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ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನ ಪರಿಷತ್ತು 
ನೂರ ನಲವತ್ನುರರೆ್ಯ ಅಧಿವೆೇಶನ 

24ರ್ೆೇ ಮನರ್ಚಾ 2022  
ಗತರತವನರ 

 
                                  

   01. ಪರಶೆ್ನೇತ್ುರ  

ಅ) ಚತಕೆ್ೆ ಗತರತತಿನ ಪರಶೆನಗಳಿಗೆ ಮೌಖಿಕವನಗಿ ನೇಡಲನದ ಉತ್ುರಗಳು 

2577– ಕೆ್ೂಡಗತ ಜಿಲೆೆಯ ಭನಗಮಂಡಲದಲ್ಲೆ ನಮನಾಣಗೊಳುುತಿುರತವ ಮೇಲತ ಸೇೆತ್ತವೆ  
        ಕ್ನಮಗನರಿ ಕತರಿತ್ತ  

- ಶ್ರೇಮತಿ ಎಸ್.ವಿೇಣನ ಅಚಚಯಯ 
- ಶ್ರೇ ಗೂೆೇವಿಂದ ಎಂ.ಕ್ನರಜೊೇಳ (ಜಲಸಂಪನೂೂಲ ಸಚಿವರತ)  

2590– ರನಜಯದ ಜಲನಶಯಗಳ ಸಂಖ್ೆಯ ಮತ್ತು ಹೂಳು ತೆ್ಗೆಯತವ ಬಗೆೆ  
- ಶ್ರೇ ಸಿ.ಎನ್.ಮಂಜೆೇಗೌಡ 
- ಶ್ರೇ ಗೂೆೇವಿಂದ ಎಂ.ಕ್ನರಜೊೇಳ (ಜಲಸಂಪನೂೂಲ ಸಚಿವರತ)  

2612–    ರನಜಯದಲ್ಲೆರತವ ಕ್ೆರಗೆಳ ಸಂಗರಹವನರತ ಕತರಿತ್ತ  
-  ಶ್ರೇಮತಿ ಭನರತಿ ಶೆಟ್ಟಿ 
- ಶ್ರೇ ಜೆ.ಸಿ.ಮನಧತಸನಾಮಿ (ಕ್ನನೂನತ, ಸಂಸದೇಯ ವಯವಹನರಗಳು 

ಹನಗೂ ಶನಸನ ರಚರೆ್ ಮತ್ತು ಸಣಣ ನೇರನವರಿ ಸಚಿವರತ) 
2596 – ಬೃಹತಚ ಬೆಂಗಳೂರತ ಮಹನನಗರ ಪನಲ್ಲಕ್ ೆಕ್ನಮಗನರಿಗಳನತನ ಕರ್ನಾಟಕ  
         ಗನರಮಿೇಣ ಮೂಲಸೌಕಯಾ ಅಭಿವೃದಿ ನಗಮ (ಕ್.ೆಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್)  
         ಅಭಿವೃದಿಪಡಿಸತತಿುರತಗ ಬಗೆೆ 

- ಡನ: ಕ್.ೆ ಗೊೇವಿಂದರನಜ್ 
- ಶ್ರೇ ಬಸವರನಜ ಬೂೆಮನೂಯಿ (ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಗಳು) 
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2601 –  ಗೆಜೆಟೆಡಚ ಪೊರಬೆೇಷನರಿ ಹತದೆ್ೆಗಳ ಬಗೆೆ 
- ಶ್ರೇ ನಸಿೇರ್ಚ ಅಹಮದ್ 
- ಶ್ರೇ ಬಸವರನಜ ಬೂೆಮನೂಯಿ (ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಗಳು)   

2563 – ಬೃಹತಚ ಬೆಂಗಳೂರತ ಮಹನನಗರ ಪನಲ್ಲಕ್ ೆವನಯಪ್ತುಯಲ್ಲೆರತವ ರಸೆುಗಳ ಅಭಿವೃದಿ  
         ಮತ್ತು ನವಾಹಣೆ ಬಗೆೆ 

- ಶ್ರೇ ಎಸ್.ರವಿ 
- ಶ್ರೇ ಬಸವರನಜ ಬೂೆಮನೂಯಿ (ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಗಳು)   

2540 – ಭೂ ಪರಿವತ್ಾರ್ೆಗೂೆಂಡ ಏಕ ನವೆೇಶನಗಳ ವಿಭಜರ್ೆ ಕತರಿತ್ತ 
- ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವೆಂಕಟೆೇಶ್ 
- ಶ್ರೇ ಬಸವರನಜ ಬೂೆಮನೂಯಿ (ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಗಳು)  

2611 – ಸಕ್ನಾರಿ ನವೃತ್ು ರ್ೌಕರರ ಮೂಲ ಪ್ತಂಚಣಿ ಹೆಚಚಳದ ಬಗೆೆ  
- ಶ್ರೇ ಆಯನೂರತ ಮಂಜತರ್ನಥ್ 
- ಶ್ರೇ ಬಸವರನಜ ಬೂೆಮನೂಯಿ (ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಗಳು) 

೨೬೧೬ – BMRCL ನಲ್ಲೆ ರ್ೆೇಮಕ್ನತಿ ಅಧಿಸೂಚರೆ್ ರದತೆ ಮನಡಿರತವ ಬಗೆೆ  
- ಶ್ರೇ ಕ್.ೆಟ್ಟ.ಶ್ರೇಕಂಠೆೇಗೌಡ 
- ಶ್ರೇ ಬಸವರನಜ ಬೂೆಮನೂಯಿ (ಮತಖ್ಯ ಮಂತಿರಗಳು)  

2560 – ಪೊಲ್ಲೇಸ್ಚ ಇಲನಖ್ಯೆ ಆರ್.ಪ್ತ.ಸಿ. ಹತದ್ೆೆಯ ರೆ್ೇಮಕ್ನತಿ ಕತರಿತ್ತ 
- ಶ್ರೇ ಅಡಗೂರ್ಚ ಹೆರ್.ವಿಶಾರ್ನಥ್ಚ  
- ಶ್ರೇ ಅರಗ ಜ್ಞನರೆ್ೇಂದರ (ಗೃಹ ಸಚಿವರತ)   

2634 – ಚನಮರನಜಸನಗರ ಜಲನಶಯ ಹೂಳು ಎತಿು ನೇರನತನ ಬಿಡತವ ಬಗೆೆ 
- ಶ್ರೇ ಕ್.ೆಟ್ಟ.ಶ್ರೇಕಂಠೆೇಗೌಡ 
- ಶ್ರೇ ಜೆ.ಸಿ.ಮನಧತಸನಾಮಿ (ಕ್ನನೂನತ, ಸಂಸದೇಯ ವಯವಹನರಗಳು  
  ಹನಗೂ ಶನಸನ ರಚರೆ್ ಮತ್ತು ಸಣಣ ನೇರನವರಿ ಸಚಿವರತ) 

2625– ನೇರನವರಿ ಯೇಜರೆ್ಗಳಿಗೆ ಬಿಡತಗಡೆ ಮನಡಲನದ ಅನತದ್ನನದ ಕತರಿತ್ತ 
- ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವೆಂಕಟೆೇಶ್ಚ (ಶ್ರೇ ಅಲೆಂ ವಿೇರಭದರಪಪರವರ ಪರವನಗಿ) 
- ಶ್ರೇ ಗೂೆೇವಿಂದ ಎಂ.ಕ್ನರಜೊೇಳ (ಜಲಸಂಪನೂೂಲ ಸಚಿವರತ)  
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2608 – ವಿವಿಐಪ್ತ ಮತ್ತು ವಿಐಪ್ತ ಗಣಯ ವಯಕ್ತುಗಳ ಭದರತ್ೆ ಕತರಿತ್ತ 
- ಶ್ರೇ ಆರ್.ಬಿ.ತಿಮನೂಪೂರ 
- ಶ್ರೇ ಅರಗ ಜ್ಞನರೆ್ೇಂದರ (ಗೃಹ ಸಚಿವರತ)   

೧೪೪೧ – ಅಲಪಸಂಖ್ನಯತ್ರ ಸನಮನಜಿಕ ಅಭಿವೃದಿಗನಗಿ ಕಲನಯಣ ಕ್ನಯಾಕರಮಗಳ ಕತರಿತ್ತ 
- ಶ್ರೇ ಸಿ.ಎಂ.ಇಬನರಹಂ 
- ಶ್ರೇ ಬಸವರನಜ ಬೂೆಮನೂಯಿ (ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಗಳು)   

2014 – ರನಜಯದಲ್ಲೆ ಗನರಹಕರ ಕಲನಯಣ ನಧಿ ಸನಾಪರ್ೆ ಕತರಿತ್ತ 
- ಶ್ರೇ ಕ್.ೆಎ.ತಿಪಪೆೇಸನಾಮಿ 
- ಶ್ರೇ ಬಸವರನಜ ಬೂೆಮನೂಯಿ (ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಗಳು)   

೨೦೪೯ – ಬೆಂಗಳೂರತ ಮಹನನಗರದ ರಸೆುಗಳನತನ ವೆೈಜ್ಞನನಕವನಗಿ ಸತಸಿಾತಿಗೆ ತ್ರತವ ಬಗೆೆ 
- ಡನ: ಕ್.ೆ ಗೊೇವಿಂದರನಜ್ 
- ಶ್ರೇ ಬಸವರನಜ ಬೂೆಮನೂಯಿ (ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಗಳು)   

20೩4 – ಸಕ್ನಾರಿ ಹತದ್ೆೆಗಳನತನ ತ್ತಂಬಲತ ವಿಳಂಬ ಮನಡತತಿುರತವ ಬಗೆೆ 
- ಶ್ರೇ ಎಸ್.ರವಿ 
- ಶ್ರೇ ಬಸವರನಜ ಬೂೆಮನೂಯಿ (ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಗಳು)   

ಆ)  ಚತಕ್ೆೆ ಗತರತತಿಲೆದ ಪರಶೆನಗಳಿಗ ೆಲ್ಲಖಿತ್ ಮೂಲಕ ನೇಡಲನದ ಉತ್ುರಗಳು 
02. ವಿತಿುೇಯ ಕ್ನಯಾಕಲನಪಗಳು  

2021-22ರೆ್ೇ ಸನಲ್ಲನ ಪೂರಕ ಅಂದ್ನಜತಗಳ (ಮೂರರೆ್ೇ ಹನಗೂ ಅಂತಿಮ 
ಕಂತ್ತ) ಮಂಡರೆ್ 

03. ಪರಕಟಣ ೆ
ಸದನದಲ್ಲೆ ಕಡನಾಯವನಗಿ ಉಪಸಿಾತ್ರಿರಬೇೆಕ್ನದ ಸಚಿವರತಗಳು ಹನಗೂ 
ಇಲನಖ್ನಧಿಕ್ನರಿಗಳ ಕತರಿತ್ತ 

04. ಸಭನಪತಿಯವರ ಅನತಮತಿ ಮೇರೆಗೆ ಪರಸನುಪ್ತಸಲಪಟಿ ವಿಷಯಗಳು 
ಅ) ವಿಷಯ:- ಕ್ೊೇಲನರ ಜಿಲೆೆ ಮತಳಬನಗಿಲತ ತ್ನಲೂೆಕ್ತನ ದ್ೆೇವರನಯನ ಸಮತದರ    
    ಗನರಮದಲ್ಲೆನ ವೃಷಬನದರ ಬೆಟಿದ ಬಳಿ ಗಣಿಗನರಿಕ್ೆ ನಡಸೆತತಿುರತವ   
    ಬಗೆೆ. 
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                          - ಶ್ರೇ ಗೂೆೇವಿಂದ ರನಜತ  
- ಶ್ರೇ ಆಚನರ್ಚ ಹನಲಪಪ ಬಸಪಪ (ಗಣಿ ಮತ್ತು ಭೂ ವಿಜ್ಞನನ,  
             ಮಹಳನ ಮತ್ತು ಮಕೆಳ ಕಲನಯಣ ಸಚಿವರತ) 

  ಆ) ವಿಷಯ: ಸಿ.ಟ್ಟ.ಇ ಮತ್ತು ಡಯಟಚಗಳಲ್ಲೆನ ಇ.ಎಲ್ಚ.ಟ್ಟ.ಸಿ. ಬೊೇಧಕ  
                    ಹತದ್ೆೆಗಳನತನ ರದತೆಪಡಿಸಿ ಬೆೇರೆಡಗೆ ೆಸಾಳನಂತ್ರಿಸತವ ಬಗೆೆ 

- ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗೌಡ 
- ಶ್ರೇ ಕ್ೂೆೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ) 

ಇ) ವಿಷಯ: 2018-19ರೆ್ೇ ಮತ್ತು 2019-20ರೆ್ೇ ಸನಲ್ಲನಲ್ಲೆ ಮಂಡಯ  
       ಜಿಲೆೆಯಲ್ಲೆ ಪನರಯೇಜಿತ್ ಕ್ನಯಾಕರಮಗಳ ಕಲನವಿದರಿಗೆ ಗೌರವ  
       ಸಂಭನವರೆ್ ಪನವತಿಸದ್ೆೇ ಬನಕ್ತ ಇರತವ ಬಗೆೆ.    

- ಶ್ರೇ ಕ್.ೆಟ್ಟ.ಶ್ರೇಕಂಠೆೇಗೌಡ 
- ಶ್ರೇ ಕ್ೂೆೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ) 

ಈ) ವಿಷಯ: ದಕ್ಷಿಣ ಕನನಡ ಜಿಲೆೆ ದ್ೆೇವಸನಾನಗಳ ಜನತ್ೂೆರೇತ್ಸವದಲ್ಲೆ  
       ಹಂದತಗಳೇೆತ್ರರಿಗೆ ಜನತ್ನರ ವನಯಪನರಕ್ೆೆ ಅವಕ್ನಶ ಇಲೆದರತವ ಬಗೆೆ 

   - ಶ್ರೇ ಸಿ.ಎಂ.ಇಬನರಹಂ 
- ಶ್ರೇ ಜೆ.ಸಿ.ಮನಧತಸನಾಮಿ (ಕ್ನನೂನತ, ಸಂಸದೇಯ ವಯವಹನರಗಳು  

     ಹನಗೂ ಶನಸನ ರಚರೆ್ ಮತ್ತು ಸಣಣ ನೇರನವರಿ ಸಚಿವರತ) 
ಉ) ವಿಷಯ: ಬಿೇದರ್ಚ ಜಿಲೆೆಯಲ್ಲೆರತವ ಪನಪರ್ನಶ ಲ್ಲಂಗೆೇಶಾರ ದ್ೆೇವಸನಾನ ಕಟಿಡ  
       ಶ್ಥಿಲನವಸಾೆಯಲ್ಲೆರತವ ಬಗೆೆ.   

- ಶ್ರೇ ಅರವಿಂದ ಕತಮನರ್ಚ ಅರಳಿ 
- ಶ್ರೇ ಕ್ೂೆೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ) 

ಊ) ವಿಷಯ: ಬೆಂಗಳೂರತ ನಗರದ ಕಂಚಿಪತರ ಗನರಮದಲ್ಲೆ ಹರಿಯತತಿುರತವ  
       ವೃಷಭನವತಿ ನದಗ ೆಖ್ನಸಗಿ ಕಟಿಡ ಮನಲ್ಲೇಕರತ ಅವಶೇೆಷಗಳನತನ  
       ಸತರಿದತ ಕೃಷಿ ಜಮಿೇನತಗಳಿಗೆ ಕ್ೊಳವೆ ನೇರತ ಹೊೇಗಿರತವ ಬಗೆೆ 

- ಶ್ರೇ ಹೆರ್.ಎಸ್.ಗೂೆೇಪ್ತರ್ನಥ್ 
- ಶ್ರೇ ಕ್ೂೆೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ) 
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ಋ) ವಿಷಯ: ಪನವಗಡದ ಅಪಘಾತ್ದ ಹರೆ್ನಲೆಯಲ್ಲೆ ಬೆಳಗೆೆ ಮತ್ತು ಪ್ತೇಕಚ  
       ಅವರ್ಚನಲ್ಲೆ ಸಕ್ನಾರಿ ಬಸ್ಚಗಳ ಟ್ಟರಪಚ ಹೆಚತಚ ಮನಡತವ ಬಗೆೆ 

- ಶ್ರೇ ಕ್.ೆಹರಿೇಶ್ಚ ಕತಮನರ್ 
- ಶ್ರೇ ಕ್ೂೆೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ) 

ಎ) ವಿಷಯ: ವಿಜಯಪತರ, ಬನಗಲಕ್ೊೇಟೆ, ಗದಗ, ಕಲಬತರಗಿ, ಯನದಗಿರಿ  
       ಜಿಲೆೆಗಳಲ್ಲೆ ಹಮೇಫಿಲ್ಲಯನ ರೂೆೇಗಕೆ್ೆ ಸನವಾಜನಕರಿಗೆ ಸಕ್ನಾರಿ ಮತ್ತು  
       ಖ್ನಸಗಿ ಆಸಪತ್ೆರಗಳಲ್ಲೆ ಚಿಕ್ತತೆ್ಸ ಕ್ೊಡಿಸತವ ಬಗೆೆ 

- ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವೆಂಕಟೆೇಶ್ 
- ಶ್ರೇ ಡನ: ಕ್ೆ.ಸತಧನಕರ್ (ಆರೂೆೇಗಯ ಮತ್ತು ಕತಟತಂಬ ಕಲನಯಣ  
                     ಹನಗೂ ವೆೈದಯಕ್ತೇಯ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಚಿವರತ) 

ಏ) ವಿಷಯ: ಬೆಂಗಳೂರತ ನಗರದ ಮಂಗನಹಳಿುಯ ಸೆೇತ್ತವೆ ಬಳಿ ಇರತವ 
ವಿದತಯತಚ ಟನರನ್ಸಚಫನಮಾರ್ಚ ಸೊಫೇಟಗೊಂಡತ ಶ್ವರನಜ್ಚ ಮತ್ತು ಚೆೈತ್ನಯ 
ಇವರತಗಳಿಗೆ ಬೆಂಕ್ತ ತ್ಗತಲ್ಲ ಮೃತ್ರನಗಿರತವ ಬಗೆೆ  

- ಶ್ರೇ ಮಂಜತರ್ನಥ ಭಂಡನರಿ 
- ಶ್ರೇ ವಿ.ಸತನೇಲ್ಚ ಕತಮನರ್  
  (ಇಂಧನ, ಕನನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸೃತಿ ಸಚಿವರತ ) 

ಐ) ವಿಷಯ: ರನಷಿರೇಯ ಆರೂೆೇಗಯ ಅಭಿಯನನದಲ್ಲೆ ಗತತಿುಗ ೆಆಧನರದ ಮೇಲೆ  
       ರೆ್ೇಮಕಗೂೆಂಡಿರತವ 676 ಆಯತಷಚ ವೆೈದಯರಿಗೆ ಕನಷಠ ವೆೇತ್ನ ನಗದ  
       ಮನಡದರತವ ಬಗೆೆ 

- ಶ್ರೇ ಎಸ್.ವಿಿ.ಸಂಕನೂರ 
- ಶ್ರೇ ಡನ: ಕ್ೆ.ಸತಧನಕರ್ (ಆರೂೆೇಗಯ ಮತ್ತು ಕತಟತಂಬ ಕಲನಯಣ  
                     ಹನಗೂ ವೆೈದಯಕ್ತೇಯ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಚಿವರತ) 

ಒ) ವಿಷಯ: ಕ್ೆೇಂದರ ಸಕ್ನಾರದ ಕಛೆೇರಿಗಳಲ್ಲೆನ ಹತದ್ೆೆಗಳಿಗೆ ಕನನಡಿಗರಿಗೆ  
       ಆದಯತ್ ೆನೇಡತವ ಬಗೆೆ 

- ಶ್ರೇ ಶಶ್ೇಲ್ಚ ಜಿ.ನಮೇಶ್ 
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- ಶ್ರೇ ಕ್ೂೆೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ) 
ಓ) ವಿಷಯ: ರನಜಯ ಸಕ್ನಾರದ ಉಗನರಣ ನಗಮಕೆ್ೆ ರೈೆತ್ ಕಣಜ ಯೇಜರೆ್  
       ಪೂಣಾಗೊಳುದೆ್ೇ ಇರತವ ಬಗೆೆ 

- ಶ್ರೇ ಕ್.ೆಎ.ತಿಪಪೆೇಸನಾಮಿ 
- ಶ್ರೇ ಕ್ೂೆೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ) 
 

05. ಸಭನಪತಿಯವರ ಅನತಮತಿ ಮೇರೆಗೆ ಪರಸನುಪ್ತಸಲಪಟಿ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟಿ ಸಚಿವರ 
ಹೆೇಳಿಕ್ೆಗಳು  

ಅ) ದರ್ನಂಕ 09-03-2022ರಂದತ ಶ್ರೇ ಸಲ್ಲೇಂ ಅಹಮದ್ಚರವರತ    
          ದ್ೆೇಶದ ವಿವಿಧ ವಿಶಾವಿದ್ನಯಲಯಗಳ ನಕಲ್ಲ ಅಂಕಪಟ್ಟಿ ಹನಗೂ ಪರಮನಣ  
          ಪತ್ರಗಳನತನ ನಕಲ್ಲ ತ್ಯನರಿಸಿ ಹಣದ ಆಮಿಷಕ್ನೆಗಿ ಮನರನಟ ಮನಡತತಿುರತವ  
          ಜನಲದ ಬಗೆೆ ಪರಸನುಪ್ತಸಿರತವ ವಿಷಯ 

- ಶ್ರೇ ಕ್ೊೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ) 
(ಉನನತ್ ಶ್ಕ್ಷಣ, ಐಟ್ಟ ಬಿಟ್ಟ, ವಿಜ್ಞನನ ಮತ್ತು ತ್ಂತ್ರಜ್ಞನನ, 
ಕ್ೌಶಲನಯಭಿವೃದಿ, ಉದಯಮಶ್ೇಲತ್ೆ ಮತ್ತು ಜಿೇವರ್ೂೆೇಪನಯ ಸಚಿವರ 
ಪರವನಗಿ) 

ಆ) ದರ್ನಂಕ 22-03-2022ರಂದತ ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗೌಡರವರತ ರನಜಯದ ಸಕ್ನಾರಿ  
   ಹನಗೂ ಅನತದ್ನನತ್ ಕೆ್ೈಗನರಿಕ್ನ ತ್ರಬೇೆತಿ ಸಂಸೆಾಗಳಲ್ಲೆನ ಬೊೇಧಕರಿಗ ೆವೆೇತ್ನ  
   ಬಿಡತಗಡೆ ಬಗೆೆ ಪರಸನುಪ್ತಸಿರತವ ವಿಷಯ 

- ಶ್ರೇ ಕ್ೊೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ)  
(ಉನನತ್ ಶ್ಕ್ಷಣ, ಐಟ್ಟ ಬಿಟ್ಟ, ವಿಜ್ಞನನ ಮತ್ತು ತ್ಂತ್ರಜ್ಞನನ, 
ಕ್ೌಶಲನಯಭಿವೃದಿ, ಉದಯಮಶ್ೇಲತ್ೆ ಮತ್ತು ಜಿೇವರ್ೂೆೇಪನಯ ಸಚಿವರ 
ಪರವನಗಿ) 
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 ಇ) ದರ್ನಂಕ ೨೨-೦೩-೨೦೨೨ರಂದತ ಶ್ರೇ ಚಿದ್ನನಂದ ಎಂ.ಗೌಡರವರತ ಚಿತ್ರದತಗಾ  
   ಜಿಲೆೆಯ ಶ್ರನ ನಗರ ಪನರಚಿೇನ ಕಸೂುರಿ ರಂಗಪಪ ರ್ನಯಕ ಕ್ೊೇಟೆ ರಕ್ಷಣೆಯ ಬಗೆೆ  
   ಪರಸನುಪ್ತಸಿರತವ ವಿಷಯ 

- ಶ್ರೇ ಕ್ೂೆೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನ ರ್ನಯಕರತ) 
ಪರವನಸೂೆೇದಯಮ ಹನಗೂ ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಜಿೇವಿಶನಸರ ಸಚಿವರ 
ಪರವನಗಿ) 

ಈ) ದರ್ನಂಕ 23-03-2022ರಂದತ ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶ್ಚ ಕ್ೆ.ರನಥೂೆೇಡಚರವರತ ಬಸವ  
          ಜಯಂತಿಯನತನ ಬಸವನ ಬನಗೆೇವನಡಿಯಲ್ಲೆ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಆಚರಿಸತವ  
          ಬಗೆೆ ಪರಸನುಪ್ತಸಿರತವ ವಿಷಯ 

- ಶ್ರೇ ಕ್ೊೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ)  
(ಇಂಧನ ಹನಗೂ ಕನನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸೃತಿ ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ) 

  ಉ) ದರ್ನಂಕ 23-03-2022ರಂದತ ಶ್ರೇ ಶನಂತ್ನರನಮಚ ಬತಡನ ಸಿದೆರವರತ       
      ವಲಯ ಅರಣನಯಧಿಕ್ನರಿ ಹತದ್ೆೆಯ ರೆ್ೇರ ರ್ೆೇಮಕ್ನತಿಯಲ್ಲೆ ಅರಣಯ    
      ಪದವಿೇಧರರಿಗೆ ಮಿೇಸಲನತಿಯನತನ ಶೆೇ.೭೫ರಿಂದ ಶೆೇ.೫೦ಕ್ೆೆ  
      ಕಡಿತ್ಗೊಳಿಸಿರತವ ಬಗೆೆ ಪರಸನುಪ್ತಸಿರತವ ವಿಷಯ 

- ಶ್ರೇ ಕ್ೊೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ)  
(ಅರಣಯ ಹನಗೂ ಆಹನರ, ರ್ನಗರಿಕ ಸರಬರನಜತ ಮತ್ತು ಗನರಹಕರ 
ವಯವಹನರಗಳ ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ) 

  ಊ) ದರ್ನಂಕ 23-03-2022ರಂದತ ಶ್ರೇ ಕೆ್.ಹರಿೇಶ್ಚ ಕತಮನರ್ಚರವರತ  
      ಕಲ್ಲೆದೆಲತ ಕೆ್ೂರತೆ್ಯಿಂದ ವಿದತಯತಚ ಉತ್ನಪದರ್ೆ ಸಾಗಿತ್ಗೊಳಿಸಲನಗಿರತವ ಬಗೆೆ  
      ಪರಸನುಪ್ತಸಿರತವ ವಿಷಯ 

- ಶ್ರೇ ಕ್ೊೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ)  
(ಇಂಧನ ಹನಗೂ ಕನನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸೃತಿ ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ) 

 
೦೬. ಪರಕಟಣ ೆ 
  ಸದನದಲ್ಲೆ ಕಡನಾಯವನಗಿ ಹನಜರಿರಬೆೇಕ್ನದ ಸಚಿವರತಗಳ ಕತರಿತ್ತ 
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0೭. ಅಧಾಗಂಟ ೆಕ್ನಲನವಧಿ ಚಚೆಾ 
  ಅ) ವಿಷಯ: ಬೆಮಲ್ಚ ಕ್ನಖ್ನಾರ್ ೆಖ್ನಸಗಿೇಕರಣ ಮನಡತತಿುರತವ ಬಗೆೆ  

    - ಶ್ರೇ ಗೂೆೇವಿಂದ ರನಜತ 
    - ಶ್ರೇ ನಸಿೇರ್ಚ ಅಹಮದ್ಚ 
    - ಡನ: ಮತರತಗೆೇಶ್ಚ ಆರ್. ನರನಣಿ 
       (ಬೃಹತಚ ಮತ್ತು ಮಧಯಮ ಕ್ೆೈಗನರಿಕ್ ೆಸಚಿವರತ) 

     - ಶ್ರೇ ಎಂ.ಎಲ್.ಅನಲ್ಚಕತಮನರ್ಚ 
     - ಶ್ರೇ ಮತನರನಜತ ಗೌಡ ಪ್ತ.ಎಂ. 
     - ಶ್ರೇ ಎಸ್.ಎಲ್.ಭೂೆೇಜೆೇಗೌಡ 
 

  ಆ) ವಿಷಯ: ರನಜಯದಲ್ಲೆರತವ ಪನರಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪೌರಢ ಶನಲೆಗಳಲ್ಲೆ ಅಗಿನ  
               ಸತರಕ್ಷತ್ೆ ಬಗೆೆ  

    - ಶ್ರೇ ಕ್.ೆಹರಿೇಶ್ಚಕತಮನರ್ 
    - ಶ್ರೇ ಎಸ್.ಎಲ್.ಭೂೆೇಜೇೆಗೌಡಚ 
    - ಶ್ರೇ ಎಸ್.ವಿಿ.ಸಂಕನೂರ 
    - ಶ್ರೇ ಮಂಜತರ್ನಥ್ಚ ಭಂಡನರಿ 
    - ಶ್ರೇ ಶಶ್ೇಲ್ಚ ಜಿ. ನಮೇಶ್ 
    - ಶ್ರೇ ಅರತಣ ಶಹನಪೂರ 
    - ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗೌಡ 
    - ಶ್ರೇ ಕ್.ೆಟ್ಟ.ಶ್ರೇಕಂಠೆೇಗೌಡ 
    - ಶ್ರೇ ಬಿ.ಸಿ. ರ್ನಗೇೆಶ್ಚ 
      (ಪನರಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ ರೌಢ ಶ್ಕ್ಷಣ ಹನಗೂ ಸಕ್ನಲ  

  ಸಚಿವರತ) 
 
0೮. ಬೆಂಗಳೂರತ ನಗರದ ಗತರತ ರನಘವೆೇಂದರ ಸಹಕ್ನರ ಬನಯಂಕಚ ಮತ್ತು ವಸಿಷಠ ಸೌಹನದಾ  
    ಸಹಕ್ನರ ಬನಯಂಕಚನ ಅವಯವಹನರ ಕತರಿತ್ತ  
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     - ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವೆಂಕಟೆೇಶ್ಚ 
     - ಶ್ರೇ ಎಸ್.ಟ್ಟ.ಸೂೆೇಮಶೇೆಖ್ರ್ಚ (ಸಹಕ್ನರ ಸಚಿವರತ) 
     - ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.ೆ ಹರಿಪರಸನದ್ಚ (ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ) 
0೯. ನಯಮ ೭೨ರ ಮೇರೆಗ ೆ

ಗಮನ ಸೆಳಯೆತವ ಸೂಚರ್ೆಗಳು 
 (ಅ) ವಿಷಯ: ಮಂಡಯ ವೆೈದಯಕ್ತೇಯ ವಿಜ್ಞನನ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಂಸೆಾಯಲ್ಲೆ ಅಸೂೆೇಸಿಯೇಟಚ  
             ಪೊರಫೆಸರ್ಚಗಳಿಗೆ ನವೃತಿು ವೆೇತ್ನವನತನ ಮಂಜೂರತ ಮನಡತವ ಕತರಿತ್ತ 
     - ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗೌಡ 

 - ಶ್ರೇ ಡನ: ಕ್.ೆಸತಧನಕರ್ (ಆರೂೆೇಗಯ ಮತ್ತು ಕತಟತಂಬ  
         ಕಲನಯಣ ಹನಗೂ ವೆೈದಯಕ್ತೇಯ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಚಿವರತ) 
 - ಶ್ರೇ ಆಯನೂರತ ಮಂಜತರ್ನಥ್ಚ 
 - ಶ್ರೇ ಲಕ್ಷಮಣ ಸಂಗಪಪ ಸವದ 

೧೦.  ನಯಮ ೬೮ರ ಮೇರೆಗ ೆಸನವಾಜನಕ ಮಹತ್ಾದ ವಿಷಯದ ಮೇಲ್ಲನ ಚಚೆಾ 
  ವಿಷಯ: ಬಿ.ಎಮಚ.ಆರ್.ಸಿ.ಎಲ್ಚಗೆ ಭೂಸನಾಧಿೇನ ಪರಕ್ತರಯಯಲ್ಲೆರತವ ಜಮಿೇನತಗಳನತನ  

ನಂದ ಇನ್ಚಫನರಸರಕಚರ್ಚ ಕ್ನರಿಡನರ್ಚ ಎಂಟರ್ಚಪೆೈಸಸೆ್ಚ ಸಂಸಾೆಗೆ ಸೆೇರಿದ ಭೂಮಿಯನತನ    
ಕ್.ೆಐ.ಎ.ಡಿ.ಬಿ. ವತಿಯಿಂದ ಪಡದೆರತವ ಕತರಿತ್ತ ಮತಂದತವರೆದ ಚಚೆಾ 

- ಶ್ರೇ ಕ್.ೆಟ್ಟ.ಶ್ರೇಕಂಠೇೆಗೌಡ 
- ಶ್ರೇ ಪ್ತ.ಆರ್.ರಮೇಶ್ 
- ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.ೆಹರಿಪರಸನದ್ಚ (ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ) 
- ಶ್ರೇ ಎಸ್.ಎಲ್.ಭೂೆೇಜೇೆಗೌಡ 
- ಶ್ರೇ ಹೆರ್.ಎಸ್.ಗೊೇಪ್ತರ್ನಥ್ 
- ಶ್ರೇ ಮತನರನಜತ ಗೌಡ ಪ್ತ.ಎಂ. 
- ಡನ: ಮತರತಗೆೇಶ್ಚ ಆರ್. ನರನಣಿ 

(ಬೃಹತಚ ಮತ್ತು ಮಧಯಮ ಕ್ೆೈಗನರಿಕ್ ೆಸಚಿವರತ) 
- ಶ್ರೇ ಕ್.ೆಎ.ತಿಪಪೆೇಸನಾಮಿ 
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- ಶ್ರೇ ಸಿ.ಸಿ.ಪನಟ್ಟೇಲ್ಚ (ಲೂೆೇಕ್ೊೇಪಯೇಗಿ ಸಚಿವರತ) 

೧೧. ನಯಮ 72ರ ಮೇರೆಗೆ ಚಚೆಾ 
          ಗಮನ ಸೆಳಯೆತವ ಸೂಚರೆ್ಗಳು 
 (ಆ)  ವಿಷಯ:    ಬೆಂಗಳೂರತ ದಕ್ಷಿಣ ತ್ನಲೂೆಕ್ತನ ಕ್ೆಂಬತ್ುಳಿು ಸವೆಾ ನಂ.೮೫ 
      ರೆ್ಲೂೆ ರಡೆಿಾ ಕ್ನಾರಿ ಪರದ್ೆೇಶದಲ್ಲೆ ಅನಧಿಕೃತ್ ಜೆೈವಿಕ ತ್ನಯಜಯದ 
      ವಿಲೆೇವನರಿಯಿಂದ ಸತತ್ುಮತತ್ುಲ್ಲನ ಗನರಮಗಳಲ್ಲೆ ವನಸಿಸತತಿುರತವ 
      ಸನವಾಜನಕರಿಗೆ ತ್ೊಂದರೆಯನಗತತಿುರತವ ಕತರಿತ್ತ 

- ಶ್ರೇ ಮತನರನಜತಗೌಡ ಪ್ತ.ಎಂ. 
- ಶ್ರೇ ಕ್ೂೆೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನ ರ್ನಯಕರತ) 

(ಮತಖ್ಯ ಮಂತಿರಗಳ ಪರವನಗಿ) 
- ಶ್ರೇ ಮೇಹನ್ಚಕತಮನರ್ಚ ಕ್ೂೆಂಡಜಿಿ 

 
ಇ) ವಿಷಯ: ಮೈಸೂರತ ನಗರದಲ್ಲೆ ಚಿತ್ರ ನಗರಿ (ಫಿಲಂ ಸಿಟ್ಟ)   

                        ನಮನಾಣಕ್ೆೆ ಸಕ್ನಾರದಂದ ಆಗತತಿುರತವ ವಿಳಂಬದ ಕತರಿತ್ತ 
- ಶ್ರೇ ಸಿ.ಎನ್.ಮಂಜೆೇಗೌಡ 
- ಶ್ರೇ ಕ್ೂೆೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ 
(ಸಭನರ್ನಯಕರತ) (ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಗಳ ಪರವನಗಿ) 

 
     ~*~*~*~*~ 
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(584)24.3.2022/10.40/ಎಂ.ಎಂ-ಎ.ಕ್ ೆ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನ ಪರಿಷತ್ತು 

ಗತರತವನರ, 24 ಮನರ್ಾ 2022 

ಸದನವು ವಿಧನನಸೌಧದಲ್ಲೆರತವ ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುನ ಸಭನಂಗಣದಲ್ಲೆ  
ಬೆಳಗೆೆ 10 ಗಂಟೆ 41 ನಮಿಷಕ್ೆೆ ಸಮನವೆೇಶಗೊಂಡಿತ್ತ. 

 
ಸಭನಪತಿ (ಶ್ರೇ ಬಸವರನಜ ಶ್ವಲ್ಲಂಗಪಪ ಹೊರಟ್ಟಿ) ಅವರತ ಪ್ತೇಠದಲ್ಲೆ       

                       ಉಪಸಿಾತ್ರಿದೆರತ. 
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ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಯವರತ ಸದನಕ್ೆೆ ಎರಡತ ನಮಿಷ ತ್ಡವನಗಿ 
ಬರತತ್ೆುೇರೆ್ಂದತ ಹೇೆಳಿದ್ನೆರೆ.   

೦೧. ಪರಶೆ್ನೇತ್ುರಗಳು 

ಅ) ಚತಕೆ್ೆ ಗತರತತಿನ ಪರಶೆನಗಳಿಗೆ ಮೌಖಿಕವನಗಿ ನೇಡಲನದ ಉತ್ುರಗಳು 

ಪರಶೆನ ಸಂಖ್ೆಯ: 2577 
(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಿದ್)ೆ 

 ಶ್ರೇ ವಿೇಣನ ಅಚಚಯಯ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಕ್ೊಡಗತ ಜಿಲೆೆಯ ಭನಗಮಂಡಲದಲ್ಲೆ 
ಕ್ನವೇೆರಿ ನೇರನವರಿ ನಗಮದ ವತಿಯಿಂದ ಮೇಲತಸೆೇತ್ತವೆ ನಮನಾಣವನಗಿದ್ೆ.  ಆ ಕ್ನಮಗನರಿ 
ಪೂಣಾಗೂೆಂಡಿದ್ಯೆೇ ಎಂದತ ಕ್ೆೇಳಿದ್ೆೆೇರ್,ೆ ಅದಕ್ೆೆ ಕ್ನಮಗನರಿ ಪರಗತಿಯಲ್ಲೆದ್ೆ ಎಂದತ ಉತ್ುರ 
ಕ್ೊಟ್ಟಿದ್ನೆರೆ.  ಇದರ ಕ್ನಮಗನರಿಯನತನ ದರ್ನಂಕ 26-2-2018ರಂದತ ಪನರರಂಭ ಮನಡಿದ್ನೆರ.ೆ  ಆ 
ಕ್ನಮಗನರಿ 2018ಕ್ೆೆ ಮತಕ್ನುಯವನಗಬೆೇಕ್ೆಂದತ ಇತ್ತು.  ಕ್ನಮಗನರಿಯನತನ ದರ್ನಂಕ 25-8-
2019ರೂೆಳಗೆ ಪೂಣಾಗೂೆಳಿಸಬೆೇಕ್ನಗಿತ್ತು.  ಮಳಗೆನಲದಲ್ಲೆ ನಮೂ ಕಡ ೆ 4-5 ತಿಂಗಳು ಕ್ೆಲಸ 
ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಆಗತವುದಲೆ.  ಈಗ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡತತಿುದ್ನೆರ.ೆ  ಅದಕ್ೆೆ ಹೆಚಿಚನ ಒತ್ತು ಕ್ೂೆಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ 
ಕ್ೆೇಳಬಯಸತತ್ುೆೇರೆ್. ರ್ನವು 2016 ರಿಂದಲೂ ಮೇಲತಸೇೆತ್ತವಗೆನಗಿ ಕ್ನಯತತಿುದ್ೆೆೇವೆ.  ನಮಗೆಲೆರಿಗೂ 
ಗೊತಿುರತವ ಹನಗೆ ಮಳೆಗನಲದಲ್ಲೆ ವಿಪರಿೇತ್ ಮಳಯೆನದರೆ ಅಲ್ಲೆನ ಜನರಿಗ ೆ ಓಡನಡಲೂ ಸಹ 
ತ್ೊಂದರಯೆನಗತತ್ುದ್ೆ.  ಹನಗನಗಿ ಈ ಕ್ನಮಗನರಿಯನತನ ಚತರತಕತಗೊಳಿಸಬೇೆಕ್ೆಂದತ ಕಳೆದ ಬನರಿ 
ಸದನ ನಡದೆ್ನಗಲೂ ಕ್ೆೇಳಿದ್ೆೆೇರ್ೆ. ಹನಗನಗಿ ಈ ಕ್ನಮಗನರಿಯನತನ ಆದಷತಿ ಶ್ೇಘರವನಗಿ 
ಮನಡಿಕ್ೊಡಬೆೇಕತ.  ಕ್ೆಲವು ಅವೆೈಜ್ಞನನಕ ಕ್ನಮಗನರಿಗಳು ಅಂದರೆ ಒಳಚರಂಡಿ ವಯವಸೆಾ ಇರಬಹತದತ 
ಯನವುದ್ೆೇ ಕ್ನರಣಕೂೆ ಕಲತಷಿತ್ ನೇರತ ಸಂಗಮಕ್ೆೆ ಸೇೆರದ ಹನಗೆ ತ್ನವು ಮತತ್ತವಜಿಾ 
ವಹಸಬೆೇಕ್ೆಂದತ ಕ್ೂೆೇರತತ್ೆುೇರ್ೆ.  
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 ಶ್ರೇ ಗೊೇವಿಂದ ಎಂ. ಕ್ನರಜೊೇಳ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ದರ್ನಂಕ 04-10-
2018ರಂದತ 30 ಕ್ೂೆೇಟ್ಟ ವೆಚಚದ ಟೆಂಡರ್ಚ ಆಗಿತ್ತು.  18 ತಿಂಗಳ ಕ್ನಲನವಧಿಯಲ್ಲೆ ಆ 
ಕ್ನಮಗನರಿಯನತನ ಮತಗಿಸಬೆೇಕ್ನಗಿತ್ತು.  ಆದರೆ ಕಳೆದ ಎರಡತ ವಷಾ ಮಳ ೆಜನಸಿುಯನದತದರಿಂದ 
ನಮಗೆ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಅನತಕೂಲತ್ೆಯನಗಲ್ಲಲೆ. ಅದಲೆದ್ೆೇ ಅಲ್ಲೆ ಭೂಸನಾಧಿೇನದ 
ತ್ೊಂದರಯೊ ಇತ್ತು.  ವಿದತಯತಚ ಕಂಬಗಳನತನ ಶ್ಫ್ಿಚ ಮನಡತವುದತ ಕೂಡ ಸಮಸೆಯಯನಗಿ 
ಪರಿಣಮಿಸಿತ್ತು.  ಈಗ ಭೂಸನಾಧಿೇನ ಸೇೆರಿದಂತ್ ೆ ಅವೆಲೆವನೂನ ಅಟೆಂಡಚ ಮನಡಿದ್ೆೆೇವೆ. ಜತಲೈೆ 
2022ರೂೆಳಗೆ ಮತಗಿಸಿಕ್ೂೆಡತವುದಕ್ೆೆ ಪರಯತ್ನ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆ.  

 ಶ್ರೇ ಎಸ್. ವಿೇಣನ ಅಚಚಯಯ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸಚಿವರಲ್ಲೆ ನನನದ್ೊಂದತ 
ಮನವಿ.  ಅಲ್ಲೆ ಖ್ನಸಗಿ ಜನಗ ಕ್ೊಟಿವರಿಗೆಲನೆ ಹಣಪನವತಿ ಮನಡಿದ್ನೆರ.ೆ  ಅಲ್ಲೆ ದ್ೆೇವಸನಾನದ ಸಾಲಪ 
ಜನಗವನೂನ ಕೂಡ ಮೇಲತಸೆೇತ್ತವೆಗನಗಿ ಬಿಟತಿಕ್ೊಟ್ಟಿದ್ನೆರ.ೆ  ಆದೆರಿಂದ ದ್ೆೇವಸನಾನಕತೆ ಕೂಡ ಸಾಲಪ 
ಹಣವನತನ ಬಿಡತಗಡೆ ಮನಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ ತ್ಮೂಲ್ಲೆ ಕ್ೆೇಳಲ್ಲಚಿಿಸತತ್ೆುೇರ್.ೆ 

 ಶ್ರೇ ಗೊೇವಿಂದ ಎಂ. ಕ್ನರಜೊೇಳ:- ಮನನಯ ಸಬನಪತಿಯವರೇೆ, ದ್ೆೇವಸನಾನದ್ನೆಗಿರಬಹತದತ 
ಅಥವನ ಯನರದ್ನದರೂ ಖ್ನಸಗಿ ಆಸಿು ಆಗಿರಬಹತದತ ಇರ್ೂೆನಂದತ ಇಲನಖ್ಗೆ ೆ ಸೇೆರಿದ ಸಕ್ನಾರದ 
ಆಸಿುಯನಗಿರಬಹತದತ land acquisition payment ಅನತನ ಖ್ಂಡಿತ್ವನಗಿಯೂ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆ.  
ಆ ಮನಹತಿಯನತನ ತ್ರಿಸಿಕ್ೂೆಳುುತ್ೆುೇರ್ೆ ಅಥವನ ತ್ಮೂ ಬಳಿ ಮನಹತಿ ಇದೆರೆ ಕ್ೊಡಿ, ರ್ನನತ ನದ್ೆೇಾಶನ 
ಕ್ೊಡತತ್ುೆೇರೆ್.  

ಪರಶೆನ ಸಂಖ್ೆಯ: 2608 

(ಈ ಹಂತ್ದಲ್ಲೆ ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ ಆರ್.ಬಿ. ತಿಮನೂಪೂರರವರತ ಗೆೈರತಹನಜರನಗಿದೆರತ) 
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ಪರಶೆನ ಸಂಖ್ೆಯ: 2590 

(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಿದ್)ೆ 

 ಶ್ರೇ ಸಿ.ಎನ್. ಮಂಜೆೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ಕ್ೆೇಳಿದಂತ್ಹ ಪರಶೆನಗ ೆ
ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರ ನೇಡಿದ್ನೆರ.ೆ ಆದರೆ ಕ್.ೆಆರ್.ಎಸ್ಚ ನಮನಾಣದ ಬಗೆೆ ಮನನಯ ಸಚಿವರಿಗೆ 
ದರ್ನಂಕ ಗೊತಿುಲೆವೆಂದತ ನಮೂರೆ್ಯಲ್ಲೆ ತಿಳಿಸಿದ್ನೆರ.ೆ  ಇವತಿುನ ದವಸ ಸತಮನರತ 133 ಟ್ಟ.ಎಂ.ಸಿ 
ನೇರತ ತ್ತಂಬಿರತವ ಕ್ೆರೆ ಕಟೆಿಗಳು, ಅಣೆಕಟೆಿಗಳು ಏನವ ೆ  ಅದರಲ್ಲೆ ಸತಮನರತ 33 ಟ್ಟ.ಎಂ.ಸಿ ಅಷತಿ 
ಹೂಳು ತ್ತಂಬಿರತತ್ುದ್ೆ.  ಅವೆಲೆವನೂನ ಗಮನಸಿದ್ನಗ ಪರತಿ ವಷಾ ಜಲ ತ್ತಂಬತವ ಸಮಯದಲ್ಲೆ 
ನೇರತ ವಯಥಾವನಗಿ ಹರಿದತ ಸಮತದರವನತನ ಸೇೆರತತಿುದ್ೆ. ಇದರಿಂದ ರೈೆತ್ರಿಗೆ 
ಅನತಕೂಲವನಗತತಿುಲೆವೆಂದತ ಮನನಯ ಸಚಿವರಲ್ಲೆ ಪರಶೆನ ಕ್ೆೇಳಿದ್ೆೆ.  ಅದಕ್ೆೆ ಯನವುದ್ೆೇ ರಿೇತಿಯ 
ಉತ್ುರವನತನ ಸಚಿವರತ ಕ್ೂೆಟ್ಟಿಲೆ.  ಇದ್ೇೆ ರಿೇತಿಯಲ್ಲೆ ಮೈಸೂರತ ಮತ್ತು ಚನಮರನಜನಗರ ಕ್ೆೇತ್ರದಲ್ಲೆ  
ಎಲನೆ ಜಲನಶಯಗಳು ತ್ತಂಬಿದೆರೂ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲೆ ಹೂಳಿನ ಪರಮನಣ ಜನಸಿು ಇರತವುದನತನ ತ್ಮೂ 
ಗಮನಕ್ೆೆ ತ್ರತತ್ೆುೇರ್.ೆ  ಅದನತನ ಸನಬಿೇತ್ತಪಡಿಸಬೇೆಕ್ೆಂದರೆ ಅದಕ್ೆೆ ರ್ನನತ ವಯವಸೆಾ ಮನಡತತ್ುೆೇರೆ್.  
ಏಕ್ೆಂದರ ೆ ಅಲ್ಲೆ ಹೂಳನತನ ತ್ೆಗೆದಲೆ.  ತ್ನವು ಅನತಬಂಧದಲ್ಲೆ ತಿಳಿಸಿರತವಂತ್ ೆ ಎಲನೆ ಹೂಳನೂನ 
ತ್ೆಗೆದದ್ೆೆೇವ ೆಎಂದತ ತಿಳಿಸಲನಗಿದ್ೆ.  ಆದರೆ, ಕ್ೆಲವು ಕ್ೆರೆಕಟೆಿಗಳಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ಡನಯಂ ಗಳಲ್ಲೆ ತ್ತಂಬಿರತವ 
ಹೂಳನತನ ತ್ೆಗೆದರೆ ಬಹಳ ಅನತಕೂಲವನಗತತ್ುದ್ೆಂದತ ತ್ಮೂಲ್ಲೆ ಕ್ೆೇಳಬಯಸತತ್ೆುೇರ್.ೆ 

 ಶ್ರೇ ಗೊೇವಿಂದ ಎಂ. ಕ್ನರಜೊೇಳ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಉತ್ುರವನತನ ಕ್ೊಟ್ಟಿದ್ೆೆೇವ ೆ
ಆದರೆ ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಏತ್ಕ್ೂೆೆೇ ಗೂೆಂದಲದಲ್ಲೆದ್ನೆರ ೆಎಂದತ ಕ್ನಣತತ್ುದ್ೆ.  

 ಶ್ರೇ ಸಿ.ಎನ್. ಮಂಜೆೇಗೌಡ:- ರ್ನನತ confuse ಆಗಿಲೆ. 

 ಶ್ರೇ ಗೊೇವಿಂದ ಎಂ. ಕ್ನರಜೊೇಳ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ಉತ್ುರ 
ಹೆೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಸಮನಧನನವನಗಿಲೆ ಎಂದರ ೆಕ್ೆೇಳಬಹತದತ. 58 ಜಲನಶಯಗಳಲ್ಲೆ ಎರಡತ 
ಜಲನಶಯದಲ್ಲೆ ಹೂಳಿದ್ೆ.  ಮದಲರೆ್ಯದ್ನಗಿ ಹನರಂಗಿ ಜಲನಶಯದಲ್ಲೆ ಸತಮನರತ 1.2 ಟ್ಟ.ಎಂ.ಸಿ 
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ಅಷತಿ ಹೂಳು ಸಂಗರಹವನಗಿದೆ್.  ಎರಡರೆ್ಯದತ ತ್ತಂಗಭದ್ನರ ಜಲನಶಯದಲ್ಲೆ ಸತಮನರತ 30 
ಟ್ಟ.ಎಂ.ಸಿ., ಗಿಂತ್ಲೂ ಹಚೆತಚ ಹೂಳು ಸಂಗರಹವನಗಿದ್ೆ.  ಇನತನಳಿದ ಯನವುದ್ೆೇ ಜಲನಶಯಗಳಲ್ಲೆ 
ಹೂಳಿನ ಪರಮನಣ ಇಲೆ. ಅದಕ್ನೆಗಿ ಎರಡತ ಜಲನಶಯಗಳನತನ ಹೊರತ್ತಪಡಿಸಿ ಎಲೂೆ ಕೂಡ ಹೂಳು 
ಸಂಗರಹವನಗಿಲೆ ಎಂದತ ಹೇೆಳಿದ್ೆೆೇವೆ.  ಅಲಪಸಾಲಪ ಇದೆರ ೆಅದತ ಲೆಕೆಕ್ೆೆ ಬರತವುದಲೆ.  ಟ್ಟ.ಎಂ.ಸಿ ಅಷತಿ 
ನೇರತ ಸಂಗರಹ ಮನಡತವುದತ ಕಡಿಮಯನಗತವುದತ ಎರಡತ ಜಲನಶಯಗಳಲ್ಲೆ ಮನತ್ರ.  ತ್ತಂಗಭದ್ನರ 
ಜಲನಶಯದಲ್ಲೆ 30 ಟ್ಟ.ಎಂ.ಸಿ ಗಿಂತ್ಲೂ ಅಧಿಕವನಗಿದ್ ೆ ಮತ್ತು ಹನರಂಗಿ ಜಲನಶಯದಲ್ಲೆ 1.2 
ಟ್ಟ.ಎಂ.ಸಿ ಅಷತಿ ಹೂಳು ಸಂಗರಹವನಗಿದ್.ೆ  ಇನತನಳಿದಂತೆ್ ಯನವುದ್ೆೇ ಜಲನಶಯಗಳಿಲೆ.  ಮನನಯ 
ಸದಸಯರ ಬಳಿ ಮನಹತಿ ಇದೆರ ೆಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ಕಳುಹಸಲ್ಲ ಖ್ಂಡಿತ್ವನಗಿಯೂ ಕರಮ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುುತ್ೆುೇವೆ.  

 ಶ್ರೇ ಸಿ.ಎನ್. ಮಂಜೆೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಹೂಳು ತ್ತಂಬಿರತವ ಬಗೆೆ 
ತಿಳಿಯಲತ ರ್ನವು ಒಂದತ ಪನತೆ್ರಯಲ್ಲೆ ನೇರತ ತ್ತಂಬಿಟಿರ ೆ ಸನಕತ ಅದರಲ್ಲೆ ಶೇೆ.20ರಷತಿ ಹೂಳು 
ಪನತೆ್ರಯ ತ್ಳದಲ್ಲೆ ಕತಳಿತಿರತತ್ುದ್ೆ.   

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಮಂಜೆೇಗೌಡರೆೇ, ನಮೂ ಕಡ ೆಮನಹತಿ ಇದೆರ ೆಕ್ೊಡಿ. 

ಶ್ರೇ ಸಿ.ಎನ್. ಮಂಜೆೇಗೌಡ:- ಈ ಡನಯಂ ನಲ್ಲೆ ಹೂಳು ತ್ತಂಬಿಕ್ೂೆಂಡತ ರೈೆತ್ರಿಗೆ 
ಅನತಕೂಲವನಗತತಿುಲೆ, ನೇರತ ಹೊಳೆಗ ೆ ಸೇೆರತತಿುದ್ೆ.  ರ್ನನತ ತ್ಮೂ ಮೂಲಕ ಮನನಯ ಸಚಿವರಿಗೆ 
ಹೆೇಳುವುದ್ೇೆರ್ೆಂದರ,ೆ 2018-19ರಲ್ಲೆ ಹಣ ಶೆೇಖ್ರಣಯೆನಗಿರತವ ಬಗೆೆ ಏನತ ಮನಹತಿ ನೇಡಿದ್ನೆರೆ 
2020ರಲ್ಲೆ ಆಡಳಿತ್ನತ್ೂಕ ಅನತಮೇದರ್ ೆ ನೇಡಲನಗಿರತತ್ುದ್ ೆ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದ್ನೆರ.ೆ ಆದರೆ ದರ್ನಂಕ 
16.05-2020 ರಿಂದ ಇದತವರೆಗೂ ಕೂಡ ಆ ಕ್ನಮಗನರಿಯನತನ ಏತ್ಕ್ೆೆ ಇನೂನ 
ಪೂಣಾಗೂೆಳಿಸಿಲೆ? ಅದನತನ ಪೂಣಾಗೊಳಿಸಲತ ಎರಡತ ವಷಾ ಬೆೇಕ್ೆೇ ಎಂದತ ಮನನಯ ಸಚಿವರಲ್ಲೆ 
ಕ್ೆೇಳಬಯಸತತ್ುೆೇರೆ್.  

ಶ್ರೇ ಗೊೇವಿಂದ ಎಂ. ಕ್ನರಜೊೇಳ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮಳೆ ನೇರತ ಹರಿದತ 
ಬರತವನಗ ರನಡಿ  ನೇರತ ಬರತತ್ುದ್ೆ.  ಅದನತನ silt ಎಂದತ consider ಮನಡತವುದಕ್ನೆಗತವುದಲೆ.  
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ಮನನಯ ಶನಸಕರಿಗ ೆಹೆೇಳಬಯಸತವುದ್ೆೇರ್ಂೆದರ,ೆ ಅದತ silt ಎಂದತ consider ಆಗತವುದಲೆ, ಆ 
ಪರಮನಣದಲ್ಲೆ silt ಬರತವುದಲೆ.  ಎರಡರೆ್ಯದ್ನಗಿ ತ್ನವು ಟೆಂಡರ್ಚ ಬಗೆೆ ಹೇೆಳಿದರಿ, 39 ಕ್ೊೇಟ್ಟ 
ರೂಪನಯಿ ಟೆಂಡರ್ಚ ಕರಯೆತವುದಕ್ೆೆ ಸೂಚರೆ್ ಕ್ೂೆಟ್ಟಿದ್ೆೆೇವೆ, ಈಗನಗಲೆೇ ಪರಕ್ತರಯ ಪನರರಂಭದಲ್ಲೆದ್ೆ, 
ಏಪ್ತರಲ್ಚ ನಲ್ಲೆ ಟೆಂಡರ್ಚ ಪರಕ್ತರಯ ಪೂಣಾಗೂೆಳುುತ್ುದ್ೆ.  

(ಮತಂದತ) 
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(585) 24-03-2022 KH/RN   10-50  

(ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಾತಿ) 

ಪರಶೆನ ಸಂಖ್ೆಯ: 2612 
(ಉತ್ುರವನತನ ಒದಗಿಸಲನಗಿದ್ೆ) 

ಶ್ರೇಮತಿ ಭನರತಿ ಶೆಟ್ಟಿ:-  ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸಚಿವರತ 3670 ಕ್ೆರೆಗಳ 
ಬಗೆೆ ಉಲೆೆೇಖ್ ಮನಡಿದ್ನೆರ.ೆ ಇವತ್ತು ಅಧಾಕ್ತೆಂತ್ ಹೆಚತಚ ಕ್ೆರೆಗಳಲ್ಲೆ ಶೇೆಕಡನ 50 ಕ್ತೆಂತ್ ಕಡಿಮ ನೇರತ 
ಸಂಗರಹವನಗಿದ್.ೆ 347 ಕ್ೆರೆಗಳಲ್ಲೆ ನೇರಿನ ಸಂಗರಹ ಇರತವುದಲೆ ಎಂದತ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ 
ಉತ್ುರವನತನ ಕ್ೂೆಟ್ಟಿದ್ನೆರೆ. ಇವತ್ತು “ಮಿಲ್ಲಟರಿ ಸಿದಿತ್ನ ವಯವಸಾೆ”ಚ ಯನತನ ಸಕ್ನಾರ ಹನಗೂ 
ಸಮತದ್ನಯ ಪರಿಗಣಿಸಬೆೇಕತ. ಕ್ೆೇವಲ NREGA (National Rural Employment 
Guarantee Act) ಅಡಿಯಲ್ಲೆ ಕ್ೆರೆಗಳ ಹೂಳೆತ್ತುವುದತ, ಅದತ-ಇದತ ಕ್ೆಲಸಗಳು ಆಗತತ್ುದ್ೆ. ದ್ೂೆಡಾ 
ದ್ೊಡಾ ನೇರನವರಿ ಯೇಜರೆ್ಗಳಿಗೆ ಸನವಿರ ಸನವಿರ ಕ್ೊೇಟ್ಟ ರೂಪನಯಿಗಳನತನ ಇಡತತ್ನುರ.ೆ ಇದತ 
ಜಿೇವನದ. ಒಂದತ ಕ್ೆರೆ ಸಮೃದಿಯನದರ,ೆ 10 ರಿಂದ 30 ಹಳಿುಗಳು ಅಭಿವೃದಿಯನಗತತ್ುದ್ೆ. ಆದೆರಿಂದ, 
ಇದಕ್ೆೆ ತ್ನವು ಒತ್ತು ಕ್ೂೆಡಬೇೆಕತ. ದಯವಿಟತಿ, ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಇದರ ಬಗೆೆ ಯೇಚಿಸಬೇೆಕತ. 
“ಎಲನೆ ಕ್ೆರೆಗಳನತನ ಸಮಗರವನಗಿ ಸಂಪೂಣಾ ಸತಸಿಾತಿಗ ೆತ್ರಲತ ಅವಶಯವಿರತವ ಹಣಕ್ನಸಿನ ಬೆೇಡಿಕ್ೆ 
ಮನಹತಿಯನತನ ನಖ್ರವನಗಿ ಲೆಕ್ನೆಚನರ ಮನಡತವುದತ ಕಷಿ ಸನಧಯ”ಚ ಎಂದತ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ 
ಉತ್ುರದಲ್ಲೆ ಕ್ೊಟ್ಟಿದ್ನೆರೆ. ದಯವಿಟತಿ, ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಇದರ ಬಗೆೆ ಉದ್ನಸಿೇನ ಮನಡಬನರದತ. 
ಕ್ೆರೆವನರತ ಅಂದ್ನಜನತನ ಸಿದಿಪಡಿಸಲತ ಸಕ್ನಾರ ಏನತ ಕರಮ ಕ್ೈೆಗೊಳುುತ್ುದ್?ೆ ಎನತನವ ಬಗೆೆ ಮನನಯ 
ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರವನತನ ತಿಳಿಸಬೆೇಕತ. ಅದ್ೆೇ ರಿೇತಿ “ಕ್ೆೇಂದರ ಪತರಸೃತ್ ಯೇಜರೆ್”ಗಳನತನ 
ಮನಗಾಸೂಚಿಯನಾಯ ಪರಸನುವರೆ್ಗಳನತನ ಮತ್ುಷತಿ ಕ್ತರಯನಶ್ೇಲರರ್ನನಗಿ ಮನಡಬೆೇಕ್ೆಂದತ ರ್ನನತ 
ಕ್ೆೇಳಿಕ್ೂೆಳುುತ್ೆುೇರ್ೆ. ತ್ೆರೆದ ಕ್ನಲತವೆ ಮೂಲಕ ಹೊೇಗತವಂತ್ಹ ನೇರಿಗೂ ಮತ್ತು ಕ್ೆರೆಯಿಂದ 
ಹೊೇಗತವ ನೇರತ ಜನಸಿು ಪೊೇಲನಗತತ್ುದ್ೆ. ಉದ್ನಹರಣೆಗೆ ತ್ೆರೆದ ಕ್ನಲತವೆಯಿಂದ ಹೊೇಗತವ 
ನೇರನತನ ರೈೆತ್ರ ಗದ್ೆೆಗೆ ಬಿಟಿರ,ೆ 24 ಗಂಟೆಗಳ ಕ್ನಲ ನೇರತ ಪೊೇಲನಗತತ್ನು ಹೊೇಗತತ್ುದ್.ೆ ರ್ನನತ 
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ಒಂದತ ಪತಿರಕ್ೆಯಲ್ಲೆ ಓದದ್ೆೆ. ಮಹನರನಷರದಲ್ಲೆ ಪೆೈಪಚಗಳ ಮೂಲಕ ಇದನತನ ಹನಕತವುದಕ್ೆೆ 
ಆಗತತ್ುದ್ೆಯೇ ಎನತನವ ಬಗೆೆ ಸಕ್ನಾರ ಯೇಚರೆ್ ಮನಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ ವಿನಂತಿ ಮನಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ ನನಗೆ 
ರೆ್ನಪ್ತರತವ ಪರಕ್ನರ 3-4 ವಷಾಗಳ ಹಂದ್ೆ ಮಧತಗಿರಿಯ ಶನಸಕ ರನಜಣಣ ಎನತನವವರತ ಬಹಳ 
ಒಳೆುಯ ಕ್ೆಲಸವನತನ ಮನಡಿದೆರತ. ದನಕರತಗಳು ಮತ್ತು ಮನತಷಯರತ ಕತಡಿಯತವುದಕ್ೆೆ ಮನತ್ರ 
ನೇರನತನ ಬಳಸತವಂತ್ಹ ವಯವಸೆಾ ಮನಡಿದೆರತ. ಈ ರಿೇತಿಯ ಕ್ನಳಜಿಯನತನ ಬರಗನಲದ 
ಪರಿಸಿಾತಿಯಲ್ಲೆ ಮನಡಿದರತ. ಇವತ್ತು ರ್ನನತ ಸಕ್ನಾರದಲ್ಲೆ ತ್ಮೂ ಮೂಲಕ ವಿನಂತಿ 
ಮನಡತವುದ್ೆೇರ್ಂೆದರೆ, ನೇರತ ಹರಿಯತವ ಪಥಗಳು, ಸಕ್ನಲಕ್ೆೆ ಎಲೆೆಲ್ಲೆ ನೇರತ ಕ್ೆರೆಗ ೆ ಬಂದತ 
ಸೇೆರತತ್ುದ್ೆಯೇ, ಅಲ್ಲೆ ಜಮಿೇನತಗಳನತನ ಮನಡತವಂತ್ಹದತೆ ಆಗಬೇೆಕತ. ಇವತ್ತು ಆ ಪಥವನತನ ಹನಳು 
ಮನಡತವಂತ್ಹ ವಯವಸೆಾಯನಗಿದೆ್. ಇದನತನ ಕಂಡತಹಡಿದತ ಅವರಿಗೆ ತಿೇವರವನದ ಶ್ಕ್ೆ ಕ್ೂೆಡಬೇೆಕತ. 
ಅದನತನ ತ್ೆರವು ಮನಡಬೇೆಕತ. ಈ ಕ್ೆರೆಗಳನತನ ನಮೂ ರನಜರತ, ಮಹನರನಜರತ ಮನಡಿರತವಂತ್ಹ 
ಕ್ೆರೆಗಳನಗಿದತೆ, ಇವತ್ತು ಹೂೆಸ ಕ್ೆರೆಗಳನತನ ಯನರತ ಸಹನ ಸೃಷಿಠ ಮನಡಿಲೆ? ಇವತ್ತು ಆ ಕ್ೆರೆಗಳನತನ 
ಉಳಿಸತವುದಕ್ೆೆ ಆಗತತಿುಲೆವನೆತನವ ರೆ್ೂೇವು ನನಗ ೆಇದ್ೆ. ಇದತ ಬಹಳ ಮತಖ್ಯ. ಮಿಲ್ಲಟರಿ ಸಿದಿತ್ೆಯಲ್ಲೆ 
ಈ ಕ್ೆರೆಗಳನತನ ಅಭಿವೃದಿ ಮನಡಿದರೆ, ಇವತ್ತು ಮಹನದ್ನಯಿ ಯೇಜರೆ್ಯ ಬಗೆೆ ಬಹಳ ಒತ್ತು 
ಕ್ೊಡತತ್ುೆೇವೆ. ಆದರೆ, ಇವತ್ತು ಕ್ೆರೆಗಳು ಹಳಿು ಹಳಿುಯ ಜಿೇವನದ. ಆದೆರಿಂದ, ಅದಕ್ೆೆ ಒತ್ತು ಕ್ೊಟಿಂತ್ಹ 
ರಿೇತಿಯಲ್ಲೆಯೇ ಈ ಕ್ೆರೆಗಳ ಅಭಿವೃದಿ ಬಗೆೆಯೂ ಸಹ ಒತ್ತು ಕ್ೊಡಬೇೆಕ್ಂೆದತ ತ್ಮೂ ಮೂಲಕ 
ರ್ನನತ ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ವಿನಂತಿ ಮನಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ  

ಶ್ರೇ ಜೆ.ಸಿ.ಮನಧತಸನಾಮಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಕ್.ೆಟ್ಟ.ಶ್ರೇಕಂಠೆೇಗೌಡರವರಿಗೆ 
ಕ್ೊಟಿಷತಿ ಸಮಯ ನನಗೆ ಕ್ೊಟಿರೆ ರ್ನನತ ಇದಕ್ೆೆ ಉತ್ುರ ಕ್ೊಡತತ್ುೆೇರೆ್. ಮನನಯ ಭನರತಿ ಶೆಟ್ಟಿಯವರತ 
ಹೆೇಳಿರತವುದತ ನಜ. ನಮೂ ರನಜಯದಲ್ಲೆ 35 ರಿಂದ 36 ಸನವಿರ ಕ್ೆರೆಗಳು ಇವ.ೆ ಅದರಲ್ಲೆ 3670 
ಕ್ೆರೆಗಳು ಸಣಣ ನೇರನವರಿ ಇಲನಖ್ಗೆ ೆಬರತತ್ುದ್ೆ. ಇದನತನ ಕ್ೆಲವು ಕಡ ೆಕ್ೆರ್ನಲ್ಚ ನೇರತ, ಮತ್ೂೆುಂದತ 
ಕಡ ೆ ನೇರತ ಇದೆರ ೆ ನಮೂ ಇಲನಖ್ಯೆಿಂದ ತ್ತಂಬಿಸತವಂತ್ಹ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆ. 
ಇನತನಳಿದರತವುದ್ೆಲನೆ ರೆ್ೈಸಗಿಾಕವನಗಿ ಮಳೆ ಬಂದತ ಕ್ೆರೆ ತ್ತಂಬತತ್ುದ್ೆ. ಇದೆರಿಂದ, ಎಷತಿ ಕ್ೆರೆ 
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ತ್ತಂಬಿದ್ೆ, ಎಷತಿ ಕ್ೆರೆ ತ್ತಂಬಿಲೆ ಎನತನವ ಬಗೆೆ ಉತ್ುರ ಕ್ೊಡಬಹತದತ. ನಮೂ ಕ್ರೆಗೆಳಿಗೆಲನೆ ನೇರನತನ 
ಪಂಪಚ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಆಗತತಿುಲೆ. ಇತಿುೇಚೆಗ ೆರ್ನವು ಬಹಳ ಶರಮ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡತ ಎಲೆೆಲ್ಲೆ ಸನಧಯವೇ, 
ಅಲ್ಲೆಗೆ ಶೆೇಕಡನ 50 ರಷತಿ ಕ್ೆರೆಗಳನತನ ತ್ತಂಬಿಸತವಂತ್ಹ ಕ್ನಯಾಕರಮಗಳನತನ ಸಣಣ ನೇರನವರಿ 
ಇಲನಖ್ ೆ ಮತ್ತು ಬೃಹತಚ ನೇರನವರಿ ಇಲನಖ್ ೆ ಈ ಎರಡತ ಇಲನಖ್ಯೆಿಂದಲೂ ಮನಡತತಿುದ್ೆೆೇವೆ. 
ಏಕ್ೆಂದರ,ೆ ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಹೆೇಳಿದ ಹನಗೆ ಗನರಮಿೇಣ ಪರದ್ೇೆಶದಲ್ಲೆ ಅಂತ್ಜಾಲ ಅಭಿವೃದಿ 
ಮನಡತವುದತ ನಮೂ ಇಲನಖ್ೆಯ ಮತಖ್ಯವನದ ಕ್ನಯಾಕರಮವನಗಿದ್.ೆ ಆ ಕ್ನಯಾಕರಮಕ್ೆೆ ಅನತದ್ನನ 
ಬಹಳಷತಿ ಬೆೇಕ್ನಗತತ್ುದ್ೆ. ಮನನಯ ಭನರತಿಶಟೆ್ಟಿಯವರತ ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಗಳಿಗೆ ಹೆೇಳಿ ಇನನಷತಿ 
ಅನತದ್ನನವನತನ ಕ್ೊಡಿಸಿದರೆ, ಅವರತ ಹೆೇಳಿರತವ ಎಲನೆ ಕ್ೆಲಸಗಳನತನ ಮನಡಿಕ್ೊಡತತ್ೆುೇವೆ. 
ಎರಡರೆ್ಯದ್ನಗಿ, ಕ್ೆರೆಯಿಂದ ಕ್ೆರೆಗ ೆನೇರತ ಹೂೆೇಗತವುದತ, ಮನನಯ ಸರ್ಚ.ಎಂ.ವಿಶೆಾೇಶಾರಯಯನವರತ 
ಮತ್ತು ರ್ನಲಾಡಿ ಕೃಷಣರನಜ ಒಡಯೆರ್ಚ ಕ್ನಲದಲ್ಲೆ ಆದಂತ್ಹ ಕ್ನಯಾಕರಮವನಗಿದೆ್. Series of 
tanks ಎಂದತ ಕರಯೆತತ್ೆುೇವೆ. ಅದರಿಂದ, ಹಳುದಲ್ಲೆ ನೇರತ ಹರಿದರೆ ಮನತ್ರ ಅಂತ್ಜಾಲ 
ಅಭಿವೃದಿಯನಗತತ್ುದ್.ೆ ಕ್ೆೇವಲ ಕ್ೆರೆಯಲ್ಲೆ ನೇರತ ನಂತ್ರ ೆಅಂತ್ಜಾಲ ಅಭಿವೃದಿಯನಗತವುದಲೆ. ನೇರತ 
ಹಳುದಲ್ಲೆ ಹರಿಯತತ್ನು ಹೂೆೇದರ,ೆ ಎರಡತ ಕಡಯೆಲ್ಲೆ ಅಂತ್ಜಾಲ ಅಭಿವೃದಿಯನಗತತ್ುದ್ೆ. ಅಂತ್ಜಾಲ 
ಅಭಿವೃದಿಯನಗಬೇೆಕ್ನದರ ೆ ಹಳುದಲ್ಲೆ ನೇರತ ಹರಿಯಲೆೇ ಬೆೇಕತ. ಹನಗನಗಿ, ಪೆೈಪಚನಲ್ಲೆ ಕ್ೆರೆಯಿಂದ 
ಕ್ೆರೆಗ ೆ ನೇರನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡತ ಹೂೆೇಗತವ ಕ್ನಯಾಕರಮದ ವಿರೂೆೇಧಿಗಳು ಹಳು ಹರಿಯಬೆೇಕತ, 
ಹಳುದಲ್ಲೆ ನೇರತ ಹರಿದರೆ ಮನತ್ರ ಅಂತ್ಜಾಲ ಅಭಿವೃದಿಯನಗತವುದರಿಂದ, ಆ ಕ್ನಯಾಕರಮದ 
ವಿರತದಿವನಗಿ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕ್ೆೆ ಆಗತವುದಲೆ. ರ್ನನತ ಎಲ್ಲೆ ನೇರನತನ ಪಂಪಚ ಮನಡತತ್ೆುೇವ ೆಎಂದರೆ, 
ಯನವುದ್ನದರೂ ಕ್ೆರ್ನಲ್ಚನಂದ, reservoir ನಂದ ಅದರೆ್ನಲನೆ ಪೆೈಪಚನಲ್ಲೆಯೇ ಮನಡತತಿುದ್ೆೆೇವೆ. ಆ 
ನೇರನತನ ವಯಥಾ ಮನಡತವುದಲೆ. ಕ್ೊೇಡಿ ಬಿದೆ ನೇರತ, ಕ್ೆರೆಯಿಂದ ಕ್ೆರೆಗೆ ಹೊೇಗತವ ನೇರನತನ ರ್ನವು 
ಮನಡತತಿುದ್ೆೆೇವೆ. ಈ ಬನರಿ ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಯವರತ 500 ಕ್ೊೇಟ್ಟ ರೂಪನಯಿಗಳನತನ 
ಬಜೆಟಚನಲ್ಲೆ ಘೂೇಷಣೆ ಮನಡಿದ್ನೆರ.ೆ ಈ ಕ್ೆರೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮನಡಬೇೆಕತ, ಕ್ೆರೆಯಲ್ಲೆ ನೇರತ ನಲತೆವಂತ್ಹ 
ಸನಮಥಯಾವನತನ ಹೆಚತಚ ಮನಡಬೇೆಕತ. ನೇರತ ಅನಗತ್ಯವನಗಿ ಹೊರಗೆ ಹೂೆೇಗತತಿುದೆರೆ, ಅದಕ್ೆೆ 
ಏರ್ನದರೂ ಕರಮ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಳುಬೆೇಕತ. ಪರತಿ ಕ್ೆರೆಯಲ್ಲೆ ಸಾಲಪ ನೇರನತನ ಸಂಗರಹಣೆ ಮನಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ 
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ರ್ನವು ಕ್ನಯಾಕರಮಗಳನತನ ಹನಕ್ತಕ್ೊಂಡಿದ್ೆೆೇವೆ. ಮದಲರೆ್ಯ ಆದಯತ್ಯೆನಗಿ ರ್ನವು ನೇರನತನ ಎಲ್ಲೆ 
ಪಂಪಚ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆ, ಆ ಕ್ೆರೆಗಳನತನ ಈ ವಷಾ ತ್ಗೆೆದತಕ್ೂೆಳುುತಿುದ್ೆೆೇವೆ. ಇದಕ್ೆೆ 500 ರಿಂದ 600 
ಕ್ೊೇಟ್ಟ ರೂಪನಯಿಗಳ ಪನರಜೆಕಿಚ ಮನಡಿ, ಕ್ೆರೆಗಳನತನ ಆಳವನಗಿ ಮನಡತವುದತ, ಮನನಯ ಸದಸಯರತ 
ಹೆೇಳಿದ ಹನಗೆ desilt ಮನಡತವುದತ, ಬಂಡಯೆನತನ ಬಿಗಿ ಮನಡತವುದತ, ಈ ಎಲನೆ 
ಕ್ನಯಾಕರಮಗಳು ಈ ವಷಾದ ಯೇಜರೆ್ಯಳಗೆ ಸೇೆರಿದ್.ೆ ಸನಧಯವನದಷತಿ ಸನಮಥಯಾವನತನ ವೃದಿ 
ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಪರಯತ್ನ ಮನಡತತಿುದ್ೆೆೇವೆ. ಮನನಯ ಗೊೇವಿಂದ ಕ್ ೆಕ್ನರಜೊೇಳರವರ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳನತನ 
ಕರಸೆಿ ಹೆೇಳಿದ್ೆೆೇರ್.ೆ ಕನಷಠ ಕ್ೆರೆಗಳಲ್ಲೆ ನೇರನತನ ಹೆಚತಚ ನಲ್ಲೆಸಿಕ್ೂೆಂಡತ ಹೂೆೇದರೆ, ಕರ್ನಾಟಕಕ್ೆೆ ನೇರಿನ 
ಲಭಯತ್ ೆ ಜನಸಿುಯನಗತತ್ುದ್ೆ. ಇದನತನ ಯನವುದ್ೊೇ dispute ತ್ಗೆೆದತಕ್ೂೆಳುುವುದತ ಬೆೇಡ ಎಂದತ 
that we are doing. ಈಗ ಸದನಕ್ೆೆ ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಯವರತ ಬಂದದ್ನೆರ.ೆ ಅವರತ, ರ್ನವು 
ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂೆಂಡತ 500 ಕ್ೂೆೇಟ್ಟ ರೂಪನಯಿಗಳನತನ ಈ ಬನರಿ ಬಜೆಟಚನಲ್ಲೆ ಘೂೇಷಣೆ ಮನಡಿದತೆ, ಈ 
ಬನರಿ ಕ್ೆರೆಗಳನತನ ವಿಸಿುೇಣಾವನಗಿ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಮತ್ತು ಸನಮಥಯಾಗೂೆಳಿಸತವುದಕ್ೆೆ ಮದಲ ಬನರಿ 
ಅವರತ ಅನತದ್ನನ ಕ್ೂೆಟ್ಟಿದ್ನೆರೆ. ರ್ನವು ಈ ಕ್ನಯಾಕರಮವನತನ ಕ್ೆೈಗೂೆಳುುತಿುದ್ೆೆೇವೆ.  

ಶ್ರೇ ಭನರತಿಶಟೆ್ಟಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಯವರತ ಸದನಕ್ೆೆ 
ಬಂದದ್ನೆರ.ೆ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ನನಗ ೆ ಹೆಚತಚ ಅನತದ್ನನ ಕ್ೊಟಿರೆ, ಹೆಚತಚ ಮನಡತತ್ೆುೇರ್ ೆ ಎಂದತ 
ಹೆೇಳಿದರತ. ರ್ನನತ ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಯವರಲ್ಲೆ ವಿನಂತಿ ಮನಡತತ್ೆುೇರ್ೆ. ಗನರಮಿೇಣ ಪರದ್ೆೇಶದ 
ಜನರ ಬದತಕ್ೆೇ ನೇರತ ಆಗಿದತೆ, ಆ ಕ್ೆರೆಗಳ ಅಭಿವೃದಿಗೆ ಹೆಚಿಚನ ಒತ್ುನತನ ಕ್ೂೆಡತವುದರ ಜೊತ್ೆಗೆ 
ರ್ನನತ ಇರ್ೂೆನಂದತ ಪರಶೆನಯನತನ ಕ್ೆೇಳುತ್ುೆೇರೆ್.ಚ “ಪರಧನನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚನಯಿ ಯೇಜರೆ್ 
(ಪ್ತ.ಎಂ.ಕ್.ೆಎಸ್.ವೆೈ) ಯಲ್ಲೆ ಕ್ೆೇಂದರ ಪತರಸೃತ್ ಯೇಜರೆ್ಯ ಮನಗಾಸೂಚಿಗಳನಾಯ 
ಪರಸನುವರೆ್ಯನತನ ಕ್ೆೇಂದರ ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ಸಲ್ಲೆಸಲತ ಕರಮ ವಹಸಲನಗತವುದತ”ಚಎಂದತ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ 
ಉತ್ುರವನತನ ಕ್ೊಟ್ಟಿದ್ನೆರೆ. ಇದನತನ ಬಹಳಷತಿ ಕ್ತರಯನಶ್ೇಲರನಗಿ ಮನಡಬೇೆಕತ. ಇದತ ವಿಳಂಬವನದರ ೆ
“ಹರ್ಚ ಖ್ೆೇತಚ ಕ್ೊೇ ಪನನ (ಹೆರ್.ಕ್.ೆಕ್.ೆಪ್ತ) ಯೇಜರೆ್ ಸಕ್ನರವನಗತತ್ುದ್ೆ. 
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ಶ್ರೇ ಜೆ.ಸಿ.ಮನಧತಸನಾಮಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈಗನಗಲೆೇ ಮನನಯ ಶೆೇಖ್ನವತಚರವರ 
ಜೊತ್ೆ 2 -3 ಸಭೆಗಳನತನ ಮನಡಿದ್ೆೆೇರ್.ೆಚ“ಅಟಲ್ಚ ಭೂಜಲ್ಚ ಯೇಜರೆ್”ಗೂ ಸೇೆರಿಸಿ ಕ್ೆರೆ ತ್ತಂಬಿಸತವ 
ಕ್ನಯಾಕರಮ, ಬೆಂಗಳೂರತ sewage ಅನತನ ಟ್ಟರೇಟಚ ಮನಡಿಕ್ೊಡತವ ಕ್ನಯಾಕರಮ ಮತ್ತು west- 
flowing reservoirs ಗೆ vented dam ಹನಕತತಿುದ್ೆೆೇವೆ. ಇದಕ್ೆೆಲನೆ government 
assistance ಬೆೇಕತ. Car land   ಗೂ ರ್ನವು ಕ್ೆೇಳಿದ್ೆೆೇವೆ. ಅವರತ ಈಗ ಸಿಡಬೂೊಸಿ.ಗೆ ಸೂಚರೆ್ 
ಕ್ೊಟತಿ, ಇದನತನ ಪೊರೇಸಸ್ಚ ಮನಡಿ ಕಳುಹಸಿ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದ್ನೆರ.ೆ ಏಪ್ತರಲ್ಚ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲೆ ನಮೂ 
ಯೇಜರೆ್ಗಳು ಏನವೆ, ಅದನತನ ಕ್ೆೇಂದರ ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ಸಬಿೂಟಚ ಮನಡತತಿುದ್ೆೆೇವೆ. ಇದಕ್ೆೆ ಅವರತ 
ಅಪೂರವಲ್ಚ ಕ್ೂೆಟಿ ಮೇಲ ೆ ರ್ನವು ಅನತದ್ನನವನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಂಡತ ಕ್ನಯಾಕರಮ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ 
ಸಿದಿರಿದ್ೆೆೇವ.ೆಚ “ಅಟಲ್ಚ ಭೂಜಲ್ಚ ಯೇಜರೆ್”ಯಲ್ಲೆ ಈಗನಗಲೆೇ ಕ್ೇೆಂದರ ಸಕ್ನಾರ ಅಂತ್ಜಾಲ 
ಅಭಿವೃದಿಗ ೆ 1,102 ಕ್ೊೇಟ್ಟ ರೂಪನಯಿಗಳ ಅನತದ್ನನ ಕ್ೊಟ್ಟಿದ್ೆ. ಅದನತನ 4 ವಷಾಗಳಲ್ಲೆ ಖ್ಚತಾ 
ಮನಡತವಂತ್ಹ ಕ್ೆಲಸವನತನ ಮನಡತತಿುದ್ೆೆೇವೆ. ರ್ನನತ ಮತ್ತು ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಗಳು constant 
touch ನಲ್ಲೆ ಕ್ೆೇಂದರ ಸಕ್ನಾರದ ಜಲ ಸಂಪನೂೂಲ ಸಚಿವರ ಜೊತ್ೆಯಲ್ಲೆ ಇದ್ೆೆೇವೆ. ಈ ಎಲನೆ 
ಕ್ನಯಾಕರಮಗಳನತನ ರ್ನವು ಬಳಸಿಕ್ೊಳುುತ್ುೆೇವೆ.  
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ಪರಶೆನ ಸಂಖ್ೆಯ: 2596 
(ಉತ್ುರವನತನ ಒದಗಿಸಲನಗಿದ್ೆ) 

ಡನ|| ಕ್.ೆಗೊೇವಿಂದರನಜ್ಚ:-  ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈಗ ಉತ್ುರವನತನ ಕ್ೊಟ್ಟಿದ್ನೆರೆ. 
ಇದನತನ ಓದತವುದಕ್ೆೆ 15 ದವಸ ಬೆೇಕ್ನಗತತ್ುದ್ೆ. ಇದನತನ ಎರಡತ ಸನಲ್ಲನಲ್ಲೆ ಹೆೇಳಿಬಿಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಕ್.ೆಗೊೇವಿಂದರನಜ್ಚರವರೇೆ, ಈ ಪರಶೆನಯನತನ ಮತಂದಕ್ೆೆ 
ಹನಕತವುದ್ೆೇ? 

ಡನ|| ಕ್.ೆಗೊೇವಿಂದರನಜ್ಚ:-  ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈ ಪರಶೆನಯನತನ ಮತಂದಕ್ೆೆ 
ಹನಕಬೆೇಡಿ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಕ್.ೆಗೊೇವಿಂದರನಜ್ಚರವರೇೆ, ತ್ನವು ಓದತವುದಕ್ೆೆ 15 ದವಸ 
ಬೆೇಕತ ಎಂದತ ಹೇೆಳಿದರಲೆವೆೇ? 

ಡನ|| ಕ್.ೆಗೊೇವಿಂದರನಜ್ಚ:-  ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಓದತವುದಕ್ೆೆ 15 ದವಸ ಬೆೇಕತ 
ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದ್ೆ ಅಷೆಿೇ. ಆದರೂ ಎರಡತ ವಿಚನರಗಳನತನ ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಗಳಲ್ಲೆ ಕ್ೆೇಳುತ್ುೆೇರೆ್.  

ಶ್ರೇ ಬಸವರನಜ ಬೊಮನೂಯಿ:- ಮನನಯ ಕ್.ೆಗೂೆೇವಿಂದರನಜ್ಚರವರೆೇ, ಒಂದತ ನಮಿಷ. 
ಮನನಯ ಕ್.ೆಗೊೇವಿಂದರನಜ್ಚರವರತ ಈ ಮನಹತಿ ಇಲೆದ್ೆೇ ಎಂದಗೂ ಪರಶೆನ ಕ್ೆೇಳುವುದಲೆ. ಅವರಿಗೆ 
ಅವರದ್ೆೇ ಆದಂತ್ಹ ಮನಹತಿಗಳು ಇರತತ್ುವೆ. ಅದರ ಆಧನರದ ಮೇಲೆ ಕ್ೆೇಳುತ್ನುರೆ. ತ್ಮೂ ಮನಹತಿ 
ಏನದ್,ೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಪರಶೆನ ಕ್ೆೇಳಿ. 

ಡನ|| ಕ್.ೆಗೊೇವಿಂದರನಜ್ಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಕ್.ೆಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್ಚ ಸಂಸೆಾಗೆ 
ಕ್ನಮಗನರಿಯನತನ ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪ್ತ.ಗೆ ಕ್ೊಡತವುದರ ಬಗೆೆ ನನನ ಪರಶೆನಯನಗಿದತೆ, ಮನನಯ 
ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಗಳು ದರ್ನಂಕ:28-04-2020 ರಲ್ಲೆ ರ್ನಯಯನಲಯದಂದ ಆದ್ೆೇಶವನದ ಮೇಲ ೆ
ಯನವುದ್ೆೇ ಕ್ನಮಗನರಿ ಕ್ೂೆಟ್ಟಿಲೆ ಎಂದತ ಹೆೇಳುತಿುದ್ನೆರೆ. ಆದರೆ, ಇರ್ೂೆನಂದತ ಉತ್ುರದಲ್ಲೆ ಆದ್ನದ 
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ಮೇಲೂ ಬೆೇಕ್ನದಷತಿ ಕ್ೆಲಸ ಕ್ೊಟ್ಟಿದ್ನೆರೆ. ಅದತ ಸಂದಭನಾನತಸನರ ಮತ್ತು ತ್ತತ್ತಾ ಅನತಷನಠನದ 
ಮೇಲ ೆಕ್ೂೆಟ್ಟಿದ್ೆೆೇವೆ ಎಂದತ ಹೆೇಳುತಿುದ್ನೆರ.ೆ ಇದರ ಬಗೆೆ ಜನರತ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದ್ೆೇರ್ಂೆದರೆ, ಇದನತನ 
ಕ್.ೆಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್.,ನವರಿಗೆ ಏಕ್ೆ ಕ್ೊಡಬೇೆಕ್ೆನತನವುದತ ನನನ ಪರಶೆನ.   

(ಮತಂದತ) 
(586)/24-3-2022/11-00/ಎಲ್ಚಎಂ/ಆರ್ಚಎನ್ಚ 

 ಡನ: ಕ್ೆ ಗೊೇವಿಂದರನಜ್(ಮತಂದತ):- 

ಸನವಿರನರತ ಕ್ೊೇಟ್ಟ ರೂಪನಯಿಗಳ ಕ್ೆಲಸವನತನ ಕ್ೂೆಟಿರತ. ಎಲೆ ಕಡ ೆರಸೆು ಗತಂಡಿಗಳು ಹನಗೆ ಇವೆ. 
Old Airport Road ಕ್ನಮಗನರಿ ಸರಿಯನಗಿಲೆ ಎಂದತ ರ್ನನತ ಬೆಳಗನವಿ  ಅಧಿವೆೇಶನದಲ್ಲೆ ಪರಶೆನ 
ಹನಕ್ತದ್.ೆ ಅಂದತ ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಗಳು ಉತ್ುರ ಕ್ೊಟಿ ಮನರರೆ್ೇ ದನವೆೇ ರಸೆು ರಿಪೆೇರಿಯನಗಿತ್ತು. 
ಅಂದರೆ ಆ ಕ್ನಮಗನರಿ ಗತಣಮಟಿದಂದ ಕೂಡಿರತವುದಲೆ ಎನತನವುದತ  ಖ್ಚಿತ್ವನಯಿತ್ತ. ಆ 
ಕ್ನಮಗನರಿಯನತನ  ಕ್ೆಆರ್ಚಐಡಿಎಲ್ಚ ಗೆ ಕ್ೂೆಟ್ಟಿದ್ನೆರೆ. ಇದರಲ್ಲೆ ೧೨% ಹೊೇಗಿಬಿಡತತ್ುದ್ೆ. ಏತ್ಕ್ೆೆ 
ಇಷೊಿಂದತ ಹಣವನತನ ಕ್ೂೆಡಬೇೆಕತ, ಇಲ್ಲೆ ಅರೆ್ೇಕ ಅವಯವಹನರಗಳು ನಡಯೆತತಿುವ ೆಎಂದತ ಜನರತ 
ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದ್ನೆರ.ೆ ಇದರ ಬಗೆೆ ತ್ಮೂ ಗಮನಕ್ೆೆ ತ್ಂದದ್ೆೆೇರ್ೆ. ಬಿಬಿಎಂಪ್ತ ಯಲ್ಲೆ ಸನಕಷತಿ 
ಇಂಜಿನೇಯರ್ಚಗಳು ಇದ್ನೆರ,ೆ  ಅವರಿಂದ ಕ್ೆಲಸವನತನ ಮನಡಿಸಬಹತದತ ಎನತನವುದನತನ 
ಹೆೇಳಬಯಸತತ್ುೆೇರೆ್.   

    ಶ್ರೇ ಬಸವರನಜ ಬೊಮನೂಯಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಗಳ,ೆ ಕ್ೆಆರ್ಚಐಡಿಎಲ್ಚಗೆ ಕ್ೆಲಸ 
ಕ್ೊಡತವುದನತನ ರ್ನವು ಬಂದಮೇಲೆ ನಲ್ಲೆಸಿದ್ೆೆೇವೆ.  ನಮಿಾತಿ ಕ್ೇೆಂದರ, ಕ್ೆಆರ್ಚಐಡಿಎಲ್ಚ ಇವೆಲೆವು 
ಚಿಕೆಪಪ-ದ್ೂೆಡಾಪಪ ಇದೆಹನಗೆ. ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದಲ್ಲೆದ್ನಗ ಇವುಗಳಿಗ ೆಏಕ್ೆ ಕ್ೊಡಬೇೆಕತ ನಲ್ಲೆಸಿ ಎನತನತ್ನುರೆ, 
ಆಡಳಿತ್ ಪಕ್ಷಕ್ೆೆ ಬಂದ್ನಗ ಅವೆೇ ಬೆೇಕ್ನಗತತ್ುದ್ೆ. KTTP Act ನಲ್ಲೆಯತ 4(G) exemption ಮನಡಿ 
ಅದರ ಮತಖ್ನಂತ್ರ ಕ್ೊಡತತಿುದ್ನೆರೆ. ರ್ನವು ಅಧಿಕ್ನರಕ್ೆೆ ಬಂದಮೇಲೆ review ಮನಡಿ 
ಕ್ೆಆರ್ಚಐಡಿಎಲ್ಚ ಮನಡಿರತವ ಕ್ನಮಗನರಿಯ ಗತಣಮಟಿ ನಮಗೆ ಸಮನಧನನಕರವನಗಿಲೆ ಎಂದತ 
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ಕ್ೆಲವು ಟೆಂಡರ್ಚಗಳನತನ ಕ್ನಯನಸಲ್ಚ ಮನಡಿದ್ೆೆೇರ್ೆ. 12 High density corridor   ಏನವ ೆಅದನತನ 
ಕ್ನಯನಸಲ್ಚ ಮನಡಿ ಮತ್ೆು ಟಂೆಡರ್ಚ ಕರದೆತ conditions ಬದಲನವಣೆ ಮನಡಿ ಎಂದತ ಕಟತಿನಟನಿಗಿ 
ಆದ್ೆೇಶ ಮನಡಿದ್ೆೆೇರ್ೆ. ಈಗ ಕ್ೆಆರ್ಚಐಡಿಎಲ್ಚ ಗೆ ಕ್ೊಟ್ಟಿರತವ ಕ್ನಮಗನರಿಗಳನತನ 
ಪೂಣಾಗೂೆಳಿಸತವುದತ ಮತ್ತು ಗತಣಮಟಿವನತನ ಕ್ನಯತೆಕ್ೂೆಳುಲತ ವಿಶೇೆಷವನದ ಗಮನವನತನ 
ಹರಿಸತತಿುದ್ೆೆೇವೆ. ಬಿಬಿಎಂಪ್ತ ಯಿಂದ ಆಗಿರತವ ಕ್ನಮಗನರಿಗಳೆಲೆವು ಗತಣಮಟಿದ್ನೆಗಿರತತ್ುವ ೆ ಎಂದತ 
ಹೆೇಳಲತ ಆಗತವುದಲೆ. ಕ್ಲೆವು project mode ನಲ್ಲೆ ಇರತತ್ುವೆ, ಅವೆಲೆವು ಬೆೇಗ ಆಗಬೇೆಕತ: ಕ್ಲೆವು 
ಸಕ್ನಾರದ ಅನತದ್ನನದಲ್ಲೆರತತ್ುವೆ, ಅಂತ್ಹವುಗಳನತನ ಕ್ೊಟ್ಟಿದ್ನೆರೆ. ಆ ಕ್ನಮಗನರಿಗಳನತನ 
ಪೂಣಾಗೂೆಳಿಸತವಂತ್ೆ ಮತ್ತು ಗತಣಮಟಿವನತನ ಕ್ನಯತೆಕ್ೂೆಳುುವಂತ್ೆ ರೆ್ೂೇಡಿಕ್ೂೆಳುುತ್ೆುೇವೆ. ಮತಂದನ 
ದನಗಳಲ್ಲೆ ಕ್ಆೆರ್ಚಐಡಿಎಲ್ಚಗೆ ಕ್ನಮಗನರಿ ಕ್ೂೆಡತವುದನತನ avoid ಮನಡಿ ಆದಷತಿ ಬಿಬಿಎಂಪ್ತ 
ಯಿಂದ ಕ್ನಮಗನರಿಯನತನ ಮನಡಿಸಲನಗತತ್ುದ್ೆ.  

    ಡನ: ಕ್.ೆಗೊೇವಿಂದರನಜ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಗಳೆ, ನಮಿಾತಿ ಕ್ೆೇಂದರವನತನ ಸಂಪೂಣಾವನಗಿ 
ನಲ್ಲೆಸಬೆೇಕತ ಎನತನವುದತ ನನನ ಮನವಿ.  
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ಪರಶೆನ ಸಂಖ್ೆಯ: ೨೬೦೧ 
(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ್ೆ) 

    ಶ್ರೇ ನಸಿೇರ್ಚ ಅಹೂದ್ಚ :- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಗಳ,ೆ ೨೦೧೫ಲ್ಲೆ ಕ್ೆಪ್ತಎಸ್ಚಸಿ ಯಿಂದ ಗೆಜೆಟೆಡಚ 
ಪೊರಬೇೆಷನರಿ ಹತದ್ೆೆಗಳಿಗೆ ಪರಿೇಕ್ ೆನಡದೆದತೆ,  ಅದರ ಫಲ್ಲತ್ನಂಶ ಬಂದರತವುದತ ೨೦೧೯ರಲ್ಲೆ. ಇದರಲ್ಲೆ 
ಈಗನಗಲೆೇ selection ಆಗಿ probationary training  ಕೂಡನ ನಡಯೆತತಿುದ್ೆ. ಆದರೆ ಕ್ೆಲವು 
ವಿದ್ನಯಥಿಾಗಳು ರ್ನವು ಚರೆ್ನನಗಿ ಪರಿೇಕ್ ೆ ಬರೆದದ್ೆೆೇವ.ೆ ಆದರೆ ರ್ನವು ಅಂದತಕ್ೂೆಂಡಷತಿ ಅಂಕಗಳು 
ಬಂದರತವುದಲೆ ಎನತನವುದತ ಅವರ ಸಂಶಯವನಗಿದ್.ೆ ಅವರತ Right to Information Act 
ನಲ್ಲೆ ಅಪ್ತೇಲ್ಚ ಹನಕ್ತದ್ನೆರ.ೆ ಕ್ೊೇಟಚಾನಂದ ಕ್ಪೆ್ತಎಸ್ಚಸಿಗೆ ಕಳುಹಸಿಕ್ೂೆಟ್ಟಿದ್ನೆರೆ. ಕ್ೆಪ್ತಎಸ್ಚಸಿ ಯವರತ 
ಹೆೈಕ್ೊೇಟಚಾಗೆ ರಿಟಚ ಪ್ತಟ್ಟಶನ್ಚ ಹನಕ್ತ ಉತ್ುರ ಪತಿರಕ್ೆಗಳನತನ ಕ್ೂೆಡಲತ ಬರತವುದಲೆ ಎಂದತ 
ಹೆೇಳಿದ್ನೆರೆ. ಹೆೈಕ್ೂೆೇಟಚಾನಂದ “A candidate who has appeared for examination 
conducted by a public service commission can seek for copies of his 
own evaluated answer scripts along with the marks allotted to each 
question”ಚಚಎಂದತ speaking order  ಕ್ೊಟ್ಟಿದ್ನೆರ.ೆ  ಕ್ೊಟಿರತ ಸಹ  they have gone 
on appeal.  Agnesh Kumar’s ಎನತನವವರ ಪರಕರಣದಲ್ಲೆ ೨೦೧೬ರಲ್ಲೆ  ಸತಪ್ತರಮಚ 
ಕ್ೊೇಟಚಾನಂದ ಒಂದತ ಆದ್ೆೇಶವನಗಿದ್,ೆ ಇದತ ಆದ ಮೇಲೆ ಎರಡತ ಆದ್ೇೆಶಗಳು ಸತಪ್ತರಮಚ 
ಕ್ೊೇಟಚಾನಂದ ಬಂದವೆ. ಆ ಎರಡತ ಆದ್ೆೇಶಗಳಲ್ಲೆಯತ they have made it very clear 
that it can be we have consider the decision rendered in aforesaid 
ಎಂದತ ಹೆೇಳಿ ಅದನತನ it is very clearly they have mentioned that ; In our 
opinion, permitting a candidate to inspect the answer sheet does not 
involve any public interest nor does it affect the efficient operation of 
the Government.   ಸತಪ್ತರಮಚ ಕ್ೊೇಟಚಾನಂದ ನಂತ್ರ ಬಂದರತವಂತ್ಹ ಆದ್ೆೇಶವಿದತ. 
ಇರ್ೂೆನಂದತ ಆದ್ೆೇಶ ಬಂದದ್.ೆ ಇದರಲ್ಲೆ ಸಹ ಕ್ತೆೇಯರ್ಚ ಆಗಿ ನದ್ೆೇಾಶನ ಕ್ೂೆಟ್ಟಿದ್ನೆರ;ೆ please fix 
the date, time within fifteen days and allow the students to come and 
inspect the answer sheet. It is another order.  ಎರಡತ ಆದ್ೆೇಶಗಳು ಇದರೂ ಸಹ 
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they are not considering.  2013 Civil Appeal ಆದಮೇಲೆ ಬಂದರತವುದತ ಒಂದತ, 
ಇದತ N.V.Ramana ರವರ judgment. ಆದರೂ ಸಹ ಅದನತನ ಪರಿಗಣರೆ್ ಮನಡದ್ ೆ they 
have already gone on appeal.  My only request to you is see 
everywhere it is there.  BCom, MBA.,  ಯನವದ್ೇೆ  ಪರಿೇಕ್ೆಯನಗಿರಲ್ಲ 
ಅನತಮನನವಿದ್ನೆಗ prescribed forms ಇರತತ್ುದ್ೆ, ಅದನತನ apply ಮನಡಿದ ಮೇಲ ೆಉತ್ುರ 
ಪತಿರಕ್ೆಗಳನತನ ಕ್ೂೆಡತತ್ನುರೆ. ವಿದ್ನಯಥಿಾಗಳು ಅದನತನ ಓದದ ಮೇಲ ೆ ಅವರಿಗ ೆ satisfaction 
ಆಗತತ್ುದ್ೆ. They are asking only for that.  ೨೦೧೨-೧೩ರೆ್ೇ ಸನಲ್ಲನ ಬನಯರ್ಚ ಸಂದಭಾದಲ್ಲೆ 
ದ್ೊಡಾ ಹೂೆೇರನಟವರೆ್ನ ಮನಡಲನಗಿದ್.ೆ ಅದರ ಬಗೆೆ ಬಿಲ್ಚ ಪನಸ್ಚ ಮನಡಿ ಅನತಕೂಲ 
ಮನಡಿಕ್ೊಡಲನಗಿದ್.ೆ ಅದ್ೆೇ ರಿೇತಿ ಇಲ್ಲೆ ೫೦ ರಿಂದ ೬೦ ಅಭಯಥಿಾಗಳು ಇದ್ನೆರ ೆthey are asking 
just further valuation.  ಎಷತಿ ಅಂಕಗಳು ಸಿಕ್ತೆವೆ ಎನತನವುದನತನ ರೆ್ೂೇಡತತ್ನುರೆ ಅಷೆಿ.  ಅದಕ್ೆೆ 
ಒಂದತ ಆದ್ೇೆಶ ಮನಡಿ ಅವಕ್ನಶ ಮನಡಿಕ್ೂೆಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ ತ್ಮೂಲ್ಲೆ ಕ್ೆೇಳಿಕ್ೂೆಳುುತ್ೆುೇರ್ೆ. Let them 
withdraw that Writ Appeal. 

    ಶ್ರೇ ಬಸವರನಜ ಬೊಮನೂಯಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಗಳ,ೆ limited question ಇದ್ೆ. 
ಕ್ೆಪ್ತಎಸ್ಚಸಿ ಯಲ್ಲೆ ಪರಿೇಕ್ ೆಬರೆದತ ಫಲ್ಲತ್ನಂಶ ಬಂದಮೇಲೆ ಯನರತ ಅಭಥಿಾಗಳು ಪರಿೇಕ್ೆಯನತನ 
ಬರೆದದ್ನೆರ,ೆ ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಉತ್ುರ ಪತಿರಕ್ೆಯನತನ ರೆ್ೂೇಡಲತ ಅವಕ್ನಶ ಕ್ೊಡಬೇೆಕತ ಎನತನವುದತ 
ಮನನಯ ಸದಸಯರ ಪರಶೆನ. ನನಗ ೆ ಇರತವ ಮನಹತಿ ಪರಕ್ನರ ಇದರ ಬಗೆೆ ಹಲವನರತ judgments 
ಆಗಿವ.ೆ ಸತಪ್ತರಮಚ ಕ್ೊೇಟಚಾನಲ್ಲೆ, ಹೆೈಕ್ೂೆೇಟಚಾನಲ್ಲೆ ಒಂದ್ೂೆಂದತ ಸಂದಭಾದಲ್ಲೆ ಒಂದ್ೂೆಂದತ ರಿೇತಿ 
judgments ಬಂದವೆ. ಯತಪ್ತಎಸ್ಚಸಿ ಕ್ೆೇಸ್ಚನಲ್ಲೆ ಸತಪ್ತರಮಚ ಕ್ೊೇಟಚಾ ಉತ್ುರ ಪತಿರಕ್ೆಗಳನತನ 
ಕ್ೊಡತವ ಅವಶಯಕತ್ೆ ಇಲೆ ಎಂದತ ಕ್ತೆೇಯರ್ಚ ಆಗಿ ಹೆೇಳಿದ್ೆ. ನಂತ್ರ ಅಭಯಥಿಾಗಳು ಆರ್ಚಟ್ಟಐ 
ಮತಖ್ನಂತ್ರ ಕ್ೆೇಳಿದ್ನಗ ಕ್ೆಪ್ತಎಸ್ಚಸಿ ಕ್ೊಟ್ಟಿರತವ endorsement ಮೇಲೆ ಮತ್ೆು ಕ್ೊೇಟಚಾಗೆ 
ಹೊೇಗಿದ್ನೆರೆ. ಕ್ೊೇಟಚಾನಲ್ಲೆ ರಿಟಚ ಇದ್ೆ. Endorsement  ಮೇಲೆ   ಕ್ೊಡಬೇೆಕತ ಎಂದತ 
ಕ್ೊೇಟಚಾನಲ್ಲೆ ಏನತ ಆದ್ೆೇಶವನಗಿತ್ತು ಅದರ ಮೇಲೆ ಈಗ ಸೆಿೇ ಇದ್ೆ. Basically, matter is in 
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the Court.  ಮತ್ೂೆುಂದತ ಆದ್ೆೇಶ ಕ್ೂೆಡಬಹತದತ ಎನತನವಂತ್ ೆಸತಪ್ತರೇಮಚ ಕ್ೊೇಟಚಾ ಆದ್ೇೆಶವಿದ್ ೆ
ಎಂದತ ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಹೆೇಳಿದ್ನೆರೆ. ಆ ಎಲನೆ ಮನಹತಿಗಳು ನನನ ಹತಿುರ ಇಲೆ. ಆ ಎಲನೆ 
ಮನಹತಿಗಳನತನ ತ್ರಿಸಿಕ್ೂೆಂಡತ ಮತ್ತು ಈಗ ಇರತವ ಕ್ೆೇಸ್ಚನ ಮನಹತಿಯನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಂಡತ 
ಕ್.ೆಪ್ತ.ಎಸ್.ಸಿ ಕಡಯೆಿಂದ ವಿದ್ನಯಥಿಾಗಳಿಗೆ ಯನವ ರಿೇತಿ ಅನತಕೂಲವನಗತವುದತ ಮತ್ತು ಯನವ 
ನಲತವನತನ ರ್ನವು ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುಬಹತದತ ಎನತನವುದನತನ ರ್ನಯಯನಲಯದ ಮತಂದ್ ೆಹೆೇಳುತ್ುೆೇವೆ.  

     ಶ್ರೇ ನಸಿೇರ್ಚ ಅಹೂದ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಗಳೆ, ೨೦೧೧, ೨೦೧೨ ಮತ್ತು ೨೦೧೪ ರವರೆಗ ೆ
ಕ್ೊಟ್ಟಿದ್ನೆರೆ. 

     ಶ್ರೇ ಬಸವರನಜ ಬೊಮನೂಯಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಗಳೆ, ಎಲನೆ ಮನಹತಿಯನತನ 
ತ್ರಿಸಿಕ್ೊಳುುತ್ೆುೇರೆ್. Latest judgment which is prevailing ಅದರ ಅನತಗತಣವನಗಿ 
ಕರಮವನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುುತ್ುೆೇರ್ೆ. 
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ಪರಶೆನ ಸಂಖ್ೆಯ: ೨೫೬೩ 

(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ್ೆ) 
    ಶ್ರೇ ಎಸ್.ರವಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಗಳ,ೆ ರ್ನನತ ಬಹಳ ಮತಖ್ಯವನಗಿ ಕ್ೇೆಳಿರತವುದತ, ಬೆಂಗಳೂರತ 
ಮಹನನಗರ ಪನಲ್ಲಕ್ಯೆ ವನಯಪ್ತುಯಲ್ಲೆ ಕಳೆದ ೫ ವಷಾಗಳಲ್ಲೆ ಎಷತಿ white topping  ಕ್ೆಲಸವನತನ  
ಮನಡಲನಗಿದ್;ೆ ಎಷತಿ ಹಣವನತನ ವೆಚಚ ಮನಡಲನಗಿದ್;ೆ ರಸೆುಗಳ ನವಾಹಣೆಗೆ ೫ ವಷಾಗಳಲ್ಲೆ ಎಷತಿ 
ಹಣವನತನ ಖ್ಚತಾ ಮನಡಲನಗಿದ್;ೆ  ಬೆೇರ ೆ  ಯೇಜರೆ್ಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲೆ  ಎಷತಿ ಕ್ೆಲಸವನತನ 
ಮನಡಲನಗಿದ್ ೆ ಎನತನವ ಪರಶೆನಯನತನ ಕ್ೆೇಳಿದ್ೆೆೇರ್ೆ. ಈ ಪರಶೆನಗ ೆ ಬಹಳ ದೇಘಾವನಗಿ ಉತ್ುರವನತನ 
ಕ್ೊಟ್ಟಿದ್ನೆರೆ.   ಅದತ ಅಲೆದ್,ೆ ಸಿ.ಡಿ ಯನತನ ಒದಗಿಸಿದ್ನೆರ.ೆ ಈ ಉತ್ುರವನತನ ಓದಲತ ಬಹಳ ಸಮಯ 
ಬೆೇಕ್ನಗತತ್ುದ್ೆ. ಆದೆರಿಂದ ರ್ನನತ ರೆ್ೇರವನಗಿ ವಿಷಯಕ್ೆೆ ಬರತತ್ೆುೇರೆ್. ರಸೆು ಗತಂಡಿಗ ೆ ಬಿದತೆ ಎಷತಿ 
ಸನವು-ರೆ್ೂೇವುಗಳನಗಿವ ೆ ಎಂದತ ಕ್ೆೇಳಿದ್ೆೆೇರ್ೆ. ೧೧ ಜನರತ ಸನವಿಗಿೇಡನಗಿದ್ನೆರೆ ಎಂದತ ಉತ್ುರ 
ಕ್ೊಟ್ಟಿದ್ನೆರೆ. ರೆ್ೂೇವಿಗೆ ಒಳಗನದವರ ಸಂಖ್ೆಯಯನತನ ಕ್ೊಟ್ಟಿರತವುದಲೆ. ಮನನಯ ಮತಖ್ಯ ಮಂತಿರಗಳ 
ಕ್ೆೇತ್ರವನದ ಹನವೇೆರಿ ಜಿಲೆೆಯ ಅಶ್ಾನ್ಚ  ಎನತನವ ಹತಡತಗ ರಸೆು ಗತಂಡಿಗ ೆ ಬಿದತೆ ಸತಿುರತತ್ನುರೆ್ 
ಎನತನವುದನತನ ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಗಳ ಗಮನಕ್ೆೆ ತ್ರತತ್ೆುೇರ್.ೆ ರಸೆುಗಳನತನ ನವಾಹಣೆ ಮನಡಲತ 
ಏನತ ಸಮಸೆಯ? Python  ಎನತನವಂತ್ಹ ಯಂತ್ರ ಸಾಯಂ ಚನಲ್ಲತ್ವನಗಿ ಗತಂಡಿಗಳನತನ ಮತಚತಚತ್ುದ್.ೆ 
ಆ ಯಂತ್ರವನತನ ಖ್ರಿೇದ ಮನಡಲತ ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ  ಏನತ ತ್ೊಂದರ?ೆ 
 
          (ಮತಂದತ)     
 (587)24-03-2022(11-10)bsd-vk 

ಶ್ರೇ ಎಸ್. ರವಿ (ಮತಂದತ) 

ಇದ್ನದ ನಂತ್ರ ರೆ್ೂೇವಿಗ ೆಒಳಗನದವರತ ಅಂದರೆ ಗನಯನಳುಗಳ ಸಂಖ್ೆಯ ಎಷತಿ? ಮತ್ತು ಅವರ 
ಕತಟತಂಬದವರಿಗೆ ಏನತ ಪರಿಹನರ ನೇಡಿದ್ನೆರ?ೆ ಯನರೂ ಗತಂಡಿಗ ೆ ಬಿದತೆ ಕ್ನಲತ-ಕ್ೆೈ 
ಮತರಿದತಕ್ೊಳುಲ್ಲಲೆವೆೇ? High density roads ಬಗೆೆ ಪರಸನುಪ ಮನಡಿದತೆ, ೧೨ ರಸೆುಗಳನತನ high 
density roads ಮನಡಲತ ರೂ.೮೦೦ ಕ್ೂೆೇಟ್ಟಗಳ tender ಕರದೆತ, ಈ tender ಯನವ 
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stage ನಲ್ಲೆದ್?ೆ ಏಕ್ೆ tender cancel ಆಯಿತ್ತ? ಈ ರೂ.೮೦೦ ಕ್ೊೇಟ್ಟಗಳದೆರಲ್ಲೆ ಅವಯವಹನರದ 
ವನಸರೆ್ ದಟಿವನಗಿ ಹೊಡಯೆತತಿುದ್ೆ. ೨ ಬನರಿ tender cancel ಆಗಿರಬೆೇಕತ. ಯನವನಗ tender 
ಅನತನ complete ಮನಡತತ್ನುರ.ೆ Completion ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಅವರಿರತವ ಸಮಸೆಯ ಏನತ? ಈ 
ವೆಚಚ ರೂ.೮೦೦ ಕ್ೊೇಟ್ಟಯಿಂದ ರೂ. ೪೦೦ ಕ್ೊೇಟ್ಟಗಳಿಗೆ ಬಂದದ್ೆ ಎಂದತ ನನಗ ೆ ಇರತವ 
ಮನಹತಿಯನಗಿದೆ್. ಇದರ ಜೊತ್ೆಗೆ ಈ ಕ್ನಮಗನರಿಗ ೆ ೨ ವಷಾಗಳನಗಿರತವುದರಿಂದ ಬೆೇರ ೆ ಬೆೇರೆ 
ಯೇಜರೆ್ಗಳ ಕ್ನಮಗನರಿಗಳು ಮತಗಿಯತತಿುದ್ೆ. ಇದರ overlap ಕೂಡ ಆಗತತ್ುದ್ೆ.  

 ಶ್ರೇ ಬಸವರನಜ ಬೊಮನೂಯಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ರವಿ ರವರಿಗೆ 
ಬೆಂಗಳೂರತ ರಸೆುಗಳ ಬಗೆೆ ಮತ್ತು in the interest of Bangalore development  ಬಗೆೆ 
ಇರತವ ಕಳಕಳಿಗ ೆರ್ನನತ ಮಚತಚಗ ೆವಯಕು ಮನಡತತ್ೆುೇರೆ್. ರ್ನನತ ಉತ್ುರದಲ್ಲೆ ಎಲೆವನತನ ಹೆೇಳಿದತೆ, ಒಟತಿ 
೫ ವಷಾಗಳಲ್ಲೆ white topping ಎಷನಿಗಿದ್ೆ, ಎಷತಿ ಖ್ಚನಾಗಿದ್ೆ ಎಂಬತದನತನ ಕ್ೊಟ್ಟಿದ್ೆೆೇರ್ೆ. ಈ 
ಉತ್ುರದಂದ ಸನವಾಜನಕರ ಗಮನದಲ್ಲೆ ಇರಲ್ಲ ಎಂದತ ಎಲೆವನತನ ಪನರದಶಾಕವನಗಿ ಇರಲ್ಲ ಎಂದತ 
ಕ್ೆಲಸ ಮನಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ ರಸೆುಗಳ regular asphalting ಮನಡಿದರೆ ರೂ.೭೫ ಲಕ್ಷಗಳಿಂದ ರೂ.೧ 
ಕ್ೊೇಟ್ಟ ಒಂದತ kilometer ಗೆ ಆಗತತ್ುದ್ೆ. White topping ಗೆ ರೂ.೯ ರಿಂದ ೧೦ ಕ್ೊೇಟ್ಟಗಳು 
ಆಗತತ್ುದ್ೆ. ಅದಕ್ೆೆ ಕ್ನರಣವೆಂದರ ೆಅದರ utilities ಗಳು ಅಥವನ ಇರ್ೂೆನಂದನತನ ಬೆೇರಡೆಗೆ ೆshift 
ಮನಡಬೇೆಕತ, ಇರ್ೂೆನಂದತ ಮನಡಬೇೆಕತ, it is not just a road ಎಂದತ ಹಲವನರತ 
ಕ್ನರಣಗಳನತನ ಕ್ೊಡಲನಗಿದ್ೆ. ಇದರಲ್ಲೆ maintenance ಇರತವುದಲೆ. ಇದರಲ್ಲೆ plus points 
ಇದ್ೆ. ಒಟನಿರೆ cost ten times ಹೆಚನಚಗತತಿುರತವುದರ ಬಗೆೆ ಎಲೆರೂ ಮರತಚಿಂತ್ರ್ ೆ ಮನಡತವ 
ಅಗತ್ಯತ್ ೆಇದ್ೆ ಎಂದತ ನನನ ಭನವರೆ್. White topping ಬೆೇಕತ ಎನತನವುದತ ಬೆೇರ ೆವಿಚನರ. For 
long term ಇದತ ಬೇೆಕತ. ಗನರಮಿೇಣ ಪರದ್ೆೇಶಗಳಲ್ಲೆಯೂ ರ್ನವು concrete ರಸೆುಗಳನತನ 
ಮನಡತತ್ೆುೇವ.ೆ But, at what cost ಎನತನವುದರ ಬಗೆೆ ರ್ನನತ ಮರತಚಿಂತ್ರೆ್ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ 
ಪನರರಂಭಿಸಿದೆ್ೆೇರ್.ೆ  
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 ಇನತನ ಎರಡರೆ್ಯದ್ನಗಿ ಗತಂಡಿಗಳಲ್ಲೆ ಬಿದತೆ ಉಂಟನಗಿರತವ ಸನವು-ರೆ್ೂೇವುಗಳ ಬಗೆೆ 
ಅಥವನ ಗನಯನಳುಗಳ ಬಗೆೆ ಹೆೇಳಿಲೆ ಎಂದತ ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಹೆೇಳಿದತೆ, ಅದರ ಮನಹತಿಯನತನ 
ನಂತ್ರ ಖ್ಂಡಿತ್ವನಗಿ ಒದಗಿಸಿಕ್ೊಡತತ್ುೆೇರೆ್. ಇನತನ ಪೆೈತ್ನನ್ಚ ಅನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಳುದರತವ ಬಗೆೆ 
ಪರಸನುಪ್ತಸಿದತೆ, ಈಗನಗಲೇೆ ೧೮೨ kilometer ಗಳನತನ main arterial road ನಲ್ಲೆ ರ್ನವು 
ಪೆೈತ್ನನ್ಚ ಮೂಲಕವೇೆ ಕ್ಲೆಸ ಮನಡಿಸತತಿುದ್ೆೆೇವೆ. ಅದತ private ನವರ ಕಡಯೆಿದತೆ, Contract 
basis ಮೇಲ ೆ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡತ ೧೮೨ kilometer ಗಳನತನ ಮನಡತತಿುದ್ೆೆೇವೆ. ಗತಂಡಿ ಮತಚಿಚದ 
ಕ್ೆಲವೆೇ ದನಗಳಲ್ಲೆ ತ್ಗತೆ ಬಿೇಳುವುದನತನ ರೆ್ೂೇಡತತಿುದ್ೆೆೇವೆ. ಅದಕ್ೆೆ ಬೇೆರ ೆ ಬೆೇರ ೆ ಕ್ನರಣಗಳನತನ 
ಹೆೇಳುತ್ನುರ.ೆ ಅಂದರ ೆ underline pipe ಅಗದೆರತತ್ೆುೇವೆ, ಇದತ ಅಗದೆರತತ್ೆುೇವೆ ಎಂದ್ೆಲನೆ 
ಹೆೇಳುತ್ನುರ.ೆ ಆದರೆ ಏರೆ್ೇ ಆದರೂ ಒಮೂ fill up ಆದಮೇಲೆ ಮತ್ೆು ಅದಕ್ೆೆ ಖ್ಚತಾ ಬಿೇಳಬನರದತ. 
ಆದೆರಿಂದ ರ್ನನತ ಈ machine ಅನತನ ಉಪಯೇಗಿ ಮನಡಿಕ್ೂೆಂಡತ ಮನಡಿಸತತಿುದತೆ, ಇದರಿಂದ 
perfect ಆಗತತ್ುದ್ೆ ಮತ್ತು ಬೆೇರ ೆ ಬೇೆರೆ ಮಹನನಗರ ಪನಲ್ಲಕ್ಗೆಳಲ್ಲೆ ಉಪಯೇಗವನಗಿದ್ ೆ
ಎಂಬತದನತನ ಮನಗಂಡತ ಈಗನಗಲೆೇ ಈ machine ಮತಖ್ನಂತ್ರ ಗತಂಡಿ ಮತಚತಚವ ಕ್ೆಲಸ 
ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಹೆೇಳಿದ್ೆೆೇರ್ೆ. ಇದಲೆದ್ೆೇ ಇದರಿಂದ ವೆೇಗವನಗಿ ಅಂದರೆ fast ಆಗಿ ಕ್ೆಲಸ ಆಗತತ್ುದ್.ೆ 
ಇದನತನ ೪೪೨ kilometer ಗಳಿಗೆ ವಿಸುರಣೆ ಮನಡತತಿುದ್ೆೆೇವೆ. ಮನನಯ ಸದಸಯರತ 12 high 
density corridor ಬಗೆೆ ಕೂಡ ಪರಸನುಪ್ತಸಿ, ಅದರ tender cancel ಆಯಿತ್ತ ಎಂಬತದನತನ 
ಕ್ೆೇಳಿದರತ. Yes, ಅವರತ ಹೆೇಳುವುದತ ನಜವನಗಿದತೆ, ರೂ.೮೦೦ ಕ್ೂೆೇಟ್ಟಗಳಿಗ ೆestimate ಮನಡಿ 
tender  ಕೂಡ ಆಗಿತ್ತು. ನಮೂ ಹಂದನ ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಗಳು ೮೦೦ ಕ್ೂೆೇಟ್ಟ ಅಗತ್ಯವಿಲೆ, ಅದಕ್ೆೆ 
ಸಿೇಮಿತ್ವನಗಿ ಸತಮನರತ ೪೩೨ ಕ್ೊೇಟ್ಟಗ ೆಮನಡಬೇೆಕತ ಎಂದತ ಮನಡಿದೆರತ. ರ್ನನತ tender ಅನತನ 
ಏಕ್ೆ cancel ಮನಡಿದ್ೆೆೇರ್ೆಂದರ,ೆ road ಗಳನತನ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಸತಮನರತ ರೂ.೩೫೦ 
ಕ್ೊೇಟ್ಟಗಳನಗತತ್ುದ್ೆ. ಆದರೆ ಅವುಗಳ ೫ ವಷಾಗಳ maintenance ಗನಗಿ ರೂ.೫೦೦ ಕ್ೊೇಟ್ಟ 
ಆಗತವುದತ ಸರಿಯಲೆ. ರ್ನನತ ಇದತ ಸರಿಯಲೆ, maintenance ಹೆಸರಿನಲ್ಲೆ road ಗಿಂತ್ ಹೆಚತಚ 
ಖ್ಚತಾ ಮನಡತವುದತ ಅಥಾವಿಲೆ. ಇದತ No. 1. No. 2. ಈಗಿನ ನಮೂ PWD Code ಪರಕ್ನರ 
ಯನವ road ಮನಡತತ್ನುರ,ೆ ೨ ವಷಾ ಅಂತ್ಹ road ಗಳನತನ ಆ contractor ಗಳೇೆ 
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maintain ಮನಡಬೇೆಕತ. ಅದನತನ package ನಲ್ಲೆಯೇ ಮನಡಬೇೆಕತ. Third year Act cost, 
ಅದನತನ maintain ಮನಡಬೇೆಕತ. ಈ ೨ ವಷಾಗಳಲ್ಲೆ ಅವರತ maintain ಮನಡತವುದಕೂೆ ದತಡತಾ 
ಹನಕ್ತದ್ನೆರ ೆ ಎಂದತ objection ತ್ೆಗೆದತ, plus ಕ್ೆಲವರತ eligible ಇಲೆದ್ೆೇ ಇರತವವರನತನ 
eligible ಮನಡತವ ಪರಯತ್ನಗಳು ಆಗಿವ,ೆ ಅಂದರ ೆಬೆೇರ ೆಕಡ ೆeligible ಇಲೆದ್ೆೇ ಇರತವವರನತನ 
ಇಲ್ಲೆ ಮನತ್ರ eligible ಮನಡಿದೆರತ. ಈ ಎಲೆವನತನ ಕಂಡತ, ಐದ್ನರತ ಕ್ನರಣಗಳಿಂದ ರ್ನನತ 
tender cancel ಮನಡಿದ್ೆೆೇರ್.ೆ ಮರತ tender ಆಗತತಿುದತೆ, ಆದಷತಿ ಬೇೆಗರೆ್ೇ ಕ್ೆಲಸವನತನ 
ಮನಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ ಅದರ cost ಕೂಡ ಕಡಿಮ ಮನಡಿ, Conditions ಗಳನತನ simplify ಮನಡಿದ್ೆೆೇರ್.ೆ 
ಎಲೆರೂ participate ಮನಡತವಂತ್ ೆ ಮನಡಿ, ಪನರದಶಾಕವನಗಿ ಮನಡತತಿುದತೆ, ಇದನತನ 
ಪತಿರಕ್ೆಗಳಿಗೂ ಹೇೆಳಿದ್ೆೆೇರೆ್. ಆದೆರಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರತ road ಗಳ ಬಗೆೆ ಹಲವನರತ ಪರಶೆನಗಳು ಬರತತ್ುವೆ. 
ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ ರಮೇಶ್ಚ ಹನಗೂ ಇತ್ರರತ ಪರಸನುಪ್ತಸತತ್ನುರ.ೆ ಇದಕ್ೆೆ ಸಮಗರವನದ ಪರಿಹನರ 
ಕ್ೊಡತವುದಕ್ೆೆ, ಆಗನಗ ಕ್ಲೆವು ಕರಮಗಳನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಂಡಿದ್ೆೆೇರ್.ೆ ಆದರೆ ಪರತಿ ಬನರಿ ಹೊಸ ಹೊಸ 
challenge ಗಳು ಬರತತಿುವೆ. ಆದೆರಿಂದ ರಸೆು ನವಾಹಣೆಗ ೆವಿಶೆೇಷವನದ code ಗಳನತನ ಮನಡಿ, 
ಮತಂದನ ದನಗಳಲ್ಲೆ ರಸೆು repair ಇರಬಹತದತ, ಹೊಸ ರಸೆು lane ಇರಬಹತದತ, white 
topping ಎಲ್ಲೆ ಮನಡಬೆೇಕತ, ಏನತ ಮನಡಬೇೆಕತ ಎನತನವುದನತನ ಗಮನಸತತ್ೆುೇರ್.ೆ ೧೨ high 
density corridor ಗಳಲ್ಲೆ white topping ಗನಗಿ ಒಂದತ stretch ಅನತನ 
ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡಿದ್ೆೆೇವ.ೆ White topping ರಸೆುಗಳಿಗ ೆ ಹತ್ುರೆ್ನರಡತ ವಷಾಗಳು maintenance 
ಬೆೇಕ್ನಗಿರತವುದಲೆ. ಅದನತನ ಕೂಡ maintenance ಖ್ಚಿಾನಲ್ಲೆ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡಿದತೆ, ಇವೆಲನೆ 
ಕ್ನರಣಗಳಿಂದ change ಮನಡಿದ್ೆೆೇವೆ. White topping ಮನಡಲತ ಕ್ೆಲವು norms ಅನತನ fix 
ಮನಡಬೇೆಕತ, ಏಕ್ೆಂದರ ೆ high cost ಇದ್ೆ, ಎಲ್ಲೆ ಮನಡಬೇೆಕತ, ಎಲ್ಲೆ load ಜನಸಿು ಇದ್ೆ, ಎಲ್ಲೆ 
multiaxial vehicles ಗಳು ಓಡನಡತತ್ುವ.ೆ ಅಂತ್ಹ ಕಡಗೆಳಲ್ಲೆ first priority ಮೇಲೆ 
ಮನಡಬೇೆಕ್ನಗತತ್ುದ್.ೆ ಇದನತನ normal roads, within the ward roads ಗಳಿಗೆ 
asphalting ಮನಡಬೇೆಕ್ನಗತತ್ುದ್ೆ. ಈ ರಿೇತಿ ಒಂದತ ಹೊಸ code ತ್ರತವುದಕ್ೆೆ ಮನಡತತಿುದ್ೆೆೇವೆ. 
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 ಶ್ರೇ ಎಸ್ಚ. ರವಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಬಹತಮತಖ್ಯವನದ ಪರಶೆನ ಏರೆ್ಂದರೆ KRIDL 
(Karnataka Rural Infrastructure Development Limited) ಬಗೆೆ ಲೊೇಕ್ನಯತಕು 
ತ್ನಖ್ೆ ಮನಡಿ ಸಪಷಿವನದ ವರದಯನತನ ಕ್ೊಟ್ಟಿದ್ೆ, ಇದತ ಪರಜನವನಣಿ ಪತಿರಕ್ೆಯಲ್ಲೆ ಬಂದದ್.ೆ ೧೨೬ 
ಕ್ನಮಗನರಿಗಳ ಪೆೈಕ್ತ ೧೧೪ ಕ್ನಮಗನರಿಗಳಲ್ಲೆ ಲೂೆೇಪವನಗಿರತವ ಬಗೆೆ ಲೂೆೇಕ್ನಯತಕು ಸಪಷಿವನಗಿ ವರದ 
ಕ್ೊಟ್ಟಿದ್ೆ. ಅದರ ಬಗೆೆ ಯನವ ಕರಮ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಳುುತ್ನುರ?ೆ KRIDL ಅನತನ ಕಪತಪಪಟ್ಟಿಗೆ ವಹಸಿ ಎಂದತ 
ಹೆೇಳಿದ್ನೆರೆ. High Court ನಲ್ಲೆ Advocate General ರವರತ ವನದ ಮನಡತವನಗ BBMP 
ರಸೆುಗಳ ಅದ್ನಾನದ ಬಗೆೆ ಮರೆ್ನ ರ್ನಯಯಮೂತಿಾಗಳ ಮತಂದ್ೆ ಹೇೆಳಿದ್ನೆರೆ.ಚ “ಚ ಸನರ್ಚ, 
ರ್ನಯಯಮೂತಿಾಗಳನದ ತ್ನವು ಕೃಷಣನ role ಮನಡಿ, BBMP ಕಂಸನ role ಆಗಿಬಿಡಲ್ಲ, ಕೃಷಣ ೯೯ 
ತ್ಪತಪಗಳನತನ ಮನಡಿದ ಶ್ಶತಪನಲನಗೆ ಕ್ಷಮ ಕ್ೊಡತತ್ನುರ್,ೆ ಇದ್ೊಂದತ ತ್ಪ್ತಪಗ ೆಕ್ಷಮ ಕ್ೂೆಡಿ”ಚಎಂದತ 
ಕ್ೆೇಳುತ್ನುರ.ೆ ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಗಳಲ್ಲೆ ರ್ನನತ ಕ್ೆೇಳುವುದ್ೆೇರ್ಂೆದರೆ ಅವರತ ಶ್ಶತಪನಲ 
ಆಗಬನರದತ, ಕೃಷಣ ಆಗಬೆೇಕತ. BBMP ಯ ೯೯ ತ್ಪತಪಗಳು ಆಗಿಹೂೆೇಗಿ, ೧೦೧ ತ್ಪತಪಗಳಿಗ ೆ
ಬಂದತಬಿಟ್ಟಿದ್.ೆ ಈ KRIDL ವಿಚನರದಲ್ಲೆಯನದರೂ ಅವರ ಬದಿತ್ೆಯನತನ ತ್ೊೇರಿಸಬೆೇಕತ. 
ಲೊೇಕ್ನಯತಕು ಕ್ೊಟ್ಟಿರತವ ವರದಯನತನ ಸದನದಲ್ಲೆ ಹೆೇಳಲ್ಲ, ಈ ಖ್ನತೆ್ ಅವರಿಗೆ ಬರತತ್ುದ್ೆ. ಅದನತನ 
ಕಪತಪಪಟ್ಟಿಗೆ ವಹಸಿ, ಸಂಬಂಧಪಟಿ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳನತನ ಬಂಧಿಸತತ್ೆುೇರೆ್, ಅವರ ಆಸಿುಗಳನತನ 
ಮತಟತಿಗೂೆೇಲತ ಹನಕ್ತಕ್ೂೆಂಡತ ಸಕ್ನಾರದ ಮತ್ತು ತ್ೆರಿಗೆದ್ನರರ ಹಣ ಲೂಟ್ಟ ಮನಡಿರತವವರ ಬಳಿ 
ಪೆೈಸ ೆಹಣವನತನ ಬಿಡದೆ್ೇ ವಸೂಲ್ಲ ಮನಡತತ್ೆುೇರೆ್ ಎನತನವ ಬದಿತ್ ೆಅವರಿಂದ ಪರದಶಾನ ಆಗಬೇೆಕತ. 

 ಶ್ರೇ ಬಸವರನಜ ಬೊಮನೂಯಿ:- ಬಹಳ ಒಳುೆಯ ಭನಷಣ ಮನಡತತಿುದ್ನೆರೆ. 

 ಶ್ರೇ ಎಸ್ಚ. ರವಿ:- ಇಂತ್ಹ ಸಪಷಿವನದ ಉತ್ುರ ಅವರಿಂದ ಬರಬೆೇಕತ. 

ಶ್ರೇ ಬಸವರನಜ ಬೊಮನೂಯಿ:- ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಭನಷಣವನತನ ಬಹಳ ಚೆರ್ನನಗಿ 
ಮನಡತತ್ನುರ.ೆ  
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ಶ್ರೇ ಎಸ್ಚ. ರವಿ:- ಹನಗನದರ ೆಲೊೇಕ್ನಯತಕುಕ್ೆೆ ಬೆಲ ೆಇಲೆವೆೇ? ಭನಷಣವನತನ ರ್ನನತ ಅವರ 
ಬಳಿಯೇ ಕಲ್ಲತಿರತವುದತ, ನನಗ ೆstarting ಅವರ ಪಕೆದಲ್ಲೆಯೇ ಕತಳಿತ್ತ ಅವರೇೆ ನನಗ ೆtraining 
ಕ್ೊಟ್ಟಿದ್ನೆರೆ. 

ಶ್ರೇ ಬಸವರನಜ ಬೊಮನೂಯಿ:- ನನಗ ೆ ಗೂೆತಿುದ್ೆ, ರ್ನನತ ಹೆೇಳುವುದ್ೆೇರ್ಂೆದರ ೆ ಇವೆಲನೆ 
ಕ್ೆಲಸಗಳು ಯನಯನಾರ ಕ್ನಲದಲ್ಲೆ ಆಗಿವ,ೆ ಯನರತ KRIDL ಗೆ ಕ್ೊಟಿರತ, ಏಕ್ೆ ಕ್ೊಟಿರತ, 
ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಯನರಿದೆರತ, ಯನವ ಅಧಿಕ್ನರಿ ಯನವ ಸಕ್ನಾರದ ಮೇಲೆ ಯನವರಿೇತಿ ಪರಭನವ 
ಮನಡಿದೆರತ, ಏರೆ್ಲೆ ನಡದೆದ್ ೆಎಂಬತದ್ೆಲೆವನತನ ತ್ನಖ್ೆ ಮನಡಿ, KRIDL ಇರಲ್ಲ ಅಥವನ BBMP 
ಇರಲ್ಲ, ಯನರೆೇ ತ್ಪ್ತಪತ್ಸಾರಿದೆರೂ ಬಲ್ಲ ಹನಕತತ್ುೆೇರೆ್. 

ಶ್ರೇ ಎಸ್ಚ. ರವಿ:- ಲೂೆೇಕ್ನಯತಕು ವರದ ಕ್ೊಟ್ಟಿದ್ನೆರ,ೆ (ಗೊಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಬಸವರನಜ ಬೊಮನೂಯಿ:- ಲೂೆೇಕ್ನಯತಕು ವರದಯಲ್ಲೆ ಕ್ೆಲಸಗಳ ಕ್ನಮಗನರಿ ಬಗೆೆ 
ಮನತ್ರ ಹೇೆಳಿದ್ನೆರೆ.  

ಶ್ರೇ ಎಸ್ಚ. ರವಿ:- ಕಪತಪಪಟ್ಟಿಗ ೆ ಸೇೆರಿಸತವ ಬಗೆೆ ಶ್ಫನರಸತಸ ಮನಡಿದ್ನೆರ.ೆ ಖ್ಡಕಚ ಉತ್ುರ 
ಕ್ೊಡಬೇೆಕತ ಸನರ್ಚ. 

ಶ್ರೇ ಬಸವರನಜ ಬೊಮನೂಯಿ:- ಈ ಕ್ೆಲಸವನತನ ಅವರತ ಅಧಿಕ್ನರದಲ್ಲೆದ್ನೆಗ 
ಮನಡಬಹತದ್ನಗಿತ್ುಲೆವೆೇ? ಇದ್ೆಲೆವೂ ಅವರ ಕ್ನಲದಲ್ಲೆ ನಡದೆದ್.ೆ 

ಶ್ರೇ ಎಸ್ಚ. ರವಿ:- ಅನತಭವಿಸಿದೆ್ವು. ಸನರ್ಚ, ದಯಮನಡಿ ಮತಚಿಚಹನಕಬೆೇಡಿ. ಅವರತ ಕೃಷಣ 
ಆಗಬೇೆಕತ, ಕೃಷಣನ ಪನತ್ರವನತನ ನವಾಹಣೆ ಮನಡಬೇೆಕತ, ಚಕರವನತನ ಎತಿುಕ್ೂೆಳುಲ್ಲ (ಗೊಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಬಸವರನಜ ಬೊಮನೂಯಿ:- ಯನರನಚಯರತ ಯನವನಗ ಏನತ ಪನತ್ರ ನವಾಹಣ ೆಮನಡಿದರತ 
ಎಂದತ ಗೂೆತಿುದ್ೆ, ಆ ಕಡ ೆಇದ್ನೆಗ ಒಂದತ ಪನತ್ರ ಮತ್ತು ಈ ಕಡ ೆಇರತವನಗ ಒಂದತ ಪನತ್ರ, ಅವರಿಗೆ 
ಕೃಷಣ ಆಗತವ ಅವಕ್ನಶ ಇರಲ್ಲಲೆವೆೇ? 
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(588) 24.03.2022 11.20 hv.vk 

 ಶ್ರೇ ಬಸವರನಜ ಬೊಮನೂಯಿ:- ಸರ್ನೂನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಯನರತ, ಯನವನಗ, ಯನವ 
ಪನತ್ರವನತನ ನವಾಹಸಿದ್ನೆರನೆತನವುದತ ನನಗ ೆ ಗೊತಿುದ್ೆ. ಆಡಳಿತ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲೆದ್ನೆಗ ಒಂದತ ಪನತ್ರ, 
ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷಕ್ೆೆ ಬಂದ್ನಗ ಮತ್ೊುಂದತ ಪನತ್ರವನತನ ನವಾಹಸತತಿುದ್ನೆರೆ. ಮನನಯ ರವಿಯವರತ, ಈ 
ಕಡ ೆಬಂದದೆರ ೆಕೃಷನಣ ಆಗಬಹತದ್ನಗಿತ್ತು. ಈಗ ಬೆೇರ ೆಕೃಷನಣನ ಪನತ್ರ ನವಾಹಸತತಿುದ್ನೆರ.ೆ  

 ಸರ್ನೂನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಲೊೇಕ್ನಯತಕುದವರತ ಕ್ೊಟ್ಟಿರತವ ವರದಯ ಆಧನರದ ಮೇಲ ೆ
ಕ್.ೆಆರ್ಚ.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್ಚ. ನಗಮಕ್ೆೆ ವಹಸಿದೆ ಎಲೆ ಕ್ನಮಗನರಿಗಳನತನ ರದತೆಗೊಳಿಸಿ ಕ್ೆಲಸವನತನ 
ನಲ್ಲೆಸಿದ್ೆೆೇವ.ೆ ಸಂಪೂಣಾವನದ ಮನಹತಿಯನತನ ತ್ರಿಸತತಿುದ್ೆೆೇರ್ೆ. ಲೊೇಕ್ನಯತಕುದವರತ ಕ್ನಮಗನರಿಗ ೆ
ಸಂಬಂಧಪಟಿಂತ್ ೆ ಮನತ್ರ ವರದ ಕ್ೂೆೇಟ್ಟಿದ್ನೆರೆ. ಆದರ,ೆ ರ್ನನತ ಒಂದತ ಹಜೆೆಿ ಮತಂದ್ೆ ಹೂೆೇಗಿ 
ಕ್.ೆಆರ್ಚ.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್ಚ. ನಗಮಕ್ೆೆ ಯನರತ ಕ್ನಮಗನರಿಗಳನತನ ನೇಡಿದ್ನೆರ;ೆ ಯನವ ಆಧನರದ ಮೇಲ ೆ
ನೇಡಿದ್ನೆರ;ೆ ಯನವ ಕ್ನರಣಕ್ನೆಗಿ ನೇಡಿದ್ನೆರ;ೆ ಯನವ ನಬಂಧರೆ್ಗಳ ಆಧನರದ ಮೇಲ ೆ ಅವರಿಗೆ 
ಕ್ನಮಗನರಿಗಳನತನ ವಹಸಿಕ್ೊಟ್ಟಿದ್ನೆರೆ; ಆಗ ಯನವ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳಿದೆರತ ಮತ್ತು ಈಗ ಆ ಕ್ನಮಗನರಿ 
ಯನವ ಹಂತ್ದಲ್ಲೆದ್ ೆಎನತನವುದರ ಬಗೆೆ ಸಮಗರವನಗಿ ತ್ನಖ್ೆ ಮನಡಿ, ಕ್ೆ.ಆರ್ಚ.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್ಚ. ನಗಮದ 
ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳಿರಬಹತದತ ಅಥವನ ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪ್ತ. ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳಿರಬಹತದತ, ಯನರೆೇ ಆಗಿದೆರತ ಅವರ 
ಮೇಲ ೆ ಖ್ಂಡಿತ್ವನಗಿ ಕರಮ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಳುಲನಗತತ್ುದ್ೆ. ಯನವ ಸಂಸೆಾಯ ಬಗೆೆಯೂ ಮತಲನಜತ 
ರೆ್ೂೇಡತವುದಲೆ ಮತ್ತು ಯನವ ವಯಕ್ತುಯ ಬಗೆೆಯೂ ಮತಲನಜತ ರೆ್ೂೇಡತವುದಲೆ. 
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ಚತಕ್ೆೆ ಗತರತತಿನ ಪರಶೆನ ಸಂಖ್ೆಯ: 2540 
(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ್ೆ)  

 
 ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವೆಂಕಟೆೇಶ್ಚ:- ಸರ್ನೂನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ,ಚ “ಬೆಂಗಳೂರತ ನಗರದ 
ಬೊಮೂನಹಳಿು ವಲಯದಲ್ಲೆ ಭೂ ಪರಿವತ್ಾರ್ೆಗೂೆಂಡ ಏಕ ನವೆೇಶನಕ್ೆೆ (ಸಂ.ನಂ.39 ಪತಟೆಿೇನಹಳಿು 
ಗನರಮ, ಬೆಂಗಳೂರತ ದಕ್ಷಿಣ ತ್ನಲೂೆಕತ, ಬೆಂಗಳೂರತ ನಗರ ಜಿಲೆೆ) ಖ್ನತ್ನ ಸಂಖ್ೆಯ:1392/39 
ನಯಮಬನಹರವನಗಿ ವಿಭಜರೆ್ ಮನಡಿರತವುದತ ಸಕ್ನಾರದ ಗಮನಕ್ೆೆ ಬಂದದ್ೆಯೇ; ಬಂದದೆಲ್ಲೆ 
ಸಕ್ನಾರ ಕ್ೆೈಗೂೆಂಡಿರತವ ಕರಮಗಳೆೇನತ?”ಚ ಎನತನವ ನನನ ಮದಲರೆ್ಯ ಪರಶೆನಗ ೆ ಮನನಯ 
ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಗಳು,ಚ “ನಯಮ ಬನಹರವನಗಿ ಖ್ನತೆ್ ವಿಭಜರೆ್ ಮನಡಿರತವುದಕ್ೆೆ ಕ್ನರಣರನದ 
ಸಂಬಂಧಪಟಿ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು/ರ್ೌಕರರತಗಳ ವಿರತದಿ ನಯಮನನತಸನರ ಶ್ಸತು ಕರಮ 
ಕ್ೆೈಗೊಳುಲನಗತವುದತ”ಚ ಎನತನವ ಉತ್ುರವನತನ ನೇಡಿದ್ನೆರ.ೆ  ನನನ ಎರಡರೆ್ಯ ಪರಶೆನಗ,ೆಚ “ಬೃಹತಚ 
ಬೆಂಗಳೂರತ ಮಹನನಗರ ಪನಲ್ಲಕ್(ೆಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪ್ತ) ವನಯಪ್ತುಯ ಎಲೆ ವಲಯಗಳಲ್ಲೆ 
ಭೂಪರಿವತ್ಾರ್ೆಗೂೆಂಡ ಏಕ ನವೆೇಶನಕ್ೆೆ ಖ್ನತ್ನ ವಿಭಜರೆ್ ಮನಡಲತ ಅವಕ್ನಶವಿರತವುದಲೆ”ಚಎನತನವ 
ಉತ್ುರವನತನ ನೇಡಿದ್ನೆರ.ೆ ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪ್ತ.ಯಲ್ಲೆ ಒಂದತ ಬನರಿ ಭೂ ಪರಿವತ್ಾರ್ೆಯನಗಿರತವ ಏಕ 
ನವೆೇಶನಕ್ೆೆ ಖ್ನತ್ನ ವಿಭಜರೆ್ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಅವಕ್ನಶ ಇರತವುದಲೆ. ಆದರೂ ಪದ್ೆೇಪದ್ೇೆ 
ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಈ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡತತಿುದ್ನೆರ.ೆ 2016ರೆ್ೇ ಇಸವಿಯಲ್ಲೆ ಈ ರಿೇತಿ ಸತಮನರತ 517 
ಖ್ನತ್ನಗಳು ಕ್ೂೆೆೇಸ್ಚ ಆಗಿವ.ೆ ಅದ್ೆೇ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಈಗಲೂ ಇದ್ನೆರ,ೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ಸಕ್ನಾರ 
ಯನವ ಕರಮ ಕ್ೆೈಗೊಂಡಿದ್ೆೇ? ಈಗ ರ್ನನತ ಕ್ೆೇಳಿರತವ ಪರಶೆನಯಲ್ಲೆ ಒಂದತ ಉದ್ನಹರಣೆಯನತನ 
ಕ್ೊಟತಿ ಪರಶೆನ ಕ್ೆೇಳಿದ್ೆೆೇರೆ್. ಈ ರಿೇತಿಯ ಸನವಿರನರತ ಉದ್ನಹರಣೆಗಳು ಇವೆ. ಈ ರಿೇತಿ 
ಮನಡತವುದರಿಂದ ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪ್ತ.ಗೆ ಬರತಬೆೇಕ್ನದ ಶೆೇಕಡನ 2ರಷತಿ ಶತಲೆ ಕಡಿಮಯನಗತತ್ುದ್ೆ. 
ಇದರಿಂದ್ನಗಿ 8-10 ವಷಾಗಳ ಕಂದ್ನಯ ಕ್ೆೈ ತ್ಪ್ತಪ ಹೊೇಗತತ್ುದ್ೆ. ಇದರಿಂದ ಸನವಿರನರತ ಕ್ೂೆೇಟ್ಟ 
ರೂಪನಯಿಗಳು ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪ್ತ.ಗೆ ನಷಿವನಗತತಿುದ್ೆ. ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ಈ ರಿೇತಿ ನಷಿವುಂಟತ ಮನಡಿ ನಂತ್ರ 
“ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪ್ತ.ಯಲ್ಲೆ ದತಡಿಾಲೆ, ಅನತದ್ನನ ಹೆಚತಚ ಕ್ೊಡಿ”ಚ ಎಂದತ ಕ್ೇೆಳುತ್ನುರೆ. ಅಲ್ಲೆರತವಂತ್ಹ 
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ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಈ ರಿೇತಿ ಹಣವನತನ ಗತಳುುಂ ಮನಡಿದರ ೆಹೆೇಗ?ೆ ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಗಳ ಅಧಿಕ್ನರ 
ವನಯಪ್ತುಗೆ ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪ್ತ., ಮತ್ತು ಬಿ.ಡಿ.ಎ. ಬರತವುದರಿಂದ, ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಗಳಿಗೆ ಬೆೇರ ೆಕ್ೆಲಸದ 
ಒತ್ುಡ ಇರತತ್ುದ್ೆಂದತ ಅವರ ಮನಸಿಸಗೆ ಬಂದ ರಿೇತಿಯಲ್ಲೆ ವತಿಾಸತತಿುದ್ನೆರೆ.  
 ಸರ್ನೂನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ನಮೂ ರೆ್ರೆಯ ರನಜಯವನಗಿರತವ ಮಹನರನಷರದಲ್ಲೆ ಇಂತಿಂಥ 
ವಲಯಗಳಿಗ ೆಇಂತ್ಹವರನತನ ಹನಕಬೆೇಕ್ೆಂದತ ಒಂದತ ಕ್ೆೇಡರ್ಚ ಮನಡಿಕ್ೂೆಂಡಿದ್ನೆರೆ. ನನನ ವಿನಂತಿ 
ಏರೆ್ಂದರೆ, ಬಹಳಷತಿ ಅಧಿಕ್ನರಿ/ರ್ೌಕರರತ ಬೆೇರ ೆಇಲನಖ್ಗೆಳಿಂದ ಇಲ್ಲೆಗೆ ಎರವಲತ ಸೇೆವೆಯ ಮೇಲೆ 
ಬಂದದ್ನೆರ.ೆ ಅವರಿಗೆ ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪ್ತ.ಯ ಕ್ನಯಾವೈೆಖ್ರಿಯೇ ಗೊತಿುರತವುದಲೆ. ಮನನಯ ಕ್ನನೂನತ 
ಸಚಿವರತ ಈ ಸದನದಲ್ಲೆ ಉಪಸಿಾತ್ರಿದ್ನೆರೆ. ರ್ನನತ ತ್ಪತಪ ಮನತ್ರ್ನಡಿದೆರ ೆ ಅದನತನ 
ಸರಿಪಡಿಸಬೆೇಕ್ೆಂದತ ಕ್ೆೇಳಿಕ್ೊಳುುತಿುದ್ೆೆೇರ್.ೆ ಒಬಬ ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪ್ತ. ಆಯತಕುರತ 198 ಝೇನ್ಚ 
ರೆ್ೂೇಡಿಕ್ೂೆಳುುವುದಕ್ೆೆ ಸನಧಯವನಗತವುದಲೆ. ಈಗ ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪ್ತ.ಯನತನ 8 ವಲಯಗಳರ್ನನಗಿ ವಿಂಗಡಣೆ 
ಮನಡಲನಗಿದ್.ೆ ಈ ವಲಯಗಳಿಗೆ ಸಿೇನಯರ್ಚ ಕ್.ೆಎ.ಎಸ್ಚ. ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳನತನ ಅಥವನ ತ್ನಂತಿರಕವನಗಿ 
ಅನತಭವವುಳುವರನತನ ರೆ್ೇಮಕ ಮನಡಬೇೆಕ್ೆನತನವುದತ ನನನ ಒತ್ನುಯವನಗಿದ್ೆ. ಅಲ್ಲೆರತವಂತ್ಹ 
ಜೆ.ಸಿ.ಗಳು ಬರಿೇ ದತಡತಾ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡತ ಮನಡಬನರದತ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡಿ ಹೊೇಗತತಿುದ್ನೆರ.ೆ ಯನರತ 
ದತಡತಾ ಕ್ೂೆಡತವುದಲೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ಬೆೇಡದ್ೇೆ ಇರತವಂತ್ಹ ಕಂಪೆೆೇಟಚ ಮನಡತತ್ನುರ.ೆ ಮಹನರನಷರದಲ್ಲೆ 
ಅವರದ್ೆೇ ಒಂದತ ಕ್ೆೇಡರ್ಚ ಇದ್ೆ. ಅವರದ್ೆೇ ಒಂದತ ಸವಾಸ್ಚ ರಕೊಯಪಚಮಂಟಚ ಇದ್ೆ. ಎಲೆ 
ವಲಯಗಳಲ್ಲೆಯೂ ಈ ರಿೇತಿ ಖ್ನತ್ನ ವಗನಾವಣೆ ಮನಡತತಿುದ್ನೆರ.ೆ ಈ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳ ಮೇಲ ೆಯನವ 
ಕರಮ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಳುಲನಗತತಿುದ್ೆ ಎನತನವುದರ ಬಗೆೆ ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಗಳು ತಿಳಿಸಬೆೇಕ್ನಗಿದ್ೆ. 
ಕ್ೆಲಸಕ್ೆೆ ಬನರದವರ ಮೇಲ ೆಕರಮ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಂಡರ ೆಆಗತವುದಲೆ. ಯನರತ ಇದಕ್ೆೆ ಜವನಬನೆರಿಯತತ್ 
ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳಂೆದತ ಗತರತತಿಸಲನಗತತ್ುದ್ೆ ಅವರಿಗೆ ಒಮೂ ಬಿಸಿ ಮತಟ್ಟಿಸಿದರ.ೆ ಬೆೇರಯೆವರಿಗೂ 
ಅದ್ೊಂದತ ಉದ್ನಹರಣಯೆನಗತತ್ುದ್ೆ.ಚ “ಹೌದತ ಈ ರನಜಯದಲ್ಲೆ ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಗಳು ಇದ್ನೆರ”ೆಚ
ಎನತನವುದತ ಗೂೆತ್ನುಗತತ್ುದ್ೆ. 
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 ಶ್ರೇ ಬಸವರನಜ ಬೊಮನೂಯಿ:- ಸರ್ನೂನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅವರತ “ಚ ರನಜಯದಲ್ಲೆ 
ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಗಳು ಇದ್ನೆರ ೆ ಎನತನವುದತ ಗೂೆತ್ನುಗತತ್ುದ್ೆ”ಚ ಎಂದತ ಹೆೇಳುವುದತ ಸರಿಯಲೆ. 
ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಗಳು ಇದ್ನೆರಂೆದತ ಇದ್ೂೆಂದ್ೆೇ ಪರಕರಣವಲೆ, ಅರೆ್ೇಕ ಪರಕರಣಗಳಲ್ಲೆ 
ಸನಬಿೇತ್ತಪಡಿಸಲನಗಿದ್ೆ. ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಕ್ೆೇಳಿರತವ ಪರಶೆನಗ ೆಸಂಬಂಧಪಟಿಂತ್ೆ ಉಪ ಪರಶೆನಗಳನತನ 
ಕ್ೆೇಳಿದರ ೆಖ್ಂಡಿತ್ವನಗಿಯೂ ಉತ್ುರವನತನ ಕ್ೊಡತತ್ೆುೇರೆ್. 
  
 ಸರ್ನೂನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೆೇ, ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪ್ತ. ವನಯಪ್ತುಯಲ್ಲೆ ಬರತವ ಎಲನೆ ವಲಯಗಳಲ್ಲೆ ಭೂ 
ಪರಿವತ್ಾರೆ್ಗೂೆಂಡ ಏಕ ನವೆೇಶನಕ್ೆೆ ಖ್ನತ್ನ ವಿಭಜರೆ್ ಮನಡಲತ ಅವಕ್ನಶವಿರತವುದಲೆ. ಭೂ 
ಪರಿವತ್ಾರೆ್ಗೂೆಂಡ ಮೇಲ ೆ ಅದತ ಏಕ ನವೆೇಶನವನಗತತ್ುದ್ೆ. ಈ ಏಕ ನವೇೆಶನವನತನ ವಿಭಜರೆ್ 
ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಅವಕ್ನಶವಿಲೆ. ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಉಲೆೆೇಖ್ ಮನಡಿರತವ ಪರಕರಣದಲ್ಲೆ “ತ್ಪನಪಗಿದ್ೆ, 
ಲೊೇಪವನಗಿದ್ೆ”ಚ ಎಂದತ ರ್ನನತ ನೇಡಿರತವ ಲ್ಲಖಿತ್ರೂಪದ ಉತ್ುರದಲ್ಲೆ ಒಪ್ತಪಕ್ೂೆಂಡಿದ್ೆೆೇರ್.ೆ ಇದರಲ್ಲೆ 
ಮತಚಿಚಡತವಂತ್ಹ ಸಂಗತಿಗಳೆೇನೂ ಇಲೆ. ಏಕ ನವೆೇಶನ ವಿಭಜರೆ್ಗ ೆ ಅವಕ್ನಶವಿಲೆ. ಆದರೆ, 
ಸಂಬಂಧಪಟಿ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಕ್ನನೂನತ ಬನಹರವನಗಿ ಈ ಕ್ೆಲಸವನತನ ಮನಡಿದ್ನೆರ.ೆ ರಸೆು 
ಸನವಾಜನಕ ಸಾತ್ನುಗಿದ್ೆ. ಈ ರಸೆುಯನತನ ವಿಭಜರೆ್ ಮನಡಿದ್ನೆರೆ. ಇದಕ್ೆೆ ಅವಕ್ನಶವಿಲೆ. ಮನನಯ 
ಸದಸಯರತ ಉಲೆೆೇಖ್ ಮನಡಿರತವ ಪರಕರಣದಲ್ಲೆ ರವೆಿನೂಯ ಇನ್ಸಚಪೆಕಿರ್ಚ ಶ್ರೇ ನರಸಿಂಹಮೂತಿಾ, 
ಅಸಿಸೆಿಂಟಚ ರವೆಿನೂಯ ಆಫಿೇಸರ್ಚ ಶ್ರೇ ಎಸ್ಚ.ವಿ.ಮಂಜತರ್ನಥ್ಚ; ರವೆಿನೂಯ ಆಫಿೇಸರ್ಚ ಶ್ರೇ ವೆಂಕಟೇೆಶ್ಚ; 
ಡಪೆತಯಟ್ಟ ಕಮಿೇಶನರ್ಚ, ಬೊಮೂನಹಳಿು, ಶ್ರೇಮತಿ ಶಶ್ಕಲ ಮತ್ತು ಜನಯಿಂಟಚ ಕಮಿೇಶನರ್ಚ, 
ಬೊಮೂನಹಳಿು, ಶ್ರೇ ರನಮಕೃಷಣರವರ ಮೇಲ ೆಕರಮವನತನ ಜರತಗಿಸಲನಗಿದ್ೆ.     
 
 ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವೆಂಕಟೆೇಶ್ಚ:- ಸರ್ನೂನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ನಮೂ ರೆ್ರೆಯ ರನಜಯವನಗಿರತವ 
ಮಹನರನಷರದಲ್ಲೆ ಇಂತಿಂಥ ವಲಯಗಳಿಗ,ೆ ಇಂತ್ಹವರನತನ ರೆ್ೇಮಕ ಮನಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ ಒಂದತ ಕ್ೆೇಡರ್ಚ 
ಮನಡಿಕ್ೊಂಡಿದ್ನೆರೆ. ಇಲ್ಲೆ ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪ್ತ.ಯಲ್ಲೆ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡತವವರತ ಎರವಲತ ಸೇೆವೆಯ ಮೇರೆಗ ೆ
ಬೆೇರಬೆೆೇರ ೆಇಲನಖ್ಗೆಳಿಂದ ಬಂದದ್ನೆರ.ೆ ಅವರಿಗೆ ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪ್ತ.ಯ ಕ್ನಯಾವೆೈಖ್ರಿ ಗೊತ್ನುಗತವುದಲೆ. 
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ಅವರ ಬದಲ್ಲಗೆ ತ್ನಂತಿರಕವನಗಿ ಅನತಭವವುಳುವರನತನ ಅಥವನ ಸಿೇನಯರ್ಚ ಕ್.ೆಎ.ಎಸ್ಚ ಅವರರೆ್ೂನೇ 
ಅಲ್ಲೆಗೆ ರೆ್ೇಮಕ ಮನಡಬೇೆಕ್ೆನತನವುದತ ನನನ ಒತ್ನುಯವನಗಿದ್ೆ.   
 
 ಶ್ರೇ ಬಸವರನಜ ಬೊಮನೂಯಿ:- ಸರ್ನೂನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈಗನಗಲೆೇ ಸಿೇನಯರ್ಚ 
ಕ್.ೆಎ.ಎಸ್ಚ.ಗಳನತನ ಅಲ್ಲೆಗೆ ರೆ್ೇಮಕ ಮನಡಬೇೆಕ್ೆನತನವ ತಿೇಮನಾನ ಮನಡಲನಗಿದ್ೆ.  
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ಚತಕ್ೆೆ ಗತರತತಿನ ಪರಶೆನ ಸಂಖ್ೆಯ: 2611 
(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ್ೆ)  

  
 ಶ್ರೇ ಆಯನೂರತ ಮಂಜತರ್ನಥ್ಚ:- ಸರ್ನೂನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ,ಚ “ಪರಸತುತ್ 80 ವಷಾಕೂೆ 
ವಯೇಮಿತಿ ಮಿೇರಿದಂತ್ಹ ಸಕ್ನಾರಿ ರ್ೌಕರರಿಗ ೆಶೇೆಕಡನ 20 ರಿಂದ ಶೆೇಕಡನ 30ರಷತಿ ಮೂಲ 
ಪ್ತಂಚಣಿ ಹೆಚಿಚಸಿರತವಂತ್ೆ 70-75 ವಷಾ ವಯೇಮಿತಿವುಳು ಸಕ್ನಾರಿ ನವೃತ್ು ರ್ೌಕರರಿಗೂ ಮೂಲ 
ಪ್ತಂಚಣಿಯ ಶೆೇಕಡನ 10 ರಿಂದ ಶೆೇಕಡನ 15ರಷತಿ ಹೆಚಿಚಸತವ ಬಗೆೆ ಸಕ್ನಾರ ಯೇಜರೆ್ಯನತನ 
ರೂಪ್ತಸಿದೆ್ಯೇ”ಚ ಎನತನವ ನನನ ಪರಶೆನಗ ೆಯನವುದತ ಇಲೆ ಎನತನವ ಉತ್ುರವನತನ ನೇಡಿದ್ನೆರ.ೆ ನನಗ ೆ
ತಿಳಿದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆ ರಿೇತಿಯ ಯೇಜರೆ್ ಇದ್ೆ. ಆ ರಿೇತಿಯ ಯೇಜರೆ್ ಇಲೆವೆಂದರೆ, ಅದರ ಬಗೆೆ 
ಸಕ್ನಾರವೆೇ ಸಪಷಿಿೇಕರಣವನತನ ನೇಡಬೆೇಕ್ನಗಿದ್ೆ. ರ್ೌಕರರತ ಕ್ೊಟಿಂಥ ಮನಹತಿಯ ಆಧನರದ ಮೇಲೆ 
ಈ ಪರಶೆನಯನತನ ಕ್ೆೇಳುತಿುದ್ೆೆೇರ್ೆ.  
 
 ಶ್ರೇ ಬಸವರನಜ ಬೊಮನೂಯಿ:- ಸರ್ನೂನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸದಸಯರನಗಿರತವ 
ಆಯನೂರತ ಮಂಜತರ್ನಥ್ಚರವರತ ಮನನವಿೇಯತ್ಯೆ ದೃಷಿಿಯಿಂದ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಳುಬಹತದ್ನಗಿರತವ 
ನಧನಾರದ ಬಗೆೆ ಪರಶೆನ ಕ್ೆೇಳಿದ್ನೆರೆ.ಚ “ಪರಸತುತ್ 80 ವಷಾಕೂೆ ವಯೇಮಿತಿ ಮಿೇರಿದಂತ್ಹ ಸಕ್ನಾರಿ 
ರ್ೌಕರರಿಗ ೆ ಶೆೇಕಡನ 20 ರಿಂದ ಶೆೇಕಡನ 30ರಷತಿ ಮೂಲ ಪ್ತಂಚಣಿ ಹಚೆಿಚಸಿರತವಂತ್ೆ 70-75 
ವಷಾದವರಗೂ ಅನಾಯಿಸಬೆೇಕತ”ಚ ಎನತನವ ಬೆೇಡಿಕ್ಯೆನತನ ಇಟ್ಟಿದ್ನೆರೆ. ಇದತ national pay 
commission ಶ್ಫನರಸಿಸನ ಮೇರಗೆ,ೆ ಕಳೆದ ಬನರಿಯ ನಮೂ ರನಜಯ ವೆೇತ್ನ ಆಯೇಗದ 
ಶ್ಫನರಸಿಸನ ಮೇರಗೆ ೆ ಇದನತನ ರ್ನವು ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡಿದ್ೆೆವು. ಈಗ ಹೂೆಸ ವೇೆತ್ನ ಆಯೇಗವನತನ 
ರಚರೆ್ ಮನಡತತಿುರತವ ಹರೆ್ನಲೆಯಲ್ಲೆ ಆಯೇಗದವರ ಶ್ಫನರಸತಸಗಳನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಂಡತ ಮನನಯ 
ಆಯನೂರತ ಮಂಜತರ್ನಥ್ಚರವರತ ಹೆೇಳಿರತವ ಅಂಶಗಳನತನ ಸಹ ಪರಿಗಣರೆ್ಗೆ 
ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುಲನಗತತ್ುದ್ೆ.  
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ಪರಶೆನ ಸಂಖ್ೆಯ: 2534 
(ಈ ಹಂತ್ದಲ್ಲೆ ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ ಶ್ರೇ ಎನ್ಚ ರವಿಕತಮನರ್ಚರವರತ ಗೆೈರತ ಹನಜರನಗಿದೆರತ) 

 
ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಚತಕ್ೆೆ ಗತರತತಿನ ಪರಶೆನ ಸಂಖ್ೆಯೆಃ 339(2534) ಕ್ೇೆಳಿರತವ ಮನನಯ 

ಸದಸಯರನದ ಶ್ರೇ ಎನ್ಚ ರವಿಕತಮನರ್ಚರವರತ ಸದನದಲ್ಲೆ ಹನಜರಿಲೆ.  
 
 ಶ್ರೇ ಎಸ್ಚ.ವಿಿ.ಸಂಕನೂರ್ಚ:- ಸರ್ನೂನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅವರ ಪರವನಗಿ ಪರಶೆನ ಕ್ೆೇಳಲತ 
ನನಗ ೆಅನತಮತಿಯನತನ ಕ್ೂೆಟ್ಟಿದ್ನೆರೆ. ತ್ನವು ಅವಕ್ನಶ ಕ್ೊಟಿರೆ, ರ್ನನತ ಪರಶೆನ ಕ್ೆೇಳುತ್ೆುೇರೆ್.  
 
 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಸಂಕನೂರ್ಚರವರೆೇ, ತ್ಮಗ ೆ ಹೆೇಳಿರಬಹತದತ ಆದರೆ, ನನಗ ೆ
ಪತ್ರ ಬರೆದತ ತಿಳಿಸಿಲೆ ಆದೆರಿಂದ  ಅವರ ಪರವನಗಿ ಪರಶೆನ ಕ್ೆೇಳಲತ ತ್ಮಗೆ ಅವಕ್ನಶವನತನ ನೇಡಲತ 
ಸನಧಯವಿಲೆ.   
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ಚತಕ್ೆೆ ಗತರತತಿನ ಪರಶೆನ ಸಂಖ್ೆಯ: 261೬ 
(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ್ೆ)  

 
 ಶ್ರೇ ಕೆ್.ಟ್ಟ.ಶ್ರೇಕಂಠೆೇಗೌಡ:- ಸರ್ನೂನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಬೆಂಗಳೂರತ ಮಟೊರೇ ರೈೆಲತ 
ನಗಮ ದರ್ನಂಕ:03.01.2019ರಲ್ಲೆ 174 ಹತದ್ೆೆಗಳ ರೆ್ೇಮಕ್ನತಿಗ ೆ ಜನಹರನತ್ತ ನೇಡಿ, 
ದರ್ನಂಕ:26.02.2019 ಮತ್ತು 27.02.2019ರಂದತ ಎರಡತ ದನಗಳ ಕ್ನಲ ಪರಿೇಕ್ ೆ ನಡಸೆಿ, 
ಸತಮನರತ 134 ಜನ ಐ.ಟ್ಟ.ಐ ಹತದ್ೆೆಗಳು, 21 ಜನ ಡಿಪೊೆೇಮನ ಇಂಜಿನಯಸ್ಚಾ, ಸಕೆ್ಷನ್ಚ 
ಇಂಜಿನಯಸ್ಚಾ 19 ಜನ ಮತ್ತು ಮಟೂೆರೇ ಸೆಿೇಷನ್ಚಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟಿಂತ್ ೆ 174 ಜನರ ಪರಿೇಕ್ೆ 
ನಡದೆತ, ಅವರ ಮರಿಟಚ ಪಟ್ಟಿ ಪರಕಟವನಗಿ ರೆ್ೇಮಕ್ನತಿ ಆದ್ೆೇಶ ಕ್ೊಡತವುದತ ಬನಕ್ತ ಇತ್ತು.  ಆಗ 
ಆಧಿಸೂಚರೆ್ಯನತನ ರದತೆಗೊಳಿಸಲನಗಿದ್ೆ. ಈ ರಿೇತಿ ಅಧಿಸೂಚರೆ್ಯನತನ ರದತೆಗೊಳಿಸಲತ 
ಕ್ನರಣವೆೇನತ ಎನತನವ ನನನ ಪರಶೆನಗ ೆಕ್ೊೇವಿಡಚ-19 ವೆೈರಸ್ಚನಂದ ಉಂಟನದ ನಷಿದಂದ್ನಗಿ ಸದರಿ 
ಅಧಿಸೂಚರೆ್ಯನತನ ರದತೆಗೊಳಿಸಲನಗಿರತತ್ುದ್ೆ ಎನತನವ ಉತ್ುರವನತನ ಕ್ೂೆಟ್ಟಿದ್ನೆರ.ೆ ಮರೆ್ನ ತ್ನರೆ್ೇ 
ಲೊೇಕಸಭನ ಆಯೇಗದಂದ ಕಳೆದ ಎರಡತ ವಷಾಗಳ ಹಂದ್ ೆ ಆಗಿರತವಂತ್ಹ ಹತದ್ೆೆಗಳ 
ರೆ್ೇಮಕ್ನತಿಗ ೆಒಂದತ ವಷಾಗಳ ನಂತ್ರ ಆದ್ೇೆಶವನತನ ನೇಡಲನಗಿದ್.ೆ ನಮೂ ಮಟೊರೇದಲ್ಲೆ 1200 
ಜನ ಖ್ನಯಂ ರ್ೌಕರರಿದ್ನೆರೆ. ಸತಮನರತ 3000 ಜನರತ ಗತತಿುಗೆ ಆಧನರದ ಮೇಲೆ ಕ್ೆಲಸ 
ಮನಡತತಿುದ್ನೆರ.ೆ   
 
          (ಮತಂದತವರಿದದ್ೆ) 
(೫೮೯)  24.3.2022  11.30  ಪ್ತಕ್ೆ:ಬಿಎನ್ಚಎಸ್ಚ 

ಶ್ರೇ ಕೆ್.ಟ್ಟ. ಶ್ರೇಕಂಠೆೇಗೌಡ(ಮತಂದತ) 

ಸತಮನರತ ೪ ಸನವಿರದಂದ ೫ ಸನವಿರದ ವರಗೆ ೆ ಹೊರ ಗತತಿುಗೆ ರ್ೌಕರರಿದ್ನೆರೆ.  ಈ  ೧೭೪ 
ಹತದ್ೆೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಕರ್ನಾಟ್ಕದ ಜನರಿಗ ೆ ಅವಕ್ನಶ ಸಿಗತತಿುದ್ೆ.   ಒಂದತ ವಷಾ 
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ತ್ಡವನದರೂ ಸರಿ, ಎಲನೆ ಪರಕ್ತರಯ ಮತಗಿದ ಮೇಲ ೆಕ್ೆೈಬಿಡಬನರದತ.ಚ ಚ “ನಮೂ ಮಟೊರೇ”ಚ ೫೦:೫೦ 
ಭನಗದ ಯೇಜರೆ್ಯನಗಿದತೆ ಕ್ೆೇಂದರ ಸರ್ನಾರ ಸತಮನರತ ರೂ. ೧೪೫೦೦ ಕ್ೊೇಟ್ಟ ಕ್ೂೆಟ್ಟಿದ್ೆೆ.  
ಮಟೊರೇ ವಿಸುರಣೆ ಕೂಡ ಆಗತತಿುದ್ೆ.  ನೇವು ಕ್ನಲ್ಚ ಮನಡಿದ್ನಗ ೪೦ ಮಟೊರೇ ಸೆಿೇಷನ್ಚಗಳಿತ್ತು; 
ಈಗ ೫೦ ಸೆಿೇಷನ್ಚಗಳನಗಿವೆ.  ೧೫-೨೦ ಕ್ತ.ಮಿೇ. ವಿಸುರಣೆಯನಗಿದೆ್; ಸಿಬಬಂದ ಅವಶಯಕತ್ ೆ ಇದ್ೆ.  
ಅಜಿಾ ಹನಕ್ತದೆ ಬಹಳ ಜನರಿಗ ೆವಯೇಮಿೇತಿ ಕೂಡ ಮಿೇರತತಿುದ್ೆ.  ಅವರಲ್ಲೆ ಟೆಕ್ತನಕಲ್ಚ ಹನಯಂಡಸಚ 
ಕೂಡ ಇದ್ೆ.  ಈ ರನಜಯದ ಜನರಿಗ ೆಕ್ೆಲಸ ಸಿಗತತಿುದ್.ೆ  ಆದೆರಿಂದ ತ್ನವು revert ಮನಡಿ, ೧೭೪ 
ಜನರಿಗೂ ಮರಿಟಚ ಪಟ್ಟಿ ಅರ್ೌನ್ಸಚ ಮನಡಿ ಆದ್ೇೆಶ ಕ್ೊಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ ಒತ್ನುಯ ಮನಡತತ್ುೆೇರೆ್.   
ಒಂದೂವರ ೆವಷಾವನದರೂ ಪರವನಗಿಲೆ ರ್ನವು ಕ್ನಯತತ್ೆುೇವೆ.   

 ಶ್ರೇ ಬಸವರನಜ ಬೊಮನೂಯಿ:- ಮನನ್ಯ ಸಭನಪತಿಗಳೆ, 2019ರಲ್ಲೆ ರೆ್ೇಮಕ್ನತಿಗೆ 
ರೆ್ೂೇಟ್ಟಫಿಕ್ೇೆಷನ್ಚ ಆಗಿತ್ತು. ೧೩೪ ಜನ maintainers, ೨೧ Junior Engineers  ಮತ್ತು ೧೯ ಜನ 
section engineers.  ಸತಮನರತ ೩೮ ಸನವಿರ ಅಜಿಾಗಳು ಬಂದತ್ತು.  ಟೆಸ್ಿಚ ಕೂಡ ಆಯಿತ್ತ.  
ಅಷಿರಲ್ಲೆ ಕ್ೊೇವಿಡಚ-೧೯ ಬಂದದೆರಿಂದ ಎಲನೆ ಕಡ ೆ ಕ್ೆಲವು economic measures  ಅನತನ 
ಮನಡಬೇೆಕ್ನಯಿತ್ತ.  ಅಲೆದ್ೆೇ ಮಟೂೆರೇ ನಂತ್ೆೇ ಹೂೆೇಯಿತ್ತ. ಹೇಗನಗಿ O & M (operations 
and maintenance) ಗೆ ರ್ನವು permanent employees ನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಳುುತ್ೆುೇವನದೆರಿಂದ 
ಅದಕ್ೆೆ ರೆ್ೂೇಟ್ಟಫಿಕ್ೆೇಷನ್ಚ ಮನಡಿರತತ್ೆುೇವೆ.  O & M ಗೆ ಯನವನಗ ಅವಶಯಕತ್ೆ ಇರತತ್ುದ್ೆಯೇ ಆಗ 
ರೆ್ೇಮಕ್ನತಿ ಮನಡಲನಗತತ್ುದ್ೆ.  ಈಗ ಆ ರೆ್ೂೇಟ್ಟಫಿಕ್ೇೆಷನ್ಚ ಹಂತೆ್ಗದೆತಕ್ೂೆಂಡಿದ್ೆೆೇವೆ.  ಏಕ್ೆಂದರ ೆ೨ 
ವಷಾ ಮಟೊರೇ ಸರಿಯನಗಿ ಓಡಲ್ಲಲೆ ಮತ್ತು ಅಷತಿ ಜನರ ಅವಶಯಕತ್ೆಯೂ ಇರಲ್ಲಲೆ; ಅಷತಿ 
ಪರಯನಣಿಕರೂ ಸಹ ಇರಲ್ಲಲೆ.  ಈಗ ಮಟೊರೇ ವಿಸುರಣೆ ಆಗತತಿುದ್ೆ.  ಈ ರೆ್ೂೇಟ್ಟಫಿಕ್ೆೇಷನ್ಚ ಕ್ನಯನಸಲ್ಚ 
ಮನಡಿದೆರಿಂದ ಅವರನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಳುುವುದಕ್ೆೆ ಬರತವುದಲೆ.  ಹೊಸ ರೆ್ೂೇಟ್ಟಫಿಕ್ೆೇಷನ್ಚ ಮನಡಿ, 
ಯನವನಗ O & M ಗೆ ಅವಶಯಕತ್ ೆಇದ್ೆಯೇ ಆಗ ರೆ್ೇಮಕ್ನತಿ ಮನಡಿಕ್ೊಳುುತ್ುೆೇವೆ.   

 ಶ್ರೇ ಕ್.ೆಟ್ಟ.ಶ್ರೇಕಂಠೆೇಗೌಡ:- ಮನನ್ಯ ಸಭನಪತಿಗಳೆ, ನನನ ಪರಶೆನ ಇಷೆಿ.  ಬಹಳ ಜನ ಇದರಲ್ಲೆ 
ವಯೇಮಿತಿ ಮಿೇರತವವರಿದ್ನೆರ.ೆ  ೮-೯ ಸನವಿರ ರ್ೌಕರರ ಪೆೈಕ್ತ ೧೨೦೦ ಜನ ಖ್ನಯಂ ರ್ೌಕರರತ 
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ಇದ್ನೆರ.ೆ  ತ್ನವು ಇಚನಿಶಕ್ತು ಪರದಶ್ಾಸಿ ೧೭೪ ಜನಕ್ೆೆ  ಜಿೇವನ ಕಲ್ಲಪಸಿ ಕ್ೊಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ 
ಕ್ೆೇಳಿಕ್ೂೆಳುುತ್ೆುೇರ್ೆ. 
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ಪರಶೆನ ಸಂಖ್ೆಯ: 2560 

(ಉತ್ುರ ಪರತಿ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ್ೆ) 

 ಶ್ೇ ಅಡಗೂರತ ಹೆರ್ಚ.ವಿಶಾರ್ನಥ್ಚ:- ಮನನ್ಯ ಸಭನಪತಿಗಳೆ, ನನಗಿರತವ ಸಣಣ ಆಡಳಿತ್ದ 
ಅನತಭವದಲ್ಲೆ, a cabinet minister is the Government. ಸರ್ನಾರದ ಕ್ೆೈಯಲ್ಲೆ ನಮೂ 
ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಸತಳುು ಹೇೆಳಿಸತತ್ನುರೆ.  ಪೊಲ್ಲೇಸ್ಚ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳೆೇ ಮಂತಿರಗಳ ಕ್ೆೈಯಲ್ಲೆ ಸತಳುು 
ಹೆೇಳಿಸತತ್ನುರ.ೆ ಸದನ ಸನವಾಭೌಮವನಗಿರತತ್ುದ್ೆ.  ಕಮನಂಡೆಂಟಚ ೧ರೆ್ೇ ಪಡೆ, ಕ್.ೆಎಸ್ಚ.ಆರ್ಚ.ಪ್ತ., 
ಬೆಂಗಳೂರತ ಘಟಕದಲ್ಲೆ  ಪೊಲ್ಲೇಸ್ಚ ಕ್ನನ್ಸಚಟೇೆಬಲ್ಚ ದ್ೆೇಹದ್ನಢಯಾ ಪರಿೇಕ್ಗೆ ೆ ಹೊೇದವರೆ್ೇ ಒಬಬ; 
ಮೌಖಿಕ ಪರಿೇಕ್ಗೆ ೆಹೊೇದವರೆ್ೇ ಬೆೇರೂೆಬಬ.  ಆದರೂ ಆಡಾರ್ಚ ಪಡದೆತಕ್ೊಂಡತ ಕ್ೆಲಸದಲ್ಲೆದ್ನೆರೆ್.   
ನಮೂ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಇದತ ನಡದೆಲೆ ಎಂದತ ಹೆೇಳುತಿುದ್ನೆರ.ೆ  ಆತ್ ಬಂದದೆಕ್ೆೆ ಅಟೆಂಡನೆ್ಸಚ ರಿಜಿಸಿರ್ಚ 
ಕ್ನಪ್ತ ಇದ್ೆ, ಫೂೆೇಟೂೆೇ ಇದ್ೆ.  ಯನರತ ಫನರಡಚ ಮನಡಿದ್ನೆರ,ೆ ಬಂದವನತ ಯನರತ; ಹೂೆೇದವನತ 
ಯನರತ ಎನತನವುದಕ್ೆೆಲನೆ ದ್ನಖ್ಲೆ ಇದ್ೆ.  ಇಷೆಿಲೆ ಇದತೆ ಸದನದಲ್ಲೆ ಸತಳುು ಹೆೇಳುವಂತ್ಹ ಕ್ೆಲಸ 
ಮನಡಿಸತತಿುದ್ನೆರ.ೆ  ಮನನಯ ಗೃಹ ಸಚಿವರತ, ADGP, Chairman of this Committee  
ಯನರಿದ್ನೆರೂೆೇ ಮತ್ತು ಯನರತ ೩ ಜನ ಸೂೊಟ್ಟನ ಮನಡಿದ್ನೆರೂೆೇ ಇವೆಲೆವನತನ ತ್ನವು ತ್ರಿಸಿಕ್ೊಳಿು.  
ಸಂದಶಾನ ಆಗಿರತವಂಥದತೆ; ದ್ೆೇಹದ್ನಢಯಾ ಪರಿೇಕ್ೆಯನಗಿರತವಂಥದತೆ ಈ ಎಲೆದರ ವಿಡಿಯೇ 
ಕ್ತೆಪ್ತಪಂಗ್ಸಚ, ದ್ನಖ್ಲೆಗಳು ಇವ.ೆ  ಇವೆಲೆವನೂನ ತ್ರಿಸಿಕ್ೂೆಂಡತ, ಮೇಲಗಡೆಯಿಂದ ಹಡಿದತ ಕ್ೆಳಗಿರತವ 
೩ ಜನ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳ ಮೇಲೆ ತ್ಕ್ಷಣ ಕರಮ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಳುಬೆೇಕತ.  ಈ ನಟ್ಟಿನಲ್ಲೆ ನೇವು ಸದನಕ್ೆೆ 
ಆಶನಾಸರೆ್ ಕ್ೊಡಬೇೆಕತ.   

 ಶ್ರೇ ಅರಗ ಜ್ಞನರ್ೆೇಂದರ:- ಮನನ್ಯ ಸಭನಪತಿಗಳೆ, ದ್ೆೈಹಕ ಪರಿೇಕ್ೆಗ ೆ ಹನಜರನಗಿರತವಂತ್ಹ 
ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲೆರತವ ೨೧ ರೆ್ೇ ಅಭಯಥಿಾಯ ಬಗೆೆ ತ್ನವು ಕ್ೆೇಳಿದೆೇರಿ.  ತ್ನವು ಹೆೇಳಿದಂತ್ ೆ ದರ್ನಂಕ 
2.6.2021ರಂದತ  ಮೌಖಿಕ ಪರಿೇಕ್ ೆಆಗಿರಲ್ಲಲೆ.  ಮನರ್ಚಾ 23ರೆ್ೇ ದರ್ನಂಕದಂದತ ಮೌಖಿಕ ಪರಿೇಕ್ ೆ
ಆಗಿದ್;ೆ ಅಂದರೆ ದ್ನಖ್ಲನತಿ ಪರಿಶ್ೇಲರೆ್ ಆಗಿದ್.ೆ  ನಮೂ ಹತಿುರ ಇರತವ ಮನಹತಿ ಪರಕ್ನರ, ಈ 
ಸಂದರ್ಾದಲ್ಲಿ ಕರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ೨೧ರ ಅಭಯಥಿಾ ಹನಜರತ ಆಗಲ್ಲಲೆ.  ತ್ನವು ತ್ಮೂ ಹತಿುರ ವಿಡಿಯೇ 
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ಕ್ತೆಪ್ತಪಂಗ್ಸಚ ಇದ್ೆ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದೆೇರಿ.  ರ್ನನೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಡಿ.ಜಿ. ಮತ್ತು ಐ.ಜಿ.ಪ್ತ.ಯವರಿಗ,ೆ ಮನನಯ 
ವಿಶಾರ್ನಥ್ಚರವರತ ಏನತ ಸಂಶಯ ವಯಕುಪಡಿಸಿದ್ನೆರೊೇ ಅದರ ಬಗೆೆ ಕೂಲಂಕಷವನಗಿ ತ್ನಖ್ೆ 
ಮನಡಬೇೆಕತ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದ್ೆೆೇರ್.ೆ  ಅಜಿಾ ಹನಕ್ತದವರೆ್ೇ ಒಬಬ, ದ್ೆೇಹದ್ನಢಯಾ ಪರಿೇಕ್ೆ 
ಹನಜರನಗಿರತವವರ್ೆೇ ಒಬಬ ಮತ್ತು ಮೌಖಿಕ ಪರಿೇಕ್ಗೆೆ ಹನಜರನಗಿರತವವರ್ೆೇ ಒಬಬ ಎನತನವುದ್ನದರೆ, 
ಖ್ಂಡಿತ್ವನಗಿ ಕರಮ ಕ್ೈೆಗೂೆಳುುತ್ೆುೇವೆ.  ಸತಮನರತ ೩೭ ಜನ ಈ ರಿೇತಿ ಪರಿೇಕ್ೆಗ ೆಹನಜರನದವರ ಪಟ್ಟಿ 
ಇದತೆ, ಈಗನಗಲೇೆ ಇವರ ವಿರತದಿ ಕರಮ ವಹಸಿದ್ೆೆೇವೆ.  ಅವರನತನ ಡಿಬನರ್ಚ ಮನಡಿರತವುದಲೆದ್ೇೆ, 
ಅವರಿಗೆ ಲ್ಲಖಿತ್ ಪರಿೇಕ್ೆಗ ೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ೆ ಹೂೆರಗಡೆಯಿಂದ ಯನರತ ಸಹನಯ ಮನಡಿದೆರೂೆೇ 
ಅವರೆಲೆರ ಮೇಲೆ ಕರಮ ತ್ಗೆೆದತಕ್ೂೆಂಡಿದ್ೆೆೇವೆ.  ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಹೆೇಳುತಿುರತವುದರ ಬಗೆೆ ದ್ನಖ್ಲನತಿ 
ಕ್ೊಟಿರ,ೆ ಯನವುದ್ೆೇ ಮತಲನಜತ ಇಲೆದ್ೇೆ ಕರಮ ಕ್ೆೈಗೊಳುುತ್ೆುೇವೆ; ಆತ್ ಏರ್ನದರೂ ಕ್ೆಲಸದಲ್ಲೆದೆರ ೆ
ಆತ್ನನತನ ತ್ೆಗೆದತ ಹನಕತತ್ೆುೇವೆ; ಆತ್ನನತನ ಮತಂದತವರಸೆತವ ಪರಶೆನಯೇ ಬರತವುದಲೆ.  ಕರಮ ಸಂಖ್ೆಯ 
೨೧ರೆ್ೇ ಅಭಯಥಿಾ ಸೇೆರಿದಂತ್ೆ ಬಹಳ ಜನ ಅಭಯಥಿಾಗಳು ಹನಜರನಗದ್ೆೇ ಇದತೆದರಿಂದ ಅವರನತನ 
ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ತ್ೆಗೆದತ ಹನಕ್ತ, ಅದ್ೆೇ ಕ್ನಯಟಗರಿಯ ಇರ್ೂೆನಂದತ ಮರಿಟಚನವರನತನ ಆಯೆ ಮನಡಿ ಪಟ್ಟಿ 
ಸಿದಿಪಡಿಸಿದ್ೆೆೇವ.ೆ  ಇದತ ನನಗ ೆಸಿಕೆ ಮನಹತಿಯನಗಿದೆ್. ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಏರ್ನದರೂ ದ್ನಖ್ಲನತಿ 
ಕ್ೊಟಿರ ೆಖ್ಂಡಿತ್ವನಗಿ ಪರಿಶ್ೇಲರ್ ೆಮನಡಿ ಉಗರವನದ ಕ್ನನೂನತ ಕರಮ ಕ್ೈೆಗೂೆಳುುತ್ೆುೇವೆ. 

 ಶ್ರೇ ಆಡಗೂರತ ಹೆರ್ಚ.ವಿಶಾರ್ನಥ್ಚ:- ಮನನ್ಯ ಸಭನಪತಿಗಳೆ, ರ್ನನತ ಸಂಶಯ 
ವಯಕುಪಡಿಸತತಿುಲೆ; on records ಸತ್ಯವನತನ ಹೆೇಳುತಿುದ್ೆೆೇರೆ್.  ನಮೂ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಸತಳುನತನ ಹೆೇಳಿ 
ನಮೂನತನ ನಂಬಿಸಿರಬಹತದತ.  ಆದರ,ೆ ನನನನತನ ನಂಬಿಸತವುದಕ್ೆೆ ಆಗತವುದಲೆ; ಏಕ್ೆಂದರ ೆನನನ ಹತಿುರ 
ದ್ನಖ್ಲೆಗಳಿವ.ೆ  ಆ ದ್ನಖ್ಲೆಗಳನತನ ನಮಗೆ ಕಳುಹಸಿ ಕ್ೊಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ  ಸಲೆೆಕಿಚ ಆದವನನತನ ತ್ೆಗೆದತ 
ಇರ್ೂೆನಬಬನನನತನ ಹನಕತವ ಪರಶೆನಯಲೆ.  ಇದಕ್ೆೆ ಕ್ನರಣರನದ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ಕರಮ 
ಕ್ೆೈಗೊಳುಬೆೇಕತ. ADGP, the chairman of the selection committee ಮತ್ತು ಅವರ 
ಕ್ೆಳಗೆ ವೆರಿಫಿಕ್ೆೇಷನ್ಚ ಮನಡತವ ೩ ಜನರ ಮೇಲೆ ಕರಮ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುುತ್ೆುೇವೆ ಎನತನವ ಆಶನಾಸರೆ್ಯನತನ 
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ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಕ್ೊಡಬೇೆಕತ.  ಮನನ್ಯ ಸಭನಪತಿಗಳೆ, ನನನ ಹತಿುರ ಇರತವ ದ್ನಖ್ಲಗೆಳನತನ ಮನನಯ 
ಸಚಿವರಿಗೆ ಕಳುಹಸಿ ಕ್ೂೆಡತತ್ೆುೇರ್ೆ. 

 ಶ್ರೇ ಅರಗ ಜ್ಞನರ್ೆೇಂದರ:- ಆಯಿತ್ತ, ಆ ದ್ನಖ್ಲೆಗಳನತನ ನನಗೆ ಕಳುಹಸಿ ಕ್ೊಡಿ.  ರ್ನನತ 
ಅವರ ಮೇಲೆ ಕರಮ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಂಡತ ತ್ಮಗೆ ಮನಹತಿಯನತನ ಕ್ೊಡತತ್ೆುೇರ್ೆ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 

                                                                                                                                                  ವಿಪ/24-03-2022   
“ wzÀÄÝ¥ÀrAiÀiÁUÀzÀ ¥Àæw/unedited copy/£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ¼À°è CxÀªÁ ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉUÁV G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀPÀÆqÀzÀÄ 

__________________________________________________________________________________ 

 ಪರಶೆನ ಸಂಖ್ೆಯ: 2634 

(ಉತ್ುರ ಪರತಿ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ್ೆ) 

 ಶ್ರೇ ಅ.ದ್ೆೇವೆೇಗೌಡ:- ಮನನ್ಯ ಸಭನಪತಿಗಳೆ, ಮದಲತ ಬೆಂಗಳೂರತ ನಗರಕ್ೆೆ 
ತಿಪಪಗೊಂಡನಹಳಿು ಜಲನಶಯದಂದ ಕತಡಿಯತವ ನೇರತ ಸಿಗತತಿುತ್ತು.  ನಮೂ ತ್ನಲೂೆಕ್ತನ ಎಲನೆ 
ಕ್ೊಳವೆ ಬನವಿಗಳಲ್ಲೆ ನೇರತ ಸಿಗತತಿುತ್ತು.  ರೂ. ೨೦ ಕ್ೊೇಟ್ಟ ಖ್ಚತಾ ಮನಡಿ ಎತಿುನಹೊಳೆಯಿಂದ 
ನೇರತ ಕ್ೊಡತತ್ೆುೇವೆ ಮತ್ತು ಜಲನಶಯದಲ್ಲೆರತವ ಹೂಳು ತ್ೆಗೆಯತತ್ೆುೇವೆ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದ್ನೆರೆ.  ಆದರೆ, 
ಈ ಕ್ೆಲಸಗಳು ಯನವುದೂ ಆಗತತಿುರತವ ಹನಗೆ ಕ್ನಣತತಿುಲೆ.  ಹೂಳು ಎತ್ತುವ ಕ್ೆಲಸವೂ ಆಗಿರತವ 
ಹನಗೆ ಕ್ನಣಿಸತತಿುಲೆ.  ದಯವಿಟತಿ ಮಳೆನೇರತ ಶೇೆಖ್ರಣ ೆಆಗತವ ಹನಗೆ ವಯವಸೆಾ ಮನಡಬೇೆಕತ.  ಈಗ 
ಕ್ೊಳವೆ ಬನವಿಗಳಿಂದ ನೇರತ ಬರತತಿುಲೆವನದೆರಿಂದ  ತ್ತಂಬನ ತ್ೊಂದರಯೆನಗಿದೆ್.  ೨೦೧೮ ರಿಂದ ಈ 
ಕ್ೆಲಸ ಸಾಗಿತ್ವನಗಿದ್ೆ.  ನೇರನತನ ಶೆೇಖ್ರಣೆ ಮನಡತವ ಹನಗೆ ವಯವಸಾೆ ಮನಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ 
ಕ್ೆೇಳಿಕ್ೂೆಳುುತ್ೆುೇರ್ೆ. 

 ಶ್ರೇ ಬಸವರನಜ ಬೊಮನೂಯಿ:- ಮನನ್ಯ ಸಭನಪತಿಗಳೆ, ತಿಪಪಗೊಂಡನಹಳಿು ಜಲನಶಯ 
ಬೆಂಗಳೂರತ ನಗರದ ಬಹಳ ಪರಮತಖ್ವನಗಿರತವಂತ್ಹ ದ್ೊಡಾ ಜಲನಶಯ.  ಕ್ನವೇೆರಿ ನೇರತ 
ಬರತವುದಕ್ೆೆ ಮತಂಚೆಯಿಂದ, ೨೦೧೨ರವರೆಗೂ ಬೆಂಗಳೂರಿಗ,ೆ ವಿಶೆೇಷವನಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಉತ್ುರ 
ಭನಗಕ್ೆೆ ಕತಡಿಯತವ ನೇರಿನ ಮೂಲವನಗಿತ್ತು.  ಅದನತನ ಉಳಿಸಿಕ್ೊಂಡತ ಹೂೆೇಗತವಂಥದತೆ ಬಹಳ 
ಮತಖ್ಯ.  ಕ್ನವೇೆರಿ ನೇರನತನ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪೂವಾ, ಪಶ್ಚಮ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಭನಗಗಳಿಗ ೆಕ್ೊಡತವ 
ಕ್ೆಲಸ ಆಗಿದ್.ೆ  ಉತ್ುರ ಭನಗಕ್ೆೆ ಕ್ೂೆಡತವ ಕ್ೆಲಸ ಆಗಬೇೆಕ್ತದ್.ೆ  ೫ರ್ೇೆ ಫೆೇಸ್ಚ ಮತಗಿದ ಮೇಲೂ 
ಕೂಡ almost 33% of the city is still dependent on T.G. Halli and 
borewell water.  ರ್ನನತ ನೇರನವರಿ ಸಚಿವರ್ನಗಿದ್ನೆಗ ಎತಿುನಹೊಳಯೆಿಂದ ೧.೭ ಟ್ಟಎಂಸಿ 
ನೇರನತನ ತಿಪಪಗೂೆಂಡನ ಹಳಿು ಜಲನಶಯಕ್ೆೆ ತ್ಂದತ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಉತ್ುರ ಭನಗಕೂೆ ಕೂಡ 
ಕತಡಿಯತವ ನೇರಿನ ವಯವಸಾೆ ಆಗಬೇೆಕ್ೆಂದತ ಅಲೂೆೇಕ್ೆೇಷನ್ಚ ಮನಡಿ, ಮಂಜೂರನತಿ ಮನಡಿ,  DPR  
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ಮನಡಿ, ಈಗ ಪೆೈಪಚಲೈೆನ್ಚನ ಕ್ೆಲಸ ಕೂಡ ಆಗತತಿುದ್ೆ.       (ಮತಂದತ . 
. .) 

    

(590) 24/03/2022 / 11:40/ ಎಸ್ಚಪ್ತಆರ್ಚ/ಬಿಎನ್ಚಎಸ್ಚ   
              (ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಾತಿ) 
ಶ್ರೇ ಬಸವರನಜ ಬೊಮನೂಯಿ(ಮತಂದತ):- 
ಇಂತ್ಹ ಸಂದಭಾದಲ್ಲೆ ಅದರ ಹೂಳು ಸಹ ಜನಸಿುಯನಗಿದ್.ೆ ಹೇಗನಗಿ ಅದರ ಹಡಿದಟತಿಕ್ೂೆಳುುವ 
ಸನಮಥಯಾವೂ ಸಹ ಕಡಿಮಯನಗಿದ್ೆ.  ಆದೆರಿಂದ ಅಲ್ಲೆನ ಹೂಳನತನ ಸಂಪೂಣಾವನಗಿ ತ್ೆಗೆದತ, ಅದರ 
ಸನಮಥಯಾವನತನ ಹೆಚಿಚಸಬೆೇಕತ.  ವನಸುವವನಗಿ ಅಲ್ಲೆ ಸತಮನರತ 2 ಟ್ಟ.ಎಂ.ಸಿ. ಪರಮನಣದಷತಿ ನೇರತ 
ಹಡಿಯತವ ಸನಮಥಯಾವುಳುದ್ನೆಗಿದ್ೆ.  ಆದರೆ ಅದತ ಬಹಳ ಕಡಿಮಯನಗಿದ್ೆ.  ಹೇಗನಗಿ dredging 
ಕ್ೆಲಸವನತನ ರ್ನವು ಮನಡಿದತೆ, ಪರಸತುತ್ ಅದತ ಮತಗಿಯತವ ಹಂತ್ದಲ್ಲೆದ್.ೆ  ಆದರೆ ನೇರನತನ 
ಸಂಪೂಣಾವನಗಿ ಹೊರಗಡೆ ತ್ೆಗೆಯಲನಗಿದ್;ೆ ಹೇಗನಗಿ ಅಲ್ಲೆ underground water ಚನಜ್ಚಾ 
ಆಗತತಿುಲೆವೆಂದತ ಇಲ್ಲೆ ಹೆೇಳಿದ್ನೆರ.ೆ  ಆದರೆ ಈ ರಿೇತಿಯ ಪರಿಸಿಾತಿಯತ ಅಲ್ಲೆ ಇಲೆ.  30 ಅಡಿಗಳಷತಿ 
ನೇರತ ಇನೂನ ಸಹ ಅದರಲ್ಲೆಯೇ ಇದ್ೆ.  ಇತಿುೇಚೆಗ ೆಮಳೆಯಿಂದ್ನಗಿ ಸಂಗರಹಗೂೆಂಡ ನೇರೂ ಸಹ 
ಅಲ್ಲೆಯೇ ಇದ್ೆ.  ಕ್ೆೇವಲ 10 ಅಡಿಗಳವರಗೆ ೆಮನತ್ರವೆೇ ನೇರನತನ ತ್ೆಗೆದತ ಅಲ್ಲೆ dredging ನತನ 
ಮನಡಲನಗಿದ್.ೆ  ಪರಸತುತ್ dredging ಕ್ೆಲಸವು ಮತಕ್ನುಯದ ಹಂತ್ದಲ್ಲೆದ್ೆ.  ಪೂಣಾ ಪರಮನಣದಲ್ಲೆ 
ರ್ನವು ಅಲ್ಲೆಯ ನೇರನತನ ತ್ೆಗೆದಲೆವೆಂದತ ಪತನೆಃ ಹೆೇಳುವುದಕ್ೆೆ ಬಯಸತತ್ೆುೇರೆ್.  ಆ ಪರದ್ೆೇಶದ 
ಸತತ್ುಮತತ್ುಲ್ಲನ ಅಂತ್ಜಾಲ ಪರಮನಣವೂ ಸಹ ಕಡಿಮಯನಗಿಲೆ.  ಆದಷತಿ ಶ್ೇಘರದಲ್ಲೆ dredging 
ಕ್ೆಲಸವನತನ ಪೂಣಾಗೊಳಿಸಿ, ನೇರಿನ ಸಂಗರಹಣನ ಸನಮಥಯಾವನತನ ಹೆಚಿಚಸಲನಗತವುದತ.  
ಮತಂಬರತವ ದನಗಳಲ್ಲೆ ಜನರಿಗೊಳಿಸಲನಗತವ ಎತಿುನ ಹೊಳೆ ನೇರನವರಿ ಯೇಜರೆ್ಯಿಂದ ಅಲ್ಲೆಗೆ 
ನೇರನತನ ಒದಗಿಸಿ, ಇಡಿೇ ಬೆಂಗಳೂರತ ನಗರ ಪರದ್ೆೇಶದ ಉತ್ುರ ಭನಗಕ್ೆೆ ನೇರನತನ ಒದಗಿಸತವ 
ಯೇಜರೆ್ಯನತನ ಮನಡಿದ್ೆೆೇವೆ.  ಈ ಕ್ೆಲಸವನತನ ಆದಷತಿ ಬೆೇಗರೆ್ೇ ಪೂಣಾಗೊಳಿಸಲನಗತವುದತ. 
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ಪರಶೆನ ಸಂಖ್ೆಯ: 2625 

(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಿದ್)ೆ 
 

ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವೆಂಕಟೆೇಶ್ಚ(ಶ್ರೇ ಅಲೆಂ ವಿೇರಭದರಪಪರವರ ಪರವನಗಿ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಸದಸಯರತ ಕ್ೆೇಳಿರತವ ಪರಶೆನಗೆ ಸಕ್ನಾರವು ಉತ್ುರಿಸಿದ್ೆ.  ಆದರ ೆಯೇಜರೆ್ಗಳಿಗೆ 
ಮಿೇಸಲ್ಲಟಿ ಅನತದ್ನನವು ಖ್ಚನಾಗಿಲೆ.  ಭದ್ನರ ಮೇಲೆಂಡ ೆ ಯೇಜರೆ್ಗೆ 2,623 ಕ್ೊೇಟ್ಟ 
ರೂಪನಯಿಗಳನತನ ಮಿೇಸಲ್ಲರಿಸಲನಗಿದ್ೆ.  ಆದರೆ, ಇಲ್ಲೆ ಕ್ೆೇವಲ 632 ಕ್ೂೆೇಟ್ಟ ರೂಪನಯಿಗಳು 
ಮನತ್ರವೇೆ ಖ್ಚನಾಗಿದ್ೆ.  ಪರಸಕು ಸನಲ್ಲನ ವಷನಾಂತ್ಯಕ್ೆೆ ಇನೂನ ಕ್ೆೇವಲ 5-6 ದನಗಳು ಮನತ್ರವೆೇ 
ಉಳಿದದತೆ, ಇಷತಿ ಕಡಿಮ ಅವಧಿಯಲ್ಲೆ ಎಷತಿ ಹಣ ಖ್ಚತಾ ಮನಡತವುದಕ್ನೆಗತತ್ುದ್ೆ ಎಂದತ ರ್ನನತ 
ಪರಶ್ನಸಬಯಸತತ್ೆುೇರೆ್.  ಮತಂದತವರದೆತ, ಸಣಣ ಸಣಣ ರ್ನಲಗೆಳ ಯೇಜರೆ್ಗನಗಿ 100 – 140 ಕ್ೂೆೇಟ್ಟ 
ರೂಪನಯಿಗಳನತನ ಮಿೇಸಲ್ಲಟ್ಟಿದ್ನೆರೆ.  ಆದರೆ ಈ ಪೆೈಕ್ತ ಕ್ೆೇವಲ ಒಂದತ ರೂಪನಯಿಯೂ ಸಹ 
ಖ್ಚನಾಗಿಲೆ ಹನಗೂ ಕ್ೆೇವಲ ಹತ್ತು ಕ್ೆಲಸಗಳೂ ಸಹ ಆಗಿಲೆ.  ಉದ್ನಹರಣೆಗೆ ಹೆೇಳುವುದ್ನರೆ, 
ಯನವುದ್ೊೇ ಯೇಜರೆ್ಗೆ 300 ಕ್ೊೇಟ್ಟ ರೂಪನಯಿಗಳನತನ ಮಿೇಸಲ್ಲಟ್ಟಿದತೆ, ಆ ಪೆೈಕ್ತ ಕ್ೆೇವಲ 19 
ಲಕ್ಷಗಳು ಮನತ್ರವೆೇ ಖ್ಚನಾಗಿದ್.ೆ  ಈ ರಿೇತಿ ಏಕ್ೆ ಎನತನವ ಪರಶೆನಯನತನ ರ್ನನತ ಸಚಿವರಿಗೆ 
ಕ್ೆೇಳಬಯಸತತ್ುೆೇರೆ್.   

 
ಶ್ರೇ ಗೊೇವಿಂದ ಎಂ.ಕ್ನರಜೊೇಳ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಹಣ ಖ್ಚನಾಗತವುದತ 

ಎಂದರೆ, ಅಲ್ಲೆನ ಭೌತಿಕ ಪರಗತಿಗಳನತನ ರೆ್ೂೇಡಿಕ್ೂೆಂಡತ ರ್ನವು ಹಣ ಖ್ಚತಾ ಮನಡಬೇೆಕ್ನಗತತ್ುದ್ೆ.  
ಕ್ನಮಗನರಿಗಳನತನ ಪೂಣಾಗೊಳಿಸಿದ ನಂತ್ರ ಬಿಲತೆಗಳನತನ ಸಲ್ಲೆಸಿದ್ನಗ ಮನತ್ರವೆೇ ಹಣ 
ಪನವತಿಸಬೆೇಕ್ನಗತತ್ುದ್ೆ.  ಈ ವಿಚನರದ ಬಗೆೆ ರ್ನನತ ಸಂಬಂಧಪಟಿ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚರೆ್ಯನತನ 
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ನೇಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ  ಹಣ ಪನವತಿಸಲತ ಬನಕ್ತ ಇರತವ ಯನವುದ್ನದರೂ ಬಿಲತೆಗಳಿದೆರ,ೆ ಅವುಗಳನತನ 
ಕಳುಹಸಿಕ್ೂೆಟಿಲ್ಲೆ ಪನವತಿ ಮನಡಲನಗತವುದತ. 

 
ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವೆಂಕಟೆೇಶ್ಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಯನವುದ್ೆೇ ಯೇಜರೆ್ಗ ೆ 2,600 

ಕ್ೊೇಟ್ಟ ರೂಪನಯಿಗಳಷತಿ ಅನತದ್ನನವನತನ ಮಿೇಸಲ್ಲಟ್ಟಿದೆರೆ, ಆ ಪೆೈಕ್ತ ಕ್ೆೇವಲ ಶೆೇಕಡನ 25 ರಷತಿ 
ಮನತ್ರವೇೆ ಕ್ನಮಗನರಿಗಳನಗಿ, 600 ಕ್ೊೇಟ್ಟ ರೂಪನಯಿಗಳಷತಿ ಪನವತಿಯನಗಿರತತ್ುದ್ೆ.  ಇದನತನ 
ರೆ್ೂೇಡಿದರ,ೆ ಯೇಜರೆ್ಯ ಕ್ನಮಗನರಿಯ ಪರಗತಿಯನತನ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಏಕ್ೆ ಮನಡತತಿುಲೆವೆಂದತ 
ರ್ನನತ ಈ ಸಂದಭಾದಲ್ಲೆ ಕ್ೆೇಳಲ್ಲಚಿಿಸತತ್ೆುೇರ್.ೆ 

 
ಶ್ರೇ ಗೊೇವಿಂದ ಎಂ.ಕ್ನರಜೊೇಳ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಯೇಜರೆ್ಯ 

ಕ್ನಮಗನರಿಯ ಪರಗತಿಯನತನ ಮನಡದ್ೇೆ ಇರತವುದಕ್ೆೆ ಹಲವನರತ ಕ್ನರಣಗಳಿರತತ್ುವೆ.  ಅಲ್ಲೆ 
ಭೂಸನಾಧಿೇನ ಪರಕ್ತರಯಯಲ್ಲೆ ಸಮಸೆಯಗಳಿವೆ.  ಕ್ೆಲವರತ ರ್ನಯಯನಲಯಕ್ೆೆ ದ್ನವಗೆಳನತನ ಸಲ್ಲೆಸಿರತತ್ನುರೆ.  
ಹೇಗನಗಿ ಯೇಜರೆ್ಗಳ ಕ್ನಮಗನರಿಗಳ ಪರಗತಿಯಲ್ಲೆ ವಿಳಂಬವನಗತತಿುರತತ್ುದ್ೆ.  ಈ ಸಂದಭಾದಲ್ಲೆ 
ರ್ನನತ ಉದ್ನಹರಣಯೆಂದನತನ ನೇಡಲ್ಲಚಿಿಸತತ್ೆುೇರ್ೆ.  ಯನವುದ್ೂೆೇ ಊರಿನಲ್ಲೆ ಕ್ೆೇವಲ 10 ಗತಂಟೆ 
ಜಮಿೇನಗನಗಿ ಕ್ೆಲವು ಭೂ ಮನಲ್ಲೇಕರತ ರನಜಯದ ಉಚಿ ರ್ನಯಯನಲಯಕ್ೆೆ ದ್ನವಯೆನತನ ಸಲ್ಲೆಸಿದ್ನೆರೆ.   
 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಶ್ರೇ ಅರತಣ ಶಹನಪೂರ ರವರೆೇ ನೇವು ಕ್ೆೇಳಿರತವ 
ತ್ಡಹೆಡಿಯಲನಗಿರತವ ಪರಶೆನಗ ೆ ಉತ್ುರಿಸಲತ ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಗಳು ಕ್ನಲನವಕ್ನಶವನತನ 
ಕ್ೊೇರಿದ್ನೆರೆ.  ಮತಂದನದತೆ ಶ್ರೇ ಸಿ.ಎಂ.ಇಬನರಹಂ ರವರದತೆ.  ಅದಕೂೆ ಮತಂಚೆ ಶ್ರೇ 
ಆರ್.ಬಿ.ತಿಮನೂಪೂರ ರವರತ ತ್ಮೂ ಚತಕ್ೆೆ ಗತತಿಾನ ಪರಶೆನಯನತನ ಕ್ೆೇಳಲ್ಲ. 
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ಪರಶೆನ ಸಂಖ್ೆಯ: 2608 
(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಿದ್)ೆ 

 
ಶ್ರೇ ಆರ್ಚ.ಬಿ.ತಿಮನೂಪೂರ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಸಕ್ನಾರದಂದ ಭದರತ್ೆ 

ವಯವಸೆಾಯನತನ ನೇಡಲನಗತತಿುದ್ೆ.  ಅದರಂತ್ ೆರನಜಯದಲ್ಲೆ ಎಷತಿ ವಿ.ವಿ.ಐ.ಪ್ತ. ಮತ್ತು ವಿ.ಐ.ಪ್ತ. ಗಳಿಗ ೆ
ಭದರತ್ೆಯನತನ ನೇಡಲನಗಿದ್ೆ ಮತ್ತು ಎಷತಿ ವಷಾಗಳಿಂದ ನೇಡಲನಗತತಿುದ್ೆ; ಹನಲ್ಲ ಭದರತ್ೆಯನತನ 
ಪಡಯೆತವವರತ ಎಷತಿ, ಮನಜಿ ಇರತವವರಿಗ ೆಎಷತಿ ವಷಾಗಳವರಗೆ ೆಭದರತ್ಯೆನತನ ನೇಡಲನಗತತಿುದ್ೆ; 
ಹನಲ್ಲ ಎಷತಿ ಜನ ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಗಳಿಗೆ ಭದರತ್ೆಯನತನ ಒದಗಿಸಲನಗತತಿುದ್ೆ, ರನಜಯದಲ್ಲೆ ಎಷತಿ ಜನಕ್ೆೆ Z+ 
ಮತ್ತು Y ಭದರತ್ೆಯನತನ ನೇಡಲನಗತತಿುದ್,ೆ ಭದ್ೆರತ್ೆಗನಗಿ ಎಷತಿ ಸಿಬಬಂದಗಳನತನ ನಯೇಜಿಸಲನಗಿದ್ೆ 
ಎಂಬಿತ್ನಯದಯನದ ಪರಶೆನಗಳನತನ ಸಚಿವರಿಗೆ ಕ್ೆೇಳಬಯಸತತ್ೆುೇರೆ್.  ಮತಂದತವರೆದತ, ಭದರತ್ೆಗ ೆ
ನಯೇಜಿಸಿದ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಇರತವುದ್ೆೇ ಇಲೆ; ಭದರತ್ೆಗೆ ನಯೇಜಿಸಿದ ಸಿಬಬಂದಗಳ ವನಹನ ಮತ್ತು 
ಊಟದ ವಯವಸೆಾಗಳೆೇನತ ಎಂದತ ಕ್ೆೇಳಬಯಸತತ್ೆುೇರೆ್. 

 
ಗಣಯ ವಯಕ್ತುಗಳಲೆದ ಮತ್ತು ಜನ ಪರತಿನಧಿಗಳಲೆದ ಕ್ಲೆವರತ ತ್ಮಗ ೆ ಜಿೇವ ಬದೆರಿಕ್ ೆ ಇದ್ೆ, 

ಹೇಗನಗಿ ನಮಗೆ ಭದರತ್ೆ ನೇಡಿ ಎಂದತ ಕ್ೆೇಳುತ್ನುರೆ.  ಇಂತ್ಹ ಎಷತಿ ಜನರಿಗ ೆ ಮತ್ತು ಯನರಿಗೆ 
ಭದರತ್ೆಯನತನ ಸಕ್ನಾರವು ನೇಡತತ್ುದ್ೆ ಎಂದತ ರ್ನನತ ಪರಶ್ನಸಬಯಸತತ್ೆುೇರೆ್.  ಸನಮನನಯ ಜನರಿಗೂ 
ಹನಗೂ ಅಪರನಧಿಕ ಹರೆ್ನಲೆಯತಳುವರಿಗೂ ಸಹ ಜಿೇವ ಬೆದರಿಕ್ ೆಇರತತ್ುದ್ೆ.  ಒಂದತ ವೆೇಳೆ ಅಪರನಧಿಕ 
ಹರೆ್ನಲೆಯತಳುವರಿಗೆ ಭದರತ್ೆಯನತನ ಒದಗಿಸಬೆೇಕ್ನದರ,ೆ ಅವರ ವಿರತದಿ ಎಷತಿ ಪರಕರಣಗಳು 
ದ್ನಖ್ಲನಗಿವೆ ಎಂಬ ಅಂಶವನತನ ಸಕ್ನಾರವು ಗಮನಸತತ್ುದ್ೆಯೇ ಅಥವನ ಅವನಗ ೆಜಿೇವ ಬೆದರಿಕ್ೆ 
ಇದ್ೆ ಎನತನವ ಕ್ನರಣಕ್ನೆಗಿ ಭದರತ್ೆಯನತನ ಒದಗಿಸತತ್ುದ್ೆಯೇ ಎಂದತ ರ್ನನತ ಪರಶ್ನಸತತ್ೆುೇರ್ೆ.  
ಜನಪರತಿನಧಿಗಳಲೆದವರಿಗೂ ಸಹ ಸಕ್ನಾರವು ಭದರತ್ಯೆನತನ ನೇಡತತ್ುದ್ೆ.  ಇದಕ್ನೆಗಿ ಎಷತಿ ಹಣ 
ವಸೂಲ್ಲ ಮನಡಲನಗತತ್ುದ್ೆ?  ಈ ರಿೇತಿಯನಗಿ ಎಷತಿ ಜನರಿಗ ೆಭದರತ್ೆಯನತನ ಒದಗಿಸಲನಗಿದ್ ೆಹನಗೂ 
ಅವರಿಂದ ಎಷತಿ ಹಣವನತನ ವಸೂಲ್ಲ ಮನಡಲನಗಿದ್ೆ ಎಂದತ ರ್ನನತ ಕ್ೆೇಳುತ್ೆುೇರ್.ೆ  ಇದರ ಜೊತ್ೆಗೆ 



52 

                                                                                                                                                  ವಿಪ/24-03-2022   
“ wzÀÄÝ¥ÀrAiÀiÁUÀzÀ ¥Àæw/unedited copy/£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ¼À°è CxÀªÁ ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉUÁV G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀPÀÆqÀzÀÄ 

__________________________________________________________________________________ 

ಅವರ ಹೊಣೆಗನರಿಕ್ ೆಏನತ ಎಂದತ ರ್ನನತ ಕ್ೇೆಳಬಯಸತತ್ೆುೇರೆ್.  ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಗಳ ಗೃಹ 
ಕಛೆೇರಿಯಲ್ಲೆನ ಭದರತ್ನ ಸಿಬಬಂದಯತ ಗನಂಜನವನತನ ಮನರನಟ ಮನಡತತ್ನುರೆ್.  
ಜನಪರತಿನಧಿಗಳಲೆದವರಿಗೆ ಹನಗೂ ಅಪರನಧಿಕ ಹರೆ್ನಲೆಯತಳುವರಿಗೆ ಸಕ್ನಾರವು ಭದರತ್ೆಯನತನ ನೇಡಿ, 
ಸಿಬಬಂದಗಳನತನ ನಯೇಜಿಸಲನಗತತ್ುದ್ೆ.  ಹೇಗ ೆ ನಯೇಜಿಸಲಪಟಿ ಸಿಬಬಂದಗಳು ಯನವ ರಿೇತಿಯ 
ಕ್ೆಲಸವನತನ ನವಾಹಣೆ ಮನಡತತ್ನುರ ೆಹನಗೂ ಅವರ ಹೊಣೆಗನರಿಕ್ಯೆನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಳುಲನಗತತ್ುದ್ೆಯ 
ಎಂಬಿತ್ನಯದಯನದ ಪರಶೆನಗಳನತನ ರ್ನನತ ಗೃಹ ಸಚಿವರಲ್ಲೆ ಕ್ೆೇಳಬಯಸತತ್ೆುೇರ್ೆ. 

 
ಶ್ರೇ ಆರಗ ಜ್ಞನರೆ್ೇಂದರ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಸದಸಯರತ ಕ್ೆೇಳಿರತವ ಪರಶೆನಗ ೆ ಸಾಲಪ 

ಮಟ್ಟಿಗೆ ಲ್ಲಖಿತ್ವನಗಿ ಉತ್ುರಿಸಲನಗಿದ್.ೆ  ಗೌಪಯತ್ಯೆ ದೃಷಿಿಯಿಂದ ಗೃಹ ಇಲನಖ್ಯೆ ವತಿಯಿಂದ 
ಬಹಳಷತಿ ವಿವರಗಳನತನ ನೇಡತವುದಕ್ನೆಗತವುದಲೆ.  ನಮೂ ದ್ೆೇಶದ ರನಷರಪತಿ, ಉಪರನಷರಪತಿ, 
ಪರಧನನಮಂತಿರ, ರನಜಯದ ರನಜಯಪನಲರತ, ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಗಳು, ಕ್ೆೇಂದರದ ಮತ್ತು ರನಜಯದ 
ಸಚಿವರತಗಳು, ಸವೇಾಚಿ ರ್ನಯಯನಲಯದ ಮತಖ್ಯ ರ್ನಯಯನಧಿೇಶರತ ಮತ್ತು 
ರ್ನಯಯನಧಿೇಶರತಗಳು, ರನಜಯದ ಮತಖ್ಯ ರ್ನಯಯನಧಿೇಶರತ, ಉಚಿ ರ್ನಯಯನಲಯದ 
ರ್ನಯಯನಧಿೇಶರತಗಳು ಹನಗೂ ಇತ್ರ ೆಅತಿೇ ಗಣಯವಯಕ್ತುಗಳು ಹನಗೂ ಗಣಯ ವಯಕ್ತುಗಳಿಗ ೆಭದರತ್ೆಯನತನ 
ಒದಗಿಸಲನಗತತ್ುದ್.ೆ  

 
ಅತಿೇ ಗಣಯ ವಯಕ್ತುಗಳಿಗ ೆ ವಿಶೆೇಷ ಭದರತ್ನ ಕ್ೆೈಪ್ತಡಿ ಮನಗಾಸೂಚಿಗಳನತನ ಕ್ೆೇಂದರ ಗೃಹ 

ಮಂತ್ನರಲಯದಂದ ಹೊರಡಿಸಲನಗಿದ್.ೆ  ಗಣಯ ವಯಕ್ತುಗಳಿಗೆ ಸನಾನ ಆಧನರಿತ್ ಮತ್ತು ಬೆದರಿಕ್ೆಯ 
ಗರಹಕ್ೆಯ ಆಧನರದ ಮೇರಗೆ ೆ ಭದರತ್ನ ಶೆರೇಣಿಯನತನ ನಣಾಯಿಸಲನಗತತ್ುದ್ೆ.  ಸದಸಯರತ ಅರೆ್ೇಕ 
ಸಂಶಯಗಳನತನ ವಯಕುಪಡಿಸಿದ್ನೆರೆ.  ಭದರತ್ನ ಪಡೆಯಲ್ಲೆರತವ ಕ್ೆಲವರೆೇ ಅಪರನಧಿಕ ಕೃತ್ಯಗಳನತನ 
ಎಸಗಿದರೆ ಏನತ ಆಗತತ್ುದ್ ೆಎಂದೂ ಸಹ ಸದಸಯರತ ತ್ಮೂ ಆತ್ಂಕವನತನ ವಯಕುಪಡಿಸಿದ್ನೆರ.ೆ  ಈ 
ರಿೇತಿಯನಗಿ ಕ್ೆಲವರತ ಮನಡಿದ್ನೆರ.ೆ  ಈ ಹಂದ್ೆ ದ್ೆೇಶದ ಪರಧನನ ಮಂತಿರಗಳನದ ದವಂಗತ್ 
ಇಂದರನಗನಂಧಿಯವರ ಬಂೆಗನವಲತ ಭದರತ್ನ ಪಡಯೆವರೇೆ ದತಷೃತ್ಯಗಳನತನ ಎಸಗಿದ್ನೆರ.ೆ  ಅದ್ೆೇ 
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ರಿೇತಿಯನಗಿ ಮನಜಿ ಪರಧನನ ದವಂಗತ್ ರನಜಿೇವಚ ಗನಂಧಿ ರವರ ಭದರತ್ನ ಪಡಯೆವರ 
ದತಷೃತ್ಯದಂದ್ನಗಿ ಅವರನತನ ಬದತಕ್ತಸಿಕ್ೂೆಳುಲನಗಲ್ಲಲೆ.  ಮತಂದತವರದೆತ, ಸದಸಯರತ ಇತಿುೇಚಿನ ಸಣಣ 
ಉದ್ನಹರಣೆಯನತನ ಪರಸನುಪ್ತಸಿದರತ.  ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಗಳ ಮರ್ೆಯ ಸಾಲಪ ದೂರದಲ್ಲೆಯೇ 
ಕ್ನವಲತಗನಗಿ ನಯೇಜಿಸಿದೆ ಸಿಬಬಂದಯೇ ಗನಂಜನ ವನಯಪನರ ಮನಡಲತ ಪರಯತಿನಸಿದೆನತ.  ಭದರತ್ನ 
ಸಿಬಬಂದಗಳ ನಡವಳಿಕ್ೆಯಲ್ಲೆ ಸಂಶಯ ಕಂಡತ ಬಂದ ತ್ಕ್ಷಣವೆೇ, ಅವರ ವಿರತದಿ ಕ್ನನೂನತ 
ಕರಮಗಳನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುಲನಗಿದ್ೆ.  ಈ ವಿಚನರದಲ್ಲೆ ಯನವುದ್ೆೇ ರನಜಿ ಇಲೆ.  ಇಂತ್ಹ 
ಸಿಬಬಂದಗಳನತನ ಬೆೇರ ೆ ಕಡಗೆ ೆ ಸಾಳ ನಯತಕ್ತುಗೂೆಳಿಸಲನಗತವುದತ.  ಇಂತ್ಹವರನತನ ಪತನೆಃ ಅದ್ೆೇ 
ಜನಗಕ್ೆೆ ಮರತ ರೆ್ೇಮಕ ಮನಡತವ ಪರಮೇಯವೆೇ ಉದಭವಿಸತವುದಲೆ.  ಇಂತ್ಹವರನತನ ಬಂಧಿಸಿ, ಅವರ 
ವಿರತದಿ ಶ್ೇಘರವನಗಿ ಕರಮಗಳನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುಲನಗತವುದತ.  ಇವರನತನ ಬಿಡತವ ಪರಶೆನಯೇ ಇಲೆ.   

 
ಖ್ನಸಗಿ ವಯಕ್ತುಗಳಿಗೆ ಭದರತ್ ೆ ಒದಗಿಸತವ ವಿಚನರದಲ್ಲೆ ಗತಪುಚರ ಇಲನಖ್ಯೆಿಂದ ಮನಹತಿ 

ಪಡದೆತಕ್ೂೆಂಡತ ಅವರ ಜಿೇವಕ್ೆೆ ಅಭದರತ್ ೆ ಇದ್ೆ ಎಂದತ ಕಂಡತಬಂದಲ್ಲೆ ಮನತ್ರವೇೆ, ಅವರಿಗೆ 
ಭದರತ್ೆಯನತನ ಒದಗಿಸಲನಗತವುದತ.  ಯನವುದ್ೆೇ ಒಬಬ ವಯಕ್ತುಯ ಜಿೇವವನತನ ಕ್ನಪನಡತವುದತ 
ಸಕ್ನಾರದ ಆದಯ ಕತ್ಾವಯವನಗಿದ್ೆ.  ಹೇಗನಗಿ ಅವರಿಗೆ ಭದರತ್ೆಯನತನ ಒದಗಿಸಲನಗತವುದತ.  ಕ್ೆೇವಲ 
ಅಲಂಕ್ನರಕ್ನೆಗಿ ಮನತ್ರವೆೇ ಯನರನದರೂ ಭದರತ್ೆಯನತನ ಕ್ೆೇಳಿದರ,ೆ ಇತಿುೇಚಿನ ದನಗಳಲ್ಲೆ ಇದನತನ 
ನರನಕರಿಸಿದ್ೆೆೇವೆ.  ಈಗನಗಲೆೇ ಈ ರಿೇತಿಯ ಭದರತ್ೆಯನತನ ನೇಡಿರತವುದನತನ ಹಂಪಡೆಯಲನಗಿದ್ೆ.  
ನರ್ನೆಯ ದನ ಇದ್ೆೇ ವಿಚನರವನಗಿ ಇಲ್ಲೆ ಚಚಾೆಗಳನಗಿವೆ.  ಪೊಲ್ಲೇಸ್ಚ ಭದರತ್ೆಯನತನ ಪಡದೆತಕ್ೊಂಡತ 
ಹೊೇಗತವುದತ ಒಂದತ ರಿೇತಿಯ ಪರತಿಷೆಠ ಎಂದತ ಕ್ಲೆವರತ ಭನವಿಸಿರತತ್ನುರೆ.  ಅಂತ್ಹ ವಯಕ್ತುಗಳಿಗೆ 
ಸಕ್ನಾರದಂದ ಭದರತ್ೆಯನತನ ನೇಡತವುದಕ್ನೆಗತವುದಲೆ.  ಏಕ್ೆಂದರ,ೆ ಭದರತ್ೆ ನೇಡತವುದರಿಂದ 
ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ಬಹಳ ದ್ೂೆಡಾ ವೆಚಚವನಗತತ್ುದ್ೆ.  ಪರತಿ ತಿಂಗಳು ಒಂದತ ಭದರತ್ನ ಸಿಬಬಂದಗ ೆ 50-60 
ಸನವಿರ ರೂಪನಯಿಗಳಷತಿ ಖ್ಚತಾ ಆಗತತ್ುದ್ೆ.  ಇಷತಿ ಮತ್ುವನತನ ವಯಯಿಸಿ, ಸಕ್ನಾರದ ವತಿಯಿಂದ 
ಭದರತ್ೆಯನತನ ನೇಡತವುದಕ್ನೆಗತವುದಲೆ. 
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ಶ್ರೇ ಆರ್ಚ.ಬಿ.ತಿಮನೂಪೂರ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಖ್ನಸಗಿ ವಯಕ್ತುಗಳಿಗ ೆ ಸಕ್ನಾರದ 
ವತಿಯಿಂದ ಭದರತ್ೆಯನತನ ಒದಗಿಸಿದರ,ೆ ಎಷತಿ ಹಣ ವಸೂಲ್ಲ ಮನಡಲನಗತತ್ುದ್ೆ ಎಂದತ ರ್ನನತ 
ಕ್ೆೇಳಬಯಸತತ್ುೆೇರೆ್.  ಈ ರಿೇತಿಯ ಭದರತ್ೆಯನತನ ಒದಗಿಸಿದವರಿಂದ ಇಲ್ಲೆಯವರಗೆ ೆ ಎಷತಿ ಹಣ 
ವಸೂಲ್ಲ ಮನಡಲನಗಿದ್ೆ ಎನತನವುದನತನ ಸಚಿವರತ ತಿಳಿಸಬೆೇಕತ.  ಗಣಯ ವಯಕ್ತುಗಳಿಗೆ ಸಕ್ನಾರವು 
ಭದರತ್ೆಯನತನ ನೇಡತತ್ುದ್ೆ.  ಕನಷಠ ಪಕ್ಷ ಇಂತ್ಹ ವಯಕ್ತುಗಳ ಹರೆ್ನಲೆ ಏನತ ಇದ್ೆ ಎನತನವುದನತನ 
ಪೊಲ್ಲೇಸ್ಚ ಇಲನಖ್ಗೆ ೆತಿಳಿದಲೆವೆಂದ್ನದರ,ೆ ಕಷಿವನಗತತ್ುದ್ೆ.  ಮನಜಿ ಪರಧನನ ಮಂತಿರಗಳನದ ದವಂಗತ್ 
ಇಂದರನಗನಂಧಿ ಮತ್ತು ರನಜಿೇವಚ ಗನಂಧಿೇರವರತಗಳ ಹತ್ೆಯ ಹೆೇಗೆ ಆಯಿತ್ತ ಎನತನವುದನತನ 
ರೆ್ೂೇಡಿದ್ನಗ, ಅವರ ಬಗೆೆ ಹಲವನರತ ಇಶ್ಯಗಳು ಇದೆವು.  ರ್ನನತ ಆಗಲೇೆ ಉದ್ನಹರಿಸಿದಂತ್,ೆ 
ಭದರತ್ನ ಸಿಬಬಂದಗ ೆ ಗನಂಜನ ಮನರನಟ ಮನಡಲತ ಯನವ ಕ್ನರಣವಿತ್ತು?  It is not good. 
ಯನರಿಗನದರೂ ಭದರತ್ಯೆನತನ ಒದಗಿಸತವ ಮತನನ ಆ ಸಿಬಬಂದಗಳ ಹರೆ್ನಲೆಯನತನ ಇಲನಖ್ಯೆತ 
ಪರಿಶ್ೇಲ್ಲಸಬೇೆಕತ.  ಒಂದತ ವೆೇಳೆ, ಪೂವಾ ಪರಿಶ್ೇಲರೆ್ ಇಲೆದ್ೆೇ, ಸಿಬಬಂದಗಳನತನ ಭದರತ್ೆಗ ೆ
ನಯೇಜಿಸಿದರ,ೆ ತ್ೊಂದರಯೆನಗತತ್ುದ್ೆ.  ಕ್ೆಲವಮೂ ಖ್ನಸಗಿ ವಯಕ್ತುಗಳಿಗೆ, ಗಣಯ ವಯಕ್ತುಗಳಿಗ ೆಹನಗೂ 
ಕ್ೆಲವಮೂ ಅಪರನಧಿಕ ಚಟತವಟ್ಟಕ್ೆಯ ಹರೆ್ನಲೆಯತಳುವರಿಗೆ ಸಕ್ನಾರದ ವತಿಯಿಂದ ಭದರತ್ೆಯನತನ 
ಒದಗಿಸಲನಗತತ್ುದ್.ೆ  ಈ ರಿೇತಿಯನಗಿ ಭದರತ್ೆಯನತನ ಪಡದೆತಕ್ೂೆಂಡವರತ ಯನವ ದಂಧಯೆನತನ 
ಮನಡಬಹತದತ ಎನತನವುದನತನ ಸಕ್ನಾರವು ಯೇಚಿಸಬೆೇಕತ.   

 
ಶ್ರೇ ಆರಗ ಜ್ಞನರೆ್ೇಂದರ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಸದಸಯರತ ಕ್ೆೇಳುತಿುರತವ ಅಂಶಗಳು ಸರಿ 

ಇವೆ.  ಸದಸಯರತ ಕ್ೆೇಳಿರತವ ಪರಶೆನಯಲ್ಲೆ ಈ ಮೇಲೆಂಡ ಅಂಶಗಳು ಇರಲ್ಲಲೆ.  ಮತಂದತವರದೆತ, 
ಖ್ನಸಗಿ ವಯಕ್ತುಗಳಿಗ ೆ ನೇಡಿರತವ ಭದರತ್ೆಯ ಕತರಿತ್ನದ ಪರಶೆನಯನತನ ಕ್ೆೇಳಿಲೆ.  ಹೇಗನಗಿ ಈ 
ಮನಹತಿಗಳನತನ ತ್ರಿಸಿ ಒದಗಿಸಲನಗತವುದತ.   

 
ಶ್ರೇ ಆಯನೂರತ ಮಂಜತರ್ನಥ್ಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರನಷರಪತಿಗಳು, ಪರಧನನ 

ಮಂತಿರಗಳು, ಮತಖ್ಯ ಮಂತಿರಗಳು ಹನಗೂ ರ್ನಯಯನಧಿೇಶರತಗಳಿಗೆ ಸಕ್ನಾರದ ವತಿಯಿಂದ 
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ಭದರತ್ೆಯನತನ ಕ್ೊಡತವುದರ ಬಗೆೆ ಒಪ್ತಪಗೆ ಇದ್ೆ.  ಅದ್ೆೇ ರಿೇತಿಯನಗಿ ಶನಸಕರತಗಳಿಗೂ ಸಹ 
ಭದರತ್ೆಯನತನ ನೇಡಲನಗತತ್ುದ್ೆ.  ಆದರೆ ಇದತ ಯನವ category ಗೆ ಬರತತ್ುದ್ೆ ಎಂದತ ರ್ನನತ 
ಕ್ೆೇಳಬಯಸತತ್ುೆೇರೆ್.  ಸನವಾತಿರಕವನಗಿ ಶನಸಕರಿಗ ೆ ಭಯ ಇದ್ೆ ಅಥವನ ರನಜಕ್ತೇಯ ಶೆ್ೇಭೆಯ 
ಕ್ನರಣಕ್ನೆಗಿ ನಮಗೆ ಭದರತ್ೆಯನತನ ಕ್ೊಡಲನಗತತಿುದ್ಯೆ ಎನತನವುದನತನ ಸಚಿವರತ ತಿಳಿಸಬೆೇಕತ.  
ಮತಂದತವರೆದತ ಯನವ category ಯಲ್ಲೆ ನಮಗೆ ಭದರತ್ೆಯನತನ ಒದಗಿಸಲನಗತತಿುದ್ೆ?  ಸಕ್ನಾರವು 
ಈ ಅಂಶವನತನ ಪತನರ್ಚ ಪರಿಶ್ೇಲ್ಲಸತತ್ುದ್ೆಯೇ?   

 
ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಶನಸಕರಿಗ ೆನೇಡತವ ಭದರತ್ಯೆನತನ ನೇವು ಬೆೇಡವೆಂದತ ಹೇೆಳುತಿುೇರೂೆೇ? 
 
ಶ್ರೇ ಆರಗ ಜ್ಞನರೆ್ೇಂದರ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಶನಸಕರತಗಳಿಗೆ ಜಿೇವ ಭಯದಂದ 

ತ್ನವು ಮನಡತವ ಕ್ೆಲಸಗಳಿಗೆ ಅಡಿಾಯನಗತತ್ುದ್ೆ ಎನತನವ ವಿಚನರದ ಬಗೆೆ ಲ್ಲಖಿತ್ವನಗಿ ತಿಳಿಸಿದೆಲ್ಲೆ, 
ಅಂತ್ಹವರಿಗ ೆಭದರತ್ೆಯನತನ ಒದಗಿಸಲನಗತತ್ುದ್ೆ.  ಅನವಶಯಕವನಗಿ ಯನರಿಗೂ ಸಹ ಭದರತ್ೆಯನತನ 
ನೇಡತವುದಲೆ.   

 
ಶ್ರೇ ಆಯನೂರತ ಮಂಜತರ್ನಥ್ಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅತಿ ಹೆಚತಚ ಶನಸಕರತಗಳು 

ಜಿೇವ ಭಯದಂದ ನಡಗತತಿುದ್ನೆರಯೆೇ ಎಂದತ ರ್ನನತ ಕ್ೆೇಳಬಯಸತತ್ೆುೇರ್ೆ.  ಸಹಜವನಗಿಯೇ 
ಸತಮನರತ 200 ಕ್ತೆಂತ್ ಹೆಚತಚ ಜನ ಗನ್ಚಮನಯನ್ಚಗಳನತನ ಇಟತಿಕ್ೊಂಡಿದ್ನೆರೆ.  ಇಷೂಿ ಶನಸಕರಿಗ ೆ
ಜಿೇವ ಭಯವಿದ್ೆಯೇ? ಒಂದತ ವೆೇಳೆ ಅವರತಳಿಗೆ ಜಿೇವ ಭಯವಿದೆರ,ೆ ಅಂತ್ಹ ಯನವ ಪರಕರಣಗಳಲ್ಲೆ 
ಅವರತ ಪನಲತದ್ನರರನಗಿದ್ನೆರ.ೆ  ಯನವ category ಯ ಭದರತ್ೆಯನತನ ಅವರಿಗ ೆನೇಡಲನಗತತಿುದ್ೆ 
ಎಂಬ ಅಂಶಗಳ ಬಗೆೆ ದಯಮನಡಿ ಸಚಿವರತ ತಿಳಿಸಬೆೇಕತ.  

(ಮತಂದತ) 
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591/2೪-3-2022/  11-50/bkp-ks 

(ಸಭನಪತಿಯವರತ  ಪ್ತೇಠದಲ್ಲೆದೆರತ) 

ಶ್ರೇ  ಆಯನೂರತ  ಮಂಜತರ್ನಥ್ಚ(ಮತಂದತ)  

 ಅಂತ್ಹ  ಯನವ  ಪರಕರಣಗಳಲ್ಲೆ ಅವರತಗಳು  ಪನಲತದ್ನರರನಗಿದ್ನೆರೆ?    ಯನವ    ಒಂದತ  
ಕ್ನಯಟಗರಿ  ಮೇಲೆ  ಅವರತಗಳಿಗೆ ಭದರತ್ೆಯನತನ  ಕ್ೊಡಲನಗತತಿುದ್ೆ?   ದಯಮನಡಿ,   ಈ  
ವಿಚನರವನಗಿ  ಸದನಕ್ೆೆ  ಮನಹತಿಯನತನ  ಸಚಿವರತ ನೇಡಬೆೇಕತ.     

ಶ್ರೇ  ಅರಗ   ಜ್ಞನರೆ್ೇಂದರ( ಗೃಹ  ಸಚಿವರತ):- ಮನನಯ  ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ    ಮನನಯ  
ಗೌರವನನಾತ್  ಸದಸಯರತ, ಜನ ಪರತಿನಧಿಗಳು ಇವರತಗಳು  ಸನವಾಜನಕ  ಕ್ೆಲಸ   ಮನಡತತಿುರತತ್ನುರೆ.     
ಮತ್ೆು,  ಯನವನಗಲೂ  ಜನರ  ನಡತವ ೆ ಇರತವಂತ್ಹವರತ.  ಯನವ ಸಂದಭಾದಲ್ಲೆ  ಏರ್ನಗತತ್ುದ್ ೆ 
ಎನತನವುದತ  ನನಗ ೆ ಗೊತಿುಲೆ.    ಈಗ  ಎಲೊೆೇ  ಒಂದತ  ಕಡೆ  ನನನ  ಮನಸಿಸನಲ್ಲೆ ಅನಸತತಿುದ್ೆ.    
ಭದರತ್ೆಯನತನ  ಕ್ೊಡತತ್ೆುೇರೆ್.   

ಸಭನಪತಿಯವರತ:-  ಮತರೆ್ನಚಚರಿಕ್ೆ  ಕರಮವನಗಿ  ಕ್ೊಡತತಿುದೆೇರಿ.   

ಶ್ರೇ  ಆಯನೂರತ  ಮಂಜತರ್ನಥ್ಚ:-  ಜನರಿಂದ  ಗೆದತೆ  ಬಂದವರಿಗೆ  ಜನರಿಂದಲೆೇ  
ಭಯ  ಇದ್ೆಯೇ?     

ಶ್ರೇ  ಅರಗ   ಜ್ಞನರೆ್ೇಂದರ:- ಮನನಯ  ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ  ಎಲನೆ  ಜನರಿಂದ ಭಯ  ಇಲೆದ್ೇೆ 
ಇರಬಹತದತ.   
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                   ತ್ಡೆ ಹಡಿಯಲನದ ಚತಕ್ೆೆ ಗತರತತಿನ ಪರಶೆನ ಸಂಖ್ೆಯ 1441 

(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ್ೆ) 

ಶ್ರೇ  ಸಿ.ಎಂ.  ಇಬನರಹಂ:-   ಮನನಯ  ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ   ಬಸವಣಣನವರತ  ಏನತ  
ಹೆೇಳುತ್ನುರೆಂದರ ೆ   

ಅರಸತ ಮತನದಡ,ೆ 
ರ್ನಡೂೆಳಗಿರಬನರದಯಯ 

ಗಂಡ  ಮತನದಡೆ 
ಹೆಂಡತಿ   ಮರ್ೆಯಳಗೆ   ಇರಬನರದಯಯ   ಕೂಡಲಸಂಗಮದ್ೆೇವ, 

ಜಂಗಮ  ಮತನದಡ,ೆ 
ರ್ನನಂತ್ತ  ಬದತಕತವೆ. 

 
ಇದತ ಬಸವಣಣನವರ  ವಚನ.   ಹೇಗನಗಿ ತ್ನವು  ಸಿಟನಿಗಬೆೇಡಿ.      ಉತ್ುರವನತನ   ಇಲ್ಲೆ  

ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು   ಕ್ೊಟ್ಟಿದ್ನೆರೆ.    ಆದರೆ, ಕ್ೆಲವಂದತ  ಯೇಜರೆ್ಗಳನತನ  ನಲ್ಲೆಸಿಯೇ ಬಿಟ್ಟಿದ್ನೆರೆ. 
ಸನಚನರ್ ಕಮಿಟ್ಟ ಪರಕ್ನರ   77 ಯೇಜರೆ್ಗಳಿತ್ತು.   ಆದರೆ, ಈಗ ಕ್ೆೇವಲ 29  ಯೇಜರೆ್ಗಳನತನ  
ಮನತ್ರ   ಇಟತಿಕ್ೂೆಂಡಿದ್ನೆರೆ.     ಮತ್ೆು,  ಗಂಗನ ಕಲನಯಣ    ಯೇಜರೆ್ ಇದ್ೆ  ಎಂದತ  
ಹೆೇಳುತಿುದೆೇರಿ.     ಆದರೆ, ಇತಿುೇಚೆಗ ೆರ್ನನತ   ಈ ವಿಚನರವನಗಿ    ಪೊೇನ್ಚ ಮನಡಿ  ಕ್ೇೆಳಿದ್ನಗ  
“ಇಲನೆ  ಸರ್ಚ,    ಈ  ಯೇಜರೆ್ಯನತನ  ನಲ್ಲೆಸಿದ್ೆೆೇವೆಂದತ    ಹೆೇಳುತಿುದ್ನೆರೆ.  ಏಕ್ೆಂದರ,ೆ ಈ 
ಸಮತದ್ನಯಕ್ೆೆ  ಸೇೆರಿದ    ನಮೂವರೇೆ    ಒಬಬರತ ಎಂ.ಪ್ತ.ಯವರತ  ಏನತ  ಹೆೇಳಿದರತ  ಎಂದರೆ,  
ಪನಯರ್ಚ   ಹನಕ್ತಕ್ೊಂಡತ  ಬದತಕತತಿುದ್ನೆರಂೆದತ ಹೆೇಳಿದರತ.  ಅದತ ನಜ. ಬಡ ಸಮತದ್ನಯದವರನದ 
ನಮೂ ಸಮತದ್ನಯದವರತ ಪನಯರ್ಚ ಹನಕ್ತಕ್ೊಂಡತ ಬದತಕತತಿುದ್ನೆರ.ೆ   ಬನರಿ ಬಡತ್ನದಲ್ಲೆದ್ೆೆೇವೆ, 
ವಿದ್ನಯಬನಯಸದಲ್ಲೆ ಬಡತ್ನ  ಇದ್ೆ,   
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 ಹೇಗನಗಿ, ರ್ನನತ  ತ್ಮಗ ೆ  ಕ್ೆೈಮತಗಿದತ  ಪನರಥಾರ್ೆ  ಮನಡಿಕ್ೂೆಳುುವುದ್ೆೇರೆ್ಂದರೆ  
ತ್ನವು  ಬಸವನದ  ಶರಣರ   ಪರಂಪರಯೆಿಂದ   ಬಂದಂತ್ಹವರನಗಿದೆೇರಿ.   ಈ   ಯೇಜರೆ್ಗಳು 
ಏನವ,ೆ    ಇವುಗಳನತನ   ನಲ್ಲೆಸಬೆೇಡಿ.    ನೇವು  ಪಕ್ಷಪನತ್  ಮನಡಬೇೆಡಿ.    ದ್ೆೇವರತ   ಇದ್ನೆರ್,ೆ 
ರೆ್ೂೇಡಿ.  ದಯವೆೇ ಧಮಾದ    ಮೂಲವಯಯ.    ದಯವಿಟತಿ, ನಮೂ ಸಮನಜದ  ಮೇಲೆ  ದಯ  
ತ್ೊೇರಿ. ಇವತ್ತು  ಏನತ  ಈ  ಯೇಜರೆ್ಗಳನತನ  ಅಂದರೆ  ಪ್ತ.ಹೆರ್ಚ.ಡಿ. ವನಯಸಂಗ ಮನಡತ್ಕೆವರಿಗೆ 
25 ಸನವಿರ ರೂಪನಯಿಗಳನತನ    ಕ್ೂೆಡತತಿುದ್ನೆರೆ.       ರ್ನನತ  ಮರೆ್ನ  ಧನರವನಡಕ್ೆೆ  
ಹೊೇದ್ನಗ    ಪ್ತ.ಹೆರ್.ಡಿ.  ಮನಡತ್ಕೆಂತ್ಹ ಹತಡತಗರತ ನನನ ಹತಿುರ ಬಂದತ    ತಿನನಲ್ಲಕ್ೆೆ  
ಅನನವಿಲೆದಂತ್ನಗಿದ್.ೆ       ನಮಗೆ  ಮದಲತ  ಕ್ೊಡತತಿುದೆನತನ  ಸಹ   ನಲ್ಲೆಸಿದ್ನೆರೆ    ಎಂದತ 
ಹೆೇಳಿದರತ.  ಹಂದ್ೆ    ಏರ್ನಗಿದೆ್, ಮತಂದ್ೆ ಏರ್ನಗಿದ್ ೆಎಂಬ ಬಗೆೆ ರ್ನನತ ಚಚೆಾ  ಮನಡಲ್ಲಕ್ೆೆ  
ಹೊೇಗತವುದಲೆ.   ತ್ನವು   ಒಳೆುಯ ತ್ಂದ್ಯೆ ಮಗ   ಇದೆೇರಿ.  ಮತ್ೆು    ಪರಧನನ 
ಮಂತಿರಗಳನದಂತ್ಹ ಸರ್ನೂನಯ  ನರೇೆಂದರ    ಮೇದಯವರತ ಸಹ ಸಬಚ ಕ್ನ  ಸನಥ್ಚ -ಸಬಚ ಕ್ನ 
ವಿಕ್ನಸ್ಚ”ಚಎಂದತ   ಹೆೇಳಿದ್ನೆರ.ೆ     ನನಗ ೆಅದರ    ಮೇಲೆ ವಿಶನಾಸ ಇದ್ೆ.  ದಯವಿಟತಿ ರ್ನನತ 
ತ್ಮೂಲ್ಲೆ ಕ್ೆೈಮತಗಿದತ  ಪನರಥಾರ್ ೆ ಮನಡಿಕ್ೂೆಳುುವುದ್ೆೇರೆ್ಂದರೆ,   ನೇವು  ಒಂದತ  ಆಶನಾಸರೆ್ಯನತನ  
ಕ್ೊಡಬೇೆಕತ.     ಉದತಾ ಅಕ್ನಡಮಿ, ಮತ್ೊುಂದತ ಅಕ್ನಡಮಿ ಬಗೆೆ   ರ್ನನತ   ಚಿಂತೆ್ ಮನಡಲ್ಲಕ್ೆೆ 
ಹೊೇಗತವುದಲೆ.    ಏಕ್ೆಂದರ,ೆಚ“ಹೊಟೆಿಗೆ ಇಟ್ಟಿಲೆ, ಜತಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ಲೆಗೆ ಹೂ”ಚಚಚತ್ಗೆೆದತಕ್ೂೆಂಡತ  ಏನತ  
ಮನಡತವುದಕ್ನೆಗತತ್ುದ್.ೆ?  ತ್ಳುುವ  ಗನಡಿಯ ಮೇಲೆ   ಪಪನಪಯಿ  ಹಣತಣ, ಕಲೆಂಗಡಿ  ಹಣತಣ,  
ಎಳೆನೇರತ   ಮನರನಟ ಮನಡತವಂತ್ಹವರಿಗೆ     ಕಡಿಮ ಬಡಿಾದರದಲ್ಲೆ  ಸನಲಸೌಲಭಯ     
ಮನಡಿಕ್ೊಟತಿ   ಎರಡತ    ಹೊತ್ತು  ಊಟ  ಮನಡತವುದಕ್ನೆದರೂ ಸಕ್ನಾರ ಅವಕ್ನಶ  
ಮನಡಿಕ್ೊಡಬೆೇಕತ.  ಎರಡರೆ್ಯದ್ನಗಿ, ಈಗನಗಲೆೇ ರ್ನನತ ನಯಮ 330ರಲ್ಲೆ ಪರಶೆನಯನತನ  
ಹನಕ್ತದ್ೆೆೇರ್.ೆ   ಈ ವಿಷಯವನಗಿ   ಅಸಂೆಬಿೆಯಲ್ಲೆ ಚಚಾೆಯನಗಿದ್ೆ.  ದ್ೆೇವಸನಾನದ ಹೊರಗಡೆ  
ಕಡಲಕೆ್ನಯಿಯನತನ    ಹನಕ್ತಕ್ೊಂಡತ, ಅದನತನ  ಮನರನಟ  ಮನಡಿಕ್ೊಂಡತ  ಜಿೇವನ  
ಮನಡತತಿುರತತ್ನುರ.ೆ     ಆದೆರಿಂದ,  ಮನನಯ  ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಗಳು  ಒಂದತ ಉದ್ನರ ಮನಸಸನತನ 
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ತ್ೊೇರತವುದರ  ಮೂಲಕ ಅಂತ್ಹ ಬಿೇದ ಬದ  ವನಯಪರಿಗಳಿಗೆ ಸಹನಯ  ಮನಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ 
ತ್ಮೂನತನ  ಕಳಕಳಿಯಿಂದ  ಪನರಥಾರ್ ೆ  ಮನಡಿಕ್ೂೆಳುುತ್ೆುೇರ್ೆ.        

 

ಶ್ರೇ ಬಸವರನಜ ಬೊಮನೂಯಿ:-  ಮನನಯ  ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ  ಉತ್ುರವನತನ  ಒದಗಿಸಿದ್ೆೆೇರ್ೆ.    
ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ  ಮನನಯ  ಸಿ.ಎಂ.  ಇಬನರಹಂ ಸನಹೇೆಬರತ     ಯನವುದ್ೇೆ  ಯೇಜರೆ್ಗಳನತನ  
ನಲ್ಲೆಸಬನರದತ  ಎಂದತ  ಹೆೇಳಿ  ತ್ಮೂ  ಕಳಕಳಿಯನತನ  ವಯಕುಪಡಿಸಿದ್ನೆರ.ೆ   ಮತ್ೆು ಕ್ೆಲವು  
ಯೇಜರೆ್ಗಳಿಗ ೆ ಹಚೆಿಚನ ಅನತದ್ನನವನತನ  ಕ್ೊಡಬೇೆಕ್ಂೆದತ ಹೆೇಳಿದ್ನೆರ.ೆ    

   ಮನನಯ  ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ ಖ್ಂಡಿತ್ವನಗಿಯೂ  ಶನದ  ಮಹಲ್ಚ  ಎನತನವುದನತನ  
ಕಳೆದ  ವಷಾ  ನಲ್ಲೆಸಿದ್ನೆರ,ೆ  ಅದತ ಒಂದನತನ    ಬಿಟಿರ,ೆ  ಯನವುದ್ೆೇ  ಯೇಜರೆ್ಯನತನ  ರ್ನವು  
ನಲ್ಲೆಸತವುದಲೆವೆಂದತ ಬಹಳ ಸಪಷಿವನಗಿ  ಹೆೇಳಲ್ಲಕ್ೆೆ   ಬಯಸತತ್ೆುೇರೆ್.    ಗಂಗನ   ಕಲನಯಣ 
ಯೇಜರೆ್ಯನತನ    ನಲ್ಲೆಸಿಲೆ.     ರ್ನವು ಜನವರಿ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲೆ ಗಂಗ ಕಲನಯಣ   
ಯೇಜರೆ್ಯನತನ ಅಲಪಸಂಖ್ನಯತ್ರ ಇಲನಖ್ಯೆಿಂದ ಬೊೇರ್ಚವೆಲ್ಚ ಕ್ೂೆರಯೆತವುದಕ್ೆೆ  ರ್ನವು   
ಈಗನಗಲೆೇ   ಅನತಮತಿಯನತನ  ಕ್ೊಟ್ಟಿದ್ೆೆೇವೆ.  ಅವರತ ಪಟ್ಟಿಯನತನ ಕ್ೂೆಟಿ ತ್ಕ್ಷಣ   ಗಂಗನ      
ಕಲನಯಣ    ಯೇಜರೆ್ಯನತನ   ಮತಂದತವರಿಸತತ್ುೆೇವೆ.  Ph.D. scheme ಏನತ್ತು ಅದತ ನಂತಿತ್ತು,  
ರ್ನನತ ಬಂದ  ಮೇಲೆ  ಮತ್ೆು  ಪನರರಂಭ ಮನಡಿದ್ೆೆೇವೆ.  ಅದನತನ renew ಮನಡತತ್ೆುೇವೆ.   

 ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ ಇಷೆಿೇ ಅಲೆದ್ೆ,,   ವಿದ್ನಯಥಿಾಗಳಿಗ ೆ  ಸಹನಯ  
ಮನಡತವಲ್ಲೆ “ಚಅರಿವು”ಚಚಎನತನವ   ಯೇಜರೆ್   ಇದತೆ,  ಅದಕ್ೆೆ  ಕಳೆದ  ಬನರಿಗಿಂತ್   ಈ ವಷಾ  
ಹೆಚತಚ ಅನತದ್ನನವನತನ    ಕ್ೊಟ್ಟಿದ್ೆೆೇವೆ.    ಈ. ಪ್ತ.ಜಿ. ಮತ್ತು ವೃತಿುಪರ   ಕ್ೊೇಸ್ಚಾಗೆ  ಹೆಚಿಚನ 
ಒತ್ತು  ಕ್ೂೆಟ್ಟಿದ್ೆೆೇವೆ.   ಕಲನ ಹನಗೂ ವನಣಿಜಯ    ಕ್ೂೆೇಸ್ಚಾ   ಮದಲತ   ಇದತೆದೆನತನ ನಲ್ಲೆಸಿದೆರತ.  
ಅದನೂನ ಕೂಡ reconsider ಮನಡತತಿುದ್ೆೆೇವೆ.  ಅಲ್ಲೆ ಕ್ೇೆವಲ ಎಂ.ಬಿ.ಎ.  ಎಂ.ಎಸಿಸ,  
ಇಂಜಿನೇಯರಿಂಗ್ಚ   ಮಡಿಕಲ್ಚ     ಇಂತ್ಹ  ಕ್ೂೆೇಸ್ಚಾಗಳಿಗೆಲನೆ  ಈಗಲೂ  ಆದಯತ್ ೆ  ಇದ್ೆ.   
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ಮತಂಚ ೆ  ಡಿಗಿರ ಲೆವಲ್ಚನಲ್ಲೆ ಕ್ೂೆಡತತಿುದೆರತ.  ರ್ನನತ ಈಗನಗಲೆೇ   ಈ ವಿಚನರವನಗಿ ಆ ಮರ್ೆಯಲ್ಲೆ 
ಆಶನಾಸರೆ್ಯನತನ ಕ್ೊಟ್ಟಿದ್ೆೆೇರ್ೆ. ಅದನೂನ ಕೂಡ reconsider ಮನಡತತಿುದ್ೆೆೇರ್ೆ. ಬಿ.ಎ.  ಮತ್ತು 
ಬಿ.ಕ್ನಂ. ಕ್ೊೇಸ್ಚಾಗಳಿಗೂ  ಸಹ reconsider ಮನಡತತಿುದ್ೆೆೇರ್ೆ.   

 ಈ ಮದಲತ ಗಂಗನ  ಕಲನಯಣ  ಯೇಜರೆ್ಗ ೆ   ಒಂದೂವರ ೆ  ಲಕ್ಷ ರೂಪನಯಿಗಳನತನ   
ನೇಡಲನಗತತಿುತ್ತು.    ಆದರ,ೆ    ಈಗ   ಎರಡತ     ಲಕ್ಷ  ರೂಪನಯಿಗಳಿಗೆ  ಹೆಚಿಚಸಲನಗಿದ್ೆ.      
ಜೊತ್ೆಗೆ  ಹೂೆಸ  ಯೇಜರೆ್ಯನತನ  ತ್ರತತಿುದ್ೆೆೇವೆ.    ಗಂಗನ  ಕಲನಯಣದ   ಕ್ೆಲಸಗಳು  ಬಹಳ  
ವಿಳಂಬವನಗತತಿುವ.ೆ     ರ್ನವು  ಕ್ೆಲಸವನತನ  ಕ್ೊಟಿ  ಮೇಲೆಯೂ  ಕೂಡ      ಫಲನನತಭವಿಗಳ  
ಆಯೆಯಲ್ಲೆ   ವಿಳಂಬ, ಟೆಂಡರ್ಚ  ಆಗತವುದರಲ್ಲೆ  ವಿಳಂಬ   ಬೊೇರ್ಚವಲೆ್ಚ  ಕ್ೊರಯೆತವುದರಲ್ಲೆ  
ವಿಳಂಬ,     ಮತ್ತು  ಅದಕ್ೆೆ  ವಿದತಯತಚ ಸಂಪಕಾ  ಕಲಪಸತವುದರಲ್ಲೆ   ವಿಳಂಬ,    ಈ  
ಕ್ನರಣಕ್ೊೆೇಸೆರ  ರೆ್ೇರವನಗಿ  ಈಗ  ಫಲನನತಭವಿಗಳ  ಅಕ್ೌಂಟಚಗೆ DBT (Direct Benefit 
Transfer)    ಮನಡಿ, ಹಣವನತನ  ಕ್ೊಡತತಿುದ್ೆೆೇವ.ೆ    ಎರಡತ  ಅಥವನ  ಮೂರತ  ಕಂತಿನಲ್ಲೆ  
ಬೊೇರ್ಚವೆಲ್ಚ    ತ್ೆಗೆಸತವ  ಮತಂಚೆ  ಒಂದತ  ಕಂತ್ತ,  ಬೊೇರ್ಚ  ತೆ್ಗೆಸಿ ರಿಪೊೇಟಚಾ ಬಂದ  
ತ್ಕ್ಷಣ   ವಿದತಯತಚ  ಸಂಪಕಾಕ್ೆೆ    ಒಂದತ  ಕಂತ್ತ ಕ್ೂೆಡತತ್ುೆೇವೆ.    ಈ  ರಿೇತಿಯಲ್ಲೆ  ಅವರೆ್ೇ    
ಈ  ಒಂದತ ಕ್ೆಲಸವನತನ  ಮನಡಿಸಿಕ್ೂೆಳುುತ್ನುರ್ೆ.  ಟೆಂಡರ್ಚ  ಮನಡತವ  ವಯವಸೆಾಯನತನ  ಬಿಟತಿ  
ರೆ್ೇರವನಗಿ  ಆ  ಫಲನನತಭವಿಯನತನ  ಮತಟತಿವ  ರಿೇತಿಯಲ್ಲೆ      ಈ ಒಂದತ ವಯವಸೆಾಯನತನ  
ರ್ನವು  ಮನಡತತಿುದ್ೆೆೇವೆ.     

 ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ  ಜಿಲೆೆಗೊಂದತ “ಎ.ಪ್ತ.ಜೆ. ಅಬತೆಲ್ಚ   ಕಲನಂ    ಸೂೆಲ್ಚ”ಚಚ
ಅನತನ  ಅಪಚಗೆರೇಡಚ  ಮನಡತತ್ೆುೇವೆ.    ಅಂದರೆ  ಅದನತನ  CBSE syllabus ಗೆ ಅಪಚಗೆರೇಡಚ 
ಮನಡತತ್ೆುೇವ.ೆ    ಅಲಪ ಸಂಖ್ನಯತ್ರ  ಮಕೆಳೂ  ಕೂಡ   ಸಪಧನಾತ್ೂಕ  ಪರಿೇಕ್ಗೆಳನತನ  ಎದತರಿಸತವ  
ನಟ್ಟಿನಲ್ಲೆ  CBSE syllabus ಮನಡತವುದರಿಂದ  ಅನತಕೂಲವನಗತತ್ುದ್ೆ CBSE syllabus  ಗೆ 
ಅಪಚಗೆರೇಡಚ  ಮನಡಲತ    25 ಕ್ೊೇಟ್ಟ  ರೂಪನಯಿಗಳನತನ  ಕ್ೊಡತತಿುದ್ೆೆೇವೆ.  50 ಸನವಿರ  
ಅಲಪಸಂಖ್ನಯತ್ರ  ಮಕೆಳಿಗೆ    ವಿಶೆೇಷವನಗಿ   ಸಪಧನಾತ್ೂಕ  ಪರಿೇಕ್ೆಗಳನತನ  ಎದತರಿಸತವಲ್ಲೆ  
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ಕ್ೊೇಚಿಂಗ್ಚ  ನಡಸೆತತಿುದ್ೆೆೇವೆ.  ಅದಕ್ೆೆ 110 ಕ್ೊೇಟ್ಟ  ರೂಪನಯಿಗಳನತನ   ಒದಗಿಸಿದ್ೆೆೇವೆ.    ಮತ್ೆು  
ಹನಸೆಿಲ್ಚಗಳಲ್ಲೆ  food charges  ಕೂಡ  ಹೆಚತಚ ಮನಡಿದ್ೆೆೇವೆ.     ಮದಲತ ಹೆಚಿಚನ ಮಟಿದಲ್ಲೆ  
ವಿದ್ನಯಥಿಾಗಳು  ಹನಸೆಿಲ್ಚಗಳಿಗೆ  ಬರತತಿುರಲ್ಲಲೆ.    ಈಗ ಬೆೇಡಿಕ್ ೆ  ಜನಸಿುಯನಗಿದ್ೆ.       
ಪರತಿಯಂದತ  ಮೈರ್ನರಿಟ್ಟಯಲ್ಲೆಯೂ  25 ವಿದ್ನಯಥಿಾಗಳನತನ  ಹೆಚಿಚಗ ೆ  ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುಲ್ಲಕ್ೆೆ  
ಪನರವಿಜನ್ಚ  ಮನಡಿ,    ಅದಕ್ೆೆ  ಹಣವನೂನ  ಕೂಡ  ಒದಗಿಸಲನಗಿದ್ೆ.  25 ಮಕೆಳಿಗ ೆ  ಜನಗ  
ಎಷತಿ  ಬೆೇಕತ,   ಆಹನರ  ಎಷತಿ  ಬೆೇಕತ  ಎಂದತ  ಹೆೇಳಿ, ಅದಕ್ೆೆಲನೆ  ಹಣವನತನ  ಒದಗಿಸಲನಗಿದ್ೆ.  
So that more minority students can utilize the hostel facilities and 
pursue education. ಅದಕ್ೆೆ 33 ಕ್ೊೇಟ್ಟ ರೂಪನಯಿಗಳು  ಇದತೆದನತನ  53  ಕ್ೂೆೇಟ್ಟ  
ರೂಪನಯಿಗಳಿಗ ೆ  ಹೆಚಿಚಗ ೆ  ಮನಡಿದ್ೆೆೇರ್.ೆ     ಇನತನ    ಈ  ಬಿೇದ ಬದ  ವನಯಪನರ  
ಮನಡತವವರಿಗೆ,    street vendors ಗೆ   ಅಲಪಸಂಖ್ನಯತ್ರಿಗ ೆ      NULM (National 
Urban Livelihoods Mission)   ಯೇಜರೆ್ಯಲ್ಲೆ   ವಿಶೆೇಷವನದಂದತ್ಹ  ಲೂೆೇನ್ಚ  
ವಯವಸೆಾಯನತನ ಮನಡತತಿುದ್ೆೆೇವೆ. 

 ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ    ಮತ್ೆು  ಅತಿ  ಹೆಚತಚ  ಮೈರ್ನರಿಟ್ಟ      ಇರತವ  
ಕ್ನಲೂೆೇನಗಳಲ್ಲೆ     ಮದಲತ  ಏರ್ನಗಿತ್ತು  ಎಂದರೆ, ಅಲ್ಲೆಗೆ  ಬಂದಂತ್ಹ  ಎಲನೆ ದತಡತಾ     
ಮಹನನಗರ  ಪನಲ್ಲಕ್ಗೆಳಲ್ಲೆ   ಅಂದರೆ, ಬೆಂಗಳೂರತ,  ಮೈಸೂರತ,ಹತಬಬಳಿು,  ಧನರವನಡಗಳಲ್ಲೆ  
ಮನತ್ರ  ಇತ್ತು.     ಪತರಸಭ ೆ  ಮತ್ತು  ನಗರಸಭೆಗಳಲ್ಲೆ  ಇರಲ್ಲಲೆ.    ಬಹಳಷತಿ  ಜನ  
ಶನಸಕರತಗಳು  ಪತರಸಭೆ  ಮತ್ತು  ನಗರಸಭೆಗಳಲ್ಲೆ    ಬೆೇಕ್ೆಂದತ ಬೆೇಡಿಕ್ೆಯನನಟಿರತ.    
ತ್ನಲೂೆಕತ ಮಟಿದಲ್ಲೆಯೂ  ಕೂಡ    ಮೈರ್ನರಿಟ್ಟಯಲ್ಲೆ  ಜನಸಂಖ್ೆಯ  ಜನಸಿು  ಇರತತ್ುದ್ೆ.  ಅದಕ್ೆೆ  
ಅಲ್ಲೆನ ಪರಗತಿಯೂ  ಕೂಡ  ಸರಿಯನಗಿರಲ್ಲಲೆ.      ಆದೆರಿಂದ, colony ಗಳನತನ  ಅಭಿವೃದಿ  
ಮನಡಲ್ಲಕ್ೆೆ    ಹೆೇಗಿದೆರೂ  ನಮೂಲ್ಲೆ  Karnataka Slum Development Board   ಇದ್ೆ.  
ಮತ್ೆು,  ಎಲ್ಲೆ  ಮೈರ್ನರಿಟ್ಟ  ಜನಸಂಖ್ೆಯ  ಜನಸಿು  ಇದ್ ೆ    ಅವುಗಳನತನ  ವಿಶೇೆಷವನಗಿ  
ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡತ,  ಅದಕ್ೆೆ  ರ್ನವು  ಅಧಿಕ  ಹಣವನತನ ಹಣಕ್ನಸತ   ಇಲನಖ್ಯೆಿಂದ  ಕ್ೊಡತತ್ೆುೇವೆ.     
ಮತ್ೆು, ಆ  ವಿಭನಗವನತನ  ಸೆಮಚ  ಎಂದತ ಡಿಕ್ೆೆೇರ್ಚ    ಮನಡಿ,  ಕೂಡಲೇೆ  ಅದನತನ ಅಭಿವೃದಿ  
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ಮನಡತವಂತ್ಹ  ಒಂದತ  ಹೊಸ  ಯೇಜರೆ್ಯನತನ  ಕೂಡ  ರೂಪ್ತಸಿದ್ೆೆೇವ.ೆ    ಈ ರಿೇತಿಯಲ್ಲೆ  
ಎಲನೆ  ಹಂತ್ದಲ್ಲೆ  ಏರೆ್ೇನತ  ಮನಡಲ್ಲಕ್ೆೆ  ಸನಧಯವಿದ್ೆಯೇ  ಆ ರಿೇತಿಯಲ್ಲೆ  ಖ್ಂಡಿತ್ವನಗಿಯೂ  
ಮನಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ    ಈಗನಗಲೆೇ   600 ಕ್ತೆಂತ್  ಹೆಚತಚ  ಶನದ ಮಹಲ್ಚಗಳನತನ  ಕಟ್ಟಿದ್ೆೆೇವೆ.  
ಹೇಗನಗಿ,    ಅದ್ೆೇ ದತಡಾನತನ  ಬೆೇರ ೆ ಯೇಜರೆ್ಯಲ್ಲೆ  ಬಳಕ್ೆ  ಮನಡತತ್ೆುೇವೆ.    

ಶ್ರೇ  ಸಿ.ಎಂ.  ಇಬನರಹಂ:-   ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ     ಮನನಯ ಬಸವರನಜ 
ಬೊಮನೂಯಿಯವರತ, ಬೊಮನೂಯಿಯವರ  ಮಗ  ಆಗಿದೆಕ್ೆೆ   ಸನಥಾಕವನಯಿತ್ತ.      ತ್ಮೂ 
ತ್ಂದ್ೆಯವರ   ಆತ್ೂಕ್ೆೆ ಶನಂತಿ  ಸಿಗಲೆಂದತ    ಭಗವಂತ್ನಲ್ಲೆ  ಪನರಥಾರ್ೆ  ಮನಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ   ತ್ನವು  
ಒಳೆುಯ    ಕ್ೆಲಸವನತನ  ಮನಡತತಿುದೆೇರಿ,  ಮನಡಿಕ್ೊಂಡತ  ಹೊೇಗಿ,   ದ್ೇೆವರತ ಒಳುೆಯದನತನ  
ಮನಡತತ್ನುರೆ್.   ರ್ನವಲೆೆರೂ  ಬೆಳೆಯಲ್ಲಕ್ೆೆ  ನಮೂ ಅಪಪನವರೂ ಸಹ  ಕ್ನರಣರತ.ಚ ಚ “ಯದ್ನಭವಂ 
ತ್ದಭವತಿ”ಚಭನವರೆ್  ಇದೆ  ಹನಗೆ,  ದ್ೆೇವರತ  ನಮಗೆ  ಫಲವನತನ  ಕ್ೊಡತತ್ನುರ್ೆ.   

          ಮತಂದತ.    

(592) 24.03.2022 12.00 ಎಸ್ಚವಿ-ಕ್ೆಎಸ್ಚ  

(ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಾತಿ) 

ಶ್ರೇ ನಸಿೇರ್ಚ ಅಹಮದ್:- ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಯವರೆೇ, ಒಂದ್ೇೆ ಒಂದತ ಮನವಿ.  
SCP(Special Component Plan)/TSP (Tribal Sub-plan) ಯಲ್ಲೆ ಕ್ೊಳಗೆೇರಿಗಳಲ್ಲೆ 
ಒಂದತ ಕಡ ೆ ಹರಿಜನರತ ವನಸವಿರತತ್ನುರ.ೆ  ಮತ್ೂೆುಂದತ ಕಡ ೆ ಅಲಪಸಂಖ್ನಯತ್ರತ ವನಸವಿರತತ್ನುರೆ.  
SCP/TSP ನಲ್ಲೆ ಹೆಚಿಚನ ಹಣಕ್ನಸತ ವಯವಸೆಾಯನಗಿರತವುದರಿಂದ ಅಲ್ಲೆ ರಸೆುಗಳು, ಒಳಚರಂಡಿ, ನೇರತ, 
ಬಿೇದದೇಪ ಎಲೆವೂ ಆಗತತ್ುದ್ೆ.  ಅಲ್ಲೆಯೇ ವನಸ ಮನಡತವಂತ್ಹ ಜನರಿಗ ೆಅವಕ್ನಶವನಗತವುದಲೆ. 
ಅದಕ್ನೆಗಿ ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಗಳ ಒಂದತ ಫಂಡಚ ಇದತೆ, ಅದರಲ್ಲೆ ಕಳೆದ ಬನರಿ ರೂ.೮೦೦ ಕ್ೊೇಟ್ಟ ಇತ್ತು. 
ದಯವಿಟತಿ ಅದನತನ ಮನಡಿಕ್ೊಟಿರೆ ತ್ನರತ್ಮಯ ನಲ್ಲೆಸಲ್ಲಕ್ೆೆ ಅವಕ್ನಶವನಗತತ್ುದ್ೆ.   
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 ಪ್ತ.ಹೆರ್.ಡಿ.ಯ ಬಗೆೆ ತ್ನವು ಹೆೇಳಿದರಿ.  ಆದರೆ ಅದರ ರೆ್ೂೇಟ್ಟಫಿಕ್ೆೇಷನ್ಚ ಆಗಿರತವುದಲೆ. 
ಕಳೆದ ಎರಡತ ವಷಾಗಳಿಂದಲೂ ರೆ್ೂೇಟ್ಟಫಿಕ್ೇೆಷನ್ಚ ಆಗಿರತವುದಲೆ.  

 ಶ್ರೇ ಸಲ್ಲೇಂ ಅಹಮದ್:- ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಯವರೇೆ, ತ್ನವು ಎಲೆವನೂನ ಹೆೇಳಿದೆೇರಿ.  
ಅದಕ್ನೆಗಿ ತ್ಮಗೆ ಧನಯವನದಗಳು. ವಿದ್ೇೆಶ ವನಯಸಂಗ ಮನಡತವ ಮಕೆಳಿಗ ೆ ಬಹತಶೆಃ ಎಲ್ಲೆಯೇ 
ಒಂದತ ಕಡ ೆ ಸಮಸಯೆ ಆಗಿದ್.ೆ  ಏಕ್ೆಂದರ ೆ ಅದನತನ ನಲ್ಲೆಸಲನಗಿದತೆ, ದಯಮನಡಿ ಸಹನಯ 
ಮನಡಬೇೆಕತ.  ಮತ್ೂೆುಂದತ ವಿಷಯವೆಂದರ,ೆ ನಮೂ ಸಕ್ನಾರವಿದ್ನೆಗ ಅಲಪಸಂಖ್ನಯತ್ರಿಗೆ ರೂ.೩೦೦೦ 
ಕ್ೊೇಟ್ಟ ಅನತದ್ನನವನತನ ಕ್ೊಟ್ಟಿತ್ತು.  ಈಗ ಅದನತನ ರೂ.೧೪೦೦ ಕ್ೊೇಟ್ಟಗೆ ಇಳಿಸಲನಗಿದ್ೆ. ದಯವಿಟತಿ 
ಅದನತನ ಹೆಚತಚ ಮನಡಬೇೆಕ್ಂೆದತ ಕ್ೊೇರತತ್ೆುೇರ್.ೆ    

 ಶ್ರೇ ಬಸವರನಜ ಬೊಮನೂಯಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ನಸಿೇರ್ಚ ಅಹಮದ್ಚ 
ಅವರತ ಹೆೇಳಿದಂತ್ ೆ ಅಲಪಸಂಖ್ನಯತ್ರತ ಇರತವ ಕ್ನಲೂೆೇನಗಳಿಗೆ ವಿಶೆೇಷವನದ ಕ್ನಯಾಕರಮಗಳನತನ 
ರೂಪ್ತಸಿ, ಅದನತನ Karnataka Slum Development Board ಮತಖ್ನಂತ್ರ 
ಮನಡಿಸಲನಗತತ್ುದ್ೆ.  ಅಲಪಸಂಖ್ನಯತ್ರತ ಹಚೆತಚ ಇರತವ ನಗರ ಸಭ ೆ ಮತ್ತು ಪತರಸಭೆಗಳಲ್ಲೆ 
ಖ್ಂಡಿತ್ವನಗಿ ಕ್ನಲೂೆೇನಗಳ ಅಭಿವೃದಿಯನತನ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆ.  ಅದರಲ್ಲೆ ಏನೂ ಸಂಶಯ ಬೆೇಡ.  
ಎಲನೆ ಇಲನಖ್ಗೆಳದೂೆ ಹಣವು ಕಡಿಮಯನಗಿತ್ತು.  ಈಗ ಅದನತನ ಪತನೆಃ ಹೆಚಿಚಗ ೆ ಮನಡತತ್ನು 
ಬರತತಿುದ್ೆೆೇವೆ. ಬರತವಂತ್ಹ ದನಗಳಲ್ಲೆ ಖ್ಂಡಿತ್ವನಗಿ population and need based ಆಧನರದ 
ಮೇಲ ೆಏನದ್ೆಯೇ ಅದನತನ ಖ್ಂಡಿತ್ವನಗಿಯೂ ರ್ನವು ಮನಡತತ್ುೆೇವೆ.   

  ವಿದ್ೆೇಶ ವನಯಸಂಗ ಮನಡತವ ವಿದ್ನಯಥಿಾಗಳ ಕತರಿತ್ನದ ವಿವರಗಳು ನನನ ಬಳಿ ಇಲೆ. ಅದನತನ 
ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡತ consider ಮನಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ   
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ಪರಶೆನ ಸಂಖ್ೆಯ 2014 

(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ್ೆ) 

ಶ್ರೇ ಕ್.ೆಎ.ತಿಪಪೆೇಸನಾಮಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಯವರತ 
ಉತ್ುರವನತನ ಒದಗಿಸಿದ್ನೆರ.ೆ  ಬಹತಶೆಃ ಇದತ ಅಪೂಣಾವನದ ಉತ್ುರ.  ಏಕ್ೆಂದರೆ ಮೂಲತ್ೆಃ 
ಗನರಹಕರ ಕಲನಯಣ ನಧಿಯನತನ ಆಥಿಾಕ ಇಲನಖ್ಯೆಲ್ಲೆ ಸನಾಪರ್ ೆ ಮನಡಲನಗತತ್ುದ್ೆ.  ಆಥಿಾಕ 
ಇಲನಖ್ಯೆಲ್ಲೆ ರೂಲ್ಚ ೯೨ರ ಅಡಿಯಲ್ಲೆ ಇದತ ರಚರೆ್ಯನಗಬೆೇಕ್ತತ್ತು. ಆದರೆ ಇದತವರೆವಿಗೆ 
ರಚರೆ್ಯನಗಿಲೆ. ರೂ.28,44,382 ಗಳು ಸಂಗರಹವನಗಿದ್ೆ ಎಂದತ ಉತ್ುರದಲ್ಲೆ ಹೆೇಳಿದ್ನೆರ.ೆ  ಈ 
ನಧಿಯನತನ ಬಹತತ್ೇೆಕವನಗಿ ಆಹನರ ಸತರಕ್ಷತ್ೆ ಮತ್ತು ಗನರಹಕರ ಸತರಕ್ಷತ್ೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ ೆ
ಅಧಯಯನ ಮನಡತತ್ನುರಯೆೇ ಅವರಿಗೆ ಕ್ೂೆಡಬೇೆಕ್ನಗಿದೆ್. ಈ ಹಣ ಹನಗೆಯೇ ಉಳಿದದ್ೆ.  ಒಂದತ 
ಬನರಿ ಆಹನರ ಮತ್ತು ರ್ನಗರಿಕ ಸರಬರನಜತ ಇಲನಖ್ಗೆ ೆ ಹೊೇಗಿ ಅಲ್ಲೆಂದ ವನಪಸ್ಚ ಬಂದತ್ತು. 
ಆದೆರಿಂದ ಅವರಿಬಬರೂ ಸೇೆರಿ ಉತ್ುರವನತನ ಕ್ೂೆಡಬೆೇಕ್ನಗಿತ್ತು. ನಧಿ ಸನಾಪರೆ್ ಮನಡತವಂತ್ಹದತೆ 
Finance Department ಮನಡತತ್ುದ್ೆ.  ಹಣವನತನ ಕೂಡ Finance Department 
ಯನವುದತ non-refundable ಇದ್ಯೆೇ ಅದನತನ Consumer Welfare Fund ಗೆ 
ಹನಕತತ್ನುರ.ೆ  ಅದನತನ ತಿೇಮನಾನ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಒಂದತ ಸಮಿತಿ ರಚರೆ್ಯನಗಿರತವುದಲೆ. 
ಸಮಿತಿಯನತನ ಯನವನಗ ಮನಡಲನಗತತ್ುದ್ ೆ ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲೆ ಕ್ನಯಾಕರಮಗಳನತನ ಯನವ 
ರಿೇತಿಯಲ್ಲೆ ರೂಪ್ತಸಲನಗಿದ್ೆ ಎಂದತ ಸದನಕ್ೆೆ ವಿವರಿಸಬೆೇಕ್ೆಂದತ ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಯವರಲ್ಲೆ  
ಕ್ೊೇರತತ್ೆುೇರೆ್.   

 ಶ್ರೇ ಬಸವರನಜ ಬೊಮನೂಯಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರಕತ ಮತ್ತು 
ಸೇೆವೆಗಳ ತೆ್ರಿಗೆ ಕ್ನಯೆ, ೨೦೧೭ರ ಪರಕರಣ ೫೭ರಲ್ಲೆ ಪರಸನುಪ್ತಸಿರತವಂತ್ೆ ಗನರಹಕರ ಕಲನಯಣ 
ನಧಿಯನತನ ಸನಾಪರ್ ೆಮನಡಲನಗಿದ್.ೆ ಇದಕ್ೆೆ ಯನವ ರಿೇತಿ ಹಣ ಬರತತ್ುದ್ಯೆಂದರೆ ಯನರನದರೂ 
ವನಯಪನರಸಾರತ ಅವಶಯಕತ್ೆಗಿಂತ್ ಹೆಚಿಚನ ಹಣವನತನ ಒಮೂಮೂ ಪಡದೆತಕ್ೊಂಡಿದೆರ ೆ ಅದನತನ 
consumer ಗೆ ಕ್ೊಡಲತ ಅದಕ್ೆೆ ಒಂದತ ಕಲನಯಣ ನಧಿಯನತನ ಸನಾಪರ್ ೆ ಮನಡಿ ಸಕ್ನಾರದಲ್ಲೆ 
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ಗನರಹಕರ ಹತ್ರಕ್ಷಣೆಯನತನ ಮನಡಬೇೆಕತ ಎನತನವುದತ ಇದರ ಉದ್ೆೆೇಶವನಗಿದೆ್. ಇದರ ಬಗೆೆ ಪರಚನರ 
ಮನಡಿ consumer rights ಬಗೆೆ ಜನರಲ್ಲೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸತವುದಕ್ೆೆ ಈಗನಗಲೆೇ ಸಮಿತಿಯತ 
ರಚರೆ್ಯನಗಿದೆ್.  ವಿಶೆೇಷವನಗಿ ಗನರಹಕರಿಗ ೆಅರಿವು ಮೂಡತವುದತ ಬಹಳ ಮತಖ್ಯವನಗಿದ್.ೆ  ಹಲವನರತ 
ಕ್ನನೂನತಗಳನತನ ಮನಡಿ ಎಷೆಿಲನೆ ಪರಯತ್ನಗಳನತನ ರ್ನವು ಮನಡಿದರೂ ಕೂಡ ವಸತುಗಳು pre-
packed ಇರಬೇೆಕತ, ದರ ಮತ್ತು ತ್ೂಕ ಸರಿಯನಗಿ ನಮೂದ್ನಗಿರಬೆೇಕತ ಈ ಎಲನೆ conditions 
ಗಳಿದೆರೂ ಕೂಡ ಗನರಹಕರ ಅರಿವಿಗೆ ಬರತವುದಲೆ. ಇನೂನ without packaging open ಆಗಿ 
ಮನರನಟ ಮನಡತವುದತ ಈ ಎಲನೆ violation ಗಳನತನ ರ್ನವು ರೆ್ೂೇಡತತಿುದ್ೆೆೇವೆ. ಈ ಎಲೆದರ ಬಗೆೆ 
ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಬೆೇಕತ.  ಏಕ್ೆಂದರ ೆ Consumer ತ್ನನ rights ಅನತನ ಕ್ೆೇಳಿದ್ನಗ ಮನತ್ರ 
ಸರಿಯನದ ರಿೇತಿಯಲ್ಲೆ ವಯವಸೆಾಯನಗತತ್ುದ್ೆ. ಇದನತನ ಖ್ಂಡಿತ್ವನಗಿ ರ್ನವು ಮನಡತತ್ೆುೇವೆ.  ಸಮಿತಿ 
ಈಗನಗಲೆೇ ರಚರೆ್ಯನಗಿದೆ್, ಜನರಿಯಲ್ಲೆಯೂ ಇದ್ೆ.  ಅದರ ಮೂಲಕ ಎಲನೆ ಕ್ನಯಾಕರಮಗಳನೂನ 
ರ್ನವು ಮನಡತತ್ೆುೇವೆ.   
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ಪರಶೆನ ಸಂಖ್ೆಯ ೨೦೪೯ 

(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ್ೆ) 

ಡನ: ಕ್.ೆಗೊೇವಿಂದರನಜ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಯವರತ 
ಸತದೇಘಾವನದ ಉತ್ುರವನತನ ಕ್ೊಟ್ಟಿದ್ನೆರೆ.  ರ್ನನತ ಕ್ೆೇಳಿರತವ ಪರಶೆನಯ ಉತ್ುರದಲ್ಲೆ ಮನಡಿರತವ 
ಕ್ನಮಗನರಿಗ ೆಆಗಿರತವ ಹಣದ ಖ್ಚಾರ್ೆನೇ ತ್ೊೇರಿಸತತಿುದ್ನೆರ.ೆ  ಇಲ್ಲೆ ರ್ನನತ ಗಮನಸಿದಂತೆ್ ಒಂದ್ೇೆ 
ಕಂಪನಯವರತ ಒಂದ್ೇೆ ವಯಕ್ತು ಹೇಗೆ ಅವರಿಗೆ ರೂ.೧೦೦ ಲಕ್ಷ, ರೂ. ೨೦೦ ಲಕ್ಷ ಕ್ೊಟ್ಟಿರತತ್ನುರೆ.  
ಈಗನಗಲೆೇ ತ್ನವು KRIDL (Karnataka Rural Infrastructure Development 
Limited) ವಿಷಯದಲ್ಲೆ ತ್ನಖ್ ೆ ಮನಡಿಸತವುದ್ನಗಿ ಹೆೇಳಿರತವುದರಿಂದ ರ್ನನತ ಜನಸಿು ಹೆೇಳಲತ 
ಹೊೇಗತವುದಲೆ.  ಖ್ಂಡಿತ್ವನಗಿಯೂ ತ್ನವು ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲೆ ತ್ನಖ್ೆಯನತನ ಮನಡಿಸಬೆೇಕತ.   

 ಮೂರರೆ್ಯ ಪರಶೆನಯಲ್ಲೆ ರ್ನನತ ಕ್ೆೇಳಿರತವಂತ್ ೆ ಸನವಿರನರತ ಕ್ೊೇಟ್ಟ ರೂಪನಯಿಗಳ 
ಅನತದ್ನನವು ವೆಚಚವನಗಿದೆರೂ ಸಹ ಬೆಂಗಳೂರತ ನಗರದ ರಸೆುಗಳು ಹದಗಟೆ್ಟಿರತವ ವಿಷಯವನತನ 
ಸಕ್ನಾರ ಗಂಭಿೇರವನಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ಯೆೇ ಎನತನವುದಕ್ೆೆ ಉತ್ುರವನತನ ಕ್ೂೆಟ್ಟಿದ್ನೆರ.ೆ  ಬೆಂಗಳೂರತ 
ನೇರತ ಸರಬರನಜತ ಮತ್ತು ಒಳಚರಂಡಿ ಮಂಡಳಿಯತ ಬೃಹತಚ ಬೆಂಗಳೂರತ ಮಹನನಗರ ಪನಲ್ಲಕ್ ೆ
ವನಯಪ್ತುಯ ೧೧೦ ಹಳಿುಗಳ ಪರದ್ೆೇಶಗಳಲ್ಲೆ ನೇರತ ಸರಬರನಜತ ಮತ್ತು ಒಳಚರಂಡಿ ಕ್ೂೆಳವೆ ಅಳವಡಿಸತವ 
ಯೇಜರೆ್ಯನತನ ಕ್ೆೈಗೊಂಡತ ಅನತಷನಠನಗೊಳಿಸಲನಗತತಿುದ್ೆ ಎಂದತ ಉತ್ುರಿಸಿದ್ನೆರ.ೆ  ಹನಗನದರೆ 
ರೂ.೫,೫೦೦ ಕ್ೂೆೇಟ್ಟ JICA (Japan International Cooperation Agency) ರೆ್ರವುನಲ್ಲೆ 
ಕ್ೊಟ್ಟಿರತವ ಹಣ ಎಲ್ಲೆಗೆ ಹೊೇಗತತ್ುದ್ೆ? ಈ ವಿಷಯ ತ್ಮೂ ಗಮನಕ್ನೆಗಿ.   ಉತ್ುರದ ಐದರೆ್ಯ 
ಪತಟದಲ್ಲೆ ೧೧೦ ಹಳಿುಗಳ ಪರದ್ೆೇಶಗಳಲ್ಲೆ ನೇರತ ಸರಬರನಜತ ಮತ್ತು ಒಳಚರಂಡಿ ಕ್ೊಳವೆಗಳನತನ 
ಅಳವಡಿಸತವ ಮಹತ್ಾದ ಮತ್ತು ಪರಮತಖ್ ಯೇಜರೆ್ಯನತನ ಕ್ೆೈಗೊಂಡತ ಅನತಷನಠನಗೊಳಿಸಲನಗತತಿುದ್ ೆ
ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದ್ನೆರ.ೆ  ರ್ನನತ ರಸೆುಗಳ ಬಗೆೆ ಕ್ೆೇಳಿದರ,ೆ ಒಳಚರಂಡಿಯ ಬಗೆೆ ಕ್ೊಟ್ಟಿದ್ನೆರೆ.  ಇದಕ್ೆೆ 
ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಯವರಿಂದ ನನಗ ೆಸಪಷಿರೆ್ ಬೆೇಕತ.   



67 

                                                                                                                                                  ವಿಪ/24-03-2022   
“ wzÀÄÝ¥ÀrAiÀiÁUÀzÀ ¥Àæw/unedited copy/£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ¼À°è CxÀªÁ ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉUÁV G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀPÀÆqÀzÀÄ 

__________________________________________________________________________________ 

 ಶ್ರೇ ಬಸವರನಜ ಬೊಮನೂಯಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಎಲನೆ ಅಂಕ್ತ ಅಂಶಗಳನತನ 
ಕ್ೊಡಲನಗಿದ್.ೆ  ಸತಮನರತ ೭,೦೧೧ ಕ್ತ.ಮಿೇ. ರಸೆುಗಳಲ್ಲೆ ರೂ.೬,೭೬೭ ಕ್ೊೇಟ್ಟಗಳ ವೆಚಚದಲ್ಲೆ ೪,೭೬೧ 
works ಮನಡಿದ್ೆೆೇವೆ.  ೪೬೯೫ ಕ್ತ.ಮಿೇ. ಆಗಿದ್.ೆ ಎಲನೆ ವಿವರಗಳನತನ ಕ್ೂೆಟ್ಟಿದ್ೆೆೇರ್ೆ.  ಪತನೆಃ ರ್ನನತ 
ಅದನತನ ಹೆೇಳಲ್ಲಕ್ೆೆ ಹೂೆೇಗತವುದಲೆ. ೨೦೦೭ರಲ್ಲೆ ೧೧೦ ಹಳಿುಗಳು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಸೇೆಪಾಡಯೆನಯಿತ್ತ.  
ಅಲ್ಲೆಗೆ ಕ್ನವೇೆರಿ ನೇರತ ಕ್ೂೆಡಲ್ಲಕ್ೆೆ ಆಗಿರಲ್ಲಲೆ. ಕ್ನವೇೆರಿ ೫ರ್ೇೆ ಹಂತ್ದಲ್ಲೆ ಅಲ್ಲೆಗ ೆನೇರತ ಕ್ೂೆಡಲತ 
ತಿೇಮನಾನ ಮನಡಿ ರೂ.೫೫೦೦ ಕ್ೊೇಟ್ಟಗಳ ಯೇಜರೆ್ಯನತನ ಮಂಜೂರನತಿ ಮನಡಿ ಕ್ೊಟ್ಟಿದ್ೆೆೇವೆ.  
ಅಲ್ಲೆ ಪೆೈಪಚಲೆೈನ್ಚ ಹನಕ್ತದ ಮೇಲ ೆ ಪತನೆಃ ರಸೆುಗಳನತನ ಮನಡಬೇೆಕ್ನಗತತ್ುದ್ೆ.  UGD 
(underground drainage) line ಮೇಲೆ ಬಂದರತವ ರಸೆುಗಳ ರಿಪೆೇರಿಗ ೆ ಅನತದ್ನನವನತನ 
ಒದಗಿಸಲನಗಿದ್.ೆ  ಇದರಲ್ಲೆ ಬೆೇರೇೆನೂ ಗೂೆಂದಲವಿಲೆ.  

 ಡನ:ಕ್.ೆಗೊೇವಿಂದರನಜ್:- ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಯವರೇೆ, ರಸೆುಗಳನತನ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ 
ಮದಲೇೆ ಮೂರೂ agency ಗಳನತನ coordinate ಮನಡಿ ರಸೆುಗಳನತನ ಮನಡಿದೆರೆ 
ಸರಿಯನಗಿರತತಿುತ್ತು.   

 ಶ್ರೇ ಬಸವರನಜ ಬೊಮನೂಯಿ:- ಮನನಯ ಗೂೆೇವಿಂದರನಜ್ಚ ಅವರೆೇ, ಬೃಹತಚ ಬಂೆಗಳೂರಿನಲ್ಲೆ 
ಕ್ನವೇೆರಿ ಲೆೈನ್ ಹೂೆೇದರೆ ಎಷತಿ ದ್ೊಡಾದ್ನಗಿ ಹೊೇಗತತ್ುದ್ೆ, ರಸೆು ಮಧಯದಲ್ಲೆ ಎಷತಿ ಆಳ 
ತೆ್ಗೆಯಲನಗತತ್ುದ್ೆ ಎಂದತ  ತ್ಮಗೂ ಗೂೆತಿುದ್ೆ. ಕ್ನವೇೆರಿ ಲೆೈನ್ ಬಂದರ ೆಇಡಿೇ ರಸೆುಯರೆ್ನೇ ವನಯಪ್ತಸಿ 
ಕ್ೊಳುುತ್ುದ್ೆ.  ಹೇಗನಗಿ ಕ್ನವೇೆರಿ ಲೆೈನ್ ಹನಕ್ತದ ಮೇಲೆ ಮತ್ುೆ ರಸೆುಯನತನ ಮನಡತವುದತ ಅತ್ಯಂತ್ 
ಅವಶಯಕ.  ಅದ್ೆೇ ಜನರ ಒತ್ನುಯವೂ ಆಗಿದ್.ೆ ನೇವು ಲೆೈನ್ ಹನಕ್ತ ಬಿಡತತಿುದೆೇರಿ, ಅದತ 
ಕತಸಿಯತತಿುದ್ೆ, ವನಹನ ಚನಲಕರಿಗ ೆ ತ್ೊಂದರಯೆನಗಿದ್,ೆ ಬೆೇಗ ರಸೆುಯನತನ ಮನಡಿ ಎಂದತ 
ಕ್ೆೇಳುತ್ನುರ.ೆ  ಅದಕ್ನೆಗಿ ವಿಶೆೇಷ ಅನತದ್ನನವನತನ ಕ್ೊಟತಿ ಎಲೆೆಲ್ಲೆ ಕ್ನವೇೆರಿ ಲೆೈನ್ ಹನಗೂ UGD 
line ಹನಕಲನಗಿದ್ಯೆೇ ಅಲ್ಲೆ ರಸೆುಗಳ ಕ್ನಮಗನರಿಯನತನ ರ್ನವು ಮನಡತತ್ೆುೇವೆ.   
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ಪರಶೆನ ಸಂಖ್ೆಯ ೨೦೩೪ 

(ಉತ್ುರವನತನ ಒದಗಿಸಲನಗಿದ್ೆ) 

ಶ್ರೇ ಎಸ್.ರವಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರನಜಯದ ವಿವಿಧ ಇಲನಖ್ಗೆಳಿಗ ೆ
ಮಂಜೂರನಗಿರತವ ಒಟತಿ ಹತದ್ೆೆಗಳು ಎಷತಿ? ಭತಿಾಯನಗಿರತವುದತ ಎಷತಿ? ಖ್ನಲ್ಲಯನಗಿರತವುದತ 
ಎಷತಿ ಎಂದತ ಕ್ೆೇಳಿದ್ೆೆೇರ್ೆ.  ಕ್.ೆಪ್ತ.ಎಸ್.ಸಿ.ಯಲ್ಲೆ ಐದತ ವಷಾದಂದ ಎಷತಿ ರೆ್ೂೇಟ್ಟಫಿಕ್ೇೆಷನ್ಚ 
ಮನಡಲನಗಿದ್?ೆ ಎಷತಿ ರೆ್ೇಮಕ್ನತಿಗಳಿಗ ೆ ಆದ್ೆೇಶ ಕ್ೊಡಲನಗಿದ್?ೆ ವಿಳಂಬಕ್ೆೆ ಕ್ನರಣಗಳೆೇನತ? 
ಕ್.ೆಪ್ತ.ಎಸ್.ಸಿ. ಎದತರಿಸತತಿುರತವ ಸಮಸೆಯಗಳೆೇನತ ಎಂದತ ಕ್ೆೇಳಿದ್ೆೆೇರೆ್.  ೧೫ ದನಗಳ ಸಮಯ 
ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡತ ನನನ ಪರಶೆನಗ ೆಉತ್ುರ ಕ್ೊಟ್ಟಿದ್ನೆರೆ.  ಒಟತಿ ೩೯ ಇಲನಖ್ಯೆದತೆ ಕ್ೊಟ್ಟಿದ್ನೆರೆ. ನನಗೆ 
ಸಮಯವಿದೆರ ೆರ್ನನತ ಒಟತಿ ಎಷತಿ ಎಂದತ ಲೆಕೆ ಮನಡತತಿುದ್ೆೆನತ.  ರನಜಯದಲ್ಲೆ ಎರಡತ ಲಕ್ಷಕೂೆ ಅಧಿಕ 
ಹತದ್ೆೆಗಳು ಖ್ನಲ್ಲ ಇವೆ.  ಅದರಲ್ಲೆ ಪರಮತಖ್ವನಗಿ ಕಂದ್ನಯ ಇಲನಖ್ಯೆಲ್ಲೆ ೩೨,೨೨೦ ಹತದ್ೆೆಗಳು 
ಮಂಜೂರನಗಿದೆರ ೆ೨೨,೧೮೩ ಹತದ್ೆೆಗಳು ಖ್ನಲ್ಲಯಿವೆ.  

(…ಮತಂದತ) 

 

(593) 24-03-2022 (12.೧0) ಕ್ೆಜಿ-ಜಿಆರ್ಚ    

      (ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಾತಿ)                 

ಶ್ರೇ ಎಸ್ಚ.ರವಿ (ಮತಂದತ):- 

 ಅದ್ೆೇರಿೇತಿ ಅಲಪಸಂಖ್ನಯತ್ರ ಕಲನಯಣ ಇಲನಖ್ಯೆಲ್ಲೆ 5,520 ಹತದ್ೆೆಗಳ ಪೈೆಕ್ತ 4,072  ಹತದ್ೆೆಗಳು 
ಖ್ನಲ್ಲ ಇವೆ. ಆರೂೆೇಗಯ  ಮತ್ತು ಕತಟತಂಬ ಕಲನಯಣ  ಇಲನಖ್ಯೆಲ್ಲೆ 74,219 ಹತದ್ೆೆಗಳ ಪೆೈಕ್ತ 
34,187 ಹತದ್ೆೆಗಳು ಖ್ನಲ್ಲ ಇವೆ.  
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    ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ರವಿಯವರೇೆ,  ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಯವರತ ಉತ್ುರ 
ಕ್ೊಟ್ಟಿರತವುದರೆ್ನೇ, ನೇವು ಮತ್ೆು ರಿಪ್ತೇಟಚ ಮನಡತತಿುದೆೇರಿ.  ಏನತ ಮನಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ ಪರಶೆನಯನತನ 
ಮನತ್ರ ಕ್ೇೆಳಿ.  

       ಶ್ರೇ ಎಸ್ಚ.ರವಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ,  ಸತಮನರತ 2.50 ಲಕ್ಷ ಹತದ್ೆೆಗಳು ಖ್ನಲ್ಲ 
ಇವೆ. ಈ ಹತದ್ೆೆಗಳನತನ ಭತಿಾ ಮನಡಲತ ಯನವ ಪರಕ್ತರಯಗಳನತನ ಮನಡಲನಗತತಿುದ್,ೆ ಕರ್ನಾಟಕ 
ಲೊೇಕ ಸೇೆವನ ಆಯೇಗದ ಮನಹತಿ ಅನಾಯ  ಸಕ್ನಾರದ ವಿವಿಧ   ಇಲನಖ್ಗೆಳಲ್ಲೆ  ಖ್ನಲ್ಲ ಇರತವ  
ಹತದ್ೆೆಗಳನತನ ಕರ್ನಾಟಕ  ಲೊೇಕ ಸೇೆವನ ಆಯೇಗದ  ಮೂಲಕ  ಭತಿಾ ಮನಡತವ  ಸಂಬಂಧ 
ಕಳೆದ  ಐದತ ವಷಾಗಳಲ್ಲೆ   517 ಕರಮಬದಿವನದ  ಪರಸನುವರೆ್ಗಳನತನ ಆಯೇಗವು ಸಿಾೇಕರಿಸಿದತೆ,   
ಈ ಸಂಬಂಧ 25,297  ಹತದ್ೆೆಗಳಿಗೆ  ಒಟತಿ  49  ಅಧಿಸೂಚರೆ್ಗಳನತನ  ಹೊರಡಿಸಲನಗಿರತತ್ುದ್ೆ.  
ಈ ರೆ್ೇಮಕ್ನತಿ  ಪರಕ್ತರಯಗಳನತನ  ಪೂಣಾಗೊಳಿಸಿ ಒಟತಿ 17,727 ಅಭಯಥಿಾಗಳನತನ  ಆಯೆ ಮನಡಿ  
ಆಯೆಯನದ ಅಭಯಥಿಾಗಳ  ಪಟ್ಟಿಯನತನ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದ  ಇಲನಖ್ಗೆಳಿಗೆ  ಕಳುಹಸಲನಗಿದ್ೆ ಎಂದತ 
ತಿಳಿಸಿದ್ನೆರ.ೆ ಆದರೆ, ಅದರಲ್ಲೆ ಇನತನ  7,570 ಹತದ್ೆೆಗಳು  ಕಳೆದ ಐದತ ವಷಾಗಳಿಂದ ರೆ್ರೆ್ಗತದಗೆ 
ಬಿದೆವೆ.  P.C.Hota   ರವರ ವರದಯ ಪರಕ್ನರ, ಕರ್ನಾಟಕ  ಲೊೇಕಸೇೆವನ ಆಯೇಗದಲ್ಲೆ  
Controller of Examinations ರವರನತನ ಮೂರತ ವಷಾಗಳ  ಕ್ನಲ ವಗನಾವಣ ೆ
ಮನಡತವಂತಿಲೆವೆಂದತ ಹೆೇಳಿದ್ೆ. ಆದರೆ,  ಇಲ್ಲೆ ಕಳದೆ ಮೂರತ ವಷಾಗಳಲ್ಲೆ ರ್ನಲತೆ ಜನ ಪರಿೇಕ್ನ 
ನಯಂತ್ರಕರನತನ ವಗನಾವಣೆ ಮನಡಲನಗಿದ್ೆ. ಈಗ ಇರತವಂತ್ಹ ಶ್ರೇಮತಿ ಎಂ.ಕನಗವಲ್ಲೆ 
ಎಂಬತವರತ ರೇೆಷೂೆ ಇಲನಖ್ೆಯಲ್ಲೆ ವಯವಸನಾಪಕ ನದ್ೇೆಾಶಕರನಗಿ ಪರಭನರದಲ್ಲೆ ಇದ್ನೆರ.ೆ P.C.Hota 
ರವರ ವರದಯ ಬಗೆೆ ಏನತ ಕರಮ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುುತ್ನುರೆ ಎನತನವುದನತನ ತಿಳಿಸಬೆೇಕತ. ಕರ್ನಾಟಕ  
ಲೊೇಕಸೇೆವನ ಆಯೇಗದಲ್ಲೆ ಆಗತತಿುರತವಂತ್ಹ ವಿಳಂಬ  ನೇತಿಗ ೆ  ಕರ್ನಾಟಕ  ಲೊೇಕಸೇೆವನ 
ಆಯೇಗವನತನ ರದತೆ ಪಡಿಸಿ, ಇದಕ್ೆೆ ಬೆೇರ ೆ ಪರಿೇಕ್ನ ಪದಿತಿಗಳನತನ ನಮೂ ರನಜಯದಲ್ಲೆ 
ತ್ರಲನಗತತ್ುದ್ೆಯೇ; ಹನಗೆಯೇ, ಖ್ನಲ್ಲ ಇರತವಂತ್ಹ ಹತದ್ೆೆಗಳನತನ ಭತಿಾ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಯನವ 
ಕರಮವನತನ ಅನತಸರಿಸಲನಗತತ್ುದ್ೆ ಎನತನವುದನತನ ಮನನಯ ಮಖ್ಯಮಂತಿರಯವರತ ತಿಳಿಸಬೆೇಕತ.  
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    ಶ್ರೇ ಬಸವರನಜ ಬೊಮನೂಯಿ (ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಗಳು):-  ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ 
ಸದಸಯರತ ಎರಡತ ಪರಮತಖ್ವನದಂತ್ಹ ಪರಶೆನಗಳನತನ  ಕ್ೆೇಳಿದ್ನೆರ.ೆ ಮದಲರೆ್ಯದ್ನಗಿ, ಖ್ನಲ್ಲ 
ಇರತವಂತ್ಹ 2.50 ಲಕ್ಷ ಹತದ್ೆೆಗಳನತನ ಯನವನಗ ಭತಿಾ ಮನಡಲನಗತತ್ುದ್ೆಂಬ ಪರಶೆನಯನತನ 
ಕ್ೆೇಳಿದ್ನೆರ.ೆ  ಕಳದೆ ಹಲವನರತ ವಷಾಗಳಿಂದ ಆಥಿಾಕ ನಬಾಂಧವನತನ ವಿಧಿಸಲನಗಿದ್.ೆ ಈ ಹಂದನ 
ಸಕ್ನಾರಗಳು ಕಳೆದ ಸತಮನರತ 10-12 ವಷಾಗಳಿಂದ ಆಥಿಾಕ ನಬಾಂಧವನತನ ವಿಧಿಸತತ್ನು ಬಂದವೆ. 
ಎಲ್ಲೆ ಅವಶಯಕತ್ ೆ ಇದ್ಯೆೇ, ಅಷಿನತನ ಮನತ್ರ relaxation  ಮನಡಿ ಹತದ್ೆೆಗಳನತನ ಭತಿಾ 
ಮನಡಲನಗತತಿುದ್ೆ.  ಈಗ ಉದ್ನಹರಣೆಗ,ೆ  ರ್ನನತ ಗೃಹ ಮಂತಿರಯನಗಿದೆ ಸಂದಭಾದಲ್ಲೆ  ಪೂೆೇಲ್ಲಸ್ಚ 
ಇಲನಖ್ಗೆ ೆಸತಮನರತ 16 ಸನವಿರ ಹತದ್ೆೆಗಳಿಗೆ ಅನತಮತಿಯನತನ ಪಡದೆತಕ್ೊಂಡಿದ್ೆೆ. ಅದರ ರೆ್ೇಮಕ್ನತಿ 
ಪರಕ್ತರಯ ನಡಯೆತತಿುದತೆ, ಅದತ ಈಗ 3ರೆ್ೇ ಹಂತ್ದಲ್ಲೆದ್.ೆ  ಇದತ ಇರ್ೂೆನಂದತ ವಷಾದಲ್ಲೆ 
ಪೂಣಾಗೂೆಳುುತ್ುದ್ೆ. ಅದ್ೇೆರಿೇತಿ ರ್ನನತ ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಯನದ ಮೇಲೆ ಸತಮನರತ 15 ಸನವಿರ 
ಶ್ಕ್ಷಕರನತನ ಭತಿಾಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಅನತಮತಿಯನತನ ಕ್ೂೆಟ್ಟಿದ್ೆೆೇರೆ್. ಅದತ ಸಹ ನಡಯೆತತಿುದ್.ೆ ಕಲನಯಣ 
ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೆ ಸತಮನರತ 14  ಸನವಿರ ಹತದ್ೆೆಗಳು ಖ್ನಲ್ಲ ಇದೆವು. ಅದಕ್ೆೆ ಬೆೇಡಿಕ್ ೆಇದೆರೂ ಸಹ,  ಆ 
ಹತದ್ೆೆಗಳನತನ ಭತಿಾ ಮನಡಿರಲ್ಲಲೆ. ಈಗ ಆ 14 ಸನವಿರ ಹತದ್ೆೆಗಳನತನ ಸಹ ಕ್ತೆಯರ್ಚ ಮನಡಿದ್ೆೆೇರೆ್. 
ಈಗ ಹಂತ್ ಹಂತ್ವನಗಿ ಖ್ನಲ್ಲ ಇರತವ ಹತದ್ೆೆಗಳನತನ ಭತಿಾ ಮನಡತವ ಪರಕ್ತರಯ ನಡಯೆತತಿುದ್ೆ. 
ಅಲೆದ್ೆೇ, ರ್ನವು ಆಥಿಾಕ ಪರಿಸಿಾತಿಯ ಅನತಗತಣವನಗಿ ಈ ನಣಾಯಗಳನತನ 
ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುಬೇೆಕ್ನಗತತ್ುದ್ೆ. ಬಜೆಟಚನತನ ಮಂಡಿಸತವಂತ್ಹ ಸಂದಭಾದಲ್ಲೆ ಸತಮನರತ 2.50 ಲಕ್ಷ 
ಹತದ್ೆೆಗಳು ಖ್ನಲ್ಲ ಇವೆ ಎಂದತ ಸಕ್ನಾರವ ೆಹೆೇಳಿದ್ೆ.  ಈಗ ಖ್ನಲ್ಲ  ಇರತವಂತ್ಹ ಹತದ್ೆೆಗಳು ಕ್ೆೇವಲ  
ನಮೂ ಸಕ್ನಾರ ಅಧಿಕ್ನರಕ್ೆೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ  ಖ್ನಲ್ಲ ಇರತವಂತ್ಹದತೆ ಅಲೆ. ಹಲವನರತ ವಷಾಗಳಿಂದ ಆ 
ಹತದ್ೆೆಗಳು ಖ್ನಲ್ಲ ಇವೆ.  ಈ ಹತದ್ೆೆಗಳನತನ ಭತಿಾ ಮನಡಿಕ್ೊಳುಲತ ಇನೂನ ಹಲವು ವಷಾಗಳು 
ಬೆೇಕ್ನಗತತ್ುದ್ೆ.  ಈ ಹತದ್ೆೆಗಳನತನ ಹಂತ್ ಹಂತ್ವನಗಿ ಭತಿಾ ಮನಡತವಂತ್ಹ ಕ್ೆಲಸವನತನ ರ್ನವು 
ಮನಡತತ್ೆುೇವ.ೆ  
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    ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸದಸಯರತ  ಕರ್ನಾಟಕ ಲೊೇಕ ಸೇೆವನ ಆಯೇಗದ ಬಗೆೆ 
ಹೆೇಳಿದ್ನೆರೆ. ಇದರಲ್ಲೆ 2-3 ಸಮಸೆಯಗಳು ಇವೆ.  ಮದಲರೆ್ಯದ್ನಗಿ,  ಕರ್ನಾಟಕ ಲೊೇಕ ಸೇೆವನ 
ಆಯೇಗಕ್ೆೆ  ಇನನಷತಿ ಸಿಬಬಂದಗಳ ಅವಶಯಕತ್ೆ ಇದ್ೆ. ರ್ನನತ ಅದನತನ ಒಪ್ತಪಕ್ೊಳುುತ್ೆುೇರೆ್. ಈ 
ಕ್ೆಲಸವನತನ ಕ್ೊಡಲೇೆ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆ. ಅಲ್ಲೆ Controller of Examinations  ರವರತ full 
time ಕ್ೆಲಸ ಮನಡತವಂತ್ಹ ಅವಶಯಕತ್ೆ ಇದ್ೆ. ಅದರ ಬಗೆೆ ಈಗನಗಲೆೇ ಕರಮಗಳನತನ 
ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುಲನಗಿದ್ೆ. ಅದನತನ ಕ್ೆಲವೆೇ ದವಸಗಳಲ್ಲೆ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆ. ಕರ್ನಾಟಕ  ಲೊೇಕಸೇೆವನ 
ಆಯೇಗದ  ಮೂಲಕ ಹತದ್ೆೆಗಳನತನ  ಭತಿಾ ಮನಡತವ  ಸಂಬಂಧ ಕಳೆದ ಐದತ ವಷಾಗಳಲ್ಲೆ  517 
ಕರಮಬದಿವನದ  ಪರಸನುವರೆ್ಗಳನತನ ಆಯೇಗವು ಸಿಾೇಕರಿಸಿದತೆ, ಈ ಸಂಬಂಧ 25,297 ಹತದ್ೆೆಗಳಿಗ ೆ
ಒಟತಿ 49  ಅಧಿಸೂಚರೆ್ಗಳನತನ  ಹೊರಡಿಸಲನಗಿರತತ್ುದ್ೆ.  ಈ ರೆ್ೇಮಕ್ನತಿ  ಪರಕ್ತರಯಗಳನತನ  
ಪೂಣಾಗೂೆಳಿಸಿ ಒಟತಿ 17,727 ಅಭಯಥಿಾಗಳನತನ ಆಯೆ ಮನಡಿ ಆಯೆಯನದ ಅಭಯಥಿಾಗಳ 
ಪಟ್ಟಿಯನತನ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ  ಇಲನಖ್ೆಗಳಿಗ ೆ  ಕಳುಹಸಲನಗಿದ್ೆ.  ಬನಕ್ತ ಇರತವಂತ್ಹ ಹತದ್ೆೆಗಳನತನ 
ಭತಿಾ ಮನಡಲತ ಪರಕ್ತರಯ ನಡಯೆತತಿುದ್.ೆ ಬಹತಶೆಃ ಇನತನ  6 ತಿಂಗಳಲ್ಲೆ  ಈ ಹತದ್ೆೆಗಳನತನ ಭತಿಾ 
ಮನಡತತ್ೆುೇವ.ೆ  ಆದರೆ, ಕರ್ನಾಟಕ  ಲೊೇಕಸೇೆವನ ಆಯೇಗಕ್ೆೆ ಕ್ನಯಕಲಪ ಮನಡತವಂತ್ಹ 
ಅವಶಯಕತ್ ೆಇದ್ೆ.  ಅದನತನ ರ್ನನತ ಒಪ್ತಪಕ್ೂೆಳುುತ್ೆುೇರೆ್. ಅಲ್ಲೆ ಪರಿೇಕ್ಯೆ ಫಲ್ಲತ್ನಂಶ ಬಂದ ಮೇಲ ೆ
ಹಲವನರತ ತ್ಕರನರತಗಳು ಬರತತ್ುವೆ. ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿಯನತನ ಪರಕಟ್ಟಸಿದ ಮೇಲೆಯೂ ಸಹ, 
ತ್ಕರನರತಗಳು ಬರತತ್ುವೆ. ಸಂದಶಾನ ನಡಯೆತವಂತ್ಹ ಸಂದಭಾದಲ್ಲೆಯೂ ಸನಕಷತಿ allegations  
ಬರತತ್ುವೆ. ಕ್ನಯಬಿರೆ್ಟಚನಲ್ಲೆ ತಿೇಮನಾನ ಮನಡಿ ಸಂದಶಾನದ ಅಂಕಗಳನತನ ಸಹ ಕಡಿಮ ಮನಡಿದ್ೆೆೇವೆ.  
ಆ ರಿೇತಿ ಕಡಿಮ ಮನಡಿದ ಮೇಲ ೆಕ್ೆಲವರತ ಕಡಿಮ ಮನಡಬನರದ್ಂೆದತ reactions ಮನಡಿದರತ. 
U.P.S.C., model ಮೇಲ ೆಕ್.ೆಪ್ತ.ಎಸ್ಚ.ಸಿ., ಅನತನ ಸನಾಪರ್ ೆಮನಡಲನಗಿದ್ೆ.  

     ಶ್ರೇ ಎಸ್ಚ.ರವಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಕ್.ೆಪ್ತ.ಎಸ್ಚ.ಸಿ., ಯನತನ U.P.S.C., level ಗೆ 
ತ್ರಬೇೆಕತ.  
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    ಶ್ರೇ ಬಸವರನಜ ಬೊಮನೂಯಿ (ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಯಗಳು) ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈಗ 
ಕ್ನಲಕ್ನಲಕ್ೆೆ ಕ್ೆಲವು ಬದಲನವಣೆಗಳನತನ ಮನಡಿದೆರಿಂದ ಅದತ ಶ್ಥಿಲಗೂೆಂಡಿದ್ೆ. ಅಲೆದ್ೆೇ, ಕ್ೆಲವನರತ 
ವಷಾಗಳಿಂದ ಪೂಣಾ ಪರಮನಣದಲ್ಲೆ ಕ್ಲೆಸ ಮನಡತತಿುಲೆ. ನಗದತ್ ಸಮಯದ್ೊಳಗ ೆ ಪರಿೇಕ್ೆಗಳ 
ಫಲ್ಲತ್ನಂಶ ಸಹ ಬರತತಿುಲೆ. ಅಭಯಥಿಾಗಳು ಆಯೆ ಆಗತತಿುಲೆ. ಹನಗನಗಿ, ಇದಕ್ೆೆ ಕ್ನಯಕಲಪವನತನ 
ಕ್ೊಡತವುದಕ್ೆೆ ಸಂಪೂಣಾವನಗಿ ಕ್ೆಲಸವನತನ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆ. ಈಗನಗಲೇೆ ಕ್.ೆಪ್ತ.ಎಸ್ಚ.ಸಿ., ಯ ಅಧಯಕ್ಷರ 
ಹನಗೂ ಸದಸಯರ ಜೊತ್ೆಗೆ 2-3 ಸಭೆಗಳನತನ ಮನಡಿದ್ೆೆೇರ್.ೆ ಅವರತ ಕ್ಲೆವು ಸಲಹೆಗಳನತನ 
ಕ್ೊಟ್ಟಿದ್ನೆರೆ. ಅಲೆದ್ೇೆ, ಇದರ ಬಗೆೆ ಡಿ.ಪ್ತ.ಎ.ಆರ್ಚ.,ನವರ ಜೊತ್ೆಗೆ ಮನತ್ರ್ನಡಿದ್ೆೆೇರೆ್. ಇದನತನ within 
a short time  ನಲ್ಲೆ ಸರಿಪಡಿಸತತ್ೆುೇವೆ,  

    ಶ್ರೇ ಎಸ್ಚ.ರವಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಲೊೇಕ್ೂೆೇಪಯೇಗಿ ಇಲನಖ್ಯೆಲ್ಲೆ ಕ್ತರಿಯ 
ಹನಗೂ ಸಹನಯಕ ಇಂಜಿನಯರ್ಚ ಹತದ್ೆೆಗಳಿಗೆ 18 ತಿಂಗಳ ಹಂದ್ ೆಆಗಿದೆ Notification  ಅನತನ 
ಬಿಟಿರ,ೆ ಕ್ೆಪ್ತಎಸ್ಚಸಿಯಲ್ಲೆ ಬೆೇರ ೆ ಯನವುದ್ೆೇ Notification ಆಗಿಲೆ. ನಮೂ ರನಜಯ ಸಕ್ನಾರಿ 
ರ್ೌಕರರಿಗೂ ಸಹ ಕ್ೆೇಂದರ ಸಕ್ನಾರದ ಸರಿಸಮನನವನದ pay scale  ಅನತನ ಕ್ೊಡತತ್ುೆೇವೆಂದತ  
ಹೆೇಳಿದೆೇರಿ. ಅದರ ಬಗೆೆ ಘೂೇಷಣೆಯನತನ ಮನಡಿದೆೇರಿ. ಇದತ ಬಹಳ ಒಳೆುಯದತ.  

    ಶ್ರೇ ಬಸವರನಜ ಬೊಮನೂಯಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, Pay Commission  ಅನತನ  
ರೆ್ೇಮಿಸತತ್ೆುೇವೆಂದತ ಹೇೆಳಿದ್ೆೆರ್ೆ.    

                                  (ಗೊಂದಲ) 

   ಶ್ರೇ ಎಸ್ಚ.ರವಿ:-  ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಯವರತ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆಂದತ 
ಹೆೇಳಿದ್ನೆರೆ. ಆದರೆ, ಖ್ನಲ್ಲ ಹತದ್ೆೆಗಳ  ರೆ್ೇಮಕ್ನತಿಯನತನ ಮನಡದ್,ೆ ಉಳಿದ ಹಣದಲ್ಲೆ ಅವರಿಗೆ pay 
scale ಕ್ೂೆಡತವುದತ ಎಷತಿ ಸರಿ?   

                                  (ಗೊಂದಲ) 
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     ಶ್ರೇ ಬಸವರನಜ ಬೊಮನೂಯಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ ರವಿಯವರತ 
ಯನವನಗಲತ advanced.  ರ್ನವು Pay Commission ಅನತನ ರೆ್ೇಮಿಸಿ ಕ್ೊಡತತ್ುೆೇವೆಂದತ 
ಹೆೇಳಿದ್ೆೆೇವೆ.  
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ಆ) ಚತಕೆ್ೆ ಗತತಿಾಲೆದ ಪರಶೆನಗಳಿಗೆ  ಲ್ಲಖಿತ್ ಮೂಲಕ  ನೇಡಲನದ ಉತ್ುರಗಳು 

  ಶ್ರೇ ಕೆ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ  ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ,   
ದರ್ನಂಕ  24 ಮನರ್ಚಾ, 2022, ಸಮೂಹ-4ರ  ಲ್ಲಖಿತ್ ಮೂಲಕ  ಉತ್ುರಿಸತವ  ಒಟತಿ  86  
ಪರಶೆನಗಳ ಪೆೈಕ್ತ  15 ಪರಶೆನಗಳಿಗೆ  ಉತ್ುರಗಳನತನ  ಸದನದಲ್ಲೆ  ಮಂಡಿಸತತಿುದ್ೆೆೇರ್ೆ.  

(ಉತ್ುರ ಪರತಿಗಳನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ್)ೆ 

        ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮಂಡಿಸಲನಯಿತ್ತ.     
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೦೨. ವಿತಿುೇಯ ಕ್ನಯಾಕಲನಪಗಳು 

 ೨೦೨೧-೨೨ರ್ೆೇ ಸನಲ್ಲನ ಪೂರಕ ಅಂದ್ನಜತಗಳ (ಮೂರರೆ್ೇ ಹನಗೂ ಅಂತಿಮ ಕಂತ್ತ) 
ಮಂಡರೆ್ 

ಶ್ರೇ ಬಸವರನಜ ಬೊಮನೂಯಿ (ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಗಳು):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ,    
2021-22ರೆ್ೇ ಸನಲ್ಲನ  ಪೂರಕ  ಅಂದ್ನಜತಗಳನತನ  (ಮೂರರೆ್ೇ ಹನಗೂ ಅಂತಿಮ ಕಂತ್ತ) 
ಸದನದ ಮತಂದ್ ೆಮಂಡಿಸತತಿುದ್ೆೆೇರ್ೆ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮಂಡಿಸಲನಯಿತ್ತ.  
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೦೩. ಪರಕಟಣೆ 

  ಸದನದಲ್ಲೆ ಕಡನಾಯವನಗಿ ಉಪಸಿಾತ್ರಿರಬೆೇಕ್ನದ ಸಚಿವರತಗಳ ಹನಗೂ ಇಲನಖ್ನಧಿಕ್ನರಿಗಳ 
ಕತರಿತ್ತ 

      ಸಭನಪತಿಯವರತ:-  ಸದನದಲ್ಲೆ  ಕಡನಾಯವನಗಿ   ಉಪಸಿಾತ್ರಿದತೆ, ಪರಶೆನಗಳಿಗ ೆ 
ಉತ್ುರಿಸಬೆೇಕ್ನದ ಮನನಯ ಸಚಿವರತಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಈ ರಿೇತಿ ಇದ್ೆ. 

1) ಶ್ರೇ ಬಸವರನಜ ಬೂೆಮನೂಯಿ, ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಗಳು  
2) ಶ್ರೇ ಗೂೆೇವಿಂದ ಎಂ.ಕ್ನರಜೊೇಳ,  ಜಲಸಂಪನೂೂಲ  ಸಚಿವರತ 
3) ಶ್ರೇ ಜೆ.ಸಿ.ಮನಧತಸನಾಮಿ, ಕ್ನನೂನತ, ಸಂಸದೇಯ ವಯವಹನರಗಳು  ಮತ್ತು  ಶನಸನ ರಚರೆ್ 

ಹನಗತ ಸಣಣ ನೇರನವರಿ   ಸಚಿವರತ 
4) ಶ್ರೇ ಅರಗ ಜ್ಞನರೆ್ೇಂದರ,  ಗೃಹ ಸಚಿವರತ 
5) ಶ್ರೇ ಅರಬೆೈಲತ  ಹೆಬನಬರ ಶ್ವರನಮಚ,  ಕ್ನಮಿಾಕ  ಸಚಿವರತ  
6) ಶ್ರೇ ಕ್.ೆಗೂೆೇಪನಲಯಯ, ಅಬಕ್ನರಿ ಸಚಿವರತ  

      ಸದನದಲ್ಲೆ  ಕಡನಾಯವನಗಿ  ಹನಜರಿರಬೆೇಕ್ನದ  ಮನನಯ ಸಚಿವರತಗಳ  ಪಟ್ಟಿ  ಈ ರಿೇತಿ 
ಇದ್ೆ.  

1) ಶ್ರೇ  ಮತರತಗೇೆಶ ಆರ್ಚ.ನರನಣಿ,  ಬೃಹತಚ  ಮತ್ತು ಮಧಯಮ ಕ್ೈೆಗನರಿಕ್ ೆ ಸಚಿವರತ 
2) ಶ್ರೇ ಎಸ್ಚ.ಟ್ಟ.ಸೂೆೇಮಶೇೆಖ್ರ್ಚ,  ಸಹಕ್ನರ ಸಚಿವರತ.  
3) ಶ್ರೇ ಬಿ.ಎ.ಬಸವರನಜ (ಭೆೈರತಿ)  ನಗರನಭಿವೃದಿ  ಸಚಿವರತ 
4) ಶ್ರೇ ಎನ್.ರ್ನಗರನಜತ (ಎಂಟ್ಟಬಿ),  ಪೌರನಡಳಿತ್, ಸಣಣ ಕ್ೆೈಗನರಿಕ್,ೆ ಸನವಾಜನಕ 

ಉದೆಮಗಳ  ಸಚಿವರತ  
5) ಶ್ರೇ ಅಚನರ್ಚ ಜನಲಪಪ  ಬಸಪಪ,  ಗಣಿ  ಮತ್ತು  ಭೂವಿಜ್ಞನನ,  ಮಹಳನ ಮತ್ತು ಮಚಕೆಳ 

ಅಭಿವೃದಿ, ವಿಕಲಚೆೇತ್ನರ ಹನಗೂ ಹರಿಯ ರ್ನಗರಿೇಕರ  ಸಬಲ್ಲೇಕರ ಸಚಿವರತ  
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6)  ಶ್ರೇ ಶಂಕರ್ಚ ಬಿ.ಪನಟ್ಟೇಲ್ಚ ಮತರೆ್ೇನಕ್ೂೆಪಪ, ಕ್ೆೈಮಗೆ  ಮತ್ತು ಜವಳಿ, ಕಬತಬ ಅಭಿವೃದಿ, 
ಸಕೆರೆ  ಸಚಿವರತ  

    ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುನ ಸದನದಲ್ಲೆ  ಕಡನಾಯವನಗಿ ಉಪಸಿಾತ್ರಿರಬೆೇಕ್ನದ ಇಲನಖ್ನಧಿಕ್ನರಿಗಳ  ಪಟ್ಟಿ 
ಈ ರಿೇತಿ ಇದ್ೆ.  

1) ಶ್ರೇಮತಿ  ಎಂ.ಕನಗವಲ್ಲೆ, ಭನ.ಆ.ಸೇೆ., ಆಹನರ ಮತ್ತು ರ್ನಗರಿೇಕ ಸರಬರನಜತ ಹನಗೂ 
ಗನರಹಕರ ವಯವಹನರಗಳ ಇಲನಖ್,ೆ ವಸಂತ್ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರತ 

2) ಶ್ರೇಮತಿ ಸತಷಮನಗೊೇಡಬೂೆೇಲೆ ಭನ.ಆ.ಸೇೆ., ನದ್ೆೇಾಶಕರತ, ಲೂೆೇಕ ಶ್ಕ್ಷಣ 
ನದ್ೆೇಾಶರ್ನಲಯ, ಮಲೆೆೇಶಾರಂ,  ಬೆಂಗಳೂರತ 

3) ಸಕ್ನಾರದ ಉಪ ಕ್ನಯಾದಶ್ಾ, ಹೈೆದ್ನರಬನದ್ಚ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶೆೇಷ ಕ್ೂೆೇಶ, ಸಿಬಬಂದ ಮತ್ತು 
ಆಡಳಿತ್ ಸತಧನರಣೆ ಇಲನಖ್ ೆ 

4) ಸಕ್ನಾರದ  ಉಪ ಕ್ನಯಾದಶ್ಾ,  ಅಬಕ್ನರಿ  ಇಲನಖ್ ೆ 

     ಮಧನಯಹನದಂದ ಸಂಜೆ 6.00 ಗಂಟೆಯವರಗೆೆ ಕಡನಾಯವನಗಿ ಉಪಸಿಾತ್ರಿರಬೆೇಕ್ನದ 
ಇಲನಖ್ನಧಿಕ್ನರಿಗಳ  ಪಟ್ಟಿ ಈ ರಿೇತಿ ಇದ್ೆ.  

1) ಅಶ್ಾನ್ಚ ಡಿ.ಗೌಡ, ಐಆರ್ಚಎಸ್ಚ., ವಯವಸನಾಪಕ ನದ್ೇೆಾಶಕರತ,  ಕರ್ನಾಟಕ ಕ್ೌಶಲನಯಭಿವೃದಿ 
ನಗಮ, ಕ್ೌಶಲಯ ಭವನ, ಬರೆ್ನೇರತಘಟಿ, ಬೆಂಗಳೂರತ   

2) ಶ್ರೇ ಮತನೇಶ್ಚ  ಮೌಗೆಲ್ಚ, ಭನ.ಅ.ಸೇೆ., ಸಕ್ನಾರದ  ಕ್ನಯಾದಶ್ಾ, ಸಿ.ಆ.ಸತ.ಇ.(ಆಥಿಾಕ 
ಸತಧನರಣೆ)   

3) ಸಕ್ನಾರದ  ವಿಶೆೇಷ ಕ್ನಯಾದಶ್ಾ, ಕ್ನಮಿಾಕ ಇಲನಖ್ ೆ 
4)  ಸಕ್ನಾರದ  ಉಪ ಕ್ನಯಾದಶ್ಾ-2,  ನಗರನಭಿವೃದಿ ಇಲನಖ್ೆ  

    ಸದನ ಸನಯಂಕ್ನಲ 06.00 ಗಂಟೆಯ ನಂತ್ರ  ಮತಂದತವರೆದಲ್ಲೆ  ಉಪಸಿಾತ್ರಿರಬೆೇಕ್ನದ 
ಇಲನಖ್ನಧಿಕ್ನರಿಗಳ  ಪಟ್ಟಿ ಈ ರಿೇತಿ ಇದ್ೆ.  
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1) ಶ್ರೇ ಜಿೇಯನ ಉಲನೆ ಎಸ್ಚ. ಭನ.ಆ.ಸೇೆ.,   ಸಹಕ್ನರ ಸಂಘಗಳ  ನಬಂಧಕರತ, ಅಲ್ಲಆಸೆರ್ಚ  
ರಸೆು, ವಸಂತ್ ನಗರ,  ಬೆಂಗಳೂರತ . 
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೦೪. ಸಭನಪತಿಯವರ ಅನತಮತಿ  ಮೇರಗೆ ೆಪರಸನುಪ್ತಸಲಪಟಿ ವಿಷಯಗಳು  

ಅ) ವಿಷಯ:- ಕ್ೊೇಲನರ  ಜಿಲೆೆ ಮತಳಬನಗಿಲತ  ತ್ನಲೂೆಕ್ತನ  ದ್ೆೇವರನಯನ 
ಸಮತದರ ಗನರಮದಲ್ಲೆನ  ವೃಷಬನದರ ಬೆಟಿದ ಬಳಿ ಗಣಿಗನರಿಕ್ೆ 
ನಡಸೆತತಿುರತವ ಬಗೆೆ.  

- - - 

ಶ್ರೇ ಗೊೇವಿಂದ ರನಜತ (ವಿಧನನಸಭೆಯಿಂದ ಆಯೆಯನದವರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ನನಗೆ ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಅವಕ್ನಶ ನೇಡಿದೆಕ್ನೆಗಿ ತ್ಮಗೆ ಧನಯವನದಗಳು.  ಅದತ 
ರನಮನಯಣ  ಮಹನಭನರತ್ದ ಐತಿಹಯ  ಹೊಂದರತವಂತ್ಹ  ಪತರನತ್ನ  ಬೆಟಿ. ಈ ಬೆಟಿವನತನ  
ನಂಬಿ ಈಗಲೂ  ಹತ್ನುರತ ಗನರಮಗಳ ಜನ ತ್ಮೂ ಜನನತವನರತಗಳೊಂದಗೆ ಬದತಕತ 
ಕಟ್ಟಿಕ್ೊಂಡಿದ್ನೆರೆ.   ಹೇಗಿರತವನಗ,  ರನಜಯ ಸಕ್ನಾರದ ದತಡತಕತ ನಧನಾರದಂದ,  ಈಗ ಹತ್ನುರತ  
ಗನರಮಗಳ  ಜನರನತನ  ಆತ್ಂಕಕ್ತೆೇಡತ ಮನಡಿದ್.ೆ  ಗನರಮಕ್ೆೆ  ಹೂೆಂದಕ್ೂೆಂಡಂತಿರತವ    
ಸತಂದರವನದ  ಬೃಹತಚ  ಬೆಟಿ,   ಬೆಟಿದ  ತ್ಪಪಲ್ಲನಲ್ಲೆರತವ  ಗನರಮಗಳು,  ಸತತ್ುಲೂ  ಸತಂದರವನದ 
ವನತ್ನವರಣ,  ತ್ತಂಬಿ ಹರಿಯತತಿುರತವ  ಕ್ೆರೆ ಕಲನಯಣಿಗಳು ಇದ್ೆಲನೆ ಕಂಡತಬರತವುದತ  ಕ್ೊೇಲನರ 
ಜಿಲೆೆ  ಮತಳಬನಗಿಲತ  ತ್ನಲೂೆಕ್ತನ  ದ್ೆೇವರನಯನಸಮತದರ ಗನರಮದಲ್ಲೆ.  

 ಇಲ್ಲೆ  ಕ್ನಣತವ  ಏಕಶ್ಲನ ಬೆಟಿ  “ಜಿಲೆೆಯ  ಬೃಹತಚ  ಹನಗೂ ಐತಿಹನಸಿಕ  ಹರೆ್ನಲೆ  
ಹೊಂದರತವ  ಬೆಟಿ ಎಂಬ ಖ್ನಯತಿ  ಹೂೆಂದದತೆ,  ಇದನತನ ವೃಷಬನದರ  ಬೆಟಿ”ಚ ಚ ಎಂದತ 
ಕರಯೆಲನಗತತ್ುದ್ೆ.  ಸಿೇತ್ನಮನತ್ ೆವನವನಸಕ್ೆೆ  ಬಂದದ್ನೆಗ ಇಲ್ಲೆ ವನಸವಿದೆಳು ಎಂಬ ಐತಿಹಯವಿದತೆ  
ರನಮನಯಣ ಮತ್ತು ಮಹನಭನರತ್ದ  ಕತರತಹಗಳು ಸಹ ಇವೆ ಹನಗೂ  ಪರಸಿದೆ ದ್ೆೇವನಲಯಗಳು 
ಈ ಬೆಟಿದ  ತ್ಪಪಲ್ಲನಲ್ಲೆವೆ.  ಜೊತ್ೆಗೆ  ಬೆಟಿದ  ಸತತ್ುಲೂ 30 ಗನರಮಗಳು ಹನಗೂ  ಸನವಿರನರತ  
ಸಂಖ್ೆಯಯ  ಪನರಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಬೆಟಿವರೆ್ನೇ ನಂಬಿ  ತ್ಮೂದ್ೆೇ  ಆದ  ಸತಂದರ ಬದತಕತ ಕಟ್ಟಿಕ್ೂೆಂಡಿವೆ.   
ಈ ಬೆಟಿದ ಮೇಲೆ ಬಿೇಳುವ ಮಳೆ ನೇರತ   ಬೆಟಿದ  ಸತತ್ುಮತತ್ುಲ್ಲನ  ಕ್ೆರೆ  ಕತಂಟೆಗಳಲ್ಲೆ  ನಲತೆತ್ುದ್ೆ.  
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ಹೇಗನಗಿ,  ಸನವಿರನರತ  ಸಂಖ್ೆಯಯ  ಪನರಣಿ  ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ  ಹನಗೂ ಜನರಿಗ ೆಪರೊೇಕ್ಷವನಗಿ  ಈ ಬೆಟಿ  
ಆಸರಯೆನಗಿದೆ್. ಇಂತ್ಹ  ಬೆಟಿದಲ್ಲೆ ರನಜಯ ಸಕ್ನಾರ  ಕೃತ್ಕ ಮರಳು  ಉತ್ನಪದರ್ನ  ಘಟಕ 
ಸೇೆರಿದಂತ್,ೆ ಕರಷರ್ಚಗಳಿಗೆ  ಹನಗೂ ಗಣಿಗನರಿಕ್ೆಗ ೆಅವಕ್ನಶ ನೇಡಿದ್ೆ.  ಸಕ್ನಾರ ಟೆಂಡರ್ಚ  ಮೂಲಕ  
ದ್ೆೇವರನಯನಸಮತದರದ ಸವೆಾ  ನಂ.199 ರಲ್ಲೆ  200 ಎಕರಗೆಳಿಗೂ ಹೆಚತಚ  ಪರದ್ೆೇಶವನತನ  ವಿವಿಧ  
ಕಂಪನಗಳಿಗ ೆಗತತಿುಗೆ  ನೇಡಿದ್.ೆ ಆದರೆ, ಗಣಿ ಮತ್ತು  ಭೂ ವಿಜ್ಞನನ  ಇಲನಖ್ೆ,  ಕಂದ್ನಯ  ಇಲನಖ್,ೆ 
ಅರಣಯ ಇಲನಖ್ ೆ ಸೇೆರಿ  ಎಂಟತ ಇಲನಖ್ಗೆಳು  ಇಲ್ಲೆ ಗಣಿಗನರಿಕ್ ೆ   ಮನಡಬಹತದತ ಎಂದತ   
ಅನತಮತಿ ನೇಡಿದ್ೆ.  ಕ್ೊೇಲನರ  ಜಿಲೆೆಯಲ್ಲೆ  ಈಗನಗಲೆೇ  ಮರಳು ಹನಗೂ ಕಲತೆ 
ಗಣಿಗನರಿಕ್ೆಯಿಂದ   ಅಪನರ ಪರಮನಣದ  ಪರಕೃತಿ  ಸಂಪತ್ತು ಅವನತಿ ಹನದ  ತ್ಲತಪ್ತದ್ೆ.  ಇಂತ್ಹ 
ಪರಿಸಿಾತಿಗಳಲ್ಲೆ  ಜೆಲ್ಲೆ  ಹತಂಡಿ ಅಥವನ  ಎಂ.ಸನಯಂಡಚ  ಘಟಕ  ಸನಾಪರ್ೆಗೆ  ಅನತಮತಿ ನೇಡತವ 
ಮೂಲಕ ಈ ಗನರಮಗಳ ಪನಲ್ಲಗೆ  ಮರಣ ಶನಸನ ಬರೆಯಲತ ಮತಂದ್ನಗಿದ್.ೆ  ಈ ಬೆಟಿದಲ್ಲೆ  9 
ಎಂ.ಸನಯಂಡಚ  ಘಟಕಗಳ   ಸನಾಪರ್ೆಗೆ ಸಕ್ನಾರವೆೇ  ರನಜಯ ಮಟಿದಲ್ಲೆ  ಟೆಂಡರ್ಚ  ಮೂಲಕ 
ಅನತಮತಿ ನೇಡಿದ್ೆ.  ಇದತ ಸತತ್ುಮತತ್ುಲ್ಲನ  ಹತ್ನುರತ  ಗನರಮಸಾರ  ಆತ್ಂತ್ಕಕ್ೆೆ  ಕ್ನರಣವನಗಿದ್ೆ.  
ಇಲ್ಲೆ ಎಂ.ಸನಯಂಡಚ  ಘಟಕ  ನಮನಾಣವನಗಿದ್ೆೆೇ ಆದಲ್ಲೆ,   ಅಲ್ಲೆನ ಸೂೆಫೇಟಕದಂದ ಏಳುವ 
ಧೊೇಳಿನಂದ  ಇಡಿೇ   ಪರದ್ೆೇಶ  ಹನಳನಗಿ  ಸತಮನರತ  30 ಗನರಮಗಳರ್ೆನೇ ಸಾಳನಂತ್ರ  ಮನಡತವ 
ಪರಿಸಿಾತಿ  ನಮನಾಣವನಗತತ್ುದ್ೆ ಎನತನವುದತ  ಗನರಮಸಾರ  ಆತ್ಂಕ.  ಸಕ್ನಾರ  ನಯಮಗಳ 
ಅಡಿಯಲ್ಲೆ  ಗಣಿಗನರಿಕ್ ೆ  ಮನಡಿದರೆ   ಗನರಮಗಳಿಗೆ  ಯನವುದ್ೆೇ  ತ್ೊಂದರೆ ಆಗತವುದಲೆ   
ಎನತನವುದತ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳ  ಮನತ್ನಗಿದ್.ೆ  ಇದ್ೇೆ ತಿಂಗಳ  ಅಂತ್ಯದಲ್ಲೆ  ಹಸಿರತ  ಪ್ತೇಠದಂದ ತಿೇಪತಾ  
ಹೊರಬಿೇಳಲ್ಲದ್ೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲೆ  ಹಸಿರತ  ಪ್ತೇಠದ  ತಿೇಪತಾ ಯನರ ಪರವನಗಿ ಬರತತ್ುದ್ೂೆೇ ಗೂೆತಿುಲೆ.  
ಆದರೆ, ನಮೂೂರಿನ  ಪರಕೃತಿ  ಸಂಪತ್ುನತನ ಉಳಿಸಿಕ್ೂೆಡಿ ಎನತನವುದತ  ಗನರಮಸಾರ ಅಳಲತ.  ನಮಗ ೆ 
ಅಭಿವೃದಿ   ಹೆಸರಿನಲ್ಲೆ  ನಡಯೆತವ  ಪರಕೃತಿ ರ್ನಶಕ್ತೆಂತ್  ರೆ್ಮೂದಯನಗಿ  ಪರಕೃತಿಯ  ಜೊತ್ೆಗೆ  
ಬದಕಲತ  ಬಿಡಿ ಎನತನವುದತ  ಗನರಮಸಾರ  ಆಗರಹವನಗಿದ್ೆ. ಆದಕ್ನರಣ, ಇಲ್ಲೆ ಗಣಿಗನರಿಕ್ೆಗ ೆನೇಡಿರತವ 
ಅನತಮತಿಯನತನ   ಹಂಪಡಯೆಬೆೇಕ್ೆಂದತ  ಶ್ನಯ ವೆೇಳೆಯಲ್ಲೆ  ಮನನಯ ಗಣಿ   ಮತ್ತು ಭೂ 
ವಿಜ್ಞನನ ಸಚಿವರಿಗೆ ಒತ್ನುಯಿಸತತ್ೆುೇರೆ್.   
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(ಮತಂದತ)  

(594) 24-03-2022 (12.20) ಎಂವಿ-ಜಿಆರ್ 

(ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಾತಿ) 

ಶ್ರೇ ಆಚನರ್ಚ ಹನಲಪಪ ಬಸಪಪ (ಗಣಿ ಮತ್ತು ಭೂ ವಿಜ್ಞನನ, ಮಹಳನ ಮತ್ತು ಮಕೆಳ ಕಲನಯಣ 
ಖ್ನತೆ್ ಮತ್ತು ಹರಿಯ ರ್ನಗರಿಕರ ಸಬಲ್ಲೇಕರಣ ಸಚಿವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಕ್ೊೇಲನರ 
ಜಿಲೆೆ, ಮತಳಬನಗಿಲತ ತ್ನಲೂೆಕತ, ದ್ೆೇವರನಯಸಮತದರ ಗನರಮದ ಸವೆೇಾ ನಂ.199ರ ಪರದ್ೆೇಶವು, 
ಗೊೇಮನಳ ಪರದ್ೆೇಶವನಗಿದ್ೆ. ಆ ಗೊೇಮನಳ ಪರದ್ೇೆಶದಲ್ಲೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಉಪ ಖ್ನಜ ರಿಯನಯಿತಿ 
ನಯಮ 1994ರ ಪರಕ್ನರ ಅಲ್ಲೆ ಸಂಬಂಧಪಟಿಂತ್ಹ ಕಂದ್ನಯ, ಅರಣಯ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ 
ವಿಮೇಚರ್ನ ಪತ್ರ, ತ್ನಂತಿರಕ ವರದ, ಇವುಗಳಲೆೆವನತನ ಪಡದೆತ, ಸತಮನರತ 46 ಎಕರ ೆಪರದ್ೆೇಶದಲ್ಲೆ 
ಏಳು ಕಲತೆಗಣಿಗಳನತನ ಗತತಿುಗೆ ನೇಡಲನಗಿದ್ೆ. ಮನನಯ ಸದಸಯರಿಗೆ ತಿಳಿದರತವಂತ್ ೆ ಅಲ್ಲೆಗೆ ಎರಡತ 
ಕರಷರ್ಚಗಳನತನ ಸಹ ನೇಡಲನಗಿದ್.ೆಚ “ಕರ್ನಾಟಕ ಕಲತೆಪತಡಿ ಮನಡತವ ಘಟಕಗಳ ನಯಂತ್ರಣ 
ಅಧಿನಯಮ 2011 ಮತ್ತು ನಯಮ 2012ರ”ಚಪರಕ್ನರ ಎರಡತ stone crusher ಗಳಿಗೂ ಕೂಡ 
ಅನತಮತಿ ನೇಡಲನಗಿದ್ೆ. ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಮತ್ೊುಂದತ ವಿಷಯವನತನ ತಿಳಿಸಿದತೆ, ಅಂದರೆ 
ರನಮನಯಣದ ಇತಿಹನಸದಲ್ಲೆ ಸಿೇತ್ನಮನತ್ ೆಅಲ್ಲೆಗ ೆಬಂದದೆರತ ಎಂದತ. ಬಹತಶೆಃ ಈ ಪರದ್ೆೇಶ ಆ 
ಭನಗದಂದ ಹತ್ತು ಕ್ತಲೊೇಮಿೇಟರ್ಚ ಅಂತ್ರದಲ್ಲೆದ್ೆ. ಇವತ್ತು ಪನರಚಯವಸತು ಮತ್ತು ಸಂಶೆ್ ೇಧರ್ನ 
ಇಲನಖ್ಯೆವರತ, ಅದನತನ ಸಂರಕ್ಷಣನ ಸಾಳವೆಂದತ ತಿಳಿಸಿದತೆ. ರ್ನವು ಸವೆೇಾ ನಂ.199ರಲ್ಲೆ 
ಅನತಮತಿಯನತನ ನೇಡಿಲೆ. ಅದತ ಬೇೆರ ೆ ಸವೆೇಾ ನಂಬರ್ಚನಲ್ಲೆ ಇದ್ೆ. ಅದನೂನ ಸಹ ನೇಡಿದ್ನೆರೆ. 
ಮನನಯ ಸದಸಯರಿಗೆ ತಿಳಿದರತವಂತ್ ೆ ದ್ೆೇವರನಯಸಮತದರದ ಗನರಮಸಾರತ “ಪರಿಸರ ಹತ್ರಕ್ಷಣನ 
ಸಮಿತಿ”ಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲೆ ಈಗನಗಲೆೇ ಹೆೈ ಕ್ೂೆೇಟಚಾ ಮಟ್ಟಿಲನತನ ಹತಿುದ್ನೆರ.ೆ ಅವರತ ಉಚಿ 
ರ್ನಯಯನಲಯಕ್ೆೆ ಹೊೇದಂತ್ಹ ಸಂದಭಾದಲ್ಲೆ, ಅವರ ರಿಟಚ ಅಜಿಾ ಕೂಡ ವಜನವನಗಿದ್.ೆ 
ಆದತದರಿಂದ ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಹೆೇಳಿದ ಹನಗೆ ಅವರತ ಪತನೆಃ “ರನಷಿರೇಯ ಹಸಿರತ ಪ್ತೇಠ”ಚ ಕ್ೆೆ 
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ಹೊೇಗಿದ್ನೆರೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲೆ ಮನನಯ ಜಿಲನೆಧಿಕ್ನರಿಗಳ ರೆ್ೇತ್ೃತ್ಾದಲ್ಲೆ ಒಂದತ ಸಮಿತಿ ರಚರೆ್ ಮನಡಿದ್ನೆರ.ೆ 
ಆ ಸಮಿತಿಯತ ಈಗನಗಲೇೆ ದರ್ನಂಕ 25.06.2021 ಮತ್ತು 15.12.2021ರಂದತ ಭೆೇಟ್ಟ ನೇಡಿ, ಅಲ್ಲೆ 
ಏರೆ್ೇನತ ಮತಂಜನಗರತ್ನ ಕರಮ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುಬೇೆಕತ ಅದನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡಿದ್ನೆರೆ. ಈಗಿನ 
ನಯಮನನತಸನರ ಅಲ್ಲೆ ಏರೆ್ೇನತ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಅಗತವುದಲೆ. 
 

ಆ) ವಿಷಯ: ಸಿ.ಟ್ಟ.ಇ. ಮತ್ತು ಡಯಟಚಗಳಲ್ಲೆನ ಇ.ಎಲ್.ಟ್ಟ.ಸಿ. ಬೂೆೇಧಕ 
ಹತದ್ೆೆಗಳನತನ ರದತೆಪಡಿಸಿ ಬೆೇರಡೆಗೆ ೆಸಾಳನಂತ್ರಿಸತವ ಬಗೆೆ. 

--- 

ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗೌಡ (ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್ೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಸಿ.ಟ್ಟ.ಇ. ಮತ್ತು 
ಡಯಟಚಗಳಲ್ಲೆನ ಇ.ಎಲ್.ಟ್ಟ.ಸಿ. (ಇಂಗಿೆಷ ಲನಂಗೆಾೇಜ್ಚ ಟೆೈನಂಗ್ಚ ಸಂೆಟರ್) ವಿಭನಗದ ಬೂೆೇಧಕರ 
ಹತದ್ೆೆಗಳನತನ ರದತೆಪಡಿಸಿ, ಬೆೇರಡೆಗೆ ೆಸಾಳನಂತ್ರಿಸತವ ಕತರಿತ್ತ ಸಕ್ನಾರದ ಹಂತ್ದಲ್ಲೆ ಪರಕ್ತರಯಯನತನ 
ಪನರರಂಭಿಸಿರತವುದತ ಅವೈೆಜ್ಞನನಕ ಕರಮವನಗಿದ್ೆ. ಇವು ರನಜಯ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಂಶೆ್ ೇಧರೆ್ ಮತ್ತು ತ್ರಬೇೆತಿ 
ಸಂಸೆಾಯಲ್ಲೆ (ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟ್ಟ.) ಸೃಜಿಸಲನದ ಹತದ್ೆೆಗಳನಗಿರತತ್ುದ್.ೆ ಈ ಹಂದ್ ೆಸದರಿ ಬೊೇಧಕರತ 
ಪನರಥಮಿಕ ಶನಲನ ಶ್ಕ್ಷಕರಿಗೆ ಆಂಗೆಭನಷನ ಕ್ೂೆೇಸ್ಚಾ ನಡಯೆತತಿುದತೆ, ಈ ಸಿೆೇಮಚ ರದ್ನೆದ ನಂತ್ರ 
ಪರಸತುತ್ ಪನರಥಮಿಕ/ಪೌರಢಶನಲನ ಶ್ಕ್ಷಕರಿಗ ೆಅಗಿಂದ್ನೆಗೆೆ ಎಂಜನಯಿಂಗ್ಚ ಇಂಗಿೆಷಚ, ಬಿರಟ್ಟಷಚ ಕ್ೌನಸಲ್ಚ, 
ಇ.ಎಂ.ಟ್ಟ.ಐ.ಪ್ತ. ಇಂಗಿೆಷಚ ನಲ್ಲಕಲ್ಲ ಮತಂತ್ನದ ಹಲವು ತ್ರಬೇೆತಿಗಳನತನ ನೇಡತತಿುದ್ನೆರೆ. ಸಿ.ಟ್ಟ.ಇ. 
ಮತ್ತು ಡಯಟಚಗಳ ಸಂಸೆಾಗಳಿಗೆ ಬರತವ ಶ್ಕ್ಷಕರಿಗ ೆ ಕ್ನಲಕ್ನಲಕ್ೆೆ ನರಂತ್ರವನಗಿ ವಿವಿಧ 
ಕ್ನಯನಾಗನರ/ತ್ರಬೇೆತಿಗಳನತನ ನಡಸೆತತಿುದತೆ, ಬಿ.ಇಡಿ., ವಿದ್ನಯಥಿಾಗಳಿಗೂ ತ್ರಬೇೆತಿಗಳನತನ 
ನೇಡತತ್ನು ಬಂದರತತ್ನುರ.ೆ ಸದರಿಯವರನತನ ಸಂಪನೂೂಲ ವಯಕ್ತುಗಳನಗಿಯೂ ಬಳಕ್ ೆ
ಮನಡಿಕ್ೊಳುಬಹತದ್ನಗಿದ್ೆ. ಪರಸತುತ್ ಎನ್.ಇ.ಪ್ತ-2020ರ ಅಡಿಯಲ್ಲೆ ಹಲವು ತ್ರಬೇೆತಿಗಳನತನ 
ಆಯೇಜಿಸತವ ಸಲತವನಗಿ ಸದರಿ ಬೊೇಧಕ ಹತದ್ೆೆಗಳು ಅತ್ನಯವಶಯಕವನಗಿದ್ೆ. ಇದರಿಂದ್ನಗಿ ಈ 
ಹತದ್ೆೆಗಳಿಗೆ ವಷಾವಿಡಿೇ ಸನಕಷತಿ ಕ್ನಯನಾಭನರ ಇರತತ್ುದ್ೆ. ಈ ರಿೇತಿಯ ಹತದ್ೆೆಗಳನತನ ಶ್ಕ್ಷಣ 
ಇಲನಖ್ಯೆಲ್ಲೆ ಎಂದೂ ರದತೆಪಡಿಸಬನರದತ. ಆದಕ್ನರಣ, ಸದರಿ ಹತದ್ೆೆಗಳನತನ ಯನವುದ್ೆೇ ಕ್ನರಣಕೂೆ 
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ರದತೆಪಡಿಸದ್,ೆ ಯಥನಸಿಾತಿ ಮತಂದತವರೆಸತವಂತ್ೆ ಮನನಯ ಪನರಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪೌರಢಶ್ಕ್ಷಣ ಸಚಿವರನತನ 
ಕ್ೊೇರತತ್ೆುೇರೆ್. 

ಶ್ರೇ ಕ್ೊೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ 
ಮರಿತಿಬೆಬೇಗೌಡರತ ಕ್ೆೇಳಿದ ಶ್ನಯವೆೇಳ ೆ ಪರಶೆನಗೆ ಮನನಯ ಪನರಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪೌರಢಶ್ಕ್ಷಣ ಸಚಿವರ 
ಕಡಯೆಿಂದ ಉತ್ುರ ಮಂಡಿಸಲನಗತವುದತ. 
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ಇ) ವಿಷಯ: 2018-19ರೆ್ೇ ಮತ್ತು 2019-20ರೆ್ೇ ಸನಲ್ಲನಲ್ಲೆ ಮಂಡಯ 
ಜಿಲೆೆಯಲ್ಲೆ ಪನರಯೇಜಿತ್ ಕ್ನಯಾಕರಮಗಳ ಕಲನವಿದರಿಗೆ 
ಗೌರವ ಸಂಭನವರೆ್ ಪನವತಿಸದ್ೆೇ ಬನಕ್ತ ಇರತವ ಬಗೆೆ. 

--- 

ಶ್ರೇ ಕೆ್.ಟ್ಟ.ಶ್ರೇಕಂಠೆೇಗೌಡ (ಪದವಿೇಧರರ ಕೆ್ೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅವಕ್ನಶ 
ನೇಡಿದೆಕ್ನೆಗಿ ತ್ಮಗೆ ಧನಯವನದಗಳು. ಕನನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸೃತಿ ಇಲನಖ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ್ 2018-
19 ಮತ್ತು 2019-20ರೆ್ೇ ಸನಲ್ಲನಲ್ಲೆ ಮಂಡಯ ಜಿಲೆೆಯ ವಿಶೆೇಷ ಘಟಕ ಯೇಜರೆ್ಯಡಿ 
ಪನರಯೇಜಿತ್ ಕ್ನಯಾಕರಮಗಳ ಬನಕ್ತ ಅನತದ್ನನ ಬಿಡತಗಡೆಯನಗಿರತವುದಲೆ. ಈ ಸನಲತಗಳಲ್ಲೆ 
ಪನರಯೇಜಿತ್ ಕ್ನಯಾಕರಮಗಳನತನ ಏಪಾಡಿಸಿ, ಕಲನವಿದರಿಗ ೆಗೌರವ ಸಂಭನವರೆ್  ಪನವತಿಸದ್ ೆಬನಕ್ತ 
ಇದತೆ, 2018-19ರೆ್ೇ ವಿಶೇೆಷ ಘಟಕ ಯೇಜರೆ್ಯಡಿ ಪನರಯೇಗಿಕ ಕ್ನಯಾಕರಮಗಳಿಗೆ 35 ಕಲನ 
ತ್ಂಡಗಳು ಪನರಯೇಜಿಸಿದತೆ, ಈ ಕಲನ ತ್ಂಡಗಳಿಗೆ 7,90,000/-ರೂಪನಯಿಗಳನತನ ಮತ್ತು 
2019-20ರೆ್ೇ ಸನಲ್ಲನಲ್ಲೆ ಪನರಯೇಜಿತ್ ಕ್ನಯಾಕರಮಗಳಿಗೆ 31 ಕಲನ ತ್ಂಡಗಳು ಪನರಯೇಜಿಸಿದತೆ, 
ಇದರ ಪೆೈಕ್ತ 5,75,000/- ರೂಪನಯಿಗಳನತನ ಕಲನ ತ್ಂಡಗಳ ಕಲನವಿದರಿಗ ೆ ಗೌರವ 
ಸಂಭನವರೆ್ಯನತನ ಪನವತಿಸಲತ ಬನಕ್ತ ಇರತತ್ುದ್ೆ. ಒಟತಿ 13,65,000/- ರೂಪನಯಿಗಳ 
ಅನತದ್ನನವನತನ ಬಿಡತಗಡೆ ಮನಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ ಜಿಲೆೆಯ ಮನನಯ ಸಹನಯಕ ನದ್ೆೇಾಶಕರತ, ಕನನಡ 
ಮತ್ತು ಸಂಸೃತಿ ಇಲನಖ್ ೆ ಮಂಡಯರವರತ ನದ್ೆೇಾಶಕರಿಗ ೆ ಪತ್ರ ಬರೆದತ ಸತಮನರತ ಆರತ ತಿಂಗಳು 
ಕಳೆದದೆರೂ ಈ ಬಗೆೆ ಅನತದ್ನನ ಬಿಡತಗಡೆಯನಗಿರತವುದಲೆ. 

ದಯಮನಡಿ ಮನನಯ ಕನನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸೃತಿ ಸಚಿವರತ ಈ ಬಗೆೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿ 
ಕಲನವಿದರಿಗ ೆ ಬರಬೆೇಕ್ನಗಿರತವ ಬನಕ್ತ ಸಂಭನವರೆ್ಯ ಅನತದ್ನನವನತನ ಈ ಕೂಡಲೇೆ ಬಿಡತಗಡೆ 
ಮನಡಿಕ್ೊಡಬೆೇಕ್ೆಂದತ ತ್ಮೂ ಮೂಲಕ ಸಕ್ನಾರವನತನ ಒತ್ನುಯಿಸತತ್ೆುೇರೆ್. 
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ಶ್ರೇ ಕ್ೊೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ 
ಕ್.ೆಟ್ಟ.ಶ್ರೇಕಂಠೇೆಗೌಡರತ ಕ್ೇೆಳಿದ ಶ್ನಯವೆೇಳೆ ಪರಶೆನಗ ೆ ಮನನಯ ಕನನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸೃತಿ ಸಚಿವರ 
ಕಡಯೆಿಂದ ಉತ್ುರ ಮಂಡಿಸಲನಗತವುದತ. 
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ಈ) ವಿಷಯ: ದಕ್ಷಿಣ ಕನನಡ ಜಿಲೆೆ ದ್ೆೇವಸನಾನಗಳ ಜನತ್ೂೆರೇತ್ಸವದಲ್ಲೆ 
ಹಂದತಗಳೆೇತ್ರರಿಗೆ ಜನತ್ನರ ವನಯಪನರಕ್ೆೆ ಅವಕ್ನಶ 
ಇಲೆದರತವ ಬಗೆೆ. 

--- 

ಶ್ರೇ ಸಿ.ಎಂ.ಇಬನರಹಂ (ವಿಧನನಸಭೆಯಿಂದ ಚತರ್ನಯಿತ್ರನದವರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಅವಕ್ನಶ ನೇಡಿದೆಕ್ನೆಗಿ ತ್ಮಗೆ ಧನಯವನದಗಳು. ಇತಿುೇಚೆಗ ೆದಕ್ಷಿಣ 
ಕನನಡ ಜಿಲೆೆಯ ಮಂಗಳನದ್ೇೆವಿ ದ್ೇೆವಸನಾನ, ಬೊಪಪರ್ನಡತ ದತಗನಾಪರಮೇಶಾರಿ ದ್ೇೆವಸನಾನ, 
ಪತತ್ೂುರತ ಮಹನಲ್ಲಂಗೆೇಶಾರ ದ್ೆೇವಸನಾನ. ಕ್ನಟ್ಟಪನಳಯ ಗಣೆೇಶಪತರ ಮಹನಗಣಪತಿ ದ್ೆೇವಸನಾನಗಳ 
ಜನತ್ೂೆರೇತ್ಸದಲ್ಲೆ ಹಂದತಯೇತ್ರ ವನಯಪನರಿಗಳಿಗ ೆ ಅವಕ್ನಶ ನೇಡದರಲತ ಸಕ್ನಾರ ನಧನಾರ 
ಕ್ೆೈಗೊಳುಲನಗಿದತೆ, ಈ ಸಂಬಂಧ ದ್ೆೇವಸನಾನದ ಮತಂಭನಗದಲ್ಲೆ ಬನಯನರ್ಚ ಅಳವಡಿಸಿರತವುದತ ಕಂಡತ 
ಬಂದರತತ್ುದ್.ೆ ಆದರೆ, ಸತಮನರತ 800 ವಷಾಗಳ ಇತ್ಹನಸ ಇರತವ ಬೂೆಪಪರ್ನಡತ 
ದತಗನಾಪರಮೇಶಾರಿ ದ್ೆೇವಸನಾನವನತನ ಮತಸಿೆಂ ವನಯಪನರಿ, ಬೊಪತಪಬನಯರಿ ನಮಿಾಸಿದ್ನೆರೆ ಎಂಬತದತ 
ಪರತಿೇತಿ. ಮತಸಿೆಂರತ ಮದಲತ ಪರಸನದವನತನ ಸಿಾೇಕರಿಸತವ ಅವಕ್ನಶ ನೇಡತವ ಅಪರೂಪದ 
ಸಂಪರದ್ನಯಕೂೆ ಇದತ ಹೆಸರತವನಸಿಯನಗಿದೆ್. ದ್ೆೇವಸನಾನ ನಮಿಾಸಿದ ವಯಕ್ತುಯ ಗೌರವನಥಾವನಗಿ 
ದ್ೆೇವನಲಯದ ರಥೂೆೇತ್ಸವ ಪರತಿವಷಾ ಇಲ್ಲೆಂದ ಪನರರಂಭವನಗತತ್ುದ್ೆ. ವನಷಿಾಕ ಉತ್ಸವದ ಮದಲತ, 
ಪರಸನದವನತನ ಬೊಪತಪಬನಯರಿ ವಂಶಸಾರಿಗ ೆನೇಡಲನಗತತಿುದ್.ೆ ಅದಕ್ೆೆ ಪರತಿಯನಗಿ ಕತಟತಂಬದವರತ ಹಣತಣ 
ಮತ್ತು ಹೂವುಗಳನತನ ದ್ೇೆವಿಗೆ ಅಪ್ತಾಸತತ್ನುರ.ೆ ಹನಗಿದೆರೂ ಸಹ ಇಲ್ಲೆ ಮತಸಿೆಂ ವನಯಪನರಿಗಳಿಗೆ 
ನಬಾಂಧ ಹೆೇರಿರತವುದತ ಖ್ಂಡನೇಯ. ಅದ್ೆೇ ರಿೇತಿ ಉಡತಪ್ತ ಜಿಲೆೆಯ ಕ್ನಪತವಿನ ಮನರಿಗತಡಿ 
ಜನತ್ರೆಯಲ್ಲೆ ಮತಸಿೆಂ ವನಯಪನರಿಗಳಿಗ ೆಅನತಮತಿ ನೇಡಲನಗಿಲೆ.  

(ಈ ಹಂತ್ದಲ್ಲೆ ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್ಚರವರನದ ಮನನಯ ಕ್.ೆಟ್ಟ.ಶ್ರೇಕಂಠೆೇಗೌಡರತ ಸಭನಪತಿ 
ಪ್ತೇಠವನತನ ಅಲಂಕರಿಸಿದರತ) 
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ಪಡತಬಿದರ ಮಹನಲ್ಲಂಗೆೇಶಾರದ ರಥೂೆೇತ್ೊಸೇವದಲೂೆ ಸಹ ಮತಸಿೆಂ ವನಯಪನರಿಗಳಿಗ ೆನಬಾಂಧ 
ಹೆೇರಲನಗಿದ್.ೆ ಮನರಿಗತಡಿ ಜನತ್ರೆಯಲ್ಲೆ ಪರತಿವಷಾ ನೂರನರತ ಮತಸಿೆಂ ವನಯಪನರಿಗಳು ಕ್ೊೇಳಿ, ಐಸ್ಚ 
ಕ್ತರೇಂ, ಮತ್ತು ಹೂವು ಮನರನಟ ಮಳಿಗೆಗಳನತನ ಹನಕ್ತಕ್ೊಂಡತ ವನಯಪನರ ಮನಡತತಿುದೆರತ. ಈ ವಷಾ 
ಮತಸಿೆಂರ ಬದಲನಗಿ ಹಂದತಗಳು ವನಯಪನರಿ ಮಳಿಗೆಗಳನತನ ಹನಕ್ತದ್ನೆರ.ೆ ದಶಕಗಳಿಂದ ಜನತ್ರೆ, ಉತ್ಸವ 
ಸೇೆರಿದಂತ್ ೆ ಹಂದತ ಧನಮಿಾಕ ಕ್ನಯಾಕರಮಗಳಲ್ಲೆ ವನಯಪನರ ಮನಡಿಕ್ೂೆಂಡತ ಬರತತಿುದೆ, ಮತಸಿೆಂ 
ವನಯಪನರಿಗಳಿಗೆ ಮದಲ ಬನರಿಗ ೆ ನಬಾಂಧ ಹೆೇರಲನಗಿದ್.ೆ ವನಯಪನರಕ್ೆೆ ಅವಕ್ನಶ ನೇಡತವಂತ್ೆ, 
ಬಿೇದಬದ ವನಯಪನರಿಗಳು ಹನಗೂ ಜನತ್ರೆ ವನಯಪನರಿಗಳ ಒಕೂೆಟದ ಕ್ನಯಾದಶ್ಾ ಕ್ನಪತ ಮನರಿಗತಡಿ 
ದ್ೆೇವಸನಾನದ ಆಡಳಿತ್ ಮಂಡಳಿಗೆ ಮನವಿ ಮನಡಿದೆರೂ ಸಹ ಪರಯೇಜವನಗಿರತವುದಲೆ. ಒಕೂೆಟದಲ್ಲೆ 
ಎಲನೆ ಜನತಿ ಧಮಾಗಳಿಗೆ ಸೇೆರಿದ ಸನವಿರಕೂೆ ಹೆಚತಚ ವನಯಪನರಿಗಳಿದತೆ, ಅದರಲ್ಲೆ ಆರತನೂರಕೂೆ ಹೆಚತಚ 
ಮತಸಿೆಂರಿದ್ನೆರ.ೆ ಕ್ೂೆೇಮತ ಸಂಘಷಾದಂದ ಮತಸಿೆಂ ವನಯಪನರಿಗಳ ಜಿೇವನ ಬಿೇದ ಬದಗೆ ಬರಲ್ಲದ್ೆ. 
ಕ್ೊಲೂೆರಿನ ಮೂಕ್ನಂಬಿಕ್ನ ದ್ೆೇವಸನಾನದ ಜನತ್ರೆ ಮಹೊೇತ್ಸವದಲ್ಲೆ ಅನಯ ಮತಿೇಯರಿಗೆ ವನಯಪನರ 
ನಡಸೆಲತ ಅವಕ್ನಶ ನೇಡಬನರದತ ಎಂಬ ವಿಶಾಹಂದತ ಪರಿಷತ ಮತ್ತು ಬಜರಂಗದಳದ ವತಿಯಿಂದ 
ಮನವಿ ನೇಡಿರತವ ಬಗೆೆ ಪತಿರಕ್ೆಯಲ್ಲೆ ವರದಯನಗಿದೆ್. ಸಮನಜದಲ್ಲೆ ಈ ರಿೇತಿಯ 
ಕ್ೊೇಮತಸಂಘಷಾದ ವನತ್ನವರಣ ನಮನಾಣವನಗತತಿುದೆರೂ ಸಹ ಸಕ್ನಾರವು ಏನತ ಕರಮವಹಸಿದ್ ೆ
ಎಂದತ ತಿಳಿದಲೆ. ಆದತದರಿಂದ ಈ ವನತ್ನವರಣಕ್ೆೆ ಅವಕ್ನಶ ನೇಡದ್ೆ, ಸಮನಜದಲ್ಲೆ ಶನಂತಿ 
ಕ್ನಪನಡತವಂತ್,ೆ ಜನತ್ರೆಯಲ್ಲೆ ಮತಸಿೆಂ ವನಯಪನರಿಗಳಿಗ ೆಯನವುದ್ೆೇ ರಿೇತಿಯ ನಬಾಂಧ ಹೆೇರಬನರದತ 
ಎಂದತ ಈ ಮೂಲಕ ಸಕ್ನಾರವನತನ ಒತ್ನುಯಿಸತತ್ೆುೇರ್.ೆ 

ಇದತ ಜಗಜೊಯೇತಿ ಬಸವಣಣನವರ ಮತ್ತು, ರನಷರಕವಿ ಕತವೆಂಪತರವರ ರ್ನಡತ. ದಯವಿಟತಿ 
ಅವರತ ವಿಧನನಸಭೆಯಲ್ಲೆ ನೇಡಿರತವ ಉತ್ುರವನತನ ರೆ್ೂೇಡಿದ್ೆೆೇರೆ್.  

(ಮತಂದತ) 
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(595) 24.03.2022 12.30 LL-MD (GR) 

(ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್ಚರವರ ಉಪಸಿಾತಿ) 

ಶ್ರೇ ಸಿ.ಎಂ. ಇಬನರಹಂ(ಮತಂದತ):- 

ನಮೂ ರ್ನಡತ ಶ್ರೇ ಬಸವಣಣನವರ ಹನಗೂ ಕತವೆಂಪತರವರ ರ್ನಡತ. ನರ್ನೆಯ ದವಸ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ 
ಕ್ೆಳಮರೆ್ಯಲ್ಲೆ,ಚ “ಈ ಹಂದ್ ೆ ಮನಡಿದಂತ್ಹ ಕ್ನನೂನತ”ಚ ಎಂದತ ನೇಡಿದ ಉತ್ುರವನತನ 
ರೆ್ೂೇಡಿರತತ್ುೆೇರೆ್.  

ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್ಚ:- ಮನನಯ ಇಬನರಹಂರವರೇೆ, ಶ್ನಯವೆೇಳೆಯಲ್ಲೆ ಚಚೆಾ ಮನಡತವಂತಿಲೆ.  

ಶ್ರೇ ಸಿ.ಎಂ. ಇಬನರಹಂ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅನಯರ ಡೂೆಂಕನತನ ನೇವೇೆಕ್ೆೇ ತಿದತೆವಿರಿ, 
ನಮೂ ನಮೂ ತ್ನತವ ಸಂತ್ೈೆಯಿಸಿಕ್ೂೆಳಿು, ನಮೂ ನಮೂ ಮನವ ಸಂತ್ೈೆಯಿಸಿಕ್ೂೆಳಿು. ಈ ಹಂದ್ ೆ
ಆಗಿರತವಂತ್ಹ ಕ್ನನೂನನತನ ಕ್ೆೈಬಿಡಬೇೆಕತ. ಈಗ ಹೂೆಸ ಪರಂಪರಯೆನತನ ಹನಕ್ತ, ನಮಗೂ ಕೂಡ 
ಹಣತಣ ವನಯಪನರ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಹನಗೂ ಅದರಿಂದ ಎರಡತ ಹೊತ್ತು ಊಟ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಅವಕ್ನಶ 
ನೇಡಬೆೇಕ್ೆಂದತ ಕ್ೂೆೇರತತ್ುೆೇರೆ್.  

ಶ್ರೇ ಜೆ.ಸಿ. ಮನಧತಸನಾಮಿ(ಕ್ನನೂನತ, ಸಂಸದೇಯ ವಯವಹನರಗಳು ಮತ್ತು ಶನಸನ ರಚರೆ್ 
ಹನಗೂ ಸಣಣ ನೇರನವರಿ ಸಚಿವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಸಕ್ನಾರ ‘ರೂಲ್ಚ ಆಫ್ಚ ಲನ 
ಮೇಲೆ̓  ನಡಯೆತತ್ುದ್.ೆ 2002ರೆ್ೇ ಇಸವಿಯಲ್ಲೆ the Karnataka Hindu Religious 
Institutions and Charitable Endowments Act ಮೇಲೆ ರೂಲ್ಸಚ ಮನಡಿದ್ನಗ, 
ರೂಲ್ಸಚನಲ್ಲೆ ಬಹಳ ಸಪಷಿವನಗಿ,ಚ “ಸಂಸೆಾಯ ಸಮಿೇಪದ ಜಮಿೇನತ, ಕಟಿಡ ಅಥವನ ನವೆೇಶನಗಳು 
ಸೇೆರಿದಂತ್ ೆ ಯನವುದ್ೆೇ ಸಾತ್ುನತನ ಹಂದೂಗಳಲೆದ್ೆೇ ಇರತವವರಿಗ ೆ ಗತತಿುಗೆ ನೇಡತ್ಕೆದೆಲೆ”ಚ ಎಂದತ 
ಕ್ನನೂನತ ಮನಡಲನಗಿರತತ್ುದ್ೆ. ಈಗ ದ್ೇೆವಸನಾನದ ಆಡಳಿತ್ ಮಂಡಳಿಯವರತ ಈ ಕ್ನನೂನನತನ 
ಹಡಿದತಕ್ೂೆಂಡತ ಎಂಡೊೇಮಂಟಸಚ ರೂಲ್ಚನಲ್ಲೆದ್ೆ, how can we give opportunity ಎಂದತ 
ತ್ಡಹೆಡಿದರತತ್ನುರೆ. ಈ ಕ್ನನೂನನತನ ರ್ನವು ತ್ರತವುದಕ್ೆೆ ಹೂೆೇಗಿರತವುದಲೆ. All Endowment 
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Religious Institutions ಅವರತ ಇವತಿುನ ದವಸ ಈ ಕ್ನಯಿದ್ೆ ಮತ್ತು ನಯಮಗಳ ಪತಸುಕ 
ಇಟತಿಕ್ೂೆಂಡತ,ಚ“ನೇವೆೇ ಮನಡಿರತವ ಕ್ನಯಿದ್ ೆಮತ್ತು ನೇವೆೇ ಮನಡಿರತವ ನಯಮಗಳ ಕ್ಳೆಗೆ ರ್ನವು 
ತ್ಡಯೆತತಿುದೆರ,ೆ ತ್ನವು ಹೇೆಗೆ ಅಡಿಾ ಮನಡತತಿುೇರೆಂದತ, ಕ್ನನೂನತ ಮತ್ತು ಸತವಯವಸೆಾ ಎಂದತ ಏನತ 
ಕರಯೆತತಿುೇರೆಂದತ”ಚ ಎಂದತ ಹೆೇಳುತ್ನುರೆ. This is not against the law nor rules.  
ಆದರೂ ಕೂಡ ರ್ನನತ ನರೆ್ನಯ ದವಸ ಕ್ೆಳಮರೆ್ಯಲ್ಲೆ ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಗಳು ಮತ್ತು ರ್ನನತ 
ಉತ್ುರ ನೇಡತವನಗ ಹೆೇಳಿರತತ್ೆುೇವೆ. ಅಕಸನೂತಚ ಆ ದ್ೆೇವಸನಾನದ ಆವರಣದಲ್ಲೆ ಅಲೆದ್ೆೇ ಏರ್ನದರೂ 
ಬೆೇರ ೆ ಜನಗಗಳಲ್ಲೆ ತ್ಡೆ ಮನಡತತಿುದೆರ ೆ ರ್ನವು ಅಂತ್ಹವರ ವಿರತದಿ ಕರಮ ಜರತಗಿಸತತ್ೆುೇವೆ. ಆದರೆ, 
ಇದರಲ್ಲೆ ರ್ನವು ಯನರತ ಇರತವುದಲೆ. ಆದರೆ, 2002ರಲ್ಲೆ ಈ ಬಗೆೆ ಕ್ನನೂನತ ಆಗಿರತತ್ುದ್ೆ.  

ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶ್ಚ ಕ್.ೆ ರನಥೊೇಡಚ(ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ಮತಖ್ಯ ಸಚೆೇತ್ಕರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಆ ಕ್ನನೂನನತನ ಬದಲನವಣೆ ಮನಡಲ್ಲ.  

ಶ್ರೇ ಸಲ್ಲೇಂ ಅಹಮದ್ಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ,  

ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್ಚ:- ಶ್ನಯ ವೆೇಳೆಯಲ್ಲೆ ಚಚೆಾ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಅವಕ್ನಶವಿರತವುದಲೆ.  

ಶ್ರೇ ಸಲ್ಲೇಂ ಅಹಮದ್ಚ(ಸಾಳಿೇಯ ಸಂಸೆಾಗಳ ಕ್ೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇದತ 
ಕ್ೆೇವಲ ದ್ೆೇವಸನಾನದಲ್ಲೆ ಮನತ್ರವಲೆದ್ೆೇ, ಬೆೇರ ೆಬೆೇರ ೆಜಿಲೆೆಗಳಿಗೆ ಹರಡತತಿುದ್ೆ.  

ಶ್ರೇ ಜೆ.ಸಿ. ಮನಧತಸನಾಮಿ:_ ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಹೌದತ. ರ್ನನತ ಸಹ ಅದರೆ್ನೇ 
ಹೆೇಳುತಿುದ್ೆೆೇರ್.ೆ ಏರೆ್ೂೇ ಒಂದತ ಒಳೆುಯ ಕ್ಲೆಸ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಹೊೇದ್ನಗ, ಅದಕ್ೆೆ ವಿರತದಿವನದ 
ಕ್ೆಲಸಗಳು ಆಗತವುದತ ಜನಸಿುಯನಗತತಿುವ.ೆ   ಈ ಬಗೆೆ ರ್ನವು ಚಚೆಾ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆ.  

ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್ಚ:- ಮನನಯ ಸಲ್ಲೇಂ ಅಹಮದ್ಚರವರೆೇ, ಶ್ನಯ ವೆೇಳಯೆಲ್ಲೆ ಚಚೆಾಗೆ 
ಅವಕ್ನಶವಿರತವುದಲೆ.  
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ಶ್ರೇ ಸಲ್ಲೇಂ ಅಹಮದ್ಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇದತ ಬಹಳ ಪರಮತಖ್ವನದ 
ವಿಚನರವನಗಿದೆ್.  

ಶ್ರೇ ಜೆ.ಸಿ. ಮನಧತಸನಾಮಿ:_  ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇವತಿುನ ನಯಮದ ಪರಕ್ನರ 
ಸಕ್ನಾರ ಆ ಸಂಸೆಾಗಳ ವಿರತದಿ ಕರಮ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುುವಂತ್ಹ ಸಿಾತಿಯಲ್ಲೆ ಇರತವುದಲೆ. ಆದರೆ, 
ದ್ೆೇವಸನಾನದ ಆವರಣ ಹೊರತ್ತಪಡಿಸಿ ಬೆೇರ ೆ ಕಡ ೆ ತ್ಡಯೆತತಿುದೆರೆ ಅಂತ್ಹ ಸಂಸೆಾಯ ವಿರತದಿ 
ಖ್ಂಡಿತ್ವನಗಿಯೂ ಸಹ ಕರಮ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುುತ್ುೆೇವೆ.  

ಶ್ರೇ ಸಿ.ಎಂ. ಇಬನರಹಂ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅಷತಿ ಮನಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಬಹಳ 
ಉಪಯೇಗವನಗತತ್ುದ್ೆ. ಅದ್ೆೇ ರಿೇತಿ ಮನನಯ ಸಭನರ್ನಯಕರತ ಈ ವಿಚನರದಲ್ಲೆ ಸಾಲಪ ಮತತ್ತವಜಿಾ 
ವಹಸಿ, ಇದರಲ್ಲೆ ಮಧಯಪರವೆೇಶ ಮನಡಿದರೆ ಕ್ೆೇವಲ ೧ ಗಂಟೆಯಲ್ಲೆ ಈ ಸಮಸೆಯ ಪರಿಹನರವನಗತತ್ುದ್ೆ. 
ಅವರ ಮನತ್ನತನ ಎಲೆರೂ ಕ್ೆೇಳುತ್ನುರೆ. ಯನರತ ಕ್ೆೇಳುವುದಲೆವೆಂದತ ಹೆೇಳುವುದಲೆ.  

ಶ್ರೇ ಜೆ.ಸಿ. ಮನಧತಸನಾಮಿ:_ ಮನನಯ ಸಭನರ್ನಯಕರತ ದ್ೆೇವರ ಮಂತಿರಯನಗಿದ್ನೆರ.ೆ ಹನಗನಗಿ, 
ದ್ೆೇವಸನಾನ ಹನಗೂ ಇತ್ರೆ ವಿಷಯಗಳನತನ ರಕ್ಷಣೆ ಮನಡತವಂತ್ಹ ಕ್ಲೆಸ ಮನಡಬೇೆಕತ.  

ಶ್ರೇ ಸಲ್ಲೇಂ ಅಹಮದ್ಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಯನರತ ಈ ರಿೇತಿಯ ಬನಯನರ್ಚ 
ಹನಕತತ್ನುರೆ, ಅವರ ವಿರತದಿ ಕರಮ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಳುಬೇೆಕತ. ಕ್ೊೇಮತ-ಸನಮರಸಯ ಕ್ನಪನಡತವಂತ್ಹ 
ಕ್ೆಲಸ ಸಕ್ನಾರದ್ನೆಗಿರತತ್ುದ್.ೆ  

ಶ್ರೇ ನಸಿೇರ್ಚ ಅಹೂದ್ಚ(ವಿಧನನಸಭೆಯಿಂದ ಚತರ್ನಯಿತ್ರನದವರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ವಿಶೆೇಷವನಗಿ ಮನನಯ ಕ್ನನೂನತ ಮಂತಿರಯವರಲ್ಲೆ ಮನವಿ 
ಮನಡತವುದ್ೆೇರ್ಂೆದರೆ, ಈ ರಿೇತಿಯ ಘಟರ್ ೆನರ್ನೆಯ ದವಸ ಚಿಕೆಪೆೇಟೆಯಲ್ಲೆಯೂ ಸಹ ನಡದೆರತತ್ುದ್ೆ. 
ಆ ಘಟರ್ ೆ ಸಕ್ನಾರದ ಗಮನಕ್ೆೆ ಬಂದದ್ಯೆೇ ಅಥವನ ಇಲೆವೇ ಅದತ ನನಗ ೆ ಗೊತಿುರತವುದಲೆ. 
ಹನಗನಗಿ, ಈ ವಿಷಯವನತನ ಗಂಭಿೇರವನಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಸಕ್ನಾರದಂದ ಒಂದತ ಆದ್ೇೆಶವನತನ 
ಕ್ೊಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ ಮನವಿ ಮನಡತತಿುದ್ೆೆೇರ್.ೆ  
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ಶ್ರೇ ಜೆ.ಸಿ. ಮನಧತಸನಾಮಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, as it is there in the 
existing rule,  ರ್ನವು ದ್ೇೆವಸನಾನದ ಆವರಣದಲ್ಲೆ ತ್ಡ ೆ ಮನಡತತಿುರತವವರ ವಿರತದಿ ಕರಮ 
ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುುವುದಕ್ೆೆ ಅವಕ್ನಶ ಇರತವುದಲೆ. ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲೆ ರ್ನನತ ಸಪಷಿವನಗಿರತತ್ೆುೇರ್.ೆ ಆದರೆ, 
ದ್ೆೇವಸನಾನದ ಆವರಣದ ಹೊರಗಡೆ ಏರ್ನದರೂ ಈ ಕ್ನನೂನನತನ ಉಪಯೇಗ ಮನಡಿ, 
ದತರತಪಯೇಗಪಡಿಸಿದೆರೆ ರ್ನವು ಅಂತ್ಹವರ ವಿರತದೆ ಖ್ಂಡಿತ್ವನಗಿಯೂ ಕರಮ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುುತ್ೆುೇವೆ.  

ಶ್ರೇ ಸಿ.ಎಂ. ಇಬನರಹಂ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈ ಬಗೆೆ ಪೊಲ್ಲೇಸ್ಚರವರಿಗ ೆ ಒಂದತ 
ಆದ್ೆೇಶ ಕ್ೊಡಲ್ಲ.  
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ಉ) ವಿಷಯ:- ಬಿೇದರ್ಚ ಜಿಲೆೆಯಲ್ಲೆರತವ ಪನಪನರ್ನಶ ಲ್ಲಂಗೆೇಶಾರ ದ್ೆೇವಸನಾನ 
ಕಟಿಡ ಶ್ಥಿಲನವಸಾೆಯಲ್ಲೆರತವ ಬಗೆೆ 

- - - 

ಶ್ರೇ ಅರವಿಂದ ಕತಮನರ್ಚ ಅರಳಿ(ವಿಧನನಸಭೆಯಿಂದ ಚತರ್ನಯಿತ್ರನದವರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅವಕ್ನಶ ನೇಡಿದೆಕ್ನೆಗಿ ಧನಯವನದಗಳು. ಇತಿಹನಸ ಪರಸಿದಿವನಗಿರತವ ಮತ್ತು 
ಪೌರನಣಿಕ ಕ್ೆೇತ್ರಗಳನಗಿರತವ ಬಿೇದರ್ಚ ಜಿಲೆೆಯ ಹೆಮೂಯ ದ್ೆೇವಸನಾನಗಳನಗಿರತವ ಶ್ರೇ 
ಪನಪರ್ನಶಲ್ಲಂಗ ದ್ೆೇವಸನಾನ ಮತ್ತು ನರಸಿಂಹ ಝರಣಿ ದ್ೆೇವಸನಾನಗಳು ಇಂದತ ಶ್ಥಿಲ ಸಿಾತಿಯಲ್ಲೆ 
ಬಂದತ ನಂತಿದ್.ೆ ಇತಿಹನಸ ಕ್ೆದಕ್ತ ರೆ್ೂೇಡಿದರೆ ಈ ಎರಡತ ದ್ೆೇವಸನಾನಗಳಲ್ಲೆ ಭವಯವನದ ಇತಿಹನಸ 
ಇದ್ೆ. ಆದರೆ, ಇಂದತ ಈ ದ್ೆೇವಸನಾನಗಳು ಜಿೇಣೂೆೇಾದ್ನಿರಕ್ನೆಗಿ ಕ್ೆೈ ಮನಡಿ ಕರಯೆತತಿುವೆ.  

ಶ್ರೇ ಪನಪರ್ನಶಲ್ಲಂಗ ದ್ೆೇವಸನಾನದಲ್ಲೆ ವಷಾವನರತ ೩೬೫ ದನಗಳಲ್ಲೆ ಹರಿವ ನೇರತ ಕತಂಡದಲ್ಲೆ 
ಶೆೇಖ್ರಣೆಯನಗತತಿುತ್ತು. ಆ ನೇರಿನಲ್ಲೆ ಮತಳಗಿದರೆ ಪನಪ ಪರಿಹನರವನಗತತ್ುದ್ೆ ಎಂಬ ಭನವರೆ್ 
ಭಕ್ನುದಗಳಲ್ಲೆದ್ೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲೆ ನೇರೇೆ ಬರತತಿುಲೆ. ಕ್ನರಣ ಹರಿದತ ಬರತವ ನೇರಿನ ಸತರಂಗ 
ಮನಗಾವನತನ ಸನವಾಜನಕರತ ಅಡಚಣೆ ಮನಡಿ ಕಚನಚವಸತುಗಳು, ಹನಳನದ ಸನಮಗಿರಗಳನತನ ಎಸದೆತ 
ಹರಿಯತವ ನೇರನತನ ಬಂದ್ಚ ಮನಡಿರತತ್ನುರ.ೆ  

ಅದ್ೆೇ ರಿೇತಿಯನಗಿ, ಶ್ರೇ ನರಸಿಂಹ ದ್ೆೇವಸನಾನದಲ್ಲೆ ಒಂದತ ಫಲನಾಂಗ್ಚ ವರಗೆ ೆಎದ್ೆಯ ಮಟಿದ 
ನೇರಲ್ಲೆ ಹೊೇಗಿ ದ್ೆೇವರ ದಶಾನ ಪಡಯೆತತಿುದೆರತ. ಆದರೆ, ಈಗ ಇಲ್ಲೆ ಕ್ೆಲವೆೇ ದನಗಳವರೆಗೆ ನೇರತ 
ಬರತತಿುದತೆ, ಬೆೇರ ೆ ದನಗಳಲ್ಲೆ ನೇರೆೇ ಬರತವುದಲೆ. ಸತರಂಗ ಮನಗಾದ ಬಫರ್ಚ ಝೇನ್ಚನಲ್ಲೆ 
ಖ್ನಸಗಿಯವರತ ಬೊೇರ್ಚವಲೆ್ಚ ಹನಕ್ತ ಮರ್ೆಕಟ್ಟಿಕ್ೂೆಂಡತ ನೇರತ ಬರತವುದನತನ ತ್ಡ ೆಒಡಿಾದ್ನೆರ.ೆ  

ಈ ಎರಡತ ಪತಣಯ ಕ್ೆೇತ್ರಗಳಿಗೆ ರೆ್ರಯೆ ರನಜಯಗಳನದ ತ್ೆಲಂಗನಣ, ಆಂಧರಪರದ್ೆೇಶ ಮತ್ತು 
ಮಹನರನಷರಗಳಿಂದ ಸನವಿರನರತ ಭಕ್ನುದಗಳು ಭೆೇಟ್ಟ ನೇಡತತ್ನುರ.ೆ ಆದೆರಿಂದ, ಈ ಎರಡೂ ಕ್ೆೇತ್ರಗಳ 
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ಜಿೇಣೊೇಾದ್ನಿರಕ್ನೆಗಿ ಸಕ್ನಾರ ಕರಮ ಕ್ೆೈಗೂೆಂಡತ ಭಕ್ನುದಗಳ ಸಹನಯಕ್ೆೆ ಬರಬೆೇಕ್ೆಂದತ ಶ್ನಯ 
ವೆೇಳೆಯಲ್ಲೆ ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ತ್ಮೂ ಮೂಲಕ ಒತ್ನುಯಿಸತತ್ೆುೇರ್ೆ.  

ಶ್ರೇ ಕೆ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ 
ಸದಸಯರನದ ಶ್ರೇ ಅರವಿಂದ ಕತಮನರ್ಚ ಅರಳಿಯವರತ ಶ್ನಯವೇೆಳೆಯಲ್ಲೆ ಪರಸನುಪ್ತಸಿರತವ ವಿಷಯಕ್ೆೆ 
ಮನನಯ ಮತಜರನಯಿ, ಹಜ್ಚ ಮತ್ತು ವಕಫಚ ಸಚಿವರಿಂದ ನಂತ್ರ ಉತ್ುರ ಒದಗಿಸಲನಗತವುದತ.  

 

ಊ) ವಿಷಯ:- ಬೆಂಗಳೂರತ ನಗರದ ಕಂಬಿಪತರ ಗನರಮದಲ್ಲೆ ಹರಿಯತತಿುರತವ ವೃಷಭನವತಿ 
ನದಗೆ ಖ್ನಸಗಿ ಕಟಿಡ ಮನಲ್ಲೇಕರತ ಅವಶೇೆಷಗಳನತನ ಸತರಿದತ ಕೃಷಿ ಜಮಿೇನತಗಳಿಗೆ ಕ್ೊಳವೆ ನೇರತ 
ಹೊೇಗಿರತವ ಬಗೆೆ 

- - - 

ಶ್ರೇ ಹೆರ್ಚ.ಎಸ್. ಗೊೇಪ್ತರ್ನಥ್ಚ(ಸಾಳಿೇಯ ಸಂಸೆಾಗಳ ಕ್ೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 
ಅವಕ್ನಶಕ್ನೆಗಿ ಧನಯವನದಗಳು. ವೃಷಭನವತಿ ತ್ನಯಜಯ ಘಟಕದಂದ ರೈೆತ್ರ ಜಮಿೇನಗ ೆಹರಿಯತತಿುರತವ 
ತ್ನಯಜಯ ಕ್ೊಳಚೆ ನೇರಿನಂದ ಬೆಳೆಹನಳು ಬಗೆೆ ಬೆಂಗಳೂರತ ನಗರದ ಮಧಯಭನಗದಲ್ಲೆ ಹರಿಯತತಿುರತವ 
ವೃಷಭನವತಿ ನದಯ ಬೆಂಗಳೂರತ ಖ್ನಸಗಿ ಲೆೇಔಟಚ ಮನಲ್ಲೇಕರತ ಕಟಿಡ ನಮನಾಣ 
ಅವಶೇೆಷಗಳನತನ ರನತ್ೊರೇರನತಿರ ಸತರಿಯತತಿುರತವುದರಿಂದ, ನದಯಿಂದ ಸತತ್ುಮತತ್ುಲ್ಲನ ಕೃಷಿ 
ಜಮಿೇನತಗಳಿಗ ೆ ಕ್ೂೆಳಚ ೆ ನೇರತ ನತಗಿೆ ರೈೆತ್ರತ ತಿೇವರ ತ್ೊಂದರಯೆನತನ ಅನತಭವಿಸತತಿುದ್ನೆರೆ. 
ಕಂಬಿಪತರ ಗನರಮದ ಸವಾೆ ನಂಬರ್ಚ: ೧೭೦ರಲ್ಲೆ ಅಕರಮವನಗಿ ಕಟಿಡ ತ್ನಯಜಯ ಸತರಿಯಲನಗಿದ್.ೆ  

ಆ ಕಟಿಡದ ಅವಶೇೆಷಗಳು ಸತಮನರತ ೨೦ ಅಡಿ ಎತ್ುರ ಮತ್ತು ಸತಮನರತ ೭೦೦ ಅಡಿ 
ಅಗಲವಿರತತ್ುದ್.ೆ ರೈೆತ್ರ ಜಮಿೇನತಗಳಿಗ ೆ ತ್ನಯಜಯ ನೇರತ ಸೇೆರಿರತವುದರಿಂದ ಸತಮನರತ ೧ ಎಕರೆ 
ಹನಳನಗಿ ೩೦ ರಿಂದ ೪೦ ಮರಗಳು ಕ್ೂೆಚಿಚ ಹೂೆೇಗಿರತತ್ುವ ೆ ಎಂದತ ನದಯ ಪಕೆದ ಜಮಿೇನನತನ 
ಹೊಂದರತವ ಸಣಣ ರೈೆತ್ರತ ತ್ಮೂ ಅಳಲತ ತ್ೊೇಡಿಕ್ೊಂಡಿರತತ್ನುರೆ. ಈ ಸಮಸೆಯಯ ಕತರಿತ್ತ 
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ಜಿಲನೆಧಿಕ್ನರಿಗಳ ಸಹತ್, ಸಾಳಿೇಯ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳ ಗಮನಕ್ೆೆ ತ್ಂದರೂ ಸಹ ಯನರತ ಸಹ ಕರಮ 
ಕ್ೆೈಗೊಂಡಿರತವುದಲೆ ಎಂದತ ರ್ನಗರಿಕರತ ದೂರಿರತತ್ನುರೆ. ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಮೂಕಪೆರೇಕ್ಷಕರಂತ್ ೆ
ಕತಳಿತಿರತವ ಕ್ನರಣ ಅಕರಮ ಕಟಿಡ ತ್ನಯಜಯ ಸತರಿಯತವ ಲೇೆಔಟಚ ಮನಲ್ಲೇಕರತ ಅದನತನ 
ಮತಂದತವರೆಸಿದ್ನೆರ.ೆ ಇತಿುೇಚೆಗೆ ವೆೈದಯಕ್ತೇಯ ತ್ನಯಜಯವನತನ ಸಹ ನದಗೆ ಸತರಿಯಲನಗಿದೆ್ ಎಂದತ 
ರ್ನಗರಿಕರತ ದೂರಿರತತ್ನುರೆ.  ಲೆೇಔಟಚ ಮನಲ್ಲೇಕರತ ಎಲನೆ ರಿೇತಿಯ ತ್ನಯಜಯ ನದಗ ೆ
ಸತರಿಯತತಿುರತವುದರಿಂದ ಕ್ೂೆಳಚೆ ನೇರತ ಜಮಿೇನಗೆ ಸೇೆರಿ ೨೦ ತೆ್ಂಗಿನ ಮರಗಳು ಹನಗೂ ಒಂದತ 
ಎಕರ ೆ ಜಮಿೇನನತನ ಕಳೆದತಕ್ೊಂಡಿದ್ೆೆೇರ್ೆಂದತ ರೈೆತ್ ದೂರಿದ್ನೆರ್ೆ.ಚ “ಮಳಗೆನಲದಲ್ಲೆ ಜಮಿೇನತ 
ಸಂಪೂಣಾವನಗಿ ತ್ನಯಜಯದಂದ ತ್ತಂಬಿರತತ್ುದ್ೆ. ಆದತದರಿಂದ, ರ್ನವು ಆ ಜಮಿೇನನಲ್ಲೆ ಏನನತನ 
ಬೆಳೆಯತವುದಕ್ೆೆ ಸನಧಯವಿಲೆ, ನಮೂ ಕತಟತಂಬಕ್ೆೆ ಕೃಷಿಯೇ ಮೂಲ ಆದ್ನಯ”ಚ ಎಂದತ ರೈೆತ್ರತ 
ತಿಳಿಸಿರತತ್ನುರ.ೆ  

ಲೆೇಔಟಚ ಮನಲ್ಲೇಕರತ ರನಜಕ್ನರಣಿಗಳ ಹಸೆರತ ಹೆೇಳಿಕ್ೊಂಡತ ನಮಗೆ ಬೆದರಿಕ್ೆ 
ಹನಕತತಿುದ್ನೆರಂೆದತ ರೈೆತ್ರತ ಆರೂೆೇಪ್ತಸಿದ್ನೆರೆ. ಕಂಬಿಪತರ ಗನರಮದ ಸವೆಾ ನಂಬರ್ಚ: 1೭1ರಲ್ಲೆ 
ಅಕರಮವನಗಿ ಕಟಿಡ ತ್ನಯಜಯ ಸತರಿಯಲನಗಿದ್.ೆ ಈ ಅವಶೆೇಷಗಳು ಸತಮನರತ ೨೦ ಅಡಿ ಎತ್ುರ ಮತ್ತು 
ಸತಮನರತ ೭೦೦ ಅಡಿ ಅಗಲವಿರತತ್ುದ್.ೆ ಸವೆಾ ನಂಬರ್ಚ:೬ ರಲ್ಲೆ ಜಮಿೇನತ ಸಂಪೂಣಾವನಗಿ ಕ್ೊಳಚ ೆ
ನೇರಿನಂದ ಆವೃತ್ವನಗಿರತತ್ುದ್ೆ. ಇಲ್ಲೆಗ ೆ ೧೫ ತ್ೆಂಗಿನ ಮರಗಳು ಮತ್ತು ಅಡಕ್ ೆ ಮರಗಳನತನ 
ಕಳೆದತಕ್ೊಂಡಿರತತ್ನುರೆ. ಈ ಭನಗದ ಸತಮನರತ ೧೦ ಜನ ರೈೆತ್ರತ ಈ ಸಮಸೆಯಯನತನ 
ಎದತರಿಸತತಿುದ್ನೆರೆ. ರೈೆತ್ರ ದೂರತಗಳಿಗೆ ಯನವ ಒಬಬ ಅಧಿಕ್ನರಿಯತ ಸಪಂದಸತತಿುಲೆ. ಹನಗನಗಿ, 
ತ್ಪ್ತಪತ್ಸಾರ ವಿರತದಿ ಕಟತಿನಟ್ಟಿನ ಅಗತ್ಯ ಕರಮ ಕ್ೆೈಗೂೆಳುಬೆೇಕ್ನಗಿ ಸಕ್ನಾರವನತನ ಶ್ನಯವೆೇಳೆಯಲ್ಲೆ 
ಒತ್ನುಯಿಸತತ್ೆುೇರೆ್.  

ಶ್ರೇ ಕೆ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ 
ಸದಸಯರನದ ಶ್ರೇ ಹೆರ್ಚ.ಎಸ್ಚ. ಗೊೇಪ್ತರ್ನಥ್ಚರವರತ ಶ್ನಯವೆೇಳೆಯಲ್ಲೆ ಪರಸನುಪ್ತಸಿರತವ ವಿಷಯಕ್ೆೆ 
ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಯವರಿಂದ ನಂತ್ರ ಉತ್ುರ ಒದಗಿಸಲನಗತವುದತ.  
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ಋ) ವಿಷಯ:- ಪನವಗಡದ ಅಪಘಾತ್ದ ಹರೆ್ನಲೆಯಲ್ಲೆ ಬೆಳಗೆೆ ಮತ್ತು ಪ್ತೇಕಚ 
ಅವರ್ಚನಲ್ಲೆ ಸಕ್ನಾರಿ ಬಸ್ಚಗಳ ಟ್ಟರಪಚ ಹಚೆತಚ ಮನಡತವ ಬಗೆೆ 

- - - 

ಶ್ರೇ ಕೆ್. ಹರಿೇಶ್ಚ ಕತಮನರ್ಚ(ವಿಧನನಸಭೆಯಿಂದ ಚತರ್ನಯಿತ್ರನದವರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅವಕ್ನಶಕ್ನೆಗಿ ಧನಯವನದಗಳು. ದರ್ನಂಕ:19.03.2022ರಂದತ ಪನವಗಡದಲ್ಲೆ 
ಸಂಭವಿಸಿದ ರಸೆು ಅಪಘಾತ್ದ ನಂತ್ರ ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಪತಿರಕ್ೆಯವರತ ರನಜಯದ ಹಲವು 
ಭನಗಗಳಲ್ಲೆ ರಿಯನಲ್ಲಟ್ಟ ಚೆಕಚ ನಡಸೆಿದತೆ, ಅದರ ಸಂಪೂಣಾ ವರದ ದರ್ನಂಕ:22.03.2022ರ 
ಪತಿರಕ್ೆಯಲ್ಲೆ ಪರಕಟಗೊಂಡಿರತತ್ುದ್ೆ.  

ಎಲೆರಿಗೂ ತಿಳಿದಂತ್,ೆ ಸಕ್ನಲದಲ್ಲೆ ಬೇೆಕ್ನದಷತಿ ಬಸ್ಚಗಳು ಇಲೆದ್ೆೇ ಇರತವುದರಿಂದ 
ಅದರಲ್ಲೆಯೂ ಪ್ತೇಕಚ ಅವರ್ಚನಲ್ಲೆ ಅಂದರೆ, ಕಛೆೇರಿ ಆರಂಭ ಮತ್ತು ಮತಕ್ನುಯದ ಸಮಯ, ಶನಲನ 
ಆರಂಭ ಮತ್ತು ಮತಕ್ನುಯದ ಸಮಯಗಳಲ್ಲೆ ಅಧಿಕ ಒತ್ುಡ ಉಂಟನಗಿ ಪರಯನಣಿಕರತ 
ಅನವನಯಾವನಗಿ ಸಿಕೆ ಸಿಕೆ ವನಹನಗಳ ಟನಪಚನಲ್ಲೆ ಕತಳಿತ್ತ, ವನಹನ ಹಂಭನಗ ರೆ್ೇತ್ನಡಿಕ್ೂೆಂಡತ 
ಪರಯನಣಿಸಬೆೇಕ್ನದ ಸಿಾತಿ ರನಜಯದ ಹಲವೆಡೆ ಇದ್ೆ. ಸಣಣ ಪತಟಿ ಮಕೆಳು ಬಸ್ಚಗಳ 
ಫತಟಚಬೂೆೇಡಚಾಗಳಲ್ಲೆ ಅಪನಯಕ್ನರಿಯನಗಿ ರೆ್ೇತ್ನಡಿಕ್ೂೆಂಡತ ಸನಗತವ ಚಿತ್ರಗಳು ಭಯ 
ಹತಟ್ಟಿಸತತಿುವೆ. ಇದಕ್ೆೆಲನೆ ಕ್ನರಣ ರನಜಯ ರಸೆು ಸನರಿಗ ೆ ನಗಮದವರತ ಜನರ ಅಗತ್ಯಕ್ೆೆ ತ್ಕೆಂತ್ೆ 
ಬಸ್ಚಗಳನತನ ಓಡಿಸದ್ೆೇ ಇರತವುದತ ಸಮಸೆಯ ಮೂಲವನಗಿದ್.ೆ ವಯಸೆ ಹಣೆತಣಮಕೆಳ ಪನಡಂತ್ೂ 
ಹೆೇಳತಿೇರದತ. ಜಿೇವ ಮತ್ತು ದ್ೌಜಾನಯ ಎರಡನೂನ ರಕ್ಷಿಸಿಕ್ೂೆಂಡತ ಪರಯನಣ ಮನಡಬೇೆಕ್ನಗಿದ್.ೆ  

ಪನವಗಡದಂತ್ಹ ಪರಕರಣ ನರ್ನೆ ಮರೆ್ನಯದಲೆ. ಇದ್ೆೇ ರಿೇತಿಯ ಹತ್ನುರತ ಪರಕರಣಗಳು ಈ 
ರನಜಯದಲ್ಲೆ ಸಂಭವಿಸಿವೆ. ಪರಕರಣ ಘಟ್ಟಸಿದ್ನಗಲಷೆಿೇ ಕರಮ ಕ್ೆೈಗೊಳುುವ ಸಕ್ನಾರ ತ್ದನಂತ್ರದಲ್ಲೆ 
ಯಥನಸಿಾತಿಗೆ ಅಂದರೆ, ಖ್ನಸಗಿ ಬಸ್ಚಗಳ ಸಂಚನರಕ್ೆೆ ಅನತವು ಮನಡಿಕ್ೂೆಡತತ್ುಲೆೇ ಬಂದದ್ೆ. 
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ವಿಜಯಕರ್ನಾಟಕ ಪತಿರಕ್ಯೆ ರಿಯನಲ್ಲಟ್ಟ ಚೆಕಚನಲ್ಲೆ ಮನನಯ ಸನರಿಗ ೆ ಸಚಿವರ ಕ್ೆೇತ್ರದಲೆೆೇ ಖ್ನಸಗಿ 
ಬಸ್ಚಗಳು ನಯಮ ಮಿೇರಿ ಸಂಚರಿಸತವುದತ, ಮಿತಿ ಮಿೇರಿದ ಪರಯನಣಿಕರನತನ ಕರದೆ್ೊಯತಯವುದತ 
ನರಂತ್ರವನಗಿದ್.ೆ ಗನರಮಿೇಣ ಭನಗವನದ ಮಳಕ್ನಲೂೂರತ ತ್ನಲೂೆಕ್ತನ ರೂೆಪಪ, ಮನಚೆೇನಹಳಿು, ಎಸ್ಚ. 
ಹನತಮನಪತರ ಇಂತ್ಹ ಕಡಗೆಳಲ್ಲೆ ಬಸ್ಚ ಸೌಕಯಾ ಇಲೆದರತವುದತ ವರದಯನಗಿದತೆ, ಇಲ್ಲೆ 
ಬೆರಳಣಿಕ್ೆಯಷೆಿೇ ಕ್.ೆಎಸ್ಚ.ಆರ್ಚ.ಟ್ಟ.ಸಿ. ಬಸ್ಚಗಳು ಸಂಚರಿಸತತಿುದತೆ, ಜನ ಆಟೂೆೇರಿಕ್ನ, ಕೂರಸರ್ಚ, 
ಲಗೆೇಜ್ಚ ಆಟೂೆೇಗಳನತನ ಆಶರಯಿಸಿದ್ನೆರ.ೆ ಇಂತ್ಹ ಪರಿಸಿಾತಿ ರನಮನಗರ, ತ್ತಮಕೂರತ, ಕ್ೊಡಗತ, 
ಬೆಳಗನವಿ, ಚಿತ್ರದತಗಾ, ಚಿಕೆಬಳನುಪತರ, ವಿಜಯಪತರ, ಕ್ೊಪಪಳ ಹೇಗೆ ರನಜಯದ ಎಲನೆ ಕಡಗೆಳಲೂೆ 
ಇದ್ೆ.  

ಆದಕ್ನರಣ, ಸಕ್ನಾರ ಹೆಚತಚ ಹೆಚತಚ ಬಸ್ಚಗಳನತನ ಬೆಳಗೆೆ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ ಪ್ತೇಕಚ ಅವರ್ಚನಲ್ಲೆ 
ವಯವಸೆಾ ಮನಡಬೇೆಕತ. ಸರಕ್ನರಿ ಬಸ್ಚಗಳ ಟ್ಟರಪಚ ಸಂಖ್ೆಯಗಳನತನ ಹೆಚತಚ ಮನಡಬೆೇಕತ. ಗನರಮಿೇಣ 
ಭನಗಗಳಲ್ಲೆ ಬಸ್ಚಗಳ ಸಂಚನರ ಕ್ೊರತೆ್ಯನತನ ತ್ಗಿೆಸತವ ಸಲತವನಗಿ ಅಧಯಯನ ಕ್ೆೈಗೊಂಡತ ಕರಮ 
ಕ್ೆೈಗೊಳುಬೆೇಕ್ೆಂದತ ಮನನಯ ಸನರಿಗ ೆ ಮತ್ತು ಪರಿಶ್ಷಿ ಪಂಗಡಗಳ ಕಲನಯಣ ಸಚಿವರನತನ 
ಶ್ನಯವೆೇಳೆಯಲ್ಲೆ ಒತ್ನುಯಿಸತತ್ೆುೇರೆ್.  

ಶ್ರೇ ಕೆ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ 
ಸದಸಯರನದ ಮನನಯ ಕ್.ೆ ಹರಿೇಶ್ಚ ಕತಮನರ್ಚರವರತ ಶ್ನಯವೆೇಳೆಯಲ್ಲೆ ಪರಸನುಪ್ತಸಿರತವ ವಿಷಯಕ್ೆೆ 
ಮನನಯ ಸನರಿಗ ೆ ಮತ್ತು ಪರಿಶ್ಷಿ ಪಂಗಡಗಳ ಕಲನಯಣ ಸಚಿವರಿಂದ ನಂತ್ರ ಉತ್ುರ 
ಒದಗಿಸಲನಗತವುದತ.  

(ಮತಂದತ) 
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(596) 24.03.2022 12.40 ವೆೈಎಲ್-ಎಂಡಿ (ಜಿಆರ್)  

(ವೆೈಸ್ಚಛೆೇಮಾನ್ಚರವರ ಉಪಸಿಾತಿ) 

ಎ) ವಿಷಯ:- ವಿಜಯಪತರ, ಬನಗಲಕ್ೊೇಟೆ, ಗದಗ, ಕಲಬತರಗಿ, ಯನದಗಿರಿ ಜಿಲೆೆಗಳಲ್ಲೆ 
ಹಮೇಫಿಲ್ಲಯನ ರೂೆೇಗಕ್ೆೆ ಸನವಾಜನಕರಿಗೆ ಸಕ್ನಾರಿ ಮತ್ತು ಖ್ನಸಗಿ ಆಸಪತ್ೆರಗಳಲ್ಲೆ 
ಚಿಕ್ತತೆ್ಸ ಕ್ೊಡಿಸತವ ಬಗೆೆ. 

***** 

 ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವೆಂಕಟೆೇಶ್ (ರ್ನಮನದ್ೆೇಾಶನ ಹೊಂದದವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 
ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿಜಯಪತರ, ಬನಗಲಕ್ೊೇಟೆ, ಗದಗ, ಕಲಬತರಗಿ, ಯನದಗಿರಿ ಜಿಲೆೆಗಳಲ್ಲೆ ಮಕೆಳಲ್ಲೆ 
ಕ್ೆಂಪತ ರಕುಕಣಗಳನತನ ಗೊತಿುಲೆದಂತೆ್ ಮನಯವನಗಿಸತವ “ಥಲಸಿೇಮಿಯನ”ಚಹನಗೂ ಅಧಿಕ ರಕುಸನರವ 
ಉಂಟತ ಮನಡತವ “ಹಮೇಫಿಲ್ಲಯನ”ಚ ರೂೆೇಗಗಳು ಗೊತಿುಲೆದಂತ್ೆ ಈ ಭನಗದ ನೂರನರತ 
ಕತಟತಂಬಗಳನತನ ಹಣನಣಗಿಸತತಿುರತವ ದತರಂತ್ದ ಬಗೆೆ ದನಪತಿರಕ್ೆಗಳಲ್ಲೆ  ವರದಯನಗಿರತತ್ುದ್ೆ. 

 ಈ ಎರಡೂ ರೂೆೇಗಗಳು ಮೇಲೆಂಡ ಜಿಲೆೆಗಳಲ್ಲೆ ಮಿತಿ ಮಿೇರಿದತೆ, ರೂೆೇಗಪ್ತೇಡಿತ್ರ ಬಗೆೆ 
ದತ್ನುಂಶ ಸಂಗರಹಸಿ ಸಮಗರ ಅಧಯಯನ ಮತ್ತು ಸಮಿೇಕ್ೆಗಳನತನ ನಡಸೆಿ ರೆ್ೂೇಡಲ್ಚ ಕ್ೆೇಂದರಗಳನತನ 
ತ್ೆರೆಯತವುದರ ಮೂಲಕ ಅಗತ್ಯವಿರತವ ತ್ಂತ್ರಜ್ಞನನವನತನ ಅಳವಡಿಸತವಲ್ಲೆ ಸಕ್ನಾರ 
ವಿಫಲವನಗಿರತತ್ುದ್ೆ.  ಸಕ್ನಾರದ ಯೇಜರೆ್ಗಳು ಕ್ೆೇವಲ ಸಕ್ನಾರಿ ಆಸಪತ್ೆರಗಳಿಗಷೆಿೇ ಸಿೇಮಿತ್ವನಗಿದತೆ, 
ಕ್ೆಲವು ನದಾಷಿ ಯೇಜರೆ್ಗಳನತನ ಖ್ನಸಗಿ ಆಸಪತ್ೆರ, ಮಡಿಕಲ್ಚ ಕ್ನಲೇೆಜತಗಳಿಗೂ ವಿಸುರಿಸತವ 
ಮೂಲಕ ರೂೆೇಗಪ್ತೇಡಿತ್ ಮಕೆಳ ರೆ್ರವಿಗ ೆಸಕ್ನಾರ ಧನವಿಸಬೆೇಕ್ನಗಿದೆ್.  

ಈ ರೂೆೇಗಗಳು ಲಂಬನಣಿ, ಮರನಠ, ಸಿಂಧಿ, ವಿಶಾಕಮಾ ಸೇೆರಿ ಹಲವು ಸಮತದ್ನಯಗಳಲ್ಲೆನ 
ಕ್ೆಲ ಕತಟತಂಬಗಳಲ್ಲೆ ಕ್ನಣಿಸಿಕ್ೂೆಳುುವ ಜಿೇನ್ಸಚನಲ್ಲೆನ ದ್ೊೇಷದಂದ್ನಗಿ ಕಂಡತಬಂದರತವುದತ 
ತಿಳಿದತಬಂದರತತ್ುದ್.ೆ  ರಕು ಸಂಬಂಧದಲ್ಲೆ ಮದತವಯೆನದರೆ ಅಂಥವರ ಮಕೆಳಲ್ಲೆ ಥಲಸಿೇಮಿಯನ 
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ಕಂಡತಬರತತ್ುದ್.ೆ  ಹಮೇಫಿಲ್ಲಯನ ಎಂಬತದತ ಕ್ೆೇವಲ ಗಂಡತ ಮಕೆಳಲೆಷೆಿೇ ಕಂಡತಬರತವ 
ರೂೆೇಗವನಗಿದೆ್.  ಈ ರೂೆೇಗಗಳು ಕ್ನಣಿಸಿಕ್ೂೆಂಡವರಲ್ಲೆ ರಕುಕಣಗಳ ಕ್ೊರತೆ್ ಉಂಟನಗಲ್ಲದತೆ, ಕ್ತಡಿನ, 
ಹೃದಯ ಸಮಸೆಯಗಳು ಕ್ನಣಿಸಿಕ್ೂೆಳುುತ್ುವೆ.  ಇದರಿಂದ ಜಿೇವಿತ್ನವಧಿ ಪರಮನಣ ಸಹ 
ಕಡಿಮಯನಗಲ್ಲದ್.ೆ  ಮನನವಿೇಯ ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ಹಲವು ಸಕ್ನಾರೆೇತ್ರ ಸಂಘ-ಸಂಸೆಾಗಳು ಈ 
ರೂೆೇಗ ಪ್ತೇಡಿತ್ ಮಕೆಳಿಗೆ ಉಚಿತ್ ಸೇೆವೆಯನತನ ಒದಗಿಸತತ್ನು ಬಂದರತವುದತ ಶನೆಘನೇಯ 
ಸಂಗತಿಯನಗಿದೆ್.  

ಉತ್ುರ ಕರ್ನಾಟಕ ಭನಗದಲ್ಲೆ ಈ ರೂೆೇಗಗಳು ಹಚೆತಚ ಕ್ನಣಿಸಿಕ್ೂೆಳುುವುದರಿಂದ ಚಿಕ್ತತೆ್ಸಗನಗಿ 
ರನಜಧನನ ಬೆಂಗಳೂರರೆ್ನ ಅವರತ ಆಶರಯಿಸತವ ಬದಲತ ಪರತ್ೆಯೇಕ ರೆ್ೂೇಡಲ್ಚ ಕ್ೆೇಂದರಗಳನತನ ಆ 
ಭನಗದಲ್ಲೆ ಸನಾಪ್ತಸತವ ಬಗೆೆ ಸಕ್ನಾರ ಕೂಡಲೇೆ ಕರಮ ಕ್ೆೈಗೊಳುಬೇೆಕ್ೆಂದತ ತ್ಮೂ ಮೂಲಕ ಮನನಯ 
ಆರೂೆೇಗಯ ಮತ್ತು ಕತಟತಂಬ ಕಲನಯಣ ಹನಗೂ ವೆೈದಯಕ್ತೇಯ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಚಿವರನತನ ಶ್ನಯ ವೆೇಳೆಯಲ್ಲೆ 
ಒತ್ನುಯಿಸತತ್ೆುೇರೆ್.  

ಡನ|| ಕೆ್.ಸತಧನಕರ್ಚ (ಆರೂೆೇಗಯ ಮತ್ತು ಕತಟತಂಬ ಕಲನಯಣ ಹನಗೂ ವೆೈದಯಕ್ತೇಯ ಶ್ಕ್ಷಣ 
ಸಚಿವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಹೆೇಳಿದ ಹನಗೆ ವಿಜಯಪತರ, 
ಬನಗಲಕ್ೊೇಟೆ, ಗದಗ, ಕಲಬತರಗಿ, ಯನದಗಿರಿ ಜಿಲೆೆಗಳಲ್ಲೆ ಮಕೆಳಲ್ಲೆ ಕಂಡತ ಬರತವ 
“ಥಲಸಿೇಮಿಯನ”ಚ ಎನತನವಂಥ ಸೂೆಂಕ್ತನಂದ ಕ್ೆಂಪತ ರಕುಕಣಗಳು ಬಹಳ ಕಡಿಮಯನಗತತ್ುದ್ೆ.   
ಅದ್ೆೇ ರಿೇತಿ “ಹಮೇಫಿಲ್ಲಯನ”ಚ ಕೂಡನ ಅಧಿಕ ರಕುಸನರವ ಉಂಟತ ಮನಡತವ ಖ್ನಯಿಲೆಯನಗಿದೆ್.  
ಇದತ ವಿಶೇೆಷವನಗಿ ಉತ್ುರ ಕರ್ನಾಟಕದ ರ್ನಲೆೆೈದತ ಜಿಲೆೆಗಳಲ್ಲೆ ಕಂಡತಬಂದದ್ೆ.  ಈ ರೂೆೇಗಗಳಿಗೆ 
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೆರತವ ವಿಕ್ೂೆಿೇರಿಯನ ಆಸಪತ್ೆರಯಲ್ಲೆ ಸಂಪೂಣಾವನಗಿ ಮತ್ತು ಸಮಗರವನಗಿ ಉಚಿತ್ 
ಚಿಕ್ತತೆ್ಸ ನೇಡಲನಗತತಿುದ್ೆ.  ಆದರೆ, ಆ ಜಿಲೆೆಗಳಲ್ಲೆ ವಿಶೆೇಷವನಗಿರತವಂಥ ಕ್ನಳಜಿಯನತನ 
ವಹಸಬೆೇಕ್ನಗಿದ್ೆ ಮತ್ತು ಆ ಜಿಲೆೆಯಲ್ಲೆಯೇ ಪಯನಾಯ ವಯವಸೆಾಯನತನ ಮನಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ ಮನನಯ 
ಸದಸಯರತ ಸಲಹೆಯನತನ ನೇಡಿದತೆ, ಅವರ ಸಲಹೆಯನತನ ಸನಾಗತ್ ಮನಡತತ್ೆುೇರ್ೆ.  ಆ ಜಿಲೆೆಯಲ್ಲೆ ನಮೂ 
ಯನವ ವೆೈದಯಕ್ತೇಯ ಕ್ನಲೇೆಜತಗಳಿವೆ, ಅಲ್ಲೆ ಸದಯಕ್ೆೆ Day Care Center ಮನಡತತಿುದ್ೆೆೇವೆ.  ಆದರೆ, 
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ಇದಕ್ೆೆ ಉತ್ೃಷಿವನಗಿ, ಸಮಗರವನಗಿ ಚಿಕ್ತತೆ್ಸ ನೇಡಲತ ಅಲ್ಲೆನ ಆಸಪತ್ೆರಗಳಲ್ಲೆ ವಯವಸೆಾ ಮನಡತವುದತ ಮತ್ತು 
ವಿಶೆೇಷ ಸಂೆಟರ್ಚಗಳನತನ ಮನಡತವಂಥದತ ನಮೂ ವೆೈದಯಕ್ತೇಯ ಕ್ನಲೇೆಜತಗಳಲ್ಲೆ 
ಮನಡತವಂಥದ್ನಗಿದತೆ, ನಮೂ ಹರಿಯ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳನತನ ಕರಸೆಿಕ್ೂೆಂಡತ ಸಭ ೆ ನಡಸೆಿ ಇದರ ಬಗೆೆ 
ಕರಮಕ್ೆೈಗೂೆಳುುತ್ೆುೇರ್ೆ.    

ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವೆಂಕಟೆೇಶ್ಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ,  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಸದಸಯರೆ ಶ್ನಯ ವೆೇಳೆಯ ಪರಸನುವಗಳ ಬಗೆೆ ಚಚೆಾಗ ೆಅವಕ್ನಶ 
ಇರತವುದಲೆ.  

ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವೆಂಕಟೆೇಶ್ಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಬಡವರಿಗೆ ಚಿಕ್ತತೆ್ಸಗ ೆ ಭರಿಸಲತ ಹಣ 
ಇರತವುದಲೆ.  ಹನಗಿರತವನಗ ಅವರತ ಬೆಂಗಳೂರಿನವರಗೊ ಹೆೇಗೆ ಬರಬೇೆಕತ? ಹನಗನಗಿ ಆ 
ಜಿಲೆೆಗಳಲ್ಲೆಯೇ ವಯವಸೆಾ ಮನಡಿಕ್ೂೆಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ ಮನವಿ ಮನಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ  

ಡನ|| ಕ್.ೆಸತಧನಕರ್ಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಆಗಲ್ಲ ವಯವಸೆಾ ಮನಡಿಸಿಕ್ೂೆಡತತ್ೆುೇರೆ್.  
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ಏ) ವಿಷಯ:- ಬೆಂಗಳೂರತ ನಗರದ ಮಂಗನಹಳಿುಯ ಸೇೆತ್ತವೆ ಬಳಿ ಇರತವ ವಿದತಯತಚ 
ಟನರನ್ಸಚಫನಮಾರ್ಚ ಸೊಪೇಟಗೊಂಡತ ಶ್ವರನಜ್ಚ ಮತ್ತು ಚೆೈತ್ನಯ ಇವರತಗಳಿಗೆ ಬೆಂಕ್ತ 
ತ್ಗತಲ್ಲ ಮೃತ್ರನಗಿರತವ ಬಗೆೆ.  

***** 

 

ಶ್ರೇ ಮಂಜತರ್ನಥ ಭಂಡನರಿ (ಸಾಳಿೇಯ ಸಂಸೆಾಗಳ ಕ್ೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೆ ಮಗಳ ಮದತವೆಗ ೆ ಛತ್ರ ಬತಕಚ ಮನಡಲತ ಪತತಿರ ಜೊತ್ ೆ ದಾಚಕರ ವನಹನದಲ್ಲೆ 
ಹೊೇಗತವನಗ ಟನರನ್ಸಚಫನಮಾರ್ಚ ಸೂೆಪೇಟಗೂೆಂಡತ ಬೆಂಕ್ತ ತ್ಗತಲ್ಲದ ಪರಿಣನಮ ಮಂಗನಹಳಿು 
ಶ್ವರನಜ್ಚ (55) ಮೃತ್ಪಟ್ಟಿದತೆ, ಪತತಿರ ಚೆೈತ್ನಯ (19) ಗಂಭಿೇರವನಗಿ ಗನಯಗೊಂಡಿರತವ ಬಗೆೆ  
ಇಂದನ ಉದಯವನಣಿ ಪತಿರಕ್ೆಯಲ್ಲೆ ಪರಕಟವನಗಿರತತ್ುದ್ೆ.   

ಮಂಗನಹಳಿುಯಲ್ಲೆ ವನಸವನಗಿದೆ ಶ್ವರನಜ್ಚ ಭದರತ್ನ ಸಿಬಬಂದಯನಗಿ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡತತಿುದತೆ, 
ಮಗಳು ಚೈೆತ್ನಯಳ ಮದತವೆಗ ೆ ಸಿದಿತ್ ೆ ಮನಡಿಕ್ೂೆಂಡಿದೆರತ.  ಇತಿುೇಚೆಗೆ ಎಂಗೆೇಜ್ಚಮಂಟಚ ಕೂಡ 
ಮತಗಿದತ್ತು.  ಈ ಹರೆ್ನಲಯೆಲ್ಲೆ ಬತಧವನರ, ದರ್ನಂಕ: 23.03.2022 ರಂದತ ಮಧನಯಹನ ತ್ಂದ್ ೆ
ಮತ್ತು ಮಗಳು ದಾಚಕರ ವನಹನದಲ್ಲೆ ಕಲನಯಣ ಮಂಟಪ ಬತಕಚ ಮನಡಲತ ಹೊೇಗಿ ಮರಳಿ ಬರತವನಗ 
ಮಂಗನಹಳಿುಯ ಸೇೆತ್ತವ ೆ ಬಳಿ ಟನರನ್ಸಚಫನಮಾರ್ಚ ಸೂೆಪೇಟಗೂೆಂಡ ಪರಿಣನಮ ಟನರನ್ಸಚಫನಮಾರ್ಚನ 
ಕ್ೆಲ ತ್ತಂಡತಗಳು ಸಿಡಿದತ ತ್ಂದ್ ೆ ಮತ್ತು ಮಗಳು ಇಬಬರ ಮತಖ್, ಎದ್ೆ ಹನಗೂ ದ್ೆೇಹದ ಇತ್ರ ೆ
ಭನಗಗಳಿಗ ೆಗಂಭಿೇರವನಗಿ ಪೆಟತಿ ಬಿದೆದತೆ ಅಲೆದ್ೆೇ, ಇಬಬರಿಗೂ ಬೆಂಕ್ತ ಕೂಡ ಹೂೆತಿುಕ್ೊಂಡಿದ್.ೆ  

ಶೆೇಕಡ 90 ರಷತಿ ಸತಟಿ ಗನಯಗಳಿಂದ ನಡತ ರಸೆುಯಲ್ಲೆ ನರಳುತಿುದೆ ತ್ಂದ್ ೆಮತ್ತು ಮಗಳನತನ 
ಸಾಳಿೇಯರತ ಕೂಡಲೇೆ ಆಂಬತಲೆನ್ಸಚ ಮೂಲಕ ವಿಕ್ೂೆಿೇರಿಯನ ಆಸಪತ್ೆರಗೆ ದ್ನಖ್ಲ್ಲಸಿದ್ನೆರ.ೆ  ದಾಚಕರ 
ವನಹನವು ಸಂಪೂಣಾ ಸತಟತಿ ಹೂೆೇಗಿದ್ೆ.  
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ರನತಿರ ಹೊತಿುಗ ೆಚಿಕ್ತತೆ್ಸ ಫಲಕ್ನರಿಯನಗದೆ್ ಶ್ವರನಜ್ಚ ಮೃತ್ಪಟ್ಟಿದ್ನೆರೆ.  ಪತತಿರ ಚೈೆತ್ನಯ ತ್ತತ್ತಾ 
ನಗನ ಘಟಕದಲ್ಲೆ ಚಿಕ್ತತೆ್ಸ ಪಡಯೆತತಿುದತೆ ಅವರ ಸಿಾತಿ ಗಂಭಿೇರವನಗಿದ್ೆ ಎಂದತ ವೆೈದಯರತ ಮನಹತಿ 
ನೇಡಿರತವ ಬಗೆೆ ಪೊಲ್ಲೇಸ್ಚ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.  

ಘಟರ್ೆಗೂ ಮದಲತ ಮಧನಯಹನ 12.30ರ ಸತಮನರಿಗ ೆಟನರನ್ಸಚಫನಮಾರ್ಚನಲ್ಲೆ ದಟಿವನದ ಹೂೆಗೆ 
ಕ್ನಣಿಸಿಕ್ೂೆಂಡಿದನತನ ಗಮನಸಿದ ದಶಾನ್ಚ ಮತ್ತು ಜಯರನಮಚ ಎಂಬತವವರತ ಬೆಸನೆಂ 
ಸಹನಯವನಣಿಗ ೆದೂರತ ನೇಡಿದೆರೂ ಸಹ ಸತಮನರತ ಒಂದೂವರ ೆಗಂಟೆಯನದರೂ ಯನರತ ಸಾಳಕ್ೆೆ 
ಬಂದಲೆ.  ಅದ್ೆೇ ವೇೆಳೆ ಈ ದತಘಾಟರ್ ೆನಡದೆದ್ ೆಎಂದತ ಸಾಳಿೇಯರತ ಆರೂೆೇಪ್ತಸಿದ್ನೆರೆ.  

ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆ ಸತಮನರಿಗ ೆ ಬೆಸನೆಂ ಸಹನಯವನಣಿಯಿಂದ ಕರ ೆ ಮನಡಿದ ಸಿಬಬಂದ, 
ಟನರನ್ಸಚಫನಮಾರ್ಚ ಸರಿಯನಗಿದೆ್ಯೇ? ಎಂದತ ದೂರತದ್ನರರಿಗ ೆ ಪರಶ್ನಸಿದ್ನೆರೆ.  ಅಷಿರಲ್ಲೆ ಈ 
ದತಘಾಟರ್ ೆಕಂಡ ದೂರತದ್ನರರತ ಸಹನಯವನಣಿ ಸಿಬಬಂದಗ ೆಜಿೇವ ಹೂೆೇದ ಮೇಲೆ ಬಂದತ ಏನತ 
ಮನಡತತಿುೇರಿ? ಎಂದತ ತ್ರನಟಗೆ ೆತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಂಡಿದ್ನೆರೆ.  ಅಗಿನಶನಮಕ ಸಿಬಬಂದ ಸಾಳಕ್ೆೆ ಬಂದತ ಬೆಂಕ್ತ 
ನಂದಸಿದ್ನೆರ.ೆ  

ಘಟರ್ ೆ ನಡಯೆತವ ಮದಲೆೇ ದೂರತ ನೇಡಿದೆರೂ ಸಹ ನಲಾಕ್ಷ ತ್ೊೇರಿರತವುದತ ಸಪಷಿವನಗಿ 
ಕ್ನಣತತ್ುದ್ೆ.  ಆದೆರಿಂದ ಈ ಘಟರ್ೆಗ ೆ ರೆ್ೇರ ಹೊಣಯೆನಗಿರತವ ಬೆಸನೆಂ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕಠಿಣ 
ಕರಮ ಕ್ೆೈಗೂೆಳುಬೆೇಕ್ೆಂದತ ಈ ಮೂಲಕ ಒತ್ನುಯಿಸತತ್ೆುೇರ್ೆ.   

ಶ್ರೇ ಎಲ್.ಸತನೇಲ್ಚ ಕತಮನರ್ಚ (ಇಂಧನ, ಕನನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸೃತಿ ಸಚಿವರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮಂಗನಹಳಿುಯಲ್ಲೆ ನರ್ನೆ ದವಸ ಮಧನಯಹನ ನಡದೆ ಘಟರ್ ೆಅತ್ಯಂತ್ 
ವಿಷನದನೇಯವನದತದ್ನಗಿದ್ೆ.  ಆ ರಿೇತಿ ಆಗಬನರದತ್ತು ಎನತನವುದತ ನಮೂಲೆರ ಅಭಿಪನರಯವನಗಿದ್ೆ.  
“ಪವಿತ್ರ”ಚ ಎಂಬ ಶನಲೆಯ ಬಳಿ ಇರತವ 250 ಕ್.ೆವಿ.ಸನಮಥಯಾದ ಟನರನ್ಸಚಫನಮಾರ್ಚ ನರ್ನೆ ದವಸ 
ಸೂೆಪೇಟಗೂೆಂಡತ, ತ್ಂದ್ೆ ಮತ್ತು ಮಗಳು ಮೃತ್ರನಗಿದ್ನೆರ.ೆ  ತ್ಂದ್ ೆಮಧನಯಹನದ್ೊಳಗೆ ಮೃತ್ರನದರೆ, 
ಮಗಳು ಮಧಯ ರನತಿರಯಲ್ಲೆ ಸತಟಿಗನಯಗಳಿಂದ ಮೃತ್ರನಗಿದ್ನೆರೆ ಎಂದತ ವರದ ಬಂದದ್.ೆ  250 
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ಕ್.ೆವಿ., radiator ನಲ್ಲೆರತವ ಲ್ಲೇಡಚ ವೆೈಯರ್ಚ ಸತಟತಿ ಆಯಿಲ್ಚ ಲ್ಲೇಕಚ ಆಗಿ, ನಂತ್ರ ಇಡಿೇ 
ಟನರನ್ಸಚಫನಮಾರ್ಚ ಬನೆಸ್ಿಚ ಆಗಿರತವುದತ ನಮೂ ಕಣಿಣಗ ೆಕಂಡತಬಂದದ್.ೆ  ಸತಮನರತ 12 ಗಂಟೆ 50 
ನಮಿಷಕ್ೆೆ ಸನವಾನಕರತ 1912 ಗೆ ಕರ ೆಮನಡಿ,ಚ“ಟನರನ್ಸಚಫನಮಾರ್ಚನಲ್ಲೆ ಹೊಗ ೆಬರತತಿುದ್ೆ, ತ್ಕ್ಷಣ ಕರಮ 
ಕ್ೆೈಗೊಳುಬೆೇಕ್ೆಂದತ”ಚ ದೂರನತನ ನೇಡಿದ್ನೆರ.ೆ  1912 ಗೆ ದೂರತ ಬಂದ ಕೂಡಲೇೆ ಸಂಬಂಧಪಟಿ 
ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳಿಗ ೆಕ್ನಲ್ಚ ಸಂೆಟರ್ಚನಂದ ಮನಹತಿ ಹೂೆೇಗಿದ್.ೆ  ಆದರೆ, ತ್ಕ್ಷಣವೆೇ ನಮೂ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು 
ಕರಮಕ್ೆೈಗೂೆಂಡಿದೆರ,ೆ ಆ ರಿೇತಿ ಆಗತತಿುರಲ್ಲಲೆ ಎನತನವಂಥ ಅಭಿಪನರಯ ಸಹ ಇದ್ೆ.   

ನಮೂ ಇಲನಖ್ೆಯಲ್ಲೆ ಈ ರಿೇತಿ ಅವಘಡ ಸಂಭವಿಸಿದರ ೆ 5.00 ಲಕ್ಷ ರೂಪನಯಿ ಪರಿಹನರ 
ನೇಡತವಂಥ ಯೇಜರೆ್ ಇದ್ೆ. 03 ಗಂಟೆ 10 ನಮಿಷಕ್ೆೆ ಆ ಟನರನ್ಸಚಫನಮಾರ್ಚ ಬನೆಸ್ಿ ಆಗಿದತೆ, 
ವಿಪರಿೇತ್ ಗನಯ ಅವರಿಬಬರ ಮೇಲ ೆಆಗಿ ಮೃತ್ಪಟ್ಟಿರತವುದರಿಂದ ನಮೂ ಇಲನಖ್ ೆಅನತಕಂಪವನತನ 
ತ್ೊೇರಿಸಿ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪನಯಿ ಪರಿಹನರ ಘೂೇಷಣ ೆ ಮನಡತತಿುದ್ೆೆೇವೆ.  ಇದ್ೂೆಂದತ ವಿಶೆೇಷವನದ 
ಪರಕರಣವೆಂದತ ತಿೇಮನಾನ ಕ್ೆೈಗೂೆಂಡಿದ್ೆೆೇವ.ೆ ಅದ್ೆೇ ಕ್ೆೇತ್ರದವರನದ ಮನನಯ 
ಎಸ್.ಟ್ಟ.ಸೂೆೇಮಶೆೇಖ್ರ್ಚರವರತ ನರ್ನೆ ರನತಿರ ಕರ ೆಮನಡಿ, ಈ ರಿೇತಿ ಘಟರ್ೆ ಸಂಭವಿಸಿದತೆ, ಏರ್ನದರೂ 
ಪರಿಹನರ ನೇಡಬೆೇಕ್ೆಂದತ ಒತ್ನುಯ ಮನಡಿದರತ.  ಈ ಸಂಬಂಧ ರ್ನನತ ಮನನಯ 
ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಗಳನದ ಶ್ರೇ ಬಸವರನಜ್ಚ ಬೊಮನೂಯಿಯವರೂೆಂದಗೂ ಚಚೆಾ ಮನಡಿ, ಅವರಿಬಬರಿಗೂ 
ತ್ಲನ ರೂ.5 ಲಕ್ಷದಂತೆ್ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪನಯಿ ಘೂೇಷಣೆ ಮನಡತತಿುದ್ೆೆೇವೆ.  ಇಂತ್ಹ ಘಟರೆ್ 
ಆಗಬನರದ್ನಗಿತ್ತು.  ಎಚಚರಿಕ್ ೆ ಕರಮಗಳನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುುವಂತ್ೆ ಇಲನಖ್ನಧಿಕ್ನರಿಗಳಿಗೆ ಪದ್ೇೆ ಪದ್ೆೇ 
ಹೆೇಳುತ್ುಲೇೆ ಇರತತ್ೆುೇವೆ.  ಆದರೆ, ಅಲೊೆಂದತ, ಇಲೊೆಂದತ ಈ ರಿೇತಿಯ ಘಟರ್ ೆ ನಡಯೆತತಿುದ್ೆ.  
ಈಗನಗಲೆೇ ತ್ತತ್ನಾಗಿ ಸಭ ೆನಡಸೆಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೆ ಈ ರಿೇತಿಯನಗಿ ಅಪನಯದಲ್ಲೆರತವ ಟ್ಟ.ಸಿ.,ಗಳ 
ಬಗೆೆ ಆಡಿಟಚ ಮನಡಬೇೆಕ್ಂೆದತ ಆದ್ೆೇಶ ನೇಡಿದ್ೆೆೇರ್.ೆ  ಇನತನ ಮತಂದ್ೆ ಆ ರಿೇತಿ ಘಟರ್ೆಗಳು 
ಸಂಭವಿಸದಂತೆ್ ಎಲೆೆಲ್ಲೆ ಎಚಚರಿಕ್ ೆ ಕರಮಗಳನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುಲತ ಸನಧಯವನಗತತ್ುದ್ಯೆೇ, ಅಲ್ಲೆ ಆ 
ರಿೇತಿಯ ಕರಮಗಳನತನ ಕ್ೆೈಗೂೆಳುುತ್ೆುೇವೆ.  ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪನದಚನರಿ ಮನಗಾಗಳಲ್ಲೆ 15 ವಷಾಗಳಿಗಿಂತ್ 
ಮೇಲಪಟಿ ಅವಧಿಯಲ್ಲೆ ಟ್ಟ.ಸಿ. ಗಳು ಅಳವಡಿಸಿರತವ ಬಗೆೆ ಕರಮವಹಸಬೆೇಕತ ಮತ್ತು ಅಪನಯದಲ್ಲೆರತವ 
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ಟ್ಟ.ಸಿ., ಗಳ ಬಗೆೆ ಆಡಿಟಚ ಮನಡಬೇೆಕತ ಎಂದತ ತಿಳಿಸಿದ್ೆೆೇರೆ್.  ಆ ಆಡಿಟಚ ವರದ ಬಂದ ತ್ಕ್ಷಣವೆೇ 
ಅದಕ್ೆೆ ಅವಶಯಕವಿರತವ ಸೂಕು ಕರಮವನತನ ಕ್ೆೈಗೂೆಳುಬೆೇಕ್ೆಂದತ ಸೂಚರೆ್ ನೇಡಲನಗಿದ್.ೆ  ಆ ವರದ 
ಬಂದ ನಂತ್ರ ಅವೆಲೆವನೂನ ಸರಿಪಡಿಸತತ್ೆುೇವೆ.  ಹನಗಯೆೇ ತ್ಪ್ತಪತ್ಸಾ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕರಮ 
ಕ್ೆೈಗೊಳುಬೆೇಕ್ೆಂದತ ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಹೆೇಳಿದತೆ, ಅದಕ್ೆೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ್ ವಯವಸನಾಪಕ 
ನದ್ೆೇಾಶಕರೂೆಂದಗೆ ಮನತ್ರ್ನಡಿ, ತ್ಕ್ಷಣ ಕರಮ ಕ್ೆೈಗೂೆಳುುತ್ೆುೇರ್.ೆ  

        ಐ) ವಿಷಯ:- ರನಷಿರೇಯ ಆರೂೆೇಗಯ ಅಭಿಯನನದಲ್ಲೆ ಗತತಿುಗೆ ಆಧನರದ ಮೇಲೆ 
ರ್ೆೇಮಕಗೂೆಂಡಿರತವ 676 ಆಯತಷಚ ವೆೈದಯರಿಗೆ ಕನಷಿ ವೆೇತ್ನ ನಗದ ಮನಡದರತವ ಬಗೆೆ.  

***** 

ಶ್ರೇ ಎಸ್.ವಿಿ.ಸಂಕನೂರ (ಪದವಿೇಧರರ ಕ್ೆೇತ್ರ);- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಆರೂೆೇಗಯ 
ಮತ್ತು ಕತಟತಂಬ ಕಲನಯಣ ಇಲನಖ್ಯೆ ರನಷಿರೇಯ ಆರೂೆೇಗಯ ಅಭಿಯನನದ (ಎನ್ಚ.ಎರ್.ಎಮ) 
ಅಡಿಯಲ್ಲೆ ಗತತಿುಗೆ ಆಧನರದಲ್ಲೆ ಕ್ನಯಾನವಾಹಸತತಿುರತವ ರನಜಯದ 676 ಆಯತಷಚ ವೆೈದಯರಿಗೆ ಕನಷಿ 
ವೆೇತ್ನವೂ ಸಿಗದ್ ೆಸಂಕಷಿದಲ್ಲೆ ಜಿೇವನ ನಡಸೆತವ ಪರಿಸಿಾತಿ ಎದತರನಗಿದ್ೆ.  

ಸಮತದ್ನಯ ಆರೂೆೇಗಯ ಕ್ೆೇಂದರ, ಪನರಥಮಿಕ ಆರೂೆೇಗಯ ಕ್ೆೇಂದರ ಹನಗೂ ತ್ನಲೂೆಕತ ಮತ್ತು 
ಜಿಲನೆ ಆಸಪತ್ೆರಗಳಲ್ಲೆ ಎನ್.ಎರ್.ಎಮಚ., ಅಡಿಯಲ್ಲೆ 16 ವಷಾಕೂೆ ಹೆಚತಚ ಕ್ನಲದಂದ ಸೇೆವ ೆ
ಸಲ್ಲೆಸತತಿುರತವ ಆಯತಷಚ ವೆೈದಯರಿಗೆ ಕನಷಿ ವೇೆತ್ನ ನೇಡದ್ ೆಸೇೆವೆ ಪಡಯೆಲನಗತತಿುದ್ೆ.  ಆರೂೆೇಗಯ 
ಇಲನಖ್ಯೆಲ್ಲೆ ಗತತಿುಗೆ ಆಧನರದಲ್ಲೆ ರೆ್ೇಮಕಗೂೆಂಡಿರತವ ಅಲೊೇಪಥಿ (ಎಂ.ಬಿ.ಬಿ.ಎಸ್.,) ವೆೈದಯರಿಗೆ 
ತಿಂಗಳಿಗ ೆ ರೂ.45000 ವೆೇತ್ನ ಜೊತ್ೆಗೆ ಸಕ್ನಾರದ ಎಲನೆ ಸೇೆವನ ಸೌಲಭಯ ನೇಡಲನಗತತಿುದ್ೆ.  
ಆದರೆ ಆಯತಷಚ ಇಲನಖ್ ೆ ಅಡಿ ಸೇೆವೆ ಸಲ್ಲೆಸತತಿುರತವ ಗತತಿುಗೆ ವೆೈದಯರಿಗೆ ಮನಸಿಕ ರೂ.20,790 
ರಿಂದ ರೂ.32,887 ವೆೇತ್ನ ಮನತ್ರ ನೇಡಲನಗತತಿುದ್ೆ.  ಆದರೆ, ಕನಷಿ ವೆೇತ್ನ ಕ್ನಯೆ ಪರಕ್ನರ 
ಆಯತಷಚ ವೆೈದಯರಿಗೆ ರೂ.40,000 ಮನಸಿಕ ವೆೇತ್ನ ನೇಡಬೆೇಕ್ನಗಿದ್ೆ.  ಈ ಹನನಲೆಯಲ್ಲೆ ಗತತಿುಗೆ 
ವೆೈದಯರ ತ್ನರತ್ಮಯ ನವನರಿಸಲತ ರೂ.45,000 ಗಳ ಕನಷಿ ವೆೇತ್ನ ನೇಡತವಂತ್ ೆ ದರ್ನಂಕ: 
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05.08.2021 ರಂದತ ಕ್ೆೇಂದರದ ಎನ್.ಎರ್.ಎಮ., ನದ್ೆೇಾಶಕ್ತ ಡನ: ಆರತಂಧತಿ ಚಂದರಶೆೇಖ್ರ್ಚ 
ಇವರತ ಪತ್ರ ಬರೆದದೆರೂ ಇಲ್ಲೆಯವರಗೆ ೆವೆೇತ್ನ ಹೆಚಚಳವನಗಿರತವುದಲೆ.   

ಆದೆರಿಂದ ಆರೂೆೇಗಯ ಮತ್ತು ಕತಟತಂಬ ಕಲನಯಣ ಇಲನಖ್ ೆ ಹನಗೂ ವೆೈದಯಕ್ತೇಯ ಶ್ಕ್ಷಣ 
ಸಚಿವರತ ಕ್ೆೇಂದರದ ಮೇಲ ೆಒತ್ುಡ ತ್ಂದತ ಆಯತಷಚ ವೆೈದಯರಿಗೆ ಆಗಿರತವ ವೆೇತ್ನ ತ್ನರತ್ಮಯವನತನ 
ಸರಿಪಡಿಸಲತ ಸೂಕು ಕರಮ ಜರತಗಿಸಬೆೇಕ್ೆಂದತ ತ್ಮೂ ಮೂಲಕ ಆರೂೆೇಗಯ ಮತ್ತು ಕತಟತಂಬ ಕಲನಯಣ 
ಹನಗೂ ವೆೈದಯಕ್ತೇಯ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಚಿವರಿಗೆ ಒತ್ನುಯಿಸತತ್ೆುೇರ್.ೆ  

(ಮತಂದತ) 

(597) 24.03.2022/12.50/ಎಸ್ಚಕ್-ೆ ಎಕ್ ೆ  

(ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್ಚರವರ ಉಪಸಿಾತಿ) 

ಡನ. ಕ್.ೆ ಸತಧನಕರ್ಚ (ಆರೂೆೇಗಯ ಮತ್ತು ಕತಟತಂಬ ಕಲನಯಣ, ವೆೈದಯಕ್ತೇಯ ಶ್ಕ್ಷಣ 
ಸಚಿವರತ):-  

ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಹೆೇಳಿರತವ ಹನಗೆೇ, ರನಷಿರೇಯ ಆರೂೆೇಗಯ 
ಅಭಿಯನನದಡಿಯಲ್ಲೆ  ಗತತಿುಗೆ ಆಧನರದ ಮೇಲೆ ವೆೈದಯರನತನ ಮತ್ತು ಆರೂೆೇಗಯ ಸಿಬಬಂದಯವರನತನ 
ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುುತ್ೆುೇವೆ. ಗತತಿುಗ ೆ ಆಗತವಂತ್ಹ ಸಂದಭಾದಲ್ಲೆ, ಅವರತ ಅದರ ಒಪ್ತಪಗೆ ಪಡದೆತಕ್ೊಂಡೆೇ 
ಮನಡಿಕ್ೊಂಡಿರತತ್ನುರೆ. ಅದತ stipulated time ಗೆ ಮನತ್ರ. It is not a permanent post.  
ರನಷಿರೇಯ ಆರೂೆೇಗಯ ಅಭಿಯನನದಡಿಯಲ್ಲೆ ಕ್ೇೆಂದರ ಸಕ್ನಾರ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡಿರತತ್ುದ್ೆ. ಅದತ 
ಅಲ್ಲೆಯವರೆಗೂ ಕ್ನಯಾಕರಮ ಇರತತ್ುದ್ೆ. ಆ ಕ್ನಯಾಕರಮವನದ ಮೇಲೆ, ರ್ನವು ಅದನತನ 
ಮತಂದತವರೆಸತವುದಕ್ೆೆ ಆಗತವುದಲೆ. ಅದಕ್ೂೆೆೇಸೆರವೆೇ ಗತತಿುಗಗೆ ೆ ಕ್ೂೆಡತವಂತ್ಹದತೆ. ಇವತ್ತು 
ಸತಮನರತ 676 ಜನ ಆಯತಷಚ ವೆೈದಯರಿದ್ನೆರಂೆದತ ಹೆೇಳಿದ್ನೆರೆ. ಸತಮನರತ 676 ಜನ ಆಯತಷಚ 
ವೆೈದಯರೆಲೆರೂ ಕೂಡ ಒಂದತ ಸಂಘ ಮನಡಿ, ಮರೆ್ನ ತ್ನರೆ್ೇ ಹರಿಯ ಸದಸಯರನಗಿರತವಂತ್ಹ ಮನನಯ 
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ಆಯನೂರತ ಮಂಜತರ್ನಥ್ಚರವರತ ಅವರ ಜೊತ್ಯೆಲ್ಲೆ ಕೂಡ ಎಲನೆ ಪರತಿನಧಿಗಳು ಕೂಡ 
ಬಂದದೆರತ. ಅದರ ಬಗೆೆ ರ್ನವು ಚಚಾೆ ಮನಡಿ, ಈಗನಗಲೆೇ ಸಮನಲೂೆೇಚರೆ್ ಮನಡಿದ್ೆೆೇವೆ. ಅವರ 
ಒಂದತ ಯನವ ರಿೇತಿ grievance ಇದ್ೆ ಎನತನವುದನತನ ರ್ನವು address ಮನಡಬೇೆಕತ 
ಎನತನವುದರ ಬಗೆೆ ಚಚಾೆ ಕೂಡ ಮನಡಿದ್ೆೆೇವೆ. ಇದರ ಜೊತ್ೆಗೆ ಶ್ರೇನವನಸನಚನರಿಯ ವರದ ಏನದ್ೆ 
ಅದನತನ ಕೂಡ ರ್ನವು ಅಧಯಯನ ಮನಡತತಿುದ್ೆೆೇವೆ. ರ್ನವು ಆಥಿಾಕ ಇಲನಖ್ಯೆವರ ಜೊತ್ೆಗೆ ಚಚೆಾ 
ಮನಡಿ, ಇದನತನ ಬಗಹೆರಿಸಿಕ್ೂೆಂಡತ, ಇದರ ಮೇಲ ೆ ಕರಮ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಳುುತ್ೆುೇವ.ೆ ಮರೆ್ನ ಸಭೆಯಲ್ಲೆ 
ಇದರ ಬಗೆೆ ಚಚಾೆ ಮನಡಿದ್ೆೆೇವೆ.   

ಶ್ರೇ ಎಸ್ಚ.ವಿಿ. ಸಂಕನೂರ (ಪದವಿೇಧರರ ಕ್ೆೇತ್ರ):- ಕನಷಠ ವೆೇತ್ನದ ಬಗೆೆ ಹೆೇಳಿ. 

ಡನ. ಕ್.ೆ ಸತಧನಕರ್ಚ:- ಮನನಯ ಸದಸಯರೆೇ, ಅದರ ಬಗೆೆ ಹೆೇಳುತಿುದ್ೆೆೇರ್ೆ. ಗತತಿುಗೆ ಆಧನರದಲ್ಲೆ 
ಕನಷಠ ವೆೇತ್ನ ಅಂತ್ನ ಬರತವುದಲೆ. ಅದಕ್ೊೆೇಸೆರವನಗಿ ಮರೆ್ನ ತ್ನರೆ್ೇ ಆಥಿಾಕ ಇಲನಖ್ಯೆವರ 
ಜೊತ್ೆ ಸಭ ೆಮನಡಿ, ಚಚೆಾ ಮನಡಿದ್ೆೆೇವ.ೆ  ಇದನತನ ಯನವ ರಿೇತಿ ಸಪಷಿವನಗಿ ಬಗಹೆರಿಸಬಹತದತ 
ಎಂಬತದರ ಬಗೆೆ ಸದಯದಲ್ಲೆ ಕರಮ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುುತ್ುೆೇವೆ.  

(ಈ ಹಂತ್ದಲ್ಲೆ ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರತ ಪ್ತೇಠವನತನ ಅಲಂಕರಿಸಿದರತ) 

            ಒ) ವಿಷಯ:- ಕ್ೆೇಂದರ ಸಕ್ನಾರದ ಕಛೆೇರಿಗಳಲ್ಲೆನ ಹತದ್ೆೆಗಳಿಗೆ 
                         ಕನನಡಿಗರಿಗೆ ಆಧಯತ್ೆ ನೇಡತವ ಬಗೆೆ.  

******* 

      ಶ್ರೇ ಶಶ್ೇಲ್ಚ ಜಿ. ನಮೇಶ್ (ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್ೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ನನಗ ೆ
ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಅವಕ್ನಶ ಮನಡಿಕ್ೊಟ್ಟಿದೆಕ್ನೆಗಿ ತ್ಮಗ ೆಧನಯವನದಗಳನನಪ್ತಾಸತತ್ೆುೇರೆ್. 

 ಎಸ್ಚ.ಎಸ್ಚ.ಎಲ್ಚ.ಸಿ. ವಿದ್ನಯಹಾತ್ೆಯ 7600 ಕ್ತೆಂತ್ಲೂ ಅಧಿಕ ಮಲ್ಲಿ ಟನಸಿೆಂಗ್ಚ ಸನಿಪಚ 
(ಎಮಚ.ಟ್ಟ.ಎಸ್ಚ.)  ಹತದ್ೆೆಗಳು ಹನಗೂ ಹವನಲನೆರ್ಚ ಶೆರೇಣಿಯ 3603 ಸೇೆರಿ ಒಟತಿ 11 ಸನವಿರಕೂೆ 
ಹೆಚತಚ ಹತದ್ೆೆಗಳನತನ ಭತಿಾ ಮನಡಿಕ್ೂೆಳುಲನಗತತಿುದ್ೆ. ಹಂದ ಅಥವನ ಇಂಗಿೆೇಷಚನಲ್ಲೆ ಮನತ್ರ ಪರಿೇಕ್ೆ 
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ಬರೆಯಲತ ಕ್ೆೇಂದರದ ಸಿಬಬಂದ ಆಯೆ ಆಯೇಗವು ಮತಂದ್ನಗಿರತತ್ನುರೆ. ಈ ಅಧಿಸೂಚರೆ್ ಅನಾಯ 
ಕನನಡಿಗರಿಗ ೆ ಮತ್ತು ಕನನಡ ಮನಧಯಮದಲ್ಲೆ ಓದದವರಿಗೆ ಉದ್ೂೆಯೇಗದಂದ ವಂಚಿತ್ರನಗತವ 
ಅಪನಯದಲ್ಲೆದ್ನೆರ.ೆ ಈ ಪರಿೇಕ್ೆಯತ 100 ಅಂಕಕ್ೆೆ ಇದತೆ, 90 ನಮಿಷದಲ್ಲೆ ಉತ್ುರಿಸಬೆೇಕ್ನಗಿರತತ್ುದ್ೆ. 

 ಈ ಹತದ್ೆೆಗಳು ರನಜಯದಲ್ಲೆರತವ ಕ್ೇೆಂದರ ಸಕ್ನಾರದ ಕಛೆೇರಿಗಳಿಂದ ಹತದ್ೆೆಗಳಿಗೆ ಈ 
ರೆ್ೇಮಕ್ನತಿ ನಡಯೆತತ್ುದ್ೆ. ಈ ಹತದ್ೆೆಗಳಿಗೆ ಹೂೆರ ರನಜಯದವರೂ ಸಹ ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜಯಕ್ೆೆ ಮದಲ 
ಆದಯತ್ ೆ ನೇಡಿ ಅಜಿಾ ಸಲ್ಲೆಸಬಹತದ್ನಗಿದ್ ೆ ಹನಗೂ ಪರಿೇಕ್ೆಯತ ಕನನಡದಲ್ಲೆ ಇರದ ಕ್ನರಣ ಅಜಿಾ 
ಸಲ್ಲೆಸತವ ಕನನಡಿಗರ ಸಂಖ್ೆಯ ಕಡಿಮಯನಗಿರತತ್ುದ್ೆ. ಹನಗನಗಿ, ಈ ಹತದ್ೆೆಗಳಿಗ ೆಹೊರ ರನಜಯದವರತ 
ಸತಲಭವನಗಿ ಕ್ೆಲಸಗಳನತನ ಪಡದೆತಕ್ೊಳುುತಿುದ್ನೆರೆ. ಮತಂದತವರೆದತ, ಈ ಹಂದ್ ೆ ರನಜಯ ಕ್ನಮಿಾಕ 
ವಿಮನ ನಗಮ (ಎಮಚ.ಟ್ಟ.ಎಸ್ಚ.) ಹತದ್ೆೆಗಳ ರೆ್ೇಮಕ್ನತಿ ಪರಿೇಕ್ೆಗಳನತನ ಹಂದ ಹನಗೂ ಇಂಗಿೆೇಷಚ 
ಭನಷಯೆಲ್ಲೆ ನಡಸೆಲತ ಅಧಿಸೂಚರೆ್ ಹೂೆರಡಿಸಿತ್ತು. ಆಗ ರನಜಯದ ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಗಳೂ 
ಹನಗೂ ಕ್ೆೇಂದರದ ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಗಳೂ ಸೇೆರಿ ರ್ನಯಯ ಒದಗಿಸತವಲ್ಲೆ ಒತ್ನುಯಿಸಿದ ನಂತ್ರ 
ಜನವರಿ 11 ರಂದತ ಇ.ಎಸ್ಚ.ಐ.ಸಿ.ಗೆ ತಿದತೆಪಡಿ ಅಧಿಸೂಚರೆ್ ಹೊರಡಿಸಿ ಕನನಡದಲ್ಲೆಯೂ ಪರಿೇಕ್ ೆ
ಬರೆಯಲತ ಅವಕ್ನಶ ಕಲ್ಲಪಸಿಕ್ೂೆಡಲನಗಿತ್ತು. ಅದರಂತ್ೆಯೇ, ಈ ಅಧಿಸೂಚರೆ್ಯೂ ಸಹ ತಿದತೆಪಡಿ 
ಮನಡಿ ಕನನಡಿಗರಿಗ ೆ ಕನನಡದಲ್ಲೆಯೂ ಸಹ ಪರಿೇಕ್ ೆ ಬರೆಯಲತ ಅನತಕೂಲ ಮನಡಿಕ್ೊಡಬೆೇಕ್ನಗಿ 
ಸಕ್ನಾರವನತನ ಈ ಮೂಲಕ ಒತ್ನುಯಿಸತತ್ೆುೇರೆ್.  

  ಶ್ರೇ ಕ್ೊೇಟ  ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 
ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಶ್ನಯವೆೇಳೆಯಲ್ಲೆ ಪರಸನುಪ್ತಸಿರತವ ವಿಷಯಕ್ೆೆ ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಯವರಿಂದ 
ಉತ್ುರ ಒದಗಿಸಲನಗತವುದತ. 
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           ಓ) ವಿಷಯ:- ರನಜಯ ಸಕ್ನಾರದ ಉಗನರಣ ನಗಮಕೆ್ೆ ರೆೈತ್ 
                        ಕಣಜ ಯೇಜರೆ್ ಪೂಣಾಗೊಳುದೆ್ೇ ಇರತವ ಬಗೆೆ.  

******* 

      ಶ್ರೇ ಕ್.ೆಎ. ತಿಪಪೆೇಸನಾಮಿ (ರ್ನಮನದ್ೆೇಾಶನವನತನ ಹೊಂದದವರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ನನಗ ೆ ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಅವಕ್ನಶ ಮನಡಿಕ್ೊಟ್ಟಿದೆಕ್ನೆಗಿ ತ್ಮಗೆ 
ಧನಯವನದಗಳನನಪ್ತಾಸತತ್ೆುೇರೆ್. 

 ರನಜಯ ಸಕ್ನಾರ ಉಗನರಣ ನಗಮವನತನ ಸತಮನರತ 862 ಕ್ೂೆೇಟ್ಟಗಳಷತಿ ವೆಚಚದಲ್ಲೆ 
ಪನರರಂಭಿಸಿದೆ್. ಉಗನರಣಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ ೆ ಉಗನರಣಗಳ ನಮನಾಣ, ದತರಸಿು, ಆಧತನೇಕರಣ 
ಮತ್ತು ಸನಾವಲಂಬರೆ್ ಹೇಗ ೆಹಲವನರತ ರಿೇತಿಯ ಕ್ನಮಗನರಿಗಳ ಅನತಷನಠನಕ್ೆೆ ಸಕ್ನಾರ ಘೂೇಷಿಸಿದ 
“ರೈೆತ್ ಕಣಜ”ಚಎಂಬ ಯೇಜರೆ್ಗಳು ಪೂಣಾಗೂೆಳುದ್ೆೇ ಗರಹ ಹಡಿದಂತ್ನಗಿದ್ೆ. ಅಲೆದ್ೆೇ, ತ್ನಲೂೆಕತ 
ಮತ್ತು ಹೂೆೇಬಳಿ ವನಯಪ್ತುಯಲ್ಲೆ ನಸುೆೇಜಗೂೆಂಡಿರತವ ಉಗನರಣಗಳು ಬಳಕ್ೆಯನಗದೆ್ೇ ದತಸಿಾತಿ 
ತ್ಲತಪತತಿುವೆ. ರೈೆತ್ರ ಸಹಭನಗಿತ್ಾವೂ ಇಲೆದ್ೆೇ, ನಬನಡಚಾನಂದ ಪಡದೆ ಸನಲಕ್ೆೆ ಪರತಿ ಮೂರತ 
ತಿಂಗಳಿಗೊಮೂ ಸತಮನರತ 30 ಕ್ೊೇಟ್ಟ ರೂಪನಯಿಗಳ ಬಡಿಾ ಪನವತಿಸತತಿುರತವ “ರನಜಯ ಉಗನರಣ 
ನಗಮ”ವು ನಷಿದ ಕೂಪದಂದ ಹೊರ ಬರಲೂ ಆಗತತಿುಲೆ ಮತ್ತು ಉಗನರಣಗಳಿಂದ ಬರತವ ಲನಭವನತನ 
ಬಡಿಾ ಪನವತಿಗ ೆ ಬಳಸಿಕ್ೂೆಳುುತಿುರತವುದರಿಂದ, ಉಗನರಣಗಳು ರ್ನರ್ನ ಸಮಸೆಯಗಳ ಸತಳಿಯಲ್ಲೆ 
ಸಿಲತಕ್ತಕ್ೊಂಡತ, ಉಗನರಣಗಳ ಸಬಲ್ಲೇಕರಣ ಎಂಬತವುದತ ತಿರಶಂಕತ ಸಿಾತಿಗ ೆ ಬಂದತ ತ್ಲತಪ್ತದ್ೆ. 
ಆದರಂತ್ ೆ ಕ್ೆೇಂದರ “ಕೃಷಿ ವಿಕ್ನಸ್ಚ”ಚಯೇಜರೆ್ಯಡಿ 160 ಹೊಸ ಉಗನರಣಗಳ ನಮನಾಣ ಮತ್ತು 
ಮದಲ್ಲನ 89 ಉಗನರಣಗಳ ದತರಸಿುಗ ೆ ಆಂಧರ ಮೂಲದ ಗತತಿುಗೆದ್ನರರಿಗ ೆ 2016 ರಲ್ಲೆ ಗತತಿುಗ ೆ
ನೇಡಲನಗಿತ್ತು. ಇವರ ಬಡಿಾ ಸಮೇತ್ ಅಸಲನತನ 5 ಕಂತ್ತಗಳಲ್ಲೆ ಮತರತಪನವತಿಸತವ ಒಪಪಂದದಡಿ 
ನಬನಡಚಾ ಮೂಲಕ 862 ಕ್ೊೇಟ್ಟಗಳ ಸನಲ ಪಡದೆತ ಗತತಿುಗೆ ನೇಡಲನಗಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲೆ, ಈವರಗೆೆ 
612 ಕ್ೊೇಟ್ಟ ರೂಪನಯಿಗಳು ಖ್ಚನಾದರೂ ಶೆೇಕಡನ 50 ರಷತಿ ಕ್ನಮಗನರಿ ಪೂಣಾಗೂೆಂಡಿಲೆ 
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ಮತ್ತು ಈ ಕ್ನಮಗನರಿಯನತನ ಪೂಣಾ ಮನಡಲತ ಗತತಿುಗೆ ಮತ್ು ಸನಲತತಿುಲೆವೆಂದತ ಗತತಿುಗೆದ್ನರ 
2019 ರಲ್ಲೆ ರ್ನಯಯನಲಯದ ಮಟ್ಟಿಲೇೆರಿದ್ನೆರ.ೆ  

 ಈ ಎಲನೆ ಕ್ನರಣಗಳಿಂದ, ರೈೆತ್ರ ಆದ್ನಯ ದಾಗತಣಗೂೆಳಿಸಿ, ಅವರನತನ ಆಥಿಾಕವನಗಿ 
ಸಬಲರರ್ನನಗಿ ಮನಡಲತ ರೂಪ್ತಸಿರತವ ಸಕ್ನಾರದ ಯೇಜರೆ್ಗಳು ಅನತಷನಠನಗೊಳುದ್ೆೇ, ಸಮಸೆಯಯ 
ಸತಳಿಯಲ್ಲೆ ಸಿಲತಕ್ತಕ್ೂೆಂಡತ ರೈೆತ್ರ ಅಭಿವೃದಿಗೆ ಮನರಕವನಗಿವ.ೆ ಆದೆರಿಂದ, ಇಂತ್ಹ ರೈೆತ್ ಪರ 
ಮಹತ್ಾದ ಯೇಜರೆ್ಯನತನ ಯಶಾಸಿಗೊಳಿಸತವಂತ್ೆ ಈ ಮೂಲಕ ಸಕ್ನಾರವನತನ ಒತ್ನುಯಿಸತತ್ೆುೇರೆ್.  

ಶ್ರೇ ಕ್ೊೇಟ  ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 
ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಶ್ನಯವೆೇಳೆಯಲ್ಲೆ ಪರಸನುಪ್ತಸಿರತವ ವಿಷಯಕ್ೆೆ ಅರಣಯ, ಆಹನರ, ಪಡಿತ್ರ ವಿತ್ರಣೆ, 
ಗನರಹಕ ವಯವಹನರ ಸಚಿವರಿಂದ ಉತ್ುರ ಒದಗಿಸಲನಗತವುದತ. 

ಶ್ರೇ ಕ್.ೆಎ. ತಿಪಪೆೇಸನಾಮಿ:- ಇದತ Co-operation ಮತ್ತು Agricultural Marketing ಗೆ 
ಸಂಬಂಧಪಟಿ ಸಚಿವರಿಗೆ  ಬರತತ್ುದ್ೆ. 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಸದಸಯರೆೇ, ಇದತ ಯನವ ಸಚಿವರಿಗೆ ಸಂಬಂದಪಡತತ್ುದ್ಯೆೇ, 
ಅವರಿಂದ ಉತ್ುರ ಕ್ೊಡಿಸತತ್ನುರೆ. 

ಶ್ರೇ ಕ್ೊೇಟ  ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಇದತ ಆಹನರ, ರ್ನಗರಿಕ ಸರಬರನಜತ ಮತ್ತು ಗನರಹಕರ 
ವಯವಹನರಗಳ ಇಲನಖ್ಗೆೆ ಬರತವುದಲೆವೆೇ?  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಸಭನರ್ನಯಕರೇೆ, ಇದತ ಯನವ ಸಚಿವರಿಗೆ 
ಸಂಬಂಧಪಡತತ್ುದ್ೆಯೇ, ಅವರಿಂದ ಉತ್ುರವನತನ ಕ್ೂೆಡಿಸಿ. 

ಶ್ರೇ ಕ್ೊೇಟ  ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಇದಕ್ೆೆ ಸಂಬಂಧಪಟಿ ಮನನಯ ಸಚಿವರಿಂದ 
ಉತ್ುರವನತನ ಒದಗಿಸಲನಗತವುದತ.  
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೦೫.ಸಭನಪತಿಯವರ ಅನತಮತಿ ಮೇರಗೆ ೆಪರಸನುಪ್ತಸಲನಗಿದೆ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ೆ ಸಚಿವರ 
ಹೆೇಳಿಕ್ೆಗಳು 

ಅ) ವಿಷಯ:- ದ್ೆೇಶದ ವಿವಿಧ ವಿಶಾವಿದ್ನಯಲಯಗಳು ನಕಲ್ಲ ಅಂಕಪಟ್ಟಿ ಹನಗೂ 
             ಪರಮನಣಪತ್ರಗಳನತನ ತ್ಯನರಿಸಿ ಮನರನಟ ಮನಡತತಿುರತವ ಬಗೆೆ. 

------ 

ಶ್ರೇ ಕ್ೊೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ) (ಉನನತ್ ಶ್ಕ್ಷಣ, ಐಟ್ಟ & ಬಿಟ್ಟ, 
ವಿಜ್ಞನನ ಮತ್ತು ತ್ಂತ್ರಜ್ಞನನ, ವಿದತಯರ್ನೂನ ಹನಗೂ ಕ್ೌಶಲನಯಭಿವೃದಿ, ಉದಯಮಶ್ೇಲತೆ್ ಮತ್ತು 
ಜೊೇವರೆ್ೂೇಪನಯ ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ ಶ್ರೇ 
ಸಲ್ಲೇಂ ಅಹಮದ್ಚರವರತ ದರ್ನಂಕ 09.03.2022 ರಂದತ ಪರಸನುಪ್ತಸಿದ ವಿಷಯಕ್ೆೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ ೆ
ಉತ್ುರವನತನ ಮಂಡಿಸತತಿುದ್ೆೆೇರ್ೆ.  

(ಉತ್ುರದ ಪರತಿಯನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ್ೆ) 
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ಆ) ವಿಷಯ:- ರನಜಯದ ಸಕ್ನಾರಿ ಹನಗೂ ಅನತದ್ನನತ್ ಕ್ೆೈಗನರಿಕ್ನ ತ್ರಬೇೆತಿ 
            ಸಂಸೆಾಗಳಲ್ಲೆನ ಬೊೇಧಕರಿಗೆ ವೆೇತ್ನ ಬಿಡತಗಡೆ ಕತರಿತ್ತ. 

------ 

ಶ್ರೇ ಕ್ೊೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ) (ಉನನತ್ ಶ್ಕ್ಷಣ, ಐಟ್ಟ & ಬಿಟ್ಟ, 
ವಿಜ್ಞನನ ಮತ್ತು ತ್ಂತ್ರಜ್ಞನನ, ವಿದತಯರ್ನೂನ ಹನಗೂ ಕ್ೌಶಲನಯಭಿವೃದಿ, ಉದಯಮಶ್ೇಲತೆ್ ಮತ್ತು 
ಜೊೇವರೆ್ೂೇಪನಯ ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ ಶ್ರೇ 
ಮರಿತಿಬೆಬೇಗೌಡರವರತ ದರ್ನಂಕ 22.03.2022 ರಂದತ ಪರಸನುಪ್ತಸಿದ ವಿಷಯಕ್ೆೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ ೆ
ಉತ್ುರವನತನ ಮಂಡಿಸತತಿುದ್ೆೆೇರ್ೆ.  

(ಉತ್ುರದ ಪರತಿಯನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ್ೆ) 
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ಇ) ವಿಷಯ:- ಚಿತ್ರದತಗಾ ಜಿಲೆೆಯ ಶ್ರನ ನಗರ ಪನರಚಿೇನ ಕಸೂುರಿ 
            ರಂಗಪಪ ರ್ನಯಕ ಕ್ೊೇಟೆ ರಕ್ಷಣೆಯ ಬಗೆೆ. 

------ 

ಶ್ರೇ ಕ್ೊೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ) (ಪರವನಸೂೆೇದಯಮ ಹನಗೂ ಪರಿಸರ 
ಮತ್ತು ಜಿೇವಿಶನಸರ ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ):-- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ ಶ್ರೇ 
ಚಿದ್ನನಂದ ಎಂ. ಗೌಡರವರತ  ದರ್ನಂಕ 22.03.2022 ರಂದತ ಪರಸನುಪ್ತಸಿದ ವಿಷಯಕ್ೆೆ 
ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ ೆಉತ್ುರವನತನ ಮಂಡಿಸತತಿುದ್ೆೆೇರ್ೆ.  

(ಉತ್ುರದ ಪರತಿಯನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ್ೆ) 
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ಈ) ವಿಷಯ:- ಬಸವ ಜಯಂತಿಯನತನ ಬಸವನ ಬನಗೆೇವನಡಿಯಲ್ಲೆ  
            ವಿಜೃಂಬಣೆಯಿಂದ ಆಚರಿಸತವ ಬಗೆೆ. 

------ 

ಶ್ರೇ ಕೆ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ) (ಇಂಧನ ಹನಗೂ ಕನನಡ ಮತ್ತು 
ಸಂಸೃತಿ ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ):-- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶ್ಚ ಕ್.ೆ 
ರನಥೊೇಡಚರವರತ  ದರ್ನಂಕ 23.03.2022 ರಂದತ ಪರಸನುಪ್ತಸಿದ ವಿಷಯಕ್ೆೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ೆ 
ಉತ್ುರವನತನ ಮಂಡಿಸತತಿುದ್ೆೆೇರ್ೆ.  

(ಉತ್ುರದ ಪರತಿಯನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ್ೆ) 
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ಉ) ವಿಷಯ:- ಅರಣಯ ಇಲನಖ್ಯೆ ವಲಯ ಅರಣನಯಧಿಕ್ನರಿ 
             ಹತದೆ್ೆಯ ರ್ೆೇರ ರೆ್ೇಮಕ್ನತಿಯಲ್ಲೆ ಮಿೇಸಲನತಿಯನತನ  
              ಕಡಿತ್ಗೊಳಿಸಿರತವ ಬಗೆೆ. 

------ 

ಶ್ರೇ ಕೆ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ) (ಅರಣಯ ಹನಗೂ ಆಹನರ, ರ್ನಗರಿಕ 
ಸರಬರನಜತ ಮತ್ತು ಗನರಹಕರ ವಯವಹನರಗಳ ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ):-- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 
ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ ಶ್ರೇ ಶನಂತ್ರನಮಚ ಬತಡನ ಸಿದೆರವರತ  ದರ್ನಂಕ 23.03.2022 ರಂದತ 
ಪರಸನುಪ್ತಸಿದ ವಿಷಯಕ್ೆೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ ೆಉತ್ುರವನತನ ಮಂಡಿಸತತಿುದ್ೆೆೇರ್ೆ.  

(ಉತ್ುರದ ಪರತಿಯನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ್ೆ) 
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ಊ) ವಿಷಯ:- ಕಲ್ಲೆದೆಲತ ಕ್ೊರತೆ್ಯಿಂದ ವಿದತಯತಚ ಉತ್ನಪದರೆ್ 
               ಸಾಗಿತ್ಗೊಳಿಸಲನಗಿರತವ ಬಗೆೆ. 

------ 

ಶ್ರೇ ಕೆ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ) (ಇಂಧನ ಹನಗೂ ಕನನಡ ಮತ್ತು 
ಸಂಸೃತಿ ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ):-- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ ಶ್ರೇ ಕ್ೆ. ಹರಿೇಶ್ಚ 
ಕತಮನರ್ಚರವರತ  ದರ್ನಂಕ 23.03.2022 ರಂದತ ಪರಸನುಪ್ತಸಿದ ವಿಷಯಕ್ೆೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ ೆ
ಉತ್ುರವನತನ ಮಂಡಿಸತತಿುದ್ೆೆೇರ್ೆ.  

(ಉತ್ುರದ ಪರತಿಯನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ್ೆ) 
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ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಈಗ ಅಧಾಗಂಟೆ ಕ್ನಲನವಧಿ ಚಚೆಾಗ ೆ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳೂೆುೇಣ. ಈಗ 
ಮನನಯ ಕ್.ೆ ಹರಿೇಶ್ಚ ಕತಮನರ್ಚರವರತ. 

ಶ್ರೇ ಹೆರ್ಚ. ಎಂ. ರಮೇಶ್ಚ ಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮರೆ್ನ ತ್ನರೆ್ೇ ರ್ನನತ 
ಶ್ನಯ ವೆೇಳೆಯಲ್ಲೆ ಪರಸನುಪ್ತಸಿದೆ ಸೂಚರೆ್ಗ ೆಉತ್ುರರೆ್ೇ ಬಂದಲೆ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಸಭನರ್ನಯಕರೇೆ, ಮನನಯ ಹೆರ್ಚ. ಎಂ. ರಮೇಶ್ಚಗೌಡರವರತ  
ಶ್ನಯ ವೆೇಳೆಯಲ್ಲೆ ಪರಸನುಪ್ತಸಿದೆ ಸೂಚರೆ್ಗ ೆಉತ್ುರ ಕ್ೂೆಡಿಸಿ.  

ಶ್ರೇ ಎಸ್ಚ.ಎಲ್ಚ. ಭೊೇಜೆೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈ ಸದನದಲ್ಲೆ ಕಡನಾಯವನಗಿ 
ಇರಬೇೆಕ್ನದಂತ್ಹ ಮಂತಿರಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನತನ ತ್ನವು ಓದದರಿ.  

ಶ್ರೇ ಕೆ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಈಗ ಅಧಾಗಂಟ ೆಕ್ನಲನವಧಿ ಚಚಾೆಗೆ… 

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

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಒಂದತ ನಮಿಷ. ಸದನದಲ್ಲೆ ಕಡನಾಯವನಗಿ ಇರಬೇೆಕ್ನದ ಮನನಯ 
ಸಚಿವರತಗಳನದ ಶ್ರೇ ಮತರತಗೆೇಶ ಆರ್ಚ. ನರನಣಿ, ಶ್ರೇ ಎಸ್ಚ.ಟ್ಟ. ಸೂೆೇಮಶೆೇಖ್ರ್ಚ 

ಡನ. ವೆೈ. ಎ. ರ್ನರನಯಣಸನಾಮಿ (ಸಕ್ನಾರದ ಮತಖ್ಯ ಸಚೆೇತ್ಕರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಶ್ರೇ ಎಸ್ಚ.ಟ್ಟ. ಸೂೆೇಮಶೆೇಖ್ರ್ಚ ಇಲೆ. 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:-ಅವರತ ನಮೂನತನ ಕ್ೆೇಳಿಕ್ೊಂಡಿದ್ನೆರ.ೆ 
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೦೬.ಪರಕಟಣ ೆ

ಸದನದಲ್ಲೆ ಕಡನಾಯವನಗಿ ಹನಜರಿರಬೆೇಕ್ನದ ಮನನಯ ಸಚಿವರತಗಳ ಕತರಿತ್ತ 

 ೧) ಶ್ರೇ ಬಿ.ಎ. ಬಸವರನಜ (ಭೆೈರತಿ), (ನಗರನಭಿವೃದಿ (ಕ್.ೆಯತ.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್ಚ.ಸಿ ಮತ್ತು  
                                 ಕ್.ೆಯತ.ಡಬೂೊ.ಎಸ್ಚ.ಎಸ್ಚ.ಬಿ) 
2) ಶ್ರೇ ಎನ್ಚ. ರ್ನಗರನಜತ (ಎಂ.ಟ್ಟ.ಬಿ.), (ಪೌರನಡಳಿತ್ ಮತ್ತು ಸಣಣ ಕ್ೈೆಗನರಿಕ್)ೆ 

3) ಶ್ರೇ ಆಚನರ್ಚ ಹನಲಪಪ ಬಸಪಪ, (ಗಣಿ ಮತ್ತು ಭೂವಿಜ್ಞನನ ಹನಗೂ ಮಹಳನ, ಮಕೆಳ 
ಕಲನಯಣ  

                           ಮತ್ತು ಹರಿಯ ರ್ನಗರಿೇಕರ ಸಬಲ್ಲೇಕರಣ) 
4) ಶ್ರೇ ಶಂಕರ್ಚ ಬಿ. ಪನಟ್ಟೇಲ್ಚ ಮತನರೆ್ೇಕ್ೂೆಪಪ, (ಜವಳಿ ಮತ್ತು ಸಕೆರೆ) 

 

ಶ್ರೇ ಕ್.ೆ ಹರಿೇಶ್ಚ ಕತಮನರ್ಚ (ವಿಧನನಸಭೆಯಿಂದ ಚತರ್ನಯಿತ್ರನದವರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ದರ್ನಂಕ 07.03.2022ರ ನನನ ಚತಕ್ೆೆ ಗತರತತಿನ ಪರಶೆನ ಸಂಖ್ೆಯ 1176 ನತನ 
ಅಧಾ ಗಂಟೆ ಕ್ನಲನವಧಿ ಚಚೆಾಗೆ ಪರಿವತ್ಾರ್ೆ ಮನಡಿ, ನನಗೆ ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಅವಕ್ನಶ 
ಮನಡಿಕ್ೊಟ್ಟಿರತವುದರಿಂದ ರ್ನನತ ತ್ಮಗೆ ಧನಯವನದಗಳನನಪ್ತಾಸತತ್ೆುೇರೆ್.  ಶ್ಕ್ಷಣ ವಲಯ ಇವತ್ತು 
ಆದಯತ್ನ ವಲಯ. ಇಲ್ಲೆ ಸಚಿವರತ ಇಲೆ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಸದಸಯರೆೇ, ಒಂದತ ನಮಿಷ. ರ್ನವು ಮದಲೇೆ ಅಜೆಂಡನವನತನ 
ಕಳುಹಸಿರತತ್ೆುೇವೆ. ಮನನಯ ಸಭನರ್ನಯಕರೇೆ, ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಸದನಕ್ೆೆ ಹನಜರಿಲೆವೆಂದರ,ೆ ರ್ನವು 
ಏನತ  ಮನಡಬೇೆಕ್ೆಂಬತದತ ಹೆೇಳಿ.  ಅಧಾ ಗಂಟೆ ಕ್ನಲನವಧಿ ಚಚಾೆಗೆ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳಿು ಎಂದತ ಮನನಯ 
ಸದಸಯರತಗಳು ಒತ್ನುಯ ಮನಡತತ್ನುರ.ೆ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಸದನದಲ್ಲೆ ಹನಜರಿಲೆವೆಂದರ,ೆ ಏನತ 
ಮನಡಬೇೆಕತ ಹೆೇಳಿ. ಇದನತನ ಮತಂದ್ ೆತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳೂೆುೇಣವೆೇ?  

ಶ್ರೇ ಎಸ್ಚ.ಎಲ್ಚ. ಭೊೇಜೇೆಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನರ್ನಯಕರೇೆ, .. .  
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ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಸದಸಯರೆೇ, ಒಂದತ ನಮಿಷ. ಸಕ್ನಾರವಿದ್ೆ ಯನರತ ಉತ್ುರ 
ಕ್ೊಡತತ್ನುರ ೆಕ್ೂೆಡಲ್ಲ.  

ಶ್ರೇ ಎಸ್ಚ.ಎಲ್ಚ. ಭೊೇಜೆೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನರ್ನಯಕರೇೆ, ದಯವಿಟತಿ, ಇದತ burning 
issue ಇದ್ೆ. ಹನಗನಗಿ ಈ ವಿಚನರದಲ್ಲೆ ಮನನಯ ಸಚಿವರೆೇ ಬಂದತ ಉತ್ುರ ಕ್ೊಡಬೇೆಕ್ನಗತತ್ುದ್ೆ.  
ಇದರ ಬಗೆೆ ಹಲವನರತ ಬನರಿ ಸಭ ೆನಡದೆರೂ ಕೂಡ ಸರಿಯನದ ರಿೇತಿ ಫಲಪರದ ಕಂಡತಕ್ೊಳುುವುದಕ್ೆೆ 
ಆಗಿಲೆ. ಈ ವಿಷಯ ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರಿಗೂ ಗೊತಿುದ್ೆ. ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಸದನದಲ್ಲೆ 
ಹನಜರಿಲೆವೆಂದರ,ೆ ರ್ನವು ಹೆೇಗ ೆಉತ್ುರವನತನ ಪಡದೆತಕ್ೊಳುುವುದತ? ಈ ವಿಷಯ ಗಂಭಿೇರವನದಂತ್ಹ 
ವಿಷಯವನಗಿದ್.ೆ  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಆಯಿತ್ತ. ಪನರರಂಭ ಮನಡೂೆೇಣ. ಮನನಯ ಸಭನರ್ನಯಕರೇೆ, ಸಾಲಪ 
ಹೊತ್ತು ಕ್ನಯೇಣವೇೆ?  ಮನನಯ ಸಚಿವರನತನ ಸದನಕ್ೆೆ ಕರಸೆತತಿುೇರನ.  

ಶ್ರೇ ಕೆ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಆಯಿತ್ತ, ಮನನಯ 
ಸಚಿವರನತನ ಸದನಕ್ೆೆ ಕರಸೆೊೇಣ. 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಹನಗನದರೆ, ಇದನತನ ಮತಂದ್ೆ ತ್ಗೆೆದತಕ್ೂೆಳುುತ್ೆುೇರೆ್.  ಮನನಯ ಸದಸಯರೆೇ, 
ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂೆಳಿು. ಮನನಯ ಗೊೇವಿಂದ ರನಜತರವರೇೆ, ತ್ನವು  ಕ್ೆೇಳಿ.  

(ಮತಂದತ) 

(598) 24-03-2022 1.00 ಟ್ಟಸಿಹೆರ್ಚ-ಎಕ್ೆ                  (ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಾತಿ) 
 

ಶ್ರೇ ಗೊೇವಿಂದರನಜತ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ನನನ ಪರಶೆನಗೂ ಕೂಡ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ 
ಸದನದಲ್ಲೆ ಉಪಸಿಾತ್ರಿಲೆ. 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಗೊೇವಿಂದರನಜತರವರೇೆ ತ್ನವು ಮನತ್ರ್ನಡಿ. 
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ಶ್ರೇ ಕ್ೊೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ 
ಗೊೇವಿಂದರನಜತ ರವರತ ಆ ವಿಷಯದ ಬಗೆೆ ಮನತ್ರ್ನಡಲ್ಲ. ರ್ನನತ ಸಚಿವರಿಂದ ಉತ್ುರ 
ಕ್ೊಡಿಸತತ್ುೆೇರೆ್. 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಗೊೇವಿಂದರನಜತರವರೇೆ, ರ್ನನತ ನಮೂ ಹೆಸರನತನ ಕರದೆದ್ೆೆೇರ್ೆ, 
ತ್ನವು ಮನತ್ರ್ನಡಿ. 

ಶ್ರೇ ಗೊೇವಿಂದರನಜತ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಇಲೆವಂೆದತ wait  
ಮನಡತತಿುದ್ೆೆೇರ್.ೆ 

ಶ್ರೇ ಕ್ೊೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ 
ಗೊೇವಿಂದರನಜತರವರತ ಅಧಾ ಗಂಟೆ ಕ್ನಲದಲ್ಲೆ ಪರಸನುಪ್ತಸತವಂಥ ವಿಚನರವನತನ ಪನರರಂಭ ಮನಡಲ್ಲ. 
ರ್ನನತ ಸಚಿವರಿಂದ ಉತ್ುರ ಕ್ೊಡಿಸತತ್ೆುೇರೆ್. ಅವರತ ಉತ್ುರ ಕ್ೂೆಟಿ ನಂತ್ರ ಮತ್ೆು ಮನನಯ ಸದಸಯರತ 
ಉಪ ಪರಶೆನ ಕ್ೆೇಳಲ್ಲ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಗೊೇವಿಂದರನಜತರವರೇೆ, ಒಂದ್ರೆಡತ ನಮಿಷ 
ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ನುರೆ. 

ಶ್ರೇ ಗೊೇವಿಂದರನಜತ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಒಂದತ ನಮಿಷ. ರ್ನನತ ವಿಷಯ 
ಪನರರಂಭ ಮನಡತತಿುದ್ೆೆೇರ್ೆ. 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಗೊೇವಿಂದರನಜತರವರೇೆ, ತ್ನವು ಎಲನೆ confuse 
ಮನಡಿಕ್ೊಳುುತಿುರಿ. 

ಶ್ರೇ ಗೊೇವಿಂದರನಜತ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಸಂಬಂಧಪಟಿ ಸಚಿವರತ ಸದನದಲ್ಲೆ 
ಉಪಸಿಾತ್ರಿಲೆ ಅದಕ್ೆೆ ರ್ನನತ. . . 
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ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಗೊೇವಿಂದರನಜತರವರೇೆ, ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರ 
ಕ್ೊಡತತ್ನುರ.ೆ 

ಶ್ರೇ ಕ್ೊೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ 
ಗೊೇವಿಂದರನಜತರವರತ ಅಧಾಗಂಟ ೆಕ್ನಲ ಚಚೆಾಯಲ್ಲೆ ಎಲನೆ ಪರಶೆನ ಮತ್ತು ಮನಹತಿಯನತನ ಹೆೇಳಲ್ಲ. 
ರ್ನನತ ಸಂಬಂಧಪಟಿ ಸಚವರಿಂದ ಉತ್ುರ ಕ್ೊಡಿಸತತ್ೆುೇವೆ. ಮತ್ೆು ಏರ್ನದರೂ ಉಪ ಪರಶೆನ ಇದೆರೆ 
ಕ್ೆೇಳಬಹತದತ. 

೦೭. ಅಧಾ ಗಂಟೆ ಕ್ನಲನವಧಿ ಚಚೆಾ 

           ಅ) ಬೆಮಲ್ಚ ಕ್ನಖ್ನಾರ್ೆ ಖ್ನಸಗಿೇಕರಣ ಮನಡತತಿುರತವ ಬಗೆೆ 

ಶ್ರೇ ಗೊೇವಿಂದರನಜತ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಆಯಿತ್ತ. ರ್ನನತ ದರ್ನಂಕ 
08.03.2022 ರಂದತ ಗಮನ ಸಳೆೆಯತವ ಸೂಚರೆ್ಯಲ್ಲೆ K.G.F (Kolar Gold Fields) ನ 
B.E.M.L (Bharat Earth Movers Limited) ಕ್ನಖ್ನಾರ್ೆಯನತನ 
ಖ್ನಸಗಿೇಕರಣಗೊಳಿಸತತಿುರತವ ಬಗೆೆ ಸಕ್ನಾರದ ಗಮನವನತನ ಸಳೆೆದದ್ೆೆ. ಆ ದನ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ 
ಕ್ೊಟಿಂಥಹ ಉತ್ುರ ನಮಗೆ ಸಮಥಾವನಗಿಲೆದ ಕ್ನರಣದಂದ ರ್ನವು ತ್ಮೂ ಬಳಿ ಅಧಾ ಗಂಟೆ ಕ್ನಲ 
ಚಚೆಾಗ ೆಕ್ನಲನವಕ್ನಶ ಕ್ೇೆಳಿದ್ೆೆವು.  ಅದರ ಮತಂದತವರದೆ ಭನಗವನಗಿ ಹೆೇಳುವುದ್ೇೆರ್ೆಂದರೆ, ೧೯೬೪ರೆ್ೇ 
ಇಸವಿಯಲ್ಲೆ B.E.M.L ಕ್ನಖ್ನಾರ್ ೆ ಕ್ೊೇಲನರ ಜಿಲೆೆಯ ಹಂದತಳಿದ ತ್ನಲೂೆಕ್ತನ ಕ್ೆ.ಜಿ.ಎಫ್ಚ.ನಲ್ಲೆ 
ಕ್ೆೇವಲ ರೂ.೫ ಕ್ೂೆೇಟ್ಟಗಳ ಬಂಡವನಳದಲ್ಲೆ 1975 ಎಕರ ೆಪರದ್ೆೇಶದಲ್ಲೆ ಆಗಿನ ಮನನಯ ಸಚಿವರನದ 
ಮನನಯ ಎಂ.ವಿ.ಕೃಷಣಪಪನವರ ಶರಮದಂದ ಪನರರಂಭವನಗತತ್ುದ್ೆ. ಅಂದರೆ ಸನಾತ್ಂತ್ರೂ ಬಂದತ ಕ್ೇೆವಲ ೧೫ 
ವಷಾಗಳಲೆೆೇ ಕ್ೊೇಲನರ ಹಂದತಳಿದ ಜಿಲೆೆ ಎಂಬ ಒಂದ್ೇೆ ಕ್ನರಣಕ್ನೆಗಿ ಸನಾಪರೆ್ ಮನಡಿದೆರತ. ಆ 
ಸಂದಭಾದಲ್ಲೆ B.G.M.L (Bharat Gold Mines Limited) ಕ್ನಖ್ನಾರ್ ೆಕೂಡ ಅಷತಿಹೂೆತಿುಗ ೆ
ಮತಚತಚವ ಸಿಾತಿಯಲ್ಲೆದೆರಿಂದ ಅದಕ್ೆೆ ಮತಂದನ ಭನಗವನಗಿ ಆ ಪರದ್ೆೇಶದಲ್ಲೆ ಈ ಒಂದತ B.E.M.L 
ಕ್ನಖ್ನಾರ್ೆಯನತನ ಸನಾಪರ್ೆ ಮನಡಿದ್ನೆರ.ೆ ಕ್ೊೇಲನರದಲ್ಲೆ B.G.M.L ಕ್ನಖ್ನಾರೆ್ ಸನಾಪರ್ೆಯನಗಿ ಆ 
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ಹಂದತಳಿದ ಭನಗದವರಿಗೆಲನೆ ಕ್ೆಲಸ ಸಿಕೆದ್ೆ.  ಅದರಲ್ಲೆ ರಕ್ಷಣ ಇಲನಖ್ಗೆೆ ಸೇೆರಿದಂಥ ಉತ್ಪನನಗಳನತನ 
ತ್ಯನರಿಸಲನಗತತಿುತ್ತು. ತ್ದನಂತ್ರ B.E.M.L ಕ್ನಖ್ನಾರ್ೆಯಲ್ಲೆ ವನಹನಗಳನತನ ತ್ಯನರತ 
ಮನಡಲನಗತತಿುತ್ತು. ನಮೂ ಭನರತ್ ದ್ೆೇಶದಲ್ಲೆ ಕಲ್ಲೆದೆಲತ ಗಣಿಗನರಿಕ್ೆಗ ೆಬೆೇಕ್ನದಂತ್ಹ ಉತ್ಪನನಗಳನತನ 
ಪೂರೈೆಸತವಂತ್ಹ ನಟ್ಟಿನಲ್ಲೆ ನರಂತ್ರವನಗಿ ಆ ಕ್ನಖ್ನಾರ್ ೆ ಇವತಿುಗೂ ಸಹ ಅಲ್ಲೆ ಯಶಸಿಾಯನಗಿ 
ಲನಭದ್ನಯಕವನಗಿ ನಡಯೆತತಿುರತವುದತ ತ್ಮಗೆಲನೆ ಗೊತಿುರತವ ವಿಚನರ. ತ್ದನಂತ್ರ, 
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೆ H.A.L (Hindustan Aeronautics Limited) ಕ್ನಖ್ನಾರ್ೆ 
ಸನಾಪರ್ೆಯನಯಿತ್ತ. ಆ ಹರೆ್ಚ.ಎ.ಎಲ್ಚ., ಕ್ನಖ್ನಾರ್ೆ ರಕ್ಷಣನ ಉತ್ಪನನಗಳನತನ ತ್ಯನರತ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ 
ಸನಧಯವನಗದ್ೆೇ ಇರತ್ಕೆಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲೆ ಆ ಹೆರ್ಚ.ಎ.ಎಲ್ಚ., ಕ್ನಖ್ನಾರ್ೆಗ ೆಸೇೆರಿದಂತ್ಹ ಸತಮನರತ 
೨೦೦ ರಿಂದ ೨೫೦ ಎಕರೆ ಜನಗವನತನ, ಈ ಬಿ.ಇ.ಎಂ.ಎಲ್ಚ.ನಲ್ಲೆ ಯತದ್ೂೆಿೇಪಕರಣಗಳನತನ ಒಂದತ 
ಕ್ತೆಷಿಕರವನದಂತ್ಹ ಪರದ್ೆೇಶದಲ್ಲೆ ಸನಗಿಸತವುದಕ್ೆೆ ಬೆೇಕ್ನದಂತ್ಹ tetra vehicles, ತ್ದನಂತ್ರದ 
ದನಗಳಲ್ಲೆ ರೈೆಲೆಾೇ ಬೊೇಗಿಗಳನೂನ ಸಹ ಅಲ್ಲೆ ಉತ್ನಪದರೆ್ ಮನಡತತಿುರತವುದತ ತ್ಮಗೆಲನೆ ಗೊತಿುರತವ 
ವಿಚನರ. ಈಗ ಅಲ್ಲೆ ಮಟೂೆರೇಗ ೆಬೆೇಕ್ನದಂತ್ಹ ಬೂೆೇಗಿಗಳನತನ ತ್ಯನರಿಸತತಿುದ್ನೆರೆ. ಈ ಹಂದ್ ೆಸೌತಚ 
ಕ್ೊರಿಯನದಂದ ಆಮದತ ಮನಡಿಕ್ೂೆಂಡತ ಮಟೂೆರೇಗೆ ಬೊೇಗಿಗಳನತನ ತ್ಂದತ ಜೊೇಡಿಸತತಿುದೆರತ. 
ಆದರೆ ಈಗ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬಿ.ಇ.ಎಂ.ಲ್ಚ.ನಂದಲೆೇ ಮಟೊರೇ ಬೂೆೇಗಿಗಳನತನ ತ್ಯನರತ ಮನಡಿ, 
ದ್ೆಹಲ್ಲ ಮಟೂೆರೇ, ರನಜಸನುನದ ಜೆೈಪತರ್ಚ ಮಟೂೆರೇ, ಕ್ೊಲೆತ್ನು ಮಟೊರೇಗೆ ಕೂಡ ಬೆಂಗಳೂರಿನ 
ಬಿ.ಇ.ಎಂ.ಲ್ಚ ಕ್ನಖ್ನಾರ್ಯೆಿಂದ ಬೊೇಗಿಗಳನತನ ಕ್ೂೆಡತತಿುದ್ನೆರೆ. ಅದ್ನದ ನಂತ್ರ ನಮೂ ದ್ೇೆಶದಲ್ಲೆನ 
ರಕ್ಷಣನ ಇಲನಖ್ಗೆ ೆ ಬೇೆಕ್ನದಂತ್ಹ ವನಹನಗಳನತನ ತ್ಯನರತ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಸನಧಯವನಗದರತವ 
ಸಮಯದಲ್ಲೆ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲೆ ಸತಮನರತ ೪೫೦ ಎಕರ ೆಪರದ್ೆೇಶದಲ್ಲೆ ಬಿ.ಇ.ಎಂ.ಎಲ್ಚ ಕ್ನಖ್ನಾರ್ೆಯನತನ 
ಸನಾಪರ್ ೆಮನಡಿದರತ. ಅಲ್ಲೆ ಸತಮನರತ ೭೦೦೦ ಜನ ಉದ್ೊಯೇಗಿಗಳು ಹನಗೂ ಸತಮನರತ ೫೦೦೦ ಜನ 
ಗತತಿುಗೆ ಆಧನರದಲ್ಲೆ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡತತಿುದ್ನೆರ.ೆ ಈ ಮೂರತ ಕ್ನಖ್ನಾರ್ ೆಸನಾಪರ್ೆಯನದ ನಂತ್ರ ಕ್ೆೇರಳದ 
ಪಲಕ್ನಡಚನಲ್ಲೆ ೪ರೆ್ೇ ಘಟಕ ಸನಾಪರ್ೆಯನಗಿದೆ್. ಆ ಒಂದತ ಕ್ನಖ್ನಾರ್ ೆಇವತಿುಗೂ ಕೂಡ ಯನವುದ್ೆೇ 
ನಷಿ ಹೊಂದದ್ೆ ನಡಯೆತತಿುದ್ೆ. ನಂತ್ರ ಶ್ವಮಗೆದ ತ್ರಿೇಕ್ೆರೆಯಲೂೆ ಕೂಡ ಬಿ.ಇ.ಎಂ.ಲ್ಚ.ನ ಒಂದತ 
ಸಣಣ ಉತ್ನಪದರ್ನ ಘಟಕವನತನ ಸನಾಪರ್ ೆಮನಡಲನಯಿತ್ತ. ಈ ರ್ನಲತೆ ಕ್ೆೈಗನರಿಕ್ಗೆಳಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ 
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ಕ್ೆೇಂದರ ಭನಗದ ಸಂಪಂಗಿರನಮ ನಗರದಲ್ಲೆ ಅತಿ ಹಚೆತಚ ಬೆಲ ೆಬನಳುವಂತ್ಹ ಸತಮನರತ ರ್ನಲತೆ ಎಕರೆ 
ಪರದ್ೆೇಶದಲ್ಲೆ ಕ್ನಪೂೆೇಾರೆೇಟಚ ಕಚೆೇರಿ ಕೂಡ ಇದ್ೆ. ಅದ್ನದ ನಂತ್ರ ಹಲಸೂರಿನಲೂೆ ಕೂಡ ಒಂದತ 
Transit Office ನತನ ಸನಾಪರ್ ೆಮನಡಿದ್ನೆರ.ೆ ಇವತಿುನ ದವಸ  ಬಿ.ಇ.ಎಂ.ಲ್ಚ ಕ್ನಖ್ನಾರ್ ೆ ಎಲನೆ 
ಕಡಗೆಳಲೂೆ ತ್ನನದ್ೆೇ ಆದ ಸಾಂತ್ ಜನಗದಲ್ಲೆ ನಡಸೆಿಕ್ೂೆಂಡತ ಹೂೆೇಗತತಿುರತವುದತ ತ್ಮಗೆಲನೆ 
ಗೊತಿುರತ್ಕೆಂಥ ವಿಚನರ. ಇದತ Ministry of Defence, ರಕ್ಷಣನ ವಲಯಕ್ೆೆ ಸೇೆರಿದಂಥ 
ಕ್ೆೈಗನರಿಕ್ೆಯನಗಿರತತ್ುದ್ೆ.  1992ರೆ್ೇ ಇಸವಿಯಲ್ಲೆ ಸಕ್ನಾರ ಶೆೇ.೨೫ರಷತಿ ಬಂಡವನಳವನತನ  ಈ 
ಕ್ನಖ್ನಾರ್ೆಯಿಂದ ಹಂಪಡೆದತ ಆ ಶೆೇ.೨೫ರಷತಿ ಶೆೇರನತನ ಖ್ನಸಗಿಯವರಿಗೆ ಮನರನಟ ಮನಡಿರತತ್ುದ್ೆ. 
ಇವತಿುನ ದವಸ ಮತ್ೆು ಶೆೇ.೨೬ ರಷತಿ ಶೆೇರತ ಬಂಡವನಳವನತನ ಖ್ನಸಗಿಯವರಿಗ ೆ ಮನರನಟ 
ಮನಡತತಿುದ್ೆ. ಈಗನಗಲೆೇ ಸಕ್ನಾರ ಅಕ್ಷರಶೆಃ ಒಪ್ತಪಕ್ೊಂಡತ ಒಟತಿ ಸತಮನರತ ೫೪.೦೩ ರಷತಿ ಶೆೇರನತನ 
ಖ್ನಸಗಿಯವರಿಗೆ ಮನರನಟ ಮನಡತವಂತ್ಹ ಹತರ್ನನರ ನಡಯೆತತಿುದ್ೆ. ಇವತಿುನ ದವಸ ಆ 
ಬಿ.ಇ.ಎಂ.ಲ್ಚ ಕ್ನಖ್ನಾರೆ್ಗಳನತನ ಖ್ನಸಗಿ ಆಡಳಿತ್ ಮಂಡಳಿಗ ೆ ಕ್ೂೆಡತವಂತ್ಹ ಹತರ್ನನರ 
ನಡಯೆತತಿುರತವುದರಿಂದ, ಅಲ್ಲೆನ ಕ್ನಮಿಾಕರತ ನರಂತ್ರವನಗಿ ಪರತಿಭಟರೆ್ಯನತನ ಮನಡತತಿುದ್ನೆರ.ೆ 
ಇವತಿುನ ದವಸ ಈ ಬಿ.ಇ.ಎಂ.ಲ್ಚ ಕ್ನಖ್ನಾರ್ೆಗಳು ಸತಮನರತ ರೂ ೫೦೦೦ ಕ್ೊೇಟ್ಟಗಳಿಗೂ ಹೆಚತಚ 
ಆಸಿುಯನತನ ಹೊಂದವೆ. ಇವತಿುನ ದವಸ ಆ ಕ್ನಖ್ನಾರ್ೆಗಳ ಆಸಿುಗಳ ಬೆಲೆ ನಖ್ರವನಗಿ ತಿಳಿದತಬಂದಲೆ.  
ಏಕ್ೆಂದರ,ೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೆ ಹೆರ್ಚ.ಎ.ಎಲ್ಚ ಮತಂಭನಗದಲೆೆೇ ಸತಮನರತ ೨೫೦ ಎಕರ ೆ ಪರದ್ೆೇಶದಲ್ಲೆ 
ಒಂದತ ಕ್ನಖ್ನಾರ್ ೆಇದ್ೆ. ಅದ್ೆೇ ರಿೇತಿ ಮೈಸೂರಿನಲೂೆ ಕೂಡ ಸತಮನರತ ೪೫೦ ಎಕರ ೆಪರದ್ೆೇಶದಲ್ಲೆ 
ಕ್ನಖ್ನಾರ್ ೆ ಏನದ್,ೆ ಇದತ  ಹೆಚಿಚನ ಬೆಲ ೆ ಬನಳುವಂತ್ಹ ಸಾಳವನಗಿದ್ೆ. ಅದಕ್ೆೆ ಸಕ್ನಾರ ಸತಮನರತ 
ರೂ.೫೦೦೦ ಕ್ೂೆೇಟ್ಟಗಳು ಬೆಲ ೆ ಬನಳಬಹತದ್ೆಂದತ ಅಂದ್ನಜಿಸಿದ್.ೆ ಸನಾತ್ಂತ್ರೂವನದ ನಂತ್ರ ನಮೂ 
ದ್ೆೇಶ ಸನಾಭಿಮನನದಂದ ಬದತಕಬೆೇಕತ, ಇಲ್ಲೆನ ಜನರಿಗ ೆ ಎಲೆರಿಗೂ ಉದ್ೂೆಯೇಗ ಕ್ೂೆಡಬೇೆಕತ, 
ಗನರಮಿೇಣ ಪರದ್ೆೇಶಗಳಲ್ಲೆ ಹಂದತಳಿದ ಪರದ್ೇೆಶಗಳಿಗೆ ಉದ್ೂೆಯೇಗ ಕ್ೊಡಬೆೇಕತ ಎನನತ್ಕೆಂಥ 
ಉದ್ೆೆೇಶದಂದ ಭನರತ್ ಸಕ್ನಾರದ ರಕ್ಷಣನ ವಲಯಕ್ೆೆ ಸೇೆರಿದ ಈ ಕ್ನಖ್ನಾರ್ೆಗಳನತನ ಸನಾಪರ್ೆ 
ಮನಡಿದೆರತ. ಆದರೆ ಹನಲ್ಲ ಕ್ೆೇಂದರ ಸಕ್ನಾರದ ಸನಾಮಯದಲ್ಲೆರತವಂತ್ಹ ಕ್ನಖ್ನಾರ್ೆಗಳನತನ 
ಖ್ನಸಗಿೇಕರಣಗೊಳಿಸಿ ಅಲ್ಲೆನ ಕ್ನಮಿಾಕರಿಗ ೆಅಭದರತ್ಯೆನತನ ಸೃಷಿಿ ಮನಡತವಂತ್ಹ ಕ್ನಲ ಬಂದದ್ೆ. 
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ಇದತ ನಜಕೂೆ ಖ್ಂಡನೇಯ. ಅದಕ್ನೆಗಿ ರ್ನನತ ಒತ್ನುಯ ಮನಡತವುದ್ೇೆರ್ೆಂದರ,ೆ ಕ್ೊೇಲನರ ಭನಗದಲ್ಲೆ 
Bharat Gold Mines Limited ಇತ್ತು. ಅದತ ಇಡಿೇ ನಮೂ ಏಷನಯ ಖ್ಂಡದಲೆೆೇ ಅತಿ ಹೆಚತಚ 
ಆಳವನದ ಹನಗೂ ಬಹಳ ದ್ೊಡಾದ್ನದ ಬಂಗನರದ ಗಣಿ ಇದೆದತೆ, ತ್ಮಗೆಲನೆ ಗೊತಿುದ್ೆ. ಈಗ ಅದತ 
ಇತಿಹನಸ ಆಗಿದ್.ೆ ಇವತಿುನ ದವಸ ಅದನತನ ಕ್ೆಜಿಎಫ್ಚ, ಕ್ೆಜಿಎಫ್ಚ ಭನಗ-I ಮತ್ತು ಕ್ೆಜಿಎಫ್ಚ ಭನಗ-II 
ಸಿನಮನ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲೆ  ರೆ್ೂೇಡತತಿುದ್ೆೆೇವೆ. ಈಗ ಅದತ ಚಿತ್ರಗಳ ಭನಗ ಆಗಿದ್ೆ. ಈ ಹಂದ್ ೆಅಲ್ಲೆ ಏನತ 
ಬಂಗನರದ raw material ನತನ ಹೊರಗ ೆತ್ೆಗೆಯತತಿುದೆರೊೇ ಅಲ್ಲೆ ಇನೂನ ಬಂಗನರ ಇದ್ೆ.  ಆದರ ೆ
ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಸಕ್ನಾರಗಳು ಆ ಗಣಿಯನತನ ಪತನರತಜಿಿೇವನ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆಂದತ ಚತರ್ನವಣನ 
ಸಂದಭಾಗಳಲ್ಲೆ ಜನರಿಗ ೆ ತ್ಪತಪ ಆಶನಾಸರೆ್ಯನತನ ಕ್ೊಡತತಿುದ್ನೆರ.ೆ ಆದರೆ ಇವತಿುಗೂ ಕೂಡ ಆ 
B.G.M.L ಕ್ನಖ್ನಾರ್ೆ ಆರಂಭವನಗತವ ಸೂಚರೆ್ ಇಲೆ. ಈಗ ಕ್ೊೇಲನರ ಜಿಲೆೆಯಲ್ಲೆ ಬಿ.ಇ.ಎಂ.ಎಲ್ಚ 
ಕ್ನಖ್ನಾರ್ ೆಮನತ್ರ ಇದ್ೆ. ಆ ಬಿಇಎಂಎಲ್ಚ ಕ್ನಖ್ನಾರೆ್ ಇರತವುದರಿಂದ ಕ್ೂೆೇಲನರದ ವಿದ್ನಯವಂತ್ರಿಗ ೆ
ಉದ್ೊಯೇಗನವಕ್ನಶಗಳು ಸಿಗತತಿುದ್ೆ. ಕ್ೊೇಲನರದ ಕ್ೆಜಿಎಫ್ಚ ತ್ನಲೂೆಕತ ಬಹಳ ಹಂದತಳಿದರತವ 
ತ್ನಲೂೆಕಚ. ಆ ಕ್ೆಜಿಎಫ್ಚನಲ್ಲೆ ಬಿ.ಇ.ಎಂ.ಎಲ್ಚ ಕ್ನಖ್ನಾರ್ ೆಇರತವುದರಿಂದಲೆೇ ಅಲ್ಲೆ ಅಷತಿ ಜನಸಂಖ್ೆಯ 
ಇದ್ೆ. ಏಕ್ೆಂದರ ೆಅದತ ಬನಡಾರ್ಚ.  ಕ್ೆಜಿಎಫ್ಚನ ಬಲ ಭನಗದಲ್ಲೆ ಆಂಧರಪರದ್ೆೇಶಕ್ೆೆ ಗಡಿ ಹೊಂದದ್ೆ.  
ಕ್ೆಜಿಎಫ್ಚನ ಎಡಭನಗಕ್ೆೆ ತ್ಮಿಳುರ್ನಡತ ಗಡಿ ಇರತವುದರಿಂದ, ಆ ಪರದ್ೇೆಶ ಅಭಿವೃದಿ ಹೂೆಂದಲತ 
ಯನವುದ್ೆೇ ನೇರನವರಿಯಂತ್ಹ ಯೇಜರೆ್ಗಳು ಬಂದಲೆ. ಹನಗನಗಿ ಈಗಿನ ಸಕ್ನಾರ ಆ 
ಬಿ.ಇ.ಎಂ.ಎಲ್ಚ ಕ್ನಖ್ನಾರೆ್ಯರ್ನನದರೂ ಉಳಿಸಿಕ್ೂೆಟಿರೆ, ನಮೂ ಕ್ೂೆೇಲನರ ಭನಗದ ಜನರಿಗೆ 
ಅನತಕೂಲವನಗತತ್ುದ್ೆ. ಬೆೇರ ೆ ಬೆೇರ ೆ ರನಜಯಗಳಲ್ಲೆ ವಯವಹನರ ನಡಸೆತ್ಕೆಂಥವರಿಗೆ ರ್ನವು 
ಕ್ೊೇಲನರದವರತ ಎಂದರೆ, ನಮೂನತನ ಯನರೂ ಗತರತತಿಸತವುದಲೆ. ಅಂದರೆ ಅವರತ ʻಜೊೇ ಸೂೆೇರ್ನ 
ಮಿಲ್ಚತ್ನ ಹೆೈ ರ್ನ, ಓ ಜಗನಹಚ ಹೆೈರ್ನʼ ಎಂದತ ಹೇೆಳುತ್ನುರೆ.  

(ಮತಂದತ)  
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(599)24.3.2022/1.10/ಎಂ.ಎಂ-ಆರ್ಚ.ಎನ್ಚ 

(ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಾತಿ) 

ಶ್ರೇ ಗೊೇವಿಂದರನಜತ (ಮತಂದತ):-  

ಅಂದರೆ BGML (Bharath Gold Mines Limited) ಭನರತ್ ದ್ೆೇಶದಲ್ಲೆ ಎಲನೆ ಕಡ ೆ
ಪರತಿೇತಿಯ ಗತರತತ್ತ (ಲನಯಂಡಚ ಮನಕಚಾ) ಆಗತವ ವಿಚನರ ಇತ್ತು.  ನಂತ್ರ ಬಿ.ಇ.ಎಂ.ಎಲ್ 
ಕ್ನಖ್ನಾರ್ೆಯನಗಿರತವುದರಿಂದ ಕ್ೊೇಲನರಕೂೆ ಸಹ ರನಷಿರೇಯ ಮತ್ತು ಅಂತ್ರರನಷಿರೇಯ ಮಟಿದಲ್ಲೆ 
ಹೆಸರಿದ್.ೆ  ಏಕ್ೆಂದರ ೆ ಬಿ.ಇ.ಎಂ.ಎಲ್ಚ., ನಲ್ಲೆ ತ್ಯನರತ ಮನಡತವ ಉತ್ಪನನಗಳು 57 ರನಷರಗಳಿಗೆ 
ರಫನುಗತತ್ುದ್ೆ.  ಆ ಮೂಲಕ ನಮೂ ದ್ೆೇಶಕ್ೆೆ ಕರನೆಸ ರೂಪದಲ್ಲೆ ಆದ್ನಯ ಬರತತಿುತ್ತು.  ಅದಲೆದ್ೆೇ ಕಳೆದ 
ವಷಾ ಕೂಡ 96 ಕ್ೊೇಟ್ಟಯಷತಿ ಲನಭವನತನ ಗಳಿಸಿದ್.ೆ  ಇಂತ್ಹ ಸಿಾತಿಯಲ್ಲೆ ಈ ಕ್ನಖ್ನಾರ್ೆಯನತನ 
ಖ್ನಸಗಿೇಕರಣಗೊಳಿಸತವ ಉದ್ೆೆೇಶವನದರೂ ಏನತ? ಏತ್ಕ್ೆೆ ನಮೂ ಸಕ್ನಾರ ಈ ರಿೇತಿ ಮನಡತತ್ುದ್?ೆ 
ದಯವಿಟತಿ ಸಕ್ನಾರ ಇದನತನ ಗಮನಕ್ೆೆ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಳುಬೆೇಕತ.  ಅದಕ್ೆೆ ಪೂರಕವನದ ಎಲನೆ 
ಮನಹತಿಗಳನೂನ ಬೆೇಕ್ನದರ ೆ ಮನನಯ ಸಚಿವರಿಗೆ ಕ್ೊಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ  ದಯವಿಟತಿ ಬೆಂಗಳೂರತ 
ಬಿ.ಇ.ಎಂ.ಎಲ್ಚ., ಕ್ನಖ್ನಾರೆ್ ಆಗಿರಬಹತದತ, ಮೈಸೂರಿನ ಬಿ.ಇ.ಎಂ.ಎಲ್ ಕ್ನಖ್ನಾರ್ೆಯ ಜೊತ್ೆಗೆ 
ಕ್ೆೇರಳದ ಪನಲಕ್ನೆಡಚನಲ್ಲೆರತವಂತ್ಹ ಕ್ನಖ್ನಾರ್ೆಯನತನ ಸಹ ಖ್ನಸಗಿೇಕರಣಗೊಳಿಸದ್ೇೆ ಸಕ್ನಾರದ 
ಸಹಬನಗಿತ್ಾದಲೆೆೇ ಉಳಿಸಿಕ್ೂೆಳುಬೆೇಕತ, ಮತಂದನ ದವಸಗಳಲ್ಲೆ ಖ್ನಸಗಿೇಕರಣಗೊಳಿಸಿದ್ೆೆೇ ಆದಲ್ಲೆ 
ಅಲ್ಲೆನ ರ್ೌಕರರ ಜೊತ್ೆ ಕ್ೊೇಲನರ ಜಿಲೆೆಯ ಎಲನೆ ಜನರೂ ಸಹ ಮತಷೆರದಲ್ಲೆ ಭನಗಿಯನಗಿ 
ಅಶನಂತಿಯ ವನತ್ನವರಣ ಉಂಟನಗತತ್ುದ್ೆ ಎಂದತ ಹೆೇಳುತ್ನು ನನಗೆ ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಅವಕ್ನಶ 
ಕ್ೊಟ್ಟಿದೆಕ್ೆೆ ವಂದಸಿ ನನನ ಮನತ್ತಗಳನತನ ಮತಗಿಸತತ್ೆುೇರ್ೆ. 

 ಶ್ರೇ ನಸಿೇರ್ಚ ಅಹಮದ್(ವಿಧನನಸಭನ ಕ್ೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅವಕ್ನಶಕ್ನೆಗಿ 
ಧನಯವನದಗಳು.  ಈಗನಗಲೆೇ ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ ಗೊೇವಿಂದರನಜತರವರತ ವಿಸನುರವನಗಿ Bharath 
Earth Movers Limited ಖ್ನಸಗಿೇಕರಣವನಗತತಿುದ್ೆ ಅದನತನ ನಲ್ಲೆಸಬೆೇಕ್ೆಂದತ ವನದ 
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ಮನಡಿದ್ನೆರ.ೆ  ರ್ನನತ ಸದನದ ಗಮನಕ್ೆೆ ತ್ರತವುದ್ೇೆರೆ್ಂದರೆ, ಈ ಕ್ನಖ್ನಾರ್ೆಯತ ಶ್ರೇ ಎಂ.ವಿ. ಕೃಷಣಪಪ 
ಮತ್ತು ಶ್ರೇ ಕ್.ೆಸಿ. ರಡೆಿಾಯವರತ BGML (Bharath Gold Mines Limited) ಒಂದತ ಕ್ನಲದಲ್ಲೆ 
ಅಲ್ಲೆ 24,000 ಜನ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡತತಿುದೆರತ. 24000 ಕತಟತಂಬಗಳು ಅಲ್ಲೆತ್ತು.  ಸತಮನರತ 
ವಷಾಗಳಿಂದ ಡಿಪನಸಿಟಚಗಳನದ ಮೇಲೆ ಇವರಿಗ ೆ ಬೆೇರ ೆ ಅವಕ್ನಶಗಳು ಸಿಗತವುದಲೆ.  ಅಲ್ಲೆನ 
ಕ್ನಮಿಾಕರತ North Arcot ಜಿಲೆೆಯಿಂದ ಬಂದರತತ್ನುರೆ.  ಅವರತ ಬಂದತ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೆ ವನಸ 
ಮನಡಿ ಕನನಡಿಗರ ಜೊತ್ೆಗೆ ಒಳೆುಯ ಒಡರ್ನಟವಿದತೆ, ಅವರತ ಅಲ್ಲೆನ ಕನನಡ ಶನಲೆಯಲ್ಲೆ ಕನನಡ 
ಓದದರತ.  ಇವರಿಗ ೆಅವಕ್ನಶ ಮನಡಿಕ್ೂೆಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ ಕ್ೂೆೇಲನರಕ್ೆೆ Bharath Earth Movers 
Limited ಕ್ನಖ್ನಾರ್ೆ ತ್ಂದದೆರತ.  Bharath Earth Movers Limited ನಲೂೆ ಸಹ ಒಂದತ 
ಕ್ನಲದಲ್ಲೆ ಕ್.ೆಜಿ.ಎಫ್ಚನಲ್ಲೆ ಸತಮನರತ 5000-6000 ಜನರತ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡತತಿುದೆರತ. ಅದರ ಜೊತ್ೆಗೆ 
casual labourers  ಎಂದತ ಸತಮನರತ 1,500 ಜನ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಅವಕ್ನಶವಿತ್ತು.  
ಕ್ೆಲವು casual labourers  ಇನೂನ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡತತಿುದ್ನೆರ.ೆ  ಮನನಯ ಸಚಿವರ ಗಮನಕ್ೆೆ 
ತ್ರತವುದ್ೆೇರ್ಂೆದರೆ, ಖ್ನಸಗಿೇಕರಣ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಹೂೆರಟ್ಟರತವುದತ ಒಂದತ ಕ್ನಲದಲ್ಲೆ this is a 
listed company.  ಇವತ್ತು share valuation ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡರ ೆ ಸನಕಷತಿ share 
valuation ಇದ್ೆ. ಇದತ listed company ಆಗಿರತವುದರಿಂದ valuation ಜನಸಿು ಇದ್ೆ. 
Defence ಗೆ equipments  ಮನಡತತಿುರತವ ಜೊತ್ೆಯಲ್ಲೆ; ಗಣಿ ಸಚಿವರನದ ಮನನಯ ಶ್ರೇ ಹನಲಪಪ 
ಬಸಪಪ ಆಚನರ್ಚ ರವರತ ಸಹ ಇಲ್ಲೆದ್ನೆರ.ೆ Mining equipments ಅನತನ ಸಹ ದ್ೊಡಾ ಮಟಿದಲ್ಲೆ 
ಉತ್ನಪದರೆ್ ಮನಡತತಿುರತವ ಕಂಪನಯನಗಿದೆ್.  ಇಂತ್ಹ ಕಂಪನಗಳು ನಮೂ ರನಜಯಕ್ೆೆ ಬೆೇಕತ.  ಒಂದತ 
ಕ್ನಲದಲ್ಲೆ Defence orders ಕಡಿಮಯನಗಿದ್ನೆಗ mining ನಡಯೆದದ್ನೆಗ ಸಾಲಪ ಸಮಸೆಯ ಇತ್ತು.  
ಈಗ ಆ ಸಮಸೆಯ ಎಲನೆ ದೂರವನಗಿದ್ೆಯಂದತ ಭನವಿಸತತ್ೆುೇರೆ್.  ಏಕ್ೆಂದರ ೆ Defence orders 
ಸನಕಷತಿ ಬಂದದ್.ೆ Mining equipments, ನದಾಷಿವನಗಿ ಹೇೆಳುವುದ್ನದರೆ ಬಿಹನರ್ಚ 
ಆಗಿರಬಹತದತ, ಜನಖ್ಾಂಡಚ ಆಗಿರಬಹತದತ  ಅಲೆೆಲನೆ Bharath Earth Movers Limited 
ನವರ ಸೇೆಲ್ಸಚ ಆಫಿೇಸ್ಚ ಮತ್ತು ಸವಿಾಸ್ಚ ಸಂೆಟರ್ಚಗಳರೆ್ನಲನೆ ಆ ಕಡ ೆಮನಡಿದ್ನೆರ.ೆ I don’t know 
that in what way  ರನಜಯ ಸಕ್ನಾರ privatization, Government of India 
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undertaking  ಇರತವುದರಿಂದ ಅದರಲ್ಲೆ ರನಜಯಸಕ್ನಾರದ ಹಡಿತ್ ಎಷಿಿದ್ೆ ಎಂದತ I am not 
aware. But whatever said and done my request is government should 
insist that this kind of industry it has come with some intention. 
Bharath Earth Movers Limited ಅಲ್ಲೆ 24,000 ಜನ ಕ್ನಮಿಾಕರಿದೆರತ. ಅದತ ಕ್ೂೆೆೇಸ್ಚ 
ಆಯಿತ್ತ.  ಅದಕ್ೆೆ ಪೂರಕವನಗಿ ಈ ಕ್ನಖ್ನಾರೆ್ಯನತನ ಸನಾಪರ್ ೆಮನಡಲನಗಿದ್ೆ. KGF city is a 
dying city ಆಗಿತ್ತು.  ಈಗ ಬಿ.ಇ.ಎಂ.ಎಲ್ಚ ಇರತವುದರಿಂದ ಅದತ ಉಳಿದತಕ್ೊಂಡಿದ್.ೆ  ಇದನೂನ 
ಖ್ನಸಗಿೇಕರಣ ಮನಡತತ್ನುರ ೆ ಎಂದರೆ I thik definitely ಮನನಯ ಸಚಿವರನದ ಮತರತಗೆೇಶ್ಚ 
ನರನಣಿಯವರತ ಕೂಡ ಉದಯಮಿಯನಗಿರತವುದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಗೂೆತ್ತು.  ಇದತ ಲ್ಲಸೆಿಡಚ 
ಕಂಪನಯನಗಿರತವುದರಿಂದ valuation  ತ್ೆಗೆದತ ರೆ್ೂೇಡಬಹತದತ.  ಹನಗನಗಿ ಯನವುದ್ೆೇ 
ಕ್ನರಣಕೂೆ ಇದನತನ ಖ್ನಸಗಿೇಕರಣ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಬಿಡಬನರದತ ಎಂದತ ಕ್ೇೆಳಿಕ್ೂೆಳುುತ್ೆುೇರ್ೆ.  

 ಶ್ರೇ ಮತರತಗೆೇಶ್ಚ ಆರ್. ನರನಣಿ(ಬೃಹತಚ ಮತ್ತು ಮಧಯಮ ಕ್ೆೈಗನರಿಕ್ೆ ಸಚಿವರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಗೌರವನನಾತ್ ಸದಸಯರತ ಇಲ್ಲೆಯವರಗೆ ೆ BEML ಕ್ನಖ್ನಾರ್ ೆ ಬಗೆೆ ಚಚಾೆ 
ಮನಡಿದೆನತನ ರ್ನನತ ಕ್ೆೇಳಿಸಿಕ್ೊಳುಲ್ಲಲೆ.  ಏಕ್ೆಂದರ,ೆ ದತಬೆೈನಂದ ಒಂದತ ನಯೇಗ ಬಂದತ್ತು.  ರ್ನನತ 
ಮನನಯ ಸದಸಯರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಭನಪತಿಯವರಿಗ ೆವಿನಂತಿ ಮನಡಿ ಈ ಚಚೆಾಯನತನ ಒಂದತ ಗಂಟೆ 
ಕ್ನಲ ಮತಂದೂಡತವಂತ್ೆ ಕ್ೆೇಳಿಕ್ೂೆಂಡಿದ್ೆೆ.  ರ್ನನತ ಅದರ ಅರಿವಿಲೆದ್ೆೇ ಫೈೆಲ್ಚ ಅನತನ ಕೂಡ ಬಿಟತಿ 
ಬಂದದ್ೆೆೇರ್.ೆ  ಹನಗನಗಿ ಜನರಲ್ಚ ಆಗಿ ಉತ್ುರ ಹೇೆಳುತ್ುೆೇರೆ್.  ತ್ನವು ಏನತಪರಶೆನ ಕ್ೆೇಳಿದೆೇರಿ ಅದತ 
ಮನಸಿಸನಲ್ಲೆದ್ೆ. ಅದತ ಆ ರಿೇತಿ ನಡಯೆತತಿುಲೆ.  ಇಡಿೇ ದ್ೆೇಶದಲ್ಲೆ ಏನತ ಸಕ್ನಾರಿ ಸನಾಮಯದಲ್ಲೆ 
ಕ್ನಖ್ನಾರ್ೆಗಳಿವ ೆ ಅದತ ರನಜಯ ಸಕ್ನಾರದಲ್ಲೆರಬಹತದತ, ಕ್ೆೇಂದರ ಸಕ್ನಾರದ ಆಡಳಿತ್ದಲ್ಲೆರಬಹತದತ 
ನೇತಿ ಆಯೇಗದ ಹರೆ್ನಲೆಯಲ್ಲೆ 2016ರಲ್ಲೆ ಆ ಕ್ನಖ್ನಾರ್ಗೆಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟಿ ಪರದ್ೆೇಶಗಳನತನ 
ಹೊರತ್ತಪಡಿಸಿ idle  ಇರತವಂತ್ಹ ಜನಗವನತನ ಸಕ್ನಾರಿ ಸನಾಮಯದಲ್ಲೆ ನಡಯೆತತಿುರತವ ಕಂಪನಗಳಿಗೆ 
ಕ್ೊಟತಿ ರೈೆತ್ರ ಭೂಮಿಯನತನ ಹೆಚನಚಗಿ ಉಪಯೇಗ ಮನಡಿಕ್ೂೆಳುದ್ೆೇ idle ಇರತವಂತ್ಹ 
ಭೂಮಿಯನತನ ಸದತಪಯೇಗ ಮನಡಿಕ್ೂೆಳುಬೆೇಕ್ನೆತನವ ನಟ್ಟಿನಲ್ಲೆ ಕ್ೇೆಂದರ ಸಕ್ನಾರದಂದ ಎಲನೆ 
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ರನಜಯಗಳಿಗೂ ಒಂದತ ಸತತ್ೊುೇಲೆಯನತನ ಕಳುಹಸಿದ್ನೆರೆ.  ಆ ಹರೆ್ನಲೆಯಲ್ಲೆ ಬೆಮಲ್ಚನಲ್ಲೆ 1946 
ಎಕರ ೆಭೂಮಿಯಲ್ಲೆ;  

ಶ್ರೇ ಗೊೇವಿಂದರನಜತ:- ಮನನಯ ಸಚಿವರೆೇ, 1975 ಎಕರ ೆಭೂಮಿ ಅದತ. 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರ ಹೇೆಳಲತ ಬಿಡಿ. 

ಶ್ರೇ ಮತರತಗೆೇಶ್ಚ ಆರ್ಚ. ನರನಣಿ:- ಸರಿ. ಅದರಲ್ಲೆ ಹೆಚತಚವರಿಯನಗಿ 900ಕೂೆ ಹೆಚತಚ ಎಕರೆ 
ಭೂಮಿಯನತನ ಕ್.ೆಐ.ಎ.ಡಿ.ಬಿ., ಗೆ ಕ್ೊಡತವುದಕ್ೆೆ ರಫೆರ್ಚ ಮನಡಿದ್ನೆರೆ. ಕ್.ೆಐ.ಎ.ಡಿ.ಬಿ., ಸಕ್ನಾರಿ 
ಸನಾಮಯದ ಸಂಸೆಾಯನಗಿರತವುದರಿಂದ ಈಗನಗಲೇೆ ಅದತ ಕಂದ್ನಯ ಸಚಿವರ ಬಳಿಗೆ ಬಂದದ್.ೆ  ಅದತ 
ಕಂದ್ನಯ ಇಲನಖ್ಯೆಿಂದ ನಮಗೆ ಕ್ೂೆಟಿ ಮೇಲೆ ಕ್ೊೇಲನರ ಭನಗದಲ್ಲೆ One District One 
Product ಎಂದತ ಏನತ ಮನಡಿದ್ೆೆೇವೆ, ಅಲ್ಲೆ ಸನಕಷತಿ ನರತದ್ೊಯೇಗಿಗಳಿರತವುದರಿಂದ ಹನಗೂ 
ಸನಕಷತಿ ಭೂಮಿಯ ಬೆೇಡಿಕ್ ೆ ಇರತವುದರಿಂದ further ಕ್ೆೈಗನರಿಕ್ೆಗಳನತನ ಬದಲ್ಲಸತವ ಸಲತವನಗಿ 
ಅವುಗಳನತನ ರ್ನವು ಸದತಪಯೇಗಪಡಿಸಿಕ್ೂೆಳುುತಿುದ್ೆೆೇವೆ.  ಆದರೆ existing factory ಗಳಿಗ ೆ
ಯನವುದ್ೆೇ ತ್ೂೆಂದರೆಯನಗತವುದಲೆ.  ಅದನತನ ಡಿಸಿಬಚಾ ಮನಡತತಿುಲೆ ಎಂದತ ಸಪಷಿವನಗಿ ಹೆೇಳುತ್ುೆೇರೆ್.  
BEML ಕಂಪನ continue ಆಗತತ್ುದ್.ೆ ಅಲ್ಲೆ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡತವವರಿಗೂ ಯನವುದ್ೆೇ ರಿೇತಿಯ 
ತ್ೊಂದರ ೆ ಇರತವುದಲೆ. ಅದತ ಇಡಿೇ ದ್ೆೇಶದಲ್ಲೆರತವಂತ್ಹ ಕಂಪನಯನಗಿದೆ್. ಅದ್ೆೇ ರಿೇತಿ 
ಕ್ೊೇಲನರದಲ್ಲೆ Kolar Gold Mines ಕ್ೆ.ಜಿ.ಎಫ್ಚ., ನಲ್ಲೆ ಅಂದ್ನಜತ 16,000 ಎಕರ ೆ ಭೂಮಿ 
ಕ್ೆೇಂದರ ಸಕ್ನಾರದ ಸನಾಮಯದಲ್ಲೆದ್ೆ.  ಅದರಲ್ಲೆ 2500 ಎಕರಯೆಷತಿ ಭೂಮಿ ಒತ್ತುವರಿಯನಗಿದೆ್.  
ಇನತನ ಉಳಿದರತವುದತ ಕಳೆದ ಬನರಿ ರ್ನನತ Mines & Geology Minister ಇದ್ನೆಗ 
ಜಿಲನೆಧಿಕ್ನರಿಯವರ ಜೊತ್ ೆ 2-3 ಮಿೇಟ್ಟಂಗ್ಚ ಮನಡಿ property extract, ಖ್ನತ್ನ, ಉತ್ನರ 
ಏನೂ ಇರಲ್ಲಲೆ.  ಎಲನೆ ಪರಯತ್ನ ಮನಡಿ ನಮೂ ಕಡ ೆ ಕ್ೆ.ಜಿ.ಎಫ್ಚ., ನಲ್ಲೆ 12,500 ಎಕರಯೆಷತಿ 
ಭೂಮಿಗೆ ಎಲನೆ details including sale deed ಸಿಕ್ತೆದ್ೆ. ಅದನತನ ಸರಿಯನಗಿ ಮನಡಿದ್ೆೆೇವ.ೆ ಆ 
factory ಇವತ್ತು ಬಂದ್ಚ ಇದ್ೆ.  ಅಲ್ಲೆ ರನಷಿರೇಯ ಹದೆ್ನೆರಿ ಬರತತಿುರತವುದರಿಂದ 3500 ಎಕರ ೆಅಷತಿ 
ಪರದ್ೆೇಶದಲ್ಲೆ ಚಿನನ ಇದ್ಯೆೇ ಇಲೆವೇ ಎಂದತ ಚೆಕಚ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಅದನತನ ನಮಗೆ ವನಪಸ್ಚ 
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ಕ್ೊಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ ಕ್ೆೇಂದರ ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ಮನವಿ ಮನಡಿದ್ೆೆೇವೆ.  ಅದತ ಮೂಲತ್ೆಃ ರನಜಯ 
ಸಕ್ನಾರದ್ನೆಗಿದತೆ, ಆ ಕಂದ್ನಯ ಭೂಮಿಯನತನ ಕ್ೆೇಂದರ ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ಬಿಟತಿಕ್ೂೆಟ್ಟಿತ್ತು.  

(ಮತಂದತ) 

(600) 24-03-2022 KH/RN   1-20  

(ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಾತಿ) 

ಶ್ರೇ ಮತರತಗೆೇಶ್ಚ ನರನಣಿ (ಮತಂದತ):-   

ಅಲ್ಲೆ ಸನಕಷತಿ ಸಕ್ನಾರಿ ಭೂಮಿ ಇರತವುದರಿಂದ, ಅವರತ ಇದಕ್ೆೆ ಒಂದತ ಟ್ಟೇಮಚ ಕಳುಹಸಿ, ಇಲೆ್ಲ 
gold available ಇದ್ೆಯೇ, ಇಲೆವೇ, ಇದತ workout ಆಗತತ್ುದ್ೆಯೇ, ಇಲೆವೇ, 
viability ಬರತತ್ುದ್ಯೆೇ, ಇಲೆವೇ ಎನತನವುದನತನ ಅವರತ ಡಿಟೆೈಲ್ಚ ಆಗಿ ಚೆಕಚ ಮನಡಿದ ನಂತ್ರ 
3,500 ಎಕರಗೆಳಲ್ಲೆ ಯನವುದ್ೆೇ ರಿೇತಿಯ ಗೊೇಲ್ಾಚ ಇರತವುದಲೆ. Viability ಬರತವುದಲೆ ಎಂದತ 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ವನಪಸತಸ ಕ್ೊಡತತ್ೆುೇವೆ ಎನತನವಂತ್ಹದೆನತನ letter correspondence 
ಮನಡಿದ್ನೆರ.ೆ ಇದಕ್ೆೆ ರ್ನವು ಒಪ್ತಪಕ್ೂೆಂಡ ನಂತ್ರ ಮತ್ೊುಂದತ ಪತ್ರವನತನ ಕಳುಹಸಿದೆ್ೆೇವೆ. ನಖ್ರವನಗಿ 
3,500 ಎಕರಗೆಳು ಯನವ ಯನವ ಸವೆಾ ನಂಬರ್ಚಗಳಿಗೆ ಸೇೆರತತ್ುದ್ೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ೆೆ ಚೆಕಚ ಬಂದ 
ಯನವ ರಿೇತಿ ಇರತತ್ುದ್ೆ ಎನತನವುದನತನ ಕಳುಹಸಿಕ್ೂೆಡಬೆೇಕ್ೆಂದತ ಹೆೇಳಿದ್ನಗ, ರ್ನವು ಸವೆೇಾ ಮನಡಿಸಿ 
ಮತ್ೆು ಸಬಿೂಟ ಮನಡಿದ್ೆೆೇವ.ೆ ಅಲ್ಲೆ ಎರಡರೆ್ಯ ಬನರಿ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಸೇೆರಿ, ರ್ನವು 3,500 ಎಕರಗೆೆ 
ಕ್ೊಡತವುದಲೆ, ಸಂಪೂಣಾವನಗಿ ಕ್.ೆಜಿ.ಎಫ್. ಅನತನ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ including liability 
ಕ್ೊಡತತ್ುೆೇವೆ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದರತ. ಆ liability ಅನತನ ರೆ್ೂೇಡಿದರ,ೆ asset ಕ್ತೆಂತ್ liability ಜನಸಿು 
ಇದ್ೆ. ಅದನತನ ಮತ್ೆು ಮೈಮೇಲೆ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡರ ೆಬೆೇರಯೆನಗತತ್ುದ್ೆ. Phase-I and Phase-II 
ಎರಡತ ವಿಭನಗದಲ್ಲೆ ತ್ನವು ಮನಡಬೇೆಕತ. Phase-I ನಲ್ಲೆ 3,500 ಎಕರಗೆಳನತನ ಕರ್ನಾಟಕ 
ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ಬಿಟತಿಕ್ೊಡಬೇೆಕತ. Phase-II ದಲ್ಲೆ ಕ್.ೆಜಿ.ಎಫ್. along with liability ಏನದ್ೆ, 
ಇದಕ್ೆೆ 2-3 ಸಭೆಗಳನತನ ಮನಡಬೇೆಕ್ನಗತತ್ುದ್.ೆ ಕ್ೆೇಂದರ ಸಚಿವರನದ ಮನನಯ ಪರಹನೆದ ಜೊೇಶ್ಯವರತ 
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ನಮೂವರೇೆ ಆಗಿರತವುದರಿಂದ, ಒಂದತ ಬನರಿ ನಮೂ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳನತನ ಕರದೆತ ಮನತ್ರ್ನಡಿದರತ. ಅವರ 
ಹತಿುರ ಕಳೆದ ವನರ ಹೊೇಗಿದ್ೆೆವು. ಈಗ ಏಪ್ತರಲ್ಚ-14ರೆ್ೇ ತ್ನರಿೇಖ್ತ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೆ ಸಭೆಯನತನ 
ಕರದೆದ್ನೆರೆ. Along with their Secretaries ಎಲನೆ ಬರತತ್ನುರ,ೆ ನಮೂ Additional Chief 
Secretary, Commissioner, Chief Executive Officer ಗಳೆಲನೆ ಸೇೆರಿ ಚಚೆಾ ಮನಡಿ, 
ಇದನತನ ಇತ್ಯಥಾ ಮನಡತತಿುದ್ೆೆೇವೆ. ಅದರಲ್ಲೆ ಎರಡತ ಡಿವೆೈಡಚ ಮನಡಿದ ಮೇಲೆ 3,500 ಎಕರಗೆಳು 
ಎಂದರೆ, ಕ್.ೆಜಿ.ಎಫ್.,ನಲ್ಲೆ ಒಟನಿರಯೆನಗಿ 3500 and 3500  ಎಕರಗೆಳು ಬರತತ್ುದ್ೆ. ಇದನತನ ಸಹ 
ಕಂದ್ನಯ ಇಲನಖ್ಗೆೆ ವನಪಸತಸ ಕ್ೂೆಡತತ್ನುರ.ೆ ಅಲ್ಲೆ ಸತತ್ುಮತತ್ು ಇಂಡಸಿರಗಳು ಬಂದರತವುದರಿಂದ, 
ಕ್ೆಐಎಡಿಬಿ.ಗೆ ಒಂದತ ಯೇಗಯ ಬೆಲ ೆನಗದ ಮನಡಿಕ್ೂೆಡತತ್ನುರ.ೆ ಕ್ೆಐಎಡಿಬಿ.ಯಿಂದ ಅಮೌಂಟಚ ಅನತನ 
ತ್ತಂಬತತಿುದ್ೆೆೇವೆ ಎನನವುದತ ಇರ್ೂೆನಂದತ ಭನಗ. ಇದತ ಕ್ೆೇವಲ ಕರ್ನಾಟಕದ Kolar Gold Mines 
ಅಷೆಿೇ ಸಿೇಮಿತ್ ಅಲೆ. ಆ ನೇತಿ ಆಯೇಗದ ಹರೆ್ನಲೆಯಲ್ಲೆ ಇಡಿೇ ದ್ೆೇಶದಲ್ಲೆಯೇ ಹಚೆತಚವರಿ 
ಭೂಮಿಯನತನ ಅವರವರ ರನಜಯಗಳಿಗ ೆಕ್ೊಡಬೇೆಕ್ೆನತನವ ತಿೇಮನಾನವನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಂಡಿರತವಂತ್ಹ 
ಹರೆ್ನಲೆಯಲ್ಲೆ ಮನಡಿದ್ನೆರ.ೆ ಇದ್ೆೇ ರಿೇತಿ ಕಲತಬತಗಿಾಯಲ್ಲೆ Cement Corporation of India 
ಬಹಳ ವಷಾಗಳಿಂದ ಬಂದ್ಚ ಆಗಿದ್.ೆ ಅದರ ಬಗೆೆಯೂ ಕೂಡ ವಿನಂತಿ ಮನಡಿದ್ೆೆೇವೆ. ದ್ೆಹಲ್ಲಯಲ್ಲೆ 
ಕಳೆದ ವನರ Hon’ble Central Minister Sri.Piyush V Goyal ರವರನತನ ಭೆೇಟ್ಟಯನಗಿ 
ಬಂದದ್ೆೆೇವೆ. ಇದನತನ ಸಿಡಿ ಮನಡಿ ವನಪಸತಸ ಹೆೇಳುತ್ೆುೇವೆ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದ್ನೆರ ೆ ಮತ್ತು ಶ್ವಮಗೆ 
Visweswaraya Steel and Iron Company ಯವರತ ಸಹ ಬಹಳ ವಷಾಗಳ ಐಡಲ್ಚ 
ಇದ್ೆ. ಅದತ ಸಹ Central Government undertaking ಆಗಿದತೆ, ಅದನತನ ಸಹ ನಡಸೆತತ್ೆುೇವೆ 
ಎನತನವಂತ್ಹ ಮನತ್ನತನ ಅವರಿಗೆ ಹೆೇಳಿದ್ೆೆೇವೆ. ಈ ರಿೇತಿ ಒಟನಿರೆ ಇರತವನಗ ಯನವುದ್ೆೇ sick 
units ಇರಬನರದತ. ಅದತ ರನನಂಗ್ಚ ಆಗತತಿುರಬೆೇಕತ. ಇದತ ರನನಂಗ್ಚ ಆದ್ನಗಲೆೇ ನಮಗೆ ಆದ್ನಯ 
ಬರತವಂತ್ಹದತೆ ಆಗತತ್ುದ್.ೆ ಜಿಎಸ್ಚಟ್ಟ ಬರತವಂತ್ಹದತೆ ಮತ್ತು ಉದ್ೂೆಯಗ ಸಿಗತವಂತ್ಹದತೆ ಹನಗೂ 
auxiliary units ನಡಯೆತತಿುರತವಂತ್ಹದತೆ ಆಗತತ್ುದ್ೆ. ಈ ಹರೆ್ನಲೆಯಲ್ಲೆ ಅವುಗಳನತನ ಸಹ ಚಚೆಾ 
ಮನಡಿ, ಆದಷತಿ ಬೆೇಗ ಇತ್ಯಥಾ ಮನಡತತಿುದ್ೆೆೇವೆ. ಬಿಇಎಂಎಲ್., ಬಗೆೆ ರ್ನನತ ಬಹಳ ಸಪಷಿವನಗಿ 
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ಹೆೇಳುವಂತ್ಹದ್ೆೆೇರೆ್ಂದರೆ, ಈಗ ಅಲ್ಲೆರತವಂತ್ಹ ಕ್ನಮಿಾಕರಿಗನಗಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೆ ಉದ್ೊಯೇಗ 
ನಡಯೆತವುದಕ್ನೆಗಲ್ಲ, ಪೊರಡಕೆ್ಷನ್ಚಗನಗಲ್ಲ, ಯನವುದ್ೆೇ ರಿೇತಿಯಲ್ಲೆ ತ್ೊಂದರಯೆನಗತವುದಲೆ.  

 ಶ್ರೇ ಕೆ್.ಎ.ತಿಪಪೆೇಸನಾಮಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, . . . 

 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಕ್.ೆಎ.ತಿಪಪೆೇಸನಾಮಿಯವರೇೆ, ಒಂದತ ನಮಿಷ. ತ್ಮಗೂ 
ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕ್ೆೆ ಸಮಯ ಕ್ೊಡತತ್ುೆೇರೆ್. 

 ಶ್ರೇ ಎಂ.ಎಲ್.ಅನಲ್ಚಕತಮನರ್ಚ (ಸಾಳಿೇಯ ಸಂಸೆಾಗಳ ಕ್ೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 
ಅವಕ್ನಶಕ್ನೆಗಿ ಧನಯವನದಗಳು. ಈಗನಗಲೇೆ ಮನನಯ ಗೊೇವಿಂದರನಜತ ಮತ್ತು ಮನನಯ ನಸಿೇರ್ಚ 
ಅಹೂದ್ಚರವರತ ಬಿಇಎಂಎಲ್., ಬಗೆೆ ಬಹಳಷತಿ ವಿಚನರಗಳನತನ ತಿಳಿಸಿಕ್ೊಟ್ಟಿದ್ನೆರೆ.  

 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಎಂ.ಎಲ್.ಅನಲ್ಚಕತಮನರ್ಚರವರೆೇ, ಈಗ ಏನತ 
ಮನಡಬೇೆಕ್ೆನತನವ ಬಗೆೆ ಪರಶನೆ ಕ್ೆೇಳಿ.  

ಶ್ರೇ ಎಂ.ಎಲ್.ಅನಲ್ಚಕತಮನರ್ಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಮಂತಿರಗಳು ರ್ನನತ 
ಪರಶೆನ ಕ್ೆೇಳುವನಗ ಇರಲ್ಲಲೆ. ಕ್ೆಲವು ಮನಹತಿಗಳು ನನಗ ೆ ಗೊತಿುಲೆ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದರತ. ಹನಗನಗಿ 
ಕ್ೆಲವು ಮನಹತಿಗಳ ಬಗೆೆ ಹೆೇಳುವುದಕ್ೆೆ ಇದತ ಒಂದತ ಅವಕ್ನಶ.  

ಶ್ರೇ ಮತರತಗೆೇಶ್ಚ ನರನಣಿ (ಬೃಹತಚ ಮತ್ತು ಮಧಯಮ ಕ್ೆೈಗನರಿಕ್ೆ ಸಚಿವರತ):- ಮನನಯ 
ಎಂ.ಎಲ್.ಅನಲ್ಚಕತಮನರ್ಚರವರೆೇ, ದಯವಿಟತಿ ಕ್ೇೆಳಿ. 

ಶ್ರೇ ಎಂ.ಎಲ್.ಅನಲ್ಚಕತಮನರ್ಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇವತ್ತು ಕ್ೊೇಲನರ ಜಿಲೆೆ 
ಏರ್ನಗಿದೆ್ ಎಂದರೆ, ಬೆಂಗಳೂರತ ನಗರಕ್ೆೆ ಬಹಳ ಹತಿುರದಲ್ಲೆ ಇದ್ೆ. ಇದಕ್ೆೆ ತ್ಮಿಳುರ್ನಡತ ಮತ್ತು 
ಆಂಧರ ಪರದ್ೆೇಶದ ಬನಡಾರ್ಚ ಸೇೆರಿಕ್ೊಂಡಿದ್ೆ. ಇದತ ಬೆಂಗಳೂರಿಗ ೆಹತಿುರದಲ್ಲೆದೆರೂ ಕೂಡ ಕ್ೂೆೇಲನರ 
ಎಂದರೆ, ರ್ನವು ಮದಲತ ಹೆೇಳುವಂತ್ಹದತೆ, ಮನನಯ ಕ್ೆ.ಸಿ.ರಡೆಿಾಯವರತ ಮದಲರೆ್ೇ 
ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಯನಗಿದೆರತ.  ಇವರತ ನಮೂ ಜಿಲೆೆಯವರತ. ಮನನಯ ಎಂ.ವಿ.ಕೃಷಣಪಪನವರತ ಕ್ೆೇಂದರ 
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ಸಕ್ನಾರದಲ್ಲೆ ಮಂತಿರಯನಗಿದೆರತ. ಇವರಲೆೆರೂ ಕೂಡ ಆಸಕ್ತು ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡತ ಹಂದ್ ೆಬಿಇಎಂಎಲ್., 
ಅನತನ ಸನಾಪರ್ ೆಮನಡಿದೆರತ ಮತ್ತು ಬಿಜಿಎಂಎಲ್., ಬಿರಟ್ಟೇಷರ ಆಳಿಾಕ್ೆಯಲ್ಲೆತ್ತು. ಆವತಿುನ ದವಸ ಇದರ 
ಬಗೆೆ ಆಸಕ್ತು ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡತ ಕ್ೆೇಂದರ ಸಕ್ನಾರದ ಸನಾಧಿೇನಕ್ೆೆ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡತ, ಕ್ೆೇಂದರ ಸಕ್ನಾರದಂದ 
ಬಿಜಿಎಂಎಲ್., ನಡಯೆತತಿುತ್ತು. ಈ ಎರಡತ ಕ್ೂೆೇಲನರ ಜಿಲೆೆಯ ಬಿಜಿಎಂಎಲ್., ಮತ್ತು ಬಿಇಎಂಎಲ್., 
ಹೆಮೂಯ ಗತರತತ್ತಗಳು ಎಂದತ ಹೆೇಳುತಿುದ್ೆೆವು. ಆದರ,ೆ 2001ರೆ್ೇ ಸನಲ್ಲನಲ್ಲೆ ಏರ್ನಗಿದೆ್ಯಂದರೆ, 
ಬಿಜಿಎಂಎಲ್., ನಷಿದಲ್ಲೆ ನಡಯೆತತಿುದ್ ೆ ಎಂದತ ಆವತಿುನ ದವಸ ಕ್ೆೇಂದರ ಸಕ್ನಾರ ತಿೇಮನಾನ 
ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡತ ಬಿಜಿಎಂಎಲ್., ಅನತನ ಮತಚಿಚದರತ. ಮನನಯ ನಸಿೇರ್ಚ ಅಹೂದ್ಚರವರತ ಹೆೇಳಿದ ಹನಗೆ 
ಸತಮನರತ 25 ರಿಂದ 30 ಸನವಿರ ಜನ ಕ್ನಮಿಾಕರತ ಅಲ್ಲೆ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡತತಿುದೆರತ. ಅವರಲೆೆರೂ 
ಇವತ್ತು ಕ್ೆಲಸ ಇಲೆದ್ೆೇ ರನತ್ೊರೇ ರನತಿರ ಬಿೇದಗೆ ಬಿದೆರತ. ಎಲೆರಿಗೂ ಗೊತಿುರತವ ಹನಗೆ ಆವತ್ತು 
ಬಿಜಿಎಂಎಲ್., ಮತಚಚಲಪಟಿ ಸಿಾತಿಯಲ್ಲೆದ್ನೆಗ ಒಂದತ ಗನರಂ ಗೂೆೇಲ್ಾಚಗೆ 300 ರಿಂದ 400 
ರೂಪನಯಿಗಳು ಇರಬಹತದ್ೆಂದತ ನನಗನಸತತ್ುದ್ೆ. ಆದರ,ೆ ಇವತ್ತು ಒಂದತ ಗನರಂ ಗೊೇಲ್ಾಚಗೆ 4 ರಿಂದ 
5 ಸನವಿರ ರೂಪನಯಿಗಳು ಇದ್ೆ. ಅಲ್ಲೆ ಬಂಗನರ ಸಿಗತವುದಲೆ ಎಂದತ ಆವತ್ತು ಬಿಜಿಎಂಎಲ್., ಅನತನ 
ಮತಚಿಚರತವುದಲೆ, ನಷಿವನಗತತಿುದ್ೆ ಎಂದತ ಮತಚಚಲನಯಿತ್ತ. ಇವತ್ತು ಬಂಗನರದ ಬೆಲ ೆ ಇಷತಿ 
ಏರಿಕ್ೆಯನಗಿದೆರೂ ಕೂಡ ಕ್ೆೇಂದರ ಸಕ್ನಾರದ ಮೇಲೆ 2001ರೆ್ೇ ಸನಲ್ಲನಂದ ಇವತಿುನವರಗೊ 
ಸತ್ತ್ವನಗಿ 21 ವಷಾಗಳಿಂದ ಎಲನೆ ಜನಪರತಿನಧಿಗಳು ಪಕ್ನತಿೇತ್ವನಗಿ ಸನಕಷತಿ ಒತ್ುಡ ತ್ಂದರೂ 
ಕೂಡ ಬಿಜಿಎಂಎಲ್., ಅನತನ revival ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಯನವುದ್ೆೇ ಕರಮವನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುಲ್ಲಲೆ. 
ಇವತ್ತು ಏರ್ನಗತತಿುದ್ೆ ಎಂದರೆ, ನೇತಿ ಆಯೇಗದ recommendation ಮೇಲೆ Cabinet 
Committee’s Economic Affairs ರವರತ ಬಿಜಿಎಂಎಲ್.,ನ ಷೆೇರತಗಳನತನ ಖ್ನಸಗಿಯವರಿಗೆ 
ಕ್ೊಡತವಂತ್ಹ ತಿೇಮನಾನವನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಂಡಿದ್ನೆರ.ೆ ಮನನಯ ಮಂತಿರಗಳು ಉತ್ುರ ಕ್ೂೆಡತವನಗ 
ಉಪಯೇಗಕ್ೆೆ ಬನರದ ಹೆಚತಚವರಿಯನಗಿರತವಂತ್ಹ ಬಿಇಎಂಎಲ್.,ನ ಜಮಿೇನನತನ ಮತ್ೆು ರನಜಯ 
ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ಕ್ೂೆಡತತಿುದ್ನೆರೆ ಎಂದತ ಹೇೆಳಿದರತ. ಇದರ ಆದ್ೆೇಶ ಕೂಡ ನನನ ಹತಿುರ ಇದ್ೆ. ಬೆಂಗಳೂರತ 
ಕ್ನಂಪೆೆಕಸಚನಲ್ಲೆ ಎಷತಿ ವನಪಸತಸ ಕ್ೂೆಡತತಿುದ್ನೆರೆ. ಮೈಸೂರತ ಕ್ನಂಪೆೆಕಸಚನಲ್ಲೆ ಎಷತಿ ವನಪಸತಸ 
ಕ್ೊಡತತಿುದ್ನೆರ.ೆ ಕ್ೆಜಿಎಫ್ಚ. ಕ್ನಂಪೆೆಕಸಚನಲ್ಲೆ ಎಷತಿ ವನಪಸತಸ ಕ್ೂೆಡತತಿುದ್ನೆರೆ ಎನತನವ ಬಗೆೆ ಮನಹತಿ ನನನ 
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ಕಡ ೆ ಇದ್.ೆ ತ್ನವು ಹೆೇಳಿದತೆ ಸರಿ ಇದ್ೆ. ಚಿಕೆಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೆ 10 ಎಕರ ೆ ಜಮಿೇನನತನ ವನಪಸತಸ 
ಕ್ೊಡತತಿುದ್ನೆರ.ೆ ಕ್ೆಜಿಎಫ್ಚ ಕ್ನಂಪೆೆಕಸಚನಲ್ಲೆ 973.24 ಎಕರ ೆ ಜಮಿೇನನತನ ವನಪಸತಸ ಕ್ೂೆಡತತಿುದ್ನೆರೆ, 
ಮೈಸೂರತ ಕ್ನಂಪೆೆಕಸಚನಲ್ಲೆ 401.36 ಎಕರ ೆ ಜಮಿೇನನತನ ವನಪಸತಸ ಕ್ೂೆಡತತಿುದ್ನೆರ,ೆ ಬೆಂಗಳೂರತ 
ಕ್ನಂಪೆೆಕಸಚನಲ್ಲೆ 124.435 ಎಕರ ೆ ಜಮಿೇನನತನ ವನಪಸತಸ ಕ್ೊಡತತಿುದ್ನೆರೆ. ಅದರ ಬಗೆೆ ಯನವುದ್ೆೇ 
ತ್ಕರನರತ ಇಲೆ. ವನಪಸತಸ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಳುುವಂತ್ಹ ಜಮಿೇನನಲ್ಲೆ ಇಂಡಸಿರ, ಒಳೆು ಒಳುೆಯ 
ಕ್ನಖ್ನಾರ್ೆಗಳನತನ ತ್ೆರೆಯತತ್ೆುೇವೆ, ಉದ್ೂೆಯೇಗವಕ್ನಶಗಳನತನ ಕ್ೊಡತತಿುದ್ೆೆೇವೆ ಎಂದತ ಹೆೇಳುತಿುದ್ನೆರೆ. 
ಇದರ ಬಗೆೆ ನಮೂದ್ೆೇನತ ತ್ಕರನರತ ಇಲೆ. ಆದರೆ, ಶೆೇಕಡನ 54.3 ರಷತಿ ಸಕ್ನಾರಿ ಷೆೇರತಗಳು 
ಇದ್ೆಯೇ, ಅದರಲ್ಲೆ ಶೇೆಕಡನ 26 ರಷತಿ ಖ್ನಸಗಿಯವರಿಗೆ ಕ್ೊಟಿರ,ೆ ಸಕ್ನಾರದ ಷೆೇರತ ಶೆೇಕಡನ 28 
ರಷತಿ ಆಗತತ್ುದ್ೆ. ಆಗ ಸಕ್ನಾರದ ಹಡಿತ್ ಹೂೆೇಗತತ್ುದ್ೆ. Major shares ಅನತನ ಖ್ನಸಗಿಯವರಿಗೆ 
ಕ್ೊಟಿ ಮೇಲೆ ಸಕ್ನಾರದ ಹಡಿತ್ ಇರತವುದಲೆ. ಶೆೇಕಡನ 50 ಕ್ತೆಂತ್ ಹೆಚತಚ ಖ್ನಸಗಿಯವರಿಗೆ ಹೊೇದ 
ಮೇಲ ೆತ್ನನಂತ್ನರೆ್ೇ ಖ್ನಸಗಿ ಆಗೆೇ ಆಗತತ್ುದ್ೆ. ಇದತ ಖ್ನಸಗಿಯವರ ಕಂಟೂೆರೇಲ್ಚಗೆ ಹೂೆೇಗತತ್ುದ್.ೆ 
ಖ್ನಸಗಿಯವರ ಕಂಟೊರೇಲ್ಚಗೆ ಹೂೆೇದ ಮೇಲೆ ಸಕ್ನಾರದ ಹಡಿತ್ ತ್ಪತಪವುದರಿಂದ ಬಹಳಷತಿ 
ತ್ೊಂದರಗೆಳು ಆಗತತ್ುದ್ೆ. ಖ್ನಸಗಿಯವರತ ಬಂಡವನಳ ಹನಕ್ತದ ಮೇಲೆ ಅವರ ಅನತಕೂಲಕ್ೆೆ ತ್ಕೆ 
ಹನಗೆ ಒಂದತ ಸಿಸಿಂ ಮನಡಿಕ್ೂೆಂಡಿರತತ್ನುರೆ. ಅದರ ಮೇಲ ೆ ಅವರತ ಕ್ನಖ್ನಾರೆ್ ನಡಸೆತತಿುರತತ್ನುರೆ. 
ಸನಕಷತಿ ಉದ್ೂೆಯೇಗ ಕ್ೂೆಡತವಂತ್ಹ ಸಂದಭಾದಲ್ಲೆ ಮಿೇಸಲನತಿಯನತನ ಅನತಸರಿಸತವುದಲೆ. 
ಇದರಿಂದ ಎಸ್.ಸಿ., ಎಸ್.ಟ್ಟ., ಜರ್ನಂಗದವರಿಗ ೆ ಮತ್ತು ಹಂದತಳಿದ ವಗಾದವರಿಗೆ 
ಅರ್ನಯಯವನಗತತ್ುದ್.ೆ ಈ ರಿೇತಿಯ ತ್ೊಂದರಗೆಳನಗತತ್ುದ್ೆ. ನನನ ಪರಶೆನ ಏರೆ್ಂದರೆ, ಶೆೇಕಡನ 26 ರಷತಿ 
ಖ್ನಸಗಿಯವರಿಗೆ ಕ್ೊಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ ಷೆೇರಿನ ಬಗೆೆ ಕ್ೆೇಂದರ ಸಕ್ನಾರ ಏನತ ತಿೇಮನಾನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡಿದ್.ೆ 
ಆ ರಿೇತಿಯನಗಬನರದ್ೆಂದತ ಅಲ್ಲೆನ ಕ್ನಮಿಾಕರತ ಒತ್ುಡ ತ್ರತತಿುದತೆ, ಇವರತ ಸತ್ತ್ವನಗಿ ಹೂೆೇರನಟ 
ಮನಡತತಿುದ್ನೆರ.ೆ ಆದೆರಿಂದ, ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಇದರ ಬಗೆೆ ಉತ್ುರ ಕ್ೂೆಡಬೇೆಕತ. ಇವತ್ತು ಕ್ೂೆೇಲನರ 
ಜಿಲೆೆಯಲ್ಲೆ ಉಳಿದತಕ್ೂೆಂಡಿರತವುದ್ೇೆ ಇದ್ೊಂದತ. ನಮೂಲ್ಲೆ ನದ-ರ್ನಲಗೆಳು ಇಲೆ, ನೇರನವರಿ 
ಯೇಜರೆ್ಗಳು ಇಲೆ, ಅಲ್ಲೆ ಒಂದತ ಸಕ್ನಾರಿ ಮಡಿಕಲ್ಚ ಕ್ನಲೇೆಜತಗಳು ಇಲೆ. ಇವತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರತ 
ಸತತ್ುಮತತ್ುಲ್ಲರತವಂತ್ಹ ಜಿಲೆೆಯಲ್ಲೆ ಸಕ್ನಾರಿ ಮಡಿಕಲ್ಚ ಕ್ನಲೇೆಜತ ಮತ್ತು ಸಕ್ನಾರಿ ಇಂಜಿನಯರಿಂಗ್ಚ 



132 

                                                                                                                                                  ವಿಪ/24-03-2022   
“ wzÀÄÝ¥ÀrAiÀiÁUÀzÀ ¥Àæw/unedited copy/£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ¼À°è CxÀªÁ ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉUÁV G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀPÀÆqÀzÀÄ 

__________________________________________________________________________________ 

ಕ್ನಲೇೆಜತಗಳು ಇವ.ೆ ಕ್ೂೆೇಲನರದಂದ ಸತಮನರತ 60 ಕ್ತ.ಮಿೇ. ಒಳಗೆ ಒಂದತ ಸಕ್ನಾರಿ ಮಡಿಕಲ್ಚ 
ಕ್ನಲೇೆಜತ ಮತ್ತು ಸಕ್ನಾರಿ ಇಂಜಿನಯರಿಂಗ್ಚ ಕ್ನಲೆೇಜತ ಇಲೆ. ಇರತವಂತ್ಹ ಒಂದತ ಸಕ್ನಾರಿ 
ಸಂಸೆಾಯನತನ ಕೂಡ ತ್ನವು ಖ್ನಸಗಿಯವರಿಗೆ ಮನರನಟ ಮನಡಿಬಿಟಿರೆ ಹೆೇಗ?ೆಚ “ನೇತಿ ಆಯೇಗ”ದ 
recommendation ನಲ್ಲೆ ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಯವರತ ಕರಮ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡಿದ್ನೆರೆ. ರ್ನನತ ಇಲೆ 
ಎಂದತ ಹೆೇಳುತಿುಲೆ. ಈ privatization ಬಗೆೆ ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಯವರತ ಕ್ೆೇಂದರ ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ 
ಪತ್ರ ಬರೆದದ್ನೆರ.ೆ ಆಗ ಕ್ೆೇಂದರ ಸಕ್ನಾರದಂದ ಉತ್ುರ ಬಂದದ್ೆ. While giving its 
recommendations was of the view that disinvestment of CPUC is likely 
to bring considerable value addition and improve its performance 
through latest technology and superior management practices. 
Disinvestment will result in the growth of Production, productivity and 
employment of the company ಎಂದತ ಹೆೇಳುತ್ನುರೆ. ಸಕ್ನಾರ ನಡಸೆತವನಗ ಇದ್ೆಲನೆ 
ಆಗತತಿುರಲ್ಲಲೆವೆೇ? ಕ್ೇೆವಲ ಖ್ನಸಗಿಯವರಿಗೆ ಕ್ೊಟಿ ಮನತ್ರಕ್ೆೆ ಅವರತ ಆಧತನಕ ತ್ಂತ್ರಜ್ಞನನವನತನ 
ತ್ರತತ್ನುರೆಯೇ? ಸಕ್ನಾರದಲ್ಲೆ ಆಧತನಕ ತ್ಂತ್ರಜ್ಞನನವನತನ ತ್ರತವಂತ್ಹ ವಯವಸಾೆ ಇಲೆವೇೆ? ಇವತಿುನ 
ದವಸ ಬಿಇಎಂಎಲ್., ನಷಿದಲ್ಲೆ ನಡಯೆತತಿುದ್ೆಯೇ? ಪರತಿ ವಷಾ ಕೂಡ ಲನಭದಲ್ಲೆ ನಡಯೆತತಿುದ್.ೆ 
ಇದತ ಏರ್ನದರೂ ನಷಿದಲ್ಲೆ ನಡಯೆತತಿುದೆರ ೆ ತ್ನವು ಖ್ನಸಗಿಯವರಿಗೆ ಮನರನಟ ಮನಡತವಂತ್ಹದತೆ 
ನಜ. ಅದನತನ ರ್ನವು ಒಪಪಬೆೇಕ್ನಗತತ್ುದ್.ೆ ಒಂದತ ಲನಭದ್ನಯಕವನಗಿರತವಂತ್ಹ ಸಕ್ನಾರದ 
ಅಧಿೇನದಲ್ಲೆರತವಂತ್ಹ ಸಂಸೆಾಯನತನ privatization ಮನಡತವಂತ್ಹ ಉದ್ೆೆೇಶ ಏನತ? ಇದಕ್ೆೆ 
ಮನನಯ ಮಂತಿರಗಳು ಉತ್ುರ ಕ್ೊಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ ಕ್ೆೇಳಿಕ್ೂೆಳುುತ್ೆುೇರ್ೆ.  

ಶ್ರೇ ಗೊೇವಿಂದ ರನಜತ (ವಿಧನನಸಭನ ಕ್ೆೇತ್ರದಂದ ಚತರ್ನಯಿತ್ರನದವರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ನಮೂ ಸನೆೇಹತ್ರನದ ಮನನಯ ಎಂ.ಎಲ್ಚ.ಅನಲ್ಚಕತಮನರ್ಚರವರತ ಮನನಯ 
ಮಂತಿರಯವರ ಗಮನಕ್ೆೆ ಸನಕಷತಿ ವಿಚನರಗಳನತನ ತ್ಂದದ್ನೆರೆ. ಕಳದೆ ವನರ ಮನನಯ ಮಂತಿರಗಳು 
ಉತ್ುರ ಕ್ೂೆಡಬೇೆಕ್ನದರೆ ಇದತ ಕ್ೇೆಂದರ ಸಕ್ನಾರದ “ನೇತಿ ಆಯೇಗ”ಚ ಸಂಸೆಾಗಳನತನ ರ್ನವು 
ನಡಸೆತವಂತ್ಹದೆಲೆ. ಇದನತನ ರ್ನವು ಖ್ನಸಗಿಯವರ ವಶಕ್ೆೆ ಕ್ೂೆಟತಿ, ರ್ನವು ಖ್ನಸಗಿಯವರ 
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ಕಡಯೆಿಂದ ನಮೂ ದ್ೆೇಶದ ಆಧತನೇಕತ್ೆಯನತನ ಬದಲನವಣೆ ಮನಡತವುದತ ಇವತ್ತು ಸಕ್ನಾರದ 
ಒಂದತ ಭನಗವನಗಿದ್ೆ ಎನತನವ ಮನತ್ನತನ ಹೆೇಳಿದರತ. ಇವತ್ತು ನಮೂ ದ್ೆೇಶಕ್ೆೆ ಸನಾತ್ಂತ್ರೂ ಬಂದ 
ನಂತ್ರ; . . . ಇದರ ಬಗೆೆ ನನಗ ೆಆಳವನಗಿ ಏನತ ಗೊತಿುಲೆ. ಸಣಣ ಸಣಣ ಮತಂಗಡ ಪತ್ರದಲೂೆ ಸಹ 
ಎಂತೆ್ಂಥಹ ದ್ೊಡಾ ದ್ೂೆಡಾ ಕ್ನಖ್ನಾರ್ೆಗಳನತನ ಮನಡಿದರತ. ಉದ್ನಹರಣೆಗೆ ಬಿಇಎಲ್., ಇರಬಹತದತ, 
Electronics ಕಂಪನಗಳು ಮತ್ತು software development ಕಂಪನಗಳು ಇರಬಹತದತ. 
ಅವುಗಳೆಲನೆ ಲಕ್ನಂತ್ರ ಕ್ೊೇಟ್ಟ ರೂಪನಯಿಗಳ ವಯವಹನರ ಮನಡತತಿುದ್ನೆರೆ. ನಮೂ ದ್ೇೆಶದ ಅತಿ 
ಪರತಿಷಿಠತ್ವನದಂತ್ಹ ಕ್ನಖ್ನಾರ್ ೆ ಬಿಇಎಲ್., ಕ್ನಖ್ನಾರ್ೆಯನಗಿತ್ತು. ಅದ್ೆೇ ರಿೇತಿ ಬಿಹೆರ್ಚಇಎಲ್., 
ಆಗಬಹತದತ, ಇದ್ೇೆ ರಿೇತಿ ಕ್ೆೇಂದರ ಸಕ್ನಾರದ ಸನಕಷತಿ ಉದೆಮಗಳಿಗೆ ನಮೂ ಹತಿುರ ಬಂಡವನಳ 
ಇಲೆದ್ೆೇ ಇದೆರೂ ಸಹ ಬಿಇಎಲ್. ಕಂಪನಯನತನ ಸತಮನರತ 5 ಕ್ೂೆೇಟ್ಟ ರೂಪನಯಿಗಳ ವೆಚಚದಲ್ಲೆ 
ಆರಂಭಿಸಲನಗಿದ್.ೆ  

(ಮತಂದತ) 
(601)/24-3-2022/೧-೩೦/ಎಲ್ಚಎಂ/ವಿಕ್ ೆ

    ಶ್ರೇ ಮತನರನಜತ ಗೌಡ ಪ್ತ.ಎಂ(ಮತಂದತ):- 

ಬಿಇಎಂಎಲ್ಚ ಕ್ನಖ್ನಾರ್ೆ ಕ್ೆೇವಲ ೫ ಕ್ೂೆೇಟ್ಟ ರೂಪನಯಿಗಳಿಂದ  ಪನರರಂಭವನಗಿರತವುದತ, ಇವತ್ತು 
೨೫,೦೦೦ ಜನರಿಗ ೆ ಉದ್ೊಯೇಗವನತನ ಕ್ೂೆಟ್ಟಿದ್ೆ. ಈ ಸಂಸೆಾಯ ಇವತ್ತು share value ಒಂದತ   
ಸನವಿರ ರೂಪನಯಿಗಳು  ಇದ್ೆ. ೧೯೯೫ ರಲ್ಲೆ ೨೫% ಶೆೇರ್ಚಗಳನತನ ಅಂದನ ಸಕ್ನಾರ, ಆಗ ಯನವ 
ಸಕ್ನಾರ ಇತ್ತು ಎನತನವುದತ ನನಗ ೆಗೊತಿುಲೆ….  ಸಕ್ನಾರಗಳು ಶೇೆರ್ಚಗಳನತನ  ಮನರಿಕ್ೊಂಡ ೆಹಣ 
ಮನಡಿಕ್ೊಳುಬೇೆಕ್ೆ? ಇದರ ಉದ್ೆೆೇಶವೇೆನತ? ಉಳಿದ ೨೬% ಶೆೇರ್ಚಗಳನತನ ಮನರಲತ  ಸಕ್ನಾರ ಏಕ್ ೆ
ತ್ಯನರಿ ಮನಡಿಕ್ೊಂಡಿದ್?ೆ ಸನವಿರ ಕ್ೂೆೇಟ್ಟ ರೂಪನಯಿಗಳು ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ಬರಬಹತದತ ಎಂದತ 
ವರದಯಲ್ಲೆ ಇದ್ೆ. ಸನವಿರ ಕ್ೊೇಟ್ಟ ರೂಪನಯಿಗಳ ಸಲತವನಗಿ ಈ ಸಂಸೆಾಯನತನ ಖ್ನಸಗಿಯವರಿಗೆ 
ಕ್ೊಡತವುದತ ಯನವ ರ್ನಯಯ? ಇದತ ಅತ್ಯಂತ್ ಖ್ಂಡನೇಯ. ನಮೂ ಕ್ೂೆೇಲನರ ಜಿಲೆೆಯಲ್ಲೆ ಇರತವ 
ಈ ಒಂದತ ಕ್ನಖ್ನಾರ್ೆಯನತನ ಮನರಿಬಿಟಿರ ೆ ಹೇೆಗೆ? ೯೦೦ ಎಕರ ೆ ಮನತ್ರ ತ್ಗೆೆದತಕ್ೂೆಳುಲನಗತತ್ುದ್ೆ, 
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ಸಂಸೆಾ ಹನಗೆ ಉಳಿಯತತ್ುದ್ೆ ಎಂದತ ಸಕ್ನಾರ ಹೇೆಳುತ್ುದ್ೆ. ಈ ಸಂಸೆಾ ಸಕ್ನಾರಿ ಸನಾಮಯದಲ್ಲೆಯೇ 
ಇರತತ್ುದ್ೆ ಎನತನವ ಒಂದತ ಆಶನಾಸರೆ್ಯನತನ ಮಂತಿರಗಳು ಕ್ೂೆಡಬೇೆಕತ. ಈ ಒಂದತ ಆಶನಾಸರೆ್ಯನತನ 
ಕ್ೊಟಿರ ೆ ಸನಕತ ಸಕ್ನಾರ ಬೆೇರ ೆ ಏರ್ನದರೂ ಮನಡಿಕ್ೊಳುಲ್ಲ ರ್ನವು ಏನತ ಹೆೇಳುವುದಲೆ.  ಇದತ 
ಭನರತ್ ಸಕ್ನಾರದ ಪರತಿಷಿಠತ್ವನದ ಸಂಸೆಾ. ಇದನತನ ಭನರತ್ ಸಕ್ನಾರದ ಸಂಸೆಾಯನಗಿಯೇ 
ಉಳಿಸಿಕ್ೂೆಳುುತ್ೆುೇವೆ ಎಂದತ ಹೆೇಳಬೇೆಕತ. ಭನರತ್ ಸಕ್ನಾರದ ಸಂಸೆಾಯನಗಿ ಉಳಿಸಿಕ್ೂೆಳುದದೆರೂ, 
ಇದನತನ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಂಸೆಾಯನಗಿ ಉಳಿಸಿಕ್ೂೆಳುುತ್ೆುೇವೆ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿಬಿಟಿರೆ ಅದಕ್ತೆಂತ್ ಬೆೇರ ೆಸಂತ್ೃಪ್ತು 
ನಮಗೆ ಏನತ ಇಲೆ. ಆದೆರಿಂದ ಮನನಯ ಮಂತಿರಗಳು ಈ ಹೆೇಳಿಕ್ೆಯನತನ ಕ್ೊಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ 
ಕ್ೆೇಳಿಕ್ೂೆಳುುತ್ೆುೇರ್ೆ.  

    ಶ್ರೇ ಮತರಗೆೇಶ್ಚ ಆರ್.ನರನಣಿ(ಕ್ೆೈಗನರಿಕ್ನ ಸಚಿವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಗಳ,ೆ ಮನನಯ 
ಸದಸಯರತ ಬೆೇಮಲ್ಚ ಸಂಸಾೆಯ ಬಗೆೆ ಸನಕಷತಿ ಮನತ್ರ್ನಡಿದ್ನೆರ.ೆ ಸದರಿ ಕಂಪನಯ ಶೆೇರ್ಚಗಳನತನ 
ಮನರಬನರದತ ಇದತ ಕ್ೇೆಂದರ ಸಕ್ನಾರದ ಸನಾಮಯದಲ್ಲೆಯೇ ನಡಯೆಬೆೇಕತ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದ್ನೆರೆ. ಹಂದ್ ೆ
ರನಜಯ ಸಕ್ನಾರ- ಕ್ೆೇಂದರ ಸಕ್ನಾರಗಳೆೇ ಇಂತ್ಹ ಸಂಸೆಾಗಳನತನ ನಡಸೆಬೆೇಕ್ನಗಿತ್ತು. ಆಗ 
ಖ್ನಸಗಿಯವರಿಗೆ ಇಂತ್ಹ ಕ್ನಖ್ನಾರ್ೆಗಳನತನ ನಡಸೆತವಂತ್ಹ ಸನಮಥಯಾ ಇರಲ್ಲಲೆ. ಆಗ ನಮೂ 
ದ್ೆೇಶಕ್ೆೆ ಯನವ ಸಕೆಿರ್ಚನಲ್ಲೆ ಏನತ ಬೇೆಕತ ಎನನವುದನತನ ಗತರತತಿಸಿ ಸಕ್ನಾರಗಳು ಕ್ನಖ್ನಾರ್ೆಗಳನತನ 
ಪನರರಂಭ ಮನಡಿದೆವು. ಅವು ಕ್ೆಜೆಎಫ್ಚ ಗೂೆೇಲ್ಾಚ ಕಂಪನ, ಬೆಮಲ್ಚ, Visvesvaraya Iron and 
Steel Plant ಇರಬಹತದತ, ಸಿಮಂಟಚ ಕ್ನಪೂೆಾರೆೇಶನ್ಚ ಆಪಚ ಇಂಡಿಯನ ಕಂಪನ ಇರಬಹತದತ, 
ಪೆೇಪರ್ಚ ಮಿಲ್ಚ ಇರಬಹತದತ, ಕ್ನಪೂೆಾರೆೇಟಚ ಸಕೆಿರ್ಚನಲ್ಲೆ  ೩೪ ಸಕೆರೆ ಕ್ನಖ್ನಾರ್ೆಗಳು ಇದೆವು. ಈ 
ರಿೇತಿ ಬೆೇರ-ೆಬೆೇರ ೆ ಸಕ್ನಾರಿ ಕಂಪನಗಳು ಇದ್ನೆಗ, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲೆ ಖ್ನಸಗಿಯವರಿಗೆ ಇಂತ್ಹ 
ಕಂಪನಗಳನತನ ನಡಸೆತವ ಶಕ್ತು ಇರಲ್ಲಲೆ. ಆದೆರಿಂದ ಆ ಸಕ್ನಾರಿ ಸನಾಮಯದಲ್ಲೆ ಈ ಕಂಪನಗಳು 
ಪನರರಂಭವನದವು. ಪೂತಿಾ ಸನವಾಜನಕರನತನ ಬಳಸಿಕ್ೊಂಡತ ಸಕ್ನಾರ ಮನಡಬೇೆಕತ ಎನನವ 
ಸಂದಭಾ ಬಂದ್ನಗ some share ರನಜಯ ಸಕ್ನಾರ ಮತ್ತು ಕ್ೆೇಂದರ ಸಕ್ನಾರ equitant ಯನತನ 
ಕ್ೊಡತತಿುತ್ತು. ಸನವಾಜನಕರಿಂದ ಶೆೇರ್ಚಗಳನತನ ಸಂಗರಹ ಮನಡಿ, cooperative sector ನಲ್ಲೆ 
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ಸಂಸೆಾಗಳು ಪನರರಂಭವನದವು. ಸಾತ್ಂತ್ರೂ ಸಿಕ್ತೆ  ೭೫ ವಷಾಗಳನದ ಮೇಲೆ ಖ್ನಸಗಿಯವರಿಗೆ ಸಾಂತ್ 
ಕಂಪನಗಳನತನ ಪನರರಂಭ ಮನಡತವ ಶಕ್ತು ಬಂದದ್ೆ. ಇವತ್ತು ಶ್ವಮಗೆದಲ್ಲೆರತವ Visvesvaraya 
Iron and Steel Plant ಬಂದ್ಚ ಆಗಿದ್.ೆ ಅದ್ೆೇ capacity ಕ್ತೆಂತ್ ಚಿಕೆದ್ನಗಿರತವ JSW 
private company, less than 1 million ton ನಂದ ಪನರರಂಭ ಮನಡಿರತವುದತ, ಇವತ್ತು 
28 million tons capacity per day ಆಗಿದ್.ೆ ಒಂದತ ಮಿಲ್ಲಯನ್ಚ ಅಂದರೆ ೬೦೦೦ ಕ್ೊೇಟ್ಟ 
ರೂಪನಯಿಗಳು. 28 million ಅಂದರೆ almost 2,00,000 crore rupees investment 
JSW ದತೆ ಆಗಿತ್ತು. ನಮೂ VSIL ಕಂಪನ ಏಕ್ೆ ಬೆಳಯೆಲ್ಲಲೆ? ಖ್ನಸಗಿಯವರಲ್ಲೆರತವ ಕ್ನಳಜಿ, ಕಳಕಳಿ, 
time management, marketing, ಅವರಂತ್ಹ ದೂರದೃಷಿಿ,  ಸಕ್ನಾರದಲ್ಲೆ ಬರಲತ ಸನಧಯವೆೇ 
ಇಲೆ.  ಇದತ ಅಲೆದ್ೆ ಖ್ನಸಗಿ ಕಂಪನಯಲ್ಲೆ ಮೇಲ್ಲಂದ ಮೇಲೆ Chairman, MD, Nomination 
ಆಗಿರತವವರತ ಬದಲನಣವಯೆನಗತತಿುರತತ್ನುರ.ೆ ಕ್ನರ್ನಾಟಕ ಸಕ್ನಾರದ ಒಂದತ ವಷಾದ ಬಜೆಟಚ ಎಷತಿ 
ಇದ್ೆ ಅಷತಿ JSW turnover ಇದ್ೆ. VSIL and JSW ಎಷತಿ ಒಂದ್ೇೆ capacity ಯಲ್ಲೆ 
ಪನರರಂಭವನಗಿದೆವು. ಎರಡರೆ್ಯದತ, Cement Corporation of India ಇದ್,ೆ 0.5 ಮಿಲ್ಲಯನ 
ಟನ್ಚನಲ್ಲೆಯೇ ಕಲಬತಗಿಾಯಲ್ಲೆ ೧೨ ಎಸಿಸಿ ಸಿಮಂಟಚ ಕ್ನಖ್ನಾರ್ೆಗಳು ಬಂದವ.ೆ ಎಸಿಸಿ, ರನಜೆೇಶಾರಿ, 
ಜತವನರಿ ಸಿಮಂಟಚ ಇವು 0.೫ ಮಿಲ್ಲಯನ್ಚನಂದ ಪನರರಂಭವನದ ಕ್ನಖ್ನಾರ್ೆಗಳು ಇವತ್ತು 12-20 
million tons ಖ್ನಸಗಿಯವರತ ಉತ್ನಪದರೆ್ಯಲ್ಲೆ ರಿರ್ಚ ಆಗಿದ್ನೆರ.ೆ ಆದರೆ ನಮೂ ಸಕ್ನಾರಿ ಸಂಸೆಾ 
0.೫ ಮಿಲ್ಲಯನ್ಚಗೆ ಪನರರಂಭವನಗಿ ಅಲ್ಲೆಗೆ sick ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತ.  

    ನಮೂ ಇಡಿೇ ರನಜಯದಲ್ಲೆ ಸನಕಷತಿ textile ಮಿಲ್ಚಗಳಿದೆವು. ಹಂದನ ಸಕ್ನಾರ ಯನವುದ್ೇೆ  
ಇರಲ್ಲ, ಆ ಸಕ್ನಾರ ಆಗ ಅವೆಲೆ  ಮಿಲ್ಚಗಳನತನ auction ನಲ್ಲೆ ಮನಡಿ sale ಮನಡಿದರತ. ಆದರೆ 
ನಜಿೇರ್ಚ ಸನಹೆೇಬಚರವರತ ನಡಸೆತವ ಟೆಕಸಚಟೆೈಲ್ಚ Bombay Rayon Fashion Ltd ಇರಬಹತದತ,  
ಹನಸನದಲ್ಲೆ ಹಮೂtf ಸಿಂಗ್ಚರವರತ ನಡಸೆತವ textiles ಇರಬಹತದತ, ಶ್ವಮಗೆದಲ್ಲೆ ಸನಯಿ 
ಎಕಸಚಪೊೇಟಚಾ ಇರಬಹತದತ ಇವುಗಳ ಬೆಳವಣಿಗಯೆನತನ ರ್ನವು imagine ಮನಡಿಕ್ೊಳುಲತ 
ಆಗತವುದಲೆ. Cooperative Sector ನಲ್ಲೆರತವುದೆ್ಲೆವು ಬಂದ್ಚ ಆಗಿಬಿಟಿವು. Private ನವರ 
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graph ನತನ ರ್ನವು ಕಲಪರೆ್ ಮನಡಿಕ್ೂೆಳುಲತ ಆಗದಷತಿ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವರತ ಅಭಿವೃದಿಪಡಿಸತತಿುದ್ನೆರೆ. 
ಸಕ್ನಾರಿ ಕಂಪನಗಳನತನ ನಡಸೆತವವರತ ಬತದಿವಂತ್ರಲೆ ಎಂದತ ಅಥಾವಲೆ. ಆದರೆ ಸಕ್ನಾರ 
ಬದಲನದ ಹನಗೆ ಎಂಡಿ ಗಳು ಬದಲನಗತತ್ನುರೆ, ನದ್ೆೇಾಶಕರತ ಬದಲನವಣೆಯನಗತತ್ನುರೆ, 
ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಬದಲನಗತತ್ನುರೆ. ಯನವುದ್ೆೇ  ಸಕೆಿರ್ಚ ಇರಲ್ಲ ಯನರಿಗೂ ಕಳಕಳಿ ಇರತವುದಲೆ. Civil 
Aviation  ಗನರಮಿೇಣ ಪರದ್ೆೇಶದಲ್ಲೆರತವ cooperative sector ಮತ್ತು ಕ್ೆೇಂದರ ಸಕ್ನಾರ, ರನಜಯ 
ಸಕ್ನಾರ ಮತ್ತು cooperative sector ನಲ್ಲೆ ಬರತವಂತ್ಹ ಎಲೆವು ಸಿಕಚ ಆಗಿವ.ೆ ಅದಕ್ನೆಗಿ ನಮೂ 
ಗೌರವನನಾತ್ ಪರಧನನ ಮಂತಿರಗಳು ಒಂದತ ಮನತ್ನತನ ಹೆೇಳಿದ್ನೆರೆ. 

      ಶ್ರೇ ರತದ್ೆರೇಗೌಡ:- Rudregowda ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಗಳ,ೆ ಎಲೆದಕ್ತೆಂತ್ the lack of 
professional management.  

     ಶ್ರೇ ಮತರಗೆೇಶ್ಚ ಆರ್.ನರನಣಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಗಳ,ೆ ರನಜಯ ಸಕ್ನಾರವಿರಲ್ಲ, ಕ್ೆೇಂದರ 
ಸಕ್ನಾರವಿರಲ್ಲೆ ನಮೂ ಕ್ಲೆಸ ಶನಸಕ್ನಂಗ ಮನಡತವಂತ್ಹದ್ನೆಗಿರಬೇೆಕತ ಹೊರತ್ತ ಕ್ನಖ್ನಾರ್ೆ 
ಮನಡತವಂತ್ಹ ಕ್ೆಲಸವನತನ ರ್ನವು ಮನಡಬನರದತ. ಕ್ನಖ್ನಾರ್ ೆ ಮನಡತವವರಿಗೆ ಯನವುದ್ೆೇ 
ಸಕೆಿರ್ಚನಲ್ಲೆರಲ್ಲ ಮೂಲಭೂತ್ ಸೌಲಭಯಗಳನತನ ಒದಗಿಸಿಕ್ೂೆಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ ಮನನಯ ಪರಧನನ ಮಂತಿರಗಳು 
ಹೆೇಳಿದ್ನೆರೆ. ಈಗ ಎಷೆಿೇ  important sector ಬಂದರತ ಸಹತ್ ಕ್ೆೇಂದರ ಸಕ್ನಾರ ಹೊಸ 
ಕ್ನಖ್ನಾರ್ೆಯನತನ ಪನರರಂಭ ಮನಡತತಿುಲೆ. ಈಗ ಇರತವ ಕ್ನಖ್ನಾರ್ೆಗಳು ಎಲ್ಲೆವರಗೆ ೆಇರತತ್ುವೆ ಎಂದತ 
ಮನನಯ ಗೊೇವಿಂದರನಜ್ಚರವರತ ಕ್ೆೇಳಿದರತ. ಬಮೆಲ್ಚನತನ ಮನರತವುದಲೆ ಎನತನವ ಮನತ್ನತನ 
ಹೆೇಳಬಯಸತತ್ುೆೇರೆ್.  

    ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶ್ಚ ಕ್ೆ.ರನಠೂೆೇಡ:-ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಗಳೆ, ಯನವುದ್ೆೇ  ಹೂೆಸ ಕ್ನಖ್ನಾರ್ೆಗಳನತನ 
ಸಕ್ನಾರ ತ್ನನ ಸನಾಮಯದಲ್ಲೆ ಮನಡಬನರದತ ಎಂದತ ಮನನಯ ಪರಧನನ ಮಂತಿರಗಳು ಹೆೇಳಿದ್ನೆರ ೆಎಂದತ 
ಮನನಯ ಮಂತಿರಗಳು ಹೆೇಳುತಿುದ್ನೆರ.ೆ  
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    ಶ್ರೇ ಮತರತಗೆೇಶ್ಚ ಆರ್. ನರನಣಿ:- ಮನಡಬನರದತ ಅಂತ್ ಅಲೆ ಮನಡತವವರಿಗೆ ಮೂಲಭೂತ್ 
ಸೌಲಭಯಗಳನತನ ಒದಗಿಸಿಕ್ೂೆಡಬೇೆಕತ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದ್ನೆರ.ೆ  

   ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶ್ಚ ಕ್ೆ.ರನಠೊೇಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಗಳೆ, ಸನಾತ್ಂತ್ರೂ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಜನರಿಗ ೆ
ಉದ್ೊಯೇಗವನತನ ಕ್ೊಡಬೇೆಕತ, ನಮಗೆ ಬೆೇಕ್ನದ ವಸತುಗಳನತನ ರ್ನವೇೆ ಉತ್ನಪದರೆ್ ಮನಡಬೇೆಕತ 
ಎಂದತ ಕ್ನಖ್ನಾರ್ೆಗಳನತನ ಪನರರಂಭ ಮನಡಲನಗಿದ್ೆ. ಆದರೆ ಇದತವರಗೆೆ ನರತದ್ೂೆಯೇಗವನತನ ನವನರಣೆ 
ಮನಡಲತ ಆಗಲೇೆ ಇಲೆ. ಆದೆರಿಂದ ಕ್ೆೇಂದರದ ನೇತಿ ಸರಿ ಇಲೆ ಎಂದತ ರ್ನನತ ಹೇೆಳಬಯಸತತ್ೆುೇರೆ್.  

    ಶ್ರೇ ಎಸ್ಚ.ಎಲ.ಭೊೇಜೆೇಗೌಡ(ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್ೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಗಳೆ, ಅನವನಯಾವನದ 
ಸಂದಭಾದಲ್ಲೆ privatization ಮನಡಬೇೆಕ್ನಗತತ್ುದ್.ೆ  ಖ್ನಸಗಿ ವಯಕ್ತು ಒಬಬನಗ ೆ stable ಕ್ೂೆಟತಿ 
ಮೇಲ ೆಎತ್ತುವಂತ್ಹ ಶಕ್ತು ಇದ್ೆ ಎಂದ ಮೇಲೆ ಸಕ್ನಾರ ಏಕ್ೆ ಆ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡಬನರದತ? ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ 
ಶಕ್ತು ಇಲೆ ಎಂದರೆ ನಮಗೆ ಅಥಾವನಗತತಿುಲೆ. ಉದ್ನಹರಣೆಗ ೆಹೆೇಳುತ್ೆುೇರ್ೆ, ಅಶೆ್ೇಕ ಹೊಟೆೇಲ್ಚ ಮತ್ತು 
ಹನಸನ ಹೊಟೆೇಲ್ಚ ಇವುಗಳ ಬಗೆೆ ನಮಗೆ ಗೂೆತಿುದ್ೆ. ಇವು ಸನವಿರನರತ ಕ್ೂೆೇಟ್ಟ ರೂಪನಯಿಗಳ ಆಸಿು. 
ಸನವಿರನರತ ಕ್ೊೇಟ್ಟ ರೂಪನಯಿಗಳ ಆಸಿುಯನತನ ಒಬಬ ಖ್ನಸಗಿ ವಯಕ್ತುಗ ೆ   ೬೨ ಕ್ೂೆೇಟ್ಟ 
ರೂಪನಯಿಗಳಿಗ ೆ ಮನರಲನಯಿತ್ತ. ಬೆಮಲ್ಚನ ೧೯೭೬ ಎಕರ ೆ valuation ಎಷತಿ ಆಗತತ್ುದ್ೆ. ಬರಿ 
ಸನವಿರ ಕ್ೊೇಟ್ಟ ರೂಪನಯಿಗಳು ಬರತತ್ುವೆ ಎಂದತ ಇದನತನ ಮನರಲನಗತತಿುದ್ೆ.  ವಷಾಕ್ೆೆ ಎರಡತ 
ಕ್ೊೇಟ್ಟ ಉದ್ೂೆಯೇಗವನತನ ಸೃಷಿಿ ಮನಡಿಕ್ೊಡತತ್ುೆೇವೆ ಎನತನವ ಮನನಯ ಪರಧನನ ಮಂತಿರಗಳ 
ಮಹತ್ನಾಕ್ನಂಕ್ಯೆ ಯೇಜರೆ್ಯನಗಿದೆ್. ಆ ಯೇಜರೆ್ ಇಡೆೇರಬೆೇಕ್ನದರೆ ಇಂತ್ಹ ಕಂಪನಗಳಿಗೆ 
ಪತನ:ಚಚೆೇತ್ನ ಕ್ೊಟತಿ technically sound ಇರತವವರನತನ ಇಲ್ಲೆ ಹನಕ್ತಕ್ೊಂಡತ ಕ್ೆಲಸ 
ಮನಡಿಸಿದೆರೆ, ನಮಗ ೆ ಸನಧಯವಿಲೆ ಎನತನವ ಮನತ್ೆೇ ಇಲೆ. ಈ ಕಂಪನಯನತನ ಕ್ೊೇಲನರದಲ್ಲೆಯೇ 
ಏಕ್ೆ ಸನಾಪರ್ ೆ ಮನಡಿದರತ ಎಂದರೆ, ಒಂದತ ಕ್ನಲದಲ್ಲೆ ಕ್ೂೆೇಲನರನತನ ಬರಡತ ರ್ನಡತ ಎಂದತ 
ಕರಯೆಲನಗತತಿುತ್ತು. ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲೆನ ಜನರತ ಎತಿುನಹೊಳ ೆಯೇಜರೆ್ಗನಗಿ ಬಕ ಪಕ್ಷಿಯ ಹನಗೆ 
ಕ್ನಯತತಿುದ್ನೆರ.ೆ ಅಲ್ಲೆ ದ್ನರಕ್ಷಿ, ಮನವಿನ ಹಣತಣ ಇಂತ್ಹ ಬೆಳೆಗಳನತನ ಬೆಳೆದತಕ್ೊಂಡತ ಬಂದದ್ನೆರೆ. 
ನಮೂ ಮಲೆರ್ನಡಿನಲ್ಲೆ ಕೂಗಿಾನಂದ ಹಡಿದತ ಕರನವಳಿ ಪರದ್ೆೇಶದಲ್ಲೆ ಇಂತ್ಹ ಕಂಪನಗಳನತನ ಏಕ್ೆ 
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ತ್ರಲ್ಲಲೆ. ಏಕ್ೆಂದರ ೆ we are well-versed with the plantation side. ಲಕ್ನಂತ್ರ 
ಜನರಿಗ ೆಕ್ೆಲಸ ಕ್ೊಡತವಂತ್ಹ ಶಕ್ತು plantation ಗೆ ಇತ್ತು. ಇವತ್ತು ಆ ಶಕ್ತು ಇಲೆ, ಗನಮಾಂಟಸಚ 
ಬಂದರ ೆ ಸನಕತ ಎಂದತ ನಮೂಲ್ಲೆ ಇವತ್ತು ಹೇೆಳಲನಗತತಿುದ್ೆ. Plantation ನವರತ ಅಷೂೆಿಂದತ 
ಸತಸನುಗಿದ್ೆೆೇವೆ. Agriculture ಆ ರಿೇತಿ ಸತ್ೊುಗಿರತವ ಸಂದಭಾದಲ್ಲೆ ಕ್ೊೇಸಿಲ್ಚ ಬೆಲ್ಿಚನಲ್ಲೆ ಒಳೆುಯ 
MRPL ಕಂಪನಗಳು ಬಂದತ ಸನವಿರನರತ ಜನರಿಗ ೆಉದ್ೊಯೇಗ ದ್ೂೆರಕ್ತತ್ತು. ಸನವಿರನರತ ಜನರಿಗ ೆ
ಉದ್ೊಯೇಗ ಕ್ೊಟ್ಟಿರತವ  ಕ್ೆಜಿಎಫ್ಚ ಬಂದ್ಚ ಆದಮೇಲೆ ಉದ್ೊಯೇಗ ಸೃಷಿಿ ಕಷಿವನಯಿತ್ತ. ಯನವುದ್ೆೇ 
ಸಕ್ನಾರ ಇರಲ್ಲ, ಅದನತನ ಸಕ್ನಾರಿ ಸನಾಮಯದಲ್ಲೆ ಇಟತಿಕ್ೂೆಂಡತ ಅಭಿವೃದಿಪಡಿಸಿ. ಏನೂ  ಬೆಲ ೆಇಲೆ, 
ಹತಳಿುಕ್ನಳು ಬಳೆೆಯತವ ಖ್ತಷಿೆ ಭೂಮಿಗೂ ಹೆೈವೆಯಲ್ಲೆ ಇವತ್ತು ಎಕರ ೆ೫೦ ಲಕ್ಷ ರೂಪನಯಿ ಬೆಲ ೆಇದ್ೆ. 
ಜಮಿೇನತ ಅಲ್ಲೆಯೇ ದತಡಿಯತತ್ುದ್.ೆ ಆದೆರಿಂದ ಇದನತನ ಖ್ನಸಗಿೇಕರಣ ಮನಡತವ ಬಗೆೆ ಸಾಲಪ 
ಯೇಚರೆ್ ಮನಡಿ.  

 

          (ಮತಂದತ) 

(602)24-03-2022(01-40)bsd-vk 

ಶ್ರೇ ಎಸ್ಚ.ಎಲ್ಚ. ಭೊೇಜೇೆಗೌಡ (ಮತಂದತ) 

ಇದನತನ ಸಕ್ನಾರದ ಸನಾಮಯದಲ್ಲೆ ಇಟತಿಕ್ೂೆಂಡತ, ಏನತ development ಬೇೆಕ್ನದರೂ ಮನಡಲ್ಲ,  ಆ 
ಆಸಿು ರ್ನಳ ೆಬೆಳಗೆೆ ಎಂತ್ಹ barren land ಆದರೂ ಏನೂ ಪರಯೇಜನ ಇಲೆ ಎಂದತ ಹತರಳಿಕ್ನಳು 
ಬೆಳೆಯತವ ಜಮಿೇನತ highway ಪಕೆದಲ್ಲೆದೆರ ೆಎಕರಗೆ ೆ ರೂ.೫೦ ಲಕ್ಷ ಬಲೆ ೆಇದ್ೆ. ಆ ಜಮಿೇನನ 
value ಪರಕ್ನರ ಅಲ್ಲೆಯೇ ದತಡತಾ ಬರತತ್ುದ್ೆ. ದಯಮನಡಿ ಇದನತನ privatisation ಮನಡತವ 
ವಿಚನರದಲ್ಲೆ ಸಾಲಪ ಆಲೊೇಚರೆ್ ಮನಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ ಕ್ೂೆೇರತತ್ೆುೇರೆ್. 

 ಶ್ರೇ ಮತರತಗೆೇಶ್ಚ ಆರ್ಚ. ನರನಣಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಒಳೆುಯ ಸಲಹೆಗನಗಿ 
ಧನಯವನದಗಳು. ಮನನಯ ಗೊೇವಿಂದರನಜ್ಚ ರವರತ ಹೆೇಳಿದಂತ್ೆ BEML ಎಲ್ಲೆಯವರೆಗ ೆ
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ಲನಭದ್ನಯಕವನಗಿ ನಡಯೆತತ್ುದ್ೆಯೇ, ಅಲ್ಲೆಯವರಗೊ sale ಮನಡತವ ಬಗೆೆ ಅನತಮನನ ಪಡತವ 
ಅವಶಯಕತ್ ೆಇಲೆ. ಅದತ ಲನಭದ್ನಯಕ ಇರತವವರಗೊ continue ಆಗಿಬಿಡತತ್ುದ್ೆ. ಕ್ೊರೆ್ಯದ್ನಗಿ 
last time discussion ಆದ್ನಗ My Sugar  ಕ್ನಖ್ನಾರ್ ೆ ಬಗೆೆ ಚಚಾೆ ಬಂತ್ತ. ನಂತ್ರ 
ಪನಂಡವಪತರದ ಈ ಕ್ನಖ್ನಾರ್ಗೆ ೆ ರೂ.೪೧೫ ಕ್ೊೇಟ್ಟಗಳನತನ ಕ್ೂೆಟತಿ, ೯೦ ದವಸಗಳವರೆಗೆ ನಡಸೆಿ, 
ಪರತಿವನರ ರೈೆತ್ರಿಗ ೆ bill ಕ್ೊಟತಿ, ಎಲನೆ ಕ್ನಮಿಾಕರಿಗ ೆ ಪರತಿ ತಿಂಗಳು salary ಕ್ೊಟತಿ, 
transportation ವೆಚಚವನತನ ಕ್ೊಟತಿ ಎಲನೆ ರೈೆತ್ರಿಗೆ ಅನತಕೂಲವನಯಿತ್ತ. ಅದ್ೆೇರಿೇತಿ ತ್ನವೆಲೆರೂ 
ಕೂಡಿ My Sugar ಅನತನ ರ್ನರೆ್ೇ ನಡಸೆಬೆೇಕತ ಎನತನವಂತ್ ೆಆ ಚಚೆಾಯಲ್ಲೆ ಅಭಿಪನರಯ ಮೂಡಿ 
ಬಂತ್ತ. ಆಗ ರ್ನನತ ಸನಕತ ಇಷತಿ ಮನಡಿದ್ೆೆೇರ್ೆ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದ್ೆೆೇರ್ೆ. ಇವತ್ತು ಯತಗನದಯಿಂದ 
Shriram Sugars ಪನರರಂಭ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆ. ೭೦ ವಷಾ ಹಳೆಯದ್ನದ ಹನಗೂ ೧೨ ವಷಾಗಳಿಂದ 
ಬಂದ್ಚ ಆಗಿರತವ ಕ್ನಖ್ನಾರೆ್ಯನತನ ೬೦ ದವಸಗಳಲ್ಲೆ ಪನರರಂಭ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆ. ಮರೆ್ನ My Sugar 
ಗೆ ರೂ.೫೦ ಕ್ೊೇಟ್ಟಗಳನತನ ಪರತಿ ವಷಾ ಕ್ೊಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ ಸಕ್ನಾರ ತಿೇಮನಾನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡಿದತೆ, ಈ 
ತಿೇಮನಾನವನತನ ಏಕ್ೆ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡಿತ್ತ? ಮಂಡಯ ಜಿಲೆೆಯಲ್ಲೆನ ರೈೆತ್ರತ, ಜನ ಪರತಿನಧಿಗಳು 
ಒತ್ನುಯ ಮನಡಿದ ಸಲತವನಗಿ ೨೦೨೨-೨೩ ಮತ್ತು ೨೦೨೩-೨೪ ಈ ಎರಡತ ಸನಲತಗಳಿಗ ೆ
ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ ೆ ರೂ.೫೦ ಕ್ೊೇಟ್ಟ ಕ್ೂೆಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ ತಿೇಮನಾನ ಆಯಿತ್ತ. ರ್ನವು private 
ಮನಡಿದ್ೆೆೇವ ೆ ಎಂದ್ನಗ ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ರೂ.೫೦ ಕ್ೂೆೇಟ್ಟ ಕ್ೊಡತವ ಶಕ್ತು ನಮಗೆ ಇದ್ೆ. ರೈೆತ್ರಿಗೆ 
ಕ್ೊಡತವಷತಿ bill ಕ್ೂೆಡತತ್ೆುೇವೆ. ಇದತ ಏಕ್ೆ ಆಗತವುದಲೆ ಎನತನವುದಕ್ೆೆ ಕ್ನರಣ Administration 
ಆಗಿದ್.ೆ ರ್ನನತ ಒಂದತ ಉದ್ನಹರಣೆಯನತನ ಹೆೇಳಿದ್ೆ. ರ್ನನತ ಅಷತಿ ಉದ್ನಹರಣಯೆನತನ ಕ್ೊಟ್ಟಿದ್ೆೆೇರೆ್. 
SAIL, Cement, Textile ಇವುಗಳೆಲೆದೆರ ಉದ್ನಹರಣೆ ಕ್ೂೆಟ್ಟಿದ್ೆೆೇರೆ್.  Textile Mill ಪರತಿ 
ರನಜಯದ ತ್ತಂಬ ಪರತಿ ಜಿಲೆೆಗಳಲ್ಲೆ ಇತ್ತು. ಅದತ cooperative sector ನಲ್ಲೆ ಇತ್ತು. ಇವತ್ತು ಒಂದ್ೇೆ 
ಒಂದತ sector ನಲ್ಲೆಯೂ ಉಳಿಯಲ್ಲಲೆ. ಮನನಯ ಹೆರ್ಚ.ಕ್.ೆ ಪನಟ್ಟೇಲರತ Textile Minister 
ಇದ್ನೆಗ ಎಲೆವೂ sale ಆಯಿತ್ತ. ಅದ್ೇೆ private ನಲ್ಲೆರತವುದನತನ ರೆ್ೂೇಡಿ ರ್ನನತ ಹಮೊ 
ಪಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ ರ್ನನತ ಅಲ್ಲೆಗೆ ಹೊೇಗಿ ಬಂದದ್ೆೆೇರ್ೆ ಮತ್ತು ರ್ನಲೆೆೈದತ ಬನರಿ appointment ಅನತನ ಸಹ 
ಬೆೇಡಿದ್ೆೆೇರ್.ೆ ರ್ನನತ ಬನಗಲಕ್ೊೇಟೆಯಲ್ಲೆ Textile Mill ಮನಡತವನಗ ಅವರ guidance 
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ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡಿದ್ೆೆೇರೆ್. ರ್ನಲೆೆೈದತ ಸನವಿರ ಜನರತ ಇರತತ್ನುರೆ. Private ನಲ್ಲೆ less than five 
percent sick ಆಗತತ್ುದ್ೆ. ೯೫ percent ಅದರ growth increase ಆಗತತ್ುದ್ೆ. ಸಕ್ನಾರಿ 
ಮತ್ತು ಅರ ೆ ಸಕ್ನಾರಿ ವಲಯಗಳಲ್ಲೆ ನಡಯೆತತಿುರತವ ಕ್ನಖ್ನಾರ್ೆಗಳು 95 percent sick 
ಆಗತತ್ುದ್ೆ, ಉಳಿದಂತ್ೆ 5 percent ಅಲೊೆಂದತ ಇಲೊೆಂದತ ನಡಯೆತತ್ುದ್ೆ. ಅದರ ಸಲತವನಗಿ 
BEML ಅನತನ ಲನಭದ್ನಯಕ ಇರತವವರಗೊ sale ಮನಡತವುದಲೆ. ಅದರಲ್ಲೆರತವ workers 
ಗಳಿಗೆ ಯನವುದ್ೇೆ ರಿೇತಿಯ ತ್ೊಂದರಯೆನಗದಂತ್ ೆರೆ್ೂೇಡಿಕ್ೂೆಳುುತ್ುೆೇವೆ ಎಂದತ ಹೆೇಳಬಯಸತತ್ುೆೇರೆ್. 

ಪರಶೆನ ಸಂಖ್ೆಯ 1176 ಕೆ್ೆ ನೇಡಿದ ಉತ್ುರದಂದ್ನಗಿ ಉದಭವಿಸಿದ ವಿಷಯ ಕತರಿತ್ತ 

ಆ) ವಿಷಯ: ರನಜಯದಲ್ಲೆರತವ ಪನರಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪೌರಢ ಶನಲೆಗಳಿಗೆ ಅಗಿನ ಸತರಕ್ಷತ್ ೆಬಗೆೆ. 
 
 ಶ್ರೇ ಕ್.ೆ ಹರಿೇಶ್ಚ ಕತಮನರ್ಚ (ವಿಧನನಸಭೆಯಿಂದ ಚತರ್ನಯಿತ್ರನದವರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ನನನ ಪರಶೆನ ಸಂಖ್ೆಯ ೧೧೭೬ ಗೆ ನೇಡಿದ ಉತ್ುರದಂದ್ನಗಿ ಸದನದಲೂೆ ಉದಭವಿಸಿದ 
ವಿಷಯದಂದ್ನಗಿ ಅಧಾಗಂಟೆಯ ಕ್ನಲನವಧಿ ಚಚಾೆಗೆ ಅವಕ್ನಶ ಮನಡಿಕ್ೂೆಟ್ಟಿದೆಕ್ನೆಗಿ ತ್ಮಗ ೆ
ಧನಯವನದಗಳು. 

 ಶ್ಕ್ಷಣ ಬಹಳ ಅವಶಯಕವನದ ವಲಯವನಗಿದತೆ, ಅರೆ್ೇಕ ಶ್ಕ್ಷಣ ಪೆರೇಮಿಗಳು ಸನಾತ್ಂತ್ರೂ 
ಪೂವಾದಂದಲೆೇ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಂಸೆಾಗಳನತನ ಕಟ್ಟಿಕ್ೊಂಡತ ಬಂದದ್ನೆರ.ೆ ಶ್ಕ್ಷಣದಂದ ಸಾತ್ಂತ್ರರನಗಿರಿ ಎಂದತ 
ಬರಹೂಶ್ರೇ ರ್ನರನಯಣ ಗತರತಗಳ ಚಿಂತ್ರ್ ೆಇತ್ತು. ಅದ್ೆೇ ಪರಕ್ನರ ಇವತ್ತು ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಂಸೆಾಗಳು ಅಂದರೆ 
ಸಕ್ನಾರಿ ಮತ್ತು ಖ್ನಸಗಿ ವಲಯದಲ್ಲೆ ಸೂೆರಗಿದೆನತನ ರ್ನವು ರೆ್ೂೇಡತತಿುದ್ೆೆೇವೆ. ನಮೂ ಮಲೆರ್ನಡತ 
ಮತ್ತು ಕರನವಳಿ ಪರದ್ೆೇಶಗಳಲ್ಲೆ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಂಸೆಾಗಳನತನ ಶ್ಕ್ಷಣ ಪರೆೇಮಿಗಳು ಮರೆ್, ಜಗಲ್ಲ, ಕ್ೊಟ್ಟಿಗೆ, 
shed ಗಳಂತ್ಹ ಕಡಗೆಳಲ್ಲೆ ಪನರರಂಭ ಮನಡಿದರತ. ಶ್ಕ್ಷಣ ಕ್ೊಡಬೇೆಕ್ೆಂಬ ದ್ೊಡಾ ಉದ್ೆೆೇಶದಂದ 
ಪನರರಂಭ ಮನಡಿದರತ. ಕರಮೇಣವನಗಿ ಸಕ್ನಾರಿ ಮತ್ತು ಖ್ನಸಗಿ ಶನಲೆಗಳು ಹೆಚನಚಗಿ ಈಗ ದ್ೊಡಾ 
ವಲಯವನಗಿ ಬೆಳೆದದ್.ೆ ಶ್ಕ್ಷಣ ಇವತ್ತು ಇಷೂೆಿಂದತ ಸೂೆರಗಲತ ಕ್ನರಣವೆಂದರ ೆ ಕ್ನಲಕ್ನಲಕ್ೆೆ 
ಸರಿಯನಗಿ ಅರೆ್ೇಕ ಕ್ನನೂನತಗಳು, Court ನ directions, ಅದತ Supreme Court 
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ಇರಬಹತದತ ಅಥವನ High Court ಇರಬಹತದತ, ಬೆೇರ ೆ ಬೆೇರ ೆ ವಿಚನರಗಳಲ್ಲೆ court ಕೂಡ 
ಕ್ೆೈಹನಕ್ತರತವುದರಿಂದ ಶ್ಕ್ಷಣ ವಲಯದಲ್ಲೆ ಬಹಳಷತಿ ಸಂಕಷಿಗಳನತನ ಎದತರಿಸತತಿುದ್ೆೆೇರ್ೆ.  

 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ತ್ನವು ಏನತ ಮನಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ ಹೆೇಳಿಬಿಡಿ. ಪರಶೆನಯಲ್ಲೆ ಈಗನಗಲೆೇ 
ಉತ್ುರ ಬಂದರತವುದರಿಂದ ಏನತ ಮನಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ solution ಹೆೇಳಿ. 

 ಶ್ರೇ ಕ್.ೆ ಹರಿೇಶ್ಚ ಕತಮನರ್ಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇವತ್ತು ಶನಲೆಗಳಲ್ಲೆ ಅಗಿನ 
ಸತರಕ್ಷತ್ನ ಕ್ನಯೆ ಮತ್ತು National Building Code ಗಳ ವಿಚನರಗಳಲ್ಲೆ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಂಸೆಾಗಳು 
ಸನಕಷತಿ ಸಂಕಷಿಗಳನತನ ಎದತರಿಸತತಿುವೆ. Soil test certificate, structural certificate, 
building certificate, fitness certificate, builders completion certificate 
ಇಂತ್ಹ ಅರೆ್ೇಕ safety certificate ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುಬೆೇಕ್ನದರೆ ಅವನತ ಪರತಿ ವಷಾ renewal 
ಮನಡಬೇೆಕ್ನಗತತ್ುದ್.ೆ ಇದನತನ renewal ಮನಡಲತ ಆತ್ನಂದ ಸನಧಯವನಗದ ಮನತ್ನಗಿದ್ೆ. 
ಅದ್ೆೇರಿೇತಿ fire certificate ಕೂಡ ಆಗಿದ್.ೆ Fire certificate ತ್ರಬೇೆಕ್ನದರೆ ಖ್ಂಡಿತ್ ಅವರಿಗೆ 
೬ ತಿಂಗಳ ಸಮಯ ಸನಕ್ನಗತವುದಲೆ. ಇಲ್ಲೆಯವರಗೆ ೆ District Fire Officer ಗಳು ಅಗಿನ 
ಶನಮಕ ಸತರಕ್ನ ಪತ್ರವನತನ ಕ್ೊಡತತಿುದೆರತ. ಈಗ recent ಆಗಿ ಅದನತನ Chief Fire Officer ಗೆ 
transfer ಮನಡಿದ್ನೆರ.ೆ ಅವರಿಗೆ ಐದ್ನರತ ಜಿಲೆೆಗಳಿದತೆ, ಈಗ ಮದಲ್ಲಗಿಂತ್ಲೂ ಕ್ತೆಷಿವನಯಿತ್ತ. 
ಅವರತ inspection ಬರತವನಗಲೆೇ ೬ ತಿಂಗಳ ಸಮಯ ಹೊೇಗತತ್ುದ್ೆ. ೬ ತಿಂಗಳು ಕಳೆದ ನಂತ್ರ 
ಅವರತ inspection ಮನಡಿ ಸರಿಯನದ ವಯವಸೆಾ ಇಲೆದದೆರ ೆಮತ್ೂೆುಮೂ ಬರತತ್ನುರ.ೆ ಅದಕ್ೂೆೆಂದತ 
೬ ತಿಂಗಳು ೧ ವಷಾದ ಅವಧಿ ಮತಗಿಯತತ್ುದ್ೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲೆ ಕ್ೆಲವು ನಯಮಗಳನತನ 
ರೆ್ೂೇಡಿದ್ನಗ fire certificate ಸಿಗತವುದತ ಬಹಳ ಕಷಿವನಗಿದ್.ೆ ಅದಕ್ೆೆ ಬೆೇಕ್ನದ tank ಗಳು, 
pump ಗಳು, ಪರತಿ hose ಗಳು, ಪರತಿ floor ಗೆ ಬೆೇಕ್ನದಂತ್ಹ siren ಗಳು ಸೇೆರಿದಂತ್ ೆಇಂತ್ಹ 
ಅರೆ್ೇಕ ವಿಚನರಗಳಿವೆ. ಮರೆ್ನ ಉತ್ುರ ಕ್ೊಡತವನಗ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಸಕ್ನಾರಿ ಶನಲೆಗಳಿಗೆ ಈ 
ನಯಮ ಅನಾಯಿಸತವುದಲೆ, ಏಕ್ೆಂದರ ೆmulti-storied buildings ಗಳಲ್ಲೆ ಇಲೆ, ಶನಲೆಗಳೆಲೆವೂ 
ಒಂದ್ೇೆ ಹಂತ್ದಲ್ಲೆ ಇರತವುದರಿಂದ ಇಂತ್ಹ ಸಂಕಷಿಗಳು ಬರತವುದಲೆ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದ್ನೆರ.ೆ ಇದನತನ 
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private ಶನಲೆಗಳಿಗೆ ಮನತ್ರ ಹಚೆನಚಗಿ insist ಮನಡತವುದ್ನಗಿದ್ೆ. ಆದರೆ ಪಟಿಣಗಳಲ್ಲೆ ಸಕ್ನಾರಿ 
ಶನಲೆಗಳು ಸಹ multi-storied building ಗಳಲ್ಲೆ ಇವೆ ಅಥವನ multi-storied building 
ಗಳು ಇಲೆದದೆರೂ ಆ ಒಂದ್ೆೇ ಹಂತ್ದ ಕಟಿಡವಿದೆರೂ ಅದಕೂೆ ಸತರಕ್ಷತ್ೆ ಬೆೇಕ್ನಗಿರತತ್ುದ್.ೆ ಸಕ್ನಾರಿ 
ಶನಲೆಗಳಿಗ ೆಒಂದತ ನಯಮ ಮತ್ತು ಖ್ನಸಗಿ ಶನಲೆಗಳಿಗ ೆಮತ್ೊುಂದತ ನಯಮ ಮನಡತವುದರಿಂದ 
ಸನಕಷತಿ ಸಂಕಷಿಗಳನತನ ಎದತರಿಸಬೆೇಕ್ನದ ಪರಿಸಿಾತಿ ಇದ್ೆ. ಕ್ೊೇವಿಡಚ ಸಮಯದಲ್ಲೆ ಹೆಚತಚ ಸಂಕಷಿಕ್ೆೆ 
ಮಕೆಳು ಒಳಗನಗಿದತೆ, ಬಹತಶ: ೨ ವಷಾ ಸರಿಯನದ ರಿೇತಿಯಲ್ಲೆ ಶನಲೆಗಳು ಇರಲ್ಲಲೆ. Online 
ಶ್ಕ್ಷಣ ಇದತೆ, ಬಹಳಷತಿ ವಿದ್ನಯಥಿಾಗಳು ತ್ೂೆಂದರೆ ಅನತಭವಿಸಿದ್ನೆರ.ೆ Supreme Court ನ 
direction ಏನದ್,ೆ ಅದನತನ relaxation ಮನಡತವ ಮೂಲಕ ಅಥವನ ಸರಳಿೇಕರಣಗೊಳಿಸಬೆೇಕತ. 
ಪರತಿವಷಾ ನವಿೇಕರಣ ಮನಡತವ ಅವಶಯಕತ್ ೆಇರತವುದಲೆ. ಐದತ ಅಥವನ ಹತ್ತು ವಷಾಗಳಿಗೊಮೂ 
ನವಿೇಕರಣ ಸನಕ್ನಗತತ್ುದ್ೆ. ಪರತಿವಷಾ ನವಿೇಕರಣ ಮನಡಿಕ್ೊಂಡತ certificate ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುುವನಗ 
ಬಹಳಷತಿ ಸಂಕಷಿ ಆಗತವುದರಿಂದ, ದಯವಿಟತಿ ಈ ವಿಚನರವನತನ ಗಮನಸಬೇೆಕ್ೆಂದತ ಕ್ೂೆೇರತತ್ೆುೇರ್ೆ. 
ಇರ್ೂೆನಂದತ ವಿಚನರವೆಂದರೆ ಇವತ್ತು ITI ಗಳಿವೆ, ಈ ITI ಗಳಲ್ಲೆ ಅವರ ಅನತದ್ನನವನತನ ಸತಮನರತ 
೨೦ ವಷಾಗಳಿಂದ ಕ್ೊಟಿದೆನತನ ರದತೆ ಮನಡಿದ್ನೆರ.ೆ  

 Mr. CHAIRMAN:- ITI ಅವರಿಗೆ ಬರತವುದಲೆ. ಬಹಳಷತಿ ಮಂದ ಮನತ್ರ್ನಡಲತ 
ಹೆಸರತ ಕ್ೊಟ್ಟಿದತೆ, ಮನಜಿ ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಗಳನದ ಮನನಯ ಯಡಿಯೂರಪಪನವರತ ಇಂದತ ಊಟಕ್ೆೆ 
ಆಹನಾನಸಿದತೆ, ನಂತ್ರ ವಿಷಯವನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳೂೆುೇಣ. ಈಗ ಸದನವನತನ ೩ ಗಂಟೆಯವರಗೊ 
ಮತಂದೂಡತತ್ೆುೇರ್ೆ. 

(ಸದನವು ಮಧನಯಹನ ೧ ಗಂಟೆ ೪೮ ನಮಿಷಗಳಿಗೆ ಮತಂದೂಡಲಪಟತಿ, ಪತನೆಃ ಅಪರನಹನ ೩ ಗಂಟೆಗೆ 
ಸಮನವೆೇಶಗೂೆಳುಲತ ನಶಚಯಿಸಿತ್ತ) 
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(603)  24.3.2022  3.10  ಪ್ತಕ್ೆ:ಬಿಎನ್ಚಎಸ್ಚ 

 (ಭೊೇಜನ ವಿರನಮದ ನಂತ್ರ ಸದನವು ಅಪರನಹನ ೩ ಗಂಟೆ ೧೨ ನಮಿಷಕ್ೆೆ 
ಸಮನವೆೇಶಗೂೆಂಡಿತ್ತು. ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಗಳನದ ಶ್ರೇ ಬಸವರನಜ ಶ್ವಲ್ಲಂಗಪಪ ಹೊರಟ್ಟಿಯವರತ 
ಪ್ತೇಠನಸಿೇನರನದರತ) 

ಅಧಾ ಗಂಟೆ ಕ್ನಲನವಧಿ ಚರ್ೆಾ  

 ಆ) ವಿಷಯ: ರನಜಯದಲ್ಲೆರತವ ಪನರಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪೌರಢ ಶನಲೆಗಳಿಗೆ ಅಗಿನ ಸತರಕ್ಷತ್ ೆಕತರಿತ್ತ.   
                                 (ಮತಂದತವರದೆದತೆ) 
 
 ಶ್ರೇ ಎಸ್ಚ.ಎಲ್ಚ.ಭೊೇಜೇೆಗೌಡ (ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್ೆೇತ್ರ):- ಮನನ್ಯ ಸಭನಪತಿಗಳೆ, ಈ ಸದನದಲ್ಲೆ ಈ 
ವಿಚನರವನಗಿ ಹಲವನರತ ಬನರಿ ಪರಶೆನಗಳ ಸತರಿಮಳಯೆನಗಿದೆ್.  ಸದನದ ಹೊರಗಡೆ ಕೂಡ ಒಂದತ 
ಇತ್ಯಥಾ ಕ್ನಣಬೆೇಕತ, ಇದಕ್ೊೆಂದತ ಅಂತ್ಯ ಹನಡಬೆೇಕ್ೆಂದತ ಮನನಯ ಮಂತಿರಗಳು ಹಲವನರತ ಸಲ 
ಪದವಿೇಧರ ಕ್ೇೆತ್ರ ಮತ್ತು ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್ೇೆತ್ರದಂದ ಆಯೆಯನಗಿರತವಂತ್ಹ ಸದಸಯರತಗಳ ಜೊತ್ ೆ
ಸಭೆಗಳನತನ ಮನಡಿದ್ನೆರ.ೆ  ಆ ಸಭೆಗಳು ಆದ ಪರಿಣನಮವನಗಿ, ಮನನಯ ಸಂಕನೂರರವರ 
ಅಧಯಕ್ಷತ್ಯೆಲ್ಲೆ ಒಂದತ ಸಮಿತಿಯನತನ ಮನಡಿದರತ.  ಆ ಸಮಿತಿಯತ ಹತಬಬಳಿುವರೆಗೆ ಹೊೇಗಿ 
ಡಿವಿಷನಲ್ಚ ಆಫಿೇಸ್ಚಗಳಲ್ಲೆ ಕತಳಿತ್ತ, ಡಿವಿಷನಲ್ಚ ಕ್ೆೇಂದರಗಳಲ್ಲೆ ಸಭ ೆಮನಡಿ, ಅಲ್ಲೆ ಎಲನೆ ಶನಲನ-
ಕ್ನಲೇೆಜತಗಳ ಮತಖ್ಯಸಾರನತನ ಕರದೆತ ಎಲನೆ ವಿಚನರಗಳನತನ ಸತದೇಘಾವನಗಿ ಚರ್ೆಾ ಮನಡಲನಯಿತ್ತ.  
ನಡದೆ ಒಟತಿ ೯ ಸಭೆಗಳಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೆ ಆದ ಎಲನೆ ವಿಚನರಗಳೂ ಸೇೆರಿದಂತ್ ೆವರದ 
ಕ್ೊಡಲನಯಿತ್ತ.  ೯ ಸಭೆಗಳಲ್ಲೆ ಕತಳಿತ್ ಯನವುದ್ೆೇ ಶನಸಕರತ ಒಂದತ ರೂಪನಯಿಯ ಟ್ಟ.ಎ., 
ಡಿ.ಎ.,ಯನೂನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುಲ್ಲಲೆ.  In the interest of Institution  ರ್ನವಲೆೆರೂ ಕೂಡ 
ಕ್ೆಲಸ ಮನಡಿದ್ೆೆೇವ.ೆ  ನಮಗೆ ಒಂದತ ಜವನಬನೆರಿ ಕ್ೊಟಿರತ.  ಆ ಜವನಬನೆರಿಯನತನ ಸರಿಯನದ 
ರಿೇತಿಯಲ್ಲೆ ನವಾಹಣೆ ಮನಡಬೆೇಕ್ೆಂದತ ಎಲನೆ ರಿೇತಿಯ ಜನಗರೂಕತ್ೆಯನತನ ವಹಸಿ, ಸತಪ್ತರೇಮಚ 
ಕ್ೊೇಟಚಾನ ಆದ್ೆೇಶಕ್ೆೆ ಎಲೂೆ ಕೂಡ ವಯತಿರಿಕುವನದ ಪರಿಣನಮ ಬರಬನರದತ ಎಂಬತದನತನ 
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ಮನಗಂಡತ, ಕ್ನನೂನತ ಇಲನಖ್ಯೆ ಅಭಿಪನರಯಗಳನತನ ಪಡದೆತಕ್ೂೆಂಡತ ವರದ ಕ್ೊಡಲನಯಿತ್ತ.  
ಆ ವರದಯನತನ ಸರ್ನಾರ ಒಪ್ತಪದ್ಯೆೇ ಇಲೆವೇ ಎನತನವ ವಿಷಯ ಇವತಿುನವರಗೊ ಕೂಡ ನಮಗ ೆ
ಗೊತ್ನುಗತತಿುಲೆ.  ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಯವರನತನ ಕಂಡತ ಮನತ್ರ್ನಡಿದ್ವೆು.  Is there any financial 
burden for anybody? Unnecessarily  ಖ್ನಸಗಿ ಅನತದ್ನನತ್ ಅಥವನ ಅನತದ್ನನ ರಹತ್ 
ಶನಲೆಗಳಿಗ ೆಈ ರಿೇತಿ ಕ್ತರತಕತಳ ಕ್ೊಟತಿ ತ್ನವೆೇ ತ್ಮೂ ಸಂಸೆಾಗಳನತನ ಮತಚಿಚಕ್ೂೆಂಡತ ಹೊೇಗತವಂತ್ಹ 
ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನತನ ಸರ್ನಾರ ನಮನಾಣ ಮನಡತತಿುದ್ೆೆಯೇ ಎನತನವ ಅನತಮನನ ನನಗ ೆಬರಲನರಂಭಿಸಿದ್ೆ.  
ಈ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಂಸೆಾಗಳು ಗತಣಮಟಿದ ಶ್ಕ್ಷಣವನತನ ಕ್ೊಟತಿ  ಅಗನಧವನದ ಸೇೆವೆಯನತನ ಮನಡತತಿುವೆ.  
ಅವರಿಗೆ ರ್ನವು ಕ್ತರತಕತಳ ಕ್ೊಡಬನರದತ.ಚಚ“ಸಕ್ನಾರಿ ಪನರಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪೌರಢ ಶನಲೆಯ ಕಟಿಡಗಳ 
ಕ್ನಮಗನರಿ ಸರ್ನಾರದಂದ ಮನನಯತ್ ೆಪಡದೆ ಅಭಿಯಂತ್ರರಿಂದ ಕಟಿಲನಗಿದ್ಯೆನದೆರಿಂದ ಚೆರ್ನನಗಿವ”ೆಚ
ಎನತನವ ಮನತ್ನತನ ಹೆೇಳುತ್ನುರೆ.  ಲೊೇಕ್ೂೆೇಪಯೇಗಿ ಇಲನಖ್ಯೆವರತ ಕಟ್ಟಿರತವಂತ್ಹ ಶನಲನ 
ಕಟಿಡಗಳ ಗೊೇಡ ೆಬಿದತೆ, ಸೂೆೇರಿಕ್ೆ ಆಗತವುದನತನ ರ್ನವು ನೇವಲೆೆರೂ ರೆ್ೂೇಡಿದ್ೆೆೇವೆ.  ಈಗ ಆರ್ಚಸಿಸಿ 
ಕಟಿಡಗಳನತನ ಕಟತಿತಿುದ್ನೆರೆ.  ನಮೂ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳ ರೆ್ೇತ್ೃತ್ಾದಲ್ಲೆ ಕಟ್ಟಿದ ಕಟಿಡಗಳು ಬಹಳ ಚೆರ್ನನಗಿವ ೆ
ಎನತನವುದನತನ ಯನವ ಆಧನರದ ಮೇಲೆ ಹೆೇಳುತಿುೇರಿ ಎಂಬತದನತನ ತಿಳಿಸಬೆೇಕತ.  ಈ ವಿಚನರವನತನ 
ರ್ನನತ ಬೆೇರ ೆ ತ್ರಹ ಹೇೆಳಬೆೇಕ್ನಗತತ್ುದ್ೆ.  ಆದರ,ೆ ಹೆೇಳುವುದಕ್ೆೆ ಹೂೆೇಗತವುದಲೆ.  ಖ್ನಸಗಿ 
ಶನಲೆಯವರಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಆದ ಜವನಬನೆರಿ ಇರತತ್ುದ್ೆ.  ಸಕ್ನಾರಿ ಕಟಿಡ ಕಟತಿವುದಕ್ೆೆ ನಮೂ 
ಇಂಜಿನಯರ್ಚಗಳಿಗೆ ಕಡಿಮ ಜವನಬನೆರಿ ಇರತತ್ುದ್ೆ.  ಖ್ನಸಗಿಯವರತ, ನನನ ಶನಲ,ೆ ರ್ನನತ ಈ 
ಕಟಿಡವನತನ ಸರಿಯನಗಿ ಕಟಿಬೆೇಕತ ಎನತನವ ಜವನಬನೆರಿಯಿಂದ ಕಟಿಡವನತನ ಕಟತಿತ್ನುರೆ.  ಮದಲರೆ್ 
ಮಹಡಿಯಲ್ಲೆ ನಮೂ ಪನರಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪೌರಢ ಶನಲೆಗಳಿವ ೆ ಎನತನವ ಮನತ್ನತನ ಹೆೇಳಿದೆೇರಿ.   
Ground floor + 1, ೧೫ ಮಿೇಟರ್ಚ ಇರಬೇೆಕತ ಎಂದತ fire clearance  ಹೆೇಳುತ್ುದ್.ೆ  
ಇಲೆದದೆರ,ೆ  ೧೫ ಮಿೇಟರ್ಚ ಒಳಗಿರತವಂತ್ಹ ಯನವುದ್ೆೇ ಕಟಿಡಕ್ೆೆ ರ್ನವು fire clearance 
ಕ್ೆೇಳುವುದಲೆ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿಬಿಡಿ.  ಖ್ನಸಗಿಯವರತ, ಬೆೇಕ್ನದರೆ ಹೆಬನಬಗಿಲ್ಲನಲೆೆೇ ರ್ನವು ಒಂದತ 
ಸಿಲಂೆಡರ್ಚ ಹನಕತತ್ೆುೇವೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ೆೆ ಮತಂಜನಗರೂಕತೆ್ಯ ಕರಮವನತನ ಕ್ೆೈಗೊಳುುತ್ುೆೇವೆ ಎಂದತ 
ಹೆೇಳುತ್ನುರ.ೆ  ಲೂೆೇಕ್ೂೆೇಪಯೇಗಿ ಇಲನಖ್ಯೆವರತ ಒಂದತ ಕಟಿಡವನತನ ಕಟ್ಟಿದರ ೆ ಕನಷಠ ೧೫ 
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ವಷಾಗಳ ಗನಯರಂಟ್ಟ ಇರತತ್ುದ್ೆ ಎಂದತ ಹೆೇಳುತ್ನುರೆ ಅಲೆವೆೇ?  ಪರತಿ ವಷಾ ಅದಕ್ೆೆ ಮನನಯತ್ ೆ
ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುಬೇೆಕ್ೆೇ?  ಒಂದತ ಕಟಿಡವನತನ ಕಟ್ಟಿದರ ೆ ಕನಷಠ ೨೫ ವಷಾಗಳ ಕ್ನಲ ಅದನತನ 
ಮತಟಿಬನರದತ.   ೨೫ ವಷಾದ ನಂತ್ರ ೫ ವಷಾಕ್ೊೆೇ ೧೦ ವಷಾಕ್ೂೆೆೇ ಒಂದತ ಸಲ ಸೂಕು 
ಮನನದಂಡವನತನ ಅನತಸರಿಸಲ್ಲ.  ಮನಯರೆ್ೇಜ್ಚಮೇಂಟಚನವರತ ಪರತಿವಷಾ PWD, fire and 
emergency services Department, education department  ಇವರತಗಳ ಹತಿುರ 
ಹೊೇಗಿ ನಂತ್ತಕ್ೂೆಳುಬೆೇಕ್ೇೆ? ನಮೂ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳಿಗೆ,  ಸತಮೂರ್ ೆಮಲಗಿದವನಗೆ ಹನಸಿಗ ೆ ಒದಗಿಸಿ 
ಕ್ೊಟಿ ಹನಗೆ”ಚಎಂದತ  ಹೇೆಳುವ ಹನಗನಗಿದೆ್.  ಖ್ನಸಗಿ ಶನಲೆಯವರತ ಬಹಳ ರೆ್ೂಂದತಕ್ೂೆಂಡಿದ್ನೆರೆ, 
ಅಲ್ಲೆ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡತತಿುರತವ ಶ್ಕ್ಷಕರೂ ಕೂಡ ರೆ್ೂಂದತಕ್ೂೆಂಡತ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡತತಿುದ್ನೆರ.ೆ ಈ 
ಪರಿಸಿಾತಿಯನತನ ನವನರಿಸಬೆೇಕ್ನಗತತ್ುದ್ೆ. ಮನನಯ ಮಂತಿರಗಳು ಸದನಕ್ೆೆ ಬಂದಲೆ.  ಇದಕ್ೆೆ ಮನನಯ 
ಸಚಿವರತ ಸಪಷಿವನಗಿ ಉತ್ುರ ಕ್ೊಡಬೇೆಕ್ನಗತತ್ುದ್ೆ.  ಮನನ್ಯ ಸಭನಪತಿಗಳೆ, ನಮಗೂ ಗೂೆತಿುದ್ೆ.  ನೇವು 
ಸಭನ ಪ್ತೇಠದಂದ ಹಂದಕ್ೆೆ ಹೊೇಗಿ ರೆ್ೂೇಡಿದರ ೆ ನಮಗೂ ಗೊತ್ನುಗತತ್ುದ್ೆ.  ಇದರ ಆಳ-ಅಗಲ 
ಪೂತಿಾಯನಗಿ ನಮಗೂ ಗೊತಿುದ್ೆ.  ಆದೆರಿಂದ ನೇವು ಸರ್ನಾರಕ್ೆೆ, ಹೌದತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿದ್;ೆ ನೇವು 
ಹೇಗೆ ಕರಮ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳಿು  ಎಂದತ ನದ್ೆೇಾಶನ ಕ್ೊಡಿ.  ಸಕ್ನಾರಿ ಶನಲೆಗಳಿಗ ೆ ಮತ್ತು ಖ್ನಸಗಿ 
ಶನಲೆಗಳಿಗ ೆ ಬೆೇರ ೆ ಬೇೆರ ೆ ಮನನದಂಡವೆೇಕ್ೆೇ? ಸತಪ್ತರೇಂ ಕ್ೂೆೇಟಚಾ ಹೇೆಳುವುದತ ಎಲೆಕೂೆ 
ಅನಾಯಿಸತತ್ುದ್ೆ.  ಮನನ್ಯ ಸಭನಪತಿಗಳ,ೆ ನೇವು ಪ್ತೇಠದಂದ ಸರ್ನಾರಕ್ೆೆ ಆದ್ೆೇಶ ಕ್ೊಡಬೇೆಕ್ನಗತತ್ುದ್ೆ. 

 ಸಭನಪತಿಯವರು:- ಸತಪ್ತರೇಂ ಕ್ೊೇಟಚಾ 2009ರಲೆೆೇ ಇದನತನ ಹೆೇಳಿದ್ೆ. 

 ಶ್ರೇ ಎಸ್ಚ.ಎಲ್ಚ.ಭೊೇಜೇೆಗೌಡ:- ಮನನ್ಯ ಸಭನಪತಿಗಳೆ, ಸತಪ್ತರೇಂ ಕ್ೊೇಟಚಾನ ಆದ್ೆೇಶಕ್ೆೆ 
ಗೌರವ ಕ್ೊಡಬೇೆಕತ.  ನಮೂ ಸಮಿತಿಯ ವರದಯಲ್ಲೆ ಯನವುದನೂನ ತ್ಪನಪಗಿ ಹೆೇಳಿಲೆ . ಸರ್ನಾರಕ್ೆೆ 
ಅನತಕೂಲ ಮನಡಿಕ್ೂೆಡತ್ಕೆಂಥ, ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಂಸೆಾಗಳಿಗೆ ಏನೂ ತ್ೊಂದರ ೆ ಆಗದ ಹನಗೆ ವರದ 
ಕ್ೊಟ್ಟಿದ್ೆೆೇವೆ ಎಂದತ ರ್ನವು ಭನವಿಸತತ್ೆುೇವ;ೆ ರ್ನವು ಸವಾಜ್ಞರೆೇನತ ಅಲೆ.  ನಮೂ ಶ್ಕ್ಷಣ ಇಲನಖ್ಯೆಲ್ಲೆ 
ಯನರತ ಸವಾಜ್ಞರಿದ್ನೆರೂೆೇ, ತ್ಜ್ಞರಿದ್ನೆರೊೇ ಅವರಿಗೆ ಕ್ೆೇಳಿ, ನಮೂ ವರದಯಲ್ಲೆ ಏನದ್ ೆಎಂಬತದನತನ 
ಹೆೇಳುತ್ನುರ.ೆ   ಅವರನತನ ಕೂರಿಸಿಕ್ೊಂಡೆೇ ವರದಯನತನ ತ್ಯನರಿಸಲನಗಿದ್ೆ.  ಅದತ 
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ಸರಿಯನಗಿದೆ್ಯೇ ಇಲೆವೇ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿಬಿಡಲ್ಲ.  ಅದರಲ್ಲೆ ಏರ್ನದರೂ ಮನಡಿಫಿಕ್ೆೇಷನ್ಚ ಇದೆರ ೆ
ಅದನೂನ ಮನಡಲ್ಲ.  ದಯಮನಡಿ ಈ ಚಿತ್ರಹಂಸಯೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಯನತನ ಅಂತ್ಯಗೊಳಿಸಬೆೇಕ್ೆಂದತ 
ಪ್ತೇಠದ ಮತಖ್ನಂತ್ರ ಸರ್ನಾರಕ್ೆೆ ಮನವಿ ಮನಡಿಕ್ೂೆಳುುತ್ೆುೇರ್ೆ. 

 ಶ್ರೇ ಎಸ್ಚ.ವಿಿ.ಸಂಕನೂರ (ಪದವಿೇಧರ ಕ್ೆೇತ್ರ):- ಮನನ್ಯ ಸಭನಪತಿಗಳೆ,  ತ್ಮಿಳುರ್ನಡಿನ 
ಕತಂಬಕ್ೊೇಣಂನ ಲನಡಚಾ ಕೃಷಿ ಮಿಡೆಚ ಸೂೆಲ್ಚನಲ್ಲೆ ಏನತ ಅವಗಡ ಆಯಿತ್ೊೇ ಆಗ ೯೪ ಮಕೆಳ 
ಸಜಿೇವ ದಹನ ಆಯಿತ್ತ.  ಜೊತ್ೆಗೆ ೧೩೪ ಮಕೆಳಿಗೆ ಬಹಳಷತಿ ಗನಯಗಳನಯಿತ್ತ.  ಈ ವಿಚನರದ 
ಹರೆ್ನಲೆಯಲ್ಲೆ ಸತಪ್ತರೇಂ ಕ್ೊೇಟಚಾ ಒಂದತ ತಿೇಪತಾ ನೇಡಿತ್ತ.  ಅದರ ಅಡಿಯಲ್ಲೆ ಕ್ೆೇಂದರ ಸರ್ನಾರದ 
(HRD) Human Resources Development ನವರತ ಎಲನೆ ರನಜಯಗಳಿಗ ೆ National 
Building Code  ಪರಕ್ನರ building safety and fire safety  ಕಡನಾಯವನಗಿ 
ಪನಲ್ಲಸಬೆೇಕ್ೆಂದತ ನದ್ೆೇಾಶನ ಕ್ೊಟ್ಟಿತ್ತ ಮತ್ತು ಆ ಹರೆ್ನಲೆಯಲ್ಲೆ ಸತತ್ೂೆುೇಲ ೆ ಹೊರಡಿಸಲನಯಿತ್ತ. 
ಆಗ ಕರ್ನಾಟ್ಕದಲೂೆ ೨೦೧೮ರಲ್ಲೆ ಒಂದತ ಆದ್ೇೆಶ ಮನಡಿದರತ.  ಹೂೆಸ ಶನಲ ೆ ಪನರರಂಭ 
ಮನಡಬೇೆಕ್ನದರ,ೆ ನವಿೇಕರಣಗೊಳಿಸಬೆೇಕ್ನದರೆ compulsorily building safety and fire 
safety certificates produce  ಮನಡಬೇೆಕ್ಂೆದತ G.O. ಮನಡಿದರತ.  ಆಗ ರನಜಯದಲ್ಲೆದೆ 
ವಿವಿಧ ಸಂಘಟರ್ಗೆಳು, ಸಂಘ-ಸಂಸೆಾಗಳು, ಬಹಳಷತಿ ಹಳೆಯ ಶನಲೆಗಳು, ಜಿ.ಓ. ಮನಡಿರತವಂತ್ೆ 
ಅನತಸರಿಸಲತ ಬಹಳ ತ್ೊಂದರೆಯನಗತತ್ುದ್;ೆ ಕಷಿವನಗತತ್ುದ್ೆ.  ಇದನತನ ಸರಳಿೇಕರಣಗೊಳಿಸಬೆೇಕತ 
ಸರ್ನಾರಕ್ೆೆ ಮನವಿ ನೇಡಿತ್ತ.  ಆ ಹರೆ್ನಲೆಯಲ್ಲೆ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಚಿವರತ ಒಂದತ ಸಮಿತಿ ರಚರೆ್ ಮನಡಿದರತ.  
ನಮೂಲ್ಲೆನ ೮ ಜನ ಶನಸಕರತ ಮತ್ತು ೯ ಜನ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳಿದೆರತ.  ಲೊೇಕ್ೊೇಪಯೇಗಿ ಇಲನಖ್,ೆ ಗೃಹ 
ಇಲನಖ್,ೆ ಮಹಳನ ಮತ್ತು ಮಕೆಳ ಕಲನಯಣ ಇಲನಖ್,ೆ ಸನರಿಗ ೆ ಇಲನಖ್ೆ ಹೇಗ ೆ ೯ ಇಲನಖ್ಗೆಳ  
ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳರ್ೂೆನಳಗೊಂಡ ಒಟತಿ 17 ಜನರ ಒಂದತ ಸಮಿತಿಯನತನ ರಚರೆ್ ಮನಡಿದರತ. 

         (ಮತಂದತ . . .) 
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(604) 24/03/2022 / 3:20/ ಎಸ್ಚಪ್ತಆರ್ಚ/ಕ್ಎೆಸ್ಚ   
              (ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಾತಿ) 
ಶ್ರೇ ಎಸ್.ವಿಿ.ಸಂಕನೂರ(ಮತಂದತ):- 
ಈಗಷೆಿೇ ಮನನಯ ಎಸ್ಚ.ಎಲ್ಚ.ಭೂೆೇಜೇೆಗೌಡರತ ಪರಸನುಪ್ತಸಿದಂತೆ್, ರ್ನವುಗಳು ವಿಭನಗ ಮಟಿದಲ್ಲೆ 
ಸಭೆಗಳನತನ ಮನಡಿದ್ೆೆೇವೆ.  ಪರಶ್ನತ್ ವಿಷಯದ ಬಗೆೆ ಸವೇಾಚಿ ರ್ನಯಯನಲಯವು ತಿೇಪತಾ 
ನೇಡಿದೆರಿಂದ, ರ್ನವು ಸರಿಯನಗಿ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡಬೇೆಕ್ನೆತನವ ದೃಷಿಿಯಿಂದ ಕ್ನನೂನತ ಇಲನಖ್ಯೆಂದಗ ೆ
ಸಮನಲೊೇಚಿಸಿ, ವರದಯನತನ ನೇಡಿ, ಆರತ ತಿಂಗಳುಗಳನಗಿವೆ. ಈ ವರದಯನತನ 
ಜನರಿಗೊಳಿಸಬೆೇಕ್ೆಂದತ ಪತನೆಃ ಎಲನೆ ಶನಸಕರತ ಹನಗೂ ಸಂಘಟರ್ಗೆಳು ಒತ್ನುಯಿಸಿದ್ೆೆೇವೆ.  ಆದರೆ 
ಇದರ ಬಗೆೆ ಯನವುದ್ೆೇ ಕರಮ ಕ್ೆೈಗೂೆಂಡಿರತವುದಲೆ.  ಅಧಿಕ್ನರ ವಿಕ್ೆೇಂದರೇಕರಣ ಮನಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ 
ವರದಯಲ್ಲೆ ಶ್ಫನರಸತಸ ಮನಡಲನಗಿದ್.ೆ  ಇವತ್ತು delegation of powers ನತನ 
ಮನಡಬೇೆಕ್ನಗಿದ್.ೆ  ಇವತಿುನ ದವಸ ರನಜಯದಲ್ಲೆ ಅಗಿನ ಶನಮಕ ಇಲನಖ್ಯೆಿಂದ ಅಗಿನ ಸತರಕ್ಷತ್ನ 
ಪತ್ರವನತನ ಪಡದೆತಕ್ೂೆಳುಬೇೆಕ್ನಗಿದ್ೆ.  ರನಜಯದ ಬೆಂಗಳೂರತ, ಮೈಸೂರತ, ಮಂಗಳೂರತ ಹನಗೂ 
ನಮೂ ಭನಗದ ಹತಬಬಳಿುಗಳಲ್ಲೆ ಮನತ್ರವೆೇ ಅಗಿನ ಶನಮಕ ಇಲನಖ್ಯೆ ವಿಭನಗಿೇಯ ಕ್ೆೇಂದರಗಳಿವೆ.  
ಎಲ್ಲೆಯೇ ಹಳಿುಯಲ್ಲೆ ಇರತವ ಪನರಥಮಿಕ ಶನಲೆಯ ಅಧಯಕ್ಷರತ ಮತ್ತು ಮತಖ್ಯ ಶ್ಕ್ಷಕರತ ಎಲೆರೂ ಸಹ 
ಅಗಿನ ಸತರಕ್ಷತ್ ೆದೃಢೇಕರಣವನತನ ಪಡಯೆಲತ ವಿಭನಗ ಮಟಿದ ಕಛೆೇರಿಗಳಿಗೆ ಬರಬೆೇಕತ.  ಇವತಿುನ 
ದವಸ ಉತ್ುರ ಕರ್ನಾಟಕ ಭನಗದ ಹತಬಬಳಿುಯಲ್ಲೆ ಮನತ್ರವೇೆ ವಿಭನಗಿೇಯ ಕಛೆೇರಿ ಇದ್ೆ.  ಹೇಗನಗಿ 
ಕಲಬತರಗಿ ವಿಭನಗದವರೂ ಸಹ ಹತಬಬಳಿುಗೆ ಬರಬೆೇಕತ.  ಇದರಿಂದ್ನಗಿ ಬಹಳ ತ್ೂೆಂದರೆಯನಗತತ್ುದ್ ೆ
ಎನತನವ ಕ್ನರಣಕ್ನೆಗಿ ಅಧಿಕ್ನರ ವಿೇಕ್ೇೆಂದರಕರಣ ಮನಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ ಹನಗೂ ಜಿಲನೆ ಮಟಿದ 
ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳಿಗ ೆಅಧಿಕ್ನರ ನೇಡಬೆೇಕ್ೆಂದತ ಸಮಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ಶ್ಫನರಸತಸ ಮನಡಲನಗಿದ್.ೆ  ಸತರಕ್ಷತ್ನ 
ದೃಢೇಕರಣವನತನ ವಿಭನಗಿೇಯ, ಜಿಲನೆ ಅಥವನ ತ್ನಲೂೆಕತ ಮಟಿದ ಕಛೆೇರಿಗಳಲ್ಲೆಯೇ 
ನೇಡಬೆೇಕ್ೆಂದತ ಸವೇಾಚಿ ರ್ನಯಯನಲಯವು ಎಲ್ಲೆಯೂ ಸಹ ಉಲೆೆೇಖಿಸಿಲೆ. ಈ ಎಲನೆ ಅಂಶಗಳ 
ಬಗೆೆ ಅಧಯಯನ ಮನಡಿ ರ್ನವು ಜಿಲನೆ ಮಟಿದ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳಿಗೆ ಸತರಕ್ಷತ್ನ ದೃಢೇಕರಣ ನೇಡತವ ಬಗೆೆ 
ಅಧಿಕ್ನರ ವಿಕ್ೆೇಂದರೇಕರಣ ಮನಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ ಸಮಿತಿಯತ ಶ್ಫನರಸತಸ ಮನಡಿದ್ೆ.  ಆದರೆ, ಇವತಿುನವರಗೆೆ 
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ಸಕ್ನಾರ ಯನವುದ್ೆೇ ಕರಮಗಳನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುಲತ ತ್ಯನರಿಲೆ.  ಇದತ ಬಹಳ ಕಷಿದ 
ಕ್ೆಲಸವನಗಿರತವುದರಿಂದ ರ್ನವು ಸಕ್ನರಣಗಳನತನ ನೇಡಿದ್ೆೆೇವೆ.  ನಮೂ ರನಜಯದಲ್ಲೆ ಸತಮನರತ 
83,285 ಶನಲೆಗಳು ಇವ.ೆ  ಇಷೊಿಂದತ ಸಂಖ್ೆಯಯ ಶನಲೆಗಳನತನ ಅವರತ ಪರಿಶ್ೇಲ್ಲಸಲತ ಹೆೇಗ ೆ
ಸನಧಯವನಗತತ್ುದ್ೆ?  ಹೇಗನಗಿ ಆಯನಯನ ಜಿಲನೆ ಮಟಿದ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕ್ನರವನತನ ನೇಡಲ್ಲ.  
ಜಿಲನೆ ಅಗಿನ ಸತರಕ್ಷತ್ನ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಪರಿಶ್ೇಲರ್ ೆಮನಡಿ, ದೃಢೇಕರಣ ನೇಡತತ್ನುರ ೆಎಂದತ ರ್ನವು 
ತಿಳಿದತಕ್ೂೆಂಡಿದ್ೆೆೇವೆ.  ಈ ಸಂದಭಾದಲ್ಲೆ ರ್ನನತ ಬಹಳ ಮಹತ್ಾದ ವಿಷಯವನತನ ಸದನದ ಗಮನಕ್ೆೆ 
ತ್ರಬಯಸತತ್ೆುೇರೆ್.  ನಮೂ ರೆ್ರೆಯ ತ್ೆಲಂಗನಣ ಸಕ್ನಾರವು 2017 ರೆ್ೇ ಇಸಿಾಯಲ್ಲೆಯೇ ಕ್ೇೆವಲ 
ರೆ್ಲಮಹಡಿ ಕಟಿಡವುಳು ಶನಲೆ ಇದೆರ,ೆ ಅಗಿನ ಸತರಕ್ಷತ್ನ ದೃಢೇಕರಣದ ಅವಶಯಕತ್ ೆಇಲೆ ಹನಗೂ ಅಗಿನ 
ಶನಮಕ ಇಲನಖ್ಯೆ ನರಪೇೆಕ್ಷಣನ ಪತ್ರ ಪಡಯೆತವ ಅವಶಯಕತ್ೆ ಇಲೆವೆಂದತ ಆದ್ೆೇಶವನತನ 
ಹೊರಡಿಸಿದ್.ೆ  ಇದನತನ ಅಲ್ಲೆನ ಸಕ್ನಾರವು ಅನತಷನಠನವೂ ಸಹ ಗೊಳಿಸಿದ್ೆ.  ಈ ಸಕ್ನಾರಿ 
ಆದ್ೆೇಶವನತನ ರ್ನವು ಪಡದೆತಕ್ೊಂಡತ, ಈ ಅಂಶವನತನ ರ್ನವೂ ಸಹ ಶ್ಫನರಸತಸ ಮನಡಿದ್ೆೆೇವೆ.  
ಆದರೂ ಸಹ ಸಕ್ನಾರವು ಇದನತನ ಜನರಿಗ ೆತ್ರಲತ ಸಿದಿವಿಲೆ.  ಸಕ್ನಾರವು 10 ಸನವಿರ ಲ್ಲೇಟರ್ಚ 
ಸನಮಥಯಾದ ಟನಯಂಕಚನತನ ಅಳವಡಿಸಬೆೇಕ್ೆಂದತ ತಿಳಿಸತತ್ುದ್ೆ.  ಆದರೆ, ಕ್ೆೇವಲ ರೆ್ಲಮಹಡಿ ಕಟಿಡಕ್ೆೆ 
ಇಷತಿ ದ್ೂೆಡಾ ಟನಯಂಕಚನ ಅವಶಯಕತ್ ೆಇದ್ೆಯೇ ಎಂದತ ರ್ನನತ ಕ್ೆೇಳಬಯಸತತ್ುೆೇರ್ೆ.  ಹೇಗನಗಿ ರ್ನವು 
10 ಸನವಿರದ ಬದಲನಗಿ ಕ್ೆೇವಲ 5 ಸನವಿರ ಲ್ಲೇಟರ್ಚ ಸನಮಥಯಾದ ಟನಯಂಕಚನ ಅವಶಯಕತ್ ೆ ಇದ್ ೆ
ಎಂದತ ರ್ನವು ಶ್ಫನರಸತಸ ಮನಡಿದ್ೆೆೇವೆ.  ರ್ನವು ನೇಡಿರತವ ಶ್ಫನರಸತಸಗಳನತನ ಸಕ್ನಾರವು 
ಗಮನಸತತಿುಲೆ.  ಹೇಗನಗಿ ಬಹಳ ತ್ೊಂದರಯೆನಗಿದೆ್.   
 

ಇದ್ೆೇ ರಿೇತಿಯನಗಿ ಕಟಿಡ ಸತರಕ್ಷತ್ೆಯ ವಿಚನರದಲ್ಲೆಯೂ ಸಹ ಲೂೆೇಕ್ೂೆೇಪಯೇಗಿ 
ಇಲನಖ್ಯೆತ ಎಲೆವನೂನ ಪರಿಶ್ೇಲ್ಲಸಲತ ಆಗತವುದಲೆ.  ಉದ್ನಹರಣೆಗೆ ಹೆೇಳುವುದ್ನದರೆ, ಒಂದತ 
ಜಿಲೆೆಯಲ್ಲೆರತವ ಪನರಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ ರೌಢ ಶನಲೆಗಳು ಹನಗೂ ಪದವಿ ಪೂವಾ ಕ್ನಲೇೆಜತಗಳನತನ 
ಒಟತಿಗೂಡಿಸಿದರ ೆಅವುಗಳು 25,000 ದಷನಿಗತತ್ುವೆ.  ಇಲನಖ್ಯೆ ಜಿಲನೆ ಮಟಿದ ಕ್ನಯಾಪನಲಕ 
ಇಂಜಿನಯರ್ಚ ಎಲನೆ ಶನಲನ-ಕ್ನಲೇೆಜತಗಳನತನ ಪರಿಶ್ೇಲ್ಲಸಲನಗತವುದಲೆ.  ಹೇಗನಗಿ ಅಲ್ಲೆನ 
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ಸಹನಯಕ ಕ್ನಯಾಪನಲಕ ಇಂಜಿನಯರ್ಚ ಪರಿಶ್ೇಲರ್ನ ಅಧಿಕ್ನರವನತನ ನೇಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ ರ್ನವು 
ಹೆೇಳಿದ್ೆೆೇವೆ.  ಸಮಿತಿಯತ ಶ್ಫನರಸತಸ ಮನಡಿರತವ ಅಂಶಗಳು, ಸವೇಾಚಿ ರ್ನಯಯನಲಯವು 
ನೇಡಿರತವ ತಿೇಪ್ತಾಗೆ ವಯತಿರಿಕುವನಗಿರತವುದಲೆ. ಈ ಎಲನೆ ಅಂಶಗಳ ಹರೆ್ನಲೆಯಲ್ಲೆ ರ್ನನತ 
ಸಕ್ನಾರವನತನ ಒತ್ನುಯಿಸತವುದ್ೇೆರ್ೆಂದರ,ೆ ದಯಮನಡಿ ಪನರಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪೌರಢ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಚಿವರತ 
ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಗಳೂೆಂದಗೆ ಸಭೆಯನತನ ಮನಡಬೇೆಕತ.  ಇದಕ್ೆೆ ಲೂೆೇಕ್ೂೆೇಪಯೇಗಿ, ಗೃಹ, ಸನರಿಗ ೆ
ಮತ್ತು ಮಹಳನ ಮತ್ತು ಮಕೆಳ ಕಲನಯಣ ಇಲನಖ್ಯೆವರನೂನ ಸಹ ಕರಸೆಬೆೇಕತ.  ಈ ವಿಚನರದಲ್ಲೆ 
ಸಕ್ನಾರವು ನಣಾಯವನತನ ಕ್ೆೈಗೊಳುಬೆೇಕ್ೆಂದತ ರ್ನನತ ಒತ್ನುಯಿಸತತ್ೆುೇರೆ್.  

 
ಶ್ರೇ ಎಸ್ಚ.ಎಲ್ಚ.ಭೊೇಜೇೆಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ನಮೂದತ ಕ್ೇೆವಲ ಅರಣಯ 

ರೂೆೇದನವನಗಿದ್ೆಯಷೆಿ.  ಏಕ್ೆಂದರೆ ಸಚಿವರತ ಎಲ್ಲೆದ್ನೆರ ೆಎನತನವುದತ ಗೂೆತಿುಲೆ. 
 
ಶ್ರೇ ಮಂಜತರ್ನಥ್ಚ ಭಂಡನರಿ(ಸಾಳಿೇಯ ಸಂಸೆಾಗಳ ಕ್ೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 

ಪರಶ್ನತ್ ವಿಷಯಕ್ೆೆ ಸಂಬಂಧಪಟಿಂತ್ೆ, ರೆ್ಲಮಹಡಿ ಮತ್ತು 3 ಮಹಡಿಗಳನತನ ಸೇೆರಿಸಿ ಒಟತಿ 15 
ಮಿೇಟರ್ಚಗಳಿಗಿಂತ್ ಹೆಚನಚದರ,ೆ ಒಂದತ ಚದರಡಿಗ ೆ 65 ರೂಪನಯಿಗಳಂತ್ೆ ಶತಲೆ ಸಂಗರಹಸತತ್ನುರೆ.  
ವನಸುವವನಗಿ ಇಲನಖ್ಯೆವರಿಗೆ ಯನವ ರಿೇತಿಯ ಕ್ೆಲಸ ಅಲ್ಲೆ ಇದ್ೆ ಎನತನವುದತ ಗೂೆತಿುಲೆ.  ಈ 
ಸಂಬಂಧ ರ್ನನತ ಉದ್ನಹರಣೆಯನತನ ನೇಡಬಯಸತತ್ೆುೇರೆ್.  ಸತಮನರತ 2 ಲಕ್ಷ ಚದರಡಿಗಳಷತಿ 
ಕಟಿಡ ಇದ್ೆ ಎಂದ್ನದರ,ೆ ಸತಮನರತ 8 ಲಕ್ಷ ರೂಪನಯಿಗಳಷತಿ ಶತಲೆವನತನ ಭರಿಸಬೆೇಕತ.  ಇದತ 
ಕ್ೆೇವಲ ಶತಲೆದ ಮತ್ುವನಗಿದೆ್.  ಇದಲೆದ್ೆೇ, ಅಗಿನ ಸತರಕ್ಷತ್ನ ದೃಢೇಕರಣಕ್ೆೆ ಬೆೇರ ೆ ಶತಲೆವನತನ 
ಪನವತಿಸಬೆೇಕತ.  ಯನವುದ್ೆೇ ಖ್ನಸಗಿ ಶನಲನ-ಕ್ನಲೇೆಜತಗಳಿಗ ೆ2 ಲಕ್ಷ ಚದರಡಿ ವಿಸಿುೇಣಾದ ಕಟಿಡಕ್ೆೆ 
ಸತರಕ್ಷತ್ನ ದೃಢೇಕರಣವನತನ ನೇಡಲತ ಸತಮನರತ 40-50 ಲಕ್ಷ ರೂಪನಯಿಗಳಷತಿ ಹಣದ 
ಅವಶಯಕತ್ ೆ ಇದ್ೆ.  ಇಲನಖ್ಯೆವರತ ಸತಮನರತ 8 ಲಕ್ಷ ರೂಪನಯಿಗಳಷತಿ ಶತಲೆವನತನ 
ಪಡದೆತಕ್ೂೆಂಡತ ಏನೂ ಕ್ೆಲಸವನತನ ಮನಡತವುದಲೆ.  Third party agency ಕಡಯೆಿಂದ 
ಪರಿಶ್ೇಲರೆ್ ಮನಡಿಸತತ್ನುರ.ೆ  ಕಟಿಡದ ನಕ್ನಶಯೆನೂನ ಸಹ ಅವರಿಂದಲೆೇ ಮನಡಿಸಬೆೇಕತ.  
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ಇಲನಖ್ಯೆವರತ ಕ್ೇೆವಲ ಬಂದತ, ಅಲ್ಲೆನ ಸಂಗತಿಗಳನತನ ರೆ್ೂೇಡಿ, ಸಹ ಹನಕ್ತ ಹೊೇಗತತ್ನುರೆ ಅಷೆಿೇ 
ಹೊರತ್ತ ಯನವುದ್ೆೇ ಕ್ೆಲಸವನತನ ಮನಡತವುದಲೆ.  ಒಂದತ ಚದರ ಅಡಿಗೆ 65/- ರೂಪನಯಿಗಳಂತ್ ೆ
ಸತಮನರತ 8 - 8.5 ಲಕ್ಷ ರೂಪನಯಿಗಳು ಬೆೇಕ್ನಗತತ್ುದ್ೆ.  ಇದರಲ್ಲೆ ವಸತಿ ಮತ್ತು ವನಣಿಜಯ ಎಂಬ 
ಎರಡತ ರಿೇತಿಯ ಶತಲೆವನತನ ವಿಧಿಸತತ್ನುರ.ೆ  ವನಣಿಜಯ ಚಟತವಟ್ಟಕ್ೆಗಳಿಗೆ ವಿಧಿಸತವ ಶತಲೆವರೆ್ನೇ 
ಶನಲೆಗಳಿಗೂ ಸಹ ವಿಧಿಸತತ್ನುರೆ.  ರೆ್ಲಮಹಡಿಗೆ ಅಗಿನ ಸತರಕ್ಷತ್ನ ದೃಢೇಕರಣ ಬೇೆಕತ ಅಥವನ ಬೆೇಡ 
ಎನತನವುದತ ಚಚನಾ ಸಂಗತಿಯನಗಿದೆ್.  ಸಕ್ನಾರಿ ಮತ್ತು ಖ್ನಸಗಿ ಶನಲೆಗಳು ಎಂಬತದ್ನಗಿ ಏಕ್ ೆ
ತ್ನರತ್ಮಯ ಮನಡತತ್ನುರೆ ಎಂದತ ರ್ನನತ ಈ ಸಂದಭಾದಲ್ಲೆ ಕ್ೆೇಳಲ್ಲಚಿಿಸತತ್ೆುೇರ್ೆ.  ಸಕ್ನಾರಿ ಅಥವನ 
ಖ್ನಸಗಿ ಶನಲ ೆ ಎಲ್ಲೆಯನದರೂ ಸರಿ ಅಲ್ಲೆರತವ ಮಕೆಳೆಲೆರೂ ಮಕೆಳಲೆವೆೇ?  ಎರಡೂ ರಿೇತಿಯ 
ಶನಲೆಗಳಲ್ಲೆರತವ ಮಕೆಳೆಲೆರ ಜಿೇವವು ಒಂದ್ೆೇ ಆಗಿರತತ್ುದ್ೆ.  ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸೆಾಗಳ ಕಟಿಡಗಳಿಗೆ ವನಣಿಜಯ 
ದರವನತನ ಅಂದರೆ ಒಂದತ ಚದರಡಿಗ ೆ65/- ರೂಪನಯಿಗಳಂತ್ೆ ವಿಧಿಸತತಿುದ್ನೆರ.ೆ  ಹೇಗನಗಿ ಇದನತನ 
ಕನಷಠಗೊಳಿಸಬೆೇಕ್ೆಂದತ ಈ ವಿಚನರದಲ್ಲೆ ರ್ನನತ ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ಸಲಹೆ ನೇಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ  ಈಗನಗಲೆೇ 
ಹಲವನರತ ಸದಸಯರತ ಪರಸನುಪ್ತಸಿದಂತೆ್, ರೆ್ಲ ಮಹಡಿ ಮತ್ತು ಒಂದರೆ್ೇ ಮಹಡಿಗ ೆ ಅಂದರೆ 15 
ಮಿೇಟರ್ಚಗಳಿಗಿಂತ್ ಹೆಚಿಚನ ಕಟಿಡಕ್ೆೆ ಬಹಳಷತಿ ಶತಲೆವನತನ ಸಂಗರಹ ಮನಡತತ್ನುರ.ೆ  ಆದರೆ 
ಇಲನಖ್ಯೆವರತ ಯನವುದ್ೆೇ ಕ್ೆಲಸವನತನ ಮನಡತವುದಲೆ.  ಹೇಗನಗಿ ಈ ಶತಲೆವನತನ ಕಡಿಮ 
ಮನಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ ರ್ನನತ ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ಒತ್ನುಯಿಸತತ್ೆುೇರೆ್.  ಈಗನಗಲೆೇ ಸದಸಯರತ ಪರಸನುಪ್ತಸಿದಂತ್,ೆ 
ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೆ ವಿಭನಗಿೇಯ ಕಛೆೇರಿ ಇದ್ೆ.  ಹೇಗನಗಿ ಅಲ್ಲೆನ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಸಾಳ ಪರಿಶ್ೇಲರ್ೆಗೆ 
ಹೊೇಗಬಹತದತ.  ವಿಭನಗಿೇಯ ಕಛೆೇರಿಯಿಂದ ದೂರದ ಸಾಳಗಳಿಗ ೆಪರಿಶ್ೇಲರ್ಗೆೆ ಹೊೇಗಬೆೇಕ್ೆಂದತ 
ಹೆೇಳಿದರ,ೆ ಇದತ ನಜವನಗಿಯೂ ಸಹ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳಿಗ ೆಹೊರೆಯನಗತತ್ುದ್ ೆಎಂದತ ರ್ನನತ ಅಭಿಪನರಯ 
ಪಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ 

 
ಶ್ರೇ ಶಶ್ೇಲ್ಚ ಜಿ.ನಮೇಶ್(ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್ೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಶನಲಗೆಳಲ್ಲೆ ಅಗಿನ 

ಸತರಕ್ಷತ್ನ ಪರಿಕರಗಳನತನ ಅಳವಡಿಸಬೆೇಕತ ಹನಗೂ ಕಟಿಡದ ಸತರಕ್ಷತ್ನ ಪರಮನಣ ಪತ್ರವನತನ 
ಪಡಯೆಬೆೇಕತ ಎಂಬತದ್ನಗಿ ಕಡನಾಯಗೊಳಿಸಲನಗಿದ್.ೆ  ಒಂದತ ವೆೇಳೆ ಈ ರಿೇತಿಯ 
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ದೃಢೇಕರಣಗಳನತನ ಸಲ್ಲೆಸದದೆರೆ, ಪರವನನಗಯೆನತನ ನವಿೇಕರಣ ಮನಡತವುದಲೆ ಎಂದತ ಹೆೇಳುತ್ನುರೆ.  
ಈ ಅಂಶಗಳ ಬಗೆೆ ಸದನದಲ್ಲೆ ಅರೆ್ೇಕ ಬನರಿ ಚಚಿಾಸಲನಗಿದ್.ೆ  ಈ ವಿಚನರದಲ್ಲೆ ಸಕ್ನಾರವು ವಿಳಂಬ 
ನೇತಿಯನತನ ಅನತಸರಿಸತತಿುದ್ೆ ಎಂದತ ನನಗ ೆ ಅನನಸತತಿುದ್ೆ.  ಇದ್ೆೇ ವಿಚನರವನಗಿ ಶ್ರೇ 
ಎಸ್ಚ.ವಿಿ.ಸಂಕನೂರತ ರವರತ ಮನತ್ರ್ನಡತವ ಸಂದಭಾದಲ್ಲೆ ಈಗನಗಲೆೇ ಪರಸನುಪ್ತಸಿದ್ನೆರ.ೆ  ಪರಶ್ನತ್ 
ವಿಚನರವನಗಿ ಸಮಿತಿಯತ ತ್ನನ ವರದಯನತನ ಸಲ್ಲೆಸಿ ಸತಮನರತ ತಿಂಗಳುಗಳನಗಿವೆ ; ಆದರೂ ಸಹ 
ಇದರ ಬಗೆೆ ಸಕ್ನಾರವು ಯನವುದ್ೆೇ ರಿೇತಿಯ ಕರಮ ಕ್ೆೈಗೊಂಡಿಲೆ.  ಇತಿುೇಚೆಗ,ೆ ರನಜಯದ ಉಚಿ 
ರ್ನಯಯನಲಯವು ತ್ನನ ತಿೇಪ್ತಾನಲ್ಲೆ ಪರತಿ ವಷಾದ ಬದಲನಗಿ ಪರತಿ 10 ವಷಾಕ್ೆೆ ನವಿೇಕರಣ 
ಮನಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ ತಿಳಿಸಿರತತ್ುದ್ೆ.  ಸಕ್ನಾರವು ಈ ಬಗೆೆ   ಗಮನಸಿ, ಹನಲ್ಲ ಇರತವ ನಯಮಗಳಿಗೆ 
ತಿದತೆಪಡಿ ತ್ಂದರೆ, ಒಳೆುಯದ್ನಗತತ್ುದ್ೆ.  ಇದಕ್ೆೆ ಸಂಬಂಧಪಟಿಂತ್ೆ ಪನರಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ ರೌಢ 
ಶನಲೆಗಳಲ್ಲೆ ಕರಮಗಳನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುಬೆೇಕತ.  ಯನವುದ್ೆೇ ಶನಲಯೆವರತ ಹೊಸ ಕಟಿಡವನತನ 
ನಮಿಾಸಿರತತ್ನುರೆ. ಆಗ ಇವರಿಗೆ ಮತಂದನ 3 ವಷಾಗಳಲ್ಲೆ ಹೂೆಸ ಕಟಿಡವನತನ ನಮಿಾಸಿ, ಅಲ್ಲೆ 
ಶನಲೆಯನತನ ಸಾಳನಂತ್ರಿಸಬೆೇಕ್ೆಂದತ ತಿಳಿಸಿ, ಅನತಮತಿ ನೇಡತತ್ನುರೆ.  ಪನಪ! ಅವರತ ಬಹಳ 
ಕಷಿಪಟತಿ ಹೂೆಸ ಕಟಿಡವನತನ ನಮಿಾಸತತ್ನುರೆ.  ಅನತಮತಿ ಪಡದೆ ದನವೇೆ ನಮನಾಣ ಕ್ನಯಾವನತನ 
ಪನರರಂಭಿಸಿದರೂ, ಸಹ ಸಹಜವನಗಿಯೇ ನಗದತ್ 3 ವಷಾಗಳಲ್ಲೆ ನಮನಾಣ ಕ್ನಯಾ 
ಪೂಣಾಗೂೆಳುುವುದಲೆ.  ಹಲವನರತ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಹಣ ಸಂಗರಹಣ ೆ ಮನಡಿ, ನಮನಾಣ 
ಕ್ನಯಾವನತನ ಪೂಣಾಗೂೆಳಿಸತತ್ನುರೆ.  ಆದರೆ ಮತಂದನ 5-6 ವಷಾಗಳು ಕಳದೆರೂ ಸಹ ಅವರಿಗೆ 
ಹೊಸ ಕಟಿಡಕ್ೆೆ ಪರವನನಗೆಯತ ದ್ೊರೆಯತವುದ್ೆೇ ಇಲೆ.  ಏಕ್ೆಂದರ ೆಶನಲೆಯನತನ ಹೊಸ ಕಟಿಡಕ್ೆೆ 
ಸಾಳನಂತ್ರಗೊಳಿಸತವ ಮತನನ ಅವರತಗಳು ಅಜಿಾ ಸಲ್ಲೆಸಿ, ಅನತಮತಿಯನತನ ಪಡದೆತಕ್ೊಳುಬೆೇಕತ.  
ಅರೆ್ೇಕ ಪರಕರಣಗಳಲ್ಲೆ ಇದತ ಸನಧಯವೆೇ ಆಗತವಿದಲೆ.  ನನನ ಗಮನದಲ್ಲೆರತವಂತ್ ೆಬಿೇದರ್ಚ ಜಿಲೆೆಯಲ್ಲೆ 
ಶನಲ ೆಸಾಳನಂತ್ರ ಕ್ನರಣಕ್ನೆಗಿ ಪರವನನಗ ೆನವಿೇಕರಣಕ್ನೆಗಿ ಬನಕ್ತ ಇರತವ ಸತಮನರತ 30 ಕ್ತೆಂತ್ಲೂ 
ಹೆಚಿಚನ ಪರಕರಣಗಳಲ್ಲೆ ಶನಲೆಯವರಿಗೆ ಅನತಮತಿಯತ ದ್ೊರೆಯತತಿುಲೆ.  ಹೇಗನಗಿ “ಏನತ 
ಮನಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ ಹೆೇಳಿ, ಅದರೆ್ನೇ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆ”ಚ ಎಂದತ ಶನಲೆಯವರತ ಹೆೇಳುತಿುದ್ನೆರೆ.  
ಒಟನಿರೆಯನಗಿ ಇಲ್ಲೆನ ಸಮಸೆಯಗಳ ಬಗೆೆ ಹೆೇಳುವುದ್ನದರೆ, ಹೊಸ ಕಟಿಡಕ್ೆೆ ಅನತಮತಿಯತ 



152 

                                                                                                                                                  ವಿಪ/24-03-2022   
“ wzÀÄÝ¥ÀrAiÀiÁUÀzÀ ¥Àæw/unedited copy/£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ¼À°è CxÀªÁ ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉUÁV G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀPÀÆqÀzÀÄ 

__________________________________________________________________________________ 

ದ್ೊರೆಯತತಿುಲೆ ; ಹಳೆಯ ಕಟಿಡವನತನ ಬಿಡಲನಗಿರತತ್ುದ್ೆ ; ಕ್ೆಲವಂದತ ಕಡಗೆಳಲ್ಲೆ ಪನರಥಮಿಕ 
ಶನಲೆಯತ ನಡಯೆತತಿುದತೆ, ಅದನತನ ಮತಂದತವರಸೆಿಕ್ೂೆಂಡತ ಹೂೆೇಗಿರತತ್ನುರೆ.  ಇಂತ್ಹ 
ಸಂದಭಾಗಳಲ್ಲೆ ಶನಲೆಯವರತ ಏನತ ಮನಡಬೇೆಕತ ಎನತನವುದತ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಯತತಿುಲೆ.  ಇದಕ್ೆೆ 
ಅವಶಯಕವನದ ಪರಿಹನರವನತನ ಶನಲೆಯವರತ ಕ್ೆೇಳಿದರೂ ಸಹ ಯನವುದ್ೇೆ ಒಬಬ ಅಧಿಕ್ನರಿಯತ 
ಇದನತನ ಹೆೇಳುವುದಲೆ.  ಇಂತ್ಹ ಪರಿಸಿಾತಿಗಳು ಅಲ್ಲೆ ಆಗಿವ.ೆ  ಸಕ್ನಾರಿ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಕ್ೆೇವಲ 
ಚನಲ್ಲುಯಲ್ಲೆರತವ ನಯಮನವಳಿಗಳನತನ ತಿಳಿಸಿ, ಮಿಕ್ತೆದತೆ ನಮಗೆ ಗೂೆತಿುಲೆ ಎಂಬತದ್ನಗಿ ಮನತ್ರವೇೆ 
ತಿಳಿಸತತ್ನುರೆಯೇ.  ಇಲ್ಲೆನ ಮತ್ೊುಂದತ ದತದ್ೆೈಾವದ ಸಂಗತಿ ಏರೆ್ಂದರೆ, ಕಲಬತರಗಿ ವಿಭನಗದಲ್ಲೆ 
ಸಾಳಿೇಯ ಡಿ.ಡಿ.ಪ್ತ.ಐ. ಅಥವನ ಆಯತಕುರ ಹಂತ್ದಲ್ಲೆ ಹೊಸ ಪರವನನಗಯೆತ ದ್ೊರೆಯತತ್ುದ್ೆ ಆದರೆ, 
ಪರವನನಗ ೆನವಿೇಕರಣಕ್ನೆಗಿ ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ಮನವಿಯನತನ ಕಳುಹಸಿದರ,ೆ the Commissioner has 
no powers ಎಂದತ ಬರೆಯತತ್ನುರ.ೆ  ಶನಲನ ಸಾಳನಂತ್ರ ವಿಷಯ ಬಂದ್ನಗ ಸಾಳಿೇಯ ಆಯಕುರಿಗ ೆ
ಯನವುದ್ೆೇ ಅಧಿಕ್ನರವಿಲೆದ್ೆೇ ಇರತವುದರಿಂದ ಮನವಿಯನತನ ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ಕಳುಹಸಿ ಕ್ೂೆಡತತ್ನುರೆ.  
Why don’t you simplify it, ಎಂದತ ರ್ನನತ ಈ ಸಂದಭಾದಲ್ಲೆ ಕ್ೆೇಳಲ್ಲಚಿಸತತ್ುೆೇರೆ್.  
ಶನಲೆಯವರತ ಬಹಳ ಕಷಿಪಟತಿ ಹೂೆಸ ಕಟಿಡವನತನ ನಮಿಾಸಿರತತ್ನುರೆ.  ಈ ಹಂದ್ ೆ ರ್ನನತ ಇದ್ೆೇ 
ವಿಚನರವನತನ ಪರಸನುಪ್ತಸಿದ್ನಗ, ಆಗ ಸಚಿವರತ ಯನವುದ್ನದರೂ ಉದ್ನಹರಣೆ ಇದೆರ ೆಹೆೇಳಿ ಎಂದತ 
ತಿಳಿಸಿದೆರತ.  ಹೇಗನಗಿ ರ್ನನತ ಈ ಸಂದಭಾದಲ್ಲೆ ಉದ್ನಹರಣೆಯನತನ ಹೆೇಳಲ್ಲಚಿಿಸತತ್ೆುೇರೆ್.  ಯನರೊೇ 
ಒಬಬರತ 2003 ರೆ್ೇ ಇಸಿಾಯಲ್ಲೆ ಶನಲೆಯ ಪರವನನಗೆಯನತನ ಪಡದೆತಕ್ೊಳುುತ್ನುರೆ.  ಇದ್ನದ ಒಂದತ 
ದಶಕದ ನಂತ್ರ ಅಂದರ ೆ 2013-14 ರೆ್ೇ ಇಸಿಾಯಲ್ಲೆ ಕಟಿಡ ನಮನಾಣ ಕ್ನಮಗನರಿಯನತನ 
ಪನರರಂಭಿಸತತ್ನುರ.ೆ  ಎಲನೆ ನಮನಾಣ ಕ್ನಮಗನರಿಗಳು ಪೂಣಾಗೊಂಡತ 2019 ರೆ್ೇ ಇಸಿಾಯಲ್ಲೆ 
ಹೊಸ ಕಟಿಡಕ್ೆೆ ಶನಲೆಯನತನ ಸಾಳನಂತ್ರಿಸತತ್ನುರ.ೆ  ಅಗಿನ ಸತರಕ್ಷತ್ನ ಹನಗೂ ಕಟಿಡ ಸತರಕ್ಷತ್ನ 
ದೃಢೇಕರಣಗಳನತನ ಮದಲೆೇ ಪಡಯೆಬೆೇಕತ ಎನತನವ ಸಂಗತಿಯತ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿದರತವುದಲೆ.  
ಒಂದತ ವೆೇಳೆ ಈ ದೃಢೇಕರಣಗಳ ಬಗೆೆ ಅವರ ಗಮನಕ್ೆೆ ಬಂದದೆರೂ ಸಹ ಸರಿಯನದ ಸಮಯದಲ್ಲೆ 
ಅನತಮತಿ ದ್ೂೆರಯೆತವುದಲೆ.  ಹೇಗನಗಿ ಶನಲೆಯನತನ ಹೊಡ ಕಟಿಡಕ್ೆೆ ಸಾಳನಂತ್ರಿಸತತ್ನುರೆ.  ಹೇಗೆ 
ಸಾಳನಂತ್ರಗೊಂಡತ 3 ವಷಾಗಳು ಕಳೆದವ.ೆ  ಹೇಗನಗಿ ಸದರಿ ಶನಲೆಯ ವಿದ್ನಯಥಿಾಗಳು ಬೇೆರ ೆ
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ಶನಲೆಯಲ್ಲೆ ಪರಿೇಕ್ೆಯನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುಬೇೆಕತ.  ಈ ಶನಲನ ವಿದ್ನಯಥಿಾಗಳನತನ ಬೆೇರ ೆಶನಲೆಯಂದಗ ೆ
ಸೇೆರಿಸತತ್ನುರ.ೆ  ಏಕ್ೆಂದರ ೆಹೊಸ ಶನಲ ೆನಮಿಾಸಿದವರಿಗೆ ಯನವುದ್ೆೇ ರಿೇತಿಯನದ ಅನತಮತಿ ಅಥವನ 
ಪರವನನಗ ೆದ್ೊರೆತಿರತವುದಲೆ.  ಹೊಸ ಶನಲೆ ನಮಿಾಸಿದವರತ ಅಕ್ಷರಶೆಃ ಅತ್ತುಕ್ೂೆಂಡತ, ಪರವನನಗ ೆ
ನಮಿತ್ು ಬೆಂಗಳೂರತ ನಗರದಲ್ಲೆನ ಆಯತಕುರ ಕಛೆೇರಿಗ ೆ ಮೂರತ ಬನರಿ ಬಂದತ ಹೊೇಗತತ್ನುರೆ.  
ಆದರೆ ಯನವುದ್ೆೇ ಪರಯೇಜನವನಗತವುದಲೆ.ಚ ಚ “ಏನತ ಮನಡಬೇೆಕತ ಹೇೆಳಿ, ಇಲೆವೆಂದ್ನದರ ೆರ್ನನತ 
ಉರತಳು ಹನಕ್ತ ಕ್ೊಳುುತ್ೆುೇರೆ್”ಚಎಂದತ ತಿಳಿಸತತ್ನುರೆ.  ರೆ್ೇಣತ ಹನಕ್ತಕ್ೊಳುುವುದಕ್ೆೆ ನಮೂ ಭನಷಯೆಲ್ಲೆ 
“ಉರತಳು”ಚ ಹನಕ್ತಕ್ೂೆಳುುವುದತ ಎಂದತ ಹೆೇಳುತ್ನುರೆ.  ಹಲವನರತ ಹಂತ್ಗಳಲ್ಲೆ ಈ ರಿೇತಿಯ 
ಸಮಸೆಯಗಳುಂಟನಗಿ ಶನಲಯೆವರಿಗ ೆ ಶನಲ ೆ ನಡಸೆಲತ ಬಹಳ ಕಷಿದ್ನಯಕವನಗಿರತತ್ುದ್ೆ.  ಇಂತ್ಹ 
ಸಮಸೆಯಗಳ ಬಗೆೆ ಸಕ್ನಾರವು ತ್ಕ್ಷಣವೆೇ ಗಮನ ಹರಿಸಬೆೇಕತ ಹನಗೂ ದಯಮನಡಿ ಸಮಸೆಯಗಳನತನ 
ಬಗಹೆರಿಸಬೆೇಕ್ೆಂದತ ತ್ಮೂ ಮೂಲಕ ಸಕ್ನಾರವನತನ ಒತ್ನುಯಿಸತತ್ೆುೇರೆ್. 

 
ಶ್ರೇ ಅರತಣ ಶಹನಪೂರ(ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್ೆೇತ್ರ):-  ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅವಕ್ನಶಕ್ನೆಗಿ 

ಧನಯವನದಗಳು.  ಪರಶ್ನತ್ ವಿಷಯವು ಬಹಳ ಗಂಭಿೇರವನಗಿದ್ೆ.  ರನಜಯದಲ್ಲೆನ ಪನರಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ ರೌಢ 
ಶನಲೆಗಳಿಗ ೆಅಗಿನ ಮತ್ತು ಕಟಿಡ ಸತರಕ್ಷತ್ೆಯ ದೃಢೇಕರಣ ಪತ್ರಗಳ ವಿಷಯವನಗಿ ಈ ಮತಂಚೆಯೂ 
ಸಹ ಮನತ್ರ್ನಡಿದ್ೆೆೇವೆ.  ಹೇಗನಗಿ ರ್ನನತ ಹೆಚತಚ ಮನತ್ರ್ನಡದ್ೇೆ, ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ಕ್ೆೇವಲ ಒಂದತ 
ಪರಶೆನಯನತನ ಮನತ್ರವೆೇ ಕ್ೆೇಳಲ್ಲಚಿಿಸತತ್ೆುೇರ್.ೆ  ಸಕ್ನಾರಿ ಹನಗೂ ಖ್ನಸಗಿ ಶನಲೆಗಳಲ್ಲೆರತವ 
ವಿದ್ನಯಥಿಾಗಳಿಗ ೆ ಪರತ್ೆಯೇಕವನದ ಮನನದಂಡಗಳನತನ ಏಕ್ೆ ಮನಡಬೇೆಕತ?  ಅಗಿನ ಮತ್ತು ಕಟಿಡ 
ಸತರಕ್ಷತ್ೆಗಳು ಸಕ್ನಾರಿ ಶನಲೆಗಳಿಗ ೆ ಅವಶಯಕವಿಲೆದ್ೆೇ, ಕ್ೆೇವಲ ಖ್ನಸಗಿ ಶನಲೆಗಳಿಗೆ ಮನತ್ರವೇೆ 
ಅವಶಯಕವೆೇ ಎಂದತ ರ್ನನತ ಪರಶ್ನಸಬಯಸತತ್ೆುೇರೆ್.  ಇವತಿುನ ದವಸ ನಮೂ ರನಜಯದಲ್ಲೆ 60 
ಲಕ್ಷಕ್ತೆಂತ್ಲೂ ಹೆಚತಚ ವಿದ್ನಯಥಿಾಗಳು ಸಕ್ನಾರಿ ಶನಲೆಗಳಲ್ಲೆ ವನಯಸಂಗ ಮನಡತತಿುದ್ನೆರೆ.   

 
(ಮತಂದತ) 
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605/24-3-2022/3-30/bkp-ks 

(ಸಭನಪತಿಯವರತ  ಪ್ತೇಠದಲ್ಲೆದೆರತ) 
ಶ್ರೇ  ಅರತಣ ಶಹನಪೂರ( ಮತಂದತ..) 

 
ಈ ಅಗಿನ ಸತರಕ್ಷತ್ ೆ ಮತ್ತು  ಕಟಿಡ  ಸತರಕ್ಷತ್ೆ  ಬಗೆೆ  ನಮೂದ್ೆೇನತ  ನಲತವು?    ನೇವು  ಏನತ 
ನಯಮ ಅನಾಯ    ಮನಡಿಕ್ೊಳುುತಿುೇರೂೆೇ   ಅದ್ೆೇ    ನಯಮಗಳನತನ  ಖ್ನಸಗಿಯವರಿಗೂ  
ಅನಾಯ  ಮನಡಿ.  ನೇವು ಅನಾಯ  ಮನಡಿಕ್ೊಳುದ್ೆೇ  ಖ್ನಸಗಿಯವರಿಗೆ  ಅನಾಯ  ಮನಡಿಕ್ೊಳುಲತ  
ಹೆೇಳಲ್ಲಕ್ೆೆ    ಯನವ  ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ರೆ್ೈತಿಕತ್ೆ  ಇದ್ೆ?    ಎನತನವಂತ್ಹ  ಒಂದ್ೇೆ  ಒಂದತ  
ಪರಶೆನಯನತನ  ಕ್ೆೇಳಿ ರ್ನನತ  ನನನ ಮನತ್ನತನ  ಮತಗಿಸತತ್ೆುೇರೆ್.    

 
ಸಭನಪತಿಯವರತ:-    ಇನತನ ಶ್ರೇಯತತ್  ಮರಿತಿಬೆಬೇಗೌಡರತ  2  ನಮಿಷ    ಮತ್ತು   

ಶ್ರೇಯತತ್  ಶ್ರೇಕಂಠೆೇಗೌಡರತ  2 ನಮಿಷ  ಮನತ್ರ   ಮನತ್ರ್ನಡಿ  ಮತಗಿಸಿ.  
 
ಶ್ರೇ  ಮರಿತಿಬೆಬೇಗೌಡ( ಶ್ಕ್ಷಕರ   ಕ್ೆೇತ್ರ):-   ಮನನಯ  ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ  ಈ renewal 

ಸಂಬಂಧ    ತ್ನವು  ಶ್ಕ್ಷಣ  ಸಚಿವರನಗಿದ್ನೆಗ,     ಈ  renewal  ಅನತನ  ಬಹಳ ಪರಿಷೆರಣೆ   
ಮನಡಿ    5 ವಷಾಕ್ೆೆ, 3 ವಷಾಕ್ೆೆ  ತ್ನವು  ಮನಡಿದರಿ.   ಈಗ  ಪರತಿ ವಷಾ  renewal 
ಮನಡಬೇೆಕತ.     ಆ renewal ನದತೆ  ಏರೆ್ೂೇ  ಒಂದತ  ವಯವಸೆಾ  ಮನಡಿದೆೇರಿ.  

  
ಸಭನಪತಿಯವರತ:-      ಈ ಸಂಬಂಧ  ಕ್ೊೇಟಚಾ ಆದ್ೆೇಶ  ಅಗಿದ್.ೆ   
 
ಶ್ರೇ  ಮರಿತಿಬೆಬೇಗೌಡ:-  ಹೌದತ, ಮನನಯ  ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ    ಕ್ೊೇಟಚಾ ಆದ್ೆೇಶವನತನ  

ರ್ನವು  ವಿರೂೆೇಧ  ಮನಡತತಿುಲೆ.   ಆದರೆ,  ಕ್ೊೇಟಚಾ ಆದ್ೆೇಶ  ಸಕ್ನಾರಿ  ಶನಲೆಗೊಂದತ,  ಖ್ನಸಗಿ 
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ಶನಲೆಗೂೆಂದತ ಎಂದತ  ಹೆೇಳಿದ್ೆಯೇ?  ದಯಮನಡಿ ಅದನತನ ಸರಿಪಡಿಸಿ. ಅಗಿನ ಸತರಕ್ಷತ್ ೆ ಬಗೆೆ  
ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ  ಶ್ರೇ  ಎಸ್ಚ.ವಿಿ. ಸಂಕನೂರ  ರೆ್ೇತ್ೃತ್ಾದಲ್ಲೆ   ಈಗ  ತ್ನವೆೇ   ಒಂದತ 
ಸಮಿತಿಯನತನ   ರಚರೆ್   ಮನಡಿದೆೇರಿ.  ಸಮಿತಿ  ವರದಯರೆ್ನೇ  ನೇವು  ಪರಿಗಣಿಸತವುದಲೆ  
ಎನತನವುದ್ನದರೆ ಸಕ್ನಾರದ  ಬದಿತ್ ೆ  ಏನತ?   ಖ್ನಸಗಿ  ಶ್ಕ್ಷಣ  ಸಂಸೆಾಗಳು  ಇಂದಗೂ  ಕೂಡ  
ಈ  ರ್ನಡಿನಲ್ಲೆ   ಉತ್ುಮವನದ  ಶ್ಕ್ಷಣ ಕ್ೂೆಡತವಲ್ಲೆ    ಖ್ನಸಗಿ  ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಂಸೆಾಗಳೆೇ       
ಮದಲರೆ್ಯ  ಸನಾನದಲ್ಲೆವ.ೆ     ಇವತ್ತು ತ್ೊಂದರಯೆನಗಿರತವುದತ    ಯನರಿಗೆಂದರ,ೆ budgeted 
schools ನಡಸೆತ್ಕೆವರದತೆ, ಸಮಸೆಯಯನಗಿದೆ್.    ಯನವುದ್ೊೇ  ಇಂಟರ್ಚರ್ನಯಷನಲ್ಚ ಸೂೆಲ್ಚ,     
ಮತ್ೆು, ಬಹಳ  ಹೆೈಟೆಕಚ  ಸೂೆಲ್ಚಗಳನತನ  ಏನತ  ನಡಸೆತತಿುದ್ನೆರ,ೆ ಅವರದತೆ   ಸಮಸೆಯಯೇ  ಇಲೆ.    
ಬಹಳ  ಹಂದನ ಕ್ನಲದಲ್ಲೆಯೇ  ಮಠನಧಿೇಶರತ,    Christian Missionaries ನವರತ     
ದ್ೊಡಾ ದ್ೂೆಡಾ  ಶ್ಕ್ಷಣ  ಸಂಸೆಾಗಳನತನ  ಕಟ್ಟಿಬಿಟ್ಟಿದ್ನೆರೆ.       ಅಂತ್ಹವರಿಗ ೆ ಇವತ್ತು  ಅಲ್ಲೆ  ಅಗಿನ 
ಸತರಕ್ಷತ್ೆಯನತನ ಅಳವಡಿಸಬೆೇಕ್ೆಂದತ  ಹೆೇಳಿದರೆ  ಬಹಳ  ತ್ನರಸತ ಆಗತತಿುದ್ೆ.    ಮತ್ೆು, ಸನಮನನಯ  
ಜನರತ  ಇತಿುೇಚಿನ ವಷಾಗಳಲ್ಲೆ ಶನಲೆಗಳನತನ  ಏನತ  ತ್ೆರೆದರತ, ಅವರತಗಳಿಗ ೆ 
ತ್ೊಂದರಯೆನಗತತಿುದ್ೆ.      ಕ್ೊೇಟಚಾ  ಆದ್ೆೇಶವನತನ  ರ್ನವುಗಳು  ಪನಲರೆ್  ಮನಡೂೆೇಣ.  ಆದರೆ, 
ಅದರಲ್ಲೆ  ಸರಳಿೇಕರಣ  ಮನಡಿ,    ಮಕೆಳ ಸತರಕ್ಷತ್ೆಗೆ ಎಷತಿ  ಬೆೇಕ್ೊೇ  ಅಷಿನತನ  
ಮನಡತ್ಕೆಂತ್ಹದತೆ  ಸೂಕುವನಗಿದತೆ, ಅದರ  ಬಗೆೆ  ಚಿಂತ್ರ್ ೆ ಇಲೆ  ಎನತನವುದ್ನಗಿದ್ೆ.   

  ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೆ,  ಇರ್ೂೆನಂದತ  ವಿಚನರ ಏರೆ್ಂದರೆ,  ಇವತ್ತು 1ರೆ್ೇ 
ತ್ರಗತಿಯಿಂದ  10ರೆ್ೇ ತ್ರಗತಿಯವರಗೊ ಶ್ಕ್ಷಣ  ಸಂಸೆಾಗಳಲ್ಲೆ  ತ್ರಗತಿಗಳು  ನಡಯೆತತಿುವೆ.    
ಈಗ  ಕ್ೆಲವು ಸಂಸೆಾಗಳಲ್ಲೆ  8ರೆ್ೇ  ತ್ರಗತಿಯವರಗೊ  ಇದತೆ,    9  ಮತ್ತು  10ರೆ್ೇ  ತ್ರಗತಿಗೆ     
ಅನತಮತಿಯನತನ  ಕ್ೆೇಳುತಿುದ್ನೆರೆ.  ಅವರಿಗೆ ಸಾಳದ  ವಿಸಿುೇಣಾ  ಜನಸಿು  ಬೇೆಕತ, ಕ್ೊೇಟಚಾ  ಆದ್ೆೇಶ  
ಈ  ರಿೇತಿ  ಇದ್ೆ ಎಂದತ  ಹೆೇಳುತಿುದ್ನೆರ,ೆ  ನೇವು  ಇದನತನ  prospective ಆಗಿ   ಮನಡಿ.   
ನೇವು  ಯನವನಗ  ಆದ್ೆೇಶ  ಮನಡಿದೆೇರಿ,   ಆ  ಮತಂದಕ್ೆೆ  ಯನರತ  ಕ್ೆೇಳುತ್ನುರೊೇ   ಅಂದರೆ,   
ಹೊಸ ಶನಲೆಗಳನತನ ಪನರರಂಭ  ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ    ಅವರಿಗೆ  ಇಷತಿ  ವಿಸಿುೇಣಾದ ಸಾಳ  ಇರಬೇೆಕತ  
ಎನತನವುದನತನ  ನೇವು  ಕ್ೇೆಳಿ.   ಅದನತನ  ಬಿಟತಿ  ಹಂದನಂದಲೂ    8ರೆ್ೇ  ತ್ರಗತಿಯವರಗೊ  
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ಬೆಳೆದತಕ್ೂೆಂಡತ  ಬಂದರತವಂತ್ಹ   ಸಂಸೆಾಯಲ್ಲೆ   9  ಮತ್ತು  10ರೆ್ೇ  ತ್ರಗತಿ  ನಡಸೆತವುದಕ್ೆೆ     
ನಮಗೆ ಎರಡೂವರ ೆ  ಎಕರ ೆ ಜಮಿೇನತ ಬೇೆಕತ, ಒಂದೂವರ ೆ  ಎಕರ ೆ ಜಮಿೇನತ ಬೆೇಕ್ೆನತನವುದತ 
ಸರಿಯಲೆ.    

  ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ  ಈ  renewal  ಬಗೆೆ  ಇದ್ೆಲೆವನೂನ    ಹದಗಡೆಿಸಿರತವುದತ    
ಮತ್ತು   ಕ್ೊೇಟಚಾ  ಆದ್ೆೇಶವನತನ  ರೆ್ಪ  ಮನಡಿಕ್ೊಂಡತ   ಈ  ಇಲನಖ್ನ  ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು    
ಇದನತನ ಸರಿಯನಗಿ ಅಂದರೆ  ಜವನಬನೆರಿಯತತ್ವನಗಿ,     ನವಾಹಣೆ  ಮನಡಲ್ಲಕ್ೆೆ  ಆಗದ್ೇೆ ಈಗ  
ಮಂತಿರಗಳು   ಇದ್ೆಲೆವನೂನ ನವಾಹಣೆ  ಮನಡಲ್ಲಕ್ೆೆ  ಆಗತತಿುಲೆ.      ಹೇಗನಗಿ,  ಖ್ನಸಗಿ  
ಶನಲೆಯಲ್ಲೆ  ಕಲ್ಲಯತತಿುರತವಂತ್ಹ   ಮಕೆಳಿಗೆ ಬಹಳ  ತ್ೊಂದರಯೆನಗತತಿುದ್ೆ.      ಖ್ನಸಗಿ  ಶ್ಕ್ಷಣ 
ಸಂಸೆಾಗಳವರತ  ಇಂದಗೂ  ಸಹ  ಗತಣಮಟಿದ ಶ್ಕ್ಷಣವನತನ  ಕ್ೊಡತತಿುದ್ನೆರೆ.    ಆದೆರಿಂದ,  
ಸಕ್ನಾರ ಇದರ  ಬಗೆೆ  ದೇಘಾವನದ  ಚಿಂತ್ರ್ ೆ ಮನಡಿ,   ಇದನತನ  ಸರಳಿೇಕರಣ  ಮನಡಬೇೆಕತ,    
ಶನಲೆಯ  renewal  ಬಗೆೆ   ಮತ್ತು fire safety ಬಗೆೆ   ಸರಳಿೇಕರಣ  ಮನಡಬೇೆಕತ. 

 
ಸರ್ನೂನಯ ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ   ಈ  ಅಗಿನ ಸತರಕ್ಷತ್ನ ಇಂಜಿನೇಯರ್ಚಗಳನತನ  ಈ  ಹಂದ್ ೆ  

ಯನರತ  ಮನತ್ರ್ನಡತಸತತಿುರಲ್ಲಲೆ.    ಈಗ ಇದನತನ  ತ್ಂದರತವುದರಿಂದ  ಅವರತ   ಹೇೆಗೆ 
ಆಗಿದ್ನೆರೆಂದರ,ೆ   ಅವರತ    ಈಗ  ಕತದತರೆ  ಮೇಲೆ  ಇದ್ನೆರ.ೆ        ಮತ್ೆು,  ಅವರೇೆ 
ಬರಬೆೇಕತ,  ಇವರೇೆ ಬರಬೆೇಕತ,   ಇಷತಿ  ಹಣವನತನ  ಕ್ೊಡಬೇೆಕತ  ಎಂದಲನೆ  ಹೆೇಳುತ್ನುರೆ.   
ಇವರತ ಲೊೇಕ್ೊೇಪಯೇಗಿ  ಇಲನಖ್ಯೆ    ಇಂಜಿನೇಯರ್ಚ  ಆಗಿದ್ನೆರೆ,     ಇವರತ  ಬಿಲ್ಲಾಂಗ್ಚ  
ಸತರಕ್ಷತ್ ೆ ಬಗೆೆ  ಪತ್ರ  ಕ್ೂೆಡಬೇೆಕ್ನಗತತ್ುದ್ೆ.    ಈಗ  ಪತ್ರಗಳು  ಏನತ  ಬಂದವ,ೆ    ಆ  ಪತ್ರಗಳ 
ಸಂಬಂಧ  ರ್ನವು ಹೂೆೇಗಿ  ಆ ಬಿಲ್ಲಾಂಗ್ಚಗಳನತನ  ತ್ಪನಸಣೆ  ಮನಡೂೆೇಣ.  ಆ   ಕಟಿಡಗಳು 
ಸತಂದರವನಗಿವ,ೆ ಸತರಕ್ಷಿತ್ವನಗಿವೆ  ಎಂದತ  ನಮೂ  ಇಂಜಿನೇಯರ್ಚಗಳು  ಏನತ ಪತ್ರಗಳನತನ 
ಕ್ೊಟ್ಟಿದ್ನೆರೆ,    ಅಲ್ಲೆ ಯನವ ಸತರಕ್ಷತ್ೆಯಿಲೆ,  ಮತ್ೊುಂದಲೆ   ಎನತನವುದರ   ಬಗೆೆ  ರ್ನನತ  
ಒಂದ್ೇೆ ಒಂದತ  ಉದ್ನಹರಣೆಯನತನ  ಕ್ೂೆಡಲ್ಲಕ್ೆೆ ಬಯಸತತ್ೆುೇರೆ್.     ಈ  ರ್ನಡಿನಲ್ಲೆ   ಈ  
ಸಂಬಂಧ  ಪರಿೇಕ್ೆಯೇ ನಡಯೆಲ್ಲ.     ಗತಣಮಟಿದಲ್ಲೆ ಸಕ್ನಾರಿ  ಶನಲನ  ಕಟಿಡಗಳು  
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ಉತ್ುಮವನಗಿವಯೆೇ   ಖ್ನಸಗಿ  ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಂಸೆಾಗಳ  ಶನಲನ ಕಟಿಡಗಳು  ಉತ್ುಮವನಗಿವಯೆೇ    
ಎನತನವುದರ  ಬಗೆೆ  ಸವಾೆ  ಮನಡಿಸಿ  ರೆ್ೂೇಡಿ.     ಇದರಲ್ಲೆ  ಏರ್ನದರೂ  ಕೂಡ  ಸಕ್ನಾರಿ   
ಶನಲೆಗಳ   ಕಟಿಡಗಳನತನ      ಖ್ನಸಗಿ  ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಂಸೆಾಗಳ    ಕಟಿಡಗಳಿಗಿಂತ್    ಉತ್ುಮವನಗಿ  
ಕಟ್ಟಿಕ್ೊಂಡಿದ್ನೆರೆ,  ಅವುಗಳು  ಸಕ್ನಾರಿ ಶನಲನ ಕಟಿಡಗಳಂತ್ ೆ   ಇಲೆ  ಎನತನವುದ್ನದರೆ, ರ್ನನತ 
ಶನಸಕ  ಸನಾನಕ್ೆೆ  ರನಜಿೇರ್ನಮಯನತನ  ಕ್ೊಡತತ್ೆುೇರ್ೆ. ಒಂದತ ದವಸವೂ   ಮತಂದತವರಿಯತವುದಲೆ.     
ಇದ್ೆಲನೆ  ರೆ್ೈಜತೆ್  ಇದೆರೂ  ಕೂಡ      ಮಂತಿರಗಳನದ  ತ್ನವುಗಳು  ಇದನತನ  ಗಮನಸತವುದಲೆ, 
ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು  ಹೇೆಳಿದ ಮನತ್ರೆ್ನೇ  ಕ್ೆೇಳಿಕ್ೊಂಡತ  ಬರತತಿುೇರಿ.      ಖ್ನಸಗಿ ಶ್ಕ್ಷಣ  ಸಂಸೆಾಗಳು  
ತ್ಮೂ ಶನಲೆಗಳರ್ೆನಲನೆ  ಬರೆದತಕ್ೊಡತತ್ನುರೆ,    ನೇವು ಅವುಗಳನತನ ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ  ವಹಸಿಕ್ೂೆಳಿು.   
ಇದನತನ  ನೇವು ಸರಳಿೇಕರಣ  ಮನಡಲ್ಲಲೆವೆಂದರ ೆ    ಮತಂದನ ದನಗಳಲ್ಲೆ  ದ್ೂೆಡಾ  
ಚಳುವಳಿಯನತನ    ಮನಡಬೆೇಕ್ನಗತತ್ುದ್ೆ,  ಶನಲಗೆಳು  ಬಂದ್ಚ  ಆಗತತ್ುವೆ,    ಮತ್ೆು   ಆ  
ಶನಲೆಗಳಲ್ಲೆ  ಕಲ್ಲಯತತಿುರತವ  ವಿದ್ನಯಥಿಾಗಳಿಗೆ  ತ್ೂೆಂದರೆಯನಗತತ್ುದ್ೆ.      ರ್ನವು   ಎಲೆರೂ  ಆ 
ಚಳುವಳಿಯನತನ  ಬೆಂಬಲ್ಲಸತತ್ೆುೇವೆ.    ಸಕ್ನಾರದ  ವಿರತದಿ  ದ್ೂೆಡಾ ಚಳುವಳಿಯನತನ  
ಮನಡಬೇೆಕ್ನಗತತ್ುದ್.ೆ   ಆದೆರಿಂದ,  ಇದನತನ  ಕೂಡಲೇೆ  ಸರಳಿೇಕರಣ  ಮನಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ       
ಖ್ನಸಗಿ ಶ್ಕ್ಷಣ  ಸಂಸೆಾಗಳಲ್ಲೆ ವನಯಸಂಗ  ಮನಡತತಿುರತವ  ವಿದ್ನಯಥಿಾಗಳ  ಹತ್ದೃಷಿಿಯಿಂದ  ವಿನಂತಿ   
ಮನಡಿಕ್ೊಳುುತ್ೆುೇರೆ್.    ಮತ್ೆು,   ಈ  ರ್ನಡಿನಲ್ಲೆ ಖ್ನಸಗಿ ಶ್ಕ್ಷಣ  ಸಂಸೆಾಗಳಲ್ಲೆ   ಶನಲೆಗಳನತನ 
ನಡಸೆತತಿುರತವ     ಪೆೈಕ್ತ ಶೆೇಕಡ  75%  ಶನಲಗೆಳು budgeted schools ಆಗಿವ.ೆ   ಆ   
ಶನಲೆಗಳು  ಶ್ರೇಮಂತ್ರ  ಶನಲೆಗಳಲೆ.  ಅಂತ್ಹವರಿಗ ೆ ದಯವಿಟತಿ   ಕ್ತರತಕತಳ  ಕ್ೂೆಡಬೇೆಡಿ.   
ಅವರತ  ಒಳುೆಯ  ಕ್ೆಲಸಗಳನತನ  ಮನಡತತಿುದ್ನೆರ.ೆ  ದಯವಿಟತಿ,  ಇದನತನ  ಸರಳಿೇಕರಣ  
ಮನಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ  ವಿನಂತಿ  ಮನಡಿಕ್ೊಳುುತ್ೆುೇರೆ್.  

ಶ್ರೇ ಎಸ್.ವಿಿ. ಸಂಕನೂರ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ  ಮನನಯ ಸಚಿವರತ   ಈಗ ಸದನಕ್ೆೆ  
ಬಂದದತೆ,     ಈ  ವಿಚನರಗಳ    ಜೊತ್ೆಗೆ  ಒಂದ್ೇೆ  ಒಂದತ  ವನಕಯವನತನ  ಸೇೆರಿಸತತ್ೆುೇರೆ್.   
ರೆ್ೂೇಡಿ,  ಈ ಅಗಿನ ಸತರಕ್ಷತ್ ೆ ವಿಚನರ  ಏನದ್ೆ, ಇದರಲ್ಲೆ  ಸನಕಷತಿ  ಭರಷನಿಚನರ  ನಡದೆದ್.ೆ   
Decentralization of powers ಮನಡಬೇೆಕ್ಂೆದತ  ರ್ನವು  ಹೆೇಳುತೆ್ುೇವೆ.  Regional 
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Officer ಗೆ  ಅಧಿಕ್ನರವಿದ್ೆ.   ಇದನತನ    ಜಿಲೆೆಗ ೆ  ಕ್ೊಡಿ  ಎಂದತ  ರ್ನವು  ಹೆೇಳುತ್ುೆೇವೆ.     
ಜಿಲೆೆಗ ೆ ಕ್ೊಟಿರೆ  ನನಗೆ  ಬರತ್ಕೆಂತ್ಹದತೆ    ನನಗೆ  ಬನರದ್ೆೇ,  ಬೆೇರ ೆಎಲ್ಲೆಯೇ ಹೊೇಗತತ್ುದ್ೆ  
ಎಂದತ  ಹೆೇಳಿ  regional officer  ಕ್ೊಡತವುದಲೆ.  ಇದರ  ಬಗೆೆ  ಸತಪ್ತರೇಂ   ಕ್ೂೆೇಟಚಾ   
ಒಂದತ  ವನಕಯವನತನ   ಇಂತ್ಹವರೆೇ ಸಟ್ಟಾಫಿಕ್ೇೆಟಚ   ಕ್ೂೆಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ ಎಲ್ಲೆಯೂ ಹೆೇಳಿಲೆ.     
ಸತಪ್ತರೇಂ  ಕ್ೂೆೇಟಚಾ   ಕ್ೂೆಟ್ಟಿರತವ  ಆದ್ೆೇಶದ  ವಿಚನರವನಗಿ  decentralization of powers 
ಮನಡಿ.  Regional Officer ಗೆ    ಕ್ೂೆಟ್ಟಿರತವುದನತನ  ಜಿಲೆೆಗ ೆ  ಕ್ೊಟಿರೆ  ಸಮಸೆಯ  
ಬಗಹೆರಿಯತತ್ುದ್.ೆ   

 
ಸಭನಪತಿಯವರತ:-     ಇದರ  ಬಗೆೆ  ವರದಯನತನ  ಕ್ೊಟ್ಟಿಲೆವೇೆ?   
 
ಶ್ರೇ ಎಸ್.ವಿಿ. ಸಂಕನೂರ:- ಇದರ  ಬಗೆೆ  ವರದಯನತನ    ಕ್ೊಟ್ಟಿದತೆ,   ನಡಯೆತತಿುರತವ  

ಭರಷನಿಚನರವನತನ  ನಲ್ಲೆಸಬೆೇಕತ.  ಅದಕ್ೆೆ  ಕಡಿವನಣ  ಹನಕಬೆೇಕತ.  10-10  ಲಕ್ಷ, 15  ಲಕ್ಷ. 
 
ಸಭನಪತಿಯವರತ:-  ಸಚಿವರತ    ಉತ್ುರವನತನ  ಹೆೇಳಬೆೇಕತ.   
 
ಶ್ರೇ  ಕೆ್.ಟ್ಟ. ಶ್ರೇಕಂಠೆೇಗೌಡ:-     ಮನನಯ  ಸಭನಪತಿಯವರೆ,     ಈ  ವಿಚನರದಲ್ಲೆ  

ಒಂದತ  ಸಟ್ಟಾಫಿಕ್ೆೇಟಚ    ಕ್ೊಡತವುದಕ್ೆೆ    20 ಸನವಿರ ರೂಪನಯಿಗಳ ಶತಲೆವನತನ  ವಿಧಿಸತತ್ನುರೆ.     
ಅವರತ  ಈ  ದತಡಾನತನ  ಎಲ್ಲೆಂದ  ತ್ರಬೇೆಕತ, ದಯಮನಡಿ, ಅದನತನ    5  ಸನವಿರ  
ರೂಪನಯಿಗಳಿಗ ೆ ಇಳಿಸಿ.   ಮತ್ೆು ಅವರತ  ತ್ೆಲಂಗನಣ ರನಜಯದ    ಒಂದತ  ಉದ್ನಹರಣೆಯನತನ  
ಹೆೇಳಿದರತ.     ರೆ್ಲಮಹಡಿ ಕಟಿಡವುಳು ಶನಲ ೆ ಇರತವುದಕ್ೆೆ  6  ಮಿೇಟರ್ಚಗೆ    ಪೂಣಾ  
ವಿರ್ನಯಿತಿಯನತನ   ಕ್ೊಟಿರತ. 15  ಮಿೇಟರ್ಚಗೆ    ಹೊೇದರ,ೆ  ಬೆಂಗಳೂರಿನ construction 
unitಗೆ ಹೊೇಗಿ ಅನತಮತಿ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಂಡತ  ಬನನ ಎಂದತ  ಹೆೇಳುತ್ನುರೆ.     ಈ ಅಧಿಕ್ನರವನತನ  
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ತ್ನಲೂೆಕತ  ಹಂತ್ದಲ್ಲೆ  ಸಹನಯಕ ಕ್ನಯಾಪನಲಕ ಇಂಜಿನಯರ್ಚನವರಿಗೆ  ಕ್ೊಟತಿಬಿಡಿ.   ಜಿಲನೆ  
ಹಂತ್ದಲ್ಲೆ  ಅಗಿನ ಸತರಕ್ಷತ್ನ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳಿಗೆ ಕ್ೂೆಟತಿಬಿಡಿ,  ಇಷೆಿ ವಿಚನರ  ಇರತವುದತ.   

 
ಶ್ರೇ ಬಿ.ಸಿ. ರ್ನಗೇೆಶ್ಚ( ಪನರಥಮಿಕ  ಮತ್ತು  ಪೌರಢಶ್ಕ್ಷಣ  ಹನಗೂ ಸಕ್ನಲ ಸಚಿವರತ) :-        

ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ   ಈ  ವಿಚನರವನಗಿ ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ ಶ್ರೇ   ಕ್ೆ.  ಹರಿೇಶ್ಚ  
ಕತಮನರ್ಚರವರತ  ಚಚೆಾಯನತನ ಪನರರಂಭ   ಮನಡಿದರತ.  

 
ಸಭನಪತಿಯವರತ:-  ರ್ನವು ನಮೂ  ಪರಿಸಿಾತಿಯನತನ  ಅಥಾ ಮನಡಿಕ್ೂೆಂಡಿದ್ೆೆೇವೆ.  
 
ಶ್ರೇ ಬಿ.ಸಿ. ರ್ನಗೇೆಶ್ಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ  ಎಲನೆ  ಮನನಯ ಸದಸಯರತಗಳು     ಈ   

ವಿಚನರವನಗಿ    ತ್ಮೂ ಕಳಕಳಿಯನತನ    ವನಯಕು ಮನಡಿದ್ನೆರ.ೆ  ಮತ್ುೆ  ಸಕ್ನಾರಕೂೆ   ಈ  
ವಿಚನರದಲ್ಲೆ  ಬಹಳ ಕಳಕಳಿ ಇದ್ೆ.    ಈ ವಿಚನರವನಗಿ ಸತಪ್ತರೇಂ ಕ್ೊೇಟಚಾ  2017 ರಲ್ಲೆ  ಆದ್ೆೇಶ  
ನೇಡಿರತವುದತ  ತ್ಮಗೆಲೆರಿಗೂ  ಗೂೆತಿುದ್ೆ.     ಆದರೂ ಸಹ    ಈ ರಿೇತಿಯ ಶನಲೆಗಳಲ್ಲೆ 
ವನಯಸಂಗ  ಮನಡತತಿುರತವ ಸಹ  ಮಕೆಳಿಗೆ  ಯನವ  ವಷಾವೂ ತ್ೂೆಂದರೆಯನಗಬನರದತ  ಎಂದತ  
ಹೆೇಳಿ    ಪರತಿ  ವಷಾವೂ ಸಹ    renewal  ಮನಡಿಕ್ೂೆಂಡತ  ಬಂದರತತ್ೆುೇವೆ.     ಅದ್ೆೇ  
ರಿೇತಿಯಲ್ಲೆ  ಈ  ವಷಾವೂ ಸಹತ್  ತ್ಮೂಲೆರ  ಸಲಹೆಯನತನ  ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಂಡತ  ಈ ವಷಾ  
ಮತ್ತು  ಮತಂದನ ವಷಾಕ್ೆೆ  ವಿಸುರಣೆ ಮನಡಿದ್ೆೆೇವೆ.    ಇದ್ೆೇ ವಿಷಯವನಗಿ   ಕಳೆದ  6  ತಿಂಗಳಲ್ಲೆ    
ಸತಪ್ತರೇಂ  ಕ್ೂೆೇಟಚಾ  ತಿೇಪಾನತನ   ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ  ಶ್ರೇ ಎಸ್ಚ.ವಿಿ. ಸಂಕನೂರರವರ ವರದ 
ಬಂದ್ನದ  ಮೇಲೆ  repeatedly,  6 ಸಭೆಗಳನತನ      ಮನಡತವಂತ್ಹದೆನತನ  ರ್ನವುಗಳು  
ಮನಡಿದ್ೆೆೇವ.ೆ    ತ್ಮೂ ಹನಗೂ  ಮನನಯ  ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಗಳ  ರೆ್ೇತ್ೃತ್ಾದಲ್ಲೆ  ಏಪನಾಡತ  ಆದ  
ಸಭೆಗಳಲ್ಲೆ  ಸಂಬಂಧಪಟಿ  ಎಲನೆ   ಹರಿಯ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳ  ಜೊತ್ೆ  ಬೆಳಗನಂನಲ್ಲೆ ಸಭೆಯನತನ  
ಕರದೆತ  ಚಚೆಾ  ಮನಡಿರತವುದತ ತ್ಮಗೂ  ಗೂೆತಿುದ್ೆ.   ಅಲ್ಲೆ  ಎಲೆರೂ  ಹೆೇಳಿದತೆ  ಏರೆ್ಂದರೆ,   
ಇವತ್ತು  ಮನನಯ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗೌಡರತ  ಹೇೆಳಿದ ಹನಗ ೆ   ಸತಪ್ತರೇಂ  ಕ್ೊೇಟಚಾನ  ಆದ್ೆೇಶವನತನ    
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ಉಲೆಂಘಿಸತವಂತಿಲೆ.      ಇದತ   ಒಂದತ ರಿೇತಿಯಲ್ಲೆ ಏರ್ನಗಿದೆ್  ಎಂದರೆ  ಹನವು ಸನಯಬನರದತ,  
ಕ್ೊೇಲತ  ಮತರಿಯಬನರದತ  ಎನತನವ ಸಿಾತಿಯಲ್ಲೆದ್ೆ.       ಅದಕ್ೊೆೇಸೆರ,    ಈ  ವಿಚನರವನಗಿ 
ಸನಕಷತಿ  ಸಭೆಗಳನತನ  ಮನಡಿ, ಪರತಿಯಂದನತನ  ಸಹ ಹೆೇಗ ೆ  ಸರಳಿೇಕರಣ  ಮನಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ, 
ಇವತ್ತು  ಶನಲೆಗಳಿಗೆ ಏನತ ತ್ೊಂದರಯೆನಗತತಿುದ್ೆ,  ಆ  ತ್ೊಂದರಗೆಳನತನ ಸರಿ  ಮನಡತವಂತ್ಹ  
ಪರಯತ್ನಗಳಿಗ ೆಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ್   ಈಗನಗಲೆೇ ಸನಕಷತಿ ಸಭೆಗಳನಗಿವೆ.  ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ  ಶ್ರೇ 
ಕ್.ೆ ಹರಿೇಶ್ಚ  ಕತಮನರ್ಚರವರತ  ಹೆೇಳಿದ  fire safety ವಿಚನರವನಗಿ,   ಮನನಯ  ಮತಖ್ಯ  
ಕ್ನಯಾದಶ್ಾಗಳ  ರೆ್ೇತ್ೃತ್ಾದಲ್ಲೆ  ಸಂಬಂಧಪಟಿ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳೊಂದಗ ೆ ಮನಡಿದ ಒಂದತ ಸಭೆಯಲ್ಲೆ 
ಆದಂತ್ಹ ಪರಿಶ್ೇಲರ್ೆ   ಹರೆ್ನಲೆಯಲ್ಲೆ   ಈ  ವಿಚನರ  ಒಂದತ  ಹಂತ್ಕ್ೆೆ  ಬಂದದ್.ೆ  

 
ಶ್ರೇ ಎಸ್ಚ.ಎಲ್.ಭೊಜೆೇಗೌಡ(ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್ೆೇತ್ರ):-  ಪರಿಶ್ೇಲರ್ನ  ಸಭೆಯಲ್ಲೆ  ಏರೆ್ೇನತ 

ತಿೇಮನಾನ  ಮನಡಿದೆೇರಿ, ಅದರ  ಬಗೆೆ  ಹೆೇಳಿ. 
 
ಶ್ರೇ    ಬಿ.ಸಿ.  ರ್ನಗೆೇಶ್ಚ:-      ಸಕ್ನಾರಿ   ಶನಲೆಗಳ  ಪೆೈಕ್ತ  ಸತಮನರತ  99%   

ಶನಲೆಗಳ  ಕಟಾಡಗಳು  ಸನಮನನಯವನಗಿ  ರೆ್ಲ ಹಂತ್ಸಿುನಲ್ಲೆಯೇ  ಇವೆ.   ಅವುಗಳನತನ  ಒಳುೆಯ  
ಗತಣಮಟಿದಲ್ಲೆ  ಕಟ್ಟಿದೆರೆ,    ಅವು  ಚೆರ್ನನಗಿಯೇ  ಇರತತ್ುವೆ.  ಆದತದರಿಂದ   ಎಲನೆ  ಶನಲೆಗಳು  
ರೆ್ಲಮಹಡಿಯಲ್ಲೆಯೇ  ಇವ.ೆ    ಯನವುದ್ೆೇ  ಶನಲೆಗ ೆ ಹೊೇಗಲ್ಲ,  ಶನಲಯೆ ಬನಗಿಲತ  ಓಪನ್ಚ   
ಆದಲ್ಲೆ   ಮಕೆಳು  ಆಟದ   ಮೈದ್ನನಕ್ೆೆ  ಬರತತ್ನುರೆ,    ಯನವುದ್ೆೇ  ಶನಲೆಯಲ್ಲೆ  ಮಟ್ಟಿಲತ  
ಇಳಿದತ   ಮಕೆಳು  ಬರತವಂತಿಲೆ  ಮತ್ೆು,  ಯನರೊೇ  ಒಬಬರತ  ವನರ್ಚಮನ್ಚ  ಗೆೇಟಚ  ತ್ೆಗೆದಂತ್ಹ 
ಸಮಯದಲ್ಲೆ    ಮಕೆಳು ಆಚೆ  ಬರತವಂತ್ಹ ಸಕ್ನಾರಿ  ಶನಲೆಗಳು  ಯನವುದೂ ಸಹ ಇರತವುದಲೆ.   

         (ಮತಂದತ).      
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(606) 24.03.2022 03.40 ಎಸ್ಚವಿ-ಜಿಆರ್ 
(ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಾತಿ) 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಸಿ.ರ್ನಗೇೆಶ್ಚ (ಮತಂದತ):-  

ಆದರೆ ಸಕ್ನಾರಿ ಶನಲೆಗಳ ಗತಣಮಟಿವನತನ ಇನೂನ ಚೆರ್ನನಗಿ ಮನಡಬೇೆಕತ ಎನತನವುದತ ಎಲೆರ 
ಆಶಯವನಗಿದ್.ೆ  ಅದಕ್ನೆಗಿ ಸಕ್ನಾರ ಯೇಚರೆ್ ಮನಡಿ ಸತಪ್ತರೇಂ ಕ್ೂೆೇಟಚಾ ಹೇೆಳಿರತವ 
ಗೆೈಡಚಲೆೈನ್ಸಚಗಳಿಗೆ ತ್ಕೆಂತ್ ೆಸಕ್ನಾರಿ ಶನಲೆಗಳನತನ ಮನಡಲತ ಪರಿಶ್ೇಲರ್ೆ ನಡಯೆತತಿುದ್.ೆ  ಒಂದಷತಿ 
ಶನಲೆಗಳನತನ ಮನಡತವುದರಲ್ಲೆಯೂ ಯಶಸಿಾಯನಗಿದ್ೆೆೇವ.ೆ  ಶನಲೆಗಳಲ್ಲೆ ಅಗಿನ ಸತರಕ್ಷತ್ೆಯ ಬಗೆೆ 
ಮತಖ್ಯ ಕ್ನಯಾದಶ್ಾಯವರೂೆಂದಗೆ ಚಚಾೆ ಮನಡಿದ್ನಗ ಒಂದಷತಿ ವಿಷಯಗಳನತನ ಗಮನಸಿದ್ೆೆೇವೆ.  
ಸಕ್ನಾರಿ ಶನಲೆಯನಗಿರಲ್ಲ ಅಥವನ ಖ್ನಸಗಿ ಶನಲಯೆನಗಿರಲ್ಲ ಅಲ್ಲೆ ನೇರಿನ ಬಕ್ೆಟಚ ಇರಬೇೆಕತ, 
ಮರಳಿನ ಬಕ್ೆಟಚ ಇರಬೇೆಕತ.  Fire extinguish ಮನಡತವಂತ್ಹ ಒಂದತ equipment 
ಇರಬೇೆಕತ.  ಮದಲ ಮಹಡಿಯನದರ ೆ ಎಷತಿ ಲ್ಲೇಟರ್ಚನ ಟನಯಂಕಚ ಇರಬೇೆಕತ, ಎರಡರೆ್ಯ 
ಮಹಡಿಯಿದೆರ ೆ ಎಷತಿ ಲ್ಲೇಟರ್ಚನ ಟನಯಂಕಚ ಇರಬೇೆಕತ, ಆ ಮಹಡಿಗೆ ನೇರತ ಬರಲತ ಪೆೈಪಚಲೈೆನ್ಚ 
ಇರಬೇೆಕತ ಇಂತ್ಹ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಒತ್ತು ನೇಡಲನಗಿದ್ೆ.  ಶತಲೆವನತನ ಸನಕಷತಿ ಕಡಿಮ ಮನಡತವ ಬಗೆೆ 
ಕೂಡ ಯೇಚರ್ ೆ ಮನಡಲನಗಿದ್.ೆ  ಸನವಿರ ರೂಪನಯಿಯಿಂದಲೂ ಪನರರಂಭಿಸಲತ ರ್ನವು 
ಯೇಚಿಸಿದ್ೆೆೇವೆ.  ರೂ.೨೦,೦೦೦ ಇರತವುದನತನ ರೂ.೫,೦೦೦ ಮನಡಿ ಎಂದರತ.  ಇನೂನ ಕಡಿಮ 
ಮನಡಬೇೆಕತ ಎಂಬತದನತನ ರ್ನವು ಪರಿಶ್ೇಲರ್ೆ ಮನಡತತಿುದ್ೆೆೇವೆ.  ಇನತನ ೧೫ ದನಗಳು ಅಥವನ 
ತಿಂಗಳೊಳಗನಗಿ next renewal ಬರತವುದರ ಒಳಗೆ ಅದಕ್ೆೆ ಒಂದತ ಇತಿಶ್ರೇ ಹನಡತತ್ುೆೇವ ೆ
ಎನತನವಂತ್ಹ ವಿಶನಾಸ ಇದ್.ೆ   

 ಎರಡರೆ್ಯದ್ನಗಿ ರ್ನವು ಮನಡಿರತವಂತ್ಹ ತ್ಪತಪ ಎಲ್ಲೆ ಆಗಿದ್ ೆಎಂದರೆ ೨೦೦೩ರಲ್ಲೆ N.B.C.,  
(National Building Code) ಅನತನ ರ್ನವು ಒಪ್ತಪಕ್ೊಂಡಿದ್ೆೆೇವೆ.  ಮನನಯ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗೌಡರತ 
ಹೆೇಳಿದಂತ್ ೆ ಆರೇೆಳು ವಷಾಗಳ ಹಂದ್ ೆ ರೂಲ್ಚನಲ್ಲೆ ಇದನತನ ಸೇೆರಿಸಲನಗಿದ್ೆ.  ೯ ಮತ್ತು ೧೦ 
ಹೊಸಶನಲ ೆಎನತನವುದನತನ ಈಗ ಐದ್ನರತ ವಷಾಗಳ ಹಂದ್ ೆತ್ಂದರತವುದತ.   
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 ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಚಿವರೆೇ, ಇದ್ೆಲೆವನೂನ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಮನಡಿರತವುದತ.   

 ಶ್ರೇ ಬಿ.ಸಿ.ರ್ನಗೇೆಶ್:- ಮನನಯ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗೌಡರೆೇ, ರ್ನನತ ಹೆೇಳುತಿುದ್ೆೆೇರ್ೆ.  ಆ ರೂಲ್ಚ ಅನತನ 
natural growth  ಎಂದತ ಬದಲನವಣೆ ಮನಡಿ ತ್ರತವುದಕ್ೂೆೆೇಸೆರ ಈಗನಗಲೆೇ ಕ್ನನೂನನಲ್ಲೆ  
ಬದಲನವಣೆಯನತನ ಮನಡತತಿುದ್ೆೆೇವೆ ಎಂಬತದನತನ ತ್ಮೂ ಗಮನಕ್ೆೆ ತ್ರಬಯಸತತ್ೆುೇರೆ್.   

 ಡನ: ಕ್.ೆಗೊೇವಿಂದರನಜ್ಚ:- ಮನನಯ ಸಚಿವರೆೇ, ರ್ನನತ ಪ್ತ.ಡಬೂೊ.ಡಿ., ಬಗೆೆ ತ್ಮಗೆ ನರ್ನೆ 
ತ್ನರೆ್ೇ ಹೆೇಳಿದ್ೆನತ.  

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಸಿ.ರ್ನಗೇೆಶ್:- ಮನನಯ ಗೊೇವಿಂದರನಜ್ಚ ಅವರೆೇ, ಮನನಯ ಸಂಕನೂರ ಅವರತ 
ಕ್ೊಟ್ಟಿರತವ ವರದಯಲ್ಲೆ ಹನಗೂ ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರತ ನಡಸೆಿದ ಸಭೆಯಲ್ಲೆ ಸಕ್ನಾರಿ ಎ.ಇ.ಇ., 
ಮಟಿಕ್ೆೆ ತ್ರತವ ವಿಚನರವನಗಿಯೂ ಸಹ ಯೇಚರೆ್ ಮನಡಲನಗಿದ್ೆ.  ಅಂತಿಮವನಗಿ ಇದತ 
ಬರತವುದಕ್ೆೆ ಇರ್ೂೆನಂದ್ೆರಡತ ತಿಂಗಳುಗಳನಗಬಹತದತ.   

ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ನಮೇಶ್ಯವರತ ಒಂದತ ವಿಷಯವನತನ ಪರಸನುಪ 
ಮನಡಿದರತ. ಈ ವಿಚನರದಲ್ಲೆ ಒಂದಷತಿ ತ್ೂೆಂದರೆಯನತನ ಅನತಭವಿಸತತಿುರತವುದನತನ ರೆ್ೂೇಡಿದ್ೆೆೇವೆ. 
ಆದರೆ ಒಂದತ ಶನಲೆಯನತನ ಮನಡತವವರಿಗೆ ರೂಲ್ಸಚ ಗೊತಿುಲೆ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದರ ೆ ರ್ನರೆ್ೇನತ 
ಹೆೇಳಬೆೇಕ್ೆಂದತ ಅಥಾವನಗತವುದಲೆ. Shift  ಮನಡತವ ಪೂವಾದಲ್ಲೆ ಒಂದತ  application 
ಹನಕಬೆೇಕ್ೆಂದತ ಹೆೇಳಿದರೆ ಅದತ ಆಗತವುದಲೆವೆಂದತ  lawlessness create ಮನಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ 
ಅಂದತಕ್ೂೆಂಡಿದೆರ ೆ ಅದತ ಒಳೆುಯದಲೆ.ಚ ಚ “ಯನರರೆ್ನೇನತ ಕ್ೆೇಳುವುದತ, ರ್ನನತ ಶ್ಫ್ಿಚ 
ಮನಡಿಕ್ೊಂಡಿದ್ೆೆೇರ್,ೆ ನನಗ ೆಗೊತಿುರಲ್ಲಲೆ. ಈಗ ಅನತಮತಿಯನತನ ಕ್ೊಡಿ”ಚಎಂದತ ಕ್ೆೇಳುವುದಕ್ೆೆ ಇದತ 
ಶ್ಕ್ಷಣ ಇಲನಖ್.ೆ ಒಂದತ ವೆೇಳೆ ಬೆೇರ ೆ ಇಲನಖ್ಯೆಲ್ಲೆ ಗೊತಿುಲೆ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದರೂ ಪರವನಗಿಲೆ. 
ಶನಲೆಗಳನತನ ಪನರರಂಭ ಮನಡತವವರಲೆನೆ well educated, ಎಲೆವನೂನ 
ಅರಿತ್ತಕ್ೂೆಂಡವರನಗಿರತತ್ನುರೆ.  ಮತಂದನ ಪ್ತೇಳಿಗೆಯನತನ ನಮನಾಣ ಮನಡತವಂತ್ಹವರನಗಿರತತ್ನುರೆ.  
ಅವರೆೇ ರೂಲ್ಸಚಗಳನತನ ರ್ನರೆ್ೇಕ್ೆ ಪನಲ್ಲಸಬೆೇಕತ ಎನತನವಂತ್ಹ ಸಿಾತಿಗ ೆಬಂದರ ೆಶ್ಕ್ಷಣ ಇಲನಖ್ಗೆ ೆಅದತ 
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ಶೆ್ೇಭೆಯನತನ ತ್ರತವಂತ್ಹದೆಲೆ.  ತ್ಪತಪ ಮನಡಿದೆರ ೆ ಅದನತನ ಸರಿ ಮನಡತವುದತ ಹೇೆಗೆ ಎಂದತ 
ಯೇಚರೆ್ ಮನಡೂೆೇಣ.  ಆದರೆ ಶ್ಕ್ಷಣ ಇಲನಖ್ಯೆಲ್ಲೆ ಮನಡಿರತವಂತ್ಹ ನಯಮಗಳು ತ್ಪ್ತಪದೆರ ೆ
ಅದನತನ ತಿದತೆವ ಬಗೆೆ ರ್ನವು-ನೇವು ಕತಳಿತ್ತ ಯೇಚರ್ ೆ ಮನಡೂೆೇಣ.  ಆದರೆ ನಯಮಗಳನತನ 
ಪನಲ್ಲಸತವ ಬಗೆೆ ಗೂೆತಿುರಲ್ಲಲೆ, ಅದಕ್ೆೆ ಮನಡಿರತವುದಲೆ ಎನತನವುದನತನ ಹೆೇಗ ೆಸಹಸಬೆೇಕ್ೆಂದತ ತ್ನವೆೇ 
ಹೆೇಳಬೆೇಕತ.   

ಶ್ರೇ ಶಶ್ೇಲ್ಚ ಜಿ.ನಮೇಶ್ (ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್ೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅಜಿಾಯನತನ 
ಹನಕ್ತರತತ್ನುರೆ.  ಹನಕ್ತಲೆವೆಂದತ ಅಲೆ.  ಆದರೆ ಬೆೇರ ೆಬೆೇರ ೆಕ್ನರಣಗಳಿಂದ್ನಗಿ ತಿರಸೆರಿಸಿರತತ್ನುರ.ೆ  ೨೮ 
ಶನಲೆಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನತನ ಕ್ೊಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ  ಅವರೆಲೆರೂ ಕಷಿದಲ್ಲೆದ್ನೆರೆ.  ಅವರಿಗ ೆ ಅನತಮತಿಯನತನ 
ಕ್ೊಡತತಿುಲೆ.  ಅದನತನ ಹೆೇಗ ೆ ಸರಿಮನಡತತಿುೇರಿ ಎಂಬತದನತನ ರೆ್ೂೇಡಿ. ಮದಲತ ಶನಲೆಯಿದೆದತೆ 
ಸಣಣದತ.   

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಸಿ.ರ್ನಗೆೇಶ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇವರತ ಶ್ಫ್ಿಚ ಮನಡಿಕ್ೂೆಂಡಿರತವುದತ 
ಈಗಲೆ. ಎಂಟತ-ಹತ್ತು ವಷಾಗಳ ಹಂದ್ಯೆೇ ಶ್ಫ್ಿಚ ಮನಡಿಕ್ೊಂಡಿದ್ನೆರೆ.   ಈಗ renewal 
ಪನರರಂಭವನದ್ನಗ ಇವರತ ಬಂದದ್ನೆರ.ೆ   

ಶ್ರೇ ಶಶ್ೇಲ್ಚ ಜಿ.ನಮೇಶ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅಂದನಂದ ಅನತಮತಿಯನತನ 
ಕ್ೆೇಳುತಿುದ್ನೆರೆ.  ಆದರೆ ಇದತವರೆವಿಗೂ ಕ್ೂೆಟ್ಟಿರತವುದಲೆ.  

ಶ್ರೇ ಅರತಣ ಶಹನಪತರ:- ಮನನಯ ಸಚಿವರೆೇ, ಒಂದ್ೇೆ ಒಂದತ ಸಲಹೆಯಿದ್ೆ.  ಒಂದತ ವಷಾಕ್ೆೆ 
renewal of recognition  ಅನತನ ಒಪ್ತಪಕ್ೊಂಡಿದೆೇರಿ. ಮತಂದ್ೆ ಮನಡಬಹತದತ.  
ತ್ೊಂದರಯೆೇರ್ನಗಿದೆ್ ಎಂದರ ೆಮತಂದನ ವಷಾ ಮತ್ುಷತಿ ಹಣವನತನ ಕಟಿಬೆೇಕತ.  

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಸಿ.ರ್ನಗೇೆಶ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಅರತಣ ಶಹನಪತರ ಅವರತ 
ಪರಸನುಪ್ತಸಿರತವಂತ್ಹ ವಿಚನರಕ್ೆೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ ೆಅದನತನ ಸಹತ್ ಮೂರತ ವಷಾಗಳಿಗ ೆಮನಡಬೇೆಕತ 
ಎನತನವ ಅಂಶ ಪರಿಶ್ೇಲರೆ್ಯಲ್ಲೆದ್ೆ.   
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೦೮.  ವಿಷಯ: ಬೆಂಗಳೂರತ ನಗರದ ಗತರತ ರನಘವೆೇಂದರ ಸಹಕ್ನರ ಬನಯಂಕಚ  

          ಮತ್ತು ವಸಿಷಠ ಸೌಹನದಾ ಸಹಕ್ನರ ಬನಯಂಕಚನ ಅವಯವಹನರ ಕತರಿತ್ತ 

*** 

ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವೆಂಕಟೆೇಶ್ಚ (ರ್ನಮನದೆ್ೇಾಶ್ತ್ರತ):-  ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಕಳೆದ 
ಅಧಿವೆೇಶನದಲ್ಲೆ ಬೆಂಗಳೂರತ ನಗರದ ಬಸವನಗತಡಿಯಲ್ಲೆರತವ ಗತರತ ರನಘವೆೇಂದರ ಸಹಕ್ನರ 
ಬನಯಂಕಚ  ಮತ್ತು ವಸಿಷಠ ಸೌಹನದಾ ಸಹಕ್ನರ ಬನಯಂಕಚನ ಅವಯವಹನರದ ಬಗೆೆ ಪರಶೆನಯನತನ 
ಕ್ೆೇಳಿದ್ೆೆವು.  ಆಗ ತ್ನವು ಇದರ ಬಗೆೆ ಅಧಾಗಂಟೆ ಕ್ನಲನವಧಿ ಚಚಾೆಯಲ್ಲೆ ವಿಚನರ ಮನಡೂೆೇಣ 
ಎಂದತ ಹೇೆಳಿ, ಇಂದತ ಅವಕ್ನಶವನತನ ಕಲ್ಲಪಸಿಕ್ೂೆಟ್ಟಿದೆೇರಿ. ತ್ಮಗೆ ಧನಯವನದಗಳನನಪ್ತಾಸತತ್ೆುೇರ್ೆ.  
ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಇಲ್ಲೆ ಬಂದದ್ನೆರೆ.   

 ಗತರತ ರನಘವೆೇಂದರ ಬನಯಂಕಚನ ಅವಯವಹನರದ ಬಗೆೆ ಪರತಿಬನರಿಯ ಸದನದಲ್ಲೆಯೂ ರ್ನವು 
ಸದತೆ ಮನಡತತಿುದ್ೆೆೇವೆ.  ಆದರೆ ಯನವುದ್ೆೇ ಪರಗತಿಯನಗತತಿುಲೆ. ಏಕ್ೆ ಎಂದತ ಮನನಯ ಸಚಿವರನತನ 
ಕ್ೆೇಳಬೆೇಕತ.  ೨೦೨೦ರಲ್ಲೆ ಶ್ರೇ ಅಶೆ್ೇಕನ್ಚ ಅವರತ ಎಲೆರಿಗೂ ಪತ್ರವನತನ ಬರೆದತ,  ರ್ನನತ ಈಗ 
join ಆಗಿದ್ೆೆೇರೆ್, ತ್ಮಗಲೆೆರಿಗೂ ಇದರ ಬಗೆೆ ಆದಷತಿ ಬೆೇಗ ಮನಹತಿಯನತನ ನೇಡಿ ಎಲೆವನೂನ ಸರಿ 
ಮನಡತತ್ೆುೇರ್ ೆ ಎಂದತ ಹೆೇಳುತ್ನುರೆ. ನಂತ್ರ ಫೆಬರವರಿ ೨೦೨೧ರಲ್ಲೆ ಮತ್ೊುಂದತ ಪತ್ರವನತನ ಬರೆದತ 
“ನಮಗೆ ಬನಯಂಕ್ತನ ಠೇೆವಣಿದ್ನರರ ಆತ್ಂಕ, ಕಳವಳ, ಕಷಿದ ಅರಿವಿದತೆ, ಹನಲ್ಲ ರ್ನವು ಮನಡತತಿುರತವ 
ಕ್ನಯಾವನತನ ಶ್ೇಘರವನಗಿ ಮತಗಿಸಲತ ಸವಾಪರಯತ್ನವನತನ ಮನಡತತಿುದ್ೆೆೇವೆ.  ದಯಮನಡಿ 
ಅಲ್ಲೆಯವರೆಗ ೆ ನಮೂಂದಗೆ ನೇವು ಸಹಕರಿಸಿ. ಸದರಿ ಕ್ನಯಾವನತನ ಪೂಣಾ ಮನಡಲತ ಅನತವು 
ಮನಡಿಕ್ೊಡಿ"  ಎಂದತ ಹೆೇಳುತ್ನುರೆ.  ಈ ಪತ್ರವನತನ ಬರೆದತ ಒಂದತ ವಷಾ ಒಂದತ ತಿಂಗಳನಯಿತ್ತ.  
ಆದರೆ ಪರಗತಿ ಮನತ್ರ ಏನೂ ಆಗತತಿುಲೆ.  ಸಿ.ಐ.ಡಿ., ಗೆ ಪರಕರಣವನತನ ವಹಸಿದತೆ, ಸಿ.ಐ.ಡಿ., ಯವರತ 
ಒಂದತ ದನ ಸಭೆಯನತನ ಮನಡಿದರತ. ನೂರನರತ ಕ್ೂೆೇಟ್ಟ ರೂಪನಯಿಯನತನ ಬಖ್ನಾಸತು ಮನಡಿದ್ೆೆೇವೆ.  
ಎಲೆವನೂನ ಹೆೇಳುತ್ುೆೇವೆ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದೆರತ.  ಇಂದನವರವೆಿಗೂ ಅದನತನ ಹೆೇಳಿರತವುದಲೆ.   
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 ಕಳೆದ ಫೆಬರವರಿಯಲ್ಲೆ virtual  ಆಗಿ ಎಲನೆ ಠೇೆವಣಿದ್ನರರ ಒಂದತ ಸಭೆಯನತನ ಮನಡಿಸಿ 
ಅವರ ಮತಖ್ೆೇನ ಮನಹತಿಯನತನ ಕ್ೊಡಿಸಲನಗತವುದತ ಎಂದತ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಹೆೇಳಿದೆರತ.  ಅದತ 
ಆಗಲ್ಲಲೆ. ಹೇಗನದರೆ ಹೆೇಗ.ೆ  ೨೪ ಜನ ರೂ.೯೨೪ ಕ್ೊೇಟ್ಟ ರೂಪನಯಿ ಸತಸಿುದ್ನರರನಗಿದ್ನೆರ.ೆ ಅವರ 
ಹೆಸರನತನ ಹೆೇಳಿ ಎಂದರೆ ಅವರ ಹೆಸರತ ಹೆೇಳುವುದಕೂೆ ಇವರತ ಭಯ ಪಡತತಿುದೆರ ೆಹೆೇಗ ೆಎನತನವುದತ 
ನಮಗೆ ಚಿಂತೆ್ಯನಗಿದೆ್. ಫಬೆರವರಿ ಅಂತ್ಯದ್ೂೆಳಗನಗಿ ರ್ನವು ಹೆೇಳುತ್ೆುೇವೆಂದತ ಕಳೆದ ಬನರಿ ಹೆೇಳಿದೆರತ.   
೨೪ ಜನ ಮಹನೇಯರ ಹೆಸರತ, ಫೊೇಟೂೆ ಕ್ೊಟಿರೆ ರ್ನವು ಅದರ ಬಗೆೆ ಯನರತ, ಏನತ 
ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡಿದ್ನೆರ ೆ ಎಂದತ ಹೆೇಳಬಹತದತ.  ೧೦ ವಷಾದಂದಲೂ ಆರ್.ಬಿ.ಐ., ನವರತ ಪರತಿವಷಾ 
ಎಲೆವೂ  ಸರಿಯನಗಿದೆ್ ಎಂದತ ವರದ ಕ್ೊಡತತಿುದೆರತ.  ೨೦೧೯ರಲ್ಲೆ ಮನತ್ರ ನೂಯನತ್ೆಯನತನ ಕಂಡತ 
ಹಡಿದದ್ೆೆೇವೆಂದತ ಹೆೇಳುತ್ನುರ.ೆ  ಆರ್ಚ.ಬಿ.ಐ., ನವರ ಮೇಲೆ ಕರಮ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುುವುದಕ್ೆೆ ಏಕ್ೆ ಹಂದ್ ೆ
ಮತಂದ್ ೆ ರೆ್ೂೇಡತತಿುದ್ನೆರ?ೆ ಯನವನಗ ಕ್ೆೇಳಿದರೂ ಹೆೈಕ್ೊೇಟಚಾ ಇದ್ೆ, ಆರ್.ಬಿ.ಐ.,ನವರತ ಇದ್ನೆರ ೆ
ಎಂದತ ಹೆೇಳುತಿುರತತ್ನುರೆ.  ಆರ್ಚ.ಬಿ.ಐ., ನವರೇೆ ತ್ಪತಪ ಮನಡಿರತವನಗ ಅದನತನ ಸಿ.ಬಿ.ಐ., ಗನದರೂ 
ವಹಸಲ್ಲ.  ಯನರತ ಆಡಿಟಚ ಮನಡಿ ಹೊೇಗಿದೆರೂೆೇ ಅವರ ಮೇಲ ೆಒಂದತ ಕ್ೇೆಸರ್ನನದರೂ ಹನಕಲ್ಲ.  
ಇದಕ್ೆೆ ಆಗಿರತವ ಕಷಿವೆೇನತ ಎಂಬತದತ ನನನ ಪರಶೆನ.   

(ಈ ಹಂತ್ದಲ್ಲೆ ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇರ್ಚಮನ್ಚ ಡನ:ತ್ೆೇಜಸಿಾನಗೌಡ ಅವರತ ಪ್ತೇಠವನತನ ಅಲಂಕರಿಸಿದರತ) 

ಬನಯಂಕಚನ ಹಂದನ ಆಡಳಿತ್ ಮಂಡಳಿಯವರತ ೨೦೦೦ರೆ್ೇ ಇಸಿಾಯಿಂದಲೂ ಅವಯವಹನರ, ಹಣ 
ದತರತಪಯೇಗದಲ್ಲೆ ತ್ೊಡಗಿದತೆ ಬನಯಂಕಚನ ಸನಲದ ಖ್ನತೆ್ಗಳು, ದ್ನಖ್ಲೆಗಳು, ಪಡದೆರತವ ಹಣ, 
ನೇಡಿರತವ ಹಣ ಇವುಗಳಲ್ಲೆ ತಿೇವರವನದ ವಯತ್ನಯಸವಿರತತ್ುದ್ೆ.  Evergreen Account  ಎಂದತ 
ಸೃಷಿಿಸಿ, ವನಸುವಿಕವನಗಿ ಸನಲಗನರರಿಗ ೆ ಸನಲ ನೇಡಲನಗಿದ್ ೆ ಎಂದತ ದ್ನಖ್ಲೆಯನತನ ಸೃಷಿಿಸಿ 
Evergreen Account  ಅನತನ ಸೃಷಿಿಸಿರತತ್ನುರೆ.  ೧೦ ವಷಾದಂದ ಯನರತ ಆಡಿಟಚ 
ಮನಡಿದ್ನೆರಯೆೇ ಅವರ ಮೇಲೆ ಸಕ್ನಾರ ಯನವುದ್ೇೆ ಕರಮ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುುವುದಲೆ. ಅವರನತನ ಸಭೆಗೆ 
ಕರದೆತ ಕ್ನಫಿ ಕ್ೊಡಿಸಿ, ಅವರತ ಹೆೇಳಿದಂತೆ್ ಕ್ೆೇಳುತಿುೇವಲೆ, ಏಕ್?ೆ ಬನಯಂಕಚನ ಬನಯಲೆನ್ಸಚಶ್ೇಟಚನಲ್ಲೆ 
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‘Investments’ಚರೂ.೪೪೩ ಕ್ೊೇಟ್ಟ ಎಂದತ ಇದ್ೆ.  ಆ ಹಣವನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡತ ಯನರಿಗನದರೂ 
ಒಂದಷತಿ ಜನರಿಗ ೆಹಣವೇ, ಬಡಿಾಯೇ ಏರೆ್ೂೇ ಒಂದಷತಿ ಕ್ೂೆಡಬಹತದಲೆವ?ೆ  

 ಶ್ರೇ ಅಶೆ್ೇಕನ್ಚ ಅವರತ ೨೦೨೧ರಲ್ಲೆ ಪತ್ರವನತನ ಬರೆದರತ. ಆಮೇಲೆ ಅವರತ ಹೊೇದ 
ಜನರನತನ ಸರಿಯನಗಿ ಮನತ್ರ್ನಡಿಸತವುದಲೆ.  ಮನತ್ರ್ನಡಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ಕ್ೂೆೇಪ ಬರತತ್ುದ್.ೆ ಆದೆರಿಂದ 
ರ್ನನತ ಮನನಯ ಸಚಿವರಲ್ಲೆ ವಿನಂತಿ ಮನಡತತ್ೆುೇರ್ೆ.  ಸಕ್ನಾರದಂದ ಅಥವನ ಇಲನಖ್ಯೆಿಂದ ಒಬಬ 
ಪ್ತ.ಆರ್.ಓ., ಹನಕ್ತ. ಯನರನದರೂ ಬಂದತ ಅವರ ಬಳಿ ಅಹವನಲನತನ ಹೆೇಳಿದರ ೆ ಅದನತನ ಕ್ೆೇಳಿ 
ಅವರಿಗೆ reply ಕ್ೂೆಡಲ್ಲ.   

 ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ಒಂದತ ಕ್ೆೇಸ್ಚ ಹೆೇಳುತ್ುೆೇರೆ್.  ಒಬಬರತ ಆ ಬನಯಂಕಚನಲ್ಲೆ 
ರೂ.೯ ಕ್ೊೇಟ್ಟ ಡಪೆನಸಿಟಚ ಇಡತತ್ನುರೆ.  ಎರಡತ ವಷಾ ಬನಯಂಕಚ ಅವರಿಗೆ ಬಡಿಾಯನೂನ ಕ್ೂೆಟ್ಟಿದ್ೆ.  
ಈ ಪತ್ರಗಳನತನ ಕಳುಹಸಿಕ್ೊಡತತ್ುೆೇರೆ್.  ಅವರತ ಸದರಿ ಹಣಕ್ೆೆ ಕ್ೆೇಂದರ ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ಕಟಿಬೆೇಕ್ನದ 
ಟ್ಟ.ಡಿ.ಎಸ್ಚ., ಎಲೆವನೂನ ಕಟ್ಟಿದ್ನೆರ.ೆ  ಮರೆ್ನ ಅವರತ ಹೊೇಗಿ ನಮೂ ಹಣ ರೂ.೯ ಕ್ೊೇಟ್ಟ ಇರತವುದಕ್ೆೆ 
certify ಮನಡಿಕ್ೂೆಡಿ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದರ ೆ ಇದತ fake deposit ಎಂದತ ಹೆೇಳುತ್ನುರ.ೆ ನಮಗ ೆ
ಕ್ೊಟ್ಟಿರತವ ಬಡಿಾಯನೂನ ವನಪಸ್ಚ ಕ್ೂೆಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ ಹೆೇಳಿ ಅವರಿಗೆ ಪತ್ರವನತನ ಕ್ೊಡತತ್ನುರ.ೆ  ಜನರಿಗ ೆ
ಯನವ ರಿೇತಿಯ ಮನಹತಿ ಕ್ೊಡತವುದತ? ಅಲ್ಲೆ ಒಬಬ ಪ್ತ.ಆರ್.ಓ., ಇರಬೇೆಕತ. ಒಮೂ ರ್ನನತ ಈ 
ವಿಷಯದಲ್ಲೆ ಒಂದತ Expert Committee ಅನತನ ಮನಡಿ ಎಂದತ ಹೇೆಳಿದ್ೆೆನತ.  ನಮಗೆ 
ಹೆೈಕ್ೊೇಟಚಾ ಆದ್ೇೆಶ ಅಡಿಾಯನಗತತ್ುದ್ ೆಎಂದತ ಹೆೇಳಿದರತ.  ಹೆೈಕ್ೊೇಟಚಾ ಎಲ್ಲೆಯನದರೂ ಜನರಿಗ ೆ
ಸಹನಯ ಮನಡಬೇೆಡಿ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದ್ೆಯೇ? ಅವರ ಪರಕ್ನರವೆೇ ಮನಡಿ.  ಯನರೊೇ ಒಬಬ ಬಂದತ 
ಕಷಿ ಎಂದತ ಹೇೆಳಿದ್ನಗ ಸಕ್ನಾರದಂದ ಒಬಬ ಪ್ತ.ಆರ್.ಓ., ಇಟತಿ ನಜವೇ ಸತಳೂೆುೇ ಅಥವನ 
ಮತ್ೊುಂದತ ವನರಕ್ೆೆ ಬನನ ಎಂದತ ಹೆೇಳಬೆೇಕತ.  ಒಂದತ ಎಸ್.ಎಂ.ಎಸ್., ಅನತನ ಕಳುಹಸಿ ಎಂದತ 
ರ್ನನತ ಕಳೆದ ಬನರಿ ಹೇೆಳಿದ್ೆೆನತ.  ಯನರತ ಈ ಬನಯಂಕಚನಲ್ಲೆ ಠೇೆವಣಿ ಇಟ್ಟಿದ್ನೆರೆಯೇ ಅವರಿಗೆ 
ಬನಯಂಕಚನಲ್ಲೆ ಏರ್ನಗತತಿುದ್,ೆ ಎಷತಿ ಬಡಿಾ ಬರತತ್ುದ್ೆ, ಎಷತಿ ದನದಲ್ಲೆ ಬರತತ್ುದ್ೆ ಎನತನವ ಒಂದತ 
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ಮನಹತಿಯನತನ ಕ್ೊಡಬೇೆಕತ ಎಂದತ ಮನವಿ ಮನಡಿಕ್ೊಂಡಿದ್ೆೆನತ.  ಆದರೆ ಆ ಮನಹತಿ 
ಇವತಿುನವರಗೊ ಲಭಯವನಗಿಲೆ.    

(…ಮತಂದತ) 

(607) 24-03-2022 (3.50) ಕ್ೆಜಿ-ಜಿಆರ್ಚ     

     (ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್ಚರವರ ಉಪಸಿಾತಿ)                 

ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವೆಂಕಟೆೇಶ್ಚ (ಮತಂದತ):-   

ಅದತ ಇವತಿುನವರಗೊ ಆಗಿಲೆ. ಒಬಬ P.R.O., ರವರನತನ  ಇಡತವುದಕ್ೆೆ ಕ್ೆೇಳುತ್ೆುೇರ್.ೆ ಇದತ ಒಂದತ 
ಭನಗ. ಇರ್ೂೆನಂದತ ಶ್ರೇ ವಶ್ಷಠ ಸೌಹನದಾ ಸಹಕ್ನರಿ  ನಯಮಿತ್ ಬನಯಂಕಚ ಇದ್.ೆ ಈ ಬನಯಂಕ್ತನಲ್ಲೆ 
12,645 ಜನ ಸದಸಯರಿದ್ನೆರೆ.  ಈ ಬನಯಂಕ್ತನವರತ  ಒಟತಿ 291  ಕ್ೊೇಟ್ಟ ರೂಪನಯಿಗಳ  ವಿವಿಧ  
ಠೇೆವಣಿಗಳನತನ ಸಂಗರಹಸಿದ್ನೆರೆ. ಈ ಬನಯಂಕ್ತನ 264 ಜನ ಸದಸಯರಿಗೆ 255 ಕ್ೂೆೇಟ್ಟ 
ರೂಪನಯಿಗಳನತನ ಸನಲ ಕ್ೊಟ್ಟಿರತತ್ನುರೆ. ಇವರಲ್ಲೆ 5 ಜನ ಆ ಬನಯಂಕ್ತನ ಅಧಯಕ್ಷರಿಗ ೆಬೆೇಕ್ನದವರತ 
ಆಗಿರಬಹತದತ,  ಅವರ ಸಂಬಂಧಿಕರತ ಆಗಿರಬಹತದತ ಅಥವನ ಅವರದ್ೆೆೇ quotire ಎನನಬಹತದತ,   
ಮರಿಯಪಪ & ಶಶ್ಶೆೇಖ್ರ, ಹೆರ್ಚ.ಕ್.ೆಗಣೆೇಶ, ಚೌರನಶ್ಯನ, ಪೆೈಮಚ ಎಸೆಿೇಟಚ  ಮತ್ತು  ಆದತ್ಯ  
ಪ್ತರಂಟರ್ಸಾ ಇವರಿಗ ೆ 138 ಕ್ೊೇಟ್ಟ ರೂಪನಯಿಗಳ ಸನಲವನತನ ಕ್ೊಟಿದ್ನೆರೆ. One fine day 
ಅವರನತನ ಕರಸೆಿಬಿಟತಿ ಕ್ೊೇಟನಯಂತ್ರ ರೂಪನಯಿ ಬಡಿಾ ಹಣವನತನ ‘One Time Settlement’ಚಚಚ
ಮೂಲಕ ಮರ್ನನ ಮನಡಿ ಬನಯಂಕ್ತಗ ೆ ನಷಿ ಮನಡಿದ್ನೆರ.ೆ  ಈಗ ಬನಯಂಕಚ ಲನಸ್ಚನಲ್ಲೆದ್ೆ. ಆ 
ಬನಯಂಕ್ತನವರಿಗೆ ಠೇೆವಣಿದ್ನರರಿಗೆ  ಹಣ ವನಪಸತಸ ಕ್ೊಡತವುದಕ್ೆೆ ಹಣ ಇಲೆ. ಅದಕೂೆ ಮದಲೆೇ 
ಬೆೇರಯೆವರನತನ ಕರದೆತ ‘O.T.S.,’ಚಎಂದತ ಹೆೇಳಿ, ಇರತವ ಹಣವನತನ ಲನಸ್ಚ ಮನಡಿದ್ನೆರೆ.  

     ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇರ್ೂೆನಂದತ interesting ವಿಷಯ ಏರೆ್ಂದರೆ, ಯನರನದರೂ 
ಠೇೆವಣಿದ್ನರರತ ಹಣ ಕ್ೇೆಳುವುದಕ್ೆೆ ಹೂೆೇದರ,ೆ ಅದತ ಸಿ.ಐ.ಡಿ., ತ್ನಖ್ೆಯಲ್ಲೆದ್ ೆಎಂದತ ಹೆೇಳುತ್ನುರೆ. ಆ 
ಬನಯಂಕ್ತನವರತ ಸಿ.ಐ.ಡಿ.,ಯವರ ವಿರತದಿ ತ್ಡಯೆನಜೆ್ಞಯನತನ ತ್ಂದದ್ನೆರೆ. ಅದತದರಿಂದ, ಅದರಲ್ಲೆ 
ಏನತ investigation ಮನಡತವಂತಿಲೆ, ಠೇೆವಣಿದ್ನರರಿಗ ೆಯನರಿಗೂ ಹಣವನತನ ಕ್ೊಡತವಂತಿಲೆ, 
ಠೇೆವಣಿ ಇಟಿವರೆಲೆರೂ ಪನಪತ್ೂರತ, ಬನಕ್ತಯವರತ ಆರನಮವನಗಿ ತಿರತಗನಡಿಕ್ೊಂಡತ ಇದ್ನೆರ.ೆ 
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ಸಕ್ನಾರ ರ್ನಯಯನಲಯ, ಅದತ-ಇದತ ಎಂದತ ಹೆೇಳುತ್ನುರ.ೆ  ಇದನತನ ವಜನ ಮನಡಿಸಬೆೇಕತ. 
ಇಲೆವೆಂದರೆ, ಸಕ್ನಾರವೇೆ ಠೇೆವಣಿದ್ನರರನತನ  ಒಂದತ ಸಭೆಗ ೆಕರದೆತ  ಆ ಸಭಯೆಲ್ಲೆ ಸಕ್ನಾರ  ಈ 
ರಿೇತಿ ಮನಡತತಿುದ್ೆ ಎಂದತ ಹೆೇಳಬೆೇಕತ.  ಒಂದತ ತಿಂಗಳಲೆ, ಮೂರತ ತಿಂಗಳಲೆ, ಆರತ ತಿಂಗಳಗಲೆ, 
ಒಂದತ ವಷಾಕ್ೆೆ ಎಂದತ ಹೆೇಳಲ್ಲ. ಹಣ ಠೇೆವಣಿ ಇಟಿವರತ  ಪನಪತ್ೂರತಮ  ಅದನತನ ಕ್ೆೇಳುವುದಕ್ೆೆ  
ಪೊಲ್ಲೇಸ್ಚ ಠನಣೆಗ ೆಹೊೇದರ,ೆ  ಪೊಲ್ಲೇಸರತ ಈ  ಬನಯಂಕ್ತನ  ಮೇಲೆ ತ್ಡಯೆನಜೆ್ಞ ಇದ್ೆ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿ 
ಕಳುಹಸತತ್ನುರೆ. ಈ ರಿೇತಿಯನದರೆ, ಸನವಾಜನಕರತ ಸಹಕ್ನರಿ ಬನಯಂಕತಗಳಲ್ಲೆ ಯನವ ದ್ೆೈಯಾದ 
ಮೇಲ ೆ  ಹಣವನತನ ಠೇೆವಣಿ ಇಡತತ್ನುರ?ೆ  ಬೆೇಕ್ನದಷತಿ ಜನರತ ಬನಯಂಕಚಗಳನತನ  ನಂಬಿ ಠೇೆವಣಿ 
ಇಟ್ಟಿರತತ್ನುರ.ೆ ಇಂತ್ಹ ಯನವುದ್ೊೇ 1-2 ಬನಯಂಕತಗಳು ಮೇಸ ಮನಡಿವ.ೆ ಈ ರಿೇತಿ ಮೇಸ 
ಮನಡತತಿುರತವವರ  ಮೇಲ ೆಸರಿಯನಗಿ ಸಕ್ನಾರ ಕರಮತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುಲ್ಲಲೆವೆಂದರ,ೆ ಸನವಾಜನಕರತ ಆ 
ಬನಯಂಕತಗಳಲ್ಲೆ ಯನವ ನಂಬಿಕ್ೆಯ ಮೇಲೆ ಹಣವನತನ ಠೇೆವಣಿ ಇಡತತ್ನುರ?ೆ  ಇದಕ್ೆೆ ಮನನಯ 
ಸಚಿವರತ  ಉತ್ುರವನತನ ಹೆೇಳಬೆೇಕತ.  ರ್ನನತ ಮತ್ೆುೇ ಉಳಿದ ವಿಷಯವನತನ  ಕ್ೆೇಳುತ್ೆುೇರ್ೆ. 

       ಶ್ರೇ ಎಸ್ಚ.ಟ್ಟ.ಸೂೆೇಮಶೆೇಖ್ರ್ಚ (ಸಹಕ್ನರ ಸಚಿವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ 
ಸದಸಯರನದ ಯತ.ವಿ.ವೆಂಕಟೆೇಶ್ಚರವರತ ಈ ವಿಷಯವನತನ 3ರೆ್ೇ ಬನರಿ ಸದನದ ಗಮನವನತನ 
ಸಳೆೆಯತತಿುದ್ನೆರ.ೆ ಈ ವಿಷಯ ಪರತಿ ಅಧಿವೆೇಶನದಲ್ಲೆಯೂ  ಇರತತ್ುದ್ೆ. ಶ್ರೇ ಗತರತರನಘವೆೇಂದರ ಕ್ೆರಡಿಟಚ 
ಕ್ೊೇ-ಆಪರೆೇಟ್ಟವಚ ಬನಯಂಕಚನ ಕ್ನಯಾವನಯಪ್ತು ಬೆಂಗಳೂರತ ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರತ ಗನರಮನಂತ್ರ, 
ಕ್ೊೇಲನರ, ಚಿಕೆಬಳನುಪತರ ರನಮನಗರ ಮತ್ತು ತ್ತಮಕೂರತ ಜಿಲೆೆಗಳಿಗ ೆ ಸಿೇಮಿತ್ವನಗಿರತತ್ುದ್.ೆ  
ಯನವನಗಲೂ Reserve Bank of India ದವರತ audit ಮತ್ತು inspection 
ಮನಡತವಂತ್ಹ ಕ್ೆಲಸವನತನ ಮನಡತತಿುರತತ್ನುರ.ೆ 2019 ರಲ್ಲೆ Reserve Bank of India ದವರತ 
ಇಷತಿ ಹಣ ದತಬಾಳೆಕ್ೆಯನಗಿದ್ ೆಎಂಬತದನತನ ಪತ್ೆು ಮನಡಿದ್ನೆರ.ೆ ನಮೂ ಇಲನಖ್ಯೆಿಂದ ಆ ಬನಯಂಕ್ತಗೆ 
ಆಡಳಿತ್ನಧಿಕ್ನರಿಯನತನ ರೆ್ೇಮಿಸತವ ಮತಂಚೆ Reserve Bank of India ದ ಅನತಮತಿಯನತನ 
ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುಬೇೆಕತ. ರ್ನವು ತ್ಕ್ಷಣ Reserve Bank of India ದ ಅನತಮತಿಯನತನ 
ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡತ ಶ್ರೇ ದವನಕರ, Additional Registrar  ಎಂಬತವವರನತನ 
ಆಡಳಿತ್ನಧಿಕ್ನರಿಯರ್ನನಗಿ ರೆ್ೇಮಿಸಿದ್ೆೆೇವು.  ಮತ್ೆು ಅವರತ ಹೆೈಕ್ೂೆೇಟಚಾಗೆ ಹೂೆೇದರತ. 
ಹೆೈಕ್ೊೇಟಚಾನಲ್ಲೆ Reserve Bank of India ದವರತ ಸೂಚಿಸತವಂತ್ಹ 2-3 ಹೆಸರತಗಳಲ್ಲೆ 
ಒಬಬರನತನ ಆಡಳಿತ್ನಧಿಕ್ನರಿಯರ್ನನಗಿ ರೆ್ೇಮಿಸಬೇೆಕತ ಮತ್ತು  ರ್ನವು ರೆ್ೇಮಿಸಿದೆವರನತನ ವನಪಸತಸ 
ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುಬೇೆಕ್ೆಂದತ ಹೆೇಳಿತ್ತು. ಅಂದದನಂದ Reserve Bank of India ದವರತ 
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ಸೂಚಿಸಿದಂತ್ಹ  ಶ್ರೇ ಅಶೆ್ೇಕನ್ಚ ಎನತನವವರನತನ  ರೆ್ೇಮಕ ಮನಡಲನಗಿದ್ೆ.  2014 ರಿಂದ re-
audit ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ರ್ನವಲೆೆರೂ ಸೇೆರಿ 4-5 ಸಭೆಗಳನತನ ಮನಡಿ ತಿೇಮನಾನ ಮನಡಿದ್ೆೆೇವೆ. 
2014-15ರೆ್ೇ ಸನಲ್ಲನಲ್ಲೆ 807 ಕ್ೂೆೇಟ್ಟ ರೂಪನಯಿಗಳು, 2015-16 ರೆ್ೇ ಸನಲ್ಲನಲ್ಲೆ 483 ಕ್ೂೆೇಟ್ಟ 
ರೂಪನಯಿಗಳು, 2016-2017 ರೆ್ೇ 333.66 ಕ್ೊೇಟ್ಟ ರೂಪನಯಿಗಳು ಮತ್ತು   2017-2018ರೆ್ೇ 
ಸನಲ್ಲನಲ್ಲೆ 380.72 ಕ್ೊೇಟ್ಟ ರೂಪನಯಿಗಳು  ಒಟತಿ 2,004 ಕ್ೊೇಟ್ಟ ರೂಪನಯಿಗಳು misuse  
ಆಗಿದ್ ೆಎಂದತ re-audit ನಂದ ತಿಳಿದತಬಂದದ್ೆ.  ಇಲ್ಲೆ ‘misuse’ಚ ಚ ಎಂದರ,ೆ ಯನರಿಗ ೆಭದರತ್ೆ 
ಇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಸನಲ ಕ್ೊಟ್ಟಿರತವಂತ್ಹದತೆ, ಯನರನದರೂ ಡಿಪನಸಿಟಚ ಇಟಿರೆ, ಆ ಡಿಪನಸಿಟಚ ಹಸೆರಿನಲ್ಲೆ 
ಸನಲ ಕ್ೊಡತವಂತ್ಹದತೆ, ಈ ರಿೇತಿ  ಮನಡಿರತವುದನತನ ಪತ್ೆು ಮನಡಿದ್ನೆರ.ೆ  ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ 
ಯತ.ಬಿ.ವೆಂಕಟೆೇಶ್ಚರವರತ ಯನವನಗಲೂ ಸಭೆ ಮನಡಬೆೇಕ್ೆಂದತ ಹೆೇಳುತಿುದೆರತ. ಅದರಂತ್,ೆ ರ್ನವು 
ಕಳೆದ ವನರ ಒಂದತ ಸಭೆಯನತನ ಮನಡಿದ್ೆೆೇವೆ. ಅದರಲ್ಲೆ ಮನನಯ ಯತ.ಬಿ.ವೆಂಕಟೆೇಶ್ಚರವರತ ಇದೆರತ. 
ಆ ಕ್ೆೇತ್ರದ ಮನನಯ  ರವಿಸತಬರಮಣಯನ್ಚ ಇದೆರತ. ಶ್ರೇಮತಿ ಸೌಮಯರಡೆಿಾಯವರತ ಇದೆರತ. Virtual 
Meeting  ಮತಖ್ನಂತ್ರ ಸಂಸದರನದ  ಮನನಯ  ತ್ೆೇಜಸಿಾ ಸೂಯಾರವರತ ಮನತ್ರ್ನಡಿದರತ. 
ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ ಯತ.ಬಿ.ವೆಂಕಟೆೇಶ್ಚರವರತ ಸಹ ಅರೆ್ೇಕ ಸಲಹೆಗಳನತನ ಕ್ೊಟ್ಟಿದೆರತ. ಆ ಸಭೆಗ ೆ
ಪೊಲ್ಲೇಸ್ಚ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳನತನ ಮತ್ತು   ಸಹಕ್ನರ ಇಲನಖ್ಯೆ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳನತನ ಕರಸೆಿದ್ೆೆೇವು. Audit 
ನವರನತನ ಕರಸೆಿದ್ೆೆೇವು.  ಇದಕ್ೆೆ ಸಂಬಂಧಪಟಿ ಎಲೆ  ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಇದೆರತ.  ಸತಮನರತ 20 ಜನ 
ಸಂಬಂಧಪಟಿ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳ ಜೊತ್ೆಗೆ ಒಂದತ ಸಭೆಯನತನ ಮನಡಿದ್ೆೆೇವು.  ಎಷೊಿೇ ಜನ ಸದಸಯರಿಗೆ  
ಬನಯಂಕ್ತನಲ್ಲೆ ಏರ್ನಗತತ್ುದ್ೆ ಎಂದತ ಗೂೆತ್ನುಗತವುದಲೆ. ಎಷತಿ ರಕೆವರಿ  ಮನಡತತಿುದ್ನೆರ,ೆ  audit ನಂದ 
ಏನತ punishment ಆಗಿದ್ ೆ ಎಂಬ ಹಲವನರತ ಪರಶೆನಗಳನತನ ಸಭೆಯಲ್ಲೆ ಕ್ೆೇಳಿದರತ.  ಆ ಪರಶೆನಗಳಿಗೆ 
ಉತ್ುರ ಮನಡಿದ್ನೆರ.ೆ  ಆ ಸಭೆಯನದ ನಂತ್ರ ಒಂದತ General Body Meeting 
ಮನಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ ಮನಡಿದ್ೆೆೇವೆ.  ಎಷತಿ ಜನ ಸದಸಯರಿದ್ನೆರೆ ಅವರಿಗ ೆ ಅದರ ವನಸನುಂಶ 
ಗೊತ್ನುಗಬೇೆಕ್ೆಂದತ ಆ ಸಭೆಯಲ್ಲೆ ತಿೇಮನಾನ ಮನಡಿದರತ. Virtual Meeting  
ಮತಖ್ನಂತ್ರವನದರೂ ಮನಡಿ, Virtual Meeting ಇಲೆವೆಂದರೆ, ರೆ್ೇರವನಗಿಯನದರೂ General 
Body Meeting ಮನಡಬೆೇಕ್ೆಂದತ ಮನಡಿದ್ೆೆೇವೆ.. ಶ್ರೇ ಗತರತರನಘವೆೇಂದರ ಕ್ೆರಡಿಟಚ ಕ್ೂೆೇ-
ಅಪರೆೇಟ್ಟವಚ  ಬನಯಂಕ್ತನ ಸದಸಯರತ ಯನರಿದ್ನೆರ,ೆ  ಯನರತ ಠೇೆವಣಿ ಇಟ್ಟಿರತತ್ನುರ,ೆ ಅವರಿಗೆ 
ಏರ್ನಗತತಿುದ್ ೆಎಂಬ ವಿಷಯ ಹೊೇಗಬೆೇಕತ. ಅದರ ಸಲತವನಗಿ  ದರ್ನಂಕ 29-03-2022 ಕ್ೆೆ  ಆ 
ಸಭೆಯನತನ ನಗದ ಮನಡಿದ್ನೆರ.ೆ ಎಲೆರಿಗೂ ರೆ್ೂಟ್ಟೇಸ್ಚ ಸಹ ಕ್ೂೆಟ್ಟಿದ್ೆ.  ಕ್ೂೆೇವಿಡಚ-19 ಇದೆದರಿಂದ 
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ಇದನತನ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಆಗತತಿುರಲ್ಲಲೆ. ಠೇೆವಣಿದ್ನರರಿಗೆ ಕ್ೊಡಬೇೆಕ್ನದಂತ್ಹ ವನಸನುಂಶವನತನ ಕಲೆಕಿಚ 
ಮನಡಿದ್ನೆರ.ೆ  ಈಗ ಅದನತನ General Body Meeting ಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ನೆರೆ.   ಅದರಲ್ಲೆ ಏರೆ್ೇನೂ 
ತಿೇಮನಾನವನಗಿದ್,ೆ ಅದರ ಒಂದತ ಪರತಿಯನತನ ಮನನಯ ಸದಸಯರಿಗೆ ಕ್ೊಡತತ್ೆುೇರೆ್.  ರ್ನವು ಅದನತನ 
ಎಷೆಿೇ ಗಂಭಿೇರವನಗಿ ಕರಮ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುಬೆೇಕತ ಎಂದರೂ ಸಹ, Reserve Bank of India ದ   
ಅನತಮತಿಯನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಂಡತ ಮನಡಬೇೆಕ್ನಗತತ್ುದ್ೆ,  ಸಹಕ್ನರ ಇಲನಖ್ಗೆ ೆ ಯನವುದ್ೆೇ 
ರಿೇತಿಯಲೂೆ ಸಹ ಕರಮಗಳನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಳುುವಂತ್ಹ ಅಧಿಕ್ನರವನತನ ಕ್ೊಟ್ಟಿಲೆ. ರ್ನವು ಹೆಚಿಚಗೆ 
ಏರ್ನದರೂ ಹೆೇಳಿದರೆ, ಅವರತ ರ್ನಯಯನಲಯಕ್ೆೆ ಹೂೆೇಗತತ್ನುರೆ.  ನಮೂ ಇಲನಖ್ಗೆ ೆ ಇರತವಂತ್ಹ 
ಪರತಿಯಂದತ ಅಡಿಟಚನತನ ಮದಲತ identification ಮನಡಬೇೆಕತ. ಈಗ ಸತಮನರತ 2,004 
ಕ್ೊೇಟ್ಟ ರೂಪನಯಿಗಳು ದತಬಾಳಕ್ೆಯನಗಿದೆ್. 2018-2019ರೆ್ೇ ಸನಲ್ಲನಂದ ಆಚೆಗೂ 
ಮತಂದತವರಿಸಬೆೇಕ್ೆಂದತ ಆಗಿದ್.ೆ ಯನರತ ಯನರತ cheat ಮನಡಿದ್ನೆರ,ೆ ಯನರತ ಯನರತ misuse 
ಮನಡಿದ್ನೆರ ೆ ಅವರೆಲೆರೂ ಸಹ ರ್ನಯಯನಲಯದಂದ  ಜನಮಿೇನತ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡಿದ್ನೆರೆ.  E.D.,  
ಯವರತ ಸಹ ಅವರನತನ ಆರಸೆ್ಿಚ ಮನಡಿ ಏನನಲನೆ precautionary steps ಮನಡಬಹತದ್ೂೆೇ, 
ಅದರೆ್ನಲನೆ ಮನಡಿದ್ನೆರ.ೆ  ನಮೂ ಇಲನಖ್ಯೊ Section 68 of the Karnataka Co-
operative Societies Act  ಅಡಿಯಲ್ಲೆ ವಿಚನರಣೆಯನತನ  ಮನಡಿದ್ೆ. ಈಗ 2,004 ಕ್ೂೆೇಟ್ಟ 
ರೂಪನಯಿಗಳು  ದತಬಾಳಕ್ೆಯನಗಿದೆ್  ಎಂದತ ಆದ ಮೇಲೆ, ಅದನತನ ನಯಮದ ಪರಕ್ನರ, ಅವರ 
ಆಸಿುಯನತನ ಜಫಿು ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ notice ಕ್ೂೆಡಬೇೆಕತ, ನಂತ್ರ ಅವರತ ಅದಕ್ೆೆ ಉತ್ುರವನತನ 
ಕ್ೊಡಬೇೆಕತ. ನಂತ್ರ ಅವರ ಆಸಿುಗಳನತನ ನಮೂ ಇಲನಖ್ೆಯ custody ಗೆ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಳುಬೆೇಕತ. 
ಹರನಜತ ಮನಡತವುದಕ್ತೆಂತ್ ಮತಂಚೆ ಅವರಿಗೆ  ಒಂದತ  ರೆ್ೂಟ್ಟೇಸನತನ ಕ್ೊಡಬೇೆಕ್ನಗತತ್ುದ್ೆ. 
ಏಕ್ೆಂದರ,ೆ ಅವರತ ಹಣ ಕಟಿಲತ ರಡೆಿ ಇದೆರೆ, ಕಟ್ಟಿಸಿಕ್ೊಳುಬೆೇಕ್ನಗತತ್ುದ್ೆ. ಈಗ ಸತಮನರತ ಜನರತ 
ಹಣ ಕಟಿಲತ ಮತಂದ್ೆ ಬರತತಿುದ್ನೆರ.ೆ  ಅವರಿಗೆ ಏರೆ್ಂದರೆ, ರ್ನವು ಎಷತಿ ಹಣ ಕಟಿಬೆೇಕತ, ಅವರತ 
ಸತಮನರತ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪನಯಿಗಳ ಸನಲ  ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಂಡಿದೆರ,ೆ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲೆ 30 ರಿಂದ 40 
ಲಕ್ಷ ರೂಪನಯಿಗಳನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡಿರತವಂತ್ಹತೆ ಎಂದದ್,ೆ ಅದ್ೆೇ ದೂರತಗಳು ಜನಸಿುಯನಗಿದ್.ೆ 
ಅದಕ್ೆೆ ಎಷತಿ  ಬಡಿಾ ಕಟಿಬೆೇಕತ ಎಂದತ ಯನರತ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡಿರತತ್ನುರೆ ಅವರಿಗೆ ಮನಹತಿಯನತನ 
ಕ್ೊಟಿರ,ೆ ಹಣವನತನ  ಕಟತಿತ್ೆುೇವೆಂದತ ಮತಂದ್ೆ ಬಂದದ್ನೆರ.ೆ ಈಗ ಅದ್ೆಲೆವನತನ ಪಟ್ಟಿ ಮನಡಲನಗಿದ್ೆ. 
ಈಗ  ಅವರ ಒಂದ್ೆೇ ಒಂದತ ಆಸಿುಯನತನ ಬಿಡತತಿುಲೆ. ಆ ರಿೇತಿಯ  ವಯವಸಾೆಯನತನ  ಹನಗೂ  
audit ಅನತನ ಸಹ  ಸರಿಯನಗಿ ಮನಡಲನಗಿದ್ೆ. ಶ್ರೇ ಅಶೆ್ೇಕನ್ಚ ಎಂಬತವರತ Reserve Bank 
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of India  ದ ಒಳೆುಯ ಅಧಿಕ್ನರಿ ಇದ್ನೆರ.ೆ  ಈಗ  ಕ್ೆೇಂದರ ಸಕ್ನಾರದಂದ  ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಂಡಿರತವ 
ಕರಮದ ಬಗೆೆ  ಅವರಿಗೂ ಗೊತಿುದ್ೆ. 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪನಯಿಗಳನತನ ಕ್ೂೆಡತವುದಕ್ೆೆ  713 ಕ್ೂೆೇಟ್ಟ 
ರೂಪನಯಿಗಳನತನ ಬಿಡತಗಡೆ ಮನಡಿದ್ನೆರ.ೆ  ಇದರಿಂದ ಸತಮನರತ 42 ಸನವಿರ ಜನರಿಗೆ 
ಅನತಕೂಲವನಗಿದ್ೆ. 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪನಯಿಗಳ ಮೇಲಪಟತಿ  ಠೇೆವಣಿ ಇಟ್ಟಿರತವವರತ  ಇದ್ನೆರ.ೆ ಅದರೆ್ನೇ 
ನಂಬಿಕ್ೊಂಡವರತ ಇದ್ನೆರೆ.  ಅವರಿಗೆ ಈ property sale  ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ,  ಅವರಿಂದ ರಕೆವರಿ 
ಮನಡತವಂತ್ಹದೆಕ್ೆೆ ಮತ್ತು ಠೇೆವಣಿದ್ನರರಿಗ ೆ ಠೇೆವಣಿ ಹಣ ಕ್ೊಡತವುದಕ್ೆೆ ಚನಲರೆ್ ಮನಡಿದ್ೆೆೇವೆ.  
ಇದರ ಬಗೆೆ ಇಲನಖ್ ೆಮತ್ತು Reserve Bank of India ಬಹಳ ಗಂಭಿೇರವನಗಿದೆ್.  ಇದರ ಬಗೆೆ  
ಸಿ.ಓ.ಡಿ., ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳ ಜೊತ್ೆಗೂ ಸಭೆಯನತನ ಮನಡಿದ್ೆೆೇವೆ. ರ್ನವು ಸಿ.ಓ.ಡಿ., ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳಿಗೂ ಸಹ 
ಯನರನದರೂ ತ್ಡಯೆನಜೆ್ಞ ತ್ಂದದೆರ,ೆ ಅದನತನ stay vacate ಮನಡಿಸಬೆೇಕ್ೆಂದತ ಹೆೇಳಿದ್ೆೆೇವೆ. 
ನಮಿೂಂದ ಏರ್ನದರೂ ಸಹಕ್ನರ  ಬೆೇಕ್ೆಂದರೆ, ರ್ನನತ Advocate General ರವರಿಗೂ ಸಹ 
ಮನವಿಯನತನ ಮನಡತತ್ೆುೇರೆ್. Advocate General ರವರತ ಇರತತ್ನುರೆ. ಈ ರಿೇತಿ cheat 
ಮನಡತವವರಿಗೆ, misuse ಮನಡತವವರಿಗೆ ಯನವುದ್ೆೇ ಕ್ನರಣಕೂೆ ಸಹ ಜನಮಿೇನತ  ಸಿಗಬನರದತ 
ಎನತನವುದನತನ ಬಹಳ ಗಂಭಿೇರವನಗಿ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡಿದ್ೆೆೇವೆ. ಶ್ರೇ  ಗತರತ ರನಘವೆೇಂದರ ಬನಯಂಕ್ತನಲ್ಲೆ 
ಇದತವರೆಗೂ ಆಡಳತ್ನಧಿಕ್ನರಿಯಿಂದ ಏರ್ನಗಿದೆ್, Reserve Bank of India  ದ 
ವಿಚನರಣೆಯಿಂದ ಏರ್ನಗಿದೆ್, ಎಷತಿ ಜನರಿಗ ೆ ಮೇಸ ಆಗಿದ್,ೆ ಎಷತಿ ಜನರತ ದತಬಾಳಕ್ೆ ಮನಡಿದ್ನೆರ ೆ
ಅದ್ೆಲೆವನತನ ಸದಸಯರಿಗೆ ಹೆೇಳುವಂತ್ಹದೆನತನ ಮನಡತತಿುದ್ೆೆೇವ.ೆ Audit ಅನತನ ಸಹ ಬಹಳ ಬಿಗಿ 
ಬಂದೆ್ೂೇಬಸನುಗಿ ಮನಡಿದ್ೆೆೇವೆ.  

(ಮತಂದತ ) 

(608) 24-03-2022 (4.00) ಎಂವಿ-ಎಂಡಿ(ಆರ್ಚಎನ್) 

(ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್ಚರವರ ಉಪಸಿಾತಿ) 

ಶ್ರೇ ಎಸ್.ಟ್ಟ.ಸೂೆೇಮಶೆೇಖ್ರ್ಚ (ಮತಂದತ):- 

ಅಡಿಟಚ ಅನತನ ಸಹ ಬಿಗಿ ಬಂದೆ್ೂೇಬಸ್ುಚ ಆಗಿ ಮನಡಿದ್ೆೆೇವೆ. ಈಗ ಒಂದತ ವಷಾದ ಅಡಿಟಚ 
ಪೂಣಾಗೂೆಂಡರ,ೆ ಒಟತಿ ಎಷತಿ ಕ್ೊೇಟ್ಟ ಹಣ ಮೇಸವನಗಿದ್ ೆ ಎಂಬ ಮನಹತಿ ಸಿಗತತ್ುದ್.ೆ ಈಗ 
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ಯನರನಚಯರತ ಸನಲವನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡಿದ್ನೆರೆ, ಅವರಲೆೆರ property ಗಳನತನ ಕ್ನನೂನತ ಪರಕ್ನರ 
seize ಮನಡತವಂಥದೆನತನ ಮನಡತತಿುದ್ೆೆೇವೆ.  

ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವೆಂಕಟೆೇಶ್ಚ (ರ್ನಮನದ್ೆೇಾಶನ ಹೊಂದದವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 
ಈಗ 2019ರಲ್ಲೆ ಆರ್.ಬಿ.ಐ.ನವರತ ಈ ರಿೇತಿಯ ವರದ ನೇಡಿದ್ನೆರೆಂದತ ಹೆೇಳಿದೆೇರಿ. ಆದರೆ, 2017 
ಮತ್ತು 2018ರಲ್ಲೆ ಏರೆ್ಂದತ ವರದ ನೇಡಿದ್ನೆರೆ. ಅವರತ ಯನರತ ನೇಡಿದ್ನೆರೆ, ಅವರ ಮೇಲೆ ಯನವ 
ರಿೇತಿಯ ಕರಮವನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಳುುತ್ನುರೆ. ಈಗ ಇದನತನ 2019ರ ಪರಕ್ನರ ಮನಡತತಿುದ್ನೆರ.ೆ ಕಳೆದ 10 
ವಷಾಗಳಿಂದ ಮತ್ತು 2015 ರಿಂದ 2018ರವರೆಗ ೆಏನತ ವರದ ನೇಡಿದ್ನೆರೆ. ಅವರ ಮೇಲೆ ಯನವ 
ರಿೇತಿಯ ಕರಮವನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಳುುತ್ನುರ.ೆ ರ್ನನತ ಒಂದತ ವಿಷಯವನತನ ಸನಾಗತ್ ಮನಡತತ್ೆುೇರೆ್. 
ಅಂದರೆ ಈ ತಿಂಗಳ 29ರೆ್ೇ ತ್ನರಿೇಖಿಗೆ ವನಷಿಾಕ ಮಹನಸಭೆ ಇಟ್ಟಿರತವುದಕ್ೆೆ ತ್ಮಗೆ ಧನಯವನದಗಳು. 
ಮನನಯ ಮಂತಿರಗಳನತನ ನನನನತನ ಸಹ ಒಂದತ ಸಭೆಗ ೆಕರದೆದೆರತ. ರ್ನನತ ಅಂದನ ಸಭೆಯಲೂೆ ಸಹ 
ಹೆೇಳಿದ್ೆೆ. ಈಗ 924 ಕ್ೂೆೇಟ್ಟ ರೂಪನಯಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟಿಂತ್ ೆ೨೪ ಜನ ಯನರತ ಸತಸಿುದ್ನರರತ 
ಇದ್ನೆರ,ೆ ಅವರ ಹೆಸರತಗಳನತನ ಬಹರಂಗಪಡಿಸಲ್ಲ. ಅಂದರೆ, ಇಂತ್ಹ 24 ಜನ ಮಹನೇಯರತ 
ಸತಮನರತ 924 ಕ್ೊೇಟ್ಟ ರೂಪನಯಿಗಳನತನ ಕಟಿಬೆೇಕ್ೆಂದತ. ಸಕ್ನಾರ ಅವರ ಹೆಸರತಗಳನತನ 
ಬಹರಂಗಪಡಿಸತವುದಕ್ೆೆ ಏಕ್ೆ ಹಂದ್ೇೆಟತ ಹನಕತತಿುದ್?ೆ ಈಗ ಲನಸ್ಚ ಆಗತವುದತ ಬೆೇರ.ೆ ಈಗ ಅದಕ್ೆೆ 
ಅಡಿಟಚ ಮನಡತತಿುದ್ನೆರೆ. ಅವರತ ಸನಲ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಂಡಿರತವುದಕ್ನೆದರೂ ಲೆಕೆ ಇದ್ೆಯಲೆವೇೆ? 
ಉದ್ನಹರಣೆಗ;ೆ ರ್ನನತ ಯತ.ಬಿ.ವೆಂಕಟೆೇಶ್ಚ ಒಂದತ ಸನವಿರ ಕ್ೂೆೇಟ್ಟ ರೂಪನಯಿ ಸನಲ 
ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡಿದೆರ,ೆ ಅವರತ ಕಟಿಬೆೇಕ್ೆಂದತ ಹೇೆಳುವುದಕ್ೆೆ ಏನತ ತ್ೂೆಂದರೆ? ಅವರತ ಅದನತನ ಏಕ್ ೆ
ಬಹರಂಗಪಡಿಸತತಿುಲೆ. ಆದರ,ೆ ಇನೂನ ಒಂದತ ವಷಾದ ಅಡಿಟಚ ಆಗಬೇೆಕ್ೆಂದತ ಹೆೇಳುತ್ನುರ.ೆ ಕಳೆದ 
ಬನರಿಯ ಅಧಿವೆೇಶನದಲ್ಲೆ ಮನತ್ರ್ನಡಿದ್ನಗ, ಅದತ ಒಂದತ ತಿಂಗಳ ಒಳಗ ೆ ಮತಗಿದತಹೊೇಗತತ್ುದ್ ೆ
ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದರತ. ಹನಗನದರ ೆಇದತ ಯನವನಗ ಮತಗಿಯತತ್ುದ್ೆ ಹೆೇಳಲ್ಲ. 

ಶ್ರೇ ಎಸ್.ಟ್ಟ.ಸೂೆೇಮಶೆೇಖ್ರ್ಚ (ಸಹಕ್ನರ ಸಚಿವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 2019-
20ರಲ್ಲೆ identification ಆದರೂ ಕೂಡ, 2014-15ರಿಂದಲೆೇ ಅಡಿಟಚ ಮನಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ ಆಗಿದ್.ೆ 
2014-15 ಮತ್ತು 2015-16ರಲ್ಲೆ ಮಧತರನಜ್ಚ ಮತ್ತು ರನಜ್ಚಚನಂಪಚ ಎನತನವವರತ 
ಲೆಕೆಪರಿಶೆ್ೇಧಕರನಗಿದೆರತ. 
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ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವೆಂಕಟೆೇಶ್ಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈಗ ರ್ನನತ ಕ್ೆೇಳುತಿುರತವುದತ 
ಆರ್.ಬಿ.ಐ. ವರದಯ ಬಗೆೆ. 

ಶ್ರೇ ಎಸ್.ಟ್ಟ.ಸೂೆೇಮಶೆೇಖ್ರ್ಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 2019ರೆ್ೇ ಸನಲ್ಲಗ ೆ
ಸಂಬಂಧಪಟಿಂತ್ ೆಆರ್.ಬಿ.ಐ. ವರದ ನೇಡಿದ್ೆ.  

ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್:- ಮನನಯ ಯತ.ಬಿ.ವೆಂಕಟೆೇಶ್ಚರವರೆ, ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರವನತನ 
ಹೆೇಳಿ ಮತಗಿಸಲ್ಲ. 

ಶ್ರೇ ಎಸ್.ಟ್ಟ.ಸೂೆೇಮಶೆೇಖ್ರ್ಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 2014-15ರಲ್ಲೆ ಯನರತ ಅಡಿಟಚ 
ಮನಡಿದ್ನೆರ.ೆ ಅವರನತನ ಪನಯನಲ್ಚನಂದ ಕ್ೆೈಬಿಡಲನಗಿದ್ೆ. 2016-17 ಮತ್ತು 2017-18ರೆ್ೇ ಸನಲ್ಲನಲ್ಲೆ 
ಗಣೆೇಶ್ಚ ಎಂಬ ಲೆಕೆಪರಿಶೆ್ ೇಧಕರತ ಇದೆರತ, ಅವರನತನ ಸಹ ಪನಯನಲ್ಚನಂದ ಕ್ೆೈಬಿಡಲನಗಿದೆ್. 

ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವೆಂಕಟೆೇಶ್ಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅವರನತನ ಪನಯನಲ್ಚನಂದ ಏಕ್ ೆ
ಬಿಡಬೆೇಕತ. ಇಷತಿ ಮೇಸ ಮನಡಿದಂತ್ಹವರನತನ ಬನೆಕಚಲ್ಲಸ್ಿಚ ಮನಡಿ, ಅವರ ಮೇಲೆ ಒಂದತ ಕ್ೆೇಸ್ಚ 
ಹನಕತವುದಕ್ೆೆ ಆಗತವುದಲೆವೇೆ? 

ಶ್ರೇ ಎಸ್.ಟ್ಟ.ಸೊೇಮಶೆೇಖ್ರ್ಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈಗ ಅದರ ಅಡಿಟಚ ಫೆೈನಲ್ಚ 
ಆಗಬೇೆಕತ.  

(ಗೊಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವೆಂಕಟೆೇಶ್ಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈಗನಗಲೆೇ ರ್ನಲತೆ ವಷಾದ ಅಡಿಟಚ 
ವರದ ಬಂದದ್.ೆ ಆ ರ್ನಲತೆ ವಷಾಕ್ೆೆ ಸಂಬಂಧಪಟಿಂತ್ ೆಏರ್ನದರೂ ಮನಡಿ. 

ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್:- ಮನನಯ ಸಚಿವರೆ, ಆಥಿಾಕ ಅಪರನಧಗಳು ತ್ತಂಬ ಸಂಕ್ತೇಣಾವನದ 
ವಿಚನರಗಳು. ಇಲ್ಲೆ ಎರಡತ ವಿಷಯಗಳು ಅಡಗಿವೆ. ಸನಮನನಯ ಜನತ್ೆ ಬನಯಂಕ್ತಂಗ್ಚ ವಯವಸೆಾಯಲ್ಲೆ 
ಇಟ್ಟಿರತವಂತ್ಹ ವಿಶನಾಸ ಕತಂದದ ಹನಗೆ ರೆ್ೂೇಡಿಕ್ೂೆಳುುವಂಥದತೆ. ಆ ನಟ್ಟಿನಲ್ಲೆ ಅದನತನ ಅಥಾ 
ಮನಡಿಕ್ೊಳುುವಂಥದೆರಲ್ಲೆ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ತ್ತಂಬನ ಸತದೇಘಾವನದ ಅನತಭವ ಮತ್ತು ಕ್ನಠಿೇಣಯತೆ್ 
ಹೊಂದದ್ನೆರ ೆ ಎಂಬತದತ ಅವರ ಉತ್ುರದಲ್ಲೆ ಇದ್ೆ ಎಂದತ ನನಗ ೆ ಅನಸತತಿುದ್.ೆ ತ್ನವು ಕೂಡ ಈ 
ವಿಷಯವನತನ ರ್ನಲತೆ ಬನರಿ ಪರಸನುಪ್ತಸಿರತವುದತ ತ್ಮೂ ಕ್ನಳಜಿಯನತನ ತ್ೊೇರಿಸತತ್ುದ್ೆ.  
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ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವೆಂಕಟೆೇಶ್ಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸಚಿವರಿಗೆ ಕ್ನಳಜಿ ಇದ್ೆ 
ಮತ್ತು  ಸಹಕ್ನರಿ ಕ್ೇೆತ್ರದ ಬಗೆೆ ಗೊತಿುದ್ೆ ಎಂದತ ಅವರನತನ ಕ್ೆೇಳುತಿುದ್ೆೆೇರ್ೆ. ಈಗ ರ್ನಲತೆ ವಷಾದ 
ಅಡಿಟಚ ಆಗಿದತೆ, ಇವರತ ಆ ಅಡಿಟರ್ಚಗಳ ಮೇಲೆ ಏಕ್ ೆಕರಮ ಕ್ೆೈಗೂೆಳುಬನರದತ. 

ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್:- ಮನನಯ ಸಚಿವರೆ, ಅವರ ಲ್ಲಸ್ಿಚ ಬಹರಂಗಪಡಿಸತವುದಕ್ತೆಂತ್ ಮತಂಚೆ, 
ಕಟಿಕಡೆಯತ್ನಕ ಅವರಿಂದ ಏರ್ನದರೂ ವಸೂಲನತಿಗ ೆಎಲನೆ ರಿೇತಿಯ ಪರಯತ್ನಗಳನತನ ಮನಡಬೇೆಕತ 
ಎನತನವಂತ್ಹ ಕ್ನರಣಕ್ೆೆ ಅವರ ಹೆಸರತಗಳನತನ ಬಹರಂಗಪಡಿಸಿಲೆವೆೇ? Final declaration 
ಮನಡತತಿುೇರಲೆ defaulters ಎಂದತ. 

ಶ್ರೇ ಎಸ್.ಟ್ಟ.ಸೂೆೇಮಶೆೇಖ್ರ್ಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇನತನ ಫೆೈನಲ್ಚ ಆಗಬೇೆಕತ. 
ಏಕ್ೆಂದರ,ೆ ಈಗ ಯನರೊೇ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ರೂಪನಯಿ ಡಿಪನಸಿಟಚ ಇಟ್ಟಿದೆರೆ, ಬೇೆರಯೆವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲೆ 
ಸನಲ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಂಡತ ಇದನತನ ಶ್ಯರಿಟ್ಟ ಹನಕ್ತದ್ನೆರ.ೆ ಆದತದರಿಂದ ಇಂತ್ಹವರೆ ಎನತನವುದಕ್ೆೆ ಫೆೈನಲ್ಚ 
ಹಂತ್ಕ್ೆೆ ಬಂದದ್.ೆ ಈಗ ರ್ನವು 64 ಲೆಕೆಪರಿಶೆ್ೇಧಕರನತನ ಪನಯನಲ್ಚನಂದ ಕ್ೈೆಬಿಟ್ಟಿದ್ೆೆೇವ.ೆ ಏನತ ಈ 
ಎಂಟತ ಜನರತ ಇದ್ನೆರೆ. ಅವರನತನ ದ್ೆಹಲ್ಲಯ ಅಸೂೆೇಸಿಯೇಷನ್ಚಗೆ ಕಳುಹಸಬೆೇಕತ. ನಮಗ 
ಅವರನತನ punishment ಮನಡತವಂತ್ಹ ಅಧಿಕ್ನರವಿಲೆ. 

ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವೆಂಕಟೆೇಶ್ಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಮಂತಿರಗಳ ಗಮನಕ್ೆೆ 
ತ್ರತವುದ್ೆೇರ್ಂೆದರೆ, ಅವರತ 64 ಜನರನತನ ಪನಯನಲ್ಚನಂದ ಕ್ೈೆಬಿಟ್ಟಿದ್ನೆರೆ. ಆದರ,ೆ ಅವರತ ತ್ಮೂ 
ಮಕೆಳನತನ ಪನಯನಲ್ಚ ಮನಡಿದ್ನೆರ.ೆ  

ಶ್ರೇ ಎಸ್.ಟ್ಟ.ಸೂೆೇಮಶೆೇಖ್ರ್ಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈಗ ರ್ನವು ಏಕ್ನಏಕ್ತ ಅವರ 
ಮೇಲ ೆಕರಮ ಕ್ೆೈಗೂೆಳುುವುದಕ್ೆೆ ಆಗತವುದಲೆ. ಈಗ ದ್ೆಹಲ್ಲಯವರತ ಏನತ ಮನಡತತ್ನುರಂೆದರೆ, ಇವರತ 
ದ್ೊೇಷಪೂರಿತ್ರತ ಎಂದತ ಅವರತ ಎಲೂೆ ಕೂಡ ಚನಟಾಡಚಾ ಅಕ್ೌಂಟೆಂಟಚ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡಬನರದತ. 
ಅದಕ್ೆೆ 64 ಜನರಲ್ಲೆ ಎಂಟತ ಜನರತ serious ಮನಡಿದ್ನೆರ.ೆ ಅವರತ serious ಇದೆರೂ ಸಹ 
ಅದನತನ  identification ಮನಡಿಲೆವೆಂದತ ಮನಹತಿಯನತನ ಕಳುಹಸಿದೆ್ೆೇವೆ. ಒಟತಿ 2317 ಕ್ೊೇಟ್ಟ 
ರೂಪನಯಿ ಹಣ ದತರತಪಯೇಗವನಗಿದ್ೆ ಎಂದತ ಇದ್ೆ. ರ್ನವು ಈಗ ಸತಮನರತ 313 ಕ್ೊೇಟ್ಟ 
ರೂಪನಯಿಗಳನತನ ಪತ್ೆು ಹಚಿಚದ್ೆೆೇವ.ೆ ರ್ನನತ ಎರಡತ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲೆ ಆಗತತ್ುದ್ೆಂದತ ಹೆೇಳಿದ್ೆ ಎಂದರೆ, 
ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಕ್ೆೇಳಿದಂತ್ಹ ಸಂದಭಾದಲ್ಲೆ 2017-18ರ ಅಡಿಟಚ ವರದ ಇನತನ ಫೆೈನಲ್ಚ 
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ಆಗಿರಲ್ಲಲೆ. 2017-18ರೆ್ೇ ಸನಲ್ಲನ ಅಡಿಟಚ ಆಗಿದ್.ೆ ಈಗ ಸತಮನರತ 380 ಕ್ೂೆೇಟ್ಟ 
ರೂಪನಯಿಗಳೆಂದತ ಫೆೈನಲ್ಚ ಮನಡಿದ್ನೆರ.ೆ ಇನತನ ಒಂದತ ವಷಾದ ಅಡಿಟಚ ಮನಡಬೆೇಕ್ನಗಿದೆ್. ಅದರ 
ಅಡಿಟಚ ಆದಮೇಲೆ, ಯನರತ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಂಡಿದ್ನೆರೆಂದತ ಪೆೇಪರ್ಚ ರೆ್ೂೇಟ್ಟಫಿಕ್ೆೇಶನ್ಚ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ 
ಭಯವಿಲೆ. ಈಗ ಅವರ identification ಆಗಬೇೆಕತ. ಅಂದರೆ, ಅವರತ ಇಷತಿ ಕ್ೂೆೇಟ್ಟ ಹಣವನತನ 
ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡಿದ್ನೆರ ೆ ಮತ್ತು ನೇವು defaulter ಆಗಿದೆೇರಿ ಎಂದತ ಹೇೆಳುವುದಕ್ೆೆ ಅದರ ಅಡಿಟಚ 
ಫೆೈನಲ್ಚ ಆದಮೇಲ,ೆ ಯನರನಚಯರತ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಂಡತ defaulter ಆಗಿದ್ನೆರೆ, ಅದ್ೆಲೆವನತನ ಸಹ 
announce ಮನಡತತ್ೆುೇವೆ. ಈ ತಿಂಗಳ 29ರೆ್ೇ ತ್ನರಿೇಖಿಗ ೆ ನಡಯೆತವ ವನಷಿಾಕ ಮಹನಸಭೆಗ ೆ
ಸಂಪೂಣಾ ಮನಹತಿಯನತನ ನೇಡಬೆೇಕ್ನಗತತ್ುದ್ೆ. ಅದಕ್ತೆಂತ್ ಮತಂಚ ೆ ಎಲನೆ ಆದತ್ಕ್ಷಣ, 
ಅವರೆಲೆರಿಗೂ ಸಹ ಮನಹತಿಯನತನ ನೇಡಬೆೇಕ್ನಗತತ್ುದ್ೆ. ಏಕ್ೆಂದರ,ೆ ಕ್ೆಲವರತ ದತಡತಾ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುದ್ೆೇ 
ಇದೆರೂ ಸಹ ದತಡಾನತನ ಕಟತಿತ್ೆುೇವೆ, ನನನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲೆ ದತರತಪಯೇಗವನಗತವುದತ ಬೆೇಡ. ಈಗ 
ಅಸಲತ ಮತ್ತು ಬಡಿಾಯನತನ ಎಷತಿ ಕಟಿಬೆೇಕತ ಅಷಿನತನ ಕಟತಿತ್ೆುೇವೆಂದತ ಮನನಯ ಅಶೆ್ೇಕಚರವರ 
ಬಂದದ್ನೆರಂೆದತ ಮನಹತಿ ಇದ್ೆ. ಈಗನಗಲೆೇ 313 ಕ್ೊೇಟ್ಟ ರೂಪನಯಿಗಳ ಹಣವನತನ ವಸೂಲತ 
ಮನಡಿದ್ನೆರ ೆಎಂಬ ಮನಹತಿಯನತನ ನೇಡಿದ್ನೆರೆ. ಈಗ Enforcement Directorate  ರವರತ 
ಕರಮ ಮನಡಿದ್ನೆರೆ. ಅಡಿಟರ್ಚಗೂ ಸಹ ICAI (Institute of Chartered Accountants of 
India) ನಲ್ಲೆ ದೂರನತನ ದ್ನಖ್ಲತ ಮನಡಿದ್ೆೆೇವೆ. ಈಗ ಸನವಾಜನಕರ ಹತ್ದೃಷಿಿಯಿಂದ, ಸಹಕ್ನರಿ 
ಕ್ೆೇತ್ರದಲ್ಲೆ ಸತಮನರತ 260 ಕ್ೊೇ-ಆಪರೆೇಟ್ಟವಚ ಬನಯಂಕತಗಳಿವೆ. ಯನವುದ್ೂೆೇ ಎರಡತ-ಮೂರತ 
ಕ್ೊೇ-ಆಪರೆೇಟ್ಟವಚ ಬನಯಂಕಚಗಳಲ್ಲೆ ಈ ರಿೇತಿಯ ಅವಯವಹನರವನಗಿದ್ೆ ಎಂದರ,ೆ ಇಡಿೇ ಸಹಕ್ನರ 
ಕ್ೆೇತ್ರಕ್ೆೆ ಕ್ೆಟಿ ಹೆಸರತ ಬರತತ್ುದ್ೆ ಎಂಬ ದೃಷಿಿಯಿಂದ ಏರೆ್ಲನೆ ಕಠಿಣ ಕ್ನನೂನತಗಳನತನ 
ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುಬೇೆಕತ, ಅದ್ಲೆನೆ ಕ್ನನೂನನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಳುುವುದಕ್ೆೆ ಸಂಬಂಧಪಟಿಂತ್ೆ ಮೂರನಚನಲತೆ 
ಮಿೇಟ್ಟಂಗ್ಚಗಳನತನ ಮನಡಿದ್ನೆರ.ೆ ಕ್ನನೂನತ ಮಂತಿರಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ನನೂನತ ಕ್ನಯಾದಶ್ಾಯವರ 
ಜೊತ್ೆ ಸಹ ಸಭೆಗಳನತನ ಮನಡಿದ್ೆೆೇವೆ. ಇನತನ ಮತಂದ್ ೆ ಕ್ೊೇಟಯಂತ್ರ ರೂಪನಯಿ ಹಣ 
ದತರತಪಯೇಗವನದರೂ ರ್ನವು ಚೆೇತ್ರಿಸಿಕ್ೂೆಳುಬಹತದತ ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ಬಚನವಚ ಆಗಬಹತದತ 
ಎನತನವಂಥದತೆ, ಯನವ ಕ್ನರಣಕೂೆ ಈ ರನಜಯದ ಸಹಕ್ನರಿಗಳಿಗೆ ಒಂದತ ಸಂದ್ೆೇಶ ಹೊೇಗಬನರದತ 
ಎಂಬ ದೃಷಿಿಯಿಂದ ಇದನತನ ಮನಡತತಿುದ್ೆೆೇವ.ೆ ಅದರ ಜೊತ್ೆಗೆ ಯನರತ ಡಿಪನಸಿಟಚ ಇಟ್ಟಿರತತ್ನುರೆ. 

ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್:- ಮನನಯ ಸಚಿವರೆ, ತ್ಪ್ತಪತ್ಸಾರಿಗೆ ಕಠಿಣ ಶ್ಕ್ೆಯನಗತವ ರಿೇತಿ ಆಗಬೇೆಕತ. 
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ಶ್ರೇ ಎಸ್.ಟ್ಟ.ಸೂೆೇಮಶೆೇಖ್ರ್ಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅದಕ್ೊೆೇಸೆರ ಕ್ನನೂನತ 
ಮಂತಿರಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ನನೂನತ ಕ್ನಯಾದಶ್ಾಯವರ ಜೊತ್ೆ ಮನತ್ರ್ನಡಿದ್ೆೆೇವೆ. ಕ್ೆೇವಲ ಇದ್ೆೇ 
ಬನಯಂಕಚ ಅಲೆ ಯನವುದ್ೇೆ ಕ್ೊೇ-ಆಪರೆೇಟ್ಟವಚ ಬನಯಂಕಚನಲ್ಲೆ ಡಿಪನಸಿಟ ಇಟಿರ,ೆ ಶೆೇಕಡನ ೧೦೦ರಷತಿ 
ವನಪಸತಸ ಬರತತ್ುದ್ೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕ್ ೆ ಇಡಿೇ ರನಜಯಕ್ೆೆ ಹೊೇಗಬೇೆಕತ ಎನತನವಂತ್ಹ ವಯವಸೆಾಯನತನ 
ಮನಡತತಿುದ್ೆೆೇವೆ. 

ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವೆಂಕಟೆೇಶ್ಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ 
ಹೆೇಳುತಿುರತವುದನತನ ಒಪ್ತಪಕ್ೂೆಳುುತ್ೆುೇರ್ೆ. ಈಗ ಸಹಕ್ನರಿ ಸಂಘದಲ್ಲೆ ಸತಮನರತ ಜನರತ ಹಣವನತನ 
ಡಿಪನಸಿಟಚ ಇಡತತ್ನುರ.ೆ ಅದಕ್ೆೆ ಕ್ೆೇಂದರ ಸಕ್ನಾರದ ವಿಮನ ಯೇಜರೆ್ ಪರಕ್ನರ, ಇಲ್ಲೆ ಸಾಲಪ ಹೆಚಿಚನ 
ದತಡತಾ ಸಂಗರಹ ಮನಡಿ, ಇದಕೂೆ ಏರ್ನದರೂ ಒಂದತ ರೂಪ ನೇಡಲ್ಲ. ಏಕ್ೆಂದರ,ೆ ಅಲ್ಲೆಂದ DGCI&S  
(Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics) 
ಯಿಂದ ಐದ್ೆೈದತ ಲಕ್ಷ ರೂಪನಯಿ ಹಣ ಬಂತ್ತ. ಆ ರಿೇತಿ ಸಹಕ್ನರ ಸಂಘದಲೂೆ ಮನಡಬಹತದತ. 

ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್:- ಮನನಯ ಸಚಿವರೆ, ಈಗ ವಸಿಷಠ ಬನಯಂಕಚ ಬಗೆೆ ಮತಗಿಯಲ್ಲೆ. ಏಕ್ೆಂದರ,ೆ 
ಇನತನ ಕ್ೆೇವಲ ಹತ್ತು ನಮಿಷ ಮನತ್ರವಿದ್ೆ. ಈ ವಿಷಯವನತನ 4.15ಕ್ೆೆ ಮತಗಿಸಬೆೇಕತ.  

ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವೆಂಕಟೆೇಶ್ಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈಗ close ಮನಡಿಬಿಡತವುದ್ೇೆ?  

ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್:- ಮನನಯ ಸದಸಯರೆೇ, ಆ ರಿೇತಿಯಲೆ. ನೇವು ಬಹಳ ಚರೆ್ನನಗಿ ಪರಸನುಪ 
ಮನಡಿದೆೇರಿ. ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಸಹ ಚೆರ್ನನಗಿ ಉತ್ುರ ನೇಡಿದ್ನೆರ.ೆ ಈಗ ನಮೂ ಉದ್ೆೆೇಶ ಏನದ್ೆ 
ಅದನತನ ಕ್ನಪನಡಬೇೆಕತ. ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಅದನತನ ಮನಡತತಿುದ್ನೆರ.ೆ  

ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವೆಂಕಟೆೇಶ್ಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈಗ ನನನ ಉದ್ೆೆೇಶ ಏರೆ್ಂದರೆ, 24 
ಜನರ ಹೆಸರನತನ ಬಹರಂಗಪಡಿಸತತ್ೆುೇವೆಂದತ ಹೇೆಳಿದರತ. ಆದರೆ, ಅವರ ಹೆಸರನತನ ಬಹರಂಗಪಡಿಸಿಲೆ. 
ಅದನತನ ಮನಡಿ ಎಂಬತದತ ನನನ ಕ್ೊೇರಿಕ್ೆ. ಮತಂದನ ವಿಷಯವನತನ ತ್ಮಗೆ ಬಿಡತತ್ೆುೇರೆ್. 

ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್:- ಮನನಯ ಸಚಿವರೆ, ತ್ನವು ಮನನಯ ಸದಸಯರ ಆತ್ಂಕವನತನ ನವನರಣ ೆ
ಮನಡಿ. 
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ಶ್ರೇ ಎಸ್.ಟ್ಟ.ಸೂೆೇಮಶೆೇಖ್ರ್ಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈಗ 2,317 ಕ್ೊೇಟ್ಟ 
ರೂಪನಯಿಗಳಷತಿ ಹಣವನತನ ಮೇಸ ಮನಡಿರತವಂಥದತೆ. ಅಷತಿ ಜನರಿಗೂ ಪಕೆ ಮನಡತವಂತ್ಹ 
ಕ್ೆಲಸಕ್ೆೆ ಚನಲರೆ್ ಮನಡಿದ್ೆೆೇವೆ. ಇಂತ್ಹವರನತನ ರಕ್ಷಣ ೆಮನಡತತ್ನುರ ೆಎಂಬತದನತನ ಅವರ ಮನಸಿಸನಂದ 
ತ್ೆಗೆದತ ಹನಕಲ್ಲ. ರ್ನವು ಯನರನೂನ ಸಹ ರಕ್ಷಣೆ ಮನಡತವಂಥದತೆ ಇಲೆ. ಸನವಾಜನಕರಿಗ ೆಮೇಸ 
ಮತ್ತು ದತರತಪಯೇಗ ಮನಡಿರತವವರತ ಎಷೆಿೇ ದ್ೊಡಾರನಗಿದೆರೂ ಪನರಮನಣಿಕವನಗಿ ಅವರನತನ 
ದ್ೊೇಷನರೊೇಪಣೆ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆ. ಇಲ್ಲೆ ಬಡವರತ ಇರಬಹತದತ, ಮಧಯಮ ವಗಾದವರತ ಇರಬಹತದತ 
ಮತ್ತು ನವೃತಿು ಹೂೆಂದದಂತ್ಹ ವಯಕ್ತುಗಳು ಇರಬಹತದತ. ಇವರತಗಳು ಬರತವಂತ್ಹ ಬಡಿಾಯಿಂದಲೇೆ 
ಜಿೇವನ ಮನಡತವಂತ್ಹವರತ. 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.ೆಹರಿಪರಸನದ್ಚ (ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ 
ಮಂತಿರಗಳು ಕ್ೆೇವಲ ಕ್ೂೆೇ-ಆಪರೆೇಟ್ಟವಚ ಮಂತಿರಗಳಲೆ, ಅವರತ ಕ್ೊೇ-ಆಪರೇೆಟ್ಟವಚನಲ್ಲೆ ಸನಕಷತಿ 
ಅನತಭವ ಮತ್ತು ಹಡಿತ್ ಇರತವಂತ್ಹವರತ. ಮನನಯ ಯತ.ಬಿ.ವೆಂಕಟೆೇಶ್ಚರವರತ ಸದನದಲ್ಲೆ ಸನಕಷತಿ 
ಬನರಿ ಇದಕ್ೆೆ ಸಂಬಂಧಪಟಿಂತ್ೆ ಚಚೆಾ ಮನಡಿದ್ನೆರೆ. ಕ್ೆಳಮರೆ್ಯಲೂೆ ಸಹ ಇದಕ್ೆೆ ಸಂಬಂಧಪಟಿಂತ್ೆ 
ಚಚೆಾಯನಗಿದೆ್. ಇದರಲ್ಲೆ ಆಗಿರತವಂಥದತೆ ಏರೆ್ಂದರ,ೆ ಒಂದ್ೇೆ ಒಂದತ ಸಮತದ್ನಯದ ಬಹಳ 
ಬಡವರತ ಅಲ್ಲೆ ಒಳೆುಯ ಬಡಿಾ ಸಿಗತತ್ುದ್ೆಂದತ, ನವೃತಿು ಹೊಂದದ ನಂತ್ರ ಬಂದ ಎಲನೆ ಹಣವನತನ 
ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡತ ಆ ಬನಯಂಕಚನಲ್ಲೆ ಇಟ್ಟಿದ್ನೆರ.ೆ ಒಬಬರತ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮನಜಿ ಮೇಯರ್ಚ, ಅವರ ಮಗ 
ಲಂಡನ್ಚನಲ್ಲೆ veterinary doctor. ಅವರತ ನವೃತಿುಯನಗಿ ಬಂದಂತ್ಹ ಸತಮನರತ ಐದತ ಕ್ೊೇಟ್ಟ 
ರೂಪನಯಿಗಳನತನ ಈ ಬನಯಂಕಚನಲ್ಲೆಟ್ಟಿದ್ನೆರ.ೆ ಆ ಮನಜಿ ಮೇಯರ್ಚ ಯನರತ ಎಂದತ ಮನನಯ 
ಎಸ್.ಟ್ಟ.ಸೂೆೇಮಶೆೇಖ್ರ್ಚರವರಿಗೂ ಸಹ ಗೂೆತಿುದ್ೆ. ಬನಯಂಕಚನವರತ ಅವರಿಗೆ ಕ್ೆೈ ಎತಿುಬಿಟ್ಟಿದ್ನೆರ.ೆ ಅವರತ 
ಲಂಡನ್ಚನಂದ ವನಪಸತಸ ಬಂದದ್ನೆರ.ೆ ಈಗ ಅವರಿಗೆ ಊಟ ಮನಡತವುದಕೂೆ ಕಷಿವನಗಿದ್.ೆ 
ಆದತದರಿಂದ ಎಲೆವೂ ಸಹ ಮನನಯ ಮಂತಿರಗಳ ಕ್ೆೈಯಲ್ಲೆ ಇದ್ೆ. ಮನನಯ ಮಂತಿರಗಳು ಮನಸತಸ 
ಮನಡಿದರೆ ಎಲೆವನತನ ಸಹ ಮನಡಬಹತದತ. ಮನನಯ ಯತ.ಬಿ.ವೆಂಕಟೆೇಶ್ಚರವರತ ಸಿ.ಬಿ.ಐ. enquiry 
ಗೂ ಸಹ ಕ್ೆೇಳುತಿುದ್ನೆರೆ. ಇದತ ಸಿ.ಬಿ.ಐ.ಗೂ ಸಹ ಬೆೇಕ್ನಗಿಲೆ. ಮನನಯ ಎಸ್.ಟ್ಟ.ಸೂೆೇಮಶೆೇಖ್ರ್ಚರವರ 
enquiry ಆದರೆ ಸನಕತ. ಎಲೆವೂ ಸಹ ಸರಿಯನಗತತ್ುದ್ೆಂದತ ಎಲೆರಿಗೂ ನಂಬಿಕ್ೆ ಇದ್ೆ. ದಯವಿಟತಿ 
ಮನನಯ ಮಂತಿರಗಳು ಆ ಬಡವರಿಗೆ ಸಹನಯ ಮನಡಲ್ಲ ಎಂದತ ತ್ಮೂ ಮೂಲಕ ಒತ್ನುಯ 
ಮನಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ 
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ಶ್ರೇ ಎಸ್.ಟ್ಟ.ಸೊೇಮಶೆೇಖ್ರ್ಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ 
ರ್ನಯಕರ,ೆ ರ್ನನತ ಯನವುದ್ೆೇ ಕ್ನರಣಕೂೆ ಸಹ ಇದನತನ ನಲ್ಲೆಸತವುದಂಥದೆಕ್ೆೆ ಅವಕ್ನಶ 
ನೇಡತವುದಲೆ.  

(ಮತಂದತ) 

(609) 24.03.2022 04.10 LL-RN 

(ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್ಚರವರ ಉಪಸಿಾತಿ) 

ಶ್ರೇ ಎಸ್.ಟ್ಟ. ಸೂೆೇಮಶೆೇಖ್ರ್ಚ(ಮತಂದತ) 

ಈ ಪರಕರಣವನತನ ಇ.ಡಿ.ಯವರಿಗೂ ಸಹ ಕ್ೂೆಟ್ಟಿರತತ್ೆುೇವೆ. ಈ ಬಗೆೆ ಮನನಯ ಸದಸಯರಿಗೆ ಯನವ 
ಮನಹತಿಯನತನ ಕ್ೆೇಳಿದ್ನೆರ ೆಅದ್ೆಲೆವನೂನ ಸಹ ಕ್ೊಟ್ಟಿರತತ್ೆುೇವೆ. ಇವತಿುನ ಪರಿಸಿಾತಿಯಲ್ಲೆ ಏರ್ನಗತತ್ುದ್ ೆ
ಎಂಬತದನತನ ಹೆೇಳಬೆೇಕ್ೊೇ ಅಥವನ ಬೆೇಡವೇ ಅದತ ಗೂೆತಿುರತವುದಲೆ. ಇಂತ್ಹ ಬನಯಂಕಚಗಳಿಗ ೆ
ಒಂದತ ರೆ್ೂೇಟ್ಟಸ್ಚ ಕ್ೊಟಿ ಕೂಡಲೇೆ ಅವರತ ಹೆೈಕ್ೂೆೇಟಚಾಗೆ ಹೂೆೇಗತತ್ನುರೆ. ಮನರರೆ್ಯ ದವಸವೆೇ 
ತ್ಡಯೆನಜೆ್ಞ ತ್ರತತ್ನುರೆ. ಈ ಪರಿಸಿಾತಿ ಇರತತ್ುದ್ೆ. ಅದಕ್ನೆಗಿ ರ್ನವು ಇರತವಂತ್ಹ ಕ್ನನೂನರೆ್ನೇ 
ಬದಲನವಣೆ ಮನಡಬೇೆಕ್ನೆತನವುದತ ನಮೂ ಚಿಂತ್ರೆ್ಯನಗಿರತತ್ುದ್ೆ. ಏಕ್ೆಂದರ,ೆ ೨೩೧೭ ಕ್ೊೇಟ್ಟ 
ರೂಪನಯಿ ಚಿೇಟಚ ಮನಡಿರತವಂತ್ಹ ಪರಕರಣವನಗಿರತತ್ುದ್ೆ. ಇವತಿುನ ದವಸ ರ್ನನತ ಏನತ ಚಿೇಟಚ 
ಮನಡಿದರೂ ಸಹ ರ್ನನತ ನಂತ್ರ ಜಯಿಸಿಕ್ೊಳುುತ್ೆುೇರೆ್ ಎನತನವ ರಿೇತಿ ಇದರಲ್ಲೆ ಆಗಿರತತ್ುದ್ೆ. ಒಂದ್ೇೆ 
ಒಂದತ ಬನಯಂಕ್ತನಂದ ಇಡಿೇ ಬನಯಂಕ್ತಗ್ಚ ವಯವಸೆಾಗ ೆ ಹನಗೂ ಸಹಕ್ನರ ಕ್ೆೇತ್ರಕ್ೆೆ ಕ್ೆಟಿ ಹೆಸರತ 
ಬರತ್ಕೆಂತ್ಹದತೆ ಆಗಿರತತ್ುದ್ೆ.  

ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್ಚ:_ ಈ ಬಗೆೆ ಮನನಯ ಕ್ನನೂನತ ಸಚಿವರ ಜೊತ್ೆ ಚಚಾೆ ಮನಡಿ. 

ಶ್ಚರೇ ಎಸ್ಚ.ಟ್ಟ. ಸೂೆೇಮಶೆೇಖ್ರ್ಚ(ಸಹಕ್ನರ ಸಚಿವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈ 
ವಿಷಯಕ್ೆೆ ಸಂಬಂಧಪಟಿಂತ್ೆ ಮನನಯ ಕ್ನನೂನತ ಸಚಿವರತ ಹನಗೂ ಕ್ನನೂನತ ಇಲನಖ್ಯೆ 
ಕ್ನಯಾದಶ್ಾಯವರ ಜೊತ್ೆ ಸಹ ಚಚಾೆ ಮನಡತತಿುದ್ೆೆೇವ.ೆ ಈ ಪರಕರಣದಲ್ಲೆ ಕಠಿಣ ಕರಮ 
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ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುುವುದಕ್ೆೆ ಪರಯತ್ನ ಮನಡತತಿುದ್ೆೆೇವೆ. ಗತರತ ರನಘವೆೇಂದರ ಸಹಕ್ನರ ಬನಯಂಕ್ತಗೆ 
ಸಂಬಂಧಪಟಿ ಆಸಿುಯನತನ ನಮೂ ವಶಕ್ೆೆ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಂಡತ ಆಕ್ಷನ್ಚ ಮನಡತವಂತ್ಹ ಕ್ಲೆಸಕ್ೆೆ 
ಈಗನಗಲೆೇ ಚನಲರೆ್ ನೇಡಿರತತ್ೆುೇರ್.ೆ ಈಗ ರ್ನನತ ವಶ್ಷಿ ಸೌಹನದಾ ಸಹಕ್ನರ ಬನಯಂಕಚನ ವಿಷಯಕ್ೆೆ 
ಹೊೇಗಲೇೆ? 

ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್ಚ:- ಆಯಿತ್ತ. ಆದರೆ, ಸಾಲಪ ಬೇೆಗ ಮತಗಿಸಿ. ಏಕ್ೆಂದರ,ೆ ಇನತನ ಬೆೇರ ೆ
ವಿಷಯಗಳು ಚಚೆಾಗೆ ಬನಕ್ತ ಇರತತ್ುವೆ.  

ಶ್ರೇ ಎಸ್ಚ.ಟ್ಟ. ಸೊೇಮಶೆೇಖ್ರ್ಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಗಳು ಈ 
ದನ ಸಂಜೆ ೦೪-೦೦ ಗಂಟೆಗ ೆಸಭ ೆಕರದೆದ್ನೆರೆ. ಆ ಸಭೆಗ ೆರ್ನನತ ಸಹ ಹೊೇಗಬೆೇಕ್ನಗಿರತತ್ುದ್ೆ.  

(ಗೊಂದಲ) 

ವಶ್ಷಿ ಸೌಹನದಾ ಸಹಕ್ನರ ಬನಯಂಕಚನವರತ ಕ್ೂೆೇಟಚಾಗೆ ಹೊೇಗಿ ತ್ಡಯೆನಜೆ್ಞ ತ್ಂದರತತ್ನುರೆ. ಸದರಿ 
ತ್ಡಯೆನಜೆ್ಞಯನತನ ತ್ೆರವು ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಮನನಯ ಅಡೂೆಾೇಕ್ೆೇಟಚ ಜನರಲ್ಚರವರ ಜೊತ್ೆ 
ಮನತ್ರ್ನಡಿದತೆ, ಈ ವಿಷಯಕ್ೆೆ ಸಂಬಂಧಪಟಿ ಪರಕರಣ ಯನವ ದನ ವಿಚನರಣೆಗೆ ಇದ್ೆ, ಅದಕ್ನೆಗಿ 
ಪನಯರನವೆೈಸ್ಚ ರಿಪೆೆೈ ಮನಡಿ, ಆ ತ್ಡಯೆನಜೆ್ಞ ತ್ೆರವುಗೊಳಿಸತವುದಕ್ೆೆ ಪರಯತ್ನ ಮನಡಿರತತ್ೆುೇವೆ. ಇದರ 
ಜೊತ್ೆಗೆ, ಸದರಿ ಬನಯಂಕ್ತಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟಿಂತ್ೆ ಸಹಕ್ನರ ಸಂಘಗಳ ಕ್ನಯಿದ್,ೆ ೬೪ ರ ಪರಕ್ನರ 
ವಿಚನರಣ ೆ ಕೂಡ ಮನಡತತಿುದ್ೆೆೇವೆ. ಇನತನಳಿದಂತ್ೆ, ಸದರಿ ಬನಯಂಕ್ತನಲ್ಲೆ ಸಿಬಬಂದಗಳು ಏನತ ಚಿೇಟಚ 
ಮನಡಿದ್ನೆರ,ೆ ಆ ಬಗೆೆಯೂ ಕೂಡ ಕರಮ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡಿರತತ್ೆುೇವೆ. ಸದರಿ ತ್ಡಯೆನಜೆ್ಞ ತ್ೆರವು ಆದ 
ತ್ಕ್ಷಣವೆೇ, ಮನನಯ ಸದಸಯರ ಜೊತ್ೆ ಸಮನಲೂೆೇಚಿಸಿ ಗತರತ ರನಘವೆೇಂದರ ಸಹಕ್ನರ ಬನಯಂಕಚ 
ಪರಕರಣದಲ್ಲೆ ಯನವ ರಿೇತಿ ಗಂಭಿೇರ ಕರಮ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಳುಬೆೇಕ್ೆನತನವ ಬಗೆೆ ಚಚಾೆ ಮನಡತತ್ೆುೇವ.ೆ  

ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ. ವೆಂಕಟೆೇಶ್ಚ(ರ್ನಮನದ್ೆೇಾಶನ ಹೊಂದದವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 
ರ್ನನತ ಈ ಎರಡೂ ಬನಯಂಕತಗಳಿಗ ೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ ೆ ಒಂದತ ವಿಚನರವನತನ ಹೆೇಳುವುದಕ್ೆೆ 
ಬಯಸತತ್ೆುೇರೆ್. ಸದರಿ ತ್ಡಯೆನಜೆ್ಞಯನತನ ತ್ೆರವುಗೊಳಿಸಬೆೇಕ್ನಗಿರತವುದತ ಸಕ್ನಾರ ಅಲೆವೇೆ? ಇಷತಿ 
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ದನ ಆದರೂ ಆ ತ್ಡಯೆನಜೆ್ಞ ತ್ೆರವು ಆಗತತಿುಲೆ, ಕ್ನರಣ ಏನತ? ಅಷೆಿ ಅಲೆದ್ೇೆ, ಸದರಿ ಬನಯಂಕ್ತನ 
ವಿರತದಿ ಯನರನದರೂ ಡಿಪನಸಿಟರ್ಚ ದೂರತ ನೇಡತವುದಕ್ೆೆ ಪೂೆಲ್ಲೇಸ್ಚ ಸೆಿೇಷನ್ಚಗೆ ಹೊೇದರ,ೆ ಈ 
ಬನಯಂಕ್ತಗ ೆ ಸಂಬಂಧಪಟಿಂತ್ೆ ರ್ನಯಯನಲಯದಲ್ಲೆ ತ್ಡಯೆನಜೆ್ಞ ಇದ್ೆ. ಹನಗನಗಿ, ಪರಕರಣ 
ದ್ನಖ್ಲ್ಲಸತವುದಲೆವೆಂದತ ಹೆೇಳುತ್ನುರ.ೆ ಇದರಲ್ಲೆ ಇನತನ ಬಹಳಷತಿ ಡಿಪನಸಿಟರ್ಚ ದೂರತ 
ನೇಡತವವರಿದ್ನೆರ.ೆ ಈ ರಿೇತಿಯನದರೆ ಡಿಪನಸಿಟರ್ಚ ಸಹಕ್ನರ ಸಂಘಗಳ ಮೇಲೆ ಹೇೆಗೆ ನಂಬಿಕ್ ೆ
ಉಳಿಸಿಕ್ೂೆಳುುತ್ನುರೆ? ಅದ್ೇೆ ರಿೇತಿ ಕಳೆದ ಬನರಿಯೂ ಸಹ ಈ ವಿಚನರವನತನ ಪರಸನುಪ ಮನಡಿರತತ್ೆುೇರ್ೆ. 
ಈ ವಿಚನರದಲ್ಲೆ ಮನನಯ ಸಚಿವರ ಚಿಂತ್ರೆ್ಗಳು ಸರಿಯನಗಿದೆ್. ಆದರೆ, ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲೆ ಸಕ್ನಾರ 
ಕರಮ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುುವ ಕ್ನಲಘಟಿಕ್ೆೆ ಆ ಬನಯಂಕ್ತನವರತ ತ್ಮೂ ಆಸಿುಯಲ್ಲೆ ಈಗನಗಲೆೇ ಶೆೇಕಡ ೫೦ 
ರಷತಿ ಅವರ ಬೆೇರ್ನಮಿಗಳಿಗೆ ಮನರಿರತತ್ನುರ ೆಅಥವನ ಹಸನುಂತ್ರ ಮನಡಿರತತ್ನುರ.ೆ ಬರತವ ಮನರ್ಚಾ 
ತಿಂಗಳು ಮತಕ್ನುಯವನದ ನಂತ್ರ, ಇರತವಂತ್ಹ ಆಸಿು ಸಹ ಬೆೇರಯೆವರ ಹೆಸರಿಗ ೆ ಹೊೇಗತತ್ುದ್ೆ. 
ಹನಗನಗಿ, ಈ ಪರಕರಣಗಳಲ್ಲೆ ಎಷತಿ ನಧನನ ಮನಡತತಿುದ್ನೆರ,ೆ ಅದತ ಅವರಿಗೆ ಸಹಕ್ನರ ನೇಡಿದ ರಿೇತಿ 
ಆಗತತ್ುದ್ೆ. ಅದರ ಮೇಲ ೆಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಏನತ ಕರಮ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಳುುತ್ನುರ,ೆ ಅದನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುಲ್ಲ. 
ಆ ಜನ ಪನಪನತ್ೂರತ ಇವತಿುನ ದವಸ ಅಳುತಿುದ್ನೆರೆ. ಅವರಿಗೆ ಏರ್ನದರೂ ದಯಪನಲ್ಲಸಿ ಎಂದತ 
ಮನನಯ ಸಚಿವರಲ್ಲೆ ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ಪನರಥಿಾಸಿಕ್ೂೆಳುುತ್ೆುೇರೆ್.  

ಶ್ರೇ ಎಸ್ಚ.ಟ್ಟ. ಸೂೆೇಮಶೆೇಖ್ರ್ಚ(ಸಹಕ್ನರ ಸಚಿವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇತಿುೇಚೆಗ ೆ
ಪೊಲ್ಲೇಸ್ಚ ಇಲನಖ್ ೆ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳೊಂದಗ ೆಏನತ ಸಭ ೆ ನಡದೆರತತ್ುದ್ೆ, ಅದರ ಪರಕ್ನರ ಅವರತ ಕರಮ 
ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡಿರತತ್ನುರೆ. ಅಂದರೆ, ಸದರಿ ಬನಯಂಕಚಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟಿ ಆಸಿುಯನತನ ಮನರದ್ೇೆ 
ಇರತವಂತ್ಹ ರಿೇತಿಯಲ್ಲೆ ಕರಮ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡಿದ್ನೆರೆ. ಇರ್ೂೆನಂದತ ಆಡಿಟಚ ರಿಪೊೇಟಚಾ ಮತಗಿದ 
ತ್ಕ್ಷಣವೆೇ, ಯನವಲೆನೆ ಆಸಿುಗಳನತನ ಮತಟತಿಗೊೇಲತ ಹನಕ್ತಕ್ೊಳುಲನಗಿದ್ೆ, ಏನತ ಆಕ್ಷನ್ಚ ಮನಡಬೇೆಕತ 
ಎಂಬ ಎಲನೆ ಮನಹತಿಗಳನತನ ಮನನಯ ಸದಸಯರಿಗೆ ಕ್ೂೆಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ ಮನನಯ ಸದಸಯರ ಜೊತ್ೆ ರ್ನವು ಸಭ ೆ
ನಡಸೆಿದ ನಂತ್ರ, ಈ ಪರಕರಣಗಳಲ್ಲೆ ಏನತ ಕರಮ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡಿದ್ೆೆೇವೆಂಬ ಬಗೆೆಯೂ ಸಹ ರ್ನನತ 
ಮನಹತಿ ನೇಡತತ್ೆುೇರೆ್.  
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ಇನತನ ವಶ್ಷಿ ಸೌಹನದಾ ಸಹಕ್ನರ ಬನಯಂಕ್ತಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟಿಂತ್,ೆ ಮನನಯ ಹೈೆಕ್ೂೆೇಟಚಾನಲ್ಲೆ ೨-
೩ ವಿಚನರಣೆಗೆ ನಮೂ ಇಲನಖ್ಯೆ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಹನಜರನಗಿರತತ್ನುರೆ. ಅದಕ್ೆೆ ಸಂಬಂಧಪಟಿಂತ್ೆ 
ಪನಯರನವೆೈಸ್ಚ ರಿಪೆೆೈ ಕೂಡ ಎಲೆವೂ ಅಪಚ-ಟತ-ಡೇೆಟಚ ರಡೆಿ ಇರತತ್ುದ್ೆ. ಅಡೂೆಾೇಕ್ೆೇಟಚ ಜನರಲ್ಚರವರಿಗೆ 
ರಿಕ್ೆಾಸ್ಿಚ ಮನಡಿದತೆ, ಒಂದತ ಸಲ ಅಥವನ ಎರಡತ ಸಲ ಅವರತ ರ್ನಯಯನಲಯದಲ್ಲೆ ಹನಜರನದರ ೆಆ 
ತ್ಡಯೆನಜೆ್ಞ ಶೆೇಕಡನ ನೂರಕ್ೆೆ ನೂರರಷತಿ ತ್ೆರವನಗತತ್ುದ್ೆ. ತ್ಮಗೆಲನೆ ಗೊತಿುರತವಂತೆ್, 
ಹೆೈಕ್ೊೇಟಚಾನಲ್ಲೆ ಈಗ ಒಂದತ ದನ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದರ ೆ ಒಂದತ ವನರ; ಒಂದತ ವನರ ಎಂದತ 
ಹೆೇಳಿದರ ೆಒಂದತ ತಿಂಗಳು; ಆದರೆ, ಈ ಎರಡತ ಪರಕರಣಗಳಲ್ಲೆಯೂ ಸಹ ರ್ನವು ಹಂದ್ ೆಬಿದೆರತತ್ೆುೇವ.ೆ 
ಯನವುದ್ೆೇ ಕ್ನರಣಕೂೆ ಈ ರಿೇತಿಯ ಚಿೇಟಚ ಮನಡಿರತವವರಿಗೆ ಬತದಿ ಕಲ್ಲಸದ್ೆೇ ಬಿಡತವುದಲೆ. 
ಏಕ್ೆಂದರ,ೆ ಇಂತ್ಹ ಪರಕರಣಗಳಿಂದ ಜನರತ ಇಡಿೇ ಸಹಕ್ನರ ಕ್ೆೇತ್ರವನತನ ಕ್ೆಟಿ ಹೆಸರಿನಂದ 
ರೆ್ೂೇಡತವುದತ ಶತರತವನಗಿರತತ್ುದ್ೆ. ಇನತನ ಮತಂದ್ ೆ ಜನರತ ಯನವುದ್ೆೇ ಬನಯಂಕ್ತನಲ್ಲೆ ಡಪೆನಸಿಟಚ 
ಇಡತವುದಲೆ. ಅದಕ್ನೆಗಿಯೇ, ಆ ಜನರಿಗ ೆಗೌರವ ಬರತವ ರಿೇತಿ ಕರಮ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುಬೆೇಕತ.  

ಮನನಯ ಬಿ.ಕ್.ೆ ಹರಿಪರಸನದ್ಚರವರತ ಹೆೇಳಿದ ಪರಕರಣ ಒಂದ್ೆೇ ಅಲೆದ್ೆೇ, ಈ ರಿೇತಿಯ ಬೆೇಕ್ನದಷತಿ 
ಪರಕರಣಗಳು ಇರತತ್ುವೆ. ಇಂತ್ಹ ಬನಯಂಕಚಗಳಲ್ಲೆ ಕ್ೆೇವಲ ೧೦ ಲಕ್ಷ ರೂಪನಯಿ ಡಿಪನಸಿಟಚ ಇಟಿಂತ್ಹ 
ಹಣವನತನ ವನಪಸತಸ ಕ್ೊಡಿಸತವುದಕ್ೆೆ ಆಗಿರತವುದಲೆ. ಆ ಮಟಿಕ್ೆೆ ಚಿೇಟಚ ಆಗಿರತತ್ುದ್ೆ. ಆದರೆ, ಇಂತ್ಹ 
ಪರಕರಣಗಳಲ್ಲೆ ಕ್ನನೂನತ ವನಯಪ್ತುಯಳಗ ೆ ಏರೆ್ಲನೆ ಕರಮಗಳನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡತ ಅವರನತನ ಬಲ್ಲ 
ಹನಕಬೆೇಕತ, ಆ ಎಲನೆ ಕರಮಗಳನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಂಡತ, ಚಿೇಟಚ ಆಗಿರತ್ಕೆಂತ್ಹ ೨೩೧೭ ಕ್ೊೇಟ್ಟ 
ರೂಪನಯಿ ಹಣವನತನ ರಿಕವರಿ ಮನಡತ್ಕೆಂಥದೆಕ್ೆೆ ಏರೆ್ಲನೆ ಕಠಿಣ ಕರಮಗಳನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುಬೇೆಕತ, 
ಆ ಎಲನೆ ಕರಮಗಳನತನ ನೂರಕ್ೆೆ ನೂರತ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುುತ್ೆುೇವೆಂದತ ಈ ಸದನದಲ್ಲೆ ಹೆೇಳುವುದಕ್ೆೆ 
ಬಯಸತತ್ೆುೇರೆ್.  

ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ. ವೆಂಕಟೆೇಶ್ಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ೯ ಕ್ೊೇಟ್ಟ ರೂಪನಯಿ 
ಡಿಪನಸಿಟಚ ಇಟ್ಟಿರತವಂತ್ಹ ಪರಕರಣದ ಬಗೆೆ ಮನನಯ ಸಚಿವರಿಗೆ ಹೆೇಳಿರತತ್ೆುೇರ್.ೆ ಅವರಿಗೆ ಆ 
ಬನಯಂಕ್ತನಂದ ಸತಮನರತ ೨ ವಷಾಗಳ ಕ್ನಲ ಬಡಿಾಯನತನ ಸಹ ಕ್ೊಟ್ಟಿರತತ್ನುರ.ೆ ಅದಕ್ೆೆ ಸಂಬಂಧಪಟಿ 
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ತ್ೆರಿಗೆಯನತನ ಅವರತ ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ಕಟ್ಟಿರತತ್ನುರ.ೆ ಆದರೆ, ಈಗ ಆ ಹಣವನತನ ಕ್ೆೇಳುವುದಕ್ೆೆ ಹೂೆೇದರೆ, 
“ತ್ಮೂದತ ಫೆೇಕಚ ಡಿಪನಸಿಟಚ, ಬಡಿಾ ಕ್ೊಟ್ಟಿರತವ ಹಣ ವನಪಸತಸ ಕ್ೊಡಿ”ಚ ಎಂದತ ಹೆೇಳುತ್ನುರ.ೆ ಈ 
ವಿಷಯದಲ್ಲೆ ಯನವ ರಿೇತಿಯ ಕರಮ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುುತ್ನುರೆಂದತ ಮನನಯ ಸಚಿವರನತನ 
ಕ್ೆೇಳಬಯಸತತ್ುೆೇರೆ್.  

ಶ್ರೇ ಎಸ್.ಟ್ಟ. ಸೊೇಮಶೆೇಖ್ರ್ಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈಗನಗಲೆೇ ರ್ನನತ ಹೆೇಳಿದ 
ರಿೇತಿ, ಡಿಪನಸಿಟಚ ಅನತನ ಒಬಬರತ ಇಟ್ಟಿರತತ್ನುರೆ. ಆ ಡಿಪನಸಿಟಚ ಅನತನ ನಕಲ್ಲ ಮನಡಿ ಮತ್ೂೆುಬಬರಿಗ ೆ
ಕ್ೊಟ್ಟಿರತತ್ನುರ.ೆ ಅವಲೆೆವೂ ಸಹ ಈಗ ಪತ್ುೆ ಮನಡತತಿುದ್ೆೆೇವೆ. ಅದರಂತ್,ೆ ಒರಿಜನಲ್ಚ ಡಿಪನಸಿಟರ್ಚ 
ಯನರತ, ಡೂಪ್ತೆಕ್ೆೇಟಚ ಯನರತ; ಒರಿಜಿನಲ್ಚ ಡಿಪನಸಿಟಚ ಅನತನ ಯನರತ ಡೂಪ್ತೆಕ್ೆೇಟಚ ಮನಡಿದ್ನೆರ.ೆ ಆ 
ಎಲನೆ ಮನಹತಿ ಸದಯದಲ್ಲೆಯೇ ಗೊತ್ನುಗತತ್ುದ್.ೆ  

ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ. ವೆಂಕಟೆೇಶ್ಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ,  ಅದತ ಎಷತಿ ದವಸದಲ್ಲೆ 
ಗೊತ್ನುಗಬಹತದತ? 

ಶ್ರೇ ಎಸ್ಚ.ಟ್ಟ. ಸೂೆೇಮಶೆೇಖ್ರ್ಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಬರತವ ಏಪ್ತರಲ್ಚ ತಿಂಗಳ 
ಅಂತ್ಯದ್ೂೆಳಗೆ ಅಥವನ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲೆ ಅದತ ಆಗಬಹತದತ.  

ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ. ವೆಂಕಟೆೇಶ್ಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನವು ಜೂನ್ಚ ತಿಂಗಳವರೆಗೂ ಸಹ 
ಕ್ೆೇಳುವುದಲೆ.  

ಶ್ರೇ ಎಸ್ಚ.ಟ್ಟ. ಸೂೆೇಮಶೆೇಖ್ರ್ಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಆಯಿತ್ತ.  

ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್ಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರತ ಈಗ ನಯಮ 72 ರ ವಿಷಯವನತನ ಚಚಾೆಗೆ 
ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುುವುದಕ್ೆೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ನೆರ.ೆ ಈ ಮಧಯದಲ್ಲೆ ಮನನಯ ಆರೂೆೇಗಯ ಮತ್ತು ಕತಟತಂಬ ಕಲನಯಣ 
ಸಚಿವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟಿ ಒಂದತ ವಿಷಯ ಇದ್ೆ. ಹನಗನಗಿ, ಈಗ ಯನವ ವಿಚನರ 
ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುಬೇೆಕ್ೆಂದತ ಸಭನರ್ನಯಕರತ ತಿಳಿಸಬೆೇಕತ.  
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ಶ್ರೇ ಕೆ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ 
ಆರೂೆೇಗಯ ಮತ್ತು ಕತಟತಂಬ ಕಲನಯಣ ಸಚಿವರತ ಸದನದಲ್ಲೆ ಹನಜರಿರತವುದರಿಂದ ಆರೂೆೇಗಯ ಮತ್ತು 
ಕತಟತಂಬ ಕಲನಯಣ ಇಲನಖ್ನ ನೇತಿ ಹನಗೂ ಕ್ನಯನಾಚರಣೆಯ ಮೇಲ್ಲನ ಚಚಾೆ ಶತರತ 
ಮನಡಬಹತದತ. ಅದಕ್ೆೆ ಮದಲತ ಮನನಯ ಸಚಿವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟಿ ನಯಮ ೭೨ರ ವಿಷಯವನತನ 
ಚಚೆಾಗ ೆತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡತ ನಂತ್ರ ಉಳಿದ ಚಚೆಾಯನತನ ತೆ್ಗೆದತಕ್ೊಳುಬಹತದತ.  
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೦೯. ಗಮನ ಸೆಳಯೆತವ ಸೂಚರೆ್ಗಳೆು 

ಅ) ವಿಷಯ:- ಮಂಡಯ ವೈೆದಯಕ್ತೇಯ ವಿಜ್ಞನನ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಂಸೆಾಯಲ್ಲೆ ಅಸೂೆೇಸಿಯೇಟಚ 
ಪೊರಫೆಸರ್ಚಗಳಿಗೆ ನವೃತಿು ವೆೇತ್ನವನತನ ಮಂಜೂರತ ಮನಡತವ 
ಕತರಿತ್ತ 

- - - 

ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗೌಡ(ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್ೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ,  ಮಂಡಯ ವೆೈದಯಕ್ತೇಯ 
ವಿಜ್ಞನನ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಂಸೆಾಯಲ್ಲೆ ಅಸೂೆೇಸಿಯೇಟಚ ಪೊರಫೆಸರ್ಚಗಳಿಗೆ ನವೃತಿು ವೆೇತ್ನವನತನ ಮಂಜೂರತ 
ಮನಡತವ ಕತರಿತ್ತ ಮನನಯ ಆರೂೆೇಗಯ ಮತ್ತು ಕತಟತಂಬ ಕಲನಯಣ ಹನಗೂ ವೆೈದಯಕ್ತೇಯ ಶ್ಕ್ಷಣ 
ಸಚಿವರ ಗಮನವನತನ ಸಳೆೆಯಬಯಸತತ್ೆುೇರೆ್.  

ಡನ: ಕ್.ೆ ಸತಧನಕರ್ಚ(ಆರೂೆೇಗಯ ಮತ್ತು ಕತಟತಂಬ ಕಲನಯಣ ಹನಗೂ ವೆೈದಯಕ್ತೇಯ ಶ್ಕ್ಷಣ 
ಸಚಿವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ,  

(ಉತ್ುರದ ಪರತಿಯನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ್ೆ) 

  



185 

                                                                                                                                                  ವಿಪ/24-03-2022   
“ wzÀÄÝ¥ÀrAiÀiÁUÀzÀ ¥Àæw/unedited copy/£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ¼À°è CxÀªÁ ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉUÁV G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀPÀÆqÀzÀÄ 

__________________________________________________________________________________ 

(ಈ ಹಂತ್ದಲ್ಲೆ ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರತ ಪ್ತೇಠವನತನ ಅಲಂಕರಿಸಿದರತ) 

ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸದಸಯರನದಂತ್ಹ ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗೌಡರವರತ ಮಂಡಯ 
ವೆೈದಯಕ್ತೇಯ ವಿಜ್ಞನನ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಂಸೆಾಯಲ್ಲೆ ಅಸೂೆೇಸಿಯೇಟಚ ಪೊರಫೆಸರ್ಚಗಳಿಗ ೆನವೃತಿು ವೆೇತ್ನವನತನ 
ಮಂಜೂರತ ಮನಡತವ ಕತರಿತ್ತ ಸಕ್ನಾರದ ಗಮನವನತನ ಸಳೆೆದದ್ನೆರೆ. ಆದರೆ, ಇವತಿುನ ದವಸ 
ಖ್ನಯಂ ಆಗಿ ರೆ್ೇಮಕಗೂೆಂಡಿರತವ ಬೂೆೇಧಕ ಮತ್ತು ಬೊೇಧಕ್ೆೇತ್ರ ವೃಂದದ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಮತ್ತು 
ಸಿಬಬಂದಗಳಿಗೆ ದರ್ನಂಕ:27.08.2020 ರಿಂದ ಜನರಿಗ ೆ ಬರತವಂತ್ೆ, ರನಷಿರೇಯ ಪ್ತಂಚಣಿ 
ಯೇಜರೆ್ಯನತನ ಜನರಿಗೊಳಿಸಲನಗಿದ್.ೆ ಸದರಿ ಆದ್ೆೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದ ದರ್ನಂಕದಂದ 
ಉದ್ೊಯೇಗದ್ನರರ ವಂತಿಗಗೆನಗಿ ಅನತದ್ನನ ಬಿಡತಗಡೆ ಮನಡಲನಗಿರತತ್ುದ್ೆ.  

ಅದರಂತ್,ೆ ದರ್ನಂಕ:27.08.2020ರಿಂದ ಹೂೆಸ ಪ್ತಂಚಣಿ ಯೇಜರೆ್ಯಡಿಯಲ್ಲೆ ಸಂಸೆಾಯ 
ವಂತಿಕ್ೆ ಹನಗೂ ಸಿಬಬಂದ ವಂತಿಕ್ೆಯನತನ ಎನ್ಚ.ಪ್ತ.ಎಸ್ಚ. ಟರಸ್ಿಚ ಅಕ್ೌಂಟಚ ಇಲ್ಲೆಗೆ ಜಮ 
ಮನಡಲನಗಿರತತ್ುದ್.ೆ  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:_ ಮನನಯ ಸಚಿವರೆೇ, ತ್ನವು ಉತ್ುರ ನೇಡಿದೆೇರನ?  

ಡನ: ಕ್.ೆ ಸತಧನಕರ್ಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಹೌದತ ಉತ್ುರ ನೇಡಿರತತ್ೆುೇರೆ್.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಹನಗನದರ,ೆ ಮನನಯ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗೌಡರೇೆ ತ್ಮಗೆ ಉತ್ುರ 
ನೇಡಿರತವುದರಿಂದ, ಈಗ ತ್ನವು ಸಪಷಿಿೇಕರಣ ಕ್ೆೇಳಿ.  

ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ನನಗೆ ಈಗ ಉತ್ುರ ಬಂದರತತ್ುದ್ೆ. ಇನೂನ 
ರ್ನನತ ಅದನತನ ಓದತತಿುದ್ೆೆೇರೆ್.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:_ ಹನಗನದರ,ೆ ಈ ಬಗೆೆ ಸಪಷಿಿೇಕರಣ ಇದೆರ ೆಕ್ೆೇಳಿ.  
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ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ನನಗ ೆಈಗ ಉತ್ುರ ನೇಡಿರತತ್ನುರೆ ಹನಗೂ 
ನನಗ ೆನೇಡಿರತವ ಉತ್ುರ ಬಹಳ ಚಿಕೆದ್ನಗಿದ್.ೆ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಪೂಣಾ ಉತ್ುರ ನೇಡಿದ ನಂತ್ರ 
ರ್ನನತ ಸಪಷಿಿೇಕರಣ ಕ್ೆೇಳುತ್ೆುೇರ್ೆ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:_ ತ್ನವು ಯನವನಗಲೂ ಸಹ ಹೇಗೆಯೇ ಮನಡತತಿುೇರಿ. ನಯಮ ೭೨ 
ರಡಿಯಲ್ಲೆ ವಿಷಯ ಪರಸನುಪ್ತಸಿದ್ನಗಲೆೇ ಸಂಬಂಧಪಟಿ ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರ ಕ್ೂೆಡತತ್ನುರ.ೆ  

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.ೆ ಹರಿಪರಸನದ್ಚ(ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈಗ 
ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರ ನೇಡತತಿುದ್ನೆರ.ೆ ಅಷಿರಲ್ಲೆ ಮನನಯ ಮರಿತಿಬಬೆೇಗೌಡರತ ಉತ್ುರವನತನ 
ಓದಕ್ೊಳುುತ್ನುರೆ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರೇೆ, ನಯಮ ೭೨ರಡಿಯಲ್ಲೆ ಮನನಯ 
ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರ ನೇಡತತಿುದ್ೆೆೇರ್ೆಂದತ ಹೆೇಳಬೆೇಕಷೆಿ. ಆ ನಂತ್ರ ಸಪಷಿಿೇಕರಣ ಕ್ೆೇಳಬೆೇಕತ. ಅದಕ್ೆೆ  
ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರ ನೇಡಬೆೇಕತ.  

ಡನ: ಕ್ೆ. ಸತಧನಕರ್ಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈ ವಿಷಯದ ಬಗೆೆ ವಿವರಣೆ ನೇಡತತ್ೆುೇರ್ೆ. 
ಆ ನಂತ್ರ ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಸಪಷಿಿೇಕರಣ ಕ್ೆೇಳಲ್ಲ. ಮಂಡಯ ವೆೈದಯಕ್ತೇಯ ವಿಜ್ಞನನ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಂಸೆಾ, 
ಮಂಡಯ ಇಲ್ಲೆ ಪರಸತುತ್ ಈ ಕ್ೆಳಕಂಡ ಖ್ನಯಂ ಬೊೇಧಕ ಮತ್ತು ಬೂೆೇಧಕ್ೆೇತ್ರ ಸಿಬಬಂದ 
ವಗಾದವರಿಗ ೆಹೂೆಸ ಪ್ತಂಚಣಿಯನತನ ಪನವತಿಸಲನಗತತಿುದ್ೆ. ಒಟತಿ Non-Teaching Staff-227. 
ಅದರಲ್ಲೆ Professors-18, Associate Professors-41, Assistant Professors-51, 
Senior Resident-10, CMO & LMO-11 ಇರತತ್ನುರ.ೆ ಇಲ್ಲೆ ಏರ್ನಗಿದೆ್ಯಂದರೆ, 
ದರ್ನಂಕ:01.04.2006ರ ನಂತ್ರ ಹೊಸ ಪ್ತಂಚಣಿ ಯೇಜರೆ್ ಜನರಿಗೆ ಬಂದರತತ್ುದ್ೆ. ಅದರ ಪರಕ್ನರ 
ಇವತಿುನ ದವಸ ಯನರತ ಸಿಬಬಂದ ಇರತತ್ನುರ ೆಅವರತ ಹನಗೂ ಸಕ್ನಾರ ಇಬಬರೂ ತ್ಲನ ಶೇೆಕಡ ೫೦ 
ರಷತಿ ಎನ್ಚ.ಪ್ತ.ಎಸ್ಚ. ವಂತಿಕ್ೆಯನತನ ಸಂದ್ನಯ ಮನಡಬೇೆಕ್ನಗತತ್ುದ್ೆ. ಅದಕ್ೆೆ ಅವರನತನ ರೆ್ೇಮಕ್ನತಿ 
ಮನಡತವಂತ್ಹ ಸಂದಭಾದಲ್ಲೆ ರೆ್ೇಮಕ್ನತಿ ಆದ್ೆೇಶದಲ್ಲೆಯೂ ಸಹ ಬರೆದರತತ್ನುರೆ. ಆ ಆದ್ೆೇಶದ ೩ರೆ್ೇ 
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ಅಂಶದಲ್ಲೆ,ಚ “ಚ he/she would be entitled for contributory pension or 
contribution for PF Schemes status’ಚಈ ರಿೇತಿ ಕ್ೊಟ್ಟಿದ್ನೆರೆ. ಇವತಿುನ ದವಸ ಮನನಯ 
ಸದಸಯರತ ವಯಕುಪಡಿಸಿರತವ ಮತಖ್ಯವನದ ವಿಚನರದಲ್ಲೆ ರ್ನವು ನಮೂ ಇಲನಖ್ಯೆಿಂದ ಡಿ.ಪ್ತ.ಎ.ಆರ್ಚ. ಗೆ 
ಅಭಿಪನರಯಕ್ನೆಗಿ ಕಳುಹಸತತ್ೆುೇವೆ. ಈ ಬಗೆೆ ಡಿ.ಪ್ತ.ಎ.ಆರ್. ಜೊತ್ೆ ಚಚೆಾ ಮನಡಿ, ಪತನೆಃ ಆಥಿಾಕ 
ಇಲನಖ್ಗೆ ೆ ಕಳುಹಸಿಕ್ೂೆಟತಿ ಈ ಸಿಬಬಂದಗಳನತನ ಪತನೆಃ ಹಳೆಯ ಪ್ತಂಚಣಿ ಯೇಜರೆ್ಗ ೆ
ಒಳಪಡಿಸತವುದಕ್ೆೆ ಸನಧಯವಿದ್ೆಯೇ ಎಂಬತದನತನ ಪರಮಶ್ಾಸತತ್ೆುೇವೆ.  

(ಮತಂದತ) 

 

(610) 24.03.2022 4.20 ವೆೈಎಲ್-ಎಕ್ೆ           (ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಾತಿ) 

ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗೌಡ (ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್ೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 2005ರೆ್ೇ ಸನಲ್ಲನಲ್ಲೆ 
ಮಂಡಯ ವೆೈದಯಕ್ತೇಯ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಂಸೆಾ ಪನರರಂಭವನಗಿತ್ತು.  ಆದರೆ, ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರದಲ್ಲೆ 
“ದರ್ನಂಕ: 27.08.2020ರ ಆದ್ೆೇಶದಂತ್ ೆದರ್ನಂಕ: 27.08.2020 ರಿಂದ ಜನರಿಗ ೆಬರತವಂತ್ೆ 
ರನಷಿರೇಯ ಪ್ತಂಚಣಿ ಯೇಜರೆ್ಯನತನ ಜನರಿಗಳಿಸಲನಗಿರತತ್ುದ್ೆ”ಚ ಎಂದತ ತಿಳಿಸಿದ್ನೆರೆ.  ಮನನಯ 
ಸಚಿವರತ ಸಹ ಒಬಬ ವೆೈದಯರತ.  ಈ ಕ್ನಲೇೆಜತ ಪನರರಂಭವನಗಿ 15 ವಷಾಗಳನಗಿದತೆ, ಈಗ ದರ್ನಂಕ: 
27.08.2020 ರಿಂದ ಪ್ತಂಚಣಿ ಯೇಜರೆ್ಯಲ್ಲೆ ಹಣ ತ್ೊಡಗಿಸಬೆೇಕ್ೆಂದತ ಹೇೆಳಿದ್ನೆರ.ೆ  ಹನಗನದರೆ, 
15 ವಷಾಗಳಿಂದ ಏನತ ಮನಡಿದ್ನೆರ?ೆ ಈಗ ಜನರಿಗೂೆಳಿಸಿರತವ ರನಷಿರೇಯ ಪ್ತಂಚಣಿ ಯೇಜರೆ್ಯಲ್ಲೆ 
ಏರ್ನಗಿದೆ್ ಎಂದರೆ, ಪೊರಫಸೆರ್ಚ ಸಹ ಹಣ ಭರಿಸಬೆೇಕತ ಮತ್ತು ಸಕ್ನಾರವು ಹಣ ಭರಿಸಬೆೇಕತ. ಆದರೆ, 
ಅವರ ಉತ್ುರದಂದ್ನಗಿ ಕಳದೆ 15 ವಷಾಗಳಿಂದ ಯನವುದ್ೆೇ ಕರಮವನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡಿಲೆ.   

 ಈ ಸಂಸೆಾಗೆ ಹೊಸ ಪ್ತಂಚಣಿ ಯೇಜರೆ್ ಬರತವ ಮತರ್ನನ ಹಳೆಯ ಪ್ತಂಚಣಿ ಯೇಜರೆ್ ಅಡಿ 
ಕ್ೆಲವರತ ರೆ್ೇಮಕಗೂೆಂಡಿದತೆ, ಅವರ ಸಮಸೆಯಯನತನ ಬಗಹೆರಿಸತವವರತ ಯನರತ? ಹೂೆಸ ಪ್ತಂಚಣಿ 
ಯೇಜರೆ್ ಬರತವ ಮತರ್ನನ ಯನರತ ರೆ್ೇಮಕಗೂೆಂಡಿದ್ನೆರೆ, ಅವರತ Dean ಮತ್ತು Director 
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ಮೂಲಕ ಅರೆ್ೇಕ ಪತ್ರ ವಯವಹನರ ಮನಡಿದ್ನೆರ.ೆ  ಜೊತ್ೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ಹೊಸ ಪ್ತಂಚಣಿ ಯೇಜರೆ್ 
ನೇಡತತ್ೆುೇವೆ ಎಂದ್ನಗಲ್ಲ ಮತ್ತು ಹಳಯೆ ಪ್ತಂಚಣಿ ಯೇಜರೆ್ ನೇಡತತ್ೆುೇವೆ ಎಂದ್ನಗಲ್ಲ 
ಇದತವರೆವಿಗೂ ಸಹ ಉತ್ುರ ನೇಡಿಲೆ.  15 ವಷಾಗಳ ನಂತ್ರ ಅಂದರೆ ದರ್ನಂಕ: 27.08.2020 
ರಿಂದ ಜನರಿಗ ೆಬರತವಂತ್ ೆರನಷಿರೇಯ ಪ್ತಂಚಣಿ ಯೇಜರೆ್ಯನತನ ಜನರಿಗೂೆಳಿಸಲನಗಿರತತ್ುದ್ ೆಎಂದತ 
ಸಕ್ನಾರ ಹೆೇಳುತಿುದ್ೆ.  ಕಳದೆ 15 ವಷಾಗಳಿಂದ ಅವರ contribution ಹಣವನತನ ಸಕ್ನಾರ ಎಲ್ಲೆ 
ತ್ೊಡಗಿಸಿದ್?ೆ ಇಷೂೆಿಂದತ ಅಜನಗೃತ್ೆಯಿಂದ ವೈೆದಯಕ್ತೇಯ ಶ್ಕ್ಷಣ ಇಲನಖ್ ೆ ಕ್ನಯಾನವಾಹಸಿದರೆ 
ಹೆೇಗ?ೆ ಆ ಸಿಬಬಂದಗಳು ದೇಘಾಕ್ನಲದವರಗೊ ಸೇೆವ ೆಮನಡಿದತೆ, ಕ್ೂೆೇವಿಡಚ-19 ಸಂದಭಾದಲ್ಲೆ ಸಹ 
ಅವರೆಲೆರೂ ಮಂಡಯ ವೈೆದಯಕ್ತೇಯ ಕ್ನಲೇೆಜಿನಲ್ಲೆ ತ್ತಂಬನ ಉತ್ುಮ ಸೇೆವೆ ಮನಡಿದಂಥವರನಗಿದ್ನೆರ.ೆ  
ಅವರಿಗೆ ನವೃತಿು ವೇೆತ್ನ ನೇಡತವಲ್ಲೆ ಸರಿಯನದ ಕ್ನನೂನತ ಮತ್ತು ನಯಮಗಳ ಬಗೆೆ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು 
ಗಮನಸದ್ೇೆ ಈ ರಿೇತಿ ತ್ಪನಪಗಿ ಉತ್ುರ ನೇಡಿದರ ೆ ಹೆೇಗ?ೆ ಉದ್ನಹರಣೆಗೆ ಹೆೇಳುವುದ್ನದರೆ, ಡನ|| 
ಜಿ.ಎಂ.ಪರಕ್ನಶ್ಚರವರತ ರೆ್ೇಮಕಗೊಂಡಿದತೆ ದರ್ನಂಕ: 26.12.2005 ಹನಗೂ date of 
reporting ದರ್ನಂಕ: 28.12.2005; ಡನ|| ಕ್.ೆಎಂ.ಶ್ವಕತಮನರ್ಚ ರೆ್ೇಮಕಗೊಂಡಿದತೆ ದರ್ನಂಕ: 
02.07.2005 ಹನಗೂ date of reporting ದರ್ನಂಕ: 22.12.2005; ಡನ|| ಷಣತೂಖ್ಪಪರವರತ 
ರೆ್ೇಮಕಗೂೆಂಡ ಆದ್ೆೇಶದ ದರ್ನಂಕ: 02.01.2005 ಹನಗೂ date of reporting ದರ್ನಂಕ: 
06.03.2006.  ಇವರತಗಳೆಲೆರೂ ಮಂಡಯ ವೆೈದಯಕ್ತೇಯ ಕ್ನಲೇೆಜಿನಲ್ಲೆ ಹಳೆಯ ಪ್ತಂಚಣಿ ಅಡಿ 
ರೆ್ೇಮಕಗೂೆಂಡವರನಗಿದ್ನೆರೆ. ಹನಗೆಯೇ ಹೊಸ ಪ್ತಂಚಣಿ ಯೇಜರೆ್ ಅಡಿ ರೆ್ೇಮಕಗೂೆಂಡವರತ 
ಬಹಳಷತಿ ಮಂದ ಇದ್ನೆರೆ.  

ಆದರೆ, ಮನನಯ ಸಚಿವರತ 15 ವಷಾಗಳ ನಂತ್ರ ಅವರಲೆೆರಿಗೂ ಹೂೆಸ ಪ್ತಂಚಣಿ ಯೇಜರೆ್ಯ 
ಪರಕ್ನರ ಕರಮವಹಸಲನಗತವುದ್ೆಂದತ ಉತ್ುರದಲ್ಲೆ ತಿಳಿಸಿದ್ನೆರ.ೆ  ಹನಗನದರೆ, 2005ರೆ್ೇ ಸನಲ್ಲನಲ್ಲೆಯೇ 
ಹಳೆಯ ಪ್ತಂಚಣಿ ಯೇಜರೆ್ ಅಡಿ ರೆ್ೇಮಕ್ನತಿ ಆದ್ೆೇಶ ಮನಡಿಕ್ೂೆಳುಲನಗಿದ್ೆ ಹನಗೂ ಆ ಸಂಬಂಧ 
ದರ್ನಂಕ: 09 ಮನರ್ಚಾ 2005 ಸತತ್ೊುೇಲೆ ಸಹ ಹೊರಡಿಸಲನಗಿದ್ೆ.  ಆ ಸತತ್ೊುೇಲೆ ಪರಕ್ನರ 
ರೆ್ೇಮಕ್ನತಿ ಆಗಿ, ಡಿಸಂೆಬರ್ಚ 2005 ರಲ್ಲೆಯೇ ರಿಪೊೇಟಚಾ ಮನಡಿಕ್ೊಂಡತ, ಕ್ೆಲಸಕ್ೆೆ 
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ಹನಜರನಗಿರತವಂಥವರತ ಬಹಳಷತಿ ಮಂದ ಇದ್ನೆರ.ೆ  ತ್ನವು ನೇಡಿರತವ ಉತ್ುರದಲ್ಲೆ 227 ಮಂದ 
ಏನದ್ನೆರ,ೆ ಅವರಲ್ಲೆ ಹಳಯೆ ಪ್ತಂಚಣಿ ಯೇಜರೆ್ ಅಡಿ ರೆ್ೇಮಕಗೂೆಂಡವರತ ಬಹಳಷತಿ ಮಂದ 
ಇದ್ನೆರ.ೆ ಹನಗೆಯೇ ಹೂೆಸ ಪ್ತಂಚಣಿ ಯೇಜರೆ್ ಅಡಿ ರೆ್ೇಮಕಗೂೆಂಡವರತ ಬಹಳಷತಿ ಮಂದ 
ಇದ್ನೆರ.ೆ  ದರ್ನಂಕ: 01.04.2006ರ ನಂತ್ರ ರೆ್ೇಮಕಗೊಂಡವರಿಗೆ ಹೂೆಸ ಪ್ತಂಚಣಿ ಯೇಜರೆ್ 
ಜನರಿ ಮನಡತವಲ್ಲೆ ನಮೂ ಆಕ್ೆೇಪಣೆ ಏನಲೆ.  ಏಕ್ೆಂದರ,ೆ ಸಕ್ನಾರದ ನಯಮನವಳಿ ಪರಕ್ನರ ಅದತ 
ಇರತವುದತ ಪರಸತುತ್.   ಆದರ,ೆ ದರ್ನಂಕ: 01.04.2006ರ ಹಂದ್ಯೆೇ ರೆ್ೇಮಕಗೊಂಡತ, ಕ್ೆಲಸಕ್ೆೆ 
ಸೇೆಪಾಡಗೊೆಂಡವರಿಗೆ ಹಳೆಯ ಪ್ತಂಚಣಿ ಯೇಜರೆ್ಯನತನ ನೇಡಬೆೇಕಲೆವೆೇ? ಇದರ ಬಗೆೆ ಮನನಯ 
ಸಚಿವರ ಇಲನಖ್ ೆ ಸಪಷಿತ್ೆ ಮನಡದ್ಯೆೇ, 2020ರಿಂದ ರನಷಿರೇಯ ಪ್ತಂಚಣಿ ಯೇಜರೆ್ಯನತನ 
ನೇಡತತ್ೆುೇವೆ ಎಂದರೆ, ಕಳೆದ 15 ವಷಾಗಳ ಅವರ ಪ್ತಂಚಣಿ ಬಗೆೆ ಇಲನಖ್ೆ ಏನತ ಕ್ನಳಜಿವಹಸಿದೆ್? ಈ 
ರಿೇತಿ ತ್ಪತಪ ಮನಡಿರತವಂಥ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಯನರತ? ಎಂಬತದರ ಬಗೆೆ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ತಿಳಿಸಬೆೇಕತ.  

ಡನ|| ಕೆ್.ಸತಧನಕರ್ (ಆರೂೆೇಗಯ ಮತ್ತು ಕತಟತಂಬ ಕಲನಯಣ ಹನಗೂ ವೆೈದಯಕ್ತೇಯ ಶ್ಕ್ಷಣ 
ಸಚಿವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗೌಡರವರತ ಹೆೇಳಿದ ಹನಗೆ ದರ್ನಂಕ: 
01.04.2006ರ ನಂತ್ರ ಹೊಸ ಪ್ತಂಚಣಿ ಯೇಜರೆ್ ಜನರಿಗ ೆಬಂದರತವುದತ.  ಬೊೇಧಕ ಮತ್ತು 
ಬೊೇಧಕ್ೆೇತ್ರ ಸಿಬಬಂದಗಳು ದರ್ನಂಕ: 01.04.2006ರ ನಂತ್ರ ಯನರತ ರೆ್ೇಮಕಗೂೆಂಡಿದ್ನೆರೆ, 
ಅವರತ ಹೂೆಸ ಪ್ತಂಚಣಿ ಯೇಜರೆ್ ಮೂಲಕವೆೇ ಸೇೆಪಾಡಗೊೆಳುಬೆೇಕ್ನಗತತ್ುದ್ೆ.  ಅದ್ೆೇ 
ರಿೇತಿಯಲ್ಲೆಯೇ ಬೂೆೇಧಕ್ೇೆತ್ರ ವೃಂದದ ಅಧಿಕ್ನರಿ ಮತ್ತು ಸಿಬಬಂದಗಳಿಗೆ ಹಣವನತನ ನೇಡಲನಗತತ್ುದ್ೆ.  
ಆದರೆ, ದರ್ನಂಕ: 01.04.2006ಕೂೆ ಮದಲತ ರೆ್ೇಮಕಗೂೆಂಡ ಅಧಿಕ್ನರಿ ಮತ್ತು ಸಿಬಬಂದಗಳಿಗೆ 
ಹಳೆಯ ಪ್ತಂಚಣಿ ಯೇಜರೆ್ ಪರಕ್ನರವೆೇ ನೇಡಬೇೆಕ್ನಗತತ್ುದ್ೆ.  ಆದರೆ, ದರ್ನಂಕ: 01.04.2006ಕೂೆ 
ಮದಲತ ಅಂದರೆ ಫೆಬರವರಿ ಮನಹೆಯಲ್ಲೆ ಸತಮನರತ 10 ಮಂದ ರೆ್ೇಮಕಗೂೆಳುುತ್ನುರೆ.  ಆ 10 
ಮಂದ ರೆ್ೇಮಕಗೂೆಂಡನಗ ಆದ್ೆೇಶದಲ್ಲೆ ಒಂದತ ಷರತ್ತು ವಿಧಿಸಿ, ರೆ್ೇಮಕ ಮನಡಿಕ್ೊಳುಲನಗಿದ್ೆ.  
ಅದ್ೆೇರೆ್ಂದರೆ,ಚ “He or she would be entitled for contributory pension of 
contribution, PF scheme status”ಚಎಂದತ ನೇಡಲನಗಿದ್.ೆ  ಅದರ ಹೂೆರತ್ನಗಿ ಸಹ ಅದರ 
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ಬಗೆೆ ಗಮನಹರಿಸಿ ಯನರಿಗೂ ಸಹ ಅರ್ನಯಯವನಗಬನರದತ ದರ್ನಂಕ: 01.04.2006ರ ನಂತ್ರ 
ರೆ್ೇಮಕವನಗಿದರೆ Gazette Order/Government Order ಸಹ ತ್ತಂಬನ ಮತಖ್ಯವನಗತತ್ುದ್ೆ.  
ಏನತ ಷರತ್ತು ವಿಧಿಸಲನಗಿದ್ೆ ಅದತ ಮತಖ್ಯವಲೆವೆಂದತ ಹೆೇಳಿ, D.P.A.R (Department of 
Personnel and Administrative Reforms) ರವರೊಂದಗ ೆ ಮತ್ತು ಆಥಿಾಕ 
ಇಲನಖ್ಯೆವರೂೆಂದಗೆ ಚಚೆಾ ಮನಡಿ, ಅವರ ಸಲಹ ೆತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಂಡತ ಹಂದ್ ೆಆಗಿರತವಂಥ ತ್ಪಪನತನ 
ಸರಿಪಡಿಸತವಂಥ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ  ಈ ಹಂದ್ ೆತ್ಪನಪಗಿದ್ ೆಇಲೆವೆಂದತ ಹೇೆಳುವುದಲೆ.  ಅದನತನ 
ಸರಿಪಡಿಸತವಂಥ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ  

ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಫೆಬರವರಿ ಮನಹೆಯಲ್ಲೆ 
ಸೇೆಪಾಡಗೊೆಂಡವರಿಗೆ ಕಂಡಿಕ್ ೆ 03 ನಲ್ಲೆ ಷರತ್ತು ವಿಧಿಸಲನಗಿತ್ತು ಎಂದತ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ 
ಹೆೇಳಿದರತ.  ಭವಿಷಯ ವತಿಾಯನಗಿ “ಎರಡತ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲೆ ಹೂೆಸ ಪ್ತಂಚಣಿ ಯೇಜರೆ್ ಜನರಿಗೆ 
ಬರತತ್ುದ್ೆ, ಆಗ ನೇವು ಹೊಸ ಪ್ತಂಚಣಿ ಯೇಜರೆ್ ಅನಾಯಿಸತತಿುೇರಿ”ಚ ಎಂದತ ಅಧಿಕ್ನರಿ ಷರತ್ತು 
ವಿಧಿಸಿದತೆ, ಅವರಿಗೆ ಯನವ ಶ್ಕ್ ೆನೇಡಬೇೆಕತ?  ಸಕ್ನಾರದ ಯನವುದ್ೆೇ ಆದ್ೇೆಶ ಇಲೆದ್ೆೇ ಭವಿಷಯ 
ವತಿಾಯನಗಿ ಬರತತಿುರತವ ಕ್ನನೂನನತನ ಆ ದರ್ನಂಕದಂದಲೇೆ ಅನಾಯವನಗತತ್ುದ್ೆ ಎಂದತ 
ಇಲನಖ್ಯೆವರತ ಷರತ್ತು ವಿಧಿಸಿದತೆ, ಯನವ ರಿೇತಿ ವೆೈದಯರತ ಆ ಇಲನಖ್ಯೆಲ್ಲೆ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡಬೇೆಕತ? 
ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಒಬಬ ವೆೈದಯರತ.  ಆ ರಿೇತಿ ಇರತವನಗ ಆ ಇಲನಖ್ ೆಯನವ ಮಟಿದಲ್ಲೆ ನಡಯೆತತಿುದ್ೆ.  
2020ರ ನಂತ್ರ ರನಷಿರೇಯ ಪ್ತಂಚಣಿ ಯೇಜರೆ್ಯನತನ ಜನರಿಗೊಳಿಸಲನಗತತ್ುದ್ ೆಎಂದತ ಹೆೇಳಿದರೆ, 
ಕಳೆದ 15 ವಷಾಗಳಿಂದ ಆ ಸಂಸೆಾಯಲ್ಲೆ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡಿರತವವರ pension  ಗನಗಿ contribution 
ಅನತನ ಎಲ್ಲೆಯೂ deduct ಮನಡಿಯೇ ಇಲೆ. 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಆಯಿತ್ತ. ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಅದಕ್ೆೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ ೆ ಕರಮ 
ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುುತ್ೆುೇವೆ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದ್ನೆರೆ.  
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ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಆ ರಿೇತಿ ಹೆೇಳಿಲೆ.  
ದರ್ನಂಕ: 01.04.2006 ರಿಂದ ಯನರತ ರೆ್ೇಮಕಗೂೆಂಡಿದ್ನೆರೆ, ಅವರಿಗ ೆ ಹೊಸ ಪ್ತಂಚಣಿ 
ನೇಡಲನಗತತ್ುದ್ೆ ಎಂದತ ಹೇೆಳಿದರತ.   

Mr. CHAIRMAN: It is simple.  Those who are appointed after 
01/04/2006 are not coming under the Old Pension Scheme.  ಅದರ ಪರಕ್ನರ 
ಹೊಸ ಪ್ತಂಚಣಿ ಯೇಜರೆ್ ಅಡಿ ಬರತತ್ನುರೆ.  ಅಂತ್ಹ ಒಂದತ system ಮನಡಿದರೆ 
ಸರಿಯನಗತತ್ುದ್ೆ. 

ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಆಯಿತ್ತ.  ಅದರ ಬಗೆೆ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ 
ಸರಿಪಡಿಸತತ್ೆುೇರೆ್, ತ್ಪನಪಗಿದ್ ೆಎಂದತ ಹೆೇಳಿದರತ.  ಆ ಸಂಸೆಾಗೆ ಅವರ ಇಲನಖ್ನಧಿಕ್ನರಿಗಳು ದರ್ನಂಕ: 
27.08.2020 ರಿಂದ ಹೊಸ ಪ್ತಂಚಣಿ ಯೇಜರೆ್ ಅಡಿ ವಂತಿಕ್ೆಯನತನ ಕಡಿತ್ಗೂೆಳಿಸಬೆೇಕ್ೆಂದತ 
ಹೆೇಳಿದ್ನೆರೆ.  ಕಳೆದ 15 ವಷಾಗಳವರಗೆಿನ ಅವರ ಹಣವನತನ ಎಲ್ಲೆ ಇಟ್ಟಿದ್ನೆರೆ, ಏನತ ಮನಡಿದ್ನೆರ?ೆ ಈ 
ಆದ್ೆೇಶವನತನ ಯನವನಗಿನಂದ ಜನರಿಗ ೆಬರತವಂತ್ೆ ಮನಡಬೇೆಕ್ನಗಿತ್ತು? ಈ ಸಂಸೆಾ ಮನನಯ ಸಚಿವರ 
ಇಲನಖ್ಗೆ ೆಸಂಬಂಧಿಸಿರತವುದತ.    

ಡನ|| ಕ್.ೆಸತಧನಕರ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 15 ವಷಾಗಳ ಹಂದ್ೆ ಆಗಿರತವಂಥ 
ರೆ್ೇಮಕ್ನತಿ.  ಅದನತನ ಸರಿಪಡಿಸತತ್ೆುೇರೆ್ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದ್ೆೆೇರ್.ೆ   

ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಆಯಿತ್ತ.  ಮನನಯ ಸಚಿವರತ 
ಸರಿಪಡಿಸತತ್ೆುೇರೆ್ ಎಂದತ ಹೇೆಳಿದ್ನೆರ,ೆ ರ್ನನತ ಅವರ ಮನತ್ನತನ ಸನಾಗತ್ ಮನಡತತ್ೆುೇರೆ್.   

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗೌಡರವರ ೆಅಂತಿಮವನಗಿ ಏರ್ನಗಬೆೇಕತ ಎಂಬತದನತನ 
ಹೆೇಳಿ.  
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ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 15 ವಷಾಗಳ ಹಂದ್ಯೆೇ ಏನತ ನದ್ೆೇಾಶನ 
ನೇಡಬೆೇಕ್ನಗಿತ್ತು, ದರ್ನಂಕ: 01.04.2006ರ ನಂತ್ರ ಯನರತ ಆ ಸಂಸೆಾಗೆ ಸೇೆಪಾಡಗೊೆಳುುತ್ನುರೆ, 
ಅವರೆಲೆರಿಗೂ ಸಹ ಹೂೆಸ ಪ್ತಂಚಣಿ ಯೇಜರೆ್ ಅಡಿ ವಂತಿಕ್ೆ ಕಡಿತ್ಗೊಳಿಸಬೆೇಕತ ಎಂದತ 
ಹೆೇಳುವುದನತನ ಬಿಟತಿ, 2020 ರಲ್ಲೆ ಹೆೇಳಿದ್ನೆರೆ.  ಅವರ 15 ವಷಾಗಳ ಪ್ತಂಚಣಿ ಮತ್ುಕ್ೆೆ ಪರಿಹನರ 
ನೇಡತವವರತ ಯನರತ? ಯನವ ರಿೇತಿ ವಂತಿಕ್ೆಯನತನ ಕಡಿತ್ಗೊಳಿಸತತ್ನುರ?ೆ ಆ ವಿಚನರವನಗಿಯೇ 
ರ್ನನತ ಮನನಯ ವೆೈದಯಕ್ತೇಯ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಚಿವರನತನ ಕ್ೇೆಳುತಿುರತವುದತ.  ರ್ನಳೆ ದವಸ ಏರ್ನದರೂ ಇದತ 
ಪತಿರಕ್ೆಯಲ್ಲೆ ವರದಯನಗಿರತವುದನತನ ಓದದರೆ, ಆ ಡನಕಿರ್ಚಗಳಿಗೆ ಹತಚತಚ ಹಡಿಯತತ್ುದ್ೆ.  

(ಮತಂದತ)  

(611) 24.03.2022/4.30/ಎಸ್ಚಕ್-ೆ ಎಕ್ ೆ   

(ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಾತಿ) 

ಡನ. ಕ್.ೆ ಸತಧನಕರ್ಚ (ಆರೊೇಗಯ, ಕತಟತಂಬ ಕಲನಯಣ ಮತ್ತು ವೆೈದಯಕ್ತೇಯ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಚಿವರತ):-  

ಹಳೆಯ ಪ್ತಂಚಣಿ ಯೇಜರೆ್ ಪರಕ್ನರ ನೂರಕ್ೆೆ ನೂರರಷತಿ ಅನಾಯವನದರೆ, ಅದನತನ ಮನಡಿಸತವುದಕ್ೆೆ 
… 

ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗೌಡ (ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್ೆೇತ್ರ):-  ಇದನತನ ಮನಡಿಸಬೆೇಕಲೆ.  

ಡನ. ಕ್.ೆ ಸತಧನಕರ್ಚ:- ಖ್ಂಡಿತ್ವನಗಿಯೂ ಎಲನೆ  ಕರಮಗಳನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಳುುತ್ೆುೇವೆ. ಅದರಲ್ಲೆ 
ಅನತಮನನ ಬೆೇಡ. 

ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗೌಡ:- ಡನಕಿರೆೇ, ರ್ನನತ ಮದಲೇೆ ಓದದ್.ೆ ಅವರತ ಕತ್ಾವಯಕ್ೆೆ ಸೇೆರಿದ 
ದರ್ನಂಕ, ಆ ಪರಕ್ನರದಲ್ಲೆ ಅವರಿಗೆಲನೆ ಹಳೆ ಪ್ತಂಚಣಿ ಯೇಜರೆ್ಯನತನ ಕ್ೊಡಲೇೆಬೆೇಕತ. ಅದ್ೆೇರೆ್ನೇನತ 
ತ್ನವು ಧಮಾಕ್ೆೆ ಕ್ೂೆಡತತಿುೇರನ?   
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ಡನ. ಕ್.ೆ ಸತಧನಕರ್ಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅಲ್ಲೆ ಏರ್ನಗಿದೆ್ ಎಂದರೆ, 2005 ರ 
ಫೆಬರವರಿಯಲ್ಲೆ ರೆ್ೇಮಕ್ನತಿಯನಗತತ್ುದ್ೆ. ಆಗಲೇೆ ಹೊಸ ಪ್ತಂಚಣಿ ಯೇಜರೆ್ಯ ಬಗೆೆ 
ಚಚೆಾಯನಗಿತ್ತು.  

ಶ್ರೇ ಅರತಣ ಶಹನಪತರ:- 2009 ರಲ್ಲೆ ಪೂತಿಾಯನಗಿ ಅನತಷನಠನಕ್ೆೆ ಬಂತ್ತ. ದರ್ನಂಕ 
01.04.2006 ರಲ್ಲೆ ಹೂೆಸ ಪ್ತಂಚಣಿ ಯೇಜರೆ್ ಜನರಿಗೊಳಿಸಿದತೆ, ಅದನತನ retrospective ಆಗಿ 
ಕ್ೊಟ್ಟಿದ್ನೆರೆ.  

ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗೌಡ:- ಅದತ ಹೆೇಗ ೆಕ್ೂೆಟಿರತ? 

ಶ್ರೇ ಆಯನೂರತ ಮಂಜತರ್ನಥ್ಚ:- ಮನನಯ ಸಚಿವರೆೇ, ರ್ನನತ ಸಾಲಪ addition 
ಮನಡತತ್ೆುೇರ್,ೆ ತ್ನವು ಉತ್ುರ ಕ್ೊಡಿ. ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈ ಚಚೆಾಯನತನ ಇಷೆಿೇ ಎಂದತ 
ಅಥಾ ಮನಡಿಕ್ೂೆಂಡತ, ಅವರತ ಕ್ೂೆಟ್ಟಿರತವ ಮನಹತಿಯನತನ ಆಧರಿಸಿಕ್ೊಳುುತ್ೆುೇರ್ೆ. 2006 ಕ್ತೆಂತ್ 
ಮತಂಚೆ ಯನರೆೇ ರೆ್ೇಮಕ್ನತಿಯನಗಿದೆರೂ ಕೂಡ ಅವರತ ಖ್ಡನ ಖ್ಂಡಿತ್ವನಗಿ ಹಳೆ ಪ್ತಂಚಣಿ 
ಯೇಜರೆ್ಗ ೆ ಬರಲೇೆಬೆೇಕತ.  ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ನೇಡಿರತವ ಉತ್ುರದಲ್ಲೆ 2006ರ ನಂತ್ರ, 
ಆಗಿದೆವರಿಗೆ ಎಂತಿದ್.ೆ  ಅಂದರ,ೆ ಅದಕ್ತೆಂತ್ ಮತಂಚೆ ಯನರನದರೂ ರೆ್ೇಮಕ್ನತಿಯನಗಿ, ಖ್ನಯಮನತಿ 
2006 ರ ನಂತ್ರ ಆಗಿದೆರೂ ಕೂಡ ರೆ್ೇಮಕ್ನತಿಯ ದರ್ನಂಕವನತನ ಪರಿಗಣಿಸಬೆೇಕತ. 2006 ರ 
ನಂತ್ರ ಖ್ನಯಂ ಆಗಿರತವವರಿಗೆ ಕೂಡ ಹಳೆ ಪ್ತಂಚಣಿ ಯೇಜರೆ್ಯನತನ ಕ್ೊಡಬೇೆಕ್ನಗತತ್ುದ್ೆ. 
ಎರಡರೆ್ೇ ಅಂಶ ಮನನಯ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗೌಡರತ ಓದದೆರೂೆಳಗೆ  ಮತಂದ್ೆ ಬರತವ ಎನ್ಚ.ಪ್ತ.ಎಸ್ಚ. ಬಗೆೆ 
2005 ರಲ್ಲೆ ಹೆೇಗ ೆ ಕಂಡಿಷನ್ಚನಲ್ಲೆ ಹೆೇಳಿದ್ನೆರೆ? ನಮೂ ರನಜಯದಲ್ಲೆ 2010 ರಲ್ಲೆ ಹೊಸ ಪ್ತಂಚಣಿ 
ಯೇಜರೆ್ ಜನರಿಗ ೆ ಬಂದದತೆ. ಅದಕ್ೆೆ retrospective effect ಕ್ೂೆಟಿರತ. ಸರ್ನೂನಯ ಹೆರ್ಚ.ಡಿ. 
ಕತಮನರಸನಾಮಿ ಮತ್ತು ಮನನಯ ಬಿ.ಎಸ್ಚ. ಯಡಿಯೂರಪಪನವರ ಸಮಿೂಶರ ಸಕ್ನಾರವಿದ್ನೆಗ, ಬಜೆಟಚನಲ್ಲೆ 
2006-07ರ  ಸಂದಭಾದಲ್ಲೆ ಪರಸನುಪವನಯಿತ್ತ. ಅದತ ಅಂಗಿೇಕ್ನರವನಗಲ್ಲಲೆ. ಬಜೆಟಚ 2010 ರಲ್ಲೆ 
ಅಂಗಿೇಕ್ನರ ಮನಡತವನಗ  retrospective effect ಅನತನ 2006 ರಿಂದ ಕ್ೊಟಿರತ. ಅವತಿುನ 
ದನ ಸದನಗಳು ಒಪ್ತಪಕ್ೂೆಂಡಿದೆವು. ರ್ನಲತೆ ವಷಾಗಳ ಹಂದಕ್ೆೆ ಮನಡಿ ಎಂದತ ಅವತಿುನ ದವಸ 
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ಯನವ ಕ್ನರಣಕ್ೆೆ ಒಪ್ತಪಕ್ೊಳುಲನಯಿತ್ತ ಎಂಬತದರ ಬಗೆೆ ಚಚೆಾ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ನನನ ಬಳಿ 
ಆಧನರಗಳಿಲೆ. ಆ ತ್ರಹ 2005 ರೂೆಳಗೆ 2010 ರಲ್ಲೆ ಕ್ನಯಿದ್ ೆಬರತತ್ುದ್ೆ. ಅದತ retrospective 
effect ಕ್ೊಡತತ್ನುರೆಂದತ,  ಬೃಹಸಪತಿಗ ೆಗೊತ್ನುಗಿದತೆ ಹೆೇಗ?ೆ 2005 ರಲ್ಲೆಯೇ ಹೆೇಳಬೆೇಕ್ನದರೆ, ಆ 
ಮನತಷಯನನತನ ಕೂರಿಸಿಕ್ೂೆಂಡತ ಮತಂದ್ ೆಏರೆ್ೇರ್ನಗತತ್ೆು  ಎಂದತ ಕ್ೆೇಳುವುದಕ್ೆೆ ಜೊಯೇತಿಷನಯಲಯ 
ಇದೆರ ೆ ಒಳೆುಯದರತತಿುತ್ತು. ಆ ತ್ರಹ Trust Account ಎಂದತ ಇದ್.ೆ ಹೊಸ ಪ್ತಂಚಣಿ 
ಯೇಜರೆ್ಯಲ್ಲೆ ಬಹಳ ದ್ೂೆಡಾ ಸಂಶಯ ಅನತಮನನ ಇರತವುದತ ಏರೆ್ಂದರೆ,  ನಮೂ ಅಕ್ೌಂಟಚನಲ್ಲೆನ 
ಹಣವನತನ ಎಲ್ಲೆ ತ್ೊಡಗಿಸಲನಗತತ್ುದ್ೆ?  At present, ನನನ ಬನಯಲೆನ್ಸಚ ಎಷತಿ? ಅಲ್ಲೆ ಅಮೌಂಟಚ 
ಎಷಿಿದ್ೆ? ರ್ನನತ ನವೃತಿುಯನದರೆ, ನನಗ ೆ ಎಷತಿ ಹಣ ಸಿಗತತ್ುದ್ೆ ಎನತನವ ಲೆಕ್ನೆಚನರ ಯನರಿಗೂ  
ಸಿಗತತಿುಲೆ. ನನನ ಹಕತೆ, ನನನ ಹಣ; ರ್ನನತ ದತಡಿದದ್ೆೆೇರ್ೆ,  ನನನ ಹಣವನತನ ಎಲ್ಲೆ ತ್ೂೆಡಗಿಸಿದ್ನೆರೆ; 
ಠೇೆವಣಿಯ ಹಣ ಎಲ್ಲೆ ಇಟ್ಟಿದ್ನೆರ?ೆ  ಅದಕ್ೆೆ ಎಷತಿ ಬಡಿಾ ಸಿಗತತ್ುದ್ ೆಎಷತಿ ಲನಭ ಸಿಗತತ್ುದ್ೆ ಎಂದತ 
ತಿಳಿದತಕ್ೂೆಳುುವ ಪನರಥಮಿಕ ಹಕತೆ ಕೂಡ ಎಲನೆ ಹೂಡಿಕ್ೆದ್ನರರಿಗ ೆಇದ್ೆ. ಆದರೆ,   ಇವತಿುನವರಗೊ 
ಅದತ ನಮಗ ೆಗೂೆತ್ನುಗಿಲೆ.  ಬಹತಶೆಃ ಈ ಮಂಡಯ ಕ್ನಲೇೆಜಿನವರಿಗೆ ಗೊತ್ನುದರೆ, ಇಂಥ ಸಂಸೆಾಯಲ್ಲೆ 
ತ್ೊಡಗಿಸಿದ್ೆೆೇವ;ೆ ಅವರದತ ಇಷಿಿಷತಿ  ಮತ್ು ಇದ್ೆ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದರ ೆಒಳೆುಯದತ. ಈಗಿರತವ ಮನಹತಿ 
ಪರಕ್ನರ 2006 ಕ್ತೆಂತ್ ಮತಂಚೆ ಅವರತ temporary ಇರಲ್ಲ, ಇರ್ೂೆನಂದರಲ್ಲೆ ಇರಲ್ಲ, ಅವರನತನ 
ಸಹ ಗಣರೆ್ಗ ೆ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಂಡತ 2006ರ ನಂತ್ರ ರೆ್ೇಮಕ್ನತಿ ಆದವರಿಗೂ ಕ್ೊೇಡಬೆೇಕತ.  
ಏಕ್ೆಂದರ,ೆ ಸಕ್ನಾರದ ಕ್ೆಲವು ಇಲನಖ್ಗೆಳು ರೆ್ೇಮಕ್ನತಿ ಮನಡಿವ.ೆ ಆ  ರೆ್ೂೇಟ್ಟಫಿಕ್ೆೇಷನ್ಚ 2006 
ಕ್ತೆಂತ್ ಮತಂಚೆ ಆಗಿದ್ೆ. ರೆ್ೇಮಕ್ನತಿ ಆದ್ೆೇಶ ಕೂಡ ಆಗಿದ್.ೆ ಆದರೆ 2006 ರ ನಂತ್ರ ಅವರತ 
ಕತ್ಾವಯಕ್ೆೆ ವರದ ಮನಡಿಕ್ೂೆಂಡಿದ್ನೆರೆ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಅಂತಿಮ ದರ್ನಂಕ 01.04.2006 ಆಗಿದ್ೆ. 

ಶ್ರೇ ಆಯನೂರತ ಮಂಜತರ್ನಥ್ಚ:- ಅಂತ್ಹವರಿಗೆಲನೆ, ರೆ್ೇಮಕ್ನತಿ ಆದ್ೆೇಶದ ದರ್ನಂಕದ 
ಪರಕ್ನರ ಅವನತ ಯನವನಗ ಸೇೆವೆಗ ೆಸೇೆರಿದ್ನೆರೆ್ೂೇ, ಅವತಿುನಂದಲೆೇ, ಕ್ೊಟ್ಟಿದ್ನೆರ.ೆ ಅವನತ 2006 
ರ ನಂತ್ರ ಕತ್ಾವಯಕ್ೆೆ ವರದ ಮನಡಿಕ್ೂೆಂಡಿದ್ನೆರ್ೆ. ರೆ್ೇಮಕ್ನತಿ ಆದ್ೆೇಶವನದ ದರ್ನಂಕದ  ಲೆಕೆದಲ್ಲೆ 
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ಅವರಿಗೆ ಕ್ೊಡಬೇೆಕತ ಎಂದ್ನದರೆ,  ಸಕ್ನಾರದ ಬೆೇರ ೆಬೆೇರ ೆಇಲನಖ್ಗೆಳಲ್ಲೆ ಏಕ್ೆ ಕ್ೊಡಬನರದತ? ಆ 
ಕ್ನರಣಕ್ೊೆೇಸೆರ ಈ ಎನ್ಚ.ಪ್ತ.ಎಸ್ಚ. ಬಗೆೆ ಒಂದತ ತ್ರಹ ವಿಚಿತ್ರವನದಂತ್ಹ interpretation 
ನಂದ್ನಗಿ ಎಲನೆ ಇಲನಖ್ಗೆಳಲ್ಲೆ ಬಹಳ ದ್ೂೆಡಾ ಗೊಂದಲ ಸೃಷಿಿ ಮನಡತತ್ನುರೆ.  ಅದಕ್ೆೆ ಸರಿಯನದ 
ಉತ್ುರವನತನ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಕ್ೊಡಬೇೆಕತ. ಇಲೆ, 2006 ಕ್ತೆಂತ್ ಮತಂಚೆ  ಯನವುದ್ೆೇ ರೂಪದಲ್ಲೆ 
ರೆ್ೇಮಕ್ನತಿ ಆಗಿರಲ್ಲ, ಆ ದರ್ನಂಕವನತನ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಅವರತ 2006 ರ ನಂತ್ರ confirm 
ಆಗಿದ್ನೆರೆಂದತ ಅವರಿಗೆ ಹಳೆ ಪ್ತಂಚಣಿ ಯೇಜರೆ್ ಕ್ೂೆಡಿಸಿದರ,ೆ ಆ ಸಿಬಬಂದ ಇವರನತನ ಎಷತಿ  ಹನಡಿ 
ಹೊಗಳುತ್ನುರೊೇ; ಕರೂೆೇರ್ನ ಸೇೆವೆಗಿಂತ್ ಜನಸಿು ಹೂೆಗಳುತ್ನುರೆ. ಏಕ್ೆಂದರ,ೆ ಇದನತನ ಇಟತಿಕ್ೊಂಡತ 
ಬೆೇರ ೆ ಇಲನಖ್ಗೆಳಲ್ಲೆ ಕ್ೆೇಳುವುದಕ್ೆೆ ದ್ನರಿ ಆಗತತ್ುದ್ೆ. ನಮೂ ಕ್ನನೂನತ ಇಲನಖ್,ೆ ಒಂದ್ೂೆಂದತ 
ಇಲನಖ್ಗೆ ೆ ಒಂದ್ೂೆಂದತ ಸಲಹ ೆ ಕ್ೊಡತತ್ುದ್ೆ. ಅದತ ಯನವ ಕ್ನನೂನನ ಪತಸುಕ ಹೆೇಳುತ್ುದ್ಯೆೇ 
ಗೊತಿುಲೆ. ರ್ನನತ ಎಲ್ಚ.ಎಲ್ಚ.ಬಿ., ಏಕ್ೆ ಮನಡಲ್ಲಲೆ ಎಂದತ ನನಗ ೆ ಈಗ ಅನಸತತ್ುದ್ೆ. ಹನಗನಗಿ, 
ಮನನಯ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗೌಡರ ಬೆೇಡಿಕ್ ೆ ಸರಿ ಇದ್ೆ. ಹದರೆ್ೈದತ ವಷಾಗಳಲ್ಲೆ ಅವರಿಗೆ ಬೆೇಕ್ನದಂತ್ಹ 
ಭವಿಷಯದ  ಭದರತ್ನ ಠೇೆವಣಿ ಹಣವನತನ ಈಗ ಯನರತ ಭರಿಸಬೆೇಕತ?  ಈಗನಗಲೆೇ ಅವರ ಅಧಾ 
ಸೇೆವೆಯೇ ಮತಗಿದತ ಹೂೆೇಯಿತ್ತ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಅದರ ಬಗೆೆ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಹೇೆಳುತ್ನುರೆ. 

ಶ್ರೇ ಆಯನೂರತ ಮಂಜತರ್ನಥ್:- ಅದಕ್ೊೆೇಸೆರ, ಅವರಿಗೆ ಭದರತ್ೆ ಕ್ೊಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ ರ್ನನತ 
ತ್ಮೂ ಮೂಲಕ ಅವರಿಗೆ ವಿನಂತಿ ಮನಡತತ್ೆುೇರ್ೆ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಸಚಿವರೆೇ ಹೆೇಳಿ. 

ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಡನಕಿರತ ಬಹಳ ಶನಣೆಯಿದ್ನೆರ.ೆ  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ತ್ನವೆೇನೂ ಕಡಿಮ ಇದೆೇರನ? 

ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗೌಡ:- ರ್ನವು ದಡಾರತ ಸನಾಮಿ. 
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ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಈಗ ತ್ನವು ಹೇೆಳಿರತವುದತ ಸರಿಯಿದ್ೆ ಬಿಡಿ.  ಇದನತನ rectify 
ಮನಡಬೇೆಕತ, ಹೌದಲೆವ?ೆ 

ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ ನನನದತ ಎರಡೆೇ...  

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.ೆ ಹರಿಪರಸನದ್ (ವಿರೊೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ):-  ಮದಲತ ಶ್ಕ್ಷಕರ ಬಗೆೆ 
ಮನತ್ರ್ನಡತವುದತ ಬಿಟತಿ,  ಡನಕಿರ್ ಬಗೆೆ ಸಾಲಪ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದ್ನೆರ.ೆ  

(ಈ ಹಂತ್ದಲ್ಲೆ ಸದನ ನಗೆಗಡಲ್ಲನಲ್ಲೆ ತ್ೆೇಲ್ಲತ್ತ) 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಅದತ, ಅವರತ ಶ್ಕ್ಷಕರನಗಿ ಉಳಿಯಬೆೇಕ್ತತ್ತು. 

ಶ್ರೇ ಆಯನೂರತ ಮಂಜತರ್ನಥ್:- ಮನನಯ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗೌಡರತ ಬಹಳ ತ್ನಳೂೆಯಿಂದ, 
ಶನಂತ್ವನಗಿ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುರತವುದರಿಂದ ನಮಗೆ ಅವರತ ಹೊಸದ್ನಗಿ ಕ್ನಣಿಸತತ್ನುರೆ.  

ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಎರಡೆೇ ನಮಿಷದಲ್ಲೆ ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ೆುೇರೆ್. 
ಈ ರ್ನಡಿನಲ್ಲೆ ಕ್ೊೇವಿಡ ನವಾಹಣೆಯಲ್ಲೆ ವೆೈದಯರ ಪನತ್ರ ಬಹಳ ಮತಖ್ಯವನಗಿದ್.ೆ ದರ್ನಂಕ 
೦೧.೦೪.೨೦೦೬ ಕ್ತೆಂತ್ ಹಂದ್ ೆ ಅಧಿಸೂಚರೆ್ ಹೂೆರಡಿಸಿ, ಆ ಪರಕ್ನರ ಯನರತ ರೆ್ೇಮಕ್ನತಿ ಹೂೆಂದ 
permanent ಆಗಿ ರ್ೌಕರರಿಗ ೆ join ಆಗಿದ್ನೆರೂೆೇ, ಅವರಿಗೆ ಹಳೆ ಪ್ತಂಚಣಿ ಯೇಜರೆ್ಯನತನ 
ನೇಡಲೆೇಬೇೆಕತ. ಇದನತನ ಯನರತ ತ್ಪ್ತಪಸತವುದಕ್ೆೆ ಸನಧಯವಿಲೆ. ಅಂತ್ಹ ಕ್ಲೆವರತ  ನವೃತಿುಯ ಅಂಚಿಗೆ 
ಬಂದದ್ನೆರ.ೆ   ಇದನತನ ಕೂಡಲೇೆ ಇತ್ಯಥಾಪಡಿಸಿ, ಹಳೆ ಪ್ತಂಚಣಿ ಯೇಜರೆ್ಯನತನ ಕ್ೊಡಿಸಬೇೆಕತ 
ಮತ್ತು ಹೊಸ ಪ್ತಂಚಣಿ ಯೇಜರೆ್ಯಲ್ಲೆ ಈ ಸಂಸೆಾಯಲ್ಲೆ ಬಹತೆ್ೇಕ ರ್ೌಕರರಿದ್ನೆರ.ೆ ಆದರೆ ತ್ಮೂ 
ಉತ್ುರದಲ್ಲೆರತವಂತ್ೆ, ೨೦೨೦ ರಿಂದ ಇವರಿಗ ೆ ಹೊಸ ಪ್ತಂಚಣಿ ಯೇಜರೆ್ ಪರಕ್ನರ ಕರಮ 
ಕ್ೆೈಗೊಳುಬೆೇಕತ ಎಂದತ ಅಲ್ಲೆನ  ನದ್ೆೇಾಶಕರತ ಮತ್ತು Dean ಗೆ ಆದ್ೆೇಶವನತನ ಕ್ೊಟ್ಟಿದೆೇರಿ.  
ಹನಗನದರೆ, ೧೫ ವಷಾ ಸೇೆವೆ ಸಲ್ಲೆಸಿದೆರಲನೆ, ಸಕ್ನಾರದವರತ ಆ ಹಣವನತನ ಹೆೇಗ ೆ ತ್ತಂಬತತ್ನುರೆ? 
ಈಗ ನದ್ೆೇಾಶನವನತನ ಕ್ೂೆಟ್ಟಿದೆೇರಿ. ಆದರೆ ಅದನತನ ಹೆೇಗ ೆ ಭರಿಸತತಿುೇರಿ? ದಯವಿಟತಿ, ಮನನಯ 
ಸಚಿವರತ ಇಷತಿ ಹೆೇಳಿದರ ೆಸನಕತ.  



197 

                                                                                                                                                  ವಿಪ/24-03-2022   
“ wzÀÄÝ¥ÀrAiÀiÁUÀzÀ ¥Àæw/unedited copy/£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ¼À°è CxÀªÁ ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉUÁV G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀPÀÆqÀzÀÄ 

__________________________________________________________________________________ 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗೌಡರೆೇ, ದಯವಿಟತಿ ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂೆಳಿು. ಮನನಯ 
ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರ ಹೇೆಳುತ್ನುರೆ. 

ಡನ. ಕ್ೆ. ಸತಧನಕರ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಕ್ೊೇವಿಡ ಬಂದಂತ್ಹ ಸಂದಭಾದಲ್ಲೆ, 
೨೦೨೦ ರಲ್ಲೆ ನಮೂ ಸಕ್ನಾರ ಈ ಹೂೆಸ ಪ್ತಂಚಣಿ ಯೇಜರೆ್ಯನತನ ತ್ಂದತ, ಅದನತನ 
retrospective ಆಗಿ ಕ್ೊಡಲತ, ಆ ಕಡತ್ವನತನ ಆಥಿಾಕ ಇಲನಖ್ೆಗ ೆ ಕಳುಹಸಿದ್ನಗ, 
retrospective ಆಗಿ ಕ್ೊಡತವುದಕ್ನೆಗತವುದಲೆ prospective ಆಗಿ ಕ್ೊಡತತ್ೆುೇವೆಂದತ ಹೆೇಳಿ, 
ಅವರತ prospective ಆಗಿ ಕ್ೊಟ್ಟಿದ್ನೆರೆ. ಆದರ ೆ ಹೊಸ ಪ್ತಂಚಣಿ ಯೇಜರೆ್ ದರ್ನಂಕ 
೦೧.೦೪.೨೦೦೬ ರ ಹಂದ್ ೆ ರೆ್ೇಮಕಗೂೆಂಡಿರತವಂತ್ಹ ಸಿಬಬಂದಯವರಿಗೆ ಹಳೆ ಪ್ತಂಚಣಿ 
ಯೇಜರೆ್ಯನತನ ಕ್ೊಡಬೇೆಕ್ನಗತತ್ುದ್ೆ. ಅದರ ನಂತ್ರ ರೆ್ೇಮಕಗೂೆಂಡಂತ್ಹ ಸಿಬಬಂದಗ ೆ  ಹೊಸ 
ಪ್ತಂಚಣಿ ಯೇಜರೆ್ಯನತನ ಕ್ೊಡಬೇೆಕತ. ಅದಕ್ೂೆೆೇಸೆರ, ಈಗನಗಲೆೇ D.P.A.R ಜೊತ್ೆ ಚಚೆಾ 
ಮನಡಿದ್ೆೆೇರ್.ೆ  ಆಥಿಾಕ ಇಲನಖ್ಯೆವರಿಗ ೆ ಕಡತ್ವನತನ ಕಳುಹಸಿ, ದರ್ನಂಕ ೦೧.೦೪.೨೦೦೬ ರ 
ತ್ರತವನಯ, ಯನರೆಲನೆ ರೆ್ೇಮಕ್ನತಿ ಹೊಂದದ್ನೆರೂೆೇ, ಅವರಿಗೆ  ಹೊಸ ಪ್ತಂಚಣಿ ಯೇಜರೆ್ ಪರಕ್ನರ 
ಮತ್ತು  ದರ್ನಂಕ ೦೧.೦೪.೨೦೦೬ ಕ್ತೆಂತ್ ಮತಂಚೆ ಇದೆ ಸಿಬಬಂದಯವರಿಗೆ ಹಳೆ ಪ್ತಂಚಣಿ ಯೇಜರೆ್ 
ಪರಕ್ನರ ಮನಡಲತ ನಮೂ ಇಲನಖ್ ೆಬದಿವಿದ್.ೆ ಹೆೇಗನದರೂ ಮನಡಿ, ಆಥಿಾಕ ಇಲನಖ್ಯೆವರ ಜೊತ್ೆ  
ಚಚೆಾ ಮನಡಿ, ಕ್ೆಲಸ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆ. 

ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗೌಡ:- ತ್ನವು ಹೆೇಳಿರತವುದತ ಸರಿ ಇದ್ೆ. ಆದರೆ ಹೊಸ ಪ್ತಂಚಣಿ 
ಯೇಜರೆ್ಯಲ್ಲೆ ಇರತವವರಿಗ ೆಇದತವರೆಗೂ contribution ಅನತನ deduct ಮನಡಿಲೆ. ಆ ಬಗೆೆ 
ಏನತ ಹೆೇಳುತಿುೇರಿ?  

ಡನ. ಕ್.ೆ ಸತಧನಕರ್:- ರ್ನನತ ಆಥಿಾಕ ಇಲನಖ್ಯೆವರ ಜೊತ್ೆ  ಚಚಾೆ ಮನಡಿ, ಎಲನೆ 
ವಿಷಯಗಳನತನ ಅವರ ಗಮನಕ್ೆೆ ತ್ಂದತ, ಅದನತನ ಆಥೆೈಾಸಿ, ಆ ಬಗೆೆ ಕರಮ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುುವಂತ್ಹ 
ಕ್ೆಲಸವನತನ ಖ್ಂಡಿತ್ವನಗಿಯೂ ಮನಡತತ್ೆುೇರೆ್.  
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ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಚಿವರೆೇ, ಇದನತನ ಎಷತಿ ಸಮಯದ್ೂೆಳಗೆ ಮನಡತತಿುೇರಿ? 

ಡನ. ಕ್.ೆ ಸತಧನಕರ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರಿಗೂ ಗೂೆತಿುದ್ೆ. ಆಥಿಾಕ ಇಲನಖ್ಗೆ ೆ
ಹೊೇದ್ನಗ, ... 

ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಚಿವರೆೇ, ಇದಕ್ೆೆ ಎಷತಿ ಸಮಯನವಕ್ನಶ ಬೆೇಕ್ನಗತತ್ುದ್ೆ 
ಹೆೇಳಿ. 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ತ್ನವು ಒಂದತ ಸಭೆ ಮನಡಿ. 

ಡನ. ಕ್.ೆ ಸತಧನಕರ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ,  ರ್ನವು ಈ ವಿಷಯವನತನ ಗಂಭಿೇರವನಗಿ 
ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡಿದ್ೆೆೇವ.ೆ  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಸಚಿವರೆೇ, ಮನನಯ ಮರಿತಿಬಬೆೇಗೌಡರನತನ ಸಭೆಗ ೆಕರಯೆಿರಿ. 

ಡನ. ಕ್.ೆ ಸತಧನಕರ್:- ಇಷತಿ ವಷಾಗಳಲ್ಲೆ ಹೊಸ ಪ್ತಂಚಣಿ ಯೇಜರೆ್ಯ ಸೌಲಭಯವನತನ 
೨೦೨೦ ರ ನಂತ್ರವೆೇ ಕ್ೂೆಟ್ಟಿರತವುದತ ಅದಕ್ತೆಂತ್ ಮತಂಚೆ ಯನವ ಸಕ್ನಾರವೂ ಕ್ೊಟ್ಟಿರಲ್ಲಲೆ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಸಭ ೆಕರದೆತ ಚಚೆಾ ಮನಡಿ.  

Dr. K. SUDHAKAR: 7th AICTE pay scale ಕೂಡ ರ್ನವೇೆ ಮನಡಿದತೆ.  

ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಚಿವರೆೇ, ತ್ನವು ಸಮಥಾರಿದೆೇರಿ. 

ಶ್ರೇ ಶಶ್ೇಲ್ ಜಿ. ನಮೇಶ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ,  ೨೦೦೬ ರ ನಂತ್ರ 
ರೆ್ೇಮಕಗೂೆಂಡವರಿಗೆ ಹೂೆಸ ಪ್ತಂಚಣಿ ಯೇಜರೆ್ ಜನರಿಗ ೆ ಬಂದದ್ೆ. ಆದರ ೆ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ  
೨೦೨೦ ಎಂದತ ಹೇೆಳುತಿುದ್ನೆರೆ.   

ಶ್ರೇ ಅರತಣ ಶಹನಪತರ:-  ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಹೆೇಳಿರತವುದತ ಸರಿಯಿದ್ೆ.  ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಒಂದತ ನಮಿಷ. ಇಲ್ಲೆ ಒಂದತ ಏರ್ನಗಿತ್ತು ಎಂದರ,ೆ ... 
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ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ತ್ಮೂ ಮನತ್ನತನ ಸನಕತ ಮನಡಿ.  

ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಚಿವರೆೇ, ತ್ನವು ಸಮಥಾರಿದೆೇರಿ. ಒಂದತ ತಿಂಗಳು, ಎರಡತ 
ತಿಂಗಳು ಅಥವನ ಮೂರತ ತಿಂಗಳು ಎಂದತ ಇದಕ್ೂೆೆಂದತ ಸಮಯವರ್ನನದರೂ ಹೆೇಳಿ.  (ಗೊಂದಲ) 
ಏನತ ಸಕ್ನಾರ, ಇಷೂೆಿಂದತ ಅಲಕ್ಷೂ ಮನಡಿದರ ೆಹೆೇಗ?ೆ  

 ಡನ. ಕ್.ೆ ಸತಧನಕರ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ಆಥಿಾಕ ಇಲನಖ್ಯೆವರ ಜೊತ್ೆ 
ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ ಮನಯ ಸದಸಯರಿಗೆ ಇರತವಷತಿ ಬದಿತ್ ೆನಮಗೂ ಇದ್ೆ.  

ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಚಿವರೆೇ, ತ್ನವು ಬಹಳ ಸಮಥಾರಿದೆೇರಿ. ... 

ಡನ. ಕ್.ೆ ಸತಧನಕರ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ವೆೈದಯಕ್ತೇಯ ಶ್ಕ್ಷಣದಲ್ಲೆ 7th AICTE 
pay scale ಇರಲ್ಲಲೆ. ಅದನತನ ಕೂಡ ರ್ನವೇೆ ಮನಡಿದತೆ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಬೇೆಗ ಸಭೆಯನತನ ಕರದೆತ ಇದನತನ ತಿೇಮನಾನ ಮನಡಿ. 

ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಚಿವರೆೇ, ಇದನತನ ಎಷತಿ ಸಮಯದೆ್ೂಳಗೆ ಮನಡತತಿುೇರನ 
ಎಂಬತದನತನ ಹೆೇಳಿ. ತ್ನವು ಕೂಡ ಡನಕತರ 

ಡನ. ಕ್.ೆ ಸತಧನಕರ್:- ಆದಷತಿ ಶ್ೇಘರದಲ್ಲೆ ಮನಡತತ್ೆುೇವ.ೆ  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಆಯಿತ್ತ, ಇದತ ಸನಕತ ಬಿಡಿ. 

ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಆದಷತಿ ಶ್ೇಘರ ಎಂದರ,ೆ ಅವಧಿ 
ಏರ್ನದರೂ ಇದ್ೆಯನ ಸನರ್.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗೌಡರನತನ ಸಭೆಗ ೆಕರಯೆಿರಿ.  

ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಯನವ ಮಂತಿರಯವರನತನ ಕ್ೆೇಳಿದರೂ 
ಶ್ೇಘರದಲ್ಲೆ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆ ಎಂದತ ಹೆೇಳುತ್ನುರೆ.  
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ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ತ್ನವೆೇ ಇದನತನ ಏಕ್ೆ ಹೆೇಳುತಿುೇರನ?  

(ಗೊಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮೂರತ ತಿಂಗಳು ಅಥವನ ಆರತ 
ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲೆ ಮನಡತತ್ೆುೇವ ೆ ಎಂದತ ಹೆೇಳುವ ಧೈೆಯಾವೆೇ ಇವರಿಗ ೆ ಇಲೆವಲೆ. (ಗೊಂದಲ) ತ್ನವು 
ಸಚಿವರಿದ್ನೆಗ,  ಒಂದತ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲೆ ಮನಡತತ್ುೆೇವೆ. ಒಂದತ ವನರದಲ್ಲೆ ಮನಡತತ್ೆುೇವ ೆ ಎಂದತ 
ಹೆೇಳುತಿುದೆರಿ. 

(ಗೊಂದಲ) 

ಡನ. ತ್ೆೇಜಸಿಾನ ಗೌಡ:- ಮನನಯ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗೌಡರೆೇ, ಅತಿೇ ಶ್ೇಘರದಲ್ಲೆ ಎಂದತ ಹೇೆಳಿದ್ನೆರಲೆವೆ. 

(ಗೊಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗೌಡ:- ಎಷತಿ ಮಂಡರೆ್ ಮನಡಿದೆೇರಿ.  

 

(ಮತಂದತ) 

(612) 24-03-2022 4.40 ಟ್ಟಸಿಹೆರ್ಚ-ಆರ್ಚಎನ್ಚ(ಎಂಡಿ)       (ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಾತಿ) 
 

(ಗೊಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗೌಡ (ಮತಂದತ):-  

ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇವರಿಗ ೆಯನರಿಗೂ ತ್ನಕತ್ೆುೇ ಇಲೆ. ಮನನಯ ಸಭನರ್ನಯಕರತ ಮನತ್ರ 
ಖ್ಚಿತ್ವನದ ಉತ್ುರ ಕ್ೂೆಡತತ್ನುರೆ.  
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(ಗೊಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಲಕ್ಷಮಣ ಸಂಗಪಪ ಸವದ (ವಿಧನನ ಸಭೆಯಿಂದ ಚತರ್ನಯಿತ್ರನದವರತ):-         
ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಒಂದತ ನಮಿಷ. ನಮೂ ಮನನಯ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗೌಡರವರ ಕಥೆ ಯನವ ರಿೇತಿ 
ಆಗಿದ್ಯೆಂದರ,ೆ ನಮೂ ಪಕ್ಷದಲ್ಲೆ ಕ್ೆಲವು ಶನಸಕರತ ಮನನಯ ಮರಿತಿಬಬೆೇಗೌಡರವರಿಗ ೆಜೆಡಿಎಸ್ಚ (ಜನ) 
ಪಕ್ಷದವರತ ಮಂತಿರಯರ್ನನಗಿ ಮನಡಲ್ಲಲೆವೆಂದತ ಆಗನಗ ಹೆೇಳುತಿುರತತ್ನುರೆ; ಹೌದಲೆವೇೆ. ಇದತ 
ಏರ್ನಗಿದೆ್ಯಂದರೆ. . .  

ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ನಮೂ ಪಕ್ಷ ಪೂಣಾ ಪರಮನಣದಲ್ಲೆ 
ಅಧಿಕ್ನರಕ್ೆೆ ಬಂದ್ನಗ ನನನನತನ ಮಂತಿರಯರ್ನನಗಿ ಮನಡತತ್ನುರ.ೆ 

(ಗೊಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗೌಡ:- ರ್ನವು ಮದಲತ ನಮೂ ಸಹವನಸ ಮನಡಿ ಕ್ೆಟೆಿವು. ಆಮೇಲ ೆಕ್ನಂಗೆರಸ್ಚ 
ಪಕ್ಷದ ಸಹವನಸ ಮನಡಿ ಕ್ಟೆೆಿವು. ಈಗ ಅಲೂೆ ಇಲೆ, ಹನಗೆಯೇ ಇದ್ೆೆೇವೆ, ನಮಗ ೆಸನಕತ. 

ಡನ|| ತ್ೆೇಜಸಿಾನ ಗೌಡ (ವಿಧನನ ಸಭೆಯಿಂದ ಚತರ್ನಯಿತ್ರನದವರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ನಮೂ ಪಕ್ಷದ ಸಹವನಸ ಮನಡಿದವರತ ಸನಕಷತಿ ಜನ ಸಚಿವರನಗಿದ್ನೆರ.ೆ  

(ಗೊಂದಲ) 

 ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇವತಿುನ ದವಸ ದಕ್ಷಿಣ ಭನರತ್ದ 
ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೆ ಬಿ.ಜೆ.ಪ್ತ ಸಕ್ನಾರ ಏರ್ನದರತ ಅಧಿಕ್ನರಕ್ೆೆ ಬಂದದ್ೆಯಂದರೆ, ಅದತ ಜೆಡಿಎಸ್ಚ ಪಕ್ಷದ 
ಕ್ೊಡತಗೆ ಎಂದತ ತಿಳಿದತಕ್ೂೆಳಿು.  

(ಗೊಂದಲ) 

ಡನ|| ತ್ೆೇಜಸಿಾನ ಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಜೆಡಿಎಸ್ಚ (ಜನ) ಪಕ್ಷದವರೂ ಕೂಡ 
ತ್ತಂಬನ ಜನ ಸಚಿವರನಗಿದೆರತ. 
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(ಗೊಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಲಕ್ಷಮಣ ಸಂಗಪಪ ಸವದ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಪನಪ, ಮನನಯ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗೌಡ 
ರವರ ಪರಿಸಿಾತಿ ಯನವ ರಿೇತಿ ಆಗಿದ್ಯೆಂದರ,ೆ ತ್ಮಗೂ ಕೂಡ ಗೊತಿುದ್ೆ. ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ,  
ತ್ನವು ಮಹನರನಷರ ಭನಗದಲ್ಲೆ ಸಾಲಪ ಓಡನಡತತಿುೇರಿ. ಮರನಠಿಯಲ್ಲೆ ʻಅತಿೇ ಶನಣೆೇಂಚ ಬೆೈಲ್ಚ ರಿಕಮ 
ಅಸುೆಯಂʼ ಎಂದತ ಒಂದತ ಗನಧೆ ಮನತಿದ್.ೆ  ಅಂದರೆ ʻಅತ್ಯಂತ್ ಬತದೆವಂತ್ನ ಎತ್ತುಗಳು 
ಯನವನಗಲೂ ಖ್ನಲ್ಲಯೇ ಇರತತ್ುವೆ̓ . ಇದಕ್ೆೆ ಕ್ನರಣ ಏರೆ್ಂದತ ಕ್ೆೇಳಿದ್ೆನತ. ಒಂದತ ಊರಿನಲ್ಲೆ ಒಬಬ 
ದಡಾ ರೈೆತ್ ಇರತತ್ನುರೆ್, ಇರೆ್ೂನಬಬ ಬಹಳ ಬತದೆವಂತ್ ರೈೆತ್ ಇರತತ್ನುರೆ್. ಆ ದಡಾ ರೈೆತ್ನಗೂ ಎರಡತ 
ಎತ್ತುಗಳಿರತತ್ುವೆ, ಆ ಬತದೆವಂತ್ ರೈೆತ್ನಗೂ ಎರಡತ ಎತ್ತುಗಳು ಇರತತ್ುವೆ. ಅವರಿಬಬರೂ ಕೂಡ ಪರತಿ 
ದನ ಬೆೇರಯೆವರ ಜಮಿೇನನಲ್ಲೆ ಬನಡಿಗೆಗ ೆಹೂೆೇಗತತಿುರತತ್ನುರ.ೆ ಯನರೊೇ ಒಬಬ ಜಮಿೇನತದ್ನರ ಆ 
ದಡಾ ರೈೆತ್ನ ಹತಿುರ ಬಂದತ,  ʻರ್ನಳ ೆ ನಮೂ ಹೂೆಲದಲ್ಲೆ ಜೊೇಳ ಬಿತ್ತುವುದತ ಇದ್ೆ, ನೇನತ 
ಬರತತಿುೇಯʼ ಎಂದತ ಕ್ೆೇಳುತ್ನುರೆ್. ಆಯಿತ್ತ ನಡ ೆಎಂದತ ಬೆಳಗೆೆ ಎತ್ತುಗಳನತನ ಕರದೆತಕ್ೊಂಡತ ಹೂೆಲ 
ಬಿತ್ತುವುದಕ್ೆೆ ಹೂೆೇಗಿಬಿಡತತ್ನುರೆ್. ಮನನಯ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗೌಡರವರ ರಿೇತಿ ಅಂದರ ೆ ಬತದೆವಂತ್ ರೈೆತ್ರ 
ಹತಿುರ ಎರಡತ ಎತ್ತುಗಳಿರತತ್ುವೆ. ಇವರ ಹತಿುರ ಕೂಡ ಹೊೇಗಿ ʻರ್ನಳ ೆನಮೂ ಜಮಿೇನನಲ್ಲೆ ಜೊೇಳ 
ಬಿತ್ತುವುದತ ಇದ್ೆ, ಬರತತಿುೇರನʼ ಎಂದತ ಕ್ೆೇಳಿದ್ನಗ, ಆಯಿತ್ತ ರ್ನನತ ಬರತತ್ುೆೇರೆ್. ಆದರೆ ಅದತ ಯನವ 
ಜೊೇಳ, ಅದನತನ ಎಲ್ಲೆಂದ ತ್ಂದದೆೇಯನ, ಅದತ ಎಷತಿ ಇದ್ೆ, ಅದನತನ ಒಂದತ ಎಕರಗೆ ೆ ಎಷತಿ 
ಬಿತ್ುಬೇೆಕತ, ಅದಕ್ೆೆ ಗೊಬಬರ ಯನವುದನತನ ಹನಕತತಿುೇಯ ಎಂದತ ಕ್ೆೇಳುತ್ನುರೆ. ಈ ಹಂದ್ ೆ ಅಕಡಿ 
ಹನಕತ್ಕೆಂಥ ಹೆಣತಣ ಮಕೆಳು ಇದೆರತ. ನೇವು ಆ ಹೆಣತಣ-ಮಕೆಳಿಗ ೆಯನಯನಾರಿಗೆ ಹೆೇಳಿದೆೇರಿ, ಆ 
ಅಕಡಿಯನತನ ಯನವುದರಲ್ಲೆ ಹನಕತತಿುೇಯನ, ಗೊಬಬರ ಎಷತಿ ಹನಕತತಿುೇಯನ, ಈ ಎಲನೆ ಚೌಕ್ನಸಿ 
ಮನಡಿದ ನಂತ್ರ ಆ ಬನಡಿಗೆಗೆ ಬನನ ಎಂದತ ಕ್ೇೆಳಿಕ್ೊಂಡತ ಬಂದರತ್ಕೆಂಥವನತ ಈತ್ನತನ ಏಕ್ೆ 
ಕರದೆತಕ್ೊಂಡತ ಹೊೇಗತವುದತ, ಖ್ನಲ್ಲ ಇರತ್ಕೆಂಥವನನತನ ಕರದೆತಕ್ೊಂಡತ ಹೊೇಗೂೆೇಣವೆಂದತ 
ವನಪಸತಸ ಹೊೇಗತತ್ನುರ್.ೆ ಆ ರಿೇತಿ ಅತಿೇ ಬತದೆವಂತಿಕ್ೆ ಮನಡತವವರನತನ ಖ್ನಲ್ಲ ಕೂರಿಸತವುದಕ್ೆೆ 
ಆಗತತ್ುದ್ೆಯೇ? 
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(ಈ ಹಂತ್ದಲ್ಲೆ ಸದನದಲ್ಲೆ ನಗತ) 

(ಗೊಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಎಸ್ಚ.ಎಲ್ಚ.ಭೊೇಜೇೆಗೌಡ (ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್ೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ಒಂದತ 
ವಿಚನರವನತನ ಹೆೇಳಲೇೆಬೆೇಕ್ನಗತತ್ುದ್ೆ. ಅದಕ್ೆೆ ದಯಮನಡಿ ಒಂದತ ನಮಿಷ ಸಮಯ ಕ್ೊಡಿ. 

(ಗೊಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಎಸ್ಚ.ಎಲ್ಚ.ಭೊೇಜೆೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗೌಡರವರ 
ಬಗೆೆ ಮನನಯ ಶನಸಕರನದ ಲಕ್ಷಮಣ ಸಂಗಪಪ ಸವದಯವರತ ಹೆೇಳಿದರತ. ಒಬಬ ಏನತ ಮನಡಿದರೆ್ಂದರೆ, 
ರ್ನವು ಮತಂಚೆ ಎಲನೆ. . . 

(ಗೊಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಲಹರ್ಚ ಸಿಂಗ್ಚ ಸಿರೊೇಯನ (ವಿಧನನ ಸಭೆಯಿಂದ ಚತರ್ನಯಿತ್ರನದವರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗೌಡ ರವರತ ಮರೆಯಬನರದತ. . . 

(ಗೊಂದಲ) 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಎಸ್ಚ.ಎಲ್ಚ.ಭೊೇಜೇೆಗೌಡರವರೇೆ, ಈಗ ತ್ನವು ರೂಲ್ಚ 68 
ರಡಿಯಲ್ಲೆ ಮನತ್ರ್ನಡಿ. 

(ಗೊಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಲಹರ್ಚ ಸಿಂಗ್ಚ ಸಿರೊೇಯನ (ವಿಧನನ ಸಭೆಯಿಂದ ಚತರ್ನಯಿತ್ರನದವರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗೌಡರವರತ ಒಂದತ ವಿಚನರವನತನ ಮರಯೆಬನರದತ. ಏಕ್ೆಂದರ ೆ
ಸರ್ನೂನಯ ಹೆರ್ಚ.ಡಿ.ದ್ೆೇವೆೇಗೌಡರವರತ ನಮೂ ಪಕ್ಷದ ಎಂ.ಎಲ್ಚ.ಎ.,ರವರಿಂದ ಮದಲ ಬನರಿಗೆ 
ಸಚಿವರನಗಿದೆರತ. ಅವರತ ನಮೂ ಪಕ್ಷದ ತ್ನಯಗದಂದ ಸಚಿವರನಗಿದೆರತ. ನಮೂ ಪಕ್ಷದವರತ ಅವರಿಗೆ 
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ನಸನಾಥಾವನಗಿ ಬಂಬಲವನತನ ಕ್ೊಟ್ಟಿದ್ೆೆೇವೆ. (ಗೊಂದಲ) ಅವರಿಗೆ ಕ್ನಂಗೆರಸ್ಚ ಬೆಂಬಲ ಕ್ೊಟ್ಟಿಲೆ, ನಮೂ 
ಪಕ್ಷದವರತ ಬೆಂಬಲ ಕ್ೂೆಟತಿ ಸಚಿವರರ್ನನಗಿ ಮನಡಿದ್ೆೆೇವೆ. ಇದತ ತ್ಮಗೆ ಗೂೆತಿುರಲ್ಲ. 

(ಗೊಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಎಸ್ಚ.ಎಲ್ಚ.ಭೊೇಜೆೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಒಂದತ ನಮಿಷ. ಅತಿ 
ಶ್ೇಘರದಲೆೆೇ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆ, ತ್ೊೇರಿಸತತ್ುೆೇರೆ್ ಹೆೇಳಿದೆರಲನೆ, ಅದಕ್ೆೆ ಒಂದತ ಕಥೆ ಇದ್.ೆ 

(ಗೊಂದಲ) 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಎಸ್ಚ.ಎಲ್ಚ.ಭೊೇಜೇೆಗೌಡರವರೇೆ, ಈಗ ತ್ನವು ರೂಲ್ಚ 68 
ರಡಿಯಲ್ಲೆ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುೇರೊೇ, ಇಲೆವೇ? ಈಗ ತ್ನವು ಮನತ್ರ್ನಡದದೆರ,ೆ ಬೆೇರ ೆ ಶನಸಕರ 
ಹೆಸರನತನ ಕರಯೆತತ್ೆುೇರ್ೆ.  

(ಗೊಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಎಸ್ಚ.ಎಲ್ಚ.ಭೊೇಜೇೆಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ,  ಒಂದತ ನಮಿಷ.. . 

(ಗೊಂದಲ) 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಎಸ್ಚ.ಎಲ್ಚ.ಭೊೇಜೇೆಗೌಡರವರೆೇ, ತ್ನವು ದಯವಿಟತಿ 
ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂೆಳಿು. 

(ಗೊಂದಲ) 

ಡನ|| ತ್ೆೇಜಸಿಾನ ಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ನಮೂ ಸಹವನಸ continue 
ಮನಡಿದೆರ,ೆ ಸರ್ನೂನಯ ಹರೆ್ಚ.ಡಿ.ರೇೆವಣಣನವರತ ಕೂಡ ಮತಖ್ಯಮಂತಿರ ಆಗತತಿುದೆರತ. ಅವರತ ಅಂತ್ಹ 
ಸದ್ನವಕ್ನಶವನತನ ಕಳೆದತಕ್ೂೆಂಡರತ.  

(ಗೊಂದಲ) 
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ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಲಹರ್ಚ ಸಿಂಗ್ಚ ಸಿರೊೇಯನ 
ರವರತ ಈ ಸದನಕ್ೆೆ ತ್ಪತಪ ಮನಹತಿ ಕ್ೂೆಡತತಿುದ್ನೆರೆ. ಅವರತ ಸರ್ನೂನಯ ಹೆರ್ಚ.ಡಿ.ಕತಮನರಸನಾಮಿ 
ಎಂದತ ಹೆೇಳುವುದನತನ, ಸರ್ನೂನಯ ಹೆರ್ಚ.ಡಿ.ದ್ೆೇವೆೇಗೌಡರವರತ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದ್ನೆರ.ೆ  

(ಗೊಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಲಹರ್ಚ ಸಿಂಗ್ಚ ಸಿರೊೇಯನ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಒಂದತ ನಮಿಷ. . . 

(ಗೊಂದಲ) 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಎಸ್.ಎಲ್ಚ.ಭೂೆೇಜೇೆಗೌಡರವರೆೇ, ಮನನಯ ಶಶ್ೇಲ್ಚ 
ಜಿ.ನಮೇಶ್ಯವರೇೆ, ದಯವಿಟತಿ ತ್ನವು ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂೆಳಿು.   

(ಗೊಂದಲ) 

 ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಕ್ನಂಗೆರಸ್ಚನವರತ ನಮೂ ಸರ್ನೂನಯ 
ಹೆರ್ಚ.ಡಿ.ದ್ೆೇವೆೇಗೌಡರವರನತನ  ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಗಳರ್ನನಗಿ ಮನಡಿದೆರತ.  

(ಗೊಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಲಹರ್ಚ ಸಿಂಗ್ಚ ಸಿರೊೇಯನ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಒಂದತ ನಮಿಷ. . . 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಲಹರ್ಚ ಸಿಂಗ್ಚ ಸಿರೊೇಯನ ರವರೆೇ, ತ್ನವು ದಯವಿಟತಿ 
ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂೆಳಿು. 

(ಈ ಹಂತ್ದಲ್ಲೆ ಆಡಳಿತ್ ಪಕ್ಷದವರತ ಹನಗೂ ಜೆಡಿಎಸ್ಚ (ಜನ) ಪಕ್ಷದವರತ ಒಮೂಲೆ ಎದತೆ 
ನಂತ್ತ ಮನತ್ರ್ನಡಿದರತ) 

ಡನ|| ತ್ೆೇಜಸಿಾನಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ಬಹಳ ರೆ್ೂೇವಿನಂದ ಈ 
ವಿಚನರವನತನ ಹೆೇಳುತಿುದ್ೆೆೇರ್.ೆ . . 
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(ಗೊಂದಲ) 

 ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ಬದೆತ್ ೆಇಲೆ. 

(ಗೊಂದಲ) 

೧೦. ನಯಮ 68ರ ಮೇರೆಗೆ ಸನವಾಜನಕ ಮಹತ್ಾದ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಚಚೆಾ 

ವಿಷಯ:- ಬಿಎಂಆರ್ಚಸಿಎಲ್ಚಗೆ ಭೂಸನಾಧಿೇನ ಪರಕ್ತರಯಯಲ್ಲೆರತವ ಜಮಿೇನತಗಳನತನ ನಂದ 
ಇನ್ಚಫನರಸರಕಚರ್ಚ ಕ್ನರಿಡನರ್ಚ ಎಂಟರ್ಚಪೆೈಸಸ್ಚ ಸಂಸಾೆಗೆ ಸೇೆರಿದ ಭೂಮಿಯನತನ 
ಕ್ೆಐಎಡಿಬಿ ವತಿಯಿಂದ ಪಡದೆರತವ ಕತರಿತ್ತ ಮತಂದತವರದೆ ಚಚೆಾ ಕತರಿತ್ತ. 

---- 

ಶ್ರೇ ಕೆ್.ಟ್ಟ.ಶ್ರೇಕಂಠೆೇಗೌಡ (ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್ೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ನರ್ನೆ ದವಸ ರ್ನನತ 
ಕ್ೆಲವು ಪ್ತೇಠಿಕ್ನ ಮನತ್ತಗಳನತನ ಆಡಿದ್ೆೆ. ಈಗನಗಲೆೇ ಮನನಯ ಶನಸಕರತಗಳನದ ಶ್ರೇ ಕ್.ೆಎ.ತಿಪಪೆೇಸನಾಮಿ,  
ಶ್ರೇ ಎಸ್ಚ.ಎಲ್ಚ.ಭೊೇಜೇೆಗೌಡ, ಶ್ರೇ ರಮೇಶ್ಚ ಗೌಡರವರತ ನಯಮ 68 ರಡಿಯಲ್ಲೆ ರೆ್ೈಸ್ಚ ಕಂಪನ 
Bengaluru-Mysuru Expressway ಬಗೆೆ ಸನಕಷತಿ ಮನಹತಿಗಳನತನ ಹೆೇಳಿದ್ನೆರೆ. ರ್ನನತ ತ್ಮೂ 
ಮೂಲಕ ಮನನಯ ಸಚಿವರ ಗಮನಕ್ೆೆ ತ್ರಲತ ಬಯಸತವುದ್ೆೇರ್ಂೆದರೆ, ಈ ಯೇಜರೆ್ಯಲ್ಲೆ 100 
ಕ್ತ.ಮಿೇ ಬೆಂಗಳೂರತ-ಮೈಸೂರತ ವೆೇಗದ ಹೆದ್ನೆರಿ, 41 ಕ್ತ.ಮಿೇ. Peripheral Road, 9.8 ಕ್ತ.ಮಿೇ. 
ಲ್ಲಂಕಚ ರಸೆು, 3.1 ಕ್ತ.ಮಿೇ Elevated Corridor Road ಸೇೆರಿದ್ೆ. ಇದರ ಜೊತ್ೆಗೆ ಐದತ 
Township ಗಳು ಸೇೆರಿವ.ೆ ಅದ್ನದ ನಂತ್ರ ನಮೂ ಸೂೆೇಮಶೆೇಖ್ರ್ಚ ರಡೆಿಾರವರ ವಿಚನರದಲ್ಲೆ 
ಕ್ೊೇಟಚಾ ಒಂದತ ತಿೇಮನಾನ ಕ್ೊಟ್ಟಿದ್ೆೆ. ಆ ಜಡಿಚಮಂಟಚ ಬರತವ ಮತರ್ನನ ಯೇಜರೆ್ಗ ೆ
ಅವಶಯವಿರತವ 6950 ಎಕರ ೆಸಕ್ನಾರಿ ಜಮಿೇನತ ಹನಗೂ 13237 ಎಕರ ೆಖ್ನಸಗಿ ಜಮಿೇನತಗಳನತನ 
ಗತರತತಿಸಲನಗಿತ್ತು. ತಿೇಪತಾ ಹೂೆರ ಬಂದನಂತ್ರ, ರೆ್ೈಸ್ಚ ಸಂಸೆಾಯತ KIADB (Karnataka 
Industrial Areas Development Board) ಯಂದಗ ೆ 23,844 ಖ್ನಸಗಿ ಜಮಿೇನನತನ 
ಸನಾಧಿೇನಪಡಿಸಿಕ್ೂೆಂಡತ ಹಸನುರಿಸಲತ ದರ್ನಂಕ 14.10.1998ರಂದತ 5873 ಎಕರ ೆ ಸಕ್ನಾರಿ 
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ಜಮಿೇನನತನ ಹಸನುಂತ್ರಿಸಲತ ದರ್ನಂಕ 23.11.1990ರಂದತ ಒಂದತ ಒಪಪಂದ ಮನಡಿಕ್ೊಂಡಿರತತ್ುದ್ೆ. 
ಇದತ ಒಟತಿ 29719 ಎಕರಗೆಳನಗಿದತೆ, ಮೇಲ್ಲನ ಆದ್ೆೇಶದಲ್ಲೆ ಅದತ ಕ್ತರಯನ ಒಪಪಂದದಲ್ಲೆ 
ನಗದಪಡಿಸಲನದ ಗರಿಷಠ ಜಮಿೇನತ 20193 ಎಕರಗೆಿಂತ್ ಹೆಚನಚಗಿರತತ್ುದ್ೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ KIADB 
ಯ ವಿಶೆೇಷ ಭೂಸತಧನರಣನ ಅಧಿಕ್ನರಿಯವರತ;  

“ದರ್ನಂಕ 22.05.2004ರ ಪತ್ರದಲ್ಲೆ “the land acquisition notification was 
issued based on the requirement indicated by the promoter company 
and not on the basis of any technical drawings, maps which are 
approved by the Government in Public Works Department or Project 
Report.”ಚಹೆೇಳಿದ್ನೆರೆ.  

ಅಂದರೆ ಪನರಜೆಕಿಚ ರಿಪೊೇಟಚಾ ಅಥವನ ಪ್ತಡಬೂೊಡಿಯ ಒಪ್ತಪಗೆ ಇಲೆದ್ೆೇ 21719 ಎಕರಗೆೆ 
ಒಂದತ ಒಪಪಂದವನತನ ಮನಡಿಕ್ೊಂಡಿದ್ನೆರೆ. ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮದಲರೆ್ಯದ್ನಗಿ, 
peripheral road. ಈ peripheral road ಯೇಜರೆ್ಯಲ್ಲೆ Phase 1 and 2  ನತನ 9.8 
ಕ್ತ.ಮಿೇ ರಸೆು, 41 ಕ್ತ.ಮಿೇ peripheral road ಹನಗೂ 13 ಕ್ತ.ಮಿೇ ವೆೇಗದ ಹೆದ್ನೆರಿಯನತನ ಸಕೆ್ಷನ್ಚ-
ಎ ಕ್ನಮಗನರಿಗಳು ಎಂದತ ಕರಯೆತತ್ನುರೆ.  ಈ ಸಕೆ್ಷನ್ಚ-ಎ ಕ್ನಮಗನರಿಗಳನತನ ಇವರತ ಆರಂಭ 
ಮನಡಿದ 8 ವಷಾಗಳ ಅವಧಿಯಳಗೆ ಪೂಣಾಗೊಳಿಸಬೆೇಕ್ನಗಿತ್ತು. ಅಂದರೆ ದರ್ನಂಕ 
28.03.2012 ರೂೆಳಗನಗಿ ಈ ಎಲನೆ ಕ್ನಮಗನರಿಗಳನತನ ಸಂಪೂಣಾಗೊಳಿಸಬೆೇಕ್ನಗಿತ್ತು. ಆದರೆ 
ಇಲ್ಲೆಯವರೆಗೂ ಪೂಣಾಗೊಳಿಸಿಲೆ. ಅವರತ ಮನಡಿಕ್ೂೆಂಡಂತ್ಹ ಒಪಪಂದ ಪರಕ್ನರ ಯನವ 
ನಯಮಗಳನೂನ ಪನಲ್ಲಸಿಲೆ. ಈ ಪರಿಸಿಾತಿ ಎಲ್ಲೆಯವರೆಗೆ ಹೊೇಗಿದ್ೆಯಂದರೆ, ಇವತಿುನ ದವಸ ರೆ್ೈಸ್ಚ 
ಕಂಪನಯವರತ 41 ಕ್ತ.ಮಿೇ ರಸೆು ಕ್ನಂಕ್ತರೇಟಚ ರಸೆು ಮನಡಬೇೆಕತ, ಅದನತನ ಸತಮನರತ ಒಂದತ ಅಡಿ 
ಆಳದವರೆಗೆ ಹನಕಬೆೇಕತ, ಆ ರಸೆುಯಲ್ಲೆ ಹನದತ ಹೂೆೇಗತವಂತ್ಹ ಎಲನೆ heavy load vehicles 
ಗಳ ಶಕ್ತುಯನತನ ತ್ಡಯೆತವಂತ್ಹ ಮತ್ತು 60 ವಷಾಗಳ ಕ್ನಲ ಧಿೇಘಾ ಬನಳಿಕ್ೆ ಬರತವಂತ್ಹ 
ರಸೆುಯನತನ ಅವರತ ನಮನಾಣ ಮನಡಬೇೆಕ್ನಗಿತ್ತು; ಆದರೆ ಅವರತ ಮನಡಲ್ಲಲೆ. ಅದಕ್ನೆಗಿ ಅವರಿಗೆ 
ಎಲನೆ ಜಮಿೇನನತನ ಪರಭನರೆ ಮನಡತವಂತ್ಹ ಕ್ಲೆಸ ನಡಯೆಿತ್ತ. ಏರೆ್ೇನತ requirement ಇತ್ತು, 
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5176 ಸಕ್ನಾರಿ ಜಮಿೇನತ, 2155 private land ನತನ ಅವರಿಗೆ handover ಮನಡತತ್ನುರ.ೆ ಈ 
ಸಕ್ನಾರಿ ಜಮಿೇನಗ ೆ ಒಂದತ ವಷಾಕ್ೆೆ 1 ಎಕರಗೆೆ ರೂ.10 ಗಳನತನ ಕಟಿಬೆೇಕತ. ಇನತನಳಿದ ಖ್ನಸಗಿ 
ಜಮಿೇನತ ಒಟತಿ 7351 ಎಕರಯೆನೂನ ಕೂಡ ಅವರಿಗ ೆಪರಭನರೆ ಮನಡತತ್ನುರ.ೆ ಆದರೆ ಅವರತ ಆ 
ಇಡಿೇ ಯೇಜರೆ್ಯನತನ ಕ್ೇೆವಲ 1237 ಎಕರಯೆಲ್ಲೆ ಮತಗಿಸತತ್ನುರೆ. ಆದರೆ ಅವರತ ಬರಿೇ asphalt 
road ಮನಡಿರತತ್ನುರೆ. ಅವರತ ಯನವ ಕಂಡಿಷನ್ಚನತನ ಕೂಡ ಸಂಪೂಣಾವನಗಿ ಮನಡತವುದಲೆ. 
ಇವತಿುಗೂ ಕೂಡ ಅಲೆಲ್ಲೆ White Topping Road ನತನ ಪನರರಂಭ ಮನಡಿದ್ನೆರ.ೆ ಅವರತ ರ್ನವು 
White Topping Road ಮನಡತತ್ೆುೇವೆ, ರ್ನವು ಕ್ನಂಕ್ತರೇಟಚ ರಸೆು ಮನಡತವುದಲೆವೆಂದತ 
ಪ್ತಡಬೂೊಡಿ ಇಲನಖ್ಗೆೆ ಪತ್ರ ಬರೆದದ್ನೆರ.ೆ ಪ್ತಡಬೂಯಡಿ ಇಲನಖ್ಯೆಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಇನೂನ ಏನೂ ಉತ್ುರ 
ಹೊೇಗಿಲೆ. ಒಬಬ ಅಧಿಕ್ನರಿ ಕೂಡ ಅಲ್ಲೆಗೆ ಹೂೆೇಗಿ inspect ಮನಡಿಲೆ. ಸದನ ಸಮಿತಿ ವರದಯಲ್ಲೆ 
ʻನೇವು ಸಕ್ನಾರದ ಯನವ ಷರತ್ುನೂನ ಪೂರೈೆಸಿಲೆ, ನೇವು ಉಳಿದ ಎಲನೆ ಜಮಿೇನತಗಳಲ್ಲೆ 
ರಸೊೆಿೇರಂೆಟಚ ಮನಡಬೇೆಕ್ನಗಿತ್ತು, ಶನಲೆಗಳನತನ ನಮನಾಣ ಮನಡಬೇೆಕ್ನಗಿತ್ತು, truck lay-by 
ಗಳನತನ ಮನಡಬೇೆಕ್ನಗಿತ್ತು; Rest Room  ಗಳನತನ ಮನಡಬೇೆಕ್ನಗಿತ್ತು.  

(ಮತಂದತ)  

(613)24.3.2022/4.50/ಎಂ.ಎಂ-ಎಂ.ಡಿ 

(ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಾತಿ) 

ಶ್ರೇ ಕೆ್.ಟ್ಟ. ಶ್ರೇಕಂಠೆೇಗೌಡ(ಮತಂದತ):-  

Dormitory ಮನಡಬೇೆಕ್ನಗಿತ್ತು ಎಂದತ ಎಲನೆ ಷರತ್ತುಗಳನತನ ಹನಕತತ್ನುರೆ.  ಈ ಯನವ ಷರತ್ುನೂನ 
ಅವರತ ಮತಟತಿವುದಲೆ. ಕ್ನಂಕ್ತರೇಟಚ ರಸೆುಯನೂನ ಮನಡತವುದಲೆ, ಇದನೂನ ಮನಡತವುದಲೆ.  
ಬದಲನಗಿ ಒಂದಷತಿ concrete road ಮನಡಿ Toll ಗಳನತನ ಮನಡಿ ಇನನಲೆದ Toll ದಂಧಗೆ ೆ
ಆರಂಭ ಮನಡಿ ಬಿಡತತ್ನುರೆ.  ಈ ದ್ೆೇಶದಲ್ಲೆ ಯನವ ಟೊೇಲ್ಚನಲ್ಲೆಯೂ ದಾಚಕರ ವನಹನಗಳಿಗೆ Toll 
ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುುವುದಲೆ. ಇಲ್ಲೆ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುುತ್ನುರೆ.  ಯನರೂ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಳುದಷತಿ ಪರಮನಣದಲ್ಲೆ ಹಣ 
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ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುುತ್ನುರ.ೆ  ಅವರತ ಇಲ್ಲೆಯವರೆಗೂ ಎಷತಿ Toll ಅನತನ ಕಲೆ ಹನಕ್ತದ್ನೆರ ೆಎಂದತ ನಮೂ 
ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ಯನವುದ್ೆೇ ಮನಹತಿಯನೂನ ಸಚಿವರತ ಇಲ್ಲೆಯವರೆಗೂ ಕ್ೊಟ್ಟಿಲೆ.  ಸದನ ಸಮಿತಿ ಏನತ 
ಮನಡತತ್ುದ್ೆ ಎಂದರೆ ರೂ. 05 ಲಕ್ಷ ಹಣವನತನ ತ್ೊಡಗಿಸಿ ಒಂದತ ವನರಗಳ ಕ್ನಲ ನಮೂ 
ಲೊೇಕ್ೂೆೇಪಯೇಗಿ ಸಿಬಬಂದಯನತನ ಅಲ್ಲೆ ಬಿಡತತ್ನುರ.ೆ  ಅವರತ ಹಣವನತನ ಕಲೆ ಹನಕತತ್ನುರೆ. 
2015ರ ಮತಂಚೆ ಅಲ್ಲೆ ಒಂದತ ದನಕ್ೆೆ ರೂ.80 ಲಕ್ಷದಂದ 01 ಕ್ೊೇಟ್ಟ ರೂಪನಯಿ Toll ಸಂಗರಹ 
ಆಗತತಿುತ್ತು. 2015ರ ನಂತ್ರ 01 ಕ್ೊೇಟ್ಟ 60 ಲಕ್ಷದಂದ ರೂ.02 ಕ್ೂೆೇಟ್ಟ ರೂಪನಯಿಗಳವರೆಗೆ 
ಸಂಗರಹವನಗತತಿುದ್ೆ. 2015ರ ನಂತ್ರದ 07 ವಷಾಗಳಲ್ಲೆ ಅವನಗ ೆಸಂದರತವ ಹಣ ಒಂದತ ತಿಂಗಳಿಗ ೆ
45 ಕ್ೊೇಟ್ಟ ಹಣವನತನ 1 ½ ಕ್ೊೇಟ್ಟ ಹನಗೆ ಸರನಸರಿ ಅಂದ್ನಜತ ಹನಕ್ತಕ್ೊಂಡರೆ ಒಂದತ ವಷಾಕ್ೆೆ 
440 ಕ್ೊೇಟ್ಟ ಆಗತತ್ುದ್ೆ.  ಏಳು ವಷಾಕ್ೆೆ 3080 ಕ್ೊೇಟ್ಟ ಹಣವನಗತತ್ುದ್ೆ. ಇದತ ಹೊಸದತ.  
2015ರ ಅನಂತ್ರದತೆ.  ಮತಂಚಿನ ಲೆಕೆವನತನ ಅವರತ ಕ್ೊಟ್ಟಿಲೆ, ನಮೂ ಸದನ ಸಮಿತಿಯೂ ಲೆಕೆ 
ತ್ೆಗೆಯತವುದಕ್ೆೆ ಆಗಲ್ಲಲೆ.  ಇವರತ ಎಲನೆ ಷರತ್ತುಗಳನತನ ಪೂರೈೆಸದ್ೆೇ Toll ಸಂಗರಹ ಮನಡತವುದನತನ 
ನಲ್ಲೆಸಿ ಎಂದತ ಹೆೇಳುತ್ನುರೆ, ಇವರತ ನಲ್ಲೆಸತವುದಲೆ, ಕ್ೂೆೇಟಚಾಗೆ ಹೊೇಗಿ stay ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುುತ್ನುರೆ.  
ಕ್ೊೇಟಚಾಗೆ ಹೂೆೇಗಿ stay ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಳುುವುದಕ್ೆೆ ಇಲನಖ್ಯೆತ ಮೌನ ವಹಸಿದ್ೆೆೇ ಕ್ನರಣವನಗತತ್ುದ್ೆ.  
ಲೊೇಕ್ೂೆೇಪಯೇಗಿ ಇಲನಖ್ೆಯವರತ ಏರೆ್ಲನೆ lacuna ಗಳಿವೆ, ಏರೆ್ಲನೆ ತ್ಪತಪಗಳನತನ ಮನಡಿದ್ನೆರ ೆ
ಎನತನವ ಮನಹತಿಯನತನ ಕ್ೊೇಟಚಾಗೆ ಕ್ೂೆಡತವುದಲೆ.  ಇವತಿುಗೂ stay ಇದ್ೆ, ಅದನತನ vacate 
ಮನಡಿಸತವ ಪರಯತ್ನ ಮನಡತವುದ್ೆೇ ಇಲೆ.  ನಮೂ ಸದನ ಸಮಿತಿಯ ವರದ ವಿಧನನಸಭೆಯಲ್ಲೆ 
ಅಂಗಿೇಕ್ನರವನಗಿದ್.ೆ ಯನವುದ್ೆೇ ಷರತ್ತುಗಳನತನ ಪೂರೈೆಸಿಲೆ, ಯನವುದ್ೇೆ ಕ್ನರಣಕೂೆ Toll 
ಹನಕಬನರದತ ಎಂದತ ಹೆೇಳುತ್ನುರೆ, stay order ಇದ್ೆ, ಅದನತನ vacate ಮನಡಿಸತವ ಪರಯತ್ನ 
ನಮೂ ಕಡಯೆಿಂದ ಆಗಲೇೆ ಇಲೆ. ಬಹಳ ಮತಖ್ಯವನದ ವಿಚನರಕ್ೆೆ ಬರತತ್ೆುೇರೆ್. ಅವರಿಗ ೆರ್ನವು ಸಕ್ನಾರಿ 
ಮತ್ತು ಖ್ನಸಗಿ ಜಮಿೇನನತನ ಕ್ೊಟೆಿವಲನೆ ಹನಗೆ ಕ್ೂೆಟಿ 7000 ಎಕರಯೆಲ್ಲೆ ಇವರತ 1,237 ಎಕರೆ 
ರಸೆುಗೆ Toll ಮನಡಿದ್ನೆರಷೆಿೇ.  ಉಳಿದಂತೆ್ ಯನವ ಕ್ೆಲಸಗಳನೂನ ಅವರತ ಮನಡಲ್ಲಲೆ.  ಅದರ 
ಬದಲನಗಿ ಇವರತ ರಸೆುಗಳ ಇಕ್ೆೆಲಗಳಲ್ಲೆ ಇರತವ ಹೆಚತಚವರಿ ಜಮಿೇನನತನ ರಸೆುಗನಗಿ 
ಸನಾಧಿೇನಪಡಿಸಿಕ್ೂೆಂಡಿದೆರಲ್ಲ, ಅದನತನ ಬೆೇರ ೆ ಉದ್ೆೆೇಶಕ್ೆೆ ಮನಡಿದೆರಲ್ಲ ಅದನತನ Real Estate 
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ವಯವಹನರ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಪನರರಂಭ ಮನಡತತ್ನುರ.ೆ  ಸತಮೂರ್ೆ 3-4 ಸಣಣ ಉದ್ನಹರಣೆಗಳನತನ ನಮಗ ೆ
ಕ್ೊಡತತ್ುೆೇರೆ್. ರೆ್ೈಸ್ಚ ಸಂಸೆಾ ಮತಖ್ಯಸಾರತ peripheral road ನಮಿಾಸಲತ ಹನಗೂ truck 
terminal ನಮಿಾಸಲತ ಕ್ೊಮೂಘಟಿ ಗನರಮದಲ್ಲೆ ಭೂಸನಾಧಿೇನಪಡಿಸಿಕ್ೂೆಂಡತ ಹಸನುಂತ್ರಿಸಿದ 42 
ಎಕರ ೆ 30 ಗತಂಟ ೆ ಜಮಿೇನನತನ Umang Realtech Private Limited ಅವರಿಗೆ Group 
Housing ಗೆ ಜಂಟ್ಟ ಕರನರತ ಮನಡಿಕ್ೂೆಳುುತ್ನುರೆ.  ಇದತ Township ಜನಗವಲೆ. Township  
ಜನಗವನತನ ಅವರತ ಏರ್ನದರೂ ಮನಡಿಕ್ೂೆಳುಬಹತದತ ಅಡಿಾ ಇಲೆ. ಇದತ ರಸೆುಗನಗಿ 
ಸನಾಧಿೇನಪಡಿಸಿಕ್ೂೆಂಡ 45 ಎಕರ ೆ 30 ಗತಂಟೆ ಜಮಿೇನದತ.  ಇರ್ೂೆನಂದತ ಲ್ಲಂಕಚ ರಸೆು ಮತ್ತು 
interchange road ನಮಿಾಸತವ ಸಲತವನಗಿ ಪಂತ್ರಪನಳಯದಲ್ಲೆ ಗನರಮದಲ್ಲೆ 
ಭೂಸನಾಧಿೇನಪಡಿಸಿಕ್ೂೆಂಡತ ಹಸನುಂತ್ರಿಸಿದ 08 ಎಕರ ೆ 36 ಗತಂಟೆ ಜಮಿೇನನತನ ಮತ್ೆು Umang 
Realtech Private Limited ನವರಿಗೆ Residential Apartment ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಜಂಟ್ಟ 
ಕರನರತ ಮನಡಿಕ್ೊಳುುತ್ನುರೆ.  ಅದರ ಜೊತೆ್ಗೆ peripheral and interchange road 
ನಮಿಾಸತವ ಸಲತವನಗಿ ಕ್ೆಂಗೆೇರಿ ಮತ್ತು ಕ್ೂೆೇನಪಪನ ಅಗರಹನರ ಗನರಮದಲ್ಲೆ ಭೂಸನಾಧಿೇನ 
ಪಡಿಸಿಕ್ೊಂಡತ ಹಸನುಂತ್ರಿಸಿದ 25 ಎಕರ ೆ 35 ಗತಂಟ ೆ ಜಮಿೇನನತನ Dhammanagi 
Developers Private Limited  ಅವರಿಗೆ Group Housing ಗೆ ಕ್ೊಡತತ್ನುರೆ.  ಇವು 
ಮೂರತ ಸಣಣ ಉದ್ನಹರಣೆಗಳು.  ಇನತನ ಸದನ ಸಮಿತಿ ಈ ವಿಚನರದಲ್ಲೆ ಒಂದತ ದ್ೊಡಾ 
ಪರಯತ್ನವರೆ್ನೇ ಮನಡಿದ್ೆ.  ಬಹತಶೆಃ ಈ ವಿಚನರವನತನ ಕ್ೆೇಳಿದರೆ ನಮೂ ನಮೂಲೆರಿಗೂ 
ಆಶಚಯಾವನಗತವ ಮಟ್ಟಿಗೆ; 

 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಶ್ರೇಕಂಠೆೇಗೌಡರೇೆ ಇನೂನ ಎಷತಿ ಸಮಯ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುೇರಿ? 

 ಶ್ರೇ ಕ್.ೆಟ್ಟ. ಶ್ರೇಕಂಠೆೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇನೂನ ೩೫ ನಮಿಷ 
ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ 

 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಈ ವಿಚನರವನಗಿ ಇದತವರೆಗೂ ಒಟತಿ 02 ಗಂಟೆಗಳ ಕ್ನಲ 
ಮನತ್ರ್ನಡಿದ್ನೆರೆ. 
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 ಶ್ರೇ ಕೆ್.ಟ್ಟ. ಶ್ರೇಕಂಠೆೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇದತ ಸತಮನರತ 15 ರಿಂದ 20 
ಸನವಿರ ಕ್ೊೇಟ್ಟ ಸಕ್ನಾರದ ಜಮಿೇನನಲ್ಲೆ ನಡದೆರತವ ಅವಯವಹನರದ ದ್ೊಡಾ ಹಗರಣವನಗಿದ್.ೆ  ಈ 
ವಿಚನರದಲ್ಲೆ ಸದನ ಸಮಿತಿ ಬಹಳ ಚೆರ್ನನಗಿ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡಿದ್.ೆ ಈ ಸದನ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲೆದೆ ಮನನಯ 
ಸಚಿವರನದ ಸೂೆೇಮಶೇೆಖ್ರ್ಚರವರತ ಹೊರಟತ ಹೊೇದರತ, ಸಚಿವರತ ಇದೆರತ. ಆ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲೆ 
ಬಿ.ಜೆ.ಪ್ತ., ಕ್ನಂಗೆರಸ್ಚ ನವರತ ಮತ್ತು ಜೆ.ಡಿ(ಎಸ್ಚ) ನವರತ ಇದೆರತ. ಅವತಿುನ ಕ್ನನೂನತ ಸಚಿವರನದ 
ಶ್ರೇ ಟ್ಟ.ಬಿ. ಜಯಚಂದರ ರವರ ಅಧಯಕ್ಷತ್ಯೆಲ್ಲೆ 21 ಸಭೆಗಳನತನ ಮನಡಿದ್ನೆರ.ೆ  ಅವರತ ಬರಿೇ ಸಭ ೆ
ಮನಡಲ್ಲಲೆ, ಸಾಳ ತ್ನಖ್ೆ ಮನಡಿದ್ನೆರ.ೆ ದ್ನಖ್ಲೆಗಳನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಂಡಿದ್ನೆರೆ, ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳ ಜೊತ್ೆ ಸಭೆ 
ಮನಡಿದ್ನೆರ.ೆ  ಎಲನೆ ವಿಚನರಗಳ ಬಗೆೆ ಮನಹತಿ ಕಲೆ ಮನಡಿ 750 ಎಕರ ೆಜಮಿೇನಗ ೆಏನತ ಬೆಲ ೆ
ಬನಳುತ್ುದ್ೆ, ಏರ್ನಗಿದೆ್ ಎಲ್ಲೆ ಹೊೇಗಿ ನಂತಿತ್ತ ಎಂದರೆ ಹೆೇಗ ೆ 7,777 ಕ್ೂೆೇಟ್ಟ ರೂಪನಯಿಗಳ 
ವಹವನಟನತನ ಮನಡಿಕ್ೊಂಡರತ ಎಂದರೆ ಕ್ೆಂಗೆೇರಿ ಬಳಿ 7 ಎಕರ ೆ 45 ಗತಂಟ,ೆ 175 ಎಕರ ೆಮತ್ತು 
50 ಗತಂಟ.ೆ  ಒಂದತ ಮನಗಾಸೂಚಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲೆ 1367 ಕ್ೊೇಟ್ಟ ಆದರೆ ಮನರತಕಟೆಿ ಬೆಲ ೆ 3,282 
ಕ್ೊೇಟ್ಟ 15 ಲಕ್ಷ. ಇರ್ೂೆನಂದತ 08 ಕ್ೊೇಟ್ಟ 11 ಲಕ್ಷ ಮನರತಕಟೆಿ ಬೆಲ ೆ19 ಕ್ೊೇಟ್ಟ.  ಕ್ೊಮೂಘಟಿದಲ್ಲೆ 
43 ಎಕರ ೆ13 ಗತಂಟೆ ಇರ್ೂೆನಂದತ 11 ಎಕರ ೆ01 ಗತಂಟ,ೆ ಒಂದತ ಜಮಿೇನತ 72 ಕ್ೊೇಟ್ಟ ರೂಪನಯಿ 
ಇರ್ೂೆನಂದತ 28 ಕ್ೊೇಟ್ಟ. ಮನರತಕಟೆಿ ಬಲೆ ೆಕೂಡ ಅದ್ೆೇ ಇದ್ೆ. ರನಮಸಂದರದಲ್ಲೆ 6 ಎಕರ ೆ3 ಗತಂಟೆ, 
ಇದಕ್ೆೆ 09 ಕ್ೂೆೇಟ್ಟ 19 ಲಕ್ಷ ಮನಗಾಸೂಚಿ ಬೆಲ.ೆ ಮನರತಕಟೆಿ ಬೆಲ ೆ 72ಕ್ೊೇಟ್ಟ 52 ಲಕ್ಷ. 
ಗೊೇಣಿಪತರದಲ್ಲೆ 225 ಎಕರಗೆ ೆ 1323 ಕ್ೊೇಟ್ಟ ಮನಗಾಸೂಚಿ ಬೆಲೆ.  ಮನರತಕಟೆಿ ಬೆಲ ೆ ಅದ್ೆೇ 
ಆಗಿರತತ್ೆು.  ಹನಗೆಯೇ 13 ಎಕರೆ ಜಮಿೇನತ ಮನದ್ನಪತರದಲ್ಲೆ 05 ಎಕರ ೆ8 ಗತಂಟ,ೆ 3 ಎಕರ ೆ8 
ಗತಂಟ,ೆ 10 ಎಕರ ೆ 23 ಗತಂಟ.ೆ ಪಂತ್ರಪನಳಯದಲ್ಲೆ 24 ಎಕರ ೆ 93 ಗತಂಟ ೆ 325 ಕ್ೊೇಟ್ಟ 
ಮನರತಕಟೆಿ ಬಲೆೆಯೂ ಅಷೆಿೇ, prescribed ಬೆಲಯೊ ಅಷೆಿೇ ಆಗಿದ್ೆ. ಪ್ತಳುಗನನಹಳಿುಯೂ ಅಷೆಿೇ.  
ಸಿೇಗೆಹಳಿುಯಲ್ಲೆ 38 ಎಕರ ೆ 78 ಗತಂಟ,ೆ 168 ಕ್ೂೆೇಟ್ಟ 92 ಲಕ್ಷ ಮನಗಾಸೂಚಿ ಬೆಲ,ೆ ಮನರತಕಟೆಿ 
ಬೆಲ ೆ 202 ಕ್ೊೇಟ್ಟ 71 ಲಕ್ಷ. ತಿಪೂಪರಿನಲ್ಲೆ 125 ಎಕರ ೆ 8 ಗತಂಟ ೆಅದತ ಮನರತಕಟೆಿ ಬೆಲ ೆ 599 
ಕ್ೊೇಟ್ಟ ಮನಗಾಸೂಚಿ ಬೆಲ ೆ 599 ಕ್ೊೇಟ್ಟ ಆಗಿದ್.ೆ  ವರಹನಸಂದರದಲ್ಲೆ 15 ಎಕರಗೆ ೆ 40 ಕ್ೊೇಟ್ಟ 
ಮನಗಾಸೂಚಿ ಬೆಲೆಯನಗಿದತೆ 80 ಕ್ೂೆೇಟ್ಟ ಮನರತಕಟೆಿ ಬೆಲ ೆಆಗಿದ್.ೆ  ಬಿ.ಎಂ. ಕ್ನವಲತ 90 ಎಕರೆ 
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75 ಗತಂಟೆ 513 ಕ್ೊೇಟ್ಟ ಮನಗಾಸೂಚಿ ಬೆಲೆ, ಮನರತಕಟೆಿ ಬೆಲ ೆಅಷೆಿೇ ಆಗಿದ್.ೆ  ಒಟತಿ 756 ಎಕರ ೆ
33 ಗತಂಟ ೆ ಭೂಮಿಗೆ ಮನಗಾಸೂಚಿ ಬೆಲ ೆ 4951 ಕ್ೊೇಟ್ಟ.  ಇವರತ ಮನರನಟ ಮನಡಿರತವುದತ 
7,777 ಕ್ೂೆೇಟ್ಟ. ಯನವ ಯನವ ಕಂಪನಗ ೆಮನರನಟ ಮನಡಿದ್ನೆರ ೆಎಂದರೆ ೪ಕ್ೆೆ ಪೂಣಾವನಗಿ sale 
deed ಮನಡಿದತೆ joint venture ಕ್ೂೆಟ್ಟಿರತವುದತ 6ಕ್ೆೆ, ಇನತನಳಿದವು ಅವರಿಗೆ pledge 
ಮನಡಿರತವುದತ ಮತ್ತು joint venture ನಲ್ಲೆ ಸಿೆೇಂಗಳನತನ ಮನಡಿರತವುದತ.  ಒಟತಿ 14 ಸಾಳಗಳಲ್ಲೆ 
19 ಪನರಜೆಕಿಚಗಳಿಗೆ 750 ಎಕರಗೆಳನತನ ಇವರತ ಬಳಸಿಕ್ೂೆಳುುತ್ನುರೆ.  ಸದನ ಸಮಿತಿ ಈ ವಿಚನರದಲ್ಲೆ 
ಹೆೇಳುತ್ುದ್ೆ ಖ್ನಸಗಿ ಪನಲತದ್ನರರತ ಎಂದರೆ ʻರೆ್ೈಸ್ಚ̓ ಕಂಪನಯವರತ ಟೂೆೇಲ್ಚ ರಸೆುಗೆ ೬999 
ವಿಸಿುೇಣಾವನತನ ಸಮಥಿಾಸಿಕ್ೊಳುಲತ ಪರಮನಣ ಪತ್ರ ಹನಗೂ ತ್ಕರನರತ ಅಜಿಾಗಳಲ್ಲೆ ಜಮಿೇನನತನ 
ರಸೆುಗೆ ಹೊರತ್ನಗಿ ಬೆೇರ ೆಯನವುದ್ೆೇ ವನಣಿಜಯ ಅಭಿವೃದಿಗನಗಿ ಅಥವನ ರಿಯಲ್ಚ ಎಸೆಿೇಟಚ ಅಭಿವೃದಿಗೆ 
ಬಳಸತವುದಲೆ ಎಂದತ ಪರತಿಪನದಸತವುದನತನ ಸಮಿತಿ ಗಮನಸಿದ್.ೆ ರಸೆು ಬಿಟತಿ ಬೆೇರ ೆಯನವುದಕೂೆ 
ಬಳಸತವುದಲೆ ಎಂದತ ವಹವನಟತ ಮನಡಿದ್.ೆ ಈ ಪರಮನಣ ಪತ್ರಕ್ೆೆ ವಯತಿರಿಕುವನಗಿ ರ್ನಯಯನಲಯಕ್ೆೆ 
ಕ್ೊಟಿ ಭರವಸಗೆಳನತನ ಉಲೆಂಘಿಸಿ ಕ್ತರಯನ ಒಪಪಂದವನತನ ಉಲೆಂಘಿಸಿ ಖ್ನಸಗಿ ಪನಲತದ್ನರರತ ಸಕೆ್ಷನ್ಚ 
ಎ ವನಯಪ್ತುಯಲ್ಲೆ ಅನಧಿಕೃತ್ ತಿರಪಕ್ಷಿೇಯ ಒಪಪಂದದ ರೆ್ಪದಲ್ಲೆ ಜಂಟ್ಟ ಅಭಿವೃದಿ ಕರನರತಗಳನತನ 
ಜನರಿಗೊಳಿಸಿರತವುದತ ಅಕರಮ ಮತ್ತು ಕ್ನನೂನತಬನಹರ ಎಂದತ ಸಮಿತಿ ತಿೇಮನಾನಸತತ್ುದ್ೆ. 7,777 
ಕ್ೊೇಟ್ಟಯನತನ ಸಕ್ನಾರಿ ಜಮಿೇನನಲ್ಲೆ ಇಷತಿ ಮನಡತತ್ನುರ.ೆ  ಅವರಿಗೆ ರಸೆುಗೆ ಎಂದತ ಕ್ೊಟ್ಟಿದೆರಲ್ಲೆ 
ಇಷತಿ ಮನಡತತ್ನುರ.ೆ  ಇರ್ೂೆನಂದತ ಕಮಾಕ್ನಂಡ ಇದ್.ೆ  ಖ್ನಸಗಿ ಜಮಿೇನನವರಿಗೆ section 28(1) 
preliminary notification ನತನ ಮನಡತತ್ನುರ.ೆ ಅದರಲ್ಲೆ ಖ್ನಸಗಿಯವರ ಹತಿುರ ವಯವಹನರ 
ಕತದತರಿಸತತ್ನುರೆ. ರೂ. 2-10 ಲಕ್ಷಕ್ೆೆ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುುತ್ನುರೆ. 2,376 ಎಕರ ೆಜಮಿೇನನತನ ಅವರ ಬಳಿ 
ಒಪಪಂದ ಮನಡಿಕ್ೂೆಳುುವುದತ, ಇವರ ಕ್ೆೈ ಇಂದ ಅಜಿಾ ಕ್ೂೆಡಿಸತವುದತ, KIADB (Karnataka 
Industrial Area Development Board) ಅವರಿಂದ NOC (No Objection 
Certificate) ಕ್ೊಡಿಸತವುದತ.  ಇದತ ಯನವ ಲೊೇಕ್ೊೇಪಯೇಗಿ ಇಲನಖ್ಯೆ ಗಮನಕೂೆ 
ಬರತವುದಲೆ. 2376 ಎಕರ ೆ ಜಮಿೇನನತನ ಸಂಪೂಣಾವನಗಿ ಅವರ ಮರ್ೆಯಲ್ಲೆ ಅಡತಗ ೆ
ಮನಡತವವನತ, ಕಂಪನಯ ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್, ಅವರ ಕಂಪನಯ ರ್ೌಕರನ ಮತ್ತು ಅವರ ಬಂಧತ-
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ಬಳಗದವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲೆ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುುತ್ನುರ.ೆ  ಅದರ ಮೇಲೆ ಸನವಿರನರತ ಕ್ೊೇಟ್ಟ ಅಂದರೆ 15-20 
ಸನವಿರ ಕ್ೊೇಟ್ಟ ವಯವಹನರ ನಡಯೆತತ್ುದ್ೆ. 100, 10, 20 ಕ್ೊೇಟ್ಟ ಅಲೆ.  

(ಮತಂದತ) 

(614) 24-03-2022 KH/VK   5-00  

(ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಾತಿ) 

ಶ್ರೇ ಕೆ್.ಟ್ಟ.ಶ್ರೇಕಂಠೆೇಗೌಡ (ಮತಂದತ):-   

ಇದ್ೊಂದತ ರಿೇತಿಯ ಪರಕರಣ. ಒಂದತ ಕಡ ೆಟೂೆೇಲ್ಚ ವಯವಸೆಾಗ ೆಯನವುದ್ೇೆ ಷರತ್ತುಗಳನತನ fulfil 
ಮನಡಲ್ಲಲೆ. ಇರ್ೂೆನಂದತ ಕಡ ೆಟೊೇಲ್ಚ ರಸೆುಗನಗಿ ಸನಾಧಿೇನಪಡಿಸಿಕ್ೊಂಡ ಜಮಿೇನತಗಳಲ್ಲೆ ಇಷೂೆಿಂದತ 
ವಹವನಟತ ಅನತನ ಖ್ನಸಗಿ ಜಮಿೇನನಲ್ಲೆ ಪರತ್ೆಯೇಕವನಗಿ ಅವರೆೇ ರೆ್ೇರವನಗಿ ಸೇೆಲ್ಚ ಡಿೇಡಚ 
ಮನಡಿಕ್ೊಂಡಿದತೆ, ಇದರ ಜೊತ್ೆಗೆ ಸಕ್ನಾರಿ ರಸೆುಗೆ ಬಂದಂತ್ಹ ಜಮಿೇನನತನ 7,777 ಕ್ೂೆೇಟ್ಟ 
ರೂಪನಯಿಗಳಿಗ ೆಮನರನಟ ಮನಡಿದ್ನೆರ.ೆ ಆದರೆ, ಮನನಯ ಸಚಿವರೆೇ, ಇವರತ ಇಷತಿ ಜಮಿೇನಗೆ 150 
ಕ್ೊೇಟ್ಟ ರೂಪನಯಿಗಳ ಪರಿಹನರ ಹಣವನತನ ಕಟ್ಟಿದ್ನೆರ.ೆ ಇದ್ೆೇ ಆಸಿುಯನತನ ಐಸಿಐಸಿ ಬನಯಂಕಚನಲ್ಲೆ 
pledge ಮನಡಿ ಕಟ್ಟಿರತತ್ನುರೆ. ಅದರಲ್ಲೆ ರೈೆತ್ರಿಗ ೆ 145 ಕ್ೂೆೇಟ್ಟ ರೂಪನಯಿಗಳ ಪರಿಹನರ ಹಣ 
ಸಂದ್ನಯವನಗಿರತತ್ುದ್ೆ. 145 ಕ್ೊೇಟ್ಟ ರೂಪನಯಿಗಳ ಹಣ ಕ್ೂೆಟತಿ, ರ್ನವು ಕ್ೊಟಿ ಜಮಿೇನನಲ್ಲೆ 
ಇವತ್ತು ಕನಷಠ 10 ರಿಂದ 15 ಸನವಿರ ಕ್ೊೇಟ್ಟ ರೂಪನಯಿಗಳ ಹಣವನತನ ಸಂಪನದರೆ್ 
ಮನಡಿಕ್ೊಳುುತ್ನುರ.ೆ ಇದತ ಯನವ ಜಮಿೇನತ ಎಂದರ,ೆ 30 ವಷಾಗಳು ಆದ ಮೇಲೆ ಯೇಜರೆ್ 
ಸಮೇತ್ ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ವನಪಸತಸ ಕ್ೊಡಬೆೇಕ್ನದಂತ್ಹ ಜಮಿೇನತ ಆಗಿದ್ೆ. ಇದನತನ ಸಂಪೂಣಾವನಗಿ 
ಖ್ರಿೇದ ಮನಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ನೆರೆ. ಈಗ ಆ ಜನ ರಸೆುಯ ಜನಗದಲ್ಲೆ ಆಪನಟಚಾಮಂಟಚ ಮನಡಿದವನತ, ರಸೆುಯ 
ಜನಗದಲ್ಲೆ ಲೆೇಔಟಚ ಮನಡಿದವನತ, ರಸೆುಯ ಜನಗದಲ್ಲೆ ಬೆೇರ ೆಬೆೇರ ೆಕಮಷಿಾಯಲ್ಚ ಉದ್ೆೆೇಶಗಳಿಗ ೆ
ಬಳಸಿಕ್ೊಂಡಂತ್ಹವನತ, ಹೆೇಗ ೆವನಪಸತಸ ತ್ಂದತಕ್ೂೆಡತತ್ನುರೆ್? ಇದತ ತ್ಮೂಲ್ಲೆ ಕ್ೆೇಳುವಂತ್ಹ ವಿಚನರ 
ಮತ್ತು ಈ ಸದನ ಸಮಿತಿ ಪರಶೆನ ಮನಡಿರತವಂತ್ಹ ವಿಚನರವನಗಿದೆ್. ಮತ್ೊುಂದತ ಭೂಪರಿಹನರದ 
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ಮಹತ್ಾದ ವಿಚನರವೆೇರ್ಂೆದರ,ೆ 1916 ಎಕರ ೆ township ಗನಗಿ ಇವರತ ಸನಾಧಿೇನಪಡಿಸಿಕ್ೊಳುುತ್ನುರೆ. 
ಸದನದಲ್ಲೆ ನಮೂ ಶನಸಕರತ ಇದ್ನೆರ.ೆ ನಮೂ ಶನಸಕರ ಜಮಿೇನತ ಸೇೆರಿದ ಹನಗೆ 
ಸನಾಧಿೇನಪಡಿಸಿಕ್ೂೆಳುುತ್ನುರೆ. ಇವರಿಗ ೆಪರಿಹನರ ಕ್ೊಡತವುದಕ್ೆೆ ಒಂದತ ತ್ಕರನರತ ಪನರರಂಭವನಗತತ್ುದ್ೆ. 
ಜಿಲನೆಧಿಕ್ನರಿಗಳ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲೆ 1 ಎಕರಗೆೆ 40 ಲಕ್ಷ ರೂಪನಯಿಗಳನತನ ಕ್ೊಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ 
ತಿೇಮನಾನವನಗತತ್ುದ್ೆ. 1 ಎಕರಗೆ ೆ40 ಲಕ್ಷ ರೂಪನಯಿಗಳನತನ ಎಲ್ಲೆ ಕ್ೂೆಡತವುದಕ್ೆೆ ಆಗತತ್ುದ್ೆ ಎಂದತ 
ರೆ್ೈಸ್ಚ ಕಂಪನಯ Ashok Kheny ಯವರತ ಕ್ೂೆೇಟಚಾಗೆ ಹೂೆೇಗತತ್ನುರೆ. ನಂತ್ರ 2014 ರಲ್ಲೆ 
ಹೊಸ land Act ಬರತತ್ುದ್ೆ. ಹೂೆಸ land Act ನಲ್ಲೆ ಬಹಳ ದತಪಪಟನಿಗಿ ಪರಿಹನರ 
ಕ್ೊಡಬೇೆಕಲೆವೆೇ? ಅವರತ ತ್ಕ್ಷಣವೆೇ ಕ್ೆೇಸ್ಚ ಅನತನ immediate withdraw ಮನಡಿಬಿಡತತ್ನುರೆ. 
ವಿತಚ ಡನರ ಮನಡಿ 40 ಲಕ್ಷ ರೂಪನಯಿಗಳನತನ ಕ್ೊಡತತ್ೆುೇವೆ ಎಂದತ ಹೆೇಳುತ್ನುರೆ. ಇಲನೆ, ಹೊಸ 
land Act ಪರಕ್ನರವೆೇ ಹಣವನತನ ಕ್ೊಡಿ ಎಂದತ ರೈೆತ್ರತ ಹೆೇಳುತ್ನುರೆ. ರೈೆತ್ರತ ಕ್ೆೇಳುವುದತ 
ಸರಿಯಲೆವೆೇ? 1916 ಎಕರ ೆ ಜನಗವನತನ township ನವರತ ಏನತ ಬೆೇಕ್ನದರೂ 
ಮನಡಿಕ್ೊಳುಬಹತದತ. ಆದರ,ೆ ರೈೆತ್ರಿಗ ೆ ಇನತನ ಯನವುದ್ೆೇ ಪರಿಹನರವನತನ ಕ್ೂೆಟ್ಟಿಲೆ. 1916 ಎಕರೆ 
ಜನಗಕ್ೆೆ ಯನವುದ್ೆೇ ರಿೇತಿ ಪರಿಹನರವನತನ ಇಲ್ಲೆಯವರೆಗೂ ಯನರಿಗೂ ಪನವತಿ ಮನಡಿಲೆ. ಮನನಯ 
ಮತನರನಜತಗೌಡರವರೇೆ ರ್ನನತ ಸತ್ಯ ಹೆೇಳುತಿುದ್ೆೆೇರೆ್ಯಲೆವೆೇ? ಹನಗನಗಿ 1916 ಎಕರಯೆ ರೈೆತ್ರತ 
ಇವತಿುನ ದವಸ ಕಂಗನಲನಗಿ ಹೊೇಗಿದ್ನೆರೆ. ಅವರ ಪರಿಸಿಾತಿ ಹೆೇಳಲತ ಸನಧಯವನಗತವುದಲೆ. 
ಮೂರರೆ್ಯದ್ನಗಿ, ನಮೂ ಈ ಯೇಜರೆ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನಂದ ಪನರರಂಭವನಗಿ ಮೈಸೂರಿಗ ೆತ್ಲತಪತತ್ುದ್ೆ. 
ಬೆಂಗಳೂರತ ಗನರಮನಂತ್ರ, ರನಮನಗರ ಜಿಲೆೆ, ಮಂಡಯ ಜಿಲೆೆ, ಮೈಸೂರತ ಜಿಲೆೆ ಬರತತ್ುದ್ೆ. ನಮೂ 
ಮಂಡಯ ಜಿಲೆೆಯಲ್ಲೆ ಮದೂೆರತ ತ್ನಲೂೆಕತ, ಮಂಡಯ ತ್ನಲೂೆಕತ, ಶ್ರೇರಂಗಪಟಿಣ ತ್ನಲೂೆಕತ ಎಲನೆ 
ಸೇೆರತತ್ುದ್ೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲೆ 18 ಸನವಿರ ಎಕರಯೆನತನ 28/1 preliminary notification 
ಮನಡಿಬಿಡತತ್ನುರ.ೆ ಇದತ ನಮೂ ಸಕ್ನಾರದ ರೆ್ೂೇಟ್ಟಫಿಕ್ೆೇಷನ್ಚ ರಿೇತಿಯನಗಿ ಇರತವುದಲೆ. 3 
ವಷಾಗಳನದ ಮೇಲೆ laps ಆಗತತ್ುದ್ೆಯಲೆವೆೇ? ಆ ರಿೇತಿಯಲೆ. Preliminary notification 
ಆದ ಮೇಲ ೆನಮೂ ರೈೆತ್ ಅಲ್ಲೆ ಏನತ ಮನಡತವಹನಗಿಲೆ. ಅಲ್ಲೆ ಭತ್ು, ರನಗಿ ಬೆಳದೆತಕ್ೊಳುಬಹತದಷೆಿೇ. 
ತೆ್ಂಗತ ಹನಕತವ ಹನಗಿಲೆ. ಬೆೇರ ೆ ಮರಗಳನತನ ಬೆಳಸೆತವ ಹನಗಿಲೆ. ಮರ್ೆಗಳನತನ ಕಟತಿವ ಹನಗಿಲೆ. 
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ಅದನತನ ಅಡವಿಡತವ ಹನಗಿಲೆ. ಭನಗ ಮನಡಿಕ್ೊಳುುವ ಹನಗಿಲೆ. ಖ್ನತೆ್ ಬದಲನವಣೆ ಮನಡತವ ಹನಗಿಲೆ. 
2 ½ ಯಿಂದ 3 ಕ್ತ.ಮಿೇ ಸತತ್ುಳತ್ೆಯಲ್ಲೆ ಏರೆ್ೇ construction ಮನಡಬೇೆಕ್ನದರೂ, ಈ 
ಬಿಎಂಐಸಿ Ashok Kheny Office ಗೆ ಬಂದತ ನಮೂ ಜನ ಎನ್ಚಒಸಿ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡತ 
ಹೊೇಗಬೇೆಕತ. ಬಿಎಂಐಸಿಗೆ ಒಂದತ ಕಛೆೇರಿಯನತನ ಮನಡಿಕ್ೊಂಡಿದ್ನೆರೆ. ಇವರಿಂದ ಎನ್ಚಒಸಿ 
ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡರ ೆಮನತ್ರ ಅವರತ ಏರ್ನದರೂ ವಹವನಟತ, ವಯವಹನರ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಸನಧಯ. ಮನನಯ 
ಸಚಿವರೆೇ, ಕಳೆದ 24 ವಷಾಗಳಿಂದ 18 ಸನವಿರ ಎಕರ ೆರೈೆತ್ರ ಪನಡತ ಕಣಿಣೇರತ ಹನಕತವುದ್ೂೆಂದ್ೇೆ 
ಉಳಿದದ್ೆ. ತ್ನವು Land Act 2014ರ ಪರಕ್ನರ ಪನರಜೆಕಿಚ ಮನಡಿ ಪರಿಹನರ ಕ್ೊಡಲ್ಲಲೆ. ಇದರ ಬಗೆೆ 
ಪರಶೆನಯೇ ಮನಡಲ್ಲಲೆ. ತ್ನವು ರಸೆು ಮನಡದ್ೇೆ ಅವರತ ಯನವ ವಹವನಟತ ಮನಡತವುದಕೂೆ ಬಿಡಲ್ಲಲೆ. 
ಇದನತನ 2014ರೂೆಳಗೆ ಮತಗಿಸಬೆೇಕ್ೆಂಬ ನಯಮ ಇದ್ೆ. ಅವರ ಜೊತ್ ೆ ಒಪಪಂದ ಆಗಿದ್.ೆ 
Peripheral ring road 2012ರೂೆಳಗೆ ಮತಗಿಸಬೇೆಕ್ೆಂದರೆ, conditions ಗೆ ಒಳಪಟತಿ 
ಬೆಂಗಳೂರತ-ಮೈಸೂರತ ರಸೆುಯನತನ 2016 ರೂೆಳಗೆ ಪೂಣಾ ಮನಡಬೇೆಕತ. ಇನತನ 
ಕ್ನಯಾಕರಮವನತನ ಚನಲರೆ್ ಮನಡತವಂತ್ಹ ಯನವ ಸೂಚರೆ್ಗಳು ಇಲೆ. ಈ ಎರಡತ ಮಹತ್ಾದ 
ವಿಚನರಗಳನತನ ಪರಸನುಪ ಮನಡಬೇೆಕ್ನಗಿದ್.ೆ 2016 ರಲ್ಲೆ ಮತ್ೆು ಸಕ್ನಾರ ಈ ಜಮಿೇನತಗಳರೆ್ನಲನೆ ಅಡ 
ಇಟತಿ ಐಡಿಬಿಐ ಬನಯಂಕಚನಲ್ಲೆ 2,160 ಕ್ೊೇಟ್ಟ ರೂಪನಯಿಗಳನತನ ಮತ್ೆು ಸನಲವನಗಿ ತ್ೆಗೆದದ್ನೆರೆ. 
ಮನನಯ ಸಚಿವರನದ ಮತರತಗೆೇಶ್ಚ ನರನಣಿಯವರಿಗ ೆಇದರ ಬಗೆೆ ತಿಳಿದತಕ್ೊಳುುವಂತ್ಹ ಶಕ್ತು ಇದ್.ೆ 
ಇದರಲ್ಲೆ 1,500 ಕ್ೊೇಟ್ಟ ರೂಪನಯಿಗಳು ಡರೆ್ನೂಕಚಾಗೆ ಹೊೇಗಿದ್ೆ ಎನತನವ ಸತದೆ ಇದ್ೆ. ಎಲ್ಲೆ 
ಹೊೇಯಿತ್ತ, ಏಕ್ೆ ಹೂೆೇಯಿತ್ತ, ಏರ್ನಯಿತ್ತ ಎನತನವ ಬಗೆೆ ತ್ನವು ಖ್ಚಿತ್ಪಡಿಸಿಕ್ೂೆಳುಬೆೇಕತ. ಇವತ್ತು 
200 ವಷಾಗಳ ಕ್ನಲ ಕ್ನವೇೆರಿ ವಿಚನರದ ಹೊೇರನಟದಲ್ಲೆ ಗಟ್ಟಿಯನಗಿ ನಂತಿರತವವರತ ಮನನಯ 
ಹೆರ್.ಡಿ.ದ್ೆೇವೆೇಗೌಡರವರತ ಒಬಬರೇೆ. ಇವರತ tribunal face ಮನಡಿದರತ. ನಂತ್ರ ಸತಪ್ತರೇಂ 
ಕ್ೊೇಟಚಾವರಗೊ ಹೊೇದರತ. 14.75 ಟ್ಟಎಂಸಿ. ನೇರನತನ ತ್ಂದತಕ್ೂೆಟಿರತ. ಬೆಂಗಳೂರಿಗ ೆಕತಡಿಯತವ 
ನೇರನತನ ತ್ಂದತಕ್ೊಟಿರತ. ಅವರತ ಛಲ ಬಿಡದ ತಿರವಿಕರಮರನೆನಬಹತದತ. ಇವತ್ತು ಸತಪ್ತರೇಂ ಕ್ೊೇಟಚಾ 
ಎಲನೆ ಹಳೆಯ ಆದ್ೇೆಶಗಳನತನ ಹೊಡೆದತಹನಕ್ತದ್ ೆ ಎಂದರೆ, ಅದರ ಹಂದ್ ೆ ಮನನಯ 
ಹೆರ್.ಡಿ.ದ್ೆೇವೆೇಗೌಡರವರ ಪನತ್ರ ಇದ್ೆ. ಇವತ್ತು ಹತ್ನುರತ ಜನ ರೈೆತ್ರತ ಬಲ್ಲಯನಗಿ ಹೊೇಗಿದ್ನೆರೆ. ಈ 
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18 ಸನವಿರ ಎಕರಯೆ ಒಂದೂ ಕ್ನಲತ ಲಕ್ಷ ಜನ ರೈೆತ್ರತ ಪರತಿದನ ಪರಿತ್ಪ್ತಸತತಿುದ್ನೆರ ೆಮತ್ತು ಕಣಿಣೇರತ 
ಹನಕತತಿುದ್ನೆರ.ೆ ಅವರ ಜಮಿೇನನತನ ಏನತ ಮನಡತವ ಹನಗಿಲೆ, ಮತಟತಿವ ಹನಗಿಲೆ, ಅನತಭವಿಸತವ 
ಹನಗಿಲೆ. ಅವನ ತ್ನತ್ನ ಪ್ತತ್ನರಜಿಾತ್ ಆಸಿುಯನತನ ಇವತ್ತು ಯನರತ ಮತಟಿದ್ೆೇ ಇರತವಂತ್ಹ 
ಪರಿಸಿಾತಿಯನತನ ಇವರತ ನಮನಾಣ ಮನಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ನೆರ.ೆ ಇವತ್ತು ಒಂದತ ಹಂತ್ದಲ್ಲೆ 150 ಕ್ೊೇಟ್ಟ 
ರೂಪನಯಿಗಳ ಸನಲ, ಇರೆ್ೂನಂದತ ಹಂತ್ದಲ್ಲೆ 2060 ಕ್ೊೇಟ್ಟ ರೂಪನಯಿಗಳ ಸನಲ ಮನಡಿದ್ನೆರ.ೆ 
ಆವತಿುನ ದವಸ ಐಸಿಐಸಿ ಬನಯಂಕಚನಲ್ಲೆ ಸನಲ. ಇವತ್ತು ಐಡಿಬಿಐ ಬನಯಂಕಚನಲ್ಲೆ ಸನಲ ಮನಡಿದ್ನೆರ.ೆ 
ಪರತಿದನ ಸತಮನರತ 2 ಕ್ೊೇಟ್ಟ ರೂಪನಯಿಗಳು ಟೂೆೇಲ್ಚನಲ್ಲೆ ಹಣ ಸಂಗರಹವನಗತತ್ುದ್.ೆ ಇದತ ಯನರ 
ಹಣ? ರ್ನನತ ರೆ್ರೆ್ನಯ ದವಸ ಹೆೇಳಿದ್ೆೆ. ಆದರೆ, ತ್ನವು ಸದನದಲ್ಲೆ ಇರಲ್ಲಲೆ. ಬಹಳ ಜನ ದ್ನರ 
ಬತಗತರಿ ಇಟತಿಕ್ೂೆಂಡತ ಆಟವನಡತತ್ನುರ,ೆ ಮದಲತ ಬತಗತರಿ ಇಡತತ್ನುರೆ, ಇಲೆದದೆರ ೆದ್ನರ ಇಡತತ್ನುರ,ೆ 
ಎರಡತ ಇಲೆದ್ೆೇ ಆಡಿಸಿರತವ ಮನತಷಯರೆ್ಂದರೆ, ಈ ರೆ್ೈಸ್ಚ ಕಂಪನಯವನತ ಎಂದತ ಹೆೇಳುತ್ೆುೇರ್ೆ. 
ರ್ನವು ಏನತ ತಿಳಿದತಕ್ೂೆಂಡಿದ್ೆೆೇರ್ ೆ ಎಂದರೆ, ಅಮೇರಿಕ್ನದ ಕಂಪನಗಳು ಸಾಂತ್ ಬಂಡವನಳ 
ಹನಕಬೆೇಕ್ೆಂದತ ಇಲ್ಲೆ ಒಪಪಂದವನಗಿರತವುದತ, ಲೂೆೇನ್ಚ ತ್ೆಗೆಯತವ ಹನಗಿಲೆ. ಸಾಂತ್ ಬಂಡವನಳ 
ಹೂಡತವ ಕ್ನರಣಕ್ನೆಗಿ ರ್ನವು ಭೂಮಿ ಕ್ೊಡತತ್ೆುೇವ,ೆ ತ್ನವು ರಸೆು ಮನಡಿ ಎಂದತ ಆಗಿದ್.ೆ ಈಗ 
ಏರ್ನಗಿದೆ್ಯಂದರೆ, ಈಗ ನೇನತ ಭೂಮಿ ಕ್ೂೆಡತ, ರ್ನನತ ಹಣ ಮನಡತತ್ೆುೇರೆ್ ಎಂದತ ಹೆೇಳುತ್ನುರೆ. 
ಇದಕ್ೆೆ ಅಗಿರಮಂಟಚ ಪತಸುಕ ಎಲನೆ ಕೂಡ ಸಪಷಿವನಗಿ ಇದ್ೆ. Arbitration ಗೆ ಹೊೇಗಬೆೇಕ್ನದರೆ, 
ಇಲ್ಲೆಗೆ ಯನರತ ಹೂೆೇಗತವ ಹನಗಿಲೆ. ಲಂಡನ್ಚ ಕ್ೊೇಟಚಾಗೆ ಹೂೆೇಗಬೆೇಕತ. ಅಗಿರಮಂಟಚ 
ಮನಡಿಕ್ೊಂಡ ಮರತ ವಷಾಕ್ೆೆ ಆ ಕಂಪನಯವರತ ಹೊರಟತ ಹೂೆೇಗತತ್ನುರೆ. ಮತ್ೆು ಈ ಮನತಷಯ 
ಎಂಟರ್ಚ ಆಗತತ್ನುರ್,ೆ ಹನಗನಗಿ, ಮನನಯ ಸಚಿವರೆೇ, arbitration ಗೆ ಹೂೆೇಗಬೇೆಕ್ೆಂದರೆ, ಲಂಡನ್ಚಗೆ 
ಹೊೇಗಬೇೆಕತ. ನಮೂ ಸತದ್ೈೆವ, ನಮೂ ಅದೃಷಿ ನಮೂ ಪರವನಗಿ ಇವತ್ತು ಸತಪ್ತರೇಂ ಕ್ೊೇಟಚಾ ನಂತಿದ್.ೆ 
Framework ಏನತ್ತು, fundamental framework ಗೆ stick-on ಆಗಿದ್.ೆ 20,190 
ಎಕರಗೆ ೆನಲ್ಲೆಸಿದ್.ೆ ಈಗ ನನನ ಪರಶೆನಯೇರೆ್ಂದರೆ, ಮನನಯ ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರೇೆ, ಒಂದತ ಕಡೆ 
ಲೊೇನ್ಚ, ಇರ್ೂೆನಂದತ ಕಡ ೆ ಇಷೆಿಲನೆ ವಯವಹನರ ಏಕ್ೆ ಪನರರಂಭವನಯಿತ್ತ? ಇವತ್ತು 
ಕ್.ೆಐ.ಎ.ಡಿ.ಬಿ.ರವರತ ರೈೆತ್ರ ಜಮಿೇನನತನ ಸನಾಧಿೇನಪಡಿಸಿಕ್ೂೆಂಡತ Ashok Kheny ಯವರಿಗ ೆರಸೆು 
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ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಕ್ೊಟ್ಟಿದ್ನೆರ.ೆ ನಮೂ ಮಟೊರೇ ಯೇಜರೆ್ಯನತನ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಕ್ೊಟ್ಟಿಲೆ. ಇದತ 
ಸಕ್ನಾರದ ಜಮಿೇನತ. ಸಕ್ನಾರದ ಜಮಿೇನನತನ 30 ವಷಾಗಳು ಆದ ಮೇಲೆ ವನಪಸತಸ 
ಕ್ೊಡಬೇೆಕ್ೆನತನವುದತ ಪನರಜೆಕಿ. ನಮೂ ಮಟೂೆರೇ ಯೇಜರೆ್ಗ ೆಇದ್ೆೇ ಕ್ೆಐಎಡಿಬಿ. ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಮತ್ೆು 
ರೆ್ೂೇಟ್ಟಫಿಕ್ೇೆಷನ್ಚ ಅನತನ Ashok Kheny ರವರಿಂದ ಮನಡಿಕ್ೂೆಳುುತ್ನುರೆ. Negotiation 
ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ 100 ಕ್ೂೆೇಟ್ಟ ರೂಪನಯಿಗಳನತನ ಕ್ೇೆಳುತ್ನುರೆ. ನಂತ್ರ 50 ರಿಂದ 60 ಕ್ೂೆೇಟ್ಟ 
ರೂಪನಯಿಗಳಿಗ ೆಬರತತ್ನುರ.ೆ ಈಗನಗಲೆೇ 14 ಕ್ೂೆೇಟ್ಟ ರೂಪನಯಿಗಳ ಪೆೇಮಂಟಚ ಆಗಿ ಹೂೆೇಯಿತ್ತ. 
ಇದತ ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ಬರಬೆೇಕ್ಂೆದತ ಹೆೇಳಿದ ತ್ಕ್ಷಣ ಕ್ೂೆೇಟಚಾನಂದ ತ್ಡಯೆನಜೆ್ಞಯನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಂಡತ 
ಬಂದರತ. ತ್ಡಯೆನಜೆ್ಞ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಂಡತ ಬರತವುದಕ್ೆೆ ನಮೂ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳೆೇ ಪರವನಗಿ ನಂತ್ತಕ್ೊಂಡರತ. 
No. This is Government land.  ಇದತ ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ಬರಬೆೇಕತ. ಕಂಪನಗ ೆ ಹಣ ಏಕ್ೆ 
ಹೊೇಗಬೇೆಕತ? ಇದತ ನನನ ಆಸಿು. ಇವತ್ತು ನಮೂ ಮಟೂೆರೇ ಯೇಜರೆ್ಗೆ ಮತ್ೆು 150 ಕ್ೂೆೇಟ್ಟ 
ರೂಪನಯಿಗಳನತನ ಕ್ೊಡತವಂತ್ಹ ಹತರ್ನನರ. ಈಗನಗಲೆೇ ಒಂದತ ಕಂತ್ತ ಕ್ೊಟ್ಟಿದ್ನೆರೆ. ಅದಕ್ೆೆ 
ಮದಲೇೆ ತ್ಡಯೆನಜೆ್ಞ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡಿದ್ನೆರೆ. ಒಂದತ ಕಡ ೆ 2,160 ಕ್ೊೇಟ್ಟ ರೂಪನಯಿಗಳ ಹಣ 
ಪಡಯೆತತ್ನುರೆ್. ಇರ್ೂೆನಂದತ ಕಡ ೆ 150 ಕ್ೂೆೇಟ್ಟ ರೂಪನಯಿಗಳ ಸನಲ ಪಡಯೆತತ್ನುರ್.ೆ ಮತ್ೆು ನಮೂ 
ಮಟೊರೇ ಯೇಜರೆ್ಗ ೆ ಕ್ೊಟತಿ, ಇವತ್ತು 60 ರಿಂದ 70 ಕ್ೊೇಟ್ಟ ರೂಪನಯಿಗಳ ಹಣ 
ಹೊಡೆಯತವಂತ್ಹ ವಯವಹನರ ನಡಯೆತತಿುದ್.ೆ ಪರತಿದನ ಟೊೇಲ್ಚ ನಂದ 2 ಕ್ೂೆೇಟ್ಟ ರೂಪನಯಿಗಳು 
ಬರತತಿುದ್ೆ. ಇನತನ ರಿಯಲ್ಚ ಎಸೆಿೇಟಚ ವಯವಹನರದ ಬಗೆೆ ಕ್ೆೇಳಿಬಿಟಿರೆ, ತ್ನವು ಸತತ್ುಮತತ್ು ಹೊೇಗಿ 
ರೆ್ೂೇಡಿದರ ೆ ಗೂೆತ್ನುಗತತ್ುದ್.ೆ ಇದರ ಜೊತ್ೆಗೆ ಇರ್ೂೆನಂದತ ಇದ್ೆ. ಅಲ್ಲೆ ನರಂತ್ರವನಗಿ ಗಣಿಗನರಿಕ್ೆ 
ನಡಯೆತತಿುದ್.ೆ ಬೆೇರ್ನಮಿ ಇದ್ೆೇ ಮನತಷಯ ಪರತಿನತ್ಯ ಲಕ್ಷಗಟಿಲ ೆ ವಯವಹನರದ ಗಣಿಗನರಿಕ್ೆಯನತನ 
ನಡಸೆತತಿುದ್ನೆರೆ್.ಚ ‘No Asker, No Teller.’ಚ ಚ ಇದಕ್ೆೆ ಹೇೆಳುವವರತ ಇಲೆ, ಕ್ೆೇಳುವವರತ ಇಲೆ. 
ಪರತಿದನ ಹಣ ಹರಿದತ ಬರತತಿುದ್ೆ. ಒಂದತ ಕಡ ೆ ಗಣಿಗನರಿಕ್,ೆ ಇರ್ೂೆನಂದತ ಕಡ ೆ ರಿಯಲ್ಚ ಎಸೆಿೇಟಚ, 
ಮತ್ೊುಂದತ ಕಡ ೆ ಜನರನತನ ಎದತರಿಸಿ ಅಗಿರಮಂಟಚ ಹನಕ್ತಕ್ೊಂಡತ ಮನರನಟ ಮನಡತವುದತ, 
ಇರ್ೂೆನಂದತ ಕಡ ೆಸನಲ ತ್ೆಗೆಯತವುದತ, ಇರ್ೂೆನಂದತ ಕಡ ೆಟೊೇಲ್ಚ ಸಂಗರಹಣ;ೆ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲೆಯವರೆಗ ೆ
ಹೊೇಗಿದ್ ೆಎಂದರೆ, ನಮೂ ಮತನರನಜತರವರಂತ್ಹ ರೈೆತ್ರತ ಲನಯರ್ಚಗಳ ಕಡ ೆಹೊೇದರ ೆಯನವುದ್ೆೇ 
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ಲನಯರ್ಚಗಳು ಸಿಗತವುದಲೆ. ಏಕ್ೆಂದರ,ೆ ಅವರಿಗ ೆ 108 ಪರಕರಣಗಳು ಇರತತ್ುವೆ. ಎಲನೆ 
ಲನಯರ್ಚಗಳನತನ ಈ ಮನತಷಯರೆ್ೇ ಎಂಗೆೇಜ್ಚ ಮನಡಿಕ್ೊಂಡತ ಬಿಟ್ಟಿದ್ನೆರೆ್. ಯನವುದ್ೆೇ ಲನಯರ್ಚ 
ಅನತನ ಕ್ೆೇಳಿದರ,ೆಚ“ಖ್ನಲ್ಲ ಇಲೆ”ಚಎಂದತ ಹೆೇಳುತ್ನುರೆ. ಇವತ್ತು ರೈೆತ್ರತ ಅಕ್ಷರಶೆಃ ಕಣಿಣೇರತ ಹನಕತತಿುದ್ನೆರೆ. 
ಈ ಎಲನೆ ವಯವಹನರಗಳನತನ ರೆ್ೂೇಡಿದರ,ೆ ಸನವಿರನರತ ಎಕರಯೆನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಂಡತ preliminary 
notification ಮನಡಿ, 2,386 ಎಕರಯೆನತನ ಕ್ೆೈಬಿಡಿಸಿ, ಅದಕ್ೆೆ ಎನ್ಚ.ಒ.ಸಿ. ಕ್ೊಡಿಸಿ, ಅಷಿನತನ 
ತ್ನನತ ಕಬಳಿಸಿಕ್ೊಂಡತ, ಅದನತನ ಮತ್ೆು ಮನರನಟ ಮನಡಿ, ಅದರಲ್ಲೆ ಸನವಿರನರತ ಕ್ೊೇಟ್ಟ 
ರೂಪನಯಿಗಳನತನ ಮನಡತವುದಲೆದ್ೆೇ, ರಸೆುಗನಗಿ ಕ್ೊಟ್ಟಿರತವಂತ್ಹ ಜಮಿೇನನತನ 7,777 ಕ್ೂೆೇಟ್ಟ 
ರೂಪನಯಿಗಳಿಗೆ ಮನರನಟ ಮನಡಿರತವ ಈ ಮನತಷಯ ಕ್ೆೇವಲ 145 ಕ್ೊೇಟ್ಟ ರೂಪನಯಿಗಳನತನ 
ಪರಿಹನರವನಗಿ ಕ್ೊಟ್ಟಿದ್ನೆರೆ್.   

(ಮತಂದತ) 
(615)24-03-2022(05-10)lm(bsd)-vk 

ಶ್ರೇ ಕೆ್.ಟ್ಟ. ಶ್ರೇಕಂಠೆೇಗೌಡ (ಮತಂದತ) 

ಅದಕ್ನೆಗಿ ಈ ಮನತಷಯ ಕ್ೆೇವಲ ರೂ.೧೪೫ ಕ್ೊೇಟ್ಟಗಳನತನ ಕಟ್ಟಿದ್ನೆರ್ೆ. ಇದರಿಂದ ಹೆಚತಚ ಲನಭ 
ಆಯಿತ್ತ, ಇನತನ ಗತಣಮಟಿದ ರಸೆು ನಮನಾಣವನಗಲ್ಲಲೆ. ಇಲ್ಲೆ ಐದ್ನರತ ಸನವಿರ ಕ್ೂೆೇಟ್ಟ 
ರೂಪನಯಿಗಳು Toll ನಲ್ಲೆ collection ಆಗತತಿುದ್ೆ. ಇನತನ ಬೆಂಗಳೂರತ-ಮೈಸೂರತ ರಸೆುಯನತನ 
ಮತಟಿಲೆೇ ಇಲೆ ಹನಗೂ ಮತಟತಿವ ಯನವ ಸೂಚರೆ್ಗಳು ಇಲೆ, ರೈೆತ್ರಿಗೆ ಬಂೆಗಳೂರತ-ಮೈಸೂರತ 
road ಇಲೆ, ಏನೂ ಇಲೆ. ಅಂದತ accident ಆಗಿ ೧೫ ಮಕೆಳು ಸತಿುದತೆ, ಇದನತನ ತ್ಡಗೆಟಿಲತ 
ಪಯನಾಯವನಗಿ Express Highway  ಬರಲ್ಲ ಎಂದತ ಮನನಯ ದ್ೆೇವೆೇಗೌಡರತ ಕನಸತ ಕಂಡರೆ 
ಇಂತ್ಹ ಪರಿಸಿಾತಿ ಆಗತವುದ್ೆೇ? ಇದಕ್ೆೆ ಒಂದತ ವಿಶೆೇಷ ಕ್ನಯೆಯನತನ ತ್ರಬೇೆಕತ. ಇವತ್ತು Bank, 
ಖ್ನಸಗಿ ಸಂಸೆಾಗಳನತನ ರನಷಿರೇಕರಣ ಮನಡಲ್ಲಲೆವೆೇ? ನಮೂ ಆಸಿು, ನಮೂ ಯೇಜರೆ್ಯಲ್ಲೆ ಉಂಡಿದತೆ 
ಸನಕತ, ಕ್ೊಂಡಿದತೆ ಸನಕತ, ಕ್ೊಳುೆೇ ಹೊಡೆದದತೆ ಸನಕತ, ಇನತನ ಎಷತಿ ದವಸ ಸಹಸಿಕ್ೂೆಳುುತ್ನುರೆ? 
ಎಷತಿ ರೈೆತ್ರನತನ ಬಲ್ಲ ಪಡಯೆತತ್ನುರೆ? ರ್ನನತ ಅವರನತನ ಬೆಟತಿ ಮನಡಿ ತ್ೊೇರಿಸದ್ೆೇ ಎಷತಿ ಜನ 
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ರೈೆತ್ರನತನ ಈ ಯೇಜರೆ್ಗೆ ಬಲ್ಲಕ್ೊಡತವುದತ? ಇವತ್ತು ಇಡಿೇ ಯೇಜರೆ್ಯನತನ ಸಕ್ನಾರ 
takeover ಮನಡಿಕ್ೂೆಳುಬೇೆಕತ. ರನಷಿರೇಕರಣ ಮನಡಿಕ್ೂೆಂಡತ National Highway Authority 
of India ಗೆ handover ಮನಡಲ್ಲ, ನಮೂ ತ್ಕರನರತ ಇಲೆ, ಏಕ್ೆಂದರ ೆ it’s a Government 
Authority.  ಅವರತ ಮೂರ್ನಾಲತೆ ಪಟತಿ ರೈೆತ್ರಿಗ ೆಪರಿಹನರ ಕ್ೊಡತತ್ನುರೆ!. ನಮಗೆ ರಸೆು ಬೆೇಕತ 
ಹನಗೂ ರಸೆು ಸನಕತ. ಯನವ township ನಮಗ ೆಬೆೇಡ.  Township ಹೆಸರಿನಲ್ಲೆ ಆಗಿದೆನತನ 
ರ್ನನತ ರೆ್ೂೇಡಿದ್ೆೆೇರೆ್. ರಸೆು ಹೆಸರಿನಲ್ಲೆ ಆಗಿದೆನತನ ರೆ್ೂೇಡಿದ್ೆೆೇರ್.ೆ ಒಂದತ ನಯನ ಪೆೈಸ ೆ ತ್ರದ್ೇೆ 
ಸನವಿರನರತ ಎಕರಗೆಳ ಜಮಿೇನನ ಮೂಲಕ ಸನವಿರನರತ ಕ್ೊೇಟ್ಟ ರೂಪನಯಿಗಳನತನ ಕಬಳಿಸಿರತವ ಈ 
ವಯವಹನರವನತನ ಕಣತಣಮತಚಿಚ ಕತಳಿತ್ತಕ್ೊಂಡತ ರೆ್ೂೇಡಬೇೆಕ್ೆೇ? ಇನತನ ಈ ರಿೇತಿಯ ನರಂತ್ರವನದ 
ಶೆ್ೇಷಿತ್ ಯೇಜರೆ್ಯನಗಲತ ಬಿಡಬೆೇಕ್?ೆ ಇನತನ ನರಂತ್ರವನಗಿ ಹಣವನತನ ಕ್ೊಳೆು ಹೂೆಡಯೆಲತ 
ಬಿಡಬೆೇಕ್ೆ? ರ್ನನತ ಕ್ೆೈಮತಗಿದತ ಪನರಥಾರೆ್ ಮನಡತತ್ೆುೇರ್,ೆ ಸಕ್ನಾರ ಗಟ್ಟಿಯನದ ನಣಾಯವನತನ 
ಮನಡಬೇೆಕತ, ಇದಕ್ೆೆ ಎಲೆರ ಸಹಮತ್ ಇದ್ೆ. ಸತಮನರತ ೪೦೦ ಪತಟಗಳ ಸದನ ಸಮಿತಿ ವರದ 
ಮೇಲ ೆcabinet ಉಪ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲೆ ಲೊೇಕ್ೂೆೇಪಯೇಗಿ ಸಚಿವರನದ ಶ್ರೇ ಸಿ.ಸಿ. ಪನಟ್ಟೇಲರತ ಸಹ 
ಮನಡಿದ್ನೆರ.ೆ ಶ್ರೇ ಜನರಕ್ತಹೂೆಳಿ ರವರತ, ಶ್ರೇ ಎಸ್ಚ.ಟ್ಟ. ಸೂೆೇಮಶೇೆಖ್ರ್ಚ ಮತ್ತು ಶ್ರೇ ಆರ್ಚ. ಅಶೆ್ೇಕಚ 
ರವರತ ಇದ್ನೆರ.ೆ ಇದರಲ್ಲೆ ಕ್ನನೂನತ ಸಚಿವರತ ಏಕ್ೆ ಇಲೆ ಎಂದತ ಆತ್ಂಕವನಗಿದ್ೆ. ಅವರೂ ಕೂಡ 
ಇಲ್ಲೆಂದ Supreme Court ಗೆ ಹೊೇಗಿ ದಂಡ ಹನಕ್ತಸಿಕ್ೂೆಂಡತ ಬಂದರತ. ರ್ನಯಯದ ಪರ ಮತ್ತು 
ರೈೆತ್ರ ಪರ ಹೊೇರನಟ ಮನಡಿದೆಕ್ನೆಗಿ ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ತೆದತೆ ದಂಡ!. ಕ್ನನೂನತ ಸಚಿವರಿಗೆ ಇದರ ಪೂಣಾ 
ಅರಿವು ಇದ್ೆ. ಕ್ನನೂನತ ಸಚಿವರನತನ cabinet ಉಪ ಸಮಿತಿಗ ೆ involve ಮನಡಿಕ್ೊಳುಬೆೇಕತ. 
ಇವತ್ತು ಸನವಿರನರತ case ಗಳು Court ನಲ್ಲೆವೆ, ಇಲ್ಲೆಂದ Supreme Court ವರಗೊ ಇದ್ೆ. 
ರ್ನನತ ಕ್ೆೈಮತಗಿದತ ಪನರಥಾರ್ ೆ ಮನಡತತ್ೆುೇರ್,ೆ ಈ ರ್ನಡಿನ ಒಂದತಕ್ನಲತ ರೈೆತ್ರ ಹತ್ರಕ್ಷಣೆ 
ಕ್ನಪನಡಬೇೆಕಲೆವೆೇ? ಅವರ ಜಮಿೇನತಗಳನತನ ವನಪಸತಸ ಕ್ೂೆಡಬೇೆಕತ, ಇಲೆವೆೇ ರಸೆು ಮನಡಿ 
ಪರಿಹನರವನತನ ಕ್ೊಡಬೇೆಕತ. ೧೦ ವಷಾಗಳಲ್ಲೆ ಮನಡಬೆೇಕ್ನದ ಯೇಜರೆ್ಗ ೆ೨೪ ವಷಾಗಳು ಕಳದೆವೆ. 
ಇನತನ ಎಷತಿ ವಷಾ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಳುುತ್ನುರ?ೆ ಇನತನ ಎಷತಿ ದಂಧ ೆ ಮನಡಲತ ಬಿಡತತ್ನುರೆ? ಇರ್ನೆಷತಿ 
ಸನವಿರನರತ ಕ್ೊೇಟ್ಟ ರೂಪನಯಿಗಳನತನ ಕ್ೊಳೆು ಹೊಡೆಯಲತ ಬಿಡತತ್ನುರ?ೆ ಸಕ್ನಾರ 
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ಕಣತಣಮತಚಿಚಕ್ೂೆಂಡತ ಕೂರತವುದ್ನದರೆ ಇದನತನ ರ್ನಗರಿಕ ಸಕ್ನಾರ ಎನನಬಹತದ್ೆೇ? ಇದನತನ 
ಯನರನದರೂ ಮನತಷಯರತ ಒಪತಪತ್ನುರೆಯೇ? ದ್ೇೆವರತ ಮಚತಚತ್ನುರೆ್ಯೇ? ಆದೆರಿಂದ ರ್ನನತ 
ಕ್ೆೈಮತಗಿದತ ಪನರಥಾರ್ೆ ಮನಡತತ್ೆುೇರೆ್. ಈ ರ್ನಡಿನ ಜನರಿಗ ೆಆಗತತಿುರತವ ದ್ೊರೇಹವನತನ ನಲ್ಲೆಸೊೇಣ. 
ದಯಮನಡಿ ಸಕ್ನಾರ ಇಡಿೇ ಯೇಜರೆ್ಯನತನ takeover ಮನಡಬೇೆಕತ. National Highway 
Authority of India ಗೆ handover ಮನಡಿ ನಮೂ ರೈೆತ್ರನತನ ಹನಗೂ ಜನರನತನ ಉಳಿಸಬೆೇಕತ. 
ರ್ನಯಯವನತನ ಎತಿು ಹಡಿಯತವ ದಸಯೆಲ್ಲೆ ಇತಿಹನಸಕ್ೆೆ ರ್ನಂದ ಹನಡಬೆೇಕ್ೆಂದತ ಮನವಿ ಮನಡತತ್ನು 
ನನನ ಮನತ್ತಗಳನತನ ಮತಗಿಸತತ್ೆುೇರೆ್. 

 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಮನತ್ರ್ನಡಿ. 

 ಶ್ರೇ ಎಸ್ಚ.ಎಲ್ಚ. ಭೊೇಜೇೆಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಎರಡತ ನಮಿಷ ಅವಕ್ನಶ 
ಕ್ೊಡಿ. 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಇಲೆ, clarification ನಲ್ಲೆ ಕ್ೇೆಳಿ. 

ಶ್ರೇ ಎಸ್ಚ.ಎಲ್ಚ. ಭೊೇಜೆೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಯಡಿಯೂರಪಪನವರ ಕ್ನಲದಲ್ಲೆ 
ಆಗಿರತವುದನತನ….. 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮೂರತ ಜನ ಮನತ್ರ ಹೆಸರತ ಕ್ೂೆಟ್ಟಿದ್ನೆರೆ. 

(ಗೊಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಕೆ್.ಎಸ್ಚ. ತಿಪಪೆೇಸನಾಮಿ:- ದಯಮನಡಿ ಈ ೩ ಜನರಿಗ ೆಅವಕ್ನಶ ಮನಡಿಕ್ೂೆಡಿ. 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ೩ ಜನ ಹೆಸರತ ಕ್ೊಟತಿ ೨೩ ಮಂದ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುೇರಿ. 
ಎಲೆದೆರಲ್ಲೆಯೂ ಕ್ೆೈ ಹನಕತತಿುೇರಿ. ರ್ನನತ ಏನತ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಆಗತತ್ುದ್?ೆ 

(ಗೊಂದಲ) 
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ಡನ: ವೆೈ.ಎ. ರ್ನರನಯಣಸನಾಮಿ:- ೫ ನಮಿಷ ಆಡಳಿತ್ ಪಕ್ಷಕೂೆ ಮನತ್ರ್ನಡಲತ  ಅವಕ್ನಶ 
ಕ್ೊಡಿ. 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಪ್ತೇಠದಲ್ಲೆ ನೇವೆ ಕೂರಬೇೆಕಷೆಿೇ! 

ಶ್ರೇ ಪ್ತ.ಆರ್ಚ. ರಮೇಶ್ಚ (ರ್ನಮನದ್ೆೇಾಶನ ಹೊಂದದವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 
ತ್ನವು ನನಗ ೆ ಅವಕ್ನಶ ನೇಡಿದೆಕ್ನೆಗಿ ಧನಯವನದಗಳನತನ ಅಪ್ತಾಸತತ್ೆುೇರ್ೆ. ಕ್ನರಣವೆೇರ್ಂೆದರೆ 
ಬೆಂಗಳೂರತ ನಗರಕ್ೆೆ ಒಂದತ ವಿಶೆೇಷ ಯೇಜರೆ್ಗಳನತನ ಸಕ್ನಾರಗಳು ಮನಡಬೇೆಕತ ಹನಗೂ ನಗರದ 
ಅವಶಯಕತ್ೆಗಳಿಗೆ ತ್ಕೆಂತ್ೆ ಮತ್ತು ಜನಸಂಖ್ೆಯ ಹೆಚತಚವರಿಯನಗತತಿುದೆಂತ್ ೆ ಮೂಲಭೂತ್ 
ಸೌಕಯಾಗಳನತನ ಹೆಚಿಚಸತವ ಬಗೆೆ ಸಂವಿಧನನ ಹನಗೂ ಕ್ನಯೆಗಳಲ್ಲೆ ಅಳವಡಿಸಿಕ್ೂೆಂಡಿರತವಂತೆ್ 
ಮನಡಬೇೆಕತ. ಇಲ್ಲೆ ಬಹಳ ವಿಶೆೇಷ ಎಂದರೆ ೧೯೯೫ ರಲ್ಲೆ ಅಂದನ ಮನನಯ ದ್ೆೇವೆೇಗೌಡರ ಸಕ್ನಾರ 
ಇದ್ನೆಗ American ತ್ಂಡವಂದತ ಅವರ ರನಜಯಪನಲರನದ Massachusetts Governor 
ರೆ್ೇತ್ೃತ್ಾದಲ್ಲೆ ಬರತತ್ನುರೆ. ಆಗ ಒಂದ್ರೆಡತ company ಗಳಿರತತ್ುವೆ. Kalyani Group of 
Companies ಮತ್ತು S.A.B. Engineering and Constructions Inc and 
Vanasse Hangen Brustlin Inc ಗಳಿದತೆ, ಇವುಗಳು ಸೇೆರಿ ಒಂದತ meeting ಮನಡಿ, 
ನಂತ್ರ ಒಂದತ MOU (Memorandum of Understanding) ಮನಡಿಕ್ೊಳುುತ್ನುರೆ. ಆ 
MOU ನಲ್ಲೆ ಶ್ರೇ ಅಶೆ್ೇಕಚಖ್ೆೇಣಿ ರವರತ signatory authority ಆಗಿರತತ್ನುರ.ೆ ಈ ಒಂದತ 
ವಿಷಯವನತನ ೧೯೯೫ ರಲ್ಲೆ start ಮನಡಿದೆರೂ ಸಹ survey ಮತ್ತು feasibility ಮತ್ತು 
environmental clearance  ಇವುಗಳೆಲೆವನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಂಡತ Express Highway 
ಮನಡಬೇೆಕ್ೆಂಬ ಉದ್ೆೆೇಶದಂದ ಈ corridor  ಅನತನ ಮನಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ ಆಯಿತ್ತ. ಇಡಿೇ ದ್ೆೇಶದಲ್ಲೆ 
ಪರಪರಥಮವನಗಿ Public-Private Partnership  ನಲ್ಲೆ ಒಂದತ ಯೇಜರೆ್ಯನತನ ರೂಪ್ತಸಲತ 
ಹೊರಡತತ್ನುರ.ೆ ಇದತ ಬೆಂಗಳೂರಿಗ ೆ ಪರತಿಷಠೆ ಹನಗೂ ಗೌರವ ತ್ರತವ ಯೇಜರೆ್ ಎಂದತ ರ್ನನತ 
ಭನವಿಸತತ್ೆುೇರೆ್. ಇವತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರತ ಮೈಸೂರತ ವೆೇಗ ಹೆದ್ನೆರಿ ಎಂದತ ಇರತವುದತ ೧೧೧ km 
ಆಗತತ್ುದ್ೆ. ಈ peripheral arch ಎಂದತ ಏನದ್,ೆ ಅದತ ೪೧ km ಆಗತತ್ುದ್.ೆ ಅದಕ್ೆೆ linking 
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ರಸೆುಗಳು ಸತಮನರತ ೧೦ km ಆಗತತ್ುದ್ೆ. ಜೊತ್ೆಗೆ elevate ರಸೆುಗಳು ಸತಮನರತ ೩ km ಆಗತತ್ುದ್ೆ. 
ಒಟತಿ ಈ ರಿೇತಿ ಇರತವ ಯೇಜರೆ್ ರೂಪ್ತಸಿ,  ಇದನತನ ಮನಡತವನಗ ಸನವಾಜನಕ ಹತ್ದಲ್ಲೆ ೫ 
Township ಮನಡಬೇೆಕತ. Intersect Hubs ಮನಡಬೆೇಕತ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿ, comprehensive 
ಆಗಿ ಮನಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ ಹೂೆರಡತತ್ನುರ.ೆ ಇಲ್ಲೆ ಬಹಳ ಪರಮತಖ್ವನಗಿ this infrastructure is an 
intellectual project.  ಒಬಬ ಯನರೊೇ ಒಬಬ ಅವನ intellectuals ಇಟತಿಕ್ೂೆಂಡತ ಕ್ಲೆಸ 
ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಬರತತ್ನುರ್ೆ. ಅದತ ಮನಡಿದ ಮೇಲೆ ಉತ್ುಮವನದ ಯೇಜರೆ್ ಎಂದತ ಗೂೆತ್ನುಗತತ್ುದ್ೆ. 
ಇಲ್ಲೆ ಕ್ೆಲವರಿಗ ೆ ಹೂೆಟೆಿ ಹತರಿ ಇರತತ್ುದ್ೆ, ಕ್ೆಲವರಿಗೆ ಸಿಗತವಂತ್ಹದತೆ ಸಿಕ್ತೆರತವುದಲೆ. ಇದ್ೆಲೆವೂ 
ಬರತತ್ುದ್ೆ. ಇದತ ಬಂದ್ನಗ automatic ಆಗಿ ದ್ೆಾೇಷ ಆಗತವುದತ ಜನಸಿುಯನಗತತ್ುದ್ೆ. ಒಬಬರನತನ 
ರೆ್ೂೇಡಿ ಅಸೂಯ ಪಡತವುದತ, ಇಂತ್ಹದೆನತನ ರ್ನವು ಮನಡಲ್ಲಲೆವಲೆ ಎಂದತ ಅಸೂಯ ಸಹ 
ಬರಬಹತದತ. ಇಂತ್ಹವುಗಳು ಮನತಷಯನಲ್ಲೆ ಸನಾಭನವಿಕ. ಇಲ್ಲೆ ಪರಮತಖ್ವನಗಿ ಈ ಯೇಜನಗೆ 
master plan ಎಂದತ ಮನಡತತ್ನುರ,ೆ ಈ Infrastructure ಗೆ ಒಂದತ master plan 
ಮನಡತತ್ನುರ.ೆ ಈ master plan ನಲ್ಲೆ ೨೦೦೭ರಲ್ಲೆ BMICA (Bengaluru–Mysuru 
Infrastructure Corridor AREA) ಆಗತತ್ುದ್ೆ. Master plan  ಅನತನ ತ್ಯನರತ 
ಮನಡಿದ್ನಗ ಆಗಿನ ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಗಳು ಬಹಳ ವಿಶೆೇಷವನಗಿ ಒಂದರಿಂದ ಎರಡತ ವಷಾಗಳ ಕ್ನಲ ಆ 
ಯೇಜರೆ್ಯನತನ ತ್ಯನರತ ಮನಡಲತ personal interest ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡಿರತತ್ನುರೆ. ಅಂದತ 
ಬೆಂಗಳೂರತ ರೆ್ೂೇಡತತಿುರತವ ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಯವರೆೇ ಈ entire master plan  ಅನತನ 
ತ್ಯನರತ ಮನಡತತ್ನುರೆ. ಆ master plan ಅನತನ ತ್ಯನರತ ಮನಡತವನಗ ಸತಮನರತ ೭೬೦ 
square km ಈ ಯೇಜರೆ್ಯ ಒಳಗಡ ೆ ತ್ರತತ್ನುರ.ೆ ಅಂದರೆ ಸತಮನರತ ೧,೮೭,೮೦೦ ಎಕರೆ 
ಪರದ್ೆೇಶವನತನ ಇದರಲ್ಲೆ ತ್ರತತ್ನುರೆ. ಈ corridor express ಯೇಜರೆ್ ರೂಪ್ತಸಬೇೆಕ್ೆಂದತ 
೨೦,೧೯೭ ಎಕರಗೆಳು ಮನತ್ರ identify  ಆಗತತ್ುದ್ೆ. ತ್ದನಂತ್ರ ಇದತ FWA (Frame Work 
Agreement) ಈ ಅಂಶ ಬೆಳಕ್ತಗ ೆ ಬರತತ್ುದ್ೆ. ಇದರಲ್ಲೆ environmental clearance 
ಆಗತತ್ುದ್ೆ, ಎಲನೆ ಆಗತತ್ುದ್ೆ, ಕ್ೊರೆ್ಗ ೆ final notification ಆದ್ನಗ private land ೧೮,೨೪೬ 
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ಎಕರ ೆಈ entire express highway ಮತ್ತು arch ಮತ್ತು link roads ಮತ್ತು ಅಲ್ಲೆನ 
Township ಸೇೆರಿದಂತ್ ೆಎಲೆದೆಕೂೆ private land ೧೮,೨೪೬ ಎಕರ ೆಆಗತತ್ುದ್.ೆ  

(ಮತಂದತ) 

(616)24-03-2022(05-20)bsd-bns 

ಶ್ರೇ ಪ್ತ.ಆರ್ಚ. ರಮೇಶ್ಚ (ಮತಂದತ) 

ಅದ್ೆೇ ರಿೇತಿ Government land ೫,೧೩೮ ಎಕರ ೆಆಗತತ್ುದ್ೆ. ಒಟತಿ ೨೩,೩೮4 ಎಕರಗೆಳು ಬೆೇಕತ 
ಎಂದ್ನಗತತ್ುದ್ೆ. ಇದರಲ್ಲೆ ೧೧೧ express highway ಮತ್ತು peripheral road, arc, link 
road, township  ಇವೆಲೆವುಗಳು ಬರತತ್ುದ್ೆ. ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲೆ ಈ ಯೇಜರೆ್ ಪನರರಂಭವನದ 
ಮೇಲ ೆ ಅವಶಯಕತ್ ೆ ಇರತವ link road ಮತ್ತು arc ಮನಡತವನಗ ಬೆೇಕ್ನದಂತ್ಹ ಜಮಿೇನನತನ 
ಸಕ್ನಾರ ಹಸನುಂತ್ರ ಮನಡತತ್ುದ್ೆ. ಈ Government land ಸತಮನರತ ೨,೦೯೧ ಎಕರ ೆಮನತ್ರ 
ಹನಗೂ private land  ೪,೮೧೦ ಎಕರಗೆಳನತನ ಹಸನುಂತ್ರ ಮನಡಲನಗಿದ್ೆ. ಇದನತನ ಬಿಟಿರೆ ಈ 
BMIC (Bangalore Mysore Infrastructure Corridor) Project  ಗೆ ಇರ್ನಯವುದ್ೇೆ 
ರಿೇತಿಯ ಜಮಿೇನತ ಇಲೆ. ಇದರಲ್ಲೆ ೨,೦೯೧ ಎಕರ ೆlease  ಕ್ೊಡಲನಗಿದ್ೆ. ಈ private land  ಗೆ 
ಏನತ title  ಕ್ೂೆಡತತ್ನುರೂೆೇ, ಅದತ ೪,೮೧೦ ಎಕರಗೆ ೆಮನತ್ರ registration  ಮನಡಿಕ್ೂೆಟ್ಟಿದತೆ, 
ಒಟತಿ ೬,೯೦೧ ಎಕರಗೆಳನತನ ಮನತ್ರ ಕ್ೊಡತತ್ನುರೆ. ಈ ಜಮಿೇನನಲ್ಲೆ ಯೇಜರೆ್ ಮನಡತವುದ್ನಗಿದ್ೆ. 
ಇಂತ್ಹ ಯೇಜರೆ್ಗಳನತನ ಅನತಷನಠನಕ್ೆೆ ತ್ರತವುದತ ಬಹಳ ಉಪಯೇಗಕರವನದತದ್ನೆಗಿದ್ೆ. 
ಮಧಯದಲ್ಲೆ ಬಹಳಷತಿ ಜನರತ ರ್ನಯಯನಲಯಕ್ೆೆ ಹೊೇಗತತ್ನುರೆ. ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಬಹಳಷತಿ 
ವಿಷಯಗಳನತನ ಮನತ್ರ್ನಡಿದ್ನೆರೆ. ಇದರ ಬಗೆೆ Supreme Court  ಮತ್ತು High Court  ಗೆ 
ಹೊೇಗಿದತೆ, ಎಲನೆ ಕಡೆ ಇದತ exhaust  ಆಗಿ ಹೊೇಗಿದ್ೆ. ಸಂಪೂಣಾವನಗಿ ಇಲ್ಲೆ ಪರಸನುಪವನದಂತ್,ೆ 
ಸಕ್ನಾರದಲ್ಲೆರತವ ಹಲವನರತ proceeding  ಗಳು ಏನದ್,ೆ ಇವು ಕ್ೂೆೇಟಚಾಗಳಲ್ಲೆ ಸನಕಷತಿ 
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questionable  ಆಗಿದ್ೆ. ಇದ್ೆಲೆವೂ ಆದಮೇಲೆ ಒಬಬರತ ಎಂ. ರ್ನಗಭೂಷಣಚ ಎಂಬತವವರತ ೨೦೧೧ 
ರಲ್ಲೆ ರ್ನಯಯನಲಯಕ್ೆೆ ಹೊೇಗತತ್ನುರೆ. ಕ್ೂೆರೆ್ಗ ೆರ್ನಯಯನಲಯವು; 

“ಚ In that view of the matter, this court makes it clear that the 
State Government should complete the project as early as possible 
and should not do anything, including releasing any land acquired 
under this project, as that may impede the completion of the 
project and would not be compatible with the larger public 
interest which the project is intended to serve. 

This Court, therefore, dismisses this appeal with costs assessed at 
Rs.10 Lacs, to be paid by the appellant in favour of Karnataka 
High Court Legal Services Authority……”ಚ 

 ಎಂದತ ಹೆೇಳುತ್ುದ್ೆ. ಈ applicant  ಒಂದತ ರಿೇತಿ habitual litigant  ಆಗಿದತೆ, ಪದ್ೆೇ ಪದ್ೆೇ 
Supreme Court ಮತ್ತು High Court ಗಳಿಗೆ ಅಜಿಾಗಳನತನ ಹನಕತವುದ್ೆೇ ಆತ್ನ 
ಕ್ೆಲಸವನಗಿರತತ್ುದ್.ೆ ಇದಕ್ೆೆ ಯನರತ direction ಕ್ೊಡತತಿುದ್ನೆರೆ ಎಂಬತದನತನ 
ಅಥಾಮನಡಿಕ್ೊಳುಬೇೆಕತ. ಇಂತ್ಹ direction ನಲ್ಲೆ ಆತ್ ಸಿಕ್ತೆಹನಕ್ತಕ್ೊಳುುತ್ನುರ್.ೆ ಆತ್ನಗ ೆ ರೂ.೧೦ 
ಲಕ್ಷ fine ಹನಕ್ತ, Supreme Court  ರನಜಯ ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ immediate  ಆಗಿ ಯೇಜರೆ್ಯನತನ 
ಮತಗಿಸಿ, required  ಇರತವುದನತನ handover  ಮನಡಲತ direction  ಕ್ೊಡತತ್ುದ್ೆ. ಇದ್ನದ 
ಮೇಲ ೆ ಕ್ೆಲವು ಜಮಿೇನತಗಳನತನ KIADB ನವರತ ಬೆೇರ ೆ ಯೇಜರೆ್ಗಳಿಗೆ ಬೆೇಕ್ನಗತತ್ುದ್ೆ ಎಂದತ 
ಮತ್ತು ತ್ಮಗೆ ಗೂೆತಿುರತವಂತೆ್ ಸತಮನರತ ರೂ.೧೪ ಕ್ೊೇಟ್ಟ ಕ್ೊಡತವುದಕೂೆ ರ್ನಯಯನಲಯದಂದ 
ಆದ್ೆೇಶ ಬರತತ್ುದ್ೆ. ಅದನತನ ಕ್ೊಡಬನರದತ ಎಂದತ ಸಕ್ನಾರದಲ್ಲೆ ಪರಸನುಪವಿದೆರೂ, ಆ ಜಮಿೇನಗೆ 
NICE (Nandi Infrastructure Corridor Enterprises) ರವರಿಗ ೆ compensation  
ಕ್ೊಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ handover ಮನಡತತ್ನುರ.ೆ ಇಷೆಿಲನೆ ಆದರೂ ಮನನಯ ದ್ೆೇವೆೇಗೌಡರತ 
ರ್ನಯಯನಲಯಕ್ೆೆ ಆಗಿಂದ್ನೆಗೆೆ ಹೊೇಗತತಿುರತತ್ನುರೆ. ಇವರ ಮೇಲೆ ಸನಕಷತಿ ಆಪನದರೆ್ಗಳನಗತತ್ುದ್ೆ. ಆ 
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company  ಯವರತ ಮನನಯ ದ್ೆೇವೆೇಗೌಡರ ಮೇಲೆ ಮನನನಷಿದ ರಿೇತಿ ಅಂದರೆ defamatory 
case  ಹನಕತತ್ನುರ.ೆ  

 ಶ್ರೇ ಎಸ್ಚ. ರವಿ:- ಅದತ defamatory case   ಆಗಿದ್.ೆ 

 ಶ್ರೇ ಪ್ತ.ಆರ್ಚ. ರಮೇಶ್ಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈ ದ್ನವಯೆಲ್ಲೆ ರ್ನಯಯನಲಯವು 
ಏನತ ಹೆೇಳುತ್ುದ್ೆ ಎಂಬತದನತನ ಓದತತ್ೆುೇರೆ್. 

 ಶ್ರೇ ಕೆ್.ಎಸ್ಚ. ತಿಪಪೆೇಸನಾಮಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಯೇಜರೆ್ ಬಗೆೆ 
ಮನತ್ರ್ನಡಬೆೇಕತ, ಬೆೇರ ೆವಿಷಯ ಏಕ್ೆ ಬೆೇಕತ? ಅವಶಯಕತ್ ೆಇರತವ ಹನಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರತವುದನತನ 
ಮನತ್ರ್ನಡಲ್ಲ. 

(ಗೊಂದಲ) 

 ಶ್ರೇ ಎಸ್ಚ. ರವಿ:- ಇರತವ ಸತ್ನಯಂಶ ಹೆೇಳುತಿುದ್ನೆರ,ೆ ಕ್ೊೇಟಚಾ ಆದ್ೆೇಶ ಹೆೇಳುತಿುದ್ನೆರೆ. 
ಮನನಯ ಶ್ರೇಕಂಠೆೇಗೌಡರತ ಎಲೆವನತನ ಮನತ್ರ್ನಡಿದರತ. 

(ಗೊಂದಲ) 

 ಶ್ರೇ ಸಿ.ಎನ್. ಮಂಜೆೇಗೌಡ:- ಹಲವನರತ ಬನರಿ ದ್ೆೇವೆೇಗೌಡರ ಹೆಸರನತನ ಪರಸನುಪ 
ಮನಡಿದ್ನೆರ.ೆ ಕಡತ್ ರೆ್ೂೇಡಿ. 

 ಶ್ರೇ ಪ್ತ.ಆರ್ಚ. ರಮೇಶ್ಚ:- ರ್ನನತ ಪರಸನುಪ ಮನಡಿದೆರೂ, ರ್ನನತ ಮನಜಿ ಪರಧನನ ಮಂತಿರಗಳು 
ಎಂದ್ೇೆ ಹೆೇಳುತ್ೆುೇರ್ೆ. ಮನನಯ ಮನಜಿ ಪರಧನನಗಳ ವಿರತದಿ ಒಂದತ ಕ್ೇೆಸ್ಚ ಹನಕ್ತ ಒಂದತ order 
ಆಗತತ್ುದ್ೆ. ಅದ್ೆೇರೆ್ಂದರೆ;  

“ಚThe defendant is directed to pay damages of Rs.2,00,00,000/- to 
the plaintiff Company for the loss of reputation of the plaintiff 
Company on account of the defamatory comments made by the 
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defendant in the interview telecasted in the “Suvarna 24/7”ಚKannada 
news channel dated 28.6.2011 under the caption “Gowdara Garjane”.ಚ 

 The defendant is permanently restrained from making any 
defamatory statements against the plaintiff Company in any media, 
news channel, T.V. channel or in any other means of mass 
communication in future.” 

ರ್ನನತ ಏಕ್ೆ ಹೆೇಳುತಿುದ್ೆೆೇರ್ೆಂದರ…ೆ. 

 ಶ್ರೇ ಎಸ್ಚ.ಎಲ್ಚ. ಭೊೇಜೆೇಗೌಡ:- ಈಗ recent  ಆಗಿ ಏರ್ನಗಿದೆ್ ಎಂಬತದನತನ ದಯವಿಟತಿ 
ಹೆೇಳಬೆೇಕತ. 

(ಗೊಂದಲ) 

 ಶ್ರೇ ಪ್ತ.ಆರ್ಚ. ರಮೇಶ್ಚ:- ಅದನೂನ ಹೆೇಳುತ್ೆುೇರ್ೆ. 

 ಶ್ರೇ ಎಸ್ಚ.ಎಲ್ಚ. ಭೊೇಜೆೇಗೌಡ:- What happened subsequent to the 
defamatory case. That also to be made known to the House. ನರ್ನೆ-ಮರೆ್ನ 
ಉಚಿ ರ್ನಯಯನಲಯದಲ್ಲೆ ಏರ್ನಗಿದೆ್ ಎಂದತ ಹೇೆಳಲ್ಲ. In the same defamatory case, 
what happened in  our  High Court very recently, ಅದನತನ ಹೆೇಳಿಬಿಡಲ್ಲ. We 
respect the verdict of any court order. Subsequently, what happened in 
the same matter in our High Court. ಅದನತನ ದಯವಿಟತಿ ಹೇೆಳಬೇೆಕತ.  

 ಶ್ರೇ ಸಿ.ಎನ್. ಮಂಜೆೇಗೌಡ:- ಅದನತನ ಹೆೇಳಿಬಿಡಲ್ಲ. 

(ಗೊಂದಲ) 

 ಶ್ರೇ ಎಸ್. ರವಿ:- ಅವರತ ಮನತ್ರ್ನಡಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಅವಕ್ನಶ ಕ್ೊಡಬೇೆಕತ. 
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 ಶ್ರೇ ಕೆ್.ಎಸ್. ತಿಪಪೆೇಸನಾಮಿ:- ರನಜಯದ ಹತ್ನಸಕ್ತು ಬಗೆೆ ಮತ್ತು ಯೇಜರೆ್ ಬಗೆೆ 
ಮನತ್ರ್ನಡಬೆೇಕತ. 

 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಒಂದತ ನಮಿಷ. 

(ಗೊಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಎಸ್ಚ. ರವಿ:- ಅವರತ ರ್ನಯಯನಲಯದ ತಿೇಪಾನತನ ಹೆೇಳುತಿುದ್ನೆರ.ೆ ಅವರಿಗೆ 
ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕ್ೆೆ ಬಿಡತತಿುಲೆ. ಶ್ರೇ ಭೊೇಜೇೆಗೌಡರತ, ಶ್ರೇ ತಿಪಪೆೇಸನಾಮಿ ರವರತ ಮನತ್ರ್ನಡತವನಗ 
ಗಂಟೆಗಟಿಲ ೆ ಮನತ್ರ್ನಡತವನಗ ರ್ನವು ಕ್ೆೈಕಟ್ಟಿಕ್ೂೆಂಡತ ಕ್ೆೇಳಿದ್ೆವು. ಮನನಯ ರಮೇಶ್ಚ ರವರತ 
ಮನತ್ರ್ನಡತವನಗ …. 

(ಗೊಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಎಸ್ಚ.ಎಲ್ಚ. ಭೊೇಜೇೆಗೌಡ:- ಸತ್ಯ ಹೇೆಳಬೇೆಕಲೆವೆೇ? ಇರ್ೂೆನಂದತ ಆದ್ೆೇಶ ಇಲೆವೆೇ? 
ಮತ್ೆು subsequently  ಏರ್ನಯಿತ್ತ ಎಂದತ ಹೆೇಳಬೆೇಕಲೆವೆೇ? ಅಲ್ಲೆಗೆ ಏಕ್ೆ ನಲ್ಲೆಸಬೇೆಕತ? 

(ಗೊಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ನಸಿೇರ್ಚ ಅಹಮದ್ಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇದತ ಸರಿಯಿಲೆ, ಪರತಿಯಬಬರಿಗೂ 
ಹೆೇಳಲತ ಅವಕ್ನಶ ಇದ್ೆ, ಅವರತ ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ನುರಲೆವೆೇ? 

(ಗೊಂದಲ) 

 ಶ್ರೇ ಎಸ್ಚ. ರವಿ:- ಅವರತ ಹೆೇಳಿದಂತ್ ೆಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕ್ೆೆ ಆಗತವುದಲೆ, ಈ ರಿೇತಿ ಬನಯಿ 
ಹೊಡೆದರೆ, ಕ್ತರತಚಿದರೆ ಸತ್ಯ ಮತಚಿಚಹೂೆೇಗತತ್ುದ್ೆಯೇ?  

 ಶ್ರೇ ಎಸ್ಚ.ಎಲ್ಚ. ಭೊೇಜೆೇಗೌಡ:- ಇಡಿೇ ರ್ನಡಿಗ ೆ ಮತ್ತು ದ್ೆೇಶಕ್ೆೆ ಗೂೆತ್ನುಗಬೇೆಕತ. 
ಮತಂದತವರೆಸಿ ಹೆೇಳಬೆೇಕತ.  
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(ಗೊಂದಲ) 

 ಶ್ರೇ ಎಸ್ಚ. ರವಿ:- ಹೌದತ, ಮನನಯ ರಮೇಶ್ಚ ರವರಿಗ ೆ capacity  ಇದ್,ೆ knowledge  
ಇದ್ೆ, ಅವರಿಗೆ capacity  ಇಲೆ ಎಂದಲೆ, ಅವರತ ಬೆಂಗಳೂರತ  Mayor  ಆಗಿದೆವರನಗಿದ್ನೆರೆ. 
ಅವರಿಗೆ ಹೆೇಳಬೇೆಕ್ನದ ಅವಶಯಕತ್ ೆಇಲೆ. 

 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ನಮಗ ೆ ಹೆೇಳುವವರತ ಕ್ೆೇಳುವವರತ ಯನರೂ ಇಲೆವೇೆ? ಎಲೆರೂ 
ಸತಮೂರ್ೆ ಕತಳಿತ್ತಕ್ೊಳುುವುದಕ್ೆೆ ಬರತವುದಲೆವೆೇ? ರ್ನನತ ಇಲ್ಲೆ ಕತಳಿತಿಲೆವೆೇ? ನೇವುಗಳು ಏಕ್ೆ ಮಧೆಯ 
ಮಧೆಯ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುೇರಿ? 

 ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕೆ್. ಹರಿಪರಸನದ್ಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನವು ಎರಡತ ದವಸಗಳಿಂದ 
ಸತ್ತ್ವನಗಿ ಭನಷಣವನತನ ಕ್ೆೇಳುತಿುದತೆ, ರ್ನವನಯರೂ ಸಹ ಅವರತ ಹೆೇಳಿದೆಕ್ೆೆ object  ಮನಡಲ್ಲಲೆ. 
ಸಕ್ನಾರದವರನತನ ಅವರತ ಪರಶೆನ ಮನಡತತಿುದತೆ, ಸಕ್ನಾರದವರತ ಉತ್ುರ ಕ್ೂೆಡತತ್ನುರ.ೆ ಮನನಯ 
ರಮೇಶ್ಚ ರವರತ ಯನರ ಬಗೆೆ ಹೆಸರತ ಹೆೇಳಿ ಹೇೆಳುತಿುಲೆ. ಸಕ್ನಾರದವರಿಗೆ ಪರಶೆನ ಮನಡತತಿುದತೆ, 
ಸಕ್ನಾರದವರತ ಉತ್ುರ ಕ್ೂೆಡತತ್ನುರ.ೆ ಆದರೆ ಮನತ್ರ್ನಡತವನಗ ಅಡಾ ಹನಕತವುದತ ತ್ಪತಪ. 

(ಮತಂದತ) 

 

(617) 24.03.2022 5.30 hv.bns  

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕೆ್.ಹರಿಪರಸನದ್ಚ(ಮತಂದತವರಿದದತೆ):- 

ಸರ್ನೂನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಪ್ತ.ಆರ್ಚ.ರಮೇಶ್ಚರವರತ ಬೆಂಗಳೂರತ ನಗರದ ಮಹನಪೌರರನಗಿ 
ಕ್ನಯಾವನತನ ನವಾಹಸಿದ್ನೆರೆ. ಅವರಿಗೆ ಈ ವಿಚನರದ ಬಗೆೆ ಅಷೆಿೇ ಕ್ನಳಜಿ ಇದ್.ೆ ಯನರ ಬಗೆೆಯೂ 
ಅವರತ ಟ್ಟೇಕ್-ೆಟ್ಟಪಪಣಿ ಮನಡತತಿುಲೆ. ಕ್ೂೆೇಟಚಾನಂದ ಏರೆ್ೇನತ ಆದ್ೆೇಶಗಳನಗಿವೆ ಎನತನವುದರ ಬಗೆೆ 
ಅವರತ ದ್ನಖ್ಲೆಯ ಸಹತ್ ಹೆೇಳುತಿುದ್ನೆರೆ. ಸಕ್ನಾರದವರತ ಅದಕ್ೆೆ ಉತ್ುರವನತನ ನೇಡತತ್ನುರ.ೆ ಮನನಯ 



229 

                                                                                                                                                  ವಿಪ/24-03-2022   
“ wzÀÄÝ¥ÀrAiÀiÁUÀzÀ ¥Àæw/unedited copy/£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ¼À°è CxÀªÁ ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉUÁV G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀPÀÆqÀzÀÄ 

__________________________________________________________________________________ 

ಪ್ತ.ಆರ್ಚ.ರಮೇಶ್ಚರವರತ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕ್ೆೆ ಜೆ.ಡಿ.(ಎಸ್ಚ) ಸದಸಯರತ ಅಡಿಾಪಡಿಸತತಿುರತವುದತ ತ್ಪತಪ. 
ತ್ನವು ನಮೂ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಬರಬೆೇಕ್ನಗಿದೆ್.  

 

 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ರ್ನನತ ಹೆೇಳುತ್ುಲೇೆ ಇದ್ೆೆೇರ್.ೆ ನನನ ಮನತ್ತ ಯನರೂ ಕ್ೆೇಳುತಿುಲೆ. 

 

 ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.ೆಹರಿಪರಸನದ್ಚ:- ಸರ್ನೂನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೆೇ, ತ್ಮಗೆ ಹರಿತ್ನವಿದ್.ೆ ತ್ನವು ಆ 
ಪ್ತೇಠದಲ್ಲೆ ಕತಳಿತಿದೆೇರಿ. 

 

 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಈ ಪ್ತೇಠಕ್ೆೆ ಗೌರವ ಕ್ೊಡಬೆೇಕಲೆವೆೇ? ಯನರೂ ಮನತ್ೆೇ ಕ್ೇೆಳುವುದಲೆ. 

 

 ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.ೆಹರಿಪರಸನದ್ಚ:- ಸರ್ನೂನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಪ್ತೇಠಕ್ೆೆ ಎಲೆರೂ ಗೌರವ 
ಕ್ೊಡಬೇೆಕ್ನಗತತ್ುದ್ೆ.  

 

 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಇದಕ್ತೆಂತ್ ಹೆಚಿಚಗೆ ರ್ನನತ ಏನತ ಹೆೇಳುವುದಕ್ೆೆ ಸನಧಯ? ಅವರವರೇೆ 
ತಿಳಿದತಕ್ೂೆಳುಬೆೇಕತ. ಮನನಯ ಪ್ತ.ಆರ್ಚ.ರಮೇಶ್ಚರವರೆೇ, ಒಂದ್ೇೆ ಕಡ ೆ facts and figures ಅನತನ 
ಹೆೇಳುವುದತ ಬೆೇಡ. ಎರಡೂ ಕಡಯೆ facts and figures ಹೇೆಳಬೇೆಕ್ನಗತತ್ುದ್ೆ. ನೇವು 
ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕ್ೆೆ ಪನರರಂಭ ಮನಡಿ 22 ನಮಿಷಗಳನಗಿವ.ೆ ಬೆೇಗರೆ್ೇ ತ್ಮೂ ಮನತ್ತಗಳನತನ 
ಮತಕ್ನುಯಗೊಳಿಸಿ. 
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 ಶ್ರೇ ಪ್ತ.ಆರ್ಚ.ರಮೇಶ್ಚ:- ಸರ್ನೂನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಎರಡೂ ಕಡ ೆಹೆೇಳುತ್ೆುೇರ್.ೆ ಅವರತಗಳು 
ನನಗ ೆ ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಅವಕ್ನಶ ಕ್ೊಟ್ಟಿದೆರ ೆ ರ್ನನತ ಇಷೊಿತಿುಗನಗಲೇೆ ನನನ ಮನತ್ತಗಳನತನ 
ಮತಕ್ನುಯಗೊಳಿಸತತಿುದ್ೆೆ. ಯನರ ಅವಧಿಯಲ್ಲೆ ಎಷೆಿಷತಿ ಎಕರ ೆ ಜಮಿೇನನತನ ರಿಜಿಸರೆೇಶನ್ಚ ಮನಡಿ 
ಜಮಿೇನನತನ ಹಸನುಂತ್ರ ಮನಡಿಕ್ೊಟ್ಟಿದ್ನೆರನೆತನವುದನತನ ಹೆೇಳುತ್ುೆೇರೆ್. ಎಲೆರಿಗೂ ಗೊತ್ನುಗಲ್ಲ.  

 ಸರ್ನೂನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈ ಯೇಜರೆ್ 1995ರಲ್ಲೆ ಪನರರಂಭವನಗಿದೆರೂ ಸಹ ಇದತ 
ಟೆೇಕಚಆಫ್ಚ ಆಗಿರತವುದತ 2003-04ರೆ್ೇ ಇಸವಿಯಲ್ಲೆ. ಆಗ ಮನನಯ ಎಸ್ಚ.ಎಂ.ಕೃಷನಣರವರತ 
ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಗಳನಗಿದೆ ಕ್ನಲದಲ್ಲೆ ಸತಮನರತ 5198 ಎಕರ ೆ ಸಕ್ನಾರಿ ಜಮಿೇನನತನ leaseಗೆ 
ಕ್ೊಟ್ಟಿದ್ನೆರೆ. ಅದ್ೆೇ ರಿೇತಿಯಲ್ಲೆ ಖ್ನಸಗಿಯವರಿಂದ ಸತಮನರತ 902 ಎಕರೆ ಜಮಿೇನನತನ sale 
deed ಮನಡಿಕ್ೂೆಟ್ಟಿದ್ನೆರೆ. ಮನನಯ ಧಮಾಸಿಂಗ್ಚರವರತ ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಗಳನಗಿದೆ ಸಂದಭಾದಲ್ಲೆ 
ಜನತ್ನದಳ ಮತ್ತು ಕ್ನಂಗೆರಸ್ಚ ಪಕ್ಷದ ಸಮಿಶರ ಸಕ್ನಾರ ಅಧಿಕ್ನರದಲ್ಲೆ ಇದೆಂತ್ಹ ಸಂದಭಾದಲ್ಲೆ 
ಸತಮನರತ 862 ಎಕರ ೆ  ಜಮಿೇನನತನ ರಿಜಿಸರೆೇಶನ್ಚ ಮನಡಿ ಕ್ೊಟ್ಟಿದ್ನೆರೆ. ಮನನಯ 
ಹೆರ್ಚ.ಡಿ.ಕತಮನರಸನಾಮಿಯವರತ ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಗಳನಗಿದೆ ಸಂದಭಾದಲ್ಲೆ ಸತಮನರತ 142 ಎಕರ ೆ
ಜಮಿೇನನತನ ರಿಜಿಸರೆೇಶನ್ಚ ಮನಡಿಕ್ೂೆಟ್ಟಿದ್ನೆರೆ. ಅದ್ೆೇ ರಿೇತಿಯಲ್ಲೆ ಮನನಯ 
ಬಿ.ಎಸ್ಚ.ಯಡಿಯೂರಪಪನವರತ ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಗಳನಗಿದೆ ಸಂದಭಾದಲ್ಲೆ ಸತಮನರತ 237 ಎಕರ ೆ
ಖ್ನಸಗಿ ಜಮಿೇನನತನ ಕ್ೊಟ್ಟಿದ್ನೆರ.ೆ ಹೇಗೆ ಪರತಿಯಂದತ ಹಂತ್ದಲ್ಲೆಯೂ ಯೇಜರೆ್ಗ ೆಪೂರಕವನಗಿ 
ಆಗಿಂದ್ನಗೆಯ ಜಮಿೇನನತನ ಹಸನುಂತ್ರಗೊಳಿಸಲನಗಿದ್ೆ.  ಮನಜಿ ಪರಧನನಮಂತಿರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟಿಂತ್ ೆ
ಒಂದತ defamatory case ನಲ್ಲೆ court ಒಂದತ ಆದ್ೆೇಶವನತನ ಕ್ೊಟ್ಟಿದ್ೆ. ಅದರ ಬಗೆೆ ಪರಶೆನ 
ಮನಡಿ, ಮನಜಿ ಪರಧನನಮಂತಿರಗಳನದವರತ ಹೆೈಕ್ೊೇಟಚಾನಲ್ಲೆ R.F.A. No.729/2021 ನಲ್ಲೆ ಒಂದತ 
ಮಕದೆಮಯನತನ ಸಲ್ಲೆಸತತ್ನುರೆ. ದರ್ನಂಕ:17.02.2022ರಲ್ಲೆ ಅದಕ್ೆೆ ಒಂದತ affidavit 
ಸಲ್ಲೆಸತತ್ನುರ.ೆ ಅಂದರೆ ಇವತಿುಗ ೆ ಸತಮನರತ ಒಂದತ ತಿಂಗಳು 5 ದನ ಅಥವನ 5 
ವನರಗಳನಗಿರಬಹತದತ. ಈ  affidavit ನಲ್ಲೆ ಏನತ ಹೆೇಳಿದ್ನೆರೆಂದರೆ;  
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“ I state that I am the Appellant in the above case and I know 
the facts and circumstances of the case. Hence, I am competent to 
swear to this affidavit.  

 I state that the above appeal is filed seeking to challenge the 
judgment and decree dated 17.06.2021 passed by the Learned VIII 
Additional City Civil and Sessions Judge, Bangalore City (CCH-15) 
in O.S. No.4545/2012. 

 I undertake that I will not make any defamatory statements 
about the Respondent.  The present undertaking by way of 
affidavit should not be construed to preclude me from making any 
factual statements about the Respondent Company and its 
activities in discharge of my duty as a people’s  representative 
who owes responsibility to agitate about public grievance and 
exercising my Constitutional rights.” 

 I pray that my undertaking may kindly be taken on record.” 

 

 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಪ್ತ.ಆರ್ಚ.ರಮೇಶ್ಚರವರೆೇ, 4 ಗಂಟೆ 50 ನಮಿಷಗಳಿಗೆ ತ್ಮೂ 
ಮನತ್ತಗಳನತನ ಪನರರಂಭ ಮನಡಿದೆೇರಿ. ಈಗ 5 ಗಂಟೆ 35 ನಮಿಷಗಳನಗಿವೆ. ಬೆೇಗ ತ್ಮೂ 
ಮನತ್ತಗಳನತನ ಮತಕ್ನುಯಗೊಳಿಸಿ.  

 

 ಶ್ರೇ ಎಸ್ಚ.ಎಲ್ಚ.ಭೊೇಜೇೆಗೌಡ:- ಸರ್ನೂನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, with due respect to 
the verdict of High Court,  affidavit ಹನಕ್ತದ್ನೆರ.ೆ ತ್ಪೆಪೇನದ್?ೆ ಹೆೈಕ್ೊೇಟಚಾ ಆದ್ೆೇಶಕ್ೆೆ 
respect ಮನಡಬೇೆಕಲೆವೇೆ? We are not going to dispute  that affidavit. ಆ 
affidavit ಅನತನ  ರ್ನವು dispute  ಮನಡತವುದಲೆ.  
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(ಗೊಂದಲ) 

 

 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಪ್ತ.ಆರ್ಚ.ರಮೇಶ್ಚರವರೇೆ, ಇನೂನ ತ್ಮಗೆ 5 ನಮಿಷಗಳ 
ಕ್ನಲನವಕ್ನಶವನತನ ನೇಡಲನಗತತಿುದ್ೆ. ಅಷಿರಲ್ಲೆ ತ್ಮೂ ಮನತ್ತಗಳನತನ ಮತಕ್ನುಯಗೊಳಿಸಿ. 

 

 ಶ್ರೇ ಪ್ತ.ಆರ್ಚ.ರಮೇಶ್ಚ:- ಸರ್ನೂನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇವತಿುನ ಸಮಸೆಯ ಏರೆ್ಂದರೆ, ಮನಜಿ 
ಪರಧನನಮಂತಿರಗಳು ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕ್ೆೆ ಆಗತತಿುಲೆ because of this affidavit. ಹನಗನಗಿ ಅವರ 
ಕ್ೆಲವು ಸದಸಯರತಗಳು ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲೆ………..   

(ಗೊಂದಲ) 

 ಶ್ರೇ ಎಸ್ಚ.ಎಲ್ಚ.ಭೊೇಜೇೆಗೌಡ:- ಸರ್ನೂನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, it is my right sir. I 
am a member of this Legislative Council. I am expressing my views by 
obtaining the permission from the Chair. Who is he to question me? 
How can he question about my right?  

 Sri P.R.RAMESH:- I am not curbing the right of the member. 

 

(ಗೊಂದಲ) 

 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಭೊೇಜೆೇಗೌಡರೆೇ, ಏತ್ಕ್ೊೆೇಸೆರ ಟೆಂಪರ್ಚ 
ಕಳೆದತಕ್ೊಳುುತಿುದೆೇರಿ?  

(ಗೊಂದಲ) 
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 ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.ೆಹರಿಪರಸನದ್ಚ(ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ):- ಸರ್ನೂನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 
absolutely it is the right of those members and he is not denying it. 

(ಗೊಂದಲ) 

 

 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಭೊೇಜೆೇಗೌಡರೇೆ,”….. ಕ್ೆಲವು ಸದಸಯರತ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದ್ನೆರೆ”ಚ
ಎಂದತ ಮನನಯ ಪ್ತ.ಆರ್ಚ.ರಮೇಶ್ಚರವರತ ಹೆೇಳುತಿುದ್ನೆರ.ೆ 

(ಗೊಂದಲ) 

 ಶ್ರೇ ಎಸ್ಚ.ಎಲ್ಚ.ಭೂೆಜೆೇಗೌಡ:- ಸರ್ನೂನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ,ಚ “……ಅವರತ 
ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕ್ೆೆ ಆಗತವುದಲೆ. ಅದಕ್ೆೆ ಕ್ೆಲವು ಸದಸಯರನತನ ಬಿಟ್ಟಿದ್ನೆರೆ”ಚಎಂದತ ಹೆೇಳಿದರ ೆಏನಥಾ? 
He is not the member of this House and I am a member of this House 
and I have taken permission from the Chair. 

(ಗೊಂದಲ) 

Sri P.R.RAMESH:- You have a right. That is not the point.  

 

 ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.ೆಹರಿಪರಸನದ್ಚ:- ಸರ್ನೂನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸದಸಯರತಗಳು 
ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುರತವುದರ ಬಗೆೆ ಯನರೂ dispute ಮನಡತತಿುಲೆ. ಯನವುದ್ೆೇ ಸದಸಯರತ 
ಮನತ್ರ್ನಡಬನರದ್ೆಂದತ ಹೇೆಳುವುದಕ್ೆೆ ಆಗತವುದಲೆ. They have all the rights.  

(ಗೊಂದಲ) 
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 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಭೊೇಜೆೇಗೌಡರೆೇ,ಚ “….. ಅವರ ಪರವನಗಿ ಕ್ಲೆವು ಸದಸಯರತ 
ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದ್ನೆರ”ೆಚ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದ್ನೆರ.ೆ ಅದರಥಾ ನಮೂನತನ ಛೂಡನಯಿಸತವ ರಿೇತಿಯಲ್ಲೆ 
ಮನತ್ರ್ನಡಿಲೆ. ನಮಗೆ ಮನತ್ರ್ನಡತವಂತ್ಹ ಎಲೆ ರಿೇತಿಯ ಹಕತೆ ಇದ್ೆ. ನೇವು ಮನತ್ರ್ನಡಿದೆೇರಿ. 
ಇನೂನ ಬೆೇಕ್ನದರೆ ಮನತ್ರ್ನಡಿ. ಮನನಯ ಪ್ತ.ಆರ್ಚ.ರಮೇಶ್ಚರವರತ “……ಅವರ ಪರವನಗಿ ಕ್ೆಲವು 
ಸದಸಯರತ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದ್ನೆರೆ”ಚಎಂದತ ಹೆೇಳಿದ್ನೆರೆ ಅಷೆಿೇ, ಅದರಲ್ಲೆ ಬೇೆರೆ ಉದ್ೆೆೇಶವಿಲೆ. 

 ಶ್ರೇ ಸಿ.ಎನ್ಚ.ಮಂಜೆೇಗೌಡ:- ಸರ್ನೂನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅಫಿಡವಿಟಚ ಹನಕ್ತರತವ 
ಹರೆ್ನಲೆಯಲ್ಲೆ ಅವರತ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕ್ೆೆ ಅಗತತಿುಲೆ ಆದೆರಿಂದ ಬೆೇರಯೆವರತ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದ್ನೆರ ೆ
ಎನತನವುದತ ಅವರ ಮನತಿನ ಅಥಾವನಗಿದ್.ೆ  

(ಗೊಂದಲ) 

 

 ಶ್ರೇ ಎಸ್ಚ.ಎಲ್ಚ.ಭೂೆೇಜೇೆಗೌಡ:- ಸರ್ನೂನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ನನನ ಹಕ್ತೆನಂದ 
ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದ್ೆೆೇರ್.ೆ I have come here from my right. I am a member of this 
Legislative Council. ಅದಕ್ೂೆೆೇಸೆರ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದ್ೆೆೇರೆ್. ಮನಜಿ ಪರಧನನಮಂತಿರಗಳ ಪರವನಗಿ 
ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕ್ೆೆ ಬಂದದ್ೆೆೇರ್ೆಯೇ?  

(ಗೊಂದಲ) 

 ಶ್ರೇ ಸಲ್ಲೇಂ ಅಹಮದ್ಚ:- ಸರ್ನೂನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅವರಿಗೆ ಹೇೆಗೆ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕ್ೆೆ 
ಹಕ್ತೆದ್,ೆ ಅದ್ೆೇ ರಿೇತಿ ನಮಗೂ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕ್ೆೆ ಹಕ್ತೆದ್.ೆ  

 

(ಗೊಂದಲ) 
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 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಭೊೇಜೆೇಗೌಡರೆೇ, ಸಮನಧನನದಂದ ಮನತ್ರ್ನಡಿ. ತ್ಮಗ ೆ
ಅವಕ್ನಶ ಕ್ೊಡತತ್ೆುೇರೆ್. ಎಲೆರೂ ಸತಮೂರೆ್ ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂೆಳುುತ್ನುರೆ.  

 

 ಶ್ರೇ ಎಸ್ಚ.ಎಲ್ಚ.ಭೂೆೇಜೇೆಗೌಡ:- ಸರ್ನೂನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ನನಗ ೆಸನಮ, ಭೆೇದ ದಂಡ 
ಎಲೆವೂ ಗೂೆತಿುದ್ೆ. ಯನವನಗ ಯನವುದನತನ ಉಪಯೇಗಿಸಬೆೇಕತ ಅದನತನ ಉಪಯೇಗಿಸತತ್ೆುೇರ್.ೆ 
ಇನೂನ ಎಷತಿ ಸೈೆಲೆಂಟಚ ಆಗಿ ಮನತ್ರ್ನಡಬೆೇಕ್ೆಂದತ ಹೆೇಳಿ, ಅಷತಿ ಸೈೆಲೆಂಟನಗಿ ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ೆುೇರ್ೆ.  

 

 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಏರ್ನಯಿತ್ತ ಎಂದತ ರ್ನನತ ಕ್ೆೇಳುತಿುದ್ೆೆೇರೆ್.  

 

 ಶ್ರೇ ಎಸ್ಚ.ಎಲ್ಚ.ಭೊೇಜೇೆಗೌಡ:- ಸರ್ನೂನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅವರತ ದ್ೆೇವೇೆಗೌಡರ ಮೇಲೆ 
ಹೆೈಕ್ೊೇಟಚಾನಲ್ಲೆ ಈ ರಿೇತಿ ಒಂದತ ಕ್ೆೇಸ್ಚ ಬಂತ್ತ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದರತ. 

 

 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಏನತ? 

 

 ಶ್ರೇ ಎಸ್. ರವಿ:- ಸರ್ನೂನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅವರತ ಹೆಸರತ ಹೆೇಳಲ್ಲಲೆ.  

 

 ಶ್ರೇ ಎಸ್ಚ.ಎಲ್ಚ.ಭೊೇಜೇೆಗೌಡ:- ಸರ್ನೂನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನಜಿ ಪರಧನನ ಮಂತಿರಗಳು 
ಎಂದರೆ. ನಮೂ ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜಯದಲ್ಲೆ ಇರತವುದತ ಅವರೊಬಬರೇೆ. ಅದಕ್ನೆಗಿಯೇ “ಮನನಯ 
ಹೆರ್ಚ.ಡಿ.ದ್ೆೇವೆೇಗೌಡರತ”ಚಎಂದತ ಹೆಸರತ ಹೆೇಳಿದ್ೆೆೇರ್ೆ.  
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 ಶ್ರೇ ಸಿ.ಎನ್ಚ.ಮಂಜೆೇಗೌಡ:- ಸರ್ನೂನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮದಲತ ಅವರತ                  
ಶ್ರೇ ಹರೆ್ಚ.ಡಿ.ದ್ೆೇವೇೆಗೌಡರತ ಎಂದತ ಹೆಸರತ ಹೆೇಳಿದರತ.  

 

 ಶ್ರೇ ಎಸ್ಚ.ಎಲ್ಚ.ಭೂೆೇಜೇೆಗೌಡ:- ಸರ್ನೂನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ,  ಮನಜಿ ಪರಧನನ ಮಂತಿರಗಳು 
ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದ್ನೆರ ೆ ಅದರ ಜೊತ್ೆಗೆ ಹೆಸರನತನ ಸಹ ಉಲೆೆೇಖ್ ಮನಡಿದ್ನೆರ.ೆ ಎರಡೂ ಬಂದದ್ೆ. 
ಹೆೈಕ್ೊೇಟಚಾನಲ್ಲೆ verdict  ಬಂದರತವುದನತನ ಅವರತ ಓದದ್ನೆರ.ೆ ಸಂತ್ೂೆೇಷ. ಆಮೇಲೆ ಏರ್ನಗಿದೆ್ 
ಎನತನವುದನತನ ಅವರತ ಹೆೇಳಬೆೇಕ್ೆಂದತ ರ್ನನತ ಕ್ೆೇಳಿದ್ೆ. ಅವರತ ಅದನತನ ಹೆೇಳಿಲೆ. ಮನನಯ 
ಪ್ತ.ಆರ್ಚ.ರಮೇಶ್ಚರವರತ ತ್ಮೂ ಮನತ್ತಗಳನತನ affidavit ಗೆ ನಲ್ಲೆಸಿದ್ನೆರೆ. It is the bounden 
duty of every citizen of this Country to respect the verdict of any court 
order. In that aspect, ಆ ಕ್ೊೇಟಚಾ ಆಡಾರ್ಚನಲ್ಲೆ ಏರೆ್ೇನತ ಹೆೇಳಿದ್.ೆ ಅದಕ್ೆೆ ರ್ನನತ ಇನತನ 
ಮತಂದ್ ೆಆ ವಯಕ್ತುಯ ಬಗೆೆ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಲೆ ಎಂದತ affidavit ಹನಕ್ತದ್ನೆರ.ೆ What is wrong 
in it? ಇಷತಿ ವಿಚನರಗಳನತನ ಮನನಯ ಪ್ತ.ಆರ್ಚ.ರಮೇಶ್ಚರವರತ ಸದನಕ್ೆೆ ತಿಳಿಸಿದ್ನೆರ.ೆ ಸಂತ್ೂೆೇಷ. 
ಆಮೇಲೆ ಏರ್ನಯಿತ್ತ ಎನತನವುದನತನ ತಿಳಿಸಿಲೆ.  

 

 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಭೊೇಜೆೇಗೌಡರೆೇ, ಅವರತ ಹೆೇಳುವುದಕ್ೆೆ ತ್ನವು ಅವರಿಗೆ 
ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕ್ೆೆ ಬಿಟೆಿೇ ಇಲೆ.  

 

 ಶ್ರೇ ಎಸ್ಚ.ಎಲ್ಚ.ಭೂೆೇಜೇೆಗೌಡ:- ಸರ್ನೂನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ,  ನನಗ ೆಟೆೈಂ ಸಿಗಲ್ಲಲೆ. ಈಗ 
ಅವರತ ಹೆೇಳದದೆರ ೆರ್ನನತ ಹೆೇಳುತ್ುೆೇರೆ್. ಅದನತನ ತ್ೂೆೇರಿಸಬೆೇಕ್ನಗಿರತವುದತ ನಮೂ ಕತ್ಾವಯವನಗಿದ್.ೆ 
ಆ ಕ್ೆಲಸವನತನ ರ್ನವು ರ್ನಳ ೆ ಮನಡತತ್ೆುೇವ.ೆಚ “ಮನನಯ ಹೆರ್ಚ.ಡಿ.ದ್ೆೇವೆೇಗೌಡರತ ಈ ರಿೇತಿಯನಗಿ 
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affidavit ಹನಕ್ತರತವುದರಿಂದ ಅವರತ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕ್ೆೆ ಆಗತತಿುಲೆ. ಅವರ ಪರವನಗಿ…….”ಚ
ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದ್ನೆರ.ೆ I request my friend to take back those words.  

 

 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಭೊೇಜೆೇಗೌಡರೇೆ, ತ್ನವು ಏನತ ಹೇೆಳಿದೆೇರಿ ಅದನತನ 
ಮತ್ೊುಂದತ ಬನರಿ ಹೇೆಳಿ. 

 

 ಶ್ರೇ ಎಸ್ಚ.ಎಲ್ಚ.ಭೊೇಜೆೇಗೌಡ:- ಸರ್ನೂನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ,ಚ “ಮನನಯ 
ಹೆರ್ಚ.ಡಿ.ದ್ೆೇವೆೇಗೌಡರತ ಈ ರಿೇತಿಯನಗಿ affidavit ಹನಕ್ತರತವುದರಿಂದ ಅವರತ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕ್ೆೆ 
ಆಗತತಿುಲೆ. Sure, he is not the member of this House. ಅವರ ಪರವನಗಿ…….”ಚ
ಎಂದತ ಹೆೇಳುತಿುದ್ನೆರೆ. Then, what is my right?  

   

 ಶ್ರೇ ಎಸ್ಚ.ರವಿ:- ಸರ್ನೂನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಭೂೆೇಜೇೆಗೌಡರತ ಅವರ 
ಪನಟ್ಟಾಯವರೆೇ ಆಗಿದ್ನೆರೆ.  

 

 ಶ್ರೇ ಎಸ್ಚ.ಎಲ್ಚ.ಭೂೆೇಜೇೆಗೌಡ:- ಸರ್ನೂನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಪನಟ್ಟಾ ಎನತನವುದತ ನನನ 
ವೆೈಯಕ್ತುಕ ವಿಚನರವನಗಿದೆ್. ಒಂದತ ಹಕ್ತೆನಂದ ರ್ನನತ ಈ ಸದನವನತನ ಪರವೆೇಶ ಮನಡಿದ್ೆೆೇರ್.ೆ ಅದ್ೇೆ 
ಹಕ್ತೆನಂದ ರ್ನನತ ನಯಮ 68ರಡಿಯಲ್ಲೆ ಈ ವಿಚನರವನತನ ಪರಸನುಪ ಮನಡಿದ್ೆೆೇರ್.ೆ Chair has 
permitted for it. ಮನನಯ ರಮೇಶ್ಚರವರತ ಹೆೇಗ ೆಮನತ್ರ್ನಡಬೆೇಕ್ನಗಿತ್ತು ಎಂದರೆ,ಚ “ಮನನಯ 
ಹೆರ್.ಡಿ.ದ್ೆೇವೆೇಗೌಡರತ  affidavit ಹನಕ್ತದ್ನೆರ”ೆಚಎನತನವ ಕಡ ೆನಲ್ಲೆಸಿ,ಚ“ನಮೂ ಸನೆೇಹತ್ರತ ನಯಮ 
68ರಡಿಯಲ್ಲೆ ಆ ವಿಚನರವನತನ ಪರಸನುಪ ಮನಡಿ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದ್ನೆರ”ೆ ಎಂದತ 
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ಹೆೇಳಿದೆರೇೆ, I accept it. ಅದನತನ ಬಿಟತಿ “ಮನನಯ ಹೆರ್.ಡಿ.ದ್ೆೇವೆೇಗೌಡರ ಪರವನಗಿ 
ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದ್ನೆರ”ೆಚಎಂದರ,ೆ It gives some other meaning. 

              (ಮತಂದತವರಿದದ್ೆ) 

(618)  24.3.2022  5.40  ಪ್ತಕ್ೆ:ಕ್ೆಎಸ್ಚ 

      (ಗೊಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಎಸ್ಚ.ಎಲ್ಚ.ಭೊೇಜೇೆಗೌಡ(ಮತಂದತ) 

ಮನನ್ಯ ಸಭನಪತಿಗಳೆ, ತ್ನವು ಹರಿಯರಿದೆೇರಿ.  ಅದರ ಅಥಾ ಏನತ ಎನತನವುದನತನ ಚೆಕಚ ಮನಡಿ.  
“ಮನನಯ ದ್ೆೇವೆೇಗೌಡರತ . . . ಅಫಿಡೆವಿಟಚ .ಚ .ಚ .”ಚ ಇದ್ೆಲನೆ ಆಯಿತ್ತ.  ಒಬಬ ಸದಸಯರತ ನಯಮ 
೬೮ರ ಅಡಿಯಲ್ಲೆ ಒಂದತ ವಿಚನರದ ಬಗೆೆ ಪರಸನುಪ ಮನಡಿದ್ನೆರ;ೆ ಅವರತ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದ್ನೆರ ೆಎಂದರೆ, 
it gives different meaning.  ಅದತ ಬೆೇರ ೆತ್ರಹ ಅಥಾ ಕ್ೂೆಡತತ್ುದ್ೆ.   

 ಸಭನಪತಿಯವರು:- ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಬೆೇಕ್ೆಂತ್ಲೇೆ ಆ ರಿೇತಿ ಹೆೇಳಿಲೆ. 

 ಶ್ರೇ ಎಸ್ಚ.ಎಲ್ಚ.ಭೊೇಜೆೇಗೌಡ:- ರ್ನನತ ಮನನಯ ದ್ೆೇವೆೇಗೌಡರ ಪರವನಗಿ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕ್ೆೆ  
ಇಲ್ಲೆ ಬಂದಲೆ.  ಈ ಸದನದ ಒಬಬ ಸದಸಯರ್ನಗಿ ನನಗ ೆಮನತ್ರ್ನಡತವ ಹಕ್ತೆದ್.ೆ  ಆ ನಟ್ಟಿನಲ್ಲೆ ನನನ 
ಮನತ್ತಗಳನತನ ಹೆೇಳುತಿುದ್ೆೆೇರೆ್. 

 Mr. CHAIRMAN:- Sri. S.L.Bhojegowda rectified it. ಮನನ್ಯ 
ರಮೇಶ ರವರೆೇ 4 ಗಂಟೆ 50 ನಿಮಿಷರ್ೆೆ ನಿೇವು ಶುರೂ ಮನಡಿದುು, ೫ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ಥ. 

 ಶ್ರೇ ಪ್ತ.ಆರ್ಚ.ರಮೇಶ:- ಮನನ್ಯ ಸಭನಪತಿಗಳೆ, ಇನತನ ೫ ನಮಿಷದಲ್ಲೆ ನನನ ಮನತ್ತಗಳನತನ 
ಮತಗಿಸತತ್ುೆೇರೆ್.   
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 ಶ್ರೇ ಆಯನೂರತ ಮಂಜತರ್ನಥ್ಚ:- ಮನನ್ಯ ಸಭನಪತಿಗಳೆ, ರೆ್ೈಸ್ಚ ವಿಷಯ 
ತಿಳಿದತಕ್ೂೆಳುಬೆೇಕ್ೆಂದತ ನನಗ ೆ ಬಹಳ ಕತತ್ೂಹಲ ಇದ್ೆ.  ಅದತ ಏರೆ್ೇನದ್ೆ ಎಂದತ ಅದರ 
ಗಭಾಕ್ೂೆೇಶದಲ್ಲೆರತವುದ್ೆಲನೆ ಹೊರಗಡೆ ಬರತತಿದ್ೆ.  ರೆ್ೈಸ್ಚ ವಿಷಯವನತನ ರೆ್ೈಸ್ಚ ಆಗಿ ಮನತ್ರ್ನಡಲ್ಲ.  
ಅದ್ೆೇಕ್ ೆ rough ಆಗಿ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದೆೇರಿ?  ನಮಗೆ ಈ ಚರ್ಾೆ ಕ್ೆೇಳಿದರ ೆ ಬಹೂಶೆಃ  
ಖ್ತಷಿಯನಗತವ ಹನಗಿದ್ೆ.  ಕಣಾಕಠೊೇರವನಗದ ಹನಗ ೆರೆ್ೈಸ್ಚ ಆಗಿ ಹೆೇಳಿದರೆ ಒಳೆುಯದತ. 

 ಸಭನಪತಿಯವರು:- ಎಲೆರೂ ಫೆರಂಡಿೆ ಆಗಿರಬೆೇಕತ. 

 ಶ್ರೇ ಪ್ತ.ಆರ್ಚ.ರಮೇಶ:- ಮನನ್ಯ ಸಭನಪತಿಗಳೆ, ಈ ಯೇಜರೆ್ ಏನತ ಆರಂಭವನಯಿತ್ೊೇ, ಆ 
ದಸಯೆಲ್ಲೆ ಏರ್ನಗಿತೆ್ೂುೇ ಅದತ ಇವತ್ತು ಸಂಪೂಣಾ ಆಗಬೇೆಕ್ತದ್.ೆ  ರೈೆತ್ರಿಗೆ ಪರತಿಯಂದತ ಎಕರಗೆೆ 
೪೦X ೬೦ ನವೆೇಶನ ಕ್ೊಡತ್ಕೆಂಥದತೆ ಅಗಿರೇಮಂಟಚನಲ್ಲೆದ್ೆ.  ಆ ನವೆೇಶನಗಳನತನ ಕ್ೊಡತವ 
ಸಲತವನಗಿ ಜನಗ ಕೂಡ ಇದ್ೆ.  ಇವತ್ತು ಸರ್ನಾರದ ಜೊತ್ೆಗೆ ಸನಾಧಿೇನಪಡಿಸಿಕ್ೂೆಂಡಿರತವಂತ್ಹ ಜನಗ 
ಕೂಡ ಇದ್ೆ.  ಆ ಸನಾಧಿೇನಪಡಿಸಿಕ್ೊಂಡಿರತವ ಜನಗದಲ್ಲೆ ಆದಷತಿ ಬೆೇಗ layout ಮನಡಿ, ಜಮಿೇನತ 
ಕಳೆದತ ಕ್ೊಂಡಿರತವ ರೈೆತ್ರಿಗ ೆಆ ನವೆೇಶನಗಳನತನ ಕ್ೊಡತವ ಕ್ಲೆಸವನತನ ಮನಡಲೆೇ ಬೆೇಕತ.  ಈ 
ಯೇಜರೆ್ಗ ೆಏರೆ್ಲೆವನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡಿದೆೇರೂೆೇ ಆ ಎಲನೆ ಜನಗಗಳು ಸರ್ನಾರದ ಹತಿುರವೆೇ ಇದ್ೆ.  
ಇದನತನ ಆದಷತಿ ಬೇೆಗ express highway ಮನಡಿದರೆ, ನೇವೆೇನತ 1995ರಲ್ಲೆ concept 
ಇಟತಿಕ್ೂೆಂಡಿದೆರೊೇ… ಒಂದತ Proverb ಇದ್ೆ, “Begin with the end in mind”,ಚwhich 
means to start or begin a task keeping a goal in mind to reach the 
destination.  ಎಂದತ ಹೆೇಳುತ್ನುರೆ.  ಇಲೆೆೇರ್ನಗಿದ್ೆ ಎಂದರೆ, ನೇವು ಒಂದತ arc ಮತ್ತು link 
road ಕ್ೊಟ್ಟಿದೆೇರಿ.  ಆದರ,ೆ it is useful.  ಬೆಂಗಳೂರಿಗ ೆಅದರ ಅವಶಯಕತ್ ೆಇತ್ತು; ಅದರಿಂದ 
ಪರಯೇಜನ ಪಡಯೆತತ್ುಲೂ ಇದ್ನೆರ.ೆ  ಆದರೆ, ಇದರ ಸಂಪೂಣಾವನದ ದಕತೆ ಏನತ್ತು ಆ ದಕೆನತನ 
ನೇವು ತ್ಲತಪ್ತಲೆ.  ಹನಗನಗಿ, ರಿೇರ್ಚ ಆಗತವುದಕ್ೆೆ ಏರೆ್ಲನೆ ತ್ೊಡಕ್ತತೆ್ೂುೇ ಅವೆಲೆವನೂನ ಸತಪ್ತರೇಂ 
ಕ್ೊೇಟಚಾ ಮತ್ತು ಹೆೈಕ್ೂೆೇಟಚಾ ತ್ೆರವು ಮನಡಿದ್ೆ.  ರೈೆತ್ರಿಗ ೆಏನತ ಸಲೆಬೇೆಕ್ೊೇ ಅದನೂನ ಸಲ್ಲೆಸಿ, ಈ 
ಯೇಜರೆ್ಯನತನ ಸಂಪೂಣಾ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ನಮಗ ೆಎಲನೆ ಶಕ್ತು ಇದ್ೆ.  There is no hurdle.  
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ಹನಗನಗಿ, ಏನತ ಬನಕ್ತ ಇದ್ೆಯೇ ಅದನತನ ಮತಗಿಸಿ.  It is an intellectual project. 
ಯನರೊೇ ಕ್ೆಲಸವನತನ ಚೆರ್ನನಗಿ ಮನಡಿದ್ನೆರ ೆ ಎಂದತ ಅವರಿಗೆ ಪೊರೇತ್ನಸಹ ಕ್ೊಟಿರೆ ಅದನತನ 
ರೆ್ೂೇಡಿಕ್ೂೆಂಡತ ಇರ್ೂೆನಬಬರೂ ಬೆಂಗಳೂರಿಗ ೆಬರತತ್ನುರ.ೆ  ಇದರಿಂದ ಇದ್ೆೇ ರಿೇತಿಯ ಇರ್ೂೆನಂದತ 
ಯೇಜರೆ್ ಆಗತತ್ುದ್ೆ.  It will benefit our citizens.   ನಮೂ ಜನಗಳಿಗ ೆ ಅನತಕೂಲ 
ಆಗತತ್ುದ್ೆ.  ಈ ದಸಯೆಲ್ಲೆ ನೇವು ಚಿಂತ್ರ್ ೆ ಮನಡಬೇೆಕತ.  ಇವತ್ತು ಇವರಿಗ ೆ ತ್ೂೆಂದರೆ 
ಕ್ೊಡತವಂಥದತೆ ಮನಡಿದರೆ 10 ಜನ ಬೆಂಗಳೂರಿಗ ೆಬರಬೆೇಕತ ಎಂದದೆವರೂ ಬರತವುದ್ೆೇ ಇಲೆ. It 
will not attract the people. ಅಂಥವರನತನ ರ್ನವು ಕಳೆದತಕ್ೂೆಳುುತ್ೆುೇವೆ.  ಆದೆರಿಂದ ರ್ನವು 
ಪಕ್ನತಿೇತ್ವನಗಿ ನಮೂ ಜನಗಳಿಗೆ ಕ್ೊಡಬೇೆಕ್ನದ ಯೇಜರೆ್ಗಳಿಗೆ ಪೂರಕವನಗಿ 
ಮನಡಬೇೆಕ್ನಗಿವುದ್ೆಲೆವನೂನ ಮನಡಬೇೆಕ್ನಗತತ್ುದ್ೆ.  ರ್ನವು ಇದರಲ್ಲೆ ರನಜಕ್ತೇಯ ಮನಡತತಿುದೆರೆ, it 
is never-ending. ಇದತ ೨೫ ವಷಾಗಳಿಂದ ನಡಯೆತತಿುರತವಂಥದತೆ ಇವತ್ೂು ಕೂಡ 
ಮತಕ್ನುಯಗೊಳಿಸಲತ ಆಗಿಲೆ.  ಕನನಡಿಗರನದ ನಮಗ,ೆ ಇದತ  ಒಂದತ ರಿೇತಿಯ ಅವಮನನದಂತೆ್ 
ಭನಸವನಗತತ್ುದ್ೆ.  ಆದೆರಿಂದ ಈ ಯೇಜರೆ್ಗ ೆ ಸಕ್ನರನತ್ೂಕವನಗಿ ಸಪಂದಸತವ ನಟ್ಟಿನಲ್ಲೆ ಎಲನೆ 
ರಿೇತಿಯ ಕರಮ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಳುಬೆೇಕ್ೆಂದತ ಹೆೇಳಿ, ನನಗ ೆಅವಕ್ನಶ ಕ್ೊಟ್ಟಿದೆಕ್ನೆಗಿ ವಂದರೆ್ ಸಲ್ಲೆಸತತ್ೆುೇರ್ೆ. 

 ಶ್ರೇ ಎಸ್ಚ.ಎಲ್ಚ.ಭೊೇಜೇೆಗೌಡ(ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್ೆೇತ್ರ):- ಮನನ್ಯ ಸಭನಪತಿಗಳ,ೆ ದರ್ನಂಕ: 
16.12.2019ರಂದತ ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಗಳ ಅಧಯಕ್ಷತ್ೆಯಲ್ಲೆ ರೆ್ೈಸ್ಚ ಸಂಸೆಾಯಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರತ 
ಮಟೊರೇ ಯೇಜರೆ್ಗ ೆಅವಶಯವಿರತವ ಭೂಮಿಯ ಹಸನುಂತ್ರ ಕತರಿತ್ತ ನಡದೆ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು 
ನನನ ಹತಿುರ ಇದ್ೆ.  ಅಧಯಕ್ಷತ್,ೆ ಸರ್ನೂನಯ ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಗಳು, ಕರ್ನಾಟ್ಕ ಸರ್ನಾರ, ವಿಧನನಸೌಧ, 
ಬೆಂಗಳೂರತ.  ಶ್ರೇ ಆರ್ಚ.ಅಶೆ್ೇಕಚ, ಶ್ರೇ ಬಸವರನಜ ಬೊಮನೂಯಿ, ಶ್ರೇ ಜೆ.ಮನಧತಸನಾಮಿ ಮತ್ತು 
ಎಲನೆ ಇಲನಖ್ಗೆಳ ಪರಧನನ ಕ್ನಯಾದಶ್ಾಗಳು ಆ ಸಭೆಯಲ್ಲೆದೆರತ.  ಈ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಯ ಕ್ೊರೆ್ 
ಪನಯರವನತನ ಓದತತ್ೆುೇರ್ೆ.ಚ “ಸಭೆಯ ಅಧಯಕ್ಷತ್ ೆ ವಹಸಿದೆ ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಗಳು ಮಟೊರೇ 
ಯೇಜರೆ್ಯ ಪರಗತಿ ಯನವುದ್ೆೇ ಕ್ನರಣದಂದ ಕತಂಠಿತ್ವನಗಬನರದ್ೆಂದತ ಸೂಚಿಸತತ್ನು ಮನನಯ 
ಕ್ನನೂನತ ಸಚಿವರತ ಅಭಿಪನರಯ ಪಟಿಂತ್ ೆ ರೆ್ೈಸ್ಚ ಸಂಸೆಾಗೆ ಸೇೆರಿದ ಜಮಿೇನತಗಳ ಭೂಸನಾಧಿೇನ 
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ಪರಕ್ತರಯಯನತನ ನಯಮನನತಸನರ ಮತಕ್ನುಯಗೊಳಿಸಿ ಕ್ೆಐಎಡಿ ಕ್ನಯೆಯ ವಿಧನನದಂತೆ್ ಸನಮನನಯ 
ಅವನಡಚಾ ರಚಿಸಿ ಪರಿಹನರ ಧನವನತನ ಸಿವಿಲ್ಚ ರ್ನಯಯನಲಯದಲ್ಲೆ ಜಮನ ಮನಡಬಹತದ್ನಗಿದ್ ೆ
ಎಂದತ ಸೂಚಿಸಿದರತ.  ಅಲೆದ್ೆೇ ಈ ಉರಿತ್ತ ರೆ್ೈಸ್ಚ ಸಂಸೆಾ ಹೆೈಕ್ೊೇಟಚಾನಲ್ಲೆ ರಿಟಚ ಅಜಿಾ ಸಲ್ಲೆಸಿದಲ್ಲೆ 
ಆ ಕತರಿತ್ತ ಸೂಕು ಕ್ನನೂನತ ಕರಮ ಜರತಗಿಸಲತ ಅಡೂೆಾಕ್ೆೇಟಚ ಜನರಲ್ಚ ಅವರಿಗ ೆಸೂಚಿಸಲನಯಿತ್ತ 
ಮತ್ತು ಕ್ೆಐಎಡಿಬಿ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳಿಗೆ ಈ ಎಲನೆ ಜಮಿೇನತಗಳ ಭೂಸನಾಧಿೇನತ್ಯೆನತನ ತಿೇವರಗತಿಯಲ್ಲೆ 
ಮತಕ್ನುಯಗೊಳಿಸಿ ಜಮಿೇನತಗಳನತನ ಮಟೊರೇ ನಗಮಕ್ೆೆ ಹಸನುಂತ್ರಿಸಲತ ಸೂಚಿಸಲನಯಿತ್ತ”ಚಚ
ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಗಳ ಅಧಯಕ್ಷತ್ಯೆಲ್ಲೆ ನಡದೆಂತ್ಹ ಸಭೆಯಲ್ಲೆ ಹಣವನತನ ಕ್ೊೇಟಚಾನಲ್ಲೆ 
ಡಪೆನಸಿಟಚ ಮನಡಬೇೆಕತ ಎಂದತ ತಿೇಮನಾನಸಲನಯಿತ್ತ.  ಆದರೆ ನಂತ್ರ, ಈ ಮತ್ುವನತನ 
ಫಲನನತಭವಿಗಳಿಗಯೆೇ ಕ್ೂೆಟಿರೂ ಎಂದತ ಟ್ಟಪಪಣಿ ಕೂಡ ಆಗಿದ್.ೆ  ಆಗ ಮನನಯ ಜಗದೇಶ್ಚ 
ಶೆಟಿರ್ಚರವರತ ಆ ಸಂಬಂಧಪಟಿ ಅಧಿಕ್ನರಿಯ ಮೇಲೆ ಕ್ನನೂನತ ಕರಮ ತ್ಗೆೆದತಕ್ೂೆಳುಬೇೆಕ್ೆಂದತ  
ಹೆೇಳಿದರತ.  Bengaluru Metro Rail Project (Airport Metro line) Phase 2B 
ಯೇಜರೆ್ಗನಗಿ, ದ್ೆೇವನಹಳಿು ತ್ನಲೂೆಕತ, ಕಸಬನ ಹೊೇಬಳಿ ಅಕೆಲೆೇನಹಳಿು ಗನರಮಕ್ೆೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ 
37 ಕಿ.ಮಿೇ.  .ಚ .ಚ .”ಚಮನನ್ಯ ಸಭನಪತಿಗಳೆ, ಇಲ್ಲೆ ಇಬಬರತ ಭೂಸನಾಧಿೇನ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳಿದ್ನೆರ.ೆ  ಶ್ರೇ 
ಬನಳಪಪ ಹತದಗತಂದ ಮತ್ತು ಶ್ರೇ ಮಂಜತರ್ನಥ್ಚ.ಚ ಚ “ಒಟನಿರೆ ಅಕರಮವನಗಿ, ಅತ್ತರದ ಕರಮದಂದ 
ಮಬಲಗತ ರೂ. ೭೯ ಕ್ೊೇಟ್ಟ ೩೦ ಲಕ್ಷ ೬೦ ಸನವಿರಗಳನತನ ಫಲನನತಭವಿಗಳಿಗ ೆಪನವತಿಸಿದತೆ, ಅದ್ೇೆ 
ದರ್ನಂಕದಂದತ ಫಲನನತಭವಿಗಳ ಖ್ನತೆ್ಗ ೆ ಜಮನ ಆಗಿರತವುದತ ದತರತದ್ೆೆೇಶದಂದ ಕೂಡಿರತತ್ುದ್ೆ.  
ಆದೆರಿಂದ ಇವರನತನ ಸಸಪೆಂಡಚ ಮನಡಬೇೆಕತ”ಚ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದ್ೆ.  ನಂತ್ರ ಮತ್ೆು, ಆ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳ 
ಮೇಲ ೆ ಕರಮ ಕ್ೆೈಗೂೆಳುಬೆೇಕ್ೆಂದತ ಟ್ಟಪಪಣಿ ಆಗತತ್ುದ್ೆ.  ಆದರೆ ಅದ್ೆೇ ಅಧಿಕ್ನರಿ ಇವತಿುಗೂ ಇದ್ನೆರ;ೆ 
ಅವರೆೇ ರೂ.೧೭ ಕ್ೊೇಟ್ಟ ಹಣವನತನ ಬಿಡತಗಡೆ ಮನಡಿದ್ನೆರೆ.  ಇವತಿುನವರಗೊ ಅವರ ಮೇಲೆ ಕರಮ 
ಆಗಿಲೆ.  ಇದನತನ ಸರ್ನಾರದ ಗಮನಕ್ೆೆ ತ್ರಬಯಸತತ್ೆುೇರ್ೆ. 

 ಶ್ರೇ ಹೆರ್ಚ.ಎಸ್ಚ.ಗೊೇಪ್ತರ್ನಥ್ಚ(ಸಾಳಿೇಯ ಸಂಸೆಾಗಳ ಕ್ೆೇತ್ರ):- ಮನನ್ಯ ಸಭನಪತಿಗಳೆ, ರೆ್ೈಸ್ಚ 
ರಸೆುಯ ಬಗೆೆ ಮನತ್ರ್ನಡತವನಗ ಶ್ರೇ ಹೆರ್ಚ.ಡಿ.ಸೂೆೇಮಶೆೇಖ್ರ್ಚ ರಡೆಿಾ ಅವರ ಹಸೆರತ ಬಂತ್ತ.  ಅವರತ 
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ನಮೂ ತ್ಂದ್.ೆ  ಅದಕ್ೊೆೇಸೆರ ರ್ನನತ ಈ ಕತರಿತ್ತ ಪರಸನುಪ ಮನಡಬಯಸತತ್ೆುೇರೆ್.  ಈ ವಿಚನರವನಗಿ 
ರ್ನನತ ಅವರ ಹತಿುರ ಕ್ೆೇಳಿದ್ನಗ ಅವರತ ಕ್ೆಲವು ವಿಷಯಗಳನತನ ಹೆೇಳಿದರತ.  ಈ ರಸೆು 
ಮನಡಬೇೆಕ್ನದರ ೆಇಷೂೆಿಂದತ ಜನಗದ ಅವಶಯಕತ್ೆ ಇದ್ೆಯೇ ಎನತನವುದತ ಮತಖ್ಯ ವಿಷಯವನಗಿತ್ತು. 
ಮನನಯ ಮತಕೆಣಣಪಪರವರತ ಭರಷನಿಚನರ ನಮೂಾಲನ ಸಮಿತಿಯ ಅಧಯಕ್ಷರೂ ಹನಗೂ ವಿಧನನಸಭೆಯ 
ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರನಗಿದೆರತ.  ನಮೂ ತ್ಂದ್ೆಯವರತ ಸಹ  ಭರಷನಿಚನರ ನಮೂಾಲನ 
ಸಮಿತಿಯ ಸಕೆ್ೆರಟರಿ ಆಗಿದೆರತ; ಆದೆರಿಂದ ಕ್ೆೇಸ್ಚಗೆ ಹೊೇಗಿದೆರತ.  ಆ ಕ್ೆೇಸ್ಚನಲ್ಲೆ, ೨೦,೧೯೩ 
ಎಕರಯೆನತನ ಈ ಪನರಜೆಕಿಚಗೆ ಕ್ೂೆಡಬೇೆಕತ, ಕ್ೊಟಿಮೇಲ ೆ ಸರ್ನಾರ ಒಂದತ ಅಫಿಡೆವಿಟಚಅನತನ 
ಕ್ೊಡತತ್ುದ್;ೆ ಮತ್ೆು ರೆ್ೈಸ್ಚ ಕಂಪನಯೂ ಕ್ೂೆಡತತ್ುದ್ೆ.  ೪೧ ಕ್ತ.ಮಿೇ peripheral road ಗೆ ೨೧೯೩ 
ಎಕರ,ೆ ಲ್ಲಂಕಚ ರೂೆೇಡಚಗೆ ೨೭೦ ಎಕರ,ೆ ೧೧೧ ಕ್ತ.ಮಿೇ. expressway ಗೆ ೪೫೨೮ ಎಕರ ೆಮತ್ತು ಒಟತಿ 
ಟೊೇಲ್ಚ ರಸೆು ೬೯೯೯ ಎಕರ.ೆ  ೫ ಟೌನ್ಚಶ್ಪಚಗಳಿಗೆ ೧೩,೧೯೪ ಎಕರಯೆನತನ ಕ್ೊಟ್ಟದ್ನೆರೆ.  ಇಲ್ಲೆರತವ 
ಪರಶೆನ ಏರೆ್ಂದರೆ, ಬಿ.ಎಂ.ಆರ್ಚ.ಸಿ.ಎಲ್ಚ. ಮಟೂೆರೇ ಕ್ೊಡತವ ಪರಿಹನರ ರೆ್ೈಸ್ಚ ಸಂಸೆಾಗೆ ಹೊೇಗಬೇೆಕ್ೆೇ 
ಬೆೇಡವೇೆ ಎನತನವುದ್ನಗಿದ್ೆ.  ಹೆೈಕ್ೂೆೇಟಚಾ ಆದ್ೇೆಶದ ಪರಕ್ನರ ೨೧೯೩ ಎಕರ ೆಜನಗವನತನ ೪೧ ಕ್ತ.ಮಿೇ. 
peripheral road ಗೆಂದತ ಕ್ೂೆಟನಿಗ, ೩೦ ವಷಾ ಆದಮೇಲೆ ಆ ಸಂಪೂಣಾ ರಸೆುಯ 
ನಯಂತ್ರಣವನತನ ಸರ್ನಾರಕ್ೆೆ ಕ್ೊಡಬೇೆಕತ.  ಅದರಲ್ಲೆ ಇದೆಂಥ ಜನಗದಲ್ಲೆ ಮಟೂೆರೇಗೆಂದತ ಜನಗವನತನ 
ಬಿಟತಿಕ್ೂೆಟ್ಟಿದೆರೊೇ ಅದರ ಪರಿಹನರ ಯನರಿಗೆ ಹೂೆೇಗಬೇೆಕತ?  ಸರ್ನಾರಕ್ೆೆ ಬರಬೆೇಕತ ಅಲೆವೆೇ?  
ಎರಡರೆ್ಯದ್ನಗಿ, ಈ ರಸೆು ಮನಡತವನಗ ೨193 ಎಕರಗೆ ೆ ಬದಲನಗಿ, peripheral road 
ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ೨೭೪೭ ಎಕರಯೆನತನ ಕ್.ೆಐ.ಎ.ಡಿ.ಬಿ. ಯಿಂದ ಕ್ೊಟ್ಟಿದೆೇರಿ.   

         (ಮತಂದತ . . .) 
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(619) 24/03/2022 / 5:50/ ಎಸ್ಚಪ್ತಆರ್ಚ/ಕ್ೆಎಸ್ಚ   
              (ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಾತಿ) 
ಶ್ರೇ ಹೆರ್ಚ.ಎಸ್.ಗೊೇಪ್ತರ್ನಥ್ಚ(ಮತಂದತ):- 
55೪ ಎಕರಗೆಳಷತಿ ಜಮಿೇನನತನ ಹೊಸದ್ನಗಿ ನೇಡಲನಗಿದ್.ೆ  ಈ ವಿಷಯವು ರ್ನಯಯನಲಯದಲ್ಲೆ 
ಇರಲ್ಲಲೆ.  ಬಿ.ಎಂ.ಆರ್ಚ.ಸಿ.ಎಲ್ಚ. ಸಂಸೆಾಗೆ ಸಕ್ನಾರವು ಹೊಸದ್ನಗಿ ನೇಡಿದ ಭೂಮಿಯಲ್ಲೆ ಅದತ 
ಬರತವುದ್ನದರೆ, ಅಷತಿ ಭೂಮಿ ರೈೆತ್ರಿಗ ೆಹೂೆೇಗಬೇೆಕತ.  ಏಕ್ೆಂದರ ೆಭೂಮಿ ರೈೆತ್ರದ್ೆೆೇ ಆಗಿದ್.ೆ  ಈ 
ಭೂಮಿಯನತನ ಸಕ್ನಾರವು ಬಿ.ಎಂ.ಆರ್ಚ.ಸಿ.ಎಲ್ಚ. ಸಂಸಾೆಗೆ ಹೆೇಗ ೆನೇಡಿತ್ತ?  30 ವಷಾಗಳ ಗತತಿುಗ ೆ
ಅವಧಿ ಪೂಣಾಗೂೆಂಡ ನಂತ್ರ ವನಪಸತಸ ಕ್ೊಡಬೇೆಕ್ನದ ಜಮಿೇನನಲ್ಲೆ ಕ್ೆ.ಐ.ಎ.ಡಿ.ಬಿ. (Karnataka 
Industrial Area Development Board) ಸಂಸೆಾಯವರತ ರೆ್ೈಸ್ಚ ಕಂಪೆನಗೆ ಯನವ 
ಕ್ನರಣಕ್ನೆಗಿ ಕರಯ ಪತ್ರ ಮನಡಿಕ್ೊಡತತ್ನುರ?ೆ  ಈ ಅಂಶಗಳನತನ ಸಕ್ನಾರವು ಸಪಷಿಪಡಿಸಬೇೆಕತ.  
ಇದತ ನನನ ರೆ್ೇರ ಪರಶೆನಯನಗಿದ್.ೆ  ಈ ಉದ್ೆೆೇಶಗಳಿಂದ ರ್ನವು ವಿಶೆೆೇಷಣ ೆ ಮನಡಿದ್ನಗ, ಮನನಯ 
ಪ್ತ.ಆರ್ಚ.ರಮೇಶ್ಚರವರತ ಪರಸನುಪ್ತಸಿದಂತೆ್, ಯೇಜರೆ್ಯ ಕ್ನಮಗನರಿಗಳಲ್ಲೆ ಪರಗತಿಯತಂಟನಗಬೇೆಕತ.  
At what cost ಎನತನವ ಪರಶೆನ ಮತಖ್ಯವನಗತತ್ುದ್.ೆ  ಯನರೊೇ ದತಡತಾ ಮನಡತವ ಕ್ನರಣಕ್ನೆಗಿ 
ರ್ನವುಗಳು ಇದರಲ್ಲೆ ಏಕ್ೆ ಭನಗವಹಸಿಬೆೇಕತ? ಸಕ್ನಾರದ ದತಡಾನತನ ಏಕ್ೆ ದತರತಪಯೇಗಪಡಿಸಬೆೇಕತ 
ಎನತನವುದತ ನನನ ಪರಶೆನಯನಗಿದೆ್.  ಇಷತಿ ಭೂಮಿಯನತನ ಸಕ್ನಾರವು ಕ್ೆ.ಐ.ಎ.ಡಿ.ಬಿ. ಸಂಸೆಾಗೆ ಯನವ 
ಉದ್ೆೆೇಶಕ್ನೆಗಿ ಕರಯ ಪತ್ರ ಮನಡಿಕ್ೂೆಟ್ಟಿತ್ತ?  ಗತತಿುಗ ೆ ಆಧನರದ ಮೇಲೆ ನೇಡಬೆೇಕ್ನದ ಸಾತ್ುನತನ 
ಸಕ್ನಾರವು ಯನವ ಕ್ನರಣಕ್ನೆಗಿ ಕರಯ ಮನಡಿಕ್ೊಟ್ಟಿದ್ ೆ ಎನತನವುದರ ಬಗೆೆ ಸಕ್ನಾರವು 
ಸಪಷಿಿೇಕರಣವನತನ ನೇಡಬೆೇಕತ. 
 

ಶ್ರೇ ಮತನರನಜತ ಗೌಡ ಪ್ತ.ಎಂ. (ವಿಧನನಸಭೆಯಿಂದ ಚತರ್ನಯಿತ್ರನದವರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅವಕ್ನಶಕ್ನೆಗಿ ಧನಯವನದಗಳು.  ರೆ್ೈಸ್ಚ ಎನತನವ ರಸೆುಯ ಮತಖ್ನಂತ್ರವನಗಿ 
ಇವತಿುನ ದವಸ ನಮಗೆಲನೆ ಅದರಲೂೆ ವಿಶೆೇಷವನಗಿ ನನಗ ೆಹೊಟೆಿ ಮೇಲೆ ಈಗನಗಲೆೇ ಹೊಡೆದದ್ನೆರೆ 
ಹನಗೂ ನಂತ್ರದಲ್ಲೆ ನನನ ಬೆನನನ ಮೇಲೆಯೂ ಸಹ ಹೊಡೆಯತತಿುದ್ನೆರ.ೆ  ನಮೂ ತ್ನತ್, 
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ತ್ಂದ್ೆಯವರತಗಳು ಅಲ್ಲೆ 1948 ರೆ್ೇ ಇಸಿಾಯಲ್ಲೆ ಗೂೆಟ್ಟಿಗೆೇರೆಯಲ್ಲೆನ ಶನನತಭೂೆೇಗರನದ ವಲೆಭಯಯ, 
ಶೆೇಷಗಿರಿ ರನವಚ, ಚಿಕೆಬೆೈರಪಪ ಎನತನವವರಿಂದ ಜಮಿೇನನತನ ಖ್ರಿೇದಸಿದ್ನೆರ.ೆ  ಈ 
ಶನನತಭೊೇಗರವರತಗಳು ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ಕ್ತಮೂತ್ುನತನ ಕಟ್ಟಿ, ಸತಮನರತ 42 ಎಕರಯೆಷತಿ ಭೂಮಿಯನತನ 
ಸಕ್ನಾರದಂದ ಖ್ರಿೇದಸಿದೆರತ.  1952 ರೆ್ೇ ಇಸಿಾಯಲ್ಲೆ ನಮೂ ತ್ನತ್ ಮತ್ತು ತ್ಂದ್ೆಯವರತ ಈ 
ಜಮಿೇನನತನ ಜೊತ್ೆಯಲ್ಲೆ ಖ್ರಿೇದಸಿದೆರತ.  ಈ ಜಮಿೇನನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡ ನಂತ್ರ, ರೆ್ೈಸ್ಚ 
ರಸೆುಯವರತ ಬಂದರತ.  ಆಗ ಅಲ್ಲೆನ ರಸೆು ಅಭಿವೃದಿಯನಯಿತ್ತ, ನಮಗೆ ಒಳೆುಯ ರಸೆು ಬರತತಿುದ್ೆ 
ಎಂದತ ರ್ನವು ಬಹಳ ಸಂತ್ೊೇಷಪಟೆಿವು.  ಇದರಿಂದ್ನಗಿ ರ್ನವು ಅಲ್ಲೆ ಮನಡತತಿುದೆ ವಯವಹನರಗಳನತನ 
ನಲ್ಲೆಸತವಂತ್ನಯಿತ್ತ.  ಆದರೆ, ಇವತಿುನ ದವಸ ರ್ನವು ನಮೂ ಜಮಿೇನನಲ್ಲೆ ಕ್ನಂಪೌಂಡಚನತನ 
ನಮಿಾಸಲತ ಸಹನ ಅವಕ್ನಶ ನೇಡತತಿುಲೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲೆ ಯನವುದ್ೆೇ ರಿೇತಿಯ ವಯವಸನಯಗಳನತನ 
ಮನಡಲತ ಅವಕ್ನಶವನೂನ ಸಹ ಅವರತ ನೇಡತತಿುಲೆ.  1970 ರೆ್ೇ ಇಸಿಾಯ ನಂತ್ರ ಗೂೆಲೆಹಳಿು ಮತ್ತು 
ಅಂಜರ್ನಪತರ ಭನಗದಲ್ಲೆರತವ ಪರಿಶ್ಷಿ ಜನತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶ್ಷಿ ಪಂಗಡ ಜರ್ನಂಗದವರತ ತ್ಮಗ ೆ
ತಿನತನವುದಕ್ೆೆ ಆಹನರವಿಲೆ, ನಮಗೆ ದತಡಿಯಲತ ಕ್ೈೆ ಮತ್ತು ಶಕ್ತು ಇದ್ೆ, ಆದರ ೆಉಳಿಮ ಮನಡಲತ 
ಜಮಿೇನತ ಇಲೆ ಎಂದತ ಜಿಲನೆಧಿಕ್ನರಿಗಳ ಮತಖ್ನಂತ್ರ ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ಮನವಿಯನತನ ಸಲ್ಲೆಸಿದ್ನಗ 
ಸತಮನರತ 30 ಕ್ತೆಂತ್ ಹೆಚತಚ ಜನರಿಗ ೆ ಸಕ್ನಾರದ ವತಿಯಿಂದ 50 ಎಕರಗೆಳಿಗಿಂತ್ ಹೆಚತಚ 
ಜಮಿೇನನತನ ಉಚಿತ್ವನಗಿ ಮಂಜೂರತ ಮನಡಲನಗತತ್ುದ್ೆ.  ಆದರೆ ಇವತಿುನ ದವಸ ಆ ಇಡಿೇ 
ಪರದ್ೆೇಶವನತನ ರೆ್ೈಸ್ಚ ಕಂಪನೆಯವರತ ಕಬನಿ ಮನಡಿಕ್ೂೆಂಡಿದ್ನೆರೆ.  ಇವತಿುನ ದವಸ ಅಲ್ಲೆನ ಬಡವರತ 
ರ್ನಯಯನಲಯದಲ್ಲೆ ದ್ನವ ೆ ಸಲ್ಲೆಸಿದರೆ, ರೆ್ೈಸ್ಚ ಕಂಪೆನಯವರತ ಉತ್ುಮವನದ ದ್ೊಡಾ ದ್ೊಡಾ 
ವಕ್ತೇಲರತಗಳನತನ ರೆ್ೇಮಿಸಿಕ್ೊಳುುತ್ನುರೆ.  ಸನಮನನಯ ರೈೆತ್, ಬಡವ ಹನಗೂ ಪರಿಶ್ಷಿ ಜನತಿ ಮತ್ತು 
ಪಂಗಡಕ್ೆೆ ಸೇೆರಿದ ಜರ್ನಂಗದವರತ ಬಹಳ ದ್ೂೆಡಾ ಮಟಿದಲ್ಲೆ ಹಣವನತನ ಖ್ಚತಾ ಮನಡಿ ವಕ್ತೇಲರನತನ 
ರೆ್ೇಮಿಸಿಕ್ೊಳುಲತ ಆಗದ್ೇೆ ಇರತವ ಕ್ನರಣದಂದ್ನಗಿ ಕ್ೆೇವಲ ತ್ಮೂಗಳ ಕ್ೆೈಗಳನತನ ಕಟ್ಟಿಕ್ೊಂಡತ 
ಆಕ್ನಶವನತನ ರೆ್ೂೇಡಿಕ್ೂೆಂಡತ ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂೆಳುುವ ಪರಿಸಿಾತಿಯತ ಇವತಿುನ ದವಸ ನಮನಾಣವನಗಿದ್ೆ.   
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ಇವತಿುನ ದವಸ ರ್ನವು ಸದರಿ ಜಮಿೇನನ ಕಡಗೆ ೆಹೊೇದರ,ೆ ರೆ್ೈಸ್ಚ ಸಂಸೆಾಯ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು 
ತ್ಮೂಂದಗೆ ಹತ್ನುರತ ಜನ ರೌಡಿಗಳನತನ ಕರದೆತಕ್ೊಂಡತ ಬರತತ್ನುರೆ.  ರ್ನವು ಅಲ್ಲೆ ಯನವುದ್ೇೆ 
ರಿೇತಿಯ ಕ್ೆಲಸಗಳನತನ ಮನಡಲತ ಪನರರಂಭಿಸಿದರ,ೆ ನಮೂನತನ ಬೆದರಿಸತತ್ನುರೆ.  ನಮಗೆ ಪರಿಹನರದ 
ಹಣವನೂನ ನೇಡತತಿುಲೆ ; ವಯವಸನಯಕೂೆ ಅವಕ್ನಶವನೂನ ಸಹ ನೇಡತತಿುಲೆ ; ಅಭಿವೃದಿ 
ಮನಡತತಿುದ್ೆೆೇವೆ ಎಂದತ ರಸೆುಯನತನ ತ್ೊೇರಿಸತತಿುದ್ನೆರ.ೆ  ರಸೆುಯ ಮೂಲಕ ಅವರತಗಳು 
ಕ್ೊೇಟನಯಂತ್ರ ಹಣವನತನ ಸಂಪನದಸತತಿುದ್ನೆರೆ.  ಅಲ್ಲೆಯೇ ಇರತವ ನಮೂಂಥ ರೈೆತ್ರತ, ಅಲ್ಲೆನ 
ಜಮಿೇನತದ್ನರರತ ಏನತ ಮನಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ ತ್ಮೂ ಮೂಲಕ ಸಕ್ನಾರ ಹನಗೂ ಸಚಿವರನತನ 
ಕ್ೆೇಳಬಯಸತತ್ುೆೇರೆ್.  ಒಂದತ ವೆೇಳೆ ಸಕ್ನಾರವು ಈ ಜಮಿೇನನತನ ರೆ್ೈಸ್ಚ ಸಂಸೆಾಗೆ ಕ್ೊೇಟ್ಟಿದ್ೆ 
ಎನತನವುದ್ನದರೆ, ನಮಗೆ ಪರಿಹನರ ನೇಡಬೆೇಕತ.  ಇಲೆವೆಂದ್ನದರ,ೆ ಆ ಜಮಿೇನನಲ್ಲೆ ವಯವಸನಯ 
ಅಥವನ ಇರ್ನಯವುದ್ೇೆ ವಯವಹನರವನತನ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಸಾಳನವಕ್ನಶವನತನ ಮನಡಿಕ್ೂೆಡಬೇೆಕತ.  
ಯನವುದ್ೆೇ ವಯಕ್ತು 30 ವಷಾಗಳಿಂದ ಯನವುದ್ೆೇ ಸಾಳದಲ್ಲೆದೆರ,ೆ ಆ ಜಮಿೇನನತನ ಅವನಗೆ 
ಬಿಟತಿಕ್ೂೆಡಬೇೆಕ್ೆಂಬ ವಯವಸೆಾಯನತನ ರ್ನವು ಕಂಡಿದ್ೆೆೇವೆ.  ಆದರೆ, ಕಳೆದ 25 ವಷಾಗಳಿಂದ ಬದತಕಲತ 
ಆಗದ್ೇೆ, ಸನಯಲೂ ಆಗದ್ೆೇ ನೂರನರತ ಬಡ ಕತಟತಂಬಗಳು ಅದರಲೂೆ ಪರಿಶ್ಷಠ ಜನತಿ ಮತ್ತು 
ಪಂಡಗದವರತ ಇವತಿುನ ದವಸ ಪರಿತ್ಪ್ತಸತತಿುದ್ನೆರೆ.  ಈ ವಗಾದ ಜನರಿಗ ೆ ರ್ನಯಯ ಕ್ೊಡತವ 
ಕ್ೆಲಸವನತನ ಸಕ್ನಾರವು ದಯಮನಡಿ ಮನಡಬೇೆಕತ.  ಈಗನಗಲೆೇ ಹರಿಯ ಸದಸಯರತಗಳು 
ಪರಸನುಪ್ತಸಿದ ಸಂಗತಿಗಳು ಸತ್ಯವನಗಿವೆ.  ಇವತಿುನ ದವಸ ರ್ನನತ ಉತ್ುಮವನದ ವಕ್ತೇಲರನತನ ರೆ್ೇಮಿಸಿ 
ರೆ್ೈಸ್ಚ ಸಂಸೆಾಯ ವಿರತದಿ ಹೊೇರನಟವನತನ ಮನಡಬೆೇಕ್ೆಂದರೆ, ಬೆಂಗಳೂರತ ನಗರದಲ್ಲೆ ಯನವ 
ವಕ್ತೇಲರೂ ಸಹ ನಮೂ ಪರಕರಣವನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುಲತ ಸಿದಿರಿಲೆ.  ಏಕ್ೆಂದರ,ೆಚ “ರೆ್ೈಸ್ಚ ಸಂಸೆಾಯ 
ವಿರತದಿ ರ್ನವು ಯನವುದ್ೂೆೇ ಪರಕರಣದಲ್ಲೆ appear ಆಗಿದ್ೆೆೇವೆ, ಹೇಗನಗಿ ನಮೂ ಪರಕರಣವನತನ 
ಕ್ೆೈಗೆತಿುಕ್ೂೆಳುಲತ ಆಗತವುದಲೆ”ಚ ಎಂಬತದ್ನಗಿ ತಿಳಿಸತತ್ನುರ.ೆ  ರೆ್ೈಸ್ಚ ಸಂಸೆಾಯವರತ ಈ ರಿೇತಿಯನಗಿ 
ಸಂಪೂಣಾವನಗಿ ಅಲ್ಲೆನ ವಯವಸೆಾಯನತನ ದತಬಾಳಕ್ೆ ಮನಡಿಕ್ೂೆಳುುವುದರ ಮತಖ್ನಂತ್ರ ಕ್ೆಲಸ 
ನವಾಹಸತತಿುದ್ನೆರ.ೆ  ಪ್ತೇಠದ ಮೂಲಕ ರ್ನನತ ತಿಳಿಸತವುದ್ೆೇರ್ಂೆದರೆ, ರ್ನವು ಅಲ್ಲೆನ ಜಮಿೇನನತನ ಬಿಟತಿ 
ಕ್ೊಡಲತ ಸಿದಿರಿದ್ೆೆೇವೆ.  ಆದರೆ ಇವತಿುನ ಮನರತಕಟೆಿಯ ಮೌಲಯದಂತ್ೆ ನಮಗೆ ಪರಿಹನರವನತನ 
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ನೇಡಬೆೇಕತ; ಇಲೆವೆಂದ್ನದರ,ೆ ನಮಗೆ ಜಮಿೇನನತನ ವನಪಸತಸ ಬಿಟತಿಕ್ೊಡಬೆೇಕತ ರ್ನವು ಏರ್ನದರೂ 
ಮನಡಿಕ್ೊಂಡತ ಬದತಕತತ್ೆುೇವೆ.  ದಯಮನಡಿ ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರಿಸಬೆೇಕ್ೆಂದತ ರ್ನನತ ತ್ಮೂ ಮೂಲಕ 
ಮನವಿ ಮನಡಿಕ್ೂೆಳುುತ್ೆುೇರ್ೆ. 

 
ಶ್ರೇ ಮತರತಗೆೇಶ್ಚ ಆರ್ಚ.ನರನಣಿ (ಬೃಹತಚ ಮತ್ತು ಮಧಯಮ ಕ್ೆೈಗನರಿಕ್ನ ಸಚಿವರತ):- ಮನನಯ 

ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರೆ್ೈಸ್ಚ ವಿಷಯವನಗಿ ಇಲ್ಲೆಯವರಗೆೆ ಗೌರವನನಾತ್ ಸದಸಯರತಗಳನದ ಮನನಯ 
ಕ್.ೆಎ.ತಿಪಪೆೇಸನಾಮಿ, ಮನನಯ ಎಸ್ಚ.ಎಲ್ಚ.ಭೊೇಜೇೆಗೌಡ, ಮನನಯ  ಪ್ತ.ಆರ್ಚ.ರಮೇಶ್ಚ, ಮನನಯ  
ಮರಿತಿಬೆಬೇಗೌಡ, ಮನನಯ ಮತನರನಜತಗೌಡ, ಮನನಯ ಕ್.ೆಟ್ಟ.ಶ್ರೇಕಂಠೆೇಗೌಡ ಮತ್ತು ಮನನಯ 
ಹೆರ್ಚ.ಎಸ್ಚ.ಗೊೇಪ್ತರ್ನಥ್ಚ ರವರತಗಳು ಸತಮನರತ 3 ಗಂಟೆಗಳಿಗಿಂತ್ಲೂ ಅಧಿಕವನಗಿ ಚಚಿಾಸಿದ್ನೆರ.ೆ 

 
ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ವನಸುವವನಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುನ ಕ್ನಯಾವಿಧನನ ಹನಗೂ 

ನಡವಳಿಕ್ೆಯ ನಯಮಗಳು – 68 ರ ಪರಕ್ನರ ಕ್ೆೇವಲ ಒಂದತ ಗಂಟೆಗಳಷೆಿೇ ಮನತ್ರ್ನಡಬೆೇಕತ.  
ಸನವಾಜನಕರ ಹತ್ದೃಷಿಿಯಿಂದ ರ್ನವು ಸತಮೂರ್ೆ ಇದತೆ ಕ್ೆೇಳಿಸಿಕ್ೂೆಳುುತ್ೆುೇವೆ.   

 
ಶ್ರೇ ಮತರತಗೆೇಶ್ಚ ಆರ್ಚ.ನರನಣಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇದನತನ ರ್ನನತ ಪನಯಿಂಟಚ 

ಆಫ್ಚ ಆಡಚಾರ್ಚನಲ್ಲೆ ತಿಳಿಸಿದ್ೆೆೇರ್.ೆ  ನಮೂ ಸಕ್ನಾರ ರೈೆತ್ರ ಮತ್ತು ಸನವಾಜನಕರ ಹತ್ವನತನ ರೆ್ೈಸ್ಚ 
ಕಂಪೆನಯ ವಿಷಯದಲ್ಲೆ ನಧನಾರವನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುಲತ ರ್ನವು ಬದಿರನಗಿದ್ೆೆೇವೆ ಎನತನವ ಮನತ್ನತನ 
ರ್ನನತ ಮಟಿ ಮದಲರೆ್ೇಯದ್ನಗಿ ತಿಳಿಸಲತ ಇಚಿಿಸತತ್ೆುೇರೆ್.  ಇಲ್ಲೆರತವ ಮತಖ್ಯವನದ 
ವಿಚನರವೆೇರ್ಂೆದರೆ, 1994-95 ರೆ್ೇ ಸನಲ್ಲನಂದ ಚಚೆಾ ಪನರರಂಭವನಗಿ 1995 ರೆ್ೇ ಸನಲ್ಲನಲ್ಲೆ 
ಅಂದನ ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಗಳನದ ಮನನಯ ಹೆರ್ಚ.ಡಿ.ದ್ೆೇವೆೇಗೌಡ ರವರತ, ಚಚಾೆಯ ನಂತ್ರ MOU 
(Memorandum of Understanding) ಗೆ ಸಹ ಮನಡತತ್ನುರ.ೆ  ಅವರತ ಈ ಯೇಜರೆ್ಗ ೆಬಗೆೆ 
ಬಹಳ ಒಳೆುಯ ಉದ್ೆೆೇಶವನನಟತಿಕ್ೂೆಂಡಿರತತ್ನುರೆ.  ಹೊರ ವತ್ತಾಲ ರಸೆು ಬೆಂಗಳೂರತ – ಮೈಸೂರತ 
ಕ್ನರಿಡನರ್ಚ ಆಗತವುದರಿಂದ ಸನವಾಜನಕರ ಸಂಚನರಕ್ೆೆ ಕಡಿಮ ಸಮಯವು ಹಡಿಯತತ್ುದ್ೆ.  



247 

                                                                                                                                                  ವಿಪ/24-03-2022   
“ wzÀÄÝ¥ÀrAiÀiÁUÀzÀ ¥Àæw/unedited copy/£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ¼À°è CxÀªÁ ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉUÁV G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀPÀÆqÀzÀÄ 

__________________________________________________________________________________ 

ಕ್ನರಿಡನರ್ಚ ರಸೆುಯ ಅಕೆ-ಪಕೆದಲ್ಲೆನ ಎಲನೆ ಗನರಮಗಳು ಎಲನೆ ರಿೇತಿಯಿಂದಲೂ ಅಭಿವೃದಿ 
ಹೊಂದತತ್ುವೆ.  ಇದರಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರತ ನಗರದ ಒಳಗಡೆ ಸಂಚನರ ದಟಿಣೆಯನಗತವುದಲೆ.  ರೆ್ರೆಯ 
ಮಹನರನಷರ ಮತ್ತು ಕ್ೆೇರಳ ರನಜಯಗಳಿಂದ ಬರತವವರತ ನಗರ ಪರದ್ೆೇಶದ್ೂೆಳಗಡ ೆಹನದತ ಹೊೇಗದ್ೆೇ, 
ನಗರದ ಹೊರ ಪರದ್ೆೇಶದ ರಿಂಗ್ಚ ರಸೆುಯಿಂದಲೆೇ ಸನಗಿ ರನಷಿರೇಯ ಹೆದ್ನೆರಿ ಮೂಲಕ ಹೂೆರಗೆ 
ಹೊೇಗಬಹತದ್ನಗಿರತತ್ುದ್ೆ.  ಇಂತ್ಹ ಒಳುೆಯ ಉದ್ೆೆೇಶವನನಟತಿಕ್ೂೆಂಡತ ಯೇಜರೆ್ಯನತನ 
ಪನರರಂಭಿಸಲನಗತತ್ುದ್.ೆ  ದ್ೆೇಶದಲ್ಲೆಯೇ ಮಟಿ ಮದಲರೆ್ೇ ಬನರಿಗೆ 1995 ರಲ್ಲೆ ಅಂದನ 
ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಗಳನದ ಮನನಯ ಹೆರ್ಚ.ಡಿ.ದ್ೆೇವೆೇಗೌಡರವರತ ಒಳೆುಯ ಉದ್ೆೆೇಶವನನಟತಿಕ್ೊಂಡತ ಇಂತ್ಹ 
ಯೇಜರೆ್ಯ ಬಗೆೆ ತಿೇಮನಾನವನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಂಡಿದೆರತ.  ಇದನತನ ರ್ನವು ಬಹಳವನಗಿ 
ಪರಶಂಸಿಸತತ್ೆುೇವೆ.  ಈ ಯೇಜರೆ್ಯತ ಸಕ್ನಲದಲ್ಲೆ ಸಂಪೂಣಾಗೊಂಡಿದೆರೆ, ಇದರ ಜೊತ್ೆಗೆ ಇನೂನ 
ಹಲವನರತ ಅಂತ್ರನರಷಿರೇಯ ಕಂಪೆನಗಳು ನಮೂ ರನಜಯಕ್ೆೆ ಬರತತಿುದೆವು.ಚಚ “ಗಂಡ ಹೆಂಡಿರ ಜಗಳದಲ್ಲೆ 
ಕೂಸತ ಬಡವನಯಿತ್ತ”ಚಎನತನವ ರ್ನಣತಣಡಿಯಂತ್ ೆಇವತಿುನ ದವಸ ಯೇಜರೆ್ಯ ಪರಿಸಿಾತಿಯನಗಿದೆ್.  
ಇದರಿಂದ್ನಗಿ ನಮೂ ರನಜಯದಲ್ಲೆ ಬಹಳಷತಿ ವಿವನದಗಳು ಆಗಿವ ೆಎನತನವ ಸಂದ್ೆೇಶವೂ ಸಹ ಬಹಳಷತಿ 
ಬನರಿ ಹೊೇಗಿದ್.ೆ  ಯೇಜರೆ್ ಪನರರಂಭವನದ್ನಗಿನಂದ ಇಲ್ಲೆಯವರೆಗ ೆ 27 ವಷಾಗಳಷತಿ ಸತದೇಘಾ 
ಅವಧಿಯಲ್ಲೆ ನಮೂ ರನಜಯದಲ್ಲೆ 11 ಜನ ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಗಳನಗಿ ಕತ್ಾವಯ ನವಾಹಸಿ, ಸಕ್ನಾರವನತನ 
ನಡಸೆಿದ್ನೆರ.ೆ  ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲೆ ಆಡಳಿತ್ ನಡಸೆಿದ ಎಲನೆ ಸಕ್ನಾರಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲೆ ಯೇಜರೆ್ಗ ೆ
ಸಂಬಂಧಪಟಿಂತ್ ೆ ಭೂಸನಾಧಿೇನ ಪರಕ್ತರಯಗಳನಗಿವೆ, ಭೂಮಿಯ ಗತತಿುಗೆ ಮತ್ತು ಕರಯ ಪತ್ರಗಳನತನ 
ಮನಡಿಕ್ೊಡಲನಗಿದ್.ೆ  ಈ ರಿೇತಿಯನಗಿ ಯೇಜರೆ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ್ ಎಲನೆ ಪರಕ್ತರಯಗಳು ನಡದೆವ.ೆ  
ಈ ಅಂಶಗಳ ಬಗೆೆ ಎಲನೆ ಸದಸಯರತಗಳು ಮನತ್ರ್ನಡತವ ಸಂದಭಾದಲ್ಲೆ ಪರಸನುಪ್ತಸಿರತವುದರಿಂದ 
ರ್ನನತ ಅದನತನ ಪತನರನವತಿಾಸತವುದಲೆ.  ಈ ಯೇಜರೆ್ಯ ಬಗೆೆ ತಿಳಿದತಕ್ೊಳುಲತ ರ್ನನತ ಪರತಿ 
ದವಸ 3-4 ಗಂಟೆಗಳ ಕ್ನಲ ಅಧಯಯನ ಮನಡತತಿುದ್ೆೆೇನತ.  ಈ ರಿೇತಿಯನಗಿ ರ್ನನತ ಸತಮನರತ 15 
ದನಗಳಿಗಿಂತ್ಲೂ ಹೆಚಿಚನ ಸಮಯವನತನ ಅಧಯಯನಕ್ನೆಗಿ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಂಡಿದ್ೆೆೇರ್ೆ.  ಈ ಯೇಜರೆ್ಗ ೆ
ಸಂಬಂಧಪಟಿಂತ್ ೆ 400 ಕೂೆ ಹಚೆತಚ ಪರಥಮ ವತ್ಾಮನನ ವರದಗಳು ದ್ನಖ್ಲನಗಿವ.ೆ  27 
ವಷಾಗಳಷತಿ ಸತದೇಘಾ ಅವಧಿಯಲ್ಲೆ ದ್ನಖ್ಲನದ ಪರಥಮ ವತ್ಾಮನನಗಳ ಪೆೈಕ್ತ ರೆ್ೈಸ್ಚ ರಸೆುಯ 
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ಕಂಪೆನಗಳು, ಸಕ್ನಾರ ಮತ್ತು ಬೆೇರ ೆಕಡಗೆಳಿಂದ ಪರಥಮ ವತ್ಾಮನನ ವರದಗಳು ದ್ನಖ್ಲನಗಿದೆವು.  
ಈ ಪೆೈಕ್ತ ಈಗನಗಲೆೇ 300 ಪರಥಮ ವತ್ಾಮನನ ವರದಗಳು ಇತ್ಯಥಾಗೂೆಂಡಿವ.ೆ  ಇನೂನ 100 
ಕ್ತೆಂತ್ಲೂ ಹೆಚಿಚನ ಪರಥಮ ವತ್ಾಮನನ ವರದಯ ಪರಕರಣಗಳು ರ್ನಯಯನಲಯದಲ್ಲೆ 
ವಿಚನರಣೆಯಲ್ಲೆವ.ೆ  ಈ ವಿಷಯವನಗಿ across the table ಎನತನವ ರಿೇತಿಯಲ್ಲೆ ಎಲೆರೂ 
ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂೆಂಡತ ಚಚಿಾಸಬೆೇಕತ.  ಇದರಲ್ಲೆ ಯನರದತೆ ಸರಿಯಿದ್ೆ ; ಯನರದತೆ ತ್ಪತಪ ಇದ್ ೆ
ಎನತನವುದನತನ ಇವತಿುನ ದನವೆೇ ಹೆೇಳುವುದಕ್ನೆಗತವುದಲೆ.  ಏಕ್ೆಂದರ ೆ 100 ರಷತಿ ಪರಕರಣಗಳು 
ವಿಚನರಣೆಯಲ್ಲೆವ.ೆ  ಇಂತ್ಹ ಪರಿಸಿಾತಿಯಲ್ಲೆ ರ್ನವು ಮನತ್ರ್ನಡಿದರೆ, ರ್ನಯಯನಲಯದ ವಿರತದಿ 
ಮನತ್ರ್ನಡಿದಂತ್ನಗತತ್ುದ್ೆ.  ಆದೆರಿಂದ ರ್ನನತ ಒಟನಿರೆಯನಗಿ ಹೆೇಳುವುದ್ೆೇರ್ಂೆದರೆ, ಒಳುೆಯ 
ಉದ್ೆೆೇಶದಂದ ಈ ರಿೇತಿಯ ಹೊರ ವತ್ತಾಲ ರಸೆುಗಳ ನಮನಾಣವನಗಬೆೇಕತ.  ಅಭಿವೃದಿಯನಗತವ 
ಯನವುದ್ೆೇ ರಿೇತಿಯ ಯೇಜರೆ್ಗಳು ಬಂದ್ನಗ ಅದರ ಸನಧಕ-ಬನಧಕಗಳು ಸಾಲಪ ಪರಮನಣದಲ್ಲೆ ಹೆಚತಚ 
ಕಡಿಮಯನಗಿರತತ್ುವ.ೆ  ಯನವುದ್ೆೇ ವನಯಪನರಿಯತ ದೂರದಂದ ಬಂದತ ಇಲ್ಲೆ ಬಂಡವನಳ ಹೂಡಿ 
ವಯವಹನರವನತನ ಮನಡಬೇೆಕ್ೆಂದರೆ, ಸಹಜವನಗಿಯೇ ಅವರತ “ರ್ನಲತೆ ಕ್ನಸತ”ಚಸಂಪನದರೆ್ ಮನಡತವ 
ಉದ್ೆೆೇಶವನನಟತಿಕ್ೂೆಂಡಿರತತ್ನುರೆ.  ಇದಕ್ೆೆ ಯನವುದ್ೆೇ ಗತತಿುಗೆದ್ನರ, ಕ್ನಖ್ನಾರ್ೆಯ ಮನಲ್ಲೇಕ, ಬೆೇರ ೆ
ಯನವುದ್ೆೇ ರಿೇತಿಯ ವಯವಹನರಸಾರತ ಯನರೂ ಸಹ ಹೊರತ್ನಗಿಲೆ.  ಅವರತಗಳು ಯನವುದ್ೇೆ 
ವಯವಹನರಗಳನತನ ಮನಡಿದರೂ ಸಹ, it should be reasonable; ಹನಗೂ ಇದತ 
ಅಸಹಜವನಗಿರಬನರದತ.  ಈ ಯೇಜರೆ್ಯಲ್ಲೆ ಭೂಮಿಯ ಕರಯ ಪತ್ರವನತನ ಕ್ೊಡಬೇೆಕ್ನಗಿದ್.ೆ  
ಇದಕ್ತೆಂತ್ಲೂ ಮತಖ್ಯವನಗಿ ರ್ನನತ ಪರಸನುಪ್ತಸಬಯಸತವುದ್ೆೇರ್ಂೆದರೆ …,  ಬಹಳಷತಿ ಸದಸಯರತ 
ಮನತ್ರ್ನಡತವ ಸಂದಭಾದಲ್ಲೆ ಈ ಬಗೆೆ ಪರಸನುಪ್ತಸಿದರತ.  ಅದ್ೆೇರೆ್ಂದರೆ, 29,267 ಎಕರ ೆ
ಭೂಮಿಯನತನ ಪರಶ್ನತ್ ಯೇಜರೆ್ಗನಗಿ ಸನಾಧಿೇನಪಡಿಸಿಕ್ೂೆಳುಲನಗಿದ್ೆ.  ಆ ಪೆೈಕ್ತ 9 ಸನವಿರಕ್ತೆಂತ್ಲೂ 
ಹೆಚತಚ ಹಚೆತಚವರಿಯನಗಿ ಭೂಮಿಯನತನ ಸನಾಧಿೇನಪಡಿಸಿಕ್ೂೆಂಡಿದ್ನೆರೆ.  ಇದ್ೆೇ ಅಂಶವನತನ ಬಹಳಷತಿ 
ಸದಸಯರೂ ಸಹ ಪತನರನವತಿಾಸಿದರತ.  ಆದರೆ ವನಸುವವನಗಿ, ಪರಶ್ನತ್ ಯೇಜರೆ್ಗನಗಿ 1994-95 
ರೆ್ೇ ಇಸಿಾಯಲ್ಲೆ, 13,237 ಎಕರಯೆಷತಿ ಖ್ನಸಗಿ ಜಮಿೇನತ ಹನಗೂ 6,956 ಎಕರಗೆಳಷತಿ ಸಕ್ನಾರಿ 
ಜಮಿೇನತ ಅಂದರೆ ಒಟನಿರೆಯನಗಿ 20,193 ಎಕರಗೆಳಷತಿ ಜಮಿೇನಗೆ ಪನರಥಮಿಕ ಅಧಿಸೂಚರೆ್ಯನತನ 
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ಹೊರಡಿಸಲನಗಿದ್.ೆ  ಇದಕ್ತೆಂತ್ಲೂ ಮತಂಚಿತ್ವನಗಿ, ರ್ನವು KIAD Act ನ ಕಲಂ 3(1) ಎಂದತ 
ಯನವುದನತನ ಕರಯೆತತ್ೆುೇವೆಯೇ ಆ ಪರಕ್ತರಯಯತ ಆಗಿದ್ ೆಹನಗೂ ಅದ್ೆೇ ಕ್ನಯೆಯ ಕಲಂ 28 (1) 
ರಲ್ಲೆ ಪರಶ್ನತ್ ಯೇಜರೆ್ಗೆ ಎಷತಿ ಭೂಮಿಯ ಅವಶಯಕತ್ೆ ಇದ್ೆ ಎಂದತ ಅಂದ್ನಜಿಸಲನಗತತ್ುದ್ೆ.    

    
 

(ಮತಂದತ) 
620  24-3-2022  6-00   ಬಿರ್ಪೆಿ-ಜಿಆರ (ಎಂ.ಡಿ)     

(ಸಭನಪತಿಯವರು  ಪಿೇಠದಲ್ಲಿದುರು) 

ಶ್ರೇ  ಮುರುಗೆೇಶ   ಆರ್.   ನಿರನಣಿ (  ಮುಂದು..) 

28(1)   ಆಗುವ  ಪೂವಾದಲ್ಲಿ  3/1  ಎಂದು  ಕರಯೆುತೆತೇವೆ.   ಇದರ್ೆೆ  ಅಂದನಜು ಎಷುಟ  ರ್ೂಮಿ   
ಈ  ಯೇಜರೆ್ಗ ೆ ಬೆೇಕು.   3/1 ಎಂದರೆ  ಇನ್ುು  ರೆ್ೂೇಟಿಫಿರ್ೆೇಷನ   ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಿ.  ರ್ೆೇವಲ್   
ಮೌಖಿಕ  ಚರ್ಾೆಯನದನಗ  3/1  ಆಗಿರುತ್ತದೆ.   ರ್ೂಸ್ನಾಧೇನ್  ಮನಡುವಂತ್ಹ ಸಂದರ್ಾದಲ್ಲಿ   
ವನಸತವವನಗಿ  ಎಷುಟ  ಜಮಿೇನ್ು ಬೆೇರ್ೆಂದು  ರೆ್ೂೇಡಿರ್ೂೆಂಡು  28/1  ಮನಡುತೆತೇವೆ. ರ್ನವು  
ಅಂದನಜು  ಮನಡಿರುವಂತ್ಹದುು 1995 ರಲ್ಲಿ 29,267 ಎಕರ ೆಜಮಿೇನ್ು ವನಸತವವನಗಿ  1996 ರಲ್ಲಿ  
ರ್ೂಸ್ನಾಧೇನ್  ಮನಡಿರುವುದು 20,193 ಎಕರ ೆ ಜಮಿೇನ್ು. ಮುಂದಿನ್ ವಷಾಗಳಲ್ಲಿ    ಹಚೆುುವರಿ  
ಜಮಿೇನ್ುಗಳನ್ುು  ಯನವುದೆೇ ಸಂದರ್ಾದಲ್ಲಿ  ಬಂದಿಲ್ಿ. ಇದು ಬಹಳ  ಸಪಷಟವನಗಿರುವಂತ್ಹದುು.  
1996 ರಿಂದ ಹೆಚುುವರಿ  ಜಮಿೇನ್ನ್ುು    ಮನಡಿಲ್ಿ.  ಬಹಳ  ಮುಖ್ಯವನಗಿ  1995 ರಲ್ಲಿ  MOU 
(Memorandum of Understanding) ಆಗಿದ.ೆ  FWA (Frame Work Agreement) 
1997 ರಲ್ಲಿ  ಆಗಿದ.ೆ    ಒಂದು  ಬನರಿ   Frame Work Agreement ಆದ   ಮೇಲೆ   
ಯನವುದೆೇ  ರಿೇತಿಯಂದ  ಹೆಚುುವರಿ  ಜಮಿೇನ್ನ್ುು ರ್ೂಸ್ನಾಧೇನ್  ಮನಡಲ್ಲರ್ೆೆ  ಮುಂದುವರಿಯುತನತ  
ಹೊೇಗಲ್ಲಲ್ಿ. ನ್ಂತ್ರ  ಅವರಿಗೆ  ಏನ್ು 28(1) ಆಯತ್ು, 28(3) ಆಯತ್ು,  28(4) ಆಯತ್ು, 
ಆದಮೇಲೆ  ಫೈೆನ್ಲ   ರೆ್ೂೇಟಿಫಿರ್ೆೇಷನ   ಆಯತ್ು.  Final Notification ಆದಮೇಲೆ  ರೈೆತ್ರಿಗ ೆ  
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ರೆ್ೂೇಟಿೇಸ   ಬಂದೆೇ  ಬರುತ್ತದೆ. ಇವತ್ುತ ಪರಿಹನರ  ಸ್ಥಗದೆೇ  ಇರುವ  ರೈೆತ್ರು   ಪರಿಹನರ  
ಸ್ಥಕಿೆರುವ  ರೈೆತ್ರು    ಈ  20193 ಎಕರ ೆ  ಜಮಿೇನಿನ್ಲ್ಲಿ  ಮನತ್ರ   ಬರುತನತರೆಂದು  ರ್ನನ್ು  
ಸಪಷ್ಟೇಕರಣ  ರ್ೊಡಲ್ಲರ್ೆೆ  ಹೆೇಳುತಿತದೆುೇರ್ೆ.  ಮೊರೆ್ು  ಮನನ್ಯ  ಸದಸಯರನದ  ಶ್ರೇ  ಹೆಚ .ಎಸ .  
ಗೊೇಪಿರ್ನಥ  ರವರು    ಒಂದು ವಿರ್ನರವನ್ುು ಹೇೆಳಿದರು.   ರ್ನವು 30 ವಷಾಗಳನದ ನ್ಂತ್ರ    
ರ್ನವು  ಕರ್ನಾಟ್ಕ  ರನಜಯರ್ೆೆ BOOT (Build Own Operate Transfer) system ನ್ಲ್ಲಿ 
ವನಪಸುು ರ್ೊಡಬೆೇರ್ೆನ್ುುವ ನಿಯಮ ಇದನುಗ    ನಿೇವು  ಏತ್ರ್ೆೆ  Absolute Sale Deed  ಎಂದು 
ಮನಡಿರ್ೊಡುತಿತೇರಿ  ಎನ್ುುವ  ಬಗೆೆ  ಹೇೆಳಿದರು.   ಇದು  ಬಹಳ  ಉತ್ತಮವನಗಿರುವಂತ್ಹ  
ಪರಶ್ೆುಯನಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ  ಏನಿದೆ,  FWA (Frame Work Agreement)  ಮನಡುವಂತ್ಹ 
ಸಂದರ್ಾದಲ್ಲಿ Conditional Sale Deed ಮನಡಿರ್ೊಟಿಟದನುರ.ೆ  30 ವಷಾಗಳನದ ಮೇಲೆ ಈ 
Frame Work Agreement ನ್ಲ್ಲಿರುವಂತ್ಹ ಎಲನಿ  asset ಗಳನ್ುು ಸರ್ನಾರರ್ೆೆ  
ಮರುಪನವತಿಸಬೆೇಕು  ಎನ್ುುವಂತ್ಹ  ಷರತ್ುತ  ಹನಕಲನಗಿದೆ.    ಏತ್ರ್ೆೆ  ಈ  ರಿೇತಿಯ Sale 
Deed Agreement ಮನಡಿದಿರಿ  ಎಂದರೆ   ಇದರ  ಮೇಲೆ ಅವರು  ಲೊೇನ   ತೆಗೆದುರ್ೂೆಂಡು, 
ಅಭಿವೃದಿಿ   ಮನಡಲ್ಲರ್ೆೆ   ಬನಯಂಕ ಗಳಿಂದ  ಸ್ನಲ್ವನ್ುು  ತೆಗೆದುರ್ೂೆಳಳಲ್ಲರ್ೆೆ  Frame Work 
Agreement ನ್ಲ್ಲಿಯೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ  Sale Deed  ಮನಡಿರ್ೊಡುವಂತ್ಹದುು ಆ  
ಸಂದರ್ಾದಲ್ಲಿ  ನಿರ್ನಾರವನಗಿದೆ.  ಆ  Frame Work Agreement ಇರುವುದರಿಂದ    ರ್ನವು  
Conditional Sale Deed ಗಳನ್ುು  ಮನಡಿರ್ೊಡುತಿತದೆುೇವೆ. ಇದು  ಒಂದು  ವಿರ್ನರ.  
ಬಂದಿರುವಂತ್ಹದುರಲ್ಲಿ   ಮನನ್ಯ ಸದಸಯರನದ  ಶ್ರೇ  ಪಿ.ಆರ. ರಮೇಶ ರವರು  ಹೆೇಳಿದರು.  1994-
96ರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇವತ್ುತ 2021-22 ರವರೆಗ ೆ ರ್ನಯಾನಿವಾಹಿಸ್ಥದ ಒಟ್ುಟ 11 ಜನ್   
ಮುಖ್ಯಮಂತಿರಗಳ ಅವಧಯಲ್ಲಿ project company ಗೆ  ಹಸ್ನತಂತ್ರಿಸ್ಥದ  ಜಮಿೇನ್ು    
ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗ ೆ  ರ್ನವು  ಮನಡಿರ್ೊಟಿಟರುವಂತ್ಹದುು  ಒಟ್ುಟ  ಪೆೈನ್ಲ   ರೆ್ೂೇಟಿಫಿರ್ೆೇಷನ  ಮನಡಿ   
ರ್ೂಸ್ನಾಧೇನ್  ಮನಡಿರ್ೂೆಂಡ 20193 ಎಕರೆ  ಜಮಿೇನಿನ್ ಪೆೈಕಿ  2148 ಎಕರೆ ಜಮಿೇನ್ು  ಮನತ್ರ.     
ಇದರ  ಬಗೆೆ  ಒಟನಟರೆ  ರ್ನವು ಹೆೇಳುವುದನದರೆ   ಈ   ರೆ್ೈಸ   ರಸ್ತೆ,   ನ್ನ್ಗೆ  ಅನಿಸ್ಥದ ಮಟಿಟಗೆ  
ನ್ಮಮ ಸರ್ನಾರ  ಇದರ್ೆೆ  ಒಂದು   ಸಬ   ಕಮಿಟಿ  ಮನಡಿದುು,  ಆ ಸಬ  ಕಮಿಟಿಯಲ್ಲಿ  ಎಲ್ಿರೂ  
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ಸ್ೇೆರಿರ್ೊಂಡು  ಚರ್ೆಾ  ಮನಡುವಂತ್ಹದುು  ಇದೆ.  ಎಲನಿ  ಗೌರವನನಿಾತ್  ಸದಸಯರು  
ಹೆೇಳಿರುವಂತ್ಹದುನ್ುು    ನ್ಮಮ ಅಧರ್ನರಿಗಳು   ರೆ್ೂೇಟ   ಮನಡಿರ್ೊಂಡಿದೆುೇವೆ.     ಈ  ಎಲನಿ  
ವಿರ್ನರವನ್ುು  ಅವರ  ಗಮನ್ರ್ೆೆ ತ್ಂದು   ಇದರ  ಬಗೆೆ  ರ್ನವು  ಯನವ ರಿೇತಿ ತಿೇಮನಾನ್  
ಮನಡಬೇೆಕು  ಎನ್ುುವುದನ್ುು ಸರ್ನಮನ್ಯ  ಮುಖ್ಯಮಂತಿರಗಳ  ಜೊತೆ  ರ್ನವು   ಕುಳಿತ್ುರ್ೂೆಂಡು  
ಸ್ನಧಯವನದಲ್ಲಿ  ಮನನ್ಯ ಸಭನಧಯಕ್ಷರು  ಮತ್ುತ   ಮನನ್ಯ ಸಭನಪತಿಗಳನದ  ತನವು  ಸ್ೇೆರಿದಂತ ೆ
Floor Leader ಗಳೆಲ್ಿರೂ  ಬಂದನಗ    ಇದನ್ುು   ಬೆೇಗರೆ್ ಇತ್ಯರ್ಾ  ಮನಡಿದರೆ  
ಸ್ನವಾಜನಿಕರಿಗ ೆ   ಮತ್ುತ  ರನಜಯದಲ್ಲಿ  ರ್ೂಮಿಯನ್ುು  ಕಳೆದುರ್ೊಂಡ  ರೈೆತ್ರು ಏನಿದನುರೆ,  
ಅವರುಗಳಿಗೆ  ಬೆೇಗರೆ್  ಪರಿಹನರ ಸ್ಥಗುವಲ್ಲಿ  ತಿೇಮನಾನ್  ಮನಡುವಲ್ಲಿ  ಆ ಕಂಪನಿಯವರನ್ುು  ಸಹ 
ಕರಸೆ್ಥ  ಇತ್ಯರ್ಾ  ಮನಡಿದರ,ೆ  ಪರಿಹನರ  ಸ್ಥಗುತಿತದೆ  ಮತ್ತು   ಬೆೇಗರೆ್ ರೆ್ೈಸ್ಚ ರಸೆು  ಕ್ನಮಗನರಿ 
ಪೂಣಾಗೂೆಳುುತ್ುದ್ೆ.  ಒಂದತ ರೆ್ೈಸ್ಚ ರಸೆು, ತ್ತಮಕೂರತ  ರಸೆುಯಿಂದ  ರಿಂಗ್ಚ ರೂೆೇಡಚ  180  ಡಿಗಿರ.   
ಇದತ   ಎಲಕೆ್ನರನಕಚ   ಸಿಟ್ಟಯವರಗೆ ೆ  ಮತಗಿಸಬೇೆಕ್ನದರ ೆ    180  ಡಿಗಿರ  ಮತಗಿಸಲ್ಲಕ್ೆೆ  
ಆಗಿರತವುದಲೆ.   ಮತ್ೆು  ಈ  ಕಡ ೆ ಉಳಿದರತವಂತ್ಹ ಬೆೇರ ೆ 180  ಡಿಗಿರ ತ್ತಮಕೂರತ  ರಸೆುಯಿಂದ  
ಹಡಿದತ  ರ್ನವು ಮತ್ುೆ  ಎಲೆಕ್ನರನಕಚ   ಸಿಟ್ಟಗೆ  ಬರಬೆೇಕ್ನದರೆ, 27  ವಷಾಗಳಿಂದ  ರ್ನವು  
ಯನವುದ್ೆೇ  ವಯವಸೆಾಯನತನ  ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಂಡಿರಲ್ಲಲೆ.  ಒಂದತ  ತಿಂಗಳ   ಹಂದ್ೆಯೇ  ರ್ನವು  ಮತ್ೆು  
ಕ್ನಯಬಿರೆ್ಟಚನಲ್ಲೆ  ಒಂದತ  Swiss Challenge method ಅಥವನ  global tender ಗಳ  
ಮೂಲಕ   ಇದನತನ  ಪೂಣಾಗೊಳಿಸಬೆೇಕ್ೆಂದತ   ನಮೂ   ಕ್ನಯಬಿರೆ್ಟಚ  ತಿೇಮನಾನ  
ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡಿದ್.ೆ   27  ವಷಾಗಳನದರೂ   ಸಹತ್ ರ್ನವು  ಪೂಣಾವನಗಿ  ಬೆಂಗಳೂರಿನ 
Peripheral Ring Road ಅನತನ ರ್ನವು  ಪೂಣಾ  ಮನಡಲ್ಲಕ್ೆೆ ಆಗಲ್ಲಲೆ.    ಭೂಮಿಯನತನ   
ಗತರತತಿಸಲ್ಲಕ್ೆೆ   ಆಗಲ್ಲಲೆ.  ಏಕ್ೆಂದರ,ೆ  ರೆ್ೈಸ್ಚ ರಸೆು ಸಮಸೆಯಯಿಂದ್ನಗಿ  ಆಗಲ್ಲಲೆ.   ಇವತ್ತು   
ಇಸೆರೇಲ್ಚ ಕಂಪನಯವರತ  ಮತಂದ್ ೆ ಬಂದತ   ನಮಗೂ approach ಮನಡಿದ್ನೆರೆ.    ಆಗ ರ್ನನತ  
ಏನತ ಹೆೇಳಿದ್ೆ  ಎಂದರೆ  ರ್ನವು  global tender ಕರಯೆತತ್ೆುೇವೆ,   ಯನರತ ಬೆೇಕ್ನದರೂ  ಅಪೆೆೈ  
ಮನಡಿ,   ಇದರ  ಬಗೆೆ  ಆ  ಕಮಿಟ್ಟಯವರತ ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂೆಂಡತ ಚಚೆಾ ಮನಡತತ್ನುರೆ. ಅದಕ್ೆೆ  ಯನರತ 
ಅಹಾರತ  ಇರತತ್ನುರ,ೆ   ಮತಂದ್ ೆ  ಅದನತನ  ಅವರಿಗ ೆ  ಕ್ೊಡತವುದಕ್ೆೆ  ಸನಧಯವನಗತತ್ುದ್ೆ  ಎಂದತ 
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ಹೆೇಳಿದ್ೆೆೇರ್.ೆ  ಬೆಂಗಳೂರಿಗ ೆ  Peripheral Ring Road  ರಸೆು  ಬಹಳ ಅವಶಯಕತ್ ೆ   ಇರತತ್ುದ್ೆ. 
Without Peripheral Ring Road ಮತಂದ್ ೆ  ಬರತವಂತ್ಹ ದವಸಗಳಲ್ಲೆ   ಈಗಿನ 
ಬೆಂಗಳೂರತ ಏಪೂೆೇಾಟಚಾನಂದ    ಇಲ್ಲೆಗೆ  ಬರಬೇೆಕ್ನದರೆ  ಒಂದತ  ತ್ನಸತ   ಬೆೇಕತ.  ಟನರಫಿಕಚ  
ಸಮಯದಲ್ಲೆ   ಒಂದೂವರ ೆ  ತ್ನಸತ  ಬೆೇಕ್ನಗತತ್ುದ್ೆ.    ಅದರ  ಸಲತವನಗಿ   ಬೆಂಗಳೂರಿನ  
Peripheral Ring Road  ರಸೆು    ಉಳಿದರತವಂತ್ಹ  180 ಡಿಗಿರಯಲ್ಲೆ  ಏನತ  ಬರತತ್ುದ್ೆ,   
ಅದತ    ಪೂಣಾವನಗಬೆೇಕತ    ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲೆ  ಏನ ನೂಯನಯತ್ಗೆಳಿವೆ,      ಅದನತನ    ಇತ್ಯಥಾ  
ಮನಡಿ,   ರೆ್ೈಸ್ಚ  ಕಂಪನಯವರದತೆ  ಸರಿ ಇದ್ೆ,  ತ್ಪತಪ ಇದ್ೆ ಎನತನವುದರ  ಬಗೆೆ ರ್ನನತ ವಿವರವನಗಿ  
ಮನತ್ರ್ನಡಲ್ಲಕ್ೆೆ ಹೂೆೇಗತವುದಲೆ.  ಇದತ ನಮೂ ಸಕ್ನಾರದತೆ  ಮತ್ತು ಬೆೇರ ೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲೆ ಬೆೇರ ೆ 
ಸಕ್ನಾರಗಳಲ್ಲೆ   ಒಟತಿ  11  ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಗಳು  ಬಂದತ  ಹೂೆೇದ್ನಗ ತ್ಪತಪ   ಮತ್ತು  ಸರಿ  
ನಧನಾರಗಳನತನ  ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಂಡಿದೆರ  ಬಗೆೆ  ಮನತ್ರ್ನಡಲ್ಲಕ್ೆೆ ಹೊೇಗತವುದಲೆ.     ಮನತ್ರ್ನಡಲ್ಲಕೂೆ  
ಆಗತವುದಲೆ.  ಏಕ್ೆಂದರ,ೆ ಇನತನ   ನೂರನರತ ಕ್ೆೇಸ್ಚಗಳು    ಕ್ೊೇಟಚಾನಲ್ಲೆ  ಪೆಂಡಿಂಗ್ಚ ಇವೆ.     
ಏಕ್ೆಂದರ,ೆ ಅದತ  Contempt of Court ಆಗಬಹತದತ.   ಆದೆರಿಂದ,  ರ್ನನತ  ಈ ಸದನಕ್ೆೆ   
ಇಷೆಿೇ  ಹೆೇಳಲ್ಲಕ್ೆೆ  ಬಯಸತತ್ೆುೇರೆ್.    ಇದರ ಬಗೆೆ   ಒಳೆುಯ  ರಿೇತಿಯಿಂದ  ಚಚೆಾಯನಗಿದೆ್.   ಈ  
ವಿಚನರದಲ್ಲೆ   ತ್ನವು   ಕೂಡಿಕ್ೂೆಂಡತ ಚಚಾೆ  ಮನಡಬಹತದ್ನಗಿದ್.ೆ       ಈ  ವಿಚನರದಲ್ಲೆ ಚಚೆಾ  
ಮನಡಲತ   ಬೆೇಕ್ನದರೆ,  ರೆ್ೈಸ್ಚ  ಕಂಪನಯವರನೂನ  ಸಹ   ಕರಸೆತತ್ೆುೇರೆ್.  ತ್ನವು  ಸಭನಧಯಕ್ಷರ  
ಅಧಯಕ್ಷತ್ಯೆಲ್ಲೆ    Floor Leader ಗಳ  ಜೊತ್ ೆ    ಚಚೆಾ  ಮನಡಿ,    ಇದನತನ   ಬೆೇಗರೆ್    
ಇತ್ಯಥಾ  ಮನಡತವುದರಿಂದ   ರೈೆತ್ರಿಗ ೆ  ಬೆೇಗರೆ್  ಪರಿಹನರ  ಸಿಗತತ್ುದ್ೆ,   ಈ  ಕ್ಲೆಸವನತನ 
ಮನಡತವುದರಿಂದ  ಸನವಾಜನಕರಿಗೂ  ಅನತಕೂಲವನಗತತ್ುದ್ೆ.    ಈ  ಒಂದತ ಕ್ೆಲಸವನತನ 
ಮನಡೂೆೇಣ  ಎಂದತ   ಉತ್ುರವನತನ  ಹೆೇಳಲ್ಲಕ್ೆೆ  ಬಯಸತತ್ೆುೇರೆ್.   

 

ಶ್ರೇ  ಕೆ್.ಎ.  ತಿಪಪೆೇಸನಾಮಿ:-    ಮನನಯ  ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ   ಒಂದತ  ವಿಚನರ  ಇದ್ೆ, 
ಸನಕಷತಿ  ರಿೇತಿಯಲ್ಲೆ    ಕ್ೆಲವು  ಅಂಶಗಳೂ  ಕೂಡ  ಲೂೆೇಕ್ೂೆೇಪಯೇಗಿ  ಇಲನಖ್ಗೆೆ  
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ಸಂಬಂಧಪಡತತ್ುವೆ.  Project Technical Report ಮತ್ತು Toll ಗೆ  ಸಂಬಂಧಪಟಿಂತ್ ೆ ಕ್ೆಲವು  
ಉತ್ುರಗಳು   ಬರಬೆೇಕ್ನಗಿದೆ್.    ರ್ನವು  ಅರೆ್ೇಕ  ವಿಷಯಗಳನತನ  ಪರಸನುಪ  ಮನಡಿದ್ೆೆೇವೆ.    
ಅದಕ್ೆೆ ಸರ್ನೂನಯ   ಲೊೇಕ್ೊೇಪಯೇಗಿ  ಸಚಿವರಿಂದ   ಉತ್ುರ  ಬಂದರ,ೆ  ಅದರ  ಬಗೆೆ 
clarification   ಕ್ೆೇಳುತ್ುೆೇವೆ.  

 

ಶ್ರೇ  ಚಂದರಕ್ನಂತ್ಗೌಡ  ಚನನಪಪಗೌಡ ಪನಟ್ಟೇಲ(ಲೊೇಕ್ೊೇಪಯೇಗಿ  ಸಚಿವರತ):- ಮನನಯ  
ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ  BMIC (Bengaluru–Mysuru Infrastructure Corridor) 
ಯೇಜರೆ್ಯನದ  ಬೆಂಗಳೂರತ-ಮೈಸೂರತ  ತ್ಡ ೆರಹತ್  ರಸೆು  ನಮನಾಣ,   ನಗರ  ಯೇಜರೆ್,  
ಬೆಂಗಳೂರತ Peripheral Ring Road, ಲ್ಲಂಕಚ  ರಸೆು  ನಮನಾಣದ  ಯೇಜರೆ್ಗ ೆ   
ಲೊೇಕ್ೂೆೇಪಯೇಗಿ, ಬಂದರತ  ಮತ್ತು ಒಳರ್ನಡತ ಸನರಿಗ ೆ  ಇಲನಖ್ ೆ  ಒಂದತ  Nodal Agency 
ಆಗಿರತತ್ುದ್.ೆ ಏನತ  KIADB (Karnataka Industrial Area Development Board) 
ಯಿಂದ   ಹಸನುಂತ್ರವನಗತತ್ುದ್ೆ,  ಆ ಸಂಬಂಧ  Frame Work Agreement ನಲ್ಲೆ  ಏನತ  
ರಸೆು   ಇರತತ್ುದ್ೆ,  ಆ  ರಸುೆಯನತನ      Nodal Agency ಮತ್ತು  ಲೊೇಕ್ೂೆೇಪಯೇಗಿ  ಇಲನಖ್ ೆ 
ನಮನಾಣ ಮನಡತತ್ುದ್ೆ.  ಈ  ವಿಚನರದಲ್ಲೆ   ಸರ್ನೂನಯ ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಗಳನದ  ಶ್ರೇಮನನ್ಚ  
ಬಸವರನಜ ಬೊಮನೂಯಿಯವರತ  ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಗಳನದ  ನಂತ್ರ  ಇದಕ್ೆೆ ಒಂದತ     ಸಚಿವ 
ಸಂಪತಟದ  ಉಪ ಸಮಿತಿಯನತನ ರಚರೆ್ ಮನಡಿದತೆ,  ಅದರ ಅಧಯಕ್ಷರರ್ನನಗಿ  ನನನನತನ ರೆ್ೇಮಕ 
ಮನಡಿದ್ನೆರ.ೆ ಈ  ಬಗೆೆ  ಸಂಪೂಣಾವನಗಿ ಈಗನಗಲೆೇ ರ್ನನತ ಪನರರಂಭಿಕವನಗಿ ಉತ್ುಮ  ಹೆಜೆಿಗಳನತನ  
ಇಟ್ಟಿದ್ೆೆೇರೆ್ಂದತ ತ್ಮೂಂದಲೂ  ಕೂಡ  ಅಭಿಪನರಯ  ವಯಕುವನಗಿದ್.ೆ ಆ ರಿೇತಿಯನಗಿ ರ್ನನತ   ಅತ್ಯಂತ್  
ಪನರಮನಣಿಕತ್ೆಯಿಂದ  ಯನವ  ರೈೆತ್ನಗೂ  ಅರ್ನಯಯವನಗದ  ರಿೇತಿಯಲ್ಲೆ ಆದಷತಿ  ಬೆೇಗರೆ್  ಈ  
ನಟ್ಟಿನಲ್ಲೆ  ಪರಯತ್ನ  ನಡಸೆಿ, ಒಂದತ ತಿೇಮನಾನಕ್ೆೆ ಬರತತ್ೆುೇರ್ ೆಎನತನವುದನತನ  ಸರ್ನೂನಯ  ಗೌರವನನಾತ್ 
ಸದಸಯರ  ಗಮನಕ್ೆೆ ತ್ರಲ್ಲಕ್ೆೆ  ಬಯಸತತ್ೆುೇರೆ್.       
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ಶ್ರೇ  ಕ್.ೆಟ್ಟ.  ಶ್ರೇಕಂಠೆೇಗೌಡ:-  ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ  ಈ  ಸಕ್ನಾರಿ  ಜನಗಕ್ೆೆ  
ಸತಮನರತ  50-60  ಕ್ೊೇಟ್ಟ  ರೂಪನಯಿಗಳನಗತತ್ುದ್ೆ.  ಇದನತನ  clarify ಮನಡಬೇೆಕತ    
ಮತ್ತು  ಈ ದತಡತಾ  ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ  ಬರಬೆೇಕಲೆವೇೆ?   

ಸಭನಪತಿಯವರತ:-ಶ್ರೇಯತತ್    ಕ್ೆ.ಟ್ಟ. ಶ್ರೇಕಂಠೆೇಗೌಡರೆ,  ಸತಮೂರ್ೆ  ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂೆಳಿು.   

ಶ್ರೇ.  ಕೆ್.ಎ.  ತಿಪಪೆೇಸನಾಮಿ:-   ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ ಈ  ವಿಚನರವನಗಿ  ರ್ನವು 
ಎಲೆರೂ  ಚಚಾೆ ಮನಡಿದ್ೆೆೇವೆ. ಈ ವಿಚನರವನಗಿ ಶ್ರೇಮನನ್ಚ ಪ್ತ.ಆರ್ಚ.ರಮೇಶ್ಚ ರವರತ  
ಮನತ್ರ್ನಡಿರಬಹತದತ,  ರ್ನನತ ಸಹ ಮನತ್ರ್ನಡಿರಬಹತದತ. ರ್ನನತ ಇದರಲ್ಲೆ ರನಜಕ್ತೇಯವನತನ  
ಬೆರಸಲ್ಲಕ್ೆೆ  ಹೂೆೇಗತವುದಲೆ. ಇದರಲ್ಲೆ ಒಂದತ ವಿಷಯ ಸತ್ಯ  ಇದ್ೆ.  ಈಗ ಶ್ರೇಯತತ್ ಸೂೆೇಮಶೆೇಖ್ರ 
ರಡೆಿಾ    ಕ್ೆೇಸ್ಚನಲ್ಲೆ  ಏನತ  ಇತ್ಯಥಾ  ಆಗಿದ್,ೆ  ಅದನೂನ  ಕೂಡ   ಸಕ್ನಾರ in letter and 
spirit    ಮನಡಬೇೆಕತ,  Frame Work Agreement ನಲ್ಲೆ  ಯನವ  ರಿೇತಿ  ಇದ್ೆ,  ಆ  
ರಿೇತಿಯಲ್ಲೆ ಮನಡಬೇೆಕತ.  ಮತ್ೆು, road construction ಕೂಡ ಏನತ project technical 
report ಬಂದದ್,ೆ   ಆ  ರಿೇತಿಯಲ್ಲೆ  ಆಗಬೆೇಕತ.  ಆಗ  ತ್ನವು  ಏನತ  ಹೆೇಳಿದರಿ  ಎಂದರ ೆ 
ಹೆಚತಚವರಿ   ಜಮಿೇನನತನ  ಮನಡಿಲೆವೆಂದತ ಹೆೇಳಿದರಿ.  ತ್ನವು   3/1 ರಲ್ಲೆ ತ್ನವು notification 
ಮನಡಿದರಿ.   ನನಗ ೆ  ತಿಳಿದ ಮಟ್ಟಿಗೆ, that is the intention of the Government to 
establish the Karnataka Industrial Area.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ದಯವಿಟತಿ ಮತಗಿಸಿ.  

ಶ್ರೇ ಕೆ್.ಎ. ತಿಪಪೆೇಸನಾಮಿ:-  ಮನನಯ  ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ   ಇದತ  clarify  ಆಗಬೇೆಕತ.    
ಈ  ರಿೇತಿಯಲ್ಲೆ ರೆ್ೂೇಟ್ಟಫೆೈ  ಆದ್ನಗ ಅಂದರೆ  ಸನಮನನಯವನಗಿ ಭೂಸನಾಧಿೇನವನಗಿ  4(1) 
notification issue ಮನಡಿದ್ನಗ  ಆ  ಲನಯಂಡಚ   ವಿಷಯವನಗಿ  ಒಂದತ  ಬನರಿ  notify  
ಮನಡಿದ್ನಗ  ಅಲ್ಲೆ  ಇರತ್ಕೆಂತ್ಹ  ರೈೆತ್ರತ  ಆ  ಲನಯಂಡಚ   ಅನತನ  ಯನವುದ್ೆೇ  ರಿೇತಿಯಲ್ಲೆ 
alienate ಮನಡಲ್ಲಕ್ೆೆ ಆಗತವುದಲೆ. Permanent structure ಮನಡಲ್ಲಕ್ೆೆ ಆಗತವುದಲೆ.   
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ಯನವುದ್ೆೇ  ರಿೇತಿಯಲ್ಲೆ  ತ್ೆಗೆದತ ಕ್ೊಳುಲ್ಲಕ್ೆೆ  ಆಗತವುದಲೆ.  ಏಕ್ೆಂದರ,ೆ 3/1 ರಲ್ಲೆ notification   
ಆಗಿದ್.ೆ  

ಶ್ರೇ  ಮತರತಗೆೇಶ್ಚ ಆರ್ಚ. ನರನಣಿ:-  3/1 ರಲ್ಲೆ   ರೆ್ೂೇಟ್ಟಫಿಕ್ೆೇಷನ್ಚ    ಮನಡಿದ್ನಗ  
ಆಗಲ್ಲ,   ಮತ್ೊುಂದರಲ್ಲೆ   ಆಗಲ್ಲ, ಹೆಸರತ  ಬರತವುದಲೆ. 28(1) ರಲ್ಲೆ  ಮನಡಿದ್ನಗ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲೆ   
ಹೆಸರತ ಬರತತ್ುದ್ೆ. 3/1 ರಲ್ಲೆ  ಬರತವುದ್ೆೇ  ಇಲೆ.     

ಶ್ರೇ ಕೆ್.ಎ. ತಿಪಪೆೇಸನಾಮಿ:-     ದಯಮನಡಿ ಇದರ  ಬಗೆೆ  ರೆ್ೂೇಡಿ.     

ಶ್ರೇ  ಮತರತಗೆೇಶ್ಚ  ಆರ್ಚ. ನರನಣಿ:-    ರ್ನವು ಭೂಸನಾಧಿೇನ  ಮನಡತತಿುರತತ್ೆುೇವೆ,   3/1  
discussion stage  ನಲ್ಲೆರತತ್ುದ್ೆ.  It is totally in the initial stage.                                                               

ಶ್ರೇ ಕೆ್.ಎ. ತಿಪಪೆೇಸನಾಮಿ:-     ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಸನಕತ ಮತಗಿಸಿ,  ಈಗ ಗಮನ ಸಳೆೆಯತವ ಸೂಚರೆ್  ಬಗೆೆ  ಸಭನ 
ರ್ನಯಕರತ ಮನತ್ರ್ನಡಿ.           
                   (ಮತಂದತ).   
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(621) 24.03.2022 06.10 ಎಸ್ಚವಿ-ಜಿಆರ್ಚ (ಎಂಡಿ) 

(ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಾತಿ) 

೧೧. ನಯಮ ೭೨ರ ಅಡಿಯಲ್ಲೆ ಗಮನ ಸೆಳಯೆತವ ಸೂಚರೆ್ಗಳು 

ಆ)ವಿಷಯ: ಬೆಂಗಳೂರತ ದಕ್ಷಿಣ ತ್ನಲೂೆಕ್ತನ ಕ್ೆಂಬತ್ುಳಿು 
ಸವೆಾ ನಂ.೮೫ ರೆ್ಲೂೆ ರಡೆಿಾ ಕ್ನಾರಿ ಪರದ್ೆೇಶದಲ್ಲೆ 
ಅನಧಿಕೃತ್ ಜೆೈವಿಕ ತ್ನಯಜಯದ ವಿಲೆೇವನರಿಯಿಂದ 
ಸತತ್ುಮತತ್ುಲ್ಲನ ಗನರಮಗಳಲ್ಲೆ ವನಸಿಸತತಿುರತವ 
ಸನವಾಜನಕರಿಗ ೆ ತ್ೊಂದರಯೆನಗತತಿುರತವ 
ಕತರಿತ್ತ 

*** 

ಶ್ರೇ ಮತನರನಜತಗೌಡ ಪ್ತ.ಎಂ. (ವಿಧನನಸಭನ ಕ್ೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 
ಅವಕ್ನಶಕ್ನೆಗಿ ಧನಯವನದಗಳು.  ಬೆಂಗಳೂರತ ದಕ್ಷಿಣ ತ್ನಲೂೆಕ್ತನ ಕ್ೆಂಬತ್ುಳಿು ಸವೆಾ ನಂ.೮೫ ರೆ್ಲೂೆ 
ರಡೆಿಾ ಕ್ನಾರಿ ಪರದ್ೇೆಶದಲ್ಲೆ ಅನಧಿಕೃತ್ ಜೆೈವಿಕ ತ್ನಯಜಯದ ವಿಲೆೇವನರಿಯಿಂದ ಸತತ್ುಮತತ್ುಲ್ಲನ ಗನರಮಗಳಲ್ಲೆ 
ವನಸಿಸತತಿುರತವ ಸನವಾಜನಕರಿಗೆ ತ್ೊಂದರಯೆನಗತತಿುರತವ ಕತರಿತ್ತ ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಗಳ 
ಗಮನವನತನ ಸಳೆೆಯಬಯಸತತ್ೆುೇರೆ್.   

ಶ್ರೇ ಕ್ೊೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನ ರ್ನಯಕರತ) (ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಯವರ ಪರವನಗಿ):- 
ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ,  ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ ಶ್ರೇ ಮತನರನಜತಗೌಡ ಪ್ತ.ಎಂ. ಇವರತ ನಯಮ 
೭೨ರ ಅಡಿಯಲ್ಲೆ ಕ್ೆೇಳಿರತವ ಸೂಚರೆ್ಗ ೆ ಉತ್ುರವನತನ ಮಂಡಿಸಲನಗಿದ್ೆ.  ಬೃಹತಚ ಬೆಂಗಳೂರತ 
ಮಹನನಗರ ಪನಲ್ಲಕ್ ೆವನಯಪ್ತುಯಲ್ಲೆರತವ ೧೯೮ ವನಡಚಾಗಳಲ್ಲೆ ಪನಲ್ಲಕ್ಯೆ ನಗರ ಪನರಥಮಿಕ ಆರೂೆೇಗಯ 
ಕ್ೆೇಂದರಗಳು/ಹೆರಿಗೆ ಆಸಪತ್ರೆಗಳು/ರಫೆರಲ್ಚ ಆಸಪತ್ೆರಗಳು/ಡಯನಲ್ಲಸಿಸ್ಚ ಘಟಕಗಳಲ್ಲೆ ಉತ್ಪತಿುಯನಗತವ 
ಜೆೈವಿಕ ತ್ನಯಜಯದ ವಿಲೆೇವನರಿಯ ಬಗೆೆ ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಉಲೆೆೇಖ್ ಮನಡಿದ್ನೆರ.ೆ   
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ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಸಭನರ್ನಯಕರೇೆ, ಮನನಯ ಸದಸಯರ ಕ್ೆೈಗೆ ಉತ್ುರವನತನ 
ಕ್ೊಟ್ಟಿದೆೇರಲೆವ?ೆ ಈಗ ಅವರಿಗೆ ಸಪಷಿಿೇಕರಣವನತನ ಕ್ೇೆಳಲತ ಬಿಡಿ.   

ಶ್ರೇ ಕೆ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಆಗಲ್ಲ ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ ಉತ್ುರವನತನ 
ಮಂಡಿಸಲನಗಿದ್ ೆ ಹನಗೂ ಮನಹತಿಯನತನ ಒದಗಿಸಲನಗಿದ್.ೆ ಮನನಯ ಮತನರನಜತಗೌಡ ಅವರೆೇ, 
ತ್ನವೆೇರ್ನದರೂ ಕ್ೆೇಳುವುದದೆರೆ ಕ್ೆೇಳಿ.  

(ಸಚಿವರ ಹೆೇಳಿಕ್ೆಯನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದೆ್) 
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ಶ್ರೇ ಮತನರನಜತಗೌಡ ಪ್ತ.ಎಂ. (ವಿಧನನಸಭನ ಕ್ೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 
ಬೆಂಗಳೂರತ ದಕ್ಷಿಣ ತ್ನಲೂೆಕತ ಕ್ೆಂಬತ್ುಳಿು ಗನರಮ ವಿಧನನಸೌಧದಂದ ೧೨ ರಿಂದ ೧೩ ಕ್ತಲೊೇಮಿೇಟರ್ಚ 
ದೂರದಲ್ಲೆದ್.ೆ ಕ್ೆಂಬತ್ುಳಿು, ಗೊಲೆಹಳಿು, ಅಂಜರ್ನಪತರ, ಅಮೃತಚನಗರ, ಕತಲತಮಪನಳಯ, ಗೊಟ್ಟಿಗೆರ ೆ
ಹೇಗೆ ಹಲವು ಕಡಗೆಳಲ್ಲೆ ರೈೆತ್ರತ ವನಸಿಸತತಿುದತೆ, ಇದತ ರೆ್ೈಸ್ಚ ರಸೆುಯ ಪಕೆದಲ್ಲೆದ್ೆ. ನರ್ನೆ ಮನನಯ 
ಆರೂೆೇಗಯ ಸಚಿವರತ ಮನತ್ರ್ನಡತವನಗ ‘Health Tourism’ಚಎಂದತ ನಮೂ ದ್ೆೇಶದ ವೆೈದಯರ ಬಗೆೆ 
ಅತ್ಯಂತ್ ಹೆಚತಚ ನಂಬಿಕ್ಯೆನತನ ಇಟತಿ ಇಲ್ಲೆ ಒಳೆುಯ ವೆೈದಯಕ್ತೇಯ ಸೌಲಭಯಗಳು ಲಭಯವನಗತತ್ುವ ೆ
ಎಂದತ ವಿದ್ೆೇಶಗಳಿಂದ ರೂೆೇಗಿಗಳು ಬರತತಿುದ್ನೆರ ೆ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದರತ.  ಉತ್ುಮ ವೆೈದಯಕ್ತೇಯ 
ಸೌಲಭಯ ದ್ೂೆರಯೆತತ್ುದ್ೆ ಎನತನವುದತ ಸರಿಯಷೆಿ.  ಆದರ ೆಹೊಸೂರತ ರಸುೆ ಇರಬಹತದತ, ಬರೆ್ನೇರತಘಟಿ 
ರಸೆು ಇರಬಹತದತ, ಕನಕಪತರ ರಸೆು ಇರಬಹತದತ.  ಇಲ್ಲೆರತವಂತ್ಹ ಆಸಪತ್ೆರಗಳಲ್ಲೆ ಉತ್ಪತಿುಯನಗತವಂತ್ಹ 
ತ್ನಯಜಯವನತನ ಸರಿಯನಗಿ ವಿಲೆೇವನರಿ ಮನಡದ್ ೆ ಅಲ್ಲೆರತವ ಕ್ನಾರಿ ಪರದ್ೆೇಶಗಳಲ್ಲೆ dump 
ಮನಡಲನಗತತಿುದ್ೆ.  ವಿಶೆೇಷವನಗಿ ರನತಿರ ಹೊತಿುನಲ್ಲೆ ರೆ್ೈಸ್ಚ ರಸೆುಯವರ ಸಹಕ್ನರದ್ೊಂದಗೆ ಇಲ್ಲೆ 
ಬಂದತ dump ಮನಡತವ ಕ್ೆಲಸವನತನ ಮನಡಲನಗತತಿುದ್ೆ.  ಅಲ್ಲೆಗೆ ಬರತವವರತ 
ಕ್.ೆಜಿ.ಎಫ್.ಸಿನಮನದಲ್ಲೆ ಯನವ ರಿೇತಿ ವಿಲನ್ಚ ಬರತವನಗ ಹಂದ್ ೆ ಎರಡತ ಬತಲೆಟಚಗಳಲ್ಲೆ ಮತ್ತು 
ಮತಂದ್ ೆಎರಡತ ಬತಲೆಟಚಗಳಲ್ಲೆ ಬಂದತ ಕಸವನತನ ತ್ಂದತ ಅಲ್ಲೆ dump ಮನಡಲನಗತತಿುದ್ೆ. ಪರತಿದನ 
ರನತಿರ ಕಸವನತನ dump ಮನಡಿದ ನಂತ್ರ ಅದಕ್ೆೆ ಬೆಂಕ್ತ ಇಡತವ ಕ್ೆಲಸವನತನ ಮಧಯರನತಿರಯಲ್ಲೆ 
ಮನಡಲನಗತತ್ುದ್ೆ.  ಬೆಂಕ್ತ ಇಟಿ ನಂತ್ರ ಸತತ್ುಮತತ್ುಲ್ಲರತವ ಹಳಿುಗಳಲ್ಲೆ ವನಸಿಸತತಿುರತವ ಜನರಿಗ ೆ
ಅತ್ಯಂತ್ ಹಚೆತಚ ತ್ೂೆಂದರೆಯನಗತತಿುದ್ೆ.  ಕ್ನಾರಿ ಪರದ್ೆೇಶದಲ್ಲೆ ತ್ಂದತ ಕಸವನತನ 
ಸತರಿಯತತಿುರತವುದರಿಂದ ಅಂತ್ಜಾಲ ಕಲತಷಿತ್ವನಗತತಿುದ್ೆ.   

 ವೆೈದಯಕ್ತೇಯ ತ್ನಯಜಯದ ಸಂಸೆರಣೆಗ ೆದ್ನಬಸ್ಚಪೆೇಟೆಗ ೆಹೊೇಗಬೆೇಕತ ಅಥವನ ಚಿಕೆಬಳನುಪತರದ 
ಕಡಗೆ ೆ ಹೊೇಗಬೆೇಕತ.  ಬೆಂಗಳೂರಿನ ದಕ್ಷಿಣ ಭನಗದಲ್ಲೆ ಇಂತ್ಹ ಸಂಸೆರಣನ ಘಟಕಗಳು ಇಲೆ 
ಎನತನವ ಏಕ್ೆೈಕ ಕ್ನರಣಕ್ೆೆ ವೆೈದಯಕ್ತೇಯ ತ್ನಯಜಯವನತನ ಸಂಸೆರಣೆ ಮನಡಲತ ಅತ್ಯಂತ್ ಹೆಚಿಚನ 
ಹಣವನತನ ವಯಯ ಮನಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ ಸಾಳಿೇಯ ಯತವಕರತ, ಪೊಲ್ಲೇಸ್ಚ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು, 
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ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪ್ತ. ಆರೂೆೇಗಯ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳಿಗೆ ಹಣವನತನ ಕ್ೂೆಟತಿ ಖ್ನಲ್ಲ ಇರತವ ಈ ಪರದ್ೆೇಶದಲ್ಲೆ dump 
ಮನಡಿಸತತಿುದ್ನೆರ.ೆ  ಆ ಮತಖ್ನಂತ್ರ ಸತತ್ುಮತತ್ುಲ ಪರದ್ೆೇಶವನತನ ಕಲತಷಿತ್ಗೂೆಳಿಸತತಿುದ್ನೆರೆ. 
ಅಮೃತಚನಗರ ಎನತನವುದತ ಒಂದತ ಕ್ನಲದಲ್ಲೆ ಅಮೃತ್ಮಹಲ್ಚ ಕ್ನವಲ್ಚ ಎಂದದತೆ, ಸತಮನರತ 
೩೦೦೦ ಕ್ತೆಂತ್ಲೂ ಹೆಚತಚ ದನಕರತಗಳು ಆ ಗೊೇಮನಳ ಜಮಿೇನತಗಳಲ್ಲೆ ಮೇಯತತಿುದೆವು. ಇಂದತ ಆ 
ಗೊೇಮನಳ ಜಮಿೇನತಗಳಲ್ಲೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸಂಪೂಣಾ ಕಸವನತನ ಅದರಲ್ಲೆಯೂ ವಿಶೇೆಷವನಗಿ 
ವೆೈದಯಕ್ತೇಯ ತ್ನಯಜಯವನತನ ಅಲ್ಲೆ dump ಮನಡತವ ಮೂಲಕ ಸಾಳಿೇಯ ಜನರತ ವನಸಿಸಲತ 
ಯೇಗಯವಿಲೆದಂತ್ ೆಮನಡಿದ್ನೆರ.ೆ  

 ಇಂದತ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೆ ಉಸಿರನಡಲತ ಆಮೆಜನಕವನತನ ಒದಗಿಸತತಿುರತವ ಲನಲ್ಚಬನಗ್ಚ, 
ಕಬಬನ್ಚಪನಕಚಾ, ಜನರಕಬಂಡೆ, ಜಿಕ್ೆವಿಕ್ ೆ ಅಥವನ ತ್ತರಹಳಿು ಅರಣಯ ಪರದ್ೆೇಶವಿರಬಹತದತ. ಇವುಗಳ 
ಜೊತ್ೆಯಲ್ಲೆ ಈ ಕ್ೆಂಬತ್ುಳಿು ಕ್ನಾರಿ ಪರದ್ೆೇಶವು ಸಹ ಬರೆ್ನೇರತಘಟಿ ರನಷಿರೇಯ ಉದ್ನಯನವನದ 
ಸತತ್ುಮತತ್ುಲೂ ಬರತತ್ುದ್ೆ.  ಬರೆ್ನೇರತಘಟಿದಲ್ಲೆ ಚಿಟೆಿ ಪನಕಚಾ ಇದ್ೆ.  ಅದರ ಜೊತ್ೆಯಲ್ಲೆ ಲನಲ್ಚ 
ಬಹದೂೆರ್ಚ ಶನಸಿರ ನಗರ ಎಂದತ ಬಿ.ಡಿ.ಎ.ಯಿಂದ ಲೆೇಔಟಚ ಅನತನ ಮನಡಲನಗಿದ್.ೆ  ಮನನಯ 
ಎಸ್.ಎಂ.ಕೃಷಣ ಅವರತ ರನಜಯದ ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಯನಗಿದೆ ಸಂದಭಾದಲ್ಲೆ ಸಿದಿಪಡಿಸಲನದ ಆ 
ಬಡನವಣೆಗ ೆ ಇಂದಗೂ ಜನರತ ಬರಲತ ಭಯಪಡತತ್ನುರ.ೆ ಕ್ನರಣ ಈ ರಿೇತಿಯನಗಿ ಕಸವನತನ 
ಹನಕತವುದತ ಅದರಲ್ಲೆಯೂ ವೆೈದಯಕ್ತೇಯ ಕಸವನತನ ಹನಕತವುದರಿಂದ ಅಲ್ಲೆ ದನಕರತಗಳೂ ಸಹ 
ಬದತಕದಂತ್ ೆಆಗಿದ್.ೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಆಹನರವೆೇ ಇಲೆದಂತ್ನಗಿದ್.ೆ  ವೆೈದಯಕ್ತೇಯ ತ್ನಯಜಯವನತನ ತಿಂದತ 
ದನಕರತಗಳು ಸನಯತತಿುವೆ. ರ್ನಯಿಗಳಿಗ ೆಹತಚತಚ ಹಡಿದತ ತಿರತಗತತಿುವೆ.  ಹೇಗ ೆವೈೆದಯಕ್ತೇಯ ತ್ನಯಜಯಕ್ೆೆ 
ಬೆಂಕ್ತ ಹಚತಚವುದರಿಂದ ಸನಕಷತಿ ತ್ೊಂದರಯೆನಗತತಿುದ್.ೆ   

 ಇದರ ಹಂದ್ ೆಬಹತದ್ೂೆಡಾ ಷಡಯಂತ್ರ ಇದ್ೆ. ಈ ಕ್ನಾರಿ ಪರದ್ೆೇಶಕ್ೆೆ ಹೂೆೇಗಲತ ರೆ್ೈಸ್ಚ ರಸೆುಯ 
ಮೂಲಕ ರಸೆುಯಿದ್.ೆ  ಬರೆ್ನೇರತಘಟಿ ರಸೆುಯಿಂದ ತ್ತಮಕೂರತ ರಸೆುಯವರೆಗ ೆಎರಡೂ ಕಡ ೆ ರೆ್ೈಸ್ಚ 
ರಸೆುಗೆ ಕ್ನಂಪೌಂಡಚ ಹನಕ್ತದ್ನೆರ.ೆ  ಆದರೆ ಈ ಕ್ೆಂಬತ್ುಳಿು ಪರದ್ೆೇಶದಲ್ಲೆ ಒಂದತ ಗೆೇಟಚ ಅನತನ ಇಟತಿ ಆ 
ಮೂಲಕ ಕ್ನಾರಿ ಪರದ್ೆೇಶಕ್ೆೆ ಹೊೇಗಿ ವೈೆದಯಕ್ತೇಯ ತ್ನಯಜಯವನತನ ಹನಕಲನಗತತ್ುದ್ೆ.  ಇದರಲ್ಲೆ 
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ಸಂಪೂಣಾವನಗಿ ರೆ್ೈಸ್ಚ ರಸೆುಯವರತ, ಸಕ್ನಾರದ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಶನಮಿೇಲನಗಿದ್ನೆರ.ೆ  ಇದನತನ 
ಕೂಡಲೇೆ ನಲ್ಲೆಸಬೆೇಕ್ೆಂದತ ರ್ನನತ ಸಕ್ನಾರದಲ್ಲೆ ಮನವಿ ಮನಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ   

 ಶ್ರೇ ಕೆ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಬಹಳ 
ಗಂಭಿೇರವನದ ವಿಚನರವನತನ ಪರಸನುಪ್ತಸಿದ್ನೆರ.ೆ  ಬೃಹತಚ ಬೆಂಗಳೂರತ ಮಹನನಗರ ಪನಲ್ಲಕ್ಯೆ 
ವನಯಪ್ತುಯಲ್ಲೆ ಉತ್ಪತಿುಯನಗತವ ಜೆೈವಿಕ ತ್ನಯಜಯವನತನ ವಿಲೆೇವನರಿ ಮನಡತವ ಬಗೆೆ ಆರೂೆೇಗಯ 
ಇಲನಖ್ಯೆ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ರೆ್ೂೇಟ್ಟಸ್ಚ ಅನತನ ಕ್ೂೆಟ್ಟಿದ್ನೆರೆ.  ಅವರತ ಹೆೇಳಿರತವಂತ್ಹ ಸವೆಾ ನಂ.೮೫ರ 
ಬದಲ್ಲಗೆ ಸವೆಾ ನಂ.೫೫ರಲ್ಲೆ ಜೆೈವಿಕ ಘನತ್ನಯಜಯವನತನ ಸತರಿಯತತಿುರತವುದತ ಕಂಡತಬಂದದತೆ, 
ಅಪೊಲೂೆೇ ಸಪೆಷನಲ್ಲಟ್ಟ ಆಸಪತ್ೆರಯವರಿಗೆ ರೆ್ೂೇಟ್ಟಸ್ಚ ಅನತನ ಕ್ೊಡಲನಗಿದ್ೆ.  ಜೆೈವಿಕ ಘನತ್ನಯಜಯದ 
ವಿಲೆೇವನರಿಗ ೆ ಒಡಂಬಡಿಕ್ ೆ ಮನಡಿಕ್ೊಂಡಿರತವ ಸಂಸೆಾಯನಗಿರತವ ಮ:ಮರಡಿ ಏಜೆನಸೇಸ್ಚ ಅವರಿಗೆ 
ರೆ್ೂೇಟ್ಟಸ್ಚ ಜನರಿ ಮನಡಲನಗಿದತೆ, ಅದನತನ ಶ್ೇಘರವನಗಿ ವಿಲೆೇವನರಿ ಮನಡತವಂತ್ ೆ ಹೆೇಳಿದ್ೆೆೇವೆ.  
ಬೆಂಗಳೂರತ ದಕ್ಷಿಣ ವಿಧನನಸಭನ ಕ್ೆೇತ್ರ ವನಯಪ್ತುಯಲ್ಲೆರತವ ಆಸಪತ್ೆರಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ತೆನಕಚಗಳಿಗೆ ಭೆೇಟ್ಟ 
ಕ್ೊಟತಿ ಜೆೈವಿಕ ಘನ ತ್ನಯಜಯವನತನ ಯನವ ರಿೇತಿಯಲ್ಲೆ ವಿಲೆೇವನರಿ ಮನಡತತ್ನುರ ೆಎನತನವುದರ ಬಗೆೆ 
ಕೂಡ ಸಮಿೇಕ್ೆ ಮನಡಲನಗಿದೆ್. ವೆೈಜ್ಞನನಕವನಗಿ ಮನಡಬೇೆಕತ ಎನತನವುದರ ಬಗೆೆ ಚಚೆಾ ಕೂಡ 
ನಡಯೆತತಿುದ್.ೆ ಆದಷತಿ ಬೆೇಗ ಇದನತನ ವಿಲೇೆವನರಿ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆ.  ಅಗತ್ಯವಿದೆರ ೆ ಮನನಯ 
ಶನಸಕರೂೆಂದಗೆ ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪ್ತ. ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳೂೆಂದಗೆ ಚಚೆಾ ಮನಡಿ ಕರಮ ಕ್ೆೈಗೂೆಳುುತ್ೆುೇವ.ೆ   

 ಶ್ರೇ ಮೇಹನ್ಚ ಕತಮನರ್ಚ ಕ್ೊಂಡಜಿಿ (ರ್ನಮನದೆ್ೇಾಶ್ತ್ರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 
ರ್ನನತ ಮನಲ್ಲನಯ ನಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸಯರ್ನಗಿದೆ್ೆನತ.  ಆ ಮರಡಿ ಏಜೆನಸಸ್ಚಗಳಿಗೆ ರ್ನನತ 
ಭೆೇಟ್ಟ ಕ್ೊಟ್ಟಿದ್ೆೆೇರೆ್.  ರ್ನನತ ದ್ನವಣಗೆರೆ ಆಸಪತ್ೆರಯನತನ ಸಹ ಸಾಳಪರಿಶ್ೇಲರ್ೆ ಮನಡಿದ್ೆೆೇರ್.ೆ ಎಲೆವೂ 
ಅತ್ಯಂತ್ ಕ್ಟೆಿ ಪರಿಸಿಾತಿಯಲ್ಲೆವೆ. Pollution Control Board is mainly responsible. 
Pollution Control Board officials ಸನಮನನಯವನಗಿ consent ಅನತನ ಕ್ೊಟತಿಬಿಡತತ್ನುರೆ.  
ಯನರೂ spot inspection ಮನಡತವುದಲೆ. ಡನ:ಜಿೇವರನಜ್ಚ ಆಳಾ, ಜಯಪರಕ್ನಶ್ಚ ಮತ್ತು ರ್ನನತ 
ಸದಸಯರಿದ್ೆೆವು.  ರ್ನವೇೆ ವೆೈಯಕ್ತುಕವನಗಿ ಹೂೆೇಗಿ ರೆ್ೂೇಡಿದ್ೆೆೇವೆ.  ಮ:ಮರಡಿ ಏಜೆನಸೇಸ್ಚಗೆ 
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monopoly ಇದ್ೆ ಎಂದತ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೆ ರ್ನಲತೆ permission ಗಳನತನ ಕ್ೊಡಿಸಿದೆ್ೆೇರ್ೆ. 
Pollution Control Board ಕೂಡ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲೆ ತ್ತಂಬನ responsible ಆಗತತ್ುದ್ೆ. 
Serious act ಇದ್ೆ, ಆದರೆ ಯನರೂ ಗಂಭಿೇರವನಗಿ ಪರಿಗಣಿಸತವುದಲೆ. ಈ ವೆೈದಯಕ್ತೇಯ 
ತ್ನಯಜಯದಂದ್ನಗಿಯೇ ಎಷೊಿೇ ಕ್ನಯಿಲೆಗಳು ಬರತತ್ುವೆ.  ಯನವುದ್ೆೇ ಸಕ್ನಾರವಿದೆರೂ ಅದರ ಬಗೆೆ 
ಯನರೂ bother ಮನಡತತಿುಲೆ. Pollution Control Board Chairman and officials 
serious ಆಗಿ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಂಡರೆ ಈ ಸಮಸೆಯ ಪರಿಹನರವನಗತತ್ುದ್ೆ ಎನತನವುದತ ನನನ ಅಭಿಪನರಯ.   

 ಶ್ರೇ ಕೆ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, Pollution Control 
Board ಸದಸಯರನತನ ಮತ್ತು ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳನತನ ಕರದೆತ ಸಭ ೆಮನಡಲನಗತವುದತ.  
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ಇ) ವಿಷಯ: ಮೈಸೂರತ ನಗರದಲ್ಲೆ ಚಿತ್ರ ನಗರಿ (ಫಿಲಂ 
ಸಿಟ್ಟ) ನಮನಾಣಕೆ್ೆ ಸಕ್ನಾರದಂದ ಆಗತತಿುರತವ 
ವಿಳಂಬದ ಕತರಿತ್ತ 

ಶ್ರೇ ಸಿ.ಎನ್.ಮಂಜೆೇಗೌಡ (ಸಾಳಿೇಯ ಸಂಸೆಾಗಳ ಕ್ೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 
ಅವಕ್ನಶಕ್ನೆಗಿ ಧನಯವನದಗಳು.  ಮೈಸೂರತ ನಗರದಲ್ಲೆ ಚಿತ್ರ ನಗರಿ ನಮನಾಣಕ್ೆೆ ಸಕ್ನಾರದಂದ 
ವಿಳಂಬವನಗತತಿುರತವ ಬಗೆೆ ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಗಳ ಗಮನವನತನ ಸಳೆೆಯಬಯಸತತ್ೆುೇರೆ್.   

ಶ್ರೇ ಕ್ೊೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ವಿವರವನದ ಉತ್ುರವನತನ 
ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಯವರಿಂದ ಪಡದೆತ ಮನನಯ ಸದಸಯರಿಗೆ ಒದಗಿಸಲನಗಿದ್ೆ.  

(ಸಚಿವರ ಹೆೇಳಿಕ್ೆಯನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದೆ್) 
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ಶ್ರೇ ಸಿ.ಎನ್.ಮಂಜೆೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಉತ್ುರ ಸರಿಯನಗಿದತೆ, 
ತ್ೃಪ್ತುಕರವನಗಿದ್ೆ.  ತ್ನವು ಕತಳಿತಿರತವ ಘನತ್ೆವತೆ್ು ಸನಾನದಂದ ತ್ಮೂ ಕ್ನಲದಲ್ಲೆಯೇ ಈ ಚಿತ್ರ ನಗರಿ 
ಪರಕ್ತರಯ ಚನಲರೆ್ಯಲ್ಲೆ ತ್ನವು ಸಹ ಭನಗಿಯನಗಬೆೇಕತ. ತ್ನವು ಘನತ್ೆವತೆ್ು ಪ್ತೇಠದಂದ ತ್ಮೂ 
ಅಮೃತ್ವನಣಿಯಲ್ಲೆ ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ನದ್ೇೆಾಶನ ನೇಡಿ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲೆ ಚಿತ್ರನಗರಿ ಸಹಭನಗಿತ್ಾವು 
ತ್ಮೂದ್ನಗಲ್ಲ ಎಂದತ ನಮರತ್ೆಯಿಂದ ಮನೆಃಪೂವಾಕವನಗಿ ತ್ಮೂಲ್ಲೆ ಅರಿಕ್ೆ ಮನಡಿಕ್ೊಳುುತ್ುೆೇರೆ್.  

ಶ್ರೇ ಕ್ೊೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಬಹಳ 
ಪರಿಣನಮಕ್ನರಿಯನದಂತ್ಹ ವಿಚನರಗಳನತನ ಹೆೇಳಿದ್ನೆರ.ೆ  ರ್ನವು ಉತ್ುರವನತನ ಕ್ೊಟ್ಟಿದ್ೆೆೇವೆ.  ಈಗ 
ಇರತವ ಸಣಣ ಚಚಾೆಯೇರೆ್ಂದರೆ ನಮೂ ವನತ್ನಾ ಇಲನಖ್ಯೆ ಮೂಲಕ ಅಭಿವೃದಿ ಪಡಿಸತವುದಕ್ೆೆ 
ಖ್ನಸಗಿಯವರ ಸಹಭನಗಿತ್ಾದ ಮೂಲಕ ಈ ಕ್ನಯಾಕರಮವನತನ ಕ್ೆೈಗೆತಿುಕ್ೂೆಳುಲನಗತವುದತ. ಕಂದ್ನಯ 
ಇಲನಖ್ಯೆವರತ ಭೂಮಿಯನತನ ಹಸನುಂತ್ರ ಮನಡತವುದತ ಮನತ್ರ ಬನಕ್ತಯಿದೆ್. ಅವರತ ಹಣ 
ಕ್ೆೇಳುತಿುದ್ನೆರೆ.  ಇದತ ಸಕ್ನಾರದ ಪರಸನುವರೆ್ಯನಗಿರತವುದರಿಂದ ಉಚಿತ್ವನಗಿ ಕ್ೊಡತವಂತ್ ೆ ರ್ನವು 
ಕ್ೆೇಳುತಿುದ್ೆೆೇವೆ. ಕಂದ್ನಯ ಮಂತಿರಗಳೂೆಂದಗೆ ಮನತ್ರ್ನಡಿ ಇದನತನ ಉಚಿತ್ವನಗಿ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡತ ಈ 
ಕ್ನಮಗನರಿಯನತನ ಮನಡಲನಗತವುದತ. ಇದರಿಂದ ಸಮನಜಕ್ೆೆ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ೆೆ ಹೆಚಿಚನ 
ಅನತಕೂಲವನಗತತ್ುದ್ೆ.   

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಮಂಜೆೇಗೌಡರೆೇ, ಸಕ್ನಾರದ ಉತ್ುರದಂದ ತ್ಮಗ ೆ
ಸಮನಧನನವನಗಿದ್ೆಯಂದತ ಭನವಿಸತತ್ೆುೇರೆ್. ನಮೂ ಬೆೇಡಿಕ್ ೆ ಮತ್ತು ವಿನಂತಿಯನತನ ಸಕ್ನಾರ 
ಸಂಪೂಾಣವನಗಿ ಮನನಸತತ್ುದ್ೆ.  ಸದನವನತನ ರ್ನಳ ೆಬೆಳಿಗೆೆ ೧೦ ಗಂಟೆಯವರಗೆೆ ಮತಂದೂಡಲನಗಿದ್ೆ.   

(ಸಂಜೆ ೦೬ ಗಂಟೆ ೧೯ ನಮಿಷಗಳಿಗೆ ಮತಕ್ನುಯಗೊಂಡ ಸದನವು ಪತನೆಃ ದರ್ನಂಕ ೨೫ರ್ೆೇ 
ಮನರ್ಚಾ ೨೦೨೨ರ ಶತಕರವನರದಂದತ ಬೆಳಗೆೆ ೧೦ ಗಂಟೆಗೆ ಸಮನವೆೇಶಗೂೆಳುಲತ ನಶಚಯಿಸಿತ್ತ) 
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