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ಕರ್ನಾ ಟಕ ವಿಧನನ ಪರಿಷತ್ತು 
ನೂರ ನಲವತ್ನುರರೆ್ಯ ಅಧಿವೆೇಶನ 

30ರೆ್ೇ ಮನರ್ ಾ 2022 
                                                                 ಬತಧವನರ 
 

 
 
 
 

01. ಪರಶೆ್ನೇತ್ುರ  
ಅ) ಚತಕೆ್ೆ ಗತರತತಿನ ಪರಶೆನಗಳಿಗೆ ಮೌಖಿಕವನಗಿ ನೇಡಲನದ ಉತ್ುರಗಳು 
2891- ಟೆೆಂಡರ  ಗಳಲ್ಲಿ ಭನಗವಹಿಸಲತ ನಗದಿಪಡಿಸಿದ ಮನನದೆಂಡಗಳ ಬಗೆೆ 

   - ಶ್ರೇಮತಿ ಭನರತಿ ಶೆಟ್ಟಿ 
   - ಶ್ರೇ ಸಿ.ಸಿ.ಪನಟ್ಟೇಲ್(ಲೂೆೇಕ್ೊೇಪಯೇಗಿ ಸಚಿವರತ) 

2882- ಜಿಲನಿಧಿಕ್ನರಿಗಳ ಗನರಮ ವನಸುವಯ ಕತರಿತ್ತ 
- ಶ್ರೇ ಮತನರನಜತ ಗೌಡ ಪಿ.ಎೆಂ 
- ಶ್ರೇ ಆರ. ಅಶೆ್ೇಕ  (ಕೆಂದನಯ ಸಚಿವರತ) 

 2845- ಮೇನತ ಸನಕ್ನಣಿಕ್ೆ ಮನಹಿತಿ ಬಗೆೆ 
- ಶ್ರೇ ಸತನೇಲ್  ವಲನಯಪತರ 
- ಶ್ರೇ ಎಸ್.ಅೆಂಗನರ (ಮೇನತಗನರಿಕ್,ೆ ಬೆಂದರತ ಮತ್ತು ಒಳರ್ನಡತ 

ಜಲಸನರಿಗ ೆಸಚಿವರತ) 
2840-ಬೇದರ-ಕಲತುಗಿಾ-ಯನದಗಿರಿ ಜಿಲೆಿಗಳಲ್ಲಿ ಮತಜರನಯಿ ಇಲನಖಗೆೆ ಸೇೆರಿದ  
       ದೆೇವಸನಾನ ಮತ್ತು ಆಸಿು ಕತರಿತ್ತ. 

- ಶ್ರೇ ಅರವಿೆಂದ ಕತಮನರ  ಅರಳಿ 

  ವಿಷಯನನತ ಕರಮಣಿಕ್ೆ (INDEX) 
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- ಶ್ರೇಮತಿ ಜೊಲೆಿ ಶಶ್ಕಲನ ಅಣ್ನಾ ಸನಹೆೇಬ್(ಮತಜರನಯಿ, ಹಜ  & 
ವಕ್ ಸಚಿವರತ) 

2892- ಬೆೆಂಗಳೂರತ-ಮೈಸೂರತ ರನಷ್ಟ್ರೇಯ ಹೆದನಾರಿ ನಮನಾಣದ ಕತರಿತ್ತ 
- ಶ್ರೇ ಸಿ.ಎನ್.ಮೆಂಜೆೇಗೌಡ 
- ಶ್ರೇ ಸಿ.ಸಿ.ಪನಟ್ಟೇಲ್(ಲೂೆೇಕ್ೂೆೇಪಯೇಗಿ ಸಚಿವರತ) 

2856- ಇಲನಖಗೆಳಿಗೆ ಅನತದನನ ಒದಗಿಸಿರತವ ಬಗೆೆ 
   - ಶ್ರೇ ಹೆರ್ .ಎೆಂ.ರಮೇಶ ಗೌಡ 
   - ಶ್ರೇ ಸಿ.ಸಿ.ಪನಟ್ಟೇಲ್(ಲೂೆೇಕ್ೊೇಪಯೇಗಿ ಸಚಿವರತ) 

2873- ವಸತಿ ಯೇಜರೆ್ಗಳ ಕತರಿತ್ತ 
   - ಶ್ರೇ ಮೆಂಜತರ್ನಥ  ಭೆಂಡನರಿ 
   - ಶ್ರೇ ವಿ.ಸೂೆೇಮಣಾ(ವಸತಿ ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಲಭಯ ಅಭಿವೃದಿಿ ಸಚಿವರತ) 

2869- ರನಜಯದಲ್ಲಿರತವ ರನಷ್ಟ್ರೇಯ ಹೆದನಾರಿಗಳ ಮನಹಿತಿ ಬಗೆೆ 
   - ಡನ:ವೆೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣಸನಾಮ (ಸಕ್ನಾರದ ಮತಖ್ಯ ಸಚೆೇತ್ಕರತ) 
   - ಶ್ರೇ ಸಿ.ಸಿ.ಪನಟ್ಟೇಲ್(ಲೂೆೇಕ್ೊೇಪಯೇಗಿ ಇಲನಖೆ ಸಚಿವರತ) 

2876- ರೆೈತ್ರತ ಬಳಸತವ ಕತಮೆ ಹಕ್ಕೆನ ಬಗೆೆ 
-ಶ್ರೇ ಕ್.ೆಹರಿೇಶ  ಕತಮನರ  
-ಶ್ರೇ ಆರ ಅಶೆ್ೇಕ  (ಕೆಂದನಯ ಸಚಿವರತ) 

2860- ಟೊೇಲ್  ಗಳಲ್ಲಿನ ಸಿಬುೆಂದಿಗಳ ಬೆೇಜವನಬನಾರಿ ನಡವಳಿಕ್ೆ ಬಗೆೆ 
   - ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆುೇಗೌಡ 
   - ಶ್ರೇ ಸಿ.ಸಿ.ಪನಟ್ಟೇಲ್(ಲೂೆೇಕ್ೊೇಪಯೇಗಿ ಇಲನಖೆ ಸಚಿವರತ) 

2874- 94ಸಿ ಮತ್ತು 94ಸಿಸಿ ಹಕತೆ ಪತ್ರಗಳ ಕತರಿತ್ತ  
   -ಶ್ರೇ ಮೆಂಜತರ್ನಥ  ಭೆಂಡನರಿ 

-ಶ್ರೇ ಆರ. ಅಶೆ್ೇಕ  (ಕೆಂದನಯ ಸಚಿವರತ) 
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2878- ಕೆಂದನಯ ದನಖ್ಲೆಗಳನತನ ರೈೆತ್ರ ಮರ್ ೆಬನಗಿಲ್ಲಗ ೆತ್ಲತಪಿಸತವ ಯೇಜರೆ್ ಬಗೆೆ 
   - ಶ್ರೇ ಕ್.ೆಹರಿೇಶ  ಕತಮನರ  

- ಶ್ರೇ ಆರ. ಅಶೆ್ೇಕ  (ಕೆಂದನಯ ಸಚಿವರತ) 
2841- ಬೇದರ-ಯನದಗಿರಿ ಜಿಲೆಿಗಳ ವಸತಿ ಯೇಜರೆ್ ಕತರಿತ್ತ 

   - ಶ್ರೇ ಅರವಿೆಂದ ಕತಮನರ  ಅರಳಿ 
   - ಶ್ರೇ ವಿ.ಸೂೆೇಮಣಾ(ವಸತಿ ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಲಭಯ ಅಭಿವೃದಿಿ ಸಚಿವರತ) 

ತ್ಡೆಹಿಡಿಯಲನದ  
           ಪರಶೆನಗಳು 

2004- ಪಶತಗಳ ಚಿಕ್ಕತೆ್ೆಗನಗಿ ಔಷಧಿ ಖ್ರಿೇದಿ ಮತ್ತು ವಿನಯೇಗ 
    - ಡನ: ಕ್.ೆಗೊೇವಿೆಂದರನಜ  
     - ಶ್ರೇ ಪರಭತ ಬ.ಚವನಾಣ್(ಪಶತಸೆಂಗೊೇಪರ್ ೆಸಚಿವರತ) 

2443-ಧನರವನಡ, ಹನವೆೇರಿ, ಗದಗ ಜಿಲೆಿಗಳಲ್ಲಿರತವ ಪಶತ ಚಿಕ್ಕತ್ನೆ ಕ್ ೆೇೆಂದರಗಳ ಬಗೆೆ 
   - ಶ್ರೇ ಸಲ್ಲೇೆಂ ಅಹಮದ  
   - ಶ್ರೇ ಪರಭತ ಬ.ಚವನಾಣ್(ಪಶತಸೆಂಗೊೇಪರ್ ೆಸಚಿವರತ) 

2581- ಬೆೆಂಗಳೂರತ ಅಭಿವೃದಿಿ ಪನರಧಿಕ್ನರ 
   - ಶ್ರೇ ಸತನೇಲ್  ವಲನಯಪತರ  
   - ಶ್ರೇ ವಿ.ಸೂೆೇಮಣಾ(ವಸತಿ ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಲಭಯ ಅಭಿವೃದಿಿ ಸಚಿವರತ) 

2830- ಕ್.ೆಐ.ಎ.ಡಿ.ಬ. ನಯಮಬನಹಿರವನಗಿ ಎೆಂಬೆಸಿ ಸೆಂಸೆಾಗೆ ಜಮೇನತ ವಗನಾವಣ್ೆ  
        ಮನಡಿದ ಬಗೆೆ 

   - ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆುೇಗೌಡ 
   - ಡನ: ಮತರತಗೆೇಶ  ಆರ. ನರನಣಿ(ಬೃಹತ  ಮತ್ತು ಮಧಯಮ ಕ್ೈೆಗನರಿಕ್ ೆ 
                      ಸಚಿವರತ) 

2890-ಕ್ೊೇಲನರ ವಿಧನನಸಭನ ಕ್ೆೇತ್ರದಲ್ಲಿರತವ ಕೆ್ೂಳಚೆ ಪರದೆೇಶದ ಬಗೆೆ 
   -ಶ್ರೇ ಗೊೇವಿೆಂದ ರನಜತ 
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   - ಶ್ರೇ ವಿ.ಸೂೆೇಮಣಾ(ವಸತಿ ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಲಭಯ ಅಭಿವೃದಿಿ ಸಚಿವರತ) 
 

ಆ) ಚತಕೆ್ೆ ಗತರತತಿಲಿದ ಪರಶೆನಗಳಿಗೆ ಲ್ಲಖಿತ್ ಮೂಲಕ ನೇಡಲನದ ಉತ್ುರಗಳು 
 
02. ಪರಕಟಣ್ ೆ
 ಸದನದಲ್ಲಿ ಕಡನಾಯವನಗಿ ಉಪಸಿಾತ್ರಿರಬೆೇಕ್ನದ ಸಚಿವರತಗಳ ಕತರಿತ್ತ 
03. ಚತರ್ನವಣ್ನ ವಯವಸೆಾಯಲ್ಲಿ ಸತಧನರಣ್ೆಗಳ ಅಗತ್ಯತ್ ೆಕತರಿತ್ತ ಮತೆಂದತವರೆದ ಚಚೆಾ 

- ಶ್ರೇ ಬ.ಕ್.ೆಹರಿಪರಸನದ(ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ) 
- ಶ್ರೇ ಕ್ೂೆೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ(ಸಭನ ರ್ನಯಕರತ) 
- ಡನ: ಸಿ.ಎನ್.ಅಶಾಥ  ರ್ನರನಯಣ (ಉನನತ್ ಶ್ಕ್ಷಣ, ಐ.ಟ್ಟ, ಬ.ಟ್ಟ. ಮತ್ತು  

  ವಿಜ್ಞನನ ಹನಗೂ ತ್ೆಂತ್ರಜ್ಞನನ ಹನಗೂ ಕ್ೌಶಲನಯಭಿವೃದಿಿ ಸಚಿವರತ 
- ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶ  ಕ್.ೆರನಥೂೆೇಡ್(ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ಮತಖ್ಯ ಸಚೆೇತ್ಕರತ) 
- ಶ್ರೇ ಸಿ.ಸಿ.ಪನಟ್ಟೇಲ(ಲೊೇಕ್ೂೆೇಪಯೇಗಿ ಇಲನಖೆ ಸಚಿವರತ) 
- ಶ್ರೇ ಎೆಂ.ಕ್.ೆಪನರಣ್ೇೆಶ  

೦4. ಸಭನಪತಿಯವರ ಅನತಮತಿ ಮೇರೆಗೆ ಪರಸನುಪಿಸಲಪಟಿ ವಿಷಯಗಳು 
 ಅ) ಕರ್ನಾಟಕ  ಕ್ನಯಾನರತ್ ಪತ್ರಕತ್ಾರ ಸೆಂಘದ ಸದಸಯರಿಗೆ ಆರೂೆೇಗಯ ಭನಗಯ ಮತ್ತು  
          ಆರ್ಥಾಕ ಸಹನಯ ನೇಡತವ ಬಗೆೆ. 

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

ಆ) ಗದಗ ನಗರದ ಬಸವೆೇಶಾರ ಪನಯರನ ಮಡಿಕಲ್  ಕ್ನಲೇೆಜಿನಲ್ಲಿ ಜಿ.ಎನ್.ಎೆಂ. ನಸಿಾೆಂಗ       
   ಕ್ೊೇಸ್ ಾಗೆ  ಪರವೆೇಶ ಪಡದೆ ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳ ಭವಿಷಯ ಮಸತಕ್ನಗಿರತವ ಬಗೆೆ. 

- ಶ್ರೇ ಎಸ್.ವಿಾ.ಸೆಂಕನೂರ 
- ಶ್ರೇ ಕ್ೂೆೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ) 
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ಇ) ಕ್ ೊಡಗತ ಜಿಲೆಿಯಲ್ಲಿ ಜಮನಾ ಆಸಿುಯತ ಕತಟತೆಂಬ ಸವಾ ಸದ ಸಯರಿಗೂ ಹಕತೆ  
    ದೊರೆಯತವ ಬಗೆೆ. 

- ಶ್ರೇಮತಿ ಎಸ್.ವಿೇಣ್ನ ಅಚಚಯಯ 
- ಶ್ರೇ ಕ್ೂೆೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ) 

ಈ) ರನಜಯ ಮತ್ತು ಕೆ್ೇೆಂದರ ಸಕ್ನಾರದ ವಿವಿಧ ಯೇಜರೆ್ಗಳನತನ ಬೇದಿ ರ್ನಟಕಗಳ ಮೂಲಕ  
    ಜನಜನಗೃತಿ ಮೂಡಿಸತತಿುರತವ ಕಲನವಿದರಿಗೆ ವಿಶೆೇಷ ಪನಯಕ್ೆೇಜ   ನೇಡತವ ಬಗೆೆ. 

- ಶ್ರೇ ಎಸ್.ಎಲ್.ಭೂೆೇಜೇೆಗೌಡ 
- ಶ್ರೇ ಕ್ೂೆೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ) 

ಉ) ಗೃಹ ಇಲನಖಯೆ 545 ಪಿ.ಎಸ್.ಐ. ಹತದೆಾಗಳ ರ್ೆೇಮಕ್ನತಿಯ ಲ್ಲಖಿತ್ ಪರಿೇಕ್ೆಯಲ್ಲಿ  
    ಅಕರಮವೆಸಗಿರತವ ಬಗೆೆ. 

- ಶ್ರೇ ಅರವಿೆಂದ ಕತಮನರ  ಅರಳಿ 
- ಶ್ರೇ ಅರಗ ಜ್ಞನರೆ್ೇೆಂದರ (ಗೃಹ ಸಚಿವರತ) 

ಊ) ಬಜನಪತರ ಜಿಲೆಿ ಇೆಂಡಿ ತ್ನಲೂಿಕ್ಕನ ಸಮಗರ ನೇರನವರಿ ಯೇಜರೆ್ ಅನತಷ್ನಾನ ಕತರಿತ್ತ  
     ಜೆ.ಡಿ.(ಎಸ್.) ಪಕ್ಷದವರತ ತ್ಮಾ ಬೆೇಡಿಕ್ೆಗಳನತನ ಮತೆಂದಿಟತಿಕೆ್ೂೆಂಡತ ಧರಣಿ   
     ನಡೆಸಿದರೂ ಸಹ ಆ ರೆೈತ್ರ ಸಮಸೆಯಗೆ ಪರಿಹನರ ಸಿಗದಿರತವ ಬಗೆೆ 

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

ಋ) ಕ್ೊಡಗತ ಜಿಲೆಿಯ ಕ್ೆೆಂಬಟ್ಟಿ ಜರ್ನೆಂಗಕ್ೆೆ ರತದರಭೂಮ ನೇಡತವ ಬಗೆೆ. 
- ಡನ: ಡಿ.ತಿಮಾಯಯ 
- ಶ್ರೇ ಕ್ೂೆೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ) 

ಎ) ಗಡಿಪರದೆೇಶ ಮಧತಗಿರಿ ತ್ನಲೂಿಕ್ಕನ ಪರವನಸೊೇಧಯಮ ಅಭಿವೃದಿಿ ಬಗೆೆ. 
- ಶ್ರೇ ಚಿದನನೆಂದ  ಎೆಂ.ಗೌಡ 
- ಶ್ರೇ ಆನೆಂದ  ಸಿೆಂಗ(ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಜಿೇವಿಶನಸರ ಹನಗೂ  

         ಪರವನಸೂೆೇದಯಮ ಸಚಿವರತ) 
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        ಏ) ಕೃಷ್ಟ್ ಇಲನಖಯೆ ಸಿರಿ ಯೇಜರೆ್ ಅಡಿ ರೂ.500 ಕ್ೊೇಟ್ಟ ಅನತದನನ ಬಳಕ್ೆಗನಗಿ 3  

      ವಷಾಗಳ ಫಲನನತಭವಿಗಳನತನ ಆಯ್ಕೆ ಮನಡತವ ಬಗೆೆ. 
- ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶ  ಕ್.ೆರನಥೂೆೇಡ್(ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ಮತಖ್ಯ ಸಚೆೇತ್ಕರತ) 
- ಶ್ರೇ ಜೆ.ಸಿ.ಮನಧತಸನಾಮ(ಕ್ನನೂನತ ಮತ್ತು ಸೆಂಸದಿೇಯ ವಯವಹನರಗಳು,  

      ಶನಸನ ರಚರೆ್ ಹನಗೂ ಸಣಾ ನೇರನವರಿ ಸಚಿವರತ) 
ಐ) ಬೆೆಂಗಳೂರತ ಮಹನನಗರ ಪನಲ್ಲಕ್ೆ ವನಯಪಿುಯಲ್ಲಿ ಅನಧಿಕೃತ್ ಕಟಿಡಗಳ ನಮನಾಣದ ಬಗೆೆ. 
  - ಶ್ರೇ ಪಿ.ಆರ.ರಮೇಶ  

   - ಶ್ರೇ ಕ್ೊೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ) 
 ಒ) ಕಲನಯಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಭನಗದ ತ್ೊಗರಿ ಬೆಳಗೆನರರಿಗ ೆ10 ಹೆರ್.ಪಿ. ಸನಮರ್ಥಯಾದ  
          ಪೆಂಪ ಸಟೆ  ವರೆಗ ೆಉಚಿತ್ ವಿದತಯತ  ನೇಡತವ ಬಗೆೆ. 

- ಶ್ರೇ ಶಶ್ಲ್  ಜಿ.ನಮೇಶ್ 
- ಶ್ರೇ ಕ್ೂೆೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ) 

ಓ) ಮೈಸೂರತ ಜಿಲೆಿ, ತಿ.ನರಸಿೇಪತರ ತ್ನಲೂಿಕತ, ಅಕೂೆರತ ಗನರಮದ ಮೃತ್ ವಿದನಯರ್ಥಾನ  
   ನತ್ಯಶ್ರೇ ಇವರ ಕತಟತೆಂಬದವರಿಗೆ ರೂ.15.00 ಲಕ್ಷ ಪರಿಹನರ ನೇಡತವ ಬಗೆೆ. 

- ಶ್ರೇ ಸಿ.ಎನ್.ಮೆಂಜೆೇಗೌಡ 
- ಶ್ರೇ ಕ್ೂೆೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ) 

 
05. ಸಭನಪತಿಯವರ ಅನತಮತಿ ಮೇರೆಗೆ ಪರಸನುಪಿಸಲನಗಿದಾ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದೆಂತ್ ೆ 
    ಸಚಿವರ ಹೆೇಳಿಕೆ್ಗಳು 
           ಅ) 6-8ರೆ್ೇ ತ್ರಗತಿ ಶ್ಕ್ಷಕರ ರೆ್ೇಮಕ್ನತಿ ಪರವೆೇಶ ಪರಿೇಕ್ೆ ನಡೆಸಲತ ಹೆಚಿಚನ  
              ಕ್ನಲನವಕ್ನಶ ಕ್ ೊೇರಿಕೆ್ಯ ಬ ಗೆೆ ಶ್ರೇ ಶಶ್ಲ್   ಜಿ.ನಮೇಶ್ಯವರತ    
              ದಿರ್ನೆಂಕ:28.03.2022ರೆಂದತ ಪರಸನುಪಿಸಿದ ವಿಷಯ 

- ಶ್ರೇ ಕ್ೂೆೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ)(ಪನರರ್ಥಮಕ ಮತ್ತು  
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      ಪೌರಢ ಶ್ಕ್ಷಣ ಹನಗೂ ಸಕ್ನಲ ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ) 
          ಆ) ಸನವಾಜನಕ ಶ್ಕ್ಷಣ ಇಲನಖಯೆ ಬ.ಆರ.ಸಿ. ಕ್ ೆೇೆಂದರಕೆ್ೆ ರೆ್ೇಮಕ್ನತಿ ಕತರಿತ್ತ          
             ಶ್ರೇ ಚಿದನನೆಂದ  ಎೆಂ.ಗೌಡರವರತ ದಿರ್ನೆಂಕ:28.03.2022ರೆಂದತ ಪರಸನುಪಿಸಿದ  
             ವಿಷಯ 

- ಶ್ರೇ ಕ್ೂೆೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ)(ಪನರರ್ಥಮಕ ಮತ್ತು 
ಪೌರಢ ಶ್ಕ್ಷಣ ಹನಗೂ ಸಕ್ನಲ ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ) 

06. ಸಭೆಯ ಮತೆಂದಿಡಲನದ ಕ್ನಗದ ಪತ್ರಗಳು 
07. ಅಭಿನೆಂದರ್ನ ನಣಾಯ  

ಹರಿಯನಣದ ಬವನನಯಲ್ಲಿ ನಡದೆ ಬನಲಕ/ಬನಲಕ್ಕಯರ ರನಷ್ಟ್ರೇಯ  
ಜೂನಯರ  ರೆ್ಟ  ಬನಲ್  ಚನೆಂಪಿಯನ್ ಶ್ಪ  ನಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಿ ಪದಕ ಗೆದಾ 
ಕರ್ನಾಟಕದ ಬನಲಕ್ಕಯರ ತ್ೆಂಡಕ್ೆೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸತವ ಬಗೆೆ. 

- ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶ  ಕ್.ೆರನಥೂೆೇಡ್(ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ಮತಖ್ಯ ಸಚೆೇತ್ಕರತ) 
                                  (ನಣಾಯವು ಸ ವನಾನತಮ ತ್ದಿೆಂದ ಅೆಂಗಿೇಕೃ ತ್ವನಯಿ ತ್ತ) 

08. ಚತಕ್ೆೆ ಗತರತತಿಲಿದ ಪರಶೆನಗಳಿಗೆ ಲ್ಲಖಿತ್ ಮೂಲಕ ನೇಡಲನದ ಉತ್ುರಗಳ ಮೆಂಡರೆ್. 

09. ಸಚಿವರ ಲ್ಲಖಿತ್ ಹೆೇಳಿಕ್ೆಗಳ ಮೆಂಡರ್ೆ 

 ಅ) ನಯಮ 72ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಾೇಕರಿಸಲನದ ಗಮನ ಸಳೆಯೆತವ ಸೂಚರೆ್ಗಳು 
 ಆ) ನಯಮ 330ರ ಸೂಚರೆ್ಗಳು 
 ಇ) ನಯಮ 58ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಕ್ೆ ಯನದ ಅಧಾಗೆಂಟೆ ಕ್ನಲನವಧಿ ಚಚೆಾಯ  
          ಸೂಚರೆ್ಗಳು 
10. ನಯಮ 330ರ ಮೇರೆಗ ೆಚಚೆಾ 
 ವಿಷಯ: ಕರ್ನಾಟಕ ಸಕ್ನಾರದ ಕ್ೆಲಸಗಳ ಹೆಂಚಿಕ್ ೆ1977ರ ಷೆ್ಡೂಯಲ್   1 ಮತ್ತು 2ಕ್ೆೆ  
              ತಿದತಾಪಡಿ ತ್ೆಂದಿರತವುದರಿೆಂದ ಹಲವು ಇಲನಖಯೆ ಮತಖ್ಯಸಾರತಗಳ  
              ಕ್ನಯಾನವಾಹಣೆ್ ಅತ್ೆಂತ್ರದಲ್ಲಿರತವ ಕತರಿತ್ತ. 
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- ಶ್ರೇ ಕ್.ೆಎ.ತಿಪಪೆೇಸನಾಮ 
- ಶ್ರೇ ಜೆ.ಸಿ.ಮನಧತಸನಾಮ(ಕ್ನನೂನತ ಮತ್ತು ಸೆಂಸದಿೇಯ ವಯವಹನರಗಳು,  
                   ಶನಸನ ರಚರೆ್ ಹನಗೂ ಸಣಾ ನೇರನವರಿ ಸಚಿವರತ) 
- ಶ್ರೇ ಬ.ಕ್.ೆಹರಿಪರಸನದ(ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ) 

 
11. ನಯಮ 68ರ ಮೇರಗೆೆ ಸನವಾಜನಕ ಮಹತ್ಾದ ವಿಷಯದ ಮೇಲ್ಲನ ಮತೆಂದತವರೆದ ಚಚೆಾ 
      ಅ) ರನಜಯದ ಕ್ನನೂನತ ಹನಗೂ ಸಮನಜ ರಕ್ಷಕರನಗಿರತವ ಕ್ೆಲವು ಪೊಲ್ಲೇಸರತ ಹಣ  
              ಸೆಂಪನದರ್ೆಗನಗಿ ಭರಷ್ನಿಚನರದಲ್ಲಿ ತ್ೊಡಗಿರತವ ಕತರಿತ್ತ. 

- ಶ್ರೇ ಬ.ಕ್.ೆಹರಿಪರಸನದ(ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ) 
- ಶ್ರೇ ಜೆ.ಸಿ.ಮನಧತಸನಾಮ(ಕ್ನನೂನತ ಮತ್ತು ಸೆಂಸದಿೇಯ ವಯವಹನರಗಳು,  
             ಶನಸನ ರಚರೆ್ ಹನಗೂ ಸಣಾ ನೇರನವರಿ ಸಚಿವರತ. 
- ಶ್ರೇ ಅರಗ ಜ್ಞನರೆ್ೇೆಂದರ (ಗೃಹ ಸಚಿವರತ) 
- ಶ್ರೇಮತಿ ಭನರತಿ ಶೆಟ್ಟಿ 
- ಶ್ರೇ ಕ್ೂೆೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ) 
- ಶ್ರೇ ಆಯನೂರತ ಮೆಂಜತರ್ನಥ  
- ಶ್ರೇ ಆರ .ಬ.ತಿಮನಾಪೂರ 
- ಶ್ರೇ ಪಿ.ಆರ.ರಮೇಶ  
- ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆುೇಗೌಡ  
- ಶ್ರೇ ಎಸ್.ರವಿ 
- ಶ್ರೇ ಹೆರ್ .ಎೆಂ.ರಮೇಶ  ಗೌಡ 
- ಶ್ರೇ ಯತ.ಬ.ವೆೆಂಕಟೆೇಶ  
- ಶ್ರೇ ನಸಿೇರ  ಅಹಾದ  
- ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶ.ಕ್.ೆರನಥೂೆೇಡ್(ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ಮತಖ್ಯ ಸಚೆೇತ್ಕರತ) 
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            ಆ) ಪೊಲ್ಲೇಸ್  ಇಲನಖಯೆ ರ್ೌಕರರ ಸೇೆವೆ, ಸೌಲಭಯಗಳು ಕತರಿತ್ೆಂತ್ ೆನೇಡಲನಗಿರತವ  
               ʼʼಔರನದೆರ   ವರದಿʼʼ ಯಿೆಂದ ಉೆಂಟನದ ನೂಯನತ್ ೆಮತ್ತು ತ್ನರತ್ಮಯಗಳನತನ  
               ನವನರಿಸತವ ಕತರಿತ್ತ. 

- ಶ್ರೇ ಆಯನೂರತ ಮೆಂಜತರ್ನಥ 
- ಶ್ರೇ ಬ.ಕ್.ೆಹರಿಪರಸನದ(ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ) 
- ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆುೇಗೌಡ  
- ಶ್ರೇ ಅರಗ ಜ್ಞನರೆ್ೇೆಂದರ (ಗೃಹ ಸಚಿವರತ) 

೧೨. ಸನರನೆಂಶ 
 
                 ~~~~~                                                        
 
(725) 30.03.2022 10.40 hv.ks 
 

 

    ಕರ್ನಾ ಟಕ ವಿಧನನ ಪರಿ ಷತ್ತು 
                      ಬತಧವನರ, 30ರೆ್ೇ ಮನರ್ ಾ 2022 

ಸದನವು ವಿಧನನಸೌಧದಲ್ಲಿರತವ ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುನ ಸಭನೆಂಗಣದಲ್ಲಿ 

ಬೆಳಗೆೆ 10 ಗೆಂಟೆ 42 ನಮಷಕ್ೆೆ ಸಮನವೆೇಶಗೂೆೆಂಡಿತ್ತ. 

ಸಭನಪತಿ (ಶ್ರೇ ಬಸವರನಜ ಶ್ವಲ್ಲೆಂಗಪಪ ಹೊರಟ್ಟಿ) ಅವರತ ಪಿೇಠದಲ್ಲಿ ಉಪಸಿಾತ್ರಿದಾರತ. 

 

     



   10 
                                        ವಿಪ/೩೦-೦೩-೨೦೨೨ 
  

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

೦೧. ಪರಶೆ್ನೇತ್ುರಗಳು 

ಅ) ಚತಕೆ್ೆ ಗತರತತಿನ ಪರಶೆನಗಳಿಗೆ ಮೌಖಿಕವನಗಿ ನೇಡಲನದ ಉತ್ುರಗಳು 

ಚತಕ್ೆೆ ಗತರತತಿನ ಪರಶೆನ ಸೆಂಖೆಯ: 2891 
(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದೆ)   

ಶ್ರೇಮತಿ ಭನರತಿ ಶೆಟ್ಟಿ:- ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ನಮಾ ರನಜಯದಲ್ಲಿ ನಡಯೆತವ ವಿವಿಧ 
ನಮನಾಣ ಕ್ನಮಗನರಿಗಳಿಗೆ  ಹೊರ ರನಜಯಗಳಿೆಂದ ಬರತವ ದೊಡಾದೊಡಾ ಕೆಂಪನಯವರತ ಟೆೆಂಡರ  
ಪಡದೆತಕ್ೂೆೆಂಡತ, ಸಣಾಸಣಾ ಕೆಂಪನಯ ಗತತಿುಗೆದನರರಿಗೆ ಸಬ್  ಲ್ಲೇಸ್  ಕ್ೂೆಡತತಿುದನಾರೆ. ಈ ರಿೇತಿ ಸಬ್  
ಲ್ಲೇಸ್  ಕ್ೊಡತವೆಂತ್ಹ ಸೆಂದಭಾದಲ್ಲಿ ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಿ ಗತತಿುಗದೆನರರೂೆೆಂದಿಗೆ ಅಗಿರಮೆಂಟ  
ಮನಡಿಕ್ೊಳುಿತ್ನುರ.ೆ ನೆಂತ್ರ ದೊಡಾ ಕೆಂಪನಗಳಿಗೆ ಸಕ್ನಾರದಿೆಂದ ಚೆಕ  ಮೂಲಕ ಹಣವನತನ ಸೆಂದನಯ 
ಮನಡಲನಗತತ್ುದೆ.  

ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೆೇ, ಇನತನ ಮತೆಂದನದರೂ ನಮನಾಣ ಕ್ನಮಗನರಿ ಟೆೆಂಡರ ಗಳಲ್ಲಿ 
ದೊಡಾದೂೆಡಾ ಕೆಂಪನಯವರತ ಭನಗಹಿಸತವುದಕ್ೆೆ ಮನತ್ರ ಸಿೇಮತ್ವನಗಿರತವ ಷರತ್ತುಗಳನತನ ಬದಲನವಣ್ ೆ
ಮನಡಿ, ಸಣಾಸಣಾ ಕೆಂಪನಗಳು ಸಹ ಟೆೆಂಡರ ನಲ್ಲಿ ಭನಗವಹಿಸತವುದಕ್ೆೆ ಅನತಕೂಲ 
ಮನಡಿಕ್ೊಡಬೆೇಕ್ೆನತನವುದತ ನನನ ಕ್ನಳಜಿಯನಗಿದೆ. ಆದಾರಿೆಂದ ಈ ನಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕ್ನಮಗನರಿ ಕ್ೆೇೆಂದಿರೇತ್ 
ಷರತ್ತುಗಳನತನ ರೂಪಿಸಲತ ಸಕ್ನಾರ ಯನವ ಕರಮವನತನ ಕ್ೆೈಗೊಳುಿತಿುದೆ ಎನತನವುದತ ನನನ ಪರಶೆನಯನಗಿದೆ.  

ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, “ಬಹತತ್ೆೇಕ ಗತತಿುಗೆಗಳು ಪಕೆದ ಆೆಂಧರಪರದೆೇಶದವರ 
ಪನಲನಗತತಿುರತವ ಬಗೆೆ ರನಜಯದ ಗತತಿುಗೆದನರರ ಆಕ್ೊರೇಶಕ್ೆೆ ಕ್ನರಣವನಗತತಿುರತವುದನತನ ತ್ಪಿಪಸಲತ 
ಸಕ್ನಾರದ ಪರಯತ್ನಗಳೆೇನತ” ಎನತನವ ನನನ ಪರಶೆನ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ, “ರನಜಯದ ಗತತಿುಗೆದನರರಿಗ ೆಹೆಚಿಚನ 
ಅವಕ್ನಶಗಳು ಲಭಯವನಗಲತ ಅನತವು ಮನಡಿಕ್ೂೆಡತವ ಉದೆಾೇಶದಿೆಂದ ಹೂೆರರನಜಯದ ಗತತಿುಗೆದನರರಿಗ ೆ
ವಿಶೆೇಷ ದಜೆಾ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರೆ್ೂೇೆಂದನವಣ್ೆ ಮನಡಿ ಸದರಿಯವರತ ನಗದಿಪಡಿಸಿದ ಮತ್ುಕ್ಕೆೆಂತ್ ಹೆಚಿಚನ 
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ಮತ್ುದ ಕ್ನಮಗನರಿಗಳಲ್ಲಿ ಮನತ್ರ ಭನಗವಹಿಸಲತ ಅನತವನಗತವೆಂತ್ ೆಕರ್ನಾಟಕ ಲೊೇಕ್ೂೆೇಪಯೇಗಿ 
ಸೆಂಹಿತೆ್ 2014ಕ್ೆೆ ತಿದತಾಪಡಿ ತ್ರತವ ಬಗೆೆ ಪರಿಶ್ೇಲ್ಲಸಬೆೇಕ್ನಗತತ್ುದೆ” ಎನತನವ ಒಳೆಿಯ ಉತ್ುರವನತನ 
ನೇಡಿದನಾರ.ೆ ಇದರಿೆಂದ ನಮಾ ರನಜಯದ ಗತತಿುಗೆದನರರಿಗೆ ಬಹಳ ಸೆಂತ್ೂೆೇಷವನಗಬಹತದತ.  

ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಸಬ್  ಲ್ಲೇಸ್  ಕ್ೊಟತಿ ಕ್ನಮಗನರಿಗಳನತನ ನಡಸೆತವುದರಿೆಂದ 
ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ಹೆಚಿಚನ ನಷಿವನಗತತ್ುದೆನತನವುದತ ನನನ ಭನವರೆ್ಯನಗಿದೆ. ಏಕ್ೆೆಂದರ,ೆ ದೊಡಾ ಕೆಂಪನಯವರತ 
ಕಮೇಶನ್  ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುಿತ್ನುರೆ; ಇದರ ಜೊತ್ೆಗೆ ಸಬ್  ಲ್ಲೇಸ್  ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುಿತ್ನುರೆ. ಸಣಾ ಕೆಂಪನಗಳ 
ಗತತಿುಗೆದನರರತ ಸಹ ಸಕ್ನಾರದಿೆಂದ ಕಮೇಶನ್  ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುಿತ್ನುರೆ. ಇದರಿೆಂದನಗಿ ಸಕ್ನಾರದ 
ಬೊಕೆಸಕ್ೆೆ ನಷಿವುೆಂಟನಗತತ್ುದೆನತನವುದತ ನನನ ಅಭಿಪನರಯವನಗಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಲೊೇಕ್ೂೆೇಪಯೇಗಿ 
ಸೆಂಹಿತೆ್ 2014ಕ್ೆೆ  ಯನವನಗ ತಿದತಾಪಡಿಯನತನ ತ್ರಲನಗತತ್ುದೆನತನವುದತ ನನನ ಪರಶೆನಯನಗಿದೆ.  

 
ಶ್ರೇ ಸಿ.ಸಿ.ಪನಟ್ಟೇಲ್  :- ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ,  ಹೂೆರ ರನಜಯಗಳಿೆಂದ ಬರತವ ದೊಡಾದೂೆಡಾ 

ಕೆಂಪನಯವರತ ಗತತಿುಗೆ ಪಡದೆತ ಸಣಾಸಣಾ ಕೆಂಪನಯವರಿಗೆ ಸಬ್  ಲ್ಲೇಸ್  ಕ್ೂೆಡತವೆಂತ್ಹ ಪದಿತಿ ಇದ.ೆ 
ಕರ್ನಾಟಕ ಲೊೇಕ್ೂೆೇಪಯೇಗಿ ಸೆಂಹಿತೆ್ 2014ಕ್ೆೆ ತಿದತಾಪಡಿಯನತನ ತ್ರತವ ಮೂಲಕ ಇದಕ್ೆೆ 
ಪರಿಹನರವನತನ ಹತಡತಕತವೆಂತ್ಹ ಪರಯತ್ನವನಗತತ್ುದೆ. ಈ ಸೆಂಹಿತೆ್ಗ ೆ ತಿದತಾಪಡಿಯನತನ ತ್ರತವೆಂತ್ಹ 
ಸೆಂದಭಾದಲ್ಲಿ ಈ ರಿೇತಿಯನಗಿರತವ ನೂಯನತ್ೆಗಳನತನ ತ್ಡಯೆತವುದಕ್ೆೆ ಕ್ನನೂನನಡಿಯಲ್ಲಿ ಯನವ 
ಅವಕ್ನಶಗಳಿವೆ  ಆ ಅವಕ್ನಶಗಳನತನ ಬಳಸಿಕ್ೂೆೆಂಡತ ನಮಾ ರನಜಯದ ಗತತಿುಗೆದನರರ ಹಿತ್ವನತನ 
ಕ್ನಪನಡತವ ನಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪನರಮನಣಿಕವನಗಿ ಪರಯತಿನಸಲನಗತವುದೆೆಂದತ ತ್ಮಾ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸತವುದಕ್ೆೆ 
ಬಯಸತತಿುದೆಾೇರ್ೆ.  

 
ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ,  Karnataka Transparency in Public 

Procurement Act ಪರಕ್ನರ  ಇೆಂತ್ಹವರೆೇ ಟೆೆಂಡರ ನಲ್ಲಿ ಭನಗವಹಿಸಬೆೇಕ್ೆೆಂದತ ನಬಾೆಂಧವನತನ 
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ವಿಧಿಸತವುದಕ್ೆೆ ಅವಕ್ನಶವಿಲಿ. ಉತ್ುಮ ಗತಣಮಟಿವನತನ ಕ್ನಯತಾಕ್ೂೆಳುಿವುದತ ಮತ್ತು ದರ ನಗದಿಯಲ್ಲಿ 
ಸಪಧೆಾಯನತನ ಕ್ನಯತಾಕ್ೊಳುಿವುದತ ಈ ಆಕಿ ನ ಮತಖ್ಯ ಉದೆಾೇಶವನಗಿದ.ೆ  

 
ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಸಬ್  ಲ್ಲೇಸ್  ಕ್ೂೆಡತವುದರಿೆಂದ ಸಕ್ನಾರದ ಬೊಕೆಸಕ್ೆೆ 

ನಷಿವುೆಂಟನಗತತ್ುದೆೆಂದತ ನನನ ಸಹೊೇದರಿಯನದ ಶ್ರೇಮತಿ ಭನರತಿ ಶೆಟ್ಟಿಯವರತ ಹೆೇಳಿದನಾರೆ, ಒಮಾ 
ಸಕ್ನಾರ ಟೆೆಂಡರ  ಕ್ೊಟಿ ನೆಂತ್ರ ಆ ಕೆಂಪನಯವರತ ತ್ಮಾ ಟೆೆಂಡರ  ಮತ್ುದಲ್ಲಿಯ್ಕೇ ಸಬ್  ಲ್ಲೇಸ್  
ಕ್ೊಟ್ಟಿರತತ್ನುರ.ೆ ಇದರಿೆಂದ ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ಯನವುದೆೇ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಹೊರಯೆನಗತವುದಿಲಿ ಎನತನವ 
ಮನತ್ನತನ ಹೆೇಳುವುದಕ್ೆೆ ಬಯಸತತಿುದೆಾೇರ್ೆ. Public - Private Partnership 
(PPP)   ಪದಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಬ್  ಲ್ಲೇಸ್  ಕ್ೂೆಡತವುದಕ್ೆೆ ಅವಕ್ನಶವಿದ ೆಎನತನವ ಅೆಂಶವನತನ ಮನನಯ ಸದಸಯರ 
ಗಮನಕ್ೆೆ ತ್ರಲತ ಬಯಸತತಿುದೆಾೇರ್ೆ.  
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ಚತಕ್ೆೆ ಗತರತತಿನ ಪರಶೆನ ಸೆಂಖೆಯ: 2882 
(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದೆ) 

 
ಶ್ರೇ ಮತನರನಜತಗೌಡ.ಪಿ.ಎೆಂ:- ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಕೆಂದನಯ ಸಚಿವರತ 

ಸವಿಸನುರವನಗಿರತವ ಉತ್ುರವನತನ ಒದಗಿಸಿದನಾರ.ೆ ನಮಾ ರನಜಯ ಸಕ್ನಾರ ಇಡಿೇ ರನಜಯಕ್ೆೆ 
ಅನಾಯವನಗತವೆಂತ್ ೆ “ಜಿಲನಿಧಿಕ್ನರಿಗಳ ನಡ;ೆ ಹಳಿಿಗಳ ಕಡ”ೆ ಎನತನವ ಒೆಂದತ ವಿನೂತ್ನ 
ಕ್ನಯಾಕರಮವನತನ ನೇಡಿದ.ೆ ಈ ಕ್ನಯಾಕರಮದ ಉದನಾಟರೆ್ಯನತನ ತ್ನವೆೇ ಮನಡಿರತವುದನಗಿ ಕ್ೆೇಳಿ 
ನನಗ ೆಬಹಳ ಸೆಂತ್ೂೆೇಷವನಗಿದೆ.  

 
ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಮತನರನಜತಗೌಡರೆೇ, ಪರಶೆ್ನೇತ್ುರ ವೆೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಉಪ ಪರಶೆನಗಳನತನ 

ಮನತ್ರ ಕ್ೇೆಳಬೇೆಕತ. ತ್ನವು ಭನಷಣ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಹೂೆೇಗಬನರದತ.  
 
ಶ್ರೇ ಮತನರನಜತಗೌಡ.ಪಿ.ಎೆಂ:- ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅಧಿಕ್ನರಿ ವಗಾ ಎ.ಸಿ. ರೂೆಂನಲ್ಲಿ 

ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂೆೆಂಡತ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡತತಿುರತತ್ನುರ.ೆ ಅವರಿಗೆ ಗನರಮೇಣ ಜನರ ಕಷಿಕ್ನಪಾಣಯಗಳು 
ಅರ್ಥಾವನಗತವುದಿಲಿ. ಈ ಕ್ನಯಾಕರಮದ ಮೂಲಕ ಜಿಲನಿಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಹನಗೂ ಕೆಂದನಯ ಇಲನಖಯೆ 
ಇತ್ರ ೆ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಗನರಮಗಳಿಗೆ ಭೆೇಟ್ಟ ನೇಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ವನಸುವಯ ಮನಡಬೇೆಕ್ೆನತನವ ಸೂಚರೆ್ಯನತನ 
ಸಕ್ನಾರ ನೇಡಿದೆ. ಆದರೆ, ಕ್ೆಲವು ಜಿಲನಿಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಬೆಳಗೆೆ ಗನರಮಗಳಿಗೆ ಭೆೇಟ್ಟ ನೇಡಿ ಸೆಂಜೆ ನೆಂತ್ರ 
ವನಪಸತೆ ಬೆಂದಿರತವೆಂತ್ಹ ಉದನಹಣ್ೆಗಳು ಇವೆ. ಹೊಸ ಜಿಲೆಿಯನಗಿರತವ ವಿಜಯನಗರವನತನ 
ಒಳಗೊೆಂಡೆಂತ್ ೆ ಒಟತಿ 31 ಜಿಲೆಿಗಳ ಪೆೈಕ್ಕ 2೬ ಜಿಲೆಿಗಳಲ್ಲಿ ಪರವನಸ ಕ್ೆೈಗೂೆಳಿಲನಗಿದ.ೆ ಉಳಿದಿರತವ 
ಜಿಲೆಿಗಳಲ್ಲಿ ಯನವನಗ ಈ ಕ್ನಯಾಕರಮವನತನ ಹಮಾಕ್ೂೆಳಿಲನಗತತ್ುದೆ ಎನತನವುದತ ನನನ ಪರಶೆನಯನಗಿದೆ.  
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ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಜಿಲನಿಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಮತ್ತು ಇಲನಖಯೆ ಇತ್ರ ೆಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಗನರಮ 
ವನಸುವಯ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಸಕ್ನಾರದಿೆಂದ ಅನತದನನವನತನ ನೇಡಲನಗತತಿುದೆಯ್ಕೇ; ಒೆಂದತವೆೇಳ ೆಇದಕ್ನೆಗಿ 
ನದಿಾಷಿ ಅನತದನನ ನಗದಿಪಡಿಸಿದಾರ,ೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷತಿ ಖ್ಚನಾಗಿದ;ೆ ಎಷತಿ ಬನಕ್ಕ ಉಳಿದಿದ ೆ ಎನತನವ 
ಮನಹಿತಿಯನತನ ನೇಡಬೇೆಕ್ೆೆಂದತ ಕ್ೆೇಳಿಕ್ೊಳುಿತಿುದೆಾೇರ್.ೆ 

  
ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಸನವಾಜನಕರಿಗ ೆದನಖ್ಲೆಗಳನತನ ಕ್ೊಡತವೆಂತ್ಹ ವಯವಸೆಾಯನತನ 

ಸಕ್ನಾರ ಮನಡತತಿುದೆ. ಯನವಯನವ ದನಖ್ಲೆಗಳನತನ ನೇಡಲನಗತತಿುದ ೆಎನತನವುದತ ನನನ ಪರಶೆನಯನಗಿದೆ. 
ನನಗ ೆ ಬೆಂದಿರತವ ಮನಹಿತಿಯ ಪರಕ್ನರ ಪಹಣಿ ಮತ್ತು ಮತಯಟೇೆಶನ್ ಗಳನತನ ಮನತ್ರ ವಿತ್ರಣ್ೆ 
ಮನಡಲನಗತತಿುದೆ. ಇದರ ಜೊತ್ೆಗೆ ಇನನತ್ರ ದನಖ್ಲೆಗಳನತನ ಒದಗಿಸಿಕ್ೊಡತವೆಂತ್ಹ ವಯವಸೆಾ 
ಮನಡಲನಗತತ್ುದೆಯ್ಕೇ ಎನತನವುದತ ನನನ ಪರಶೆನಯನಗಿದೆ.  

 
ಶ್ರೇ ಬ.ಕೆ್.ಹರಿಪರಸನಧ  (ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ):- ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನರ್ನಯಕರೇೆ, ಮನನಯ 

ಸಕ್ನಾರದ ಮತಖ್ಯ ಸಚೇೆತ್ಕರತ ಒೆಂದತ ಪತಸುಕವನತನ ಪರಶೆ್ನೇತ್ುರ ವೆೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಎಲಿರಿಗೂ 
ಕಳುಹಿಸಿಕ್ೂೆಟ್ಟಿದನಾರೆ. ಅದನತನ ಈಗ ಕಳುಹಿಸಿಕ್ೂೆಡಬನರದನಗಿತ್ತು ಎನತನವುದತ ನನನ ಅನಸಿಕ್ೆಯನಗಿದೆ.  

 
ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರೇೆ, ಈಗ ಪರಶೆ್ನೇತ್ುರ ಅವಧಿ 

ನಡಯೆತತಿುದ.ೆ ಅದತ ಮತಗಿದ ನೆಂತ್ರ ಈ ವಿಚನರವನತನ ಪರಸನುಪ ಮನಡಿ.  
 
ಶ್ರೇ ಆರ .ಅಶೆ್ೇಕ:- ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, “ಜಿಲನಿಧಿಕ್ನರಿಗಳ ನಡ;ೆ ಹಳಿಿಗಳ ಕಡ”ೆ 

ಎನತನವ ಒೆಂದತ ವಿನೂತ್ನ ಕ್ನಯಾಕರಮವನತನ ಪನರರೆಂಭ ಮನಡಿದೆಾೇವೆ. ಜಿಲನಿಧಿಕ್ನರಿಗಳು, ಎ.ಸಿ., ಗಳು 
ಮತ್ತು ತ್ಹಸಿೇಲನಾರ ಗಳು ಎ.ಸಿ. ರೂೆಂ.ಗಳಲ್ಲಿ ಕತಳಿತ್ತಕ್ೊಳುಿವೆಂತ್ಹ ಪರಿಪನಠ ಸತಮನರತ 30-40 
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ವಷಾಗಳಿೆಂದ ಬೆಳೆದತ ಬೆಂದಿದ.ೆ ಅವರತಗಳು ಗನರಮಗಳಿಗೆ ಭೆೇಟ್ಟ ನೇಡಿದನಗ ಮನತ್ರ ಅಲ್ಲಿನ 
ವನಸುವನೆಂಶದ ಬಗೆೆ ಅವರಿಗೆ ಅರಿವನಗತತ್ುದೆ. ನಮಾ ಹಳೆ ಮೈಸೂರಿನ ಕಡೆ “ ನನನ ಚಪಪಲ್ಲ ಸವೆಯಿತ್ೆುೇ 
ಹೊರತ್ತ; ನನಗ ೆ ದನಖ್ಲೆ ಸಿಗಲ್ಲಲಿ” ಎನತನವ ಗನದೆ ಮನತಿದ.ೆ ಇದನತನ ತ್ಪಿಪಸಬೆೇಕ್ೆನತನವ ನಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 
ಇೆಂತ್ಹ ಒೆಂದತ ಕ್ನಯಾಕರಮವನತನ ರ್ನವು ರೂಪಿಸಿದೆಾೇವೆ. ಕ್ೊೇವಿಡ್ -19 ಹಿರೆ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ೆಲಕ್ನಲ ಈ 
ಕ್ನಯಾಕರಮವನತನ ಸಾಗಿತ್ಗೊಳಿಸಲನಗಿತ್ತು. ಇದರಿೆಂದನಗಿ 5 ಜಿಲೆಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ನಯಾಕರಮವನತನ 
ಹಮಾಕ್ೂೆಳುಿವುದಕ್ೆೆ ಸನಧಯವನಗಲ್ಲಲಿ. ಉಳಿದೆಂತೆ್ ಎಲಿ ಜಿಲೆಿಗಳಲ್ಲಿ ಗನರಮ ವನಸುವಯವನಗಿದೆ. ರ್ನನತ 
ಒಬುರ್ೇೆ ಹೊೇಗತವುದಿಲಿ. ನನನ ಜೊತ್ೆಗೆ ಜಿಲನಿಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಮತ್ತು ಇಲನಖಯೆ ಇತ್ರ ೆ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು 
ಸಹ ಬರತತ್ನುರ.ೆ  

 
ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಕೆಂದನಯ ಸಚಿವರೆೇ, ಹತಬುಳಿಿ ತ್ನಲೂಿಕ್ಕನ ಛಬು ಗನರಮಕ್ೆೆ ರ್ನನತ 

ಮರೆ್ನ ಭೆೇಟ್ಟ ನೇಡಿದೆಾ. ತ್ನವು ಅಲ್ಲಿ ಗನರಮ ವನಸುವಯ ಹೂಡಿದನಗ ಏರೆ್ೇನತ ಕ್ನಮಗನರಿಗಳನತನ ಘೂೇಷಣ್ೆ 
ಮನಡಿದಿಾೇರಿ, ಅವಲೆಿವೂ ಬಹಳ ಉತ್ುಮವನಗಿವೆ. ಆ ಊರತ ಬಹಳಷತಿ ಸತಧನರಣ್ೆಯನಗಿದೆ.  

 
 ಶ್ರೇ ಆರ .ಅಶೆ್ೇಕ:- ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ನನನ ಮದಲ ಗನರಮ ವನಸುವಯ 
ದೊಡಾಬಳನಿಪತರದಲ್ಲಿ ಮನಡಿದೆಾ. ಅಲ್ಲಿನ ಕ್ನೆಂಗೆರಸ್  ಶನಸಕರೂೆೆಂದಿಗೆ. ನೆಂತ್ರ ಎರಡರೆ್ಯ ಗನರಮ 
ವನಸುವಯ ಹತಬುಳಿಿಯ ಛಬು ಗನರಮದಲ್ಲಿ ಮನಡಿದೆಾ. 
 
             (ಮತೆಂದತವರಿದಿದ)ೆ  
(726)  30.3.2022 10.50  ಪಿಕ್ೆ:ಜಿಆರ  

 ಶ್ರೀ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪ್ರಸಾದ :- “ಆಪರೆೇಷನ್  ಕಮಲ” ಮನಡತತಿುಲಿ ಅಲಿವೆೇ?  ಏಕ್ೆೆಂದರ ೆ ಅದರಲ್ಲಿ 
ನೇವು ಮನಸಿರ  ಡಿಗಿರ ಪಡದೆತಕ್ೊೆಂಡಿದಿಾೇರಿ.   
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     (ಸದನದಲ್ಲಿ ನಗತ) 

 ಡನ; ತ್ೆೇಜಸಿಾನ ಗೌಡ:- ಆಪರೆೇಷನ್  ಎೆಂದರೆ ನಮಗೆೇನತ ಗೂೆತ್ನುಗತತ್ುದೆ?  ಆಸಪತ್ೆರಗಳಲ್ಲಿ 
ವೆೈದಯರತ ಆಪರೆೇಷನ್  ಮನಡತತ್ನುರ.ೆ   

 ಶ್ರೇ ಆರ .ಅಶೆ್ೇಕ :- ರ್ನನತ ಅದರಲ್ಲಿ ಮನಸಿರ  ಡಿಗಿರ ಮನಡಿಲಿ.  ಆದರ ತ್ನವನಗಿಯ್ಕೇ 
ಬರತತ್ೆುೇವೆ ಎೆಂದರೆ ರ್ನವು ಮರ್ ೆಬನಗಿಲತ ತ್ೆರೆಯಬೆೇಕ್ನಗತತ್ುದೆ. 

 ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪ್ತಿಗಳೆ, ಒಟತಿ ೫ ಗನರಮ ವನಸುವಯಗಳನಗಿದತಾ, ಸಮನರತ ೨೯೫೨೨ ಅಜಿಾಗಳು 
ಬೆಂದಿವ;ೆ ಅದರಲ್ಲಿ ೨೪೪೬೧ ಅಜಿಾಗಳನತನ ಸಾಳದಲೆಿೇ ವಿಲೆೇವನರಿ ಮನಡಿದೆಾೇವೆ.  ಉಳಿದ ಅಜಿಾಗಳು 
ನಮಾ ಇಲನಖಗೆ ೆ ಸಂಬಂಧಪ್ಟ್ಟಿರತವೆಂರ್ಥದಾಲಿ.  ಅದತ ಆರ ಡಿಪಿಆರ , ಆರೂೆೇಗಯ ಇಲನಖ ೆ ಇತ್ನಯದಿ 
ಇಲನಖಗೆಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪ್ಟ್ಟಿದನಾಗಿತ್ತು.  ಆ ಅಜಿಾಗಳನತನ ಕೂಡ ಜಿಲನಿಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಿ 
ಇಲನಖಗೆ ೆಕಳುಹಿಸಿ, ಅವರಿಗೆ ರ್ನಯಯ ದೊರಕ್ಕಸಿ ಕ್ೊಡತವ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡಲನಗತತಿುದೆ.  ಗನರಮ ವನಸುವಯಕ್ೆೆ 
ಯನರತ ಯನರತ ಹೂೆೇಗತತ್ನುರೆ ಎೆಂದತ ಕ್ೆೇಳಿದಿರಿ.  ಜಿಲನಿಧಿಕ್ನರಿಗಳು, ಭೂದನಖ್ಲೆಗಳ 
ಉಪನದೆೇಾಶಕರತ, ಸಹನಯಕ ನದೆೇಾಶಕರತ, ಎಸಿಗಳು, ತ್ಹಸಿೇಲನಾರರತ, ಕೆಂದನಯ ನರಿೇಕ್ಷಕರತ 
ಮತ್ತು ಗನರಮ ಲೆಕ್ಕೆಗರತ ಹೂೆೇಗತತ್ನುರೆ.  ಡಿಸಿಯವರತ, ಎಸಿಯವರತ ಮತ್ತು ತ್ಹಸಿೇಲನಾರರಲೆಿರೂ ಬೇೆರ ೆ
ಬೆೇರ ೆ ಕಡ ೆ ಹೊೇಗತತ್ನುರೆ.  ಆ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳಷತಿ ಜನ ನಮಾ ಸದಸಯರತಗಳು ಭನಗವಹಿಸಿದನಾರ.ೆ  
ಇದೊೆಂದತ ಒಳೆಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ.  ೨೪ ಗೆಂಟೆ ನಡಯೆತತ್ುದೆ.  ಹೂೆೇದ ಪತಟಿ; ಬೆಂದ ಪತಟಿ ಎೆಂದತ 
ಆಗತವುದಿಲಿ.  ೨೪ ಗೆಂಟೆ ಅಲೆಿೇ ಇರಬೇೆಕತ.  ಇದತ ಒಳೆಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನಗಿದತಾ, ಮನನಯ 
ಮತಖ್ಯಮೆಂತಿರಗಳು ಎರಡತ ಕಡ ೆಬೆಂದಿದಾರತ.  ಗನರಮ ವನಸುವಯದ ಪರತಿಫಲ, ಹಳಿಿಗರ ಸಪೆಂದರೆ್ ರೆ್ೂೇಡಿ, 
ಸಾಳಿೇಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ರೂ. ೧ ಕ್ೊೇಟ್ಟ ಅನತದನನ ಕ್ೊಟ್ಟಿದನಾರೆ.  ರಸೆು, ಕತಡಿಯತವ ನೇರತ, ರ್ನಗರಿಕ 
ಸೌಲಭಯಗಳಿಗೂೆೇಸೆರ ಕ್ೊಟ್ಟಿದನಾರ.ೆ  ರ್ನನತ ಯನದಗಿರಿ ಜಿಲೆಿಗ ೆ ಹೂೆೇಗಿ ನದಿಾಷಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು 
ಮತಗಿದ ನೆಂತ್ರ,  ಸೆಂಜೆ ಹೊತ್ತು ಸಭ ೆ ಮನಡತವನಗ, ಯನವ ಕ್ನಮಗನರಿಗಳನತನ 
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ಕ್ೆೈಗೆತಿುಕ್ೂೆಳಿಬೆೇಕ್ೆೆಂದತ ತಿಳಿಸಲತ ಸಾಳಿೇಯರಿಗೆ ಅವಕ್ನಶ ನೇಡಲನಗತತ್ುದೆ.  ಅವರೆೇ ತಿೇಮನಾನ 
ಮನಡಿದ ಮೇಲೆ ಆ ಕ್ನಮಗನರಿಗಳನತನ ಮನಡಲನಗತತ್ುದೆ.  ರ್ನನತ ಈ ಗನರಮ ವನಸುವಯವನತನ ಮನಡಿದ 
ಹಿರೆ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ, ಕೆಂದನಯ ದನಖ್ಲೆಗಳನತನ ಮರ್ೆ ಬನಗಿಲ್ಲಗ ೆಕ್ೊಡತವೆಂತ್ಹ ಕ್ೆಲಸವನಯಿತ್ತ.  ಗನರಮ 
ವನಸುವಯ ಮನಡದೇೆ ಇದಿಾದಾರ ೆಈ ಸಮಸೆಯ ಗೂೆತ್ನುಗತತಿುರಲ್ಲಲಿ.  ಜನರತ, ಪಹಣಿ ಪಡಯೆಲತ ಅಲೆಸತತ್ನುರೆ 
ಎನತನವ ಮನತ್ನತನ ಹೆೇಳುತಿುದಾರತ. ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪ್ತಿಗಳೆ, ಈಗ ಇರ್ೂೆನೆಂದತ ಹೂೆಸದನಗಿ ಯೇಜರೆ್ 
ಮನಡತವ ಯೇಚರೆ್ ಮನಡಿದಾೆೇವೆ.  ಓಲೆಾೇಜ  ಪನೆ್ ಷ್ೆನ್  ಮತ್ತು ವಿಡೂೆೇ ಪೆನ್ ಷ್ೆನ್  ವಿತ್ರಣ್ ೆ 
ಮನಡತವುದರಲ್ಲಿ ೬ ತಿೆಂಗಳು  ವಿಳೆಂಬವನಗತತಿುತ್ತು.  ಈ ವಿಚನರದ ಬಗೆೆ ಪರತಿ ಅಧಿವೆೇಶನದಲೂಿ ಪರಶೆನ 
ಇರತತಿುತ್ತು.  ಈ ನಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವಿನೂತ್ನ ಪದಿತಿ ಮನಡಿ, ಒೆಂದತ ಸನಫ್ಿ ವೇೆರ  ತ್ಯನರಿಸಲನಗತತಿುದೆ.  ೭೨  
ಗೆಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ”ಹಲೊೇ ಕೆಂದನಯ ಸಚಿವರೆೇ” ಎೆಂದತ ದೂರವನಣಿ ಮನಡಿದರೆ ೭೨ ಗೆಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ 
ಮರ್ ೆಬನಗಿಲ್ಲಗ ೆದನಖ್ಲೆ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆೆಂಡತ ಹೊೇಗಿ ಕ್ೂೆಡಲನಗತತ್ುದೆ.  ಮದಲತ, ಫಲನನತಭವಿಗಳಿಗೆ 
ಸಂಬಂಧಪ್ಟ್ಟಂತ ೆ ನಮಾ ಹತಿುರ ದನಖ್ಲೆಗಳಿದಾರೂ ಪತನಃ ಕ್ೇೆಳುತಿುದತಾದರಿೆಂದ ೩-೪ ತಿೆಂಗಳು 
ವಿಳೆಂಬವನಗತತಿುತ್ತು.  ಅವರಿಗೆ ಇರತವ ಆದನಯ ಎಷತಿ ಎೆಂದತ ತಿಳಿದತಕ್ೊಳಿಲತ ಬಪಿಎಲ್  ಕ್ನಡ್ ಾ 
ಇರತತ್ುದೆ ಮತ್ತು ಅದರಲೆಿೇ ಆದನಯ ಕೂಡ ಇರತತ್ುದೆ.  ಹಿೇಗೆ ಡಿಸಿ ಕಚೆೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಎಲನಿ 
ದನಖ್ಲೆಗಳಿದಾರೂ ಅಲೆಸಲನಗತತಿುತ್ತು.  ಕ್ರ್ಾಯಟ್ಕ್ದಲ್ಲಿ ಒೆಂದತ ನಯೆಂತ್ರಣ ಕ್ೊಠಡಿಯನತನ 
ತ್ೆರೆಯಲನಗತತ್ುದೆ.  ರನಜಯದ ಯನವುದೆೇ ಮೂಲೆಯಿೆಂದ ದೂರವನಣಿ ಮನಡಿದರ ೆ ೭೨ ಗೆಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಅವರ ಮರ್ ೆ ಬನಗಿಲ್ಲಗೆ ದನಖ್ಲಗೆಳನತನ, ಆದೆೇಶದ ಪರತಿಯನತನ ಕ್ೊಡತವ ವಿನೂತ್ನ ಪದಿತಿಯನತನ 
ಜನರಿಗ ೆತ್ರಲನಗತತ್ುದೆ.  ಇದತ ಗನರಮ ವನಸುವಯ ಮನಡಿದಾರಿೆಂದ ಗೂೆತ್ನುಯಿತ್ತ.  ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪ್ತಿಗಳೆ, 
ಉಡತಪಿಯ ಹತಿುರ ಕ್ೂೆರಗ ಎನತನವ ಜರ್ನೆಂಗ ಇದೆ.  ರ್ನನತ ಆ ಹೆಸರರೆ್ನೇ ಕ್ೇೆಳಿರಲ್ಲಲಿ.  ದಲ್ಲತ್ರೂ 
ಕೂಡ ಅವರನತನ ಸೇೆರಿಸತವುದಿಲಿ.  ದಲ್ಲತ್ ಜರ್ನೆಂಗದವರತ ಅವರನತನ ಒಳಗ ೆ ಬಟತಿಕ್ೊಳುಿವುದಿಲಿ; 
ಇದತವರೆಗ ೆಅವರತ ಹಳಿಿಗಳ ಒಳಗೆಯ್ಕೇ ಬೆಂದಿಲಿ.  ಅವರನತನ ಹಳಿಿಗಳ ಒಳಗೆ ಬರತವುದಕ್ೆೆ ಬಡತವುದಿಲಿ.    
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 ಶ್ರೀ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪ್ರಸಾದ :- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪ್ತಿಗಳೆ, ಕ್ೊರಗ ಜರ್ನೆಂಗದ ವಿಚನರವನತನ 
ಹೆೇಳುವುದನದರೆ, ಇವರ ಪ್ರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೆೇಗಿದ ೆಎೆಂದರೆ, ಒೆಂದತ ಕ್ನಲದಲ್ಲಿ ಯನರನದರೂ ಸನಹತಕ್ನರರಿಗ ೆ
ಅರ್ಥವನ ಪರಬಲರಿಗ ೆಏರ್ನದರೂ ಬರಬನರದ ರೂೆೇಗ ಬೆಂದರೆ, ಆ ರೂೆೇಗ ವನಸಿ ಆಗಬೆೇಕ್ನದರ,ೆ ಅವರತ 
ಊಟ ಮನಡತವೆಂರ್ಥದಾಕ್ೆೆ ಅವರತ ಕೂದಲತ, ಉಗತರತ ಅನನದಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ಅದನತನ ಕ್ೊರಗರತ ತಿೆಂದರ ೆ
ವನಸಿಯನಗತತ್ುದೆ ಎನತನವ ನೆಂಬಕ್ ೆಇತ್ತು.  ಅದತ ಕ್ೆಟಿ ಸೆಂಪರದನಯ.  ಈಗ ಅದತ ನಧನನವನಗಿ ಅಳಿಸಿ 
ಹೊೇಗತತಿುದೆ. 

 ಶ್ರೇ ಆರ .ಅಶೆ್ೇಕ:- ಮನನಯ ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ ಹೆೇಳಿದತಾ ನೂರಕ್ೆೆ ನೂರರಷತಿ  
ಸತ್ಯ.  ಮದತವೆ ಮರ್ೆಗಳಲ್ಲಿ ಊಟ ಆದಮೇಲೆ ಮಕ್ಕೆದಾನತನ ಅವರತ ತಿನತನವ ಪ್ರಿಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತು.  ಅವರತ 
ಊರಿನ ಒಳಗೆ ಬರತತ್ುಲೆೇ ಇರಲ್ಲಲಿ.  ರ್ನನತ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೊೇದ ತ್ಕ್ಷಣ, ಆ ಜರ್ನೆಂಗದ ವಯಕ್ಕುಯನತನ 
ತ್ಕ್ಷಣವೆೇ ಗನರಮ ಸೇೆವಕರ್ನಗಿ ರೆ್ೇಮಕ ಮನಡಿದ.ೆ  ಗನರಮ ಸೇೆವಕರತ ಎಲಿರ ಮರ್ೆಗೆ 
ಹೊೇಗಬೇೆಕ್ನಗತತ್ುದೆ.  ನೂರ ವಷಾದಿೆಂದ ಮಹನರನಜರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಜಮೇನತ್ತು.  ಇದತವರೆಗೂ ತ್ಮಾ 
ಹೆಸರತಗಳಿಗೆ ವಗನಾವಣ್ ೆ ಮನಡಿಸತವುದಕ್ೆೆ ಆಗಿರಲ್ಲಲಿ.  ರ್ನನತ ಅಲ್ಲಿಗ ೆ ಹೊೇದ ತ್ಕ್ಷಣ, 15 ದಿನದ 
ಒಳಗೆ ಎಲಿರಿಗೂ ಅಗತ್ಯಕೆನತಗತಣವನಗಿ ಜನಗವನತನ ಗತರತತಿಸಿ ಖನತೆ್ ಮನಡಿಕ್ೂೆಡಿ ಎೆಂದತ ಆದೆೇಶ 
ಮನಡಿದ.ೆ  ನಜಕೂೆ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಚಳಿ ಬಟತಿ ಗನರಮಗಳಿಗೆ ಹೊೇದರ,ೆ ಸತ್ಯ ಸೆಂಗತಿ ಹೊರಗ ೆಬರತತ್ುದೆ.  
ಇದೊೆಂದತ ಒಳೆಿಯಕಾರ್ಯಕ್ರಮಮವನಗಿದ.ೆ 

 ಡನ: ತ್ೆೇಜಸಿಾನ ಗೌಡ:- ಈ ಒೆಂದತ ಒಳೆಿಯ ಕ್ನಯಾಕ್ೆೆ ಮನನಯ ಸಚಿವರನತನ ರ್ನವು 
ಅಭಿನೆಂದಿಸತತ್ೆುೇವೆ.   

 ಶ್ರೇ ಪಿ.ಎೆಂ. ಮತನರನಜತ ಗೌಡ:- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪ್ತಿಗಳೆ, ಕ್ೆೇವಲ ಪಹಣಿ ಮತ್ತು ಮತಯಟೆೇಷನ್  
ಮನತ್ರ ಕ್ೂೆಡತತಿುದನಾರೆ.  ಇದರ ಜೊತ್ೆಯಲ್ಲಿ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನತನ ಆಯೇಜರೆ್ ಮನಡಿದನಗ, ತ್ನವು 
ಹೊೇಗತವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಒೆಂದನದರೆ, ಜಿಲನಿಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಮತ್ತು ತ್ಹಸಿೇಲನಾರರತ ಹೂೆೇಗತವ 
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ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಸಕಾಯರದಿೆಂದ ಇೆಂತಿಷತಿ ಮತ್ುವನತನ ವೆಚಚ ಮನಡಬೇೆಕತ ಎನತನವುದನತನ 
ನಗದಿಪಡಿಸಲನಗಿದೆಯ್ಕೇ ಎನತನವುದಕ್ೆೆ ಉತ್ುರ ಬೆಂದಿಲಿ.  ಮತ್ೆು, ಎಷ್ೂೆಿೇ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಗನರಮ ವನಸುವಯ 
ಮನಡತವೆಂತ್ಹ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡತತಿುಲಿ.  ಈ ಕತರಿತ್ತ ಸಕಾಯರ ಗಮನಸಬೇೆಕತ.  ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗ ೆ ಶೆೇ. 
60ರಷತಿ ಅಜಿಾಗಳು ವಿಲೇೆ ಆಗಿದ.ೆ ಮಕೆ ಅಜಿಾಗಳು ಏಕ್ೆ ವಿಲೆೇ ಆಗಲ್ಲಲಿ ಎನತನವುದನತನ ಹೆೇಳಬೆೇಕತ.  
ಕೆಂದನಯ ಇಲನಖಯೆಲ್ಲಿ ಮನಡಿರತವ ಅಭೂತ್ಪೂವಾ ಕ್ೆಲಸವನತನ ಬೆೇರ ೆಬೆೇರ ೆಇಲನಖಗೆಳು ಮನಡಿ 
ಆ ಮೂಲಕ ಸಮನಜದಲ್ಲಿ ಬದಲನವಣ್ೆ ತ್ರತವೆಂತ್ಹ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡಬೇೆಕತ. 

 ಶ್ರೇ ಆರ . ಅಶೆ್ೇಕ :- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪ್ತಿಗಳೆ, ಬೆಂದಿದಾ ಸತಮನರತ ೨೯ ಸನವಿರ ಅಜಿಾಗಳ 
ಪೆೈಕ್ಕ ಸತಮನರತ ೨೪ ಸನವಿರ ಅಜಿಾಗಳನತನ ಇತ್ಯರ್ಥಾಪಡಿಸಲನಗಿದ.ೆ  ಮಕೆ ಅಜಿಾಗಳು ಬೆೇರ ೆಇಲನಖಗೆ ೆ
ಸೆಂಬೆಂಧಪಟ್ಟಿದನಾಗಿದ.ೆ  ೨೪ ಗೆಂಟೆಗಳ ಕ್ನಲ ಸಂಬಂಧಪ್ಟ್ಟ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಇರಬೇೆಕತ.  ಈ ಕತರಿತ್ತ 
ಮನನಟರ  ಮನಡತತಿುದಾೆೇವ.ೆ  ಯನರನದರೂ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ವನಸುವಯ ಮನಡದೇೆ ಇದಾರ ೆ ಅೆಂರ್ಥವರ 
ಮೇಲ ೆಸೂಕು ಕರಮ ಕ್ೆೈಗೂೆಳುಿತ್ೆುೇವೆ. 
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ಪರಶೆನ ಸೆಂಖೆಯ: 2845 

(ಉತ್ುರದ ಪರತಿ ಲಗತಿು ಸಲನಗಿದೆ) 

 ಶ್ರೇ ಸತನೇಲ್   ವಲನಯಪೂರ:ೆ- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪ್ತಿಗಳೆ, ಕ್ರ್ಾಯಟ್ಕ್ ರನಜಯದಲ್ಲಿ ಮೇನತ ಸನಕ್ನಣಿಕ್ೆ 
ಬಗೆೆ, ಸಮತದರ ಪರದೆೇಶ ಬಟತಿ ಸಕ್ನಾರಿ ಕ್ೆರೆಗಳಲ್ಲಿ ಅರೆ್ೇಕ ತ್ಳಿಯ ಮೇನತಗಳನತನ ಬಟತಿ ನಮಾ ಸಕಾಯರ 
ಸತಮನರತ ರೂ. ೧ ಕ್ೂೆೇಟ್ಟ ಖ್ಚತಾ ಮನಡಿ, ಸತಮನರತ ರೂ. ೪ ಕ್ೂೆೇಟ್ಟ ಆದನಯವನತನ ಕ್ೊಟ್ಟಿದೆ.  ಇದತ 
ಸೆಂತ್ಸದ ಸತದಿಾ.  ಕ್ೆರೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೇನತ ಸನಕ್ನಣಿಕ್ೆಗ ೆಸಂಬಂಧಪ್ಟ್ಟಂತ ೆಇವತ್ತು ಹರನಜಿನ ಮತಖನೆಂತ್ರ 
ಟೆೆಂಡರ  ಮನಡಿ ಗತತಿುಗದೆನರರನತನ ರೆ್ೇಮಸಲನಗತತಿುದೆ.  ಆ ಹರನಜತ ಪದಾತಿಯನತನ ಬಡಬೆೇಕತ.  
ಇವತ್ತು ಇ-ಪರಕೂಯರ ಮೆಂಟ  ಇದೆ.  ಆನ್  ಲೆೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಟೆೆಂಡರ  ಹನಕ್ಕದರ ೆಇನೂನ ಸನಕಷತಿ ಆದನಯ 
ಸಕಾಯರಕ್ೆೆ ಬರತತ್ುದೆ ಎನತನವುದನತನ ಸಚಿವರ ಗಮನಕ್ೆೆ ತ್ರಬಯಸತತ್ೆುೇರೆ್. 

 ಶ್ರೀ ಕೊೀಟ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪ್ೂಜಾರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ) (ಮೇನತಗನರಿಕ್,ೆ ಬೆಂದರತ ಮತ್ತು 
ಒಳರ್ನಡತ ಜಲಸನರಿಗೆ ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ):- ಮನನಯ ಸದಸಯರತ, ರನಜಯದಲ್ಲಿ ಎಷತಿ ಮೇನತ ಸನಕ್ನಣಿಕ್ ೆ
ಕ್ೆೇೆಂದರಗಳಿವ ೆಎೆಂದತ ಕ್ೆೇಳಿದನಾರ.ೆ  ಆ ಎಲನಿ ಮನಹಿತಿಗಳನತನ ಕ್ೊಡಲನಗಿದೆ.  2021-22ರೆ್ೇ ಸನಲ್ಲನಲ್ಲಿ 
“ಮತ್ೆಯ ಸೆಂಪದ ಯೇಜರೆ್” ಅಡಿ ರೂ. 230 ಕ್ೂೆೇಟ್ಟಗಳನತನ ಬಡತಗಡೆ ಮನಡಿ, ಮೇನತ ಮರಿಗಳ 
ಉತ್ನಪದರೆ್ ಮತ್ತು ಸನಕ್ನಣಿಕ್ೆಯ ಯೇಜರೆ್ಗಳನತನ ಮನಡತತಿುದೆಾೇವೆ.  2022-23ರೆ್ೇ ಸನಲ್ಲನಲ್ಲಿ 
“ಪರಧನನ ಮೆಂತಿರ ಮತ್ೆಯ ಸೆಂಪದ ಯೇಜರೆ್” ಅಡಿ ರೂ. ೪೭೭ ಕ್ೊೇಟ್ಟಗಳನತನ ಬಜೆಟ ನಲ್ಲಿ ಹಣ 
ಮೇಸಲ್ಲರಿಸಿದ.ೆ  ಇದತ ಬಹಳ ದೊಡಾ ಮತ್ು.  ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಹರನಜಿನ ಮೂಲಕ ಕ್ೊಡತವೆಂರ್ಥದಾರ 
ಬಗೆೆ ಕ್ೆೇಳಿದರತ.  ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪ್ತಿಗಳೆ, ನಮಾ ಈ ಇಲನಖಯೆ ಅಡಿ ೨೨ ಸನವಿರ ಕ್ೆರೆಗಳು ಬರತತ್ುದೆ.  
ಅದರಲ್ಲಿ ೪ ಸನವಿರ ರೆ್ೇರವನಗಿ ನಮಾ ಇಲನಖಯೆ ಮೂಲಕ ಹರನಜತ ಮನಡತವುದತ ಅರ್ಥವನ 
ಮೇನತಗನರಿಕ್ ೆಸಹಕ್ನರ ಸೆಂಘಗಳಿಗೆ ಕ್ೂೆಡತವ ಪದಿತಿ ಇದೆ.  ಉಳಿದೆಲಿವನೂನ ನಮಾ  ಇಲನಖಗೆಳ 
ಮೂಲಕ ಗ್ಾರಮ ಪ್ಂಚಾಯಿತಿ ಮಟಿದಲ್ಲಿ ಯನರಿಗೆ ಕ್ೊಡಬೇೆಕತ ಎೆಂದತ ವಿಲೆೇವನರಿ ಮನಡತವುದತ 
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ಪನರದಶಾಕವನಗಿ ನಡಯೆತತ್ುದೆ.  ಹರನಜತ ಮನಡತವ ಪದಿತಿಯನತನ ನಲ್ಲಿಸಿ ಆನ್  ಲೆೈನ್  ಮೂಲಕ 
ಟೆೆಂಡರ  ಮನಡಿದರೆ ಇದರಿೆಂದ ಸಕಾಯರಕ್ೆೆ ಬಹಳ ದೊಡಾ ಮತ್ು ಬರತತ್ುದೆ ಎೆಂದತ ಹೆೇಳಿದನಾರೆ.  ಅದನತನ 
ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಚಚೆಯ ಮನಡಿ, ಇದನತನ ಯನವರಿೇತಿ ಅಳವಡಿಸಿಕ್ೂೆಳಿಬಹತದತ ಎೆಂದತ ಯೇಚರೆ್ ಮನಡಿ 
ಮತೆಂದತವರೆಯತತ್ೆುೇವೆ. 
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ಪರಶೆನ ಸೆಂಖೆಯ: 2840 

(ಉತ್ುರದ ಪರತಿ ಲಗತಿು ಸಲನಗಿದೆ) 

 ಶ್ರೇ ಅರವಿೆಂದ ಕತಮನರ  ಅರಳಿ:- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪ್ತಿಗಳ,ೆ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಕ್ೊಟ್ಟಿರತವ 
ಉತ್ುರದಲ್ಲಿ ನನಗ ೆ ಕ್ೆಲವು ಅನತಮನನಗಳಿವೆ.  ಆ ಕತರಿತ್ತ ಕ್ೆೇಳಲ್ಲಚಿಿಸತತ್ೆುೇರ್ೆ.   ಬೇದರ  ಜಿಲೆಿಗೆ 
ಸಂಬಂಧಪ್ಟ್ಟಂತ ೆ  ೨೮, ಯನದಗಿರಿ ಜಿಲೆಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪ್ಟ್ಟಂತ ೆ ೧೦ ಮತ್ತು ಕಲತುಗಿಾ ಜಿಲೆಿಗ ೆ
ಸಂಬಂಧಪ್ಟ್ಟಂತ ೆ ೨ ಅಜಿಾಗಳು ಬೆಂದಿವ ೆಎೆಂದತ ಉತ್ುರದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದನಾರ.ೆ 

         (ಮತೆಂದತ . . ) 

(727) ದಿರ್ನೆಂಕ:೩೦-೩-೨೦೨೨ ೧೧.೦೦ ಡಿಎಸ್-ಜಿಆರ  

ಶ್ರೇ ಅರವಿೆಂದ ಕತಮನರ  ಅರಳಿ(ಮತೆಂದತ):- 

ದೆೇವಸನಾನಗಳ ಅಭಿವೃದಿಿ ಮತ್ತು ಜಿೇಣ್ೂೆೇಾದನಿರ ಮನಡಲತ ಕ್ೂೆೇರಿ ಬೇದರ  ಜಿಲೆಿಯಿೆಂದ ೨೮ 
ಅಜಿಾಗಳು, ಯನದಗಿರಿ ಜಿಲೆಿಯಿೆಂದ ೧೦ ಅಜಿಾಗಳು ಮತ್ತು ಕಲಬತರಗಿ ಜಿಲೆಿಯಿೆಂದ ೨ ಅಜಿಾಗಳು 
ಬೆಂದಿರತತ್ುವ ೆ ಎೆಂದತ ಲ್ಲಖಿತ್ ಉತ್ುರದಲ್ಲಿ ಕ್ೂೆಟ್ಟಿದನಾರೆ.  ಕಲಬತರಗಿ ಮತ್ತು ಯನದಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಇದರ 
ಸೆಂಖೆಯ ಹೆಚಿಚರಬೇೆಕತ, ಆದರೆ ಇದತ ಕಡಿಮ ಎೆಂದತ ನನಗನಸತತಿುದೆ.   ಈ ದೆೇವಸನಾನಗಳಿಗೆ 
ಜಿೇಣ್ೊೇಾದನಾರ ಮನಡತವುದಕ್ನೆಗಿ ಅಜಿಾಗಳು ಬೆಂದಿದಾವು.  ಈ ಅಜಿಾಗಳು ಯನವ ವಷಾದಲ್ಲಿ ಬೆಂದಿವ ೆ
ಎೆಂಬತದನತನ ಉತ್ುರದಲ್ಲಿ ಹೇೆಳಿಲಿ.  ಆ ವಷಾ ಯನವುದತ ಎೆಂಬತದನತನ ತಿಳಿಸಬೆೇಕತ.  ಇಲ್ಲಿಯವರೆವಿಗೂ 
ಏಕ್ೆ ಅನತದನನವನತನ ಬಡತಗಡೆ ಮನಡಿಲಿ. ಆರನಧರ್ನ ಯೇಜರೆ್ಯಲ್ಲಿ ಲೆಂಬನಣಿ ತ್ನೆಂಡ, ಹಿೆಂದತಳಿದ 
೧ರೆ್ೇ ವಗಾ, ಅಲಪಸೆಂಖನಯತ್ ವಗಾಗಳ ದೇೆವಸನಾನಗಳಿಗೆ  ಜಿೇಣ್ೊೇಾದನಿರಕ್ನೆಗಿ ಅನತದನನವನತನ 
ಬಡತಗಡೆ ಮನಡಲನಗತತ್ುದ.ೆ   ಪರಿಶ್ಷಿ ಜನತಿ ಉಪಯೇಜರೆ್ ಮತ್ತು ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೇಜರೆ್ಯಲ್ಲಿ 
ದೆೇವನಲಯ/ಪೂಜನ ಮೆಂದಿರ ಅರ್ಥವನ ಕಲನಯಣ ಮೆಂಟಪವನತನ ನಮಾಸಲತ ಅನತದನನ ಬಡತಗಡೆ 
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ಮನಡಲನಗತತ್ುದೆ.  ಆ ಅನತದನನವನತನ ಎಷತಿ ಕ್ೂೆಟ್ಟಿದನಾರ ೆ ಎೆಂಬತದರ ಬಗೆೆ ವಿವರಗಳನತನ ಮನನಯ 
ಸಚಿವರತ ಕ್ೊಡಬೇೆಕತ. 

 ಶ್ರೇಮತಿ ಶಶ್ಕಲನ ಅ.ಜೊಲೆಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಬೇದರ  ಜಿಲೆಿಯಲ್ಲಿ ೫೩೦ 
ದೆೇವಸನಾನಗಳು, ಯನದಗಿರಿ ಜಿಲೆಿಯಲ್ಲಿ ೧೨೧೨ ದೆೇವಸನಾನಗಳು ಮತ್ತು ಕಲಬತರಗಿ ಜಿಲೆಿಯಲ್ಲಿ ೧೬೩೦ 
ದೆೇವಸನಾನಗಳು, ಹಿೇಗೆ ಒಟತಿ ೩೩೭೨ ದೆೇವಸನಾನಗಳು ಮತಜರನಯಿ ಇಲನಖಗೆ ೆ ಸೇೆರಿವ.ೆ  ಸದರಿ 
ಜಿಲೆಿಗಳಿೆಂದ ದೆೇವಸನಾನಗಳ ಅಭಿವೃದಿಿ ಮತ್ತು ಜಿೇಣ್ೊೇಾದನಿರ ಮನಡಲತ ಕ್ೂೆೇರಿ  ಬೇದರ  ಜಿಲೆಿಯಿೆಂದ 
೨೮ ಅಜಿಾಗಳು, ಯನದಗಿರಿ ಜಿಲೆಿಯಿೆಂದ ೧೦ ಅಜಿಾಗಳು ಮತ್ತು ಕಲಬತರಗಿ ಜಿಲೆಿಯಿೆಂದ ೨ ಅಜಿಾಗಳು 
ಬೆಂದಿರತತ್ುವ.ೆ  ಇದತ ಎರಡತ ವಷಾಗಳಲ್ಲಿ ಅೆಂದರೆ ೨೦೧೮-೧೯, ೨೦೧೯-೨೦ ರಲ್ಲಿ ಬೆಂದಿರತವೆಂತ್ಹ 
ಅಜಿಾಗಳ ಸೆಂಖೆಯಯನಗಿವೆ.   ಅನತದನನ ಏಕ್ೆ ಬಡತಗಡೆಯನಗಿಲಿವೆೆಂದರೆ,  ರ್ನನತ ಈಗ ಈ ಇಲನಖಯೆ 
ಜವನಬನಾರಿಯನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊೆಂಡಿದಾೆೇರ್ೆ.  ಕಳೆದ ಬನರಿ ತ್ನರತ್ಮಯವನಗಿದೆ.  ಈ ಬನರಿ ಮನನಯ ಸದಸಯರತ 
ಪತ್ರವನತನ ಕ್ೊಟಿರೆ ಅದನತನ ಪರಿಶ್ೇಲರೆ್ ಮನಡಿ ಅನತದನನಕ್ೆೆ ಅನತಗತಣವನಗಿ ಬಡತಗಡೆ ಮನಡತವೆಂತ್ಹ 
ಜವನಬನಾರಿಯನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಳುಿತ್ೆುೇರ್ೆ.   SCP/TSP ಮತ್ತು ಲೆಂಬನಣಿ ತ್ನೆಂಡ ಇದರ ಬಗೆೆ ಮನನಯ 
ಸದಸಯರತ ಕ್ೆೇಳಿದನಾರ.ೆ ಈಗ ನನನ ಹತಿುರ ಮನಹಿತಿ ಇಲಿ. ಇದರ ಬಗೆೆ ಮನಹಿತಿಯನತನ ತ್ರಿಸಿಕ್ೊೆಂಡತ 
ಮನನಯ ಸದಸಯರಿಗೆ ಕ್ೊಡತವೆಂತ್ಹ ವಯವಸೆಾ ಮನಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ 

 ಶ್ರೇ ಅರವಿೆಂದ ಕತಮನರ   ಅರಳಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ,  ರ್ನನತ ಮತ್ೊುೆಂದತ 
ವಿಚನರವನತನ ಕ್ೆೇಳಬಯಸತತ್ೆುೇರೆ್.  ದೇೆವಸನಾನಗಳಿೆಂದ ಎಷತಿ ಆದನಯ ಬರತತ್ುದೆೆಂದತ ರ್ನನತ ಪರಶೆನ 
ಕ್ೆೇಳಿದೆಾೇರ್.ೆ  ಎಷತಿ ಆದನಯ ಬರತತ್ುದೆೆಂದತ ಉತ್ುರದಲ್ಲಿ ಕ್ೊಟ್ಟಿದನಾರೆ.  ಬಹತಶಃ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು 
ಕ್ೊಟ್ಟಿರತವೆಂತ್ಹ ಅೆಂಕ್ಕಸೆಂಖೆಯಗಳನತನ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಹೆೇಳಿರಬಹತದತ.   ನಮಾಲ್ಲಿ ಪರಸಿದಿವನಗಿರತವ 
ಸರಣಿ ದೆೇವಸನಾನಗಳಿವೆ.  ಆ ದೆೇವಸನಾನಗಳಿಗೆ ಲಕ್ನೆಂತ್ರ ಜನರತ ಬರತತ್ನುರ.ೆ  ಆ ದೆೇವಸನಾನಕ್ೆೆ 
ಆದನಯ ಹೆಚತಚ ಬರತತ್ುದೆ.  ಅದರೆ ಉತ್ುರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇ ಕ್ೆೇತ್ರ ನರಸಿೆಂಹ ಝರಣ್ನ ದೆೇವಸನಾನದಿೆಂದ ವಷಾಕ್ೆೆ  
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೫ ಲಕ್ಷ ೪೦ ಸನವಿರ ರೂಪನಯಿಗಳು  ಬರತತ್ುದೆೆಂದತ ಹೆೇಳಿದನಾರೆ.  ಗನರಮ ಚನೆಂಗೆಿೇರನ, ಶ್ರೇ ಕ್ೆೇತ್ರ 
ವಿೇರಭದರೆೇಶಾರ ದೆೇವಸನಾನಕ್ೆೆ ಮಹನರನಷರ, ಆೆಂಧರ ಪರದೆೇಶ, ಎಲನಿ ರನಜಯಗಳಿೆಂದಲೂ ಬರತತ್ನುರೆ.  
ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ೧ ಲಕ್ಷ ರೂಪನಯಿಗಳ ಆದನಯವನತನ ತ್ೊೇರಿಸಿದನಾರ.ೆ  ಶ್ರೇ ಕ್ೆೇತ್ರ ಮೈಲನರ ಮಲಿಣಾ 
ದೆೇವಸನಾನ, ಶ್ರೇ ಕ್ೆೇತ್ರ ಸಿೇಮ ರ್ನಗರ್ನರ್ಥ ದೆೇವಸನಾನಕ್ೆೆ ಬಹಳ ಕಡಯೆಿೆಂದ ಜನರತ ಬರತತ್ನುರ.ೆ  ಅದಕೂೆ 
ಆದನಯ ಕಡಿಮ ತ್ೊೇರಿಸಿದನಾರೆ.  

 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಈಗ ಏರ್ನಗಬೆೇಕತ ಎೆಂಬತದನತನ ಹೆೇಳಿ?  

 ಶ್ರೇ ಅರವಿೆಂದ ಕತಮನರ   ಅರಳಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ,  ಉತ್ುರದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮ ಆದನಯ 
ತ್ೊೇರಿಸಿದನಾರ ೆಏಕ್ೆ ಎೆಂದತ ನನಗ ೆಅರ್ಥಾವನಗತತಿುಲಿ. 

 ಶ್ರೇಮತಿ ಶಶ್ಕಲನ ಅ.ಜೊಲೆಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ,  ಎರಡತ ವಷಾಗಳಿೆಂದ 
ಬೆಂದಿರತವೆಂತ್ಹ ಆದನಯವನತನ ತ್ೊೇರಿಸಿರತತ್ನುರೆ.  ಏಕ್ೆೆಂದರ,ೆ ಕ್ೂೆೇವಿಡ್-೧೯ ಸೆಂದಭಾ 
ಇರತವುದರಿೆಂದ ಆದನಯ ಕಡಿಮಯನಗಿದ.ೆ  ಕಳೆದ ಐದತ ವಷಾಗಳಿೆಂದ ಏನತ ಆದನಯ ಬೆಂದಿದ ೆ
ಎನತನವ ಮನಹಿತಿ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊೆಂಡತ ಮನನಯ ಸದಸಯರಿಗ ೆ ಒದಗಿಸತತ್ೆುೇರೆ್.  ಕ್ೊೇವಿಡ್-೧೯ ಸೆಂದಭಾ 
ಇರತವುದರಿೆಂದ ಆದನಯ ಕಡಿಮ ಇರತತ್ುದೆ. 
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 ಪರಶೆನ ಸೆಂಖೆಯ: ೨೮೯೨ 
     ಉತ್ುರ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ ೆ
 ಶ್ರೇ ಸಿ.ಎನ್.ಮೆಂಜೆೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅವಕ್ನಶ ಕ್ೊಟ್ಟಿದಾಕ್ನೆಗಿ ತ್ಮಗ ೆ
ಧನಯವನದಗಳು.  ರ್ನನತ ಪರಶೆನ ಕ್ೆೇಳುವುದಕ್ಕೆೆಂತ್ ಮತೆಂಚೆ ರ್ನನತ ಒೆಂದತ ವಿಚನರವನತನ 
ಹೆೇಳಬಯಸತತಿುದೆಾೇರೆ್.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ತ್ನವು ಕ್ೊಟ್ಟಿರತವ ರೆ್ೂೇಟ್ಟಸ್ ನತನ ರ್ನನತ ಶ್ನಯ ವೆೇಳೆಗ ೆ ಪರಿವತ್ಾರೆ್ 
ಮನಡಿದೆಾೇರ್.ೆ  

ಶ್ರೇ ಸಿ.ಎನ್.ಮೆಂಜೆೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರವನತನ 
ಚೆರ್ನನಗಿ ಕ್ೊಟ್ಟಿದನಾರೆ. ರ್ನನತ ಟೊೇಲ್  ವಿಚನರದ ಬಗೆೆ ರ್ನನತ ಪರಶೆನ ಕ್ೆೇಳಿದೆಾೇರ್ೆ. ಸನವಾಜನಕರತ ತ್ಮಾ 
ಹೊಸ ವನಹನಗಳನತನ ರೆ್ೂೇೆಂದಣಿ ಮನಡತವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಯನಯ ವನಹನಗಳಿಗೆ ತ್ಕೆೆಂಥೆ 
ಲಕ್ನೆಂತ್ರ ಹಣವನತನ ರಸೆುಯ ಜಿೇವಿತ್ ಅವಧಿ ತೆ್ರಿಗೆ ಪನವತಿಸತತ್ನುರ.ೆ  ಇದರ ಉದೆಾೇಶ ಗತಣಮಟಿದ 
ರಸೆುಗಳನತನ ಸಕ್ನಾರ ನಮಾಸಿ ಕ್ೊಡಲ್ಲ ಎೆಂದತ ಕ್ೂೆಡತತ್ನುರ.ೆ  ಹನಗಿದಾ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಈ ಸಕ್ನಾರ Toll 
tax ಏಕ್ೆ ಸೆಂಗರಹ ಮನಡಬೆೇಕತ?  Toll Tax and Road Tax  ಈ ಎರಡತ ವಿವಿಧ  ರಿೇತಿಯ 
ತ್ೆರಿಗೆಗಳನತನ ಕ್ೆೇೆಂದರ ಸಕ್ನಾರ ರನಷ್ಟ್ರೇಯ ಹೆದನಾರಿ, ರನಜಯ ಸಕ್ನಾರ ರನಷ್ಟ್ರೇಯ ಹದೆನಾರಿಗ ೆ ತ್ೆರಿಗೆಯನತನ 
ಸೆಂಗರಹ ಮನಡತತಿುದೆ.  ಇದತ ಸಕ್ನಾರದ ನೇತಿಯ್ಕೇ ಎೆಂದತ ರ್ನನತ ಕ್ೆೇಳಬಯಸತತಿುದೆಾೇರ್ೆ.  

ಶ್ರೇ ಸಿ.ಸಿ.ಪನಟ್ಟೇಲ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅಭಿವೃದಿಿ ಹೂೆೆಂದಿದ ದೆೇಶಕ್ೆೆ, ರನಜಯಕ್ೆೆ 
ಉತ್ುಮ ಗತಣಮಟಿದ ರಸೆುಗಳ ನಮನಾಣ ಅಗತ್ಯ ಇರತತ್ುದೆ.  ಸಕ್ನಾರದ ಹಣದಿೆಂದ  ಮನಡತವೆಂತ್ಹ 
ರಸೆುಗಳನತನ ಸಕ್ನಾರದ ಹಣದಿೆಂದ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆ.  ಅದಕ್ಕೆೆಂತ್ ದೊಡಾ ಪರಮನಣದ ರಸೆುಗಳನತನ 
ಮನಡತವನಗ public partnership  ಮತ್ತು annuity  ಎನತನವೆಂರ್ಥದಾರ ಮೇಲ ೆರ್ನವು ರಸೆುಗಳನತನ 
ಮನಡಬೇೆಕ್ನದ ಅನವನಯಾತ್ೆ  ಇರತತ್ುದ.ೆ  ರ್ನವು ಮದಲತ ಹತಬುಳಿಿಯಿೆಂದ ಬರಬೆೇಕ್ನದರೆ ಬರಿೇ 
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ದಿಾಪರ್ಥ ರಸೆು ಇರತತಿತ್ತು.  ಈಗ ಅದತ ೬ ಪರ್ಥದ ರಸೆುಯನಗಿದೆ.  ಈ ರಿೇತಿಯ ರಸುೆಗಳನತನ ಮನಡತವನಗ  
Public-Private Partnership  ಅವಶಯಕತ್ೆ ಇದೆ.  ಅದನತನ ಮನಡಿದನಗ ಅವರತ ರಸೆುಗನಗಿ 
ಖ್ಚತಾ ಮನಡಿರತವ ಹಣಕ್ೆೆ ಟೊೇಲ್ ನತನ ನಗದಿ ಮನಡತವೆಂತ್ಹ ವಯವಸಾೆ ಇದೆ. It is not only in 
Karnataka, all over the world ಈ ಪದಿತಿ ಇದೆ.  ಇದತ ಅನವನಯಾ ಮತ್ತು ಅವಶಯಕತ್ ೆ
ಇದೆ ಎನತನವ ಮನತ್ನತನ ಮನನಯ ಸದಸಯರ ಗಮನಕ್ೆೆ ತ್ರಬಯಸತತಿುದೆಾೇರ್ೆ.  ಮತಖ್ಯವನಗಿ ಟೂೆೇಲ್  
ಇದಾೆಂರ್ಥ ಗನರಮಗಳಲ್ಲಿ ಅದರ ಸತತ್ುಮತತ್ು ಇದಾೆಂತ್ಹ ೧೦ ಕ್ಕಲೊೇ ಮೇಟರ ನಷತಿ  ಇರತವೆಂತ್ಹ ಜನರಿಗ ೆ
ಯನವುದೆೇ ಟೂೆೇಲ್ ನತನ ರ್ನವು ಹನಕತವುದಿಲಿ.  ಅದರ ಜೊತ್ೆಗೆ agriculture vehicles  ಗೂ 
ರ್ನವು ಟೊೇಲ್  ಹನಕವುದಿಲಿ.  ದಿಾಚಕರ ವನಹನಗಳನತನ ರ್ನವು ಉಚಿತ್ವನಗಿ ಬಡತತ್ುೆೇವ.ೆ  
Commercial vehicles  ಓಡನಡತವನಗ ಮನತ್ರ ಟೊೇಲ್ ನತನ ಹನಕತತ್ೆುೇವೆ. ಇದತ ಅನವನಯಾತ್ೆ 
ಇದೆ.  

ಶ್ರೇ ಸಿ.ಎನ್.ಮೆಂಜೆೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರನಷ್ಟ್ರೇಯ ಮಟಿದಲ್ಲಿ ಟೂೆೇಲ್  
ದರವನತನ ನಗದಿಪಡಿಸತವೆಂರ್ಥದತಾ ಎೆಂದತ ಹೆೇಳಿದನಾರ.ೆ  ಈಗ ದಿರೆ್ೇದಿರ್ೇೆ ರನಷ್ಟ್ರೇಯ ಹೆದನಾರಿಗಳಲ್ಲಿ 
ಟೊೇಲ್  ದರ ಹೆಚನಚಗತತಿುದೆ.  ಪೆಟೊರೇಲ್ , ಡಿೇಸಲೆ್  ದರ ಜನಸಿುಯನಗತತಿುದೆ.  ಹಿೇಗೆ ಹೆಚಚಳ 
ಮನಡಿಕ್ೊೆಂಡತ ಹೂೆೇದರೆ ಈ ಖನಸಗಿ ವನಹನದವರಿಗೆ, ಟರಕ  ಮನಲ್ಲೇಕರ ಗತಿ ಏನತ?  ದಯಮನಡಿ 
ಟೊೇಲ್  ಶತಲೆವನತನ ಕಡಿಮ ಮನಡಿ. ಈಗನಗಲೆೇ ಟೂೆೇಲ್  ಶತಲೆ ಹಚೆನಚಗಿದೆ. 

ಶ್ರೇ ಸಿ.ಸಿ.ಪನಟ್ಟೇಲ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸದಸಯರ ಭನವರೆ್ಗಳಿಗೆ ರ್ನನತ 
ಸಪೆಂದಿಸಬಹತದತ.  ಆದರೆ ಟೊೇಲ್ ನತನ ರ್ನವು ಯನವ ರಿೇತಿ ನಗದಿ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆೆಂದರೆ   ಅದನತನ 
ಮನಡಬೇೆಕ್ನದರ ೆಗತತಿುಗೆದನರರಿಗ ೆಎಷತಿ ಹಣ  ಖ್ಚನಾಗಿದೆ, whatever the expense he has 
made,  ಅದರ ಮೇಲೆ ಟೂೆೇಲ್  ಶತಲೆವನತನ ನಗದಿ ಮನಡತತ್ೆುೇವ.ೆ  ಮನನಯ ಸದಸಯರ ಸಲಹೆಯನತನ 
ಗಮನದಲ್ಲಿಟತಿಕ್ೂೆೆಂಡತ  ಎಷತಿ ಕಡಿಮ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಸನಧಯವಿದಯೆೇ ಅಷತಿ ರನಜಯ ಸಕ್ನಾರದಿೆಂದ 
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ರ್ನವು ಕರಮ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುಿವುದಕ್ೆೆ ಸನಧಯವಿದಾರ ೆಪರಯತ್ನ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆ.  ಇದರ ಬಗೆೆ ಕ್ೆೇೆಂದರ ಸಕ್ನಾರದ 
ಜೊತ್ೆಗೂ ಪತ್ರ ವಯವಹನರವನತನ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆ.   

      

ಪರಶೆನ ಸೆಂಖೆಯ: ೨೮೯೦ 

(ಈ ಹೆಂತ್ದಲ್ಲಿ ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ ಗೊೇವಿೆಂದರನಜತ ರವರತ ಸದನದಲ್ಲಿ ಗೆೈರತ 
ಹನಜರನಗಿದಾರತ) 
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ಪರಶೆನ ಸೆಂಖೆಯ: ೨೮೫೬ 
ಉತ್ುರ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ ೆ

 
 ಶ್ರೇ ಹೆರ್.ಎೆಂ.ರಮೇಶ   ಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ಡನ:ನೆಂಜತೆಂಡಪಪ 
ವರದಿಯ ಬಗೆೆ ರ್ನನತ ಪರಶೆನಯನತನ ಕ್ೆೇಳಿದೆಾೇರ್ೆ. ೨೦೧೮-೧೯, ೨೦೧೯-೨೦ ಹನಗೂ ೨೦೨೦-೨೧ರೆ್ೇ 
ಸನಲ್ಲನಲ್ಲಿ  ವಿಶೆೇಷ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೇಜರೆ್ಯಡಿ ವಿವಿಧ ಇಲನಖಗೆಳಿಗೆ ಒದಗಿಸಿದ ಅನತದನನದ 
ವಿವರಗಳನತನ ಅನತಬೆಂಧ-೧ ರಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿದೆಾೇವೆೆಂದತ ಉತ್ುರದಲ್ಲಿ ಹೆೇಳಿದನಾರೆ.  ಲೊೇಕ್ೂೆೇಪಯೇಗಿ 
ಇಲನಖಯೆದತಾ ಅನತಬೆಂಧ-೧ ರಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿದನಾರ.ೆ ಆದರೆ ಪೂಣಾವನದ ವಿವರವನತನ ಕ್ೊಟ್ಟಿಲಿ.  
ಲೊೇಕ್ೂೆೇಪಯೇಗಿ ಇಲನಖೆಗ ೆಒದಗಿಸಲನದ ಅನತದನನಕ್ೆೆ ಇನೂನ ಕ್ಕರಯನ ಯೇಜರೆ್ಗ ೆಅನತಮೇದರ್ೆ 
ಆಗದ ೆಫೆಬರವರಿ ತಿೆಂಗಳವರಗೆೆ ಕ್ನಮಗನರಿ ಪನರರೆಂಭವನಗದಿರತವುದತ ಸಕ್ನಾರದ ಗಮನಕ್ೆೆ ಬೆಂದಿದೆಯ್ಕೇ 
ಎೆಂದತ ಪರಶೆನಯನತನ ಕ್ೆೇಳಿದೆಾೇರ್.ೆ  ಲೊೇಕ್ೂೆೇಪಯೇಗಿ ಇಲನಖಗೆ ೆವಿಶೆೇಷ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೇಜರೆ್ಯಡಿ 
ಒದಗಿಸಲನದ ಅನತದನನಕ್ೆೆದತರನಗಿ ಕ್ಕರಯನ ಯೇಜರೆ್ಯನತನ ಸಕ್ನಾರ ದಿರ್ನೆಂಕ:೦೮-೦೨-೨೦೧೨ ರಲ್ಲಿ 
ಅನತಮೇದರೆ್ ನೇಡಿದತಾ, ಪರಸತುತ್ ಬಹತತ್ೆೇಕ ಕ್ನಮಗನರಿಗಳನತನ ಪನರರೆಂಭಿಸಲನಗಿರತತ್ುದೆ ಎೆಂದತ 
ಉತ್ುರದಲ್ಲಿ ಕ್ೊಟ್ಟಿದನಾರೆ.  ಅನತಬೆಂಧ-೧ ರಲ್ಲಿ ಎಲನಿ ಇಲನಖಯೆದತಾ ಕ್ೊಟ್ಟಿದನಾರೆ.  ಲೊೇಕ್ೂೆೇಪಯೇಗಿ 
ಇಲನಖಗೆ ೆ ೩೦೨.೬೭ ಕ್ೊೇಟ್ಟ ರೂಪನಯಿಗಳನತನ ನಗದಿ ಮನಡಿದನಾರ.ೆ  ಆದರ ೆ ೩೦೨ ಕ್ೊೇಟ್ಟ 
ರೂಪನಯಿಗಳನತನ ಬಡತಗಡೆ ಮನಡಿದನಾರ.ೆ  ೨೦೧೮-೧೯ ರಲ್ಲಿ ಬರಿೇ ೨೬೦ ಕ್ೂೆೇಟ್ಟ ರೂಪನಯಿಗಳನತನ 
ಮನತ್ರ ಖ್ಚತಾ ಮನಡತತ್ನುರ.ೆ  ಇನತನ ಉಳಿದಿರತವ ಹಣ ಮತ್ೆು  carry forward ಆಗತತ್ುದೆಯ್ಕೇ?  
Carry forward ಆಗಿರತವುದತ ೨೦೧೯-೨೦, ೨೦೨೧-೨೨ರ್ೆೇ ಸನಲ್ಲನಲೂಿ ಹೇೆಳವುದಿಲಿ.  ೨೦೧೯-
೨೦ರೆ್ೇ ಸನಲ್ಲನಲ್ಲಿ ೩೫೨ ಕ್ೊೇಟ್ಟ ರೂಪನಯಿಗಳನತನ ವೆಚಚ ಮನಡಿದನಾರ ೆ ಎೆಂದತ ಹೆೇಳಿದನಾರೆ. ಅಲೂಿ 
ಪೂತಿಾಯನಗಿ ಹಣ ಖ್ಚತಾ ಮನಡಿರತವುದಿಲಿ.  ಅದೆೇ ರಿೇತಿ ೨೦೨೧-೨೨ ರಲ್ಲಿ  ೨೯೦ ಕ್ೊೇಟ್ಟ 
ರೂಪನಯಿಗಳಲ್ಲಿ ೧೫೩ ಕ್ೂೆೇಟ್ಟ ರೂಪನಯಿಗಳನತನ ಮನತ್ರ ಖ್ಚತಾ ಮನಡಿದನಾರ.ೆ  ಆದರೆ ಉಳಿದಿರತವ 
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ಹಣವನತನ ಮತ್ೆು carry forward  ಆಗತತ್ುದಯೆೇ ಆಗತವುದಿಲಿವೇ?  ಆ ಹಣ ಏರ್ನಗಿದ ೆ
ಎೆಂಬತದನತನ ಅನತಬೆಂಧದಲ್ಲಿ ಮನಹಿತಿಯೂ ಕ್ೂೆಟ್ಟಿರತ ವುದಿಲಿ.  
 ಶ್ರೇ ಸಿ.ಸಿ.ಪನಟ್ಟೇಲ್  :- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ,  ೨೦೨೧-೨೨ರ್ೆೇ ಸನಲ್ಲನಲ್ಲಿ ೨೯೦ ಕ್ೊೇಟ್ಟ 
ರೂಪನಯಿಗಳಲ್ಲಿ ಈವರವೆಿಗೆ ಒಟನಿರೆ ೨೮೧ ಕ್ೂೆೇಟ್ಟ ರೂಪನಯಿಗಳನತನ ಅೆಂದರೆ ಶೆೇಕಡ ೯೭ ರಷತಿ 
ಹಣವನತನ ಭರಿಸಲನಗಿದೆ.  ನಗದಿಯನಗಿರತವ ಹಣ ಇದರಲ್ಲಿ  ಲನಯಪೆ  ಆಗತವುದಿಲಿ ಎನತನವ 
ಮನಹಿತಿಯನತನ ಮನನಯ ಸದಸಯರಿಗೆ ಕ್ೊಡತತಿುದೆಾೇರ್ೆ.  ಕ್ನಮಗನರಿ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುಿವೆಂತ್ಹ ಸೆಂದಭಾದಲ್ಲಿ, 
ಎಸಿಿಮೇಟ  ಮನಡತವೆಂತ್ಹ ಸೆಂದಭಾದಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ್ನತ್ಾಕ ತ್ೂೆೆಂದರೆಯಿೆಂದ ಸಾಲಪ ಮಟ್ಟಿಗ ೆ
ವಿಳೆಂಬವನಗಿದ.ೆ  But, the amount will not be lapsed.  
 ಶ್ರೇ ಹೆರ್.ಎೆಂ.ರಮೇಶ   ಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಕ್ಕರಯನ ಯೇಜರೆ್ಗ ೆ
ಅನತಮೇದರೆ್ ನೇಡತವ ಪರಕ್ಕರಯ್ಕಯಲ್ಲಿನ ವಿಳೆಂಬವು ಆಡಳಿತ್ನತ್ಾಕ ಕ್ನರಣದಿೆಂದ ಉೆಂಟನಗಿರತತ್ುದೆಯ್ಕೇ 
ಹೊರತ್ತ ಉದೆಾೇಶ ಪೂವಾಕವನಗಿ ವಿಳೆಂಬವನಗಿರತವುದಿಲಿ. ಸದರಿ ಯೇಜರೆ್ಯಡಿ ೨೦೨೧-೨೨ರ್ೆೇ 
ಸನಲ್ಲಗ ೆಲೊೇಕ್ೊೇಪಯೇಗಿ ಇಲನಖಗೆ ೆಒದಗಿಸಿರತವ ರೂ.೨೯೦ ಕ್ೂೆೇಟ್ಟಗೆದತರನಗಿ ಈವರವೆಿಗ ೆಒಟನಿರೆ 
ರೂ.೨೮೧ ಕ್ೂೆೇಟ್ಟ ಅೆಂದರೆ ಶೆೇಕಡ ೯೭ ರಷತಿ ವೆಚಚ ಭರಿಸಲನಗಿದ ೆಎೆಂದತ ಉತ್ುರದಲ್ಲಿ ಕ್ೊಟ್ಟಿದನಾರೆ.  
          (ಮತೆಂದತ) 
(728) 30/03/2022 /11:10/ ಎಸ್ ಪಿಆರ /ಎೆಂಡಿ     
                  (ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಾತಿ) 

ಶ್ರೇ ಸಿ.ಸಿ.ಪನಟ್ಟೇಲ್  :- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಸದಸಯರತ ಕ್ೆೇಳಿರತವ ಪರಶನೆಯತ ನನನ 
ಇಲನಖಗೆ ೆ ಬರತವುದಿಲಿ; ಬದಲನಗಿ ವಿಶೆೇಷ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೇಜರ್ನ ಇಲನಖಗೆ ೆ ಇದತ ಬರತತ್ುದೆ.  
ಸದಸಯರಿಗೆ ಅವಶಯವಿದಾಲ್ಲಿ ಆ ಮನಹಿತಿಯನತನ ತ್ರಿಸಿಕ್ೊಡಲನಗತವುದತ.  ಇದನೂನ ಹೊರತ್ತಪಡಿಸಿ, 
ಸದಸಯರಿಗೆ ಇರ್ನಯವುದೆೇ ಮನಹಿತಿಯ ಅವಶಯಕತ್ೆ ಇದಾಲ್ಲಿ ಅದನೂನ ಸಹ ಒದಗಿಸಲನಗತವುದತ. 
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                            ಪರಶ ೆನ ಸೆಂಖೆಯ: 2873 
(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದೆ) 

 
ಶ್ರೇ ಮೆಂಜತರ್ನಥ  ಭೆಂಡನರಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಸಕ್ನಾರವು ಒದಗಿಸಿರತವ ಉತ್ುರಕ್ೆೆ 

ಪೂರಕವನಗಿ ಕ್ೆಲವು ಉಪ ಪರಶೆನಗಳನತನ ರ್ನನತ ಕ್ೆೇಳಬಯಸತತ್ೆುೇರೆ್.  ಸಕ್ನಾರವು ಒಟನಿರೆಯನಗಿ 7 
ಯೇಜರೆ್ಗಳಡಿ ಮರ್ೆಗಳನತನ ಹೆಂಚಿಕ್ ೆ ಮನಡತತ್ುದೆ.  ನನನ ಉಪ ಪರಶೆನಗಳು ಈ ಮತೆಂದಿನೆಂತಿವೆ.  
ಕಳೆದ 2017-18 ರೆ್ೇ ಸನಲ್ಲನೆಂದ ಎಷತಿ ಮರ್ೆಗಳನತನ ಬಡತಗಡೆ ಮನಡಲನಗಿದೆ ಮತ್ತು ಆ ಪೆೈಕ್ಕ ಎಷತಿ 
ಮರ್ೆಗಳು ಸೆಂಪೂಣಾಗೂೆೆಂಡಿವೆ ಅೆಂದರೆ ಎಷತಿ ಜನರಿಗ ೆಇವುಗಳನತನ ಹೆಂಚಿಕ್ ೆಮನಡಲನಗಿದ ೆಎೆಂದತ 
ಕ್ೆೇಳಬಯಸತತ್ುೆೇರೆ್.  ವನಷ್ಟ್ಾಕ ವರಮನನ 1,20,000/- ರೂಪನಯಿಗಳಿಗಿೆಂತ್ ಕಡಿಮ ಇರತವವರಿಗ ೆ
ಮರ್ೆಗಳನತನ ಹೆಂಚಿಕ್ ೆ ಮನಡಲನಗಿದ ೆ ಎೆಂದತ ಸಕ್ನಾರವು ಹೆೇಳುತಿುದೆ.  ಆದರ,ೆ ನನಗ ೆ ಬೆಂದ 
ಮನಹಿತಿಯನಾಯ, ಗನರಮ ಪೆಂಚನಯಿತಿಗಳ ಮಟಿದಲ್ಲಿ ಇದತವರೆವಿಗೂ ವನಷ್ಟ್ಾಕ ವರಮನನ 
32,000/- ರೂಪನಯಿಗಳಿಗಿೆಂತ್ ಕಡಿಮ ಇರತವವರಿಗೆ ಮನತ್ರವೇೆ ಮರೆ್ಗಳನತನ ಹೆಂಚಿಕ್ೆ 
ಮನಡಲನಗತತಿುದೆ.  ಈ ಬಗೆೆ ವಿಚನರಿಸಿದನಗ, “ನಮಗೆ ಆದೆೇಶ ಬೆಂದಿಲಿ” ಎೆಂಬತದನಗಿ ಹೆೇಳುತಿುದನಾರ.ೆ     
ಅಲ್ಲಿ ಏರ್ನಗಿದೆ ಎೆಂದತ ಹೆೇಳುವುದನದರೆ, ಸಕ್ನಾರವು ಅಪ ಲೊೇಡ್  ಮನಡಬೆೇಕ್ೆೆಂದತ ಹೆೇಳಿದನಗ 
ಮರ್ೆಯತ ರೆ್ಲಮಹಡಿಯಲ್ಲಿದಾರೆ ಮನತ್ರವೇೆ ಅಪ ಲೊೇಡ್  ಮನಡಬೇೆಕತ.  ಒೆಂದತ ವೆೇಳ ೆಅವರತಗಳು 
ಮರ್ೆಗೆ ಕ್ಕಟಕ್ಕಗಳನತನ ಅಳವಡಿಸಿ, ಅದರ ಮೇಲೆ ನಮಾಸಿದಾರೆ, ಅದನತನ ಅಪ ಲೊೇಡ್  ಮನಡಲತ 
ಆಗತತಿುಲಿವೆೆಂದತ ತಿಳಿಸತತಿುದನಾರ.ೆ  ಕ್ನಯ್ಕಾಯ ಕಲೆಂ 94-ಸಿ ಮತ್ತು 94-ಸಿಸಿ ರಡಿ ಜಮೇನನ 
ಖನತೆ್ಗಳನತನ ಹೊೆಂದಿಲಿದಿದಾರೆ ಹನಗೂ ಜಮೇನನ ಪೊೇಡಿ ಮನಡದಿದಾರೆ, ಅೆಂತ್ಹವರತಗಳು ಈ 
ಸೌಲಭಯದಿೆಂದ ವೆಂಚಿತ್ರನಗತತ್ನುರೆ ಎೆಂದತ ಕ್ೆೇಳಲಪಟ್ಟಿದೆಾೇರ್ೆ.  ಪರಸತುತ್ ಸಕ್ನಾರವು ಫಲನನತಭವಿಗಳ ಆಸಿು 
/ ನವೆೇಶನವನತನ ಅಡಮನನ ರೆ್ೂೇೆಂದಣಿ ಮನಡತವುದನತನ ರದತಾಪಡಿಸಿ ಆದೆೇಶ್ಸಲನಗಿದೆ ಎೆಂದತ ಲ್ಲಖಿತ್ 
ಉತ್ುರದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲನಗಿದೆ.  ಆದರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ “ಆಯ್ಕೆಯನದ ಫಲನನತಭವಿಗಳು ಸಾೆಂತ್ ನವೆೇಶನದಲ್ಲಿ 
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ಸಹನಯಧನ ಪಡದೆತ ಮರ್ ೆ ನಮಾಸಿಕ್ೂೆೆಂಡಿರತವ ಅರ್ಥವನ ನಮಾಸಿಕ್ೂೆಳುಿವ ಫಲನನತಭವಿಗಳ…” 
ಎೆಂದತ ತಿಳಿಸಲನಗಿದೆ.  ಕ್ನಯ್ಕಾಯ ಕಲೆಂ 94-ಸಿ ಮತ್ತು 94-ಸಿಸಿ ರಡಿ ಅವರಿಗ ೆವಸತಿಯ ಹಕತೆ 
ಪತ್ರವನತನ ನೇಡಿದನಗ ಇದತ ಅದಕ್ೆೆ ಅನಾಯವನಗತತ್ುದಯೆ್ಕೇ ಎೆಂದತ ಕ್ೆೇಳಲ್ಲಚಿಿಸತತ್ೆುೇರ್ೆ. 

ಶ್ರೇ ವಿ.ಸೂೆೇಮಣಾ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ನನನ ಮತ್ರರನಗಿದತಾ 
ತ್ತೆಂಬನ ನದಿಾಷಿವನದ ಪರಶೆನಯನತನ ಕ್ೆೇಳಿದನಾರೆ. ತ್ಮಾ ಮೂಲಕ ಸದಸಯರಿಗೆ 
ತಿಳಿಯಪಡಿಸತವುದೆೇರ್ೆೆಂದರೆ, 2017-18 ರೆ್ೇ ಸನಲ್ಲನೆಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರಗೆೆ ಅೆಂದರ,ೆ 2018-19 ರೆ್ೇ 
ಸನಲನತನ ಒಳಗೊೆಂಡೆಂತ್ ೆ ರ್ನವು ಆಯ್ಕೆ ಮನಡಿರತವ ಒಟತಿ ಫಲನನತಭವಿಗಳ ಸೆಂಖೆಯ ಸತಮನರತ 
2,96,000 ಆಗಿರತತ್ುದೆ.  ಅೆಂದರೆ ಇಷತಿ ಮರ್ೆಗಳನತನ ರ್ನವು ಸೆಂಪೂಣಾಗೊಳಿಸಿದೆಾೇವೆ. ಇನೂನ 4.5 
– 5 ಲಕ್ಷದಷತಿ ಮರ್ೆಗಳು ವಿವಿಧ ಹೆಂತ್ಗಳಲ್ಲಿವೆ.  ಸೆಂಪೂಣಾವನಗಿ ಮರ್ೆಗಳನತನ ಮತಗಿಸಿದೆಾೇವೆ ಎೆಂದತ 
ಹೆೇಳುವುದಕ್ಕೆೆಂತ್ ಹೆಚನಚಗಿ ರ್ನವು ಫಲನನತಭವಿಗಳಿಗೆ ಸಹನಯಧನವನತನ ನೇಡತತ್ೆುೇವೆ.  1,20,000/- 
ರೂಪನಯಿಗಳ ಸಹನಯಧನದ ಮತ್ುದಲ್ಲಿ ಯನವುದೆೇ ನಮನಾಣ ಕ್ನಯಾವನತನ ಪೂಣಾ 
ಮನಡತವುದಕ್ನೆಗತವುದಿಲಿ.  ರ್ನನತ ಸತಮನರತ ಹಳಿಿಗಳಿಗ ೆಭೆೇಟ್ಟ ನೇಡಿ ಪರಿಶ್ೇಲ್ಲಸಿದನಗ, ಈ ವಿಚನರದಲ್ಲಿ 
ಎಷಿರಮಟ್ಟಿಗೆ ಹಿೆಂಸೆಯನಗಿತ್ತು ಎೆಂದರೆ…., ಅದಕ್ನೆಗಿ ರ್ನವು ಈಗನಗಲೆೇ 37,000/- 
ರೂಪನಯಿಗಳಷತಿ ನೇಡತತಿುದಾ ಸಹನಯಧನವನತನ 1,20,000/- ರೂಪನಯಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚಚಳ ಮನಡಿದೆಾೇವ.ೆ  
ಈ ಬಗೆೆ ಈಗನಗಲೆೇ ಸಕ್ನಾರಿ ಆದೆೇಶವನೂನ ಸಹ ಹೊರಡಿಸಲನಗಿದೆ.  ರನಜಯದ ಒಟತಿ 6,600 
ಪೆಂಚನಯತಿಗಳಿಗೂ ಸಹ ಈಗನಗಲೆೇ ಸೆಂದೇೆಶವನತನ ರವನನಸಿ, ಇದನತನ ಕಟತಿನಟನಿಗಿ 
ಜನರಿಗೊಳಿಸಬೆೇಕ್ೆೆಂದತ ತಿಳಿಸಲನಗಿದ.ೆ  ಮತೆಂದತವರದೆತ, ರನಜಯದ ನಗರ ಪರದೆೇಶಗಳಿಗ ೆ ಅೆಂದರ,ೆ 
ಬೆೆಂಗಳೂರತ ನಗರವನತನ ಹೊರತ್ತಪಡಿಸಿ ಈಗನಗಲೇೆ ನೇಡಲನಗತತಿುದಾ 87,000/- ರೂಪನಯಿಗಳ 
ಸಹನಯಧನವನತನ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪನಯಿಗಳಿಗ ಹೆಚಚಳ ಮನಡಿದ.ೆ  ಕ್ೆೇವಲ ಬೆೆಂಗಳೂರತ ನಗರಕ್ೆೆ ಮನತ್ರವೆೇ 
3 ಲಕ್ಷ ರೂಪನಯಿಗಳ ಸಹನಯಧನ ನೇಡಲನಗತತ್ುದೆ.  ಕೆಂದನಯ ಇಲನಖಗೆ ೆಪರಸತುತ್ ಮೆಂತಿರಗಳು 
ಬೆಂದನಗ ಕ್ನಯ್ಕಾಯ ಕಲೆಂ 94-ಸಿ ಮತ್ತು 94-ಸಿಸಿಗಳನತನ ಹೊಸದನಗಿ ಅಳವಡಿಸಲನಗಿದೆ.  
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ಅದರನಾಯ ಕೆಂದನಯ ಜನಗದಲ್ಲಿ ಯನರತ ಯನರತ ಮರ್ೆಗಳನತನ ನಮಾಸಿದನಾರೆ, ಅೆಂತ್ಹವರನೂನ ಸಹ 
ಪರಿಗಣಿಸಬೆೇಕ್ೆೆಂಬ ತಿೇಮನಾನವನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆೆಂಡಿದೆಾೇವೆ.  ಇದನದ ನೆಂತ್ರ ಸತತ್ೊುೇಲೆಯನತನ 
ಕಳುಹಿಸಲನಗಿದೆ.  ಫಲನನತಭವಿಗಳು ಬಡವರತ ಆಗಿದತಾ, ಎರಡತ ಎಕರಗೆಳಿಗಿೆಂತ್ ಹೆಚಿಚನ ಜಮೇನನತನ 
ಹೊೆಂದಿರಬನರದತ, ಆಯ್ಕೆಗೂೆೆಂಡ ಫಲನನತಭವಿಯತ ಸಿರೇ ಆಗಿದಾಲ್ಲಿ, ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಜಮೇನತ ಇದಾಲ್ಲಿ, 
ಕ್ನಯ್ಕಾಯ ಕಲೆಂ 94-ಸಿ ರಡಿ ಒೆಂದತ ಕತಟತೆಂಬಕ್ೆೆ ಒೆಂದತ ಮರ್ೆ/ಸಾಳವಿದಾರ,ೆ ಅವರನೂನ ಸಹ 
ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಸಹನಯಧನವನತನ ನೇಡತವ ತಿೇಮನಾನವನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊೆಂಡಿದೆಾೇವೆ. 

ಕ್ೆಲವನರತ ಸೆಂದಭಾಗಳಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳ ಕ್ನಯಾವೆೈಖ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಸನಕಷತಿ ಬದಲನವಣ್ೆಗಳನತನ 
ತ್ರತವ ಪರಯತ್ನಗಳನತನ ಮನಡಿದೆಾೇವೆ.  ರ್ನವು ಇಲ್ಲಿ ಯನವುದೆೇ ಕ್ನನೂನನತನ ಮನಡಿದರೆ, ತ್ಕ್ಷಣವೆೇ 
ರನಜಯದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನನಡ ಜಿಲೆಿಯ ಭನಗದಲ್ಲಿ ಸಪಷಿವನಗಿ ಪರತಿಯೆಂದತ ಕ್ನನೂನನ ಪನಲರೆ್ಯನಗತತ್ುದೆ.  
ಆದರೆ ರನಜಯದ ಇತ್ರೆ ಜಿಲೆಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಇದೇೆ ರಿೇತಿಯನಗಿ ಆಗಬೇೆಕ್ನಗಿದ.ೆ  ಈ ಹಿೆಂದಿನ 
ಫಲನನತಭವಿಗಳ ಆಸಿು / ನವೆೇಶನಗಳನತನ ಅಡಮನನವಿಟತಿಕ್ೂೆಳಿಬೆೇಕತ ಎನತನವ ತಿೇಮನಾನದಿೆಂದನಗಿ 
100/- ರೂಪನಯಿಗಳಿಗೆ ಅಡಮನನವಿಟ್ಟಿದಾರೆ, ಅದಕ್ೆೆ 3,000/- ರೂಪನಯಿಗಳಷತಿ ಖ್ಚತಾ ಆಗತತಿುತ್ತು.  
ಹಿೇಗನಗಿ ಈ ಬಗೆೆ ರ್ನರೆ್ೇ ಖ್ತದತಾ ಮತಖ್ಯಮೆಂತಿರಗಳೊೆಂದಿಗ ೆ ಚಚಿಾಸಿ, ಈ ಅೆಂಶವನತನ ಈಗ 
ತ್ೆಗೆದತಹನಕಲನಗಿದ.ೆ ಈ ಹಿೆಂದ ೆ ಬಡವರಿಗೆ ನೇಡಲನಗತತಿುದಾ 1,20,000/- ರೂಪನಯಿಗಳ 
ಸಹನಯಧನಕ್ನೆಗಿ ಅವರತ ತ್ಮಾ ಸಾತ್ುನತನ ಅಡಮನನವಿನತನ ನೆಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನತನ 
ಬಡತಗಡೆಗೂೆಳಿಸಿಕ್ೂೆಳುಿತಿುದಾರತ.  ಮದಲತ ಈ ರಿೇತಿಯ ಗೊೆಂದಲಗಳಿದಾವು; ಹಿೇಗನಗಿ ಪರಸತುತ್ 
ಇವುಗಳನತನ ಪರಿಹರಿಸಲನಗಿದೆ.  ರ್ನನತ ಈಗನಗಲೆೇ ಹೆೇಳಿದೆಂತ್,ೆ ಗನರಮೇಣ ಭನಗದಲ್ಲಿ 37,000/- 
ರೂಪನಯಿಗಳಷತಿ ಇದಾ ಸಹನಯಧನವನತನ 1,20,000/- ರೂಪನಯಿಗಳಿಗೆ ಹಚೆಚಳ ಮನಡಿದ.ೆ  ನಗರ 
ಪರದೆೇಶಗಳಲ್ಲಿ 87,000/- ರೂಪನಯಿಗಳಷತಿ ಇದಾ ಸಹನಯಧನವನತನ 2,00,000/- 
ರೂಪನಯಿಗಳಿಗ ೆ ಹೆಚಿಚಸಿದ.ೆ  ಪರಸಕು ಸನಲ್ಲಗ ೆ 2,87,000 ದಷತಿ ಮರ್ೆಗಳು ಹನಗೂ ಮನರ್ ಾ 
ಅೆಂತ್ಯದೂೆಳಗೆ 3,60,000 ಕೂೆ ಹೆಚಿಚನ ಮರ್ೆಗಳು ಪೂಣಾಗೂೆಳುಿತ್ುವೆ.  ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮೆಂತಿರಗಳನದ 
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ಶ್ರೇ ಬಸವರನಜ ಬೊಮನಾಯಿರವರತ ಒಟತಿ 5 ಲಕ್ಷ ಮರ್ೆಗಳಿಗೆ ಮೆಂಜೂರನತಿಯನತನ ನೇಡಿದನಾರೆ.  ಆ 
ಪೆೈಕ್ಕ 30 – 50 ಮರ್ೆಗಳನತನ ಒೆಂದೂೆೆಂದತ ಪೆಂಚನಯಿತಿಗಳಿಗ ೆನೇಡಲನಗಿದೆ.  ಇದಲಿದೆೇ, ನರ್ನೆಯ 
ದಿನವಷ್ೆಿೇ ಕ್ೆೇೆಂದರ ಸಕ್ನಾರವು ‘ಪರಧನನ ಮೆಂತಿರ ಆವನಸ್  ಯೇಜರೆ್’ಯಡಿ 1,40,000 ಮರ್ೆಗಳನತನ 
ಬಡತಗಡೆ ಮನಡಿದ.ೆ  ನಮಾ ರನಜಯಕ್ೆೆ ನೇಡಲನಗಿರತವ ಇಷತಿ ಪರಮನಣದ ಮರ್ೆಗಳು ಸನಕ್ನಗತವುದಿಲಿ; 
ಹಿೇಗನಗಿ ಇನೂನ 3,50,000 ದಷತಿ ಮರ್ೆಗಳನತನ ಬಡತಗಡೆ ಮನಡಬೇೆಕ್ೆೆಂದತ ಮತಖ್ಯಮೆಂತಿರಗಳು 
ಈಗನಗಲೆೇ ಮನವಿಯನತನ ಸಲ್ಲಿಸಿದನಾರೆ. ಪರಸಕು ಅಧಿವೆೇಶನವು ಪೂಣಾಗೊೆಂಡ ಮೇಲೆ 
ಮತಖ್ಯಮೆಂತಿರಗಳನತನ ಜೊತ್ೆಯಲ್ಲಿ ಕರದೆತಕ್ೂೆೆಂಡತ ಹೂೆೇಗಿ, ರನಜಯಕ್ೆೆ ಹೆಚಿಚನ ಸೆಂಖೆಯಯಲ್ಲಿ ಮರ್ೆಗಳನತನ 
ಪಡದೆತಕ್ೂೆಳುಿವ ಕ್ೆಲಸಗಳನತನ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆ. ಮರೆ್ ಹೆಂಚಿಕ್ಯೆತ ಒೆಂದತ ಪರಕ್ಕರಯ್ಕಯನಗಿದತಾ, 
ಈಗನಗಲೆೇ ನೇಡಲನಗತತಿುರತವ 1,20,000/- ರೂಪನಯಿಗಳ ಸಹನಯಧನವು ದೊಡಾ ಮತ್ುವೆೇನಲಿ.  
ಆದರೆ ಈ ಸಹನಯಧನವು ಅಹಾ ಫಲನನತಭವಿಗಳಿಗೆ ದೊರೆಯತವ ನಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕ್ೆಲಸಗಳನತನ 
ಮನಡತತಿುದೆಾೇವೆ.  ಈಗನಗಲೆೇ ರ್ನವು ಇಲ್ಲಿಯವರಗೆೆ ಒಟನಿರೆಯನಗಿ ಮೂರತ ಲಕ್ಷಕೂೆ ಮೇಲಪಟತಿ 
ಮರ್ೆಗಳನತನ ಪೂಣಾಗೂೆಳಿಸಿದಾೆೇವೆ.  ಮನರ್ ಾ ಅೆಂತ್ಯದೊಳಗೆ ಇನತನಳಿದ ಮರ್ೆಗಳನೂನ ಸಹ ಹೆಂತ್-
ಹೆಂತ್ವನಗಿ ಪೂಣಾಗೂೆಳಿಸಲನಗತವುದತ.  ಈ ಹಿೆಂದೆ GPS (Global Positioning System) 
and Visual App ಎನತನವ ವಯವಸೆಾಗಳಿದಾವು.  ಹಿೇಗನಗಿ ಈ ಎರಡತ ವಯವಸೆಾಗಳನತನ ಒಟತಿಗೂಡಿಸಿ, 
“Indira Visual App” ಎನತನವ ತ್ೆಂತ್ನರೆಂಶವನತನ ಮನಡಿದೆಾೇವೆ.  ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಹಿೆಂದ ೆಇದಾ ಎಲನಿ 
ತ್ೊೆಂದರಗೆಳನತನ ಬಗಹೆರಿಸಿ ನೂತ್ನ ತ್ೆಂತ್ನರೆಂಶವನತನ ಜನರಿಗೊಳಿಸಲನಗಿದೆ. ಇದರಿೆಂದ ರ್ನವು ಎಲ್ಲಿ 
ಬೆೇಕ್ನದರೂ ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂೆೆಂಡತ ರನಜಯದ ಯನವನಯವ ತ್ನಲೂಿಕ್ಕನಲ್ಲಿ ಯನವ ಯನವ ರಿೇತಿಯ ಮರ್ೆಗಳ 
ಹೆಂಚಿಕ್ಯೆನಗಿದೆ ಎನತನವುದನತನ ರೆ್ೂೇಡಬಹತದತ.  ಇದಕ್ನೆಗಿ ಪರತ್ೆಯೇಕ ಕ್ೂೆೇಡ್ ಗಳನತನ ನೇಡಲನಗಿದೆ.  
ಒೆಂದತ ಬನರಿ ನಗದಿತ್ ಕ್ೂೆೇಡ್ ನತನ ಬಳಸಿ, ತ್ೆಂತ್ನರೆಂಶವನತನ ತ್ೆಗೆದರೆ, ಆಯನ ತ್ನಲೂಿಕ್ಕನಲ್ಲಿ ಎಷತಿ 
ಪೆಂಚನಯಿತಿಗಳು ಬರತತ್ುವ,ೆ ಒೆಂದತ ಪೆಂಚನಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ಎಷತಿ ಮರ್ೆಗಳ ನಮನಾಣ ನಡಯೆತತಿುದೆ, ಆ 
ಪೆಂಚನಯಿತಿ ವನಯಪಿುಯಲ್ಲಿನ ರೆ್ೈಜ ಫಲನನತಭವಿಗಳು ಯನರತ ಇತ್ನಯದಿ ಎಲನಿ ರಿೇತಿಯ ಮನಹಿತಿಗಳು 
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ದೊರೆಯತತ್ುವೆ. ಈ ರಿೇತಿಯನಗಿ ಮನಹಿತಿ ಪಡಯೆತವುದನತನ ಸರಳಿೇಕರಣಗೊಳಿಸಲನಗಿದೆ.  
ಮತೆಂಬರತವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದಕ್ೆೆ ಇನೂನ ಹೆಚಿಚನ ಆದಯತ್ಯೆನತನ ನೇಡತವುದರ ಮತಖೆೇನ ಹಳಿಿಗರಿಗೆ 
ಇರತವ ರೆ್ೂೇವನತನ ಬಗಹೆರಿಸತವ ಕ್ೆಲಸಗಳನತನ ಮನಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ   

 
ಶ್ರೇ ಮೆಂಜತರ್ನಥ  ಭೆಂಡನರಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಸಕ್ನಾರವು ಮರ್ೆಗಳನತನ 

ನೇಡಬೆೇಕತ ಎೆಂದತ ಹೆೇಳುವನಗ ಗನರಮಸಭೆಗಳ ಮೂಲಕ ಲನಟರಿ ವಯವಸೆಾಯ ಮೂಲಕ ಮರ್ೆಗಳನತನ 
ಹೆಂಚಿಕ್ ೆಮನಡಲನಗತತ್ುದೆ ಎನತನವ ಮನತ್ತ ಇದೆ.  ಆದರೆ, ನಜವನಗಿಯೂ ಸಹ ಸಾಳಿೇಯ ಶನಸಕರ 
ಒತ್ನುಯದ ಮೇರೆಗ,ೆ ಅವರಿಗ ೆಬೆೇಕ್ನದವರಿಗೆ ಮರ್ ೆಹೆಂಚಿಕ್ಯೆನಗತತಿುದೆ.  ಹಿೇಗನಗಿ ಮರ್ ೆಹೆಂಚಿಕ್ ೆ
ವಯವಸೆಾಯತ ಪನರದಶಾಕವನಗಿರಬೆೇಕ್ೆನತನವುದತ ನನನ ಅಭಿಪನರಯವನಗಿದೆ. 

 
ಶ್ರೇ ವಿ.ಸೂೆೇಮಣಾ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈ ಹಿೆಂದ ೆ ದಿವೆಂಗತ್ ರನಜಿೇವ  ಗನೆಂಧಿೇ 

ರವರತ ಬೆೇಲೂರತ ಘೂೇಷಣ್ೆಯನತನ ಮನಡಿ, ಇಡಿೇ ದೆೇಶಕ್ೆೆ ಈ ಸೆಂದೆೇಶವನತನ ನೇಡಿದರತ.  ಯನವುದೆೇ 
ಪೆಂಚನಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮರ್ೆ ಹೆಂಚಿಕ್ ೆವಿಚನರದಲ್ಲಿ ಶನಸಕರ ಹಸುಕ್ೆೇಪವಿರತವುದಿಲಿ.  ಶನಸಕರಿಗ ೆಯನವ 
ರಿೇತಿಯ ಅಧಿಕ್ನರವಿರತತ್ುದೆ ಎೆಂದರೆ, ಪೆಂಚನಯಿತಿ ಸದಸಯರತಗಳು ಮನಡತವ ಕ್ೆಲವೆಂದತ 
ತ್ಪತಪಗಳನತನ, ಅವರತ ಈ ರಿೇತಿಯನದ ತ್ಪತಪಗಳನತನ ಮನಡಿದನಾರ ೆ ಎೆಂದತ ಹೆೇಳಿ, ಅವುಗಳನತನ 
ತಿದಾಬಹತದೇೆ ವಿನಃ ಯನವುದೆೇ ಪಕ್ಷದ ಶನಸಕರೂ ಸಹ ನದಿಾಷಿವನಗಿ ಇೆಂತ್ಹವರಿಗೆ ಮರ್ ೆಹೆಂಚಿಕ್ ೆ
ಮನಡಿ ಎೆಂದತ ಹೆೇಳುವುದಕ್ೆೆ ಬರತವುದಿಲಿ.  ಸದಸಯರ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಈ ರಿೇತಿಯನದ ಯನವುದೆೇ 
ಉದನಹರಣ್ೆಗಳಿದಾರ,ೆ ದಯಮನಡಿ ಅವುಗಳನತನ ನನನ ಗಮನಕ್ೆೆ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊೆಂಡತ ಬರಲ್ಲ.  ಪೆಂಚನಯಿತಿ 
ಮಟಿದದಲ್ಲಿಯ್ಕೇ ನಮಗೆ ಶನಸಕರತಗಳಿಗಿೆಂತ್ಲೂ ಹಚೆತಚ ತ್ೂೆೆಂದರೆಯನಗತತಿುದೆ.  ಅಲ್ಲಿನ ಹಲವನರತ 
ನೂಯನತ್ೆಗಳನತನ ರ್ನವೂ ಸಹ ರೆ್ೂೇಡಿದೆಾೇವೆ.  ಕ್ೆಲವು ಕಡಗೆಳಲ್ಲಿ ಪೆಂಚನಯಿತಿಗಳ ಸದಸಯತ್ಾವರೆ್ನೇ ಕ್ಕತ್ತು 
ಹನಕ್ಕದೆಾೇವೆ ಹನಗೂ ಇನತನ ಕ್ೆಲವು ಕಡಗೆಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿದಾ ಪೆಂಚನಯಿತಿ ಅಭಿವೃದಿಿ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳ ವಗನಾವಣ್ೆ 
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ಮನಡಲನಗಿದ.ೆ  ಹಿೇಗನಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಒೆಂದತ ಹೆಂತ್ದ ಪನರದಶಾಕತೆ್ಯತ ಬರತತಿುದೆ.  ಈ ಹಿೆಂದ ೆಅೆಂದಿನ 
ಪರಧನನ ಮೆಂತಿರಗಳನದ ದಿವೆಂಗತ್ ರನಜಿೇವ  ಗನೆಂಧಿೇಯವರತ ಬೆೇಲೂರತ ಘೂೇಷಣ್ೆ ಮನಡಿದಾರಿೆಂದ 
ಈ ರಿೇತಿಯ ವಯವಸೆಾಗಳನಗಿವ.ೆ  ಇದರಲ್ಲಿ ಯನವುದೆೇ ಶನಸಕರ ಹಸುಕ್ೆೇಪದಿೆಂದನಗಿ ತ್ೊೆಂದರಗೆಳನಗಿದಾರೆ 
ಅದನತನ ಸದಸಯರತ ನನನ ಗಮನಕ್ೆೆ ತ್ರಲ್ಲ.  ನನಗನನಸಿದೆಂತ್,ೆ ಯನವುದೆೇ ಒಬು ಶನಸಕರಿೆಂದ ಯನವುದೆೇ 
ರಿೇತಿಯ ತ್ೊೆಂದೆಗಳನಗಿಲಿ.  ಒೆಂದತ ವೆೇಳೆ ಇದಾರೆ, ಅವುಗಳನತನ ನನನ ಗಮನಕ್ೆೆ ತ್ೆಂದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಬಗೆೆ 
ಕರಮ ವಹಿಸಲನಗತವುದತ ಎೆಂದತ ತ್ಮಾ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಬಯಸತತ್ೆುೇರೆ್. 

 
ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಶ್ರೇ ಅ.ದೆೇವೆೇಗೌಡ ರವರೆೇ, ನಮಾ ಪರಶೆನಯತ ಕೆಂದನಯ ಇಲನಖಗೆೆ 

ವಗನಾವಣ್ೆಯನಗಿದೆ. 
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ಪರಶೆನ ಸೆಂಖೆಯ: 2869 
(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದೆ) 

 
ಡನ|| ವೆೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣಸನಾಮ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ಕ್ೇೆಳಿರತವ ಪರಶೆನಗ ೆ

ಸಚಿವರತ ಸೆಂಪೂಣಾವನದ ವಿವರವನತನ ಒದಗಿಸಿದನಾರ.ೆ  ಆದರೂ ಸಹ ರ್ನನತ ಸಣಾ ಉಪ ಪರಶೆನಯನತನ 
ಕ್ೆೇಳಬಯಸತತ್ುೆೇರೆ್.  ತ್ತಮಕೂರಿನೆಂದ ಶ್ವಮಗೆವರಗೆೆ ವರಗೆ ೆಇರತವ ರನಷ್ಟ್ರೇಯ ಹೆದನಾರಿ ರಸೆುಯನತನ 
ಯನವನಗ ಪೂಣಾಗೊಳಿಸಲನಗತವುದತ? ತ್ತಮಕೂರಿನೆಂದ ಶ್ವಮಗೆದವರೆಗೆ ಚತ್ತಷಪರ್ಥ 
ರಸೆುಯನಗತತಿುದೆ.  ಈ ಕ್ನಮಗನರಿಯತ ಪನರರೆಂಭಗೊೆಂಡತ ಬಹಳ ವಷಾಗಳನಗಿದತಾ, ಇದನತನ ಯನವನಗ 
ಪೂಣಾಗೂೆಳಿಸಲನಗತವುದತ ಎೆಂದತ ರ್ನನತ ಕ್ೆೇಳಬಯಸತತ್ೆುೇರೆ್.  ಡನಬಸ್ ಪೆೇಟ ೆ- ದೊಡಾಬಳನಿಪತರ 
– ದೆೇವನಹಳಿಿ – ಕ್ೊೇಲನರ – ಮತಳಬನಗಿಲತ ರಸೆು ಇದನತನ ಯನವನಗ ಪೂಣಾಗೊಳಿಸಲನಗತತ್ುದ?ೆ  
ಮಧತಗಿರಿ - ಗೌರಿಬದನೂರತ – ಶ್ರೇನವನಸಪತರ ರಸೆು ಇದನತನ ಯನವನಗ ಪೂಣಾಗೊಳಿಸಲನಗತತ್ುದೆ 
ಎನತನವ ಬಗೆೆ ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರಿಸಬೆೇಕತ. 

 
ಶ್ರೇ ಸಿ.ಸಿ.ಪನಟ್ಟೇಲ್  :- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಸದಸಯರತ ಕ್ೆೇಳಿರತವ ಪರಶೆನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಉಪ 

ಪರಶೆನಗಳು ಇರಲ್ಲಲಿ.  ಹಿೇಗನಗಿ ಇವುಗಳಿಗೆ ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಿೆಂತ್ೆ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳಿೆಂದ ಉತ್ುರ ತ್ರಿಸಿ ಇವತಿುನ 
ಸೆಂಜೆಯಳಗ ೆಸದಸಯರಿಗೆ ಉತ್ುರವನತನ ಒದಗಿಸಲನಗತವುದತ. 
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ಪರಶೆನ ಸೆಂಖೆಯ: 2876 
(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದೆ) 

 
ಶ್ರೇ ಕೆ್.ಹರಿೇಶ   ಕತಮನರ :- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರೈೆತ್ರತ ಬಳಸತತಿುರತವ ಕತಮೆ 

ಭೂಮಯ ಬಗೆಗಿನ ವಿಶೆೇಷ್ನಧಿಕ್ನರಗಳು ಮತೆಂದತವರಿಯತ್ಕೆದತಾ ಎೆಂದತ ಲ್ಲಖಿತ್ ಉತ್ುರದಲ್ಲಿ 
ತಿಳಿಸಲನಗಿದೆ.  ಹನಲ್ಲ ವಿಶೇೆಷ ಅಧಿಕ್ನರವು ಇದೆ.  ಕತಮೆ ಭೂಮಯ ಹಕತೆ ಬರಟ್ಟೇಷರ ಕ್ನಲದಿೆಂದಲೂ 
ರೈೆತ್ರಿಗ ೆಇದಾ ಹಕತೆ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಅದನತನ ರ್ನಲತೆವರೆ ಸೆಂಕ್ೊೇಲೆಯವರಗೆ ಅವರಿಗೆ ಸೂೆಪತಪ ಮತ್ತು 
ಕಟ್ಟಿಗೆಗಳನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳಿಲತ ಅನತಮತಿ ನೇಡಬೆೇಕತ ಎನತನವುದತ ಈ ಹಿೆಂದಿನೆಂದಲೂ ಇತ್ತು.  ಈಗ 
ಅರೆ್ೇಕ ಕೃಷ್ಟ್ಕರತ ಕತಮೆ ಭೂಮಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಕೃಷ್ಟ್ ಮನಡಿದನಾರ.ೆ  ಈ ರಿೇತಿಯ ಭೂಮಗಳ ಬಗೆೆ 
ರೈೆತ್ರಿಗ ೆ ಯನವ ರಿೇತಿಯನದ ವಿಶೆೇಷ ಅಧಿಕ್ನರಗಳು ಇವಯೆೇ, ಅದೇೆ ರಿೇತಿಯನಗಿ ಈ ಕತಮೆ 
ಭೂಮಗೆ ನೇಡಿದ ವಿಶೇೆಷ ಅಧಿಕ್ನರವನತನ ಹಿೆಂಪಡೆಯತವ ಅಧಿಕ್ನರವೂ ಸಹ ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ಇದೆ.   

 
(ಮತೆಂದತ) 

729/30-3-2022/11-20/ಬಕ್ೆಪಿ-ಎೆಂಡಿ 

(ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಾತಿ) 

ಶ್ರೇ ಕೆ್. ಹರಿೇಶ   ಕತಮನರ (ಮತೆಂದತ):-   

ಆದಾರಿೆಂದ, ಇದತ ಅರೆ್ೇಕ ವಷಾಗಳಿೆಂದ ಕತಮೆ ಹಕತೆ ನಮಾ ಜಿಲೆಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಅದನತನ ಬೆೇರ ೆ ಬೆೇರ ೆ
ಜಿಲೆಿಯಲ್ಲಿ ಬೆೇರ ೆ ಬೆೇರ ೆ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಕರಯೆತತ್ನುರೆ. ಈ ಕತಮೆ ಜಮೇನನ ಹಕೆನತನ ನೇಡಬೆೇಕ್ೆೆಂದತ 
ಅರೆ್ೇಕ ವಷಾಗಳಿೆಂದ ರೈೆತ್ರ ಬೆೇಡಿಕ್ೆಯಿದ.ೆ ಹಿೆಂದಿನ ಸಕ್ನಾರ ಕೂಡ ಒೆಂದತ ಸಮತಿಯನತನ ರಚರೆ್ 
ಮನಡಿ, ಆ ಕತಮೆ ಜಮೇನನ ಹಕೆನತನ ಹತ್ತು ಎಕರಯೆವರಗೆ,ೆ ಈಗ ಐದತ ಎಕರ ೆ ಒೆಂದತ slab 
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ಮತ್ೊುೆಂದತ ಐದತ ಎಕರಗೆ ೆಇರ್ೂೆನೆಂದತ slab ಅನತನ ಮನಡಿ, ಅವರಿಗೆ ದರವನತನ ವಿಧಿಸಿ ನೇಡಬೆೇಕತ 
ಎನತನವೆಂತ್ಹ ತಿೇಮನಾನಕ್ೆೆ ಬೆಂದಿತ್ತು. ಆದರ,ೆ ಅದತ ಅನತಷ್ನಾನವನಗಲ್ಲಲಿ. ಆದತದರಿೆಂದ ದಯಮನಡಿ 
ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಆ ಕತಮೆ ಜಮೇನನ ಹಕೆನತನ ನೇಡತತ್ನುರೆಯ್ಕೇ ಎೆಂದತ ತ್ಮಾ ಮೂಲಕ ಮನನಯ 
ಸಚಿವರನತನ ಕ್ೆೇಳಬಯಸತತ್ೆುೇರ್ೆ. 

ಶ್ರೇ ಎಸ್.ಎಲ್.ಭೊೇಜೇೆಗೌಡ (ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್ೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ದಯಮನಡಿ 
ಅವರ ಪರಶೆನಯ ಜೊತ್ೆಗೆ ರ್ನನತ ಕ್ೆಲವು ಸಲಹೆಗಳನತನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇೆರಿಸಿ ಹೆೇಳಿಬಡತತ್ುೆೇರ್ೆ. ಅದಕ್ೆೆ ಮನನಯ 
ಕೆಂದನಯ ಸಚಿವರತ ಒಟ್ಟಿಗ ೆಉತ್ುರ ಹೆೇಳಲ್ಲ.  

ಶ್ರೇ ಆರ.ಅಶೆ್ೇಕ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಕ್.ೆಹರಿೇಶ  ಕತಮನರ ರವರತ 
ರನಜಯದ ಕತಮೆ ಜಮೇನತಗಳ ಹಕ್ಕೆನ ಬಗೆೆ ಕ್ೆೇಳಿದನಾರೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನನಡ ಜಿಲೆಿಯಲ್ಲಿ ಕತಮೆ, ಬನಣ್ ೆಮತ್ತು 
ಕ್ನಣ್ೆ ಈ ರಿೇತಿ ಇದೆ. ಉತ್ುರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸೂೆಪಿಪನ ಬೆಟಿ, ಹನಡಿ  ಎನತನತ್ನುರೆ. ಕ್ೊಡಗತ ಜಿಲೆಿಯಲ್ಲಿ 
ಜಮಾ ಮತ್ತು ಬನಣ್ ೆಎೆಂದತ ಈ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಜಮೇನತಗಳಿವೆ. ಈ ರಿೇತಿಯ ಜಮೇನತಗಳನತನ ರೈೆತ್ರತ 
ಬಹಳ ವಷಾಗಳಿೆಂದ ಉಳುಮ ಮನಡತತಿುದನಾರ.ೆ ಅೆಂದರ ೆಬರಟ್ಟಷರ ಕ್ನಲದಿೆಂದ ಅೆಂತ್ಹ ಜಮೇನತಗಳನತನ 
ಉಳುಮ ಮನಡತತಿುದನಾರ.ೆ ಈ ಜಮೇನತಗಳಿಗ ೆಸೆಂಬೆಂಧಪಟಿೆಂತ್ ೆಸತಪಿರೇೆಂ ಕ್ೂೆೇಟ ಾನ ಆದೆೇಶಗಳಿವೆ. 
ಈ ಹಿೆಂದ ೆಇವುಗಳನತನ ರೈೆತ್ರಿಗ ೆಕ್ೊಡಬೇೆಕ್ೆೆಂದತ ಆದನಗ, ಕ್ನನೂನತ ಇಲನಖ ೆಅದಕ್ೆೆ ಒಪಿಪಗೆಯನತನ 
ನೇಡಲ್ಲಲಿ. ಅದಕ್ೆೆ ಅವರತ ಏನತ ಒಪಿಪಗ ೆ ನೇಡಿದನಾರೆೆಂದರೆ, ಕ್ೆೇೆಂದರ ಸಕ್ನಾರದ ಅನತಮೇದರೆ್ 
ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆೆಂಡತ ಕ್ೂೆಡಬೇೆಕ್ೆೆಂದತ ತ್ಮಾ ಅಭಿಪನರಯ ನೇಡಿದನಾರ.ೆ ಆದತದರಿೆಂದ, ಈಗ ಅದತ 
ಸನಧಯವನಗತತಿುಲಿ. ಈ ರಿೇತಿಯ ಜಮೇನತಗಳನತನ ಆ ರೈೆತ್ರಿಗೇೆ ಕ್ೂೆಡಬೇೆಕ್ೆೆಂಬ ಮನಸಿಾತಿಯಲ್ಲಿ ರ್ನವು 
ಯೇಚರೆ್ ಮನಡತತಿುದೆಾೇರ್ೆ. ಏಕ್ೆೆಂದರ,ೆ ಅವರತ ಸತಮನರತ ಎೆಂಬತ್ತು ಹನಗೂ ನೂರತ ವಷಾಗಳಿೆಂದ ಆ 
ಜಮೇನತಗಳಲ್ಲಿ ಉಳುಮ ಮನಡತತಿುದನಾರ.ೆ ಆದರೆ, ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ಅವುಗಳಿೆಂದ ಆದನಯ ಬರತತಿುಲಿ. ಅದೆೇ 
ರಿೇತಿ ಅವರನತನ ಸತಮಾರ್ೆ ಬಡಿಸತವುದಕೂೆ ಆಗತತಿುಲಿ. ಈಗ ಚಿಕೆಮಗಳೂರತ ಜಿಲೆಿಯಲ್ಲಿಯ್ಕೇ ಸತಮನರತ 
45 ಸನವಿರ ಎಕರ ೆಇದೆ. ಹನಸನ ಜಿಲೆಿಯಲ್ಲಿ 35 ಸನವಿರ ಎಕರ ೆಇದೆ. ಕ್ೂೆಡಗತ ಜಿಲೆಿಯಲೂಿ ಸಹ 
ಇದೆ. ಈಗ ಸಕ್ನಾರಕೂೆ ಇಲಿ, ರೈೆತ್ರಿಗೂ ಇಲಿ. ಇದತ ಸತಮಾರ್ೆ ಅತ್ೆಂತ್ರವನಗಿದೆ.  
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ಶ್ರೇ ಎಸ್.ಎಲ್.ಭೊೇಜೇೆಗೌಡ (ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್ೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ಮನನಯ 
ಸಚಿವರಿಗೆ ಇನೂನ ಸಾಲಪ ಜನಸಿು ಮನಹಿತಿಯನತನ ಒದಗಿಸತತ್ೆುೇರೆ್. ಈ ಒತ್ತುವರಿ ಸಮಸಯೆ ಬಹಳ ತಿೇವರವನಗಿ 
ಎಲನಿ ಕಡಗೆಳಲ್ಲಿ ಇದೆ. Especially ಮಲೆರ್ನಡತ ಮತ್ತು ಕರನವಳಿ ಭನಗ ಅದರ ಜೊತ್ೆಗೆ ಶ್ವಮಗೆ 
ಜಿಲೆಿಯಿೆಂದ ಉತ್ುರ ಕನನಡದವರಗೆ ೆ ಬಹಳ ಒತ್ತುವರಿ ಇದೆ. ಮನನಯ ಸಚಿವರ ಆಲೊೇಚರೆ್ ತ್ತೆಂಬನ 
ಚೆರ್ನನಗಿದ.ೆ ಇದಕ್ೆೆ ಉಪ ಸಮತಿ ರಚಿಸಲನಗಿದೆ ಎೆಂದತ ತಿಳಿಸಿದನಾರ.ೆ ಅೆಂದರೆ, ಸೂೆಪಿಪನ ಬೆಟಿ, ಉಲುಣಿ 
ಮತ್ತು ಗೊೇಮನಳ. ಆಮೇಲೆ ಇರ್ೂೆನೆಂದತ ವಿಚನರವೆೆಂದರೆ, ಗೊೇಮನಳವನತನ ಸಹ ರಕ್ಷಣ್ೆ 
ಮನಡಬೇೆಕ್ನಗಿದ.ೆ ಗೂೆೇಮನಳವನತನ ಏಕ್ೆ ರಕ್ಷಣ್ೆ ಮನಡಬೇೆಕ್ನಗಿದ ೆ ಎೆಂದರೆ, ಇವತ್ತು ಗೊೇವುಗಳ 
ರಕ್ಷಣ್ೆಗೂೆೇಸೆರ ಇರತವೆಂತ್ಹ ಗೊೇಮನಳ ಯನವುದಕೂೆ ಸನಲದತ. ಅದರ ಜೊತ್ೆ ಗೊೇಮನಳವನತನ 
ರಕ್ಷಣ್ ೆಮನಡತವುದರ ಜೊತ್ಗೆೆ ರೈೆತ್ರನತನ ಸಹ ಉಳಿಸಬೇೆಕ್ನಗಿದ.ೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅತಿೇ ಸಣಾ ರೈೆತ್ರದಾೆ ಸಮಸೆಯ 
ಇರತವೆಂರ್ಥದತಾ. ಹನಗನಗಿ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಏನತ ಕ್ನಫಿ ತ್ೊೇಟದ ಬಗೆೆ ಆಲೂೆೇಚರೆ್ ಮನಡಿದನಾರ.ೆ ಈಗ 
ಅವರತ ಎಷತಿ ವಷಾವಿದಾರೂ ಸಹ ಅವರತ ಏನತ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಆಗತವುದಿಲಿ. ಈಗ ಜಿಲೆಿ 
ಜಿಲೆಿಗಳಿಗೆ FSO (Forest Settlement Officer) ಗಳನತನ appointment ಮನಡಿದನಾರ.ೆ ಆ 
FSO ಗಳಿೆಂದ report ಬರಬೆೇಕ್ನದರೆ, years together ಆಗತತ್ುದೆ. ಅದಕ್ೆೆ decision 
ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳಿಲ್ಲ. ಈಗ ಕ್ನಫಿ ಪನಿೆಂಟರ ಗಳಿಗೆ ನೇವು ಇಷತಿ ಎಕರಯೆನತನ ಒತ್ತುವರಿ ಮನಡಿದಿಾೇರಿ, ಒೆಂದತ 
ಎಕರಗೆ ೆ ಇಷ್ಟ್ಿಷತಿ ದೆಂಡ ಹನಕತತ್ೆುೇವೆೆಂದತ ಹೆೇಳಿದರೆ. ಅವರತ ಆ ದೆಂಡ ಕಟತಿವುದಕ್ೆೆ ತ್ಯನರಿದನಾರೆ. 
ಅವರಿಗೆ confirm ಮನಡಲ್ಲ. ಇದರಿೆಂದ ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ಕ್ೊೇಟಯೆಂತ್ರ ರೂಪನಯಿ ಹಣ ಬರತತ್ುದೆ. 
ದಯಮನಡಿ Coffee Planters ಗಳಿಗೆ ಇದನತನ ಮನಡಿಕ್ೂೆಡಬೇೆಕ್ೆೆಂದತ ಕ್ೂೆೇರತತ್ೆುೇರೆ್. 

ಶ್ರೇ ಆರ.ಅಶೆ್ೇಕ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮದಲತ ಮನನಯ ಕ್.ೆಹರಿೇಶ  
ಕತಮನರ ರವರತ ಕತಮೆ ಜಮೇನತಗಳ ಬಗೆೆ ಪರಶೆನಯನತನ ಕ್ೆೇಳಿದನಾರೆ. ಈಗನಗಲೆೇ ಸಕ್ನಾರ 
ಕ್ನಯಬರೆ್ಟ ನಲ್ಲಿ ಇದಕ್ೆೆ ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಿೆಂತ್ ೆ ಒೆಂದತ ತಿೇಮನಾನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಳಿಲನಗಿದ.ೆ ನನನ 
ಅಧಯಕ್ಷತ್ಯೆಲೆಿೇ ಈ ಜಮೇನತಗಳನತನ ಹೆೇಗೆ ಕ್ನನೂನತ ಪರಕ್ನರ ಕ್ೊಡಬೆೇಕ್ೆೆಂದತ ಉಪ ಸಮತಿ 
ರಚಿಸಲನಗಿದ.ೆ ಈಗ ಸತಪಿರೇೆಂ ಕ್ೊೇಟ ಾ ಮತ್ತು ಇತ್ರ ೆ ಕ್ೊೇಟ ಾಗಳಲ್ಲಿ ಇದಕ್ೆೆ ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಿೆಂತ್ೆ 
ಸನವಿರನರತ ಪರಕರಣಗಳು ನಡಯೆತತಿುವ.ೆ ಈಗ ಸಕ್ನಾರದಿೆಂದ ಕ್ೂೆಡಬೇೆಕ್ೆೆಂದರೆ, ಅಲ್ಲಿನವರೆೇ ಅವರಿಗೆ 
ಹೆೇಗ ೆ ಕ್ೊಡತತಿುೇರನ ಎೆಂದತ ಕ್ೆೇಳುತ್ನುರೆ. ಈಗ ಸೂೆಪಿಪನ ಬೆಟಿವೆೆಂದತ, ಅದತ ಹಸತಗಳಿಗೆ ಹತಲತಿ 



   40 
                                        ವಿಪ/೩೦-೦೩-೨೦೨೨ 
  

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

ಬೆಳೆದತಕ್ೂೆಳುಿವುದಕ್ೆೆೆಂದತ ಇದೆ. ಅದನತನ ಅವರಿಗೆ ಕ್ೊಟಿರ,ೆ ಅದರ ಸತತ್ು ರ್ನವು ಸಹ ಇದೆಾೇವೆ ನಮಗೂ 
ಸಹ ನೇಡಿ ಎೆಂದತ ಪರಕರಣಗಳು ಕ್ೊೇಟ ಾಗೆ ಹೊೇಗಿವ.ೆ ಇದಕ್ೆೆ ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಿೆಂತ್ೆ ಸಕ್ನಾರ ನನನ 
ಅಧಯಕ್ಷತ್ಯೆಲೆಿೇ ಒೆಂದತ ಉಪ ಸಮತಿಯನತನ ರಚರೆ್ ಮನಡಿದನಾರ.ೆ ರ್ನನತ ರೈೆತ್ರ ಪರವನಗಿ ಎೆಂದತ 
ಯೇಚರೆ್ ಮನಡತತಿುದೆಾೇರ್ೆ. ಈಗ ಸಮತಿ ಸಭೆಯನತನ ಕರಯೆತತ್ೆುೇರ್.ೆ ಆ ಉಪ ಸಮತಿಯಲ್ಲಿ ಮನನಯ 
ಸಚಿವರತಗಳು ಇದನಾರ.ೆ ಇದಕ್ೆೆ ಕ್ನನೂನತ ಅಭಿಪನರಯ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊೆಂಡತ ಒೆಂದತ ಒಳೆಿಯ ತಿೇಮನಾನ 
ಮನಡತತ್ೆುೇವ.ೆ ಎರಡರೆ್ಯದನಗಿ ಮನನಯ ಎಸ್.ಎಲ್.ಭೊೇಜೇೆಗೌಡರತ ಹೆೇಳಿದೆಂತ್,ೆ ಮಲೆರ್ನಡತ 
ಭನಗದಲ್ಲಿ ಇರತವೆಂತ್ಹ ಜಮೇನತಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ನಫಿ ಬೆಳೆಗಳನತನ ಬಳೆೆದತಕ್ೂೆೆಂಡಿದನಾರೆ. ಅೆಂತ್ಹ 
ಜಮೇನತಗಳನತನ ರ್ನವು ವನಪಸತೆ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುಿವುದಕೂೆ ಆಗತತಿುಲಿ ಮತ್ತು ಅವರಿಗ ೆಕ್ೊಡತವುದಕೂೆ 
ಆಗತತಿುಲಿ, ಇೆಂತ್ಹ ಪರಿಸಿಾತಿ ಇದೆ. ರ್ನವು ಅೆಂತ್ಹ ಜಮೇನತಗಳನತನ ಲ್ಲೇಸ್ ಗೆ ಕ್ೊಡಬೇೆಕ್ೆೆಂದತ 
ಯೇಚರೆ್ ಮನಡತತಿುದೆಾೇವೆ. ಆದರೆ, ಅದನತನ ಕ್ೂೆಡತವುದಕ್ೆೆ ಏರೆ್ೇನತ ನಬೆಂಧರೆ್ಗಳನತನ ಮನಡಬೇೆಕತ 
ಎೆಂಬತದರ ಬಗೆೆ ಯೇಚರೆ್ ಇದೆ. ರ್ನನತ ಚಿಕೆಮಗಳೂರತ, ಕ್ೊಡಗತ ಮತ್ತು ಹನಸನ ಜಿಲೆಿಗಳಿಗೆ ಭೆೇಟ್ಟ 
ನೇಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಭೆೇಟ್ಟ ನೇಡತವೆಂತ್ಹ ಸೆಂದಭಾದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿರತವೆಂತ್ಹ ರೈೆತ್ರನತನ ಕರದೆತ, ಅವರ 
ಜೊತ್ೆ ಮನತ್ರ್ನಡಿ, ರೈೆತ್ರ ಅಭಿಪನರಯಗಳನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆೆಂಡತ, ಇವುಗಳನತನ ಅವರಿಗೆ ಹೆೇಗ ೆ
ಕ್ೊಡಬಹತದತ? ಮತ್ತು ಎಷತಿ ವಷಾಕ್ೆೆ ಲ್ಲೇಸ್  ಕ್ೂೆಡಬೇೆಕತ ಮತ್ತು ಇದರಿೆಂದ ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ಎಷತಿ ಆದನಯ 
ಬರತತ್ುದ ೆ ಎೆಂದತ ರೆ್ೂೇಡತತ್ೆುೇವೆ. ಏಕ್ೆೆಂದರ ೆ ರ್ನವೇೆ ಒೆಂದತ ಆದೇೆಶ ಹೂೆರಡಿಸಿಬಟಿರೆ, ಆಗ ರೈೆತ್ರತ 
ಇದಕ್ೆೆ ವಿರೂೆೇಧ ಮನಡಿ, ಇಷ್ೊಿೆಂದತ ಹಣ ಕ್ೊಡತವುದಕ್ೆೆ ಆಗತವುದಿಲಿವೆನತನತ್ನುರೆ. ಅದಕ್ೆೆ ಅಲ್ಲಿ ಕತಳಿತ್ತ 
ರೈೆತ್ರ ಜೊತ್ೆ ಒೆಂದತ ಸೆಂವನದ ಮನಡತತ್ೆುೇವ.ೆ ಈ ತಿೆಂಗಳ ಮೂವತ್ತು ದಿನಗಳ ಒಳಗೆ ಚಿಕೆಮಗಳೂರತ 
ಮತ್ತು ಕ್ೂೆಡಗತ ಜಿಲೆಿಗೆ ರ್ನರೆ್ೇ ಭೆೇಟ್ಟ ನೇಡತತ್ೆುೇರೆ್. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಭೆೇಟ್ಟ ನೇಡಿ ರೈೆತ್ರ ಜೊತ್ೆ ಮನತ್ತಕತ್ೆ 
ಮನಡಿ, ಅವರಿಗೆ ಒೆಂದತ ಒಳೆಿಯ ಸಿಹಿ ಸತದಿಾಯನತನ ಕ್ೊಡತವೆಂರ್ಥದಾಕ್ೆೆ ಕರಮ ಕ್ೆೈಗೂೆಳಿತ್ುೆೇರೆ್. ಮನನಯ ಕ್.ೆ 
ಹರಿೇಶ  ಕತಮನರ  ರವರತ ಏನತ ಪರಶೆನಯನತನ ಕ್ೆೇಳಿದನಾರ,ೆ ಅದಕ್ೆೆ ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಿೆಂತ್ೆ ಉಪ ಸಮತಿಯಲ್ಲಿ 
ತಿೇಮನಾನ ಕ್ೈೆಗೊಳುಿತ್ೆುೇವೆ. 

ಶ್ರೇ ಕೆ್. ಹರಿೇಶ   ಕತಮನರ :- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಕೆಂದನಯ ಸಚಿವರತ ಉಪ 
ಸಮತಿ ಮನಡಿರತವುದನತನ ಉಲೆಿೇಖಿಸಿದನಾರ.ೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಗೊೇಮನಳ, ಗನಯರನಣ, ಹತಲತಿಬನನ ಮತ್ತು 
ಸೂೆಪಿಪನ ಬೆಟಿ ಎೆಂದತ ಇದ.ೆ ಆದರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕತಮೆ ಜಮೇನತ ಸೇೆರಿಲಿ. ದಯವಿಟತಿ ಇದನತನ ಸಹ 
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ಸೇೆರಿಸಬೆೇಕತ. ಈಗ ಗೊೇಮನಳದ ಬಗೆೆ ಹೇೆಳುವುದನದರೆ, ಈ ಗೊೇಮನಳ ಜಮೇನನತನ ಕ್ೊಡತತ್ನು 
ಹೊೇದೆಂತೆ್, ಗೊೇಮನಳ ಜಮೇನತ ಈಗ ಕಡಿಮಯನಗಿದೆ. ಈಗ ಸಕ್ನಾರ ಗೂೆೇಮನಳ ಜಮೇನನತನ 
ಉಳಿಸಿಕ್ೂೆಳಿಬೇೆಕ್ನದೆಂತ್ಹ ಅನವನಯಾತ್ೆ ಇದೆ ಎೆಂಬತದನತನ ಮನನಯ ಸಚಿವರ ಗಮನಕ್ೆೆ ತ್ರತತಿುದೆಾೇರ್ೆ.  

ಶ್ರೇ ಆರ.ಅಶೆ್ೇಕ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ಗೊೇಮನಳ ಜಮೇನನತನ 
ಉಳಿಸಿಕ್ೂೆಳುಿವ ಪರವನಗಿದೆಾೇರ್ೆ. ಇದಕ್ೆೆ ಬಹಳ ಒತ್ುಡ ಬರತತಿುದೆ. ಮರೆ್ನಯ ದಿವಸ ಇದಕ್ೆೆ 
ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಿೆಂತ್ ೆವಿಧನನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪರಶೆನಯ್ಕೇ ಬೆಂದಿತ್ತು. ಮನನಯ ವಿರೆ್ೂೇಭ ಬನವೆಯವರತ ಬೆಂದನಗ, 
ಜಮೇನತಗಳನತನ ಶನಲೆಗಳಿಗೆ ದನನವನಗಿ ನೇಡಿದಾರತ. ಈಗ ಆ ಜಮೇನತಗಳನತನ ಸಹ ನಮಗೆ ನೇಡಿ 
ಎೆಂದತ ಮನವಿಗಳು ಬೆಂದಿವ.ೆ ಇದೆಲನಿ ಬಹಳ ರೆ್ೂೇವಿನ ಸೆಂಗತಿ. ಈ ರಿೇತಿ ಆಗಬನರದತ ಎೆಂಬತದತ 
ನನನ ಅಭಿಪನರಯ. ಆದತದರಿೆಂದ, ರ್ನವು ಗೊೇಮನಳ ಜಮೇನನತನ ಕ್ೊಡತವೆಂತ್ಹ ಮನಸಿಾತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲಿ. 
ರೈೆತ್ರತ ಏನತ ಉಳುಮ ಮನಡಿ, ದೆೇಶ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜಯಕ್ೆೆ ಸಹನಯ ಮನಡತತಿುದನಾರ.ೆ Purely 
ರೈೆತ್ರನಗಿರತವೆಂತ್ಹವರಿಗೆ ಕತಮೆ ಜಮೇನನತನ ಸೇೆರಿಸತವೆಂತ್ಹ ವಯವಸಾೆ ಮನಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ  

ಶ್ರೇ ಕೆ್. ಹರಿೇಶ   ಕತಮನರ :-  ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈ ಕತಮೆ ಜಮೇನನ ಬಗೆೆ ಅರಣಯ 
ಇಲನಖಯೆ ಕಡಯೆಿೆಂದ ಸಮಸೆಯ ಇದೆ. ದಯವಿಟತಿ ಇದನತನ ಸರಿಪಡಿಸಬೆೇಕತ. 
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ಪರಶೆನ ಸೆಂಖೆಯ 2860 
(ಉತ್ುರವನತನ ಒದಗಿಸಲನಗಿದೆ) 

ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆುೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರವನತನ 
ಒದಗಿಸಿದನಾರ.ೆ ರನಷ್ಟ್ರೇಯ ಹೆದನಾರಿಗಳ Toll ಗಳಲ್ಲಿ Ambulance ಇರಬಹತದತ ಮತ್ತು VIP Lane 
ಗಳಿರಬಹತದತ. ಇವುಗಳಿಗ ೆ ನದಿಾಷಿವನದೆಂತ್ಹ ಪರ್ಥಗಳು ಇಲಿ. ಆದರೆ, ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ತ್ಮಾ 
ಉತ್ುರದಲ್ಲಿ ಇವುಗಳಿಗೆ ಪರತ್ೆಯೇಕವನದ ಪರ್ಥಗಳನತನ ಮೇಸಲ್ಲಡಲನಗಿದೆ ಎೆಂದತ ತಿಳಿಸಿದನಾರ.ೆ ಈಗ 
ಪರತ್ೆಯೇಕವನದ ಪರ್ಥಗಳನತನ ಮೇಸಲ್ಲಡದೆೇ ಇರತ್ಕೆೆಂತ್ಹ Toll ಗಳು ಸಹ ಇವೆ. ಮತ್ೆು ಆ ಪರ್ಥಗಳನತನ 
ಇಟ್ಟಿರತವೆಂತ್ಹ Toll ಗಳಲೂಿ ಕೂಡ, ಪರ್ಥಗಳನತನ ಕ್ೆಲವು Toll ನವರತ ಮಧಯದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದನಾರ,ೆ ಕ್ೆಲವು 
Toll ನವರತ ಆ ಕಡೆ ಭನಗಕ್ೆೆ ಇಡತತ್ನುರೆ. ಮತ್ುೆ ಕ್ಲೆವು Toll ನವರತ ಈ ಕಡ ೆಭನಗಕ್ೆೆ ಇಡತತ್ನುರೆ. 
ಇವುಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಎೆಂದತ ಗೂೆತ್ನುಗತವುದೇೆ ಇಲಿ. ಮತ್ೆು Toll ಗಳಲ್ಲಿ ಸತಮನರತ ಹತ್ತು ನಮಷಕೂೆ ಹೆಚತಚ 
ಸಮಯ traffic jam ಆಗತತ್ುದೆ. ಈ ರಿೇತಿ Toll ಗಳಲ್ಲಿ ಹತ್ುರಿೆಂದ ಹದಿರೆ್ೈದತ ನಮಷ 
ಕ್ನಯತವುದನದರೆ ಜನಸನಮನನಯರ ಪರಿಸಿಾತಿ ಏನತ?  

 ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈ VIP ಗಳು ಹೂೆೇಗತವನಗ, ಈಗ ಶನಸಕರನದ ಮನನಯ 
ತ್ತಕರನೆಂ ರವರತ ಒೆಂದತ ದೂರತ ನೇಡಿದನಾರೆೆಂದತ ಉತ್ುರ ನೇಡಿದನಾರೆ. ಈ ಮನನಯ ಶನಸಕರತ 
ಹೊೇಗತವನಗ ಅವರತ ಪರತ್ೆಯೇಕವನದ ಸಾಳದಲ್ಲಿಯ್ಕೇ ಹೊೇದರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿರತವೆಂತ್ಹ Attender 
ಬೆಂದತ gate ತ್ೆಗೆಯತವುದಕ್ೆೆ ಐದತ ನಮಷ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುಿತ್ನುರ್ೆ. ಅವನತ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೊಿೇ ಕತಳಿತಿರತತ್ನುರ್ೆ. 
ರ್ನವು ಹನನ್ ಾ ಮನಡಿ ಮನಡಿ ಸನಕ್ನದರೂ ಸಹ ಅವರತ ಬರತವುದಿಲಿ. ಅವರಿಗ ೆ ಒೆಂದತ ರಿೇತಿಯ 
ಧಿೇಮನಕತ. ಆಮೇಲೆ, Toll Plaza ಗಳಲ್ಲಿ ಮನಷಾಲ್ ಗಳನತನ ರೆ್ೇಮಕ ಮನಡಲನಗಿದ ೆ ಎೆಂದತ 
ತಿಳಿಸಿದನಾರ.ೆ Toll Plaza ಗಳಲ್ಲಿ Marshall ಗಳನತನ ರೆ್ೇಮಕ ಮನಡಿಲಿ, ಅಲ್ಲಿ Bouncer ಗಳು 
ಮತ್ತು ರೌಡಿಗಳನತನ ರೆ್ೇಮಕ ಮನಡಿದನಾರ.ೆ ಆದರ,ೆ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ತ್ಮಾ ಉತ್ುರದಲ್ಲಿ Marshall 
ಗಳನತನ ರೆ್ೇಮಕ ಮನಡಲನಗಿದೆ ಎೆಂದತ ತಿಳಿಸಿದನಾರ.ೆ ಈ ಮನಹಿತಿಯನತನ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ 
ನೇಡಿರತವುದತ ಅಲಿ. ಈ ಮನಹಿತಿಯನತನ National Highway Authority of India ಯವರತ 
ನೇಡಿದನಾರ.ೆ ಈಗ Ambulance and VIP ಗಳು ಹೂೆೇಗತವ ಜನಗದಲ್ಲಿ Marshall ಗಳು ಇರಬೇೆಕತ 
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ಎೆಂದತ ಉತ್ುರದಲ್ಲಿ ನೇಡಿದನಾರೆ. ಆದರೆ, ಟೂೆೇಲ್ ಗಳಲ್ಲಿ Bouncer ಗಳು ಮತ್ತು ರೌಡಿಗಳನತನ ರೆ್ೇಮಕ 
ಮನಡಿಕ್ೊೆಂಡಿದನಾರೆ. ಯನವುದೆೇ VIP ಗಳು ಸಹ ಸತರಕ್ಷಿತ್ವನಗಿ Toll ಗಳಲ್ಲಿ ಪನಸ್  ಆಗತವುದಕ್ೆೆ 
ಬಡತವುದಿಲಿ. ಮತ್ುೆ ಜನಸನಮನನಯರತ ಹದಿರೆ್ೈದತ ನಮಷಕೂೆ ಹೆಚತಚ ಸಮಯ Toll ಗಳಲ್ಲಿ 
ಕ್ನಯಬೆೇಕತ. ಈ ರಿೇತಿಯ ಅವಯವಸೆಾಯನಗತತ್ುದ.ೆ ಈಗ VIP Lane ಗಳನತನ ಒೆಂದತ Toll ನ 
ಮಧಯದಲ್ಲಿ ಹನಕತತ್ನುರೆ. ಇರೆ್ೂನೆಂದತ Toll ನಲ್ಲಿ ಆ ಕಡ ೆ ಹನಕತತ್ನುರ.ೆ ಮತ್ೂೆುೆಂದತ Toll ನಲ್ಲಿ ಈ 
ಕಡಗೆ ೆಹನಕತತ್ನುರ.ೆ ಅದಕ್ೆೆ ಎಲನಿ Toll ಗಳಲೂಿ ಕೂಡ ಒೆಂದತ ನದಿಾಷಿವನಗಿ VIP Lance ಗಳು 
ಇೆಂತ್ಹ ಕಡ ೆ ಅೆಂದರೆ, ಎಡ ಭನಗ ಅರ್ಥವನ ಬಲ ಭನಗವೆೆಂದತ ಮನಡಬೇೆಕತ. ಎಷ್ೊಿೇ ಕಡ ೆಯನವುದೇೆ 
ಕ್ನರಣಕೂೆ ಸಹ ಸಕ್ನಾರಿ ವನಹನಗಳನತನ ಸಹ ಬಡತವುದಿಲಿ. ಈಗ ಬ.ಬ.ಎೆಂ.ಪಿ. ಮತ್ೂೆುೆಂದತ 
ಇಲನಖಯೆ ಸಕ್ನಾರಿ ವನಹನಗಳಿಗೆ “ಜಿ” ಇಲಿವೆೆಂದರ,ೆ ದತಡತಾ ಕ್ೂೆಟತಿ ಹೂೆೇಗಿ ಎನತನತ್ನುರ.ೆ ಈಗ 
ಸಕ್ನಾರಿ ವನಹನವೆೆಂದತ ಇದಾರೂ ಕೂಡ ಹಣ ತ್ತೆಂಬಬೆೇಕತ ಎನತನತ್ನರ.ೆ  

(ಮತೆಂದತ.) 

(೭೩೦) ೩೦.೦೩.೨೦೨೨ ೧೧.೩೦ ಎಸ್ ವಿ-ಎಕ್ೆ  

(ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಾತಿ) 

ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆುೇಗೌಡ (ಮತೆಂದತ):-  

ಈಗ ಬಬಎೆಂಪಿಯವರದತಾ ಸಕ್ನಾರಿ ವನಹನವನಗಿರತತ್ುದೆ.  ‘ಜಿ’  ಎನತನವುದತ ಇಲಿ ಎೆಂದರೆ ಹಣ ಕ್ೂೆಟತಿ 
ಹೊೇಗತ ಎೆಂದತ ಹೇೆಳುತ್ನುರೆ.  ಸಕ್ನಾರಿ ವನಹನ ಎೆಂದತ ಇದಾರೂ ಕೂಡ ಹಣ ತ್ತೆಂಬಬೇೆಕತ, ನಮಾ 
ವನಹನದ ಮೇಲೆ ‘ಜಿ’ ಇಲಿ ಎನತನತ್ನುರ.ೆ  ಇಲ್ಲಿ ಎೆಂತ್ಹ ದೂೆಡಾ ಅರ್ನಹತತ್ವನಗತತಿುದೆ ಎೆಂದರೆ 
ದೆಂಧಯೆನಗಿಬಟ್ಟಿದೆ. ವಿ.ಐ.ಪಿ. ಪನಸ್  ಹನಕ್ಕಕ್ೊೆಂಡತ ನಮಾ ವನಹನದಲ್ಲಿ ಹೂೆೇಗತವುದಕ್ೆೆ ಮೂರತ ಕ್ನಸಿನ 
ಕ್ಕಮಾತಿುಲಿ. ಅಷ್ೂೆಿೆಂದತ ಸಮಯ ಕ್ನಯಬೆೇಕ್ನಗತತ್ುದೆ.  ದಯವಿಟತಿ ಇದಕ್ೆೆ ಏನತ ಮನಡತತಿುೇರಿ 
ಎೆಂಬತದನತನ ಹೆೇಳಿ.  ಇದಕ್ೆೆ ಸತಧನರಣ್ೆಯನತನ ತ್ರಬೇೆಕತ.  
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ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಸಚಿವರೆೇ, ಇದತ ಒಬುರ ಸಮಸೆಯಯಲಿ. ಎಲಿರ ಸಮಸಯೆಯನಗಿದೆ. 
ರ್ನನೂ ಸಹಿತ್ ಎದತರಿಸಿದೆಾೇರ್ೆ.  ವಿಐಪಿ ಲೆೇನ್  ಎೆಂದತ ಹೆೇಳುತ್ನುರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಟರಕ  ಮತೆಂತ್ನದವುಗಳನತನ 
ನಲ್ಲಿಸಿರತತ್ನುರ.ೆ  ನಮಗೂ ಎದತರನಗಿರಬಹತದತ, ಅದರ ೆನನಗೆಂತ್ೂ ಆಗಿದೆ.  ಇದತ ಇಡಿೇ ಸದನದ 
ಸಮಸೆಯ.   ಹಿೆಂದ ೆಮನನಯ ಮಹದೆೇವಪಪನವರತ ಲೂೆೇಕ್ೂೆೇಪಯೇಗಿ ಸಚಿವರನಗಿದನಾಗ ಈ ಬಗೆೆ ಒೆಂದತ 
ಸಭೆಯನತನ ನಡಸೆಿದಾರತ.  ಮನನಯ ಮರಿತಿಬೆುೇಗೌಡರತ ಹೆೇಳುತಿುರತವ ಮನತ್ತ ಸರಿಯಿದ.ೆ  ಈ 
ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಒೆಂದತ ಸಪಷಿವನದ ತಿೇಮನಾನವನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಳಿಬೇೆಕತ.   

ಶ್ರೇ ಸಿ.ಸಿ.ಪನಟ್ಟೇಲ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಶನಸಕ ಮತ್ರರನದೆಂತ್ಹ ಮನನಯ 
ಮರಿತಿಬೆುೇಗೌಡರತ ಎತಿುರತವೆಂತ್ಹ ಪರಶೆನಗ,ೆ as a PWD Minister, including myself, ನನನ 
ಸಹಮತಿಯಿದೆ. ಒೆಂದತ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ವಿ.ಐ.ಪಿ, ಆೆಂಬತಲೆನ್ೆ  ಮತ್ತು ಪೂೆಲ್ಲೇಸ್  ವನಹನಗಳಿಗೆ ದನರಿ 
ಮನಡಿಕ್ೊಡಬೆೇಕತ ಎನತನವುದರ ಬಗೆೆ ಇನತನ ಎರಡತ ಮೂರತ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ೇೆೆಂದರ ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ಪತ್ರವನತನ 
ಬರೆಯತತ್ೆುೇರೆ್.  ಅದಕ್ೆೆ ಪನರಮನಣಿಕ ಪರಯತ್ನವನತನ ರ್ನನತ ಮನಡತತ್ೆುೇರ್ೆ.   

 ಮನಷಾಲ್ ಗಳ ಬಗೆೆ ಹೆೇಳಿದರತ.  ಅಲ್ಲಿ ಮನಷಾಲ್  ಇರತವುದಿಲಿ.  ಬೆೇರ ೆ ಯನರರೆ್ೂನೇ 
ನಲ್ಲಿಸಿರತತ್ನುರ.ೆ ಅವರತ misbehave ಮನಡತತ್ನುರೆ.   

 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಇವರರೆ್ನಲನಿ ಕರದೆತ ಒೆಂದತ ಸಭೆಯನತನ ಮನಡಿ.  

 ಶ್ರೇ ಸಿ.ಸಿ.ಪನಟ್ಟೇಲ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈ ಅಧಿವೆೇಶನ ಮತಗಿದ ನೆಂತ್ರ ಉಭಯ 
ಸದನಗಳ ಪಿೇಠನಸಿೇರ್ನಧಿಕ್ನರಿಗಳೊೆಂದಿಗ ೆಒೆಂದತ ಸಭೆಯನತನ ಮನಡಿ ಸೂಕುವನದ ನದೆೇಾಶನವನತನ 
ಕ್ೊಟತಿ ಎಷತಿ ಸನಧಯವೇ ಅಷತಿ simplify ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಪರಯತ್ನ ಪಡತತ್ೆುೇರೆ್.  ವಿಐಪಿ ಪನಸ್  
ಇರತವವರತ ಗೌರವಯತತ್ವನಗಿ ಓಡನಡತವೆಂತ್ ೆ ಆಗಲತ ರ್ನನತ ಪನರಮನಣಿಕವನದ ಪರಯತ್ನವನತನ 
ಮನಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ   
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 ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆುೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಚಿವರೆೇ, ಕ್ೆೇವಲ ವಿ.ಐ.ಪಿ. ಪನಸ್  ಇರತವವರತ ಮನತ್ರವಲಿ, 
ಸನಮನನಯ ಜನರತ ಸಹ ೧೫ ನಮಷಗಳ ಕ್ನಲ ಟೂೆೇಲ್  ಪನಿಜ ನ ಬಳಿ ಕ್ನಯಬೆೇಕ್ೆೆಂದರೆ ಅದತ ಯನವ 
ಸೌಲಭಯ? ಎಷ್ೂೆಿೇ ಜನರಿಗ ೆ ವಿಮನನ ತ್ಪಿಪಹೊೇಗತತಿುದೆ.  ರೂೆೇಗಿಗಳು ಸಕ್ನಲಕ್ೆೆ ಆಸಪತ್ೆರಗೆ 
ಹೊೇಗಲ್ಲಕ್ನೆಗತತಿುಲಿ.   

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಮರಿತಿಬೆುೇಗೌಡರೆೇ, ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಹೆೇಳುವುದನತನ 
ಪೂಣಾವನಗಿ ಕ್ೇೆಳಿಸಿಕ್ೂೆಳಿಿ.  

ಶ್ರೇ ಸಿ.ಸಿ.ಪನಟ್ಟೇಲ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, density of vehicles ಹೆಚನಚದನಗ 
ಸಮಸೆಯಯನಗತತ್ುದೆ.  ಅದಕ್ನೆಗಿ ಎಲನಿ ಕಡಗೆಳಲ್ಲಿಯೂ FASTag ವಯವಸೆಾಯನತನ ಮನಡಲನಗತತಿುದೆ.  
ವಿ.ಐ.ಪಿ.ಗಳ ಕ್ೂೆೇರಿಕ್ೆಯ ಮೇರಗೆ,ೆ ಶನಸಕರ ಕ್ೊೇರಿಕ್ೆಯ ಮೇರಗೆ ೆ ಬಹತತ್ೆೇಕ ತ್ಮಾ ರೆ್ೇತ್ೃತ್ಾದಲ್ಲಿ 
FASTag ಅನತನ ಕ್ೂೆಡತವೆಂತ್ಹ ಪರಕ್ಕರಯ್ಕ ಚನಲ್ಲುಯಲ್ಲಿದೆ.  ಯನರತ ಕ್ೆೇಳಿದನಾರಯೆೇ ಅವರಿಗೆ free 
FASTag ಅನತನ ನೇಡಲನಗತತಿುದೆ.   

ಶ್ರೇ ಸತನೇಲ್  ಗೌಡ ಪನಟ್ಟೇಲ್:- ಮನನಯ ಸಚಿವರೆೇ,  FASTag ಅನತನ ಕ್ೊಟ್ಟಿದನಾರ.ೆ  ಆದರೆ 
ಅದತ work ಆಗತತಿುಲಿ. ಹಣ ಮನತ್ರ cut ಆಗತತಿುದ.ೆ   

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಸಚಿವರೆೇ, ಒೆಂದತ ಸಭೆಯನತನ ಕರದೆತ ಈ ಗೊೆಂದಲಗಳನತನ 
ಸರಿಪಡಿಸಿ.   

ಶ್ರೇ ಸಿ.ಸಿ.ಪನಟ್ಟೇಲ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಒೆಂದತ ಸಭೆಯನತನ ಕರಯೆಲನಗತವುದತ.   

ಶ್ರೇ ಹೆರ್.ಎೆಂ.ರಮೇಶ   ಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಒೆಂದೇೆ ಒೆಂದತ ವಿಷಯ. ರೆ್ೈಸ್  
ರಸೆುಯ ಬಗೆೆ ಪರಸನುಪ ಆದ ಮೇಲೆ, ಒೆಂದೂವರ ೆವಷಾದ ಹಿೆಂದಿನ ಆೆಂಬತಲೆನ್ೆ  ಬಡತವುದಿಲಿ ಎೆಂದತ 
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ಹೆೇಳಿದಾನತನ ರ್ನನತ ಪರಸನುಪ ಮನಡಿದೆಾನತ.  ಈ ರಿೇತಿಯ ಮರ್ೆಹನಳು ಕ್ೆಲಸಗಳನತನ ಟೊೇಲ್ ಗಳಲ್ಲಿ 
ಮನಡತತ್ನುರ ೆಎನತನವುದನತನ ಮನನಯ ಸಚಿವರ ಗಮನಕ್ೆೆ ತ್ರಬಯಸತತ್ೆುೇರೆ್.   

ಶ್ರೇ ಸಿ.ಸಿ.ಪನಟ್ಟೇಲ್:- ಮನನಯ ರಮೇಶ  ಗೌಡ ಅವರೆೇ, ಟೊೇಲ್  ಅನತನ ಯನರೊೇ ಗತತಿುಗ ೆ
ಪಡದೆಿರತತ್ನುರ.ೆ  ಬೆೇರ ೆರನಜಯದವರನತನ ತ್ೆಂದತ ಅಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿರತತ್ನುರೆ.  ಕ್ೆಲವು ಕಡಗೆಳಲ್ಲಿ ಭನಷ್ಯೆ 
ಸಮಸೆಯಯನಗತತ್ುದೆ.  ನಮಾ ಅಭಿಪನರಯಕ್ೆೆ ನನನ ಸಹಮತ್ ೧೦೦ಕ್ೆೆ ೧೦೦ರಷ್ಟ್ಿದೆ.  ಅದನತನ ಸರಿ ಮನಡಲ್ಲಕ್ೆೆ 
ಉಭಯ ಸದನಗಳ ಪಿೇಠನಸಿೇರ್ನಧಿಕ್ನರಿಗಳ ರೆ್ೇತ್ೃತ್ಾದಲ್ಲಿ ಒೆಂದತ ಸಭೆಯನತನ ಕರಯೆತತ್ೆುೇರ್.ೆ   
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ಪರಶೆನ ಸೆಂಖೆಯ 2874 

(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದೆ) 

ಶ್ರೇ ಮೆಂಜತರ್ನಥ  ಭೆಂಡನರಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ,  ಮನನಯ ಕೆಂದನಯ ಸಚಿವರತ 
ಬಹಳ ದಿೇಘಾವನದ ಉತ್ುರವನತನ ನನಗ ೆಒದಗಿಸಿದನಾರ.ೆ  ನನನ ಕ್ೆಲವು ಪರಶೆನಗಳೆೇರ್ೆೆಂದರೆ ೯೪ ಸಿ ಕ್ೊಟತಿ 
ಆದ ಮೇಲ ೆ ೯೧೧ ಅನತನ ರ್ನವು ಗನರಮೇಣ್ನಭಿವೃದಿಿಗ ೆ ಕ್ೊಡಬೇೆಕ್ೆೆಂದತ ಹೆೇಳಿದನಗ ಅವರಿಗೆ ಯನವ 
ಯನವ ರಕೆ್ನಡ್ ಾಗಳನತನ upload ಮನಡಲ್ಲಕ್ೆೆ ಕ್ೊಡಬೆೇಕತ ಎನತನವುದನತನ ಕ್ೊಟ್ಟಿರತವುದಿಲಿ.  ಹನಗನಗಿ 
ಅವರತ ಅಲ್ಲಿ confusion ಮನಡಿಕ್ೊಳುಿತಿುದನಾರೆ.  ೨೦೧೯ರಲ್ಲಿ ಮೂರತ ಜನ ಕ್ನಯಾದಶ್ಾಯವರತ 
ಸೇೆರಿ ಒೆಂದತ ಆದೆೇಶವನತನ ಹೊರಡಿಸಿದನಾರ.ೆ  ೯೪ ಸಿ ಮತ್ತು ೯೪ ಸಿಸಿಯಲ್ಲಿ ಯನವ ಯನವ ರಕೆ್ನಡ್ೆ ಾ 
ಅನತನ ಕ್ೊಡಬೇೆಕ್ೆೆಂಬತದನತನ ಕ್ೊಟ್ಟಿರತವುದಿಲಿ. ಮೂರರೆ್ಯದನಗಿ ಚೆಕತೆಬೆಂದಿಗಳನತನ 
ಮನಡಿಕ್ೊಟ್ಟಿರತವುದನಗಿ ಉತ್ುರದಲ್ಲಿ ಕ್ೊಟ್ಟಿದನಾರೆ.  ಆದರೆ ಎಷ್ೊಿೇ ಜನಗದಲ್ಲಿ F.M.B (Field 
Measurement Book) ಇರತವುದಿಲಿ ಎನತನವುದರಿೆಂದ ಸವೆಾ ಮನಡಲನಗಿರತವುದಿಲಿ ಎೆಂದತ 
ಹೆೇಳಿರತತ್ನುರ.ೆ ನನನ ಮನವಿಯ್ಕೇರ್ೆೆಂದರ ೆಕೆಂದನಯ ಇಲನಖಯೆವರತ, ಸವಾೆ ಇಲನಖಯೆವರತ ಒಟ್ಟಿಗೆ 
ಸೇೆರಿ ಚೆಕತೆಬೆಂದಿಯನತನ ೯೪ ಸಿ ಮತ್ತು ೯೪ ಸಿಸಿಗ ೆಮನಡಿಕ್ೊಡಬೆೇಕತ.  

ಶ್ರೇ ಆರ.ಅಶೆ್ೇಕ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಮೆಂಜತರ್ನರ್ಥ ಭೆಂಡನರಿಯವರತ 
ಕ್ೆೇಳಿರತವ ಪರಶೆನಯೆಂತ್ೆ ಸಕ್ನಾರಿ ಜಮೇನನಲ್ಲಿ ಮರ್ೆಗಳನತನ ಕಟ್ಟಿಕ್ೂೆೆಂಡಿರತವ ಬಡವರಿಗ ೆ೯೪ ಸಿ ಮತ್ತು 
೯೪ ಸಿಸಿಯನತನ ಕ್ೊಡತವೆಂರ್ಥದತಾ.  ರ್ನನತ ಇದನತನ priority ಆಗಿ ಮನಡತತಿುದೆಾೇರ್ೆ.  ಈಗ ಒೆಂದತ 
ವಷಾ extend ಕೂಡ ಮನಡಿದಾೆೇರೆ್.  ರನಜಯದಲ್ಲಿ ಇದತವರಗೆ ೆ೧,೫೩,೧೯೭ ಜನರಿಗ ೆಮೆಂಜೂರನತಿಯನತನ 
ಕ್ೊಡಲನಗಿದ.ೆ  ಬನಕ್ಕ ೪೨,೧೭೦ ಜನರಿಗ ೆರ್ನವು ಕ್ೊಡಬೇೆಕ್ನಗಿದ.ೆ  ಅದೆೇ ರಿೇತಿ ೯೪ ಸಿಸಿ ಅನತನ ನಗರ 
ಪರದೆೇಶಗಳಲ್ಲಿ ೬೮,೦೮೦ ಜನರಿಗ ೆಮೆಂಜೂರನತಿಯನತನ ಕ್ೊಟ್ಟಿದೆಾೇವೆ. ೧೬೧೨೭ ಬನಕ್ಕಯಿದೆ.  ಇದರಲ್ಲಿ 
ಸಮಸೆಯಯನಗತತಿುದೆ ಎನತನವುದತ ನನನ ಗಮನಕೂೆ ಬೆಂದಿದ.ೆ  ರ್ನನತ ಸಬ್ -ರಿಜಿಸನರರ ಗಳಿಗೆ ಒೆಂದತ 
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ಅವಧಿಯನತನ ನಗದಿಪಡಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ರಿಜಿಸರೆೇಷನ್  ಮನಡಿಕ್ೂೆಡತವೆಂತ್ೆ ಆದೆೇಶ್ಸಿದಾೆೇರ್ೆ.          
ತ್ಹಶ್ೇಲನಾರ ಗಳೂ ಕೂಡ ತ್ನತ್ನೆಲ್ಲಕವನಗಿ ನೇಡಲ್ಲದತಾ, ಅದನದ ಮೇಲೆ ಹಣವನತನ ಕಟಿಬೆೇಕತ. 
ಹಣವನತನ ಕಟ್ಟಿದ ನೆಂತ್ರ ರಿಜಿಸರೆೇಷನ್  ಆಗತತ್ುದೆ.  ನೆಂತ್ರ ಕ್ನಪೂೆಾರೇೆಷನ್ , ನಗರ ಸಭ,ೆ ಪತರಸಭೆ 
ಮತೆಂತ್ನದ ವಯವಸೆಾಗಳಿಗೆ ಕ್ೊಡಲನಗತತ್ುದೆ.  ಅಲ್ಲಿಯೂ ಖನತ್ನ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ, ಚೆಕತೆಬೆಂದಿ ಮನಡಲತ 
ಹೆಚಿಚನ ಸಮಯವನತನ ತ್ಗೆೆದತಕ್ೂೆಳುಿತಿುದನಾರೆ ಮತ್ತು ಸಮಸೆಯಯೂ ಆಗತತಿುದ ೆ ಎೆಂದತ ಹೆೇಳಿದನಾರ.ೆ  
ರ್ನನತ ಈಗ ಅದನತನ ಪರಯತ್ನ ಮನಡತತಿುದೆಾೇರ್.ೆ  ಇ-ಸಾತ್ತು, ಇ-ಆಸಿು ಮತಖನೆಂತ್ರ ಆನ್ ಲೆೈನ್  ವಯವಸೆಾಗೆ 
ತ್ೆಂದತ immediate ಆಗಿ ಅವರ ಮರ್ೆಗೆ ತ್ಲತಪಿಸತವ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡಲನಗತತಿುದೆ.  ಆ 
ಇಲನಖಯೆವರೂೆೆಂದಿಗೆ ಚಚೆಾ ಮನಡಿ ಅವರಿಗೆ ಸರಳವನಗಿ ಸಿಗತವ ವಯವಸೆಾ ಆಗಬೇೆಕತ.  ಬೇೆಗ 
ಸಿಗಬೆೇಕತ.  ಆ ದೃಷ್ಟ್ಿಯಿೆಂದ ರ್ನನತ ಇದರ ಬಗೆೆ ಕರಮವನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಳುಿತ್ೆುೇರೆ್. ರ್ನನತ ಜಿಲೆಿಗಳಿಗೆ 
ಹೊೇದನಗ ಮದಲತ ಕ್ೇೆಳುವ ಪರಶೆನ ೯೪ ಸಿ ಮತ್ತು ೯೪ ಸಿಸಿ ಎಷತಿ ಕ್ೂೆಟ್ಟಿದಿಾೇರನ ಎೆಂದತ. ಸಾಶನನದ 
ಬಗೆೆ ಇರಬಹತದತ.  ಈ ರಿೇತಿ ಜನಗಗಳ ಬಗೆೆ ಯ್ಕೇ ರ್ನನತ ಮದಲತ ಸಭೆಯನತನ ಮನಡತತ್ೆುೇರ್ೆ.  
ತ್ಾರಿತ್ವನಗಿ ಆಗತವುದಕ್ೆೆ ಬೇೆರ ೆಇಲನಖಗೆಳೂೆೆಂದಿಗೆ ಚಚೆಾ ಮನಡಿ ರ್ನನತ ಕರಮ ಕ್ೆೈಗೊಳುಿತ್ೆುೇರ್.ೆ   

ಶ್ರೇ ಮೆಂಜತರ್ನರ್ಥ ಭೆಂಡನರಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಕಳೆದ ಬನರಿ ಶನಸಕರತ ೨೫-
೩೦,೦೦೦ ೯೪ ಸಿ ಮತ್ತು ೯೪ ಸಿಸಿಗಳನತನ ಕ್ೂೆಟ್ಟಿದಾರತ.   ಆದರೆ ಅವರತ ಚತರ್ನವಣ್ೆಯಲ್ಲಿ ಸೂೆೇತ್ರತ.  
ಏಕ್ೆ ಅವರತ ಸೂೆೇತ್ರತ ಎನತನವನಗ ಈ ೯೪ ಸಿ ಮತ್ತು ೯೪ ಸಿಸಿ ನವೆೇಶನ/ಮರ್ಗೆಳನತನ ಕ್ೊಡತವನಗ 
ಪನರದಶಾಕತ್ಾದ ಕ್ೂೆರತೆ್ಯಿತ್ತು.  ಅೆಂದರೆ ರ್ನನತ ರೆ್ೇರವನಗಿ ಯನರಿಗೂ direct ಆಗಿ corruption 
ಇದೆ ಎೆಂದತ ಹೆೇಳುವುದಿಲಿ. ಪನರದಶಾಕತ್ಾದ ಕ್ೂೆರತ್ೆಯಿದತಾದತ ಎದತಾ ಕ್ನಣತತಿುತ್ತು.  ತ್ನವು ಏರೆ್ೇ 
ಮೆಂಜೂರತ ಮನಡಿದರೂ ಕ್ೊಡಬೇೆಕ್ನಗಿರತವುದತ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು. ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಏರೆ್ೇ ತ್ಪತಪ 
ಮನಡಿದರೂ ಚತರ್ನವಣ್ಯೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚತರ್ನವಣ್ೆಗ ೆ ನೆಂತಿರತವ ಶನಸಕರ ಮೇಲೆ ಆರೂೆೇಪ 
ಬರತತ್ುದೆ.  ಇದರ ಬಗೆೆ ಸಾಲಪ ಗಮನ ಹರಿಸಬೆೇಕ್ೆೆಂದತ ಮನನಯ ಸಚಿವರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮನಡಿಕ್ೂೆಳುಿತ್ೆುೇರೆ್.   
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ಶ್ರೇ ಆರ.ಅಶೆ್ೇಕ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇದತ ಬಡವರಿಗೆ ತ್ಲತಪಬೆೇಕ್ನಗಿರತವ 
ಕ್ನಯಾಕರಮ. ಇದರಲ್ಲಿ ತ್ಪತಪಗಳನಗತತಿುರತವುದತ ನನನ ಗಮನಕೂೆ ಬೆಂದಿದೆ.  ಅದನತನ streamline 
ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಯೇಚರ್ೆ ಮನಡತತಿುದೆಾೇರ್.ೆ  ಈಗ Old Age Pension ಅನತನ ರೆ್ೇರವನಗಿ ಬನಯೆಂಕ  
ಮೂಲಕ ವಿತ್ರಿಸಲನಗತವುದತ.  ಇ-ಸಾತ್ತು, ಇ-ಆಸಿು ಮತಖನೆಂತ್ರ ಅವರಿಗೆ ರೆ್ೇರವನಗಿ ಸಿಗತವೆಂತ್ೆ 
ಮನಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ  ಮಧಯವತಿಾಗಳ ಕ್ನಟವನತನ ತ್ಪಿಪಸತವೆಂತ್ಹ ಪನರಮನಣಿಕ ಪರಯತ್ನವನತನ ರ್ನನತ 
ಮನಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ   
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                         ಪರಶೆನ ಸೆಂಖೆಯ 2878 

(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದೆ) 

ಶ್ರೇ ಕ್.ೆಹರಿೇಶ   ಕತಮನರ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಕೆಂದನಯ ದನಖ್ಲೆಗಳನತನ ರೈೆತ್ರ 
ಮರ್ ೆಬನಗಿಲ್ಲಗ ೆತ್ಲತಪಿಸತವ ಯೇಜರೆ್ ಇದನಗಿದೆ.  ಇದರಲ್ಲಿ ಜನತಿ ಪರಮನಣ ಪತ್ರ, ಅಟನಿಸ್ , ಪಹಣಿ 
ಮತೆಂತ್ನದವುಗಳನತನ ವಿತ್ರಣ್ ೆಮನಡಲತ ಜಿಲನಿವನರತ ವೆಚಚದ ಮನಹಿತಿಯನತನ ಕ್ೂೆಟ್ಟಿದನಾರೆ.  ನೂರನರತ 
ಕ್ೊೇಟ್ಟ ವೆಚಚವನಗತತಿುದತಾ, ಇದರಲ್ಲಿ ಜನಹಿೇರನತ್ತ ಕೂಡ ಸೇೆರಿದ.ೆ  ರ್ನವು ತ್ನಲೂಿಕತ ಕಛೆೇರಿಗ ೆಹೂೆೇಗಿ 
ರೂ.೧೦ ಕಟ್ಟಿ ಪಹಣಿಯನತನ ತ್ೆಗೆದರೆ ಅದಕ್ೆೆ ಇರತವೆಂತ್ಹ ವನಯಿದ ೆಒೆಂದತ ತಿೆಂಗಳು.  ಈ ಪಹಣಿಗೆ 
ಎಷತಿ ಸಮಯ ವನಯಿದೆಯಿದೆ? ಏಕ್ೆೆಂದರೆ ಒೆಂದತ ತಿೆಂಗಳ ವನಯಿದಯೆ ಪಹಣಿಯನತನ 
ಕ್ೊಡತವುದನದರೆ ಅದನತನ ಉಚಿತ್ವನಗಿ ಕ್ೂೆಟತಿ ಏನೂ ಪರಯೇಜನವಿಲಿ.  ಇಷತಿ ಕ್ೂೆೇಟ್ಟ 
ರೂಪನಯಿಗಳನತನ ಸಕ್ನಾರ ಖ್ಚತಾ ಮನಡತವನಗ ಇದನತನ ಉಚಿತ್ವನಗಿಯ್ಕೇ ಕ್ೊಡತವೆಂತ್ಹ 
ವಯವಸೆಾಯನತನ ಸಕ್ನಾರ ಮನಡಬಹತದತ.  ಜನರಿಗೆ ತ್ಗಲತವ ರೂ.೧೦ ವೆಚಚವನತನ ಸಕ್ನಾರ ಭರಿಸಿ 
ಇದನತನ ಕ್ೊಟಿರೂ, ಇದರಲ್ಲಿ ತ್ತೆಂಬನ ಕ್ೆಲಸ. ಇೆಂಡೆಕೆ , ಅಟನಿಸ್  ಎಲಿವೂ ಆನ್ ಲೆೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಸಿಗತತ್ುದೆ.  
ಇದರಿೆಂದ ರೈೆತ್ರಿಗ ೆ ಹೆಚತಚ ಪರಯೇಜನವನಗಲ್ಲಕ್ಕೆಲಿ ಎನತನವ ಅೆಂಶವನತನ ಮನನಯ ಸಚಿವರ ಗಮನಕ್ೆೆ 
ತ್ರಬಯಸತತ್ೆುೇರೆ್.  

ಶ್ರೇ ಆರ.ಅಶೆ್ೇಕ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರೈೆತ್ರ ಮರ್ ೆಬನಗಿಲ್ಲಗ ೆಪಹಣಿ, ಅಟನಿಸ್ , 
ಜನತಿ ಪರಮನಣಪತ್ರ, ಆದನಯ ಪರಮನಣ ಪತ್ರ ತ್ಲತಪಿಸತವ ಒೆಂದತ ವಿನೂತ್ನ ಪದಿತಿಯನತನ ಜನರಿಗೆ 
ತ್ೆಂದಿದಾೆೇವೆ. ಅೆಂದನಜತ ೬೦ ಲಕ್ಷ ರೈೆತ್ರ ಮರ್ ೆಬನಗಿಲ್ಲಗ ೆರ್ನವು ತ್ಲತಪಿಸಿದಾೆೇವ.ೆ  ನಮಾ ಕ್ನಯಿದೆಯಲ್ಲಿ 
ಕ್ೆಲವು circular ಗಳು ಇವ.ೆ  
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(731) 30-03-2022 (11.40) ಕ್ೆಜಿ-ಎಕ್ೆ     

     (ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಾತಿ)                 

ಶ್ರೇ  ಆರ .ಅಶೆ್ೇಕ  (ಮತೆಂದತ.,):-   

ನಮಾ ಕ್ನಯಿದೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ೆಲವು circular ಗಳು ಇವೆ. ಈ ಹಿೆಂದ ೆಬನೆಂಬೆ-ಕರ್ನಾಟಕದ Act ಏನತ್ತು, 
ಅದರಲ್ಲಿ 5 ವಷಾಗಳಿಗೂೆಮಾ ರೈೆತ್ರಿಗ ೆಉಚಿತ್ವನಗಿ  ದನಖ್ಲೆಗಳನತನ ಕ್ೊಡಬೇೆಕ್ೆೆಂದತ ಇತ್ತು. ಅದನತನ 
ಎಲಿರೂ ಮರೆತ್ತಬಟ್ಟಿದನಾರೆ.  ಈಗ ಯನರತ  ಆ ರಿೇತಿ  ಕ್ೊಡತತಿುರಲ್ಲಲಿ. ರ್ನನತ ಹತಬುಳಿಿಯಲ್ಲಿ 
ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳ ಜೊತ್ೆಗೆ ಚಚೆಾ ಮನಡತವೆಂತ್ಹ ಸೆಂದಭಾದಲ್ಲಿ  ಇದನತನ ಕೆಂಡತಹಿಡಿದತ ರೈೆತ್ರಿಗ ೆ
ಉಚಿತ್ವನಗಿ ಕ್ೂೆಡತವೆಂತ್ಹ ವಯವಸೆಾಯನತನ ಮನಡಿದೆಾೇವೆ. ಇದತ ಒೆಂದತ ತಿೆಂಗಳಿಗ ೆ ಅಲಿ, ಈ 
ದನಖ್ಲೆಗಳು  ಒೆಂದತ ವಷಾದವರೆವಿಗೂ ಚನಲ್ಲುಯಲ್ಲಿರತತ್ುವೆ.  ಕ್ೆಲವರತ ಅಮನಯಕರತ ಇರಬಹತದತ, 
ದಲ್ಲತ್ರತ ಇರಬಹತದತ, ಕ್ಲೆವರಿಗೆ  ಅವರ ಸಾತಿುನ ಖನತ್ ೆ ಅವರ ತ್ನತ್ನವರ ಹಸೆರಿನಲ್ಲಿದೆಯನ, ಅವರ 
ತ್ೆಂದ ೆಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಇದೆಯನ ಅರ್ಥವನ ಅದತ ಬೆೇರಯೆವರ ಹೆಸರಿಗ ೆವಗನಾವಣ್ೆಯನಗಿದೆಯ್ಕೇ ಎೆಂಬತದತ 
ಗೊತ್ನುಗತವುದಿಲಿ. ಈ ರಿೇತಿ ಸಕ್ನಾರ ರೈೆತ್ರಿಗ ೆಉಚಿತ್ವನಗಿ ದನಖ್ಲೆಗಳನತನ ಕ್ೂೆಡತವುದರಿೆಂದ  ಒೆಂದತ 
ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ awareness ಕ್ೊಡ ಉೆಂಟನಗತತ್ುದೆ. ಜನತಿ ಮತ್ತು ಆದನಯ ಪರಮನಣ ಪತ್ರಗಳಿಗೆ ಒೆಂದತ 
ವಷಾದವರೆಗೆ ಕ್ನಲಮತಿ ಇರತತ್ುದೆ.  ಈ ಸಿೆೇಮ ಗೆ ಸತಮನರತ 15 ಕ್ೂೆೇಟ್ಟ ರೂಪನಯಿಗಳು 
ಖ್ಚನಾಗಿರಬಹತದತ. ಇದನತನ ಎಲನಿ ಜಿಲೆಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕ್ೊಟ್ಟಿದೆಾೇವೆ. ಉಡತಪಿ ಜಿಲೆಿಯಲ್ಲಿ ಒಟತಿ 
1,34,347 ಜನ ರೈೆತ್ರ ಕತ ಟತೆಂಬಗಳಿಗೆ ದನಖ್ಲೆಗಳನತನ ಕ್ೊಟ್ಟಿದೆಾೇವೆ. ಉತ್ುರ ಕನನಡ ಜಿಲೆಿಯಲ್ಲಿ  ಒಟತಿ  
2,08,849 ಜನ ರೈೆತ್ರ ಕತಟತೆಂಬಗಳಿಗ ೆ ದನಖ್ಲೆಗಳನತನ ಕ್ೊಟ್ಟಿದೆಾೇವೆ.  ಅದೆೇರಿೇತಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನನಡ 
ಜಿಲೆಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ 1,73,694 ರೈೆತ್ರ ಕತಟತೆಂಬಗಳಿಗೆ ದನಖ್ಲೆಗಳನತನ ಕ್ೂೆಟ್ಟಿದೆಾೇವೆ. ಈ ದನಖ್ಲೆಗಳು 
ಒೆಂದತ ವಷಾದವರಗೊ ಉಪಯೇಗಕ್ೆೆ ಬರತತ್ುವೆ. ಇದರಿೆಂದ ರೈೆತ್ರಿಗೆ ಅನತಕೂಲವನಗತತ್ುದ.ೆ 
ಆದಾರಿೆಂದ, ಸಕ್ನಾರ ಈ ದನಖ್ಲೆಗಳನತನ ರೈೆತ್ರ ಮರ್ ೆ ಬನಗಿಲ್ಲಗ ೆ ತ್ಲತಪಿಸತವೆಂತ್ಹ ಕ್ೆಲಸವನತನ 
ಮನಡತತಿುದೆ. 

     ಶ್ರೇ ಸಿ.ಎೆಂ.ಇಬನರಹಿೆಂ (ವಿಧನನಸಭನ ಕ್ೆೇತ್ರದಿೆಂದ ಆಯ್ಕೆಯನದವರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಕೆಂದನಯ ಸಚಿವರತ ಜನತಿ ಪರಮನಣ ಪತ್ರಕ್ೆೆ  ಒೆಂದತ ವಷಾದ  ಕ್ನಲನವಧಿ 
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ಇರತತ್ುದೆೆಂದತ ಹೇೆಳಿದನಾರೆ. ಒೆಂದತ ವಷಾದ ನೆಂತ್ರ ಏರ್ನದರೂ ಜನತಿ ಬದಲನವಣ್ೆಯನಗತತ್ುದೆಯ್ಕೇ?  
ಒೆಂದತ ಬನರಿ ಸಕ್ನಾರ ಜನತಿ ಪರಮನಣ ಪತ್ರ ನೇಡಿದ ಮೇಲೆ ಅದೇೆ ಪರಮನಣ ಪತ್ರ ಚನಲ್ಲುಯಲ್ಲಿ 
ಇರತವೆಂತ್ ೆ  ಮನಡಬೇೆಕತ. ಅದನತನ ಬಟತಿ  ಒೆಂದತ ವಷಾದ ನೆಂತ್ರ ಮತ್ೆು ಅದರೆ್ನೇ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳಿಿ 
ಎೆಂದರೆ ಹೆೇಗ?ೆ ಆಸಿುಗಳನತನ ಮನರನಟ  ಮನಡಿದನಗ ಅರ್ಥವನ ಆಸಿುಗಳನತನ ವಿಭನಗ ಮನಡಿಕ್ೂೆೆಂಡ 
ಸೆಂದಭಾಗಳಲ್ಲಿ ಪಹಣಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲನವಣ್ೆಯನಗತತ್ುದೆ.  ಹನಗನಗಿ, ಅದನತನ ಮತ್ೆು 
ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳಿಬೇೆಕ್ನಗತತ್ುದೆ. ಇದತ ಸಹಜವನಗಿರತತ್ುದೆ. ಆದರೆ, ಒೆಂದತ ಬನರಿ ಜನತಿ ಪರಮನಣ ಪತ್ರ 
ಕ್ೊಟಿರ,ೆ  ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮತಗಿಯಿತ್ತ, ಅದೆೇ ಪರಮನಣ ಪತ್ರ ಮತೆಂದತವರಯೆಬೆೇಕತ. ಯನರನದರೂ ಪರತಿ 
ವಷಾ ಜನತಿಯನತನ ಬದಲನವಣ್ೆ ಮನಡತತಿುರತತ್ನುರೆಯ್ಕೇ? ಸಕ್ನಾರ ಈ ಪದಾತಿಯನತನ 
ತ್ೆಗೆದತಹನಕಬೆೇಕತ.  

      ಶ್ರೇ ಕ್.ೆಹರಿೇಶ  ಕತಮನರ  :- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ,  ಈ ದನಖ್ಲೆಗಳನತನ  ರೈೆತ್ರಿಗ ೆಒೆಂದತ 
ವಷಾದ ಅವಧಿಗ ೆ ಕ್ೊಟ್ಟಿರತವೆಂತ್ಹದಾನತನ ಅಭಿನೆಂದಿಸತತ್ೆುೇರೆ್.  ಆದರೆ, ಮತ್ೆು ರೈೆತ್ರಿಗ ೆ ಇೆಂತ್ಹ 
ಅವಕ್ನಶಗಳನತನ ಕಲ್ಲಪಸತವೆಂತ್ಹ ಯೇಚರ್ ೆಸಕ್ನಾರದ ಮತೆಂದ ೆಇದೆಯ್ಕೇ? 

     ಶ್ರೇ ಆರ .ಅಶೆ್ೇಕ :- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ,  ಪಹಣಿ ಮನತ್ರ ಒೆಂದತ ವಷಾದ ಅವಧಿಗ ೆ
ಸೆಂಬೆಂಧಪಟ್ಟಿರತತ್ುದೆ.  ಜನತಿ ಪರಮನಣ ಪತ್ರ permanent.  ಆದರೆ, ಕ್ೆಲವು ಸನರಿ ಧಮಾಗಳು 
ಬದಲನವಣ್ೆಯನದನಗ, ಅದೂ ಸಹ ಬದಲನವಣ್ೆ ಮನಡಬೆೇಕ್ನಗತತ್ುದೆ. 

     ಶ್ರೇ ಸಿ.ಎೆಂ.ಇಬನರಹಿೆಂ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಅಶೆ್ೇಕ ರವರತ ಹೂೆಸದನಗಿ 
ಯೇಚರೆ್ ಮನಡತತಿುದಾೆಂತ್ೆ ಕ್ನಣತತ್ುದೆ. 

    ಶ್ರೇ ಆರ .ಅಶೆ್ೇಕ :- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ,  ಕ್ೆಲವು ಸನರಿ ಧಮಾಗಳು 
ಬದಲನವಣ್ೆಯನದನಗ ರ್ನವು ಯೇಚರೆ್ ಮನಡಬೇೆಕ್ನಗತತ್ುದೆ. ಇಲಿವೆೆಂದರ,ೆ ತ್ೊೆಂದರ ೆ ಇಲಿ. ಜನತಿ 
ಪರಮನಣ ಪತ್ರ permanent ಆಗಿ ಇರತತ್ುದೆ. 
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                                 ಪರಶೆನ ಸೆಂಖೆಯ  2841 

                             (ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ)ೆ   

     ಶ್ರೇ ಅರವಿೆಂದ ಕತಮನರ  ಅರಳಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ,  ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರವನತನ 
ಒದಗಿಸಿದನಾರ.ೆ  ಅವರತ ಜಿಲನಿವನರತ ಮನಹಿತಿಯನತನ ನೇಡಿದನಾರ.ೆ ಆದರೆ, ರ್ನನತ  ಬೇದರ  ಮತ್ತು  
ಯನದಗಿರಿ ತ್ನಲೂಿಕತವನರತ ಮನಹಿತಿಯನತನ ಕ್ೆೇಳಿದೆಾ.  ಇದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ   ಇರ್ೂೆನೆಂದತ ಅನತಮನನ 
ಬರತತಿುದೆ.  ಬೇದರ  ಜಿಲೆಿಯಲ್ಲಿ ಬಸವ ವಸತಿ  ಯೇಜರೆ್ಯಲ್ಲಿ  ಒಟತಿ  46813  ಮರ್ೆಗಳು 
ಆಯ್ಕೆಯನಗಿದತಾ, ಅದರಲ್ಲಿ  4871 ಮರೆ್ಗಳು ರದನಾಗಿವ.ೆ  ಅದೇೆರಿೇತಿ ಡನ||ಬ.ಆರ .ಅೆಂಬೇೆಡೆರ   
ನವನಸ್   ಯೇಜರೆ್ (ಗನರ) ಯಲ್ಲಿ  ಒಟತಿ  23912  ಮರ್ೆಗಳು ಆಯ್ಕೆಯನಗಿದತಾ,  ಅದರಲ್ಲಿ  1833  
ಮರ್ೆಗಳು ರದನಾಗಿವ ೆಎೆಂದತ ಉತ್ುರದಲ್ಲಿ  ತಿಳಿಸಿದನಾರೆ. ಆದರೆ,  ಅವುಗಳನತನ ಯನವ ಆಧನರದ ಮೇಲೆ 
ರದತಾ ಮನಡಲನಗಿದ?ೆ  ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ನೇಡಿರತವೆಂತ್ಹ ಉತ್ುರದಲ್ಲಿ ಎಷತಿ ವಷಾಗಳ ಲೆಕೆವನತನ 
ಕ್ೊಡಲನಗಿದ ೆಎೆಂದತ ಗೊತ್ನುಗತತಿುಲಿ. ಹನಗನಗಿ, ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಇದರ ಬಗೆೆ ತಿಳಿಸಬೆೇಕತ. 

    ಶ್ರೇ ವಿ.ಸೂೆೇಮಣಾ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ,  ಮನನಯ ಸದಸಯರತ  ಬೇದರ -ಯನದಗಿರಿ 
ಜಿಲೆಿಗಳಲ್ಲಿ 2018-19 ರಿೆಂದ 2021-22 ರವರೆಗ ೆ ಬಸವ, ಡನ||ಅೆಂಬೇೆಡೆರ /ವನಜಪೆೇಯಿ ವಸತಿ  
ಯೇಜರೆ್ಗಳಡಿ ವಸತಿ  ರಹಿತ್ರಿಗನಗಿ  ಎಷತಿ ಎಕರ ೆ  ಭೂಮಯನತನ  ಖ್ರಿೇದಿಸಲನಗಿದೆ, 
ಯೇಜರ್ನವನರತ, ತ್ನಲೂಿಕತವನರತ, ವಷ್ನಾವನರತ  ಮನಹಿತಿಯನತನ ಕ್ೆೇಳಿದನಾರೆ. ಅವರತ ಕ್ೆೇಳಿದೆಂತೆ್ 
ಸೆಂಪೂಣಾವನದ ಮನಹಿತಿಯನತನ ನೇಡಿದೆಾೇವೆ.  ಆದರೆ,  ಒೆಂದತ ವಿಷಯವನತನ ತ್ ಮಾ ಮೂಲಕ ಮನನಯ 
ಸದಸಯರ ಗಮನಕ್ೆೆ ತ್ರತವುದಕ್ೆೆ ಇಷಿಪಡತತ್ುೆೇರೆ್. ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೇಜರೆ್ಯಲ್ಲಿ 
ಮತ್ತು ಡನ||ಬ.ಆರ .ಅೆಂಬೆೇಡೆರ   ನವನಸ್   ಯೇಜರೆ್ಯಲ್ಲಿ ಕ್ೆಲವು ಮರ್ೆಗಳನತನ ರದತಾಪಡಿಸಲನಗಿದೆ 
ಎೆಂದತ ಹೆೇಳಿದನಾರ.ೆ ರ್ನವು ರದತಾಪಡಿಸಿದ ಮೇಲೆ, ಯನವುದೆೇ ಒಬು ವಯಕ್ಕು ಅರ್ಥವನ ಫಲನನತಭವಿ 
ಆಯ್ಕೆಯನದ ಮೇಲೆ 3 ರಿೆಂದ 6 ತಿೆಂಗಳಲ್ಲಿ ಅದರ ಪರಕ್ಕರಯ್ಕಯನತನ ಪನರರೆಂಭ ಮನಡಬೇೆಕ್ನಗತತ್ುದ.ೆ 
ಅದನತನ ಮನಡದಿರತವುದಕ್ೆೆ ಆ ರಿೇತಿಯನಗಿದೆ. ಈಗನಗಲೆೇ ಅದೆಲಿವನತನ ಕ್ೂೆರೇಡಿೇಕರಿಸಿ ಯನದಗಿರಿ  
ಮತ್ತು ಬೇದರ  ಜಿಲೆಿಗಳನತನ ಒಳಗೊೆಂಡೆಂತ್ ೆ ಈಗ ಮತ್ೊುೆಂದತ ಸತತ್ೊುೇಲೆಯನತನ 
ಕಳುಹಿಸಿಕ್ೂೆಟ್ಟಿದೆಾೇವೆ. ಈಗ ಯನರತ ಯನರಿಗೆ ಅವಶಯಕತ್ ೆ ಇದೆ, ಅೆಂತ್ಹವರಿಗೆ ರನದನಾಗಿರತವ 
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ಮರ್ೆಗಳನತನ ಮತ್ೆು ವನಪಸತೆ ಕ್ೂೆಡತವುದಕ್ೆೆ ವಯವಸೆಾ ಮನಡಲನಗತತಿುದೆ. ರ್ನನತ ಸಚಿವರ್ನದ ಮೇಲೆ, 
ಇದಕ್ೆೆ ಕ್ೆಲವು ಕಠಿಣವನದ ನಯಮಗಳನತನ ಮನಡಲನಗಿದ.ೆ  ಇದರ ಬಗೆೆ ಮನನಯ ಸದಸಯರಿಗೆ ಎಲಿವೂ 
ಮನಹಿತಿ ಇದೆ.  ಆದಾರಿೆಂದ, ರ್ನನತ ಅದನತನ ಮನಗೆಂಡತ ಮನನವಿಯತ್ೆಯ ದೃಷ್ಟ್ಿಯಿೆಂದ  ಅವರಿಗೂ 
ಸಹ ಅವಕ್ನಶವನತನ ಕ್ೊಟತಿ ಆ ಬಗೆೆ ಸತತ್ೊುೇಲೆಯನತನ  ಕಳುಹಿಸಿಕ್ೂೆಟ್ಟಿದೆಾೇವೆ. ಈ ಎರಡತ ಜಿಲೆಿಗಳನತನ 
ಆದಯತ್ನ ವಲಯಗಳರ್ನನಗಿ ಮನಡಿದೆಾೇವೆ. ಅದರಲೂಿ  ವಿಶೆೇಷವನಗಿ ಯನದಗಿರಿ ಜಿಲೆಿಯನತನ 
ಗತಡಿಸಲತಮತಕು ಜಿಲೆಿ ಮನಡಬೆೇಕ್ೆೆಂದತ ಅದಕ್ೆೆ ಪೂರಕವನದ ಕ್ನಯಾಕರಮಗಳನತನ ರೂಪಿಸಿದಾೆೇವೆ. 
ರ್ನನತ ಸಹ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸನಕಷತಿ ಬನರಿ ಭೆೇಟ್ಟ ನೇಡಿದಾೆೇರೆ್.  ಈ ಅಧಿವೆೇಶನದ ಬಳಿಕ  ರ್ನರೆ್ೇ ಸಾತ್ಃ ಅಲ್ಲಿಗ ೆ
ಹೊೇಗತತ್ೆುೇರೆ್. ಮನನಯ ಸದಸಯರನತನ  ಆ ಜಿಲೆಿಗೆ ಬರತವುದಕ್ೆೆ ತಿಳಿಸತತ್ೆುೇರ್ೆ. ಅದರ ಬಗೆೆ ಚಚೆಾ 
ಮನಡೂೆೇಣ.  ಇದರಲ್ಲಿ ಪನರದಶಾಕತೆ್ ಬೆಂದಿದ.ೆ ಆದರೆ, ಇದರ ಬಗೆೆ ಇನೂನ deep ಆಗಿ 
ಹೊೇಗಬೇೆಕ್ನಗಿದ.ೆ ಬಡವರಿಗೆ  ಮರ್ೆಯನತನ ಒದಗಿಸತವೆಂತ್ಹ ಕ್ನಯಾಕ್ೆೆ ಎಲಿರೂ ಒಟನಿಗಿ ಸೇೆರಿ ಕ್ೆಲಸ 
ಮನಡೂೆೇಣ. ಮರ್ೆಯ ಅವಶಯಕತ್ ೆಇರತವವರಿಗ ೆಮರೆ್ಯನತನ ಕ್ೊಡತವುದಕ್ೆೆ ಪರಯತ್ನ ಮನಡೂೆೇಣ. 
ಈ ಎಲನಿ  ಮನಹಿತಿಗಳನತನ ಕಲೆ ಹನಕ್ಕ ಇದರ  ಬಗೆೆ ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಸಾಲಪ ಬಳೆಕತ ಚಲೆತಿವ ಮೂಲಕ  
ಇದತ ಜನಸನಮನನಯರಿಗೆ ತ್ಲತಪತವೆಂತ್ಹ ಕ್ಲೆಸವನಗಲ್ಲ ಎನತನವೆಂತ್ಹ ಉದೆಾೇಶದಿೆಂದ ಮನನಯ 
ಸದಸಯರಿಗೆ ಎಲನಿ ಮನಹಿತಿಗಳನತನ ನೇಡಿದೆಾೇರ್ೆ.  ಇದಲಿದೆೇ,  ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ತ್ನಲೂಿಕತವನರತ 
ವಿವರಗಳನತನ ಕ್ೆೇಳಿದನಾರೆ.    ಈ ಮನಹಿತಿಯನತನ ಬರತವ ಎರಡತ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಮನನಯ ಸದಸಯರಿಗೆ 
ತ್ಲತಪಿಸತವೆಂತ್ಹ ಕ್ೆಲಸವನತನ ರ್ನನತ ಮನಡತತ್ೆುೇರ್ೆ. 

ಶ್ರೇ ಅರವಿೆಂದ ಕತಮನರ  ಅರಳಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ವಸತಿ ಯೇಜರೆ್ಗಳಡಿಯಲ್ಲಿ 
ಬೇದರ  ತ್ನಲೂಿಕ್ಕನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಕಡಿಮ ಮರ್ೆಗಳನತನ ಹೆಂಚಿಕ್ ೆಮನಡಲನಗಿದೆ.  ಆ ಜಿಲೆಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷತಿ  
ಬಡ ಜನರತ ಇದನಾರ,ೆ ಅವರೆಲಿರೂ ಅಜಿಾಗಳನತನ ಹನಕ್ಕದನಾರೆ, municipality ನಲ್ಲಿಯೂ ಬಹಳಷತಿ 
ಅಜಿಾಗಳು ಬನಕ್ಕ ಇವೆ. ಇದನತನ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗ ೆ ಅೆಂತಿಮ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಆಗತತಿುಲಿ. ಇದಕ್ೆೆ ಏನತ 
ತ್ೊಡಕತ ಇದೆ ಎೆಂಬತದನತನ   ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ತಿಳಿಸಬೆೇಕತ. 

 ಶ್ರೇ ವಿ.ಸೂೆೇಮಣಾ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಬೇದರ  ಮತ್ತು ಯನದಗಿರಿ ಜಿಲೆಿಗಳು 
ಗಡಿಭನಗದ ಜಿಲೆಿಗಳು. ರ್ನನತ ಇದರ ಬಗೆೆ ಸನಕಷತಿ ಬನರಿ ಮನತ್ರ್ನಡಿದಾೆೇರೆ್. ಅಲಿದೆೇ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸನಕಷತಿ 
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ಬನರಿ ಭೆೇಟ್ಟ ಕ್ೂೆಟ್ಟಿದಾೆೇರೆ್. 2016-17 ರೆ್ೇ ಸನಲ್ಲನಲ್ಲಿ ನಮಾ ರನಜಯದಲ್ಲಿ 18 ಲಕ್ಷ ಮರ್ೆಗಳನತನ ವಸತಿ 
ರಹಿತ್ರಿಗ ೆ ನಮನಾಣ ಮನಡಿಕ್ೂೆಡತವುದಕ್ೆೆ ಕ್ೆೇೆಂದರ ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ನಮಾ ರನಜಯ ಸಕ್ನಾರ ಪರಸನುವರೆ್ 
ಮನಡಿತ್ತು.  ಆದನದ ಮೇಲ ೆ ಕ್ೆೇೆಂದರ ಸಕ್ನಾರ ನಮಾ ರನಜಯಕ್ೆೆ ಒೆಂದತ ತ್ೆಂಡವನತನ ಕಳುಹಿಸಿ ಸಾಲಪ 
ಭನಗಗಳಲ್ಲಿ random ಆಗಿ check ಮನಡಿದನಗ,  ಅದರಲ್ಲಿ ಸನಕಷತಿ ನೂಯನತ್ೆಗಳು ಇದಾವು. ಇದತ 
ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರಿಗೂ ಗೊತಿುರತವೆಂತ್ಹ ವಿಷಯ. ಇದನದ ಮೇಲೆ, ವಸತಿ ರಹಿತ್ರಿಗನಗಿ ಎಷತಿ 
ಮರ್ೆಗಳು ಇವೆ ಎೆಂದತ ಕ್ೆೇಳಿದನಗ, ಸತಮನರತ 6 ಲಕ್ಷದ 60 ಸನವಿರಕೂೆ ಹೆಚಿಚಗ ೆಎೆಂದತ ತಿಳಿಸಲನಗಿತ್ತು. 
ಹನಗನಗಿ, ಇವೆರಡೂ ಗೂೆೆಂದಲದ ಗೂಡನಗಿದಾವು. ಇದನದ ಮೇಲೆ ರ್ನನತ ಮತ್ತು ಮನನಯ  
ಮತಖ್ಯಮೆಂತಿರಯವರತ ಸಾತ್ಃ ಕ್ೆೇೆಂದರ ಸಚಿವರನದ ಮನನಯ ಗಿರಿರನಜ ಸಿೆಂಗ ರವರನತನ ಭೆೇಟ್ಟ ಮನಡಿ 
ಮನವಿ ಮನಡಿದೆಾೇವೆ. ರ್ನವು ಎಲಿವನತನ ಪನರದಶಾಕವನಗಿ ತ್ರತವು ದಕ್ೆೆ ಪರಯತ್ನ ಮನಡಿದಾೆೇವೆ. 
ಈಗನಗಲೆೇ ಕ್ೆೇೆಂದರ ಸಕ್ನಾರ convince ಆಗಿ 18 ಲಕ್ಷ ಜನ ವಸತಿ ರಹಿತ್ರಿಗ ೆಮತ್ತು  ಸತಮನರತ 6 
ಲಕ್ಷ ಜನರಿಗೂ ಮೇಲಪಟತಿ ನವೆೇಶನ ಇಲಿದಿರತವವರಿಗ ೆಅನತಮತಿಯನತನ ಕ್ೂೆಟ್ಟಿದನಾರ.ೆ ಈ ಸೆಂದಭಾದಲ್ಲಿ  
ಬೇದರ  ಮತ್ತು ಯನದಗಿರಿ ಜಿಲೆಿಗ ೆಆದಯತ್ ೆಮೇರಗೆೆ  ಅವಶಯಕತ್ ೆಇರತವಷತಿ ಕ್ೆಲಸವನತನ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆ. 

    

                       ಪರಶೆನ ಸೆಂಖೆಯ 2890 

  ಶ್ರೇ ಕ್.ೆಎ.ತಿಪಪೆೇಸನಾಮ (ಶ್ರೇ ಗೊೇವಿೆಂದ ರನಜತರವರ ಪರವನಗಿ):-  ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ದಯಮನಡಿ  ನನಗ ೆ ಐದತ ನಮಷಗಳ ಕ್ನಲವಕ್ನಶ ಕ್ೂೆಡಿ. ತ್ನವು ಮತೆಂದಿನ 
ಪರಶೆನಯನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಳಿಿ. ರ್ನನತ ನೆಂತ್ರ ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ೆುೇರೆ್.  
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ತ್ಡಹೆಿಡಿಯಲನದ ಪರಶೆನ ಸೆಂಖೆಯ 2004 

(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದೆ) 

 ಡನ||ಕ್.ೆಗೊೇವಿೆಂದರನಜ :- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ,  ರ್ನನತ  ಕ್ೇೆಳಿರತವ ಪರಶೆನಯ್ಕೇ ಬೆೇರ.ೆ 
ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಅದಕ್ೆೆ ಕ್ೊಟ್ಟಿರತವ ಉತ್ುರವು ಬೆೇರಯೆನಗಿದೆ.  ರ್ನನತ ಬಹಳ ಸಾಷಿವನಗಿ ಈ 
ಹಿೆಂದಯೊ ಹೆೇಳಿದೆಾೇರ್ೆ,  ಈಗಲೂ ಹೆೇಳುತ್ೆುೇರ್ೆ. ಈ ಇಲನಖಯೆಲ್ಲಿ ಔಷಧಿ ಖ್ರಿೇದಿಯಲ್ಲಿ ಭಷರಚನರ 
ನಡಯೆತತಿುದ ೆಎೆಂದತ ರೆ್ೇರವನಗಿ ಹೆೇಳುತೆ್ುೇರ್.ೆ  ಇದಕ್ೆೆ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಒಪಿಪಕ್ೂೆಳುಿತ್ನುರೆಯ್ಕೇ?  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಸಚಿವರೆೇ,  ತ್ನವು ಉತ್ುರ ಹೆೇಳಿ.  

ಶ್ರೇ ಪರಭತ ಬ.ಚೌವನಾಣ್  :- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ,  ಆಗಿದ.ೆ  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಗೊೇವಿೆಂದರನಜ ರವರೆೇ, ತ್ಮಾ ಪರಶೆನ ಇಷ್ೆಿೇ ಅಲಿವೇೆ? 

ಡನ||ಕ್.ೆಗೊೇವಿೆಂದರನಜ :- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ,   ಇನೂನ ಇದೆ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಗೊೇವಿೆಂದರನಜ ರವರೆೇ, ಹನಗನದರೆ, ಮದಲತ ತ್ನವು ಪರಶೆನ 
ಕ್ೆೇಳಿ.  

       ಡನ||ಕ್.ೆಗೊೇವಿೆಂದರನಜ :- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರವನತನ 
ಕ್ೊಟ್ಟಿದನಾರೆ. ಅದನತನ ರ್ನನತ next session ವರಗೊ ಓದಿಕ್ೂೆೆಂಡತ ಬರಬೆೇಕ್ನಗಿದೆ.       

(ಮತೆಂದತ ) 

(732) 30-03-2022 (11.50) ಎೆಂ.ವಿ-ಆರ ಎನ್             (ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಾತಿ) 

ಡನ|| ಕ್.ೆಗೊೇವಿೆಂದ ರನಜ  (ಮತೆಂದತ):- 

 ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮದಲರೆ್ಯದನಗಿ, ಭನರತ್ ಸಕ್ನಾರದವರತ ದೆೇಶದ ಎಲನಿ ರನಜಯ 
ಸಕ್ನಾರಗಳಿಗ ೆಒೆಂದತ ಪತ್ರ ಬರೆಯತತ್ನುರೆ. The halting of Foot and Mouth Disease 
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(FMD) vaccination during the year 2021 from Government of India to 
State because of failure to comply with the quality standards that have 
been prescribed during tender-3 batch numbers of samples were tested. 
By this time many of the animals nearly 96.13 lakh animals in the State 
ಅೆಂದರೆ ನಮಾ ರನಜಯದಲ್ಲಿ. …in the State were already vaccinated. 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಸದಸಯರೆ, ಈಗ ಅದಕ್ೆೆ ಏರ್ನಗಬೆೇಕ್ೆೆಂದತ ಹೇೆಳಿ. 

ಡನ|| ಕ್.ೆಗೊೇವಿೆಂದ ರನಜ :- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಕಳಪೆ ವನಯಕ್ಕೆನ್  ಮತ್ತು ಕಳಪ ೆ
ಔಷಧಿಗಳ ಇವುಗಳ ಖ್ರಿೇದಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷತಿ ಅವಯವಹನರವಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ medicine is procured 
under the following quotas; Commissioner’s quota ಇಲನಖಯೆಲ್ಲಿ ಮದಲತ High 
Power Committee ಎೆಂದತ ಇತ್ತು. ಆ High Power Committee ಯಲ್ಲಿ Purchase 
Committee ಇತ್ತು. ಔಷಧಿಗಳನತನ ಅಲ್ಲಿೆಂದ ಖ್ರಿೇದಿ ಮನಡತತಿುದಾರತ. ಈಗ ಅದನತನ divert ಮನಡಿ, 
Commissioner quota, Joint Director quota, District Director quota, Taluk 
Assistant Director quota, individual Hospital quota ಇದರಲ್ಲಿ ಏನತ 
ಮನಡತತ್ನುರೆೆಂದರೆ, ಈಗ sub-standard medicine ಅನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಳುಿತ್ನುರೆ. ಅದತ 
ಪನರಣಿಗಳಿಗ ೆ ಕ್ೂೆಡತವುದತ ಗೊತ್ೆು ಆಗತವುದಿಲಿ. ಆ ಪನರಣಿಗಳು ಆರತ ತಿೆಂಗಳಿಗ ೆ ಸತ್ತು ಹೂೆೇಗತತ್ುವೆ 
ಎೆಂದತ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಆದತದರಿೆಂದ, ಇದಕ್ೆೆ ಒೆಂದತ ಸದನ ಸಮತಿ…. 

ಶ್ರೇ ಎಸ್.ಎಲ್.ಭೊೇಜೆೇಗೌಡ (ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್ೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ತ್ನವು ನೂರನರತ 
ದನಕರತಗಳನತನ ಸನಕ್ಕರತವೆಂತ್ಹವರತ. ಈಗ ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಒೆಂದತ ಮೌಲಯಯತತ್ವನದ ಪರಶೆನ 
ಕ್ೆೇಳಿದನಾರ.ೆ ಆದತದರಿೆಂದ ದಯಮನಡಿ ತ್ನವು ರೈೆತ್ರ ರೆ್ರವಿಗ ೆಬರಲೆೇಬೆೇಕತ. ಇದರಿೆಂದ ಬಹಳ ಜನ 
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ರೈೆತ್ರತ ಸನಯತತಿುದನಾರೆ. ಮನನಯ ಪಶತಸೆಂಗೂೆೇಪರ್ನ ಸಚಿವರಿಗೆ ರ್ನನತ ಕ್ೈೆಮತಗಿದತ ಪನರರ್ಥಾರ್ೆ 
ಮನಡಿಕ್ೊಳುಿತ್ೆುೇರೆ್. ದಯಮನಡಿ ಯನವನಯವ ಮಡಿಸಿನ್  ಎೆಂದತ ಹೆೇಳಿಬಡಲ್ಲ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಇವತ್ತು ಮನನಯ ಎಸ್.ಎಲ್.ಭೂೆೇಜೇೆಗೌಡರತ ಏಕ್ೂೆೇ ಎಲಿರಿಗೂ ಕ್ೆೈ 
ಮತಗಿಯತತಿುದನಾರ.ೆ  

ಶ್ರೇ ಎಸ್.ಎಲ್.ಭೊೇಜೇೆಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅವರತ ಚೆರ್ನನಗಿ ಕ್ಲೆಸ ಮನಡಲ್ಲ 
ಎೆಂದತ ಕ್ೆೈ ಮತಗಿಯತತಿುದೆಾೇರ್ೆ. 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಆಯಿತ್ತ. 

ಡನ|| ಕ್.ೆಗೊೇವಿೆಂದ ರನಜ :- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇದತ ಸತ್ಯವೆೆಂಬತದತ ತ್ಮಗೂ ಸಹ 
ಗೊತಿುದೆ. 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ನನಗೂ ಸಹ ಗೊತಿುದೆ, ಪರತಿದಿನ ರೆ್ೂೇಡತತಿುರತತ್ೆುೇರೆ್.  

ಡನ|| ಕ್.ೆಗೊೇವಿೆಂದ  ರನಜ :- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇದಕ್ೆೆ ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಿೆಂತ್ ೆ ಒೆಂದತ 
ಸದನ ಸಮತಿ ಮನಡಬೇೆಕ್ೆೆಂದತ ಸಲಹ ೆನೇಡತತ್ುೆೇರೆ್. ಇಲಿವನದರ ೆಇದನತನ ಎ.ಸಿ.ಬ. ಅರ್ಥವನ ಸಿ.ಐ.ಡಿ. 
ವಿಚನರಣ್ೆಗೆ ಆದೆೇಶ ಮನಡಬೆೇಕ್ೆೆಂದತ ತ್ಮಾ ಮೂಲಕ ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ಒತ್ನುಯ ಮನಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ 

ಶ್ರೇ ಪರಭತ ಬ. ಚವನಾಣ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಡನ||ಕ್.ೆಗೊೇವಿೆಂದರನಜ ರವರತ ಮೂರತ 
ವಷಾದ ಮನಹಿತಿ ಕ್ೇೆಳಿದನಾರೆ. ಅದಕ್ೆೆ ಮೂರತ ವಷಾದ ವಿವಿಧ ಯೇಜರೆ್ಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನತಬೆಂಧ-೧, 
ಅನತಬೆಂಧ-೨, ಅನತಬೆಂಧ-3, ಅನತಬೆಂಧ-4 ಮತ್ತು ಅನತಬೆಂಧ-5ರಲ್ಲಿ ಎಲನಿ ಮನಹಿತಿಗಳ ಬೆಂಡಲ್  
ಅನತನ ಒದಗಿಸಿದೆಾೇರ್.ೆ  
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ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಏನತ ಕ್ೆೇಳಿದನಾರೆೆಂದತ ಗೊತಿುದೆ ಅಲಿವೆೇ? ತ್ನವು ಅದಕ್ೆೆ 
ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಿೆಂತ್ ೆಉತ್ುರ ಹೆೇಳಿ.  

ಶ್ರೇ ಪರಭತ ಬ. ಚವನಾಣ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಅವಯವಹನರದ ಬಗೆೆ 
ಹೆೇಳಿದನಾರೆ. ಇಲನಖಯೆ ಆಯತಕುರತ ರನಜಯಮಟಿದ e-tender ಕರಯೆಲನಗತತ್ುದೆ. ಇದತ ಹೂೆಸದನಗಿ 
ಅಲಿ. ಇದತ ಹಳೆಯದತ. ರ್ನನತ ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಹೇೆಳಿರತವುದನತನ ಪೂತಿಾಯನಗಿ ಕ್ೆೇಳಿದಾೆೇರೆ್. E-
tender ಕೂಡ ಈ ಮತಖನೆಂತ್ರವನಗಿ ಆಗತತ್ುದೆ. ಈಗ e-tender ರನಜಯ ಮತ್ತು ಜಿಲನಿಮಟಿದಲ್ಲಿದೆ. 
ತ್ನೆಂತಿರಕ ಸಮತಿಯ ಶ್ಫನರಸಿೆನ ಮೇರಗೆ,ೆ ಎಲೆಿಲ್ಲಿ ಔಷಧಿ ಮತ್ತು ರನಸನಯನಕಗಳಿವೆ, ಅವುಗಳರ್ನೆಲನಿ 
ಗತರತತಿಸಿ, e-tender ಮೂಲಕ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆ. ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಇಲನಖಯೆಲ್ಲಿ ಭರಷ್ನಿಚನರವನಗಿದ ೆ
ಎೆಂದತ ಹೆೇಳಿದರತ. ನಮಾ ಸಕ್ನಾರ ಬೆಂದ ಮೇಲೆ ರ್ನನತ ಎಲನಿ ಜಿಲೆಿಗಳಿಗೆ ಹೊೇಗಿ strict 
ಮನಡಿದೆಾೇರ್.ೆ ಶೆೇಕಡನ 100ರಷತಿ ಏನೂ ಆಗತವುದಿಲಿ. ಇದನತನ dispose ಮನಡತತ್ೆುೇವೆ. ಇದಕ್ೆೆ ಡರಗ  
ಸಮತಿ ಕೂಡ ಇದೆ. ರ್ನವು ಎಲಿವನೂ ಸಹ ಮನಡತತಿುದೆಾೇವೆ. ಈಗ ಯನರಿಗೆ ಇದರ ಟೆೆಂಡರ  ಸಿಕ್ಕೆಲಿ 
ಅವರತ ಈ ರಿೇತಿ ಹೇೆಳಬಹತದತ. ಈಗ ಯನವುದತ L-1 ಇದೆ ಅವರಿಗೆ ಟೆೆಂಡರ  ನೇಡತತ್ೆುೇವೆ. ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ ತ್ಮಾಲೂ ಸಹ ಗೂೆೇಶನಲೆ ಇದೆ. ಆದತದರಿೆಂದ ಗೂೆೇಮನತ್ೆ ಬಗೆೆ ತ್ಮಗೂ ಸಹ 
ಗೊತಿುದೆ. ಟೆೆಂಡರ ನಲ್ಲಿ ಯನವುದೆೇ ರಿೇತಿಯ ಭರಷ್ನಿಚನರವನಗಿಲಿ.  

ಡನ|| ಕ್.ೆಗೊೇವಿೆಂದ ರನಜ :- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈಗ ಸಮಸೆಯ ಏರೆ್ೆಂದರೆ, ಮನನಯ 
ಸಚಿವರಿಗೆ ಕನನಡ ಭನಷ್ ೆಅರ್ಥಾವನಗತವುದಿಲಿ. 

ಶ್ರೇ ಪರಭತ ಬ. ಚವನಾಣ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ನನಗೆ ಕನನಡ ಭನಷ್ ೆ ಪೂತಿಾ 
ಅರ್ಥಾವನಗತತ್ುದೆ. ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಡನಕಿರ , ಆದರೆ ರ್ನನತ ಡನಕಿರ  ಅಲಿ. 

ಡನ|| ಕ್.ೆಗೊೇವಿೆಂದ ರನಜ :- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ನನಗೆ ವೆೈಯಕ್ಕುಕವನಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ 
ಏನೂ ಇಲಿ. ಇದತ ನಜವನಗಿಯೂ ಮರ್ೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರತವೆಂತ್ಹ ಹಸತ, ಕರತ, ರ್ನಯಿ ಮತ್ತು ಬೆಕತೆ 
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ಇವುಗಳಿಗ ೆಸೆಂಬೆಂಧಪಟ್ಟಿರತವೆಂತ್ಹ ವಿಚನರ. ಇವುಗಳು ಸನಕತ ಪನರಣಿಗಳು. ಇವತ್ತು ಏರ್ನಗಿದೆ ಎೆಂದರೆ, 
ಇವುಗಳು ಮನನಯ ಸಚಿವರ ಗಮನಕ್ೆೆ ಬರತವುದಿಲಿ. ಇಲನಖಯೆಲ್ಲಿ ಹಲವನರತ ವಷಾಗಳಿೆಂದ 
ನಡಯೆತತಿುರತವೆಂರ್ಥದತಾ. ಈಗ 1996-97ರಲ್ಲಿ ಮನನಯ ಲೊೇಕ್ನಯತಕುದವರತ ಪರಕರಣ ದನಖ್ಲತ 
ಮನಡಿದನಾರ.ೆ ಅದಕ್ೆೆ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಆ ಕಡತ್ವನತನ ತ್ರಿಸಿ ಓದಲ್ಲ. Secretary, Animal 
Husbandry, Procure Committee Chairman ಅವರ ಮೇಲಯೆ್ಕೇ prosecution 
ಮನಡಿದನಾರ.ೆ ಇದತ ಇೆಂದಿನೆಂದ ಅಲಿ, ಆ ಕ್ನಲದಿೆಂದಲೂ ಈ ರಿೇತಿ ನಡದೆತಕ್ೂೆೆಂಡತ ಬರತತಿುದೆ. ಇದತ 
ಇಲನಖಯೆಲ್ಲಿ ನಡಯೆತವೆಂತ್ಹ ಅವಯವಹನರ ಮನನಯ ಸಚಿವರ ಗಮನಕ್ೆೆ ಬರತವುದಿಲಿ. ಈಗ Joint 
Director ಮತ್ತು Commissioner level ನಲ್ಲಿ purchase ಇದೆಯ್ಕೇ ಎೆಂದತ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ 
ಒಪಿಪಕ್ೊಳಿಲ್ಲ.  

ಶ್ರೇ ಪರಭತ ಬ. ಚವನಾಣ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನವು ಇದನತನ e-tender 
ಮತಖನೆಂತ್ರ ಮನಡತತಿುದೆಾೇವೆ. ಇದನತನ ಹೊಸದನಗಿ ಮನಡತತಿುಲಿ, ಇದತ ಹಳಯೆದತ. ನಮಾ ಸಕ್ನಾರ 
ಬೆಂದ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಬದಲನವಣ್ ೆಮನಡಿದಾೆೇವೆ.  

ಡನ|| ಕ್.ೆಗೊೇವಿೆಂದ  ರನಜ :- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇದಕ್ೆೆ ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಿೆಂತ್ ೆ ಒೆಂದತ 
enquiry ಮನಡಿಸಲ್ಲ. ರ್ನನತ ಮನನಯ ಸಚಿವರ ಮೇಲೆ ದೂಷಣ್ೆ ಮನಡತತಿುಲಿ. ಇಲನಖಯೆಲ್ಲಿ ಏನತ 
ನಡಯೆತತಿುದ ೆಎೆಂದತ ಹೇೆಳುತಿುದೆಾೇರ್ೆ.  

ಶ್ರೇ ಪರಭತ ಬ. ಚವನಾಣ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ಇಲನಖಯೆನತನ ಸರಿಪಡಿಸಿದೆಾೇರ್ೆ. 
ಈಗ ಇಲನಖ ೆalert ಆಗಿದ.ೆ ಮತ್ೆು ಇಲನಖಯೆನತನ ಮತ್ುಷತಿ ಸರಿಪಡಿಸತತ್ೆುೇರ್ೆ. 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಸಚಿವರೆ, ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಹೆೇಳಿದೆಂತ್ೆ ತ್ನವು ತ್ನಖೆ ಮನಡಿಸಿ.  

ಶ್ರೇ ಪರಭತ ಬ. ಚವನಾಣ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಆಯಿತ್ತ. 
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ತ್ಡಹೆಿಡಿಯಲನದ ಪರಶೆನ ಸೆಂಖೆಯ: 2443 
(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದೆ) 

ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶ   ಕೆ್. ರನಥೂೆೇಡ್   (ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ಮತಖ್ಯ ಸಚೆೇತ್ಕರತ) (ಶ್ರೇ ಸಲ್ಲೇೆಂ ಅಹಮದ   
ರವರ ಪರವನಗಿ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರವನತನ ಒದಗಿಸಿದನಾರ.ೆ 
ಧನರವನಡ, ಹನವೇೆರಿ ಮತ್ತು ಗದಗ ಜಿಲೆಿಗಳಲ್ಲಿ ಪಶತವೆೈದಯಕ್ಕೇಯ ಚಿಕ್ಕತ್ನೆ ಕ್ೆೇೆಂದರಗಳು ಎಷ್ಟ್ಿವ ೆಎೆಂಬ 
ಮನಹಿತಿಯನತನ ಒದಗಿಸಿದನಾರ.ೆ ಅದೆೇ ರಿೇತಿ ಮೂಲಭೂತ್ ಸೌಕಯಾಗಳು ಹನಗೂ ಔಷಧಿಗಳನತನ 
ಸರಬರನಜತ ಮನಡಲನಗಿದೆಯ್ಕೇ ಎೆಂದತ ಕ್ೆೇಳಿದರ,ೆ ಅದಕ್ೆೆ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಎಲನಿ ಕಡ ೆಸರಬರನಜತ 
ಮನಡಲನಗಿದ ೆಎೆಂದತ, ನೂತ್ವನಗಿ ನಮಾಸಿರತವ ಕಟಿಡಗಳ ಸೆಂಖೆಯ ಮತ್ತು ಅನತದನನದ ಲಭಯತ್ಯೆ 
ಮೇರಗೆ ೆಹನಗೂ ಜನನತವನರತ ಸೆಂಖೆಯಯ ಆಧನರದ ಮೇಲೆ ಬೇೆಡಿಕ್ ೆಪಡದೆತ ಔಷಧಿಗಳ ಸರಬರನಜನತನ 
ಎಲನಿ ಪಶತವೆೈದಯಕ್ಕೇಯ ಸೆಂಸೆಾಗಳಿಗೆ ಸರಬರನಜತ ಮನಡಲನಗತತಿುದೆ ಎೆಂದತ ಇದೆ. ಅದೆೇ ರಿೇತಿ 
ಜನನತವನರತಗಳಿಗೆ ಚಿಕ್ಕತೆ್ೆ ನೇಡಲತ ವೆೈದಯರತಗಳ ಕ್ೂೆರತೆ್ ಇದೆಯ್ಕೇ ಎೆಂದತ ಕ್ೆೇಳಿರತವುದಕ್ೆೆ ಮನನಯ 
ಸಚಿವರತ ಹೌದತ ಎೆಂದತ ತಿಳಿಸಿದನಾರ.ೆ ಈಗನಗಲೆೇ ಖನಲ್ಲ ಹತದೆಾಗಳನತನ ತ್ತೆಂಬತವುದಕ್ೆೆ ಕ್ನಯಬರೆ್ಟ ನಲ್ಲಿ 
ಅನತಮೇದರೆ್ ನೇಡಲನಗಿದೆ ಎೆಂದತ ತಿಳಿಸಿದನಾರೆ. ಈಗ ನನನ ಪರಶೆನ ಏರೆ್ೆಂದರೆ, ಮೂರತ ಜಿಲೆಿಗಳಿಗ ೆ
1415 ಹತದೆಾಗಳು ಮೆಂಜೂರನಗಿವ.ೆ ಅದರಲ್ಲಿ 854 ಹತದೆಾಗಳು ಖನಲ್ಲಯಿವೆ. ಈಗ ಧನರವನಡ ಜಿಲೆಿಗೆ 
448 ಹತದೆಾಗಳು ಮೆಂಜೂರನಗಿದಾರೆ ಕ್ೆೇವಲ 250 ಹತದೆಾಗಳು ಭತಿಾಯನಗಿವೆ, 198 ಹತದೆಾಗಳು 
ಖನಲ್ಲಯಿವ.ೆ ಗದಗ ಜಿಲೆಿಗೆ 384 ಹತದೆಾಗಳು ಮೆಂಜೂರನಗಿದಾರ ೆ250 ಹತದೆಾಗಳು ಖನಲ್ಲಯಿವ.ೆ ಹನವೇೆರಿ 
ಜಿಲೆಿಗ ೆ583 ಹತದೆಾಗಳು ಮೆಂಜೂರನಗಿದಾರ ೆ394 ಹತದೆಾಗಳು ಖನಲ್ಲಯಿವೆ. ಅೆಂದರ,ೆ ಶೆೇಕಡನ 70ರಷತಿ 
ಹತದೆಾಗಳು ಖನಲ್ಲಯಿವೆ. ಆದರ,ೆ ಈಗ ಕ್ೆೇವಲ 400 ಹತದೆಾಗಳನತನ ಮನತ್ರ ಭತಿಾ ಮನಡತತಿುದನಾರೆ. 
ಖನಲ್ಲಯಿರತವ 854 ಹತದೆಾಗಳಲ್ಲಿ ಇನತನ ಶೆೇಕಡನ 50ರಷತಿ ಹತದೆಾಗಳು ಖನಲ್ಲಯಿವೆ. ಅವರತ ಗೂೆೇ 
ನಷ್ೆೇಧ ಕ್ನಯಿದ ೆ ಜನರಿಗೆ ತ್ೆಂದಿದನಾರೆ. ಗೊೇ ಶನಲಗೆಳನತನ ಸನಾಪರ್ ೆ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆೆಂದತ ಬಜೆಟ ನಲ್ಲಿ 
ಹೆೇಳಿದನಾರೆ. ಆದರೆ, ಇದಕ್ೆೆ ಮೂಲಭೂತ್ವನದ ಸೌಕಯಾಗಳಿಲಿ ಮತ್ತು ಹತದೆಾಗಳು ಖನಲ್ಲಯಿವೆ. 
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ಈಗನಗಲೆೇ ಇದಕ್ೆೆ ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಿೆಂತ್ ೆ ಡನ||ಕ್ೆ.ಗೊೇವಿೆಂದರನಜ ರವರತ ತಿಳಿಸಿದನಾರೆ. ಇಲನಖಯೆವರತ 
ಕ್ೊಡತವೆಂತ್ಹ ವನಯಕ್ಕೆನ್  ಮತ್ತು ಮಡಿಸಿನ್ ಗಳು ಕಳಪೆಯನಗಿವ.ೆ ಇದತ ರನಜಯ ಸಕ್ನಾರದ 
ಮನಹಿತಿಯಲಿ. ಭನರತ್ ಸಕ್ನಾರದಿೆಂದ ನೇಡಿರತವೆಂತ್ಹ ಮನಹಿತಿ. ಮನನಯ ಸಚಿವರ ಇಲನಖಯೆಲ್ಲಿ ಈ 
ರಿೇತಿ ನಡಯೆಬನರದತ. ಈಗ ಏನತ ಕ್ನಯಿದೆಗಳನತನ ತ್ೆಂದಿದನಾರೆ, ಅದಕ್ೆೆ ಅನತಗತಣವನಗಿ ಮೂಲಭೂತ್ 
ಸೌಕಯಾ ನೇಡಿರತವುದಿಲಿ ಮತ್ತು ವೆೈದಯರತಗಳು ಸಹ ಇಲಿ. ಮತ್ೆ ಕಳಪ ೆಮಡಿಸಿನ್ ಗಳನತನ ನೇಡತತ್ನುರೆ. 
ಇದತ ಬಹತಶಃ ಬಹಳ ಚಿೆಂತ್ನಜನಕವನದ ಪರಿಸಿಾತಿ.  

ಶ್ರೇ ಪರಭತ ಬ. ಚವನಾಣ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸಲ್ಲೇೆಂ ಅಹಮದ ರವರ 
ಪರವನಗಿ ಮನನಯ ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ಮತಖ್ಯ ಸಚೆೇತ್ಕರತ ಪರಶೆನಯನತನ ಕ್ೆೇಳಿದನಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ವಿವರವನದ 
ಮನಹಿತಿಯನತನ ಒದಗಿಸಿದೆಾೇರ್.ೆ ಈಗನಗಲೆೇ ಸತಮನರತ 400 ಜನ ಪಶತವೆೈದಯರ ರೆ್ೇಮಕ್ನತಿಗ ೆ
ರೆ್ೂೇಟ್ಟಫಿಕ್ೇೆಶನ್  ಆಗಿದೆ. ಅತಿೇ ಶ್ೇಘರದಲೆಿೇ ಎಲೆಿಲ್ಲಿ ಪಶತವೆೈದಯರ ಹತದೆಾಗಳು ಜನಸಿು ಖನಲ್ಲಯಿವ,ೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ 
ಆದಯತ್ಯೆ ಮೇಲೆ ಹತದೆಾಗಳನತನ ತ್ತೆಂಬಲನಗತವುದತ.  

ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶ   ಕ್.ೆ ರನಥೊೇಡ್  :- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಸಕ್ನಾರ ಇದಕ್ೆೆ ಬಜೆಟ ನಲ್ಲಿ ಹಣ 
ಇಟ್ಟಿಲಿ. ಹನಗನದರೆ, ಇವರತ ಹೆೇಗ ೆಹತದೆಾಗಳನತನ ಭತಿಾ ಮನಡತತ್ನುರ?ೆ 

(ಮತೆಂದತ) 

(733) 30.03.2022 12.00 LL-RN 

(ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಾತಿ) 

ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶ   ಕೆ್. ರನಥೊೇಡ್  (ಮತೆಂದತ):- 

ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ತ್ಮಾ ಗಮನಕ್ೆೆ ತ್ರಬಯಸತವುದೆೇರ್ೆೆಂದರೆ ನಮಾ ಕ್ನೆಂಗೆರಸ್  ಪಕ್ಷದ 
ಕಛೆೇರಿ ಬಳಿ ಇರತವ ಪಶತವೈೆದಯ ಆಸಪತ್ೆರಗೆ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಭೆೇಟ್ಟ ನೇಡಿದನಾರೆಯ್ಕೇ? ಅಲ್ಲಿ ಯನವ ರಿೇತಿ 
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ಸೌಲಭಯಗಳು ಇರತತ್ುದೆ? ಆ ಆಸಪತ್ೆರಯ ಪರಿಸಿಾತಿ ಯನವ ರಿೇತಿ ಇರತತ್ುದೆ? ಆ ಆಸಪತ್ೆರ ನಗರದ 
ಕೆಂಟೊೇರ್ೆಾೆಂಟ  ರೈೆಲತ ನಲನಾಣದ ಎದತರತಗಡ ೆಇರತತ್ುದೆ. ರ್ನನತ ಸನಕ್ಕರತವ ರ್ನಯಿಯನತನ ಚಿಕ್ಕತೆ್ೆಗನಗಿ 
ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕರದೆತಕ್ೂೆೆಂಡತ ಹೂೆೇಗತತ್ೆುೇರೆ್. ಆದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಯನವುದೆೇ ಸೌಲಭಯಗಳು ಇರತವುದಿಲಿ.  

ಡನ: ಗೊೇವಿೆಂದ ರನಜ :- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನವು ಇೆಂತ್ಹ ಗೆಂಭಿೇರವನದ ವಿಷಯದ 
ಬಗೆೆ ಪರಶೆನ ಕ್ೆೇಳುತಿುದೆಾೇವೆ. ಆದರೆ, ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಅದಕ್ೆೆ ನಗತತಿುದನಾರೆ. ಇದತ ನಮಗೆ ಮನಡಿದ 
ಅವಮನನ ಅಲಿವೇೆ?  

ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶ   ಕೆ್. ರನಥೊೇಡ್  (ವಿರೊೇಧ ಪಕ್ಷದ ಮತಖ್ಯ ಸಚೆೇತ್ಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನರ್ನಯಕರೇೆ, 
ತ್ನವು ನಮಾ ರಕ್ಷಣ್ೆಗೆ ಬರಬೆೇಕತ.  

ಡನ: ಗೊೇವಿೆಂದ ರನಜ :- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ಈಗನಗಲೆೇ ಹೆೇಳಿದೆಂತ್ೆ ಈ 
ವಿಷಯಕ್ೆೆ ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಿೆಂತ್ೆ ಒೆಂದತ ಸದನ ಸಮತಿ ರಚರೆ್ ಮನಡಿ.  

ಶ್ರೇ ಪಿ.ಆರ. ರಮೇಶ  (ರ್ನಮನದೆೇಾಶನ ಹೊೆಂದಿದವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 
ಬೆೆಂಗಳೂರತ ಸತತ್ು ಮತತ್ು ಇರತವೆಂತ್ಹ ಪಶತವೆೈದಯಕ್ಕೇಯ ಆಸಪತ್ೆರಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳಷತಿ ಸತವಯವಸೆಾ 
ಇರತವುದಿಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಅತ್ಯೆಂತ್ ಕ್ೆಟಿ ವಯವಸೆಾ ಇರತತ್ುದೆ.  

ಡನ: ಗೊೇವಿೆಂದ ರನಜ :- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಪಶತವೆೈದಯಕ್ಕೇಯ ಇಲನಖಯೆಲ್ಲಿ 
ಬಹಳಷತಿ ಭರಷ್ನಿಚನರ ಆರೂೆೇಪ ಇರತತ್ುದೆ. ಹನಗನಗಿ, ಈ ವಿಷಯದ ಬಗೆೆ ಸದನ ಸಮತಿ ರಚರೆ್ ಮನಡಿ.  

ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶ   ಕ್.ೆ ರನಥೊೇಡ್  :- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಬೇದಿ ರ್ನಯಿಗಳ ಸಮಸೆಯ 
ಹೆಚನಚಗಿರತತ್ುದೆ. ರ್ನನತ ವನಸ ಇರತವೆಂತ್ಹ ಪರದೆೇಶದಲ್ಲಿ ಪರತಿದಿನ ೨ ರಿೆಂದ ೩ ಜನರಿಗ ೆಬೇದಿರ್ನಯಿಗಳು 
ಕಚತಚವುದರಿೆಂದ ಅವರತ ಚಿಕ್ಕತ್ೆೆ ಗನಗಿ ಆಸಪತ್ೆರಗೆ ಹೂೆೇಗತತ್ನುರೆ.    
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ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಬೇದಿರ್ನಯಿಗಳ ವಿಷಯ ಕ್ನಪೂೆೇಾರೆೇಷನ್ ಗೆ ಬರತತ್ುದೆ. ಅದನತನ 
ಪಶತಸೆಂಗೊೇಪರ್ ೆ ಸಚಿವರಿಗೆ ಏತ್ಕ್ೆೆ ಹೆೇಳುತಿುೇರಿ? ಬೇದಿರ್ನಯಿ ಹನವಳಿ ವಿಷಯ ಇವರಿಗ ೆ ಹೆೇಗೆ 
ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿರತತ್ುದ?ೆ  

ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶ   ಕೆ್. ರನಥೊೇಡ್  :_ ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ಹೆೇಳುವುದೆೇರ್ೆೆಂದರೆ 
ಪಶತವೆೈದಯಕ್ಕೇಯ ಇಲನಖಯೆವರತ ಅದನತನ ನಯೆಂತ್ರಣ ಮನಡಬೇೆಕಲಿವೆೇ?  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಅದನತನ ಕ್ನಪೂೆಾರೇೆಷನ್ ರವರತ ಮನಡಬೇೆಕತ.  

ಶ್ರೇ ಪರಭತ ಚೌಹನಣ್  :- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಕ್ೆೇಳುತಿುರತವ ಪರಶೆನಯನತನ 
ರ್ನನತ ಗೆಂಭಿೇರವನಗಿ ಕ್ೇೆಳುತಿುದಾೆೇರೆ್. ರ್ನನತ ನಗತತಿುಲಿ. ಬೇದಿ ರ್ನಯಿಗಳ ಹನವಳಿ ಬ.ಬ.ಎೆಂ.ಪಿ. 
ಇಲನಖಗೆ ೆ ಬರತತ್ುದ.ೆ ನಮಾ ಇಲನಖಯೆಿೆಂದ ಏರ್ನದರೂ ಲೊೇಪದೂೆೇಷಗಳು ಕೆಂಡತಬೆಂದರೆ ರ್ನನತ 
ವಿಚನರಣ್ ೆಮನಡತತ್ೆುೇರೆ್.  
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                              ಪರಶೆನ ಸೆಂಖೆಯ: 2581 

(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದೆ) 

ಶ್ರೇ ಸತನೇಲ್   ವಲನಯಪತರ  :- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ನನನ ಪರಶೆನಗೆ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ 
ಉತ್ುರವನತನ ಒದಗಿಸಿದನಾರ.ೆ ಬೆೆಂಗಳೂರತ ನಗರದಲ್ಲಿ ಜಯನಗರ ಎನತನವೆಂತ್ಹ ಕ್ೊಳಚೆ ಪರದೆೇಶದ ಬಗೆೆ 
ರ್ನನತ ಪರಶೆನ ಕ್ೆೇಳಿರತತ್ೆುೇರ್.ೆ ರ್ನನತ ತ್ಮಾ ಗಮನಕ್ೆೆ ತ್ರಬಯಸತವುದೇೆರ್ೆೆಂದರ,ೆ ಇವತಿುನ ದಿವಸ 
ಭವಯವನದ ವಿಧನನಸೌಧ ಕಟಿಡದಲ್ಲಿ ರ್ನವು ಕತಳಿತ್ತಕ್ೊೆಂಡಿರತತ್ೆುೇವೆ. ನಮಗೆ ಈ ಸದನದಲ್ಲಿ 
ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂೆಳಿಲತ ಆಸನಗಳು ಹನಗೂ ತ್ಮಗೂ ಸಹ ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂೆಳಿಲತ ಪಿೇಠವನತನ ಸಹ ಆ ವಡಾರ  
ಹನಗೂ ಭೂೆೇವಿ ಸಮನಜದವರತ ಮನಡಿ ಕ್ೂೆಟ್ಟಿರತತ್ನುರೆ. ಅವತಿುನ ದಿವಸ ವಡಾರ  ಹನಗೂ ಭೂೆೇವಿ 
ಸಮನಜದವರತ ವಿಧನನಸೌಧ ಕಟತಿವುದಕ್ೆೆ ಕನಕಪತರದಿೆಂದ ಬೆಂದಿದಾರತ. ಆ ಸೆಂದಭಾದಲ್ಲಿ ಅವರತ 
ಜಯನಗರ ಕ್ೊಳಚೆ ಪರದೇೆಶದಲ್ಲಿ ವಸತಿ ಮನಡಿಕ್ೂೆೆಂಡತ ಇದಾರತ. ೨ ಎಕರ ೆ೩೦ ಗತೆಂಟ ೆಪರದೆೇಶದಲ್ಲಿ 
ಆ ಜನರತ ವನಸವಿದನಾರೆ. ಆದರ,ೆ ೨ ಎಕರ ೆ೩೦ ಗತೆಂಟಯೆಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಕ್ೂೆಟ್ಟಿರತವೆಂತ್ಹ ಜನಗ ಕ್ೆೇವಲ 
೧೦x೧೨ ಅಡಿ. ಅದನತನ 1977-78ರಲ್ಲಿ ಕ್ೊಡಲನಗಿರತತ್ುದ.ೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕ್ೊಳಚೆ ಪರದೆೇಶವನತನ ಸಹ 
ಘೂೇಷಣ್ೆ ಮನಡಲನಗಿರತತ್ುದೆ. ಮನನಯ ವಸತಿ ಸಚಿವರಲ್ಲಿ ವಿನೆಂತಿ ಮನಡತವುದೆೇರ್ೆೆಂದರೆ, ಇವತಿುನ 
ದಿವಸ ರನಷರವನಯಪಿುಯಲ್ಲಿ ಬರತವೆಂತ್ಹ ನಮಾ ವಿಧನನಸೌಧ ಕಟಿಡವನತನ ಕಟ್ಟಿರತವ ಕ್ನಮಾಕರನತನ 
ರ್ನವು ಇವತಿುನ ದಿವಸ ಗತರತತಿಸಬೆೇಕತ. ಆದರೆ, ಅವರ ಪರಿಸಿಾತಿ ಹೆೇಗಿದೆ ಎೆಂದರೆ, ಆ ಕ್ೊಳಚ ೆ
ಪರದೆೇಶವನತನ ರ್ನವು ರೆ್ೂೇಡಿದನಗ, ೧೦x೧೨ ಅಡಿ ಜನಗದಲ್ಲಿ ಎಷತಿ ಜನ ವನಸ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಸನಧಯವಿದ?ೆ 
ಅಲ್ಲಿರತವೆಂತ್ಹ ೨ ಎಕರ ೆ೩೦ ಗತೆಂಟ ೆಪರದೇೆಶವನತನ ಕ್ೂೆಳಚೆ ಪರದೇೆಶ ಎೆಂದತ ಅೆಂದಿನ ಸಕ್ನಾರ ಏನತ 
ಘೂೇಷಣ್ೆ ಮನಡಿದ,ೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇನತನ ಕ್ೆಲವು ನವೆೇಶನಗಳು ಇರತತ್ುವ.ೆ ಆ ನವೆೇಶನಗಳನತನ ಮೆಂಜೂರತ 
ಮನಡಬೇೆಕ್ೆೆಂದತ ರ್ನನತ ಈ ಸೆಂದಭಾದಲ್ಲಿ ಹೆೇಳುವುದಕ್ೆೆ ಬಯಸತತ್ೆುೇರೆ್. ಆ ಪರದೆೇಶದಲ್ಲಿ ಇನತನ ಸನಕಷತಿ 
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ಜನರತ ವನಸವಿದನಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಯನದರೂ ಬೆೇರ ೆ ಕಡೆ ವಸತಿ ಸೌಕಯಾವನತನ 
ಮನಡಿಕ್ೊಡಬೆೇಕ್ೆೆಂದತ ಈ ಸೆಂದಭಾದಲ್ಲಿ ಮನನಯ ಸಚಿವರಿಗೆ ಹೆೇಳಬಯಸತತ್ುೆೇರೆ್.  

ಶ್ರೇ ವಿ. ಸೊೇಮಣಾ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 1977ರಲ್ಲಿ ಬೆೆಂಗಳೂರತ ನಗರ ಜಿಲೆಿಯ 
ಯಡಿಯೂರತ ಗನರಮದ ಸವೆಾ ನೆಂ.53/2ರಲ್ಲಿ ೦-೧೮ ಗತೆಂಟ ೆಮತ್ತು ಸವಾೆ ನೆಂ.53/2ರಲ್ಲಿ ೦೧-೩೦ 
ಗತೆಂಟ ೆ ಒಟನಿರೆ ೨ ಎಕರ ೆ ೦೮ ಗತೆಂಟ ೆ ಜಮೇನನತನ ಕ್ೊಳಚೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಮೆಂಡಳಿಯವರತ ಕ್ೂೆಳಚೆ 
ಪರದೆೇಶವೆೆಂದತ ಘೂೇಷಣ್ೆ ಮನಡತತ್ನುರ.ೆ ಅದನದ ಮೇಲೆ, ೫೨/೧ ಮತ್ತು ೫೩/೨ ಎೆಂದತ ಏನತ ಸವೆಾ 
ನೆಂಬರ  ಇದೆ, ೫೩/2 ರಲ್ಲಿ ಕ್ೆೇವಲ ೩೩ ಗತೆಂಟೆ ಮನತ್ರ ಕ್ೊಳಚೆ ಪರದೇೆಶ ಎೆಂದತ ಘೂೇಷಣ್ೆಯನಗಿದತಾ, 
ತ್ಪತಪ ಗರಹಿಕ್ೆಯಿೆಂದ ಮನಡಿದೆಾೇವೆೆಂದತ ಹೆೇಳಿರತತ್ನುರೆ. ಈ ಬಗೆೆ ರ್ನನತ ಕಳೆದ ಒೆಂದತ ವನರದಿೆಂದ 
ಪರಿಶ್ೇಲರೆ್ ಮನಡತತಿುದಾೆೇರೆ್. ಕಳೆದ ಬನರಿ ಪರಶೆನ ಕ್ೆೇಳಿದೆಂತ್ಹ ಸೆಂದಭಾದಲ್ಲಿ ಇದನತನ 
ತ್ಡಹೆಿಡಿಯಬೆೇಕ್ೆೆಂದತ ಕ್ೊೇರಿರತತ್ೆುೇರೆ್. ಆ ವಡಾರ  ಮತ್ತು ಭೂೆೇವಿ ಜರ್ನೆಂಗದವರತ ನನನ ತ್ನಲೂಿಕ್ಕನೆಂದ 
ಬೆಂದೆಂತ್ಹ ಜನರನಗಿರತತ್ನುರೆ. ಅಲಿದೆೇ, ನನನನತನ ಸಹ ಬಹಳ ಹತಿುರದಿೆಂದ ರೆ್ೂೇಡಿರತತ್ನುರೆ. ಹನಗನಗಿ, 
ಇವರಿಗ ೆ ಏರ್ನದರೂ ಅನತಕೂಲ ಮನಡಿಕ್ೂೆಡಬೇೆಕ್ೆೆಂದತ ಬಹಳ ಪರಯತ್ನ ಮನಡಿರತತ್ೆುೇರ್.ೆ ಅದಕ್ನೆಗಿ 
ರ್ನನತ ಒೆಂದತ ರಿೇತಿಯ ಹೂೆೇೆಂ ವಕ ಾ ಕೂಡ ಪನರರೆಂಭ ಮನಡಿದೆಾೇರ್.ೆ  

ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ ಶ್ರೇ ಸತನೇಲ್  ವಲನಯಪತರ ರವರತ ಕ್ೆೇಳಿದ ಪರಶೆನ ಸಹಜವನಗಿದೆ. ಆ ಕ್ೂೆಳಚೆ 
ಪರದೆೇಶವನತನ ರ್ನವು ರೆ್ೂೇಡಿದರೆ, ಅಲ್ಲಿಯ ಚಿತ್ರಣವೆೇ ಬೆೇರ ೆರಿೇತಿಯನಗಿದೆ. ಆ ಕ್ೊಳಚೆ ಪರದೆೇಶದಲ್ಲಿ 
೧೦x೧೨ ಅಡಿ ಜನಗದಲ್ಲಿ ಒೆಂದತ ಕತಟತೆಂಬ ವನಸವಿದನಾರೆೆಂದತ ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಹೆೇಳಿರತತ್ನುರೆ. ಆದರೆ, 
ಅಲ್ಲಿ ಕ್ೆೇವಲ 8x5 ಅಡಿ ಜನಗದಲ್ಲಿ ಒೆಂದತ ಕತಟತೆಂಬ ವನಸವಿರತತ್ುದೆ. ಅದನತನ ರೆ್ೂೇಡಿದನಗ, ನನಗ ೆ
ಒೆಂದತ ರಿೇತಿಯ ಮನನಸಿಕವನಗಿ ರೆ್ೂೇವು ಆಗತತ್ುದ.ೆ ಈ ವಿಷಯವನತನ ಕ್ನನೂನತ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 
ರೆ್ೂೇಡಿದನಗ, ರ್ನವು ಏನತ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಆಗತವುದಿಲಿ. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ರ್ನನತ ಕೂಲೆಂಕಷವನದ 
ಪರಿಶ್ೇಲರೆ್ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಮತೆಂದಿನ ವನರ ನಮಾ ಇಲನಖಯೆ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು, ಜಿಲನಿಧಿಕ್ನರಿಗಳ ಸಭ ೆ
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ಕರಯೆತತ್ೆುೇರ್.ೆ ಆ ಸಭೆಗ ೆ ಮನನಯ ಸದಸಯರನತನ ಸಹ ಆಹನಾನಸತತ್ೆುೇರ್ೆ. ಸದರಿ ಕ್ೊಳಚೆ ಪರದೆೇಶಕ್ೆೆ 
ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಿ ಕ್ೆಲವು ಕಡತ್ಗಳು ಸಿಗತತಿುದತಾ, ಇನತನ ಕ್ೆಲವು ಸಿಗತತಿುಲಿ. ಹನಗನಗಿ, ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ 
ಕೂಲೆಂಕಷವನಗಿ ಚಚೆಾ ಮನಡಿ, ಸನಧಕ-ಬನಧಕಗಳನತನ ರೆ್ೂೇಡಿ ಅವರಿಗೆ ಎಷಿರಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಹನಯ 
ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಅವಕ್ನಶ ಇದ,ೆ ಅಷತಿ ಸಹನಯ ಮನಡೂೆೇಣ. ಇಲಿವನದರ,ೆ ಉಳಿದಿರತ್ಕೆೆಂತ್ಹ ಜನಗದಲ್ಲಿ 
ಅವರೆಲಿರೂ ಒಪಿಪಕ್ೂೆಳುಿವುದನದರೆ, ಆ ಜನಗದಲ್ಲಿ ಮೂರತ ಅೆಂತ್ಸಿುನ ಕಟಿಡ ಕಟ್ಟಿದರೂ ಸಹ ಅವರಿಗೆ 
ಸೆಂಪೂಣಾ ವಸತಿ ಸೌಲಭಯ ಕಲ್ಲಪಸತವುದಕ್ೆೆ ಸನಧಯವಿಲಿ. ಆ ಜನಗದಲ್ಲಿ ಎಷತಿ ಸನಧಯವಿದ ೆ ಅಷತಿ 
ಮರ್ೆಗಳನತನ ನಮನಾಣ ಮನಡೂೆೇಣ. ಉಳಿದವರನತನ ಬೆೇರ ೆಕಡಗೆ ೆಸಾಳನೆಂತ್ರ ಮನಡತವ ಬಗೆೆ ರ್ನನತ 
ಯೇಚರೆ್ ಮನಡಿರತತ್ೆುೇರೆ್. ಸದರಿ ಜನರತ ನನನ ತ್ನಲೂಿಕ್ಕನವರನಗಿದತಾ, ಬಹಳ ಜನ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗೆೆ 
ನನನ ಬಳಿ ಸಹ ಬರತತಿುರತತ್ನುರೆ. ತ್ಮಾ ಮೂಲಕ ಮನನಯ ಸದಸಯರಲ್ಲಿ ವಿನೆಂತಿ ಮನಡತವುದೆೇರ್ೆೆಂದರೆ, 
ದಯಮನಡಿ ನನನ ಜೊತ್ಯೆಲ್ಲಿ ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂೆೆಂಡತ ಯನವರಿೇತಿ ಅವರ ಮನಸೆನತನ 
ಒಪಿಪಸಬಹತದತ ಅದನತನ ಮನಡಿದರೆ, ಆ ಕ್ೊಳಚೆ ಪರದೆೇಶದಿೆಂದ ಅವರನತನ ಹೂೆರಗೆ ಕರತೆ್ೆಂದತ, ಅವರನತನ 
ಸಹ ಮನನವರನಗಿ ಬದತಕತವುದಕ್ೆೆ ಅವಕ್ನಶ ಮನಡಿಕ್ೂೆಡೂೆೇಣ. 
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                             ಪರಶ ೆನ ಸೆಂಖೆಯ: 2830 

(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದೆ) 

ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆುೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ನನನ ಪರಶೆನಗೆ ಉತ್ುರ ಬೆಂದಿರತತ್ುದೆ. 
ಕ್ನಡತಗೊೇಡಿ ಕ್ೆೈಗನರಿಕ್ನ ಪರದೆೇಶದ ಸವೆಾ ನೆಂ.೧ ಬನಿಕ  ನೆಂ.73ರಲ್ಲಿ ನವೆೇಶನ ಸೆಂಖೆಯ.6 ರಲ್ಲಿ ೭೮ 
ಎಕರ ೆ ಜಮೇನನತನ STEYR India Pvt Ltd., ಎನತನವ ಸೆಂಸೆಾಗೆ ಎಕರಯೆೆಂದಕ್ೆೆ ೩ ಸನವಿರ 
ರೂಪನಯಿಯೆಂತ್ ೆ ೧೯೭೨ರಲ್ಲಿ ಜಮೇನತ ನೇಡಲನಗಿರತತ್ುದೆ. ತ್ದನೆಂತ್ರ, ದಿರ್ನೆಂಕ:16.11.1982ರಲ್ಲಿ 
STEYR India Pvt Ltd.,  ಹೆಸರನತನ M/s Concord India Pvt Ltd., ಎೆಂದತ ಬದಲನವಣ್ ೆ
ಮನಡಿಕ್ೊಳಿಬೇೆಕ್ೆೆಂದತ ಪತ್ರ ನೇಡತತ್ನುರ.ೆ ಆದರೆ, ಇದತ ಬದಲನವಣ್ೆ ಆಗತವುದಿಲಿ. ಬದಲನಗಿ, ವನಯಜಯ 
ಪನರರೆಂಭವನಗತತ್ುದೆ. ಕ್ೂೆರೆ್ಯದನಗಿ, 1990ರಲ್ಲಿ ಕ್ೆ.ಐ.ಎ.ಡಿ.ಬ. ಎೆಂದತ ಆಗತತ್ುದೆ. STEYR  India 
Pvt Ltd., ಹೆಸರತ Concord India Pvt Ltd.,   ಎೆಂದತ ಬದಲನವಣ್ ೆ ಆಗತವುದಿಲಿ 
ಕ್ೊರೆ್ಯದನಗಿ, 1990ರಲ್ಲಿ ಕ್.ೆಐ.ಎ.ಡಿ.ಬ. ಎೆಂದತ ಬದಲನವಣ್ೆ ಆದ ನೆಂತ್ರ, 2007ರಲ್ಲಿ ಇದೇೆ 
Concord ಸೆಂಸೆಾ ೬ ಸನವಿರ ಮೆಂದಿಗ ೆ ರ್ನವು ಉದೊಯೇಗ ಕ್ೂೆಡತತ್ೆುೇವೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಟನರಯಕಿರ  
ತ್ಯನರಿಕ್ೆ ಕೆಂಪನ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆೆಂದತ ಸತಮನರತ 78 ಎಕರ ೆಜಮೇನನತನ ಪರತಿ ಎಕರ ೆಜಮೇನಗೆ 50 
ಲಕ್ಷ ರೂಪನಯಿಯೆಂತ್ೆ ಕ್ೂೆಡತತ್ನುರ.ೆ ಅದತ ಕ್ೂೆಟಿ ನೆಂತ್ರ, ಇದರ ಮೇಲೆ ಅರಣಯ ಇಲನಖಯೆವರತ 
ವನಯಜಯ ಪನರರೆಂಭ ಮನಡತತ್ನುರೆ. ಈ ವನಯಜಯ ಮನನಯ ಸವೇಾಚಿ ರ್ನಯಯನಲಯದವರೆಗೂ ಹೊೇಗಿ, 
ದಿರ್ನೆಂಕ:19.11.2020ಕ್ೆೆ ಪರಕರಣ ಮತಕ್ನುಯವನಗತತ್ುದೆ. ಅರಣಯ ಇಲನಖಯೆವರತ ಈ ಜನಗ ನಮಾದತ 
ಎೆಂದತ ಮನನಯ ಸವೇಾಚಿ ರ್ನಯಯನಲಯದವರೆಗೂ ಹೂೆೇಗಿ, ಈ ವನಯಜಯವನತನ ಗೆಲತಿವುದಕ್ೆೆ 
ಆಗತವುದೇೆ ಇಲಿ. ಮನನಯ ಸವೇಾಚಿ ರ್ನಯಯನಲಯದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಕ್.ೆಐ.ಎ.ಡಿ.ಬ. Concord 
ಸೆಂಸೆಾಯ ಪರವನಗಿ ತಿೇಪತಾ ಬರತತ್ುದೆ. ಈ ಹಿೆಂದ ೆ೧೧ ವಷಾ ಏನತ ಗತತಿುಗೆ ಕರನರತ ಇತ್ತು, ಆ ಗತತಿುಗ ೆ
ಕರನರನತನ ಪತನಃ ೧೧ ವಷಾದವರೆಗೂ ವಿಸುರಣ್ೆ ಮನಡಿಕ್ೂೆಡತತ್ನುರೆ. ಅದತ ಎಲ್ಲಿೆಂದ 
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 ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಎೆಂದರೆ, ದಿರ್ನೆಂಕ:07.06.2018 ರಿೆಂದ 06.06.2029ರವರೆಗ ೆ
ಕ್ೊಡತತ್ನುರ.ೆ ಆ ಗತತಿುಗೆ ಕರನರನತನ ವಿಸುರಣ್ೆ ಮನಡಿಕ್ೊಟಿ ನೆಂತ್ರ, Concord ಕೆಂಪನಯವರತ 
ಕ್.ೆಐ.ಎ.ಡಿ.ಬ. ಯವರಿಗ ೆ ದಿರ್ನೆಂಕ:09.11.2020ಕ್ೆೆ ಒೆಂದತ ಪತ್ರ ಕ್ೂೆಡತತ್ನುರ.ೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನತ 
ಹೆೇಳುತ್ನುರೆೆಂದರ,ೆ “ Embassy Eat Business Park  ಎೆಂದತ ಹೇೆಳಿ ರ್ನವು ಆ ಕೆಂಪನಯ 
ಹೆಸರನತನ ಬದಲನವಣ್ೆ ಮನಡಿಕ್ೊಳುಿತಿುದೆಾೇವೆೆಂದತ ನೇವು ಇದಕ್ೆೆ ಅನತಮತಿ ಕ್ೊಡಬೇೆಕ್ೆೆಂದತ” 
ಕ್ೊೇರತತ್ನುರ.ೆ ಆಗ ಕ್ೆ.ಐ.ಎ.ಡಿ.ಬ. ಯವರತ Vijay Kumar Sajjan, Practicing Company 
Secretary ಈ ವಯಕ್ಕು ಮೂರರೆ್ೇ ವಯಕ್ಕುಯಿೆಂದ ಒೆಂದತ ಅಭಿಪನರಯ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊೆಂಡತ ಅವರಿಗೆ 
Embassy ಗೆ ವಗನಾವಣ್ೆ ಮನಡತತ್ನುರ.ೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಶ್ರೇ ವಿಜಯ  ಕತಮನರ  ಸಜಜನ್  ಎನತನವವರತ 
ಮೂರರೆ್ೇ ವಯಕ್ಕುಯನಗಿರತತ್ನುರೆ. ಸಕ್ನಾರದ ಪರತಿಯೆಂದತ ಇಲನಖಯೆಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಲ್ಲೇಗಲ್  ಸಲೆ್  
ಇರತತ್ುದೆ ಮತ್ತು ಸಕ್ನಾರದಲ್ಲಿ ಕ್ನನೂನತ ಇಲನಖ ೆಇರತತ್ುದೆ.  

(ಮತೆಂದತ) 

 

(734) 30.03.2022 12.10 ವೆೈಎಲ್-ವಿಕ್ೆ                  (ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಾತಿ) 

ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆುೇಗೌಡ (ಮತೆಂದತ):-  

ಇಲನಖಯೆಲ್ಲಿ ಕ್ನನೂನತ ಕ್ೂೆೇಶ ಇದೆ ಮತ್ತು ಸಕ್ನಾರದಲ್ಲಿ ಕ್ನನೂನತ ಇಲನಖೆ ಜನರಿಯಲ್ಲಿದತಾ, ಅದರಲ್ಲಿ 
ಕ್ನನೂನತ ಕ್ನಯಾದಶ್ಾಯವರತ ಇರತತ್ನುರ ೆಹನಗೂ ಅಡೂೆಾೇಕ್ೆೇಟ  ಜನರಲ್ ರವರತ ಇದನಾರ.ೆ  ಆದರೆ, 
ಅವರ ಯನರ ಅಭಿಪನರಯವನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊೆಂಡಿಲಿ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಕ್ೆೈಗನರಿಕ್ನ ಪರದೆೇಶನಭಿವೃದಿಿ 
ಮೆಂಡಳಿ ಮತೆಂದೆಯೂ ಇಟ್ಟಿಲಿ.  ಈ ರಿೇತಿಯನಗಿ ಸಕ್ನಾರದ ಗಮನಕ್ೆೆ ತ್ರದೇೆ ಜಮೇನನತನ 
ವಗನಾವಣ್ೆ ಮನಡತತ್ನುರೆ. EM (Executive Member) and KIADB (Karnataka 
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Industrial Area Development Board) ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಸೇೆರಿಕ್ೂೆೆಂಡತ ಅವೆಲಿವನೂನ 
ವಗನಾವಣ್ೆ ಮನಡತತ್ನುರೆ.  1972ರೆ್ೇ ಸನಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಈ ಜನಗವನತನ ನೇಡಿದರೂ ಇವತಿುನವರಗೊ ಅಲ್ಲಿ 
ಕೆಂಪನ ಬರಲ್ಲಲಿ.  ಅದತ ಬದಲನವಣ್ೆ ಆಗತವ ಸೆಂದಭಾದಲ್ಲಿ KIADB ಯವರತ ಎಲನಿ ನಯಮವನತನ 
ಉಲಿೆಂಘರ್ ೆ ಮನಡಿದನಾರ.ೆ  ಜೊತ್ೆಗೆ ಪನರಜೆಕಿನತನ ಸಹ ಎೆಂಬಸೆಿ ಸೆಂಸೆಾಯವರತ ಬದಲನವಣ್ೆ 
ಮನಡಿಕ್ೊೆಂಡಿದನಾರೆ.    

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಆಯಿತ್ತ. ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರ ನೇಡತತ್ನುರೆ.  ಕತಳಿತ್ತಕ್ೊಳಿಿ.  ಭನಷಣ 
ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಹೂೆೇಗಬೇೆಡಿ.  

ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆುೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಪನರಜೆಕಿ  ಸಹ ಬದಲನವಣ್ೆ 
ಮನಡಿಕ್ೊೆಂಡಿದನಾರೆ.  ಕ್ನನ್ .ಕ್ನಡ್ ಾ ಸೆಂಸೆಾಯಿೆಂದ ಎೆಂಬಸೆಿ ಸೆಂಸೆಾಗೆ ಹೆಸರನತನ ಬದಲನವಣ್ೆ ಮನಡಿದರೆ 
shareholders ಸಹ ಬದಲನವಣ್ೆ ಆಗತತ್ನುರ.ೆ ಆಗ ಹೊಸ ದರವನತನ ನೇಡಬೆೇಕ್ನಗತತ್ುದೆ. 78 
ಎಕರಗೆ ೆಹೊಸ ದರವು ಎಷ್ನಿಗತತ್ುದೆ ಎೆಂದರೆ, ಸಕ್ನಾರದ ಮನಗಾಸೂಚಿ ಪರಕ್ನರ ಕ್ನಡತಗೊೇಡಿನಲ್ಲಿ 
ಚದರ ಅಡಿ ಜನಗಕ್ೆೆ ರೂ.5,000 ಇದತಾ, ಒೆಂದತ ಎಕರಗೆ ೆರೂ.21.00 ಕ್ೊೇಟ್ಟಗಳನಗತತ್ುದೆ. ಅಲ್ಲಿಗ ೆ71 
ಎಕರ ೆಜನಗಕ್ೆೆ ಹೊಸ ದರದ ಪರಕ್ನರ ರೂ.1696 ಕ್ೂೆೇಟ್ಟಗಳನಗತತ್ುದೆ, ಆದರೆ ಅವರತ ನೇಡಿರತವುದತ 
ರೂ.39.00 ಕ್ೂೆೇಟ್ಟ ಮನತ್ರ. ರೂ.1696 ಕ್ೂೆೇಟ್ಟ ಹೂೆಸ ದರ ನೇಡಬೆೇಕ್ನಗಿತ್ತು.  ಆದರೆ, KIADB 
ಯವರತ ಸಕ್ನಾರದ ಗಮನಕ್ೆೆ ತ್ರದೇೆ ಅಧಿಕ್ನರವನತನ ದತರತಪಯೇಗಪಡಿಸಿಕ್ೂೆೆಂಡತ, ರಿಯಲ್  
ಎಸೆಿ ೇಟ  ದೆಂಧಗೆನಗಿ ಬಳಸಿಕ್ೂೆೆಂಡಿದನಾರೆ.  ಇದರಿೆಂದ ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ಬನರಿ ವೆಂಚರೆ್ಯನಗತತಿುದ ೆಹನಗೂ 
ಮೆಂಡಳಿಗ ೆ ನಷಿ ಉೆಂಟನಗತತಿುದೆ.  ಆ ಜಮೇನನಲ್ಲಿ ಯನವುದೆೇ ನಯಮವನತನ ಪನಲರೆ್ ಮನಡಿಲಿ.  
ಇದೊೆಂದತ ದೊಡಾ ಮೇಸವನಗಿದೆ.  ಇವತಿುನವರಗೊ ಕೆಂಪನ ಅಸಿುತ್ಾಕ್ೆೆೇ ಬರದೆೇ ಎಷ್ೊಿೇ ಜನರಿಗೆ 
ಉದೊಯೇಗ ಇಲಿದೆಂತ್ನಗಿದೆ. ಅರಣಯ ಇಲನಖಯೆವರತ ಬೆಳೆಸಿರತವೆಂರ್ಥ ಮರಗಳು ಸತಮನರತ 
ರೂ.50.00 ಕ್ೂೆೇಟ್ಟಗ ೆಬಲೆ ೆಬನಳುತ್ುವೆ.  ಆ ಮರಗಳ ದೆಂಡರೆ್ ಹಣವನತನ ಸಹ KIADB  ರವರತ 
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ಕಟ್ಟಿಸಿಕ್ೊೆಂಡಿಲಿ.  ದಯವಿಟತಿ ಇದನತನ ತ್ನಖೆಗೆ ಒಪಿಪಸಿ, ಸಮಗರ ತ್ನಖೆಯನಗಬೆೇಕತ.  ತ್ಪಿಪತ್ಸಾ 
ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳ ಮೇಲ ೆಕರಮ ಜರತಗಿಸಬೆೇಕತ, ಆ ಜನಗದ ಮೆಂಜೂರನತಿಯನತನ ರದತಾಪಡಿಸಬೆೇಕತ ಮತ್ತು 
ಸದನ ಸಮತಿ ಮನಡಬೇೆಕತ.  ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಇ ದಕ್ೆೆ ಉತ್ುರ ನೇಡಲ್ಲ. ಮತ್ೊುೆಂದತ ಪರಶೆನ ಇದತಾ, 
ಅದನತನ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರ ನೇಡಿದ ಮೇಲೆ ಕ್ೆೇಳುತ್ೆುೇರ್ೆ.   

ಡನ|| ಮತರತಗೆೇಶ   ಆರ.ನರನಣಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಈಗನಗಲೆೇ 
ಹೆೇಳಿದ ಹನಗೆ ಕ್ನನ್ .ಕ್ನಡ್ ಾ ಸೆಂಸೆಾಗೆ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದೆಂತೆ್ ಹೆೇಳುವುದೇೆರ್ೆೆಂದರೆ, 1972ರೆ್ೇ ಸನಲ್ಲನೆಂದ 
ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಬೆೇರ ೆ ಬೆೇರ ೆ ಕ್ನನೂನತ ವನಯಜಯಗಳು ಇರತವುದರಿೆಂದ ಅಲ್ಲಿ ಪನರಜೆಕಿ  ಮನಡತವುದತ 
ವಿಳೆಂಬವನಗಿದ.ೆ  2007ರೆ್ೇ ಸನಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಕ್ನನ್.ಕ್ನಡ್ ಾ ಸೆಂಸೆಾಗೆ ಜಮೇನನತನ ಹೆಂಚಿಕ್ೆ ಮನಡಿರತವುದತ 
ನಜ.  ಕ್ನನ್.ಕ್ನಡ್ ಾ ಸೆಂಸೆಾಯವರತ ಎೆಂಬಸೆಿ ಸೆಂಸೆಾಗೆ ವಗನಾವಣ್ೆ ಮನಡತತ್ನುರ.ೆ  ಕ್ನನ್.ಕ್ನಡ್ ಾ 
ಮತ್ತು ಎೆಂಬಸೆಿ ಎರಡೂ ಒೆಂದೇೆ ಗೂರಪ, sister concern. Director ಎರಡೂ ಕಡ ೆ
ಒಬುರಯೆನಗಿದಿಾೇವ.ೆ  ಪನರಜೆಕಿ ಗೆ ಅನತಕೂಲವನಗತವ ಸಲತವನಗಿ ಹನಗೂ ಮತೆಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಶೇೆಕಡ 
51 ರಷತಿ ಪನಲನತನ retain ಮನಡಿಕ್ೊೆಂಡತ, ನಮಾ ಆಕಿ ನಲ್ಲಿ ಶೆೇಕಡ 49 ರಷತಿ dilute ಮನಡಲತ 
ಅವಕ್ನಶ ಇದೆ.  ಆ ಹಿರೆ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ರ್ನವು ಮನಡತತ್ೆುೇವೆ ಎೆಂದತ ಪರಸನುವರೆ್ಯನತನ ಸಲ್ಲಿಸಿದನಗ, ಆ 
ಕೆಂಪನಯ ಹೆಸರನತನ ಬದಲನವಣ್ೆ ಮನಡಿಕ್ೊಟ್ಟಿದನಾರೆ.  ಆದರೆ, ಶೆೇಕಡ 51 ರಷತಿ ಪನಲನತನ original 
owner maintain ಮನಡಿದನಾರ,ೆ continue ಆಗಿದ.ೆ  ಆದನದ ನೆಂತ್ರ ಪತ್ರವನತನ ಸಹ ನಮಗೆ 
ನೇಡಿದನಾರ.ೆ  ಆ ಕೆಂಪನಯವರತ ಈಗ ಆ ಪನರಜೆಕಿ  ಮನಡತತ್ೆುೇವ ೆ ಎೆಂದತ ಬಹಳ serious ಆಗಿ 
ಮತೆಂದ ೆಬೆಂದಿದನಾರ.ೆ  ರ್ನಯಯನಲಯದಲ್ಲಿ ಪರಕರಣ ಬನಕ್ಕ ಇರತವುದರಿೆಂದ ವಿಳೆಂಬವನಗಿದ.ೆ  ಹನಗೆಯ್ಕೇ 
ಆ ಜನಗಕ್ೆೆ ಹಳೆಯ ದರವನತನ ಏನತ ನೇಡಿರತತ್ೆುೇವೆಯೇ, ಅದರ ಮೇಲೆ simple interest 
ವಿಧಿಸಲನಗಿರತತ್ುದ.ೆ  ಅೆಂದಿನ ದಿವಸಕೂೆ ಇೆಂದಿನ ದಿವಸಕೂೆ Whitefield area ದಲ್ಲಿ ಬೆಲ ೆಜನಸಿು 
ಇದೆ ಎನತನವೆಂರ್ಥ ಮನತ್ನತನ ರ್ನನತ ಒಪಿಪಕ್ೊಳುಿತ್ೆುೇರ್.ೆ ಹನಗನಗಿ ನಮಾ ಕ್ನಯ್ಕಾಯಲ್ಲಿಯ್ಕೇ ನಯಮ 
ಇರತವುದರಿೆಂದ purchase rate, developmental charges and interest ಎಲಿವನೂನ 
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ಸೇೆರಿಸಿಕ್ೊಡತವೆಂರ್ಥದನಗಿದೆ. ನಮಾ ಉದೆಾೇಶವು ಆ ಕೆಂಪನಯವರತ ಲನಭ ಮನಡಬೇೆಕ್ೆನತನವೆಂರ್ಥದನಗಿಲಿ. 
ಪನರಜೆಕಿ  ಬರಬೆೇಕತ, Entrepreneur, Investor ಗೆ burden ಆಗಬನರದನೆತನವ ಸಲತವನಗಿ 
ಮನಡಲನಗಿದ.ೆ  ಹನಗನಗಿ ಇದತ ರ್ನಯಯ ಸಮಾತ್ವನಗಿದೆ ಎೆಂದತ ನನಗೆ ಅನಸತತಿುದ.ೆ     

ಶ್ರೇ ಆಯನೂರತ ಮೆಂಜತರ್ನಥ  (ಪದವಿೇಧರರ ಕ್ೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 
ಕ್ನನ್ .ಕ್ನಡ್ ಾ ಇೆಂಡಿಯನ ಪೆೈವೆಟ  ಲ್ಲಮಟೆಡ್  ಪರಸನುಪ ನಡಯೆತತಿುದತಾ, ಇದರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದೊಡಾ 
ಹತರ್ನನರ ಇದೆ ಎೆಂದತ ಹೆೇಳುತ್ನು, ಮನನಯ ಸಚಿವರ ಮೇಲೆಯ್ಕೇ ಅಸಮನಧನನ ವಯಕುಪಡಿಸತತ್ೆುೇರ್ೆ. 
KIADB ರವರತ  ಸನವಿರನರತ ಕ್ೊೇಟ್ಟ ರೂಪನಯಿ ಬೆಲ ೆಬನಳುವ ಭೂಮಯನತನ ಅತ್ಯೆಂತ್ ಕಡಿಮ 
ದರಕ್ೆೆ ಕ್ನನ್.ಕ್ನಡ್ ಾ ಕೆಂಪನಯವರಿಗೆ ನೇಡಿ, ಸಾಲಪ ದಿವಸಗಳ ನೆಂತ್ರ ಎೆಂಬಸೆಿ ಕೆಂಪನಗ ೆಜನಗವನತನ 
ವಗನಾಯಿಸಿದನಾರ.ೆ  ಆದರೆ, ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ನಮಾದೆೇ ಕೆಂಪನ ಎೆಂದತ ಹೆೇಳುತ್ನುರ.ೆ  ಆದರೆ, 
ದನಖ್ಲೆಯನತನ ರೆ್ೂೇಡಿದನಗ “ಆ ಕೆಂಪನಯಲ್ಲಿ ಯನರತ ಸಹ ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಿ ವಯಕ್ಕುಗಳಿಲಿ ಮತ್ತು ಅದತ 
ಬೆೇರ ೆಕೆಂಪನ ಎೆಂದತ ಗೊತ್ನುದ ಮೇಲೆಯೂ ಸಹ ಜನಗವನತನ ವಗನಾವಣ್ೆ ಮನಡಿ, ಆ ಕೆಂಪನಯನತನ 
ಮತೆಂದತವರೆಸಿರತವುದತ” ಗೊತ್ನುಗತತ್ುದೆ.  ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಿ ಮೆಂಡಳಿಯ ಅನತಮತಿಯನತನ ಸಹ 
ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆೆಂಡಿಲಿ ಹನಗೂ ಸಕ್ನಾರದ ಗಮನಕೂೆ ಬೆಂದಿಲಿ.  ಸಕ್ನಾರದ ಗಮನಕ್ೆೆ ತ್ರದೇೆ, ಮೆಂಡಳಿಯ 
ಅನತಮೇದರೆ್ಯೂ ಇಲಿದೇೆ, ಜನಗವನತನ ಆ ರಿೇತಿಯನಗಿ ನೇಡತವ ಅಧಿಕ್ನರ ಇದೆಯ್ಕೇ ಎನತನವೆಂರ್ಥ 
ಪರಶೆನ ನನನ ಮತೆಂದ ೆಇದೆ.  ಜೊತ್ೆಗೆ ಇದೆೇ ರಿೇತಿ ಎರಡತ-ಮೂರತ ಪರಕರಣಗಳಿವ.ೆ  ಒೆಂದತ ಪರಕರಣಕ್ೆೆ 
ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದೆಂತ್ ೆ ಮನನಯ ಮರಿತಿಬೆುೇಗೌಡರತ ಪರಸನುಪಿಸಿದತಾ, ಎರಡತ-ಮೂರತ ಪರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ M/s 
Techno Zone Technologies ನಲ್ಲಿ ಹಿೇಗೆ ಇದ.ೆ Embassy Property Development 
Private Limited ಈ ತ್ರಹ ರ್ನಲನೆರತ ಪರಕರಣಗಳಿವೆ.  ಈಗ ಒೆಂದತ ಪರಸನುವ ಆಗಿದ.ೆ ಈ ರಿೇತಿ 
ಸನವಿರನರತ ಕ್ೊೇಟ್ಟ ರೂಪನಯಿ ವಯವಹನರ ರಿಯಲ್  ಎಸೆಿ ೇಟ  ದೆಂಧಯೆನಗಿ ನಡದೆಿದ.ೆ  ಅದರಲ್ಲಿ 
ಯನರತ ಭನಗಿಯನಗಿದನಾರ ೆ ಗೊತಿುಲಿ.  ಈ ವಿಚನರವು ಮನನಯ ಸಚಿವರ ಗಮನಕ್ೆೆ ಏತ್ಕ್ೆೆ ಬೆಂದಿಲಿ? 
ಒೆಂದತ ವೆೇಳೆ ಮನನಯ ಸಚಿವರ ಗಮನಕ್ೆೆ ಬೆಂದಿದರ ೆಏತ್ಕ್ೆೆ ಇಲ್ಲಿಯವರಗೊ ಕರಮವನತನ ಕ್ೆೈಗೊೆಂಡಿಲಿ? 
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ಒೆಂದತ ವೇೆಳೆ ಕರಮವನತನ ಕ್ೆೈಗೊೆಂಡಿಲಿವೆೆಂದರೆ, ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಸಹ ತ್ಪಿಪತ್ಸಾರನಗತತ್ನುರೆ ಹನಗೂ 
ತ್ಪಿಪನ ಒೆಂದತ ಭನಗವನಗತತ್ನುರೆ ಎೆಂದತ ಹೆೇಳುತ್ನು, ಮನನಯ ಸಚಿವರ ಮೇಲೆ ರೆ್ೇರ ಆರೂೆೇಪವನತನ 
ಮನಡತತಿುದೆಾೇರ್.ೆ 

ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆುೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸಚಿವರ ಉತ್ುರವು ನನಗ ೆ
ಸಮನಧನನಕರವನಗಿಲಿ.  ಇದರಲ್ಲಿ ನಯಮಬನಹಿರವನಗಿ ಅಕರಮ ನಡದೆಿದತಾ, ಅದರ ದನಖ್ಲೆ ಸಹ ನನನ 
ಹತಿುರ ಇದೆ, ಆ ದನಖ್ಲೆಯನತನ ರ್ನನತ ತ್ಮಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕ್ೂೆಡತತ್ುೆೇರೆ್.  ಎರಡರೆ್ಯದನಗಿ, ದನಬಸ್ 
ಪೆೇಟೆಯಲ್ಲಿ ದಿರ್ನೆಂಕ: 03.12.2018 ರೆಂದತ ನಡದೆ 52ರೆ್ೇ ರನಜಯ ಉನನತ್ ಮಟಿದ ಸಮತಿ ಸಭೆಯ 
ಅನತಮೇದರೆ್ಯೆಂತ್ೆ ಹೂೆರಡಿಸಿದ ಸಕ್ನಾರಿ ಆದೆೇಶ ದಿರ್ನೆಂಕ: 05.03.2019 ಮತ್ತು 05.05.2021 
ರೆಂತ್ ೆM/s Embassy Industrial Parks Pvt Ltd ರವರಿಗ ೆ 125.00 ಎಕರ ೆಜಮೇನನತನ 
ಪರತಿ ಎಕರಗೆ ೆರೂ.156.00 ಲಕ್ಷದೆಂತೆ್ ನೇಡತತ್ನುರೆ.  ಆಗ ಶೆೇಕಡ 30 ರಷತಿ ಮತೆಂಗಡ ಹಣವನತನ 
ಪನವತಿಸತತ್ನುರ,ೆ ಉಳಿದ ಶೆೇಕಡ 70 ರಷತಿ ಹಣವನತನ ಪನವತಿಸಿರತವುದಿಲಿ.  ನೆಂತ್ರ ರೆ್ೂೇಟ್ಟೇಸ್  
ನೇಡಿದ ಮೇಲೆ ಉಳಿದ ಶೆೇಕಡ 70 ರಷತಿ ಹಣವನತನ ಎೆಂಬೆಸಿ ಕೆಂಪನ ಪರವನಗಿ ಮತ್ೂೆುೆಂದತ 
ಕೆಂಪನಯನದ M/s Horizon Industrial Parks Pvt Ltd ಯವರತ ರೂ.114,71,60,000/- 
ಕ್ೊೇಟ್ಟಗಳನತನ ಕಟ್ಟಿ, ನಮಗ ೆಕೆಂಪನ ಹೆಸರನತನ ಬದಲನವಣ್ೆ ಮನಡಿಕ್ೂೆಡಿ ಎೆಂದತ ಹೆೇಳುತ್ನುರೆ.    

ಸದರಿ ಕೆಂಪನಯ ಹೆಸರತ ಬದಲನವಣ್ೆಗೆ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದೆಂತ್ ೆ ರನಜಯ ಉನನತ್ ಮಟಿದ ಸಮತಿ 
ಸಭೆಯಿೆಂದ ಅನತಮೇದರೆ್ ಪಡಯೆಲತ ಕರ್ನಾಟಕ ಉದೊಯೇಗ ಮತ್ರ ಸೆಂಸೆಾಯನತನ ಸೆಂಪಕ್ಕಾಸಲತ 
ದಿರ್ನೆಂಕ: 14.12.2021 ರೆಂದತ ಕೆಂಪನಗ ೆ ತಿಳಿಸಲನಗಿದೆ.  ಆ ಕೆಂಪನಗೆ ಹಸೆರನತನ ಬದಲನವಣ್ೆ 
ಮನಡತವ ಕತರಿತ್ತ ಅವರ ಇಲನಖಯೆವರಿಗ ೆರನಜಯದ ಉನನತ್ ಮಟಿದ ಸಮತಿಯಲ್ಲಿ ನಡದೆ ವಿಚನರವು 
ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲಲಿವೇೆ? KIADB Board ಯ ಮರ ೆಸಹ ಈ ವಿಚನರವನತನ ಇಡದೇೆ, ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳ 
ಹೆಂತ್ದಲ್ಲಿಯ್ಕೇ ಮನಡಿಕ್ೊಳುಿತ್ನುರೆ.  ಹೆಸರನತನ ಬದಲನವಣ್ೆ ಮನಡಬೇೆಕತ ಎೆಂದತ ಹೆೇಳಿದನಗ 
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ಮತಖ್ಯಮೆಂತಿರಯವರ ಅಧಯಕ್ಷತ್ಯೆಲ್ಲಿರತವ ಸಮತಿ ಸಭೆಯ ಗಮನಕ್ೆೆ ತ್ರಬೇೆಕ್ೆೆಂದತ ಬರೆಯತತ್ನುರೆ.  
ಇದತ ಸರಿಯ್ಕೇ? ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಎಲಿವೂ ಸರಿಯನಗಿದೆ ಎೆಂದತ ಹೆೇಳುತಿುದನಾರೆ. ಎಲಿವೂ ಸರಿಯನಗಿ 
ಇದೆಯ್ಕೇ? ಇವೆರಡೂ ಪರಕರಣಕ್ೆೆ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದೆಂತ್,ೆ Entrepreneurs ತ್ರಲತ ನಮಾ ವಿರೂೆೇಧ 
ಏನಲಿ.  ಆದರೆ, ಅವರೆಲಿರೂ ಆ ಪನರಜೆಕಿ  ಬದಲನವಣ್ೆ ಮನಡಿಕ್ೊೆಂಡತ, Real Estate Business 
ಮನಡತತಿುದನಾರ.ೆ  ಹೆಸರಿನ ಬದಲನವಣ್ೆಗ ೆ ಅವಕ್ನಶ ಇದೆ, ಅದರೆಂತ್ ೆ ಹೆಸರನತನ ಬದಲನವಣ್ೆ ಮನಡಿ 
ಕ್ೊಡತತ್ನುರ.ೆ  1972ರೆ್ೇ ಸನಲ್ಲನೆಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಒಬುರಿಗೂ ಉದೂೆಯೇಗ ಸಿಕ್ಕೆಲಿ.  ಇಷ್ೆಿಲನಿ 
ಅವಯವಹನರ ನಡದೆಿದತಾ, ಕ್ೂೆೇಟಯೆಂತ್ರ ರೂಪನಯಿ ನಷಿವನಗಿದ.ೆ  ಕ್ೆೇವಲ ರೂ.39.00 ಕ್ೊೇಟ್ಟಗೆ ಆ 
ಜಮೇನನತನ ನೇಡಲನಗಿದತಾ, ಸಕ್ನಾರದ ಮನಗಾಸೂಚಿ ಪರಕ್ನರ ರೂ.1600.00 ಕ್ೊೇಟ್ಟಗಳನಗತತ್ುದೆ. 
Shareholders ಬದಲನವಣ್ೆ ಮನಡಿಕ್ೊಳಿಬಹತದತ ಎೆಂದತ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಹೆೇಳಿದಾರತ.  ಆದರ,ೆ 
ಆ ಕೆಂಪನಯಿೆಂದ ಈ ಕೆಂಪನಗೆ ಬೆಂದ ಮೇಲ ೆ shareholders ಬೆೇರಯೆನಗತತ್ನುರೆ. M/s 
Embassy Industrial Parks Pvt Ltd ಯಿೆಂದ M/s Horizon Industrial Parks Pvt 
Ltd ಹೆಸರನತನ ಬದಲನವಣ್ೆ ಮನಡಿಕ್ೂೆಡತವೆಂತ್ ೆಕ್ೆೇಳಿದತಾ, ಅದನತನ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಪರಿಶ್ೇಲ್ಲಸಲ್ಲಲಿ.  
ಸಕ್ನಾರದ ಗಮನಕ್ೆೆ ತ್ರದೆೇ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳೇೆ ಕ್ೂೆೇಟಯೆಂತ್ರ ರೂಪನಯಿ ಪನರಜೆಕಿ ಗೆ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದೆಂತ್ ೆ
ವಯವಹನರ ಮನಡತತ್ನುರ ೆ ಎೆಂದರೆ, KIADB ಉಳಿಯತತ್ುದೆಯ್ಕೇ? ಸನಮನನಯ ಜನರಿಗ ೆ ರ್ನಯಯ 
ಸಿಗತತ್ುದಯೆ್ಕೇ? ಈ ರ್ನಡಿನಲ್ಲಿ ಕ್ೆೈಗನರಿಕ್ ೆ ಬೆಳೆಯತತ್ುದೆಯ್ಕೇ? ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಆ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳ 
ಪರವನಗಿಯ್ಕೇ ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ನುರೆ.   

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಸನಕತ ತ್ನವು ಮನತ್ರ್ನಡಿದತಾ, ಎಷತಿ ಹೊತ್ತು ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುೇರಿ.  ರ್ನನತ 
ಹೆೇಳುವುದನತನ ಸಾಲಪ ಕ್ೆೇಳಬೆೇಕತ.  ಸತಮಾರ್ ೆಭನಷಣ ಮನಡತತಿುೇರಿ.  

ಶ್ರೇ ಕ್ೊೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಪರಶೆ್ನೇತ್ುರ 
ವೆೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಇಷತಿ ಹೂೆತ್ತು ಭನಷಣ ಮನಡಿದರೆ ಹೆೇಗ?ೆ  
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ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಮರಿತಿಬೆುೇಗೌಡರವರ,ೆ ಸಕ್ನಾರ ಉತ್ುರ ನೇಡಲ್ಲ, ತ್ನವು 
ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂೆಳಿಿ. 

ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆುೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ಪರಸನುಪಿಸಿರತವ ಎರಡತ ಪರಶೆನಗ ೆ
ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದೆಂತ್,ೆ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ “ಇೆಂತಿೆಂರ್ಥ ಪರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ನಮಾ ಇಲನಖಯೆ KIADB 
ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಸರಿಯನಗಿ ಕ್ನಯಾನವಾಹಿಸತತಿುಲಿ, ನಯಮ ಪನಲ್ಲಸದೆೇ ಇರತವುದರಿೆಂದ ಮೆಂಡಳಿಗ ೆ
ಬಹಳಷತಿ ನಷಿ ಉೆಂಟನಗತತಿುದತಾ, ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಿ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳ ಮೇಲ ೆಸೂಕು ಕರಮಕ್ೆೈಗೂೆಳಿಬೆೇಕ್ೆೆಂದತ 
ಹೆೇಳಿ, ನನನ ಪರಶೆನಗಳು ಸೇೆರಿದೆಂತ್ ೆ ಇನೂನ ಹಲವು ಸೆಂಗತಿಗಳ ಬಗೆೆ” ಸಕ್ನಾರದ ಮತಖ್ಯ 
ಕ್ನಯಾದಶ್ಾಯವರಿಗ ೆಪತ್ರ ಬರೆಯತತ್ನುರ.ೆ  

(ಮತೆಂದತ)    

(735) 30.03.2022/12.20/ಎಸ್ ಕ್-ೆವಿಕ್ೆ    

(ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಾತಿ) 

 ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆುೇಗೌಡ (ಮತೆಂದತ):- 

 ಇಲ್ಲಿ ಏನೂ ನಡದೆಿಲಿ, ಎಲಿವೂ ಸರಿಯನಗಿದೆ ಎೆಂದತ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ  ಹೇೆಳುತ್ನುರೆ. ಸಕ್ನಾರ ಆ 
ತ್ರಹ ಏಕ್ ೆ ಹೆೇಳಬೆೇಕತ? ಇೆಂತ್ಹ ಭೂಗಳಿರ ಜೊತ್ೆಯಲ್ಲಿ ಶನಮೇಲನಗಿದತಾ, ಜನಸನಮನನಯರಿಗೆ 
ತ್ೊೆಂದರ ೆ ಮನಡತತಿುದನಾರೆ. ಇದರ ಬಗೆೆ ಸದನ ಸಮತಿ ರಚರೆ್ಯನಗಲೆೇಬೆೇಕತ. ಇದನತನ ತ್ನಖೆಗೆ 
ಒಪಿಪಸಲೇೆ ಬೇೆಕತ.  ತ್ನಖಯೆನದ ಮೇಲ ೆತ್ಪಿಪತ್ಸಾರತ ಯನರತ ಇರತತ್ನುರೊೇ, ಅವರ ಮೇಲ ೆಆನೆಂತ್ರ 
ಕರಮ ಕ್ೆೈಗೂೆಳುಿವುದತ ಬೇೆರ.ೆ ಮದಲತ ಸದನ ಸಮತಿ  ರಚರೆ್ಯನಗಬೆೇಕತ.  
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ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಸಚಿವರೆೇ, ಇದಕ್ೆೆ ಉತ್ುರ ಹೆೇಳಿ. ಮನನಯ ಮರಿತಿಬುೆೇಗೌಡರೆೇ 
ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂೆಳಿಿ. 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಸಚಿವರೆೇ, ಇದಕ್ೆೆ ಉತ್ುರ ಹೆೇಳಿ. ಮನನಯ ಸದಸಯರೆೇ ದಯವಿಟತಿ, 
ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂೆಳಿಿ.  

ಶ್ರೇ ಮತರತಗೆೇಶ   ಆರ . ನರನಣಿ (ಬೃಹತ  ಮತ್ತು ಮಧಯಮ ಕ್ೆೈಗನರಿಕ್ೆ ಸಚಿವರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ,  ಕ್ನನ್ . ಕ್ನಡ್ ಾ ಸೆಂಸೆಾ 1972 ರಲ್ಲಿ ಪನರರೆಂಭವನಯಿತ್ತ. ಅದತ ಸತಮನರತ 50  
ವಷಾಗಳಿೆಂದ ನಡದೆತ ಬೆಂದಿರತವೆಂತ್ಹದನಾಗಿದ.ೆ    ಬೆೇರ ೆಬೆೇರ ೆಕ್ನನೂನತ ತ್ೊಡಕತಗಳನಗಿರತವುದರಿೆಂದ  
ಇದತ ವಿಳೆಂಬವನಗಿದೆ. ತ್ನವು  ಡನಬಸ್  ಪೆೇಟೆಯ ಬಗೆೆ ಹೆೇಳಿದೆಂತ್ೆ, ಮದಲರೆ್ಯದನಗಿ 
ಡನಬಸ್ ಪೆೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ೈೆಗನರಿಕ್ನ ಪರದೆೇಶ ಬನಿಕ  ನೆಂ.1-ಎ ರಲ್ಲಿ 125 ಎಕರ ೆ ಜನಗ ಕ್ೊಟ್ಟಿದೆ ಮತ್ತು 
ಕ್ೆೈಗನರಿಕ್ನ ಪರದೆೇಶ ಬನಿಕ  ನೆಂ.1-ಬ ನಲ್ಲಿ 175 ಎಕರ ೆಜನಗ ಕ್ೊಟ್ಟಿದೆ.  ಸತಮನರತ 175 ಎಕರಯೆಲ್ಲಿ 
ಶೆೇಕಡನ 100 ರಷತಿ title clear ಆಗಿರತವುದರಿೆಂದ ಅವರಿಗೆ ರೆ್ೂೇಟ್ಟಸ್  ಕ್ೂೆಟನಿಗ ಶೆೇಕಡನ 30 
ರಷತಿ ಮನತ್ರ ಹಣವನತನ ತ್ತೆಂಬದರತ. ರ್ನನತ ಮತ್ೆು ಈ ಇಲನಖಯೆ ಜವನಬನಾರಿಯನತನ 
ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆೆಂಡನಗ, ನಮಾ ರನಜಯದಲ್ಲಿ ಈ ತ್ರಹದತಾ ಯನವುದತ ಇದೆ ಎೆಂದತ ಮನಹಿತಿಯನತನ 
ಸೆಂಗರಹಿಸಿಕ್ೊೆಂಡ ನೆಂತ್ರ ರೆ್ೂೇಟ್ಟಸ್  ನೇಡಿ, ಅವರಿಗ ೆ ಮೂವತ್ತು ದಿನಗಳ ಕ್ನಲನವಕ್ನಶವನತನ 
ನೇಡಲನಯಿತ್ತ. ಆನೆಂತ್ರ ಉಳಿದಿರತವೆಂತ್ಹ ಹಣವನತನ Embassy ಗೂರಪ ನವರತ ತ್ತೆಂಬದನಾರೆ. 
ಅದತ ಯನವ ಕೆಂಪನಯಿೆಂದ ಹಣವನತನ ತ್ತೆಂಬದನಾರೆ ಎೆಂಬತದರ ಬಗೆೆ ಮನಹಿತಿ ಇಲಿ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಸಚಿವರೆೇ, ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಹೆೇಳಿರತವುದಕ್ೆೆ, ಸಕ್ನಾರ ಏನತ 
ಮನಡತತ್ುದೆ ಎೆಂಬತದರ ಬಗೆೆ ಹೆೇಳಿ.   

ಶ್ರೇ ಮತರತಗೆೇಶ   ಆರ . ನ ರನಣಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ,  plan change 
ಆಗಿರತವುದರಿೆಂದ, ಸವೆಾ ನೆಂ. 1(ಬ) 175 ಎಕರಗೆೆ ರ್ನವು payment ಮನಡಿಲಿ. ಕ್ೆೇವಲ ಒೆಂದತ 
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ಕ್ೊೇಟ್ಟ ಮೂವತ್ತು ಲಕ್ಷ ರೂಪನಯಿಗಳು ಮನತ್ರ ಹಣವನತನ ತ್ತೆಂಬದನಾರೆ. ಬಹತತ್ೆೇಕ ಅದತ ಗರಿಷಾ  
ಎರಡತ ನೂರತ ಕ್ೂೆೇಟ್ಟ ರೂಪನಯಿಗಳನಗತತ್ುದ.ೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೂರತ ಎಕರ ೆ ಜನಗದ ಬಗೆೆ ಸಮಸೆಯ 
ಇರತವುದರಿೆಂದ ಅದಕ್ೆೆ ಒೆಂದತ ತಿೆಂಗಳು ಸಮಯನವಕ್ನಶ ಕ್ೊಟ್ಟಿದಾೆೇವೆ. ಆ ಮೂರತ ಎಕರ ೆ ಬಟತಿ, 
ಉಳಿದೆಂತ್ಹದಾಕ್ೆೆ payment ಮನಡಿ, ಇಲಿವೆೆಂದರ,ೆ ವನಪಸತೆ ಅದನತನ ಕ್.ೆಐ.ಎ.ಡಿ.ಬ.,ಗೆ 
ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುಿತ್ೆುೇವೆ ಎನತನವ ಮನತ್ನತನ ರೆ್ೂೇಟ್ಟಸ್  ಮತಖನೆಂತ್ರ ಹೆೇಳಿದೆಾೇವೆ. ಕ್.ೆಐ.ಎ.ಡಿ.ಬ. ಯಿೆಂದ 
ನಮಗೆ ಒಟತಿ ಮೂರತ ಸನವಿರ ಕ್ೊೇಟ್ಟ ರೂಪನಯಿಗಳಷತಿ ಬರಬೆೇಕ್ನಗಿದೆ ಎೆಂದತ ಮರೆ್ನ ತ್ನರೆ್ೇ 
ಹೆೇಳಿದೆಾೇರ್.ೆ ಈ ತ್ರಹದಲ್ಲಿ  ಶೆೇಕಡನ 30 ರಷತಿ ತ್ತೆಂಬರತವೆಂತ್ಹದತಾ, ರ್ನವು ಹೆಂಚಿಕ್ ೆಮನಡಿದ ಮೇಲ ೆ
ಶೆೇಕಡನ 100 ರಷತಿ ಹಣ ತ್ತೆಂಬದೇೆ ಇರತವೆಂತ್ಹದತಾ. ಒೆಂದೂೆೆಂದತ ಕಡೆ ಶೆೇಕಡನ 100 ರಷತಿ ಹಣ 
ತ್ತೆಂಬದರೂ ಕೂಡ ಇಪಪತ್ತು-ಮೂವತ್ತು ವಷಾಗಳನದರೂ ಕ್ೆೈಗನರಿಕ್ೆಗಳರ್ೆನೇ ಪನರರೆಂಭ ಮನಡಿಲಿ.   

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಸಚಿವರೆೇ, ಇದರ ಬಗೆೆ ಏನತ ಮನಡತತಿುೇರನ ಎೆಂಬ ಬಗೆೆ ಹೆೇಳಿ. 

ಶ್ರೇ ಮತರತಗೆೇಶ   ಆರ . ನರನಣಿ:- ರ್ನವು ಒಟನಿಗಿ ಎಲಿವನತನ ಸವೆಾ ಮನಡತತಿುದೆಾೇವೆ. ಅದರ 
ಸಲತವನಗಿ ಮತ್ೂೆುೇಮಾ ಕಡತ್ವನತನ ತ್ರಿಸಿ ಪರಿಶ್ೇಲರೆ್ ಮನಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ  

ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆುೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಕಡತ್ವನತನ ಮತ್ೊುಮಾ 
ಪರಿಶ್ೇಲ್ಲಸತತ್ೆುೇರೆ್ೆಂದರೆ, ಇದೆೆಂಥನ ಸಕ್ನಾರ ಸನರ .  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಮರಿತಿಬೆುೇಗೌಡರೇೆ  ಒೆಂದತ ನಮಷ.  

ಶ್ರೇ ಮತರತಗೆೇಶ   ಆರ . ನರನಣಿ:- ಇದರಲ್ಲಿ ಏರ್ನಗಿದೆ ಎೆಂಬ ಬಗೆೆ  ಇದತ  ಮೇಲೂೆನೇಟಕ್ೆೆ 
ಎದತಾ ಕ್ನಣಿಸತತಿುದ.ೆ  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಸಚಿವರೆೇ, ಇದನತನ ತ್ನಖೆ ಮನಡಿ ಬಡಿ. ಇದರಿೆಂದ ತ್ಮಗೆೇನೂ 
ತ್ೊೆಂದರಯೆನಗತತ್ುದೆಯ್ಕೇ?  
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ಶ್ರೇ ಮತರತಗೆೇಶ   ಆರ . ನರನಣಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇದರ ಬಗೆೆ ಪರಿಶ್ೇಲ್ಲಸತತ್ುೆೇರೆ್. 
ಇದತ ಐವತ್ತು ವಷಾಗಳ ಹಳೆಯ ಕಡತ್ವನಗಿದತಾ, ಇದತ ಬಹಳಷತಿ ವಿವರವರೆ್ೂನಳಗೊೆಂಡಿದೆ. ರ್ನನತ 
ಇದರ ಬಗೆೆ ವಿವರವನತನ ರೆ್ೂೇಡಿ, ಆನೆಂತ್ರ ತ್ನಖ ೆ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಹೆೇಳುತ್ೆುೇರೆ್. ಜನಸನಮನನಯರಿಗೆ  
ಯನವುದೆೇ ರಿೇತಿಯ ಅರ್ನಯಯವನಗದೆಂತೆ್ ರೆ್ೂೇಡಿಕ್ೂೆಳುಿತ್ೆುೇರ್ೆ.   

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರೇೆ, ತ್ನವು ಮನತ್ರ್ನಡಿ.  

ಶ್ರೇ ಬ.ಕ್.ೆಹರಿಪರಸನದ   (ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ 
ಸದಸಯರತಗಳನದ ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆುೇಗೌಡರತ ಮತ್ತು ಶ್ರೇ ಆಯನೂರತ ಮೆಂಜತರ್ನಥ ರವರತ ಪರಸನುಪ 
ಮನಡಿದನಾರ.ೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸನವಿರನರತ ಕ್ೊೇಟ್ಟ ರೂಪನಯಿಗಳ ಅವಯವಹನರವನಗಿದೆ. ಡನಬಸ್ ಪೆೇಟೆಯ 
ವಿಚನರದ ಬಗೆೆ ಹೆೇಳುವುದನದರೆ, ಅಲ್ಲಿನ ರೈೆತ್ರತ ಪೊಲ್ಲೇಸ್  ಸೆಿ ೇಷನ್ ಗೆ ದೂರತ ಸಲ್ಲಿಸತವುದಕ್ೆೆ 
ಹೊೇದರ,ೆ ಇಲ್ಲಿ ದೂರನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುಿವುದಕ್ನೆಗತವುದಿಲಿ, ಅದತ ಕ್ೆ.ಐ.ಎ.ಡಿ.ಬ. ಹೆೈಗೌರೆಂಡ್ೆ  ಪೊಲ್ಲೇಸ್  
ಸೆಿ ೇಷನ್  limits ಗೆ ಬರತತ್ುದೆ ಎೆಂದತ ಹೆೇಳಿ, ರೈೆತ್ರನತನ ತ್ಪತಪ ದನರಿಗ ೆಎಳೆಯತತಿುದನಾರ.ೆ ಬೆೆಂಗಳೂರತ 
ನಗರದಲ್ಲಿರತವ ಸನವಾಜನಕರಿಗ ೆಆಸಿುಯ ವಿಚನರದಲ್ಲಿ ಗೊೇಲತಮನಲ್  ಆಗಿರತವುದರಿೆಂದ, ದಯವಿಟತಿ 
ಸದನ ಸಮತಿ ರಚರೆ್ ಮನಡಬೇೆಕ್ೆೆಂದತ ರ್ನನತ ತ್ಮಾ ಮೂಲಕ ಮನನಯ ಸಚಿವರಿಗ ೆಕ್ೆೇಳಿಕ್ೂೆಳುಿತ್ುೆೇರೆ್. 
ಏಕ್ೆೆಂದರ ೆ ಇದತ ಸನವಾಜನಕರ ಆಸಿುಯನತನ ನತೆಂಗಿ ಹನಕತತಿುದನಾರ.ೆ 1972 ರಿೆಂದ ಇಲ್ಲಿಯ ತ್ನಕ 
ಸತಮನರತ ಐವತ್ತು ವಷಾಗಳು ಆಗಿರಬಹತದತ.  2017-18 ರಲ್ಲಿ ಡನಬಸ್ ಪೆೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಇದ 
ನಡದೆಿರತವೆಂತ್ಹದತಾ. ಮನನಯ ಸಭನರ್ನಯಕರೇೆ, ದಯವಿಟತಿ, ಸದನ ಸಮತಿ ರಚರೆ್ ಮನಡಿದರೆ ಉತ್ುಮ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಸಭನರ್ನಯಕರೇೆ, ತ್ನವು ಮನತ್ರ್ನಡಿ. 

ಶ್ರೇ ಕೆ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇದರಲ್ಲಿ 
ಮೇಲೂೆನೇಟಕ್ೆೆ ತ್ಪನಪಗಿ ಕೆಂಡತ ಬರತತ್ುದೆ ಎೆಂದತ ಈಗನಗಲೆೇ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರವನತನ 
ಕ್ೊಟ್ಟಿದನಾರೆ. ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮೆಂತಿರಗಳು ಅರ್ಥವನ ಮನನಯ ಸಚಿವರ ಮಟಿದಲ್ಲಿ ವಯವಸಿಾತ್ವನಗಿ ತ್ನಖೆ 
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ಮನಡತತ್ೆುೇವ.ೆ ಅದರಲ್ಲಿ ತ್ತೆಂಬನ ತ್ಪತಪಗಳು ಗೆಂಭಿೇರವನಗಿ ಕೆಂಡತ ಬೆಂದಲ್ಲಿ, ಸದನ ಸಮತಿ ರಚರೆ್ 
ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಯೇಚರೆ್ ಮನಡತತ್ೆುೇವ.ೆ ಈಗ ಮನತ್ರ ಇಲನಖನ ತ್ನಖೆಯನತನ ಮನಡಿಸತತ್ೆುೇವ.ೆ  

ಶ್ರೇ ಆಯನೂರತ ಮೆಂಜತರ್ನಥ  (ಪದವಿೇಧರರ ಕ್ೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 
ಅನತಮತಿಯಿಲಿದೆೇ ಮೆಂಜೂರನದೆಂತ್ಹ ಭೂಮ ವಿಷಯದೊಳಗೆ ಮತ್ೆು ಮತ್ೆು ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ತ್ನಖ ೆ
ಮನಡತವುದತ ಬೆೇಡ.  ಮನನಯ ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದವರತ ಹೆೇಳಿದೆಂತ್,ೆ ಎಲನಿ ಪಕ್ಷದವರರೆ್ೂನಳಗೊೆಂಡೆಂತ್ೆ, 
ಒೆಂದತ ಸದನ ಸಮತಿ ರಚರೆ್ ಮನಡಿ.  ಇದತ ಸಕ್ನಾರದ ಆಸಿು. 

ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆುೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಹೌದತ. ಸದನ ಸಮತಿ ರಚರೆ್ ಮನಡಿ. 

ಶ್ರೇ ಬ.ಕ್.ೆಹರಿಪರಸನದ  :- ಇದತ ಸಕ್ನಾರದ ಆಸಿು. ಬಡ ಜನ ರೈೆತ್ರ ಆಸಿು. ಡನಬಸ್ ಪೆೇಟೆಯಲ್ಲಿ  
ಯನವ ರಿೇತಿ ನಡಯೆತತಿುದೆ ಎೆಂಬತದರ ಬಗೆೆ ಮನನಯ ಜೆ.ಸಿ. ಮನಧತಸನಾಮಯವರತ ಸಹ 
ರೆ್ೂೇಡಿರಬಹತದತ. ಅಲ್ಲಿರತವ ರೈೆತ್ರತ ಪೂೆಲ್ಲೇಸ್  ಸೆಿ ೇಷನ್ ಗೆ ದೂರತ ಸಲ್ಲಿಸತವುದಕ್ೆೆ ಹೊೇದನಗ, ಈ 
ಕ್.ೆಐ.ಎ.ಡಿ.ಬ. ನಮಾ jurisdiction ಗೆ ಬರತವುದಿಲಿ ಎೆಂದತ ಹೆೇಳುತ್ನುರೆ. 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:-  ಮನನಯ ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರೇೆ, ವಿಚನರಣ್ ೆ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆೆಂದತ 
ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಹೆೇಳಿದನಾರಲೆಿವೆೇ. 

ಶ್ರೇ ಬ.ಕ್.ೆಹರಿಪರಸನದ  :- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ದಯವಿಟತಿ, ಸದನ ಸಮತಿ ರಚರೆ್ 
ಮನಡಿದರೆ ಉತ್ುಮ.  

ಶ್ರೇ ಜೆ.ಸಿ. ಮನಧತಸನಾಮ (ಸಣಾ ನೇರನವರಿ, ಕ್ನನೂನತ ಸೆಂಸದಿೇಯ ವಯವಹನರ ಮತ್ತು ಶನಸನ 
ರಚರ್ೆ ಸಚಿವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ಈ ವಿಚನರ ಬಡಲ್ಲ.  ಈಗನಗಲೆೇ ಮನನಯ 
ಸಚಿವರತ ಹೆೇಳಿದನಾರ.ೆ ಮನನಯ ಸಚಿವರ ಗಮನದಲ್ಲಿದೆ. ಅವರೆೇ ಕ್ನಗದ ಬರೆದಿದಾರತ ಎೆಂದತ ಮನನಯ 
ಮರಿತಿಬೆುೇಗೌಡರತ ಹೇೆಳಿದನಾರೆ. ಅವರತ ಕ್ನಗದ ಬರೆದಿರತವ ಪರತಿ ಇವರಿಗ ೆ ಹೆೇಗ ೆ ಸಿಕ್ಕೆತ್ತು ಎೆಂಬತದತ 
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ಗೊತಿುಲಿ.  Minister is capable.  ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಇದರ ಬಗೆೆ ವಿಚನರಣ್ ೆಮನಡಿ, ಸದನಕ್ೆೆ 
ಉತ್ುರ ಹೆೇಳುತ್ನುರೆ.  

ಶ್ರೇ ಬ.ಕ್.ೆಹರಿಪರಸನದ  :- ಮನನಯ ಸಚಿವರೆೇ, ಸದನ ಸಮತಿ ರಚರೆ್ ಮನಡಿ. We know that 
the Minister is capable, and we are not raising any allegations on him.  
ಸದನ ಸಮತಿ ರಚರೆ್ ಮನಡಿ. 

ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆುೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇದನತನ ಮನಡಲತ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ 
ಸಮರ್ಥಾರಿದನಾರೆ. ಅವರ ಬಗೆೆ ನಮಗೆ ವಿಶನಾಸವಿದ.ೆ ಆದರ ೆಈಗ ಏನತ cabinet reshuffle ಎೆಂದತ 
ಹೆೇಳುತಿುದಿಾೇರಿ. ಮತೆಂದಿನ ಬನರಿ reshuffle ಆಗಿ ಅವರ ಖನತೆ್ ಏರ್ನದರೂ ಬದಲನವಣ್ೆಯನದರೆ, 
ಮತೆಂದ ೆಬರತವೆಂತ್ಹವರ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ನೆಂಬಕ್ ೆಇಲಿ. ದಯವಿಟತಿ, ಸದನ ಸಮತಿ  ರಚರೆ್ ಮನಡಿ.  

ಶ್ರೇ ಬ.ಕೆ್.ಹರಿಪರಸನದ :- ಇದರಲ್ಲಿ ಯನರೂ ತ್ಪಿಪತ್ಸಾರತ ಇಲಿವಲಿ. ಹನಗನದರೆ ಸದನ ಸಮತಿ 
ರಚರೆ್ ಮನಡಿ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಸದಸಯರೆಲಿರೂ ದಯವಿಟತಿ ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂೆಳಿಿ. 

(ಗೊೆಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಮತರತಗೆೇಶ   ಆರ . ನರನಣಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸದಸಯರತ 
ಹೆೇಳಿರತವೆಂತ್ೆ, ಇದರ ಬಗೆೆ  ಪೂತಿಾ ಅಧಯಯನ ಮನಡಿ, ವರದಿಯನತನ ಕ್ೂೆಡತವುದಕ್ೆೆ ಈಗನಗಲೆೇ 
ಅಪರ ಮತಖ್ಯ ಕ್ನಯಾದಶ್ಾಯವರಿಗ ೆ  ಹೆೇಳಿದಾೆೇರೆ್. ಇದರ ಬಗೆೆ ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮೆಂತಿರಯವರ 
ಗಮನಕೂೆ ಕೂಡ ತ್ೆಂದಿದೆಾೇರ್ೆ.  ಅವರತ ಸಹ ಮೌಖಿಕವನಗಿ ಸೂಚರೆ್ಯನತನ ಕ್ೊಟ್ಟಿದನಾರ.ೆ ಅದತ 
actually ಏರ್ನಗಿದೆ ಎೆಂಬತದನತನ ತಿಳಿದತಕ್ೂೆೆಂಡತ, ಅದರ ಪೂತಿಾ ವಿವರವನತನ ಮತೆಂದಿನ ಅಧಿವೆೇಶನ 
ನಡಯೆತವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆೇಳುತ್ುೆೇರೆ್.  
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(ಗೊೆಂದಲ) 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಸಭನರ್ನಯಕರೇೆ, ಈಗ ಲ್ಲಖಿತ್ ಮೂಲಕ  ಪರಶೆನಗಳು. 

(ಗೊೆಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಹೆರ್.ಎೆಂ.ರಮೇಶ  ಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಸದನ ಸಮತಿ ರಚರೆ್ಯನಗಲೆೇ 
ಬೆೇಕತ. 

(ಗೊೆಂದಲ) 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಸದಸಯರೆಲಿರೂ ಒೆಂದತ ನಮಷ ನನನ ಮನತ್ನತನ ಕ್ೇೆಳಿ. 

(ಗೊೆಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆುೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ಕೂಡ ಪತ್ರವನತನ ಬರೆದಿದೆಾರೆ್. ಅದರ 
ಬಗೆೆ ಪರಿಶ್ೇಲ್ಲಸತತ್ೆುೇರೆ್ ಎೆಂದತ ಹೆೇಳಿದನಾರ.ೆ   

(ಗೊೆಂದಲ) 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಸದಸಯರೆೇ, ಒೆಂದತ ನಮಷ ನನನ ಮನತ್ತ ಕ್ೇೆಳಿ. ಮನನಯ 
ಸಚಿವರಿಗೆ ತ್ನಖೆ ಮನಡಿ, ಸೆಂಪೂಣಾವನದ ವರದಿಯನತನ ಕ್ೊಡತವುದಕ್ೆೆ ಹೇೆಳಿದೆಾೇರ್ೆ. 

(ಗೊೆಂದಲ)  

ಶ್ರೇ ಬ.ಕೆ್. ಹರಿಪರಸನದ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ ಈ ತ್ನಖೆ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಬೆೇಡ ಎೆಂದತ 
ಹೆೇಳಿ.  ಸದನ ಸಮತಿ ರಚರೆ್ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಹೆೇಳಿ. 

(ಗೊೆಂದಲ) 
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ಶ್ರೇ ಎಸ್.ಎಲ್. ಭೊೇಜೇೆಗೌಡ:- ಇಲನಖಯೆ ಹೂೆಣ್ ೆಯನರತ ಹೊರಬೆೇಕತ? 

(ಗೊೆಂದಲ) 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:-  ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ವಿಚನರಣ್ೆ ಮನಡಲತ ಹೆೇಳಿದೆಾೇರ್ೆ. ಸದನ ಸಮತಿ ರಚರೆ್ ಮನಡಿ 
ಎೆಂದತ ರ್ನನತ ಹೆೇಳುವುದಕ್ೆೆ ಆಗತವುದಿಲಿ. ಸಕ್ನಾರ ಏನತ ತಿೇಮನಾನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುಿತ್ುದಯೆೇ, ಅದತ 
ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ಬಟ್ಟಿರತವೆಂತ್ಹ ವಿಚನರ. ರ್ನನತ ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ಹೆೇಳುವುದಕ್ೆೆ ಆಗತವುದಿಲಿ. 

(ಗೊೆಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಕೆ್.ಟ್ಟ. ಶ್ರೇಕೆಂಠೆೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ನನನ ಪರಶೆನ ಏರೆ್ೆಂದರ,ೆ ಇದತ 
ಮೇಲೂೆನೇಟಕ್ೆೆ ಲೂೆೇಪದೊೇಷಗಳು ಕೆಂಡತ ಬರತತ್ುದೆ ಎೆಂದತ ಇಲನಖಯೆ ಸಚಿವರೆೇ ಒಪಿಪಕ್ೂೆೆಂಡ ಮೇಲ ೆ
ಸದನ ಸಮತಿ ರಚರೆ್ ಮನಡಲ್ಲ.   

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಇದತ ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ಬಟ್ಟಿರತವೆಂತ್ಹ ವಿಚನರವನಗಿದೆ. ರ್ನನತ ಹೆೇಳುವುದಕ್ೆೆ 
ಹೊೇಗತವುದಿಲಿ.  

(ಗೊೆಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಕ್ೊೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಇದರಲ್ಲಿ ಮೇಲೂೆನೇಟಕ್ೆೆ ಲೂೆೇಪದೊೇಷಗಳು 
ಕೆಂಡತಬೆಂದಿರತವುದರಿೆಂದ, ಇಲನಖಯೆಿೆಂದ ಸಮಗರ ತ್ನಖೆ ಮನಡಿ, ವರದಿಯನತನ ನೇಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಆಯಿತ್ತ. 

(ಗೊೆಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆುೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇಲನಖನ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು...  



   83 
                                        ವಿಪ/೩೦-೦೩-೨೦೨೨ 
  

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

(ಗೊೆಂದಲ) 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಸದಸಯರೆೇ ಈಗ ಏನತ ಮನಡೂೆೇಣ? 

(ಗೊೆಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಕೆ್.ಟ್ಟ. ಶ್ರೇಕೆಂಠೆೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಸದನ ಸಮತಿ ರಚರೆ್ಯನಗಬೆೇಕತ. 

(ಗೊೆಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆುೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ,  ಜವನಬನಾರಿಯತತ್ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು 
ಇದೆಲಿವನತನ ಅವರಿೆಂದ ಆಗಿರತವೆಂತ್ಹದತಾ. ಅವರಿೆಂದಲೆೇ ತ್ನಖೆ ಮನಡಿಸಿ, ವರದಿ 
ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುಿವುದೆೇನತ?  

(ಗೊೆಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಕ್ೊೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈ ಇಲನಖಯೆಲ್ಲಿ ಯನವುದೇೆ 
ದೂರತ ಇಲಿದೆೇ ಇರತವ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳನತನ  ಈ ಪರಕರಣದಲ್ಲಿ ತ್ನಖೆ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ರೆ್ೇಮಕ 
ಮನಡತತ್ೆುೇವ.ೆ  

(ಗೊೆಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಕ್.ೆಟ್ಟ. ಶ್ರೇಕೆಂಠೆೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ ಮನನಯ ಸಚಿವರ ಅಧಯಕ್ಷತ್ಯೆಲ್ಲಿ ಸದನ 
ಸಮತಿ ರಚರೆ್ ಮನಡಿ. ಮನನಯ ಸಚಿವರ ಮೇಲೆ ನಮಗ ೆವಿಶನಾಸವಿದ.ೆ ನಮಾದೇೆನೂ ತ್ಕರನರತ ಇಲಿ.  

(ಗೊೆಂದಲ) 
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ಶ್ರೇ ಮತರತಗೆೇಶ ಆರ ನರನಣಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಸದನ ಸಮತಿ ರಚರೆ್ 
ಮನಡತವುದತ ಬೇೆಡ. ಕಡತ್ವನತನ ಇರ್ೂೆನಮಾ ಬನರಿ ಪರಿಶ್ೇಲ್ಲಸತತ್ೆುೇರೆ್. ಸಕ್ನಾರ ಯನರಿಗೂ ರಕ್ಷಣ್ ೆ
ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಹೂೆೇಗತವುದಿಲಿ.  

ಶ್ರೇ ಪಿ.ಆರ. ರಮೇಶ:- ರಕ್ಷಣ್ ೆಮನಡತವೆಂತ್ಹ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡತತಿುದಿಾೇರನ.   

(ಗೊೆಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಬ.ಕ್.ೆ ಹರಿಪರಸನದ:-  ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಐವತ್ತು ವಷಾಗಳಿೆಂದ ಈ ಸಮಸೆಯ 
ಇದೆ ಎೆಂದತ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಹೆೇಳುತಿುದನಾರ.ೆ  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಸಚಿವರೆೇ, ಯನರನದರೊಬುರತ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳಿೆಂದ ಈ ವಿಚನರದ 
ಬಗೆೆ ತ್ನಖೆ  ಮನಡಿಸಿ.  

ಶ್ರೇ ಮತರತಗೆೇಶ ಆರ ನರನಣಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಸಕ್ನಾರದ ವತಿಯಿೆಂದ ಅದರ 
ಬಗೆೆ ವಿವರವನಗಿ ಅಧಯಯನ ಮನಡಿ, ವಿಚನರಣ್ೆ ಮನಡಿಸತತ್ೆುೇರೆ್.  

(ಗೊೆಂದಲ) 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಗೊೇವಿೆಂದರನಜತರವರ ಪರವನಗಿ ಶ್ರೇ ಕ್.ೆಎ. ತಿಪಪೆೇಸನಾಮಯವರೆೇ 
ಪರಶೆನ ಕ್ೆೇಳಿ.  

(ಈ ಹೆಂತ್ದಲ್ಲಿ ಮನನಯ ಮರಿತಿಬೆುೇಗೌಡರತ ಮನತ್ರ್ನಡಿರತವುದತ ಕಡತ್ಕ್ೆೆ ಹೊೇಗಬನರದತ 
ಎೆಂದತ ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರತ ಆದೆೇಶ್ಸಿದರತ. ಹನಗನಗಿ ಮನನಯ ಸದಸಯರತ 

ಮನತ್ರ್ನಡಿರತವುದನತನ ದನಖ್ಲ್ಲಸಿರತವುದಿಲಿ.) 
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ಪರಶೆನ ಸೆಂಖೆಯ ೨೮೯೦ 
(ಉತ್ುರವನತನ ಒದಗಿಸಲನಗಿದೆ) 

 
ಶ್ರೇ ಕೆ್.ಎ. ತಿಪಪೆೇಸನಾಮ (ರ್ನಮನದೆೇಾಶ್ತ್ರತ) (ಶ್ರೇ ಗೊೇವಿೆಂದ ರನಜತರವರ ಪರವನಗಿ):- 

ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಕ್ೊೇಲನರ ಜಿಲೆಿ ಬೆೆಂಗಳೂರಿಗ ೆಹತಿುರವನಗಿರತವೆಂತ್ಹ ನಗರವನಗಿದ.ೆ ಆದರೆ 
ಈ ನಗರ ಸದಯದಲ್ಲಿ undeveloped ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು unplanned growth ಆಗಿದ.ೆ ಈ ನಗರಕ್ೆೆ 
ಹೊೆಂದಿಕ್ೂೆೆಂಡಿರತವ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ನರಸನಪತರಕ್ೆೆ ಕ್ೆೈಗನರಿಕ್ ೆtownship ಕೂಡ ಬರತತಿುದೆ. ಮನನಯ 
ಸಚಿವರತ ಕ್ೊಟ್ಟಿರತವ ಮನಹಿತಿಯ ಪರಕ್ನರ ಇಲ್ಲಿ ೧೩ ಘೂೇಷ್ಟ್ತ್ ಕ್ೊಳಚೆ ಪರದೆೇಶಗಳಿವೆ ಎೆಂದತ 
ಹೆೇಳಿದಿಾೇರಿ. ಕ್ೊೇಲನರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಎಷತಿ ಕ್ೂೆಳಚೆ ಪರದೆೇಶಗಳನತನ ಗತರತತಿಸಿದಿಾೇರಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ೧೩ 
ಘೂೇಷ್ಟ್ತ್ ಕ್ೂೆಳಚೆ ಪರದೆೇಶಗಳಿವೆ ಎೆಂದತ ಹೇೆಳಿದಿಾೇರಿ.                

                               (ಮತೆಂದತ) 

(736) 30-03-2022 12.30 ಟ್ಟಸಿಹೆರ್ -ಬಎನ್ಎಸ್          (ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಾತಿ) 
 

ಶ್ರೇ ಕೆ್.ಎ.ತಿಪಪೆೇಸನಾಮ (ಮತೆಂದತ):-  

ಆಮೇಲೆ ಈಗ ರೆ್ೂೇಟ್ಟಫೈೆ ಮನಡಿರತವ ಎಲಿರಿಗೂ ಕೂಡ ಫಲನನತಭವಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಮನಡಿ ಅವರಿಗೆಲನಿ 
ಐ.ಡಿ., ಕ್ನಡ್ ಾಗಳನತನ ಕ್ೊಟ್ಟಿದನಾರೆಯ್ಕೇ? ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷತಿ ಜನಕ್ೆೆ ತ್ನವು ಪರಧನನ ಮೆಂತಿರ ಆವನಸ್  
ಯೇಜರೆ್ಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಮರೆ್ sanction ಮನಡಿದಿಾೇರಿ ಎೆಂದತ ದಯಮನಡಿ ಮನಹಿತಿ ಕ್ೊಡಬೇೆಕ್ೆೆಂದತ 
ಕ್ೆೇಳುತಿುದೆಾೇರೆ್. ಎರಡರೆ್ಯ ಉಪ ಪರಶೆನಯನತನ ರ್ನನತ ಆಮೇಲೆ ಕ್ೇೆಳುತ್ೆುೇರ್ೆ.  

       ಶ್ರೇ ವಿ.ಸೂೆೇಮಣಾ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಹಿರಿಯ ಸದಸಯರನದ ಮನನಯ 
ಗೊೇವಿೆಂದರನಜತ ರವರ ಅನತಪಸಿಾತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್.ೆಎ.ತಿಪಪೆೇಸನಾಮಯವರತ ಕ್ೇೆಳಿರತ್ಕೆೆಂರ್ಥ ಪರಶೆನಗ ೆಒಟತಿ 13 
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ಕ್ೊಳಚೆ ಪರದೆೇಶಗಳನತನ ಈಗನಗಲೆೇ ಅಲ್ಲಿ identify  ಮನಡಿದೆಾೇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 4196 ಕತಟತೆಂಬಗಳು 
ವನಸವನಗಿವ.ೆ 24825 ಜನಸೆಂಖೆಯ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 11 ಕ್ೊಳಚೆ ಪರದೆೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಳಿೇಯ ಸೆಂಸೆಾಗಳು 
ಬರತವುದರಿೆಂದ ಅದರಲ್ಲಿರತ್ಕೆೆಂರ್ಥ ಸತಮನರತ 3821 ಕತಟತೆಂಬಗಳು ವನಸವನಗಿದತಾ, ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಇನೂನ 
95 ಜನಕ್ೆೆ ಘೂೇಷಣ್ೆ ಮನಡಬೇೆಕ್ನಗಿದ.ೆ ಒಟನಿರೆಯನಗಿ ಕ್ೊೇಲನರದ ನಗರ ಪರದೇೆಶದಲ್ಲಿರತ್ಕೆೆಂರ್ಥವರಿಗೆ 
ರ್ನವು ಈಗನಗಲೆೇ 3821 ಹಕತೆಪತ್ರಗಳನತನ ಕ್ೊಡತ್ಕೆೆಂರ್ಥ ಪರಕ್ಕರಯ್ಕಯನತನ ಪನರರೆಂಭ ಮನಡಿದೆಾೇವೆ. 
ಅದಲಿದೆೇ ಇಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದಿಿಗ ೆ ಬೆೇಕ್ನಗಿರತ್ಕೆೆಂರ್ಥ ಕ್ೆಲವು ಮೂಲಭೂತ್ ಸೌಕಯಾಗಳನತನ 
ಒದಗಿಸತವುದನೂನ ಕೂಡ ಕ್ೊಳಚೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಮೆಂಡಳಿಯತ ಸೆಂಪನೂಾಲಕ್ೆೆ ಅನತಗತಣವನಗಿ ಕ್ೆಲವು 
ಕ್ನಯಾಕರಮಗಳನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊೆಂಡಿದೆಾೇವೆ. ಅದಲಿದೆೇ ಮನನಯ ವನಜಪೆೇಯಿ ವಸತಿ ಯೇಜರೆ್ ಮತ್ತು 
ಡನ.ಬ.ಆರ.ಅೆಂಬೇೆಡೆರ ಆವನಸ್ ಯೇಜರೆ್, ಈ ಎಲನಿ ಯೇಜರೆ್ಗಳಲೂಿ ಕೂಡ ಮರ್ ೆ ಕಟತಿವ 
ಪರಕ್ಕರಯ್ಕ ಪನರರೆಂಭವನಗಿದೆ. ಒೆಂದತ ಮರ್ ೆಕಟತಿವುದಕ್ೆೆ ರೂ.5,00,000 ಲಕ್ಷಗಳನಗತತಿುದೆ. ಅದಕ್ೆೆ ಕ್ೇೆೆಂದರ 
ಸಕ್ನಾರದಿೆಂದ ರೂ.1,50,000ಗಳನತನ ಕ್ೊಡತತ್ುದೆ. ಪರಿಶ್ಷಿ ಜನತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶ್ಷಿ ಪೆಂಗಡದವರಿಗೆ 
ರ್ನವು ರೂ. 3,50,000 ಲಕ್ಷಗಳನತನ ಕ್ೊಡತತ್ೆುೇವೆ. ಇತ್ರಯೆವರಿಗೆ ರೂ.1,20,000ಗಳನತನ 
ಕ್ೊಡತತ್ುೆೇವೆ. ಇನತನಳಿದ ಹಣವನತನ ಫಲನನತಭವಿಗಳೆೇ ವೆಂಚಿಕ್ೂೆಳಿಬೇೆಕತ. ಈಗನಗಲೆೇ ಮನನಯ 
ಗೊೇವಿೆಂದರನಜತ ರವರತ ಕೂಡ ನನನ ಜೊತ್ೆ ಸನಕಷತಿ ಬನರಿ ಚಚಾೆ ಮನಡಿದನಾರ.ೆ ಇವತಿುನ ದಿವಸ 
ರನಜಯದಲ್ಲಿ ಒಟನಿರೆಯನಗಿ ರ್ನವು 1,80,000 ಮರ್ೆಗಳನತನ ಕಟಿತ್ಕೆೆಂರ್ಥ ಪರಕ್ಕರಯ್ಕ ಪನರರೆಂಭವನಗಿದೆ. 
39,000 ಮರ್ೆಗಳನತನ ಈಗನಗಲೆೇ ಕ್ೂೆಳಚ ೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಮೆಂಡಳಿಯಿೆಂದ ಫಲನನತಭವಿಗಳಿಗೆ 
ಕಟ್ಟಿಕ್ೊಟ್ಟಿದೆಾೇವೆ. ಉಳಿದವರಿಗೂ ಕೂಡ ಕ್ೂೆಡತ್ಕೆೆಂರ್ಥ ಕ್ೆಲಸವನತನ ಮನಡತತಿುದೆಾೇವ.ೆ ಕ್ೆೇವಲ ಕ್ೊೇಲನರ 
ನಗರವನತನ ಹೊರತ್ತಪಡಿಸಿ, ಬೆೇರೆ ಬೆೇರ ೆಜಿಲೆಿಗಳಲ್ಲಿನ ನಗರ ಪರದೆೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಎಲೆಿಲ್ಲಿ ಘೂೇಷ್ಟ್ತ್ ಕ್ೂೆಳಚೆ 
ಪರದೆೇಶಗಳವೆಯೇ ಅಲ್ಲಿಗೂ ಕೂಡ ಹಕತೆಪತ್ರ ಕ್ೂೆಡತವುದಕ್ೆೆ ನಮಗೆೇನತ ತ್ೂೆೆಂದರ ೆಇಲಿ. ಆದರೆ ಒೆಂದತ 
ದತರೆಂತ್ ಏರೆ್ೆಂದರೆ, ಖನಸಗಿ ವಯಕ್ಕುಗಳ ಜಮೇನನಲ್ಲಿ ಅಘೂೇಷ್ಟ್ತ್ವನಗಿ ಘೂೇಷ್ಟ್ತ್ವನಗಿದಾರೂ ವನಸ 
ಮನಡತ್ಕೆೆಂರ್ಥವರಿಗ ೆ ರ್ನವು ಕ್ೊಡತವುದಕ್ೆೆ ಸಾಲಪ ಕಷಿಸನಧಯವನಗಿದ.ೆ ಒಟನಿರೆಯನಗಿ ಇವತಿುನ ದಿವಸ 
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ರ್ನವು ಫಲನನತಭವಿಗಳ ವೆಂತಿಕ್ೆಯನತನ ಮನಡತ್ಕೆೆಂರ್ಥದಾರಲ್ಲಿ ಈಗನಗಲೆೇ ಮರ್ಗೆಳನತನ ಕಟತಿವೆಂತ್ಹ 
ಪರಕ್ಕರಯ್ಕಗಳನತನ ಕೂಡ ಪನರರೆಂಭ ಮನಡಿದೆಾೇವೆ. 83119 ಮರ್ೆಗಳ ಪೆೈಕ್ಕ, ರನಜಯದಲ್ಲಿ 61,000 ಕೂೆ 
ಮೇಲಪಟತಿ ಮರ್ೆಗಳನತನ ಹೆಂತ್ ಹೆಂತ್ವನಗಿ ಮತಗಿಸತ್ಕೆೆಂರ್ಥ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡತತಿುದೆಾೇವೆ. ಈ ಕ್ೂೆೇಲನರ 
ನಗರಸಭ ೆವನಯಪಿುಗೆ ಬರತ್ಕೆೆಂರ್ಥ ಮರ್ೆಗಳನತನ ಕಟತಿವುದಕ್ೆೆ ರ್ನವು ಈಗನಗಲೇೆ ಟೆೆಂಡರ  ಕರದೆಿದೆಾೇವೆ. 
ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಏರ್ನಗಿದೆಯ್ಕೆಂದರ,ೆ ಅಲ್ಲಿಯ ಸಾಳಿೇಯ ಜನ ಪರತಿನಧಿಗಳು ಸಾಲಪ 
ಆಸಕ್ಕು ವಹಿಸದೆೇ ಹೊೇದಲ್ಲಿ ರ್ನವು ಯನವುದನೂನ ಕೂಡ ಪೂಣಾಗೊಳಿಸತವುದಕ್ೆೆ ಆಗತವುದಿಲಿ. ರ್ನನತ 
ತ್ಮೂಾಲಕ ಮನನಯ ಹಿರಿಯ ಸದಸಯರನದ ಕ್.ೆಎ.ತಿಪಪೆೇಸನಾಮಯವರಿಗೆ ವಿನೆಂತಿ ಮನಡತತಿುದಾೆೇರೆ್. ಅಲ್ಲಿ 
ಮರ್ೆಗಳನತನ ಕಟತಿವುದಕ್ೆೆ ರ್ನನತ ಮತೆಂದಿನ ವನರವೇೆ ನಮಾ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳನತನ ಕರಯೆಿಸಿ, ಅದನತನ 
ಪನರರೆಂಭ ಮನಡತವೆಂತ್ಹ ಪರಕ್ಕರಯ್ಕಗ ೆಚನಲರೆ್ ಕ್ೂೆಡಲನಗತವುದತ.  

      ಶ್ರೇ ಕ್.ೆಎ.ತಿಪಪೆೇಸನಾಮ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ಒೆಂದೇೆ ಒೆಂದತ ಉಪ ಪರಶೆನಯನತನ 
ಕ್ೆೇಳಿಬಡತತ್ೆುೇರೆ್. ಈಗ ತ್ನವೆೇನತ ಎಸ್ ಸಿ/ಎಸ್ ಟ್ಟಯವರಿಗೆ ಕ್ೆೇೆಂದರ ಸಕ್ನಾರದಿೆಂದ 
ರೂ.1,50,000ಗಳು ಕ್ೊಡತತಿುದನಾರ.ೆ ರನಜಯ ಸಕ್ನಾರದಿೆಂದ ರೂ.2,00,000 ಗಳನತನ ಕ್ೊಡತತಿುದನಾರೆ. 
ಬನಕ್ಕ ಉಳಿಯತ್ಕೆೆಂರ್ಥ ರೂ.1,50,000ಗಳು. ಅದೆೇ ರಿೇತಿ ಸನಮನನಯ ವಗಾದವರಿಗ ೆ 
ರೂ.1,50,000ಗಳನತನ ಪಿ.ಎೆಂ. ಆವನಸ್  ಯೇಜರೆ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರತತಿುದೆ. ರನಜಯ ಸಕ್ನಾರ ಇವರಿಗ ೆ
ರೂ.1,20,000ಗಳನತನ ಕ್ೂೆಡತತಿುದಿಾೇರಿ. ಒಟತಿ ಅವರಿಗ ೆ ರೂ.2,70,000 ಗಳನಗತತ್ುದೆ. ಸನಮನನಯ 
ವಗಾದವರಿಗ ೆ ಉಳಿದಿರತವ ರೂ.2,30,000 ಗಳು ಹನಗೂ ಎಸ್ ಸಿ/ಎಸ್ ಟ್ಟಯವರಿಗ ೆರೂ.1,50,000 
ಗಳನತನ ಕ್ೊಡತವುದಕ್ೆೆ ಕೂಡ ಬನಯೆಂಕತಗಳಿೆಂದ ಸನಲ ಕ್ೊಡತ್ಕೆೆಂರ್ಥ ವಯವಸಾೆ ಏರ್ನದರೂ ಇದೆಯ್ಕೇ? 
ಏಕ್ೆೆಂದರ ೆಅವರೆಲಿರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮರ್ೆಗೆಲಸ ಮನಡಿಕ್ೊೆಂಡತ ದತಡಿಯತ್ಕೆೆಂರ್ಥವರತ. ಅವರಿಗೆ 
ಯನವುದೆೇ ರಿೇತಿಯ ಶನಶಾತ್ವನದ ಆದನಯ ಇರತವುದಿಲಿ. ಅವರಿಗೊೇಸೆರ ಈಗ ಸಕ್ನಾರ ಏನತ ವಯವಸೆಾ 
ಮನಡಲನಗಿದ ೆಎನತನವುದನತನ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ತಿಳಿಸಬೆೇಕತ. 
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      ಶ್ರೇ ವಿ.ಸೂೆೇಮಣಾ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಕ್ೆಲವು ರನಜಯಗಳಲ್ಲಿ ನೂರಕ್ೆೆ ನೂರರಷತಿ 
ಸಕ್ನಾರವೆೇ ಕಟ್ಟಿಕ್ೂೆಡತ್ಕೆೆಂರ್ಥ ಪರಕ್ಕರಯ್ಕ ಪನರರೆಂಭವನಗಿದ.ೆ ರ್ನವು ಕೂಡ ಅದೇೆ ರಿೇತಿ ಮನಡಬೇೆಕತ 
ಎನನತ್ಕೆೆಂರ್ಥ ಚಿೆಂತ್ರ್ೆಯಲ್ಲಿದೆಾೇವೆ. ಫಲನನತಭವಿಗಳಿೆಂದ ವೆಂತಿಕ್ೆಯನತನ ಕಲೆಕಿ  ಮನಡತವುದತ ಎಷತಿ 
ಕಷಿಸನಧಯ ಎನತನವುದನತನ ರ್ನವು ಅರ್ಥಾ ಮನಡಿಕ್ೊಳಿಬೇೆಕ್ನಗತತ್ುದೆ. ನಮಾ ಇಲನಖಯೆ ಡವೆಲಪ ಮೆಂಟ  
ಕಮೇಷನರ ರವರ ಅಧಯಕ್ಷತ್ೆಯಲ್ಲಿ ಈಗನಗಲೆೇ leading ಬನಯೆಂಕ ಗಳೆೇನವೆಯೇ, ಆ ಎಲನಿ 
ಬನಯೆಂಕ ಗಳವರನೂನ ಕರಯೆಿಸಿ ಚಚೆಾ ಮನಡಿದೆಾೇವೆ. ಅವರತ ಈಗನಗಲೆೇ ಸತಮನರತ 55,000 ರಿೆಂದ 
60,000 ಮರ್ೆಗಳನತನ ಕಟತಿವುದಕ್ೆೆ ಲೂೆೇನ್  ಕೂಡ ಕ್ೊಡತತಿುದನಾರೆ. ಆ ಬನಯೆಂಕ ನವರತ ಶೆೇ.8 ಬಡಿಾ 
ಹನಕತತ್ೆುೇವೆೆಂದತ ಹೆೇಳಿದಾರತ. ರ್ನವು ಅದನತನ ಶೆೇ.6ಕ್ೆೆ ಮನಡಿದೆಾೇವೆ. ಅದತ ಈಗ ಶೇೆ.7ಕ್ೆೆ ಮತಗಿಯತತಿುದೆ. 
ರ್ನನತ ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ ಕ್.ೆಎ.ತಿಪಪೆೇಸನಾಮಯವರಿಗ ೆವಿನೆಂತಿ ಮನಡತವುದತ ಇಷ್ೆಿ. ಇದತ ಅವಶಯಕತ್ೆ 
ಇರತ್ಕೆೆಂರ್ಥದತಾ. ರ್ನವು ಎಸ್ ಸಿ/ಎಸ್ ಟ್ಟಯವರಿಗೆ ರೂ.1,20,000ಗಳು ಕ್ೂೆಡತತಿುದನಾರೆ. ಅದರಲೂಿ 
ಕೂಡ ಬೆೇರಯೆವರಿಗ ೆರೂ.2,70,000ಗಳು ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ರೂ.2,30,000ಗಳನತನ ಕ್ೊಡತತಿುದನಾರೆ. 
SCP-TSP ನಲೂಿ ಕೂಡ ಒೆಂದಷತಿ ಹಣವನತನ ಕ್ೂೆಟತಿ ಮನಡತ್ಕೆೆಂರ್ಥ ಕ್ೆಲಸವನತನ ಪನರರೆಂಭ ಮನಡಿ 
ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜಯದಲ್ಲಿ ಎಲನಿ 224 ವಿಧನಸಭನ ಕ್ೆೇತ್ರದಲ್ಲಿ ರ್ನವು ಈಗನಗಲೆೇ 1,80,000 ಮರ್ೆಗಳನತನ 
ಕಟತಿವುದಕ್ೆೆ ಪನರರೆಂಭ ಮನಡಿದೆಾೇವೆ. ಪರಿಶ್ಷಿ ಜನತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶ್ಷಿ ಪೆಂಗಡದವರಿಗೆ ರೂ.1,00,000 
ಗಳು, ಇನತನಳಿದ ಜರ್ನೆಂಗದವರಿಗೆ 1,50,000 ಗಳನತನ ಮನಡಿ ಇದಕ್ೆೆ ಬೆೇರ ೆ ಬೆೇರ ೆ matching 
grant ನಲೂಿ ಕೂಡ ಮನಡತತಿುದೆಾೇವೆ. ಇದರಲೂಿ ಕೂಡ ಉಳಿಕ್ೆ ಹಣ ಲೊೇನ್   ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊೆಂಡತ 
ತ್ಕ್ಷಣವೆೇ ಕ್ೆಲಸ ಪನರರೆಂಭ ಮನಡತತ್ೆುೇವ ೆ 
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       ಆ)  ಚತಕ್ೆೆ ಗತರತತಿಲಿದೆ ಪರಶೆನಗಳಿಗೆ ಲ್ಲಖಿತ್ ಮೂಲಕ ನೇಡಲನದ ಉತ್ುರಗಳು  

      ಶ್ರೇ ಕೆ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):_ ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ದಿರ್ನೆಂಕ 
30ರೆ್ೇ ಮನರ್ ಾ 2022 ಸಮೂಹ 3ರಲ್ಲಿ ಲ್ಲಖಿತ್ ಮೂಲಕ ಉತ್ುರಿಸತವ ಒಟತಿ 38 ಪರಶೆನಗಳ ಪೆೈಕ್ಕ, 
17 ಪರಶೆನಗಳಿಗೆ ಸದನದಲ್ಲಿ ಉತ್ುರವನತನ ಮೆಂಡಿಸತತಿುದೆಾೇರ್ೆ. ಈ ಹಿೆಂದ ೆ ದಿರ್ನೆಂಕ 23.02.2022 
ಸಮೂಹ-3 ರ ಸದನದಲ್ಲಿ ಉತ್ುರಿಸತವ ಒಟತಿ 15 ಪರಶೆನಗಳ ಪೈೆಕ್ಕ, 7 ಪರಶೆನಗಳಿಗೆ ಹನಗೂ ಲ್ಲಖಿತ್ 
ಮೂಲಕ ಉತ್ುರಿಸತವ ಒಟತಿ 107 ಪರಶೆನಗಳ ಪೆೈಕ್ಕ, 54 ಪರಶೆನಗಳಿಗೆ, ದಿರ್ನೆಂಕ 24.02.2022 
ಸಮೂಹ-4 ರ ಸದನದಲ್ಲಿ ಉತ್ುರಿಸತವ ಒಟತಿ 15 ಪರಶೆನಗಳ ಪೆೈಕ್ಕ, 5 ಪರಶೆನಗಳಿಗೆ ಲ್ಲಖಿತ್ವನಗಿ 
ಉತ್ುರಿಸತವ ಒಟತಿ 128 ಪರಶೆನಗಳ ಪೆೈಕ್ಕ, 55 ಪರಶೆನಗಳಿಗೆ, ದಿರ್ನೆಂಕ 25.02.2022 ಸಮೂಹ-5 ರ 
ಸದನದಲ್ಲಿ ಉತ್ುರಿಸತವ ಒಟತಿ 15 ಪರಶೆನಗಳ ಪೆೈಕ್ಕ, 9 ಪರಶೆನಗಳಿಗೆ ಲ್ಲಖಿತ್ವನಗಿ ಉತ್ುರಿಸತವ ಒಟತಿ 91 
ಪರಶೆನಗಳ ಪೆೈಕ್ಕ, 29 ಪರಶೆನಗಳಿಗೆ ಸದನದಲ್ಲಿ ಉತ್ುರವನತನ ಮೆಂಡಿಸತತಿುದೆಾೇರ್ೆ.  

      ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮೆಂಡಿಸಲನಯಿತ್ತ. 
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೦೨. ಪರಕಟಣ್ ೆ

      ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಇವತ್ತು ಸದನದಲ್ಲಿ ಕಡನಾಯವನಗಿ ಉಪಸಿಾತ್ರಿರಬೇೆಕ್ನದ ಮನನಯ 
ಸಚಿವರತಗಳು: 

1) ಶ್ರೇ ಉಮೇಶ  ಕತಿು, ಅರಣಯ, ಆಹನರ, ಪರಿತ್ರ ವಿತ್ರಣ್ೆ, ಗನರಹಕ ವಯವಹನರ ಸಚಿವರತ. 
2)  ಶ್ರೇ ಅಶಾರ್ಥರ್ನರನಯಣ, ಉನನತ್ ಶ್ಕ್ಷಣ, ಐಟ್ಟ-ಬಟ್ಟ, ವಿಜ್ಞನನ ಹನಗೂ ತ್ೆಂತ್ರಜ್ಞನನ ಸಚಿವರತ.  
3) ಶ್ರೇ ಆನೆಂದ  ಸಿೆಂಗ , ಪರವನಸೊೇದಯಮ, ಪರಿಸರ ಸಚಿವರತ, 
4) ಡನ|| ಕ್.ೆಸತಧನಕರ , ಆರೂೆೇಗಯ ಮತ್ತು ಕತಟತೆಂಬ ಕಲನಯಣ ಸಚಿವರತ,  
5) ಶ್ರೇ ಬ.ಸಿ.ರ್ನಗೇೆಶ , ಪನರರ್ಥಮಕ ಹನಗೂ ಪ ರೌಢ ಶ್ಕ್ಷಣ ಹನಗೂ ಸಕ್ನಲ ಸಚಿವರತ,  
6) ಶ್ರೇ ವಿ.ಸತನೇಲ್  ಕತಮನರ , ಇೆಂಧನ ಹನಗೂ ಕನನಡ ಮತ್ತು ಸೆಂಸೃತಿ ಸಚಿವರತ.  

 

03.ಚತರ್ನವಣ್ನ ವಯವಸೆಾಯಲ್ಲಿ ಸತಧನರಣ್ೆಗಳ ಅಗತ್ಯತ್ ೆಕತರಿತ್ತ ಮತೆಂದತವರೆದ ಚಚೆಾ 

      ಶ್ರೇ ಬ.ಕ್.ೆಹರಿಪರಸನದ   (ವಿರೊೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 
ಸೆಂಸದಿೇಯ ಸಚಿವರತ ಇರತವುದರಿೆಂದ ಇಲ್ಲಿ ಒೆಂದತ ಗೆಂಭಿೇರವನದ ವಿಚನರವನತನ ಸದನದ ಗಮನಕ್ೆೆ 
ತ್ರತವುದಕ್ೆೆ ಇಚೆಿಪಡತತಿುದೆಾೇರೆ್. ಒೆಂದತ ನಯಮವನತನ ಮೇರಿ ವಿಧನನಸಭೆಯ ಅಧಯಕ್ಷರತ   ಏನತ ಅವರ 
ಪನರಸನುವಿಕ ಭನಷಣವನತನ ಸದನಕ್ೆೆ ಕಳುಹಿಸಿದನಾರೆ. ಇದತ ಅಜೆೆಂಡನದಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲಲಿ. ನಯಮ ಏನತ 
ಹೆೇಳುತ್ುದೆೆಂದರ,ೆ ಅಜೆೆಂಡನದಲ್ಲಿ ಸೇೆರದೆೇ ಇರತ್ಕೆೆಂರ್ಥ ಯನವ ವಿಷಯಗಳೂ ಕೂಡ ಬರತ್ಕೆೆಂರ್ಥದಾಲಿ. 
ಎರಡರೆ್ಯದನಗಿ, ಅವರ ಮತಖ್ಪತಟದಲ್ಲಿ ಅವರದತಾ ಇನೂನ ಚೆರ್ನನಗಿರತವ ಫೊೇಟೂೆೇವನತನ 
ಹನಕ್ಕಕ್ೊಳಿಲ್ಲ. ನಮಾದೇೆನೂ ಅಭಯೆಂತ್ರವಿಲಿ. ರನಷರಧವಜದ ಮೇಲೆ EVM (Electronic Voting 
Machine) photo ಹನಕ್ಕರತವುದತ ಇರಬಹತದತ. ಮನನಯ ಕ್ನನೂನತ ಮತ್ತು ಸೆಂಸದಿೇಯ 
ವಯವಹನರಗಳ ಸಚಿವರೆೇ, ಧವಜ ಸೆಂಹಿತೆ್ಯಲ್ಲಿ ಏನದಯೆ್ಕೆಂದರ,ೆ ಭನರತ್ ಧವಜ ಸೆಂಹಿತೆ್ 2002ರ ಭನಗ-
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2 ಸಕೆ್ಷನ್  3ರಲ್ಲಿ ವಿವರಣ್ೆ 4.ಎಫ್  ನಲ್ಲಿ ಉಲೆಿೇಖಿಸಿರತವೆಂತೆ್ ರನಷರಧವಜದ ಮೇಲೆ ಯನವುದೆೇ ರಿೇತಿಯ 
ಬರಹವನತನ ನಮೂದಿಸತವುದತ ರನಷರಧವಜಕ್ೆೆ ಅಪಮನನವೆಸಗಿದೆಂತ್ ೆಎೆಂದತ ಹೆೇಳಲನಗಿದ.ೆ ರನಷರಧವಜಕ್ೆೆ 
ಅಪಮನನ ತ್ಡ ೆ ಕ್ನಯ್ಕಾ 1971ರ ಪರಕ್ನರ ಯನವುದೆೇ ವಯಕ್ಕು ಸನವಾಜನಕ ಪರದೆೇಶದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥವನ 
ಸನವಾಜನಕರಿಗ ೆ ಕ್ನಣತವ ಹನಗೆ ಭನರತ್ದ ರನಷರಧವಜವನತನ ಸತಟಿರ,ೆ ತ್ತೆಂಡರಿಸಿದರ,ೆ 
ವಿರೂಪಗೂೆಳಿಸಿದರ,ೆ ಅಪಮನನಗೊಳಿಸಿದರ,ೆ ವಿಕೃತ್ ಮನಡಿದರೆ, ರ್ನಶ ಮನಡಿದರ,ೆ ತ್ತಳಿದರೆ ಅರ್ಥವನ 
ವನಕ  ಬರಹ ಅರ್ಥವನ ಕ್ಕರ ಯ್ಕಗಳ ಮೂಲಕ ಯನವುದೆೇ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಅವಮನನ ಮನಡಿದರೆ ಅೆಂತ್ಹವರಿಗ ೆ
3 ವಷಾ ಸಜೆ ಅರ್ಥವನ ದೆಂಡ ವಿಧಿಸಲನಗತವುದತ. ಅೆಂತೆ್ಯ್ಕೇ ರನಷರಧವಜ ಕರವಸರದ ಮೇಲ ೆ
ಬೇಳಿಸಬನರದತ. ರನಷರಧವಜದ ಮೇಲ ೆಯನವುದೇೆ ಬರವಣಿಗ ೆಜನಹಿೇರನತ್ತ ಇರಬನರದತ ಎೆಂದತ ಇದೆ. 
ಆ ವಿಚನರದಲ್ಲಿ ನನನದತ ಬಹಳ ಆಕ್ೆೇಪಣ್ೆ ಇದೆ. ಮತ್ೆು ಅವರ ಭನಷಣದಲ್ಲಿ ಚತರ್ನವಣ್ನ ವಯವಸೆಾಯಲ್ಲಿ 
ಸತಧನರಣ್ೆಗಳ ಅಗತ್ಯತ್ೆ ಎೆಂದತ ಬರೆದಿದನಾರ.ೆ ಪತಟ ಸೆಂಖೆಯ.4ರಲ್ಲಿ 7ರೆ್ೇ ಪನಯರನದಲ್ಲಿ “ಹಣದ ವೆಚಚದ 
ದೃಷ್ಟ್ಿಯಿೆಂದ ರೆ್ೂೇಡಿದರ ೆ ನಮಾ ಚತರ್ನವಣ್ೆಗಳು ಅತ್ಯೆಂತ್ ದತಬನರಿ ಎೆಂಬತದತ ಅಕ್ಷರಶಃ ನಜ. 
ಒೆಂದೂೆೆಂದತ ಮಹನ ಚತರ್ನವಣ್ನ ವೆಚಚ ಒೆಂದೂೆೆಂದತ ರನಜಯವರೆ್ನೇ ಅಭಿವೃದಿಿ ಮನಡಬಹತದನಗಿದೆ. 
ಚತರ್ನವಣ್ೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಣದ ಪನತ್ರ ನಗರಹಿಸಲತ ಚತರ್ನವಣ್ನ ಆಯೇಗ ಲೂೆೇಕಸಭನ ಸಪಧಿಾಯ ವೆಚಚಕ್ೆೆ 
ರೂ.95 ಲಕ್ಷ ಮತ್ತು ವಿಧನನಸಭನ ಸಪಧಿಾಗೆ ರೂ.40 ಲಕ್ಷದ ಮತಿ ಹನಕ್ಕದ.ೆ ಆದರೆ ಪರತಿಯೆಂದತ 
ರನಜಕ್ಕೇಯ ಪಕ್ಷ ಮತ್ತು ಸಪಧಿಾಯತ ಚತರ್ನವಣ್ನ ಹಣವನತನ ಲೆಕೆವಿಲಿದೆ ವೆಚಚ ಮನಡಲನಗತತಿುದೆ. ಕ್ನಸತ 
ಲೆಕ್ನೆಚನರದ ಬಗಿ ನಬೆಂಧರೆ್ಗಳನತನ ಜನರಿಗೊಳಿಸಿ ಇದನತನ ಉಸತುವನರಿ ಮನಡಲತ ವೆಚಚ ವಿೇಕ್ಷಕರನತನ 
ರೆ್ೇಮಸತತ್ುದೆ. ಆದನಗೂಯ ತ್ಜ್ಞರ ಅೆಂದನಜಿನ ಪರಕ್ನರ ಲೊೇಕಸಭನ ಕ್ೆೇತ್ರಗಳ ಪರದೆೇಶವನತನ ಆಧರಿಸಿ 
ಪರತಿ ಅಭಯರ್ಥಾಯೂ ನರಿೇಕ್ಗೊ ಮೇರಿದ ಕ್ೂೆೇಟ್ಟ ಕ್ೂೆೇಟ್ಟ ಹಣ ವೆಚಚವನಗತತಿುರತವುದತ ಗೆಂಭಿೇರವನದ 
ವಿಷಯವನಗಿದ.ೆ     

(ಮತೆಂದತ) 
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(737)30.3.2022/12.40/ಎೆಂ.ಎೆಂ-ಬ.ಎನ್.ಎಸ್  

(ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಾತಿ) 

ಶ್ರೇ ಬ.ಕೆ್. ಹರಿಪರಸನದ (ಮತೆಂದತ):- 

ಇತಿುೇಚೆಗ ೆನಮಾ ರನಜಯದಲ್ಲಿ ಡಿಸೆೆಂಬರ  2021ರಲ್ಲಿ ಸಾಳಿೇಯ ಸೆಂಸೆಾಗಳನದ, ಪೆಂಚನಯಿತಿ, ಪತರಸಭ ೆ
ಮತ್ತು ಪನಲ್ಲಕ್ಗೆಳ ಚತರ್ನಯಿತ್ ಪರತಿನಧಿಗಳೇೆ ಮತ್ದನರರನಗಿದಾ ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುನ 25 ಸನಾನಗಳಿಗ ೆ
ಜರತಗಿದ ಚತರ್ನವಣ್ೆ ಬಗೆೆ ಹಲವನರತ ಲೆೇಖ್ನಗಳು, ಪತಿರಕ್ನ ವರದಿಗಳು ಪರಕಟವನಗಿರತವುದತ ನಮಗೆಲನಿ 
ತಿಳಿದಿರತವುದೆೇ ಆಗಿದೆ. ಆದತದರಿೆಂದ ಒಟನಿರ ೆ ಚತರ್ನವಣ್ೆಗಳಿಗನಗಿ ಸಕ್ನಾರದ ಸನವಿರನರತ ಕ್ೂೆೇಟ್ಟ 
ವೆಚಚವಲಿದೆ ಪಕ್ಷ ಮತ್ತು ಸಪಧಿಾಗಳು ಸನವಿರನರತ ಕ್ೊೇಟ್ಟಗಳು ವೆಚಚ ಮನಡಿರತವುದನತನ ಪರಿಗಣಿಸಿದರೆ ಆ 
ವೆಚಚದಲ್ಲಿ ಒೆಂದತ ಚಿಕೆ ರನಜಯವನತನ ಅಭಿವೃದಿಿಪಡಿಸಬಹತದತ ಎೆಂದತ ಉಲೆಿೇಖಿಸಲನಗಿದೆ.  ಇದಕ್ೆೆ ನನನ 
objections ಇದೆ.  ಇಡಿೇ ಸದನದ ಗೌರವಕ್ೆೆ ಧಕ್ೆೆ ತ್ರತವೆಂತ್ಹ ವಿಚನರವಿದತ. He has cast 
aspersions on the House and on the Members.  25 ಜನ ಸದಸಯರತ ಇಲ್ಲಿಯೂ, 
ಅಲ್ಲಿಯೂ ಗದೆಿಾದನಾರ.ೆ  ಆದರ ೆ ಅವರನತನ ಆರಿಸಿ ಕಳುಹಿಸಿರತವೆಂತ್ಹ ಗನರಮ ಪೆಂಚನಯಿತಿ ಸದಸಯರ 
ಮೇಲೂ ಸಹ ಆಪನದರೆ್ ಬೆಂದಿರತವುದಕ್ೆೆ ನಮಾ ಆಕ್ೆೇಪಣ್ೆ ಇದೆ.  ಇದತ ಸದನಕ್ೆೆ ಗೌರವ 
ತ್ರತವೆಂತ್ಹದಾಲಿ.  ಅವರ ಪಿೇಠಕೂೆ ಗೌರವ ತ್ರತವೆಂತ್ಹದಾಲಿ.  ಆದಾರಿೆಂದ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಸದಿೇಯ 
ಸಚಿವರಿರತವುದರಿೆಂದ ದಯವಿಟತಿ ಈ ಪತಸುಕವನತನ ವನಪಸ್  ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳಿಿ.  ಇದತ ಬಹಳ 
ಗೆಂಭಿೇರವನದ ವಿಚನರ.  ಇದತ ಇಡಿೇ ಸದನಕ್ೆೆ, ವಿಧನನಪರಿಷತ ಗೆೇ ಅವಮನನ ಮನಡಿರತವೆಂತ್ಹದತಾ.  

ಶ್ರೇ ಕೆ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, . . . 

ಶ್ರೇ ಬ.ಕೆ್. ಹರಿಪರಸನದ(ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನರ್ನಯಕರೇೆ, ಒೆಂದತ 
ನಮಷ ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂೆಳಿಿ.  ರ್ನನತ ಇನೂನ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದೆಾೇರ್ೆ.  ಇಡಿೇ ಸದನಕ್ೆೆ ಅಗೌರವ ಸೂಚಿಸತವುದತ.  
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ಅದಲಿದೆೇ 25ರಲ್ಲಿ ಕ್ೆೇವಲ ಕ್ನೆಂಗೆರಸ್  ಪಕ್ಷದ ಸದಸಯರನಗಲ್ಲ, ಜನತ್ನ ಪಕ್ಷದ ಸದಸಯರನಗಲ್ಲ 
ಆಯ್ಕೆಯನಗಿರತವುದಲಿ.  ಭನರತಿೇಯ ಜನತ್ನ ಪನಟ್ಟಾಯ ಸದಸಯರೂ ಆಯ್ಕೆಯನಗಿದನಾರೆ.  ಆದಾರಿೆಂದ 
ದಯವಿಟತಿ ಇದತ ಸದಸಯರ ಗೌರವಕ್ೆೆ ಧಕ್ೆೆ ತ್ರತವೆಂತ್ಹದತಾ ಮತ್ತು ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುನ ಗೌರವಕ್ೆೆ ಧಕ್ೆೆ 
ತ್ರತವೆಂತ್ಹದನಾದಾರಿೆಂದ ದಯವಿಟತಿ ಈ ಪತಸುಕವನತನ ಈ ಸದನದಿೆಂದ ವನಪಸ್  ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳಿಬೇೆಕ್ೆೆಂದತ 
ತ್ಮಾ ಮೂಲಕ ರ್ನನತ ವಿನೆಂತಿ ಮನಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ  

ಶ್ರೇ ಕ್ೊೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಚತರ್ನವಣ್ನ ವಯವಸೆಾಯಲ್ಲಿ 
ಸತಧನರಣ್ೆಗಳ ಅಗತ್ಯತ್ೆ ಬಗೆೆ ; 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:-  ಇದನತನ ನಮಾ ಸದನದಲ್ಲಿ distribute ಮನಡಿಲಿ. ನೇವು 
ತ್ೆಂದಿರತವುದತ; 

ಶ್ರೇ ಬ.ಕ್.ೆ ಹರಿಪರಸನದ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಸಕ್ನಾರದ ಮತಖ್ಯ ಸಚೆೇತ್ಕರತ 
ಎಲಿರಿಗೂ ಈ ಪತಸುಕವನತನ ಕಳುಹಿಸಿದನಾರ.ೆ  ಅವರೆೇ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂದತ distribute ಮನಡಿದರತ.   

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಸರಿ. ಆಯಿತ್ತ. 

ಶ್ರೇ ಬ.ಕೆ್. ಹರಿಪರಸನದ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈ ಪತಸುಕವನತನ ಈ ಸದನಕ್ೆೆ 
ತ್ರತವೆಂತ್ಹ ಕ್ೆಲಸವನತನ ರ್ನವು ಮನಡಿದೆಾೇವೆ ಎೆಂದತ ಹೆೇಳಿದಿರಿ ಆದರೆ ಈ ಪತಸುಕವನತನ ರ್ನನತ 
ತ್ೆಂದಿರತವುದಲಿ.  ಇವರತ ನಯಮದ ವಿರತದಿ ಇದನತನ ಮನಡಿದನಾರ ೆಎೆಂದತ ರ್ನನತ ಮದಲೆೇ ಹೆೇಳಿದೆ.  
ಏಕ್ೆೆಂದರ,ೆ ಇದತ ಅಜೆೆಂಡನದಲ್ಲಿಯೂ ಇಲಿ, ತ್ಮಾ ಸಚಿವನಲಯದಲ್ಲಿರತವ ಯನರೂ ಸಹ ಇದನತನ 
ಕ್ೊಡಲ್ಲಲಿ. ನನಗೂ ಸಹ ಬೆಂದಿದ.ೆ  ಆದಾರಿೆಂದ ದಯವಿಟತಿ ಇದನತನ ವನಪಸ್  ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಳಿಬೇೆಕತ.  
ಸದನದಲ್ಲಿ ಈ ರಿೇತಿ ಆಗಬನರದತ.  
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ಶ್ರೇ ಕ್ೊೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 
ಚತರ್ನವಣ್ನ ವಯವಸೆಾಯಲ್ಲಿ ಸತಧನರಣ್ೆಗಳ ಅಗತ್ಯತ್ ೆ ಬಗೆೆ ಒೆಂದತ ಚಚೆಾ ಆಗಬೇೆಕ್ೆನತನವೆಂತ್ಹ 
ಆಶಯಗಳು ನಮಾಲ್ಲಿಯೂ ಬೆಂದಿತ್ತು.  ಕ್ೆಳ ಮರ್ೆಯ ಸಿಪೇಕರ ರವರತ ತ್ಮಗೆ ಈ ಮನಹಿತಿಯನತನ 
ಒದಗಿಸಿರಬಹತದೆೆಂದತ ರ್ನನತ ತಿಳಿದತಕ್ೂೆೆಂಡಿದಾೆ.  ಈ ಸತಧನರಣ್ೆಗಳ ಬಗೆೆ ಚಚಾೆ ಆಗಬೇೆಕ್ೆೆಂದತ ರ್ನನೂ 
ಆಸ ೆಪಟ್ಟಿದೆಾ.  ಕ್ೆಳಮರೆ್ಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಇದತ ಚಚೆಾಯನಗತತಿುದೆ.  ಹಿೆಂದ ೆರ್ನವು ಸೆಂವಿಧನನದ 
ಬಗೆೆ ಒೆಂದಷತಿ ದಿವಸ ಚಚಾೆಗಳನತನ ಮನಡಿದೆಾವು.  ಆಗ ತ್ನವೆೇ ಪಿೇಠದಿೆಂದ ಒೆಂದಷತಿ ವಿಚನರಗಳನತನ 
ಉಲೆಿೇಖ್ ಮನಡಿದಿಾರಿ.  ಕ್ೆಳಮರ್ೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಉಲೆಿೇಖ್ವನಗಿದೆ.  ಪರಜನಪರಭತತ್ಾ ವಯವಸೆಾಯಲ್ಲಿ ಇೆಂತ್ಹ 
ಚಚೆಾಗಳು ಕ್ನಲಕ್ನಲಕ್ೆೆ ಮೇಲಾರ್,ೆ ಕ್ೆಳಮರ್ ೆ ಅರ್ಥವನ ಯನವುದೆೇ ಸದನದಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಅದತ 
ಅಪರನಧವಲಿ.  ಚತರ್ನವಣ್ೆ ಸತಧನರಣ್ೆಗಳ ಬಗೆೆ ಕ್ಳೆಮರೆ್ಯಲ್ಲಿ ಚಚಾೆಯನಗತವನಗ ರ್ನನತ ಕೂಡ 
ಮೇಲಾರ್ೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಬೇೆಕ್ೆೆಂದತ ವಿನೆಂತಿ ಮನಡಿದೆಾ.  ಅದೆೇಕ್ೊೇ ಈ ಪರಜನಪರಭತತ್ಾದ ಚತರ್ನವಣ್ೆ 
ಸತಧನರಣ್ೆಗಳ ಬಗೆೆ ಚಚಾೆಯನಗತವ ವಿಚನರವನತನ ರ್ನವು ಮೆಂಡಿಸಿದನಗ ನಮಗೆ ವಿಪಕ್ಷದಿೆಂದ ಸಹಮತ್ 
ಸಿಕ್ಕೆರಲ್ಲಲಿ.  ಹನಗನಗಿ ರ್ನವು ಅದನತನ ಬಹಳ ಗಟ್ಟಿಯನಗಿ ಆಗಲೇೆಬೆೇಕ್ೆೆಂದತ ಒತ್ನುಯ ಮನಡಿರಲ್ಲಲಿ.  
ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಕ್ಳೆಮರೆ್ಯಲ್ಲಿ ಚಚೆಾ ಆಗತತಿುದೆ.  ಕ್ೆಳಮರೆ್ಯ ಸಿಪೇಕರ ರವರತ ಆರೆಂಭದ ಭನಷಣದಲ್ಲಿ 
ಒೆಂದಷತಿ ವಿಚನರಗಳನತನ ಮೆಂಡಿಸಿದನಾರ.ೆ  ಮೆಂಡಿಸಿದ ಪರತಿಯನತನ ಮೇಲಾರ್ೆಯ ಮೂಲಕ ನಮಾಲನಿ 
ಸದಸಯರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಬೆೇಕತ ಎನತನವ ಭನವರೆ್ಯಿೆಂದ ನಮಾ ಸಚೆೇತ್ಕರ ಮೂಲಕ ಬೆಂದಿರತವ 
ಹಿರೆ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಚೆೇತ್ಕರತ ಇದನತನ ಒದಗಿಸಿದನಾರ.ೆ  ಮನನಯ ವಿರೂೆೇಧಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ ಹೆೇಳಿರತವ 
ಅರೆ್ೇಕ ವಿಚನರಗಳ ಬಗೆೆ ಉಲೆಿೇಖ್ ಮನಡಿದಾನತನ ರ್ನನತ ಗಮನಸಿದ.ೆ  ಅವರತ ಏನತ ಹೆೇಳುತ್ನುರೆ ಎೆಂದರೆ 
ಅವರತ ಹೆೇಳಿದಾಕೆಷ್ೆಿೇ ಸಿೇಮತ್ಗೂೆಳಿಸಿ ರ್ನನತ ಹೆೇಳುತ್ೆುೇರ್ೆ.  ರನಷರಕವಿ ಕತವೆೆಂಪತರವರತ ತ್ಮಾ 
“ವಿಚನರಕ್ನರೆಂತಿಗ ೆಆಹನಾನ” ಎನತನವ ಭನಷಣದಲ್ಲಿ ರನಜಕ್ಕೇಯದ ಬಗೆೆ ವಿಮಶೆಾ ಮನಡತತ್ನು, ನಮಾಲ್ಲಿ 
ಡಮೆನಕರಸಿ ಎನತನವುದತ ಅಪಹನಸಯವನಗಿದ,ೆ ಕ್ೊೇಟನಯಧಿೇಶರಲಿದವರತ ಚತರ್ನವಣ್ೆಯಲ್ಲಿ ಗೆಲತಿವುದಿರಲ್ಲ 
ನಲತಿವುದೂ ಕಷಿಸನಧಯ. ಆ ಹಿರೆ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಚತರ್ನವಣ್ೆಯಲ್ಲಿ ಸತಧನರಣ್ೆ ಆಗಬೆೇಕ್ೆನತನವೆಂತ್ಹ ಅವರ 
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ಆಶಯಗಳನತನ ಉಲೆಿೇಖ್ ಮನಡಿದನಾರ.ೆ  ವನಸುವಿಕವನಗಿ ಕಳೆದ ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುನ ಚತರ್ನವಣ್ೆ 
ಹಣಬಲದಿೆಂದಲೆೇ ನಡಯೆಿತ್ತ ಎೆಂದತ ಹೆೇಳಿರತವುದನತನ ಕೂಡ ಉಲೆಿೇಖಿಸಿದತಾ ಹೌದತ.  ಬಹತತ್ೆೇಕ ಹಣ 
ಇಲಿದೆೇ ಆಯಿತ್ತ ಎೆಂದತ ಯನರನದರೂ ಹೆೇಳಿದರೆ ಅವರ ಹೆೇಳಿಕ್ೆಗೆ ನಮಾ ಆಕ್ೆೇಪಣ್ೆ ಇರತವುದಿಲಿ.  
ಮತಖ್ಯವನದ ವಿಚನರ ಇರತವುದತ, ತಿರವಣಾ ಧವಜದ ಮೇಲೆ ಟ್ಟಪಪಣಿಯನತನ ಹನಕಲನಗಿದೆ ಎೆಂಬತದನಗಿದೆ.  
ತಿರವಣಾ ಧವಜದ ಮೇಲ ೆ ಇರತವೆಂತ್ಹ ಆಕ್ೆೇಪಗಳು, ತಿರವಣಾ ಧವಜಕ್ೆೆ ಅಪಮನನವನಗಬನರದತ 
ಎನತನವುದನತನ ಬಟಿರೆ ಯನವುದೆೇ ವಿಚನರಗಳಲ್ಲಿ ಸೆಂಜೆ್ಞಯ ಗತರತತ್ತಗಳಿರಬನರದತ ಎೆಂದತ ಏನೂ 
ಇರತವುದಿಲಿ ಎೆಂದತ ರ್ನನತ ಭನವಿಸಿದೆಾೇರ್.ೆ  ಅದೆೇರ್ನದರೂ ಇದಾರ ೆ ಅವರತ ಹೇೆಳಲ್ಲ ಪತನಃ ಅದನತನ 
ಸಪಷಿಪಡಿಸಬಹತದತ ಎೆಂದತ ನನಗನನಸತತ್ುದೆ.  ಒಟನಿರ ೆ ಸಿಪೇಕರ ರವರ ಭನಷಣದ ಸೆಂದೆೇಶಗಳನತನ 
ಮೇಲಾರ್ೆಯ ಸಚೇೆತ್ಕರ ಮೂಲಕ ವಿತ್ರಿಸಲನಗಿದೆ.  ಒೆಂದತ ವೆೇಳೆ ಅದನತನ ಅಜೆೆಂಡನದಲ್ಲಿ ಇಟತಿ, 
ವಿತ್ರಿಸಿದರೂ ಕೂಡ ಅದತ ತ್ಪನಪಗತವುದಿಲಿ.  ನನನ ವಿನೆಂತಿಯ್ಕೇರೆ್ೆಂದರೆ, ಅಜೆೆಂಡನದಲ್ಲಿ ಕ್ೆಳಮರ್ೆಯ 
ಸಿಪೇಕರ ರವರತ ಪರಜನಪರಭತತ್ಾ ವಯವಸೆಾಯನತನ ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸಬಹತದನದ ಚತರ್ನವಣ್ನ ವಯವಸೆಾಯ 
ಸತಧನರಣ್ೆಗೂೆೇಸೆರ ಮನಡಿದ ಭನಷಣವನತನ ನಮಾಲನಿ ಸದಸಯರಿಗೂ ಹೆಂಚಬೇೆಕತ ಎೆಂದತ ಅವರತ 
ಹೆೇಳಿದರೂ ಸಹ ಅದತ ಅಪರನಧ ಎೆಂದತ ನನಗನಸತವುದಿಲಿ.  ಹನಗನಗಿ ಈ ವಿಚನರದಲ್ಲಿ ಯನವುದೇೆ 
ಗೊೆಂದಲದ ಅವಶಯಕತ್ೆ ಇಲಿ.  ಇದನತನ ಎಲಿರಿಗೂ ನಮಾ ಸಚೆೇತ್ಕರತ ಹೆಂಚಿದನಾರ.ೆ  ಎಲಿರೂ ಅದನತನ 
ಓದಿ ಏರ್ನದರೂ ಲೊೇಪದೊೇಷಗಳಿದಾರೆ ಅದನತನ ಹೆೇಳಬಹತದತ ಎೆಂದತ ನನಗನಸತತ್ುದೆ.  ಇದತ 
ಯನವುದೆೇ ಕ್ನಯಿದೆಗ,ೆ ನಯಮಕ್ೆೆ, ವಯವಸೆಾಗ ೆಮತ್ತು ನಮಾ ಸದನಕ್ೆೆ ಮನಡಿರತವೆಂತ್ಹ ಗೊೆಂದಲವಲಿ 
ಎನತನವುದನತನ ತ್ಮಾ ಮೂಲಕ ಮನನಯ ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷಕ್ೆೆ ತಿಳಿಸಲತ ಇಷಿಪಡತತ್ುೆೇರೆ್.  

ಶ್ರೇ ಬ.ಕ್.ೆ ಹರಿಪರಸನದ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಚತರ್ನವಣ್ನ ವಯವಸೆಾಯಲ್ಲಿ 
ಸತಧನರಣ್ೆಗಳ ಅಗತ್ಯತ್ೆ ಬಗೆೆ ಚಚೆಾ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ನಮಾದೆೇನೂ ಅಭಯೆಂತ್ರವಿಲಿ.  ನಮಾದೆೇರ್ೂೆೇ 
ಅಭಯೆಂತ್ರವಿತ್ತು ಎೆಂದತ ಅವರತ ಹೆೇಳಿದರತ.  ರ್ನವು ಹೇೆಳಿದತಾ ನಜ.  ಈ ದೇೆಶದಲ್ಲಿ, ರನಜಯದಲ್ಲಿರತವುದತ 
ಈ ಮೂರೇೆ ರನಜಕ್ಕೇಯ ಪಕ್ಷಗಳಲಿ.  ಹಲವನರತ ಮನನಯತ್ ೆ ಪಡದೆಿರತವ ರನಜಕ್ಕೇಯ ಪಕ್ಷಗಳಿವೆ. 
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ಅವರರೆ್ನಲನಿ ಕರಸೆಿ, ನೇವು ಚಚೆಾ ಮನಡಿ.  ಏಕ್ೆೆಂದರ ೆಇಲ್ಲಿರತವ ಮೂರೇೆ ಪಕ್ಷಗಳು ಚತರ್ನವಣ್ೆಯಲ್ಲಿ 
ಸತಧನರಣ್ೆ ಮನಡತವೆಂತ್ಹದಾಲಿ.  ಇದತ ಪರಜನಪರಭತತ್ಾದಲ್ಲಿ; ಕ್ೆಲವೆಲಿ ರನಜಕ್ಕೇಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಈ 
ಸದನದಲ್ಲಿ ಇಲಿದೇೆ ಇರಬಹತದತ.  ಅವುಗಳಿಗೆ ಅದರದಾೆೇ ಆದ ಮಹತ್ಾ ಸನವಾಜನಕ ಕ್ೆೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿದೆ.  
ಅವರರೆ್ನಲನಿ ಸೇೆರಿಸಿ; 

ಡನ: ಸಿ.ಎನ್. ಅಶಾಥ   ರ್ನರನಯಣ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇಲ್ಲಿರತವುದತ ಮನನಯತ್ ೆ
ಪಡದೆಿರತವ ಪಕ್ಷಗಳು.  ಅವು ರನಜಕ್ಕೇಯ ಪಕ್ಷಗಳೆೆಂದತ ರಿಜಿಸಿರ  ಆಗಿರಬಹತದತ, ಮನನಯತ್ ೆಇರತವುದತ 
ಯನವುದೂ ಇಲಿ.  

ಶ್ರೇ ಪಿ.ಆರ. ರಮೇಶ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, recognised and unrecognised 
political parties….. 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ರಮೇಶ ರವರೆೇ . . . 

ಡನ: ಸಿ.ಎನ್. ಅಶಾಥ   ರ್ನರನಯಣ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರಿಜಿಸಿರ  ಆಗಬಹತದತ.  
ಮನನಯತ್ ೆ ಇರತವುದಕ್ೆೆ recognition ಇರತವುದತ ಎಷ್ಟ್ಿವೆ?  ಯನವುದೊೇ symbol  ಇರತವುದತ 
ಎಲನಿ recognised ಆಗತವುದಿಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸಪಧಾೆ ಮನಡಿ ಮನನಯತ್ ೆಇರತವುದತ . . . 

ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆುೇಗೌಡ:- ಅವರರೆ್ನೇ ಕರದೆತ ಮನಡಿ . . . ಮೂರೇೆ ಪನಟ್ಟಾಗಳೇೆ?(ಗೂೆೆಂದಲ) 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಮರಿತಿಬುೆೇಗೌಡರೇೆ, ಏನರೇ ಇದತ . . . 

(ಗೊೆಂದಲ) 

 ಡನ: ಸಿ.ಎನ್. ಅಶಾಥ   ರ್ನರನಯಣ:- (ಗೊೆಂದಲ) ಚಚೆಾ ಪನರರೆಂಭ ಆಗಬನರದೆೇ? 

(ಗೊೆಂದಲ) 
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 ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶ   ಕೆ್. ರನಥೂೆೇಡ್   (ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ಮತಖ್ಯಸಚೆೇತ್ಕರತ):- ಮನನಯತ್ ೆ ಇಲಿ. 
ಮನತ್ರ್ನಡಬನರದತ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಸಚಿವರೆೇ, ಅಶಾಥ  ರ್ನರನಯಣ್  . . .  

ಡನ: ಸಿ.ಎನ್. ಅಶಾಥ   ರ್ನರನಯಣ:- ಪರಸನುವರ್ ೆಮನಡಿದವರತ ಯನರತ? (ಗೂೆೆಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶ   ಕೆ್. ರನಥೊೇಡ್  :- ನೇವು ರ್ನವು ನಣಾಯ ಮನಡತವುದಕ್ನೆಗತತ್ುದಯೆ್ಕೇ? 

(ಗೊೆಂದಲ) 

 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಇದನಯವುದೂ ಕಡತ್ಕ್ೆೆ ಹೂೆೇಗಬನರದತ.  

(ಈ ಹೆಂತ್ದಲ್ಲಿ ಸದನದ ನಡವಳಿಗಳನತನ ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರ ಆದೆೇಶನನತಸನರ 
ದನಖ್ಲ್ಲಸಿರತವುದಿಲಿ) 

 ಶ್ರೇ ಬ.ಕ್.ೆ ಹರಿಪರಸನದ:- ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಚಿವರೆೇ, ರ್ನವು ಹೆೇಳಿದೆಾೇನತ, ನೇವು ಹೆೇಳುತಿುರತವುದೇೆನತ 
ಎನತನವುದನತನ ಸಾಲಪ ರೆ್ೂೇಡಿ. National Education Policy ಅಲಿ ಇದತ.  ರ್ನನತ ಹೆೇಳುತಿುರತವುದತ 
ಇದರ ಬಗೆೆ ಚಚೆಾ ಅಲಿ.  ರ್ನನತ ಹೆೇಳುತಿುರತವುದತ ಚಚೆಾ ಮನಡಬೇೆಕ್ನದರ ೆ ವಿಧನನಸಭೆಯ 
ಸಿಪೇಕರ ರವರಿಗ ೆಹೆೇಳುತಿುದೆಾೇರೆ್; ಮನನಯತ್ಯೆನತನ ರ್ನವು ಮೂರತ ಪಕ್ಷದವರತ ಪಡದೆಿದೆಾೇವೆ ನಜ.  ನೇವೆೇ 
ದೊಡಾ ಮನನಯತ್ ೆ ಪಡದೆಿದಿಾೇರ ಅದೂ ನಜ.  ನೇವೆಲನಿ 500 ವಷಾ ಬದತಕತತಿುೇರ ಎೆಂದತ 
ತಿಳಿದತಕ್ೂೆೆಂಡಿದಿಾೇರಿ ಅದತ ತ್ಪತಪ.  ಬೆೇರ ೆರನಜಕ್ಕೇಯ ಪಕ್ಷಗಳೂ ಇದೆ.  ರನಷರದಲ್ಲಿ ಎಲನಿ ರನಜಕ್ಕೇಯ 
ಪಕ್ಷಗಳ ರ್ನಯಕರನೂನ ಸಹ ಕರದೆತ ಚಚೆಾಯನಗಬೆೇಕ್ಕದೆ.  ಇದತ ಮೂರತ ಪಕ್ಷದ ದೆೇಶವಲಿ.  

ಡನ: ಸಿ.ಎನ್. ಅಶಾಥ   ರ್ನರನಯಣ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಚಚೆಾ 
ಆಗಬನರದೇೆ? 
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ಶ್ರೇ ಬ.ಕೆ್. ಹರಿಪರಸನದ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ಯಿೇಲ್ಾ  ಆಗತತಿುಲಿ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಸಚಿವರೆೇ, . . . 

ಶ್ರೇ ಬ.ಕೆ್. ಹರಿಪರಸನದ:- ಮನನಯ ಸಚಿವರೆೇ, ರ್ನನತ ಪೂತಿಾ ಹೆೇಳುವುದನತನ ಕ್ೆೇಳಿ. ಇದತ 
ವಿಸನುರವನಗಿ ಆಗಬೇೆಕ್ನಗಿರತವ ಚಚೆಾ.  ಮೂರತ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಆಗಬೇೆಕ್ೆೆಂದತ ಹೆೇಳುತಿುಲಿ.  ಎಲಿರೂ ಸೇೆರಿ 
ಚಚೆಾ ಮನಡಬೇೆಕತ.  ಈ ರನಜಯ ಮೂರೇೆ ಪಕ್ಷದ ರನಜಯ ಅಲಿ.  

ಡನ: ಸಿ.ಎನ್. ಅಶಾಥ   ರ್ನರನಯಣ:- ಎಲನಿ ಕಡ ೆಆಗತತಿುರಬೆೇಕತ. . . .   

(ಗೊೆಂದಲ) 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಸಚಿವರೆೇ, ತ್ನವು ಸಚಿವರನಗಿದಿಾೇರಿ ಈ ರಿೇತಿ ಎದತಾ ನೆಂತ್ರ ೆ
ಹೆೇಗ?ೆ 

ಶ್ರೇ ಬ.ಕೆ್. ಹರಿಪರಸನದ:- ರ್ನನತ ಮತಗಿಸತತ್ೆುೇರ್ೆ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಈ ಸದನಕೆಷ್ೆಿೇ ಸಿೇಮತ್ವನಗಿ ಮನತ್ರ್ನಡಿ ಹೂೆರಗಡಯೆ ವಿಚನರ ಬೆೇಡ.  

ಶ್ರೇ ಬ.ಕೆ್. ಹರಿಪರಸನದ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಹೂೆೇಗತತಿುಲಿ. ಮನನಯ 
ಸಭನರ್ನಯಕರತ ರನಷರಕವಿ ಕತವೆೆಂಪತರವರತ ಹೇೆಳಿದಾನತನ quote ಮನಡಿದ ವಿಚನರಕ್ೆೆ ಸಹ ರ್ನನತ 
ಬರತತಿುಲಿ.  ಏನತ ನಮಾ ವಿಧನನಸಭೆಯ ಅಧಯಕ್ಷರತ ಹೆೇಳಿದರತ “ಆದತದರಿೆಂದ ಒಟನಿರೆ 
ಚತರ್ನವಣ್ೆಗಳಿಗನಗಿ ಸಕ್ನಾರದ ಸನವಿರನರತ ಕ್ೊೇಟ್ಟ ವೆಚಚವಲಿದೆ ಪಕ್ಷ ಮತ್ತು ಸಪಧಿಾಗಳು ಸನವಿರನರತ 
ಕ್ೊೇಟ್ಟಗಳು ವೆಚಚ ಮನಡಿರತವುದನತನ ಪರಿಗಣಿಸಿದರ ೆ ಆ ವೆಚಚದಲ್ಲಿ ಒೆಂದತ ಚಿಕೆ ರನಜಯವನತನ 
ಅಭಿವೃದಿಿಪಡಿಸಬಹತದತ”.  ಅೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ರ್ನವಲೆಿರೂ ಸಹ ಭರಷ್ನಿಚನರದಲ್ಲಿ ಮತಳುಗಿದೆಾೇವೆ ಎೆಂದತ 
ಹೆೇಳಿ; 
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ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಅದತ ಅವರ ಅಭಿಪನರಯ. 

ಶ್ರೇ ಬ.ಕ್.ೆ ಹರಿಪರಸನದ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇರ್ನೆೇನತ ಅದತ? ಆದಾರಿೆಂದ ದಯವಿಟತಿ 
ಈ ಪತಸುಕವನತನ ವನಪಸ್  ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳಿಿ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಅದತ ನನನ ಕಡಗೆೆ ಬೆಂದಿಲಿ.  

ಶ್ರೇ ಬ.ಕ್.ೆ ಹರಿಪರಸನದ:- ಇದತ ವಿಧನನ ಪರಿಷತ ಗೆ ಬೆೇಕ್ನಗಿಲಿ.  ಇದನತನ ವಿಧನನಸಭೆಯಲ್ಲಿ 
ಕ್ೊಟತಿಕ್ೂೆಳಿಲ್ಲ. ಸದನವನತನ ಅವಮನನ ಮನಡಿ ವಿಧನನ ಪರಿಷತ ಗೆ ಅಗೌರವ ಸೂಚಿಸಿದ ಪತಸುಕವನತನ 
ಓದತವುದಕ್ೆೆ ರ್ನವಿಲ್ಲಿ ಬರಬೇೆಕ್ನಗಿಲಿ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಆಯಿತ್ತ. 

ಶ್ರೇ ಸಿ.ಸಿ. ಪನಟ್ಟೇಲ(ಲೊೇಕ್ೊೇಪಯೇಗಿ ಸಚಿವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ 
ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ ಆ ಪತಸುಕವನತನ ವನಪಸ್  ಕಳಿಸಿ ಎೆಂದತ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದನಾರೆ.  
ಪತಸುಕವನತನ ವನಪಸ್  ಕಳುಹಿಸಲತ ತ್ಮಾ ಪಿೇಠದಿೆಂದ ತ್ಕ್ಷಣವೆೇ ಆದೆೇಶ ಮನಡಬಹತದತ.  ಆದರೆ 
ವನಸುವಿಕ ಸತ್ಯವನತನ ವನಪಸ್  ಕಳುಹಿಸತವುದಕ್ೆೆ ಆಗತವುದಿಲಿ.  ವನಸುವಿಕ ಸಿಾತಿಯಲ್ಲಿ ನಡಯೆತವ 
ಚತರ್ನವಣ್ನ ಪರಿಸಿಾತಿಯ ಸಿಾತಿಗತಿಗಳನತನ ವನಪಸ್  ಕಳುಹಿಸತವುದಕ್ೆೆ ಆಗತವುದಿಲಿ.  ರ್ನವಲೆಿರೂ ಎದ ೆ
ಮತಟ್ಟಿಕ್ೊೆಂಡತ ರೆ್ೂೇಡಬೇೆಕ್ನದೆಂತ್ಹ ಸೆಂದಭಾ ಇದತ.                             

(ಮತೆಂದತ) 
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(738) 30-03-2022 KH/KS  12-50 

       (ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಾತಿ) 

ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶ   ಕೆ್. ರನಥೊೇಡ್   (ರ್ನಮನದೆೇಾಶನ ಹೊೆಂದಿದವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 
ರ್ನವಲೆಿರೂ disqualify ಆಗಬೇೆಕತ. 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಪರಕ್ನಶ  ಕ್.ೆ ರನಥೂೆೇಡ್ ರವರೆೇ, ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂೆಳಿಿ.  

ಶ್ರೇ ಎೆಂ.ಕೆ್.ಪನರಣ್ೆೇಶ   (ಸಾಳಿೇಯ ಸೆಂಸೆಾಗಳ ಕ್ೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ 
ವಿರೂೆೇಧಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ ರ್ನವು ಮೂರೇೆ ಪಕ್ಷ ಇರತವೆಂತ್ಹದಾಲಿ. ಹನಗನಗಿ, ಇದಕ್ೆೆ ಹಲವನರತ 
ಪಕ್ಷಗಳು ಇವೆ ಎೆಂದತ ಹೇೆಳಿದರತ. ಇದನತನ ಒಪತಪವೆಂತ್ಹ ವಿಚನರ. ಆದರ,ೆ ಈ ಒೆಂದತ ವಿಚನರ 
ಎಲನಿದರೂ ಒೆಂದತ ಕಡ ೆ ಪನರರೆಂಭವನಗಬೆೇಕಲಿವೇೆ? ಇದರ ಬಗೆೆ ಚಚೆಾ ಪನರರೆಂಭವನಗಬೆೇಕಲಿವೆೇ? 
ಎಲೊಿೇ ಒೆಂದತ ಕಡೆ ಚಚೆಾ ಮನಡಬೇೆಕತ. ತ್ದನೆಂತ್ರ percolate ಮನಡತವೆಂತ್ಹ ವಯವಸೆಾ 
ಮನಡಬೇೆಕ್ೆೇ, ವಿನಃ ಇಲನಿ, ರ್ನವು ಮೂರೇೆ ಪಕ್ಷ. ಅವರತ ತಿಳುವಳಿಕ್ೆ ಮತ್ತು ಬತದಿಿವೆಂತಿಕ್ ೆಇರತವವರತ 
ಈ ಮನತ್ತಗಳರ್ನನಡಿದರೆ ನನಗ ೆಸರಿ ಎೆಂದತ ಕ್ನಣತವುದಿಲಿ.  

ಶ್ರೇ ಬ.ಕೆ್.ಹರಿಪರಸನದ  (ವಿರೂೆೇಧಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ 
ಎೆಂ.ಕ್.ೆಪನರಣ್ೇೆಶ ರವರತ ನನನ ಬತದಿಿವೆಂತಿಕ್ೆಯ ಬಗೆೆ certificate ಕ್ೊಡತವೆಂತ್ಹದತಾ ಬೆೇಕ್ನಗಿಲಿ. 
ಇವರ ಬತದಿಿವೆಂತಿಕ್ೆ ಎಷ್ಟ್ಿದ ೆಎನತನವುದತ ಎಲಿರಿಗೂ ಗೂೆತಿುದೆ.  

ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆುೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಚತರ್ನವಣ್ೆ ಬಗೆೆ ಸತಧನರಣ್ೆ 
ತ್ರತವುದಕ್ೂೆೆೇಸೆರ ಇವತ್ತು ಚತರ್ನವಣ್ನ ಆಯೇಗವನತನ ಕ್ೆೇೆಂದರದಲ್ಲಿ . . . 

(ಗೊೆಂದಲ) 
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ಶ್ರೇ ಎೆಂ.ಕೆ್.ಪನರಣೆ್ೇಶ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಬ.ಕ್.ೆಹರಿಪರಸನದ ರವರತ 
ಹಲವನರತ ಮರ್ೆಗಳನತನ ರೆ್ೂೇಡಿದನಾರೆ. ಇವರತ ಅತಿ ಬತದಿಿವೆಂತ್ರತ ಅಲಿ. ಇವರಲ್ಲಿ ಅತಿ ಬತದಿಿವೆಂತಿಕ್ೆ 
ಇದೆ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಸದಸಯರತಗಳೆೇ ಒೆಂದತ ನಮಷ. ರ್ನನತ ಯನರಿಗೂ 
ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕ್ೆೆ ಅವಕ್ನಶ ಕ್ೊಡತವುದಿಲಿ. 

ಶ್ರೇ ಎಸ್.ಎಲ್.ಭೊೇಜೇೆಗೌಡ (ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್ೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ದಯಮನಡಿ, ಈ 
ವಿಚನರ ಮನನಯ ಸಭನಧಯಕ್ಷರ ಗಮನಕ್ೆೆ ಬೆಂದಿಲಿವೆೆಂದರ,ೆ . . .  

(ಗೊೆಂದಲ) 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಎಸ್.ಎಲ್.ಭೂೆೇಜೇೆಗೌಡರವರೇೆ, ಒೆಂದತ ನಮಷ. ಇರಿ. ಈ 
ಸದನದ ಆಜೆೆಂಡನದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯ ಇಲಿ. ಇದರ ಬಗೆೆ ಚಚೆಾ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮತಕ್ನುಯವನಯಿತ್ತ. ಇದನತನ 
ಚಚೆಾ ಮನಡತವೆಂತ್ಹ ಅವಶಯಕತ್ ೆಇಲಿ.  
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04. ಸಭನಪತಿಯವರ ಅನತಮತಿ ಮೇರೆಗೆ ಪರಸನುಪಿಸಲಪಟಿ ವಿಷಯಗಳು 
ಅ) ವಿಷಯ:- ಕರ್ನಾಟಕ ಕ್ ನಯಾನರತ್ ಪತ್ರಕತ್ಾರ ಸೆಂಘದ ಸದಸಯರಿಗೆ ಆರೊೇಗಯ 

ಭನಗಯ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಾಕ ಸಹನಯ ನೇಡತವ ಬಗೆೆ. 
*** 

ಶ್ರೇ ಕೆ್.ಟ್ಟ.ಶ್ರೇಕೆಂಠೆೇಗೌಡ (ಪದವಿೇಧರರ ಕ್ೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅವಕ್ನಶಕ್ನೆಗಿ 
ಧನಯವನದಗಳು. ರ್ನಡಿನ ಹಿರಿಯ ಸನಹಿತಿ ಹನಗೂ ಪತ್ರಕತ್ಾ ಡಿ.ವಿ.ಗತೆಂಡಪಪ ರವರತ 1932 ರಲ್ಲಿ ಶ್ರೇ 
ರ್ನಲಾಡಿ ಕೃಷಾರನಜ ಓಡಯೆರ  ರವರತ ನೇಡಿದ ದೇೆಣಿಗಯೆಿೆಂದ ಸನಾಪಿಸಿದ ಕರ್ನಾಟಕ ಕ್ನಯಾನರತ್ 
ಪತ್ರಕತ್ಾರ ಸೆಂಘವು 88 ವಷಾಗಳನತನ ಪೂರೈೆಸಿದತಾ, ದೆೇಶದಲ್ಲಿಯ್ಕೇ ಸತದಿೇಘಾ ಇತಿಹನಸವನತನ 
ಹೊೆಂದಿದ ಸೆಂಘವನಗಿದತಾ, ಸಕ್ಕರಯವನಗಿ ಮತನನಡಯೆತತ್ನು ಬೆಂದಿದೆ. ರನಜನಯದಯೆಂತ್ ಏಳೂವರ ೆ
ಸನವಿರಕೂೆ ಹೆಚತಚ ಸದಸಯರತ ಸೆಂಘದಲ್ಲಿದತಾ, ಎಲನಿ ಜಿಲನಿ ಮತ್ತು ತ್ನಲೂಿಕತಗಳಲ್ಲಿ ಘಟಕಗಳನತನ 
ಹೊೆಂದಿರತತ್ುದೆ. ಈ ಪತ್ರಕತ್ಾರತ ತ್ಮಾ ಬೆೇಡಿಕ್ೆಗಳ ಬಗೆೆ ಸಕ್ನಾರದ ಗಮನಕ್ೆೆ ತ್ೆಂದತ ಈ 
ಬೆೇಡಿಕ್ೆಗಳನತನ ಈಡೇೆರಿಸಬೆೇಕ್ೆೆಂದತ ಸಕ್ನಾರವನತನ ಒತ್ನುಯಿಸತತ್ನು ಬೆಂದಿರತತ್ುದೆ. ಆದರೆ, ಸಕ್ನಾರ 
ಇತಿುೇಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದೃಶಯ ಮನಧಯಮಕ್ೆೆ ಹೆಚಿಚನ ಪನರಮತಖ್ಯತ್ಯೆನತನ ನೇಡತತ್ನು ಬೆಂದಿದತಾ, ಈ ಮತದರಣ 
ಮನಧಯಮದ ಪತ್ರಕತ್ಾರನತನ ಕಡಗೆಣಿಸತತ್ನು ಬೆಂದಿರತತ್ುದೆ. 

ಮನಧಯಮ ಕ್ೆೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ಾದ ಪನತ್ರವನತನ ವಹಿಸತತಿುರತವ ಇವರಿಗ ೆಉಚಿತ್ ಆರೂೆೇಗಯ ಭನಗಯ 
ಯೇಜರೆ್ಯನತನ ನೇಡಬೇೆಕತ. ಮನರಣ್ನೆಂತಿಕ ಕ್ನಯಿಲ ೆ ಹನಗೂ ಅಪಘಾತ್ದಿೆಂದ ಮೃತ್ಪಟಿ 
ಕ್ನಯಾನರತ್ ಪತ್ರಕತ್ಾರ ಕತಟತೆಂಬಕ್ೆೆ ರೂ.10.00 ಲಕ್ಷ ಪರಿಹನರ ನೇಡಲತ ಪರತ್ೆಯೇಕವನದ ನಧಿಯನತನ 
ಸನಾಪಿಸಬೇೆಕತ. ಗನರಮೇಣ ಪತ್ರಕತ್ಾರಿಗ ೆ ಉಚಿತ್ವನಗಿ ಬಸ್ ಪನಸ್  ವಿತ್ರಿಸಬೆೇಕತ. ಬೆೆಂಗಳೂರತ 
ನಗರದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಕತ್ಾರ ಭವನ ನಮನಾಣಕ್ೆೆ ಸೂಕು ನವೇೆಶನ ನೇಡಿ ಅನತದನನ ಒದಗಿಸಬೆೇಕತ ಹನಗೂ 
ಮನಧಯಮ ಕ್ೇೆತ್ರಕ್ೆೆ ಪರತ್ೆಯೇಕ ವಿಶಾವಿದನಯಲಯವನತನ ಸನಾಪಿಸಬೇೆಕತ ಹನಗೂ ಜನಹಿರನತ್ತ ನೇಡಿಕ್ೆಯಲ್ಲಿ 
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ಪನರದೆೇಶ್ಕ ಪತಿರಕ್ೆಗಳಿಗೂ ಆದಯತ್ ೆನೇಡಬೆೇಕತ. ಬನಕ್ಕ ಜನಹಿರನತಿನ ಬಲತಿ ಹಣವನತನ ಕೂಡಲೇೆ ಬಡತಗಡೆ 
ಮನಡಬೇೆಕತ. ಹಿೇಗೆ ಅರೆ್ೇಕ ಬೆೇಡಿಕ್ೆಗಳನತನ ಈಡೇೆರಿಸಬೆೇಕ್ೆೆಂದತ ಸೆಂಘವು ಒತ್ನುಯಿಸತತಿುದೆ. 

ಆದಾರಿೆಂದ, ಸಕ್ನಾರವು ಮನಧಯಮ ಕ್ೇೆತ್ರದಲ್ಲಿ ಪರಮತಖ್ ಪನತ್ರ ನವಾಹಿಸತತಿುರತವ ಈ 
ಕ್ನಯಾನರತ್ ಪತ್ರಕತ್ಾರ ರ್ನಯಯಯತತ್ ಬೆೇಡಿಕ್ಯೆನತನ ಈಡೇೆರಿಸಬೆೇಕ್ೆೆಂದತ ಈ ಮೂಲಕ 
ಸಕ್ನಾರವನತನ ಒತ್ನುಯಿಸತತಿುದೆಾೇರ್ೆ.  

ಶ್ರೇ ಕ್ೊೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ 
ಹಿರಿಯ ಸದಸಯರನದ ಕ್.ೆಟ್ಟ.ಶ್ರೇಕೆಂಠೆೇಗೌಡರವರತ ಕ್ೆೇಳಿರತವೆಂತ್ಹ ಶ್ನಯವೇೆಳೆ ಪರಶೆನಗ ೆ ಮನನಯ 
ಮತಖ್ಯಮೆಂತಿರಯವರಿೆಂದ ಉತ್ುರವನತನ ಒದಗಿಸಲನಗತವುದತ. 

 
ಆ) ವಿಷಯ:- ಗದಗ ನಗರದ ಬಸವೆೇಶಾರ ಪನಯರ ಮಡಿಕಲ್  ಕ್ನಲೆೇಜಿನಲ್ಲಿ 

ಜಿ.ಎನ್.ಎೆಂ. ನಸಿಾೆಂಗ  ಕ್ೊೇಸ್  ಾಗೆ ಪರವೆೇಶ ಪಡದೆ ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳ 
ಭವಿಷಯ ಮಸತಕ್ನಗಿರತವ ಬಗೆೆ.  

*** 

ಶ್ರೇ ಎಸ್.ವಿಾ.ಸೆಂಕನೂರ (ಪದವಿೇಧರರ ಕ್ೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ನಸಿಾೆಂಗ  
ಡಿಪೊಿೇಮನ ಕ್ೂೆೇಸ್ ಾಗೆ ಪರವೆೇಶ ಪಡದೆ 60 ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳ ಭವಿಷಯ ಡೂೆೇಲನಯಮನನ ಎೆಂಬ 
ವಿಷಯ ವಿಜಯವನಣಿ, ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ, ಪರಜನವನಣಿ ಮತೆಂತ್ನದ ಪತಿರಕ್ೆಗಳಲ್ಲಿ ಪರಕಟವನದ ವಿಷಯ 
ಹನಗೂ ಎಲೆಕ್ನರನಕ  ಮನಧಯಮದಲ್ಲಿ ಪರಸನುರವನದ ವಿಷಯವನತನ ಶ್ನಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪರಸನುಪಿಸಲತ 
ಅವಕ್ನಶ ನೇಡಿದಾಕ್ನೆಗಿ ಧನಯವನದಗಳು.  

ಗದಗ ನಗರದ ಬಸವೆೇಶಾರ ಪನಯರನ ಮಡಿಕಲ್  ಕ್ನಲೇೆಜಿನಲ್ಲಿ ಪನರಚನಯಾರನಗಿ 
ಕ್ನಯಾನವಾಹಿಸತತಿುದಾ ಡಿ.ಬ.ಪನಟ್ಟೇಲ್  ಎೆಂಬತವವರತ ಮನಡಿದ ಎಡವಟ್ಟಿನೆಂದ ಜಿ.ಎನ್.ಎೆಂ. 
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ನಸಿಾೆಂಗ  ಕ್ೊೇಸ್ ಾಗೆ ಪರವೆೇಶ ಪಡದೆ ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳ ಭವಿಷಯ ಮಸತಕ್ನಗಿದ ೆ ಎೆಂದತ ಪತಿರಕ್ೆಗಳಲ್ಲಿ 
ವರದಿಯನಗಿದೆ. ಪನರಚನಯಾರನದ ಡಿ.ಬ.ಪನಟ್ಟೇಲ್  ತ್ನನತ ಕ್ನಯಾನವಾಹಿಸತತಿುದಾ ಬಸವೆೇಶಾರ ಪನಯರನ 
ಮಡಿಕಲ್  ಕ್ನಲೇೆಜಿನ ಎಲನಿ ದನಖ್ಲೆಗಳನತನ ದತಬಾಳಕ್ೆ ಮನಡಿಕ್ೊೆಂಡತ ತ್ನನ ಸಾೆಂತ್ ಉದೆಾೇಶ್ತ್ 
ಶಕತೆಂತ್ಲನ ನಸಿಾೆಂಗ  ಡಿಪೊಿೇಮನ ಕ್ೂೆೇಸ್ ಾಗೆ ಸಕ್ನಾರದಿೆಂದ ಅನತಮತಿ ಪಡಯೆಲತ ಅಜಿಾ ಸಲ್ಲಿಕ್ ೆ
ಮನಡಿದ ಬಗೆೆ ಪತಿರಕ್ೆಗಳಲ್ಲಿ ವರದಿಯನಗಿದೆ.  

(ಈ ಹೆಂತ್ದಲ್ಲಿ ಮನನಯ ವೆೈಸ್  ಛೆೇರ  ಮನ್  ರವರನದ ಶ್ರೇ ಕೆ್.ಟ್ಟ.ಶ್ರೇಕೆಂಠೆೇಗೌಡರವರತ 
ಸಭನಪಿೇಠವನತನ ಅಲೆಂಕರಿಸಿದರತ) 

ಮತೆಂದತವರೆದತ ಸಕ್ನಾರದಿೆಂದ ನಸಿಾೆಂಗ  ಡಿಪೊಿೇಮನ ಕ್ೊೇಸ್ ಾಗೆ ಅನತಮತಿ ಪಡಯೆದೆೇ 
60 ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳಿಗೆ ಪರವೆೇಶ ಪಡದೆಿರತವನತ. ಬಸವೆೇಶಾರ ಪನಯರನ ಮಡಿಕಲ್  ಕ್ನಲೇೆಜಿನ ದನಖ್ಲೆಗಳನತನ 
ದತರತಪಯೇಗ ಮನಡಿಕ್ೂೆೆಂಡತ ನಸಿಾೆಂಗ  ಡಿಪೂೆಿೇಮನಕ್ೆೆ ಅಜಿಾ ಸಲ್ಲಿಕ್ೆಯನದ ವಿಷಯ ತಿಳಿದ 
ಕೂಡಲೇೆ ಬಸವೆೇಶಾರ ಪನಯರನ ಮಡಿಕಲ್  ಕ್ನಲೇೆಜಿನ ಆಡಳಿತ್ ಮೆಂಡಳಿಯ ಕ್ನಯಾದಶ್ಾ 
ದಿರ್ನೆಂಕ:18-02-2020 ರೆಂದತ ಸಕ್ನಾರದ ಪರಧನನ ಕ್ನಯಾದಶ್ಾಗಳು, ವೆೈದಯಕ್ಕೇಯ ಶ್ಕ್ಷಣ 
ಇಲನಖ ೆಇವರಿಗ ೆದೂರತ ಸಲ್ಲಿಸಿರತವ ವಿಷಯ ತಿಳಿದತ ಬೆಂದಿದ.ೆ 

ಬಸವೆೇಶಾರ ಪನಯರನ ಮಡಿಕಲ್  ಕ್ನಲೇೆಜಿನ ಆಡಳಿತ್ ಮೆಂಡಳಿ ಅಧಯಕ್ಷರತ ಅವರ ಕ್ನಲೇೆಜಿನ 
ದನಖ್ಲೆಗಳನತನ ದತರತಪಯೇಗ ಮನಡಿಕ್ೂೆೆಂಡ ಬಗೆೆ ಪೊಲ್ಲೇಸ್  ಠನಣ್ೆಗೆ ದೂರತ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಹಿರೆ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ 
ಪನರಚನಯಾ ಡಿ.ಬ.ಪನಟ್ಟೇಲ್  ಆರಸೆ್ಿ  ಆಗಿ ನೆಂತ್ರ ಜನಮೇನತ ಮೇಲೆ ಬಡತಗಡೆಯನಗಿದತಾ, ತ್ದನೆಂತ್ರ 
ಗದಗ ನಗರ ಬಟತಿ ರ್ನಪತ್ೆುಯನಗಿರತವನತ. ಹಿೇಗನಗಿ ಮೇಸ ಹೊೇಗಿ ಪರವೆೇಶ ಪಡದೆ ಎಲನಿ 
ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳು ಗದಗ ಜಿಲನಿಧಿಕ್ನರಿಗಳ ಕಛೆೇರಿಗ ೆಹೂೆೇಗಿ ಪರತಿಭಟರೆ್ ನಡಸೆಿ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರತವರತ. 
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ಒಟನಿರೆ ಮೇಸ ಹೂೆೇಗಿರತವ 60 ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳಿಗೆ ಆರೂೆೇಗಯ ಮತ್ತು ಕತಟತೆಂಬ ಕಲನಯಣ 
ಹನಗೂ ವೆೈದಯಕ್ಕೇಯ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಚಿವರತ ಮನನವಿೇಯತ್ೆ ದೃಷ್ಟ್ಿಯಿೆಂದ ಗದಗ ಹನಗೂ ಕ್ೂೆಪಪಳದಲ್ಲಿರತವ 
ಸಕ್ನಾರಿ ನಸಿಾೆಂಗ  ಡಿಪೊಿೇಮನ ಕ್ೊೇಸ್ ಾಗಳಿಗ ೆ ಪರವೆೇಶ ನೇಡಿ ರ್ನಯಯ ಒದಗಿಸಿಕ್ೊಡಲತ 
ಕ್ೊೇರತತ್ೆುೇರೆ್. ಅದೆೇ ರಿೇತಿ ರನಜಯದಲ್ಲಿ ಯನವ ಆಡಳಿತ್ ಮೆಂಡಳಿಯವರತ ಡಿಪೊಿೇಮನ ನಸಿಾೆಂಗ  
ಹನಗೂ ಇತ್ರ ೆ ಕ್ೂೆೇಸ್ ಾಗಳಿಗೆ ಅಜಿಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದನಾರಯೆೇ ಅವರಿಗೆ ಅನತಮತಿ ಆದೆೇಶ ಪಡಯೆದೆೇ 
ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳಿಗ ೆಪರವೆೇಶ ನೇಡದೆಂತೆ್ ಕಟೆಿಚಚರ ವಹಿಸಲತ ಮತ್ತು ತ್ಪತಪ ಮನಡಿದವರ ಮೇಲೆ ಕ್ನನೂನತ 
ಕರಮ ಜರತಗಿಸಲತ ಒತ್ನುಯಿಸತತಿುದೆಾೇರ್ೆ. 

ಶ್ರೇ ಕ್ೊೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ 
ಸದಸಯರನದ ಎಸ್.ವಿಾ.ಸೆಂಕನೂರರವರತ ಕ್ೆೇಳಿರತವೆಂತ್ಹ ಶ್ನಯವೆೇಳೆ ಪರಶೆನಗ ೆ ಮನನಯ ಆರೂೆೇಗಯ 
ಸಚಿವರಿೆಂದ ಉತ್ುರವನತನ ಒದಗಿಸಲನಗತವುದತ. 

 
ಇ) ವಿಷಯ:- ಕ್ೊಡಗತ ಜಿಲೆಿಯಲ್ಲಿ ಜಮನಾ ಆಸಿುಯತ ಕತಟತೆಂಬದ ಸವಾ ಸದಸಯರಿಗೂ 

ಹಕತೆ ದೊರೆಯತವ ಬಗೆೆ.  
*** 

ಶ್ರೇಮತಿ ಎಸ್.ವಿೇಣ್ನ ಅಚಚಯಯ (ವಿಧನನಸಭೆಯಿೆಂದ ಚತರ್ನಯಿತ್ರನದವರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅವಕ್ನಶಕ್ನೆಗಿ ಧನಯವನದಗಳು. ಕ್ೂೆಡಗತ ಜಿಲೆಿಯಲ್ಲಿ ಜಮನಾ ಆಸಿುಯತ ಕತಟತೆಂಬದ 
ಸವಾ ಸದಸಯರಿಗೆ ಸೇೆರಿದ ಆಸಿುಯನಗಿದತಾ, ಕತಟತೆಂಬದ ಸವಾ ಸದಸಯರಿಗೂ ಅದರ ಮೇಲ ೆಸಮನನ 
ಹಕ್ಕೆದ.ೆ ಜಮನಾ ಆಸಿುಗೆ ಪರತಿ ಕತಟತೆಂಬದ ಪಟೆಿೇದನರ ಕಸೂೆಿೇಡಿಯನ್  ಆಗಿರತತ್ನುರ.ೆ  ಈ ಮದಲ್ಲನ 
ಜಮನಬೆಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಪಟೆಿೇದನರರ ಹೆಸರತ ಮೂರರೆ್ೇ ಕ್ನಲೆಂನಲ್ಲಿ ಇರತತಿುತ್ತು. ಇತ್ರ ಹಕತೆದನರರ ಹೆಸರತ 
ಆರರೆ್ೇ ಕ್ನಲೆಂನಲ್ಲಿ ಇರತತಿುತ್ತು. ಆದರೆ 2000-01 ರೆ್ೇ ಸನಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಕ್ೊಡಗತ ಜಿಲನಿಧಿಕ್ನರಿಗಳ 



   106 
                                        ವಿಪ/೩೦-೦೩-೨೦೨೨ 
  

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

ಆದೆೇಶವನತನ ಆಧರಿಸಿ, ಪಟೆಿೇದನರರ ಹೆಸರನತನ ಆರ.ಟ್ಟ.ಸಿ.,ಯ ಮೂರರೆ್ೇ ಕ್ನಲೆಂನೆಂದ ಒೆಂಭತ್ುರೆ್ೇ 
ಕ್ನಲೆಂಗ ೆವಗನಾಯಿಸಲನಗಿದೆ. ಇದರಿೆಂದನಗಿ ಪಟೆಿೇದನರರ ಮಕೆಳಿಗ ೆ(ವನರಸತದನರರಿಗೆ) ಮನತ್ರ ಇಡಿೇ 
ಕತಟತೆಂಬದ ಆಸಿುಯ ಮೇಲೆ ಹಕತೆ ಲಭಿಸಿದತಾ, ಕತಟತೆಂಬದ ಇತ್ರ ಸದಸಯರಿಗೆ ಆಸಿುಯ ಮೇಲ ೆ
ಯನವುದೆೇ ಹಕತೆ ಲಭಿಸದೆೇ ಅವರತ ಅತ್ೆಂತ್ರರನಗಿರತತ್ನುರ.ೆ ಜಿಲನಿಧಿಕ್ನರಿಗಳ ಈ ಅಸನಾಭನವಿಕ ಹನಗೂ 
ಅವೆೈಜ್ಞನನಕ ಆದೆೇಶದ ಕ್ನರಣದಿೆಂದನಗಿ ಜಿಲೆಿಯಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯಕ್ೆೆ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದೆಂತೆ್ ಭೂವನಯಜಯಗಳು 
ಅತಿ ಹೆಚನಚಗಿ ದನಖ್ಲನಗತತಿುವೆ. 

ಪರಸತುತ್ ಕ್ೂೆಡಗತ ಜಿಲೆಿಯಲ್ಲಿ ಜಮನಾ ಆಸಿುಯ ಮೇಲ್ಲನ ಹಕೆನತನ ಪಟೆಿೇದನರರ ವನರಸತದನರರತ 
(ಮಕೆಳು) ಇವರಿಗ ೆ ಮನತ್ರ ಪೌತಿ ಖನತೆ್ ಮೂಲಕ ರ್ನಯಯೇಚಿತ್ವಲಿದ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ವಗನಾವಣ್ೆ 
ಮನಡಲನಗತತಿುದೆ.  

ಆದತಾದರಿೆಂದ, ಜಮನಾ ಆಸಿುಯ ಮೇಲ್ಲನ ಹಕೆನತನ ಕತಟತೆಂಬದ ಸವಾ ಸದಸಯರಿಗೂ 
(ಹಕತೆದನರರಿಗೂ) ರ್ನಯಯಸಮಾತ್ವನಗಿ ದೂೆರಯೆತವೆಂತ್ ೆ ಮನಡಲತ ಕೂಡಲೇೆ ಸೂಕು ಆದೆೇಶ 
ಹೊರಡಿಸಬೆೇಕ್ೆೆಂದತ ಮನನಯ ಕೆಂದನಯ ಸಚಿವರ ಮೂಲಕ ಸಕ್ನಾರವನತನ ಒತ್ನುಯಿಸತತಿುದೆಾೇರ್.ೆ  

 
ಶ್ರೇ ಕ್ೊೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ 

ಸದಸಯರನದ ಎಸ್.ವಿೇಣ್ನ ಅಚಚಯಯನವರತ ಕ್ೇೆಳಿರತವೆಂತ್ಹ ಶ್ನಯವೆೇಳೆ ಪರಶೆನಗ ೆಮನನಯ ಕೆಂದನಯ 
ಸಚಿವರಿೆಂದ ಉತ್ುರವನತನ ಒದಗಿಸಲನಗತವುದತ. 
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ಈ) ವಿಷಯ:- ರನಜಯ ಮತ್ತು ಕೆ್ೇೆಂದರ ಸಕ್ನಾರದ ವಿವಿಧ ಯೇಜರ್ೆಗಳನತನ ಬೇದಿ 
ರ್ನಟಕಗಳ ಮೂಲಕ ಜನಜನಗೃತಿ ಮೂಡಿಸತತಿುರತವ ಕಲನವಿದರಿಗೆ 
ವಿಶೆೇಷ ಪನಯಕ್ ೆೇಜ   ನೇಡತವ ಬಗೆೆ.  

*** 

ಶ್ರೇ ಎಸ್.ಎಲ್.ಭೊೇಜೇೆಗೌಡ (ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್ೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅವಕ್ನಶಕ್ನೆಗಿ 
ಧನಯವನದಗಳು. ರನಜಯದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 40 ವಷಾಗಳಿೆಂದ ರನಜಯ ಮತ್ತು ಕ್ೆೇೆಂದರ ಸಕ್ನಾರಗಳ ವಿವಿಧ 
ಇಲನಖಗೆಳ ಹೊಸ ಹೊಸ ಯೇಜರೆ್ಗಳು ಹನಗೂ ಕ್ನಯಾಕರಮಗಳ ಬಗೆೆ ರನಜಯದ ಸತಮನರತ 5000 
ದಿೆಂದ 6000 ಬೇದಿ ರ್ನಟಕ ಕಲನವಿದರತ ರನಜಯದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗಳಲ್ಲಿ ತ್ಲತಪಿ ಸಕ್ನಾರದ 
ಯೇಜರೆ್ಗಳನತನ ಜನರಿಗ ೆಜನಜನಗೃತಿ ಮೂಡಿಸತವ ಕ್ೆಲಸವನತನ ನವಾಹಿಸಿಕ್ೂೆೆಂಡತ ಬೆಂದಿರತತ್ನುರೆ. 
ಎಷ್ೆಿೇ ಅಭಿವೃದಿಿ ಹೂೆೆಂದಿದಾರತ ಸಹ ಇೆಂದಿಗೂ ಸನವಿರನರತ ಹಳಿಿಗಳಿಗೆ ಸಕ್ನಾರದ ಯೇಜರೆ್ಗಳ ಬಗೆೆ 
ಮನಹಿತಿ ಕ್ೊರತೆ್ ಇದೆ. ಇೆಂತ್ಹ ಸೆಂದಭಾದಲ್ಲಿ ಹಳಿಿ ಹಳಿಿಗಳಿಗೆ ಹೂೆೇಗಿ ಬೇದಿ ರ್ನಟಕ ಕಲನ ತ್ೆಂಡಗಳು 
ಕಳೆದ 40 ವಷಾಗಳಿೆಂದ ಸಕ್ನಾರದ ಯೇಜರೆ್ಗಳನತನ ಜನರಿಗ ೆ ತ್ಲತಪಿಸತವ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡತತ್ನು 
ಬೆಂದಿರತತ್ನುರೆ. ಆದರೆ ಸಕ್ನಾರದ ಬಹತತ್ೆೇಕ ಇಲನಖಗೆಳು ಕಳೆದ 3-4 ವಷಾಗಳಿೆಂದ ಈ ಬೇದಿ ರ್ನಟಕ 
ಕಲನ ತ್ೆಂಡಗಳ ಕ್ನಯಾಕರಮಗಳನತನ ಏಕ್ನಏಕ್ಕ ಕ್ೆೈಬಟತಿ ಗನರಮೇಣ ಜನರಿಗ ೆ ಮನಹಿತಿ ನೇಡಲತ 
ಯೇಗಯವಲಿದ ಎಲ್ .ಇ.ಡಿ ವನಹನಗಳ ಮೂಲಕ ಜನ ಜನಗೃತಿ ಮೂಡಿಸತತಿುವೆ. ಇದರಿೆಂದ 
ಸನವಾಜನಕ ಹಣವನತನ ಅಪವಯಯ ಮನಡತತ್ನು ರನಜಯದ ಸತಮನರತ 5000 ದಿೆಂದ 6000 ಕೂೆ 
ಹೆಚತಚ ಬೇದಿ ರ್ನಟಕ ಕಲನವಿದರ ತ್ತತಿುನ ಕೂಳನತನ ಕಸಿಯತವ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡತತಿುದತಾ, ಇದರಿೆಂದ ಬೇದಿ 
ರ್ನಟಕ ಕಲನವಿದರತ ತ್ೊೆಂದರಗೆ ೆಸಿಲತಕ್ಕರತತ್ನುರೆ. 

ಆದಾರಿೆಂದ, ಸದರಿ ಕಲನವಿದರ ತ್ೆಂಡ ಬೆೆಂಗಳೂರತ ಪಿರೇಡೆಂ ಪನಕ ಾನಲ್ಲಿ ದಿರ್ನೆಂಕ:25-03-
2022 ರೆಂದತ ಸನೆಂಕ್ೆೇತಿಕವನಗಿ ಪರತಿಭಟರೆ್ಯನತನ ನಡಸೆಿರತತ್ನುರ.ೆ ಆದಾರಿೆಂದ ಸಕ್ನಾರ ಈ ಬಗೆೆ 
ಗಮನಹರಿಸಿ ಸಕ್ನಾರದ ವಿವಿಧ ಇಲನಖಗೆಳ ಕ್ನಯಾಕರಮಗಳನತನ ಬೇದಿ ರ್ನಟಕ ಕಲನವಿದರ 
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ಮೂಲಕವೇೆ ಜನ ಜನಗೃತಿ ಕ್ನಯಾಕರಮಗಳನತನ ನಡಸೆಬೆೇಕತ ಹನಗೂ ಈ ಕಲನವಿದರಿಗೆ ಬಜೆಟ ನಲ್ಲಿ 
ವಿಶೆೇಷ ಪನಯಕ್ೆೇಜನತನ ನೇಡಿ ಕಲನನಧಿಯನತನ ಸನಾಪಿಸಿ ರನಜಯದ ಕ್ನಮಾಕರಿಗೆ ನೇಡತವ ಎಲನಿ ಬಗೆಯ 
ಸೌಲಭಯಗಳನತನ ಈ ಬೇದಿ ರ್ನಟಕ ಕಲನವಿದರಿಗೆ ನೇಡಬೆೇಕ್ೆೆಂದತ ಈ ಮೂಲಕ ಸಕ್ನಾರವನತನ 
ಒತ್ನುಯಿಸತತಿುದೆಾೇರ್.ೆ  

ಶ್ರೇ ಕ್ೊೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ 
ಸದಸಯರನದ ಎಸ್.ಎಲ್.ಭೂೆೇಜೇೆಗೌಡರವರತ ಕ್ೇೆಳಿರತವೆಂತ್ಹ ಶ್ನಯವೆೇಳ ೆ ಪರಶನೆಗ ೆ ಮನನಯ ಕನನಡ 
ಮತ್ತು ಸೆಂಸೃತಿ ಸಚಿವರಿೆಂದ ಉತ್ುರವನತನ ಒದಗಿಸಲನಗತವುದತ. 

(ಮತೆಂದತ) 

 (೭೩೯)/೩೦-೩-೨೦೨೨/೧-೦೦/ಎಲ್ ಎೆಂ/ಕ್ೆಎಸ್   

           ಉ) ವಿಷಯ:- ಗೃಹ ಇಲನಖಯೆ ೫ ೪೫ ಪಿ.ಎಸ್ .ಐ ಹತದೆಾಗಳ ರ್ೆೇಮಕ್ನತಿಯ ಲ್ಲಖಿತ್ 
                        ಪರಿೇಕ್ೆಯಲ್ಲಿ ಅಕರಮವೆಸಗಿರತವ ಬಗೆೆ. 
                               ------- 
      ಶ್ರೇ ಅರವಿೆಂದ ಕತಮನರ  ಅರಳಿ(ವಿಧನನಸಭೆಯಿೆಂದ ಚತರ್ನಯಿತ್ರನದವರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಗಳ,ೆ  ಇತಿುೇಚೆಗ ೆ ಗೃಹ ಇಲನಖಯೆ ೫೪೫ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ. ಹತದಾೆಗಳ ರೆ್ೇಮಕ್ನತಿಯ ಲ್ಲಖಿತ್ 
ಪರಿೇಕ್ೆಯಲ್ಲಿ ಕಲತಬತರಗಿ ಜಿಲೆಿಯೆಂದರಲ್ಲಿಯ್ಕೇ ೫೦ ಕೂೆ ಹೆಚತಚ ಅಭಯರ್ಥಾಗಳು ಬೂಿಟೂತ  
ಸನಧನಗಳನತನ ಬಳಸಿ ಲ್ಲಖಿತ್ ಪರಿೇಕ್ೆಯಲ್ಲಿ ಅಕರಮವನಗಿ ಪನಸನಗಿದನಾರ.ೆ ಈ ರೆ್ೇಮಕ್ನತಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 
ಆಯ್ಕೆಯನದ ಕ್ೆಲವು ಅಭಯರ್ಥಾಗಳು ಪಡದೆ ಅೆಂಕಗಳು ಅನತಮನನಕ್ೆೆ ಎಡಮೆನಡಿಕ್ೊಟ್ಟಿದ.ೆ ಇದರಿೆಂದ 
ಅವಕ್ನಶ ವೆಂಚಿತ್ ಅಭಯರ್ಥಾಗಳು ಈ ಆಯ್ಕೆಯ ಪಟ್ಟಿಯ ವಿರತದಾ ಆಕ್ೆೇಪಣ್ೆಗಳನತನ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನೆಂತ್ರ 
ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿಯನತನ ತ್ನತ್ನೆಲ್ಲಕವನಗಿ ತ್ಡಹೆಿಡಿದಿರತವುದತ ಸಮನಧನನಕ್ನರವನದ ಸೆಂಗತಿ ಅಷ್ೆಿೇ ಸರಿ. ಈ 
ಅಕರಮದ ಬಗೆೆ ಮನನಯ ಗೃಹ ಸಚಿವರತ ಮನದಯಮಗಳ ಮತೆಂದೆ “ ಅಕರಮ ನಡದೆಿದ,ೆ ಬೂಿಟೂತ  
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ಬಳಸಿದವರನತನ ವಶಕ್ೆೆ ಪಡದೆತ ಈ ಬಗೆೆ ತ್ನಖೆ ಕ್ೈೆಗೊಳಿಲನಗತತಿುದೆ” ಎೆಂದತ ಹೆೇಳಿಕ್ೆ ನೇಡಿದರೂ 
ಕೂಡನ. ಈ ಅಕರಮದ ಬಗೆೆ ಸದನದಲ್ಲಿ ಹಲವರತ ಸದಸಯರತ ಪರಶ್ನಸಿದನಗ ಅೆಂತ್ಹ ಯನವುದೆೇ 
ಅಕರಮಗಳು ನಡದೆಿರತವುದಿಲಿ ಎೆಂದತ ಉತ್ುರವನತನ ನೇಡಿರತತ್ನುರ.ೆ ಈ ಹೆೇಳಿಕ್ೆಯತ ಸನವಿರನರತ 
ಅಭಯರ್ಥಾಗಳಿಗೆ ಸಕ್ನಾರದ ಮೇಲೆಯ್ಕೇ ಸೆಂಶಯ ಮೂಡತವೆಂತ್ ೆಮನಡಿದೆ. 

    ಇರ್ೂೆನೆಂದತ ಪರಮತಖ್ವನದ ಅೆಂಶ ಎೆಂದರೆ, ಯನವುದೆೇ ಪರಿೇಕ್ ೆಪನರಧಿಕ್ನರವು “ ಉದನಹರಣ್ೆಗೆ 
ಕರ್ನಾಟಕ ಲೊೇಕಸೇೆವನ” ಆಯೇಗವು ಅಭಯರ್ಥಾಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿಯನತನ ಪರಕಟ್ಟಸತವನಗ ಅಭಯರ್ಥಾಗಳ,  
ಸೆಂಪೂಣಾ ವಿಳನಸದೂೆೆಂದಿಗೆ ಮನಹಿತಿಯನತನ ಪರಕಟ್ಟಸತತ್ನುರ.ೆ ಆದರೆ ಪೊಲ್ಲೇಸ್  ರೆ್ೇಮಕ್ನತಿ 
ಪನರಧಿಕ್ನರವು ೫೪೫ ಪಿಎಸ್ ಐ ಹತದಾೆಗಳಿಗ ೆ ಆಯ್ಕೆಯನದ ಅಭಯರ್ಥಾಗಳ ಪೂಣಾ ವಿಳನಸದ 
ಮನಹಿತಿಯನತನ ನೇಡಿರತವುದಿಲಿ. ಈ ಬಗೆೆ ಸದನದಲ್ಲಿ ಸದಸಯರೊಬುರತ ಕ್ೆೇಳಿದ ಪರಶೆನಗ ೆಅಭಯರ್ಥಾಗಳ 
ವಿಳನಸದ ಮನಹಿತಿಯ ಗೌಪಯಯ ರೆ್ಪವಡಿಾ ಮನಹಿತಿಯನತನ ನೇಡಲತ ನರನಕರಿಸಿದ.ೆ ಇದರಿೆಂದ  
ಮೇಲೂೆನೇಟಕ್ೆೆ ಈ ರೆ್ೇಮಕ್ನತಿಯಲ್ಲಿ ಅಕರಮ ನಡದೆಿರತವುದತ ಕೆಂಡತಬರತತಿುದೆ. ಆದಾರಿೆಂದ ಈ 
ರೆ್ೇಮಕ್ನತಿಯ ಸೆಂಪೂಣಾ ತ್ನಖೆಗನಗಿ ಆದೆೇಶ್ಸಿ ಹನಗೂ ಆ ಆಯ್ಕೆಪಟ್ಟಿಯನತನ ರದತಾಗೂೆಳಿಸಿ ಮರತ 
ಪರಿೇಕ್ೆಯನತನ ನಡಸೆಿ ಅವಕ್ನಶ ವೆಂಚಿತ್ ಪರತಿಭನವೆಂತ್ ಅಭಯರ್ಥಾಗಳಿಗೆ ರ್ನಯಯ ಕ್ೊಡಿಸಬೆೇಕ್ೆೆಂದತ 
ವಿನೆಂತಿಸಿಕ್ೂೆಳುತ್ೆುೇರ್ೆ. 

    ಶ್ರೇ ಅರಗ ಜ್ಞನರ್ೆೇೆಂದರ(ಗೃಹ ಸಚಿವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಗಳೆ, ೫೪೫ ಪಿಎಸ್ ಐ ಹತದೆಾಗಳ 
ರೆ್ೇಮಕ್ನತಿಯ ಲ್ಲಖಿತ್ ಪರಿೇಕ್ೆಯಲ್ಲಿ ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಹೆೇಳಿದ ಹನಗೆ ಬೂಿಟೂತ ನತನ 
ಉಪಯೇಗಿಸಿಕ್ೊೆಂಡತ ಪರಿೇಕ್ೆಗ ೆತ್ಯನರಿಯನಗತವೆಂತ್ಹ ಸೆಂದಭಾದಲ್ಲಿ ಹೊಟೇೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ರೈೆಡ್  ಮನಡಿ 
ಆರಸೆ್ಿ  ಮನಡಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ಕ್ನನೂನತ ಕರಮವನತನ ಜರತಗಿಸಲನಗಿದೆ. ಆದರೆ ಪರಿೇಕ್ನ ಕ್ೆೇೆಂದರದಲ್ಲಿ 
ಯನರತ ಬೂಿಟೂತ ನತನ ಉಪಯೇಗಿಸಿರತವುದಿಲಿ. ಅದನತನ ಪರಿೇಕ್ನ ಕ್ೇೆೆಂದರದಲ್ಲಿ ಉಪಯೇಗಿಸಲತ 
ಸನಧಯವೆೇ ಇಲಿ. ಪರಿೇಕ್ನ ಕ್ೆೇೆಂದರ ಸತತ್ು ಎರಡತ ರೌೆಂಡ್  ಪೂೆಲ್ಲೇಸ್ ರನತನ ರೆ್ೇಮಸಲನಗಿತ್ತು. ಸದರಿ 
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ಪರಿೇಕ್ೆಯನತನ ಬಹಳ ಬಗಿಯನಗಿ ನಡಸೆಲನಗಿದೆ. ಹನಗನಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಯನವುದೆೇ ಅಕರಮಗಳು 
ನಡಯೆಲತ ಸನಧಯವಿಲಿ. ಇದನತನ ತ್ಡಹೆಿಡಿದಿದತಾ ಏಕ್ೆ ಎೆಂದರೆ, ಹೆೈದನರಬನದ  ಕರ್ನಾಟಕ ಭನಗಕ್ೆೆ ರ್ನಯಯ 
ದೊರಕಲ್ಲಲಿ ಎೆಂದತ ವಿಧನನಸಭೆಯ ಮತ್ತು ವಿಧನನಪರಿಷತಿುನ ಆ ಭನಗದ ಜನರತ ತ್ಕರನರತ ಎತಿುದಾರತ. 
ಹನಗನಗಿ ಇದಕ್ೆೆ ಆದೆೇಶ ಕ್ೊಡತವ ಮದಲತ ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮೆಂತಿರಗಳು ಇದರ ಬಗೆೆ ಪರಿಶ್ೇಲರ್ೆ 
ಮನಡೂೆೇಣ ಎೆಂದತ ತ್ಡಹೆಿಡಿದರತ.  ತ್ಡಹೆಿಡಿದತ ಮತಖ್ಯ ಕ್ನಯಾದಶ್ಾಯವರ ರೆ್ೇತ್ೃತ್ಾದಲ್ಲಿ, ಗೃಹ 
ಕ್ನಯಾದಶ್ಾಯವರನತನ ಮತ್ತು ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಿ ಇತ್ರ ೆಅಧಿಕ್ನರಿಗಳನತನ ಸೇೆರಿಸಿ ಒೆಂದತ ಸಮತಿಯನತನ 
ರಚರೆ್ ಮನಡಿದರತ.  ಹೆೈದನರಬನದ  ಕರ್ನಾಟಕಕ್ೆೆ ಅರ್ನಯಯವನಗಿದ,ೆ procedure ನಲ್ಲಿ ಏರ್ನದರೂ 
lapses ಆಗಿದಯೆ್ಕೇ ಎನತನವುದನತನ ಪರಿಶ್ೇಲರ್ೆ ಮನಡಿ ಎೆಂದತ ಸಮತಿ ರಚರೆ್ ಮನಡಿದರತ, ಆ 
ಸಮತಿಯ ಸಭೆಗಳು ನಡಯೆತತಿುವ.ೆ ಆ ಸಮತಿ ಏನತ ವರದಿಯನತನ ಕ್ೊಡತತ್ುದೆ ಅದರ ಆಧನರದ ಮೇಲೆ 
ರ್ನನತ announce ಮನಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ ಮನನಯ ಹಿರಿಯ ಸದಸಯರತ ಸೆಂದೆೇಹವನತನ ವಯಕುಪಡಿಸಿದ ಹನಗೆ 
ಏನತ ನಡದೆಿರತವುದಿಲಿ. ಪರಿೇಕ್ೆಯನತನ ಅತ್ಯೆಂತ್ ಚೆರ್ನನಗಿ ನಡಸೆಿದಾೆೇವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹಣಕ್ನಸಿನ ಅರ್ಥವನ 
ರೆ್ೂೇಡಿ ಬರೆಯತವೆಂತ್ಹ ಯನವುದೆೇ ಘಟರ್ ೆ ನಡದೆಿರತವುದಿಲಿ ಎನತನವುದನತನ ತ್ಮಗೆ 
ತಿಳಿಸಬಯಸತತ್ೆುೇರೆ್. ಯನವುದೆೇ ಲೊೇಪ ಆಗಿರತವುದಿಲಿ. ಪತಿರಕ್ೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸತದಿಾ ಬೆಂದಿರತವುದನತನ 
ರ್ನನತ ರೆ್ೂೇಡಿದಾೆೇರೆ್. ಅದತ ತ್ಪತಪ ಮನಹಿತಿ. ಒೆಂದೆೇ ಜಿಲೆಿ, ಒೆಂದೇೆ ಕ್ೆೇೆಂದರದಲ್ಲಿಯ್ಕೇ ಅಷತಿ  
ಅಭಯರ್ಥಾಗಳು ಆಯ್ಕೆಯನಗಿರತವುದಿಲಿ. ಅದರ ಸೆಂಪೂಣಾ ಮನಹಿತಿಯನತನ ಕಳುಹಿಸಿ ಕ್ೊಡತತ್ುೆೇರೆ್.    

    ಶ್ರೇ ಅರವಿೆಂದ ಕತಮನರ  ಅರಳಿ:- ಒೆಂದೇೆ ಜಿಲೆಿ, ಒೆಂದೇೆ ಪರಿೇಕ್ನ ಕ್ೆೇೆಂದಲ್ಲಿನ ಅಭಯರ್ಥಾಗಳೆ 
ಆಯ್ಕೆಯನಗಿರತವುದತ. 

    ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆುೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಗಳೆ, ಒೆಂದೇೆ ಜಿಲೆಿಯ, ಒೆಂದೇೆ ಕ್ೆೇೆಂದರದಲ್ಲಿ ಪರಿೇಕ್ ೆಬರೆದ 
ಅಭಯರ್ಥಾಗಳು  ಆಯ್ಕೆಯನಗಿರತವುದತ, ಪತಿರಕ್ೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂದಿರತವ ಮನಹಿತಿಯನತನ ರ್ನವು ಓದಿದೆಾೇವೆ. 

    ಶ್ರೇ ಅರಗ ಜ್ಞನರೆ್ೇೆಂದರ:- ಪತಿರಕ್ೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂದಿರತವ ಮನಹಿತಿ ತ್ಪತಪ. 
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    ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆುೇಗೌಡ:- ಪತಿರಕ್ೆಯಲ್ಲಿ ಬರತವುದೆಲಿವು ತ್ಪತಪ ಸತದಿಾಗಳನ? 

    ಶ್ರೇ ಅರಗ ಜ್ಞನರೆ್ೇೆಂದರ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಗಳೆ, ಪತಿರಕ್ೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂದಿರತವುದತ ತ್ಪತಪ ಮನಹಿತಿ. 
ನಮಗೆ actual ಮನಹಿತಿಯನತನ ರ್ನನತ ಕ್ೊಡತತ್ುೆೇರೆ್. ಪತಿರಕ್ೆಯ ಸತದಿಾಯನತನ ಓದಿದ ಮೇಲೆ ಮತ್ುೆ 
ರ್ನನತ cross check ಮನಡಿದೆಾೇರ್.ೆ ಅದರ ಮನಹಿತಿಯನತನ ಕಳುಹಿಸಿ ಕ್ೊಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ ಒೆಂದೇೆ ಕ್ೆೇೆಂದರ 
ಅಷ್ೊಿೆಂದತ ಅಭಯರ್ಥಾಗಳು ಆಯ್ಕೆಯನಗಲತ ಸನಧಯವೆೇ ಇಲಿ. 

    ಡನ: ಅಶಾಥ   ರ್ನರನಯಣ ಎಸ್ .ಎನ್(ಉನನತ್ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಚಿವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಗಳೆ, 
ಪತಿರಕ್ೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂದಿರತವ ಸತದಿಾ ಮತಖ್ಯವೆೇ ಅರ್ಥವನ ಇಲ್ಲಿ ಗೃಹ ಸಚಿವರತ ಕ್ೊಡತತಿುರತವ ಹೆೇಳಿಕ್ೆ 
ಮತಖ್ಯವೇೆ? 

    ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆುೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಗಳೆ, ಒೆಂದೆೇ ಜಿಲೆಿಯ ಒೆಂದೇೆ ಕ್ೆೇೆಂದರದಲ್ಲಿ ಅಷ್ೂೆಿೆಂದತ 
ಅಭಯರ್ಥಾಗಳು ಆಯ್ಕೆಯನಗಿರತವುದರಿೆಂದ ಅನತಮನನ ಬೆಂದಿರತವುದತ.  

   ವೆೈಸ್ ಛೆೇಮಾನ್:- ಯನವುದೆೇ ಪತಿರಕ್ೆಗಳ ಸತದಿಾಯನತನ ಆಧನರವನಗಿಟತಿಕ್ೊೆಂಡತ ಯನವುದೇೆ 
ವಿಚನರವನತನ ಪರಸನುಪ ಮನಡಬನರದತ ಎೆಂದತ ನಮಾ ನಯಮನವಳಿ ಹೇೆಳುತ್ುದೆ. ಮೆಂತಿರಗಳು ರೆ್ೇರವನಗಿ 
ಉತ್ುರ ಕ್ೂೆಡಬೇೆಕತ, ಶ್ನಯವೆೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಯನರತ ಮನತ್ರ್ನಡಬನರದತ.  

   ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆುೇಗೌಡ:- ಪತಿರಕ್ೆಗಳಲ್ಲಿ ಬರತವುದತ ಎಲಿವು ಸತಳುಿ ಸತದಿಾಗಳನ ಹನಗನದರ?ೆ  

    ವೆೈಸ್  ಛೆೇಮಾನ್:- ಶ್ನಯವೆೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಚಚಾೆಗ ೆಅವಕ್ನಶವಿಲಿ. ಸದಸಯರತ ಮನತ್ರ್ನಡಿರತವುದತ 
ಯನವುದತ ದನಖ್ಲೆಗೆ ಹೊೇಗಬನರದತ.  No opportunity to discuss in Zero Hour.  All 
of you please sit down.   

 (ವೈಸ್ ಛೇರ್ಮೆನ್ ಆದೇಶಾನುಸಾರ ಈ ಹಂತದಲಿ್ಲ  ಮಾತನಾಡಿದದ ನುು  

ದಾಖಲ್ಲಸಿರುವುದಿಲಿ್ ) 
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                                   (ಗೊೆಂದಲ) 

    ಶ್ರೇ ಕೆ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಗಳ,ೆ ಪತಿರಕ್ೆಯಲ್ಲಿ 
ಬೆಂದಿರತವುದತ ಸತಳುಿ ಎೆಂದತ ಹೆೇಳುತಿುಲಿ, ಆದರೆ ತ್ಪತಪ ಮನಹಿತಿ ಬೆಂದಿದ.ೆ ಅದನತನ ಸರಿಪಡಿಸಿ 
ಮನಹಿತಿಯನತನ ಕ್ೊಡತತ್ೆುೇರೆ್ ಎೆಂದತ ಮನನಯ ಗೃಹ ಸಚಿವರತ ಹೆೇಳಿದನಾರೆ.  

    ಶ್ರೇ ಅರಗ ಜ್ಞನರ್ೆೇೆಂದರ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಗಳೆ, ಬೂಿಟೂತ  ಉಪಯೇಗ ಮನಡಿದ ಬಳೆಗನವಿ 
ವಿಭನಗದಲ್ಲಿ ೧೦ ಜನರನತನ  ಮತ್ತು ಗತಲುಗನಾ ವಿಭನಗದಲ್ಲಿ ೮ ಜನರನತನ ಆರಷೆಿ ಮನಡಿ ಅವರ ಮೇಲ ೆ
ಕರಮ ತೆ್ಗೆದತಕ್ೂೆಳಿಲನಗಿದೆ. ಎಲಿವು ಸರಿಯನಗಿಯ್ಕೇ ನಡದೆಿದ,ೆ ನಮಗೆ ರ್ನನತ ಲ್ಲಖಿತ್ ಮನಹಿತಿಯನತನ 
ಒದಗಿಸತತ್ೆುೇರೆ್. 

     ಊ) ವಿಷಯ: ಬಜನಪತರ ಜಿಲೆಿ ಇೆಂಡಿ ತ್ನಲೂಿಕ್ಕನ ಸಮಗರ ನೇರನವರಿ ಯೇಜರ್ೆ ಅನತಷ್ನಾನ  
                  ಕತರಿತ್ತ ಜೆ.ಡಿ.(ಎಸ್ ) ಪಕ್ಷದವರತ ತ್ಮಾ ಬೆೇಡಿಕ್ೆಗಳನತನ ಮತೆಂದಿಟತಿಕೆ್ೂೆಂಡತ  
                  ಧರಣಿ ನಡಸೆಿದರೂ ಸಹ ಆ ರೈೆತ್ರ ಸಮಸೆಯಗೆ ಪರಿಹನರ ಸಿಗದಿರತವ ಬಗೆೆ.  
                                    ------ 

    ಶ್ರೇ ಕ್.ೆಎ.ತಿಪಪೆೇಸನಾಮ(ರ್ನಮನದೆೇಾಶ್ತ್ರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಗಳೆ, ಬಜನಪೂರ ಜಿಲೆಿಯ ಇೆಂಡಿ 
ತ್ನಲೂಿಕ್ಕನ ಜನತ್ನಯತಿೇತ್ ಜನತ್ನದಳ ಪಕ್ಷದ ಮತಖ್ೆಂಡರತ, ಕ್ನಯಾಕತ್ಾರತ ಹನಗೂ ರೈೆತ್ಬೆಂಧತಗಳು 
ಕಳೆದ ೪೨ ದಿನಗಳಿೆಂದ “ಸಮಗರ ನೇರನವರಿ ಯೇಜರೆ್ಗಳ ಅನತಷ್ನಾನಕ್ೆೆ ಆಗರಹಿಸಿ ಜೆಡಿಎಸ್  ಪಕ್ಷದ 
ಮತಖ್ೆಂಡರನದ ಮನನಯ ಬ.ಡಿ. ಪನಟ್ಟೇಲರ ರೆ್ೇತ್ೃತ್ಾದಲ್ಲಿ ಧರಣಿಯನತನ ನಡಸೆಿದನಾರ.ೆ ಅವರ ಮತಖ್ಯ 
ಬೆೇಡಿಕ್ೆಗಳನದ, ಆಲಮಟ್ಟಿ ಅಣ್ೆಕಟ್ಟಿನ ನೇರಿನ ಮಟಿ ೫೧೯ ರಿೆಂದ ೫೨೪ ಮೇಟರ ಗೆ ಹೆಚಿಚಸಬೆೇಕತ, ಗತತಿು 
ಬಸವಣಾ ಏತ್ ನೇರನವರಿ ಕ್ನಲತವೆ ೯೭ರೆ್ೇ ಕ್ಕ.ಮೇ ದಿೆಂದ ೧೯೭ ಕ್ಕ.ಮೇ ವರಗೆೆ ಕ್ನಮಗನರಿ ಮತಗಿದಿದತಾ, 
ಕೂಡಲೇೆ ನೇರತ ಹರಿಸಬೆೇಕತ. ಇೆಂಡಿ ತ್ನಲೂಿಕ್ಕನ ಗನರಮೇಣ ಭನಗದ ಬಹತ ಹಳಿಿಗಳಿಗೆ ಕತಡಿಯತವ 
ನೇರಿನ ಯೇಜರೆ್ಗ ೆ ನರೆಂತ್ರವನಗಿ ನೇರತ ಬಡಬೆೇಕತ, ಮತಳವನಡ ಏತ್ ನೇರನವರಿ ಕೂಡಲೇೆ 
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ಜನರಿಯನಗಬೆೇಕತ, ಚಿಮಾಲಗಿ ಏತ್ ನೇರನವರಿ ಕೂಡಲೇೆ ಜನರಿಯನಗಬೆೇಕತ- ಹಿೇಗೆ ಒಟತಿ ೧೫ 
ಬೆೇಡಿಕ್ೆಗಳನತನ ಮತೆಂದಿಟತಿಕ್ೊೆಂಡತ ಧರಣಿಯನತನ ನಡಸೆತತ್ನು ಬೆಂದಿದನಾರ.ೆ 

 ರೈೆತ್ರತ ದಿರ್ನೆಂಕ ೨೦-೯-೨೦೨೧ ರೆಂದತ ಸೂೆೇಮವನರ ರನಷ್ಟ್ರೇಯ ಹೆದನಾರಿ ೧೩ ರಲ್ಲಿ ೧೦೦ ಕೂೆ 
ಹೆಚಿಚನ ಸೆಂಖೆಯಯಲ್ಲಿ ಎತಿುನ ಗನಡಿ ಮತ್ತು ಟನರಯಕಿರ ಗಳ ಮೂಲಕ ಮರವಣಿಗೆ ನಡಸೆಿರತವುದರ ಮೂಲಕ 
ಸಕ್ನಾರದ ಗಮನವನತನ ಸಳೆೆಯಲತ ಪರಯತಿನಸಿದನಾರ.ೆ ಆದರೆ, ದತರದೃಷಿವಶನತ  ಸಕ್ನಾರದ ಯನವ 
ಸಚಿವರನಗಲ್ಲೇ ಅರ್ಥವನ ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಿ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳನಗಲ್ಲೇ ರೈೆತ್ರ ಬೆೇಡಿಕ್ೆಗಳ ಬಗೆೆ ಸಾಳಕ್ೆೆ ಭೆೇಟ್ಟ ನೇಡಿ 
ಅಹವನಲತ ಕ್ೆೇಳಿರತವುದಿಲಿ. ನಮಾ ಗೊೇಳವನತನ ಯನರೂ ಕ್ೆೇಳುತಿುಲಿವೆೆಂಬತದತ ಅಲ್ಲಿನ ರೈೆತ್ರ 
ಅಳಲನಗಿದ.ೆ ಈಗಲನದರೂ ಸಕ್ನಾರ ಇೆಂಡಿ ತ್ನಲೂಿಕ್ಕನ ರೈೆತ್ರ ಅಹವನಲನತನ ಆಲ್ಲಸಲತ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದ 
ಇಲನಖನ ಸಚಿವರನಗಲ್ಲೇ ಸಾಳಕ್ೆೆ ಭೇೆಟ್ಟ ನೇಡಿ ಧರಣಿ ನಡಸೆತತಿುರತವ ರೈೆತ್ರನತನ ಭೆೇಟ್ಟ ಮನಡಿ ಅವರ 
ಕತೆಂದತ ಕ್ೂೆರತೆ್ಗಳನತನ ಆಲ್ಲಸಿರತವುದಿಲಿ ಮತ್ತು ಅವರತ ತ್ಯನರಿಸಿರತವ ಮನವಿಯನತನ 
ಸಿಾೇಕರಿಸಿರತವುದಿಲಿ. ಅಲಿದೇೆ, ಧರಣಿ ನಡಸೆತತಿುರತವ, ದೆೇಶಕ್ೆೆ ಅನನ ನೇಡತವ ರೈೆತ್ರ ಮೇಲೆ ಸಾಳಿೇಯ 
ಪೊಲ್ಲೇಸರತ ಎಫ್ ಐಆರ  ದನಖ್ಲ್ಲಸಿ ಕ್ೆೇಸ್  ಹನಕ್ಕರತತ್ನುರೆ. ಈ ಕೂಡಲೇೆ ಸಕ್ನಾರ ರೈೆತ್ರ ವಿರತದಿ 
ದನಖಿಸಿರತವ ಕ್ೇೆಸನತನ ವನಪಸ್  ಪಡಯೆತವ ಕರಮವನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಳಿಬೇೆಕತ ಹನಗೂ ಇಲನಖನ ಸಚಿವರತ 
ಅರ್ಥವನ ಜಿಲನಿ ಉಸತುವನರಿ ಸಚಿವರತ ಸಾಳಕ್ೆೆ ಭೆೇಟ್ಟ ನೇಡಿ ರೈೆತ್ರ ಬೆೇಡಿಕ್ೆಗಳನತನ ಪರಿಶ್ೇಲ್ಲಸಿ ಸೂಕು 
ಕರಮಗಳನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುಿವುದರಲ್ಲಿ ವಿಫಲರನಗಿರತತ್ನುರ.ೆ ಈ ಮಧೆಯ ಸತ್ನಯಗರಹ ನಡಸೆತತಿುರತವ ರೈೆತ್ರ 
ಅಹವನಲನತನ ಆಲ್ಲಸಿ, ಅವರ ಸಮಸೆಯಯನತನ ಅರಿಯಲತ ಮನಜಿ ಪರಧನನ ಮನನಯ ಹೆರ್ .ಡಿ. 
ದೆೇವೆೇಗೌಡರತ ದಿರ್ನೆಂಕ ೧೩-೧೦-೨೦೨೧ ರೆಂದತ ಭೆೇಟ್ಟ ನೇಡಿ, ಸತ್ನಯಗರಹಿಗಳಿಗೆ ಸನೆಂತ್ಾನ ಹೆೇಳಿ, ಧರಣಿ 
ಸತ್ನಯಗರಹವನತನ ಕ್ೆೈಬಡತವೆಂತ್ ೆಮನ ಒಲ್ಲಸಿದನಾರ.ೆ ಅಲಿದೆೇ ರನಜಯ ಸಕ್ನಾರವನತನ ಇೆಂಡಿ ತ್ನಲೂಿಕ್ಕನ 
ರೈೆತ್ರ ಸಮಸೆಯ ಬಗಹೆರಿಸಲತ ಒತ್ನುಯಿಸಿದನಾರ.ೆ ಆದರೂ ರನಜಯ ಸಕ್ನಾರ ರೈೆತ್ರ ಸೆಂಕಟಕ್ೆೆ ಸಪೆಂದಿಸಿಲಿ. 
ಆದಾರಿೆಂದ ಇೆಂಡಿ ತ್ನಲೂಿಕ್ಕನ ರೈೆತ್ರ ಸಮಸೆಯಗೆ ಪರಿಹನರ ಒದಗಿಸತವೆಂತ್ೆ ಸಕ್ನಾರವನತನ ಒತ್ನುಯಿಸಲತ 
ಶ್ನಯ ವೆೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಪರಸನುಪಿಸಲತ ಅವಕ್ನಶ ಮನಡಿಕ್ೂೆಡಬೇೆಕ್ೆೆಂದತ ಕ್ೂೆೇರತತ್ೆುೇರೆ್. 
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     ಶ್ರೇ ಕ್ೊೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಗಳ,ೆ ಮನನಯ 
ಸದಸಯರನದ ಕ್.ೆಎ.ತಿಪಪೆೇಸನಾಮಯವರ ಶ್ನಯವೆೇಳ ೆ ಪರಸನುಪಕ್ೆೆ ಮನನಯ ಭನರಿ ಮತ್ತು ಮಧಯಮ 
ನೇರನವರಿ ಸಚಿವರಿೆಂದ ಉತ್ುರವನತನ ಒದಗಿಸಲನಗತತ್ುದೆ.  

                             (ಮತೆಂದತ)  

(740)30-03-2022(01-10)bsd-gr 

 ಋ) ವಿಷಯ: ಕ್ೊಡಗತ ಜಿಲೆಿಯ ಕ್ೆೆಂಬಟ್ಟಿ ಜರ್ನೆಂಗಕ್ೆೆ  
            ರತದರಭೂಮ ನೇಡತವ ಬಗೆೆ. 

 

       ಡನ: ಡಿ. ತಿಮಾಯಯ (ಸಾಳಿೇಯ ಸೆಂಸಾೆಗಳಿೆಂದ ಚತರ್ನಯಿತ್ರನದವರತ):-ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮೇಲೆೆಂಡ ವಿಷಯಕ್ೆೆ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದೆಂತ್,ೆ ಕ್ೊಡಗತ ಜಿಲೆಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ೊಡವ ಭನಷ್ ೆ
ಮನತ್ರ್ನಡತವ ಹನಗೂ ಕ್ೊಡವ ಸೆಂಪರದನಯವನತನ ಅನತಸರಿಸತತ್ನು ಬೆಂದಿರತವ ಕ್ೆೆಂಬಟ್ಟಿ ಎೆಂಬ 
ಪೆಂಗಡದ ಜನರತ ಪರಿಶ್ಷಿ ಜನತಿಗ ೆಸೇೆರಿರತತ್ನುರ.ೆ ಇವರತ ಕ್ೊಡಗಿನ ಮೂಲ ಜರ್ನೆಂಗದವರನಗಿದತಾ, 
ಆರ್ಥಾಕ, ಸನಮನಜಿಕ ಮತ್ತು ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕವನಗಿ ಬಹಳ ಹಿೆಂದತಳಿದಿದನಾರೆ. 

 ಕ್ೊಡಗಿನಲ್ಲಿ ಇವರ ಒಟನಿರ ೆ ಜನಸೆಂಖೆಯ ಸತಮನರತ ೨೫,೦೦೦ ಹೆಚತಚ ಇದತಾ, ಇವರಲ್ಲಿ 
ಬಹತಪನಲತ ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ೂೆಡಗಿನ ಗೊೇಣಿಕ್ೂೆಪಪ ಮತ್ತು ವಿರನಜಪೆೇಟ ೆ ಸತತ್ುಮತತ್ುಲ್ಲನ ಪರದೆೇಶಗಳಲ್ಲಿ 
ವನಸಿಸತತಿುರತತ್ನುರೆ. ದತರೆಂತ್ವೆೆಂದರೆ, ಈ ಜರ್ನೆಂಗದಲ್ಲಿ ಯನರನದರೂ ಮೃತ್ಪಟಿರ ೆ ಶವ ಸೆಂಸನೆರ 
ಮನಡಲತ ಒೆಂದತ ರತದರಭೂಮ ಸಹ ಇರತವುದಿಲಿ. ಇದಿೇಗ ಈ ಜರ್ನೆಂಗದವರತ ರತದರಭೂಮ ಇಲಿದೆೇ 
ಶವ ಸೆಂಸನೆತ್ವನತನ ರಸೆು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಮನಡತತಿುರತತ್ನುರೆ. ಇದತ ದತರೆಂತ್ದ ಸೆಂಗತಿ. ಈ ಬಗೆೆ ಸಾಳಿೇಯರತ 
ಹಲವನರತ ಬನರಿ ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಿ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳ ಗಮನ ಸಳೆೆದರೂ ಕೂಡ ಯನವುದೆೇ ಕರಮ 
ಕ್ೆೈಗೊೆಂಡಿರತವುದಿಲಿ. 
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 ಆದಾರಿೆಂದ, ತ್ಕ್ಷಣ ಸಕ್ನಾರ ವಿರನಜಪೆೇಟೆ ಸತತ್ುಮತತ್ು ವನಸಿಸತವ ಪರಿಶ್ಷಿ ಕ್ೆೆಂಬಟ್ಟಿ ಜರ್ನೆಂಗಕ್ೆೆ 
ಸಕ್ನಾರಿ ಜನಗವನತನ ಗತರತತಿಸಿ, ಶವ ಸೆಂಸನೆರಕ್ೆೆ ಅನತಕೂಲವನಗತವೆಂತ್ ೆ ರತದರಭೂಮಯನತನ 
ಮೆಂಜೂರತ ಮನಡಿಕ್ೂೆಡತವ ಮೂಲಕ ಸನಮನಜಿಕ ರ್ನಯಯ ದೊರಕ್ಕಸತವ ದೃಷ್ಟ್ಿಯಿೆಂದ ಈ 
ವಿಷಯವನತನ ಶ್ನಯವೆೇಳಯೆಲ್ಲಿ ಪರಸನುಪಿಸಬಯಸತತ್ುೆೇರ್.ೆ 

ಶ್ರೇ ಕ್ೊೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ 
ಸದಸಯರತ ಪರಸನುಪಿಸಿದ ಪರಶನೆಗ ೆಮನನಯ ಕೆಂದನಯ ಸಚಿವರಿೆಂದ ಉತ್ುರವನತನ ಒದಗಿಸಲನಗತವುದತ. 

 

ಎ)  ವಿಷಯ: ಗಡಿ ಪರದೆೇಶ ಮಧತಗಿರಿ ತ್ನಲೂಿಕ್ಕನ 
ಪರವನಸೂೆೇದಯಮ ಅಭಿವೃದಿಿ ಬಗೆೆ.  

 

 ಶ್ರೇ ಚಿದನನೆಂದ  ಎೆಂ. ಗೌಡ (ಪದವಿೇಧರ ಕ್ೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮಧತಗಿರಿ 
ಐತಿಹನಸಿಕ ನಗರದ ಏಕ ಶ್ಲನ ಬೆಟಿಕ್ೆೆ ಇತಿುೇಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪರವನಸಿಗರತ ಹಚೆನಚಗಿ ಭೆೇಟ್ಟ ನೇಡತತಿುದತಾ, 
ಪರವನಸಿಗರ ಅನತಕೂಲಕ್ನೆಗಿ ರೂೆೇಪ  ವೆೇ ನಮಾಸತವ ಯೇಜರೆ್ ಸಕ್ನಾರದ ಮತೆಂದಿದಯೆ್ಕೇ? ಹನಗೂ 
ಕ್ೊೇಟೆ ಸೆಂರಕ್ಷಣ್ೆಗೆ ಯನವ ಕರಮ ಕ್ೆೈಗೂೆೆಂಡಿದ?ೆ ವಿವರ ಒದಗಿಸತವುದತ. 

 ಮೈದನಹಳಿಿ ಜಿೆಂಕ್ೆ ವನ ಅಭಿವೃದಿಿಗ ೆಸಕ್ನಾರ ಕ್ೈೆಗೊೆಂಡ ಕರಮಗಳೆೇನತ? ವಿವರ ಒದಗಿಸತವುದತ. 

 ತಿಮಾಲನಪತರ ಗನರಮದ ವನವನತನ ಪರವನಸಿ ತ್ನಣವನಗಿ ಅಭಿವೃದಿಿಪಡಿಸತವ ಯೇಜರೆ್ 
ಸಕ್ನಾರದ ಮತೆಂದಿದೆಯ್ಕೇ? ವಿವರ ಒದಗಿಸತವುದತ. 

 ಮಧತಗಿರಿ ನಗರದ ಐತಿಹನಸಿಕ ಹಿರೆ್ನಲೆಯ ಶ್ರೇ ದೆಂಡಿನ ಮನರಮಾ ದೆೇವಸನಾನವನತನ ಪರವನಸಿ 
ತ್ನಣವನಗಿ ಅಭಿವೃದಿಿಪಡಿಸತವ ಯೇಜರೆ್ ಸಕ್ನಾರದ ಮತೆಂದಿದಯೆ್ಕೇ? ವಿವರ ಒದಗಿಸತವುದತ. 
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 ಐತಿಹನಸಿನ ಹಿರೆ್ನಲೆಯ ಗಡಿ ಪರದೆೇಶ ಮಧತಗಿರಿ ತ್ನಲೂಿಕನತನ ಪರವನಸಿ ಕ್ೆೇೆಂದರವರ್ನನಗಿ 
ಅಭಿವೃದಿಿಪಡಿಸತವ ಯೇಜರೆ್ ಸಕ್ನಾರದ ಮತೆಂದಿದಯೆ್ಕೇ? ವಿವರ ಒದಗಿಸತವುದತ. ಇದನತನ 
ಅಭಿವೃದಿಿಪಡಿಸತವುದರಿೆಂದ ಪದವಿೇಧರ ನರತದೊಯೇಗಿ ಯತವಕರಿಗ ೆ ಉದೊಯೇಗ ಸಿಕ್ಕೆ 
ಅನತಕೂಲವನಗತತ್ುದೆ. ಈ ವಿಷಯವನತನ ಶ್ನಯವೆೇಳಯೆಲ್ಲಿ ಸಕ್ನಾರದ ಗಮನ ಸಳೆೆಯಬಯಸತತ್ೆುೇರೆ್. 

 ಶ್ರೇ ಆನೆಂದ  ಸಿೆಂಗ  (ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಜಿೇವಿಶನಶರ ಹನಗೂ ಪರವನಸೂೆೇದಯಮ ಸಚಿವರತ):- 
ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಸದರಿ ಪರದೆೇಶವು ಭನರತಿೇಯ ಪತರನತ್ತ್ಾ ವನಯಪಿುಗ ೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರತವ 
ಪರದೆೇಶವನಗಿರತವುದರಿೆಂದ A.S.I., (Archeological Survey of India)  ಯಿೆಂದ ನರಿೇಕ್ಷಣ್ನ 
ಪತ್ರ ಅೆಂದರೆ N.o.C., ಗನಗಿ ನರಿೇಕ್ೆಯಲ್ಲಿದಾೆೇವೆ. N.o.C.,  ಸಿಕ್ಕೆದ ನೆಂತ್ರ P.P.P., ಮನದರಿಯಲ್ಲಿ 
Cable Car  ಅನತನ ಅಳವಡಿಸಲತ ಯೇಜರೆ್ಯನತನ ಕ್ೆೈಗೆತಿುಕ್ೂೆಳುಿತ್ೆುೇರ್ೆ. ಕ್ೂೆೇಟೆ ಸೆಂರಕ್ಷಣ್ೆ ಬಗೆೆ 
ಅವರತ ಕ್ೆೇಳಿರತವ ಪರಶೆನಯತ A.S.I., ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರತತ್ುದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅವಶಯಕತ್ೆ ಇದತಾ, N.o.C., ದೂೆರತೆ್ 
ನೆಂತ್ರ ಕರಮ ಕ್ೆೈಗೂೆಳುಿತ್ೆುೇವೆ. ಜಿೆಂಕ್ ೆವನದ ಅಭಿವೃದಿಿಗನಗಿ ಕ್ೊಪಪ ಗನರಮದ Survey number  ೭ 
ರಲ್ಲಿ ೯.೦೨ ಎಕರ ೆಜಮೇನನತನ ಮೆಂಜೂರತ ಮನಡಿ ಕ್ನದಿರಿಸಲನಗಿದೆ. ಇದಕ್ನೆಗಿ D.P.R., ಸಿದಾಪಡಿಸಿ, 
ಈಗನಗಲೆೇ A.S.I., ಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲನಗಿದತಾ, D.P.R., ready ಆದಮೇಲೆ ಹೆಂತ್ಹೆಂತ್ವನಗಿ 
ಅಭಿವೃದಿಿಪಡಿಸಲನಗತವುದತ. ತಿಮನಾಲನಪತರ ವನವನತನ ಪರವನಸಿ ತ್ನಣವನಗಿ ಅಭಿವೃದಿಿಪಡಿಸಲತ 
ಅನತದನನ ಲಭಯತ್ಯೆ ಅನತಗತಣವನಗಿ ಮತೆಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯೇಜರೆ್ಯನತನ ರೂಪಿಸಲನಗತವುದತ 
ಎೆಂದತ ತಿಳಿಸಬಯಸತತ್ುೆೇರೆ್. ಮಧತಗಿರಿ ತ್ನಲೂಿಕ್ಕನ ಗತರತತಿಸಿರತವ ಪರವನಸಿ ತ್ನಣಗಳ ಅಭಿವೃದಿಿಗೆ 
ಅನತದನನದ ಲಭಯತ್ಗೆನತಗತಣವನಗಿ ಹೆಂತ್ಹೆಂತ್ವನಗಿ ಅಭಿವೃದಿಿಪಡಿಸಲನಗತವುದತ ಎೆಂದತ 
ತಿಳಿಸಬಯಸತತ್ೆುೇರೆ್. ಅದೆೇರಿೇತಿ ದೆಂಡಿ ಮನರಮಾನ ದೆೇವಸನಾನದ ಬಗೆೆ ಪರಶ್ನಸಿದತಾ, ಈಗನಗಲೆೇ ರೂ. 
೫೦ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದಿಿಪಡಿಸಲನಗಿದತಾ, ಇನೂನ ಹೆಚಿಚನ ಅನತದನನ ಅಗತ್ಯವಿದಾಲ್ಲಿ ಖ್ೆಂಡಿತ್ವನಗಿಯೂ 
ಅಭಿವೃದಿಿಪಡಿಸತತ್ೆುೇವೆ. 
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 ಶ್ರೇ ಚಿದನನೆಂದ  ಎೆಂ. ಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ,…. 

 VICE CHAIRMAN:-  No discussion, please sit down. 

  

 ಏ)ವಿಷಯ: ಕೃಷ್ಟ್ ಇಲನಖಯೆ ಸಿರಿ ಯೇಜರೆ್ ಅಡಿ ರೂ.೫೦೦ ಕ್ೊೇಟ್ಟ 
ಅನತದನನ ಬಳಕ್ೆಗನಗಿ ೩ ವಷಾಗಳ ಫಲನನತಭವಿಗಳನತನ 
ಆಯ್ಕೆ ಮನಡತವ ಬಗೆೆ. 
  ----- 

 

 ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶ   ಕೆ್. ರನಥೊೇಡ್   (ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ಮತಖ್ಯ ಸಚೆೇತ್ಕರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಸನವಯವದ ಸಿರಿ, ಕ್ೊರೆ್ ಕ್ಷಣದ ತ್ರನತ್ತರಿ, ಹಣಕ್ನಸತ ವಷಾದ ಕ್ೊರೆ್ಯಲ್ಲಿ 
ರೂ.೫೦೦ ಕ್ೊೇಟ್ಟ ಬಳಕ್ಗೆ ೆ ಅಜಿಾ ಆಹನಾನ ಎೆಂದತ ಪರಜನವನಣಿ ಮತ್ತು ಅರೆ್ೇಕ ಪತಿರಕ್ೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪರಕಟವನಗಿರತವ ಬಗೆೆ ಪರಸನುಪಿಸಲತ ಅವಕ್ನಶ ನೇಡಿದಾಕ್ನೆಗಿ ತ್ಮಗೆ ಧನಯವನದಗಳು.  

 ರನಜಯದಲ್ಲಿ ಸನವಯವ ಸಿರಿ ಯೇಜರೆ್ಯಡಿ ಮೂರತ ವಷಾಗಳ ಫಲನನತಭವಿಗಳನತನ ಆರ್ಥಾಕ 
ವಷಾದ ಕ್ೊರೆ್ಯ ಘಟಿದಲ್ಲಿ ಏಕ್ನಏಕ್ಕ ಆಯ್ಕೆ ಮನಡಲತ ಕೃಷ್ಟ್ ಇಲನಖಯೆವರತ ಹೂೆರಟ್ಟದತಾ, 
ಅನತಮನರ್ನಸಪದವನಗಿದೆ. ರನಸನಯನಕ ಮತಕು ಮತ್ತು ಸನವಯವ ಕೃಷ್ಟ್ಗೆ ಉತ್ೆುೇಜನ ನೇಡಲತ ರನಜಯ 
ಸಕ್ನಾರ ಪದೆೇ ಪದೆೇ ಘೂೇಷಣ್ೆಗಳನತನ ಹೂೆರಡಿಸಿ ಇದಕ್ೆೆ ಆರ್ಥಾಕ ವಷಾದ ಆರೆಂಭದಲ್ಲಿಯ್ಕೇ 
ರೂ.೫೦೦ ಕ್ೂೆೇಟ್ಟಯನತನ ಘೂೇಷ್ಟ್ಸಿದಾರೂ, ಇಲ್ಲಿಯವರವೆಿಗೂ ಯನವುದೆೇ ಕರಮ ಕ್ೆೈಗೊಳಿದೆೇ ಏಕ್ನಏಕ್ಕ 
ಮೈಕ್ೂೆಡವಿ ನೆಂತಿರತವುದತ ಕೆಂಡತ ಬರತತಿುದೆ. 

 ರೈೆತ್ರಿಗ ೆಸನವಯವ ಕೃಷ್ಟ್ಯ ತ್ರಬೇೆತಿ ನೇಡತವುದರ ಜೊತ್ೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ಪೂರಕವನಗಿ ಹಸಿರೆಲ ೆ
ಗೊಬುರ ಮತ್ತು ಬೇಜ ವಿತ್ರಣ್ ೆಮನಡಲತ ಸನವಯವ ಗೊಬುರದ ಉತ್ನಪದರೆ್ ಹನಗೂ ಪೊೇಷಕ್ನೆಂಶ 
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ರೆ್ರವು ನೇಡತವುದಕ್ನೆಗಿ ಈ ಯೇಜರೆ್ಯನತನ ಆರೆಂಭಿಸಿದತಾ, ಯೇಜರೆ್ಯ ಮೂಲ ಉದೆಾೇಶವರೆ್ನೇ 
ಮರೆತಿರತವೆಂತ್ ೆ ಕೃಷ್ಟ್ ಇಲನಖಯೆತ ನಡದೆತಕ್ೂೆಳುಿತಿುದೆ. ಸನವಯವ ಸಿರಿ ಅನತದನನಕ್ನೆಗಿ ಅಜಿಾ 
ಸಲ್ಲಿಸಲತ ನಗದಿ ಮನಡಿರತವ ಅಹಾತ್ೆಯ ಮನನದೆಂಡರೆ್ಗಳು ಸೆಂದೆೇಹಕ್ಕೆೇಡತ ಮನಡಿದ.ೆ ಅಜಿಾ 
ಸಲ್ಲಿಸತವ ಸಾಯೆಂಸೆೇವನ ಸೆಂಸೆಾ ಕನಷಾ ಹತ್ತು ಹೆಕ್ೆಿೇರ  ವಯವಸನಯ ಯೇಗಯ ಜಮೇನನತನ 
ಹೊೆಂದಿರಬೇೆಕತ ಮತ್ತು ಸೆಂಸೆಾ ಗೊೇಶನಲೆಯನತನ ನವಾಹಿಸತತಿುರಬೇೆಕತ ಎೆಂಬ ಷರತ್ುನತನ 
ವಿಧಿಸಲನಗಿದಾರೂ, ಆಡಳಿತ್ ಪಕ್ಷದ ಕ್ನಯಾಕತ್ಾರತ ಹನಗೂ ಸೆಂಘ ಪರಿವನರಕ್ೆೆ ಸೇೆರಿದವರತ 
ನಡಸೆತವೆಂತ್ಹ ಸಾಯೆಂಸೆೇವನ ಸೆಂಸೆಾಗಳಿಗೆ ಮನಡಲೇೆೆಂದೆೇ ಈ ಷರತ್ುನತನ ಹನಕ್ಕರತವುದತ ಕೆಂಡತ 
ಬರತತಿುದೆ. 

 ಸನವಯವ ಸಿರಿ ಯೇಜರೆ್ಗ ೆರೂ.೫೦೦ ಕ್ೊೇಟ್ಟ ಒದಗಿಸತವ ಘೂೇಷಣ್ೆಯನತನ ೨೦೨೧-೨೨ 
ಬಜೆಟ ನಲ್ಲಿ ಪರಕಟ್ಟಸಲನಗಿತ್ತು. ಆರ್ಥಾಕ ವಷಾ ಕ್ೂೆರೆ್ಗೂೆಳಿಲತ ಕ್ಲೆವೆೇ ದಿನಗಳು ಬನಕ್ಕಯಿದತಾ, ಈ 
ಅಲನಪವಧಿಯಲ್ಲಿ ಎಲಿ ಪರಕ್ಕರಯ್ಕಗಳನತನ ಮತಗಿಸಿ ಕ್ನಯನಾದೆೇಶ ನೇಡಿ, ತ್ಯನರಿ ನಡಸೆಿರತವ ವಿಚನರವು 
ಸನವಾಜನಕ ಮಹತ್ಾವುಳಿ ವಿಷಯವನಗಿರತವುದರಿೆಂದ ಶ್ನಯವೆೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಪರಸನುಪಿಸಲತ ಬಯಸತತ್ೆುೇರೆ್. 

 ಶ್ರೇ ಜೆ.ಸಿ. ಮನಧತಸನಾಮ (ಕ್ನನೂನತ ಮತ್ತು ಸೆಂಸದಿೇಯ ವಯವಹನರಗಳ ಸಚಿವರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಏನತ ಬೆೇಕ್ನದರೂ Zero Hour ನಲ್ಲಿ ಮನತ್ರ್ನಡಬಡಬಹತದೆೇ? Whether 
whatever they think can be spoken in this House during Zero Hour? 

VICE CHAIRMAN:-  But, that subject is in the list. 

  ಶ್ರೇ ಜೆ.ಸಿ. ಮನಧತಸನಾಮ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, list ನಲ್ಲಿ ಇದನಾಕ್ಷಣ ಏನತ ಬರೆದಿದನಾರೆ?  

Sri PRAKASH K.RATHOD:- Mr. Chairman sir, I have made my 
submission. 
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 ಶ್ರೇ ಜೆ.ಸಿ. ಮನಧತಸನಾಮ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, if he is accusing the 
Government he has to bring all the documents here.  ದನಖ್ಲ ೆಎಲ್ಲಿದೆ? 

(ಗೊೆಂದಲ) 

      Sri PRAKASH K.RATHOD:- Mr. Chairman sir, I have made my 
submission on the basis of what has come in the newspapers.  

(ಗೊೆಂದಲ) 

(ಮತೆಂದತ) 

 
(741) 30.03.2022 1.20 hv.gr 
 

(ಗೊೆಂದಲ) 
 ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶ   ಕೆ್.ರನಥೊೇಡ್  :- ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ನರ್ನೆ ರನತಿರ ಪೆೇಪರ ನಲ್ಲಿ 
ಓದಿದ ವಿಚನರವರೆ್ನೇ ಇವತ್ತು ಶ್ನಯವೆೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಪರಸನುಪ ಮನಡತತಿುದಾೆೇರೆ್. 
 

(ಗೊೆಂದಲ) 
 

ಶ್ರೇ ಜೆ.ಸಿ.ಮನಧತಸನಾಮ(ಕ್ನನೂನತ ಮತ್ತು ಸೆಂಸದಿೇಯ ವಯವಹನರಗಳ ಸಚಿವರತ);- ಸರ್ನಾನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, he is accusing the Government on the basis of paper 
statements. 

(ಗೊೆಂದಲ) 
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VICE CHAIRMAN:-  Stop this.  Please sit down. 
 

(ಗೊೆಂದಲ) 
ವೆೈಸ್  ಛೆೇಮಾನ್ :- ಮನನಯ ವೆೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣಸನಾಮಯವರೇೆ, ದಯವಿಟತಿ ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂೆಳಿಿ. 

ಮನನಯ ಸಭನರ್ನಯಕರೇೆ, ತ್ನವು ಉತ್ುರವನತನ ನೇಡಿ.  
 
ಶ್ರೇ ಕೆ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ 

ಕ್ನನೂನತ ಮತ್ತು ಸೆಂಸದಿೇಯ ವಯವಹನರಗಳ ಸಚಿವರತ ಇದಕ್ೆೆ ಉತ್ುರವನತನ ಕ್ೂೆಟನಿಗಿದ.ೆ  
 

(ಗೊೆಂದಲ) 
 
ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶ   ಕ್.ೆರನಥೂೆೇಡ್  :- ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ನನನ ಶ್ನಯವೆೇಳೆಯ ಪರಸನುಪಕ್ೆೆ 

ಅವರತ ಉತ್ುರ ಹೆೇಳಬೆೇಕ್ನಗಿದೆ.  
 
VICE CHAIRMAN:-   You please sit down. 
 
ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶ   ಕ್.ೆರನಥೂೆೇಡ್  :- ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ನನನ ಶ್ನಯವೆೇಳೆಯ ಪರಸನುಪಕ್ೆೆ 

ಅವರತ ಉತ್ುರ ಹೆೇಳಬೆೇಕ್ನಗಿದೆ. ರ್ನನತ “ಏನತ ಬೆೇಕ್ನದರೂ” ಪರಸನುಪ ಮನಡಿದೆಾೇರೆ್ಯ್ಕೇ?  
(ಗೊೆಂದಲ) 
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ವೆೈಸ್  ಛೆೇಮಾನ್ :- ಮನನಯ ಪರಕ್ನಶ  ರನಥೊೇಡ್ ರವರೆೇ, ತ್ನವು ಮನತ್ರ್ನಡಿ ಆಗಿದ.ೆ ಈಗ 
ರ್ನನತ ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ೆುೇರೆ್. ದಯವಿಟತಿ ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂೆಳಿಿ. ಶ್ನಯವೆೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಬರಿೇ ರೆ್ೂೇಟ್ಟೇಸ್  ಅನತನ 
ಮನತ್ರ ಓದಬೆೇಕ್ನಗಿದೆ. ಚಚೆಾಗ ೆಅವಕ್ನಶವಿಲಿ. 

 
(ಗೊೆಂದಲ) 

 
ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶ   ಕೆ್.ರನಥೊೇಡ್  :- ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಶ್ನಯವೆೇಳೆಯಲ್ಲಿ  ಯನವುದನತನ 

ಪರಸನುಪ ಮನಡಬೇೆಕತ ಅದನತನ ಪರಸನುಪ ಮನಡಿದಾೆೇರೆ್. ನೂಯಸ್  ಪೆೇಪರ ನಲ್ಲಿ ಬೆಂದಿರತವ ವಿಷಯವರೆ್ನೇ 
ರ್ನನತ ಪರಸನುಪ ಮನಡಿದೆಾೇರ್.ೆ ಹನಗನದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕತಳಿತಿರತವವರಲೆಿ (ಪತಿರಕ್ನ ವರದಿಗನರರ ಗನಯಲರಿ ಕಡಗೆೆ 
ಕ್ೆೈ ತ್ೊೇರಿಸಿ) ಸತಳುಿ ಹೆೇಳುತ್ನುರೆಯ್ಕೇ?  

(ಗೊೆಂದಲ) 
 

ಶ್ರೇ ಜೆ.ಸಿ.ಮನಧತಸನಾಮ(ಕ್ನನೂನತ ಮತ್ತು ಸೆಂಸದಿೇಯ ವಯವಹನರಗಳ ಸಚಿವರತ);- ಸರ್ನಾನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಮನಡತತಿುರತವ ಆರೂೆೇಪಗಳ ಬಗೆೆ ಅವರ ಬಳಿ ದನಖ್ಲೆಗಳು 
ಇದಾರ ೆಕ್ೊಡಲ್ಲ. 

 
(ಗೊೆಂದಲ) 

VICE CHAIRMAN:-    No discussion during Zero Hour.  
  

(ಗೊೆಂದಲ) 
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ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆುೇಗೌಡ:- ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಪರಕ್ನಶ  ರನಥೂೆೇಡ್ ರವರತ 
ಪರಸನುಪ ಮನಡಿದ ವಿಷಯಕ್ೆೆ ಸಕ್ನಾರದಿೆಂದ ಉತ್ುರ ಬರಲ್ಲಲಿ.  

(ಗೊೆಂದಲ) 
 
ವೆೈಸ್  ಛೆೇಮಾನ್ :- ಕ್ೂೆಟ್ಟಿದನಾರ.ೆ 
 
ಡನ|| ವೆೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣಸನಾಮ:- ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಕ್ನನೂನತ ಮತ್ತು 

ಸೆಂಸದಿೇಯ ವಯವಹನರಗಳ ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರವನತನ ಕ್ೊಟ್ಟಿದನಾರೆ. 
 

(ಗೊೆಂದಲ) 
 

ಶ್ರೇ ಕೆ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಉತ್ುರವನತನ ಕ್ೊಟನಿಯಿತ್ತ. 
 
ವೆೈಸ್  ಛೆೇಮಾನ್ :- ಮನನಯ ಮರಿತಿಬೆುೇಗೌಡರೆೇ, ಉತ್ುರ ಕ್ೊಟನಿಯಿತ್ತ.  Now, next  

subject of Sri  P.R.Ramesh.  No discussion during Zero Hour. 
 

(ಗೊೆಂದಲ) 
 

ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆುೇಗೌಡ:- ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ಕ್ಕವಿಗೆ ಹೂ ಮತಡಿದತಕ್ೊೆಂಡಿಲಿ. 
ಸದನದಲ್ಲಿ ಆ ವಿಚನರ ಚಚೆಾ ಆಗಿರತವುದರಿೆಂದ ಅವರತ ಲ್ಲಖಿತ್ ರೂಪದ ಉತ್ುರವನತನ ಕ್ೊಡಬೇೆಕ್ನಗಿದೆ.  
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ವೆೈಸ್  ಛೆೇಮಾನ್ :- ಕ್ೂೆಡತತ್ನುರೆ………. ಶ್ರೇ ಪಿ.ಆರ .ರಮೇಶ ರವರೆೇ,….. 
(ಗೊೆಂದಲ) 

 
ಶ್ರೇ ಜೆ.ಸಿ.ಮನಧತಸನಾಮ:- ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಉತ್ುರವನತನ ಕ್ೊಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ ಅವರತ 

ಏರೆ್ೇನತ ಆರೂೆೇಪ ಮನಡಿದನಾರ ೆಅದಕ್ೆೆ ದನಖ್ಲೆಗಳನತನ ನೇಡಲ್ಲ. 
(ಗೊೆಂದಲ) 

VICE CHAIRMAN:-   What is going on?   Please sit down.  I am 

calling the name of Sri P.R.Ramesh. 

 
ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆುೇಗೌಡ:- ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಶ್ನಯವೆೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಚಚಾೆಯನಗಿರತವ 

ವಿಷಯಕ್ೆೆ ಸಕ್ನಾರ ಲ್ಲಖಿತ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಉತ್ುರವನತನ ಕ್ೂೆಡಬೇೆಕತ. ಇದರ ಬಗೆೆ ಮನನಯ ಸಭನರ್ನಯಕರತ 
ಹೆೇಳಬೆೇಕತ. 

(ಗೊೆಂದಲ) 
ಶ್ರೇ ಕೆ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈಗನಗಲೆೇ ಸಪಷಿವನಗಿ 

ಹೆೇಳಿದೆಾೇವೆ……. 
(ಗೊೆಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಜೆ.ಸಿ.ಮನಧತಸನಾಮ:- ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೆೇ, ಉತ್ುರ ಕ್ೊಡತವುದಿಲಿ. ಅವರತ ಏನತ 
ಬೆೇಕ್ನದರೂ ಮನತ್ರ್ನಡಬಹತದೆೇ? ಬನಯಿಗ ೆಬೆಂದ ಹನಗೆ ಮನತ್ರ್ನಡಬಹತದೆೇ? 

(ಗೊೆಂದಲ) 
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ವೆೈಸ್  ಛೆೇಮಾನ್ :- ಮನನಯ ಮರಿತಿಬೆುೇಗೌಡರೇೆ, ದಯವಿಟತಿ ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂೆಳಿಿ.  Please sit 
down. ಯನವುದೂ ದನಖ್ಲೆಗೆ ಹೊೇಗತವುದತ ಬೇೆಡ. 

(ಗೊೆಂದಲ) 
VICE CHAIRMAN:-   What is going on?   Please sit down.  

(ಗೊೆಂದಲ) 
 ಶ್ರೇ ಜೆ.ಸಿ.ಮನಧತಸನಾಮ:- ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, is it a matter to be raised 

during Zero Hour? 
(ಗೊೆಂದಲ) 

 
VICE CHAIRMAN:-   Please hear me for a minute. 

(ಗೊೆಂದಲ) 
 

ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆುೇಗೌಡ:- ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಕ್ೊಟಿೆಂತ್ಹ 
ಶ್ನಯವೆೇಳೆಯ ರೆ್ೂೇಟ್ಟೇಸ್  ಅನತನ ಪರಿಶ್ೇಲರೆ್ ಮನಡಿ, ಅದನತನ ಸದನದಲ್ಲಿ ಪರಸನುಪ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ 
ಅವಕ್ನಶ ನೇಡತವೆಂತ್ಹ ಅಧಿಕ್ನರ ತ್ಮಾ ಪಿೇಠಕ್ಕೆದೆ. ಪಿೇಠ ಕ್ೂೆಟ್ಟಿರತವ ಅವಕ್ನಶವನತನ 
ಉಪಯೇಗಿಸಿಕ್ೊೆಂಡತ ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ವಿಷಯವನತನ ಪರಸನುಪ ಮನಡಿದನಾರೆ. ಅದಕ್ೆೆ ಲ್ಲಖಿತ್ 
ರೂಪದಲ್ಲಿ ಉತ್ುರವನತನ ಕ್ೊಡಬೇೆಕ್ನಗಿರತವುದತ ಸಕ್ನಾರದ ಜವನಬನಾರಿಯನಗಿದೆ.  

 
ವೆೈಸ್  ಛೆೇಮಾನ್ :- ಸಕ್ನಾರ ಉತ್ುರ ಕ್ೂೆಡತತ್ುದೆ ಬಡಿ.  
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ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆುೇಗೌಡ:- ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಉತ್ುರ ಕ್ೂೆಡತವುದಕ್ೆೆ ಬದಲನಗಿ ದನಖ್ಲೆ 
ಕ್ೊಡಿ ಎೆಂದತ ಕ್ೆೇಳುವುದಕ್ೆೆ ಅರ್ಥವನ ಈ ರಿೇತಿಯನಗಿಯ್ಕೇ ಕ್ೆೇಳಬೆೇಕ್ನಗಿತ್ತು ಎೆಂದತ ಹೇೆಳುವೆಂತ್ಹ 
ಅಧಿಕ್ನರ ಯನವ ಸಕ್ನಾರಕೂೆ ಇಲಿ.  

(ಗೊೆಂದಲ) 
ಶ್ರೇ ಪಿ.ಆರ .ರಮೇಶ  :- ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಪನಯಿೆಂಟ  ಆಫ್  ಆಡಾರ  

(ಗೊೆಂದಲ) 
ಡನ|| ವೆೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣಸನಾಮ:- ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಸದನದ ನಯನವಳಿಗಳನತನ 

ಗೌರವಿಸಬೆೇಕತ. 
(ಗೊೆಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಜೆ.ಸಿ.ಮನಧತಸನಾಮ:- ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಆರೂೆೇಪ ಮನಡಬೆೇಕ್ನದರೆ, 
ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಸಕ್ನಾರದ ಮೇಲೆ ಆರೂೆೇಪ ಮನಡಬೇೆಕ್ನದರ,ೆ ದನಖ್ಲೆಗಳನತನ ಕ್ೊಡಬೇೆಕ್ನಗತತ್ುದೆ.  

(ಗೊೆಂದಲ) 
 
ಶ್ರೇ ಬ.ಕ್.ೆಹರಿಪರಸನದ  (ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ):- ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ 

ಪಿ.ಆರ .ರಮೇಶ ರವರತ ಪನಯಿೆಂಟ  ಆಫ್  ಆಡಾರ  ಅನತನ ರೈೆಸ್  ಮನಡಿದನಾರ.ೆ  
 

(ಗೊೆಂದಲ) 
 
ಶ್ರೇ ಜೆ.ಸಿ.ಮನಧತಸನಾಮ:- ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ ಶ್ನಯವೆೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಪನಯಿೆಂಟ  ಆಫ್  

ಆಡಾರ  ರೈೆಸ್  ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಬರತವುದಿಲಿ. Where is the question of allowing point 
of order during the Zero Hour? 
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(ಗೊೆಂದಲ) 

VICE CHAIRMAN:- Please sit down.  
(ಗೊೆಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಜೆ.ಸಿ.ಮನಧತಸನಾಮ:- ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ಸಕ್ನಾರದ ವತಿಯಿೆಂದ 
ಕ್ೆೇಳುತಿುದೆಾೇರೆ್. ಅವರತ ಮನಡಿರತವ ಆರೂೆೇಪಗಳಿಗೆ ದನಖ್ಲೆಗಳನತನ ಕ್ೊಡಲ್ಲ. 

 
ಶ್ರೇ ಕ್ೊೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ ಮನನಯ 

ಪರಕ್ನಶ  ರನಥೊೇಡ್ ರವರತ ಪರಸನುಪ ಮನಡಿರತವ ಆರೂೆೇಪಭರಿತ್ವನಗಿರತವ ಶ್ನಯವೆೇಳೆಯ ಪರಸನುಪಕ್ೆೆ 
ಮನನಯ ಕ್ನನೂನತ ಮತ್ತು ಸೆಂಸದಿೇಯ ವಯವಹನರಗಳ ಸಚಿವರತ “ಇದರಲ್ಲಿ ಮನಡಿರತವ ಆರೂೆೇಪಗಳಿಗೆ 
ಆಧನರವಿಲಿ” ಎೆಂದತ ತ್ಳಿಿ ಹನಕ್ಕದನಾರ.ೆ ಆದನಗೂಯ ಕೂಡ ಮನನಯ ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ ಲ್ಲಖಿತ್ 
ರೂಪದಲ್ಲಿ ಉತ್ುರವನತನ ಕ್ೊಡಿ ಎೆಂದತ ಕ್ೆೇಳುತಿುದನಾರೆ. ಆರೂೆೇಪಕ್ೆೆ ಆಧನರಗಳು ಇದಾರ ೆ ಮನನಯ 
ಸದಸಯರತ ಅವುಗಳನತನ ಕಳುಹಿಸಿಕ್ೂೆಡಲ್ಲ, ಅದನತನ ಪರಿಶ್ೇಲರ್ ೆಮನಡಿ ಉತ್ುರವನತನ ಕ್ೊಡಲನಗತತ್ುದೆ.  

(ಗೊೆಂದಲ) 
 
ವೆೈಸ್  ಛೆೇಮಾನ್ :- ಮತೆಂದಿನ ಶ್ನಯವೆೇಳೆಯ ಪರಸನುಪ ಮನನಯ ಪಿ.ಆರ .ರಮೇಶ  ಅವರದತ. 

Further no discussion. ಯನವುದೂ ದನಖ್ಲೆಗ ೆಹೊೇಗಬನರದತ. This is Zero Hour. 
What do you mean?  ಅವರತ ಉತ್ುರ ಕ್ೊಡತತ್ೆುೇವೆೆಂದತ ಹೇೆಳಿದನಾರೆ. ಅದಕ್ೆೆ ಆತ್ೆಂಕ ಏಕ್?ೆ  
No, this is not good. 

(ಗೊೆಂದಲ) 
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ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆುೇಗೌಡ:- ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಹೂೆಸ ಸೆಂಪರದನಯಗಳನತನ ಈ ಸದನದಲ್ಲಿ 
ಹತಟತಿ ಹನಕತವುದತ ಬೆೇಡ. ಸೆಂಪರದನಯಗಳನತನ ಮೇರಬನರದತ. ತ್ನವು ಅವರಿೆಂದ ಉತ್ುರ ಕ್ೂೆಡಿಸಿ. 

(ಗೊೆಂದಲ) 
 
ವೆೈಸ್  ಛೆೇಮಾನ್ :- ಉತ್ುರ ಕ್ೊಡತತ್ನುರ.ೆ ಮನನಯ ಸಭನರ್ನಯಕರೇೆ, ಅವರ ಪರಸನುಪಕ್ೆೆ ಏನತ 

ಉತ್ುರವನತನ ನೇಡಬಹತದತ. ಅದನತನ ದಯಮನಡಿ ಕ್ೂೆಡಿ.  
 

(ಗೊೆಂದಲ) 
ಶ್ರೇ ಬ.ಕೆ್. ಹರಿಪರಸನದ  :- ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ……… 

(ಗೊೆಂದಲ) 
 
ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶ   ಕೆ್.ರನಥೊೇಡ್  :- ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಕ್ನನೂನತ ಸಚಿವರತ 

ದನಖ್ಲೆಗಳನತನ ಕ್ೂೆಡಿ ಎೆಂದತ ಕ್ೆೇಳುತಿುದನಾರೆ.  
(ಗೊೆಂದಲ) 

 
ವೆೈಸ್  ಛೆೇಮಾನ್ :- ಮನನಯ ಪರಕ್ನಶ  ರನಥೊೇಡ್ ರವರೆೇ, ಮನನಯ ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ 

ರ್ನಯಕರತ ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ನೆಂತಿದನಾರ.ೆ ತ್ಮಾ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರಿಗೇೆ ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ತ್ನವು 
ಬಡತತಿುಲಿವೆೆಂದರ ೆಹೆೇಗೆ?  

 
ಶ್ರೇ ಬ.ಕೆ್.ಹರಿಪರಸನದ (ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ):- ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇದತ 

ವಯವಸೆಾಯ ಪರಶೆನಯನಗಿದೆ. ಮನನಯ ಪಿ.ಆರ . ರಮೇಶ ರವರತ ಪನಯಿೆಂಟ  ಆಫ್  ಆಡಾರ  ರೈೆಸ್  
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ಮನಡಿದನಾರ.ೆ ಏಕ್ೆೆಂದರ,ೆ ಈ ಶ್ನಯವೆೇಳೆಯ ಪರಸನುಪಕ್ೆೆ ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರತ ಅನತಮತಿಯನತನ 
ಕ್ೊಟ್ಟಿದನಾರೆ. ಅದನತನ ಪರಶೆ ನ ಮನಡಿದನಗ, it is a point of order. ಅದಕ್ನೆಗಿ ಮನನಯ 
ಪಿ.ಆರ .ರಮೇಶ  ಅವರಿಗೆ ಅವಕ್ನಶವನತನ ನೇಡಬೆೇಕ್ೆೆಂದತ ಕ್ೆೇಳಿಕ್ೊಳುಿತಿುದೆಾೇರ್ೆ.  

(ಗೊೆಂದಲ) 
ಶ್ರೇ ಜೆ.ಸಿ.ಮನಧತಸನಾಮ:- ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಶ್ನಯವೆೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಪನಯಿೆಂಟ  ಆಫ್  

ಆಡಾರ ಗೆ ಅವಕ್ನಶವಿಲಿ.  
(ಗೊೆಂದಲ) 

 
ಶ್ರೇ ಬ.ಕೆ್.ಹರಿಪರಸನದ  :- ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ಸಕ್ನಾರ ಕ್ೊಡಬೆೇಕ್ನಗಿರತವ 

ಉತ್ುರದ ಬಗೆೆ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುಲಿ. ರ್ನನತ ಕ್ೆೇಳುತಿುರತವುದತ ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರತ ಅದಕ್ೆೆ 
ಅವಕ್ನಶವನತನ ಕ್ೊಟ್ಟಿದನಾರ.ೆ ಅದರೆ್ನೇ ಪರಶೆನ ಮನಡಿದನಗ, ವಯವಸೆಾಯ ಪರಶೆನ ಬರತತ್ುದೆ. ಆದಾರಿೆಂದ 
ಪನಯಿೆಂಟ  ಆಫ್  ಆಡಾರ ಗೆ ಅವಕ್ನಶವನತನ ನೇಡಬೆೇಕ್ೆನತನವುದತ ನನನ ಮನವಿಯನಗಿದೆ.  

 
ವೆೈಸ್  ಛೆೇಮಾನ್ :- ಮನನಯ ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರೇೆ, ವನಸುವವನಗಿ ಶ್ನಯವೆೇಳೆಯಲ್ಲಿ 

ಯನವುದೆೇ ರಿೇತಿಯ ಚಚಾೆಗೆ ಅಕ್ನಶವಿರತವುದಿಲಿ. ರ್ನನತ ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ಈ ವಿಚನರವನಗಿ ಉತ್ುರವನತನ 
ಕ್ೊಡಲತ ಹೆೇಳಿದೆಾೇರ್ ೆ ಅವರತ ಉತ್ುರ ಕ್ೊಡತತ್ನುರೆ. ಈಗ ಮನನಯ ಪಿ.ಆರ . ರಮೇಶ ರವರತ ತ್ಮಾ 
ಶ್ನಯವೆೇಳೆಯ ಪರಸನುಪವನತನ ಮೆಂಡಿಸಬೆೇಕ್ನಗಿದೆ.  

 
 
 
 



   129 
                                        ವಿಪ/೩೦-೦೩-೨೦೨೨ 
  

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

  ಐ) ವಿಷಯ: ಬೆೆಂಗಳೂರತ ಮಹನನಗರ ಪನಲ್ಲಕ್ ೆವನಯಪಿುಯಲ್ಲಿ ಅನಧಿಕೃತ್                   
                 ಕಟಿಡಗಳ ನಮನಾಣದ ಬಗೆೆ. 
     ----   
ಶ್ರೇ ಪಿ.ಆರ .ರಮೇಶ  (ರ್ನಮ ನದೆೇಾಶ್ತ್ರತ):- ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಬೆೆಂಗಳೂರತ 

ಮಹನನಗರ ಪನಲ್ಲಕ್ ೆವನಯಪಿುಯಲ್ಲಿ ಅನಧಿಕೃತ್ ಹನಗೂ ಪರವನನಗಿ ಪಡದೆತ ಅದರ ವಿರತದಿ ಕಟ್ಟಿರತವ 
ಎಲನಿ ರಿೇತಿಯ ಕಟಿಡಗಳ ಸೆಂಖೆಯ 1,49,000 ಇದೆಯ್ಕೆಂದತ ಮನಧಯಮದ ಮತಖನೆಂತ್ರ ತಿಳಿದಿರತತ್ುೆೇರೆ್. 
ಈ ರಿೇತಿ ಅನಧಿಕೃತ್ ಹನಗೂ ಪರವನನಗಿ ವಿರತದಿ ಕಟಿಡಗಳನತನ ನಮಾಸಿರತವುದಕ್ೆೆ ಯನರತ ಕ್ನರಣ, 
ಸಕ್ನಾರವೆೇ ಅರ್ಥವನ ಪನಲ್ಲಕ್ೆಯ್ಕೇ? 

ಈ ರಿೇತಿ ಅನಧಿಕೃತ್ ಹನಗೂ ಪರವನನಗಿ ವಿರತದಿವನಗಿ ಕಟಿಡಗಳನತನ ಕಟತಿವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 
ಕ್ನನೂನತಗಳು ಇದಾರತ ಸಹ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಅಕರಮಗಳನತನ ನಯೆಂತಿರಸಲತ ಏಕ್ ೆಮತೆಂದನಗಿರತವುದಿಲಿ;  
ಹನಗೆೇ ನಯೆಂತಿರಸಲತ ವಿಫಲವನಗಿರತವ ಇೆಂತ್ಹ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪನಲ್ಲಕ್ೆ ಅರ್ಥವನ ಸಕ್ನಾರ ಎಷತಿ 
ಆಡಳಿತ್ನತ್ಾಕವನಗಿ ಕರಮಗಳನತನ ಕ್ೆೈಗೊೆಂಡಿದೆ?  

ವಸತಿ ಮತ್ತು ವಸತಿಯ್ಕೇತ್ರ ಕಟಿಡಗಳು ಭೂ ಉಪಯೇಗ, ಕಟಿಡ ನಬೆಂಧರೆ್ಗಳು, ವಲಯ 
ನಯೆಂತಿರಸತವ ಕ್ನಯಿದೆಗಳ ಅಡಿ ಎಷತಿ ಉಲಿೆಂಘಿತ್ ಕಟಿಡಗಳ ಮೇಲ ೆಪನಲ್ಲಕ್ ೆನಯೆಂತಿರಸಿದ?ೆ 

ಮೇಲೆ ಹೆೇಳಿರತವ ವಿಷಯಕ್ೆೆ ಹನಗೂ ಪರಕರಣಗಳಿಗ ೆಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದೆಂತ್ೆ ಮನಧಯಮಗಳಲ್ಲಿ 1.49 
ಲಕ್ಷ ಅನಧಿಕೃತ್ ಕಟಿಡಗಳು ಪತ್ುೆಯನಗಿದ ೆ ಎೆಂಬ ಸತದಿಾಯಿೆಂದ ಬೆೆಂಗಳೂರತ ನಗರದ ಕಟಿಡದ 
ಮನಲ್ಲೇಕರಿಗ ೆ ಭಯ-ಭಿೇತಿ ಹತಟ್ಟಿಸತವ ತ್ೆಂತ್ರವನಗಿ ಕ್ನಣತತಿುದೆ ಹನಗೂ ಇದರಿೆಂದ ಭರಷ್ನಿಚನರಕ್ೆೆ 
ಕತಮಾಕತೆ ನೇಡಿದೆಂತಿದೆ. ಆದಾರಿೆಂದ ಸಕ್ನಾರ, ಪನಲ್ಲಕ್ ೆ ಈ ಸತದಿಾಯ ಬಗೆೆ ಈ ಸಭೆಗೆ ಹನಗೂ 
ಬೆೆಂಗಳೂರತ ರ್ನಗರಿಕರಿಗ ೆ ಸಪಷ್ಟ್ಿೇಕರಣ ನೇಡಿ ಸಕ್ನಾರದ ಕರಮಗಳ ಬಗೆೆ ವರದಿ ನೇಡಲತ ಶ್ನಯ 
ವೆೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಪರಸನುಪಿಸತತಿುದಾೆೇರ್ೆ. 
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ಶ್ರೇ ಕೆ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ 
ಮತಖ್ಯಮೆಂತಿರಗಳಿೆಂದ ಉತ್ುರವನತನ ಕ್ೊಡಿಸಲನಗತತ್ುದೆ.  

 
  ಒ)ವಿಷಯ: ಕಲನಯಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಭನಗದ ತ್ೊಗರಿ ಬೆಳಗೆನರರಿಗೆ  
       10 ಹೆರ್ .ಪಿ. ಸನಮರ್ಥಯಾದ ಪೆಂಪ ಸಟೆ  ವರಗೆೆ ಉಚಿತ್ ವಿದತಯತ  
                        ನೇಡತವ ಬಗೆೆ. 

----  
 
ಶ್ರೇ ಶಶ್ೇಲ್   ಜಿ.ನಮೇಶ್(ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್ ೆೇತ್ರ):- ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇತಿುೇಚೆಗ ೆ ರನಜಯ 

ಸಕ್ನಾರ ರನಜಯದಲ್ಲಿರತವ 10 ಹೆರ್ .ಪಿ. ಸನಮರ್ಥಯಾದ ಪೆಂಪ ಸಟೆ  ಹೂೆೆಂದಿರತವ ಕ್ನಫಿ ಬೆಳೆಗನರರಿಗ ೆ
ಉಚಿತ್ ವಿದತಯತ  ಒದಗಿಸಲತ ಮತೆಂದನಗಿರತವುದತ ನಜಕೂೆ ಸನಾಗತ್ನಹಾ. ಅದರೆಂತ್ ೆ ಕಲನಯಣ 
ಕರ್ನಾಟಕ ಭನಗದ ಪರಮತಖ್ ವನಣಿಜಯ ಬೆಳೆಯನಗಿರತವ ತ್ೊಗರಿ ಬೆಳೆಯನತನ ಕಲಬತರಗಿ ಜಿಲೆಿಯ 
ವನಯಪಿುಯಲ್ಲಿ ಸತಮನರತ ಐದೂವರ ೆಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ೆಿೇರ  ಪರದೇೆಶದಲ್ಲಿ ಬಳೆೆಯತತಿುದತಾ, ಅಷ್ೆಿೇ ಅಲಿದೆೇ ತ್ೂೆಗರಿ 
ದಿೇಘಾಾವಧಿ ಬೆಳೆಯಲಿದೇೆ ಹೆಚಿಚನ ಖ್ಚತಾ ಬರತವ ಬಳೆಯೆನಗಿರತತ್ುದೆ. ಇದಕ್ೆೆ ವಿದತಯತ  ಅವಶಯಕತ್ೆಯತ 
ಸಹ ಇದ.ೆ ತ್ೊಗರಿ ಬೆಳೆಯತ ಮಳೆಯನಧನರಿತ್ ಬೆಳೆಯನಗಿದಾರೂ ಅಲಪ ಪರಮನಣದ ನೇರತ ಸೆಂಗರಹವಿದಾರೆ 
ಅದನತನ ಬೆಳೆಗ ೆ ಬಳಸಿ ಸಮೃದಿವನಗಿ ಬೆಳೆಯಬಹತದನಗಿದೆ. ಒೆಂದತ ವೇೆಳೆ ಮಳೆ ಬನರದೆೇ ಇದಾರೆ 
ಪೆಂಪ ಸಟೆ  ಮೂಲಕ ನೇರತ ಹರಿಸತವುದತ ಮತಖ್ಯವನಗಿರತತ್ುದೆ.  

ಆದಾರಿೆಂದ ಕ್ನಫಿ ಬೆಳೆಗನರರಿಗ ೆ 10 ಹೆರ್ .ಪಿ. ಉಚಿತ್ ವಿದತಯತ  ಒದಗಿಸಲತ ಮತೆಂದನಗಿರತವ 
ರನಜಯ ಸಕ್ನಾರವು ಇದರೆಂತ್ೆಯ್ಕೇ ಕಲನಯಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಭನಗದ ಪರಮತಖ್ ವನಣಿಜಯ ಬೆಳೆಯನಗಿರತವ 
ತ್ೊಗರಿ ಬಳೆೆಗೂ ಸಹ 10 ಹೆರ್ .ಪಿ. ಉಚಿತ್ ವಿದತಯತ  ನೇಡಿ ನಮಾ ಭನಗದ ರೈೆತ್ರಿಗ ೆ ಅನತಕೂಲ 
ಮನಡಿಕ್ೊಡಬೆೇಕ್ೆೆಂದತ ಈ ಮೂಲಕ ಒತ್ನುಯಿಸತತಿುದೆಾೇರೆ್.  
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ಶ್ರೇ ಕೆ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ 

ಮತಖ್ಯಮೆಂತಿರಗಳಿೆಂದ ಉತ್ುರವನತನ ಕ್ೊಡಿಸಲನಗತತ್ುದೆ.  
 

(742) 30.3.2022  1.30  ಪಿಕ್ೆ:ಎೆಂಡಿ 
 ಓ)ವಿಷಯ: ಮೈಸೂರತ ಜಿಲೆಿ, ತಿ.ನರಸಿೇಪತರ ತ್ನಲೂಿಕತ, ಅಕೂೆರತ ಗನರಮದ ಮೃತ್ 
                 ವಿದನಯರ್ಥಾನ ನತ್ಯಶ್ರೇ ಇವರ ಕತಟತೆಂಬದವರಿಗೆ 15.00 ಲಕ್ಷ ಪರಿಹನರ  

    ನೇಡತವ ಬಗೆೆ. 
 

 ಶ್ರೇ ಸಿ.ಎನ್ .ಮೆಂಜೆೇಗೌಡ (ಸಾಳಿೇಯ ಸೆಂಸೆಾಗಳ ಕೆ್ೇತ್ರ):- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪ್ತಿಗಳೆ, ರನಜಯದಲ್ಲಿ 
ಎಸ್ .ಎಸ್ .ಎಲ್ .ಸಿ. ಪರಿೇಕ್ ೆಪನರರೆಂಭವನಗಿದ.ೆ  ಕಳೆದ ಎರಡತ ವಷಾಗಳಿೆಂದ ಕ್ೊರೂೆೇನ ಹಿರೆ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ 
ಪರಿೇಕ್ನ ಕ್ೆೇೆಂದರದಿೆಂದ ದೂರ ಉಳಿದಿದಾ ಮಕೆಳು ಈ ಬನರಿ ಪರಿೇಕ್ೆಯನತನ ಬರೆದಿರತವುದತ ಮಕೆಳು 
ಮತ್ತು ಪೂೆೇಷಕರಲ್ಲಿ ಆನೆಂದವನತನ ಉೆಂಟತ ಮನಡಿದೆ ಎೆಂದರೆ ತ್ಪನಪಗಲನರದತ.  ಜಾಲೆಂತ್ ಸಮಸೆಯಗಳ 
ಇದಾ ಸೆಂಬೆಂಧ ಈ ಬನರಿ ಪರಿೇಕ್ ೆ ನಡಯೆತತ್ುದೆಯೇ ಇಲಿವೇ ಎನತನವ ಚಚೆಯಯೆಂದಿಗ ೆ
ನಗದಿಯನದರೂ ಪರಿೇಕ್ೆಗ ೆ ಮಕೆಳು ಹನಜರನಗತತಿುರತವುದತ ಎಲನಿ ಚಚಿಾತ್ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಪೂಣಾ 
ವಿರನಮ ನೇಡಿದೆಂತ್ನಗಿದೆ.  ಪರಸಕು ಸನಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿಗೆ  ಪರಿೇಕ್ೆ ಶೇೆಕಡನ ೯೭.೫೭ರಷತಿ 
ಮಕೆಳು ಹನಜರನಗತವ ಮೂಲಕ ರ್ನನತ ನಮಾ ಜಿೇವನ ಭವಿಷಯವನತನ ರೂಪಿಸತವ ಕಡಗೆಿದ ೆಎೆಂಬತದನತನ 
ಸನವಾಜನಕರಿಗ ೆ ತ್ೊೇಪಾಡಿಸತತಿುರತವುದತ ಒಳೆಿಯ ಸೆಂಗತಿಯನಗಿದೆ.  ಆದರೆ ಪರಸತುತ್ 
ಪನರರೆಂಭವನಗಿರತವ ಎಸ್ .ಎಸ್ .ಎಲ್ .ಸಿ. ಪರಿೇಕ್ೆಯಲ್ಲಿ ಒಬು ಶ್ಕ್ಷಕ ಸೇೆರಿದೆಂತ್,ೆ ಪರಿೇಕ್ನ ಕ್ೆೇೆಂದರದಲ್ಲಿ 
ವಿದನಯರ್ಥಾನ ಸನವನನಪಿಪರತವುದತ ತ್ತೆಂಬನ ದತಃಖ್ಕರವನದ ಸೆಂಗತಿಯನಗಿದೆ.  ಅವರ ಆತ್ಾಕ್ೆೆ  
ಶನೆಂತಿಯನತನ ಕ್ೊೇರತತ್ನು, ಅವರ ಕತಟತೆಂಬ ವಗಾದವರಿಗ ೆದತಃಖ್ ಭರಿಸತವ ಶಕ್ಕುಯನತನ ಭಗವೆಂತ್ 
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ನೇಡಲೆೆಂದತ ಪನರರ್ಥಾಸತತ್ೆುೇರೆ್.  ಮೈಸೂರತ ಜಿಲೆಿ ತಿ.ನರಸಿೇಪತರ ತ್ನಲೂಿಕತ, ಅಕೂೆರತ ಗನರಮದ 
ವಿದನಯರ್ಥಾನ ನತ್ಯಶ್ರೇ ಕತಟತೆಂಬದವರಿಗೆ ಶ್ಕ್ಷಣ ಇಲನಖ ೆ ರೂ. ೧ ಲಕ್ಷ ಪರಿಹನರ ನೇಡಿದತಾ,  ಇದತ 
ಏರೆ್ೇನೂ ಸನಲದತ.  ಇತಿುೇಚೆಗ ೆನಡದೆ ಕ್ೆಲವು ಘಟರೆ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಡಿದವರಿಗ ೆರೂ. ೨೫ ಲಕ್ಷ, ರೂ.೧೫ 
ಲಕ್ಷ, ರೂ. ೧೦ ಲಕ್ಷ ಪರಿಹನರ ನೇಡಿದೆ.  ಆದರೆ ಸಕಾಯರ ದಲ್ಲತ್ ವಿದನಯರ್ಥಾನಗೆ ಕ್ೆೇವಲ ರೂ. ೧ ಲಕ್ಷ 
ನೇಡಿರತವುದನತನ ಖ್ೆಂಡಿಸತತ್ನು,  ಪರಿೇಕ್ನ ಕ್ೆೇೆಂದರದಲ್ಲಿ ಮೃತ್ಪಟಿ ವಿದನಯರ್ಥಾನ ನತ್ಯಶ್ರೇ 
ಕತಟತೆಂಬದವರಿಗೆ ರೂ. ೧೫ ಲಕ್ಷಗಳ ಪರಿಹನರವನತನ ಘೂೇಷ್ಟ್ಸಬೆೇಕ್ೆೆಂದತ ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮೆಂತಿರಗಳಲ್ಲಿ 
ವಿನೆಂತಿ ಮನಡಿಕ್ೊಳುಿತ್ೆುೇರೆ್. 

 ಶ್ರೀ ಕೊೀಟ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪ್ೂಜಾರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪ್ತಿಗಳೆ, ಮನನಯ 
ಮತಖ್ಯಮೆಂತಿರಗಳಿೆಂದ ಇದಕ್ೆೆ ನೆಂತ್ರ ಉತ್ುರ ಕ್ೊಡಿಸತತ್ೆುೇರೆ್. 

 

05. ಸಭನಪತಿಯವರ ಅನತಮತಿ ಮೇರೆಗೆ ಪರಸನುಪಿಸಲನಗಿದಾ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದೆಂತ್ೆ ಸಚಿವರ 
ಹೆೇಳಿಕ್ೆಗಳು.   

  ಅ) ವಿಷಯ: ೬-೮ರ್ೇೆ ತ್ರಗತಿ ಶ್ಕ್ಷಕರ ರೆ್ೇಮಕ್ನತಿ ಪರವೆೇಶ ಪರಿೇಕ್ೆ ನಡಸೆಲತ ಹೆಚಿಚನ 
        ಕ್ನಲನವಕ್ನಶ ಕ್ೊೇರಿಕ್ೆಯ ಬಗೆೆ. 
 ಶ್ರೀ ಕೊೀಟ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪ್ೂಜಾರಿ:(ಸಭನರ್ನಯಕರತ)(ಪನರರ್ಥಮಕ ಮತ್ತು ಪೌರಢ ಶ್ಕ್ಷಣ ಹನಗೂ 
ಸಕ್ನಲ ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ):- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪ್ತಿಗಳೆ,  ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ ಶಶ್ೇಲ್  ಜಿ.ನಮೇಶ್ 
ಯವರತ ದಿರ್ನೆಂಕ:  28.೦3.2022ರೆಂದತ ಶ್ನಯವೆೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಪರಸನುಪಿಸಿದ ವಿಷಯಕ್ೆೆ 
ಸಂಬಂಧಪ್ಟ್ಟಂತ ೆಸದನದಲ್ಲಿ ಉತ್ುರವನತನ ಮೆಂಡಿಸತತಿುದೆಾೇರ್ೆ.   

    (ಉತ್ುರ ಪರತಿ ಲಗತಿು ಸಲನಗಿದೆ) 
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 ಆ) ವಿಷಯ: ಸನವಾಜನಕ ಶ್ಕ್ಷಣ ಇಲನಖಯೆ ಬ.ಆರ .ಸಿ. ಕ್ ೆೇೆಂದರಕೆ್ೆ ರೆ್ೇಮಕ್ನತಿ ಕತರಿತ್ತ. 
  
 ಶ್ರೀ ಕೊೀಟ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪ್ೂಜಾರಿ:(ಸಭನರ್ನಯಕರತ)(ಪನರರ್ಥಮಕ ಮತ್ತು ಪೌರಢ ಶ್ಕ್ಷಣ ಹನಗೂ 
ಸಕ್ನಲ ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ):-  ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪ್ತಿಗಳೆ,  ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ ಚಿದನನೆಂದ  
ಎೆಂ.ಗೌಡರವರತ ದಿರ್ನೆಂಕ:  28.3.2022ರೆಂದತ ಶ್ನಯ ವೆೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಪರಸನುಪಿಸಿದ ವಿಷಯಕ್ೆೆ 
ಸಂಬಂಧಪ್ಟ್ಟಂತ ೆಸದನದಲ್ಲಿ ಉತ್ುರವನತನ ಮೆಂಡಿಸತತಿುದೆಾೇರ್ೆ.   

    (ಉತ್ುರ ಪರತಿ ಲಗತಿು ಸಲನಗಿದೆ) 
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06. ಸಭೆಯ ಮತೆಂದಿಡಲನದ ಕ್ನಗದ ಪತ್ರಗಳು 

(ಐದರೆ್ೇ ಪಟ್ಟಿ) 

ಬತಧವನರ, ದಿರ್ನೆಂಕ 30ರ್ೆೇ ಮನರ್ ಾ, 2022 

I. ಶ್ರೀ ಕೊೀಟ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪ್ೂಜಾರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ)(ಮತಖ್ಯಮೆಂತಿರಗಳ ಪರವನಗಿ): -   ರನಜಯ 
ಹಣಕ್ನಸತ ಸೆಂಸೆಾಗಳ ಅಧಿನಯಮ 1951ರ ಪರಿಚೆಿೇದ ೩೭(೭)ರನಾಯ 

ಕ್ರ್ಾಯಟ್ಕ್ ರನಜಯ ಹಣಕ್ನಸತ ಸೆಂಸೆಾಯ 2020-21ರೆ್ೇ ಸನಲ್ಲನ ಲೆಕೆಪರಿಶೆ್ೇಧರ್ನ ವರದಿ   
ಮೆಂಡಿಸತತಿುದಾೆೇರೆ್. 

II. ಶ್ರೀ ಕೊೀಟ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪ್ೂಜಾರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ)(ಭನರಿ ಮತ್ತು ಮಧಯಮ ನೇರನವರಿ ಸಚಿವರ 
ಪರವನಗಿ):- 

ಕ್ನಡನ ಅಧಿನಯಮ 1980ರ ಕಲೆಂ 24(2)ರನಾಯ 

೧. ಅಚತಚಕಟತಿ ಪರದೇೆಶನಭಿವೃದಿಿ ಪನರಧಿಕ್ನರ ಕ್ನವೇೆರಿ ಜಲನನಯನ ಯೇಜರೆ್ಗಳು,  ಮೈಸೂರತ ಇದರ 
2020-21ನ ಸನಲ್ಲನ ವನಷ್ಟ್ಾಕ ವರದಿ ಮತ್ತು ಸಿಾತಿ ವಿವರಣ್ನ ಪಟ್ಟಿ. 

೨. ಭದನರ ಅಚತಚಕಟತಿ ಪರದೆೇಶನಭಿವೃದಿಿ ಪನರಧಿಕ್ನರ ಶ್ವಮಗೆ ಇದರ 2020-21ರೆ್ೇ ಸನಲ್ಲನ ವನಷ್ಟ್ಾಕ 
ವರದಿ ಮತ್ತು ಲೆಕೆಪರಿಶೆ್ೇಧರ್ನ ವರದಿಯನತನ ಮೆಂಡಿಸತತಿುದೆಾೇರ್.ೆ 

III. ಶ್ರೀ ಕೊೀಟ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪ್ೂಜಾರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ)(ಗನರಮೇಣ್ನಭಿವೃದಿಿ ಮತ್ತು ಪೆಂಚನಯತ  
ರನಜ  ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ):- 

ಕ್ರ್ಾಯಟ್ಕ್ ರನಜಯ ಗನರಮೇಣ್ನಭಿವೃದಿಿ ಮತ್ತು ಪೆಂಚನಯತ  ರನಜ  ವಿಶ್ವವಿದ್ಾಯಲರ್ದ ವಿನಯಮಗಳು 
2018ರ ಪರಕರಣ ೩(೨) ರನಾಯ 
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ಕ್ರ್ಾಯಟ್ಕ್ ರನಜಯ ಗನರಮೇಣ್ನಭಿವೃದಿಿ ಮತ್ತು ಪೆಂಚನಯತ  ರನಜ  ವಿಶ್ವವಿದ್ಾಯಲರ್ದ, ಗದಗ ಇದರ 
2020-21ರೆ್ೇ ಸನಲ್ಲನ ವನಷ್ಟ್ಾಕ ವರದಿಯನತನ ಮೆಂಡಿಸತತಿುದೆಾೇರ್ೆ. 

IV. ಶ್ರೀ ಕೊೀಟ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪ್ೂಜಾರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ)(ಸನರಿಗ,ೆ ಪ್ರಿಶ್ಷ್ಟ ಪ್ಂಗಡಗಳ ಕಲನಯಣ 
ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ):- 

ರಸೆು ಸನರಿಗೆ ನಗಮಗಳ ಅಧಿನಯಮ 1950ರ ಕಲೆಂ ೩೫(೩)ರನಾಯ 

ವನಯತವಯ ಕ್ರ್ಾಯಟ್ಕ್ ರಸೆು ಸನರಿಗ ೆ ಸೆಂಸೆಾಯ 2020-21ರೆ್ೇ ಸನಲ್ಲನ ವನಷ್ಟ್ಾಕ ವರದಿ 
(ಲೆಕೆಪರಿಶೆ್ೇಧರ್ನ ವರದಿ ಒಳಗೊೆಂಡೆಂತ್)ೆಯನತನ ಮೆಂಡಿಸತತಿುದಾೆೇರೆ್. 

V. ಶ್ರೀ ಕೊೀಟ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪ್ೂಜಾರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ)(ಸಣಾ ನೇರನವರಿ, ಕ್ನನೂನತ, ಸೆಂಸದಿೇಯ 
ವಯವಹನರಗಳು ಮತ್ತು ಶನಸನ ರಚರ್ೆ ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ):- 

ಕ್ರ್ಾಯಟ್ಕ್ ರನಜಯ ಮನನವ ಹಕತೆಗಳ ಸೆಂರಕ್ಷಣ್ೆ ಅಧಿನಯಮ 1993ರ ಕಲೆಂ ೨೦(೧) ಮತ್ತು (೨) 
ಮತ್ತು ಕ್ರ್ಾಯಟ್ಕ್ ರನಜಯ ಮನನವ ಹಕತೆಗಳ ಆಯೇಗದ (ಕ್ನಯಾವಿಧನನ) ನಯೆಂತ್ರಣಗಳು, 
೨೦೦೭ರ ಕಲೆಂ ೩೨ರನಾಯ 

ಕ್ರ್ಾಯಟ್ಕ್ ರನಜಯ ಮನನವ ಹಕತೆಗಳ ಆಯೇಗದ 2020-21ರೆ್ೇ ಸನಲ್ಲನ ವನಷ್ಟ್ಾಕ ವರದಿಯನತನ 
ಮೆಂಡಿಸತತಿುದಾೆೇರೆ್. 

 ಸಭಾಪ್ತಿರ್ವರು:- ಮೆಂಡಿಸಲನಯಿತ್ತ. 

VI ಶ್ರೀ ಕೊೀಟ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪ್ೂಜಾರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ)(ಬೃಹತ  ಮತ್ತು ಮಧಯಮ ಕ್ೆೈಗನರಿಕ್ೆಗಳ 
ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ):- 
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ಕೆಂಪನ ಕ್ ನಯ್ಕಾ ೨೦೧೩ರ ಕಲೆಂ ೩೯೪(೨)ರ ಪರಕ್ನರ 

ಕ್ರ್ಾಯಟ್ಕ್ ಸೂೆೇಪೆ  ಮತ್ತು ಡಿಟಜಾೆಂಟೆ  ಲ್ಲಮಟೆಡ್ ನ 2020-21ರೆ್ೇ ಸನಲ್ಲನ ವನಷ್ಟ್ಾಕ ವರದಿ (ಲೆಕೆ 
ಪರಿಶೆ್ೇಧರ್ನ ವರದಿ ಒಳಗೊೆಂಡೆಂಡತೆ್)ಯನತನ ಮೆಂಡಿಸತತಿುದೆಾೇರ್ೆ. 

VII. ಶ್ರೀ ಕೊೀಟ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪ್ೂಜಾರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ)(ಇೆಂಧನ, ಕನನಡ ಮತ್ತು ಸೆಂಸೃತಿ ಸಚಿವರ 
ಪರವನಗಿ):- 

ಕೆಂಪನ ಕ್ ನಯ್ಕಾ 2013ರ ಸಕೆ್ಷನ್  ೩೯೫(೧)ರನಾಯ 

ಹತಬುಳಿಿ ವಿದತಯತ  ಸರಬರನಜತ ಕೆಂಪನ ನಯಮತ್ದ 2020-21ರೆ್ೇ ಸನಲ್ಲನ ವನಷ್ಟ್ಾಕ ವರದಿ (ಲೆಕೆ 
ಪರಿಶೆ್ೇಧರ್ನ ವರದಿ ಒಳಗೊೆಂಡೆಂತ್)ೆಯನತನ ಮೆಂಡಿಸತತಿುದೆಾೇರ್ೆ. 

 ಸಭನಪತಿಯವರತ: ಮೆಂಡಿಸಲನಯಿತ್ತ. 

 ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆುೇಗೌಡ:- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪ್ತಿಗಳೆ, ರ್ನನೂ ಕೂಡ ಶ್ನಯವೆೇಳೆ ಅಡಿ ಪರಶೆನ ಕ್ೆೇಳಿದೆಾ. 

 ವೆೈಸ್  ಛೆೇಮಾನ್ :- ನಮಾ ಹೆಸರತ  ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿಲಿ.  ಇವತ್ತು ಶ್ನಯವೆೇಳೆ ಅಡಿ ಒಟತಿ ೧೨ 
ವಿಷಯಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನಗಿತ್ತು.  ಈ ೧೨ ಕೂೆ ಸಕಾಯರದಿೆಂದ ಉತ್ುರ ಕ್ೆೇಳಲನಗಿದೆ.  ೧೨ ಜನರಿಗ ೆಅವಕ್ನಶ 
ಕ್ೊಡಲನಗಿದ.ೆ   

 ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆುೇಗೌಡ:- 12 ಜನರಿಗ ೆ ಅವಕ್ನಶ ಕ್ೊಟ್ಟಿದಿಾೇರಿ; ಆದರೆ ನನಗ ೆ ಏಕ್ೆ ಅವಕ್ನಶ 
ಕ್ೊಡಲ್ಲಲಿ? 

  ವೆೈಸ್  ಛೆೇಮಾನ್ :- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪ್ತಿಗಳು ಆ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಮಾ ಹೆಸರನತನ ಸೇೆರಿಸಿಲಿ. 
ನಮಾಬುರಿಗ ೆ ಮನತ್ರವಲಿ; ಇನೂನ ರ್ನಲೆೆ ೈದತ ಜನ ಸದಸಯರಿಗೂ ಅವಕ್ನಶ ಸಿಕ್ಕೆಲಿ.  ದಯವಿಟತಿ 
ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂೆಳಿಿ.   
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 ಶ್ರೇ ಹೆರ್ .ಎೆಂ.ರಮೇಶಗೌಡ:- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪ್ತಿಗಳ,ೆ ರ್ನನೂ ಕೂಡ  . . . 

 ವೆೈಸ್  ಛೆೇಮಾ ನ್ :- ದಯವಿಟತಿ ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂೆಳಿಿ.  ನಮಗ ೆಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಅವಕ್ನಶ ಕ್ೊಟಿವರತ 
ಯನರತ?  ಮನತ್ರ್ನಡಬೆೇಕ್ನದರೆ ಏರ್ನದರೂ ಅಜೆೆಂಡನ ಬೆೇಕತ ಅಲಿವೇೆ?  ಸತಮಾಸತಮಾರ್ೆ 
ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕ್ೆೆ ಆಗತವುದಿಲಿ.  ಈಗ ಮನನಯ ಪರಕ್ನಶ  ಕ್ೆ.ರನಥೂೆೇಡ್ ರವರತ ಅಭಿನೆಂದರ್ನ 
ನಣಾಯವನತನ ಮೆಂಡಿಸತತ್ನುರೆ. 

 

07. ಅಭಿನೆಂದರ್ನ ನಣಾಯ 

 ವಿಷಯ: ಹರಿಯನಣದ ಬವನನಯಲ್ಲಿ ನಡದೆ ಬನಲಕ/ಬನಲಕ್ಕಯರ ರನಷ್ಟ್ರೇಯ ಜೂಯನಯರ  
               ರ್ೆಟ  ಬನಲ್   ಚನೆಂಪಿಯನ್ ಶ್ಪ  ನಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಿ ಪದಕ ಗೆದಾ ಕ್ರ್ಾಯಟ್ಕ್ ಬನಲಕ್ಕಯರ 
    ತ್ೆಂಡಕ್ೆೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸತವ ಬಗೆೆ. 
 
 ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶ   ಕ್.ೆ ರನಥೊೇಡ್  (ವಿರೊೇಧ ಪಕ್ಷದ ಮತಖ್ಯ ಸಚೆೇತ್ಕರತ):-  ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪ್ತಿಗಳೆ, 
ಮನರ್ ಾ ೨೪ ರಿೆಂದ ೨೯ರವರಗೆೆ ಹರಿಯನಣದ ಬವನನಯಲ್ಲಿ ನಡದೆ ಬನಲಕ/ಬನಲಕ್ಕಯರ ರನಷ್ಟ್ರೇಯ 
ಜೂಯನಯರ  ರೆ್ಟ ಬನಲ್  ಚನೆಂಪಿಯನ್ ಶ್ಪ ನಲ್ಲಿ ಬಲೆ್ಲಿ ಪದಕ ಗೆದಾ ಕ್ರ್ಾಯಟ್ಕ್ ಬನಲಕ್ಕಯರ ತ್ೆಂಡವು 
ನಮಾ ರನಜಯಕ್ೆೆ ಗೌರವ ತ್ೆಂದಿದನಾರ.ೆ  ಫೆೈನಲ್ ನಲ್ಲಿ ಹರಿಯನಣ ವಿರತದಿ ೨೪ : ೩೧ ಸೂೆೆೇರ ನೆಂದ 
ಸೂೆೇತ್ರೂ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನೆಂದಿಸತತ್ೆುೇವೆ.  ಈ ಸದನದ ಮೂಲಕ ಅಭಿನೆಂದಿಸಬೆೇಕ್ನದತದತ ನಮಾ 
ಕತ್ಾವಯ ಎೆಂದತ ಭನವಿಸತತ್ನು, ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ೆಹೆಚಿಚನ ಉತ್ೆುೇಜನ ಮತ್ತು ಪೂೆರೇತ್ನೆಹ ನೇಡಬೆೇಕ್ೆೆಂದತ 
ಕ್ೊೇರತತ್ೆುೇರೆ್. 

 ಅೆಂತ್ರರನಷ್ಟ್ರೇಯ ಕ್ಕರಕ್ೆಟ  ಕ್ೌನೆಲ್ ರವರತ ಆಯೇಜಿಸಿದಾ ಮಹಿಳನ ಕ್ಕರಕ್ಟೆ  ವಿಶಾಕಪ  2022ರಲ್ಲಿ 
ಭನರತಿೇಯ ವನತ್ೆಯರತ ದಿಟಿ ಪರದಶಾನವನತನ ನೇಡಿ ಪರಶೆಂಸೆಗ ೆ ಪನತ್ರರನಗಿದನಾರೆ.  ಅದರಲೂಿ 
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ಕ್ರ್ಾಯಟ್ಕ್ ರನಜಯಕ್ೆೆ ಸೇೆರಿದ ಎಡಗೆೈ ಸಿಪನನರ  ರನಜೆೇಶಾರಿ ಗನಯಕ ವನಡ್  ಅವರನತನ ಅಭಿನೆಂದರೆ್ 
ಸಲ್ಲಿಸತತ್ೆುೇರ್.ೆ   

 ಶ್ರೇ ಜೆ.ಸಿ.ಮನಧತಸನಾಮ(ಸಣಾ ನೇರನವರಿ, ಕ್ನನೂನತ, ಸೆಂಸದಿೇಯ ವಯವಹನರಗಳು ಮತ್ತು 
ಶನಸನ ರಚರೆ್ ಸಚಿವರತ):- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪ್ತಿಗಳೆ, ಮನನಯ ರನಥೊೇಡ್ ರವರತ ಏನತ ಪರಸನುವವನತನ 
ಸೂಚಿಸಿದನಾರೂೆೇ ಸಕಾಯರ ಅದನತನ ಅನತಮೇದಿಸಿ, ಸಹಮತ್ ವಯಕುಪಡಿಸಿ ಸಭ ೆ ಸವನಾನತಮತ್ದ 
ನಣಾಯ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊೆಂಡತ ಆ ನಣಾಯದ ಪರತಿಯನತನ ಅವರ ಮರ್ೆಯವರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಬೆೇಕ್ೆೆಂದತ 
ಕ್ೆೇಳಿಕ್ೂೆಳುಿತ್ೆುೇರ್ೆ. 

 ವೆೈಸ್  ಚೆೇಮಾನ್  :- ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ಮತಖ್ಯ ಸಚೆೇತ್ಕರನದ ಮನನಯ ಪರಕ್ನಶ  
ಕ್.ೆರನಥೊೇಡ್ ರವರತ ಪರಸನುಪಿಸಿದ ಅಭಿನೆಂದರ್ನ ನಣಾಯಕ್ೆೆ ಸದನದ ಸಹಮತಿ ಇದೆ ಎೆಂದತ 
ಭನವಿಸತತ್ೆುೇರೆ್.   

(ಅಭಿನೆಂದರ್ನ ನಣಾಯವನತನ ಸದನವು ಸವನಾನತಮತ್ದಿೆಂದ ಅೆಂಗಿೇಕರಿಸಿತ್ತ) 
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08. ಚತಕ್ೆೆ ಗತರತತಿಲಿದ ಪರಶೆನಗಳಿಗೆ ಲ್ಲಖಿತ್ ಮೂಲಕ ನೇಡಲನದ ಉತ್ುರಗಳು 

 ಶ್ರೀ ಕೊೀಟ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪ್ೂಜಾರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪ್ತಿಗಳೆ, ದಿರ್ನೆಂಕ 
14.2.2022 ರಿೆಂದ 22.2.2022ರವರೆಗ ೆಹನಗೂ 4.3.2022 ರಿೆಂದ 30.3.2022 ರವರೆಗ ೆನಡದೆ 
146ರೆ್ೇ ಅಧಿವೆೇಶನದಲ್ಲಿ ಪರಶೆ್ನೇತ್ುರ ಅವಧಿಯ ನೆಂತ್ರ ವಿವಿಧ ಇಲನಖಗೆಳಿೆಂದ ಸಿಾೇಕರಿಸಲನದ ಒಟತಿ 
1123 ಲ್ಲಖಿತ್ ಮೂಲಕ ಉತ್ುರಿಸತವ ಪರಶೆನಗಳಿಗೆ ಉತ್ುರಗಳನತನ ಮೆಂಡಿಸತತಿುದಾೆೇರೆ್. 

 ಸಭಾಪ್ತಿರ್ವರು:- ಮೆಂಡಿಸಲನಯಿತ್ತ. 
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09. ಸಚಿವರ ಲ್ಲಖಿತ್ ಹೆೇಳಿಕ್ೆಗಳ ಮೆಂಡರ್ೆ 

 ಅ) ನಯಮ ೭೨ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಾೇಕರಿಸಲನದ ಗಮನ ಸಳೆಯೆತವ ಸೂಚರೆ್ಗಳಿಗೆ  
     ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದೆಂತ್ೆ ಸಚಿವ ಹೆೇಳಿಕ್ೆಗಳು. 
 

೧) ವಿಷ್ರ್:- ಮಂಡಯ ವೈೆದ್ಯಕೀರ್ ವಿಜ್ಞಾನ್ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಂಸೆಿರ್ಲ್ಲಿ ಅಸೂೆೀಸ್ಥಯೀಟ  
ಪೊರಫೆಸರ ಗಳಿಗ್ೆ ನಿವೃತಿಿ ವೀೆತನ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಕ್ುರಿತು 

- - - 

ಶ್ರೀ ಕೊೀಟ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪ್ೂಜಾರಿ(ಸಭಾರ್ಾರ್ಕ್ರು)(ಮುಖ್ಯಮಂತಿರರ್ವರ ಪ್ರವಾಗಿ):- ಮಾನ್ಯ 
ಸಭಾಪ್ತಿರ್ವರೀೆ, ಮಾನ್ಯ ಸದ್ಸಯರಾದ್ ಶ್ರೀ ಮರಿತಿಬೆಬೀಗ್ೌಡರವರು ನಿರ್ಮ ೭೨ರಡಿರ್ಲ್ಲಿ 
ಪ್ರಸಾಿಪಿಸ್ಥದ್ಂತಹ ವಿಷ್ರ್ಕೆೆ ಸಂಬಂಧಿಸ್ಥದ್ಂತೆ, ಉತಿರವನ್ುು ಸದ್ನ್ದ್ಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸುತಿಿದ್ೆದೀರ್ೆ.  

(ಪ್ರತಿರ್ನ್ುು ಲಗತಿಿಸಲಾಗಿದ್ೆ) 

 

 

 

 

 

 

 



   141 
                                        ವಿಪ/೩೦-೦೩-೨೦೨೨ 
  

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

೨) ವಿಷ್ರ್:- ಬಾಗಲಕೊೀಟೆ ಜಿಲೆಿರ್ ಹುನ್ಗುಂದ್ ತಾಲೂಿಕನ್ ಸಕಾಯರಿ ಹಿರಿರ್ ಪಾರಥಮಿಕ್ 
ಶಾಲೆರ್ ಹೂೆಸ ಕ್ಟ್ಟಡ ನಿಮಾಯಣಕಾೆಗಿ ಹಾಗೂ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕ್ರ್ಯ ಕ್ಲ್ಲಿಸುವುದ್ಕಾೆಗಿ 

ಅನ್ುದ್ಾನ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕ್ುರಿತು 

- - - 

ಶ್ರೀ ಕೊೀಟ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪ್ೂಜಾರಿ(ಸಭಾರ್ಾರ್ಕ್ರು)(ಪಾರಥಮಿಕ್ ಮತುಿ ಪೌರಢ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಚಿವರ 
ಪ್ರವಾಗಿ):- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪ್ತಿರ್ವರೀೆ, ಮಾನ್ಯ ಸದ್ಸಯರಾದ್ ಶ್ರೀ ಅರುಣ  ಶ್ಹಾಪ್ುರರವರು ನಿರ್ಮ 
೭೨ರಡಿರ್ಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾಿಪಿಸ್ಥದ್ಂತಹ ವಿಷ್ರ್ಕೆೆ ಸಂಬಂಧಿಸ್ಥದ್ಂತೆ, ಉತಿರವನ್ುು ಸದ್ನ್ದ್ಲ್ಲಿ 
ಮಂಡಿಸುತಿಿದ್ದೆೀರೆ್.  

(ಪ್ರತಿರ್ನ್ುು ಲಗತಿಿಸಲಾಗಿದ್ೆ) 
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೩) ವಿಷ್ರ್:- ಭರಷ್ಾಟಚಾರ ಎಸಗಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೀಲೆ ಕ್ರಮ ಕೆೈಗ್ೊಳಳಲು ಎ.ಸ್ಥ.ಬಿ. ಮತುಿ 
ಲೊೀಕಾರ್ುಕ್ಿ ಸಂಸೆಿಗಳಿಗೆ್ ಸ್ಥ.ಆ.ಸು. ಇಲಾಖೆಯಿಂದ್ ಅನ್ುಮತಿ ನಿೀಡಿಲಿದ್ಧರುವ ಕ್ುರಿತು. 

- - - 

ಶ್ರೀ ಕೊೀಟ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪ್ೂಜಾರಿ(ಸಭಾರ್ಾರ್ಕ್ರು)(ಮುಖ್ಯಮಂತಿರರ್ವರ ಪ್ರವಾಗಿ):- ಮಾನ್ಯ 
ಸಭಾಪ್ತಿರ್ವರೀೆ, ಮಾನ್ಯ ಸದ್ಸಯರಾದ್ ಡಾ: ವೆೈ.ಎ. ರ್ಾರಾರ್ಣಸಾವಮಿರ್ವರು ನಿರ್ಮ 
೭೨ರಡಿರ್ಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾಿಪಿಸ್ಥದ್ಂತಹ ವಿಷ್ರ್ಕೆೆ ಸಂಬಂಧಿಸ್ಥದ್ಂತೆ, ಉತಿರವನ್ುು ಸದ್ನ್ದ್ಲ್ಲಿ 
ಮಂಡಿಸುತಿಿದ್ದೆೀರೆ್.  

(ಪ್ರತಿರ್ನ್ುು ಲಗತಿಿಸಲಾಗಿದ್ೆ) 
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೪) ವಿಷ್ರ್:- ಅನ್ುದ್ಾನಿತ ಶಾಲಾ ಕಾಲೀೆಜುಗಳಲ್ಲಿ ವಾಯಸಂಗ ಮಾಡುತಿಿರುವ ಎಸ .ಸ್ಥ, 
ಎಸ .ಟಿ ಹಾಗೂ ಓ.ಬಿ.ಸ್ಥ ವಿದ್ಾಯರ್ಥಯಗಳಿಗ್ೆ ಕ್ಳದೆ್ 2 ವಷ್ಯಗಳಿಂದ್ ಸಮಾಜ ಕ್ಲಾಯಣ ಹಾಗೂ 
ಹಿಂದ್ುಳಿದ್ ವಗಯಗಳ ಕ್ಲಾಯಣ ಇಲಾಖೆಗಳಿಂದ್  ಶ್ುಲೆ ವಿರ್ಾರ್ತಿ ಹಣವು ಪಾವತಿಯಾಗದ್ಧರುವ 

ಬಗೆ್ೆ 

- - - 

ಶ್ರೀ ಕೊೀಟ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪ್ೂಜಾರಿ(ಸಭಾರ್ಾರ್ಕ್ರು)(ಸಮಾಜ ಕ್ಲಾಯಣ ಮತುಿ ಹಿಂದ್ುಳಿದ್ 
ವಗಯಗಳ ಕ್ಲಾಯಣ ಸಚಿವರು):- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪ್ತಿರ್ವರೀೆ, ಮಾನ್ಯ ಸದ್ಸಯರಾದ್ ಶ್ರೀ 
ಮರಿತಿಬೆಬೀಗ್ೌಡರವರು ನಿರ್ಮ ೭೨ರಡಿರ್ಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾಿಪಿಸ್ಥದ್ಂತಹ ವಿಷ್ರ್ಕೆೆ ಸಂಬಂಧಿಸ್ಥದ್ಂತೆ, 
ಉತಿರವನ್ುು ಸದ್ನ್ದ್ಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸುತಿಿದ್ದೆೀರೆ್.  

(ಪ್ರತಿರ್ನ್ುು ಲಗತಿಿಸಲಾಗಿದ್ೆ) 
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೫) ವಿಷ್ರ್:- ರಾರ್ಚೂರು ಮತುಿ ಕೊಪ್ಿಳ ಜಿಲೆಿರ್ ವಾಯಪಿಿರ್ಲ್ಲಿನ್ ಪಾರಥಮಿಕ್ ಮತುಿ 
ಪೌರಢ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ್ ಒದ್ಗಿಸಲಾದ್ ಗಣಕ್ರ್ಂತರಗಳು ಕ್ಳುವಾಗಿರುವ 
ಬಗೆ್ೆ 

- - - 

ಶ್ರೀ ಕೊೀಟ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪ್ೂಜಾರಿ(ಸಭಾರ್ಾರ್ಕ್ರು)(ಪಾರಥಮಿಕ್ ಮತುಿ ಪೌರಢ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಚಿವರ 
ಪ್ರವಾಗಿ):- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪ್ತಿರ್ವರೀೆ, ಮಾನ್ಯ ಸದ್ಸಯರಾದ್ ಶ್ರೀ ಶ್ರಣಗ್ೌಡ ಪಾಟಿೀಲ 
ಬಯಾಯಪ್ುರರವರು ನಿರ್ಮ ೭೨ರಡಿರ್ಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾಿಪಿಸ್ಥದ್ಂತಹ ವಿಷ್ರ್ಕೆೆ ಸಂಬಂಧಿಸ್ಥದ್ಂತ,ೆ 
ಉತಿರವನ್ುು ಸದ್ನ್ದ್ಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸುತಿಿದ್ದೆೀರೆ್.  

(ಪ್ರತಿರ್ನ್ುು ಲಗತಿಿಸಲಾಗಿದ್ೆ) 
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೬) ವಿಷ್ರ್:- 2018ರಿಂದ್ 2021ರೆ್ೀ ಸಾಲ್ಲನ್ ಅವಧಿರ್ಲ್ಲಿ ಕ್ರ್ಾಯಟ್ಕ್ ರಾಜಯ ಸಹಕಾರಿ 
ಅಪೆಕ್ಸ  ಬಾಯಂಕ್ ನ್ಲ್ಲಿ ನ್ಡೆದ್ಧದ್ೆ ಎನ್ುಲಾದ್ ಅವಯವಹಾರಗಳ 
ತನಿಖೆರ್ನ್ುು ಸ್ಥ.ಬಿ.ಐ.ಗ್ೆ ವಹಿಸುವ ಬಗ್ೆೆ 

- - - 

ಶ್ರೀ ಕೊೀಟ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪ್ೂಜಾರಿ(ಸಭಾರ್ಾರ್ಕ್ರು)(ಸಹಕಾರ ಸಚಿವರ ಪ್ರವಾಗಿ):- ಮಾನ್ಯ 
ಸಭಾಪ್ತಿರ್ವರೀೆ, ಮಾನ್ಯ ಸದ್ಸಯರಾದ್ ಶ್ರೀ ಕೆ.ಟಿ. ಶ್ರೀಕ್ಂಠೆೀಗ್ೌಡರವರು ನಿರ್ಮ ೭೨ರಡಿರ್ಲ್ಲಿ 
ಪ್ರಸಾಿಪಿಸ್ಥದ್ಂತಹ ವಿಷ್ರ್ಕೆೆ ಸಂಬಂಧಿಸ್ಥದ್ಂತೆ, ಉತಿರವನ್ುು ಸದ್ನ್ದ್ಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸುತಿಿದ್ೆದೀರ್ೆ.  

(ಪ್ರತಿರ್ನ್ುು ಲಗತಿಿಸಲಾಗಿದ್ೆ) 
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೭) ವಿಷ್ರ್:- ಸಕಾಯರಿ ರ್ೌಕ್ರರು ಮತುಿ ಅನ್ುದ್ಾನಿತ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಂಸೆಿಗಳ ರ್ೌಕ್ರರಿಗ್ೆ 
ಹೊಸ ಪಿಂಚಣಿ ಯೀಜರ್ೆರ್ನ್ುು ರದ್ುದಗ್ೊಳಿಸ್ಥ ಹಳೆ ಪಿಂಚಣಿ 
ಯೀಜರೆ್ ಜಾರಿಗ್ೆ ತರುವ ಬಗ್ೆೆ 

- - - 

ಶ್ರೀ ಕೊೀಟ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪ್ೂಜಾರಿ(ಸಭಾರ್ಾರ್ಕ್ರು)(ಮುಖ್ಯಮಂತಿರರ್ವರ ಪ್ರವಾಗಿ):- ಮಾನ್ಯ 
ಸಭಾಪ್ತಿರ್ವರೀೆ, ಮಾನ್ಯ ಸದ್ಸಯರಾದ್ ಶ್ರೀ ಪ್ುಟ್ಟಣಣನ್ವರು ನಿರ್ಮ ೭೨ರಡಿರ್ಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾಿಪಿಸ್ಥದ್ಂತಹ 
ವಿಷ್ರ್ಕೆೆ ಸಂಬಂಧಿಸ್ಥದ್ಂತೆ, ಉತಿರವನ್ುು ಸದ್ನ್ದ್ಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸುತಿಿದ್ೆದೀರ್ೆ.  

(ಪ್ರತಿರ್ನ್ುು ಲಗತಿಿಸಲಾಗಿದ್ೆ)  
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೮) ವಿಷ್ರ್:- ವೃತಿಿ ಶ್ಕ್ಷಣ ಇಲಾಖರೆ್ ಸ್ಥಬಬಂದ್ಧಗಳನ್ುು ದ್ಧರ್ಾಂಕ್:06.04.2011ರ 
ವಿಶೆೀಷ್ ಕಾನ್ೂನಿನ್ ಮೂಲಕ್ ವಿಲ್ಲೀನ್ಗ್ೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ುದ ಖಾರ್ಂ 
ಪ್ೂವಯದ್ಲ್ಲಿ 20, 25 ವಷ್ಯಗಳಿಂದ್ ಸಲ್ಲಿಸ್ಥದ್ ಸೆೀವೆರ್ನ್ುು ನಿಶ್ಿತ 
ಪಿಂಚಣಿಗ್ೆ ಪ್ರಿಗಣಿಸುವಂತೆ ಹಾಗೂ ವೃತಿಿ ಶ್ಕ್ಷಣ ಇಲಾಖಯೆಿಂದ್ 
ಪ್ದ್ವಿ ಪ್ೂವಯ ಶ್ಕ್ಷಣ ಇಲಾಖರೆ್ಲ್ಲಿ ವಿಲ್ಲೀನ್ಗೆ್ೂಂಡು ಕಾರ್ಯ 
ನಿವಯಹಿಸುತಿಿರುವ ಉಪ್ರ್ಾಯಸಕ್ರಿಗೆ್ ಬಿ.ಎಡ  ವಿರ್ಾಯಿತಿ ನಿೀಡುವ 
ಕ್ುರಿತು 

- - - 

ಶ್ರೀ ಕೊೀಟ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪ್ೂಜಾರಿ(ಸಭಾರ್ಾರ್ಕ್ರು)(ಪಾರಥಮಿಕ್ ಮತುಿ ಪೌರಢ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಚಿವರ 
ಪ್ರವಾಗಿ):- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪ್ತಿರ್ವರೀೆ, ಮಾನ್ಯ ಸದ್ಸಯರಾದ್ ಶ್ರೀ ಅರುಣ ಶ್ಹಾಪ್ುರರವರು ನಿರ್ಮ 
೭೨ರಡಿರ್ಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾಿಪಿಸ್ಥದ್ಂತಹ ವಿಷ್ರ್ಕೆೆ ಸಂಬಂಧಿಸ್ಥದ್ಂತೆ, ಉತಿರವನ್ುು ಸದ್ನ್ದ್ಲ್ಲಿ 
ಮಂಡಿಸುತಿಿದ್ದೆೀರೆ್.  

(ಪ್ರತಿರ್ನ್ುು ಲಗತಿಿಸಲಾಗಿದ್ೆ) 
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೯) ವಿಷ್ರ್:- ದ್ೆೈಹಿಕ್ ಶ್ಕ್ಷಕ್ರ ವೃಂದ್ ಮತುಿ ರೆ್ೀಮಕಾತಿ ಬದ್ಲಾವಣೆಗ್ೆ 
ಸಂಬಂಧಿಸ್ಥದ್ಂತೆ ಶ್ರೀ ಎಲ .ಆರ. ವೆೈದ್ಯರ್ಾಥನ  ವರದ್ಧ 
ಅನ್ುಷ್ಾಾನ್ಗ್ೊಳಿಸುವ ಬಗೆ್ೆ 

- - - 

ಶ್ರೀ ಕೊೀಟ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪ್ೂಜಾರಿ(ಸಭಾರ್ಾರ್ಕ್ರು)(ಪಾರಥಮಿಕ್ ಮತುಿ ಪೌರಢ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಚಿವರ 
ಪ್ರವಾಗಿ):- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪ್ತಿರ್ವರೀೆ, ಮಾನ್ಯ ಸದ್ಸಯರಾದ್ ಡಾ: ವೆೈ.ಎ. ರ್ಾರಾರ್ಣಸಾವಮಿರ್ವರು 
ನಿರ್ಮ ೭೨ರಡಿರ್ಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾಿಪಿಸ್ಥದ್ಂತಹ ವಿಷ್ರ್ಕೆೆ ಸಂಬಂಧಿಸ್ಥದ್ಂತೆ, ಉತಿರವನ್ುು ಸದ್ನ್ದ್ಲ್ಲಿ 
ಮಂಡಿಸುತಿಿದ್ದೆೀರೆ್.  

(ಪ್ರತಿರ್ನ್ುು ಲಗತಿಿಸಲಾಗಿದ್ೆ) 
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೧೦) ವಿಷ್ರ್:- ರೆ್ಲಮಂಗಲ ತಾಲೂಿಕ್ು ಸೂೆೀಂಪ್ುರ ಹೊೀಬಳಿರ್ಲ್ಲಿ ಕ್ಂದ್ಾರ್ 
ಅದ್ಾಲತ  ಕಾರ್ಯಗಳನ್ುು ನ್ಡಸೆದ್ಧರುವುದ್ರಿಂದ್ ಪ್ಹಣಿ ತಿದ್ುದಪ್ಡಿ 
ಹಾಗೂ ಇನಿುತರ ೆ ಕೆಲಸಗಳು ವಿಳಂಬವಾತಿಿರುವುದ್ರಿಂದ್ ರೈೆತರಿಗ್ ೆ
ತೊಂದ್ರಯೆಾಗುತಿಿರುವ ಕ್ುರಿತು 

- - - 

ಶ್ರೀ ಕೊೀಟ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪ್ೂಜಾರಿ(ಸಭಾರ್ಾರ್ಕ್ರು)(ಕ್ಂದ್ಾರ್ ಸಚಿವರ ಪ್ರವಾಗಿ):- ಮಾನ್ಯ 
ಸಭಾಪ್ತಿರ್ವರೀೆ, ಮಾನ್ಯ ಸದ್ಸಯರಾದ್ ಶ್ರೀ ಕೆ.ಟಿ. ಶ್ರೀಕ್ಂಠೆೀಗ್ೌಡರವರು ನಿರ್ಮ ೭೨ರಡಿರ್ಲ್ಲಿ 
ಪ್ರಸಾಿಪಿಸ್ಥದ್ಂತಹ ವಿಷ್ರ್ಕೆೆ ಸಂಬಂಧಿಸ್ಥದ್ಂತೆ, ಉತಿರವನ್ುು ಸದ್ನ್ದ್ಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸುತಿಿದ್ೆದೀರ್ೆ.  

(ಪ್ರತಿರ್ನ್ುು ಲಗತಿಿಸಲಾಗಿದ್ೆ) 
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೧೧) ವಿಷ್ರ್:- ವಿಜರ್ಪ್ುರ ಜಿಲೆಿರ್, ಅಪ್ರ ನಿದ್ೆೀಯಶ್ಕ್ರು,  ಆರೂೆೀಗಯ ಮತುಿ 
ಕ್ುಟ್ುಂಬ ಕ್ಲಾಯಣ ಸೀೆವೆಗಳು ಈ ಕ್ಚೆೀರಿಗ್ೆ ಸ್ಥಬಬಂದ್ಧಗಳನ್ುು 
ನಿಯೀಜರೆ್ ಮಾಡದ್ೆ ಕ್ಚೆೀರಿರ್ ಕೆಲಸಗಳು ನಿಧಾನ್ ಗತಿರ್ಲ್ಲಿ 
ಸಾಗುತಿಿದ್ುದ ಹಾಗೂ ಕ್ಚೆೀರಗ್ೆ ಸವಂತ ಕ್ಟ್ಟಡ ನಿಮಾಯಣವಾಗದ್ಧರುವ 
ಬಗೆ್ೆ 

- - - 

ಶ್ರೀ ಕೊೀಟ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪ್ೂಜಾರಿ(ಸಭಾರ್ಾರ್ಕ್ರು)(ಆರೂೆೀಗಯ ಮತುಿ ಕ್ುಟ್ುಂಬ ಕ್ಲಾಯಣ 
ಹಾಗೂ ವೆೈದ್ಯಕೀರ್ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಚಿವರ ಪ್ರವಾಗಿ):- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪ್ತಿರ್ವರೀೆ, ಮಾನ್ಯ ಸದ್ಸಯರಾದ್ 
ಶ್ರೀ ಅರುಣ ಶ್ಹಾಪ್ುರರವರು ನಿರ್ಮ ೭೨ರಡಿರ್ಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾಿಪಿಸ್ಥದ್ಂತಹ ವಿಷ್ರ್ಕೆೆ ಸಂಬಂಧಿಸ್ಥದ್ಂತೆ, 
ಉತಿರವನ್ುು ಸದ್ನ್ದ್ಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸುತಿಿದ್ದೆೀರೆ್.  

(ಪ್ರತಿರ್ನ್ುು ಲಗತಿಿಸಲಾಗಿದ್ೆ) 
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೧೨) ವಿಷ್ರ್:- ಮಿೀನ್ುಗ್ಾರಿಕೆ ವೆೀಳ ೆಮೃತಪ್ಟ್ಟ ಮಿೀನ್ುಗ್ಾರರ ಕ್ುಟ್ುಂಬಕೆೆ ಪ್ರಿಹಾರ 
ನಿೀಡದ್ಧಲಿದ್ಧರುವುದ್ು ಹಾಗೂ ಮಿೀನ್ುಗ್ಾರ ಮಹಿಳರೆ್ರ 
ಸಬಲ್ಲೀಕ್ರಣಕೆೆ ಯೀಜರೆ್ ರೂಪಿಸುವ ಕ್ುರಿತು 

- - - 

ಶ್ರೀ ಕೊೀಟ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪ್ೂಜಾರಿ(ಸಭಾರ್ಾರ್ಕ್ರು)(ಮಿೀನ್ುಗ್ಾರಿಕೆ, ಬಂದ್ರು ಮತುಿ ಒಳರ್ಾಡು 
ಜಲಸಾರಿಗ್ೆ ಸಚಿವರ ಪ್ರವಾಗಿ):- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪ್ತಿರ್ವರೀೆ, ಮಾನ್ಯ ಸದ್ಸಯರಾದ್ ಶ್ರೀ ಗಣಪ್ತಿ 
ದ್ುಮಾಾ ಉಳೆವೀಕ್ರ ರವರು ನಿರ್ಮ ೭೨ರಡಿರ್ಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾಿಪಿಸ್ಥದ್ಂತಹ ವಿಷ್ರ್ಕೆೆ ಸಂಬಂಧಿಸ್ಥದ್ಂತೆ, 
ಉತಿರವನ್ುು ಸದ್ನ್ದ್ಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸುತಿಿದ್ದೆೀರೆ್.  

(ಪ್ರತಿರ್ನ್ುು ಲಗತಿಿಸಲಾಗಿದ್ೆ) 
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೧೩) ವಿಷ್ರ್:- ರಾಜಿೀವ  ಗ್ಾಂಧಿ ಗ್ಾರಮಿೀಣ ವಸತಿ ನಿಗಮದ್ ಮುಖಾಂತರ ಗ್ಾರಮ 
ಪ್ಂಚಾಯಿತಿಗಳಿಗ್ೆ ಹೊಸದ್ಾಗಿ ಮರ್ೆಗಳ ಗುರಿರ್ನ್ುು ನಿಗದ್ಧಪ್ಡಿಸ್ಥ 
ಫಲಾನ್ುಭವಿಗಳ ಆಯೆಗ್ಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪ್ಡಿಸ್ಥರುವ ತಂತಾರಂಶ್ದ್ಧಂದ್ 
ತೊಂದ್ರ ೆಆಗುತಿಿರುವ ಬಗ್ೆೆ 

- - - 

ಶ್ರೀ ಕೊೀಟ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪ್ೂಜಾರಿ(ಸಭಾರ್ಾರ್ಕ್ರು)(ವಸತಿ ಮತುಿ ಮೂಲಸೌಲಭಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಸಚಿವರ ಪ್ರವಾಗಿ):- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪ್ತಿರ್ವರೀೆ, ಮಾನ್ಯ ಸದ್ಸಯರಾದ್ ಶ್ರೀ ಕೆ.ಟಿ. 
ಶ್ರೀಕ್ಂಠೆೀಗ್ೌಡರವರು ನಿರ್ಮ ೭೨ರಡಿರ್ಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾಿಪಿಸ್ಥದ್ಂತಹ ವಿಷ್ರ್ಕೆೆ ಸಂಬಂಧಿಸ್ಥದ್ಂತ,ೆ 
ಉತಿರವನ್ುು ಸದ್ನ್ದ್ಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸುತಿಿದ್ದೆೀರೆ್.  

(ಪ್ರತಿರ್ನ್ುು ಲಗತಿಿಸಲಾಗಿದ್ೆ) 
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೧೪) ವಿಷ್ರ್:_ ರಾಜಿೀವ ಗ್ಾಂಧಿ ಗ್ಾರಮಿೀಣ ವಸತಿ ನಿಗಮದ್ ವಸತಿ ಯೀಜರೆ್ರ್ಡಿ 
ಆಯೆಯಾದ್ ಫಲಾನ್ುಭವಿಗಳ ವಿವರಗಳನ್ುು ಸಂಕ್ಲನ್ಗ್ೊಳಿಸಲು 
ತಂತಾರಂಶ್ದ್ಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ್ ಕ್ಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ೆೆ 

- - - 

ಶ್ರೀ ಕೊೀಟ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪ್ೂಜಾರಿ(ಸಭಾರ್ಾರ್ಕ್ರು)(ವಸತಿ ಮತುಿ ಮೂಲಸೌಲಭಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಸಚಿವರ ಪ್ರವಾಗಿ):- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪ್ತಿರ್ವರೀೆ, ಮಾನ್ಯ ಸದ್ಸಯರಾದ್ ಶ್ರೀ ಕೆ.ಟಿ. 
ಶ್ರೀಕ್ಂಠೆೀಗ್ೌಡರವರು ನಿರ್ಮ ೭೨ರಡಿರ್ಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾಿಪಿಸ್ಥದ್ಂತಹ ವಿಷ್ರ್ಕೆೆ ಸಂಬಂಧಿಸ್ಥದ್ಂತ,ೆ 
ಉತಿರವನ್ುು ಸದ್ನ್ದ್ಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸುತಿಿದ್ದೆೀರೆ್.  

(ಪ್ರತಿರ್ನ್ುು ಲಗತಿಿಸಲಾಗಿದ್ೆ) 
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೧೫) ವಿಷ್ರ್:- ರಾಜಯದ್ಲ್ಲಿ ಮಾಧಕ್ವಸುಿಗಳ ಮಾರಾಟ್ ಹಾಗೂ ಡರಗ  ದ್ಂಧೆರ್ನ್ುು 
ತಡಗೆಟ್ುಟವ ಬಗ್ೆೆ 

- - - 

ಶ್ರೀ ಕೊೀಟ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪ್ೂಜಾರಿ(ಸಭಾರ್ಾರ್ಕ್ರು)(ಗೃಹ ಸಚಿವರ ಪ್ರವಾಗಿ):- ಮಾನ್ಯ 
ಸಭಾಪ್ತಿರ್ವರೀೆ, ಮಾನ್ಯ ಸದ್ಸಯರಾದ್ ಶ್ರೀ ಎನ . ರವಿಕ್ುಮಾರ ರವರು ನಿರ್ಮ ೭೨ರಡಿರ್ಲ್ಲಿ 
ಪ್ರಸಾಿಪಿಸ್ಥದ್ಂತಹ ವಿಷ್ರ್ಕೆೆ ಸಂಬಂಧಿಸ್ಥದ್ಂತೆ, ಉತಿರವನ್ುು ಸದ್ನ್ದ್ಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸುತಿಿದ್ೆದೀರ್ೆ.  

(ಪ್ರತಿರ್ನ್ುು ಲಗತಿಿಸಲಾಗಿದ್ೆ) 
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16) ವಿಷ್ರ್:- ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಪ್ಡದೆ್ಧರುವ ಇಲಾಖಾ ಪ್ರಿೀಕ್ಷೆಗಳ ಪ್ರಮಾಣ ಪ್ತರಗಳನ್ುು 
ಪ್ರಿಗಣಿಸ್ಥ, ಪ್ರಿೀಕ್ಷಾಥಯ ಅವಧಿ ಘೂೀಷ್ಣೆ ಹಾಗೂ ಮುಂಬಡಿಿ 
ನಿೀಡುತಿಿರುವುದ್ನ್ುು ಮುಚಿಿಹಾಕ್ಲು ಪ್ೂರಕ್ ದ್ಾಖ್ಲೆಗಳನ್ುು 
ಸದ್ನ್ಕೆೆ ನಿೀಡದ್ೆ ಇರುವ ವಿಚಾರದ್ ಬಗ್ೆೆ 

- - - 

ಶ್ರೀ ಕೊೀಟ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪ್ೂಜಾರಿ(ಸಭಾರ್ಾರ್ಕ್ರು)(ಗ್ಾರಮಿೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತುಿ ಪ್ಂಚಾರ್ತ  
ರಾಜ  ಸಚಿವರ ಪ್ರವಾಗಿ):- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪ್ತಿರ್ವರೀೆ, ಮಾನ್ಯ ಸದ್ಸಯರಾದ್ ಶ್ರೀ ಅರವಿಂದ್ 
ಕ್ುಮಾರ  ಅರಳಿರ್ವರು ನಿರ್ಮ ೭೨ರಡಿರ್ಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾಿಪಿಸ್ಥದ್ಂತಹ ವಿಷ್ರ್ಕೆೆ ಸಂಬಂಧಿಸ್ಥದ್ಂತೆ, 
ಉತಿರವನ್ುು ಸದ್ನ್ದ್ಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸುತಿಿದ್ದೆೀರೆ್.  

(ಪ್ರತಿರ್ನ್ುು ಲಗತಿಿಸಲಾಗಿದ್ೆ) 
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೧೭) ವಿಷ್ರ್:_ ಜಮಖ್ಂಡಿ ತಾಲೂಿಕನ್ ಗ್ಾರಮಗಳಿಗೆ್ ಶಾಶ್ವತ ನಿೀರಾವರಿ ವಯವಸೆಿ ಕ್ಲ್ಲಿಸಲು ಅನ್ುದ್ಾನ್ 
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ೆೆ 

- - - 

ಶ್ರೀ ಕೊೀಟ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪ್ೂಜಾರಿ(ಸಭಾರ್ಾರ್ಕ್ರು)(ಜಲಸಂಪ್ನ್ೂಾಲ ಸಚಿವರ ಪ್ರವಾಗಿ):- 
ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪ್ತಿರ್ವರೀೆ, ಮಾನ್ಯ ಸದ್ಸಯರಾದ್ ಶ್ರೀ ಪಿ.ಹೆಚ . ಪ್ೂಜಾರ ರವರು ನಿರ್ಮ 
೭೨ರಡಿರ್ಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾಿಪಿಸ್ಥದ್ಂತಹ ವಿಷ್ರ್ಕೆೆ ಸಂಬಂಧಿಸ್ಥದ್ಂತೆ, ಉತಿರವನ್ುು ಸದ್ನ್ದ್ಲ್ಲಿ 
ಮಂಡಿಸುತಿಿದ್ದೆೀರೆ್.  

(ಪ್ರತಿರ್ನ್ುು ಲಗತಿಿಸಲಾಗಿದ್ೆ) 
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೧೮) ವಿಷ್ರ್:_ ಶಾಲಾ ಕಾಲೆೀಜುಗಳಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲರ್ಗಳ ಕೊರತೆ ಇರುವುದ್ು ಹಾಗೂ 
ಶೌಚಾಲರ್ಗಳಿರುವ  ಶಾಲಾ ಕಾಲೆೀಜುಗಳಲ್ಲಿ 
ನಿವಯಹಣೆಗಳಿಲಿದ್ಧರುವ ಕ್ುರಿತು 

- - - 

ಶ್ರೀ ಕೊೀಟ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪ್ೂಜಾರಿ(ಸಭಾರ್ಾರ್ಕ್ರು)( ಪಾರಥಮಿಕ್ ಮತುಿ ಪ ರೌಢ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಚಿವರ 
ಪ್ರವಾಗಿ):- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪ್ತಿರ್ವರೀೆ, ಮಾನ್ಯ ಸದ್ಸಯರಾದ್ ಶ್ರೀ ಎಸ . ರವಿರ್ವರು ನಿರ್ಮ 
೭೨ರಡಿರ್ಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾಿಪಿಸ್ಥದ್ಂತಹ ವಿಷ್ರ್ಕೆೆ ಸಂಬಂಧಿಸ್ಥದ್ಂತೆ, ಉತಿರವನ್ುು ಸದ್ನ್ದ್ಲ್ಲಿ 
ಮಂಡಿಸುತಿಿದ್ದೆೀರೆ್.  

(ಪ್ರತಿರ್ನ್ುು ಲಗತಿಿಸಲಾಗಿದ್ೆ) 
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೧೯) ವಿಷ್ರ್:- ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಪಿಂಚಣಿ ಯೀಜರೆ್, ವಾಸಿವಯ ಪ್ರಮಾಣ ಪ್ತರ ನಿೀಡುವ 
ಜವಾಬಾದರಿರ್ನ್ುು ಗ್ಾರಮ ಪ್ಂಚಾರ್ತ ಗೆ್ ನಿೀಡುವುದ್ರ ಜೊತೆಗೆ್ 
P.D.O  ಹುದ್ೆದರ್ನ್ುು ಗೂರಪ -ಬಿ ಹುದೆ್ದಗ್ೆ ಉನ್ುತಿೀಕ್ರಿಸುವ 
ಕ್ುರಿತು 

- - - 

ಶ್ರೀ ಕೊೀಟ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪ್ೂಜಾರಿ(ಸಭಾರ್ಾರ್ಕ್ರು)(ಗ್ಾರಮಿೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತುಿ ಪ್ಂಚಾರ್ತ  
ರಾಜ  ಸಚಿವರ ಪ್ರವಾಗಿ):- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪ್ತಿರ್ವರೀೆ, ಮಾನ್ಯ ಸದ್ಸಯರಾದ್ ಶ್ರೀ ಗಣಪ್ತಿ ದ್ುಮಾಾ 
ಉಳೆವೀಕ್ರ ರವರು ನಿರ್ಮ ೭೨ರಡಿರ್ಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾಿಪಿಸ್ಥದ್ಂತಹ ವಿಷ್ರ್ಕೆೆ ಸಂಬಂಧಿಸ್ಥದ್ಂತೆ, ಉತಿರವನ್ುು 
ಸದ್ನ್ದ್ಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸುತಿಿದ್ೆದೀರೆ್.  

(ಪ್ರತಿರ್ನ್ುು ಲಗತಿಿಸಲಾಗಿದ್ೆ) 
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20) ವಿಷ್ರ್:- ಚಿಕ್ೆಬಳಾಳಪ್ುರ ಜಿಲೆಿ ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲೂಿಕ್ು ಕೊೀಟ್ಗಲ  ಗ್ಾರಮದ್ 
ಸವೆಯ ನ್ಂ.11ರಲ್ಲಿ ಜಿ.ಟಿ.ಬಿ ಕ್ರಷ್ಸ ಯ ಇವರು ಗಣಿ ಮತುಿ ಭೂ 
ವಿಜ್ಞಾನ್ ಇಲಾಖರೆ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ೆಂದ್ಧಗೆ್ ಶಾಮಿೀಲಾಗಿ ಅಕ್ರಮ 
ಗಣಿಗ್ಾರಿಕೆ ನ್ಡೆಸುತಿಿರುವ ಬಗ್ೆೆ 

- - - 

ಶ್ರೀ ಕೊೀಟ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪ್ೂಜಾರಿ(ಸಭಾರ್ಾರ್ಕ್ರು)(ಕ್ಂದ್ಾರ್ ಸಚಿವರ ಪ್ರವಾಗಿ):- ಮಾನ್ಯ 
ಸಭಾಪ್ತಿರ್ವರೀೆ, ಮಾನ್ಯ ಸದ್ಸಯರಾದ್ ಶ್ರೀ ಮರಿತಿಬಬೆೀಗ್ೌಡ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಮೀಹನ  ಕ್ುಮಾರ  
ಕೊಂಡಜಿಿರ್ವರು ನಿರ್ಮ ೭೨ರಡಿರ್ಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾಿಪಿಸ್ಥದ್ಂತಹ ವಿಷ್ರ್ಕೆೆ ಸಂಬಂಧಿಸ್ಥದ್ಂತೆ, 
ಉತಿರವನ್ುು ಸದ್ನ್ದ್ಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸುತಿಿದ್ದೆೀರೆ್.  

(ಪ್ರತಿರ್ನ್ುು ಲಗತಿಿಸಲಾಗಿದ್ೆ) 
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೨೧) ವಿಷ್ರ್:- ಚನ್ುಪ್ಟ್ಟಣ ವಿಧಾನ್ಸಭಾ ಕ್ಷೆೀತರಕೆೆ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತಿರರ್ವರ 
ಕ್ಛೆೀರಿಯಿಂದ್ ಪ್ತರ ಸಂಖೆಯ:3697377ರ ಗ್ಾರಮಿೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಮತುಿ ಪ್ಂಚಾರ್ತ  ರಾಜ  ಇಲಾಖಯೆಿಂದ್ 1001 
ಕಾಮಗ್ಾರಿಗಳನ್ುು ತುಂಡು ಗುತಿಿಗ್ೆ ನಿೀಡಲು ಸಂಬಂಧಪ್ಟ್ಟ 
ಇಲಾಖಗೆ್ೆ ಆದ್ೀೆಶ್ಸುವಂತೆ ಆರ್ಥಯಕ್ ಇಲಾಖೆ ಸೂಚಿಸ್ಥರುವ ಕ್ುರಿತು 

- - -  

ಶ್ರೀ ಕೊೀಟ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪ್ೂಜಾರಿ(ಸಭಾರ್ಾರ್ಕ್ರು)(ಮುಖ್ಯಮಂತಿರರ್ವರ ಪ್ರವಾಗಿ):- ಮಾನ್ಯ 
ಸಭಾಪ್ತಿರ್ವರೀೆ, ಮಾನ್ಯ ಸದ್ಸಯರಾದ್ ಶ್ರೀ ಕೆ.ಎ. ತಿಪೆಿೀಸಾವಮಿ, ಶ್ರೀ ಗ್ೂೆೀವಿಂದ್ರಾಜು, ಶ್ರೀ ಬಿ.ಎಂ. 
ಫಾರೂಕ್  ಇವರು ನಿರ್ಮ ೭೨ರಡಿರ್ಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾಿಪಿಸ್ಥದ್ಂತಹ ವಿಷ್ರ್ಕೆೆ ಸಂಬಂಧಿಸ್ಥದ್ಂತೆ, ಉತಿರವನ್ುು 
ಸದ್ನ್ದ್ಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸುತಿಿದ್ೆದೀರೆ್.  

(ಪ್ರತಿರ್ನ್ುು ಲಗತಿಿಸಲಾಗಿದ್ೆ) 
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೨೨) ವಿಷ್ರ್:- ಕ್ರ್ಾಯಟ್ಕ್ ರಾಜಯ ಮಾಲ್ಲನ್ಯ ನಿರ್ಂತರಣ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ್ ಏಕ್ರೂಪ್ದ್ 
ಶ್ುಲೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುತಿಿದ್ುದ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಆರೆಂಜ  ವಗಯದ್ವರಿಗ್ ೆ
ಹಿಚಾಿಗುತಿಿರುವುದ್ರಿಂದ್ ಕಾಖಾಯರ್ೆಗಳನ್ುು ನ್ಡೆಸಲು 
ದ್ುಸಿರವಾಗುತಿಿದ್ುದ, ಶ್ುಲೆವನ್ುು ಕ್ಡಿಮ ಮಾಡುವ ಬಗ್ೆೆ 

- - - 

ಶ್ರೀ ಕೊೀಟ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪ್ೂಜಾರಿ(ಸಭಾರ್ಾರ್ಕ್ರು)(ಜಿೀವಿ ಪ್ರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತುಿ ಪ್ರಿಸರ ಹಾಗೂ 
ಪ್ರವಾಸೂೆೀದ್ಯಮ ಸಚಿವರ ಪ್ರವಾಗಿ):- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪ್ತಿರ್ವರೀೆ, ಮಾನ್ಯ ಸದ್ಸಯರಾದ್ ಶ್ರೀ ಪ್ರಕಾಶ  
ಕೆ. ರಾಥೊೀಡ  ರವರು ನಿರ್ಮ ೭೨ರಡಿರ್ಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾಿಪಿಸ್ಥದ್ಂತಹ ವಿಷ್ರ್ಕೆೆ ಸಂಬಂಧಿಸ್ಥದ್ಂತೆ, 
ಉತಿರವನ್ುು ಸದ್ನ್ದ್ಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸುತಿಿದ್ದೆೀರೆ್.  

(ಪ್ರತಿರ್ನ್ುು ಲಗತಿಿಸಲಾಗಿದ್ೆ) 
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೨೩) ವಿಷ್ರ್:- ರಾಜಯ ರಸೆಿ ಸಾರಿಗ್ ೆಸ್ಥಬಬಂದ್ಧಗಳಿಗ್ೆ ಅದ್ಯ ಸಂಬಳ ಪಾವತಿಸುತಿಿರುವುದ್ು 
ಹಾಗೂ  ಗುತಿಿಗ್ೆ ಸಾಗ್ಾಣೆ ಹೆಸರಿನ್ಲ್ಲಿ ಆಕ್ರಮವಾಗಿ ವಾಹನ್ 
ಸಂಚರಿಸುತಿಿರುವುದ್ರಿಂದ್ ಸಕಾಯರಕೆೆ ನ್ಷ್ಟ ಉಂಟಾಗುತಿಿರುವ 
ಕ್ುರಿತು 

- - - 

ಶ್ರೀ ಕೊೀಟ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪ್ೂಜಾರಿ(ಸಭಾರ್ಾರ್ಕ್ರು)(ಸಾರಿಗ್ೆ ಮತುಿ ಪ್ರಿಶ್ಷ್ಟ ಪ್ಂಗಡಗಳ 
ಕ್ಲಾಯಣ ಸಚಿವರ ಪ್ರವಾಗಿ):- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪ್ತಿರ್ವರೀೆ, ಮಾನ್ಯ ಸದ್ಸಯರಾದ್ ಶ್ರೀ ಗ್ೂೆೀವಿಂದ್ 
ರಾಜು ಅವರು ನಿರ್ಮ ೭೨ರಡಿರ್ಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾಿಪಿಸ್ಥದ್ಂತಹ ವಿಷ್ರ್ಕೆೆ ಸಂಬಂಧಿಸ್ಥದ್ಂತೆ, ಉತಿರವನ್ುು 
ಸದ್ನ್ದ್ಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸುತಿಿದ್ೆದೀರೆ್.  

(ಪ್ರತಿರ್ನ್ುು ಲಗತಿಿಸಲಾಗಿದ್ೆ)  
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24) ವಿಷ್ರ್:- ಆಂಧರ ಪ್ರದ್ೆೀಶ್ ರಾಜಯದ್ “ಸಂಪ್ೂಣಯ ಪೊೀಷ್ಣ” ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ್ 
ಹಾಲ್ಲನ್ ಪಾಯಕೆಟ ಗಳು ನ್ಮಾ ರಾಜಯದ್ ಹಲವು ಜಿಲೆಿಗಳ 
ಕಾಳಸಂತೆರ್ಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ್ವಾಗುತಿಿರುವ ಬಗೆ್ೆ 

- - - 

ಶ್ರೀ ಕೊೀಟ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪ್ೂಜಾರಿ(ಸಭಾರ್ಾರ್ಕ್ರು)(ಪ್ಶ್ುಸಂಗ್ೊೀಪ್ರೆ್ ಸಚಿವರ ಪ್ರವಾಗಿ):- 
ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪ್ತಿರ್ವರೀೆ, ಮಾನ್ಯ ಸದ್ಸಯರುಗಳಾದ್ ಶ್ರೀ ಸೂರಜ  ರೀೆವಣಣ, ಶ್ರೀ 
ಸ್ಥ.ಎಸ.ಮಣಜೆೀಗ್ೌಡ, ಶ್ರೀ ಕೆ.ಟಿ.ಶ್ರೀಕ್ಂಠೆೀಗ್ೌಡ, ಶ್ರೀ ಕೆ.ಎ. ತಿಪೆಿೀಸಾವಮಿ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ 
ಎಚ .ಎಂ.ರಮೀಶ ಗ್ೌಡ ಇವರು ನಿರ್ಮ ೭೨ರಡಿರ್ಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾಿಪಿಸ್ಥದ್ಂತಹ ವಿಷ್ರ್ಕೆೆ 
ಸಂಬಂಧಿಸ್ಥದ್ಂತ,ೆ ಉತಿರವನ್ುು ಸದ್ನ್ದ್ಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸುತಿಿದ್ೆದೀರ್ೆ.  

(ಪ್ರತಿರ್ನ್ುು ಲಗತಿಿಸಲಾಗಿದ್ೆ) 
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೨೫) ವಿಷ್ರ್:- ಮಂಗಳ ರು ಮಹಾನ್ಗರ ವಾಯಪಿಿರ್ ಕಾವೂರು ಗ್ಾರಮದ್ ಸವೆಯ 
ನ್ಂ.೧೩೩ರಲ್ಲಿ ನಿಮಿಯಸ್ಥರುವ ಪಾರಥಯರ್ಾ ಮಂದ್ಧರಗಳಿಗ್ ೆಅಕ್ರಮವಾಗಿ 
ಪ್ರವೆೀಶ್ಸ್ಥ ದ್ೆೀವರ ಮೂತಿಯಗಳನ್ುು ಧವಂಸಗ್ೊಳಿಸ್ಥರುವ ಕ್ುರಿತು 

- - -  

ಶ್ರೀ ಕೊೀಟ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪ್ೂಜಾರಿ(ಸಭಾರ್ಾರ್ಕ್ರು)(ಗೃಹ ಸಚಿವರ ಪ್ರವಾಗಿ):- ಮಾನ್ಯ 
ಸಭಾಪ್ತಿರ್ವರೀೆ, ಮಾನ್ಯ ಸದ್ಸಯರಾದ್ ಶ್ರೀ ಕೆ. ಹರಿೀಶ  ಕ್ುಮಾರ  ಇವರು ನಿರ್ಮ ೭೨ರಡಿರ್ಲ್ಲಿ 
ಪ್ರಸಾಿಪಿಸ್ಥದ್ಂತಹ ವಿಷ್ರ್ಕೆೆ ಸಂಬಂಧಿಸ್ಥದ್ಂತೆ, ಉತಿರವನ್ುು ಸದ್ನ್ದ್ಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸುತಿಿದ್ೆದೀರ್ೆ.  

(ಪ್ರತಿರ್ನ್ುು ಲಗತಿಿಸಲಾಗಿದ್ೆ) 
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೨೬) ವಿಷ್ರ್:- ದ್ಕ್ಷಿಣ ಕ್ನ್ುಡ ಜಿಲೆಿರ್ ಪ್ುತೂಿರು ತಾಲೂಿಕನ್ ಉಪಿಿನ್ ಅಂಗಡಿ 
ಪೆೀಟೆರ್ ಪ್ರದ್ೆೀಶ್ದ್ಲ್ಲಿ ತೆರೆದ್ ಚರಂಡಿರ್ ಬದ್ಲಾಗಿ ಭೂಗತ 
ಚರಂಡಿರ್ನ್ುು ನಿಮಿಯಸುವ ಬಗೆ್ೆ 

- - - 

ಶ್ರೀ ಕೊೀಟ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪ್ೂಜಾರಿ(ಸಭಾರ್ಾರ್ಕ್ರು)(ಗ್ಾರಮಿೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತುಿ ಪ್ಂಚಾರ್ತ  
ರಾಜ  ಸಚಿವರ ಪ್ರವಾಗಿ):- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪ್ತಿರ್ವರೀೆ, ಮಾನ್ಯ ಸದ್ಸಯರಾದ್ ಶ್ರೀ ಕೆ. ಹರಿೀಶ  
ಕ್ುಮಾರ  ಇವರು ನಿರ್ಮ ೭೨ರಡಿರ್ಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾಿಪಿಸ್ಥದ್ಂತಹ ವಿಷ್ರ್ಕೆೆ ಸಂಬಂಧಿಸ್ಥದ್ಂತೆ, ಉತಿರವನ್ುು 
ಸದ್ನ್ದ್ಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸುತಿಿದ್ೆದೀರೆ್.  

(ಪ್ರತಿರ್ನ್ುು ಲಗತಿಿಸಲಾಗಿದ್ೆ) 
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೨೭) ವಿಷ್ರ್:- ವಿಜರ್ಪ್ುರ ಜಿಲೆಿರ್ ಬಬಲೆೀಶ್ವರ ಪ್ಟ್ಟಣ ಪ್ಂಚಾಯಿತಿರ್ 
ಮುಖಾಯಧಿಕಾರಿಗಳ ಭರಷ್ಾಟಚಾರ ಮತುಿ ಕ್ತಯವಯ ಲೊೀಪ್ಗಳು 
ಕ್ುರಿತು ಜಿಲಾಿಧಿಕಾರಿರ್ವರು ವರದ್ಧ ಸಲ್ಲಿಸ್ಥದ್ದರೂ ಇಲ್ಲಿರ್ವರೆಗ್ ೆ
ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸದ್ೆೀ ಇರುವ ಕ್ುರಿತು 

- - - 

ಶ್ರೀ ಕೊೀಟ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪ್ೂಜಾರಿ(ಸಭಾರ್ಾರ್ಕ್ರು)(ಪೌರಾಡಳಿತ, ಸಣಣ ಕೆೈಗ್ಾರಿಕೆಗಳು ಹಾಗೂ 
ಸಾವಯಜನಿಕ್ ವಲರ್ ಉದ್ಯಮಗಳ ಸಚಿವರ ಪ್ರವಾಗಿ):- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪ್ತಿರ್ವರೀೆ, ಮಾನ್ಯ 
ಸದ್ಸಯರಾದ್ ಶ್ರೀ ಸುನಿೀಲ  ಗ್ೌಡ ಪಾಟಿೀಲ  ಇವರು ನಿರ್ಮ ೭೨ರಡಿರ್ಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾಿಪಿಸ್ಥದ್ಂತಹ 
ವಿಷ್ರ್ಕೆೆ ಸಂಬಂಧಿಸ್ಥದ್ಂತೆ, ಉತಿರವನ್ುು ಸದ್ನ್ದ್ಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸುತಿಿದ್ೆದೀರ್ೆ.  

(ಪ್ರತಿರ್ನ್ುು ಲಗತಿಿಸಲಾಗಿದ್ೆ) 
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೨೮) ವಿಷ್ರ್:- ಟೆೈಲರ  ಕ್ಷೆೀಮ ನಿಧಿ ಮಂಡಳಿ ರಚಿಸ್ಥ ಆ ಮೂಲಕ್ ಸ್ಥರೀ-ಪ್ುರಷ್ 
ಹೊಲ್ಲಗ್ೆ ಕೆಲಸಗ್ಾರರಿಗ್ ೆ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಮತುಿ ಮಾಸ್ಥಕ್ ಪಿಂಚಣಿ 
ಯೀಜರೆ್ ಜಾರಿಗ್ೂೆಳಿಸುವ ಬಗೆ್ೆ 

- - - 

ಶ್ರೀ ಕೊೀಟ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪ್ೂಜಾರಿ(ಸಭಾರ್ಾರ್ಕ್ರು)(ಕಾಮಿಯಕ್ ಸಚಿವರ ಪ್ರವಾಗಿ):- ಮಾನ್ಯ 
ಸಭಾಪ್ತಿರ್ವರೀೆ, ಮಾನ್ಯ ಸದ್ಸಯರಾದ್ ಶ್ರೀ ಕೆ. ಹರಿೀಶ  ಕ್ುಮಾರ  ಇವರು ನಿರ್ಮ ೭೨ರಡಿರ್ಲ್ಲಿ 
ಪ್ರಸಾಿಪಿಸ್ಥದ್ಂತಹ ವಿಷ್ರ್ಕೆೆ ಸಂಬಂಧಿಸ್ಥದ್ಂತ,ೆ ಉತಿರವನ್ುು ಸದ್ನ್ದ್ಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸುತಿಿದ್ೆದೀರ್ೆ.  

(ಪ್ರತಿರ್ನ್ುು ಲಗತಿಿಸಲಾಗಿದ್ೆ) 
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29) ವಿಷ್ರ್:- ಬೆಂಗಳ ರು ಗ್ಾರಮಾಂತರ ಜಿಲಾಿ ವಾಯಪಿಿರ್ಲ್ಲಿ K.I.A.D.B ಅವರು 
ಕ್ೃಷಿ ಜಮಿೀನ್ನ್ುು ಭೂಸಾವಧಿೀನ್ ಮಾಡಿಕೂೆಳುಳತಿಿರುವ ಕ್ುರಿತು 

- - - 

ಶ್ರೀ ಕೊೀಟ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪ್ೂಜಾರಿ(ಸಭಾರ್ಾರ್ಕ್ರು)(ಬೃಹತ  ಮತುಿ ಮಧಯಮ ಕೆೈಗ್ಾರಿಕೆ 
ಸಚಿವರ ಪ್ರವಾಗಿ):- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪ್ತಿರ್ವರೀೆ, ಮಾನ್ಯ ಸದ್ಸಯರಾದ್ ಶ್ರೀ ಎಸ. ರವಿ ಇವರು 
ನಿರ್ಮ ೭೨ರಡಿರ್ಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾಿಪಿಸ್ಥದ್ಂತಹ ವಿಷ್ರ್ಕೆೆ ಸಂಬಂಧಿಸ್ಥದ್ಂತೆ, ಉತಿರವನ್ುು ಸದ್ನ್ದ್ಲ್ಲಿ 
ಮಂಡಿಸುತಿಿದ್ದೆೀರೆ್.  

 

(ಪ್ರತಿರ್ನ್ುು ಲಗತಿಿಸಲಾಗಿದ್ೆ) 
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30) ವಿಷ್ರ್:- ಬಿ.ಡಿ.ಎ.ವತಿಯಿಂದ್ ಕೆಂಪೆೀಗ್ೌಡ ಬಡಾವಣೆ ರಚಿಸಲು ತಯಾರಾದ್ 
ಯೀಜರ್ಾ ನ್ಕ್ಷೆರ್ನ್ುು ಪ್ರಿಗಣಿಸದ್ೆೀ ಇರುವುದ್ರಿಂದ್ ಸಕಾಯರಕೆೆ 
ನ್ಷ್ಟ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಬಗ್ೆೆ 

- - - 

ಶ್ರೀ ಕೊೀಟ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪ್ೂಜಾರಿ(ಸಭಾರ್ಾರ್ಕ್ರು)(ಮುಖ್ಯಮಂತಿರರ್ವರ ಪ್ರವಾಗಿ):- ಮಾನ್ಯ 
ಸಭಾಪ್ತಿರ್ವರೀೆ, ಮಾನ್ಯ ಸದ್ಸಯರಾದ್ ಶ್ರೀ ಪ್ುಟ್ಟಣಣ ಇವರು ನಿರ್ಮ ೭೨ರಡಿರ್ಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾಿಪಿಸ್ಥದ್ಂತಹ 
ವಿಷ್ರ್ಕೆೆ ಸಂಬಂಧಿಸ್ಥದ್ಂತೆ, ಉತಿರವನ್ುು ಸದ್ನ್ದ್ಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸುತಿಿದ್ೆದೀರ್ೆ.  

(ಪ್ರತಿರ್ನ್ುು ಲಗತಿಿಸಲಾಗಿದ್ೆ) 
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31) ವಿಷ್ರ್:- ಬುಡಕ್ಟ್ುಟ ಹಾಗೂ ಹಿಂದ್ುಳಿದ್ ಸಮುದ್ಾರ್ದ್ ಜನ್ರು ವಾಸವಿರುವ 
ಅರಣಯ ಭೂಮಿ ಹಾಗೂ ಕ್ಂದ್ಾರ್ ಭೂಮಿರ್ಲ್ಲಿ ದೆ್ೀವಸಾಿನ್ ಮತುಿ 
ಸಭಾಭವನ್ ನಿಮಿಯಸಲು ಮುಜರಾಯಿ ಇಲಾಖೆರ್ ಅನ್ುದ್ಾನ್ವನ್ುು 
ಬಳಸಲು ಕಾನ್ೂನಿನ್ಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಿ ತಿದ್ುದಪ್ಡಿ ಮಾಡುವ ಕ್ುರಿತು 

- - - 

ಶ್ರೀ ಕೊೀಟ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪ್ೂಜಾರಿ(ಸಭಾರ್ಾರ್ಕ್ರು)(ಮುಜರಾಯಿ, ಹಜ  ಹಾಗೂ ವಕ್ಫ  ಸಚಿವರ 
ಪ್ರವಾಗಿ):- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪ್ತಿರ್ವರೀೆ, ಮಾನ್ಯ ಸದ್ಸಯರಾದ್ ಶ್ರೀ ಶಾಂತರಾಮ ಬುಡು ಸ್ಥದ್ಧಿ ಇವರು 
ನಿರ್ಮ ೭೨ರಡಿರ್ಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾಿಪಿಸ್ಥದ್ಂತಹ ವಿಷ್ರ್ಕೆೆ ಸಂಬಂಧಿಸ್ಥದ್ಂತೆ, ಉತಿರವನ್ುು ಸದ್ನ್ದ್ಲ್ಲಿ 
ಮಂಡಿಸುತಿಿದ್ದೆೀರೆ್.  

(ಪ್ರತಿರ್ನ್ುು ಲಗತಿಿಸಲಾಗಿದ್ೆ) 
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32) ವಿಷ್ರ್:- ಮಹಾರಾಷ್ರ ಮತುಿ ಕೆೀರಳ ರಾಜಯಗಳ ಮಾದ್ರಿರ್ಲ್ಲಿ Refresh 
Course ಪ್ರಮಾಣ ಪ್ತರ ಇಲಿದ್ೆೀ ರಾಜಯದ್ಲ್ಲಿಯೀ ಪ್ರಿೀಕ್ಷೆ ನ್ಡೆಸುವ 
ಕ್ುರಿತು 

- - - 

ಶ್ರೀ ಕೊೀಟ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪ್ೂಜಾರಿ(ಸಭಾರ್ಾರ್ಕ್ರು)(ಮಿೀನ್ುಗ್ಾರಿಕೆ, ಬಂದ್ರು ಮತುಿ ಒಳರ್ಾಡು 
ಜಲಸಾರಿಗ್ೆ ಸಚಿವರ ಪ್ರವಾಗಿ):- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪ್ತಿರ್ವರೀೆ, ಮಾನ್ಯ ಸದ್ಸಯರಾದ್ ಶ್ರೀ ಗಣಪ್ತಿ 
ದ್ುಮಾಾ ಉಳವೆೀಕ್ರ  ಇವರು ನಿರ್ಮ ೭೨ರಡಿರ್ಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾಿಪಿಸ್ಥದ್ಂತಹ ವಿಷ್ರ್ಕೆೆ ಸಂಬಂಧಿಸ್ಥದ್ಂತೆ, 
ಉತಿರವನ್ುು ಸದ್ನ್ದ್ಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸುತಿಿದ್ದೆೀರೆ್.  

(ಪ್ರತಿರ್ನ್ುು ಲಗತಿಿಸಲಾಗಿದ್ೆ) 
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33) ವಿಷ್ರ್:- ಕ್ರ್ಾಯಟ್ಕ್ ರಾಜಯದ್ ಪೌರಾಡಳಿತ ಮತುಿ ನ್ಗರಾಡಳಿತ ಸಂಸೆಿಗಳಲ್ಲಿ 
ಜನ್ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಾಗಿ ಸೀೆವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತಿಿರುವ(ನ್ಗರಾಡಳಿತ) 
ಸದ್ಸಯರುಗಳ ಗ್ೌರವಧನ್(ಹೆಚಿಳ) ಮತುಿ ಸ್ಥಟಿಟಂಗ  ಫೀಸ  ಹೆಚಿಳ 
ಮಾಡುವ ಕ್ುರಿತು 

- - - 

ಶ್ರೀ ಕೊೀಟ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪ್ೂಜಾರಿ(ಸಭಾರ್ಾರ್ಕ್ರು)(ಪೌರಾಡಳಿತ, ಸಣಣ ಕೆೈಗ್ಾರಿಕೆಗಳು ಹಾಗೂ 
ಸಾವಯಜನಿಕ್ ಉದ್ಧದಮಗಳ ಸಚಿವರ ಪ್ರವಾಗಿ):- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪ್ತಿರ್ವರೀೆ, ಮಾನ್ಯ ಸದ್ಸಯರಾದ್ ಶ್ರೀ 
ಡಿ.ಎಸ . ಅರುಣ  ಇವರು ನಿರ್ಮ ೭೨ರಡಿರ್ಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾಿಪಿಸ್ಥದ್ಂತಹ ವಿಷ್ರ್ಕೆೆ ಸಂಬಂಧಿಸ್ಥದ್ಂತೆ, 
ಉತಿರವನ್ುು ಸದ್ನ್ದ್ಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸುತಿಿದ್ದೆೀರೆ್.  

(ಪ್ರತಿರ್ನ್ುು ಲಗತಿಿಸಲಾಗಿದ್ೆ) 
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೩೪) ವಿಷ್ರ್:- ಮಲೆರ್ಾಡು ಪ್ರದ್ೆೀಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ ವಾಯಪಿಿರ್ಲ್ಲಿ ಆಯೆಯಾಗಿರುವ 
ವಿಧಾನ್ ಪ್ರಿಷ್ತಿಿನ್ ಶಾಸಕ್ರುಗಳನ್ುು ಮಂಡಳಿರ್ ಸದ್ಸಯರರ್ಾುಗಿ 
ರ್ಾಮನಿದ್ೆೀಯಶ್ನ್ ಮಾಡುವ ಕ್ುರಿತು 

- - - 

ಶ್ರೀ ಕೊೀಟ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪ್ೂಜಾರಿ(ಸಭಾರ್ಾರ್ಕ್ರು)(ಯೀಜರೆ್, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಯೀಜರೆ್ 
ಮತುಿ ಸಾಂಖ್ಯಯಕ್ ಇಲಾಖೆ ಸಚಿವರ ಪ್ರವಾಗಿ):- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪ್ತಿರ್ವರೀೆ, ಮಾನ್ಯ ಸದ್ಸಯರಾದ್ ಶ್ರೀ 
ಕೆ. ಹರಿೀಶ  ಕ್ುಮಾರ  ಇವರು ನಿರ್ಮ ೭೨ರಡಿರ್ಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾಿಪಿಸ್ಥದ್ಂತಹ ವಿಷ್ರ್ಕೆೆ ಸಂಬಂಧಿಸ್ಥದ್ಂತ,ೆ 
ಉತಿರವನ್ುು ಸದ್ನ್ದ್ಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸುತಿಿದ್ದೆೀರೆ್.  

(ಪ್ರತಿರ್ನ್ುು ಲಗತಿಿಸಲಾಗಿದ್ೆ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   174 
                                        ವಿಪ/೩೦-೦೩-೨೦೨೨ 
  

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

೩೫) ವಿಷ್ರ್:- ತುಮಕ್ೂರು ಜಿಲೆಿ ಗುಬಿಬ ತಾಲೂಿಕ್ು ಕ್ಸಬಾ ಹೊೀಬಳಿರ್                           
ಎಸ .ಕೊೀಡಗಿಹಳಿಳ ಗ್ಾರಮದ್ ಪಿನ  ಕೊೀಡ , ಆಧಾರ  ಕಾಡ ಯ 
ರ್ೊೀಂದ್ಣಿರ್ಲ್ಲಿ ತಾಂತಿರಕ್ ದ್ೊೀಷ್ದ್ಧಂದ್ ಸಮಪ್ಯಕ್ವಾಗಿ 
ಸೀೆಪ್ಯಡೆ ಆಗುತಿಿಲಿವಾದ್ದರಿಂದ್ ಸಾವಯಜನಿಕ್ರಿಗೆ್ 
ತೊಂದ್ರಯೆಾಗುತಿಿರುವ ಬಗ್ೆೆ 

- - - 

ಶ್ರೀ ಕೊೀಟ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪ್ೂಜಾರಿ(ಸಭಾರ್ಾರ್ಕ್ರು)(ಮುಖ್ಯಮಂತಿರರ್ವರ ಪ್ರವಾಗಿ):- ಮಾನ್ಯ 
ಸಭಾಪ್ತಿರ್ವರೀೆ, ಮಾನ್ಯ ಸದ್ಸಯರಾದ್ ಶ್ರೀ ಕೆ.ಟಿ. ಶ್ರೀಕ್ಂಠೆೀಗ್ೌಡ ಇವರು ನಿರ್ಮ ೭೨ರಡಿರ್ಲ್ಲಿ 
ಪ್ರಸಾಿಪಿಸ್ಥದ್ಂತಹ ವಿಷ್ರ್ಕೆೆ ಸಂಬಂಧಿಸ್ಥದ್ಂತೆ, ಉತಿರವನ್ುು ಸದ್ನ್ದ್ಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸುತಿಿದ್ೆದೀರ್ೆ.  

(ಪ್ರತಿರ್ನ್ುು ಲಗತಿಿಸಲಾಗಿದ್ೆ) 
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36) ವಿಷಯ: ಕ್ೂೆೇಲನರ ಜಿಲೆಿಯ ಅರಹೆಳಿಿ ಗನರಮದಲ್ಲಿರತವ ಸಕ್ನಾರಿ ಕ್ನನೂನತ  
        ಕ್ನಲೇೆಜಿಗ ೆವಸತಿ ನಲಯ ವಯವಸೆಾ, ಮೂಲಭೂತ್ ಸೌಲಭಯ ಬೂೆೇಧಕ/ 
        ಬೊೇಧಕ್ೆೇತ್ರ ಸಿಬುೆಂದಿಯನತನ   ನಯೇಜಿಸತವ ಬಗೆೆ 

  
 ಶ್ರೀ ಕೊೀಟ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪ್ೂಜಾರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ)(ಕ್ನನೂನತ ಹನಗೂ ಸೆಂಸದಿೇಯ 
ವಯವಹನರಗಳು ಮತ್ತು ಶನಸನ ರಚರೆ್ ಹನಗೂ ಸಣಾ ನೇರನವರಿ ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ):- ಮಾನ್ಯ 
ಸಭಾಪ್ತಿಗಳ,ೆ ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ ಶ್ರೇ ಗೊೇವಿೆಂದರನಜತ  ಇವರತ ನಯಮ 72 ಮೇರಗೆ ೆಪರಸನುಪಿಸಿದ 
ವಿಷಯಕ್ೆೆ ಸದನದಲ್ಲಿ ಉತ್ುರವನತನ ಮೆಂಡಿಸತತಿುದೆಾೇರ್ೆ.  

(ಉತ್ುರ ಪರತಿ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ)ೆ 
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37) ವಿಷಯ: ವಿದತಯತ  ಪರಸರಣ ನಗಮ ನಯಮತ್ದಲ್ಲಿ ಅೆಂಗವಿಕಲರಿಗೆ ಮೇಸಲ್ಲಟಿ  
        ಹತದೆಾಗಳ ರೆ್ೇಮಕ್ನತಿ ಕತರಿತ್ತ 
  

 ಶ್ರೀ ಕೊೀಟ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪ್ೂಜಾರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ)(ಇೆಂಧನ ಹನಗೂ ಕನನಡ ಮತ್ತು ಸೆಂಸೃತಿ  
ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ):- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪ್ತಿಗಳೆ, ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ ಶ್ರೇ ಡಿ.ಎಸ್ .ಅರತಣ್  ಇವರತ 
ನಯಮ 72 ಮೇರೆಗ ೆಪರಸನುಪಿಸಿದ ವಿಷಯಕ್ೆೆ ಸದನದಲ್ಲಿ ಉತ್ುರವನತನ ಮೆಂಡಿಸತತಿುದೆಾೇರ್ೆ.  

(ಉತ್ುರ ಪರತಿ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ)ೆ 
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38) ವಿಷಯ: ಗನರಮೇಣ್ನಭಿವೃದಿಿ ಮತ್ತು ಪೆಂಚನಯತ  ರನಜ  ಇಲನಖಯೆವರತ 

        ಅಕರಮವನಗಿ ಇಲನಖನ ಪರಿೇಕ್ೆ ಬರೆಯಲತ ಅನತಮತಿ ನೇಡಿರತವ ಬಗೆೆ 

                                --- 

  
 ಶ್ರೀ ಕೊೀಟ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪ್ೂಜಾರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ)(ಗನರಮೇಣ್ನಭಿವೃದಿಿ ಮತ್ತು ಪೆಂಚನಯತ  
ರನಜ   ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ):- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪ್ತಿಗಳೆ, ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ ಶ್ರೇ ಅರವಿೆಂದ ಕತಮನರ  
ಅರಳಿ  ಇವರತ ನಯಮ 72 ಮೇರೆಗ ೆ ಪರಸನುಪಿಸಿದ ವಿಷಯಕ್ೆೆ ಸದನದಲ್ಲಿ ಉತ್ುರವನತನ 
ಮೆಂಡಿಸತತಿುದಾೆೇರೆ್.  

(ಉತ್ುರ ಪರತಿ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ)ೆ 

 

 

 

 

 

 

 

 



   178 
                                        ವಿಪ/೩೦-೦೩-೨೦೨೨ 
  

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

39) ವಿಷಯ: ಉತ್ುರ ಕನನಡ ಜಿಲೆಿಯಲ್ಲಿ ಇ-ಸಾತ್ತು ತ್ೆಂತ್ನರೆಂಶ ಮತ್ತು ನಯಮಗಳಿೆಂದ 
        ನಮೂರೆ್ 9& 11 ಪಡಯೆಲತ ಬಡಜನರಗೆ ತ್ೊೆಂದರ ೆಆಗತತಿುರತವುದರಿೆಂದ  
        ನಯಮ ಸರಳಿೇಕೃತ್ಗೊಳಿಸತವ ಕತರಿತ್ತ 
  

 ಶ್ರೀ ಕೊೀಟ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪ್ೂಜಾರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ)(ಗನರಮೇಣ್ನಭಿವೃದಿಿ ಮತ್ತು ಪೆಂಚನಯತ  
ರನಜ   ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ):- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪ್ತಿಗಳೆ, ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ ಶ್ರೇ ಗಣಪತಿ ದತಮನಾ 
ಉಳೆಾೇಕರ   ಇವರತ ನಯಮ 72 ಮೇರಗೆ ೆ ಪರಸನುಪಿಸಿದ ವಿಷಯಕ್ೆೆ ಸದನದಲ್ಲಿ ಉತ್ುರವನತನ 
ಮೆಂಡಿಸತತಿುದಾೆೇರೆ್.  

(ಉತ್ುರ ಪರತಿ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ)ೆ 
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40) ವಿಷಯ: ರನಜಯದಲ್ಲಿರತವ ಸಕ್ನಾರಿ ಶನಲೆಗಳಿಗೆ ಮೂಲಭೂತ್ ಸೌಕಯಾಗಳಿಲಿದೆ  
       ಮಕೆಳ ಕಲ್ಲಕ್ೆಯ ಮೇಲೆ ಕ್ೆಟಿ ಪರಿಣ್ನಮ ಹನಗೂ ಕಲ್ಲಕ್ನ ಮಟಿ ತಿೇವರವನಗಿ  
        ಕತಸಿಯತತಿುರತವ ಬಗೆೆ 
                             ---- 

 ಶ್ರೀ ಕೊೀಟ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪ್ೂಜಾರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ)(ಪನರರ್ಥಮಕ ಮತ್ತು ಪೌರಢ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಚಿವರ  
ಪರವನಗಿ):- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪ್ತಿಗಳೆ, ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ ಶ್ರೇ ಸತನೇಲಗೌಡ ಬಸನಗೌಡ ಪನಟ್ಟೇಲ 
ಇವರತ ನಯಮ 72 ಮೇರಗೆ ೆಪರಸನುಪಿಸಿದ ವಿಷಯಕ್ೆೆ ಸದನದಲ್ಲಿ ಉತ್ುರವನತನ ಮೆಂಡಿಸತತಿುದಾೆೇರೆ್.  

(ಉತ್ುರ ಪರತಿ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ)ೆ 
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41) ವಿಷಯ: ಚಿಕೆಬಳನಿಪತರ ಜಿಲೆಿ ಚಿೆಂತ್ನಮಣಿ ತ್ನಲೂಿಕತ ಕ್ೂೆೇಟಗಲ್  ಗನರಮದ  
        ಸವೆಾ ನೆಂ.11ರಲ್ಲಿ ಜಿ.ಟ್ಟ.ಬ ಕರಷಸ್ ಾ ಇವರತ ಗಣಿ ಮತ್ತು ಭೂ ವಿಜ್ಞನನ  
        ಇಲನಖಯೆ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳೊೆಂದಿಗೆ ಶನಮೇಲನಗಿ ಅಕರಮ ಗಣಿಗನರಿಕ್ ೆ 
        ನಡಸೆತತಿುರತವ ಬಗೆೆ 
  

 ಶ್ರೀ ಕೊೀಟ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪ್ೂಜಾರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ)(ಗಣಿ ಮತ್ತು ಭೂವಿಜ್ಞನನ ಹನಗೂ ಮಹಿಳನ 
ಮತ್ತು ಮಕೆಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ವಿಕಲಚೆೇತ್ನರ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ರ್ನಗರಿಕರ ಸಬಲ್ಲೇಕರಣ ಸಚಿವರ  
ಪರವನಗಿ):- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪ್ತಿಗಳೆ, ಮನನಯ ಸದಸಯರತಗಳನದ ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆುೇಗೌಡ ಹನಗೂ ಶ್ರೇ 
ಮೇಹನ್  ಕತಮನರ  ಕ್ೊೆಂಡಜಿಜ ಇವರತಗಳು ನಯಮ 72 ಮೇರಗೆ ೆಪರಸನುಪಿಸಿದ ವಿಷಯಕ್ೆೆ ಸದನದಲ್ಲಿ 
ಉತ್ುರವನತನ ಮೆಂಡಿಸತತಿುದಾೆೇರ್ೆ.  

(ಉತ್ುರ ಪರತಿ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ)ೆ 
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42) ವಿಷಯ: ರೆ್ಲಮೆಂಗಲ ತ್ನಲೂಿಕತ ಸೂೆೇಮಪತರ ಹೊೇಬಳಿಯಲ್ಲಿ ವಯವಸನಯ  
             ಉದೆಾೇಶಕ್ನೆಗಿ ಕ್ೊರಸೆಲನಗಿರತವ ಕ್ೂೆಳವೆ ಬನವಿಗಳಿಗೆ  

                    ವಿದತಯತ  ಸೌಲಭಯಕಲ್ಲಪಸದಿರತವ ಕತರಿತ್ತ. 
                                ---- 
                      
 ಶ್ರೀ ಕೊೀಟ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪ್ೂಜಾರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ)(ಇೆಂಧನ ಹನಗೂ ಕನನಡ ಮತ್ತು ಸೆಂಸೃತಿ  
ಸಚಿವರ  ಪರವನಗಿ):- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪ್ತಿಗಳ,ೆ ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ ಶ್ರೇ ಕ್ೆ.ಟ್ಟ.ಶ್ರೇಕೆಂಠೆೇಗೌಡ ಇವರತ 
ನಯಮ 72 ಮೇರೆಗ ೆಪರಸನುಪಿಸಿದ ವಿಷಯಕ್ೆೆ ಸದನದಲ್ಲಿ ಉತ್ುರವನತನ ಮೆಂಡಿಸತತಿುದೆಾೇರ್ೆ.  

(ಉತ್ುರ ಪರತಿ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ)ೆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   182 
                                        ವಿಪ/೩೦-೦೩-೨೦೨೨ 
  

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

43) ವಿಷಯ: ಬೆೆಂಗಳೂರತ ಗನರಮನೆಂತ್ರ ಜಿಲೆಿಯಲ್ಲಿ ಖನಲ್ಲ ಇರತವ ಕೃಷ್ಟ್ ಅಧಿಕ್ನರಿ  

        ಮತ್ತು ಇತ್ರ ೆಸಿಬುೆಂದಿಗಳನತನ ಭತಿಾ ಮನಡತವ ಕತರಿತ್ತ 

                           ----  

 ಶ್ರೀ ಕೊೀಟ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪ್ೂಜಾರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ)(ಕೃಷ್ಟ್ ಸಚಿವರ  ಪರವನಗಿ):- ಮಾನ್ಯ 
ಸಭಾಪ್ತಿಗಳ,ೆ ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ ಶ್ರೇ ಎಸ್ .ರವಿ ಇವರತ ನಯಮ 72 ಮೇರಗೆ ೆ ಪರಸನುಪಿಸಿದ 
ವಿಷಯಕ್ೆೆ ಸದನದಲ್ಲಿ ಉತ್ುರವನತನ ಮೆಂಡಿಸತತಿುದೆಾೇರ್ೆ.  

(ಉತ್ುರ ಪರತಿ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ)ೆ 
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44) ವಿಷಯ: ಕ್ೂೆೇಳಿ ಸನಕ್ನಣಿಕ್ ೆರೈೆತ್ರತಗಳು ಪಶತ ವೆೈದನಯಧಿಕ್ನರಿಗಳ ಕ್ೂೆರತೆ್ಯಿೆಂದ  

        ಹನಗೂ ತ್ನೆಂತಿರಕತ್ೆಯ ತ್ೆಂತ್ರಜ್ಞನನದಿೆಂದ ವೆಂಚಿತ್ರನಗಿರತವ ಬಗೆೆ. 

 ಶ್ರೀ ಕೊೀಟ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪ್ೂಜಾರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ)(ಪಶತಸೆಂಗೊೇಪರೆ್ ಸಚಿವರ  ಪರವನಗಿ):- 
ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪ್ತಿಗಳೆ, ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ ಶ್ರೇ ಗೊೇವಿೆಂದರನಜತ ಇವರತ ನಯಮ 72 ಮೇರಗೆೆ 
ಪರಸನುಪಿಸಿದ ವಿಷಯಕ್ೆೆ ಸದನದಲ್ಲಿ ಉತ್ುರವನತನ ಮೆಂಡಿಸತತಿುದೆಾೇರ್ೆ.  

(ಉತ್ುರ ಪರತಿ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ)ೆ 
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45) ವಿಷಯ: ಕರ್ನಾಟಕ ವಸತಿ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸೆಂಸೆಾಗಳ ಬೂೆೇಧಕ/ಬೂೆೇಧಕ್ೇೆತ್ರ  
        ಸಿಬುೆಂದಿಗಳಿಗೆ ಕ್.ೆಜಿ.ಐ.ಡಿ, ಇ.ಜಿ.ಐ.ಎಸ್  ಡಿ.ಸಿ.ಆರ.ಜಿ ಜೊಯೇತಿ ಸೆಂಜಿೇವಿನ 
        ಹನಗೂ ಇತ್ರ ೆಸೌಲಭಯ ಮೆಂಜೂರತ ಮನಡತವ ಬಗೆೆ. 

                              ---  

 ಶ್ರೀ ಕೊೀಟ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪ್ೂಜಾರಿ (ಸಮನಜ ಕಲನಯಣ ಮತ್ತು ಹಿೆಂದತಳಿದ ವಗಾಗಳ ಕಲನಯಣ 
ಸಚಿವರತ):- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪ್ತಿಗಳೆ, ಮನನಯ ಸದಸಯರತಗಳನದ ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆುೇಗೌಡ, ಶ್ರೇ ಮೇಹನ್  
ಕತಮನರ  ಕ್ೊೆಂಡಜಿಜ, ಶ್ರೇ ಪಿ.ಆರ .ರಮೇಶ  ಹನಗೂ ಅರತಣ ಶಹನಪತರ ಇವರತಗಳು ನಯಮ 72 
ಮೇರಗೆ ೆಪರಸನುಪಿಸಿದ ವಿಷಯಕ್ೆೆ ಸದನದಲ್ಲಿ ಉತ್ುರವನತನ ಮೆಂಡಿಸತತಿುದೆಾೇರ್ೆ.  

(ಉತ್ುರ ಪರತಿ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ)ೆ 
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46) ವಿಷಯ: ರನಯಚೂರತ ಮತ್ತು ಕ್ೂೆಪಪಳ ಜಿಲೆಿಯ ತ್ನಲೂಿಕತಗಳಲ್ಲಿ ಪೆಂಚನಯಿತಿ  
        ಅಭಿವೃದಿಿ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳ ಹತದೆಾಗಳು ಖನಲ್ಲ ಇರತವುದರಿೆಂದ ಗನರಮೇಣ 
        ಮಟಿದ ಕ್ೆಲಸಗಳು ಕತೆಂಠಿತ್ವನಗಿರತವ ಬಗೆೆ. 
                           -----  

 ಶ್ರೀ ಕೊೀಟ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪ್ೂಜಾರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ)(ಗನರಮೇಣ್ನಭಿವೃದಿಿ ಮತ್ತು ಪೆಂಚನಯತ  
ರನಜ  ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ):- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪ್ತಿಗಳೆ, ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ ಶ್ರೇ ಶರಣಗೌಡ ಪನಟ್ಟೇಲ್  
ಬಯನಯಪತರ ಇವರತ ನಯಮ 72 ಮೇರಗೆೆ ಪರಸನುಪಿಸಿದ ವಿಷಯಕ್ೆೆ ಸದನದಲ್ಲಿ ಉತ್ುರವನತನ 
ಮೆಂಡಿಸತತಿುದಾೆೇರೆ್.  

(ಉತ್ುರ ಪರತಿ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ)ೆ 
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47) ವಿಷಯ: ರನಜಯದಲ್ಲಿರತವ ಸಕ್ನಾರಿ ಶನಲೆಗಳಿಗೆ ಮೂಲಭೂತ್ ಸೌಕಯಾಗಳಿಲಿದೆ  

        ಮಕೆಳ ಕಲ್ಲಕ್ೆಯ ಮೇಲೆ ಕ್ೆಟಿ ಪರಿಣ್ನಮ ಹನಗೂ ಕಲ್ಲಕ್ನ ಮಟಿ  

        ತಿೇವರವನಗಿ ಕತಸಿಯತತಿುರತವ ಬಗೆೆ 

  

 ಶ್ರೀ ಕೊೀಟ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪ್ೂಜಾರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ)(ಪನರರ್ಥಮಕ ಮತ್ತು ಪೌರಢ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಚಿವರ  
ಪರವನಗಿ):- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪ್ತಿಗಳೆ, ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ ಶ್ರೇ ಸತನೇಲಗೌಡ ಬಸನಗೌಡ ಪನಟ್ಟೇಲ್   
ಇವರತ ನಯಮ 72 ಮೇರಗೆ ೆಪರಸನುಪಿಸಿದ ವಿಷಯಕ್ೆೆ ಸದನದಲ್ಲಿ ಉತ್ುರವನತನ ಮೆಂಡಿಸತತಿುದಾೆೇರೆ್.  

(ಉತ್ುರ ಪರತಿ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ)ೆ 
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48) ವಿಷಯ: ಸಕ್ನಾರಿ ರ್ೌಕರರತ ಮತ್ತು ಅನತದನನತ್ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸೆಂಸೆಾಗಳ ರ್ೌಕರರಿಗ ೆಹೊಸ  
        ಪಿೆಂಚಣಿ ಯೇಜರೆ್ಯನತನ ರದತಾಗೊಳಿಸಿ ಹಳೆ ಪಿೆಂಚಣಿ ಯೇಜರೆ್ ಜನರಿಗ ೆ 
        ತ್ರತವ ಬಗೆೆ. 
  

 ಶ್ರೀ ಕೊೀಟ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪ್ೂಜಾರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ)(ಮತಖ್ಯಮೆಂತಿರಗಳ  ಪರವನಗಿ):- ಮಾನ್ಯ 
ಸಭಾಪ್ತಿಗಳ,ೆ ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ ಶ್ರೇ ಪತಟಿಣಾ  ಇವರತ ನಯಮ 72 ಮೇರಗೆೆ ಪರಸನುಪಿಸಿದ ವಿಷಯಕ್ೆೆ 
ಸದನದಲ್ಲಿ ಉತ್ುರವನತನ ಮೆಂಡಿಸತತಿುದಾೆೇರೆ್.  

(ಉತ್ುರ ಪರತಿ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ)ೆ 
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49) ವಿಷಯ: ಗನರಮೇಣ ಭನಗದ ಕ್ೆರೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೇನತಗಳನತನ ಹಿಡಿಯಲತ ಶನಶಾತ್ವನಗಿ  
       ಕ್ೆಲವೆೇ ಗತತಿುಗೆದನರರಿಗ ೆನೇಡತತಿುರತವುದರಿೆಂದ ಸಕ್ನಾರದ ಬೊಕೆಸಕ್ೆೆ  
        ನಷಿ ಉೆಂಟನಗತತಿುರತವ ಕತರಿತ್ತ. 
                        --- 

 ಶ್ರೀ ಕೊೀಟ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪ್ೂಜಾರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ)(ಮೇನತಗನರಿಕ್,ೆ ಬೆಂದರತ ಮತ್ತು 
ಒಳರ್ನಡತ ಜಲಸನರಿಗೆ ಸಚಿವರ  ಪರವನಗಿ):- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪ್ತಿಗಳೆ, ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ ಶ್ರೇ 
ಚಿದನನೆಂದ ಎೆಂ.ಗೌಡ  ಇವರತ ನಯಮ 72 ಮೇರಗೆ ೆಪರಸನುಪಿಸಿದ ವಿಷಯಕ್ೆೆ ಸದನದಲ್ಲಿ ಉತ್ುರವನತನ 
ಮೆಂಡಿಸತತಿುದಾೆೇರೆ್.  

(ಉತ್ುರ ಪರತಿ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ)ೆ 
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50) ವಿಷಯ: ಗನರಮೇಣ್ನಭಿವೃದಿಿ ಮತ್ತು ಪೆಂಚನಯತ  ರನಜ  ಇಲನಖಯೆಡಿ ಬರತವ  
        ಸೆಂಸೆಾಗಳ ವೃೆಂದ ಮತ್ತು ರೆ್ೇಮಕ್ನತಿ ನಯಮಗಳನತನ  
         ಒಗೂೆಡಿಸಿ ಏಕ್ಕೇಕರಣಗೊಳಿಸತವ ಕತರಿತ್ತ. 
                     ---- 
 

 ಶ್ರೀ ಕೊೀಟ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪ್ೂಜಾರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ)(ಗನರಮೇಣ್ನಭಿವೃದಿಿ ಮತ್ತು ಪೆಂಚನಯತ  
ರನಜ  ಸಚಿವರ  ಪರವನಗಿ):- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪ್ತಿಗಳೆ, ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ ಶ್ರೇ ಅ.ದೆೇವೆೇಗೌಡ   
ಇವರತ ನಯಮ 72 ಮೇರಗೆ ೆಪರಸನುಪಿಸಿದ ವಿಷಯಕ್ೆೆ ಸದನದಲ್ಲಿ ಉತ್ುರವನತನ ಮೆಂಡಿಸತತಿುದಾೆೇರೆ್.  

(ಉತ್ುರ ಪರತಿ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ)ೆ 
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51) ವಿಷಯ: ಸಕ್ನಾರಿ/ಅನತದನನತ್ ಪನರರ್ಥಮಕ ಮತ್ತು ಪೌರಢ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಿಬುೆಂದಿಗಳಿಗೆ  
        ಸೂಕು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವೆೈದಯಕ್ಕೇಯ ವೆಚಚ ನೇಡದೇೆ ಇರತವ ಬಗೆೆ. 
                            ----- 

 ಶ್ರೀ ಕೊೀಟ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪ್ೂಜಾರಿ:-(ಪನರರ್ಥಮಕ ಮತ್ತು ಪೌರಢ ಶ್ಕ್ಷಣ ಹನಗೂ ಸಕ್ನಲ ಸಚಿವರ  
ಪರವನಗಿ):- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪ್ತಿಗಳೆ, ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ ಡನ: ವೆೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣಸನಾಮ ಇವರತ 
ನಯಮ 72 ಮೇರೆಗ ೆಪರಸನುಪಿಸಿದ ವಿಷಯಕ್ೆೆ ಸದನದಲ್ಲಿ ಉತ್ುರವನತನ ಮೆಂಡಿಸತತಿುದೆಾೇರ್ೆ.  

(ಉತ್ುರ ಪರತಿ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ)ೆ 
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52) ವಿಷಯ: ಮರನಜಿಾ ದೆೇಸನಯಿ ಹನಗೂ ಮತಿುತ್ರ ವಸತಿ ಶನಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸತದಿೇಘಾವನಗಿ  
        ಸೇೆವೆ ಸಲ್ಲಿಸತತಿುರತವ ಅತಿರ್ಥ ಶ್ಕ್ಷಕರತಗಳನತನ ಖನಯೆಂ ಗೊಳಿಸತವ ಬಗೆೆ 
 

 ಶ್ರೀ ಕೊೀಟ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪ್ೂಜಾರಿ(ಸಮನಜ ಕಲನಯಣ ಮತ್ತು ಹಿೆಂದತಳಿದ ವಗಾಗಳ ಕಲನಯಣ 
ಸಚಿವರತ):- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪ್ತಿಗಳೆ, ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ ಶ್ರೇ ಪತಟಿಣಾ  ಇವರತ ನಯಮ 72 ಮೇರಗೆ ೆ
ಪರಸನುಪಿಸಿದ ವಿಷಯಕ್ೆೆ ಸದನದಲ್ಲಿ ಉತ್ುರವನತನ ಮೆಂಡಿಸತತಿುದೆಾೇರ್ೆ.  

(ಉತ್ುರ ಪರತಿ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ)ೆ 
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 53) ವಿಷಯ:  ಹೆೈದನರಬನದ -ಕರ್ನಾಟಕ ಭನಗದ ಸಕ್ನಾರದ ಇಲನಿ ಇಲನಖಗೆಳಲ್ಲಿ  
         ಉದೊಯೇಗದಲ್ಲಿ ಮೇಸಲನತಿ ಪರಮನಣ ಶೇೆ.100ಕ್ೆೆ 100 ರಷತಿ ಹನಗೂ  
         ಉಳಿದ ಜಿಲೆಿಗಳಲ್ಲಿ ಶೆೇ.8 ರಷತಿ ಅನತಷ್ನಾನಕ್ೆೆ ತ್ರತವಲ್ಲಿ ವಿಳೆಂಬ ಧೂೆೇರಣ್ೆ  
         ತ್ನಳಿರತವ ಕತರಿತ್ತ 

 
 ಶ್ರೀ ಕೊೀಟ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪ್ೂಜಾರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ)(ಮತಖ್ಯಮೆಂತಿರಗಳ ಪರವನಗಿ):- ಮಾನ್ಯ 
ಸಭಾಪ್ತಿಗಳ,ೆ ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ ಶ್ರೇ ಯತ.ಬ.ವೆೆಂಕಟೆೇಶ  ಇವರತ ನಯಮ 72 ಮೇರಗೆ ೆ
ಪರಸನುಪಿಸಿದ ವಿಷಯಕ್ೆೆ ಸದನದಲ್ಲಿ ಉತ್ುರವನತನ ಮೆಂಡಿಸತತಿುದೆಾೇರ್ೆ.  

(ಉತ್ುರ ಪರತಿ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ)ೆ 
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54) ವಿಷಯ:  ವೃತಿು ಶ್ಕ್ಷಣ ಇಲನಖಯೆ ಸಿಬುೆಂದಿಗಳನತನ ದಿರ್ನೆಂಕ:06.04.2011ರ  
         ವಿಶೆೇಷ ಕ್ನನೂನನ ಮೂಲಕ ವಿಲ್ಲೇನಗೂೆಳಿಸಲನಗಿದತಾ ಖನಯೆಂ ಪೂವಾದಲ್ಲಿ  
         20, 25 ವಷಾಗಳಿೆಂದ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸೇೆವೆಯನತನ ನಶ್ಚತ್ ಪಿೆಂಚಣಿಗ ೆ     
         ಪರಿಗಣಿಸತವೆಂತ್ೆ ಹನಗೂ ವೃತಿು ಶ್ಕ್ಷಣ ಇಲನಖಯೆಿೆಂದ ಪದವಿ ಪೂವಾ ಶ್ಕ್ಷಣ    
         ಇಲನಖಯೆಲ್ಲಿ ವಿಲ್ಲೇನಗೊೆಂಡತ ಕ್ನಯಾ ನವಾಹಿಸತತಿುರತವ ಉಪರ್ನಯಸಕರಿಗ ೆ           
         ಬ.ಎಡ್  ವಿರ್ನಯಿತಿ  ನೇಡತವ ಕತರಿತ್ತ. 
                          ----- 
   ಶ್ರೀ ಕೊೀಟ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪ್ೂಜಾರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ)(ಪನರರ್ಥಮಕ ಮತ್ತು ಪೌರಢ ಶ್ಕ್ಷಣ 

ಹನಗೂ ಸಕ್ನಲ ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ):- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪ್ತಿಗಳೆ, ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ ಶ್ರೇ ಅರತಣ 
ಶಹನಪೂರ ಇವರತ ನಯಮ 72 ಮೇರೆಗ ೆ ಪರಸನುಪಿಸಿದ ವಿಷಯಕ್ೆೆ ಸದನದಲ್ಲಿ ಉತ್ುರವನತನ 
ಮೆಂಡಿಸತತಿುದಾೆೇರೆ್.  

(ಉತ್ುರ ಪರತಿ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ)ೆ 
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55) ವಿಷಯ:  ದೆೈಹಿಕ ಶ್ಕ್ಷಕರ ವೃೆಂದ ಮತ್ತು ರೆ್ೇಮಕ್ನತಿ ಬದಲನವಣ್ೆಗೆ  
             ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದೆಂತೆ್  ಶ್ರೇ.ಎಲ್ .ಆರ.ವೆೈದಯರ್ನರ್ಥನ್  
             ವರದಿ ಅನತಷ್ನಾನಗೊಳಿಸತವ ಬಗೆೆ. 
                      ---- 

 ಶ್ರೀ ಕೊೀಟ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪ್ೂಜಾರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ)(ಪನರರ್ಥಮಕ ಮತ್ತು ಪೌರಢ ಶ್ಕ್ಷಣ ಹನಗೂ 
ಸಕ್ನಲ ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ):- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪ್ತಿಗಳೆ, ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ ಡನ: 
ವೆೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣಸನಾಮ ಇವರತ ನಯಮ 72 ಮೇರಗೆ ೆ ಪರಸನುಪಿಸಿದ ವಿಷಯಕ್ೆೆ ಸದನದಲ್ಲಿ 
ಉತ್ುರವನತನ ಮೆಂಡಿಸತತಿುದಾೆೇರ್ೆ.  

(ಉತ್ುರ ಪರತಿ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ)ೆ 
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56) ವಿಷಯ:  ಐ.ಪಿ.ಎಸ್ .ಯ್ಕೇತ್ರ ಹತದೆಾಗಳಿಗೆ ಐ.ಪಿ.ಎಸ್ . ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳನತನ  
        ರೆ್ೇಮಕ ಮನಡಲನಗತತಿುವುದರಿೆಂದ ಬಡಿುಗನಗಿ ಕ್ನಯತತಿುರತವ  
         ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳಿಗೆ ಅರ್ನಯಯವನಗತತಿುರತವ ಬಗೆೆ. 
                       ---- 

 

ಶ್ರೀ ಕೊೀಟ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪ್ೂಜಾರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ)(ಗೃಹ ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ):- ಮಾನ್ಯ 
ಸಭಾಪ್ತಿಗಳ,ೆ ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ ಶ್ರೇ ಪತಟಿಣಾ  ಇವರತ ನಯಮ 72 ಮೇರಗೆೆ ಪರಸನುಪಿಸಿದ ವಿಷಯಕ್ೆೆ 
ಸದನದಲ್ಲಿ ಉತ್ುರವನತನ ಮೆಂಡಿಸತತಿುದಾೆೇರೆ್.  

 
(ಉತ್ುರ ಪರತಿ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ)ೆ 
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57) ವಿಷಯ: ಬೆೆಂಗಳೂರತ ಗನರಮನೆಂತ್ರ ಜಿಲೆಿ, ದೆೇವನಗೊೆಂದಿ 
ಗನರಮದಲ್ಲಿರತವ      ಆಯಿಲ್  ಕೆಂಪನಗಳ ಆಯಿಲ್  ದನಸನುನತಗಳಿೆಂದ 
ಬೆಂಕತಗಳಿಗೆ ಸರಬರನಜನಗತವ     ಟನಯೆಂಕರತಗಳಲ್ಲಿ  ಬೆೇಬ ಟನಯೆಂಕ  
ಅಳವಡಿಸಿಕ್ೂೆೆಂಡತ       ಭನರಿ ಅವಯವಹನರ  ನಡದೆಿದತಾ ಈ ದೆಂಧಯೆಲ್ಲಿ 
ಮನಪನ ಇಲನಖಯೆ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಹನಗೂ  ಸಾಳಿೇಯ   ಪೊಲ್ಲೇಸ್  
ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಷ್ನಮೇಲನಗಿ ಕ್ೊಟನಯೆಂತ್ರ ರೂಪನಯಿಗಳ ಅವಯವಹನರ 
ನಡದೆಿರತವ ಬಗೆೆ 
 
ಶ್ರೀ ಕೊೀಟ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪ್ೂಜಾರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ)(ಅರಣಯ ಮತ್ತು ಆಹನರ, ರ್ನಗರಿಕ 

ಸರಬರನಜತ ಮತ್ತು ಗನರಹಕರ ವಯವಹನರಗಳ ಹನಗೂ ಕ್ನನೂನತ ಮನಪನಶನಸರ  ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ):- 
ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪ್ತಿಗಳೆ, ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆುೇಗೌಡ ಇವರತ ನಯಮ 72 ಮೇರೆಗ ೆ
ಪರಸನುಪಿಸಿದ ವಿಷಯಕ್ೆೆ ಸದನದಲ್ಲಿ ಉತ್ುರವನತನ ಮೆಂಡಿಸತತಿುದೆಾೇರ್ೆ.  

 
(ಉತ್ುರ ಪರತಿ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ)ೆ 
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58)   ವಿಷಯ: ಕ್ೆೇೆಂದರ ಕ್ನಫಿ ಮೆಂಡಳಿಯಿೆಂದ ಕೃಷ್ಟ್ ಯನೆಂತಿರೇಕರಣಕ್ೆೆ ನೇಡತವ ಸಹನಯ  
        ಧನ ಹನಗೂ ಇತ್ರ ೆಸೌಲಭಯಗಳನತನ ಕಡಿತ್ಗೊಳಿಸಿರತವುದರಿೆಂದ ಕ್ನಫಿ ಬೆಳೆಗನರರತ 
        ಆರ್ಥಾಕ ಸೆಂಕಷಿಕ್ೆೆ ಸಿಲತಕ್ಕರತವ ಬಗೆೆ. 

ಶ್ರೀ ಕೊೀಟ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪ್ೂಜಾರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ)(ತ್ೊೇಟಗನರಿಕ್ೆ ಹನಗೂ 
ಯೇಜರೆ್, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸೆಂಯೇಜರೆ್ ಮತ್ತು ಸನೆಂಖಿಯಕ ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ):- ಮಾನ್ಯ 
ಸಭಾಪ್ತಿಗಳ,ೆ ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ ಶ್ರೇಮತಿ ಎಸ್ . ವಿೇಣ್ನ ಅಚಚಯಯ  ಇವರತ ನಯಮ 
72 ಮೇರೆಗ ೆಪರಸನುಪಿಸಿದ ವಿಷಯಕ್ೆೆ ಸದನದಲ್ಲಿ ಉತ್ುರವನತನ ಮೆಂಡಿಸತತಿುದೆಾೇರ್ೆ.  

 
(ಉತ್ುರ ಪರತಿ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ)ೆ 
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     59)ವಿಷಯ: ಅನತದನನತ್ ಶನಲನ ಕ್ನಲೇೆಜತಗಳಲ್ಲಿ ವನಯಸೆಂಗ ಮನಡತತಿುರತವ ಎಸ್ .ಸಿ, 
             ಎಸ್ .ಟ್ಟ ಹನಗೂ ಓ.ಬ.ಸಿ ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳಿಗೆ ಕಳೆದ 2 ವಷಾಗಳಿೆಂದ ಸಮನಜ  
             ಕಲನಯಣ ಹನಗೂ ಹಿೆಂದತಳಿದ ವಗಾಗಳ ಕಲನಯಣ ಇಲನಖಗೆಳಿೆಂದ  ಶತಲೆ  
             ವಿರ್ನಯತಿ ಹಣವು ಪನವತಿಯನಗದಿರತವ ಬಗೆೆ. 
                              ---- 
 

ಶ್ರೀ ಕೊೀಟ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪ್ೂಜಾರಿ(ಸಮನಜ ಕಲನಯಣ ಮತ್ತು ಹಿೆಂದತಳಿದ ವಗಾಗಳ 
ಕಲನಯಣ ಸಚಿವರತ) :- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪ್ತಿಗಳೆ, ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆುೇಗೌಡ  
ನಯಮ 72 ಮೇರಗೆೆ ಪರಸನುಪಿಸಿದ ವಿಷಯಕ್ೆೆ ಸದನದಲ್ಲಿ ಉತ್ುರವನತನ ಮೆಂಡಿಸತತಿುದೆಾೇರ್.ೆ  

 
(ಉತ್ುರ ಪರತಿ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ)ೆ 
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     60)ವಿಷಯ: ಕ್ೊೇಲನರ ಜಿಲೆಿಯಲ್ಲಿ ಹನಪ  ಕ್ನಮೆ  ಮಳಿಗಗೆಳು  
             ಬಹತತ್ೆೇಕ ಸಾಗಿತ್ಗೊೆಂಡಿರತವುದರಿೆಂದ ರೈೆತ್ರತ ಬೆಳದೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ  
             ಬೆಲೆ ಸಿಗದೆ ತ್ೊೆಂದರಯೆನಗಿರತವ ಕತರಿತ್ತ. 
                           ---- 

ಶ್ರೀ ಕೊೀಟ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪ್ೂಜಾರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ)(ತ್ೊೇಟಗನರಿಕ್ೆ ಹನಗೂ ಯೇಜರೆ್, 
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸೆಂಯೇಜರ್ೆ ಮತ್ತು ಸನೆಂಖಿಯಕ ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ):- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪ್ತಿಗಳೆ, ಮನನಯ 
ಸದಸಯರನದ ಶ್ರೇ ಗೂೆೇವಿೆಂದರನಜತ ಇವರತ  ನಯಮ 72 ಮೇರೆಗ ೆಪರಸನುಪಿಸಿದ ವಿಷಯಕ್ೆೆ ಸದನದಲ್ಲಿ 
ಉತ್ುರವನತನ ಮೆಂಡಿಸತತಿುದಾೆೇರ್ೆ.  

 
(ಉತ್ುರ ಪರತಿ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ)ೆ 
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     61)ವಿಷಯ: ಪರಿಶ್ಷಿ ಪೆಂಗಡದ ಜರ್ನೆಂಗದವರಿಗ ೆಶ್ಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಉದೊಯೇಗಕ್ೆೆ  
             ಅನತಕೂಲವನಗತವ ರಿೇತ್ನಯ ಮೇಸಲನತಿ ಪರಮನಣವನತನ ಶೆೇ.3 ರಿೆಂದ  
             7.5ಕ್ೆೆ ಹೆಚಿಚಸತವ ಕತರಿತ್ತ 
 

ಶ್ರೀ ಕೊೀಟ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪ್ೂಜಾರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ)(ಸನರಿಗೆ ಮತ್ತು ಪರಿಶ್ಷಿ 
ಪೆಂಗಡಗಳ ಕಲನಯಣ ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ) :- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪ್ತಿಗಳ,ೆ ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ 
ಶ್ರೇ ರನಜೆೇೆಂದರ ರನಜಣಾ ಇವರತ  ನಯಮ 72 ಮೇರಗೆ ೆ ಪರಸನುಪಿಸಿದ ವಿಷಯಕ್ೆೆ 
ಸದನದಲ್ಲಿ ಉತ್ುರವನತನ ಮೆಂಡಿಸತತಿುದಾೆೇರೆ್.  

(ಉತ್ುರ ಪರತಿ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ)ೆ 
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62)ವಿಷಯ: ರೈೆತ್ರತ ಬಳೆದೆ ಬೆಳೆಯನತನ ಒಳೆಿಯ ಬಲೆೆಗ ೆಮನರನಟ ಮನಡಲತ  
        ಹನಗೂ ಧನನಯಗಳನತನ ಸೆಂರಕ್ಷಿಸಲತ ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜಯ ಉಗನರಣ  
        ನಗಮದಲ್ಲಿ ಉಗನರಣಗಳನತನ ನಮಾಸಿ ರೈೆತ್ರಿಗ ೆಅನತಕೂಲ ಮನಡತವ ಬಗೆೆ 

 
  ಶ್ರೀ ಕೊೀಟ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪ್ೂಜಾರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ)(ಸಹಕ್ನರ ಸಚಿವರ 

ಪರವನಗಿ) :- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪ್ತಿಗಳೆ, ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ ಡನ: ವೆೈ.ಎ. 
ರ್ನರನಯಣಸನಾಮ  ಇವರತ  ನಯಮ 72 ಮೇರಗೆ ೆಪರಸನುಪಿಸಿದ ವಿಷಯಕ್ೆೆ ಸದನದಲ್ಲಿ 
ಉತ್ುರವನತನ ಮೆಂಡಿಸತತಿುದಾೆೇರ್ೆ.  

(ಉತ್ುರ ಪರತಿ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ)ೆ 
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63)ವಿಷಯ: ಗದಗ-ಶ್ರಹಟ್ಟಿ-ಯಲವಿ ರೈೆಲಾೆ ಮನಗಾ ಯೇಜರೆ್ಗ ೆಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದೆಂತ್ ೆ 
        ರನಜಯ ಸಕ್ನಾರದ ಅಧಾ ಪನಲ್ಲನ ವೆಂತಿಗಯೆನತನ ರೈೆಲೆಾ ಬೊೇಡ್ ಾಗೆ ನೇಡದ ೆ
        ಇರತವುದರಿೆಂದ ಅನತದನನ ರದನಾಗತವ ಸೆಂಭವವಿರತವ ಬಗೆೆ 
 
  ಶ್ರೀ ಕೊೀಟ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪ್ೂಜಾರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ)(ಸಹಕ್ನರ ಸಚಿವರ 

ಪರವನಗಿ) :- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪ್ತಿಗಳೆ, ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ ಶ್ರೇ ಸಲ್ಲೇೆಂ ಅಹಮದ   
ಇವರತ  ನಯಮ 72 ಮೇರಗೆ ೆ ಪರಸನುಪಿಸಿದ ವಿಷಯಕ್ೆೆ ಸದನದಲ್ಲಿ ಉತ್ುರವನತನ 
ಮೆಂಡಿಸತತಿುದಾೆೇರೆ್.  

(ಉತ್ುರ ಪರತಿ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ)ೆ 
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64)ವಿಷಯ: ಕರ್ನಾಟಕ ಕ್ನಮಾಕ ಮೆಂಡಳಿಯ ಕ್ನಮಾಕರ ಕಲನಯಣ ಮತ್ುವನತನ  
        ಸದುಳಕ್ೆ  ಮನಡದಿರತವ ಬಗೆೆ 
 
  ಶ್ರೀ ಕೊೀಟ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪ್ೂಜಾರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ)(ಕ್ನಮಾಕ ಸಚಿವರ  

ಪರವನಗಿ) :- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪ್ತಿಗಳೆ, ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ ಡನ: ವೈೆ.ಎ.ರ್ನರನಯಣಸನಾಮ   
ಇವರತ  ನಯಮ 72 ಮೇರಗೆ ೆ ಪರಸನುಪಿಸಿದ ವಿಷಯಕ್ೆೆ ಸದನದಲ್ಲಿ ಉತ್ುರವನತನ 
ಮೆಂಡಿಸತತಿುದಾೆೇರೆ್.  

(ಉತ್ುರ ಪರತಿ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ)ೆ 
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65) ವಿಷಯ: ಕ್ೂೆಡಗತ ಜಿಲೆಿಯಲ್ಲಿನ ಕ್ನಫಿ ಬೆಳೆಗನರರತ ಬಳಸತವ 10 ಅಶಾಶಕ್ಕುವರಗೆಿನ  
        ಪೆಂಪ  ಸಟೆ ಗಳಿಗ ೆಉಚಿತ್ ಉದತಯತ  ಪೂರೈೆಕ್ೆ ಮನಡಲತ ಕರಮ ಕ್ೆೈಗೂೆಳುಿವ ಬಗೆೆ 

 
  ಶ್ರೀ ಕೊೀಟ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪ್ೂಜಾರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ)(ಇೆಂಧನ ಹನಗೂ ಕನನಡ ಮತ್ತು 

ಸೆಂಸೃತಿ  ಸಚಿವರ  ಪರವನಗಿ) :- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪ್ತಿಗಳೆ, ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ ಶ್ರೇಮತಿ ಎಸ್ .ವಿೇಣ್ನ 
ಅಚಚಯಯ   ಇವರತ  ನಯಮ 72 ಮೇರಗೆ ೆ ಪರಸನುಪಿಸಿದ ವಿಷಯಕ್ೆೆ ಸದನದಲ್ಲಿ ಉತ್ುರವನತನ 
ಮೆಂಡಿಸತತಿುದಾೆೇರೆ್.  

 
(ಉತ್ುರ ಪರತಿ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ)ೆ 
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66) ವಿಷಯ: ವಿಜಯ ಪತರ ಜಿಲೆಿಯ ದೊೇನ ನದಿಯ ಹಿನನೇರಿನೆಂದ ಮೇನತಗನರಿಕ್ ೆ 
        ಮನಡಲತ ಮೇನತಗನರರಿಕ್ೆಗ ೆಉತ್ೆುೇಜನ ನೇಡಿ ಮೇನತಗನರರ ಜಿೇವನ 
        ಮಟಿವನತನ ಹೆಚಿಚಸತವ ಬಗೆೆ. 
 

  ಶ್ರೀ ಕೊೀಟ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪ್ೂಜಾರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ)(ಮೇನತಗನರಿಕ್,ೆ ಬೆಂದರತ 
ಮತ್ತು ಒಳರ್ನಡತ ಜಲಸನರಿಗೆ ಸಚಿವರ  ಪರವನಗಿ) :- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪ್ತಿಗಳೆ, ಮನನಯ 
ಸದಸಯರನದ ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶ  ಕ್.ೆರನಥೊೇಡ್    ಇವರತ  ನಯಮ 72 ಮೇರೆಗ ೆಪರಸನುಪಿಸಿದ 
ವಿಷಯಕ್ೆೆ ಸದನದಲ್ಲಿ ಉತ್ುರವನತನ ಮೆಂಡಿಸತತಿುದೆಾೇರ್ೆ. 

  
                        (ಉತ್ುರ ಪರತಿ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದೆ) 
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67)    ವಿಷಯ: 2019ರೆ್ೇ ಸನಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಅೆಂಗನವನಡಿ ಮೇಲ್ಲಾಚನರಕರ ರೆ್ೇಮಕ್ನತಿ  
        ಪರಕ್ಕರಯ್ಕಯಲ್ಲಿ ಪರಕಟಸಿರತವ ಹೆಚತಚವರಿ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿಯನತನ ಜನರಿಗೊಳಿಸತವ ಬಗೆೆ 
 
  ಶ್ರೀ ಕೊೀಟ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪ್ೂಜಾರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ)(ಗಣಿ ಮತ್ತು ಭೂ ವಿಜ್ಞನನ, ಮಹಿಳನ 

ಮತ್ತು ಮಕೆಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹನಗೂ ವಿಕಲ ಚೆೇತ್ನರ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ರ್ನಗರಿಕರೆ ಸಬಲ್ಲೇಕರಣ  ಸಚಿವರ  
ಪರವನಗಿ) :- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪ್ತಿಗಳೆ, ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ ಶ್ರೇ ಡಿ.ಎಸ್ . ಅರತಣ್    ಇವರತ  ನಯಮ 
72 ಮೇರೆಗ ೆಪರಸನುಪಿಸಿದ ವಿಷಯಕ್ೆೆ ಸದನದಲ್ಲಿ ಉತ್ುರವನತನ ಮೆಂಡಿಸತತಿುದೆಾೇರ್ೆ.  

 
(ಉತ್ುರ ಪರತಿ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ)ೆ 
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68) ವಿಷಯ: ಸಕ್ನಾರಿ ಮತ್ತು ಅನತದನನತ್ ಐ.ಟ್ಟ.ಐ ಕ್ನಲೇೆಜತಗಳ ಬೊೇಧಕ/ 
        ಬೊೇಧಕ್ೆೇತ್ರ ಸಿಬುೆಂದಿಗಳಿಗೆ ಪದವಿಪೂವಾ  ಉಪರ್ನಯಸಕರ ವೆೇತ್ನ 
        ಶೆರೇಣಿಯನತನ ಅರ್ಥವನ Director General Employment  
        Trining ಮನದರಿಯ ವೆೇತ್ನ ಶೆರೇಣಿ ನೇಡತವ ಕತರಿತ್ತ 
 
  ಶ್ರೀ ಕೊೀಟ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪ್ೂಜಾರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ)(ಉನನತ್ ಶ್ಕ್ಷಣ, ಐಟ್ಟ-ಬಟ್ಟ, ವಿಜ್ಞನನ 

ಮತ್ತು ತ್ೆಂತ್ರಜ್ಞನನ, ವಿದತಯರ್ನಾ ನ ಮತ್ತು ಕ್ೌಶಲನಯಭಿವೃದಿಿ, ಉದಯಮಶ್ೇಲತ್ೆ ಮತ್ತು ಜಿೇವರ್ೊೇಪನಯ 
ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ):- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪ್ತಿಗಳ,ೆ  ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ  ಡನ: ವೈೆ.ಎ.ರ್ನರನಯಣಸನಾಮ    
ಇವರತ  ನಯಮ 72 ಮೇರೆಗ ೆಪರಸನುಪಿಸಿದ ವಿಷಯಕ್ೆೆ ಸದನದಲ್ಲಿ ಉತ್ುರವನತನ ಮೆಂಡಿಸತತಿುದೆಾೇರ್ೆ.  

 
(ಉತ್ುರ ಪರತಿ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ)ೆ 
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69) ವಿಷಯ: 2021-22ರೆ್ೇ ಸನಲ್ಲಗ ೆಎೆಂ.ಎಸ್.ಪಿ ಭತ್ುದ ಹಲ್ಲಿೆಂಗ  ದರವನತನ ಪರಿಷೆರಣ್ ೆ
        ಹನಗೂ ಭತ್ುದ ಹಲ್ಲಿೆಂಗ  ಬನಕ್ಕ ಹಣವನತನ ಬಡತಗಡೆ ಮನಡತವ ಬಗೆೆ 
 
  ಶ್ರೀ ಕೊೀಟ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪ್ೂಜಾರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ)(ಅರಣಯ ಮತ್ತು ಆಹನರ, ರ್ನಗರಿಕ 

ಸರಬರನಜತ ಮತ್ತು ಗನರಹಕರ ವಯವಹನರಗಳ ಹನಗೂ ಕ್ನನೂನತ ಮನಪನಶನಸರ  ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ):- 
ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪ್ತಿಗಳೆ,  ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ  ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆುೇಗೌಡ    ಇವರತ  ನಯಮ 72 
ಮೇರಗೆ ೆಪರಸನುಪಿಸಿದ ವಿಷಯಕ್ೆೆ ಸದನದಲ್ಲಿ ಉತ್ುರವನತನ ಮೆಂಡಿಸತತಿುದೆಾೇರ್ೆ.  

 
(ಉತ್ುರ ಪರತಿ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ)ೆ 
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70) ವಿಷಯ: ರೈೆತ್ರ ಅಲನಪವಧಿ ಬೆಳ ೆಸನಲವನತನ ಒೆಂದತ ಕತಟತೆಂಬಕ್ೆೆ 1.00 ಲಕ್ಷದವರೆಗ ೆ 
            ಮರ್ನನ ಮನ ಡತವ ರನಜಯ ಸಕ್ನಾರದ ಯೇಜರೆ್ಯಡಿ ಮೆಂಜೂರತ ಮನಡಲತ 
            ಬನಕ್ಕ ಉಳಿದ ರೈೆತ್ರತಗಳಿಗೆ ಶ್ೇಘರವನಗಿ ಹಣ ಬಡತಗಡೆ ಮನಡತವ ಬಗೆೆ 
 
  ಶ್ರೀ ಕೊೀಟ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪ್ೂಜಾರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ) (ಸಹಕ್ನರ ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ):- 

ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪ್ತಿಗಳೆ,  ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ  ಶ್ರೇ ದಿರೆ್ೇಶ  ಗೂಳಿಗೌಡ    ಇವರತ  ನಯಮ 72 
ಮೇರಗೆ ೆಪರಸನುಪಿಸಿದ ವಿಷಯಕ್ೆೆ ಸದನದಲ್ಲಿ ಉತ್ುರವನತನ ಮೆಂಡಿಸತತಿುದೆಾೇರ್ೆ.  

 
(ಉತ್ುರ ಪರತಿ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ)ೆ 
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71) ವಿಷಯ: ಚನರಿತಿರಕ ಸಾಳವನಗಿರತವ ಕ್ೂೆೇಲನರ ಜಿಲೆಿಯ ಬೆಂಗನರ ಪೆೇಟ ೆ  
            ತ್ನಲೂಿಕ್ಕನ ಬೂದಿಕ್ೂೆೇಟೆ ಗನರಮಕ್ೆೆ ಪರವನಸಿಗರ ಅನತಕೂಲಕ್ನೆಗಿ  
            ಮೂಲ ಸೌಲಭಯಗಳನತನ ಒದಗಿಸಿ ಅಭಿವೃದಿಿಗೂೆಳಿಸತವ ಬಗೆೆ 
 
  ಶ್ರೀ ಕೊೀಟ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪ್ೂಜಾರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ) (ಪರವನಸೂೆೇದಯಮ, ಪರಿಸರ ಮತ್ತು 

ಜಿೇವಿಶನಸರ ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ):-  ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪ್ತಿಗಳೆ,  ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ  ಶ್ರೇ 
ಗೊೇವಿೆಂದರನಜತ    ಇವರತ  ನಯಮ 72 ಮೇರೆಗ ೆಪರಸನುಪಿಸಿದ ವಿಷಯಕ್ೆೆ ಸದನದಲ್ಲಿ ಉತ್ುರವನತನ 
ಮೆಂಡಿಸತತಿುದಾೆೇರೆ್.  

 
(ಉತ್ುರ ಪರತಿ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ)ೆ 
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ಆ) ನಯಮ ೩೩೦ರ ಅಡಿ ಸಿಾೇಕರಿಸಲನದ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪ್ಟ್ಟಂತೆ ಸಕಾಯರದ ಉತ್ುರಗಳು 

1) ವಿಷಯ: ಕರ್ನಾಟಕ ವಸತಿ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸೆಂಸೆಾಗಳ ಬೂೆೇಧಕ/ಬೊೇಧಕ್ೇೆತ್ರ  

           ಸಿಬುೆಂದಿಗಳಿಗ ೆ ಕ್.ೆಜಿ.ಐ.ಡಿ, ಇ.ಜಿ.ಐ.ಎಸ್  ಡಿ.ಸಿ.ಆರ.ಜಿ ಜೊಯೇತಿ  
           ಸೆಂಜಿೇವಿನ ಹನಗೂ ಇತ್ರ ೆಸೌಲಭಯ ಮೆಂಜೂರತ ಮನಡತವ ಬಗೆೆ 

                              ----- 
 ಶ್ರೀ ಕೊೀಟ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪ್ೂಜಾರಿ(ಸಮನಜ ಕಲನಯಣ ಮತ್ತು ಹಿೆಂದತಳಿದ ವಗಾಗಳ ಕಲನಯಣ 
ಸಚಿವರತ):- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪ್ತಿಗಳೆ, ಮನನಯ ಸದಸಯರತಗಳನದ ಮನನಯ ಮರಿತಿಬುೆೇಗೌಡ, ಮನನಯ 
ಮೇಹನ್  ಕತಮನರ  ಕ್ೂೆೆಂಡಜಿಜ, ಮನನಯ ಪಿ.ಆರ .ರಮೇಶ   ಇವರತ ನಯಮ ೩೩೦ ಮೇರೆಗ ೆ
ಪರಸನುಪಿಸಿದ ವಿಷಯಕ್ೆೆ ಸದನದಲ್ಲಿ ಉತ್ುರವನತನ ಮೆಂಡಿಸತತಿುದೆಾೇರ್ೆ.  

(ಉತ್ುರ ಪರತಿ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ)ೆ 
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2) ವಿಷಯ:  ಟೆರೇಡ್  ಪರವನನಗಿ ಶತಲೆ ವಸೂಲನತಿಯಲ್ಲಿ ಗೊೆಂದಲಗಳಿರತವ ಬಗೆೆ. 

ಶ್ರೀ ಕೊೀಟ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪ್ೂಜಾರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ)(ನಗರನಭಿವೃದಿಿ ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ):- 
ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪ್ತಿಗಳೆ, ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ ಶ್ರೇ ಡಿ.ಎಸ್ .ಅರತಣ್ ರವರತ ನಯಮ ೩೩೦ ಮೇರಗೆ ೆ
ಪರಸನುಪಿಸಿದ ವಿಷಯಕ್ೆೆ ಸದನದಲ್ಲಿ ಉತ್ುರವನತನ ಮೆಂಡಿಸತತಿುದೆಾೇರ್ೆ.  

(ಉತ್ುರ ಪರತಿ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ)ೆ 
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3) ವಿಷಯ:  ಕ್ೂೆೇಲನರ ನಗರ ಸಭೆಯಿೆಂದ ಹದಗಟೆ್ಟಿರತವ ರಸೆುಯನತನ ಅಭಿವೃದಿಿ  

         ಪಡಿಸಲತ ಸಕ್ನಾರದಿೆಂದ ಇದತವರವೆಿಗೂ ಅನತದನನವನತನ ಬಡತಗಡೆ  
         ಮನಡದಿರತವ ಬಗೆೆ  
 
ಶ್ರೀ ಕೊೀಟ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪ್ೂಜಾರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ)(ಪೌರನಡಳಿತ್ ಮತ್ತು ಸಣಾ ಕ್ೆೈಗನರಿಕ್ೆಗಳು 

ಹನಗೂ ಸನವಾಜನಕ ಉದಿಾಮಗಳ ಸಚಿವರ  ಪರವನಗಿ):- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪ್ತಿಗಳೆ, ಮನನಯ 
ಸದಸಯರತಗಳನದ ಶ್ರೇ ಗೊೇವಿೆಂದರನಜತ, ಶ್ರೇ ಕ್.ೆಟ್ಟ.ಶ್ರೇಕೆಂಠೇೆಗೌಡ, ಡನ: ಕ್.ೆಗೂೆೇವಿೆಂದರನಜತ ಇವರತ   
ನಯಮ ೩೩೦ ಮೇರಗೆೆ ಪರಸನುಪಿಸಿದ ವಿಷಯಕ್ೆೆ ಸದನದಲ್ಲಿ ಉತ್ುರವನತನ ಮೆಂಡಿಸತತಿುದೆಾೇರ್ೆ.  

(ಉತ್ುರ ಪರತಿ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ)ೆ 
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4) ವಿಷಯ:  ಟೆರೇಡ್  ಪರವನನಗ ೆ(ಶತಲೆ ವಸೂಲನತಿ ಗೂೆೆಂದಲಗಳಿದತಾ) ಈ ಕತರಿತ್ತ.  

ಶ್ರೀ ಕೊೀಟ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪ್ೂಜಾರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ)(ಪೌರನಡಳಿತ್, ಸಣಾ ಕ್ೆೈಗನರಿಕ್ೆಗಳು ಹನಗೂ 
ಸನವಾಜನಕ ವಲಯ ಉದಯಮಗಳ ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ):- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪ್ತಿಗಳೆ, ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ 
ಶ್ರೇ ಡಿ.ಎಸ್ .ಅರತಣ್ ರವರತ ನಯಮ ೩೩೦ ಮೇರಗೆೆ ಪರಸನುಪಿಸಿದ ವಿಷಯಕ್ೆೆ ಸದನದಲ್ಲಿ ಉತ್ುರವನತನ 
ಮೆಂಡಿಸತತಿುದಾೆೇರೆ್.  

(ಉತ್ುರ ಪರತಿ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ)ೆ 
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5) ವಿಷಯ:  ಚಿಕೆಬಳನಿಪತರ ಜಿಲೆಿ ಚಿೆಂತ್ನಮಣಿ ತ್ನಲೂಿಕತ ಕ್ೊೇಟಗಲ್  ಗನರಮದ ಸವೆಾ  

        ನೆಂ.56 ರಲ್ಲಿ ಜಿ.ಟ್ಟ.ಬ ಕರಷಸ್ ಾ ಇವರತ ಸಾಳಿೇಯ ಕೆಂದನಯ  ಇಲನಖ ೆ 
        ಅಧಿಕ್ನರಗಳೊೆಂದಿಗ ೆಶನಮೇಲನಗಿ ಸಕ್ನಾರ ನೇಡಿದ ಮೆಂಜೂರನತಿಗಿೆಂತ್ 
        ಹೆಚತಚ ಜಮೇನನತನ ಒತ್ತುವರಿ ಮನಡಿಕ್ೂೆೆಂಡತ ಅಕರಮ ಗಣಿಗನರಿಕ್ ೆನಡಸೆತತಿುರತವ    
        ಬಗೆೆ. 
 

ಶ್ರೀ ಕೊೀಟ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪ್ೂಜಾರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ)(ಕೆಂದನಯ ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ):- ಮಾನ್ಯ 
ಸಭಾಪ್ತಿಗಳ,ೆ ಮನನಯ ಸದಸಯರತಗಳನದ ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬುೆೇಗೌಡ ಹನಗೂ ಶ್ರೇ ಮೇಹನ್  ಕತಮನರ  
ಕ್ೊೆಂಡಜಿಜ ಇವರತ ನಯಮ ೩೩೦ ಮೇರಗೆೆ ಪರಸನುಪಿಸಿದ ವಿಷಯಕ್ೆೆ ಸದನದಲ್ಲಿ ಉತ್ುರವನತನ 
ಮೆಂಡಿಸತತಿುದಾೆೇರೆ್.  

(ಉತ್ುರ ಪರತಿ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ)ೆ 
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6) ವಿಷಯ:  ಉಕ್ರೆೇನ್  ದೆೇಶದಿೆಂದ ಮರಳಿರತವ ವೆೈದಯಕ್ಕೇಯ ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳಿಗೆ ನಮಾ 

         ದೆೇಶದಲ್ಲಿ ವೆೈದಯಕ್ಕೇಯ ವಿದನಯಭನಯಸ ಮನಡಲತ ಅನತಕೂಲ  
         ಮನಡಿಕ್ೊಡತವ ಕತರಿತ್ತ 
 
ಶ್ರೀ ಕೊೀಟ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪ್ೂಜಾರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ)(ಆರೂೆೇಗಯ ಮತ್ತು ಕತಟತೆಂಬ ಕಲನಯಣ 

ಇಲನಖ ೆ ಹನಗೂ ವೆೈದಯಕ್ಕೇಯ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ):- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪ್ತಿಗಳೆ, ಮನನಯ 
ಸದಸಯರತಗಳನದ ಶ್ರೇ ಕ್.ೆಟ್ಟ. ಶ್ರೇಕೆಂಠೆೇಗೌಡ, ಶ್ರೇ ಎಸ್ .ಎಲ್ .ಭೂೆೇಜೇೆಗೌಡ, ಶ್ರೇ ಕ್.ೆಎ.ತಿಪೆಪೇಸನಾಮ 
ಹನಗೂ ಶ್ರೇ ಬ.ಎೆಂ.ಫನರೂಖ   ಇವರತ ನಯಮ ೩೩೦ ಮೇರಗೆ ೆಪರಸನುಪಿಸಿದ ವಿಷಯಕ್ೆೆ ಸದನದಲ್ಲಿ 
ಉತ್ುರವನತನ ಮೆಂಡಿಸತತಿುದಾೆೇರ್ೆ.  

(ಉತ್ುರ ಪರತಿ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ)ೆ 
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7) ವಿಷಯ:  ಬೆೆಂಗಳೂರತ ಹೂೆರವಲಯದಲ್ಲಿರತವ ದನಸನಪತರ ಮನರತಕಟೆಿಯಲ್ಲಿ  

         ವನಯಪನರ-ವಹಿವನಟತಗಳನತನ ನಡಸೆದ ೆಇರತವ ಕ್ನರಣ  
         ಯೇಜರೆ್ಯತ ನಷರಯೇಜನವನಗಿರತವ ಬಗೆೆ 
 
ಶ್ರೀ ಕೊೀಟ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪ್ೂಜಾರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ)(ಸಹಕ್ನರ  ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ):- ಮಾನ್ಯ 

ಸಭಾಪ್ತಿಗಳ,ೆ ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ ಎಸ್ .ರವಿಯವರತ  ನಯಮ ೩೩೦ ಮೇರಗೆ ೆ ಪರಸನುಪಿಸಿದ 
ವಿಷಯಕ್ೆೆ ಸದನದಲ್ಲಿ ಉತ್ುರವನತನ ಮೆಂಡಿಸತತಿುದೆಾೇರ್ೆ.  

(ಉತ್ುರ ಪರತಿ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ)ೆ 
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8)ವಿಷಯ:  ಕ್ೆೇೆಂದರ ಕ್ನಫಿ ಮೆಂಡಳಿಯಿೆಂದ ಕೃಷ್ಟ್ ಯನೆಂತಿರೇಕರಣಕ್ೆೆ ನೇಡತವ ಸಹನಯ 
         ಧನ ಹನಗೂ ಇತ್ರ ೆಸೌಲಭಯಗಳನತನ ಕಡಿತ್ಗೊಳಿಸಿರತವುದರಿೆಂದ ಕ್ನಫಿ  
         ಬೆಳೆಗನರರತ ಆರ್ಥಾಕ ಸೆಂಕಷಿಕ್ೆೆ ಸಿಲತಕ್ಕರತವ ಬಗೆೆ 
 
ಶ್ರೀ ಕೊೀಟ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪ್ೂಜಾರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ)(ತ್ೊೇಟಗನರಿಕ್ೆ ಹನಗೂ ಯೇಜರೆ್, 

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸೆಂಯೇಜರ್ೆ ಮತ್ತು ಸನೆಂಖಿಯಕ  ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ):- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪ್ತಿಗಳ,ೆ ಮನನಯ 
ಸದಸಯರನದ  ಎಸ್ . ವಿೇಣ್ನಅಚಚಯಯ ಅವರತ  ನಯಮ ೩೩೦ ಮೇರೆಗ ೆ ಪರಸನುಪಿಸಿದ ವಿಷಯಕ್ೆೆ 
ಸದನದಲ್ಲಿ ಉತ್ುರವನತನ ಮೆಂಡಿಸತತಿುದಾೆೇರೆ್.  

(ಉತ್ುರ ಪರತಿ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ)ೆ 
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9)ವಿಷಯ:  ಪಶತಸೆಂಗೂೆೇಪರೆ್ ಇಲನಖಯೆಲ್ಲಿ ಖನಲ್ಲ ಇರತವ ಹತದಾೆಗಳನತನ  

               ಭತಿಾ ಮನಡದಿರತವುದರಿೆಂದ ರೈೆತ್ರತಗಳಿಗೆ ತ್ೂೆೆಂದರೆ ಆಗತತಿುರತವ ಕತರಿತ್ತ 
 
ಶ್ರೀ ಕೊೀಟ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪ್ೂಜಾರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ)(ಪಶತಸೆಂಗೊೇಪರೆ್ ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ):- 

ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪ್ತಿಗಳ,ೆ ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ  ಎಸ್ . ರವಿ ಅವರತ  ನಯಮ ೩೩೦ ಮೇರಗೆ ೆಪರಸನುಪಿಸಿದ 
ವಿಷಯಕ್ೆೆ ಸದನದಲ್ಲಿ ಉತ್ುರವನತನ ಮೆಂಡಿಸತತಿುದೆಾೇರ್ೆ.  

(ಉತ್ುರ ಪರತಿ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ)ೆ 
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10)ವಿಷಯ:  ಕ್ೊೇಲನರ-ಚಿಕೆಬಳನಿಪತರ ಜಿಲೆಿಗ ಕ್ನಡೆಂಚಿನ ಗನರಮಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ನಡತ 
         ಪನರಣಿಗಳ ಉಪಟಳವನತನ ನಯೆಂತಿರಸತವ ಬಗೆೆ  
 
ಶ್ರೀ ಕೊೀಟ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪ್ೂಜಾರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ)(ಅರಣಯ, ಆಹನರ, ರ್ನಗರಿಕ ಸರಬರನಜತ 

ಮತ್ತು ಗನರಹಕರ ವಯವಹನರಗಳ ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ):- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪ್ತಿಗಳೆ, ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ  
ಶ್ರೇ ಎೆಂ.ಎಲ್ .ಅನಲ್  ಕತಮನರ  ಇವರತ   ನಯಮ ೩೩೦ ಮೇರಗೆ ೆಪರಸನುಪಿಸಿದ ವಿಷಯಕ್ೆೆ ಸದನದಲ್ಲಿ 
ಉತ್ುರವನತನ ಮೆಂಡಿಸತತಿುದಾೆೇರ್ೆ.  

(ಉತ್ುರ ಪರತಿ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ)ೆ 
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11) ವಿಷಯ:  2018ರಿೆಂದ 2021ರೆ್ೇ ಸನಲ್ಲನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜಯ ಸಹಕ್ನರಿ  
            ಅಪೆಕೆ  ಬನಯೆಂಕ ನಲ್ಲಿ ನಡದೆಿದ ೆಎನನಲನದ ಅವಯವಹನರಗಳ ತ್ನಖಯೆನತನ  
            ಸಿ.ಬ.ಐ.ಗೆ ವಹಿಸತವ ಬಗೆೆ  
 
ಶ್ರೀ ಕೊೀಟ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪ್ೂಜಾರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ)(ಸಹಕ್ನರ ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ):- ಮಾನ್ಯ 

ಸಭಾಪ್ತಿಗಳ,ೆ ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ  ಶ್ರೇ ಕ್ೆ.ಎ. ತಿಪಪೆೇಸನಾಮ ಇವರತ   ನಯಮ ೩೩೦ ಮೇರಗೆೆ 
ಪರಸನುಪಿಸಿದ ವಿಷಯಕ್ೆೆ ಸದನದಲ್ಲಿ ಉತ್ುರವನತನ ಮೆಂಡಿಸತತಿುದೆಾೇರ್ೆ.  

(ಉತ್ುರ ಪರತಿ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ)ೆ 
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12) ವಿಷಯ:  ಬೆೆಂಗಳೂರತ ವಿಜಯನಗರದ ಮನರೇೆನಹಳಿಿ ಮತಖ್ಯರಸೆುಯಲ್ಲಿ ತಿರತಮಲ  
         ಟೂರ ಸಿಪರಿಟ  ಹಸೆರಿನಲ್ಲಿ ಅನಧಿಕೃತ್ವನಗಿ ಬನರ  ನಡಸೆತತಿುರತವ ಕತರಿತ್ತ 
 
ಶ್ರೀ ಕೊೀಟ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪ್ೂಜಾರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ)(ಅಬಕ್ನರಿ ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ):- ಮಾನ್ಯ 

ಸಭಾಪ್ತಿಗಳ,ೆ ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ  ಶ್ರೇ ಆರ .ಬ. ತಿಮನಾಪೂರ  ಇವರತ   ನಯಮ ೩೩೦ ಮೇರೆಗ ೆ
ಪರಸನುಪಿಸಿದ ವಿಷಯಕ್ೆೆ ಸದನದಲ್ಲಿ ಉತ್ುರವನತನ ಮೆಂಡಿಸತತಿುದೆಾೇರ್ೆ.  

 
(ಉತ್ುರ ಪರತಿ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ)ೆ 
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13) ವಿಷಯ:  ಬೆೆಂಗಳೂರತ ಮಹನನಗರದಲ್ಲಿ ಮನರನಟ ತ್ೆರಿಗೆಯನತನ ವೆಂಚಿಸಿ  
             ತ್ೆಂಬನಕತ ಉತ್ಪನನಗಳನತನ ಅಕರಮವನಗಿ ಮನರನಟ ಮನಡತತಿುರತವ ಬಗೆೆ 
 
ಶ್ರೀ ಕೊೀಟ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪ್ೂಜಾರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ)(ಗೃಹ ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ):- ಮಾನ್ಯ 

ಸಭಾಪ್ತಿಗಳ,ೆ ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ  ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬುೆೇಗೌಡ  ಇವರತ   ನಯಮ ೩೩೦ ಮೇರೆಗ ೆ
ಪರಸನುಪಿಸಿದ ವಿಷಯಕ್ೆೆ ಸದನದಲ್ಲಿ ಉತ್ುರವನತನ ಮೆಂಡಿಸತತಿುದೆಾೇರ್ೆ.  

 
(ಉತ್ುರ ಪರತಿ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ)ೆ 
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14) ವಿಷಯ:  ಕ್ೊೇವಿಡ್ ನೆಂದ ಮೃತ್ರನದ ರೈೆತ್ರ ಸನಲ ಮರ್ನನ ಮನಡತವ ಕತರಿತ್ತ 
 
ಶ್ರೀ ಕೊೀಟ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪ್ೂಜಾರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ)(ಸಹಕ್ನರ ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ):- ಮಾನ್ಯ 

ಸಭಾಪ್ತಿಗಳ,ೆ ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ  ಶ್ರೇ ಆರ .ಬ.ತಿಮನಾಪೂರ   ಇವರತ   ನಯಮ ೩೩೦ ಮೇರೆಗ ೆ
ಪರಸನುಪಿಸಿದ ವಿಷಯಕ್ೆೆ ಸದನದಲ್ಲಿ ಉತ್ುರವನತನ ಮೆಂಡಿಸತತಿುದೆಾೇರ್ೆ.  

 
(ಉತ್ುರ ಪರತಿ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ)ೆ 
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15) ವಿಷಯ:  ಪೊಲ್ಲೇಸ್  ಸಬ್ ಇನ್ೆ ಪೆಕಿರ  ಹತದೆಾಗಳ ರೆ್ೇಮಕ್ನತಿ ಪರಕ್ಕರಯ್ಕಯಲ್ಲಿ  

         ಎಲೆಕ್ನರನಕ  ಬೂಿಟೂತ  ಉಪಕರಣ ಬಳಸಿ ಅಕರಮ ಎಸಗಿರತವ ಕತರಿತ್ತ  
         ತ್ನಖನ ಸಮತಿಯತ ವರದಿ ನೇಡಿಲಿದಿರತವ ಕತರಿತ್ತ 
 
ಶ್ರೀ ಕೊೀಟ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪ್ೂಜಾರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ)(ಗೃಹ ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ):- ಮಾನ್ಯ 

ಸಭಾಪ್ತಿಗಳ,ೆ  ಮನನಯ ಸದಸಯರತಗಳನದ ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆುೇಗೌಡ, ಶ್ರೇ ಎಸ್ .ರವಿ, ಶ್ರೇ ಶಶ್ೇಲ್  ಜಿ 
ನಮೇಶ್ ಹನಗೂ ಶ್ರೇ ಅರವಿೆಂದ ಕತಮನರ ಅರಳಿ  ಇವರತ   ನಯಮ ೩೩೦ ಮೇರಗೆ ೆಪರಸನುಪಿಸಿದ 
ವಿಷಯಕ್ೆೆ ಸದನದಲ್ಲಿ ಉತ್ುರವನತನ ಮೆಂಡಿಸತತಿುದೆಾೇರ್ೆ.  

 
(ಉತ್ುರ ಪರತಿ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ)ೆ 
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16) ವಿಷಯ:  ಹನಸನ ಜಿಲನಿ ಸಹಕ್ನರಿ ಕ್ೆೇೆಂದರ ಬನಯೆಂಕ ನ ಆಡಳಿತ್ ಮೆಂಡಳಿಯತ 
         ಜೆಂಬೂರತ ಪನರರ್ಥಮಕ ಕೃಷ್ಟ್ ಪತಿುನ ಸಹಕ್ನರ ಸೆಂಘಕ್ೆೆ ಸದಸಯತ್ಾ ನೇಡಲತ 
         ವಿಳೆಂಬ ಮನಡತತಿುರತವುದರಿೆಂದ ರೈೆತ್ರಿಗ ೆತ್ೂೆೆಂದರೆ ಆಗತತಿುರತವ ಕತರಿತ್ತ 
 
ಶ್ರೀ ಕೊೀಟ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪ್ೂಜಾರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ)(ಸಹಕ್ನರ ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ):- ಮಾನ್ಯ 

ಸಭಾಪ್ತಿಗಳ,ೆ  ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ ಶ್ರೇ ಪಿ.ಆರ .ರಮೇಶ   ಇವರತ   ನ ಯಮ ೩೩೦ ಮೇರಗೆ ೆ
ಪರಸನುಪಿಸಿದ ವಿಷಯಕ್ೆೆ ಸದನದಲ್ಲಿ ಉತ್ುರವನತನ ಮೆಂಡಿಸತತಿುದೆಾೇರೆ್.  

 
(ಉತ್ುರ ಪರತಿ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ)ೆ 
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17) ವಿಷಯ:  ಕರ್ನಾಟಕ ಅನತಸೂಚಿತ್ ಜನತಿಗಳ ಉಪಯೇಜರೆ್ ಮತ್ತು ಬತಡಕಟತಿ 
ಉಪಯೇಜರೆ್ ಅಧಿನಯಮ 2013 ಮತ್ತು 2017ರ ಪರಕ್ನರ ವಿವಿಧ 
ಇಲನಖಗೆಳಿಗೆ ಪರತಿವಷಾ ಹೆಂಚಿಕ್ಯೆನಗತವ ಅನತದನನವನತನ  ಆಯನ 
ವಷಾಗಲೆಿೇ ಬಳಕ್ೆ ಮನಡದೆೇ ಈ ಅನತದನನವನತನ ಮತೆಂದಿನ ವಷಾಗಳಿಗ ೆ
ಮರತಹೆಂಚಿಕ್ ೆ ಮನಡಿಕ್ೂೆೆಂಡತ ಈ ಯೇಜರೆ್ಗಳ ಬಗೆೆ ನಲಾಕ್ಷತ್ನ  
ತ್ೊೇರತತಿುರತವುದರಿೆಂದ ಪರಿಶ್ಷಿ ಜನತಿ ಮತ್ತು ಪೆಂಗಡಗಳ ಯೇಜರೆ್ಗಳ 
ಪರಗತಿಯತ ಕತೆಂಠಿತ್ವನಗಿರತವ ಕತರಿತ್ತ. 

 
ಶ್ರೀ ಕೊೀಟ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪ್ೂಜಾರಿ(ಸಮನಜ ಕಲನಯಣ ಮತ್ತು ಹಿೆಂದತಳಿದ ವಗಾಗಳ ಕಲನಯಣ 

ಸಚಿವರತ):- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪ್ತಿಗಳೆ,  ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ ಶ್ರೇ ಎಸ್.ರವಿ   ಇವರತ   ನಯಮ ೩೩೦ 
ಮೇರಗೆ ೆಪರಸನುಪಿಸಿದ ವಿಷಯಕ್ೆೆ ಸದನದಲ್ಲಿ ಉತ್ುರವನತನ ಮೆಂಡಿಸತತಿುದೆಾೇರ್ೆ.  

 
(ಉತ್ುರ ಪರತಿ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ)ೆ 
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18) ವಿಷಯ:  ಬೆೆಂಗಳೂರತ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸನವಾಜನಕರ ಓಡನಟ ಹೆಚಿಚರತವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ  
         ಭನರಿ ವನಹನಗಳ ಸೆಂಚನರಕ್ೆೆ ನಬಾೆಂಧವಿದಾರೂ ಭನರಿ ವನಹನಗಳು  
         ಅಕರಮವನಗಿ ಸೆಂಚರಿಸತತಿುರತವ ಕತರಿತ್ತ 
 
ಶ್ರೀ ಕೊೀಟ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪ್ೂಜಾರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ)(ಗೃಹ ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ):- ಮಾನ್ಯ 

ಸಭಾಪ್ತಿಗಳ,ೆ  ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ ಶ್ರೇ ಎಸ್ .ರವಿ  ಇವರತ   ನಯಮ ೩೩೦ ಮೇರಗೆ ೆಪರಸನುಪಿಸಿದ 
ವಿಷಯಕ್ೆೆ ಸದನದಲ್ಲಿ ಉತ್ುರವನತನ ಮೆಂಡಿಸತತಿುದೆಾೇರ್ೆ.  

(ಉತ್ುರ ಪರತಿ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ)ೆ 
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19) ವಿಷಯ:  ರನಜಯದಲ್ಲಿ ಖನಲ್ಲ ಇರತವ ಹತದೆಾಗಳು ಕರ್ನಾಟಕ ಲೊೇಕಸೇೆವನ 
         ಆಯೇಗದ ಮತಖೆೇನ ಭತಿಾ ಮನಡತವ ಬಗೆೆ. 
ಶ್ರೀ ಕೊೀಟ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪ್ೂಜಾರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ)(ಮತಖ್ಯಮೆಂತಿರಗಳ ಪರವನಗಿ):- ಮಾನ್ಯ 

ಸಭಾಪ್ತಿಗಳ,ೆ  ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ ಶ್ರೇ ಯತ.ಬ.ವೆೆಂಕಟೆೇಶ    ಇವರತ   ನಯಮ ೩೩೦ ಮೇರೆಗ ೆ
ಪರಸನುಪಿಸಿದ ವಿಷಯಕ್ೆೆ ಸದನದಲ್ಲಿ ಉತ್ುರವನತನ ಮೆಂಡಿಸತತಿುದೆಾೇರ್ೆ.  

 
(ಉತ್ುರ ಪರತಿ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ)ೆ 
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20) ವಿಷಯ:  ಬ.ಡಿ.ಎ.ವತಿಯಿೆಂದ ಕ್ೆೆಂಪೇೆಗೌಡ ಬಡನವಣ್ೆ ರಚಿಸಲತ ತ್ಯನರನದ  
         ಯೇಜರ್ನ ನಕ್ೆಯನತನ ಪರಿಗಣಿಸದೆೇ ಇರತವುದರಿೆಂದ ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ  
         ನಷಿ ಉೆಂಟನಗಿರತವ ಬಗೆೆ 
 
ಶ್ರೀ ಕೊೀಟ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪ್ೂಜಾರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ)(ಮತಖ್ಯಮೆಂತಿರಗಳ ಪರವನಗಿ):- ಮಾನ್ಯ 

ಸಭಾಪ್ತಿಗಳ,ೆ  ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ ಶ್ರೇ ಪತಟಿಣಾ   ಇವರತ   ನಯಮ ೩೩೦ ಮೇರಗೆ ೆಪರಸನುಪಿಸಿದ 
ವಿಷಯಕ್ೆೆ ಸದನದಲ್ಲಿ ಉತ್ುರವನತನ ಮೆಂಡಿಸತತಿುದೆಾೇರ್ೆ.  

 
(ಉತ್ುರ ಪರತಿ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ)ೆ 
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21) ವಿಷಯ:  ಬೃಹತ  ಬೆೆಂಗಳೂರತ ಮಹನನಗರ ಪನಲ್ಲಕ್ಗೆ ೆಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದೆಂತ್ೆ  
             ವಿವಿಧ ರ್ನಯಯನಲಯದಲ್ಲಿ ನಡಸೆತತಿುರತವ ದನವಗೆಳಿಗೆ ವಕ್ಕೇಲರನತನ  
             ರೆ್ೇಮಸತವ ಪರಕ್ಕರಯ್ಕಯನತನ ಪನರದಶಾಕವನಗಿಸತವ ಕತರಿತ್ತ 
 
ಶ್ರೀ ಕೊೀಟ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪ್ೂಜಾರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ)(ಬೃಹತ  ಮತ್ತು ಮಧಯಮ ಕ್ೆೈಗನರಿಕ್ನ 

ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ):- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪ್ತಿಗಳೆ,  ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ ಡನ: ವೆೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣಸನಾಮ    
ಇವರತ   ನಯಮ ೩೩೦ ಮೇರಗೆ ೆಪರಸನುಪಿಸಿದ ವಿಷಯಕ್ೆೆ ಸದನದಲ್ಲಿ ಉತ್ುರವನತನ ಮೆಂಡಿಸತತಿುದೆಾೇರ್.ೆ  

(ಉತ್ುರ ಪರತಿ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ)ೆ 
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22) ವಿಷಯ: ಬೃಹತ  2021-22ರೆ್ೇ ಸನಲ್ಲಗ ೆಎೆಂ.ಎಸ್.ಪಿ ಭತ್ುದ ಹಲ್ಲಿೆಂಗ  ದರವನತನ  
            ಪರಿಷೆರಣ್ ೆಹನಗೂ ಭತ್ುದ ಹಲ್ಲಿೆಂಗ  ಬನಕ್ಕ ಹಣವನತನ ಬಡತಗಡೆ ಮನಡತವ     
            ಬಗೆೆ 

 

ಶ್ರೀ ಕೊೀಟ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪ್ೂಜಾರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ)(ಅರಣಯ ಮತ್ತು ಆಹನರ, ರ್ನಗರಿಕ 
ಸರಬರನಜತ ಮತ್ತು ಗನರಹಕರ ವಯವಹನರಗಳ ಹನಗೂ ಕ್ನನೂನತ ಮನಪನಶನಸರ ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ):- 
ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪ್ತಿಗಳೆ,  ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬುೆೇಗೌಡ   ಇವರತ   ನಯಮ ೩೩೦ ಮೇರೆಗ ೆ
ಪರಸನುಪಿಸಿದ ವಿಷಯಕ್ೆೆ ಸದನದಲ್ಲಿ ಉತ್ುರವನತನ ಮೆಂಡಿಸತತಿುದೆಾೇರ್ೆ.  

 
(ಉತ್ುರ ಪರತಿ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ)ೆ 
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23) ವಿಷಯ: ಮೂರನಜಿಾ ದೆೇಸನಯಿ ಹನಗೂ ಮತಿುತ್ರ ವಸತಿ ಶನಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸತಧಿೇಘಾವನಗಿ 
        ಸೇೆವೆ ಸಲ್ಲಿಸತತಿುರತವ ಅತಿರ್ಥ ಶ್ಕ್ಷಕರತಗಳನತನ ಖನಯೆಂ ಗೊಳಿಸತವ ಬಗೆೆ 
 
ಶ್ರೀ ಕೊೀಟ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪ್ೂಜಾರಿ(ಸಮನಜ ಕಲನಯಣ ಮತ್ತು ಹಿೆಂದತಳಿದ ವಗಾಗಳ ಕಲನಯಣ 

ಸಚಿವರತ):- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪ್ತಿಗಳೆ,  ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ ಶ್ರೇ ಪತಟಿಣಾ  ಇವರತ   ನಯಮ ೩೩೦ 
ಮೇರಗೆ ೆಪರಸನುಪಿಸಿದ ವಿಷಯಕ್ೆೆ ಸದನದಲ್ಲಿ ಉತ್ುರವನತನ ಮೆಂಡಿಸತತಿುದೆಾೇರ್ೆ.  

 
(ಉತ್ುರ ಪರತಿ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ)ೆ 
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24) ವಿಷಯ: ಕ್ೂೆೇಲನರ ಜಿಲೆಿಯ ಗನರಮೇಣ ಪರದೆೇಶಗಳ ತ್ತತ್ತಾ ಕತಡಿಯತವ 
        ನೇರಿನ ಕ್ನಮಗನರಿಯ ಕ್ಕರಯನ ಯೇಜರೆ್ಗ ೆಹಣ ಬಡತಗಡೆ ಮನಡತವ ಕತರಿತ್ತ 
 
ಶ್ರೀ ಕೊೀಟ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪ್ೂಜಾರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ)(ಗನರಮೇಣ್ನಭಿವೃದಿಿ ಮತ್ತು ಪೆಂಚನಯತ  

ರನಜ  ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ):- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪ್ತಿಗಳೆ,  ಮನನಯ ಸದಸಯರತಗಳನದ  ಶ್ರರೇ 
ಗೊೆಂವಿೆಂದರನಜತ, ಡನ: ವೆೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣಸನಾಮ ಮತ್ತು ಶ್ರೇ ಚಿದನನೆಂದ ಎೆಂ.ಗೌಡ ಅವರತಗಳು    
ನಯಮ ೩೩೦ ಮೇರಗೆೆ ಪರಸನುಪಿಸಿದ ವಿಷಯಕ್ೆೆ ಸದನದಲ್ಲಿ ಉತ್ುರವನತನ ಮೆಂಡಿಸತತಿುದೆಾೇರ್ೆ.  

 
(ಉತ್ುರ ಪರತಿ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ)ೆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   235 
                                        ವಿಪ/೩೦-೦೩-೨೦೨೨ 
  

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

25) ವಿಷಯ: ಕ್ೂೆಡಗತ ಜಿಲೆಿಯಲ್ಲಿನ ಕ್ನಫಿ ಬೆಳೆಗನರರತ ಬಳಸತವ 10 ಅಶಾಶಕ್ಕುವರಗೆಿನ               
    ಪೆಂಪ  ಸಟೆ ಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ್ ಉದತಯತ  ಪೂರೈೆಕ್ ೆಮನಡಲತ ಕರಮ ಕ್ೈೆಗೂೆಳುಿವ ಬಗೆೆ 
 
ಶ್ರೀ ಕೊೀಟ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪ್ೂಜಾರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ)(ಇೆಂಧನ ಹನಗೂ ಕನನಡ ಮತ್ತು ಸೆಂಸೃತಿ 

ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ):- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪ್ತಿಗಳೆ,  ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ ಶ್ರೇಮತಿ ಎಸ್ .ವಿೇಣ್ನ ಅಚಚಯಯ 
ಅವರತ ನಯಮ ೩೩೦ ಮೇರಗೆ ೆಪರಸನುಪಿಸಿದ ವಿಷಯಕ್ೆೆ ಸದನದಲ್ಲಿ ಉತ್ುರವನತನ ಮೆಂಡಿಸತತಿುದೆಾೇರ್ೆ.  

 
(ಉತ್ುರ ಪರತಿ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ)ೆ 
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26) ವಿಷಯ: ಮೇನತ ಕೃಷ್ಟ್ಯರೆ್ನೇ ಬದಕರ್ನನಗಿಸಿಕ್ೊೆಂಡಿರತವ ಮೇನತಗನರರತ  
        ಆಕಸಿಾಕ ಸನವನನಪಿಪದನಗ ಅರ್ಥವನ ಇನನೇತ್ರ ೆಅವಘಡಗಳಿೆಂದನಗಿ  
        ಕೆಂಟಕಗಳಿಗೆ ಈಡನದನಗ ಅೆಂತ್ಹ ಮೇನತಗನರರತ ಮತ್ತು ಅವರ  
        ಅವಲೆಂಬತ್ರಿಗೆ ಪರಿಹನರ ನೇಡತವ ಬಗೆೆ  
 
ಶ್ರೀ ಕೊೀಟ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪ್ೂಜಾರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ)(ಮೇನತಗನರಿಕ್,ೆ ಬೆಂದರತ ಮತ್ತು 

ಒಳರ್ನಡತ ಜಲಸನರಿಗೆ  ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ):- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪ್ತಿಗಳ,ೆ ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರನದ 
ಮನನಯ ಶ್ರೇ ಬ.ಕ್.ೆಹರಿಪರಸನದ  ಅವರತ ನಯಮ ೩೩೦ ಮೇರಗೆ ೆಪರಸನುಪಿಸಿದ ವಿಷಯಕ್ೆೆ ಸದನದಲ್ಲಿ 
ಉತ್ುರವನತನ ಮೆಂಡಿಸತತಿುದಾೆೇರ್ೆ.  

(ಉತ್ುರ ಪರತಿ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ)ೆ 
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27) ವಿಷಯ: ಹಗಲ್ಲನ ವೇೆಳೆಯಲ್ಲಿ ವಿದತಯತ  ಸರಬರನಜತ ಮನಡದೇೆ ಇರತವುದರಿೆಂದ  
            ರೈೆತ್ರಿಗ ೆತ್ೊೆಂದರ ೆಆಗತತಿುರತವ ಬಗೆೆ 
 
ಶ್ರೀ ಕೊೀಟ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪ್ೂಜಾರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ)(ಇೆಂಧನ ಹನಗೂ ಕನನಡ ಮತ್ತು ಸೆಂಸೃತಿ  

ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ):- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪ್ತಿಗಳೆ, ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ ಶ್ರೇ ಎಸ್ .ರವಿ  ಅವರತ ನಯಮ 
೩೩೦ ಮೇರಗೆ ೆಪರಸನುಪಿಸಿದ ವಿಷಯಕ್ೆೆ ಸದನದಲ್ಲಿ ಉತ್ುರವನತನ ಮೆಂಡಿಸತತಿುದೆಾೇರ್ೆ.  

(ಉತ್ುರ ಪರತಿ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ)ೆ 
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28) ವಿಷಯ: ರೆ್ಲಮೆಂಗಲದಿೆಂದ ತ್ತಮಕೂರತ ಹೆದನಾರಿ ಟೊೇಲ್ ನಲ್ಲಿ ಶತಲೆ  
              ಪಡಯೆತ ತಿುರತವ ಕತರಿತ್ತ.  
ಶ್ರೀ ಕೊೀಟ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪ್ೂಜಾರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ)(ಲೊೇಕ್ೊೇಪಯೇಗಿ ಸಚಿವರ 

ಪರವನಗಿ):- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪ್ತಿಗಳೆ, ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ ಶ್ರೇ ಡಿ.ಎಸ್ .ಅರತಣ್   ಅವರತ ನಯಮ 
೩೩೦ ಮೇರಗೆ ೆಪರಸನುಪಿಸಿದ ವಿಷಯಕ್ೆೆ ಸದನದಲ್ಲಿ ಉತ್ುರವನತನ ಮೆಂಡಿಸತತಿುದೆಾೇರ್ೆ.  

 
(ಉತ್ುರ ಪರತಿ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ)ೆ 
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29) ವಿಷಯ: 2018-19ರೆ್ೇ ಸನಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಎೆಂ.ಎಸ್.ಪಿ ಯೇಜರೆ್ಗ ೆಅಕ್ಕೆ ಗಿರಣಿ  
       ಮನಲ್ಲೇಕರತ ಸೆಂಗರಹಣ್ನ ಸೆಂಸೆಾಗೆ ಭದರತ್ೆಗನಗಿ ರೆ್ೂೇೆಂದಣಿಗೆ ತ್ಗಲತವ  
       ಮತದನರೆಂಕ ಶತಲೆದಲ್ಲಿ ಶೆೇ.50 ರಷತಿ ಹನಗೂ ರೆ್ೂೇೆಂದಣಿ ಶತಲೆದಲ್ಲಿ  
       ಪೂಣಾ ಪರಮನಣದ ವಿರ್ನಯತಿ ನೇಡಿರತವುದನತನ ಪರಸಕು ಸನಲ್ಲಗೂ  
       ಮತೆಂದತವರಸೆತವ ಬಗೆೆ 
 
ಶ್ರೀ ಕೊೀಟ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪ್ೂಜಾರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ)(ಕೆಂದನಯ ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ):- ಮಾನ್ಯ 

ಸಭಾಪ್ತಿಗಳ,ೆ ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆುೇಗೌಡ  ಅವರತ ನಯಮ ೩೩೦ ಮೇರಗೆ ೆಪರಸನುಪಿಸಿದ 
ವಿಷಯಕ್ೆೆ ಸದನದಲ್ಲಿ ಉತ್ುರವನತನ ಮೆಂಡಿಸತತಿುದೆಾೇರ್ೆ.  

(ಉತ್ುರ ಪರತಿ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ)ೆ 
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30) ವಿಷಯ: ಐ.ಪಿ.ಎಸ್ .ಯ್ಕೇತ್ರ ಹತದೆಾಗಳಿಗೆ ಐ.ಪಿ.ಎಸ್ . ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳನತನ  
        ರೆ್ೇಮಕ ಮನಡಲನಗತತಿುವುದರಿೆಂದ ಬಡಿುಗನಗಿ ಕ್ನಯತತಿುರತವ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳಿಗ ೆ
 
ಶ್ರೀ ಕೊೀಟ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪ್ೂಜಾರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ)(ಗೃಹ ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ):- ಮಾನ್ಯ 

ಸಭಾಪ್ತಿಗಳ,ೆ ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ ಶ್ರೇ ಪತಟಿಣಾ ಅವರತ ನಯಮ ೩೩೦ ಮೇರಗೆ ೆ ಪರಸನುಪಿಸಿದ 
ವಿಷಯಕ್ೆೆ ಸದನದಲ್ಲಿ ಉತ್ುರವನತನ ಮೆಂಡಿಸತತಿುದೆಾೇರ್ೆ.  

 
(ಉತ್ುರ ಪರತಿ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ)ೆ 
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31) ವಿಷಯ: ಮಣಿಪನಲ್  ಟೆಕ್ನನಲನಜಿೇಸ್  ಸೆಂಸೆಾಯತ ತ್ಮಾ ಮೇಲ್ಲರತವ  
        ಕ್ಕರಮನಲ್  ಮಕದಾಮಗಳನತನ ಮರೆಮನಚಿ ಹಲವನರತ ಟೆೆಂಡರ ಗಳನತನ  
        ಸನರಿಗ ೆಇಲನಖಯೆಿೆಂದ ಪಡದೆತ ಇಲನಖಗೆ ೆಕ್ೊೇಟನಯೆಂತ್ರ ರೂಪನಯಿಗಳ  
        ನಷಿ ಉೆಂಟತ ಮನಡಿರತವ ಕತರಿತ್ತ 

 
ಶ್ರೀ ಕೊೀಟ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪ್ೂಜಾರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ)(ಸನರಿಗೆ ಮತ್ತು ಪರಿಶ್ಷಿ ಪೆಂಗಡಗಳ 

ಕಲನಯಣ ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ):- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪ್ತಿಗಳೆ, ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆುೇಗೌಡ  
ಅವರತ ನಯಮ ೩೩೦ ಮೇರಗೆ ೆಪರಸನುಪಿಸಿದ ವಿಷಯಕ್ೆೆ ಸದನದಲ್ಲಿ ಉತ್ುರವನತನ ಮೆಂಡಿಸತತಿುದೆಾೇರ್ೆ.  

 
(ಉತ್ುರ ಪರತಿ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ)ೆ 
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32) ವಿಷಯ: ಸಕ್ನಾರಿ ರ್ೌಕರರತ ಮತ್ತು ಅನತದನನತ್ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸೆಂಸೆಾಗಳ ರ್ೌಕರರಿಗ ೆ 
        ಹೊಸ ಪಿೆಂಚಣಿ ಯೇಜರೆ್ಯನತನ ರದತಾಗೂೆಳಿಸಿ ಹಳೆ ಪಿೆಂಚಣಿ ಯೇಜರೆ್  
        ಜನರಿಗೆ ತ್ರತವ ಬಗೆೆ 
                            ---- 
 
ಶ್ರೀ ಕೊೀಟ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪ್ೂಜಾರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ)(ಮತಖ್ಯಮೆಂತಿರಗಳ  ಪರವನಗಿ):- ಮಾನ್ಯ 

ಸಭಾಪ್ತಿಗಳ,ೆ ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ ಶ್ರೇ ಪತಟಿಣಾ  ಅವರತ ನಯಮ ೩೩೦ ಮೇರಗೆ ೆ ಪರಸನುಪಿಸಿದ 
ವಿಷಯಕ್ೆೆ ಸದನದಲ್ಲಿ ಉತ್ುರವನತನ ಮೆಂಡಿಸತತಿುದೆಾೇರ್ೆ.  

 
(ಉತ್ುರ ಪರತಿ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ)ೆ 
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33) ವಿಷಯ: ಕ್ನನೂನತ ಮತ್ತು ಸತವಯಸೆಾ ಕ್ನಪನಡಬೇೆಕ್ನದ ಪೊಲ್ಲೇಸ್  ಇಲನಖಯೆ  
        ರೆ್ರಳಿನಲ್ಲಿಯ್ಕೇ ಡರಗೆ  ಮತ್ತು ಗೆಂಜನದೆಂತ್ಹ ಸಮನಜ ವಿರೂೆೇಧಿ  

               ವಹಿವನಟತಗಳು  ನಡಯೆತತಿುರತವ ಬಗೆೆ 
 
 
ಶ್ರೀ ಕೊೀಟ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪ್ೂಜಾರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ)(ಗೃಹ ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ):- ಮಾನ್ಯ 

ಸಭಾಪ್ತಿಗಳ,ೆ ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ ಶ್ರೇ ಎಸ್ .ರವಿ  ಅವರತ ನಯಮ ೩೩೦ ಮೇರಗೆ ೆ ಪರಸನುಪಿಸಿದ 
ವಿಷಯಕ್ೆೆ ಸದನದಲ್ಲಿ ಉತ್ುರವನತನ ಮೆಂಡಿಸತತಿುದೆಾೇರ್ೆ.  

 
(ಉತ್ುರ ಪರತಿ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ)ೆ 
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34) ವಿಷಯ: ಎೆಂ.ಎಸ್.ಪಿ. ಯೇಜರೆ್ಗ ೆಅಕ್ಕೆ ಗಿರಣಿಗಳ ಮನಲ್ಲೇಕರತ  ಸೆಂಗರಹಣ್ನ  
        ಸೆಂಸೆಾಗೆ ಭದರತ್ೆಗನಗಿ ಆಧನರ/ಅಡಮನನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೇಡತವ ಆಸಿುಗಳ  
        ದಸನುವೆೇಜಿನ ರೆ್ೂೇೆಂದಣಿ ಶತಲೆದಲ್ಲಿ ಶೇೆ.50 ರಷತಿ ರಿಯನಯಿತಿಯನತನ  
        ಮತೆಂದತವರಸೆತವ ಬಗೆೆ 
 
ಶ್ರೀ ಕೊೀಟ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪ್ೂಜಾರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ)(ಕೆಂದನಯ ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ):- ಮಾನ್ಯ 

ಸಭಾಪ್ತಿಗಳ,ೆ ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ ಶ್ರೇ ದಿರೆ್ೇಶ  ಗೂಳಿಗೌಡ  ಅವರತ ನಯಮ ೩೩೦ ಮೇರಗೆೆ 
ಪರಸನುಪಿಸಿದ ವಿಷಯಕ್ೆೆ ಸದನದಲ್ಲಿ ಉತ್ುರವನತನ ಮೆಂಡಿಸತತಿುದೆಾೇರ್ೆ.  

 
(ಉತ್ುರ ಪರತಿ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ)ೆ 
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35) ವಿಷಯ: ಕರ್ನಾಟಕ ವಸತಿ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸೆಂಸೆಾಗಳ ಬೂೆೇಧಕ/ಬೂೆೇಧಕ್ೇೆತ್ರ  
        ಸಿಬುೆಂದಿಗಳಿಗೆ ಕ್.ೆಜಿ.ಐ.ಡಿ, ಇ.ಜಿ.ಐ.ಎಸ್  ಡಿ.ಸಿ.ಆರ.ಜಿ ಜೊಯೇತಿ ಸೆಂಜಿೇವಿನ 
        ಹನಗೂ ಇತ್ರ ೆಸೌಲಭಯ ಮೆಂಜೂರತ ಮನಡತವ ಬಗೆೆ 
                     ----- 
ಶ್ರೀ ಕೊೀಟ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪ್ೂಜಾರಿ(ಸಮನಜ ಕಲನಯಣ ಮತ್ತು ಹಿೆಂದತಳಿದ ವಗಾಗಳ ಕಲನಯಣ  

ಸಚಿವರತ):- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪ್ತಿಗಳೆ, ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬುೆೇಗೌಡ  ಅವರತ ನಯಮ ೩೩೦ 
ಮೇರಗೆ ೆಪರಸನುಪಿಸಿದ ವಿಷಯಕ್ೆೆ ಸದನದಲ್ಲಿ ಉತ್ುರವನತನ ಮೆಂಡಿಸತತಿುದೆಾೇರ್ೆ.  

(ಉತ್ುರ ಪರತಿ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ)ೆ 
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36) ವಿಷಯ: ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜಯದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಾಕ ಸೆಂಕಷಿದಲ್ಲಿರತವ ಹೂೆಲ್ಲಗ ೆವೃತಿುಯಲ್ಲಿ  
        ತ್ೊಡಗಿರತವ ಕಸಬತದನರರಿಗ ೆವೃತಿು ಸನಾವಲೆಂಬರೆ್, ಸಾಯೆಂ ಉದೊಯೇಗ  
        ಆರ್ಥಾಕ ಪೊರೇತ್ನೆಹಗಳನತನ ಒದಗಿಸಲತ ತ್ಮಳುರ್ನಡತ ಮನದರಿಯಲ್ಲಿ 
        ರನಜಯದಲೂಿ ಅಭಿವೃದಿಿ ನಗಮವನತನ ರಚಿಸತವ ಬಗೆೆ 
 
ಶ್ರೀ ಕೊೀಟ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪ್ೂಜಾರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ)(ಕ್ನಮಾಕ  ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ):- ಮಾನ್ಯ 

ಸಭಾಪ್ತಿಗಳ,ೆ ಮನನಯ ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರನದ ಶ್ರೇ ಬ.ಕ್ೆ.ಹರಿಪರಸನದ  ಅವರತ ನಯಮ ೩೩೦ 
ಮೇರಗೆ ೆಪರಸನುಪಿಸಿದ ವಿಷಯಕ್ೆೆ ಸದನದಲ್ಲಿ ಉತ್ುರವನತನ ಮೆಂಡಿಸತತಿುದೆಾೇರ್ೆ.  

 
(ಉತ್ುರ ಪರತಿ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ)ೆ 
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37) ವಿಷಯ: ಬೆೆಂಗಳೂರತ ಗನರಮನೆಂತ್ರ ಜಿಲೆಿ, ದೆೇವನಗೊೆಂದಿ ಗನರಮದಲ್ಲಿರತವ  
        ಆಯಿಲ್  ಕೆಂಪನಗಳ ಆಯಿಲ್   ದನಸನುನತಗಳಿೆಂದ ಬೆಂಕತಗಳಿಗೆ  
        ಸರಬರನಜನಗತವ ಟನಯೆಂಕರತಗಳಲ್ಲಿ ಬೆೇಬ ಟನಯೆಂಕ  ಅಳವಡಿಸಿಕ್ೂೆೆಂಡತ  
        ಭನರಿ ಅವಯವಹನರ ನಡದೆಿದತಾ ಈ ದೆಂಧಯೆಲ್ಲಿ ಮನಪನ ಇಲನಖಯೆ  
        ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಹನಗೂ ಸಾಳಿೇಯ ಪೊಲ್ಲೇಸ್  ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು  
        ಷ್ನಮೇಲನಗಿ ಕ್ೊಟನಯೆಂತ್ರ ರೂಪನಯಿಗಳ ಅವಯವಹನರ ನಡದೆಿರತವ ಬಗೆೆ 
 
ಶ್ರೀ ಕೊೀಟ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪ್ೂಜಾರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ)(ಅರಣಯ ಮತ್ತು ಆಹನರ, ರ್ನಗರಿಕ 

ಸರಬರನಜತ ಮತ್ತು ಗನರಹಕರ ವಯವಹನರಗಳ ಹನಗೂ ಕ್ನನೂನತ ಮನಪನಶನಸರ  ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ):- 
ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪ್ತಿಗಳೆ, ಮನನಯ ಸದಸಯರದ  ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆುೇಗೌಡ ಅವರತ ನಯಮ ೩೩೦ ಮೇರಗೆ ೆ
ಪರಸನುಪಿಸಿದ ವಿಷಯಕ್ೆೆ ಸದನದಲ್ಲಿ ಉತ್ುರವನತನ ಮೆಂಡಿಸತತಿುದೆಾೇರ್.ೆ  

 
(ಉತ್ುರ ಪರತಿ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ)ೆ 
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 38) ವಿಷಯ: ಗನರಮ ಪೆಂಚನಯಿತಿ ಕಚೆೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವನರತ  
        ವಷಾಗಳಿೆಂದ ಕ್ನಯಾನವಾಹಿಸತತಿುರತವ ಕೆಂಪೂಯಟರ   
        ಅಪರೆೇಟರ ಗಳ ಸೇೆವೆಯನತನ ಖನಯೆಂ ಗೊಳಿಸತವ ಕತರಿತ್ತ 
 
ಶ್ರೀ ಕೊೀಟ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪ್ೂಜಾರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ)(ಗನರಮೇಣ್ನಭಿವೃದಿಿ ಮತ್ತು ಪೆಂಚನಯತ  

ರನಜ   ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ):- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪ್ತಿಗಳೆ, ಮನನಯ ಸದಸಯರದ  ಶ್ರೇ ಡಿ.ಎಸ್ .ಅರತಣ್  
ಅವರತ ನಯಮ ೩೩೦ ಮೇರಗೆ ೆಪರಸನುಪಿಸಿದ ವಿಷಯಕ್ೆೆ ಸದನದಲ್ಲಿ ಉತ್ುರವನತನ ಮೆಂಡಿಸತತಿುದೆಾೇರ್ೆ.  

 
(ಉತ್ುರ ಪರತಿ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ)ೆ 
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39) ವಿಷಯ: ಕ್ೂೆೇಲನರ ಎ.ಪಿ.ಎೆಂ.ಸಿ ಮನರತಕಟೆಿಯ 100 ಎಕರ ೆಇದಾರೂ ಸಹ ಮನರತಕಟೆಿಗ ೆ 
        ಜನಗ ಸನಲದನಗಿರತವುದರಿೆಂದ ಸವಾೆ ನೆಂ.08, 17 ಎಕರ ೆ10 ಗತೆಂಟ ೆಹನಗೂ  
        ಸವೆಾ ನೆಂ.35ರಲ್ಲಿ 12 ಎಕರ ೆ30 ಗತೆಂಟೆ ಜಮೇನತಗಳನತನ ಕೃಷ್ಟ್  
        ಮನರತಕಟೆಿಗೆ ವಗನಾಯಿಸತವ ಬಗೆೆ 
 

 ಶ್ರೀ ಕೊೀಟ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪ್ೂಜಾರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ)(ಸಹಕ್ನರ ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ):- 
ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪ್ತಿಗಳೆ, ಮನನಯ ಸದಸಯರತಗಳನದ ಶ್ರೇ ಗೊೇವಿೆಂದರನಜತ, ಶ್ರೇ ಕ್ೆ.ಟ್ಟ.ಶ್ರೇಕೆಂಠೇೆಗೌಡ 
ಹನಗೂ ಡನ: ವೈೆ.ಎ.ರ್ನರನಯಣಸನಾಮ ಅವರತಗಳು ನಯಮ ೩೩೦ ಮೇರೆಗ ೆಪರಸನುಪಿಸಿದ ವಿಷಯಕ್ೆೆ 
ಸದನದಲ್ಲಿ ಉತ್ುರವನತನ ಮೆಂಡಿಸತತಿುದಾೆೇರೆ್.  

 
(ಉತ್ುರ ಪರತಿ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ)ೆ 
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    40) ವಿಷಯ: ಕ್ೊೇಲನರ ಜಿಲೆಿಯಲ್ಲಿ ಹನಲತ ಉತ್ನಪದಿಸತವ ರೈೆತ್ರಿಗೆ ಹನಲ್ಲಗ ೆಸರಿಯನದ ಬೆಲೆ  
                 ಸಿಗದಿರತವ ಬಗೆೆ 
 

 ಶ್ರೀ ಕೊೀಟ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪ್ೂಜಾರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ)(ಪಶತಸೆಂಗೊೇಪರ್ನ ಸಚಿವರ 
ಪರವನಗಿ):- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪ್ತಿಗಳೆ, ಮನನಯ ಸದಸಯರತಗಳನದ ಶ್ರೇ ಗೂೆೇವಿೆಂದರನಜತ, ಶ್ರೇ 
ಕ್.ೆಟ್ಟ.ಶ್ರೇಕೆಂಠೇೆಗೌಡ ಹನಗೂ ಡನ: ವೆೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣಸನಾಮ ಶ್ರೇ ಕ್.ೆಎ.ತಿಪಪೆೇಸನಾಮ ಮತ್ತು ಡನ: 
ಕ್.ೆಗೊೇವಿೆಂದ ರನಜ  ಅವರತಗಳು ನಯಮ ೩೩೦ ಮೇರಗೆ ೆ ಪರಸನುಪಿಸಿದ ವಿಷಯಕ್ೆೆ ಸದನದಲ್ಲಿ 
ಉತ್ುರವನತನ ಮೆಂಡಿಸತತಿುದಾೆೇರ್ೆ.  

 
(ಉತ್ುರ ಪರತಿ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ)ೆ 
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ಇ) ನಯಮ ೫೮ರ ಮೇರೆಗೆ ಅಧಾ ಗೆಂಟೆ ಕ್ನಲನವಧಿ ಚಚೆಯಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಾೇಕರಿಸಲನದ 
ಸೂಚರೆ್ಗಳು.  

 

 ೧) ವಿಷಯ: ಬೆೆಂಗಳೂರತ ನಗರ ಜಿಲೆಿ ಆರೆ್ೇಕಲ್  ತ್ನಲೂಿಕತ ವನಯಪಿುಯಲ್ಲಿ ಬಗರ  ಹತಕತೆಂ 
   ಸಮತಿಯಲ್ಲಿ ಅನತಮೇದರೆ್ಗೂೆೆಂಡತ ಸನಗತವಳಿ ಚಿೇಟ್ಟ ನೇಡತವ ಕತರಿತ್ತ. 
 

 ಶ್ರೀ ಕೊೀಟ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪ್ೂಜಾರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪ್ತಿಗಳೆ, ಮನನಯ 
ಸದಸಯರನದ ಶ್ರೇ ಆಯನೂರತ ಮೆಂಜತರ್ನಥ  ಅವರ ಚತಕ್ೆೆ ಗತರತತಿಲಿದ ಪರಶೆನ ಸೆಂಖೆಯ: 1408ಕ್ೆೆ 
ಸಂಬಂಧಪ್ಟ್ಟಂತ ೆಅಧಾ ಗೆಂಟ ೆಕ್ನಲನವಧಿ ಚಚಯೆಯ ಸೂಚರೆ್ಗ ೆಮನನಯ ಕೆಂದನಯ ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ 
ಉತ್ುರವನತನ ಮೆಂಡಿಸತತಿುದಾೆೇರ್ೆ.   

    (ಉತ್ುರ ಪರತಿ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ)ೆ 
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೨) ವಿಷಯ: ರನಜಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಗೆಂಧ ಮನರನಟ ಮನಡತವ ಕತರಿತ್ತ. 

ಶ್ರೀ ಕೊೀಟ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪ್ೂಜಾರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪ್ತಿಗಳೆ, ಮನನಯ 
ಸದಸಯರನದ ಶ್ರೇ ಎಸ್ . ರವಿ  ಚತಕ್ೆೆ ಗತರತತಿನ  ಪರಶೆನ ಸೆಂಖೆಯ: 2269 ಕ್ೆೆ ಸಂಬಂಧಪ್ಟ್ಟಂತ ೆಅಧಾ 
ಗೆಂಟೆ ಕ್ನಲನವಧಿ ಚಚೆಯಯ ಸೂಚರೆ್ಗ ೆಮನನಯ ಅರಣಯ ಹನಗೂ ಆಹನರ, ರ್ನಗರಿಕ ಸರಬರನಜತ ಮತ್ತು 
ಗನರಹಕರ ವಯವಹನರಗಳ ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ ಉತ್ುರವನತನ ಮೆಂಡಿಸತತಿುದೆಾೇರ್ೆ.   

    (ಉತ್ುರ ಪರತಿ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ)ೆ 
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 ವೆೈಸ್  ಛೆೇಮಾ ನ್ :- ನಯಮ ೩೩೦ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮನನಯ ತಿಪಪೆೇಸನಾಮಯವರತ ಪರಸನುಪ 
ಮನಡಬೇೆಕತ. 

 ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶ   ಕ್.ೆರನಥೊೇಡ್  (ವಿರೊೇಧ ಪಕ್ಷದ ಮತಖ್ಯ ಸಚೆೇತ್ಕರತ):- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪ್ತಿಗಳೆ, 
ರ್ನನತ ಒೆಂದತ ನಲತವಳಿ ಸೂಚರೆ್ಯನತನ ಮೆಂಡರೆ್ ಮನಡಿದೆಾೇರ್.ೆ  ಅದರ ಬಗೆೆ ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ತ್ನವು 
ಅವಕ್ನಶ ಮನಡಿಕ್ೂೆಡಬೇೆಕತ.   

 ವೆೈಸ್  ಛೆೇಮಾನ್ :- ಈಗ ರ್ನನತ ಮನನಯ ಕ್.ೆಎ.ತಿಪಪೆೇಸನಾಮಯವರ ಹೆಸರನತನ 
ಕರದೆತಬಟ್ಟಿದೆಾೇರ್.ೆ  ಅವರತ ಮನತ್ರ್ನಡಿದ ನೆಂತ್ರ ನೇವು ಮನತ್ರ್ನಡಿ.  ನೇವು ಮದಲೆೇ 
ಹೆೇಳಬೆೇಕ್ನಗಿತ್ತು.  ಅವರ ಹೆಸರನತನ ಕರದೆ ಮೇಲೆ ನೇವು ಎದಿಾರಿ.  ದಯವಿಟತಿ ಕತಳಿತ್ತಕ್ೊಳಿಿ.  ನೆಂತ್ರ 
ನಮಗೆ ಅವಕ್ನಶ ಮನಡಿಕ್ೂೆಡತತ್ೆುೇರ್ೆ. 

 ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆುೇಗೌಡ:- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪ್ತಿಗಳೆ, ತ್ನವು ಸದನಕ್ೆೆ ಮನವರಿಕ್ ೆ ಮನಡಿಕ್ೊಟತಿ 
ಯನವರಿೇತಿ ಬೆೇಕ್ನದರೂ ಕ್ನಯಾಸೂಚಿಯನತನ ಬದಲನವಣ್ೆ ಮನಡಿ.  ಇೆಂತ್ಹ ಕ್ನರಣಕ್ನೆಗಿ ಈಗ 
ಈ ವಿಷಯವನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುಿತಿುದಾೆೇರೆ್ ಎನತನವುದನತನ ದಯವಿಟತಿ ಮನವರಿಕ್ೆ ಮನಡಿಕ್ೊಡಬೆೇಕತ. 

                         (ಮತೆಂದತ) 
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(743) 30-3-2022 1.40 DS-MD 

10. ನಯಮ ೩೩೦ರ ಮೇರೆಗ ೆಚಚೆಾ 

  ಅ) ವಿಷಯ: ಕರ್ನಾಟಕ ಸಕ್ನಾರದ ಕ್ೆಲಸಗಳ ಹೆಂಚಿಕ್ೆ ೧೯೭೭ರ ಷ್ೆಡೂಯಲ್  ೧  
     ಮತ್ತು ೨ಕ್ೆೆ ತಿದತಾಪಡಿ ತ್ೆಂದಿರತವುದರಿೆಂದ ಹಲವು ಇಲನಖಯೆ  
     ಮತಖ್ಯಸಾರತಗಳ ಕ್ನಯಾನವಾಹಣ್ೆ ಅತ್ೆಂತ್ರದಲ್ಲಿರತವ ಕತರಿತ್ತ. 
   ------ 

ಶ್ರೇ ಕ್.ೆಎ.ತಿಪಪೆೇಸನಾಮ(ರ್ನಮನದೆೇಾಶನ ಹೊೆಂದಿದವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 
ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜಯ ಮೈಸೂರತ ರನಜರ ಆಳಿಾಕ್ೆಯ ಸಮಯದಿೆಂದಲೂ ಉತ್ುಮ ಆಡಳಿತ್ ರೂಢ 
ರನಜಯವೆೆಂದತ ಪರಸಿದಿಿ ಹೊೆಂದಿದ.ೆ ಅೆಂದರೆ, a model state in administration ಎೆಂದತ.  ಈ 
ಹೆಗೆಳಿಕ್ೆಗ ೆಅೆಂದಿನ ಎರಡರೆ್ೇ ಚನಮರನಜ ಒಡಯೆರ, ಶ್ರೇ ರ್ನಲಾಡಿ ಕೃಷಾರನಜ ಒಡಯೆರ ರವರತ, ಅದೆೇ 
ರಿೇತಿ ಅೆಂದಿನ ದಿವನನರನಗಿದಾೆಂತ್ಹ ಸರ.ಎೆಂ.ವಿಶೆಾೇಶಾರಯಯನವರತ ಹನಗೂ ಸರ  ಮಜನಾ 
ಇಸನಾಲ್ ರವರತ ಕೂಡ ಕ್ನರಣಕತ್ಾರನಗಿದನಾರೆ.  ಅದೆೇ ರಿೇತಿಯನಗಿ ಅೆಂದಿನ part c-state 
ಆಗಿರತ್ಕೆೆಂರ್ಥ ಕ್ೂೆಡಗಿನಲ್ಲಿ ಕ್ನಯಾನವಾಹಣ್ ೆ ಮನಡಿರತವೆಂತ್ಹ ಮತಖ್ಯಮೆಂತಿರಯನಗಿದಾೆಂತ್ಹ ಶ್ರೇ 
ಮಲಿಪಪನವರತ ಇರಬಹತದತ,  ಅದೆೇ ರಿೇತಿಯನಗಿ ಅೆಂದಿನ ಮತೆಂಬೆೈ ಪನರೆಂತ್ಯದಲ್ಲಿರತವೆಂತ್ಹ ಬೆಳಗನವಿ 
ವಿಭನಗ ಇರಬಹತದತ.  ಮದನರಸ್  ಪನರೆಂತ್ಯದಲ್ಲಿರತವೆಂತ್ಹ ದಕ್ಷಿಣ ಕನನಡ, ಕ್ೂೆಳೆಿಗನಲ ಮತ್ತು ಬಳನಿರಿ 
ಜಿಲೆಿಗಳಲೂಿ ಕೂಡ ಉತ್ುಮ ಆಡಳಿತ್ ಇತ್ತು.  ಈ ಆಡಳಿತ್ ವಯವಸೆಾ ಮತೆಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾತ್ೆಂತ್ರವನದ 
ನೆಂತ್ರ ಶ್ರೇ ಕ್ೆೆಂಗಲ್  ಹನತಮೆಂತ್ಯಯನವರತ, ಶ್ರೇ ಎಸ್.ನಜಲ್ಲೆಂಗಪಪನವರತ, ಶ್ರೇ ವಿೇರೆೇೆಂದರ 
ಪನಟ್ಟೇಲ್ ರವರತ, ಶ್ರೇ ದೆೇವರನಜ ಅರಸತರವರತ, ಶ್ರೇ ರನಮಕೃಷಾ ಹಗೆೆಡೆಯವರತ, ಶ್ರೇ 
ಎರ್.ಡಿ.ದೆೇವೆೇಗೌಡರವರತ, ಶ್ರೇ ಎಸ್.ಎೆಂ.ಕೃಷಾವರತ, ಇನತನ ಮತೆಂತ್ನದ ಮನನಯರತಗಳು ಈ 
ಪರೆಂಪರಯೆನತನ ನಡಸೆಿಕ್ೂೆೆಂಡತ ಬೆಂದಿದನಾರ.ೆ  ಅದರೆಂತ್ ೆರನಜಯದ ಮತಖ್ಯ ಕ್ನಯಾದಶ್ಾಗಳನಗಿ ಶ್ರೇ 
ಜಿ.ವಿ.ಕ್.ೆ ರನವ ರವರತ, ಶ್ರೇ ಜೆ.ಸಿ.ಲ್ಲನ್ ,  ಈ ಸೆಂಪರದನಯಗಳನತನ ಮತೆಂದತವರೆಸಿಕ್ೊೆಂಡತ ಬೆಂದಿದನಾರ.ೆ 
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ರನಜಯದ ಅಧಿಕ್ನರ ಚತಕ್ನೆಣಿ ಹಿಡಿಯತವ ಪರರ್ಥಮ ದಿನ ಯನರೆೇ ಮತಖ್ಯಮೆಂತಿರಯನಗಿರಲ್ಲ ಮತಖ್ಯ 
ಕ್ನಯಾದಶ್ಾಗಳನಗಿ ಒೆಂದತ ಹೆೇಳಿಕ್ೆಯನತನ ಮನಡತತ್ನುರ.ೆ ರನಜಯದ ಆಡಳಿತ್ವನತನ ಉತ್ುಮಗೂೆಳಿಸಲತ 
ಆಡಳಿತ್ ಸತಧನರಣ್ ೆ ಮನಡತತ್ೆುೇರ್ ೆಮತ್ತು ಆಡಳಿತ್ ಯೆಂತ್ರವನತನ ಚತರತಕತಗೂೆಳಿಸತತ್ೆುೇರೆ್,  ಅೆಂದರೆ, 
reforms in administration, activating the state administration machinery  
ಎೆಂದತ ಹೆೇಳುತ್ನುರೆ.  ಆದರ ೆಇತಿುೇಚಿನ ವಷಾಗಳಲ್ಲಿ ರನಜಯದ ಆಡಳಿತ್ ನವಾಹಣ್ೆ ಕತಸಿದಿದೆ.  ಇದಕ್ೆೆ 
ಹಲವನರತ ಕ್ನರಣಗಳಿವೆ.  ರನಜಯದ ಆಡಳಿತ್ವನತನ  ರ್ನವು political administration  
ದೃಷ್ಟ್ಿಯಲ್ಲಿ ರೆ್ೂೇಡಬೆೇಕತ ಮತ್ತು civil administration ದೃಷ್ಟ್ಿಯಲೂಿ  ರೆ್ೂೇಡಬೆೇಕ್ನಗತತ್ುದೆ.  
ಈ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಒೆಂದತ ಗನಡಿಯ ಎರಡತ ಗನಲ್ಲಗಳಿದಾ ಹನಗೆ. ಅವು ಸನಮನನಯವನಗಿ ಒೆಂದಕ್ೂೆೆೆಂದತ 
ಬೆರತ್ತಕ್ೂೆೆಂಡತ ಮತೆಂದತವರದೆರೆ ಮನತ್ರ ರನಜಯದ ಆಡಳಿತ್ ಮತ್ತು ರನಜಯ ಸಕ್ನಾರ ನವಾಹಣ್ೆ 
ಮನಡತವೆಂತ್ಹ ಹಲವನರತ ಯೇಜರೆ್ಗಳು ಕ್ನಯಾಗತ್ವನಗತತ್ುದೆ.  ಸಕ್ನಾರದ ಕ್ನಯಾ ಯನವ ರಿೇತಿ 
ವಿೆಂಗಡಣ್ೆಯನಗಬೆೇಕತ ಎನತನವೆಂರ್ಥದಾಕ್ೆೆ Karnataka Government 
Transaction of Business) Rules  ತ್ೆಂದಿದೆ. ಅದೆೇ ರಿೇತಿಯನಗಿ Work Allocation Rules  
ಕೂಡ ತ್ೆಂದಿದೆ.  ಈ ಪರಕ್ನರವನಗಿ ಯನವನಯವ ಇಲನಖೆಗಳು ಬರತತ್ುವ,ೆ ಯನವ ರಿೇತಿಯನಗಿ ನವಾಹಣ್ ೆ
ಮನಡಬೇೆಕತ, public administration ಯನವ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರಬೆೇಕತ. ಮೆಂತಿರಗಳು ಯನವ 
ರಿೇತಿಯನಗಿ ಕ್ನಯಾನವಾಹಣ್ೆ ಮನಡಬೇೆಕತ ಎೆಂಬತದತ ಇದರಲ್ಲಿ ವಯಕುವನಗಿದೆ.  ಇತಿುೇಚೆಗ ೆಸಕ್ನಾರ 
ಷ್ೆಡೂಯಲ್-೨ಕ್ೆೆ ತಿದತಾಪಡಿ ತ್ೆಂದತ, ಅೆಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಕ್ನಾರದ (ಕ್ೆಲಸಗಳ ಹೆಂಚಿಕ್)ೆ (ತಿದತಾಪಡಿ) 
ನಯಮಗಳು ೨೦೨೧ಕ್ೆೆ ತಿದತಾಪಡಿಯನತನ ತ್ೆಂದತ, ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮೆಂತಿರಗಳ ಅಧಿೇನದಲ್ಲಿರತವೆಂತ್ಹ 
ಸಿಬುೆಂದಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ್ ಸತಧನರಣ್ೆ ಇಲನಖಯೆ ಶ್ೇಷ್ಟ್ಾಕ್ೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ “ಎ” ಸನವಾಜನಕ ಸೇೆವೆಗಳು” 
ಅದರ ಉಪ ಶ್ೇಷ್ಟ್ಾಕ್ೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ  ಕರಮ ಸೆಂಖೆಯ: ೬ರಲ್ಲಿನ ಮತ್ತು “ಇಲನಖನ ಮತಖ್ಯಸಾರ ದಜೆಾಯ 
ಎಲನಿ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳ” ಎೆಂಬ ಪದಗಳನತನ ಕ್ೆೈಬಟ್ಟಿದನಾರೆ.  ಅೆಂದರೆ, ಯನರತ ಇಲನಖೆಯ ಮತಖ್ಯಸಾರನಗಿ 
ಇದತವರೆವಿಗೂ ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮೆಂತಿರಗಳ ಅಧಿೇನದಲ್ಲಿದಾರತ, ಯನರತ ಮತಖ್ಯಮೆಂತಿರಗಳ ಮತ್ತು ಮತಖ್ಯ 
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ಕ್ನಯಾದಶ್ಾಗಳ ಅಧಿೇನದಲ್ಲಿ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡತತಿುದಾರತ ಅವರೆಲಿರೂ ಕೂಡ ಈ ತಿದತಾಪಡಿಯಿೆಂದ 
ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದ ಇಲನಖಯೆ ಕ್ನಯಾದಶ್ಾಗಳ ನಯೆಂತ್ರಣಕ್ೆೆ ಬರತತ್ನುರೆ. ಹಲವನರತ ಇಲನಖಯೆ 
ಮತಖ್ಯಸಾರತ  ‘Heads of Department’ ಆಗಿದನಾರ.ೆ  Director of Medical Education 
Department, Director of Horticulture Department, Director of Town 
Planning Department, Director of Health Department, Director of Public 
Instruction Department etc ಇನತನ ಸತಮನರತ ಇಲನಖಗೆಳಿವೆ.  ಅವರಲೆಿರೂ ಕೂಡ major 
Heads of Department ಆಗಿದನಾರ.ೆ  ಅವರ ವೆೇತ್ನ ಶೆರೇಣಿ, ಕ್ೆಲಸ ಮತ್ತು ಅವರ ಅನತಭವ, 
ಇವೆಲಿವೂ ಕೂಡ ಯನವುದೆೇ ಕ್ನಯಾದಶ್ಾಯ ಕ್ಳೆಗೆ ಇಲಿ. ಇೆಂತ್ಹ ಇಲನಖನ ಮತಖ್ಯಸಾರನತನ 
ಆಯನಯ ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಿೆಂರ್ಥ ಕ್ನಯಾದಶ್ಾಗಳ ವನಯಪಿುಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದನಾರೆ.  ಅದನತನ ಕೂಡ ತ್ನವು 
ರೆ್ೂೇಡಿರಬಹತದತ.  ಲೂೆೇಕ್ೊೇಪಯೇಗಿ, ನೇರನವರಿ, ಸಣಾ ನೇರನವರಿ ಮತ್ತು ಗನರಮೇಣ್ನಭಿವೃದಿಿ 
ಇಲನಖಯೆಲ್ಲಿ ಸನಕಷತಿ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಇೆಂಜಿನಯರ ಗಳು ಕ್ೆಲಸ ಮನಡತತಿುದನಾರೆ.  ಅವರೆಲಿರೂ ಕೂಡ 
ಮತಖ್ಯ ಇೆಂಜಿನಯರ  ಹನಗೂ Engineer-in-Chief ಆಗಿದನಾರ.ೆ ಅವರೆಲಿರ ಸೆಂಬಳ-ಸನರಿಗ,ೆ 
ಸನಾನಮನನದಲೂಿ ಕೂಡ ಯನವುದೆೇ ಕ್ನಯಾದಶ್ಾಗಿೆಂತ್ಲೂ ಕಡಿಮ ಇಲಿ.  ಇೆಂತ್ಹ ಹತದೆಾಗಳನತನ 
ಕ್ನಯಾದಶ್ಾಗಳ ಅಧಿೇನದಲ್ಲಿ ಕ್ೊಟಿರೆ ಎಷಿರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕ್ನಯಾನವಾಹಣ್ೆಯನಗತತ್ುದ?ೆ  ತ್ಮಗೂ 
ಗೊತಿುದೆ, ಒೆಂದತ ಇಲನಖಯೆಿೆಂದ ಮತ್ೊುೆಂದತ ಇಲನಖಗೆ ೆ ಎರವಲತ ಸೇೆವೆ ಮೇಲೆ, ನಯೇಜರೆ್ಯ 
ಮೇಲ ೆ ಹೊೇಗಬೆೇಕ್ೆೆಂದತ ಹೆೇಳಿದರ ೆ ಒಬು ಕ್ನಯಾದಶ್ಾ ಮನಡಿರತವ ಆದೆೇಶವನತನ ಮತ್ೊುಬು 
ಕ್ನಯಾದಶ್ಾ ಪನಲರೆ್ ಮನಡಬೆೇಕತ.  ಇತಿುೇಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಏರ್ನಗಿದೆ ಎೆಂದರೆ, ಸನಕಷತಿ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ 
ಇಲನಖಯೆಿೆಂದ ಒಬು ಕ್ನಯಾದಶ್ಾ ಮನಡಿದ ಆದೆೇಶ ಮತ್ತು ಪರಧನನ ಕ್ನಯಾದಶ್ಾಯವರತ 
ಮನಡಿರತವ ಆದೆೇಶವನತನ ಮತ್ೊುಬು ಇಲನಖೆಯ ಕ್ನಯಾದಶ್ಾ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಳುಿವುದಿಲಿ.  ಯನವ 
ಅಧಿಕ್ನರಿ ನಯೇಜರೆ್ ಮೇರೆಗ ೆ ಹೊೇಗತತ್ನುರೆ ಅವರತ ರಸೆುಯ ಮೇಲೆ ನಲಿಬೇೆಕ್ನಗತತ್ುದೆ.  ಇದೆೇ 
ಸನನವೆೇಶ ಇತಿುೇಚೆಗ ೆ Irrigation Department, Public Works Department, Rural 
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Development and Panchayat Raj Department, Minor Irrigation 
Department ಇಲನಖಗೆಳಲ್ಲಿ ಜನಸಿುಯನಗಿವ.ೆ  ಯನವುದೆೇ ಅಭಿಮತ್ವನತನ ಪಡಯೆದೆ vertical 
bifurcation ಮನಡಿದನಾರ ೆ ಅದನತನ ಸರಿಯನದ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ನವಾಹಣ್ ೆ ಮನಡಿಲಿ. ಇದಕ್ೆೆ 
ಕ್ನರಣವೆೇರ್ೆೆಂದರೆ,  ಅವರೆೇನತ ಅಭಿಮತ್ ಅರ್ಥವನ concurrence ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳಿಬೆೇಕ್ನಗಿತ್ತು ಅದನತನ 
ಸರಿಯನಗಿ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊೆಂಡಿಲಿ. ಮರೆ್ನ ಕೂಡ ಮತಖ್ಯ ಕ್ನಯಾದಶ್ಾಗಳು ಸತತ್ೊುೇಲೆಯನತನ 
ಕಳುಹಿಸಿದನಾರ.ೆ   ಮತೆಂಚೆ ತಿದತಾಪಡಿ ಮನಡಿರತವ ಪರಕ್ನರವನಗಿ ಎಲನಿ ಇಲನಖನ ಮತಖ್ಯಸಾರ ವಗನಾವಣ್ ೆ
ಇರಬಹತದತ, ಅಧಿಕ್ನರಿಯ ವಿರತದಿ ದೂರತ ಹನಗೂ ಶ್ಸತು ಪರಕರಣಗಳು ಇರಬಹತದತ ಇವೆಲಿವನತನ 
ಕೂಡ ಆಯನಯ ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಿ ಇಲನಖಯೆವರೇೆ ಮನಡಬೇೆಕತ.  ಬಹತಶಃ ಈಗ ಅವರಿಗೆ ಇದತ 
ಸರಿಯಲಿ ಎನತನವುದತ ಅರ್ಥಾವನಗಿರಬೆೇಕತ.   ಈಗ ಏನತ ಹೆೇಳುತ್ನುರೆೆಂದರೆ,  

“All cases of the nature specified in the Second 
Schedule to these Rules shall, before the issue of orders 
thereon, be submitted to the Chief Minister by the Secretary 
of the Department through the Minister.”  

(ಈ ಹೆಂತ್ದಲ್ಲಿ ಸಭನಪತಿಯವರತ ಪಿೇಠವನನಲೆಂಕರಿಸಿದರತ) 

ಇದತವರೆವಿಗೂ ತಿದತಾಪಡಿಯನತನ ಮನಡಿ ಕ್ನಯಾದಶ್ಾಗಳ ಅಧಿೇನಕ್ೆೆ ಕ್ೂೆಟ್ಟಿದಾರತ ಅವರೆಲಿರೂ ಮತ್ೆು 
cabinet management ನೆಂದ ಮತ್ೂೆುಮಾ ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮೆಂತಿರಗಳಿಗೆ, ಮತಖ್ಯ 
ಕ್ನಯಾದಶ್ಾಗಳ ಹತಿುರವೆೇ ಬರಬೆೇಕತ.  ಈ ದೃಷ್ಟ್ಿಯಲ್ಲಿ ಮನನಯ ಸಚಿವರೆೇನತ ತಿದತಾಪಡಿ ಮನಡಿದನಾರೆ 
ಅದತ ಸರಿಯಲಿ.  ಇವತ್ತು ಪತಿರಕ್ೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂದಿರತವುದೆಲನಿ ಸರಿಯಿಲಿ ಎೆಂದತ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ 
ಹೆೇಳಬಹತದತ,  ಅದತ ವನಸುವವನದ ಸೆಂಗತಿ.  ಸತಮನರತ ೨೫-೩೦ ಜನ ಮತಖ್ಯ ಇೆಂಜಿನಯರ ಗಳು 
ಹನಗೂ Engineer-in-Chief and Heads of the Department ಇವತ್ತು ಪೂೆೇಸಿಿೆಂಗ  
ಇಲಿದೆ ಅವರತ ಬೇದಿಯಲ್ಲಿ ನೆಂತಿದನಾರ.ೆ  ಈ ದೃಷ್ಟ್ಿಯಲ್ಲಿ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ತಿದತಾಪಡಿ ತ್ೆಂದಿರತವುದನತನ 
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ವನಪಸ್  ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳಿಲ್ಲ.  ಯನವ ವಯಕ್ಕುಯನತನ Heads of the Department ಆಗಿ ರೆ್ೇಮಕ 
ಮನಡಬೇೆಕತ ಅದರ ನವಾಹಣ್ೆ ಮನಡತವೆಂರ್ಥದತಾ.  ಏಕ್ೆೆಂದರ ೆಸನವಿರನರತ ಕ್ೊೇಟ್ಟ ರೂಪನಯಿಗಳಲ್ಲಿ 
ಅವರ ಅನತದನನ ಏನದೆ ಬಜೆಟ  ನವಾಹಣ್ೆ ಮನಡತವೆಂತ್ಹ ಅಧಿಕ್ನರ ಇರತವೆಂರ್ಥದತಾ. ಆದಾರಿೆಂದ 
Heads of the Department ರೆ್ೇಮಕ್ನತಿಯನಗಬೆೇಕ್ನದರೆ, ಬಡಿುಯನತನ ಕ್ೊಡಬೇೆಕ್ನದರ ೆ
ಇೆಂರ್ಥದೆಲಿವನತನ ಮತಖ್ಯ ಕ್ನಯಾದಶ್ಾಯವರತ, ಡಿಪಿಎಆರ  ಕ್ನಯಾದಶ್ಾಯವರತ, ಮನನಯ 
ಮತಖ್ಯಮೆಂತಿರಗಳ ಗಮನದಲ್ಲಿರಬೆೇಕತ. ಅವರತ ಒಳೆಿಯ ವಯಕ್ಕುಗಳನತನ ಆಯ್ಕೆ ಮನಡಬೇೆಕತ.  ಈಗ 
ಲೊೇಕ್ೂೆೇಪಯೇಗಿ ಇಲನಖ,ೆ ನೇರನವರಿ ಇಲನಖ,ೆ ಗನರಮೇಣ್ನಭಿವೃದಿಿ ಮತ್ತು ಪೆಂಚನಯತ  ರನಜ  
ಇಲನಖಗೆಳಲ್ಲಿ ಇೆಂಜಿನಯರ ಗಳಿಗೆ ಪೂೆೇಸಿಿೆಂಗೆ  ಬಗೆೆ ಆಗಿರತವೆಂತ್ಹ  ಏನತ ಗೂೆೆಂದಲ ಇದೆ ಅದನತನ 
ಸರಿಪಡಿಸಬೆೇಕತ.  ರ್ನನತ ಬರಿೇ ಇೆಂಜಿನಯರ ಗಳ ಬಗೆೆ ಮನತ್ರ ಹೇೆಳುತಿುಲಿ.  Director of Town 
Planning ಟೆಕ್ಕನಕಲ್  ಮನತಷಯ, ತ್ತೆಂಬನ ಸಿೇನಯರ  ಆಗಿದನಾರ.ೆ  ಹತದೆಾಯಲ್ಲಿ, ಸೆಂಬಳ-ಸನರಿಗಯೆಲ್ಲಿ 
ಯನವ ಕ್ನಯಾದಶ್ಾಗಿೆಂತ್ಲೂ ಕಡಿಮ ಇಲಿ.  ಒೆಂದತ ವೆೇಳೆ ಅವರನತನ ರೆ್ೇಮಕ್ನತಿ ಮನಡಿದರೆ 
ಹೆಚತಚವರಿ ಕ್ನಯಾದಶ್ಾಯನಗಿ, ವಿಶೆೇಷ ಕ್ನಯಾದಶ್ಾಯನಗಿ ಸಕ್ನಾರದ ಮಟಿದಲ್ಲಿ ಕ್ೆಲಸ 
ಮನಡತ್ಕೆೆಂರ್ಥ ಶಕ್ಕು, ಯೇಗಯತೆ್, ಅಹಾತ್ೆ ಇದೆ.  ಆ ದೃಷ್ಟ್ಿಯಲ್ಲಿ ಇದಕ್ೆೆ ತ್ೆಂದಿರತವ ತಿದತಾಪಡಿಯನತನ 
ವನಪಸ್  ಪಡಯೆಿರಿ. ಯನವುದೆೇ Heads of the Department ಇಲನಖಯೆ ಮತಖ್ಯಸಾರ 
ರೆ್ೇಮಕ್ನತಿ  ಮತಖ್ಯಮೆಂತಿರಗಳ ಅಧಿೇನದಲ್ಲಿರಬೆೇಕತ. ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮೆಂತಿರಗಳು ನಣಾಯ 
ಮನಡಬೇೆಕತ. ಆ ದೃಷ್ಟ್ಿಯಲ್ಲಿ ಇದನತನ ಬದಲನವಣ್ೆ ಮನಡಿ ಎೆಂದತ ತ್ಮಾ ಮೂಲಕ ಮನನಯ ಸಚಿವರಿಗೆ 
ಕ್ೊೇರತತ್ೆುೇರೆ್.  

          (ಮತೆಂದತ) 
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(744) 30/03/2022 /1:50/ ಎಸ್ ಪಿಆರ /ಎಕ್ೆ     
             (ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಾತಿ) 

ಶ್ರೇ ಜೆ.ಸಿ.ಮನಧತಸನಾಮ(ಸಣಾ ನೇರನವರಿ ಹನಗೂ ಕ್ನನೂನತ ಮತ್ತು ಸೆಂಸದಿೇಯ 
ವಯವಹನರಗಳ ಸಚಿವರತ):- ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮೆಂತಿರಗಳೆೇ, ಈ ಹಿೆಂದ ೆ ಶ್ರೇ ವಿೇರೆೇೆಂದರ ಪನಟ್ಟೇಲರತ 
ಎರಡರೆ್ೇ ಅವಧಿಗ ೆಮತಖ್ಯಮೆಂತಿರಗಳನಗಿ ಆಯ್ಕೆಯನಗಿ ಬೆಂದನಗ, ವಿಧನನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮನತ್ರ್ನಡಿದ 
ಸೆಂದಭಾದಲ್ಲಿ … 

 
ಶ್ರೇ ಬ.ಕ್.ೆಹರಿಪರಸನದ  (ವಿರೊೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಕರ್ನಾಟಕ 

ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುನ ಕ್ನಯಾವಿಧನನ ಹನಗೂ ನಡವಳಿಕ್ೆಯ ನಯಮ 68 ರನಾಯ ಸನವಾಜನಕ 
ಮಹತ್ಾದ ವಿಷಯದ ಮೇಲ ೆಚಚಿಾಸಲತ ರ್ನನತ ನೇಡಿರತವ ಮನವಿಯತ ಕಳೆದ ಮೂರತ ವನರಗಳಿೆಂದ 
ಇದೆ.   

 
ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಈಗ ಅದರೆ್ನೇ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳಿಲನಗತವುದತ. 
 
ಶ್ರೇ ಬ.ಕೆ್.ಹರಿಪರಸನದ  :- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಹಿೇಗನಗಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಮನತ್ರ್ನಡಲತ 

ನನಗ ೆಅವಕ್ನಶವನತನ ನೇಡತತಿುೇರೂೆೇ ಅರ್ಥವನ ಇಲಿವೇ ಎನತನವುದನತನ ತಿಳಿಸಿ.  ಆ ನೆಂತ್ರದಲ್ಲಿ ರ್ನವು 
ತಿೇಮನಾನವನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುಿತ್ೆುೇವೆ. 

 
ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ತ್ಮಗೆ ಅವಕ್ನಶ ನೇಡತವುದಕ್ನೆಗಿಯ್ಕೇ ಅದನತನ ಇವತಿುನ 

ಕ್ನಯಾಕಲನಪಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇೆರಿಸಲನಗಿದ.ೆ 
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ಶ್ರೇ ಬ.ಕೆ್.ಹರಿಪರಸನದ :- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಹನಗಿದಾರ,ೆ ನೇವು ಅದನತನ 
ಕ್ೆೈಗೆತಿುಕ್ೂೆೆಂಡಿಲಿವಲಿ. 

 
ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಸಚಿವರತ ಜರೂರನಗಿ ಎಲ್ಲಿಗೂೆೇ ಹೊೇಗಬೆೇಕ್ನಗಿರತವುದರಿೆಂದ ಅದನತನ 

ಮದಲತ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳಿಲನಗಿತ್ತು. 
 
ಶ್ರೇ ಬ.ಕೆ್.ಹರಿಪರಸನದ  :- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ನೇವು ನಮಗೆ ಅದನತನ 

ತಿಳಿಸಬಹತದನಗಿತ್ುಲಿವೇೆ? 
 
ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಈಗ ನಮಾ ವಿಷಯವರೆ್ನೇ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಳುಿತ್ೆುೇರ್ೆ.   
 
ಶ್ರೇ ಎಸ್ .ಎಲ್  .ಭೊೇಜೆೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಾ ಹೆಸರೂ ಸಹ 

ಇತ್ತು.   
 
ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಸದಸಯರೆೇ, ಕತಳಿತ್ತಕ್ೊಳಿಿ.  ರ್ನನತ ಕ್ನಯಾಕಲನಪಗಳ ಪಟ್ಟಿಯ 

ರಿೇತಿಯೆಂತ್ ೆತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುಿತ್ೆುೇರ್ೆ. 
 
ಶ್ರೇ ಎಸ್ .ಎಲ್  .ಭೊೇಜೆೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನವು ಒೆಂದಿಷತಿ ಸಮಯವನತನ 

ದನನ ಮನಡಿದೆಾೇವೆ.   
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ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ರ್ನನತ ಹೆೇಳುವುದನತನ ಒೆಂದತ ನಮಷ ಕ್ೆೇಳಿ.  ಕ್ನಯಾಕಲನಪಗಳ 
ಪಟ್ಟಿಯ ರಿೇತ್ಯ ಸದನವು ನಡಯೆಬೆೇಕತ.  ಆದರ,ೆ ಕ್ೆಲವೆಂದತ ಸೆಂದಭಾಗಳಲ್ಲಿ ಸಚಿವರ 
ಅನತಕೂಲಗಳನೂನ ಸಹ ರೆ್ೂೇಡಿಕ್ೂೆಳಿಬೇೆಕ್ನಗತತ್ುದೆ.  ಈಗ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊೆಂಡಿರತವ ವಿಷಯಕ್ೆೆ 
ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಿೆಂತ್ ೆಸಚಿವರತ ಉತ್ುರ ಕ್ೂೆಡತವುದತ ಮತಗಿಯಲ್ಲ. ಆ ನೆಂತ್ರದಲ್ಲಿ ರ್ನನತ ಕ್ನಯಾಕಲನಪ 
ಪಟ್ಟಿಯ ರಿೇತ್ಯ ತ್ಗೆೆದತಕ್ೂೆಳುಿತ್ೆುೇರೆ್. 

 
ಶ್ರೇ ಎಸ್ .ರವಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನೂ ಸಹ ಅಧಾ ಗೆಂಟೆ ಕ್ನಲನವಧಿ 

ಚಚೆಾಯಡಿ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆಾೇನತ.   
 
ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮಧಯದಲ್ಲಿ ನೇವು ಏಕ್ೆ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುೇರಿ? 
 
ಶ್ರೇ ಎಸ್ .ರವಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅದತ ನರ್ನೆಯ ದಿನದ ಕ್ನಯಾಕಲನಪಗಳ 

ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ; ಆದರೆ ಇವತಿುನ ಕ್ನಯಾಕಲನಪಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಲಿ.  ಹಿೇಗನಗಿ ನನನ ಹೆಸರನತನ 
ಏಕ್ೆ ತ್ೆಗೆಯಲನಗಿದ ೆಎೆಂದತ ರ್ನನತ ಕ್ೆೇಳಬಯಸತತ್ೆುೇರೆ್.  ಇವತಿುನ ದಿವಸ ನಮಾ ವಿಷಯವು ಚಚೆಾಗ ೆ
ಬರತತ್ುದೆ ಎೆಂದತ ರ್ನನತ ಮತ್ತು ಶ್ರೇ ಕ್.ೆಟ್ಟ.ಶ್ರೇಕೆಂಠೇೆಗೌಡರತ ನರಿೇಕ್ಷಿಸತತಿುದೆಾವು. 

 
ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಇವತ್ತು ಅಧಿವೆೇಶನದ ಕಡಯೆ ದಿನವನಗಿದ.ೆ  ಈಗ ಏನತ ಮ ನಡಬೆೇಕ್ೆೆಂದತ 

ನೇವೆೇ ಹೇೆಳಿ.  ಸಚಿವರೆೇ ನೇವು ಮತೆಂದತವರೆಸಿ. 
 
ಶ್ರೇ ಜೆ.ಸಿ.ಮನಧತಸನಾಮ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಸದಸಯರತ ಬಹಳಷತಿ ಪಿೇಠಿಕ್ೆಯನತನ 

ಹನಕ್ಕದನಾರ.ೆ  ಹಿೇಗನಗಿ ರ್ನನೂ ಸಹ ಸಾಲಪ ಪಿೇಠಿಕ್ೆಯನತನ ಹನಕತತ್ೆುೇರೆ್.  ಶ್ರೇ ವಿೇರೇೆೆಂದರ ಪನಟ್ಟೇಲ್  … 
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ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಸಚಿವರೇೆ, ಒೆಂದತ ನಮಷ.  ಸನಮನನಯವನಗಿ ಪರತಿ ಮೆಂಗಳವನರ ಮತ್ತು 

ಗತರತವನರಗಳೆಂದತ ಅೆಂದರ ೆ ಎರಡತ ದಿನಗಳು ಮನತ್ರವೆೇ ಅಧಾ ಗೆಂಟೆ ಕ್ನಲನವಧಿ ಚಚೆಾಯನತನ 
ನಗದಿಪಡಿಸಲನಗಿರತತ್ುದೆ.  ಹಿೇಗನಗಿ ಸದರಿ ದಿನಗಳೆಂದೆೇ ಇವುಗಳನತನ ಕ್ನಯಾಕಲನಪ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 
ಸೇೆರಿಸಲನಗಿರತತ್ುದ.ೆ  ವನರದ ಎಲನಿ ದಿನಗಳೆಂದತ ಅದನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುಿವುದಿಲಿ. 

 
ಶ್ರೇ ಜೆ.ಸಿ.ಮನಧತಸನಾಮ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈ ಹಿೆಂದ ೆಶ್ರೇ ವಿೇರೆೇೆಂದರ ಪನಟ್ಟೇಲರತ 

ಎರಡರೆ್ೇ ಅವಧಿಗ ೆ ಮತಖ್ಯಮೆಂತಿರಗಳನಗಿ ಆಯ್ಕೆಯನಗಿ ಬೆಂದನಗ, 1989 ರೆ್ೇ ಇಸಿಾಯಲ್ಲಿ ವಿಧನನ 
ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮನತ್ರ್ನಡಿದ ಸೆಂದಭಾದಲ್ಲಿ “ಛೇಫ್ ” ಎೆಂದರೆ ಏನತ ಎೆಂಬತದನಗಿ ಕ್ೆೇಳಿದರತ.  ಆಗ 
ರ್ನವುಗಳೆಲಿರೂ ಯತವಕರನಗಿದೆಾೇವು.  ಛೇಫ್  ಎೆಂದರ ೆಮತಖ್ಯಸಾ.  ಆಗ ಅವರತ “40 ಜನರತ ಹೇೆಗ ೆ
ಮತಖ್ಯಸಾರನಗತತ್ನುರ”ೆ ಎೆಂಬತದನಗಿ ಕ್ೆೇಳಿದರತ.  “ಇದರ ಮೇಲೆ ಇೆಂಜನಯರಿೆಂಗ  ಛೇಪ ” ಎೆಂದರೆ 
ಏನತ ಎೆಂದೂ ಸಹ ಅವರತ ಪರಶ್ನಸಿದರತ.  ಆಗಿನ ಕ್ನಲದಲ್ಲಿ “ಮತಖ್ಯ ಇೆಂಜಿನಯರ ” ಒಬುರೇೆ 
ಆಗಿರತತಿುದಾರತ.  ಆದರೆ, ಇವತಿುನ ದಿವಸ ಎಷ್ೊಿೇ ಜನ ಮತಖ್ಯ ಇೆಂಜಿನಯರ ಗಳನಗಿದನಾರ.ೆ  The 
D.P.A.R was controlling the Chief Engineer.  ಇವತಿುನ ದಿವಸ “ಮತಖ್ಯ ಇೆಂಜಿನಯರ ” 
ಹನಗೂ “ಇೆಂಜಿನಯರಿೆಂಗ  ಛೇಫ್ ” ಎಷ್ೊಿೇ ಜನ ಆಗಿದನಾರ.ೆ ಶ್ರೇ ಕ್.ೆಎ.ತಿಪಪೆೇಸನಾಮಯವರೇೆ, 
ಲೊೇಕ್ೂೆೇಪಯೇಗಿ ಇಲನಖಯೆಲ್ಲಿ ಎಲಿರಿಗಿೆಂತ್ ಹೆಚತಚ ಸಮಯದ ಸೇೆವಯೆನತನ ಸಲ್ಲಿಸಿದನಾರೆ.  
ಕರ್ನಾಟಕ ಆಡಳಿತ್ ಸೇೆವಗೆಳ ವೃೆಂದದಿೆಂದ ಆ ಇಲನಖಗೆ ೆ ಹೊೇದವರತ ಶ್ರೇ ತಿಪಪೆೇಸನಾಮಯವರೇೆ 
ಆಗಿದನಾರ.ೆ  ಹಿೇಗನಗಿ ರ್ನವು ಅವರಿಗೆ ಹೆಚತಚ ಹೆೇಳಬೇೆಕ್ನದಿಾಲಿ.  ಸದಸಯರತ ಬಹಳ ತ್ಜ್ಞರಿದತಾ, ಅವರಿಗೆ 
ಎರಡರಲ್ಲಿನ ವಯತ್ನಯಸಗಳು ತಿಳಿದಿವೆ.  ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ುರಿಸಲತ ಅವರತ ನನಗಿೆಂತ್ಲೂ ಹೆಚತಚ 
ಸಮರ್ಥಾರಿದನಾರೆ.  ಇೆಂಜಿನಯರ , ಇೆಂಜನಯರಿೆಂಗ  ಛೇಫ್  ಮತ್ತು ಮತಖ್ಯ ಇೆಂಜಿನಯರ ಗಳು 
ಯನರಿದಾರೊೇ, ಇವರತಗಳ ಸೇೆವನ ವಿಷಯಗಳೆಲಿವೂ ಸಹ ಇಲನಖಗೆೆ ಸಿೇಮತ್ಗೊಳಿಸಲನಗತತಿುತ್ತು.  
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ಅವರತ ಹೆೇಳುವ ಕ್ನಲದಲ್ಲಿ ಇೆಂಜಿನಯರ ಗಳ ಆಯ್ಕೆಯೂ ಸಹ ಈ ಮೂಲಕವೇೆ ಆಗತತಿುತ್ತು.  ಆದರೆ 
ಈಗ ಇಲನಖಯೆ ಮೂಲಕ ಆಯ್ಕೆಗಳನಗತತಿುವ.ೆ  ಇೆಂಜಿನಯರ ಗಳ ಆಯ್ಕೆಯೂ ಸಹ ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಿ 
ಇಲನಖಗೆಳಿೆಂದ ಮನಡಲನಗತತಿುತ್ತು.  ಇದೂ ಸಹ ಯನವನಗ ಪನರರೆಂಭವನಯಿತ್ತ ಎನತನವ ಸೆಂಗತಿಯೂ 
ಸಹ ಸದಸಯರಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ.  ಹಿೇಗನಗಿ ರ್ನನತ ಇದನತನ ಪರಸನುಪಿಸಬಯಸತವುದಿಲಿ.  ಇೆಂಜಿನಯರ ಗಳ 
ಆಯ್ಕೆಯತ ಆಗತತ್ುದೆ ಹನಗೂ ಇನನತ್ರ ೆಎಲನಿ ರಿೇತಿಯ ಪರಕ್ಕರಯ್ಕಗಳೂ ಸಹ ಆಗತತ್ುವೆ.  ಆ ನೆಂತ್ರದಲ್ಲಿ 
ಇೆಂಜಿನಯರ ಗಳು ಕ್ನಯಾದಶ್ಾ ಶೆರೇಣಿಗ ೆಬರತತ್ನುರೆ.  ಆದರೆ ಅವರತಗಳು ಯನರೂ ಸಹ ಪೊರೇಬೇೆಷರಿ 
ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳನಗಿ ಅೆಂದರೆ ಭನ.ಆ.ಸೇೆ. ಮತ್ತು ಕ.ಆ.ಸೇೆ. ವೃೆಂದದಿೆಂದ ಬರಲ್ಲಲಿ.  ಸಿಬುೆಂದಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ್ 
ಸತಧನರಣ್ನ ಇಲನಖಯೆತ ಒೆಂದತ ಹೆಂತ್ದ ಮೇಲಪಟತಿ ಇರತವವರ ನಯೆಂತ್ರಣ, ಅವರತಗಳ 
ಮೇಲತಸುವನರಿ ಇೆಂತ್ಹ ಕ್ಲೆಸಗಳನತನ ಮನಡಿಕ್ೂೆೆಂಡತ ಬೆಂದಿತ್ತು.  ಆಗ ಇೆಂಜಿನಯರ ಗಳ ಸೆಂಖೆಯಯತ 
ಕಡಿಮ ಇತ್ತು; ಹಿೇಗನಗಿ ಎಲಿವೂ ಸರಿಯನಗಿತ್ತು.  ಆದರೆ ಇವತಿುನ ದಿವಸ ಅವರತಗಳ ಸೆಂಖೆಯಯತ 
ಹೆಚನಚಗಿದ.ೆ ಇಲನಖಯೆ ಮತಖ್ಯಸಾರತಗಳೆಲಿರೂ ಕ್ನಯಾದಶ್ಾಗಳನಗಿರತತ್ನುರೆ.  ಈಗಷ್ೆಿೇ ಸದಸಯರತ 
ತಿಳಿಸಿದೆಂತ್,ೆ ಇೆಂಜನಯರಿೆಂಗ  ಛೇಫ್ ರವರತ ಇಲನಖಯೆ ಕ್ನಯಾದಶ್ಾಗಳಿಗಿೆಂತ್ಲೂ ಹಚೆಿಚನ 
ವೆೇತ್ನವನತನ ಪಡಯೆತತ್ನುರ.ೆ  ಅವರತ ‘more salaried’ ಎೆಂದತ ಹೆೇಳುವ ಸಿಾತಿ ನಮನಾಣಗೂೆೆಂಡಿದೆ.  
ಈ ಎಲನಿ ಸೆಂಗತಿಗಳು ಪತನರನವತ್ಾರೆ್ಯನಗತತಿುದಾವು.  ಇೆಂಜಿನಯರ ಗಳ ಸೇೆವೆ ಹನಗೂ ಇತ್ರ ೆ
ಸೆಂಬೆಂಧಿತ್ ವಿಷಯಗಳು ಬೆಂದನಗ, ಮದಲತ ಇಲನಖೆಗ ೆಹೊೇಗಬೆೇಕತ, ನೆಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಿಬುೆಂದಿ ಮತ್ತು 
ಆಡಳಿತ್ ಸತಧನರಣ್ನ ಇಲನಖಗೆ ೆ ಬರಬೆೇಕತ ಮತ್ತು ಆ ನೆಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಅದರ ಪರಕ್ಕರಯ್ಕಗಳು 
ಪನರರೆಂಭವನಗತತಿುದಾವು.  ಈ ಪರಕ್ಕರಯ್ಕಯನತನ ಸರಳಿೇಕರಣಗೊಳಿಸಬೆೇಕ್ೆನತನವ ಉದೆಾೇಶದಿೆಂದ 
ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಿ ಇಲನಖಯೆ್ಕೇ ಇವುಗಳನತನ ನವಾಹಿಸಬೆೇಕತ ಎೆಂಬ ತಿೇಮನಾನವನತನ 
ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳಿಲನಯಿತ್ತ; ಹನಗೂ ಈ ಸೆಂಬೆಂಧಿತ್ ನಯಮನವಳಿಗಳಿಗೆ ತಿದತಾಪಡಿಗಳನತನ ತ್ರಲನಯಿತ್ತ. 
ಆದರೆ ಇವುಗಳೆಲಿದರ ಶ್ಸತು ಪನರಧಿಕ್ನರ, because of that position, ರನಜಯದ ಮತಖ್ಯಮೆಂತಿರಗಳೆೇ 
ಆಗಿರತತ್ನುರ.ೆ  ಇನನತ್ರ ೆ ಪರಕ್ಕರಯ್ಕಗಳು ಇಲನಖಯೆ ಮತಖ್ಯಸಾರ ಹೆಂತ್ದಲ್ಲಿಯ್ಕೇ ಮತಗಿಯಲ್ಲ. 
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ಸತಖನಸತಮಾರ್ೆ ಅರ್ನವಶಯಕವನಗಿ ಸಮಯ ವಯರ್ಥಾ ಮನಡಿ ಸಿಬುೆಂದಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ್ ಸತಧನರಣ್ನ 
ಇಲನಖಗೆ ೆಬರತವುದತ ಬೆೇಡ ಎನತನವ ಕ್ನರಣಕ್ನೆಗಿ ನಯಮನವಳಿಗಳನತನ ಸರಳಿೇಕರಣಗೊಳಿಸಲನಗಿದೆ. 
ಈ ರಿೇತಿಯ ಮನಪನಾಡಿನೆಂದನಗಿ ಯನವುದೆೇ ರಿೇತಿಯ ತ್ೊೆಂದರಗೆಳು ಆಗಿಲಿವೆೆಂದತ ರ್ನನತ 
ಸದಸಯರಿಗೆ ಹೆೇಳಬಯಸತತ್ೆುೇರ್ೆ.  ಇೆಂಜನಯರ ಗಳಿಗ ೆ ಎಲ್ಲಿಯೇ ಒೆಂದತ ಕಡ ೆ ತ್ನವು ಭನರತಿೇಯ 
ಆಡಳಿತ್ ಸೇೆವನ ವೃೆಂದವರ ಜೊತ್ೆ ಪೂಲ್  ಆಗತತ್ೆುೇವೆ ಎೆಂದತ ಅನನಸಿದ.ೆ  ಒೆಂದತ ವೆೇಳೆ ಸೇೆವನ 
ಹಿರಿತ್ನದ ಬಗೆೆ ತ್ೂೆೆಂದರೆಗಳನದರೆ, ಸಿಬುೆಂದಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ್ ಸತಧನರಣ್ನ ಇಲನಖಯೆವರೂೆೆಂದಿಗೆ 
ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂೆಳಿಬೇೆಕತ.  ಕ್.ೆಎ.ಎಸ್ . ವೃೆಂದದಿೆಂದ ಐ.ಎ.ಎಸ್ . ವೃೆಂದಕ್ೆೆ ಬೆಂದವರತ ಯನರತ: 
ಐ.ಎ.ಎಸ್ .ಗಳ ಪೆೈಕ್ಕ ಯನರಿಗ ೆಸೇೆವನ ಹಿರಿತ್ನವಿದ ೆ; ಇೆಂತ್ಹ ಹಲವನರತ ಕ್ೆಲಸಗಳನತನ ಸಿಬುೆಂದಿ ಮತ್ತು 
ಆಡಳಿತ್ ಸತಧನರಣ್ನ ಇಲನಖಗೆ ೆ ಕ್ೊಡಲನಗತತ್ುದೆ ಎೆಂದತ ರ್ನನತ ಪರಶ್ನಸತತ್ೆುೇರ್ೆ.  ಈ ಇಲನಖಯೆತ 
ಯನವ ಕ್ನರಣಕ್ನೆಗಿ ಇದೆ ಎನತನವ ಸೆಂಗತಿಯತ ಸದಸಯರಿಗೆ ತಿಳಿದೆೇ ಇದೆ.  ಇದರಲ್ಲಿ ಸದಸಯರಿಗೆ 
ತಿಳಿಯದೇೆ ಇರತವುದತ ಏನೂ ಇಲಿ.  ಸಿಬುೆಂದಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ್ ಸತಧನರಣ್ನ ಇಲನಖಯೆಲ್ಲಿ ಹೆಂತ್ 
ಹೆಂತ್ವನಗಿ ಸಾಲಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬಹಳಷತಿ ಸತಧನರಣ್ೆಗಳನಗಿವ.ೆ  ಈ ಹಿೆಂದ ೆರನಜಯದ ಮತಖ್ಯ ಕ್ನಯಾದಶ್ಾಗೆೇ 
ಬಹಳಷತಿ ವಿಷಯಗಳು ಹೂೆೇಗತತಿುದಾವು. ಶ್ರೇ ಟ್ಟ.ಎೆಂ.ವಿಜಯ ಭನಸೆರ ರವರತ ಈ ಹಿೆಂದ ೆ ರನಜಯದ 
ಮತಖ್ಯ ಕ್ನಯಾದಶ್ಾಗಳನಗಿದಾ ಸೆಂದಭಾದಲ್ಲಿ ಇಲನಖಯೆ ಅಪರ ಮತಖ್ಯ ಕ್ನಯಾದಶ್ಾಗಳೆೇ 
ತಿೇಮನಾನಗಳನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಳಿಬೆೇಕತ ಎೆಂಬ ತಿೇಮನಾನವನತನ ಕ್ೆೈಗೂೆೆಂಡರತ.  “When there are 
so many number of Additional Chief Secretaries, why everything has to 
come before the Chief Secretary” ಎೆಂಬತದನಗಿ ಅವರತ ಹೆೇಳಿದರತ.  ಪರಕ್ಕರಯ್ಕಯತ 
ಸರಳಿೇಕರಣವನಗಬೆೇಕತ ಹನಗೂ ಶ್ೇಘರದಲ್ಲಿ ತಿೇಮನಾನಗಳನಗಿ, ವಿಷಯಗಳು ಬೇೆಗರ್ೇೆ 
ಮತಕ್ನುಯಗೊಳಿಲತ ಸಹನಯವನಗಲ್ಲ ಎನತನವ ದೃಷ್ಟ್ಿಯಿೆಂದ ಇದನತನ ಮನಡಲನಗಿದ.ೆ  ಇದನತನ 
ಹೊರತ್ತಪಡಿಸಿ, ಇಲ್ಲಿ ಯನವುದೆೇ ಉದಾೆೇಶವಿಲಿ.  They are still under the control of 
the Chief Minister for disciplinary and other decisions.  ಸೇೆವನ ಹನಗೂ ಮತಿುತ್ರ ೆ
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ವಿಷಯಗಳಿಗ ೆ ಇಲನಖನ ಮತಖ್ಯಸಾರೆೇ ಸನಕತ.  ಇಲನಖಯೆವರೇೆ ಎಲಿವನೂನ ನಯೆಂತಿರಸಲ್ಲ ಹನಗೂ 
ಎಲಿವೂ ಇಲನಖಯೆಡಿ ಬರಲ್ಲ ಎನತನವ ಸದತದೆಾೇಶದಿೆಂದ ಇದನತನ ಮನಡಲನಗಿದ.ೆ  ಈ ರಿೇತಿ 
ಮನಡತವುದರಿೆಂದ ಯನವುದೆೇ ತ್ಪತಪಗಳನಗಿವೆ ಎೆಂದತ ಸದಸಯರತ ಭನವಿಸಬನರದೆೆಂದತ ರ್ನನತ 
ಹೆೇಳಬಯಸತತ್ುೆೇರೆ್.   

 
ಶ್ರೇ ಕ್.ೆಎ.ತಿಪಪೆೇಸನಾಮ(ರ್ನಮ ನದೆೇಾಶ್ತ್ರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಹಿೇಗೆ 

ಮನಡತವುದರಿೆಂದ ವೃೆಂದದ ನವಾಹಣ್ೆ ಸರಿಯನಗಿ ಆಗತವುದಿಲಿ.  ಈ ದೃಷ್ಟ್ಿಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ನಾರವು 
ಚಿೆಂತಿಸಬೆೇಕತ.  (ಗೊೆಂದಲ)  ಇಲನಖಯೆಲ್ಲಿ ರನಜಕ್ಕೇಯ ಹಸುಕ್ೆೇಪ ಎಷತಿ ಇದೆ ಎನತನವುದತ ಸಚಿವರಿಗೆ 
ತಿಳಿದಿದ.ೆ   

 
Sri J.C. MADHUSWAMY: I also hold minor irrigation portfolio.  ಅಲೂಿ 

ಸಹ ಇೆಂಜಿನಯರ ಗಳಿದನಾರ.ೆ  ಅಲ್ಲಿ ಇದನತನ ಮನಡತವುದತ ಬೆೇಡವೆೆಂದತ ರ್ನವೇೆ ಹೆೇಳುತಿುದಾೆೇವೆ.  Let 
the P.W.D control those engineers.  ಇದಕ್ನೆಗಿ ರ್ನವು ಏಕ್ೆ ಬೆೇರೂೆೆಂದತ ವೃೆಂದವನತನ 
ಸೃಷಿಸಬೆೇಕ್ೆೆಂದತ ಭನವಿಸತತಿುದೆಾೇವೆ.  ಸದಸಯರಿಗೆ ತಿಳಿದೆಂತೆ್, ಇೆಂಜಿನಯರ ಗಳ ಮನತ್ೃ ಇಲನಖಯೆತ 
ಲೊೇಕ್ೂೆೇಪಯೇಗಿ ಇಲನಖ ೆ ಆಗಿತ್ತು.  ಲೊೇಕ್ೂೆೇಪಯೇಗಿ ಇಲನಖೆಯಿೆಂದ ಎಷ್ೊಿೇ 
ಇೆಂಜಿನಯರ ಗಳು ನೇರನವರಿ ಇಲನಖಯೆನತನ ಆಯ್ಕೆ ಮನಡಿಕ್ೂೆೆಂಡತ ಹೊೇದರತ.  
ಲೊೇಕ್ೂೆೇಪಯೇಗಿ ಇಲನಖಯೆಲ್ಲಿ ಕ್ಕರಿಯರನಗಿದಾವರತ ನೇರನವರಿ ಇಲನಖಗೆ ೆ ಬೆಂದತ 
ಪದೊೇನನತಿಯನತನ ಪಡಯೆತವ ಸಿಾತಿಯತ ನಮನಾಣವನಯಿತ್ತ.  ಯನವ ಇಲನಖಯೆತ 
ಇೆಂಜನಯರ ಗಳನತನ ರೆ್ೇಮಕ ಮನಡಿದಯೆೇ ಅವರೇೆ ಮೇಲತಸತುವನರಿಯನತನ ವಹಿಸತವುದತ ಸರಿ 
ಎನತನವ ಉದೆಾೇಶವನತನ ಹೂೆರತ್ತಪಡಿಸಿದರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಬೆೇರ ೆ ಯನವುದೆೇ ಉದೆಾೇಶಗಳಿಲಿ.  It is a 
very good decision of the government.   
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11. ನಯಮ 68 ರ ಮೇರಗೆ ೆಸನವಾಜನಕ ಮಹತ್ಾದ ವಿಷಯದ ಮೇಲ್ಲನ ಮತೆಂದತವರೆದ ಚಚೆಾ 
  (ಅ) ವಿಷಯ:- ರನಜಯದ ಕ್ನನೂನತ ಹನಗೂ ಸಮನಜ ರಕ್ಷಕರನಗಿರತವ ಕ್ೆಲವು ಪೊಲ್ಲೇಸರತ ಹಣ  

          ಸೆಂಪನದರೆ್ಗನಗಿ ಭರಷ್ನಿಚನರದಲ್ಲಿ ತ್ೊಡಗಿರತವ ಕತರಿತ್ತ. 
- - - - - 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರೇೆ, ನೇವು ಎಲ್ಲಿಗೆ ನಲ್ಲಿಸಿದಿಾರೂೆೇ ಅಲ್ಲಿೆಂದ 
ಮತೆಂದತವರೆಸಿ. 

 
ಶ್ರೇ ಬ.ಕ್.ೆಹರಿಪರಸನದ  (ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರನಜಯದ 

ಕ್ನನೂನತ ಹನಗೂ ಸಮನಜ ರಕ್ಷಕರನಗಿರತವ ಕ್ೆಲವು ಪೂೆಲ್ಲೇಸರತ ಹಣ ಸೆಂಪನದರೆ್ಗನಗಿ ಭರಷ್ನಿಚನರದಲ್ಲಿ 
ತ್ೊಡಗಿರತವ ಕತರಿತ್ತ ಮತೆಂದತವರದೆ ಚಚೆಾ ಮನಡಲತ ಅವಕ್ನಶ ನೇಡಿದಾಕ್ನೆಗಿ ಧನಯವನದಗಳು.  ಇದಕ್ೆೆ 
ಸಕ್ನಾರದಿೆಂದ ಉತ್ುರ ಬರಬೆೇಕತ.  ಪರಸತುತ್ ವಿಷಯವು ಕಳೆದ ಮೂರತ ವನರಗಳಿೆಂದ ತ್ಮಾ ಮತೆಂದೆ 
ಇದೆ.  ಕಳೆದ ಶತಕರವನರದೆಂದತ ರ್ನನತ ನನನ ಭನಷಣದಲ್ಲಿ ಯನವ ರಿೇತಿಯನಗಿ ಭರಷ್ನಾಚನರವು 
ನಡಯೆತತ್ುದೆ ಎನತನವ ವಿಚನರವನತನ ತಿಳಿಸಿದೆಾನತ.  ಮದಯದ ಅೆಂಗಡಿಗಳು ಭರಷ್ನಾಚನರದಲ್ಲಿ 
ಮದಲರೆ್ಯದನಾಗಿವೆ.  ಇದಕ್ೆೆ ಮತೆಂದತವರದೆೆಂತ್ೆ, ಭರಷ್ನಾಚನರಗಳು ನಡಯೆಬೆೇಕ್ನದರೆ, ಅದನತನ 
‘organized crime’ ಎೆಂಬತದನಗಿ ಹೆೇಳುತ್ನುರೆ.  ಇದತ ಇವರೇೆ ಬೆಂದಿರತವುದತ ಅರ್ಥವನ ರ್ನವೇೆ 
ಬೆಂದಿರತವುದತ ಎೆಂಬತದನಗಿ ಇಲಿ; ಇದತ ಕ್ನಲ ಕ್ನಲದಿೆಂದಲೂ ಬೆಂದಿದೆ.  ರನಷರ ಹನಗೂ ರನಜಯ 
ಮಟಿದಲ್ಲಿ ಸೆಂಘಟ್ಟತ್ ಅಪರನಧವಿದ.ೆ  ಆ ಪೆೈಕ್ಕ ವೇೆಶಯವನಟ್ಟಕ್,ೆ ಮನದಕ ವಸತುಗಳ ಮನರನಟ ಅರ್ಥವನ 
ವೃತಿುಪರ ಕಳಿತ್ನ ಇವುಗಳು ಯನವುದೆೇ ಇರಬಹತದತ. ಅವರನತನ professional burglars ಅರ್ಥವನ 
habitual offenders ಎೆಂದತ ಹೆೇಳಬಹತದತ.  ಇವುಗಳನತನ ನಯೆಂತಿರಸಲತ ಕ್ನನೂನತ ಇದಾರೂ 
ಸಹ ಎಲ್ಲಿಯೇ ಇರತವ ಲೊೇಪದೊೇಷಗಳಿೆಂದ ಇವುಗಳು ನಡದೆತಕ್ೂೆೆಂಡತ ಬೆಂದಿವ.ೆ  ಇದಲಿದೆೇ 
ಭರಷ್ನಾಚನರವೆನತನವುದತ ಜಿೇವನದ ಅವಿಭನಜಯ ಅೆಂಗವನಗಿ ಹೊೇಗಿದ.ೆ  ಇದತ ಯನವ ಮಟಿದಲ್ಲಿ ಇದೆ 
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ಎೆಂದರೆ, ಬಹಳ ದೊಡಾದನಗಿ ಪೊಲ್ಲೇಸ್  ಇಲನಖೆಯತ ಚಚೆಾಗೆ ಬರತತ್ುದೆ.  ಆದರೆ ಬೆೇ ರೆ 
ಇಲನಖಗೆಳೂೆೆಂದಿಗೆ ಹೂೆೇಲ್ಲಕ್ೆ ಮನಡಿ ರೆ್ೂೇಡಿದನಗ, ಪೂೆಲ್ಲೇಸ್  ಇಲನಖಯೆಲ್ಲಿ ಅಷ್ೂೆಿೆಂದತ ಪರಮನಣದಲ್ಲಿ 
ಭರಷ್ನಾಚನರವಿರತವುದಿಲಿ.  ಎಲನಿ ಕಡಗೆಳಲ್ಲಿ ಪೊಲ್ಲೇಸ್  ಠನಣ್ೆಗಳು ಇರತವುದರಿೆಂದ ಈ ವಿಚನರವು 
ಬಹಳಷತಿ ಚಚೆಾಗ ೆಬರತತ್ುದೆ.  ಭರಷ್ನಾಚನರ ವಿಚನರ ಬೆಂದನಗ ಇದಕ್ೆೆ ಪರತ್ೆಯೇಕವನದ ಇತಿಹನಸವೂ ಸಹ 
ಇದೆ.  ಭರಷ್ನಾಚನರ ಎನತನವುದತ ಬರೇಟ್ಟೇಷರ ಕ್ನಲದಿೆಂದಲೂ ಸಹ ಚನಲ್ಲುಯಲ್ಲಿದೆ.  ನಮಾ ದೆೇಶಕ್ೆೆ ಸಾತ್ೆಂತ್ರ 
ಬೆಂದ ನೆಂತ್ರ, ಪೊಲ್ಲೇಸ್  ಇಲನಖಯೆಲ್ಲಿ ರೆ್ೇಮಕ್ನತಿ ನೇತಿಯತ ಜನರಿಗೆ ಬೆಂದನಗ ನಯಮನವಳಿಗಳಲ್ಲಿ 
ಬಹಳಷತಿ ಲೂೆೇಪದೂೆೇಷಗಳು ಇರತವುದನತನ ರ್ನವು ರೆ್ೂೇಡಿದಾೆೇವೆ.  ಈ ರಿೇತಿಯ ಲೊೇಪದೂೆೇಷಗಳ 
ಕ್ನರಣದಿೆಂದನಗಿ ಬಹಳಷತಿ ಜನರತ ಪೊಲ್ಲೇಸ್  ಇಲನಖಗೆೆ ಸೇೆರಲತ ಮತೆಂದೆ ಬರತವುದಿಲಿ.  ಇಲನಖಯೆಲ್ಲಿ 
ಭರಷ್ನಾಚನರವನಗಲತ ಬಹಳಷತಿ ಕ್ನರಣಗಳೂ ಸಹ ಇವ.ೆ  ಈ ಪೆೈಕ್ಕ ಇಲನಖೆಯಲ್ಲಿರತವವರಿಗೆ ಸಿಗತವ 
ಸೆಂಬಳ ಹನಗೂ ಸೌಲಭಯಗಳು ಕಡಿಮ ಒೆಂದತ ಕ್ನರಣವೆೆಂದತ ರ್ನವು ಭನವಿಸಬಹತದನಗಿದೆ.  ಪೊಲ್ಲೇಸ್  
ಇಲನಖ ೆಎೆಂದತ ಹೇೆಳಿದನಗ, ಇವತಿುನ ದಿವಸ ಪೊಲ್ಲೇಸ್  ಠನಣ್ೆಗಳು ಒೆಂದತ ರಿೇತಿಯ ಪೆಂಚನಯಿತಿ 
ಕಟೆಿಗಳನಗಿವೆ.  ವನಸುವವನಗಿ, ಯನವುದೆೇ ಪರಕರಣಗಳು ಬೆಂದನಗ, ಪರರ್ಥಮ ವತ್ಾಮನನ ವರದಿಯನತನ 
ದನಖ್ಲ್ಲಸಿವುದತ ಅರ್ಥವನ ರ್ನಯಯನಲಯಕ್ೆೆ ಪರಕರಣವನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆೆಂಡತ ಹೂೆೇಗತವುದತ ಪೂೆಲ್ಲೇಸರ 
ಜವನಬನಾರಿಯನಗಿದೆ.  ಆದರ ೆ ಇವತಿುನ ದಿವಸ ಪೂೆಲ್ಲೇಸ್  ಠನಣ್ೆಯಲ್ಲಿ ಪೆಂಚನಯಿತಿ ಕಟೆಿಗಳನಗಿ 
ಮನಡಿಕ್ೊೆಂಡತ ಅಲ್ಲಿಯ್ಕೇ ಹಣ ವಸೂಲ್ಲ ಹನಗೂ ಇತ್ನಯದಿಗಳೆಲಿವೂ ಸಹ ನಡಯೆತತಿುದ.ೆ  ಇದತ 
ಹೊಸದೆೇನೂ ಅಲಿ.  ಅಲ್ಲಿ ಕ್ನನೂನತ ಮತ್ತು ಸೆಂವಿಧನನ ಬನಹಿರ ಕ್ೆಲಸಗಳೂ ಸಹ ಹಲವನರತ ಜನರ 
ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಡಯೆತತಿುರತವುದನತನ ರ್ನವು ರೆ್ೂೇಡಿದಾೆೇವೆ.  ಈ ವಿಚನರಗಳು ಸಕ್ನಾರದ ಗಮನದಲ್ಲಿದಾರೂ 
ಸಹ ಕ್ೆಲವೆಂದತ ಸೆಂದಭಾಗಳಲ್ಲಿ ಗೂೆತ್ನುಗತವುದಿಲಿ.   

 
ಇತಿುೇಚೆಗ,ೆ ಹಿಜನಬ್  ಧರಿಸತವ ವಿಚನರದಲ್ಲಿ ರನಜಯದ ಉಚಿ ರ್ನಯಯನಲಯವು ನೇಡಿರತವ 

ತಿೇಪಾನತನ ರ್ನವು ಸನಾಗತಿಸತತ್ೆುೇವೆ.  ಉಚಿ ರ್ನಯಯನಲಯವು ತ್ನನ ತಿೇಪಿಾನ ಒೆಂದತ ಕಡ ೆ ಈ 
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ಮತೆಂದಿನೆಂತ್ ೆ ಹೆೇಳಿದೆ, “…the issue of hijab is generated and blown out of 
proportion by the powers that be. The way the hijab imbroglio unfolded 
gives scope for the argument that some ‘unseen hands’ are at work to 
engineer social unrest and disharmony."  

(ಮತೆಂದತ) 
745/30-3-2022/2-00/bkp-ak               (ಸಭನಪತಿಯವರತ  ಪಿೇಠದಲ್ಲಿದಾರತ)   

ಶ್ರೇ ಬ.ಕೆ್. ಹರಿಪರಸನದ   (ಮತೆಂದತ): 

ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ High Court ‘unseen hands’ ಎೆಂದತ ಹೆೇಳಿ,  ಅೆಂದರೆ  ಕ್ನಣದ  
ಕ್ೆೈಗಳು   ಎಲೂೆಿೇ  ಒೆಂದತ ಕಡ ೆಕ್ೆಲಸ  ಮನಡತತಿುವ.ೆ  ಅದತ  ಕ್ನೆಂಗೆರಸ್   ಪಕ್ಷವೆೇ,  ಭನರತಿೇಯ  
ಜನತ್ನ  ಪಕ್ಷವೆೇ,  ಅರ್ಥವನ  ಬೆೇರ ೆಪಕ್ಷವೆೇ  ಅರ್ಥವನ  ಬೆೇರ ೆ ಯನವುದನದರೂ  ಸೆಂಘಟರ್ಗೆಳೆೇ.  
ಅದತ  ಆರ .ಎಸ್ .ಎಸ್ . ಬಜೆಪಿಯ್ಕೇ,  ಎೆಂದತ ಸಪಷಿವನಗಿ  ಎಲ್ಲಿಯೂ ಹೆೇಳಿಲಿ.  ‘Unseen hands’ 
ಎೆಂದತ ಹೆೇಳಿದೆ.   

 ಶ್ರೇ  ಜೆ.ಸಿ. ಮನಧತಸನಾಮ:- ಈ S.D.P.I., C.F.I. ಬಟ್ಟಿದಿಾೇರಿ. 

 ಶ್ರೇ ಬ.ಕ್.ೆ ಹರಿಪರಸನದ  :- S.D.P.I., C.F.I., Taliban ಯನವುದತ  ಬೆೇಕ್ನದರೂ  ಹೆೇಳಿ.  
‘Unseen hands’ ನಮಾದತ ಎೆಂದತ ಬೆಂದನಗ… 

(ಗೊೆಂದಲ) 

         ಸಭನಪತಿಯವರತ:-  ಅದನತನ ಬಟ್ಟಿದಿಾೇರಿ  ಎೆಂದತ  ಹೆೇಳುತಿುದನಾರೆ. 

         ಶ್ರೇ ಬ.ಕೆ್. ಹರಿಪರಸನದ   :-   ಅದನತನ  ರ್ನನತ ಹೆೇಳಲ್ಲಲಿ, ಅದನೂನ  ರ್ನನತ ಹೇೆಳುತ್ೆುೇರ್ೆ. 
‘Unseen hands’ ಎೆಂದತ ಬೆಂದನಗ  ಈ  ಇಲನಖಗೆ ೆ  ಮನಹಿತಿಗಳು  ಇಲಿವೆೇ? ಈ  ಇಲನಖೆಗ ೆ 
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ಏರ್ನದರೂ  ಮನಹಿತಿ ಇದಾರ,ೆ ಈ ರಿೇತಿ  ಇದೆ  ಎೆಂದತ  ಹೆೇಳಿ, ಅದನತನ ಮದಲೇೆ  ಹೆೇಳಬಹತದಿತ್ತು.    
ಆದಾರಿೆಂದ, ಆ ಒೆಂದತ  ವಿಚನರದಲ್ಲಿ ಎಲನಿ  ಪೂೆಲ್ಲೇಸ್ ನವರತ  ಕ್ೆಟಿವರೆೆಂದತ  ಹೆೇಳಲ್ಲಕ್ೆೆ ಆಗತವುದಿಲಿ.   
ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ  ಎರಡತ ತ್ತೆಂಬನ ಒಳೆಿಯ ಪೂೆಲ್ಲೇಸ್  ಸೆಿ ೇಷನ್ ಗಳಿವೆ,    ರನಯಚೂರತ  ಜಿಲೆಿಯಲ್ಲಿ 
ದೆೇವದತಗಾ  ತ್ನಲೂಿಕ್ಕನ ಒೆಂದತ  ಗಬೂುರ   ಪೂೆಲ್ಲೇಸ್  ಸೆಿ ೇಷನ್ ,   one of the best police 
stations, ಎೆಂದತ  ಹೆಸರತ  ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊೆಂಡಿದೆ.    ಮತ್ೊುೆಂದತ    ಬೇದರ ನಲ್ಲಿ  New Market 
Police Station ನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳನ  ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳಿದನಾರ.ೆ ಈ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ  ಕರ್ನಾ ಟಕ ರನಜಯದಲ್ಲಿ ಎರಡತ  
ಪೊಲ್ಲೇಸ್  ಸೆಿೇಷನ್ ಗಳು ಒಳೆಿಯ ಪೊಲ್ಲೇಸ್  ಸೆಿ ೇಷನ್ ಗಳು  ಎೆಂದತ ಹೆಸರತ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊೆಂಡಿವೆ. 
ಇಲಿವೆೆಂದತ  ಹೆೇಳುತಿುಲಿ.  New Market Police Station ಗೆ  ಪರಶಸಿು ಸಹ ಕ್ೊಟ್ಟಿದಾೆೇವೆ.  ಆದರೆ,  
ಪೊಲ್ಲೇಸ್   ಎೆಂದತ  ಹೆೇಳಿದನಗ  ಕ್ಲೆವು  ವಿಚನರಗಳು  ಬರತತ್ುವೆ.    ಈ  ಬಟ ಕ್ನಯಿನ್ ಗಳ  
ವಿಚನರ  ಬೆಂತ್ತ.    ಬಟ ಕ್ನಯಿನ್   ವಿಚನರ  ಬೆಂದನಗ    ಕಳೆದ  ಬನರಿ  ನಮಾ ಮನನಯ ಶ್ರೇ 
ಯತ.ಬ. ವೆೆಂಕಟೆೇಶ  ರವರತ ಪರಸನುಪಿಸಿದ ವಿಚನರಕ್ೆೆ  ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಿೆಂತ್ೆ  ಹೆೇಳಿದಿರಿ.  ಒೆಂದತ 
ಸಮತಿಯನತನ  ರಚಿಸಿ, ವಿಚನರಣ್ ೆ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆೆಂದತ  ಹೆೇಳಿದಿಾೇರಿ.  ಆದರ,ೆ  ಇವತಿುಗೂ ಸಹ ಆ 
ಸಮತಿಯನತನ  ರಚರೆ್  ಮನಡಿಲಿ.  ಇದರಲ್ಲಿ  ಬಹಳ ಸಪಷಿವನದೆಂತ್ಹ ಸಕ್ನಾರದ  ಪೆರಸ್  ರೆ್ೂೇಟ  
ಇದೆ. ಅದತ ಈ ಕ್ಳೆಕೆಂಡೆಂತಿದೆ,  

“It is to clarify that 0.08 Bitcoins along with other three 

Cryptocurrencies (worth Rs 2,50,438 as per the then rates) 

were seized from the account of Robin Khandelwala and 
transferred to Police Wallet in the presence of panchas. It 

was duly intimated to court.” 
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ಅೆಂದರೆ, ಅದತ Police Wallet ಗೆ  ಬರತತ್ುದೆ.  ಅದತ ಬಟ ಕ್ನಯಿನ್ೆ .  ಅದಲಿದೆ,  

“The 2016 bitcoin heist has been at the centre of a row 

in Karnataka since a hacker held in an unrelated case claimed 
to have ‘bribed’ police with the crypto from the theft, and the 

Congress cited the reported movement of 12,000 of the stolen 

bitcoins ‘around the time of his release’”. 

ಈ ರಿೇತಿಯನಗಿ ಅಮೇರಿಕದಲ್ಲಿ probe ಮನಡತತಿುರತವವರತ ಅೆಂದರೆ ಅಮೇರಿಕದರವರತ ಹೆೇಳುತ್ನುರೆ.  
ಇವುಗಳೆಲಿವೂ  ಇದಾರೂ ಸಹ  ಭರಷ್ನಿಚನರ  ಕಮಾಯನಗಿದೆ ಎೆಂದತ ಹೆೇಳುವುದಕ್ೆೆ ಸನಧಯವೆೇ  ಇಲಿ. 
ಪೊಲ್ಲೇಸ್   ಇಲನಖ ೆಈ  ಅಪರನಧ ದನಖ್ಲೆಗ ೆ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದೆಂತ್ ೆಈ National Crime Records 
Bureau ಸೆಂಸೆಾಯ ವರದಿ ಪರಕ್ನರ ಭನರತ್ದಲ್ಲಿ ಅಸಪೃಶಯತೆ್,  ದಲ್ಲತ್ರ  ಮೇಲ ೆ ಪರತಿದಿನ  ಸರನಸರಿ 
27 ದೌಜಾನಯಗಳು  ನಡಯೆತತಿುವೆ. ಮತ್ೆು ಪರತಿದಿನ ದಲ್ಲತ್ರ  5 ಮರ್ೆಗಳು  ಬೆೆಂಕ್ಕಯಿೆಂದ ಸತಡತತ್ುವೆ.  
3 ಜನ ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲ ೆಲೆೈೆಂಗಿಕ ಅತ್ನಯಚನರಗಳು ನಡಯೆತತ್ುವೆ ಮತ್ತು 11 ಜನರ ಮೇಲೆ ದೆೈಹಿಕ 
ದೌಜಾನಯ  ನಡಯೆತತ್ುವೆ.  ಪರತಿವನರ 13 ದಲ್ಲತ್ರ ಕ್ೊಲೆಯನಗತತಿುವೆ  ಎೆಂದತ ಅಧಯಯನಗಳು  
ತಿಳಿಸಿರತವ  ಹಿರೆ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ  ಅರೆ್ೇಕ  ಪರಕರಣಗಳು  ವರದಿಯನಗತವುದಿಲಿ.    ವರದಿಯನದ ಬಹತಪನಲತ  
ಪರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಅಪರನದಿಗಳಿಗೆ  ಶ್ಕ್ೆಯನಗತವುದಿಲಿ.    

      ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ತ್ಮಗೆ  ಇನತನ  ಎಷತಿ ಸಮಯ ಬೆೇಕತ?  

     ಶ್ರೇ ಬ.ಕೆ್. ಹರಿಪರಸನದ  :- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ ನನಗ ೆ  ಇನತನ ಅಧಾ  ಗೆಂಟ ೆ ಸಮಯ 
ಬೆೇಕತ.  ನಲ್ಲಿಸಿ ಎೆಂದರೆ ನಲ್ಲಿಸತತ್ೆುೇರ್.ೆ ಊಟ  ಮನಡಿಕ್ೊೆಂಡತ ಬೆಂದತ  ಮನತ್ರ್ನಡಿ ಎೆಂದರೂ ಸಹ  
ಯನವುದೆೇ  ತ್ೂೆೆಂದರೆಯಿಲಿ.   
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      ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ತ್ನವು  2 ಗೆಂಟೆ  10  ನಮಷದವರಗೆ ೆ  ಮನತ್ರ್ನಡಿ, ನೆಂತ್ರ  ರ್ನನತ  
ಹೆೇಳುತ್ುೆೇರೆ್.       

          ಶ್ರೇ ಬ.ಕ್ೆ. ಹರಿಪರಸನದ  :- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ ರ್ನನತ ಏತ್ಕ್ೆೆ  ಹೆೇಳುತಿುದೆಾೇರ್ೆೆಂದರ,ೆ 
ಯನದಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಒಬುರತ ದಲ್ಲತ್  ಮಹಿಳೆಯರ  ಮೇಲೆ ಅತ್ನಯಚನರವನಗತತ್ುದೆ, ಆಗ ಅವರತ ಅಲ್ಲಿ 
ಏನತ ಹೆೇಳುತ್ನುರೆೆಂದರೆ “ನೇನತ  ಏರ್ನದರೂ ದೂರತ  ಕ್ೊಡಲ್ಲಕ್ೆೆ  ಬೆಂದರ,ೆ ನನನ  ಮೇಲೆ  ಕಳಿತ್ನದ  
ಕ್ೆೇಸ್   ಹನಕ್ಕ  ಒಳಗಡ ೆ  ಹನಕತತ್ೆುೇವೆೆಂದತ  ಹೇೆಳುತ್ನುರೆ.  ಆದರ,ೆ ಪೊಲ್ಲೇಸ್ ನವರತ ದತಬಾಲ 
ವಗಾದವರ  ಪರವನಗಿ  ಇರಬೇೆಕ್ೆೇ  ವಿನಃ, ಜನ ಸನಮನನಯರ  ರಕ್ಷಣ್ೆಗ ೆ  ಇರಬೇೆಕ್ೆೇ  ವಿನಃ 
ಪರಭನವಿಗಳಿಗ,ೆ ಅವರ  ಪರಭನವಕ್ೆೆ  ಬೆಂದತ, ಅವರ  ಮೇಲೆ  ಕರಮ ತ್ೆಗೆದತ ಕ್ೂೆಳುಿವೆಂತ್ಹದಾಲಿ.  ಇದೆೇ  
ರಿೇತಿಯ  ಘಟರ್ ೆ ಮೆಂಡಯದಲ್ಲಿಯೂ  ಸಹ  ನಡದೆಿದ.ೆ ದಲ್ಲತ್ರ  ವಿಚನರದಲ್ಲಿ ಒೆಂದತ  ಹಸತವನತನ  
ಕಟ್ಟಿಬಟತಿ, ಮತೆಂದ ೆ ನಡಸೆಿದನಾರ.ೆ ಮತ್ೆು, ಶಹನಪತರದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹಿತ್ ಪೊಲ್ಲೇಸ್   ಸೆಿ ೇಷನ್ ನಲ್ಲಿ ದೂರತ 
ದನಖ್ಲ್ಲಸಲತ ಹೂೆೇದನಗ ಸಬ್ -ಇನ್ೆ ಪೆಕಿರ  ರವರತ (ಅವರ ಹೆಸರತ ಬೆೇಕ್ನಗಿಲಿ)    ನೇನತ  ದೂರತ  
ದನಖ್ಲ್ಲಸತವುದನದರ,ೆ  ನನನ ಮೇಲೆ  ಕಳಿತ್ನದ  ಆರೂೆೇಪ  ಹೂೆರಿಸಿ,  ದೂರತ  ದನಖ್ಲ್ಲಸತತ್ೆುೇರೆ್ೆಂದತ  
ಹೆದರಿಸಿದರತ.   

     ದಲ್ಲತ್  ಕತಟತೆಂಬದ ಮೇಲೆ  ಹಲೆಿ, ಜನತಿ  ನೆಂದರೆ್  ಈ  ಎಲನಿ  ಪರಭನವಿಗಳಿದನಾಗ  ಈ  
ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ  ಆಗತವುದನತನ  ರೆ್ೂೇಡಿದೆಾೇವೆ. ಇದರ  ವಿಚನರವನಗಿ  ರ್ನನತ  ಕಳೆದ  ಬನರಿ  ಹೆೇಳಿದೆಾೇರ್ೆ.  
ಪತಿರಕ್ೆಯಲ್ಲಿ  ಬೆಂದನಗ ಪತಿರಕ್ೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂದ ವಿಚನರಕ್ೆೆಲನಿ  ರ್ನವು ಹೆೇಳುವುದಕ್ೆೆ  ಆಗತವುದಿಲಿವೆೆಂದತ  
ನಮಾ  ಮನನಯ  ಮನಧತಸನಾಮಯವರತ ಹೇೆಳಿದರತ.  P.S.I (Police Sub-Inspector) ಹತದಾೆಗೆ  
ಇಷತಿ,  ಇನ್ೆ ಪೆಕಿರ  ಹತದಾೆಗೆ  ಇಷತಿ, Dy.S.P (Deputy Superintendent of Police) ಹತದೆಾಗೆ  
ಇಷತಿ,  ಎನತನವ  ವಿಚನರವನಗಿ  ಗೃಹ ಮೆಂತಿರಗಳನತನ  ಬಹಳ ಒಳೆಿಯವರೆೆಂದತ ಮನನಯ ಶ್ರೇ ಆಯನೂರತ 
ಮೆಂಜತರ್ನಥ ರವರತ ಬಹಳವನಗಿ   ಹೂೆಗಳುತಿುರತತ್ನುರೆ.  ನಜ, ಅವರತ  ಮನಡಿಲಿ, ಬಜೆಪಿ ಸಕ್ನಾರವೂ 
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ಸಹ  ಮನಡಿರತವುದಿಲಿ. ಆದರ,ೆ  ಎಲ್ಲಿಯೇ  ಆಗಿದ ೆ  ಅಲಿವೆೇ?  ಹೆೈಕ್ೂೆೇಟ ಾನವರತ  ‘unseen 
hands’ ಎೆಂದತ  ಹೆೇಳಿದ ಹನಗೆ   ಕ್ನಣದ ಕ್ೆೈಗಳು ಎಲ್ಲಿಯೇ ಇದೆ.  ಯನರತ ಇದಕತನು  ಮನಡತತ್ನುರ?ೆ  
ಒೆಂದತ ವೇೆಳೆ ಪತಿರಕ್ೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂದ ವಿಚನರ ಸತಳುಿ ಆಗಿದಾರ,ೆ ಅವರ ಮೇಲೆ defamation suit file 
ಮನಡಬಹತದಿತ್ತು  ಅಲಿವೆೇ?    

 ಶ್ರೇ  ಜೆ.ಸಿ. ಮನಧತಸನಾಮ:- ರ್ನವು ಸಹ ಹೆೇಳಿದೆಾೇವೆ. ಆ ಕ್ೆೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಯನರತ ಏಕ್ೆ  ಮನಡಿದರತ, 
ಹಿಜನಬ್  ಹನಕ್ಕಕ್ೊೆಂಡತ ಬರಬೇೆಕತ ಎೆಂದತ  ಪರಚೂೆೇದರೆ್ ಮನಡಿದರತ. ನನಗ ೆ ಕ್ಕವಿ ಕಣತಾ  ಎರಡತ 
ಸೂಕ್ಷಮ ಇದೆ. ಎಲನಿ  ಸತಳುಿ ಹೆೇಳಿದನಾರ.ೆ  ಅದರೆ್ನಲನಿ  ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊೆಂಡತ ಬೆಂದತ ಪೊಲ್ಲೇಸ್   ಹತದೆಾಗೆ  
ಇಷತಿ ಲೆಂಚ ಎೆಂದತ ಹೆೈಕ್ೂೆೇಟ ಾ ಹೆೇಳಿದೆ  ಎೆಂದತ ಇಲ್ಲಿ twin ಮನಡತವುದತ ಬೆೇಡ.     

        ಶ್ರೇ  ಬ.ಕೆ್. ಹರಿಪರಸನದ: ̲- ರ್ನನತ ‘unseen hands’ ಬಗೆೆ ಹೇೆಳುತಿುದೆಾೇರೆ್, ಸನಾಮ, 
ಹೆೈಕ್ೊೇಟ ಾ ಆ  ಸಿಾತಿಗ ೆ ಬ ೆಂದನಗ ಸನಮನನಯರಿಗೆ ಯನವ ಸಿಾತಿ ಬರಬೆೇಕತ?   

          ಶ್ರೇ ಅರಗ  ಜನಾರ್ೆೇೆಂದರ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ ರ್ನನತ ಮನನಯ ಸಚಿವರಿಗೆ  ಅಸಿಸ್ಿ   
ಮನಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ ರ್ನವುಗಳಲೆಿರೂ ಕ್ಕವಿ ತ್ೆಗೆದತ ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂೆೆಂಡಿದಾೆೇವೆ. ಏಕ್ೆೆಂದರೆ, ನಮಾೆಂದ  
ಯನವುದನದರೂ ಸಲಹೆಗಳು ಬರಬಹತದತ.  ನನನ ಗೃಹ ಇಲನಖಯೆನತನ ಪರಿವತ್ಾರೆ್ ಮನಡಲ್ಲಕ್ೆೆ  
ಅರೆ್ೇಕ ಸಲಹೆಗಳು ಬರಬಹತದತ, ಮತ್ೆು ನಮಾ ಟ್ಟೇಕ್ೆಗಳನತನ ಸಹ ರ್ನವು ಪನಸಿಟ್ಟವ  ಅಗಿ 
ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುಿತ್ೆುೇವೆ.  ಆದರ,ೆ ನೇವು ಪತಿರಕ್ೆಯನತನ ತ್ೂೆೇರಿಸಿ, ಸಬ್ -ಇನ್ೆ ಪೆಕಿರ ಗೆ  ಇಷತಿ,  ಸಕಾಲ್  
ಇನ್ೆ ಪೆಕಿರ ಗೆ ಇಷತಿ ಎೆಂದರ,ೆ ಎಲ್ಲಿ ಯನರಿಗೆ, ಯನರತ ಕ್ೊಟ್ಟಿದನಾರೆೆಂದತ ಸಾಲಪ ಸಪಷಿವನಗಿ  ಹೆೇಳಿ.   
ಇದರಿೆಂದ  ರ್ನವು ತ್ನಖೆ  ನಡಸೆಲ್ಲಕ್ೆೆ ಸಹನಯವನಗತತ್ುದೆ.   

       ಶ್ರೇ  ಬ.ಕೆ್.  ಹರಿಪರಸನದ :- ನೇವು  ಈ  ವಿಚನರವನಗಿ  ಮರೆ್ನಯ್ಕೇ  ಹೆೇಳಿದಿಾೇರಿ.  ಸದನದ 
ಸಮಯವನತನ  ರ್ನರ್ನಗಲ್ಲ, ನೇವು  ಆಗಲ್ಲ, ವಯರ್ಥಾ  ಮನಡತವುದತ ಬೆೇಡ.   ಸಾಲಪ ಸತಮಾನರಿ.  “P.S.I 
ರೆ್ೇಮಕ್ನತಿ 30 ಲಕ್ಷ ಅಡನಾನ್ೆ  ಕ್ೂೆಡಬೇೆಕತ.  P.S.I ಹತದೆಾಗಳನತನ ಹರನಜತ  ಹನಕ್ಕ…”,  ರ್ನನತ ಎಲಿ  
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ಮನಡಲ್ಲಕ್ೆೆ  ಸಮಯ  ಹಿಡಿಯತತ್ುದ.ೆ   “ತ್ಮಾ ಹೆಸರರೆ್ನೇ  ಬರೆಯಲ್ಲಕ್ೆೆ ಆಗದ  ಕ್ೆಲವರತ rank.”  
ಇದತ  ರ್ನನತ  ಹೆೇಳುವುದಲಿ, ಇದೆಲನಿ  ಪತಿರಕ್ೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಂದಿರತವ  ವಿಚನರ.  “ಏನತ ಆಗತವುದಿಲಿ.  
ಮೇಲ ೆ  ಇರತವವರಲೆನಿ ನಮಾವರ,ೆ”  ಯನರತ  ಮ ೇಲೆ  ಇರತವವರತ?  “P.S.I ಪರಿೇಕ್ ೆ ಅಕರಮ, 
ಯನದಗಿರಿ ವಯಕ್ಕು ಸೂತ್ರಧನರಿಯ್ಕೇ, ರೆ್ೂೇೆಂದ ಅಭಯರ್ಥಾಗಳಿೆಂದ  ಕ್ನನೂನತ ಸಮರಕ್ೆೆ ಸಿದಾತ್,ೆ”   ಅವರತ 
ಸಹ ಹೊೇರನಟ  ಮನಡತತಿುದನಾರೆ ಪನಪ.  “P.S.I ರೆ್ೇ ಮಕ್ನತಿಗ ೆ ತ್ನತ್ನೆಲ್ಲಕ ತ್ಡ”ೆ, ಅದತ ಸತಳೆಿ? ಈ 
ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ  ಪೆೇಪರ ನಲ್ಲಿ  ಕ್ೊಟ್ಟಿದನಾರೆ.    ಶ್ರೇಯತತ್  ಮನಧತಸನಾಮಯವರೆ,  ರ್ನನತ ತ್ಮಾಷತಿ 
intelligent ರ್ನನಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲಪ ಸಾಲಪ ಪತಿರಕ್ೆ ಓದಿಕ್ೊೆಂಡತ  ಹೆೇಳುತಿುದಾೆೇರೆ್.  “ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ  ಕ್ೆಟಿ  
ಹೆಸರತ ತ್ರತವುದತ  ಬೇೆಡ. ಈ ಬಗೆೆ  ತ್ನಖೆಯನಗಲ್ಲ” ಎೆಂದತ ಹೆೇಳಿ ಚೌವನಣ್   ಸನಹೆೇಬರತ  
ಹೆೇಳಿದನಾರೆ.  ಈ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ  ಒಬುರತ ತ್ಮಾ voice ಅನತನ raise ಮನಡಿದನಾರ.ೆ  ಅವರ ಬಗೆೆ ರ್ನವು 
ಏರೆ್ೂೇ ಹೆೇಳತಿುರತತ್ುೆೇವೆ. ಕ್ೊರೆ್ಯ  ಪಕ್ಷ ಅವರತ ಸೇೆರಿಸಿಕ್ೊೆಂಡತ ಸೆಿೇಟ ಮೆಂಟ   ಮನಡಿದನಾರ.ೆ  
“ಕ್ನನ್ೆ ಟೆೇಬಲ್   ರೆ್ೇಮಕ್ನತಿಗೂ  ಕೂಡ  ತ್ನತ್ನೆಲ್ಲಕ ತ್ಡ.ೆ  ಅಕರಮ  ಪರಶೆನಸಿದರೆ   371(ಜೆ)  
ಮೇಸಲನತಿ  ಸಿಗತವುದಿಲಿ.  ಆದಾರಿೆಂದ,  ಈ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ  ಹೆೇಳಿಕ್ೊೆಂಡತ  ಹೂೆೇಗತತಿುದಾರೆ”, ಬಹಳಷತಿ  
ಇದೆ.  ಅದನತನ  ಹೇೆಳಿದರೆ  ಪರಯೇಜನವನಗತವುದಿಲಿ.  “Two Karnataka cops suspended 
in harassment row involving government lawyer.”  “ACB (Anti-Corruption 
Bureau) arrests Bangalore City Police Inspector for allegedly taking ten 
lakh rupees…”  

                                                                     (ಮತೆಂದತ.)        
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(746) 30.03.2022 02.10 ಎಸ್ ವಿ-ಆರ ಎನ್                (ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಾತಿ) 

ಶ್ರೇ ಬ.ಕೆ್.ಹರಿಪರಸನದ   (ಮತೆಂದತ):-  

ಇರ್ೂೆನೆಂದತ ಬಹಳ interesting case ಇದೆ.  ಇನ್ೆ ಪೆಕಿರ  ಅವರತ ಗೂಗಲ್  ಪೆೇ ಮೂಲಕ 
ಹಣವನತನ ಪಡದೆತಕ್ೂೆಳುಿತ್ನುರೆ.  ಭರಷ್ನಿಚನರದಲ್ಲಿ ಇದತ ಹೊಸದತ.  ಹನಸನ ಜಿಲೆಿಯಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್  ಪೆೇ 
ಮೂಲಕ ಹಣ ಪಡದೆಿರತತ್ನುರೆ.   

ಶ್ರೇ ಜೆ.ಸಿ.ಮನಧತಸನಾಮ (ಕ್ನನೂನತ ಮತ್ತು ಸೆಂಸದಿೇಯ ವಯವಹನರಗಳ ಸಚಿವರತ):- ಮನನಯ 
ಹರಿಪರಸನದ  ಅವರೆೇ, ಬೆೇರಯೆ ವಿಷಯಕ್ೆೆ ರ್ನನತ interfere  ಆಗತವುದಿಲಿ. Recruitment of 
Police  ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಸಬ್  ಇನ್ೆ ಪೆಕಿರ  ಹತದೆಾಗಳನತನ ಲ್ಲಖಿತ್ ಪರಿೇಕ್ೆಯ ಆಧನರದಲ್ಲಿ ಬಹಳ 
ಪನರದಶಾಕವನಗಿ ಮನಡತತಿುರತವುದನತನ ರ್ನವು ಈ ಸದನದಲ್ಲಿ ಚಚೆಾ ಮನಡತವ ಮೂಲಕ ತ್ಪತಪ 
ದನರಿಗೆಳೆಯತವುದತ ಯನಕ್ೊೇ ಸರಿಯಲಿ.  ತ್ಡಯೆನಜೆ್ಞ ಇರತವುದತ ೩೭೧-ಜೆ ಮೇಸಲನತಿಯಲ್ಲಿ 
ಕ್ೊಡಬೇೆಕ್ನಗಿತ್ೊುೇ ಅರ್ಥವನ ಸನಮನನಯ ವಗಾದಲ್ಲಿ ಕ್ೂೆಡಬೇೆಕ್ನಗಿತ್ೂೆುೇ ಎನತನವ ಬಗೆೆ.  ಅಲ್ಲಿ ಕ್ೇೆಡರ  
ವಿಷಯ ಬೆಂದಿದ.ೆ  Now we are sorting out.  ಆ ವಿಷಯದ ಹೊರತ್ತ there is no stay 
stating that there is lot of corruption. Leader of Opposition   ತ್ನವು 
ಮನತ್ರ್ನಡಿ. ಕಳೆದ ೧೦-೧೨ ವಷಾಗಳಿೆಂದ ಸಬ್  ಇನ್ೆ ಪೆಕಿರ  ರೆ್ೇಮಕ್ನತಿಯಲ್ಲಿ ರನಜಯದಲ್ಲಿನ 
ಪರಿಸಿಾತಿಯ ಬಗೆೆ ರ್ನವು ತಿಳಿದತಕ್ೂೆೆಂಡಿಲಿ. Specific  ಆಗಿ ಏರ್ನದರೂ ಇದಾರ ೆ ಹೆೇಳಿ.  ರ್ನವು 
interview ಸಹ ಮನಡತವುದಿಲಿ.  Written test ಆಧನರದಲ್ಲಿ ಕ್ೂೆಡತತಿುದೆಾೇವೆ.  ಈ ರಿೇತಿ ರೂ.೨೦ 
ಲಕ್ಷ, ರೂ.೩೦ ಲಕ್ಷ, ರೂ.೫೦ ಲಕ್ಷ ಎೆಂದಲೆನಿ ಹೆೇಳಿದರೆ ಅದತ ಹೆೇಗೆ? ಇದಕ್ೆೆ ರ್ನವು ಉತ್ುರವನತನ 
ಹೆೇಳುವುದತ ಹೆೇಗ?ೆ We have nothing to do with that recruitment at all.  

ಶ್ರೇ ಆರಗ ಜ್ಞನರೆ್ೇೆಂದರ (ಗೃಹ ಸಚಿವರತ):- ಮನನಯ ಹರಿಪರಸನದ  ಅವರೆೇ, ೫೪೫ ಸಬ್  
ಇನ್ೆ ಪೆಕಿರ  ಹತದೆಾಗಳಿಗೆ ಒೆಂದೂವರ ೆ ಲಕ್ಷ ಜನ ಅಭಯರ್ಥಾಗಳು ಪರಿೇಕ್ೆಯನತನ ಬರೆದಿದನಾರ.ೆ ೪೦೦೦ 
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ಕ್ನನ್ೆ ಟೆೇಬಲ್  ಹತದೆಾಗೆ ಸತಮನರತ ೩.೫ ಲಕ್ಷ ಜನ ಅಭಯರ್ಥಾಗಳು ಪರಿೇಕ್ೆಯನತನ ಬರೆದಿದನಾರ.ೆ ಕ್ೆಲಸ 
ಸಿಗತವುದತ ೪೦೦೦ ಜನರಿಗ.ೆ  ಉಳಿದಿರತ್ಕೆೆಂರ್ಥವರತ ಎಲಿರೂ ಕೂಡ ಅತ್ೃಪುರೇೆ.  ಕಷಿ ಪಟತಿ ಓದಿದವರತ 
ಅನತತಿುೇಣಾರನಗಿರಬಹತದತ.  ಅತ್ೃಪುರತ ಏರೆ್ೂೇ ನಡದೆಿದ ೆ ಎೆಂದತ ಹೆೇಳಬಹತದತ.  ಎಲ್ಲಿ ನಡದೆಿದ?ೆ 
ಏನತ ನಡದೆಿದ?ೆ ನನನ ಹತಿುರವೆೇ ತ್ತೆಂಬನ ಜನರತ ಬೆಂದತ “ನೇವು ಗೃಹ ಸಚಿವರನಗಿ ನಮಗೆ ಗೊತಿುಲಿ 
ಸರ .  ನಡಯೆತತ್ುದೆ ಸರ , ರೂ.೨೫ ಲಕ್ಷಕ್ೆೆ ನಡಯೆತತ್ುದೆ.  ರೂ.೫೦ ಲಕ್ಷಕ್ೆೆ ನಡಯೆತತ್ುದೆ” ಎೆಂದತ 
ಹೆೇಳುತ್ನುರ.ೆ ಎಲ್ಲಿ, ಯನರಿಗೆ ಕ್ೊಟ್ಟಿದನಾರೆ, ಹಿಡಿದತ ಜೆೈಲ್ಲಗ ೆ ಹನಕ್ಕಸೂೆೇಣ ಎೆಂದರ,ೆ ಅದನತನ ಮನತ್ರ 
ಅವರತ ಹೆೇಳುವುದಿಲಿ. ಹೌದತ ಸರ  ಎಲ್ಲಿಯೇ ಆಗಿದ ೆ ಎೆಂದತ ಹೆೇಳುತ್ನುರೆ.  ಒೆಂದರೆಡತ ಮೂರತ 
ಪತಿರಕ್ೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರಿೇತಿಯ ವಿಚನರ ಬೆಂದಿದೆ.  ಈಗನಗಲೆೇ ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ನು, 
ಒೆಂದೂೆೆಂದೇೆ ಜಿಲೆಿಯ ಅಭಯರ್ಥಾಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಹೆಚನಚಗಿ ಆಗಿದ.ೆ  ಒೆಂದೂೆೆಂದತ ಕ್ೇೆೆಂದರದ ಅಭಯರ್ಥಾಗಳ 
ಆಯ್ಕೆ ಹೆಚನಚಗಿ ಆಗಿದ ೆಎೆಂದತ ಹೆೇಳಿದಾರತ. ರ್ನನತ ಸಾಲಪ ಗಮನಸಿದತಾ, ಅವರಿಗೆ ರ್ನನತ ಮರತ ಉತ್ುರವನತನ 
ಕ್ೊಡಿಸತತ್ುೆೇರೆ್.  ಇದನಯವುದೂ ಇಲಿದೆ, ಇಷತಿ ಪನರದಶಾಕವನಗಿ ಮನಡಿದನಗ ಏರೆ್ೂೇ ಇದೆಯ್ಕೆಂದತ 
ಕಲ್ಲಪತ್ ಹೇೆಳಿಕ್ೆಗಳು ಈ ಸದನದಲ್ಲಿ ಆಗಿಬಟಿರ ೆಹೆೇಗ ೆಸರ? ಯನರತ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡತತ್ನುರ ೆಎೆಂಬತದನತನ 
ಹೆೇಳಿ. ಹಿೆಂದಲೆನಿ ರೂ.೨೫ ಲಕ್ಷಕ್ೆೆ, ರೂ.೫೦ ಲಕ್ಷಕ್ೆೆ ಬಕರಿಯನಗತತಿುತ್ತು. ಕಳೆದ ೧೦ ವಷಾಗಳಿೆಂದಲೂ 
ಇಲಿ.  ನಮಾ ಸಕ್ನಾರದಲ್ಲಿಯೂ ಇಲಿ. ಅಷತಿ ಪನರದಶಾಕವನಗಿ ರೆ್ೇಮಕ್ನತಿಗಳನಗಿವೆ.  ಸತಮಾರ್ೆ ಹಿೇಗೆ 
ಹೆೇಳಿಬಟಿರ ೆಹೆೇಗ?ೆ  

ಶ್ರೇ ಬ.ಕ್.ೆಹರಿಪರಸನದ:- ಮನನಯ ಗೃಹ ಸಚಿವರೆೇ, ಹಿೆಂದ ೆ ನಡಯೆತತಿುತ್ತು ಎೆಂದತ ಹೆೇಳಿದಿರಿ.  
ನಮಾ ಬಳಿ ಅದಕ್ೆೆೇರ್ನದರೂ ದನಖ್ಲೆಯಿದೆಯ್ಕೇ?  

ಡನ:ಕ್.ೆಗೊೇವಿೆಂದರನಜ  (ತ್ಮಾ ಸನಾನದಲ್ಲಿ ಕತಳಿತ್ತ):- ಇಲಿ, ಅವರತ ನಮಾ ಸಕ್ನಾರ 
ಇದನಾಗಲೂ ಇರಲ್ಲಲಿ ಎೆಂದತ ಹೆೇಳಿದನಾರ.ೆ  ಅದರ ಹಿೆಂದ ೆಇತ್ತು ಎೆಂದತ ಹೇೆಳಿದರತ.  
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ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರೇೆ, ಇರ್ೂೆನೆಂದತ ಐದತ ನಮಷದಲ್ಲಿ 
ಮತಗಿಸಿ.   

ಶ್ರೇ ಬ.ಕೆ್.ಹರಿಪರಸನದ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ೧೦ ನಮಷ ಸಮಯ ಕ್ೂೆಡಿ.  
ಮತಗಿಸತತ್ುೆೇರೆ್.  ಆ ಪೊಲ್ಲೇಸ್  ಇನ್ೆ ಪೆಕಿರ ರವರ ಹೆಸರತ … 

ಶ್ರೇ ಪಿ.ಆರ.ರಮೇಶ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನವು ಮನತ್ರ್ನಡಬೆೇಕತ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಹನಗನದರೆ ರ್ನನತ ಈಗ ಸಭೆಯನತನ ಮತೆಂದೂಡಿಬಡತತ್ೆುೇರ್ೆ.  ಊಟ 
ಮನಡಿ ಬೆಂದತ ನೆಂತ್ರ ಚಚೆಾಯನತನ ಮತೆಂದತವರಸೊೆೇಣ.   

ಶ್ರೇ ಕ್ೊೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 
ಇರ್ೂೆನೆಂದತ ೧೫ ನಮಷಗಳಲ್ಲಿ ಮತಗಿಸಿಬಡೂೆೇಣ.   

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಸದನವನತನ ಮಧನಯಹನ ೦೩.೩೦ರವರೆಗ ೆಮತೆಂದೂಡತತಿುದಾೆೇರೆ್.   

(ಸದನವು ಭೊೇಜನ ವಿರನಮಕ್ನೆಗಿ ಮಧನಯಹನ ೦೨ ಗೆಂಟೆ ೧೩ ನಮಷಗಳಿಗೆ ಮತೆಂದೂಡಲಪಟತಿ, 
ಪತನಃ ಮಧನಯಹನ ೦೩ ಗೆಂಟೆ ೩೦ ನಮಷಗಳಿಗೆ ಸಮನವೇೆಶಗೊಳಿಲತ ನಶಚಯಿಸಿತ್ತ) 
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(747) 30.03.2022 03.50 LL-VK 

(ಮಧನಯಹನ ೨ ಗೆಂಟೆ ೧೩ ನಮಷಕ್ೆೆ ಭೊೇಜನ ವಿರನಮಕ್ನೆಗಿ ಮತೆಂದೂಡಲಪಟ್ಟಿದಾ ಸದನವು 
ಪತನಃ ಮಧನಯಹನ ೩ ಗೆಂಟೆ ೫೫ ನಮಷಕ್ೆೆ ಸಮನವೆೇಶಗೂೆೆಂಡಿತ್ತ) 

               (ಮನ ನಯ ಸಭನಪತಿಯವರತ ಪಿೇಠವನನಲೆಂಕರಿಸಿದರತ) 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರೇೆ, ತ್ಮಗೆ ಇನತನ ಎಷತಿ ಸಮಯ 
ಬೆೇಕತ? ಏಕ್ೆೆಂದರ,ೆ ತ್ಮಗೆ ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಅವಕ್ನಶ ನೇಡಿ ಸತಮನರತ ಒೆಂದತ ಗೆಂಟೆಗೂ ಅಧಿಕ 
ಸಮಯ ಆಗಿರತತ್ುದ.ೆ   

ಶ್ರೇ ಬ.ಕ್.ೆ ಹರಿಪರಸನದ  (ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಯನವ 
ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮತಗಿಸಬೇೆಕ್ೆೆಂದತ ತ್ನವು ಹೆೇಳಿದರೆ, ರ್ನನತ ಆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನನನ ಮನತ್ನತನ 
ಪೂಣಾಗೂೆಳಿಸತತ್ೆುೇರೆ್.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಇನತನ ೫ ನಮಷದಲ್ಲಿ ತ್ಮಾ ಮನತ್ನತನ ಪೂಣಾಗೊಳಿಸಿ.  

ಶ್ರೇ ಬ.ಕ್.ೆ ಹರಿಪರಸನದ  :- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇನತನ ೧೫ ನಮಷ ಅರ್ಥವನ ೧೦ ನಮಷ 
ಕ್ನಲನವಕ್ನಶ ನೇಡಿ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಆಯಿತ್ತ. ತ್ನವು ೪ ಗೆಂಟೆ ೦೫ ನಮಷಕ್ೆೆ ತ್ಮಾ ಮನತ್ನತನ ಪೂಣಾಗೂೆಳಿಸಿ. 
ತ್ನವು ಹೆೇಳಿದೆಂತ್ ೆ೧೦ ನಮಷ ಸಮಯ ಆಗತತ್ುದೆ.  
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ವಿಷಯ:- ರನಜಯದ ಕ್ನನೂನತ ಹನಗೂ ಸಮನಜ ರಕ್ಷಕರನಗಿರತವ ಕ್ೆಲವು ಪೊಲ್ಲೇಸರತ ಹಣ  
          ಸೆಂಪನದರೆ್ಗನಗಿ ಭರಷ್ನಿಚನರದಲ್ಲಿ ತ್ೊಡಗಿರತವ ಕತರಿತ್ತ  

(ಮತೆಂದತವರದೆ ಚಚೆಾ) 
- - - - - 

ಶ್ರೇ ಬ.ಕ್.ೆ ಹರಿಪರಸನದ  :- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಯತ.ಬ. ವೆೆಂಕಟೆೇಶ ರವರತ 
ಪಿ.ಎಸ್ .ಐ. ರೆ್ೇಮಕ್ನತಿ ಬಗೆೆ ಒೆಂದತ ಪರಶೆನ ಕ್ೆೇಳಿದರತ. ಅದಕ್ೆೆ ಮನನಯ ಗೃಹ ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರ 
ನೇಡಿರತತ್ನುರ.ೆ ಅದೇೆರ್ೆೆಂದರ,ೆ “ಸದರಿ ರೆ್ೇಮಕ್ನತಿ ಬಗೆೆ ೫ ದೂರತಗಳು ಬೆಂದಿದಾವು, ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು 
ಅವುಗಳನತನ ಪರಿಶ್ೇಲ್ಲಸಿದತಾ, ಎಲಿವೂ ಸರಿಯನಗಿವೆ ಎೆಂದತ ಲ್ಲಖಿತ್ ಉತ್ುರ ನೇಡಿರತತ್ನುರೆೆಂದತ” ಎೆಂದತ 
ಉತ್ುರ ನೇಡಿರತತ್ನುರ.ೆ ಆದರ,ೆ ಯನರತ ತ್ನಖೆ ಮನಡಿದರತ, ಯನರ ರೆ್ೇತ್ೃತ್ಾದಲ್ಲಿ ತ್ನಖೆಯನಯಿತ್ತ ಈ 
ಬಗೆೆ ಏನತ ಹೆೇಳಿರತವುದಿಲಿ. ಯನರ ವಿರತದಿ ರ್ನವು ಆರೂೆೇಪ ಮನಡಿದಾೆೇವೆ, ತ್ನಖೆ ನಡದೆರ ೆಆ ಅಕರಮ 
ಹೊರಬರತತ್ುದೆ ಎನತನವುದತ ಬಹಳ ಮತಖ್ಯ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಯನವುದೆೇ ಅಕರಮ ನಡದೆಿಲಿ 
ಎೆಂದತ ಉತ್ುರ ನೇಡಿರತತ್ನುರೆ. ಕಲಬತರಗಿ ಜಿಲೆಿಯ ಅಫಜಲ್ ಪತರ ನಲ್ಲಿ ಒೆಂದೇೆ ತ್ನಲೂಿಕ್ಕನಲ್ಲಿ ೫೦ ಜನ 
ಪಿ.ಎಸ್ .ಐ. ರೆ್ೇಮಕ್ನತಿ ಪರಿೇಕ್ೆಯಲ್ಲಿ ಪನಸ್  ಆಗಿರತತ್ನುರೆ. ಅವರತ ಬತದಿಿವೆಂತ್ರಲಿವೆೆಂದತ ರ್ನನತ 
ಹೆೇಳುವುದಿಲಿ. ಆದರೆ, ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕ್ೆಲವು ಸೆಂಶಯಗಳು ನಮಗೆ ಬರತತ್ುವೆ.  

ಮನನಯ ಗೃಹ ಮೆಂತಿರಗಳು ಶ್ವಮಗೆದಲ್ಲಿ ಒೆಂದತ ಹೆೇಳಿಕ್ೆ ನೇಡತತ್ನುರೆ. ಅದೆೇರೆ್ೆಂದರ,ೆ “ಉತ್ುರ 
ಪತಿರಕ್ೆಗಳ ಪರತಿಯನತನ ಪಡದೆತ, ರೆ್ೂೆಂದ ಅಭಯರ್ಥಾಗಳು ಮೇಲಾನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹತದತ” ಎೆಂದತ ಜನವರಿ 
೨೫ರ್ೆೇ ತ್ನರಿೇಖಿನೆಂದತ ಹೆೇಳಿಕ್ೆ ನೇಡಿರತತ್ನುರೆ. ಆದರ,ೆ ರೆ್ೂೆಂದ ಅಭಯರ್ಥಾಗಳ ಪೆೈಕ್ಕ ಕ್ೆಲವರತ 
ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಿ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳಲ್ಲಿ ಮನಹಿತಿ ಕ್ೂೆೇರಿದನಗ, “ಉತ್ುರ ಪತಿರಕ್ೆಗಳ ಪರತಿಗಳನತನ ನೇಡಲತ 
ಬರತವುದಿಲಿ/ಆಗತವುದಿಲಿ” ಎೆಂದತ ಹಿೆಂಬರಹ ನೇಡಿರತತ್ನುರ.ೆ ಆದರೆ, ಮನನಯ ಗೃಹ ಸಚಿವರತ 
ಹೆೇಳಿರತವುದಕ್ೆೆ ಬೆಲ ೆ ಇರತವುದಿಲಿವೇೆ? ಅೆಂದರೆ, ಮನನಯ ಗೃಹ ಸಚಿವರ ಮನತ್ನತನ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು 
ಕ್ೆೇಳುವುದಿಲಿ ಎೆಂದತ ಆಯಿತ್ಲಿವೇೆ? ಅದಲಿದೆೇ, ಈ ರನಜಯದಲ್ಲಿ ಶನೆಂತಿ ಮತ್ತು ಸತವಯವಸೆಾ ಕ್ನಪನಡತವ 
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ಹೊಣ್ೆಗನರಿಕ್ ೆ ಸೆಂಪೂಣಾವನಗಿ ಪೊಲ್ಲೇಸ್  ಇಲನಖ ೆ ಮೇಲ್ಲರತತ್ುದೆ. ಯನವುದನದರೂ ಪೊಲ್ಲೇಸ್  
ಸೆಿ ೇಷನ್ ಗೆ ಹೂೆೇದರೆ, ಜನಸನೆೇಹಿ ಪೊಲ್ಲೇಸ್  ವಯವಸಾೆ ಜನರಿಗ ೆ ತ್ರಬೇೆಕ್ನದ ಎಲನಿ ಪೂೆಲ್ಲೇಸ್  
ಸೆಿ ೇಷನ್ ಗಳು ಹಣ ಹನಗೂ ರನಜಕ್ನರಣಿ ಸನೆೇಹಿಗಳನಗಿವ.ೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪೊಲ್ಲೇಸ್  ಆಯತಕು 
ಹತದೆಾಯಲ್ಲಿರತವ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳನತನ ಒೆಂದತ ವಷಾ ಪೂರೈೆಸತವ ಮದಲೇೆ ಅವರನತನ ವಗನಾವಣ್ ೆ
ಮನಡಲನಗತತ್ುದೆ. ಇದತ ಪೊಲ್ಲೇಸ್  ಕ್ನಯಿದೆ 1963 ಕಲೆಂ ೨೦(ಎಫ್ ) ಅನತಸನರ ಕ್ನನೂನತ 
ಬನಹಿರವನಗತತ್ುದ.ೆ ಇದಕ್ೆೆ ಹಿರಿಯ ಐ.ಪಿ.ಎಸ್ . ಅಧಿಕ್ನರಿಯಬುರ ವಗನಾವಣ್ೆ ಕೂಡ 
ಉದನಹರಣ್ೆಯನಗಿರತತ್ುದೆ. ಅದತ ಬೆೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿಯ್ಕೇ ನಡದೆಿರತತ್ುದೆ. ಮನನಯ ಸವೇಾಚಿ 
ರ್ನಯಯನಲಯದ ನದೆೇಾಶನ ಸಹ ಇರತತ್ುದೆ. ಅದೆೇರೆ್ೆಂದರೆ, ೨ ವಷಾದ ಅವಧಿಯವರಗೊ ಯನವುದೆೇ 
ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳನತನ ವಗನಾವಣ್ೆ ಮನಡತವ ಆಗಿಲಿ. ಆದರ,ೆ ಒೆಂದತ ವಷಾದಲ್ಲಿಯ್ಕೇ ಅವರನತನ ವಗನಾವಣ್ ೆ
ಮನಡಲನಗತತಿುದೆ. ಈ ರಿೇತಿ ಒೆಂದತ ವಷಾದಲ್ಲಿಯ್ಕೇ ಹಿರಿಯ ಪೊಲ್ಲೇಸ್  ಅಧಿಕ್ನರಿಯನತನ ವಗನಾವಣ್ೆ 
ಮನಡತವುದರಿೆಂದ ವಯವಹನರ ಜನಸಿು ಇರತತ್ುದೆ. ಆ ವಯವಹನರಕ್ನೆಗಿ ರ್ನವಲೆಿರೂ ಸಹ ಅನತಕೂಲ 
ಮನಡಿಕ್ೊಡತವ ರಿೇತಿ ಆಗಿರತತ್ುದೆ. 

ಮತ್ೊುೆಂದತ ವಿಚನರವೆೆಂದರೆ, ಜನತಿ ಆಧನರದ ಮೇರಗೆ ೆನಡಯೆತವೆಂತ್ಹ ವಗನಾವಣ್ೆಗಳು. ಕ್ಳೆ 
ಜನತಿಯಲ್ಲಿರತವ ಹಿರಿಯ ಪೊಲ್ಲೇಸ್  ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಯನವುದೆೇ ಒಳೆಿಯ ಜನಗಕ್ೆೆ ಬರತವ ಹನಗೆಯ್ಕೇ 
ಇರತವುದಿಲಿ. ಆ ಜನತಿಯವರಲ್ಲಿ ಬಹತತ್ೇೆಕ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು non-executive ನಲ್ಲಿಯ್ಕೇ 
ಇರತತ್ನುರ.ೆ ಈಗ reserved constituency ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಯನರನದರೂ reserved 
category ಯಲ್ಲಿದನಾಗ ಸಾಲಪ ಏರ್ನದರೂ ಅನತಕೂಲ ಆಗತತ್ುದೆ ಎೆಂಬ ವಿಷಯ ಬರತತ್ುದ.ೆ ಆ ಬಗೆೆ 
ಮನನಯ ಸವೇಾಚಿ ರ್ನಯಯನಲಯದ ಒೆಂದತ ನದೇೆಾಶನವನತನ ತ್ಮಗೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸತತ್ೆುೇರೆ್.  
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“Though the Supreme Court has held that all transfers above the post 

of Deputy Superintendent of Police should be decided by the Police 
Establishment Board (PEB).” 

ಅದರೆ ಜೊತ್ೆಗೆ, ಈ ದಿನ ಬೆಳಗೆೆ KIADB (Karnataka Industrial Area Development 

Board) ವಿಚನರದ ಬಗೆೆ ಮನತ್ರ್ನಡತವನಗ, fake Voter ID, fake Sale Deed, fake 

Family Tree, fake Death Certificate, fake Bank Account ಎಲಿವನೂನ ಕ್ೊಟತಿ ರೈೆತ್ರ 

ಜಮೇನನತನ ಹೊಡೆದಿರತತ್ನುರೆ. ಆದರೆ, ಈ ಬಗೆೆ ರೆೈತ್ರತ ದೂರತ ನೇಡಲತ ಪೊಲ್ಲೇಸ್  ಸೆಿೇಷನ್  

ಹೊೇದರ,ೆ ಇದತ ನಮಾ jurisdiction ಗೆ ಬರತವುದಿಲಿ. ಹನಗನಗಿ, ತ್ನವು KIADB ಇರತವುದತ 

ಹೆೈಗೌರೆಂಡ್  ಪೊಲ್ಲೇಸ್  ಸೆಿ ೇಷನ್  ವನಯಪಿುಯಲ್ಲಿ ಬರತತ್ುದೆ. ಹನಗನಗಿ, ತ್ನವು ಅಲ್ಲಿಗ ೆ ಹೊೇಗಬೇೆಕ್ೆೆಂದತ 

ಹೆೇಳುತ್ನುರ.ೆ ಇವೆಲಿವೂ ಸಹ ಸತಮಾರ್ೆ ಆಗತತ್ುವೆಯ್ಕೇ. ಇವೆಲಿವೂ ಸಹ ಕ್ೆಲವು ವಿಚನರಗಳಿಗೆ ಆಗತತ್ುವೆ.  

(ಮತೆಂದತ) 

(748) 30.03.2022 4.00 ವೆೈಎಲ್-ಬಎನ್ ಎಸ್            (ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಾತಿ) 

ಶ್ರೇ ಬ.ಕೆ್.ಹರಿಪರಸನದ   (ಮತೆಂದತ):-  

ಮತ್ೊುೆಂದತ ಕ್ೆೇಸ್ ಗೆ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದೆಂತ್,ೆ “pay bribe or have sex: Karnataka Police 
Inspector to woman.” “Karnataka: Inspector on bail in Rs.5-lakh bribery 
case gets rousing welcome.” ಎೆಂದತ ಪತಿರಕ್ೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯನಗಿದೆ.  ಮನನಯ ಗೃಹ ಸಚಿವರ 
ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳೆಲಿರೂ double standard ನಲ್ಲಿ ಆಗಿದ.ೆ  ಆದರೆ, ಪತಿರಕ್ೆಗಳಲ್ಲಿ ವರದಿಯನಗಿರತವ 
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ವಿಚನರವನತನ ಮನನಯ ಜೆ.ಸಿ.ಮನಧತಸನಾಮಯವರತ ಒಪಿಪಕ್ೂೆಳುಿವುದಿಲಿ.  ಹನಗೆಯ್ಕೇ ಮನನಯ 
ಆಯನೂರತ ಮೆಂಜತರ್ನಥ ರವರತ ಸಹ ಗೃಹ ಸಚಿವರತ ಬಹಳ ಒಳೆಿಯವರತ ಎೆಂದತ ಹೆೇಳುತ್ನುರೆ.  
ಆಯಿತ್ತ, ಅವರ ಮನತ್ನತನ ರ್ನನತ ಒಪಿಪಕ್ೊಳುಿತ್ುೆೇರೆ್. ಆದರೆ, ವಗನಾವಣ್ೆಯನಗತವ ಸೆಂದಭಾದಲ್ಲಿ 
ಎಲೊಿೇ ಒೆಂದತ ನಡದೆಿದೆಯಲಿವೆೇ? ಅೆಂದರೆ, ಇವರ ಕ್ೆೈಯಲ್ಲಿ ವಗನಾವಣ್ೆ ಮನಡತವ 
ಶಕ್ಕುಯಿಲಿವೆೆಂದತ,… ಬೆೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿರತವ ಒಬು ADGP ರವರತ ವಗನಾವಣ್ೆಯನಗಿದೆ ಎೆಂದತ 
ಕ್ೆೇಶವಕೃಪಕ್ೆೆ ಹೂೆೇಗತತ್ನುರೆ.  ಮನನಯ ಗೃಹ ಸಚಿವರತ ದನಖ್ಲೆ ಇದೆಯ್ಕೇ ಎೆಂದತ ಕ್ೆೇಳಬಹತದತ.  ಆ 
ADGP ರವರತ ಎಲೆಿಲ್ಲಿ ಭೆೇಟ್ಟ ನೇಡಿದನಾರ ೆ ಎೆಂದತ logbook ನಲ್ಲಿ ರೆ್ೂೇಡಲ್ಲ, ಅವರತ ಬಹಳ 
ಮಹತ್ಾವನದ ಸನಾನದಲ್ಲಿದಾರತ.   ಹನಗೆಯ್ಕೇ ದಕ್ಷಿಣ ಕನನಡದ ಕಲಿಡಕೆದಲ್ಲಿ ಒಬು ಭಯೇತ್ನಪದಕ ಇದತಾ, 
ಅವರತ ಹೆೇಳಿದ ಹನಗೆ ಅಲ್ಲಿನ ಇನ್ೆ ಪೆಕಿರ  ಕ್ೆೇಳುವುದತ.  

ಶ್ರೇಮತಿ ಭನರತಿ ಶೆಟ್ಟಿ (ರ್ನಮನದೆೇಾಶನ ಹೊೆಂದಿದವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ 
ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ ಯನರನತನ ಭಯೇತ್ನಪದಕರತ ಎೆಂದತ ಹೆೇಳುತಿುದನಾರ?ೆ  ಕಲಿಡಕೆದಲ್ಲಿ 
ಯನರತ ಭಯೇತ್ನಪದಕರತ ಇದನಾರ?ೆ  

(ಗೊೆಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಕ್ೊೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ತ್ಮಾ 
ಸನಾನದ ಮೇಲೆ ನಮಗೂ ಗೌರವ ಇದೆ.  ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರ ಗೌರವನನಾತ್ ಸನಾನದಿೆಂದ ಅದೆೇ 
ಶಬಾಗಳ ಬಳಕ್ಯೆನತನ ರ್ನವು ನರಿೇಕ್ೆ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆ.   

ಶ್ರೇಮತಿ ಭನರತಿ ಶೆಟ್ಟಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅಲ್ಲಿನ ಶನಸಕರತ ಭಯೇತ್ನಪದಕರ,ೆ ಮನಜಿ 
ಶನಸಕರತ, ಮನಜಿ ಮೆಂತಿರಗಳು ಭಯೇತ್ನಪದಕರ,ೆ ಯನರತ ಭಯೇತ್ನಪದಕರತ? ಈ ದೆೇಶದ ಬಗೆೆ 
ಗೌರವ ಇರತವೆಂರ್ಥ ವಯಕ್ಕುಗಳು ಇದನಾರ,ೆ  ಭಯೇತ್ನಪದಕರಲಿ. 
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ಶ್ರೇ ಬ.ಕ್.ೆಹರಿಪರಸನದ   (ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 
ಕತೆಂಬಳಕ್ನಯಿ ಕಳಿ ಎೆಂದರ,ೆ ಅವರೆಲಿರೂ ಏತ್ಕ್ೆೆ ಹೆಗಲತ ಮತಟ್ಟಿಕ್ೂೆೆಂಡತ ರೆ್ೂೇಡಿಕ್ೊಳುಿತ್ನುರ?ೆ   

ಶ್ರೇಮತಿ ಭನರತಿ ಶೆಟ್ಟಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅದರ ಬಗೆೆ ಮನನಯ ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ 
ರ್ನಯಕರತ ಹೆೇಳಬೇೆಕತ.  ಅವರಿಗೆ ಕತೆಂಬಳಕ್ನಯಿ ಕಳಿ ಕ್ನಣತವುದಿಲಿ, ಭಯೇತ್ನಪದಕರತ (ಗೊೆಂದಲ) 
ಕ್ನಣತತಿುದೆ.  

ಶ್ರೇ ಬ.ಕ್.ೆಹರಿಪರಸನದ  :- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ಯನರ ಹೆಸರನತನ ಹೆೇಳುತಿುಲಿ.  
ಕಲಿಡಕೆದ ಭಯೇತ್ನಪದಕರತ ಎೆಂದತ ಈಗಲೂ ಹೆೇಳುತ್ುೆೇರೆ್, ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ವಗನಾವಣ್ೆ 
ಮನಡತತ್ನುರ.ೆ    

ಶ್ರೇ ಕ್ೊೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಬೆೇಕ್ನದರೆ ಮನನಯ ವಿರೂೆೇಧ 
ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ ಅದರ ಬಗೆೆ ಭಜರೆ್ ಮನಡಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಾ ವನಸುವ ಏನಲಿ.  

ಶ್ರೇ ಬ.ಕೆ್.ಹರಿಪರಸನದ  :- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಭಜರೆ್ ಮನಡತವುದಲಿ, ಅವರತ   ಕ್ಕೇತ್ಾರ್ೆ 
ಮನಡಲ್ಲ ಅರ್ಥವನ ಯಕ್ಷಗನನ ಮನಡಲ್ಲ.  

ಶ್ರೇ ಕೆ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ 
ಹೆೇಳುವ ಮನತ್ನತನ ಇಡಿೇ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನತ್ ೆ ರೆ್ೂೇಡತತಿುದನಾರ.ೆ  ಮನಸಿೆಗ ೆ ಬೆಂದ ಹನಗೆ 
ಮನತ್ರ್ನಡಿದರೆ ಹೆೇಗ?ೆ  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಆಯಿತ್ತ. ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂೆಳಿಿ.   

ಶ್ರೇ ಬ.ಕೆ್.ಹರಿಪರಸನದ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ yield ಆಗತತಿುಲಿ.   
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ಶ್ರೇಮತಿ ಭನರತಿ ಶೆಟ್ಟಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ವಿದೆಯ ಕಲ್ಲಸಿದ ಗತರತವನತನ 
ಭಯೇತ್ನಪದಕರತ ಎೆಂದತ ಹೆೇಳಿದರ,ೆ ಆ ಮನತ್ನತನ ಕ್ೆೇಳಲತ ರ್ನವು ತ್ಯನರಿಲಿ.  ನಮಗೆ ವಿದೆಯ 
ಕಲ್ಲಸಿದನಾರ.ೆ ಹನಗನದರೆ, ರ್ನವು ಭಯೇತ್ನಪದಕರ?ೆ  

ಶ್ರೇ ಬ.ಕ್.ೆಹರಿಪರಸನದ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಹಿೆಂದೂ ಪರತಿಷ್ನಾನ ಎೆಂದತ 
ಬಸವನಗತಡಿಯಲ್ಲಿದ.ೆ  ಯನವನಯವ ವಿದೆಯಯನತನ ಕಲ್ಲಸಿಕ್ೂೆಟ್ಟಿದನಾರೆ ಎೆಂದತ ಅವರತ ಹೆೇಳಿಕ್ೂೆಡತತ್ನುರೆ.   

ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶ   ಕೆ್.ರನಥೊೇಡ್   (ವಿರೊೇಧ ಪಕ್ಷದ ಮತಖ್ಯ ಸಚೆೇತ್ಕರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಭನರತಿ ಶೆಟ್ಟಿಯವರಿಗೆ ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಆಮೇಲೆ ಸಮಯ ನೇಡಿ.   

ಶ್ರೇ ಬ.ಕ್.ೆಹರಿಪರಸನದ  :- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ಏತ್ಕ್ೆೆ ಆ ರಿೇತಿ ಹೆೇಳುತಿುದಾೆೇರೆ್ 
ಎೆಂದರೆ, ಶ್ವಮಗೆದಲ್ಲಿ 144 ಸಕೆ್ಷನ್  ಜನರಿ ಇದತಾ, ಅದನತನ violate ಮನಡತತ್ನುರೆ, ಅವರ ಮೇಲ ೆ
ಯನವುದೆೇ ಪರಕರಣವನತನ ದನಖ್ಲ್ಲಸತವುದಿಲಿ.  ದಕ್ಷಿಣ ಕನನಡದಲ್ಲಿ ಕ್ೆಲವು ಕ್ನನೂನತಗಳನತನ ಕ್ೆೈಗೆ 
ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುಿತ್ನುರ,ೆ ಅವರ ಮೇಲೆಯೂ ಯನವುದೆೇ ಪರಕರಣವನತನ ದನಖ್ಲ್ಲಸತವುದಿಲಿ.  
ಆಳೆಂದವನಗಿರಬಹತದತ, ಭಟೆಳ ಆಗಿರಬಹತದತ. ಯನವ ಶಕ್ಕುಯಿೆಂದ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಂದಿದನಾರ,ೆ… 

(ಗೊೆಂದಲ) 

ಶ್ರೇಮತಿ ಭನರತಿ ಶೆಟ್ಟಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ಮೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೂೆೇದನಗ 144 
ಸಕೆ್ಷನ್  ಕ್ೆೇಸ್  ದನಖ್ಲ್ಲಸಿದನಾರೆ.  

ಶ್ರೇ ಕೆ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಒೆಂದತ ನಮಷ ನನನ ಮನತ್ನತನ 
ಮನನಯ ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ ಕ್ೆೇಳಲ್ಲ.  

(ಗೊೆಂದಲ) 
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ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಸಭನರ್ನಯಕರ ೆಈ ರಿೇತಿ ಮಧಯ ಎದತಾ ನೆಂತ್ತ ಮನತ್ರ್ನಡಿದರೆ 
ಹೆೇಗ?ೆ ಮದಲತ ಮನನಯ ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ ಮನತ್ರ್ನಡಲ್ಲ.  

(ಗೊೆಂದಲ) 

ಶ್ರೇಮತಿ ಭನರತಿ ಶೆಟ್ಟಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಕ್ನೆಂಗೆರಸ್  ಸಕ್ನಾರದವರತ ಕ್ೆೇಸ್  
ದನಖ್ಲ್ಲಸಿದನಾರ.ೆ   

(ಗೊೆಂದಲ) 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಸಭನರ್ನಯಕರ,ೆ ಈ ರಿೇತಿ ಮ ನಡಿದರೆ ಸರಿಹೊೇಗತವುದಿಲಿ.  ದಯವಿಟತಿ 
ಮನನಯ ಭನರತಿ ಶೆಟ್ಟಿಯವರಿಗ ೆಕತಳಿತ್ತಕ್ೂೆಳಿಲತ ಹೆೇಳಿ. 

ಶ್ರೇ ಬ.ಕೆ್.ಹರಿಪರಸನದ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಜಮತಾ ಮತ್ತು ಕ್ನಶ್ೀರದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯಪನಲ್  
ಮಲ್ಲೇಕ ರವರತ ಏರೆ್ೆಂದತ ಹೆೇಳುತ್ನುರ ೆಎೆಂದರೆ,…   

ಶ್ರೇ ಆಯನೂರತ ಮೆಂಜತರ್ನಥ  (ಪದವಿೇಧರರ ಕ್ೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಒೆಂದತ 
ಪನಯಿೆಂಟ  ಆಫ್  ಆಡಾರ.  

ಶ್ರೇ ಬ.ಕೆ್.ಹರಿಪರಸನದ  :- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ yield ಆಗಿಲಿ. 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಆಯನೂರತ ಮೆಂಜತರ್ನಥ ರವರತ ಪನಯಿೆಂಟ  ಆಫ್  ಆಡಾರ  
ಬಗೆೆ ಹೆೇಳುತಿುದತಾ, ತ್ನವು yield ಆಗಬೆೇಕ್ನಗತತ್ುದೆ.  

ಶ್ರೇ ಬ.ಕೆ್.ಹರಿಪರಸನದ  :- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ಬೆಳಗೆೆ ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಎದನಾಗ 
ಅವರತ yield ಆಗಲ್ಲಲಿ.  
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ಶ್ರೇ ಕೆ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಪನಯಿೆಂಟ  ಆಫ್  ಆಡಾರ  
ಮೇಲ ೆಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಎದಿಾರತವುದತ.   

ಶ್ರೇ ಬ.ಕ್.ೆಹರಿಪರಸನದ  :- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ಬೆಳಗೆೆ ಪನಯಿೆಂಟ  ಆಫ್  ಆಡಾರ  
ಬಗೆೆ ಯ್ಕೇ ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಎದತಾ ನೆಂತ್ನಗ ಮನನಯ ಆಯನೂರತ ಮೆಂಜತರ್ನಥ ರವರತ yield ಆಗಲ್ಲಲಿ.   

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರ,ೆ ಇದತ ಶ್ನಯ ವೆೇಳಯೆಲಿ.  ಶ್ನಯ 
ವೆೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಪನಯಿೆಂಟ  ಆಫ್  ಆಡಾರ  ಮೇಲೆ ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಅವಕ್ನಶ ಇರತವುದಿಲಿ.  ಮನನಯ 
ಆಯನೂರತ ಮೆಂಜತರ್ನಥ ರವರೆ ತ್ನವು ಮನತ್ರ್ನಡಿ.   

ಶ್ರೇ ಆಯನೂರತ ಮೆಂಜತರ್ನಥ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ತ್ನವು ನೇಡತವ ಅಜೆೆಂಡನ ಮೇಲೆ 
ಬನಧಯಸಾರನಗಿ ರ್ನವಲೆಿರೂ ಚಚೆಾ ಮನಡಲತ ಪನಲೂೆೆಳುಿತ್ೆುೇವೆ.   ತ್ನವು ಯನವ ವಿಚನರದ ಮೇಲೆ 
ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಅನತಮತಿ ನೇಡತತಿುೇರೊೇ, ಅದರಲ್ಲಿ ರ್ನವು ಪನಲೂೆೆಳುಿವುದತ ನಮಾ ಕತ್ಾವಯವನಗಿದತಾ, 
ರ್ನವು ಆ ಕ್ೆಲಸವನತನ ಮನಡತತಿುದೆಾೇವ.ೆ  ಹನಗೆಯ್ಕೇ ಇವತ್ತು ನಯಮ 68ರ ರಡಿ ಯನವ ವಿಷಯದ 
ಕತರಿತ್ತ ಸದನದ ಮತೆಂದ ೆ ತ್ರಲನಗಿದೆ, ಆ framework ನೆಂದ ವಿಷಯ ಹೊರಗ ೆ ಹೂೆೇಗತತಿುದೆ.  
ಇವತಿುನ ಅಜೆೆಂಡನದಲ್ಲಿ “ರನಜಯದ ಕ್ನನೂನತ ಹನಗೂ ಸಮನಜ ರಕ್ಷಕರನಗಿರತವ ಕ್ೆಲವು ಪೂೆಲ್ಲೇಸರತ 
ಹಣ ಸೆಂಪನದರೆ್ಗನಗಿ ಭರಷಿಚನರದಲ್ಲಿ ತ್ೂೆಡಗಿರತವ ಕತರಿತ್ತ ಮತೆಂದತವರೆದಿರತವ ಚಚೆಾ” ಎೆಂದತ ಇದ.ೆ  
ಕ್ೆಲವು ಪೂೆಲ್ಲೇಸರತ ಭರಷಿಚನರದಲ್ಲಿ ತ್ೊಡಗಿದನಾರೆ ಎೆಂಬ ಅೆಂಶದ ಕತರಿತ್ತ ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ 
ಪರಸನುಪ ಮನಡಿದನಾರ.ೆ  ಹನಗನಗಿ ಕ್ೆಲವು ಪೂೆಲ್ಲೇಸರತ ಎನತನವ ವಿಚನರ ಬಟತಿ, around the bush 
ಹೆೇಗ ೆಸನಧಯವನಗತತ್ುದೆ? ನಯಮ 68 ರಲ್ಲಿರತವ ವಿಷಯವು ಸಪಷಿವನಗಿದೆ.  ಹನಗನಗಿ ತ್ನವು ನಮಾಲಿರ 
ಸಹನಯಕ್ೆೆ ಬರಬೆೇಕತ, ತ್ನವು ಯನವುದರ ಮೇಲೆ ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಅನತಮತಿ ನೇಡಿದಿಾೇರೊ, ಅದರ ಬಗೆೆ 
ನರಗಾಳವನಗಿ ಎಷತಿ ಹೂೆತ್ತು ಬೆೇಕ್ನದರೂ ಮನತ್ರ್ನಡಲ್ಲ, ಅದರ ಬಗೆೆ ನಮಾ ಸಮಸೆಯ ಏನಲಿ.  ಆದರೆ, 
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ವಿಷಯವನತನ ಬಟತಿ ಹೊರಗೆ ಹೊೇದನಗ ಅದನತನ ನಯೆಂತಿರಸಬೆೇಕ್ನದ ನಮಾ ಮನನಟರ  ತ್ನವೇೆ.  
ದಯವಿಟತಿ ತ್ನವು ನಮಾ ಸಹನಯಕ್ೆೆ ಬರಬೆೇಕ್ೆೆಂದತ ಪನರರ್ಥಾಸತತ್ುೆೇರೆ್.   

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಆಯಿತ್ತ.   

ಶ್ರೇ ಬ.ಕೆ್.ಹರಿಪರಸನದ :- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಗೃಹ ಸಚಿವರತ “ಪತಿರಕ್ೆಯಲ್ಲಿ 
ವರದಿಯನಗಿರತವ ಇಲಿ, ಸಲಿದ ವಿಚನರದ ಬಗೆೆ ಹೆೇಳುವುದಕ್ೆೆ ಹೂೆೇಗಬೆೇಡಿ, ಸಲಹ ೆ ನೇಡಿ” ಎೆಂದತ 
ಹೆೇಳಿದಾರತ.  ಹನಗನಗಿ, ರ್ನನತ ಏತ್ಕ್ೆೆ ಆ ರಿೇತಿ ಆಗತತಿುದ ೆಎೆಂದತ ಸಲಹೆಯನತನ ನೇಡತತಿುದಾೆೇರೆ್.   

ಶ್ರೇ ಆಯನೂರತ ಮೆಂಜತರ್ನಥ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಪನಯಿೆಂಟ  ಆಫ್  ಆಡಾರ  
ಮೇಲ ೆತ್ನವು ರೂಲ್ಲೆಂಗ  ನೇಡಲ್ಲಲಿವೆೆಂದರೆ, ಮತೆಂದ ೆಹೆೇಗ ೆಮನತ್ರ್ನಡತವುದತ?   

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಆಯನೂರತ ಮೆಂಜತರ್ನಥ ರವರೆ, ರ್ನನತ ಈಗನಗಲೆೇ 
ವಿಷಯವನತನ ಬಟತಿ ಬೇೆರೆ ವಿಚನರವನಗಿ ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಹೊೇಗಬನರದತ ಎೆಂದತ ಹೆೇಳಿದೆಾೇರ್.ೆ  

ಶ್ರೇ ಆಯನೂರತ ಮೆಂಜತರ್ನಥ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಆಗಲ್ಲ.  ಆದರೂ ತ್ನವು 
ರೂಲ್ಲೆಂಗ  ನೇಡಬೇೆಕತ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಆಯಿತ್ತ. ಮನನಯ ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರ,ೆ ವಿಷಯವನತನ ಬಟತಿ 
ದಯವಿಟತಿ ಬೆೇರ ೆವಿಚನರವನಗಿ ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಹೂೆೇಗಬನರದತ. ಅವರಿವರ ಹೆಸರತ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳಿಬೆೇಡಿ. 
Provoke ಮನಡಬೇೆಡಿ.  

ಶ್ರೇ ಬ.ಕ್.ೆಹರಿಪರಸನದ  :- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ದತಡತಾ ಎಲೆಿಲ್ಲಿ ಹೂೆೇಗಿದೆ ಎೆಂದತ 
ಹೆೇಳುತಿುದೆಾೇರೆ್.  ಮನನಯ ಗೃಹ ಸಚಿವರತ ವಗನಾವಣ್ೆಗ ೆದತಡಿಾಲಿ, ಆದರೂ ಪತಿರಕ್ಯೆಲ್ಲಿ ವರದಿಯನಗಿದೆ 
ಎೆಂದತ ಏನತ ಹೆೇಳಿದನಾರೆ, ಅದಕ್ೆೆ ಒೆಂದತ ಉದನಹರಣ್ೆಯನತನ ನೇಡಿ, ಎಲೆಿಲ್ಲಿ ಹಣ ಹೊೇಗಿದೆ 
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ಎನತನವುದನತನ ಹೆೇಳುತ್ೆುೇರ್ೆ.  “CBI to probe former J&K Governor Satya Pal Malik’s 
bribery charges.”  ಒಬು ಗೌವನಾರ  ಸೆಂವಿಧನನಕವನಗಿ,… 

(ಗೊೆಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಅರಗ ಜ್ಞನರೆ್ೇೆಂದರ (ಗೃಹ ಸಚಿವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮತ್ೆು ತ್ಮಾ ರೂಲ್ಲೆಂಗ  
ಉಲಿೆಂಘರ್ೆಯನಗತತಿುದೆ.   

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರ,ೆ ಅವರತ ನಮಾ ರನಜಯದವರನಗಿಲಿ.  
ತ್ಮಾ ಸಮಯ ಮತಗಿದಿದೆ.  ಮನನಯ ಸಚಿವರೆ ತ್ನವು ಉತ್ುರ ನೇಡಿ.  

(ಗೊೆಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಬ.ಕೆ್.ಹರಿಪರಸನದ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಸತಮನರತ ರೂ.10.00 ಲಕ್ಷ, ದಿೆಂದ 
ರೂ.೩0.00 ಲಕ್ಷ,… (ಗೊೆಂದಲ) ಬೆೆಂಗಳೂರಿನ ಒೆಂದತ ಸೆಿ ೇಷನ್  ನಲ್ಲಿ …. Land deal 
ಮನಡತತ್ನುರ.ೆ ಹಣ ಕ್ನಣದ ಕ್ೆೈಗಳು (ಗೊೆಂದಲ) ಇವತ್ತು ಸೆಂಘ ಪರಿವನರ, (ಗೊೆಂದಲ) ಬ.ಜೆ.ಪಿ.  
ಶ್ರೇಮೆಂತ್ ಆಡಳಿತ್ ಪಕ್ಷ. (ಗೊೆಂದಲ)  

(ಗೊೆಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶ   ಕ್ೆ.ರನಥೊೇಡ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಬೆೇರಯೆವರತ ಸಹ ಆ ವಿಚನರವನಗಿ 
ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಸಹಿ ಮನಡಿಕ್ೊಟ್ಟಿದಾೆೇವೆ. 

(ಗೊೆಂದಲ) 



   288 
                                        ವಿಪ/೩೦-೦೩-೨೦೨೨ 
  

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

ಶ್ರೇ ಆರ.ಬ.ತಿಮನಾಪೂರ (ವಿಧನನಸಭೆಯಿೆಂದ ಚತರ್ನಯಿತ್ರನದವರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈ ರಿೇತಿ ಮನಡತವುದತ ಸರಿಯನದ ಕರಮ ಅಲಿ.   

(ಗೊೆಂದಲ) 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಏನತ ಎರಡತ ತ್ನಸತ ಮನತ್ರ್ನಡಿದಿಾೇರಿ. ಎಷತಿ ಹೂೆತ್ತು ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುೇರಿ? 
ಯನರಿಗೂ ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಅವಕ್ನಶ ನೇಡತವುದಿಲಿ.  ಮನನಯ ಸಚಿವರೆ ತ್ನವು ಉತ್ುರ ನೇಡಿ.  

(ಗೊೆಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಕೆ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ 
ಏನತ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದನಾರೆ? 

(ಗೊೆಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಆರ.ಬ.ತಿಮನಾಪೂರ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನವು ಸಕ್ನಾರದ ಪರವನಗಿ 
(ಗೊೆಂದಲ) ಈ ರಿೇತಿ ಮನಡತವುದತ ಸರಿಯಲಿ.  

(ಗೊೆಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶ   ಕೆ್.ರನಥೊೇಡ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಆಮೇಲೆ ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರ ನೇಡಲ್ಲ.  

(ಗೊೆಂದಲ) 

ಶ್ರೇಮತಿ ಭನರತಿ ಶೆಟ್ಟಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಆ ರಿೇತಿ ಮನತ್ರ್ನಡಿದರೆ ಏನತ ಉತ್ುರ 
ನೇಡಬೆೇಕತ?  

(ಗೊೆಂದಲ) 
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ಶ್ರೇ ಆಯನೂರತ ಮೆಂಜತರ್ನಥ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ 
ರ್ನಯಕರತ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಮನತ್ರ್ನಡಲ್ಲ.  ಎಲಿದಕೂೆ ಮನನಯ ಪರಕ್ನಶ  ಕ್.ೆ ರನಥೊೇಡ್ ರವರತ 
ಏತ್ಕ್ೆೆ ಎದತಾ ನೆಂತ್ತ ಕ್ೂೆಳುಿತ್ನುರ.ೆ  

(ಗೊೆಂದಲ) 

ಶ್ರ ಪರಕ್ನಶ   ಕೆ್.ರನಥೂೆೇಡ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ನೆಂತ್ತ ಕ್ೂೆಳುಿವುದತ ನನನ ಹಕತೆ. 
Who is he to tell me? 

(ಗೊೆಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಆಯನೂರತ ಮೆಂಜತರ್ನಥ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಆ ರಿೇತಿ ಎದತಾ 
ನೆಂತ್ತಕ್ೂೆಳುಿವುದಕ್ೆೆ ಮನನಯ ಪರಕ್ನಶ  ಕ್.ೆರನಥೂೆೇಡ್ ರವರ ಸಿೇಟ ನಲ್ಲಿ ಮತಳುಿ ಇದೆಯ್ಕೇ?  

(ಗೊೆಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶ   ಕ್.ೆರನಥೊೇಡ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ನನನ ಸಿೇಟ ನಲ್ಲಿ ಮತಳುಿ ಇಲಿ.  ರ್ನನತ 
ತ್ಮಾ ಹತಿುರ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದೆಾೇರ್ೆ.  ಆಯನೂರತ ಮೆಂಜತರ್ನಥ  ಏತ್ಕ್ೆೆ ನನನ ಬಗೆೆ ಮನತ್ರ್ನಡಬೆೇಕತ?   

(ಗೊೆಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಆಯನೂರತ ಮೆಂಜತರ್ನಥ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಪರಕ್ನಶ  ಕ್.ೆರನಥೊೇಡ್ ರವರ 
ತ್ಮಾ ಕಡ ೆತಿರತಗಿಕ್ೊೆಂಡತ ಮನತ್ರ್ನಡಬೆೇಕತ.  ನನನ ಕಡ ೆತಿರತಗಿಕ್ೊೆಂಡತ ಮನತ್ರ್ನಡಬನರದತ.  

(ಗೊೆಂದಲ) 
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ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂೆಳಿಿ. ಮನನಯ ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರ ೆ ತ್ಮಾ ಸಮಯ 
ಮತಗಿದಿದ.ೆ  ಸಕ್ನಾರ ಉತ್ುರ ನೇಡಲ್ಲ.   

(ಗೊೆಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಬ.ಕೆ್.ಹರಿಪರಸನದ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ರೆ್ೇರವನಗಿ ಆಪನದರೆ್ 
ಮನಡತತಿುದೆಾೇರ್.ೆ ಕ್ೆೇಶವ ಕೃಪ (ಈ ಹೆಂತ್ದಲ್ಲಿ ಗದಾಲ ನಡಯೆತತಿುದತಾ, ಮನನಯ ಸದಸಯರತ 
ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುರತವುದತ ಕೆ್ೇಳಿಸತತಿುರಲ್ಲಲಿ) ಬ.ಜೆ.ಪಿ. ಈ ಹಣದಿೆಂದ ಸೆಂಘ ಪರಿವನರ   

(ಗೊೆಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಕ್ೊೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಆ ರಿೇತಿ ಸತಮಾರ್ೆ 
ಮನತ್ರ್ನಡತವುದನತನ ಕ್ೆೇಳಲತ ಆಗತವುದಿಲಿ. ಕ್ೆೇಶವ ಕೃಪ ಕತರಿತ್ೆಂತ್ೆ ಹನಗೂ ಸೆಂಘ ಪರಿವನರ 
ಕತರಿತ್ೆಂತ್ ೆಮನನಯ ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ ಮನತ್ರ್ನಡಿರತವುದನತನ ತ್ನವು ಕಡತ್ದಿೆಂದ ತೆ್ಗೆಸಿ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಸಭನರ್ನಯಕರ,ೆ ತ್ನವು ಆ ಕತರಿತ್ತ ಬರೆದತ ಕಳುಹಿಸಿ. ರ್ನನತ 
ಪರಿಶ್ೇಲರೆ್ ಮನಡತತ್ೆುೇರ್ೆ.  

(ಗೊೆಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಬ.ಕೆ್.ಹರಿಪರಸನದ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ಅವರಿಗೆ ಹೆೇಳುತಿುಲಿ, (ಗೊೆಂದಲ) 
ಹೆೇಳುತಿುದೆಾೇರೆ್.   

ಶ್ರೇ ಕೆ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ 
ಮನತ್ರ್ನಡಿರತವುದನತನ ಕಡತ್ದಿೆಂದ ತೆ್ಗೆಸಿ.  
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(ಗೊೆಂದಲ) 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಯನವುದತ ಕಡತ್ಕ್ೆೆ ಹೊೇಗಬನರದತ.  ಸಭನರ್ನಯಕರ ೆನನಗ ೆಪತ್ರ ಬರೆದತ 
ಕಳುಹಿಸಿಕ್ೂೆಡಿ, ರ್ನನತ ತಿೇಮನಾನವನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುಿತ್ೆುೇರೆ್.  ಮನನಯ ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರೆ, 
ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂೆಳಿಿ.  ಸಕ್ನಾರ ಉತ್ುರ ನೇಡಲ್ಲ.  

(ಗೊೆಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಬ.ಕೆ್.ಹರಿಪರಸನದ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ ಬೆೇರ ೆ ಸದಸಯರತ ನಯಮ ೬೮ ರಡಿ 
ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಸಹಿ ಮನಡಿ ಕಳುಹಿಸಿಕ್ೂೆಟ್ಟಿದನಾರೆ. 

             (ಮತೆಂದತ) 

(749) 30.03.2022/4.10/ಎಸ್ ಕ್-ೆಬಎನ್ ಎಸ್            (ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಾತಿ) 

(ಗೊೆಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಅರಗ ಜ್ಞನರ್ೆೇೆಂದರ (ಗೃಹ ಸಚಿವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ವಿರೂೆೇಧ 
ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ….  

(ಗೊೆಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಆರ .ಬ. ತಿಮನಾಪೂರ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇದತ ಸರಿಯನದ ಕರಮವಲಿ. 

ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆುೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಒೆಂದತ ನಮಷ. 
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ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಮರಿತಿಬೆುೇಗೌಡರೆೇ, ತ್ನವು ಎರಡತ ಗೆಂಟೆ ಸಮಯವನತನ 
ತೆ್ಗೆದತಕ್ೂೆೆಂಡತ ಮನತ್ರ್ನಡಿದಿಾೇರಿ.  (ಗೊೆಂದಲ) ತ್ಮಗೆ ಹೆೇಳುವವರತ ಮತ್ತು ಕ್ೆೇಳುವವರತ ಯನರೂ 
ಇಲಿವೆೇ? ನನನ ಮನತ್ನತನ ಸಾಲಪ ಕ್ೆೇಳಿ.  ದಯವಿಟತಿ, ಎಲಿರೂ ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂೆಳಿಿ.  

(ಗೊೆಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಅರಗ ಜ್ಞನರೆ್ೇೆಂದರ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ... 

(ಗೊೆಂದಲ) 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಗೃಹ ಸಚಿವರೆೇ, ಒೆಂದತ ನಮಷ ಇರಿ. (ಗೊೆಂದಲ) ನನನ 
ಕಡಯೆಿೆಂದ ಹೆೇಳಿಸಿಕ್ೂೆಳಿಬೆೇಡಿ. ನಯಮ 68 ರಡಿಯಲ್ಲಿನ ಸೂಚರೆ್ಯಲ್ಲಿ ಮನನಯ ಸದಸಯರತ 
ಯನರೆಲನಿ ಸಹಿ ಮನಡಿದಿಾೇರಿ, ಅವರಿಗೆ ಮನತ್ರ ತ್ಲನ ಐದತ ನಮಷಗಳೆಂತ್ೆ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕ್ೆೆ ಅವಕ್ನಶ 
ಕ್ೊಡತತ್ುೆೇರೆ್. 

ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆುೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಆಗಲ್ಲ. ಅದರೆಂತ್ ೆ ನಗಗ ೆ ಐದತ ನಮಷ 
ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕ್ೆೆ ಅವಕ್ನಶ ಕ್ೊಡಿ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಮರಿತಿಬೆುೇಗೌಡರೆೇ, ನಡತವೆ ಎದತಾ ಮನತ್ರ್ನಡಿದರ,ೆ ನನನದೆೇ 
ಆದೆಂತ್ಹ ಭನಷ್ಯೆನತನ ಬಳಸಬೆೇಕ್ನಗತತ್ುದೆ. ನನನ ಅನತಮತಿ ಇಲಿದೆೇ ತ್ನವು ಏತ್ಕ್ೆೆ 
ಮನತ್ನರ್ನಡತತಿುೇರಿ? ತ್ನವು ಹಿರಿಯ ಸದಸಯರನಗಿದತಾ, ತ್ಮಗೆ ಬತದಿಿ ಇಲಿವೆೇ? ದಯವಿಟತಿ 
ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂೆಳಿಿ. ಮನನಯ ಆರ.ಬ. ತಿಮನಾಪೂರರವರೇೆ, ತ್ನವು ಮನತ್ರ್ನಡಿ.  

ಶ್ರೇ ಆರ .ಬ.ತಿಮನಾಪೂರ (ವಿಧನನಸಭೆಯಿೆಂದ ಚತರ್ನಯಿತ್ರನದವರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಭರಷ್ನಿಚನರ ಎನತನವುದತ ಯನವನಯವ ಇಲನಖಯೆಲ್ಲಿ ಇದಯೆ್ಕೆಂದತ ಈಗನಗಲೆೇ 
ಸನಕಷತಿ ಶನಸಕ ಮತ್ರರತ ಮನತ್ರ್ನಡಿದನಾರೆ.  ಆದರ ೆ ಜನರಿಗ ೆ ರಕ್ಷಣ್ೆ ಕ್ೊಡತ್ಕೆೆಂರ್ಥ ಪೊಲ್ಲೇಸ್ 
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ಇಲನಖಯೆಲ್ಲಿಯ್ಕೇ ಈ ಲೆಂಚಗತಳಿತ್ನ ನಡದೆರ ೆಅದರಿೆಂದ ಸನಮನನಯ ಜನರಿಗ,ೆ ಬಡವರಿಗೆ, ದಲ್ಲತ್ರಿಗ ೆ
ಅರ್ನಯಯವನಗತತಿುದೆಯ್ಕೇ ವಿನಃ ಹಣವೆಂತ್ರಿಗ ೆ ಏನೂ ಅರ್ನಯಯ ಆಗತವುದಿಲಿ. ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಸನಮನನಯವನಗಿ ಮನನಯ ಶನಸಕರ ಶ್ಫನರಸತೆ ಪತ್ರದ ಮೇಲೆ ವಗನಾವಣ್ೆ ಆಗತತಿುದೆ. 
ಈ ವಗನಾವಣ್ೆ ಯನವ ರಿೇತಿ ಆಗತತಿುದಯೆ್ಕೆಂದರ,ೆ ಇವತಿುನ ದಿವಸ ಆ ಶನಸಕರತ ಮರ್ೆಯಲ್ಲಿ 
ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂೆಳುಿವುದಕ್ೆೆ ಬಡತತಿುಲಿ. ಅವರ ಕ್ನಯಾಕತ್ಾರತ, ಜನತಿ ಇವೆಲಿವೂ ರೆ್ೂೇಡಿಕ್ೊೆಂಡತ 
ವಗನಾವಣ್ೆ ನಡಯೆತತಿುದೆ. ಜನತಿೇಯತ್ ೆಆಧನರದ ಮೇಲೆ ವಗನಾವಣ್ೆಯನದರೆ ಅದತ ಸಹ ಭರಷ್ನಿಚನರ 
ಅಲಿವೆೇನತ? ಹಣವೆಂದನತನ ಕ್ೊಟಿರಷ್ೆಿೇ ಭರಷ್ನಿಚನರ ಅಲಿ. ಇದತ ಯನವ ರಿೇತಿ ನಡಯೆತತಿುದೆಯ್ಕೆಂದರೆ, 
ನನಗ ೆ ಅರ್ಥಾವನಗತತಿುಲಿ. ಪೊಲ್ಲೇಸ್ ನವರ ರೆ್ೇಮಕ್ನತಿ ಮತ್ತು ವಗನಾವಣ್ೆ ಕತರಿತ್ೆಂತೆ್ ಹೆೈಕ್ೊೇಟ ಾ 
ಮತ್ತು ಸತಪಿರೇೆಂ ಕ್ೂೆೇಟ ಾ ನದೆೇಾಶನದ ಮೇರಗೆ ೆಅವರತ ಒೆಂದತ ಮೆಂಡಳಿಯನತನ ಸನಾಪರ್ ೆಮನಡಿದನಾರೆ. 
ಆ ಆಡಳಿತ್ ಮೆಂಡಳಿ ಪೂೆಲ್ಲೇಸ್  ಇಲನಖಯೆಲ್ಲಿದಾರೂ ಸಹ ಅದರೆಂತ್ಹ ನಷ್ಟ್ೆರಯವನದ ಮೆಂಡಳಿ 
ಮತ್ೊುೆಂದತ ಇಲಿ.  

ಮನನಯ ಸಚಿವರೆೇ, ಕ್ೂೆೇಟ ಾನವರ ನದೇೆಾಶನದೆಂತ್ೆ ತ್ನವು ಯನವತ್ನುದರೂ ಸಭ ೆ ಮನಡಿ 
ಪೊಲ್ಲೇಸ್ ನವರ ವಗನಾವಣ್ೆಯನತನ ಮನಡಿದಿಾೇರನ? ಆ ಕ್ೊೇಟ ಾಗೆ ಅವಮನನ ಮನಡಿರತ್ಕೆೆಂರ್ಥ 
ಘಟರ್ೆಗಳು ಸಕ್ನಾರದಿೆಂದ ಆಗತತಿುವೆ. ಬರಿೇ ನಮಾ ಸಕ್ನಾರ ಅಧಿಕ್ನರದಲ್ಲಿದನಾಗ ಮನತ್ರವಲಿದೆೇ ನಮಾ 
ಸಕ್ನಾರ ಅಧಿಕ್ನರದಲ್ಲಿದನಾಗಲೂ ಕೂಡ ಇೆಂತ್ಹ ಘಟರೆ್ಗಳು ನಡದೆಿವ.ೆ ದಯಮನಡಿ ಇವತ್ನುದರೂ ಆ 
ಕ್ೊೇಟ ಾ ನದೆೇಾಶನದೆಂತೆ್ ವಗನಾವಣ್ೆ ಮನಡತತಿುೇರನ? ಮನನಯ ಗೃಹ ಸಚಿವರೇೆ ತ್ನವು ಇದಕ್ೆೆ ಧೆೈಯಾ 
ಮನಡತತಿುೇರನ? ನಮಾೆಂದ ಆಗತವುದಿಲಿ ಅಲಿವೇೆ? ಯನವ ವಯಕ್ಕು ತ್ನನ ಸಾೆಂತ್ ಬಲದಿೆಂದ ಅಧಿಕ್ನರಕ್ೆೆ 
ಬೆಂದತ ಸರ್ನಾನಯ ಮತಖ್ಯಮೆಂತಿರಗಳನಗತತ್ನುರೊೇ ಅವರಿಗೆ ಮನತ್ರ ಇೆಂತ್ಹದಾನತನ ಮನಡಲತ 
ಸನಧಯವನಗತತ್ುದೆಯ್ಕೇ ಹೂೆರತ್ತ, ರ್ನನತ ಅವರಿವರ ಬಲದಿೆಂದ ಮತಖ್ಯಮೆಂತಿರಯನದನಗ ಇೆಂತ್ಹ 
ಕಠಿಣವನದ ನಲತವುಗಳನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುಿವುದಕ್ೆೆ ಸನಧಯವನಗತವುದಿಲಿ.  ಇೆಂತ್ಹವರಿೆಂದ ಅದನತನ ರ್ನವು 
ನರಿೇಕ್ೆ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಆಗತವುದಿಲಿ. ಆದನಗೂಯ ಮನನಯ ಗೃಹ ಸಚಿವರ  ಬಗೆೆ ಸನಕಷತಿ ಜನ ಬಹಳ 
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ಒಳೆಿಯವರತ, ಸೆಂಭನವಿತ್ರತ, ಅವರೆಂರ್ಥ ವಯಕ್ಕುಯ್ಕೇ ಬೆೇರ ೆಯನರೂ ಇಲಿವೆೆಂದತ ಹೇೆಳುತಿುರತವನಗ, ಇನತನ 
ಆ ಪೊಲ್ಲೇಸ್ ನವರತ ಸರ್ನಾನಯ ಗೃಹ ಸಚಿವರ ಅಧಿಕ್ನರ ದತರತಪಯೇಗಪಡಿಸಿಕ್ೂೆಳಿದೇೆ 
ಇರತತ್ನುರಯೆ್ಕೇ?  

ನಮಾ ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜಯದ ಪೊಲ್ಲೇಸ್ ನವರತ ಸನಕಷತಿ ದಕ್ಷತ್ೆವುಳಿವರನಗಿದನಾರೆ. ಇಡಿೇ 
ರನಷರದಲ್ಲಿಯ್ಕೇ ದಕ್ಷತ್ೆಯಲ್ಲಿ ನಮಾ ರನಜಯದ ಪೂೆಲ್ಲೇಸ್ ನವರತ ದಕ್ಷತ್ೆವುಳಿವರತ ಎನತನವುದತ ಒೆಂದತ 
ಕಡಯೆನದರೆ, ಇರ್ೂೆನೆಂದತ ಕಡ ೆ ಅವರತ ಸನಕಷತಿ ಭರಷ್ನಿಚನರದಲ್ಲಿ ತ್ೊಡಗಿದನಾರ.ೆ ಉದನಹರಣ್ೆಗ ೆ
ಹೆೇಳುವುದನದರೆ,  ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನವು ಯನವುದೆೇ ಸನಿರ  ಹೊೇಟೆಲ್ ಗಳಿಗೆ ಹೊೇಗಿ 
ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂೆೆಂಡರೂ ಕೂಡ ನಮಾ ರನಜಯದ ಪೂೆಲ್ಲೇಸ್ ನವರತ ಸಿವಿಲ್  ಡರೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ಯನವುದೊೇ ಒೆಂದತ 
ಜಮೇನನ ನಕ್ನಶ ೆ ಇಟತಿಕ್ೂೆೆಂಡತ ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂೆೆಂಡಿರತತ್ನುರೆ. ಉದನಹರಣ್ೆಗೆ ಹೆೇಳುವುದನದರೆ, 
ವಿಜಯನಗರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇ ರನಜೆೇಶ  ಎೆಂಬತವವರ ಮನಲ್ಲೇಕತ್ಾದಲ್ಲಿ ಒೆಂದತ ಬಲ್ಲಾೆಂಗ  ಇತ್ತು. ಆ ಬಲ್ಲಾೆಂಗ  
ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುಿವುದಕ್ೆೆ ಅವನ ಹತಿುರ ಖನಲ್ಲ ಪೆೇಪರ  ಮೇಲೆ ಸಹಿ ಮನಡಿಸಿಕ್ೂೆೆಂಡಿರತತ್ನುರೆ. ಆದರೆ, ಆತ್ 
ಹೊನನಪಪ ಎೆಂಬತವವರಿಗೆ ಮನರನಟಮನಡತತ್ನುರೆ. ನೆಂತ್ರ ಶ್ರೇ ಶ್ವಕತಮನರ ಎನತನವ ಡಿ.ವೆೈ.ಎಸ್ .ಪಿ 
ಯವರ ತ್ಮಾ ಎೆಂದತ  ಹೇೆಳಿಕ್ೂೆೆಂಡತ,  ಸತಮನರತ 18 ವಷಾಗಳನದರೂ ಕೂಡ ಇವತಿುಗೂ ಕೂಡ ಆ 
ಬಲ್ಲಾೆಂಗ  ಖನಲ್ಲ ಮನಡತತಿುಲಿ. ಅದರ ಬಗೆೆ ಕ್ೇೆಸ್  ದನಖ್ಲ್ಲಸಲತ ಪೂೆಲ್ಲೇಸ್  ಠನಣ್ಗೆ ೆಹೊೇದರ ೆಅವರತ 
ಎಫ್ .ಐ.ಆರ . ದನಖ್ಲ್ಲಸತವುದಿಲಿ. ಪನಪ, ಈಗ ಹೂೆನನಪಪ ಎನತನವವರತ ಸತ್ತುಹೂೆೇಗಿದನಾರೆ. ಆತ್ನ 
ಹೆೆಂಡತಿಗ ೆ ಕ್ನಯನೆರ  ಬೆಂದಿದ.ೆ ಅವರಿಗೆ ಒೆಂದತ ಹೆಣತಾಮಗತ ಕೂಡ ಇದೆ. ಇವತಿುನ ದಿವಸ ಅವರಿಗೆ 
ಜಿೇವಭಯ ಇರತವುದರಿೆಂದ ಯನವುದೂೆೇ ಒೆಂದತ ಹಳಿಿಯಲ್ಲಿ ಬದತಕತ್ಕೆೆಂತ್ಹ ವನತ್ನವರಣ 
ಸೃಷ್ಟ್ಿಯನಗಿದೆ. ಈ ರಿೇತಿ ಆದಲ್ಲಿ ಪೂೆಲ್ಲೇಸ್  ಇಲನಖಯೆಿೆಂದ ಯನವ ಜನರಿಗ ೆರ್ನಯಯ ಕ್ೊಡತವುದಕ್ೆೆ 
ಸನಧಯವನಗತತ್ುದೆ? ಇೆಂತ್ಹ ಹಲವನರತ ಕ್ೆೇಸ್ ಗಳಿವೆ.  ಬಡವರತ ಊರತ ಬಟತಿ ಹೂೆೇಗತವುದತ, ಕ್ೆಲವರತ 
ಜಿೇವಭಯದಿೆಂದ ತ್ಲತೆ್ಪಿಪಸಿಕ್ೂೆಳುಿವುದತ ಇೆಂತ್ಹವುಗಳೆಲನಿ ಆಗತತಿುದ.ೆ ಇವತಿುನ ದಿವಸ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ 
ಯನವನಗ ಏನತ ಆಗತತ್ುದೊೇ ಎನನತ್ಕೆೆಂರ್ಥ ಭಯ ಕ್ನಡತತಿುದೆ. ಮತ್ೆು ಪೂೆಲ್ಲೇಸ್  ಇಲನಖಯೆಲ್ಲಿ 
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ವಗನಾವಣ್ೆಗ ೆಕನಷಿ ಎರಡತ ವಷಾಗಳು ಎೆಂದತ ಇದತಾದನತನ ಒೆಂದತ ವಷಾಕ್ೆೆ ಏತ್ಕ್ನೆಗಿ ತ್ೆಂದಿದನಾರೆ? 
ಈ ರಿೇತಿ ಆದಲ್ಲಿ ಏನತ ಆಡಳಿತ್ ಸತಧನರಣ್ೆ ಮನಡತವುದತ? ಯನವ ಪತರತಷ್ನರ್ಥಾಕ್ನೆಗಿ ಅವರ 
ವಗನಾವಣ್ೆಗಳನಗತತಿುವ?ೆ ಪೂೆಲ್ಲೇಸ್  ಇಲನಖಯೆಲ್ಲಿ ಕ್ಲೆವು ರ್ೌಕರರತ-ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಅವರತ ಯನವನಗ 
ಸೇೆವೆಗ ೆ ಸೇೆರಿಕ್ೊೆಂಡಿದನಾರೂೆೇ, ಆಗಿನೆಂದ ಈ ಕ್ಷಣದವರೆಗೂ ಖನಕ್ಕ ಬಟೆಿಯರೆ್ನೇ ಧರಿಸಿಲಿ. ಈಗ 
ಸತಮನರತ ಎರಡತ ವಷಾಗಳ ಅವಧಿಗ ೆ ಅವರತ law and order ಪನಲರೆ್ ಕ್ೊಡತತಿುದನಾರೆ. 
ಈಗಲನದರೂ ಅವರೆಲನಿ ಖನಕ್ಕ ಬಟೆಿ ಧರಿಸಲತ ಅವಕ್ನಶ ಮನಡಿಕ್ೂೆಡಿ. ಕ್ೆಲವರತ ಸತಮನರತ 10 ವಷಾ 
ಅರ್ಥವನ 20 ವಷಾಗಳ ಕ್ನಲ ಸೇೆವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದತಾ ನವೃತಿು ಹೆಂತ್ಕ್ೆೆ ಬೆಂದಿದಾರೂ ಕೂಡ ಅವರತ ಖನಕ್ಕ 
ಬಟೆಿಯನತನ ಹನಕ್ಕಕ್ೊಳುಿವುದಕ್ೆೆ ಸನಧಯವನಗಿಲಿ. ಈ ರಿೇತಿ ಸಕ್ನಾರದ ಕ್ನಯಾವೆೈಖ್ರಿಗಳು ನಡದೆರ ೆ
ರ್ನವು ಯನರನತನ ಧೂಷ್ಟ್ಸಬೆೇಕತ? ಕ್ೆಲವು ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಎ.ಸಿ.ಬ.,  ಮತ್ತು ಲೂೆೇಕ್ನಯತಕುದವರಿೆಂದ 
ಸಿಕ್ಕೆಬದಿಾದನಾರ.ೆ ರ್ನವಲೆಿರೂ ಟ್ಟ.ವಿ.ಗಳಲ್ಲಿ ರೆ್ೂೇಡಿದನಗ ಅವರೆಲನಿ ನೂರನರತ ಕ್ೂೆೇಟ್ಟಗಳು, ಸನವಿರನರತ 
ಕ್ೊೇಟ್ಟಗಳು ಸಿಕ್ಕೆದೆ ಎೆಂದತ ಹೆೇಳುತ್ನುರೆ.  ಅದತ ಏರ್ನಯಿತ್ೆೆಂದತ ಯನವನಗಲನದರೂ ಸಕ್ನಾರ 
ತಿಳಿಸತವೆಂರ್ಥ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡಬೆೇಕತ.  ಎಸಿಬ ಮತ್ತು ಲೂೆೇಕ್ನಯತಕುದಲ್ಲಿ ದನಖ್ಲನದ ಪರಕರಣಗಳು ಎಷತಿ; 
ಕ್ೆೇಸ್ ಗಳು ಯನವ ಹೆಂತ್ದಲ್ಲಿವ ೆ ಎೆಂದತ ಸಕ್ನಾರ ತಿಳಿಸದಿದಾರ,ೆ ಆ ಪರಕರಣಗಳು ಯನವನಗ 
ಪನರರೆಂಭವನಗತತ್ುವೇ, ಯನವನಗ ಮತಕ್ನುಯಗೊಳುಿತ್ುವೇ ಗೊತ್ನುಗತವುದಿಲಿ. ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಆ ಪರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಏನತ ಶ್ಕ್ೆಯನಯಿತ್ತ? ಅದರಿೆಂದ ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ಎಷತಿ 
ಹಣ ಬೆಂತ್ತ ಎನತನವುದೆಲಿವೂ ಮರಮೆನಚಿ ನಡಸೆತ್ಕೆೆಂರ್ಥ ಕ್ೆಲಸ ಆಗತತಿುದೆ. 

 ಇನತನ bit coin ಬಗೆೆ ಹೇೆಳುವುದನದರೆ ಅದತ international crime ಎೆಂದತ ಹೂೆರಗಡೆ 
ಮನತ್ರ್ನಡತ್ಕೆೆಂರ್ಥದತಾ ಇದ.ೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸರ್ನಾನಯ ಮತಖ್ಯಮೆಂತಿರಯವರ ಮಗ, ಮನನಯ ಗೃಹ ಸಚಿವರ 
ಮಗ, ಮನನಯ ಸಚಿವರ ಮಗ ಮತ್ತು ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳ ಮಕೆಳು ಇದನಾರ.ೆ ಇವರ ಮೇಲೆ ಸಕ್ನಾರ ಏನತ 
ಕರಮ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆೆಂಡಿದ?ೆ ನೇವು ಇದರ ಬಗೆೆ ಒೆಂದತ ಹೆೇಳಿಕ್ೆ ಕ್ೂೆಡಿ. ಕ್ನನೂನನೆಂದ ಏನೂ ತ್ೂೆೆಂದರೆ 
ಬರದಹನಗೆ ಮತ್ತು ಕ್ೊೇಟ ಾನೆಂದ ಏನೂ ತ್ೂೆೆಂದರ ೆ ಬರಲನರದ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಜನತ್ೆಗೆ ತಿಳಿಸಿ. 
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ಇಲಿದಿದಾರ ೆಎಲಿರನೂನ ಅನತಮನನದ ದೃಷ್ಟ್ಿಯಲ್ಲಿ ರೆ್ೂೇಡತ್ಕೆೆಂತ್ ವನತ್ನವರಣ ಸೃಷ್ಟ್ಿಯನಗಿದೆ. ಇನತನ 
ರ್ನಯಯನಲಯದಲ್ಲಿ ನಡಯೆತ್ಕೆೆಂರ್ಥ ಕ್ೆೇಸ್ ಗಳ ಬಗೆೆ ಹೆೇಳುವುದನದರೆ, ಪರಕರಣ ಖ್ತಲನಸೆಯನದ ನೆಂತ್ರ 
‘acquittal committee’ ಎೆಂದತ ಇರತತ್ುದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಎಷತಿ acquittal committee meeting 
ಗಳನಗಿವ;ೆ ನೇವು ಎಷತಿ ಅಪಿೇಲ್  ಹೂೆೇಗಿದಿಾೇರಿ? ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ೆಲವು ಲೂೆೇಪದೂೆೇಷಗಳೆೇರ್ನಗಿವೆಯ್ಕೆಂದತ 
ಆ ಮೇಟ್ಟೆಂಗ ನಲ್ಲಿ  ಚಚಾೆಯನಗತತ್ುದೆ. ಅದಕ್ೆೆ State level committee  ಮತ್ತು ಜಿಲನಿ ಹೆಂತ್ದಲ್ಲಿ 
district  level committee  ಇದ.ೆ ಆ ಕಮಟ್ಟಯಲ್ಲಿ ಏರೆ್ೇರ್ನಯಿತ್ತ, ನೇವು ಯನರ ಮೇಲ ೆ
ಕರಮ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆೆಂಡಿದಿಾೇರಿ?   

ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇಲ್ಲಿ ದತದೆೈಾವವೆೆಂದರ,ೆ ಈ ಪಬಿಕ  ಪನರಸಿಕೂಯಟರ  ಸತಮನರತ  
ವಷಾಗಳಿೆಂದ ಇದನಾರ ೆಎೆಂಬತದತ ಗೂೆತಿುದೆಯನ? ಆ Bar Council ನವರತ ಇರಬನರದತ ಎೆಂಬತದತ 
ಇದೆ. ಅವರತ ಎಷತಿ ವಷಾಗಳಿೆಂದ ಇದನಾರ ೆ ಗೊತಿುದೆಯನ? ಉದನಹರಣ್ೆಗೆ ಬೆೆಂಗಳೂರನತನ 
ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆೆಂಡರ,ೆ Principal Public Prosecutor ಆದ  ಶ್ರೇ ಎಸ್ .ವಿ. ಭಟ  ಬೆೆಂಗಳೂರತ 
ಗನರಮನೆಂತ್ರ ಇವರತ ಎೆಂಟತ ವಷಾಗಳಿೆಂದ ಇದನಾರ.ೆ ಪಬಿಕ  ಪನರಸಿಕೂಯಟರ ರನದ ಶ್ರೇ ಎಸ್ .ಪಿ. 
ಹನವೇೆರಿಯವರತ  ಎೆಂಟತ ವಷಾಗಳಿೆಂದ ಇದನಾರ.ೆ ಪಬಿಕ  ಪನರಸಿಕೂಯಟರ ರನದ ಶ್ರೇ ಬನಲಕೃಷ್ನಾರವರತ 
ಎೆಂಟತ ವಷಾಗಳಿೆಂದ ಇದನಾರ.ೆ ಪಬಿಕ  ಪನರಸಿಕೂಯಟರ ರನದ ಶ್ರೇ ಆಲಮೇಲ ಇವರತ ಎೆಂಟತ 
ವಷಾಗಳಿೆಂದ ಇದನಾರೆ. ಪಬಿಕ  ಪನರಸಿಕೂಯಟರ ರನದ ಶ್ರೇಮತಿ ಶೆೈಲಜನ ರ್ನಯೆ  ಇವರತ ಎೆಂಟತ 
ವಷಾಗಳಿೆಂದ ಇದನಾರೆ. ಪಬಿಕ  ಪನರಸಿಕೂಯಟರ ರನದ ಶ್ರೇ ವಿ.ಸಿ. ಪನಟ್ಟೇಲ್  ಇವರತ ಆರತ ವಷಾಗಳಿೆಂದ 
ಇದನಾರ.ೆ ಪಬಿಕ  ಪನರಸಿಕೂಯಟರ ರನದ ಶ್ರೇ ಎಸ್ . ವಿ. ಪನಟ್ಟೇಲ್  ಇವರತ ಏಳು ವಷಾಗಳಿೆಂದ ಇದನಾರ.ೆ  

ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇನೂನ local Bar Council ನವರತ ಇರಬನರದತ ಎೆಂಬತದತ 
ಇದೆ. ತ್ತಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ಎಷತಿ ವಷಾಗಳಿೆಂದ local Bar Council ನವರತ ಇದನಾರೆೆಂದರ,ೆ Assistant 
Public Prosecutor, ಒಬುರತ ಸತಮನರತ ಮೂವತ್ತು ವಷಾಗಳಿೆಂದ ತ್ತಮಕೂರಿನಲ್ಲಿಯ್ಕೇ ಇದನಾರ.ೆ 
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ಶ್ರೇಮತಿ ಕವಿತ್ ಸತಮನರತ ಹತ್ತು ವಷಾಗಳಿೆಂದ ಇದನಾರ.ೆ ಶ್ರೇಮತಿ ಎನತನವವರತ ಇಪಪತ್ತು ವಷಾಗಳಿೆಂದ 
ಇದನಾರ.ೆ  

ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ತ್ಪತಪಗಳನಗಿರತವ ಬಗೆೆ ರ್ನವು ಸಲಹೆಯನತನ ಕ್ೂೆಡತತಿುದೆಾೇವೆ. ರ್ನವು 
ಸಲಹ ೆಕ್ೊಡತವುದತ ಬೇೆಡವೆೆಂದರ,ೆ ರ್ನವು ಸತಮಾರೆ್ ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂೆೆಂಡತಬಡತತ್ೆುೇವೆ. ಸಕ್ನಾರವನತನ ಯನವ 
ರಿೇತಿ ನಡಸೆಿಕ್ೂೆೆಂಡತ ಹೊೇಗತತಿುದನಾರ ೆ ಎೆಂಬತದರ ಬಗೆೆ ರನಜಯದ ಜನತ್ೆಗೆ ಗೊತ್ನುಗತತಿುದೆ. ರ್ನನತ 
ಹೆೇಳುವುದೇೆರ್ೆೆಂದರ,ೆ acquittal case ಗಳಲ್ಲಿ ಆರೂೆೇಪಿಗಳಿಗೆ ರ್ನಯಯ ಕ್ೊಡಿಸತವುದಕ್ೆೆ 
ಆಗತತಿುದೆಯನ ಎನತನವೆಂತ್ಹ ಪರಶೆನ ನನನ ಮತೆಂದಿದ.ೆ  

 ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮೆಂತಿರಯವರ ಮರ್ೆ ಮತೆಂದ ೆಗನೆಂಜನ ಮನರನಟ 
ಮನಡತವೆಂತ್ಹದತಾ ಹನಗೂ ಸನವಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಧಮಾ ತ್ರತವೆಂತ್ಹದತಾ ಆಗತತಿುದೆ. ಹಿೆಂದೂ ಧಮಾದವರತ 
ಯನರನದರೂ ಸತ್ತು ಹೂೆೇದರೆ, ಪರಿಹನರದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇಪಪತ್ೆೈದತ ಲಕ್ಷ ರೂಪನಯಿಗಳ ಪರಿಹನರವನತನ 
ನೇಡತತಿುೇರಿ.  ಆದರೆ ಹಿೆಂದೂ ಧಮಾದಲ್ಲಿರತವ ದಲ್ಲತ್ ಸತ್ತು ಹೂೆೇದರ,ೆ ಪರಿಹನರವನಗಿ ಇಪಪತ್ೆೈದತ ಲಕ್ಷ 
ರೂಪನಯಿಗಳನತನ ನೇಡತವುದಿಲಿ.  ಮತಸಿಿೆಂ ಧಮಾದಲ್ಲಿ ಸತ್ತು ಹೂೆೇದರೆ, ಪರಿಹನರವನಗಿ ಹಣವನತನ 
ನೇಡತವುದಿಲಿ.   

(ಮತೆಂದತ) 

(750) 30-03-2022 4.20 ಟ್ಟಸಿಹೆರ್ -ಕ್ೆಎಸ್              (ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಾತಿ) 
ಶ್ರೇ ಆರ .ಬ.ತಿಮನಾಪೂರ (ಮತೆಂದತ):-  
ಇದತ ನಮಗೆ ಏನತ ಅನಸತತ್ುದ?ೆ ರ್ನಯಯ ಕ್ೊಡತ್ಕೆೆಂರ್ಥ ಜನಗದಲ್ಲಿರತವ ಸಕ್ನಾರಗಳು ಸನವಿನಲೂಿ 
ಕೂಡ ಜನತಿೇಯತ್ ೆಮನಡತತಿುದಿಾೇರಲನಿ, ಧಮಾಗಳನತನ ಅಳವಡಿಸಿಕ್ೊೆಂಡಿರತ್ಕೆೆಂರ್ಥ ನೇವೆೇ ಈ ಧಮಾ 
ಆಧನರಿತ್ವನೂನ . . . 
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 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಆರ .ಬ.ತಿಮನಾಪೂರ ರವರೆೇ, ತ್ನವು ಪೊಲ್ಲೇಸ್ ನವರ 
ಭರಷ್ನಿಚನರದ ಬಗೆೆ ಮನತ್ರ್ನಡಿ. 

 ಶ್ರೇ ಆರ .ಬ.ತಿಮನಾಪೂರ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಪೊಲ್ಲೇಸ್ ನವರ ಭರಷ್ನಿಚನರದ ಬಗೆೆ 
ರ್ನನತ ಏಕ್ೆ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುಲಿವೆೆಂದರೆ . . . 

 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಆರ .ಬ.ತಿಮನಾಪೂರ ರವರೆೇ, ಹನಗನದರೆ ತ್ನವು 
ಮನತ್ರ್ನಡತವುದತ ಬೇೆಡ, ದಯವಿಟತಿ ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂೆಳಿಿ. 

 ಶ್ರೇ ಆರ .ಬ.ತಿಮನಾಪೂರ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಪೊಲ್ಲೇಸ್ ನವರ ಭರಷ್ನಿಚನರದ 
ಬಗೆೆ ಯ್ಕೇ ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ೆುೇರೆ್. 

 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಆರ .ಬ.ತಿಮನಾಪೂರರವರೇೆ, ತ್ನವು ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕ್ೆೆ 
ಪನರರೆಂಭ  ಮನಡಿ ಸತಮನರತ 10 ನಮಷಗಳನಯಿತ್ತ. ತ್ನವು ದಯವಿಟತಿ ಕತಳಿತ್ತಕ್ೊಳಿಿ. 

 ಶ್ರೇ ಆರ .ಬ.ತಿಮನಾಪೂರ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದತ 
ಬೆೇಡವೆೆಂದರೆ ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂೆಳುಿತ್ೆುೇರ್ೆ. I am sorry, ತ್ನವು ಸಕ್ನಾರವನತನ ಈ ರಿೇತಿ protect 
ಮನಡಬನರದತ. ತ್ನವು ಈ ರಿೇತಿ protect ಮನಡತತಿುೇರಿ ಅೆಂದತಕ್ೂೆೆಂಡಿರಲ್ಲಲಿ. 

 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಆಯಿತ್ತ. ಮನನಯ ಪಿ.ಆರ .ರಮೇಶ ರವರೆೇ, ತ್ನವು ಮನತ್ರ್ನಡಿ. 

 ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆುೇಗೌಡ (ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್ೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ಕೂಡ ಅದರ ಬಗೆೆ 
ಐದತ ನಮಷ ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ೆುೇರ್ೆ.  
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 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಮರಿತಿಬೆುೇಗೌಡರವರೇೆ, ಇದತ  ನೇವು ಸಹಿ ಮನಡಿಕ್ೊಟ್ಟಿಲಿ 
ಕ್ನೆಂಗೆರಸ್  ಪಕ್ಷದ ಸದಸಯರತ ಕ್ೆಲವು ಪೂೆಲ್ಲೇಸರತ ಹಣ ಸೆಂಪನದರೆ್ಗನಗಿ ಭರಷ್ನಿಚನರದಲ್ಲಿ ತ್ೂೆಡಗಿರತವ 
ಕತರಿತ್ತ ನಯಮ 68 ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಚಚಾೆಗೆ ಕ್ೊಟ್ಟಿದನಾರ.ೆ  

 ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆುೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಸರಿ. ಈ ವಿಷಯ ಸದನದಲ್ಲಿ 
ಚಚೆಾಯನಗತತಿುರತವುದರಿೆಂದ ರ್ನನತ ಜೆಡಿಎಸ್  (ಜನ) ಸದಸಯರ್ನಗಿದೆಾೇರ್ೆ. ದಯಮನಡಿ ನನಗೂ ಕೂಡ 
ಐದತ ನಮಷ ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಅವಕ್ನಶ ಕ್ೂೆಡಿ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಮರಿತಿಬೆುೇಗೌಡರವರೇೆ, ಈಗ ನಮಗೆ ಅವಕ್ನಶ ಕ್ೊಡತವುದಕ್ೆೆ 
ಆಗತವುದಿಲಿ.  

ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆುೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈಗ ಈ ವಿಷಯ ಸದನದಲ್ಲಿ 
ಚಚೆಾಯನಗತತಿುರತವುದರಿೆಂದ ದಯವಿಟತಿ ನನಗ ೆ 5 ನಮಷ ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಅವಕ್ನಶ 
ಮನಡಿಕ್ೊಡಬೆೇಕತ. 

 ಶ್ರೇ ಪಿ.ಆರ .ರಮೇಶ   (ರ್ನಮನದೆೇಾಶನ ಹೊೆಂದಿದವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 
ಅವಕ್ನಶ ಕ್ೊಟ್ಟಿದಾಕ್ನೆಗಿ ಧನಯವನದಗಳು. ಇವತಿುನ ದಿವಸ ಪೊಲ್ಲೇಸ್  ಇಲನಖೆ ಬಗೆೆ ಚಚೆಾಯನಗತತಿುದೆ. 
ನಯಮ 68 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯ ಸತಧಿೇಘಾವನಗಿ ಚಚೆಾಯನಗತತಿುದೆ.  

 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಪಿ.ಆರ .ರಮೇಶ ರವರೆೇ, ತ್ನವು 10 ನಮಷ ಮನತ್ರ್ನಡಬೆೇಕತ. 

 ಶ್ರೇ ಪಿ.ಆರ .ರಮೇಶ  :- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಆಯಿತ್ತ. ಇದತ ಬಹಳ ಮಹತ್ಾದ 
ವಿಷಯವನಗತತ್ುದೆ. ಏಕ್ೆೆಂದರ ೆ ಈ ಸಮನಜದಲ್ಲಿನ ಎಲನಿ ವಯಕ್ಕುಗಳನತನ, ವೃದಿರನತನ, ನಮಾ ಮಕೆಳು 
ಮತ್ತು ಸಮನಜದ ಎಲನಿ ಕಟಿಕಡೆಯ ವಯಕ್ಕುಯನೂನ ಪೊಲ್ಲೇಸ್  ಇಲನಖ ೆರಕ್ಷಣ್ ೆಮನಡಬೇೆಕ್ನಗತತ್ುದೆ. 
ಪೊಲ್ಲೇಸ್ ನವರ ಮೇಲೆ ಬಹಳಷತಿ ನೆಂಬಕ್ ೆ ಜನಗಳಿಗ ೆ ಬಹಳ ಹಿೆಂದಿನೆಂದಲೂ ಇದೆ. ಸಕ್ನಾರ ಈ 
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ಇಲನಖಗೆ ೆ ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಿೆಂತ್ೆ, ಆ ನೆಂಬಕ್ೆಯನತನ ಉಳಿಸಿಕ್ೂೆೆಂಡತ ಬಲಪಡಿಸಬೆೇಕತ.  ವಿಶೆೇಷವನಗಿ 
ಇವತಿುನ ದಿವಸ ಬೆೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚಿಚನ ಜನಸೆಂಖೆಯ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳಷತಿ floating population 
ಇದೆ. ಮತ್ೆು ಬೇೆರ ೆಬೆೇರ ೆಊರತಗಳಿೆಂದ ಬೆಂದತ ಇಲ್ಲಿ ವನಸ ಮನಡತ್ಕೆೆಂರ್ಥ ಜನ ಇದನಾರ.ೆ ಈ ಜನರಿಗೆ 
ರಕ್ಷಣ್ ೆ ಸಿಗತತ್ುದೂೆೇ, ಇಲಿವೇ ನನಗ ೆ ಗೂೆತಿುಲಿ. ಆದರೆ ಅವರ ಬೆೇಡಿಕ್ೆಗಳಿಗೆ ಎಲನಿ ರಿೇತಿಯ 
ಪೊರೇತ್ನೆಹವನತನ ಪೊಲ್ಲೇಸ್  ಇಲನಖ ೆಕ್ೊಡತತಿುದೆ ಎೆಂದತ ಬಹಳ ಜನ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದನಾರ.ೆ  ಮನನಯ 
ಸಚಿವರಿಗೆ ಒೆಂದತ ಮನತ್ತ ಹೆೇಳುವುದೇೆರ್ೆೆಂದರೆ, ಈ ಹಿೆಂದ ೆಬೆೆಂಗಳೂರತ ನಗರಕ್ೆೆ ಮನನಯ ಅಜಯ  
ಕತಮನರ  ಸಿೆಂಗ  ಎೆಂಬ ಪೂೆಲ್ಲೇಸ್  ಆಯತಕುರತ ಇದಾರತ. ಅವರತ ಪೂೆಲ್ಲೇಸ್  ಆಯತಕುರಿದನಾಗ, ಅವರತ 
ಒೆಂದತ ಪೊಲ್ಲೇಸ್  ಮನಯನೂಯಯಲ್  ಹೂೆರಡಿಸಿದಾರತ. ಬೆೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ರಿಯಲ್  ಎಷ್ೆಿೇಟ  ಏಜೆನೆಗಳು 
ಹೆಚಿಚನ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಪೊಲ್ಲೇಸ್  ಇಲನಖಯೆಲ್ಲಿ ಆಗತತಿುದ,ೆ ಇದನತನ ಯನವ ರಿೇತಿ ತ್ಡಗೆಟಿಬೆೇಕ್ೆೆಂದತ 
ಒೆಂದತ ಗೆಂಭಿೇರವನದ ಮನಯನೂಯಯಲ್  ಅರ್ಥವನ ಗೆೈಡ್ ಲೆೈನ್ೆ  ಹೊರಡಿದಾಸಿರತ. ಆದರೆ ಆ ಪತಸುಕ ನನನ 
ಮರ್ೆಯಲ್ಲಿದೆ. ರ್ನನತ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಅದನತನ ಇಟ್ಟಿದೆಾೇರೆ್. ಅವತಿುನ ದಿವಸ ಅವರತ  ಒೆಂದತ 
ಗೆೈಡ್ ಲೆೈನ್ೆ  ಪತಸುಕವನತನ ಹೊರಡಿಸಿ ಪೊಲ್ಲೇಸ್  ಇಲನಖಯೆಲ್ಲಿ ಒೆಂದತ ಬಗಿ ವನತ್ನವರಣವನತನ 
ಮೂಡಿಸಿದಾರತ. ಈ ಬಗಿ ವನತ್ವನರಣ ಮೂಡಿಸಿದಾಕ್ೆೆ ಅವತಿುನ ದಿವಸ ಬೆೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪೂೆಲ್ಲೇಸ್  
ಇಲನಖ ೆಸಾಲಪಮಟ್ಟಿಗೆ ರಿಯಲ್  ಎಸೆಿ ೇಟ  ನೆಂದ ದೂರ ಉಳಿದಿತ್ತು.  ಆದರೆ ಇವತಿುನ ದಿವಸ ಬೆೆಂಗಳೂರತ 
ನಗರ ಪೊಲ್ಲೇಸ್  ಕಮೇಷನರ ರವರ ಸರಹದಿಾನಲ್ಲಿ ಬರತ್ಕೆೆಂರ್ಥ ಸತಮನರತ 72 ಪೊಲ್ಲೇಸ್  ಠನಣ್ೆಗಳು 
ಇರಬಹತದತ. ಈ ಎಲನಿ ಪೂೆಲ್ಲೇಸ್  ಠನಣ್ೆಗಳಲ್ಲಿ ಪೊಲ್ಲೇಸ್ ನವರತ ಅವರ ಕತ್ಾವಯಗಳನತನ ಬಟತಿ ಬೆೇರ ೆ
ಕತ್ಾವಯಗಳನತನ ಜನಸಿು ಮನಡತತಿುದನಾರ.ೆ  ಅವರತ ಪೊಲ್ಲೇಸ್  ಇಲನಖಗೆೆ ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಿ ಸಾಲಪ ಕತ್ಾವಯ 
ಮನಡಿದರೆ, ಅತಿ ಹೆಚಿಚನದನಗಿ ಅವರಿಗೆ ಸೆಂಬೆಂಧವೆೇ ಇಲಿದೇೆ ಇರತ್ಕೆೆಂರ್ಥ ಕತ್ಾವಯಗಳನತನ 
ಮನಡತತಿುದನಾರ.ೆ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಇದನತನ ಬಹಳ ಮತಖ್ಯವನಗಿ ತ್ಪಿಪಸಬೆೇಕತ. ಬಹಳ ಪರಮತಖ್ವನದ 
ವಿಚನರ ಏರೆ್ೆಂದರ,ೆ ಬೆೆಂಗಳೂರಿನಲೆಿೇ ಪೊಲ್ಲೇಸ್  ಠನಣ್ಗೆಳಲ್ಲಿ ಇನ್ ಚನಜ ಾ ಪೂೆಲ್ಲೇಸ್  ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು 
ಅರ್ಥವನ ಪೂೆಲ್ಲೇಸ್  ಇರ್ೆೆ ೆಕಿರ ಗಳು ಇರತತ್ನುರ.ೆ ಅವರನತನ ಒೆಂದತ ಅರ್ಥವನ ಎರಡತ ವಷಾಕ್ೆೆ ವಗನಾವಣ್ೆ 
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ಮನಡತತಿುದನಾರ.ೆ ಈ ಬೆೆಂಗಳೂರತ ನಗರದಲ್ಲಿನ ಸತಮನರತ 72 ಪೂೆಲ್ಲೇಸ್  ಠನಣ್ೆಗಳಲೆಿೇ ಅವರತ  ಒೆಂದತ 
ಅರ್ಥವನ ಎರಡತ ವಷಾಗಳಿಗೆ ವಗನಾವಣ್ ೆ ಆಗತತಿುರತತ್ನುರೆ. ಒಟನಿರೆಯನಗಿ ಅವರತ ಬೆೆಂಗಳೂರತ 
ನಗರದಲೆಿೇ ರೌೆಂಡ್  ಹೊಡೆಯತತಿುರತತ್ನುರ.ೆ ಅದಕ್ೆೆ ರ್ನನತ ತ್ಮಾ ಮೂಲಕ ವಿನೆಂತಿ 
ಮನಡಿಕ್ೊಳುಿವುದೇೆರ್ೆೆಂದರೆ, ದಯವಿಟತಿ ಬೆೆಂಗಳೂರತ ನಗರ ಕಮೇಷನರ  ರವರ ಅಧಿೇನದಲ್ಲಿ 
ಯನಯನಾರತ ಪೊಲ್ಲೇಸ್  ಇರ್ೆೆ ೆಕಿರ  ಕ್ೆಲಸ ಮನಡತತಿುದನಾರೂೆೇ ಅವರತ ಒೆಂದೊೆಂದತ ಪೂೆಲ್ಲೇಸ್  
ಠನಣ್ೆಯಲ್ಲಿ ಸತಮನರತ 3 ವಷಾಗಳಿಗಿೆಂತ್ ಹೆಚಿಚನ ಅವಧಿ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡಬನರದತ ಎೆಂದತ ರ್ನನತ 
ಪನರರ್ಥಾರ್ ೆಮನಡತತಿುದಾೆೇರೆ್. ಬೆೆಂಗಳೂರತ ನಗರ ಪೂೆಲ್ಲೇಸ್  ಠನಣ್ೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಿ.ಐ.,ಗಳಿಗೆ ಕನಷಿ 3 ವಷಾ 
ಕ್ೊಡಿ.  ಅವರತ 5 ವಷಾ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡತವುದತ ಜನಸಿು ಆಗತತ್ುದೆ. ಅವರಿಗೆ ಒೆಂದತ ಠನಣ್ೆಯಲ್ಲಿ ಕನಷಿ 
3 ವಷಾ ಕ್ೊಟನಿಗ ಪೂೆಲ್ಲೇಸ್  ಇಲನಖಯೆಲ್ಲಿ ಒೆಂದತ ಸತಗಮವನದ ಆಡಳಿತ್ವನಗತತ್ುದೆ. ಏಕ್ೆೆಂದರೆ 
ಇವತಿುನ ದಿವಸ ಬೆೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಒಬುರತ ಪಿಎಸ್ ಐ ಆಗಿ ಸೇೆರಿದನಗಿನೆಂದ ಎಸಿಪಿ ಅರ್ಥವನ ಡಿವೆೈಎಸ್ ಪಿ 
ಅರ್ಥವನ ಅದಕ್ಕೆೆಂತ್ಲೂ ಉನನತ್ ಹತದೆಾಗ ೆ ಪರಮೇಷನ್  ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕ್ೊೆಂಡತ ನವೃತಿುಯನಗತ್ಕೆೆಂರ್ಥ ಒಬು 
ಪೊಲ್ಲೇಸ್  ಅಧಿಕ್ನರಿ ಬೆೆಂಗಳೂರತ ಬಟತಿ ಹೂೆೇಗತವುದೇೆ ಇಲಿ. ಒೆಂದತವೆೇಳೆ ವಗನಾವಣ್ೆ 
ಮನಡಿಸಿಕ್ೂೆೆಂಡತ ಹೊೇದರೂ ಕೂಡ ತ್ತಮಕೂರತ ಅರ್ಥವನ ಅಕೆಪಕೆದ ಜಿಲೆಿಗಳಿಗೆ ಹೊೇಗತತ್ನುರೆ.  
ಹೆಚಿಚನ ಪೊಲ್ಲೇಸ್  ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಪಿ.ಎಸ್ .ಐ ಆಗಿದನಾಗಲೂ ಕೂಡ ಬೆೆಂಗಳೂರಿನಲೆಿೇ ಇರತತ್ನುರ,ೆ ಪಿ.ಐ., 
ಆಗಿದನಾಗಲೂ ಕೂಡ ಬೆೆಂಗಳೂರಿನಲೆಿೇ ಇರತತ್ನುರೆ, ಎ.ಸಿ.ಪಿಯನಗಿದನಾಗಲೂ ಕೂಡ ಬೆೆಂಗಳೂರಿನಲೆಿೇ 
ಇರತತ್ನುರ.ೆ ಬೆೆಂಗಳೂ ರಿನಲ್ಲಿ ಇೆಂತ್ಹ ಪರಿಸಿಾತಿ ಇದ.ೆ  ಆದಾರಿೆಂದ ದಯವಿಟತಿ ಇವತಿುನ ದಿವಸ non-
executive post ನಲ್ಲಿ ಬಹಳಷತಿ ಪೊಲ್ಲೇಸ್  ಸಿಬುೆಂದಿಗಳೆೇ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡತತಿುದನಾರ.ೆ ಸಕ್ನಾರ 
ಅೆಂತ್ಹವರನತನ ಮದಲತ executive postಗೆ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊೆಂಡತ ಬನನ.  ಇದನತನ ಬಹಳ efficient 
ಆಗಿ ಮನಡಿ. ಆ ಪೊಲ್ಲೇಸ್  ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು executive post ನಲ್ಲಿ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡಬೇೆಕತ. ಅೆಂತ್ಹವರ 
ಕಡ ೆನೇವು ಗಮನಕ್ೂೆಡಬೇೆಕ್ನಗಿರತವುದತ ಬಹಳ ಮತಖ್ಯ. ಇವತಿುನ ದಿವಸ Police Establishment 
Board (PEB) ಯಿೆಂದ ಪೊಲ್ಲೇಸ್  ಸಿಬುೆಂದಿಗಳನತನ ಆಯ್ಕೆ ಮನಡತವುದತ ಮತ್ತು ವಗನಾವಣ್ ೆ
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ಮನಡತವೆಂರ್ಥ ಒೆಂದತ ವಯವಸೆಾ ಇದೆ. ಸತಪಿರೇೆಂ ಕ್ೂೆೇಟ ಾನ ಆದೆೇಶದ ಮೇರಗೆ ೆ ಆ ಒೆಂದತ ಕಮಟ್ಟ 
ರಚರೆ್ಯನಗಿದೆ.  ಸತಪಿರೇೆಂ ಕ್ೊೇಟ ಾ ಕೂಡ ಒೆಂದತ ಗೈೆಡ್ ಲೆೈನ್ೆ  ಕ್ೂೆಟ್ಟಿದೆ. ಇವತಿುನ ದಿವಸ ಆ ಸತಪಿರೇೆಂ 
ಕ್ೊೇಟ ಾ ಗೈೆಡ್ ಲೈೆನ್ೆ ನತನ  ಪೊಲ್ಲೇಸ್  ಇಲನಖ ೆಸೆಂಪೂಣಾವನಗಿ ಕಡಗೆಣಿಸಿದನಾರೆೆಂದತ ನಮಾ ರನಜಯದ 
ಜನ ಮನತ್ರ್ನಡಿಕ್ೂೆಳುಿತಿುದನಾರೆ. ಇವತಿುನ ದಿವಸ ಸತಪಿರೇೆಂ ಕ್ೊೇಟ ಾ ಗೆೈಡ್ ಲೆೈನ್ೆ  ಪರಕ್ನರ 
ಪೊಲ್ಲೇಸ್ ನವರ ವಗನಾವಣ್ೆಗೆ ರನಜಕ್ಕೇಯ ವಯಕ್ಕುಗಳಿೆಂದ ಒೆಂದತ ಮನಟ ನೂನ ಕೂಡ 
ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುಿವೆಂತಿಲಿ. ಆ ಮನಟ  ಮನನಯ ಗೃಹ ಸಚಿವರ ಮತಖನೆಂತ್ರ ಆ ಕಮಟ್ಟಗ ೆಹೊೇಗತತಿುದೆ. ಆ 
ಕಮಟ್ಟಗ ೆ ಯನವ ಸಚಿವರತ ಅರ್ಥವನ ಎೆಂ.ಎಲ್ .ಎ., ಹೆೇಳುತ್ನುರೊೇ ಅದರ ಪರಕ್ನರ 
ವಗನಾವಣ್ೆಗಳನಗತತಿುದೆ. ಖೊೇಖೂೆೇ ಆಟದ ರಿೇತಿ ಅಲಿಲೆಿೇ ವಗನಾವಣ್ೆಯನಗತತಿುದನಾರೆ. ಮನನಯ 
ಸಚಿವರತ ಹನಗೂ ಮನನಯ ಶನಸಕರತಗಳಿೆಂದ ಹೆೇಳಿಸಿ, ಬೆೆಂಗಳೂರತ ನಗರ ಮತ್ತು ಹತಿುರದ ಜಿಲೆಿಗಳಲೆಿೇ 
ವಗನಾವಣ್ೆ ಮನಡಿಸಿಕ್ೊೆಂಡತ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡತತಿುದನಾರ.ೆ  ಈ ರಿೇತಿ ವಯವಸೆಾ ಇ ದೆ. ಮತ್ೆು ಅಧಿಕ್ನರಿ 
ವಗಾದವರತ ಏನತ ಉತ್ುರ ರಡೆಿ ಮನಡಿಕ್ೊಡತತ್ನುರೊೇ ಅದನತನ ಮನನಯ ಗೃಹಸಚಿವರಿಗೆ ಕ್ೊಟ್ಟಿದನಾರೆ. 
ಆದರೆ ಇವತಿುನ ದಿವಸ ಅಷತಿ ರನಜರೂೆೇಷವನಗಿ ಇೆಂತ್ಹ ವಿಚನರವನತನ ಪೆೇಪರ ಗಳಲ್ಲಿ ಹನಕ್ಕದನಾರೆೆಂದರ.ೆ 
ಅದನತನ ಒಬು ಪೆೇಪರ ನವರತ investigation ಮನಡಿಯ್ಕೇ, ಅವರ ಹತಿುರ ಸರಿಯನದ ಮನಹಿತಿ 
ಇಟತಿಕ್ೂೆಳಿದೆಯ್ಕೇ; ಅೆಂದರೆ ಅವರ ಬಳಿ proper evidence ಇಲಿದೆಯ್ಕೇ ಪೆೇಪರ ನಲ್ಲಿ ಯನವುದೇೆ 
ಹೆೇಳಿಕ್ೆಯನತನ ಬರೆಯತವುದಿಲಿ. ಅವರ ಹತಿುರ ಎಲನಿ ದನಖ್ಲೆಗಳು ಇರತತ್ುವೆ.  ಅೆಂತ್ಹದೇೆ ಒೆಂದತ 
ವಿಚನರದಲ್ಲಿ, ಒೆಂದತ ಹತದೆಾಗ ೆ ಒೆಂದತ ಕ್ೊೇಟ್ಟ ರೂಪನಯಿಗಳು ಅರ್ಥವನ ಒೆಂದೂವರ ೆ ಕ್ೂೆೇಟ್ಟ 
ರೂಪನಯಿಗಳನತನ ಸಕ್ನಾರದಲ್ಲಿರತ್ಕೆೆಂರ್ಥವರಿಗೆ ಕ್ೂೆಡಬೆೇಕ್ೆೆಂದತ ಪೆೇಪರ ನಲ್ಲಿ ಬೆಂದಿದ.ೆ ಅೆಂದರೆ ಅವರತ 
ಯನವುದೆೇ evidence ಇಲಿದೆೇ ಆ ರಿೇತಿ ಪೇೆಪರ ನಲ್ಲಿ ಬರೆಯತವುದಿಲಿ. ಒೆಂದತ ವೆೇಳೆ ಅವರತ ತ್ಪನಪಗಿ 
ಬರೆದಿದಾರ,ೆ ಸಕ್ನಾರ ಅವರ ಮೇಲೆ, ನೇವು ಈ ರಿೇತಿ ಪೆೇಪರ ನಲ್ಲಿ ಹನಕ್ಕದಿಾೇರೆೆಂದತ ಮನನನಷಿ 
ಮಕದಾಮಯನತನ ಹೂಡಬಹತದತ. ಆದರ ೆ ಸಕ್ನಾರ ಆ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡಿಲಿ. ಅೆಂದರ ೆ ಸಕ್ನಾರ ಹೌದತ 
ಎೆಂದತ automatic ಆಗಿ ಇದನತನ ಒಪಿಪಕ್ೂೆೆಂಡಿದ ೆ ಅಲಿವೆೇ? ಇದತ ಕೂಡ ಬಹಳ ಪರಮತಖ್ವನದ 
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ಅೆಂಶವನಗತತ್ುದ.ೆ ಆದಾರಿೆಂದ ಈಗ ಪೂೆಲ್ಲೇಸ್  ಠನಣ್ೆಗಳನತನ ರಿಯಲ್  ಎಸೆಿ ೇಟ  ಏಜೆನೆ ರಿೇತಿ 
ಮನಡಿಕ್ೊೆಂಡಿದನಾರೆ. ಪೂೆಲ್ಲೇಸ್  ಠನಣ್ೆಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ನಸಿಗ ೆ ತ್ಕೆ ಕಜನಜಯ. ದೂರತದನರನೆಂದಲೂ ದತಡತಾ 
ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುಿತ್ನುರ,ೆ ಪರತಿವನದಿಯಿೆಂದಲೂ ಕೂಡ ದತಡತಾ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುಿತ್ನುರೆ. ಅವರಿೆಂದ ಯನರಿಗೂ 
ರ್ನಯಯ ಸಿಗತವುದಿಲಿ. ಕ್ೂೆರೆ್ಗ ೆ ಅವರಿಬುರೂ ಕ್ೂೆೇಟ ಾಗೆ ಹೂೆೇಗತತ್ನುರೆ.  ಇವತಿುನ ದಿವಸ ಇೆಂತ್ಹ 
ಪರಿಸಿಾತಿಗಳು ಜನಸಿು ಆಗತತಿುದೆ. ಇದನತನ ತ್ಪಿಪಸತ್ಕೆೆಂರ್ಥ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಮನನಯ ಗೃಹ ಸಚಿವರತ ಕರಮ 
ತ್ಗೆದತಕ್ೂೆಳಿಬೆೇಕತ. ರ್ನರೆ್ೇನತ ಈ ಆ ವಿಚನರದ ಬಗೆೆ ಜನಸಿು ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಿಲಿ. ಏಕ್ೆೆಂದರ,ೆ we 
should not demoralize the police department. ಆದರೂ ಕೂಡ ನಮಾ 
administration ನತನ tune-up ಮನಡಿಕ್ೂೆಳಿಬೇೆಕತ. ಮತ್ುೆ ಪೂೆಲ್ಲೇಸ್  ಇಲನಖಯೆಲ್ಲಿ ಸನಕಷತಿ 
ಸತಧನರಣ್ೆಗಳನತನ ತ್ರತವುದಕ್ೆೆ ಪರಯತ್ನಪಡಬೆೇಕತ. ಮತ್ೆು ಪೂೆಲ್ಲೇಸ್ ನವರತ ಹೆಚಿಚನ ದಕ್ಷತ್ೆಯನತನ 
ಕ್ನಪನಡತವುದಕ್ೆೆ ಸಕ್ನಾರ ಅವರಿಗೆ instructions ಕ್ೊಡಬೇೆಕತ ಎೆಂದತ ಹೆೇಳುವುದಕ್ೆೆ ಇಚೆಿ ಪಡತತ್ುೆೇರೆ್. 
ಅವತಿುನ ದಿವಸ ಮನನಯ ಅಜಯ  ಕತಮನರ  ಸಿೆಂಗ ರವರತ ಮನಡಿದಾೆಂತ್ಹ ಗೆೈಡ್ ಲೆೈನ್ೆ ನನತನ ಮನನಯ 
ಗೃಹಸಚಿವರತ ತ್ರಿಸಿಕ್ೂೆೆಂಡತ ಅದರ ಪರಕ್ನರವೆೇ ನೇವು ಪನರಪರ  ಆಗಿ ರನಜಯದ ಎಲನಿ ಪೂೆಲ್ಲೇಸ್  
ಠನಣ್ೆಗಳಿಗೆ ಗೆೈಡ್ ಲೆೈನ್ೆ  ಕ್ೊಡಬೇೆಕ್ೆೆಂದತ ರ್ನನತ ತ್ಮಾ ಮೂಲಕ ಮನನಯ ಸಚಿವರಿಗೆ ವಿನೆಂತಿ 
ಮನಡತತಿುದೆಾೇರ್.ೆ  

 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಮರಿತಿಬೆುೇಗೌಡರವರೇೆ, ತ್ನವು 10 ನಮಷ ಮನತ್ರ್ನಡಿ. 

ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆುೇಗೌಡ (ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್ೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ಸತಮನರತ 10 
ನಮಷ ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ  ಕ್ೆಲವು ಪೂೆಲ್ಲೇಸ್  ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳ ಭರಷ್ನಿಚನರದ ಬಗೆೆ ಮನನಯ 
ವಿರೂೆೇಧಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ ಹನಗೂ ಇನೂನ ಅರೆ್ೇಕ ಮನನಯ ಸದಸಯರತಗಳು ಸನಕಷತಿ ವಿಚನರಗಳನತನ 
ಹೆೇಳಿದರತ. ಈಗ ರ್ನನತ ಹೇೆಳುವುದೆೇರ್ೆೆಂದರೆ, ಇವತಿುನ ದಿವಸ ಪರತಿಯಬು         ಶ್ರೇ ಸನಮನನಯನನೂನ 
ರಕ್ಷಣ್ ೆ ಮನಡತವುದತ ಸಕ್ನಾರದ ಜವನಬನಾರಿಯನಗಿದೆ. ಅದತ ಸಕ್ನಾರ ಯನವುದೆೇ ಇರಲ್ಲ. ಇವತಿುನ 
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ದಿವಸ ಯತವಕರರನತನ ಮತ್ತು ಕ್ಕರಮನಲ್ ಗಳನತನ ತಿದಿಾ ಸರಿದನರಿಗ ೆತ್ರತ್ಕೆೆಂರ್ಥ ಎಲನಿ ಜವನಬನಾರಿ ಗೃಹ 
ಇಲನಖಯೆ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳ ಮೇಲ್ಲದ.ೆ  

(ಮತೆಂದತ)  

(751)30.3.2022/4.30/ಎೆಂ.ಎೆಂ-ಕ್.ೆಎಸ್               (ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಾತಿ) 

ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆುೇಗೌಡ(ಮತೆಂದತ):-  

ಇವತ್ತು ಗೃಹ ಇಲನಖೆ ಏನತ ಮನಡತತಿುದೆ ಎೆಂದರೆ ದಿನ ಕಳೆದೆಂತೆ್ ಕ್ೆಲವೆೇ ಕ್ೆಲವು ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳಿದಾರೂ 
ಕೂಡ ಸಜಜನ, ಚನರಿತ್ರಯವುಳಿ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳಿದಾರೂ ಕೂಡ ಕ್ೆಲವೆೇ ಕ್ೆಲವರತ ಮನಡತತಿುರತವ ಭರಷ್ನಿಚನರ 
ಇವತ್ತು ಇಡಿೇ ಇಲನಖಯೆರೆ್ನೇ ದೊಡಾದನಗಿ ಆವರಿಸಿಕ್ೂೆೆಂಡಿದ.ೆ  ರೆ್ೇಮಕ್ನತಿಗ ೆಸತಧನರಣ್ ೆತ್ರತವುದಕ್ೆೆ 
ಹಿೆಂದ ೆಇದಾೆಂತ್ಹ ಶ್ರೇಮನನ್  ಮಲ್ಲಿಕ್ನಜತಾನ ಖ್ಗೆಾಯವರತ ಗೃಹ ಸಚಿವರನಗಿದಾ ಸೆಂದಭಾದಲ್ಲಿ 7½ 
ಅೆಂಕಗಳನತನ ಮನತ್ರ ಕ್ೂೆಡಬೆೇಕತ ಎನತನವುದನತನ ಜನರಿಗ ೆತ್ೆಂದರತ. ಆ ಮೂಲಕ ರೆ್ೇಮಕ್ನತಿಗ ೆಒೆಂದತ 
ಸತಧನರಣ್ೆ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆೆಂಡತ ಬೆಂದರತ.  ಅದರಿೆಂದ ರೆ್ೇಮಕ್ನತಿಯಲ್ಲಿ ಭರಷ್ನಿಚನರ ನಡಯೆತತಿುದತಾದತ ಸಾಲಪ 
ತ್ಡಗೆಟತಿವೆಂತ್ನಯಿತ್ತ.  ಅವರತ ಇನ್ೆ ಪೆಕಿರ  ಆಗಿ executive ಗೆ  ಪರಮೇಷನ್  ಆದಕೂಡಲೇೆ 
executive ನಲ್ಲಿ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡಿ ಒೆಂದತ ವಷಾವನದರ ೆnon-executive ನಲ್ಲಿ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡಬೇೆಕ್ೆೆಂಬ 
ನಯಮವನತನ ಜನರಿಗೆ ತ್ೆಂದರತ. ಇೆಂತ್ಹ ಸತಧನರಣ್ನ ಕರಮಗಳನತನ ಸಕ್ನಾರ ಕ್ನಲಕ್ನಲಕ್ೆೆ ತ್ೆಂದರ ೆ
ಖ್ೆಂಡಿತ್ವನಗಿಯೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಳಿತ್ನಗತತ್ುದೆ.  ಅದಕ್ೆೆ ಎರಡತ ನದಿಾಷಿವನದ ಉದನಹರಣ್ೆಗಳನತನ 
ಹೆೇಳುತ್ುೆೇರೆ್. Bengaluru South-East ಬೂೆಮಾನಹಳಿಿ ವಿಧನನಸಭನ ಕ್ೆೇತ್ರ, ಇಲ್ಲಿ ದೆೇವರ ಚಿಕೆನಹಳಿಿ 
ಬ.ಡಿ.ಎ., ವನಯಪಿುಯಲ್ಲಿ ಸವೆಾ ನೆಂ.27/2ರಲ್ಲಿ 3 ಎಕರ ೆ29 ಗತೆಂಟ ೆ ಜಮೇನಗ ೆsub-registrar 
valuation ಪರಕ್ನರ 100 ಕ್ೊೇಟ್ಟ ರೂಪನಯಿಗಳನಗತತ್ುದೆ.  ಇದನತನ ಬ.ಡಿ.ಎ., 
ಸನಾಧಿೇನಪಡಿಸಿಕ್ೂೆೆಂಡತ ಪರಿಪೂಣಾವನಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲಿರಿಗೂ ನವೆೇಶನ ಕ್ೂೆಟ್ಟಿದನಾರೆ.  ಭೂಗಳಿರತ ಅಲ್ಲಿ 
ನವೆೇಶನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆೆಂಡವಯನಾರೂ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರತವುದಕ್ನೆಗದ ಹನಗೆ ಸತತ್ುಲೂ fence ಹನಕ್ಕ ನೇವು 
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ಹೊೇಗಿ ಬದಲ್ಲ ನವೆೇಶನವನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳಿಿ ಎೆಂದತ, ರೌಡಿಗಳರ್ೆನಲನಿ ಕಟ್ಟಿ fence ಹನಕ್ಕ 3 ½ 
ಜಮೇನನತನ ಮನರನಟಕ್ೆೆ ಇಟ್ಟಿದನಾರ.ೆ  ಇದಕ್ೆೆ ಸೆಂಪೂಣಾವನಗಿ ಪೊಲ್ಲೇಸರತ ಅವರಿಗೆ support 
ಮನಡತತಿುದನಾರ.ೆ ಬೆೇಕ್ನದರೆ ಸಾಳ ತ್ನಖೆ ಮನಡಲ್ಲ.  ಇದರ ಬಗೆೆ ಕೆಂಪೆಿೇೆಂಟ  ಕ್ೂೆಟಿರ ೆಸಿವಿಲ್  ಕ್ೆೇಸ್ ಗೆ 
ಹೊೇಗಿ ಎೆಂದತ NCR (Non-Cognizable Report) ಹನಕತತ್ನುರೆ.  ರೌಡಿಗಳು ನಮಗೆ 
ಹೆಂಚಿಕ್ಯೆನಗಿರತವ ಆಸಿುಯನತನ ದಬನುಳಿಕ್ೆ ಮನಡಿ ನಮಾನತನ ನವೇೆಶನದ ಬಳಿಗ ೆಸೇೆರಿಸತತಿುಲಿ ಎೆಂದತ 
ದೂರತ ಕ್ೂೆಟಿರೆ NCR ಪೂೆಲ್ಲೇಸರತ  ಮನಡತತ್ನುರ.ೆ  ಎರಡತ ಕೆಂಪೆಿೇೆಂಟ  ಕ್ೊಡತತ್ನುರೆ, ಎರಡತ NCR 
ಮನಡತತ್ನುರ.ೆ  ಒಬು ಡನಕಿರ  03 ಕ್ೊೇಟ್ಟ ರೂಪನಯಿಗಳನತನ ಕ್ೊಟತಿ ಒೆಂದತ ನವೆೇಶನವನತನ 
ಹನಸಿಪಟಲ್  ಅನತನ ಕಟಿಬೆೇಕ್ೆೆಂದತ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆೆಂಡಿದನಾರೆ.  ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ fence ಹನಕ್ಕಬಟತಿ ಬದಲ್ಲ 
ನವೆೇಶನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಳಿಿ ಎೆಂದತ ಹೆೇಳಿದನಾರ.ೆ  ಸತತ್ುಲೂ ಪೂೆಲ್ಲೇಸರ ರಕ್ಷಣ್ೆ ಇದೆ. ಕೆಂಪೆಿೇೆಂಟ  ಕ್ೂೆಟಿರೆ 
ಕೆಂಪೆಿೇೆಂಟರೆ್ನೇ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುಿವುದಿಲಿ.  ಇರ್ೂೆನೆಂದತ ಪರಕರಣದ ದೂರನತನ ರೆ್ೂೇಡಿದರ ೆ ಸವೆಾ 
ನೆಂ.35/2ರಲ್ಲಿ  ಅದತ ಕೂಡ ಬೊಮಾನಹಳಿಿ ವಿಧನನಸಭನ ಕ್ೆೇತ್ರದ ಹತಳಿಮನವು ಠನಣ್ೆ ವನಯಪಿುಯಲ್ಲಿ 
01 ಎಕರ ೆ05 ಗತೆಂಟೆ ಇ ದತ ಕೂಡ ಸಕ್ನಾರಿ ಭೂಮ ಅೆಂದರೆ ಬ.ಡಿ.ಎ., ಸಾತ್ತು.  ಇದನತನ ಕೂಡ 
ಹೆಂಚಿಕ್ ೆ ಮನಡಿ ಆಗಿದೆ.  ಹೆಂಚಿಕ್ಯೆನಗಿರತವವರನತನ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಡಲೆೇ ಇಲಿ.  ಅದಕ್ೆೆೇ ರ್ನನತ ನರ್ನೆ 
ಬೊಮಾನಹಳಿಿ republic ಎೆಂದತ ಹೆೇಳಿದ.ೆ  ಇದತ ಪೊಲ್ಲೇಸ್  republic.  ಇೆಂತ್ಹ ಘಟರ್ೆ 
ಅವನಯಹತ್ವನಗಿ ಪರತಿದಿನವೂ ಕ್ೆಲವು ಕ್ೆಟಿ ಪೂೆಲ್ಲೇಸರಿೆಂದ ನಡಯೆತತ್ುದೆ.  ನಮಾ ರನಜಯದ ಪೊಲ್ಲೇಸರಲ್ಲಿ 
ದಕ್ಷ, ಪನರಮನಣಿಕ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಬಹಳ ಜನ ಇದನಾರ.ೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲನಿ ಸಕ್ನಾರಗಳು ಏನತ ಮನಡತತ್ುವೆ 
ಎೆಂದರೆ ಆ ಪನರಮನಣಿಕರರೆ್ನಲನಿ ಇಡಿೇ ಸೇೆವನವಧಿ ಪೂತಿಾ non-executive ನಲ್ಲಿ ಹನಕತತ್ನುರೆ.  
ಅವರನತನ executive ಗೆ ತ್ರತವುದೆೇ ಇಲಿ.  ಯನವ ಸಕ್ನಾರವನದರೂ ಅಷ್ೆಿೇ.  Executive ನಲ್ಲಿ 
ಯನರತ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡತತ್ನುರೆ ಎೆಂದರೆ ಎಲನಿ ಇೆಂತ್ಹವರೇೆ. ಎಲನಿ ಸಕ್ನಾರಗಳು ಕೂಡ ಕಳಿಕ್ನಕರನತನ, 
ಸಮನಜದ ಸನಾಸಾತ್ೆಯನತನ ಹನಳುಮನಡತವೆಂತ್ಹವರರೆ್ನೇ executive ನಲ್ಲಿ ಹನಕತತ್ನುರೆ.   ದಯವಿಟತಿ 
ಇದನತನ ನಯೆಂತ್ರಣ ಮನಡತವ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡಬೇೆಕತ.  ಇನ್ೆ ಪೆಕಿರ  ರಿೆಂದ ಹಿಡಿದತ Dy. SP ವರಗೆೆ 
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ಎರಡತ ವಷಾ executive ನಲ್ಲಿ posting ಹನಕ್ಕದ ನೆಂತ್ರ ಒೆಂದತ ವಷಾ ಅವರನತನ ಕಡನಾಯವನಗಿ 
non-executive ಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ.  ಇೆಂತ್ಹ ಭರಷ್ನಿಚನರ ಮನಡತವವರನತನ ಯನವನಗಲೂ ಕೂಡ 
executive ನಲೆಿೇ ಇಡತವುದತ.  ಇವತ್ತು ಪೂೆಲ್ಲೇಸರಿಗ ೆವಗನಾವಣ್ೆಯನತನ ಕ್ೌನೆಲ್ಲೆಂಗ  ಮನಡಿದನಾರ.ೆ 
ಅದನತನ ರ್ನನತ ಸನಾಗತ್ ಮನಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ  ದಯಮನಡಿ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳ ವಗನಾವಣ್ೆಗೂ ಕೂಡ ಕ್ೌನೆಲ್ಲೆಂಗ  
ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆೆಂಡತ ಬನನ.  ಅವರನೂನ ವಷಾಕ್ೂೆೆಮಾ ವಗನಾವಣ್ೆ ಮನಡಿ.  ಬೆೇರ ೆಬೆೇರ ೆಇಲನಖಯೆಲ್ಲಿರತವ 
ಹನಗೆ ಕ್ೌನೆಲ್ಲೆಂಗ  ವಗನಾವಣ್ೆ ತ್ನನ. ಎಲೆಿಲ್ಲಿ ಖನಲ್ಲ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿಗ ೆವಗನಾವಣ್ೆ ಮನಡಿ.  ನಗದಿ ಇರತವ 
ಎರಡತ ವಷಾ ಆದಮೇಲೆ ಬೆೇಕ್ನದರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೊೇಗಬಹತದತ ಎೆಂದತ ಮನಡಿ.  ಪೂೆಲ್ಲೇಸ್  
ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳಿಗ ೆ ಇನ್ೆ ಪೆಕಿರ ಗಿರಲ್ಲ, ಸಬ್ ಇನ್ೆ ಪೆಕಿರ , ಡಿವೆೈ.ಎಸ್ .ಪಿ.,ಗಿರಲ್ಲ ಏತ್ಕ್ೆೆ ಅವರನತನ 
ವಷಾಕ್ೂೆೆೆಂದತ ಸಲ ವಗನಾವಣ್ೆ ಮನಡತವುದಿಲಿ? ಏತ್ಕ್ೆೆ ಖನಲ್ಲ ಜನಗವನತನ ಭತಿಾ ಮನಡತವುದಿಲಿ? ಇಲ್ಲಿ 
ಏತ್ಕ್ೆೆ ಕ್ೌನೆಲ್ಲೆಂಗ  ತ್ರತವುದಿಲಿ? ದಯಮನಡಿ ಕ್ೌನೆಲ್ಲೆಂಗ  ವಗನಾವಣ್ೆ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆೆಂಡತ ಬನನ, ಅಧಾ 
ಭರಷ್ನಿಚನರ ನೆಂತ್ತ ಹೊೇಗತತ್ುದೆ. ಪೊಲ್ಲೇಸ್  ಇಲನಖಯೆಲ್ಲಿ ಪರಮೇಷನ್ೆ , ವಗೆೈರಗೆಳು ಆಗನಗ 
ಆಗತತಿುರತತ್ುದೆ.  ಆಗ ಬೆೇರ ೆಬೆೇರ ೆರೇೆೆಂಜ ಗಳಿಗೆ, ಬೆೇರ ೆಬೆೇರ ೆಕಡಗೆಳಿಗ ೆಕಳುಹಿಸತತ್ನುರೆ.  ಆದರೆ ಪರತಿ 
ಸಲ ಪರಮೇಷನ್  ಆದನಗ ಅವರಿಗೆ  ತ್ರಬೇೆತಿಯನತನ ಕಡನಾಯ ಮನಡಿ.  ಬೆೇರ ೆಇಲನಖಯೆಲ್ಲಿ ಅವರತ 
ಯನವುದೊೇ executive ಹತದೆಾಯಿೆಂದ ಹೂೆೇಗಿ ಬೇೆರ ೆಹತದೆಾಯಲ್ಲಿ ಕ್ಲೆಸ ಮನಡಬೇೆಕತ.  ಆ ಕ್ೆಲಸ, 
non-executive ವಿಭನಗದಲ್ಲಿ ಬೆೇರ ೆ ಇರತತ್ುದೆ.  ಆದರೆ ಅದರ ಬಗೆೆ ಅವರಿಗೆ ತ್ರಬೇೆತಿಯ್ಕೇ 
ಇರತವುದಿಲಿ.  ಸತಮಾರೆ್ೇ ಹನಕತತಿುರತತಿುೇರಿ.  ಆದಾರಿೆಂದ ಪರಮೇಷನ್  ಕ್ೂೆಟನಿಗ ಪರತಿಯಬುರಿಗೂ ಕೂಡ 
ಒೆಂದತ ತ್ರಬೇೆತಿಯನತನ insist ಮನಡಿದರೆ ಉತ್ುಮವನಗತತ್ುದೆ ಎನತನವುದತ ನನನ ಭನವರೆ್.  ಪಿ.ಸಿ., 
ಇೆಂದ ಹಿಡಿದತ ಡಿವೆೈ.ಎಸ್.ಪಿ., ವರಗೊ ಕೂಡ ಅರೆ್ೇಕ ಡಿ.ಇ. (Departmental Enquiry), 
ಇಲನಖನ ವಿಚನರಣ್ೆಗಳಿವೆ.  ಇಲನಖನ ವಿಚನರಣ್ೆಗಳನತನ  ಆರತ ತಿೆಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಮತಗಿಸತವ ಹನಗಿದಾರೂ 
ಕೂಡ ಆರತ ವಷಾವನದರೂ ಮತಗಿಸತವುದಿಲಿ.  ಅವರನತನ 5-6 ವಷಾ ಸನಯಿಸತತ್ನುರ.ೆ  ಆದಾರಿೆಂದ 
ದಯಮನಡಿ ತ್ಾರಿತ್ವನಗಿ ಡಿ.ಇ., ಕ್ೆೇಸನತನ ಇತ್ಯರ್ಥಾ ಮನಡಿದರೆ ಬಹಳಷತಿ ಭರಷ್ನಿಚನರಗಳನತನ 



   307 
                                        ವಿಪ/೩೦-೦೩-೨೦೨೨ 
  

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

ತ್ಡಗೆಟಿಬಹತದತ.  ಇದರ ಜೊತ್ೆಗೆ ಪರಮತಖ್ವನಗಿ ಐ.ಪಿ.ಎಸ್., ಐ.ಎ.ಎಸ್., ನವರಿಗ ೆವಷಾದ ಕ್ೂೆರೆ್ಯ 
ತಿೆಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಯನವ ಪರಮೇಷನ್  ಕ್ೊಡಬೇೆಕ್ೆೆಂದತ ಬರೆದತಬಡತತ್ನುರೆ.  ಇವತ್ತು ಎೆಂತ್ಹ 
ಟೆಕ್ನನಲಜಿ ಇದೆ ಹನಗೂ ಎಲನಿವು ಸಹ computerized ಆಗಿದ.ೆ ಮತ್ೂೆುೆಂದಿದ,ೆ ಪಿ.ಸಿ., ಇೆಂದ 
ಡಿವೆೈ.ಎಸ್.ಪಿ., ವರಗೆೆ ಪರತಿ ವಷಾ ಐ.ಪಿ.ಎಸ್., ಐ.ಎ.ಎಸ್.,ನವರಿಗೆ ಹೆೇಗೆ ಪರಮೇಷನ್  ಕ್ೊಡತತಿುೇರಿ 
ಅದೆೇ ರಿೇತಿ ಪರತಿ ವಷಾ ನೇವು ಪರಮೇಷನ್  ಕ್ೊಡಿ ಅದತ 10 ಹತದೆಾ ಖನಲ್ಲ ಇರಲ್ಲ ಅರ್ಥವನ 500 ಹತದೆಾ 
ಖನಲ್ಲ ಇರಲ್ಲ. ಇವರತ ಒೆಂದತ ಪರಮೇಷನ್  ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಳಿಬೆೇಕ್ೆೆಂದರೆ, executive ನಲ್ಲಿ ಕ್ೆಲಸ 
ಮನಡತವ ಸಬ್  ಇನ್ೆ ಪೆಕಿರ , ಸಕಾಲ್  ಇನ್ೆ ಪೆಕಿರ  ಮತ್ತು ಡಿವೆೈ.ಎಸ್ .ಪಿ., ಗಳು ಅವರ ಕಡಯೆ 
ಮೆಂತಿರಗಳೂೆೇ ಅರ್ಥವನ ಸೂೆಸಯೆೆಂದಿರತ ಯನರನದರೂ ಇರಬೇೆಕತ ಇಲಿದಿದಾರ ೆ ಅವರೆಲಿರೂ ಸೇೆರಿ 
ಒೆಂದಷತಿ ಹಣ ಕ್ೊಡಬೇೆಕತ.  4-5 ವಷಾಕ್ೆೆ ಇವರ ಮನಸಿೆಗ ೆಬೆಂದನಗ ಪರಮೇಷನ್ೆ  ಕ್ೂೆಡತತ್ನುರೆ.  
ಐ.ಪಿ.ಎಸ್., ಐ.ಎ.ಎಸ್.,ನವರಿಗೆ ವಷಾದ ಕ್ೊರೆ್ಯ ತಿೆಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಹೆೇಗೆ ಪರಮೇಷನ್ೆ  ಕ್ೊಡತತ್ನುರೆ, 
ಹನಗೆ ಪರತಿ ವಷಾ ಎಷತಿ ಹತದೆಾಗಳನದರೂ ಖನಲ್ಲ ಇರಲ್ಲ ಪಿ.ಸಿ., ಇೆಂದ ಡಿವೆೈ.ಎಸ್ .ಪಿ., ವರಗೆ ೆಆ ವಷಾದ 
ಕ್ೊರೆ್ಯಲ್ಲಿ ಪರಮೇಷನ್ೆ  ಕ್ೊಡಿ.  ಕೆಂಪೂಯಟರ ನಲ್ಲಿ ಯನವ ಡೇೆಟನ ಬೆೇಕತ, ಏನತ ಮನಹಿತಿ ಬೇೆಕತ 
ಎಲಿವೂ ಸಿಗತತ್ುದೆ.  ಏತ್ಕ್ೆೆ ಪರತಿವಷಾ ಅವರಿಗೆ ಪರಮೇಷನ್  ಕ್ೂೆಡತವುದಿಲಿ? ಅವರಿಗೆ ಪರಮೇಷನ್  
ಕ್ೊಡಿ.  ಜೊತ್ೆಗೆ ಇವತ್ತು ಭರಷ್ನಿಚನರ ಎನತನವುದತ ವನಯಪಕವನಗಿ ತ್ನೆಂಡವವನಡತತಿುದೆ. ಅದತ ಹದತಾಮೇರಿ 
ಹೊೇಗಿದ.ೆ  ರ್ನನತ ಒೆಂದತ ತಿೆಂಗಳ ಹಿೆಂದ ೆ‘The Indian Express’ ಪತಿರಕ್ೆಯಲ್ಲಿ ಒೆಂದನತನ ಓದಿದೆ. 
Central agency ಯವರತ ಒೆಂದತ ರಿಪೊೇಟ ಾ ಮನಡಿತ್ತು.  ಅದೆೇರ್ೆೆಂದರೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಗೃಹ 
ಇಲನಖಯೆಲ್ಲಿ ಕ್ೆಲವು ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಭರಷ್ನಿಚನರ ಎನತನವುದತ ಭನರತ್ ದೆೇಶದಲ್ಲಿ ನೆಂ.1 ಆಗಿದ ೆ
ಎನತನವುದನತನ ರ್ನನತ ಓದಿದ.ೆ  ಆದರೆ ಇೆಂತ್ಹ ಒೆಂದತ ಪರಿಸಿಾತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಾನತನ ಕ್ನಯತವೆಂತ್ಹ, ಈ 
ದೆೇಶದ ಶ್ರೇಸನಮನನಯನ ರಕ್ಷಣ್ ೆ ಮನಡತವೆಂತ್ಹ ಇಲನಖಯೆಲ್ಲಿ ಕ್ೆಲವು ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳಿೆಂದ ಕ್ೆಟಿ 
ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳಿೆಂದ ಒಳೆಿಯ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳಿಗೂ ಕ್ೆಟಿ ಹೆಸರತ ಬರತತಿುದೆ ಮತ್ತು ಇಲನಖೆಗೂ ಕ್ೆಟಿ ಹೆಸರತ 
ಬರತತಿುದೆ. ಸಕ್ನಾರಕೂೆ ಕ್ೆಟಿ ಹೆಸರತ ಬರತತ್ುದೆ.  ಇೆಂತ್ಹದಾನತನ ಮನಡತವವರನತನ ನಗರಹ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ 
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ಮತ್ತು ಈ ದೆೇಶದ ಶ್ರೇಸನಮನನಯನ ರಕ್ಷಣ್ೆಗ ೆ ನೇವು ಎ.ಸಿ.ಬ., ಅೆಂತ್ಹ ವಿಭನಗಗಳನತನ 
ಮನಡಿಕ್ೊೆಂಡಿದಿಾೇರಿ.  ದಯಮನಡಿ ಭರಷ್ನಿಚನರ ನಯೆಂತ್ರಣ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಪೊಲ್ಲೇಸ್  ಇಲನಖಗೆೆ 
ಸಿೇಮತ್ವನದೆಂತೆ್ ಜಡ್ಜ ರರೆ್ೂನಳಗೊೆಂಡ ಒೆಂದತ ಆಯೇಗವನತನ ರಚರೆ್ ಮನಡಿ.  ನಮಾ ಪೊಲ್ಲೇಸ್  
ಆಫಿೇಸರ ಗಳ ಯನವುದೆೇ ಭರಷ್ನಿಚನರ ಈ ರನಜಯದಲ್ಲಿ ದನಖ್ಲನಗಲ್ಲ.  ಭರಷ್ನಿಚನರ ನಗರಹ 
ಆಯೇಗವನತನ ಮನಡಿ, ಆಯೇಗವು ತಿೇಮನಾನ ಮನಡಲ್ಲ. ಪೊಲ್ಲೇಸ್  ಇಲನಖಗೆ ೆಸಿೇಮತ್ವನದೆಂತ್ ೆ
ರ್ನಯಯನಧಿೇಶರೊಬುರನತನ ರೆ್ೇಮಕ ಮನಡಿ ಭರಷ್ನಿಚನರ ನಗರಹ ಆಯೇಗವನತನ ಮನಡಿ.  ಏತ್ಕ್ೆೆ ನೇವು 
ಅದನತನ ಮನಡತವುದಿಲಿ?  ಈ ರಿೇತಿಯನಗಿ ಇನೂನ ಅರೆ್ೇಕ ಸಲಹೆಗಳಿದತಾ ಆದರ ೆ ಸಮಯದ 
ಅಭನವದಿೆಂದ, ವೆೈಯಕ್ಕುಕವನಗಿ ರ್ನನತ ಯನರ ಬಗೆೆ ಯೂ ಎೆಂದಿಗೂ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಿಲಿ. ರ್ನನತ 
ಸನಮನಜಿಕವನಗಿ, ಸಮನಜದ ಒಳಿತಿಗನಗಿ ಮನತ್ರ್ನಡತವವನತ.  ರ್ನನತ ಕ್ೂೆಟ್ಟಿರತವ ಈ ಎಲನಿ 
ಸಲಹೆಗಳನತನ ತ್ನವು ಜನರಿಗ ೆತ್ರತವುದನದರೆ ಎಷ್ೂೆಿೇ ಭರಷ್ನಿಚನರಗಳನತನ ನಯೆಂತ್ರಣ ಮನಡಬಹತದತ.  
ರ್ನನತ ಹೆೇಳಿರತವ ಸಲಹಗೆಳ ಬಗೆೆ ನಧನನವನಗಿ ಯೇಚರೆ್ ಮನಡಿ.  ಪೊಲ್ಲೇಸರಿಗೂ ಕೂಡ 
ಕ್ೊಡಬೇೆಕ್ನದತದನತನ ಕ್ನಲಕ್ನಲಕ್ೆೆ ಕ್ೊಟತಿ ಕ್ೌನೆಲ್ಲೆಂಗ  ವಗನಾವಣ್ೆಯನತನ ತ್ಗೆೆದತಕ್ೂೆೆಂಡತ ಬೆಂದತ 
ಪರಮೇಷನ್ ಗಳನತನ ಕ್ನಲಕ್ನಲಕ್ೆೆ ಕ್ೂೆಡತವುದತ ಇವೆಲಿವನೂನ insist ಮನಡಿದರೆ ಇಲನಖ ೆ
ಖ್ೆಂಡಿತ್ವನಗಿಯೂ ಸತಧನರಣ್ೆಯನಗತತ್ುದೆ.   ಅದತ ಬಟತಿ ಇಲ್ಲಿನವರನತನ ಅಲ್ಲಿಗೆ, ಅಲ್ಲಿನವರನತನ 
ಇಲ್ಲಿಗೆ, ಕ್ನಸತ ಕ್ೊಟಿವರನತನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎೆಂದತ ಈ ರಿೇತಿ ನಗದಿಪಡಿಸಿ ಮನಡಿದರೆ ರೂ.50 ಲಕ್ಷ 
ಕ್ೊಟಿೆಂತ್ಹ ಪೂೆಲ್ಲೇಸ್  ಆಫಿೇಸರ ಗಳು 10 ಕ್ೂೆೇಟ್ಟ ರೂಪನಯಿಗಳನತನ ಮನಡಬೆೇಕತ, ಅಲ್ಲಿಯವರಗೆೆ 
ಅವನತ ಯನವುದೆೇ ಸಚಿವರತ ಸಿಗಲ್ಲ, ಸಚಿವರ ಮರ್ೆಯವರತ ಸಿಗಲ್ಲ ಯನರೆೇ ಸಿಕ್ಕೆದರೂ ಸತಲ್ಲಗ ೆ
ಮನಡತತ್ನುರ.ೆ  ಏನತ ಮನಡಲ್ಲ ರ್ನನತ ರೂ. 50 ಲಕ್ಷ ಕ್ೊಟತಿ ಕ್ೆಲಸಕ್ೆೆ ಬೆಂದಿದೆಾೇರೆ್ ಎನತನತ್ನುರ.ೆ  ನೇನತ 
ಹೆೇಳಿದರ ೆಬಟತಿಬಡತವುದಕ್ನೆಗತತ್ುದೆಯ್ಕೇ ಎನತನತ್ನುರ್ೆ.  

(ಮತೆಂದತ) 
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(752) 30-03-2022 KH/GR  4-40                 (ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಾತಿ) 

ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆುೇಗೌಡ (ಮತೆಂದತ) 

ಇವೆಲಿವೂ ಕೂಡ ತ್ಪಪಬೇೆಕ್ೆೆಂದರೆ, ಸಕ್ನಾರ ನಮಾ ಆಡಳಿತ್ ವಯವಸಾೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೂ 
ಅನತಕೂಲ ಮನಡಬೇೆಕತ ಮತ್ತು ಪನರದಶಾಕತೆ್ಯನತನ ತ್ರಬೇೆಕತ. ಆಗ ಹೆಂತ್ ಹೆಂತ್ವನಗಿ ಇದನತನ 
streamline ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಸರಿಹೊೇಗತತ್ುದೆ. ಈ ಭರಷ್ನಿಚನರವನತನ ತ್ಡಗೆಟಿಬೆೇಕ್ನಗಿರತವುದತ, ಈ 
ದೆೇಶದ ಶ್ರೇ ಸನಮನನಯರಿಗೆ ರಕ್ಷಣ್ ೆಕ್ೊಡಬೇೆಕ್ನದೆಂತ್ಹ ಇವರೇೆ ಈ ರಿೇತಿ ಮನಡಿದರ ೆ“ಬೆೇಲ್ಲಯ್ಕೇ ಎದತಾ 
ಹೊಲ ಮೇದೆಂತೆ್” ಆಗತತ್ುದೆ. ಯನರೂ ಉಳಿಯತವುದಕ್ೆೆ ಸನಧಯ ಇಲಿ. ಸಕ್ನಾರ ಅಲಿ. ಈ 
ಇಲನಖಯೆಲ್ಲಿರತವ ಕ್ೆಟಿ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಈ ರಿೇತಿ ಮನಡತವುದರಿೆಂದ, ಯನರತ ಕೂಡ ಉಳಿಯತವುದಕ್ೆೆ 
ಸನಧಯ ಇಲಿ. ದಯವಿಟತಿ, ಇೆಂತ್ಹದಾನತನ ನಗರಹ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ರ್ನವು ಇವತ್ತು ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ 
ತ್ಮಗ ೆ ಸಲಹ ೆ ಕ್ೂೆಡತತಿುರತವೆಂತ್ಹದತಾ, ಕ್ೆಲವು ನದಿಾಷಿವನದ ವಿಚನರಗಳನತನ ಹೆೇಳಿರತವೆಂತ್ಹದಾನತನ 
ತ್ನವು ತ್ಪನಪಗಿ ಭನವಿಸಬೆೇಡಿ. ಈಗ ಎಲನಿ ಸಕ್ನಾರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಪೊಲ್ಲೇಸ್  ಇಲನಖಯೆಲ್ಲಿರತವ 
ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ೆಲವು ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಭರಷ್ನಿಚನರ ಮನಡಿಕ್ೊೆಂಡತ ಬೆಂದಿದನಾರ.ೆ ಈ ಕರ್ನಾಟಕ 
ಪೊಲ್ಲೇಸ್  ಇಲನಖಯೆಲ್ಲಿ ಬಹಳಷತಿ ಪನರಮನಣಿಕ ದಕ್ಷ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಇದನಾರೆ. ಅವರನತನ ಯನವುದೆೇ 
ಸಕ್ನಾರಗಳು ಗತರತತಿಸತವುದಿಲಿ. ಇದತ ಬಹಳ ವಿಷ್ನದಕರ ಸೆಂಗತಿ. ಅದಕ್ೆೆ ರ್ನನತ ಹೆೇಳುವುದೆೇರ್ೆೆಂದರೆ, 
ಇವತ್ತು ಪೂೆಲ್ಲೇಸ್  ಇಲನಖಯೆ ಆಡಳಿತ್ ವಯವಸೆಾಯಲ್ಲಿ ಭರಷ್ನಿಚನರ ಎನತನವುದತ ಹದತಾಮೇರಿ ಹೂೆೇಗಿದೆ. 
ಇದನತನ ಸತಧನರಣ್ೆಗ ೆತ್ೆಂದತ ನಗರಹಗೂೆಳಿಸತವುದಕ್ೆೆ ಏರ್ನದರೂ ಸತಧನರಣ್ನ ಕರಮಗಳನತನ ತ್ನವು ಈ 
ಸದನದಲ್ಲಿ ಘೂೇಷಣ್ೆ ಮನಡಿ. ಅದನತನ ಜನರಿಗೆ ತ್ೆಂದತ, ಇೆಂತ್ಹ ಭರಷಿ ಪೊಲ್ಲೇಸ್  ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು 
ಯನರಿದನಾರ?ೆ ದಯಮನಡಿ, ಇವರನತನ ನಗರಹ ಮತ್ತು ದಮನ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಒೆಂದತ ಆಯೇಗ ಮನಡಿ.  

ಶ್ರೇ ಎಸ್.ರವಿ (ಸಾಳಿೇಯ ಸೆಂಸೆಾಗಳ ಕ್ೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಬಹಳ 
ಮಹತ್ಾವನದೆಂತ್ಹ ವಿಚನರದ ಬಗೆೆ ಬಹಳ ಚಚಾೆ ನಡಯೆತತಿುದೆ. ಪೂೆಲ್ಲೇಸ್  ವಯವಸೆಾಯಲ್ಲಿ 
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ಆಗತತಿುರತವೆಂತ್ಹ ಮಹತ್ಾಪೂಣಾವನದ ದತರನವಸೆಾಯ ಬಗೆೆ ಚಚಾೆ ಆಗಬೇೆಕ್ನಗಿದೆ. ಏರ್ನದರೂ ಸಾಲಪ 
ಮನಪನಾಡತಗಳನತನ ಬಯಸಿ ಆಗತತಿುರತವೆಂತ್ಹದತಾ. ಇದರ ಬಗೆೆ ಗೌರವನನಾತ್ ಎಲನಿ ಮನನಯ 
ಸದಸಯರತಗಳು ಮನತ್ರ್ನಡಿದನಾರೆ. ಈಗನಗಲೆೇ ಎಲಿರೂ ಮನತ್ರ್ನಡಿರತವೆಂತ್ಹ ವಿಚನರಗಳಿಗೆ ಹೂೆೇಗದ ೆ 
ಎಲೊಿೇ ಒೆಂದತ ಕಡ ೆಮದಲತ ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜಯದ ಪೊಲ್ಲೇಸ್  ಇಲನಖಗೆ ೆತ್ನನದೆೇ ಆದೆಂತ್ಹ ಹೆಸರತ 
ಮತ್ತು ಘನತ್ ೆಇರತವೆಂತ್ಹದತಾ ಇದೆ. ಬೆೇರ ೆರನಜಯಗಳಿಗೆ ಹೊೇಲ್ಲಕ್ೆ ಮನಡಿ ರೆ್ೂೇಡಿದರೆ, ಕರ್ನಾಟಕದ 
ಪೊಲ್ಲೇಸ್  ವಯವಸೆಾ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದ ಆಡಳಿತ್ ವಯವಸೆಾಗ ೆ ದೆೇಶದಲ್ಲಿಯ್ಕೇ ಒೆಂದತ ಹೆಸರತ 
ಇರತವೆಂತ್ಹದತಾ. ಅದಕ್ೆೆ ಆದೆಂತ್ಹ ಕ್ಕಮಾತ್ತು ಇರತವೆಂತ್ಹದತಾ ಇದೆ. ರೆ್ರೆಯ ರನಜಯವನದ ತ್ಮಳುರ್ನಡತ 
ನಲ್ಲಿ ಚತರ್ನವಣ್ೆಯ ನಡದೆೆಂತ್ಹ ಸೆಂದಭಾದಲ್ಲಿ ರ್ನನತ ವಿೇಕ್ಷಕರ್ನಗಿ ಹೂೆೇಗಿದೆಾ. ಅಲ್ಲಿ ರ್ನನತ 
ಮನತ್ರ್ನಡತವೆಂತ್ಹ ಸೆಂದಭಾದಲ್ಲಿ ರೆ್ರೆಯ ರನಜಯವನದ ತ್ಮಳುರ್ನಡಿನಲ್ಲಿ ಬಹತತ್ೆೇಕ ಆಡಳಿತ್ಷ್ನಹಿ 
bureaucracy ಏನತ ಇದ,ೆ ಎ.ಐ.ಎ.ಡಿ.ಎೆಂ.ಕ್ೆ., ಮತ್ತು ಡಿ.ಎೆಂ.ಕ್.ೆ, ಎೆಂದತ ಅಲ್ಲಿ ಡಿವೆೈಡ್  ಆಗಿ ಬಟ್ಟಿದೆ. 
ಡಿ.ಎೆಂ.ಕ್.ೆ, ಸಕ್ನಾರ ಬೆಂದನಗ ಯನರತ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಇರಬೇೆಕ್ೆೆಂದತ ಐ.ಎ.ಎಸ್.,ನೆಂದ ಹಿಡಿದತ 
ಐ.ಪಿ.ಎಸ್.,ನೆಂದ ಹಿಡಿದತ ಸನಮನನಯ Police Constable ವರಗೊ ಡಿ.ಎೆಂ.ಕ್.ೆ, ಪೊಲ್ಲೇಸ್  ಎೆಂದತ 
ಇದನಾರ.ೆ ಹನಗೆಯ್ಕೇ, ಎ.ಐ.ಎ.ಡಿ.ಎೆಂ.ಕ್.ೆ, ಪೂೆಲ್ಲೇಸ್  ಎೆಂದತ ಇದನಾರ.ೆ ಅಧಿಕ್ನರ 5 ವಷಾಕ್ೂೆೆಮಾ 
ಬದಲನವಣ್ೆಯನಗತತಿುರತವುದಕ್ೆೆ ಅವನತ ಬೆಂದರ ೆಇವನತ ಅಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ್ನರಕ್ೆೆ ಬರತತ್ನುರೆ್. ಈ ರಿೇತಿ ಅಲ್ಲಿ 
ವಯವಸೆಾಯ್ಕೇ ವಿಭನಗವನಗಿರತವುದನತನ ಸಪಷಿವನಗಿ ರೆ್ೂೇಡತತಿುದೆಾೇರ್.ೆ ಇದೆೇ ರಿೇತಿ ರ್ನನತ ಆೆಂಧರಪರದೆೇಶಕೂೆ 
ಹೊೇಗಿದಾೆೇರೆ್. ಆೆಂಧರಪರದೆೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಚತರ್ನವಣ್ೆ ಸತಧನರಣ್ೆಯ ಬಗೆೆ ಮನತ್ತಕತ್ೆ ನಡಯೆತತಿುದ.ೆ ಹಿೇಗೆ 
ಮನತ್ರ್ನಡತವನಗ ನಮಾ ಸನೆೇಹಿತ್ರೂೆಬುರತ ಚತರ್ನವಣ್ೆಗ ೆ ಆೆಂಧರಪರದೆೇಶದಲ್ಲಿ ನೆಂತಿದಾರತ. ಅವರ 
ಜೊತ್ೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡತ ದಿನ ಇದತಾ, ಮನತ್ರ್ನಡಿಸಿಕ್ೂೆೆಂಡತ ಬರೊೇಣವೆೆಂದತ ಹೂೆೇಗಿದಾೆಂತ್ಹ 
ಸೆಂದಭಾದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೂತ  ಖ್ಚಿಾಗೆ ಕ್ನಸತ ಕ್ೊಡತತ್ನುರಯೆಲಿವೆೇ? ಆ ರಿೇತಿಯನಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಪೂೆಲ್ಲೇಸ್  
ಬೆಂದರತ ಎೆಂದತ ಕ್ನಸತ ಕ್ೊಡತತ್ನುರ.ೆ ರನಜಕ್ಕೇಯ ಪಕ್ಷಗಳೆೇ ಪೂೆಲ್ಲೇಸ್  ವಯವಸಾೆಯನತನ corrupt 
ಮನಡತವೆಂತ್ಹ ಸಿಸಿೆಂ ಅನತನ ರೆ್ೂೇಡಿದೆ. ಆೆಂಧರಪರದೆೇಶದಲ್ಲಿ. Dy.S.P., ಹೆಂತ್ದಿೆಂದ ಹಿಡಿದತ ಸಕಾಲ್  
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ಇನ್ೆ ಪೆಕಿರ  ರವರೆಗೂ 5 ಲಕ್ಷ, 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪನಯಿಗಳನತನ station limits ಗೆ ಇಷ್ಟ್ಿಷತಿ ದತಡಾನತನ 
political party candidates ಕ್ೊಟ್ಟಿರತವುದನತನ ರ್ನನತ ಕಣ್ನಾರೆ ರೆ್ೂೇಡಿದಾೆೇರೆ್.  

ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆುೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಎಸ್.ರವಿಯವರೇೆ, ಇದರ ಬಗೆೆ ಚಚೆಾ ಮನಡಬೆೇಡಿ. ಇದತ 
ನಮಾ ರನಜಯಕೂೆ ಬೆಂದತ ಬಡತತ್ುದೆ.  

ಶ್ರೇ ಎಸ್.ರವಿ(ಸಾಳಿೇಯ ಸೆಂಸೆಾಗಳ ಕ್ೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ 
ಹೆೇಳುವುದೇೆರ್ೆೆಂದರ,ೆ ಇದತ ನಮಾ ರನಜಯದಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲಲಿ. ಪೊಲ್ಲೇಸ್  ವಯವಸೆಾಯ ಬಗೆೆ ಮತ್ತು ನಮಾ 
ಪೊಲ್ಲೇಸ್ ನವರ ಬಗೆೆ ಒೆಂದತ ಗೌರವ ಇತ್ತು. ಇತಿುೇಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಲೊಿೇ ಒೆಂದತ ಕಡ ೆಪೂೆಲ್ಲೇಸ್  
ವಯವಸೆಾಯ ಬಗೆೆ ನನಗೆ ಸಮನಧನನ ಇಲಿ. ಇದಕ್ೆೆ ಒೆಂದತ ಉದನಹರಣ್ೆಯನತನ ಹೆೇಳುತ್ುೆೇರೆ್. ಕಳೆದ 
ವಷಾದ ಕರೂೆೇರ್ನ-19 ಬೆಂದನಗ ಇಡಿೇ ದೆೇಶವೆೇ ಲನಕ ಡೌನ್  ಆಯಿತ್ತ. ನಮಾ ಜಿಲೆಿಯಲ್ಲಿ ನಮಾ 
ಕ್ೌನೆಲರ  ರೂೆಬುರತ ನನಗ ೆ ಫೊೇನ್  ಮನಡಿ, ಅಣ್ನಾ, 8-10 ಜನ ಹತಡತಗರನತನ ಪೊಲ್ಲೇಸ್ ನವರತ 
ಹಿಡಿದತಕ್ೂೆೆಂಡತ ಹೊೇಗಿಬಟ್ಟಿದನಾರೆ ಎೆಂದತ ಹೇೆಳಿದರತ. ರ್ನನತ ಅವರತ ಅಲ್ಲಿ ಏನತ ಮನಡತತಿುದಾರತ ಎೆಂದತ 
ಕ್ೆೇಳಿದೆ. ಆಗ ಅವರತ ಕರೂೆೇರ್ನ-19ರ ಸೆಂದಭಾದಲ್ಲಿ ಮರ್ೆಯಿೆಂದ ಹೂೆರಗೆ ಬೆಂದತ ಗತೆಂಪತ ಸೇೆರತವ 
ಆಗಿರಲ್ಲಲಿ. ಅಲೆಿಲ್ಲಿಯೇ ತ್ೊೇಟದಲ್ಲಿ ಕತಳಿತ್ತಕ್ೊೆಂಡತ ಪನಟ್ಟಾ ಮನಡತತಿುದಾರೆಂತ್,ೆ ಆಗ 
ಪೊಲ್ಲೇಸ್ ನವರತ ಅವರನತನ ಕರದೆತಕ್ೊೆಂಡತ ಹೂೆೇಗಿ ಬಟ್ಟಿದನಾರ ೆ ಎೆಂದತ ಹೆೇಳಿದರತ. ಆಯಿತ್ತ ಬಡಿ 
ಎೆಂದತ ಹೆೇಳಿ ರ್ನರೆ್ೇ ಸಕಾಲ್  ಇನ್ೆ ಪೆಕಿರ ಗೆ ಫೊೇನ್  ಮನಡಿ, ಆ ಹತಡತಗರನತನ ಹಿಡಿದತಕ್ೊೆಂಡತ 
ಹೊೇಗಿದನಾರೆಂತೆ್, ಅವರತ ಏನತ ಮನಡಿದರತ ಎೆಂದತ ಕ್ೆೇಳಿದೆ. ಹನಗೆಯ್ಕೇ, ಏರ್ನದರೂ ತ್ಪತಪ ಮನಡಿದಾರೆ, 
ಬೆದರಿಕ್ ೆ ಇಟತಿ ಕಳುಹಿಸಪನಪ ಎೆಂದತ ಹೇೆಳಿದೆ. ನೆಂತ್ರ ಆ ಹತಡತಗರತ ಎರಡತ ದಿನಗಳನದ ಮೇಲೆ 
ಸಿಕ್ಕೆದರತ. ಏನಪನಪ, ನಮಾ ಕಥೆ ಎೆಂದತ ಕ್ೆೇಳಿದೆ? ಆ 8 ಜನ ಮತಸಿಿೆಂ ಹತಡತಗರತ ಬರಿಯನನ 
ಮನಡಿಕ್ೊೆಂಡಿದನಾರ.ೆ ಅವರತ drinks ಮನಡಿಲಿ. ಕ್ನಡ್ೆ ಾ ಆಡಿಲಿ. ನರೆಂತ್ರವನಗಿ ಲನಕ ಡೌನ್  
ಆಗಿದಾರಿೆಂದ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಕ್ೆಲಸ ಇರಲ್ಲಲಿ. ಆ ವನಡ್ ಾ outskirts ನಲ್ಲಿ ಇರತವುದರಿೆಂದ, ಮರ್ೆಯ 
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ಪಕೆದಲ್ಲಿಯ್ಕೇ ತ್ೂೆೇಟ ಇತ್ತು. ಮರ್ೆಯಲ್ಲಿಯ್ಕೇ ಕತಳಿತ್ತ ಕತಳಿತ್ತ ಬೆೇಜನರತ ಆಗಿತ್ೂೆುೇ, ಏರೆ್ೂೇ, 
ಸತಮನರತ 7-8 ಜನ ಹತಡತಗರತ ಹೊೇಗಿ ಮಟನ್  ತ್ರಿಸಿಕ್ೊೆಂಡತ ಬರಿಯನನ ಮನಡಿಕ್ೊಳುಿತಿುದನಾರೆ. 
ಇನೂನ ಅವರತ ಬರಿಯನನ ತಿೆಂದಿರಲ್ಲಲಿ. ಈ ಪೂೆಲ್ಲೇಸ್ ನವರತ ರೌೆಂಡ್ೆ  ಹೊೇಗತತಿುದಾರಲಿವೆೇ, ಯನರೊೇ 
ಅವರಿಗೆ ಫೊೇನ್  ಮನಡಿ ಇಲ್ಲಿ 7-8 ಜನ ಹತಡತಗರತ ಸೇೆರಿದನಾರ ೆಎೆಂದತ ಹೆೇಳಿದನಾರ.ೆ ಅವರರೆ್ನಲನಿ 
ಹಿಡಿದತಕ್ೂೆೆಂಡತ ಸೆಿ ೇಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಕತಕ್ಕೆದನಾರೆ. ನೆಂತ್ರ ರ್ನನತ ಹೆೇಳಿ ಬಡಿಸಿದೇೆನಲಿಪನಪ ಎೆಂದತ ಹೆೇಳಿದೆ. 
ಇಲನಿ ಅಣ್ನಾ, ಅೆಂತಿಮವನಗಿ ಒಬೊುಬುರಿಗ ೆ 10-10 ಸನವಿರ ವನಯಪನರವನಗಿ ದತಡತಾ ಕ್ೊಟತಿ ಬೆಂದೆವು 
ಎೆಂದತ ಹೆೇಳಿದರತ. ಲನಕ ಡೌನ್  ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅೆಂತ್ಹ ಭಯ ಕೂಡ ಇತ್ತು. ಅವರತ ಹೆೇಳುವೆಂತ್ಹ 
ಮನತ್ನತನ ಕ್ೆೇಳಿದರ ೆರ್ನನತ ಏನತ ಪತಕೆಟೆ ಬೆಂದಿಲಿ, ದತಡತಾ ಕ್ೂೆಟತಿ ಬೆಂದಿದಾೆೇರೆ್ ಎನತನವ ರಿೇತಿ ಇತ್ತು. 
ಈ ವಯವಸೆಾ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೊೇಗಿದೆ ಎೆಂದತ ಅರ್ಥಾ ಮನಡಿಕ್ೊಳಿಬೆೇಕತ. ಪೂೆಲ್ಲೇಸ್ ನವರತ ದತಡತಾ ವಸೂಲ್ಲ 
ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಯನವ ಹೆಂತ್ಕ್ೆೆ ತ್ಲತಪಿದರತ ಎೆಂಬತದತ ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ನುಗತತ್ುದೆ. ರ್ನನತ ಒಬು 
ಜನಪರತಿನಧಿಯನಗಿದೆಾೇರ್ೆ ಎೆಂದತ ಅವರತ ನನಗ ೆಫೂೆೇನ್  ಮನಡಿ ಹೆೇಳಿದನಗ, ರ್ನನತ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಫೂೆೇನ್  
ಮನಡಿ ಬಡಿಸಿದೆಾೇರ್ ೆಎೆಂದತ ಎಲನಿ ಆಯಿತ್ಲಿಪನಪ ಎೆಂದತ ಅವರಿಗೆ ಬತದಿಿ ಹೆೇಳುವುದಕ್ೆೆ ಹೂೆೇಗಿ, ಅವರತ 
ಹೆೇಳಿದ ಉತ್ುರಕ್ೆೆ ರ್ನನತ ಎದತರತ ಉತ್ುರವರೆ್ನೇ ಕ್ೊಡತವುದಕ್ೆೆ ಆಗಲ್ಲಲಿ. ಆಗ ರ್ನನತ ಮೌನ ವಹಿಸಿಬಟೆಿ. 
ಇರ್ೂೆನೆಂದತ ಬನರಿ ಬೆೆಂಗಳೂರತ ಮಹನನಗರದಲ್ಲಿ ಉಪಚತರ್ನವಣ್ೆ ನಡಯೆಿತ್ತ. ಚತರ್ನವಣ್ಯೆಲ್ಲಿ 
ಪನಲೂೆೆಳುಿವೆಂತ್ಹ ಸೆಂದಭಾದಲ್ಲಿ ಹಿೇಗೆ ನಮಾ ಸನೆೇಹಿತ್ರ ಮರ್ೆಗೆ ಹೊೇಗಿದೆಾ. ಯನಕಪನಪ, political 
activities ಕಳೆದತಕ್ೂೆೆಂಡತ ಬಟ್ಟಿದಿಾೇಯನ. ಎದತಾ ಬನ ಎಲಿರೂ ಸೇೆರಿಕ್ೊೆಂಡತ ಚತರ್ನವಣ್ ೆಮನಡೂೆೇಣ 
ಎೆಂದತ ಹೆೇಳಿದೆ. ಯನರಿಗೆ ಅಣ್ನಾ ಬೆೇಕತ. ನಡಯೆಪನಪ, ನಮಾ ಸಹವನಸವೂ ಬೇೆಡ, ಏನತ ಬೆೇಡ ಎೆಂದತ 
ಹೆೇಳಿದರತ. ಇಲ್ಲಿ ರ್ನನತ ವನಸ ಮನಡತತಿುದೆಾೇರೆ್. ಇಲ್ಲಿ ಒಬು ಇದಾ ಅವನತ ಹೆೇಳಿಬಟತಿ ಈಗ ಚತರ್ನವಣ್ೆಗ ೆ
ನೆಂತ್ತಕ್ೂೆೆಂಡಿರತವ ಪತಣ್ನಯತ್ಾ ನನಗ ೆ ಪಿ.ಸಿ.ಆರ., ಆರೆ್ೇಕಲ್  ಸೆಿ ೇಷನ್ ಗೆ ಹನಕ್ಕಸಿ ಬಟ್ಟಿದನಾರ್.ೆ ಇದತ 
ನನಗ ೆ ಗೊತ್ೆುೇ ಇಲಿ. ಕ್ೊೇಟ ಾನೆಂದ ಸಮನ್ೆ  ಬೆಂದ ಮೇಲೆ ಆರೆ್ೇಕಲ್  ಸೆಿ ೇಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಪಿ.ಸಿ.ಆರ., 
atrocity case ದನಖ್ಲನಗಿದೆ ಎೆಂದತ ಈಗ ಗೂೆತ್ನುಯಿತ್ತ. ಈ ಸತಖ್ಕ್ೂೆೆೇಸೆರ ರ್ನನತ ರನಜಕ್ಕೇಯ 
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ಮನಡಬೇೆಕ್ೆನಪನಪ, ನನಗೆ ರನಜಕ್ಕೇಯವೂ ಬೆೇಡ. ಆ ಸತಖ್ನೂ ಬೆೇಡ ಎೆಂದತ ಹೆೇಳಿದರತ. ಒೆಂದತ 
ಪೊಲ್ಲೇಸ್  ವಯವಸೆಾಯಲ್ಲಿ ಎಲಿರೂ ಹೆೇಳಿರತವ ಪರಕ್ನರ ಸಾಜನ ಪಕ್ಷಪನತ್, ಜನತಿ, ಹಣ ಇವುಗಳು 
ವನಯಪಕವನದೆಂತ್ಹ ಪರಭನವ ಇವತ್ತು ಪೂೆಲ್ಲೇಸ್  ಇಲನಖಯೆಲ್ಲಿ ಕ್ನಣಿಸತತಿುದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಜನತಿ ಬೆೆಂಬಲ 
ಇದಾರೂ ಆಗತವುದಿಲಿ. ಇಲಿದಿದಾರ ೆ ಸರಿಯನದೆಂತ್ಹ ರನಜಕ್ಕೇಯ ಬೆೆಂಬಲ್ಲಗರತ ಮತ್ತು ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು 
ಉನನತ್ ಮಟಿದಲ್ಲಿ ಇರಬೇೆಕತ. ಇವೆಲನಿ ಇದಾರೂ ದತಡತಾ ಕ್ೊಡಬೇೆಕತ. ಈ ಮೂರತ ಇಲಿದಿದಾರ ೆಏನತ 
ಮನಡತವುದಕೂೆ ಆಗತವುದಿಲಿ. ಇತಿುೇಚೆಗ ೆ ಪೊಲ್ಲೇಸ್ ನವರತ ಹೆೇಗನಗಿದನಾರ ೆ ಎೆಂದರೆ, ಸಕಾಲ್  
ಇನ್ೆ ಪೆಕಿರ , ಎ.ಸಿ.ಪಿ., ಸಬ್  ಇನ್ೆ ಪೆಕಿರ  ಅವರತಗಳು ಅವರ ಹೈೆಯರ  ಆಫಿೇಸರ ಗಳಿಗೆ ನಷ್ೆಾಯಿೆಂದ 
ಇರತವುದಿಲಿ. ಅವರ ನಷ್ೆಾ ಯನರಿಗ ೆಎೆಂದರೆ, ಅವರಿಗೆ ಪೊೇಸಿಿೆಂಗ  ಕ್ೂೆಡಿಸಿರತವೆಂತ್ಹ politician 
ಮೇಲ ೆಇರತತ್ುದೆ. ಇದತ ಅಸಹಯ ಅನಸತತ್ುದೆ. ಕ್ೆಲವು ಸಕಾಲ್  ಇನ್ೆ ಪೆಕಿರ  ಮತ್ತು ಎ.ಸಿ.ಪಿ., ರವರತ 
postings ಗೊೇಸೆರ ರನಜಕ್ನರಣಿಗಳ ಮರ್ೆ ಮತೆಂದೆ, ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳ ಮರೆ್ ಮತೆಂದ ೆ ಕ್ನಕ್ನ 
ಹಿಡಿಯತವೆಂತ್ಹದತಾ ಇದೆ. ಹನಗೆಯ್ಕೇ, ತ್ರಕ್ನರಿ, ಮಟನ್  ತ್ೆಂದತ ಕ್ೊಡತವುದರಿೆಂದ ಹಿಡಿದತ ಅವರ 
ಮರ್ ೆಮತೆಂದ ೆಕ್ೆೈಕಟ್ಟಿಕ್ೂೆೆಂಡತ ಗೆೇಟ  ಅನತನ ಕ್ನಯತವೆಂತ್ಹದತಾ ಮತ್ತು ನೆಂತ್ತಕ್ೂೆಳುಿವೆಂತ್ಹದತಾ ಇದೆ. 
ಆ ಹತದೆಾಗ ೆ ಅವಮನನವನಗತವೆಂತ್ಹ ವಯವಸಾೆ ಇದ.ೆ ಈ ವಯವಸೆಾಯನತನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ತ್ರತವುದಕ್ೆೆ 
ರನಜಕ್ನರಣಿಗಳು ಹೊರತ್ಲಿ. ರ್ನವು ಇವತ್ತು ಪೊಲ್ಲೇಸ್  ವಯವಸೆಾಯ ಬಗೆೆ ಏನತ 
ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದೆಾೇವಯೆೇ, ಅದನತನ ರ್ನವೇೆ corrupt ಮನಡಿದೆಾೇವೆ. ಅದರ ಬಗೆೆ ರ್ನನತ ಆ ಪಕ್ಷ ಈ 
ಪಕ್ಷ ಎೆಂದತ ಟ್ಟೇಕ್ೆ ಮನಡತವುದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಾ ಇಲಿ. ಆದರ,ೆ ಇವತಿುನ ಪರಿಸಿಾತಿ ಯನವ ಮಟಿಕ್ೆೆ ಬೆಂದಿದೆ 
ಎೆಂದರೆ, ರ್ನಚಿಕ್ಗೆೆೇಡಿನ ಪರಿಸಿಾತಿಗ ೆ ಬೆಂದಿದೆ. ಪೊಲ್ಲೇಸ್  ಇಲನಖಯೆ ಮೇಲ ೆ ಜನರತ ನೆಂಬಕ್ ೆ
ಕಳೆದತಕ್ೊಳಿಬನರದತ. ಪೊಲ್ಲೇಸ್  ಇಲನಖಯೆನತನ ನೆಂಬ ಕ್ನನೂನತ ಮತ್ತು ಸತವಯವಸೆಾ; ಈ ರನಜಯದಲ್ಲಿ 
ಜನಸನಮನನಯರತ, ಬಡವರತ, ಹೆಣತಾ ಮಕೆಳು ಎಲನಿ ವಗಾದ ಜನರತ ಶನೆಂತಿಯತತ್ವನಗಿ, 
ಸೌಹನದಾಯತತ್ವನಗಿ ಒೆಂದತ ಸತಭಿಕ್ಷ ರನಜಯ, ರನಮ ರನಜಯ ಮನಡಬೇೆಕ್ೆೆಂದರೆ, ಪೊಲ್ಲೇಸ್  
ಇಲನಖಯೆತ ಸತಭದರವನಗಿರಬೇೆಕತ. ದಕ್ಷ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ನಡಯೆಬೆೇಕತ. ಎಲೊಿೇ ಒೆಂದತ ಕಡ ೆಮೆಂತಿರಗಳು 
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ಮನಸತೆ ಮನಡಬೇೆಕತ. ಪೊಲ್ಲೇಸ್  ಆಡಳಿತ್ ಮೆಂಡಳಿ ಏನದಯೆೇ, ಅದತ ಹಲ್ಲಿಲಿದ 
ಹನವನಗಿರತವೆಂತ್ಹದನಾಗಿದೆ. ಈಗ ಮನನಯ ಸದಸಯರತಗಳೆಲನಿ ಮನತ್ತ ಕ್ೂೆಟ್ಟಿದನಾರ.ೆ ಇದರ ಬಗೆೆ 
ಹೆೇಳಿದನಾರೆಯಲಿವೆೇ, ಆ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ತ್ನವು ವಗನಾವಣ್ೆಯಲ್ಲಿ transparency ತ್ನನ. 
ರೆ್ೇಮಕ್ನತಿಯಲ್ಲಿಯ್ಕೇ corruption ಪನರರೆಂಭವನದರೆ, ಟನರನ್ೆ ಫರ  ಮತ್ತು postings ನಲ್ಲಿ 
corruption ಪನರರೆಂಭವನದರೆ, ಇನತನ ವಯವಸೆಾ ಎಲ್ಲಿ ಆಗತತ್ುದೆ? ಮದಲತ ರೆ್ೇಮಕ್ನತಿ ಪರಕ್ಕರಯ್ಕಯನತನ 
ದಕ್ಷಗೊಳಿಸಬೆೇಕತ. ಮನನಯ ಸಚಿವರತ 545 ಜನರ postings ನಲ್ಲಿ ಏರ್ನದರೂ ವಯತ್ನಯಸಗಳಿದಾರೆ, 
ಅವರತ ಬರೆದಿರತವೆಂತ್ಹ ಪರಿೇಕ್ೆಯ ನಕಲ್ಲ ಪರತಿಯನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊೆಂಡತ ನನಗ ೆಹನಕ್ಕ, ನೆಂತ್ರ ರ್ನನತ 
ರಿವೂಯ ಮನಡತತ್ುೆೇರೆ್ ಎೆಂದತ ಶ್ವಮಗೆದಲ್ಲಿ ಜನವರಿ 25ರೆ್ೇ ತ್ನರಿೇಖಿನೆಂದತ ಹೆೇಳಿಕ್ೆಯನತನ 
ಕ್ೊಟ್ಟಿದನಾರೆ. ಇದನತನ ನೆಂಬಕ್ೊೆಂಡತ ಫೆಬರವರಿ 3ರೆ್ೇ ತ್ನರಿೇಖ್ತ ವಿಜಯಪತರ ಜಿಲೆಿಯವರೊಬುರತ 
ಆರ .ಟ್ಟ.ಐ., ನಲ್ಲಿ ಅಪೆಿೈ ಮನಡಿದನಾರ.ೆ ಎಕ್ನೆೆಂ ಪೆೇಪರ ನೆಂಬರ . 1   ಅನತನ ಕ್ೊಡತವುದಕ್ೆೆ ಬರತವುದಿಲಿ 
ಇನತನ ಪರಿೇಕ್ೆಯ ಪರಕ್ಕರಯ್ಕ ಪೂಣಾಗೂೆೆಂಡಿಲಿ ಎೆಂದತ ಆರ .ಟ್ಟ.ಐ., ನವರತ ಮರತ ಉತ್ುರವನತನ 
ಕ್ೊಟ್ಟಿದನಾರೆ. ಆದಾರಿೆಂದ, ರೆ್ೇಮಕ್ನತಿ ಪರಕ್ಕರಯ್ಕಯನತನ ದಕ್ಷ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಮನಡಿ. ರ್ನನತ ಈ ಇಲನಖಯೆಲ್ಲಿ 
ಪನರಮನಣಿಕರ್ನಗಿದೆಾೇರ್ೆ. ರ್ನನತ ಚೆರ್ನನಗಿ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡಬೆೇಕ್ೆೆಂದತ ಹೆೇಳಿರತವ ಹೆೇಳಿಕ್ೆಯನತನ ರ್ನನತ 
ಹಲವನರತ ಬನರಿ ಗಮನಸಿದೆಾೇರೆ್. ತ್ಮಾ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ವಗನಾವಣ್ೆ ವಿಚನರವನಗಿ ತ್ಮಾ ಪನರಮನಣಿಕತ್ೆ 
ಸಪಷಿವನಗಿ ಕ್ನಣಿಸಲ್ಲ. ಒೆಂದತ ಪನರದಶಾಕ ಕ್ನನೂನನತನ ತ್ರತವೆಂತ್ಹದತಾ ತ್ಮಾೆಂದ ಆಗಲ್ಲ. ತ್ನವು ಆ 
ಬದಲನವಣ್ೆಯನತನ ತ್ರತತಿುೇರೆೆಂದತ ಭನವಿಸಿ ನನನ ಮನತ್ನತನ ಮತಗಿಸತತ್ೆುೇರೆ್.  

(ಮತೆಂದತ) 
(೭೫೩)/೩೦-೩-೨೦೨೨/೪-೫೦/ಎಲ್ ಎೆಂ/ಜಿಆರ  

     ಶ್ರೇ ಎರ್ .ಎೆಂ.ರಮೇಶ   ಗೌಡ(ವಿಧನನಸಭೆಯಿೆಂದ ಚತರ್ನಯಿತ್ರನದವರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಗಳ,ೆ ಅವಕ್ನಶಕ್ನೆಗಿ ಧನಯವನದಗಳು, ಈಗನಗಲ ೆಎಲನಿ ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಈ ವಿಚನರದ ಬಗೆೆ 
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ಮನತ್ರ್ನಡಿದನಾರೆ. ನಮಾ ಕರ್ನಾಟಕ ಪೊಲ್ಲೇಸ್  ವಯವಸಾೆ ಇಡಿೇ ದೆೇಶದಲ್ಲಿಯ್ಕೇ ಹಸೆರತ ಗಳಿಸಿ ಪರರ್ಥಮ 
ಸನಾನದಲ್ಲಿದ.ೆ  ಈ ಅಧಿವೆೇಶನದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚತಚ ಚಚೆಾ ಪೂೆಲ್ಲೇಸ್  ಇಲನಖಯೆ ಮೇಲೆಯ್ಕೇ ನಡಯೆತತಿುದೆ. 
ಪೊಲ್ಲೇಸ್  ಇಲನಖಯೆಲ್ಲಿ ಮನತ್ರ ಭರಷ್ನಿಚನರ ನಡಯೆತತಿುಲಿ. ಎಲನಿ ಇಲನಖಗೆಳಲ್ಲಿಯತ ಭರಷ್ನಿಚನರ 
ತ್ನೆಂಡವನಡತತಿುದ.ೆ ಆದರೆ ಇೆಂದಿನ ವಯವಸೆಾಯಲ್ಲಿ ಶನಸಕ್ನೆಂಗ, ಕ್ನಯನಾೆಂಗ ಮತ್ತು ರ್ನಯಯನೆಂಗ 
ಎೆಂದತ ಮೂರತ ಅೆಂಗಗಳು ಕ್ನಯಾನವಾಹಿಸತತಿುವೆ. ಜನಸನಮನನಯರಿಗೆ ಮತ್ತು 
ಉನನತ್ಮಟಿದಲ್ಲಿರತವವರಿಗ ೆ ಏರ್ನದರೂ ಸಮಸೆಯಯನದರೆ ಕೂಡಲೇೆ ರ್ನಯಯ ದೊರಕತವುದತ 
ಪೊಲ್ಲೇಸ್  ಇಲನಖಯೆಿೆಂದ. ನಮಗೆ ಏರ್ನದರೂ ತ್ೂೆೆಂದರೆಯನದರೆ ತ್ಕ್ಷಣ ಜ್ಞನಪಿಸಿಕ್ೊಳುಿವುದತ 
ಪೊಲ್ಲೇಸ್ ರನತನ. ಮನನಯ ಜೆ.ಸಿ.ಮನಧತಸನಾಮಯವರತ ಮತ್ತು ಮನನಯ ಗೃಹ ಸಚಿವರತ ಏರೆ್ೇ 
ವಿಷಯವಿರಲ್ಲ ರೆ್ೇರನರೆ್ೇರವನಗಿ ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ನುರೆ. ಕ್ೆಳಮರೆ್ಯಲ್ಲಿ ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ 
ಪೊಲ್ಲೇಸ್  ಇಲನಖ ೆಬಗೆೆ ಮನತ್ರ್ನಡತವನಗ, ಮನನಯ ಗೃಹ ಸಚಿವರತ ಯನವ ರಿೇತಿ ಉತ್ುರ ಕ್ೂೆಟ್ಟಿದನಾರೆ 
ಎನತನವುದನತನ quote ಮನಡಿ ಹೆೇಳಿದನಾರೆ.  

    ಕ್ೆಲವು ಪೊಲ್ಲೇಸ್  ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಅಕರಮವನಗಿ ನಡದೆತಕ್ೊಳುಿತ್ನುರ.ೆ ಮರೆ್ನ ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರ ಮೇಲಯೆ್ಕೇ ಒಬು ಪೊಲ್ಲೇಸ್  ಅಧಿಕ್ನರಿ ಕ್ೆೇಸ್  ರಿಜಿಸಿರ  ಮನಡಿದರತ. ಇೆಂತ್ಹ 
ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಇದನಾರ.ೆ ಕ್ಲೆವು ಪೊಲ್ಲೇಸ್  ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಮನಡತತಿುರತವ ಭರಷ್ನಿಚನರ, ಅರ್ನಚನರಕ್ೆೆ 
ಇಡಿೇ ಇಲನಖಯೆರೆ್ನ demoralise ಮನಡತವುದತ ಬೆೇಡ. ಯನರತ ಭರಷ್ನಿಚನರ ಎಸಗತತಿುರತವ 
ಪೊಲ್ಲೇಸ್  ಅಧಿಕ್ನರಿ ಇದನಾರ ೆಅೆಂತ್ವರ ಮೇಲೆ ಸಕ್ನಾರ ಕರಮ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳಿಲ್ಲ. ಮನನಯ ಗೃಹ ಸಚಿವರತ 
ಸಮರ್ಥಾರನಗಿದನಾರೆ. Police Establishment Board  ಬಗೆೆ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದರತ. ಆ 
ಬೊೇಡ್ ಾನತನ ರ್ನನತ ವಿರೂೆೇಧ ಮನಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ ಏಕ್ೆೆಂದರ ೆelected body is supreme.  ಒಬು 
ಅಧಿಕ್ನರಿಯನತನ ವಗನಾವಣ್ೆ ಮನಡತವ ಅಧಿಕ್ನರ ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ಇರಬೇೆಕ್ನಗತತ್ುದೆ. ಬೊೇಡ್ ಾ 
ಮತಖನೆಂತ್ರವ ೆಅಗಬೇೆಕತ ಎೆಂದತ ಸನಕಷತಿ ಬನರಿ ಸತಪಿರಮ  ಕ್ೊೇಟ ಾನಲ್ಲಿ ಆದೇೆಶವನಗಿದ.ೆ   
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      ಯನವುದೆೇ ಶನಸಕರತ ಇರಲ್ಲ, ಮೆಂತಿರಗಳು ಇರಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಬೆೇಕ್ನದ ಪೊಲ್ಲೇಸ್  ಅಧಿಕ್ನರಿಯನತನ 
ತ್ಮಗೆ ಬೆೇಕ್ನದ ಸಾಳಕ್ೆೆ ವಗನಾವಣ್ೆ ಮನಡಿಸತವುದತ ಹಿೆಂದಿನೆಂದಲೂ ನಡದೆಿದ,ೆ ಮತೆಂದೆಯತ 
ನಡಯೆತತ್ುದೆ. ಏಕ್ೆೆಂದರೆ, elected body ಗೆ ಅಷ್ನಿದರೂ ಅಧಿಕ್ನರ ಇರಬೇೆಕ್ನಗತತ್ುದೆ. ಅದೆಲಿವನತನ 
ಬಟತಿ ಸತಪಿರಮ  ಕ್ೂೆೇಟ ಾನಲ್ಲಿ ಬೂೆೇಡ್ ಾ ಮನಡಿದನಾರ.ೆ ಅದರ ಮೂಲಕ ವಗನಾವಣ್ೆಯನಗಬೆೇಕತ 
ಎನನವುದನದರೆ elected body ಏಕ್ೆ ಬೆೇಕತ? ಇಷತಿ ಹೆೇಳಿ ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಅವಕ್ನಶ ಕ್ೊಟಿ ತ್ಮಗೆ 
ವೆಂದಿಸಿ ನನನ ಮನತ್ತಗಳನತನ ಮತಕ್ನುಯಗೊಳಿಸತತ್ೆುೇರೆ್. 

   ಶ್ರೇ ಯತ.ಬ.ವೆೆಂಕಟೆೇಶ(ರ್ನಮನದೆೇಾಶ್ತ್ರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಗಳೆ, ಅವಕ್ನಶಕ್ನೆಗಿ 
ಧನಯವನದಗಳು, ಪೂೆಲ್ಲೇಸ್  ಇಲನಖಯೆ ಬಗೆೆ ಹಲವನರತ ಸದಸಯರತ ತ್ಮಾ ಅಭಿಪನರಯಗಳನತನ ಗೃಹ 
ಮೆಂತಿರಗಳಿಗ ೆ ತಿಳಿಸಿದನಾರೆ. ಪೊಲ್ಲೇಸ್  ಇಲನಖಯೆಲ್ಲಿ ಒಳೆಿಯವರಿಗ ೆಕ್ನಲವೆೇ ಇಲಿ. ಯನರತ ಚೆರ್ನನಗಿ 
ಕ್ೆಲಸ ಮನಡತತಿುರತತ್ನುರೆ ಅವರನತನ ತ್ೆಗೆದತ ಬೆೇರ ೆ ಕಡಗೆ ೆ ಹನಕಲನಗತತಿುದೆ. ಪೂೆಲ್ಲೇಸ್  ಇಲನಖಯೆ 
ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಯನವನಗ ನಮಾ ವಿರತದಿ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡತತ್ನುರ ೆ ಅೆಂತ್ವರ ವಿರತದಿ immediate 
action ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳಿಬೆೇಕತ. ಶ್ವಮಗೆದಲ್ಲಿ ಗಲನಟೆ ಆಯಿತ್ತ, procession ಆಯಿತ್ತ.  ನೇವೇೆನತ   
action ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆೆಂಡಿರಿ? ಆಗ ಅಲ್ಲಿಯ ಎಸ್ .ಪಿ., ಯವರ ಮೇಲೆ ಉಳಿದ ಪೂೆಲ್ಲೇಸ್  ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳ 
ಮೇಲ ೆ ಸಕ್ನಾರ ಏಕ್ೆ ಕರಮ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳಿಲ್ಲಲಿ? ಹೂೆೇದ ವನರ ಶ್ಡಿೆಂಘಟಿದಲ್ಲಿ double murder 
ಆಯಿತ್ತ, ೬೦ ರಿೆಂದ ೭೦ ವಷಾದ ವೃದಿ ದೆಂಪತಿಗಳು ಇಬುರನತನ ಕ್ೊಲೆ ಮನಡಿ ಬಟೆಿ ಎಲನಿ ತ್ೆಗೆದತ 
ಹನಕ್ಕದನಾರ.ೆ ನಗರದ ಮಧೆಯ ಭನಗದಲ್ಲಿ ಮಧಯ ರನತಿರ ೨ ಗೆಂಟೆಗ ೆಕ್ೊಲೆಯನಗಿದೆ. ಆ ದೆಂಪತಿಗಳ ಇಬುರತ 
ಹೆಣತಾಮಕೆಳು ಬೆೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿದನಾರೆ. ಕ್ೂೆಲೆಯನಗಿ ಎರಡತ ತಿೆಂಗಳನದರೂ ಇನತನ ಯನವುದೆೇ 
ಕರಮವನಗಿರತವುದಿಲಿ. ಆ ಇಬುರತ ಹೆಣತಾಮಕೆಳನತನ ಮನನಯ ಗೃಹ ಸಚಿವರ ಹತಿುರ ಕರದೆತಕ್ೊೆಂಡತ ಹೊೇಗಿ 
ಭೆೇಟ್ಟ ಮನಡಿಸಿದಾೆೇರ್.ೆ ಮನನಯ ಗೃಹ ಮೆಂತಿರಗಳು ಹೆೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಈಗ ಸಾಲಪ ತ್ಪನಸಣ್ೆಯನತನ 
ನಡಸೆಿದನಾರ.ೆ S.D.P.I.,  ನವರತ P.F.I., ನವರತ ಇದನತನ ರ್ನವೇೆ ಮನಡಿದತಾ ಎೆಂದತ ಹೆೇಳುತ್ನುರೆ. 
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ಕ್ೆೇೆಂದರ ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ಒೆಂದತ ಶ್ಫನರಸ್  ಮನಡಲತ ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ಏನತ ತ್ೂೆೆಂದರೆ? “ರ್ನರೆ್ೇ ಮನಡಿದೆಾೇರ್ೆ” 
ಎೆಂದತ ಅವರೆೇ ಒಪಿಪಕ್ೂೆೆಂಡ ಮೇಲೆ ಅದರ ಆಧನರದ ಮೇಲೆ ಕರಮ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳಿಲತ ಏನತ ತ್ೊೆಂದರ?ೆ  

     ಪೊಲ್ಲೇಸ್ ನವರಿಗೆ ಕ್ೂೆಡತವ ಸೆಂಬಳ ಕಡಿಮ, ಕ್ೆಲಸವನತನ ಜನಸಿು ಮನಡಿಸಿಕ್ೂೆಳುಿತಿುೇರಿ. ಮನಜಿ 
ಪೊಲ್ಲೇಸ್  ಅಧಿಕ್ನರಿಯವರನದ ಮನನಯ ಔರನದಕರ ರವರತ ಒೆಂದತ ವರದಿಯನತನ ಕ್ೊಟಿರತ. ಅದನತನ 
ಸಕ್ನಾರ ಜನರಿ ಮನಡಲ್ಲಲಿ. ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಏನತ ಇದೆ ಅದನತನ ಜನರಿ ಮನಡಬೇೆಕ್ನಗಿತ್ತು, ಇಲನಿ ಅವರನತನ 
ಕರದೆತ ಮನತ್ರ್ನಡಬೆೇಕ್ನಗಿತ್ತು.  

    ಶ್ರೇ ಅರಗ ಜ್ಞನರೆ್ೇೆಂದರ(ಗೃಹ ಸಚಿವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಗಳೆ. ಬೆೇರ ೆ ಇಲನಖಯೆವರ 
ಸೆಂಬಳವನತನ ಮತ್ತು ಪೊಲ್ಲೇಸ್  ಇಲನಖಯೆವರ ಸೆಂಬಳವನತನ ಹೊೇಲ್ಲಕ್ೆ ಮನಡಿ ತ್ನವು 
ಮನತ್ರ್ನಡಬೆೇಕತ. 

    ಶ್ರೇ ಯತ.ಬ.ವೆೆಂಕಟೆೇಶ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಗಳೆ, ಪೊಲ್ಲೇಸ್ ನವರತ ೨೪ ಗೆಂಟೆಗಳ ಕ್ಲೆಸ 
ಮನಡತತ್ನುರ.ೆ ಟನರಫಿಕ ನಲ್ಲಿರತವ ಪೂೆಲ್ಲೇಸ್ ನವರತ ಓಡನಡತವುದನತನ ರೆ್ೂೇಡಿದರ ೆ ನಮಗ ೆ
ಭಯವನಗತತ್ುದ.ೆ ವೆಹಿಕಲ್  ಹಿಡಿದತ ರಸಿೇದಿ ಕ್ೊಡದ ೆ ಲೆಂಚ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಳುಿತ್ನುರೆ ಎನತನವುದತ ಅದತ 
ಬೆೇರ ೆವಿಚನರ. ಆದರೆ ಅವರತ ಅಷತಿ ಟನರಫಿಕ  ಮಧೆಯ ಅಡಾ ಓಡಿ ಬೆಂದತ ಗನಡಿಯನತನ ಹಿಡಿಯತವುದನತನ 
ರೆ್ೂೇಡಿದರ ೆನಮಗೆ ಭಯವನಗತತ್ುದೆ. ಅಷತಿ ಕಷಿದಲ್ಲಿ ದತಡಿಯತತ್ನುರ.ೆ ಬೆೇರ ೆಇಲನಖೆಯವರಿಗಿೆಂತ್ ಜನಸಿು 
ಕ್ೊಡಿ ಎೆಂದತ ಹೇೆಳುವುದಿಲಿ.  ಸಮತಿಯ ವರದಿಯನತನ ಜನರಿಗ ೆ ತ್ನನ ಎನತನವುದತ ನನನ ವಿನೆಂತಿ. 
ಎ.ಡಿ.ಜಿ.ಪಿ., ಡಿ.ಜಿ., ಈ ರಿೇತಿ ಬಡಿುಯನತನ ಕ್ೊಡಲನಗತತ್ುದೆ. ಎ.ಡಿ.ಜಿ.ಪಿ., ಯವರನತನ ಎಲ್ಲಿ 
ಕೂಡಿಸಬೆೇಕತ ಅಲ್ಲ ಕೂಡಿಸತವುದಿಲಿ. ಡಿ.ಜಿ., ಯವರನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆೆಂಡತ ಬೆಂದತ ಬೆೆಂಗಳೂರತ 
ಕಮೇಶನರ  ಮನಡಿದರ ೆಹೇೆಗೆ? ಆ ಹತದೆಾಗ ೆಮಯನಾದೆ ಬೆೇಡವ?ೆ  ಅದನತನ  upgrade ಆದರೂ 
ಮನಡಿ. Only the D.G., is eligible for Bengaluru Commissioner’s post ಎೆಂದತ 
ಮನಡಿ.  ಹನಗೆ ಮನಡಿದರೆ ಧಮಾ. ಏನತ ಮನಡದ,ೆ ಎ.ಡಿ.ಜಿ.ಪಿ.,  ಎೆಂದತ ಬಡಿು ಕ್ೂೆಟಿಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ 
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ಯನರತ ಬರತವುದೆೇ ಇಲಿ. ಇಲನಖಯೆಲ್ಲಿ ಆದ ವೆೈಪಲಯಗಳನತನ ಸರಿಪಡಿಸಬೆೇಕ್ನದರೆ, ಇಲನಖಯೆಲ್ಲಿ 
ಯನವ ಕ್ೆೇಡರ ಗೆ ಏನತ ರೂಲ್  ಇದೆ ಎನತನವುದನತನ ಮದಲತ strict implementation  
ಮನಡಬೇೆಕತ. C.C.B., C.I.D.,  ಆಗಬಹತದತ. Staff percentage,  ಪೊಲ್ಲೇಸ್  ಹತದೆಾಗಳನತನ 
ಭತಿಾ ಮನಡಿ. ನನನದೊೆಂದತ ಸಲಹ ೆ ಎೆಂದರ,ೆ ಪರತಿಯೆಂದತ ಠನಣ್ೆಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ., ಕ್ನಯಮರನ ಹನಕ್ಕ, 
transparent  ಆಗಿ ಕ್ೆಲಸ ನಡಯೆಬೆೇಕತ. ಇಲಿದಿದಾರ ೆ ಹೆಣತಾಮಕೆಳು ಠನಣ್ೆಗ ೆ ಹೊೇಗಿ ದೂರತ 
ಕ್ೊಡತವೆಂತ್ಹ ಪರಿಸಿಾತಿ ಇವತ್ತು ಠನಣ್ೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಲಿ.  ಪರತಿಯಬುರತ ಅಲ್ಲಿ ಲೆಂಚ ಕ್ೆೇಳುತ್ನುರೆ. ಒೆಂದತ 
ಸಿಸಿ ಕ್ನಯಮರನ ಹನಕ್ಕದರ ೆMonitoring Cell ಒೆಂದತ ಕಡ ೆಇರತತ್ುದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಯನರತ ಬರತತ್ನುರೆ, 
ಏನತ ನಡಯೆತತಿುದ ೆಎನತನವುದೆಲಿವು ಅಲ್ಲಿ ರೆ್ೂೇಟ  ಮನಡಬಹತದತ. ಇಡಿೇ ದೆೇಶದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ., ಕ್ನಯಮರನ 
ರೂೆೇಡ್ ನಲ್ಲಿ ಹನಕ್ಕ ಎೆಂದತ ಪರಚನರ ಮನಡತತಿುೇರಿ. ನಮಾ ಠನಣ್ಗೆಳಲ್ಲಿ ಹನಕಲತ ಏನತ ತ್ೂೆೆಂದರೆ?  
ಯನವುದನದರತ ಪರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸೆಿ ೇ ಬೆಂದರ ೆ ಯನರ ಮೇಲೆಯತ ದೂರತ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಳುಿವುದೇೆ ಇಲಿ. 
ಉದನಹರಣ್ೆಗ ೆಬಸವನಗತಡಿಯಲ್ಲಿ ವಸಿಷಾ ಬನಯೆಂಕ ನವರತ ಹೆೈಕ್ೂೆೇಟ ಾನಲ್ಲಿ ಸೆಿೇ ತ್ೆಂದಿದನಾರೆ. ಹನಗನಗಿ 
ಯನರ ಮೇಲೆಯತ ದೂರತ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳಿಲ್ಲಲಿ. ಆ ಕ್ೇೆಸ್  progress ಆಗತವೆಂತಿಲಿ,  ಅಲ್ಲಿ ಹಣ 
ಇಟಿವನತ ಯನರ ಮೇಲಯೆತ ದೂರತ ಕ್ೂೆಡತವ ಹನಗೆ ಇಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಹಣ ಇಟಿವರತ ಎಲಿರೂ 
ವಯಸನೆಗಿರೊ ಬನರಹಾಣರತ. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷತಿ ಜನ ಸತಿುದನಾರೂೆ ಗೊತಿುಲಿ. ಹೊೇದ ಬನರಿ ೭೦ ಜನ 
ಸತಿುರತವ ಪಟ್ಟಿಯನತನ ಕ್ೂೆಟ್ಟಿದೆ. ಈ ವಷಾ ಎಷತಿ ಸೆಂಖೆಯ ಬರತತ್ುದೆ ರೆ್ೂೇಡಬೇೆಕತ.  ಸೆಿ ೇ ವೆಕ್ೆೇಟ  
ಮನಡಿಸಿ ಜನರಿಗ ೆ ಅನತಕೂಲ ಮನಡಿಕ್ೂೆಡಬೇೆಕತ. ರನಜಕ್ನರಣಿಗಳು ರ್ನವು ಏನತ ಮನಡದ ೆ ಕ್ೆಟಿ 
ಹೆಸರನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುಿತಿುದೆಾೇವೆ. ಅವರತ ಎಲನಿ ಕ್ೆಟಿ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡಿ  ಆರನಮನಗಿ ಇದನಾರ.ೆ ೧೦% ಕ್ೆಟಿ 
ಜನರತ ೯೦% ಒಳೆಿಯವರ ಕ್ೆಲಸವನತನ ಅಳಸಿ ಹನಕ್ಕಬಡತತ್ನುರ.ೆ  

   Fire Force  ಇಲನಖೆಯಲ್ಲಿ, ಕ್ೊೇವಿಡ್ -೧೯ರ ಸೆಂದಭಾದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮರಳು ದೆಂಧ ೆಇವೆಲಿವು 
ಇವರ ಮತಲನಜಿನೆಂದಲೆೇ ನಡಯೆತತಿುವ.ೆಈ ರಿೇತಿಯನಗಬನರದತ. ಕ್ೆೇಡರ  ಪರಕ್ನರ ರೂಲ್ೆ  ಪರಕ್ನರ 
ಯನರತ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡತವುದಿಲಿ ಅವರತ ಯನರೆೇ ಆಗಿರಲ್ಲ ತ್ಕ್ಷಣ  suspend ಮನಡಬೇೆಕತ.  ಕಲುಗಿಾ 
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ಕ್ೆೇಸ್, ಲೆಂಕ್ೆೇಶ  ಕ್ೆೇಸ್  ಏನತ ಆಯಿತ್ತ? ಯನವುದತ ಸೆಂಪೂಣಾವನಗಿರತವುದಿಲಿ. ಇವೆಲಿವು ಹಳೆಯ 
ಕ್ೆೇಸ್ ಗಳು. ಇಲನಖ ೆಮನಸತೆ ಮನಡಿದರೆ ಒೆಂದತ ಗೆಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿಯಬಹತದತ. ಆದರೆ ಆ ಇಚನಚಶಕ್ಕು 
ಪೊಲ್ಲೇಸ್  ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳಲ್ಲಿ ಬರತತಿುಲಿ. ದಯಮನಡಿ ಪೊಲ್ಲೇಸ್  morale ಹೆಚಿಚಸಿ. ಒಳೆಿಯ 
ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳನತನ ರೆ್ೇಮಕ ಮನಡಿ. ಡಿ.ಜಿ., ಗೆ ಒೆಂದತ ಸಮತಿಯನತನ ಮನಡಬೇೆಕತ. ವಗನಾವಣ್ೆ 
ಅಧಿಕ್ನರವನತನ ಪೊಲ್ಲೇಸ್ ನವರಿಗೆ ಕ್ೊಡಿ. Politicians  ಲೆೇಟರ  ಕ್ೂೆಡತತ್ುೆೇವ ೆನಮಗೆ ೫೦% ಇಡಿ. 
೫೦% ಒಳೆಿಯ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳನತನ ಅವರತ ರೆ್ೂೇಡಿಕ್ೊೆಂಡತ ವಗನಾವಣ್ೆ ಮನಡತತ್ನುರೆ. ಅವರಿಗೆ 
ಅಧಿಕ್ನರವನತನ ಬಟಿರೆ ಅವರತ ಚೆರ್ನನಗಿ ಆ ಕ್ನಯಾವನತನ ಮನಡತತ್ನುರ.ೆ ಇಷತಿ ಹೂೆತ್ತು ಮನತ್ರ್ನಡಲತ 
ಅವಕ್ನಶ ಕ್ೊಟ್ಟಿದಕ್ನೆಗಿ ವೆಂದರೆ್ಗಳನತನ ಸಲ್ಲಿಸತತ್ೆುೇರ್ೆ.  

     ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶ   ಕ್ೆ.ರನಠೂೆೇಡ್(ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ಮತಖ್ಯ ಸಚೆೇತ್ಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಗಳೆ. 
ನನಗ ೆಮತ್ತು ಮನನಯ ನಸಿೇರ ರವರಿಗ ೆಮನತ್ರ್ನಡಲತ ದಯಮನಡಿ ಅವಕ್ನಶವನತನ ಕ್ೊಡಿ.  

    ಸಭನಪತಿಯವರತ:-  ನೇವು clarifications ಕ್ೆೇಳಿ.  ಈಗನಗಲೆೇ ಈ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ 
ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಪನರರೆಂಭ ಮನಡಿ ೨ ಗೆಂಟೆ ೪೦ ನಮಷವನಗಿದೆ. ಇನತನ ಎಷತಿ ಸಮಯ ಕ್ೊಡಲತ 
ಸನಧಯ. ನಮಾ ಪನಟ್ಟಾಗ ೆ ಕ್ೊಟಿ ಸಮಯವನತನ ನೇವು ಹೆಂಚಿಕ್ ೆ ಮನಡಿಕ್ೊಳಿಬೆೇಕತ. ಮನನಯ 
ಪರಕ್ನಶ ರವರೆ ತ್ನವು ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ಮತಖ್ಯ ಸಚೇೆತ್ಕರನಗಿದಿಾೇರಿ, ನೇವೆೇ ಅರ್ಥಾ ಮನಡಿಕ್ೊಳಿಬೆೇಕತ.  

    ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶ. ಕ್ೆ.ರನಠೂೆೇಡ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಗಳ,ೆ ತ್ನವು ನಮಗೆ ಸನಕಷತಿ ಸಮಯವನತನ 
ಕ್ೊಟ್ಟಿದಿಾೇರಿ.           

(ಮತೆಂದತ)  
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(754)30-03-2022(05-00)bsd-md 

ಶ್ರೇ ನಸಿೇರ  ಅಹಾದ   (ವಿಧನನಸಭೆಯಿೆಂದ ಚತರ್ನಯಿತ್ರನದವರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅವಕ್ನಶಕ್ನೆಗಿ ಅಭಿನೆಂದರೆ್ಗಳು. ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರತ ಇೆಂತ್ಹ ಮಹತ್ಾದ 
ವಿಷಯದ ಚಚಾೆಗೆ ೨ ತ್ನಸತ ಸನಕತ ಎೆಂದತ ಹೇೆಳುತಿುದಿಾೇರಿ, ಪೂೆಲ್ಲೇಸ್  ಇಲನಖಯೆತ ರನಜಯದ 
೬,೦೦,೭೦,೦೦೦ ಜನರಿಗೆ ರಕ್ಷಣ್ ೆ ಕ್ೊಡತವ ಇಲನಖಯೆನಗಿದತಾ, ಈ ಇಲನಖಯೆ ಚಚೆಾಗೆ ೨ ಗೆಂಟೆ 
ಸನಕತ ಎನತನವುದತ ರ್ನಯಯವೆೇ? ಇದಕ್ೆೆ ೨ ದಿವಸ ಮನತ್ರ್ನಡಬೆೇಕಲಿವೆೇ?  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:-  ಇದನತನ next session ಗೆ ಮತೆಂದೂಡಲೇೆ? 

ಶ್ರೇ ನಸಿೇರ  ಅಹಾದ  :- ಚಚೆಾಯನತನ ಮತೆಂದೂಡಿ. Law and Parliamentary Affairs 
Minister ಇದತಾ, ಚಚಾೆಗೆ ಅವಕ್ನಶ ಮನಡಿಕ್ೂೆಡಿ. Atleast ಒೆಂದರೆಡತ ದಿವಸಗಳನದರೂ 
ಚಚೆಾಯನಗಬೆೇಕತ. ಈಗನಗಲೆೇ ಹಲವನರತ ವಿಷಯಗಳ ಬಗೆೆ ಪರಸನುಪವನಗಿದತಾ, ರ್ನನತ ಭನಷಣ 
ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಹೂೆೇಗತವುದಿಲಿ. ಕ್ೆಲವು ವಿಷಯಗಳನತನ ಗಮನಕ್ೆೆ ತ್ರಲತ ಇಚೆಿ ಪಡತತ್ುೆೇರೆ್. KGF 
(Kolar Gold Field) First Grade College ಬಗೆೆ ಮನನಯ ರ್ನರನಯಣಸನಾಮಯವರಿಗ ೆ
ತಿಳಿದಿದತಾ, ಮನನಯ ಎೆಂ.ವಿ. ಕೃಷಾಪಪನವರತ ಪನರರೆಂಭ ಮನಡಿದರತ. ೨,೪೦೦ ಜನ ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳು ಅದರ 
strength ಆಗಿದತಾ, ಅಲ್ಲಿ ಕ್ೆೇವಲ ೧೩ ಜನ minorities ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳನಗಿದಾರತ. ೧೩ ಜನರಲ್ಲಿ 
ಪರತಿವಷಾ hattrick ಆಗಿ Secretary ಆಮೇಲ ೆ General Secretary, ಆಮೇಲೆ Vice 
President ಎೆಂದತ election ನಲ್ಲಿ ಸತ್ತ್ವನಗಿ ೩ ವಷಾ ಗೆದಿಾದಾೆೇರೆ್. ಆಗ ಈ ರಿೇತಿ ತ್ನರತ್ಮಯ 
ಇರಲ್ಲಲಿ. ಅದೆೇರಿೇತಿ KGF ನೆಂದ ಬೆೆಂಗಳೂರಿಗ ೆ ಬರತವ ಬಗೆೆ ರ್ನವು study ಮನಡಲ್ಲಲಿ, ನಮಗ ೆ
ಗೊತ್ೂು ಇರಲ್ಲಲಿ, ನಮಾ ಅೆಂದನಜಿನೆಂತ್ ೆಬೆಳಗೆೆ ೬ ಗೆಂಟೆಗ ೆಬಟಿರ ೆ೧೦ ಗೆಂಟೆಗ ೆಬೆೆಂಗಳೂರಿಗ ೆಬೆಂದತ 
Chief Minister ಅವರನತನ ಭೆೇಟ್ಟ ಮನಡಿ, Education Minister ಅವರನತನ ಭೆೇಟ್ಟ 
ಮನಡಿಕ್ೊೆಂಡತ ಮತ್ುೆ night ವನಪಸತೆ ಬರಬಹತದೆೆಂದತ ಯೇಚರ್ ೆಮನಡಿಕ್ೂೆೆಂಡತ ೧೦೦ ಬೆಂದಿದೆಾವು. 
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ಬೆೆಂಗಳೂರಿಗ ೆ ಬೆಂದತ ತ್ಲತಪತವ ಒಳಗೆ ೪ ಗೆಂಟೆಗಳು ಕಳೆದತ ಹೊೇಯಿತ್ತ. ಮಧಯದಲ್ಲಿ ಕ್ಲೆವು 
ಅಸಾಸಾರನದವರನತನ ಸರಿ ಮನಡಿಕ್ೊೆಂಡತ ಕರದೆತಕ್ೂೆೆಂಡತ ಬರತವುದರೂೆಳಗೆ ಅಷತಿ ಸಮಯ ಆಯಿತ್ತ. 
ಆಗ ಯನವರಿೇತಿ ನಮಗ ೆ ಅವಕ್ನಶ ಮನಡಿಕ್ೂೆಟಿರೆೆಂದರೆ, ಇದೆೇ Legislators’ Home ನಲ್ಲಿ 
ಮಲಗಲತ ೧೦೦ ಜನರಿಗ ೆಅವಕ್ನಶ ಮನಡಿಕ್ೊಟಿರತ. ಮನರರೆ್ಯ ದಿವಸ Chief Minister ಜೊತ್ೆಗೆ 
appointment ಇತ್ತು. ಇೆಂತ್ಹದಾರೆ್ನಲನಿ ರ್ನನತ ರೆ್ೂೇಡಿದಾೆೇರೆ್. ಆದರೆ ಈಗ DGP (Director 
General of Police) ಅವರನತನ ರೆ್ೂೇಡಲತ ಕಷಿ, Police Commissioner ಅವರನತನ 
ರೆ್ೂೇಡಲತ ಕಷಿವನಗಿದೆ. ಒೆಂದತ ಉದನಹರಣ್ೆ ಹೆೇಳಬೇೆಕ್ೆೆಂದರೆ, ಯನವ ಮಟಿಕ್ೆೆ ತ್ನರತ್ಮಯಗಳು ಇವೆ 
ಎೆಂಬತದನತನ ಹೆೇಳುತ್ೆುೇರ್ೆ. ಸನಮನನಯವನಗಿ gun man ಅನತನ ಎಲಿರಿಗೂ ಕ್ೊಡತತ್ನುರೆ, ರ್ನನತ MLA 
ಆಗಿ, Legislator ಆಗಿ ೨೧ ವಷಾಗಳು ಕಳೆದಿದೆ. ರ್ನನತ ಯನವತ್ನುದರೂ gun man ಅನತನ 
ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆೆಂಡಿದಾೆೇರೆ್ಯ್ಕೇ ಎೆಂದತ record ತ್ೆಗೆದತ ರೆ್ೂೇಡಲ್ಲ. ಮರೆ್ನ ಯನರೊೇ ಒಬು ಬೆಂದತ ನನನ 
ಬಳಿ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡಲತ ಅವಕ್ನಶ ಮನಡಿಕ್ೂೆಡಿ, ಒೆಂದತ letter ಕ್ೂೆಡಿ, gun man ಆಗಿ ಕ್ೆಲಸ 
ಮನಡತತ್ೆುೇರ್ ೆ ಎೆಂದತ ಕ್ೆೇಳಿದ. ಅದಕ್ೆೆ ರ್ನನತ letter ಕ್ೊಟತಿ ೬ ತಿೆಂಗಳು ಕಳದೆಿದ.ೆ ಮನನಯ ಗೃಹ 
ಸಚಿವರತ ಇೆಂತ್ಹ ಸಮನಜಕ್ೆೆ gun man ಕ್ೊಡಬನರದತ ಎೆಂದತ ಆದೆೇಶ ಮನಡಿದನಾರಯೆ್ಕೇ? 
ಇಲಿದಿದಾರ ೆಒಬು gun man ಅನತನ ಕ್ೊಡಲತ ೬ ತಿೆಂಗಳು ಬೆೇಕ್ೇೆ? ಎಲಿರಿಗೂ ಕ್ೊಡತತ್ನುರ.ೆ ಮನಜಿ 
MLA’s, MLC’s ಗೆ, Corporator ಗೆ ಎಲಿರಿಗೂ ಕ್ೊಡತತ್ನುರೆ. 

ಶ್ರೇ ಅರಗ ಜ್ಞನರೆ್ೇೆಂದರ:-  ದಯವಿಟತಿ ಕ್ೆೇಳಿ, sorry. ನಮಗೆ ಆ ರಿೇತಿ ತ್ನರತ್ಮಯಗಳು 
ಯನವುದೂ ಇಲಿ. ಯನರಿಗೆ ಜಿೇವ ಬೆದರಿಕ್ ೆಮತ್ತು ಆತ್ೆಂಕ ಇದೆ ಎೆಂದತ ಅನತಮನನದಿೆಂದ ಒೆಂದತ 
ಪತ್ರ ಕ್ೂೆಟನಿಗ, ಆ ಬಗೆೆ intelligence ನವರಿೆಂದ report ತ್ರಿಸಿ, ಅೆಂತ್ಹವರಿಗೆ ಕ್ೊಡತತ್ನುರೆ. ಇದತ 
ನನನ level ನಲ್ಲಿ ಆಗತವುದೆೇ ಇಲಿ. ಇದತ ನನನ level ಗೆ ಬರತವುದಿಲಿ, Commissioner, SP 
(Superintendent of Police) ನಲ್ಲಿಯ್ಕೇ ಕ್ೊಟತಿಕ್ೂೆೆಂಡತ ಹೂೆೇಗತತ್ನುರೆ. ಅವರಿಗೆ ಕ್ೊಡದಿದಾರ ೆ
ರ್ನನತ ಹೆೇಳುತ್ುೆೇರೆ್. 
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ಶ್ರೇ ನಸಿೇರ  ಅಹಾದ  :- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, Rowdy Sheeter ಗಳಿಗ ೆಜಿೇವ ಬೆದರಿಕ್ೆ 
ಇದೆ ಎೆಂದತ ಕ್ೂೆಡತತಿುದನಾರಯೆ್ಕೇ? Please answer me.   

ಶ್ರೇ ಅರಗ ಜ್ಞನರೆ್ೇೆಂದರ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರೌಡಿಯದೂಾ ಜಿೇವ ಆಗಿರತತ್ುದೆ. ಕ್ೆಲವು 
ಕಡ ೆಅಪರನಧಿಗಳಿಗೆ, Rowdy Sheeter ಗಳಿಗೆ ಕ್ೊಟ್ಟಿದನಾರೆ. ಏಕ್ೆೆಂದರ ೆಆತ್ ಸನಯಬನರದತ, ಆತ್ 
ಇರಬೇೆಕತ, ಅವನತ ಸರಿಯನಗಬೆೇಕತ, ಇಲಿವೆೇ case ಗೆ correct ಆಗಿ ಬರಬೆೇಕ್ೆೆಂದತ ಕ್ೂೆಟ್ಟಿದನಾರೆ. 
ರ್ನಯಯನಲಯದ ತಿೇಪತಾ ಬರತವವರೆಗೂ ಆತ್ ಬದತಕ್ಕರಬೇೆಕಲಿವೆೇ? ಅದತ ಸಕ್ನಾರದ ಬದಿತ್ೆಯನಗಿದೆ. 

ಶ್ರೇ ನಸಿೇರ  ಅಹಾದ   :- ಹನಗನದರೆ ೨೨೪ ಮತ್ತು ೭೫ ಜನ ಶನಸಕರತಗಳಿದತಾ, ಅವರೆಲಿರಿಗೂ 
ಜಿೇವ ಬೆದರಿಕ್ ೆ ಇರತವುದರಿೆಂದ ಕ್ೊಟ್ಟಿದನಾರಯೆ್ಕೇ? ಯನರನ ಯರಿಗೆ ಜಿೇವ ಬೆದರಿಕ್ ೆ ಇದೆ ಎೆಂದತ ಪತ್ರ 
ಕ್ೊಟ್ಟಿದನಾರೆ? So, ಇದನತನ ಏಕ್ೆ ಹೆೇಳುತಿುದೆಾೇರೆ್ೆಂದರೆ, ಮನನಯ Law and Parliamentary 
Affairs Minister ರವರತ ಸದನದಲ್ಲಿ ಇದತಾ, ರ್ನನತ ಕ್ೆೇಳುವುದರಲ್ಲಿ ಏರ್ನದರೂ ತ್ಪಿಪದೆಯ್ಕೇ? 
ಅವರತ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆೆಂಡಿಲಿ, ನನಗೂ ಬೆೇಡ. What I am questioning is, ೬ ತಿೆಂಗಳು ಕಳೆದಿದತಾ, 
Police Commissioner ಗೆ ಮನತ್ರ್ನಡಿದಾೆೇರೆ್. DIG (Intelligence) ಗೆ ಮನತ್ರ್ನಡಿದಾೆೇರೆ್. 
Secretary, Home Department ಗೆ ಮನತ್ರ್ನಡಿದೆಾೇರ್ೆ. To what conclusion I should 
arise?   

ಶ್ರೇ ಆಯನೂರತ ಮೆಂಜತರ್ನಥ :- ಮನನಯ ನಸಿೇರ  ಅಹಮದ  ರವರತ ಬಹಳ ಒಳೆಿಯ 
ಮನತಷಯ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಏನೂ ತ್ೊೆಂದರ ೆಇಲಿ ಹನಗೂ ಶತ್ತರಗಳು ಇಲಿ ಎೆಂದತ ಕ್ೊಟ್ಟಿರತವುದಿಲಿ. 

ಶ್ರೇ ನಸಿೇರ  ಅಹಾದ   :- ಆ ವಿಷಯವರ್ನನದರೂ ಹೆೇಳಬೆೇಕಲಿವೇೆ? ಅದನತನ writing ನಲ್ಲಿ 
ಬೆೇಡ ಎೆಂದತ ಒೆಂದತ endorsement ಕ್ೊಡಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಬೆೇಕ್ನಗಿಲಿ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಆ ರಿೇತಿ 
ಯನವುದೆೇ ತ್ೂೆೆಂದರೆ ಅರ್ಥವನ risk ಇಲಿ ಎೆಂದತ ಒೆಂದತ letter ಕ್ೂೆಡಲ್ಲ. ರ್ನನತ ಬಹಳ 
ರೆ್ೂೇವಿನೆಂದ ಈ ಮನತ್ನತನ ಹೆೇಳುತಿುದೆಾೇರೆ್. KG Halli (Kadugondanahalli) ಹಳಿಿ ಮತ್ತು DJ 
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Halli (Devara Jeevana Halli) ಹಳಿಿಗಳಲ್ಲಿ ಗಲನಟ ೆನಡಯೆತತ್ುದೆ. ಕ್ೆೇವಲ ೩ ಗೆಂಟೆಗಳ ಗಲನಟೆ 
ಆಗತತ್ುದೆ. It was only for 3 hours.  ಆ 3 hours ಗಲನಟ ೆಆಗಿರತವುದಕ್ೆೆ ೪೭೬ ಜನರನತನ 
arrest ಮನಡತತ್ನುರ.ೆ ೪೭ ಜನರ ವಿರತದಿ UAPA (Unlawful Activities (Prevention) 
Act) case ಹನಕತತ್ನುರೆ. ಅವರತ ಇನೂನ jail ನಲ್ಲಿಯ್ಕೇ ಇದತಾ, UAPA case ಇರತವುದರಿೆಂದ ಅವರಿಗೆ 
ಇನೂನ bail ಸಿಕ್ಕೆಲಿ. ಒೆಂದೂವರ ೆವಷಾ ಕಳೆದಿದೆ. ಕ್ೆೇವಲ ಇದತ 3 hours ಘಟರೆ್. ಅದೆೇರಿೇತಿ ಮರೆ್ನ 
ಆಳೆಂದದಲ್ಲಿ ಕ್ೆೇವಲ one and half hour ಘಟರ್ ೆಆಗಿದಾಕ್ೆೆ ೧೬೪ ಜನರನತನ arrest ಮನಡಿದನಾರ.ೆ 
ಅದರದಲ್ಲಿ juvenile ಅೆಂದರ ೆ೨೦ ವಷಾ ವಯಸಿೆಗಿೆಂತ್ ಕಡಿಮ ವಯಸತೆಳಿ ಮಕೆಳು, ಹೆಣತಾ ಮಕೆಳು 
ಇದನಾರ.ೆ ಶ್ವಮಗೆದಲ್ಲಿ ೫ ಗೆಂಟೆ procession ನಡಯೆತತ್ುದೆ, ದರೂೆೇಡೆ ನಡಯೆತತ್ುದೆ, ಲೂಟ್ಟ 
ಮನಡತತ್ನುರ,ೆ ಬೆೆಂಕ್ಕ ಹಚತಚತ್ನುರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಎಲನಿ Police Officers ಇರತತ್ನುರ ೆ ಮತ್ತು ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು 
ಇರತತ್ನುರ.ೆ  So far, no persons have been arrested.  ಈ ಘಟರ್ ೆmain road ನಲ್ಲಿ 
ಆಗಿರತತ್ುದ.ೆ ಅಲ್ಲಿ CC TV ಇದೆ, Camera ಇದೆ, videography ಆಗಿದೆ. ಎಲನಿ witnesses ಗಳು 
ಇದಾರೂ ಇವತಿುನವರಗೊ arrest ಮನಡಿರತವುದಿಲಿ. You please tell me, what should I 
drive in this? ರ್ನನತ ಇದರ ಬಗೆೆ ಏನತ ತಿಳಿದತಕ್ೂೆಳಿಬೆೇಕತ? ಅದರ್ನನದರೂ ಹೆೇಳಲ್ಲ. ರ್ನವು after 
1947 ನೆಂತ್ರ ಹತಟ್ಟಿದೆಾೇವೆ. ನಮಗೂ ಅದಕೂೆ ಸೆಂಬೆಂಧವೆೇ ಇಲಿ. ನಮಗೂ partition ಗೂ 
ಸೆಂಬೆಂಧವೆೇ ಇಲಿ.  We have born and brought up here. ಈ ರೆ್ಲದಲ್ಲಿ ಎಲನಿ ರಿೇತಿಯ 
ಸವಲತ್ತುಗಳನತನ ಸಕ್ನಾರವು ಕ್ೂೆಟ್ಟಿದತಾ, ಈ ಸವಲತ್ತುಗಳನತನ ಪಡದೆತಕ್ೊೆಂಡತ ಬೆಂದಿರತವ 
ಜನರನಗಿದೆಾೇವ.ೆ We only believe in, ಅೆಂದರೆ ಈ ದೆೇಶದ ಸೆಂವಿಧನನದ ಬಗೆೆ ಗೌರವ ಇದೆ, 
ಅದರ ಬಗೆೆ ನಮಾ bible ಎೆಂದತ ಅರ್ಥಾಮನಡಿಕ್ೂೆೆಂಡಿರತವ ಜನರನಗಿದೆಾೇವೆ. ದಯವಿಟತಿ ಏಕ್ೆ ಈ ರಿೇತಿ 
ತ್ನರತ್ಮಯ ಮನಡತತಿುದನಾರ?ೆ ಅದರ್ನನದರೂ open ಆಗಿ ಹೆೇಳಲ್ಲ. ಇಲಿದಿದಾರ ೆ ಅವರತ decide 
ಮನಡಿದನಾರಯೆ್ಕೇ? We wanted to make you as a second-class citizen of this 
country. ಆ ತಿೇಮನಾನಕ್ನೆದರೂ ಬೆಂದಿದಾರೆ ಅದರ್ನನದರೂ ತಿಳಿಸಲ್ಲ. ರ್ನವು ಕತಳಿತ್ತಕ್ೊೆಂಡತ 
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ಸೆಂವನದವರ್ನನದರೂ ಮನಡೊೇಣ. ಇನತನ ಏರೆ್ೇನತ ಕಷಿಗಳನತನ ರ್ನವು ಮತೆಂದ ೆ face 
ಮನಡಬೇೆಕ್ನಗತತ್ುದೆ, ಯನವರಿೇತಿ ಜಿೇವನ ಮನಡಿಕ್ೊಳಿಬೆೇಕ್ನಗಿದೆ ಎೆಂಬತದರ ಬಗೆೆ ಒೆಂದತ 
ಸೆಂವನದವನತನ ಮನಡಲ್ಲ. ಅವರತ ಎಲ್ಲಿೆಂದ ಪನರರೆಂಭ ಮನಡತತ್ನುರ?ೆ ಲವ  ಜಿಹನದ  ಆಯಿತ್ತ, triple 
talaq ಆಯಿತ್ತ, cow slaughter ಆಯಿತ್ತ, conversion ಆಯಿತ್ತ. 

ಶ್ರೇ ಆಯನೂರತ ಮೆಂಜತರ್ನಥ :- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇದತ ವಿಷಯನೆಂತ್ರ ಆಗತತಿುದೆ. 
ಸಭೆಯ ಮತೆಂದ ೆನಮಾ ರನಜಯದ ಪೊಲ್ಲೇಸ್ ….. 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಇಲ್ಲಿ ಇರತವೆಂತ್ ೆನಮಾ ರನಜಯಕ್ೆೆ ಸಿೇಮತ್ವನಗಿ ಮನತ್ರ್ನಡಬೆೇಕತ. 

ಶ್ರೇ ನಸಿೇರ  ಅಹಾದ   - ರ್ನನತ ನಮಾ ರನಜಯಕ್ೆೆ ಸಿೇಮತ್ವನಗಿ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದೆಾೇರ್.ೆ ರ್ನನತ 
Law and Parliamentary Affairs Minister  ರವರನತನ ಕ್ೆೇಳುತ್ುೆೇರೆ್, ಅವರೆೇ ಈ bill 
ಅನತನ ತ್ೆಂದಿದನಾರೆ.  ಹೌದಲಿವೆೇ? If you people have decided, atleast you inform 
us.  Let there be a debate.  ನಮಾನತನ ಕರದೆರ ೆರ್ನವು ಬರತತ್ೆುೇವೆ. 

ಶ್ರೇ ಬ.ಕ್.ೆ ಹರಿಪರಸನದ:- ಭರಷ್ನಿಚನರ ಎೆಂದರೆ ಕ್ೆೇವಲ ದತಡತಾ-ಕ್ನಸತ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಳುಿವುದತ 
ಮನತ್ರವಲಿ. 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಆಯಿತ್ತ, ರ್ನನತ ಕ್ೆೇಳಿದೆಾೇರ್ೆ.  

Sri NASEER AHMED:- Sir, We also love to live peacefully. ದಯವಿಟತಿ 
ರ್ನವು peacefully ಜಿೇವನ ಮನಡಬೇೆಕತ. 

ಶ್ರೇ ಆಯನೂರತ ಮೆಂಜತರ್ನಥ :- ಹಣ ಸೆಂಪನದರೆ್ಗನಗಿ ಭರಷ್ನಿಚನರದಲ್ಲಿ ತ್ೂೆಡಗಿರತವವವರತ, 
ಭರಷ್ನಿಚನರ ಎೆಂದರೆ all corrupt practices amounts to corruption, that I know. 
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ಇಲ್ಲಿರತವ subject ನೆಂತ್ ೆಪೊಲ್ಲೇಸರ ಹಣ ಸೆಂಪನದರೆ್ಗನಗಿ ಇದೆ. Only on money matter.  
ಆ ಕ್ನರಣದಿೆಂದ framework ನೆಂದ debate ಬೆೇರ ೆಕಡ ೆಹೊೇಗಬನರದತ. 

(ಮತೆಂದತ) 

(755) 30.03.2022 5.10 hv.md 

 ಶ್ರೇ ನಸಿೇರ  ಅಹಾದ  :- ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಯನರತ ಹೊೇಗಿ ದತಡತಾ ಕ್ೊಟಿರತ, 
ಅವರರೆ್ನಲಿ ಬಟತಿಬಟ್ಟಿದನಾರೆ. ಅದೆೇ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಯನರತ ಹೊೇಗಿ ಪನಯಕ್ೆೇಜ  ಕ್ೂೆಟ್ಟಿದನಾರ ೆಎನತನವುದರ 
ಬಗೆೆ ಯೂ ರ್ನನತ ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ೆುೇರೆ್.  

 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ನಸಿೇರ  ಅಹಾದ ರವರೆೇ, ಬೆೇರ ೆ ವಿಷಯಗಳ ಬಗೆೆ 
ಮನತ್ರ್ನಡತವುದತ ಬೇೆಡ.  ನಯಮ 68ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಪರಸನುಪ ಮನಡಿರತವ ವಿಷಯಕ್ೆೆ ಬನನ. 

 ಶ್ರೇ ನಸಿೇರ  ಅಹಾದ  :- ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈ ಸದನದಲ್ಲಿ ಮನನಯ ಗೃಹ ಸಚಿವರತ 
ಮತ್ತು ಮನನಯ ಕ್ನನೂನತ ಮತ್ತು ಸೆಂಸದಿೇಯ ವಯವಹನರಗಳ ಸಚಿವರತ ಸಹ ಉಪಸಿಾತ್ರಿದನಾರೆ. 
ನಮಗೂ ರೆ್ಮಾದಿಯಿೆಂದ ಜಿೇವನ ನಡಸೆತವುದಕ್ೆೆ ಅವಕ್ನಶ ಮನಡಿಕ್ೊಡಿ ಎೆಂದತ ಅವರಲ್ಲಿ 
ಕ್ೆೇಳಿಕ್ೂೆಳುಿತ್ೆುೇರ್ೆ. We want to live peacefully.  ಪರತಿದಿನ we don’t want to face 
this kind of situation.  ಪರತಿದಿನ ಬೆಳಗೆೆ ಎದಾರ,ೆ how we are going to face it, 
what is going to happen ಅನಸತತ್ುದೆ.  ಈಗ ‘Halal Meat’ಎೆಂದತ ಪನರರೆಂಭ ಮನಡಿದನಾರ.ೆ 
What is ‘Halal Meat’? ಈ ದೆೇಶದಲ್ಲಿ ಮನೆಂಸ ರಫತು ಮನಡತವವರಲ್ಲಿ ಶೆೇಕಡನ 90ಕೂೆ 
ಹೆಚಿಚನವರತ non-Muslims.   ಅವರೆಲಿರೂ ‘Halal Meat’ ಎೆಂದತ ಹನಕ್ಕ ಕಳುಹಿಸಿಕ್ೂೆಡತತ್ನುರೆ. 
ಈಗ ಇವರತಗಳು ಅೆಂಗಡಿಗಳಿಗೆ ಹೊೇಗಿ “ಹಲನಲ್  ಮನೆಂಸವನತನ ಖ್ರಿೇದಿ ಮನಡಬನರದತ” ಎನತನವ 
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ಕರಯೆನತನ ನೇಡತತಿುದನಾರ.ೆ  This is not the way.  I am talking about the law and 
order.   This is also a part of law and order.   

 ಶ್ರೇ ಸತನೇಲ್   ವಲನಯಪತರ  :- ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ‘Halal Meat’ಗೂ, ಪೊಲ್ಲೇಸರತ 
ಹಣ ಸೆಂಪನದರೆ್ಗನಗಿ ಭರಷ್ನಿಚನರದಲ್ಲಿ ತ್ೂೆಡಗಿರತವ ವಿಷಯಕೂೆ ಏನತ ಸೆಂಬೆಂಧವಿದ?ೆ 

 ಶ್ರೇ ನಸಿೇರ   ಅಹಾದ  :- ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅದತ ಸಹನ ಕ್ನನೂನತ ಮತ್ತು 
ಸತವಯವಸೆಾಗ ೆಸೆಂಬೆಂಧಪಟಿ ವಿಚನರವನಗಿದೆ.  

 ಶ್ರೇ ಸತನೇಲ್   ವಲನಯಪತರ  :- ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅದತ ಯನವ ರಿೇತಿ ಕ್ನನೂನತ 
ಸತವಯವಸೆಾಯ ವಿಚನರಕ್ೆೆ ಸೆಂಬೆಂಧಪಡತತ್ುದೆ ಎನತನವುದತ ನನಗ ೆ ಗೊತಿುಲಿ. ನಯಮ 68ರಡಿಯಲ್ಲಿ 
ಉಲೆಿೇಖ್ ಮನಡಿರತವ ವಿಚನರದ ಮೇಲೆ ಅವರತ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುಲಿ.  

 ಶ್ರೇ ಬ.ಕೆ್.ಹರಿಪರಸನದ  (ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ):- ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ‘Halal 
Meat’ಗೂ ಇದಕೂೆ ಏನತ ಸೆಂಬೆಂಧವಿದ ೆಎೆಂದರೆ, ಸೂೆಪತಪ, ಸೌತ್ೆಕ್ನಯಿ ತಿನತನವವರತ ‘Halal Meat’ 
ಬಗೆೆ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದನಾರೆ. ಮನೆಂಸನಹನರಿಗಳು ಅದರ ಬಗೆೆ ಮನತ್ರ್ನಡಿದರೆ ಒಪಪಬಹತದತ.  

 ಶ್ರೇ ಸತನೇಲ್   ವಲನಯಪತರ  :- ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಸದನದಲ್ಲಿ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕ್ೆೆ 
ಅವರಿಗೂ ಅಧಿಕ್ನರವಿದ;ೆ ನಮಗೂ ಅಧಿಕ್ನರವಿದೆ. ನಯಮ 68ರಡಿಯಲ್ಲಿ ರೆ್ೂೇಟ್ಟೇಸ್  ಕ್ೊಟ್ಟಿರತವ 
ವಿಚನರದ ಬಗೆೆ ಮನತ್ರ ಮನತ್ರ್ನಡಬೇೆಕ್ೆನತನವುದತ ನಮಾ ಮನವಿಯನಗಿದೆ.  

 ಶ್ರೇ ನಸಿೇರ  ಅಹಾದ  :- ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಭನರತಿೇಯ ಜನತ್ನ ಪಕ್ಷದವರತ 
ಸತನೇಲ್  ವಲನಯಪತರ  ಅವರನತನ ಮೆಂತಿರ ಮನಡಿಲಿ. ಇನತನ ಮತೆಂದೆಯೂ ಮನಡತವುದಿಲಿ. ಆದಾರಿೆಂದ 
ಅವರತ ಯನಕ್ ೆಸತಮಾರ್ೆ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದತ?  

 



   327 
                                        ವಿಪ/೩೦-೦೩-೨೦೨೨ 
  

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

 ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆುೇಗೌಡ:- ಮತೆಂದಿನ ತಿೆಂಗಳು ಅವರಿಗೆ ಮೆಂತಿರ ಪದವಿಯನತನ ಕ್ೊಡತತ್ನುರ.ೆ  

ಶ್ರೇ ನಸಿೇರ  ಅಹಾದ  :- ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅವರಿಗೆ  all the best, god bless 
him.  ರ್ನನತ ಮನನಯ ಗೃಹ ಸಚಿವರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮನಡತವುದೆೇರ್ೆೆಂದರೆ, you please call us, we 
are living with a kind of fear.   

ಶ್ರೇ ಲಹರ  ಸಿೆಂಗ  ಸಿರೂೆೇಯನ:- ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅವರತ ಮನನಯ 
ವಲನಯಪತರ ರವರ ಬಗೆೆ ಚಿೆಂತ್ ೆಮನಡತವುದತ ಬೆೇಡ. ಮನನಯ ನಸಿೇರ  ಅಹಾದ  ಮತ್ತು ಸಲ್ಲೇೆಂ ಅಹಮದ  
ಅವರನತನ ಅವರ ಪಕ್ಷ ಮೆಂತಿರನೂ ಮನಡಲ್ಲಲಿ, ಮತಖ್ಯಮೆಂತಿರನೂ ಮನಡಲ್ಲಲಿ ಅದರ ಬಗೆೆ ಅವರತ ಚಿೆಂತೆ್ 
ಮನಡಬೇೆಕತ  

ಶ್ರೇ ಬ.ಕ್.ೆ ಹರಿಪರಸನದ :- ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೆೇ, ಮನನಯ ಸಲ್ಲೇೆಂ ಅಹಮದ  ಅವರನತನ 
ನಮಾ ಪಕ್ಷ ಕರ್ನಾಟಕ ಪರದೆೇಶ ಕ್ನೆಂಗೆರಸ್  ಕಮಟ್ಟಯ ಕ್ನಯನಾಧಯಕ್ಷರರ್ನನಗಿ ರೆ್ೇಮಕ ಮನಡಿದೆ.  
ಮನನಯ ಲಹರ  ಸಿೆಂಗ  ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಪಕ್ಷ ಯನವುದೆೇ ಹತದೆಾಯನತನ ನೇಡಿಲಿ.  

ಶ್ರೇ ಲಹರ  ಸಿೆಂಗ  ಸಿರೂೆೇಯನ:- ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ನಮಾ ಪಕ್ಷ ನನನನತನ ಇಲ್ಲಿಗೆ 
ತ್ೆಂದತ ಕೂಡಿಸಿದೆ. ಅದಕ್ನೆಗಿ ರ್ನನತ ಧನಯವನದಗಳನತನ ಅಪಿಾಸತತಿುದೆಾೇರ್ೆ.  

ಶ್ರೇ ನಸಿೇರ  ಅಹಾದ  :- ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, I am talking to you from my 

heart. There is a feeling among the masses; particularly among the 

minorities, there is a kind of fear psychosis. Everyday something is 

happening.   ಮರೆ್ನ ಕ್.ೆಜಿ.ಎಫ್ .ನಲ್ಲಿ ಒೆಂದತ ಉರತಸ್  ನಡಯೆಿತ್ತ. ಆ ಉರತಸ್  ನಡಯೆತವ 

ಜನಗದಿೆಂದ ಸತಮನರತ 500 ಮೇಟರ  ದೂರದಲ್ಲಿ ಒೆಂದತ ದೇೆವಸನಾನವಿತ್ತು. ಆ ದೆೇವಸನಾನದಲ್ಲಿದಾ 
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ಕ್ೆಲವು ಮೂತಿಾಗಳನತನ ವಿರೂಪಗೂೆಳಿಸಲನಗಿದೆ. ಈ ಕೃತ್ಯವನತನ ಉರತಸ್  ನಡಸೆತತಿುರತವವರೆೇ 

ಮನಡಿರತವುದತ ಎೆಂದತ ಕ್ೆಲವರತ ಬೆಂದತ ಪರತಿಭಟರೆ್ ಮನಡಿದಾರತ. ಸಾಳಕ್ೆೆ ಬೆಂದ ಪೊಲ್ಲೇಸ್  

ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ರ್ನವು ತ್ನಖೆ ನಡಸೆತತ್ೆುೇವೆೆಂದತ ಸಮನಧನನ ಮನಡಿ ಕಳುಹಿಸಿಕ್ೂೆಟ್ಟಿದಾರತ. ನರ್ನೆ 

ಚಿಕೆಮಗಳೂರತ ಜಿಲೆಿಯಲ್ಲಿ ಒೆಂದತ ಘಟರ್ ೆನಡದೆಿದ.ೆ ಇನೂನ ಈ ತಿೆಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ದತ್ು ಪಿೇಠದ ಉರತಸ್  

ಬೆೇರ ೆ ಇದೆ.  Everyday all these things are happening.  So, please kindly 

come out with some kind of situation, where everybody should live with 

peace and prosperity ಎೆಂದತ ಕ್ೆೇಳಿಕ್ೊೆಂಡತ ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ನನಗೆ ಅವಕ್ನಶ ನೇಡಿದ ತ್ಮಗೆ 

ವೆಂದಿಸತತ್ನು, ನನನ ಮನತ್ತಗಳನತನ ಮತಕ್ನುಯಗೊಳಿಸತತ್ೆುೇರೆ್.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ನಸಿೇರ  ಅಹಾದ ರವರೇೆ, ಈ ದಿನ ತ್ನವು ಬಹಳ ಚೆರ್ನನಗಿ 
ಮನತ್ರ್ನಡಿದಿಾೇರಿ. “ಈ ರೆ್ಲದಲ್ಲಿ ಹತಟ್ಟಿದೆಾೇರ್”ೆ ಎನತನವ ವನಕಯವನತನ ಉಲೆಿೇಖ್ ಮನಡತತ್ನು, ಬೆೇರಬೆೇೆರೆ 
ವಿಚನರಗಳ ಬಗೆೆ ಪರಸನುಪ ಮನಡಿದಿಾೇರಿ.  

 ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶ   ಕ್.ೆರನಥೂೆೇಡ್  (ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ಮತಖ್ಯ ಸಚೆೇತ್ಕರತ):- ಸರ್ನಾನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಕ್ನನೂನತ ಸತವಯವಸಾೆಯ ಬಗೆೆ ಬಹಳಷತಿ ಚಚಾೆ ನಡದೆಿದ.ೆ ರ್ನನತ 
ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕ್ೆೆ ಏನೂ ಉಳಿದಿಲಿವೆೆಂದತ ಭನವಿಸಿದೆಾ, ಏರ್ನದರೂ ಬಟ್ಟಿದಾರೆ ಅದರ ಬಗೆೆ ಬೆಳಕತ 
ಚೆಲಿಬೆೇಕ್ೆೆಂದತ ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಎದತಾ ನೆಂತಿದಾೆೇರೆ್. ನಮಾ ರನಜಯದ ಪೂೆಲ್ಲೇಸ್  ಇಲನಖ ೆ ಕ್ನನೂನತ 
ಸತವಯವಸೆಾಯನತನ ಕ್ನಪನಡತವ ನಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಳೆಿಯ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡತವುದರ ಮೂಲಕ, ರನಷರಮಟಿದಲ್ಲಿ ನಮಾ 
ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಉನನತ್ ಹತದೆಾಗಳನತನ ಪಡದೆತಕ್ೊಳುಿವ ಮೂಲಕ ನಮಾ ರನಜಯದ ಪೊಲ್ಲೇಸ್  ಇಲನಖಯೆ 
ಹೆಸರತ ಎಲಿ ಕಡಗೆಳಲ್ಲಿ ಹರಡತವೆಂತ್ ೆ ಮನಡಿದೆ. “ಜನತಿ ಧಮಾರಹಿತ್ವನಗಿರತವ ಪೊಲ್ಲೇಸ್  ಇಲನಖ ೆ 
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ಇತಿುೇಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದಿಕತೆ ತ್ಪಿಪದೆ. ರನಜಕ್ನರಣಿಗಳ ಕ್ನನೂನತ ಬನಹಿರ ಹಸುಕ್ೆೇಪದಿೆಂದ ಅಧಿಕ್ನರ 
ದತರತಪಯೇಗವನಗಿದತಾ, ರಕ್ಷಣ್ ೆ ಸಿಗದೆೇ ಜನರತ ಒದನಾಡತತಿುದನಾರ”ೆ ಎೆಂದತ ಶ್ರೇ ಎಸ್ .ಟ್ಟ.ರಮೇಶ , 
ನವೃತ್ು ಪೊಲ್ಲೇಸ್  ಮಹನ ನದೆೇಾಶಕರತ ಹೆೇಳಿದನಾರ.ೆ “ರನಜಕ್ನರಣಿಗಳು ಮನಟೆ  ಮತ್ತು ಜನತಿ 
ಆಧನರದ ಮೇಲ ೆ ವಗನಾವಣ್ೆ ನಡಸೆದೆೇ ಅಹಾತ್ ೆ ಮತ್ತು ದಕ್ಷತ್ೆಗಳನತನ ಮನನದೆಂಡವನಗಿ 
ಇಟತಿಕ್ೂೆೆಂಡರ,ೆ ವಯವಸೆಾ ಬದಲನಗತತ್ುದ”ೆ ಎೆಂದತ ಡನ|| ಡಿ.ವಿ.ಗತರತಪರಸನದ  ನವೃತ್ು ಪೂೆಲ್ಲೇಸ್  ಮಹನ 
ನದೆೇಾಶಕರತ ಹೇೆಳಿದನಾರೆ. ಈ ಪೊಲ್ಲೇಸ್  ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಹತದಾೆಯಿೆಂದ ನವೃತಿುಯನದ ಮೇಲ ೆ  
“ರನಜಕ್ನರಣಿಗಳು ಮನಟೆ  ಕ್ೊಡತತ್ನುರೆ, ಜನತಿ ಧಮಾದ ಆಧನರದ ಮೇಲೆ ವಗನಾವಣ್ೆ ಮನಡಿಸತತ್ನುರೆ” 
ಎೆಂದತ ಎಲಿ ರನಜಕ್ನರಣಿಗಳ ಮೇಲೆ ಆಪನದರೆ್ ಮನಡಿದನಾರ.ೆ ಅಧಿಕ್ನರದಲ್ಲಿದನಾಗ ಅವರತ ಈ  ರಿೇತಿ 
ಮನಡಿದಾರೂೆೇ ಇಲಿವೇ ಅದತ ಅವರಿಗೆ ಬಟಿ ವಿಚನರವನಗಿದೆ. ವಯವಸೆಾಯ ಬಗೆೆ ರ್ನವು ಆತ್ನಾವಲೊೇಕನ 
ಮನಡಿಕ್ೊಳಿಬೇೆಕ್ನಗಿದೆ. ಈ ಮರ್ೆಯ ಹಲವನರತ ಹಿರಿಯ ಸದಸಯರತ ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ನು, ಈ 
ಇಲನಖಯೆಲ್ಲಿರತವ ಲೂೆೇಪದೊೇಷಗಳ ಮೇಲೆ ಬೆಳಕತ ಚೆಲ್ಲಿದನಾರ.ೆ ಗೃಹ ಇಲನಖಯೆಲ್ಲಿರತವ ಭರಷ್ನಿಚನರದ 
ಬಗೆೆ ಮನತ್ರ್ನಡಿದನಾರೆ. ಮನನಯ ಕ್ನನೂನತ ಸಚಿವರತ ಏರೆ್ೇನತ ಹೆೇಳಿದನಾರೆ ಅದರ ಬಗೆೆ ಮನನಯ ವಿರೂೆೇಧ 
ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ ಮನತ್ರ್ನಡಿದನಾರೆ. ನಮಾ ರನಜಯದಲ್ಲಿ ಕ್ನನೂನತ ಸತವಯವಸೆಾ ಸರಿಯನಗಿರಬೆೇಕತ, 
ನಮಾ ಆಡಳಿತ್ ವಯವಸೆಾ ಉತ್ುಮವನಗಿರಬೇೆಕತ ಎನತನವುದತ ನಮಾಲಿರ ಕ್ನಳಜಿಯನಗಿದೆ. ಮನನಯ ನಸಿೇರ  
ಅಹಾದ ರವರತ ಉಲೆಿೇಖ್ ಮನಡಿದ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಾ ರನಜಯದ ವನತ್ನವರಣ ಕಲತಷ್ಟ್ತ್ಗೂೆೆಂಡಿದ.ೆ 
ಕರ್ನಾಟಕ ಶನೆಂತಿಯತತ್ವನದ ದೆೇಶವನಗಿದ.ೆ  

 ಶ್ರೇ ಬ.ಕೆ್.ಹರಿಪರಸನದ  :- ಕರ್ನಾಟಕ ದೆೇಶವಲಿ, ರನಜಯ. 

 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಪರಕ್ನಶ  ರನಥೊೇಡ್ ರವರತ ಇೆಂಗಿಿೇಷ  ಮನಧಯಮದಲ್ಲಿ ವನಯಸೆಂಗ 
ಮನಡಿರತವುದತ, ಅದಕ್ೆೆ ಕನನಡ ಭನಷ್ ೆಸರಿಯನಗಿ ಬರತವುದಿಲಿ.  
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ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶ   ಕೆ್.ರನಥೂೆೇಡ್  :- ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜಯ 
ಶನೆಂತಿಯತತ್ವನದ ರನಜಯವನಗಿದೆ. ರ್ನವಲೆಿರೂ ಶನೆಂತಿಯಿೆಂದ ಬೆರೆಯತತ್ೆುೇವ.ೆ ಇವತ್ತು ಅವರತಗಳು 
ಆಡಳಿತ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿದನಾರೆ ಅದಕ್ನೆಗಿ ರ್ನವು ಟ್ಟೇಕ್ೆ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆ. ರ್ನಳ ೆಅವರತ ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷಕ್ೆೆ ಬೆಂದರೇೆ, 
ಅವರತ ನಮಾನತನ ಟ್ಟೇಕ್ೆ ಮನಡತತ್ನುರ.ೆ ಇದತ ನಡಯೆತತ್ುಲೆೇ ಇರತತ್ುದ.ೆ ಇವತ್ತು ರ್ನವು ನಮಾ ರನಜಯದಲ್ಲಿ 
ಎೆಂತ್ಹ ವನತ್ನವರಣವನತನ ಸೃಷ್ಟ್ಿ ಮನಡತತಿುದೆಾೇವೆ, ಇದರಿೆಂದನಗಿ ಕ್ನನೂನತ ಸತವಯವಸೆಾ ಯನವ ಮಟಿಕ್ೆೆ 
ಹೊೇಗಿದ ೆ ಎನತನವುದನತನ ರ್ನವಲೆಿರೂ ಚಿೆಂತ್ರೆ್ ಮನಡಬೇೆಕ್ನಗಿದ.ೆ ಮನನಯ ನಸಿೇರ  ಅಹಾದ ರವರತ 
ಬಹಳ ರೆ್ೂೇವಿನೆಂದ ಮನತ್ರ್ನಡಿದರತ. ಅದನತನ ಕ್ೆೇಳಿದ ನಮಗೂ ರೆ್ೂೇವನಗತತಿುದೆ. ಏತ್ಕ್ೂೆೆೇಸೆರ ರ್ನವು 
ಇೆಂತ್ಹ ವನತ್ನವರಣವನತನ ನಮನಾಣ ಮನಡತತಿುದೆಾೇವೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ರನಜಕ್ನರಣಿಗಳ ತ್ಪತಪ ಇದೆಯ್ಕೇ 
ಅರ್ಥವನ ಪೊಲ್ಲೇಸ್  ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳೆಲಿ ಭರಷ್ನಿಚನರದಲ್ಲಿ ತ್ೊಡಗಿರತವುದರಿೆಂದ ಇೆಂತ್ಹ ಪರಿಸಿಾತಿ 
ನಮನಾಣವನಗಿದೆಯ್ಕೇ ಎನತನವ ಆತ್ನಾವಲೊೇಕನವನತನ ರ್ನವು ಮನಡಿಕ್ೊಳಿಬೆೇಕ್ನಗಿದೆ. ಮನನಯ ಗೃಹ 
ಸಚಿವರ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಪೂೆಲ್ಲೇಸ್  ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳ ಮೇಲ ೆಆಪನದರೆ್ ಇದೆ. ಇದನತನ ಸರಿಪಡಿಸಬೆೇಕ್ನಗಿದೆ. 
ಮನನಯ ಆಯನೂರತ ಮೆಂಜತರ್ನಥ ರವರತ ಮತ್ತು ಮನನಯ ಕ್ನನೂನತ ಮತ್ತು ಸೆಂದಿೇಯ ವಯವಹನರಗಳ 
ಸಚಿವರನತನ ಒಳಗೊೆಂಡೆಂತ್ೆ ಎಲಿರೂ “ಮನನಯ ಗೃಹ ಸಚಿವರತ ಒಳೆಿಯವರಿದನಾರ;ೆ ಚೆರ್ನನಗಿ ಕ್ೆಲಸ 
ಮನಡತತಿುದನಾರ”ೆ ಎನತನವ ಮನತ್ನತನ ಹೆೇಳಿದನಾರೆ, ಆದರೆ, ಇವತ್ತು ರ್ನವು ಯನವ ರಿೇತಿಯ 
ವನತ್ನವರಣವನತನ ಸೃಷ್ಟ್ಿ ಮನಡತತಿುದೆಾೇವೆ ಎನತನವುದರ ಬಗೆೆ ಚಚೆಾ ನಡಯೆಬೆೇಕ್ನಗಿದೆ.  

 ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಒೆಂದರೆಡತ ವಿಚನರಗಳನತನ ರ್ನನತ ತ್ಮಾ ಗಮನಕ್ೆೆ ತ್ರಲತ 
ಬಯಸತತಿುದೆಾೇರ್ೆ. ಶ್ರೇಕ್ಕ ಕ್ೆೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ‘don’t scuttle probe’ ಎೆಂದತ ಸಿ.ಐ.ಡಿ.ಯವರತ 
ಸಿ.ಸಿ.ಬ.ಯವರಿಗ ೆಹೆೇಳುತ್ನುರೆ. ನಮಾ ರನಜಯದ ಗೃಹ ಇಲನಖಯೆ ಸಿ.ಸಿ.ಬ.ಯವರತ “The CID wrote 
this after realising that the forensic image copies of the hard disks provided 
by CCB were encrypted and the passwords were incorrect.”  
 



   331 
                                        ವಿಪ/೩೦-೦೩-೨೦೨೨ 
  

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

ಇದನತನ ರ್ನನತ ಇೆಂಗಿಿೇಷ ನಲ್ಲಿ ಹೆೇಳುತಿುದೆಾೇರೆ್. ರ್ನನತ ಇೆಂಗಿಿೇಷ  ಮೇಡಿಯೆಂನಲ್ಲಿ ಓದಿದೆಾೇರ್.ೆ ಆದರೆ, 
ಕನನಡ ಭನಷ್ಯೆನತನ ಚೆರ್ನನಗಿ ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ೆುೇರ್ೆ.  

                        (ಮತೆಂದತವರಿದಿದ)ೆ 

(756)  30.3.2022  5.20  ಪಿಕ್ೆ:ಎಕ್ ೆ

ಸಭಾಪ್ತಿರ್ವರು:- ಮನನಯ ರನಥೊೇಡ್ ರವರೆೇ ಸನಕತ. 

ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶ   ಕೆ್.ರನಥೂೆೇಡ್   (ರ್ನಮನದೆೇಾಶ್ತ್ರತ):- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪ್ತಿಗಳೆ, ಎರಡತ 
ವಿಚನರಗಳನತನ ಹೆೇಳುತ್ೆುೇರೆ್.  ಯನವನಗ ರ್ನವುಗಳೆೇ ಕ್ನನೂನತ ಉಲಿೆಂಘರೆ್ ಮನಡತತ್ೆುೇವಯೆೇ, 
ಮೆಂತಿರಗಳೆೇ ಕ್ನನೂನತ ಉಲಿೆಂಘರ್ೆ ಮನಡತತ್ನುರೂೆೇ, ಆಗ ಅವರತಗಳ ಮೇಲ ೆಕರಮ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳಿದೆೇ 
ಇದಾರ ೆ ಪೂೆಲ್ಲೇಸರತ ರನಜಕ್ನರಣಿಗಳ ಮನತ್ತ ಕ್ೆೇಳುತ್ನುರೆಯ್ಕೇ?  ಮೆಂತಿರಗಳೆೇ ಕ್ನನೂನನ 
ವಯವಸೆಾಯನತನ ಉಲಿೆಂಘರ್ ೆ ಮನಡಿದರೆ ಹೆೇಗೆೇ?  ಇದನತನ ಸರಿ ಮನಡಬೇೆಕತ.  ತ್ಮಾೆಂದ ತ್ಪತಪ 
ಆಗಬನರದತ.  ತ್ಮಾ ಮೆಂತಿರಗಳು ತ್ಪತಪ ಮನಡಿದರೂ ಶ್ಕ್ೆ ಕ್ೂೆಡಬೇೆಕತ.  The ministers must 
be above everybody.  ಮೆಂತಿರಗಳು ತ್ಪತಪ ಮನಡಿದರೆ ಅವರಿಗೂ ಶ್ಕ್ೆ ಆಗಬೆೇಕತ.  ಅವರಿಗೆ ಶ್ಕ್ೆ 
ಮನಡದೇೆ ಬಟಿರ,ೆ ಮೆಂತಿರಗಳೆೇ ಹಿೇಗೆ ಮನಡತತಿುದನಾರ;ೆ ಹನಗನಗಿ ನಮಾ ಮೇಲ ೆ ಏನೂ ಕ್ನನೂನತ 
ಕರಮವನಗತವುದಿಲಿ ಎೆಂದತ ಯೇಚರೆ್ ಮನಡತತ್ನುರೆ.  ತ್ನವು ಇವತ್ತು ಒಳೆಿಯ ಆಡಳಿತ್ ನೇಡತತಿುದಿಾೇರಿ.  
ತ್ಪತಪ ಮನಡಿದ ಮೆಂತಿರಗಳ ಮೇಲೆ ಕರಮ ಕ್ೆೈಗೂೆಳಿಿ.  ಮನನಯ ಈಶಾರಪಪನವರ ಮೇಲೆ ಕರಮ ಕ್ೈೆಗೊಳಿಿ.  
ಅವರತ ಕ್ನನೂನತ ಉಲಿೆಂಘರ್ೆ ಮನಡಿದರತ, ಮನನಯ ಖ್ತಬನರವರತ ಕ್ನನೂನತ ಉಲಿೆಂಘರ್ ೆಮನಡಿದರತ.  
ನಮಾ ಮೆಂತಿರಗಳು, ಕ್ೆೇೆಂದರ ಸಚಿವರತ ಕ್ನನೂನತ ಉಲಿೆಂಘರ್ ೆ ಮನಡಿದರೆ ಹೇೆಗೆೇ?  ಇದನತನ ಸರಿ 
ಮನಡಬೇೆಕತ.  ಇೆಂರ್ಥದಾನತನ ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಸರಿ ಮನಡತವುದಿಲಿವೇ, ಅಲ್ಲಿಯ ತ್ನಕ ಪೊಲ್ಲೇಸ್  
ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಸರಿ ಹೊೇಗತವುದಿಲಿ. ನಮಾ ಮನತ್ತಗಳನತನ ಕ್ೆೇಳುವುದಿಲಿ. ಯನರತ ಕ್ನನೂನತ 
ಉಲಿೆಂಘರ್ ೆಮನಡತತ್ನುರೂೆೇ ಅವರ ಮೇಲೆ ಕ್ೇೆಸ್  ಬತಕ  ಮನಡಿ.    
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 ಸಭಾಪ್ತಿರ್ವರು:- ಮನನಯ ರನಥೊೇಡ್ ರವರೆೇ ನೇವೆೇ ನನನ ಮನತ್ತ ಕ್ೆೇಳುತಿುಲಿ.  
ಹಿೇಗಿರತವನಗತ ಇರ್ನೆೇನತ ಸರಿ ಮನಡಬೇೆಕತ. 

     (ಸದನದಲ್ಲಿ ನಗತ) 

 ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶ   ಕೆ್.ರನಥೊೇಡ್  :- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪ್ತಿಗಳೆ, ಬೆೇರ ೆಬೆೇರ ೆವಿಷಯಗಳ ಬಗೆೆ ಮಧಯದಲ್ಲಿ 
ಸಾಲಪ ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ುೆೇರೆ್ ಅಷ್ೆಿ.  ನೇವು ನನಗ ೆಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕ್ೆೆ ಅವಕ್ನಶವೆೇ ಕ್ೂೆಡತವುದಿಲಿ.  ರ್ನನತ 
ಬಜೆಟ  ಮೇಲೂ ಸಹ ಮನತ್ರ್ನಡಲ್ಲಲಿ.  ಈಗಲೂ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕ್ೆೆ ಅವಕ್ನಶ ಕ್ೊಡತತಿುಲಿ.  
ಸಕಾಯರ ಈ ಪ್ರಿಸ್ಥಿತಿಯನತನ ಸರಿ ಮನಡಬೇೆಕತ. ಒಬು ಗೃಹ ಮೆಂತಿರಗಳ ಮೇಲ ೆಆಪನದರೆ್ ಬೆಂದರ,ೆ 
ಮತಖ್ಯಮೆಂತಿರಗಳೇೆ ಕ್ನನೂನತ ಉಲಿೆಂಘರ್ ೆ ಮನಡತವ ಹೆೇಳಿಕ್ಗೆಳನತನ ಕ್ೂೆಟಿರ ೆ where are we 
heading to?  ಮೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಏನತ ಹೇೆಳಿಕ್ೆ ಕ್ೂೆಟಿರತ?  Even the Home Minister also; 
ನಮಾ ಗೃಹ ಮೆಂತಿರಗಳು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಏನತ ಹೇೆಳಿಕ್ ೆಕ್ೊಟಿರತ?  ತ್ನವೆೇ ಕ್ನನೂನತ ಉಲಿೆಂಘರ್ ೆಮನಡಿ 
ಹೆೇಳಿಕ್ೆ ಕ್ೂೆಟಿರೆ ಕ್ನನೂನನತನ ಯನರತ ಕ್ನಪನಡತತ್ನುರ?ೆ  ಇೆಂರ್ಥದಾನತನ ಸರಿ ಮನಡಬೇೆಕತ. ಒಳೆಿಯ 
ಆಡಳಿತ್ವನತನ ನೇಡಿ ಎೆಂದತ ಹೆೇಳಿ ನನನ ಮನತ್ತಗಳನತನ ಮತಗಿಸತತ್ೆುೇರ್ ೆ

 ಶ್ರೇ ಅರಗ ಜ್ಞನರೆ್ೇೆಂದರ(ಗೃಹ ಸಚಿವರತ):- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪ್ತಿಗಳೆ, ಮನನಯ ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ 
ರ್ನಯಕರತ ತ್ೆಂದಿರತವ ಈ ಸೂಚರೆ್ಯ ಮೇಲೆ ಮನನಯ ಮರಿತಿಬೆುೇಗೌಡರತ, ಮನನಯ 
ತಿಮನಾಪತರರವರತ, ಮನನಯ ರಮೇಶರವರತ, ಮನನಯ ರವಿಯವರತ, ಮನನಯ ರಮೇಶಗೌಡರತ, ಮನನಯ 
ವೆೆಂಕಟೆೇಶ ರವರತ, ಮನನಯ ನಸಿೇರ  ಅಹಾದ  ಅವರತ, ಮನನಯ ರನಥೊೇಡ್ ನವರತ ಸತದಿೇಘಾವನಗಿ 
ಮನತ್ರ್ನಡಿದನಾರೆ.  ಕ್ೆಲವರತ ಸಲಹ ೆಕ್ೂೆಡತವ ಕ್ೆಲಸವನತನ ಮನಡಿದನಾರ.ೆ  ಕ್ೆಲವರತ ಪನರಮನಣಿಕವನಗಿ 
ಪೊಲ್ಲೇಸ್  ಇಲನಖ ೆ ಯನವರಿೇತಿ ನಡಯೆತತಿುದೆ ಎನತನವ ಮನತ್ನತನ ಹೆೇಳಿದನಾರೆ.   ಕ್ೆಲವರತ ಅಲಿಲ್ಲಿ 
ರನಜಕ್ನರಣದ ದೃಷ್ಟ್ಿಯಲ್ಲಿ ಚತಚತಚವೆಂತ್ಹ ಕ್ಲೆಸ ಮನಡಿದನಾರೆ.  ಅದರಲ್ಲಿ ತ್ಪೆಪೇನಲಿ.  ಒೆಂದತ ವಯವಸೆಾ 
ಸರಿ ಹೊೇಗಬೇೆಕ್ನದರೆ ಎಲಿವೂ ಕೂಡ ಆಗಬೆೇಕ್ನಗತತ್ುದೆ.  ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪ್ತಿಗಳೆ, ಸಕಾಯರಗಳು 
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ಬದಲನವಣ್ೆ ಆದನಗ ಇಲನಖಗೆಳು ಬದಲನವಣ್ೆ ಆಗತವುದಿಲಿ.  ಇಲನಖಯೆಲ್ಲಿ ಒಬುರೇೆ ಒಬುರತ 
ಬದಲನವಣ್ೆ ಆಗತವವರತ ಎೆಂದರೆ ಮೆಂತಿರ.  ನಮಾ ಇಲನಖಯೆಲ್ಲಿ ೧ ಲಕ್ಷ ಪೊಲ್ಲೇಸರತ ಇದನಾರ.ೆ  ಒಬು 
ಗೃಹ ಮೆಂತಿರ ರ್ನನತ ಬದಲನವಣ್ ೆ ಆಗತತ್ೆುೇರೆ್.  ಪೂೆಲ್ಲೇಸ್  ಇಲನಖ ೆ ಹನಗೆಯ್ಕೇ ಇರತತ್ುದೆ.  ನಮಾ 
ಕ್ನಲದಲ್ಲಿ ಒೆಂದತ ಸಮವಸರ: ನಮಾ ಕ್ನಲದಲ್ಲಿ ಒೆಂದತ ಸಮವಸರ, ನಮಾ ಕ್ನಲದಲ್ಲಿ ಒೆಂದತ ಟೂೆೇಪಿ: 
ನಮಾ ಕ್ನಲದಲ್ಲಿ ಒೆಂದತ ಟೊೇಪಿ, ನಮಾ ಕ್ನಲದಲ್ಲಿ ಒೆಂದತ ಲನಠಿ, ನಮಾ ಕ್ನಲದಲ್ಲಿ ಒೆಂದತ ಲನಠಿ 
ಎೆಂಬತದಿಲಿ.  ಎಲನಿ ಅವರೇೆ ಇರತತ್ನುರ.ೆ  ಮನನಯ ಪಟೆೇಲರತ ಒೆಂದತ ಕಥ ೆ ಹೆೇಳುತಿುದಾರತ.  ಒಬು 
ಯಜಮನನ ದಿರ್ನಗಲೂ ತ್ನನ ಕತದತರಯೆ ಮೇಲೆ ಜಮೇನಗೆ ಹೊೇಗತತಿುದಾ.  ಹೂೆೇಗತವನಗ ದನರಿಯ 
ಮಧಯದಲ್ಲಿ ಹೆೆಂಡದ ಅೆಂಗಡಿ ಇತ್ತು;  ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೂೆೇಗತತಿುದಾ, ವೆೇಶೆಯ ಮರ್ೆ ಇತ್ತು; ಅಲ್ಲಿಗೂ ಹೂೆೇಗತತಿುದಾ, 
ನೆಂತ್ರ ಜಮೇನಗ ೆಹೂೆೇಗತತಿುದಾ.  ಆತ್ ಸತ್ು ಮೇಲೆ ಅದೆೇ ಕತದತರ ೆಮೇಲೆ ಆತ್ನ ಮಗ ಓಡನಡತತಿುದಾ.  
ಆ ಕತದತರ ೆಆ ದನರಿಯಲ್ಲಿ ಹೊೇಗತತಿುದನಾಗ, ಅಪಪ ಯನವಲೆಿ ಮರ್ೆಗೆ ಹೂೆೇಗತತಿುದಾರೆ್ೂೇ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೂೆೇಗಿ 
ನೆಂತ್ತಕ್ೂೆಳುಿತಿುತ್ತು.   ಅದನತನ ಸರಿಯ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಸಾಲಪ ಸಮಯ ಬೆೇಕ್ನಯಿತ್ತ.  

 ಶ್ರೇ ಆಯನೂರತ ಮೆಂಜತರ್ನಥ  (ಪದವಿೇಧರರ ಕ್ೆೇತ್ರ):- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪ್ತಿಗಳೆ, ಆ ಕಥೆ 
ಹಿೇಗಿದ.ೆ  ಗೌಡರತ ಕತದತರೆ ಮೇಲೆ ಹತ್ತು ಹಳಿಿಗಳನತನ ಸತತ್ನುಡಿಕ್ೊೆಂಡತ ಬರತತಿುದಾರತ.  ಅವರತ ಸತ್ತು 
ಹೊೇದರತ.  ಮಗ ಉತ್ುರನಧಿಕ್ನರಿಯನಗಿ ಬೆಂದ.  ಆ ತ್, ಕತದತರ ೆಒೆಂದತ ಕಡ ೆನಲತಿತ್ುದೆ, ಒೆಂದತ ಕಡೆ 
ಸಾಲಪ ಹೊತ್ತು ನಲತಿತ್ುದೆ, ಇರೆ್ೂನೆಂದತ ಕಡ ೆತ್ತೆಂಬನ ಹೂೆತ್ತು ನಲತಿತ್ುದೆ ಏಕ್ೆ ಹಿೇಗ ೆಮನಡತತಿುದೆ ಎೆಂಬತದರ 
ಬಗೆೆ ಯೇಚರೆ್ ಮನಡಿದ.  ಆ ಜನಗಕ್ೆೆ ಹೊೇದನಗ ಎಷ್ೆಿೇ ಎಳೆದರತ ಅದತ ಬರತತಿುರಲ್ಲಲಿ.  ಕ್ೂೆರೆ್ಗೆ ಆತ್ 
ತ್ೆಂದೆಯ ಸನೆೇಹಿತ್ನಗೆ ಕ್ೇೆಳಿದ. ಅಣಾ, ಈ ಕತದತರೆ ಇೆಂತ್ಹ ರಸೆುಯ ಮೇಲ ೆ ಹೊೇದರ ೆ ಇೆಂರ್ಥೆಂರ್ಥ 
ಮರ್ೆಗಳ ಹತಿುರ ಇಷತಿ ಹೂೆತ್ತು ಏಕ್ೆ ನಲತಿತ್ುದೆ; ರ್ನನತ ಏರೆ್ೇ ಮನಡಿದರೂ ಮತೆಂದ ೆಹೂೆೇಗತವುದಿಲಿ 
ಏಕ್ೆ ಎೆಂದತ ಕ್ೆೇಳಿದ.  ಆಗ ಅವರತ, ನಮಾ ತ್ೆಂದಗೆ ೆ ಮದಲರೆ್ ಮರ್ೆಯ ಹತಿುರ ಹೊೇದನಗ ಅಲ್ಲಿ 
ಚನಯ  ಕತಡಿದತ ಸಾಲಪ ಅಧಾ ಗೆಂಟೆ ಕತಳಿತಿದತಾ ಮತೆಂದೆ ಹೊೇಗತವ ಅಭನಯಸ ಇತ್ತು.  ಇರ್ೂೆನೆಂದತ ಕಡ ೆ
ಉೆಂಡತ-ಮಲಗಿ ಹೊೇಗತತಿುದಾ. ಇರ್ೂೆನೆಂದತ ಕಡ ೆಇರೆ್ೂನೆಂದತ.  ಆ ಕತದತರಗೊ ಅಭನಯಸವನಗಿ ಅದತ 
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ಅಲಿಲ್ಲಿ ನೆಂತ್ತ ಕ್ೊೆಂಡೆೇ ಹೊೇಗತತ್ುದ.ೆ  ಅದಾರಿೆಂದ, ಕತದತರಯೆ್ಕೇನತ clockwise ಹೂೆೇಗತತಿುತ್ೊುೇ 
ನೇನತ ಈಗ anti-clockwise ಓಡಿಸತ; ಆಗ ಅದತ ದಿಕತೆ ತ್ಪತಪತ್ುದೆ ಎೆಂದತ ಹೆೇಳಿದನೆಂತೆ್.  ಈಗ 
anti-clockwise ರಿಪೆೇರಿ ಮನಡಬೇೆಕ್ನಗತತ್ುದೆ. 

 ಶ್ರೇ ಅರಗ ಜ್ಞನರ್ೆೇೆಂದರ:- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪ್ತಿಗಳೆ, ಇಡಿೇ ದೆೇಶದಲ್ಲಿ ಕ್ರ್ಾಯಟ್ಕ್ ಪೊಲ್ಲೇಸ್  
ಒಳೆಿಯ ಸಿಾತಿಯಲ್ಲಿದೆ.  ಒಳೆಿಯ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳಿೆಂದ ಹಿಡಿದತ ಒಳೆಿಯ ಕ್ನನ್ೆ ಟೇೆಬಲ್ ಗಳೂ ಕೂಡ ಇದನಾರ.ೆ  
ಹನಗೆ ಇಲಿದೆೇ ಇದಿಾದಾರ ೆ ಇಷ್ೊಿೆಂದತ ಶನೆಂತಿ ಸತವಯವಸೆಾ ನಮಾ ರನಜಯದಲ್ಲಿ ಇರತವುದಕ್ೆೆ 
ಸನಧಯವನಗತತಿುರಲ್ಲಲಿ.  ನನನ ಹತಿುರ ಅರೆ್ೇಕ ಅೆಂಕ್ಕಅೆಂಶಗಳಿವೆ.  ಭನರತ್ದಲ್ಲಿ ಒಟತಿ ೧ ಲಕ್ಷ ಜನಸೆಂಖೆಯಗ ೆ
೧೯೫.೩೯ ಪೂೆಲ್ಲೇಸ್  ಇದನಾರ.ೆ  ಕ್ರ್ಾಯಟ್ಕ್ದಲ್ಲಿ ೧೫೮.೨೩ ಪೊಲ್ಲೇಸರತ ಇದನಾರೆ.  ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ೨೭೦ 
ಪೊಲ್ಲೇಸ್  ಇದನಾರ.ೆ  ಅೆಂದರ ೆಸರನಸರಿಗಿೆಂತ್ ಸೆಂಖೆಯ ಕಡಿಮ ಇದೆ. 

 ಶ್ರೀ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪ್ರಸಾದ :- ಕ್ರ್ಾಯಟ್ಕ್ದ ಜನ ಒಳೆಿಯ ಜನ, ಅದಕ್ೆೆ ಪೊಲ್ಲೇಸರಿಗ ೆಜನಸಿು ಕ್ೆಲಸ 
ಇಲಿ. 

 ಶ್ರೇ ಅರಗ ಜ್ಞನರೆ್ೇೆಂದರ:- ಕ್ರ್ಾಯಟ್ಕ್ದ ಜನ ಸತಸೆಂಸೃತ್ರನಗಿದನಾರ.ೆ  ಈಗಿರತವ ಪೊಲ್ಲೇಸರತ 
ಅತ್ಯೆಂತ್ ನಷ್ೆಾಯಿೆಂದ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡತತಿುದನಾರ ೆ ಎೆಂದತ ಇದರರ್ಥಾ.  ಸರನಸರಿಗಿೆಂತ್ ಕಡಿಮ ಸೆಂಖೆಯ 
ಇದಾರೂ ನಮಾಲ್ಲಿ ಶನೆಂತಿ-ಸತವಯವಸೆಾ ಇದೆ.  ಹನಗನಗಿ ನಮಾ ಪೊಲ್ಲೇಸರ ಮೇಲೆ ಭರವಸ ೆ
ಇಡಬೇೆಕ್ನಗತತ್ುದೆ.  ಅರೆ್ೇಕ ಸೆಂಗತಿಗಳನತನ ಮನನಯ ಸದಸಯರತಗಳು ಹೆೇಳಿದರತ.  ಮದಲತ ಪರಸನುಪ 
ಮನಡತವನಗ ಎಸ್ ಸಿ/ಎಸ್ ಟ್ಟಗ ೆಸಂಬಂಧಪ್ಟ್ಟಂತೆ ಹೇೆಳಿದರತ.  ೨೦೧೩ರೆ್ೇ ಸನಲ್ಲನಲ್ಲಿ ೧೭೩೦ ಕ್ೆೇಸ್ , 
೨೦೧೪ ಸನಲ್ಲನಲ್ಲಿ ೧೮೨೩, ೨೦15 ಸನಲ್ಲನಲ್ಲಿ ೧೭೯೪, ೨೦೧೬ರ್ೇೆ ಸನಲ್ಲನಲ್ಲಿ ೧೭೮೧, ೨೦೧೭ರೆ್ೇ ಸನಲ್ಲನಲ್ಲಿ 
೧೮೮೩, 2018ರೆ್ೇ ಸನಲ್ಲನಲ್ಲಿ ೧೫೧೮, 2019ರೆ್ೇ ಸನಲ್ಲನಲ್ಲಿ ೧572, 2020ರೆ್ೇ ಸನಲ್ಲನಲ್ಲಿ 1521, 
2021ರೆ್ೇ ಸನಲ್ಲನಲ್ಲಿ 1732, 2022ರಲ್ಲಿ ಇದತವರಗೆೆ 581 ಕ್ೆೇಸತಗಳು ಆಗಿತ್ತು.  ಇದತ ಕಡಿಮ 
ಆಗತತಿುದೆ.  ಹನಗೆಯ್ಕೇ ಕ್ೊಲ ೆಕ್ೆೇಸತಗಳು.  2013ರಲ್ಲಿ 1618, 2014ರಲ್ಲಿ 1628,  2015ರಲ್ಲಿ 1530, 
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2016ರಲ್ಲಿ 1265, 2017ರಲ್ಲಿ 1380, 2018ರಲ್ಲಿ 1317, 2019ರಲ್ಲಿ 1281, 2020ರಲ್ಲಿ 1316 ಮತ್ತು 
2021-2022ರಲ್ಲಿ 132೭ ಕ್ೆೇಸ್ ಗಳಿತ್ತು.  ಇದತ ಕಡಿಮಯೇ ಜನಸಿುಯೇ ಹೆೇಳಬೆೇಕತ.  ಹನಗೆಯ್ಕೇ 
ಡಕ್ನಯಿತಿ ಕ್ೆೇಸತಗಳ ಬಗೆೆ ಹೆೇಳುವುದನದರೆ,  2013ರಲ್ಲಿ 276,  2014ರಲ್ಲಿ 292, 2016ರಲ್ಲಿ 328,  
2017ರಲ್ಲಿ 297,  2019ರಲ್ಲಿ 220, 2020ರಲ್ಲಿ 190, 2021ರಲ್ಲಿ 183 ಕ್ೆೇಸತಗಳು ಇವೆ.  

          (ಮತೆಂದತ . . .) 

(757) ದಿರ್ನೆಂಕ:೩೦-೩-೨೦೨೨ ೫.೩೦ ಡಿಎಸ್-ಎಕ್ೆ 

ಶ್ರೇ ಅರಗ ಜ್ಞನರೆ್ೇೆಂದರ(ಮತೆಂದತ):- 

ಹಿೇಗೆ ಇವೆಲಿವೂ ಕೂಡ ರ್ನನತ ಒಟನಿರೆಯನಗಿ ಹೆೇಳುತಿುದೆಾೇರ್.ೆ  

 ಶ್ರೇ ಯತ.ಬ.ವೆೆಂಕಟೆೇಶ  :- ಹನಗೆೇಯ್ಕೇ conviction rate ಇದಾರೆ ಅದನತನ ಹೆೇಳಿಬಡಿ.  

 ಶ್ರೇ ಅರಗ ಜ್ಞನರೆ್ೇೆಂದರ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ನನನ ಹತಿುರ conviction 
percentage ಇಲಿ, ಹೆೇಳುತ್ೆುೇರ್ೆ.   ಎಲನಿ I.P.C crime ಗಳು - ೨೦೧೩ ರಲ್ಲಿ ೧,೩೫,೫೭೮ 
ಪರಕರಣಗಳು, ೨೦೧೪ ರಲ್ಲಿ ೧,೩೬,೧೩೫ ಪರಕರಣಗಳು,  ೨೦೧೫ ರಲ್ಲಿ ೧,೩೮,೪೫೫  ಪರಕರಣಗಳು,  ೨೦೧೬ 
ರಲ್ಲಿ ೧,೪೬,೭೦೨ ಪರಕರಣಗಳು,  ೨೦೧೭ ರಲ್ಲಿ ೧,೪೬,೨೮೬ ಪರಕರಣಗಳು,  ೨೦೧೮ ರಲ್ಲಿ ೧,೨೫,೨೫೩ 
ಪರಕರಣಗಳು,  ೨೦೧೯ ರಲ್ಲಿ ೧,೧೭,೬೭೨ ಪರಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ೨೦೨೦ ರಲ್ಲಿ ೧,೦೪,೦೯೭ ಪರಕರಣಗಳಿದಾವು.  
ಈ ರಿೇತಿ  ಇವಲೆಿವೂ ಕೂಡ ಅತ್ಯೆಂತ್ ಕಡಿಮಯನಗತತಿುದೆ.  ನನನ ಹತಿುರ ಅರೆ್ೇಕ ಅೆಂಕ್ಕ-ಅೆಂಶಗಳಿವೆ.  
ಅದನತನ ರ್ನನತ ಪೂತಿಾಯನಗಿ ಹೆೇಳುವುದಕ್ೆೆ ಹೂೆೇಗತವುದಿಲಿ.  ಈಗನಗಲೆೇ ಎಲಿರೂ ಸನಕಷತಿ ಸಮಯ 
ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆೆಂಡಿದನಾರ.ೆ ಈಗ ರ್ನನತ ಹೆಚತಚ ಸಮಯ ತ್ಗೆೆದತಕ್ೂೆಳುಿವುದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಾವಿಲಿ.   

 ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ನನಗ ೆ ಅತ್ಯೆಂತ್ ಸೆಂಕ್ೂೆೇಚವನಗಿರತವೆಂರ್ಥದೆಾೇರ್ೆೆಂದರೆ, ನಮಾ 
ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ  ಒೆಂದತ ಪತಿರಕ್ೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂದಿರತವುದರೆ್ನೇ ಸನಕ್ನಯಧನರವೆೆಂದತ 
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ಇಟತಿಕ್ೂೆೆಂಡತ ಇಷತಿ ಹೊತ್ತು ಮನತ್ರ್ನಡಿ ಪೊಲ್ಲೇಸ್  ಬಗೆೆ ಹೆೇಳಿದನಾರೆ. ಗೃಹ ಇಲನಖಯೆ ಬಗೆೆ 
ಹೆೇಳಿದನಾರೆ.  ರ್ನನತ ಹೆೇಳುವುದಕ್ೆೆ ಬಹಳ ಇದೆ. ಅವರತ ಸಾಲಪ ಅವರ ಬೆನನ ಹಿೆಂದೆ ರೆ್ೂೇಡಲ್ಲ.  ನನಗೂ 
ಕೂಡ ಅರೆ್ೇಕ ಪತಿರಕ್ೆಯ ಕಟ್ಟೆಂಗೆ  ಎಲಿ ಸಿಕ್ಕೆತ್ತ.  ಟೆೈಮೆ  ಆಫ್  ಇೆಂಡಿಯನ ಪತಿರಕ್ೆ ಇದೆ, ಬೇೆರ ೆಬೆೇರ ೆ
ಎಲನಿ ಪತಿರಕ್ೆಗಳು ಇವೆ.  ರ್ನನತ ಅವುಗಳನತನ ಹೆೇಳುವುದಕ್ೆೆ ಹೊೇಗತವುದಿಲಿ.  “Kempaiah Super 
Home Minister, ಮತ್ೆು ವಿವನದದ ಕ್ೆೇೆಂದರ ಬೆಂದತವನದ ನವೃತ್ು ಪೂೆಲ್ಲೇಸ್  ಅಧಿಕ್ನರಿ” ಎೆಂದತ  
ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಪತಿರಕ್ೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂದಿತ್ತು.  ರ್ನನತ ಇದನತನ ಹೆೇಳುವುದಕ್ೆೆ ಬಹಳ ಬೆೇಜನರನಗತತ್ುದೆ.  
ಡನ||ಜಿ.ಪರಮೇಶಾರ ರವರತ ಮತ್ತು ಮನನಯ ಕ್ೆ.ಜೆ.ಜನಜ ಾರವರತ ಅತ್ತಯತ್ುಮವನಗಿರತವೆಂತ್ಹ 
ಆಡಳಿತ್ಗನರರತ.  ಅವರತಗಳು ಗೃಹ ಸಚಿವರನಗಿದನಾಗ dummy ಮನಡಿದನಾರಲನಿ?  ಇಡಿೇ ಪೊಲ್ಲೇಸ್  
ಇಲನಖಯೆನತನ ಐದತ ವಷಾ ಒಬು ನವೃತ್ು ಪೂೆಲ್ಲೇಸ್  ಅಧಿಕ್ನರಿ ಕ್ೆೈಯಲ್ಲಿ ಕ್ೂೆಟತಿ ಕತಳಿತ್ತಕ್ೊೆಂಡಿದಾರಲನಿ 
ಇದತ ಯನವ ಸೌಭನಗಯಕ್ನೆಗಿ? ಏರೆ್ೇನತ ಅಯಿತ್ತ, ಅವರತ ಜನತಿ ಬಗೆೆ ಹೆೇಳಿದನಾರಲನಿ,   ನನನ ಹತಿುರ 
ಆ ಅೆಂಕ್ಕ-ಅೆಂಶಗಳಿವೆ. ಆದರ ೆ ರ್ನನತ ಹೆೇಳುವುದಕ್ೆೆ ಹೊೇಗತವುದಿಲಿ. ಯನವನಯವ ಜನತಿಯವರನತ ನ 
ಬೆೆಂಗಳೂರಿನ ಯನವನಯವ ಪೊಲ್ಲೇಸ್  ಸೆಿ ೇಷನ್ ನಲ್ಲಿ ತ್ೆಂದಿಟ್ಟಿದಾರತ ಎೆಂಬತದನತನ ರ್ನನತ ಹೆೇಳುವುದಕ್ೆೆ 
ಹೊೇಗತವುದಿಲಿ.  ಅವರತ ಒೆಂದತ ಸಲ ಯೇಚರೆ್ಯನತನ ಮನಡಿಕ್ೊಳಿಲ್ಲ.  ಆ ಕ್ನಲದಲ್ಲಿ ಪೂೆಲ್ಲೇಸ್  
ಬೇದಿಗಿಳಿಯತವೆಂತ್ಹ ಪರಿಸಿಾತಿ.  ಇತಿಹನಸದಲೆಿೇ ಪರತಿಭಟರೆ್ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಹೂೆರಟ್ಟರತವೆಂತ್ಹ ಪರಿಸಿಾತಿ 
ಇತ್ತು.  ಕ್ನನೂನತ ಸತವಯವಸಾೆ ಹೆೇಗಿತ್ತು ಎೆಂಬತದನತನ ರ್ನನತ ಒೆಂದತ ಉದನಹರಣ್ಯೆನತನ ಕ್ೊಡತತ್ೆುೇರ್ೆ.   
ಮರೆ್ನ ಮನನಯ ಪತನೇತ  ರನಜಕತಮನರ ರವರತ ತಿೇರಿಕ್ೊೆಂಡನಗ ಅವರ ಅೆಂತಿಮ ದಶಾನವನತನ ಎಷತಿ 
ಜನರತ ಮನಡಿದರತ?  ಆ ಪತಣ್ನಯತ್ಾ ಎಷತಿ ಜನರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ರೆ್ಲೆಸಿದಾರೊೇ ಗೂೆತಿುಲಿ.  ೨೫ ಲಕ್ಷಕ್ಕೆೆಂತ್ 
ಹೆಚತಚ ಜನರತ ಬೆಂದತ ಅೆಂತಿಮ ದಶಾನವನತನ ಮನಡಿದರತ.  ಆಗ ರ್ನವು ಹೆೇಗ ೆ ನವಾಹಣ್ ೆ
ಮನಡಬೇೆಕ್ನಗಿತ್ತು?  ಅವರತ ಪನರಮನಣಿಕವನಗಿ, ಆತ್ಾ ಮತಟ್ಟಿಕ್ೊೆಂಡತ ಹೆೇಳಲ್ಲ, ಒೆಂದತ ಸಣಾ ಪರಕರಣ 
ನಡಯೆಲ್ಲಲಿ.  ಒಬು ಕ್ನನ್ ಸೆಿ ೇಬಲ್ ಗೆ ಸಮನಧಿ ಹತಿುರ ನೂಕತನತಗೆಲಲ್ಲಿ ಸಣಾ ಪಟೆನಿಗಿತ್ತು.  ಅವರನತನ 
ಕರದೆತಕ್ೊೆಂಡತ ಆಸಪತ್ೆರಗೆ ಸೇೆರಿಸಿದಾರತ. ರ್ನನತ ಅವರನತನ ಕರದೆತಕ್ೊೆಂಡತ ಹೊೇಗಿ ಹೆೈಟೆಕ  ಆಸಪತ್ೆರಗೆ  
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ಸೇೆರಿಸಿದ.ೆ  ಅದೊೆಂದತ ಪರಕರಣ ಬಟಿರ ೆ ಬೆೇರೆ ಯನವುದನದರೂ ಇದಾರ ೆ ಹೆೇಳಿ?  ಪತನೇತ  
ರನಜಕತಮನರ  ರವರ ತ್ೆಂದೆ ತಿೇರಿಕ್ೂೆೆಂಡನಗ ಏರ್ನಗಿತ್ತು, ಆಗ ಎಷತಿ ಜನ ಸತ್ುರತ?  ಆಗ firing 
ಆಗಿರಲ್ಲಲಿವೆೇ? ಅವರ ಕತಟತೆಂಬದವರತ ಸರಿಯನಗಿ funeral ಮನಡತವುದಕ್ನೆಗಿತ್ೆುೇ ಎೆಂಬತದನತನ 
ಹೆೇಳಲ್ಲ?  

 ಶ್ರೇ ಬ.ಕ್.ೆಹರಿಪರಸನದ  (ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 
ಡನ||ರನಜ ಕತಮನರ ರವರತ ಸತ್ನುಗ ಆ ರಿೇತಿ ಏಕ್ನಯಿತ್ತ ಎೆಂಬತದನತನ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಯೇಚರೆ್ 
ಮನಡಬೇೆಕತ. ಅಲೂಿ ಕೂಡ ಜನತಿ ಬೆಂದಿತ್ತು.  ಆ ಪರಶೆನಯರೆ್ನೇ ರ್ನನತ ಹೆೇಳುತಿುರತವುದತ.  ಜನತಿ 
ವಯವಸೆಾಯಲ್ಲಿ ಡನ||ರನಜ ಕತಮನರ ರವರ ಘಟರ್ೆಯನದ ಮೇಲೆ ಎಲಿರೂ ಕೂಡ ಎಚೆಚತ್ತುಕ್ೂೆೆಂಡರತ.  
ಏಕ್ೆೆಂದರ,ೆ ಡನ||ರನಜ ಕತಮನರ  ರವರ ಜನಪಿರಯತೆ್ಯನತನ ಬಹಳಷತಿ ಜನರತ ಸಹಿಸಿರಲ್ಲಲಿ.  ಅವರ 
ಜಿೇವನದಲ್ಲಿ ಅವರತ ದಿನನತ್ಯ ಇದನತನ ಎದತರಿಸತತಿುದಾರತ. 

 ಶ್ರೇ ಅರಗ ಜ್ಞನರೆ್ೇೆಂದರ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅದತ ಏರೆ್ೇ ಇರಲ್ಲ. ಪೊಲ್ಲೇಸ್  ವಯವಸೆಾ 
ವಿಫಲವನಗಬನರದಲಿವೇೆ, ಆಡಳಿತ್ ವಯವಸೆಾ ವಿಫಲವನಗಬನರದಲಿವೆೇ?  ಆಗ ಎಷತಿ ಜನ ಸತ್ುರತ?  ಅವರ 
ಮರ್ೆಯವರ ಕ್ೆೈಗೆ ಶವ ಸಿಗಲ್ಲಲಿ.  ಶವವನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊೆಂಡತ ಯನರೊೇ ಎಸದೆಿದಾರತ.  

 ಡನ||ಕ್.ೆಗೊೇವಿೆಂದರನಜ :- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ,  ಎಸಯೆಲ್ಲಲಿ.  ಅರಮರೆ್ 
ಮೈದನನದಿೆಂದ ambulance hijack ಮನಡಿದಾರತ. ಬೆೆಂಗಳೂರಿನಲೆಲನಿ ಮರವಣಿಗ ೆಮನಡಿ ಆಮೇಲೆ 
ಪೊಲ್ಲೇಸ್ ನವರತ ಕೆಂಠಿೇರವ ಸೆಿ ೇಡಿಯೆಂ ಗೆ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆೆಂಡತ ಬೆಂದರತ.   

 ಶ್ರೇ ಅರಗ ಜ್ಞನರೆ್ೇೆಂದರ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಹಿೇಗೆ ಅವತ್ತು ಆಗಿದಾಕೂೆ, ಪತನತ  
ರನಜ ಕತಮನರ ರವರತ ತಿೇರಿಕ್ೊೆಂಡನಗ ಆಗಿರತವುದಕೂೆ ಬಹಳ ವಯತ್ನಯಸ ಇದೆ.  ಪತನತ  
ರನಜ ಕತಮನರ ರವರತ ತಿೇರಿಕ್ೊೆಂಡನಗ ರ್ನನತ, ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮೆಂತಿರಗಳು, ಅರೆ್ೇಕ ಮೆಂತಿರಗಳು  
ಎರಡತ ರನತಿರ  ಮೂರತ-ಮೂರತ ಗೆಂಟೆ  ನದೆಾ ಮನಡಿರಬಹತದತ.  ರ್ನವಲೆಿರೂ ಅಲೆಿೇ ಕತಳಿತಿದೆಾವು.  
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 ಶ್ರೇ ಹೆರ್.ಎೆಂ.ರಮೇಶ  ಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ,  ಪತನತ  ರನಜ ಕತಮನರ ರವರತ 
ತಿೇರಿಕ್ೊೆಂಡ ಸೆಂದಭಾದಲ್ಲಿ  ಪೂೆಲ್ಲೇಸ್  ಇಲನಖ ೆನವಾಹಣ್ ೆಮನಡಿರತವೆಂತ್ಹ ರಿೇತಿ ಇತ್ುಲನಿ ಅದನತನ 
ರೆ್ೂೇಡಿದರ ೆಅವರಿಗೊೆಂದತ salute.  ಅವರನತನ appreciate ಮನಡಬೇೆಕ್ನಗತತ್ುದೆ.  

 ಶ್ರೇ ಅರಗ ಜ್ಞನರ್ೆೇೆಂದರ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ನಮಗೊೆಂದತ ಬದಿತ್ ೆಇರಬೇೆಕ್ನಗತತ್ುದೆ.  
ರ್ನನತ ಹೆಚತಚ ಹೆೇಳುವುದಕ್ೆೆ ಹೊೇಗತವುದಿಲಿ. ಅಮೇರಿಕ್ನದಿೆಂದ ಪತನತ  ರನಜ ಕತಮನರ ರವರ 
ಮಗಳನತನ ಕರಸೆತವುದಕ್ೆೆ ಶವದ ಪೆಟ್ಟಿಗ ೆಇಟ್ಟಿರತವೆಂತ್ಹ ವೆೇದಿಕ್ ೆಮೇಲೆ ಕತಳಿತ್ಲ್ಲಿ ಎರಡೂವರ ೆಗೆಂಟೆಗಳ 
ಕ್ನಲ ಪರಯತ್ನ ಮನಡಿದೆಾೇವೆ.  Embassy ಹತಿುರ ಮನತ್ರ್ನಡಿ, ಮಗಳಿಗೆ ಟ್ಟಕ್ೆಟ  ಆಗಿದ.ೆ ಅವಳು 
ಒಬುಳೆೇ ವಿಮನನ ಹತ್ತುವುದಿಲಿವೆೆಂದತ ಹೆೇಳುತಿುದನಾಳೆ.  ಇರ್ೂೆನಬುರತ ಅವರ ಜೊತ್ಗೆೆ ಅವರ ಕತಟತೆಂಬಕ್ೆೆ 
ಹತಿುರವನಗಿರತವೆಂರ್ಥವರತ ಬರಬೆೇಕತ.  ಅವರಿಗೆ ವಿೇಸನ ಇಲಿ. ಮಗಳು ಏರ್ನದರೂ ಮನಡಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ 
ಬರಬೆೇಕಲಿ ಎೆಂದತ  ರ್ನವು ಒೆಂದತ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ upset ಆಗಿಬಟ್ಟಿದೆಾವು.  ಆ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ 
ಮಗಳನತನ ಕರಸೆಿಕ್ೂೆೆಂಡೆವು. ಎರಡತ ರನತಿರ ರ್ನವು ಅಲೆಿೇ ಕತಳಿತಿದಾೆವು.  ಇಡಿೇ ಸಕ್ನಾರ ಅಲೆಿೇ ಇತ್ತು.  
ಡನ||ರನಜ ಕತಮನರ ರವರತ ತಿೇರಿಕ್ೊೆಂಡನಗ ಬೆೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪರಿಸಿಾತಿ ಏನತ್ತು  ಎೆಂಬತದತ ನಮಗ ೆ
ಗೊತಿುತ್ತು.  ಯನವ ರಿೇತಿ ಬೆಂದೊೇಬಸ್ು  ಮನಡಿದಾೆವು ಎೆಂಬತದತ ತ್ಮಗೆಲಿರಿಗೂ ಗೊತಿುದೆ. ಪತನತ  
ರನಜ ಕತಮನರ ರವರ ಪತಿನ ನನಗೊೆಂದತ ಪತ್ರವನತನ ಬರೆದಿದನಾರ.ೆ  ನನಗೆ ಫೊೇನ್  ಮನಡಿ ಹೆೇಳಿದರತ.  
ಅಣ್ನಾ ನಮಾ ಮರ್ೆಯವರಲೆನಿ ಶನೆಂತಿಯನಗಿ ಅವರನತನ ಕಳುಹಿಸಿ ಕ್ೂೆಡತವ ಹನಗ ೆ ಇಡಿೇ ಜನ ನೆಂತ್ತ 
ಗೌರವ ಪೂವಾಕವನಗಿ ಅವರನತನ ಕಳುಹಿಸಿ ಕ್ೂೆಡವ ಹನಗೆ ಇಡಿೇ ಸಕ್ನಾರದವರತ ನೆಂತ್ತ ಯೇಚರೆ್ 
ಮನಡಿದಿಾೇರಿ, ನಮಗೆ ಎಷತಿ ಧನಯವನದ ಹೆೇಳಿದರತ ಸನಲದತ ಎೆಂದತ ಅವರತ ಹೆೇಳಿದರತ.  ಹಿೇಗೆ ಆಡಳಿತ್ 
ನಡಸೆತವವರ ಮೇಲೆ ಹೊೇಗತತ್ುದೆ.  ರ್ನನತ, ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮೆಂತಿರಗಳು ಎಲಿರೂ ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂೆೆಂಡೆವು.  
ನಮಾ ಹಿರಿಯ ಪೊಲ್ಲೇಸ್  ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ರಸೆುಯ ಮೇಲ ೆಇದಾರತ.  ಎಲಿರೂ ಕೂಡ ಅಲಟ ಾ ಆಗಿದಾರತ.  
ಎರಡತ ರನತಿರ ಸತಮನರತ ೨೨,೦೦೦ ಪೊಲ್ಲೇಸರಿಗ ೆ ನದೆಾ ಇಲಿ, ಊಟ ಎಷತಿ ಜನಕ್ೆೆ ಸಿಕ್ಕೆತ್ೂೆೇ ಗೂೆತಿುಲಿ.  
ಆದರೆ ಅವರತ ಪನರಮನಣಿಕವನಗಿ ದತಡಿದರತ.  ಏರೆ್ೂೇ ಅಲೊಿೇಲಕಲೂೆಿೇಲ ಆಗಿಬಡತತ್ುದ ೆಎೆಂದತ ಬಹಳ 
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ಜನ ನರಿೇಕ್ೆ ಮನಡಿದಾರತ.  ದೆೇವರ ದಯ್ಕಯಿೆಂದ ಏನತ ಆಗಲ್ಲಲಿ.  ನಮಾ ಪೊಲ್ಲೇಸರತ ಅಷ್ೂೆಿೆಂದತ 
ಬೆಂದೊೇಬಸ್ು  ಮನಡಿದಾರತ.  ಇೆಂತ್ಹ ಪೊಲ್ಲೇಸ್  ವಯವಸೆಾ ನಮಾ ಹತಿುರ ಇದೆ.  ನವಾಹಣ್ೆ ಮನಡತವುದತ 
ಯನರತ ಎನತನವುದೆೇ ಮತಖ್ಯವನಗತತ್ುದ.ೆ  ರ್ನವು ಹೆೇಗ ೆ ಇದಾೆೇವೆ ಎನತನವುದತ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ 
ಮತಖ್ಯವನಗತತ್ುದೆ.  

  ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ವಗನಾವಣ್ೆಯ ಬಗೆೆ ಹೆೇಳುವುದನದರೆ ರ್ನನತ ಅದರ ಬಗೆೆ ಹೆಚಿಚಗೆ 
ಹೆೇಳುವುದಿಲಿ.  ಒೆಂದತ ವಷಾ ಯನರತ ಮನಡಿದತಾ, ಅದನತನ ಏಕ್ೆ ಮನಡಿದರತ?  ಅವರ ಐದತ ವಷಾದ 
ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅದನತನ ಬದಲನವಣ್ೆ ಮನಡಬಹತದನಗಿತ್ುಲಿವೇೆ?   ಈಗ ಒಬು ಸಕಾಲ್  ಇನ್ೆ ಪೆಕಿರ  
ಒೆಂದತ ವಷಾ ಆಗಿಲಿ, ೧೨ರೆ್ೇ ತಿೆಂಗಳು ಆಗಿದ ೆ ಎೆಂದರ ೆ ಸನಕತ, ಮತ್ೂೆುಬು ಸಕಾಲ್  ಇನ್ೆ ಪೆಕಿರ  
ಬರತತ್ನುರ.ೆ  ಅವರ ಹತಿುರವೆೇ ಬರತತ್ನುರ,ೆ ಸರ ಒೆಂದತ ವಷಾ ಆಗಿದ,ೆ ಸಾಲಪ ಗೃಹ ಸಚಿವರಿಗೆ ಹೆೇಳಿ, 
D.G.P (Director General of Police) ಗೆ ಹೆೇಳಿ  ಎೆಂದತ ಬರತತ್ನುರೆ.  ಅವತ್ತು ಎರಡತ ವಷಾ 
ಇತ್ತು, ಏಕ್ೆ ಒೆಂದತ ವಷಾ ಮನಡಿದನಾರ?ೆ  ಆದಾರಿೆಂದ ಅವರೆಲನಿ ಸಲಹೆಯನತನ ಕ್ೊಟ್ಟಿದನಾರೆ, ಅದರ ಬಗೆೆ 
ರ್ನನತ ಯೇಚರೆ್ ಮನಡತತಿುದೆಾೇರ್ೆ.  ಮನನಯ ಯತ.ಬ.ವೆೆಂಕಟೆೇಶ ರವರತ ಬಟ ಕ್ನಯಿನ್  ಬಗೆೆ ಬಹಳಷತಿ 
ಅಧಯಯನ ಮನಡಿಯ್ಕೇ ಚಚೆಾ ಮನಡಿದರತ.   ನನಗೂ ಎಲನಿದರೂ ಒೆಂದತ ಕಡ ೆ ಮನನಯ 
ಯತ.ಬ.ವೆೆಂಕಟೆೇಶ ರವರತ clue ಕ್ೂೆಡತತ್ನುರೆೆಂದತ ಅನಸಿತ್ತು.  ಆದರೆ ಆಗಲ್ಲಲಿ.  ಅವರಿಗೂ ಏನತ 
ಸಿಗಲ್ಲಲಿ, ನನಗೂ ಏನತ ಸಿಗಲ್ಲಲಿ. 

 ಶ್ರೇ ಬ.ಕೆ್.ಹರಿಪರಸನದ  :- ಮನನಯ ಗೃಹ ಸಚಿವರೆೇ, ಸಿೇದನ C.B.I (Central Bureau of 
Investigation) ಗೆ ಕ್ೊಟತಿಬಡಿ. 

 ಶ್ರೇ ಅರಗ ಜ್ಞನರೆ್ೇೆಂದರ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಸಿ.ಬ.ಐ ಗೆ ಕ್ೊಡತವೆಂತ್ಹ 
ಪರಕರಣವನಗಿದಾರ ೆ ಚಚೆಾ ಮನಡಿ ಸಿ.ಬ.ಐ ಗೆ ಕ್ೂೆಡತತ್ೆುೇವೆ. ಸಿ.ಬ.ಐ ಗೆ ಕ್ೊಡತವುದಕ್ೆೆ ನಮಾದೇೆನತ 
ಅಭಯೆಂತ್ರವಿಲಿ. ರ್ನವು ಅದನತನ ಇಟತಿಕ್ೂೆೆಂಡತ ಏನತ ಮನಡಬೇೆಕ್ನಗತತ್ುದೆ?  ರ್ನವು ಯನರತ ಆ 



   340 
                                        ವಿಪ/೩೦-೦೩-೨೦೨೨ 
  

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

ಸೂತ್ಕದ ಒಳಗೆ ಇಲಿ.  ಆದಾರಿೆಂದ ಹೂೆಸ ಪತರನವ ೆಯನವುದನದರತ ಇದಾರೆ ಖ್ೆಂಡಿತ್ವನಗಿಯೂ ಕ್ೂೆಡಿ.  
ಅದನತನ ತ್ನಖೆ ಮನಡಿಸತವುದಕ್ೆೆ ರ್ನವು ಇವತಿುಗೂ ಕೂಡ ತ್ಯನರಿದೆಾೇವೆ.  ರೆ್ೇಮಕ್ನತಿಯ ಬಗೆೆ 
ಮನತ್ರ್ನಡಿದನಾರೆ.  ದಯವಿಟತಿ ಯನರಿಗೂ ಅನತಮನನ ಬೆೇಡ.  ರ್ನವು ಇಲ್ಲಿ ಚಚೆಾ ಮನಡತವುದರ 
ಮೂಲಕ ಸತಮನರತ ಮೂರೂವರ ೆ ಲಕ್ಷ ಅಭಯರ್ಥಾಗಳು ಕ್ನನ್ೆ ಟೆೇಬಲ್  ಹತದಾೆಗೆ ಪರಿೇಕ್ ೆ ಬರೆದಿದನಾರೆ.  
೫೪೪ ಹತದೆಾಗಳಿಗೆ ಒೆಂದೂವರ ೆ ಲಕ್ಷ ಜನರತ ಪರಿೇಕ್ ೆ ಬರೆದಿದನಾರೆ.  ಎಲಿರಿಗೂ ಕ್ೆಲಸ 
ಕ್ೊಡತವುದಕ್ನೆಗತವುದಿಲಿ.  ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ೆಲವರತ ಪನರಮನಣಿಕವನಗಿ ಕಷಿಪಟತಿ ಪರಿೇಕ್ ೆಬರೆದವರೂ ಇದನಾರ.ೆ  
ಆದರೆ ಅವರತ ಆಯ್ಕೆಯನಗಲ್ಲಲಿ.  ಎಷತಿ ಪನರದಶಾಕವನಗಿ ರೆ್ೇಮಕ್ನತಿಯನತನ ಮನಡಿದಾೆೇವೆೆಂದರ ೆ ನನನ 
ಅಕೆಪಕೆದ ಮರ್ೆಯವರತ, ನನನ ಅಕೆತ್ೆಂಗಿಯ ಮಕೆಳು ಇವತಿುಗೂ ಆಯ್ಕೆಯನಗಿಲಿ.  ಏನತ ನೇರೆ್ೂಬು 
ಗೃಹ ಸಚಿವರ್ನಗಿ ಪೂೆಲ್ಲೇಸ್  ಕ್ೆಲಸ ನನನ ಮಗನಗ ೆ ಕ್ೊಡಿಸತವುದಕ್ನೆಗಿಲಿವೆೆಂದತ ನನನ ತ್ೆಂಗಿಯರತ 
ಮತಖ್ದ ಮೇಲೆ ತಿವಿಯತತ್ನುರ.ೆ  ಸನಧಯವಿಲಿವೆೆಂದತ ರ್ನನತ ಹೆೇಳಿದೆ.  

 ಶ್ರೇ ಆಯನೂರತ ಮೆಂಜತರ್ನಥ :- ನಮಾ ಸನೆೇಹಿತ್ ಗೃಹ ಸಚಿವರನಗಿದನಾರ,ೆ ಒೆಂದತ ಕ್ೆಲಸ 
ಕ್ೊಡಿಸಿಲಿವೆೆಂದತ ನನಗೂ ಮರ್ೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ೆೇಳುತಿುರತತ್ನುರ.ೆ     

                                                                  (ಮತೆಂದತ) 

(758) 30/03/2022 /5:40/ ಎಸ್ ಪಿಆರ /ಆರ ಎನ್       
                 (ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಾತಿ) 
   ಶ್ರೇ ಅರಗ ಜ್ಞನರೆ್ೇೆಂದರ (ಗೃಹ ಸಚಿವರತ):- ರ್ನನತ ಏತ್ಕ್ನೆಗಿ ಇದನತನ ಹೆೇಳುತಿುದಾೆೇರ್ ೆಎೆಂದರೆ, 
ನಮಾ ಪೊಲ್ಲೇಸ್  ಇಲನಖಯೆಲ್ಲಿ ಒೆಂದತ ರಿೇತಿಯನದ ವಯವಸೆಾಗಳಿದತಾ; ಇದನತನ ರ್ನನತ ಮನಡಿಲಿ.  ಕಳೆದ 
ಒೆಂದತ ದಶಕದಿೆಂದ ಪೂೆಲ್ಲೇಸ್  ಇಲನಖಯೆತ ಬಹಳ ಚರೆ್ನನಗಿ ಕ್ನಯಾನವಾಹಿಸತತಿುದೆ.  ಇದನತನ ರ್ನನತ 
ಮನಡಿದತಾ ಎೆಂದತ ನನನ ಎದೆ ಹನಗೂ ಬೆನನನತನ ತ್ಟ್ಟಿಕ್ೂೆಳುಿವುದಕ್ೆೆ ತ್ಯನರಿಲಿ.   
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ಶ್ರೇ ಯತ.ಬ.ವೆೆಂಕಟೆೇಶ  (ರ್ನಮನದೆೇಾಶನ ಹೊೆಂದಿದವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈ 
ವಿಷಯದ ಬಗೆೆ ಮನತ್ರ್ನಡಿದ ಸದಸಯರತಗಳೆಲಿರೂ ಪೊಲ್ಲೇಸ್  ಇಲನಖಯೆಲ್ಲಿನ ವಯವಸೆಾಗಳು ಶೆೇಕಡನ 
90 ರಷತಿ ಚೆರ್ನನಗಿ ಇವೆ ಎೆಂಬತದನಗಿಯ್ಕೇ ಹೆೇಳಿದನಾರ.ೆ  ಕ್ೆೇವಲ ಶೆೇಕಡನ 10 ರಷಿರಿೆಂದನಗಿ ಈ 
ರಿೇತಿಯನಗಿ ಆಗತತಿುದೆ ಎೆಂದತ ಹೆೇಳಿದತಾ, ಸಕ್ನಾರವು ಈ ಬಗೆೆ ನಗನವಹಿಸಬೆೇಕತ. 

 
ಶ್ರೇ ಅರಗ ಜ್ಞನರೆ್ೇೆಂದರ(ಗೃಹ ಸಚಿವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ತ್ತೆಂಬನ 

ಪತಿರಕ್ೆಗಳನತನ ರೆ್ೂೇಡಿದೆಾೇರೆ್. ರೆ್ೇಮಕ್ನತಿಯಲ್ಲಿ ಏರೆ್ೂೇ ಆಗಿದ ೆ ಎೆಂದತ ಹೇೆಳುತಿುದಾರತ.  ಯನವ 
ಅಭಯರ್ಥಾಗಳು ಆಯ್ಕೆಗೂೆೆಂಡಿಲಿವೇ ಅವರೆಲಿರೂ ಸೇೆರಿಕ್ೊೆಂಡತ ರೆ್ೇಮಕ್ನತಿಯಲ್ಲಿ ಲೆಂಚ ನಡದೆಿದ,ೆ 
ಇರ್ನೆೇರ್ೊೇ ಆಗಿದ ೆ ಎೆಂಬತದರ್ೆನೇ ಹೆೇಳುತ್ನುರೆ.  ಅಜಿಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಎಲನಿ ಅಭಯರ್ಥಾಗಳಿಗೆ ಕ್ೆಲಸ 
ಕ್ೊಡತವುದಕ್ನೆಗತವುದಿಲಿ.  ರ್ನವು ಪನರಮನಣಿಕವನಗಿ ರೆ್ೇಮಕ್ನತಿ ಪರಕ್ಕರಯ್ಕಯನತನ ಮನಡಿದೆಾೇವೆ.  
ಯನರಿಗ ೆಅಹಾತ್ ೆಇದೆ ಅವರಿಗೆ ಕ್ೆಲಸ ನೇಡಲನಗಿದ.ೆ  “ಉದೂೆಯೇಗ” ದತಡಿಾನೆಂದ ಕ್ೊೆಂಡತಕ್ೂೆಳುಿವ 
ವಸತುವನಗಬನರದತ.  ಪನರಮನಣಿಕವನಗಿ ಯನರತ ಸನಧರೆ್ ಮನಡಿದನಾರ;ೆ ಯನರಿಗ ೆ ಯೇಗಯತ್ ೆ ಇದ ೆ
ಅವರತ ಆಯ್ಕೆಯನಗಬೆೇಕತ.  ಪರಿೇಕ್ನರ್ಥಾಗಳು ತ್ರಬೇೆತಿ ಮತಗಿಸಿಕ್ೂೆೆಂಡತ ನಡಸೆತವ ಕ್ೊರೆ್ಯ ಪರ್ಥ 
ಸೆಂಚಲನಕ್ೆೆ ರ್ನನತ ಗೃಹ ಸಚಿವರ್ನಗಿ ಹೊೇಗತತ್ೆುೇರೆ್.  ರ್ನಳೆಯ ದಿನವೂ ಸಹ ಬಳನಿರಿ ಜಿಲೆಿಗೆ ಪರ್ಥ 
ಸೆಂಚಲನಕ್ನೆಗಿ ಹೊೇಗತತಿುದೆಾೇರ್ೆ.  ರೆ್ೇಮಕ್ನತಿಗ ೆನಗದಿಪಡಿಸಲನದ ವಿದನಯಹಾತ್ಗೆಳ ಮನಹಿತಿಯನತನ 
ರ್ನನತ ಪಡದೆತಕ್ೂೆೆಂಡೆನತ.  52 ಇೆಂಜನಯರಿೆಂಗ  ಪದವಿೇಧರರತ ಪೂೆಲ್ಲೇಸ್  ಕ್ನನ್ೆ ಟೆೇಬಲ್  ಆಗಿ 
ಆಯ್ಕೆಗೊೆಂಡಿದನಾರ.ೆ  ವಿರೂೆೇದ ಪಕ್ಷದ ಸದಸಯರತ ಪೊಲ್ಲೇಸಿನವರಿಗೆ ಒಳೆಿಯ ಸೆಂಬಳ ನೇಡತವ 
ಸಲಹೆಯನತನ ನೇಡಿದನಾರೆ.  ಆದರೆ ಪೊಲ್ಲೇಸ್  ಕ್ನನ್ೆ ಟೆೇಬಲ್  ಆಗಿ ಆಯ್ಕೆಗೂೆೆಂಡ ಇೆಂಜನಯರಿೆಂಗ  
ಪದವಿೇಧರರನತನ ರ್ನನತ ಮನತ್ರ್ನಡಿಸಿ, ಇೆಂಜನಯರಿೆಂಗ  ಪದವಿಯನತನ ಪಡದೆತ ಕ್ನನ್ೆ ಟೆೇಬಲ್  
ಹತದೆಾಗೆ ಏಕ್ೆ ಬೆಂದರತ ಎೆಂಬತದನಗಿ ಪರಶ್ನಸಿದನೆತ.  ಆಗ ಅವರತ ತ್ಮಗೆ ಬೇೆರ ೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ 
ಉದೊಯೇಗ ದೂೆರಯೆತವುದಿಲಿ; ಒೆಂದತ ವೇೆಳೆ ಉದೊಯೇಗ ದೊರತೆ್ರೂ ಸಹ ನಮಗ ೆಆರೆಂಭಿಕ ವೆೇತ್ನ 
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20,000/- ರೂಪನಯಿಗಳನತನ ಮೇರತವುದಿಲಿ ಎೆಂಬತದನಗಿ ತಿಳಿಸಿದರತ.  ಇವತಿುನ ದಿವಸ ಪೊಲ್ಲೇಸ್  
ಕ್ನನ್ೆ ಟೆೇಬಲ್ ಗೆ 40,000/- ರೂಪನಯಿಗಳು ಆರೆಂಭಿಕ ವೆೇತ್ನವನಗಿದ.ೆ  ಪೊಲ್ಲೇಸ್  
ಕ್ನನ್ೆ ಟೆೇಬಲ್ ಗೆ ಕಡಿಮ ಸೆಂಬಳವಿಲಿ.  

 
ಶ್ರೇ ಯತ.ಬ.ವೆೆಂಕಟೆೇಶ  :- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಹನಗೆೆಂದತ ನೇವು ಅವರ ಸೆಂಬಳವನತನ 

ಕಡಿಮ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಹೂೆೇಗಬೆೇಡಿ.  
 
ಶ್ರೇ ಅರಗ ಜ್ಞನರೆ್ೇೆಂದರ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನವು ಸೆಂಬಳವನತನ ಜನಸಿು 

ಮನಡತತ್ೆುೇವೆಯ್ಕೇ ವಿನಃ ಕಡಿಮ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಹೊೇಗತವುದಿಲಿ. 
 
ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆುೇಗೌಡ(ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್ೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಪೂೆಲ್ಲೇಸರ ವೆೇತ್ನಕ್ೆೆ 

ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಿೆಂತ್,ೆ ಸಕ್ನಾರವು ಇತಿುೇಚೆಗ ೆಔರನದೆರ ರವರ ವರದಿಯನತನ ಜನರಿಗೊಳಿಸಿದ.ೆ 
 
ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಸದಸಯರೆೇ ತ್ನವು ಕ್ನಯಾಕಲನಪಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನತನ ರೆ್ೂೇಡಿ; ಮತೆಂದಿನ 

ವಿಷಯವು ಇದಕ್ೆೆ ಸೆಂಬೆಂಧಪಟ್ಟಿದನಾಗಿದ.ೆ 
 
ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆುೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಸಕ್ನಾರವು ಸದರಿ ವರದಿಯನತನ ಸರಿಯನಗಿ 

ಜನರಿಗ ೆ ತ್ರಲ್ಲಲಿ. ಸದರಿ ವರದಿಯಿೆಂದ 7-8 ವಷಾಗಳ ಸೇೆವೆಯನತನ ಸಲ್ಲಿಸಿದವರಿಗೆ ಒೆಂದತ 
ಪೆೈಸೆಯಷೂಿ ಅನತಕೂಲವನಗಿಲಿ.  ಬಹಳಷತಿ ವಷಾಗಳಿೆಂದ ಸೇೆವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದವರಿಗೆ ಮನತ್ರವೇೆ ಇದರಿೆಂದ 
ಅನತಕೂಲವನಗಿದೆ.  ಸೇೆವಯೆಲ್ಲಿರತವವರಿಗೆ ಅನತಕೂಲವನಗತವ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಜೌರನದೆರ  ವರದಿಯನತನ 



   343 
                                        ವಿಪ/೩೦-೦೩-೨೦೨೨ 
  

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

ಜನರಿಗೊಳಿಸಿಲಿ.  ಹಿೇಗನಗಿ ದಯಮನಡಿ ಸಕ್ನಾರವು ಇದನತನ ಪರಿಶ್ೇಲ್ಲಸಬೇೆಕ್ೆೆಂದತ ತ್ಮಾ ಮೂಲಕ 
ಕ್ೊೇರತತ್ೆುೇರೆ್. 

 
ಶ್ರೇ ಅರಗ ಜ್ಞನರೆ್ೇೆಂದರ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈ ಬಗೆೆ ಅಧಯಯನ ಮನಡಿರತವ ಬಗೆೆ 

ರ್ನನತ ಅರೆ್ೇಕ ಬನರಿ ಎರಡೂ ಸದನಗಳಲ್ಲಿ ಪರಸನುಪಿಸಿದೆಾೇರ್.ೆ  2016 ರೆ್ೇ ಇಸಿಾಯಲ್ಲಿ ಔರನದೆರ  
ವರದಿಯನತನ ಸಲ್ಲಿಸಲನಗಿತ್ತು.  ಆ ಸೆಂದಭಾದಲ್ಲಿ ಯನವ ಪಕ್ಷದ ಸಕ್ನಾರವು ಅಧಿಕ್ನರದಲ್ಲಿತ್ತು ಎೆಂದತ 
ರ್ನನತ ಕ್ೆೇಳಬಯಸತತ್ುೆೇರೆ್.  ರ್ನನತ ಅವರನತನ ದೂಷ್ಟ್ಸತವುದಿಲಿ.  ಔರನದೆರ  ವರದಿಯನತನ 
ಹಿೆಂದಿನೆಂದಲೂ ಪೂವನಾನಾಯವನಗಿ ಜನರಿಗ ೆ ತ್ರಲ್ಲಲಿ.  ಬದಲನಗಿ ನೆಂತ್ರದ ದಿನಗಳಿೆಂದ ಜನರಿಗೆ 
ತ್ರಲನಯಿತ್ತ.  ಹಿೇಗನಗಿ ಈ ಹಿೆಂದ ೆ ರೆ್ೇಮಕ್ನತಿಯನದವರ ಬದಲನಗಿ ನೆಂತ್ರದಲ್ಲಿ ರೆ್ೇಮಕ್ನತಿ 
ಹೊೆಂದಿದವರಿಗ ೆ ಅವಕ್ನಶ ದೊರೆಯಿತ್ತ.  ಇದನತನ ಸರಿಪಡಿಸಬೆೇಕ್ನಗಿದೆ.  ಆರ್ಥಾಕ ಇಲನಖಗೆೆ 
ಮನವರಿಕ್ ೆಮನಡಿಕ್ೂೆಡತವುದತ ಬಹಳ ಕಷಿ.  ಏಕ್ೆೆಂದರ ೆಈ ಒೆಂದತ ಇಲನಖಗೆೆ ಮನಡಿದರೆ, ಅದನತನ 
ರನಜಯದ ಎಲನಿ ಇಲನಖಗೆಳಿಗೂ ಸಹ ಅನಾಯಿಸಬೆೇಕ್ನಗತತ್ುದೆ.  ಹಿೇಗನಗಿ ಈ ವಿಚನರದಲ್ಲಿನ ಚಚೆಾಯತ 
ಇನೂನ ಸಹ ಮತೆಂದತವರದೆಿದೆ.   

 
ಅರೆ್ೇಕ ಸದಸಯರತ ಮನತ್ರ್ನಡತವ ಸೆಂದಭಾದಲ್ಲಿ “ಅಪರನಧಿಗಳನತನ ತ್ಪಿಪಸಿಕ್ೂೆಳಿಲತ ಬಡಬೆೇಡಿ” 

ಎೆಂಬತದನಗಿ ಹೆೇಳಿದರತ.  ಈ ಬಗೆೆ ನನನ ಬಳಿ ಅೆಂಕ್ಕ-ಅೆಂಶಗಳಿವೆ.  ಖ್ೆಂಡಿತ್ವನಗಿಯೂ ಸಹ ರ್ನವು 
ಯನವುದೆೇ ಅಪರನಧಿಗಳನತನ ತ್ಪಿಪಸಿಕ್ೂೆಳಿಲತ ಬಡತವುದಿಲಿ.  ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮೆಂತಿರಗಳ ಮರ್ೆಯ ಹತಿುರ 
ಇದಾ ಪೊಲ್ಲೇಸ್ ರತ ಗನೆಂಜನ ಮನರನಟ ಮನಡತತಿುದಾನತ ಎೆಂಬೆಂತ್ಹ ಇತಿುೇಚಿನ ಘಟರ್ೆಯ ಬಗೆೆ 
ಹಲವನರತ ಸದಸಯರತಗಳು ಪರಸನುಪಿಸಿದರತ.  ಕೃತ್ಯದ ಮನಹಿತಿಯನತನ ಪಡದೆತ ಪೊಲ್ಲೇಸರತ ಹೆಡೆಮತರಿ 
ಕಟ್ಟಿ ಆತ್ನನತನ ದಸುಗಿರಿ ಮನಡಲನಯಿತ್ತ.  ಇದನತನ ರ್ನವುಗಳು ಯನರೂ ಸಹ ಮನಡಲ್ಲಲಿ.  ಆತ್ನತ 
ನಮಾವ (ಪೊಲ್ಲೇಸ್ ) ಎೆಂಬ ಕ್ನರಣಕ್ನೆಗಿ ಬಡಲ್ಲಲಿ.  ಆದರೆ ಆತ್ನಗೆ ತ್ಕ್ಷಣವೆೇ ಜನಮೇನತ 
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ದೊರೆಯಿತ್ತ.  ಈ ಆರೂೆೇಪಿಗೆ ಹೆೇಗ ೆ ಜನಮೇನತ ದೊರೆಯಿತ್ತ ಎನತನವ ಬಗೆೆ ಇಲನಖಯೆ ಹಿರಿಯ 
ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಪರಿಶ್ೇಲ್ಲಸಿದರತ.  ಈತ್ನ ವಿರತದಿ ದತಬಾಲ ಕ್ನನೂನತ ಕ್ನಯ್ಕಾಯ ಕಲೆಂಗಳನತನ 
ದನಖ್ಲ್ಲಸಲನಗಿತ್ತು.  ಅದರ ಬದಲನಗಿ ಬಹಳಷತಿ ಕಠಿಣ ಕ್ನನೂನತ ಕ್ನಯ್ಕಾಯ ಕಲೆಂಗಳನತನ 
ದನಖ್ಲ್ಲಸಬಹತದನಗಿತ್ತು.  ಆದರೆ ಆ ರಿೇತಿಯ ಕಲೆಂಗಳನತನ ದನಖ್ಲ್ಲಸಿರಲ್ಲಲಿ.  ಹಿೇಗನಗಿ ಅಲ್ಲಿನ 
ಸೆಂಬೆಂಧಿತ್ ವೃತ್ು ನರಿೇಕ್ಷಕರನತನ ಸೇೆವೆಯಿೆಂದ ಅಮನನತ್ತುಗೂೆಳಿಸಿದರತ. ವನಸುವವನಗಿ ಈ 
ಅಧಿಕ್ನರಿಯ್ಕೇ ಆರೂೆೇಪಿಯನತನ ಬೆಂಧಿಸಿದಾರತ.  ಇದನತನ ಕ್ೆೇಳಿ ನನಗೆ ಬಹಳ ಆಶಚಯಾವನಯಿತ್ತ 
ಹನಗೂ ಈ ಬಗೆೆ ರ್ನನತ ರನಜಯದ ಡಿ.ಜಿ. ಮತ್ತು ಐ.ಜಿ.ಪಿ. ರವರನತನ ವಿಚನರಿಸಿದೆನತ.  ಆರೂೆೇಪಿಗಳನತನ 
ಹಿಡಿಯತವ ಹನಗೂ ಕ್ನನೂನತ ರಕ್ಷಣ್ ೆಮನಡತವ ನಮಾ ಪೊಲ್ಲೇಸರೇೆ ಕ್ೆಟಿತ್ನ ಮನಡಿದನಾರೆ.  ಆರೂೆೇಪಿಗೆ 
ಹೆಚತಚ ಶ್ಕ್ೆಯನಗತವ ಅಗತ್ಯವಿದ.ೆ  ಇದರಿೆಂದನಗಿ ಸಮನಜಕ್ೆೆ ಸೆಂದೆೇಶ ಸನರಬೇೆಕ್ನಗಿದೆ.  ಅಲ್ಲಿನ ವೃತ್ು 
ನರಿೇಕ್ಷಕರತ ಆರೂೆೇಪಿಯ ವಿರತದಿ ಪರಬಲವನದ ಕ್ನನೂನತ ಕಲೆಂಗಳನತನ ದನಖ್ಲ್ಲಸಿರಲ್ಲಲಿ.  ಹಿೇಗನಗಿ 
ಆರೂೆೇಪಿಗೆ ಜನಮೇನತ ದೂೆರಯೆತವೆಂತ್ನಯಿತ್ತ.  ಆ ನೆಂತ್ದಲ್ಲಿ ಮತ್ೊುಮಾ ಪರಬಲವನದ ಕ್ನನೂನತ 
ಕಲೆಂಗಳನತನ ದನಖ್ಲ್ಲಸಿ, ನೆಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಆರೂೆೇಪಿಯನತನ ಪತನಃ ಬೆಂಧನಕ್ೊೆಳಪಡಿಸಲನಯಿತ್ತ.  ಈ 
ಸೆಂಗತಿಗಳು ತ್ಮಗೆಲನಿ ತಿಳಿದಿರಬಹತದತ.  ಬಹಳ ಪನರಮನಣಿಕವನಗಿ ನಮಾ ಇಲನಖಯೆವರತ ಈ 
ಕ್ೆಲಸವನತನ ಮನಡಿದನಾರ.ೆ 

 
ಇಲನಖಯೆಲ್ಲಿನ ಪದೂೆೇನನತಿಯ ಬಗೆೆ ಯೂ ಸಹ ಹಲವನರತ ಸದಸಯರತಗಳು ಮನತ್ರ್ನಡಿದರತ.  

ಸದಸಯರತ ನನನ ಬಳಿ ಬೆಂದತ ರೆ್ೂೇಡಬೇೆಕತ; ಈ ಸೆಂಬೆಂಧಿತ್ ದನಖ್ಲೆಗಳನತನ ರ್ನನತ ಖ್ೆಂಡಿತ್ವನಗಿಯೂ 
ಸಹ ತ್ೊೇರಿಸತತ್ೆುೇರ್.ೆ  ಹತದೆಾಗಳು ಖನಲ್ಲಯನಗತತಿುದಾ ಹನಗೆಯ್ಕೇ, ಅಹಾರಿಗೆ ಪದೂೆೇನನತಿ ಆದೆೇಶಗಳನತನ 
ನೇಡಲನಗತತಿುದ.ೆ  ಇವತಿುನ ದಿವಸ ಐದತ ಪೂೆಲ್ಲೇಸ್  ಉಪ ಅಧಿೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಅಪರ ಪೊಲ್ಲೇಸ್  ಅಧಿೇಕ್ಷಕರ 
ಹತದೆಾಗ ೆ ಪದೊೇನನತಿ ನೇಡಲನಗಿದ.ೆ  ಐದತ ಹತದೆಾಗಳು ಖನಲ್ಲಯನದವು.  ಐದತ ಅಹಾ ವಯಕ್ಕುಗಳು 
ಪನಯನಲ್ ನಲ್ಲಿ ಇದಾರತ.  ತ್ಕ್ಷಣವೆೇ ಅವರತಗಳಿಗೆಲನಿ ಬಡಿು ನೇಡಿ, ಅವರ ಪದೂೆೇನನತಿ ಆದೆೇಶಗಳಿಗ ೆ
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ರ್ನನತ ಸಹಿ ಮನಡಿದಾೆೇರೆ್.  ಅದೆೇ ರಿೇತಿಯನಗಿ ಪೂೆಲ್ಲೇಸ್  ಕ್ನನ್ೆ ಟೇೆಬಲ್ ಗಳಿಗೆ ಹೆಡ್  ಕ್ನನ್ೆ ಟೆೇಬಲ್  
ಹತದೆಾಗಳಿಗೆ, ಹೆಡ್  ಕ್ನನ್ೆ ಟೆೇಬಲ್  ಹತದಾೆಯಿೆಂದ ಸಹನಯಕ ಪೊಲ್ಲೇಸ್  ಉಪ-ನರಿೇಕ್ಷಕರ ಹತದೆಾಗೆ 
ಬಡಿುಗಳನತನ ನೇಡಲನಗಿದೆ.  ಈ ರಿೇತಿಯನಗಿ ರ್ನವು ಪರತಿ ತಿೆಂಗಳೂ ಬಡಿುಗಳನತನ ನೇಡತತಿುದಾೆೇವೆ.  ನಮಾ 
ಇಲನಖಯೆಲ್ಲಿ ಒೆಂದತ ದಿನವೂ ಸಹ ವಯತ್ನಯಸವನಗತವುದಿಲಿ.  ಇದಕ್ೆೆ ಯನರೂ ಸಹ ಲೆಂಚ ನೇಡತವ 
ಅವಶಯಕತ್ೆಯ್ಕೇ ಇಲಿ; ಯನವುದೆೇ ಜನತಿಯವರನತನ ಹಿಡಿಯತವುದೂ ಸಹ ಅವಶಯಕವಿಲಿ ಅರ್ಥವನ ನನನ 
ಮರ್ೆಗೆ ಬೆಂದತ ನನನನತನ ಕ್ನಣತವುದೂ ಸಹ ಬೆೇಕ್ಕಲಿ.  ಪದೊೇನನತಿಯತ ತ್ನನಷಿಕ್ೆೆೇ ತ್ನರೆ್ೇ ಆಗತತಿುದೆ 
ಹನಗೂ ಬಹಳ ವಯವಸಿಾತ್ವನಗಿಯೂ ಸಹ ನಡದೆತಕ್ೂೆೆಂಡತ ಬರತತಿುದೆ.  ಪನರಯಶಃ ಇದತ ಹೂೆರ ಜಗತಿುಗ ೆ
ಕ್ನಣತವುದಿಲಿ.  ನಮಾ ಇಲನಖಯೆಲ್ಲಿ ಈ ಪರಕ್ಕರಯ್ಕಯತ ಬಹಳ ಯಶಸಿಾಯನಗಿ ನಡಯೆತತಿುದ.ೆ   

 
ಶ್ರೇ ಆರ .ಬ.ತಿಮನಾಪೂರ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಬಹಳಷತಿ ಸಕ್ನಾರಿ ಅಭಿಯೇಜಕರ 

ಹತದೆಾಗಳು ಖನಲ್ಲ ಇವೆ.  ತ್ಕ್ಷಣವೆೇ ಎಸ್ .ಸಿ. ಜರ್ನೆಂಗದವರೊಬುರತ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರತತಿುದನಾರ.ೆ  ಅದನತನ 
ಬಟತಿ, ಈ ಹಿೆಂದ ೆಇರತವವರರೆ್ನೇ ಮತೆಂದತವರಸೆಲನಗತತಿುದೆ.  ಇದತ ಯನವ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಎೆಂದತ ರ್ನನತ 
ಕ್ೆೇಳಬಯಸತತ್ುೆೇರೆ್.   

 
ಶ್ರೇ ಅರಗ ಜ್ಞನರೆ್ೇೆಂದರ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇದನತನ ರ್ನನತ ಪರಿಶ್ೇಲ್ಲಸತತ್ುೆೇರೆ್.  

ಪದೊೇನನತಿ ಹೂೆೆಂದಿದವರತ ಕಡನಾಯವನಗಿ ಎರಡತ ವಷಾಗಳ ಕ್ನಲ ಕ್ನಯಾನವನಾಹಕರಲಿದ 
ಹತದೆಾಗಳಲ್ಲಿ ಕತ್ಾವಯ ನವಾಹಿಸಬೆೇಕತ. ಹನಗೆಯ್ಕೇ ಎರಡತ ವಷಾಗಳ ಕ್ನಲ ಕ್ನಯಾನವನಾಹಕ 
ಹತದೆಾಯನತನ ಸಲ್ಲಿಸಿದವರತ ಒೆಂದೂವರೆ ಅರ್ಥವನ ಎರಡತ ವಷಾಗಳ ಕ್ನಲ ಕ್ನಯಾನವನಾಹಕ್ೆೇತ್ರ 
ಹತದೆಾಗಳಲ್ಲಿ ಕತ್ಾವಯ ನವಾಹಿಸಬೆೇಕತ ಎನತನವ ನಯಮವನತನ ಜನರಿಗೆ ತ್ೆಂದರ,ೆ ಒಳೆಿಯದನಗತತ್ುದೆ.  
ಆಗ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳ ಹಪಹಪಿಯತ ಕಡಿಮಯನಗಬಹತದತ ಹನಗೂ ಎಲಿರಿಗೂ ಅವಕ್ನಶ 
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ದೊರೆಯಬಹತದತ ಎೆಂದನೆಸತತ್ುದೆ.  ಇದತ ನನನ ವೆೈಯಕ್ಕುಕ ಆಲೊೇಚರೆ್ಯನಗಿದೆ.  ಈ ಬಗೆೆ 
ಮತಖ್ಯಮೆಂತಿರ ಹನಗೂ ಇಲನಖಯೆ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳೊೆಂದಿಗೆ ಚಚಿಾಸತತ್ುೆೇರೆ್.   

 
ಮತೆಂದತವರೆದತ, ಯನರ ವಿರತದಿ ಇಲನಖನ ವಿಚನರಣ್ೆಯತ ನಡಯೆತತಿುದಯೆೇ ಅದತ 

ಪೂಣಾಗೂೆಳುಿವವರೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ಖ್ೆಂಡಿತ್ವನಗಿಯೂ ಸಹ ಪದೊೇನನತಿ ನೇಡತವುದಿಲಿ.   
 
ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆುೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇಲನಖನ ವಿಚನರಣ್ೆಗಳು ತ್ಾರಿತ್ವನಗಿ 

ಮತಕ್ನುಯವನಗತವೆಂತೆ್ ಸಚಿವರತ ಮನಡಲ್ಲ. 
 
ಶ್ರೇ ಅರಗ ಜ್ಞನರೆ್ೇೆಂದರ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅರೆ್ೇಕ ಸೆಂದಭಾಗಳಲ್ಲಿ ರ್ನನತ ನಮಾ 

ಇಲನಖಯೆ ಬಗೆೆ ಹಮೆಾ ಪಡಬೇೆಕತ.  ಡರಗೆ  ವಿಚನರದಲ್ಲಿ ನಮಾ ಇಲನಖೆಯತ ದೂೆಡಾ ಆೆಂದೂೆೇಲನವರೆ್ನೇ 
ಸನರಿದ.ೆ  ಅರೆ್ೇಕ ಬನರಿ ರೆ್ೈಜಿೇರಿಯನ ಪರಜಗೆಳಿೆಂದ ನಮಾ ಪೊೇಲ್ಲಸರತ ಹೂೆಡತೆ್ ತಿೆಂದಿದನಾರೆ.  ಈ 
ಸೆಂಗತಿಗಳೆಲಿವೂ ಸಹ ತ್ಮಗೆಲನಿ ತಿಳಿದಿದೆ.  ಆದರೂ ಸಹ ನಮಾ ಪೊಲ್ಲೇಸರತ ನರೆಂತ್ರವನಗಿ 
ಯತದಿವನತನ ಮನಡತತ್ುಲೆೇ ಇದನಾರ.ೆ ಟನ್ ಗಟಿಲೆ ಮನದಕ ವಸತುಗಳನತನ ವಶಪಡಿಸಿಕ್ೂೆಳುಿತಿುದನಾರೆ.  ಈ 
ಬಗೆೆ ಇತಿುೇಚೆಗ ೆಈ ಸದನದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಮನತ್ರ್ನಡಿದಾೆೇರ್ೆ.  2015 ರೆ್ೇ ಇಸಿಾಯಲ್ಲಿ 352 ಕ್.ೆಜಿ.ಯಷತಿ 
ಮನದಕ ವಸತುಗಳನತನ ವಶಪಡಿಸಿಕ್ೊೆಂಡಿದಾರತ.   

 
ಶ್ರೇ ಪಿ.ಆರ .ರಮೇಶ  :- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಟನ್ ಗಟಿಲೆ ಮನದಕ ವಸತುಗಳು 

ದೊರೆಯತತ್ುವೆ ಎೆಂದತ ಸಚಿವರತ ಹೆೇಳುತಿುದನಾರೆ.  ಅೆಂದರ,ೆ ರೆ್ೈಜಿೇರಿಯನ ಪರಜಗೆಳು ಟನ್ ಗಟಿಲೆ ಮನದಕ 
ವಸತುಗಳನತನ ನಮಾ ದೆೇಶದೂೆಳಗೆ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊೆಂಡತ ಬರತತ್ನುರ.ೆ  ಇಷತಿ ಪರಮನಣದಷತಿ ವಸತುಗಳು ನಮಾ 
ದೆೇಶಕ್ೆೆ ಹೂೆರಗಡಯೆಿೆಂದ ಬರತತಿುವೆ.  ಕ್ೆೇೆಂದರ ಸಕ್ನಾರದ ಇಲನಖಗೆಳು, ದೆೇಶದ ಒಳಗೆ ಬರತ್ಕೆ ಮನದಕ 
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ವಸತುಗಳಿಗೆ ಹೇೆಗೆ ಅವಕ್ನಶವನತನ ನೇಡತತಿುದನಾರ ೆ ಎನತನವ ಅೆಂಶದ ಬಗೆೆ ಸಚಿವರತ ಕ್ೆೇೆಂದರ 
ಸಕ್ನಾರದೊೆಂದಿಗ ೆಚಚಿಾಸಬೆೇಕತ. ಇದತ ಅಲಪ ಪರಮನಣದಾಲಿ. 

 
ಶ್ರೇ ಅರಗ ಜ್ಞನರೆ್ೇೆಂದರ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 2015 ರೆ್ೇ ಇಸಿಾಯಲ್ಲಿ 352 ಕ್ೆ.ಜಿ.; 

2021 ರೆ್ೇ ಇಸಿಾಯಲ್ಲಿ 5,740 ಕ್.ೆಜಿ. ಅೆಂದರೆ ಹಿೆಂದಿಗಿೆಂತ್ಲೂ 15 ಪಟತಿ ಜನಸಿು ವಶಪಡಿಸಿಕ್ೊಳಿಲನಗಿದೆ.  
ಅದೆೇ ರಿೇತಿಯನಗಿ ಆರೂೆೇಪಿಗಳ ಬೆಂಧನದ ಸೆಂಖೆಯಯೂ ಸಹ ಜನಸಿುಯನಗಿದ.ೆ  2015 ರಲ್ಲಿ 554 
ದಸುಗಿರಿ; 2021 ರಲ್ಲಿ 52000 ಆರೂೆೇಪಿಗಳನತನ ದಸುಗಿರಿ ಮನಡಿ, ಶ್ಕ್ೆಗೂೆಳಪಡಿಸಲನಗಿದೆ.  
ಮತೆಂದತವರೆದತ, ವಿದೆೇಶ್ ಪರಜಗೆಳ ಬಗೆೆ ಯೂ ಸಹ ಹಚೆಿಚನ ನಗನ ವಹಿಸಲನಗಿದೆ.  ಅವರತಗಳು ಯನರತ, 
ಎಲ್ಲಿ ಇದನಾರ,ೆ ರ್ನಳೆಯ ದಿನ ಏನತ ಮನಡತತ್ನುರ ೆ ಹನಗೂ ಇದರಿೆಂದ ಬೆೆಂಗಳೂರಿಗರಿಗ ೆ ಏನತ 
ಆಪತ್ತುೆಂಟನಗತತ್ುದೆ ಎನತನವ ದೃಷ್ಟ್ಿಯಿೆಂದ ಇದನತನ ವಿಶೆೇಷವನಗಿ ಮನಡಲನಗತತಿುದೆ.  ಈ ಸದನದಲ್ಲಿ 
ಅರೆ್ೇಕ ಸೆಂಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆೇಳಲನಗಿದ.ೆ  ಇವುಗಳ ಬಗೆೆ ರ್ನವು ಆಲೊೇಚರ್ೆ ಮನಡಬೆೇಕತ.   

 
ಇತಿುೇಚೆಗ ೆIMA (I Monetary Advisory) ಎನತನವ ಬಹತ ದೊಡಾ ಹಗರಣವು ನಡಯೆಿತ್ತ.  

ಇದತ ಎಲಿರಿಗೂ ಸಹ ರೆ್ನಪಿನಲ್ಲಿದೆಯಲಿವೇೆ?  ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷತಿ ಪೂೆಲ್ಲೇಸರತ ಶನಮೇಲನಗಿದಾರತ;  ಈ 
ಹಗರಣದಲ್ಲಿ ಎಷತಿ ರನಜಕ್ನರಣಿಗಳಿಗೆ ಹಣ ಬೆಂದಿದೆ ಎನತನವ ಅೆಂಶಗಳ ಬಗೆೆ ಎಲಿರೂ ಯೇಚಿಸಬೆೇಕತ.  
ಈ ವಿಚನರದ ಬಗೆೆ ರ್ನನತ ವಿಸೃತ್ವನಗಿ ಹೆೇಳುವುದಕ್ೆೆ ಹೊೇಗತವುದಿಲಿ.  ರ್ನನತ ಇತಿುೇಚಿಗೆ ಇದರ 
ಸೆಂಬೆಂಧಿತ್ ಕಡತ್ವನತನ ರೆ್ೂೇಡಿದನಗ, ನನಗ ೆಭಯವುೆಂಟನಯಿತ್ತ.   

 
“ಊರಿನೆಂದ ಪೊಲ್ಲೇಸ್  ಅಧಿಕ್ನರಿಯ ಪತಿನಯತ ಬೆಂದರ,ೆ ಆಕ್ೆಯನತನ ರೆ್ೇರವನಗಿ ಚಿನನದ 

ಅೆಂಗಡಿಗ ೆಕರದೆತಕ್ೊೆಂಡತ ಹೊೇಗಲನಗತತಿುತ್ತು; ಆಗ ಅಧಿಕ್ನರಿಯ ಹೆೆಂಡತಿ ಬಯಸಿದಾರೆ್ನಲನಿ ಪನಯಕ  
ಮನಡಿ ಕ್ೂೆಡಲನಗತತಿುತ್ತು; ಆಗ ಅಧಿಕ್ನರಿಯ ಹೆೆಂಡತಿಯತ ಹನಗೆಯ್ಕೇ ಹೂೆೇಗತತಿುದಾಳು” ಎೆಂಬತದನಗಿ 
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ಪರಕರಣದ ಆರೂೆೇಪಿ ಮನೂೆರ  ಅಲ್ಲ ಖನನ್  ಹೆೇಳುತ್ನುರೆ್.  ಈ ಆರೂೆೇಪಿಯ ಹೆೇಳಿಕ್ೆಯ ಧವನ 
ಮತದರಣವೂ ಸಹ ಇದೆ. 

 
ಶ್ರೇ ಯತ.ಬ.ವೆೆಂಕಟೆೇಶ  :- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಗೃಹ ಮೆಂತಿರಗಳು ಹನಗೆ 

ಭಯಬೇಳಬನರದತ.  
 
ಶ್ರೇ ಅರಗ ಜ್ಞನ ರೆ್ೇೆಂದರ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ನನಗ ೆಭಯವಿಲಿ.  
 
ಶ್ರೇ ಯತ.ವಿ.ವೆೆಂಕಟೆೇಶ  :- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಆದರೆ ಅವರತ ಈಗಷ್ೆಿೇ ಭಯ 

ಪಟ್ಟಿರತವುದನಗಿ ಸದನಕ್ೆೆ ತಿಳಿಸಿದರತ.  ಒೆಂದತ ವೆೇಳೆ ಅವರತ ಭಯ ಪಟಿರೆ, ಇಡಿೇ ರನಜಯವೆೇ ಭಯ 
ಪಡತತ್ುದೆ. 

 
ಶ್ರೇ ಅರಗ ಜ್ಞನರೆ್ೇೆಂದರ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಭಯ ಎೆಂದರೆ, ನನನ ಎದ ೆ ಮತ್ತು 

ಮನಸತೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಯ ಇಲಿ.  ಇದರರ್ಥಾ ರ್ನವು ರೆ್ೈತಿಕವನಗಿ ಎಷಿರಮಟ್ಟಿಗೆ ಕತಸಿದಿದೆಾೇವೆ ಎೆಂದತ.  
ಐ.ಪಿ.ಎಸ್ . ಅಧಿಕ್ನರಿ ಮತ್ತು ರನಜಕ್ನರಣಿ ಇವರತಗಳು ರೆ್ೈತಿಕವನಗಿ ಎಷತಿ ಕತಸಿದಿದನಾರ.ೆ 

      (ಮತೆಂದತ) 
(759) 30/03/2022 /5:50/ಬಕ್ೆಪಿ/ಆರ ಎನ್       
                 (ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಾತಿ) 
ಶ್ರೇ ಆರಗ ಜ್ಞನರೆ್ೇೆಂದರ(ಮತೆಂದತ):-  
ಯನರೊೇ ಒಬು ಕ್ನನ್ೆ ಟೇೆಬಲ್  ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುಿವೆಂತ್ಹ ಎರಡತ ನೂರತ ಅರ್ಥವನ ಐದತನೂರತ ರೂಪನಯಿ 
ಬಗೆೆ ಶ್ಕ್ೆ ಕ್ೊಡತತ್ೆುೇವೆ. ಅದರೆ್ನೇ ರ್ನವು ಬಹಳ ದೊಡಾ corruption ಎನತನವ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ನಣತತ್ೆುೇವೆ. 



   349 
                                        ವಿಪ/೩೦-೦೩-೨೦೨೨ 
  

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

IMA (I Monetary Advisory) ಎನತನವ ಹಗರಣದಲ್ಲಿ ಆಗಿದಾೆೇನತ? ಬೇದಿಗ ೆಬದಾವರತ ಯನರತ? 
ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ ನಜಿೇ ರ ರವರತ ಈಗಷ್ೆಿ ಎದತಾ ಹೂೆೇದರತ. ಎಷತಿ ಸನವಿರ ಜನ ನಮಾ ಅಲಪಸೆಂಖನಯತ್ 
ಬೆಂಧತಗಳು ಬೇದಿಗ ೆಬದಾರತ ಎನತನವುದನತನ ಹೆೇಳಬೆೇಕ್ನಗತತ್ುದೆ. ಆ ಹಗರಣದಲ್ಲಿ ಏರೆ್ೇನತ ನಡಯೆಿತ್ತ? 
ಯನರತ ಯನರತ  involve ಆಗಿದಾರತ? ರ್ನವು ಇವತ್ತು ಪೊೇಲ್ಲೇಸರ ಬಗೆೆ ಇನನತ್ರರ ಬಗೆೆ ಬಹಳಷತಿ 
ಹೆೇಳಬಹತದತ. ಯನವನಯವ ಕ್ನಲದಲ್ಲಿ ಏರೆ್ೇನತ ಆಗಿದ ೆ ಎೆಂದತ ಬಚಿಚಡಲತ ಹೂೆೇದರ ೆ ಬಹಳ ದೂೆಡಾ 
ವೃತ್ನುೆಂತ್ ಇದೆ.  
 
     ಶ್ರೇ ಆರ .ಬ.ತಿಮನಾಪೂರ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇವರತ ಸಕ್ನಾರದಲ್ಲಿದತಾಕ್ೂೆೆಂಡತ ಈ 
ರಿೇತಿ ಭಯಪಡಿಸತವುದನತನ ಬಟತಿಬಡಿ.  

(ಗೊೆಂದಲ) 
 ಸಕ್ನಾರದವರನಗಿ ಕರಮಕ್ೈೆಗೊಳಿಿ. ಹಿೇಗೆ ಮತಚಿಚಟತಿಕ್ೊೆಂಡತ, ಮತಚಿಚಟತಿಕ್ೂೆೆಂಡತ ಅವರನತನ ಏಕ್ ೆ
ಬಡತತಿುೇರಿ? ಕ್ೆೇಸ್  ಹನಕ್ಕ ಜೆೈಲ್ಲಗ ೆ ಹನಕ್ಕ.  ನೇವು ಸಕ್ನಾರವನಗಿ ಏಕ್ೆ ಈ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ  
ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದಿಾೇರಿ?  

(ಗೊೆಂದಲ) 
 

      ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆುೇಗೌಡ(ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್ೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಆ ವಿಚನರಗಳರ್ೆನಲನಿ 
ಹೊರತ್ರತವುದರಿೆಂದ  ಮನನಯ ಗೃಹ ಸಚಿವರಿಗೆೇರ್ನದರೂ ಭಯವಿದೆಯ್ಕೇ? ಅವರತ ಎಲನಿ ವಿವರಗಳನತನ 
ಬಚಿಚಡಲ್ಲ. ದೊಡಾ ತ್ನಖೆಯನತನ ಮನಡಿಸಲ್ಲ.  
 
      ಶ್ರೇ ಆರಗ ಜ್ಞನರೆ್ೇೆಂದರ(ಗೃಹ ಸಚಿವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ನಮಗೆ ಆ ರಿೇತಿಯ 
ಭಯವೆೇನೂ ಇಲಿ. ಆ ವಿವರಗಳನತನ ತ್ೆರೆದಿಡತತ್ೆುೇವೆ.  ಏಕ್ೆೆಂದರ ೆಇೆಂದತ ಈ ವಿಷಯ ಪರಸನುಪವನಗಿದೆ. 
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ಆದಾರಿೆಂದ ಯನವ ಯನವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ  ಏರೆ್ೇನತ ಆಗಿದಯೆ್ಕೆಂದತ ರ್ನವು ಮನನಯ ವಿರೂೆೇಧಪಕ್ಷದ 
ರ್ನಯಕರ ಗಮನಕೂೆ ಹೆೇಳಬೆೇಕ್ನಗತತ್ುಲಿವೇೆ? ಅದನತನ ರ್ನನತ ರೆ್ನಪತ ಮನಡಿಕ್ೂೆಡತತಿುದೆಾೇರ್ೆ. 
ಪರಮನಣಿಕವನದ ಚಚಾೆ ನಡಯೆಲ್ಲ. ಅದನತನ ಬಟತಿ ಅವರತ ಬೆೇರ ೆಏರೆ್ೇರ್ೂೆೇ ಹೆೇಳಿದನಾರ.ೆ  
 
     ಶ್ರೇ ಬ.ಕೆ್. ಹರಿಪರಸನದ   (ಮನನಯ ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 
ಮನನಯ ಗೃಹ ಸಚಿವರತ ಇತಿಹನಸ ಹೆೇಳುವುದನದರೆ, ರ್ನನೂ ಸಹ  ಇತಿಹನಸಕ್ೆೆ ಹೊೇಗಿ ಬಹಳ  
ಹೆೇಳಬೆೇಕ್ನಗತತ್ುದೆ.  
  
     ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಗೃಹ ಸಚಿವರೆೇ, ಈ ವಿಷಯವನತನ ಮತಗಿಸಲತ ತ್ಮಗೆ ಇರ್ನೆಷತಿ 
ಸಮಯ ಬೆೇಕತ?  
      ಶ್ರೇ ಆರಗ ಜ್ಞನರ್ೆೇೆಂದರ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಬೆೇಗ ಮತಗಿಸತತ್ೆುೇರ್ೆ. ಹೆಚಿಚಗ ೆಹೆೇಳಲತ 
ಹೊೇಗತವುದಿಲಿ.  
      ಶ್ರೇ ಬ.ಕ್.ೆ ಹರಿಪರಸನದ   :- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಹಿೆಂದ ೆ ಈಗಿನ ಭನರತ್ದ ಗೃಹ 
ಮೆಂತಿರಗಳು ಗಡಿೇಪನರತ ಆಗಿದಾರತ.  
 
      ಶ್ರೇ ಆರಗ ಜ್ಞನರೆ್ೇೆಂದರ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅವರತ ಆದದಾಲಿ. ಆ ರಿೇತಿ ಮನಡಿದಾರತ.  
 
      ಶ್ರೇ ಬ.ಕ್.ೆ ಹರಿಪರಸನದ   :- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅದನತನ ಮನಡಿದತಾ ಸವೇಾಚಿ 
ರ್ನಯಯನಲಯ. ರ್ನಯಯನಲಯದ ಮೇಲೆ ಗೃಹ ಸಚಿವರಿಗೆ ನೆಂಬಕ್ ೆಇಲಿವೆೇ?  
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      ಶ್ರೇ ಆರಗ ಜ್ಞನರ್ೆೇೆಂದರ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನಯಯನಲಯಕ್ೆೆ. ಯನವರಿೇತಿ feed  
ಮನಡಿದಾರೂೆೇ ಆ ರಿೇತಿ ಆಗಿದ.ೆ  
       ಶ್ರೇ ಬ.ಕ್.ೆ ಹರಿಪರಸನದ   :- ಮನನಯ ಗೃಹ ಸಚಿವರೆೇ, ಅದತ ರ್ನಯಯನಲಯ. ತ್ನವು ಈ ರಿೇತಿ 
ಹೆೇಳಬನರದತ.  
 
      ಶ್ರೇ ಆರಗ ಜ್ಞನರೆ್ೇೆಂದರ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಯನವುದತ ಸತ್ಯ, ಯನವುದತ ಮತ್ಯ 
ಎನತನವುದನತನ ಹೆೇಳಬೆೇಕಲಿವೆೇ? 
 
       ಶ್ರೇ ಬ.ಕ್.ೆ ಹರಿಪರಸನದ  :- ಮನನಯ ಗೃಹ ಸಚಿವರೇೆ, ತ್ನವು ಏನತ   IMA    ಹಗರಣದ ಬಗೆೆ 
ಹೆೇಳಿದಿರಿ, ಯನರತ ಯನರತ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದನಾರೆ ಅವರರೆ್ನಲನಿ ಅರಸೆ್ಿ  ಮನಡಿ. ಯನರನದರೂ  ಬೆೇಡ 
ಎೆಂದತ ಹೆೇಳುತಿುದನಾರಯೆ್ಕೇ? ಅದರ ಬಗೆೆ ಯನರನದರೂ  ಮಧಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತ್ಡಯೆತತಿುದನಾರಯೆ್ಕೇ? ಆ 
ಹಗರಣದಲ್ಲಿರತವವರೆಲನಿ ನಮಾ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿದನಾರೆಯ್ಕೇ?  
 
      ಶ್ರೇ ಆರಗ ಜ್ಞನರೆ್ೇೆಂದರ:- ಮನನಯ ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರೇೆ, ಯನವ ಯನವ  ಸಮಯದಲ್ಲಿ 
ಏನತ ಮನಡಬೇೆಕತ, ಯನವನಯವ ಕ್ೆೇಸತಗಳನತನ ಹನಳುಮನಡಬೇೆಕತ, ಆ ರಿೇತಿಯ ಅರೆ್ೇಕ 
ಸೆಂಗತಿಗಳನಗಿವ.ೆ ರ್ನನತ-ನೇವೂ ಇಲ್ಲಿ ಸತಮಾರ್ೆ ಹೆೇಳಿಕ್ೊೆಂಡರ ೆಪರಯೇಜನವಿಲಿ. ಪರಮನಣಿಕವನಗಿ… 
 
      ಶ್ರೇ ಬ.ಕ್.ೆ ಹರಿಪರಸನದ   :- ಮನನಯ ಗೃಹ ಸಚಿವರೆೇ, ತ್ನವು ಏನತ  ಹೆೇಳುತಿುದಿಾೇರಿ, ಅವುಗಳ 
ಎಲನಿ ಮನಹಿತಿ ನಮಾ ಬಳಿಯೂ ಇವೆ.  
 



   352 
                                        ವಿಪ/೩೦-೦೩-೨೦೨೨ 
  

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

      ಶ್ರೇ ಆರಗ ಜ್ಞನರೆ್ೇೆಂದರ(ಗೃಹ ಸಚಿವರತ):- ಮನನಯ ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರೇೆ, ಖ್ೆಂಡಿತ್. 
ರ್ನನತ ಇಲಿ ಎೆಂದತ ಹೇೆಳುತಿುಲಿ. 
 
      ಶ್ರೇ ನಸಿೇರ  ಅಹಾದ:- ಮನನಯ ಗೃಹ ಸಚಿವರೆೇ, ತ್ನವು ಅಧಿಕ್ನರದಲ್ಲಿದಿಾೇರಿ, ಮನನಯ 
ಮತಖ್ಯಮೆಂತಿರಯವರಿದನಾರ,ೆ ನಮಾದೆೇ ಸಕ್ನಾರವಿದೆ. ಕರಮ ಕ್ೆೈಗೊಳಿದೆಂತೆ್ ನಮಾನತನ ಯನರನದರೂ 
ನಮಗೆ ತ್ಡಯೆತತಿುದನಾರನ?  
     ಶ್ರೇ ಆರಗ ಜ್ಞನರೆ್ೇೆಂದರ:- ಮನನಯ ನಸಿೇರ  ಅಹಾದ ರವರೆೇ, ಆ ರಿೇತಿ ಯನರೂ ತ್ಡಯೆತತಿುಲಿ. 
ನಮಗೆ ಗೊತಿುದೆ. ನೇವೆ ಡಿಜೆ ಹಳಿಿ ಮತ್ತು ಕ್ೆಜಿ ಹಳಿಿ ಬಗೆೆ ಪರಸನುಪ ಮನಡಿದಿಾೇರಿ. ನಮಾ ಪಕ್ಷದ ಶನಸಕನ 
ಮರ್ೆಗೆೇ ಬೆೆಂಕ್ಕ ಹಚಿಚದರತ. ಕೃತ್ಯ ನಡದೆಿರತವುದತ ಕ್ೆೇವಲ ಮೂರತ ಗೆಂಟೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಆದರೆ 
ಹನನಯನದದತಾ ಎಷತಿ? ಅದೆಷತಿ ದೊಡಾ ಹನನ ಎೆಂದರ ೆಇಡಿೇ ಬೆೆಂಗಳೂರತ ಹೊತಿು ಉರಿದೆಂತ್ನಯಿತ್ತ. 
ಅವರನತನ ಬೆಂಧಿಸಿದಾಕ್ೆೆ, ಪರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಕೆ್ಷನ್ ಗಳನತನ ಹನಕ್ಕದಾಕ್ೆೆ ಹೇೆಳುತಿುೇರಿ. ಆ ವಿಚನರವನತನ ಮನತ್ರ 
ಪರಸನುಪ ಮನಡತತಿುೇರಿ. ಅದೆೇ ರಿೇತಿ ಆ ಘಟರೆ್ಯನತನ ದಯವಿಟತಿ ಖ್ೆಂಡಿಸಿ. ಮದಲತ ಅದರಲ್ಲಿ 
ಭನಗಿಯನದವರನೂನ ಖ್ೆಂಡಿಸಿ.  
 
       ಶ್ರೇ ನಸಿೇರ  ಅಹಾದ:- ಮನನಯ ಗೃಹ ಸಚಿವರೇೆ, you go on the merit of the case, 
then I can also speak.  ಆ ಘಟರ್ ೆಎಲ್ಲಿೆಂದ ಪನರರೆಂಭವನಯಿತ್ತ? 
 
       ಶ್ರೇ ಆರಗ ಜ್ಞನರೆ್ೇೆಂದರ:- ಅದನತನ ನೇವೇೆ ಹೆೇಳಬೆೇಕತ.   
 
       ಶ್ರೇ ನಸಿೇರ  ಅಹಾದ:- ಮನನಯ ಗೃಹ ಸಚಿವರೇೆ, ಅಲ್ಲಿ ಯನವರಿೇತಿಯ message ಬೆಂತ್ತ 
Whats APP ಗೆ?  
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        ಶ್ರೇ ಆರಗ ಜ್ಞನರ್ೆೇೆಂದರ:-  ಅರೆ್ೇಕ ಸೆಂಗತಿಗಳು ಸೆಂದೆೇಶದಲ್ಲಿ ಬರತತ್ುವೆ. ಹನಗನದರ ೆ
WhatsAPP   ಸೆಂಗತಿಗಳನತನ ರೆ್ೂೇಡಿ  ತ್ಕ್ಷಣ ಯನರದನಾದರೂ ಮರ್ೆಗೆ ಬೆೆಂಕ್ಕ ಹಚತಚವುದೇೆ?  ನೇವು 
ಖ್ೆಂಡಿಸತವುದಿಲಿವೆೇ ಅವರನತನ? ಎಷತಿ ರೆ್ೂೇವನಗತತ್ುದೆ ಈ ಸೆಂಗತಿ ಬಗೆೆ.  
ನಮಗೆೇನತ ಅನಸತವುದಿಲಿವೆೇ? 

(ಗೊೆಂದಲ) 
 
       ಶ್ರೇ ನಸಿೇರ  ಅಹಾದ:- ಮನನಯ ಗೃಹ ಸಚಿವರೆೇ, ೪ ಗೆಂಟೆಗ ೆಜನರಲೆನಿ ಸೇೆರಿ ಪೊೇಲ್ಲೇಸ್  
ಇನ್ೆ ಪೆಕಿರ ರವರನತನ   FIR ಹನಕ್ಕ ಎೆಂದತ request ಮನಡತತ್ನುರ.ೆ ಏಕ್ೆ FIR  ಹನಕಲ್ಲಲಿ?  
 
     ಶ್ರೇ ಆರಗ ಜ್ಞನರೆ್ೇೆಂದರ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನವು ಎಲ್ಲಿಯವರವೆಿಗ ೆಈ ರಿೇತಿಯ ಕೃತ್ಯ 
ಮನಡಿದವರನತನ ಖ್ೆಂಡಿಸತವುದಿಲಿ ಮತ್ತು ಖ್ೆಂಡಿಸತವ ಧೆೈಯಾ ಮನಡತವುದಿಲಿ,  ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗ ೆ
ಸಮನಜದಲ್ಲಿ ಒಳೆಿೇ ಶಕ್ಕು ನಮನಾಣವನಗತವುದಿಲಿ. ಇನತನ ಒಳೆಿಯ ಶಕ್ಕುಗಳು ಎಲ್ಲಿೆಂದ 
ನಮನಾಣವನಗತತ್ನುರೆ?  
 
       ಶ್ರೇ ಬ.ಕ್.ೆ ಹರಿಪರಸನದ   :- ಮನನಯ ಗೃಹ ಸಚಿವರೆೇ, ರ್ನನತ ಮತ್ತು ನಸಿೇರ ರವರತ ಆ ರಿೇತಿಯ 
ಕೃತ್ಯವನತನ ಖ್ೆಂಡಿಸಿದೆಾೇವೆ. ಆ ಪೊೇಲ್ಲೇಸ್  ಠನಣ್ಗೊ ರ್ನವು ಹೊೇಗಿದೆಾೇವ.ೆ ತ್ನವು ಸರಿಯನದ 
ಮನಹಿತಿಯನತನ   ತ್ರಿಸಿಕ್ೂೆಳಿಿ.  
 
     ಶ್ರೇ ಆರಗ ಜ್ಞನರೆ್ೇೆಂದರ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ನನನಲ್ಲಿ ಮನಹಿತಿ ಇದೆ. ೨೦೧೫ ರಿೆಂದ ೨೦೧೮ 
ರವರೆಗ ೆಎಷತಿ ಕ್ೂೆಲೆಯನಗಿವೆ, ಅದರಲ್ಲಿ  ಹನಡಹಗಲೆೇ ೧೨ ಜನ ಹಿೆಂದೂ ಕ್ನಯಾಕತ್ಾರನತನ ಮತ್ತು 
೭ ಜನ ಮತಸಿಿೆಂ ಕ್ನಯಾಕತ್ಾರತ ಕ್ೂೆಲೆಯನದರತ.  
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        ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆುೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಗೃಹಸಚಿವರ,ೆ ನೇವು ಹಿೆಂದೂ-ಮತಸಿಿೆಂ ಎೆಂದತ ಏಕ್ೆ ಉಲೆಿೇಖ್ 
ಮನಡತತಿುೇರಿ? 

 
(ಗೊೆಂದಲ) 

 
       ಶ್ರೇ ಬ.ಕೆ್. ಹರಿಪರಸನದ  :- ಮನನಯ ಗೃಹ ಸಚಿವರೇೆ, ದಲ್ಲತ್ರತ ಎಷತಿ ಜನ ಕ್ೊಲೆಯನಗಿದನಾರ ೆ
ಎನತನವುದನತನ ಹೆೇಳಿ. ದಬನುಳಿಕ್ೆ ಎಷತಿ ನಡದೆಿದ ೆ ಎನತನವುದನತನ ಹೆೇಳಿ. ದೌಜಾನಯ ಎಷತಿ ನಡದೆಿದ ೆ
ಎನತನವುದನತನ ಹೆಳಿ.  

(ಗೊೆಂದಲ) 
ಶ್ರೇ ಆರ.ಬ.ತಿಮನಾಪೂರ:- ಮನನಯ ಗೃಹ ಸಚಿವರೇೆ, ದಲ್ಲತ್ರ ಬಗೆೆ ಆಗಿರತವ ದೌಜಾನಯ 

ವಿಚನರಗಳನೂನ ಹೆೇಳಿ. ನೇವು ಏನತ ಮನಡತತಿುದಿಾೇರಿ ಎನತನವುದನೂನ ಹೆೇಳಿ.  
(ಗೊೆಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಬ.ಕ್.ೆ ಹರಿಪರಸನದ   :- ಮನನಯ ಗೃಹ ಸಚಿವರೆೇ, ಉಡತಪಿ ಜಿಲೆಿಯಲ್ಲಿ ಪರವಿೇಣ್ ಪೂಜನರಿ 
ಕ್ೊಲೆ ಆದದತಾ ಹಿೆಂದೂ ಜನಗರಣ ಸಮತಿಯವರಿೆಂದ. ರ್ನನತ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೂೆೇಗಿದಾೆೇರೆ್. ಪರವಿೇಣ್  ಪೂಜನರಿ 
ನಮಾ ಬಜೆಪಿ ಪಕ್ಷದ ಮೆಂಡಲ ಅಧಯಕ್ಷ.  ಅವರ ಕ್ೊಲ ೆಆದದತಾ ಹಿೆಂದೂ ಜನಗರಣ ಸಮತಿಯಿೆಂದ.  

 
 ಶ್ರೇ ಆರಗ ಜ್ಞನರ್ೆೇೆಂದರ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನೂ ಯನವ ವಿಚನರವನತನ ಬಟ್ಟಿಲಿ. 

ಯನವನಯವ ಕ್ನಯಾಕತ್ಾರ ಕ್ೊಲೆ ಆಗಿದ ೆಎನತನವ ಬಗೆೆ ಯೂ ಹೇೆಳುತಿುದೆಾೇರೆ್.  
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ಶ್ರೇ ಹೆರ್ .ಎೆಂ. ರಮೇಶ  ಗೌಡ:- ಆಗ ಯನವ ಪೂೆೇಲ್ಲೇಸ್  ಅಧಿಕ್ನರಿ ಇದಾರತ, ಅವರಿಗೆ ಎಲನಿ 
ಮನಹಿತಿ ಗೊತಿುದೆ. ಯನರತ ಕ್ೊಲೆ ಮನಡಿದತಾ ಎನತನವುದತ ಅವರಿಗೆ ಗೂೆತಿುದೆ.  

 
ಶ್ರೇ ಆರಗ ಜ್ಞನರೆ್ೇೆಂದರ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನಲ್ಲಿ ಎಲಿವನೂನ ಹೆೇಳಿದೆಾೇರ್.ೆ ಮತಸಿಿೆಂ 

ಕ್ನಯಾಕತ್ಾರತ ಎಷತಿ ಜನ ಕ್ೊಲೆಯನಗಿದನಾರ ೆಎನತನವುದತನ ಹೆೇಳಿದಾೆೇರೆ್. ಯನವ ವಿಚನರವನೂನ ಬಟ್ಟಿಲಿ. 
 
ಶ್ರೇ ಬ.ಕೆ್. ಹರಿಪರಸನದ   :- ಮನನಯ ಗೃಹ ಸಚಿವರೇೆ, ನೇವಬು ಜವನಬನಾರಿ ಸನಾನದಲ್ಲಿರತವವರತ. 

ನೇವಿಲ್ಲಿ ಈಗ  ಬಜೆಪಿ ಪಕ್ಷದವರಲಿ. ನೇವು ಗೃಹ ಮೆಂತಿರಗಳು ಎನತನವುದನತನ ಮರೆಯಬನರದತ. 
ಕ್ೊೇಮತ-ಸೌಹನದಾತ್ೆಯನತನ ಕ್ನಪನಡಬೇೆಕ್ನದದತಾ ನಮಾ ಜವನಬನಾರಿ.  

 
(ಗೊೆಂದಲ) 

ಡನ|| ವೆೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣಸನಾಮ (ಸಕ್ನಾರದ ಮತಖ್ಯ ಸಚೆೇತ್ಕರತ):- ಮನನಯ ಗೃಹ ಸಚಿವರಿಗೆ 
ಅವರ ಜವನಬನಾರಿ ತಿಳಿದಿದೆ. ಪೊೇಲ್ಲೇಸ್  ಇಲನಖ ೆಬಗೆೆ ತ್ನವು ತ್ಪನಪಗಿ ಮನತ್ರ್ನಡಬನರದತ.  

(ಗೊೆಂದಲ) 
 
ಶ್ರೇ ಬ.ಕೆ್. ಹರಿಪರಸನದ   :- ಮನನಯ ಸದಸಯರೆ, ಹನಗನದರೆ ರ್ನವು ಜನತಿ ಮತ್ತು ಧಮಾದ ಬಗೆೆ 

ಮನತ್ರ್ನಡಿದಾೆೇವೆಯ್ಕೇ?  
(ಗೊೆಂದಲ) 

 



   356 
                                        ವಿಪ/೩೦-೦೩-೨೦೨೨ 
  

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

ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶ   ಕೆ್.ರನಥೊೇಡ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈಗ ವಿಷಯನೆಂತ್ರ ಆಗತತಿುದೆ. 
೨೦೧೮ರಲ್ಲಿ ನಡದೆೆಂತ್ಹ ಪರಕರಣದ ಬಗೆೆ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದನಾರೆ. ದಯವಿಟತಿ  ರ್ನವು ಮನತ್ರ್ನಡಬೆೇಕ್ಕದೆ. 
ಅದಕ್ೆೆ ಅನತಮತಿ ನೇಡಬೇೆಕತ. 

(ಗೊೆಂದಲ) 
 
 ಶ್ರೇ ನಸಿೇರ  ಅಹಾದ:- ಮನನಯ ಗೃಹ ಸಚಿವರೆೇ, ರ್ನವು ಎೆಂತೆ್ೆಂರ್ಥ ಗೃಹ ಮೆಂತಿರಗಳನತನ 

ರೆ್ೂೇಡಿದೆಾೇವೆ. ದಿವೆಂಗತ್ ಡನ|| ವಿ.ಎಸ್. ಆಚನಯಾರೆಂತ್ವರನೂನ ರೆ್ೂೇಡಿದೆಾೇವೆ. ಅವರತ ನಮಾ 
ಪಕ್ಷದವರೆೇ. ಅವರತ ಯನವ ರಿೇತಿ ಇದಾರತ. ಅವರ ಕ್ನಲದಲ್ಲಿ ಹೆೇಗಿತ್ತು?  

 
ಶ್ರೇ ಆರಗ ಜ್ಞನರ್ೆೇೆಂದರ:- ಮನನಯ ನಸಿೇರ  ರವರೆ, ನಮಾ ಕ್ನಲವೂ ಹನಗೆೇ ಇದ.ೆ ಇಷ್ೊಿತ್ೂು 

ಚಚೆಾ ಮನಡಿದೆಾೇವೆ. ನನದೇೆನೂ ತ್ೊೆಂದರ ೆಇಲಿ. ಪತಿರಕ್ೆ ಬಗೆೆ ಬಹಳ ಗೌರವ ಇಟತಿ ಹೆಳಿದರತ. ಬಹಳ 
ಹಿೆಂದ ೆಒೆಂದತ ಪತಿರಕ್ನ ಕಛೆೇರಿಗ ೆಯತವ ರ್ನಯಕರತ ಬೇಗ ಹನಕ್ಕ ರ್ನಲತೆ ದಿನ ಪತಿರಕ್ನ ಕಛೆೇರಿ ಬೆಂದ  
ಮನಡಿಸಿದವರತ ಇವತ್ತು ಪತಿರಕ್ೆ ಬಗೆೆ ಬಹಳ ಪಿರೇತಿಯಿೆಂದ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದನಾರೆ.  

 
ಶ್ರೇ ಬ.ಕೆ್. ಹರಿಪರಸನದ   :- ಮನನಯ ಗೃಹ ಸಚಿವರೆೇ, ಆ ಪತಿರಕ್ ೆಬೆಂದ  ಆಗಿದತಾ ಒೆಂದತ ರನತಿರ 

ಮನತ್ರ. ರ್ನಲತೆ ದಿನ ಎಲ್ಲಿೆಂದ ಆಯಿತ್ತ ಎೆಂಬ ಬಗೆೆ ದನಖ್ಲೆಗಳಿದಾರ ೆಹೆೇಳಿ. ಇದೆಲನಿ ನಮಾ ರ್ನಗ ಪತರ  
ಕತ್ೆಯ ತ್ರಹ. ಅದರೆ್ನಲನಿ ಬಟತಿಬಡಿ.  

 
ಶ್ರೇ ಆರಗ ಜ್ಞನರ್ೆೇೆಂದರ:- ಹೌದತ, ಮನನಯ ವಿರೂೆೇಧಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರ,ೆ ಅೆಂದತ ಪತಿರಕ್ನ 

ಸನಾತ್ೆಂತ್ರಯವನತನ ಹರಣ ಮನಡಿದಿಾೇರಿ. 
(ಗೊೆಂದಲ) 
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ಶ್ರೇ ಬ.ಕ್.ೆ ಹರಿಪರಸನದ  :- ಮನನಯ ಗೃಹ ಸಚಿವರೆೇ, ಪತಿರಕ್ನ ಸನಾತ್ೆಂತ್ರಯದ ಬಗೆೆ ನೇವು 

ಹೆೇಳಬೆೇಕ್ನಗಿಲಿ. ದಹೆಲ್ಲಯಲ್ಲಿ ಏನತ ಮನಡಿದಿಿೇರಿ, ರೈೆತ್ರ ಧರಣಿ ಮನಡಿದಾನತನ ಪರಸನರ ಮನಡಿದಾಕ್ೆೆ  
ಪತಿರಕ್ೆಯವರನನ ಬೆಂಧಿಸಿದತಾ ಯನರೆೆಂದತ ನಮಗ ೆ ತಿಳಿದಿಲಿವೆೇ? ಇಡಿೇ ದೆೇಶದಲೆಿಲನಿ ಹಿೇಗೆ 
ಮನಡತತಿುೇದಿಾೇರಿ. ನಮಾ ಸಕ್ನಾರಗಳಿದನಾಗ ಯನವತ್ೂು ಈ ರಿೇತಿ ಮನಡಲ್ಲಲಿ. ಪರತಿಭಟರೆ್ 
ಮನಡಿರಬಹತದತ. ಆದರೆ, ಯನವತ್ೂು ಜೆೈಲ್ಲಗ ೆಹನಕತವೆಂತ್ಹ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡಲ್ಲಲಿ.  

(ಗೊೆಂದಲ) 
 

 ಸಭನರ್ನಯಕರತ:- ಮನನಯ ವಿರೂೆೇಧಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರ,ೆ ನಮಗೆ ಪತಿರಕ್ನ ಮನಧಯಮದ ಬಗೆೆ 
ಗೌರವವಿದ.ೆ ಆ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಎೆಂದೂ ಮನಡತವುದಿಲಿ. 

 
(ಗೊೆಂದಲ) 

 
ಶ್ರೇ ಬ.ಕೆ್. ಹರಿಪರಸನದ   :- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ ಯನಯನಾರ ಮೇಲೆ ಇವರತ ಜನರಿ 

ನದೆೇಾಶರ್ನಲಯದಿೆಂದ ಇನನತ್ರ ೆಸೆಂಸೆಾಗಳಿೆಂದ ಇವರತ ದನಳಿ ನಡಸೆಿಲಿ. ಅದತ ಎಲಿರಿಗೂ ಗೂೆತಿುದೆ.  
 
ಡನ|| ವೆೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣಸನಾಮ (ಸಕ್ನಾರದ ಮತಖ್ಯ ಸಚೆೇತ್ಕರತ):-ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯರ,ೆ 

ಹಿೆಂದ ೆಯನಯನಾರ ಕ್ನಲದಲ್ಲಿ ಪತಿರಕ್ೆಯವರ ಮೇಲೆ ಏರ್ನಗಿದೆ ಎೆಂದತ ತಿಳಿದಿದ.ೆ  
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ಶ್ರೇ ಆಯನೂರತ ಮೆಂಜತರ್ನಥ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯರ,ೆ ಪತಿರಕ್ನ ಸನಾತ್ೆಂತ್ರಯದ ಬಗೆೆ 
ಮನತ್ರ್ನಡತವವರತ ಹಿೆಂದೆ ಇೆಂದಿರನಗನೆಂಧಿಯವರ ಕ್ನಲದಲ್ಲಿ ಏನತ ಮನಡಿದಾರೆೆಂದತ ಇವರಿಗೆ 
ಗೊತಿುಲಿವೆೇ? 

(ಗೊೆಂದಲ) 
 ಶ್ರೇ ನಸಿೇರ  ಅಹಾದ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ ದೆೇಶ ದೊರೇಹದ ವನತ್ನವರಣ 

ನಮನಾಣವನದ ಕ್ನರಣ  ಅೆಂದತ ಇೆಂದಿರನಗನೆಂಧಿಯವರತ    Emergency declare    
ಮನಡಿದನಾರ.ೆ  

      (ಮತೆಂದತ.) 
(760) 30.03.2022 06.00 ಎಸ್ ವಿ-ವಿಕೆ್  

(ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಾತಿ) 

ಶ್ರೇ ಬ.ಕೆ್.ಹರಿಪರಸನದ:-  ದಿವೆಂಗತ್ ಇೆಂದಿರನ ಗನೆಂಧಿಯವರತ ಮನಡಿದನಗ ಇವರತ 
ದೆೇಶದೊರೇಹದ ಕ್ೆಲಸವನತನ ಮನಡಿದಾರತ.  ಅದಕ್ನೆಗಿ ಹಿಡಿದತ ಒಳಕ್ೆೆ ಹನಕ್ಕದಾರತ.  ನಮಾೆಂತ್ಹ 
ರನಷರದೊರೇಹಿಗಳಿದತಾದರಿೆಂದ ತ್ತತ್ತಾ ಪರಿಸಿಾತಿ ಬೆಂದಿತ್ತ.   

(ಗೊೆಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಆರಗ ಜ್ಞನರೆ್ೇೆಂದರ:- ಐದತ ರನಜಯಗಳಲ್ಲಿ ನಮಾ ಪರಿಸಿಾತಿ ಏರ್ನಯಿತ್ತ?  

ಶ್ರೇ ಬ.ಕೆ್.ಹರಿಪರಸನದ:- ಐದಲಿ, ೩೦ ರನಜಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಹೂೆೇದರೂ ನಮಗ ೆ ಚಿೆಂತೆ್ಯಿಲಿ. 
ರ್ನವು ಬಟತಿ ಓಡಿ ಹೊೇಗತವವರಲಿ.  

(ಗೊೆಂದಲ) 
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ಸಭನಪತಿಯವರತ (ಪಿೇಠದಿೆಂದ ಎದತಾನೆಂತ್ತ):- ರೆ್ೂೇಡಿ, ರ್ನನತ ಇಷತಿ ಹೂೆತಿುನೆಂದಲೂ 
ರೆ್ೂೇಡತತಿುದೆಾೇರ್.ೆ  ಸಾಲಪ decency ಬೆೇಕತ.  ಎಷತಿ ಅೆಂತ್ ಹೆೇಳುವುದತ.  ಅವರೂ ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ನುರೆ, 
ನೇವೂ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುೇರಿ. ಹಿೇಗನದರೆ ಸಭೆಯನತನ ಹೆೇಗ ೆನಡಸೆಬೆೇಕತ? ಯನರೂ ಮನತ್ರ್ನಡಬೇೆಡಿ.  
ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ತ್ಮಾ ಉತ್ುರವನತನ ಮತಗಿಸಿಬಡಿ.   

ಶ್ರೇ ಬ.ಕ್.ೆಹರಿಪರಸನದ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅವರತ ನಮಾ ವಿರತದಿ ಹೆೇಳಿದರ ೆರ್ನವೂ 
ಹೆೇಳುತ್ುೆೇವೆ.  ಕಳೆದ ೫೦ ವಷಾಗಳಿೆಂದ ಇವರಲೆನಿ ಬರಟ್ಟಷರ ಏಜೆೆಂಟ ಗಳನಗಿದಾರತ.   

ಶ್ರೇ ಆರಗ ಜ್ಞನರೆ್ೇೆಂದರ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ಮತಗಿಸತತ್ೆುೇರ್ೆ.  ಈ ರನಜಯದಲ್ಲಿ 
ಗೃಹ ಇಲನಖಯೆತ ಅತ್ಯೆಂತ್ ಚೆರ್ನನಗಿದ.ೆ ಸತವಯವಸಿಾತ್ವನಗಿದೆ.  ಯನರೊೇ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಬುರಿಬುರತ 
ಮನಡತವೆಂತ್ಹ ಅಪರನಧವನತನ ಇಡಿೇ ಇಲನಖಯೆ ಮೇಲೆ ತ್ರತವೆಂರ್ಥದಾಲಿ.  ಯನರೆೇ ಪತಿರಕ್ೆಯಲ್ಲಿ 
ಬರೆಯಲ್ಲ,  ರ್ನವು ಪತಿರಕ್ೆಯವರಿಗೂ ಪತ್ರವನತನ ಬರೆದಿದೆಾೇವೆ.  ದಯವಿಟತಿ ಏರ್ನದರೂ ಇದಾರ ೆನಮಗೆ 
ಕ್ೊಡಿ, ಅೆಂತ್ಹ ಪೂೆಲ್ಲೇಸ್  ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳ ಮೇಲ ೆಅರ್ಥವನ ರ್ೌಕರರ ಮೇಲ ೆಕರಮ ಕ್ೆೈಗೂೆಳಿಲ್ಲಲಿವೆೆಂದರ ೆ
ನೆಂತ್ರ ಹೆೇಳಿ ಎೆಂದತ ಹೆೇಳಿದೆಾೇವೆ.   

ಇೆಂದತ ಅವರತ ಪರಸನುಪಿಸಿರತವ ವಿಷಯವು ರನಜಕ್ನರಣದ ದೃಷ್ಟ್ಿಯಿೆಂದ, ಪರಚನರದ ದೃಷ್ಟ್ಿಯಿೆಂದ 
ಮನಡಲನಗಿದ.ೆ  ರ್ನನತ ಅದನತನ ನರನಕರಿಸತತ್ೆುೇರೆ್. ಗೃಹ ಇಲನಖಯೆತ ಅತ್ಯೆಂತ್ ಚೆರ್ನನಗಿ ನಡಯೆತತಿುದೆ. 
ಅತ್ಯೆಂತ್ ಸತವಯವಸಿಾತ್ವನಗಿದೆ. ರ್ನನತ ಈ ವಿಷಯವನತನ ನರನಕರಣ್ ೆಮನಡತತ್ೆುೇರ್ೆ.  

(ಈ ಹೆಂತ್ದಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ್ ಪಕ್ಷದ ಸದಸಯರತ ಮೇಜತ ತ್ಟತಿವ ಮೂಲಕ ಹಷಾವನತನ ವಯಕುಪಡಿಸಿದರತ) 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಗೃಹ ಸಚಿವರೆೇ, ಮತೆಂದಿನ ವಿಷಯ ಮನನಯ ಆಯನೂರತ 
ಮೆಂಜತರ್ನಥ  ಅವರದನಾಗಿದೆ.  ಐದತ ನಮಷ ತ್ಗೆೆದತಕ್ೂೆಳುಿತಿುೇರನ? ತ್ನವು ಸಚಿವ ಸೆಂಪತಟ 
ಸಭೆಯಿದೆಯ್ಕೆಂದತ ಹೆೇಳಿದಿರಿ.  
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ಶ್ರೇ ಆಯನೂರತ ಮೆಂಜತರ್ನಥ (ಹನಸನಯಸಪದವನಗಿ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅವರತ 
ಅನತಮತಿಯನತನ ಪಡದೆತಕ್ೂೆೆಂಡಿದನಾರೆ. ವಿಳೆಂಬವನಗಿ ಹೊೇಗತತ್ನುರೆಂತೆ್.  

ಶ್ರೇ ಆರಗ ಜ್ಞನರೆ್ೇೆಂದರ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರೆ್ೂೇಡಿ ದೊೇಸ್ು  ಎೆಂದರ ೆ ಹಿೇಗೆಯ್ಕೇ 
ಅಲಿವೆೇ? ಸಚಿವ ಸೆಂಪತಟದಲ್ಲಿ ನನನ ವಿಷಯವಿದೆ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಆಯನೂರತ ಮೆಂಜತರ್ನಥ  ಅವರೆೇ, ಅವರ ವಿಷಯವಿದೆಯೆಂತ್ ೆ
ಬಡಿ.   

(ಈ ಹೆಂತ್ದಲ್ಲಿ ಮನನಯ ಮರಿತಿಬೆುೇಗೌಡರತ ಪದೆೇ ಪದೆೇ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದಾರತ.) 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಮರಿತಿಬೆುೇಗೌಡರೆೇ, ಒಬುರಿಗ ೆಅವಕ್ನಶವನತನ ಕ್ೊಟಿರ,ೆ ಎಲಿರಿಗೂ 
ಅವಕ್ನಶವನತನ ಕ್ೊಡಬೇೆಕ್ನಗತತ್ುದೆ.   

ಶ್ರೇ ಬ.ಕ್.ೆಹರಿಪರಸನದ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಬರಿೇ ಸತಳುಿ 
ಹೆೇಳುತಿುದನಾರ.ೆ  ಅವರತ ಮನಡಿರತವ ತ್ಪಪನತನ ಮತಚಿಚಕ್ೂೆಳುಿವ ಪರಯತ್ನ ಮನಡತತಿುದನಾರ.ೆ   

ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆುೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಮೆಂತಿರಗಳು ಹೆೇಳಿದಾನತನ ರ್ನವು 
ಕ್ೆೇಳಿಸಿಕ್ೂೆೆಂಡಿದಾೆೇವೆ.  ಈಗ ರ್ನವು ಚಚೆಾ ಮನಡಿದೆಾೇನತ? ಭರಷ್ನಿಚನರ ಹೆಚನಚಗಿದ ೆ ಎೆಂದತ.  ಅದಕ್ೆೆ 
ಕಡಿವನಣ ಹನಕಲತ ಇೆಂತಿೆಂರ್ಥ ಕರಮಗಳನತನ ಕ್ೆೈಗೂೆೆಂಡಿದೆಾೇವೆ ಎೆಂದತ ಒೆಂದನೂನ ಹೆೇಳಲ್ಲಲಿ. ಹಿೆಂದಿನ 
ಸಕ್ನಾರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ…. ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ,…. 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಅದತ ಮತಗಿದ ವಿಷಯ.  ಮನನಯ ಆಯನೂರತ ಮೆಂಜತರ್ನಥ  ಅವರೆೇ, 
ತ್ನವು ಮನತ್ರ್ನಡಿ.  
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ಶ್ರೇ ಆಯನೂರತ ಮೆಂಜತರ್ನಥ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ುಲೇೆ 
ಇದೆಾೇರ್.ೆ  ಅವರತ ಮನಡತತಿುರತವ ಗದಾಲದಲ್ಲಿ ಏನೂ ಕ್ೆೇಳಿಸತತಿುಲಿ.   

ಶ್ರೇ ಬ.ಕೆ್.ಹರಿಪರಸನದ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಗೃಹ ಸಚಿವರತ ರ್ನವು ಪರಸನುಪ 
ಮನಡಿರತವ ವಿಷಯಕ್ೆೆ ಏನತ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆೆಂದತ ಹೆೇಳಲೆೇ ಇಲಿ. ಹತೆ್ುವರಿಗ ೆಹೆಗೆಣ ಮತದತಾ ಎನತನವೆಂತ್ೆ 
ಗೃಹ ಇಲನಖ ೆಬಹಳ ಚೆರ್ನನಗಿದ,ೆ ಬಹಳ ಚೆರ್ನನಗಿದ ೆಎೆಂದತ ಹೆೇಳುತಿುದನಾರೆ.   

ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆುೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಗೃಹ ಸಚಿವರತ ಒಬುರ ಹೆಸರನತನ 
ಹೆೇಳಿದನಾರೆ.  ಅದರ ಬಗೆೆ ಒೆಂದರೆಡತ ಮನತ್ತಗಳನತನ ಹೆೇಳಬೆೇಕತ.   

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಆ ವಿಷಯ ಮತಗಿದಿದ.ೆ   
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ಆ) ವಿಷಯ: ಪೊಲ್ಲೇಸ್  ಇಲನಖಯೆ ರ್ೌಕರರ ಸೇೆವೆ, ಸೌಲಭಯಗಳು 
ಕತರಿತ್ೆಂತ್ೆ ನೇಡಲನಗಿರತವ “ಔರನದೆರ   
ವರದಿ”ಯಿೆಂದ ಉೆಂಟನದ ನೂಯನತ್ೆ ಮತ್ತು 
ತ್ನರತ್ಮಯಗಳನತನ ನವನರಿಸತವ ಕತರಿತ್ತ 

*** 

ಶ್ರೇ ಆಯನೂರತ ಮೆಂಜತರ್ನಥ (ಪದವಿೇಧರರ ಕ್ೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ,  ನಯಮ 
೬೮ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಔರನದೆರ  ವರದಿಯ ಬಗೆೆ ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಅವಕ್ನಶವನತನ ಕ್ೊಟ್ಟಿದಿಾೇರಿ.  
ಸನೆಂದಭಿಾಕವನಗಿ ನಯಮ ೬೮ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪರಸನುಪವನಗಿರತವ ಮದಲರೆ್ಯ ವಿಷಯವು ಗೃಹ 
ಇಲನಖಯೆದನಾಗಿದತಾ, ಅದೆೇ ಟೆರೆಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಎರಡರೆ್ಯ ವಿಷಯವನತನ ಕೂಡ ಮತಗಿಸಿಕ್ೂೆಳೂೆಿೇಣ.   

 ಯನವ ಇಲನಖಯೆ ಬಗೆೆ ರ್ನವು ಅತ್ಯೆಂತ್ ಕಟತವನಗಿ, ಚಚೆಾ ಮತ್ತು ವಿಮಶೆಾಗಳನತನ 
ಮನಡಿದೆಾೇವೆಯೇ, ಅಲ್ಲಿ ಒಳೆಿಯ ವಿಷಯಗಳೂ ಪರಸನುಪವನಗಿವ.ೆ  ವನಗನಾದಗಳೂ ಆಗಿರಬಹತದತ.  
ಆದರೆ ಆ ಪೂೆಲ್ಲೇಸ್  ಇಲನಖಯೆಲ್ಲಿ ಇರತ್ಕೆೆಂತ್ಹ ರೆ್ೈಜ ಪರಿಸಿಾತಿ ಬಹಳ ಅಗನಧವನದ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿದೆ.  
೨೦೧೬ರಲ್ಲಿ ಔರನದೆರ  ಸಮತಿಯನತನ ರಚರೆ್ ಮನಡಲನಯಿತ್ತ.  ಯನವ ಹಿರೆ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಮತಿಯತ 
ರಚರೆ್ಯನಯಿತ್ತ? ಪೂೆಲ್ಲೇಸ್  ಇಲನಖಯೆಳಗೆ unrest ಇತ್ತು. ಅಸಮನಧನನ ತ್ತೆಂಬ ತ್ತಳುಕತತಿುತ್ತು.  
ಮೇಲ್ಲನ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳಿೆಂದ ಕ್ೆಳಸುರದ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳಿಗೆ ಆಗತ್ಕೆೆಂತ್ಹ ಕ್ಕರತಕತಳ, ಮನನಸಿಕ ಹಿೆಂಸೆ, 
ಸೌಲಭಯಗಳಲ್ಲಿ ತ್ನರತ್ಮಯ ಇದರ ಪರಿಣ್ನಮ ಸಣಾ ಸಣಾ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಆಗಿದ.ೆ  ರಿಸವ ಾ 
ಪೊಲ್ಲೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ತ್ಮಾ ಮೇಲಧಿಕ್ನರಿಗಳನತನ ಗತೆಂಡಿಟತಿ ಕ್ೊೆಂದೆಂತ್ಹ ಘಟರ್ಗೆಳು ಕೂಡ ನಡದೆತ 
ಹೊೇಯಿತ್ತ.  ಮೇಲಧಿಕ್ನರಿಯತ ಒೆಂದತ ರಜೆಯನತನ ಕ್ೊಡಲತ ಸತ್ನಯಿಸತವುದತ. ‘Disparity in 
wages’ ೨೦೧೬ರಲ್ಲಿ ಅದತ ಯನವ ಮಟಿಕ್ೆೆ ಹೂೆೇಯಿತ್ತ ಎೆಂದರೆ ಮದಲರೆ್ಯ ಬನರಿ ಸನವಾತಿರಕವನಗಿ 
ರಜೆಯನತನ ಹನಕತವ ಹೆಂತ್ಕ್ೆೆ ಹೊರಟತ ಹೂೆೇಯಿತ್ತ. ಈ ಹಿರೆ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೆಂಬಳ, ಸನರಿಗ ೆಸವಲತ್ತುಗಳ 
ಕತರಿತ್ನದ ಅಸಮನಧನನವನತನ ಸರಿಪಡಿಸತವುದಕ್ೂೆೆೇಸೆರ ಔರನದೆರ  ಸಮತಿಯತ ರಚರೆ್ಯನಯಿತ್ತ. 
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ಅದರಲ್ಲಿ ರ್ನಲೆೆ ೈದತ ಜನ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಇದಾರತ.  Referral point ಇದಾದತಾ ಪೂೆಲ್ಲೇಸ್  ಇಲನಖೆಯ 
ಸವಲತ್ತುಗಳ ಬಗೆೆ ಅಧಯಯನ ಮನಡಬೇೆಕತ. ಸಕ್ನಾರದ ಎಲನಿ ಇಲನಖಗೆಳಲ್ಲಿ ಯನವ ರಿೇತಿ ಇದ,ೆ ಇಲ್ಲಿ 
ಯನವ ರಿೇತಿ ಇದೆ ಎೆಂದತ ಅಧಯಯನ ಮನಡಬೇೆಕತ. ಪಕೆದ ರನಜಯಗಳಲ್ಲಿ ಪೊಲ್ಲೇಸರಿಗ ೆ ಏನತ 
ಸವಲತ್ತುಗಳನತನ ಕ್ೊಟ್ಟಿದನಾರಯೆೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೆೇಗಿದೆ ಎನತನವುದನತನ ಅಧಯಯನ ಮನಡಬೇೆಕತ.  ಸಮತಿಯತ 
ಅಧಯಯನವನತನ ಮನಡಿತ್ತ.   ಆದರೆ ಕ್ೊಟಿೆಂತ್ಹ ವರದಿಯಳಗ ೆ ಬಹಳ ದೊಡಾ ನೂಯನತ್ೆಗಳು 
ಆಗಿಹೂೆೇಯಿತ್ತ. ಯನರತ ರಿಪೆೇರಿ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಬರಬೆೇಕ್ಕತ್ೂೆುೇ ಅವರತ ಹಳೆಯದನತನ ರಿಪೆೇರಿ ಮನಡಿ 
ಹೊಸ ಗನಯಗಳನತನ ಮನಡಿಟತಿ ಹೂೆೇದರತ.  ಸಮತಿಯ ರಚರೆ್ಯನತನ ಮನಡಿದತಾ, ನೂಯನತ್ೆಗಳನತನ 
ಸರಿಪಡಿಸಿ ಅಲ್ಲಿರತ್ಕೆೆಂತ್ಹ ಸಿಬುೆಂದಿಗಳ ಮಧೆಯ ಇರತವ ದತಃಖ್ ದತಮನಾನಗಳನತನ ಸರಿಪಡಿಸಬೆೇಕತ 
ಎನತನವ ಉದೆಾೇಶದಿೆಂದ. ೨೪ ಗೆಂಟೆಗಳ ಕ್ನಲ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡತವ ಪೂೆಲ್ಲೇಸ್  ಸಿಬುೆಂದಿಯನತನ ಸಮನಧನನ 
ಚಿತ್ುರರ್ನನಗಿ ಇಡಬೇೆಕತ.   

 ಮನನಯ ಗೃಹ ಸಚಿವರತ ಕ್ನಯಬರೆ್ಟ ಗೆ ಹೂೆೇಗಬೇೆಕ್ನಗಿರತವುದರಿೆಂದ ರ್ನನತ ವರದಿಯ ಬಗೆೆ 
ಸೆಂಕ್ಷಿಪುವನಗಿ ಹೆೇಳುತ್ೆುೇರ್ೆ.  ಮತೆಂದಿನ ಅಧಿವೇೆಶನದಲ್ಲಿ ಪಕ್ನತಿೇತ್ವನಗಿ ರ್ನವಲೆಿರೂ ಸೇೆರಿ ಈ 
ವಿಷಯದ ಬಗೆೆ ಚಚೆಾ ಮನಡಬೇೆಕ್ನಗಿದ.ೆ ಹಗಲತ ರನತಿರ ನಮಗೊೇಸೆರ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡತವೆಂತ್ಹ ಇಲನಖ ೆ
ಪೊಲ್ಲೇಸ್  ಇಲನಖ.ೆ  ಆ ಇಲನಖಯೆಲ್ಲಿ ರ್ೌಕರರ ಸೆಂಬಳ ಸನರಿಗಯೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯನವ ವೆೈಜ್ಞನನಕ 
ವಿಧನನವನತನ ಅಳವಡಿಸಿದರತ ಎೆಂದರೆ ಅದರಿೆಂದ ಹೊಸಬರಿಗ ೆಅನತಕೂಲವನಯಿತ್ತ. ೭ ವಷಾ ಕ್ೆಲಸ 
ಮನಡಿದೆಂತ್ಹ ಯನವುದೆೇ ಅಧಿಕ್ನರಿಗ ೆservice weightage ಕ್ೂೆಡಬೇೆಕ್ನೆತನವ norms ಅನತನ 
ಪನಲರೆ್ ಮನಡಲೇೆ ಇಲಿ. ಇವತ್ತು ಕ್ೆಲಸಕ್ೆೆ ಬೆಂದವನಗೂ ಅದೆೇ ಸೆಂಬಳ. ೭-೮ ವಷಾ ಸೇೆವೆ 
ಮನಡಿದವನಗೂ ಅದೇೆ ಸೆಂಬಳ.  ಇದತ ಯನವ ಪದಿತಿಯಲ್ಲಿದ?ೆ ಯನವ ಕ್ನನೂನರ್ೂೆಳಗಿದ?ೆ ಆ 
ಹಿರಿಯ ಸಿಬುೆಂದಿ ಹೆೇಗ ೆರೆ್ಮಾದಿಯಿೆಂದ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡತತ್ನುರ್?ೆ ಅವನ salary, allowance ಎಲಿವೂ 
ಸರಿಗಟ್ಟಿಹೊೇಯಿತ್ತ. ಆ ಅಸಮನಧನನ ಇವತಿುಗೂ ಕೂಡ ಇಲನಖಯೆಳಗ ೆ ಹೂೆತಿುಕ್ೂೆೆಂಡತ 
ಉರಿಯತತಿುದೆ.  ಯನವ disparities  ಮನಡತವುದಕ್ೂೆೆೇಸೆರ ಔರನದೆರ  ವರದಿಯನತನ ಜನರಿಗೆ 
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ತ್ೆಂದರೊೇ ಆ ಅಸಮನಧನನದ ಬೆೆಂಕ್ಕ ಇನೂನ ಆರಿಲಿ, ಹೆಚನಚಗಿದ.ೆ ಬೆೇರ ೆಬೆೇರ ೆರನಜಯಗಳಲ್ಲಿನ ಸಿಾತಿಯನತನ 
ಅಧಯಯನ ಮನಡಿಕ್ೂೆೆಂಡತ ಬೆಂದಿದತಾ, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನತ ಹೆೇಳಲನಗಿದ?ೆ ರಿಸವ ಾ ಪೊಲ್ಲೇಸ್  ಪರಿಸಿಾತಿ 
ಏನದ?ೆ ಸಿವಿಲ್  ಪೂೆಲ್ಲೇಸ್  ಪರಿಸಿಾತಿ ಏನದ?ೆ ರಿಸವ ಾ ಪೂೆಲ್ಲೇಸರತ ಒೆಂದೇೆ ಪದಿತಿಯಲ್ಲಿ 
ಆಯ್ಕೆಯನಗತತ್ನುರ.ೆ  ವಿದನಯಹಾತ್ೆ ಒೆಂದೇೆ ಆಗಿರತತ್ುದೆ.  Method of selection ಒೆಂದೇೆ.  ಡೂಯಟ್ಟ 
ಒೆಂದೇೆ. ರಕ್ಷಣ್ ೆ ಮನಡತವೆಂರ್ಥದತಾ.  ಒಬುರತ ವನಯನ್ ನಲ್ಲಿ ಕ್ನಲ ಕಳೆಯತತ್ನುರೆ, ಒಬುರತ ಸೆಿ ೇಷನ್ ನಲ್ಲಿ 
ಇರತತ್ನುರ.ೆ  ತ್ರಬೇೆತಿಯತ ಒೆಂದೇೆ ರಿೇತಿ.  ಧಮಾವಿೇರ ಸಮತಿಯಿೆಂದ ಹಿಡಿದತ ಬೆೇರ ೆ ಬೇೆರ ೆ
ರನಜಯಗಳಲ್ಲಿ ಏನತ ಹೆೇಳಲನಗಿತ್ತು? ಅದನತನ ಇಲ್ಲಿ ಜನರಿಗ ೆ ತ್ರಲನಯಿತೆ್ೇ? ಔರನದೆರ  ವರದಿಯನತನ 
ಜನರಿಗ ೆ ತ್ೆಂದಿದಾೆೇವೆ ಎೆಂದತ ಹೆೇಳುವವರತ ಯನರನದರೂ ಸಿಡಿ ಮನಡಿದಾನತನ ತ್ೆಂದತ ಇಲ್ಲಿ 
ಕ್ೊಟ್ಟಿದನಾರೆಯ್ಕೇ? ರಿಸವ ಾ ಪೊಲ್ಲೇಸರ ಬಗೆೆ ರ್ನವು ಚಚೆಾ ಮನಡಿದೆಾೇವೆ, ಅವರೆೇ ನಮಾ ಅೆಂಗರಕ್ಷಕರತ. 
ಅವರತ  ಕೆಂಡವರ ಮರ್ೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡತವ ಕೂಲ್ಲಯನಳುಗಳನಗಿದನಾರೆ.  ಔರನದೆರ  ವರದಿಯಿೆಂದ 
ನಮಾ ಪೊಲ್ಲೇಸ್ ನವರಿಗನದ ಲನಭ ಏನತ? ಜೂನ್ ನಲ್ಲಿ ಸಮತಿಯತ ರಚರೆ್ಯನದರೆ ಸಪೆೆಿೆಂಬರ ನಲ್ಲಿ 
ವರದಿಯನತನ ಕ್ೊಟಿರತ.  ಸಕ್ನಾರ ಅದನತನ accept ಮನಡಿತ್ತ.  ಬೆೇರ ೆಬೆೇರ ೆಇಲನಖಯೆವರೂೆೆಂದಿಗೆ 
comparison ಮನಡಲನಗಿತ್ತು.  ಯನವ ಯನವ ಇಲನಖಯೆವರೂೆೆಂದಿಗೆ ಸಮನನವನದ ವೆೇತ್ನವನತನ 
ತ್ೆಂದತ ಕ್ೂೆಟ್ಟಿದೆ? Allowance ಗಳಲ್ಲಿ ಏನತ ವಯತ್ನಯಸವನತನ ಮನಡಿಕ್ೊಡಲನಯಿತ್ತ? ಕರ್ನಾಟಕ 
ಸಕ್ನಾರದ ಇತ್ರ ಇಲನಖಗೆಳಲ್ಲಿ ಮತೆಂಬಡಿು ಹೇೆಗಿದೆ? 

(…ಮತೆಂದತ) 

(761) 30-03-2022 (6.10) ಕ್ೆಜಿ-ವಿಕ್ೆ                  (ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಾತಿ)                 

ಶ್ರೇ  ಆಯನೂರತ ಮೆಂಜತರ್ನಥ   (ಮತೆಂದತ):-   

ಈ ವಿಷಯವನತನ ಗಡಿಬಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೆೇಳಿ ಮತಗಿಸತತಿುದಾೆೇರೆ್.  ಆದರೂ ಸಹ, ಇದತ ಅೆಂತಿಮಗೊಳುಿವುದಿಲಿ. 
Promotion ಎೆಂದರೆೇನತ?  In all aspect it should be promotion. Promotion 
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ಎನತನವುದತ  automatic ಆಗಿ ಬರತವುದಿಲಿ.  ರ್ೌಕರರ ಸೇೆವನವಧಿ, ಸನಮರ್ಥಯಾ ಮತ್ತು ದಕ್ಷತ್ೆಯ 
ಆಧನರದ  ಮೇಲೆ promotion ಅನತನ ಕ್ೂೆಡತತ್ನುರಯೆ್ಕೇ ಹೊರತ್ತ, ಅವರ ಮತಖ್ ರೆ್ೂೇಡಿ ಯನರತ 
ಕ್ೊಡತವುದಿಲಿ. Automatic ಆಗಿ ಯನರತ ಕ್ೊಡತವುದಿಲಿ. ಒಬು Constable ಗೆ promotion 
ಕ್ೊಟಿರ,ೆ ಅವರತ Head Constable ಆಗತತ್ನುರ.ೆ  Head Constable ನೆಂದ Assistant Sub 
Inspector ಆಗತತ್ನುರೆ. ಆಗ ಸೆಂಬಳ ಜನಸಿುಯನಗಬೆೇಕತ, allowance ಗಳು ಜನಸಿುಯನಗಬೆೇಕತ. 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಕ್ನಾರದ ಯನವ ಇಲನಖಗೆಳಲ್ಲಿ Promotion ಆದೆಂತ್ಹ ಸೆಂದಭಾದಲ್ಲಿ ಇದೆಲನಿ 
ಕಡಿಮಯನಗಿದ?ೆ ಆದರೆ, ಈ  ಇಲನಖಯೆಲ್ಲಿ ಕಡಿಮಯನಗತತ್ುದೆ. Constable ಗಳನಗಿದಾೆಂತ್ಹ 
ಸೆಂದಭಾದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ 13 ತಿೆಂಗಳ ವೇೆತ್ನವನತನ ಕ್ೂೆಡತತ್ನುರ.ೆ ಏಕ್ೆೆಂದರ,ೆ ಅವರತ ಹಬು ಹರಿದಿನಗಳ 
ರಜೆಯನತನ ಅನತಭವಿಸತವುದಿಲಿವೆೆಂದತ ಅವರಿಗೆ 13 ತಿೆಂಗಳ ವೆೇತ್ನವನತನ ಕ್ೊಡತತ್ನುರ.ೆ  ರ್ನವು 
ಮರ್ೆಯಲ್ಲಿದತಾ ಯತಗನದಿ ಹಬು, ಗಣ್ೆೇಶ ಹಬು ಮತ್ತು ದಿೇಪನವಳಿ ಹಬುವನತನ  ಆಚರಣ್ೆ  ಮನಡತತ್ೆುೇವೆ. 
ಆದರೆ, Constable ಗಳು ಹಬುದ ದಿವಸದೆಂದತ ಅವರ ಹೆೆಂಡತಿ ಮತ್ತು ಮಕೆಳನತನ ಬಟತಿ ರಸೆುಯಲ್ಲಿ 
ಡೂಯಟ್ಟ ಮನಡತತಿುರತತ್ನುರೆ. ಅವರತ ಆ ರಜೆಗಳನತನ ಬಟತಿಕ್ೂೆಟತಿ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡತತ್ನುರ.ೆ  

      ಬೆೇರ ೆಇಲನಖಯೆಲ್ಲಿ ಕ್ನಮಾಕ ಕ್ನನೂನತಗಳು ಅನಾಯವನಗತತ್ುದೆ. ಇದತ ಪೊಲ್ಲೇಸ್  ಇಲನಖ,ೆ 
ಇದತ ದೇೆಶದ ಹೂೆರಗಡೆ ಇದೆ; ಇನೂನ  British Colonial mentality  ವಸನಹತ್ತ ಶನಹಿ 
ಮನಸಿಾತಿ ಇದೆ.  ರ್ನವು ಆಳುವುದಕ್ೆೆ ಬೆಂದಿದೆಾೇವೆ, ಪೊಲ್ಲೇಸರತ ಆಳಿಸಿಕ್ೊಳುಿವುದಕ್ೆೆ ಇದನಾರೆೆಂದತ 
ತಿಳಿದಿದನಾರ.ೆ ಈ ರಿೇತಿ ಬೆೇರ ೆಇಲನಖಗೆಳಲ್ಲಿ ರಜನ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಏರ್ನದರೂ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡಿದರೆ, double 
the wages ಇದೆ. ಆದರ,ೆ ಈ ಇಲನಖಯೆಲ್ಲಿ ಕ್ೊಡತತ್ನುರಯೆ್ಕೇ? ಬೇೆರೆ ಕಡಯೆಲ್ಲಿ over time  
ಕ್ೆಲಸ ಮನಡಿದರೆ, 4 hours ಹೆಚಿಚಗ ೆಕ್ೆಲಸ ಮನಡಿದರ,ೆ 8 hours ಸೆಂಬಳ ಕ್ೂೆಡತತ್ನುರ.ೆ ಆದರೆ, ಈ 
ಇಲನಖಯೆಲ್ಲಿ ಕ್ೂೆಡತತ್ನುರಯೆ್ಕೇ? ಶ್ರೇ ರನಘವೆೇೆಂದರ ಔರನದೆರ  ಸಮತಿಯತ ಗತಲನಮ ಸೆಂತ್ತಿಯನತನ 
ಇಟತಿಕ್ೂೆೆಂಡತ ಅದನತನ ರಿಪೆೇರಿ ಮನಡಲ್ಲಲಿ. ಆ ಸಮತಿ  ಕ್ೆಳಹೆಂತ್ದ ಪೊಲ್ಲೇಸರ ಮೇಲ ೆ ಕ್ನಳಜಿ 
ವಹಿಸಲ್ಲಲಿ. ಅವರದತಾ all-on duty,  8 ಗೆಂಟೆಗ ೆ ಡೂಯಟ್ಟ ಮತಗಿಯಬೆೇಕತ. ಆದರೆ,  
ಮತಗಿಯತವುದಿಲಿ, 12 ಗೆಂಟೆಯವರಗೊ ಇದತಾ ಹೂೆೇಗತ; ಇಲಿವೆೆಂದರೆ, ಬೆಳಗೆೆ ಮೇಲಧಿಕ್ನರಿ ನಮಾನತನ 
suspend ಮನಡತತ್ನುರೆೆಂದತ ಹೆೇಳುತ್ನುರೆ.  ಮೇಲಧಿಕ್ನರಿಗಳ ಕ್ೆೈಯಲ್ಲಿ ಪೆನ್ -ಪೆೇಪರ , ಅಧಿಕ್ನರ  
ಎಲಿವೂ ಇದೆ. ಅವರಿಗ ೆ ರಜೆಯ ದಿವಸಗಳನತನ ಉಪಯೇಗಿಸಿಕ್ೂೆಳುಿವುದಕ್ೆೆ ಕ್ೂೆಡತವುದಿಲಿ. 
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ಸಕ್ನಾರದಲ್ಲಿ second saturday   ದಿವಸ  ರಜೆ ಇದೆ.  ಜೊತ್ೆಗೆ  fourth saturday ಸಹ ರಜೆ 
ಕ್ೊಡಬೇೆಕ್ೆೆಂದತ ತಿೇಮನಾನ ಮನಡಿದನಾರ.ೆ ಇದತ ಪೊಲ್ಲೇಸ್  ಇಲನಖಗೆೆ ಅನಾಯವನಗತತ್ುದೆಯ್ಕೇ? 
ಪೊಲ್ಲೇಸ್  ಇಲನಖಯೆವರಿಗೆ fourth saturday ರಜೆ ಕ್ೊಡತತಿುದನಾರೆಯ್ಕೇ?  

      ಬೆೇರ ೆಸಕ್ನಾರಿ ರ್ೌ ಕರರ ರಿೇತಿ ಪೊಲ್ಲೇಸ್  ಇಲನಖಯೆ ರ್ೌಕರರನತನ ಪರಿಗಣರೆ್ ಮನಡತತಿುಲಿ. 
ಈ ಇಲನಖಯೆವರಿಗ ೆ weekly off ರಜೆಯನತನ  ಕ್ೊಡತತಿುದನಾರೆಯ್ಕೇ? ರಜೆ ಕ್ೊಡತವೆಂತ್ಹ  
ಭನನತವನರದೆಂದತ ಸಹ  ಇವರಿಗ ೆ ರಜೆಯನತನ ಕ್ೊಡತತಿುಲಿ. Weekly off ಇಲಿದಿರತವೆಂತ್ಹ ಏಕ 
ಮನತ್ರ ಇಲನಖ ೆಇದತ.  SI and ASI ಗೆ weekly off ಇಲಿ.  ಅೆಂದರೆ, ವನರದ 7 ದಿವಸಗಳು 
ಕ್ೆಲಸ ಮನಡಬೇೆಕ್ೇೆ?  ತಿೆಂಗಳ 30 ದಿವಸಗಳು ಕ್ೆಲಸ ಮನಡಬೇೆಕ್ೆೇ? ವನರದಲ್ಲಿ 6 ದಿವಸ  ಮನಡಿದ 
ಮೇಲ,ೆ  automatic ಆಗಿ ನಮಾ weekly off ಸಿಗಬೆೇಕತ. ಅದತ ನಮಾ ಹಕತೆ.  ಆ  ರಜೆಯ  
ಜೊತ್ೆಗೆ with wages ಸಿಗಬೆೇಕತ.  ಆದರೆ, ಇದನತನ ಈ ಇಲನಖಯೆಲ್ಲಿ ಕ್ೂೆಡತತ್ನುರಯೆ್ಕೇ? Weekly 
off ಇಲಿದಿರತವೆಂತ್ಹ ಏಕ ಮನತ್ರ ಇಲನಖ,ೆ  ಇಲ್ಲಿ ರಜೆಗಳ ೆಇಲಿ.  

         Head Constable ನೆಂದ  ASI ಆಗಿ Promotion  ಆದ ಕ್ೊಡಲೇೆ  ಇವರ   
allowances ಗಳನತನ cut ಮನಡಿಬಡತತ್ನುರೆ. 24 ಗೆಂಟೆಗಳ ಕ್ನಲ ಡೂಯಟ್ಟ ಮನಡತತಿುದನಾರೆೆಂದತ 13 
ತಿೆಂಗಳ ವೆೇತ್ನ  ಇದತಾದನತನ promotion ಆದ ಕ್ೊಡಲೇೆ ಹರೆ್ನರಡೂವರ ೆ ತಿೆಂಗಳ ಸೆಂಬಳ 
ಕ್ೊಡತತ್ನುರ.ೆ 15 ದಿವಸಗಳದತಾ ಕಟ  ಮನಡಿಬಡತತ್ನುರ.ೆ ಹನಗನದರೆ, ಅವರತ ದೊಡಾ 
ಅಧಿಕ್ನರಿಯನಗತತ್ನುರೆಯ್ಕೇ? ಅವರ ಕ್ೆೈಯಲ್ಲಿ ಏರೆ್ೇನತ powers ಕ್ೊಟ್ಟಿದನಾರೆ? Head Constable 
ಆದವರಿಗೆ FIR ಮನಡತವ ಅಧಿಕ್ನರ ಬಟಿರ,ೆ ಬೆೇರ ೆಏನತ ಅಧಿಕ್ನರ ಕ್ೂೆಟ್ಟಿದನಾರೆ? ಅವರನತನ ಎಲೂಿ 
ಅರ್ನರ್ಥವನಗಿ ಬದಿಾರತವೆಂತ್ಹ ಹೆಣದ ಹತಿುರ ಕತ್ಾವಯಕ್ೆೆ ಹನಕ್ಕರತತ್ನುರೆ.  ಆ ಹೆಣದ ಹತಿುರ ಅವರ 
ಸೆಂಬೆಂಧಿಕರತ ಇರತತ್ನುರ.ೆ ಇವರತ ಅೆಂತ್ಹವರ ಎದತರಿಗಲೆನಿ ಕತ್ಾವಯ ಮನಡತತಿುರತತ್ನುರೆ. ಅವರತ  ಆ 
ರಿೇತಿ ಹೆಣ ಕ್ನಯತವ ಕ್ಲೆಸದಿೆಂದ ಹಿಡಿದತ ನಮಾ ಶನಸಕರ, ಸಚಿವರ, ರ್ನಯಯಧಿೇಶರ, Hon’ble 
Governor ರವರ ಮರ್ ೆ ಕ್ನಯತವೆಂತ್ಹ ಜವನನರನಗಿದನಾರ.ೆ  ಅೆಂತ್ಹವರ ವೆೇತ್ನವನತನ cut 
ಮನಡಿದನಾರ.ೆ  ಅವರಿಗೆ promotion ಆದ ಕೂಡಲೇೆ 15 ದಿವಸಗಳ ಸೆಂಬಳವನತನ cut ಮನಡತತ್ನುರೆ.   
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      ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮತೆಂಚೆ ಅವರಿಗ ೆ risk allowance ಎೆಂದತ ಕ್ೂೆಡತತಿುದಾರತ.   
ಇದರ ಬಗೆೆ ಮನನಯ ಗೃಹ ಮೆಂತಿರಯವರತ ಮತ್ತು ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ quote ಮನಡಿದನಾರೆ. 
ಗಲನಟೆಯನದ ಜನಗಗಳಲ್ಲಿ ಹೊೇಗಿ ನಲತಿವವರತ ಯನರತ?  ಕ್ೆೇವಲ Constable ಗಳು ಮನತ್ರ 
ಹೊೇಗತತ್ನುರೆಯ್ಕೇ? ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಹೂೆೇಗತವುದಿಲಿವೆೇ? ASI, Head Constable ರವರತ 
ಹೊೇಗತವುದಿಲಿವೆೇ?  ಆದರ,ೆ allowance ಅನತನ ಕ್ೊಡತವೆಂತ್ಹ ಸೆಂದಭಾದಲ್ಲಿ Police 
Constable ಹೆಚಿಚಗೆ, ASI ಗೆ ಕಡಿಮ ಕ್ೊಡತತ್ನುರ ೆ ಏಕ್ೆ?  ಅವರಿಗೆ risk ಕಡಿಮ ಇದೆಯ್ಕೇ? 
ಎದತರಗಡೆಯಿೆಂದ ಕಲತಿ ಹೊಡೆಯತವವನತ  Constable ಗೆ ಮನತ್ರ ಹೂೆಡಯೆತತ್ೆುೇರ್,ೆ Head 
Constable and ASI ಗಳಿಗೆ ಹೂೆಡಯೆತವುದಿಲಿವೆೆಂದತ ತಿೇಮನಾನ ಮನಡಿ ಹೊಡೆಯತತ್ನುರ್ೆಯ್ಕೇ? 
ಈ ತ್ರಹದ disparity in wages, ನಮಾ ಸೆಂವಿಧನನದ ಅನತಚೆಿೇದ 14 ರಲ್ಲಿ ತ್ನರತ್ಯಮ 
ಮನಡತವೆಂತಿಲಿ ಎೆಂದತ ಇದೆ.  ಅದತ ನಮಾ  ಹಕತೆ. Wages ಎೆಂದರೆ, it is including 
allowances. ಆದರ,ೆ ಕ್ೇೆೆಂದರ ಮತ್ತು ರನಜಯ ಸಕ್ನಾರದ  ಕ್ನಯಿದೆಗಳನತನ ಈ ಇಲನಖ ೆviolate 
ಮನಡತತ್ುದೆ.  ಇದರ ಬಗೆೆ ವಿವರವನಗಿ ಇರ್ೂೆನಮಾ ಅವಕ್ನಶ ಕ್ೊಟಿರೆ, ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ೆುೇರ್ೆ.   

      ESI (Employees State Insurance) ಇದರಲ್ಲಿ  wages  ಎೆಂದರೆ,  With all 
remuneration… allowance ಅನತನ ಏಕ್ೆ  ಕಟ  ಮನಡತತ್ನುರ?ೆ  ESI Act ನಲ್ಲಿ ಹೆೇಳುವೆಂತ್ಹ 
ಕ್ನನೂನತನ ಸಹ ಪನಲರೆ್ ಮನಡತವುದಿಲಿ. Minimum Wages Act ನಲ್ಲಿ ಹೆೇಳಿದಾರೂ ಸಹ 
ಮನಡತವುದಿಲಿ.  ಈ ಕ್ನನೂನತಗಳನತನ ಸಕ್ನಾರ ತ್ೆಂದಿದೆ. ನಮಾ ದೆೇಶದ ಮಣಿಾನ ಕ್ನನೂನತಗಳನತನ 
ಹೊರತ್ತಪಡಿಸಿ ಪೂೆಲ್ಲೇಸ್  ಇಲನಖ ೆಏರ್ನದರೂ ಇದಯೆ್ಕೇ? ಪೂೆಲ್ಲೇಸರತ ಈ ದೆೇಶದ ಪರಜಗೆಳ ೆಅಲಿವೆೇ?   
ಅವರತ ಸಕ್ನಾರದ ರ್ೌಕರರ ೆಅಲಿವೆೇ? Minimum Wages Act ನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ  ಏನತ ಹೆೇಳುತ್ುದ?ೆ 
ರ್ನನತ ವಿವರವನಗಿ ಹೆೇಳುವುದಿಲಿ. Payment of wages Act ಅನತನ ಪೂೆಲ್ಲೇಸರತ ಬರೆದಿದನಾರ?ೆ 
ಇದತ ನಮಾ ದೆೇಶದ ಕ್ನನೂನತ. Payment of Wages Act ಮನಡಿದನಾರೆ. ESI, Article 14 of 
the Constitution ಅನತನ violate ಮನಡತತ್ನುರ.ೆ ಇದನತನ ಪೊಲ್ಲೇಸ್  ಇಲನಖಯೆಳಗೆ ಪರಶೆನ 
ಮನಡತವುದಿಲಿ. ಇದನತನ redressal ಮನಡತವೆಂತ್ಹ  ಕಮಟ್ಟ ಇದೆ.  ಯನರನದರೂ ಪೂೆಲ್ಲೇಸರತ 
ನನಗ ೆ ತ್ನರತ್ಮಯ ಆಗಿದ ೆ ಎೆಂದತ ಆ ಕಮಟ್ಟಗೆ ಅಜಿಾ ಹನಕ್ಕಬಟಿರ,ೆ ಅವರತ ಉಳಿಯತತ್ನುರೆಯ್ಕೇ? 
ಏರ್ನದರೂ ತ್ನರತ್ಮಯವನದರೆ  ಅದನತನ ಕ್ೆೇಳುವೆಂತ್ಹ ವಯವಸೆಾ ಇದೆಯ್ಕೇ?  ಒೆಂದತ ವೆೇಳೆ,  ಅವರತ 
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ಏರ್ನದರೂ Redressal Committee ಯ ಮತೆಂದೆ ಅಜಿಾ ಹನಕ್ಕದನಾರೆೆಂದರ,ೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅವರತ  
ಸತ್ುರತ,  ಅವರತ suicide ಮನಡಕ್ೂೆೆಂಡ ಎೆಂದತ ಅರ್ಥಾ.  ಹನಗನಗಿ, ಇವರನತನ ಯನರತ ಪರಶೆನ 
ಮನಡತವುದಿಲಿ. ಈ ಮಣಿಾನ ಕ್ನನೂನತಗಳು ಉಲಿೆಂಘರ್ೆಯನಗಿ ವರದಿ ಬರತತ್ುದೆ, ಅದರೆಂತ್ ೆ
ಸೆಂಬಳವನತನ ನಗಧಿ ಮನಡತತಿುೇರನ?  ಇದತ  ಹೆೇಗ ೆಸನಧಯ? ಆ ಕ್ನರಣಕ್ನೆಗಿ  “ಔರನದೆರ  ವರದಿ” ಯ 
ಬಗೆೆ ಬಹಳ  ದಿೇಘವನಗಿ ಚಚೆಾ  ಮನಡಬೇೆಕ್ನಗತತ್ುದೆ.  ಮನನಯ ಗೃಹಮೆಂತಿರಯವರತ ಕ್ನಯಬರೆ್ಟ ಗೆ 
ಹೊೇಗತತ್ನುರೆೆಂದತ ತ್ರನತ್ತರಿಯಲ್ಲಿ ರ್ನನತ ನನನ nut and bolt ಅನತನ ಬದಲನವಣ್ ೆ
ಮನಡಿಕ್ೊಳುಿವುದಕ್ೆೆ ಆಗತವುದಿಲಿ.   

     ಶ್ರೇ  ಮರಿತಿಬೆುೇಗೌಡ (ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್ೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ,  ಇದಕ್ೆೆ ನಮಾ ಸಹಕ್ನರ 
ಇದೆ.  ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಎಷತಿ  ಗೆಂಟೆಯನದರೂ ಪರವನಗಿಲಿ, ಅವರತ ಮನತ್ರ್ನಡಲ್ಲ.  ಇದತ ಬಹಳ 
ಒಳೆಿಯ ವಿಚನರ. ಇದರ ಬಗೆೆ ರ್ನವು ಒಳೆಿಯ ಉತ್ುರವನತನ ನರಿೇಕ್ೆ ಮನಡೂೆೇಣ.  

    ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮರಿತಿಬೆುೇಗೌಡರವರೇೆ, ಈ ರಿೇತಿ ಮಧೆಯ ಎದತಾ ಮನತ್ರ್ನಡಬೆೇಡಿ. ಅವರತ 
ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದನಾರ ೆಅಲಿವೇೆ; ತ್ನವು ದಯವಿಟತಿ ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂೆಳಿಿ.  

                              (ಗೊೆಂದಲ) 

     ಶ್ೇ  ಮರಿತಿಬೆುೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಗೃಹ ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರ ಕ್ೂೆಟಿ 
ಮೇಲ,ೆ ರ್ನನತ ಎರಡತ ನಮಷಗಳ ಕ್ನಲ ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಅವಕ್ನಶ ಕ್ೊಡಿ ಎೆಂದತ ಕ್ೆೇಳಿದರ,ೆ ತ್ನವು  
ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂೆಳಿಿ ಎೆಂದತ ಹೆೇಳುತಿುೇರಿ.  ರ್ನನತ ಅದರ ಬಗೆೆ ಮನತ್ರ್ನಡಬೆೇಕತ. 

(ಗೊೆಂದಲ) 

    ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮರಿತಿಬೆುೇಗೌಡರವರೇೆ.  ಅವರತ  ನಯಮ 68 ರಡಿ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದನಾರ.ೆ   

(ಗೊೆಂದಲ) 

   ಶ್ರೇ  ಮರಿತಿಬೆುೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ,  ರ್ನನತ  ನಯಮ 68 ರ ವಿಷಯದ ಬಗೆೆ ಯ್ಕೇ  
ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ  
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     ಶ್ರೇ  ಆಯನೂರತ ಮೆಂಜತರ್ನಥ :- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ಇದನತನ conclude 
ಮನಡತವ ಕಡಗೆ ೆಹೂೆರಡತತ್ೆುೇರ್ೆ.  ಮನನಯ ಗೃಹ ಸಚಿವರಿಗೆ ಕ್ನನೂನತಗಳು ಬಹಳ ಚೆರ್ನನಗಿ  ಗೊತಿುದ.ೆ  
ಅವರತ ಕ್ೆೇವಲ ಅವರ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಹೆೇಳಿದೆಂತ್ಹ interpretation ಅನತನ ಮನತ್ರ 
ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳಿಬನರದತ. ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಸನಮನನಯ ಜ್ಞನನವನತನ ಪರಯೇಗ ಮನಡಬೇೆಕತ. ಅವರತ 
ಬಡವರ ಪರವನಗಿ ಹೊೇರನಟ ಮನಡಿದೆಂತ್ಹವರತ, ನನಗ ೆಅವರ ಬಗೆೆ ಒಳೆಿಯ ಗೌರವ ಇದೆ,  

    ಶ್ರೇ ಯತ.ಬ.ವೆೆಂಕಟೆೇಶ  :- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಗೃಹ ಮೆಂತಿರಯವರತ ಪೂತಿಾ 
ಜ್ಞನರೆ್ೇೆಂದರ, ಅದರ ಬಗೆೆ ಚಿೆಂತ್ ೆಬೆೇಡ. 

    ಶ್ರೇ  ಆಯನೂರತ ಮೆಂಜತರ್ನಥ :- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, promotion  ಎೆಂದರೆ, ಯನವ 
ಹೆಂತ್ದಲ್ಲಿಯೂ  ಯನವ remuneration cut ಆಗಬನರದತ. ಅದತ ಹೆಚಿಚಗೆ ಆಗಬೆೇಕತ. ಆ ಕ್ನರಣಕ್ೆೆ 
promotion to a workman; is extend only to motivating his…. for higher 
responsibilities…. ಅನತನ ಏತ್ಕ್ನೆಗಿ ಕ್ೊಡತತ್ನುರೆ? Promotion is not an automatic. 
There are judgements. “It is given to the most deserving persons, taking 
into account his seniority, attendance, merit work performance, attitude 
towards his subordinates etc.” ಇವೆಲಿವನತನ ಆಧರಿಸಿಕ್ೊೆಂಡತ promotion ಅನತನ 
ಕ್ೊಡತತ್ನುರ.ೆ ಯನರ ಮತಲನಜಿಗೂ promotion ಅನತನ  ಸೇೆವೆಯಲ್ಲಿ ದನನವನಗಿ ಕ್ೊಡತವುದಿಲಿ.  
ಅೆಂತ್ಹ promotion ಅನತನ ಕ್ೊಟನಿಗ, allowances cut  ಮನಡತತ್ನುರೆಯ್ಕೇ?  “Who should 
be able to take the organization forward along with other” ಆ ಕ್ಲೆಸವನತನ ASI 
ರವರತ ಮನಡತವುದಿಲಿವೆೇ? ಇವರತ ಅವರ ಮನಸಿೆನೆಂತೆ್  ನಡದೆತಕ್ೊಳುಿವುದಿಕ್ೆೆ ಆಗತತ್ುದೆಯ್ಕೇ? “The 
main objective of the promotion is to achieve individual goals and to 
achieve the organizational goals.  Then the promotion is affected.  The 
service and employment condition should be increasing level.” ಇದತ ನನನ 
ಉವನಚ ಅಲಿ. ಈ ದೆೇಶದಲ್ಲಿ ಬೆೇರ ೆಬೆೇರ ೆLabour Courts, Tribunals, High Court and 
Supreme Court ಗಳು  ಮನಡಿರತವೆಂತ್ಹ comments ಗಳು.  ನಮಾ ಇಚೆಿ ಬೆಂದೆಂತೆ್ 
ವರದಿಗಳನತನ, ನಮಾ ಇಚೆಿ ಬೆಂದೆಂತ್ ೆ ಆದೆೇಶಗಳನತನ ಹೊರಡಿಸತವುದಕ್ೆೆ ಆಗತವುದಿಲಿ. ಸಕ್ನಾರಗಳು 
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ಸತತ್ೊುೇಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಆಳುತಿುವೆ.  ಆದರೆ, ಕ್ನನೂನತ ಮತ್ತು ಸೆಂವಿಧನನದ ಮೇಲ ೆನಡದೆತಕ್ೂೆೆಂಡರ,ೆ 
ಈ ರಿೇತಿಯ ಅರ್ನಯಯಗಳು, disparity ಗಳು ಆಗತವುದಿಲಿ. ಆ ಕ್ನರಣಕ್ೆೆ higher scale ಗೆ 
ಹೊೇಗಬೇೆಕ್ೆೆಂದತ ಹೆೇಳುತ್ನುರ.ೆ “His salary and the prerequisites should be on the 
higher scale.” ಸದನದಲ್ಲಿ ಗೃಹ ಕ್ನಯಾದಶ್ಾಯವರತ ಸಹ ಇದನಾರೆ.  

                                                (ಮತೆಂದತ.,)  

(762) 30-03-2022 (6.20) ಎೆಂವಿ-ಬಎನ್ಎಸ್ 

(ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಾತಿ) 

ಶ್ರೇ ಆಯನೂರತ ಮೆಂಜತರ್ನಥ  (ಮತೆಂದತ):_ 

ಇದತ ಕ್ೆೇವಲ ಬೆೇಡಿಕ್ೆ ಅಲಿ. Humanitarian ground ನಲ್ಲಿ natural justice  ಕ್ೂೆಡಬೇೆಕತ. 
ಈಗ ಯನವುದೊೇ ಒೆಂದತ ವರದಿ ತ್ಪನಪಗಿದಾರೆ, ಅವರತ ಅದರ ಮರತಪರಿಶ್ೇಲರೆ್ಗ ೆ ಒೆಂದತ 
ಸಮತಿಯನತನ ಮನಡಲ್ಲ. ಅೆಂದರೆ, ಮತ್ೊುೆಂದತ ಸಮತಿಯನತನ ಮನಡಲ್ಲ. ಈ ಸಮತಿಯ ವರದಿ 
ಸೆಂಪೂಣಾವನಗಿ ಸರಿಯಿಲಿ. ಇದತ ಅರ ೆಸತ್ಯವನಗಿದೆ. ಅಧಾ ಲನಭದನಯಕವನಗಿದೆ. ಇದರಿೆಂದ ಕ್ೆಳಗಿನ 
ಹೆಂತ್ದವರಿಗ ೆಅರ್ನಯಯವನಗಿದೆ.  

ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆುೇಗೌಡ (ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕೆ್ೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಆಯನೂರತ 
ಮೆಂಜತರ್ನಥ ರವರೆ, ಸಮತಿ ನೇಡಿರತವ ವರದಿ ಸರಿಯಿದೆ. ಆದರೆ, ಸಕ್ನಾರ ವರದಿಯನತನ ಅನತಷ್ನಾನ 
ಮನಡತವನಗ ತ್ಪತಪ ಮನಡಿದನಾರ,ೆ ವರದಿಯನತನ ಸರಿಯನಗಿ ಅನತಷ್ನಾನ ಮನಡಲ್ಲಲಿ. 

ಶ್ರೇ ಆಯನೂರತ ಮೆಂಜತರ್ನಥ  (ಪದವಿೇಧರರ ಕ್ ೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ 
ವರದಿಯನತನ ಓದತತಿುದಾೆೇರೆ್. ಬೆೇರ ೆ ರನಜಯದ ಸಿಸಿಮ  ಅನತನ ಅಧಯಯನ ಮನಡಿದ ಮೇಲ,ೆ ನಮಾ 
ರಿಸವ ಾ ಪೊಲ್ಲೇಸ್ ನವರನತನ ಐದರಿೆಂದ ಆರತ ವಷಾವನದ ಮೇಲೆ inter exchange  ಮನಡಬೇೆಕತ. 
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ಅವರನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆೆಂಡತ ಖೆೈದಿಗಳ ರಿೇತಿ ವನಯನ್ ನಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸತವುದಲಿ. ತ್ರಬೇೆತಿ ಇಲಿದೆಂತ್ಹ 
ಹೊೇಮ  ಗನಡ್ ಾಗಳಿೆಂದ ರಸೆುಗಿಳಿಸಿ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡಿಸಿಕ್ೂೆಳುಿತ್ನುರೆ. ಆದರೆ, ಕಮನೆಂಡೊ ತ್ರಬೇೆತಿ 
ಆಗಿರತವೆಂತ್ಹವರಿಗೆ crisis  ಗಳಲ್ಲಿ ಲನಠಿ ಚನಜ ಾ ಮನಡಿ ನಯೆಂತಿರಸತವವರನತನ ವನಯನ್ ನಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿ 
ಅವರನತನ ಇಸಿಪಟ  ಆಡತವುದಕ್ೆೆ ಬಟ್ಟಿರತತ್ನುರ.ೆ ರ್ನವು ಹೆೇಳಿದೆಂತ್ ೆ ಶ್ ಹನಕ್ಕಕ್ೂೆೆಂಡತ ಲಟಿ ಕ್ೆೈಯಲ್ಲಿ 
ಹಿಡಿದತಕ್ೂೆೆಂಡತ ಬನ ಎನತನತ್ನುರೆ. ಆ ರಿೇತಿ ಲನಠಿ ಹಿಡಿಯತವೆಂತ್ಹವರಿಗೆ allowance  ಕ್ೊಡತವುದಕ್ೆೆ 
ಹೊೇಗತವುದಿಲಿ. ಅದರ ಬದಲ್ಲಗ ೆರಿಸವ ಾ ಪೂೆಲ್ಲೇಸ್ ನವರತ ಕೆಂಪೂಯಟರ  ಪರಿೇಕ್ೆ ಪನಸ್  ಮನಡಬೇೆಕತ. 
ಇಲಿದೆ ಇದಾರ ೆಮತೆಂದಿನ ಬನರಿ ಇನ್ ಕ್ಕರಮೆಂಟ  ಮತ್ತು ಅವರ ಪರಮೇಷನ್ ಕಡಿತ್ವನಗತತ್ುದೆ. ಹನಗನದರೆ, 
ಅವರನತನ ಸೆಿ ೇಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿದನಾರಯೆ್ಕೇ? ಅವರಿಗೆ ಎಫ್ .ಐ.ಆರ. ಅಧಿಕ್ನರ ನೇಡಿದನಾರೆಯ್ಕೇ? ಅವರ 
ಕ್ೆೈಗೆ ದಪಪರ್ೆಯ ಲಟಿ ಮತ್ತು ಬೆಂದೂಕತ ಬಟಿರೆ ಇರ್ನೆೇನತ ನೇಡಿಲಿ. ಈಗ ಸನಮನನಯ ಜ್ಞನನ ಇರತವವರತ 
ಹೆೇಳಬೆೇಕತ, ಅವರತ ಕೆಂಪೂಯಟರ  ಏಕ್ೆ ಕಲ್ಲಯಬೆೇಕ್ೆೆಂದತ? ಸಕ್ನಾರಿ ಸೇೆವೆಯ “ಡಿ” ಗೂರಪ 
ರ್ೌಕರರಲೆಿರೂ ಕೆಂಪೂಯಟರ  ಕಲ್ಲಯಬೆೇಕ್ೆೆಂದತ ಹೆೇಳುತ್ನುರೆ. ಹನಗನದರೆ, ನಮೂಾರಿನ “ಡಿ” ಗೂರಪ  ಕಸ 
ಹೊಡಯೆತವವನಗೂ ಕೆಂಪೂಯಟರ  ಕಲ್ಲಸತತ್ನುರೆಯ್ಕೇ? ಈ ರಿೇತಿ ಹತಚತಚಚನಚಗಿ ಮನಡಿಕ್ೂೆೆಂಡತ 
ಹೊೇಗತತಿುದನಾರ.ೆ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನೇಡಿರತವ ಭತ್ೆಯಗಳಲ್ಲಿ ವಯತ್ನಯಸವನಗತವೆಂರ್ಥದತಾ ಈ ದೆೇಶದ 
Minimum Wages Act, 1948, Payment of Wages Act, 1936, Employees’ State 
Insurance Act, 1948, the Employees’ Provident Funds and Miscellaneous 
Provisions Act, 1952, ಇವೆಲಿವನೂನ ಸಹ ಉಲಿೆಂಘರ್ ೆ ಮನಡಿದೆಂತೆ್ ಆಗತತ್ುದೆ. ಇವರತಗಳು 
ಏರ್ನದರೂ ಕ್ನಮಾಕ ಕ್ನಯಿದೆಗ ೆ ಒಳಪಡತವುದನಗಿದಾರೆ, ಈ ಆಜೆ್ಞಯನತನ ಎೆಂದೂೆೇ ಹೂೆಡದೆತ 
ಹನಕತತಿುದಾರತ. ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಪೊಲ್ಲೇಸ್ ನವರತ ಇವರ ಮತೆಂದ ೆಬೆಂದತ ಹೆೇಳುವುದಿಲಿ. ಈಗ ಸಕ್ನಾರಿ 
ರ್ೌಕರರತ ಬೆೇಕ್ನದರೆ ಮತೆಂದ ೆಬರತತ್ನುರ.ೆ ಏಕ್ೆೆಂದರ,ೆ ಅವರಿಗೆ ಸೆಂಘಟರ್ೆ ಇದೆ. ಆದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಘಟರ್ ೆ
ಇಲಿ. ಆ ಕ್ನರಣಕ್ೊೆೇಸೆರ ಅವರತ ಸೆಂಘಟರ್ ೆಕಟ್ಟಿದನಗ, ಆ ಸೆಂಘಟರ್ಯೆನತನ ಬೆರೇಕ  ಮನಡಬೇೆಕ್ೆೆಂದತ 
ಅವರನತನ ಬೆಂಧಿಸಿ, ಒಳಗಡ ೆಇಟತಿ, ಈ ಸಮತಿಯನತನ ರಚರೆ್ ಮನಡಿದತಾ. ಮತೆಂಚೆ ಕ್ೂೆಡತತಿುರಲ್ಲಲಿ. 
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ಹನಗನದರೆ, ಈಗ ಸಿಕ್ಕೆರತವುದತ ಏನತ ಎೆಂದರೆ, ಏನತ ಸಿಕ್ಕೆಲಿ. ಉದನಹರಣ್ೆಗೆ; ಮರ್ಯೆ ಮತೆಂದ ೆಒಬುಳು 
ಭಿಕ್ಷತಕ್ಕ ಬರತತ್ನುಳೆ, ಮರ್ಯೆ ಮತೆಂದ ೆ ಕತಳಿತಿುದಾೆಂತ್ಹ ಸೂೆಸ ೆ ಹೆೇಳಿದಳೆಂತ್ೆ ಏನೂ ಇಲಿ ಮತೆಂದೆ 
ಹೊೇಗತ ಎೆಂದತ. ಅದಕ್ೆೆ ಭಿಕ್ಷತಕ್ಕ ಹೆೇಳಿದಳೆಂತ್ೆ, ನೇರೆ್ೇನತ ಸೂೆಸ ೆ ಅಲ್ಲಿ ಮರ್ೆಯ ಯಜಮನನ ಅತ್ುೆ 
ಕತಳಿತಿುದನಾಳೆ, ಅವರತ ಹೇೆಳಬೆೇಕತ ನೇನತ ಏನತ ಹೇೆಳುವುದತ ಎೆಂದತ, ಆಗ ಅವಳು ಅತ್ುೆ ಹತಿುರ 
ಕ್ೆೇಳಿದಳೆಂತ್ೆ, ಆಗ ಅತ್ೆು ಹೆೇಳಿದಳೆಂತ್ ೆ ಈಗ ಸರಿಯಿದೆ, ಅವಳು ಸೂೆಸೆ ಬೇೆಡವೆೆಂದತ ಹೇೆಳುವುದಕ್ೆೆ 
ಯನರತ? ರ್ನನತ ಅತ್ೆು ಹೆೇಳುತಿುದೆಾೇರೆ್ ಏನೂ ಇಲಿ ಹೊೇಗತ. ಅದಕ್ೆೆ ಇವರತ ಕ್ೆಳಗಿನವರತ 
ಕ್ೊಡತವುದಿಲಿವೆೆಂದತ ಉನನತ್ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳ ಸಮತಿ ಮನಡಿದರೆ, ಅವರತ ಕ್ೊಡತವುದಿಲಿವೆೆಂದಿದನಾರನ? ಆ 
ರಿೇತಿ ಅವರತ ಹೆೇಳುವುದಕ್ೆೆ ಏನತ ಅಧಿಕ್ನರವಿದೆ. ಅದಕ್ೆೆ ರ್ನನತ ಹೆೇಳುತಿುದೆಾೇರೆ್, ರ್ನನತ ಕ್ೊಡತವುದಿಲಿ 
ಹೊೇಗತ ಎನತನವೆಂತ್ಹ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ವರದಿ ಇದ.ೆ ಹನಗನಗಿ ವರದಿಯ ಬಗೆೆ ರಿಸವ ಾ ಪೂೆಲ್ಲೇಸ್ ನೆಂದ 
ಹಿಡಿದತ, DAR, CAR, ಏನವೆ ಎಲಿವನತನ ದಿೇಘಾವನಗಿ ಚಚೆಾ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ, ಎಲಿರನತನ ಸೇೆರಿಸಿಯ್ಕೇ 
ಮನಡೂೆೇಣ. ಮನನಯ ಗೃಹ ಮೆಂತಿರಗಳ ಆಳಿಾಕ್ೆ ಮತ್ತು ಸಿಸಿಮ  ಚೆರ್ನನಗಿದೆ. ರ್ನನತ ಅದನತನ ಖ್ೆಂಡರೆ್ 
ಮನಡತತಿುಲಿ. ರ್ನವು ಅವರ ಭರಷ್ನಿಚನರ ಮತ್ೂೆುೆಂದರ ಬಗೆೆ ಹೇೆಳುತ್ೆುೇವೆ. ಅವರ ಈ ಭತ್ೆಯಗಳನತನ 
ಕಸಿದತಕ್ೊೆಂಡರ,ೆ ಅವರತ ಇರ್ನೆೇನತ ಮನಡಬೇೆಕ್ೆೆಂದತ ಹೆೇಳಲ್ಲ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಆಯನೂರತ ಮೆಂಜತರ್ನಥ ರವರೆ, ಇದಕ್ೆೆ ಮನನಯ ಗೃಹ 
ಮೆಂತಿರಗಳು ಹೆೇಳುತ್ನುರೆ ಬಡಿ. 

ಶ್ರೇ ಆಯನೂರತ ಮೆಂಜತರ್ನಥ :- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈ ರಿೇತಿಯನದರೆ ಅವರತ 
ಭರಷ್ನಿಚನರ ಮನಡದ ೆ ಇರ್ನೆೇನತ ಮನಡಬೇೆಕತ. ಈಗ ಹಗಲತ ರನತಿರ ಕತ್ಾವಯ ನವಾಹಿಸತವವರ ಕ್ೈೆಗೆ 
ಬರತವೆಂತ್ಹ ಹಣವನತನ ಕಸಿದತಕ್ೊೆಂಡರ ೆ ಅವರತ ಏನತ ಮನಡಬೇೆಕತ? ಮನನಯ ಗೃಹ ಮೆಂತಿರಗಳೆೇ, 
ಬಜನಪತರದ ಕಡಯೆಿೆಂದ ಬೆೆಂಗಳೂರಿಗ ೆ ಬರತತ್ನುರೆ, ಅೆಂತ್ಹವರನತನ ರೆ್ೂೇಡತವುದಕ್ೆೆ ನಮಾ ಜೊತ್ೆ 
ಒೆಂದತ ಬನರಿ ಬೆಂದತ ರೆ್ೂೇಡಿ.  
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ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಆಯನೂರತ ಮೆಂಜತರ್ನಥ ರವರೆ, ರ್ನನತ ಬೆಳಗೆೆ 10.30ರಿೆಂದ 
ಪಿೇಠದಲ್ಲಿ ಕತಳಿತಿದಾೆೇರೆ್. ಹನಗನದರ,ೆ ನಮಾ ಪರಿಸಿಾತಿಯ ಬಗೆೆ ತ್ನವು ವಿಚನರ ಮನಡಿ.  

ಶ್ರೇ ಆಯನೂರತ ಮೆಂಜತರ್ನಥ :- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ನನನ ಪರಿಸಿಾತಿಯೂ ಸಹ ಅದೇೆ 
ರಿೇತಿಯನಗಿದೆ. ಈ ವಿಷಯವನತನ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕ್ೆೆ ಎಷತಿ ಹೂೆತಿುನೆಂದ ಕ್ನಯತತಿುದೆಾೇರ್ೆ. 
ಬಜನಪತರದಿೆಂದ ಬೆೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೂೆಸದನಗಿ ಬೆಂದೆಂತ್ಹವರಿಗೆ ಪೂೆಲ್ಲೇಸ್ ನವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿನ 
ಪೊಲ್ಲೇಸ್ ನವರತ ಏನನತನ ಹೆೇಳಿಕ್ೊಡತತ್ನುರೆೆಂದರ,ೆ ಇದತ ಹಣಿಾನ ಅೆಂಗಡಿ, ಇದತ ಗನಡಿ ಅೆಂಗಡಿ 
ಮತ್ೊುೆಂದತ ಅೆಂಗಡಿ ಎೆಂದತ ತ್ೂೆೇರಿಸಿ, ಅವರತ ಹೆೇಗ ೆ ವಸೂಲ್ಲ ಮನಡಿಕ್ೂೆೆಂಡತ ಬರಬೇೆಕ್ೆೆಂದತ 
ಹೆೇಳಿಕ್ೂೆಡತತ್ನುರೆ. ಅೆಂದರೆ, ಅವರತ ವಸೂಲ್ಲ ಮನಡಿಕ್ೂೆೆಂಡತ ಬೆಂದತ ಅಲ್ಲಿನ ಅಧಿಕ್ನರಿಗ ೆನೇಡಬೆೇಕತ 
ಅವನತ ಮತ್ೂೆುಬು ಅಧಿಕ್ನರಿಗೆ ನೇಡಬೆೇಕತ. ರ್ನವು ಒಳೆಿಯ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳನದ ಎಸ್.ಪಿ., ಡಿ.ವೆೈ.ಎಸ್ .ಪಿ. 
ಗಳನತನ ರೆ್ೂೇಡಿದಾೆೇವೆ ಮತ್ತು ಬೆೇರೂೆಬು ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳನತನ ಸಹ ರೆ್ೂೇಡಿದೆಾೇವೆ. ಅವರತ ಜಿಲೆಿಗ ೆಬರತತಿುದಾ 
ಹನಗೆ ಯನರೊ ಒಬು ಸಬ್  ಇನ್ ಸಪೆಕಿರ  ಅರ್ಥವನ ಇನ್ ಸಪೆಕಿರ ಗಳನತನ ಬಹಳ ಚೆರ್ನನಗಿ 
ಇಟತಿಕ್ೂೆೆಂಡಿರತತ್ನುರೆ. ಅವರಿಗ ೆ ಎಲನಿ ರಿೇತಿಯಲೂಿ ಸಹ ರಕ್ಷಣ್ ೆ ಮನಡತತ್ನುರ.ೆ ಏಕ್ೆೆಂದರ,ೆ ಅವರೆ್ೇ 
direct link between S.P. and lower officer. ಅದತ ಕ್ೊರೆ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿಯವರಗೆ ೆಹೊೇಗಿರತತ್ುದೆ 
ಎೆಂದರೆ, ಬೆಳಗೆೆ ಹನಲತ ಮತ್ತು ತ್ರಕ್ನರಿ ಹಿಡಿದತಕ್ೂೆೆಂಡತ ಹೊೇಗತವ ಮಟಿಕ್ೆೆ ಹೂೆೇಗಿರತತ್ುದೆ. ಅವರತ 
ಆ ರಿೇತಿ ಏಕ್ೆ ಮನಡತತ್ನುರೆೆಂದರೆ, ತ್ನವು ಮನಡಿದ ತ್ಪಪನತನ ಮತಚಿಚಕ್ೂೆಳುಿವುದಕ್ೆೆ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳನತನ 
ಇಟತಿಕ್ೂೆಳುಿತ್ನುರೆ. ಆದರೆ, ತ್ಪತಪ ಮನಡತವುದತ, ಸನಮನನಯ ಜನರ ಹತಿುರ, ಅವರ ಸೆಂಬಳ ಸನರಿಗಗೆೆ 
ಕ್ೆೈಹನಕ್ಕದರೆ, ಈಗ ಅವರಿಗೆಂತ್ತ ಅಧಿಕ್ನರವಿಲಿ ಅವರತ ಬಟತಿಕ್ೂೆಡತವುದಿಲಿ, suspend  ಆಗತತ್ನುರ.ೆ 
ರ್ನನತ ಒಬು ಶನಸಕರ್ನಗಿ ಈ ಸದನದಲ್ಲಿ ಹೆೇಳುತಿುದೆಾೇರ್ೆ, ಮತೆಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದನತನ ಮನಡದೇೆ 
ಇದಾರ,ೆ ಒಬು ಶನಸಕರ್ನಗಿ ಸಕ್ನಾರದ ವಿರತದಿ, ಈಗ ಭತ್ೆಯಯ ಬಗೆೆ ಮನಡಿರತವುದತ ರ್ೌಕರ ವಿರೂೆೇಧಿ 
ಇದತ. ಶೆ್ೇಷಣ್ೆಯ ಪರ, exploitation ಮನಡತತಿುದನಾರೆೆಂದತ ರ್ನನತ ರ್ನಯಯನೆಂಗದಲ್ಲಿ 
ನೆಂತ್ತಕ್ೂೆಳಿಬೆೇಕ್ನಗತತ್ುದೆ. ಏಕ್ೆೆಂದರ,ೆ ರ್ನಯಯ ಸದನದಲೂಿ ಸಿಗಲ್ಲಲಿ ಮತ್ತು ಅದನತನ ಕ್ೊಡತವುದಕ್ೆೆ 
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ಆಗತವುದಿಲಿವೆೆಂದರೆ, ಒೆಂದತ ಬನರಿ ಈ ದೆೇಶದ ಕ್ನನೂನತಗಳ ಟೆಸಿಿೆಂಗ  ಆಗಿಬಡಲ್ಲ. ಪೊಲ್ಲೇಸ್  ಇಲನಖ ೆ
ಇನತನ Britishers’  colonial system  ನಲ್ಲಿ ಇದೆಯೇ? ಅರ್ಥವನ ಈ ಪರಜನತ್ೆಂತ್ರ ವಯವಸೆಾಯಲ್ಲಿ 
ಬೆಂದಿದೆಯೇ ಎನತನವುದನತನ ಪರಿೇಕ್ ೆ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಅವಕ್ನಶವನಗತತ್ುದೆ. ಈಗ ಎಲಿರಿಗೂ ಒೆಂದೇೆ 
ರಿೇತಿಯ ಭತ್ೆಯಗಳನತನ ಕ್ೊಡತತ್ುೆೇರೆ್ ಮತ್ತು ಪರಮೇಷನ್  ಜನಸಿುಯನದರ ೆ ಅದನತನ ಕಡಿಮ 
ಮನಡತವುದಿಲಿವೆೆಂದತ, ನನಗ ೆ ಮನನಯ ಗೃಹ ಮೆಂತಿರಗಳು ಒೆಂದೇೆ ಒೆಂದತ ಮನತ್ತ ಹೇೆಳಿದರ ೆ ಸನಕತ. 
ಮನನಯ ಗೃಹ ಮೆಂತಿರಗಳು ಮರೆ್ನಯವರಗೆ ೆ ನನನ ಹನಗೆಯ್ಕೇ ಶನಸಕರನಗಿದಾರತ. ಅವರಿಗೂ ಸಹ 
ನಮಾೆಂತ್ಯೆ್ಕೇ ‘sitting charge’  ಎೆಂದತ ಎರಡತ ಸನವಿರ ರೂಪನಯಿಗಳನತನ ನೇಡತತ್ನುರ.ೆ 
ಶನಸಕರಿಗ ೆ ‘Travelling allowance’ ೩೦ ರೂಪನಯಿಗಳನತನ ಕ್ೊಡತತ್ನುರ.ೆ ಈಗ ಅವರಿಗೆ 
ಪರಮೇಷನ್  ಆದಮೇಲ ೆ ಎಷತಿ ಕ್ೂೆಡತತ್ನುರ?ೆ ಒಬು ಸಚಿವರಿಗೆ ಎಷತಿ ಸಿಗತತ್ುದ?ೆ ಅವರಿಗೆ 
ಕಡಿಮಯನಗಿದೆಯ್ಕೇ? ಈಗ ಅವರತ ಸಚಿವರನಗಿದನಾರ,ೆ ಅವರಿಗೆ ಸಕ್ನಾರದ ಕ್ನರತ, ಪೊಲ್ಲೇಸ್ ನವರತ 
ಹಿೆಂದ ೆಮತೆಂದೆ ಇದತಾ, ಅವರ ಕ್ನರಿನ ಬನಗಿಲನತನ ತ್ಗೆೆಯತತ್ನುರೆೆಂದತ ಏರ್ನದರೂ ಮನನಯ ಸಚಿವರಿಗೆ 
ಭತ್ೆಯ ಕಡಿಮಯನಗಿದೆಯ್ಕೇ? ರ್ನಳೆಯ ದಿವಸ ಅವರತ ಇನತನ ಮೇಲೆ ಹೂೆೇದರ ೆ ಅವರ ಭತ್ೆಯ 
ಕಡಿಮಯನಗತತ್ುದೆಯ್ಕೇ? ಇವರ ಕ್ೆೈಕ್ೆಳಗೆ ಯನರೊೇ ಸಚಿವನಲಯದವರತ ಇರತತ್ನುರ.ೆ ಅವರತ 
ಉಪಕ್ನಯಾದಶ್ಾ ಅರ್ಥವನ ಕ್ನಯಾದಶ್ಾಯನದರ ೆ ಅವರಿಗೆ ಏರ್ನದರೂ ಭತ್ಯೆ 
ಕಡಿಮಯನಗತತ್ುದೆಯ್ಕೇ? ಹನಗನಗಿ ಬೆೇರ ೆ ಇಲನಖಗೆಳಲ್ಲಿ ಮೇಲ ೆ ಹೊೇದ ಹನಗ ೆ ಅವರ perks 
ಜನಸಿುಯನಯನದರೆ, ಈ ಪೊಲ್ಲೇಸ್ ನವರತ ಪನಪ ಏನತ ಅರ್ನಯಯ ಮನಡಿದನಾರ?ೆ ಹನಗನಗಿ ಗತಲನಮ 
ಸೆಂತ್ನನವನತನ ಬೆಳೆಸತವುದತ ಬೆೇಡ. ಈಗ allowance ಕ್ೊಡತತ್ುೆೇರೆ್ ಎನತನವೆಂತ್ಹ ಒೆಂದತ natural 
justice  ಅನತನ ಸದನದಲ್ಲಿ ಮನನಯ ಗೃಹ ಮೆಂತಿರಗಳಿದನಾರ ೆಮತ್ತು ಗೃಹ ಇಲನಖಯೆ ಕ್ನಯಾದಶ್ಾಗಳು 
ಇದನಾರ.ೆ ಇದನತನ humanitarian ground ನಲ್ಲಿ consider  ಮನಡಲ್ಲ. ರ್ನನತ ಹತ್ನುರತ ಸನವಿರ 
ಪೊಲ್ಲೇಸ್ ನವರ ಪರವನಗಿ ಕ್ೆೈಮತಗಿದತ ಮನನಯ ಗೃಹ ಸಚಿವರಲ್ಲಿ ಪನರರ್ಥಾರ್ ೆ ಮನಡಿಕ್ೊಳುಿತ್ುೆೇರೆ್. 
ಪೊಲ್ಲೇಸ್ ನವರತ ಬನಯಿ ಇಲಿದ ಪನರಣಿಗಳು. ಅದಕ್ೆೆ ಅವರತ ಸಿಟತಿ ಹತಿು ಬೆೇರಯೆವರಿಗ ೆ
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ಹೊಡೆಯತತ್ನುರ.ೆ ಇವರತ ಅವರಿಗೆ ತ್ೊೆಂದರ ೆ ಕ್ೊಡತತ್ನುರ,ೆ ಅದಕ್ೆೆ ಅವರತ ಸಿಟತಿ ಹತಿು ಅಡಾ 
ಬೆಂದೆಂತ್ಹವರಿಗ ೆ ಲನಠಿ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆೆಂಡತ ಬನರಿಸತತ್ನುರೆ. ಹನಗನಗಿ, ಆ humiliation  ಒಳಗಡ,ೆ 
ಅವರಿಗೆ ರಜೆ ಕ್ೂೆಡತವುದಿಲಿ. ಕ್ೆಳಗಿನವರತ weekly off  ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಳಿಬೇೆಕ್ನದರೆ, ರ್ನಲತೆ ಬನರಿ 
ಕ್ೆೇಳಬೆೇಕತ. ಮೇಲ್ಲನ ಅಧಿಕ್ನರಿ ರಜೆ ನೇಡಿದರೆ ಮನತ್ರ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಳಿಬೇೆಕತ. ಇಲಿವನದರೆ ಇಲಿ. ಈ 
ರಿೇತಿಯ ಹಿೆಂಸೆಗಳ ಮಧಯೆ ನರಳುತಿುರತವೆಂತ್ಹ ಈ ಸಮತದನಯದ ರಕ್ಷಣ್ಯೆನತನ ಮನಡಬೇೆಕತ. 
ನನನನತನ ಮತ್ತು ಮನನಯ ಗೃಹ ಮೆಂತಿರಗಳನತನ ಒಳೆಿಯವರೆೆಂದತ ಮನನಯ ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದವರತ ಸಹ 
ನೆಂಬದನಾರ.ೆ ಆ ನೆಂಬಕ್ೆಯನತನ ರ್ನನತ ಮತ್ತು ಮನನಯ ಗೃಹ ಮೆಂತಿರಗಳು ಸಹ ಉಳಿಸಿಕ್ೊಳಿಬೇೆಕತ. 
ಅದಕ್ೆೆ ಮನನಯ ಗೃಹ ಮೆಂತಿರಗಳು ಒೆಂದತ ಒಳೆಿಯ ತಿೇಮನಾನ ಹೇೆಳಲ್ಲ.  

ಶ್ರೇ ಬ.ಕೆ್.ಹರಿಪರಸನದ   (ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ 
ಅವರಿೆಂದ ಸಪಷ್ಟ್ಿಕರಣ ಕ್ೆೇಳುತಿುಲಿ. ರ್ನನತ ಮನತ್ರ್ನಡಿ ನನನ ಮನತ್ನತನ ಮತಗಿಸತತ್ೆುೇರೆ್. ದಯವಿಟತಿ 
ನನಗ ೆಒೆಂದತ ಅವಕ್ನಶ ನೇಡಿ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರ ೆ ತ್ಮಗೆ ಎಷತಿ ಬನರಿ ಅವಕ್ನಶ 
ನೇಡತವುದತ. ಆಯಿತ್ತ ಈಗ ಏರೆ್ೆಂದತ ಹೆೇಳಿ. 

ಶ್ರೇ ಬ.ಕೆ್.ಹರಿಪರಸನದ  :- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ನಯಮ 68 ರಡಿ ರ್ನವು ಕ್ೆಲವು 
ವಿಚನರಗಳನತನ ಪರಸನುಪ ಮನಡತವುದತ, ಸಕ್ನಾರದಿೆಂದ ಪರಿಣ್ನಮಕ್ನರಿಯನದೆಂತ್ಹ ಉತ್ುರ 
ಬರತತ್ುದೆೆಂದತ. ಮನನಯ ಆಯನೂರತ ಮೆಂಜತರ್ನಥ ರವರತ ಔರನದೆರ  ವರದಿ ವಿಚನರದ ಬಗೆೆ ಏನತ 
ಹೆೇಳಿದನಾರೆ, ಆ ಸಮಸೆಯಗೆ ಪರಿಹನರ ಬೆೇಕತ. ಈಗ ಎರಡೂವರ ೆಗೆಂಟೆ ಚಚೆಾ ಮನಡಿದನಾರೆೆಂದತ ತ್ನವೆೇ 
ಹೆೇಳಿದಿಾೇರಿ. ಅವರತ ಭರಷ್ನಿಚನರಕ್ೆೆ ಯನವ ರಿೇತಿ ಕಡಿವನಣ ಹನಕ್ಕ ಅದನತನ ಯನವ ರಿೇತಿ ನಯೆಂತ್ರಣ 
ಮನಡತತ್ೆುೇವೆೆಂದತ, ಸಮಸೆಯಗೆ ಏರ್ನದರೂ ಪರಿಹನರ ಹೆೇಳಿದನಾರೆಯ್ಕೇ? ಇದಕ್ೆೆ 
ಪರಿಣ್ನಮಕ್ನರಿಯನದೆಂತ್ಹ ಉತ್ುರ ಬೇೆಕತ. ರ್ನವು ಏರೆ್ೇನತ ಪರಸನುಪ ಮನಡಿದೆಾೇವೆ ಮತ್ತು ಏರೆ್ೇನತ 
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ಪರಶೆನಗಳನತನ ಕ್ೆೇಳಿದೆಾೇವೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಪರಿಣ್ನಮಕ್ನರಿಯನದೆಂತ್ಹ ಉತ್ುರ ನೇಡತವುದಕ್ೆೆ ಮನನಯ ಗೃಹ 
ಮೆಂತಿರಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ. ಸತಮಾರೆ್ ಅದನತನ ಬಟತಿ ಬೆೇರ ೆಎಲನಿ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದತ ಬೆೇಕ್ನಗಿಲಿ. 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಗೃಹ ಮೆಂತಿರಗಳು ತ್ನವು ಉತ್ುರ ಹೆೇಳಿ. 

ಶ್ರೇ ಅರಗ ಜ್ಞನರ್ೆೇೆಂದರ (ಗೃಹ ಸಚಿವರತ) :- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 2016ರೆ್ೇ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ 
ಈ ಔರನದೆರ  ಸಮತಿ ರಚರೆ್ಯನಯಿತ್ತ. ಅದತ 2019ರಿೆಂದ ಜನರಿಗ ೆಬರತವೆಂತ್ ೆಸಮತಿಯತ ವರದಿ 
ನೇಡಿದೆ. ಅದರ ಪರಕ್ನರ ಪೊಲ್ಲೇಸ್  ಕ್ನನ್ ಸೆಿ ಬಲ್ ಗಳು 42757, ಹೆಡ್  ಕ್ನನ್ ಸೆಿ ಬಲ್ ಗಳು 27111, 
ಅಸಿಸೆಿೆಂಟ  ಸಬ್  ಇನ್ ಸಪೆಕಿರ ಗಳು 9030, ಪೂೆಲ್ಲೇಸ್  ಇನ್ ಸಪೆಕಿರ ಗಳು 1511 ಮತ್ತು ಎಸ್ .ಪಿ. (ರ್ನನ್  
ಐಪಿಎಸ್) 127 ಜನರತ. ಒಟತಿ 80536 ಅಧಿಕ್ನರಿ ಮತ್ತು ಸಿಬುೆಂದಿಗಳಿಗೆ ಲನಭ ಸಿಕ್ಕೆದೆ. ಆದರೆ, ಇನತನ 
ಸಾಲಪ ಜನರತ ಇದನಾರ.ೆ Disparity  ಆಗಿದ ೆಎೆಂದತ ಹೆೇಳುವೆಂರ್ಥದತಾ. ಅದರ ಬಗೆೆ ಆರ್ಥಾಕ ಇಲನಖ ೆ
ಮತ್ತು ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮೆಂತಿರಗಳ ಜೊತ್ೆ ಚಚಾೆಯನಗಿ, ಒೆಂದತ ಸತತಿುನ ಮನತ್ತಕತ್ೆಯನಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 
ನಮಾ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಸಹ ಇದನಾರ.ೆ ಅದಕ್ೆೆ ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಿೆಂತ್ೆ ಒೆಂದತ ಹೆಂತ್ಕ್ೆೆ ಬರತತ್ೆುೇವೆ. 
ಔರನದೆರ   ವರದಿಗಿೆಂತ್ ಮದಲತ ಭತ್ೆಯಗಳು ಬಹಳ ಕಡಿಮ ಇದಾವು. ಹನಗನಗಿ ಆ ಭತ್ೆಯಗಳನತನ 
ಪರಿಷೆರಣ್ ೆಮನಡಿ, ಸಮವಸರ ಭತ್ೆಯ 500/- ರೂಪನಯಿಗಳು, ಸನರಿಗ ೆಭತ್ೆಯ 600/- ರೂಪನಯಿಗಳಿವೆ. 
ಈಗ ಕಷಿ ಪರಿಹನರ ಭತ್ೆಯಗಳಲ್ಲಿ ಅನತಯನಯಿಗಳಿಗೆ 2,000/- ರೂಪನಯಿಗಳು, ಕ್ನನ್ ಸೆಿ ಬಲ್ ಗಳಿಗ ೆ
3,000/- ರೂಪನಯಿಗಳು, ಪೊಲ್ಲೇಸ್  ಸಬ್  ಇನ್ ಸಪೆಕಿರ ಗೆ 1,000/- ರೂಪನಯಿಗಳಿವೆ. ಏಕ್ೆೆಂದರ,ೆ 
ಅವರ ಸನಯಲರಿ ಜನಸಿು ಇರತತ್ುದೆೆಂದತ.  

ಶ್ರೇ ಆಯನೂರತ ಮೆಂಜತರ್ನಥ :- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಸನಯಲರಿ ಮತ್ತು ಭತ್ೆಯಗೂ ಏನತ 
ವಯತ್ನಯಸ? ಹನಗನದರೆ, House Rent Allowance  ಎಲಿವನತನ ಕಡಿಮ ಮನಡತತ್ನುರಯೆ್ಕೇ? ಈಗ 
ಭತ್ೆಯಗೂ ಇದಕೂೆ ಏನತ ಸೆಂಬೆಂಧವಿದ?ೆ ನನಗ ೆ ಮನನಯ ಗೃಹ ಸಚಿವರ ಬಗೆೆ ಗೌರವವಿದ,ೆ ಮನನಯ 
ಸಚಿವರಿಗೆ ಬರೆದತ ಕ್ೊಟ್ಟಿರತವೆಂತ್ಹ ಮನಹಿತಿ ಸರಿಯಿಲಿ.  
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(763) 30.03.2022 06.30 LL-BNS 

(ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಾತಿ) 

ಶ್ರೇ ಆಯನೂರತ ಮೆಂಜತರ್ನಥ (ಮತೆಂದತ):- 

ಭತ್ೆಯಯನತನ ಹೆೇಗ ೆ ಕಡಿಮ ಮನಡತತ್ನುರ?ೆ ವೆೇತ್ನ ಜನಸಿು ನೇಡತತಿುದೆಾೇವೆೆಂದತ ಭತ್ೆಯಯನತನ 
ಕಡಿತ್ಗೊಳಿಸತವುದಕ್ೆೆ ಅವಕ್ನಶವಿದೆಯ್ಕೇ? ಅದೆೇ ರಿೇತಿ ೧೩ ತಿೆಂಗಳು ಕ್ೂೆಡತವೆಂತ್ಹ ವೆೇತ್ನವನತನ ೧೨ 
೧/೨ ತಿೆಂಗಳಿಗ ೆನಲ್ಲಿಸತವುದಕ್ೆೆ ಅವಕ್ನಶವಿದೆಯ್ಕೇ? ಅದತ ಹೆೇಗ ೆಆಗತತ್ುದೆ?  

ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆುೇಗೌಡ(ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್ೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಕಷಿ ಪರಿಹನರ ಎೆಂದರೆ, ನನಗೆ 
ಒೆಂದತ ರಿೇತಿಯ ಕಷಿ, ಮನನಯ ನಸಿೇರ  ಅಹಾದ ರವರಿಗ ೆಒೆಂದತ ರಿೇತಿಯ ಕಷಿ ಹನಗೂ ಮನನಯ ಗೃಹ 
ಸಚಿವರಿಗೆ ಒೆಂದತ ರಿೇತಿಯ ಕಷಿ ಬರತತ್ುದೆಯ್ಕೇ? ಒೆಂದೇೆ ವೃೆಂದದಲ್ಲಿ ಕ್ಲೆಸ ಮನಡತವವರಿಗೆ 
ಒೆಂದೂೆೆಂದತ ರಿೇತಿಯ ಕಷಿ ಇರತತ್ುದೆಯ್ಕೇ?  

ಶ್ರೇ ಅರಗ ಜ್ಞನರೆ್ೇೆಂದರ(ಗೃಹ ಸಚಿವರತ):- ಮನನಯ ಮರಿತಿಬೆುೇಗೌಡರೇೆ, ಒೆಂದತ ನಮಷ ರ್ನನತ 
ನನನ ಉತ್ುರವನತನ ಪೂಣಾಗೊಳಿಸತತ್ೆುೇರ್ೆ.  

ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆುೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಕಷಿ ಪರಿಹನರ ಭತ್ೆಯಯನತನ ಒಬುರಿಗ ೆ ೩ 
ಸನವಿರ ರೂಪನಯಿ ಮತ್ೂೆುಬುರಿಗೆ ೨ ಸನವಿರ ರೂಪನಯಿ ಕ್ೊಡತವುದನತನ ನಲ್ಲಿಸಿ, ಎಲಿರಿಗೂ ಒೆಂದೇೆ 
ರಿೇತಿಯ ಕಷಿ ಪರಿಹನರ ಭತ್ೆಯ ನೇಡಬೆೇಕತ. 

ಶ್ರೇ ಅರಗ ಜ್ಞನರ್ೆೇೆಂದರ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಕ್ನನೂನತ ಮತ್ತು ಸತವಯವಸೆಾ 
ಕ್ನಪನಡತವೆಂತ್ಹ ಸನನವೆೇಶದಲ್ಲಿ ಯನವನಗಲೂ ಸಹ ಪೊಲ್ಲೇಸ್  ಕ್ನನ್ ಸೆಿೇಬಲ್ ಗಳು ಮತೆಂದಿನ 
ಸನಲ್ಲನಲ್ಲಿ ನೆಂತ್ತ, ಯೇಧರ ರಿೇತಿ ಕ್ನಯಾನವಾಹಿಸತತ್ನುರೆ. ಆದರೆ, ಪಿ.ಎಸ್ .ಐ.ಗಳು ಪೂೆಲ್ಲೇಸ್  
ಕ್ನನ್ ಸೆಿ ೇಬಲ್ ಗಳಿಗಿೆಂತ್ಲೂ ಸಾಲಪ ಹಿೆಂದ ೆ ಇರತತ್ನುರ.ೆ ಆದತದರಿೆಂದ, ಪೂೆಲ್ಲೇಸ್  ಕ್ನನ್ ಸೆಿ ೇಬಲ್ ಗಳು 
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ಮತೆಂದಿನ ಸನಲ್ಲನಲ್ಲಿ ನಲತಿವುದರಿೆಂದ ಹೆಚಿಚನ ಅವಘಡಕ್ೆೆ ತ್ತತ್ನುಗತವೆಂತ್ಹ ಸೆಂದಭಾ ಇರತತ್ುದ ೆಎನತನವ 
ದೃಷ್ಟ್ಿಯಿೆಂದ ಅವರಿಗೆ ೩ ಸನವಿರ ಕಷಿ ಪರಿಹನರ ಭತ್ೆಯಯನತನ ನೇಡಲನಗತತ್ುದೆ.  

(ಗೊೆಂದಲ) 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಏನತ ಉತ್ುರ ನೇಡತತ್ನುರೆ, ದಯಮನಡಿ ಮದಲತ 
ಅದನತನ ಎಲಿರೂ ಕ್ೇೆಳಿ. 

ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆುೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಕಲೆಿೇಟತ ಮತೆಂದೆ ನೆಂತಿರತವವರಿಗೆ ಜನಸಿು 
ಬದಿಾರತತ್ುದೆ ಹನಗೂ ಹಿೆಂದ ೆನೆಂತಿರತವವರಿಗ ೆಕಡಿಮ ಬದಿಾರತತ್ುದೆಯ್ಕೆಂದತ ಹೆೇಳುತಿುದನಾರ.ೆ ಕಷಿ ಪರಿಹನರ 
ಭತ್ೆಯ ಎೆಂದರೆ ಎಲಿರಿಗೂ ಒೆಂದೇೆ. ಇಲಿವನದರೆ, ಕಷಿ ಪರಿಹನರ ಭತ್ೆಯಯನತನ ಪೊಲ್ಲೇಸರಿಗ ೆ ಮನತ್ರ 
ನೇಡಿ, ಉಳಿದವರಿಗೆ ನೇಡಬನರದತ.  

ಡನ: ವೆೈ.ಎ. ರ್ನರನಯಣಸನಾಮ(ಸಕ್ನಾರದ ಮತಖ್ಯ ಸಚೆೇತ್ಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 
ಮನನಯ ಸಚಿವರಿಗೆ ಉತ್ುರ ನೇಡಲತ ಅವಕ್ನಶ ನೇಡಿ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಮರಿತಿಬೆುೇಗೌಡರೇೆ, ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರ ನೇಡತವನಗ 
ಮಧಯದಲ್ಲಿ ಈ ರಿೇತಿ ಮನತ್ರ್ನಡಿದರೆ ಹೆೇಗ?ೆ  

ಶ್ರೇ ಅರಗ ಜ್ಞನರ್ೆೇೆಂದರ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅರೆ್ೇಕ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಸಭ ೆಮನಡಿ 
ಚಚಿಾಸಿದ ನೆಂತ್ರ, ಆರ್ಥಾಕ ಇಲನಖಯೆಿೆಂದ ಸಕ್ನಾರಿ ಆದೆೇಶ ಆಗಿರತತ್ುದ.ೆ ಆದತದರಿೆಂದ, ಶ್ರೇ 
ಆಯನೂರತ ಮೆಂಜತರ್ನಥ ರವರತ ಬೇೆರ ೆಬೇೆರೆ ವಿಷಯಗಳನತನ ಪರಸನುಪ ಮನಡಿರತತ್ನುರ.ೆ ಅದರ ಬಗೆೆ 
ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮೆಂತಿರಗಳ ಜೊತ್ೆ ಮನತ್ರ್ನಡಿ, ಅದನತನ ಪತನರ  ಪರಿಶ್ೇಲರೆ್ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಪರಯತ್ನ 
ಮನಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ  
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ಶ್ರೇ ಆಯನೂರತ ಮೆಂಜತರ್ನಥ :- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಗೃಹ ಸಚಿವರತ ಈ 
ಸಮಸೆಯಯನತನ ಸರಿಪಡಿಸತತ್ನುರೆೆಂಬ ನೆಂಬಕ್ೆಯಿೆಂದ ರ್ನನತ ಈಗ ಕತಳಿತ್ತಕ್ೊಳುಿತ್ೆುೇರೆ್.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಆಯಿತ್ತ, ನಮಗೂ ಮತ್ತು ಮನನಯ ಸಚಿವರಿಗೂ ಹೊೆಂದನಣಿಕ್ ೆ ಇದೆ. 
ಹನಗನಗಿ, ತ್ನವು ಅವರ ಜೊತ್ೆ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗೆೆ ನೆಂತ್ರ ಮನತ್ರ್ನಡಿಕ್ೂೆಳಿಿ.  

ಶ್ರೇ ಆಯನೂರತ ಮೆಂಜತರ್ನಥ :- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಪೊಲ್ಲೇಸ್  ಕ್ನನ್ ಸೆಿ ೇಬಲ್ ಗಳು 
ಮತೆಂದಿನ ಸನಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಇರತತ್ನುರೆೆಂದರೆ, ಎಷತಿ ಅಡಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಹಡೆ್  ಕ್ನನ್ ಸೆಿೇಬಲ್ ಗಳಿರತತ್ನುರ ೆಹನಗೂ 
ಎಷತಿ ಅಡಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ.ಗಳು ಇರತತ್ನುರ?ೆ  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಆಯನೂರತ ಮೆಂಜತರ್ನಥ ರವರೆೇ, ಸನಕತ ದಯಮನಡಿ 
ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂೆಳಿಿ.  

ಶ್ರೇ ಆಯನೂರತ ಮೆಂಜತರ್ನಥ :- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಗೃಹ ಸಚಿವರ ಮೇಲ ೆ
ಭರವಸ ೆಇಟತಿ ರ್ನನತ ಈಗ ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂೆಳುಿತಿುದೆಾೇರ್ೆ.  

 

12. ಸನರನೆಂಶ 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುನ 146ರೆ್ೇ ಅಧಿವೆೇಶನದಲ್ಲಿ ನಡದೆಿರತವ 
ಕ್ನಯಾಕಲನಪಗಳ ವಿವರವನತನ ಸದನಕ್ೆೆ ತಿಳಿಸಲತ ಇಚಿಿಸತತ್ೆುೇರ್ೆ. ಪರಸತುತ್ ಅಧಿವೇೆಶನವು 
ದಿರ್ನೆಂಕ:14.02.2022 ರಿೆಂದ 22.02.2022 ರವರಗೆ ೆಹನಗೂ ದಿರ್ನೆಂಕ: 04.03.2022 ರಿೆಂದ 
30.03.2022 ರವರೆಗೆ ಒಟತಿ ೨೬ ದಿನಗಳು ಅೆಂದರ,ೆ 120.14 ಗೆಂಟೆ ನಡಸೆಲನಗಿರತತ್ುದೆ.  
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ದಿರ್ನೆಂಕ: 14.02.2022 ರೆಂದತ ಬಳೆಗೆೆ 11.00 ಗೆಂಟೆಗೆ ಘನತ್ೆವತೆ್ು ರನಜಯಪನಲರತ ವಿಧನನ 
ಮೆಂಡಲದ ಉಭಯ ಸದನಗಳನತನದೆಾೇಶ್ಸಿ ಭನಷಣ ಮನಡತವುದರೂೆೆಂದಿಗ ೆ ಪನರರೆಂಭಗೊೆಂಡಿತ್ತ. 
ವೆಂದರ್ನ ನಣಾಯದ ಮೇಲೆ 2.41 ಗೆಂಟೆಗಳು ಚಚೆಾ ನಡಸೆಿ ದಿರ್ನೆಂಕ: 22.02.2022 ರೆಂದತ 
ರನಜಯಪನಲರ ಭನಷಣಕ್ೆೆ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದೆಂತ್ ೆವೆಂದರ್ನಪಾಣ್ನ ನಣಾಯವನತನ ಸದನವು ಅೆಂಗಿೇಕರಿಸಿತ್ತ. 
ಕಳೆದ ಅಧಿವೆೇಶನದಿೆಂದಿೇಚಗೆೆ ನಧನರನದ ಗಣಯರತಗಳಿಗ ೆಸದನವು ತ್ನನ ಸೆಂತ್ನಪವನತನ ವಯಕುಪಡಿಸಿತ್ತ.  

ಕಳೆದ ಅಧಿವೆೇಶನದಲ್ಲಿ ವರದಿಯನತನ ಒಪಿಪಸಿದ ನೆಂತ್ರ ರನಷರಪತಿಯವರಿೆಂದ ಹನಗೂ 
ರನಜಯಪನಲರಿೆಂದ ಒಪಿಪಗೆ ಪಡದೆ ವಿಧೆೇಯಕಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನತನ ಕ್ನಯಾದಶ್ಾಯವರತ ಮೆಂಡಿಸಿದರತ.  

ದಿರ್ನೆಂಕ: 04.03.2022ರೆಂದತ ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮೆಂತಿರಯವರತ 2022-23ರೆ್ೇ ಸನಲ್ಲನ 
ಆಯವಯಯ ಅೆಂದನಜತಗಳನತನ ಒಪಿಪಸಿದರತ. ಆಯವಯಯ ಅೆಂದನಜತಗಳ ಮೇಲೆ ಸತಮನರತ 27.17 
ಗೆಂಟೆಗಳ ಕ್ನಲ ಚಚಾೆ ನಡಸೆಿ, ದಿರ್ನೆಂಕ: 18.03.2022 ರೆಂದತ ಸಕ್ನಾರದಿೆಂದ ಉತ್ುರಿಸಲನಯಿತ್ತ.  

ಸಭೆಯ ಮತೆಂದಿಡಲನಗತವ ಕ್ನಗದ ಪತ್ರಗಳ 01, 02, 03, 04 ಮತ್ತು 05ರೆ್ೇ ಪಟ್ಟಿಗಳನತನ 
ಮೆಂಡಿಸಲನಯಿತ್ತ.  

ಸದಸಯರತಗಳ ಖನಸಗಿ ವಿಧೆೇಯಕ ಮತ್ತು ನಣಾಯಗಳ ಸಮತಿಯ ಮದಲರೆ್ೇ, ಎರಡರೆ್ೇ 
ಹನಗೂ ಮೂರರೆ್ೇ ವರದಿಯನತನ ಮೆಂಡಿಸಲನಯಿತ್ತ. ಮನನಯ ಶನಸಕರನದ ಶ್ರೇ ಯತ.ಬ. ವೆೆಂಕಟೆೇಶ  
ಅವರತ ಮೆಂಡಿಸಿದ ಖನಸಗಿ ನಣಾಯವನತನ ಸಕ್ನಾರವು ನೇಡಿದ ಉತ್ುರದ ಮೇರಗೆ ೆಹಿೆಂಪಡೆದಿರತತ್ನುರೆ. 
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನ ಮೆಂಡಲದ ಸಾಳಿೇಯ ಸೆಂಸೆಾಗಳ ಮತ್ತು ಪೆಂಚನಯತ  ರನಜ  ಸೆಂಸೆಾಗಳ ಸಮತಿಯ 
೩೫ರ್ೇೆ ವರದಿಯನತನ, ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುನ ಸಕ್ನಾರಿ ಭರವಸಗೆಳ ಸಮತಿಯ 48ರೆ್ೇ ವರದಿ ಹನಗೂ 
ವಿಧನನ ಮೆಂಡಲದ ಸಭಯೆ ಮತೆಂದಿಡಲನದ ಕ್ನಗದ ಪತ್ರಗಳ ೩೭ರೆ್ೇ ವರದಿಯನತನ ಸದನಕ್ೆೆ 
ಒಪಿಪಸಲನಯಿತ್ತ.  
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ರನಜಯದಲ್ಲಿರತವ ಕಿಬ್ ಗಳ ಕ್ನಯಾವೆೈಖ್ರಿ ಪರಿಶ್ೇಲ್ಲಸಲತ ರಚಿಸಲನಗಿರತವ ವಿಶೆೇಷ ಸದನ ಸಮತಿ, 
ಗನರಮೇಣ್ನಭಿವೃದಿಿ ಇಲನಖೆಯಲ್ಲಿ ಕತಡಿಯತವ ನೇರತ ಹನಗೂ ರೆ್ೈಮಾಲಯ ಯೇಜರೆ್ಯಡಿ 
ಬಡತಗಡೆಯನದ ಹಣ ಬಳಕ್ೆಯನಗದಿರತವ ಬಗೆೆ ಪರಿಶ್ೇಲ್ಲಸಲತ ರಚಿಸಲನಗಿರತವ ವಿಶೆೇಷ ಜೆಂಟ್ಟ ಸದನ 
ಸಮತಿ ಹನಗೂ ರನಜಯದ ವಿವಿಧ ನಗಮಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಂಗನ ಕಲನಯಣ ಯೇಜರೆ್ಯಡಿ ಕ್ೆೈಗೂೆೆಂಡಿರತವ 
ಕ್ನಮಗನರಿಗಳಲ್ಲಿ ನಡದೆಿರತವ ಅವಯವಹನರಗಳ ಸೆಂಬೆಂಧ ಪರಿಶ್ೇಲ್ಲಸಿ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಲತ ರಚಿಸಲನಗಿರತವ 
ವಿಶೆೇಷ ಸದನ ಸಮತಿಗಳ ಕ್ನಲನವಧಿಯನತನ ವಿಸುರಿಸತವ ಪರಸನುವವನತನ ಮೆಂಡಿಸಿ ಸದನದ 
ಸಹಮತಿಯನತನ ಪಡಯೆಲನಯಿತ್ತ.  

ಕನನಡ ವಿಶಾವಿದನಯಲಯ(ಹೆಂಪಿ) ಗೌನಾೆಂಗ  ಕ್ೌನೆಲ್ ಗೆ ಚತರ್ನವಣ್ ೆನಡಸೆತವ ಬದಲತ ಮನನಯ 
ಸದಸಯರನತನ ರ್ನಮನದೆೇಾಶ್ಸಲತ ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರಿಗ ೆ ಅಧಿಕ್ನರ ನೇಡತವ ಪರಸನುವರೆ್ಯನತನ 
ಮೆಂಡಿಸಿ ಸದನದ ಸಹಮತಿಯನತನ ಪಡಯೆಲನಯಿತ್ತ.  

ಭನರತ್ ಲೆಕೆನಯೆಂತ್ರಕರತ ಮತ್ತು ಮಹನಲೆಕೆಪರಿಶೆ್ೇಧಕರತ ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜಯ ರಸೆು ಸತರಕ್ಷತ್ನ 
ಪನರಧಿಕ್ನರದ ಕ್ನಯಾನವಾಹಣ್ೆಯ ಕ್ನಯಾಕ್ಷಮತ್ೆ ಲೆಕೆಪರಿಶೆ್ೇಧರ್ನ ವರದಿ(ಸೆಂಖೆಯ-೫), 
ಪೆಂಚನಯತ  ರನಜ  ಸೆಂಸಾೆಗಳ ಮತ್ತು ನಗರ ಸಾಳಿೇಯ ಸೆಂಸೆಾಗಳ ಮೇಲ್ಲನ ಸೆಂಯೇಜಿತ್ ವನಷ್ಟ್ಾಕ 
ತ್ನೆಂತಿರಕ ಪರಿಶ್ೇಲರ್ನ ವರದಿ, ರನಜಯ ಸಕ್ನಾರದ ಹಣಕ್ನಸಿನ ವಯವಹನರಗಳ ಮೇಲ್ಲನ ವರದಿ 
(೨೦೨೨ರ್ೇೆ ವಷಾದ ವರದಿ ಸೆಂಖೆಯ-೧), ರನಜಯ ಹಣಕ್ ನಸತ ಸೆಂಸೆಾಗೆ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದ 2020-2021ರೆ್ೇ 
ಸನಲ್ಲನ ವರದಿ ಹನಗೂ ೨೦೨೧-೨೦೨೨ರ್ೇೆ ಸನಲ್ಲನ ಪೂರಕ ಅೆಂದನಜತಗಳ (ಮೂರರೆ್ೇ ಹನಗೂ 
ಅೆಂತಿಮ ಕೆಂತ್ತ) ವರದಿಯನತನ ಮೆಂಡಿಸಲನಯಿತ್ತ.  

ಶ್ರೇ ಕ್ೊೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ ಅವರನತನ ಸಭನರ್ನಯಕರರ್ನನಗಿ ರೆ್ೇಮಕ ಮನಡಿರತವ ಬಗೆೆ, 
ಶ್ರೇ ಬ.ಕ್.ೆ ಹರಿಪರಸನದ  ಅವರನತನ ಮನನಯ ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರರ್ನನಗಿ ಮನನಯತ್ ೆನೇಡಿರತವ ಬಗೆೆ 
ಹನಗೂ ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶ  ಕ್.ೆ ರನಥೊೇಡ್  ಅವರನತನ ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ಮತಖ್ಯ ಸಚೇೆತ್ಕರರ್ನನಗಿ ರೆ್ೇಮಕ 
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ಮನಡಿರತವ ಬಗೆೆ ಹನಗೂ ಡನ: ಕ್.ೆ ಗೊೇವಿೆಂದರನಜ  ಅವರನತನ ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುನಲ್ಲಿ ಕ್ನೆಂಗೆರಸ್  ಪಕ್ಷದ 
ಉಪರ್ನಯಕರರ್ನನಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿರತವ ಬಗೆೆ ಮತ್ತು ಡನ: ವೆೈ.ಎ. ರ್ನರನಯಣಸನಾಮ ಅವರನತನ ಸಕ್ನಾರಿ 
ಮತಖ್ಯ ಸಚೇೆತ್ಕರರ್ನನಗಿ ರೆ್ೇಮಕ ಮನಡಿರತವ ಕತರಿತ್ತ ಸದನದಲ್ಲಿ ಪರಕಟ್ಟಸಲನಯಿತ್ತ.  

ಸದನದಲ್ಲಿ ದಿರ್ನೆಂಕ: 25.03.2022ರೆಂದತ ಸಕ್ನಾರವು ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜಯವು ಯೇಜಿಸಿರತವ 
ಮೇಕ್ೆದನಟತ ಕತಡಿಯತವ ನೇರತ ಮತ್ತು ಸಮತ್ೂೆೇಲನ ಜಲನಶಯ ಯೇಜರೆ್ಯ ಕತರಿತ್ತ ಅಧಿಕೃತ್ 
ನಣಾಯವನತನ ಮೆಂಡಿಸಿದತಾ ಸವನಾನತಮತ್ದಿೆಂದ ಅೆಂಗಿೇಕರಿಸಲನಗಿರತತ್ುದೆ.  

ಪರಸತುತ್ ಅಧಿವೇೆಶನದಲ್ಲಿ 2844 ಪರಶೆನಗಳನತನ ಸಿಾೇಕರಿಸಿದತಾ, ಅದರಲ್ಲಿ 405 ಪರಶೆನಗಳನತನ ಚತಕ್ೆೆ 
ಗತರತತಿನ ಪರಶೆನಗಳರ್ನನಗಿ ಅೆಂಗಿೇಕರಿಸಿದತಾ, ಅವುಗಳ ಪೆೈಕ್ಕ ೨೯೯ ಪರಶನೆಗಳಿಗೆ ಸದನದಲ್ಲಿ 
ಉತ್ುರಿಸಲನಯಿತ್ತ ಹನಗೂ ೨೧ ಪರಶೆನಗಳಿಗೆ ಸದನದಲ್ಲಿ ಉತ್ುರಗಳನತನ ಮೆಂಡಿಸಲನಯಿತ್ತ. ಲ್ಲಖಿತ್ 
ಮೂಲಕ ಉತ್ುರಿಸತವ ಒಟತಿ 2439 ಪರಶೆನಗಳ ಪೆೈಕ್ಕ ೧೮೮೬ ಪರಶೆನಗಳಿಗೆ ಸದನದಲ್ಲಿ ಉತ್ುರಗಳನತನ 
ಮೆಂಡಿಸಲನಯಿತ್ತ.  

ನಯಮ ೫೮ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಧಾಗೆಂಟ ೆ ಕ್ನಲನವಧಿ ಚಚೆಾಗನಗಿ ಒಟತಿ ೧೧ ಸೂಚರೆ್ಗಳನತನ 
ಸಿಾೇಕರಿಸಲನಗಿದತಾ, ಆ ಪೆೈಕ್ಕ ೦೬ ಸೂಚರೆ್ಗಳಿಗೆ ಸದನದಲ್ಲಿ ಚಚಿಾಸಲನಗಿರತತ್ುದೆ ಹನಗೂ ೦೨ 
ಸೂಚರೆ್ಗಳಿಗೆ ಉತ್ುರಗಳನತನ ಮೆಂಡಿಸಲನಯಿತ್ತ.  

ನಯಮ ೭೨ರಡಿಯಲ್ಲಿ ೨೧೫ ಸೂಚರೆ್ಗಳನತನ ಸಿಾೇಕರಿಸಿದತಾ, ಅವುಗಳ ಪೈೆಕ್ಕ ೩೧ ಸೂಚರೆ್ಗಳಿಗೆ 
ಉತ್ುರಿಸಲನಯಿತ್ತ ಹನಗೂ ೭೧ ಸೂಚರೆ್ಗಳಿಗೆ ಉತ್ುರಗಳನತನ ಮೆಂಡಿಸಲನಯಿತ್ತ.  

ನಯಮ ೩೩೦ರಡಿಯಲ್ಲಿ ೧೩೧ ಸೂಚರೆ್ಗಳನತನ ಸಿಾೇಕರಿಸಿದತಾ, ಅವುಗಳ ಪೆೈಕ್ಕ ೧೭ ಸೂಚರೆ್ಗಳಿಗೆ 
ಉತ್ುರಿಸಲನಯಿತ್ತ ಹನಗೂ ೪೦ ಸೂಚರೆ್ಗಳಿಗೆ ಉತ್ುರಗಳನತನ ಮೆಂಡಿಸಲನಯಿತ್ತ. 
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ಶ್ನಯ ವೆೇಳೆಯ ಒಟತಿ ೧೫೭ ಸೂಚರೆ್ಗಳ ಪೆೈಕ್ಕ ೩೭ ಸೂಚರೆ್ಗಳಿಗೆ ಸದನದಲ್ಲಿ ಉತ್ುರಿಸಲನಗಿದತಾ, 
೭೯ ಸೂಚರೆ್ಗಳಿಗೆ ಉತ್ುರಗಳನತನ ಸದನದಲ್ಲಿ ಮೆಂಡಿಸಲನಯಿತ್ತ.  

ನಯಮ ೫೯ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ೦೪ ಸೂಚರೆ್ಗಳನತನ ಸಿಾೇಕರಿಸಲನಗಿದತಾ, ಒೆಂದತ ಸೂಚರೆ್ಯನತನ 
ತಿರಸೆರಿಸಿದತಾ, ಮೂರತ ಸೂಚರೆ್ಗಳನತನ ನಯಮ ೬೮ಕ್ೆೆ ಪರಿವತಿಾಸಿದತಾ, ಆ ಪೆೈಕ್ಕ ಎರಡತ 
ಸೂಚರೆ್ಗಳನತನ ಚಚಿಾಸಿ ಉತ್ುರಿಸಲನಯಿತ್ತ.  

ನಯಮ ೬೮ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ೦೭ ಸೂಚರೆ್ಗಳನತನ ಸಿಾೇಕರಿಸಲನಗಿದತಾ, ಆ ಪೆೈಕ್ಕ ಎರಡತ 
ಸೂಚರೆ್ಗಳನತನ ಚಚಿಾಸಿ ಉತ್ುರಿಸಲನಯಿತ್ತ.  

ವಿಧನನ ಸಭೆಯಿೆಂದ ಅೆಂಗಿೇಕೃತ್ ರೂಪದಲ್ಲಿರತವ ೧೩ ವಿಧೆೇಯಕಗಳಿಗೆ ವಿಧನನ ಪರಿಷತ್ತು ತ್ನನ 
ಸಹಮತಿಯನತನ ನೇಡಿರತತ್ುದೆ.  

ಶ್ರೇ ಕೆ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ವಿಧನನ 
ಪರಿಷತಿುನ ೧೪೬ರೆ್ಯ ಅಧಿವೆೇಶನವು ನರೆಂತ್ರ ೨೬ ದಿನಗಳವರೆಗೆ ನಡದೆಿದತಾ ಒೆಂದತ ಐತಿಹನಸಿಕ ಎೆಂದತ 
ರ್ನನತ ಭನವಿಸತತ್ೆುೇರೆ್. ಅರೆ್ೇಕ ಸೆಂದಭಾಗಳಲ್ಲಿ ರ್ನವು ಪೂಣಾ ಪರಮನಣದಲ್ಲಿ ಬಜೆಟ  ಅಧಿವೆೇಶನದಲ್ಲಿ 
ಭನಗವಹಿಸಿದಾರೂ ಸಹ, ಕ್ೊರೆ್ಯ ನಗದಿತ್ ದಿನದವರಗೆೆ ರ್ನವು ಮತಟ್ಟಿರತವುದಿಲಿವೆನತನವುದತ ರ್ನನತ 
ಕೆಂಡತಕ್ೊೆಂಡಿರತವೆಂತ್ಹ ಮನಹಿತಿಯನಗಿರತತ್ುದೆ. ರ್ನನತ ೪ರೆ್ೇ ಬನರಿ ಶನಸಕರ್ನಗಿ ಈ ಮರ್ೆಗೆ 
ಬೆಂದೆಂತ್ಹ ಅನತಭವ ಇರತತ್ುದೆ. ಅಲ್ಲಿೆಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರಗೊ ಇಷತಿ ಸತದಿೇಘಾವನದ ಅವಧಿಯನತನ ಪರತಿ 
ಕ್ಷಣವನತನ ಸದಿಾನಯೇಗ ಮನಡಿಕ್ೊೆಂಡೆಂತ್ಹ ಇತಿುೇಚಿನ ವಷಾಗಳಲ್ಲಿ ಪರರ್ಥಮ ಅಧಿವೆೇಶನ ಎೆಂದತ 
ನನಗ ೆಅನನಸತತ್ುದೆ. ಆ ಕ್ನರಣಕ್ನೆಗಿ ಸಭನಪತಿ ಪಿೇಠದಲ್ಲಿರತವ ತ್ಮಾನತನ ಸೇೆರಿದೆಂತ್,ೆ ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ 
ರ್ನಯಕರನತನ ಮತ್ತು ಗೌರವನನಾತ್ ಮತಖ್ಯಮೆಂತಿರಗಳನತನ, ಮನನಯ ಕ್ನನೂನತ ಮೆಂತಿರಗಳನತನ ನಮಾ 
ಸಚಿವ ಸೆಂಪತಟದ ಎಲನಿ ಸದಸಯರನೂನ, ಮನಧಯಮದ ಗೆಳೆಯರನೂನ ಹನಗೂ ಸದನದ ಕ್ನಯಾಕಲನಪ 
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ಸತಗಮವನಗಿ ನಡಯೆಲತ ಅಹನಾಶ್ ದತಡಿದೆಂತ್ಹ ಎಲನಿ ಸಿಬುೆಂದಿ ವಗಾದವರನತನ ನಮಾ 
ಸಚಿವನಲಯದ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳಿಗೆ ಅಭಿನೆಂದರೆ್ಗಳನತನ ತ್ಮಾ ಮೂಲಕ ಸಲ್ಲಿಸತತಿುದೆಾೇರೆ್.  

ತ್ನವು ಉಲೆಿೇಖ್ ಮನಡಿರತವೆಂತೆ್, ಗಮನ ಸಳೆೆಯತವ ಸೂಚರೆ್ಗಳು, ನಯಮ ೩೩೦ರಡಿಯಲ್ಲಿ 
ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆೆಂಡಿರತವೆಂತ್ಹ ಸೂಚರೆ್ಗಳು, ರನಜಯದ ಅರೆ್ೇಕ ಜಾಲೆಂತ್ ಸಮಸೆಯಗಳು ಇವೆಲಿವೂ ಕೂಡ 
ಅತ್ಯೆಂತ್ ಅರ್ಥಾಪೂಣಾವನಗಿ ಈ ಸದನದಲ್ಲಿ ಚಚೆಾಗೆ ಬೆಂದಿರತತ್ುವ ೆಹನಗೂ ಅವುಗಳಿಗೆ ಪರಿಹನರವನತನ 
ಸಹ ಕೆಂಡತಕ್ೊಳಿಲನಗಿದೆ. ಮೇಕ್ೆದನಟತ ಕತಡಿಯತವ ನೇರಿನ ಯೇಜರೆ್ಯ ವಿಚನರದಲ್ಲಿ ಸಮತ್ೂೆೇಲನ 
ಜಲನಶಯ ಯೇಜರೆ್ ಕತರಿತ್ತ ರ್ನವು ಮೆಂಡಿಸಿರತವೆಂತ್ಹ ಸವನಾನತಮತ್ದ ನಣಾಯವನತನ ಎಲಿರೂ 
ಸಹ ಪಕ್ಷಬೆೇಧ ಮರೆತ್ತ, ಒಟನಿಗಿ ಇಡಿೇ ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜಯ ಕತಡಿಯತವ ನೇರಿನ ಯೇಜರೆ್ ಜೊತ್ ೆ
ಹನಗೂ ನಮಾ ರನಜಯದ ಜೊತ್ೆ ರ್ನವು ಇದೆಾೇವೆ ಎನತನವೆಂತ್ಹ ಭನವರೆ್ಗಳನತನ ವಯಕುಪಡಿಸತವುದಕ್ೆೆ ರ್ನನತ 
ಅತ್ಯೆಂತ್ ಗೌರವಪೂವಾಕವನದ ಅಭಿನೆಂದರೆ್ಯನತನ ಎಲನಿ ಪಕ್ಷದ ಸದಸಯರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸತತ್ೆುೇರೆ್.  

ನನಗ ೆಕತತ್ೂಹಲ ಆಗಿರತವುದೆೇರ್ೆೆಂದರೆ, ಹೊಸದನಗಿ ಆಯ್ಕೆಯನಗಿ ಬೆಂದಿರತವೆಂತ್ಹ ಸಾಳಿೇಯ 
ಸೆಂಸೆಾಗಳ ಕ್ೆೇತ್ರದ ಪರತಿನಧಿಗಳು. ಅರೆ್ೇಕ ಸನರಿ ಸತದಿೇಘಾ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದರ ಬಗೆೆ 
ಸೆಂಕ್ೊೇಚ ಇಟತಿಕ್ೂೆೆಂಡೆಂತ್ಹ ಉದನಹರಣ್ೆಯನತನ ರ್ನನತ ಕೆಂಡಿರತತ್ೆುೇರೆ್. ಆದರ,ೆ ಈ ಬನರಿ ಎಲನಿ 
ಪಕ್ಷದಿೆಂದ ಬೆಂದಿರತವೆಂತ್ಹ ಸಾಳಿೇಯ ಸೆಂಸೆಾಗಳ ಕ್ೇೆತ್ರದ ಪರತಿನಧಿಗಳು ಬಹಳ ಅರ್ಥಾಪೂಣಾವನಗಿ 
ಸದನದ ಕ್ನಯಾಕಲನಪಗಳಲ್ಲಿ ಭನಗವಹಿಸಿ, ಬಹತತ್ೇೆಕ ತ್ಮಾ ತ್ಮಾ ಕ್ೆೇತ್ರಗಳ ಸಮಸೆಯಗಳನತನ 
ಉಲೆಿೇಖ್ ಮನಡಿರತವುದತ ಹನಗೂ ಹೊಸದನಗಿ ಸದಸಯರನಗಿ ಬೆಂದಿದಾರೂ ಸಹ, ವಯವಸೆಾಯ ನಡತವೆ 
ಬಹಳ ಪರಿಪೂಣಾ ಯೇಚರೆ್ಗಳೊೆಂದಿಗ ೆಚಚಾೆಯಲ್ಲಿ ಭನಗವಹಿಸಿರತವುದತ ನನಗ ೆಖ್ತಷ್ಟ್ ತ್ೆಂದಿರತವ 
ವಿಚನರವನಗಿದೆ.  

(ಮತೆಂದತ) 
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(764) 30.03.2022 6.40 ವೆೈಎಲ್-ಕ್ೆಎಸ್                 (ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಾತಿ) 

ಶ್ರೇ ಕೆ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಮತೆಂದತ):-  

ಹೊಸದನಗಿ ಆಯ್ಕೆಯನಗಿ ಬರತವೆಂರ್ಥ ಸಾಳಿೇಯ ಸೆಂಸೆಾಗಳ ಪರತಿನಧಿಗಳೇೆನದನಾರೆ, ಅವರತಗಳು ತ್ತೆಂಬನ 
ಸಲ ಮನತ್ರ್ನಡತವ ಸೆಂದಭಾದಲ್ಲಿ ಸೆಂಕ್ೂೆೇಚವನನಟತಿಕ್ೂೆೆಂಡತ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುರತವುದನತನ 
ರೆ್ೂೇಡಿದೆಾೇರ್.ೆ  ಆದರ,ೆ ಈ  ಸಲ ಎಲನಿ ಪಕ್ಷದಿೆಂದ ಆಯ್ಕೆಗೊೆಂಡತ ಬೆಂದಿರತವೆಂರ್ಥ ಪರತಿನಧಿಗಳು ಬಹಳ 
ಅರ್ಥಾಪೂಣಾವನಗಿ ಕ್ನಯಾಕರಮದಲ್ಲಿ ಭನಗವಹಿಸಿ, ಅವರವರ ಕ್ೆೇತ್ರದ ಬಗೆೆ ಉಲೆಿೇಖ್ ಮನಡಿದನಾರ.ೆ  
ಹೊಸದನಗಿ ಆಯ್ಕೆಗೂೆೆಂಡತ ಬೆಂದಿದರೂ ಸಹ ಪರಿಪೂಣಾ ವಯವಸೆಾಯ ಚಚೆಾಯಲ್ಲಿ 
ಭನಗವಹಿಸಿರತವುದತ ಖ್ತಷ್ಟ್ ತ್ೆಂದಿರತವೆಂರ್ಥ ವಿಚನರವನಗಿದೆ.  ಒಟನಿರೆಯನಗಿ, ಈ ಸಲ ಸದನವು 26 
ದಿನಗಳ ಕ್ನಲ ನರೆಂತ್ರವನಗಿ ನಡದೆಿದ.ೆ  ಪರಜನಪರಭತತ್ಾ ವಯವಸೆಾಯಲ್ಲಿ ಮೇಲಾರ್ೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು 
ಕ್ೆಳಮರೆ್ಯಲ್ಲಿ ಅಧಿವೆೇಶನ ನಡದೆನಗ ಅದರ ಪೂಣಾ ಪರಯೇಜರ್ನ ವಿಪಕ್ಷಕ್ೆೆ ಸಿಗತತ್ುದೆ ಎನತನವೆಂರ್ಥ 
ಭನವರೆ್ ಇದೆ.  ಏಕ್ೆೆಂದರ,ೆ ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದವರಿಗೆ ಸಕ್ನಾರವನತನ ತ್ರನಟೆಗೆ ತ್ಗೆೆದತಕ್ೂೆಳಿಲತ, ಚಚಾೆ 
ಮನಡಲತ, ಆಡಳಿತ್ವನತನ ಸರಿದನರಿಯಲ್ಲಿ ನಡಸೆಲತ ವಿಶೆೇಷವನದೆಂರ್ಥ ಅವಕ್ನಶವನಗಿರತತ್ುದ.ೆ  ಅದನತನ 
ಪೂಣಾ ಪರಮನಣದಲ್ಲಿ ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದವರತ ಉಪಯೇಗಿಸಿಕ್ೂೆೆಂಡಿದನಾರೆ ಎೆಂದತ ಹೆೇಳುತ್ನು, ರ್ನನತ 
ತ್ಮಾ ಮೂಲಕ ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ ಒಳಗೊೆಂಡೆಂತ್ ೆಎಲನಿ ಸದಸಯರಿಗೆ ಅಭಿನೆಂದರೆ್ಯನತನ 
ಸಲ್ಲಿಸತತ್ೆುೇರೆ್ ಮತ್ತು ಸಕ್ನಾರವು ಸಹ ಯಶಸಿಾಯಿೆಂದ ಈ ಸದನವನತನ ನಡಸೆಿಕ್ೂೆಡಲತ ಸಮರ್ಥಾವನಗಿ 
ನಡದೆತಕ್ೊೆಂಡಿದೆಾೇವೆ ಎನತನವೆಂರ್ಥ ಭನವರೆ್ ನಮಾಲ್ಲಿ ಇದ.ೆ  ಈ ಸದನವು ಯಶಸಿಾಯನಗಿ ನಡಯೆಲತ 
ಕ್ನರಣಿೇಭೂತ್ರನದ ತ್ಮಗೂ ಹನಗೂ ಈ ಸದನದ ಎಲನಿ ಸದಸಯರಿಗೆ ಅಭಿನೆಂದರೆ್ಯನತನ 
ಸಲ್ಲಿಸತತ್ೆುೇರ್.ೆ    

ಶ್ರೇ ಬ.ಕೆ್.ಹರಿಪರಸನದ   (ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 146ರೆ್ೇ 
ಅಧಿವೆೇಶನವು ಬಹಳ ಅರ್ಥಾಪೂಣಾವನಗಿ ನಡದೆತಕ್ೂೆೆಂಡತ ಬೆಂದಿರತವುದನತನ ರೆ್ೂೇಡಿದರ ೆ ಎಲಿರಿಗೂ 



   386 
                                        ವಿಪ/೩೦-೦೩-೨೦೨೨ 
  

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

ಸಮನಧನನ ತ್ೆಂದಿರತವೆಂರ್ಥ ವಿಚನರವನಗಿದೆ.  ಮಟಿಮದಲರೆ್ಯದನಗಿ, ತ್ನವು liberal ಆಗಿ 
ಪರತಿಯಬುರಿಗೂ ಎಷ್ೆಿೇ ಹೂೆತ್ತು ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಸಮಯವನತನ ಕ್ೆೇಳಿದರೂ ಸಹ ಬಹಳ ಉದನರವನಗಿ 
ಎಲಿರಿಗೂ ಭನಷಣ ಮನಡಲತ ಸಮಯವನತನ ನೇಡಿದತಾ, ಈ ಒೆಂದತ ಉದನರತ್ನ ಮತೆಂದ ೆಸಹ ಅದೆೇ 
ರಿೇತಿ ಇರಲ್ಲ ಎೆಂದತ ಆಶ್ಸತತ್ೆುೇರ್ೆ.  ಸಕ್ನಾರವನಗಲ್ಲ, ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದವರನಗಲ್ಲ ಅರ್ಥವನ ತ್ಮಾ ಹಳೆಯ 
ಪಕ್ಷದ ಸದಸಯರನಗಲ್ಲ ಎಲಿರಿಗೂ ಸಮನನವನಗಿ ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಅವಕ್ನಶ ಕಲ್ಲಪಸಿರತವೆಂರ್ಥ 
ಉದನಹರಣ್ೆಗಳು ಬಹಳ ವಿರಳ.  ಏಕ್ೆೆಂದರ,ೆ ಸಭನಪತಿ ಸನಾನಕ್ೆೆ ಹೊೇದ ತ್ಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲಿಯೇ ಒೆಂದತ 
ಅವರತ ಇದಾೆಂತ್ಹ ಹಳೆಯ ಪಕ್ಷದ ಬಗೆೆ ಬಹಳ ಪಿರೇತಿ, ಗೌರವನನಟತಿಕ್ೊೆಂಡಿರತತ್ನುರೆ.  ಆದರೆ, ತ್ನವು 
ಅದನಯವುದನತನ ಮನಸಿೆನಲ್ಲಿಟತಿಕ್ೂೆಳಿದೆೇ ಎಲಿರಿಗೂ ಸಮನನವನಗಿ ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಅವಕ್ನಶ 
ಕಲ್ಲಪಸಿರತವೆಂರ್ಥದಾನತನ ಕೆಂಡಿರತವೆಂತ್ದತಾ, ನನನ ರನಜಕ್ಕೇ ಯ ಅನತಭವದಲ್ಲಿ ಮಟಿಮದಲ ಬನರಿಗೆ ಈ 
ಸದನದಲ್ಲಿ ರೆ್ೂೇಡತತಿುದಾೆೇರೆ್.  ತ್ನವು ಹೆೇಳಿದ ಹನಗೆ, ಲ್ಲಖಿತ್ ಪರಶೆನಯನಗಲ್ಲ ಅರ್ಥವನ ಮೌಖಿಕ 
ಪರಶೆನಯನಗಲ್ಲ ಎಲಿದಕೂೆ ಸಹ ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಅವಕ್ನಶ ಕಲ್ಲಪಸಿದಿಾೇರಿ ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಸಹ 
ಉದನರವನಗಿದಿಾೇರಿ.    ಹನಗೆಯ್ಕೇ ಮನನಯ ಸಭನರ್ನಯಕರತ ಸಹ ಆದಷತಿ ಸಹಕ್ನರ ನೇಡಲತ ಪರಯತ್ನ 
ಮನಡಿದತಾ, ರ್ನವು ಎಷಿರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವರ ಸಹಕ್ನರವನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆೆಂಡಿದಾೆೇವೆಯೇ, ಇಲಿವೇ 
ಎೆಂಬತವುದನತನ ನನಗೆ ಅಷ್ನಿಗಿ ಗೊತಿುಲಿ.  ಆದರೆ, ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರ್ನಗಿ ಹನಗೂ ವಿರೂೆೇಧ 
ಪಕ್ಷದ ಎಲನಿ ಸದಸಯರತ ಅೆಂದರೆ, ಜನತ್ನ ಪಕ್ಷವನಗಿರಬಹತದತ ಅರ್ಥವನ ಕ್ನೆಂಗೆರಸ್  ಪಕ್ಷವನಗಿರಬಹತದತ.  
ಎಲಿರೂ ಸಹ ಸೇೆರಿಕ್ೂೆೆಂಡತ ಜನರ ಹಿತ್ದೃಷ್ಟ್ಿಯಿೆಂದ ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ಪರಶೆನಯನತನ ಕ್ೆೇಳಲನಗಿದತಾ, ಅದತ 
ಯನವುದೆೇ ದತರತದೆಾೇಷದಿೆಂದ ಕೂಡಿರತವುದಿಲಿ.  ಜನ ಸನಮನನಯರತ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಭಿವೃದಿಿಗನಗಿ 
ಕ್ೆೇಳಿರತವೆಂರ್ಥ ವಿಚನರವನಗಿದ.ೆ  ಮರೆ್ನ ದಿವಸ ಮೇಕ್ೆದನಟತ ವಿಚನರದಲ್ಲಿ ಸವನಾನತಮತ್ದಿೆಂದ 
ನಣಾಯವನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆೆಂಡಿದತಾ, ಅದತ ಇಡಿೇ ರನಜಯದ ಜನತ್ೆಗೆ ಸೆಂತ್ೂೆೇಷವನತನ ನೇಡಿರತವೆಂರ್ಥ 
ವಿಚನರವನಗಿದೆ.  ಪರಶೆ್ನೇತ್ುರವನಗಲ್ಲ, ಶ್ನಯ ವೆೇಳೆಯನಗಲ್ಲ, ನಯಮ 330 ಅಡಿಯನಗಲ್ಲ, ನಲತವಳಿ 
ಸೂಚರೆ್ಯನಗಲ್ಲ ಎಲಿದಕೂೆ ಸಕ್ನಾರದವರತ ಸಹಕ್ನರ ನೇಡಿದತಾ, ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದವರತ ಸಹ 
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ಸಮಯವನತನ ಸರಿಯನಗಿ ಉಪಯೇಗ ಮನಡಿಕ್ೊೆಂಡಿದನಾರೆ.   ಏಕ್ೆೆಂದರ,ೆ ಹಿೆಂದಿನ ಮತಖ್ಯಮೆಂತಿರಗಳು 
ಈ ಸದನಕ್ೆೆ ಅಷ್ೊಿೆಂದತ ಜನಸಿು ಬರತತಿುರಲ್ಲಲಿ.  ಆದರೆ, ಇೆಂದಿನ ಮತಖ್ಯಮೆಂತಿರಗಳು ಯನವನಗ 
ಬೆೇಕ್ನದರೂ ಕರದೆರೂ ಸಹ ಈ ಸದನಕ್ೆೆ ಹನಜರನಗಿ ಉತ್ುರವನತನ ನೇಡತವುದನತನ ರೆ್ೂೇಡಿದನಗ 
ಸಮನಧನನಕ್ನರವನದ ರಿೇತಿ ನಮಾಗೆಲನಿ ಆಗಿತ್ತು.  ಆದಾರಿೆಂದ ಈ ಒೆಂದತ ಸದನ ಸತಲಲ್ಲತ್ವನಗಿ 
ನಡಯೆಬೆೇಕ್ೆೆಂದರೆ, ಮನನಯ ಸಭನರ್ನಯಕರತ, ಸಕ್ನಾರದ ಮತಖ್ಯ ಸಚೇೆತ್ಕರತ, ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ 
ಮತಖ್ಯ ಸಚೇೆತ್ಕರತ ಮತ್ತು ಜನತ್ನ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿರತವ ರ್ನಯಕರತ ಎಲನಿ ಗೌರವನನಾತ್ ಸದಸಯರತ 
ಒಳಗೊೆಂಡೆಂತ್ ೆಕರ್ನಾಟಕದ ಬಗೆೆ ಹೆಚಿಚನ ಕ್ನಳಜಿಯನತನ ವಹಿಸಿ, ಕ್ೆಲವು ವಿಚನರವನತನ ಈ ಸದನದಲ್ಲಿ 
ಪರಸನುಪಿಸಿ, ಜನಸನಮನನಯರ ಗಮನವನತನ ಸಳೆೆದಿದನಾರೆ.  ಅದಲಿದೆೇ ಈ ಒೆಂದತ ವಿಚನರವನತನ ಜನ 
ಸನಮನನಯರ ಮತೆಂದ ೆ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆೆಂಡತ ಹೂೆೇಗಲತ ಪಿರೆಂಟ  ಮೇಡಿಯನ, ಎಲೆಕ್ನರನಕ  
ಮೇಡಿಯನದವರೆಲಿರೂ ಸಹಕ್ನರವನತನ ನೇಡಿದನಾರೆ.  ಅದೆೇ ರಿೇತಿ ಸಕ್ನಾರದ ಎಲನಿ ಸಚಿವರತ ಸಹ 
ಏರೆ್ೇ ನೂನಯತ್ಗೆಳಿದಾರೂ ಸಹ ಸಮಯಕ್ೆೆ ಸರಿಯನಗಿ ಬೆಂದತ ಕ್ೆಲವು ಉತ್ುರವನತನ ನೇಡಲತ ಪರಯತ್ನ 
ಮನಡಿದನಾರ ೆಹನಗೂ ಕ್ೆಲವು ಉತ್ುರಗಳು ಬೆಂದಿಲಿ.   ಮತೆಂದಿನ ದಿನಗಳಲನಿದರೂ ಸಹ ಆ ಉತ್ುರ 
ಸಿಗತತ್ುದ ೆಎನತನವೆಂರ್ಥ ಭನವರೆ್ಯನನಟತಿಕ್ೂೆೆಂಡಿದಾೆೇರ್ೆ ಮತ್ತು ಸಚಿವನಲಯದ ಎಲನಿ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಸಹ 
ಸಹಕ್ನರವನತನ ನೇಡಿದನಾರ.ೆ ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ನಮಾ ಟೆೇಬಲ್  ಆಫಿೇಸರ ಗಳು ಯನವುದೆೇ 
ಸೆಂದಭಾದಲ್ಲಿ, ಯನವುದೆೇ ಪರಶೆನಗಳಿದಾರೂ ಸಹ ಅದಕ್ೆೆ ಉತ್ುರವನತನ ಹನಗೂ ಅದರ ಸಮಸೆಯಗೆ 
ಪರಿಹನರವನತನ ಕಲ್ಲಪಸಿದನಾರೆ.   ಹನಗೆಯ್ಕೇ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳೆೇನದನಾರ,ೆ ಅವರಿೆಂದಲೆೇ ರ್ನವು ಕ್ೆಲವು 
ಸೆಂದಭಾದಲ್ಲಿ ವಿಚನರಗಳನತನ ತಿಳಿದತಕ್ೊಳಿಬೇೆಕ್ನಗತತ್ುದೆ.  ಆ ವಿಚನರದ ಕತರಿತ್ತ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು 
ಸರಿಯನದ ಸಮಯಕ್ೆೆ ಮನಹಿತಿಯನತನ ನೇಡಿದನಾರೆ.  ಸಭನರ್ನಯಕರತ ಹೆೇಳಿದ ಹನಗೆ, 25 ಸಾಳಿೇಯ 
ಸೆಂಸೆಾಯ ಹೊಸ ಸದಸಯರತ ಸದನದ ನಡತವಳಿಕ್ ೆ ಮತ್ತು ಸಕ್ನಾರವನತನ ಯನವ ರಿೇತಿ ಪರಶೆನ 
ಮನಡಬಹತದತ, ಯನವ ರಿೇತಿ ಉತ್ುರವನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳಿಬಹತದತ ಎನತನವೆಂರ್ಥ ವಿಚನರದಲ್ಲಿ 
ಸಕ್ಕರಯವನಗಿ ಪನಲೂೆೆೆಂಡಿರತವುದಕ್ೆೆ ಅವರಿಗೂ ಅಭಿನೆಂದರೆ್ಯನತನ ಹೆೇಳುತೆ್ುೇರ್.ೆ Watch and 
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ward, floor leaders ಹನಗೂ ಮತಖ್ಯ ಸಜೆೇತ್ಕರ ಕಛೆೇರಿಯ ಕ್ನಯಾನವಾಹಿಸತತಿುರತವ 
ಎಲಿರಿಗೂ ಧನಯವನದಗಳನತನ ಹೆೇಳಿ, ತ್ಮಗೂ ವಿಶೆೇಷವನಗಿ ಧನಯವನದಗಳನತನ ಸಲ್ಲಿಸತತ್ನು, ನನನ 
ಮನತ್ನತನ ಮತಗಿಸತತ್ೆುೇರ್ೆ. 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಇವತ್ತು ರ್ನನತ ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮೆಂತಿರಗಳು, ಮನನಯ ಸಭನರ್ನಯಕರತ, 
ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ ಹನಗೂ ಇಬುರೂ ಮತಖ್ಯ ಸಚೆೇತ್ರಕರತ  ತ್ಮಾಲಿರ ಮನತ್ನತನ ಕ್ೆೇಳಿದೆಾೇರ್ೆ.  
ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಡನ|| ವೆೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣಸನಾಮಯವರತ ಸಕ್ನಾರದ ಮತಖ್ಯ ಸಚೆೇತ್ಕರನದ ಮೇಲ ೆ
ನಮಗೆ ಬಹಳಷತಿ ಸಹಕ್ನರ ನೇಡಿ, ಸಮಯಕ್ೆೆ ಸರಿಯನಗಿ ಮನನಯ ಸಚಿವರನತನ ಕರದೆತಕ್ೊೆಂಡತ ಬೆಂದತ 
ಸದನದಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿದನಾರೆ.  ಇಷತಿ ದಿವಸಗಳವರೆಗೂ ಉತ್ುಮವನದ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಸದನ ನಡದೆಿರತವುದಕ್ೆೆ 
ಎಲನಿ ಸದಸಯರಿಗೂ ತ್ತೆಂಬತ ಹೃದಯದಿೆಂದ ಬಹಳ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸತತ್ೆುೇರ್ೆ.  ಸಣಾ-ಪತಟಿ ವನದ, 
ವಿವನದಗಳು ನಡದೆರೂ ಸಹಿತ್ ಪರಿಸಿಾತಿ ಕ್ೈೆ ಮೇರದೆಂತೆ್ ನೇವುಗಳು ಮತ್ತು ರ್ನನತ 
ರೆ್ೂೇಡಿಕ್ೂೆೆಂಡಿದಾೆೇವೆ.   ಉತ್ುಮವನದ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಸದನ ನಡದೆಿದೆ ಎೆಂದತ ಹೆಮಾಯಿೆಂದ 
ಹೆೇಳಿಕ್ೂೆಳುಿತ್ೆುೇರ್ೆ.   

ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮೆಂತಿರಗಳಿಗ,ೆ ಮನನಯ ಸಭನರ್ನಯಕರಿಗೆ, ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರಿಗ,ೆ ಎಲನಿ 
ಮೆಂತಿರ ವಗಾದವರಿಗ,ೆ ಸಕ್ನಾರದ ಮತಖ್ಯ ಸಚೆೇತ್ಕರಿಗ,ೆ ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ಮತಖ್ಯ ಸಚೆೇತ್ಕರಿಗೆ, 
ಪತಿರಕ್ನ ಹನಗೂ ಮನಧಯಮ ವರದಿಗನರರಿಗ,ೆ ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುನ ಸಚಿವನಲಯದ ಅಧಿಕ್ನರಿ/ರ್ೌಕರ 
ವಗಾದವರಿಗ ೆ ಮತ್ತು ಸಕ್ನಾರದ ಎಲನಿ ಅಧಿಕ್ನರಿ/ ರ್ೌಕರ ವೃೆಂದದವರಿಗೆ ಸದನದ 
ಕ್ನಯಾಕಲನಪಗಳನತನ ಸತಗಮವನಗಿ ನಡಸೆಲತ ಸಹಕರಿಸಿದಾಕ್ೆೆ ತ್ತೆಂಬತ ಹೃದಯದ ಧನಯವನದಗಳನತನ 
ಸಲ್ಲಿಸತತ್ನು, ಸದನವನತನ ಅನದಿಾಷಿ ಕ್ನಲದವರಗೆೆ ಮತೆಂದೂಡತತಿುದೆಾೇರ್.ೆ  

(ಸದನವು ಸೆಂಜೆ 6 ಗೆಂಟೆ 47 ನಮಷಕ್ೆೆ ರನಷರಗಿೇತ್ೆಯೆಂದಿಗ ೆಅನದಿಾಷಿ ಕ್ನಲದವರೆಗೆ 
ಮತೆಂದೂಡಲಪಟ್ಟಿತ್ತ) 


