ ಸೆಳಗಳನತು  
“black spot”ಚ ಎೇಂದ್ತ ಗತರತತಿಸಿ ಅೇಂತ್ಹ ಜನಗಗಳಲ್ಲಿ ಚಲ್ಲಸತವೇಂತ್ಹ ವನಹನಗಳು ನಿಧನನವನಗಿ 
ಚಲ್ಲಸಬೆೇಕೆೇಂದ್ತ  ಆ ರಸೆುಯ ಪಕೆದ್ಲ್ಲಿರತವ ಜನಗದ್ಲ್ಲಿ ಸೂಚನ  ಫಲಕಗಳನತು ಹನಕ ಸೂಚಿಸಿರತತ್ೆುೇವೆ.  
ರನಜ್ಯ ಸಕನಾರದಿೇಂದ್ ಹನಗೂ ಕೆೇೇಂದ್ರ ಸಕನಾರದಿೇಂದ್ road safety ಅಭಿವೃದಿಿ ಮನಡತವೇಂತ್ಹ 
ಕೆಲಸಗಳನತು ಮನಡತತಿುದೆದೇವೆ.  ಅಪಘಾತ್ಕೆೆ ಒಳಗ್ನಗದ್ ಬಸ್ಚ  ತ್ತಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ overload 
ಮನಡಿಕೊೇಂಡಿದ್ದಲಿದೆೇ,  ಜೊತ್ೆಗೆ್ ಆ ಬಸ್ಚನ  ಟನಪಚ ಮೇಲ್ೆಯೂ ಸಹ ಜ್ನರನತು ಹತಿುಸಿಕೂೆೇಂಡತ 
ವೆೇಗವನಗಿ ಬೇಂದ್ತ ಆ speed ನಲ್ಲಿ ತಿರತವು ಪಡಯೆತವೇಂತ್ಹ ಸೇಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ಅಪಘಾತ್ವನಗಿ ಬಸ್ಚ ಪಲ್ಲಟ 
ಹೊಡೆದಿರತತ್ುದೆ. ಇದ್ರಿೇಂದ್ ಸತಮನರತ 6 ಮೇಂದಿ ಜ್ನರತ ಪ್ನರಣ ಕಳೆದ್ತಕೂೆೇಂಡಿದನದರೆ. ಸತಮನರತ 50 
ಜ್ನರತ ಗ್ನಯಗ್ೊೇಂಡಿದನದರ.ೆ ಪ್ನರಥಮಿಕ ವರದಿಯನತು  ತ್ೆಗೆ್ದ್ತಕೂೆಳುುವೇಂತ್ಹ ಸೇಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ  ಆ 
ವನಹನದ್ fitness certificate ಇದಯೆೇ ಅಥವನ ಇಲಿರ್ೇ, ಆ ವನಹನಕೆೆ  permit ಇದಯೆೇ 
ಅಥವನ ಇಲಿರ್ೇ ಎೇಂಬ ಬಗೆ್ೆ ವಿಚನರಣ ೆಮನಡಲ್ನಗಿದ.ೆ ಆ ಬಸ್ಚನ ಚನಲಕ  ಇಷ್ೊಟೇಂದ್ತ overload 
passengers  ಅನತು ಹನಕಕೊೇಂಡತ ಬರತವೇಂತ್ಹ ಸೇಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ಅಧಿಕನರಿಗಳು ಏನತ ಮನಡತತಿುದ್ದರತ 
ಎೇಂದ್ತ  ಪರಶೆು ಮನಡಿ ಅದ್ಕೆೆ ಸೇಂಬೇಂಧಪಟಟ ಆರಚ.ಟಿ.ಓ., ಇಲ್ನಖೆಯ ಅಧಿಕನರಿಗಳನತು 
ಹೊಣೆಗ್ನರರರ್ನುಗಿ ಮನಡಿ Motor Vehicle Inspector ರವರನತು  ಅಮನನತ್ತು ಮನಡತವೇಂತ್ ೆ 
ಆದೆೇಶ ಮನಡಿದೆದೇರ್ೆ.  ಅಲ್ಲಿನ ಗ್ನರಮಸೆರತ ಆ ಏರಿಯನದ್ ಗ್ನರಮಗಳಿಗ್ೆ ಸಕನಾರಿ ಬಸ್ಚಗಳು 
ಬರತತಿುರಲ್ಲಲಿ,   ಕೆೇವಲ   ಖನಸಗಿ ಬಸ್ಚಗಳು ಮನತ್ರ ಬರತತಿುದ್ದವು,  ಈಗ ಆ ಖನಸಗಿ ಬಸ್ಚಗಳು ಸಹ 
ಕಡಿಮಯನಗಿವ ೆ ಎೇಂದ್ತ ತಿಳಿಸಿದ್ರತ. ಈ  ದ್ತರೇಂತ್ ಸೇಂಭವಿಸಿದ್ ಮರತದಿವಸವೆ  ಆ ರೂಟಚಗೆ್ 14 
ಸಕನಾರಿ ಬಸ್ಚಗಳು ಸೇಂಚರಿಸತವೇಂತ್ಹ ವಯವಸೆೆಯನತು ಮನಡಲ್ನಗಿದೆ. ಇದ್ರ ಜೊತ್ೆಗೆ್, ತ್ತಮಕೂರತ 
ನಗರದ್ ಸತತ್ುಮತತ್ುಲ್ಲನ 40 ಹಳಿುಗಳಿಗೂ ಸಹ ಬಸ್ಚಗಳು ಸೇಂಚರಿಸತವೇಂತ್ಹ  ವಯವಸೆೆ ಮನಡಿದೆದೇವೆ. 
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ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಯನವುದೆೇ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ತ್ೊೇಂದ್ರಯೆನಗದ್ೇಂತ್ ೆ ರೆ್ೂೇಡಿಕೂೆೇಂಡಿದದೆೇವೆ. ಈ 
ಅಪಘಾತ್ದಿೇಂದ್ ಸನವನುರ್ಪಪದ್ ಕತಟತೇಂಬದ್ವರನತು ಭೆೇಟಿ ಮನಡಿ  ಸಕನಾರದಿೇಂದ್  ಐದ್ತ ಲಕ್ಷ 
ರೂಪ್ನಯಗಳನತು ಹನಗೂ  ರ್ನನತ ವೆೈಯಕುಕವನಗಿ ಒೇಂದ್ತ ಲಕ್ಷ ರೂಪ್ನಯಗಳ  ಪರಿಹನರಧನವನತು 
ನಿೇಡಲ್ನಗಿದ.ೆ ಆ ಅಪಘಾತ್ದ್ಲ್ಲಿ ಸಣಣಪತಟಟ ಗ್ನಯಗ್ೊೇಂಡವರಿಗ್ ೆ ಸಕನಾರದಿೇಂದ್ 50 ಸನವಿರ 
ರೂಪ್ನಯಗಳನತು ಹನಗೂ ಜೊತ್ೆಗೆ್ ರ್ನನತ ವೆೈಯಕುಕವನಗಿ 25 ಸನವಿರ ರೂಪ್ನಯಗಳನತು ನಿೇಡಿದದೆೇವೆ. 
ಅಲ್ಲಿನ ಸನವಾಜ್ನಿಕರತ ಸಕನಾರಿ ಬಸ್ಚಗಳ ವಯವಸೆೆ ಮನಡಬೇೆಕೆೇಂದ್ತ ಹೆೇಳಿದನದರ.ೆ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಖನಸಗಿ 
ಬಸ್ಚಗಳು ಸೇಂಚರಿಸತತಿುರತವೇಂತ್ಹ permit ಅನತು ರದ್ತದ ಮನಡಿ,  ಅೇಂತ್ಹ ಕಡಗೆ್ ೆಸಕನಾರಿ ಬಸ್ಚಗಳು 
ಸೇಂಚರಿಸತವೇಂತ್ಹ ವಯವಸೆೆಯನತು ಮನಡಬೇೆಕೆೇಂದ್ತ  ಆದೆೇಶವನತು ಮನಡಿದೆದೇರ್.ೆ ಈಗ್ನಗಲ್ೆೇ ಆ ಕಲೆಸ 
ಪರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಅಲಿದೇೆ, ಖನಸಗಿ ಬಸ್ಚಗಳ permit ಅನತು ರದ್ತದ  ಮನಡಬೇೆಕೆೇಂಬ ತಿೇಮನಾನವನತು 
ಸಹ ತ್ೆಗೆ್ದ್ತಕೊೇಂಡಿದೆದೇರ್ೆ.  

       ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ತಿಪ್ಪೆೇಸನಾಮಿಯವರೇೆ, ತ್ನವು  ಏರ್ನದ್ರೂ  ಈ ಬಗೆ್ೆ ಮನನಯ 
ಸಚಿವರನತು ಕೆೇಳಬೆೇಕೇೆ?      

ಶ್ರೇ ಕೆ.ಎ.ತಿಪ್ಪೆೇಸನಾಮಿ  (ರ್ನಮನಿದೆೇಾಶನ ಹೊೇಂದಿದ್ವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಆ 
ಭನಗಗಳಲ್ಲಿ ಸಕನಾರಿ ಶನಲ್ೆಗಳು  ಪ್ನರರೇಂಭವನಗತವ ಅವಧಿಗ್ ೆ ಮತ್ತು ಮತಕನುಯದ್ ಅವಧಿಗಳಲ್ಲಿ 
ಸಕನಾರಿ ಬಸ್ಚಗಳು ಸೇಂಚರಿಸತವೇಂತ್ೆ  ಒೇಂದ್ತ route map ಅನತು ತ್ಯನರತ  ಮನಡಿ ಅದ್ರ ಪರಕನರ 
ಬಸ್ಚಗಳನತು ಸೇಂಚರಿಸತವೇಂತ್ೆ ಮನಡಿದ್ರೆ, ಅದ್ರಿೇಂದ್  ಶನಲ್ನ ಮಕೆಳಿಗ್ ೆ  ಬಹಳ 
ಅನತಕೂಲವನಗತತ್ುದೆೇಂದ್ತ  ರ್ನನತ ತ್ಮಮ ಮೂಲಕ ಸಕನಾರಕೆೆ ಕೂೆೇರಿಕೂೆಳುುತ್ೆುೇರೆ್.  

       ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಆಯತ್ತ. 

ಶ್ರೇ ಆರಚ.ರನಜೆೇೇಂದ್ರ  ರನಜ್ಣಣ (ಸೆಳಿೇಯ ಸೇಂಸೆೆಗಳ ಕ್ಷೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 
ಒೇಂದ್ತ  ನಿಮಿಷ. ಆ  ಖನಸಗಿ ಬಸ್ಚಗಳು.,  

(ಗ್ೊೇಂದ್ಲ) 
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  ಸಭನಪತಿಯವರತ:-  ಮನನಯ ರನಜೆೇೇಂದ್ರರವರೆೇ,  ಇದ್ತ   ಶ್ನಯ ವೆೇಳೆ,  ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಚಚೆಾಗ್ ೆ
ಅವಕನಶ ಕೊಡತವುದಿಲಿ. ದ್ಯವಿಟತಟ ತ್ನವು ಕತಳಿತ್ತಕೂೆಳುಬೆೇಕತ. ತ್ಮಗ್ೆ ಹೆೇಳುವುದ್ತ 
ತಿಳಿಯತವುದಿಲಿವೇೆ? ಕತಳಿತ್ತಕೂೆಳಿು ಎೇಂದ್ರೆ, ಕತಳಿತ್ತಕೂೆಳುಬೆೇಕತ.  ಮರಿತಿಬೆಬೇಗ್ೌಡರವರೇೆ, ತ್ನವು 
ಮನತ್ರ್ನಡಿ.  

 

ಊ)  ವಿಷಯ: ಪದ್ವಿ  ಪೂವಾ  ಶ್ಕ್ಷಣ  ಇಲ್ನಖಯೆ  ವಿಜ್ಞನನ  ಉತ್ುರ  
ಪತಿರಕೆಯ ಮೌಲಯಮನಪನವನತು  ಪರಸತುತ್ ಇರತವ  ರ್ನಲತೆ ವಿಭನಗ 
ಕೆೇೇಂದ್ರಗಳಲ್ೆಿೇ  ನಡೆಸತವ ಬಗೆ್ೆ.  

                                 -   -  - 

      ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗ್ೌಡ (ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್ಷೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಪದ್ವಿ ಪೂವಾ  ಶ್ಕ್ಷಣ  
ಇಲ್ನಖಯೆಲ್ಲಿನ  ವಿಜ್ಞನನ  ವಿಭನಗದ್ ಉತ್ುರ   ಪತಿರಕೆ  ಮೌಲಯಮನಪನ  ಬಹಳ  ದಿೇಘಾ ಕನಲದಿೇಂದ್  
ಬೆೇಂಗಳೂರತ  ನಗರದ್ಲ್ಲಿ  ಮನತ್ರ  ನಡಸೆಲ್ನಗತತಿುದೆ.  ರನಜ್ಯದ್  ಎಲ್ನಿ ಭನಗಗಳಿೇಂದ್  ವಿಜ್ಞನನ  
ವಿಷಯದ್  ಉಪರ್ನಯಸಕರತ  ಬೆೇಂಗಳೂರಿಗ್ ೆ  ಬೇಂದ್ತ  ಸತಮನರತ  10 ದಿನಗಳ   ಕನಲ 
ಮೌಲಯಮನಪನ ಕನಯಾದ್ಲ್ಲಿ  ಭನಗವಹಿಸತತಿುದನದರ.ೆ  ಇದ್ರಿೇಂದ್  ಪದ್ವಿ ಪೂವಾ ಶ್ಕ್ಷಣ ಇಲ್ನಖಗೆ್ೆ  
ಆರ್ಥಾಕ  ಹೊರೆಯನಗತತ್ುದೆ ಮತ್ತು  ದ್ೂರದಿೇಂದ್  ಬರತವ  ಉಪರ್ನಯಸಕರತ ಅದ್ರಲೂಿ  ಹೆಚಿಿನ  
ಸೇಂಖೆಯಯಲ್ಲಿ  ಮಹಿಳನ  ಉಪರ್ನಯಸಕರಿಗ್ ೆ  ಊಟ, ವಸತಿ ಮತೇಂತ್ನದ್  ಮೂಲಭೂತ್ ಸೌಲಭಯಗಳ  
ಕೊರತೆ್  ಉೇಂಟನಗತತಿುದ.ೆ  ಅಲಿದೆ,  ಕೊೇವಿಡಚ ಸನೇಂಕರಮಿಕ  ರೂೆೇಗವು  ಸೇಂಪೂಣಾವನಗಿ  
ನಿಮೂಾಲರ್ೆಯನಗದ್ ಕನರಣ,  ಈಗಲೂ  ಆತ್ೇಂಕದ್ಲ್ಲಿಯೆೇ  ಬದ್ತಕತವ  ಪರಿಸಿೆತಿ  ನಿಮನಾಣವನಗಿದೆ.  
ಆದ್ಕನರಣ, ಕಲ್ನ, ವನಣಿಜ್ಯ ವಿಭನಗದ್ ಉತ್ುರ ಪತಿರಕೆಗಳ  ಮೌಲಯಮನಪನ ಕೆೇೇಂದ್ರಗಳನತು ರನಜ್ಯದ್  4 
ವಿಭನಗಗಳಲೂಿ  ತ್ೆರೆದಿರತವೇಂತ್ೆ,  ವಿಜ್ಞನನ  ವಿಭನಗದ್  ಉತ್ುರ  ಪತಿರಕೆಗಳ  ಮೌಲಯಮನಪನ 
ಕೆೇೇಂದ್ರಗಳನತು  ಸಹ  4 ವಿಭನಗಗಳಲೂಿ  ಪರಸಕು  ಸನಲ್ಲನಿೇಂದ್ಲ್ೆೇ  ತ್ೆರೆಯತವ  ಮೂಲಕ  ಸತಗಮ  
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ತ್ಾರಿತ್   ಮೌಲಯಮನಪನಕೆೆ   ಅವಕನಶ  ಕಲ್ಲಪಸತವೇಂತೆ್  ಮನನಯ ಪ್ನರಥಮಿಕ, ಪ್ೌರಢ ಶ್ಕ್ಷಣ ಹನಗೂ 
ಸಕನಲ ಸಚಿವರನತು ಕೊೇರತತ್ೆುೇರೆ್.  

       ಶ್ರೇ ಬಿ.ಸಿ.ರ್ನಗ್ೇೆಶ್ಚ  (ಪ್ನರಥಮಿಕ  ಹನಗೂ ಪ್ೌರಢ  ಶ್ಕ್ಷಣ  ಹನಗೂ ಸಕನಲ ಸಚಿವರತ):- 
ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇದ್ಕೆೆ ಉತ್ುರವನತು ರ್ನಳ ೆಒದ್ಗಿಸತತ್ೆುೇರೆ್. 

       ಋ)  ವಿಷಯ: ಆಧನರಚ ದ್ತ್ನುೇಂಶಗಳನತು  ಸೇಂಗರಹಿಸಿರತವ  ಕೇಂಪೂಯಟರಚ  
                    ಚಿಪತಪಗಳು  ಕಳವನಗಿರತವ ಬಗೆ್ೆ.  

                                 -   -  - 
       ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವೆೇಂಕಟೆೇಶ್ಚ (ರ್ನಮನಿದೆೇಾಶನ ಹೊೇಂದಿದ್ವರತ):- ಮನನಯ  ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ,   
ದೆೇಶದ್ ಎಲ್ನಿ  ರ್ನಗರಿಕರ  ಆಧನರಚ  ದ್ತ್ನುೇಂಶವನತು  ಸೇಂಗರಹಿಸಿಟಿಟರತವ  ಯತಐಡಿಎಐ ದ್ತ್ನುೇಂಶ  
ಕೆೇೇಂದ್ರದ್ ಅತಿ ಭದ್ರತ್ನ  ವಲಯದ್ಲ್ಲಿ  ಇರಿಸಿದ್ದ ಬಹತಕೊೇಟಿ  ಮೌಲಯದ್  ಕೇಂಪೂಯಟರಚ  ಚಿಪಚಗಳು  
ಕಳವನಗಿ ಐದ್ತ ತಿೇಂಗಳು ಕಳೆದ್ರೂ ಸಹ, ನಗರದ್ ಪ್ೊಲ್ಲೇಸರಿಗ್ೆ  ಆರೂೆೇರ್ಪಗಳ  ಸತಳಿವು  
ಪತ್ೆುಹಚಿಲತ  ಸನಧಯವನಗದಿರತವ  ಸೇಂಗತಿ  ಪರಜನವನಣಿ ದಿನ ಪತಿರಕೆಯಲ್ಲಿ ದಿರ್ನೇಂಕ 22-02-
2022 ರಲ್ಲಿ  ವರದಿಯನಗಿರತತ್ುದೆ,  

       ಈ ಪರಕರಣದ್ಲ್ಲಿ  ಸತಮನರತ ರೂ.17 ಕೂೆೇಟಿ ರೂಪ್ನಯಗಳಿಗೂ  ಹೆಚತಿ  ಮೌಲಯದ್ 
ಚಿಪಚಗಳು  ಕಳವು ಆಗಿರತತ್ುದೆ. ರನಕಚ ಸವಾರಚಗಳು, ಬೆಿೇಡಚ ಸವಾರಚಗಳು, ರೆ್ಟಚವಕಚಾ  ಸಿಿರ್ಚ,  
20  ಸಿರ್ಪಯತಗಳು,  ವಿವಿಧ ಸನಮಥಯಾದ್   108 ಮಮರಿ ಕನಡಚಾ, 104  ಹನಡಚಾಡಿಸ್ೆಚಗಳು, 17  
ಏರಚಪ್ೊಿೇ ಗ್ೆೈಟಚಗಳು ಕಳುವನಗಿರತವ  ಮನಹಿತಿ ಇದೆ.  ಸಪೆಟೇಂಬರಚ  21, 2021 ರಲ್ಲಿ ರೂ.2 ಕೊೇಟಿ 
ಮೌಲಯದ್  ಚಿಪಚಗಳು  ಕಳವನಗಿರತವ ಆರೂೆೇಪದ್ ಮೇಲ್ೆ  ಕೊಡಿಗ್ೆೇಹಳಿು  ಪ್ೊಲ್ಲೇಸ್ಚಠನಣೆಯಲ್ಲಿ 
ಎಫ್ಚಐಆರಚ  ದನಖಲ್ನಗಿತ್ತು.  ಸನಮನನಯವನಗಿ   ಎಫ್ಚಐಆರಚ  ದನಖಲ್ಲಸಿದ್ ಮೂರತ ತಿೇಂಗಳೂೆಳಗ್ ೆ 
ಆರೂೆೇಪಪಟಿಟ  ಸಲ್ಲಿಸಬೇೆಕತ. ಆದ್ರೆ,  ಈ ಪರಕರಣದ್ಲ್ಲಿ  ಗಡತವಿರ್ೂೆಳಗ್ೆ  ಪತ್ುೆ ಹಚಿಲತ 
ಸನಧಯವನಗಿಲಿ. ಪ್ೂೆಲ್ಲೇಸರತ  ಸಹ ರ್ನಯಯನಲಯದಿೇಂದ್  3  ತಿೇಂಗಳು  ಹಚೆತಿವರಿ  
ಕನಲ್ನವಕನಶವನತು  ಕೆೇಳಿಕೊೇಂಡಿದ್ದರತ.  ಕನಲ್ನವಕನಶ  ಇನತು ಒೇಂದ್ತ ತಿೇಂಗಳು   ಇದ್ದರೂ ಸಹ,  
ಗತರಿಮತಟತಟವ  ಕತರಿತ್ತ ಅನತಮನನ   ಮೂಡಿರತವುದ್ತ  ಪ್ೊಲ್ಲೇಸ್ಚ ವಲಯದ್ಲ್ಲಿ  ಕೆೇಳಿಬರತತಿುದೆ.  
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        ಈ ಕಟಟಡವು  ಸೇಂಪೂಣಾ  ಸಿ.ಸಿ. ಟಿವಿ ಕನಯಮೇರನಗಳ  ಕಣನೆವಲ್ಲನಲ್ಲಿದ್ತದ 
ಸನಮಟಚಾಕನಡಚಾ ಹೂೆೇಂದಿರತವವರಷೆ್ಟೇ   ಆಧನರಚ  ದ್ತ್ನುೇಂಶ ಕೇೆೇಂದ್ರದ್ ಕಟಟಡ ಮತ್ತು ಸವಾರಚ  
ಕೊಠ್ಡಿಗಳನತು  ಪರವೆೇಶ್ಸಲತ  ಸನಧಯ.  ಈ ಎಲಿವನತು  ಮಿೇರಿ ಚಿಪಚಗಳನತು ಕಳವು  ಮನಡಿದ್ತದ  
ಯನರತ ಎೇಂಬತದ್ತ ನಿಗೂಢವನಗಿಯೆೇ  ಉಳಿದಿದೆ.  ಈ ಇಡಿೇ ಪರಕರಣವನತು ಬೆೇದಿಸಲತ  ಪ್ೊಲ್ಲೇಸ್ಚ  
ಇಲ್ನಖ ೆ  ವಿಫಲವನಗಿರತವುದ್ತ ಮೇಲ್ೂೆುೇಟಕೆೆ  ಕೇಂಡತಬೇಂದಿರತವುದ್ರಿೇಂದ್, ತ್ತ್ಕ್ಷಣವೇೆ  ಈ 
ಪರಕರಣದ್  ತ್ನಿಖೆಯನತು  ಕೆೇೇಂದ್ರ  ಮಟಟದ್  ತ್ನಿಖಗೆ್ೆ  ವಗ್ನಾಯಸಬೆೇಕತ. ಇೇಂತ್ಹ ಅತಿ ಮತಖಯ  
ದ್ತ್ನುೇಂಶಗಳು ಸೈೆಬರಚ  ವೇಂಚಕ ಕಡಿಗೆ್ೇಡಿಗಳ  ಪ್ನಲ್ನದ್ರ ೆಸನವಾನಿಕರತ ಬೆಲ್ ೆತ್ೆರೆಬೆೇಕನಗತತ್ುದೆ. 
ಅದ್ಕೆೆ ಸಕನಾರವೆೇ  ಹೂೆಣೆಯನಗಬೇೆಕನಗತತ್ುದೆ. ಆದ್ಕನರಣ, ಈ ಪರಕರಣವನತು  ಅತ್ಯೇಂತ್  
ಗೇಂಭಿೇರವನಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಕೂಡಲ್ೆೇ  ಕೆೇೇಂದ್ರಮಟಟದ್  ತ್ನಿಖೆಗ್ ೆ  ಶ್ಫನರಸತು  ಮನಡಬೇೆಕೆೇಂದ್ತ  
ಮನನಯ ಗೃಹ ಸಚಿವರನತು  ಶ್ನಯವೆೇಳೆಯಲ್ಲಿ  ಒತ್ನುಯಸತತ್ೆುೇರೆ್.  

ಶ್ರೇ ಅರಗ ಜ್ಞನರೆ್ೇೇಂದ್ರ (ಗೃಹ ಸಚಿವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ,  ಮನನಯ ಸದ್ಸಯರತ 
ಪರಸನುಪ ಮನಡಿರತವೇಂತ್ಹ ಈ ವಿಷಯದ್ ಬಗೆ್ೆ ವಿವರವನದ್ ಉತ್ುರವನತು ತ್ರಿಸಿಕೊಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ ಈಗ 
ಸಧಯಕೆೆ ಉತ್ುರ ಇಲಿ.   
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    ಎ)  ವಿಷಯ: ಆರಚಡಿರ್ಪಆರಚ  ಇಲ್ನಖಯೆ  ಗ್ನರಮಿೇಣ  ಕತಡಿಯತವ  ನಿೇರತ ಮತ್ತು 
ರ್ೆೈಮಾಲಯ  ವಿಭನಗದ್ಲ್ಲಿ  ಸಹನಯಕ  ಅಭಿಯೇಂತ್ರರ  ಹತದೆದ  ರೆ್ೇಮಕನತಿಗ್ ೆ 
ಬಿ.ಟೆಕಚ  ವಿದನಯಹಾತ್ೆ  ಹೊೇಂದಿದ್ ಪದ್ವಿೇಧರರನತು  ಸಹ ಪರಿಗಣಿಸತವ ಬಗ್ೆೆ.  

                                 -   -  - 
ಶ್ರೇ ಎಸ್ಚ.ವಿಿ.ಸೇಂಕನೂರ (ಪದ್ವಿೇಧರರ ಕ್ಷೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ನನಗ್ ೆ 

ಶ್ನಯವೆೇಳೆಯಲ್ಲಿ   ಈ ವಿಷಯವನತು ಪರಸನುಪ ಮನಡತವುದ್ಕೆೆ ಅವಕನಶ ಕೊಟಿಟದ್ದಕನೆಗಿ ತ್ಮಗ್ ೆ
ಧನಯವನದ್ಗಳು. ಇದೆೇ ಫಬೆರವರಿ  21 ರೇಂದ್ತ  ಗ್ನರಮಿೇಣ ಕತಡಿಯತವ  ನಿೇರತ ಮತ್ತು  ರೆ್ೈಮಾಲಯ  
ಇಲ್ನಖಯೆಲ್ಲಿ  188  ಸಹನಯಕ  ಅಭಿಯೇಂತ್ರರ  ರೆ್ೇಮಕನತಿಗ್ನಗಿ  ಅಧಿಸೂಚರೆ್ಯನತು  
ಹೊರಡಿಸಲ್ನಗಿತ್ತು. ಇದ್ಕೆೆ  ಬಿ.ಇ.,  (ಸಿವಿಲಚ)  ಇೇಂಜಿನಿಯರಿೇಂಗ್ಚ  ವಿದನಯಹಾತ್ೆ  ಮನತ್ರ  
ಪರಿಗಣಿಸಲ್ನಗಿತ್ತು,  ಆದ್ರ,ೆ  ಬಿ.ಟೆಕಚ  ಪದ್ವಿೇಧರರಿಗ್ೆ  ಅವಕನಶ ನಿೇಡಬೆೇಕೆೇಂದ್ತ  ಒತ್ನುಯಸಿ  
ಇಲ್ನಖಗೆ್ ೆ  ಮನವಿ  ಸಲ್ಲಿಸಲ್ನಗಿತ್ತು.  ಈ ಕತರಿತ್ತ  ಆರಚ.ಡಿ.ಡಬತಿಯ.ಎಸ್ಚ.ಡಿ ಪರಭನರ ಆಯತಕುರತ  
ಪರಿಶ್ೇಲ್ಲಸಿ  ಕೆರ್ಪಎಸ್ಚಸಿ ಗೆ್ ಸೂಕು ಕರಮ ಗ್ೆೈಗ್ೂೆಳುಲತ  ಪತ್ರ ಬರೆಯಲ್ನಗತವುದ್ತ ಎೇಂದ್ತ ಪತಿರಕನ 
ಹೆೇಳಿಕೆ ನಿೇಡಿದನದರ.ೆ    

ಇದೆೇ ತಿೇಂಗಳು ಮನರ್ಚಾ-30 ಕೊರೆ್ಯ ದಿರ್ನೇಂಕವನಗಿರತವುದ್ರಿೇಂದ್  ಬಿ.ಟೆಕಚ ಪದ್ವಿಧರರತ  
ಬಹಳ  ಆತ್ೇಂಕದ್ಲ್ಲಿ  ಇದನದರ.ೆ ಆದ್ದರಿೇಂದ್,  ಗ್ನರಮಿೇಣನಭಿವೃದಿಿ ಮತ್ತು ಪೇಂಚನಯತ್ಚ  ರನಜಚ 
ಸಚಿವರತ   ಬಿ.ಟೆಕಚ ಪದ್ವಿೇಧರರ  ರ್ನಯಯಯತತ್ವನದ್ ಬೆೇಡಿಕೆಯನತು  ಕೂಡಲ್ೇೆ ಈಡೇೆರಿಸಲತ   
ಸೂಕು ಕರಮಕೆೈಗ್ೊಳುಲತ  ಒತ್ನುಯಸತತ್ೆುೇರೆ್.  

ಶ್ರೇ ಕೊೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ) (ಗ್ನರಮಿೇಣನಭಿವೃದಿಿ ಸಚಿವರ 
ಪರವನಗಿ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಗ್ನರಮಿೇಣನಭಿವೃದಿಿ ಮತ್ತು ಪೇಂಚನಯತ್ಚ  ರನಜಚ 
ಸಚಿವರಿೇಂದ್ ನೇಂತ್ರ ಉತ್ುರವನತು  ಒದ್ಗಿಸಲ್ನಗತವುದ್ತ.  
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    ಏ)  ವಿಷಯ: ಶನಲ್ೆಗಳ ಪ್ನರರೇಂಭಕೆೆ  2 ತಿೇಂಗಳು  ಬನಕ ಇದ್ತದ ಪಠ್ಯ ಪತಸುಕಗಳ  ಮತದ್ರಣ 
ಪರಕರಯೆ ಆರೇಂಭವನಗದಿರತವ  ಬಗ್ೆೆ   

                                 -   -  - 
ಶ್ರೇ  ಪರಕನಶ್ಚ ಕೆ.ರನಥೊೇಡಚ (ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ್ ಮತಖಯ ಸಚೆೇತ್ಕರತ):-  ಮನನಯ 

ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರನಜ್ಯದ್ಲ್ಲಿ  2022-23ರೆ್ೇ ಸನಲ್ಲಗೆ್  ಶನಲ್ೆಗಳ  ಆರೇಂಭಕೆೆ  ಕೆೇವಲ ಎರಡತ 
ತಿೇಂಗಳು  ಮನತ್ರ  ಬನಕಯದ್ತದ, ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗ್ ೆ  ಪಠ್ಯ  ಪತಸುಕಗಳ   ಮತದ್ರಣಕೆೆ  ಪರಕರಯೆಗಳು 
ಆರೇಂಭವನಗಿಲಿದಿರತವುದ್ತ ಆತ್ೇಂಕಕನರಿ  ವಿಷಯವನದ್ದರಿೇಂದ್  ಈ ವಿಚನರವನತು ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಿ  
ಪರಸನುರ್ಪಸಲತ  ಅನತಮತಿ ಕೊೇರತತ್ೆುೇರೆ್.  

 ಕಳೆದ್  02 ವಷಾಗಳಿೇಂದ್  ಮಹನಮನರಿ  ಕೂೆೇವಿಡಚನಿೇಂದನಗಿ  ಶನಲ್ನ ಮಕೆಳು 
ಕಲ್ಲಕೆಯಲ್ಲಿ  ಹಿೇಂದ್ತಳಿದಿದ್ತದ,  2022-23ರೆ್ೇ ಸನಲ್ಲನ ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ  ವಷಾವು  ಮೇ 16 ರಿೇಂದ್ಲ್ೆೇ  
ರನಜ್ಯದ್ಲ್ಲಿ  ಶನಲ್ೆಗಳನತು  ಆರೇಂಭಿಸಲತ  ಆದೇೆಶ  ಹೊರಡಿಸಿರತವುದ್ತ ಸರಿಯಷ್ೆಟೇ. ಶನಲ್ೆಗಳ  
ಆರೇಂಭಕೆೆ  ಕೇೆವಲ  02  ತಿೇಂಗಳು  ಬನಕಯದ್ತದ, ಮಕೆಳಿಗ್ ೆ  ಪಠ್ಯ ಪತಸುಕಗಳು  ಲಭಯವನಗದ್  
ಪರಿಸಿೆತಿ  ಕೇಂಡತ ಬರತತಿುದೆ.  ಶನಲ್ೆಗಳ  ಆರೇಂಭದ್ಲ್ಲಿಯೆೇ  ಪಠ್ಯ ಪತಸುಕಗಳ ಪೂರೈೆಕೆಗ್ ೆ 
ಕರಮಕೆೈಗ್ೂೆಳುದ್ ಸನವಾಜ್ನಿಕ  ಶ್ಕ್ಷಣ  ಇಲ್ನಖ ೆ ಅಧಿಕನರಿಗಳ  ವಿರತದ್ಿ  ಶ್ಕ್ಷಣ  ತ್ಜ್ಞರತ,  
ಪ್ೊೇಷಕರತ  ಅಸಮನಧನನ  ವಯಕುಪಡಿಸಿದನದರೆ.  

 ಪಠ್ಯ ಪತಸುಕ  ಪರಿಷೆರಣನ ವರದಿಯನತು  ಸಕನಾರ ಅಧಯಯನ  ಮನಡಿದ್  ನೇಂತ್ರ 
ಪರಿಷೃತ್ ಪಠ್ಯಗಳ ಅನಾಯ  ಪತಸುಕಗಳ  ಮತದ್ರಣಕೆೆ  ಆದೆೇಶ  ನಿೇಡಬೆೇಕತ. ಆದ್ರೆ,  ಪತಸುಕಗಳ  
ಮತದ್ರಣಕೆೆ  ಸೇಂಬೇಂಧಿಸಿದ್ೇಂತ್ೆ ಇದ್ತವರೆಗ್ ೆ ಕರ್ನಾಟಕ  ಪಠ್ಯ ಪತಸುಕಕೆೆ  ಸಕನಾರದಿೇಂದ್  ಯನವುದೆೇ  
ಆದೆೇಶ ನಿೇಡಿಲಿ.  ಕಳೆದ್ ಬನರಿ ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ  ವಷಾದ್ಲ್ಲಿ  ಸತಮನರತ  ಆರೇೆಳು ತಿೇಂಗಳು  ವಿಳೇಂಬವನಗಿ,  
ಡಿಸೇೆಂಬರಚ  ಅೇಂತ್ಯಕೆೆ  ಎಲ್ನಿ ಮಕೆಳಿಗ್ ೆ ಪತಸುಕಗಳನತು  ಪೂರೈೆಕೆ  ಮನಡಿರತವೇಂತೆ್, ಈ ವಷಾವು    
ಪಠ್ಯಪತಸುಕದ್  ಪೂರೈೆಕಯೆಲ್ಲಿ  ವಿಳೇಂಬವನಗದ್ೇಂತ್ೆ ಮತೇಂಜನಗರತ್ನ  ಕರಮವನತು  ಕೆೈಗ್ೊಳುುವ  
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ವಿಚನರವನತು  ಶ್ನಯವೇೆಳೆಯಲ್ಲಿ  ಪರಸನುರ್ಪಸಲತ  ಈ ಸದ್ನದ್  ಮೂಲಕ ಸಕನಾರವನತು 
ಒತ್ನುಯಸತತ್ೆುೇರೆ್.  

(ಮತೇಂದ್ತ.,) 

(485) 21-03-2022 (1.00) ಎೇಂವಿ-ಬಿಎನಚಎಸ್ 

(ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿೆತಿ) 

 ಶ್ರೇ ಬಿ.ಸಿ.ರ್ನಗ್ೆೇಶ್ (ಪ್ನರಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ೌರಢ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಚಿವರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಪರಕನಶ್ ಕ.ೆ ರನಥೂೆೇಡಚ ರವರತ ತಿಳಿಸಿದ್ೇಂತ್ೆ, ಕಳೆದ್ ಬನರಿ ಕೂೆೇವಿಡ-
೧೯ನಿೇಂದ್ ಮಕೆಳಿಗ್ೆ ಆಗಿರತವ ತ್ೊೇಂದ್ರಯೆನತು ಸರಿಪಡಿಸಲತ “ಕಲ್ಲಕನ ಚೆೇತ್ರಿಕ”ೆಚ ಎೇಂಬ 
ಕನಯಾಕರಮವನತು ಕೆೈಗ್ೊಳುುತಿುದೆದೇವೆ. ಈಗ್ನಗಲ್ೆೇ ಪತಸುಕಗಳ ಮತದ್ರಣವನಗಿ, ಅರೆ್ೇಕ ಪತಸುಕಗಳನತು 
ಜಿಲ್ನಿ ಕೆೇೇಂದ್ರಗಳಿಗ್ ೆ ತ್ಲತರ್ಪಸಿಬಿಟಿಟದದೆೇವೆ. ಎಲ್ನಿ ಪತಸುಕಗಳು ಸಹ ಮತದ್ರಣವನಗಿ ಸರಬರನಜ್ತ 
ಆಗತವೇಂತ್ಹ ಹೇಂತ್ದ್ಲ್ಲಿದೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪತಸುಕಗಳು ಭನಷ್ಗೆೆ್ ಪರಿವತ್ಾರ್ೆಯನಗಿ 
ಮತದ್ರಣವನಗಬೆೇಕತ, ಆ ತ್ರಹದ್ ಪತಸುಕಗಳ ಮತದ್ರಣ ಮನತ್ರ ನಿಧನನವನಗಿದೆ. ಆದ್ರ,ೆ ಇನತು ಎರಡತ 
ತಿೇಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ನಿ ಪಠ್ಯಪತಸುಕಗಳು ಮತದ್ರಣವನಗಿ, ಶನಲ್ ೆಪ್ನರರೇಂಭವನಗತವುದ್ಕೆೇಂತ್ ಮತೇಂಚೆ ಶನಲ್ನ 
ಮಕೆಳಿಗ್ ೆಪಠ್ಯಪತಸುಕಗಳನತು ಒದ್ಗಿಸತವೇಂತ್ಹ ಕೆಲಸ ಮನಡತತ್ೆುೇವ.ೆ 

 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಸತನಿಲಚಕತಮನರಚ ರವರ,ೆ ಮನನಯ ಕ.ೆಟಿ.ಶ್ರೇಕೇಂಠೆೇಗ್ೌಡರತ 
ಕೆೇಳಿರತವುದ್ಕೆೆ ಉತ್ುರ ನಿೇಡತತಿುೇರನ? 

ಶ್ರೇ ಸತನಿಲಚ ಕತಮನರಚ (ಇೇಂಧನ ಹನಗೂ ಕನುಡ ಮತ್ತು ಸೇಂಸೃತಿ ಇಲ್ನಖ ೆಸಚಿವರತ):- 
ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಕೆೈವನರದ್ ಸದ್ತೆರತ ಶ್ರೇ ಯೇಗಿರ್ನರೆೇಯಣ ಯತಿೇೇಂದ್ರರ ಕೆೈವನರ 
ತ್ನತ್ಯಯರವರ ಜ್ಯೇಂತಿಯನತು ಆಚರಣೆ ಮನಡಬೆೇಕೆೇಂದ್ತ ಮನನಯ ಮತಖಯಮೇಂತಿರಗಳು ತ್ಮಮ 
ಬಜೆಟಚನಲ್ಲಿ ಘೂೇಷಣೆ ಮನಡಿದನದರ.ೆ ಅೇಂದ್ರೆ, ಸಕನಾರ ಇವರ ಜ್ಯೇಂತಿಯನತು ಮನರ್ಚಾ 27ರೆ್ೇ 
ತ್ನರಿೇಖಿನೇಂದ್ತ ಆಚರಣ ೆ ಮನಡಬೇೆಕತ ಎನತುವೇಂತ್ಹ ನಿಧನಾರವನತು ತ್ೆಗೆ್ದ್ತಕೊೇಂಡಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ, 
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ಅದ್ಕೆೆ ಸೇಂಬೇಂಧಪಟಟ ಸಮತದನಯದ್ ಪರಮತಖರತ ಮತ್ತು ಕ್ಷೆೇತ್ರದ್ ಧಮಾಗತರತಗಳು ನನುನತು ಭೆೇಟಿ 
ಮನಡಿ, ದಿರ್ನೇಂಕ ವಯತ್ನಯಸವನಗಿದ ೆ ಎೇಂದ್ತ ತಿಳಿಸಿದ್ರತ. ಸಕನಾರ ಕೆೈವನರದ್ ಸದ್ತೆರತ ಶ್ರೇ 
ಯೇಗಿರ್ನರೆೇಯಣ ಯತಿೇೇಂದ್ರ ಕೆೈವನರ ತ್ನತ್ಯಯನವರ ಜ್ಯೇಂತಿ ಮನಡತವ ನಿಧನಾರ 
ತ್ೆಗೆ್ದ್ತಕೂೆೇಂಡಿರತವ ವಿಚನರ ಸನಾಗತ್ನಹಾವೆೇಂದ್ತ, ಆದ್ರೆ ಜ್ಯೇಂತಿ ಮನಡತವ ದಿರ್ನೇಂಕವನತು 
ಬದ್ಲ್ನವಣೆ ಮನಡಬೇೆಕೆೇಂದ್ತ ಹನಗೂ ಇದ್ನತು ಈ ತಿೇಂಗಳ 18ರೆ್ೇ ತ್ನರಿೇಖಿಗ್ ೆ ಮನಡಬೇೆಕೆೇಂದ್ತ 
ನನಗ್ ೆ ಮನವಿಯನತು ನಿೇಡಿದನದರ.ೆ ಆದ್ರೆ, ಈ ವಷಾದ್ ೧೮ರ್ೆೇ ತ್ನರಿೇಖಿಗ್ ೆ ಮನಡತವುದ್ಕೆೆ 
ಸನಧಯವನಗತವುದಿಲಿ. ಜ್ಯೇಂತಿಯನತು ಬಹಳ ಅದ್ೂದರಿಯನಗಿ ಮನಡಬೇೆಕತ ಎನತುವ ಕನರಣಕೆೆ ಈ 
ವಷಾದ್ 27ರೆ್ೇ ತ್ನರಿೇಖಿಗ್ೆ ವಿಧನನಸೌಧದ್ ಬನಯೇಂಕೆಾಟಚ ಹನಲಚನಲ್ಲಿ ಜ್ಯೇಂತಿಯನತು ಆಚರಣೆ 
ಮನಡತತ್ೆುೇವ.ೆ ಮತೇಂದಿನ ವಷಾದಿೇಂದ್ ಮನರ್ಚಾನಲ್ಲಿ ಏನತ ಪೂಣಿಾಮ ಬರತತ್ುದೆ, ಆ ದಿವಸದ್ೇಂದ್ತ 
ಕೆೈವನರದ್ ಸದ್ತೆರತ ಶ್ರೇ ಯೇಗಿರ್ನರೆೇಯಣ ಯತಿೇೇಂದ್ರರ ಕೆೈವನರ ತ್ನತ್ಯಯ ಜ್ಯೇಂತಿಯನತು 
ಆಚರಣೆ ಮನಡಬೇೆಕೆೇಂದ್ತ ಇಲ್ನಖ ೆತಿೇಮನಾನವನತು ತ್ೆಗೆ್ದ್ತಕೂೆೇಂಡಿದ.ೆ 

ಶ್ರೇ ಕೆ.ಟಿ.ಶ್ರೇಕೇಂಠೆೇಗ್ೌಡ (ಪದ್ವಿೇಧರರ ಕ್ಷೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ 
ಸಚಿವರಿಗೆ್ ಧನಯವನದ್ಗಳು. 

ಶ್ರೇ ಕೊೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 
ಸದ್ಸಯರತ ಗಮನ ಸಳೆೆಯತವ ಸೂಚರೆ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೆೇಳಿರತವೇಂತ್ಹ ಪರಶೆುಗಳಿಗ್ೆ ಉತ್ುರಗಳನತು 
ಮೇಂಡಿಸಲ್ನಗತವುದ್ತ. 
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೦೪. ಗಮನ ಸಳೆಯೆತವ ಸೂಚರೆ್ಗಳು 

ಅ) ವಿಷಯ:- ಪೆ್ೂಲ್ಲೇಸ್ಚ ಇಲ್ನಖಯೆ ರ್ನಯಯ ವಿಜ್ಞನನ ಪರಯೇಗ್ನಲಯ 
   ಘಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಖನಲ್ಲ ಇರತವ ಹತದೆದಗಳ ರೆ್ೇಮಕನತಿ ಪರಕರಯೆಗ್ೆ ಕನುಡ  
   ಭನಷ್ನ ಪರಿೇಕ್ಷೆಯನತು ಕಡನಡಯಗೆ್ೂಳಿಸತವ ಬಗೆ್ೆ. 

--- 

ಶ್ರೇ ಕೆ.ಎ.ತಿಪ್ಪೆೇಸನಾಮಿ (ರ್ನಮನಿದೆೇಾಶನ ಹೊೇಂದಿದ್ವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 
ಪ್ೊಲ್ಲೇಸ್ಚ ಇಲ್ನಖಯೆ ರ್ನಯಯ ವಿಜ್ಞನನ ಪರಯೇಗ್ನಲಯ ಘಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಖನಲ್ಲ ಇರತವ ಹತದೆದಗಳ 
ರೆ್ೇಮಕನತಿ ಪರಕರಯೆಗ್ೆ ಕನುಡ ಭನಷ್ನ ಪರಿೇಕ್ಷೆಯನತು ಕಡನಡಯಗ್ೊಳಿಸತವ ಬಗೆ್ೆ ಮನನಯ ಗೃಹ 
ಸಚಿವರ ಗಮನ ಸಳೆೆಯಬಯಸತತ್ೆುೇರೆ್. 

ಶ್ರೇ ಅರಗ ಜ್ಞನರೆ್ೇೇಂದ್ರ (ಗೃಹ ಸಚಿವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 

(ಲ್ಲಖಿತ್ ಉತ್ುರ ಪರತಿಯನತು ಲಗತಿುಸಲ್ನಗಿದೆ) 
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ಶ್ರೇ ಅರಗ ಜ್ಞನರೆ್ೇೇಂದ್ರ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸದ್ಸಯರ ಅಪ್ೆೇಕ್ಷೆ ಏರೆ್ೇಂದ್ರೆ, 
ಈ 206 ಹತದೆದಗಳನತು ಕನುಡಿಗರಿಗ್ ೆಕೊಡಬೇೆಕತ ಎನತುವುದ್ತ ಆಗಿದ.ೆ ಖೇಂಡಿತ್ವನಗಿ ಆ ಹತದೆದಗಳನತು 
ಕನುಡಿಗರಿಗ್ ೆ ಕೊಡತತ್ೆುೇವ.ೆ ಹತದೆದಗಳಿಗ್ೆ ಒಟತಟ 1,200 ಅಜಿಾಗಳು ಬೇಂದಿದ್ತದ, 950 ಜ್ನ 
ಅಭಯರ್ಥಾಗಳು ಪರಿೇಕ್ಷೆ ಬರೆದಿದ್ತದ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ 700 ಜ್ನ ಕರ್ನಾಟಕದ್ ಅಭಯರ್ಥಾಗಳು ಇದನದರ.ೆ ಕೇೆವಲ 
200 ಜ್ನರತ ಮನತ್ರ ಹೊರ ರನಜ್ಯದ್ವರತ. ಈ ಹತದೆದಗ್ ೆ 150 ಅೇಂಕಗಳಿಗ್ೆ ಕನುಡ ಭನಷ್ನ 
ಪರಿೇಕ್ಷೆಯನತು ನಡಸೆತತ್ೆುೇವೆ. ದಿರ್ನೇಂಕ 10.04.2022ರೇಂದ್ತ ಕನುಡ ಭನಷ್ನ ಪರಿೇಕ್ಷೆಯನತು 
ನಡಸೆಲತ ತಿೇಮನಾನಿಸಲ್ನಗಿರತತ್ುದೆ. ಕನುಡ ಭನಷ್ನ ಪರಿೇಕ್ಷೆಯ 150 ಅೇಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಕನಿಷಟ 50 
ಅೇಂಕಗಳನತು ತ್ೆಗೆ್ದ್ತಕೂೆೇಂಡರೆ ಮನತ್ರ ಅವರತ ಹತದೆದಗ್ ೆಅಹಾರನಗತತ್ನುರೆ. ಹನಗ್ನಗಿ, ಕನುಡಿಗರಲಿದ್ 
ಹೊರ ರನಜ್ಯದ್ ಅಭಯರ್ಥಾಗಳಿಗ್ೆ ಈ ಹತದೆದ ಸಿಗತವುದಿಲಿ. ಈ ಹತದೆದಗಳನತು ಕನುಡಿಗರಿಗೆ್ ನಿೇಡತತ್ೆುೇವೆ.  

ಶ್ರೇ ಕ.ೆಎ.ತಿಪ್ಪೆೇಸನಾಮಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ತ್ಮಮ ಮೂಲಕ ಮನನಯ ಗೃಹ ಸಚಿವರ 
ಗಮನಕೆೆ ತ್ರತವುದ್ಕೆೆ ಬಯಸತವುದೆೇರ್ೇೆಂದ್ರೆ, ಡನ||ಸರೂೆೇಜಿನಿ ಮಹಷ್ಟ್ಯವರ ವರದಿಯನತು ಸಕನಾರ 
ಒರ್ಪಪದೆ. ಆ ಪರಕನರ ರನಜ್ಯದ್ಲ್ಲಿ “ಸಿ”ಚ ಮತ್ತು “ಡಿ”ಚ ದ್ಜೆಾಯ ರೆ್ೇಮಕನತಿಗಳು ಏನಿವೆ, ಆ 
ರೆ್ೇಮಕನತಿಗಳಲೆಿವೂ ಸಹ ಸೆಳಿೇಯರಿಗೆ್ ಇರಬೇೆಕತ. ಅದೆೇ ರಿೇತಿ ಯನರತ ಈ ಪರಿೇಕ್ಷೆಯನತು 
ತ್ೆಗೆ್ದ್ತಕೂೆಳುುತ್ನುರ ೆಅೇಂತ್ಹವರತ ಸನಧನರಣವನಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದ್ ನಿವನಸಿಯನಗಿರಬೇೆಕತ. ಅವರತ 1ರೆ್ೇ 
ತ್ರಗತಿಯೇಂದ್ 10ರೆ್ೇ ತ್ರಗತಿಯವರಿಗೆ್ ಕರ್ನಾಟಕದ್ಲ್ಲಿ ಓದಿರಬೆೇಕತ ಮತ್ತು ಕಡನಡಯವನಗಿ 
ಕನುಡವನತು ಕಲ್ಲತಿರಬೆೇಕತ. ಈಗ ಏನತ ಈ ಹತದದೆಗಳನತು ರೆ್ೇಮಕ ಮನಡತವುದ್ಕೆೆ ಹೂೆರಟಿದನದರೆ. 
Scenes of Crime Officer (SOCO) ಎೇಂದ್ತ ಹೆೇಳಿದನದರೆ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏರ್ನಗಿದೆ ಎೇಂದ್ರೆ, ಆ 
ಹತದೆದಗಳೆಲಿವೂ ಕೂಡ ಸಬಚ ಇನಚಸಪೆಕಟರಚ ಹತದದೆಗ್ ೆ ತ್ತ್ುಮನನವನಗಿರತ್ಕೆೇಂಥ ಹತದೆದಗಳೆೇಂದ್ತ ನನು 
ಭನವರೆ್ಯನಗಿದೆ ಮತ್ತು ಆ ರಿೇತಿ ಎೇಂದ್ತ ರ್ನನತ ತಿಳಿದ್ತಕೂೆೇಂಡಿದೆದೇರ್ೆ. ಈ ಹತದೆದಗಳಿಗ್ೆ ಬೆೇರ ೆ
ರನಜ್ಯದ್ ಅಭಯರ್ಥಾಗಳಿಗ್ೆ ಏಕೆ ಅವಕನಶ ಮನಡಿಕೂೆಟಿಟದನದರೆ? ನಮಮ ರನಜ್ಯದ್ಲ್ಲಿ ಸನಕಷತಟ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ 
ಇೇಂತ್ಹ forensic science ಅನತು ಅಭನಯಸ ಮನಡತವುದ್ಕೂೆೆೇಸೆರವನಗಿ ಪದ್ವಿ ಪಡಯೆತವೇಂತ್ಹ 
ಸನಕಷತಟ ಕನಲ್ೇೆಜ್ತಗಳು ಇಲಿದೆ ಇರತವುದ್ರಿೇಂದ್, ಇದ್ಕೆೆ ಅಭಯರ್ಥಾಗಳು ಕಡಿಮ ಇದನದರ ೆಎೇಂಬತದ್ತ 
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ಕೂಡ ಆಗಿದ.ೆ ಇದ್ಕೆೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರತವೇಂತ್ಹ ವಿದನಯಹಾತ್ೆ ಏನಿದ ೆ ಅೇಂದ್ರೆ, ಈ ಹಿೇಂದ ೆ CBZ 
ಮನಡಿದ್ೇಂತ್ಹವರಿಗೆ್ ರೆ್ೇಮಕನತಿ ಮನಡಿ ಅವರಿಗೆ್ ತ್ರಬೇೆತಿ ಕೊಡತವುದ್ನತು ಮನಡತತಿುದ್ದರತ. ಈಗ 
forensic science ನಲ್ಲಿ audio forensic science  ಇದೆ. ಅದೇೆ ರಿೇತಿ ರಸನಯನ ಶನಸರ, 
ಭೌತ್ಶನಸರ ಮತ್ತು ಬೆೇರ ೆಬೆೇರ ೆ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಇರತವೇಂತ್ಹ ಪರಿಣಿತ್ರತ ಬೆೇಕನಗಿದನದರ ೆಎೇಂದ್ತ ಇದೆ. 
ಆದ್ರೆ ಇಲ್ನಖಯೆವರತ ಇದ್ತ ಯನವುದ್ನೂು ಸಹ classify ಮನಡದ,ೆ ಇದ್ನತು ಮನಡಿದನದರ.ೆ 
ಇದ್ರಿೇಂದ್ ಬೆೇರ ೆ ರನಜ್ಯದಿೇಂದ್ ಬೇಂದ್ೇಂತ್ಹವರಿಗ್ ೆ ಅವಕನಶ ಸಿಗತತ್ುದೆ. ಈ ದ್ೃಷ್ಟ್ಟಯೇಂದ್ ರನಜ್ಯದ್ 
ಅಭಯರ್ಥಾಗಳಿಗ್ೆ ಅರ್ನಯವನಗತತ್ುದೆೇಂದ್ತ ನನು ಮನಸಿುನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ವಿದನಯಹಾತ್ಯೆ ಬಗ್ೆೆಯೂ ಸಹ 
ಸರಿಯನಗಿ ವಯವಸಿೆತ್ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಿಲಿವೆೇಂದ್ತ ಹೆೇಳುತ್ೆುೇರ್.ೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನತ ನಿಯಮವನತು ಉಲ್ೆಿೇಖ 
ಮನಡತತಿುದನದರ,ೆ ಆ ನಿಯಮ-2 ಪರಕನರವನಗಿ ಆಯೆೆಯನದ್ ಅಭಯರ್ಥಾಗಳು ಕನುಡ ಭನಷ್ನ 
ಪರಿೇಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ತ್ೆೇಗಾಡೆ ಹೂೆೇಂದ್ತವ ಬಗೆ್ೆ ತಿಳಿಸಿದ್ತದ, ಅದ್ರ ಪರಕನರವನಗಿ ರೆ್ೇಮಕನತಿ ಹೂೆೇಂದಿದ್ರೆ, 
ಅದ್ತ ಕೇೆವಲ all India services ಗೆ್ ಸೇಂಬೇಂಧಪಟಟವರಿಗ್ ೆ ಮನತ್ರವೆೇಂದ್ತ ರ್ನನತ 
ತಿಳಿದ್ತಕೂೆೇಂಡಿದದೆೇರೆ್. ಈಗ ಯನರತ all India services ನಿೇಂದ್ IAS, IPS, IFS ಆಗಿ 
ಬರತತ್ನುರ,ೆ ಅೇಂತ್ಹವರಿಗ್ ೆಕ.ೆರ್ಪ.ಎಸ್ಚ.ಸಿ.ಯಲ್ಲಿ ಕನುಡ ಭನಷ್ನ ಪರಿೇಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ತ್ೆೇಗಾಡೆಯನದ್ ನೇಂತ್ರ 
ಅವರಿಗೆ್ probationary period declare ಆಗತತ್ುದೆ ಎೇಂಬ ದ್ೃಷ್ಟ್ಟಯಲ್ಲಿ ಇರತವೇಂಥದ್ತದ. 
ಇದ್ನತು ಅದ್ಕೆೆ ಅನಾಯ ಮನಡತವೇಂಥದ್ತದ ಸರಿಯಲಿವೆೇಂದ್ತ ತ್ಮಮ ಮತಖನೇಂತ್ರ ಮನನಯ ಸಚಿವರಲ್ಲಿ 
ಕೊೇರಿಕೂೆಳುುತ್ುೆೇರೆ್. 

ಶ್ರೇ ಅರಗ ಜ್ಞನರ್ೆೇೇಂದ್ರ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮದ್ಲರೆ್ಯದನಗಿ, ಕರ್ನಾಟಕ 
ರನಜ್ಯದ್ ಅರೆ್ೇಕ ವಿಶಾವಿದನಯಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕೊೇಸ್ಚಾ ಇದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶಾವಿದನಯಲಯದ್ಲ್ಲಿ B.A., 
in Criminology and forensic science, B.Sc. in Criminology and forensic 
science, M.A., M.Sc., in criminology  ಇದೆ. ಮೈಸೂರತ ವಿಶಾವಿದನಯಲಯದ್ಲ್ಲಿ ಇದ.ೆ 
ಬೆಳಗ್ನವಿಯ ರನಣಿ ಚನೆುಮಮ ವಿಶಾವಿದನಯಲಯದ್ಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಜೆೈನಚ ವಿಶಾವಿದನಯಲಯದ್ಲ್ಲಿ ಇದೆ. 
ಮೇಂಗಳೂರತ ವಿಶಾವಿದನಯಲಯದ್ಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಜೆ.ಎಸ್.ಎಸ್. ಉನುತ್ ಶ್ಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸೇಂಶೆ್ ೇಧರ್ನ 
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ಅಕನಡೆಮಿಯಲೂಿ ಕೂಡ B.Sc. in forensic science  ಇದೆ. ಬೆೇಂಗಳೂರಿನ ಕೆೈಸ್ಟಚ 
ವಿಶಾವಿದನಯಲಯ ಮತ್ತು ಗ್ನಡಾನಚ ಸಿಟಿ ವಿಶಾವಿದನಯಲಯದ್ಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಇಷೂಟ ಸಹ ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜ್ಯದ್ 
ಒಳಗಡ ೆ ಇರತವೇಂತ್ಹ ವಿಶಾವಿದನಯಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕೊೇಸ್ಚಾಗಳಿವ.ೆ ರ್ನನತ ಇದ್ನತು ವಿವರವನಗಿ 
ತಿಳಿದ್ತಕೂೆೇಂಡಿದದೆೇರೆ್. ಕೆೇವಲ 200 ಅಜಿಾಗಳು ಮನತ್ರ ರನಜ್ಯದ್ ಹೊರಗಡೆಯೇಂದ್ ಬೇಂದಿವ.ೆ ಬಹತಶುಃ 
ಅವರಿಗೆ್ ಕಷಟವನಗತತ್ುದೆ ಎೇಂದ್ತ ಕನಣತತ್ುದೆ. ರ್ನವು ಈಗ್ನಗಲ್ೆೇ ಹಿೇಂದ ೆ 150 ಅೇಂಕಗಳಿಗ್ೆ ಕನುಡ 
ಭನಷ್ನ ಪರಿೇಕ್ಷೆಯನತು ಮನಡಿದದೆೇವೆ. ಆದ್ತದ್ರಿೇಂದ್ ಅವರತ ಈ ಪರಿೇಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತಿುೇಣಾವನಗತವುದೆೇ 
ಕಷಟ. ಹನಗ್ನಗಿ, ನನಗ್ೆ ಅನಿಸತವೇಂತ್ ೆಸೇಂಪೂಣಾವನಗಿ ಈ ಹತದೆದಗಳು ನಮಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜ್ಯದ್ 
ಅಭಯರ್ಥಾಗಳಿಗೆ್  ದೊರೆಯತತ್ುವೆ. 

ಶ್ರೇ ಕ.ೆಎ.ತಿಪ್ಪೆೇಸನಾಮಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ನನು ದ್ೃಷ್ಟ್ಟಯಲ್ಲಿ ಮಣಿಪ್ನಲಚ 
ವಿಶಾವಿದನಯಲಯ, ಜೆ.ಎಸ್.ಎಸ್ಚ. ವಿದನಯಸೇಂಸೆೆ ಮತ್ತು ಬೆೇರ ೆವಿಶಾವಿದನಯಲಯಗಳಿಗ್ೆ ಹೊರಗಡೆಯೇಂದ್ 
ಬೇಂದ್ತ ಅಡಿಮಷನಚ ಆಗಿ ಈ ಕೊೇಸ್ಚಾ ಅನತು ಓದ್ತವೇಂತ್ಹವರತ ಜನಸಿು ಇದನದರ.ೆ ಇದ್ರಿೇಂದ್ ನಮಮ 
ಸೆಳಿೇಯರಿಗೆ್ ಅವಕನಶ ಸಿಗತವುದ್ತ ಕಡಿಮಯನಗಿದೆ. ಆ ದ್ೃಷ್ಟ್ಟಯಲ್ಲಿ ಅಹಾತ್ೆ ಇರತವೇಂತ್ಹವರತ 
ಸಿಗದೆೇ ಇರಬಹತದ್ತ. ಆಗ ಏರ್ನಗತತ್ುದೆೇಂದ್ರ,ೆ ಬೆೇರ ೆ ರನಜ್ಯದ್ವರತ ಬೇಂದ್ತ ಕನುಡ ಭನ಼್ ಷ್ನ 
ಪರಿೇಕ್ಷೆಯನತು ಪ್ನಸತ ಮನಡತತ್ನುರ.ೆ ಕನುಡ ಭನಷ್ೆಯನತು ಆದ್ಷತಟ ಬೆೇಗ ಒೇಂದ್ತ ವನರ ಅಥವನ 
ಹದಿರೆ್ೈದ್ತ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಯಬಹತದ್ತ. ಅದ್ಕೆೆ ಏನತ ಸಮಸೆಯಯನಗತವುದಿಲಿ. ಆ ದ್ೃಷ್ಟ್ಟಯಲ್ಲಿ 
ಸೆಳಿೇಯವನಗಿ ಇರತವೇಂತ್ಹ ಕನುಡ ನಿವನಸಿಗಳು ಮತ್ತು ಕನುಡಿಗರಿಗ್ೆ ಈ ಹತದೆದಗಳು 
ದೊರೆಯತವೇಂತ್ಹ ಅವಕನಶ ಕಡಿಮಯನಗತತ್ುದೆ ಎೇಂಬ ದ್ೃಷ್ಟ್ಟಯೇಂದ್ ಈ ಪರಶೆುಯನತು ಕೆೇಳಿದೆದೇರ್ೆ. 

ಶ್ರೇ ಅರಗ ಜ್ಞನರ್ೆೇೇಂದ್ರ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈಗ ಕನುಡ ಕೆೇವಲ spoken 
language  ಬೇಂದ್ರ ೆಸನಕನಗತವುದಿಲಿ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕಠಿಣವನದ್ ಪರಿೇಕ್ಷ ೆಇರತತ್ುದೆ. ವಿಷಯದ್ 
ಜ್ಞನನ ಮತ್ತು ಭನಷ್ನ ಜ್ಞನನ ಇದ್ದರ ೆಮನತ್ರ ಅವರತ ಉತಿುೇಣಾರನಗತತ್ನುರೆ. ಆದ್ತದ್ರಿೇಂದ್ ಯನವುದೆೇ 
ರಿೇತಿಯ ತ್ೊೇಂದ್ರಯೆನಗತವುದಿಲಿ. ಆದ್ತದ್ರಿೇಂದ್ ಮನನಯ ಸದ್ಸಯರಿಗೆ್ ಸೇಂಶಯ ಬೆೇಡವನೆಿಸತತ್ುದೆ. 
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ಶ್ರೇ ಕ.ೆಎ.ತಿಪ್ಪೆೇಸನಾಮಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮತೇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ investigation 
ಗೆ್ ಹೊೇಗತವನಗ, crime scene ಗೆ್  ಹೂೆೇದನಗ ಜ್ನರ ಬಳಿ ಮತ್ತು ಅಪರನಧಿಗಳ ಬಳಿ 
ಕನುಡದ್ಲೆ್ಿೇ ಮನತ್ರ್ನಡಬೇೆಕತ ಮತ್ತು ಕನುಡದ್ಲೆ್ಿೇ ಬರೆಯಬೆೇಕತ. ಅದ್ರ ಬಗೆ್ೆ ಒೇಂದ್ತ ಪರಿಣಿತಿ 
ಇರತವೇಂತ್ಹ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ವಯವಸೆೆಯನತು ಮನಡಬೇೆಕೆೇಂದ್ತ ತ್ಮಮ ಮೂಲಕ ಮನನಯ ಸಚಿವರಲ್ಲಿ 
ಕೆೇಳಿಕೂೆಳುುತ್ೆುೇರ್ೆ. 

ಶ್ರೇ ಅರಗ ಜ್ಞನರೆ್ೇೇಂದ್ರ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಖೇಂಡಿತ್ವನಗಿ ರ್ನನತ ಮನನಯ ಸದ್ಸಯರತ 
ಹೆೇಳಿರತವೇಂತ್ಹ ವಿಷಯವನತು ಗಮನದ್ಲ್ಲಿರಿಸಿಕೂೆೇಂಡಿದೆದೇರ್ೆ. 

(ಮತೇಂದ್ತ) 
(486) 21.03.2022 01.10 LL-BNS 

(ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿೆತಿ) 
ಆ) ವಿಷಯ:- ಹೆೈದನರಬನದಚ-ಕರ್ನಾಟಕ ಭನಗದ್ ಸಕನಾರದ್ ಎಲ್ನಿ ಇಲ್ನಖಗೆಳ 

ಉದೊಯೇಗದ್ಲ್ಲಿ ಮಿೇಸಲ್ನತಿ ಪರಮನಣ ಶೆೇಕಡ ೧೦೦ಕೆೆ ೧೦೦ ರಷತಟ 
ಹನಗೂ ಉಳಿದ್ ಜಿಲ್ೆಿಗಳಲ್ಲಿ ಶೆೇಕಡ ೮ ರಷತಟ ಅನತಷ್ನಾನಕೆೆ 
ತ್ರತವಲ್ಲಿ ವಿಳೇಂಬ ಧೊೇರಣೆ ತ್ನಳಿರತವ ಕತರಿತ್ತ 

- - - 

ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ. ವೆೇಂಕಟೆೇಶ್ಚ(ರ್ನಮನಿದೆೇಾಶನ ಹೊೇಂದಿದ್ವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 
ಹೆೈದ್ರನಬನದಚ-ಕರ್ನಾಟಕ ಭನಗಕೆೆ ಸೇೆರಿದ್ ಎಲ್ನಿ ಇಲ್ನಖಗೆಳಲ್ಲಿ ಮೇಂಜ್ೂರನದ್ ಹತದೆದಗಳನತು ಭತಿಾ 
ಮನಡದೇೆ ಇರತವುದ್ರಿೇಂದ್, ಆ ಭನಗದ್ ಅಭಿವೃದಿಿಗ್ೆ ಅರ್ನನತಕೂಲವನಗಿದ್ತದ, ಖನಲ್ಲ ಇರತವ 
ಹತದೆದಗಳನತು ಕೂಡಲ್ೇೆ ಭತಿಾ ಮನಡಬೇೆಕೆೇಂದ್ತ ರ್ನನತ ಮನನಯ ಮತಖಯಮೇಂತಿರಗಳ ಗಮನ 
ಸಳೆೆಯತತ್ೆುೇರ್.ೆ  
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ಶ್ರೇ ಕೊೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ)(ಮತಖಯಮೇಂತಿರಯವರ ಪರವನಗಿ):- 
ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ,  

(ಸಚಿವರ ಹೆೇಳಿಕೆಯನತು ಲಗತಿುಸಲ್ನಗಿದೆ) 
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ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ. ವೆೇಂಕಟೆೇಶ್ಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಹೆೈದ್ರನಬನದಚ-ಕರ್ನಾಟಕ ಭನಗದ್ಲ್ಲಿ 
ಆಟಿಾಕಲಚ ೩೭೧(ಜೆ) ಜನರಿಗ್ ೆ ಬೇಂದ್ತ ಸತಮನರತ ೧೦ ವಷಾಗಳು ಆಗಿರತತ್ುದ.ೆ ೨೦೧೨-೧೩ರಲ್ಲಿ ಆ 
ಭನಗಕೆೆ ಕೆೇೇಂದ್ರ ಸಕನಾರದಿೇಂದ್  ಆಟಿಾಕಲಚ ೩೭೧(ಜೆ) ವಿಶೆೇಷ ಅನತದನನದ್ಲ್ಲಿ ಬೇಂದಿರತತ್ುದ.ೆ ಅದ್ರ 
ಪರಕನರ ಗೂರಪಚ ʼಎʼ ನಲ್ಲಿ ಶೆೇಕಡ ೭೫ ರಷತಟ, ಗೂರಪಚ ʼಬಿʼ ನಲ್ಲಿ ಶೆೇಕಡ ೮೦ ರಷತಟ ಮತ್ತು ಗೂರಪಚ 
ʼಸಿʼ ಮತ್ತು ʼಡಿʼ ನಲ್ಲಿ ಶೆೇಕಡ ೮೫ ರಷತಟ ಸೆಳಿೇಯರಿಗ್ ೆಮಿೇಸಲ್ನತಿ ಕೊಡಬೇೆಕೆೇಂದ್ತ ಆಗಿರತತ್ುದೆ. 
ಆದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಿುನವರಗೊ ಹತದೆದಗಳು ಭತಿಾಯನಗಿರತವುದಿಲಿ. ಅದ್ತ ಸನವಿರನರತ ಹತದೆದಗಳು 
ಅೇಂದ್ರೆ, ಸತಮನರತ ೧೦ ಸನವಿರ, ೧೫ ಸನವಿರ ಹೆೇಳುವುದ್ಕೆೆ ಹೊೇದ್ರೆ ಇರ್ತಿುನ ದಿವಸ ಸಹ 
ಸನವಿರನರತ ಹತದೆದಗಳು ಭತಿಾಯನಗದೆೇ ಉಳಿದಿರತತ್ುವೆ.  

ಅದ್ರ ಜೊತ್ೆಗೆ್, ಹೆೈದ್ರನಬನದಚ-ಕರ್ನಾಟಕ ಭನಗಕೆೆ ಶ್ಕ್ಷಕರತ ಅಥವನ ಇತ್ರ ೆಅಧಿಕನರಿಗಳನತು 
ರೆ್ೇಮಕ ಮನಡಬೇೆಕನದ್ರ ೆ ಸೇಂಬೇಂಧಪಟಟ ಕಡತ್ ಆರ್ಥಾಕ ಇಲ್ನಖೆಗ್ ೆ ಅನತಮೇದ್ರ್ೆಗ್ನಗಿ 
ಹೊೇಗಬೇೆಕನಗಿರತವುದಿಲಿ. ಏಕೆೇಂದ್ರ,ೆ ಹೆೈದ್ರನಬನದಚ-ಕರ್ನಾಟಕ ಭನಗಕೆೆ ವಿಶೆೇಷವನದ್ ಅನತದನನ 
ಇರತತ್ುದೆ. ಆಟಿಾಕಲಚ ೩೭೧(ಜೆ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಯನವುದೆೇ ಕಡತ್ವನತು ಆರ್ಥಾಕ ಇಲ್ನಖಗೆ್ ೆ
ಕಳುಹಿಸಬೆೇಕೆೇಂದ್ತ ಹೇೆಳುವುದ್ಕೆೆ ಬರತವುದಿಲಿ. ಇಷ್ೆಟಲ್ನಿ ಇದ್ದರೂ ಸಹ ಸತಮನರತ ೧೦ ವಷಾಗಳು 
ಕಳೆದ್ರೂ ಸಹ ಏತ್ಕನೆಗಿ ಈ ಹತದೆದಗಳು ಖನಲ್ಲ ಇರತತ್ುವ?ೆ ಈಗಲೂ ಸಹ ಸಕನಾರದ್ ಉತ್ುರದ್ಲ್ಲಿ ಈ 
ಬಗೆ್ೆ ಅಧಿಸೂಚರೆ್ ಹೂೆರಡಿಸಿರತತ್ೆುೇವೆೇಂದ್ತ ಹೆೇಳಿರತತ್ನುರೆ. ಇದ್ನತು ಸೇಂವಿಧನನದ್ಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿ 
ಸತಮನರತ ೧೦ ವಷಾಗಳನದ್ರೂ ಸಹ ರ್ನವು ಆ ಭನಗದ್ಲ್ಲಿ ಪೂಣಾ ಹತದೆದಗಳು ರೆ್ೇಮಕ 
ಮನಡಿರತವುದಿಲಿವೆೇಂದ್ರೆ ಹೇೆಗ್ೆ?  

ಆಗಲ್ೇೆ ಮನನಯ ಸದ್ಸಯರೊಬಬರತ ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ನು,ಚ“ನಮಮ ಶನಲ್ೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ಕ್ಷಕರತ ಇಲಿ ಹನಗೂ 
ಶನಲ್ನ ಕೊಠ್ಡಿಗಳು ಇರತವುದಿಲಿವೆೇಂದ್ತ”ಚ ಹೆೇಳಿದ್ರತ. ರ್ನವು ಹೆೈದ್ರನಬನದಚ-ಕರ್ನಾಟಕ ಭನಗ 
ಅಥವನ ಕಲ್ನಯಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಎೇಂದ್ತ ಕೆೇವಲ ಹೆಸರತ ಬದ್ಲ್ನಯಸಿ, ಆ ಭನಗದ್ಲ್ಲಿ ಏನತ ಅಭಿವೃದಿಿ 
ಮನಡದೇೆ ಹೂೆೇದ್ರ ೆ ಆ ಜ್ನರಿಗ್ ೆ ರ್ನವು ಮೇಸ ಮನಡಿದ್ ಹನಗೆ್ ಆಗತವುದಿಲಿವೆೇ? ಆ ಭನಗದ್ 
ಶನಲ್ೆಗಳ ಪರಿಸಿೆತಿ ಹೆೇಗಿದೆ ಎೇಂದ್ರೆ, ಅದ್ತ ಬಹಳ ಶೆ್ೇಚನಿೇಯವನಗಿರತತ್ುದೆ.  
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ಹೆೈದ್ರನಬನದಚ-ಕರ್ನಾಟಕ ಭನಗಕೆೆ ಸೇಂಬೇಂಧಪಟಟೇಂತ್ೆ ರ್ನನತ ಎಲ್ನಿ ಇಲ್ನಖಯೆ ಬಗೆ್ೆ ಹೆೇಳದೆೇ, 
ಶ್ಕ್ಷಣ ಇಲ್ನಖಯೆ ಬಗೆ್ೆ ಹೆೇಳುವುದ್ಕೆೆ ಇಷಟಪಡತತ್ೆುೇರೆ್. ಏಕೆೇಂದ್ರ,ೆ ಮನನಯ ಶ್ಕ್ಷಣ ಮೇಂತಿರಗಳು ಸಹ 
ಈ ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಿ ಇದನದರೆ. ನಮಮ ರನಜ್ಯದ್ಲ್ಲಿ ಶನಲ್ೆಗಳಿೇಂದ್ ಹೂೆರಗತಳಿದಿರತವ ಮಕೆಳು ನಮಮ ಶೇೆಕಡ 
೨.೯೬ ರಷತಟ ಇದನದರ.ೆ ಆದ್ರ,ೆ ಹೆೈದ್ರನಬನದಚ-ಕರ್ನಾಟಕ ಭನಗದ್ಲ್ಲಿ ಶೆೇಕಡ ೫.೭೭ ರಷತಟ ಇದೆ. ಈ 
ಭನಗದ್ ಸಕನಾರದ್ ಎಲ್ನಿ ಯೇಜ್ರೆ್ಗಳು ಅಲ್ಲಿಗ್ ೆ ತ್ಲತಪತವುದೇೆ ಇಲಿ. ಅವರ ದ್ತರದ್ೃಷಟ ಆ 
ಭನಗದ್ಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ್ ರಸೆುಗಳು ಇರತವುದಿಲಿ, ಶನಲ್ೆಗಳು ಇರತವುದಿಲಿ ಮತ್ತು ಆ ಶನಲ್ೆಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ಕ್ಷಕರತ 
ಇರತವುದಿಲಿ. ನಮಮ ರನಜ್ಯದ್ ಯನವನಯವ ಭನಗಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿೇ ಹಿೇಂದ್ತಳಿದ್ ತ್ನಲೂಿಕತಗಳು ಎೇಂದ್ರೆ, 
ಅದ್ತ ಕೆೇವಲ ಹೆೈದ್ರನಬನದಚ-ಕರ್ನಾಟಕ ಭನಗದ್ಲ್ಲಿ. ಡನ: ನೇಂಜ್ತಡಪಪ ವರದಿಯನತು ರ್ನವು ೧೦ 
ವಷಾಗಳ ಹಿೇಂದೆ ಅನತಷ್ನಾನಗೆ್ೂಳಿಸಿರತತ್ೆುೇವೆ. ಅವರತ ಸಹ ಅದೆೇ ಭನಗದ್ವರನಗಿ, ಬೆೇಕನದ್ಷತಟ 
ಹೊೇರನಟ ಮನಡಿದ್ರತ. ಏಕೆೇಂದ್ರ ೆಮನನಯ ಸಭನರ್ನಯಕರತ ಮನತ್ರ್ನಡತವನಗ,ಚ “ತ್ಮಮ ಸಕನಾರ 
ಮನಡಲ್ಲಲಿವೆೇಂದ್ತ”ಚಹೆೇಳಿದ್ರತ. ಆದ್ರೆ, ಯನವುದೆೇ ಸಕನಾರ ಬರಲ್ಲ, ಇೇಂತ್ಹ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನಮಮ 
ಸಕನಾರ ಅಥವನ ಅವರ ಸಕನಾರ ಎನತುವ ಪರಶೆು ಅಲಿ. ಅಲ್ಲಿನ ಜ್ನ ಅಭಿವೃದಿಿಯನಗಿರತವುದಿಲಿ. 
ಆಟಿಾಕಲಚ ೩೧೭(ಜೆ) ಜನರಿಗ್ೆ ಬೇಂದ್ತ ಸತಮನರತ ೧೦ ವಷಾ ಆಗಿರತತ್ುದೆ. ಆ ಭನಗಕೆೆ ಸೇಂಬೇಂಧಿಸಿದ್ 
ಕಡತ್ಗಳನತು ಅನತಮೇದ್ರೆ್ಗ್ನಗಿ ಆರ್ಥಾಕ ಇಲ್ನಖಗೆ್ೆ ಕಳುಹಿಸಬೆೇಕನಗಿರತವುದಿಲಿ. ಆದನಗೂಯ, ಆ 
ಭನಗದ್ಲ್ಲಿ ಹತದೆದಗಳನತು ಖನಲ್ಲ ಇಟತಟಕೂೆಳುಲ್ನಗಿರತತ್ುದೆ? ಆ ಭನಗದ್ವರಿಗೆ್ ಹೆೈದ್ರನಬನದಚ-ಕರ್ನಾಟಕ 
ಭನಗ ಹೊರತ್ತಪಡಿಸಿ, ಶೆೇಕಡ ೮ ರಷತಟ ಹತದದೆ ಆಗಬಹತದ್ತ, ಇನಚಕರಮೇಂಟಚ ಆಗಬಹತದ್ತ ಅಥವನ 
ಶ್ಕ್ಷಣ ಸೇಂಸೆೆಗಳಲ್ಲಿ ಪರವೇೆಶನತಿ ಇರಬಹತದ್ತ ಅದ್ನತು ರನಜ್ಯದ್ ಇತ್ರ ೆಜಿಲ್ೆಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇೆಕತ. ಅದ್ತ 
ಸಹ ಅವರಿಗೆ್ ಸಿಗತತಿುರತವುದಿಲಿ. ಇದ್ರಿೇಂದನಗಿ, ಅವರತ ಏನತ ಪ್ನಪ ಮನಡಿದನದರೆೇಂದ್ತ ನಮಗ್ ೆ
ಅಥಾವನಗತವುದಿಲಿ. ಅಲಿದೇೆ, ಆ ಭನಗದ್ಲ್ಲಿ ಅೇಂದ್ರೆ, ಹೆೈದ್ರನಬನದಚ-ಕರ್ನಾಟಕ ಭನಗದ್ ಹಳಿುಗಳಲ್ಲಿ 
ಹೊಸ ಶನಲ್ೆಗಳು ಸಹ ಓಪನಚ ಆಗತವುದಿಲಿ. ಈ ಭನಗದ್ಲ್ಲಿ ಪರಿಶ್ಷಟ ಪೇಂಗಡದ್ವರತ ಜನಸಿು ಇದನದರ.ೆ 
ಆ ಪೇಂಗಡದ್ ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳಿಗ್ೆ ಶನಲ್ೆಗಳಿಗ್ೆ ಓಡನಡತವುದ್ಕೆೆ ರಸೆು ಇರತವುದಿಲಿ, ಬಸ್ಚ ವಯವಸೆೆ 
ಇರತವುದಿಲಿ ಹನಗೂ ಓದ್ತವುದ್ಕೆೆ ಶನಲ್ೆಗಳು ಸಹ ಇರತವುದಿಲಿ. ಈ ಭನಗದ್ ಶನಲ್ನ-ಕನಲ್ೇೆಜ್ತ 
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ಆಗಿರಬಹತದ್ತ ಅಥವನ ಮದ್ರನಸ ಇರಬಹತದ್ತ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕನುಡ ಭನಷ್ಯೆನತು ಕಡನಡಯ 
ಮನಡಬೇೆಕೆೇಂದ್ತ ರ್ನನತ ಕೇೆಳಿಕೂೆಳುುತ್ೆುೇರ್ೆ. 

ಹೆೈದ್ರನಬನದಚ-ಕರ್ನಾಟಕ ಭನಗದ್ ಒಟತಟ ೭ ಜಿಲ್ೆಿಗಳಿಗ್ೆ ಆಡಳಿತ್ ಹೂೆೇಗಬೆೇಕೆೇಂದ್ರ,ೆ ಆ 
ಭನಗದ್ ಕಛೆೇರಿಯಲ್ಲಿಯೆೇ ೮೩ ಜ್ನ ಅಧಿಕನರಿ/ರ್ೌಕರರತ ಇರಬೇೆಕತ. ಆದ್ರೆ, ಆ ಜಿಲ್ೆಿಗಳಲ್ಲಿಯೆೇ 
ಸತಮನರತ ೪6 ಜ್ನ ಕಡಿಮ ಇದನದರ.ೆ ಅೇಂದ್ರ,ೆ ಅಲ್ಲಿ ೮೩ ಜ್ನ ಅಧಿಕನರಿ/ರ್ೌಕರರತ ಇರಬೇೆಕನಗಿದ್ತದ, 
ಅಲ್ಲಿ ಕೆೇವಲ ೩೭ ಜ್ನರಿದ್ತದ, ಇನತು ೪೬ ಜ್ನ ಕಡಿಮ ಇದನದರ.ೆ ಆ ೭ ಜಿಲ್ೆಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ್ 
ನಡಸೆತವುದ್ಕೆೆ ಅವಶಯವಿರತವ ಅಧಿಕನರಿ/ರ್ೌಕರರತ ಇಲಿದೆೇ ಹೂೆೇದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೆೇಗ್ ೆ ಕೆಲಸ 
ಮನಡಬೇೆಕತ? ಯನವನಯವ ಇಲ್ನಖಯೆಲ್ಲಿ ಎಷತಟ ಹತದೆದಗಳು ಖನಲ್ಲ ಇವಯೆೆೇಂಬ ಬಗೆ್ೆ ರ್ನನತ 
ಸೇಂಬೇಂಧಪಟಟ ಅೇಂಕ-ಅೇಂಶಗಳನತು ಕಳುಹಿಸಿಕೂೆಡತತ್ೆುೇರ್ೆ. ನನು ಪರಕನರ ಆ ಭನಗದ್ಲ್ಲಿ ೧೨,೩೬೬ 
ಹತದೆದಗಳು ಖನಲ್ಲ ಇರತತ್ುವ.ೆ ಏತ್ಕೆೆ ಈ ಧೊೇರಣೆ? ಆ ಭನಗದ್ ಜ್ನರಿಗ್ ೆಅನತಕೂಲ ಬೆೇಡವೇೆ? ಈ 
ಬಗೆ್ೆ ಮನನಯ ಸಭನರ್ನಯಕರತ ಉತ್ುರ ಹೆೇಳಲ್ಲ. ರ್ನನತ ನೇಂತ್ರ ಮನಡರ್ನಡತತ್ೆುೇರೆ್ ಅಥವನ ಅವರತ 
ಮನನಯ ಮತಖಯಮೇಂತಿರಗಳನತು ಕೆೇಳಿ ನೇಂತ್ರ ಉತ್ುರ ನಿೇಡತತ್ೆುೇರ್ೆೇಂದ್ರೂ ಸರಿ. 

ಶ್ರೇ ಕೊೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ 
ಯತ.ಬಿ. ವೆೇಂಕಟೆೇಶ್ಚರವರತ ಬಹಳ ಮಹತ್ಾದ್ ವಿಷಯವನತು ನಿಯಮ ೭೨ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಚಚಾೆಗ್ೆ 
ತ್ೇಂದಿರತತ್ನುರೆ. ಮನನಯ ಸದ್ಸಯರತ ಹೆೇಳಿರತವೇಂತ್ೆ, ೭ ಜಿಲ್ೆಿಗಳಲ್ಲಿ ಅೇಂದ್ರ,ೆ ಬಿೇದ್ರಚ, ಗತಲಬಗ್ನಾ, 
ರನಯಚೂರತ, ಯನದ್ಗಿರಿ,  ಬಳನುರಿ, ವಿಜ್ಯನಗರ ಮತ್ತು ಕೊಪಪಳ ಜಿಲ್ೆಿಗಳಲ್ಲಿ ಗೂರಪಚ ಎ ನಲ್ಲಿ 
ಮತ್ತು ಗೂರಪಚ ಬಿ ಯಲ್ಲಿ ಶೆೇಕಡ ೭೫ ರಷತಟ ಮತ್ತು ಗೂರಪಚ ಸಿ ಯಲ್ಲಿ ಶೆೇಕಡ ೮0 ರಷತಟ ಮತ್ತು 
ಗೂರಪಚ ಡಿ ಯಲ್ಲಿ ಶೆೇಕಡ ೮೫ ರಷತಟ ಹತದೆದಗಳನತು ಹೈೆದ್ರನಬನದಚ-ಕರ್ನಾಟಕ ಭನಗ ಪರದೆೇಶ ಎೇಂದ್ತ 
ಕರಯೆತವ ಕಲ್ನಯಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಭನಗಗಳಿಗ್ ೆ ಅವಕನಶವನತು ಕಲ್ಲಪಸಲ್ನಗಿದೆ ಎೇಂಬ ಬಗೆ್ೆ ನಮಮಲ್ಲಿ 
ಸಪಷಟತ್ ೆ ಇರತತ್ುದೆ. ಮತೇಂದ್ತವರೆದ್ತ, ಶೆೇಕಡ ೮ ರಷತಟ ರನಜ್ಯದ್ ಇತ್ರೆ ಜಿಲ್ೆಿಗಳಲ್ಲಿನ ಪರಮತಖ 
ಕೆೇೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅನತಷ್ನಾನಕೆೆ ತ್ರತವುದ್ರಲ್ಲಿ ವಿಳೇಂಬ ಧೂೆೇರಣೆ ತ್ನಳುತಿುರತವುದ್ಕೆೆ ಏನತ ಕನರಣ ಎೇಂದ್ತ 
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ಕೆೇಳಿರತತ್ನುರೆ. ಅದ್ಕೆೆ ಸೇಂಬೇಂಧಪಟಟೇಂತ್,ೆ ಒೇಂದ್ತ ಸತತ್ೊುೇಲ್ೆಯನತು ರನಜ್ಯ ಸಕನಾರ ಈಗ್ನಗಲ್ೆೇ 
ಹೊರಡಿಸಿರತತ್ುದೆ. ಅದ್ನತು ದಿರ್ನೇಂಕ:22.05.2015ರಲ್ಲಿ ಹೊರಡಿಸಲ್ನಗಿರತತ್ುದ.ೆ  

ಆ ಸತತ್ೊುೇಲ್ೆಯಲ್ಲಿ ಸಪಷಟತ್ ೆ ಇರತವುದೆೇರ್ೇೆಂದ್ರೆ,ಚ “ಎಲ್ನಿ ಇಲ್ನಖಯೆ ಮತಖಯ ಕಛೆೇರಿಗಳಲ್ಲಿ 
ಶೆೇಕಡ ೮ ರಷತಟ ಅಧಿಕೃತ್ವನಗಿ ಹೆೈದ್ರನಬನದಚ-ಕರ್ನಾಟಕ ಭನಗದ್ವರಿಗೆ್ ಮಿೇಸಲ್ಲರಿಸಬೆೇಕೆೇಂದ್ತ”ಚ
ಎೇಂದ್ತ ಇದೆ. ರನಜ್ಯ ಮಟಟದ್ ಕಛೆೇರಿಯ ಸೇಂಸೆೆ, ರನಜ್ಯದ್ ಸಮಗರ ಸೇೆವೆ ಸಲ್ಲಿಸತತಿುರತವ ಅಥವನ 
ಅಧಿಕನರ ವನಯರ್ಪುಯ ರನಜ್ಯಕೆೆ ಸಮಗರವನಗಿ ವಿಸನುರವನಗತವ ಅಥವನ ರನಜ್ಯದ್ ರನಜ್ಧನನಿ ಪರದೆೇಶಕೆೆ 
ಸೇೆವೆ ಸಲ್ಲಿಸತತಿುರತವ, ಒಟತಟ ಕಛೆೇರಿ ಅಥವನ ಸೇಂಸೆೆ ಅಥವನ ಮೇಲ್ೆ ಹೆೇಳಿದ್ ಎಲ್ನಿ ಸೇಂಸೆೆಗಳ 
ಉದೆದೇಶಗಳನತು ರೆ್ರವೆೇರಿಸತವುದ್ಕೆೆ ಶೆೇಕಡ ೮ ರಷತಟ ಹತದೆದಗಳನತು ಮಿೇಸಲ್ಲರಿಸಿದ ೆ ಎನತುವೇಂತ್ಹ 
ಮನತ್ನತು ಹೇೆಳಿರತತ್ನುರೆ. ಅದ್ತ ಕೂಡ ಅಧಿಕೃತ್ವನಗಿರತತ್ುದೆ. ಮನನಯ ಸದ್ಸಯರಲ್ಲಿ ಇರತವೇಂತ್ಹ ಪರಶೆು 
ಏರೆ್ೇಂದ್ರೆ, ಈ ಭನಗಕೆೆ ಮಿೇಸಲ್ಲರಿಸಿದ್ ಹತದೆದಗಳನತು ಪೂತಿಾಯನಗಿ ತ್ತೇಂಬಿಸತವುದ್ಕೆೆ ಹಣಕನಸತ 
ಇಲ್ನಖಯೆ ಅನತಮೇದ್ರೆ್ ಬೆೇಕನಗಿರತವುದಿಲಿ ಹನಗೂ ಆ ಹತದೆದಗಳನತು ರ್ನವು ರೆ್ೇರವನಗಿ ಭತಿಾ 
ಮನಡಿ, ಕೊರೆ್ಯಲ್ಲಿ ಆ ಹತದೆದಗಳಿಗ್ೆ ಅನತಮೇದ್ರ್ೆ ಪಡಯೆಬಹತದೆೇಂದ್ತ ಹೆೇಳಿರತತ್ನುರೆ. ಆದ್ರೆ, ಕಳೆದ್ 
ವಷಾಗಳಿೇಂದ್ ಬೇಂದಿರತವೇಂತ್ಹ ಕೊೇವಿಡಚ-೧೯ ಹನಗೂ ಇನಿುತ್ರ ಕನರಣಗಳಿೇಂದನಗಿ ಹಣಕನಸತ 
ಇಲ್ನಖಯೆ ಅನತಮೇದ್ರೆ್ ಕೆೇಳಬೆೇಕೆೇಂದಿಲಿವನದ್ರೂ ಸಹ ಅನಿವನಯಾ ಹಣಕನಸತ 
ಕೊರತೆ್ಯೇಂದನಗಿ ಸಾಲಪ ವಿಳೇಂಬವನಗಿರತವುದ್ತ ಸತ್ಯ. ಆದನಗೂಯ, ಅತಿೇ ಶ್ೇಘರದ್ಲ್ಲಿ ಆ ಭನಗದ್ಲ್ಲಿ 
ಪೂಣಾ  ಪರಮನಣದ್ಲ್ಲಿ ಹತದದೆಗಳನತು ತ್ತೇಂಬಿಸತವುದ್ಕೆೆ ಬೆೇಕನದ್ ಕರಮಗಳನತು ರ್ನವು 
ತ್ೆಗೆ್ದ್ತಕೂೆಳುುತ್ೆುೇವೆ.  

ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ. ವೆೇಂಕಟೆೇಶ್ಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸಭನರ್ನಯಕರತ ಹೆೇಳಿದ್ದನತು 
ರ್ನನತ ಸನಾಗತ್ ಮನಡತತ್ುೆೇರೆ್. ಹೆೈದ್ರನಬನದಚ-ಕರ್ನಾಟಕ ಭನಗ ಇಷ್ೊಟೇಂದ್ತ ಹಿೇಂದ್ತಳಿದಿದೆ. ಹನಗ್ನಗಿ, 
ಆ ಭನಗವನತು ಅಭಿವೃದಿಿ ಮನಡಬೇೆಕೆೇಂದ್ರೆ, ಅದ್ಕೆೆ ಪೂರಕವನದ್ೇಂತ್ಹ ಹತದೆದ ರೆ್ೇಮಕನತಿ 
ಮನಡತವುದಿಲಿ ಹನಗೂ ಶನಲ್ಗೆಳಿಗ್ೆ ಶ್ಕ್ಷಕರನತು ರೆ್ೇಮಕ ಮನಡತವುದಿಲಿವೆೇಂದ್ರೆ, ಆ ಭನಗ ಹೆೇಗ್ ೆ
ಉದನಿರವನಗತತ್ುದ?ೆ ಆದ್ರೆ, ಇನತು ಎಷತಟ ವಷಾಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಹತದೆದಗಳನತು ರೆ್ೇಮಕ ಮನಡತತ್ನುರ?ೆ ಕಳೆದ್ 
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ಎರಡತ ವಷಾಗಳಿೇಂದ್ ಕೊೇವಿಡಚ-೧೯ ಇತ್ತು ಅದ್ಕನೆಗಿ ಹತದೆದ ಭತಿಾ ಮನಡತವುದ್ಕೆೆ ಆಗಲ್ಲಲಿವೆೇಂದ್ತ 
ಹೆೇಳಿದ್ರತ. ಆದ್ರೆ, ಇನತು ಎಷತಟ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೆೈದ್ರನಬನದಚ-ಕರ್ನಾಟಕ ಭನಗದ್ಲ್ಲಿ ಖನಲ್ಲ ಇರತವ 
ಸತಮನರತ ೧೩ ಸನವಿರ ಹತದೆದಗಳನತು ತ್ತೇಂಬತತ್ನುರೇೆಂದ್ತ ಸಪಷಟವನಗಿ ಹೇೆಳಲ್ಲ. ಇದ್ಕೆೆ ಆರ್ಥಾಕ 
ಇಲ್ನಖಯೆ ಅನತಮೇದ್ರೆ್ ಸಹ ಬೆೇಕನಗಿರತವುದಿಲಿ. ಬೆೇಕನದ್ರೆ ಸೇಂಬೇಂಧಪಟಟ ಕಡತ್ ತ್ೆಗೆ್ದ್ತ 
ರೆ್ೂೇಡಲ್ಲ.  

ಶ್ರೇ ಕೊೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಸದ್ರಿ ಹತದದೆಗಳನತು ಭತಿಾ 
ಮನಡತವುದ್ಕೆೆ ಆರ್ಥಾಕ ಇಲ್ನಖಯೆ ಅನತಮೇದ್ರ್ೆ ಬೆೇಕನಗಿರತವುದಿಲಿ. ಆ ಹತದೆದಗಳನತು ರೆ್ೇರವನಗಿ 
ಭತಿಾ ಮನಡಬಹತದ್ತ ಎೇಂದ್ತ ಮನನಯ ಸದ್ಸಯರತ ಹೆೇಳುತಿುರತವುದ್ರಲ್ಲಿ ಅಥಾವಿದೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ 
ಯನವುದೆೇ ವನದ್ ಇರತವುದಿಲಿ. ಆದ್ರೆ, ನಮಮ ರನಜ್ಯದ್ ಹಣಕನಸಿನ ಪರಿಸಿೆತಿ ಕಳೆದ್ ಎರಡತ 
ವಷಾಗಳಿೇಂದ್ ಆರ್ಥಾಕವನಗಿ ಕತೇಂಠಿತ್ವನಗಿರತವ ಹಿರೆ್ುಲ್ೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಾಕ ಅಡಚಣೆಗಳಿೇಂದ್ ಈ 
ವಿಷಯದ್ಲ್ಲಿ ಸಾಲಪ ವಿಳೇಂಬ ಆಗಿದ್ತದ ಹೌದ್ತ. ಈ ಆರ್ಥಾಕ ವಷಾದ್ಲ್ಲಿ ಇದ್ಕೆೆ ಪತನಶೆಿೇತ್ನ ಕೊಟತಟ, 
ಖನಲ್ಲ ಹತದೆದಗಳನತು ಭತಿಾ ಮನಡತವ ಕೆಲಸಕೆೆ ಪ್ನರಧನನಯತ್ ೆಕೊಡಲ್ನಗತವುದೆೇಂದ್ತ ಹೆೇಳುತ್ುೆೇರೆ್.  

ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ. ವೆೇಂಕಟೆೇಶ್ಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ಪದೆೇ ಪದೆೇ ಈ ಪರಶೆುಯನತು 
ಕೆೇಳುತ್ುೆೇರೆ್. ಅದ್ಕೆೆ ತ್ನವು ಬೆೇಜನರತ ಮನಡಿಕೂೆಳುಬೆೇಡಿ.  

ಶ್ರೇ ಕೊೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸದ್ಸಯರತ ಬಹಳ 
ಮಹತ್ಾವನದ್ ವಿಷಯದ್ ಬಗೆ್ೆ ಪರಶೆು ಕೆೇಳಿದನದರ.ೆ ಅದ್ರ ಬಗೆ್ೆ ಯನವುದೆೇ ಗ್ೂೆೇಂದ್ಲ ಇರತವುದಿಲಿ. 
ಅವರತ ಕೆೇಳಿರತವ ಪರಶೆು ಸರಿಯದ.ೆ   

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ವೆೇಂಕಟೆೇಶ್ಚರವರತ ಅದ್ನತು ಯನರಿಗ್ೆ ಹೆೇಳಿದ್ರತ ಎೇಂದ್ತ ನನಗ್ ೆ
ಗ್ೊತ್ನುಗಲ್ಲಲಿ.  

ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ. ವೆೇಂಕಟೆೇಶ್ಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅದ್ನತು ರ್ನನತ ತ್ಮಗ್ ೆಹೆೇಳಿದದೆೇರೆ್. 
ಏಕೆೇಂದ್ರ,ೆ ತ್ಮಗೂ ಮತ್ತು ಹೆೈದ್ರನಬನದಚ-ಕರ್ನಾಟಕ ಭನಗಕೂೆ ಸಾಲಪ ಸೇಂಪಕಾ ಇರತತ್ುದೆ.  
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ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ತ್ನವು ತ್ಮಮ ವಿಷಯ ಪರಸನುಪ ಮನಡಲ್ಲ ಎೇಂದ್ತ ತ್ಮಗ್ೆ ಅವಕನಶ 
ಮನಡಿಕೊಟಿಟರತತ್ುೆೇರೆ್. ತ್ನವು ಕೆೇಳಿ.  

ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ. ವೆೇಂಕಟೆೇಶ್ಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ಹೆೈದ್ರನಬನದಚ-ಕರ್ನಾಟಕ 
ಭನಗದ್ ಬಗೆ್ೆ ಪಟಿಟ ಮನಡಿಕೊೇಂಡತ ಬೇಂದಿದ್ತದ, ಅದ್ರ ಬಗೆ್ೆ ರ್ನನತ  ಅವರಿಗೆ್ ಇದೆಲಿವನೂು ಹೆೇಳಿದ್ರೆ 
ಅವರಿಗೆ್ ಬೆೇಜನರನಗತತ್ುದೆ. ಹನಗ್ನಗಿ, ಹೆೈದ್ರನಬನದಚ-ಕರ್ನಾಟಕ ಭನಗದ್ಲ್ಲಿ ಇಷತಟ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹತದೆದ 
ಭತಿಾ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆೇಂದ್ತ ಅೇಂದ್ರೆ, ೩ ತಿೇಂಗಳು, ೬ ತಿೇಂಗಳು, ಈ ವಷಾ ಅಥವನ ಮತೇಂದಿನ ಮನರ್ಚಾ 
ತಿೇಂಗಳ ೩೧ ರೂೆಳಗ್ನಗಿ ಎಲ್ನಿ ಹತದೆದಗಳನತು ಭತಿಾ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆೇಂದ್ತ ಒೇಂದ್ತ ಮನತ್ನತು ಹೆೇಳಿದ್ರೆ 
ನಮಗೂ ಸಾಲಪ ಸಮನಧನನವನಗತತ್ುದೆ. ಅದ್ರ ಬದ್ಲ್ನಗಿ, ರ್ನವು ಹತದೆದಗಳನತು ಭತಿಾ 
ಮನಡತತ್ೆುೇವೆೇಂದ್ತ ಯನವುದೊೇ ಇಲ್ನಖಯೆಲ್ಲಿ 50 ಗೂರಪಚ ಸಿ ಅಥವನ ಡಿ ಹತದೆದಗಳನತು ತ್ತೇಂಬಿದ್ರ ೆ
ಪರಯೇಜ್ನ ಏನತ? ಇದ್ರಿೇಂದನಗಿ, ಅಲ್ಲಿರತವ ಜ್ನರಿಗ್ ೆ ಯನವುದೆೇ ಅನತಕೂಲವನಗತವುದಿಲಿ. 
ಇಲಿವನದ್ರ,ೆ ರ್ನವು ಅವರಿಗ್ ೆ ತಿಳಿದ್ತ ತಿಳಿದ್ತ ಮೇಸ ಮನಡತತಿುದೆದೇವೆ. ಏಕೆೇಂದ್ರ,ೆ ಆಟಿಾಕಲಚ 
೩೭೧(ಜೆ) ಜನರಿಗ್ ೆ ತ್ರತವುದ್ಕೂೆ ಮದ್ಲತ ಯನವ ಪರಿಸಿೆತಿ ಇತ್ತು, ಆ ಕನಯದೆ ಜನರಿಗ್ ೆ ತ್ೇಂದ್ 
ನೇಂತ್ರವೂ ಸಹ ಹೆೈದ್ರನಬನದಚ-ಕರ್ನಾಟಕ ಭನಗದ್ಲ್ಲಿ ಅದೆೇ ಪರಿಸಿೆತಿ ಇರತತ್ುದೆ. ಇದ್ರಿೇಂದನಗಿ, 
ಆಟಿಾಕಲಚ ೩೭೧(ಜೆ) ಜನರಿಗ್ ೆತ್ೇಂದ್ರೂ ಸಹ ಯನವುದೆೇ ಪರಯೇಜ್ನವಿಲಿವೆೇಂದ್ರ ೆಹೆೇಗ್?ೆ ಬಿಹನರಚ 
ಹನಗೂ ಇನಿುತ್ರ ರನಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತಿುಗೂ ಸಹ ಮಿೇಸಲ್ನತಿಗ್ನಗಿ ಹೊಡೆದನಡತತಿುದನದರ.ೆ ಆ ಕನಲದ್ಲ್ಲಿ 
ನಮಮ ರ್ನಯಕರನದ್ ಮನನಯ ಮಲ್ಲಿಕನಜ್ತಾನ ಖಗ್ಾೆಯವರತ ಆಟಿಾಕಲಚ ೩೭೧(ಜೆ) ಯನತು ಜನರಿಗ್ೆ 
ತ್ೇಂದ್ರತ. ಅದ್ನತು ಸನಾಗತ್ ಮನಡಿ, ಅದ್ಕೆೆ ಪೂರಕವನಗಿ ಏನತ ಬೆೇಕತ ಅದ್ನತು ಮನಡತವುದ್ತ ಬಿಟತಟ, 
ಕೆೇವಲ ದಿರ್ನೇಂಕಗಳನತು ಹೆೇಳಿದ್ರ ೆರ್ನವು ಏನತ ಮನಡತವುದ್ಕೆೆ ಸನಧಯ? ಹನಗ್ನಗಿ, ಈ ವಿಷಯದ್ಲ್ಲಿ 
ಒೇಂದ್ತ ನಿದಿಾಷಟವನದ್ ಉತ್ುರವನತು ಹೆೇಳಲ್ಲ. ಅೇಂದ್ರೆ, ಈ ವಷಾದ್ಲ್ಲಿ ಇಷತಟ ಹತದೆದ ತ್ತೇಂಬತತ್ೆುೇವೆೇಂದ್ತ 
ಉತ್ುರ ಹೆೇಳಿದ್ರ ೆ ಸನಕತ. ಆಗ ರ್ನವು ಆ ಭನಗದ್ ಜ್ನರಿಗ್ ೆ ಈ ವಷಾದ್ಲ್ಲಿ ಇಷತಟ ಹತದದೆಗಳನತು 
ತ್ತೇಂಬತತ್ನುರೆೇಂದ್ತ ಸಮನಧನನ ಹೆೇಳುತ್ೆುೇವ.ೆ  
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ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಸಭನರ್ನಯಕರೇೆ, ಹಣಕನಸಿನ ಅವಶಯಕತ್ ೆ ಇಲಿವೆೇಂದ್ರೆ, ಆ 
ಹತದೆದಗಳನತು ತ್ತೇಂಬತವುದ್ಕೆೆ ಏನತ ತ್ೂೆೇಂದ್ರೆ ಇದ?ೆ ಹಣಕನಸಿನ ವಿಚನರ ಪರತಿಯೇಂದ್ಕೂೆ ಅಡಡ 
ಬರತತ್ುದೆ. ಆದ್ರೆ, ಈ ವಿಷಯದ್ಲ್ಲಿ ಹಣಕನಸಿನ ತ್ೊೇಂದ್ರ ೆ ಇಲಿವೆೇಂದ್ರೆ, ತ್ಕ್ಷಣವೆೇ ಸೇಂಬೇಂಧಪಟಟ 
ಅಧಿಕನರಿಗಳಿಗ್ ೆ ಎಲ್ನಿ ಹತದೆದಗಳನತು ತ್ತೇಂಬತವುದ್ಕೆೆ ಸೂಚರೆ್ ನಿೇಡಿ. ಅದ್ರ ಬದ್ಲ್ನಗಿ, ಕೆೇವಲ 
ಅಧಿಕನರಿಗಳು ಬರೆದ್ತಕೂೆಟಟ ಚಿೇಟಿಯನತು ಓದ್ತವುದ್ತ ಬೆೇಡ.  

ಶ್ರೇ ಕೊೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಯತ.ಬಿ. 
ವೆೇಂಕಟೆೇಶ್ಚರವರತ ಕೆೇಳಿರತವೇಂತ್ಹ ಮಹತ್ಾವನದ್ೇಂತ್ಹ ಪರಶೆುಯನತು ಈ ಹಿೇಂದ ೆಕೂಡ ಅರೆ್ೇಕ ಬನರಿ 
ಚಚೆಾಗ್ ೆಬೇಂದಿರತತ್ುದೆ. ಈ ಬಗೆ್ೆ ಸಚಿವ ಸೇಂಪತಟದ್ ಉಪ ಸಮಿತಿ ಸಹ ರಚರೆ್ಯನಗಿರತತ್ುದೆ.  

ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ. ವೆೇಂಕಟೆೇಶ್ಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಹೌದ್ತ ಉಪ ಸಮಿತಿ 
ರಚರೆ್ಯನಗಿರತತ್ುದೆ. ಆದ್ರೆ, ಸದ್ರಿ ಉಪ ಸಮಿತಿಯತ ಇದ್ತವರೆವಿಗೂ ಒೇಂದೇೆ ಒೇಂದ್ತ ಸಭೆಯನತು 
ಸಹ ನಡಸೆಿರತವುದಿಲಿ. ಇದ್ತ ಮನನಯ ಸಭನರ್ನಯಕರ ಗಮನದ್ಲ್ಲಿರಲ್ಲ.  

ಶ್ರೇ ಕೊೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಸಚಿವ ಸೇಂಪತಟದ್ ಉಪ 
ಸಮಿತಿಯತ ಕೊಟಟ ಸೂಚರೆ್ ಮೇರಗೆ್ ೆ ಹೆೈದ್ರನಬನದಚ-ಕರ್ನಾಟಕ ಭನಗದ್ಲ್ಲಿ ಖನಲ್ಲ ಇರತವೇಂತ್ಹ 
ಹತದೆದಗಳನತು ಎರಡತ ತಿೇಂಗಳಲ್ಲಿ ತ್ತೇಂಬಬೆೇಕತ ಮತ್ತು ಮತೇಂಬಡಿು ಕೂೆಡತವುದ್ನತು ಒೇಂದ್ತ ತಿೇಂಗಳಿನಲ್ಲಿ 
ತ್ತೇಂಬಬೇೆಕೆೇಂದ್ತ ಎೇಂದ್ತ ಈ ಹಿೇಂದ ೆತಿೇಮನಾನವನದ್ ಬಗೆ್ೆ ಮನಹಿತಿ ಇರತತ್ುದೆ. ಹನಗ್ನಗಿ, ಸದ್ರಿ 
ಉಪ ಸಮಿತಿಯತ ಸೂಚಿಸಿರತವ ಪರಸನುವರೆ್ಗಳನತು ಗಮನದ್ಲ್ಲಿಟತಟಕೂೆೇಂಡತ ಆದ್ಷತಟ ಬೇೆಗ ಈ 
ಹತದೆದಗಳನತು ಭತಿಾ ಮನಡತವೇಂತ್ಹ ಕೆಲಸ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆ. ಮನನಯ ಯತ.ಬಿ. ವೆೇಂಕಟೆೇಶ್ಚರವರ 
ಗಮನಕೆೆ ತಿಳಿಸತವುದೆೇರ್ೇೆಂದ್ರೆ, ಸಚಿವ ಸೇಂಪತಟದ್ ಉಪ ಸಮಿತಿ ರಚರೆ್ಯನದ್ ನೇಂತ್ರ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗ್ ೆ
೪ ಸಭೆಗಳನತು ನಡಸೆಿರತತ್ುದೆ. ಅದ್ಕೆೆ ಸೇಂಬೇಂಧಪಟಟ ಮನಹಿತಿಯನತು ಅವರಿಗೆ್ ಒದ್ಗಿಸತತ್ೆುೇವ.ೆ  

ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ. ವೆೇಂಕಟೆೇಶ್ಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈಗ ಕಳೆದ್ ಎರಡತ ತಿೇಂಗಳಿನಲ್ಲಿ 
ಸಭೆಗಳನತು ನಡಸೆಿರತವ ಬಗೆ್ೆ ನನಗ್ ೆ ಮನಹಿತಿ ಇರತವುದಿಲಿ. ಆದ್ರೆ, ಶ್ರೇರನಮತಲತರವರ 



   97 

                                                                                                                                                  ವಿಪ/21-03-2022   
“ wzÀÄÝ¥ÀrAiÀiÁUÀzÀ ¥Àæw/unedited copy/£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ¼À°è CxÀªÁ ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉUÁV G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀPÀÆqÀzÀÄ 

__________________________________________________________________________________ 

ಅಧಯಕ್ಷತ್ಯೆಲ್ಲಿ ರಚರೆ್ಯನದ್ ಉಪ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಒೇಂದ್ತ ಸಭೆಯನತು ಸಹ ನಡಸೆಿರತವುದಿಲಿ. ಆ ಬಗ್ೆೆ 
ಅವರತ ಪರಿಶ್ೇಲರ್ ೆಮನಡಿ ರೆ್ೂೇಡಲ್ಲ.  

ಶ್ರೇ ಕೊೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈ ಪರಶೆುಯನತು ಮನನಯ 
ಯತ.ಬಿ. ವೆೇಂಕಟೆೇಶ್ಚರವರತ ಕೆೇಳಿರತವುದ್ರಿೇಂದ್, ರ್ನನತ ಸದ್ರಿ ಮನಹಿತಿಯನತು ಖಚಿತ್ಪಡಿಸಿಕೂೆೇಂಡೆೇ 
ಉತ್ುರ ನಿೇಡಿರತತ್ೆುೇರ್ೆ. ಸದ್ರಿ ಸಭ ೆ ನಡದೆಿರತವ ಬಗ್ೆೆ ಮನಹಿತಿಯನತು ಅವರಿಗ್ ೆ ದಿರ್ನೇಂಕ ಸಹಿತ್ 
ಮನಹಿತಿ ನಿೇಡತತ್ೆುೇರೆ್.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಮತನಿರನಜ್ತ ಗ್ೌಡ ರ್ಪ.ಎೇಂ. ತ್ಮಮ ಗಮನ ಸಳೆೆಯತವ ಸೂಚರೆ್ಗ್ೆ 
ಸೇಂಬೇಂಧಪಟಟ ವಿಷಯಕೆೆ ಉತ್ುರ ನಿೇಡಲತ ಮನನಯ ಮತಖಯಮೇಂತಿರಗಳು ಕನಲ್ನವಕನಶ ಕೆೇಳಿರತತ್ನುರೆ. 
ಹನಗ್ನಗಿ, ತ್ಮಗ್ೆ ನೇಂತ್ರ ಅವಕನಶ ಕೊಡತತ್ೆುೇರ್ೆ. ಶ್ರೇ ಅರವಿೇಂದ್ ಕತಮನರಚ ಅರಳಿಯವರೇೆ, ತ್ಮಮ 
ಗಮನ ಸಳೆೆಯತವ ಸೂಚರೆ್ಯ ವಿಷಯವನತು ರ್ನಳ ೆಅಥವನ ರ್ನಡಿದ್ತದ ತ್ೆಗೆ್ದ್ತಕೊಳೂೆುೇಣವೇೆ? 

ಶ್ರೇ ಅರವಿೇಂದ್ ಕತಮನರಚ ಅರಳಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಆಯತ್ತ.  

(ಮತೇಂದ್ತ) 
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(487) 21.03.2022 1.20 ವೆೈಎಲ-ಕೆಎಸ್ಚ                    (ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿೆತಿ) 

 ಇ) ವಿಷಯ:- ಪ್ೌರಢ ಶನಲ್ನ ವೃೇಂದ್ ಮತ್ತು ರೆ್ೇಮಕನತಿ ನಿಯಮ 2016ರ       
             ಪರಕನರ ಹಿೇಂದಿ ಪರಚನರ ಸಭನಗಳಿೇಂದ್ ಹಿೇಂದಿ ಬಿ.ಎಡಚ ಪದ್ವಿ ಪಡೆದ್   
             ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳು ಹಿೇಂದಿ ಶ್ಕ್ಷಕರ ರೆ್ೇಮಕನತಿಗ್ೆ ಅಜಿಾ ಸಲ್ಲಿಸಲತ  
             ಅನಹಾರನಗಿರತವ ಕತರಿತ್ತ.  

**** 
ಶ್ರೇ ಎಸ್.ವಿಿ.ಸೇಂಕನೂರ (ಪದ್ವಿೇಧರರ ಕ್ಷೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಪ್ೌರಢ ಶನಲ್ನ 

ವೃೇಂದ್ ಮತ್ತು ರೆ್ೇಮಕನತಿ ನಿಯಮ 2016ರ ಪರಕನರ ಹಿೇಂದಿ ಪರಚನರ ಸಭನಗಳಿೇಂದ್ ಹಿೇಂದಿ ಬಿ.ಎಡಚ 
ಪದ್ವಿ ಪಡದೆ್ ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳು ಹಿೇಂದಿ ಶ್ಕ್ಷಕರ ರೆ್ೇಮಕನತಿಗ್ ೆಅಜಿಾ ಸಲ್ಲಿಸಲತ ಅನಹಾರನಗಿರತವ ಬಗ್ೆೆ 
ಮನನಯ ಪ್ನರಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ೌರಢ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಚಿವರ ಗಮನವನತು ಸಳೆೆಯತತಿುದೆದೇರ್ೆ.   

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಸಿ.ರ್ನಗ್ೆೇಶ್ಚ (ಪ್ನರಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ೌರಢ ಶ್ಕ್ಷಣ ಹನಗೂ ಸಕನಲ ಸಚಿವರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ,… 

(ಸಚಿವರ ಹೆೇಳಿಕೆಯ ಪರತಿಯನತು ಲಗತಿುಸಲ್ನಗಿದೆ) 

 

  



   99 

                                                                                                                                                  ವಿಪ/21-03-2022   
“ wzÀÄÝ¥ÀrAiÀiÁUÀzÀ ¥Àæw/unedited copy/£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ¼À°è CxÀªÁ ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉUÁV G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀPÀÆqÀzÀÄ 

__________________________________________________________________________________ 

ಶ್ರೇ ಎಸ್.ವಿಿ.ಸೇಂಕನೂರ (ಪದ್ವಿೇಧರರ ಕ್ಷೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 2016ರೆ್ೇ 
ಸನಲ್ಲನ ಪೂವಾದೊಳಗ್ೆ 2016ರ ವೃೇಂದ್ ಮತ್ತು ರೆ್ೇಮಕನತಿಯನತು ಜನರಿಗ್ೆ ತ್ೇಂದ್ತ, ಹಿೇಂದಿ ಪರಚನರ 
ಸಭನಗಳಿೇಂದ್ ಯನರತ ಯನರತ ಹಿೇಂದಿ ಬಿ.ಎಡ. ಪದ್ವಿ ಪಡದೆ್ತಕೂೆೇಂಡಿದನದರೆ, ಅವರತ ಹಿೇಂದಿ ಶ್ಕ್ಷಕರ 
ರೆ್ೇಮಕನತಿಗ್ ೆ ಅಜಿಾ ಸಲ್ಲಿಸತವುದ್ನತು ಅನಹಾಗ್ೊಳಿಸಿದ್ರತ.  ಹಿೇಂದಿ ಬಿ.ಎಡ. ಪದ್ವಿ 
ಪಡದೆ್ತಕೂೆೇಂಡವರಿಗೆ್ ಹಿೇಂದಿ ಪರಚನರ ಸಭನಗಳಿೇಂದ್ ಮನನಯತ್ ೆನಿೇಡಲ್ಲಲಿ.  ಯನರತ ಹಿೇಂದಿ ಪರಚನರ 
ಸಭನಗಳಿೇಂದ್ ಹಿೇಂದಿ ಬಿ.ಎಡ. ಪದ್ವಿಯನತು ಪಡದೆ್ತಕೊೇಂಡಿದನದರೆ, ಅವರ ವನದ್ವೆೇರ್ೇೆಂದ್ರೆ, 
ಯನವನಗ ವೃೇಂದ್ ಮತ್ತು ರೆ್ೇಮಕನತಿ ಜನರಿಗ್ೆ ತ್ರಲ್ನಗಿತ್ತು, ಅೇಂದಿನ ದಿವಸದಿೇಂದ್ ಅದ್ನತು 
prospective ಮನಡಿ, retrospective ಮನಡತವುದ್ತ ಬೆೇಡ ಎನತುವುದನಗಿದೆ.  ಈ ಸೇಂಬೇಂಧ 
ಈಗ್ನಗಲ್ೆೇ ಮನನಯ ಉಚಛ ರ್ನಯಯನಲಯವು “ಯನವುದೆೇ ಕನಯೆದಯನತು ಜನರಿಗ್ ೆತ್ೇಂದ್ರೆ, ಅದ್ನತು 
prospective ಮನಡಬೇೆಕತ, retrospective ಮನಡಬನರದೇೆಂದ್ತ”ಚ ತಿೇಪತಾ ನಿೇಡಿದೆ.  ಬಹಳ 
ಸಲ ರ್ನವು ಸವೆೇಾ ಮನಡಿದ್ತದ, ಈ ಹಿೇಂದಿ ಪರಚನರ ಸಭನಗಳಿೇಂದ್ ಯನರತ ಪದ್ವಿ 
ಪಡದೆ್ತಕೂೆೇಂಡಿದನದರೆ, ಅವರೆಲಿರೂ ಪ್ನಪ ಬಡವರತ.   ಅವರಿಗೆ್ ಸರಿಯನಗಿ ಮನಹಿತಿ ಇಲಿದ್ ಪರಯತಕು 
ಹಿೇಂದಿ ಪರಚನರ ಸಭನಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಿೇಂದಿ ಬಿ.ಎಡ. ಪದ್ವಿಯನತು ಪಡದೆಿದನದರ.ೆ  ಈಗ ಸಕನಾರ 
retrospective ಪದ್ವಿಗ್ೆ ಮನನಯತ್ ೆ ನಿೇಡತವುದಿಲಿವೆೇಂದ್ರೆ, ತ್ಪ್ನಪಗತತ್ುದೆ.  2016ರೇಂದ್ತ ವೃೇಂದ್ 
ಮತ್ತು ರೆ್ೇಮಕನತಿಯನತು ಜನರಿಗ್ ೆ ತ್ೇಂದ್ತ, ಹಿೇಂದಿ ಪರಚನರ ಸಭನಗಳಿೇಂದ್ ಹಿೇಂದಿ ಬಿ.ಎಡ. 
ಪದ್ವಿಯನತು ಅಮನನಯ ಮನಡಿದ್ರತ.  ಆಶಿಯಾಕರ ಸೇಂಗತಿಯೆೇರೆ್ೇಂದ್ರೆ, 2020ರೆ್ೇ ಸನಲ್ಲನಲ್ಲಿ 
“ಹಿೇಂದಿ ಪರಚನರ ಸಭನಗಳ ಅಡಿ ಹಿೇಂದಿ ಬಿ.ಎಡ. ಪದ್ವಿಯನತು ಯನರತ ಪಡದೆ್ತಕೂೆೇಂಡಿದನದರೆ, 
ಅೇಂಥವರನತು ಪ್ನರಥಮಿಕ ಶನಲ್ನ ವೃೇಂದ್ದಿೇಂದ್ ಪ್ೌರಢಶನಲ್ನ ವೃೇಂದ್ಕೆೆ ಬಡಿು ನಿೇಡಲ್ನಗತವುದ್ತ”ಚಎೇಂದ್ತ 
ಸತತ್ೊುೇಲ್ೆ ಹೊರಡಿಸಲ್ನಗಿದೆ.  ಒೇಂದ್ತ ಕಡ ೆ ಮನನಯತ್ ೆ ನಿೇಡತವುದಿಲಿ ಎೇಂದ್ತ ಹೆೇಳಿದನದರೆ.  
ಮತ್ೊುೇಂದ್ತ ಕಡ ೆ 2016ರೇಂದ್ತ ವೃೇಂದ್ ಮತ್ತು ರೆ್ೇಮಕನತಿ ಜನರಿಗ್ ೆತ್ೇಂದ್ತ, 2020ರೆ್ೇ ಸನಲ್ಲನಲ್ಲಿ 
“ಅದೆೇ ಹಿೇಂದಿ ಪರಚನರ ಸಭನಗಳಿೇಂದ್ ಹಿೇಂದಿ ಬಿ.ಎಡ. ಪದ್ವಿಯನತು ಯನರತ ಪಡದೆ್ತಕೂೆೇಂಡಿದನದರೆ, 
ಅೇಂಥವರಿಗ್ ೆ ಮನನಯತ್ ೆ ನಿೇಡಿ ಪ್ನರಥಮಿಕ ಶನಲ್ನ ವೃೇಂದ್ದಿೇಂದ್ ಪ್ೌರಢಶನಲ್ನ ವೃೇಂದ್ಕೆೆ ಬಡಿು 
ನಿೇಡಲ್ನಗತತ್ುದೆ”ಚ ಎೇಂದ್ತ ಸತತ್ೊುೇಲ್ೆ ಹೂೆರಡಿಸಲ್ನಗಿದೆ.  ಇದ್ತ ಯನವ ರಿೇತಿಯ ದ್ಾೇಂದ್ಾ ನಿೇತಿ?  
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ಇದ್ತ ಸರಿಯನದ್ತದನಗಿಲಿ.   ಇದ್ರ ಜೊತ್ೆಗೆ್ ವಸತಿ ಶನಲ್ೆಗಳನದ್ ಕತ್ೂುರತ ರನಣಿ ಚೆನುಮಮ, 
ಮರನಜಿಾ ದೆೇಸನಯ ಶನಲ್ೆಗಳಿಗ್ ೆಹಿೇಂದಿ ಶ್ಕ್ಷಕರನತು ರೆ್ೇಮಕ ಮನಡಲ್ನಗಿದೆ.  ಅಲ್ಲಿ ಹಿೇಂದಿ ಪರಚನರ 
ಸಭನಗಳ ಅಡಿ ಹಿೇಂದಿ ಬಿ.ಎಡ. ಪದ್ವಿಯನತು ಪಡದೆ್ವರಿಗೆ್ ಅೇಂತ್ಹ ಶನಲ್ಗೆಳಲ್ಲಿ ಮನನಯತ್ ೆ
ನಿೇಡಲ್ನಗಿದ್ತದ, ಅವರತಗಳಿಗ್ೆ ಏತ್ಕೆೆ ನಿೇಡತವುದಿಲಿ? ವಸತಿ ಶನಲ್ೆಗಳು semi-government 
ಆಗಿದ್ತದ,  ಇದ್ತ government ಶನಲ್ೆಗಳು ಆಗಿದ.ೆ  ಹಿೇಂದಿ ಪರಚನರ ಸಭನಗಳಿೇಂದ್ ಯನರರೆ್ುಲ್ನಿ 
ರೆ್ೇಮಕ ಮನಡಲ್ನಗಿದೆ, ಅವರಲೆಿರೂ ಹಿೇಂದಿ ಪರಚನರ ಸಭನಗಳಿೇಂದ್ ಹಿೇಂದಿ ಬಿ.ಎಡ. ಪದ್ವಿಗ್ ೆ
ಮನನಯತ್ ೆನಿೇಡಿ ವಸತಿ ಶನಲ್ೆಗಳಲ್ಲಿ ರೆ್ೇಮಕ ಮನಡಿಕೊಳುಲ್ನಗಿದ್ತದ, ಸಕನಾರಿ ಶನಲ್ೆಗಳಲ್ಲಿ ರೆ್ೇಮಕ 
ಮನಡಿಕೊಳುುತಿುಲಿ.  ಅದ್ರ ಜೊತ್ೆಗೆ್ ಬಹಳ ಮಹತ್ಾವನದ್ ವಿಚನರವೆೇರ್ೆೇಂದ್ರ,ೆ ಯೂನಿವಸಿಾಟಿ 
ಗ್ನರಯೇಂಟಚ ಕಮಿೇಷನಚರವರತ “ಹಿೇಂದಿ ಪರಚನರ ಸಭನಗಳಿೇಂದ್ ಏರೆ್ೇನತ ಪದ್ವಿಯನತು ನಡಸೆತತ್ನುರೆ, ಆ 
ಪದ್ವಿಗ್ ೆಮನನಯತ್ ೆನಿೇಡಬೇೆಕತ ಹನಗೂ ರೆ್ೇರ ರೆ್ೇಮಕನತಿಯಳಗ್ ೆಅವಕನಶ ಕಲ್ಲಪಸಬೇೆಕತ”ಚಎೇಂದ್ತ 
ಪತ್ರ ಬರೆದಿದನದರ.ೆ The relevant portion of the UGC letter dated 5th August, 
2021 reads as follows;  

“..The degrees awarded by DBHPS (Dakshina Bharat Hindi 
Prachar Sabha), Chennai may be recognized for all purposes 
including higher education and employment…”ಚಚ 

 ಈ ರಿೇತಿ ಇರತವನಗ ಮನನಯ ಸಚಿವರಲ್ಲಿ ತ್ಮಮ ಮೂಲಕ ಒತ್ನುಯಸತವುದೆೇರ್ೇೆಂದ್ರೆ, 
ದ್ಯವಿಟತಟ ಇದ್ಕೆೆ ಒೇಂದ್ತ ಕನನೂನತ ಮನಡಬೇೆಕತ, ಕನನೂನತ ಮನಡತವುದ್ತ ಬೆೇಡವೇೆಂದ್ತ 
ಹೆೇಳುವುದಿಲಿ.  ಆದ್ರೆ, ಏರೆ್ೇಂದ್ತ ಕನನೂನತ ಮನಡಿದನದರ,ೆ ಅದ್ನತು prospective ಆಗಿ 
ಮನಡಬೇೆಕತ, retrospective ಮನಡತವುದ್ತ ಬೇೆಡ.  ಹಿೇಂದಿ ಪರಚನರ ಸಭನಗಳಿೇಂದ್ ಪದ್ವಿ 
ಪಡದೆ್ವರತ ಕಣಿಣೇರತ ಹನಕತತಿುದನದರ.ೆ  ದ್ಯವಿಟತಟ ನನು ವಿನೇಂತಿಯೆೇರೆ್ೇಂದ್ರೆ, ಈ ಸೇಂಬೇಂಧ ಮನನಯ 
ಸಚಿವರ ಅಧಯಕ್ಷತ್ಯೆಲ್ಲಿ ಒೇಂದ್ತ ಸಮಿತಿ ಮನಡಿ, ಕನನೂನತ ಇಲ್ನಖಯೆವರನತು ಕರಸೆಿ, ಇದ್ನತು 



   101 

                                                                                                                                                  ವಿಪ/21-03-2022   
“ wzÀÄÝ¥ÀrAiÀiÁUÀzÀ ¥Àæw/unedited copy/£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ¼À°è CxÀªÁ ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉUÁV G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀPÀÆqÀzÀÄ 

__________________________________________________________________________________ 

ಸರಿಪಡಿಸಬೆೇಕತ.  ಸನವಿರನರತ ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳು ಶತಲೆ ಭರಿಸಿ, ವಿದನಯಭನಯಸವನತು ಪಡದೆ್ತಕೂೆೇಂಡಿದ್ತದ, 
ಅವರಿಗೆ್ ಅರ್ನಯಯವನಗತತಿುದೆ.  ಇದ್ನತು ಸರಿಪಡಿಸತವೇಂಥ ಕೆಲಸವನಗಬೆೇಕತ.   

ಶ್ರೇ ಅರತಣ ಶಹನಪೂರ (ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್ಷೆೇತ್ರ);- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನತ್ರ್ನಡಲತ 
ಅವಕನಶ ಕಲ್ಲಪಸಿದ್ದಕನೆಗಿ ಧನಯವನದ್ಗಳು.  ಶ್ಕ್ಷಣ ಇಲ್ನಖಯೆತ ವಕೇಲರ ತ್ೇಂಡವನತು 
ರ್ನಯಯನಲಯದ್ಲ್ಲಿ ಕಟಿಟದ,ೆ ಅದ್ರ ಬಗೆ್ೆ ಸಾಲಪ ಯೇಚರೆ್ ಮನಡಬೇೆಕೆೇಂದ್ತ ಹೆೇಳಬಯಸತತ್ೆುೇರೆ್.  
ಒೇಂದೂೆೇಂದ್ತ ಸೇಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ಒೇಂದೇೆ ವಿಷಯದ್ ಮೇಲ್ೆ  ಎರಡೆರಡೂ ರಿೇತಿಯ ತಿೇಪತಾ ಬರತತಿುದೆ.  
ಇದ್ರಿೇಂದನಗಿ ಬಹಳ ದೊಡಡ ತ್ೊೇಂದ್ರಯೆನಗಿದ್ತದ, ಯನವುದ್ರಲ್ಲಿ ಎೇಂದ್ರೆ, ಮತಖಯವನಗಿ ಹರಯ 
ಪರಕರಣದ್ಲ್ಲಿ ಇೇಂತ್ಹ ತಿೇಪತಾ ಬೇಂದಿರತವುದ್ತ.  NCTE (National Council for Teacher 
Education) ನಿಯಮನವಳಿ ಪರಕನರ   ಪದೊೇನುತಿಗ್ ೆಬೇಂದಿರತವೇಂಥ ತಿೇಪತಾ ಆಗಿದ.ೆ  ಆದ್ರೆ, 
ನನಗ್ ೆಅನಿಸತವುದೆೇರ್ೇೆಂದ್ರೆ, ಶ್ಕ್ಷಣ ಇಲ್ನಖಯೆಲ್ಲಿ ಲ್ಲೇಗಲಚ ಟಿೇಮಚ ಏನಿದೆ, ಅದ್ತ ರ್ನಯಯನಲಯದ್ 
ಎದ್ತರತಗಡ ೆದನಖಲೆ್ ಇಡತವುದ್ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯೇ ಒೇಂದ್ತ ಕಡ ೆಎಡವುತಿುದನದರೆ ಎೇಂಬತದ್ತ ಮೇಲ್ೂೆುೇಟಕೆೆ 
ಸನಬಿೇತ್ನಗಿದೆ.  ಎರಡರೆ್ಯ ಸೇಂಗತಿಯೆೇರೆ್ೇಂದ್ರೆ, ಪದೊೇನುತಿಗ್ನಗಿ ಬೇಂದಿರತವ ತಿೇಪತಾ ಒೇಂದ್ತ 
ಭನಗವನಗಿದ್ತದ, ರೆ್ೇರ ರೆ್ೇಮಕನತಿಗ್ ೆತ್ೊೇಂದ್ರ ೆಮನಡತತಿುದನದರ.ೆ  ಆದ್ರೆ, ಪದೊೇನುತಿಗ್ ೆಯನವುದೆೇ 
ಸಮಸೆಯ ಇರತವುದಿಲಿ. ಇದ್ರ ಜೊತ್ೆಗೆ್ ಬೆೇರ ೆಬೆೇರ ೆಇಲ್ನಖಗೆಳು ಸನವಾಜ್ನಿಕ ಶ್ಕ್ಷಣ ಇಲ್ನಖಯೆನತು 
ಅನತಸರಿಸತತಿುರತವ KREIS (Karnataka Residential Educational Institutions 
Society) ಏನಿದ,ೆ ಆ KREIS ಸಿಬಬೇಂದಿಯ ರೆ್ೇಮಕನತಿಗ್ ೆ ಹಿೇಂದಿ ಪರಚನರ ಸಭನಗಳಿೇಂದ್ ಹಿೇಂದಿ 
ಬಿ.ಎಡ. ಪದ್ವಿಯನತು ಪಡದೆ್ವರನತು ರೆ್ೇಮಕನತಿ ಮನಡಿಕೂೆಳುುತ್ೆುೇವ ೆ ಎನತುವೇಂಥ ಮನತ್ನತು 
ಹೆೇಳುತಿುದನದರ.ೆ  ಹನಗ್ನಗಿ ಸಮಗರವನದ್ ನಿೇತಿಯನತು ಶ್ಕ್ಷಣ ಇಲ್ನಖೆ ಹೊೇಂದ್ತವ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ.  
ಇಲ್ನಖೆಯಳಗ್ೆ ಸತತ್ೂೆುೇಲ್ೆಗಳು ಬರತತಿುರತತ್ುವೆ. ಹನಗ್ನಗಿ ಬೆೇಕನದ್ರೆ ಈ ಸತತ್ೂೆುೇಲ್ೆ, ಬೆೇಡವೇೆಂದ್ರೆ, 
ಮತ್ೊುೇಂದ್ತ ಸತತ್ೂೆುೇಲ್ೆ; ಬೆೇಕನದ್ರೆ ಈ ತಿೇಪತಾ, ಬೆೇಡವೇೆಂದ್ರೆ ಆ ತಿೇಪತಾ ಎನತುವ ರಿೇತಿ ಶ್ಕ್ಷಣ 
ಇಲ್ನಖ ೆ ನಡದೆ್ತಕೂೆೇಂಡತ ಹೊೇದ್ರ ೆ ಬಹಳ ಕಷಟವನಗತತ್ುದೆ.  ಜೊತ್ೆಗೆ್ ನಮಗೂ ಒತ್ುಡಕೆೆ 
ಕನರಣವನಗತತ್ುದೆ.  ಹನಗ್ನಗಿ ರ್ನನತ ವಿನೇಂತಿ ಮನಡತವುದೆೇರ್ೇೆಂದ್ರೆ, ಈಗ್ನಗಲ್ೆೇ ಸನವಿರನರತ 
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ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳು ಹಿೇಂದಿ ಬಿ.ಎಡ. ಪದ್ವಿಯನತು ಪಡದೆಿದ್ತದ, ಪದೂೆೇನುತಿ ಅನತಸರಿಸತತ್ೆುೇವೆ. ಆದ್ರೆ, 
ರೆ್ೇರ ರೆ್ೇಮಕನತಿಗ್ ೆ ಅನತಸರಿಸತವುದಿಲಿ ಎೇಂದ್ತ ಹೆೇಳುವುದ್ತ ಒಳೆುಯದನಗತವುದಿಲಿ.  ಹನಗ್ನಗಿ 
ಸಮಗರವನಗಿ ಸರಿಪಡಿಸತವೇಂಥ ಕೆಲಸ ಒೇಂದೇೆ ಸಮಯಕೆೆ ಮನಡಬೇೆಕೆೇಂದ್ತ, ವಿನೇಂತಿ 
ಮನಡಿಕೊಳುುತ್ೆುೇರೆ್.   

ಶ್ರೇ ಕ.ೆಟಿ.ಶ್ರೇಕೇಂಠೆೇಗ್ೌಡ (ಪದ್ವಿೇಧರರ ಕ್ಷೆೇತ್ರ):- ಇದೊೇಂದ್ತ ಜ್ಾಲೇಂತ್ ಸಮಸೆಯಯನಗಿದೆ.   
ಏತ್ಕನೆಗಿ ಏಕನಏಕಯನಗಿ ರೆ್ೇಮಕನತಿ ವೃೇಂದ್ಕೆೆ ನಿಯಮಗಳ ತಿದ್ತದಪಡಿ ಮನಡತತ್ನುರಯೆೇ ನಮಗ್ ೆ
ಅಥಾವನಗತತಿುಲಿ.  ಇಡಿೇ ರನಜ್ಯದ್ಲ್ಲಿ ಹಿೇಂದಿ ಪರಚನರ ಸಭನಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪದ್ವಿ ಅಥವನ ಹಿೇಂದಿ 
ಬಿ.ಎಡ. ಪದ್ವಿಯನತು ಪಡದೆ್ವರೆೇ ಇರತವುದ್ತ.  ರೆ್ೇರವನಗಿ ಒೇಂದ್ತ ಪರಶೆುಯನತು 
ಕೆೇಳುವುದೇೆರ್ೆೇಂದ್ರ,ೆ Regular Hindi B.Ed. ಪದ್ವಿಯನತು ಪಡದೆ್ತಕೊಳುುವೇಂಥ ಕನಲ್ೇೆಜ್ತಗಳು 
ಈ ರನಜ್ಯದ್ಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಬಿ.ಎ. ಪದ್ವಿ ಮನಡಬಹತದ್ತ.  ಆದ್ರೆ, ಬಿ.ಎಡ. ಪದ್ವಿ ಎಲ್ಲಿದ?ೆ 
ಎರಡರೆ್ಯದನಗಿ, ಈಗ್ನಗಲ್ೆೇ ಇಡಿೇ ರನಜ್ಯದ್ ಎಲ್ನಿ ಶನಲ್ೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ನಠ್ ಹೆೇಳಿಕೊಡತತಿುರತವವರತ 
ಪರಚನರ ಸಭನಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪದ್ವಿ ಪಡದೆ್ವರತ, ಬಿ.ಎಡ. ಪದ್ವಿ ಪಡದೆ್ವರೆ ಎಲ್ನಿ ಸಕನಾರಿ 
ಹನಗೂ ಇನಿುತ್ರ ೆ ಕನಲ್ೇೆಜ್ತಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ನಠ್ ಮನಡತತಿುರತವುದ್ತ.  ಜೊತ್ೆಗೆ್ ವಸತಿ ಶನಲ್ೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಇರತವವರತ ಸಹ ಅವರತಗಳೆೇ ಆಗಿದ್ತದ, ಅೇಂಥವರಿಗ್ೆ ಅವಕನಶ ಕಲ್ಲಪಸಲ್ನಗಿದೆ.  ಪ್ನರಥಮಿಕ ಮತ್ತು 
ಪ್ೌರಢ ಶ್ಕ್ಷಣ ಇಲ್ನಖೆಯ ಪರಧನನ ಕನಯಾದ್ಶ್ಾಗಳನಗಿದ್ದ ಶ್ರೇ ಅಜ್ಯಚ ಸೇೆಠಚರವರ ಕನಲದ್ಲ್ಲಿ 
ಎಡವಟತಟ ಆಗಿತ್ತು. ಅದೆೇರೆ್ೇಂದ್ರೆ, ಒೇಂದ್ತ ಬನಯರ್ಚನಲ್ಲಿ 13 ಜ್ನ ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳು ಇರಬೇೆಕೆೇಂದ್ತ 
ರ್ನಯಯನಲಯದಿೇಂದ್ ನಿದೆೇಾಶನ ಬೇಂತ್ತ, ನೇಂತ್ರ ರ್ನವಲೆಿರೂ ಸಹ ಕತಳಿತ್ತಕೂೆೇಂಡತ ಅನತಮೇದ್ರೆ್ 
ಮನಡಿಸಿದದೆವು.  ಅದೆೇ ರಿೇತಿ ಮತ್ೊುೇಂದ್ತ ಬನಯರ್ಚನಲ್ಲಿ ಹಿೇಂದಿ ಬಿ.ಎಡ. ಪದ್ವಿ ಪಡದೆ್ 11 ಮೇಂದಿಗಳಿಗ್ ೆ
ಅನತಮೇದ್ರೆ್ ಮನಡಿಸಿದದೆವು.  ಮತ್ೆು ಈಗ 10 ಮೇಂದಿ ಬೇಂದಿದ್ತದ, ಆ ಸೇಂಬೇಂಧ ಮನನಯ 
ಮತಖಯಮೇಂತಿರಗಳನದ್ ಬಸವರನಜ್ ಬೊಮನಮಯರವರಿೇಂದ್ ಕಡತ್ ತ್ರಿಸಿ ಸರಿಪಡಿಸಲ್ನಗತತಿುದೆ.  
ಈಗ್ನಗಲ್ೆೇ ಎಲ್ನಿ ಅನತದನನಿತ್ ಶನಲ್ನ-ಕನಲ್ೇೆಜ್ತಗಳಲ್ಲಿ ಸತಮನರತ 10 ವಷಾಗಳು, 15 ವಷಾಗಳು, 
20 ವಷಾಗಳಿೇಂದ್ ಕತ್ಾವಯವನತು ನಿವಾಹಿಸತತಿುದ್ತದ, ಅನತದನನವನತು ತ್ಡವನಗಿ ನಿೇಡಲ್ನಗತತಿುದೆ.  
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ಒೇಂದ್ತ ವೆೇಳೆ ಏರ್ನದ್ರೂ ಈ ನಿಯಮವನತು ಕಡನಡಯ ಮನಡಿಬಿಟಟರೆ, ಅವರೆಲಿರೂ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ 
ಮನಡಿಕೊಳುಬೇೆಕನಗತತ್ುದೆ.  ಅವರತ ಒಳೆುಯ ಪ್ನಠ್ವನತು ಮನಡತತಿುದನದರೆ, ಅಡಿಡಯೆೇ ಇಲಿ.  
equivalent ಎೇಂದ್ತ ಪರಚನರ ಸಭನಗಳ ಅಡಿ ಪದ್ವಿ, ಬಿ.ಎಡ. ಪಡದೆ್ವರನತು ಒರ್ಪಪಕೊಳುಲ್ನಗಿದೆ.  
ಜೊತ್ೆಗೆ್ ಈ ಶ್ಕ್ಷಣದ್ ವಿಷಯದ್ಲ್ಲಿ ರನಜ್ಯಕೆೆ ಇರತವ ಎಲ್ನಿ ಅಧಿಕನರವನತು ಏತ್ಕನೆಗಿ ಬಿಟತಟ 
ಕೊಡತತಿುದನದರ ೆ ಎೇಂಬತದ್ತ ಅಥಾವನಗತತಿುಲಿ.  ಶ್ಕ್ಷಣ ಎನತುವುದ್ತ ರನಜ್ಯದ್ ಪಟಿಟಯಲ್ಲಿರತವ 
ವಿಚನರವನಗಿದ್ತದ, ಈ ಕತರಿತ್ತ ಎಲಿದ್ಕೂೆ ಕೆೇೇಂದ್ರ ಸಕನಾರದ್ ಮನಗಾಸೂಚಿಯಡಿ ಹೊೇದ್ರ ೆಅದ್ರ 
ಅಥಾವೆೇನತ? ನಮಮ ಕೆಲಸವೆೇನತ? ಹನಗ್ನಗಿ ಒೇಂದ್ತ ಮನವಿಯೆೇರೆ್ೇಂದ್ರೆ, 2016ರ ವೃೇಂದ್ ಮತ್ತು 
ರೆ್ೇಮಕನತಿ ಏನಿದೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒೇಂದ್ತ ತಿದ್ತದಪಡಿ ತ್ರಲ್ಲ, ರ್ನವು ಒರ್ಪಪಕೊಳುುತ್ೆುೇವ.ೆ  ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಎಲಿರಿಗೂ 
ಅವಕನಶ ಕಲ್ಲಪಸಲ್ಲ.  ಹೊಸದನಗಿ ಹಿೇಂದಿ ಬಿ.ಎಡ. ಪದ್ವಿ ಪಡದೆ್ತಕೂೆಳುಲತ ಹೇೆಳಿರತವ 
ಕನಲ್ೇೆಜ್ತಗಳನತು ಮದ್ಲತ ಮನಡಲ್ಲ. ಮದ್ಲತ ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲತ್ತ ನೇಂತ್ರ ಬರಲ್ಲ.  ಇವತ್ತು ರನಜ್ಯದ್ಲ್ಲಿ 
ಲಭಯವಿಲಿದ್ ಅಭಯರ್ಥಾಗಳನತು ಹತಡತಕತವೇಂತ್ಹ ಪರಿಸಿೆತಿ ನಿಮನಾಣವನಗಿದೆ.  ಹಿೇಂದಿ ಪ್ನಠ್ 
ಮನಡತವವರಿಗೆ್ ಹಿೇಂದಿ ಪದ್ವಿಯನತು ಕಡನಡಯ ಮನಡಿದ್ತದ, ಆತ್ ಪರಿೇಕ್ಷೆಯನತು ಬರೆಯಲ್ೆೇಬೆೇಕತ.  
ಬೆೇರ ೆವಿಧಿಯೆೇ ಇಲಿ.  ಹನಗ್ನಗಿ ವಸತಿ ಶನಲ್ೆಗಳಿಗ್ೆ ಒೇಂದ್ತ ನಿಯಮ.  ಬೇೆರ-ೆಬೆೇರ ೆಶನಲ್ೆಗಳಿಗ್ ೆ
ಒೇಂದ್ತ ನಿಯಮ. ಸಿ.ಬಿ.ಎಸ್.ಇ., ಐ.ಸಿ.ಎಸ್.ಇ. ಒೇಂದ್ತ ನಿಯಮ.  ಆದ್ರೆ, ಸಕನಾರಿ ಶನಲ್ೆಗಳಿಗ್ೆ 
ಮನತ್ರ 2016ರ ಸಿ ಅೇಂಡಚ ಆರ ನಿಯಮ ಅಡಿಡಯನಗಿದೆ.  ಆದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿಯವರಗೊ ಹೂೆಸದನಗಿ 
ಬಿ.ಎ., ಬಿ.ಎಡ. ಪದ್ವಿಯನತು ಪಡದೆ್ವರತ ಏನಿದನದರ,ೆ ಅವರ ಅನತಮೇದ್ರೆ್ಯನತು ರೆ್ೂೇಡಲ್ೆೇ ಇಲಿ.   

(ಮತೇಂದ್ತ)  

(488) 21.03.2022/1.30/ಎಸ್ಚಕ-ೆಕೆಎಸ್ಚ                    (ಸಭನಪತಿಯವರ  ಉಪಸಿೆತಿ) 

ಶ್ರೇ ಕೆ.ಟಿ. ಶ್ರೇಕೇಂಠೆೇಗ್ೌಡ (ಮತೇಂದ್ತ):-  

ಅವರನತು ರ್ನವು ಹತಿುರಕೆೆ ಕರದೆ್ತ, ಸತಮನರತ ಬನರಿ ಓಡನಡಿಸಿ, ಅವರಿಗೆ್ ಜಿೇವನ ಕೊಡಿಸತವುದೆೇ 
ನಮಮ ಕೆಲಸವನಗಿದ.ೆ ಅವರತ ನಮಮ ಹತಿುರ ಸತತ್ನುಡಿ, ಮನನಯ ರ್ನಯಯನಲಯಕೂೆ ಸತತ್ನುಡತವೇಂತ್ಹ 
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ಪರಿಸಿೆತಿ ಅವರಿಗೆ್ ಬೇಂದ್ತಬಿಟಿಟದೆ. ಹನಗ್ನಗಿ ತ್ಮಮಲ್ಲಿ ವಿನಮರ ಮನವಿ ಏರೆ್ೇಂದ್ರೆ, ಈ 16 ರ ವೃೇಂದ್ 
ಮತ್ತು ರೆ್ೇಮಕನತಿ ನಿಯಮ ಏನಿದೆಯೇ, ಅದ್ಕೆೆ ದ್ಯಮನಡಿ, ತಿದ್ತದಪಡಿ ತ್ೇಂದ್ತ, ಅವರಿಗೆ್ ಎರಡೂ 
ಆಯೆೆಗಳನತು ಕೂೆಟತಟ, ಹಿೇಂದಿ ಪರಚನರ ಸಭನದ್ಲ್ಲಿ ಮನಡಿರತವೇಂತ್ಹ  ಪದ್ವಿೇಧರರಿಗ್ೆ ಮತ್ತು ಬಿ.ಎಡಚ., 
ನವರಿಗೆ್ ಅವಕನಶ ಮನಡಿಕೂೆಡಬೇೆಕೆೇಂದ್ತ ರ್ನನತ ತ್ಮಮ ಮೂಲಕ ಕೊೇರಿಕೊಳುುತ್ೆುೇರ್ೆ.  

ಶ್ರೇ ಎಸ್ಚ.ಎಲಚ. ಭೊೇಜೆೇಗ್ೌಡ (ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್ಷೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ನನಗ್ೆ 
ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಅವಕನಶ ಮನಡಿಕೂೆಟಿಟದ್ದಕನೆಗಿ ತ್ಮಗ್ೆ ಧನಯವನದ್ಗಳನುರ್ಪಾಸತತ್ೆುೇರೆ್.  ಹಿೇಂದಿ 
ಕಲ್ಲಯಬೆೇಕೆೇಂದ್ತ ಮನನಯ ಪರಧನನ ಮೇಂತಿರಯವರತ ಅರೆ್ೇಕ ವಿಚನರಗಳನತು ಹೆೇಳಿದನದರ.ೆ ಇವತ್ತು ಈ 
ದೆೇಶದ್ಲ್ಲಿ ವಿಶೆೇಷವನಗಿ ನಮಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜ್ಯದ್ಲ್ಲಿ ನಮಮ ಚಿತ್ರದ್ತಗಾ ಬಿಟತಟ, ಆಚೆ ಹೊರಟರ,ೆ 
ಹಿೇಂದಿ ಕಲ್ಲಯದಿದ್ದರ ೆಬದ್ತಕತವುದ್ಕೆೆ ಸನಧಯವೆೇ ಇಲಿ.   ಉತ್ುರ ಭನರತ್ ಕಡೆಗ್ೆ ಹೊೇದ್ರ,ೆ ಹಿೇಂದಿ 
ಕಲ್ಲಯದಿದ್ದರ ೆಬದ್ತಕತವುದ್ಕೆೆ ಸನಧಯವೆೇ ಇಲಿ.   ಇೇಂತ್ಹ ಪರಿಸಿೆತಿಯಲ್ಲಿ ಮನನಯ ರ್ನಯಯನಲಯವು 
2016ರ  ವೃೇಂದ್ ಮತ್ತು ರೆ್ೇಮಕನತಿ  ಯನವ ರಿೇತಿ ವಯತಿರಿಕು ಪರಿಣನಮವನುೇಂಟತ ಆಗತತ್ುದೆ. ಈ 
ಹಿೇಂದ ೆ ಓದಿದ್ವರ ಗತಿ ಏರ್ನಗಬೆೇಕತ? ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಇದ್ರ ಬಗೆ್ೆ ಗಮನಹರಿಸಬೆೇಕನಗತತ್ುದೆ. 
Eligibility ಇಲಿವೆೇಂದ್ತ ಹನಗೆ್ಯೆೇ ಅವರನತು ಬಿಟತಟ ಬಿಡಬಹತದೆೇ? Eligibility ಇಲಿದೆೇ 
ಇರತವವನತು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗ್ೆ ದ್ತಡಿಸಿಕೊೇಂಡಿದದೆೇವೆ. ಅವರಿೇಂದ್ಲ್ೆೇ ಹಿೇಂದಿ ಭನಷ್ಯೆಲ್ಲಿ ಗತಣಮಟಟದ್ 
ಶ್ಕ್ಷಣ ಕೂೆಟನಟಗಿದ.ೆ ಆ ಮಕೆಳು ಹಿೇಂದಿ ಕಲ್ಲತಿದನದರ.ೆ 2016 ರ ಪೂವಾದ್ಲ್ಲಿ ಹಿೇಂದಿ ಕಲ್ಲತ್ವರಲೆ್ನಿ 
quality of education ಅವರಿಗೆ್ ಕೊಟಿಟಲಿವೆೇ? ಈಗ ವೃೇಂದ್ ಮತ್ತು ರೆ್ೇಮಕನತಿ ನಿಯಮಗಳಿಗ್ೆ 
ತಿದ್ತದಪಡಿ ತ್ೇಂದ್ ಮೇಲ್ೆ, ತಿದ್ತದಪಡಿ ತ್ರತವ ಮತೇಂಚ ೆಇದ್ದವರಿಗ್…ೆ  ಅವರತ ಹೇೆಳಿರತವೇಂತ್ಹದ್ತದ ಸರಿ 
ಇದೆ. ನಿೇವು retrospective ಆಗಿ ಏಕೆ consider ಮನಡತತಿುೇರನ? ಇನತು ಮತೇಂದ ೆಓದಿದ್ವರಿಗೆ್ 
NCTE (National Council for Teacher Education) ಪರಕನರ ಮನಡಬೇೆಕೆೇಂದ್ತ ಹೆೇಳಿ. 
ಈ ಹಿೇಂದ ೆಓದಿದ್ವವರ ಅಹಾತ್ೆ  ಏನಿದ,ೆ ಅವರಿಗೆ್ ಎಲ್ೆಿಲ್ಲಿ fill-up ಮನಡಬೇೆಕೂೆೇ, ಅಲ್ಲಿ ಮನಡಿ. ಆ 
ಕನಲ್ೇೆಜ್ತಗಳನತು ಇೇಂತ್ಹ ಕೊೇಸ್ಚಾಗಳನತು ನಿಲ್ಲಿಸಿಬಿಟಿಟದನದರ ೆ ಎನತುವ ವಿಷಯ ನನಗ್ ೆ ಗ್ೊತಿುಲಿ. 
ಇದ್ಕೆೆ ಆ ಕೊೇಸ್ಚಾ ಇರಕೂಡದ್ತ. ಆದ್ದರಿೇಂದ್  ಮನನಯ ರ್ನಯಯನಲಯವು ಯನವುದೆೇ ಕನರಣಕೂೆ 
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ನಿಮಗ್ೆ ವಯತಿರಿಕು ಪರಿಣನಮ ಉೇಂಟತ ಮನಡತವುದಿಲಿ.  ನಿೇವು ಮನಡಿಕೂೆೇಂಡಿರತವೇಂತ್ಹದ್ದಕೆೆ ಅವರಿಗೆ್ 
ಯನವ ರಿೇತಿ ಅವಕನಶ ಕೊಡಬೇೆಕೂೆೇ, ಅದ್ನತು ಕೊಡಿ. ನಿಯಮದ್ಲ್ಲಿ ತಿದ್ತದಪಡಿ ತ್ರಬೇೆಕನದ್  
ಅವಕನಶ ಇಲಿ.   ಈಗಲೂ ಅವರಿಗೆ್ ಅವಕನಶ ಕೊಡಬಹತದ್ತ. ಹನಗ್ನಗಿ ಇದ್ನತು court ಎನತುವ 
shelter ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಗ್ೆ ಹೂೆೇಗಿರತವ ಸನವಿರನರತ ಜ್ನರಿಗ್ ೆಅರ್ನಯಯ ಮನಡಬೇೆಡಿ ಎೇಂಬತದ್ತ ನನು 
ಮನವಿಯನಗಿದೆ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಶಶ್ೇಲಚ ಜಿ. ನಮೇಶ್ಯವರೇೆ ಮನತ್ರ್ನಡಿ.  

ಶ್ರೇ ಕೆ.ಟಿ. ಶ್ರೇಕೇಂಠೆೇಗ್ೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಒೇಂದ್ತ ನಿಮಿಷ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಒೇಂದ್ತ ನಿಮಿಷ ತ್ಮಗ್ೆ ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಅವಕನಶ ಕೂೆಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ  

ಶ್ರೇ ಕ.ೆಟಿ. ಶ್ರೇಕೇಂಠೆೇಗ್ೌಡ (ಪದ್ವಿೇಧರರ ಕ್ಷೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ 
ವಿಶಾರ್ನಥ್ ಅವರತ ಸೇಂಸೆೆಯಲ್ಲಿ ಒಬಬ ಟಿೇಚರಚ  ….ಒೇಂದೇೆ ನಿಮಿಷದ್ಲ್ಲಿ ನನು ಮನತ್ನತು ಹೆೇಳಿ 
ಮತಗಿಸಿಬಿಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ ಕಳೆದ್ 18 ವಷಾಗಳಿೇಂದ್ ಹಿೇಂದಿ ಶ್ಕ್ಷಕಯನಗಿ ಮೇಂಜ್ತಳ ಎನತುವವರತ ಕೆಲಸ 
ಮನಡತತಿುದನದರ.ೆ ಅವರತ ನನಗ್ ೆ ಬೆಳಗ್ೆೆ, ಮಧನಯಹು, ರನತಿರ ದ್ೂರವನಣಿ ಕರ ೆಮನಡತತ್ನುರ.ೆ ನಮಗ್ೆ 
ಏರ್ನದ್ರೂ ಜಿೇವನವಿದಯೆನ ಸನರಚ, ನಮಗ್ೆ ನಿೇವೆೇರ್ನದ್ರೂ ಅನತಮೇದ್ರೆ್ ಮನಡಿಸಿಕೂೆಡದೇೆ 
ಹೊೇದ್ರ,ೆ ರ್ನನತ ಖೇಂಡಿತ್ವನಗಿಯೂ ಬದ್ತಕರತವುದಿಲಿ ಎೇಂದ್ತ ಹೆೇಳುತ್ನುರ.ೆ ಅವರತ ತ್ಮಮ 
ಶನಲ್ೆಯವರತ. ದ್ಯವಿಟತಟ, ತ್ನವು ಸಕನಾರಕೆೆ ತಿಳಿಸಿ.  ಈ ತ್ರಹ ಪರಿಸಿೆತಿ ಇರತವೇಂತ್ಹವರತ 
ನೂರನರತ ಹಿೇಂದಿ ಶ್ಕ್ಷಕ ಹೆಣತಣಮಕೆಳಿದನದರೆ. 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:-  ಇದ್ನತು ದ್ತರಪಯೇಗ ಮನಡಿಕೂೆಳುಬನರದ್ತ. ಮನನಯ ಶಶ್ೇಲಚ ಜಿ. 
ನಮೇಶ್ಯವರೇೆ, ತ್ನವು ಮನತ್ರ್ನಡಿ. 

ಶ್ರೇ ಶಶ್ೇಲಚ ಜಿ. ನಮೇಶ್ (ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್ಷೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಹಿೇಂದಿ ವಿಷಯಕೆೆ 
ಸೇಂಬೇಂಧಪಟಟೇಂತ್ಹ apex bodies under the University or  UGC (University 
Grants Commission) ಇರಲ್ಲ, ಅವರೆಲಿರ ಅಭಿಪ್ನರಯವನತು ತ್ೆಗೆ್ದ್ತಕೊೇಂಡತ, ಏಕೆೇಂದ್ರ ೆ
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ಭಿನುವನಗಿರತವುದ್ರಿೇಂದ್ ಮತ್ತು ರೆ್ೇಮಕನತಿಯಲ್ಲಿ ಅರೆ್ೇಕ ಬನರಿ ತ್ೊೇಂದ್ರಯೆನಗತತಿುದೆ. ಅದ್ಕೆೆ 
ಪತನರಚ ಪರಿಶ್ೇಲರ್ ೆ ಮನಡತವುದ್ತ ಬಹಳ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. Retrospective ಎೇಂದ್ತ ಏನತ  
ಹೆೇಳುತ್ನುರಲಿ, ಅದ್ತ ಸಮೇಂಜ್ಸವನದ್ೇಂತ್ಹದ್ತದ. ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ದ್ಯವಿಟತಟ, ಇದ್ನತು ಗಣರೆ್ಗ್ ೆ
ತ್ೆಗೆ್ದ್ತಕೂೆಳುಬೇೆಕತ. ಆಮೇಲ್ ೆ ನಮಮ  ರನಜ್ಯ ಕನುಡ ಭನಷ್ಯೆನಗಿರತವುದ್ರಿೇಂದ್, ಇದ್ಕೆೆ ಮದ್ಲ 
ಆದ್ಯತ್ಯೆನತು ಕೊಡೂೆೇಣ. ಅದ್ರ ಜೊತ್ೆಗೆ್ ಹಿೇಂದಿ ರನಷರ ಭನಷ್ಯೆನಗಿರತವುದ್ರಿೇಂದ್ ಅದ್ಕೆೆ ಯನವ 
ಪರಮನಣದ್ಲ್ಲಿ ಮನುಣೆ ಕೊಡಬಹತದ್ತ. ಎಲ್ೂೆಿೇ ಒೇಂದ್ತ ಕಡ ೆಸಾಲಪ ಕೊರತೆ್ ಇರತವುದ್ತ ಕನಣಿಸತತಿುದೆ. 
ನಮಮ ಭನಗದ್ಲ್ಲಿ ಅರೆ್ೇಕ ಹತದೆದಗಳು ಖನಲ್ಲಯವೆ. ಈ ಹತದೆದಗಳಿಗ್ೆ ಏಕೆ sanction ಮನಡತವುದಿಲಿ 
ಎೇಂದ್ತ ಅರೆ್ೇಕ ಬನರಿ ಶ್ಕ್ಷಕರತ ಹೊೇರನಟ ಮನಡತತ್ನುರ.ೆ  At least, ನಮಗ್ ೆಸಾಲಪ post ಗಳನತು 
ಕೊಡಬೇೆಕಲಿ ಎೇಂದ್ತ ಕೆೇಳುತ್ನುರೆ. ದ್ಯವಿಟತಟ, ಇದ್ರ ಬಗೆ್ೆ ಪತನರಚ ಪರಿಶ್ೇಲರ್ ೆ ಮನಡಿ. 
ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗ್ ೆ ಇದ್ನತು ತ್ಡಹೆಿಡಿದ್ತ,  ಇದ್ಕೆೆ ಸರಿಯನಗಿ ಕನನೂನತ ಅಭಿಪ್ನರಯವನತು 
ತ್ೆಗೆ್ದ್ತಕೂೆೇಂಡತ, ನಿಣಾಯ ತ್ೆಗೆ್ದ್ತಕೂೆಳಿು ಎೇಂದ್ತ ರ್ನನತ ವಿನೇಂತಿ ಮನಡತತ್ೆುೇರ್ೆ.   

ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗ್ೌಡ (ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್ಷೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈ ಹಿೇಂದಿ ಶ್ಕ್ಷಕರ 
ರೆ್ೇಮಕನತಿ ಗ್ೊೇಂದ್ಲ ಬಹಳ ಹಿೇಂದಿನ ಕನಲದಿೇಂದ್ಲೂ ಇದೆ. ಹಿೇಂದಿ ಶ್ಕ್ಷಕರ ಬಗೆ್ೆ ತ್ಮಗ್ೆ 
ಗ್ೊತಿುರತವೇಂತ್ ೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜ್ಯದ್ಲ್ಲಿ ಸಕನಾರಿ ಹಿೇಂದಿ ಬಿ.ಎಡಚ. ಕನಲ್ೇೆಜ್ತಗಳು ಎನತುವೇಂತ್ಹದ್ತದ 
ಏಕೆೈಕ ಕನಲ್ೇೆಜ್ತ ಬಹಳ ವಷಾಗಳ ಕನಲ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ NCTE ನಿಯಮ ಬೇಂದ್ ಮೇಲ್ ೆ
ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದ್ತವರೆಗೂ ಡಿಗಿರ ಪಡದೆ್ತಕೂೆೇಂಡಿರತವೇಂತ್ಹವರನತು ಕೂಡ ಮನನಯತ್ ೆ ಮನಡಲ್ಲಲಿ. 
ಶ್ಕ್ಷಕರ ಹತದೆದಗೆ್ ಅಜಿಾ ಹನಕತವುದ್ಕನೆಗತವುದಿಲಿವೆೇಂದ್ತ ಹೆೇಳಿ, ಇಲ್ನಖ ೆತಿೇಮನಾನ ಮನಡಿತ್ತ. ಈ 
ಸೇಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ಇಲ್ನಖಯೆ ಅಧಿಕನರಿಗಳು ಇದ್ರ ಬಗ್ೆೆ ಬಹಳ ಗ್ೂೆೇಂದ್ಲ ಎಬಿಬಸಿದನದರ.ೆ ಈ ಹಿೇಂದೆ 
ನಮಮ ಮೈಸೂರತ ವಿಭನಗದ್ಲ್ಲಿ ಒೇಂಭತ್ತು ಮೇಂದಿ ಹಿೇಂದಿ ಶ್ಕ್ಷಕರತ ರೆ್ೇಮಕವನಗಿ ಒೇಂಭತ್ತು ತಿೇಂಗಳು 
ಸೇಂಬಳ ಪಡದೆ್ತಕೊೇಂಡಿದ್ದರತ. ಇಲ್ನಖಯೆವರತ ಏಕನಏಕ ಹತದೆದಯೇಂದ್ ಅವರನತು ವಜನ 
ಮನಡಿಬಿಟಟರತ. ಇದ್ರ ಬಗೆ್ೆ ಅಜಿಾ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಚಚೆಾಯನಗಿತ್ತು.  ಮನನಯ ರ್ನಯಯಲಯದ್ 
ಮರ ೆ ಹೊೇದ್ರತ. ಮನನಯ ರ್ನಯಯನಲಯದ್ ಆದೆೇಶದ್ ಪರಕನರ ಅವರತ ಮತ್ೆು ಮರತ 
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ರೆ್ೇಮಕಗ್ೂೆೇಂಡರತ. ಈಗ ಮತ್ೆು ಏರ್ನಗಿದೆ ಎೇಂದ್ರ,ೆ ವೃೇಂದ್ ಮತ್ತು ರೆ್ೇಮಕನತಿ ನಿಯಮವನತು 
NCTE ನಿದೆೇಾಶನದ್ೇಂತ್ೆ ಬದ್ಲ್ನವಣೆ ಮನಡಬೇೆಕತ ಎನತುವೇಂತ್ಹ ಸೇಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ಇಡಿೇ ರನಜ್ಯದ್ಲ್ಲಿ 
ಯನವುದೆೇ ಹಿೇಂದಿ ಬಿ.ಎಡಚ ಕನಲ್ೇೆಜ್ತಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡತ ವಿಧನನವನಗಿ ಓದ್ತವೇಂತ್ಹ system ಇರಲ್ಲಲಿ. 
ಒೇಂದೇೆ ವಿಧನನದ್ಲ್ಲಿ ಓದ್ತವೇಂತ್ಹ system ಇತ್ತು. ಇಡಿೇ ರನಜ್ಯದ್ಲ್ಲಿ  ಇವತ್ತು ಬಹತತ್ೆೇಕ ಶೆೇಕಡ 
ನೂರಕೆೆ ತ್ೊೇಂಭತ್ುೆೇಂಟತ ಮೇಂದಿ ಒೇಂದೇೆ ವಿಧನನ system ನಲ್ಲಿ ಓದಿರತವೇಂತ್ಹವರತ appoint 
ಆಗಿರತವೇಂತ್ಹವರತ. ಅವರಿಗ್ ೆಬಡಿು ಅವಕನಶವನತು ಕೊಡತತಿುದದೆೇವೆ ಮತ್ತು  ರೆ್ೇರ ರೆ್ೇಮಕನತಿ ಕೂಡ 
ಮನಡಿಕೊಳುುತಿುದೆದೇವೆ. ಇದ್ತ ಯನವನಗ ಪ್ನರರೇಂಭವನಯತ್ತ ಎೇಂದ್ರ,ೆ ಹಿೇಂದಿ ಶ್ಕ್ಷಕರನತು ರೆ್ೇಮಕನತಿ 
ಮನಡಬೇೆಕೆೇಂದ್ತ ಹೆೇಳಿ, ಹೊಸದನಗಿ ನಿಯಮ ರೂರ್ಪಸಿದನಗ, ಅಲ್ಲಿ ಡಿಗಿರಯಲ್ಲಿ ಹಿೇಂದಿ ಓದ್ದೇೆ 
ಇರತವೇಂತ್ಹವರನತು, ಡಿಪ್ೂೆಿಮನ ಮನಡಿರತವೇಂತ್ಹವರನತು ಕೂಡ ಹಿೇಂದಿ ಶ್ಕ್ಷಕರತ ಎೇಂದ್ತ ರೆ್ೇಮಕ 
ಮನಡಿ, ವೃೇಂದ್ ಮತ್ತು ರೆ್ೇಮಕನತಿಯನತು ಬದ್ಲ್ನವಣೆಯನತು ಅಧಿಕನರಿಗಳು ಮನಡಿದ್ರತ. ಯನರತ 
ಡಿಗಿರಯಲ್ಲಿ ಇೇಂಗಿೆೇಷಚ ಓದಿದ್ರತ. ಅವರತ ಮನನಯ ರ್ನಯಯನಲಯದ್ ಮರ ೆ ಹೊೇದ್ರತ. 
ಡಿಪ್ೊಿೇಮನದ್ವರಿಗ್ ೆ ಶ್ಕ್ಷಕರರ್ನುಗಿ ರೆ್ೇಮಕ ಮನಡತತಿುದಿದೇರನ. ರ್ನವು ಡಿಗಿರನಲ್ಲಿ ಇೇಂಗಿಿೇಷಚನತು 
optional subject ಆಗಿ ತ್ೆಗೆ್ದ್ತಕೊೇಂಡತ ಇೇಂಗಿಿೇಷಚ ಕಲ್ಲತಿದದೆೇವೆ. ನಮಮನತು ರೆ್ೇಮಕ ಮನಡತತಿುಲಿ. 
ಆಗ ಮನನಯ ರ್ನಯಯನಲಯವು ಡಿಪ್ೊಿೇಮನ ಯನರತ ಕಲ್ಲತಿದನದರ,ೆ ಯನರತನತು ಹಿೇಂದಿ ಶ್ಕ್ಷಕರರ್ನುಗಿ 
ರೆ್ೇಮಕ ಮನಡಿದಿದೇರನ. ಇನತು ಮತೇಂದ ೆಆ ರಿೇತಿ ಮನಡಕೂಡದ್ತ. ಅದ್ನತು ರದ್ತದ ಮನಡಿದೆದೇವೆ ಎೇಂದ್ತ  
ಒೇಂದ್ತ ನಿದೇೆಾಶನ ಮನಡಿತ್ತ. ಆವನಗ ಈ ಎರಡತ ವಿಧನನವನಗಿ ಓದ್ತವೇಂತ್ಹ system ಇಲಿ.  
NCTE rules ಈ ರಿೇತಿ ಹೆೇಳುತ್ುದೆ. ಇದ್ತ ಒೇಂದೆೇ ವಿಧನನದ್ಲ್ಲಿ ಓದ್ತವೇಂತ್ಹ system. 
ಹಿೇಂದಿಗೂ ಕೂಡ ಇದ್ತ ಅನಾಯಸಬೆೇಕೆೇಂದ್ತ ಹೆೇಳಿ, ಇಲ್ನಖನಧಿಕನರಿಗಳು ಇದ್ರೆ್ುಲಿವನತು 
ಕಲಸತಮೇಲ್ೂೆೇಗರ ಮನಡಿ, ಇಷತಟ ವಷಾಗಳಿೇಂದ್ ಹಿೇಂದಿ ಕಲ್ಲತ್ತಕೂೆೇಂಡತ ಖನಸಗಿ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸೇಂಸೆೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಹತ್ತು-ಹದಿರೆ್ೈದ್ತ ವಷಾಗಳಿೇಂದ್ ಕೆಲಸ ಮನಡಿಕೂೆೇಂಡತ ಬೇಂದಿರತವೇಂತ್ಹವರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ C & R 
(Cadre and Recruitment) Rules ಬದ್ಲ್ನವಣ ೆ ಮನಡಲ್ನಯತ್ತ.  ಈ ದೆೇಶದ್ಲ್ಲಿ 
ಯನರನದ್ರೂ ಐ.ಎ.ಎಸ್ಚ. ಅಧಿಕನರಿಗಳು ಬದ್ಲ್ನವಣೆ ಮನಡಿರತವ ಬಗೆ್ೆ ಸಾಲಪ ಕೆೇಳಿ ಸನಾಮಿ. ಇವತ್ತು 
ಈ C & R rules 2022ರೆ್ೇ ಸನಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಜನರಿಗ್ ೆ ಬೇಂದ್ರ,ೆ  2018ರೆ್ೇ ಸನಲ್ಲನಿೇಂದ್ ಜನರಿಗ್ೆ 
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ಬರತವೇಂತ್ ೆಆದೆೇಶ ಮನಡಿದ್ರ,ೆ  ರೆ್ೇಮಕನತಿಯನದ್ೇಂತ್ಹ ಬಹಳಷತಟ ಮೇಂದಿಯವರ ಮೇಲ್ೆ ಹೊಟೆಟಗ್ ೆ
ಹೊಡೆದ್ೇಂತ್ನಗತತ್ುದೆ.  ಮನನಯ ಸಚಿವರೆೇ, ಇದ್ನತು ಸರಿಯನಗಿ ರೆ್ೂೇಡದೆೇ ಮನಡಿರತವೇಂತ್ಹವರತ 
ಅಧಿಕನರಿಗಳು, ಇದ್ತ ತ್ಮಗ್ೆ ಗ್ೊತಿುದೆಯೆೇ? ಇದ್ರ ಬಗೆ್ೆ ಅಮೂಲಗರವನಗಿ ಪರಿಶ್ೇಲರ್ ೆಮನಡಿ.  ಈ 
NCTE norms ಬಿಟತಟ ಮನಡಿ ಎೇಂದ್ತ ರ್ನವನಯರತ ಏನೂ ಹೆೇಳುವುದಿಲಿ. ಇದ್ತವರೆವಿಗೂ ಈ 
ರ್ನಡಿನಲ್ಲಿ ಏಕೆೈಕ ಸಕನಾರಿ ಹಿೇಂದಿ ಬಿ.ಎಡಚ. ಕನಲ್ೇೆಜಿನಲ್ಲಿ  ಕಲ್ಲತಿರತವೇಂತ್ಹವರಿಗ್ೆ ನಿೇವು  ಇವತ್ತು 
ಕೊಡತತಿುಲಿ. ಅದ್ನತು ಸರಿಪಡಿಸತವೇಂತ್ಹ ಕೆಲಸವನತು ದ್ಯವಿಟತಟ ಮನಡಿ. ಇದ್ರ ಬಗೆ್ೆ ಕೂಡಲ್ೇೆ 
ಪರಿಶ್ೇಲರೆ್ ಮನಡಿ, ತಿೇಮನಾನ ತ್ೆಗೆ್ದ್ತಕೊೇಂಡತ ಮತ್ೊುೇಂದ್ತ ಬದ್ಲ್ಲ C & R rules ಮನಡಿ. 
ಯನರತ ಉದೊಯೇಗಗಳನತು ಕಳೆದ್ತಕೂೆೇಂಡಿದನದರೂೆೇ, ಅವರೆಲಿರಿಗೂ ಕೂಡ  ಉದೊಯೇಗಕೆೆ ಅವಕನಶ 
ಸಿಗತವೇಂತ್ ೆದ್ಯವಿಟತಟ ತಿದ್ತದಪಡಿ ತ್ನಿು.   

ಶ್ರೇ ಲಕ್ಷಮಣ ಸೇಂಗಪಪ ಸವದಿ (ವಿಧನನಸಭೆಯೇಂದ್ ಚತರ್ನಯತ್ರನದ್ವರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ತ್ಮಮಲ್ಲಿ ಕಳಕಳಿ ಪ್ನರಥಾರ್ೆ ಮನಡತವುದೆೇರ್ೇೆಂದ್ರೆ, ಬೆೇಡಿಕ ೆಮೇಲ್ೆ ಎಲಿರೂ 
ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದನದರ.ೆ ಹಿೇಂದಿ ಶ್ಕ್ಷಕರ burning ವಿಷಯದ್ ಬಗೆ್ೆ ಎಲಿರೂ ಹೆೇಳಿದ್ರತ. ಅದ್ನತು ಮನಡಿ 
ರ್ನನತ ಬೆೇಡ ಎನತುವುದಿಲಿ. ಅದ್ಕೆೆ ನನು ವಿರೂೆೇಧವಿಲಿ. ರ್ನನತ ತ್ಮಮಲ್ಲಿ ಪ್ನರಥಾರ್ೆ 
ಮನಡಿಕೊಳುುವುದೇೆರ್ೆೇಂದ್ರೆ, ಇೇಂತ್ಹ ಗೇಂಭಿೇರ ವಿಷಯಗಳು ಬೇಂದನಗ, Rule 72 of ‘RULES Of 
PROCEDURE AND CONDUCT OF BUSINESS IN THE KARNATAKA 
LEGISLATIVE COUNCIL’ಚ ಕೆಳಗಡ ೆ ಮೂರತ ಜ್ನರಿಗ್ ೆ ರೆ್ೂೇಟಿಸ್ಚ ಕೊಟಿಟದನದರ.ೆ ಇದ್ರ ಬಗೆ್ೆ 
ಅರೆ್ೇಕ ಜ್ನ ಸದ್ಸಯರತ ಕಳಕಳಿಯನತು ಇಟತಟಕೂೆೇಂಡತ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದನದರೆ. ಇೇಂತ್ಹ burning 
ವಿಷಯ ಇದನದಗ,… Question hour ನಲ್ಲಿ, ಬಹಳ important subject ಇದನದಗ, ತ್ನವು 
ಏನತ ಮನಡತಿುೇರನ ಎೇಂದ್ರ ೆಯನರತ ಪರಶೆುಯನತು ಕೆೇಳುತ್ನುರೊೇ, ಅವರೊಬಬರೆೇ ಉಪ ಪರಶೆುಯನತು 
ಕೆೇಳಬೆೇಕತ. ಬೇೆರೆಯವರತ ಕೆೇಳಬನರದ್ತ ಎೇಂದ್ತ ಆದೆೇಶ ಮನಡಿಬಿಡತತಿುೇರನ. ಅದ್ರ ಬಗೆ್ೆ ನನು 
ವಿರೂೆೇಧವಿಲಿ. ತ್ಮಮ ಆದೇೆಶವನತು ಪ್ನಲರೆ್ ಮನಡಬೇೆಕತ.  ರ್ನವು ಅದ್ನತು ಮತೇಂದ್ತವರೆಸತತ್ೆುೇವೆ. 
ಆದ್ರೆ ಅತ್ಯೇಂತ್ ಗೇಂಭಿೇರವನದ್ ವಿಷಯಗಳು ಬೇಂದನಗ, ಅದ್ಕೂೆ ಸಾಲಪ ಮನನಯತ್ ೆ ಕೊಡತವೇಂತ್ಹ 
ತ್ಮಮ ಕಡಯೆೇಂದ್ ಆಗಲ್ಲ ಎೇಂದ್ತ ಕೆೇಳಿಕೂೆಳುುತ್ೆುೇವೆ.   
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ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಸದ್ಸಯರೆೇ ಸಮಯ ಇದ್ತದದ್ರಿೇಂದ್, ರ್ನನತ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದ್ಕೆೆ 
ಅವಕನಶ ಕೊಟಿಟದೆದೇರೆ್ಷ್ಟೆ.  

(ಮತೇಂದ್ತ) 
 
(489)21.3.2022/1.40/ಎೇಂ.ಎೇಂ-ಜಿ.ಆರಚ                     (ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿೆತಿ) 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ.ೆ ಹರಿಪರಸನದ(ವಿರೂೆೇಧಪಕ್ಷದ್ ರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈ 
ವಿಚನರದ್ಲ್ಲಿ ರ್ನನತ ಹೆಚತಿ ಹೆೇಳುವುದ್ಕೆೆ ಹೊೇಗತವುದಿಲಿ. ಮನನಯ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗ್ೌಡರತ ಹೆೇಳಿದ್ದಕೆೆ 
ಸಹಮತ್ ವಯಕುಪಡಿಸತತ್ನು, ಮನನಯ ಸದ್ಸಯರನದ್ ಶಶ್ೇಲಚ ನಮೇಷ್ಟ್ಯವರತ ಇದೂೆೇಂದ್ತ ರನಷರ ಭನಷ್ ೆ
ಎೇಂದ್ತ ಹೆೇಳಿದ್ರತ.  ಇದ್ತ ರನಷಟಭನಷ್ೆಯಲಿ.  ಇದ್ತ ಅಧಿಕೃತ್ವನದ್ ಹಿೇಂದಿ ಭನಷ್ ೆ ಅಷ್ೆಟೇ.  
ಸೇಂವಿಧನನದ್ಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಹಿೇಂದಿ ರನಷರ ಭನಷ್ ೆ ಎೇಂದ್ತ ಹೆೇಳಿಲಿ.  27 ಅಧಿಕೃತ್ವನದ್ 
ಭನಷ್ಗೆಳಲ್ಲಿ ಹಿೇಂದಿ ಕೂಡ ಒೇಂದ್ತ ಅಧಿಕೃತ್ವನದ್ ಭನಷ್.ೆ  ಎಲ್ನಿ ಭನಷ್ಗೆಳಿಗೂ ಏನತ ಸರ್ನಮನ 
ಸಿಗತತ್ುದಯೆೇ ಅದೆೇ ರಿೇತಿ ಹಿೇಂದಿಗೂ ಸಿಗಬೆೇಕತ. 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಈಗ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಮನತ್ರ್ನಡಲ್ಲ.  

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಸಿ. ರ್ನಗ್ೆೇಶ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, . . . 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಸಚಿವರೆೇ, ಒೇಂದ್ತ ನಿಮಿಷ, ಮನನಯ ಸದ್ಸಯರನದ್ ಆಯನೂರತ 
ಮೇಂಜ್ತರ್ನಥ್ಚರವರತ ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಅವಕನಶ ಕೇೆಳುತಿುದನದರ.ೆ  

ಶ್ರೇ ಆಯನೂರತ ಮೇಂಜ್ತರ್ನಥ್(ಪದ್ವಿೇಧರರ ಕ್ಷೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 
ಪರಸನುವವನತು ರ್ನನೂ ಕಳುಹಿಸಿದೆದೇರ್ೆ.  ಬನಕ ಎಲಿರೂ ಮನತ್ರ್ನಡಿದ್ ಮೇಲ್ ೆಇರ್ುೆೇನೂ ಉಳಿದಿಲಿ.  
ನಮಮ ಕಡ ೆ “ಮೇಯದ ಮೇಲ್ೆ ಮತ್ೆು ಮೇವಿಲಿ”ಚ ಎೇಂದ್ತ ಹೆೇಳುವುದಿದೆ.  ಹನಗ್ನಗಿ ಎಲಿರೂ 
ಹೆೇಳಿದ್ೇಂತ್ಹ ವಿಷಯವರೆ್ುೇ ರ್ನನತ ಮತ್ೆು ಹೆೇಳಬೆೇಕಷ್ೆಟೇ. ಚವಿಾತ್ ಚವಾಣ ಎನತುವ ಹನಗೆ್.  ಒೇಂದ್ತ 
ಗಹನವನದ್ ವಿಚನರವನತು ಹೆೇಳುತಿುದನದರ.ೆ ಯನವುದೇೆ ಸಿ & ಆರಚ ಇರಲ್ಲ, ಯನವುದೆೇ ಕನನೂನಿರಲ್ಲ 
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retrospective effect  ಮನಡತವುದ್ಕೆೆ ಬರತತ್ುದಯೆೆೇ ಎೇಂಬತದ್ಕೆೆ ಶನಸನ ಸಭ ೆಇದೆ.  ಕೆೇವಲ 
ಅದ್ನತು ತಿದ್ತದಪಡಿ ಮನಡತವುದ್ಲಿ.  ಯನವಲೆ್ನಿ ಕನನೂನತಗಳನತು retrospective  effect 
ಕೊಡಬೇೆಕತ, ಯನವುದ್ಕೆೆ ಕೊಡತವುದ್ಕೆೆ ಬರತವುದಿಲಿ ಎೇಂಬತದ್ತ ಚಚೆಾಗ್ೂೆಳಪಡಬೆೇಕತ.  ಖತಷ್ಟ್ 
ಬೇಂದನಗ respective effect, ಬೆೇಡ ಎೇಂದನಗ prospective effect. ಬಹಳ ವಿಷಯಗಳನತು 
ಹಿೇಂದಿನಿೇಂದ್ ಮನಡಿಕೂೆಡಿ ಎೇಂದ್ತ ರ್ನವು ಡಿಮನಯೇಂಡಚ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆ.   ಕೊಡತವುದ್ಕೆೆ ಬರತವುದಿಲಿ 
ಎೇಂದ್ತ ಹೇೆಳಿ prospective effect  ಕೊಡತತ್ನುರೆ.  ಈ ರಿೇತಿ ಖತಷ್ಟ್ ಬೇಂದ್ ಹನಗೆ್, ಮನಸಿುಗ್ ೆ
ಬೇಂದ್ ಹನಗೆ್ ಅಧಿಕನರಿಗಳು ಸತತ್ೊುೇಲ್ೆಗಳ ಮೇಲ್ೆ ಆಡಳಿತ್ ನಡಸೆತವುದ್ಕೆೆ ಪ್ನರರೇಂಭ ಮನಡಿದನದರ.ೆ 
ಇವೆೇನೂ ಕನಯೆದ, ಕನನೂನತಗಳಲಿ. ಅದ್ನತು ಬಿಟತಟ ಬಿಟಿಟದನದರ.ೆ  ಎಲ್ನಿ ಇಲ್ನಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಕನನೂನಿನ 
ಆಳಿಾಕೆ ಹೂೆರಟತಹೂೆೇಗಿದೆ.  ಸತತ್ೊುೇಲ್ೆಗಳು ಈ ರನಜ್ಯದ್ ಮಣಿಣನ ಕನಯೆದ, ಕನನೂನತಗಳೆೇ? 
ಸತತ್ೊುೇಲ್ೆಗಳು ಆಡಳಿತ್ದ್ ಅನತಕೂಲಕೆೆ ತ್ಕೆೇಂತ್ೆ ಒೇಂದಿಷತಟ ಗ್ೆೈಡಚಲ್ೆೈನುಚಗಳನಗಬೆೇಕತ.  ಆದ್ರೆ 
ಸತತ್ೊುೇಲ್ೆಗಳು ಬನಕಯವರ ಬದ್ತಕರೆ್ುೇ, ಭವಿಷಯವರೆ್ುೇ ಬರೆದ್ತಬಿಡತತ್ುವೆ.  ಹನಗ್ನಗಿ ಸತತ್ೊುೇಲ್ೆಗಳ 
ಆಡಳಿತ್ ನಡಯೆಬನರದ್ತ.  ಕನಯದೆಗಳ, ಕನನೂನಿನ ಆಡಳಿತ್ ನಡಯೆಬೆೇಕತ.  ಒೇಂದ್ತ ಕಡ ೆ ರೆ್ೇರ 
ರೆ್ೇಮಕನತಿಗ್ ೆಅವಕನಶ ಕೂೆಡತವುದಿಲಿ.   ಇರ್ೂೆುೇಂದ್ತ ಕಡ ೆ ವಸತಿ ಶನಲ್ೆಗ್ ೆ ಪದ್ವಿಗ್ ೆ ಮನನಯತ್ೆ 
ಕೊಡಲತ ಯತ.ಜಿ.ಸಿ., ಗೆ್ ಕೊಡತತ್ನುರ,ೆ ಅವರೆೇನತ ಮಲತ್ನಯ ಮಕೆಳೇೆ? ರೆ್ೇರ ರೆ್ೇಮಕನತಿ 
ಕೆೇಳುವವರತ ಅವರೆೇನತ ಮಲತ್ನಯ ಮಕೆಳಲಿ.  ಅವರಿಗೆ್ ಬೇೆಡವೆನತುತಿುೇರಿ, ಇವರಿಗೆ್ ಬೇೆಕತ 
ಎನತುವುದನದ್ರೆ  ಇದ್ತ ಯನವ ಕನನೂನತ? ಎರಡತ ರಿೇತಿಯ interpretation  ಮನಡತವುದ್ಕೆೆ 
ಹೆೇಗ್ ೆ ಸನಧಯವನಗತತ್ುದ?ೆ ಒೇಂದೇೆ ಸಕನಾರ, ಸಕನಾರಿ ಸೇಂಸೆೆಗಳು ಒೇಂದ್ತ ಕಡ ೆ ಅವಕನಶ 
ಕೊಡತವುದಿಲಿ, ಇರ್ೂೆುೇಂದ್ತ ಕಡ ೆಕೊಡತತ್ೆುೇವೆ ಎೇಂದ್ರ ೆಇದ್ನತು ಯನವ ರಿೇತಿ ಅಥೆೈಾಸಿಕೂೆಳುಬೆೇಕತ? 
ಕನನೂನನತು ಅಥಾ ಮನಡಿಕೂೆಳುುವಲ್ಲಿ ರ್ನವು ವಿಫಲವನಗತತಿುದೆದೇರ್ೇ, ಇಲ್ನಖ ೆ
ವಿಫಲವನಗತತಿುದಯೆೇ ಅಥವನ ಸಕನಾರ ವಿಫಲವನಗತತಿುದಯೆೇ ಎೇಂಬತದ್ತ ಗ್ೊತಿುಲಿ.  ಈ ರಿೇತಿಯ 
ಗ್ೊೇಂದ್ಲದ್ ಸತತ್ೂೆುೇಲ್ೆಗಳನತು ವನಪಸ್ಚ ಪಡದೆ್ತಕೂೆೇಂಡತ ಅಗತ್ಯ ಬಿದ್ದರ;ೆ ಸಿ & ಆರಚ ರೂಲಚ 
ಇರತವುದೇೆ ಆಡಳಿತ್ ಮನಡತವುದ್ಕೂೆೆೇಸೆರ.  ರ್ೌಕರರ ಭದ್ರತ್ೆಗ್ೂೆೇಸೆರ ಇರತವುದ್ದ್ತ.  ಸಿ & ಆರಚ 
ರೂಲಚ ಅನತು ತಿದ್ತದಪಡಿ ಮನಡಿ ಇವರಿಗೂ ಅವಕನಶ ಮನಡಿಕೊಡಬೇೆಕೆೇಂದ್ತ ಹೆೇಳಬಯಸತತ್ೆುೇರ್.ೆ  
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ಮನನಯ ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ್ ರ್ನಯಕರತ ಹೊರಟತ ಹೂೆೇದ್ರತ, ಅವರಿದ್ದರೆ ಒಳೆುಯದ್ತ. ಹಿೇಂದಿ ಭನಷ್ ೆ
ಇರತವಲ್ಲಿ ಇದ್ತದ ಬೇಂದ್ೇಂತ್ಹವರತ.  ಅವರೂ ಇದ್ತದ ಸಾಲಪ ಬೆಳಕತ ಚೆಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಚೆರ್ನುಗಿತ್ತು.  ಅವರತ ಭನಷ್ ೆ
ಸನೆನ ಮನನ ಅಷ್ೆಟೇ . . . 

ಶ್ರೇ ಎಸ್.ಎಲ. ಭೊೇಜೆೇಗ್ೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಸತತ್ೊುೇಲ್ೆಗಳಲೆ್ನಿ ಕನಯೆದ  
ಆಗಬನರದ್ತ. 

ಶ್ರೇ ಆಯನೂರತ ಮೇಂಜ್ತರ್ನಥ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಹೌದ್ತ ಅವರ 
ಸಹನಯವನೂು ತ್ೆಗೆ್ದ್ತಕೊೇಂಡಿದದೆೇರ್ೆ. ಸತತ್ೂೆುೇಲ್ೆಗಳ ಮೂಲಕ ಆಳಿಾಕೆ ನಡಸೆತವುದ್ತ 
ಆರೂೆೇಗಯದನಯಕವನದ್ೇಂತ್ಹ ಆಡಳಿತ್ವಲಿ.  ಸತತ್ೊುೇಲ್ೆಗಳ ಮೇಲ್ ೆ ಸಕನಾರವನತು ಯನರತ 
ನಡಸೆತತ್ನುರ?ೆ ಯನವುದೆೇ ಸಚಿವರಿರಲ್ಲ, ಇಲ್ನಖಗೆಳಿರಲ್ಲ ಕನನೂನತ ಆಡಳಿತ್ದ್ಲ್ಲಿ ಸತತ್ೂೆುೇಲ್ೆಗಳು 
ನಮಮ ಅನತಕೂಲಕೆೆ ಇರತತ್ುವೆಯೆೇ ಹೊರತ್ತ ಅವುಗಳೆೇ ಕನನೂನತಗಳಲಿ.  ಆದ್ದರಿೇಂದ್ ಸಕನಾರಗಳು 
ಎಚೆಿತ್ತುಕೂೆಳುಬೆೇಕತ.  ಯನವುದೆೇ ಸಕನಾರವಿರಲ್ಲ.  ಎಲ್ನಿ ಸಕನಾರಗಳಿದನದಗಲೂ ಅಧಿಕನರಿಗಳು ನಮಮ 
ಸಚಿವರ ದನರಿ ತ್ರ್ಪಪಸತವುದ್ತ ಕೂಡ ಸತತ್ೂೆುೇಲ್ ೆ ಇದೆಯೆೇಂದ್ತ. ಸತತ್ೊುೇಲ್ಗೆಳ ಮೇಲ್ೆ ಆಡಳಿತ್ 
ನಡಯೆಬನರದ್ತ.  ಇದೊೇಂದ್ತ ಶನಸನ ಸಭ.ೆ  ಶನಸನದ್ ಆಳಿಾಕೆ ಈ ರನಜ್ಯದ್ಲ್ಲಿ ಬರಬೆೇಕತ.  ಆ 
ಕನರಣಕೊೆೇಸೆರ ಸಿ & ಆರಚ ನಿಯಮವನತು ತಿದ್ತದಪಡಿ ಮನಡಬೇೆಕತ ಎೇಂದ್ತ ಹೇೆಳಬಯಸತತ್ೆುೇರ್.ೆ 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಸಿ. ರ್ನಗ್ೇೆಶ್(ಪ್ನರಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ೌರಢ ಶ್ಕ್ಷಣ ಹನಗೂ ಸಕನಲ ಸಚಿವರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಸನಕಷತಟ ಜ್ನರತ ಈ ವಿಚನರದ್ಲ್ಲಿ ಬೆಳಕತ ಚೆಲ್ಲಿದನದರ.ೆ  ಆದ್ರೆ ಇದ್ತ 
ಎನಚ.ಸಿ.ಟಿ.ಇ., ಆಧರಿಸಿ 2016ರಲ್ಲಿ ತ್ೇಂದ್ೇಂತ್ಹ ಸಿ & ಆರಚ ರೂಲಚ ಆಗಿದೆ.  ಹೆೈಕೊೇಟಚಾ ಆದೆೇಶದ್ 
ಆಧನರದ್ ಮೇಲ್ೆ ಸಿ & ಆರಚ ರೂಲನತು 2016ರಲ್ಲಿ ತ್ೇಂದಿದನದರೆ.  ಆ ಸಮಯದ್ಲ್ಲಿ ಅವತಿುನ 
ಅವಶಯಕತ್ೆಗಳಿಗ್ೆ ತ್ಕೆೇಂತ್ೆ ಬದ್ಲ್ನವಣೆಗಳನಗಿವೆ.  ಉದನಹರಣೆಗ್ೆ ಹಿೇಂದ ೆಎಸ್ಚ.ಎಸ್ಚ.ಎಲ.ಸಿ., ಓದಿದ್ರೆ 
ಎಫ್ಚ.ಡಿ.ಎ., ಹತದೆದ ಕೂೆಡತತಿುದ್ದರತ, ಆಮೇಲ್ೆ ರ್ಪ.ಯತ., ಮನಡಿದ್ರತ, ಡಿಗಿರ ಮನಡಿದ್ರತ. ಈ ರಿೇತಿಯ 
ಅರೆ್ೇಕ ಬದ್ಲ್ನವಣೆಗಳನತು ಈ ರನಜ್ಯದ್ಲ್ಲಿ ತ್ೇಂದಿದನದರೆ.  ಇಷ್ೊಟೇಂದ್ತ ಕಳಕಳಿಯೇಂದ್ ಎಲ್ನಿ 
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ಶನಸಕರತ ಮನತ್ರ್ನಡಿರತವನಗ ಖೇಂಡಿತ್ವನಗಿಯೂ ಮತೇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಬಗೆ್ೆ ಪರಿಶ್ೇಲರೆ್ 
ಮನಡತತ್ೆುೇವ.ೆ  

ಶ್ರೇ ಎಸ್.ವಿಿ. ಸೇಂಕನೂರ (ಪದ್ವಿೇಧರರ ಕ್ಷೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ,  ಇದ್ಕೊೆೇಂದ್ತ 
ಸಮಿತಿ ರಚರೆ್ಯನಗಬೆೇಕತ.  ನಿಮಮ ಅಧಯಕ್ಷತ್ಯೆಲ್ಲಿ ಕಮಿಟಿ ಮನಡಿ ಕನನೂನತ ಇಲ್ನಖಯೆವರತ 
ಹಿೇಂದ ೆ ಸರಿದ್ರತ. ಹಿೇಂದ ೆಮನನಯ ಸಿದ್ದರನಮಯಯನವರತ ಮತಖಯಮೇಂತಿರಯನಗಿದನದಗ ಇದೆೇ ಪರಿಸಿೆತಿ 
ಬೇಂದನಗ 2016ರ ನೇಂತ್ರ ಹಿೇಂದಿ ಪರಚನರ ಸಭನದ್ ಡಿಗಿರಯನತು ರೆ್ೇಮಕನತಿಗ್ ೆ ಅಪೂರವಲಚ 
ಮನಡಿಸಿದವೆು.  ಆಗಿನ ಮತಖಯಮೇಂತಿರಯವರತ ಒರ್ಪಪಕೊೇಂಡರತ.  ಈ ಪರಶೆು ಇರತವುದ್ತ ಇಷ್ಟೆೇ, 
‘prospective’ಚಮನಡಿ ‘retrospective’ಚಚಎನತುವ ಶಬಿವನತು ತ್ೆಗೆ್ಯರಿ ಎೇಂದ್ಷ್ೆಟೇ ಕೆೇಳುತಿುದೆದೇವ.ೆ  
ಕನನೂನತ ಇಲ್ನಖಯೆನತು ಕರಸೆಿ ಇದ್ನತು ಮನಡಿ. ಇದ್ನತು ಪರಿಶ್ೇಲ್ಲಸಬೆೇಕೆೇಂದ್ತ ತ್ಮಮಲ್ಲಿ ಕೈೆ 
ಮತಗಿದ್ತ ಪ್ನರಥಾರ್ ೆ ಮನಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ ಅವರತ ಅಳುತಿುದನದರ,ೆ ಮನನಯ ಶ್ರೇಕೇಂಠೆೇಗ್ೌಡರತ ಹೆೇಳಿದ್ರತ 
ಅವರತ ವಿಷ ತ್ೆಗೆ್ದ್ತಕೂೆೇಂಡತ ಸನಯತತ್ನುರೇಂತ್.ೆ ಇದ್ತ ಬಹಳ ಗೇಂಭಿೇರವನದ್ ಪರಿಸಿೆತಿ ಆಗಿದ.ೆ   
ಇದ್ನತು ಪರಿಶ್ೇಲರೆ್ ಮನಡಿ, ಇದ್ಕೊೆೇಂದ್ತ ಕಮಿಟಿ ರಚರೆ್ ಮನಡಿ, ಕನನೂನತ ಇಲ್ನಖಯೆವರನತು 
ಕರಸೆಿ. 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ರ್ನರೆ್ೂೇಂದ್ತ ಸಲಹೆ ಕೂೆಡತತ್ೆುೇರ್,ೆ ಇದ್ತ ಬಹಳ ಗೇಂಭಿೇರವನದ್ 
ವಿಷಯವನಗಿದ.ೆ ಮನನಯ ಸಚಿವರೆೇ, ಇದ್ಕೂೆೆೇಂದ್ತ ಸಭ ೆ ಕರದೆ್ತ ಆ ಸಭೆಗ್ ೆ ಸೇಂಬೇಂಧಪಟಟ 
ಅಧಿಕನರಿಗಳನತು ಕರಯೆರಿ.    ಅಲ್ಲಿ ಚಚೆಾ ಮನಡಿ ಇದ್ಕೊೆೇಂದ್ತ ತಿೇಮನಾನ ಮನಡಿ.  

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಸಿ. ರ್ನಗ್ೇೆಶ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಖೇಂಡಿತ್ವನಗಿಯೂ ತ್ಮಮ ಆದೆೇಶವನತು 
ಪ್ನಲ್ಲಸತತ್ೆುೇರೆ್. 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಈಗ ಸದ್ನವನತು 03 ಗೇಂಟೆ 15 ನಿಮಿಷದ್ವರಗೆ್ ೆ
ಮತೇಂದ್ೂಡಲ್ನಗತವುದ್ತ. 
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(ಭೊೇಜ್ನಕನೆಗಿ ಸದ್ನವನತು ಮಧನಯಹು 01 ಗೇಂಟೆ 45 ನಿಮಿಷದಿೇಂದ್ 03 ಗೇಂಟೆ 15 ನಿಮಿಷದ್ವರಗೆ್ೆ 
ಮತೇಂದ್ೂಡಲ್ನಯತ್ತ) 

(490)21-03-2022(03-40)bsd-md 

(ಭೊೇಜ್ನ ವಿರನಮದ್ ನೇಂತ್ರ ಸದ್ನವು ಪತನುಃ ಮಧನಯಹು ೩ ಗೇಂಟೆ ೪೨ ನಿಮಿಷಗಳಿಗ್ೆ 
ಸಮನವೆೇಶಗ್ೂೆೇಂಡಿತ್ತ) 

(ಸಭನಪತಿಯವರತ ಸಭನರ್ಪೇಠ್ದ್ಲ್ಲಿ ಉಪಸಿೆತ್ರನದ್ರತ) 

೦೫. ನಿಯಮ ೩೩೦ ರ ಮೇರಗೆ್ ೆ

ವಿಷಯ: ರನಜ್ಯದ್ ಕರೇಡನಪಟತಗಳ ಸವಾತೆ್ೂೇಮತಖ 
ಬೆಳವಣಿಗೆ್ಗ್ನಗಿ ಪರತಿ ಸನಲ್ಲನ ಆಯವಯಯದ್ಲ್ಲಿ ಹೆಚಿಿನ 
ಅನತದನನ ನಿೇಡತವುದ್ತ ಹನಗೂ ವಲಯವನರತ 
ಮಟಟದ್ಲ್ಲಿ ಹೆಚಿಿನ ಅನತದನನ ಒದ್ಗಿಸತವ ಬಗೆ್ೆ. 
 

 ಡನ: ಕ.ೆ ಗ್ೊೇವಿೇಂದ್ರನಜಚ (ವಿಧನನಸಭೆಯೇಂದ್ ಚತರ್ನಯತ್ರನದ್ವರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈಗ್ನಗಲ್ೆೇ ರ್ನನತ ಕರೇಡನ ಇಲ್ನಖ ೆ ಬಗೆ್ೆ budget ನಲ್ಲಿ ಚಚೆಾ ಮನಡಿದ್ತದ, 
ಕೆಲವೆೇ points ಗಳ ಬಗ್ೆೆ ಪರಸನುರ್ಪಸಬಯಸತತ್ುೆೇರೆ್. ಈ ಇಲ್ನಖ ೆ ೧೯೬೯-೭೦ ರ ಆಸತಪ್ನಸಿನಲ್ಲಿ 
ಪ್ನರರೇಂಭವನಗಿದ್ತದ, ಈ ಇಲ್ನಖಗೆ್ ೆ ಮನನಯ ಗತೇಂಡೂರನವಚರವರ ಕನಲದ್ಲ್ಲಿ ಕನಯಕಲಪವನಯತ್ತ. 
ಶ್ರೇಯತತ್ ಜೊೇಗಿೇಂದ್ರಚ ಸಿೇಂಗ್ಚ ರವರತ ಯತವಜ್ನ ಸೇೆವನ ಇಲ್ನಖಗೆ್ೆ ಮದ್ಲರೆ್ಯ Director 
ಆಗಿ ಕನಯಕಲಪ ಕೂೆಡತತ್ನುರೆ. ಇವತ್ತು ಯತವಜ್ನ ಸೇೆವನ ಇಲ್ನಖಯೆ building ಏನಿದೆ, 
ಅದೆೇರಿೇತಿ ಗತರತರ್ನನಕಚ ಭವನಚ ಹನಗೂ ರವಿೇೇಂದ್ರ ಕಲ್ನಕ್ಷೇೆತ್ರಗಳೆಲಿವೂ ಅವರ ಕನಲದ್ಲ್ಲಿಯೆೇ, 
ಅವರತ ಮತೇಂದನಲ್ೂೆೇಚರ್ ೆಇಟತಟಕೊೇಂಡತ ಮನಡಿರತವ ಕನಯಾಕರಮಗಳನಗಿವ.ೆ ಕಲೆವೆೇ Directors, 
Commissioners ಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಯತತ್ ಕ.ೆಯತ. ಶಟೆಿಟ ಎೇಂಬ IPS Officer ಒಬಬರತ ಇದ್ದರತ, ಇವರ 
ಬಗೆ್ೆ ತ್ಮಗೂ ಗ್ೂೆತಿುರಬಹತದ್ತ, ಇವರತ ಬಹಳ ಒಳುೆಯ ಅಧಿಕನರಿಯನಗಿದ್ದರತ. 
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 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ರ್ನನತ Vice Chairman ಆಗಿದೆದನತ, ತ್ಮಮೇಂತ್ೆ ಇರಲ್ಲಲಿ.  

 ಡನ: ಕೆ. ಗ್ೊೇವಿೇಂದ್ರನಜಚ:- ಆಗ Sports Council ಇತ್ತು, ಕರೇಡನ ಪ್ನರಧಿಕನರ ಇತ್ತು. 
೧೯೯೭ ನಲ್ಲಿ ಕರೇಡನ ಪ್ನರಧಿಕನರ ಆಯತ್ತ, ಹಿೇಂದ ೆ ೧೯೯೭ ರಲ್ಲಿ ಶ್ರೇ ರನಘವನಚ ರವರತ Chairman 
ಆಗಿದ್ದರತ. Sports Council ಇದನದಗಲ್ೇೆ better ಆಗಿತ್ತು. ಆಗ Advisory Body ಇದ್ತದ, ಶ್ರೇ 
ರನಮದೆೇವಚ ಎನತುವವರತ ಇದ್ದರತ. ಚಿತ್ರದ್ತಗಾದ್ ಶ್ರೇ ಪ್ೊೇಸ್ಟಚ ನರಸಿೇಂಹಯಯ ಎೇಂಬತವವರತ ಇದ್ದರತ. 
ಆ ಕನಲದ್ಲ್ಲಿ ಈ ಇಲ್ನಖೆಯನತು ಬಹಳ ಕಷಟಪಟತಟ ಒೇಂದ್ತ level ಗೆ್ ಅವರೆಲಿರೂ ready 
ಮನಡಿದ್ರತ. ೧೯೯೭ ರಲ್ಲಿ ಕರೇಡನ ಪ್ನರಧಿಕನರ ಆಗಿ, ಹಿೇಂದ ೆ ರ್ನನತ ಕರೇಡನಪಟತ ಆಗಿದನದಗ ಕರೇಡನ 
ಪ್ನರಧಿಕನರದಿೇಂದ್ ಕರೇಡನಪಟತಗಳಿಗ್ೆ incentive ಎೇಂದ್ತ ಬೆಳಗ್ೆೆ ಹನಲತ ಮತ್ತು ಮಟೆಟ ಕೊಡತತಿುದ್ದರತ. 
ಯನರತ ಯನರತ camp ನಲ್ಲಿ ಯನವ ಯನವ sports ಗಳಲ್ಲಿ select ಆಗತತ್ನುರೊೇ, ಅವರಿಗೆ್ಲಿ 
ಹನಲತ, ಮಟೆಟ ಮತ್ತು ರೂ.೧೫ ಗಳನತು ತಿೇಂಗಳಿಗ್ ೆ ಕೊಡತತಿುದ್ದರತ. ತ್ಮಗೂ ಗ್ೊತಿುರತವೇಂತ್ೆ ೩ 
ತಿೇಂಗಳು Regional Coaching Camp ಎೇಂದ್ತ ಮನಡತತಿುದ್ದರತ. ಈ Regional Coaching 
Camp ಎಲ್ನಿ ಕರೇಡೆಗಳಿಗ್ೆ ಇರತತಿುತ್ತು. ಯನವನಯವುದ್ತ affiliated units ಇವಯೆೇ, 
ಅವೆಲಿವುಗಳಿಗೂ ಇತ್ತು. ಇದ್ರಿೇಂದ್ ಎಲ್ನಿ Schools and Colleges ಗಳಿೇಂದ್ ಮಕೆಳು 
ಬರತತಿುದ್ದರತ. ರ್ನನತ School, College ಗೆ್ ಹೊೇಗತತಿುದ್ದರೂ camp ಗೆ್ attend ಆಗತತಿುದದೆನತ. ೩ 
ತಿೇಂಗಳಿಗ್ ೆRegional Coaching Camp ಎೇಂದ್ತ ಒೇಂದ್ತ certificate ಕೊಡತತಿುದ್ದರತ. Plus  
ರೂ.೧೫ ರೂಪ್ನಯ ಹನಗೂ ವನರಕೆೆ ೩ ದಿವಸ ಅೇಂದ್ರೆ, ಮೇಂಗಳವನರ, ಗತರತವನರ ಹನಗೂ 
ಮತ್ೊುೇಂದ್ತ ದಿವಸ ಸೇೆರಿದ್ೇಂತ್ ೆalternate days ಗಳಲ್ಲಿ ಹನಲತ, ಮಟಟೆ ಕೊಡತತಿುದ್ದರತ. 

 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮೇಂಗಳವನರ, ಬತಧವನರ ಮತ್ತು ಶತಕರವನರಗಳೇಂದ್ತ ಕೂೆಡತತಿುದ್ದರತ. 

 ಡನ: ಕ.ೆ ಗ್ೊೇವಿೇಂದ್ರನಜ:- ಶತಕರವನರ ಕೂೆಡತತಿುದ್ದರತ. Camp ನಲ್ಲಿ ಇರತವವರಿಗ್ ೆcross 
country ಎೇಂದ್ತ ಓಡಿಸತತಿುದ್ದರತ. ಕೇಂಠಿೇರವ Stadium ನಿೇಂದ್ M.G.Roadನ Kids Kemp 
building ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿಗ್ ೆ ಓಡಿಸಿ ಅಲ್ಲಿೇಂದ್ ಬೇಂದ್ತ ವಿಧನನ ಸೌಧದ್ ಮಟಿಟಲತ ಮತೇಂದ ೆ ೧೪ ಸನರಿ 
ಮಟಿಟಲತಗಳನತು ಹತಿು ಇಳಿಯಬೆೇಕತ. ಆಗ rigorous training ಎೇಂದ್ತ ಮನಡತತಿುದ್ದರತ. ಆ ರಿೇತಿ 
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ಮನಡತವನಗ ಒೇಂದ್ತ ಬನರಿ ನಿಧನನ ಮನಡಿದ್ರೂ Coach ರವರತ ಇರ್ೂೆುೇಂದೆರಡತ ಬನರಿ ಹತಿು 
ಇಳಿಸತತಿುದ್ದರತ. ಇದ್ರಿೇಂದ್ ೧೪ ಬನರಿ continuous ಆಗಿ ಮನಡತತಿುದೆದವು. ಆ ರಿೇತಿಯನದ್ 
Training Centre, Coaches ಎಲಿವೂ committed ಇತ್ತು. ಈಗ ನಮಮ ಇಲ್ನಖಯೆಲ್ಲಿ 
Coaches ಇಲಿ. ಸಕನಾರವು ಹೆಚತಿ Coaches ಅನತು recruitment ಮನಡಬೇೆಕತ. ಅವರನತು 
foreign training ಗೆ್ ಕಳುಹಿಸಬೆೇಕತ. ರ್ನನತ Basketball Federation ನ ಅಧಯಕ್ಷರ್ನಗಿ 
ಒಬಬ Foreign Caribbean Coach ಗೆ್ ರೂ.೬ಲಕ್ಷ ತಿೇಂಗಳಿಗ್ೆ ಸೇಂಬಳ ಕೂೆಡತತಿುದದೆೇರೆ್. Plus, 
ಅವರಿಗೆ್ housing facility ಕೂೆಡತತಿುದೆದೇವೆ. ಅವರ ಸೇಂಬಳ ಅಷತಟ ಇದೆ.  Indian Team ೧೫ರ್ೇೆ 
rank ನಲ್ಲಿದ್ತದ, ಇವತ್ತು ೬ರ್ೇೆ rank ಗೆ್ ಬೇಂದಿದೆ.  Because of training and Coach. 
ಭನರತ್ ಸಕನಾರವು ಸನಕಷತಟ ಪರಮನಣದ್ಲ್ಲಿ coaching ಆಗಲ್ಲೇ, ಎಲಿದ್ದಕೂೆ ಸೇೆರಿದ್ೇಂತ್ ೆlogistics 
support ಜನಸಿು ಕೊಡತತಿುದೆ. Every year ACTC ಎೇಂದ್ತ ಮನಡತತ್ನುರ.ೆ ಆ ACTC ನಲ್ಲಿ ರ್ನವು 
ಏರೆ್ೇನತ proposal ಕೊಡತತ್ೆುೇವೆ, ನಮಮ ಸೇಂಸೆೆಯ ಕನಯಾಚಟತವಟಿಕೆ, ರೆ್ೂೇಡಿ, financial 
capacity ರೆ್ೂೇಡಿ ಎಲ್ನಿ approval ಕೂೆಡತತ್ನುರೆ. ಇವತ್ತು ನಮಮ ಸೇಂಸೆೆಗ್ೆ A + A grading 
ಕೊಟಿಟದ್ತದ, ನಮಮ ದೆೇಶದ್ಲ್ಲಿ ರನಜ್ಯದ್ ಸೇಂಸೆೆಗ್ೆ ಇದೆೇ A + A grading ಕೂೆಟಿಟರತವುದನಗಿದೆ. A + 
A grading ಎೇಂದ್ರೆ ಎಲ್ನಿದ್ದಕೂೆ clearance ಕೂೆಟತಟ ಹೆಚತಿ ಹಣವನತು ಕೂೆಡತತ್ನುರ.ೆ ಸಕನಾರ 
ಕೊಡತವುದ್ರೆ್ುೇ ರೆ್ಚಿಿಕೊೇಂಡತ ಮನಡತವುದ್ಕೆೆ ಆಗತವುದಿಲಿ. ರ್ನವು ಸೇಂಸೆೆಯ ಪದನಧಿಕನರಿಗಳನದ್ 
ಮೇಲ್ ೆ ನಮಮ ಕೆೈಯಲ್ಲಿ ಆದ್ ಹಣವನತು ತ್ರಬೇೆಕತ ಮತ್ತು players ಗೆ್ ಏನತ ಕೊಡಬೇೆಕೂೆೇ, 
ಅದ್ನತು ಕೊಡಬೇೆಕನಗತತ್ುದೆ. ಇವತ್ತು ನಮಮ ರನಜ್ಯದಿೇಂದ್ ಪರತಿನಿಧಿಸತವ ಕರೇಡನಪಟತಗಳಿಗ್ೆ ಕೆೇವಲ 
ರೂ.೨೦೦ ಗಳನತು DA ಆಗಿ ಕೊಡತತಿುದನದರೆ. ಇದ್ತ ಯನವುದ್ಕೆೆ ಸನಲತತ್ುದೆ? ರ್ನನತ ಮನನಯ 
ಸಚಿವರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮನಡತವುದೆೇರ್ೇೆಂದ್ರೆ, ಈ ರೂ.೨೦೦ ಗಳನತು ರೂ.೫೦೦ ಕೆೆ ಹೆಚಿಿಸಬೆೇಕತ. 
ನೇಂತ್ರ special coaching ಎೇಂದ್ರೆ, ಈಗ ಮನಡಿರತವ ಅಮೃತ್ಚ ಯೇಜ್ರೆ್ ಒಳೆುಯ 
ಯೇಜ್ರೆ್ಯನಗಿದೆ. ೭೫ ಕರೇಡನಪಟತಗಳನತು select ಮನಡಿಕೊೇಂಡತ ಮದ್ಲತ ಇದ್ದ ರೂ. ೫ 
ಲಕ್ಷಗಳನತು ಈಗ ರೂ.೧೦ ಲಕ್ಷಕೆೆ ಏರಿಸಿದನದರ.ೆ ಇದೂೆೇಂದ್ತ ಒಳೆುಯ ಯೇಜ್ರೆ್ ಎೇಂದ್ತ ಹೆೇಳುತ್ೆುೇರ್ೆ. 
ಏಕೆೇಂದ್ರ ೆ ೭೫ ಕರೇಡನಪಟತಗಳನತು ಎಲ್ನಿ ಕರೇಡಗೆಳಿೇಂದ್ select ಮನಡತತ್ನುರೆ. ಮದ್ಲರೆ್ಯದನಗಿ 
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select ಮನಡಲತ coaching and training important ಆಗಿರತತ್ುದೆ. ಅದ್ಕೆೆ ರೆ್ೇರವನಗಿ 
players ಗೆ್ ಹಣ ಕೂೆಡತವ ಬದ್ಲತ Coaches ಗಳನತು appoint ಮನಡಿಕೊೇಂಡತ, Coaches 
ಮೂಲಕ ಕೂೆಡಬೇೆಕತ ಎೇಂದ್ತ ಸಲಹ ೆಮನಡತತ್ೆುೇರ್ೆ. ಈ ೭೫ ಜ್ನರನತು Paris Olympic ನಮಮ 
ರನಜ್ಯದಿೇಂದ್ ಹೆಚತಿ ಕರೇಡನ ಪಟತಗಳು ಹೂೆೇಗಬೆೇಕೆೇಂಬ ಉದೆಿೇಶದಿೇಂದ್ ಮನಡಿದ್ತದ, ಇವರಿಗ್ ೆ
training ಕೊಡತವ programme ಮನಡಿದನದರ.ೆ ಈ ೭೫ ಜ್ನರಿಗ್ ೆಸಮಪಾಕವನಗಿ training 
ಕೊಡತವ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇೆಕತ. ಅದ್ಕೆೆ Coaches ಬಹಳ ತ್ೊೇಂದ್ರಯೆಲ್ಲಿದನದರೆ. ಎಲಿಕೆೇಂತ್ 
important ಎೇಂದ್ರ ೆನಮಗ್ೆ Coaches ಗಿೇಂತ್ Trainers ಬೆೇಕತ. ನಮಮಲ್ಲಿ ಒಬಬರೂ Trainers 
ಇಲಿ.  

(ಮತೇಂದ್ತ) 
(೪91) 21.03.2022 3.50 hv.ak 
ಡನ|| ಕ.ೆಗ್ೊೇವಿೇಂದ್ರನಜಚ(ಮತೇಂದ್ತವರಿದ್ದ್ತದ):- 
ಸರ್ನಮನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ನಮಮಲ್ಲಿ ತ್ರಬೇೆತ್ತದನರರ ಕೊರತೆ್ ಇದೆ. ತ್ರಬೇೆತ್ತದನರರಿದ್ದರೆ ಮನತ್ರ 
ಆಟಗ್ನರ ದೆೇಹದನಢಯಾ ಮತೇಂತ್ನದ್ವುಗಳನತು ಗಮನಿಸಬಹತದನಗಿದೆ. ಕರೇಡನ ಹನಸೆಟಲಚಗಳು ಬಹಳ 
ದ್ತಸಿೆತಿಯಲ್ಲಿವ.ೆ ಮನನಯ ಕರೇಡನ ಸಚಿವರತ ಪರತಿ ಜಿಲ್ೆಿಯಲ್ಲಿರತವ ಕರೇಡನ ಹನಸೆಟಲಚಗಳಿಗ್ೆ ಭೇೆಟಿ 
ನಿೇಡಲ್ೆೇಬೇೆಕನಗಿದ.ೆ ಆ ಹನಸೆಟಲಚಗಳಲ್ಲಿ ನಿೇಡತತಿುರತವ ಆಹನರದ್ ಗತಣಮಟಟ ಮತ್ತು ಪ್ೊರೇತ್ನುಹಧನ 
ಏರೆ್ೇನತ ಸನಲದನಗಿದೆ. ಕೆಲವು ಕಡಗೆಳಲ್ಲಿ ಕೊಡತತಿುರತವ ಹಣವನತು ಸಹ pilferage 
ಮನಡಲ್ನಗತತಿುದೆ. ಮನನಯ ಕರೇಡನ ಸಚಿವರತ ಮದ್ಲ್ೇೆ ತಿಳಿಸದೆೇ ಅಚಿರಿಯ ಭೇೆಟಿ ನಿೇಡಬೇೆಕನಗಿದ.ೆ 
ಮದ್ಲ್ೇೆ ಹೆೇಳಿ ಹೂೆೇದ್ರೆ, ಅವರಿಗೆ್ ಒಳೆುಯ ಊಟವನತು ಹನಕತತ್ನುರೆ. ಇವರತ ತಿೇಂದ್ತ ಊಟ 
ಚೆರ್ನುಗಿದೆಯೆೇಂದ್ತ ಹೆೇಳುತ್ನುರೆ.  

 ಶ್ರೇ ಎನಚ.ರವಿಕತಮನರಚ:- ಸರ್ನಮನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಒಳೆುಯ ಊಟ ಹನಕತವುದಿಲಿ. 

  ಡನ|| ಕ.ೆಗ್ೊೇವಿೇಂದ್ರನಜಚ:- ಸರ್ನಮನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ರವಿಕತಮನರಚರವರತ ಹೂೆೇದ್ರೇೆ 
ಒಳೆುಯ ಊಟ ಹನಕತವುದಿಲಿ. ಮನನಯ ಕರೇಡನ ಸಚಿವರತ ಹೊೇದ್ರ ೆಒಳೆುಯ ಊಟವನತು ಹನಕತತ್ನುರೆ.  
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 ಶ್ರೇ ಎನಚ.ರವಿಕತಮನರಚ:- ಸರ್ನಮನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಹನಸಟಲಚಗಳಲ್ಲಿ ಒಳೆುಯ ಊಟ 
ಹನಕತವುದಿಲಿವೆೇಂದ್ತ ರ್ನನತ ಹೆೇಳುತಿುದೆದೇರ್.ೆ  

 ಡನ|| ಕ.ೆಗ್ೊೇವಿೇಂದ್ರನಜಚ:- ಸರ್ನಮನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳಿಗ್ೆ ರ್ನಲತೆ ಚಪ್ನಪತಿ 
ಕೊಡಬೇೆಕೆೇಂದ್ತ ಇದೆ ಆದ್ರ,ೆ ಎರಡೆೇ ಚಪ್ನಪತಿ ಕೊಡತತ್ನುರ.ೆ ಎರಡತ ರ್ಪೇಸ್ಚ ಚಿಕನಚ ಕೊಡಬೇೆಕೆೇಂದ್ತ 
ಇದ್ದರ,ೆ ಒೇಂದೇೆ ರ್ಪೇಸ್ಚ ಚಿಕನಚ ಕೊಡತತ್ನುರೆ. ಎರಡತ ಮಟಟೆ ಕೂೆಡಬೇೆಕೆೇಂದ್ತ ಇದ್ದರ ೆಒೇಂದೇೆ ಮಟೆಟ 
ಕೊಡತತ್ನುರ ೆಎನತುವ ವಿಚನರವನತು ರ್ನನತ ಸಕನಾರದ್ ಗಮನಕೆೆ ತ್ರತತಿುದೆದೇರ್ೆ.  

 ಸರ್ನಮನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಹೆಣತಣ ಮಕೆಳಿಗ್ ೆ ಬೆೇರ ೆ ಕರೇಡನ ಹನಸೆಟಲಚ ಮನಡಬೇೆಕೆನತುವ 
ಮನವಿಯನತು ಮನಡತತಿುದೆದೇರ್ೆ. ಏಕೆೇಂದ್ರೇೆ, ಎರಡೂ ಒೇಂದೇೆ ಕಡ ೆಇರತವುದ್ರಿೇಂದ್ ಸನಕಷತಟ ಬನರಿ 
ತ್ೊೇಂದ್ರಗೆಳನಗಿವ.ೆ ಕರೇಡನ ಹನಸೆಟಲಚಗಳನತು ಎಲಿ ಜಿಲ್ೆಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸನೆಪರೆ್ ಮನಡಬೇೆಕನಗಿದೆ. 
ಇದ್ರಿೇಂದನಗಿ ಆಯನಯ ಜಿಲ್ೆಿಯಲ್ಲಿರತವ ಕರೇಡನ ಪರತಿಭೆಗಳನತು ಗತರತತಿಸತವುದ್ಕೆೆ 
ಅನತಕೂಲವನಗತತ್ುದೆ. ಈ ಹನಸೆಟಲಚಗಳನತು ಸನೆಪರ್ ೆಮನಡತವುದ್ಕೆೆ ಜನಗದ್ ಕೊರತೆ್ ಇಲಿ, ಜನಗ 
ಇದೆ. ಆರ್ಥಾಕ ಇಲ್ನಖಯೆವರತ ಒರ್ಪಪಗ್ ೆ ಕೂೆಟಟರೆ, ಕರೇಡನ ಹನಸೆಟಲಚಗಳನತು ಸನೆಪರೆ್ ಮನಡತವುದ್ಕೆೆ 
ಹಣವನತು ಬಿಡತಗಡೆ ಮನಡಬೇೆಕನಗಿದ.ೆ  

 ಸರ್ನಮನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇವುಗಳ ಜೊತ್ೆಗೆ್ ಮೂಲಭೂತ್ ಸೌಲಭಯಗಳನತು ಸೃಷ್ಟ್ಟ ಮನಡಿ 
ಕೊಡಬೇೆಕೆನತುವುದ್ತ ನನು ಸಲಹೆಯನಗಿದೆ. ಎಷ್ೂೆಟೇ ಕಡಗೆಳಲ್ಲಿ ಶೌಚನಲಯಗಳ ವಯವಸೆೆ ಇರತವುದಿಲಿ. 
ಕೆೇೇಂದ್ರ ಸಕನಾರದ್ ಕರೇಡನ ಪ್ನರಧಿಕನರವಿದ.ೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಳೆುಯ ಮೂಲಭೂತ್ಸೌಕಯಾಗಳಿವೆ ಆದ್ರೆ, 
ಶೌಚನಲಯಗಳು ಚೆರ್ನುಗಿಲಿ. ರ್ನನತ ಈ ಬಗೆ್ೆ ಸನಕಷತಟ ಬನರಿ ಪತ್ರವನತು ಸಹ ಬರೆದಿದೆದೇರ್.ೆ ಇಲ್ಲಿ 
ಅೇಂತ್ರರನಷ್ಟ್ರೇಯ ಹನಕ ಪೇಂದ್ಯಗಳು ನಡಯೆತತ್ುವೆ. ಅೇಂತ್ರರನಷ್ಟ್ರೇಯ ಮಟಟದ್ ಆಟಗ್ನರರನತು 
ಇಲ್ಲಿಯೆೇ ಆಯೆೆ ಮನಡಲ್ನಗತತ್ುದೆ, ಕನಯೇಂಪಚಗಳು ನಡಯೆತತ್ುದೆ. ಆ ಆಟಗ್ನರರಿಗ್ ೆ ಸರಿಯನದ್ 
ಶೌಚನಲಯದ್ ವಯವಸೆೆ ಇಲಿ. ಈ ಬಗೆ್ೆ ಕೆೇೇಂದ್ರ ಸಕನಾರಕೆೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದೆದೇರ್.ೆ ನಮಮ ರನಜ್ಯ 
ಸಕನಾರವು ಸಹ ಸಟೆೇಡಿಯೇಂಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ುಮ ಶೌಚನಲಯದ್ ವಯವಸೆೆಯನತು ಮನಡಬೇೆಕನಗಿದ.ೆ  
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 ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವೆೇಂಕಟೆೇಶ್ಚ:- ಸರ್ನಮನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ನಮಮ ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುನಲ್ಲಿಯೆೇ 
ಸರಿಯನದ್ ಶೌಚನಲಯದ್ ವಯವಸೆೆ ಇಲಿ.  

 ಡನ|| ಕ.ೆಗ್ೊೇವಿೇಂದ್ರನಜಚ:- ಸರ್ನಮನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುನ ಶನಸಕರಿಗ್ೆ 
ಸರಿಯನದ್ ಶೌಚನಲಯದ್ ವಯವಸೆೆ ಇಲಿವೆೇಂದ್ತ ಮನನಯ ಯತ.ಬಿ.ವೆೇಂಕಟೆೇಶ್ಚರವರತ ಹೆೇಳುತಿುದನದರೆ. 
ಇದ್ಕೆೆ ಸೇಂಬೇಂಧಪಟಟೇಂತ್ೆ ರ್ನವಲೆಿರೂ ತ್ಮಗ್ೂೆೇಂದ್ತ ಪತ್ರವನತು ಕೂೆಟಿಟದದೆೇವೆ. ಅದ್ರ ಬಗೆ್ೆ ತ್ನವು 
ತಿೇಮನಾನ ಮನಡಬೇೆಕನಗಿದೆ.  ಪ್ೊಲ್ಲೇಸ್ಚ ಇಲ್ನಖಯೆಲ್ಲಿ ಕರೇಡನ ಕ್ಷೆೇತ್ರದ್ಲ್ಲಿರತವವರಿಗೆ್ ಶೆೇಕಡನ 
2ರಷತಟ ಮಿೇಸಲ್ನತಿ ಕೊಟತಟ, ರೆ್ೇಮಕನತಿಯನತು ಮನಡಿಕೊಳುಲ್ನಗತತಿುದೆ. ಅದೆೇ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಬೇೆರ ೆ
ಇಲ್ನಖಗೆಳಿಗೂ ಅನಾಯಸಬೆೇಕೆನತುವುದ್ತ ನನು ಒತ್ನುಯವನಗಿದ.ೆ ಯನವುದ್ತ ಲ್ನಭದನಯಕ 
ಸೇಂಸೆೆಗಳಿವೆ. ಅೇಂದ್ರೆ, ಸೂೆೇಪತ ಫನಯಕಟರಿ, ಎೇಂ.ಎಸ್ಚ.ಐ.ಎಲಚ.ಗಳಲ್ಲಿ ಕರೇಡನಪಟತಗಳನತು ರೆ್ೇಮಕನತಿ 
ಮನಡಿಕೊಳುಬೇೆಕನಗಿದೆ. ಹಿೇಂದ ೆ ಕ.ೆಎಸ್ಚ.ಆರಚ.ಟಿ.ಸಿ ಮತ್ತು ಬಿ.ಎೇಂ.ಟಿ.ಸಿ.ಗಳಲ್ಲಿ ಹನಕ, ಕಬಬಡಿ ಮತ್ತು 
ವನಲ್ಲಬನಲಚ ಪಟತಗಳನತು ರೆ್ೇಮಕ ಮನಡಿಕೂೆಳುುತಿುದ್ದರತ. ಆಗ ಒಳೆುಯ ಕಬಬಡಿ ಮತ್ತು ವನಲ್ಲಬನಲಚ 
ಟಿೇೇಂಗಳು ಇದ್ದವು. ಆದ್ರೆ, ಕ.ೆಎಸ್ಚ.ಆರಚ.ಟಿ.ಸಿ. ನಷಟವನತು ಅನತಭವಿಸತತಿುದೆ ಲ್ನಭದನಯಕವನಗಿಲಿ, 
ಹಣವೆಲಿ ಸೂೆೇರಿ ಹೂೆೇಗತತಿುದೆ ಎನತುವ ಹಿರೆ್ುಲ್ೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ರೆ್ೇಮಕನತಿ ಮನಡಿಕೊಳುುತಿುಲಿ. ಮರೆ್ು 
ಸನರಿಗ್ ೆಸಚಿವರತ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದ್ದ ಸೇಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ, ಬಸ್ಚಗಳನತು 90 ಕಲ್ೂೆೇಮಿೇಟರಚ ಓಡಿಸಿ, 180 
ಕಲ್ೊೇಮಿೇಟರಚಗೆ್ ಬಿಲಚ ಕೂೆಡತತ್ನುರ ೆಎೇಂದ್ತ ಹೆೇಳಿದ್ದರತ.  

 ಸರ್ನಮನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, para athleticsಗೆ್ ಹೆಚತಿ ಪ್ೂೆರೇತ್ನುಹವನತು ನಿೇಡಬೆೇಕನಗಿದೆ. 
ಎಷ್ೊಟೇ ಸಟೆೇಡಿಯೇಂಗಳಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ್  ರನೇಂಪಚ ಇರತವುದಿಲಿ. ಅವರಿಗೆ್ ಅಗತ್ಯವಿರತವ  ಶೌಚನಲಯದ್ 
ವಯವಸೆೆ ಇರತವುದಿಲಿ.  ಹೊರ ದೆೇಶಗಳಲ್ಲಿರತವ ಎಲ್ನಿ ಸಟೆೇಡಿಯೇಂಗಳಲ್ಲಿ  physically handicap 
ಎೇಂದ್ತ ಬೂೆೇಡಚಾ ಹನಕರತತ್ನುರೆ. ಅವರಿಗೆ್ ರನೇಂಪಚ ವಯವಸೆೆ ಇರತತ್ುದೆ. ಅವರಿಗ್ನಗಿಯೆೇ ಪರತ್ೆಯೇಕವನದ್ 
ಶೌಚನಲಯದ್ ವಯವಸೆೆ ಇರತತ್ುದೆ. ನಮಮ ದೆೇಶದ್ಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಕೊರತೆ್ ಇದೆ.  ಇದ್ರ ಬಗೆ್ೆ ಸಕನಾರ 
ತಿೇವರತ್ರವನಗಿ ಗಮನಹರಿಸಬೆೇಕೆೇಂದ್ತ ಕೇೆಳಿಕೂೆಳುುತಿುದೆದೇರ್ೆ. para athleticsಗೆ್ ವಿಶೇೆಷವನದ್ 
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ತ್ರಬೇೆತಿಯನತು ನಿೇಡಬೇೆಕನಗಿದೆ. ಅವರಿಗೆ್ ಬೆೇಕನಗಿರತವೇಂತ್ಹ ವಿಶೇೆಷ ಉಪಕರಣಗಳನತು 
ನಿೇಡಬೆೇಕನಗಿದ.ೆ  

ಸರ್ನಮನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಪ್ನಯರ ಒಲೇಂರ್ಪಕುಚನವರಿಗೆ್ ಪರತ್ೆಯೇಕವನದ್ ಬಜೆಟಚ 
ನಿೇಡಬೆೇಕನಗತತ್ುದ.ೆ ಕೆೇೇಂದ್ರ ಸಕನಾರದ್ವರತ ಈ ಬಗೆ್ೆ ಕರಮ ತ್ಗೆ್ೆದ್ತಕೂೆೇಂಡಿದನದರೆ. ನಮಮ ರನಜ್ಯ 
ಸಕನಾರದ್ಲ್ಲಿ ಮಹಿಳನ ಮತ್ತು ಮಕೆಳ ಕಲ್ನಯಣ ಇಲ್ನಖೆಯೇಂದ್ ವಿಕಲಚೆೇತ್ನರಿಗ್ ೆನಿೇಡಲ್ನಗತತಿುರತವ 
ಸೌಲಭಯಗಳು ಅವರಿಗೆ್ ಮತಟತಟತ್ುಲ್ೆೇ ಇಲಿ. ಈ ಹಣವನತು ಯತವಜ್ನ ಸೇೆವೆ ಮತ್ತು  ಕರೇಡನ 
ಇಲ್ನಖಗೆ್ ೆ ನಿೇಡಿದ್ರೆ, ಅವರತ ಸೂಕು ವಯಕುಗಳನತು ಗತರತತಿಸಿ ಪ್ೊರೇತ್ನುಹಿಸತವುದ್ಕೆೆ 
ಅನತಕೂಲವನಗತತ್ುದೆ ಎನತುವ ಮನತ್ನತು ಹೆೇಳುವುದ್ಕೆೆ ಬಯಸತತಿುದೆದೇರ್ೆ.  

 ಸರ್ನಮನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಕರೇಡನಪಟತಗಳಿಗ್ ೆ ವಿಮಯನತು ಸಕನಾರ 
ಕಡನಡಯಗ್ೊಳಿಸಬೆೇಕನಗಿದೆ. ಏಕೆೇಂದ್ರ,ೆ ಅವರತ ಕರೇಡೆಯ ಉದೆದೇಶದಿೇಂದ್ ದ್ೂರದ್ ಊರತಗಳಿಗ್ೆ 
ಜಿಲ್ೆಿಗಳಿಗ್ೆ ಮತ್ತು ರನಜ್ಯಗಳಿಗ್ೆ ಹೊೇಗಿ ಬರತತಿುರತತ್ನುರೆ. ಆಗ ವಿಮನನ ದ್ತರೇಂತ್ ಅಥವನ ರೈೆಲತ 
ದ್ತರೇಂತ್ಗಳು ಸೇಂಭವಿಸಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ್ ವಿಮ ಸಿಗತವುದಿಲಿ. ಹಿೇಂದ ೆಒೇಂದರೆಡತ ವಷಾಗಳ ಕನಲ ಈ 
ಪದ್ಿತಿ ಜನರಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. ನೇಂತ್ರ ನಿೇಂತ್ತ ಹೂೆೇಗಿದೆ. ರನಷ್ಟ್ರೇಯ ಕರೇಡನಪಟತಗಳಿಗ್ೆ ವಿಮಯನತು 
ಕಡನಡಯಗ್ೊಳಿಸಬೆೇಕನಗತತ್ುದೆ. ಅವರತಗಳು ಕನಯೇಂಪಚನಲ್ಲಿ ಇರತವಷತಟ ದಿನವೂ ವಿಮಯನತು 
ಕಡನಡಯಗ್ೊಳಿಸಬೆೇಕನಗತತ್ುದೆ. ಕನಯೇಂಪಚನಲ್ಲಿ ಅಭನಯಸ ಮನಡತವನಗ ಅಥವನ ಆಟವನಡತವನಗ        
ಕೆೈ- ಕನಲತ ಮತರಿದ್ತಕೂೆಳುುವ ಸನಧಯತ್ಗೆಳಿವೆ. ಬಹಳಷತಟ ಜ್ನರತ ಗ್ನರಮಿೇಣ ಭನಗದಿೇಂದ್ 
ಬೇಂದಿರತತ್ನುರೆ. ಅವರಿಗೆ್ ಈ ರಿೇತಿಯ ತ್ೊೇಂದ್ರಗೆಳನದ್ರೆ, ಅವರತ ಆರ್ಥಾಕವನಗಿ 
ಸೇಂಕಷಟಕೆೇಡನಗತತ್ನುರೆ.    ಆದ್ದರಿೇಂದ್ ಅವರಿಗೆ್ ವಿಮ ಯೇಜ್ರೆ್ಯನತು ಜನರಿಗ್ ೆತ್ರಬೇೆಕನಗಿದ.ೆ ರನಜ್ಯ 
ಮಟಟದ್ ಒಲೇಂರ್ಪಕಚ ಕರೇಡನ ಕೂಟವನತು 2018ರಲ್ಲಿ ಧನರವನಡದ್ಲ್ಲಿ ಏಪಾಡಿಸಿದದೆವು. ಅದ್ಕೆೆ ತ್ನವು 
ಸಹ ಬೇಂದಿದಿದೇರಿ. ಕನಿಷಾ 2 ವಷಾಗಳಿಗ್ೊಮಮಯನದ್ರೂ ಕಡನಡಯವನಗಿ ಸಿೇನಿಯರಚ ಒಲೇಂರ್ಪಕಚ 
ಕರೇಡನ ಕೂಟವನತು ನಡಸೆಬೆೇಕನಗತತ್ುದೆ. ಇದ್ಕೆೆ ಹೆಚಿಿನ ಖಚತಾ ಬರತವುದಿಲಿ ಹಚೆೆಿೇಂದ್ರ,ೆ 5 ಕೊೇಟಿ 
ರೂಪ್ನಯಗಳು ಬೆೇಕನಗತತ್ುದೆ.  
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 ಸರ್ನಮನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 2020ರೆ್ೇ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ಫೆಬರವರಿ 3 ರಿೇಂದ್ 9ರೆ್ೇ 
ತ್ನರಿೇಖಿನೇಂದ್ತ ಬೆೇಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಿನಿ ಒಲೇಂರ್ಪಕುಚ ಕರೇಡನ ಕೂಟವನತು ಏಪಾಡಿಸಲ್ನಗಿತ್ತು. ಅದ್ಕೆೆ 
ಮನನಯ ಬಿ.ಎಸ್ಚ.ಯಡಿಯೂರಪಪನವರತ ಮತಖಯಮೇಂತಿರಗಳನಗಿದನದಗ 2 ಕೊೇಟಿ ರೂಪ್ನಯಗಳ 
ಅನತದನನವನತು ನಿೇಡಿದ್ದರತ. ನಡಸೆಿದೆದವು. ಆ ಕರೇಡನ ಕೂಟದ್ಲ್ಲಿ ಸತಮನರತ 6 ಸನವಿರ ಜ್ನ 
ಕರೇಡನಪಟತಗಳು ರನಜ್ಯದ್ ಎಲಿ ಜಿಲ್ೆಿಗಳಿೇಂದ್ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರತ. ಅವರತಗಳು ನಿಜ್ವನಗಿಯೂ 
ಒಲೇಂರ್ಪಕುಚನಲ್ಲಿ ಭನಗವಹಿಸಿದ್ಷತಟ ಸೇಂತ್ೂೆೇಷಪಡತತಿುದ್ದರತ. ಮಿನಿ ಒಲೇಂರ್ಪಕುಚ ಅನತು 14 
ವಷಾದೂೆಳಗಿನವರಿಗ್ೆ ನಡಸೆಲ್ನಗತತ್ುದೆ. ನಿಜ್ವನಗಿಯೂ ಕರೇಡನಪಟತಗಳನತು ಈ ಹೇಂತ್ದ್ಲ್ಲಿಯೆೇ 
ಬೆಳೆಸಬೆೇಕನಗಿದೆ. ಈ ಮಿನಿ ಒಲೇಂರ್ಪಕುಚ ಸತಮನರತ 20 ಕರೇಡೆಗಳನತು  ಒಳಗ್ೂೆೇಂಡಿರತತ್ುದೆ. ಇದ್ನತು 
ಕಡನಡಯವನಗಿ ಪರತಿ ವಷಾ ನಡಸೆಬೆೇಕತ, ಸಿೇನಿಯರಚ ಒಲೇಂರ್ಪಕುಚ ಅನತು ಬೆೇಕನದ್ರೆ 2 
ವಷಾಗಳಿಗ್ೂೆಮಮ ನಡಸೆಬಹತದೆನತುವುದ್ತ ನನು  ಸಲಹೆಯನಗಿದೆ. ಕಳೆದ್ ಬನರಿ ಕರೇಡನ ಕೂಟವನತು 
ಉಡತರ್ಪ ಮತ್ತು ಮೇಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಡಿಸೇೆಂಬರಚ ಅಥವನ ಜ್ನವರಿ ತಿೇಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ನಡಸೆಬೆೇಕೆನತುವ 
ಪರಸನುವವನತು ಸಕನಾರದ್ ಮತೇಂದಿಟಿಟದೆದವು. ಆದ್ರೆ, ಅದ್ತ ಸನಧಯವನಗಲ್ಲಲಿ. ಈ ಬನರಿಯನದ್ರೂ ಈ 
ಕರೇಡನ ಕೂಟವನತು ನಡಸೆಬೆೇಕೆನತುವುದ್ತ ನನು ಒತ್ನುಯವನಗಿದೆ. ಮಿನಿ ಒಲೇಂರ್ಪಕುಚ ಅನತು “ಕೆಲ್ೂೆೇ 
ಇೇಂಡಿಯನ”ಚ “ಯತನಿವಾಸಿಟಿ ಗ್ೆೇಮುಚ”ಚ ಆದ್ ಮೇಲ್ೆ ನಡಸೆಲ್ನಗತತ್ುದೆ. ಅದ್ಕೆೆ ಬೆೇಕನಗಿರತವ 
ಅನತದನನವನತು ಆರ್ಥಾಕ ಇಲ್ನಖಯೆವರತ ಬಿಡತಗಡ ೆ ಮನಡಿದನದರ.ೆ ಇದ್ತ ಪರತಿವಷಾ ನಡಸೆತವುದ್ತ 
ಕಡನಡಯವನಗಬೆೇಕನಗತತ್ುದ.ೆ 

 ತ್ನಲೂಿಕತ ಮಟಟದ್ಲ್ಲಿ ಸಟೆೇಡಿಯೇಂಗಳನತು ನಿಮನಾಣ ಮನಡಲ್ನಗತತಿುದೆ. ಇವುಗಳನತು ಮನನಯ 
ಕರೇಡನ ಸಚಿವರತ ಒಮಮ ಹೊೇಗಿ, ಕನಮಗ್ನರಿಯ ಗತಣಮಟಟ ಹೆೇಗಿದ,ೆ ಎಷತಟ ವೆಚಿವನಗಿದೆ 
ಮತೇಂತ್ನದ್ವುಗಳ ಬಗ್ೆೆ ತ್ನಿಖೆ ನಡಸೆಬೆೇಕೆನತುವುದ್ತ ನನು ಮನವಿಯನಗಿದೆ. ಈ ಬಗೆ್ೆ ರ್ನನತ 
ಮರೆ್ುಯೂ ಸಹ ಪರಸನುಪ ಮನಡಿದದೆ. ಇದ್ತ ಯನವುದೆೇ ಸಕನಾರದ್ಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ಕಳಪ್ ೆ
ಕನಮಗ್ನರಿ ಮನಡಿರತವವರ ಮೇಲ್ೆ ಕರಮ ತ್ೆಗೆ್ದ್ತಕೂೆಳುಬೆೇಕನಗತತ್ುದೆ. ಉದನಹರಣಗೆ್ೆ ಹೆೇಳಬೆೇಕನದ್ರೆ, 
25 ಮಿೇಟರಚ ಈಜ್ತಕೂೆಳದ್ ನಿಮನಾಣಕೆೆ 50 ಮಿೇಟರಚ ಬಿಲಚ ಮನಡತತ್ನುರ,ೆ 6 ಲ್ೆೈನಚ ಅಥೆಿೇಟಿಕಚ 



   121 

                                                                                                                                                  ವಿಪ/21-03-2022   
“ wzÀÄÝ¥ÀrAiÀiÁUÀzÀ ¥Àæw/unedited copy/£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ¼À°è CxÀªÁ ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉUÁV G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀPÀÆqÀzÀÄ 

__________________________________________________________________________________ 

ಟನರಕಚ ಹನಕರತವುದ್ಕೆೆ 10 ಲ್ೆೈನಚ ಬಿಲಚ ಮನಡತವೇಂತ್ಹ ಕೆಲಸಗಳು ನಡದೆಿವೆ. ಇೇಂತ್ಹವುಗಳು ಇವರ 
ಕನಲದ್ಲ್ಲಿ ನಡದೆಿದ ೆ ಎೇಂದ್ತ ರ್ನನತ ಹೇೆಳುತಿುಲಿ. ಯನವ ಅಧಿಕನರಿಗಳು ಇೇಂತ್ಹ ಕೆಲಸವನತು 
ಮನಡಿದನದರ.ೆ ಅವರ ಮೇಲ್ೆ ಕರಮ ತ್ೆಗೆ್ದ್ತಕೂೆಳುಬೆೇಕನಗಿದೆ. ಬೆಳಿಗ್ೆೆ ಮನನಯ ಆಯನೂರತ 
ಮೇಂಜ್ತರ್ನಥ್ಚರವರತ ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ನು,ಚ “ಚ ಕರೇಡನ ಇಲ್ನಖಯೆಲ್ಲಿ ಅಸಿಸೆಟೇಂಟಚ ಡೈೆರೆಕಟರಚಗಳು ಇಲಿ, 
ಶ್ಕ್ಷಣ ಇಲ್ನಖಯೆೇಂದ್ ನಿಯೇಜ್ರೆ್ ಮೇರಗೆ್ೆ ಹೊೇಗಿದನದರ”ೆಚ ಎನತುವ ಮನತ್ನತು ಹೆೇಳಿದನದರೆ. ಈ 
ಇಲ್ನಖಗೆ್ ೆಸತಮನರತ 15 ರಿೇಂದ್ 20 ಅಸಿಸೆಟೇಂಟಚ ಡೈೆರೆಕಟರಚಗಳನತು ರೆ್ೇರವನಗಿ ಕ.ೆರ್ಪ.ಎಸ್ಚ.ಸಿ. ಮೂಲಕ 
ರೆ್ೇಮಕ ಮನಡಬೇೆಕೆನತುವುದ್ತ ನನು ಒತ್ನುಯವನಗಿದ.ೆ ಏಕೆೇಂದ್ರ,ೆ ಅಸಿಸೆಟೇಂಟಚ ಡೈೆರೆಕಟರಚಗಳೆೇ ಎಲಿ 
ಈಗ ಇರತವವರತ ರೇೆಷ್ೆಮ ಇಲ್ನಖಯೆೇಂದ್ ಟೆಕುಚಟೆೈಲಚ ಇಲ್ನಖಯೆೇಂದ್ ನಿಯೇಜ್ರೆ್ ಮೇರಗೆ್ೆ 
ಬೇಂದಿರತವವರತ ಇದನದರೆ. ಅವರತಗಳಿಗ್ ೆ ಕರೇಡಯೆ ಬಗೆ್ೆ ಯನವುದೇೆ ಅನತಭವವೆೇ ಇರತವುದಿಲಿ. 
ಕೆಲರ್ಮಮ ಕೂೆೇರ್ಚಗಳನತು ಸಹ ಅಸಿಸೆಟೇಂಟಚ ಡೈೆರೆಕಟರಚಗಳೆೇಂದ್ತ ರೆ್ೇಮಕ ಮನಡಿದನದರ.ೆ ಸಟೆೇಡಿಯೇಂ 
ನಿಮನಾಣಕೆೆ ಇನಿುತ್ರೆ ವಚೆಿಗಳಿಗ್ನಗಿ ಸಕನಾರ ಕೂೆಡತವೇಂತ್ಹ ಹಣವನತು ತ್ಗೆ್ೆದ್ತಕೂೆೇಂಡತ ಮರ್ೆಗೆ್ 
ಹೊೇಗತತ್ನುರೆ. ಕರೇಡನಪಟತಗಳಿಗ್ೆ ಯನವುದೆೇ ರಿೇತಿಯ ಅನತಕೂಲತ್ೆಗಳನತು ಮನಡಿಕೊಡತವುದಿಲಿ.   
ಸಕನಾರ ಕೊಟಟ ಹಣದ್ಲ್ಲಿ ಅಧಾ ಮನತ್ರ ಸಿಗತತಿುದೆ. ಹನಸೆಟಲಚಗಳಲ್ಲಿ pilferage ನಡಯೆತತಿುದ.ೆ ಅದ್ಕೆೆ 
ಕಡಿವನಣ ಹನಕಬೆೇಕನಗಿದೆ. ರೆ್ೇಮಕನತಿ ಮತ್ತು ಹನಸೆಟಲಚಗಳ ಬಗೆ್ೆ ರ್ನನತ ಪರಸನುಪ ಮನಡಿದೆದೇರ್.ೆ 

          (ಮತೇಂದ್ತವರಿದಿದೆ) 

(492)  21.3.20224  4.00  ರ್ಪಕೆ:ಎಕೆ  

ಡನ|| ಕ.ೆಗ್ೊೇವಿೇಂದ್ರನಜಚ(ಮತೇಂದ್ತವರೆದಿದೆ) 

ರ್ನನತ ಸೂೆಪೇಟುಚಾ ಹನಸೆಟಲಚಗಳ ಬಗೆ್ೆ ಹೆೇಳಿದೆ.  ಅದ್ರಲ್ಲಿ ರಕೊರಟಚಮೇಂಟಚಗೆ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ೆಎಲ್ನಿ 
ಕರೇಡೆಗಳಲೂಿ ಬಹಳ ಬೆೇಡಿಕ ೆಇದೆ.   ಜ್ನವರಿ, ಫೆಬರವರಿ ತಿೇಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಸಲೆ್ೆಕಟಚ ಮನಡಿದ್ರೆ ಮೇ 
ತಿೇಂಗಳಿನಿೇಂದ್ ಅವರನತು ಕೇಂಟಿನೂಯ ಮನಡತವುದ್ಕೆೆ ಅನತಕೂಲವನಗತತ್ುದೆ ಎೇಂದ್ತ ಹೆೇಳುವುದರ್ೆೆ 
ಇಷ್ಟಪಡುತತೆೇರೆ್. ಡಪೊಯಟೇೆಷನಚನಲ್ಲಿರತವವರನತು ಮದ್ಲತ ಕಳುಹಿಸಿ, ಆ ಜನಗಕೆೆ ರೆ್ೇಮಕನತಿ 
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ಮನಡಿಕೊಳಿು.  ಈ ದಿಸಯೆಲ್ಲಿ ನಮಮ ಸಭನಪತಿಗಳು ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ನುರೆ.  ಈ ಕತರಿತ್ತ ಮನನಯ 
ಮತಖಯಮೇಂತಿರಗಳ ಜೊತ್ ೆ ಮನತ್ರ್ನಡೊೇಣ.  ಎಲ್ನಿ ಡಪೊಯಟೇೆಷನಚ ಮೇಲ್ ೆ ಬರತತ್ನುರ ೆ ಮತ್ತು 
ಒಬಬರಿಗ್ ೆ ಮೂಮೂಾರತ ಇನಚಚನಜಚಾ ಕೂೆಟಿಟರತತ್ನುರೆ.  ಅವರತ ಏನೂ ಕಲೆಸ ಮನಡತವುದ್ಕೆೆ 
ಆಗತವುದಿಲಿ.  ಹಿೇಗಿರತವನಗ ಕರೇಡನಪತಟಗಳನತು ಹೇೆಗ್ೆ ರಡೆಿ ಮನಡತವುದ್ಕೆೆ ಆಗತತ್ುದೆ?  ನಮಮಲ್ಲಿ 
ಕರೇಡನಪಟತಗಳನತು ವಿದೇೆಶಗಳಿಗ್ೆ ಕಳುಹಿಸಿ ತ್ರಬೇೆತಿ ಕೊಡಿಸತವ ಒೇಂದ್ತ ಸಿೆೇಮಚ ಇತ್ತು.  ಈಗಲೂ 
ಇದೆ ಅೇಂದ್ತಕೂೆೇಂಡಿದದೆೇರ್ೆ. ಹಿೇಂದ ೆ ನಮಮ ಸರ್ಾಭರ ಇದನದಗ ಪರತಿ ವಷಾ ರೂ. ೧೦ ಕೊೇಟಿಗಳನತು 
ಮೇಂಜ್ೂರತ ಮನಡತತಿುತ್ತು.  ಅದ್ರಲ್ಲಿ ೧೦೦ ಜ್ನ ಕರೇಡನ ಪಟತಗಳಿಗ್ೆ it depends on their 
requirement.  ೪ ಅಥವನ ೬ ವನರಗಳ ಕನಲ ಅವರ ಅವಶಯಕತ್ೆಗೆ್ ತ್ಕೆೇಂತ್ೆ  ತ್ರಬೇೆತಿಗ್ೆ,  ಅವರ 
ವಸತಿಗ್ ೆಅವರ airfare ಗೆ್ ದ್ತಡಡನತು ಸರ್ಾಭರ ಬಿಡತಗಡೆ ಮನಡತತಿುತ್ತು.  ಹಿೇಗ್ೆ ಯೂರೂೆೇಪಚಗೆ್ 
ಕಳುಹಿಸಿ ತ್ರಬೇೆತಿಗ್ೆ ಕಳುಹಿಸತವುದ್ರಿೇಂದ್ tennis, table tennis, badminton ಕರೇಡನ 
ಪಟತಗಳನತು ತ್ಯನರತ ಮನಡಬಹತದ್ತ.  ಮರೆ್ು ರ್ನನತ ಬಜೆಟಚ ಭನಷಣದ್ಲ್ಲಿ ಪರಸನುಪ ಮನಡಿದ್ 
ಹನಗೆ್, ಒೇಂದ್ತ ವಷಾಕೆೆ ಒೇಂದ್ತ ರಿೇಜ್ನಚಗ್ೆೇಂದ್ತ ರೂ. ೩೦೦-೪೦೦ ಕೊೇಟಿ ಕೂೆಟತಟ, ೨೬ 
ಕರೇಡೆಗಳಿಗ್ೂೆೇಸೆರ ಮೂಲರ್ೂತ ಸೌಕರ್ಭಗಳನತು ಒದ್ಗಿಸಿದ್ರ ೆ ಮತೇಂದಿನ ೧೦ ವಷಾಕೆೆ ನಮಮ 
ರನಜ್ಯದಿೇಂದ್ಲ್ೆೇ ೫೦ ಜ್ನರನತು ಒಲೇಂರ್ಪಕುಚಗೆ್ ಹೂೆೇಗತವವರನತು ತ್ಯನರತ ಮನಡಬಹತದ್ತ.  ನಮಮಲ್ಲಿ 
international standard facilities ಇಲಿ.  ತ್ಮಗ್ೆ ಗ್ೂೆತಿುರತವ ಹನಗೆ್ ಬಿಜನಪತರದ್ಲ್ಲಿ 
cycling velodrome ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ೆ೯ ವಷಾದಿೇಂದ್ ಕೆಲಸ ನಡಯೆತತಿುದೆ.  ಈಗ್ೆೇರೆ್ೂೇ ನಮಮ 
ಸಚಿವರೆೇ ಆಸಕು ವಹಿಸಿ ಆ ಕೆಲಸವನತು ಮನಡಿಸತತಿುದನದರ.ೆ  ಅದ್ಕೆೆ ರ್ನನತ ಅವರಿಗೆ್ ಅಭಿನೇಂದ್ರೆ್ 
ಸಲ್ಲಿಸತತ್ೆುೇರ್.ೆ  ಇದ್ಕೆೆೇಂದೇೆ ಸತಮನರತ ೭ ಕೊೇಟಿ ಖಚನಾದ್ರೂ ಕೆಲಸ ಆಗಿರಲ್ಲಲಿ.  ಹಿೇಗ್ನದ್ರೆ 
cyclists ಹೆೇಗ್ ೆ ತ್ಯನರತ ಮನಡತವುದ್ಕೆೆ ಆಗತತ್ುದ?ೆ  ಮತ್ೆು, ಕೆೇವಲ ಬಿಜನಪತರದ್ಲ್ಲಿ ಮನತ್ರ 
cycling velodrome ಇದೆ.  ದ್ಕ್ಷಿಣದ್ ಭನಗದ್ಲ್ಲಿ ಎಲೂಿ ಇಲಿ.  ಹೊಸಕೂೆೇಟೆಯಲ್ಲಿ 
ಮನಡಬಹತದ್ತ, ದೆೇವನಹಳಿುಯಲ್ಲಿ ಮನಡಬಹತದ್ತ, ಮೈಸೂರಿನಲೂಿ ಮನಡಬಹತದ್ತ. ಇಲೂಿ ಬಹಳಷತಟ 
ಜ್ನ cyclists ಇದನದರೆ.  ಅವರಿಗೂ ಸೂಕು ಸೌಲಭಯಗಳು ಸಿಗತತಿುಲಿ.  ಇದ್ರ ಕಡ ೆ ಸರ್ಾಭರ 
ಗೇಂಭಿೇರವನಗಿ ಗಮನಹರಿಸಬೆೇಕತ.  ೧೦೦ ಎಕರ ೆ ತ್ೆಗೆ್ದ್ತಕೂೆೇಂಡತ ಎಲ್ನಿ ರಿೇತಿಯ ಮೂಲರ್ೂತ 
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ಸೌಕರ್ಭಗಳನತು ಕಲ್ಲಪಸಬಹತದ್ತ.  ಆದ್ರೆ ಇದ್ಕೆೆ ಹಣದ್ ಕೊರತೆ್ ಇದೆ ಎೇಂದ್ತ ಹೆೇಳುತ್ನುರೆ.  ರ್ನನತ 
ಮರೆ್ು, ಮತಖಯಮೇಂತಿರಗಳು, ಸಚಿವರತ, ಸಭನಪತಿಯವರತ ಮತ್ತು ಸಭನಧಯಕ್ಷರನೂು ಸೇೆರಿಸಿಕೊೇಂಡತ, 
ಮನನಯ ಮತಖಯಮೇಂತಿರಗಳು ೧೦೦ ಜ್ನ ಕೆೈಗ್ನರಿಕೂೆೇದ್ಯಮಿಗಳನತು ಒೇಂದ್ತ ದಿನ ಬೆರೇಕಚ ಫನಸ್ಟಚಗೆ್ 
ಕರದೆ್ರ ೆಕನಿಷಾ ರೂ.೫೦-೧೦೦ ಕೊೇಟಿ ದ್ತಡತಡ ಬರತತ್ುದೆ.  ಕರೇಡೆಗ್ೂೆೇಸೆರ ಈ ರಿೇತಿ ಮನಡತತಿುದದೆೇವೆ 
ಎೇಂದ್ತ ಹೆೇಳಿದ್ರ ೆ ಯನರೂ ಇಲಿ ಎೇಂದ್ತ ಹೆೇಳುವುದಿಲಿ; ಲ್ನಭ ಮನಡತವವರಲೆಿರೂ ದ್ತಡಡನತು 
ಕೊಡತತ್ನುರ.ೆ  ಸರ್ಾಭರ ಅವರಿಗೆ್ stamp duty, registration fee, ಈ ಎಲಿವನೂು ಕಡಿಮ 
ಮನಡತತಿುೇರಿ.  ಅವರತ ಅಷತಟ ದ್ತಡತಡ ಕೊಟಟರೂ ಸನಕತ ಕರೇಡನ ಇಲ್ನಖ ೆ ಮೇಲ್ೆ ಬರತತ್ುದೆ.  
ಬಜೆಟಚನಲ್ಲಿ ಎಷತಟ ಮತ್ು ಕೊಟಿಟದನದರೊೇ ಆ ಮತ್ುವನತು ದ್ತಪಪಟಟ ಮನಡಬೇೆಕತ ಎೇಂದ್ತ ರ್ನನತ 
ಮರೆ್ುಯೆೇ ಹೆೇಳಿದೆದೇರ್ೆ.  ಒೇಂದೂೆೇಂದ್ತ ಭನಗಕೂೆ ಒೇಂದೂೆೇಂದ್ತ ವಷಾಕೆೆ ರೂ. ೩೦೦-೫೦೦ 
ಕೊೇಟಿಗಳನತು ಕೂೆಟತಟ ಮೂಲರ್ೂತ ಸೌಕರ್ಭಗಳನತು ಒದ್ಗಿಸಿದ್ರ ೆಮತೇಂದಿನ ೨೫ ವಷಾದ್ವರೆಗ್ ೆ
ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ೆು ಯನವುದೇೆ ಕನಮಗ್ನರಿಯ ಅವಶಯಕತ್ೆ ಇರತವುದಿಲಿ.  ಮೇಂಡಯ ಜಿಲ್ೆಿಗ್ ೆರೂ. ೫ ಕೊೇಟಿ, 
ಗತಲಬಗ್ನಾ ಜಿಲ್ೆಿಗ್ ೆ ರೂ. ೨ ಕೂೆೇಟಿ ಅಥವನ ರನಯಚೂರತ ಜಿಲ್ೆಿಗ್ೆ ರೂ. ೩ ಕೂೆೇಟಿ ಹಿೇಗೆ್ 
ಕೊಡತವುದೆಲ್ನಿ ತ್ರ್ಪಪ ಹೂೆೇಗತತ್ುದೆ.  ಸರ್ಾಭರ ಮೇೇಂಟೆೇರೆ್ನುಚಗ್ೆೇಂದ್ತ ಒೇಂದ್ತ amount ನತು 
earmark ಮನಡಬೇೆಕತ.  ಮೂಲರ್ೂತ ಸೌಕರ್ಭ ಮನಡಬಹತದ್ತ, ಆದ್ರೆ ಮೇೇಂಟೆೇರ್ನೆುಚ 
ಮನಡತವುದ್ತ ಬಹಳ ಕಷಟವನಗತತ್ುದೆ.  ಮನನಯ ಎಸ್ಚ.ಎೇಂ.ಕೃಷಣ ಅವರ ಕನಲದ್ಲ್ಲಿ  
ಬೆೇಂಗಳೂರಿನಲ್ೂೆಿೇಂದ್ತ ರನಜಿೇವಚಗ್ನೇಂಧಿ ಸಟೆೇಡಿಯೇಂ ಮನಡಿದ್ದರತ.  ಇವತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ದ್ನ-ಹಸತ 
ಮೇಯಸತತ್ನುರ.ೆ   

 ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವೆೇಂಕಟೆೇಶ್ಚ:- ಆ ಜನಗವನತು ಮನನಯ ಗ್ೊೇವಿೇಂದ್ರನಜಚ ಅವರಿಗೆ್ ತ್ೊೇರಿಸಿದೆ.  
ಆದ್ರೆ ಅವರತ ಏನೂ ಮನಡಲ್ಲಲಿ. 

 ಡನ|| ಕ.ೆಗ್ೊೇವಿೇಂದ್ರನಜಚ:- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಗಳೆ, ರ್ನರೆ್ೇನತ ಮನಡತವುದ್ಕೆೆ ಆಗತತ್ುದೆ?  ಆ 
ಕರೇಡನೇಂಗಣವನತು ವಯವಸಿೆತ್ವನಗಿ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆ ಎೇಂದ್ತ ಮನನಯ ಮತಖಯಮೇಂತಿರಗಳು ಆಶನಾಸರೆ್ 
ಕೊಟಿಟದ್ದರತ.  ಅವರತ ದ್ತಡತಡ ಬಿಡತಗಡೆ ಮನಡತವುದ್ಕೆೆ ಕರಮ ವಹಿಸಬೆೇಕತ.  ನನು ವನಯರ್ಪುಯಲ್ಲಿ 
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ಆರ್ಥಾಕ ಇಲ್ನಖ ೆಇದಿದದ್ದರೆ ಬೆೇಕನದ್ಷತಟ  ಹಣವನತು ರ್ನರೆ್ೇ ಬಿಡತಗಡೆ ಮನಡಿಬಿಡತತಿುದೆದ.  ಸದ್ಯಕೆೆ ಆ 
ಇಲ್ನಖ ೆನನು ವನಯರ್ಪುಯಲ್ಲಿಲಿ.    

 ಶ್ರೇ ಅರತಣ ಶಹನಪತರ:- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಗಳೆ, ಮನನಯ ಕ.ೆ ಗ್ೊೇವಿೇಂದ್ರನಜಚರವರತ ಕರೇಡನ 
ಕ್ಷೆೇತ್ರದ್ಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಒಳೆುಯ ಕೆಲಸ ಮನಡತತಿುದನದರೆ.  ಸರ್ಾಭರಗಳು ಕೂೆಡತವ ಅನತದನನಕೆೇಂತ್ ಹಚೆತಿ 
ನಿಮಮ ಕರೇಡನ ಸೇಂಘಟರ್ಗೆಳೆೇ ಹೆಚತಿ ಬಲ್ಲಷಾವನಗಿರತತ್ುವ;ೆ ಇದ್ತ ಹೌದೂೆೇ ಅಲಿರ್ೇ ಎೇಂಬತದ್ನತು 
ಪ್ನರಮನಣಿಕವನಗಿ ಹೆೇಳಿ.  ಇವತ್ತು ಕರೇಡನ ಸೇಂಘಟರ್ಗೆಳು ಕರೇಡನ ಕೂಟಗಳನತು ಸೇಂಘಟಿಸಿ ಒಳೆುಯ 
ಕನಯಾ ಮನಡತತಿುವೆ.  ರ್ನವೇೆರ್ನದ್ರೂ ಈ ಸರ್ಾಭರದ್ ವಯವಸೆೆಯನತು ರೆ್ಚಿಿಕೊೇಂಡಿದ್ದರ ೆಖೇಂಡಿತ್ನ 
ಕಷಟವನಗತತಿುತ್ತು.  ಆ ವಿಶನಾಸದಿೇಂದ್ ಮನನಯ ಯತ.ಬಿ.ವೆೇಂಕಟೆೇಶ್ಚರವರತ, ನಿೇವೇೆ ದ್ತಡತಡ ಕೂೆಡಿ ಎೇಂದ್ತ 
ಮನನಯ ಕ.ೆ ಗ್ೊೇವಿೇಂದ್ರನಜಚ ಅವರನತು ಕೆೇಳಿದನದರೆ ಅಷ್ೆಟ.   

 ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವೆೇಂಕಟೆೇಶ್ಚ:- ಮನನಯ ಕೆ. ಗ್ೂೆೇವಿೇಂದ್ರನಜಚ ಅವರಿಗೆ್ ಒಳುೆಯ ದೂೆೇಸೆಯನತು 
ಕೊಡಿಸಿ ನಮಮ ಭನಗಕೆೆ ಕರದೆ್ತಕೊೇಂಡತ ಹೂೆೇಗಿ ತ್ೂೆೇರಿಸಿದೆ. 

 ಡನ|| ಕೆ.ಗ್ೊೇವಿೇಂದ್ರನಜಚ:-ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಗಳೆ, ಬಸವನಗತಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಿೇಂದೆ ಚೇಂದ್ರಶೆೇಖರಚ 
ಎನತುವ  ಶನಸಕರತ ಇದ್ದರತ.  ಮನನಯ ಎಸ್ಚ.ಎೇಂ.ಕೃಷಣ ಅವರ ಕನಲದ್ಲ್ಲಿ international 
standard ಗೆ್ ಸಮರ್ನಗಿ ರನಜಿೇವಚ ಗ್ನೇಂಧಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಒೇಂದ್ತ ಒಳುೆಯ ಸಟೆೇಡಿಯೇಂ ಮನಡಿಸಿದ್ದರತ.  
ಅದ್ನತು ಯನರತ ಬಳಸಿಕೊಳುಲ್ಲಲಿ.  2004ರಲ್ಲಿ ಮನನಯ ಧಮಾಸಿೇಂಗ್ಚರವರತ 
ಮತಖಯಮೇಂತಿರಯನಗಿದನದಗ ರ್ನನತ ಅದ್ನತು ಬಳಸಿಕೂೆೇಂಡೆ.  ಅಲ್ಲಿ ಒೇಂದ್ತ international event 
ಮನಡಿದೆವು.  ಆವತ್ತು ಮನನಯ ಅೇಂಬರಿೇಷಚರವರತ ಮತ್ತು ಬೆೇಂಗಳೂರತ ದ್ಕ್ಷಿಣ ಕ್ಷೆೇತ್ರದ್ ಲ್ೊೇಕಸಭನ 
ಸದ್ಸಯರನಗಿದ್ದೇಂತ್ಹ ಮನನಯ ಅನೇಂತ್ಚಕತಮನರಚರವರತ ಅದ್ನತು ಉದನಾಟರೆ್ ಮನಡಿದ್ದರತ.  ಅದ್ತ 
ಬಿಟಟರ ೆಇವತಿುನವರಗೆ್ೆ ಅಲ್ಲಿ ಯನವುದೆೇ ಈವೆೇಂಟಚ ಆಗಿಲಿ.  ಹಸತ-ದ್ನಗಳನತು ಮೇಯಸತತಿುದನದರೆ.  
ಅೇಂತ್ಹ ಒಳೆುಯ ಸಟೆೇಡಿಯೇಂ ಹಿೇಗ್ನಗಿದೆ ಎನತುವುದ್ನತು raise ಮನಡಿದನಗ, ಮನನಯ 
ಮತಖಯಮೇಂತಿರಗಳು ಸರಿ ಮನಡಿಸತತ್ೆುೇವ ೆಎನತುವ ಮನತ್ನತು ಹೆೇಳಿದ್ರತ.  ಹನಗ್ನಗಿ ಈ ಸಲ ಎಲಿರೂ 
ಸೇೆರಿಕೊೇಂಡತ ಮನನಯ ಮತಖಯಮೇಂತಿರಗಳ ಜೊತ್ೆ ಮನತ್ರ್ನಡೊೇಣ. 
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 ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಗಳೆ, ಕರೇಡನ ಪಟತಗಳಿಗ್ೆ Diet Allowance ಜನಸಿು ಮನಡೇೆಬೆೇಕತ.  ರೂ. 
೨೦೦ ಕೊಟಟರೆ ಏರೆ್ೇನತ ಸಿಗತವುದಿಲಿ.  ಈ ಮತ್ುವನತು ರೂ. ೫೦೦ಕೆೆ ಏರಿಸಬೆೇಕತ.  ಮನನಯ ಅರತಣ 
ಶಹನಪತರರವರತ ಹೆೇಳಿದ್ ಹನಗೆ್, South Zone National Championship tournament 
conduct ಮನಡಲತ ರೂ. ೫೦೦೦-೧೦೦೦೦ ಗಳನತು ಕೊಡತತ್ನುರೆ.  ಕಟಚಗೆ್ ರೂ. ೧೦೦೦ 
ಕೊಡತತ್ನುರ.ೆ  ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒೇಂದ್ತ ಜೊತ್ ೆಷೂ ಬರತವುದಿಲಿ.  ಒಬಬ ಕರೇಡನ ಪಟತಗ್ೆ ರೂ. ೧೦೦೦೦ 
ಕೊಟಟರ ೆ ಕನಿಷಾ ನಿೇಟಚ ಆಗಿ ಒೇಂದ್ತ ಷೂ, ಒೇಂದ್ತ ಕಟಚ ಹನಕಕೊೇಂಡತ,ಚ “ಕರ್ಾಭಟ್ಕ”ಚ ಎೇಂದ್ತ 
ಹನಕಕೊೇಂಡತ ಹೂೆೇದ್ರೆ ಅವನಿಗೂ ಒೇಂದ್ತ ಹೆಮಮ ಇರತತ್ುದೆ.  ಹಿೇಂದ,ೆ ೩-೪ ವಷಾಕೊೆೇಂದ್ತ ಸಲ 
ಕರೇಡನಪಟತಗಳ ಅವಶಯಕತ್ೆಗನತಸನರವನಗಿ enhance ಮನಡತವುದ್ಕೆೆ ಒೇಂದ್ತ ಸಭೆಯನತು 
ಕರಯೆಲ್ನಗತತಿುತ್ತು.  ಇದ್ರಲೂಿ priority games ಇರತತ್ುದೆ.  Priority ಗಳನತು ರೆ್ೂೇಡಿ ಸೂಕು 
ವಯವಸೆೆ ಮನಡಬೇೆಕನಗತತ್ುದೆ ಎೇಂದ್ತ ರ್ನನತ ಸಚಿವರಲ್ಲಿ ಹೆೇಳುವುದರ್ೆೆ ಇಷ್ಟಪಡುತೆತೇರ್ೆ. 
ಮದ್ಲರೆ್ದನಗಿ, ಸಿಬಬೇಂದಿಗಳ ರೆ್ೇಮಕನತಿ ಆಗಬೇೆಕತ; ೨೦೦ ಜ್ನ ಸಿಬಬೇಂದಿಗಳು ಬೆೇಕತ.  F.D.A, 
S.D.C, Attenders, Drivers ಇವರತ ಯನರತ ಇಲಿ. ಇಲ್ನಖಯೆಲ್ಲಿ ಎಷ್ೂೆಟೇ ಕನರತಗಳು ನಿೇಂತ್ತ 
ಹೊೇಗಿವ.ೆ  15 ವಷಾದ್ ಹಿೇಂದ,ೆ ನಿೇಂತ್ತ ಹೂೆೇಗಿರತವ ಕನರಚ ಮೇಲ್ ೆ ಪ್ೆಟೂೆರೇಲಚ ಬಿಲಚ 
ತ್ೆಗೆ್ದ್ತಕೂೆಳುುತಿುದ್ದರತ.  ಕನರಚ ಮನರಿದ್ದರೂ ಆ ಕನರಿನ ಮೇಲೂ ಡಿೇಸೆಲಚ ಬಿಲಚ ತ್ೆಗೆ್ದ್ತಕೂೆೇಂಡಿದ್ದರತ.  
ನೇಂತ್ರ ಆ ಕತರಿತ್ತ ತ್ನಿಖೆ ಕೂಡ ಆಯತ್ತ.  ಹಿೇಂದ ೆ ಏರೆ್ೇನತ ನಡೆಯತ್ತ ಎೇಂಬತದ್ನತು 
ಹೆೇಳುತಿುದೆದೇರೆ್ ಅಷ್ೆಟ.  ದ್ಯವಿಟತಟ ಯನರೂ ಅಪ್ನಥಾ ಮನಡಿಕೂೆಳುಬೆೇಡಿ. ಈ ವಿಷಯದ್ಲ್ಲಿ no 
party, no caste, no religion.  ಕರೇಡೆಗ್ ೆಎಲೂಿ tag ಇಲಿ.  Sports is above board.  
ಈಗ್ನಗಲ್ೆೇ ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರತ ಮತಖಯಮೇಂತಿರಗಳ ಜೊತ್ೆ ಮನತ್ರ್ನಡಿ, ಮೇ ತಿೇಂಗಳಿನಲ್ಲಿ 
ಶನಸಕರ ದಿರ್ನಚರಣೆಯನತು ಆಚರಿಸತವ ಯೇಜ್ರೆ್ಯನತು ಮನಡಿದನದರ.ೆ   

 ಸಭಾಪತಿರ್ವರು:- ಈ ಕತರಿತ್ತ ಮನನಯ ಮತಖಯಮೇಂತಿರಗಳ ಜೊತ್ೆ ಇರೆ್ೂುೇಂದ್ತ ಸಲ 
ಮಿೇಟಿೇಂಗ್ಚ ಮನಡಿ ಹೆೇಳುತ್ೆುೇರ್ೆ.   
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 ಶ್ರೇ ಪರದಿೇಪಚ ಶೆಟಟರಚ:- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಗಳೆ, ಮನನಯ ಕ.ೆ ಗ್ೊೇವಿೇಂದ್ರನಜಚರವರತ, ಕರೇಡನ 
ಪಟತಗಳ ಸವಾತ್ೊೇಮತಖ ಬೆಳವಣಿಗೆ್ಗ್ ೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ೆ ಬಜೆಟಚನಲ್ಲಿ ಹೆಚತಿ ಹಣವನತು 
ಮಿೇಸಲ್ಲಡಬೆೇಕತ ಎನತುವ ವಿಷಯದ್ ಬಗೆ್ೆ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದನದರ.ೆ  ರ್ನನತ ಮನನಯ ಸದ್ಸಯರನತು 
ಅರ್ಪರಷ್ಟ್ಯೆೇಟಚ ಮನಡತತ್ೆುೇರೆ್.  ಏಕೆೇಂದ್ರ ೆ ರ್ನನತ ಮತ್ತು ಅವರತ ಹಳೆಯ ಮಿತ್ರರತ.  ಮನನಯ 
ಸದ್ಸಯರತ ಕರೇಡಗ್ ೆಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಬಹಳ ಆಸಕು ವಹಿಸತತಿುದನದರ.ೆ  ಕಳೆದ್ ೨೦ ವಷಾದಿೇಂದ್ ರ್ನನತ 
ಅವರನತು ರೆ್ೂೇಡತತಿುದೆದೇರೆ್. ಪರಸತುತ್ ಅವರತ Karnataka Olympic Association ನ 
President ಆಗಿ ಒಳೆುಯ ಕೆಲಸ ಮನಡತತಿುದನದರ.ೆ  ಎಲ್ನಿ ಸರ್ಾಭರಗಳು ಬೇಂದನಗಲೂ ಅವರತ 
ಉತ್ುಮ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಕಲೆಸ ಮನಡಿದನದರ.ೆ   

             (ಮತೇಂದ್ತ . . .) 
(493) 21/03/2022 / 4:10/ ಎಸ್ಚರ್ಪಆರಚ/ಆರಚಎನಚ 

      (ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿೆತಿ) 
ಶ್ರೇ ಪರದಿೇಪಚ ಶೆಟಟರಚ(ಮತೇಂದ್ತ):-  
ಇವತಿುನ ದಿವಸ ರ್ನನತ ಹೆೇಳಲತ ಬಯಸತವುದೇೆರ್ೆೇಂದ್ರ,ೆ ಶ್ರೇ ಎಸ್ಚ.ಎೇಂ.ಕೃಷಣ ರವರತ ಈ ಹಿೇಂದ ೆ
ರನಜ್ಯದ್ ಮತಖಯಮೇಂತಿರಗಳನಗಿದ್ದ ಸೇಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ … ಶ್ರೇ ಎನಚ.ರವಿಕತಮನರಚ ರವರತ ಮನತ್ರ್ನಡತವ 
ಸೇಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯದ್ಲ್ಲಿ ಯನವುದೇೆ ರನಜ್ಕೇಯವನತು ತ್ೆಗೆ್ದ್ತಕೂೆಳುುವುದ್ತ ಬೆೇಡವೇೆಂದ್ತ 
ತಿಳಿಸಿದ್ರತ.  ಈ ಕನರಣಕನೆಗಿ ರ್ನನತ ಇದ್ನತು ಹೆೇಳುತಿುದೆದೇರ್.ೆ  1999 ರೆ್ೇ ಇಸಿಾಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೇ 
ಎಸ್ಚ.ಎೇಂ.ಕೃಷಣರವರತ ಮತಖಯಮೇಂತಿರಗಳನಗಿದನದಗ ಹನಗೂ ಶ್ರೇ ಜ್ಗದಿೇಶ್ಚ ಶಟೆಟರಚರವರತ 
ಶನಸಕರನಗಿದ್ದ ಸೇಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ಕ.ೆಎಸ್ಚ.ಸಿ.ಎ. ಪ್ನರರೇಂಭಿಸಲತ ನಮಗ್ೆ ಸಕನಾರದ್ ವತಿಯೇಂದ್ 16 ಎಕರ ೆ
ಜ್ಮಿೇನನತು ಮೇಂಜ್ೂರತ ಮನಡಿದ್ದರತ.  ಈ ರಿೇತಿಯೂ ಸಹ ಆಗತತಿುದೆ.  ಯನವುದೆೇ ಪಕ್ಷದ್ 
ಸಕನಾರವು ಅಧಿಕನರದ್ಲ್ಲಿರಲ್ಲ, ಇವತಿುನ ದಿವಸ ರ್ನವು ಕರೇಡೆಯ ಬಗೆ್ೆ ಬಹಳ ಪ್ನರಮತಖಯತ್ಯೆನತು 
ನಿೇಡಬೆೇಕನಗಿದೆ.  ಏಕೆೇಂದ್ರ,ೆ ಇವತಿುನ ದಿವಸ ಸಭನಪತಿಗಳನಗಿರತವವರತ ಈ ಹಿೇಂದ ೆ ದೆೈಹಿಕ 
ಶ್ಕ್ಷಕರನಗಿ, ಮೇಂತಿರಗಳನಗಿ, ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುನ ಸದ್ಸಯರನಗಿದ್ತದ, ನಮಮ ರನಜ್ಯಕೆೆ ಸನಕಷತಟ ಸೇೆವೆಯನತು 
ಸಲ್ಲಿಸಿದನದರೆ.  ಕರೇಡೆಯ ಬಗ್ೆೆ ಹೆೇಳುವುದನದ್ರೆ, ರನಜ್ಯದ್ ಹತಬಬಳಿು-ಧನರವನಡ ಭನಗಕೆೆ ಕ.ೆಎಸ್ಚ.ಸಿ.ಎ. 
ನಿಮಿಾಸಲತ ಜ್ಮಿೇನತ ಮೇಂಜ್ೂರನಗಿದ.ೆ  ಪರಸತುತ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ್ನಗಲ್ೇೆ ಎಲ್ನಿ ರಿೇತಿಯ ಕಿಬಚ 
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ಹೌಸ್ಚಗಳನಗಿವ;ೆ ಪರತಿಯೇಂದ್ತ ಕರೇಡನ ಚಟತವಟಿಕಗೆಳೂ ಸಹ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ನರರೇಂಭವನಗಿವ.ೆ  ಮತೇಂದಿನ 
ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪೂಣಾ ಪರಮನಣದ್ಲ್ಲಿ ಸದ್ಸಯತ್ಾವನತು ಪಡದೆ್ತಕೊೇಂಡತ ಇನಿುತ್ರ ೆ ಪರಕರಯೆಗಳನತು 
ಮನಡಲ್ನಗತತಿುದೆ.   
 

ಅದೆೇ ರಿೇತಿಯನಗಿ, ನಮಮ ಭನಗದ್ ಸೇಂಸದ್ರತ ಮತ್ತು ಕೇೆೇಂದ್ರದ್ ಸಚಿವರನದ್ ಶ್ರೇ ಪರಹನಿದ್ 
ಜೊೇಶ್ ಹನಗೂ ಮನಜಿ ಮತಖಯಮೇಂತಿರಗಳು ಮತ್ತು ಆ ಭನಗದ್ ಶನಸಕರನದ್ ಶ್ರೇ ಜ್ಗದಿೇಶ್ಚ ಶೆಟಟರಚ 
ಅವರತಗಳ ಪರಯತ್ುಗಳಿೇಂದನಗಿ ಮತೇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ; ನಮಮ ಧನರವನಡ ಜಿಲ್ೆಿಯಲ್ಲಿ ಏನತ ಆಗತತಿುದೆ 
ಎನತುವ ಸೇಂಗತಿಯತ ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರಿಗ್ ೆ ತಿಳಿದಿರತತ್ುದೆ.  ಹಿೇಗ್ನಗಿ ರ್ನನತ ಇನತುಳಿದ್ 
ಸದ್ಸಯರಿಗೆ್ ಹೆೇಳಬಯಸತತ್ೆುೇರ್ೆ.  ಸನಮಟಚಾ ಸಿಟಿ ಹನಗೂ ಸಿ.ಎಸ್ಚ.ಆರಚ. ಫೇಂಡಿೇಂಗ್ಚ ಯೇಜ್ರೆ್ಗಳಡಿ 
ಹನಗೂ ಇನತು ರ್ನಲ್ೆೆೈದ್ತ ಫೇಂಡಿೇಂಗ್ಚಗಳನತು ಕೂಡಿಸಿಕೂೆೇಂಡತ ಆ ಭನಗದ್ಲ್ಲಿ ಒಳೆುಯ ಒಳನೇಂಗಣ 
ಕರೇಡನೇಂಗಣವು ನಿಮನಾಣಗ್ೊಳುುತಿುದ;ೆ ಅವುಗಳು ಅೇಂತ್ರನರಷ್ಟ್ರೇಯ ಮಟಟದ್ ಯೇಜ್ರೆ್ಗಳನಗಿವ.ೆ  
ಧನರವನಡ ಜಿಲ್ೆಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡತ ಕಡಗೆಳಲ್ಲಿ ಒಳನೇಂಗಣ ಕರೇಡನೇಂಗಣಗಳು ನಿಮನಾಣವನಗತತಿುವೆ. 
ಅವುಗಳೆಲಿವೂ ಅೇಂತ್ರನರಷ್ಟ್ರೇಯ ಗತಣಮಟಟದ್ಲ್ಲಿ ನಿಮನಾಣಗ್ೊಳುುತಿುವೆ.  ಮತೇಂದಿನ ಒೇಂದ್ತ ವಷಾದ್ಲ್ಲಿ 
ಕರೇಡನೇಂಗಣಗಳು ಸಿದ್ಿಗ್ೊಳುುತಿುವೆ.  ಇವತಿುನ ಸಕನಾರವು ಕರೇಡೆಯ ಬಗೆ್ೆ ಬಹಳ ಪ್ನರಮತಖಯತ್ಯೆನತು 
ಕೊಡಬೇೆಕತ.  ಪರಸಕು ಸನಲ್ಲನ ಆಯವಯಯದ್ಲ್ಲಿ ಕರೇಡೆಗ್ ೆ ಯನವ ರಿೇತಿಯ ಅನತದನನಗಳನತು 
ನಿೇಡಲ್ನಗಿದ ೆ ಎನತುವ ಮನಹಿತಿಯನತು ರ್ನನತ ಪಡದೆ್ತಕೊಳುುತಿುದೆದೇರ್.ೆ  ಡನ|| ಕ.ೆಗ್ೊೇವಿೇಂದ್ರನಜ್ತ 
ರವರತ ಕರೇಡೆಯ ಬಗೆ್ೆ ಸನಕಷತಟ ವಿಚನರಗಳನತು ವಿವರವನಗಿ ಪರಸನುರ್ಪಸಿದನದರ.ೆ  ವೆೈಯಕುವನಗಿ ರ್ನನತ 
ಬನಯಡಿಮೇಂಟನಚ ಆಟಗ್ನರರ್ನಗಿದ್ತದ, 16 ವಷಾಗಳ ಕನಲ ಬನಯಡಿಮೇಂಟನಚ ಆಟವನಡಿದದೆೇರೆ್.  ಹಿೇಗ್ನಗಿ 
ನನಗ್ ೆ ಕನಲ್ಲನ ಸಮಸೆಯಯದ್ತದ, ರ್ನನತ ಕತೇಂಟತತಿುದೆದೇರ್.ೆ  ಇದ್ನತು ನಿೇವುಗಳೂ ಸಹ 
ರೆ್ೂೇಡಿರಬಹತದ್ತ.  ಪರಸತುತ್ ಆಟವನಡತವುದ್ನತು ಬಿಟಿಟದೆದೇರೆ್.  ಈಗಿನ ಸಭನಪತಿಗಳು ನಮಗ್ ೆ
ಶ್ಕ್ಷಕರನಗಿದ್ದರತ.  ಆಗ ರ್ನನತ 8 ರೆ್ೇ ತ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ವನಯಸೇಂಗ ಮನಡತತಿುದೆದನತ. 1980 ರಲ್ಲಿಯೆೇ 
ಸಭನಪತಿಗಳು ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುನ ಸದ್ಸಯರನಗಿದ್ದರತ.  ಅವರತ ನಮಗ್ೆ ದೆೈಹಿಕ ಶ್ಕ್ಷಣ ನಿೇಡಿದ್ 
ಗತರತಗಳನಗಿದನದರ.ೆ  ಅವರಿಗೂ ಸಹ ಕರೇಡೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಆಸಕು ಇದೆ.  ಹಿೇಗ್ನಗಿ ರ್ನನತ ಸದ್ಸಯರಲ್ಲಿ 
ವಿನೇಂತಿಸತವುದೆೇರ್ೇೆಂದ್ರೆ, ಕರೇಡೆಗ್ ೆಅತಿೇ ಹೆಚತಿ ಮಹತ್ಾ ನಿೇಡಬೆೇಕತ.  ಸದ್ಸಯರತಗಳು ಈಗ್ನಗಲ್ೆೇ 
ಪರಸನುರ್ಪಸಿದ್ೇಂತ್,ೆ ಸಕನಾರವು ಕರೇಡೆಗ್ ೆಸೇಂಬೇಂಧಪಟಟೇಂತ್,ೆ ಅನತದನನ; ಈಗ್ನಗಲ್ೆೇ ಸದ್ಸಯರತ ಕರೇಡನ 
ತ್ರಬೇೆತಿಗಳ ಬಗೆ್ೆ ಪರಸನುರ್ಪಸಿದ್ರತ.  ನಮಮ ದೆೇಶದ್ ಕರೇಡನ ಪಟತಗಳನತು ತ್ರಬೇೆತಿಗ್ನಗಿ ಬೆೇರ ೆದೆೇಶಕೆೆ 
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ಕಳುಹಿಸಬೆೇಕತ.  ರ್ನವು ಯನವನಗಲೂ ಕೆೇರಳ ಮತ್ತು ಗತಜ್ರನತ್ಚ ರನಜ್ಯಗಳು ಮನದ್ರಿ 
ರನಜ್ಯಗಳೆೇಂದ್ತ ಹೆೇಳುತಿುರತತ್ೆುೇವೆ.  ನಮಮ ರನಜ್ಯವು ಮನದ್ರಿ ರನಜ್ಯವನಗಬೆೇಕತ.  ಬೆೇರ ೆರನಜ್ಯಗಳು 
ನಮಮ ರನಜ್ಯವನತು ರೆ್ೂೇಡಿ ಕಲ್ಲಯತವೇಂತ್ನಗಬೆೇಕತ.  ನಮಮ ರನಜ್ಯದ್ ಕರೇಡನಪಟತಗಳು ಮತೇಂದ ೆ
ಬರಬೆೇಕತ.  ನಮಮ ರನಜ್ಯದ್ ಸನಕಷತಟ ಹಳಿುಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಒಳುೆಯ ಕರೇಡನಪಟತಗಳಿದನದರ;ೆ ಇವರಿಗ್ ೆ
ಪ್ೊರೇತ್ನುಹ ನಿೇಡಬೇೆಕೆೇಂದ್ತ ರ್ನನತ ಸಕನಾರಕೆೆ ವಿನೇಂತಿಸತತ್ೆುೇರೆ್.  ಇಷತಟ ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಅವಕನಶ 
ನಿೇಡಿದ್ದಕನೆಗಿ ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರಿಗೆ್ ವೇಂದಿಸತತ್ೆುೇರೆ್. 
 

ಡನ|| ಕ.ೆಗ್ೊೇವಿೇಂದ್ರನಜಚ(ವಿಧನನ ಸಭೆಯೇಂದ್ ಚತರ್ನಯತ್ರನದ್ವರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಕನಮನಚ ವೆಲುಚ ಮತ್ತು ಏಷ್ಟ್ಯನ ಕರೇಡನ ಕೂಟಗಳಲ್ಲಿ, ಅೇಂತ್ರನರಷ್ಟ್ರೇಯ 
ಚನೇಂರ್ಪಯನಚಷ್ಟ್ಪಚ ಹನಗೂ ಒಲೇಂರ್ಪಕುಚಗಳಲ್ಲಿ ನಮಮ ರನಜ್ಯದಿೇಂದ್ ಭನಗವಹಿಸಿದ್ ಕರೇಡನಪಟತಗಳು 
ಕರೇಡೆಯಲ್ಲಿ ಜ್ಯಗಳಿಸಿ, ಪದ್ಕವನತು ಪಡದೆ್ತಕೂೆೇಂಡ ತ್ಕ್ಷಣವೆೇ ಸಕನಾರವು ಅವರಿಗೆ್ ಕಡನಡಯವನಗಿ 
ನಿವೆೇಶನವನತು ಘೂೇಷ್ಟ್ಸಬೇೆಕತ.  ಕರೇಡನಪಟತಗಳು ನಿವೆೇಶನ ಕೊೇರಿ ಅಜಿಾ ಹನಕ, ಬಿ.ಡಿ.ಎ. ಗಳಿಗ್ೆ 
ಸತತ್ನುಡಿ 10-15 ವಷಾಗಳು ಕಳೆದ್ರೂ ಸಹ ಅವರತಗಳಿಗ್ ೆ ನಿವೆೇಶನಗಳು ದೂೆರಯೆತವುದಿಲಿ.  
ಇೇಂತ್ಹ ಪರಿಸಿೆತಿಯನತು ಸಕನಾರವು ತ್ರ್ಪಪಸಬೇೆಕತ.  ಕರೇಡನಪಟತಗಳು ಜ್ಯಶ್ೇಲರನಗಿ ಪದ್ಕ 
ಗಳಿಸಿದನದರೆ ಎನತುವ ಸೇಂಗತಿಯತ ಸಕನಾರದ್ ಗಮನಕೆೆ ಬೇಂದ್ ತ್ಕ್ಷಣವೆೇ, ಅವರತಗಳು ನಮಮ ದೇೆಶಕೆೆ 
ಹಿೇಂದಿರತಗತವ ದಿನವೇೆ ಕಡನಡಯವನಗಿ ನಿವೆೇಶನ ನಿೇಡಬೆೇಕತ.  ಸಕನಾರ ಅವರಿಗೆ್ ಎಲ್ಲಿಯನದ್ರೂ ಸರಿ 
ನಿವೆೇಶನವನತು ಮೇಂಜ್ೂರತ ಮನಡಬೇೆಕತ.  ಅವರತಗಳು 60 x 40 ವಿಸಿುೇಣಾದ್ ನಿವೇೆಶನಕೆೆ 
ಅಹಾರನಗಿರತತ್ನುರೆ.  ಹಿೇಗ್ೆ ಕರೇಡನಪಟತಗಳಿಗ್ ೆ ಸಕನಾರವು ನಿವೆೇಶನವನತು ನಿೇಡಿದ್ರೆ 
ಕರೇಡನಪಟತಗಳಿಗ್ೆ ಉತ್ೆುೇಜ್ನ ದೊರೆಯತತ್ುದೆ.  Especially;ಚ ‘CATCH THEM YOUNG’ಚ
ಎನತುವ ಘೂೇಷವನಕಯವನತು ಪ್ನರರೇಂಭಿಸಿ.  ಇದ್ರಿೇಂದನಗಿ ರ್ನವು ಬಹಳಷತಟ ಕರೇಡನಪಟತಗಳನತು 
ಪ್ೊರೇತ್ನುಹಿಸಿ ಮತೇಂದ್ಕೆೆ ತ್ರಲತ ಸನಧಯವನಗತತ್ುದೆ.                ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರಸನದಚರವರೂ 
ಸಹ ಕರೇಡನಪಟತವನಗಿದ್ದರತ; ಅವರತ ಕಬಬಡಿಡಯನತು ಆಡತತಿುದ್ದರತ.   

 
ಶ್ರೇ ಅರಗ ಜ್ಞನರೆ್ೇೇಂದ್ರ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ್ ರ್ನಯಕರನದ್ ಶ್ರೇ 

ಬಿ.ಕ.ೆಹರಿಪರಸನದಚ ರವರತ ಈಗಲೂ ಸಹ ಕಬಬಡಿಡಯರೆ್ುೇ ಆಡತತಿುದನದರ.ೆ 
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(ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಿ ನಗತವಿನ ಅಲ್ೆ) 
 
ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ.ೆಹರಿಪರಸನದಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈಗ ರ್ನನತ ಆಡಳಿತ್ ಪಕ್ಷದೊೇಂದಿಗ್ ೆ

ಕತಸಿುಯನತು ಆಡತತಿುದೆದೇರ್ೆ.   
 

ಶ್ರೇ ಅರಗ ಜ್ಞನರೆ್ೇೇಂದ್ರ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ್ ರ್ನಯಕರತ 
ಸರಿಯನದ್ ಆಟಗ್ನರರನಗಿದನದರ.ೆ 

 
ಶ್ರೇ ಡಿ.ಎಸ್ಚ.ಅರತಣಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ನನಗ್ ೆ ಒೇಂದ್ತ 

ಅವಕನಶವನತು ನಿೇಡಬೆೇಕೇೆಂದ್ತ ವಿನೇಂತಿಸತತ್ೆುೇರೆ್. 
 

ಡನ|| ಕೆ.ಗ್ೊೇವಿೇಂದ್ರನಜಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇನತು ಒೇಂದ್ತ ಸಾಲಪ ಹೊತಿುನಲ್ಲಿ 
ರ್ನನತ ನನು ಮನತ್ತಗಳನತು ಮತಗಿಸತತ್ೆುೇರೆ್. ಈ ವಿಷಯವನತು ಸಕನಾರವು ಬಹಳ ಗೇಂಭಿೇರವನಗಿ 
ಪರಿಗಣಿಸಬೆೇಕತ.  ಕರೇಡನಪಟತಗಳಿಗ್ ೆಅವಶಯಕವನದ್ ಎಲ್ನಿ ರಿೇತಿಯ ಸವಲತ್ತುಗಳನತು ಸಕನಾರವು 
ನಿೇಡಬೆೇಕತ.  ಕರೇಡನಪಟತಗಳು ಗ್ೆದ್ದ ತ್ಕ್ಷಣವೇೆ ಅವರಿಗೆ್ ಘೂೇಷ್ಟ್ಸತವ ನಗದ್ತ ಪತರಸನೆರ, 
ಪ್ೊರೇತ್ನುಹಕ, ನಿವೆೇಶನ ಹೇಂಚಿಕ ೆ ಅಥವನ ಇರ್ನಯವುದೆೇ ಆಗಿರಬಹತದ್ತ; ಅವುಗಳನತು ತ್ಕ್ಷಣವೆೇ 
ನಿೇಡಬೆೇಕತ.  ಪರಸತುತ್ ಬಿ.ಡಿ.ಎ. ಮರ್ೆಗಳು ಖನಲ್ಲ ಇವೆ.  ಕಲೆರ್ೇಂದ್ತ ಅೇಂತ್ರನರಷ್ಟ್ರೇಯ ಮಟಟದ್ 
ಕರೇಡನಪಟತಗಳು ನಿವೆೇಶನ ಕೊೇರಿ ಅಜಿಾಗಳನತು ಸಲ್ಲಿಸಿದನದರೆ.  ಸಕನಾರ ಇವರಿಗ್ ೆ ಇನೂು 
ನಿವೆೇಶನವನತು ಹೇಂಚಿಕ ೆಮನಡಿರತವುದಿಲಿ.  ಇತಿುೇಚಗೆ್ ೆರ್ನನತ ಶ್ರೇ ಎಸ್ಚ.ಆರಚ.ವಿಶಾರ್ನಥ್ಚರವರೊೇಂದಿಗ್ೆ 
ಹೊೇಗಿ ಈ ಬಗ್ೆೆ ವಿನೇಂತಿ ಮನಡಿದೆದೇರ್.ೆ  ಹಿೇಗ್ನಗಿ ಒಲೇಂರ್ಪಕುಚನಲ್ಲಿ ಭನಗಿಯನಗಿದ್ದ, ಏಷ್ಟ್ಯನಚ ಮತ್ತು 
ಕನಮನಚ ವೆಲುಚ ಕರೇಡನಕೂಟಗಳಲ್ಲಿ ಪದ್ಕ ವಿಜೆೇತ್ರನದ್ 25 ಕರೇಡನಪಟತಗಳಿಗ್ೆ ನಿವೆೇಶನ ಹೇಂಚಿಕ ೆ
ವಿಷಯವು ಕಿೇಯರಚ ಆಗಿರತತ್ುದೆ.  ಬಿ.ಡಿ.ಎ. ಅಧಯಕ್ಷರನತು ರ್ನನತ ಖತದ್ತದ ಭೆೇಟಿ ಮನಡಿ ಈ ಬಗ್ೆೆ 
ಮನವಿಯನೂು ಸಹ ಸಲ್ಲಿಸಿದದೆನತ.  ಇದ್ಕೆೆ ಅವರೂ ಸಹ ಸಪೇಂದಿಸಿ, ಕರೇಡನಪಟತಗಳಿಗ್ ೆ ನಿವೆೇಶನ 
ಹೇಂಚಿಕ ಮನಡಿದೆದೇವೆ ಎೇಂದ್ತ ತಿಳಿಸಿದನದರ.ೆ  ಪರಸತುತ್ 25 ಕರೇಡನಪಟತಗಳಿಗ್ೆ ನಿವೆೇಶನವನತು ಹೇಂಚಿಕ ೆ
ಮನಡಲ್ನಗಿದ್ತದ, ಕಲೆವೆೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಬಗೆ್ೆ ಘೂೇಷ್ಟ್ಸತವುದನಗಿ ಪ್ನರಧಿಕನರದ್ ಅಧಯಕ್ಷರತ ತಿಳಿಸಿದನದರೆ.  
ಈ ರಿೇತಿಯನಗಿ ರ್ನವು ಕಛೆೇರಿಗಳಿಗ್ ೆಹೂೆೇಗಿ, ನಿವೇೆಶನ ಕೊೇರಿ ಮನವಿಗಳನತು ಸಲ್ಲಿಸತವ ಬದ್ಲ್ನಗಿ, 
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ಕರೇಡನಪಟತಗಳು ಪದ್ಕ ವಿಜೆೇತ್ರನಗಿ ಸಾದೆೇಶಕೆೆ ಹಿೇಂದಿರತಗಿದ್ ದಿನವೆೇ ಸಕನಾರವು ಘೂೇಷಣ ೆ
ಮನಡಿದ್ರೆ, ಇದ್ರಿೇಂದ್ ಸಕನಾರಕೆೆ ಒಳೆುಯ ಹೆಸರತ ಬರತತ್ುದ ೆಹನಗೂ ಸಕನಾರವು ಕರೇಡನಪಟತಗಳ 
ಜೊತ್ೆಗೆ್ ಇದ ೆ ಎನತುವ ಭನವರೆ್ಯತ ಕರೇಡನಪಟತಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಡತತ್ುದೆ. ಮತೇಂದ್ತವರದೆ್ತ, ಪದ್ಕ 
ವಿಜೆೇತ್ರತ ನಿವೇೆಶನ ಕೊೇರಿ ಮನವಿಗಳನತು ಸಲ್ಲಿಸತವುದ್ೂ ಸಹ ತ್ಪತಪತ್ುದ.ೆ  ಪ್ನರಧಿಕನರದ್ಲ್ಲಿನ 
ಅಧಿಕನರಗಳ ವತ್ಾರ್ೆಯನತು ರೆ್ೂೇಡಬೆೇಕತ.  ಕರೇಡನ ಸಚಿವರತ ಹನಗೂ ಪ್ನರಧಿಕನರದ್ 
ಆಯತಕುರತಗಳು ಒಳೆುಯವರಿರತತ್ನುರೆ; ಆದ್ರೆ, ಕೆಳ ಹೇಂತ್ದ್ ಉಪ ಕನಯಾದ್ಶ್ಾ, ಗತಮನಸು ಹನಗೂ 
ಇನಿುತ್ರ ೆಸಿಬಬೇಂದಿಗಳನತು ರ್ನವು ಮನತ್ರ್ನಡಿಸತವುದ್ಕೂೆ ಸಹ ಆಗತವುದಿಲಿ.   It is very sad.  
ಅಲ್ಲಿನ ಪರಿಸಿೆತಿಯತ ಬಹಳ ಅಧನಾನವನಗಿದ್ತದ; ಹೆೇಳತಿೇರದನಗಿದ.ೆ  ಈ ರಿೇತಿಯ ಕರಮಗಳನತು 
ತ್ೆಗೆ್ದ್ತಕೂೆೇಂಡನಗ, ಸಕನಾರವು ಕರೇಡನಪಟತಗಳ ಜೊತ್ೆಗೆ್ ಇರತತ್ುದೆ ಎೇಂದ್ತ ರ್ನನತ ನೇಂಬಿದದೆೇರೆ್.  ಈ 
ವಿಚನರದ್ಲ್ಲಿ ರ್ನನತ ಕೊಡತವ ಸಲಹ ೆ ಏರೆ್ೇಂದ್ರೆ, ಸಭನಪತಿಗಳು ಇನತು ಒೇಂದ್ತ ತಿೇಂಗಳೊಳಗ್ನಗಿ 
ಅವರ ಕೊಠ್ಡಿಯಲ್ಲಿಯೆೇ ಮತಖಯಮೇಂತಿರಗಳು ಹನಗೂ ಇದ್ಕೆೆ ಸೇಂಬೇಂಧಪಟಟ ಪರಮತಖರರೆ್ುಲ್ನಿ ಸಭೆಗ್ೆ 
ಕರದೆ್ತ, ಕರೇಡನಪಟತಗಳಿಗ್ೆ ಅವಶಯಕವನಗಿರತವ ಹನಗೂ ರ್ನವುಗಳು ನಿೇಡತವ ಸಲಹೆಯೇಂತ್ ೆಎಲಿವೂ 
ಅನತಷ್ನಾನಗ್ೊಳುುವುದ್ಕೆೆ ….. 

 
ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ್ ರ್ನಯಕರತ ಹನಗೂ ರ್ನನತ ಇಬಬರೂ ಸಹ ಕಬಬಡಿಡ 

ಆಟಗ್ನರರನಗಿದೆದೇವೆ.   
 
ಶ್ರೇ ಎನಚ.ರವಿಕತಮನರಚ:- ಸಭನಪತಿಯವರ ಹನಗೂ ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ್ವರ ನಗತವಿನಲ್ಲಿ 

ಸದ್ಸಯರಿಗೆ್ ಏರ್ನದ್ರೂ ಅಪ್ನಯವಿದೆಯೆೇ ಎೇಂದ್ತ ರ್ನನತ ಕೆೇಳಲ್ಲಚಿಛಸತತ್ೆುೇರ್.ೆ 
ಡನ|| ಕ.ೆಗ್ೊೇವಿೇಂದ್ರನಜಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಆ ರಿೇತಿಯ ಛನರೆ್ುೇ ಇಲಿ.  ರ್ನನತ 

ಯನವನಗಲೂ ಸತರಕ್ಷಿತ್ವನಗಿರತತ್ೆುೇರೆ್.   
 
ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರಸನದಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಯನವನಗಲೂ ಅಪ್ನಯಕನರಿಯನಗಿ 

ಯೇಚರೆ್ ಮನಡತವವರಿಗೆ್ ಅಪ್ನಯಕನರಿಯನಗಿಯೆೇ ಕನಣತತಿುರತತ್ುದೆ. 
 
ಡನ|| ಕ.ೆಗ್ೊೇವಿೇಂದ್ರನಜಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ಹನಗೆ್ ಸತಮಮರ್ೆ ಕೇೆಳಿದೆ.  



   131 

                                                                                                                                                  ವಿಪ/21-03-2022   
“ wzÀÄÝ¥ÀrAiÀiÁUÀzÀ ¥Àæw/unedited copy/£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ¼À°è CxÀªÁ ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉUÁV G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀPÀÆqÀzÀÄ 

__________________________________________________________________________________ 

 
ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ.ೆಹರಿಪರಸನದಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಹನಲ್ಲ ಗೃಹ ಮೇಂತಿರಗಳು ನನುನತು 

ಕಬಬಡಿಡ ಆಟಗ್ನರ ಎೇಂಬತದನಗಿ ಹೆೇಳಿದ್ರತ.  ರ್ನನತ “ಖನಲ್ಲ-ಪ್ೊೇಲ್ಲ”ಚಕಬಬಡಿಡ ಆಟಗ್ನರನಲಿ.  ರ್ನವು 
ಈ ಹಿೇಂದ ೆ 2 ಕಬಬಡಿಡ ಕಿಬಚಗಳನತು ನಡಸೆತತಿುದದೆವು.  ಬೆೇಂಗಳೂರತ ನಗರದ್ಲ್ಲಿ ಎಷತಟ ಪಬಿಿಕಚ 
ಸಕೆಟರಚಗಳಿವಯೆೇ ಅದ್ರಲ್ಲಿನ ಎಲ್ನಿ ಆಟಗ್ನರರೂ ಸಹ ನಮಮ ಕಿಬಚನಲ್ಲಿಯೆೇ ಇದ್ದವರನಗಿದನದರೆ.  
ಒೇಂದ್ತ ಬನರಿ ಒೇಂದ್ತ ರನಜ್ಯದ್ ಕಬಬಡಿಡ ತ್ೇಂಡಕೆೆ ಆಯೆೆಗ್ೊೇಂಡ ಏಳಕೂೆ ಏಳು ಆಟಗ್ನರರತ ನಮಮ 
ಕಿಬಚನವರೇೆ ಆಗಿರತತಿುದ್ದರತ.  ನಮಮ ಸಭನಪತಿಗಳೂ ಸಹ ಕಬಬಡಿಡ ಆಟಗ್ನರರನಗಿದ್ದರತ.  ಸತಬಬಣಣ 
ಎನತುವ ಕಬಬಡಿಡ ಆಟಗ್ನರರತ ರನಷರ ಮಟಟದ್ ಆಟಗ್ನರರನಗಿದ್ದರತ.  ಅವರತ ಸಿ.ಐ.ಎಲಚ.ನಲ್ಲಿ ಕತ್ಾವಯ 
ನಿವಾಹಿಸತತಿುದ್ದರತ.  ಸಭನಪತಿಯವರತ ಉದ್ದಕೆೆ ಇದನದರ;ೆ ಅವರತ ಸಾಲಪ ಮಟಿಟಗ್ೆ ಪ್ೆೈಲ್ನಾನಚ 
ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿದ್ದರತ.  ಆಗ ಇವರಿಬಬರೂ ಸಹ ಕಬಬಡಿಡಯನತು ಆಡಲತ ಬೆೇಂಗಳೂರತ ನಗರಕೆೆ ಬರತತಿುದ್ದರತ.  
ಆಗ ತ್ತಮಕೂರತ ಮತ್ತು ಬೆೇಂಗಳೂರತ ತ್ೇಂಡಗಳು ಆಡತತಿುದ್ದವು.  ಕಬಬಡಿಡ ಆಟದ್ಲ್ಲಿ ಮಟಟ ಮದ್ಲ 
ಬನರಿಗ್ ೆ “ಗ್ೊೇಲಡಚ ಕಪಚ”ಚ ಎೇಂಬತದನಗಿ ನಮಮ ಕಿಬಚನವರೇೆ ಮನಡಿದೆದೇವೆ.  ಕೊತ್ನಾಲಪತರ ಎನತುವ 
ಪರದೆೇಶದಿೇಂದ್ ರ್ನವು ಪ್ನರರೇಂಭಿಸಿದೆದವು.  ಆಗಿನ ಕನಲದ್ಲ್ಲಿಯೆೇ ಅೇಂದ್ರೆ 1975-76 ರೆ್ೇ ಸನಲ್ಲನಲ್ಲಿ 
“ಗ್ೊೇಲಡಚ ಕಪಚ”ಚಎನತುವ ಆಟದ್ ವಿಜೆೇತ್ ಮತ್ುವು ಒೇಂದ್ತ ಲಕ್ಷ ರೂಪ್ನಯಗಳಷತಟ ಇತ್ತು.  ದ್ಕ್ಷಿಣ 
ಭನರತ್ದ್ಲ್ಲಿಯೆೇ ಮಟಟ ಮದ್ಲ ಬನರಿಗ್ ೆ ಕಬಬಡಿಡ ಆಟಕೆೆ ರ್ನವು ಪ್ರೆೇಕ್ಷಕರ ಗ್ನಯಲರಿಯನತು ಹನಕ, 
ಆಟಕೆೆ ಟಿಕೆಟಚ ಮನರನಟ ಮನಡಿದ್ವರೂ ಸಹ ನಮಮ ಕಿಬಚನವರೇೆ ಆಗಿದದೆೇವೆ. ರ್ನವು 
ಸಭನಪತಿಯವರೂೆೇಂದಿಗೆ್ ಇತಿಹನಸವನತು ಸೃಷ್ಟ್ಟಸಿದದೆೇವೆ.  ರನಜ್ಕನರಣಕನೆಗಿ ರ್ನವು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ 
ಈ ನಮಮ ಸನಧರೆ್ಯನತು ಉಪಯೇಗಿಸಿಕೂೆೇಂಡಿಲಿ.  ಕಿಬಚನ ಕಲೆಸ ಮತಗಿಯತ್ತ; 
ಮತೇಂದ್ತವರೆಸಿಕೊೇಂಡತ ಹೂೆೇಗಿ ಎೇಂದ್ತ ಅದ್ನತು ಬಿಟಿಟದೆದೇವೆ.   

 
ಶ್ರೇ ಅರಗ ಜ್ಞನರೆ್ೇೇಂದ್ರ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ್ ರ್ನಯಕರತ 

ಖೇಂಡಿತ್ವನಗಿಯೂ ಸಹ ರನಜ್ಕನರಣದ್ಲ್ಲಿ ಕಬಬಡಿಡಯನತು ಮತೇಂದ್ತವರಸೆಿದನದರ.ೆ  ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ್ 
ರ್ನಯಕರಿಗ್ ೆಎಲ್ಲಿೇಂದ್ ತ್ರಬೆೇತಿ ದೂೆರಯೆತ್ತ ಎೇಂದ್ತ ರ್ನನತ ಯೇಚಿಸತತಿುದೆದನತ.  ಇದ್ರ ಕನರಣ 
ಈಗ ಗ್ೊತ್ನುಯತ್ತ. 

 



   132 

                                                                                                                                                  ವಿಪ/21-03-2022   
“ wzÀÄÝ¥ÀrAiÀiÁUÀzÀ ¥Àæw/unedited copy/£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ¼À°è CxÀªÁ ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉUÁV G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀPÀÆqÀzÀÄ 

__________________________________________________________________________________ 

ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗ್ೌಡ:- ಮನನಯ ಗೃಹ ಸಚಿವರೆೇ, ಸಭನಪತಿಯವರನತು ಮತ್ತು ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ್ 
ರ್ನಯಕರನತು ಕಬಬಡಿಡ ಆಟದ್ಲ್ಲಿ ಸೂೆೇಲ್ಲಸಲತ ಆಗತವುದೆೇ ಇಲಿ.  ಇವರಿಬಬರತ ರೈೆಡರಚ ಆಗಿ ಹೊೇದನಗ, 
ಎದ್ತರನಳಿ ತ್ೇಂಡವು ಇವರತಗಳನತು ಎಲ್ಲಿಯನದ್ರೂ ಅಥವನ ಕೊರೆ್ಯ ಬನಡಾರಚ ಲ್ೆೈನಿನಲ್ನಿದ್ರೂ 
ಹಿಡಿಯಲ್ಲ, ಇವರಿಬಬರತ ಸತಮಮರೆ್ ಹಿೇಗ್ೆ ಮಲಗಿದ್ರ ೆಸನಕತ ಎದ್ತರನಳಿ ತ್ೇಂಡದ್ ಆಟಗ್ನರರೆಲಿರೂ ಸಹ 
ಔಟಚ ಆಗತತ್ನುರ.ೆ  ಇದೆೇ ರಿೇತಿಯನಗಿ ರನಜ್ಕನರಣದ್ಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಆಗತತಿುದೆ.   

 
(ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಿ ನಗತವಿನ ಅಲ್ೆ) 

 
ಡನ|| ಕ.ೆಗ್ೊೇವಿೇಂದ್ರನಜಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಸಕನಾರವು ಶನಲ್ೆಗಳಲ್ಲಿ ದೆೈಹಿಕ 

ಶ್ಕ್ಷಕರನತು ರೆ್ೇಮಿಸಬೇೆಕತ.   ಈ ವಿಚನರವನತು ರ್ನನತ ಬಹಳ ಗೇಂಭಿೇರವನಗಿ ಹೆೇಳುತಿುದೆದೇರ್ೆ.  
ಪರಸತುತ್ ಪ್ನರಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ೌರಢ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಚಿವರೂ ಸಹ ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಿ ಉಪಸಿೆತ್ರಿದನದರ.ೆ  ಈ 
ವಿಚನರವನಗಿ ಮರೆ್ುಯ ದಿನವೂ ಸಹ ಪರಸನುಪ ಮನಡಲ್ನಗಿತ್ತು.  ಕಡಯೆ ಪಕ್ಷ ಸಕನಾರವು 300-
500 ದೆೈಹಿಕ ಶ್ಕ್ಷಕರನತು ರೆ್ೇಮಿಸಬೇೆಕತ.  ಇದ್ರಿೇಂದ್ ಯನವುದೆೇ ತ್ೂೆೇಂದ್ರೆಯನಗತವುದಿಲಿ.  ಆದ್ರೆ 
ಇದ್ನತು ಆರ್ಥಾಕ ಇಲ್ನಖಯೆವರತ ಅನತಮೇದಿಸತವುದಿಲಿ.ಚ ಚ “ಆರೆ್ಗಿೇಂತ್ ಆರೆ್ಯ ಬನಲ ಜನಸಿು”ಚ
ಎನತುವ ರ್ನಣತಣಡಿಯೇಂತ್ೆ ಈಗಿನ ಪರಿಸಿೆತಿಯನಗಿದೆ.  ಇಷ್ೆಟಲ್ನಿ ಅೇಂಶಗಳಿೇಂದ್ ರ್ನನತ ಕರೇಡನ ಸಚಿವರ 
ಗಮನವನತು ಸಳೆೆದಿದೆದೇರ್ೆ.  ಇಲ್ನಖಯೆಲ್ಲಿ ಇನೂು ಬಹಳಷತಟ ಕೆಲಸಗಳನತು ಮನಡಬೇೆಕತ.  
ಮಟಟಮದ್ಲರೆ್ಯದನಗಿ ಕರೇಡನ ಇಲ್ನಖಯೆಲ್ಲಿ ತ್ರಬೆೇತ್ತದನರ, ಸಿಬಬೇಂದಿ, ಪರತಿಯೇಂದ್ತ ಜಿಲ್ೆಿಗ್ ೆ
ಸಹನಯಕ ನಿದೆೇಾಶಕ ಇತ್ನಯದಿ ಹತದೆದಗಳಿಗ್ೆ ರೆ್ೇಮಕನತಿಯನಗಬೆೇಕತ.  ಇಷತಟ ಮನತ್ರ್ನಡಲತ 
ಅವಕನಶ ನಿೇಡಿದ್ದಕನೆಗಿ ತ್ಮಗ್ೆ ವೇಂದಿಸತತ್ೆುೇರ್.ೆ   

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಸಚಿವರತ ಇದ್ಕೆೆ ಉತ್ುರಿಸಲ್ಲ. 
 
ಶ್ರೇಮತಿ ಭನರತಿ ಶೆಟಿಟ(ರ್ನಮನಿದೆೇಾಶ್ತ್ರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಕರೇಡನಪಟತಗಳ 

ಸವಾತ್ೊೇಮತಖ ಬೆಳವಣಿಗ್ೆಗೆ್ ಏರೆ್ೇನತ ಅವಶಯಕತ್ ೆ ಇದೆ, ಇದ್ರಲ್ಲಿನ ನೂಯನತ್ ೆ ಇೇಂತ್ಹ ಎಲ್ನಿ 
ಅೇಂಶಗಳ ಬಗೆ್ೆ ಡನ|| ಕ.ೆಗ್ೂೆೇವಿೇಂದ್ರನಜಚರವರತ ಬಹಳ ಚೆರ್ನುಗಿ ಬೆಳಕತ ಚೆಲ್ಲಿದನದರ.ೆ  ಅವರ ಭನವರೆ್ 
ಹನಗೂ ವಿಚನರಗಳಿಗ್ೆ ರ್ನನತ ಸೇಂಪೂಣಾವನಗಿ ಬೆೇಂಬಲ್ಲಸತತ್ೆುೇರೆ್.  ಪರಸಕು ಸನಲ್ಲನ ಆಯವಯಯದ್ಲ್ಲಿ 
ರ್ನವು ಆರೂೆೇಗಯ ವಲಯಕೆೆ ಬಹಳ ದೊಡಡ ಮತ್ುವನತು ಮಿೇಸಲ್ಲಟಿಟದದೆೇವೆ.  ಕರೇಡ ೆಎನತುವುದ್ತ ಕೆೇವಲ 
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ಒಬಬ ಕರೇಡನಪಟತವಲಿ.  ಕರೇಡ ೆಎನತುವುದ್ತ ಪರತಿಯಬಬರಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಇರಬೇೆಕತ ಎನತುವುದ್ತ ನನು 
ಆಸಯೆನಗಿದೆ.  ರ್ನವು ಯನವನಗ ದೆೇಹವನತು ದ್ೇಂಡಿಸತತ್ೆುೇವಯೆೇ ಆಗ ಮನತ್ರವೆೇ ರ್ನವು 
ಆರೂೆೇಗಯವನಗಿರತತ್ೆುೇವೆ.  ಆದ್ರೆ ರ್ನವು ಕೆೇವಲ ಆರೂೆೇಗಯ ವಲಯಕೆೆ ಮನತ್ರವೇೆ ದೊಡಡ ಮತ್ುವನತು 
ಮಿೇಸಲ್ಲಟಿಟದದೆೇವೆ.  ಪರತಿಯೇಂದ್ತ ಶನಲ್ೆಗಳಲ್ಲಿ ದೈೆಹಿಕ ಶ್ಕ್ಷಕರತ ಇರಬೇೆಕೆೇಂದ್ತ ರ್ನವು ಯನವನಗಲೂ 
ಕೆೇಳುತ್ುಲ್ೇೆ ಇರತತ್ುೆೇವೆ.   

 
(ಮತೇಂದ್ತ) 

(494) 21.03.2022 04.20 ಎಸ್ಚವಿ-ಆರಚಎನಚ  

(ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿೆತಿ) 

ಶ್ರೇಮತಿ ಭನರತಿ ಶೆಟಿಟ (ಮತೇಂದ್ತ):-  

ಇದ್ತ ಒೇಂದ್ತ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಲಸಿಕಯೆನತು ಕೊಟಟ ಹನಗೆ್.  ಲಸಿಕಯೆನತು ಪಡದೆ್ತಕೂೆೇಂಡರೆ ಹೆೇಗ್ ೆನಮಗ್ ೆ
ಆರೂೆೇಗಯ ರಕ್ಷಣೆಯನಗತವುದೊೇ, ಕರೇಡೆಯತ ಅದೇೆ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನತು ಮನಡತತ್ುದೆ.   

 ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನವು ಬಹಳಷತಟ ಬನರಿ ಇದ್ರ ಬಗೆ್ೆ ಮನತ್ರ್ನಡಿದದೆೇವೆ.  ಇೇಂದ್ತ 
ನಮಮ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಚಿವರತ ಮತ್ತು ಕರೇಡನ ಸಚಿವರತ ಇಬಬರತ ಇಲ್ಲಿಯೆೇ ಕತಳಿತಿದನದರೆ.  ಆದ್ದರಿೇಂದ್ 
ಖೇಂಡಿತ್ವನಗಿಯೂ ಪರತಿಯೇಂದ್ತ ಶನಲ್ೆಯಲ್ಲಿ ಕಡನಡಯವನಗಿ ದೆೈಹಿಕ ಶ್ಕ್ಷಕರತ ಇರಲ್ೇೆ ಬೆೇಕತ.  ಆ 
ರಿೇತಿಯ ಒೇಂದ್ತ ವಯವಸೆೆಯನಗಬೆೇಕತ.  ಅದ್ರಿೇಂದ್ ಆರೂೆೇಗಯಕೂೆ ಒಳೆುಯದನಗತತ್ುದೆ, ಕರೇಡೆಗೂ 
ಒಳೆುಯದನಗತತ್ುದೆ.  ಈ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇೆಕತ ಎೇಂದ್ತ ರ್ನನತ ತ್ಮಮ ಮೂಲಕ ಮನನಯ ಸಚಿವರನತು 
ಒತ್ನುಯಸತತ್ೆುೇರೆ್.   

 ಶ್ರೇ ಡಿ.ಎಸ್.ಅರತಣ (ಸೆಳಿೇಯ ಸೇಂಸೆೆಗಳ ಕ್ಷೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ 
ಗ್ೊೇವಿೇಂದ್ರನಜಚ ಅವರತ ಕರೇಡೆಯ ಬಗ್ೆೆ ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ನು, ಅವರ ಅನತಭವಗಳು, ಇಡಿೇ ರನಜ್ಯ 
ತಿರತಗ್ನಡಿರತವುದ್ತ, ಒಲೇಂರ್ಪಕಚ ಅಸೂೆೇಸಿಯೆೇಷನಚನಲ್ಲಿ ಹಲವನರತ ಕೆಲಸಗಳನತು ಮನಡಿರತವುದ್ರ 
ಬಗೆ್ೆ ಹೆೇಳಿದ್ರತ.  ಪರಸತುತ್ ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜ್ಯ ಕರಕೆಟಚ ಅಸೂೆೇಸಿಯೆೇಷನಚನಲ್ಲಿ ರ್ನನತ Managing 
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Committee Member.  ಈಗ ನಮಮ ಅಧಯಕ್ಷರತ ಶ್ರೇ ರೂೆೇಜ್ರಚ ಬಿನಿುಯವರತ.  ನಮಮದ್ತ ೧೬ 
ಜ್ನರ ತ್ೇಂಡವಿದೆ.  ಕಳದೆ್ ಹಲವನರತ ವಷಾಗಳಿೇಂದ್ ಒಬಬ ಕರಕೆಟಚ ಆಟಗ್ನರರ್ನಗಿ, ಕಳೆದ್ ೨೦ 
ವಷಾಗಳಿೇಂದ್ ಅಕನಡೆಮಿಗಳನತು, ಕಿಬಚಗಳನತು ನಡಸೆಿಕೂೆೇಂಡತ ಕರೇಡಗೆ್ ೆ ಪ್ೊರೇತ್ನುಹವನತು 
ನಿೇಡತತಿುದದೆೇರೆ್.  ಕ.ೆಎಸ್.ಸಿ.ಎ. ಹಲವನರತ ಕಡ ೆತ್ನುದೆೇ ಆದ್ೇಂತ್ಹ ಸಟೆೇಡಿಯೇಂಗಳನತು, ರ್ಪರ್ಚಗಳನತು 
ಸಿದ್ಿಪಡಿಸತತಿುದೆ.  ಯನವುದ್ತ independent ಆಗಿದ,ೆ ಯನವುದ್ತ self-sufficient ಆಗಿದಯೆೇ 
ಅವುಗಳಿಗ್ ೆ ಹಚೆತಿ ಅವಕನಶವನತು ಸಕನಾರದಿೇಂದ್ ಮನಡಿಕೊಡಬೆೇಕತ.  ಮನನಯ ಪರದಿೇಪಚ ಶೆಟಟರಚ 
ಅವರತ ಹೆೇಳಿದ್ೇಂತೆ್ ಹತಬಬಳಿುಯಲ್ಲಿ ಆದ್ ಹನಗೆ್ ಶ್ವಮಗೆದ್ಲ್ಲಿಯೂ ೨೩ ಎಕರ ೆ ಜನಗವನತು 
ನಿೇಡಲ್ನಯತ್ತ.  ಎರಡತ ಗ್ೌರೇಂಡಚಗಳನತು ಮನಡಿದ್ತದ, ಅೇಂತ್ರರನಷ್ಟ್ರೇಯ ಮಟಟದ್ ಪೇಂದನಯವಳಿಗಳನತು 
ಸಹ ಶ್ವಮಗೆಕೆೆ ತ್ೇಂದಿದದೆೇವೆ.   

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಅರತಣಚ ಅವರೆೇ, ಕರಕಟೆಚನವರತ ಶ್ರೇಮೇಂತ್ರಿರತತಿುೇರಿ.  ಅದ್ಕೆೆ 
ನಡಯೆತತ್ುದೆ.  ಉಳಿದ್ವರಿಗ್ೆ ಆಗತವುದಿಲಿ.   

ಶ್ರೇ ಡಿ.ಎಸ್.ಅರತಣ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅಲ್ಲಿಯೆೇ ತ್ಪ್ನಪಗಿರತವುದ್ತ.   

ಶ್ರೇ ಕ.ೆಗ್ೊೇವಿೇಂದ್ರನಜ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಕರಕೆಟಚ ಅಸೂೆೇಸಿಯೆೇಷನಚನವರತ 
ನಮಗ್ೆ ರೂ.೨೦೦ ಕೂೆೇಟಿಗಳನತು ಕೊಟಟರೂ ಸನಕತ, ಕರೇಡನ ಇಲ್ನಖಗೆ್ ೆಬಹಳ ದೊಡಡ support 
ಆಗತತ್ುದೆ.  ಅವರ ಬಳಿ ಹಣವಿರತತ್ುದೆ.  ಅವರತ ಕೂೆಡತವುದಿಲಿ.  ತ್ನವು ಸಾಲಪ ಹೇೆಳಿ.  

ಶ್ರೇ ಡಿ.ಎಸ್.ಅರತಣ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇದೆೇ ತ್ಪತಪಗರಹಿಕ.ೆ  ನಮಮಲ್ಲಿ 
ಆಡತವವರತ ಸನಕಷತಟ ಜ್ನ ಬಡವರೂ ಇದನದರ.ೆ ವಷಾಕೆೆ ಎರಡತ ಗ್ೌರೇಂಡಚನಿೇಂದ್ ಶ್ವಮಗೆದ್ಲ್ಲಿ ೫೦೦ 
ಮನಯರ್ಚಗಳನತು ಆಡಿಸತತ್ುೆೇವೆ.  ಲ್ಲೇಡಚ ಮನಯರ್ಚಗಳನತು ಸಹ ಆಡಿಸತತ್ೆುೇವ.ೆ   ಕೆ.ಎಸ್.ಸಿ.ಎ. 
ರಿೇತಿಯ ಸೇಂಸೆೆಗಳಿಗ್ೆ ಹೆಚಿಿನ ಸಹಕನರವನತು ನಿೇಡಬೇೆಕತ. ಅವರಿಗೆ್ ಜನಗ ಕೂೆಡತತಿುದ್ದೇಂತ್ ೆಅವರದದೆೇ 
ಸಾೇಂತ್ ಆಸಿುಯ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಿಕೂೆಳುುತ್ನುರೆ.  ನಮಮನತು ಒಳಗ್ೆ ಬಿಡತವುದಿಲಿ, ವನಕೇಂಗ್ಚ 
ಮನಡತವುದ್ಕೂೆ ಬಿಡತವುದಿಲಿ ಎನತುವ ತ್ಪತಪ ಗರಹಿಕೆ ಎಲಿರಲ್ಲಿಯೂ ಇದೆ.  ಏಕೇೆಂದ್ರೆ ಶ್ವಮಗೆದ್ಲ್ಲಿ 
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ನಮಗ್ೆ ಅದ್ರಿೇಂದ್ ಏನೂ ರವೆಿನೂಯ ಬರತವುದಿಲಿ. ಆದ್ರೆ ಕ.ೆಎಸ್.ಸಿ.ಎ. ವಷಾಕೆೆ ಐದನರತ ಕೊೇಟಿಗಳ 
ಬೇಂಡವನಳ ಹನಕತತ್ುದೆ.  ರ್ನನತ ಕಳೆದ್ ಎರಡತ ವಷಾದಿೇಂದ್ ರೆ್ೂೇಡತತಿುದೆದೇರೆ್.  ಚಿಕೆಮಗಳೂರತ, 
ಮೈಸೂರತ, ಮೇಂಗಳೂರತ ಈ ಭನಗಗಳಲ್ಲಿ ಜನಗ ಕೊಡಿ, ರ್ನವು ಅಭಿವೃದಿಿ ಪಡಿಸತತ್ೆುೇವೆೇಂದ್ತ 
ಹೆೇಳಿದ್ರೂ ನಮಗ್ೆ ಸಕನರನತ್ಮಕವನದ್ ಸಪೇಂದ್ರೆ್ ಸಿಗತತಿುಲಿ. ಯನವುದನದ್ರೂ ಹನಳು ಬಿದಿದರತವ 
ಜನಗವನತು ನಮಗ್ೆ ಕೊಟಟರೂ ಸಹ ಕ.ೆಎಸ್.ಸಿ.ಎ. ವತಿಯೇಂದ್ ಅಭಿವೃದಿಿ ಪಡಿಸಿ ನೂರನರತ, 
ಸನವಿರನರತ ಜ್ನ ಕರೇಡನಪಟತಗಳಿಗ್ೆ ಅನತಕೂಲವನಗತವ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಮನಡಿಕೊಡಲ್ನಗತವುದ್ತ.  
ದ್ಯಮನಡಿ ಸಕನಾರ ಈ ರಿೇತಿ ಯನವನಯವುದ್ತ self-sufficient ಇದೆಯೇ ಅೇಂತ್ಹ 
ಕಿಬಚಗಳನತು ಹತಡತಕ ಅವರಿಗೆ್ ಸಾಲಪ ಸಹಕನರ ಕೂೆಟಟರೆ ಉಳಿದ್ದ್ದನತು ಅವರತ ಖೇಂಡಿತ್ವನಗಿಯೂ 
ಮನಡತತ್ನುರ.ೆ  ದ್ಯಮನಡಿ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಅದ್ರ ಬಗೆ್ೆ ಗಮನ ಹರಿಸಬೆೇಕೆೇಂದ್ತ 
ಕೆೇಳಿಕೂೆಳುುತ್ೆುೇರ್ೆ.   

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರಸನದಚ (ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ್ ರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ 
ಸಹ ಕರಕೆಟಚ ಕಿಬಚನ ಸದ್ಸಯ.  FIFA (Fédération Internationale de Football 
Association)  ಬಿಟಟರೆ  ಅತಿ ಶ್ರೇಮೇಂತ್  ಕರೇಡನ ಸೇಂಘಟರ್ ೆಎೇಂದ್ರೆ ಅದ್ತ ಬಿಸಿಸಿಐ.   

(ಈ ಹೇಂತ್ದ್ಲ್ಲಿ ವೆೈಸ್ಚ ಚೆೇಮಾನಚ ಶ್ರೇ ಕೆ.ಟಿ.ಶ್ರೇಕೇಂಠೆೇಗ್ೌಡರತ ರ್ಪೇಠ್ವನತು ಅಲೇಂಕರಿಸಿದ್ರತ) 

ನಿೇವು ಕರೇಡನಪಟತಗಳಿೇಂದ್ ಹಣವನತು ಕೊಡಬೇೆಡಿ. ನಿಮಮ ಕಿಬಚನಲ್ಲಿರತವ ಹಣದಿೇಂದ್ ಗ್ನರಮಿೇಣ 
ಪರದೆೇಶಗಳ ಕರೇಡೆಗಳಿಗ್ೆ, ಕಬಡಿಡ, ಖೊೇ-ಖೂೆೇ ಮತೇಂತ್ನದ್ ಕರೇಡೆಗಳಿಗ್ೆ ಪ್ೊರೇತ್ನುಹ ಮನಡಿದನಗ 
ಅವರತ ಕೂಡ ಮತೇಂದೆ ಬರತತ್ನುರೆ ಎೇಂದ್ತ ಹೇೆಳಲತ ಬಯಸತತ್ೆುೇರೆ್.   

ಡನ: ಕ.ೆಗ್ೊೇವಿೇಂದ್ರನಜಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ,  ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಈಗ ಒೇಂದ್ತ 
ಉತ್ುರವನತು ಒದ್ಗಿಸಿದನದರೆ.  
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ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ:- ಮನನಯ ಗ್ೊೇವಿೇಂದ್ರನಜಚ ಅವರೇೆ, ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರ ಕೂೆಟಟ 
ನೇಂತ್ರ ತ್ನವು ಮನತ್ರ್ನಡಿ. ಈಗ ತ್ಮಮದೇೆ ಹೆಸರಿನ ಮತ್ೂೆುಬಬ ಸದ್ಸಯರನದ್ ಮನನಯ 
ಗ್ೊೇವಿೇಂದ್ರನಜ್ತ ಅವರತ ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ನುರೆ.  

ಶ್ರೇ ಗೆ್ೂೇವಿೇಂದ್ರನಜ್ತ (ವಿಧನನ ಸಭನ ಕ್ಷೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅವಕನಶಕನೆಗಿ 
ವೇಂದ್ರೆ್ಗಳು.  ಅವಿಭನಜ್ಯ ಕೊೇಲ್ನರ ಜಿಲ್ೆಿಯೇಂದ್ ಬೇಂದ್ವರತ ಡನ:ಕ.ೆಗ್ೊೇವಿೇಂದ್ರನಜಚ ಅವರತ.  
ಇತ್ರ ಮನನಯ ಸದ್ಸಯರತ ಮನತ್ರ್ನಡತವನಗ ಕಬಡಿಡ ಮತೇಂತ್ನದ್ ಕರೇಡೆಗಳನತು ಪರತಿನಿಧಿಸತವುದನಗಿ 
ಹೆೇಳಿದ್ರತ.   ರ್ನನತ ರನಜ್ಯಮಟಟದ್ ವನಲ್ಲಬನಲಚ ತ್ೇಂಡವನತು ಪರತಿನಿಧಿಸಿದ್ೇಂತ್ಹ ಆಟಗ್ನರ.  ರ್ನನತ 
ಕ.ೆಜಿ.ಎಫ್.ನ ಬಿ.ಇ.ಎೇಂ.ಎಲ. ವನಲ್ಲಬನಲಚ ತ್ೇಂಡದ್ಲ್ಲಿ ಆಟಗ್ನರರ್ನಗಿದೆದನತ.  ಅದ್ರ ನೇಂತ್ರ ಸನರಿಗ್ ೆ
ಸೇಂಸೆೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಸಿಕೆತ್ತ.  

ಮನನಯ ಕರೇಡನ ಸಚಿವರತ ಕೊೇಲ್ನರಕೆೆ ಬೇಂದ್ ಸೇಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿನ ಜಿಲ್ನಿಧಿಕನರಿಯವರ 
ಕಛೆೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಡದೆ್ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೊೇಲ್ನರದ್ಲ್ಲಿರತವ Sports Hostel ಮತ್ತು ಸಟೆೇಡಿಯೇಂಗಳ ಬಗೆ್ೆ 
ಹೆೇಳಿದೆದನತ.  ೧೯೭೫ರೆ್ೇ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ಡನ:ರನಜಚಕತಮನರಚ ಅವರತ ಒೇಂದ್ತ ಮನರೇಂಜ್ರ್ನ 
ಕನಯಾಕರಮವನತು ಮನಡಿ ಹಣವನತು ಸೇಂಗರಹಿಸಿ ಸಟೆೇಡಿಯೇಂ ಅನತು ನಿಮಿಾಸಲ್ನಗಿತ್ತು.  ಅೇಂದ್ತ 
ಹೆೇಗಿದಯೆೇ ಇೇಂದಿಗೂ ಹನಗೆ್ಯೆೇ ಇದೆ.  ಸತಮನರತ ೪೮ ವಷಾಗಳು ಕಳೆದಿದ.ೆ  ಇೇಂದಿನ ತ್ನಕ 
ಅದ್ರ ಅಭಿವೃದಿಿಗ್ೆ ಯನವುದೆೇ ರೂಪತರೇೆಷ್ೆಗಳು ಆಗಿರತವುದಿಲಿ. ರ್ನನತ ಮನನಯ ಮೇಂತಿರಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ 
ಬಹಳವನಗಿ ಮನವಿ ಮನಡಿದೆದನತ.  ಅಲ್ಲಿ ಒೇಂದ್ತ synthetic track ಅನತು ಹನಕತವೇಂತ್ಹ 
ಪರಯತ್ುವನತು ಯನವುದೆೇ ಸಕನಾರಗಳು ಮನಡಲ್ಲಲಿ.  ಕೊೇಲ್ನರ ಜಿಲ್ೆಿಯತ ಕರೇಡನ ಕ್ಷೆೇತ್ರಕೆೆ ತ್ನುದೆೇ 
ಆದ್ ಕೊಡತಗ್ೆಯನತು ನಿೇಡಿದ.ೆ  ವನಲ್ಲಬನಲಚ ಆಗಿರಬಹತದ್ತ, ಬನಯಸೆೆಟಚ ಬನಲಚ ಆಗಿರಬಹತದ್ತ, 
ಅಥೆಿಟಿಕುಚ ಆಗಿರಬಹತದ್ತ.  ಎಲ್ನಿ ವಿಭನಗಗಳಿಗ್ೆ ಕೂೆೇಲ್ನರದಿೇಂದ್ ರನಜ್ಯಮಟಟಕೆೆ ಮತ್ತು ರನಷರಮಟಟಕೆೆ 
ಕರೇಡನಪಟತಗಳು ಹೊೇಗಿರತವ ಉದನಹರಣೆಗಳಿವೆ.  ಅದೆೇ ರಿೇತಿ ಕೊೇಲ್ನರ ಜಿಲ್ೆಿಯಲ್ಲಿ District 
Youth Centre ನ ಒಳೆುಯ ಕಟಟಡ ಮತ್ತು ಬನಯಡಿಮೇಂಟನಚ ಕಟಟಡ ಇತ್ತು. ಇೇಂದ್ತ ಅಲ್ಲಿ ಗಿಡಗಳು 
ಬೆಳೆದ್ತ, ಕಟಟಡವು ಶ್ರ್ಥಲ್ನವಸೆೆಯಲ್ಲಿದೆ.  ಕೂೆೇಲ್ನರದ್ಲ್ಲಿ ನಿೇರಿನ ಸಮಸೆಯಯತ್ತು.  ಈಗ ಆ ಸಮಸೆಯ 
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ಪರಿಹನರವನಗಿರತವುದ್ರಿೇಂದ್ ಒೇಂದ್ತ ಈಜ್ತಕೊಳವನತು ನಿಮನಾಣ ಮನಡಿಕೊಡಿ ಎೇಂದ್ತ ಮನನಯ 
ಮತಖಯಮೇಂತಿರಗಳಲ್ಲಿ ವಿನೇಂತಿಸಿದೆದೇರ್ೆ.  ಒೇಂದ್ತ ಕನಲದ್ಲ್ಲಿ ರ್ನವು ಓದ್ತತಿುದನದಗ ರೂ.೧೦ಗಳನತು ಸೇಂಗರಹ 
ಮನಡಿ ರನಜ್ಯ ಮಟಟದ್ ಮತ್ತು ರನಷರ ಮಟಟದ್ ಟೂನಾಮೇಂಟಚಗಳನತು ಮನಡಿದೆದೇವೆ.  ಇೇಂದ್ತ 
ಯನವುದೆೇ ಆಟವನತು ಪ್ನರಕಟೇಸ್ಚ ಮನಡತತಿುಲಿ.  ಕೊೇಲ್ನರ ಸಟೆೇಡಿಯೇಂಗೆ್ ಸಿೇಂಥೆಟಿಕಚ ಟನರಯಕಚ 
ಹನಕತವ ಕೆಲಸ ಈ ಸಕನಾರದ್ಲ್ಲಿಯನದ್ರೂ ಆಗಲ್ಲ.  ಕೊೇಲ್ನರ ಜಿಲ್ನಿ ಕೆೇೇಂದ್ರವನದ್ರೂ ಸಹ ಅಲ್ಲಿ 
ಒೇಂದ್ೂ ಈಜ್ತ ಕೊಳ ಇರತವುದಿಲಿ. ಇವೆರಡನೂು ಸಹ ತ್ನವು ರೆ್ರವೆೇರಿಸಿಕೊಡಬೇೆಕೆೇಂದ್ತ ಎೇಂದ್ತ 
ಕೊೇಲ್ನರ ಜ್ನತ್ೆಯ ಪರವನಗಿ ಮನನಯ ಸಚಿವರಲ್ಲಿ ವಿನೇಂತಿಸತತ್ೆುೇರೆ್.  

ಶ್ರೇ ಶಶ್ೇಲಚ ಜಿ.ನಮೇಶ್ (ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್ಷೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇದಿೇಗ ಮನನಯ 
ಭನರತಿ ಶೆಟಿಟಯವರತ ಹೆೇಳುತಿುದ್ದರತ. ಪರತಿ ಶನಲ್ೆ ಅಥವನ ಕನಲ್ೇೆಜಿಗ್ ೆತ್ಪಪದೆ ಒಬಬ ದೆೈಹಿಕ ಶ್ಕ್ಷಕರತ 
ಇರಲ್ೇೆ ಬೆೇಕತ.  ಹತದೆದಗಳನತು ಮೇಂಜ್ೂರತ ಮನಡದಿದ್ದರೂ, guest teachers ಗಳನತು ಯನವ 
ರಿೇತಿ ತ್ೆಗೆ್ದ್ತಕೂೆಳುುತ್ನುರಯೆೇ ಅದೆೇ ರಿೇತಿ ತ್ಪಪಲ್ನರದೆ ಎಲ್ನಿ ಶನಲ್ೆಗಳಲ್ಲಿ guest teachers 
ಗಳನತು ತ್ೆಗೆ್ದ್ತಕೊಳುಬೇೆಕೇೆಂದ್ತ ರ್ನನತ ಒತ್ನುಯಸತತ್ೆುೇರೆ್.  ರ್ನವು ಅರೆ್ೇಕ ಜಿಲ್ನಿ ಸಟೆೇಡಿಯೇಂಗಳಲ್ಲಿ 
ರೆ್ೂೇಡಿದೆದೇವೆ.  Coach ಗಳು ಯನರೂ ಸರಿಯನಗಿ ಇರತವುದಿಲಿ. Coach ಗಳನತು ಕೂಡ 
ಹೊರಗತತಿುಗ್ೆಯ ಮೇಲ್ೆ ರೆ್ೇಮಕ ಮನಡಿಕೊಳುಬೇೆಕತ.  ಅವರಿಗೆ್ ಒೇಂದ್ತ encouragement 
ಕೊಡಬೇೆಕತ.  Academies ಬಿಟಟರ ೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ Coaches ಸಿಗತವುದಿಲಿ.  ಎಲ್ಲಿ ರೆ್ೂೇಡಿದ್ರೂ 
Coaches ಇಲಿವೆೇ ಇಲಿ. ದ್ಯವಿಟತಟ ಅವರಿಗೆ್ ರೂ.೧೫,೦೦೦-೨೦,೦೦೦ ಇಷ್ೆಟೇ ಕೂೆಟಟರೂ, why 
not employ them?  ಇದ್ನತು ಕಡನಡಯವನಗಿ ಮನಡಬೇೆಕತ.  ಇದ್ಕೆೆೇಂದ್ತ ನನು ಸಲಹ ೆ
ಏನಿದೆಯೆೇಂದ್ರೆ DMF Fund  ಪರತಿ ಜಿಲ್ೆಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಇದೆ.  ಅದ್ನತು ಏಕೆ ಖಚತಾ ಮನಡತತ್ನುರ ೆ
ಎನತುವುದ್ತ ತ್ಮಗ್ೆಲಿರಿಗೂ ಚೆರ್ನುಗಿ ತಿಳಿದಿದೆ.  Let ten percent of the DMF Fund 
should be spent for sports only.  



   138 

                                                                                                                                                  ವಿಪ/21-03-2022   
“ wzÀÄÝ¥ÀrAiÀiÁUÀzÀ ¥Àæw/unedited copy/£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ¼À°è CxÀªÁ ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉUÁV G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀPÀÆqÀzÀÄ 

__________________________________________________________________________________ 

ಡನ: ಕ.ೆಗ್ೊೇವಿೇಂದ್ರನಜ:- ಮನನಯ ನಮೇಶ್ಯವರೇೆ, ಕರೇಡನ ಇಲ್ನಖೆಗ್ ೆ transfer 
ಮನಡಲ್ಲ ಎೇಂದ್ತ ರ್ನನತ ಹೆೇಳುತ್ೆುೇರ್.ೆ  ಏಕೆೇಂದ್ರ ೆ ಅಲ್ಲಿೇಂದ್ ಹಣವು ಸರಿಯನಗಿ 
ವಿತ್ರಣೆಯನಗತವುದಿಲಿ.   

ಶ್ರೇ ಶಶ್ೇಲಚ ಜಿ.ನಮೇಶ್:-ಇದ್ನತು prioritize  ಮನಡಿ ಅದ್ನತು ಮನಡತವುದ್ತ ಬಹಳ 
ಉತ್ುಮ.  

ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ:- ಮನನಯ ನಮೇಶ್ಯವರೇೆ, ಈಗ ತ್ನವು ಟೆನಿುಸ್ಚ ಆಡತತಿುದಿದೇರೂೆೇ 
ಅಥವನ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಬಿಟಿಟದಿದೇರೂೆೇ?  

ಶ್ರೇ ಶಶ್ೇಲಚ ಜಿ.ನಮೇಶ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಕಳೆದ್ ೩೮ ವಷಾಗಳಿೇಂದ್ ಇೇಂದಿಗೂ 
ಚತರ್ನವಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಧಿವೆೇಶನ ನಡಯೆತವ ಸೇಂದ್ಭಾವನತು ಹೂೆರತ್ತಪಡಿಸಿ ಪರತಿ ವನರ ರ್ನಲತೆ 
ಅಥವನ ಐದ್ತ ದಿನ ರ್ನನತ ಟೆನಿುಸ್ಚ ಆಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ  ಅದ್ಕೆೇಂತ್ಲೂ ಮದ್ಲತ ೧೦ ವಷಾ ಬನಯಡಿಮೇಂಟನಚ 
ಆಡಿದೆದೇರ್.ೆ  Regularly  ಟೆನಿುಸ್ಚ ಆಡತತ್ೆುೇರ್ೆ.  ಸಕನಾರ ಕೂೆಟಿಟರತವ LAD Fund ನಲ್ಲಿ ರ್ನನತ 
ಮದ್ಲತ ಕೂಡ ಕೂೆಟಿಟದದೆೇರ್ೆ.  ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಜಿಲ್ೆಿಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷಟ ೩೦-೪೦ ಶನಲ್ೆಗಳಿಗ್ ೆಕಡಿಮ 
ಖಚನಾಗತವ ಕರೇಡೆಗಳಿಗ್ ೆ ರೂ.೧೦,೦೦೦ ಅನತು ಪರತಿ ಶನಲ್ೆಗಳಿಗ್ ೆ ನಿೇಡಿದ್ರ,ೆ ಸತಮನರತ ೫೦ 
ಶನಲ್ೆಗಳಿಗ್ ೆ ಶನಸಕರನದ್ ರ್ನವು ಫೇಂಡಚ ಕೊಟಟರ ೆ ಕನಿಷಾ ಪಕ್ಷ ಅಲ್ಲಿಯನದ್ರೂ ರ್ನವು ಆಟ 
ಆಡಿಸಬಹತದ್ತ.   

(…ಮತೇಂದ್ತ) 

(495) 21-03-2022 (೪.30) ಕೆಜಿ-ವಿಕೆ             (ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನಚರವರ ಉಪಸಿೆತಿ)                 

ಶ್ರೇ ಶಶ್ಲಚ ಜಿ.ನಮೇಷ್ಟ್ (ಮತೇಂದ್ತ):- 

ಈ ರಿೇತಿಯನಗಿ ಒತ್ತು ಕೊಟಟರ ೆ ಒಳೆುಯದ್ತ. Khelo India ಬಹಳ ದೊಡಡ ಪರಮನಣದ್ಲ್ಲಿ  
ಕೆೇೇಂದ್ರದ್ಲ್ಲಿ ಬೆೇರ ೆಬೆೇರ ೆರಿೇತಿಯೇಂದ್ motivate ಮನಡತತಿುದನದರ.ೆ ನಮಮ ರನಜ್ಯದ್ ಬಜೆಟಚನಲ್ಲಿಯೂ 
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ಸಹ, 75 ಕರೇಡನ ಪಟತಗಳನತು ಆಯೆೆ ಮನಡಿ ಅವರಿಗೆ್ ತ್ಲ್ನ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪ್ನಯಗಳನತು 
ಕೊಡತವೇಂತ್ಹ ವಯವಸೆೆಯನತು ಮನಡಿದನದರ.ೆ  My suggestion is that, regularly let 
there be a funds.  ಬಡವರ ಕರೇಡೆಗಳು ಯನವುವು ಇವೆ, ಅವುಗಳಿಗ್ೆ ಉತ್ೆುೇಜ್ನ ಕೂೆಡಬೇೆಕತ 
ಎನತುವುದ್ತ ನನು ಸಲಹೆ. Let there be only five sports, ಅದ್ನತು regularly 
ಮನಡಬೇೆಕತ.  

     ಶ್ರೇ ಅರತಣ ಶಹನಪತರ (ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್ಷೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ,  ನನಗ್ ೆ
ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಅವಕನಶ ಕೊಟಿಟದ್ಕನೆಗಿ  ತ್ಮಗ್ೆ ಧನಯವನದ್ಗಳು. ಮನನಯ ಸದ್ಸಯರನದ್ 
ಡನ||ಕ.ೆಗ್ೊೇವಿೇಂದ್ರನಜಚರವರತ ಬಹಳ  ಒಳೆುಯ ವಿಷಯವನತು ಚಚಾೆಗ್ೆ ತ್ೆಗೆ್ದ್ತಕೂೆೇಂಡಿದನದರೆ. 
ಅದ್ಕನೆಗಿ ಅವರಿಗೆ್ ಅಭಿನೇಂದ್ರೆ್ಗಳನತು ಸಲ್ಲಿಸತತ್ೆುೇರ್.ೆ ರ್ನವು ಕರೇಡನ ಕೂಟದ್ಲ್ಲಿ  ವಿಫಲವನದನಗ 
ಮನತ್ರ ಕರೇಡೆಗಳ ಬಗೆ್ೆ ಚಚಾೆ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆ.  ಆದ್ರೆ, ರ್ನವು ಬೆೇರ ೆಸೇಂದ್ಭಾಗಳಲ್ಲಿ ಕರೇಡೆಗಳಿಗ್ೆ ಎಷತಟ 
ಆದ್ಯತ್ ೆಕೊಡತೆ್ುೇವೆ ಎೇಂಬತದ್ನತು ರೆ್ೂೇಡಬೆೇಕನಗಿದ.ೆ ನಮಗ್ೆ ಸನಾತ್ೇಂತ್ರಯ ಬೇಂದ್ತ ಇಷತಟ ವಷಾಗಳು 
ಕಳೆದ್ರೂ ಸಹ, ಈ ಕರೇಡನ ಕ್ಷೆೇತ್ರದ್ ಸೇಂರಕ್ಷಣೆ  ಹೆೇಗ್ ೆಇದೆ, ಇದ್ರ ಆಡಳಿತ್ ವಯವಸೆೆ ಯನವ ರಿೇತಿ 
ಇದೆ ಎೇಂಬತದ್ನತು ಒೇಂದ್ತ ಬನರಿ ಗಮನಿಸಬೇೆಕನಗಿದೆ. ತ್ನಲೂಿಕತ ಮಟಟದ್ಲ್ಲಿ ಮನಡಿರತವೇಂತ್ಹ 
ಕರೇಡನೇಂಗಣಗಳನತು AC ರವರತ  ನಿವಾವಣೆ ಮನಡತತ್ನುರ.ೆ ಆದ್ರೆ, ಅವರತ headquarter ನಲ್ಲಿ 
ಇರತವುದಿಲಿ. ಜಿಲ್ನಿ ಕೆೇೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿರತವೇಂತ್ಹ ಕರೇಡನೇಂಗಣಗಳನತು ಜಿಲ್ನಿಧಿಕನರಿಯವರತ monitor 
ಮನಡತತ್ನುರ.ೆ ಜಿಲ್ನಿಧಿಕನರಿಯವರ ಕನಯಾಭನರದ್ ಒತ್ುಡ ಎಷ್ಟ್ಟದೆ ಎೇಂಬತದ್ತ ತ್ಮಮಗ್ೆಲಿರಿಗೂ 
ಗ್ೊತಿುದೆ. ಏರೆ್ೇ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ, ರ್ನವು  ಜಿಲ್ನಿಧಿಕನರಿಯವರತ ಎೇಂದ್ತ ಹೆೇಳುವುದ್ನತು ರೂಡಿ 
ಮನಡಿಕೊೇಂಡಿದೆದೇವ.ೆ ರ್ನವು ಇಡಿೇ ಕರೇಡನ ಕ್ಷೆೇತ್ರಕೆೆ ಸೇಂರಕ್ಷಣೆ ಕೂೆಡತವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರನಗಿದೆದೇವೆ.  
ಜಿಲ್ನಿಧಿಕನರಿಯವರತ  ಕರೇಡನ ಇಲ್ನಖಯೆ ಅಧಿಕನರಿಯನಗಿ ಇದ್ದೇಂತ್ಹ ಸೇಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ಬೆೇರ ೆಯನವ 
ಅಧಿಕನರಿಗಳು ಅದ್ರ ಬಗ್ೆೆ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದ್ಕೆೆ ಆಗತವುದಿಲಿ ಹನಗೂ  ಕರೇಡನ ಕ್ಷೆೇತ್ರದ್ ಬಗ್ೆೆ 
ಯನವುದೆೇ ನಿಣಾಯಗಳನತು ತ್ೆಗೆ್ದ್ತಕೂೆಳುುವುದ್ಕೆೆ ಸನಧಯವಿಲಿ. ಇದ್ತ ಒೇಂದ್ತ.   
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        ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಎರಡರೆ್ಯದನಗಿ, ಕರೇಡನ ಪಟತಗಳೆ ಕರೇಡನ ಇಲ್ನಖಯೆನತು 
ಮತನುಡಸೆತವೇಂತ್ ೆ ಆಗಬೆೇಕತ ಎನತುವುದ್ತ ಬಹಳ ಮತಖಯ. Association  ನವರತ  ಏಕ ೆ 
ಯಶಸಿಾಯನಗತತಿುದನದರೇೆಂದ್ರ,ೆ  ಅಲ್ಲಿ active involvement ಕರೇಡನ ಪಟತಗಳದ್ತದ ಇದೆ,  ಇಲ್ಲಿ 
ಇರತವೇಂತ್ಹ ಕರೇಡನಪಟತಗಳು ಯನರತ ಎೇಂದ್ತ ತ್ಮಗ್ೆ ಗ್ೂೆತಿುದೆ.  ಈಗ ಕರೇಡನ ಇಲ್ನಖಯೆ 
ನಿದೆೇಾಶಕರತ ಯನರತ? ಯತವಜ್ನ ಸೇೆವನ  ಇಲ್ನಖಯೆೇಂದ್ಲ್ೆೇ ಅದ್ತ ನಡಯೆತತಿುದ.ೆ ಯತವಜ್ನ 
ಸೇೆವನ ಇಲ್ನಖಯೆ ಭನಗವನಗಿ ಏಕೆ ಕರೇಡೆಯನತು  ಇಡಲ್ನಗಿದ?ೆ ಯನವುದೆೇ ಕನರಣಕೂೆ ಪೂಣಾ 
ಅವಧಿಯ ಕರೇಡನ  ನಿದೆೇಾಶಕರತ  ಕರೇಡನ ಪಟತಗಳ ಮಧಯದಿೇಂದ್ ಹೊರಹೂೆಮಮದಿರತವ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ 
ರೆ್ೂೇಡಿಕೂೆೇಂಡಿದನದರೆ, ಈ ಕರೇಡನ ಇಲ್ನಖಯೆಲ್ಲಿ  ಎಷತಟ ಜ್ನ ಮೇಂತಿರಗಳಿದನದರ?ೆ ರ್ನನತ ಈಗಿನ 
ಸಕನಾರದ್ ಮೇಂತಿರಗಳು ಎೇಂದ್ತ ಹೆೇಳುತಿುಲಿ.  ರ್ನನತ ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ್ಲ್ಲಿದನದಗ,  ಆ ಸೇಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ 
ಮನನಯ ಜಿ.ಪರಮೇಶಾರಚರವರತ Karnataka Athletics Association, President  
ಆಗಿದ್ದರತ. ಆ  ಸೇಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ಅವರತ ಕರೇಡನ ಸಚಿವರನಗಿದ್ದರತ. ಆಗ ರ್ನನತ  coaches ಗಳನತು ಏಕ ೆ
ಖನಯೇಂ ಗ್ೊಳಿಸತವುದಿಲಿವೆೇಂದ್ತ ಪರಶೆುಯನತು ಕೇೆಳಿದೆದ, ಇಲ್ಲಿಗ್ೆ permanent coaches ಗಳು 
ಬೇಂದ್ರ,ೆ ಅವರತ ನಿದೆೇಾಶಕರವರೆಗೂ ಬಡಿು ಪಡದೆ್ತಕೂೆೇಂಡತ ಕರೇಡನ ಪಟತಗಳು lead ಮನಡತತ್ನುರ ೆ
ಎನತುವ ಭಯ  ಇಲ್ನಖೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಈ  ಇಲ್ನಖಗೆ್ ೆ ಎಷತಟ ಹಣ ಕೊಟಟರೂ ಸಹ, ಅದ್ತ 
ಪರಯೇಜ್ವನಗತವುದಿಲಿ.  ಈ  ಇಲ್ನಖಗೆ್ ೆಹಣ ಕೂೆಟಟರ,ೆ  ಅಲ್ಲಿ  ಉನುತ್ ಹತದೆದಯಲ್ಲಿ ಯನರೊೇ 
ಕತಳಿತ್ತಕೂೆೇಂಡಿರತತ್ನುರಯೆೇ, ಅವರಿಗೆ್ ಬೆೇಕನಗಿರತವೇಂತ್ಹ ಆದ್ಯತ್ ೆಮೇರಗೆ್ೆ ಅಲ್ಲಿಗ್ೆ ಪರಿಕರಗಳನತು 
ಸರಬರನಜ್ತ ಮನಡತತ್ನುರ.ೆ ಆದ್ರೆ, ಕರೇಡನ ಪಟತಗಳಿಗ್ೆ ಬೆೇಕನಗಿರತವೇಂತ್ಹ ಪರಿಕರಗಳನತು 
ಸರಬರನಜ್ತ ಮನಡತವುದಿಲಿ. ಯನರಿಗ್ ೆshoes ಬೆೇಕತ, ಯನರಿಗ್ ೆಯನವುದ್ರಲ್ಲಿ ಲ್ನಭ ಇದೆ, ಕರೇಡನ 
ಪಟತಗಳ requirement ಆಧನರಿತ್ವನಗಿ ಕರೇಡನ ಇಲ್ನಖ ೆ ನಡಯೆತತಿುದೆ ಎೇಂದ್ತ ನನಗ್ೆ 
ಇದ್ತವರೆಗೂ ಅನಿಸಿಲಿ. ಸಕನಾರದಿೇಂದ್ ಈ ಇಲ್ನಖಗೆ್ ೆಹೆಚತಿ ಹಣ ಕೊಟಟರೂ ಸಹ, ಅದ್ನತು ಯನವ 
ರಿೇತಿ ಸದ್ತಪಯೇಗ ಪಡಿಸಿಕೂೆಳುಬಹತದ್ತ ಎನತುವೇಂತ್ಹವರತ ಅಲ್ಲಿದನದರೆ. ಇದ್ಕೆೆ ಒೇಂದ್ತ ರ್ನಯಯ 
ಸಿಗಬೆೇಕತ ಎನತುವೇಂತ್ಹ ಒೇಂದ್ತ ವಯವಸೆೆಯನತು ನಿಮನಾಣ ಮನಡಬೇೆಕತ ಎನತುವುದ್ತ ಬಹಳ ಅಗತ್ಯ 
ಇದೆ.  ಅದ್ಕೆೆ ಅಲ್ಲಿಗ್ೆ ಖನಯೇಂ ತ್ರಬೇೆತ್ತದನರರನತು  ಕೊಡಬೇೆಕೆೇಂದ್ತ ರ್ನನತ ಮನನಯ ಸಚಿವರಲ್ಲಿ 
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ಮನವಿ ಮನಡಿಕೂೆಳುುತ್ೆುೇರ್ೆ. ಆ coaches ಗಳೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ್ತ ನಿಲಿಬೇೆಕತ. performer coaches 
ಗಳು ಇದ್ದರ,ೆ ಅವರತ ಹೆಚತಿ ಜ್ನ ಕರೇಡನಪಟತಗಳನತು ತ್ಯನರತ ಮನಡತತ್ನುರೆ, ಆ performance 
ಗೆ್ ಒೇಂದ್ತ index ಅನತು ತ್ಯನರತ ಮನಡಿ, ಅದ್ರ ಆಧನರದ್ ಮೇಲ್ೆ ಅವರಿಗ್ ೆಬಡಿುಯನತು ಕೊಡಿ,  

     ಡನ||ಕ.ೆಗ್ೊೇವಿೇಂದ್ ರನಜಚ (ವಿಧನನ ಸಭೆಯೇಂದ್ ಆಯೆೆಯನದ್ವರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅದ್ಕೆೆ ಇಲ್ನಖಯೆಲ್ಲಿ job chart ಅೇಂತ್ ಇದೆ. ಅವರತ  ಪರತಿ ದಿವಸ ಆ job 
chart ನಲ್ಲಿ ಬರೆಯತತ್ನುರೆ. ಅದ್ಕೆೆ ಮೇಲ್ನಧಿಕನರಿಗಳು review ಮನಡಬೇೆಕತ. 

ಶ್ರೇ ಅರತಣ ಶಹನಪತರ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ,  ಅಲ್ಲಿ ಇರತವೇಂತ್ಹವರೆಲಿರೂ 
hundred percent temporary coaches. ಯನವ coaches ಗಳಿಗೂ ಅವರ ಜಿೇವನದ್ 
ಭದ್ರತ್ೆ ಇಲಿ. ಹನಗ್ನಗಿ, ಅವರತ ಇರ್ುೆೇನೂ ಕರೇಡನಪಟತಗಳನತು ತ್ಯನರತ ಮನಡತತ್ನುರ?ೆ ಜಿಲ್ೆಿಗಳಲ್ಲಿ 
ಮನಡಿರತವೇಂತ್ಹ ಕರೇಡನೇಂಗಣಗಳು ಯನವ ಯನವ ಕನಯಾಗಳಿಗೆ್ ಬಳಕೆಯನಗತತ್ುವೆ ಎನತುವುದ್ನತು 
ಒಮಮ ಪರಿಶ್ೇಲ್ಲಸಬೇೆಕನಗತತ್ುದೆ.  ಅತಿಹಚೆತಿ ರನಜ್ಕೇಯ ಸಭೆಗಳಿಗ್ೆ  ಕರೇಡನೇಂಗಣಗಳು 
ಬಳಕೆಯನಗತತಿುದ.ೆ ಕರೇಡನೇಂಗಣಗಳು ಯನವುದ್ಕೆೆ ಬಳಕೆಯನಗಬೆೇಕೆೇಂದ್ತ ತ್ನವು ತಿೇಮನಾನ ಮನಡಿ. 
ರ್ನನತ ಕೊರೆ್ಗ್ ೆ ಒೇಂದ್ತ ಮನತ್ನತು ಹೇೆಳಿ conclude ಮನಡತತ್ೆುೇರೆ್. ಏಕೆೇಂದ್ರ,ೆ ಇದ್ತ 
incomplete ಆಗಬನರದ್ತ. ಈಗ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಿದನದರೆ. ರ್ನನತ ಮನನಯ ಸಚಿವರಲ್ಲಿ  
ಒೇಂದ್ತ ವಿನೇಂತಿಯನತು ಮನಡಿದದೆೇರೆ್. ತ್ನಲೂಿಕತ ಮಟಟದ್ಲ್ಲಿರತವೇಂತ್ಹ ಕರೇಡನೇಂಗಣಗಳನತು ನಿವಾವಣ ೆ
ಮನಡತವೇಂತ್ಹವರತ ಯನರತ ಇಲಿ. ಶ್ಕ್ಷಣ ಇಲ್ನಖಯೆಲ್ಲಿ ತ್ನಲೂಿಕತ Physical Education 
Officer ರವರತ ಇದನದರೆ, ಅವರತ ಅಲ್ಲಿಗ್ೆ TPO. ಅವರಿಗೆ್  ಆ ಕರೇಣನೇಂಗಣದ್ ಉಸತುವನರಿಯನತು 
ಕೊಟಟರ,ೆ ಆಗ ಅದ್ನತು ಶ್ಕ್ಷಣ ಇಲ್ನಖಯೆವರನದ್ರೂ ಸಹ ಬಳಸಿಕೊಳುುತ್ನುರೆ.  

ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನಚ:- ಮನನಯ ಸದ್ಸಯರೆೇ, ತ್ನವು ಕರೇಣನೇಂಗಣದ್ ಬಗೆ್ೆ ಹೆೇಳುತಿುರತವೇಂತ್ಹ 
ಸೇಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ಒೇಂದ್ತ ಮನತ್ತ ಜ್ಞನಪಕಕೆೆ ಬೇಂತ್ತ. ಎಲ್ಲಿ ಕರೇಣನೇಂಗಣ ತ್ತೇಂಬಿರತತ್ುದಯೆೇ, ಅೇಂತ್ಹ 
ಕಡಗೆಳಲ್ಲಿ ಆಸಪತ್ೆರಗಳು ಖನಲ್ಲ ಇರತತ್ುವೆ. ಎಲ್ಲಿ ಕರೇಣನೇಂಗಣ ಖನಲ್ಲ ಇರತತ್ುದೆಯೇ ಅೇಂತ್ಹ ಕಡಗೆಳಲ್ಲಿ 
ಆಸಪತ್ೆರಗಳು ತ್ತೇಂಬಿರತತ್ುವೆ ಎನತುವೇಂತ್ಹ ಮನತ್ನತು ರ್ನನತ ಯನವನಗಲೂ  ಹೆೇಳುತಿುರತತ್ೆುೇರ್.ೆ  
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ಶ್ರೇ ಅರತಣ ಶಹನಪತರ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೆೇ, ಶ್ಕ್ಷಣ  ಇಲ್ನಖಗೊ ಮತ್ತು ಕರೇಡನ 
ಇಲ್ನಖಗೊ ಸೇಂಬೇಂಧ ಕಲ್ಲಪಸತವೇಂತ್ಹ ಒೇಂದ್ತ ವಯವಸೆೆಯನತು ನಿಮನಾಣ ಮನಡಬೇೆಕೆೇಂಬ 
ವಿನೇಂತಿಯನತು ಮನಡತತ್ೆುೇರೆ್. ಇವತಿುನ ದಿವಸ ಕರೇಣನೇಂಗಣಗಳಲ್ಲಿ ಶನಲ್ನ ಮಕೆಳು ಮನತ್ರ ಆಟ 
ಆಡತತಿುದನದರ.ೆ  ಶನಲ್ೆಯ ಮಕೆಳು  ಮತ್ತು ಕನಲ್ೇೆಜಿನಲ್ಲಿ ವನಯಸೇಂಗ ಮನಡತತಿುರತವೇಂತ್ಹ ಮಕೆಳು 
ಕರೇಡೆಯ ಬಗೆ್ೆ ಆಸಕು ಕೊಟತಟ ಅದ್ಕೆೆ ಸಮಯವನತು ಕೊಟತಟ ಕರೇಡನೇಂಗಣಗಳನತು  ಅವರತ 
ಸದ್ತಪಯೇಗ ಮನಡಿಕೊಳುುವಷತಟ ಬೇೆರೆ ಯನರತ ಮನಡಿಕೊಳುುತಿುಲಿ. ಅದ್ಕನೆಗಿ ಶನಲ್ೆಗಳಿಗ್ ೆದೆೈಹಿಕ  
ಶ್ಕ್ಷಕರನತು ರೆ್ೇಮಕನತಿ ಮನಡಿಕೊಳುಬೇೆಕತ. ಕೂೆರೆ್ಯ  ಪಕ್ಷ ಅವರನತು guest faculty 
ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿಯನದ್ರೂ ರೆ್ೇಮಕನತಿ ಮನಡಿದ್ರೆ ಈ ದೆೇಶದ್ಲ್ಲಿ ಕರೇಡಗೆಳು ಬಳೆಯೆತತ್ುವ ೆಎನತುವೇಂತ್ಹ 
ಮನತ್ನತು ಈ ಸೇಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ಹೆೇಳುವುದ್ಕೆೆ ಇಷಟಪಡತತ್ೆುೇರ್ ೆ 

ಡನ ||ವೆೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣಸನಾಮಿ (ಸಕನಾರದ್ ಮತಖಯ ಸಚೆೇತ್ಕರರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ  ಸದ್ಸಯರನದ್ ಡನ||ಕ.ೆಗ್ೊೇವಿೇಂದ್ರನಜಚರವರತ ಈ ವಿಷಯವನತು ಈ 
ಅಧಿವೆೇಶನದ್ಲ್ಲಿ ಎರಡತ ಬನರಿ ಚಚೆಾಗ್ೆ ಇಟಿಟದನದರೆ. ಈ ಸನಲ್ಲನ ಆಯವಯಯದ್ ಮೇಲ್ೆ ಚಚಾೆ 
ಮನಡತವೇಂತ್ಹ ಸೇಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯದ್ ಬಗೆ್ೆ ಸನಕಷತಟ ಚಚೆಾ ಮನಡಿದೆದೇವೆ. ಮನನಯ ಸದ್ಸಯರತ 
ಇದ್ನತು ಮತ್ೆು ನಿಯಮ 330 ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಚಚಾೆಗ್ೆ ತ್ೇಂದಿದನದರ.ೆ ಎಲ್ನಿ ಮನನಯ ಸದ್ಸಯರತಗಳು ಬಹಳ 
ಕನಳಜಿಯೇಂದ್  ವಿಶೇೆಷವನಗಿ ಇದ್ರ ಚಚಾೆಯಲ್ಲಿ ಭನಗವಹಿಸಿದನದರ.ೆ ಎಲ್ನಿ ಕನಲಘಟಟದ್ಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ  
ಈ ಇಲ್ನಖ ೆneglect ಗೆ್ ಒಳಗ್ನಗಿದ.ೆ ಈ ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಿ coaches ಬಗೆ್ೆ ಸತಮನರತ 10-20 ಬನರಿ 
ಚಚೆಾಯನಗಿರಬಹತದ್ತ. ಅದ್ಕೆೆ ಉತ್ುರ ಕೊಟಟರತ.   ಕೊರೆ್ಗ್ ೆ ಅದ್ನತು ಅಲ್ಲಿಗ್ ೆ ಬಿಟತಟ ಹೊೇದ್ರತ. 
ಅದ್ಕೆೆ ಮತೇಂದಿನ ಕನಯಾಕಲಪರ್ೆ ಇಲಿ. ಅದ್ನತು ಮನಡತವುದ್ಕೆೆ ಬಿಡತವುದಿಲಿ.  ಯತವಜ್ನ ಸೇೆವನ  
ಮತ್ತು ಕರೇಡನ ಇಲ್ನಖಯೆ ನಿದೆೇಾಶಕರ ಹತದೆದಗ್ೆ  ಯನವನಗಲೂ ಐ ರ್ಪ ಎಸ್ಚ ಅಧಿಕನರಿಗಳು ಬೇಂದ್ತ 
ಕತಳಿತ್ತಕೂೆಳುುವುದ್ಕೆೆ ಪ್ೆೈಪ್ೂೆೇಟಿ ಇದೆ. ಅವರತ ಬೇಂದ್ ತ್ಕ್ಷಣ ಅವರ ಅಧಿಕನರವನತು ಚಲ್ನವಣೆ 
ಮನಡತತ್ನುರಯೆೆೇ ಹೂೆರತ್ತ, ಕರೇಡೆಯನತು ಅಭಿವೃದಿಿ ಮನಡತವುದ್ಕೆೆ ಹೂೆೇಗತವುದಿಲಿ.  ಮನನಯ 
ಸದ್ಸಯರನದ್ ಅರಣಶಹನಪತರರವರತ ಹೆೇಳಿದ್ೇಂತ್ೆ, ಕರೇಡನ ಇಲ್ನಖಗೆ್ೆ ಖನಯೇಂ ನಿದೆೇಾಶಕರನತು 
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ರೆ್ೇಮಿಸತವ ಅವಶಯಕತ್ೆ ಬಹಳ ದೂೆಡಡ ಪರಮನಣದ್ಲ್ಲಿದೆ. ದೆೈಹಿಕ ಶ್ಕ್ಷಕರನತು  ಪರತಿ ಶನಲ್ೆಯಲ್ಲಿಯೂ 
ಕಡನಡಯವನಗಿ ರೆ್ೇಮಿಸಬೇೆಕೆೇಂಬ ಕನನೂನನತು  ತ್ರಬೇೆಕತ. ಈಗ ‘Fit India Movement’ಚ
ಎೇಂಬ ಆೇಂದೂೆೇಲವನತು ಪ್ನರರೇಂಭ ಮನಡಿದೆದೇವೆ. ಆರೂೆೇಗಯ ಭನರತ್ವನತು ಕಟಟಬೇೆಕತ. 
ರೂೆೇಗರತಜಿನಗಳನತು ದ್ೂರ ಇಡಬೇೆಕತ ಎನತುವೇಂತ್ಹ ಭನವರೆ್ ನಮಮಲ್ಲಿದೆ. ಆದ್ರೆ,  ಒೇಂದ್ತ 
ಶನಲ್ೆಯಲ್ಲಿ  150 ಜ್ನ ಮಕೆಳು ಇರಲ್ೇೆಬೇೆಕತ, ಪದ್ವಿಪೂವಾ ಕನಲ್ೇೆಜ್ತಗಳಿಗ್ೆ ದೆೈಹಿಕ ಶ್ಕ್ಷಕರನತು 
ರೆ್ೇಮಕ ಮನಡಲ್ೇೆಬನರದ್ತ,  ಡಿಗಿರ ಕನಲ್ೇೆಜ್ತಗಳ ಮಕೆಳು ದೂೆಡಡವರನಗಿದನದರ,ೆ ಅವರಿಗೆ್ ದೆೈಹಿಕ 
ಶ್ಕ್ಷಕರತ ಏಕೆ ಬೆೇಕತ ಎನತುವೇಂತ್ಹ ಮನಸಿೆತಿ ಇದೆಯಲ್ನಿ, ರ್ನನತ ಅದ್ರಿೇಂದ್ ರ್ನವು ಆಚೆಗ್ೆ 
ಬರಬೆೇಕತ. ಪರತಿ ಶನಲ್ೆ ಮತ್ತು ಕನಲ್ೇೆಜಿಗ್ ೆ ದೆೈಹಿಕ ಶ್ಕ್ಷಕರನತು ಅಗತ್ಯವನಗಿ ಅವಶಯಕವನಗಿ ರೆ್ೇಮಕ 
ಮನಡಲ್ೇೆಬೆೇಕೆೇಂಬ ಕನನೂನನತು ಮನನಯ ಪ್ನರಥಮಿಕ ಸಚಿವರತ ಮತ್ತು ಉನುತ್ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಚಿವರತ 
ಜನರಿಗ್ ೆ ತ್ರಬೇೆಕತ. ಇವತಿುನ ದಿವಸ ರ್ಪಯತ ಕನಲ್ೇೆಜ್ತಗಳಲ್ಲಿ ಒಬಬ ದೆೈಹಿಕ ಶ್ಕ್ಷಕರತ ಇಲಿ. ನಮಮ 
ರನಜ್ಯದ್ಲ್ಲಿ 15 ಜ್ನ ದೆೈಹಿಕ ಶ್ಕ್ಷಕರತ ಮನತ್ರ ಇದನದರ.ೆ ಡಿಗಿರ ಕನಲ್ೇೆಜ್ತಗಳಲ್ಲಿ  ಲ್ೆಕೆ ಇಲಿ. ಅೇಂದ್ರೆ, 4-
5 ಜ್ನ ದೆೈಹಿಕ ಶ್ಕ್ಷಕರ  ಮೇಲ್ೆ ಎಲೂಿ ಇಲಿ. 

(ಈ ಹೇಂತ್ದ್ಲ್ಲಿ ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರತ ರ್ಪೇಠ್ವನತು ಅಲೇಂಕರಿಸಿದ್ರತ) 

ಹೆೈಸೂೆಲಚನಲ್ಲಿ ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳು ಕಡಿಮ ಇದನದರ,ೆ ಹನಗ್ನಗಿ, ಅಲ್ಲಿಗ್ೆ  ದೆೈಹಿಕ ಶ್ಕ್ಷಕರತ ಬೇೆಕನಗಿಲಿ, 
ಪ್ನರಥಮಿಕ ಶನಲ್ೆಗಳಲ್ಲಿ  ಮಕೆಳೆ ಇಲಿ, ಅಲ್ಲಿಗ್ೆ   ಟಿೇಚರಚ ಏಕ ೆಬೆೇಕೆೇಂದ್ತ  ಹೆೇಳುತ್ನುರೆ. ಅದ್ಕೆೆ  
ನಮಮ ಸಕನಾರದ್ಲ್ಲಿಯನದ್ರೂ ಸಹ, ಪರತಿ ಶನಲ್ನ ಕನಲ್ೇೆಜಿಗಳಿಗ್ ೆ ದೆೈಹಿಕ ಶ್ಕ್ಷಕರನತು ರೆ್ೇಮಕ 
ಮನಡಲ್ೇೆಬೆೇಕೆೇಂಬ  ಒೇಂದ್ತ ಹೂೆಸ ಕನನೂನನತು ತ್ರಬೇೆಕೆೇಂದ್ತ ರ್ನನತ ಮನನಯ ಸಚಿವರತಗಳಲ್ಲಿ 
ಮನವಿ ಮನಡತತಿುದೆದೇರ್ೆ. 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ರ್ನರನಯಣಸನಾಮಿಯವರೇೆ, ಈಗ್ನಗಲ್ೆೇ  ಪರತಿ ಶನಲ್ ೆ
ಕನಲ್ೇೆಜಿಗಳಿಗ್ ೆದೆೈಹಿಕ ಶ್ಕ್ಷಕರನತು ಕಡನಡಯವನಗಿ ತ್ೆಗ್ೆದ್ತಕೂೆಳುಬೇೆಕೆೇಂದ್ತ Rule ಇದೆ. ಮತ್ೆು ಏನತ 
ಮನಡತತಿುೇರಿ? 
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ಡನ ||ವೆೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣಸನಾಮಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ,  ಮನನಯ ಆಯನೂರತ 
ಮೇಂಜ್ತರ್ನಥ್ಚರವರತ ಆಗಲ್ೆೇ ಹೆೇಳಿದನದರ.ೆ ಸಕನಾರ ಸತತ್ೊುೇಲ್ೆ ಮತಖನೇಂತ್ರ ಸಕನಾರವನತು 
ನಡಸೆತವುದ್ಕೆೆ ಹೂೆೇದ್ರೆ,  ಈ ರಿೇತಿಯನಗತತ್ುದೆ. 

ಶ್ರೇ ಆಯನೂರತ ಮೇಂಜ್ತರ್ನಥ್ಚ (ಪದ್ವಿೇಧರರ ಕ್ಷೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 
ತ್ಮಮನತು ಆಯೆೆ ಮನಡಿಲಿ ಎನತುವ ಕನರಣಕನೆಗಿಯೆೇ ತ್ಮಗ್ೆ ಬೇೆಜನರನಗಿ ಚತರ್ನವಣೆಗ್ ೆ ಸಾಧೆಾ 
ಮನಡಿದ್ತದ ಅಲಿವೆೇ: 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಆಯನೂರತ ಮೇಂಜ್ತರ್ನಥ್ಚರವರೆೇ, ನಮಮ ಕನಲಕೆೆ ಆ ರಿೇತಿ 
ಇರಲ್ಲಲಿ. ರ್ನನತ ಸಾಧೆಾ ಮನಡಿದ್ತದ ಬೆೇರ ೆ ರಿೇತಿ ಇದೆ. ಅದ್ತ ಹೆೇಗ್ೆ ಎೇಂದ್ತ ನಿಮಗ್ೆ  ನೇಂತ್ರ 
ಹೆೇಳುತ್ುೆೇರೆ್.  ಅದ್ನತು ನಿೇವು ಕೆೇಳಿದ್ರ ೆ ಆ ಮೇಲ್ೆ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಿಲಿ. 

ಡನ ||ವೆೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣಸನಾಮಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಬೆೇಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳಷತಟ 
ಶ್ರೇಮೇಂತ್ sports clubs ಗಳು ಇವೆ. Race Club ಇದೆ,  Golf Club ಇದ,ೆ Cricket Club 
ಇದೆ. ಅದ್ರ ಮನಲ್ಲೇಕರತ ಸನವಿರನರತ ಕೊೇಟಿ ರೂಪ್ನಯಗಳ ಬೆಲ್ ೆಬನಳುತ್ನುರೆ. ಅವರತ ಸಕನಾರಕೆೆ 
ಅಷ್ೆಟೇ ಮೇಸ ಮನಡತತಿುದನದರ.ೆ ಅದ್ರ ಬಗೆ್ೆ ಇದೆೇ ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಿ ಚಚೆಾಯನಗಿ ಅದ್ಕೆೆ ಸದ್ನ 
ಸಮಿತಿಯನತು ಮನಡಲ್ನಗಿತ್ತು. ಸದ್ನ ಸಮಿತಿ ಆ  ಕಿಬಚಗಳ ಹತಿುರ  ಹೊೇದ್ರ,ೆ  ಸದ್ನ 
ಸಮಿತಿಯನತು ಒಳಗ್ೆ ಬಿಟತಟಕೂೆಳುುತಿುಲಿ. ಸದ್ನ ಸಮಿತಿಗ್ ೆ ಆಗ್ೌರವ ತ್ೊೇರಿಸತತಿುದನದರ.ೆ ಅವರನತು 
ಬಲ್ಲಹನಕ ಕನಿಷಾ ಪಕ್ಷ ಒೇಂದ್ತ ಕಿಬಚನಿೇಂದ್ 100 ಕೊೇಟಿ ರೂಪ್ನಯಗಳನತು  ವಸೂಲ್ಲ ಮನಡಿ ಅದ್ನತು 
ರೆ್ೇರವನಗಿ ಕರೇಡನ ಇಲ್ನಖಗೆ್ ೆವಗ್ನಾವಣೆ ಮನಡಬೇೆಕೇೆಂದ್ತ ನನು ಸಲಹೆ. 

 ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಬೆೇಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ Library Cess ಅೇಂತ್ ಇದೆ, 562 ಕೊೇಟಿ 
ರೂಪ್ನಯಗಳು Library Cess ಇವತ್ತು ಬಿ.ಬಿ.ಎೇಂ.ರ್ಪ ಯಲ್ಲಿದೆ. ಅದ್ನತು ಬಿಡತಗಡೆ ಮನಡಿಲಿ. 

(ಮತೇಂದ್ತ)  
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(496) 21-03-2022 (4.40) ಎೇಂವಿ-ವಿಕೆ                (ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿೆತಿ) 

ಡನ|| ವೆೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣಸನಾಮಿ (ಮತೇಂದ್ತ) 

ಹನಗೆ್ಯೆೇ ಕರೇಡೆಗೂ ಸಹ ಸಸೆ್ಚ ರೂಪದ್ಲ್ಲಿ ಹಣ ಸೇಂಗರಹ ಮನಡಿ, ಕರೇಡನ ಇಲ್ನಖಗೆ್ ೆ ಜ್ಮ 
ಮನಡತವೇಂತ್ಹ ಕೆಲಸವನಗಬೆೇಕತ. ರ್ನವುಗಳು ಇಷ್ೆಟಲ್ನಿ ಭನಷಣ ಮನಡಿ, ಮನನಯ ಸಚಿವರನದ್ 
ಡನ||ಕ.ೆಸಿ.ರ್ನರನಯಣಗ್ೌಡರ ಮೇಲ್ೆ ಬಹಳ ಭನರ ಹೊರೆಯಸಿಬಿಟಟರೆ. ಅವರತ ಎಷತಟ ಭನರವನತು 
ತ್ಡದೆ್ತಕೂೆಳುುವುದ್ಕೆೆ ಸನಧಯವನಗತತ್ುದೆ. ಹನಗ್ನಗಿ, ಆ ರಿೇತಿ ಆಗಬನರದ್ತ ಎೇಂದ್ತ ಹೆೇಳುತ್ೆುೇರ್ೆ. 
ಒೇಂದ್ರೆ್ಯದನಗಿ, ಸಸೆ್ಚ ಅನತು ಸೇಂಗರಹ ಮನಡಬೇೆಕತ. ಮನನಯ ಶಶ್ೇಲಚ ನಮೇಶ್ಯವರತ ಒೇಂದ್ತ 
ಒಳೆುಯ ಮನತ್ನತು ಹೆೇಳಿದ್ರತ. ಇವತ್ತು DMF fund ಇದೆ. ಬಳನುರಿ, ಗತಲಬಗಾ, ತ್ತಮಕೂರತ ಮತ್ತು 
ಚಿತ್ರದ್ತಗಾ ಇೇಂತ್ಹ ಕಡಗೆಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದೂೆಡಡ ಪರಮನಣದ್ಲ್ಲಿ DMF fund ಇದೆ. ಆ DMF fund 
ಅನತು ನಿಜ್ವನಗಿಯೂ ಇವತ್ತು ಶನಲ್ನ-ಕನಲ್ೇೆಜ್ತಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸತತಿುದನದರ.ೆ ಇವತ್ತು ಶ್ಕ್ಷಕರತ ಸಹ ಅದ್ಕೆೆ 
ಹೆಚಿಿನ ಒತ್ತು ನಿೇಡತತಿುದನದರೆ.  

Mr. CHAIRMAN:- Mines ಕಡ ೆಇದೆ.  

ಡನ|| ವೆೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣಸನಾಮಿ (ಸಕನಾರಿ ಮತಖಯ ಸಚೆೇತ್ಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 
Mines ನವರ ಕಡೆ ಇರತವ CSR Fund ತ್ಗೆ್ೆದ್ತಕೂೆಳುುವುದ್ತ ಬೇೆರ ೆ ಇದೆ. ಅಧಿಕೃತ್ವನಗಿ 
ಸಕನಾರದ್ ಬೊಕೆಸಕೆೆ ಜ್ಮಯನದ್ ಹಣವನತು ಇೇಂತಿಷತಟ ಭನಗವೆೇಂದ್ತ ಕರೇಡನ ಇಲ್ನಖಗೆ್ ೆ divert 
ಮನಡಿ, ಅದ್ನತು pooled amount ಮನಡಿದ್ರೆ, ಜಿಲ್ನಿ ಮತ್ತು ತ್ನಲೂಿಕತ ಕರೇಡನೇಂಗಣಗಳು ಹನಗತ 
ಇತ್ರ ೆ ಕರೇಡನೇಂಗಣಗಳು ಅಭಿವೃದಿಿಯನಗಿ ಅದ್ರಿೇಂದ್ ಅನತಕೂಲವನಗತತ್ುದೆೇಂದ್ತ ಹೇೆಳುತ್ೆುೇರ್ೆ. 
ಡನ||ಕ.ೆಗ್ೊೇವಿೇಂದ್ರನಜಚರವರ ರಿೇತಿ ರ್ನನೂ ಸಹ Fencing Association of Karnataka 
ಇದ್ರ ಅಧಯಕ್ಷರ್ನಗಿದೆದೇರ್ೆ. ಈ ಅಸೂೆೇಸಿಯೆೇಷನಚ ನವರತ ಬಹಳ ಒಳುೆಯ ಕೆಲಸ ಮನಡತತಿುದನದರ.ೆ 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಅದ್ತ ಯನವ ಅಸೂೆೇಸಿಯೆೇಷನ? 

ಡನ|| ವೆೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣಸನಾಮಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ಅದ್ಕೆೆ ಮದ್ಲತ 
Taekwondo ಇದೆದ. ರ್ನನತ ಪರತಿದಿನ ಆಟವನಡತತ್ೆುೇರ್ೆ. ರ್ನನತ ಸತಮನರತ 28 ವಷಾಗಳಿೇಂದ್ 
ಪರತಿದಿನ battle ಆಡತತಿುದೆದೇರ್ೆ. ಆ ಕತಿುವರಸೆ ಆಡತವುದ್ನತು, ಮನನಯ ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ್ ರ್ನಯಕರನದ್ 
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ಬಿ.ಕ.ೆಹರಿಪರಸನದಚ ಮತ್ತು ಮನನಯ ಆಯನೂರತ ಮೇಂಜ್ತರ್ನಥ್ಚರವರಿಗ್ೆ ಬಿಟತಟಬಿಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ ಹನಗ್ನಗಿ 
ರ್ನನತ ಮನನಯ ಸಚಿವರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮನಡತವುದ್ತ ಏರೆ್ೇಂದ್ರೆ, ದ್ಯವಿಟತಟ ಸಕನಾರ ಇದ್ನತು ಬಹಳ 
ಗೇಂಭಿೇರವನಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೆೇಕತ. ಇದ್ಕೆೆ ಸೇಂಬೇಂಧಪಟಟೇಂತ್ೆ ರ್ಪೇಠ್ ಸೂಕು ಸಲಹ ೆ ನಿೇಡಬೇೆಕೆೇಂದ್ತ 
ಮನವಿ ಮನಡಿಕೂೆಳುುತ್ೆುೇರ್ೆ. 

ಶ್ರೇ ಎೇಂ.ಕ.ೆಪ್ನರಣೆೇಶ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸದ್ಸಯರತ Fencing ಎೇಂದ್ರೆ 
ಏರೆ್ೇಂದ್ತ ತಿಳಿಸಲ್ಲ.  

ಡನ|| ವೆೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣಸನಾಮಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, Fencing ಎೇಂದ್ರ,ೆ ಕತಿುವರಸೆ 
ಎೇಂದ್ತ. 

ಶ್ರೇ ಆಯನೂರತ ಮೇಂಜ್ತರ್ನಥ್ಚ (ಪದ್ವಿೇಧರರ ಕ್ಷೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈ 
ಕತಿುವರಸೆ ಮನನಯ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗ್ೌಡರತ ಮತ್ತು ಡನ||ವೈೆ.ಎ.ರ್ನರನಯಣಸನಾಮಿಯವರಿಗ್ ೆಸರಿಯನಗತತ್ುದೆ. 
ಇದ್ತ ನನಗ್ ೆಮತ್ತು ಮನನಯ ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ್ ರ್ನಯಕರನದ್ ಬಿ.ಕ.ೆಹರಿಪರಸನದಚರವರಿಗೆ್ ಅಲಿ. ಮನನಯ 
ಮರಿತಿಬೆಬೇಗ್ೌಡರತ ಮತ್ತು ಡನ||ವೆೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣಸನಾಮಿಯವರತ ಕತಿು ಇಲಿದೆೇ ಗತದನದಡತತ್ನುರ.ೆ 
ಹನಗ್ನದ್ರೆ, ಆ ಕತಿು ಹೆೇಗ್ೆ ಇರಬಹತದ್ತ. 

ಡನ|| ತ್ಳವನರಚ ಸನಬಣಣ (ರ್ನಮನಿದೆೇಾಶನ ಹೊೇಂದಿದ್ವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 
ಡನ||ಕ.ೆಗ್ೊೇವಿೇಂದ್ರನಜಚ ರವರತ ಬಹಳ ಉತ್ುಮವನದ್ ವಿಷಯವನತು ಎತಿುದನದರ.ೆ ಅವರಿಗೆ್ 
ಬೆೇಂಬಲವನಗಿ, ಈ ಪ್ನಯರನ ಕರೇಡನಪಟತಗಳ ಬಗೆ್ೆ ಒೇಂದ್ತ ವಿಷಯ ಹೆೇಳುವುದ್ಕೆೆ ಇಷಟಪಡತತ್ುೆೇರೆ್. 
ಬೆಳಗ್ನವಿ ಜಿಲ್ೆಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ನಯರನ ಕರೇಡನಪಟತ ಮನನಯ ಬಸಪಪ ಎೇಂದ್ತ ನನು ಒಬಬ ಶ್ಷಯನಿದನದರೆ್. ಈ 
ವಿಿೇಲಚಚೆೇರಚ ಮೇಲ್ ೆಬನಯಸೆೆಟಚ ಬನಲ ಆಡತವುದ್ತ. ಅವನತ ಒೇಂದ್ತ ತ್ೇಂಡವನತು ಕಟಿಟ ಸತಮನರತ 15 
ರಿೇಂದ್ 20 ಹತಡತಗರಿಗ್ೆ ತ್ರಬೇೆತಿ ನಿೇಡತತಿುದನದರೆ್. ಆ ಎಲ್ನಿ ಹತಡತಗರತ ಹಳಿುಯೇಂದ್ ಬೇಂದ್ೇಂತ್ಹವರತ 
ಮತ್ತು ತಿೇರನ ಬಡ ಮಕೆಳು. ಅವರಿಗೆ್ ವಿಿೇಲಚಚೆೇರಚ ಕೊಡಬೇೆಕೆೇಂದ್ತ ನನು ಅನತದನನದ್ಲ್ಲಿ ರ್ನಲತೆ 
ಲಕ್ಷ ರೂಪ್ನಯಗಳ ಅನತದನನ ನಿೇಡಿದೆ. ಆದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿನ ಜಿಲ್ನಿಧಿಕನರಿಗಳು ಇದ್ಕೆೆ ಕೂೆಡತವುದ್ಕೆೆ 
ಆಗತವುದಿಲಿವೆೇಂದ್ತ ತಿರಸೆರಿಸಿದ್ರತ. ಅದ್ತ ಏಕೆ ಎೇಂದ್ತ ನನಗ್ ೆಗ್ೊತ್ನುಗಲ್ಲಲಿ. ಅದ್ನತು ತಿರಸೆರಿಸಿದ್ 
ಮೇಲ್,ೆ ಆ ಹಣವನತು ಬಳಸಿ ಮೈದನನವನತು ಸಮತ್ಟತಟ ಮನಡಿ ಡನೇಂಬರಚ ಹನಕದನದರ.ೆ ಆ 
ಹತಡತಗರತ ತ್ತೇಂಬನ ಬಡವರಿದನದರ.ೆ ಅವರತ ರನಷ್ಟ್ರೇಯ ಮಟಟದ್ಲ್ಲಿ ಆಟಗಳನತು ಆಡತತ್ನುರೆ. ಆ 
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ಹತಡತಗರತ ಪೇಂಜನಬಚ ರನಜ್ಯಕೆೆ ಹೊೇಗಿ ಪರಥಮ ಮತ್ತು ದಿಾತಿೇಯ ಬಹತಮನನಗಳನತು 
ಪಡದೆ್ತಕೂೆೇಂಡತ ಬೇಂದಿದನದರ.ೆ ದ್ತರನದ್ೃಷಟವೆೇಂದ್ರ ೆ ಅವರಿಗೆ್ ಜಿಲ್ನಿ ಮಟಟದ್ಲ್ಲಿ ಯನರೂ ಸಹ 
ಬೆೇಂಬಲವನತು ನಿೇಡತತಿುಲಿ. 

ಡನ|| ಕ.ೆಗ್ೊೇವಿೇಂದ್ರನಜಚ (ವಿಧನನಸಭೆಯೇಂದ್ ಚತರ್ನಯತ್ರನದ್ವರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇದ್ಕೆೆ ಸೇಂಬೇಂಧಪಟಟೇಂತ್ ೆWelfare of Disabilities Department ನಲ್ಲಿ 
ಪರತಿಯಬಬರಿಗೂ ಸಹ ಐದೆೈದ್ತ ಲಕ್ಷ ರೂಪ್ನಯಗಳನತು ನಿೇಡತತ್ನುರೆ. ಅವರತ ಅದ್ನತು claim 
ಮನಡಬಹತದ್ತ. ಇಲ್ನಖಯೆವರತ ಯನರಿಗ್ ೆಕೂೆಡತತ್ನುರೆೇಂದ್ತ ಗ್ೂೆತಿುಲಿ. ಆದ್ರ ೆಅದ್ಕೆೆ provision 
ಇದೆ. 

ಡನ|| ತ್ಳವನರಚ ಸನಬಣಣ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಆ ಹತಡತಗರತ ಎನ.ಜಿ.ಓ.ದ್ಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ 
ಮನಡಿಕೊೇಂಡತ, ತ್ನವೆೇ ಕರೇಡನ ಸನಮನಗಿರಗಳನತು ತ್ಯನರತ ಮನಡಿ, ಮನರನಟ ಮನಡಿ ಅದ್ರಿೇಂದ್ 
ಬರತವೇಂತ್ಹ ಹಣದಿೇಂದ್ ತ್ಮಮ ಜಿೇವನವನತು ಮನಡತತಿುದನದರ.ೆ ಇದ್ಕೆೆ ಸೇಂಬೇಂಧಪಟಟೇಂತೆ್ ಮನನಯ 
ಸದ್ಸಯರತ ಸಾಲಪ ಬೆಳಕತ ಚಲೆಿಬೆೇಕತ. ಬಳೆಗ್ನವಿಯಲ್ಲಿ Division Level ನಲ್ಲಿ ಇರತವೇಂತ್ಹ ಒೇಂದ್ತ 
ದೊಡಡ ನಗರ, ಅಲ್ಲಿ ಹಲವನರತ ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳು ಮತ್ತು ಶ್ಕ್ಷಣ ಸೇಂಸೆೆಗಳಿವೆ. ಆದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಇರತವೇಂತ್ಹ 
ಡಿ.ಡಿ.ಗೆ್ ಎರಡತ-ಮೂರತ ಜಿಲ್ೆಿಗಳ ಜ್ವನಬನದರಿ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಯನರೂ ಇರತವುದಿಲಿ. ಅಲ್ಲಿರತವೇಂತ್ಹ 
ಕೊೇರ್ಚಗಳದೆದ ದ್ಬನಾರತ, ಅವರತ ಹತಡತಗರಿಗೆ್ ಬಹಳ ನಿಲಾಕ್ಷಯವನಗಿ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುರತತ್ನುರ.ೆ ರ್ನನತ 
ಕರೇಡನಪಟತವಲಿ. ಆದ್ರೆ, ಪಕೆದ್ಲ್ಲಿ ಕ.ೆಎಲ.ಇ.ಯಲ್ಲಿ ಈಜ್ತಕೊಳ ಮತ್ತು ಸಟೆೇಡಿಯೇಂ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ನನು 
ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳು ಇರತವುದ್ರಿೇಂದ್ ರ್ನನತ ಅಲ್ಲಿಗ್ೆ ಹೊೇಗತತಿುರತತ್ುೆೇರೆ್. ಹನಗ್ನಗಿ ಈ ಪ್ನಯರನ 
ಕರೇಡನಪಟತಗಳ ಬಗ್ೆೆಯೂ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಗಮನಹರಿಸಬೆೇಕೆೇಂದ್ತ ತ್ಮಮ ಮೂಲಕ 
ಕೊೇರಿಕೂೆಳುುತ್ುೆೇರೆ್. 

ಡನ|| ಕ.ೆಸಿ.ರ್ನರನಯಣ ಗ್ೌಡ (ರೆೇಷ್ೆಮ ಹನಗೂ ಕರೇಡನ ಮತ್ತು ಯತವಜ್ನ ಸಚಿವರತ):- 
ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಡನ|| ಕ.ೆಗ್ೊೇವಿೇಂದ್ರನಜಚರವರತ ಕರೇಡೆಯ ಬಗೆ್ೆ ಬಹಳ ಒಳೆುಯ ಬೆಳಕನತು 
ಚೆಲ್ಲಿದನದರ.ೆ ಅವರಿಗೆ್ ಅಭಿನೇಂದ್ರೆ್ಯನತು ಸಲ್ಲಿಸತವುದ್ಕೆೆ ಬಯಸತತ್ೆುೇರ್ೆ. ಅವರತ ಕಳೆದ್ 25-30 
ವಷಾಗಳಿೇಂದ್ ಕರೇಡನ ಇಲ್ನಖಯೆಲ್ಲಿ ಅತಿೇ ಹೆಚತಿ ಅನತಭವ ತ್ೆಗೆ್ದ್ತಕೂೆೇಂಡಿದನದರೆ. ಅವರ ಮೇಲ್ೆ 
ನನಗ್ ೆ ತ್ತೇಂಬನ ಗ್ೌರವವಿದೆ. ಅವರತ ನನಗ್ ೆ ವೈೆಯಕುಕವನಗಿ ಸತಮನರತ ಸಲಹೆಗಳನತು ಸಹ 
ನಿೇಡತತಿುರತತ್ನುರೆ. ಮನನಯ ಸದ್ಸಯರತ ಹೆೇಳಿದ್ ಹನಗೆ್, ಈಗ್ನಗಲ್ೆೇ ರನಜ್ಯದ್ 29 ಜಿಲ್ೆಿಗಳಲ್ಲಿ, 120 
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ತ್ನಲೂಿಕತಗಳ 45 ಕರೇಡನೇಂಗಣಗಳಲ್ಲಿ ಸತಮನರತ 31 ಈಜ್ತಕೊಳ, 15 Synthetic Athletic 
Track, ಕರ್ನಾಟಕ ಬನಯಸೆೆಟಚ ಬನಲಚ ಅಸೂೆೇಸಿಯೆೇಷನ,  ಅಥೆಿಟಿಕಚ ಅಸೂೆೇಸಿಯೆೇಷನಚ ಈ ರಿೇತಿ 
ಇತ್ರ ೆಕರೇಡೆಗಳು ನಮಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜ್ಯದ್ಲ್ಲಿ ನಡಯೆತತ್ುವೆ. ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಿ ಇದ್ಕೆೆ ಸೇಂಬೇಂಧಪಟಟೇಂತ್ ೆ
ಡನ|| ಕ.ೆಗ್ೊೇವಿೇಂದ್ರನಜಚ ರವರ ಜೊತ್ೆ ಸತಮನರತ ಜ್ನ ಸದ್ಸಯರತ ಧವನಿಗೂಡಿಸಿದನದರೆ. ಇದ್ರಿೇಂದ್ 
ನನಗೂ ಸಹ ತ್ತೇಂಬನ ಅನತಭವವನಗತತಿುದ.ೆ ಇದ್ತ ಇಷತಟ ದೂೆಡಡ ಮಟಟದ್ಲ್ಲಿ ಚಚೆಾಯನಗತತ್ುದೆೇಂದ್ತ 
ನನಗ್ ೆಗ್ೊತಿುರಲ್ಲಲಿ. ಈಗ್ನಗಲೆ್ೇ ಮನನಯ ಸದ್ಸಯರತ ಹೆೇಳಿದ್ ಹನಗೆ್, ನಮಮ ಕೇಂಠಿೇರವ ಸಟೆೇಡಿಯೇಂ 
ಅೇಂತ್ರರನಷ್ಟ್ರೇಯ ಮಟಟದ್ ಕರೇಡ,ೆ ಇದ್ಕೆ ಮೇಂಡಯದ್ಲೂಿ ಒೇಂದ್ತ ಶನಖೆಯನತು ಉದನಾಟರೆ್ 
ಮನಡಿರತವುದ್ನತು ಡನ||ಕ.ೆಗ್ೂೆೇವಿೇಂದ್ರನಜಚ ರವರತ ಸಹ ರೆ್ೂೇಡಿದನದರ.ೆ ಮತ್ುೆ ಮನನಯ ಸದ್ಸಯರತ ಮಿನಿ 
ಓಲೇಂರ್ಪಕಚ ಬಗೆ್ೆ ಹೆೇಳಿದ್ರತ. ಅದ್ಕೆೆ ಸತಮನರತ ಮೂರತ ಕೂೆೇಟಿ ರೂಪ್ನಯ ವಚೆಿವನಗತತ್ುದೆ. ಅದ್ಕೆೆ 
ಈಗ್ನಗಲ್ೆೇ ಎರಡೂವರ ೆ ಕೊೇಟಿ ರೂಪ್ನಯ ಹಣ ಮೇಂಜ್ೂರನಗಿದೆ. ಸತಮನರತ 14 ವಷಾದ್ 
ಮಕೆಳಿಗ್ ೆಎೇಂದ್ತ ಏನತ ಕೆೇಳಿದನದರೆ. ಅದ್ಕೆೆ ಹಣ ಮೇಂಜ್ೂರನಗಿದ ೆಮತ್ತು ದಿರ್ನೇಂಕ ಕೂಡ confirm 
ಆಗತತಿುದೆ. ಈಗ ಅೇಂತ್ರರನಷ್ಟ್ರೇಯ ಕರೇಡೆಗ್ ೆ ಹೊೇಗಬೆೇಕತ ಎೇಂದ್ರ,ೆ ಸತಮನರತ 75 
ಕರೇಡನಕೂಟಗಳಿಗ್ೆ ಐದ್ತ ಲಕ್ಷ ರೂಪ್ನಯ ಸನಕನಗತವುದಿಲಿ. ಅದ್ಕೆೆ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ರೂಪ್ನಯ 
ನಿೇಡಬೆೇಕೆೇಂದ್ತ ಕೆೇಳಿದ್ದರತ. ಈಗ್ನಗಲ್ೆೇ ಐದ್ರಿೇಂದ್ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ರೂಪ್ನಯ ಹಣ ಮೇಂಜ್ೂರನಗಿದೆ. 
ಹನಗೆ್ಯೆೇ ಹೆಣತಣ ಮಕೆಳ ಹನಸೆಟಲಚಗಳ ಬಗ್ೆೆ ಹೆೇಳಿದ್ದರತ. ಮನನಯ ಸದ್ಸಯರಿಗೆ್ ಗ್ೊತಿುರತವೇಂತ್ ೆಅದ್ರ 
ಬಗೆ್ೆ ಈಗ್ನಗಲ್ೆೇ ಚಚೆಾ ಮನಡಿದೆದೇವೆ. ಅದ್ರೇಂತ್ ೆ 31 ಮಹಿಳನ ಹನಸೆಟಲಚಗಳಲ್ಲಿ 15 ಮಹಿಳನ 
ಹನಸೆಟಲಚಗಳನತು ಮೇಂಜ್ೂರತ ಮನಡಿದೆದೇವೆ. ಪರತ್ೆಯೇಕವನಗಿ ಈ 15 ಹನಸೆಟಲಚಗಳು ಹೆಣತಣ ಮಕೆಳಿಗ್ೆ 
ಮೇಂಜ್ೂರತ ಮನಡಿದೆದೇವೆ. ಏಕೆೇಂದ್ರೆ, ಇದ್ರಿೇಂದ್ ತ್ತೇಂಬನ ಅಡಚಣ ೆ ಆಗತತಿುತ್ತು. ಅೇಂದ್ರೆ, ಹೆಣತಣ 
ಮಕೆಳು ಮತ್ತು ಗೇಂಡತ ಮಕೆಳು ಒೇಂದೆೇ ಕಡ ೆಇರತವುದ್ರಿೇಂದ್ ಬಹಳ disturbance ಇತ್ತು. ಇದ್ತ 
ಪರೇಂಪರನನತಗತ್ವನಗಿ ನಡದೆ್ತಕೊೇಂಡತ ಬೇಂದಿತ್ತು. ಅದ್ಕೆೆ ಸೇಂಬೇಂಧಪಟಟೇಂತ್ೆ ರ್ನವು ಮತ್ತು ಮನನಯ 
ಸದ್ಸಯರತ ಕತಳಿತ್ತಕೊೇಂಡತ ಚಚೆಾ ಮನಡಿದ್ ಮೇಲ್ೆ 15 ಹನಸೆಟಲಚಗಳಿಗ್ೆ ಮೇಂಜ್ೂರನತಿ ನಿೇಡಿ, ಅದ್ಕೆೆ 
ಟೆೇಂಡರಚ ಸಹ ಕರಯೆಲ್ನಗಿದೆ. ಮತ್ೆು ಮನನಯ ಸದ್ಸಯರತಗಳು ಏರೆ್ೇನತ ಹೆೇಳಿದನದರ,ೆ ಅದ್ನತು ರ್ನನತ 
ರೆ್ೂೇಟಚ ಮನಡಿಕೂೆೇಂಡಿದದೆೇರ್ೆ. ತ್ನವು ಈ ಕರೇಡನ ಇಲ್ನಖಯೆನತು ರೆ್ೂೇಡಿದ್ ಹನಗೆ್, ರ್ನನತ ಈ 
ಇಲ್ನಖಯೆ ಅಧಿಕನರ ವಹಿಸಿಕೊೇಂಡನಗ, ಯನಕಪಪ ಬೆೇಕತ್ತು ಈ ಇಲ್ನಖೆ ಎೇಂದನೆಿಸಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ, 
ರ್ನರೆ್ೂಬಬ ಶರಮಜಿೇವಿ. ಮಹನರನಷರ ರನಜ್ಯಕೆೆ ಹೊೇದನಗ ಕೆೈಯಲ್ಲಿ ಕೇೆವಲ 200 ರೂಪ್ನಯಗಳನತು 
ಹಿಡಿದ್ತಕೂೆೇಂಡತ ಹೂೆೇಗಿ ಉದ್ಯಮಿಯನಗಿ, ಇವತ್ತು ಈ ಜನಗದ್ಲ್ಲಿ ನಿೇಂತಿದೆದೇರ್.ೆ ರ್ನನತ ನನು 
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ಛಲವನತು ಬಿಡಲ್ಲಲಿ. ತ್ನವುಗಳು ರೆ್ೂೇಡಿದ್ೇಂತ್ೆ ಜ್ಕೂೆರತ ಏರಚಪ್ೂೆೇಟಚಾ ಅನತು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಸತಮನರತ 
ಏಳು ವಷಾವನಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಅವರತ 35 ಮಕೆಳ ಬಳಿ ತ್ರಬೇೆತಿಗ್ ೆಹಣ ತ್ೆಗೆ್ದ್ತಕೊೇಂಡಿದ್ದರತ. ಆದ್ರೆ, 
ಅಲ್ಲಿ ಪ್ೆೈಲಟಚ ಇರಲ್ಲಲಿ. ನಮಮ ಬಳಿ ಆರತ ವಿಮನನಗಳು ಇದ್ದವು. ಅವುಗಳು ಆಗಲ್ೇೆ ಕತಟತಟ 
ಹಿಡಿಯತವೇಂತ್ಹ ಮಟಟಕೆೆ ಬೇಂದಿದ್ದವು. ಅವುಗಳನತು ದ್ತರಸಿು ಮನಡಿಸಿ, ಅದ್ಕೆೆ ಮೂರತ ಜ್ನ 
ಪ್ೆೈಲಟಚಗಳನತು ರೆ್ೇಮಕ ಮನಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ವಷಾಕೆೆ ನೂರತ ಜ್ನ ಮಕೆಳು ಪ್ೆೈಲಟಚ ಆಗತವೇಂತ್ಹ ಹೇಂತ್ಕೆೆ 
ತ್ೇಂದ್ತ, ಅದ್ರ ಉದನಾಟರೆ್ಗೆ್ ಮನನಯ ಮತಖಯಮೇಂತಿರಗಳು, ಮೇಂತಿರಗಳನದ್ ಡನ|| ಅಶಾಥ್ಚ 
ರ್ನರನಯಣರವರತ ಮತ್ತು ಮನನಯ ಸದ್ಸಯರತ ಸಹ ಬೇಂದಿದ್ದರತ. ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಒೇಂದ್ತ ಒಳೆುಯ 
ಮಟಟದ್ಲ್ಲಿ ತ್ರಬೇೆತಿ ನಡಯೆತತಿುದ.ೆ ಈಗ 36 ಮಕೆಳ ತ್ರಬೇೆತಿ ಮತಗಿಯತತಿುದ್ದ ಹನಗೆ್ 100 ಜ್ನ 
ಮಕೆಳನತು ದನಖಲತ ಮನಡಿಕೊಳುುವುದ್ಕೆೆ ಮಕೆಳ ಪಟಿಟಯನತು ತ್ಯನರತ ಮನಡಿದೆದೇವೆ. 

(ಮತೇಂದ್ತ) 

(497) 21.03.2022 04.50 LL-BNS                    (ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿೆತಿ) 

ಶ್ರೇ ಕೆ.ಸಿ. ರ್ನರನಯಣಗ್ೌಡ(ಮತೇಂದ್ತ):-  

ಮತ್ತು ಕರೇಡನ ಇಲ್ನಖಯೆ ಬಗೆ್ೆ ಮನನಯ ಸದ್ಸಯರತ ಹೆೇಳಿರತವುದ್ತ ಸತ್ಯ. ಏಕೆೇಂದ್ರ,ೆ ಕರೇಡನ 
ಇಲ್ನಖಯೆಲ್ಲಿ ತ್ರಬೇೆತ್ತದನರರತ ಇರತವುದಿಲಿ. ನಮಮಲ್ಲಿ ತ್ರಬೇೆತ್ತದನರರ ಕೂೆರತೆ್ ಇದೆ. ನಮಮ 
ಹೆೈಯರಚ ಮತ್ತು ಲ್ೂೆೇಯರಚ ಎಜ್ತಕೆೇಷನಚ ಇಲ್ನಖಗೆ್ೆ ರ್ನನತ ಈಗ್ನಗಲ್ೆೇ ೪ ರಿೇಂದ್ ೫ ಪತ್ರಗಳನತು 
ಬರೆದಿರತತ್ೆುೇರೆ್. ಮನನಯ ಉನುತ್ ಶ್ಕ್ಷಣ ಮೇಂತಿರಗಳು ಸಹ ಈ ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಿದ್ತದ, ಅವರತ ಸಹ ನಮಮ 
ಜೊತ್ೆ ಕೆೈಜೂೆೇಡಿಸತತ್ನುರ.ೆ  

ಡನ: ಕ.ೆ ಗ್ೊೇವಿೇಂದ್ರನಜಚ(ವಿಧನನಸಭೆಯೇಂದ್ ಚತರ್ನಯತ್ರನದ್ವರತ);- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಆದ್ರೆ, ಮನನಯ ಉನುತ್ ಶ್ಕ್ಷಣ ಮೇಂತಿರಗಳು ಏನತ ಹೆೇಳುತಿುಲಿ. ಕನರಣ ಏರೆ್ೇಂದ್ತ 
ಗ್ೊತಿುರತವುದಿಲಿ. ಏಕೆೇಂದ್ರ,ೆ ರ್ನನತ ಆಗಿನಿೇಂದ್ಲೂ ರೆ್ೂೇಡತತಿುದೆದೇರ್ೆ, ಮನನಯ ಮೇಂತಿರಗಳು ರ್ನವು 
ಕರೇಡೆಗ್ ೆಹಣ ಬಿಡತಗಡೆ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆೇಂದ್ತ ಒೇಂದ್ತ ಮನತ್ತ ಸಹ ಹೆೇಳುತಿುಲಿ.  
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ಶ್ರೇ ಕೆ.ಸಿ. ರ್ನರನಯಣಗ್ೌಡ(ರೇೆಷ್ೆಮ, ಯತವ ಸಬಲ್ಲೇಕರಣ ಮತ್ತು ಕರೇಡನ ಸಚಿವರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈ ಬಗ್ೆೆ ರ್ನನತ ಮನನಯ ಉನುತ್ ಶ್ಕ್ಷಣ ಮೇಂತಿರಗಳ ಜೊತ್ೆ ಮನತ್ರ್ನಡಿದ್ತದ, 
ಅದ್ನತು ಒೇಂದ್ತ ಹೇಂತ್ಕೆೆ ತ್ೇಂದಿರತತ್ೆುೇರೆ್.  

ಡನ: ಸಿ.ಎಸ್. ಅಶಾತ್ೆ ರ್ನರನಯಣ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಕರೇಡನ ಇಲ್ನಖಯೆ ಬಗೆ್ೆ 
ಎಲಿ ಸದ್ಸಯರೂ ಮನತ್ರ್ನಡಿದ್ ನೇಂತ್ರ ಹನಗೂ ಮನನಯ ಕರೇಡನ ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರ ನಿೇಡಿದ್ ನೇಂತ್ರ 
ರ್ನನತ ಮನತ್ರ್ನಡೊೇಣವೇೆಂದ್ತ ಸತಮಮರ್ ೆಕತಳಿತಿರತತ್ುೆೇರ್.ೆ  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಗ್ೊೇವಿೇಂದ್ರನಜಚರವರೇೆ, ಮನನಯ ಉನುತ್ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಚಿವರತ 
ಬಹಳ ಬತದಿಿವೇಂತ್ರನಗಿರತತ್ನುರ.ೆ  

ಡನ: ಸಿ.ಎಸ್. ಅಶಾತ್ೆ ರ್ನರನಯಣ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಕರೇಡೆಗ್ ೆಸೇಂಬೇಂಧಿಸಿದ್ೇಂತ್ ೆ
ನಮಮ ಇಲ್ನಖಯೆೇಂದ್ ಏರೆ್ಲ್ನಿ ಕೆಲಸ ಮನಡಿದೆದೇವೆೇಂಬ ಬಗೆ್ೆ ರ್ನನತ ನೇಂತ್ರ ಮನಹಿತಿ ನಿೇಡತತ್ೆುೇರ್ೆ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಸಚಿವರ ಉತ್ುರ ಮತಗಿದ್ ನೇಂತ್ರ ತ್ನವು ಮನತ್ರ್ನಡಿ.  

ಶ್ರೇ ಕ.ೆಸಿ. ರ್ನರನಯಣಗ್ೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇದ್ಕೆೆ ಸೇಂಬೇಂಧಪಟಟೇಂತ್ ೆರ್ನವು 
ಈಗ್ನಗಲ್ೆೇ ಪತ್ರ ವಯವಹನರವನತು ಸಹ ನಡಸೆಿರತತ್ೆುೇವೆ. ಹೆೈಯರಚ ಎಜ್ತಕೆೇಷನಚ ಮತ್ತು ಲ್ೊೇಯರಚ 
ಎಜ್ತಕೆೇಷನಚ ಮೇಂತಿರಗಳ ಜೊತ್ೆ  ಖತದನದಗಿ ಚಚಾೆ ಮನಡಿದ್ತದ, ಅವರತ ಸಹ ಅಧಿಕನರಿಗಳೂೆೇಂದಿಗೆ್ 
ಈ ವಿಚನರದ್ ಬಗೆ್ೆ ಚಚಾೆ ಮನಡತತಿುದನದರ.ೆ ಮನನಯ ಗ್ೊೇವಿೇಂದ್ರನಜಚರವರತ ಹೆೇಳಿದ್ೇಂತ್,ೆ ಕರೇಡನ 
ತ್ರಬೇೆತ್ತದನರ(ಕೂೆೇರ್ಚ)ರಿಗೆ್ ೨೦೦ ರೂಪ್ನಯ… 

ಡನ: ಕ.ೆ ಗ್ೊೇವಿೇಂದ್ರನಜಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅದ್ತ ಕೂೆೇರ್ಚ ಅಲಿ. ಅದ್ತ 
ಕರೇಡನಪಟತಗಳು ರ್ನಯಷನಲಚ ಚನೇಂರ್ಪಯನಚಶ್ಪಚಗೆ್ ಹೊೇಗಬೇೆಕನದ್ರ ೆಅವರಿಗೆ್ ‘diet allowance’ಚ
ಎೇಂದ್ತ ಕೆೇವಲ ೨೦೦ ರೂಪ್ನಯ ಕೊಡತತ್ನುರ.ೆ ಆದ್ರ,ೆ ಇರ್ತಿುನ ದಿವಸ ರೈೆಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಒೇಂದ್ತ ಊಟಕೆೆ 
೨೦೦ ರೂಪ್ನಯ ದ್ರ ಆಗತತ್ುದೆ. 



   151 

                                                                                                                                                  ವಿಪ/21-03-2022   
“ wzÀÄÝ¥ÀrAiÀiÁUÀzÀ ¥Àæw/unedited copy/£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ¼À°è CxÀªÁ ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉUÁV G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀPÀÆqÀzÀÄ 

__________________________________________________________________________________ 

ಶ್ರೇ ಕ.ೆಸಿ. ರ್ನರನಯಣಗ್ೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಆ ಕರೇಡನಪಟತಗಳಿಗ್ೆ ೫೦೦ 
ರೂಪ್ನಯ ಕೂೆಡಬೇೆಕೆೇಂದ್ತ ಮನನಯ ಗ್ೂೆೇವಿೇಂದ್ರನಜಚರವರತ ಮನವಿ ಮನಡಿದ್ತದ, ಅದ್ನತು 
ಖೇಂಡಿತ್ವನಗಿಯೂ ಅತಿೇ ಶ್ೇಘರದ್ಲ್ಲಿ ರ್ನವು ಮನನಯ ಗ್ೊೇವಿೇಂದ್ರನಜಚರವರನತು ಒಳಗ್ೊೇಂಡೇಂತ್ ೆ
ಒೇಂದ್ತ ಸಭ ೆಮನಡಿ ಆ ಭತ್ೆಯಯನತು ಹೆಚತಿ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆ. ಮನನಯ ಗ್ೊೇವಿೇಂದ್ರನಜಚರವನತು ಬಿಟತಟ 
ರ್ನವು ಯನವುದೆೇ ಕೆಲಸ ಮನಡತತಿುಲಿ. ಏಕೆೇಂದ್ರ,ೆ ಕರೇಡೆಯಲ್ಲಿ ಅವರತ ಹೆಚಿಿನ ಅನತಭವ 
ಹೊೇಂದಿರತವುದ್ರಿೇಂದ್, ಅವರ ಸಲಹ ೆಮೇರಗೆ್ ೆರ್ನವು ಕನಯಾನಿವಾಹಿಸತತ್ೆುೇವೆ. ಇದ್ರ ಜೊತ್ೆಗೆ್, ೭೫ 
ಜ್ನರ ತ್ೇಂಡಕೆೆ ೫ ಲಕ್ಷ ಹಣ ಸನಕನಗತವುದಿಲಿ, ಅದ್ನತು ೧೦ ಲಕ್ಷ ರೂಪ್ನಯ ಮನಡಬೇೆಕೆೇಂದ್ತ 
ಈಗ್ನಗಲ್ೆೇ ರ್ನವು ತಿೇಮನಾನ ಮನಡಿದೆದೇವೆ. ಅದ್ತ ಈಗ್ನಗಲ್ೆೇ ಮೇಂಜ್ೂರನತಿ ಹೇಂತ್ದ್ಲ್ಲಿರತತ್ುದೆ.  

ಮನನಯ ಸದ್ಸಯರನದ್ ಶ್ರೇ ಗ್ೊೇವಿೇಂದ್ ರನಜ್ತರವರತ ಕೊೇಲ್ನರದ್ ಬಗೆ್ೆ ಪರಸನುಪ ಮನಡಿರತತ್ನುರೆ. 
ಅದ್ರ ಬಗೆ್ೆ ರ್ನವು ನಮಮ ಇಲ್ನಖಯೆೇಂದ್ ಒೇಂದ್ತ ತ್ೇಂಡವನತು ಕಳುಹಿಸಿ ಶ್ೇಘರದ್ಲ್ಲಿಯೆೇ ಆ ಕೆಲಸ 
ಮನಡತತ್ೆುೇವ.ೆ ಏಕೆೇಂದ್ರ,ೆ ಈ ವಷಾ ನಮಮ ಇಲ್ನಖೆಗ್ ೆ ನಿೇಡಿರತವ ಬಜೆಟಚ ಅನತು ಅವರತ ಸಹ 
ಗಮನಿಸಿರತತ್ನುರ.ೆ  

ಶ್ರೇ ಗ್ೊೇವಿೇಂದ್ ರನಜ್ತ(ವಿಧನನಸಭೆಯೇಂದ್ ಚತರ್ನಯತ್ರನದ್ವರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅದ್ಕನೆಗಿ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಹೆಚಿಿನ ಬಜೆಟಚ ಅನತು ಕೆೇಳಬೆೇಕತ.  

ಶ್ರೇ ಕೆ.ಸಿ. ರ್ನರನಯಣಗ್ೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ಮತ್ತು ಡನ: ಕ.ೆ 
ಗ್ೊೇವಿೇಂದ್ರನಜಚರವರತ ಹನಗೂ ನಮಮ ಇಲ್ನಖೆಯ ಪರಧನನ ಕನಯಾದ್ಶ್ಾಯವರತ ಸೇೆರಿಕೊೇಂಡತ 
ನಮಮ ಇಲ್ನಖಗೆ್ ೆ ೧ ಸನವಿರ ಕೊೇಟಿ ರೂಪ್ನಯ ಅನತದನನವನತು ಕೂೆಡಬೆೇಕೆೇಂದ್ತ ಮನನಯ 
ಮತಖಯಮೇಂತಿರಗಳಿಗ್ ೆಪರಸನುವರೆ್ ಕಳುಹಿಸಿರತತ್ುೆೇವೆ. ಅದ್ತ ತ್ಮಮಲಿರ ಮತ್ತು ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರ 
ಮತಖನೇಂತ್ರ ಅನತದನನ ಬಿಡತಗಡೆಯನದ್ರೆ ತ್ಮಮಲಿರ ಬೆೇಡಿಕೆಗಳನತು ಪೂರೈೆಸಬಹತದೆೇಂದ್ತ ರ್ನನತ 
ಸಹ ಮನನಯ ಮತಖಯಮೇಂತಿರಗಳಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮನಡಿರತತ್ೆುೇರ್.ೆ ಈ ವಿಷಯದ್ಲ್ಲಿ ರ್ನವು ನೂರಕೆೆ 
ನೂರರಷತಟ ಮನಡದೇೆ ಇದ್ದರೂ ಸಹ ಕನಿಷಾ ಪಕ್ಷ ೭೦ ರಿೇಂದ್ ೮೦ ರಷತಟ ಕೆಲಸಗಳನತು ರ್ನವು 
ಮನಡಬಹತದ್ತ. ಏಕೆೇಂದ್ರ,ೆ ಎಲ್ನಿ ತ್ನಲೂಿಕತಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಕರೇಡನೇಂಗಣ ಬೆೇಕೆೇಂದ್ತ ಬೆೇಡಿಕೆ 
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ಇಟಿಟರತತ್ನುರ ೆಹನಗೂ ಅಗತ್ಯವಿರತವ ಭೂಮಿಯನತು ಸಹ ನಿೇಡತತಿುದನದರೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಈ ವಷಾ ಏನತ 
ಮನಡಿದೆದೇವೆೇಂದ್ರ,ೆ ಆ ಪರಸನುವರೆ್ಯನತು ಖೆೇಲ್ೊೇ ಇೇಂಡಿಯನಗ್ ೆಸಲ್ಲಿಸಿರತತ್ೆುೇವೆ. ಅೇಂದ್ರೆ, ದನನಿಗಳು 
ನಿೇಡಿದ್ೇಂತ್ಹ ಭೂಮಿಯನತು ಸನಾಧಿೇನಪಡಿಸಿಕೂೆೇಂಡತ ಆ ಭೂಮಿಗ್ ೆಬೆೇಲ್ಲ ಹನಕ, ರ್ನವು ಖೆೇಲ್ೂೆೇ 
ಇೇಂಡಿಯನದ್ಲ್ಲಿ ೩-೪ ತ್ನಲೂಿಕತಗಳಿಗ್ೆ ಆರೂವರ ೆ ಕೊೇಟಿ ರೂಪ್ನಯ ಅನತದನನವನತು 
ಪಡಯೆತವುದ್ಕೆೆ ಪರಸನುವರೆ್ ಸಲ್ಲಿಸಿರತತ್ೆುೇವೆ. 

ಅದೆೇ ರಿೇತಿ ಶ್ವಮಗೆ ಜಿಲ್ೆಿಯಲ್ಲಿ ಸತಮನರತ ೨೫ ಎಕರ ೆಜ್ಮಿೇನನತು ಕೊಟತಟ, ೬೫ ಕೊೇಟಿ 
ರೂಪ್ನಯ ಅನತದನನವನತು ಮೇಂಜ್ೂರನತಿ ಪಡದೆಿರತತ್ೆುೇವೆ. ನನಗ್ ೆ ಕೂೆಟಟೇಂತ್ಹ ಜ್ವನಬನದರಿಯನತು 
ಹೆಚಿಿನ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಭನಯಸತವೇಂತ್ಹ ಕೆಲಸಗಳನತು ಮನಡತತಿುದೆದೇರೆ್. ನಮಗ್ ೆಸಾಲಪ ಹಣದ್ ಕೊರತೆ್ 
ಇರತತ್ುದೆ. ಇತಿುೇಚೆಗ್ ೆರ್ನನತ ಮೇಂಡಯ ಜಿಲ್ೆಿಗ್ ೆಪರವನಸ ಹೊೇದ್ೇಂತ್ಹ ಸೇಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ, ಕರೇಡನ ಇಲ್ನಖಗೆ್ೆ 
ಹೆಚಿಿನ ಅನತದನನ ನಿೇಡತವ ಬಗೆ್ೆ ಮನನಯ ಮತಖಯಮೇಂತಿರಗಳೂೆೇಂದಿಗೆ್, ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರ 
ಸಮತಮಖದ್ಲ್ಲಿಯೆೇ ಮನತ್ರ್ನಡಿರತತ್ೆುೇರೆ್. ಅದ್ಕೆೆ ತ್ನವೆಲಿರೂ ಸಹ ಹೆಚಿಿನ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಶಕುಯನತು 
ತ್ತೇಂಬಬೇೆಕನಗತತ್ುದೆ. ಮನನಯ ಸದ್ಸಯರೆಲಿರೂ ಹೆೇಳುತಿುರತವ ವಿಚನರ ನೂರಕೆೆ ನೂರರಷತಟ 
ಸತ್ಯವನಗಿರತತ್ುದೆ. ಶ್ರೇಮತಿ ಭನರತಿ ಶೆಟಿಟಯವರತ, ಶ್ರೇ ಎಸ್ಚ. ರವಿಯವರತ, ಶ್ರೇ 
ಡಿ.ಎಸ್ಚ.ಅರತಣಚರವರತ, ಡನ: ವೆೈ.ಎ. ರ್ನರನಯಣಸನಾಮಿಯವರತ ಮತ್ತು ಶ್ರೇ ಶಶ್ೇಲಚ ಜಿ. 
ನಮೇಶ್ಯವರತ ಸಹ ಮನತ್ರ್ನಡಿರತತ್ನುರೆ. ಶ್ರೇ ಶಶ್ೇಲಚ ಜಿ. ನಮೇಶ್ಯವರತ,ಚ “ನಮಮ DMF 
(District Mineral Foundation) Fund ಇರತತ್ುದೆ”ಚಎೇಂದ್ತ ಇರ್ೂೆುೇಂದ್ತ ವಿಚನರವನತು ಸಹ 
ಹೆೇಳಿರತತ್ನುರ.ೆ ಈ ಬಗ್ೆೆಯೂ ಸಹ ರ್ನವು ಜಿಲ್ನಿವನರತ ಎಲ್ನಿ ಡಿ.ಸಿ.ಗಳಿಗ್ ೆಹನಗೂ Minister for 
mines and Geology ಗೂ ಸಹ ಪತ್ರ ಬರೆದಿರತತ್ೆುೇವೆ.  

ಶ್ರೇ ಶಶ್ೇಲಚ ಜಿ. ನಮೇಶ್(ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್ಷೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಡಿ.ಎೇಂ.ಎಫ್ಚ. 
ಫೇಂಡಚನಲ್ಲಿ ಶೇೆಕಡ ೧೦ ರಷತಟ ಹಣವನತು ಕಡನಡಯವನಗಿ ಕರೇಡೆಗ್ ೆಮಿೇಸಲ್ಲಡಬೆೇಕೆೇಂದ್ತ ಸಕನಾರದ್ 
ಒೇಂದ್ತ ಆದೆೇಶ ಮನಡಿಸಲ್ಲ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಅದ್ನತು ಅವರೆೇ ಮನಡಲ್ಲ.  
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ಶ್ರೇ ಶಶ್ೇಲಚ ಜಿ. ನಮೇಶ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಡಿ.ಎೇಂ.ಎಫ್ಚ. ಫೇಂಡಚ ಹೆಚತಿ ಕಡಿಮ 
ರನಜ್ಯದ್ ಎಲ್ನಿ ಜಿಲ್ೆಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಇರತತ್ುದೆ. ಕಲೆವು ಜಿಲ್ೆಿಗಳಲ್ಲಿ ಅೇಂದ್ರೆ ಬಳನುರಿಯಲ್ಲಿ ಜನಸಿು 
ಇದ್ತದ, ಇನತು ಕೆಲವು ಜಿಲ್ೆಿಗಳಲ್ಲಿ ಅೇಂದ್ರೆ ಗತಲಬಗ್ನಾ ಜಿಲ್ೆಿ ಅಥವನ ಇತ್ರ ೆ ಜಿಲ್ೆಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಡಿಮ 
ಇರಬಹತದ್ತ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕಡನಡಯವನಗಿ ಶೆೇಕಡ ಇೇಂತಿಷತಟ ಹಣವನತು DMF Fund ನಿೇಂದ್ ಕರೇಡೆಗ್ನಗಿ 
ಬಳಸಬೆೇಕೆೇಂದ್ತ ಸಕನಾರದಿೇಂದ್ ಕನನೂನತ ಆದ್ರೆ, ಅದ್ಕೆೆ ಅಧಯಕ್ಷರತ ಡಿ.ಸಿ.ಯವರನಗಲ್ಲ ಅಥವನ 
ಜಿಲ್ನಿ ಉಸತುವನರಿ ಸಚಿವರನಗಲ್ಲ ಅವರತ ಶೆೇಕಡ ಇೇಂತಿಷತಟ ಹಣವನತು ಕರೇಡಗೆ್ ೆ collect ಮನಡಲ್ಲ 
ಅಥವನ ಕರೇಡನ ಇಲ್ನಖಗೆ್ೆ ಕೊಡಲ್ಲ.  

ಶ್ರೇ ಕೆ.ಟಿ. ಶ್ರೇಕೇಂಠೆೇಗ್ೌಡ(ಪದ್ವಿೇಧರರ ಕ್ಷೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈ ಬಗೆ್ೆ ಮನನಯ 
ಮತಖಯಮೇಂತಿರಗಳನತು ಭೆೇಟಿ ಮನಡಿ, ಒೇಂದ್ತ ಸತತ್ೊುೇಲ್ೆ ಹೂೆರಡಿಸಿ. ಆ ನೇಂತ್ರ, ರ್ನವು ಎಲ್ನಿ 
ಜಿಲ್ೆಿಯಲ್ಲಿ ಕತಳಿತ್ತಕೊೇಂಡನಗ ಅಷತಟ ಅಲ್ೂೆೇಕೇೆಷನಚ ಕೊಡತತ್ುೆೇವೆ.  

ಶ್ರೇ ಕ.ೆಸಿ. ರ್ನರನಯಣಗ್ೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇರ್ತಿುನ ದಿವಸ ಮನನಯ 
ಸದ್ಸಯರತ ಪರಸನುಪ ಮನಡಿರತವುದ್ನತು ಮನನಯ ಮತಖಯಮೇಂತಿರಗಳ ಗಮನಕೆೆ ತ್ೇಂದ್ತ, ಅದ್ಕೆೆ ಶಕು 
ತ್ತೇಂಬತವೇಂತ್ಹ ಕೆಲಸ ಮನಡತತ್ೆುೇವ.ೆ ಇರ್ೂೆುೇಂದ್ತ ಒಳೆುಯ ವಿಚನರವೆೇಂದ್ರೆ, ಯಲಹೇಂಕದ್ಲ್ಲಿ ೧೦೦ 
ಎಕರ ೆಜ್ಮಿೇನನತು ಗತರತತಿಸಿ, ಸೈೆಕಲ್ಲೇಂಗ್ಚ ಹನಗೂ ಪರತಿಯೇಂದ್ತ ಕರೇಡೆಗ್ ೆಸೇಂಬೇಂಧಿಸಿದ್ೇಂತ್ ೆಕರೇಡನ 
ಯೂನಿವಸಿಾಟಿ ತ್ರತವುದ್ಕೆೆ ಪರಯತ್ು ಮನಡತತಿುದೆದೇವ.ೆ  

ಡನ: ಕ.ೆ ಗ್ೊೇವಿೇಂದ್ರನಜಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅದ್ತ ‘Sports University’.ಚ
೨೦೧೯ ರ ಬಜೆಟಚನಲ್ಲಿ ಘೂೇಷಣೆಯನಗಿದ್ತದ, ಅದ್ನತು ಮತೇಂದ್ತವರೆಸಬೆೇಕತ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಸಹ ಅದ್ರೆ್ುೇ ಹೆೇಳುತಿುದನದರೆ.  

ಶ್ರೇ ಕೆ.ಸಿ. ರ್ನರನಯಣಗ್ೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಕರೇಡನ ಯೂನಿವಸಿಾಟಿಗ್ನಗಿ 
ಜನಗವನತು ಗತರತತಿಸಿದದೆೇವೆ. ಬಿಜನಪತರ ಜಿಲ್ೆಿಯಲ್ಲಿ ಸೈೆಕಲ್ಲೇಂಗ್ಚ ತ್ರಬೇೆತಿಗ್ನಗಿ ಒೇಂದ್ತ 
ಮೈದನನವನತು ಕನೇಂಗ್ೆರಸ್ಚ ಸಕನಾರದ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮನಡಲ್ನಗಿರತತ್ುದೆ. ಆದ್ರೆ, ಆ ಮೈದನನದ್ ಬಗೆ್ೆ 
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ಏನತ ಗ್ೊತಿುಲಿದೆೇ ಇರತವೇಂತ್ಹ ಪೂರ್ನದ್ ವಯಕುಗ್ ೆ ಗತತಿುಗ್ೆ ನಿೇಡಲ್ನಗಿರತತ್ುದೆ. ಆತ್ನಿಗ್ ೆ
velodrome ಮನಡತವುದ್ಕೆೆ ಬೇಂದಿಲಿದೇೆ, ಅದ್ನತು ಆತ್ ಹನಳು ಮನಡಿರತತ್ನುರ್.ೆ ತ್ದ್ನೇಂತ್ರ, ರ್ನವು 
ಅದ್ನತು ಸೇಂಪೂಣಾವನಗಿ ಹೊಡೆದ್ತ ಹನಕ, ಅದ್ನತು ತ್ೆರವುಗ್ೊಳಿಸಿರತತ್ುೆೇವೆ. ಆೇಂಧರಪರದೆೇಶ ಮತ್ತು 
ಮಹನರನಷರದ್ consultant ಅನತು ತ್ೆಗೆ್ದ್ತಕೊೇಂಡತ ಅವರಿೇಂದ್ ಕೆಲಸ ಮನಡಿಸತತಿುದೆದೇವೆ. 
ಇದ್ರಿೇಂದನಗಿ, ಆತ್ನಿಗ್ೆ ದ್ತಪಪಟತಟ ವೆಚಿ ಆಗಿರತತ್ುದೆ. ಆತ್ನಿಗ್ೆ ಆ velodrome ಕನಮಗ್ನರಿ ಗತತಿುಗ್ೆ 
ಕೊಟಿಟದ್ತದ ತ್ಪತಪ ಎೇಂದ್ತ ರ್ನನತ ಹೆೇಳುತಿುಲಿ. ಆದ್ರೆ, ಅದ್ರ ಬಗೆ್ೆ ಆತ್ನಿಗ್ೆ ಯನವುದೆೇ ತಿಳುವಳಿಕ ೆ
ಇರತವುದಿಲಿ ಹನಗೂ ಆ ಮೈದನನವನತು ಮನಡತವುದ್ಕೆೆ ಬೇಂದಿರತವುದಿಲಿ. ಹನಗ್ನಗಿ, ಆ ಬಗೆ್ೆ ಕರಮ 
ತ್ೆಗೆ್ದ್ತಕೂೆೇಂಡತ, ಅದ್ನತು ತ್ೆರವುಗ್ೊಳಿಸಿ ಪತನುಃ ಹೂೆಸದನಗಿ ಮನಡತವುದ್ಕೆೆ ಸೂಚರೆ್ ನಿೇಡಿರತತ್ೆುೇವೆ. 
ಅದ್ನತು ರ್ನವು undertaking ತ್ೆಗೆ್ದ್ತಕೂೆೇಂಡಿದ್ತದ, ಡಿ.ಸಿ.ಯವರತ ಮತ್ತು ನಮಮ ಇಲ್ನಖಯೆವರತ 
ಅದ್ನತು ಫನಲ್ೂೆೇ ಮನಡತತಿುದ್ತದ, ಇನತು ೬ ತಿೇಂಗಳೂೆಳಗ್ನಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಒೇಂದ್ತ velodrome  ಅನತು 
ಕೊಡತತ್ುೆೇವೆ.  

ಶ್ರೇ ಕ.ೆಸಿ. ರ್ನರನಯಣಗ್ೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಕ್ಷಮಿಸಿ ಆ ಸೈೆಕಲ್ಲೇಂಗ್ಚ 
ವೆೇಲ್ೊೇಡರಮಚ ಅನತು ಅತಿೇ ಶ್ೇಘರದ್ಲ್ಲಿ ಮನಡಿಕೊಡತವೇಂತ್ಹ ಕೆಲಸವನತು ಮನಡತತ್ೆುೇವೆೇಂದ್ತ 
ಹೆೇಳುವುದ್ಕೆೆ ಬಯಸತತ್ೆುೇವೆ. ಮನನಯ ಸದ್ಸಯರತ ಹೇೆಳಿದ್ ಹನಗೆ್, ಯಲಹೇಂಕ ಬಳಿ ಗತರತತಿಸಿರತವ 
೧೦೦ ಎಕರ ೆ ಜನಗ ಏರಚಪ್ೊೇಟಚಾಗೆ್ ಹತಿುರ ಇರತತ್ುದೆ. ಮನನಯ ಸದ್ಸಯರನದ್ ಶ್ರೇಮತಿ ವಿೇಣನ 
ಅಚಿಯಯನವರತ ಕರೇಡನ ಯೂನಿವಸಿಾಟಿಯನತು ಕೂಗ್ಚಾನಲ್ಲಿ ಮನಡಿ ಎೇಂದ್ತ ಕೆೇಳುತಿುದ್ದರತ. 
(ಗ್ೊೇಂದ್ಲ) ಮತೇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಶಕು ನಿೇಡಿದನಗ ಕೊಡಗತ ಜಿಲ್ೆಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಬನರೇಂರ್ಚಗಳನತು 
ಮನಡೂೆೇಣ. ಆದ್ರ,ೆ ಕರೇಡನ ಯೂನಿವಸಿಾಟಿಯನತು ನಗರದ್ ಮಧಯಭನಗದ್ಲ್ಲಿ ಮನಡತವುದ್ರಿೇಂದ್ 
ಪರತಿಯೇಂದ್ಕೂೆ ಅನತಕೂಲವನಗತತ್ುದೆ. ಹನಗ್ನಗಿ, ಮದ್ಲತ ಇದ್ನತು ಪ್ನರರೇಂಭ ಮನಡೂೆೇಣ. 
ನೇಂತ್ರ, ಅದ್ರ ಬನರೇಂರ್ಚಗಳನತು ಸನಧಯವನದ್ರ ೆ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಮನಡೂೆೇಣವೆೇಂದ್ತ ಹೆೇಳುವುದ್ಕೆೆ 
ಬಯಸತತ್ೆುೇರೆ್. ಈಗ ನಮಗ್ೆ ಹಣದ್ ಕೊರತೆ್ ಇದೆ. ಈ ಬಗೆ್ೆ ಚಚೆಾ ಮನಡಿ ಮನನಯ 
ಮತಖಯಮೇಂತಿರಗಳ ಗಮನಕೆೆ ಶ್ೇಘರದ್ಲ್ಲಿ ತ್ೇಂದ್ತ ಇದ್ಕೆೆ ಶಕು ತ್ತೇಂಬತವೇಂತ್ಹ ಕೆಲಸವನತು ಅತಿೇ 
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ಶ್ೇಘರದ್ಲ್ಲಿ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆೇಂದ್ತ ಹೆೇಳುತ್ೆುೇರ್.ೆ ಕರೇಡನ ಇಲ್ನಖಯೆ ಬಗೆ್ೆ ತ್ನವು ಮತ್ತು ಅರೆ್ೇಕ ಮನನಯ 
ಸದ್ಸಯರತ ಬೆಳಕತ ಚೆಲ್ಲಿದನದರೆ ತ್ಮಮಲಿರಿಗೂ ಅಭಿನೇಂದ್ರೆ್ಯನತು ಸಲ್ಲಿಸತತ್ನು, ನನು ಮನತ್ತಗಳನತು 
ಮತಕನುಯಗೆ್ೂಳಿಸತತ್ೆುೇರೆ್.  

ಡನ: ಸಿ.ಎಸ್ಚ. ಅಶಾತ್ೆ ರ್ನರನಯಣ(ಉನುತ್ ಶ್ಕ್ಷಣ, ಐ.ಟಿ-ಬಿ.ಟಿ., ವಿಜ್ಞನನ ಹನಗೂ ತ್ೇಂತ್ರಜ್ಞನನ 
ಹನಗೂ ಕೌಶಲ್ನಯಭಿವೃದಿಿ ಸಚಿವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಬಹಳ ಮತಖಯವನಗಿ ಒೇಂದ್ತ 
ಸಮನಜ್ ಆರೂೆೇಗಯವನಗಿರಬೇೆಕತ, ಪರಗತಿಪರವನಗಿರಬೇೆಕತ ಹನಗೂ ಒೇಂದ್ತ ಗತಣಮಟಟದ್ 
ಸಮನಜ್ವನತು ಕಟಟಬೆೇಕನದ್ರ ೆ ಕರೇಡ ೆ ಮತ್ತು ಆಟಗಳು ಬಹಳ ಮತಖಯ ಪ್ನತ್ರವನತು ವಹಿಸತತ್ುವೆ. 
ಸಮನಜ್ವನತು ಬೆಸೆಯಬೆೇಕತ ಅಥವನ ಸಮನಜ್ವನತು ಒೇಂದ್ತ ಮನಡಬೇೆಕತ ಸಮನಜ್ದ್ಲ್ಲಿರತವೇಂತ್ಹ 
ಯನವುದೆೇ ವಯತ್ನಯಸಗಳನತು ಸರಿಪಡಿಸತವೇಂತ್ಹ ಶಕು ಏರ್ನದ್ರೂ ಇದ್ದರ ೆ ಅದ್ತ ಕರೇಡೆಗ್ ೆ
ಇರತವೇಂಥದನದಗಿದ.ೆ ಅದ್ತ ಆಟಕೆೆ ಶಕು ಇರತವೇಂಥದನದಗಿದೆ. ಹನಗ್ನಗಿ, ಇರ್ತಿುನ ದಿವಸ ಕರೇಡ ೆಎಲ್ನಿ 
ಜನತಿ-ಜ್ರ್ನೇಂಗ, ಧಮಾ, ದೆೇಶ ಮತ್ತು ಎಲಿವನೂು ಒೇಂದ್ತ ಮನಡತವೇಂತ್ಹ ಶಕು ಇರತತ್ುದೆ ಮತ್ತು 
ಆಟಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ನಿ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಲ್ೆಕೆ ಹನಕದ್ರ ೆ ಅೇಂದ್ರೆ, ಸನಮನಜಿಕವನಗಿ, ದೆೈಹಿಕವನಗಿ ಮತ್ತು 
ಮನನಸಿಕವನಗಿಯೂ ಸಹ ಅನತಕೂಲವನಗತತ್ುದೆ.  

ಇದ್ರ ಜೊತ್ೆಗೆ್, ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕವನಗಿ ಒಬಬ ವಿದನಯರ್ಥಾ ಉತ್ುಮವನಗಿ perform ಮನಡಬೇೆಕನದ್ರ ೆ
ಆತ್ ಕರೇಡೆಯಲ್ಲಿ ಇರಲ್ೇೆಬೆೇಕತ. ಆತ್ ಕೆೇವಲ ಕರೇಡೆಯಲ್ಲಿದ್ತದ, ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕವನಗಿ ಇಲಿದೆೇ ಇದ್ದರೂ 
ಸಮಸೆಯ. ಅದೆೇ ರಿೇತಿ, ಕೆೇವಲ ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕವನಗಿದ್ತದ, ಕರೇಡೆಯಲ್ಲಿ ಇಲಿವೆೇಂದ್ರೂ ಸಹ ಸಮಸೆಯ. 
ಇದ್ರಿೇಂದನಗಿ, ಸೂೆೇಲತ-ಗ್ಲೆತವು ಎರಡನೂು ಕಲ್ಲಯತವುದ್ಕೆೆ ಸನಧಯವನಗತತ್ುದೆ ಮತ್ತು ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕವನಗಿ 
ಚೆರ್ನುಗಿರತವೇಂತ್ಹ ಎಷ್ೂೆಟೇ ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳಿಗ್ೆ ಸೂೆೇಲತ ಎನತುವುದೆೇ ಗ್ೂೆತಿುರತವುದಿಲಿ. ಹನಗ್ನಗಿ, 
ಇದ್ನತು ಅಥೆೈಾಯಸಿಕೊೇಂಡತ ಜಿೇವನದ್ಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೂೆಳುಬೆೇಕೆೇಂದ್ರೆ, ಕರೇಡಯೆಲ್ಲಿದ್ದರ ೆ ಸೂೆೇಲತ-
ಗ್ೆಲತವನತು ಅವರತ ಉತ್ುಮವನಗಿ ಅನತಭವಿಸಿ ಉತ್ುಮ ವಯಕುತ್ಾಗಳನತು ಕಟಿಟಕೊಳುುವುದ್ಕೆೆ 
ಸನಧಯವನಗತತ್ುದೆ. ಸನಮನಜಿಕವನಗಿ ಇರ್ತಿುನ ದಿವಸ ಪರತಿಯೇಂದ್ತ ಮರ್ೆಯನತು ರ್ನವು 
ರೆ್ೂೇಡಿದನಗ ಎಲ್ನಿ ತ್ೇಂದ-ೆತ್ನಯೇಂದಿರತ ನಮಮ ಮಕೆಳು ಎಷತಟ ಓದ್ತತ್ನುರೊೇ, ಏನತ 
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ಮನಡತತ್ನುರೂೆೇ ಗ್ೂೆತಿುಲಿ. ಆದ್ರೆ, ಒೇಂದ್ತ ಒಳುೆಯ ಅಭನಯಸ ಕಲ್ಲತ್ತ ನಮಮ ಮರ್ೆಯ ಮಕೆಳನಗಿ 
ಇದ್ದರ ೆಸನಕತ, ಯನವುದೆೇ ಒೇಂದ್ತ ದ್ತಶಿಟಕೆೆ ಬಲ್ಲಯನಗದೆೇ ಇದ್ದರ ೆಸನಕತ ಎೇಂದ್ತ ಬಯಸತತ್ನುರೆ. 
ಏಕೆೇಂದ್ರ,ೆ ದ್ತಶಿಟಗಳು ಇರ್ತಿುನ ದಿವಸ ಸಮನಜ್ದ್ಲ್ಲಿ ಮನರಕವನಗಿವೆ ಎೇಂಬತದ್ನತು ರೆ್ೂೇಡಿದನಗ, 
ಮನದ್ಕವಸತುಗಳು ಹನಗೂ ಬೆೇರ ೆಬೆೇರ ೆರಿೇತಿಯ ವಸತುಗಳನತು ರೆ್ೂೇಡಿದನಗ ಮತ್ತು ಸೂೆೇಶ್ಯಲಚ 
ಮಿೇಡಿಯನದ್ಲ್ಲಿ ಏನತ ಒೇಂದ್ತ ಅಡಿಕ್ಷನಚ ಬೇಂದಿದ,ೆ ಅದ್ನತು ರೆ್ೂೇಡಿದನಗ ಸಣಣ ಮಕೆಳಿೇಂದ್ 
ದೊಡಡವರಿಗೂ ಇದೂೆೇಂದ್ತ ದೊಡಡ ಸಮಸೆಯಯನಗಿದೆ.  

(ಮತೇಂದ್ತ) 

(498) 21.03.2022 5.10 ವೆೈಎಲ-ಬಿಎನಚಎಸ್      (ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿೆತಿ) 

ಡನ|| ಅಶಾಥ್ಚ ರ್ನರನಯಣ ಸಿ.ಎನ (ಮತೇಂದ್ತ):-  

Social media addiction ಅನತು deaddiction ಮನಡಬೇೆಕೆೇಂದ್ರೆ ಯನರ ಕೆೈಯೇಂದ್ಲೂ 
ಸನಧಯವಿಲಿ, ಅಷತಟ ದೂೆಡಡ ಸೇಂಖೆಯಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿದ.ೆ   ಪರತಿಯೇಂದ್ತ ಮರ್ೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ರೆ್ೂೇಡಿದನಗ 
ಅದ್ರ ಅಡಿಕ್ಷನಚ ಎಲಿರಿಗೂ ಆಗಿದ್ತದ, ಯನರಿಗೂ ಸಹ ಮಬೈೆಲಚ ಬಿಟತಟ ಇರಲತ ಸನಧಯವೆೇ ಇಲಿ 
ಎನತುವೇಂಥ ಪರಿಸಿೆತಿ ನಿಮನಾಣವನಗಿ ಬಿಟಿಟದ.ೆ Binge watching ಆಗಲ್ಲ, ಮಿೇಡಿಯನದ್ಲ್ನಿಗಲ್ಲ, 
ಚಟತವಟಿಕೆಯಲ್ನಿಗಲ್ಲ ಸಮನಜ್ದ್ಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದೂೆಡಡ ಸಮಸೆಯಯನಗಿದೆ. ಇವರೆ್ುಲ್ನಿ ಹೊೇಗಲ್ನಡಿಸಲತ 
ಬಹಳ ಮತಖಯವನಗಿ ಏರ್ನದ್ರೂ ಮದ್ಲ ಆದ್ಯತ್ ೆ ನಿೇಡತವುದನದ್ರೆ, ಅದ್ತ ಸಮನಜ್ದ್ಲ್ಲಿನ 
ಸಮಸೆಯಗಳನತು ಸನಮನಜಿಕ ಸಮಸೆಯಯನಗಲ್ಲ ಅಥವನ ಗತಣಮಟಟದ್ ಸಮನಜ್ವನತು ಕಟಟಬೆೇಕೆೇಂದ್ರೆ 
ಅದ್ತ ಕರೇಡೆಯೇಂದ್ ಮನತ್ರ ಸನಧಯ.  ಆ ಕರೇಡೆಗ್ ೆಇರತವೇಂಥ ಶಕು ಬೆೇರ ೆಯನವುದ್ಕೂೆ ಇರತವುದಿಲಿ.  
ಹನಗ್ನಗಿ ಆ ದಿಕೆನ ಮೂಲಕ ನಮಮ ರನಷ್ಟ್ರೇಯ ಶ್ಕ್ಷಣ ನಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಸವನಾೇಂಗಿೇಣ ವಯಕುತ್ಾದ್ ಬಗ್ೆೆ 
ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದೆದೇವೆ. Holistic development ನಲ್ಲಿ leadership quality ಬಹಳಷತಟ 
ಬೆೇಕನಗಿದೆ.  Leadership quality ಮತ್ತು personality  ಬಹಳ ಮತಖಯವನಗಿರತತ್ುದೆ.  
ಇವತಿುನ ದಿವಸ ಏರ್ನಗಿದೆ ಎೇಂದ್ರೆ, lip services  ಆಗತತಿುದೆ.  ಬಜೆಟಚ ಮೇಲ್ ೆಮನತ್ರ್ನಡತವನಗ 
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ಯನರೂ ಸಹ ಸೂೆಪೇಟುಚಾನ ಅಲ್ೊೇಕೆೇಷನಚ ಏರ್ನಗಿದೆ ಎೇಂಬತದ್ರ ಬಗೆ್ೆ ಕೆೇಳುವವರತ ಎಷಟರ ಮಟಿಟಗ್ೆ 
ಇದೆದೇವೆ ಎನತುವುದ್ನತು ರೆ್ೂೇಡಬೆೇಕನಗತತ್ುದೆ.  ಏಕೇೆಂದ್ರೆ, ಯನವುದೆೇ ಒೇಂದ್ತ ಸಮನಜ್ ಚೆರ್ನುಗಿ 
ಸದ್ೃಢವನಗಿ ಬೆಳೆಯಬೆೇಕತ, ಸೇಂಸೃತಿಯನಗಿರಬೆೇಕತ ಎೇಂದ್ರೆ, ಅದ್ತ ಸೂೆಪೇಟುಚಾ ಸೇಂಸೃತಿಯೇಂದ್ 
ಬೆೇರೂರಬೆೇಕನಗಿದೆ.  ರ್ನವು ಆ ಬೆೇರನತು ಊರತವಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯೇ ಒೇಂದ್ತ ಕಡ ೆಆದ್ಯತ್ ೆನಿೇಡತವಲ್ಲಿ 
ಮತೇಂದ್ತವರೆದ್ ರನಷರಗಳಿಗ್ ೆಹೊೇಲ್ಲಕೆ ಮನಡಿ ರೆ್ೂೇಡಿದ್ರ ೆಬಹಳ ಹಿೇಂದ ೆಉಳಿದಿದೆದೇವೆ.  ಆ ದಿಕೆನಲ್ಲಿ 
ಇಡಿೇ ದೆೇಶದ್ಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ರನಷ್ಟ್ರೇಯ ಶ್ಕ್ಷಣ ನಿೇತಿಯನತು ತ್ೇಂದನಗ,  

(ಈ ಹೇಂತ್ದ್ಲ್ಲಿ ವೆೈರ್ಚ ಛೆೇಮಾನಚರವರನದ್ ಶ್ರೇಮತಿ ಭನರತಿ ಶೆಟಿಟಯವರತ ಸಭನಪತಿಯವರ 
ರ್ಪೇಠ್ವನತು ಅಲೇಂಕರಿಸಿದ್ರತ) 

ಅದ್ನತು ಸರಿಯನಗಿ ಅಳವಡಿಸಿ ಕಡನಡಯವನಗಿ ಪರತಿಯಬಬ ವಿದನಯರ್ಥಾ ಪರತಿನಿತ್ಯ ಶನಲ್ನ-
ಕನಲ್ೇೆಜಿನಲ್ಲಿ ಕರೇಡೆಯನತು ಕಲ್ಲಯಲ್ೆೇಬೆೇಕನಗಿದ್ತದ, ಸಮಯವನತು ನಿಗದಿ ಮನಡಬೇೆಕತ, higher 
education ನಲ್ಲಿ sports ಅನತು mandatory ಮನಡಿರತವುದ್ರಲ್ಲಿ ನಮಮ ದೆೇಶದ್ಲ್ಲಿಯೆೇ 
ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜ್ಯ ಮದ್ಲತ.   ಅದ್ರಲ್ಲಿಯೂ part of curriculum ಆಗಿ credit  ಸಹ 
ಮನಡಿದೆದೇವ.ೆ  curriculum ನಲ್ಲಿ ಸೂೆಪೇಟುಚಾಗೆ್ credit ನಿೇಡತವೇಂಥದನಗಿದ್ತದ, credit ಅನತು 
ಸಿಸಟೇಂನಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿ, mandatory  ಮನಡತವೇಂಥ ಕೆಲಸ ಮನಡಿದೆದೇವೆ.  ಯನರಿಗ್ ೆಕರೇಡೆಯಲ್ಲಿ 
ಆಸಕು ಇರಲ್ಲಲಿರ್ೇ, ಅೇಂಥವರತ ಸಹ ಕರೇಡೆಯಲ್ಲಿ ಭನಗವಹಿಸತವೇಂತ್ಹ ವಯವಸೆೆ ಮನಡಲ್ನಗಿದ.ೆ     

ಡನ|| ಕ.ೆಗ್ೊೇವಿೇಂದ್ರನಜಚ (ವಿಧನನಸಭೆಯೇಂದ್ ಚತರ್ನಯತ್ರನದ್ವರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಈಗ್ನಗಲ್ೆೇ ಕರೇಡೆಗ್ ೆ ಸೇಂಬೇಂಧಿಸಿದ್ೇಂತ್ೆ introduce 
ಮನಡಿದೆದೇವ ೆ ಎನತುವೇಂಥ ವಿಚನರವನತು ಹೆೇಳಿದ್ರತ.  ಈ ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಿ ಇಬಬರೂ ಸಚಿವರತ ಇದ್ತದ, 
ಕರೇಡೆಯನತು ರನಜ್ಯಮಟಟದ್ಲ್ಲಿ, ರನಷರಮಟಟದ್ಲ್ಲಿ ಹನಗೂ ಅೇಂತ್ರ ರನಷ್ಟ್ರೇಯ ಮಟಟದ್ಲ್ಲಿ ಯನರತ 
represent ಮನಡತತ್ನುರಯೆೇ, ಅೇಂಥವರಿಗ್ೆ 10 ಗ್ೆರೇಸ್ ಮನಕುಚಾ ನಿೇಡತವುದ್ತ ಒಳೆುಯದ್ತ ಎೇಂದ್ತ 
ಹೆೇಳಬಯಸತತ್ುೆೇರೆ್.  ಆ ರಿೇತಿ ಮನಡಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಅನತಕೂಲವನಗತತ್ುದೆ.   
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ಶ್ರೇ ಅಶಾಥ್ಚ ರ್ನರನಯಣ ಸಿ.ಎನ (ಉನುತ್ ಶ್ಕ್ಷಣ, ಮನಹಿತಿ ತ್ೇಂತ್ರಜ್ಞನನ, ಜೆೈವಿಕ ತ್ೇಂತ್ರಜ್ಞನನ 
ಹನಗೂ ವಿಜ್ಞನನ ಮತ್ತು ತ್ೇಂತ್ರಜ್ಞನನ, ಕೌಶಲ ಅಭಿವೃದಿಿ, ಉದ್ಯಮ ಶ್ೇಲತ್ೆ ಮತ್ತು 
ಜಿೇವರ್ೊೇಪ್ನಯ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈಗ್ನಗಲ್ೆೇ credit  ಸಿಸಟೇಂನಲ್ಲಿಯೆೇ 
ನಿೇಡಲ್ನಗಿದ.ೆ    

ಡನ|| ಕ.ೆಗ್ೊೇವಿೇಂದ್ರನಜ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಆ ಸೇಂಬೇಂಧ ಸಕನಾರಿ ಆದೆೇಶವನತು 
ಹೊರಡಿಸಬೆೇಕತ. 

ಡನ|| ಅಶಾಥ್ಚ ರ್ನರನಯಣ ಸಿ.ಎನ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈಗ್ನಗಲ್ೆೇ ಸಕನಾರಿ 
ಆದೆೇಶವನತು ಹೊರಡಿಸಲ್ನಗಿದೆ. 

ಡನ|| ಕ.ೆಗ್ೊೇವಿೇಂದ್ರನಜ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅವರಿಗೆ್ ಹನಜ್ರನತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹ ಶೆೇಕಡ 
75 ರಷತಟ ಕಡನಡಯ ಹನಜ್ರನತಿಯೇಂದ್ ಮನಫಿ ಮನಡಬೆೇಕೆೇಂದ್ತ ಹೆೇಳಬಯಸತತ್ೆುೇರೆ್.  ಏಕೆೇಂದ್ರ,ೆ 
ಕರೇಡನಪಟತಗಳು ಮೂರತ ತಿೇಂಗಳು, ಆರತ ತಿೇಂಗಳುಗಳ ಕನಲ ಕನಯೇಂಪುಚನಲ್ಲಿದ್ತದ, ಅವರಿಗೆ್ ಶನಲ್ನ-
ಕನಲ್ೇೆಜ್ತಗಳಲ್ಲಿ ಹನಜ್ರನತಿ ಇರತವುದಿಲಿ.  ಹನಜ್ರನತಿ ಇಲಿದಿರತವುದ್ರಿೇಂದ್ ಅವರಿಗೆ್ ಪರಿೇಕ್ಷೆಗ್ ೆ
ಕೂರಲತ hall ticket ನಿೇಡತವುದಿಲಿ.  ಜೆೈನಚ, ಕೆೈಸ್ಟಚ ಇೇಂತ್ಹ ಕನಲ್ೇೆಜ್ತಗಳಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ್ ಹನಜ್ರನತಿ 
ಇಲಿದ್ ಕನರಣ hall ticket ನಿೇಡತವುದಿಲಿವೆೇಂದ್ತ ಬಹಳಷತಟ ತ್ೂೆೇಂದ್ರೆ ಕೂೆಡತತಿುದನದರ.ೆ  ಆದ್ದರಿೇಂದ್ 
ಒೇಂದ್ತ ಸತತ್ೂೆುೇಲ್ೆ ಹೂೆರಡಿಸಿ, sportsmen ಗೆ್ attendance ಮನಫಿ ಮನಡಿದ್ರೆ ಬಹಳ 
ಅನತಕೂಲವನಗತತ್ುದೆ. 

ಡನ|| ಅಶಾಥ್ಚ ರ್ನರನಯಣ ಸಿ.ಎನ.:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈಗ್ನಗಲ್ೆೇ 
ಸೇಂಪೂಣಾವನಗಿ ಅಕನಡೆಮಿಕಚನಲ್ಲಿ credit  ಸಿಸಟೇಂನಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲ್ನಗಿದೆ.  ದೆೈಹಿಕ ಚಟತವಟಿಕ ೆ
ಹನಗೂ ಕರೇಡನ ಚಟತವಟಿಕೆಗ್ೆ mandatorily ಪರತಿ ನಿತ್ಯ minimum class ಅನತು ನಿಗದಿ 
ಮನಡಲ್ೇೆಬೆೇಕೆೇಂದ್ತ  ಮನಡಿದೆದೇವೆ.  ಅದ್ಲಿದೆೇ ಮನನಯ ಉಪ ರ್ನಯಕರನದ್ 
ಕ.ೆಗ್ೊೇವಿೇಂದಚರನಜಚರವರತ ಹೆೇಳಿದ್ ಹನಗೆ್ ಯನರತ ಸೂೆಪೇಟುಚಾ ಅನತು profession ಆಗಿ 
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ತ್ೆಗೆ್ದ್ತಕೂೆೇಂಡತ, ಕರೇಡೆಗ್ ೆಹೆಚತಿ ಆದ್ಯತ್ ೆನಿೇಡಿ state level, national level, international 
level  ನಲ್ಲಿ represent  ಮನಡತತಿುದನದರೆ, ಅವರಿಗೆ್ ಎಲ್ನಿ ರಿೇತಿಯ exemption, 
encouragement, facilitation, attendance ನಿೇಡತವ ಕತರಿತ್ತ,  ಯನಯನಾರತ 
recognized associations ನಿೇಂದ್ represent ಮನಡತತ್ನುರ ೆಹನಗೂ ಅೇಂತ್ಹವರ ಕಡಯೆೇಂದ್ 
ಪತ್ರ ಅಥವನ  acknowledgement ಬರತತ್ುದೆ, ಅದೆಲಿದ್ರ ಆಧನರಿತ್ವನಗಿ ಆದ್ಯತ್ ೆನಿೇಡತವೇಂಥ 
ಕೆಲಸ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆ.  ಜೊತ್ೆಗೆ್ ಕರೇಡನ ಸೇಂಸೆೆಗಳಲ್ಲಿ guest faculties ಅನತು  ತ್ಕ್ಷಣವೆೇ 
ಪರತಿಯೇಂದ್ತ ಸೇಂಸೆೆಗಳಿಗೂ ಕರೇಡೆಗ್ನಗಿ ದೆೈಹಿಕ ಶ್ಕ್ಷಕರನತು ತ್ಕ್ಷಣ ರೆ್ೇಮಿಸತವೇಂಥ ಕಲೆಸ 
ಮನಡತತ್ೆುೇವ.ೆ  ಪರತಿಯೇಂದ್ತ ಕನಲ್ೇೆಜ್ತಗಳಲ್ಲಿ sports celebration ಮನಡತವುದ್ತ, ಸಮನಜ್ದ್ 
ಸಮಸೆಯಗಳನತು ಬಗ್ಹೆರಿಸಲತ ಹನಗೂ ಸಮನಜ್ವನತು ಒೇಂದ್ತ ಗೂಡಿಸಲತ ದೆೈಹಿಕ ಚಟತವಟಿಕೆಗ್ ೆ
ಮದ್ಲ ಆದ್ಯತ್ ೆನಿೇಡತವಲ್ಲಿ ನಮಮ ಸಕನಾರದ್ ಮೂಲಕ ಇಡಿೇ ದೆೇಶಕೆೆ ಮನದ್ರಿಯನಗತವೇಂಥ ಕೆಲಸ 
ಮನಡತತ್ೆುೇವ.ೆ   

ಶ್ರೇ ಪರಕನಶ್ಚ ಕೆ.ರನಥೊೇಡಚ (ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ್ ಮತಖಯ ಸಚೆೇತ್ಕರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈ ಚಚಾೆ ಪ್ನರರೇಂಭವನಗಿ ಕರೇಡನ ಸಚಿವರನದ್ ಮನನಯ 
ಕ.ೆಸಿ.ರ್ನರನಯಣಗ್ೌಡರವರತ ಉತ್ುರ ನಿೇಡತವ ಸೇಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ರ್ನನತ ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಿರಲ್ಲಲಿ.  ಆದ್ರೂ 
ಒಬಬ ಕರೇಡನಪಟತವನಗಿ ಹೇೆಳುವುದೆೇರ್ೇೆಂದ್ರೆ, ಈಗ್ನಗಲ್ೆೇ ಹಲವನರತ ಸದ್ಸಯರತ ಕರೇಡ ೆಬಗೆ್ೆ ಸನಕಷತಟ 
ಸಲಹೆಯನತು ನಿೇಡಿದ್ತದ, ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರವನತು ಸಹ ನಿೇಡಿದನದರೆ.  ಎಲ್ನಿ ಚಚೆಾಯನತು 
ರೆ್ೂೇಡಿದ್ ಮೇಲ್ೆ ನನಗ್ೆ ಅನಿಸತತಿುರತವುದೆೇರ್ೇೆಂದ್ರೆ, ವಿಶೆೇಷವನದ್ೇಂಥ ಸೂೆಪೇಟುಚಾ ಪ್ನಲ್ಲಸಿಯನತು 
ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಮನಡಿ,…    

ಡನ|| ಕ.ೆಗ್ೊೇವಿೇಂದ್ರನಜ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈಗ್ನಗಲ್ೆೇ ಸೂೆಪೇಟುಚಾ ಪ್ನಲ್ಲಸಿ 
ಮನಡಲ್ನಗಿದ.ೆ  
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ಶ್ರೇ ಪರಕನಶ್ಚ ಕೆ.ರನಥೊೇಡಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈಗ್ನಗಲ್ೆೇ ಇರತವ sports 
policy ಜೊತ್ೆಗೆ್ ಇವತ್ತು ಸನಕಷತಟ ಸಲಹೆಗಳು ಬೇಂದಿದ್ತದ, ಆ ಸಲಹೆಗಳನತು ಅಳವಡಿಸಿ sports 
policy ಕತರಿತ್ೇಂತ್ ೆ 5 ವಷಾಗಳಿಗ್ೂೆಮಮ, 10 ವಷಾಗಳಿಗ್ೊಮಮ ಏನತ ಕರಮ ತ್ೆಗೆ್ದ್ತಕೂೆಳುಬಹತದ್ತ, 
ಆ ಕೆಲಸವನತು ಮನಡಿದ್ರೆ ಉತ್ುಮವೆೇಂದ್ತ ಹೇೆಳಬಯಸತತ್ೆುೇರೆ್.  ಅದ್ರ ಜೊತ್ೆಗೆ್ ಸೂೆಪೇಟುಚಾನಲ್ೆಿೇ 
ಪರಿಣಿತ್ರನಗಬೆೇಕೆೇಂಬತದ್ತ ಒೇಂದ್ತ ಕಡಯೆನದ್ರೆ, ಆ ಸೂೆಪೇಟುಚಾರೆ್ೂೇಂದಿಗೆ್ academics ಗೂ ಸಹ 
ಅಷ್ೆಟೇ ಆದ್ಯತ್ ೆ ನಿೇಡತವೇಂಥ ಕೆಲಸವನಗಬೆೇಕತ.  ಏಕೆೇಂದ್ರ,ೆ ರ್ನನತ ಹಲವನರತ ಸಲ ಕರೇಡೆಯಲ್ಲಿ 
practice ಮನಡಲತ ಹೂೆೇಗತವ ಸೇಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ಡನ|| ಕ.ೆಗ್ೊೇವಿೇಂದ್ರನಜಚರವರತ ಹೆೇಳಿದ್ ಹನಗೆ್ 
ನಮಗ್ೆ attendance ಇರತತಿುರಲ್ಲಲಿ.   

ಶ್ರೇ ಆಯನೂರ ಮೇಂಜ್ತರ್ನಥ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಪರಕನಶ್ಚ 
ಕ.ೆರನಥೊೇಡಚರವರತ ಯನವ ಕರೇಡ ೆ practice ಮನಡಲತ ಹೊೇಗತತಿುದ್ದರತ ಎೇಂಬತದ್ನತು ಸಹ 
ಹೆೇಳಬಹತದ್ಲಿವೇೆ?  ಕರೇಡ ೆಎೇಂದ್ತ ಮನತ್ರ ಹೆೇಳುತಿುದನದರೆ.   

ಶ್ರೇ ಪರಕನಶ್ಚ ಕೆ.ರನಥೊೇಡಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ಕರಕೆಟಚ ಆಟವನಡಲತ 
ಹೊೇಗತತಿುದೆದನತ.  ಅದ್ತ ಎಲಿರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರತವ ವಿಚನರ.  ರ್ನನತ ನಮಮ ರನಜ್ಯವನತು ಪರತಿನಿಧಿಸಿದ್ತದ 
ಕರಕೆಟಚ ಆಟದ್ಲ್ಲಿಯೆೇ.  ರ್ನನತ ಆಟವನಡತತಿುದ್ದ ಆಟವು ಕರಕೆಟಚ ಆಗಿತ್ತು.  ಹನಗ್ನಗಿ ರ್ನನತ 
ಹೆೇಳುವುದೇೆರ್ೆೇಂದ್ರ,ೆ ಸೂೆಪೇಟುಚಾ ಜೊತ್ೆಗೆ್ ಅಕನಡೆಮಿಕುಚಗೂ ಆದ್ಯತೆ್ ನಿೇಡತವೇಂಥ ವಯವಸೆೆ ಆಗಬೇೆಕತ.  
ಈಗ್ನಗಲ್ೆೇ 100 ಎಕರ ೆಜ್ಮಿೇನಿನಲ್ಲಿ sports facilities  ಪ್ನರರೇಂಭ ಮನಡತತ್ುೆೇವೆ ಎೇಂದ್ತ ಮನನಯ 
ಸಚಿವರತ ಹೆೇಳಿದ್ರತ.  ಅದ್ರ ಜೊತ್ೆಗೆ್ ಉತ್ುಮವನದ್ೇಂಥ residential school ತ್ೆರೆಯಬೇೆಕತ.  
ಅವರತ ಶನಲ್ೆಯಲ್ಲಿ ವಿದನಯಭನಯಸವನತು ಮನಡಬೇೆಕತ ಜೊತ್ೆಯಲ್ಲಿ ಕರೇಡೆಯಲ್ಲಿ ಸಹ 
ಭನಗವಹಿಸಬೆೇಕತ.  ಇವೆರಡನೂು ಜೊತ್ೆಯಲ್ಲಿ combine ಮನಡಿದ್ರ ೆಇವತಿುನ ಆಧತನಿಕ ಯತಗದ್ಲ್ಲಿ 
ಬಹಳ ಅವಶಯಕತ್ ೆ ಇದೆ ಎೇಂದ್ತ ಭನವಿಸಿದೆದೇರ್ೆ.  ಅದ್ನತು ತ್ಮಮ ಪ್ನಲ್ಲಸಿಯಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಬೆೇಕತ.  
ಎಲ್ೆಿಲ್ಲಿ ಕರೇಡೆಗ್ ೆ ಉತ್ೆುೇಜ್ನವನತು ನಿೇಡಲ್ನಗತತ್ುದೆ, ಅಲ್ೆಿಲ್ನಿ ಅಕನಡೆಮಿಕುಚಗೂ ಆದ್ಯತ್ ೆ ನಿೇಡಬೆೇಕತ 
ಎೇಂದ್ತ ಹೆೇಳುತ್ೆುೇರ್ೆ.  ಜೊತ್ೆಗೆ್ ಈಗ್ನಗಲ್ೆೇ ಮನನಯ ಸದ್ಸಯರೆಲಿರೂ ಒಳೆುಯ ಸಲಹೆಯನತು ನಿೇಡಿದ್ತದ, 
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ಅದ್ರ ಕಡ ೆಗಮನ ಹರಿಸಿ ಮನಡತತ್ೆುೇರ್ ೆಎೇಂದ್ತ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಹೆೇಳಿದ್ರತ.  ಹನಗ್ನಗಿ ರ್ನವು ಸಹ 
ಮನನಯ ಸಚಿವರ ಜೊತ್ಯೆಲ್ಲಿದೆದೇವೆ.  ಕರೇಡನಪಟತಗಳಿಗ್ೆ ಒಳೆುಯ ರಿೇತಿಯ ಅವಕನಶವನತು 
ಕಲ್ಲಪಸಬೇೆಕತ.  We have to see to it that sports is inculcated right from 
school. ಇತಿುೇಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಏರ್ನಗಿದೆ ಎೇಂದ್ರೆ, ಎಲ್ನಿ ಮಕೆಳು ಗಣಕಯೇಂತ್ರದ್ಲ್ಲಿ ಗ್ೆೇಮುಚ 
ಆಟವನಡತವುದ್ತ ಶತರತ ಮನಡಿಕೊೇಂಡತ ಬಿಟಿಟದನದರೆ.  ಹಿೇಂದಿನ ಕನಲದ್ಲ್ಲಿ ನಮಮ ತ್ೇಂದ-ೆತ್ನಯಯರತ 
ಮರ್ೆಯ ಒಳಗ್ೆ ಬೇಂದ್ತ ಓದ್ತ ಎೇಂದ್ತ ಹೆೇಳುತಿುದ್ದರತ.  ಆದ್ರೆ, ಇೇಂದಿನ ದಿವಸ ತ್ೇಂದ-ೆತ್ನಯಯರತ 
ತ್ಮಮ ಮಕೆಳನತು ಹೂೆರಗೆ್ ಹೊೇಗಿ ಆಟವನಡಿ ಎೇಂದ್ತ ಹೆೇಳುವೇಂಥ ಪರಿಸಿೆತಿ ನಿಮನಾಣವನಗಿ ಬಿಟಿಟದೆ.  
ಗಣಕಯೇಂತ್ರದ್ಲ್ಲಿ ಆಟವನಡತವುದ್ರಿೇಂದ್ ಆ ರಿೇತಿ ಪ್ೊೇಷಕರತ ಮಕೆಳಿಗ್ೆ ಹೆೇಳುತ್ನುರೆ.   
Computer games ಆಡತವುದ್ರಿೇಂದ್ ಆ ಮಕೆಳು obese ಆಗತತ್ನುರ,ೆ ದ್ಪಪವನಗತತಿುದನದರ.ೆ  
ಏಕೆೇಂದ್ರ,ೆ ಆ ಮಕೆಳಿಗ್ ೆವನಯಯನಮ ಇಲಿದ್ೇಂತ್ನಗಿದೆ.  ಈ ಹಿೇಂದ ೆಎಲ್ನಿ ಶನಲ್ಗೆಳಲ್ಲಿ ವನರಕೆೆ ಎರಡತ 
periods ಸೂೆಪೇಟಚಾಗ್ನಗಿ ಮಿೇಸಲ್ಲರಿಸಲ್ನಗಿತ್ತು.  ಒೇಂದ್ತ moral science ಕನಿಸ್ಚ, ಮತ್ೂೆುೇಂದ್ತ 
ಸೂೆಪೇಟುಚಾ ಕನಿಸ್.  ಅದೆೇ ರಿೇತಿ ದೆೈಹಿಕ ಶ್ಕ್ಷಕರತ ಕಡನಡಯವನಗಿ ಆ ಮಕೆಳು ಕರೇಡೆಯಲ್ಲಿ 
ಪ್ನಲ್ೂೆೆಳುುವೇಂಥ ವಯವಸೆೆ ಮನಡಬೇೆಕತ.  ಬೆೇಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕರೇಡೆಗ್ನಗಿ ಜನಗವಿಲಿವೆೇಂದ್ತ ಹೆೇಳುತಿುದದೆೇವೆ.   
ಆದ್ರೆ, ಹಳಿುಗಳಲ್ಲಿ ಶನಲ್ನ-ಕನಲ್ೇೆಜ್ತಗಳಲ್ಲಿ ಸನಕಷತಟ ಜನಗ ಇದ್ತದ, ಆಟವನಡಲತ ವಯವಸೆೆ ಇದೆ.  
ಹನಗ್ನಗಿ ಕರೇಡೆಗ್ ೆ ಹೆಚತಿ ಪ್ೊರೇತ್ನುಹ ನಿೇಡಬೆೇಕೆೇಂದ್ತ ಹೆೇಳುತ್ನು, ನನಗ್ೆ ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಅವಕನಶ 
ಕಲ್ಲಪಸಿದ್ಕೆೆ ಧನಯವನದ್ಗಳನತು ಸಲ್ಲಿಸತತ್ೆುೇರ್.ೆ   

ಶ್ರೇ ಹೆರ್.ಎೇಂ.ರಮೇಶ್ಚ ಗ್ೌಡ (ವಿಧನನಸಭೆಯೇಂದ್ ಚತರ್ನಯತ್ರನದ್ವರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಕ.ೆಗ್ೊೇವಿೇಂದ್ರನಜಚರವರತ ಕರೇಡನಪಟತಗಳಿಗ್ೆ, ಕರೇಡಗೆ್ ೆಸೇಂಬೇಂಧಿಸಿದ್ೇಂತ್ೆ 
ಉತ್ುಮವನದ್ ವಿಚನರವನತು ತ್ೇಂದಿದನದರೆ.  ಈಗ್ನಗಲ್ೆೇ ಹಿರಿಯ ಸದ್ಸಯರೆಲಿರೂ ಸನಕಷತಟ 
ಮನತ್ರ್ನಡಿದನದರೆ. ಇವತ್ತು ಕರೇಡನ ಸಚಿವರತ, ಪ್ನರಥಮಿಕ ಹನಗೂ ಪ್ೌರಢ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಚಿವರತ, ಉನುತ್ 
ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಚಿವರತ ಈ ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಿದನದರ.ೆ  ನಮಮದ್ತ ಒೇಂದ್ತ ಸೇಂಸೆೆ ಇದೆ.  ಖನಸಗಿ ಸೇಂಸೆೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ನಿ 
ರಿೇತಿಯ ಸವಲತ್ತು ಇರತತ್ುದೆ.  ಆದ್ರೆ, ವಿಶೆೇಷವನಗಿ ಸಕನಾರಿ ಶನಲ್ೆಗಳಲ್ಲಿ ಅೇಂತ್ಹ ಸವಲತ್ತುಗಳು 
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ಇರತವುದಿಲಿ.  ಉದನಹರಣೆಗ್ೆ ಹೆೇಳುವುದನದ್ರೆ, ನಮಮ ಊರನದ್ ಹೆಣೂಣರತ ಬೆೇಂಗಳೂರಿನ 
ವಿಧನನಸೌಧದ್ ಸಮಿೇಪದ್ಲ್ಲಿಯೆೇ ಇದ್ದರೂ ಸಹ ಇದ್ತವರೆವಿಗೂ ಅಲ್ಲಿಯ ಸಕನಾರಿ ಶನಲ್ೆಗ್ ೆಒೇಂದ್ತ 
ಕಟಟಡ ಇರಲ್ಲಲಿ. ನಮಮ ಕತಟತೇಂಬವೆೇ ಉಚಿತ್ವನಗಿ ಆ ಸಕನಾರಿ ಶನಲ್ೆಗ್ ೆಜನಗ ನಿೇಡಿತ್ತು.  

(ಮತೇಂದ್ತ)    

(499) 21.03.2022/5.10/ಎಸ್ಚಕ-ೆಕೆಎಸ್ಚ             (ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನಚರವರ  ಉಪಸಿೆತಿ) 

ಶ್ರೇ ಹೆರ್. ಎೇಂ. ರಮೇಶ್ ಗ್ೌಡ (ಮತೇಂದ್ತ):-  

ಈಗ ಮರೆ್ುಗ್ ೆಒೇಂದ್ತ ವಷಾವನಗಿದ.ೆ  ಆ ಕಟಟಡ ಕ.ೆಜೆ.ಜನಜಾ ಅವರ ಕ್ಷೆೇತ್ರಕೆೆ ಸೇಂಬೇಂಧಪಡತತ್ುದೆ    
ಅವರತ ಅಲ್ಲಿನ ಶನಸಕರತ ಮತ್ತು ಅವರ ಅನತದನನದ್ಲ್ಲಿ  ಸತಮನರತ ೮೦ ಲಕ್ಷ ರೂಪ್ನಯಗಳು, 
ನನಗ್ ೆ ನಿೇಡಿರತವ ಅನತದನನದ್ಲ್ಲಿ  ಸತಮನರತ ೭೦ ಲಕ್ಷ ರೂಪ್ನಯಗಳು. ಇದ್ಕೆೆ ಅನತದನನ 
ಕಡಿಮಯನಯತ್ತ ಎೇಂದ್ತ ಹೆೇಳಿ ಮನನಯ ಗ್ೊೇವಿೇಂದ್ರನಜಚರವರ ಅನತದನನ ಮತ್ತು ಮನನಯ 
ಬಿ.ಎೇಂ.ಫನರತಖಚರವರ ಅನತದನನವನತು ತ್ೆಗೆ್ದ್ತಕೂೆೇಂಡತ, ಕೂೆೇವಿಡ ಸಮಯದ್ದ್ಲ್ಲಿ ಶನಲ್ನ 
ಕಟಟಡವನತು ಉದನಾಟರೆ್ ಮನಡಿ, ಈಗ ಎರಡತ ತಿೇಂಗಳನಗಿದ.ೆ ಅಲ್ಲಿರತವ ಶನಲ್ೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ತವರೆಗೂ 
ದೆೈಹಿಕ ಶ್ಕ್ಷಕರತ ಇಲಿ. ಆ ಶನಲ್ೆಯಲ್ಲಿ ಸತಮನರತ ೨೦೦ ಕೂೆ ಹೆಚತಿ ಮಕೆಳಿದನದರೆ. ಇಷ್ೊಟೇಂದ್ತ ಖನಸಗಿ 
ಶನಲ್ೆಗಳು ಪ್ೆೈಪ್ೂೆೇಟಿಯದ್ದರೂ  ಸಹ ಇವತ್ತು ಹೆಣೂಣರತ ಸಕನಾರಿ ಶನಲ್ೆಯಲ್ಲಿ ಸತಮನರತ ೨೦೦ ಕೂೆ 
ಹೆಚತಿ ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳು ವನಯಸೇಂಗ ಮನಡತತಿುದನದರ.ೆ ಆದ್ರ ೆಒಬಬರತ ಸಹ ದೆೈಹಿಕ ಶ್ಕ್ಷಕರತ ಇಲಿ. ಮನನಯ 
ಸಚಿವರತ ಸಹ ಈ ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಿದನದರೆ. ರ್ನನತ ಇದ್ನತು ಏಕೆ ಹೆೇಳುತಿುದೆದೇರ್ೆೇಂದ್ರ,ೆ ಉದನಹರಣೆಗ್ ೆಇಷತಟ 
ಹೊತ್ತು ಕಿಬ ಬಗೆ್ೆ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದೆದವು. ಬೆೇಂಗಳೂರಿನ ವಿಧನನಸೌಧದ್ ಪಕೆದ್ಲ್ಲಿರತವೇಂತ್ಹ 
Bangalore Golf Club, Bangalore Turf Club ಅಥವನ KSCA (Karnataka State 
Cricket Association) ಇರಬಹತದ್ತ. ಆ ಕಿಬಚನಲ್ಲಿ ಕೂಡ  ರ್ನನತ ಸದ್ಸಯನಿದೆದೇರ್.ೆ ಇವತ್ತು ಅಲ್ಲಿ 
ಯನರನದ್ರೂ ಕರಕೆಟಚನಲ್ಲಿ experts ಇರಬಹತದ್ತ. ಅವರತ ಅಲ್ಲಿ ಯನರನದ್ರೂ ಹೊೇಗತವುದ್ಕೆೆ 
ಸನಧಯವೆೇ? ಅಲ್ಲಿ ಬರಿೇ ಲ್ನಭಿ. ಶ್ರೇಮೇಂತ್ ಮಕೆಳು, ಶನಸಕನ ಮಗ, ಸಚಿವರ ಮಗ, 
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businessman ಮಕೆಳು ಹೊೇಗಿ ಶ್ಫನರಸತು ಮನಡಿ, ಅಲ್ಲಿಗ್ೆ ಹೂೆೇಗಿ ಆಟವನಡತವೇಂತ್ಹದ್ದಲಿ. ಇದ್ತ 
ಸಕನಾರಿ ಜನಗ. ಒೇಂದ್ತ ರೂಪ್ನಯ ಅಥವನ ಎರಡತ ರೂಪ್ನಯಗಳಿಗ್ ೆ ಒೇಂದೂೆೇಂದ್ತ ಎಕರ ೆ
ಜನಗವನತು ಕೊಟಿಟದಿದೇರಿ.  ಆದ್ರೆ ಎಷತಟ ಜ್ನ ಬಡ ಮಕೆಳು ಅಲ್ಲಿಗ್ೆ ಹೂೆೇಗಿ ಆಡತವುದ್ಕನೆಗತತ್ುದೆ? 
ಅದ್ತ ಸನಧಯವಿಲಿ. ರ್ನನತ ಹೆೇಳುವುದೇೆರ್ೆೇಂದ್ರ,ೆ ಇಷತಟ ಹೊತ್ತು ಕಿಬಚಗಳ ಬಗೆ್ೆ ಮನತ್ರ್ನಡಿದನದರೆ.  

     ವೆೈಸ್ ಛೆೇಮಾನ:- ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರ ಕೊಟನಟಗಿದ.ೆ 

     ಶ್ರೇ ಹೆರ್. ಎೇಂ. ರಮೇಶ್ ಗ್ೌಡ (ವಿಧನನಸಭೆಯೇಂದ್ ಚತರ್ನಯತ್ರನದ್ವರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರವನತು ಕೊಟಿಟದನದರೆ. ಕಿಬಚಗಳ ಬಗ್ೆೆ ಮನತ್ರ್ನಡಿದನದರೆ. 
ಕಿಬಚಗಳ ಸಲತವನಗಿ ಕಮಿಟಿಯನತು ಮನಡಿದಿದೇರಿ. ಕಿಬಚರೆ್ೂಳಗಡ ೆಕಮಿಟಿಯನತು ಬಿಡತವುದಿಲಿ ಎೇಂದ್ತ 
ಹೆೇಳುತಿುದನದರ.ೆ ಈ ಕಮಿಟಿಯನತು ಏತ್ಕೆೆ ಬಿಡತವುದಿಲಿ? ಅದ್ಕೆೆ ಕನರಣ ಯನರತ? ದ್ಯವಿಟತಟ, 
ಸರಿಯನದ್ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಒೇಂದ್ತ ಆದೇೆಶ ಮನಡಬೇೆಕೆೇಂದ್ತ ಹೇೆಳುತ್ನು, ರ್ನನತ ತ್ಮಮಲ್ಲಿ ಮನವಿ 
ಮನಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ ಸಕನಾರಿ ಶನಲ್ಯೆಲ್ಲಿ ನಿಜ್ವನದ್ ಪರತಿಭ ೆಇರತವೇಂತ್ಹವರತ. ಅೇಂತ್ರನಷ್ಟ್ರೇಯ ಮಟಟದ್ಲ್ಲಿ 
ಪದ್ಕಗಳನತು ಗಳಿಸಿದದೆೇವೇೆಂಬ ಬಗೆ್ೆ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರವನತು ಕೂೆಟಿಟದನದರ.ೆ ನಮಮ ದೇೆಶದ್ಲ್ಲಿ 
ಒಟತಟ ಜ್ನಸೇಂಖೆಯ ಸತಮನರತ ೧೩೮ ಕೂೆೇಟಿ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂೆಟಿಟರತವೇಂತ್ಹದ್ತದ ಏನಿಲಿ. ಇದ್ಕೆೆ ಹಚೆಿಿನ 
ಉತ್ೆುೇಜ್ನ ಕೊಡಬೇೆಕೆೇಂದ್ತ ಹೆೇಳಿ, ರ್ನನತ ತ್ಮಮ ಮೂಲಕ ಸಕನಾರಕೆೆ ಅಗರಹ ಮನಡಿಕೂೆಳುುತ್ೆುೇರ್ೆ.  

ವೆೈಸ್ ಛೆೇಮಾನ:- ಮನನಯ ಅಲಿೇಂ ವಿೇರಭದ್ರಪಪರವರೆೇ ತ್ನವು ಮನತ್ರ್ನಡಿ. 

ಡನ. ವೆೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣಸನಾಮಿ (ಸಕನಾರದ್ ಮತಖಯ ಸಚೆೇತ್ಕರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, the young men in action. 

ಶ್ರೇ ಅಲಿೇಂ ವಿೇರಭದ್ರಪಪ (ವಿಧನನಸಭೆಯೇಂದ್ ಚತರ್ನಯತ್ರನದ್ವರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ನನಗ್ ೆ ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಅವಕನಶ ಮನಡಿಕೊಟಿಟದ್ದಕನೆಗಿ ತ್ಮಗ್ೆ 
ಧನಯವನದ್ಗಳನುರ್ಪಾಸತತ್ೆುೇರೆ್. ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಕರೇಡ ೆ ಬಗೆ್ೆ ಹೆಚತಿ ಪ್ೂೆರೇತ್ನುಹ ಮನಡಬೇೆಕೆೇಂದ್ತ 
ಹೆೇಳಿ, ಈಗ್ನಗಲ್ೆೇ ಎಲ್ನಿ ಸದ್ಸಯರತ ಉತ್ನುಹದಿೇಂದ್ ಸಲಹೆಗಳನತು ಕೊಟಿಟದನದರೆ.  I was good 
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Cricket and tennis player.  My father was the President of the KSFA 
(Karnataka State Football Association).  We hail from a sports family.  
ಆದ್ರೆ ರ್ನನತ sportsman ಎೇಂದ್ತ ಹೆೇಳುವುದ್ಕೆೇಂತ್ ಮತೇಂಚೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜ್ಯದ್ಲ್ಲಿ ಕರೇಡೆಗ್ ೆ
ಯನವ ರಿೇತಿ ಪ್ೊರೇತ್ನುಹ ಕೊಡಬೇೆಕೆೇಂಬತದ್ತ ಇದೆ. ಕಡನಡಯ ಶನಲ್ ೆ ಪ್ನರರೇಂಭ ಮನಡಲತ 
ಅನತಮತಿಯನತು ಕೂೆಡತವನಗ, ಐದ್ತ ಎಕರ ೆ ಜನಗದ್ಲ್ಲಿ ಕಟಟಡ ಇರಬೇೆಕತ.  ಆಟ ಆಡತವುದ್ಕೆೆ 
ಮೈದನನ ಬೇೆಕೆೇಂದ್ತ ಹೆೇಳಿ, ಸಕನಾರದ್ ಯನವುದೆೇ ಸತತ್ೊುೇಲ್ೆಯನತು ಕೂೆಡತವುದಿಲಿ. ಹೂೆೇಟಲೆಚಗಳ 
ಮೇಲ್ ೆ ಶನಲ್ೆಗಳು ಇರತತ್ುವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡತವ ಪರಶೆು ಎಲ್ಲಿಗ್ೆ ಬೇಂತ್ತ? ಮಕೆಳು ಎಲ್ಲಿೇಂದ್ 
ಕಲ್ಲಯಬೆೇಕತ? ಈಗಿನ ಮಕೆಳು ಆಟ ಆಡತವುದೆೇ ಕಷಟವನಗಿದೆ. ಮನನಯ ಪರಕನಶ್ ಕ.ೆ 
ರನಥೊೇಡಚರವರತ ಹೆೇಳಿದ್ೇಂತೆ್, ಈಗಿನ ೨೧೦ ಮಕೆಳು ಕೇಂಪೂಯಟರಚನಲ್ಲಿ ಕತಳಿತ್ತ, games 
ಆಡತತ್ನುರೆ. ಕೆಲವರತ ಕರೇಡೆಗ್ ೆಕಳುಹಿಸತವುದಿಲಿ. ನಿೇನತ ಕರೇಡನೇಂಗಣಕೆೆ ಆಡತವುದ್ಕೆೆ ಹೊೇಗಬನರದ್ತ. 
ನಿೇನತ first class ಬರಬೆೇಕತ. ಎೇಂ.ಬಿ.ಬಿ.ಎಸ್ ಅಥವನ ಇೇಂಜಿನಿೇಯರ ಓದ್ಬೆೇಕತ. ಆದ್ರೆ ಕರೇಡೆಗ್ ೆ
ಮನತ್ರ ಕಳುಹಿಸತವುದಿಲಿ. ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, I never attended any classes.  
Throughout the day I used to play games.   I loved all the sports. 
ಯನವುದ್ಕೆೆ ಎನತುತ್ನುರೆೇಂದ್ರ,ೆ ಮನತಷಯನತ ಎಷ್ೆಟೇ certificates ಗಳನತು ಹೊೇಂದಿರಬಹತದ್ತ, 
ಯನವುದೆೇ ಡಿಗಿರ ಓದಿರಬಹತದ್ತ, ಎಷ್ೂೆಟೇಂದ್ತ ಉತ್ುಮ ಸನೆನದ್ಲ್ಲಿ ಇರಬಹತದ್ತ; ಆದ್ರೆ 
sportsmanship ಎೇಂದ್ತ ಒೇಂದ್ತ quality ಇರತತ್ುದೆ. ಆ sportsmanship quality ಬಹಳ 
ಮತಖಯವನದ್ದ್ತದ. ಮನತಷಯನಿಗ್ೆ ಸೂೆೇಲತ-ಗ್ಲೆತವು ಅಷ್ೆಟೇ ಸೇಂತ್ೂೆೇಷದಿೇಂದ್ accept ಮನಡತವುದ್ಕೆೆ 
sportsmanship quality ಎನತುವೇಂಥದ್ದನತು ರ್ನವು ಬೆಳೆಸಬೆೇಕತ. ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಿದ್ರ,ೆ ಈ ಜ್ಗಳ 
ಇರತವುದಿಲಿ. ನಿೇವು ಬಿ.ಜೆ.ರ್ಪ., ರ್ನವು ಕನೇಂಗ್ೆರಸ್ ಅೇಂತ್ನ ಈ ಜ್ಗಳ ಪರಿಷತಿುರ್ೊಳಗ್ ೆಇರತವುದಿಲಿ. 
ರ್ನವು ಸದ್ಸಯರನಗಿ ಹೂೆೇರನಟ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆ. ಇವತ್ತು ಕನೇಂಗ್ೆರಸ್ಚನವರತ ಎಷತಟ democratic 
ಇದೆದೇವೆೇಂದ್ರ,ೆ ನಮಮಲಿರಲ್ಲಿಯೂ sportsmanship quality ಎನತುವೇಂತ್ಹದ್ತದ ಇದೆ. We have 
that acceptance quality. ರ್ನವು ಸಣಣ ಹತಡತಗರಿದನದಗ,ಚ “ದ್ಸರನ ಕರೇಡ”ೆಚ ಎೇಂಬತದ್ತ ಇತ್ತು. 
ತ್ನವು ಕೂಡ ಹೂೆೇಗಿ ಭನಗವಹಿಸಿರಬೆೇಕತ.ಚ ಚ “ದ್ಸರನ ಕರೇಡ”ೆಚ ಎೇಂದ್ರೆ, ಒಳೆುಯ prestigious 
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sports; ದ್ಸರನ ಕರೇಡೆಗ್ ೆಹೊೇಗತತ್ೆುೇವೆೇಂದ್ರೆ, ನಮಗ್ೆಲ್ನಿ ಒೇಂದ್ತ ಹತಮಮಸತು ಮತ್ತು ಸೇಂತ್ೂೆೇಷ. 
ಕನಲ್ೇೆಜ್ತಗಳ ಹತಡತಗರತ ಮತ್ತು ಶ್ಕ್ಷಕರಿಗ್ ೆಆ spirit ಹೊೇಗಿಬಿಟಿಟದ.ೆ ಇದ್ಕೆೆ ಹಚೆಿಿನ ಮಹತ್ಾ ಕೂೆಟತಟ, 
ನಮಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜ್ಯದ್ ಗ್ನರಮನೇಂತ್ರ ಪರದೆೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕರೇಡೆಗ್ ೆ ಹೆಚಿಿನ ಆದ್ಯತ್ ೆ ಕೊಡಬೇೆಕೆೇಂದ್ತ 
ಹೆೇಳಿ, ರ್ನನತ ತ್ಮಮ ಮೂಲಕ ಮನನಯ ಸಚಿವರಿಗೆ್ ಹೆೇಳಬಯಸತತ್ೆುೇರ್.ೆ  

ವೆೈಸ್ ಛೆೇಮಾನ:- ಮನನಯ ಶನೇಂತ್ರನಮ ಬತಡು ಸಿದಿದಯವರೇೆ, ತ್ನವು ಮನತ್ರ್ನಡಿ. 
ಈಗ್ನಗಲ್ೆೇ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರ ಕೂೆಟನಟಗಿದೆ.  

ಶ್ರೇ ಶನೇಂತ್ರನಮ ಬತಡು ಸಿದಿದ (ರ್ನಮನಿದೆೇಾಶನವನತು ಹೊೇಂದಿದ್ವರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ,  ನನಗ್ ೆ ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಅವಕನಶ ಮನಡಿಕೊಟಿಟದ್ದಕನೆಗಿ ತ್ಮಗ್ ೆ
ಧನಯವನದ್ಗಳನುರ್ಪಾಸತತ್ೆುೇರೆ್. ನನು ಎರಡತ ಮಹತ್ಾದ್ ಸೇಂಗತಿಗಳನತು ಸೇೆರಿಸತವುದ್ಕೂೆೆೇಸೆರ ಮನನಯ 
ಸಚಿವರತ ನಿೇಡಿರತವ ಉತ್ುರದ್ಲ್ಲಿ ಈ ದೆೇಶ್ ಕರೇಡೆಗಳಿಗ್ೆ “ಕರೇಡನ ರತ್ು ಪರಶಸಿು”ಚಚಎೇಂಬ ಬಗೆ್ೆ ಉಲ್ೆಿೇಖ 
ಮನಡಿದನದರ.ೆ ರ್ನನತ ಹೆೇಳುವುದೆೇರ್ೇೆಂದ್ರೆ, ವಿಶೆೇಷವನಗಿ ಬತಡಕಟತಟ ಪರದೆೇಶದ್ಲ್ಲಿ  “Archery”ಚ
ಅೇಂದ್ರೆ, ಬಿಲತಿ ವಿದೆಯಯನತು ಬಹಳ ಚೆರ್ನುಗಿ ಅಭನಯಸ ಮನಡತತಿುದನದರೆ. ವನವನಸಿ ಕಲ್ನಯಣ 
ಸೇಂಸೆೆಯೇಂದ್ ಇವತ್ತು ಕೊಡಗತ ಜಿಲ್ೆಿಯಲ್ಲಿ ಸೂೆೇಲ್ಲಗ ಸಮತದನಯದ್ ಮಕೆಳು  ಉಡತರ್ಪ ಜಿಲ್ೆಿಯಲ್ಲಿ 
ಕೊರಗ ಮತ್ತು ಜೆೇನತ ಕತರತಬ ಮಕೆಳು  ಉತ್ುರ ಕನುಡ ಜಿಲ್ೆಿಯಲ್ಲಿ ಸಿದಿದ ಜ್ರ್ನೇಂಗದ್ ಮಕೆಳಿಗ್ೆ 
ಮತ್ತು ವಿಶೆೇಷವನಗಿ ಯನದ್ಗಿರಿ ಜಿಲ್ೆಿಯ ತಿೇಂತಿಣಿ ಎೇಂಬ ಗ್ನರಮದ್ ಹತಿುರವಿರತವ ದೆೇವನಪತರ ಎೇಂಬ 
ಊರಿನಲ್ಲಿ ಬೆೇಡ ಜ್ರ್ನೇಂಗದ್ವರಿಗೆ್  ಕರೇಡನ ಕೆೇೇಂದ್ರವನತು ನಡಸೆತತಿುದನದರೆ. 

ಶ್ರೇ ಕ.ೆಸಿ. ರ್ನರನಯಣ ಗ್ೌಡ (ಕರೇಡೆ, ಯತವಜ್ನ, ರೇೆಷ್ೆಮ ಸಚಿವರತ):-  ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈಗ್ನಗಲ್ೆೇ ಮನನಯ ಸದ್ಸಯರತ ಹೆೇಳಿದ್ೇಂತ್,ೆ ಸಿದಿದ ಮಕೆಳನತು ಇದ್ತವರೆಗೂ 
ಯನರೂ ಗತರತತಿಸಿರಲ್ಲಲಿ. ರ್ನವು ಅವರನತು ಕರತೆ್ೇಂದ್ತ, ಈಗ್ನಗಲ್ೆೇ ಅವರತ gold medal ನತು 
ತ್ರತವ ಹೇಂತ್ಕೆೆ ಹೂೆೇಗಿದನದರೆ.  
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ಶ್ರೇ ಶನೇಂತ್ರನಮ ಬತಡು ಸಿದಿದ:- ಮನನಯ ಸಚಿವರೇೆ, ರ್ನನತ ಇದ್ರ ಬಗ್ೆೆ ಉಲ್ೆಿೇಖ 
ಮನಡತತಿುದೆದ.  

ಶ್ರೇ ಕ.ೆಸಿ. ರ್ನರನಯಣ ಗ್ೌಡ:-  ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ,  ಕೆೇವಲ ಒೇಂದ್ತ ತಿೇಂಗಳಲ್ಲಿ 
ಅವರತ expert ಆಗಿದನದರ.ೆ ಅೇಂತ್ಹ ಕೆಲಸಗಳನತು ರ್ನವು ಹತಡತಕ ಮನಡತತಿುದೆದೇವೆೇಂದ್ತ ರ್ನನತ 
ತ್ಮಗ್ೆ ಹೇೆಳಬಯಸತತ್ುೆೇರೆ್. 

    ಶ್ರೇ ಶನೇಂತ್ರನಮ ಬತಡು ಸಿದಿದ:- ಮನನಯ ಸಚಿವರೆೇ, ರ್ನನತ ಆ ಅೇಂಶಗಳನತು 
ಬರೆದ್ತಕೊೇಂಡಿದೆದ.  ಅದ್ರ ಜೊತ್ೆಗೆ್ ಈ Archery ಅದ್ತ ನಮಮ ಸಾದೆೇಶ್ ಆಟ. ಯನದ್ಗಿರಿಯಲ್ಲಿ 
ವಿಶೆೇಷವನಗಿ ನಮಮ ದೊಡಡ ಕೆೇೇಂದ್ರ ನಡಯೆತತಿುದೆ. ಉಡತರ್ಪಯ ಗಣೇೆಶ ಕೂೆರಗ ಎೇಂಬ ಮಕೆಳು 
“ಮಕೆಳ ಮರ್”ೆಚಎೇಂದ್ತ ಶನಲ್ ೆನಡಸೆತತ್ನುರ.ೆ ಅಲ್ಲಿ ರ್ನವು ತ್ರಬೇೆತಿಯನತು ಕೊಡತತಿುದೆದೇವ.ೆ ಕೊಡಗತ, 
ಮೈಸೂರತ ಮತ್ತು ಚಿಕೆಮಗಳೂರತ ಜಿಲ್ೆಿಗಳಲ್ಲಿವೆ. ಹಿೇಗ್ನಗಿ ಎಲ್ನಿ ತ್ರಹ ಬತಡಕಟತಟ ಮಕೆಳು ಅಭನಯಸ 
ಮನಡತತಿುದನದರ.ೆ ಇದ್ನತು ಕರೇಡನ ರತ್ು ಪರತಿಭೆಗ್ ೆಸೇೆರಿಸಬೆೇಕತ.  Archery ಗೆ್ ಶಕು ಕೊಡಬೇೆಕೆೇಂದ್ತ 
ಈ ಸೇಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ರ್ನನತ ಉಲ್ೆಿೇಖ ಮನಡತತ್ನು, ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಅವಕನಶ ನಿೇಡಿದ್ ತ್ಮಗ್ ೆ
ಧನಯವನದ್ಗಳನುರ್ಪಾಸತತ್ೆುೇರೆ್.  

ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗ್ೌಡ (ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್ಷೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ,   ಯನವುದೆೇ 
ದೆೇಶದ್ಲ್ನಿಗಲ್ಲೇ, ಈ ಕರೇಡಗೆ್ ೆಹೆಚತಿ ಉತ್ುೆೇಜ್ನ ಕೊಟಟರ,ೆ ಕರೇಡೆಯೇಂದ್ ಉತ್ುಮವನದ್ೇಂತ್ಹ ಸನಮನಜ್ 
ನಿಮನಾಣವನಗತತ್ುದ ೆ ಎನತುವುದ್ನತು ರ್ನವು ಗಮನಿಸಬಹತದ್ತ. ಯನವುದೆೇ ಕರೇಡನಪಟತ ಇರಲ್ಲ, ಆ 
ಕರೇಡನಪಟತವಿನಲ್ಲಿ ಜನತಿ, ಧಮಾ ಇಲಿ. ಎಲಿರೂ ಸಮನನತ್,ೆ ಭನತ್ೃತ್ಾ, ರ್ಪರೇತಿ-ಪ್ೆರೇಮ ಇವೆಲಿವುಗಳ 
ಜೊತ್ೆಗೆ್ ಆರೂೆೇಗಯ ಸಹ ಮತಖಯ ಈ ಕರೇಡೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ೊಟೇಂದ್ತ ಒಳೆುಯ ಚಿೇಂತ್ರ್ ೆಇದೆ. ಇವತ್ತು ನಮಮ 
ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜ್ಯದ್ಲ್ಲಿ ಈ ಯತವಜ್ನ ಕರೇಡನ ಇಲ್ನಖಯೆನತು ರ್ನವು ಎಲ್ೂೆಿೇ ಒೇಂದ್ತ ಕಡ ೆisolate 
ಮನಡಿಬಿಟಿಟದದೆೇವ.ೆ ಬಜೆಟಚನಲ್ಲಿ ಅದ್ಕೆೆ ಸರಿಯನದ್ೇಂತ್ಹ ಅನತದನನ ಕೊಡತತಿುಲಿ ಮತ್ತು ಇದ್ಕೆೆ ಹೆಚಿಿನ 
ಉತ್ೆುೇಜ್ನ ಕೂೆಡತತಿುಲಿ. ಇವತ್ತು ಶನಲ್ೆಗಳಲ್ಲಿ ನನಗ್ ೆ ಇವತ್ತು ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರವನತು 
ಕೊಟಿಟದನದರೆ. ಸಕನಾರಿ ಪ್ೌರಢ ಶನಲ್ೆಗಳಲ್ಲಿ ದೆೈಹಿಕ ಶ್ಕ್ಷಕರ ಸತಮನರತ ೯೧೦ ಹತದೆದಗಳು ಸತಮನರತ 
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ಹರೆ್ುರಡತ ವಷಾಗಳಿೇಂದ್ ಖನಲ್ಲ ಇದೆ. ರ್ನವು ಅದ್ನತು ತ್ತೇಂಬಲ್ಲಲಿ. ಇವತ್ತು ಪದ್ವಿ ಪೂವಾ ಶ್ಕ್ಷಣದ್ಲ್ಲಿ 
physical education ಉಪರ್ನಯಸಕರೇೆ ಇಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಎರಡತ ವಷಾ gap ಆಗಿ, ಮತ್ೆು ಅವರತ 
ಡಿಗಿರಗ್ ೆ ಬೇಂದನಗ, ಯನವ ದೆೈಹಿಕ ಶ್ಕ್ಷಣ ನಿೇಡತತ್ನುರ;ೆ  ಯನವ ಕರೇಡೆ ಆಡಿಸತತ್ನುರ?ೆ  ರ್ನವು 
ಪರಿಪೂಣಾವನಗಿ ನಿರೇಂತ್ರವನಗಿ ಪದ್ವಿ ಪೂವಾ ಶ್ಕ್ಷಣದ್ಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಏನತ 
ಮನಡತತ್ನುರೇೆಂದ್ರೆ, ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳಿಗನತಗತಣವನಗಿ, ಐದ್ತನೂರತ ಮಕೆಳಿದ್ದರೆ, ಒಬಬ ದೆೈಹಿಕ ಶ್ಕ್ಷಕರತ 
ಇರತತ್ನುರ.ೆ ಐದ್ತನೂರತ ಮಕೆಳಿಗಿೇಂತ್ ಕಡಿಮ ಇದ್ದರ,ೆ ದೆೈಹಿಕ ಶ್ಕ್ಷಕರತ ಬೆೇಡವೇೆ? ಹನಗ್ನದ್ರೆ, 
ಮಕೆಳಿಗ್ ೆಕರೇಡ ೆಬೇೆಡವೆೇ? ಎಲ್ೊಿೇ ಒೇಂದ್ತ ಕಡ ೆಹಣ ಉಳಿತ್ನಯ ಮನಡತವೇಂತ್ಹ  ಯೇಜ್ರೆ್ಯಲ್ಲಿ 
ಇವತ್ತು ರ್ನವು ದೆೈಹಿಕ ಶ್ಕ್ಷಣವನತು ಬಹಳ ನಿಲಾಕ್ಷಯ ಮನಡತತಿುದೆದೇವ.ೆ ದ್ಯವಿಟತಟ, ಆ ರಿೇತಿ 
ಆಗಬನರದ್ತ. ಇನತು ಮತೇಂದೆಯನದ್ರೂ ಅದ್ರ ಬಗೆ್ೆ ಸಕನಾರ ಚಿೇಂತ್ರ್ೆ ಮನಡಬೇೆಕತ. ಈ ದಿನ 
ಏರ್ನಗತತ್ುದ ೆಎೇಂದ್ರ,ೆ ವಿಶಾವಿದನಯಲಯಗಳ ಹೇಂತ್ದ್ಲ್ಲಿ ರನಷರ ಮಟಟಕೆೆ ಕಳುಹಿಸಬೆೇಕೆೇಂದ್ರೆ, ಎಷ್ೂೆಟೇ 
ವಿಶಾವಿದನಯಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಹಣ ಇಲಿವೆೇಂದ್ತ ಹೇೆಳಿ, ಆ ಮಕೆಳನತು ಆಟ ಆಡತವುದ್ಕೆೆ ರನಷರ ಮಟಟ ಮತ್ತು 
ಅೇಂತ್ರನಷ್ಟ್ರೇಯ ಮಟಟಕೆೆ ಕಳುಹಿಸತವುದಿಲಿ. ಏಕೇೆಂದ್ರೆ ಹಣದ್ ಕೂೆರತೆ್. ಇವತ್ತು ಬಹಳಷತಟ 
ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳು ಅವಕನಶಗಳಿೇಂದ್ ವೇಂಚಿತ್ರನಗತತಿುದನದರೆ. ಇವತ್ತು ಈ ಜ್ಗತಿುನಲ್ಲಿ ಎಲ್ನಿ ಜ್ನರತ ಕೂಡ 
ಭನರತ್ ದೆೇಶದ್ಲ್ಲಿ ಒಬಬ ಅೇಂತ್ರನರಷ್ಟ್ರೇಯ ಮಟಟದ್ಲ್ಲಿ ಒಬಬ ಕರೇಡನಪಟತ ಬಳೆೆದ್ತ ವಿಜೆೇತ್ರ್ನದ್ ಎೇಂದ್ತ 
ಹೆೇಳಿದ್ರ,ೆ ಇಡಿೇ ಭನರತ್ವೆೇ ಅವನನತು ಅರ್ಪಪಕೊೇಂಡತ ರ್ಪರೇತಿ ಮನಡತತ್ುದೆ. ಅವರನತು ಆಳವನಗಿ 
ಗ್ೌರವಿಸತತ್ುದ.ೆ ಇೇಂತ್ಹದ್ತದ, ನಿೇವು ಈ ರನಜ್ಕನರಣದ್ಲ್ಲಿ ಈ ದೆೇಶದ್ಲ್ಲಿ ಎೇಂತ್ಹ ಸೇೆವೆ ಮನಡಿ, 
ಐವತ್ತು ಪರಧನನ ಮೇಂತಿರಯನಗಿರಿ. ಐವತ್ತು ವಷಾಗಳ ಕನಲ ರನಷರಪತಿಯನಗಿರಿ. ನೂರಕೆೆ ಎೇಂಭತ್ತು 
ಮೇಂದಿ ಬಯತಯತಿುರತತ್ನುರೆ.   

                                                         (ಮತೇಂದ್ತ) 
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(500)21.3.2022/5.20/ಎೇಂ.ಎೇಂ-ಕ.ೆಎಸ್                    (ವೆೈಸ್ಚ ಚೆೇಮಾನಚ ಉಪಸಿೆತಿ) 

ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗ್ೌಡ (ಮತೇಂದ್ತ):-  

ಇವತ್ತು ಜ್ಗತಿುನಲ್ಲಿ ಕರೇಡನಪಟತಗಳಿಗ್ೆ ಇರತವೇಂತ್ಹ ಸನೆನಮನನ, ಗ್ೌರವ ಏತ್ಕೆೆ ಇದೆ ಎೇಂದ್ರ ೆ
ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಜನತಿ ಇಲಿ, ಧಮಾ ಇಲಿ. ಡನ: ಬನಬನ ಸನಹೆೇಬಚ ಅೇಂಬೇೆಡೆರಚರವರತ ಹೆೇಳಿದ್ೇಂತ್ಹ 
ಸಮನನತ್ೆಯನತು ಕರೇಡನ ಜ್ಗತಿುನಲ್ಲಿ ಮನತ್ರ ರೆ್ೂೇಡತವುದ್ಕೆೆ ಸನಧಯ. ಆದ್ದರಿೇಂದ್ ಕರೇಡೆಗ್ ೆ ಒತ್ತು 
ಕೊಟಟಷತಟ ಕೂಡ; ಒಬಬ ಅೇಂತ್ರನರಷ್ಟ್ರೇಯ ಕರೇಡನಪಟತವನತು ಮನತ್ರ್ನಡಿಸಿ ರೆ್ೂೇಡಿ, ಅವರ 
ಮನತ್ತಕತ್ೆಯೆೇ ಬೆೇರ.ೆ  ಅವರನತು ರೆ್ೂೇಡಿದ್ ಕೂಡಲ್ೆೇ ಈಗ ಈತ್ ಒಬಬ ದೂೆಡಡ ಕರೇಡನಪಟತವೆೇಂದ್ತ 
ಗ್ೊತ್ನುಗತತ್ುದೆ.  ಅೇಂತ್ಹವನಿಗ್ ೆ ಚಿಕೆವಯಸಿುನಲ್ಲಿಯೆೇ, ಪ್ನರಥಮಿಕ ಹೇಂತ್ದ್ಲ್ಲಿ ಉತ್ೆುೇಜ್ನ 
ಕೊಡತಬೇೆಕನಗತತ್ುದೆ.  ರ್ನವೆಲ್ನಿ ಚಿಕೆವರನಗಿದನದಗ ರೆ್ೂೇಡತತಿುದೆದವು.  30-40 ವಷಾದ್ ಹಿೇಂದೆ ಟಿ.ವಿ., 
ಇರಲ್ಲಲಿ.  ರ್ನವಲೆ್ನಿ ರೇೆಡಿಯೇನಲ್ಲಿ “ಹೆರ್.ಎೇಂ.ಟಿ – ಐ.ಟಿ.ಐ ಮೇಲ್ ೆ ದೊಡಡ ಕನಳಗ, 
ಬೆೇಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ತ್ೆಗೆ್ದ್ತಕೂೆೇಂಡರೆ ಬೆಮಲಚ ಮೇಲ್ ೆ ಐ.ಟಿ.ಐ, ಹೆರ್.ಎೇಂ.ಟಿ”ಚ ಫತಟಚಬನಲಚ, ಕಬಡಿಡ 
ಅೇಂತೆ್ ಇವತ್ತು ಈ ಎಲ್ನಿ ಸೇಂಸೆೆಗಳು ಸತ್ತುಹೂೆೇದ್ವು.  ಅಲ್ಲಿದ್ದೇಂತ್ಹ ಕರೇಡನಪಟತಗಳಲೆಿರೂ 
ಮೂಲ್ೆಗತೇಂಪ್ನದ್ರತ.  ಇರ್ೂೆುೇಂದ್ತ ವಿಚನರವನತು ಹೆೇಳುತ್ೆುೇರೆ್, ನಮಮ ಶ್ಕ್ಷಣ ಇಲ್ನಖಯೆಲ್ಲಿ 
ಇದ್ತವರೆಗೂ ಕೂಡ ಐದ್ತ ಜ್ನ ಖನಯೇಂ ಕೊೇರ್ಚಗಳಿಲಿ. 60 ಜ್ನರನತು ಗತತಿುಗ್ೆ ಆಧನರದ್ ಮೇಲ್ೆ 
ದ್ತಡಿಸಿಕೂೆಳುುತಿುದೆದೇವೆ. ಅವರಿಗೆ್ ಸರಿಯನದ್ೇಂತ್ಹ ಗ್ೌರವ, ಸೇಂಭನವರೆ್ಯನತು ಕೊಡತತಿುಲಿ.  ಇಡಿೇ 
ರನಜ್ಯದ್ಲ್ಲಿ ತ್ರಬೇೆತ್ತದನರರತ ಎನತುವವರೆೇ ಇಲಿ.  ಯನವ ಕರೇಡನ ಹನಸೆಟಲಚಗಳಿವೆ ಅದ್ರ ಪಟಿಟಯನತು 
ತ್ೆಗೆ್ದ್ತ ರೆ್ೂೇಡಿ, ಎಲಿರೂ ಕೂಡ ಗತತಿುಗ್ೆ ಆಧನರದ್ ಮೇಲ್ೆ ಇದನದರೆ.  ಅವರಿಗೆ್ಲ್ನಿ 10,000-
15,000 ರೂಪ್ನಯ ವೆೇತ್ನ ಕೊಡತತ್ನುರೆ.  ಅವರತ ಯನವ ಕರೇಡೆಯನತು ಕಲ್ಲಸತತ್ನುರ?ೆ ಯನವ 
ತ್ರಬೇೆತಿ ಕೊಡತತ್ನುರೆ? ಯನವ ಕರೇಡನ ಹನಸೆಟಲಚನಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಖನಯೇಂ ತ್ರಬೇೆತಿದನರರೇೆ ಇಲಿ.  
ಕರೇಡನ ಹನಸೆಟಲಚಗಳು ಮನತ್ರ ಇವೆ.  ಈ ಪರಿಸಿೆತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗತವುದನದ್ರೆ  ರ್ನವು ಕರೇಡೆಯನತು 
ಮಕೆಳಿಗ್ ೆಕೊಡತವುದ್ಕನೆಗತವುದಿಲಿ.  ಮಕೆಳ ಮನಸುನತು ಕರೇಡನ ಜ್ಗತಿುನ ಕಡ ೆಬಳೆೆಸಬೆೇಕತ. ಅೇಂದ್ರೆ 
ಪರತಿಯಬಬ ವಿದನಯರ್ಥಾ, ವಿದನಯರ್ಥಾನಿಗ್ ೆಕರೇಡಗೆ್ೆ ಮತಕುವನಗಿ ಅವಕನಶವಿದ ೆಎೇಂದ್ರ ೆಅವರತ ಇಚೆಛಪಟಟ 
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ಕರೇಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಪರತಿಯಬಬರೂ ತ್ೊಡಗಿಸಿಕೂೆಳುುವುದ್ಕೆೆ ಬಹಳ ಉತ್ತುಕರನಗಿದನದರೆ.  ಆದ್ರೆ ಸರಿಯನದ್ 
ವನತ್ನವರಣ ಮತ್ತು ಅವಕನಶಗಳನತು ರ್ನವು ಕಲ್ಲಪಸತತಿುಲಿ.  ಇವತ್ತು ಮನನಯ ಸದ್ಸಯರನದ್ 
ಗ್ೊೇವಿೇಂದ್ರನಜ್ತರವರತ ಬಜೆಟಚ ಮೇಲೂ ಬಹಳ ಮನತ್ರ್ನಡಿದ್ರತ, ನಿಜ್ಕೂೆ ಕೂಡ ಕರೇಡನ ಜ್ಗತ್ತು 
ವಿಶೆೇಷವನಗಿ ಬೆಳಗಬೇೆಕತ.  ಇದ್ರಿೇಂದ್ ನಮಮ ಸಮನಜ್ದ್ ಸನಾಸೆಯ ಉತ್ುಮವನಗಿ ಬೆಳೆಯತವುದ್ಕೆೆ, 
ಒಳೆುಯ ಸಮನಜ್ವನತು ಕಟತಟವುದ್ಕೆೆ ಬಹಳ ಸಹಕನರಿಯನಗತತ್ುದೆ. ಇನತು ಮತೇಂದನದ್ರೂ ಕೂಡ 
ಯನವುದೆೇ ಸಕನಾರವನಗಲ್ಲ ಯತವಜ್ನ ಕರೇಡೆಗ್ ೆಮತ್ತು ದೆೈಹಿಕ ಶ್ಕ್ಷಕ; ಒೇಂದೆೇ ವಿಚನರ, ದೈೆಹಿಕ 
ಶ್ಕ್ಷಕರ ಹತದೆದಗಳನತು ಉನುತಿೇಕರಣ ಮನಡಬೇೆಕೆೇಂದ್ತ ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರತ ಮೇಂತಿರಯನಗಿದನದಗ 
12 ವಷಾದ್ ಹಿೇಂದೆ ಪ್ೊರ|| ವೆೈದ್ಯರ್ನಥನಚ ವರದಿಯನತು ತೆ್ಗ್ೆದ್ತಕೂೆೇಂಡತ C & R (Cadre and 
Recruitment) Rules ನತು ಬದ್ಲ್ನವಣೆ ಮನಡಬೇೆಕೆೇಂದ್ತ ತಿೇಮನಾನ ಮನಡಿದ್ರತ.  12 
ವಷಾಗಳನದ್ರೂ ಕೂಡ C & R rules ಹೊರಗಡೆ ಬೇಂದಿಲಿ.  ಇವತ್ತು ನನು ಪರಶೆುಗ್ ೆ ಉತ್ುರ 
ಕೊಟಿಟದನದರೆ.  12 ವಷಾಗಳನದ್ರೂ ಇನತು ಕೂಡ ಅದ್ತ ಸಮಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಚಚೆಾಯಲ್ಲಿದೆ, 
ಪರಿಶ್ೇಲರೆ್ಯಲ್ಲಿದೆ, ಅತಿ ಶ್ೇಘರದ್ಲ್ಲಿ ಬರತತ್ುದೆ ಎೇಂದ್ತ ಉತ್ುರ ಕೂೆಡತತ್ನುರೆ. ರ್ನನತ ಈ ಸಕನಾರ ಆ 
ಸಕನಾರ ಎನತುವುದಿಲಿ.  ರ್ನವು ಎಷಟರಮಟಿಟಗ್ೆ ಶನಲ್ನ ಹೇಂತ್ದ್ಲ್ಲಿ ದೈೆಹಿಕ ಶ್ಕ್ಷಣಕೆೆ ಒತ್ತು 
ಕೊಡತತಿುದೆದೇವ ೆ ಎನತುವುದ್ಕೆೆ ಕಳೆದ್ 12 ವಷಾದಿೇಂದ್ ಅಧಿಕನರಿಗಳು ಯನವ ರಿೇತಿ ಕೆಲಸ 
ಮನಡತತಿುರಬಹತದ್ತ? 12 ವಷಾಗಳನದ್ರೂ ಒೇಂದ್ತ C & R rules ನತು ಬದ್ಲ್ನವಣೆ ಮನಡತವುದ್ಕೆೆ 
ಆಗಲ್ಲಲಿ ಎೇಂದ್ರೆ ನಮಮ ಸಕನಾರಗಳು, ಇಲ್ನಖನ ಅಧಿಕನರಿಗಳು ಯನವ ರಿೇತಿ ಆ ಕಡ ೆ ಗಮನ 
ಹರಿಸಿದನದರ?ೆ ಸಕನಾರಗಳು ಕರೇಡೆಗ್ ೆಎಷತಟ ಒತ್ತು ಕೂೆಡತತಿುವ ೆಎೇಂದ್ರೆ ರ್ನವಲೆ್ನಿ ತ್ಲ್ೆ ತ್ಗಿೆಸಬೆೇಕತ. 
ರ್ನಚಿಕಯೆನಗಬೆೇಕತ ನಮಗ್.ೆ  ಇವತ್ತು ಮನನಯ ಸದ್ಸಯರನದ್ ಡನ: ಕೆ. ಗ್ೂೆೇವಿೇಂದ್ರನಜಚ ರವರತ 
ವಿಶೆೇಷವನದ್ ಪರಸನುವರೆ್ ತ್ೇಂದ್ರತ.  ಅರೆ್ೇಕ ಸದ್ಸಯರತ ಬಹಳ ಒಳುೆಯ ಸಲಹಗೆಳನತು ಕೊಟಿಟದನದರೆ.  
ಇದ್ತ ಮತೇಂದಿನ ದಿನಮನನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಕನಾರದಿೇಂದ್ ಒೇಂದ್ತ ಫಲಪರದ್ವನಗಲ್ಲ, ಕರೇಡನ ಜ್ಗತಿುಗ್ ೆ
ಒೇಂದ್ತ ಹೂೆಸ ಆಯನಮವನತು ರೂರ್ಪಸಲ್ಲ ಎೇಂದ್ತ ಹನರೆೈಸಿ ವಿಶೆೇಷವನಗಿ ಮನನಯ 
ಗ್ೊೇವಿೇಂದ್ರನಜ್ತರವರನತು ಅಭಿನೇಂದಿಸಿ ನರೆ್ುರಡತ ಮನತ್ತಗಳನತು ಮತಗಿಸತತ್ೆುೇರ್ೆ.  
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ವೆೈಸ್ಚ ಚೆೇಮಾನ:- ಈಗ ಪರತ್ನಪಚಸಿೇಂಹ ರ್ನಯಕರತ ಒೇಂದ್ತ ನಿಮಿಷ ಮನತ್ರ್ನಡಲ್ಲ.  ಮತ್ೆು 
ಮನನಯ ಗ್ೊೇವಿೇಂದ್ರನಜ್ತರವರತ ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ನುರೆ. 

ಶ್ರೇ ಪರತ್ನಪಸಿೇಂಹ ರ್ನಯಕಚ.ಕ ೆ (ವಿಧನನಸಭನ ಕ್ಷೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇಲ್ಲಿ 
ತ್ತೇಂಬನ ಚಚಾೆಯನಗಿದೆ.  ಈಗ specialization ಯತಗದ್ಲ್ಲಿ ರ್ನವಿದದೆೇವೆ.  ನಮಮಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದೂೆಡಡ 
ಮಟಟದ್ಲ್ಲಿ ಅಲಿಲ್ಲಿ ಸಟೆೇಡಿಯೇಂಗಳನಗತತ್ುವೆ, ಆಮೇಲ್ೆ ಅವುಗಳ ಉಪಯೇಗವನಗತವುದಿಲಿ ಎೇಂದ್ತ 
ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ೆುೇವೆ.  ಮನನಯ ಗ್ೊೇವಿೇಂದ್ರನಜ್ತರವರತ ಕರೇಡನ ಪ್ನಲ್ಲಸಿ ಎೇಂಬತದ್ತ ಇದೆ 
ಎೇಂದ್ತಹೆೇಳಿದ್ರತ. One District-One Product (ODOP) ಎೇಂದ್ತ ಹೆೇಳುವ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ 
ಯೇಚರೆ್ಗಳು ಬರತತಿುವ.ೆ  One District- One crop ಎೇಂದ್ತ ಹೆೇಳುವ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ.  ನಮಮ 
ಇಡಿೇ ಕರ್ನಾಟಕವನತು ಗಮನದ್ಲ್ಲಿಟತಟಕೂೆೇಂಡತ, One District - One Event ಎನತುವ 
ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಏರ್ನದ್ರೂ ಯೇಚರೆ್ ಮನಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ specialization ಅನತು ಅಲಿಲ್ಲಿ ಸಾಲಪ ಸಾಲಪ 
ಮನಡತವುದ್ಕೆೇಂತ್ ಎಲ್ೊಿೇ ಒೇಂದ್ತ ಕಡ ೆ ಕರೇಡೆ ಎೇಂದ್ತ ಹೆೇಳುವವರತ ಯನರಿದನದರ;ೆ ನಮಗ್ೆ ಸೆಳದ್ 
ಅವಕನಶದ್ ದ್ೃಷ್ಟ್ಟಯೇಂದ್ಲೂ ಜಿಲ್ನಿ ಕೆೇೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿರತವೇಂತ್ಹ ಕರೇಡನೇಂಗಣಗಳು 
ಉಪಯೇಗವನಗತತ್ುವೆ.  ಈ sports event ಗೆ್ ಸೇಂಬೇಂಧಪಟಟೇಂತ್,ೆ.. ಉದನಹರಣೆಗೆ್, ಕೂೆಡಗಿನಲ್ಲಿ 
ಹನಕ ಎನತುವ specialization ತ್ನಿುೇಂತ್ನರೆ್ೇ ಅವರ ರಕುದ್ಲ್ಲಿ ಬೇಂದಿದೆ.  ಆ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಪರತಿ 
ಜಿಲ್ೆಿಯಲ್ಲಿ ಒೇಂದೂೆೇಂದ್ತ sports event ಮನಡಿದ್ರ ೆಅದ್ರ ಜೊತ್ೆಗೆ್ ಅವರಿಗೆ್ ಉಳಿದ್ತಕೂೆಳುಲತ 
ಹನಸೆಟಲಚ ಈ ರಿೇತಿ ಅೇಂದ್ರ ೆಅೇಂತ್ರನರಷ್ಟ್ರೇಯ ಮಟಟಕೆೆ ಹೊೇಗತವುದ್ಕೆೆ ಅಮೃತ್ ಮಹೊೇತ್ುವದ್ ಈ 
ಸೇಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ಮತೇಂದಿನ 25 ವಷಾವನತು ಗಮನದ್ಲ್ಲಿಟತಟಕೂೆೇಂಡತ ಈ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಜೊಯನಿುಟಟರ ೆ
ಒಳೆುಯದನಗಬಹತದ್ತ ಎೇಂಬತದ್ತ ನನು ಒೇಂದ್ತ ಸಲಹಯೆನಗಿದೆ. 

ವೆೈಸ್ಚ ಚೆೇಮಾನ:- ಈಗ ಮನನಯ ಸದ್ಸಯರನದ್ ಡನ: ಕೆ. ಗ್ೂೆೇವಿೇಂದ್ರನಜಚರವರತ 
ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ನುರೆ. 

ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ. ವೆೇಂಕಟೆೇಶ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಒೇಂದೇೆ ನಿಮಿಷ ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ೆುೇರೆ್. 
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ವೆೈಸ್ಚ ಚೆೇಮಾನ:- ಬೆೇಗ ಮತಗಿಸಿ. 

ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ. ವೆೇಂಕಟೆೇಶ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ,  ಈಗ ಕರೇಡನ ಮೇಂತಿರಗಳು 
ಇಲ್ಲಿದನದರ ೆಅವರಿಗೆ್ 500 ಕೊೇಟಿ ರೂಪ್ನಯಗಳು ಹಣ ಬೆೇಕೆೇಂದ್ತ ಹೆೇಳಿದನದರ.ೆ ರ್ನವು 75 ಜ್ನ 
ಸದ್ಸಯರೂ ಪಕ್ಷಭೆೇದ್ ಮರತೆ್ತ ಮತಖಯಮೇಂತಿರಯವರ ಬಳಿಗ್ೆ delegation ಹೊೇಗಿ ಆ ಹಣವನತು 
ಕೊಡಿಸತವ ಪರಯತ್ು ಮನಡೂೆೇಣ ಎೇಂದ್ತ ತ್ಮಮ ಮೂಲಕ ಕೆೇಳಿಕೊಳುುತ್ೆುೇರೆ್. 

ಡನ: ಕ.ೆ ಗ್ೊೇವಿೇಂದ್ರನಜ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ಎಲ್ನಿ ಸದ್ಸಯರಿಗೂ 
ಅಭಿನೇಂದ್ರೆ್ ಸಲ್ಲಿಸತತ್ನು, ಮತ್ೆು ನನಗ್ ೆ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದ್ಕೆೆ ಅವಕನಶ ಕೊಟಟ ತ್ಮಗೂ 
ಅಭಿನೇಂದ್ರೆ್ಗಳನತು ಸಲ್ಲಿಸತತ್ೆುೇರೆ್.  ಕರೇಡನಪಟತಗಳ ಬಗೆ್ೆ ಎಲಿರೂ ಚಚಾೆ ಮನಡಿದ್ರತ.  ಮನನಯ 
ಸದ್ಸಯರನದ್ ಶಶ್ೇಲಚ ಜಿ. ನಮೇಶ್ಯವರತ DMF (District Mineral Foundation) ಫೇಂಡಚ 
ಇದೆಯೆೇಂದ್ತ ಹೆೇಳಿದ್ರತ. ಬಳನುರಿಯಲ್ಲಿರತವ ಹಣವನತು ಕರೇಡನ ಇಲ್ನಖಗೆ್ೆ ಶೆೇ.10ರಷತಟ ಕೊಟಟರ ೆಸನಕತ. 
ಬೆೇರ ೆಎಲ್ನಿ ಜಿಲ್ೆಿಗಳ ಹಣ ಬೆೇಡ.  

ಡನ: ವೆೈ.ಎ. ರ್ನರನಯಣಸನಾಮಿ(ಸಕನಾರದ್ ಮತಖಯ ಸಚೆೇತ್ಕರತ):- ಗತಲಬಗ್ನಾ ಜಿಲ್ೆಿಯಲ್ಲಿ 
ಜನಸಿು ಇದೆ. 

ಡನ: ಕ.ೆ ಗ್ೊೇವಿೇಂದ್ರನಜ:- ಬಳನುರಿಯಲ್ಲಿ ಮೈನಿೇಂಗ್ಚ ಹಣವಿದೆ.  ಯನವುದನದ್ರೂ ಇರಲ್ಲ 
ಶೆೇ.10ರಷತಟ ಕೂೆಟಟರೆ ನಮಮ ಕರೇಡನ ಇಲ್ನಖಗೆ್ ೆಅನತದನನಕೆೆ ಕೊರತೆ್ಯನಗತವುದಿಲಿ. 

ಶ್ರೇ ಕೆ.ಸಿ. ರ್ನರನಯಣಗ್ೌಡ(ಯತವಜ್ನ ಸಬಲ್ಲೇಕರಣ ಮತ್ತು ಕರೇಡನ ಇಲ್ನಖೆ):- ಆ 
ಹಣವನತು ಆಯನ ಜಿಲ್ೆಿಗ್ೆ ಖಚತಾ ಮನಡಬೇೆಕೆೇಂದ್ತ ಇದ.ೆ 

ಡನ: ಕೆ. ಗ್ೊೇವಿೇಂದ್ರನಜ:- ಇರಲ್ಲ ಅದ್ನತು ಬದ್ಲ್ನವಣೆ ಮನಡಿಸಿ. ಸಕನಾರ ಮನಸತು 
ಮನಡಿದ್ರೆ . . . 
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ಶ್ರೇ ಕ.ೆಸಿ. ರ್ನರನಯಣಗ್ೌಡ:- ಅದ್ನತು ಆ ಜಿಲ್ೆಿಗ್ ೆ ಖಚತಾ ಮನಡಬೇೆಕತ, ರನಜ್ಯಕೆೆ 
ಕೊಡತವುದ್ಕನೆಗತವುದಿಲಿ.  

ವೆೈಸ್ಚ ಚೆೇಮಾನ:- ನಿೇವು ಬಳನುರಿ ಎೇಂದಿದ್ದಕೆೆ ಆ ಕಡ ೆಬಳನುರಿಯವರತ ಕೆೈ ಎತ್ತುತಿುದನದರೆ.  
ಮನನಯ ಸಚಿವರೆೇ, ನಿೇವು ಹಣವನತು ಕೊಡಿಸತವುದನದ್ರೆ ಮನತ್ರ್ನಡಿ ಇಲಿವೆೇಂದ್ರ ೆಮನನಯ ಸದ್ಸಯರೆೇ 
ಮನತ್ರ್ನಡಲ್ಲ. 

ಶ್ರೇ ಕ.ೆಸಿ. ರ್ನರನಯಣಗ್ೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಒೇಂದೇೆ ಸಕೆೆೇಂಡಚ 
ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ೆುೇರ್,ೆ ಇಲಿದಿದ್ದರೆ ಮರೆತ್ತಬಿಡತತ್ೆುೇರೆ್. ಇರ್ೂೆುೇಂದ್ತ ಏರೆ್ೇಂದ್ರೆ, ಮನನಯ ಸದ್ಸಯರತಗಳು 
ಇಷ್ೆಟಲ್ನಿ ಸಲಹ ೆಕೊಟಟರತ. ದ್ಯವಿಟತಟ ಮನನಯ ಸದ್ಸಯರತಗಳು ಅವರ ಶನಸಕರ ಅನತದನನದ್ಲ್ಲಿ ಸಾಲಪ 
ಹಣವನತು ಕರೇಡೆಗ್ ೆಖಚತಾ ಮನಡತವುದ್ಕೆೆ ದೂೆಡಡ ಮನಸತು ಮನಡಬೇೆಕತ. 

ಡನ: ಕ.ೆ ಗ್ೊೇವಿೇಂದ್ರನಜ:- ಬರಿೇ ಕರೇಡಗೆ್ೆ ಕೂೆಡತತಿುದೆದೇರ್ೆ. 

ಶ್ರೇ ವೆೈ.ಎೇಂ.ಸತಿೇಶ್ (ಸೆಳಿೇಯ ಸೇಂಸೆೆಗಳ ಕ್ಷೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಒೇಂದೇೆ 
ಒೇಂದ್ತ ಸಪಷಟರೆ್ ಕೊಡತತ್ೆುೇರೆ್. DMF fund ನತು outside the district ಬಳಕೆ ಮನಡತವುದ್ಕೆೆ 
ಬರತವುದಿಲಿ.  ಅದ್ತ ರನಜ್ಯ ಸಕನಾರದ್ ನಿಯೇಂತ್ರಣದ್ಲ್ಲಿಲಿ.   The Central Government 
has taken complete control over the DMF funds, through an 
amendment to Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 
1957 in 2015.  ರ್ನನತ ಆಗಲ್ೇೆ ಮನನಯ ಸದ್ಸಯರನದ್ ಶಶ್ೇಲಚ ಜಿ. ನಮೇಶ್ಯವರತ 
ಮನತ್ರ್ನಡತವನಗ ಇದ್ನತು ಕರಕೆಟಚ ಮನಡಬೇೆಕೆೇಂದಿದೆದ, ಇದ್ತ ಮತೇಂದ್ತವರೆದ್ರೆ ಕರಕೆಟಚ 
ಮನಡೂೆೇಣವೆೇಂದ್ತ ಸತಮಮರ್ನದ.ೆ  DMF funds should be utilized by that 
particular district. ಅದ್ನತು ಬೆೇರ ೆಜಿಲ್ೆಿಗ್ೆ ಕೊಡತವುದ್ಕೆೆ ಬರತವುದಿಲಿ.    

ಡನ: ಕ.ೆ ಗ್ೊೇವಿೇಂದ್ರನಜ:- ಹೂೆೇಗಲ್ಲ ಅದೆೇ ಜಿಲ್ೆಿಗ್ನದ್ರೂ sports improve 
ಮನಡತವುದ್ಕೆೆ ಉಪಯೇಗ ಮನಡಿ. 
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ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ. ವೆೇಂಕಟೆೇಶ್:- ನಿಮಮ ಜಿಲ್ೆಿಯಲ್ಲಿಯೆೇ ಕರೇಡನೇಂಗಣವನತು ಮನಡಬಹತದ್ಲಿವೇೆ? 

ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗ್ೌಡ:- ನಿಮಮ ಜಿಲ್ೆಿಗ್ೆೇ ಆ ಹಣವನತು ಬಳಸಿಕೊಳಿು.  ಆದ್ರೆ ನಿಮಮ ಜಿಲ್ೆಿಯ 
ಹಣ ಬೆೇರ ೆಜಿಲ್ೆಿಗ್ ೆಬೆೇಡ ಸನಾಮಿ. 

(ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಿ ನಗತ) 

 ಡನ: ಕ.ೆ ಗ್ೊೇವಿೇಂದ್ರನಜ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಹೇೆಳಿದ್ ಹನಗೆ್ 
sports fund ಗೆ್ ಎೇಂದ್ತ 500 ಕೂೆೇಟಿ ರೂಪ್ನಯಗಳನತು ಬಜೆಟಚನಲ್ಲಿ earmark ಮನಡಿದನದರ.ೆ 
ಗ್ನರಮಿೇಣನಭಿವೃದಿಿ ಮತ್ತು ಪೇಂಚನಯತ್ಚ ರನಜಚ ಇಲ್ನಖಯೆ ಸಹಭನಗಿತ್ಾದೂೆೇಂದಿಗೆ್.  ಅದ್ನತು 
ಒೇಂದೂೆೇಂದ್ತ ಪೇಂಚನಯತಿ ಎನತುವ ಬದ್ಲತ ಪೂತಿಾ ಹಣವನತು ಇಲ್ನಖಗೆ್ೆ ಕೊಟಟರ,ೆ ಯನವ ಯನವ 
ತ್ನಲೂಿಕತಗಳಲ್ಲಿ ಏರೆ್ೇನತ ಮೂಲಸೌಕಯಾಗಳು ಬೆೇಕೆೇಂದ್ತ ಪಟಿಟ ಮನಡಿ ಇಲ್ನಖಯೆತ ಆಯನ 
ತ್ನಲೂಿಕತಗಳಿಗ್ೆ ಮೂಲಸೌಕಯಾಗಳನತು ಕಲ್ಲಪಸಲ್ಲ ಎೇಂಬತದ್ತ ನನು ಸಲಹೆ.  ರೂ. 500 ಕೊೇಟಿ 
ಹಣವನತು ಒೇಂದೇೆ ಸಲಕೆೆ ಬರತತ್ುದೆ.  

ಶ್ರೇ ಕೆ.ಸಿ. ರ್ನರನಯಣಗ್ೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅದ್ತ NREGA ಫೇಂಡಚ ಆಗಿದ.ೆ 
ನರೇೆಗ್ನ ಫೇಂಡಚ ಅನತು ರೆ್ೇರವನಗಿ ತ್ೆಗೆ್ದ್ತಕೂೆಳುುವುದ್ಕೆೆ ಬರತವುದಿಲಿ.  ಅದ್ನತು ಆಯನ ತ್ನಲೂಿಕತ 
ಹನಗೂ ಜಿಲ್ೆಿಗ್ ೆಖಚತಾ ಮನಡಬೆೇಕನಗತತ್ುದೆ.   

ಡನ: ಕ.ೆ ಗ್ೊೇವಿೇಂದ್ರನಜ:- ಮನನಯ ಸಚಿವರೆೇ, ಅದ್ರ್ನುದ್ರೂ ಮನಡಿಸಿ. 

ಶ್ರೇ ಕೆ.ಸಿ. ರ್ನರನಯಣಗ್ೌಡ:- ಅದ್ನತು ಮನಡಿಸಿದದೆೇವ.ೆ 

ಡನ: ಕ.ೆ ಗ್ೊೇವಿೇಂದ್ರನಜ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, Sports Museum ಒೇಂದ್ನತು 
ಮನಡಬೇೆಕೆೇಂದ್ತ ಸಲಹ ೆಮನಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ ಇಡಿೇ ದೆೇಶದ್ಲ್ನಿಗಲ್ಲೇ, ರನಜ್ಯದ್ಲ್ನಿಗಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲಿಯೂ Sports 
Museum ಅನತು ಮನಡಿಲಿ.  At least, ನಮಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಒೇಂದ್ತ ಮನದ್ರಿಯನಗಲ್ಲ.  ಕಬಬನಚ 
ಪ್ನಕಚಾನಲ್ಲಿ ಮಕೆಳ ಗರೇಂಥನಲಯ ಎೇಂಬತದ್ತ ಇದೆ.  ಮದ್ಲತ ಅಲ್ಲಿ ಮಯೂರ ರಸೊೆಟೇರೇೆಂಟಚ ಇತ್ತು.  



   174 

                                                                                                                                                  ವಿಪ/21-03-2022   
“ wzÀÄÝ¥ÀrAiÀiÁUÀzÀ ¥Àæw/unedited copy/£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ¼À°è CxÀªÁ ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉUÁV G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀPÀÆqÀzÀÄ 

__________________________________________________________________________________ 

ಅಲ್ಲಿ Sports Museum ಮನಡಿದ್ರ ೆ ಇಡಿೇ ದೆೇಶದಿೇಂದ್, ವಿದೆೇಶದಿೇಂದ್ ಬರತವವರೆಲ್ನಿ 
ರೆ್ೂೇಡಿಕೂೆೇಂಡತ ಹೂೆೇಗತತ್ನುರೆ.  ಅಥವನ ಕೇಂಠಿೇರವ ಕರೇಡನೇಂಗಣದ್ಲ್ನಿದ್ರೂ Sports Museum 
ಮನಡತವುದ್ಕೆೆ ಕರಮ ವಹಿಸಬೆೇಕತ. 

ಶ್ರೇ ಕ.ೆಸಿ. ರ್ನರನಯಣಗ್ೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಕೇಂಠಿೇರವ ಕರೇಡನೇಂಗಣದ್ಲ್ಲಿ 
ಮನಡತವುದ್ಕೆೆ ಈಗ್ನಗಲ್ೇೆ ತ್ಯನರಿ ಮನಡಿದೆದೇವೆ.  ಅದ್ನತು ಮನನಯ ಸದ್ಸಯರತ, ರ್ನವು 
ಕತಳಿತ್ತಕೂೆೇಂಡತ ಚಚಾೆ ಮನಡಿ ಮನಡತತ್ೆುೇವ.ೆ  

ಡನ: ಕ.ೆ ಗ್ೊೇವಿೇಂದ್ರನಜ:- ಆಗಬಹತದ್ತ. 

ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗ್ೌಡ:- ಮನನಯ ಸಚಿವರಿಗೆ್ ಧನಯವನದ್ಗಳು. ತ್ನವಿರತವನಗಲ್ೆೇ ಮೂಯಸಿಯೇಂ 
ಅನತು ಮನಡಿ. 

ಶ್ರೇ ಕ.ೆಸಿ. ರ್ನರನಯಣಗ್ೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸದ್ಸಯರತಗಳ 
ಸಲಹೆಗಳನತು ತ್ೆಗೆ್ದ್ತಕೂೆೇಂಡತ ಅತಿ ಶ್ೇಘರದ್ಲ್ಲಿ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆ ಎೇಂದ್ತ ಹೆೇಳಬಯಸತತ್ೆುೇರೆ್. 

ಡನ: ಕ.ೆ ಗ್ೊೇವಿೇಂದ್ರನಜ:- ಮನನಯ ಸಚಿವರೆೇ, ತ್ನವು ಕರೇಡನ ಮೂಯಸಿಯೇಂ ಮನಡತತ್ೆುೇವ ೆ
ಎೇಂದ್ತ ಹೆೇಳಿದಿರಿ, ಅಭಿನೇಂದ್ರೆ್ಗಳು.  ತ್ನವು ಯನವುದೇೆ ಕನರಣಕೂೆ ಒಳನೇಂಗಣ 
ಕರೇಡನೇಂಗಣವನಗಲ್ಲೇ, ಹೂೆರನೇಂಗಣ ಕರೇಡನೇಂಗಣಗಳನತು ಯನವುದೇೆ ರನಜ್ಕೇಯ ಅಥವನ 
commercial events ಗೆ್ ಮನತ್ರ ಕೊಡಬೇೆಡಿ.  ಇದ್ರಿೇಂದ್ infrastructure ಗಳೆಲ್ನಿ 
ಹನಳನಗತತ್ೆು.  ಅದ್ನತು ಕೊಡಲ್ೇೆಬೆೇಡಿ. 

ಶ್ರೇ ಕೆ.ಸಿ. ರ್ನರನಯಣಗ್ೌಡ:- ಈಗ್ನಗಲ್ೇೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ೆೆ ತಿೇಮನಾನ ತ್ೆಗೆ್ದ್ತಕೂೆಳುಲ್ನಗಿದೆ. 

(ಮತೇಂದ್ತ) 
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(501) 21-03-2022 KH/GR   5-30         (ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇರಚಮನಚರವರ ಉಪಸಿೆತಿ) 

ಡನ|| ಕ.ೆ ಗ್ೊೇವಿೇಂದ್ರನಜ (ವಿಧನನಸಭನ ಕ್ಷೆೇತ್ರದಿೇಂದ್ ಚತರ್ನಯತ್ರನದ್ವರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ತಿೇಮನಾನ ತ್ೆಗೆ್ದ್ತಕೂೆಳುಲ್ನಗಿದೆ ಎನತುತಿುದನದರ.ೆ ಮರೆ್ುಯ 
ದಿವಸ ಏರ್ನಗಿದೆ ಎೇಂದ್ರೆ, . . .  

ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇರಚಮನ:- ಮನನಯ ಕ.ೆಗ್ೊೇವಿೇಂದ್ರನಜಚರವರೇೆ, ತ್ನವು ಒಮಮಲ್ೆೇ ಮನತ್ರ್ನಡಿ 
ಮತಗಿಸಿ. ನೇಂತ್ರ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರವನತು ಕೊಡತತ್ನುರ.ೆ  

ಡನ|| ಕ.ೆ ಗ್ೊೇವಿೇಂದ್ರನಜ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನವು ಕೊೇರಮೇಂಗಲ ಸಟೆೇಡಿಯೇಂ 
ಅನತು …. 

ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇರಚಮನ:- ಮನನಯ ಕ.ೆಗ್ೊೇವಿೇಂದ್ರನಜಚರವರೆೇ, ತ್ನವು ಮನತ್ರ್ನಡಿದ್ತದ 
ಆಯತ್ಲಿವೇೆ? ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರವನತು ಕೊಡಲ್ಲ.  

ಡನ|| ಕ.ೆ ಗ್ೊೇವಿೇಂದ್ರನಜ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಕೊೇರಮೇಂಗಲ ಸಟೆೇಡಿಯೇಂ ಅನತು 
ಬೆೇರಯೆ ಉದೆದೇಶಗಳಿಗ್ೆ ನಿೇಡತವುದ್ನತು ರ್ನವೇೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆದೇವೆ.  ಹಿೇಂದೆ ಆಗಿರತವೇಂತ್ಹ ಸಕನಾರಿ 
ಆದೆೇಶವನತು ಮತೇಂದ್ತವರಸೆಿ, ಅದ್ನತು ಯನವುದ್ಕೂೆ ಬೆೇರಯೆವರಿಗ್ ೆ ಕೊಡಬೇೆಡಿ ಎೇಂದ್ತ 
ಹೆೇಳುತ್ುೆೇರೆ್.  

ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇರಚಮನ:- ಮನನಯ ಕ.ೆಗ್ೊೇವಿೇಂದ್ರನಜಚರವರೇೆ, ಆಯತ್ತ. ಈಗ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ 
ಉತ್ುರವನತು ಕೂೆಡತತ್ನುರೆ.  

ಡನ|| ವೆೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣಸನಾಮಿ (ಸಕನಾರಿ ಮತಖಯ ಸಚೆೇತ್ಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 
ಮನನಯ ಕ.ೆಗ್ೊೇವಿೇಂದ್ರನಜಚರವರಿಗ್ ೆಬೆೇಗ ಮನತ್ರ್ನಡಿ ಮತಗಿಸತವುದ್ಕೆೆ ಹೆೇಳಿ.  



   176 

                                                                                                                                                  ವಿಪ/21-03-2022   
“ wzÀÄÝ¥ÀrAiÀiÁUÀzÀ ¥Àæw/unedited copy/£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ¼À°è CxÀªÁ ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉUÁV G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀPÀÆqÀzÀÄ 

__________________________________________________________________________________ 

ಡನ|| ಕ.ೆ ಗ್ೊೇವಿೇಂದ್ರನಜ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ವೆೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣಸನಾಮಿ 
ಯವರತ ಒೇಂದ್ತ ಸಾಲಪ ಹೂೆತ್ತು ಕತಳಿತ್ತಕೊಳಿು. ನನಗ್ ೆಕರೇಡೆಯ ಬಗೆ್ೆ ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ವಷಾಕೆೆ ಒೇಂದ್ತ 
ಬನರಿ ಅವಕನಶ ಸಿಗತತ್ುದೆ.  

ಡನ|| ವೆೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣಸನಾಮಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಕ.ೆಗ್ೊೇವಿೇಂದ್ರನಜಚ 
ರವರತ ತ್ತೇಂಬನ ಅದ್ತಭತ್ವನಗಿ ಮನತ್ರ್ನಡಿದನದರೆ. ಅದ್ರ ಬಗೆ್ೆ ನನಗ್ೆ ಗ್ೌರವ ಇದೆ. ತ್ನವು ಬೆೇಗ 
ಮನತ್ರ್ನಡಿ ಮತಗಿಸಿದ್ರೆ, ಇವತ್ತು ಇರ್ೂೆುೇಂದ್ತ ವಿಷಯವನತು ತ್ೆಗೆ್ದ್ತಕೂೆೇಂಡತ ಮತಗಿಸಬಹತದ್ತ.  

ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇರಚಮನ:- ಮನನಯ ಕ.ೆಗ್ೊೇವಿೇಂದ್ರನಜಚರವರೇೆ, ಈ ವಿಷಯ ಎರಡತ ಗೇಂಟೆಗಿೇಂತ್ 
ಹೆಚನಿಗಿ ಚಚಾೆಯನಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿೇಂದ್, ತ್ನವು ದ್ಯವಿಟತಟ ಕತಳಿತ್ತಕೂೆಳಿು.  

ಡನ|| ಕ.ೆ ಗ್ೊೇವಿೇಂದ್ರನಜ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಸಟೆೇಡಿಯೇಂ ಬಗೆ್ೆ ಮನತ್ರ್ನಡಿದ್ತದ 
ಆಯತ್ತ. 15 ಮಹಿಳನ ಹನಸೆಟಲಚ ಮನಡಿದೆದೇವ ೆಎೇಂದ್ತ ಹೆೇಳಿದನದರ.ೆ ಸೇಂತ್ೂೆೇಷ. ರ್ನನತ 30 ಮಹಿಳನ 
ಹನಸೆಟಲಚಗಳನತು ಮನಡಬೇೆಕೆೇಂದ್ತ ಸಲಹ ೆ ಕೊಟಿಟದೆದೇರ್.ೆ ಅದ್ಕೆೆ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಒರ್ಪಪಕೊೇಂಡಿದನದರೆ. 
ಅದ್ಕೆೆ ಮನನಯ ಸಚಿವರಿಗೆ್ ಅಭಿನೇಂದ್ರೆ್ಗಳನತು ಸಲ್ಲಿಸತತ್ೆುೇರೆ್. ಮನನಯ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಚಿವರತ ರನಷರ ಮಟಟ 
ಮತ್ತು ಅೇಂತ್ರನಷ್ಟ್ರೇಯ ಮಟಟದ್ಲ್ಲಿ ಭನಗವಹಿಸತವೇಂತ್ಹ sportsmen ಗೆ್ 10 ಮನಕುಚಾ ಮತ್ತು 
ಹನಜ್ರನತಿಯನತು ಶೆೇಕಡನ 75 ರಷತಟ ಕೂೆಡತತ್ೆುೇವ ೆ ಎೇಂದ್ತ ಹೆೇಳಿದನದರೆ. ಹನಗ್ೆಯೆೇ, ಕೊೇಚಿೇಂಗ್ಚ 
ಕನಯೇಂಪಚನಲ್ಲಿ ಭನಗವಹಿಸತವವರಿಗೂ ವಿಶೆೇಷವನಗಿ ಹನಜ್ರನತಿಯನತು ಕಡನಡಯ ಮನಡಬೇೆಡಿ ಎೇಂದ್ತ 
ಸಲಹ ೆಮನಡಿದೆದೇರ್.ೆ ಅದ್ನತು ಸಕನಾರ ಒರ್ಪಪಕೊಳುಬೇೆಕತ. 1,000 ಸನವಿರ ಕೊೇಟಿ ರೂಪ್ನಯಗಳ 
ಬಜೆಟಚ ಅನತು ರ್ನವಲೆಿರೂ ಸೇೆರಿ ಈ ಇಲ್ನಖಗೆ್ೆ ಕೊಡಿಸತವ ಹನಗೆ್ ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರ 
ಮೂಲಕ ಕೆೇಳಿಕೂೆೇಂಡತ ತ್ಮಮಲಿರಿಗೂ ಅಭಿನೇಂದ್ರೆ್ಗಳನತು ಸಲ್ಲಿಸಿ, ನನು ಎರಡತ ಮನತ್ತಗಳನತು 
ಮತಗಿಸತತ್ುೆೇರೆ್.  
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೦೬. ಗಮನ ಸಳೆಯೆತವ ಸೂಚರೆ್ 

(ಈ)   ವಿಷಯ: ರನಜ್ಯದ್ ಕನಮಿಾಕರಿಗ್ೆ ಕನಿಷಾ ವೆೇತ್ನ ಹನಗೂ ಮೂಲಭೂ  
               ಸೌಕಯಾಗಳನತು ಒದ್ಗಿಸತವ ಕತರಿತ್ತ.  

* * * 
ಶ್ರೇ ಅರವಿೇಂದ್ ಕತಮನರ ಅರಳಿ (ವಿಧನನಸಭನ ಕ್ಷೆೇತ್ರದಿೇಂದ್ ಚತರ್ನಯತ್ರನದ್ವರತ):- 

ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅವಕನಶಕನೆಗಿ ಧನಯವನದ್ಗಳು. ರನಜ್ಯದ್ ಕನಮಿಾಕರಿಗ್ ೆಕನಿಷಾ ವೆೇತ್ನ 
ಹನಗೂ ಮೂಲಭೂತ್ ಸೌಕಯಾಗಳನತು ಒದ್ಗಿಸತವ ಬಗೆ್ೆ ಮನನಯ ಕನಮಿಾಕ ಸಚಿವರ ಗಮನವನತು 
ಸಳೆೆಯತತಿುದೆದೇರ್.ೆ  

ಶ್ರೇ ಅರಬೆೈಲತ ಶ್ವರನಮಚ ಹೆಬನಬರಚ (ಕನಮಿಾಕ ಸಚಿವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ,  

(ಉತ್ುರದ್ ಪರತಿಯನತು ಲಗತಿುಸಿದೆ) 
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ಶ್ರೇ ಅರವಿೇಂದ್ ಕತಮನರಚ ಅರಳಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸಚಿವರತ 
ಉತ್ುರವನತು ಓದಿ ಹೇೆಳಲ್ಲ. ರ್ನನತ ಓದ್ತವುದ್ಕೆೆ ಸಮಯ ಇಲಿ.  

ಶ್ರೇ ಅರಬೆೈಲಚ ಶ್ವರನಮಚ ಹೆಬನಬರಚ (ಕನಮಿಾಕ ಸಚಿವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 
ದಿನ ದಿನಕೆೆ ಕನಮಿಾಕರ ಸೇಂಖೆಯ ಹೆಚನಿಗತತಿುದೆ. ಇದ್ರ ಬಗೆ್ೆ ಸಕನಾರ ಏನತ ಕರಮ ತ್ೆಗೆ್ದ್ತಕೂೆಳುುತಿುದೆ. 
ಏರೆ್ೇನತ ಕರಮಗಳನತು ಜ್ರತಗಿಸಿ, ಕನಮಿಾಕರ ಹಿತ್ವನತು ಕನಯತವೇಂತ್ಹದ್ತದ ಮನಡತತಿುದನದರ ೆಎೇಂದ್ತ 
ಮನನಯ ಸದ್ಸಯರತ ಕೆೇಳಿದನದರೆ.  

ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜ್ಯದ್ಲ್ಲಿ ಈಗ್ನಗಲ್ೆೇ 17 ಸನವಿರ ಕನಖನಾರ್ಗೆಳ ಹೆಸರನತು 
ರೆ್ೂೇಂದನಯಸಿಕೂೆೇಂಡಿದದೆೇವ.ೆ ಸತಮನರತ 17 ಸನವಿರ ಕನಖನಾರ್ೆಗಳಲ್ಲಿ 17 ಲಕ್ಷ ಕನಮಿಾಕರತ ಕೆಲಸ 
ಮನಡತತಿುದನದರ.ೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ 6 ಲಕ್ಷ ಹೆಣತಣ ಮಕೆಳು ಕಲೆಸ ಮನಡತತಿುದನದರೆ. ಈ ಕನಖನಾರ್ೆಗಳಿಗ್ ೆರ್ನವು 
ಅರೆ್ೇಕ ರಿೇತಿಯ ನಿಬೇಂಧರೆ್ಗಳನತು ಹನಕದೆದೇವೆ. ಎಷ್ೆಟಷತಟ ಕನಮಿಾಕರತ ಇದನದರ,ೆ ಅವರಿಗೆ್ ಏರೆ್ೇನತ 
ಕರಮಗಳನತು ತ್ೆಗೆ್ದ್ತಕೂೆಳುಬೆೇಕತ, ಕತಡಿಯತವ ನಿೇರಿನ ಸೌಲಭಯ, ಪತರತಷರಿಗ್ೆ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರಿಗ್ೆ 
ಪರತ್ೆಯೇಕವನಗಿ ಶೌಚನಲಯದ್ ವಯವಸೆೆ ಮನಡಿಕೂೆಡಬೇೆಕತ, ಪರಥಮ ಚಿಕತ್ನು ಸೌಲಭಯ ಕೂೆಡಬೇೆಕತ, 
30 ಕೆೇಂತ್ ಹೆಚತಿ ಮಹಿಳನ ಕನಮಿಾಕರತ ಇದನದಗ ಬನಲವನಡಿ ಸೌಲಭಯ ಕೊಡಬೇೆಕತ. 150 ಕೆೇಂತ್ 
ಹೆಚತಿ ಕನಮಿಾಕರತ ಇದ್ದರ ೆವಿಶನರೇಂತಿ ಕೊಠ್ಡಿ ಮತ್ತು ಲೇಂರ್ಚ ರೂಮಚ ಕೂೆಡಬೆೇಕತ. 250 ಕೆೇಂತ್ 
ಹೆಚತಾ ಕನಮಿಾಕರತ ಇದನದಗ ಕನಯೇಂಟಿೇನಚ ಸೌಲಭಯವನತು ಸಬಿುಡಿ ರೂಪದ್ಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇೆಕತ. 500 
ಕೆೇಂತ್ ಹೆಚತಿ ಕನಮಿಾಕರತ ಇದನದಗ ಆೇಂಬತಯಲ್ೆನುಚ, ವೆೈದನಯಧಿಕನರಿ ಮತ್ತು ಅರ ೆವೆೈದನಯಧಿಕನರಿಯನತು 
ಕೊಡಬೇೆಕತ. ಕಲ್ನಯಣನಧಿಕನರಿಗಳನತು ರೆ್ೇಮಿಸಬೇೆಕತ. 1,000 ಕೆೇಂತ್ ಹೆಚತಿ ಕನಮಿಾಕರತ ಇದನದಗ 
ಸತರಕ್ಷಣನಧಿಕನರಿ ರೆ್ೇಮಕನತಿ ಮನಡಬೇೆಕೆೇಂದ್ತ ಇದ್ನತು ಮನಡಿದೆದೇವೆ. ಕನಲಕನಲಕೆೆ ರ್ನವು ಕನಮಿಾಕ 
ಇಲ್ನಖಯೆೇಂದ್ Department of Factories, Boilers, Industrial Safety and 
Health ಮತ್ತು ಇತ್ರೆ ಇಲ್ನಖಯೆೇಂದ್ ಅರೆ್ೇಕ ಸೇಂದ್ಭಾಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಲಾಚನರಣ ೆಮನಡತತ್ೆುೇವ.ೆ ಕಳೆದ್ 
5 ವಷಾಗಳಲ್ಲಿ 36,157 ಫನಯಕಟರಿಗಳಿಗ್ೆ ಭೆೇಟಿಕೂೆಟತಟ, 729 ಮಕದ್ದಮಗಳನತು ಅವರ ಮೇಲ್ೆ 
ಹೂಡಲ್ನಗಿದ.ೆ ಈಗ್ನಗಲ್ೇೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ 187 ಪರಕರಣಗಳನತು ವಿಚನರಣೆ ಮನಡಿ, 59,23,800 
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ರೂಪ್ನಯಗಳನತು ದ್ೇಂಡ ವಿಧಿಸಿದೆದೇವೆ. ಕಳೆದ್ 3 ವಷಾಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಒಟತಟ 33,916 
ಕನಮಿಾಕರಿಗ್ ೆ ಸೇಂಬೇಂಧಿಸಿದ್ೇಂತ್ ೆ ರೂ.87,68,72,289/- ಮತ್ುದ್ 3,244 ಕೆಿೇಮಚ ಅಜಿಾಗಳ 
ಕನಮಿಾಕರತ ನಮಗ್ೆ ರ್ನಯಯ ದೊರೆತಿಲಿ ಎೇಂದ್ತ ರ್ನಯಯನಲಯದ್ ಮತೇಂದೆ ಇದ.ೆ ಈಗ್ನಗಲ್ೆೇ ನಮಮ 
ಅಧಿಕನರಿಗಳು 15,063 ಕನಮಿಾಕರಿಗ್ ೆ ಸೇಂಬೇಂಧಿಸಿದ್ೇಂತೆ್ ಕೆಿೇಮಚ ಅಜಿಾಗಳನತು ಇತ್ಯಥಾಪಡಿಸಿ, 
ರೂ.27,80,78,017/- ಮತ್ುವನತು ಕನಮಿಾಕರಿಗೆ್ ಕೊಡಿಸತವೇಂತ್ಹದ್ತದ ಮನಡಿದೆದೇವೆ. ಒಟತಟ 3222 
ಕೆಿೇಮಚ ಅಜಿಾಗಳನತು ವಿಲ್ೆೇವನರಿ ಮನಡಿ, ಕನಮಿಾಕರಿಗ್ ೆ ರ್ನಯಯ ಒದ್ಗಿಸಿ, 28 ಕೊೇಟಿ 
ರೂಪ್ನಯಗಳನತು ಕೊಡಿಸಿದದೆೇವೆ. ಒಟನಟರೆಯನಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜ್ಯದ್ಲ್ಲಿ 83 ಅನತಸೂಚಿತ್ 
ಉದಿದಮಗಳಲ್ಲಿ ಕಲೆಸ ಮನಡತವ ಕನಮಿಾಕರಿಗೆ್ ವೆೇತ್ನವನತು ಪರತಿ 5 ವಷಾಕೆೆ ಒೇಂದ್ತ ಬನರಿ ಹಚೆತಿ 
ಮನಡತತ್ೆುೇವ.ೆ ಪರತಿ 5 ವಷಾಕೆೆ ಒೇಂದ್ತ ಬನರಿ ಹೆಚತಿ ಮನಡತವನಗ ಯನವ ಕನಖನಾರ್ ೆ ಹೆಚತಿ 
ಮನಡತವ ದಿವಸಕೆೆ 5 ವಷಾವನಗಿದಯೆೇ, ಆ ದಿವಸದಿೇಂದ್ 5 ವಷಾದ್ೇಂತ್ ೆ ಮನಡತತಿುದದೆೇವೆ. 
ಏಕೆೇಂದ್ರ,ೆ 83 ಅನತಸೂಚಿತ್ ಉದಿದಮಗಳಲ್ಲಿ ಕಲೆಸ ಮನಡತವ ಕನಮಿಾಕರಿಗ್ೆ ಒೇಂದೇೆ ದಿವಸ 
ವೆೇತ್ನವನತು ಹೆಚಿಳ ಮನಡತವುದ್ಕೆೆ ಆಗತವುದಿಲಿ. ಕನನೂನಿನ ಪರಕನರ ಕನಮಿಾಕ ಇಲ್ನಖಯೆಲ್ಲಿ 5 
ವಷಾ ಪೂಣಾಗ್ೂೆೇಂಡ ಮೇಲ್ೆ ಕನಮಿಾಕರಿಗೆ್ ಬೆೇಕನದ್ೇಂತ್ಹ ವೆೇತ್ನವನತು ಹೆಚತಿ ಮನಡತವೇಂತ್ಹ 
ಕೆಲಸವನತು ಮನಡತತ್ೆುೇವೆ. ಈ ವೆೇತ್ನವನತು ಹೆಚತಿ ಮನಡತವೇಂತ್ಹ ಸೇಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ಉದಿದಮಗಳಿಗ್ೆ 
ಅನಾಯವನಗತವೇಂತ್ ೆನಿಯಮನನತಸನರ ದ್ರಗಳನತು ಪರಿಶ್ೇಲರೆ್ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆ. ಇದ್ಕೆೇಂತ್ ಮದ್ಲತ 
ಎಲ್ನಿ ಕನಖನಾರ್ೆಗಳು, ಅೇಂಗಡಿ ಮತ್ತು ವನಣಿಜ್ಯ ಸೇಂಸೆೆಗಳಿಗ್ ೆಭೇೆಟಿ ನಿೇಡಿ, ತ್ಪ್ನಸಣೆ ನಡಸೆಿ, ಕನಿಷಾ 
ವೆೇತ್ನ ಪ್ನವತಿಸದಿರತವ ಪರಕರಣಗಳು ಕೇಂಡತ ಬೇಂದ್ಲ್ಲಿ ಕನಿಷಾ ವೆೇತ್ನ ಕನಯೆದ, 1948ರ ಕಲೇಂ 20 
ರಡಿ ರೆ್ೇಮಕ ಮನಡಲ್ನದ್ ಕೆಿೇಮಚ ಪ್ನರಧಿಕನರಗಳ ಮತೇಂದೆ ಕೆಿೇಮಚ ಅಜಿಾಗಳನತು ದನಖಲತ 
ಮನಡತವುದ್ಕೆೆ ಅವಕನಶ ಕೂೆಟಿಟದದೆೇವೆ. ಒಟನಟರೆಯನಗಿ ಕನಮಿಾಕ ಇಲ್ನಖೆಯಲ್ಲಿ ಕನಮಿಾಕರಿಗ್ ೆಬೆೇಕನದ್ 
ರ್ನಯಯವನತು ಕೊಡತವ ಹಿತ್ದ್ೃಷ್ಟ್ಟಯೇಂದ್ ಸನಕಷತಟ ಬದ್ಲ್ನವಣೆಯನತು ತ್ೇಂದಿದದೆೇವ.ೆ ಪರತಿ 5 
ವಷಾಕೂೆೆಮಮ ವೆೇತ್ನ ಪರಿಷೆರಣ ೆ ಮನಡತವೇಂತ್ಹ ಪದ್ಿತಿ ಜನರಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಆ ರಿೇತಿ ವೆೇತ್ನವನತು 
ಪರಿಷೆರಣ ೆಮನಡತತ್ೆುೇವೆ.  
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ಶ್ರೇ ಅರವಿೇಂದ್ ಕತಮನರಚ ಅರಳಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಬಹಳ 
ವಿವರವನಗಿ ಪ್ೆೇಪರಚನಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರತವುದ್ರೆ್ುಲ್ನಿ ಹೆೇಳಿದನದರ.ೆ ತ್ತೇಂಬನ ಸೇಂತ್ೂೆೇಷ. ಆದ್ರೆ, ಇವರತ 
ಏರೆ್ೇನತ ವಯವಸೆೆ ಕೂೆಡಬೇೆಕೆೇಂಬ ಬಗೆ್ೆ ನಿಯಮ ಮನಡಿದನದರ.ೆ ಈ ನಿಯಮಗಳನದ್ ಕನಿಷಾ 
ವೆೇತ್ನವನಗಲ್ಲ, ಇನಿುತ್ರ ಸೌಲಭಯಗಳು ಕನಮಿಾಕರಿಗ್ ೆ ಸಿಗತತಿುದೆಯೆೇ ಎನತುವ ಬಗೆ್ೆ ಯನರನದ್ರೂ 
ವಿಚನರ ಮನಡತತಿುದನದರೆಯೆೇ? ಯನರತ ಕೂಡ ವಿಚನರ ಮನಡತತಿುಲಿ. ಕೆೇಸ್ಚ ಯನರತ ಹನಕದನದರ ೆ
ಎೇಂದ್ರೆ, ಯನರತ ಶೆೇಕಡನ 70 ಕೆೇಂತ್ ಜನಸಿು ಕನಮಿಾಕರತ ಇರತತ್ನುರ,ೆ ಅವರತ ಏರ್ನದ್ರೂ ದ್ೂರತ 
ಕೊಟಟರ ೆಮನತ್ರ ಹೂೆೇಗತತ್ುದೆ. ನಮಮ ದೆೇಶ ಮತ್ತು ರನಜ್ಯದ್ಲ್ಲಿ ಏರ್ನಗಿದೆ ಎೇಂದ್ರೆ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಸೇಂಘಟಿತ್ 
ಮತ್ತು ಅಸೇಂಘಟಿತ್ ಕನಮಿಾಕರತ ಇದನದರ.ೆ ಇವರಿಗ್ ೆ ಕನಿಷಾ ವೆೇತ್ನ ಕೂೆಡಬೇೆಕತ. ಆದ್ರೆ, ಇವರಿಗೆ್ 
ಕನಿಷಾ ವೆೇತ್ನ ಸಿಗತವುದಿಲಿ. ಅವರಿಗೆ್ ಇ.ರ್ಪ.ಎಫ್., ಹಣ ಕಟಚ ಆಗಬೇೆಕತ, ಇ.ರ್ಪ.ಎಫ್., ಹಣ ಕಟಚ 
ಆಗತವುದಿಲಿ. ಇ.ಎಸ್.ಐ., ಹಣ ಕಟಚ ಆಗಬೇೆಕತ. ಇ.ಎಸ್.ಐ., ಹಣ ಕಟಚ ಆಗತವುದಿಲಿ. ಇದ್ನತು 
ಮನಡತವೇಂತ್ಹ ಹೊಣೆಗ್ನರಿಕೆ ಯನರದ್ತ? ಈಗ ಇದ್ಕೆೆ ಬಡ ಕನಮಿಾಕರತ ಹೊೇಗತವುದಿಲಿ. 
ಏಕೆೇಂದ್ರ,ೆ ಇ.ರ್ಪ.ಎಫ್., ಶೇೆಕಡನ 12 ರಷತಟ ಹಣ ಕಟಟಬೆೇಕತ. ಮನಲ್ಲೇಕರತ ಶೆೇಕಡನ 13 ರಷತಟ ಹಣ 
ಕಟಟಬೆೇಕತ. ಇ.ಎಸ್.ಐ., ಶೇೆಕಡನ 0.75 ರಷತಟ ಹಣ ಕಟಟಬೆೇಕತ. ಇವೆಲ್ನಿ ಕಟಚ ಆಗತತ್ುದೆ ಎೇಂದ್ತ 
ಹೆದ್ರಿ, ಕನಮಿಾಕರತ ಕಟತಟವುದಿಲಿ. ಮನಲ್ಲೇಕ ಹಣ ಕಟಟಬೆೇಡ ಎೇಂದ್ತ ಹೆೇಳುತ್ನುರೆ್, ರ್ನನತ ಹಣ 
ಕಟತಟವುದಿಲಿ ಎೇಂದ್ತ ಹೆೇಳುತ್ನುರ್.ೆ ಕೊೇವಿಡಚ -19ರ ಸೇಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ಯನವ ರಿೇತಿಯ 
ಪರಿಸಿೆತಿಯನಯತ್ೆೇಂದ್ರ,ೆ ತ್ತತ್ತು ಅನುಕೂೆ ಗತಿ ಇಲಿದೆ, ಪರದನಡತವೇಂತ್ಹ ಪರಿಸಿೆತಿ 
ನಿಮನಾಣವನಯತ್ತ. ಕನಮಿಾಕರಿಗ್ ೆ ಇ.ಎಸ್.ಐ., ಇದ್ದರ ೆ ವೆೈದ್ಯಕೇಯ ಸೌಲಭಯ ಸಿಗತತ್ುದೆ. ಆ 
ವೆೈದ್ಯಕೇಯ ಸೌಲಭಯಗಳು ದೊರೆಯದೇೆ, ತ್ೊೇಂದ್ರಯೆನತು ಎದ್ತರಿಸತತಿುದನದರ.ೆ ಆ ಬಗೆ್ೆ ಊಟಕೂೆ 
ಸಿಗದೆೇ ಇರತವೇಂತ್ಹ ಪರಿಸಿೆತಿ ಇದೆ. ಒೇಂದ್ತ ಮರೆ್ಯಲ್ಲಿ ಒಬಬ ಕನಮಿಾಕ ಇದ್ದರ,ೆ 5 ಜ್ನ ಊಟ 
ಮನಡತವವರತ ಇರತತ್ನುರ,ೆ ಆ ಕನಮಿಾಕನ ಸನಾಸೆಯ ಹನಳನದ್ರ,ೆ ಆ ಮರ್ೆಮೇಂದಿಯೆಲ್ನಿ ಉಪವನಸ 
ಇರಬೇೆಕನಗತತ್ುದೆ. ಅದ್ಕೂೆೆೇಸೆರ ಅವನಿಗ್ ೆಕಡನಡಯವನಗಿ ಇ.ರ್ಪ.ಎಫ್., ಇ.ಎಸ್.ಐ., ಕಟತಟವೇಂತ್ಹದ್ತದ 
ಮನಡಿ, ಸಕನಾರದ್ ಕನನೂನತ ಏನಿದ,ೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಮನಡತವೇಂತ್ಹ ಪರಯತ್ು ಮನಡಬೇೆಕತ. ಅವನಿಗ್ೆ 
ಕನಿಷಾ ವೆೇತ್ನ ಸಿಗಬೆೇಕತ. ಆ ರಿೇತಿ ಒೇಂದ್ತ awareness ಕನಯಾಕರಮವನಗಬೆೇಕತ. ಸಣಣ ಸಣಣ 
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ಜಿಲ್ೆಿ ಮತ್ತು ತ್ನಲೂಿಕತ ಕಡಗೆಳಲ್ಲಿ ಏರ್ನಗತತ್ುದೆ ಎೇಂದ್ರ,ೆ ಅಲ್ಲಿ ಯನರತ ಮನಲ್ಲೇಕ ಇರತತ್ನುರೆ್ೂೇ, 
ಅವರೆ್ೇ ಎಲ್ನಿ ರೆ್ೂೇಡಿಕೂೆಳುುತ್ನುರ್ೆ. ನಿೇನತ ಇಷತಟ ದ್ತಡತಡ ತ್ೆಗೆ್ದ್ತಕೂೆೇಂಡತ ಹೂೆೇಗಬೆೇಕತ. ಯನವುದೇೆ 
ಕನಿಷಾ ವೆೇತ್ನ ಇಲಿ. ಸಕನಾರ ಹೆೇಳಿರತವ ಕನಿಷಾ ವೆೇತ್ನವನತು ಕೊಡತವುದ್ಕೆೆ ಆಗತವುದಿಲಿ. ಇಷತಟ 
ದ್ತಡಿಡಗ್ ೆನಿೇನತ ದ್ತಡಿಯತವುದ್ಕನೆದ್ರೆ ದ್ತಡಿ, ಇಲಿವೇೆಂದ್ರೆ ಹೊೇಗತ, ಬೆೇರಯೆವರನತು ಕರದೆ್ತಕೊೇಂಡತ 
ಬರತತ್ೆುೇವೆೇಂದ್ತ ಹೆೇಳುತ್ನುರೆ್. ಆ ಪರಿಸಿೆತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಸಕನಾರಕೆೆ ಯನರತ ಅಜಿಾಯನತು ಕೊಡತವುದಿಲಿ. 
ಈ ರಿೇತಿ ಮನಲ್ಲೇಕರತ ಒತ್ನುಯ ಮನಡತತ್ನುರ ೆಎೇಂದ್ತ ಹೆೇಳುವುದಿಲಿ. ಆ ಪರಿಸಿೆತಿಯಲ್ಲಿ ಕನಮಿಾಕ 
ಇಲ್ನಖ ೆ ಇದ್ಕೆೆ ಸಪೇಂದ್ರೆ್ ಮನಡಿ, ಕನಮಿಾಕರಿಗ್ೆ ಅನತಕೂಲವನಗತವ ಹನಗೆ್ ಮನಡಬೇೆಕತ. ಇದ್ಕೆೆ 
ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಯನವ ರಿೇತಿ ಕೆಲಸ ಮನಡತತ್ನುರ ೆ ಎೇಂದ್ತ ತ್ಮಮ ಮೂಲಕ ಕೆೇಳುವುದ್ಕೆೆ 
ಬಯಸತತ್ೆುೇರೆ್.  

(ಮತೇಂದ್ತ) 

(೫೦೨)/೨೧-೩-೨೦೨೨/೫-೪೦/ಎಲಚಎೇಂ/ಜಿಆರಚ 

    ಶ್ರೇ ಕ.ೆಟಿ.ಶ್ರೇಕೇಂಠೆೇಗ್ೌಡ(ಪದ್ವಿೇಧರರ ಕ್ಷೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಗಳೆ, ಕನಮಿಾಕರ ಬಗ್ೆೆ 
ಮಹತ್ಾದ್ ವಿಚನರವನತು ನಮಮ ಸಹದೊಯೇಗಿ ಶ್ರೇ ಅರವಿೇಂದ್ ಕತಮನರಚ ಅರಳಿಯವರತ ಪರಸನುಪ 
ಮನಡಿದನದರ.ೆ ಅರೆ್ೇಕ ಕನಖನಾರ್ೆಗಳಲ್ಲಿ, ಉದ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮನಡತವೇಂತ್ಹ ಕನಮಿಾಕರ ಪರಿಸಿೆತಿ 
ತ್ತೇಂಬನ ಸೇಂಕಷಟದಿೇಂದ್ ಕೂಡಿದೆ.  V.D.A., (Variable Dearness Allowance)  
ಸೂಚಯೇಂಕದ್ ಮೂಲಕ ಇವರ ವೆೇತ್ನವನತು ಪರಿಷೆರಣ ೆ ಮನಡತವ ಬಗ್ೆೆ ತ್ನವು ಹೆೇಳಿದಿದೇರಿ. ೭೬ 
ಬಗೆ್ಯ ಉದೊಯೇಗಿಗಳಿಗ್ ೆದಿರ್ನೇಂಕ:೧-೪-೨೦೨೧ ರಿೇಂದ್ ಕನಿಷಾ ವೆೇತ್ನ ೧೧,೦೦೦ ರೂ.ಗಳು, ಗರಿಷಾ 
ವೆೇತ್ನ ೧೬,೦೦೦ ರೂ.ಗಳ ವೆೇತ್ನವನತು ನಿಗದಿ ಮನಡಿದೆದೇವೆ ಎೇಂದ್ತ ಹೆೇಳಿದನದರ.ೆ ತ್ನವು ಕೊಟಿಟರತವ 
ಉತ್ುರವನತು ರ್ನನತ ಗಮನಿಸಿದೆದೇರ್.ೆ ಗ್ನಮಾೇಂಟಚ ರ್ೌಕರರತ ಇವತ್ತು ದೊಡಡ ಸೇಂಖೆಯಯಲ್ಲಿದನದರೆ. ಆ 
ರ್ೌಕರರತ ಬೆಳಗ್ೆೆ ೬ ಗೇಂಟೆಗ ಮರ್ ೆಬಿಡತತ್ನುರೆ, ೮ಗೇಂಟೆಗ ಕತ್ಾವಯದ್ಲ್ಲಿರತತ್ನುರೆ. ಸೇಂಜೆ ಅವರತ ಮತ್ೆು 
ಮರ್ ೆ ಸೇೆರತವುದ್ತ ರನತಿರ ೮ ಗೇಂಟೆಗ್.ೆ ಸತಮನರತ ೧೨ ರಿೇಂದ್ ೧೩ ಗೇಂಟೆಗಳ ಕನಲ ಸಮಯವನತು 
ಇಲ್ಲಿಯೆೇ ಕಳೆಯತತ್ನುರೆ. ಅವರಿಗೆ್ ಕನಿಷಾ ವೆೇತ್ನ ೯೦೦೦ ನಿಗದಿ ಮನಡಲ್ನಗಿದ ೆಎೇಂದ್ತ ಮೇಂತಿರಗಳು 
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ಹೆೇಳಿದನದರೆ. ಇದ್ತ ನನಗ್ೆ ಅಥಾವನಗತತಿುಲಿ. ನಿಮಮ ವಿ.ಡಿ.ಎ., ಸೂಚೇಂಕಯದ್ ಬಗೆ್ೆ ಮೇಂತಿರಗಳಿಗ್ ೆ
ಗ್ೊತಿುರಬೆೇಕತ. ೬ ಉತ್ಪತಿುಗಳ ಜೊತ್ೆಗೆ್ ಎಲ್ೆಕನರನಿಕ ಉತ್ಪನುಗಳ ಬೆಲ್ೆ ಏನತ ಇರತತ್ುದೆ, ಅದ್ರ 
ಆಧನರದ್ ಮೇಲ್ ೆನಿಗದಿ ಮನಡಲ್ನಗತತ್ುದೆ ಎೇಂದ್ತ ಹೆೇಳುತ್ನುರ.ೆ Fridge ಇತ್ರ ೆಉತ್ಪನುಗಳನತು ಏಕ ೆ
ಸೇೆರಿತ್ತ ಗ್ೂೆತಿುಲಿ. ೬ ಉತ್ಪನುಗಳ ಬೆಲ್ೆಯ   ಸೂಚೇಂಕಯ ನಿಧನಾರ ಮನಡತವುದ್ತ ಸರಿ. ಎಷತಟ ಜ್ನ 
ರ್ೌಕರರತ Fridge ಇತ್ರ ೆಎಲ್ೆಕನರನಿಕ ವಸತುಗಳನತು ಇಟತಟಕೂೆಳುುತ್ನುರೆ? ಎಲ್ಕೆನರನಿಕಚ ವಸತುಗಳ ಬೆಲ್ ೆ
ಕೆಲವು ಸಲ ಕಡಿಮಯನಗತವುದ್ತ ನಿಜ್. ಆದ್ರೆ ಅದ್ರ ಆಧನರದ್ ಮೇಲ್ೆ ವೇೆತ್ನ ನಿಗದಿ ಮನಡತವುದ್ತ 
ತ್ಪತಪ. ಗ್ನಮಾೇಂಟಚ ರ್ೌಕರರ ಕನಿಷಾ ವೆೇತ್ನ ೯,೨೦೪ ರೂ.ಗಳು. ಸಕನಾರ ಘೂೇಷಣೆ ಮನಡಿರತವ 
ಕನಿಷಾ ವೆೇತ್ನ ೧೧,೦೦೦ ರೂ.ಗಳು. ಏಕೆ ೨೦೦೦ ರೂ.ಗಳ ವಯತ್ನಯಸ? ಅವರಿಗೆ್ ಕೊಡತವ 
ಸೌಕಯಾಗಳ ಬಗೆ್ೆ ಬಹಳ ವಿಚನರಗಳು ಚಚೆಾಯನಗಿವೆ. ಕನಿಷಾ ೩೦ ಜ್ನ ಮಹಿಳನ ಕನಮಿಾಕರತ  
ಇದ್ದರ ೆ ಅಲ್ಲಿ ಬನಲವನಡಿಯನತು ತ್ೆರೆಯಬೆೇಕತ. ಅವರ ಮಕೆಳನತು ಅವರತ ಅಲ್ಲಿ ಕರದೆ್ತಕೊೇಂಡತ 
ಹೊೇಗಿ ಬಿಡಬೆೇಕತ. ಮಕೆಳನತು ರೆ್ೂೇಡಿಕೊಳುಲತ ಒಬಬ ಟಿೇಚರಚ ಇರಬೇೆಕತ. ಯನವ ಕನಖನಾರ್ೆಯಲ್ಲಿ 
ಇವತ್ತು ಈ ಸೌಲಭಯವಿದ.ೆ ಒೇಂದ್ತ ಕನಖನಾರ್ೆಯಲಿ ಕನಿಷಟ ೨೦೦೦ ರಿೇಂದ್ ೩೦೦೦ ಮಹಿಳನ ಕನಮಿಾಕ 
ರ್ೌಕರರತ ಇರತತ್ನುರ.ೆ ಆದ್ರೂ ಈ ಸೌಲಭಯ ಇರತವುದಿಲಿ. ೩೫೦ ಕೆೇಂತ್ ಹೆಚಿಿನ ಕನಮಿಾಕರಿದ್ದರ ೆಅಲ್ಲಿ 
ಲೇಂರ್ಚ ರೂೇಂ ಇರಬೇೆಕತ, ಕನಯೇಂಟಿೇನಚ ಇರಬೇೆಕತ, ವಿಶನರೇಂತಿ ಕೊಠ್ಡಿ ಇರಬೇೆಕತ. ಯನವ 
ಕನಖನಾರ್ೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸೌಲಭಯಗಳು ಇವ?ೆ ಎಲ್ಲಿಯತ ಇಲಿ. ಪರತಿ ಕನಖನಾರ್ಯೆಲ್ಲಿ ಆೇಂಬತಯಲನುಚ 
ಸೌಲಭಯವಿರಬೆೇಕತ, ಆದ್ರ ೆ ಎಲ್ಲಿಯತ ಇರತವುದಿಲಿ. ಗ್ನಮಾೇಂಟುಚಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಪತ್ೆರ ಇರಬೇೆಕತ, 
ವೆೈದನಯಧಿಕನರಿ ಇರಬೇೆಕತ, ಅದ್ರೆ ಇರತವುದಿಲಿ. ಸೌವಲತ್ತುಗಳನತು ಕೂೆಡಬೇೆಕತ ಎನತುವ ಪಟಿಟ ಬಹಳ 
ದೊಡಡ ಪರಮನಣದ್ಲ್ಲಿದೆ. ಸತಮನರತ ೧೭,೦೦.೦೦೦ ಕನಮಿಾಕರತ, ಸತಮನರತ ೧೭,೦೦೦ ರೆ್ೂೇೇಂದನಯತ್ 
ಕನಖನಾರ್ೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮನಡತತಿುದನದರ.ೆ  ಕೂೆೇವಿಡಚ-೧೯ ಬೇಂದನಗ ಕನಮಿಾಕರಿಗೆ್ ಫತಡಚ ಕಟಚ 
ಕೊಡಲ್ನಯತ್ತ. ಆದ್ರೆ ಕಟಟಡ ಕನಮಿಾಕರಿಗ್ೆ ಮನತ್ರ ಫತಡಚ ಕಟಚ ಕೊಡಲ್ನಯತ್ತ. ಕನಮಿಾಕರತ 
ಎೇಂದ್ರೆ ಕಟಟಡ ಕನಮಿಾಕರತ ಮನತ್ರ ಎೇಂದ್ತ ನಮಮ ಕನಮಿಾಕ ಇಲ್ನಖ ೆತಿಳಿದ್ತಕೂೆೇಂಡಿದ.ೆ  ಉಳಿದ್ವರ 
ಕಥೆ ಏನತ? ೮೬ ಬಗೆ್ಯ ರ್ೌಕರರಿದನದರ ೆಎೇಂದ್ತ ಮೇಂತಿರಗಳೆ ಉತ್ುರ ಕೊಟಿಟದನದರ.ೆ ವಿವಿಧ ಬಗ್ೆೆಯ 
ಕನಮಿಾಕರಿಗ್ ೆ ಬದ್ತಕಲಿವ?ೆ ಇಡಿೇ ಕನಮಿಾಕರನತು ಕನಮಿಾಕ ಇಲ್ನಖಯೆ ವನಯರ್ಪುಗ್ೆ ತ್ರಬೇೆಕತ. 
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ಅವರಿಗೆ್ ಇ.ಎಸ್ಚ.ಐ., ರ್ಪ.ಎಫ್ಚ., ಎಲಿವನತು ಕೊಡಬೇೆಕತ. ಕೂೆೇಟಿಗಟಟಲ್ ೆ ಹಣ ಕನಮಿಾಕ 
ಇಲ್ನಖಯೆಲ್ಲಿದೆ. ಅದ್ನತು ಹೆೇಗ್ ೆ ಖಚತಾ ಮನಡಬೇೆಕತ ಎನತುವುದೇೆ ಕನಮಿಾಕ ಇಲ್ನಖಗೆ್ ೆ
ಗ್ೊತ್ನುಗತತಿುಲಿ. ಆದ್ರೆ ಕನಮಿಾಕರಿಗ್ ೆಸವಲತ್ತುಗಳನತು ವಿಸುರಿಸತವಲ್ಲಿ ಮಿೇರ್ನ-ಮೇಷ ಎಣೆಸತತ್ನುರೆ. 
ತ್ನವೆೇ ಹೆೇಳಿದ್ೇಂತ್ ೆ೧೭ ಲಕ್ಷ ರ್ೌಕರರತ ಕನಮಿಾಕ ಇಲ್ನಖಯೆ ವನಯರ್ಪುಗ್ೆ ಬರಬೆೇಕತ. ಎಲಿರಿಗೂ ರಕ್ಷಣೆ, 
ಸೌಕಯಾಗಳು ಸಿಗಬೆೇಕತ. ಇ.ಎಸ್ಚ.ಐ., ವಿಮನ ಸೌಲಭಯ ಎಲಿವನತು ಕೂೆಟನಟಗ ಕೊೇಟಿಗಟಟಲ್ೆ ಇರತವ 
ಹಣ ಸಾಲಪ ಕರಗತತ್ುದೆ. ಅದ್ತ ಕನಮಿಾಕರ ಬದ್ತಕನ ಭದ್ರತ್ೆ ರೆ್ರವನಗತತ್ುದೆ. ನನು ಇರ್ೂೆುೇಂದ್ತ ಮನವಿ 
ಕನಿಷಟ ವೆೇತ್ನ ೧೧.೦೦೦ ರೂಪ್ನಯಗಳು ಎಲ್ನಿ ಕನಮಿಾಕರಿಗೂ ವಿಸುರಣೆಯನಗಬೆೇಕತ. ಒಬೊಬಬಬರಿಗ್ ೆ
ಒೇಂದೂೆೇಂದ್ತ ರಿೇತಿ ನಿಗದಿಯನಗಬನರದ್ತ. ವಿ.ಡಿ.ಎ., ಕೊಡತವ ಸೂಚಯೇಂಕ ಆಹನರ ಪದನಥಾಗಳ 
ಆಧನರದ್ ಮೇಲ್ೆ.  ಮನರತಕಟೆಟಯಲ್ಲಿ ಸಣಣ ಕನಮಿಾಕರಿಗ್ ೆಒೇಂದ್ತ ಬೆಲ್ೆ, ದೊಡಡ ಕನಮಿಾಕರಿಗ್ ೆಬೆಲ್ೆ 
ಇರತತ್ುದೆಯೆೇ? ಎಲಿರಿಗೂ ಒೇಂದೇೆ ಬಲೆ್ೆ ಇರತತ್ುದೆ. ಆದ್ದರಿೇಂದ್ ಅದ್ರ ಸೂಚಯೇಂಕ 
ವಯತ್ನಯಸವನಗತವುದಿಲಿ. ಆದ್ರ ೆತ್ನವು ನಿಗದಿ ಮನಡಿರತವ ಮೂಲ ವೆೇತ್ನ ವಯತ್ನಯಸವನಗತತ್ುದೆ. ಅದ್ತ 
ಹನಗೆ್ ಆಗಬನರದ್ತ, ಕನಮಿಾಕರ ಬದ್ತಕತ ಬಹಳ ಕಷಟದ್ಲ್ಲಿದೆ. ಜಿೇವನದ್ ಭದ್ರತ್ೆ ಇಲಿದೆ ಕಲೆಸ 
ಮನಡತವೇಂತ್ಹ ಕನಮಿಾಕರ ರೆ್ರವಿಗ್ ೆ ಸಕನಾರ ಬರಬೇೆಕತ. ಮತಖಯವನಗಿ ಎಲ್ನಿ ಕನಮಿಾಕರನತು 
ಕನಮಿಾಕ ಇಲ್ನಖಯೆ ವನಯರ್ಪುಗ್ೆ ತ್ರತವುದ್ರ ಮೂಲಕ, ಅವರಿಗೆ್ ಆರೂೆೇಗಯದಿೇಂದ್ ಹಿಡಿದ್ತ ಎಲಿ 
ಸವಲತ್ತುಗಳನತು ಕೂೆಡತವೇಂತ್ಹ ಕೆಲಸವನತು ಮನಡಬೆೇಕತ. ಕನಿಷಾ ೧೧,೦೦೦ ರೂ.ಗಳ ವೆೇತ್ನವನತು 
ನಿಗದಿಗ್ೊಳಿಸಬೆೇಕತ.  ೩ ರಿೇಂದ್ ೫ ವಷಾಗಳಿಗ್ೆ ಒಮಮ ವೆೇತ್ನ ಪರಿಷೆರಣೆಯನಗಬೆೇಕತ ಎೇಂದ್ತ ಇದೆ. 
ಮನಡಿ, ರ್ನವು ಎೇಂ.ಎಲಚ.ಎ., ಎೇಂ.ಎಲಚ.ಸಿ., ಗಳು ಮತ್ತು ಮೇಂತಿರಗಳು ನಮಮ ವೆೇತ್ನವನತು 
ಹೆಚಿಿಸಿಕೊಳುಲ್ಲಲಿವೆ? ರ್ೌಕರರಿಗ್ ೆ ವೆೇತ್ನ ಆಯೇಗವನತು ರಚರೆ್ ಮನಡತವ ಬಗೆ್ೆ ಘೂೇಷಣ ೆ
ಮನಡಲ್ಲಲಿವ?ೆ ಆ ಕನಮಿಾಕರಿಗ್ೆ ಏಕೆ ಬೆೇಡ. ಅವರತ ಸಮನಜ್ದ್ಲ್ಲಿ ಜಿೇವನ ಮನಡಬೇೆಕತ, ಮಕೆಳನತು 
ಸನಕಬೆೇಕತ, ಮಕೆಳ ಭವಿಷಯ-ಬದ್ತಕನತು ಕಟಿಟಕೊಡಬೇೆಕತ. ಕನಮಿಾಕ ಇಲ್ನಖ ೆ ಹೊಸ 
ಆಯೇಜ್ರೆ್ಯೇಂದಿಗ್ೆ ಎಲಿ ಕನಮಿಾಕರ ಹಿತ್ ಕನಪ್ನಡಬೆೇಕತ. ಈ ಬಗೆ್ೆ ಮನನಯ ಮೇಂತಿರಗಳು 
ಸಪಷಟವನದ್ ಉತ್ುರವನತು ನಿೇಡಬೇೆಕೆೇಂದ್ತ ಬಯಸತತ್ುೆೇರೆ್.  
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    ಶ್ರೇ ಶ್ವರನಮಚ ಹೆಬನಬರ, ಅರಬೆೈಲತ (ಕನಮಿಾಕ ಸಚಿವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಗಳ,ೆ ಮನನಯ 
ಕ.ೆಟಿ.ಶ್ರೇಕೇಂಠೇೆಗ್ೌಡರತ ಅರೆ್ೇಕ ವಿಚನರಗಳನತು ಪರಸನುಪ ಮನಡಿದನದರ.ೆ ಕಟಟಡ ಕನಮಿಾಕರಿಗೆ್ 
ಸಿಗತವೇಂತ್ಹ ಎಲ್ನಿ ಸವಲತ್ತುಗಳು ರನಜ್ಯದ್ ಎಲ್ನಿ ವಗಾದ್ ಕನಮಿಾಕರಿಗೆ್ ಸಿಗಬೆೇಕತ ಎೇಂದ್ತ 
ಹೆೇಳಿದನದರೆ, Karnataka Building and Other Construction Workers 
Welfare Board   ಬೊೇಡಚಾನಲ್ಲಿ ಸನಕಷತಟ ಹಣವಿದ,ೆ ಉಳಿದ್ ಕನಮಿಾಕರಿಗೂ ಸೌಲಭಯಗಳನತು 
ಕೊಟಟರ ೆ ಅನತಕೂಲವನಗತತ್ುದೆ ಎೇಂದ್ತ ಹೆೇಳಿದನದರ.ೆ Karnataka Building and 
Other Construction Workers Welfare Board  ರಚರೆ್ಯನಗಿರತವುದ್ತ ಕಳೆದ್ ೨೭ 
ವಷಾಗಳ  ಹಿೇಂದ.ೆ ಇದ್ತ ಮನನಯ ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ್ ರ್ನಯಕರಿಗೂ ಗ್ೂೆತಿುದೆ ಅೇಂದ್ತಕೂೆಳುುತ್ುೆೇರೆ್. 
ಇದ್ತ Central Act.   State Act ಅಲಿ.  Central Act ನಲ್ಲಿರತವ ಈ 
Karnataka Building and Other Construction Workers Welfare Board   
ಹಣವನತು ಬಳಸಲತ Central Government  ನಲ್ಲಿ ಒೇಂದ್ತ ನಿೇತಿ ಇದೆ.  ಯನವ ಕಟಟಡ 
ಕನಮಿಾಕ ತ್ನು ಬೆವರನತು ಸತರಿಸಿ ಕಟಟಡ ಕಟತಟವೇಂತ್ಹ ಕೆಲಸ ಮನಡತತ್ನುರ್ೆ, ಅವರ ಶರಮದ್ ಹಣದ್ಲ್ಲಿ 
೧% ರೆ್ೇರವನಗಿ ಬೊೇಡಚಾಗೆ್ ಹೂೆೇಗತತ್ುದೆ. ಹನಗ್ನಗಿ Karnataka Building and 
Other Construction Workers Welfare Board  ಹಣವನತು ಯನವ ಕನರಣಕೂೆ 
ಬೆೇರಯೆದ್ಕೆೆ ಉಪಯೇಗಿಸಲತ ಆಗತವುದಿಲಿ.  ಯನವ ಮನಗಾಸೂಚಿಗಳನತು ಕೆೇೇಂದ್ರ ಸಕನಾರದ್ 
ಕನಮಿಾಕ ಇಲ್ನಖ ೆಹನಕಕೂೆಟಿಟದೆ. ಇದ್ನತು ಸೂೆಸೈೆಟಿ ಎೇಂದ್ತ ರಚರೆ್ ಮನಡಿದನದರೆ. ಬೆೇಕನದನಗ ಮನತ್ರ 
ಹಣವನತು ಖಚತಾ ಮನಡಲತ ಕನನೂನಿನಲ್ಲಿ ಅವಕನಶವಿದ.ೆ ಎರಡರೆ್ಯದನಗಿ, 
Karnataka Building and Other Construction Workers Welfare Board  ನತು 
ರಚರೆ್ ಮನಡತವನಗ ಇದೆಲಿವನತು ಯೇಚರ್ ೆ ಮನಡಿಯೆೇ ರಚರೆ್ ಮನಡಿದನದರ.ೆ 
Karnataka Building and Other Construction Workers Welfare Board ನಲ್ಲಿ 
ಸನಕಷತಟ ಬದ್ಲ್ನವಣೆಗಳನತು ತ್ೇಂದಿದದೆೇವೆ.  ಹಿೇಂದ ೆಕನಮಿಾಕರ ಮಕೆಳಿಗ್ೆ ಐ.ಎ.ಎಸ್ಚ., ಕ.ೆಎ.ಎಸ್ಚ., 
ಕೊೇಚಿೇಂಗ್ಚ ಕೊಡತತಿುರಲ್ಲಲಿ. ಈಗ ೨೭೦೦ ಕನಮಿಾಕರ ಮಕೆಳು ಕೊೇಚಿೇಂಗ್ಚಗ್ನಗಿ 
ಅಜಿಾಹನಕಕೊೇಂಡಿದನದರೆ. ಅವರನತು ಮಕೆಳಿಗ್ ೆmerit-cum-roster ಆಧನರದ್ ಮೇಲ್ೆ  ಕರ್ನಾಟಕ 
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ಪರಿೇಕ್ಷನ ಪ್ನರಧಿಕನರದ್ ಮೂಲಕ ಆಯೆೆ ಮನಡಿ ಪರತಿಷ್ಟ್ಟತ್  ೭೫೦ ಕೊೇಚಿೇಂಗ್ಚ ಸೇೆಂಟರಚಗಳಲ್ಲಿ 
ಪತಕೆಟೆಯನಗಿ ತ್ರಬೇೆತಿ ಕೂೆಟತಟ, ಪರತಿ ತಿೇಂಗಳು ೬,೦೦೦ ದಿೇಂದ್ ೭,೦೦೦ ರೂ.ಗಳ ವರಗೆ್ ೆstipend  
ಕೊಡತವೇಂತ್ಹ ಕನಯಾಕರಮಕೆೆ ಕಳೆದ್ ೧೫ ದಿವಸಗಳ ಹಿೇಂದ ೆ ಚನಲರೆ್ ಕೂೆಟತಟ ಬೇಂದಿದೆದೇರ್ೆ. 
Construction laborer  ಗಳಿಗ್ೆ ಕೊಡತವೇಂತ್ಹ ಸೌಲಭಯಗಳನತು ಬೆೇರ ೆಕನಮಿಾಕರಿಗ್ ೆಕೊಡಲತ 
ಆಗತವುದಿಲಿ ಎನುವುದ್ನತು ತಿಳಿಸಬಯಸತತ್ೆುೇರೆ್.  

     ಇ.ಎಸ್ಚ.ಐ., ಮತ್ತು ರ್ಪ.ಎಫ್ಚ., ಬಗೆ್ೆ ಮನನಯ ಸದ್ಸಯರತ ಪರಸನುಪ ಮನಡಿದನದರ.ೆ ಎಷತಟ ಸೇಂಬಳ 
ಬೇಂದನಗ ಕನಮಿಾಕರಿಗ್ೆ ಇ.ಎಸ್ಚ.ಐ., ರ್ಪ.ಎಫ್ಚ., ಸಿಗತತ್ುದ ೆ ಎನತುವುದ್ಕೆೆ ಒೇಂದ್ತ ಮಿತಿ ಇದೆ. ಆ 
ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇ.ಎಸ್ಚ.ಐ., ಮನತ್ತು ರ್ಪ.ಎಫ್ಚ., ನಿಗದಿಯನಗತತ್ುದೆ. ಇ.ಎಸ್ಚ.ಐ., ಮತ್ತು ರ್ಪ.ಎಫ್ಚ., 
ಹಣದ್ಲ್ಲಿ ಕನಮಿಾಕರಿಗ್ೆ ಮೇಸ ಮನಡತತಿುದನದರೆ ಎೇಂದ್ತ ಮನನಯ ಸದ್ಸಯರತ ಹೆೇಳಿದನದರೆ. ಇದ್ತ ನಿಜ್, 
ಇದ್ರ ಬಗೆ್ೆ ನಮಮ ಗಮನಕೆೆ ಬೇಂದ್ಮೇಲ್ೆ ಅರೆ್ೇಕ ಕೆೇಸ್ಚಗಳನತು ಹನಕದದೆೇವೆ. ವಿಶೆೇಷವನಗಿ ದೂೆಡಡ 
ಪ್ೆಟತಟ ಬಿೇಳುವುದ್ತ, ರನಜ್ಯದ್ ಒಟತಟ ಉದೂೆಯೇಗಿಗಳ ಸೇಂಖೆಯಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯೇಂತ್ ಹೆಚತಿ ಕನಮಿಾಕರತ 
ಇರತವುದ್ತ contract based laborers.  Contract based laborer  ಇವರಿೇಂದ್ ಬಹಳ 
ದೊಡಡ ಪ್ೆಟತಟ ಬಿೇಳುವುದ್ತ ನಿಜ್. ಕನಿಷಾ ವೆೇತ್ನಕೆೇಂತ್ ಕಡಿಮ ಸೇಂಬಳವನತು ಯನವ ಕನಖನಾರ್ೆಗಳು 
ಕೊಡತವ ಹನಗೆ್ ಇಲಿ. ಕನಿಷಾ ವೆೇತ್ನಕೆೇಂತ್ ಕಡಿಮ ಕೊಟಟರೆ ಕೆೇಸ್ಚ ಆಗತತ್ುದ.ೆ ಆದ್ದರಿೇಂದ್ ಕೆಲವು 
ಕನಖನಾರ್ೆಯವರತ ಕನಮಿಾಕನಿಗ್ೆ ೧೦,೦೦೦ ರೂ.ಗಳನತು ನಗದ್ತ ರೂಪದ್ಲ್ಲಿ ಕೊಟತಟ ೧೬,೦೦೦ 
ರೂಪ್ನಯಗಳ ಚೆಕಚನತು ಕೊಡತತ್ನುರ.ೆ ೬೦೦೦ ರೂಪ್ನಯಗಳನತು ಮದ್ಲ್ೇೆ ಆ ಕನಮಿಾಕನಿೇಂದ್ 
ತ್ೆಗೆ್ದ್ತಕೂೆೇಂಡಿರತತ್ನುರೆ.  ಆ ಕನಮಿಾಕ ದ್ೂರತ ಕೂೆಟಟರ ೆಮತೇಂದಿನ ತಿೇಂಗಳಿೇಂದ್ ಕೆಲಸದಿೇಂದ್ ತೆ್ಗೆ್ದ್ತ 
ಹನಕತತ್ನುರ.ೆ ಇದ್ಕನೆಗಿ contract labour  ರನತು ನಿಬೇಂಧರೆ್  ಮನಡಲತ ಒೇಂದ್ತ ವಿಶೆೇಷ ಬಿಲಚನತು 
ತ್ರತವ ತ್ಯನರಿ ಮನಡತತಿುದೆದೇವೆ. ಅದ್ರ ಬಗೆ್ೆ ಮನನಯ ಮತಖಯಮೇಂತಿರಗಳ ಜೊತ್ಯೆಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮನನಯ 
ಮೇಂಜ್ಣಣನವರ ಜೊತ್ೆಯಲ್ಲಿಯತ ಚಚಾೆ ಮನಡಿದೆದೇರ್ೆ.   

                                  (ಮತೇಂದ್ತ)  

 



   186 

                                                                                                                                                  ವಿಪ/21-03-2022   
“ wzÀÄÝ¥ÀrAiÀiÁUÀzÀ ¥Àæw/unedited copy/£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ¼À°è CxÀªÁ ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉUÁV G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀPÀÆqÀzÀÄ 

__________________________________________________________________________________ 

(503)21-03-2022(05-50) bsd-md 

ಶ್ರೇ ಅರಬೆೈಲತ ಹೆಬನಬರಚ ಶ್ವರನಮಚ (ಮತೇಂದ್ತ) 

ಅರೆ್ೇಕ ಜ್ನರತ ಇದ್ರಿೇಂದ್ ಶೆ್ೇಷಣೆಗ್ ೆಒಳಗ್ನಗಿರತವುದ್ತ ಸತ್ಯವನಗಿದ.ೆ ಕನನೂನಿನಲ್ಲಿ ನಮಗ್ೆ ಏನೂ 
ಸಿಗತತಿುಲಿ, ಕನನೂನಿನೇಂತ್ ೆ cheque ನಲ್ಲಿಯೆೇ ಹಣ ಪ್ನವತಿಸಿ, ಮದ್ಲ್ೇೆ advance 
ತ್ೆಗೆ್ದ್ತಕೂೆೇಂಡಿರತತ್ನುರೆ. ಇಲಿವೆೇ ಅವರ ವಿರತದ್ಿ complaint ಮನಡಿದ್ ಕನಮಿಾಕರನತು ಕೆಲಸದಿೇಂದ್ 
ತ್ೆಗೆ್ದ್ತ ಹನಕತತ್ನುರೆ. ಈ ರಿೇತಿಯ ಶೆ್ೇಷಣೆ ಅರೆ್ೇಕರಿಗ್ ೆ ಆಗಿರತವುದ್ತ ಸತ್ಯವನಗಿದೆ. 
ಮೂರರೆ್ಯದನಗಿ ಎಲ್ನಿ ಅಸೇಂಘಟಿತ್ ಕನಮಿಾಕರನತು ತ್ರಬೇೆಕೆೇಂದ್ತ ಅವರತ ಹೆೇಳಿದ್ತದ, ಪ್ನರಯಶುಃ 
ಕೆೇೇಂದ್ರ ಸಕನಾರವು ಒೇಂದ್ತ ಹೊಸ E-Shram ಎೇಂದ್ತ ಹೆೇಳುವ portal ಅನತು ತ್ೆಗೆ್ದ್ತಕೊೇಂಡತ 
ಬೇಂದಿದ.ೆ ೩೮೫ ವಗಾದ್ ಕನಮಿಾಕರತ ಮತ್ತು ಇತ್ರ ೆವಗಾದ್ ಕನಮಿಾಕರತ ಬಿಟತಟಹೂೆೇಗಿದ್ದಲ್ಲಿ E-
Shram portal ನಲ್ಲಿ ರೆ್ೂೇೇಂದನಯಸಿಕೂೆಳುಲತ ಅವರಿಗೂ ಸಹ ಅವಕನಶ ಕೊಟಿಟದೆ. ಈ ಹೆಸರತ 
ರೆ್ೂೇೇಂದನಯಸಿಕೂೆಳುಲತ ಕೇೆೇಂದ್ರ ಸಕನಾರವು ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜ್ಯಕೆೆ ಅೇಂದನಜಿಸಿರತವ ಪಟಿಟಯೇಂತೆ್ ೧.೮೯ 
ಕೊೇಟಿ ಆಗಿದ.ೆ ಈಗ್ನಗಲ್ೇೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜ್ಯದ್ಲ್ಲಿ ಕಳೆದ್ ಮನರ್ಚಾ ತಿೇಂಗಳಲ್ಲಿ ೬೪ ಲಕ್ಷ ಜ್ನರನತು 
E-Shram portal ನಲ್ಲಿ ಹೆಸರತ ರೆ್ೂೇೇಂದನಯಸಲ್ನಗಿದೆ. ಇದ್ರಿೇಂದ್ ಆಗತವ ಉಪಯೇಗ 
ಏರೆ್ೇಂದ್ರೆ, ಮದ್ಲರೆ್ಯದನಗಿ APY (Atal Pension Yojana) ಏನಿದ,ೆ ಅದ್ರೇಂತ್ ೆ scheme 
ನಲ್ಲಿ ರೂ.೨ ಲಕ್ಷ accidental benefit ಸಿಗತತ್ುದೆ. ಶನಶಾತ್ ಅೇಂಗವಿಕಲರನದ್ರೆ ರೂ.೧.೫ ಲಕ್ಷ 
ಸಿಗತತ್ುದೆ. ಸನಮನನಯ ಪ್ೆಟತಟ ಬಿದ್ದ ಸೇಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ರೂ. ೧ ಲಕ್ಷ benefit ಕೊಡತವುದ್ಕೆೆ ಈ 
ಯೇಜ್ರೆ್ಯಲ್ಲಿ ಅವಕನಶ ಕೊಟಿಟದನದರೆ. ಇದ್ತ ಒೇಂದ್ರೆ್ಯ ಭನಗವನಗಿದ್ತದ, ಎರಡರೆ್ ಭನಗದ್ಲ್ಲಿ ಅರೆ್ೇಕ 
ತ್ತತ್ತಾ ಪರಿಸಿೆತಿ ಸೇಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ಅನತಕೂಲವಿದೆ. ಕೂೆೇವಿಡಚನೇಂತ್ರ ಸೇಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ವಿಶೆೇಷವನಗಿ ಮರ್ ೆ
ಮತ್ತು Apartment ಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮನಡತವ ಮಕೆಳು ಒೇಂದ್ತ ಅೇಂದನಜಿನ ಪರಕನರ ೧೦.೫೬ ಲಕ್ಷ 
ಜ್ನ ಇದನದರ ೆಹನಗೂ ಇದ್ಕೂೆ ಜನಸಿುಯೂ ಇರಬಹತದ್ತ. ಆ ಹೆಣತಣ ಮಕೆಳು ಕೂೆೇವಿಡಚ ಪೂವಾದ್ಲ್ಲಿ 
ಚೆರ್ನುಗಿದ್ದರತ. ಅವರಿಗೆ್ ಯನವುದೆೇ ಸಮಸೆಯ ಇರಲ್ಲಲಿ. ಒೇಂದೂೆೇಂದ್ತ ಮರ್ೆಯಲ್ಲಿ ೫ ರಿೇಂದ್ ೭ ಸನವಿರ 
ರೂಪ್ನಯಗಳವರೆಗೆ್ ತ್ೆಗೆ್ದ್ತಕೊಳುುತಿುದ್ದರತ. ರ್ನಲ್ೆೆೈದ್ತ ಮರ್ೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮನಡಿಕೊೇಂಡತ ರೂ.೩೦-
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೩೫ ಸನವಿರ ಗಳಿಸಿಕೂೆೇಂಡತ ಕತಟತೇಂಬ ನಿವಾಹಣ ೆ ಮನಡತತಿುದ್ದರತ. ದ್ತರದ್ೃಷಟವಶನತ್ಚ ಕೊೇವಿಡಚ 
effect ನಿೇಂದ್ ಮರ್ೆ ಮನಲ್ಲೇಕರತ ಮರ್ೆಗೆ್ ಬರತವುದ್ತ ಬೆೇಡ ಎೇಂದ್ತ ಹೆೇಳಿಬಿಟಟರತ. ಆ ಕೆಲಸ 
ಮನಡತವ ತ್ನಯ ಎಲ್ಲಿಗ್ೆ ಹೊೇಗಬೆೇಕತ? ಅವರತ ಕನಮಿಾಕ ಇಲ್ನಖಯೆಲ್ಲಿ ಹೆಸರನತು 
ರೆ್ೂೇೇಂದನಯಸಿಕೂೆೇಂಡಿರಲ್ಲಲಿ, ಅವರ data ನೂ ನಮಮ ಕಡ ೆಇಲಿ. ಅವರಿಗೆ್ ಸಹನಯ ಮನಡಬೇೆಕತ 
ಎೇಂಬ ಮನಸತು ಇದ್ದರೂ ಸಹನಯ ಮನಡಲತ ಅವಕನಶ ಆಗಲ್ಲಲಿ. ಇವತ್ತು E-Shram portal 
ಬೇಂದಿರತವ ಉದೆಿೇಶದಿೇಂದ್ ಅರೆ್ೇಕರತ ರೆ್ೂೇೇಂದನಯಸಿಕೂೆಳುಬಹತದ್ತ. ದೇೆವಸನೆನದ್ಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ 
ಮನಡತವ ಪೂಜನರಿಗಳು ದೆೇವಸನೆನ ಬೇಂದಚ ಆದನಗ ಕನಮಿಾಕರನಗಿ ಕಲೆಸ ಮನಡಲತ ಶತರತ 
ಮನಡಿದ್ರತ, catering ಮನಡಿ ಅಡತಗ್ ೆ ಮನಡಿಕೊೇಂಡತ ಜಿೇವನ ಮನಡತವವರತ, ಮದ್ತವೆಗಳಲ್ಲಿ 
ವನದ್ಯ ಮನಡಿಕೊೇಂಡಿರತವ ವನಲಗದ್ವರತ ಸೇೆರಿದ್ೇಂತ್ ೆಹತ್ತು ಹಲವು ಜ್ನರ data ನಮಮ ಸಕನಾರದ್ 
ಬಳಿ ಇರಲ್ಲಲಿ. E-Shram portal ಬೇಂದ್ ಮೇಲ್ೆ News paper ಹೇಂಚತವ ಹತಡತಗರತ ಇತ್ನಯದಿ 
ಕನಮಿಾಕ ವಗಾದ್ವರ ಬಗೆ್ೆ ಅರ್ನಥ ಪರಜ್ಞ ೆ ಕನಡಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಯನವುದೆೇ ಸಕನಾರಗಳಿರತವನಗ ಕಷಟ 
ಬೇಂದ್ ಕನಲದ್ಲ್ಲಿ E-Shram portal ನಲ್ಲಿ ಎಲಿರೂ ಹೆಸರತ ರೆ್ೂೇೇಂದನಯಸಿಕೂೆೇಂಡನಗ 
ಮದ್ಲರೆ್ಯದನಗಿ ಕನಮಿಾಕರ data ಸಕನಾರದ್ ಬಳಿ ಇರತತ್ುದೆ. ಇಡಿೇ ಜನತ್ಕವೇೆ ಇರತತ್ುದ ೆ
ಹನಗೂ ಯನವ ಯನವ ವಗಾದ್ ಜ್ನರತ ಎಷ್ಟ್ಟದನದರ ೆಎೇಂದ್ತ ಸಿಗತತ್ುದೆ. ನರೇೆಗ್ನದ್ಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮನಡತವ 
ಕೃಷ್ಟ್ ಕೂಲ್ಲ ಕನಮಿಾಕರತ ಎಷತಟ? ಮರ್ೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಲೆಸ ಮನಡತವ ಹೆಣತಣಮಕೆಳ ಸೇಂಖೆಯ ಎಷತಟ? 
Mechanicals ಗಳು ಎಷತಟ? ವನದ್ಯ ಬನರಿಸತವವರತ ಎಷತಟ? ಹಿೇಗ್ೆ ಹತ್ತು ಹಲವು ಸೇಂಗತಿಗಳ ಬಗೆ್ೆ 
ಬೆಳಕತ ಚೆಲತಿವುದ್ಕೆೆ ಅನತಕೂಲವನಗತತ್ುದೆ. ಆ ಕನರಣದಿೇಂದ್ E-Shram portal ಅನತು ೪ 
ತಿೇಂಗಳೊಳಗ್ ೆ ಇಡಿೇ ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜ್ಯದ್ಲ್ಲಿ ೧.೯೦ ಕೊೇಟಿ ಜ್ನರಿದ್ತದ, ಇದ್ಕೆೆ ಕೆೇೇಂದ್ರ ಸಕನಾರವು 
ಒೇಂದ್ತ Nodal Agency ಮನಡಿದ.ೆ ಆ Nodal Agency ಧಮಾಸೆಳದ್ ಧಮನಾಧಿಕನರಿಗಳ 
ಸೇಂಘಟರ್ ೆಇದೆ, ಧಮಾಸೆಳದ್ ಗ್ನರಮನಭಿವೃದಿಿ ಸಮಿತಿ ಇದೆ, ಅವರನತು Nodal Agency ಎೇಂದ್ತ 
ರೆ್ೇಮಿಸಿಕೊೇಂಡಿದನದರೆ. ಅವರಿಗ್ ೆ೩೧ ಜಿಲ್ೆಿಗಳ network ಸಹ ಇದೆ. ಹನಗ್ನಗಿ ಒೇಂದ್ತ ದಿವಸಕೆೆ ೪೦-
೫೦ ಸನವಿರ ರೆ್ೂೇೇಂದ್ಣಿ ಆಗತತಿುದೆ. ಇದ್ಕೆೆ ಯನವ ಕನಮಿಾಕರತ ಒೇಂದ್ತ ನಯನ ಪ್ೆೈಸ ೆಕೊಡಬೇೆಕನದ್ 
ಅಗತ್ಯ ಇಲಿ. ಒೇಂದ್ತ card ಗೆ್ ರೂ.೧೫ ಅನತು ಸಕನಾರದಿೇಂದ್ ಕೂೆಡತವ ವಯವಸೆೆ ಮನಡಲ್ನಗಿದೆ. 
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ಹನಗ್ನಗಿ ಎಲ್ನಿ ಶನಸಕರಿಗ್ೆ ವಿನೇಂತಿಸತವುದೆೇರ್ೇೆಂದ್ರೆ, ಅವರವರ ಕ್ಷೆೇತ್ರ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ೆಿಗಳಲ್ಲಿರತವವರಿಗೆ್ 
ಏರೆ್ೇನತ ಸವಲತ್ತುಗಳನತು ಕೊಡಬೇೆಕತ ಎೇಂಬತದ್ತ ಒೇಂದ್ತ ಭನಗವನದ್ರೆ, ಈ ಶರಮಿಕ ವಗಾದ್ವರ 
ದನಖಲ್ನತಿ ಸಕನಾರದ್ ಬಳಿ ಇರಬೇೆಕನದ್ ಅಗತ್ಯ ಇದ.ೆ ಕೊೇವಿಡಚ ಸೇಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜ್ಯ 
ಸಕನಾರದಿೇಂದ್ ಹಣ ಕೊಡತವನಗ ರೂ.೨ ಸನವಿರ ಕೂೆಡಬೇೆಕತ ಎೇಂದ್ತ ಘೂೇಷಣೆಯನದನಗ ನಮಮ 
ಕಡ ೆಯನವುದೆೇ data ಇರಲ್ಲಲಿ. ಇದ್ಕೆೆ ೫ ತಿೇಂಗಳು ಬೆೇಕನಗಿ, ಮರ್ೆಯಲ್ಲಿರತವ ಹೆಣತಣ ಮಕೆಳಿಗೂ 
ಘೂೇಷಣೆಯನದನಗ ೭ ಲಕ್ಷ ಹೆಣತಣ ಮಕೆಳು ಹೆಸರನತು ರೆ್ೂೇೇಂದನಯಸಿಕೂೆೇಂಡರತ. ಈ ರಿೇತಿ ಕಷಟ 
ಬೇಂದನಗ ಸಕನಾರದ್ಲ್ಲಿ DBT (Direct Benefit Transfer) ಆಧನರದ್ ಮೇಲ್ೆ ಹಣ 
ಕೊಡಬೇೆಕನದ್ ಅನಿವನಯಾತ್ೆ ಇದೆ. ಈ ಅಸೇಂಘಟಿತ್ ಕನಮಿಾಕರನತು ಪಟಿಟ ಮನಡತವ ಮತ್ತು ಅವರ 
ದನಖಲೆ್ಗಳನತು ಸಕನಾರದ್ಲ್ಲಿ ಇಡಬೇೆಕನದ್ ಅವಶಯಕತ್ ೆ ಇದೆ ಎೇಂದ್ತ ಕೊೇವಿಡಚ ನೇಂತ್ಹ 
ಸೇಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ಅನತಭವದ್ ಆಧನರದ್ ಮೇಲ್ೆ ಕೇಂಡತಕೊೇಂಡಿದೆದೇವೆ. ಮನನಯ ಸದ್ಸಯರತ ಕೆೇಳಿದ್ೇಂತೆ್ 
ಗ್ನರಹಕ ಬೆಲ್ ೆ ಸೂಚನಯೇಂಕದ್ ಅನತಗತಣವನಗಿ ತ್ತಟಿಟಭತ್ೆಯಯನತು ನಿೇಡಲ್ನಗತತ್ುದೆ. ೨೦೨೨-೨೩ರ್ೇೆ 
ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ೪೨೫ ಅೇಂಕಗಳು ಹೆಚನಿಗಿದ್ತದ, ಮನಸಿಕ ರೂ.೫೧೦ ಗಳನತು ಹೆಚತಿ ಮನಡಲತ 
ಕನನೂನಿನಲ್ಲಿ ಅವಕನಶ ಇದ.ೆ ಅದ್ರ ಆಧನರದ್ ಮೇಲ್ ೆಹೆಚತಿ ಮನಡಿದದೆೇವೆ. ಕೂೆೇವಿಡಚ ಸಮಯದ್ಲ್ಲಿ 
೩.೨೦ ಲಕ್ಷ ಅಸೇಂಘಟಿತ್ ಕನಮಿಾಕರಿಗ್ ೆ Food Kit ಅನತು ಸಕನಾರದ್ ವತಿಯೇಂದ್ ಕೊಟಿಟದದೆೇವೆ.  
Construction labour ಗಳಿಗ್ೆ ಒಮಮ ರೂ.೫ ಸನವಿರ, ಮತ್ೊುಮಮ ರೂ.೩ ಸನವಿರ ಕೊಟಿಟದೆದೇವೆ. 
ಇವರಲ್ಲಿ ೧೭ ಲಕ್ಷಕೆೇಂತ್ ಹೆಚತಿ ಜ್ನರಿಗ್ ೆFood Kit ಗಳನತು ಕೊಟಿಟದೆದೇವೆ. ಇದ್ಲಿದೆೇ ಹೊರದೇೆಶದಿೇಂದ್ 
ಬೇಂದ್ತ ಬೆೇಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇರತವ ೪.೬೫ ಲಕ್ಷಕೆೇಂತ್ ಹೆಚತಿ migrant labour ಗಳಿದ್ತದ, 
ಅವರತಗಳಿಗ್ನಗಿ Construction Board ಮತ್ತು ಅಧಿಕನರಿಗಳ ತ್ೇಂಡ ಹನಗೂ ಅರೆ್ೇಕ 
ಸೇಂಘಟರ್ಗೆಳು ಕೈೆಜೊೇಡಿಸಿದ್ವು. ಕೆೇವಲ ಸಕನಾರ ಮನತ್ರ ಮನಡಲ್ಲಲಿ. ಅರೆ್ೇಕ groups ಗಳು 
ಕೂಡ ನಮಮ ಜೊತ್ೆ ಸಹಯೇಗ ಕೂೆಟಟರತ. ಅದ್ತ ಆದಿ ಚತೇಂಚನಗಿರಿ ಮಠ್ಗಳು ಇರಬಹತದ್ತ, 
ಸಿದ್ದಗೇಂಗ್ನ ಮಠ್ ಇರಬಹತದ್ತ, ಇಸನೆನಚ ಇರಬಹತದ್ತ, ಇೇಂತ್ಹವುಗಳು ಕೆೈಜೂೆೇಡಿಸಿ ಒೇಂದ್ತ ದಿವಸಕೆೆ 
ಒೇಂದ್ತ ಲಕ್ಷ ಊಟ ಕೊಡಲ್ನಗಿದ.ೆ Construction labours, migrant labours ಗಳನತು 
ಕಳುಹಿಸತವುದ್ಕೆೆ Railway Shramik Kalyan ಎೇಂದ್ತ ಕೆೇೇಂದ್ರ ಸಕನಾರ ಘೂೇಷಣೆ ಮನಡಿತ್ತ. 
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ರ್ನವು BMTC bus ಗಳನತು ಬನಡಿಗೆ್ಗ್ ೆಪಡದೆ್ತ ಅವರತ ಇದ್ದೇಂತ್ಹ ಸೆಳದಿೇಂದ್ ಅವರ ರೆ್ಲ್ ೆಪಶ್ಿಮ 
ಬೇಂಗ್ನಳದ್ೇಂತ್ಹ ಊರತಗಳನತು ಮತಟಟಲತ ಬೆೇಕನದ್ೇಂತ್ಹ water bottle ನಿೇಂದ್ ಹಿಡಿದ್ತ, 
ತಿನತುವುದ್ಕೆೆ ಬೆೇಕನದ್ ರೂೆಟಿಟ ಬತತಿುಯನತು ಕೊಟತಟ, train ನಲ್ಲಿ ಕತಳುರಿಸಿ ಕರ್ನಾಟಕದಿೇಂದ್ 
ಶತಭವನತು ಕೂೆೇರಿದದೆೇವೆ. ಈ ಮನತ್ನತು ಏಕೆ ಹೆೇಳುತಿುದೆದೇರೆ್ೇಂದ್ರೆ, ಈ ಶರಮಿಕ ವಗಾವನತು 
ಹಗತರವನಗಿ ರೆ್ೂೇಡತವುದ್ಕೆೆ ಆಗತವುದಿಲಿ. ಈ ದೆೇಶ ಬಲ್ಲಷಾವನಗಲತ, ಈ ರನಜ್ಯ ಬಲ್ಲಷಾವನಗಿ 
ಬದ್ತಕಲತ ಅದ್ತ ನಮಮ ಶರಮಿಕರ ಬೆವರಿನ ಫಲವನಗಿದ.ೆ ಯನವ ಶ್ರೇಮೇಂತ್ರ ಹಣದಿೇಂದ್ ಈ ದೆೇಶ, 
ರನಜ್ಯ ಬದ್ತಕಲಿ. ಕಟಟಕಡೆಯ ಕನಮಿಾಕ ಬದ್ತಕನತು ಕಟಿಟಕೊಟಿಟದನದರ್ೆ, ಕಷಟಪಟಿಟದನದರ್ೆ, ಬೆವರಿನ 
ಹನಿಯನತು ಕನಖನಾರ್ೆ ಮೇಲ್ೆ ಹನಕದನದರೆ್, ಆ ಕನರಣದಿೇಂದ್ ಶ್ರೇಮೇಂತ್ರ್ನಗಿದನದರ್ೆ. ಕನಮಿಾಕ ಮತ್ತು 
ಮನಲ್ಲೇಕ ಒೇಂದ್ತ ರ್ನಣಯದ್ ಮತಖ ಎನತುವುದ್ತ ಸತ್ಯ. ಕನಮಿಾಕ ಇಲಿದೇೆ ಮನಲ್ಲೇಕ ಆಗತವುದ್ಕೆೆ 
ಆಗತವುದಿಲಿ. ಆದ್ರೆ ಕನಮಿಾಕನ ಬದ್ತಕನತು ಹಸನತ ಮನಡತವುದ್ಕೆೆ ಯೇಚರೆ್ ಮನಡಿ ಗಟಿಟಯನದ್ 
ಹೆಜೊಯನತು ಇಡಲ್ೇೆಬೆೇಕನದ್ ಕನಲಘಟಟದ್ಲ್ಲಿದೆದೇವೆ. ಈ ಬಗೆ್ೆ ಒೇಂದ್ತ ವಿಶೆೇಷ Bill ಅನತು ತ್ರತವುದ್ಕೆೆ 
ಮನನಯ ಮತಖಯಮೇಂತಿರಯವರತ ಅನತಮತಿ ಕೊಟಿಟದನದರೆ. ಮರೆ್ು ಮನನಯ ಆಯನೂರತ ಮೇಂಜ್ತರ್ನಥ್ಚ 
ರವರ ಬಳಿ ವಿಚನರವನತು ಪರಸನುಪ ಮನಡಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ್ಲ್ಲಿರತವ Driver, Cleaner, 
Mechanical, Puncture ಹನಕತವವರತ, Auto Driver, Maxi Cab Driver ಇವರನಚಯರಿಗೂ 
ಜಿೇವನಕೆೆ ಭದ್ರತ್ ೆಇಲಿ. ಅಷತಟ ಅಭದ್ರತ್ೆ ಇದೆ. ಅವರತ ಹತ್ುತ್ತು ದಿವಸ ಹೆೇಂಡತಿ, ಮಕೆಳು, ಕತಟತೇಂಬ 
ಬಿಟತಟ ರಸೆು ಮೇಲ್ೆ ಹೂೆೇಗಿ, tyre puncture ತ್ೆಗೆ್ದ್ತ, ಅಲ್ೆಿೇ ಮಲಗಿ, ಅಲ್ಲಿಯೆೇ ಬಿದ್ತದ 
ಜಿೇವನವನತು ಸನಗಿಸತತ್ನುರೆ.  

 ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ.ೆ ಹರಿಪರಸನದಚ:- ರಸೆು ಬದಿಯ ವನಯಪ್ನರಿಗಳನತು (hawkers) ಸೆೇರಿಸಿಕೊೇಂಡರೆ 
ಚೆರ್ನುಗಿರತತಿುತ್ತು. 

 ಶ್ರೇ ಅರಬೆೆೈಲತ ಹೆಬನಬರಚ ಶ್ವರನಮಚ:- Ok, ಅವರತಗಳ ಜಿೇವನವನತು ಬಹಳ ಕಷಟದ್ಲ್ಲಿ 
ನಡಸೆತತ್ನುರ.ೆ Accident ಗಳನದ್ರೆ ರಸೆು ಮೇಲ್ ೆಸನಯತತ್ನುರೆ. ಅವರ ಬದ್ತಕತ ಮತ್ತು ಕತಟತೇಂಬಕೂೆ 
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ಭದ್ರತ್ೆ ಇಲಿ. ಈ ಕನರಣಕನೆಗಿ ನನು ಅನತಭವದ್ ಆಧನರದ್ ಮೇಲ್ೆ ಈ Bill ಅನತು ತ್ರತತಿುದದೆೇರೆ್. 
ರ್ನನೂ ಕೂಡ ಒಬಬ Driver ಆಗಿ ೩ ವಷಾ ಕೆಲಸ ಮನಡಿದ್ವರ್ನಗಿದೆದೇರ್.ೆ                          

                                                                       (ಮತೇಂದ್ತ) 

(504) 21.03.2022 6.00 hv.md 

ಶ್ರೇ ಅರಬೆೈಲಚ ಶ್ವರನೇಂ ಹೆಬನಬರಚ(ಮತೇಂದ್ತವರಿದ್ದ್ತದ):- 

ಸರ್ನಮನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ಸಹ ಒಬಬ ಡೈೆವರಚ ಆಗಿದದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ, ಆೇಂಧರಪರದೆೇಶ, ಕೇೆರಳ, 
ಗ್ೊೇವನ ಮತ್ತು ಮಹನರನಷರ ಈ ರನಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಡೈೆವರಚ ಆಗಿ ಮೂರತ ವಷಾಗಳ ಕನಲ ಹನಗೂ 
ಕಿೇನರಚ ಆಗಿ ಒೇಂದ್ತ ವಷಾಗಳ ಕನಲ ಕೆಲಸ ಮನಡಿದೆದೇರ್.ೆಈ ಸಮತದನಯ ಯನವ ಪರಿಸಿೆತಿಯಲ್ಲಿ 
ಬದ್ತಕತತಿುದ ೆ ಮತ್ತು ಎೇಂತ್ಹ ಕಠಿಣ ಸವನಲತಗಳನತು ಎದ್ತರಿಸಿ ಬದ್ತಕತತಿುದನದರ ೆ ಎನತುವುದ್ರ 
ಅನತಭವದ್ ಹಿರೆ್ುಲ್ೆಯಲ್ಲಿ ರ್ನನತ ಈ ವಿಧೆೇಯಕವನತು ತ್ೇಂದಿದದೆೇರೆ್. ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜ್ಯದ್ಲ್ಲಿ ಈ 
ವಿಧೆೇಯಕದಿೇಂದ್ ಸತಮನರತ 30 ರಿೇಂದ್ 35 ಲಕ್ಷ ಜ್ನರತ ಒೇಂದ್ತ ಸಿೆರ ಬದ್ತಕನತು ಕನಣತತ್ನುರೆ. 
Drivers Welfare Board ಗೆ್ ಹಣ ಹೆೇಗ್ೆ ಬರತತ್ುದೆಯೆೇಂದ್ರ,ೆ ಶೆೇಕಡನ ೫ರಷತಟ ತ್ೆರಿಗ್ೆಯನತು 
ವಿಧಿಸಬೆೇಕೆೇಂದ್ತ ಆಲ್ೂೆೇಚಿಸಿದದೆೇವೆ. ಶ್ರೇಮೇಂತ್ರ ಕನರತ, ಟರಕಚಗಳ ಮೇಲ್ೆ ಸಸೆ್ಚ ವಿಧಿಸಲ್ನಗತತ್ುದ.ೆ ಆ 
ಸಸೆ್ಚ ಹಣ ರೆ್ೇರವನಗಿ ಬೊೇಡಚಾಗೆ್ ಹೊೇಗತತ್ುದೆ. ಈ ಪದ್ಿತಿ ನಮಮ ರೆ್ರಯೆ ರನಜ್ಯಗಳನದ್ 
ತ್ಮಿಳುರ್ನಡತ ಮತ್ತು ಕೇೆರಳ ರನಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಚನಲ್ಲುಯಲ್ಲಿದೆ. ರ್ನನತ 4-5 ರನಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಯನವ 
ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಪದ್ಿತಿಯನತು ಜನರಿಗ್ೊಳಿಸಿದನದರ ೆ ಎನತುವುದ್ರ ಬಗೆ್ೆ ಅಧಯಯನ ಮನಡಿ, ಈ 
ವಿಧೆೇಯಕವನತು ತ್ೇಂದಿದದೆೇರೆ್. ಬೆೇರ ೆ ರನಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಡೈೆವರಚ ಮತ್ತು ಕಿನರಚಗಳಿಗ್ೆ ಮನತ್ರ 
ಸಿೇಮಿತ್ವನಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ, ನಮಮ ರನಜ್ಯದ್ಲ್ಲಿ ಆಟೂೆೇ ರಿಕ್ಷನ ಡೈೆವರಚಗಳನತು ಸಹ ತ್ೆಗೆ್ದ್ತ ಕೂೆೇಂಡಿದದೆೇವೆ 
ಮತ್ತು ಈ ಉದೂೆಯೇಗಕೆೆ ಸೇಂಬೇಂಧಪಟಟೇಂತ್ ೆಮಕನನಿಕಚ ಮತ್ತು ಪೇಂಕಿರಚ ಹನಕತವ  ವೃತಿುಯವರನತು 
ಸಹ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಸೇೆರಿಸಿಕೊೇಂಡಿದದೆೇವೆ. ಈ ಕನನೂನತ ಜನರಿಯನದ್ರೆ, ಆಟೊೇರಿಕ್ಷನ ಡೈೆವರಚಗಳಿಗ್ೆ 
ಆಕುಡೇೆಂಟಚ ಆದ್ರೆ, 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪ್ನಯಗಳ ಪರಿಹನರಧನ ಸಿಗತತ್ುದೆ. ಆತ್ನ ಮಕೆಳ ವಿದನಯಭನಯಸ 
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ಮತ್ತು ಮದ್ತವೆಗ್ೆ ಅನತಕೂಲವನಗತತ್ುದೆ. ಒೇಂದ್ತ ವೆೇಳೆ ಆತ್ನ ಆರೂೆೇಗಯ ಕ್ಷಿೇಣವನದ್ರೆ, ನಿವೃತಿು 
ಹೊೇಂದಿದ್ರ ೆಭತ್ೆಯ ಸಿಗತವೇಂತ್ಹ ಪರಿಸಿೆತಿ ನಿಮನಾಣವನಗತತ್ುದೆ. ಅರೆ್ೇಕ ಜ್ನ ಅನತಭವಿಗಳೂೆೇಂದಿಗೆ್ 
ಚಚೆಾ ಮನಡಿ ಈ ವಿಧೆೇಯಕಕೆೆ ಒೇಂದ್ತ ರೂಪ ಕೂೆಡತವೇಂತ್ಹ ಕೆಲಸವನತು ಮನಡಿದೆದೇವೆ. ಮನನಯ 
ಮತಖಯಮೇಂತಿರಗಳು ಸಹ ಕೂೆೇವಿಡಚ-೧೯ ಪರಿಸಿೆತಿ ಇರತವುದ್ರಿೇಂದ್ ಈಗ ತ್ೆರಿಗ್ಯೆನತು ವಿಧಿಸತವೇಂತ್ಹ 
ಈ ವಿಧೆೇಯಕವನತು ತ್ರತವುದ್ತ ಬೆೇಡ ಸಾಲಪ ವಿಳೇಂಬವನಗಲ್ಲ ಎನತುವ ಮನತ್ನತು ಹೆೇಳಿದ್ದರತ. ಆ 
ಹಿರೆ್ುಲ್ೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಲಪ ವಿಳೇಂಬ ಮನಡಲ್ನಯತ್ತ. ಶರಮಿಕ ವಗಾದ್ವರ ಬದ್ತಕನತು ಹಸನತ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣ ೆ
ಮನಡತವ ನಿಟಿಟನಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜ್ಯದ್ಲ್ಲಿರತವ ಮನನಯ ಬಸವರನಜ್ ಬೊಮನಮಯಯವರ ರೆ್ೇತ್ೃತ್ಾದ್ 
ಸಕನಾರ ಮತ್ತು ಹಿೇಂದ ೆ ಮನನಯ ಬಿ.ಎಸ್ಚ.ಯಡಿಯೂರಪಪನವರ ರ್ನಯಕತ್ಾದ್ಲ್ಲಿ ಶರಮಿಕರಿಗೆ್ 
ಬೆೇಕನದ್ೇಂತ್ಹ ಭದೆರಯ ಕನಯದೆಗಳನತು ಮನಡಿದೆದೇವೆ ಎನತುವ ಹಮೆಮ ಕನಮಿಾಕ ಇಲ್ನಖ ೆ
ಮೇಂತಿರಯನಗಿ ನನಗಿದೆ.  

 ಸರ್ನಮನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಕೊೇವಿಡಚ-19 ಸನೇಂಕನರಮಿಕ ರೂೆೇಗದಿೇಂದ್ ಜ್ನರತ 
ತ್ತ್ುರಿಸತತಿುದ್ದ ಸೇಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ಸಕನಾರದಿೇಂದ್ ಫತಡಚ ಕಟಚ ನಿೇಡಲ್ನಗತತಿುತ್ತು. ಆ ಸೇಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ರ್ನನತ 
ಯನವುದೆೇ ರನಜ್ಕೇಯ ಪಕ್ಷವನತು ಪರಿಗಣರೆ್ಗ್ ೆ ತ್ೆಗೆ್ದ್ತಕೂೆಳುಲ್ಲಲಿ ಕೆೇಳಿದ್ವರಿಗೆ್ಲಿ ಕೊಟಿಟದೆದೇವ.ೆ 
ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುನ ಸದ್ಸಯರತ ಫೊೇನಚ ಮನಡಿದ್ ಕೂಡಲ್ೇೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೂೆಡತತಿುದದೆ. ಯನವ ಪಕ್ಷದ್ವರತ 
ಎೇಂದ್ತ ರ್ನನತ ರೆ್ೂೇಡತತಿುರಲ್ಲಲಿ, ಎಲಿರಿಗೂ ಕಳುಹಿಸಿಕೂೆಡತತಿುದೆದ. ಯನವ ಪಕ್ಷದ್ವರತ ಫತಡಚ ಕಟಚ 
ಹೇಂಚಿಕ ೆಮನಡಿದ್ರೂ ಕೂೆರೆ್ಗ್ ೆ ಹೊೇಗಿ ತ್ಲತಪತವುದ್ತ ಆ ಶರಮಿಕ ವಗಾದ್ರಿಗ್ೇೆ ಎನತುವ ಭನವರೆ್ 
ನನುದ್ತ. ಆಗ ರ್ನವು ಪಕ್ಷನತಿೇತ್ ರೆ್ಲ್ೆಯಲ್ಲಿ ರ್ನವು ಬಡವರನತು ಮತ್ತು ಕನಮಿಾಕರನತು ರಕ್ಷಣೆ 
ಮನಡತವ ಯೇಚರ್ೆ ಮನಡಿದೆದವು. ಭನರತ್ ದೆೇಶದ್ ಅರೆ್ೇಕ ಭನಗಗಳಿೇಂದ್ ಇಲ್ಲಿಗ್ ೆವಲಸೆ ಬೇಂದಿದ್ದ 
ಕನಮಿಾಕ ವಗಾದ್ವರತ ಇಲ್ಲಿೇಂದ್ ತ್ಮಮ ತ್ನಯನುಡಿಗ್ೆ ವಲಸೆ ಹೊೇದ್ ನೇಂತ್ರ ಅಲ್ಲಿಯ ಸೇಂಬೇಂಧಪಟಟ 
ಸಕನಾರದ್ ಸಚಿವರತ ನನಗ್ೆ ಫೊೇನಚ ಮನಡಿ, ಕನಗದ್ ಬರೆದ್ತ,ಚ “ಚ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಕನಾರ ಕನಮಿಾಕ 
ವಗಾದ್ವರನತು ಅತ್ಯೇಂತ್ ಗ್ೌರವಯತತ್ವನಗಿ ನಡಸೆಿಕೊೇಂಡತ ಗ್ೌರವಯತತ್ವನಗಿ ಕಳುಹಿಸಿಕೂೆಟಿಟದೆ. 
ಹಸಿವಿನಿೇಂದ್ ಸನಯತವೇಂತ್ಹ ಪರಿಸಿೆತಿಯನತು ನಿಮನಾಣ ಮನಡಲ್ಲಲಿ. ಅದ್ಕನೆಗಿ ನಿಮಗ್ ೆ
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ಅಭಿನೇಂದ್ರೆ್ಗಳನತು ಸಲ್ಲಿಸತತಿುದೆದೇವೆ”ಚ ಎೇಂದ್ತ ನೂರನರತ ಪತ್ರಗಳನತು ಬರೆದಿದನದರ.ೆ ರ್ನನತ ಅವರಿಗೆ್ 
ಉಪಕನರ ಮನಡಿದೆದೇರ್ೆೇಂದ್ತ ಈ ವಿಚನರವನತು ಪರಸನುಪ ಮನಡತತಿುಲಿ. ನನು ಕತ್ಾವಯದ್ ಭನಗವನಗಿ 
ತ್ಮಮಲಿರಿೇಂದ್ ಸಲಹೆಗಳನತು ಪಡದೆ್ತಕೂೆೇಂಡತ ಈ ಕೆಲಸವನತು ಮನಡಿದದೆೇರೆ್. ನಮಮ ಸಕನಾರ, 
ಅಧಿಕನರಿಗಳು, ಅರೆ್ೇಕ ಸೇಂಘ ಸೇಂಸೆೆಗಳು ಮಠನಧಿೇಶರತ ಹಿೇಗ್ೆ ಅರೆ್ೇಕರತ ನಮಗ್ೆ ಸಹನಯವನತು 
ಮನಡಿದನದರ.ೆ ಅವರೆಲಿರಿಗೂ ರ್ನನತ ಅಭಿನೇಂದ್ರೆ್ಗಳನತು ಸಲ್ಲಿಸತತಿುದೆದೇರ್ೆ. ಕಠಿಣ ಸೇಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ 
ರ್ನವಲೆಿರೂ ಒಟನಟಗಿ ಆ ಸನಿುವೆೇಶವನತು ಎದ್ತರಿಸಬೆೇಕನಗಿದೆ.  

 ಸರ್ನಮನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಶರಮಿಕರ ಅಭಿವೃದಿಿಗ್ೆ ಸಕನಾರ ಯನವ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ 
ಸಹನಯಹಸು ಚನಚಬಹತದ್ತ ಎನತುವುದ್ರ ಬಗ್ೆೆಯೂ ತ್ಮಮಲಿರ ಸಲಹಗೆಳನತು ತ್ೆಗೆ್ದ್ತಕೂೆೇಂಡತ 
ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜ್ಯದ್ ಶರಮಿಕರ ಬದ್ತಕಗ್ ೆಹೂೆಸ ರೂಪವನತು ಕೊಡತವ ನಿಟಿಟನಲ್ಲಿ ರ್ನವಲೆಿರೂ ಒಟನಟಗಿ 
ಸನಗ್ೊೇಣ ಎನತುವ ಮನತ್ನತು ಹೆೇಳುವುದ್ಕೆೆ ಬಯಸತತಿುದೆದೇರ್ೆ. 

 ಶ್ರೇ ಕೆ.ಟಿ.ಶ್ರೇಕೇಂಠೆೇಗ್ೌಡ(ಪದ್ವಿೇಧರರ ಕ್ಷೆೇತ್ರ):- ಸರ್ನಮನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ನನಗ್ ೆಮನನಯ 
ಅರಬೆೈಲಚ ಶ್ವರನೇಂ ಹೆಬನಬರಚ ಹನಗೂ ಮನನಯ ಕೂೆೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪೂಜನರಿಯವರತಗಳ ಬಗ್ೆೆ 
ಅಗ್ನಧವನದ್ ಗ್ೌರವ ಮತ್ತು ಅಭಿಮನನವಿದ.ೆ ಮನನಯ ಕೊೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪೂಜನರಿಯವರತ ಒಬಬ 
ಛನಯನಗ್ನರಹಕರನಗಿ, ಒೇಂದ್ತ ಕರನಣಿ ಅೇಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮನಡತತ್ನು, ಇವತ್ತು ಕನಯಬಿರೆ್ಟಚ 
ದ್ಜೆಾಯ ಮೇಂತಿರಗಳನಗಿ ಈ ಮರ್ೆಯ ಸಭನರ್ನಯಕರನಗಿ ಕನಯಾವನತು ನಿವಾಹಿಸತತಿುದನದರ.ೆ  
ಮನನಯ ಅರಬೆೈಲಚ ಶ್ವರನೇಂ ಹಬನಬರಚರವರತ ಚನಲಕರನಗಿ ಭನರತಿೇಯ ಜ್ನತ್ನ ಪಕ್ಷದ್ ಸಕನಾರದ್ಲ್ಲಿ 
ಕನಯಬಿರೆ್ಟಚ ದ್ಜೆಾಯ ಸಚಿವರನಗಿ, ಕನಮಿಾಕ ಇಲ್ನಖಯೆನತು ಅತ್ಯೇಂತ್ ಸಮಥಾವನಗಿ 
ನಿವಾಹಿಸತತಿುದನದರ.ೆ ಒೇಂದ್ತ ಕೂೆೇಟಿ ತ್ೂೆೇಂಭತ್ತು ಲಕ್ಷಕೂೆ ಹೆಚತಿ ಜ್ನ ಕನಮಿಾಕರತ ಈ 
ರನಜ್ಯದ್ಲ್ಲಿದನದರ.ೆ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ವಿಷಯದ್ ಆಳಕೆಳಿದ್ತ ಉತ್ುರವನತು ಬಹಳ ವಿಸನುರವನಗಿ 
ಕೊಟಿಟದನದರೆ. ಶರಮಿಕ ವಗಾದ್ ಬಗೆ್ೆ ಸಪೇಂದಿಸತವ ಮನಸತು ಮತ್ತು ಹೃದ್ಯ ಅವರಿಗಿದ.ೆ  

 ಸರ್ನಮನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ನನು ಮೂಲ ಪರಶೆು ಏರೆ್ೇಂದ್ರೆ, ಈ ರನಜ್ಯದ್ಲ್ಲಿರತವ ಒೇಂದ್ತ 
ಕೊೇಟಿ ತ್ೂೆೇಂಭತ್ತು ಲಕ್ಷ ಶರಮಿಕ ವಗಾದ್ವರಿಗ್ ೆ ಜಿೇವನದ್ ಭದ್ರತ್ೆ ಸಿಗಬೆೇಕನಗಿದೆ. ಅವರೆಲಿರಿಗೂ 
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ಉತ್ುಮ ಆರೂೆೇಗಯ ಭನಗಯ ಮತ್ತು ಉತ್ುಮ ಗತಣಮಟಟದ್ ಬದ್ತಕತ ಸಿಗಬೆೇಕನಗಿದೆ. ಸೇಂಘಟಿತ್ ವಲಯ 
ಮತ್ತು ಅಸೇಂಘಟಿತ್ ವಲಯ ಎರಡನೂು ರ್ನವು ಪರಿಗಣಿಸಬೆೇಕನಗಿದೆ. ಇದ್ತ ರ್ನಗರಿಕ ಸಮನಜ್ದ್ 
ಜ್ವನಬನದರಿ ಮತ್ತು ಕತ್ಾವಯ ಸಹ ಆಗಿದ.ೆ ಕೆೇೇಂದ್ರ ಸಕನಾರದ್ ಕನಯದೆಗ್ ೆಬಹಳ ಹಿೇಂದ ೆತಿದ್ತದಪಡಿ 
ಮನಡಲ್ನಗಿತ್ತು. ಈಗ ಆದ್ಷತಟ ಬೇೆಗ ತಿದ್ತದಪಡಿಯನತು ಮನಡೂೆೇಣ. ಸೇಂಘಟಿತ್ ವಲಯದ್ 
ಕನಮಿಾಕರತ ಶೇೆಕಡನ ಒೇಂದ್ರಷತಟ ಹಣವನತು ಅವರಿೇಂದ್ ತ್ೆಗೆ್ದ್ತಕೊಳುುವುದ್ತ ಬೆೇಡವೇೆಂದ್ತ 
ಹೆೇಳುವುದಿಲಿ. ಕಟಟಡ ಕನಮಿಾಕರಿಗ್ ೆ ಸಿಗತತಿುರತವ ಸೌಲಭಯಗಳ ಬಗ್ೆೆ ನಮಗ್ೆ ಹೆಮಮ ಇದ.ೆ ಅವರ 
ಮಕೆಳ ವಿದನಯಭನಯಸ, ಮದ್ತವೆ, ಆರೂೆೇಗಯ ಮತ್ತು ವೃದನಿಪಯದ್ ಸೌಲಭಯಗಳನತು 
ಒದ್ಗಿಸಿಕೊಡಲ್ನಗತತಿುದೆ. ಆ ರಿೇತಿಯ ಸವಲತ್ತುಗಳು ಎಲಿರಿಗೂ ಸಿಗಬೆೇಕನೆತುವುದ್ತ ನಮಮಲಿರ 
ಒತ್ನುಯ ಮತ್ತು ಒತ್ನುಸೆಯನಗಿದೆ.  

ಸರ್ನಮನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಸೇಂಘಟಿತ್ ವಲಯದ್ ಕನಮಿಾಕರನತು ಮತ್ತು ಅಸೇಂಘಟಿತ್ 
ವಲಯದ್ ಕನಮಿಾಕರನತು ಗಣರೆ್ಗ್ ೆತ್ೆಗೆ್ದ್ತಕೂೆೇಂಡತ ಅವರಿಗೆ್ ಸವಲತ್ತುಗಳನತು ನಿೇಡತವುದ್ಕೆೆ ಏರೆ್ೇನತ 
ಕರಮಗಳನತು ಜ್ರತಗಿಸಬೇೆಕತ ಆ ಕರಮಗಳನತು ತ್ೆಗೆ್ದ್ತಕೊಳುಲ್ಲ. ಸೇಂಘಟಿತ್ ವಲಯಕೆೆ ನಿೇಡತತಿುರತವ 
ಸೌಲಭಯಗಳನತು ಅಸೇಂಘಟಿತ್ ವಲಯಕೂೆ ವಿಸುರಣೆ ಮನಡಬೇೆಕತ. ಎಲಿ ಕನಮಿಾಕರತ ಗ್ೌರವದಿೇಂದ್ಲ್ೆೇ 
ಕೆಲಸ ಮನಡತತಿುದನದರ.ೆ ಮರ್ೆಗೆ್ಲಸ ಮನಡತವ ಮಹಿಳೆಯೂ ಬೆವರತ ಸತರಿಸತತ್ನುಳೆ. ಯನವ 
ಕನಮಿಾಕರೂ ಹನಸಿಗ್ೆಯ ಮೇಲ್ೆ ಮಲಗತವುದಿಲಿ. ಚನಪ್ ೆಮೇಲ್ೆ, ರೆ್ಲದ್ ಮೇಲ್,ೆ ಅಗತ್ಯ ಬಿದ್ದರೆೇ 
ರೈೆಲ್ೆಾ ಸಟೆೇಷನಚನಲ್ಲಿ, ಬಸ್ಚ ಸನಟಯೇಂಡಚನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಫತಟಚಪ್ನತ್ಚನಲ್ಲಿ ಮಲಗತತ್ನುರ.ೆ ಮನನಯ ಸಚಿವರ 
ಕನಳಜಿಯನತು ರ್ನನತ ಮಚತಿತ್ೆುೇರ್.ೆ ಒೇಂದ್ತ ಕೂೆೇಟಿ ತ್ೊೇಂಭತ್ತು ಲಕ್ಷ ಜ್ನ ಕನಮಿಾಕರಿಗ್ ೆರ್ನಗರಿಕ 
ಸಕನಾರದ್ ಸವಲತ್ತುಗಳು  ದೊರತೆ್ತ, ಅವರ ಬದ್ತಕಗ್ ೆಆಸರ ೆದೊರಕದನಗ ಮನತ್ರ ಮನನಯ ಸಚಿವರ 
ಕನಳಜಿ ಮೂತ್ಾಸಾರೂಪವನತು ಮತ್ತು ಸನಕನರ ರೂಪವನತು ಪಡದೆ್ತಕೂೆಳುುತ್ುದೆ. ಇದ್ಕೆೆ ಮನನಯ 
ಸಚಿವರತ ಮತೇಂದನಗಬೆೇಕೇೆಂದ್ತ ರ್ನನತ ಒತ್ನುಯಸತತಿುದೆದೇರ್.ೆ  
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 ಶ್ರೇ ಆಯನೂರತ ಮೇಂಜ್ತರ್ನಥ್(ಪದ್ವಿೇಧರರ ಕ್ಷೆೇತ್ರ):- ಸರ್ನಮನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 
ಯನವುದೆೇ ಪಕ್ಷದ್ ಸಕನಾರ ಅಧಿಕನರಕೆೆ ಬೇಂದ್ರೂ ಸಹ ಕನಮಿಾಕ ಮೇಂತಿರಯನಗತವುದ್ಕೆೆ ಯನರೂ 
ಪ್ೆೈಪ್ೊೇಟಿ ನಡಸೆತವುದಿಲಿ. ಇದ್ತ ಬಹಳ ನಿಲಾಕ್ಷಯಕೆೆ ಒಳಗ್ನಗಿರತವ ಖನತೆ್ಯನಗಿದೆ. ಯನರೂ ಆ 
ಖನತೆ್ ಬೆೇಕೆೇ ಬೆೇಕತ ಎೇಂದ್ತ ಕೆೇಳುವುದಿಲಿ. ಯನವುದ್ೂ ಖನತೆ್ ಸಿಗಲ್ಲಲಿವೇೆಂದ್ರೆೇ ಕೂೆರೆ್ಗ್ೆ ಈ 
ಖನತ್ೆಯನದ್ರೂ ಇರಲ್ಲ ಎನತುವೇಂತ್ಹ ಸಿೆತಿ ಇದೆ. ಸತಮನರತ 25 ವಷಾಗಳಿೇಂದ್ ಮನನಯ ಶ್ವರನೇಂ 
ಹೆಬನಬರಚರವರತ ನನಗ್ೆ ಸುೆೇಹಿತ್ರನಗಿದನದರ.ೆಚ “ಕೇಂಡಕಟರಚ ಆಗಿದನದಗ, ಡೈೆವರಚನಿೇಂದ್ ಹೆೇಗ್ ೆ ಹೊಡೆತ್ 
ತಿನತುತಿುದೆದ, ಆಮೇಲ್ೆ ಹೆೇಗ್ ೆಡೈೆವರಚ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಕಲ್ಲತ್”ೆಚಎನತುವುದ್ನತು ಅವರತ ನನಗ್ ೆಹೆೇಳಿರತವುದ್ತ 
ರೆ್ನರ್ಪದ.ೆ ನಿಜ್ವನಗಿಯೂ ಕನಮಿಾಕ ಆಗಿದ್ದವರತ, ಇವತ್ತು ಕನಮಿಾಕ ಸಚಿವರನಗಿರತವುದ್ತ ಸನಾಗತ್ನಹಾ 
ನಿಲತವನಗಿದೆ. ಆಯನಯ ಇಲ್ನಖಗೆಳಿಗ್ೆ ಸೇಂಬೇಂಧಪಟಟೇಂತ್ೆ ಹಿರೆ್ುಲ್ೆಗಳು ಅಥವನ ಅಧಯಯನಗಳು 
ಇದ್ದರ,ೆ ಪರತಿಯೇಂದ್ತ ಇಲ್ನಖಗೆಳು ಬಹಳ ಪರಿಣನಮಕನರಿಯನಗಿ ಕನಯಾವನತು ನಿವಾಹಿಸಬಹತದ್ತ. 
ಆದ್ದರಿೇಂದ್ Drivers Welfare Board ಸನೆಪರೆ್ ಮನಡಬೇೆಕೆೇಂದ್ತ ರ್ನನತ ಹಲವನರತ ಬನರಿ 
ಅವರನತು ಒತ್ನುಯಸಿದೆದ. ಆ ನಿಟಿಟನಲ್ಲಿ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ತ್ಯನರಿ ನಡಸೆಿದನದರ.ೆ ಸಣಣ ಕನರತಗಳನತು 
ಇಟತಟಕೂೆೇಂಡರ ೆ ಮನಯನಾದೆ ಇರತವುದಿಲಿವೆೇಂದ್ತ ದ್ತಬನರಿ ಕನರತಗಳನತು ಇಟತಟಕೂೆೇಂಡಿರತವವರತ 
ಕೆೇವಲ ಶೆೇಕಡನ ಒೇಂದ್ರಷತಟ ಸಸೆ್ಚ ಕೊಟಟರೇೆ ಸನಕತ. ಒಬಬ ವಯಕು 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪ್ನಯಗಳ ಕನರನತು 
ಖರಿೇದಿ ಮನಡಿದ್ರ,ೆ ಶೆೇಕಡನ ಒೇಂದ್ರಷತಟ ಸಸೆ್ಚ ಎೇಂದ್ರೆ, 10 ಸನವಿರ ರೂಪ್ನಯಗಳು ನಮಗ್ೆ 
ದೊರೆಯತತ್ುದೆ. ಪರತಿನಿತ್ಯ ಲಕ್ಷನೇಂತ್ರ ಮೇಟನರತ ವನಹನಗಳು ರಸೆುಯ ಮೇಲ್ ೆಬರತತಿುವೆ. ಅಷೂಟ 
ವನಹನಗಳಿಗ್ೆ ಶೆೇಕಡನ ಒೇಂದ್ರಷತಟ ಸಸೆ್ಚ ವಿಧಿಸಿದ್ರ ೆಮನನಯ ಮೇಂತಿರಗಳು ಬಯಸಿದ್ೇಂತ್ ೆ35 ಸನವಿರ 
ಜ್ನರಿಗ್ ೆಬದ್ತಕನತು ಕಟಿಟಕೊಡಬಹತದ್ತ. ಕೆಲರ್ಮಮ ಇವರತಗಳು ಅರ್ನಥ ಶವಗಳನಗಿ ಬಿದಿದರತತ್ನುರ.ೆ 
ಅಪಘಾತ್ವನಗಿ ಕೆೈಕನಲತ ಮತರಿದ್ತಕೊೇಂಡರೇೆ, ಯನರೂ ಇವರನತು ಕೆಲಸಕೆೆ ತ್ೆಗೆ್ದ್ತಕೂೆಳುುವುದಿಲಿ. 
ಇೇಂತ್ಹ ಕತಟತೇಂಬಗಳ ಬಗೆ್ೆ ಮನನಯ ಕನಮಿಾಕ ಸಚಿವರತ ಚಿೇಂತ್ರ್ೆ ನಡಸೆಿರತವುದ್ತ ಬಹಳ 
ಸನಾಗತ್ನಹಾವನಗಿದೆ. ಅವರತ ಚನಲಕರನಗಿದ್ತದ, ಒೇಂದ್ತ ದಿಟಟ ನಿಧನಾರವನತು ತ್ೆಗೆ್ದ್ತಕೊೇಂಡತ, ಅವರ 
ಹೆಜೊ ಗತರತತ್ನತು ಬಹಳ ಪರಿಣನಮಕನರಿಯನಗಿ ಈ ಇಲ್ನಖಯೆಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಸಿದ್ರ ೆಅವರತ ಕನಮಿಾಕ 
ಸಚಿವರನಗಿರತವುದ್ಕೂೆ ಸನಥಾಕವನಗತತ್ುದೆ. ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಎಲ್ಲಿ ದ್ತಡಿಮಯನತು ಪ್ನರರೇಂಭ 
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ಮನಡಿ, ಅವರ ರಕುವನತು ಬೆವರನಗಿ ಸತರಿಸಿ, ತ್ಮಮ ಕತಟತೇಂಬವನತು ಸನಕದನದರೆ, ಆ ವಲಯದ್ವರಿಗೆ್ 
ಒಳೆುಯ ಕೆಲಸವನತು ಮನಡತತ್ನುರನೆತುವ ವಿಶನಾಸ ನನಗಿದ.ೆ  

 ಸರ್ನಮನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಕನಿಷಾ ವೆೇತ್ನ ಎನತುವುದ್ತ ಇವತಿುನ ಕನಲಮನನಕೆೆ ತ್ಕೆೇಂತ್ ೆ
ನಿಗದಿಯನಗಬೆೇಕನಗಿದ.ೆ ಕನಿಷಾ ವೆೇತ್ನ ಎೇಂದ್ರೆ, ಅದ್ತ ಬದ್ತಕಗ್ ೆ ಪೂಣಾವನಗಿರತವುದ್ಲಿ. ಇಡಿೇ 
ಕತಟತೇಂಬವನತು ಕನಿಷಾ ವೆೇತ್ನದಿೇಂದ್ ಸನಕತವುದ್ಕೆೆ ಸನಧಯವನಗತವುದಿಲಿ. ಸೇಂಘಟಿತ್ ಮತ್ತು 
ಅಸೇಂಘಟಿತ್ ವಲಯದ್ ಕನಮಿಾಕರನತು ಸೇೆರಿಸಿದ್ರೆ, ಈ ರನಜ್ಯದ್ ಜ್ನಸೇಂಖೆಯಯಲ್ಲಿ ಶೆೇಕಡನ 35 
ರಿೇಂದ್ 40ರಷತಟ ಇದನದರೆ. ಆದ್ರೆ, ರ್ನವು ಇವತ್ತು ಈ ಸಮೂಹವನತು ಮರೆತ್ತ ಬಿಡತತಿುದದೆೇವ.ೆ 
ಕನಮಿಾಕರ ಸಮೂಹ ಎೇಂದ್ರೆ, ಎಲಿ ಜನತಿಗಳು ಒಳಗ್ೊೇಂಡಿರತತ್ುದೆ. ಹಿೇಂದ್ತಳಿದ್ವರತ, ಎಸ್ಚ.ಸಿ., 
ಎಸ್ಚ,ಟಿ., ಮತೇಂದ್ತವರೆದ್ ಜನತಿಯವರತ ಎಲಿರೂ ಸೇೆರಿ ಇಲ್ಲಿ ಕನಮಿಾಕರನಗಿರತತ್ನುರೆ. ಇೇಂತ್ಹ 
ಸಮೂಹವನತು ಮೇಲ್ತೆ್ತುವುದ್ಕೆೆ ಇರತವುದೆೇ ಕನಮಿಾಕ ಇಲ್ನಖೆ. ಈ ಇಲ್ನಖಯೆನತು 
ಮೇಲದಜಾೆಗ್ೆೇರಿಸತವ ನಿಟಿಟನಲ್ಲಿ ಕೆಲರ್ೇಂದ್ತ ಸಲಹೆಗಳನತು ನಿೇಡತವುದ್ಕೆೆ ಬಯಸತತಿುದೆದೇರ್ೆ.  

          (ಮತೇಂದ್ತವರಿದಿದೆ)  

(505)  21.3.2022  6.10  ರ್ಪಕೆ:ಎಕ ೆ

ಶ್ರೇ ಆಯನೂರತ ಮೇಂಜ್ತರ್ನಥ್ಚ(ಮತೇಂದ್ತ) 

ಸರ್ಾಭರ ಬಹಳ ಒಳೆುಯ ಯೇಜ್ರೆ್ಗಳನತು ತ್ೇಂದಿದೆ.ಚ ಚ ‘Minimum Wage’ಚ ಬಗೆ್ೆ ರ್ನನತ 
ವನಯಖನಯನ ಮನಡತವುದ್ಕೆೆ ಹೊೇಗತವುದಿಲಿ.  Minimum Wage means the bare 
minimum wage, not full dress.  ಅದ್ನತು ಇವತಿುನ ಕನಲಮನನಕೆೆ ತ್ಕೆ ಹನಗೆ್ ರಿವೆೈಸ್ಚ 
ಮನಡಿ.  Minimum Wage fix ಮನಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಖನಸಗಿ ಸೇಂಸೆೆಯ ಮನಲ್ಲೇಕರತ ಕನಿಷಾ 
ವೆೇತ್ನ ಕೊಡದೆೇ ಕನಮಿಾಕರಿಗ್ ೆವೇಂಚರೆ್ ಮನಡತತ್ನುರ.ೆ  ಮೇಂತಿರಗಳೆೇ ಒರ್ಪಪಕೂೆೇಂಡ ಹನಗೆ್, ಅಡನಾನುಚ 
ಚೆಕಚ ತ್ೆಗೆ್ದ್ತಕೂೆಳುುತ್ನುರೆ;  ಕೊಟತಟ ಬರತವುದ್ತ ಅನಿವನಯಾತ್ೆ ಆಗತತ್ುದೆ.  ರೂ. ೧೫೦೦೦ ಗಳ ಚೆಕಚ 
ತ್ೆಗೆ್ದ್ತಕೂೆೇಂಡತ ಹೂೆೇಗತತ್ನುರೆ.  ಅಲ್ೆಿೇ ರೂ. ೫೦೦೦ deduct ಆಗತತ್ುದೆ.  ಇೇಂಥದ್ದನತು 
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ತ್ಡಹೆಿಡಿಯಲತ ಮನಗಾಗಳನತು ಹತಡತಕತವ ನಿಟಿಟನಲ್ಲಿ ಯೇಚರೆ್ ಮನಡಬೇೆಕತ. ಇದೂೆೇಂದ್ತ 
ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಖನಸಗಿ ಶನಲ್ೆಗಳು ಮನಡಿದ್ ಹನಗೆ್ ಮನಡತತ್ುವೆ.  ಮತ್ೂೆುೇಂದ್ತ ರೂಪದ್ಲ್ಲಿ ಕನನೂನಿನ 
ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಮೂಗಿನ ಕೆಳಗ್ೆಯೆೇ ಮೇಸ ಮನಡತವೇಂಥದ್ತದ ನಡಯೆತತ್ುದೆ.  ಇದ್ತ ನಮಗ್ೆಲಿರಿಗೂ 
ಗ್ೊತ್ತು, ಇಲ್ನಖಗೊ ಗ್ೂೆತ್ತು. ಮೇಂತಿರಗಳಿಗ್ ೆಗ್ೊತಿುದ ೆಎೇಂದ್ ಮೇಲ್ೆ ಅಧಿಕನರಿಗಳಿಗೂ ಗ್ೂೆತಿುರತತ್ುದೆ.  
Outsource Agency ಎಲ್ನಿ ಸರ್ಾಭರದ್ ಇಲ್ನಖಗೆಳಲೂಿ ಗತತಿುಗ್ೆ ಆಧನರದ್ ಮೇಲ್ೆ ಕೆಲಸ 
ಮನಡತವವರಿರತತ್ನುರೆ.  Outsource Agency ಎಲ್ನಿ fake ಆಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ, ಎಲಿರೂ ಕನಮಿಾಕ 
ಇಲ್ನಖಯೆ ನಿಯೇಂತ್ರಣದ್ಲ್ಲಿಲಿ.  ಅಸಿಸೆಟೇಂಟಚ ಲ್ೆೇಬರಚ ಕಮಿಷನರಚನಿೇಂದ್ ರಿಜಿಸಟರಚ ಆಗಿ, ನೇಂತ್ರ 
ಸೇಂಸೆೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮನಡಬೆೇಕತ.  Shops and Establishments Act ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಒಬ 
ಲ್ೆೇಬರಚ ಆಫಿೇಸರಚ ಹತಿುರ ಒೇಂದ್ತ ಲ್ೆೈಸೆನುಚ ತ್ೆಗೆ್ದ್ತಕೊೇಂಡತ ಸರ್ಾಭರದ್ ಇಲ್ನಖಗೆಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ 
ಮನಡಬೇೆಕನಗತತ್ುದ.ೆ  ಅಲ್ಲಿರತವ ಒಬಬ ಗ್ೆಜೆಟೆಡಚ ಆಫಿೇಸರಚಗೆ್ ಯನವ ಲ್ೆೈಸೆನುಚ ಹೊೇಂದಿರಬೇೆಕತ 
ಎನತುವುದ್ತ ಗ್ೂೆತಿುರತವುದಿಲಿವೆೇ?  ಗ್ೊತಿುರತತ್ುದ;ೆ ಆದ್ರೆ ಮೇಸ ಮನಡತವುದ್ಕೊೆೇಸೆರ ಅನಹಾರ 
ಜೊತ್ೆ ಒಪಪೇಂದ್ ಮನಡಿಕೂೆಳುುತ್ನುರ;ೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಗಿರೇಮೇಂಟಚ ಆಗತತ್ುದೆ.  ೧೦೦ ಜ್ನರನತು ಕೊಡತತ್ೆುೇರ್ೆ 
ಎೇಂದ್ತ ಹೆೇಳಿ ೭೦ ಜ್ನರನತು ಸಪ್ೆಿೈ ಮನಡತತ್ನುರೆ್.  ಆ ೩೦ ಜ್ನರದ್ತದ fake account ಮನಡಿ ಆ 
ಏಜೆೇಂಟಚ ಮತ್ತು ಅಧಿಕನರಿಗಳು ಹೇಂಚಿಕೂೆಳುುತ್ನುರೆ.   ಒಬೊಬಬಬರಿಗ್ ೆ ರೂ. ೧೫೦೦೦ಗಳೇೆಂದ್ತ ಸತಳುು 
ಲ್ೆಕೆ ತ್ೊೇರಿಸತತ್ನುರ.ೆ ಇದೆೇರಿೇತಿ, ದೊಡಡ ದೂೆಡಡ ಆಸಪತ್ೆರಗಳಲ್ಲಿ ೨೦೦-೩೦೦ fake account 
ಗಳನತು ತ್ೊೇರಿಸಿ ಮೇಸ ಮನಡತತ್ನುರ.ೆ  ಇೇಂಥದ್ದನತು ತ್ಡಯೆಲತ ಸರ್ಾಭರ ಗಮನ ಕೊಡಬೇೆಕತ.   

 ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಗಳೆ, Minimum Wage ಜನರಿಯನಗಿದೆಯೆೇ ಇಲಿವೆೇ ಎೇಂದ್ತ 
ರೆ್ೂೇಡತವವರತ ಯನರೂ?  ಅದ್ನತು execute ಮನಡಬೇೆಕತ ಅಲಿವೆೇ?  ನಿಜ್, ಕನಿಷಾ ವೆೇತ್ನ 
ಕೊಡತವ ನಿಯಮವನತು ಉಲಿೇಂಘರ್ ೆ ಮನಡಿದ್ರೆ ಸಕೆ್ಷನಚ ೧೮ ಮತ್ತು ೨೦ರ ಒಳಗ್ೆ ಕೆಿೇಮನತು 
ಹನಕಬಹತದ್ತ.  ಆಗ ಕೂೆೇಟಚಾನಲ್ಲಿ ಕೆೇಸ್ಚ ನಡಯೆತತ್ುದೆ.  ಇದ್ರಲ್ಲಿ ತ್ರ್ಪಪತ್ಸೆನತ ಶೆೇಕಡ ೧೦ರಷತಟ 
ಪ್ೆರ್ನಲ್ಲಟಯನತು ಕಟಟಬೆೇಕನಗತತ್ುದೆ.  ಕನಿಷಾ ತಿೇಂಗಳಿಗ್ೆ ಒೇಂದ್ತ ಸನವಿರ ಕಡಿಮ ಕೂೆಡತತಿುದನದರೆ್ 
ಎನತುವುದ್ನತು ಪೂರವಚ ಮನಡಿದ್ರೆ ರೂ.೧೦೦೦೦ ದ್ೇಂಡವರೆ್ುೇನತ ಹನಕತತ್ನುರೂೆೇ ಅದ್ತ ಸರ್ಾಭರಕೆೆ 
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ಹೊೇಗದೇೆ ರೆ್ೇರವನಗಿ ಕನಮಿಾಕರಿಗ್ ೆ ಹೊೇಗತತ್ುದೆ.  ಇದೊೇಂದ್ತ ಅದ್ತಭತ್ವನದ್ ಕನನೂರ್ನಗಿದೆ.  
ಆದ್ರೆ, ಕನಿಷಾ ವೆೇತ್ನ ನಿೇತಿ ಉಲಿೇಂಘರ್ ೆಆಗತತ್ುದೆ ಎನತುವುದ್ನತು ಯನರತ ಕೇಂಡತ ಹಿಡಿಯಬೆೇಕತ?   
ಸಾತ್ುಃ ಕನಮಿಾಕ ಕೆೇಸ್ಚ ಹನಕತವುದ್ಕೆೆ ಸನಧಯವಿಲಿ.  ಏಕೆೇಂದ್ರ ೆಮನರರೆ್ ದಿನವೆೇ ಮನಲ್ಲೇಕ ಆತ್ನನತು 
ಕೆಲಸದಿೇಂದ್ ತ್ೆಗೆ್ಯತತ್ನುರ್.ೆ ಲ್ೆೇಬರಚ ಇನುಚಪ್ೆಕಟರಚಗಳ ಕೊರತೆ್ ಇದೆ.  ಉದನಹರಣೆಗ್ ೆಶ್ವಮಗೆದ್ 
ನಗರದ್ ಒಳಗ್ೆ ಮೂರತ Inspectorate ಇದೆ.  ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಬಬರತ ಮನತ್ರ ಇರತತ್ನುರ.ೆ  ೧೦ 
ತ್ನಲೂಿಕಗ್ೂೆಬೂೆಬಬಬ ಇರಬೇೆಕತ, ಆದ್ರೆ ಒಟತಟ ೪ ಜ್ನ ಇರತತ್ನುರ.ೆ  ಅೇಂದ್ರೆ, ಅಸೇಂಘಟಿತ್ ವಲಯ 
ಇಷ್ೊಟೇಂದ್ತ ದೊಡಡದನಗಿದ್ದರೂ ಚೆಕಚ ಅಪಚ ಮನಡತವುದ್ಕೆೆ ಇನುಚಪ್ೆಕಟರಚಗಳೇೆ ಇಲಿ.  ಜಿಲ್ನಿ ಮಟಟದ್ 
ಒಬಬ ಲ್ೆೇಬರಚ ಆಫಿೇಸರಚಗೆ್ ಯನವುದೆೇ ಒೇಂದ್ತ ವನಹನ ಕೊಟಿಟರತವುದಿಲಿ. Data Entry 
Operators ಇಲಿ, ಕಿಕಚಾಗಳು ಇಲಿ.  ಅವರೆಲ್ನಿ ಹೊರ ಗತತಿುಗ್ೆಯವರನಗಿರತತ್ನುರನದ್ದರಿೇಂದ್ ಅವರಿಗೆ್ 
ಯನವುದೆೇ accountability ಇರತವುದಿಲಿ.   ಕಟಟಡ ಕನಮಿಾಕರ ವಿಷಯದ್ಲ್ಲಿ ಹೆೇಳುವುದನದ್ರೆ, 
ಬಹಳಷತಟ ಜ್ನ fake ಕಟಟಡ ಕನಮಿಾಕರ ಎೇಂಟಿರಯನಗಿರತವುದ್ತ ಕೇಂಡತಬರತತ್ುದೆ.  ಕಟಟಡ 
ಕನಮಿಾಕರನತು ಗತರತತಿಸಲತ ಎರಡತ ವಿಧಗಳಿವೆ.  ಒೇಂದ್ತ, ರೆ್ೇರವನಗಿ ಇವರೇೆ ಮನಡಬಹತದ್ತ 
ಇಲಿವೆೇ ಯೂನಿಯನಚನವರನದ್ರೂ ಮನಡಬೇೆಕತ; ಇಲಿವೆೇ ಯನರನದ್ರೂ  ಒಬಬ ಗತತಿುಗ್ೆದನರ 
ಇೇಂಥವರತ ನನು ಹತಿುರ ಕೆಲಸ ಮನಡತತಿುದನದರ ೆ ಎನತುವುದ್ನತು ಪರಮನಣಿೇಕರಿಸಬೆೇಕತ.  ಇತಿುೇಚಿಗ್ೆ 
ಆನಚಲ್ೆೈನಚನಲ್ಲಿ ಯನರತ ಬೇೆಕನದ್ರೂ ಮನಡಬಹತದ್ತ ಎೇಂದ್ತ ನಿಯಮ ಮನಡಿದ್ರತ.  ಅೇಂಥವರ ಕೆೈ 
ರೆ್ೂೇಡಿದನಗ, ಅವು ಮೃದ್ತವನದ್ ಹೂವಿನ ತ್ರಹ ಇರತತ್ುದೆ.  ಆದ್ರೆ ಆತ್ ತ್ನನತ ಗ್ನರೆ ಕೆಲಸಗ್ನರ 
ಎೇಂದ್ತ ಬರೆಸಿರತತ್ನುರ್ೆ.  ಸರ್ಾಭರದ್ ಸೌಲಭಯವನತು ದ್ತರತಪಯೇಗ ಮನಡಿಕೂೆಳುುವೇಂತ್ಹ ಒೇಂದ್ತ 
ವಗಾ ಕೂಡ ಈಗ ಹತಟಿಟಕೊೇಂಡಿದೆ.  ಶ್ರೇಮತಿ ರಶ್ಮ ಎನತುವವರತ ಇಲ್ನಖಯೆಲ್ಲಿ 
ಅಧಿಕನರಿಯನಗಿದನದಗ ಇೇಂಥದೆದಲಿವನೂು ನಿಯೇಂತ್ರಣ ಮನಡಿದ್ದರತ.  ಯನರತ ಈ ರಿೇತಿ ತ್ಪತಪ ಮನಹಿತಿ 
ಕೊಡತತ್ನುರೂೆೇ ಅೇಂಥವರನತು ಬೇಂಧಿಸಿ ಜೆೈಲ್ಲಗ್ೆ ಕಳುಹಿಸತತ್ೆುೇವ ೆಎೇಂದ್ತ ಘೂೇಷಣೆ ಮನಡಿದ್ ಮೇಲ್ೆ 
ಇದ್ತ ಸಾಲಪ ಕೇಂಟೂೆರೇಲಚಗೆ್ ಬೇಂತ್ತ.  ಬಡವರಿಗೆ್ೂೇಸೆರ ಇರತವ ಸೌಲಭಯವನತು ದ್ತರತಪಯೇಗ 
ಮನಡಿಕೊೇಂಡರೆ ಅೇಂಥವರನತು ಬೇಂಧಿಸಿ ಕರಮಿನಲಚ ಕೆೇಸ್ಚ ಬತಕಚ ಮನಡಬೇೆಕತ.  ಬಡವರಿಗೆ್ೂೇಸೆರ 
ಇರತವ ದ್ತಡಡನತು ಶ್ರೇಮೇಂತ್ರತ ದ್ತರತಪಯೇಗ ಮನಡಿಕೊಳುುವುದ್ಕೆೆ ಅವಕನಶ ಮನಡಿಕೊಡಬನರದ್ತ.  
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ಆಕಡ ೆ ಒೇಂದ್ತ ಗಮನ ಇಡಬೇೆಕತ.  ಅದ್ಕೊೆೇಸೆರ  ಲ್ೆೇಬರಚ ಇನುಚಪ್ೆಕಟರಚಗಳ ಕೊರತೆ್ಯನತು 
ನಿೇಗಿಸಬೇೆಕತ.  ಎರಡತ-ಮೂರತ ವಿಭನಗಕೆೆ ಒಬಬರತ ಅಸಿಸೆಟೇಂಟಚ ಲ್ೆೇಬರಚ ಕಮಿಷನರಚ ಇರತತ್ನುರ.ೆ  
ರ್ನನತ ಈ ಕತರಿತ್ತ ತ್ತೇಂಬನ ವಿವರವನಗಿ ಹೆೇಳುವುದ್ಕೆೆ ಹೊೇಗತವುದಿಲಿ.  ಇಲ್ನಖಯೆಲ್ಲಿ ಬಹಳ 
ದೊಡಡ ಸಿಬಬೇಂದಿಗಳ ಕೊರತ್ೆ ಇದೆ.  ಮದ್ಲತ ಈ ಕೊರತೆ್ಯನತು ನಿೇಗಿಸಿ.  ಸತಮನರತ ೧ ಕೊೇಟಿ 
೯೦ ಲಕ್ಷ ಜ್ನ, ಅೇಂದ್ರೆ ಜ್ನಸೇಂಖೆಯ ೩ರೆ್ೇ ೧ ಭನಗದ್ಷ್ಟ್ಟರತವ ಜ್ನರ ಹಿತ್ವನತು ಕನಪ್ನಡಬೇೆಕನಗತತ್ುದೆ.  
ಒೇಂದ್ತ ಪ್ೊಲ್ಲೇಸ್ಚ ಸಟೆೇಷನಚಗೆ್ ಒಬಬ ಪ್ೊಲ್ಲೇಸ್ಚ ಇನುಚಪ್ೆಕಟರಚ ಹೆೇಗ್ ೆ ಅನಿವನಯಾರ್ೇ ಅದೆೇರಿೇತಿ 
ಇಲೂಿ ಕೂಡ ಸೂಕು ಪರಮನಣದ್ಲ್ಲಿ ಅಧಿಕನರಿಗಳನತು ರೆ್ೇಮಕ ಮನಡಬೇೆಕನಗತತ್ುದೆ.  ಬೆೇರ ೆಬೆೇರ ೆ
ಇಲ್ನಖಗೆಳಲ್ಲಿ ಸನಕಷತಟ ಸಿಬಬೇಂದಿಗಳು ಹೆಚತಿವರಿಯನಗಿದನದರೆ.  ಅಲ್ಲಿ ಅೇಂಥವರ ಸೇಂಖೆಯಯನತು ಕಡಿಮ 
ಮನಡಿ, ಬಡವರ ಹಿತ್ ಕನಪ್ನಡತವ ಇೇಂತ್ಹ ಕಡ ೆಅಧಿಕನರಿಗಳನತು ಹೆಚತಿ ರೆ್ೇಮಿಸಬೆೇಕತ.   

 ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಗಳೆ,  ಈಗ ಕನಿಷಾ ವೆೇತ್ನ ಎನತುವುದ್ತ ಹೊರಟತ ಹೊೇಗತತ್ುದೆ.  ಕನಿಷಾ 
ವೆೇತ್ನಕೆೆೇಂದ್ತ ರೆ್ೂೇಟಿಫಿಕೇೆಷನಚ ಮನಡಿ ಒೇಂದೊೇಂದ್ತ ಉದೂೆಯೇಗಗಳ ಬಗೆ್ೆ ಏನತ ಸನಿಯಬಚಗಳನತು 
ನಿಗದಿ ಮನಡತತಿುದಿದೇರೊೇ ಆದ್ತ ಈಗ ಹೂೆೇಗಿಬಿಟಿಟದೆ.  ಅದ್ತ ನಮಮ ಕರ್ಾಭಟ್ಕದ್ಲ್ಲಿ ಜನರಿಗ್ ೆಬೇಂದಿಲಿ.  
ಸತಮನರತ ೨೯ ಕನಮಿಾಕ ಕನನೂನತಗಳನತು Payment of Wages Act ನಿೇಂದ್ ಹಿಡಿದ್ತ 
Employee’s Compensation Act ವರಗೆ್ೆ ಈ ಎಲಿವನೂು ಸೇೆರಿಸಿ ೪ ಕನಮಿಾಕ ಸೇಂಹಿತೆ್ಗಳ 
ರಚರೆ್ಯನಗಿದೆ.  ಅದ್ನತು ರನಜ್ಯಗಳು ಅನತಮೇದಿಸಬೆೇಕತ.  ಸತಮನರತ ೧೮ ರನಜ್ಯಗಳು 
ಅನತಮೇದಿಸಿವೆ ಎನತುವ ಮನಹಿತಿ ನನು ಹತಿುರ ಇದೆ.  ಆದ್ರೆ ಕರ್ಾಭಟ್ಕ ಇದ್ನತು ಅನತಮೇದಿಸಿಲಿ.  
೪ ಕನಮಿಾಕ ಸೇಂಹಿತೆ್ಗಳು ನಮಮ ರನಜ್ಯದ್ಲ್ಲಿ ಇನೂು ಜನರಿಗ್ ೆಬೇಂದಿಲಿ.  ಬಜೆಟಚನಲ್ಲಿ ಸತಮನರತ ೨೦ 
ಸನವಿರ ಗ್ೆಸ್ಟಚ ಟಿೇಚರಚಗಳನತು ರೆ್ೇಮಕ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆ ಎೇಂದ್ತ ಘೂೇಷಣೆ ಮನಡಿದನದರ.ೆ  ಅವರಲ್ಲಿ 
skilled, unskilled, semi-skilled ಎೇಂದ್ತ category ಮನಡಿದನಗ ಆ ಟಿೇಚರಚಗಳಿಗೂ 
ಇಷ್ೆಟೇ ಸೇಂಬಳ ಕೂೆಡಬೇೆಕತ ಎನತುವುದ್ತ ನಿಗದಿಯನಗತತ್ುದೆ.  ಸರ್ಾಭರವೆೇ ತ್ನು ಕನಯದೆಯಲ್ಲಿ, 
ಖನಸಗಿ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸೇಂಸೆೆಗಳಿಗ್ೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ೆ ಕನಿಷಾ ವೆೇತ್ನ ಕೂೆಡಬೇೆಕತ ಎನತುವ ಪದ್ವನತು 
ಹನಕದ.ೆ   ಆದ್ರೆ ಆ ಕನಿಷಾ ವೆೇತ್ನ ಎಷತಟ ಎನತುವುದ್ತ ನಿಗದಿಯನಗಿಲಿ.  ಈ ಸೇಂಹಿತೆ್ ಜನರಿಯನದ್ರೆ 
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ಆಗ ಅದ್ತ ಅನಾಯವನಗತತ್ುದೆ.  ಆಗ ಕನಿಷಾ ವೆೇತ್ನ ಅವರಿಗೆ್ ಸಿಗತತ್ುದೆ.  ಸರ್ಾಭರವೆೇ ಕನಿಷಾ ವೇೆತ್ನ 
ಕೊಡಬೇೆಕತ ಎೇಂದ್ತ ಹೆೇಳುತ್ುದೆ.  ನಮಮ ಅತಿರ್ಥ ಶ್ಕ್ಷಕರಿಗ್ ೆ ರೂ.೭೦೦೦-೮೦೦೦ ಸೇಂಬಳ 
ಕೊಡತತ್ುೆೇವೆ.  ಅವರತ ಪರೂೆೇಕ್ಷವನಗಿ ಗತತಿುಗ್ ೆ ಆಧನರದ್ ಕನಮಿಾಕರೆೇ ಆಗಿರತತ್ನುರ.ೆ  ಆ 
ರಿೇತಿಯದ್ನೂು ತ್ಡಯೆತವುದ್ಕೆೆ ಸನಧಯತ್ ೆಇದೆ.  ದ್ಯಮನಡಿ, ಸೇಂಹಿತೆ್ಯನತು ಯನವನಗ ಜನರಿಗ್ೆ 
ತ್ರಬಹತದ್ತ ಯೇಚರೆ್ ಮನಡಿ.  ರ್ನನತ ಮರೆ್ು ಬಜೆಟಚನ ಭನಷಣದ್ ಮೇಲ್ೆ ಹೇೆಳಿದ್ ಹನಗೆ್, ಕೇೆೇಂದ್ರ 
ಸರ್ಾಭರ ಈ ಕನನೂನಿಗ್ೆ ತ್ನರೆ್ೇ ರೂಲುಚ ಫೆರೇಮಚ ಮನಡಿಬಿಟಟರ,ೆ ನೇಂತ್ರ ಅದ್ನತು ತಿದ್ತದಪಡಿ ಮನಡತವ 
ಅಧಿಕನರ ಈ ಸದ್ನಕೆೆ ಅಥವನ ರನಜ್ಯಗಳಿಗ್ ೆಇರತವುದಿಲಿ.  ಅದ್ರೆ್ುೇ ಯಥನವತ್ಚ ರ್ನವು ಪ್ನಲರೆ್ 
ಮನಡಬೇೆಕನಗತತ್ುದ.ೆ  ಆಗ ಕನಮಿಾಕ ಇಲ್ನಖಗೆ್ೆ ಏನತ ಕೆಲಸ?  ಸೇಂಹಿತೆ್ಗಳನತು ಕೆೇೇಂದ್ರ ಸರ್ಾಭರವೇೆ 
ಫನಮಚಾ ಮನಡಿ, ರೂಲುನೂು ಅವರೆೇ ಫೆರೇಮಚ ಮನಡಿದ್ರೆ ಕನಮಿಾಕ ಇಲ್ನಖಗೆ್ ೆ ಇಲ್ೆಿೇನತ ಕೆಲಸ 
ಇರತತ್ುದೆ?  ಕೆೇವಲ ಗತಮನಸುಗಿರಿಯನತು ಮನಡಬೆೇಕನಗತತ್ುದ;ೆ ಸೂಪರಚವೈೆಸರಚ ಕೆಲಸವನುಷ್ೆಟೇ 
ಮನಡಬೇೆಕನಗತತ್ುದ.ೆ  ಹನಗೆ್ ಮನಡಬೇೆಡಿ.  ನಿಮಗ್ೆ ಅವಕನಶ ಸಿಕೆದೆ.  ತ್ಕ್ಷಣವೆೇ ೪ ಸೇಂಹಿತೆ್ಗಳಿಗ್ೆ 
ರೂಲುಚ ಫರೆೇಮಚ ಮನಡಿ, ರೆ್ೂೇಟಿಫಿಕೇೆಷನಚ ಮನಡಿ, objections call for ಮನಡಿ.  ಎಲಿವನೂು 
ಕಿಯರಚ ಮನಡಿ.  ಅಗತ್ಯ ಬಿದನದಗ ಮತೇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಶನಸಕರತ, ಇದ್ತ ಸರಿಯಲಿ; ತಿದ್ತದಪಡಿ 
ಮನಡಬೇೆಕತ ಎೇಂದ್ತ ಭನವಿಸಿದ್ರ ೆ ಆ ತಿದ್ತದಪಡಿ ಮನಡತವ ಅಧಿಕನರಿ ನಮಗ್ ೆ ಇರತತ್ುದೆ.  ಹನಗೆ್ 
ಮನಡದೇೆ ಇದ್ದರ ೆ ಕೆೇೇಂದ್ರ ಸರ್ಾಭರಕೆೆ ಹೊೇಗಿ ಕೆೇಳಬೆೇಕನಗತತ್ುದೆ.  ಅಸಹನಯಕತ್ೆಯನತು 
ಎದ್ತರಿಸತವ ಸಂದರ್ಭ ಬರಬನರದ್ತ.  ತ್ನವು ಕನಮಿಾಕರನಗಿದ್ತದ ನೇಂತ್ರ ಸಚಿವರನಗಿರತವವರನಗಿದಿದೇರಿ.  
ಭವಿಷಯದ್ಲ್ಲಿ ಕನಮಿಾಕರಿಗೆ್ ಅರ್ನಯಯವನಗದ್ ಹನಗೆ್ ಸೇಂಹಿತೆ್ಗಳ ಸೇಂಬೇಂಧ ಸೂಕುವನಗಿ ಸಪೇಂದಿಸತವ 
ಕೆಲಸ ಮನಡಿ.  ಇಲಿದೇೆ ಇದ್ದರ ೆಮೇ ತಿೇಂಗಳಲ್ಲಿ ಅಪ್ನಯಕೆೆ ಸಿಲತಕ ಹನಕಕೂೆಳುಬೆೇಕನಗತತ್ುದೆ.  ಈ 
ಇಲ್ನಖ ೆ defunct ಆಗತತ್ುದ,ೆ significance ಕಳೆದ್ತಕೊಳುುತ್ುದೆ.  ಲ್ೆೇಬರಚ ಭನಷ್ಯೆಲ್ಲಿ 
ಹೆೇಳುವುದನದ್ರೆ, it will become an impotent law.  Impotent Department 
ಆಗಿಬಿಡತತ್ುದ.ೆ  ಇದ್ತ ಹನಗ್ನಗಬನರದ್ತ.  ಆ ಕನರಣಕೊೆೇಸೆರ ಕನಮಿಾಕ ಸೇಂಹಿತೆ್ಗಳನತು ಬಹಳ 
ಗೇಂಭಿೇರವನಗಿ ತ್ೆಗೆ್ದ್ತಕೂೆಳುಬೆೇಕತ.  ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಜ್ನ ಅಸೇಂಘಟಿತ್ ಕನಮಿಾಕರ ಹಿತ್ವೆೇ ಅಡಗಿದೆ.  
ಆ ಕನರಣಕನೆಗಿ ಅದ್ನತು ಮನಡಬೇೆಕತ.   
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ಮನನಯ ಸದ್ಸಯರನದ್ ಶ್ರೇ ಅರಳಿಯವರತ ತ್ತೇಂಬನ ಒಳೆುಯ ವಿಷಯವನತು ಪರಸನುಪ 
ಮನಡಿದನದರ.ೆ  ಶ್ಕ್ಷಕರಿಗೇಂತ್ೂ ಖೇಂಡಿತ್ವನಗಿ ತ್ತೇಂಬನ ಒಳೆುಯದನಗತತ್ುದೆ.  ಯನವ ಶ್ಕ್ಷಕ 
ಸಮತದನಯದ್ ಪರವನಗಿ ರ್ನವು ಇಲ್ಲಿ ೨೫ ಜ್ನ ಹೊೇರನಟ ಮನಡತತ್ುೆೇವಯೆೇ, ಆ ಕೊೇಡಚ 
ಬೇಂದ್ರ,ೆ minimum wages ಎೇಂದನಗ skilled, unskilled, semi-skilled ಎೇಂದೇೆನಿದೆ, 
ಇದ್ರಲ್ಲಿ skilled ಎನತುವುದ್ನತು ಸನಬಿೇತ್ತ ಮನಡತವುದ್ಕೆೆ ಸನಧಯವನದ್ರ ೆ  ನಿದಿಾಷಟ ಸೇಂಬಳದ್ 
ಮತ್ುವನತು ಸರ್ಾಭರವನಗಲ್ಲ ಅಥವನ ಖನಸಗಿಯವರನಗಲ್ಲ ಕೊಡಲ್ೇೆಬೆೇಕನಗತತ್ುದೆ.  ಅದ್ಕೆೇಂತ್ 
ಕಡಿಮ ಕೊಡತವುದ್ಕೆೆ ಸನಧಯವಿಲಿ.  It will become the law of the land.  ರ್ನವು 
ಶ್ಕ್ಷಕರರೆ್ುೇನತ ಪರತಿನಿಧಿಸಿ ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ೆುೇವಯೆೇ ಅವರಿಗೆ್ ಅಪರತ್ಯಕ್ಷವನಗಿ ಭದ್ರತ್ೆಯನತು ಕೊಡಿಸಿದ್ 
ಹನಗೆ್ ಆಗತತ್ುದ.ೆ  ಇದ್ನತು ನಮಮ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಅಥಾ ಮನಡಿಕೂೆಳುುತ್ನುರೆ.  ಮಾನ್ಯ 
ಸಭಾಪತಿಗಳ,ೆ ರ್ನವು ಈ ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಿ ಶನಲ್ೆಗಳ ಬಗೆ್ೆ ಹೆಚತಿ ಚರ್ಭೆ ಮನಡದೇೆ ಶ್ಕ್ಷಕರ ಬಗ್ೆೆಯೆೇ 
ಹೆಚನಿಗಿ ಚರ್ೆಭ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆ.  ಶನಲ್ೆಗಳ ಸಿೆತಿಗಳ ಬಗೆ್ೆ ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ೆಭ ಮನಡಿರತವುದೇೆ ಕಡಿಮ.  
ಶನಲ್ೆಗಳ ಗ್ೊೇಡ ೆಬಿದ್ತದ ಹೂೆೇಗಿರತವುದ್ರ ಬಗೆ್ೆ, ಶೌಚನಲಯಗಳು ಕೂೆರತೆ್ ಇರತವುದ್ರ ಬಗೆ್ೆ ಹಚೆನಿಗಿ 
ಚರ್ೆಭ ಮನಡಿಯೆೇ ಇಲಿ.  ಏಕೆೇಂದ್ರ ೆಮೇಷತರಗಳು ನಮಮ ಮತ್ದನರರೇೆ ಹೂೆರತ್ತ ಶನಲ್ನ ಕಟಟಡಗಳು 
ನಮಮ ಮತ್ದನರರಲಿ.  ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುನ ಇತಿಹನಸದ್ಲ್ಲಿ ರ್ನವು ಕೆೇವಲ ಶ್ಕ್ಷಕರ ಬಗ್ೆೆಯೆೇ 
ಮನತ್ರ್ನಡಿದದೆೇವೆಯೆೇ ಹೊರತ್ತ ಅವರ ಶನಲ್ೆಗಳ ಬಗ್ೆೆ ಮನತ್ರ್ನಡಿಯೆೇ ಇಲಿ.  ಶ್ಕ್ಷಣದ್ ಬಗ್ೆೆಯೂ 
ಕಡಿಮ ಮನತ್ರ್ನಡಿದೆದೇವೆ.   

                              (ಮತೇಂದ್ತ . . .)  

(506) 21/03/2022 /6:20/ ಎಸ್ಚರ್ಪಆರಚ/ಎಕೆ  
(ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನಚರವರ ಉಪಸಿೆತಿ) 

ಶ್ರೇ ಆಯನೂರತ ಮೇಂಜ್ತರ್ನಥ್ಚ(ಮತೇಂದ್ತ):-  
ರ್ನವು ಎಲಿವನೂು ಮತ್ದನರರ ದ್ೃಷ್ಟ್ಟಯೇಂದ್ ರೆ್ೂೇಡಿದನಗ, ವಯವಸೆೆಯತ ನಮಗ್ೆ ಗ್ೊತಿುಲಿದ್ೇಂತ್ ೆ
ಅಪ್ೆರೇಕ್ಷವನಗಿ ಶ್ರ್ಥಲವನಗಿ ರ್ನಶವನಗಿ ಹೊೇಗತತ್ುದೆ.  ಇೇಂತ್ಹ ಎಲ್ನಿ ಪರಶೆುಗಳಿಗ್ ೆಉತ್ುರವನತು ಈ 
ಕನಮಿಾಕ ಸಮಿತಿಯತ ಸಾಲಪ ಮಟಿಟಗ್ನದ್ರೂ ನಿೇಡತತ್ುದೆ ಎನತುವುದ್ತ ನನು ಭರವಸಯೆನಗಿದೆ.  ಸಾತ್ುಃ 
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ಕನಮಿಾಕರತ ಆಗಿರತವ ಶ್ರೇ ಅರಬೆೈಲತ ಶ್ವರನಮಚ ಹೆಬನಬರಚ ರವರತ ಈ ಕೊೇಡಚನತು ಯನವನಗ 
ಜನರಿಗ್ ೆ ತ್ರಬಹತದ್ತ ಎನತುವುದ್ನತು ತಿಳಿಸಲ್ಲ.  ಇವರತ ನಿಗಾಮಿಸಿದ್ ನೇಂತ್ರ, ಒೇಂದ್ತ ವೆೇಳೆ 
ಶ್ರೇಮೇಂತ್ರತ ಯನರೊೇ ಕನಮಿಾಕ ಸಚಿವರನಗಿ ಬೇಂದ್ರ,ೆಚ “ಕನರಚ”ಚಒೇಂದ್ತ ಕಡ ೆಇರತತ್ುದೆ ;ಚ “ಮಿಕ”ಚ
ಮತ್ೊುೇಂದೆಡೆ ಇರತತ್ುದೆ.  ಅೇಂದ್ರೆ, ಕನಮಿಾಕ ಎನತುವ ಪದ್ವು ವಿಭಜ್ರೆ್ಯನಗತತ್ುದೆ.  ಆಗ 
“ಮಿಕ”ಗಳು ನಮಮ ಬಳಿ ಹನಗೂ “ಕನರತ”ಗಳು ಶ್ರೇಮೇಂತ್ರ ಬಳಿ ಹೂೆೇಗತತ್ುವೆ.  ಇದ್ರಥಾ 
ಶ್ರೇಮೇಂತಿಕೆಯತ ಒೇಂದ್ತ ಕಡಯೆನಗತತ್ುದೆ.    ಕಷಟಪಟತಟ ಬೆವರತ ಸತರಿಸಿ, ಭೂಮಿಗ್ ೆಚೆಲ್ಲಿ ಬದ್ತಕತವ 
ಹನಗೂ ಬೆೇರಯೆವರನತು ಸನಕತವ ಈ ಸಮೂಹವನತು ಯನವತ್ತು ಈ ಸಮನಜ್ ರ್ಪರೇತಿಸತತ್ುದಯೆೇ 
ಅವತಿುನ ದಿವಸ ಸಮನಜ್ದ್ಲ್ಲಿ ಸಮೃದಿಿ ಬರತತ್ುದೆ.  ಕೊೇವಿಡಚ-19 ರೇಂತ್ಹ ಸನೇಂಕನರಮಿಕ 
ಕನಯಲ್ೆಯ ಸೇಂದ್ಭಾಗಳಲ್ಲಿ ಕನಮಿಾಕರ ಪ್ನಡನತು ರೆ್ೂೇಡತವುದ್ಕನೆಗಲ್ಲಲಿ.  ಪ್ನತೆ್ರ ತ್ೊಳೆಯತವ, 
ಬಟೆಟ ಒಗ್ೆಯತವ ಇತ್ನಯದಿ ಮರ್ೆಗೆ್ಲಸ ಮನಡತವವರನತು ಆ ಸೇಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ಮರ್ಯೆಳಗ್ ೆಸೇೆರಿಸಲ್ಲಲಿ.  
ಈ ವಗಾದ್ ಜ್ನರಿಗ್ ೆ ಹೂೆರಗಡ ೆ ಕೆಲಸವೂ ಸಹ ಇರಲ್ಲಲಿ.  ಇೇಂತ್ಹ ಪರಿಸಿೆತಿಗಳಲ್ಲಿ ಆ ವಗಾದ್ 
ಕನಮಿಾಕರತ ಎಲ್ಲಿಗ್ೆ ಹೊೇಗಬೆೇಕತ?  ಕ್ಷೌರಿಕರತ, ಇಸಿರ ಮನಡತವವರತ ಮತ್ತು ಬಟೆಟ ಹೊಲ್ೆಯತವ 
ವಗಾದ್ ಕನಮಿಾಕರತ ಎಲ್ಲಿಗ್ ೆಹೊೇಗಬೆೇಕತ?  ಕೊೇವಿಡಚ-19 ರ ಸೇಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ಯನವುದೆೇ ಹಬಬ, 
ಹರಿದಿನ, ದೆೇವಸನೆನಕೆೆ ಹೂೆೇಗತವುದ್ತ ಇತ್ನಯದಿ ಸೇಂದ್ಭಾಗಳು ಇಲಿದ್ ಕನರಣ, ಯನರೂ ಸಹ ಹೊಸ 
ಬಟೆಟಗಳನತು ಹೊಲ್ಲಸತತಿುರಲ್ಲಲಿ.  ಈ ವಗಾದ್ ಕನಮಿಾಕರೆಲಿರೂ ಬಿೇದಿ ಪ್ನಲ್ನದ್ರತ.  ಆದ್ರೆ, 
ಸದ್ಸಯರತ ಪರಸನುರ್ಪಸಿದ್ೇಂತ್ ೆ ಸಕನಾರದ್ಲ್ಲಿ ಯನವುದೆೇ ಡನಟನಗಳಿಲಿ.  ಒೇಂದ್ತ ವೆೇಳೆ ಈ ವಗಾದ್ 
ಜ್ನರ ಯೂನಿಯನಚಗಳಿದ್ದರ,ೆ ಅವುಗಳು ರೆ್ೂೇೇಂದ್ಣಿಯನಗತತಿುದ್ದವು.  ಇಷತಟ ದೊಡಡ ಸೇಂಖೆಯಯನತು 
ಹೊೇಂದಿದ್ ವಗಾದ್ವರನತು ಯನವುದೆೇ ಕನರಣಕೂೆ ಸಹ ನಿಲಾಕ್ಷಯ ಮನಡತವುದ್ತ ಬೆೇಡ.  ಪ್ನರಯಶುಃ 
ರನಜ್ಕನರಣಿಗಳೆಲಿರೂ ಯನರನತು ಕನಪ್ನಡಿಕೊಳುಬೆೇಕತ ಎನತುವುದ್ತ ಅಥಾವನಗಬಹತದ್ತ. 
ರನಜ್ಕನರಣಿಗಳು ಚತರ್ನವಣೆಯನತು ಗ್ೆಲಿಬೆೇಕನದ್ರೆ …, ಇದ್ತ ನಮಗ್ೆ ಆಗತವುದಿಲಿ.  ಈ ವಗಾದ್ 
ಜ್ನರತ ನಮಗ್ೆ ಮತ್ದನರರಲಿ.  ವಿಧನನ ಸಭೆಯ ಸದ್ಸಯರತ ಈ ಬಗ್ೆೆ ಯೇಚರೆ್ಯನತು 
ಮನಡಬೇೆಕತ.  ಸಮನಜ್ದ್ ಬಡವರತ, ದಿೇನದ್ಲ್ಲತ್ರತ, ಪರಿಶ್ಷಟ ಜನತಿ ಮತ್ತು ಪೇಂಗಡದ್ವರ, ಅಲಪ 
ಸೇಂಖನಯತ್ರತ ಇವರತಗಳ ಬಗೆ್ೆ ಯನರತ ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ನುರೊೇ, ಅವರತ ಮನಸನರೆ ಕನಮಿಾಕ 
ಸಮತದನಯವನತು ರ್ಪರೇತಿಸಿದ್ರ,ೆ ಸಮನಜ್ದ್ ಇನತುಳಿದನ ಎಲ್ನಿ ಸಮತದನಯವನತು 
ರ್ಪರೇತಿಸಿದ್ೇಂತ್ನಗತತ್ುದೆ.  ಇಲಿದಿದ್ದರ,ೆ ಅವರತಗಳು ಕೆೇವಲ ಬನಯಯೇಂದ್ ಮನತ್ರವೆೇ 
ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದನದರ ೆ ; ಆೇಂತ್ಯಾದ್ಲ್ಲಿ ಬೆೇರರೆೆ್ೇ ಇದೆ.  ಹಿೇಗ ಮನಡಿದನಗ, ಬನಯಯಲ್ಲಿರತವ 
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ಹಲತಿಗಳು ಬೆೇರ,ೆ ಹೊಟಟೆಯಲ್ಲಿರತವ ಹಲತಿಗಳು ಬೆೇರಯೆನಗತತ್ುವೆ.  ಕನಮಿಾಕ ಸಚಿವರತ ಬಹಳ 
ಸೂೆಗಸನಗಿ ಉತ್ುರಿಸಿದನದರೆ.  ಈ ಕನರಣಕನೆಗಿ ರ್ನವು ಹೆಮಮಯೇಂದ್ ಅವರಿಗೆ್ ಕಲೆವು ಸಲಹೆಗಳನತು 
ನಿೇಡಲ್ಲಚಿಛಸತತ್ುೆೇರೆ್.  ಶ್ರೇಯತತ್ರತ ಯಶಸಿಾ ಮೇಂತಿರಯನಗಬೆೇಕತ.  ಈ ವಿಚನರದ್ಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ್ 
ಅವಶಯಕವನದ್ ಸಹಕನರಕನೆಗಿ ನಮಮನತು ಕೇೆಳಲ್ಲ.  ಎನಚ.ಜಿ.ಇ.ಎಫ್ಚ. ಕನಖನಾರ್ ೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿನ 
ಕನಮಿಾಕರ ಮಧೆಯ ಏರ್ನಯತ್ತ ಎನತುವುದ್ನತು ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ್ ರ್ನಯಕರನದ್                  
ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ.ೆಹರಿಪರಸನದಚ ರವರತ ಮನತ್ರ್ನಡತವ ಸೇಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ರತ.  ಯನರತ ಯನರತ 
ಕನಮಿಾಕರ ಮಧೆಯ ಇದನದರ ೆ….. ನಮಮ ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಿ ಮನಲ್ಲೇಕರೂ ಸಹ ಕತಳಿತ್ತಕೊೇಂಡಿದನದರೆ.  ನಮಮ 
ಶ್ರೇ ಎಸ್ಚ.ರತದೆರೇಗ್ೌಡರತ 3,800 ಕನಮಿಾಕರಿಗ್ೆ ಉದೊಯೇಗ ನಿೇಡಿದನದರೆ.  ಇವರೂ ಸಹ ಸಾತ್ುಃ 
ಕನಮಿಾಕರನಗಿದ್ದರತ.  ಇವರಿಗೆ್ ಕನಮಿಾಕರ ರೆ್ೂೇವು ಗ್ೊತ್ನುಗಿ, ಇವತಿುನ ದಿವಸ ಸನವಿರನರತ 
ಕನಮಿಾಕರಿಗ್ ೆ ಉದೂೆಯೇಗ ನಿೇಡಿದನದರ.ೆ  ಇವರತ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಮನಲ್ಲೇಕತ್ನ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ 
ನಡದೆ್ತಕೊಳುುವುದ್ತ ಅವರಿಗೆ್ ತಿಳಿದೆೇ ಇಲಿ.  ಇೇಂತ್ಹವರ ಸಲಹೆಯನೂು ಸಹ ಸಚಿವರತ 
ಪಡದೆ್ತಕೂೆಳುಬೇೆಕತ.  ಎಲಿರ ಸಲಹೆಯನತು ಪಡದೆ್ತಕೊೇಂಡತ ಶೆ್ೇಷ್ಟ್ತ್ ಹನಗೂ ಶೆ್ೇಷಣೆಗ್ೆ 
ಒಳಗ್ನಗಬಲಿ ವಗಾವನತು ಕನಪ್ನಡತವುದ್ರ ಬಗೆ್ೆ ಕನಮಿಾಕ ಸಚಿವರತ ಕರಮ ತ್ೆಗೆ್ದ್ತಕೊಳುಬೆೇಕತ.  
“ಹೆಬನಬರಚ”ಚ ಎೇಂದ್ರೆೇರ್ ೆ ಬಹಳ ದೂೆಡಡ ಸಮತದನಯವನಗಿದ್ತದ, ಇದ್ರ ಹಸೆರೂ ಸಹ ಬಹಳ 
ಅಥಾವತ್ನುಗಿದ.ೆ  ಕನಮಿಾಕರನತು ಕನಪ್ನಡತವ ಕಲೆಸಗಳನತು ಸಚಿವರತ ಮನಡತತ್ನುರ ೆ ಎನತುವ 
ಭರವಸಯೆನತು ರ್ನನತ ಇಟತಟಕೂೆೇಂಡಿದದೆೇರ್ೆ.  ಮಧಯ ಪರವೆೇಶ್ಸಿ, ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಅವಕನಶ ಮನಡಿಕೂೆಟಟ 
ರ್ಪೇಠ್ಕೆೆ ವೇಂದಿಸಿ, ನನು ಮನತ್ತಗಳನತು ಮತಗಿಸತತ್ೆುೇರ್ೆ.  ಧನಯವನದ್ಗಳು. 
 

ಶ್ರೇ ಅರವಿೇಂದ್ ಕತಮನರಚ ಅರಳಿ(ವಿಧನನ ಸಭೆಯೇಂದ್ ಚತರ್ನಯತ್ರನದ್ವರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈ ಸದ್ನದ್ ಹಿರಿಯ ಸದ್ಸಯರತಗಳೆಲಿರೂ ಈಗ್ನಗಲ್ೆೇ ನನು ಭನವರೆ್ಗಳನತು ವಯಕು 
ಪಡಿಸಿದನದರ.ೆ  ಇದ್ರ ಜೊತ್ೆಗೆ್ ನಮಮ ಕನಮಿಾಕ ಸಚಿವರೂ ಸಹ ತ್ಮಮಲ್ಲಿರತವ ಭನವರೆ್ಯನತು ಒೇಂದ್ತ 
ಕನನೂನಿನ ರೂಪದ್ಲ್ಲಿ ತ್ರತತಿುರತವುದನಗಿ ಹೆೇಳಿದನದರ.ೆ  ಈ ಸೇಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ನನಗ್ ೆಒೇಂದ್ತ ರೆ್ನಪತ 
ಬರತತಿುದೆ.  ನಮಮ ರ್ನಯಕರನದ್ ಡನ|| ಮಲ್ಲಿಕನಜ್ತಾನ ಖಗ್ೆಾಯವರತ ಕನಮಿಾಕ ಇಲ್ನಖಯೆ 
ಮೇಂತಿರಗಳನಗಿದನದಗ ಒಳುೆಯ ಕೆಲಸವನತು ಮನಡಿ ಕೇತಿಾಯನತು ತ್ೇಂದಿದನದರೆ.  ಅದೆೇ ರಿೇತಿಯನಗಿ ಶ್ರೇ 
ಅರಬೆೈಲಚ ಶ್ವರನಮಚ ಹೆಬನಬರಚ ರವರತ ಒಬಬ ಕನಮಿಾಕರನಗಿ ಮತ್ತು ಕನಮಿಾಕ ಇಲ್ನಖಯೆ 
ಮೇಂತಿರಗಳನಗಿ ಹೊಸ ನಿೇತಿಯನತು ಜನರಿಗ್ೊಳಿಸಿ, ಎಲ್ನಿ ಸೇಂಘಟಿತ್ ಮತ್ತು ಅಸೇಂಘಟಿತ್ ಕನಮಿಾಕರಿಗೆ್ 
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ಸಹಕನರಿಯನಗತವ ಒಳೆುಯ ಕನನೂನನತು ಬೆೇಗರೆ್ ಜನರಿಗ್ ೆ ತ್ರಲ್ಲ ಎೇಂದ್ತ ರ್ನನತ ತಿಳಿಸ 
ಬಯಸತತ್ೆುೇರೆ್.  ಮನನಯ ಆಯನೂರತ ಮೇಂಜ್ತರ್ನಥ್ಚರವರತ ಪರಸನುರ್ಪಸಿದ್ೇಂತ್,ೆ ಕನಮಿಾಕರಿಗ್ ೆ ಕನಿಷಾ 
ವೆೇತ್ನವನತು ನಿಗದಿಪಡಿಸಬೆೇಕತ.  ಕನಮಿಾಕರಿಗೆ್ ಕನಿಷಾ ವೆೇತ್ನ ಕೂೆಡದೇೆ ಇರತವುದ್ತ ಸಕನಾರಕೆೆ 
ಹೆೇಗ್ ೆಗ್ೊತ್ನುಗತತ್ುದೆ, ಇದ್ನತು ಹೆೇಗ್ ೆಕೇಂಡತ ಹಿಡಿಯಬೆೇಕತ ಎನತುವೇಂತ್ಹ ಅೇಂಶಗಳಿಗ್ ೆ…. ಪರಸತುತ್ 
ಇಲ್ನಖಯೆಲ್ಲಿ ಲ್ೇೆಬರಚ ಇನುಚಪ್ೆಕಟರಚ ಹತದೆದಗಳು ಖನಲ್ಲ ಇವೆ.  ನಮಮ ಜಿಲ್ೆಿಯ ಎಲ್ನಿ ತ್ನಲೂಿಕಗಳಿಗೆ್ 
ಲ್ೆೇಬರಚ ಇನುಚಪ್ೆಕಟರಚಗಳಿಲಿ.  ಅಲ್ಲಿನ ಕೆೇವಲ ಒೇಂದೆರೆಡತ ತ್ನಲೂಿಕತಗಳಿಗ್ೆ ಮನತ್ರವೇೆ ಲ್ೇೆಬರಚ 
ಇನುಚಪ್ೆಕಟರಚಗಳಿದನದರೆ.  ಇನತು ಬೆೇರ ೆಕಡಗೆಳಲ್ಲಿ ಈ ಹತದೆದಯನತು ಹೊರ ಗತತಿುಗ್ ೆಆಧನರದ್ ಮೇಲ್ೆ 
ಭತಿಾ ಮನಡಿಕೂೆಳುಲ್ನಗಿದೆ.  ಹಿೇಗ್ನಗಿ ಇವರತಗಳಿಗ್ೆ ಯನವುದೆೇ ರಿೇತಿಯನದ್ ಬದ್ಿತ್ೆಯತ 
ಇರತವುದಿಲಿ.  ಇವರತಗಳು ಕೆೇವಲ ತ್ಮಮ ಕಛೆೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಕತಳಿತ್ತಕೊೇಂಡತ ಅೇಂಗಡಿಗಳಿೇಂದ್ 
ಬರತವುದ್ನತು ತ್ೆಗೆ್ದ್ತಕೊಳುುತ್ನುರೆ.  ಕೆೇವಲ ಕಛೆೇರಿಗ್ ೆಬರತತ್ನುರ ೆಹನಗೂ ಹೂೆೇಗತ್ನುರ.ೆ  ಇವರತ 
ಯನವುದೆೇ ಕನಮಿಾಕರ ಕಷಟಗಳಿಗ್ೆ ಸಪೇಂದಿಸತವುದಿಲಿ.  ಈ ರಿೇತಿಯ ಲ್ೆೇಬರಚ ಇನುಚಪ್ೆಕಟರಚಗಳು 
ಅಲ್ಲಿದನದರ.ೆ  ಮನನಯ ಆಯನೂರತ ಮೇಂಜ್ತರ್ನಥ್ಚ ರವರತ ಪರಸನುರ್ಪಸಿದ್ೇಂತೆ್, ಕನಮಿಾಕ ಸಚಿವರತ 
ಕನಮಿಾಕ ಇಲ್ನಖಯೆನತು ಸದ್ೃಢಗ್ೊಳಿಸಬೆೇಕತ.  ಇಲ್ನಖಯೆಲ್ಲಿ ಖನಲ್ಲ ಇರತವ ಹತದೆದಗಳನತು 
ತ್ಕ್ಷಣವೆೇ ಭತಿಾ ಮನಡಬೇೆಕತ.  ಇದ್ರಿೇಂದನಗಿ ಕನಮಿಾಕರಿಗೆ್ ಸಹಕನರಿಯನಗತತ್ುದೆ.  ಕೆೇವಲ ನಗರ 
ಪರದೆೇಶಗಳಲ್ಲಿರತವ ಕನಮಿಾಕರ ಬಗೆ್ೆ ಮನತ್ರವೆೇ ಸಕನಾರವು ಚಿೇಂತ್ರ್ ೆಮನಡತತಿುದೆ.  ತ್ನಲೂಿಕತ ಮತ್ತು 
ಇತ್ರ ೆಗ್ನರಮಿೇಣ ಪರದೇೆಶಗಳಲ್ಲಿರತವ ಕನಮಿಾಕರ ಬಗ್ೆೆ ಹನಗೂ ಅಸೇಂಘಟಿತ್ ಕನಮಿಾಕರ ಬಗ್ೆೆಯೂ 
ಸಹ ಸಕನಾರವು ಚಿೇಂತ್ರ್ೆಯನತು ಮನಡಬೇೆಕತ.  ಏಕೆೇಂದ್ರ,ೆ ಅವರ ಗ್ೊೇಳನತು ಕೆೇಳುವವರತ 
ಯನರೂ ಸಹ ಇಲಿ.  ರ್ನನತ ಈಗ್ನಗಲ್ೆೇ ಪರಸನುರ್ಪಸಿದ್ೇಂತ್,ೆ ಮನಲ್ಲೇಕರತ ಎಷತಟ ವೆೇತ್ನವನತು 
ನಿೇಡತತ್ನುರೂೆೇ, ಅಷ್ೆಟೇ ವೆೇತ್ನವನತು ಕನಮಿಾಕರತ ತ್ೆಗೆ್ದ್ತಕೂೆಳುಬೆೇಕತ ಹನಗೂ ಕೆಲಸವನತು 
ಮನಡಬೇೆಕತ. ಒೇಂದ್ತ ವೆೇಳೆ ಕನಮಿಾಕರತ ಇದ್ನತು ವಿರೂೆೇಧಿಸಿದ್ರೆ,ಚ “ನಿೇನತ ಹೊೇಗತ, ಮತ್ೂೆುಬಬನತ 
ಬರತತ್ನುರ್”ೆಚ ಎೇಂದ್ತ ಹೆೇಳುತ್ನುರೆ.  ಇೇಂತ್ಹ ಮನಲ್ಲೇಕರತಗಳಿಗ್ೆ ಕನಮಿಾಕ ಇಲ್ನಖಯೆ ಭಯ 
ಎನತುವುದ್ತ ಇರಬೇೆಕತ.  ಒೇಂದ್ತ ವೆೇಳೆ, ಇಲ್ನಖಗೆ್ೆ ತಿಳಿದ್ರ,ೆ ನಮಗ್ೆ ತ್ೂೆೇಂದ್ರೆಯನಗತತ್ುದೆ ಎನತುವ 
ಭಯ ಇದ್ದರ ೆ ಮನತ್ರವೆೇ ಸೇಂಘಟಿತ್ ಕನಮಿಾಕರತ ಬದ್ತಕಲತ ಸನಧಯವನಗತತ್ುದೆ.  ಇಲಿವೆೇಂದನದ್ರ,ೆ 
ಕನಮಿಾಕರತ ನಿರ್ನಾಮವನಗತವ ಕನಲ ಬಹಳ ದ್ೂರ ಉಳಿದಿಲಿ ಎೇಂದ್ತ ನನಗನಿುಸತತ್ುದೆ.  ಮನನಯ 
ಕನಮಿಾಕ ಸಚಿವರತ ಈ ವಿಚನರದ್ಲ್ಲಿ ದಿಟಟ ನಿಲತವನತು ತ್ೆಗೆ್ದ್ತಕೂೆೇಂಡತ, ಕನಮಿಾಕರಿಗೆ್ 
ಸಹಕನರಿಯನಗತವ ವಿಧೆೇಯಕವನತು ಜನರಿಗ್ೊಳಿಸಬೆೇಕತ.  ಕನಮಿಾಕರಿಗ್ೆ ಕನಿಷಾ ವೆೇತ್ನ ಮತ್ತು 
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ಮೂಲಭೂತ್ ಸೌಕಯಾಗಳು ದೊರೆಯಬೆೇಕತ ಎನತುವ ವಿಚನರದ್ಲ್ಲಿ ಮೇಂತಿರಗಳು ಯೇಚರೆ್ 
ಮನಡಬೇೆಕೆೇಂದ್ತ ತ್ಮಮ ಮೂಲಕ ಮೇಂತಿರಗಳನತು ಕೊೇರತತ್ೆುೇರ್.ೆ   

 
ಡನ|| ಕ.ೆಗ್ೊೇವಿೇಂದ್ರನಜಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಕನಮಿಾಕ ಸಚಿವರತ ಸಾಲಪ 

ಮತಗತಳುಗ್ ೆಬಿೇರಬೆೇಕತ. ಪರಸತುತ್ ಅವರತ ಬಹಳ ಗೇಂಭಿೇರವನಗಿದನದರ.ೆ 
 
ಶ್ರೇ ಅರಬೆೈಲಚ ಶ್ವರನಮಚ ಹೆಬನಬರಚ(ಕನಮಿಾಕ ಸಚಿವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 

ರ್ನನತ ಗೇಂಭಿೇರವನಗಿಲಿ.  ಸದ್ಸಯರತ ಪರಸನುರ್ಪಸಿರತವ ಸೇಂಗತಿಗಳು ಬಹಳ ಗೇಂಭಿೇರವನಗಿವ.ೆ  
ಸದ್ಸಯರತ ಮನತ್ರ್ನಡತವನಗ ವಿಶೆೇಷವನಗಿ ಮೂರತ ವಿಚನರಗಳ ಬಗೆ್ೆ ಪರಸನುರ್ಪಸಿದನದರ.ೆ  ಆ ಪ್ೆೈಕ 
ಮದ್ಲರೆ್ಯದ್ತ ಕಟಟಡ ಕನಮಿಾಕರತ.  ಇವತಿುನ ದಿವಸ ರ್ನವು ಕನಮಿಾಕರ ಹೆಸರತಗಳನತು 
ರೆ್ೂೇೇಂದನಯಸಿ ಕೊಡತತಿುದೆದೇವೆ.  ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದೊಡಡ ಪರಮನಣದ್ಲ್ಲಿ ಕಟಟಡ ಕನಮಿಾಕರಲಿದೇೆ 
ಇರತವವರತ ರೆ್ೂೇೇಂದನಯತ್ರನಗತತಿುದನದರೆ.  ಈ ಸೇಂಗತಿಯತ ಸಕನಾರದ್ ಗಮನಕೆೆ ಬೇಂದಿದ ೆಅಷ್ೆಟೇ 
ಅಲಿದೆೇ, ಈ ವಿಚನರದ್ಲ್ಲಿ ಸಕನಾರವು ಅರೆ್ೇಕ ಬದ್ಲ್ನವಣೆಗಳನತು ಜನರಿಗ್ೂೆಳಿಸತತಿುದೆ.  ಅೇಂತ್ಹವರ 
ವಿರತದ್ಿ ಕರಮಿನಲಚ ಪರಕರಣಗಳನತು ದನಖಲ್ಲಸತವ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಬದ್ಲ್ನವಣೆಗಳನತು 
ಮನಡಲ್ನಗತತಿುದೆ.  ಎರಡರೆ್ಯದ್ತ – ಗತತಿುಗ್ೆ ಕನಮಿಾಕರತ ಮೇಸ ಮನಡಿರತವ ಸೇಂಗತಿಯನತು 
ಕನಮಿಾಕ ಇಲ್ನಖಯೆ ಸಚಿವರ್ನಗಿ ರ್ನರೆ್ೇ ಪರಸನುರ್ಪಸಿದೆದೇರ್.ೆ  ಈ ವಿಚನರದ್ ಬಗ್ೆೆಯೂ ಸಹ 
ಸಕನಾರದ್ ಹೇಂತ್ದ್ಲ್ಲಿ ಮನತ್ತಕತ್ೆಗಳನಗಿವ.ೆ  ಇದ್ನತು ಯನವ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ತ್ಡಗೆಟಿಟದ್ರ ೆಕನಮಿಾಕರಿಗ್ ೆ
ಅನತಕೂಲವನಗತತ್ುದೆ ಎನತುವ ಬಗೆ್ೆ ಚಿೇಂತ್ರೆ್ ಮನಡಲ್ನಗತತಿುದೆ.  ಒಟನಟರಯೆನಗಿ ಕನಮಿಾಕರಿಗ್ೆ 
ಯನವುದೆೇ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ತ್ೂೆೇಂದ್ರೆಯನಗದ್ೇಂತ್ೆ ಇವುಗಳನತು ತ್ಡಗೆಟಟಬೆೇಕನಗಿದೆ.  ಇದ್ರ ಬಗ್ೆೆಯೂ 
ಸಹ ಒೇಂದ್ತ ಹೇಂತ್ದ್ಲ್ಲಿ ಚಚೆಾಗಳನಗಿವ.ೆ  ಮೂರರೆ್ೇಯದನಗಿ ಇಲ್ನಖಯೆಲ್ಲಿನ ಸಿಬಬೇಂದಿಗಳ 
ಕೊರತೆ್ಯೆೇ, ನಮಗಿರತವ ಬಹಳ ದೂೆಡಡ ಸಮಸೆಯಯನಗಿದೆ.  ಕರ್ನಾಟಕ ಲ್ೊೇಕ ಸೇೆವನ ಆಯೇಗದ್ 
ಮತಖನೇಂತ್ರ ಲ್ೆೇಬರಚ ಇನುಚಪ್ೆಕಟರಚ ಹತದೆದಗಳ ರೆ್ೇಮಕನತಿ ಮನಡತವುದ್ಕೆೆ ಈಗ್ನಗಲ್ೆೇ ಒರ್ಪಪಗ್ೆ 
ದೊರೆತಿದ;ೆ ಹಿೇಗ್ನಗಿ ಆಯೇಗಕೂೆ ಸಹ ಪರಸನುವರೆ್ಯನತು ಕಳುಹಿಸಲ್ನಗಿದ.ೆ  ಹಿೇಗ್ನಗಿ, ಅತಿೇ 
ಶ್ೇಘರದ್ಲ್ಲಿ ಕಲೆವು ಸಿಬಬೇಂದಿಗಳು ನಮಗ್ೆ ದೂೆರಯೆತವ ಎಲ್ನಿ ವಿಶನಾಸವನತು ಅವರತ ನಿೇಡಿದನದರ.ೆ  
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ರ್ನಲೆರೆ್ೇಯ ಅೇಂಶವನದ್ ವನಹನಕೆೆ ಸೇಂಬೇಂಧಪಟಟೇಂತ್ ೆಶ್ರೇ ಆಯನೂರತ ಮೇಂಜ್ತರ್ನಥ್ಚರವರತ 
ಈಗ್ನಗಲ್ೆೇ ಪರಸನುರ್ಪಸಿದನದರ.ೆ  ಇಲ್ನಖಯೆಲ್ಲಿ ಯನವುದೆೇ ವನಹನ ವಯವಸೆೆಗಳಿರತವುದಿಲಿ ಎೇಂದ್ತ 
ಅವರತ ಹೆೇಳಿದ್ತದ, ಇದ್ತ ಸತ್ಯವೂ ಸಹ ಆಗಿದ.ೆ  ರ್ನನತ ಇಲ್ನಖಯೆ ಪರಭನರವನತು ವಹಿಸಿಕೊೇಂಡತ 
ನೇಂತ್ರ, ರನಜ್ಯದ್ ಎಲ್ನಿ ಜಿಲ್ೆಿಗಳಲ್ಲಿರತವ ಲ್ೇೆಬರಚ ಆಫಿಸರಚಗಳಿಗ್ೆ ವನಹನದ್ ವಯವಸೆೆಯನತು 
ಮನಡಲ್ನಗಿದ.ೆ  ರನಜ್ಯದ್ 31 ಜಿಲ್ೆಿಗಳಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ನಿ ಮಟಟದ್ ಅಧಿಕನರಿಗಳಿಗ್ೆ ವನಹನವನತು ನಿೇಡಲ್ನಗಿದೆ.  
ಅಷ್ೆಟೇ ಅಲಿದೆೇ ತ್ನಲೂಿಕತ ಮಟಟದ್ಲ್ಲಿರತವ ಲ್ೆೇಬರಚ ಇನುಚಪ್ೆಕಟರಚಗಳಿಗೂ ಸಹ ವನಹನದ್ ವಯವಸೆೆ 
ಮನಡಲ್ನಗಿದ.ೆ  ಪರತಿಯಬಬ ಲ್ೆೇಬರಚ ಇನುಚಪ್ೆಕಟರಚಗಳು ತ್ಮಮದೆೇ ಆದ್ ವನಹನದ್ಲ್ಲಿ ಹೂೆೇಗಿ, ಕತ್ಾವಯ 
ನಿವಾಹಿಸತವ ಸಲತವನಗಿ ಪರತಿ ಇನುಚಪ್ೆಕಟರಚಗಳಿಗ್ ೆ ಮನಹೆಯನನ 5,000/- ರೂಪ್ನಯಗಳೇಂತ್ೆ 
ಭತ್ೆಯಯನತು ನಿೇಡಲ್ನಗತತಿುದೆ.  ಅೇಂದ್ರೆ, ಲ್ೇೆಬರಚ ಇನುಚಪ್ೆಕಟರಚಗಳು ತ್ಮಮ ಸಾೇಂತ್ ವನಹನದ್ಲ್ಲಿ 
ಹೊೇಗಿ ಬರಲತ ಖಚನಾಗತವ ದ್ತಡಡನತು ಕೊಡಬೇೆಕೆೇಂಬ ಉದೆದೇಶದಿೇಂದ್ ಇದ್ನತು ಜನರಿಗ್ೊಳಿಸಲ್ನಗಿದೆ.  
ಈಗ್ನಗಲ್ೆೇ ಕಳೆದೆರಡತ ತಿೇಂಗಳುಗಳಿೇಂದ್ ಈ ರಿೇತಿಯ ಭತ್ೆಯಯನೂು ಸಹ ಪ್ನವತಿಸಲ್ನಗತತಿುದೆ.   

 
ಇಲ್ಲಿ ಪರಸನುರ್ಪಸಿರತವ ಕನಮಿಾಕ ರ್ನಯಯನಲಯ ಎನತುವ ಶಬದವು ಬಹಳ ಮತಖಯವನದ್ತದ್ತ.  

ಕೆೇೇಂದ್ರ ಸಕನಾರವು ಒಟತಟ 429 ಕನಮಿಾಕ ಕನಯೆದಗಳನತು ಒಟತಟಗೂಡಿಸಿ, ರ್ನಲತೆ ಕನಮಿಾಕ 
ರ್ನಯಯನಲಯಗಳನತು ಜನರಿಗ್ೊಳಿಸತತಿುದೆ.  ಅವುಗಳು ಈ ಮತೇಂದಿನೇಂತಿವೆ.  (1) Code on 
Wages (2) Code on Industrial Relations (3) Code on Social Security and 
(4) Code on Occupational Safety, Health and Working Conditions.  ಕೆೇೇಂದ್ರ 
ಸಕನಾರವು ಈ ಮೇಲೆೇಂಡ ರ್ನಲತೆ ಕೊೇಡಚಗಳನಾಯ ವಿಧೆೇಯಕವನತು ಜನರಿಗ್ೊಳಿಸತತಿುದೆ.  
ಈಗ್ನಗಲ್ೆೇ ಇವುಗಳು ನಮಮ ವನಯರ್ಪುಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ರಚರೆ್ಯನಗತವುದ್ಕೆೆ ಕರಡತ ಸಿದ್ಿಗ್ೊೇಂಡಿದೆ.  
ಎಲ್ನಿ ವಿಧೆೇಯಕಗಳ ಕರಡನತು ಸಿದ್ಿಪಡಿಸಲ್ನಗಿದೆ.  ಇವುಗಳನತು ಅತಿೇ ಶ್ೇಘರದ್ಲ್ಲಿ 
ಜನರಿಗ್ೊಳಿಸಬೆೇಕನಗಿದೆ.  ಈಗ್ನಗಲ್ೆೇ ಶ್ರೇ ಆಯನೂರತ ಮೇಂಜ್ತರ್ನಥ್ಚ ರವರತ ಪರಸನುರ್ಪಸಿದ್ೇಂತ್,ೆ 
ಕೆೇೇಂದ್ರ ಸಕನಾರದ್ ಈ ಕನನೂನತ ದೆೇಶದ್ 17 ರನಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒರ್ಪಪಗ್ೆಯನಗಿದೆ.   

 
(ಈ ಹೇಂತ್ದ್ಲ್ಲಿ ಶ್ರೇ ಬಸವರನಜ್ ಶ್ವಲ್ಲೇಂಗಪಪ ಹೊರಟಿಟರವರತ 

ಸಭನಪತಿ ರ್ಪೇಠ್ವನತು ಅಲೇಂಕರಿಸಿದ್ರತ) 
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ನಮಮ ರನಜ್ಯದ್ಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಈ ರ್ನಲತೆ ಕೊೇಡಚಗಳನತು ಶ್ೇಘರವನಗಿ ಜನರಿಗ್ೂೆಳಿಸದೆೇ ಹೂೆೇದ್ರೆ, 
ನಮಗ್ೆ ಆಗತ್ಕೆ ಅಪ್ನಯಗಳ ಬಗ್ೆೆಯೂ ಸಹ ಸದ್ಸಯರತ ಮನವರಿಕೆ ಮನಡಿಕೊಟಿಟದನದರೆ.  ಈಗ 
ಜನರಿಗ್ೊಳಿಸಲ್ನಗತತಿುರತವ ಸನಮನಜಿಕ ಭದ್ರತ್ನ ಕನಯೆದಯನತು… ಈ ಬಗೆ್ೆ ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ್ 
ರ್ನಯಕರೂ ಸಹ ಪರಸನುರ್ಪಸಿದನದರೆ.  ಇದ್ರ ಮಹತ್ಾವೇೆರ್ೆೇಂದ್ರ,ೆ ಯನವ ಅಸೇಂಘಟಿತ್ ಕನಮಿಾಕರ ಬಗೆ್ೆ 
ಸದ್ಸಯರತ ಪರಸನುರ್ಪಸಿದ್ರತ ಕನಖನಾರ್ೆಗಳು ನಿೇಡತತಿುರತವ ಸನಮನಜಿಕ ಭದ್ರತ್ನ ಮತ್ುವನತು ಕನಮಿಾಕ 
ಇಲ್ನಖಯೆತ ಬೆೇರ ೆಉದೆದೇಶಗಳಿಗ್ೆ ಬಳಸಲತ ಅವಕನಶವಿರಲ್ಲಲಿ.  ಇದ್ಕೆೆ ಕೆಲವು ನಿಬೇಂಧರೆ್ಗಳಿತ್ತು.  
ಅವುಗಳು ಯನವುವೆೇಂದ್ರೆ, ಆಸಪತ್ೆರಗಳು, ಶನಲ್ೆಗಳು ಹನಗೂ ಇನಿುತ್ರೆ ಉದೆದೇಶಗಳಿಗ್ೆ ಮನತ್ರವೆೇ 
ಬಳಸಬೆೇಕನಗಿತ್ತು.  ಮತೇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪರಶ್ುತ್ ರ್ನಲತೆ ಕೂೆೇಡಚಗಳು ಜನರಿಗ್ ೆಬೇಂದ್ ಮೇಲ್ೆ, ಈ 
ದೆೇಶದ್ಲ್ಲಿ ಸನಮನಜಿಕ ಭದ್ರತ್ ೆಕನಯೆದಯಡಿ ಬರತವ ಹಣವನೂು ಸಹ ಕನಮಿಾಕ ಇಲ್ನಖಯೆ ಒಳೆುಯ 
ಉದೆದೇಶಕೆೆ ಬಳಸಲೂ ಸಹ ಅವಕನಶವನಗತತ್ುದೆ.  ಇವತಿುನ ದಿವಸ ಅಸೇಂಘಟಿಕ ಕನಮಿಾಕರ 
ಸೇಂಖೆಯಯತ ಒೇಂದ್ತ ಕೊೇಟಿ ಒೇಂಭತ್ತು ಲಕ್ಷದ್ಷತಟ ದೊಡಡದ್ತ ಇದ.ೆ  ಈಗ್ನಗಲ್ೆೇ ಶ್ರೇ ಆಯನೂರತ 
ಮೇಂಜ್ತರ್ನಥ್ಚ ರವರತ ಪರಸನುರ್ಪಸಿದ್ೇಂತೆ್, ಸದ್ಸಯರ ಪ್ನರತಿನಿಧಯ ಕೂೆಡತವ ಅದ್ರಲೂಿ ವಿಶೆೇಷವನಗಿ 
ಶ್ಕ್ಷಕರೂ ಸಹ ಈ ಒೇಂದ್ತ ಕೊೇಡಚನಲ್ಲಿ ಜ್ಮನ ಆಗತತ್ನುರೆ. 

 
 
(ಮತೇಂದ್ತ) 

(507) 21.03.2022 06.30 ಎಸ್ಚವಿ-ಆರಚಎನಚ 
(ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿೆತಿ) 

ಶ್ರೇ ಅರಬೆೈಲಚ ಶ್ವರನಮಚ ಹೆಬನಬರಚ (ಮತೇಂದ್ತ):-  
ಅವರಿಗೆ್ ಎಷತಟ ವೆೇತ್ನವನತು ನಿಕೆ ಮನಡಬೇೆಕತ ಎನತುವುದ್ನತು ಕೂಡ notify ಮನಡಲ್ನಗತತ್ುದೆ.  
ಇದ್ನತು ಯನರೂ ತ್ರ್ಪಪಸಲ್ನಗತವುದಿಲಿ. ಹಿೇಗ್ೆ ಈ ರ್ನಲತೆ ಕೊೇಡಚ ಬರತವುದ್ರಿೇಂದ್ ರನಜ್ಯದ್ಲ್ಲಿ 
ಈಗಿರತ್ಕೆೇಂತ್ಹ ೨೯ ಕನಮಿಾಕ ಕನಯದೆಗಳೆಲಿವೂ ಹೊರಟತ ಹೂೆೇಗಿ ಎಲ್ನಿ ವಗಾದ್ ಕನಮಿಾಕರತ, 
ಶರಮಿಕರತ ಈ ರ್ನಲತೆ ಕೊೇಡಚನ ಒಳಗ್ೆ ಬರತತ್ನುರೆ.  Social Security Act ನಲ್ಲಿ ಈ ವಗಾಕೆೆ 
ಸಹನಯ ಮನಡಲತ ಕನನೂನಿನಲ್ಲಿ ಅವಕನಶ ಸಿಗತತ್ುದೆ.  ಅದ್ಕೆೆ ಒೇಂದ್ತ ಕೂೆೇಡಚಗೆ್ Code of 
Social Security  ಎೇಂದ್ತ ಹೆಸರಿಡಲ್ನಗಿದ.ೆ  ಮತ್ೊುೇಂದ್ತ ಕೊೇಡಚಗೆ್ Code of Safety ಎೇಂದ್ತ 
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ಹೆಸರಿಸಲ್ನಗಿದ.ೆ  ಇದ್ಕೆೆ ಕನರಣ ಕನಮಿಾಕರ ರಕ್ಷಣೆಯನಗಬೆೇಕತ ಮತ್ತು Social Security 
ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕನಮಿಾಕರ ಬದ್ತಕತ ನಿಶಿಯವನಗಬೆೇಕತ ಎನತುವ ಹಿರೆ್ುಲ್ೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ನತು ತ್ರಲ್ನಗಿದೆ.  
ನಮಮ ಸಕನಾರವು ಕೂಡ ಅತಿ ಶ್ೇಘರದ್ಲ್ಲಿ ತ್ರಲ್ಲದ್ತದ, ಕರಡತ ಸಿದ್ಿವನಗಿದೆ.  ಎಷತಟ ಸನಧಯರ್ೇ ಅಷತಟ 
ಶ್ೇಘರವನಗಿ ಮತ್ೂೆುಮಮ ನಿಮಮೇಂತ್ಹ ಕನಮಿಾಕ ಮತಖೇಂಡರ ಜೊತ್ೆಯಲ್ಲಿ ಚಚೆಾ ಮನಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ  
ಏರೆ್ಲ್ನಿ ಮನಡಿದ್ರೆ ಕನಮಿಾಕರ ಭವಿಷಯ ಒಳೆುಯದನಗತತ್ುದೆಯೇ  ಅೇಂತ್ಹ ಒೇಂದ್ತ ಒಳೆುಯ ಬಿಲಚ 
ಅನತು ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜ್ಯದ್ಲ್ಲಿ ಅತಿ ಶ್ೇಘರವನಗಿ ತ್ರತತ್ೆುೇವೆ ಎನತುವ ಭರವಸಯೆನತು ಈ ಸೇಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ 
ಕೊಡತತ್ುೆೇರೆ್.   

ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ಇೇಂದ್ತ ಬೆಳಗ್ೆೆ ಉತ್ುರ ಕೊಡಬೇೆಕತ್ತು.    ತ್ಮಗ್ೆ 
ದ್ೂರವನಣಿ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿದದೆೇರೆ್.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಸಚಿವರೆೇ, ಅದ್ರ ಬಗೆ್ೆ ರ್ನನತ ಬೆಳಗ್ೆೆ ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಿ ಹೇೆಳಿದೆದೇರ್ೆ.   

ಶ್ರೇ ಅರಬೆೈಲಚ ಶ್ವರನಮಚ ಹೆಬನಬರ:- ಉಕರೆೇನಚನಲ್ಲಿ ಮೃತ್ ಪಟಟ ಹನವೆೇರಿ ಹತಡತಗನ 
ಪ್ನರ್ಥಾವ ಶರಿೇರ ಇೇಂದ್ತ ಬೇಂದಿದ್ತದ, ಹನವೇೆರಿ ಜಿಲ್ನಿ ಉಸತುವನರಿ ಸಚಿವರ್ನಗಿ ರ್ನನತ ಮನನಯ 
ಮತಖಯಮೇಂತಿರಯವರೊೇಂದಿಗ್ೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇೆಕತ್ತು.  ಹನಗ್ನಗಿ ಮನನಯ ಸದ್ಸಯರತ ಯನರೂ ತ್ಪ್ನಪಗಿ 
ಭನವಿಸಬನರದ್ತ.  

ಕನಮಿಾಕ ಇಲ್ನಖಯೆ ಮೇಲ್ೆ ಅರೆ್ೇಕ ಹಿರಿಯ ಸದ್ಸಯರತ ಬೆಳಕತ ಚಲೆ್ಲಿದನದರ.ೆ  ಎಲಿರಿಗೂ 
ಮತ್ೊುಮಮ ಅಭಿನೇಂದ್ರೆ್ಯನತು ಹೆೇಳುತ್ೆುೇರ್.ೆ  ಕನಮಿಾಕ ಇಲ್ನಖ ೆಇಷ್ೊಟೇಂದ್ತ ಚಚೆಾಯನಗತವೇಂತ್ಹ 
ಇಲ್ನಖಯೆನಗಬೆೇಕತ ಎನತುವುದೆೇ ನಮಮ ಬಯಕೆ.  ಮನನಯ ಆಯನೂರತ ಮೇಂಜ್ತರ್ನಥ್ಚ ಅವರತ 
ಪರಸನುರ್ಪಸಿದ್ೇಂತ್ ೆ ಕನಮಿಾಕ ಇಲ್ನಖಯೆತ ಏನೂ ಅಲಿ ಎನತುವೇಂತ್ನಗಬನರದ್ತ.  ೬.೫ ಕೂೆೇಟಿ 
ಜ್ನಸೇಂಖೆಯಯಲ್ಲಿ ೨ ಕೂೆೇಟಿಯಷತಟ ಸೇಂಘಟಿತ್ ಮತ್ತು ಅಸೇಂಘಟಿತ್ ಕನಮಿಾಕರನತು ಹೊೇಂದಿರತವೇಂತ್ಹ 
ದೊಡಡ ಇಲ್ನಖ ೆ ಇದನಗಿದೆ.  ಇದ್ತ ಎರಡತ ಕೂೆೇಟಿ ಜ್ನರ ಭವಿಷಯವನತು ನಿಮನಾಣ ಮನಡತವ 
ಇಲ್ನಖ.ೆ  ಹನಗ್ನಗಿ ಇದ್ಕೆೆ ಅನತಭವಿಗಳ ಅರೆ್ೇಕ ಸಲಹ ೆಸೂಚರೆ್ಗಳು ಬೇೆಕನಗಿದ.ೆ  ಅರೆ್ೇಕ ವಷಾ 
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ಕನಮಿಾಕ ಸೇಂಘಟರೆ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮನಡಿಕೊೇಂಡತ ಬೇಂದಿರತವೇಂತ್ಹ ಅರೆ್ೇಕ ಹಿರಿಯ ಸದ್ಸಯರ ಸಲಹ ೆ
ಸೂಚರೆ್ಗಳ ಮೂಲಕ  ರ್ನಲತೆ ಕೊೇಡಚಗಳು ಬರತವೇಂತ್ಹ ಸೇಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ಮತ್ೊುಮಮ ವಿರೂೆೇಧ 
ಪಕ್ಷದ್ ಮತಖೇಂಡರೂೆೇಂದಿಗೂ ಚಚೆಾಯನತು ಮನಡತತ್ೆುೇರೆ್.  ಕನರಣ ಇದ್ತ ಒೇಂದ್ತ ಪಕ್ಷಕೆೆ 
ಸಿೇಮಿತ್ವನದ್ತದ್ಲಿ. ಇದ್ತ ಇಡಿೇ ಕನಮಿಾಕ ಸೇಂಘಟರ್ಯೆ ಭವಿಷಯವನತು ರೂರ್ಪಸತವೇಂಥದ್ತದ.  ಆ 
ಕನರಣಕೆೆ ಎಲಿರೂ ಒಟನಟಗಿ ಕೆಲಸ ಮನಡಲತ ಸಹಕನರವನತು ಕೆೇಳುತ್ುೆೇರೆ್. ನಮಸನೆರ.   

 ಶ್ರೇ ಆಯನೂರತ ಮೇಂಜ್ತರ್ನಥ್:- ಮನನಯ ಸಚಿವರೆೇ, ತ್ಮಗ್ೆ ಒೇಂದೇೆ ಒೇಂದ್ತ ಸಲಹೆಯನತು 
ಕೊಡಬಯಸತತ್ೆುೇರ್.ೆ ರ್ಪ.ಎಫ್. ಇಲ್ನಖಯೆತ ತ್ಮಮ ನಿಯೇಂತ್ರಣಕೆೆ ಬರತತ್ುದೆ. ಕನಲ್ೇೆಜ್ತಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ 
ಮನಡತವ ಅತಿರ್ಥ ಶ್ಕ್ಷಕರಿಗ್ ೆರ್ಪ.ಎಫ್. ಕೊಡಬೇೆಕತ ಎೇಂದ್ತ ಕನನೂನಿನಲ್ಲಿದೆ.  ಸಕನಾರದ್ ಯನವುದೆೇ 
ಕನಲ್ೇೆಜ್ತಗಳಲ್ಲಿ ರ್ಪ.ಎಫ್. ಕೊಡತತಿುಲಿ. ರ್ನನತ ಹೆೇಳುತಿುರತವುದ್ತ ಸಕನಾರಿ ಕನಲ್ೇೆಜ್ತಗಳು, 
ಖನಸಗಿಯವರದ್ದಲಿ. ಸಕನಾರಿ ಕನಲ್ೇೆಜ್ತಗಳು, ಸಕನಾರಿ ರ್ೌಕರರತ, ಸಕನಾರದ್ ಕನಯದೆಗಳು ಇದ್ದರೂ 
ರ್ಪ.ಎಫ್ಚ. ಅನತು ಇದ್ತವರವೆಿಗೂ ಕೂೆಟಿಟರತವುದಿಲಿ. ರ್ಪ.ಎಫ್. ಇಲ್ನಖಯೆವರತ ಮನಸತು ಮನಡಿದ್ರೆ 
ಇವರಲೆಿರ ಮೇಲೂ ಕರಮಿನಲಚ ಮಕದ್ದಮಯನತು ದನಖಲ್ಲಸಬಹತದ್ತ.  ಏಕೆೇಂದ್ರ ೆಅವರೂ ಸಕನಾರಿ 
ರ್ೌಕರರತ.  ತ್ನವು ಹೆೇಳಬೇೆಕತ.  ಅವರ ಸೇಂಬಳದ್ಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯೇ ಅದ್ನತು ಕಟನಯಸಿಕೊಳುಲ್ಲ.   

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಆಯನೂರತ ಮೇಂಜ್ತರ್ನಥ್ಚ ಅವರೆೇ, government and 
aided ಅವರದ್ೂದ ಮನಡಲ್ಲ.   

ಶ್ರೇ ಆಯನೂರತ ಮೇಂಜ್ತರ್ನಥ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ಮದ್ಲರೆ್ಯ 
priority ಸಕನಾರಿ ಕನಲ್ೇೆಜ್ತಗಳಿಗ್ೆ ಏಕೆ ಕೂೆಟೆಟರ್ೇೆಂದ್ರ ೆಸಕನಾರಿ ಕನಲ್ೇೆಜ್ತಗಳಲ್ಲಿಯೆೇ ಮನಡದ್ವರತ 
ಇನತು aided ನವರ ಗ್ೂೆೇಳನತು ಏನತ ಕೆೇಳುತ್ನುರೆ? Gross violation ಆಗಿದ.ೆ  ನಮಮ ಶ್ಕ್ಷಣ 
ಇಲ್ನಖಯೆ ಅಧಿಕನರಿಗಳು ಏನತ ಮನಡತತ್ನುರ?ೆ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಚಿವರಿಗೆ್ ಸಣಣ ಸಣಣ ಅೇಂಶಗಳ 
ಸತತ್ೊುೇಲ್ೆಯನತು ಓದ್ತವುದ್ಕೆೆ ಬರತತ್ುದ.ೆ  ಇದ್ನತು ಓದ್ತವುದ್ಕೆೆ ಬರತವುದಿಲಿವೆೇ? ಒೇಂದ್ತ 
allowance ಕೂೆಡತವುದ್ಕೆೆ ಕನನೂನಿನ interpretation ಮನಡತವುದ್ಕೆೆ ಗ್ೊತ್ನುಗತತ್ುದೆ.  
ರ್ಪ.ಎಫ್. ಕೂೆಡತವುದ್ಕೆೆ Central and State Act ನಲ್ಲಿ ಇದ.ೆ  ಏಕೆ ಮನಡಲ್ಲಲಿ? 
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ಶತ್ಮನನಗಳಿೇಂದ್ಲೂ ಹಿೇಗ್ೆಯೆೇ ಶೆ್ೇಷಣೆ ಮನಡಿಬಿಟಟರಲಿ? ಖನಸಗಿಯವರಿಗ್ೆ, ಅನತದನನಿತ್ರಿಗ್ ೆ
ಮತ್ತು ಸಕನಾರಿ ಶನಲ್ೆ/ಕನಲ್ೇೆಜ್ತಗಳ ಶ್ಕ್ಷಕರಿಗ್ೆ ಕನನೂನತ ಪರಕನರ ಜನರಿ ಮನಡಬೇೆಕತ.  ಇದ್ಕೆೆ 
ಹೊಸ ತಿದ್ತದಪಡಿ ಬೆೇಕಲಿ.   

 ಮನನಯ ಹೆಬನಬರರೇೆ, ಇದ್ನತು ತ್ನವು ಮನತ್ರ ಮನಡಲತ ಸನಧಯ.  ಹಿರಿದನದ್ ಭನರವನತು 
ಹೊರತವವರತ ಹೆಬನಬರರತ.  ಸಾಲಪ ನಿಷತಾರವನದ್ ಕೆಲಸ.  ಆದ್ರೆ ಇದ್ನತು ಮನಡಿದ್ರ ೆಎಷತಟ ಲಕ್ಷ ಜ್ನರತ 
ಸೇಂತ್ೂೆೇಷ ಪಡತತ್ನುರೆ.   ಯನರೊೇ ಹೆೇಳಿಕೂೆಟಿಟದನದರ.ೆ  ರ್ಪ.ಎಫ್. ಕೊಟಟರೆ ಪಮಾರೆ್ೇಂಟಚ ಆಗತತ್ುದೆ 
ಎೇಂದ್ತ.  ಮಧೆಯ ಒೇಂದ್ತ ದಿನ ಬೆರೇಕಚ ಮನಡಬೇೆಕತ.  ೨೪೦ ದಿನಗಳನದ್ರೆ ಮನಡತವುದ್ಕೆೆ ಬರತತ್ುದೆ 
ಎೇಂದ್ತ ಕನನೂನತ ಇದೆ.  ಒೇಂದ್ತ ದಿನ ಬೆರೇಕಚ ಮನಡಿದ್ರೆ ಅವರ ಸವಿೇಾಸ್ಚ ಹೂೆರಟತ 
ಹೊೇಗತತ್ುದೆಯೆೇ? ಅವರಿಗ್ೆ ಹೊೇರನಟ ಮನಡತವ ಶಕುಯೂ ಇಲಿ, ತ್ನಳಮೆಯೂ ಇಲಿ. ಬದ್ತಕನ 
ಪರಶೆುಯನಗಿದೆ.  ಆದ್ದರಿೇಂದ್ ಕನನೂನನತು ಅಥಾ ಮನಡಿಕೊಳುದೆ ಒೇಂದ್ತ ದಿನ ಬೆರೇಕಚ ಮನಡತವುದ್ತ.  
ಆರೂೆೇಗಯ ಇಲ್ನಖಯೆಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಶ್ಕ್ಷಣ ಇಲ್ನಖಯೆಲ್ಲಿ ಎರಡರಲ್ಲಿಯೂ ಇದೆೇ ರಿೇತಿಯನಗಿದೆ.  ಯನವ 
ವಕೇಲರತ ಅಥವನ ಕನನೂನತ ಇಲ್ನಖ ೆ ಹೆೇಳಿಕೂೆಟಿಟದಯೆೇ ಒೇಂದ್ತ ದಿನ ಬೆರೇಕಚ ಮನಡಿ 
continuation ಕೇೆಳುವುದ್ಕೆೆ ಬರತವುದಿಲಿ ಎೇಂದ್ತ.  ಎಷತಟ ದಿನ ಇದ್ದರ ೆ  permanent  
ಮನಡಬಹತದ್ತ ಎೇಂಬತದ್ನತು ಕನನೂನತ ಓದಿ ತಿಳಿದ್ತಕೊಳುುವುದ್ತ ಒಳೆುಯದ್ತ.  ಈ ಹಿರೆ್ುಲ್ೆಯಲ್ಲಿ 
ಶ್ಕ್ಷಣ ಕ್ಷೆೇತ್ರದ್ ರ್ಪ.ಎಫ್ಚ ಅನತು ದ್ಯಮನಡಿ ವಸೂಲ್ಲ ಮನಡಿಸಬೆೇಕತ.  ಕೆೇವಲ ಅಸೇಂಘಟಿತ್ 
ಕನಮಿಾಕರಲಿ, ಈ ವಿದನಯವೇಂತ್ ಸಮೂಹ ಕೂಡ ತ್ಮಮನತು ಹನಡಿ ಹೊಗಳುತ್ುದೆ. ಮನನಯ ಹೆಬನಬರರ 
ಸತೇಂದ್ರವನದ್ ಗಡಡ ಬಿಟಿಟರತವ ಫೊೇಟೊೇ ಅನತು ಮರ್ೆಯಲ್ಲಿ ಹನಕಕೂೆಳುುತ್ನುರೆ.  ರ್ಪ.ಎಫ್. ಕನಮಿಾಕ 
ಇಲ್ನಖಯೆ ನಿಯೇಂತ್ರಣದ್ಲ್ಲಿರತವ ಕನರಣ, ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ದ್ಯಮನಡಿ ಉತ್ುರವನತು ಕೊಡಬೇೆಕತ.   

ಶ್ರೇ ಅರಬೆೈಲಚ ಶ್ವರನಮಚ ಹೆಬನಬರ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಆಯನೂರತ 
ಮೇಂಜ್ತರ್ನಥ್ಚ ಅವರತ ಕನಮಿಾಕ ಹಿರೆ್ುಲ್ೆಯೇಂದ್ ಬೇಂದಿರತ್ಕೆೇಂಥವರತ. ಸಲಹಯೆ ಜೊತ್ೆಗೆ್ ಬಹಳ 
ಭನರವನತು ನನು ತ್ಲ್ೆಯ ಮೇಲ್ೆ ಇಟಿಟದನದರ.ೆ  ಇಲ್ಲಿ ಶ್ಕ್ಷಣ ಕ್ಷೆೇತ್ರದ್ ಪರತಿನಿಧಿಗಳು ಬಹಳ ಜ್ನ ಇದನದರ.ೆ  
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__________________________________________________________________________________ 

ನಿಮಮಲಿರ ಸಹಕನರದಿೇಂದ್ ನನು ಇಲ್ನಖಯೆೇಂದಿಗ್ೆ ಮತದನದೇಂ ಚಚೆಾ ಮನಡಿ ಇದ್ಕೆೆ ಏನತ ಮನಡಲ್ಲಕೆೆ 
ಸನಧಯವಿದಯೆೇ ಆ ಕರಮವನತು ಜ್ರತಗಿಸತತ್ೆುೇರೆ್.   

೦೭. ಪರಕಟಣ ೆ

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನ ಸಭೆಯ ಕನಯಾವಿಧನನ ಹನಗೂ ನಡವಳಿಕೆಯ 
ನಿಯಮಗಳ ೧೦೪ರೆ್ೇ ನಿಯಮದ್ ಮೇರಗೆ್ ೆವಿಧನನ ಸಭೆಯತ  ದಿರ್ನೇಂಕ ೨೧.೦೩.೨೦೨೨ ರೇಂದ್ತ ಈ 
ಕೆಳಕೇಂಡ ವಿಧೆೇಯಕಗಳನತು ಅೇಂಗಿೇಕರಿಸಿರತತ್ುದೆೇಂದ್ತ ಹನಗೂ ಸದ್ರಿ ವಿಧೇೆಯಕಗಳಿಗ್ ೆ ವಿಧನನ 
ಪರಿಷತಿುನ ಸಹಮತಿ ನಿೇಡಬೆೇಕೆೇಂದ್ತ ಕೂೆೇರಿದೆ.   

೧. ಕರ್ನಾಟಕ ಬೇಂದಿೇಖನರೆ್ಗಳ (ತಿದ್ತದಪಡಿ) ವಿಧೆೇಯಕ, ೨೦೨೨ 

೨. ಕರ್ನಾಟಕ ಕೆೈಗ್ನರಿಕನ ಪರದೆೇಶನಭಿವೃದಿಿ (ತಿದ್ತದಪಡಿ) ವಿಧೆೇಯಕ, ೨೦೨೨  

      ಸದ್ನವನತು ರ್ನಳೆ ಬೆಳಿಗ್ೆೆ ೧೦.೩೦ ಗೇಂಟೆಗ್ ೆಮತೇಂದ್ೂಡಲ್ನಗಿದೆ.  

(ಸೇಂಜೆ ೦೬ ಗೇಂಟೆ ೩೭ ನಿಮಿಷಗಳಿಗ್ೆ ಮತೇಂದ್ೂಡಲಪಟಟ ಸದ್ನವು ಪತನುಃ ದಿರ್ನೇಂಕ ೨೨.೦೩.೨೦೨೨ರ 
ಮೇಂಗಳವನರದ್ೇಂದ್ತ ಬೆಳಗ್ೆೆ ೧೦ ಗೇಂಟೆ ೩೦ ನಿಮಿಷಗಳಿಗ್ೆ ಸೆೇರಲತ ನಿಶಿಯಸಿತ್ತ) 
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