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                           ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನ ಪರಿಷತ್ತು 
ನೂರ ನಲವತೆುೆಂಟರೆ್ಯ ಅಧಿವೆೋಶನ 

 
26ರೆ್ೋ ಡಿಸೆೆಂಬರ್ 2022  

ಸೂೆೋಮವನರ 
 
 

                                  
01.ಪರಕಟಣಗೆಳು 

ಅ) ದೆೋಶದ್ಲ್ಲಿ ಕೊರೂೆನ ವೆೈರಸ್ (ಕೊೋವಿಡ್-19) ಹರಡತತಿುರತವ ಹಿರ್ೆೆಲೆಯಲ್ಲಿ  
   ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುನ ಎಲನಿ ಮನನಾ ಸದ್ಸಾರತಗಳಿಗೆ ಬೆಳಗನವಿಯ ಸತವರ್ಾ   
   ವಿಧನನಸೌಧದ್ಲ್ಲಿ ಕೊೋವಿಡ್್ ಬೂಸಟರ್ ಡೂೆೋಸ್ ನೋಡತವ ಬಗೆೆ. 
     
ಆ) ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನ ಸಭೆಯತ ಅೆಂಗಿೋಕರಿಸಿರತವ “2022ರೆ್ೋ ಸನಲ್ಲನ   
   ಕರ್ನಾಟಕ ಸನಟೆಂಪ್(ರ್ನಲಕರೆ್ೋ ತಿದ್ತುಪಡಿ) ವಿಧೆೋಯಕಕೆಕ ಸಹಮತಿ ನೋಡಬೆೋಕೆನತೆವ  
   ಬಗೆೆ. 
 
ಇ) ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುನ ಕನಯಾವಿಧನನ ಹನಗೂ ನಡವಳಿಕೆ ನಯಮ 
   222ರ ಮೋರೆಗ ೆಕನಯಾಕಲನಪಗಳ ಸಲಹನ ಸಮಿತಿಯನತೆ ಪತನರ್ ರಚಿಸತವ  
   ಬಗೆೆ. 

 
02.ಪರಶೆ್ೆೋತ್ುರಗಳು  

ಅ) ಚತಕೆಕ ಗತರತತಿನ ಪರಶೆೆಗಳಿಗೆ ಮೌಖಿಕವನಗಿ ನೋಡಲನದ್ ಉತ್ುರಗಳು 

754 – ಸನಮನಜಿಕ ಜನಲತನರ್ದ್ಲ್ಲಿ ಅಶ್ಿೋಲ ಚಿತ್ರ, ದ್ೃಶಾ 
  ಪರಸನರವನಗತತಿುರತವ ಬಗೆೆ. 

ವಿಷಯಾನುಕ್ರ ಮಣಿಕೆ (INDEX) 
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- ಶ್ರೋ ಪಿ.ಆರ.ರಮೋಶ್ 
- ಶ್ರೋ ಆರಗ ಜ್ಞನರೆ್ೋೆಂದ್ರ (ಗೃಹ ಸಚಿವರತ) 

 841- ಪೊಲ್ಲೋಸ್ ಸೈೆಬರ್ ಸೆಲ್ ಅನತೆ ಆಧತನೋಕರರ್ಗೊಳಿಸತವ ಬಗೆೆ. 

- ಶ್ರೋ ಟಿ.ಎ.ಶರವರ್ 
- ಶ್ರೋ ಆರಗ ಜನಾರ್ೋೆೆಂದ್ರ (ಗೃಹ ಸಚಿವರತ) 
- ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕ.ೆಹರಿಪರಸನದ್(ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷದ್ ರ್ನಯಕರತ) 

 835- ಲೆೈೆಂಗಿಕ ಕಿರತಕತಳ ಮತ್ತು ದೌರ್ಾನಾ ಪರಕರರ್ದ್ ಆರೂೆೋಪಿಗಳಿಗೆ ಶ್ೋರ್ಾವನಗಿ ಶ್ಕ್ಷೆ    

        ನೋಡತವ ಕತರಿತ್ತ 

- ಶ್ರೋ ಛಲವನದಿ ಟಿ.ರ್ನರನಯರ್ಸನಾಮಿ 
- ಶ್ರೋ ಆರಗ ಜ್ಞನರೆ್ೋೆಂದ್ರ (ಗೃಹ ಸಚಿವರತ) 

807+883- ತನಾರ್ಾ ವಸತುಗಳ ಕತರಿತ್ತ 

- ಶ್ರೋ ಕೆ.ಎ.ತಿಪಪೆೋಸನಾಮಿ 
- ಶ್ರೋ ಡಿ.ಎಸ. ಅರತಣ್ 
- ಶ್ರೋ ಆನೆಂದ್್ ಸಿೆಂಗ್ (ಪರವನಸೊೋದ್ಾಮ ಹನಗೂ 

      ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಜಿೋವಿ ಶನಸರ ಸಚಿವರತ) 

894- ಕೊಡಗತ ಜಿಲೆಿಯಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಸಪೆಷನಲ್ಲಟಿ ಆಸಪತೆರ ನಮನಾರ್ ಮನಡತವ ಕತರಿತ್ತ. 

- ಶ್ರೋ ಕತಶನಲಪಪ ಎೆಂ.ಪಿ.(ಸತಜನ) 
- ಡನ: ಕೆ.ಸತಧನಕರ್ (ಆರೂೆೋಗಾ, ಕತಟತೆಂಬ ಕಲನಾರ್  

            ಹನಗೂ ವೆೈದ್ಾಕಿೋಯ ಶ್ಕ್ಷರ್ ಸಚಿವರತ) 

790- ಮೈಸೂರತ ವಿಶಾವಿದನಾಲಯದ್ಲ್ಲಿ ಪಿ.ಹೆಚ್.ಡಿ. ಪರವೆೋಶ ಕತರಿತ್ತ. 

- ಶ್ರೋ ಮಧತ ಜಿ. ಮನದೆೋಗೌಡ 
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- ಡನ:ಸಿ.ಎನ್.ಅಶಾತ್ಥ್ರ್ನರನಯರ್ 
(ಉನೆತ್ ಶ್ಕ್ಷರ್, ಮನಹಿತಿ ತ್ೆಂತ್ರಜ್ಞನನ ಮತ್ತು ಜೆೈವಿಕ 
ತ್ೆಂತ್ರಜ್ಞನನ, ವಿಜ್ಞನನ ಮತ್ತು ತ್ೆಂತ್ರಜ್ಞನನ,  
ಕೌಶಲನಾಭಿವೃದಿಿ ಉದ್ಾಮಶ್ೋಲತೆ ಮತ್ತು 
ಜಿೋವರ್ೊೋಪನಯ ಸಚಿವರತ) 

782- ಅತಿಥಿ ಉಪರ್ನಾಸಕರಿಗೆ ಸೋೆವನ ಸೌಲಭ್ಾ ಕಲ್ಲಪಸತವ ಬಗೆೆ. 

- ಶ್ರೋ ಮರಿತಿಬೆಬೋಗೌಡ 
- ಡನ:ಸಿ.ಎನ್.ಅಶಾತ್ಥ್ರ್ನರನಯರ್ 

(ಉನೆತ್ ಶ್ಕ್ಷರ್, ಮನಹಿತಿ ತ್ೆಂತ್ರಜ್ಞನನ ಮತ್ತು ಜೆೈವಿಕ 
ತ್ೆಂತ್ರಜ್ಞನನ, ವಿಜ್ಞನನ ಮತ್ತು ತ್ೆಂತ್ರಜ್ಞನನ,  
ಕೌಶಲನಾಭಿವೃದಿಿ ಉದ್ಾಮಶ್ೋಲತೆ ಮತ್ತು 
ಜಿೋವರ್ೊೋಪನಯ ಸಚಿವರತ) 

- ಶ್ರೋ ಕೂೆೋಟ ಶ್ರೋನವನಸ ಪೂಜನರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ) 
- ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕ.ೆಹರಿಪರಸನದ್(ವಿರೂೆೋದ್ ಪಕ್ಷದ್ ರ್ನಯಕರತ) 

     ಆ) ಚತಕೆಕ ಗತರತತಿಲಿದ್ ಪರಶೆೆಗಳಿಗೆ ಲ್ಲಖಿತ್ ಮೂಲಕ ನೋಡಲನದ್ ಉತ್ುರಗಳು 
 

03. ಸಭನಪತಿಯವರ ಅನತಮತಿ ಮೋರಗೆೆ ಪರಸನುಪಿಸಲಪಟಟ ವಿಷಯಗಳು 
 
ಅ) ಪರಿಶ್ಷಟ ಜನತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶ್ಷಟ ಪೆಂಗಡ ಹನಗೂ ಹಿೆಂದ್ತಳಿದ್ ವಗಾಗಳ ವಿದನಾಥಿಾಗಳು   
    ಬಿ.ಇ. ಇೆಂಜಿನೋಯರಿೆಂಗ್ ಕನಲೆೋಜಿನಲ್ಲಿ ಪರವೆೋಶ ಪಡೆಯತವ ಸೆಂದ್ಭ್ಾದ್ಲ್ಲಿ ಖನಸಗಿ   
    ಕನಲೋೆರ್ತಗಳು ಹೆಚಿಿನ ಶತಲಕ ಪಡಯೆತತಿುರತವ ಕತರಿತ್ತ. 
 

- ಡನ:ತ್ಳವನರ ಸನಬರ್ಣ 
- ಶ್ರೋ ಕೂೆೋಟ ಶ್ರೋನವನಸ ಪೂಜನರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ) 

 
ಆ) ಬಿೋದ್ರ್ ಜಿಲೆಿಯಲ್ಲಿ ಕನರೆಂರ್ ಯೋರ್ರೆ್ಗ ೆಭ್ೂಮಿ ಕಳದೆ್ತಕೊೆಂಡ ರೆೈತ್ರಿಗೆ ಸೂಕು 
   ಪರಿಹನರ ದೊರೆಯದಿರತವ ಕತರಿತ್ತ ರೈೆತ್ರತ ಅಹೊೋರನತಿರ ಧರಣಿ ನಡಸೆತತಿುರತವ ಕತರಿತ್ತ. 
 

- ಶ್ರೋ ಅರವಿೆಂದ್ ಕತಮನರ ಅರಳಿ 



ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನ ಪರಿಷತ್ತು                    26-12-೨೦೨೨                                      4                        

  ತಿದ್ತುಪಡಿಯನಗದ್ ಪರತಿ/Unedited copy, ರ್ನಾಯನಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವನ ಪತಿರಕನ ಪರಕಟಣೆಗನಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಕೂಡದ್ತ 
 

   

- ಶ್ರೋ ಕೂೆೋಟ ಶ್ರೋನವನಸ ಪೂಜನರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ) 
 

ಇ) ಬೆೆಂಗಳೂರತ ನಗರದ್ಲ್ಲಿ ಹೊಸದನಗಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಿೋಟರ್ಗಳನತೆ ಅಳವಡಿಸಿರತವುದ್ರಿೆಂದ್      
   ವಿದ್ತಾತ್್ ಬಿಲ್ ಹಳಯೆ ಮಿೋಟರ್ಗಿೆಂತ್ ದ್ತಪಪಟ್ನಟಗತತಿುರತವ ಬಗೆೆ. 
  

- ಶ್ರೋ ಟಿ.ಎ.ಶರವರ್ 
- ಶ್ರೋ ಕೂೆೋಟ ಶ್ರೋನವನಸ ಪೂಜನರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ) 

 
 ಈ) ಧನರವನಡ ವಿಶಾವಿದನಾಲಯದ್ ವಿದನಾಥಿಾಗಳಿಗೆ ಶತಲಕ ವಿಧಿಸತವಲ್ಲಿ ಆಗತತಿುರತವ 
           ಸಮಸೆಾ ಬಗೆೆ. 
 

- ಶ್ರೋ ನರನಣಿ ಹರ್ಮೆಂತ್ ರತದ್ರಪಪ  
- ಡನ:ಸಿ.ಎನ್.ಅಶಾತ್ಥ್ರ್ನರನಯರ್(ಉನೆತ್ ಶ್ಕ್ಷರ್, ಮನಹಿತಿ 

ತ್ೆಂತ್ರಜ್ಞನನ ಮತ್ತು ಜೆೈವಿಕ ತ್ೆಂತ್ರಜ್ಞನನ, ವಿಜ್ಞನನ ಮತ್ತು 
ತ್ೆಂತ್ರಜ್ಞನನ,  ಕೌಶಲನಾಭಿವೃದಿಿ ಉದ್ಾಮಶ್ೋಲತ ೆಮತ್ತು     

              ಜಿೋವರ್ೊೋಪನಯ ಸಚಿವರತ) 

ಉ) ರನರ್ಾದ್ ವಿವಿಧ ವಿದ್ತಾತ್್ ಸರಬರನರ್ತ ಕೆಂಪನಗಳು ಅಕರಮ-ಸಕರಮ ಯೋರ್ರೆ್    
    ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಪೆಂಪ್್ಸಟೆ್ಗಳಿಗೆ ವಿದ್ತಾತ್್ ಟ್ನರನ್ಸ್ಫನಮಾರ್ ಅಳವಡಿಸತವಲ್ಲಿ  
    ಆಗತತಿುರತವ ವಿಳೆಂಬ ಕತರಿತ್ತ. 

- ಶ್ರೋ ಕೆ.ಎ.ತಿಪಪೆೋಸನಾಮಿ  
- ಶ್ರೋ ಕೂೆೋಟ ಶ್ರೋನವನಸ ಪೂಜನರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ) 

                             
 

 ಊ) ರನರ್ಾದ್ ಅೆಂಗನವನಡಿಗಳಿಗೆ ಈ ಹಿೆಂದ ೆಕಳಪೆ ಆಹನರ ಪೂರೆೈಕೆ ಮನಡಿ ಕಪತಪ 
      ಪಟಿಟಗೆ ಸೆೋರಿದ್ ಸೆಂಸೆಥಗಳಿಗೆ ಪತನಃ ಪೌಷಿಿಕ ಆಹನರ ಪದನಥಾ ಪೂರೆೈಸಲತ ರ್ವನಬನುರಿ  
            ನೋಡಿರತವ ಬಗೆೆ. 

- ಶ್ರೋ ಯತ.ಬಿ.ವೆೆಂಕಟ್ೆೋಶ್ 
- ಶ್ರೋ ಕೂೆೋಟ ಶ್ರೋನವನಸ ಪೂಜನರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ) 

 
 

ಋ) ವನಾ ಜಿೋವಿಗಳನತೆ ಸನಕನಣಿಕೆ ಮನಡಿರತವೆಂತ್ಹವರ ವಿರತದ್ಿ ವನಾಜಿೋವಿ ಸೆಂರಕ್ಷಣನ  
    ಕನಯ್ದು-1972ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೆೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಜಿೆಂಕ ೆಚಮಾ ಮನರನಟ ಮನಡಲತ   
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     ಹೊೋಗಿದ್ು ವಾಕಿುಯಬಬರನತೆ ಸಿಸಿಬಿ ಪೊಲ್ಲೋಸರತ ವಶಕೆಕ ಪಡೆದಿರತವ ಕತರಿತ್ತ. 
- ಶ್ರೋ ಶನೆಂತ್ರನಮ ಬತಡೆ ಸಿದಿು 
- ಶ್ರೋ ಕೂೆೋಟ ಶ್ರೋನವನಸ ಪೂಜನರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ) 

 
ಎ) ವಿಶೆಾೋಶಾರಯಾ ತನೆಂತಿರಕ ವಿಶಾವಿದನಾಲಯ ಬೆಳಗನವಿ ಇವರತ ಇತಿುೋಚೆಗೆ ವಿದನಾಥಿಾಗಳ 
    ಪರಿೋಕ್ಷೆಗ ೆಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದ್ ವಿವಿಧ ರಿೋತಿಯ ಶತಲಕಗಳನತೆ ಹೆಚಿಿಸಿರತವ ಕತರಿತ್ತ 

 
- ಶ್ರೋ ಎಸ್.ವಿಿ.ಸೆಂಕನೂರ 
- ಡನ:ಸಿ.ಎನ್.ಅಶಾತ್ಥ್ರ್ನರನಯರ್(ಉನೆತ್ ಶ್ಕ್ಷರ್, ಮನಹಿತಿ 

ತ್ೆಂತ್ರಜ್ಞನನ ಮತ್ತು ಜೆೈವಿಕ ತ್ೆಂತ್ರಜ್ಞನನ, ವಿಜ್ಞನನ ಮತ್ತು 
ತ್ೆಂತ್ರಜ್ಞನನ,  ಕೌಶಲನಾಭಿವೃದಿಿ ಉದ್ಾಮಶ್ೋಲತ ೆಮತ್ತು     

              ಜಿೋವರ್ೊೋಪನಯ ಸಚಿವರತ) 

   ಏ) ರನರ್ಾದ್ಲ್ಲಿ ರ್ಲ್ಲಿಕಲತಿ ಹನಗೂ ಕಲ್ಲಿನ ಮರಳು ಸರಬರನರ್ತದನರರತ ಸರಬರನರ್ನತೆ  
      ನಲ್ಲಿಸಿರತವ ಕತರಿತ್ತ. 

- ಶ್ರೋ ಮತನರನರ್ತ ಗೌಡ ಪಿ.ಎೆಂ 
- ಶ್ರೋ ಕೂೆೋಟ ಶ್ರೋನವನಸ ಪೂಜನರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ)  
-  ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರಸನದ್(ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷದ್ ರ್ನಯಕರತ) 

- ಶ್ರೋ ಟಿ.ಎ.ಶರವರ್ 

- ಡನ:ಸಿ.ಎನ್.ಅಶಾತ್ಥ್ರ್ನರನಯರ್(ಉನೆತ್ ಶ್ಕ್ಷರ್, ಮನಹಿತಿ 
ತ್ೆಂತ್ರಜ್ಞನನ ಮತ್ತು ಜೆೈವಿಕ ತ್ೆಂತ್ರಜ್ಞನನ, ವಿಜ್ಞನನ ಮತ್ತು 
ತ್ೆಂತ್ರಜ್ಞನನ,  ಕೌಶಲನಾಭಿವೃದಿಿ ಉದ್ಾಮಶ್ೋಲತ ೆಮತ್ತು     

              ಜಿೋವರ್ೊೋಪನಯ ಸಚಿವರತ) 

- ಶ್ರೋ ಎನ್.ರವಿಕತಮನರ್ 

- ಶ್ರೋ ನರನಣಿ ಹರ್ಮೆಂತ್್ ರತದ್ರಪಪ 
 

ಐ) ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುನ ಶನಸಕರತಗಳ ಕ್ಷೆೋತನರಭಿವೃದಿಿ ನಧಿಯನತೆ ಹೆಚಿಿಸತವ ಬಗೆೆ. 
 

- ಶ್ರೋ ಪರಕನಶ್ ಬನಬರ್ಣ ಹತಕೆಕೋರಿ 
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- ಶ್ರೋ ಆರಗ ಜ್ಞನರೆ್ೋೆಂದ್ರ (ಗೃಹ ಸಚಿವರತ) 
- ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕ.ೆಹರಿಪರಸನದ್(ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷದ್ ರ್ನಯಕರತ) 

 
04. ನಯಮ 59ರ ಮೋರಗೆ ೆನಲತವಳಿ  ಸೂಚರೆ್ ಮೆಂಡಿಸಲತ ಅನತಮತಿ ಕೊೋರಿ ಪರಸನುವ.  

“ದ್ಕ್ಷಿರ್ ಕನೆಡ ಜಿಲೆಿಯಲ್ಲಿ ಕನನೂನತ ಸತವಾವಸೆಥ ಹದ್ಗೆಟಿಟರತವ ಬಗೆೆ.” 

- ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕ.ೆಹರಿಪರಸನದ್(ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷದ್ ರ್ನಯಕರತ) 

- ಶ್ರೋ ಕೂೆೋಟ ಶ್ರೋನವನಸ ಪೂಜನರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ) 
05. ವಿತಿುೋಯ ಕನಯಾಕಲನಪಗಳು 

ಅ) 2022-23ರೆ್ೋ ಸನಲ್ಲನ ಪೂರಕ ಅೆಂದನರ್ತಗಳ (ಎರಡರೆ್ೋ ಕೆಂತ್ತ) ಮೆಂಡರ್ೆ 
ಆ) 2022-23ರೆ್ೋ ಸನಲ್ಲನ ಮಧಾ ವನಷಿಾಕ ಪರಿಶ್ೋಲರ್ನ ವರದಿ ಮೆಂಡರೆ್. 

 
06. ಸಭೆಯ ಮತೆಂದಿಡಲನದ್ ಕನಗದ್ ಪತ್ರಗಳು 

ಅ) ಭನರತ್ ಸೆಂವಿಧನನದ್ 151(2)ರ್ೆೋ ಅನತಚೆಛೋದ್ದ್ ಮೋರಗೆ,ೆ ಭನರತ್ದ್ ಲೆಕಕನಯೆಂತ್ರಕರತ    
    ಮತ್ತು ಮಹನ ಲಕೆಕಪರಿಶೆ್ೋಧಕರತ ನೋಡಿರತವ 2021-2022ರೆ್ೋ ಸನಲ್ಲನ   
    ಧನವಿನಯೋಗ ಲೆಕಕಗಳು ಮತ್ತು ಹರ್ಕನಸತ ಲೆಕಕಗಳನತೆ (ಸೆಂಪತಟ 1 ಮತ್ತು 11)  
    ಸಭೆಯ ಮತೆಂದಿಡತವುದ್ತ. 

        - ಶ್ರೋ ಕೂೆೋಟ ಶ್ರೋನವನಸ ಪೂಜನರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ) 
07. ಅಜಿಾಗಳರೆ್ೂೆಪಿಪಸತವುದ್ತ   
08. ಕನಯಾದ್ಶ್ಾಯವರ ವರದಿ 
09. ಶನಸನ ರಚರೆ್ 
        ವಿಧೆೋಯಕಗಳ ಪಯನಾಯೋಚರೆ್ ಹನಗೂ ಅೆಂಗಿೋಕನರ 

ಅ) ಕರ್ನಾಟಕ ಗಡಿ ಪರದೆೋಶ ಅಭಿವೃದಿಿ ಪನರಧಿಕನರ (ತಿದ್ತುಪಡಿ) ವಿಧೆೋಯಕ, 2022 
-  ಶ್ರೋ ಕೂೆೋಟ ಶ್ರೋನವನಸ ಪೂಜನರಿ(ಸಭನ ರ್ನಯಕರತ) 
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   (ಇೆಂಧನ, ಕನೆಡ ಮತ್ತು ಸೆಂಸೃತಿ ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ) 
- ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕ.ೆಹರಿಪರಸನದ್(ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷದ್ ರ್ನಯಕರತ) 
- ಶ್ರೋ ಪರಕನಶ್ ಕ.ೆರನಥೂೆೋಡ್(ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷದ್ ಮತಖ್ಾ ಸಚೆೋತ್ಕರತ) 
- ಶ್ರೋ ಕ.ೆಎ.ತಿಪಪೆೋಸನಾಮಿ 
- ಶ್ರೋ ಎೆಂ.ರ್ನಗರನರ್ತ 
- ಡನ: ಕ.ೆಸತಧನಕರ್ (ಆರೂೆೋಗಾ ಮತ್ತು ಕತಟತೆಂಬ  ಕಲನಾರ್ ಹನಗೂ  
                          ವೆೈದ್ಾಕಿೋಯ ಶ್ಕ್ಷರ್ ಸಚಿವರತ) 
- ಶ್ರೋ ಎನ್.ರ್ನಗರನರ್ತ(ಎೆಂ.ಟಿ.ಬಿ)(ಸರ್ಣ ಕೆೈಗನರಿಕ,ೆ ಸನವಾರ್ನಕ ವಲಯ  
                                     ಕೆೈಗನರಿಕೆ ಸಚಿವರತ) 
- ಶ್ರೋ ಡಿ.ಎಸ. ಅರತಣ 
- ಶ್ರೋ ಮರಿತಿಬೆಬೋಗೌಡ 
- ಡನ:ತೆೋರ್ಸಿಾನ ಗೌಡ 
- ಶ್ರೋ ಕ.ೆಎಸ.ನವಿೋನ್ 
- ಶ್ರೋ ಪಿ.ಆರ.ರಮೋಶ್ 
- ಶ್ರೋ ಪರಕನಶ್ ಬನಬರ್ಣ ಹತಕೆಕೋರಿ 

          (ವಿಧೆೋಯಕ ಅೆಂಗಿೋಕರಿಸಲಪಟಿಟತ್ತ) 
 

ಆ) ಕರ್ನಾಟಕ ಭ್ೂ ಕೆಂದನಯ (ಎರಡರೆ್ೋ ತಿದ್ತುಪಡಿ) ವಿಧೆೋಯಕ, 2022 
- ಶ್ರೋ ಆರ. ಅಶೆ್ೋಕ್ (ಕೆಂದನಯ ಸಚಿವರತ) 
- ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕ.ೆಹರಿಪರಸನದ್(ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷದ್ ರ್ನಯಕರತ) 
- ಶ್ರೋ ಕೆ.ಎ.ತಿಪಪೆೋಸನಾಮಿ 
- ಶ್ರೋ ಪರತನಪ್್ ಸಿೆಂಹ ರ್ನಯಕ್.ಕ ೆ
- ಶ್ರೋ ಪಿ.ಆರ.ರಮೋಶ್ 
- ಶ್ರೋ ಎನ್.ರ್ನಗರನರ್ತ (ಎೆಂ.ಟಿ.ಬಿ)(ಸರ್ಣ ಕೆೈಗನರಿಕ,ೆ 

ಸನವಾರ್ನಕ ವಲಯ ಕೆೈಗನರಿಕ ೆಸಚಿವರತ) 
- ಶ್ರೋ ಮತನರನರ್ತಗೌಡ ಪಿ.ಎೆಂ. 
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- ಶ್ರೋ ಆಯನೂರತ ಮೆಂರ್ತರ್ನಥ್ 
- ಶ್ರೋ ಕತಶನಲಪಪ ಎೆಂ.ಪಿ.(ಸತಜನ) 
- ಶ್ರೋ ಎಸ.ರವಿ 
- ಡನ|| ತೆೋರ್ಸಿಾನ ಗೌಡ 
- ಶ್ರೋ ಮರಿತಿಬೆಬೋಗೌಡ 
- ಶ್ರೋ ಟಿ.ಎ.ಶರವರ್ 
- ಶ್ರೋ ಕೋೆಶವ ಪರಸನದ್್ ಎಸ. 
- ಶ್ರೋ ಆರ. ಅಶೆ್ೋಕ್(ಕೆಂದನಯ ಸಚಿವರತ) 
- ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕ.ೆಹರಿಪರಸನದ್(ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷದ್ ರ್ನಯಕರತ) 
- ಶ್ರೋ ಕೆ.ಪರತನಪ್ ಸಿೆಂಹ ರ್ನಯಕ್ ಕೆ. 
               (ವಿಧೆೋಯಕ ಅೆಂಗಿೋಕರಿಸಲಪಟಿಟತ್ತ) 

 
10. ಗಮನ ಸಳೆಯೆತವ ಸೂಚರೆ್ಗಳು 

ಅ) 1975ರೆ್ೋ ಇಸವಿಯ ತ್ತತ್ತಾ ಪರಿಸಿಥತಿಯ ಸೆಂದ್ಭ್ಾದ್ಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ್ಲ್ಲಿ  
   ಸರೆಮೆರ್ೆವನಸ ಅನತಭ್ವಿಸಿದ್ವರಿಗೆ ವಿವಿಧ ರನರ್ಾಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡತತಿುರತವೆಂತೆ  
   ಪಿೆಂಚಣಿ ಅಥವನ ಗೌರವಧನವನತೆ ನೋಡತವ ಕತರಿತ್ತ. 

- ಶ್ರೋ ಅರತಣ್ ಡಿ.ಎಸ. 
- ಶ್ರೋ ಕೂೆೋಟ ಶ್ರೋನವನಸ ಪೂಜನರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ)   

          (ಕೆಂದನಯ ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ)  
ಆ) ಕರ್ನಾಟಕ ನಗರನಭಿವೃದಿಿ ಪನರಧಿಕನರಗಳ ಕನಯ್ದು 1987ರ ಪರಕನರ ಕೊಪಪಳ  
   ನಗರ ವನಾಪಿುಯಲ್ಲಿರತವ ಲೆೋಔಟ್ಗಳಿಗೆ ಫನರೆಂ ನೆಂ.3 ಅನತೆ ಸನವಾರ್ನಕರಿಗ ೆ 
   ವಿತ್ರಿಸದ ೆಇರತವ ಕತರಿತ್ತ. 

- ಶ್ರೋಮತಿ ಹೆೋಮಲತನ ರ್ನಯಕ 
- ಶ್ರೋ ಎನ್.ರ್ನಗರನರ್ತ(ಎೆಂ.ಟಿ.ಬಿ)(ಪೌರನಡಳಿತ್, ಸರ್ಣ     

   ಕೆೈಗನರಿಕೆಗಳು ಹನಗೂ ಸನವಾರ್ನಕ ವಲಯ    
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          ಉದ್ಾಮಗಳ ಸಚಿವರತ)           
ಇ) ಬೆೆಂಗಳೂರತ, ಬೆೆಂಗಳೂರತ ಗನರಮನೆಂತ್ರ ಹನಗೂ ರನಮನಗರ ಜಿಲನಿ ಹನಲತ  
    ಉತನಪದ್ಕರ ಸಹಕನರ ಸೆಂರ್ಗಳ ಒಕೂಕಟದ್ ವಾವಸನಥಪಕ ನದೆೋಾಶಕರತ ಹನಗೂ   
    ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದ್ ಪರಧನನ ವಾವಸನಥಪಕರತ ಅಕರಮ ಎಸಗಿರತವ ಕತರಿತ್ತ. 

- ಶ್ರೋ ಕೆ.ಎ.ತಿಪಪೆೋಸನಾಮಿ  
- ಶ್ರೋ ಎಸ.ಟಿ.ಸೂೆೋಮಶೋೆಖ್ರ(ಸಹಕನರ ಸಚಿವರತ) 
- ಶ್ರೋ ಟಿ.ಎ.ಶರವರ್ 

     ಈ) ಕಲಬತರಗಿ ಹನಗೂ ಯನದ್ಗಿರಿ ಜಿಲೆಿಗಳಲ್ಲಿ ಜನತಿ ಸಿೆಂಧತತ್ಾ ಪರಮನರ್ ಪತ್ರ ಸಿಗದ ೆ 
         ಹಲವು ವಷಾಗಳಿೆಂದ್ ವಿವಿಧ ಹತದೆುಗಳಿಗೆ ಆಯ್ದಕಯನದ್ ಅಭ್ಾಥಿಾಗಳು  
         ಅತ್ೆಂತ್ರರನಗಿರತವ ಕತರಿತ್ತ. 

- ಶ್ರೋ ಶಶ್ೋಲ್ ಜಿ. ನಮೋಶ್ 
- ಶ್ರೋ ಕೂೆೋಟ ಶ್ರೋನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ) 

(ಸನರಿಗ ೆಹನಗೂ ಪರಿಶ್ಷಟ ಪೆಂಗಡಗಳ ಕಲನಾರ್ ಸಚಿವರ 
                      ಪರವನಗಿ) 

- ಡನ: ತ್ಳವನರ್ ಸನಬರ್ಣ 
 

ಉ) ಗನರಮ ಪೆಂಚನಯಿತಿಗಳನತೆ ಆಥಿಾಕವನಗಿ ಸದ್ೃಢಗೊಳಿಸಿ  ಪರಿಪೂರ್ಾ  
    ಸಥಳಿೋಯ ಸಾಯೆಂ ಸಕನಾರಗಳನಗಿ ಕನಯಾನವಾಹಿಸಲತ ನಯಮಗಳನತೆ  
    ರೂಪಿಸತವ ಕತರಿತ್ತ. 

- ಶ್ರೋ ಎಸ.ರವಿ. 
- ಶ್ರೋ ಕೂೆೋಟ ಶ್ರೋನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ)  

         (ಮತಖ್ಾಮೆಂತಿರಗಳ ಪರವನಗಿ)  
 

11. ನಯಮ 330ರ ಮೋರಗೆ ೆಚಚೆಾ 
   ಅ) ಕೆೈಸ್ ವತಿಯಿೆಂದ್ ನಡಸೆಲನಗತತಿುರತವ ವಸತಿ ಶನಲೆಗಳಲ್ಲಿ  
                ಕನಯಾನವಾಹಿಸತತಿುರತವ ಖನಯೆಂ ಶ್ಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮೂಲ  
                ಸೌಲಭ್ಾಗಳನತೆ ಮೆಂರ್ೂರತ ಮನಡದಿರತವುದ್ತ ಹನಗೂ  
                ವಸತಿ ಶನಲೆಯಲ್ಲಿನ ವಿದನಾಥಿಾಗಳು ಮೂಲಭ್ೂತ್  
                ಸೌಕಯಾಗಳಿೆಂದ್ ವೆಂಚಿತ್ರನಗಿರತವ ಕತರಿತ್ತ. 
 

- ಶ್ರೋ ಮರಿತಿಬೆಬೋಗೌಡ 
- ಶ್ರೋ ಕೂೆೋಟ ಶ್ರೋನವನಸ ಪೂಜನರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ) 
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ಆ) ಶ್ರೋ ಗತರತರನರ್ವೆೋೆಂದ್ರ ಸಹಕನರ ಬನಾೆಂಕ್ನಲ್ಲಿ ನಡದೆಿರತವ ಅವಾವಹನರದ್ಲ್ಲಿ  
   ಭನಗಿಯನಗಿರತವವರ ವಿರತದ್ಿ ಈವರೆವಿಗೂ ಕರಮ ಕೆೈಗೊಳಳದಿರತವ  ಬಗೆೆ ಹನಗೂ  
   ಹರ್ ಹೂಡಿಕೆ ಮನಡಿ ವೆಂಚಿತ್ರನದ್ವರಿಗೆ ಪರಿಹನರ ಒದ್ಗಿಸದಿರತವ ಕತರಿತ್ತ. 
 

- ಶ್ರೋ ಮತನರನರ್ತ ಗೌಡ ಪಿ.ಎೆಂ 
- ಶ್ರೋ ಯತ.ಬಿ.ವೆೆಂಕಟ್ೆೋಶ್ 
- ಶ್ರೋ ಕೂೆೋಟ ಶ್ರೋನವನಸ ಪೂಜನರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ) 
- ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕ.ೆಹರಿಪರಸನದ್(ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷದ್ ರ್ನಯಕರತ) 

 
                                     *** 
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(೧೧೫೫) ೨೬-೧೨-೨೦೨೨ ೧೧.೨೦ ಡಿಎಸ್-ಬಿಎನ್್ಎಸ 
 
 
 
  
  

ಕರ್ನಾಟಕಕರ್ನಾಟಕ  ವಿಧನನವಿಧನನ  ಪರಿಷತ್ತುಪರಿಷತ್ತು  
  

ಸೂೆೋಮವನರಸೂೆೋಮವನರ,,  2266ರೆ್ೋರೆ್ೋ  ಡಿಸೆೆಂಬರ್ಡಿಸೆೆಂಬರ್  22002222  
  

ಸದ್ನವುಸದ್ನವು  ಬೆಳಗನವಿಯಬೆಳಗನವಿಯ  ಸತವರ್ಾಸತವರ್ಾ  ವಿಧನನವಿಧನನ  ಸೌಧದ್ಲ್ಲಿರತವಸೌಧದ್ಲ್ಲಿರತವ    
ವಿಧನನವಿಧನನ  ಪರಿಷತಿುನಪರಿಷತಿುನ  ಸಭನೆಂಗರ್ದ್ಲ್ಲಿಸಭನೆಂಗರ್ದ್ಲ್ಲಿ  

ಪೂವನಾಹೆಪೂವನಾಹೆ  1111  ಗೆಂಟೆ್ಗೆಂಟೆ್  ೨೮೨೮  ನಮಿಷಕೆಕನಮಿಷಕೆಕ  ಸಮನವೆೋಶಗೂೆೆಂಡಿತ್ತಸಮನವೆೋಶಗೂೆೆಂಡಿತ್ತ..  
  

ಸಭನಪತಿಯವರನದ್ಸಭನಪತಿಯವರನದ್  ಶ್ರೋಶ್ರೋ  ಬಸವರನರ್ಬಸವರನರ್  ಶ್ವಲ್ಲೆಂಗಪಪಶ್ವಲ್ಲೆಂಗಪಪ  ಹೊರಟಿಟರವರತಹೊರಟಿಟರವರತ    
ಪಿೋಠದ್ಲ್ಲಿಪಿೋಠದ್ಲ್ಲಿ  ಉಪಸಿಥತ್ಉಪಸಿಥತ್ರನದ್ರನದ್ರತರತ  
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೦೧. ಪರಕಟಣೆಗಳು 

       ಸಭನಪತಿಯವರತ:- 

 ಅ) ದೆೋಶದ್ಲ್ಲಿ ಕೂೆರೂೆನ ವೆೈರಸ (ಕೊೋವಿಡ್-19) ಹರಡತತಿುರತವ ಹಿನೆಲಯೆಲ್ಲಿ ವಿಧನನ 
ಪರಿಷತಿುನ ಎಲನಿ ಮನನಾ ಶನಸಕರತಗಳಿಗೆ  ದಿರ್ನೆಂಕ:26.12.2022ರೆಂದ್ತ ಬೆಳಗೆೆ:10.30 ರಿೆಂದ್ 
ಸೆಂಜೆ 05.30ರವರೆಗ ೆ ಬೆಳಗನವಿಯ ಸತವರ್ಾ ವಿಧನನಸೌಧದ್ ಮದ್ಲರೆ್ೋ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿರತವ 
ಕೊಠಡಿ ಸೆಂಖೆಾ: 110 (ಸಮಿತಿ ಸಭನೆಂಗರ್)ರಲ್ಲಿ ಕೊೋವಿಡ್ ಬೂಸಟರ ಡೂೆೋಸ ನೋಡತವ 
ಕನಯಾಕರಮವನತೆ ಆರೂೆೋಗಾ ಮತ್ತು ಕತಟತೆಂಬ ಕಲನಾರ್ ಇಲನಖ ೆವತಿಯಿೆಂದ್ ಆಯೋಜಿಸಲನಗಿದ್ತು, 
ಎಲನಿ ಮನನಾ ಶನಸಕರತಗಳು ಇದ್ರ ಸದ್ತಪಯೋಗ ಪಡದೆ್ತಕೂೆಳಳಬೆೋಕೆೆಂದ್ತ ಈ ಮೂಲಕ 
ತಿಳಿಸತತೆುೋರ್.ೆ  

 ಮನನಾ ಸಭನಧಾಕ್ಷರವರಿೆಂದ್ ಈ ಮತೆಂದಿನ ಸೆಂದೆೋಶ ಬೆಂದಿರತತ್ುದ:ೆ 

 ಆ) ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನ ಸಭೆಯ ಕನಯಾವಿಧನನ ಹನಗೂ ನಡವಳಿಕೆಯ ನಯಮಗಳ 
104ರೆ್ೋ ನಯಮದ್ ಮೋರೆಗೆ ವಿಧನನ ಸಭೆಯತ ದಿರ್ನೆಂಕ:23.12.2022ರೆಂದ್ತ  “2022ರೆ್ೋ 
ಸನಲ್ಲನ ಕರ್ನಾಟಕ ಸನಟೆಂಪತ (ರ್ನಲಕರೆ್ೋ ತಿದ್ತುಪಡಿ)  ವಿಧೆೋಯಕ”ವನತೆ ಅೆಂಗಿೋಕರಿಸಿರತತ್ುದೆೆಂದ್ತ 
ಹನಗೂ ಸದ್ರಿ ವಿಧೆೋಯಕಕೆಕ  ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುನ ಸಹಮತಿ ನೋಡಬೆೋಕೆೆಂದ್ತ ಕೊೋರಿರತತನುರೆ.   

      ಇ) ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುನ ಕನಯಾವಿಧನನ ಹನಗೂ ನಡವಳಿಕೆಯ ನಯಮ 222ರ 
ಮೋರಗೆ ೆಕನಯಾಕಲನಪಗಳ ಸಲಹನ ಸಮಿತಿಯನತೆ ಈ ಕೆಳಕೆಂಡೆಂತೆ ಪತನರ ರಚಿಸಲನಗಿದೆ.  

      ಶ್ರೋಯತತ್ರತಗಳನದ್ 

01. ಪನರಣೆೋಶ ಎೆಂ.ಕೆ. 
      ಮನನಾ ಉಪ ಸಭನಪತಿಯವರತ,      ಸದ್ಸಾರತ 
02. ಕೊೋಟ ಶ್ರೋನವನಸ ಪೂಜನರಿ 

ಮನನಾ ಸಮನರ್ ಕಲನಾರ್ ಹನಗೂ ಹಿೆಂದ್ತಳಿದ್ ವಗಾಗಳ  
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ಕಲನಾರ್ ಸಚಿವರತ ಮತ್ತು  ಸಭನರ್ನಯಕರತ,    ಸದ್ಸಾರತ  
03. ಬಿ.ಕ.ೆ ಹರಿಪರಸನದ್ 
      ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುನ ಮನನಾ ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷದ್ ರ್ನಯಕರತ   ಸದ್ಸಾರತ 
04. ಡನ:ವೆೈ.ಎ. ರ್ನರನಯರ್ಸನಾಮಿ 
      ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುನ ಮನನಾ ಸಕನಾರಿ ಮತಖ್ಾ ಸಚೆೋತ್ಕರತ        ಸದ್ಸಾರತ  
05. ಪರಕನಶ ಕ.ೆ ರನಥೂೆೋಡ್ 
      ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುನ ಮನನಾ  ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷದ್ ಮತಖ್ಾ ಸಚೋೆತ್ಕರತ ಸದ್ಸಾರತ 
06. ಡನ:ಕ.ೆ ಗೊೋವಿೆಂದ್ರನಜ್ 

ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುನ ಮನನಾ ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷದ್ ಉಪ ರ್ನಯಕರತ   ಸದ್ಸಾರತ 
07. ಎಸ.ಎಲ. ಭೂೆೋಜೋೆಗೌಡ 
      ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುನ ರ್ನತನದ್ಳ(ಜನ) ಶನಸಕನೆಂಗ ಪಕ್ಷದ್ ರ್ನಯಕರತ   ಸದ್ಸಾರತ 
08. ಸವದಿ ಲಕ್ಷಮರ್ 
      ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುನ ಮನನಾ ಶನಸಕರತ      ಸದ್ಸಾರತ 
09. ಶರವರ್ ಟಿ.ಎ. 
      ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುನ ರ್ನತನದ್ಳ(ಜನ) ಶನಸಕನೆಂಗ ಪಕ್ಷದ್  
      ಉಪ ರ್ನಯಕರತ                                         ಸದ್ಸಾರತ 
                       ವಿಶೆೋಷ ಆಹನಾನತ್ರತ  
ಶ್ರೋಯತತ್ರತಗಳನದ್   
01 ಬಸವರನರ್ ಬೊಮನಾಯಿ : ಮನನಾ ಮತಖ್ಾಮೆಂತಿರಗಳು 
02 ಜೆ.ಸಿ. ಮನಧತಸನಾಮಿ       : ಮನನಾ ಕನನೂನತ, ಸೆಂಸದಿೋಯ ವಾವಹನರಗಳು 

       ಮತ್ತು ಶನಸನ ರಚರೆ್ ಹನಗೂ ಸರ್ಣ ನೋರನವರಿ  
                                   ಸಚಿವರತ 

ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರತ ಸಮಿತಿಯ ಅಧಾಕ್ಷರನಗಿರತತನುರೆ. 

           (ಮತೆಂದ್ತ) 
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(1156) 26/12/2022/ಎಸ್ಪಿಆರ್-ಬಿಎನ್್ಎಸ್/11:30           (ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಥತಿ)  
 
02. ಪರಶೆ್ೆೋತ್ುರಗಳು  

ಅ)  ಚತಕೆಕ ಗತತಿಾನ ಪರಶೆೆಗಳಿಗೆ ಮೌಖಿಕವನಗಿ ನೋಡಲನದ್ ಉತ್ುರಗಳು 
 

ಡನ|| ವೆೈ.ಎ.ರ್ನರನಯರ್ಸನಾಮಿ(ಸಕನಾರದ್ ಮತಖ್ಾ ಸಚೆೋತ್ಕರತ):- ಮನನಾ 
ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಗೃಹ ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರಿಸತವ ಪರಶೆೆಗಳನತೆ ಮದ್ಲತ ತೆಗೆದ್ತಕೂೆಳಿಳ. 

 
ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಹನಗೆಯ್ದೋ ಆಗಲ್ಲ.  ಶ್ರೋ ಟಿ.ಎ.ಶರವರ್ರವರತ ಪರಸತುತ್ ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಿ 

ಉಪಸಿಥತ್ರಿಲಿ.   
ಪರಶೆೆ ಸೆಂಖೆಾ: 754 

(ಉತ್ುರವನತೆ ಲಗತಿುಸಿದ)ೆ 
 
ಶ್ರೋ ಪಿ.ಆರ್.ರಮೋಶ್:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಪರಸತುತ್ ವಿಷಯಕೆಕ ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಟೆಂತ,ೆ 

ನಮಾ ಸನಮನಜಿಕ ಜನಲತನರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಿೆನೆಂದ್ ರನತಿರಯ್ದಲನಿ ಬಿತ್ುರವನಗತವ ಅಶ್ಿೋಲತೆಯಿೆಂದ್ 
ಕೂಡಿರತವ ರಿೋಲ್ ಅಥವನ ಚಿತ್ರಗಳನತೆ ತನವುಗಳೆಲಿರೂ ರೆ್ೂೋಡಿದಿುೋರಿ.  ಹೆಚತಿ ಕಡಿಮ ದೆೋಶದ್ಲೆಿಲನಿ 
ಎಲಿರೂ ಎಲನಿ ಕಡಗೆಳಲೂಿ ರೆ್ೂೋಡತತಿುದನುರ.ೆ  ಇದ್ರ ಬಗೆೆ ಇವತಿುನವರಗೆೆ ಯನವುದೆೋ 
ಪರಿಣನಮಕನರಿಯನದ್ ಕರಮಗಳನತೆ ಸಕನಾರವು ತೆಗೆದ್ತಕೂೆೆಂಡಿಲಿ.  ಹನಲ್ಲ ಇರತವ ಕೆೋೆಂದ್ರ ಮತ್ತು 
ರನರ್ಾ ಕನಯ್ದುಗಳಲ್ಲಿ ಆ ರಿೋತಿಯ ಅಧಿಕನರಗಳಿವೆ.  ಆದ್ರೆ, ಇವತಿುನ ದಿವಸ ರ್ನನತ ಬಹಳ 
ಗೆಂಭಿೋರವನದ್ ವಿಚನರವನತೆ ಹೆೋಳಲೆೋ ಬೆೋಕನದ್ ಅವಶಾಕತೆ ಇದೆ.  ನಮಾ ದೆೋಶ, ರನರ್ಾಗಳಲ್ಲಿ ಕೆೋಸರಿ 
ಬಿಕನ, ಪಬ್, ಜಿಹನದಿ, ಹಿಜನಬ್, ಹಲನಲ್ ಇತನಾದಿ ವಿಷಯಗಳ ಬಗೆೆ ರ್ನವುಗಳು 
ಮನತ್ರ್ನಡತತೆುೋವೆ.  ಆದ್ರ,ೆ ಪರತಿ ಹಳಿಳಗಳ ಮರ್-ೆಮರೆ್ಗಳಲ್ಲಿನ ಶನಲನ ಕನಲೋೆರ್ತಗಳ ಮಕಕಳು ಮತ್ತು 
ಯತವಕರತಗಳು ನದರೆ ಮನಡದೋೆ, ಬಳೆಗಿನ ಜನವ 2 ಗೆಂಟೆ್ಯವರಗೊ ಸನಮನಜಿಕ 
ಜನಲತನರ್ಗಳನತೆ ರೆ್ೂೋಡತತಿುರತತನುರೆ. ಇೆಂತ್ಹ ಪರಿಸಿಥತಿಗ ೆಹೊೋಗಿರತವ ಸನೆವೆೋಶವು ಇಡಿೋ ರನರ್ಾ 
ಮತ್ತು ದೆೋಶದ್ಲ್ಲಿರಬಹತದ್ತ.  ಹಿೋಗನಗಿ ಇದ್ತ ಬಹಳ ಗೆಂಭಿೋರವನದ್ ಸನಮನಜಿಕ ಪಿಡತಗನಗಿದ.ೆ  
ಸರೆ್ನಸರ್ ಮೆಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷತಟ ವಿಚನರಗಳ ಬಗೆೆ ಚಚೆಾಯನಗತತ್ುದೆ.  ಇೆಂತ್ಹ ಪರಿಸಿಥತಿಯಲ್ಲಿ 
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ಭ್ಯೋತನಪದ್ರ್ನ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ “ಸನಮನಜಿಕ ರಚರೆ್”್ಆಗತತಿುದೆ.  ನಮಾ ಭನರತಿೋಯ ಹನಗೂ ಹಿೆಂದ್ೂ 
ಸೆಂಸೃತಿಗಳನತೆ ಸೆಂಪೂರ್ಾವನಗಿ ರ್ನಶ ಮನಡತವ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ತ ಸನಗತತಿುದ.ೆ  ಹಿೋಗನಗಿ ಕೆಲವು 
ರನರ್ಕನರಣಿಗಳು ಇದ್ನತೆ ಒೆಂದ್ತ ಉಪಕರರ್ವರ್ನೆಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸತತಿುದನುರ ೆ ಎನತೆವುದ್ತ ನನೆ 
ಭನವರೆ್ಯನಗಿದೆ.  ನಮಾ ಮಕಕಳಿಗ ೆ ಮತ್ತು ಯತವಕರಿಗ ೆ ನಮಾ ದೆೋಶದ್ ಸಿಥತಿ-ಗತಿಗಳ ಬಗೆೆ 
ಸರಿಯನದ್ ಮನಹಿತಿ ನೋಡದಿರತವುದೆೋ ಇದ್ಕೆಕ ಕನರರ್ವನಗಿದ.ೆ  ಈ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ ಇೆಂತ್ಹ 
ಅಶ್ಿೋಲತೆಯನತೆ ನೋಡತತಿುರತವ ಕನಮಪರಚೂೆೋದ್ರೆ್, ಚೆಂಚಲತೆ, ಕನಮ ಚಟತವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಪೂೆರೋತನಸಹ 
ನೋಡತವ ಇತನಾದಿಗಳಿರಬಹತದ್ತ. ಇದ್ಕೆಕ ಸರ್ಣ ಸರ್ಣ ಮಕಕಳು ಪರಚೂೆೋದ್ರ್ೆಗೊಳಗನಗತತಿುದನುರೆ.  ಈ 
ಬಗೆೆ ನನಗ ೆಸನಕಷತಟ ದ್ೂರತಗಳು ಬೆಂದಿದ್ುರಿೆಂದ್ ರ್ನನತ ಈ ಬಗೆೆ ಪರಶೆೆಯನತೆ ಕೆೋಳಬೆೋಕನಗಿ ಬೆಂತ್ತ.  
ಇವತಿುನ ಸಮನರ್ದ್ಲ್ಲಿ ನಮಾ ಮಕಕಳು ಬಹಳ ಗೆಂಭಿೋರವನಗಿ ಬೆಳೆಯತವುದ್ತ ಬಹಳ ಮತಖ್ಾವನದ್ತದ್ತ.  
ರ್ನವು ಪನಶ್ಿಮನತ್ಾ ದೆೋಶಗಳಿಗಿೆಂತ್ಲೂ ಬಹಳ ಹೆಚಿಿನ ಮಟಟದ್ಲ್ಲಿ ಹನಳನಗಿ ಹೊೋಗತತಿುದೆುೋವೆ ಏರೆ್ೂೋ 
ಎನತೆವ ಭನವರೆ್ಯತ ಬೆಂದಿದೆ.  ಯನರ ಲನಭ್ಕನಕಗಿ ಈ ರಿೋತಿಯ ಪರಸನರಣೆಯನಗತತಿುದೆ ಎನತೆವುದ್ತ 
ಗೊತಿುಲಿ.  ಸತಮನರತ 80,379 ದ್ೂರತಗಳು ಬೆಂದಿವೆ ಎೆಂದ್ತ ಸಕನಾರವು ಲ್ಲಖಿತ್ ಉತ್ುರದ್ಲ್ಲಿ 
ತಿಳಿಸಿದ.ೆ  ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಪರಿಣನಮಕನರಿಯನಗಿ ಕರಮಗಳನತೆ ತೆಗೆದ್ತಕೂೆೆಂಡಿರತವ ಬಗೆೆ ತಿಳಿಸಿಲಿ.  
ಸತಮನರತ 542 ಪರಕರರ್ಗಳನತೆ ರ್ನಾಯನಲಯದ್ಲ್ಲಿ ದನಖ್ಲ್ಲಸಿರತವ ಬಗೆೆ ತಿಳಿಸಲನಗಿದೆ.  
ಇಷೊಟೆಂದ್ತ ಪರಕರರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯನವ ರಿೋತಿಯ ಶ್ಕ್ಷ ೆ ಯನರಿಗ ೆ ಆಗಿದ ೆ ಎನತೆವ ಮನಹಿತಿಯನತೆ 
ಎಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ನೋಡಿಲಿ.  ಕೆೋವಲ ಪರಕರರ್ಗಳನತೆ ದನಖ್ಲ್ಲಸಲನಗಿದ ೆಎೆಂದ್ತ ಸಕನಾರವು ತಿಳಿಸಿದ ೆ
ವಿನಃ ಆದ್ ಶ್ಕ್ಷೆಯ ಬಗೆೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ತಿಳಿಸಿಲಿ.  ಇೆಂತ್ಹ ಚಟತವಟಿಕಗೆಳು ಸೆಂಪೂರ್ಾವನಗಿ 
ಕೊರೆ್ಗೂೆಳಳಲತ ಸಕನಾರವು ಯನವ ರಿೋತಿಯ ಕರಮಗಳನತೆ ತೆಗೆದ್ತಕೊೆಂಡಿದೆ ಎನತೆವುದ್ನತೆ 
ದ್ಯಮನಡಿ ಸಕನಾರವು ತಿಳಿಸಬೆೋಕತ. 

 
ಶ್ರೋ ಆರಗ ಜ್ಞನರ್ೆೋೆಂದ್ರ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಸದ್ಸಾರತ ಕೆೋಳಿರತವ ಈ ಪರಶೆೆಯತ 

ಬಹಳ ಸಮೆಂರ್ಸವನಗಿದೆ.  ಇದ್ತ ಇಡಿೋಯನದ್ ಸನಮನಜಿಕ ಪಿಡತಗನಗಿದ.ೆ  ವಿದನಾಥಿಾಗಳು, ಎಳ ೆ
ವಯಸಿಸನ ಮಕಕಳು ಓದ್ತವುದ್ನತೆ ಬಿಟತಟ ಬೆೋರಡೆಗೆ ೆ ಗಮನ ಹರಿಸತವ ಹನಗೆ ಆಗಿದ.ೆ  ಈ ಬಗೆೆ 
ಸಕನಾರವು ಎಲನಿ ರಿೋತಿಯ ಎಚಿರಿಕ ೆಕರಮಗಳನತೆ ತೆಗೆದ್ತಕೊೆಂಡಿದೆ. ತ್ಮಗೆ ತಿಳಿದಿರತವೆಂತ,ೆ ಸೈೆಬರ್ 
ಅಪರನಧಿಕ ಪರಕರರ್ಗಳಲ್ಲಿ ವೆಂಚರೆ್ಗೂೆಳಗನದ್ವರ ಅನತಕೂಲಕನಕಗಿ ರನರ್ಾದ್ ಪರತಿ ಜಿಲೆಿಯಲ್ಲಿ ಒೆಂದ್ತ 
ಸೈೆಬರ್ ಕೆೈೆಂ ವಿಭನಗವನತೆ ಮನಡಲನಗಿದ.ೆ  ಇದ್ಲಿದೆೋ, ಬೆೆಂಗಳೂರತ ಜಿಲೆಿಯೆಂದ್ರಲೆಿೋ 
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ಹೆಚತಿವರಿಯನಗಿ 8 ಸೈೆಬರ್ ಕೆೈೆಂ ಪೂೆಲ್ಲೋಸ್ ಠನಣಗೆಳಿವೆ.  ಈಗನಗಲೋೆ ತಿಳಿಸಿದ್ೆಂತ,ೆ ಸತಮನರತ 80 
ಸನವಿರ ದ್ೂರತಗಳು ಅಪ್್ಲೊೋಡ್್ ಆಗಿದ್ತು, ಅವುಗಳನತೆ ರನರ್ಾದ್ ಬೆೋರ ೆ ಬೆೋರ ೆ ಜಿಲೆಿಗಳಿಗೆ 
ಈಗನಗಲೆೋ ಕಳುಹಿಸಲನಗಿದ್ತು, ಅವುಗಳ ಪರಕಿರಯ್ದಯತ ಜನರಿಯಲ್ಲಿದೆ.  ಈ ವಿಚನರದ್ಲ್ಲಿ ಸತಮನರತ 
528 ಪರಥಮ ವತ್ಾಮನನ ವರದಿಗಳನತೆ ದನಖ್ಲ್ಲಸಿದ್ತು, ಅವುಗಳು ವಿಚನರಣೆಯಲ್ಲಿವೆ.  ಬಹಳಷತಟ 
ಅರ್ನಮಧೆೋಯ ದ್ೂರತಗಳು ಬರತತಿುವೆ.  ಈ ವಿಚನರದ್ಲ್ಲಿ ರ್ನವು ವಿಶೆೋಷವನಗಿ ತ್ಜ್ಞರ ಕೊೋಶವನೂೆ 
ಸಹ ರಚಿಸಿದ್ತು, ಇವರಿಗಲೆಿರಿಗೂ ಸಿ.ಓ.ಡಿ. ಸೆಂಸೆಥಯಲ್ಲಿ ತ್ರಬೋೆತಿ ನೋಡತವ ವಾವಸೆಥಗಳನತೆ 
ಮನಡಿದೆುೋವ.ೆ  ಗತರ್ರನತ್್ ರನರ್ಾದ್ ಅಹಮದನಬನದ್್ ನಗರದ್ಲ್ಲಿನ Forensic Sciences 
ವಿಶಾವಿದನಾಲಯದೂೆೆಂದಿಗೆ ನಮಾ ರನರ್ಾವು ವಿಶೆೋಷವನದ್ ಒಪಪೆಂದ್ವನತೆ ಮನಡಿಕೊೆಂಡಿದ.ೆ  
ಇದ್ರನಾಯ, ನಮಾ ರನರ್ಾದ್ ಅಧಿಕನರಿಗಳನತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ, ಪರಕರರ್ದ್ ತ್ನಖೆಯ ಬಗೆೆ 
ವಿಶೆೋಷವನದ್ ಅಧಾಯನ, ತ್ರಬೋೆತಿಗಳನತೆ ನೋಡತವ ಕೆಲಸಗಳನತೆ ರನರ್ಾ ಸಕನಾರವು ಮನಡಿದ.ೆ  
ಶನಲನ – ಕನಲೋೆರ್ತಗಳಲ್ಲಿ ವಿದನಾಥಿಾಗಳಿಗೆ ಸೈೆಬರ್ ಅಪರನಧಗಳ ಬಗೆೆ ಆಗಿೆಂದನಗೆೆ ಜನಗೃತಿಗಳನತೆ 
ಮೂಡಿಸತವ ಕೆಲಸಗಳನತೆ ಮನಡತತಿುದೆುೋವೆ.  ಸನವಾರ್ನಕರಿಗ ೆ ಸೈೆಬರ್ ಅಪರನಧಗಳ ಕತರಿತನಗಿ 
ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಲತ ದ್ೂರದ್ಶಾನ, ದಿನಪತಿರಕೆ, ಸನಮನಜಿಕ ಜನಲತನರ್ಗಳನದ್ ಫೆೋಸ್ಬತಕ್ ಇತನಾದಿ 
ಮನಧಾಮಗಳನತೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೂೆಳಳಲನಗತತಿುದೆ.  ಮತೆಂದ್ತವರೆದ್ತ, ಬನಾೆಂಕ್ ಅಧಿಕನರಿಗಳ 
ಸಹಭನಗಿತ್ಾದ್ಲ್ಲಿ ಪೊಲ್ಲೋಸ್ ಇಲನಖಯೆ ಟಿಾೋಟರ್ ಖನತೆಯ ಮೂಲಕವೂ ಸಹ ಮತೆಂಜನಗರತನ 
ಕರಮಗಳ ಬಗೆೆ ಮನಹಿತಿಯನತೆ ನೋಡಲನಗತತಿುದೆ.  ಸೈೆಬರ್ ಅಪರನಧಗಳು ಕೆಂಡತ ಬೆಂದ್ಲ್ಲಿ, 
ಸನವಾರ್ನಕರ ತ್ಾರಿತ್ ಸಪೆಂದ್ರೆ್ಗನಗಿ “112”್ ಸೆಂಖೆಾಗೆ ದ್ೂರವನಣಿ ಕರ ೆಮನಡಿದ್ರೆ, ತ್ಕ್ಷರ್ವೆೋ ಕರಮ 
ಕೆೈಗೊಳಳಲತ ಹನಗೂ ರ್ಟರೆ್ ನಡದೆ್ ಅಧಾ ತನಸಿರೆ್ೂಳಗೆ ಕೃತ್ಾ ನಡದೆ್ ಸಥಳಕೆಕ ಭೆೋಟಿ ನೋಡತವ 
ವಿಶೆೋಷವನದ್ ವಾವಸೆಥಯನತೆ ಮನಡಲನಗಿದ.ೆ   

 
ಸದ್ಸಾರತ ಪರಸನುಪಿಸಿದ್ೆಂತ,ೆ ಕನಮೋತೆುೋರ್ಕ ಪರಸರರ್ ಮನಡತವುದ್ತ ಹನಗೂ ಬನಾೆಂಕ್ 

ಖನತೆಗಳ ಮೂಲಕ ಹರ್ವನತೆ ಲಪಟ್ನಯಿಸತವ ಕೃತ್ಾಗಳು ಸೈೆಬರ್ ಅಪರನಧದ್ 
ವನಾಪಿುಗೊಳಪಡತತ್ುವೆ.  ಇೆಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಪರನಧಿಕ ಪರಕರರ್ಗಳ ರೂಪ, ಗತರ್ಲಕ್ಷರ್ಗಳು 
ಬದ್ಲನವಣೆಯನಗಿವೆ.  ರಸೆುಯಲ್ಲಿ ನೆಂತ್ತಕೊೆಂಡತ ಯನರದೊುೋ ತ್ಲಯೆಡೆದ್ತ ಹರ್ ಮನಡತವ 
ಪರಕರರ್ಗಳು ಬೆೋರಯೆನಗಿವೆ.  ಆದ್ರೆ, ಇವತಿುನ ದಿವಸ ಸೈೆಬರ್ ಅಪರನಧಗಳ ಮೂಲಕ 
ಕೊೋಟ್ನಾೆಂತ್ರ ರೂಪನಯಿಗಳ ವೆಂಚರೆ್ ಮನಡತವ ಅಪರನಧಿಕ ಪರಕರರ್ಗಳು ಇಲನಖಯೆ 
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ಗಮನದ್ಲ್ಲಿವೆ.್್“golden hour”್ಎೆಂದ್ರೆ, ಅಪರನಧ ನಡದೆ್ ಎರಡತ ಗೆಂಟೆ್ಯಳಗೆ ಕೃತ್ಾದ್ ಬಗೆೆ 
ಪೊಲ್ಲೋಸ್ ಠನಣೆಗ ೆ ತಿಳಿಸಿದ್ುಲ್ಲಿ, ಅವರ ಖನತೆಯನತೆ ಫ್ರೋಝ್ ಮನಡತವುದ್ಕೆಕ ವಿಶೆೋಷವನದ್ 
ವಾವಸೆಥಯನತೆ ಮನಡಲನಗಿದೆ. ಕಳೆದ್ ವಷಾ ಬೆೆಂಗಳೂರತ ನಗರವೆಂದ್ರಲೆಿೋ ಸತಮನರತ 70 ಕೊೋಟಿ 
ರೂಪನಯಿಗಳಷತಟ ಹರ್ವನತೆ ಫ್ರೋಝ್ ಮನಡಲನಗಿದೆ.  ಅೆಂದ್ರೆ, ಅಷತಟ ಮತ್ುವು ಖನತೆದನರರ ಕೈೆ 
ತ್ಪಿಪ ಹೂೆೋಗತವುದ್ನತೆ ನಮಾ ಪೊಲ್ಲೋಸರತ ತ್ಡದೆಿದನುರೆ.  ಹಿೋಗೆ, ಎಲನಿ ರಿೋತಿಯಿೆಂದ್ಲೂ ಅದ್ರಲೂಿ 
ವಿಶೆೋಷವನಗಿ ಎಲ್ಲಿೆಂದ್ ಈ ರಿೋತಿಯ ಪೊೋಸಟ್ಗಳನತೆ ಹನಕಲನಗತತಿುದೆ ಎನತೆವುದ್ನತೆ ಕೆಂಡತ 
ಹಿಡಿಯತವ ಪರಯತ್ೆ ಮನಡಿ, ತ್ಪಿಪತ್ಸಥರಿಗೆ ಶ್ಕ್ಷಿಸತವುದ್ಕೆಕ ಅಗತ್ಾವಿರತವ ಕರಮವನತೆ ನಮಾ 
ಪೊಲ್ಲೋಸರತ ಈಗನಗಲೋೆ ಮನಡತತಿುದನುರ.ೆ 

 
ಶ್ರೋ ಪಿ.ಆರ್.ರಮೋಶ್:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಇವತಿುನ ದಿವಸ ಈ ಕನಯ್ದುಯ ಪರಕನರ, 

10 ಲಕ್ಷ ರೂಪನಯಿಗಳವರಗೊ ದ್ೆಂಡವನತೆ ವಿಧಿಸತವ ಹನಗೂ 5 ವಷಾಗಳಷತಟ ಕನರನಗೃಹ 
ವನಸವನತೆ ವಿಧಿಸಬಹತದನಗಿದೆ.  ಆದ್ರೆ, ಸಕನಾರವು ಯನವುದೋೆ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ ಒೆಂದೋೆ ಒೆಂದ್ತ 
ಪರಕರರ್ದ್ಲ್ಲಿ ಈ ರಿೋತಿಯನಗಿ ಶ್ಕ್ಷೆಯನತೆ ವಿಧಿಸತವ ಕೆಲಸಗಳನತೆ ಮನಡಿಲಿ.  ಕಳದೆ್ ಐದ್ತ 
ವಷಾಗಳಲ್ಲಿ ಸಕನಾರವು ಸತಮನರತ 562 ಪರಕರರ್ಗಳನತೆ ಮನತ್ರವೋೆ ದನಖ್ಲ್ಲಸಿದೆ.  ಅೆಂದ್ರೆ 
ಒಟ್ನಟರೆಯನಗಿ ಸಿಾೋಕೃತ್ಗೂೆೆಂಡ ದ್ೂರತಗಳ ಪೈೆಕಿ ಕೆೋವಲ 0.75 ಪರತಿಶತ್ ಮನತ್ರವೆೋ ಸಕನಾರವು ಈ 
ರಿೋತಿಯ ಕರಮಗಳನತೆ ತಗೆೆದ್ತಕೂೆೆಂಡಿದ.ೆ  ಇೆಂತ್ಹ ಪರಿಸಿಥತಿಯಲ್ಲಿ, ಇವತಿುನ ದಿವಸ ಇಡಿೋಯನದ್ 
ನಮಾ ಸಮನರ್ವು ಯನವ ಮೂಲೆಗ ೆ ಹೂೆೋಗತತಿುದೆ, ಸಮನರ್ದ್ಲ್ಲಿ ಏರ್ನಗತತಿುದೆ ಎನತೆವುದ್ರ ಬಗೆೆ 
ಸಕನಾರವು ಗಮನಸಬೆೋಕತ.  ತ್ಮಗೆ ತಿಳಿದಿರತವೆಂತ,ೆ ಅೆಂತ್ಜನಾಲ ಮನಧಾಮದಿೆಂದನಗಿ ಇವತಿುನ 
ದಿವಸ ಪರತಿ ಹಳಿಳಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಮಕಕಳು ಹನಳನಗತತಿುದನುರೆ.  ಎಲಿರೂ ರೆ್ೂೋಡಿರತವೆಂತೆ ಹನಗೂ 
ರೆ್ೂೋಡತತಿುರತವೆಂತೆ, ರನತಿರ ಸತಮನರತ 10 ಗೆಂಟೆ್ಯ ನೆಂತ್ರ ಅೆಂತ್ಾಜನಲವನತೆ ವಿೋಕ್ಷಿಸತತಿುರತತನುರೆ. 
ಈ ಪೆೈಕಿ ಕೆಲವರತ ಆನೆಂದಿಸತತಿುರಬಹತದ್ತ.  ಅದ್ರೆ, ನರ್ವನಗಿಯೂ ಸಹ ಇದ್ರ ಪರಿಣನಮ ಎಷತಟ 
ಕೆಟಟದನಗಿ ಸಮನರ್ದ್ ಮೋಲೆ ಬಿೋರತತಿುದೆ ಎನತೆವ ಅೆಂಶದ್ ಬಗೆೆ ಸಕನಾರವು ಬಹಳ ಗೆಂಭಿೋರವನಗಿ 
ಪರಿಗಣಿಸಬೆೋಕತ.  ಇದ್ನತೆ ತ್ಡಗೆಟತಟವ ಕರಮಗಳ ಬಗೆೆಯೂ ಸಹ ಆಲೂೆೋಚಿಸಬೋೆಕತ.   

 
“ಮನಡತವುದೆಲನಿ ಅರ್ನಚನರ; ಮರ್ ೆಮತೆಂದೆ ವೃೆಂದನವನ” ಎೆಂಬ ರ್ನರ್ತಣಡಿಯೆಂತೆ, ಇವತಿುನ 

ದಿವಸ ನಮಾ ಸಮನರ್ವು ಆಗತತಿುದೆ.  ಹಿೋಗನಗಿ ಸಕನಾರವು ಈ ವಿಚನರದ್ಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಅಗತ್ಾ ಹನಗೂ 
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ಸರಿಯನದ್ ಕರಮಗಳನತೆ ತೆಗೆದ್ತಕೂೆೆಂಡತ, ಸೆಂಪೂರ್ಾವನಗಿ ಇದ್ನತೆ ಹೊೋಗಲನಡಿಸಬೆೋಕತ.  
ರನತಿರಯ ಸೆಂದ್ಭ್ಾದ್ಲ್ಲಿ ಸಚಿವರತ ಇದ್ನತೆ ದ್ಯಮನಡಿ ಗಮನಸಬೆೋಕತ.  ಆ ವೆೋಳೆಯಲ್ಲಿ 
ಅೆಂತ್ಾಜನಲದ್ಲ್ಲಿ ಪರತಿಯೆಂದ್ೂ ಸಹ ಬಿತ್ುರಗೊಳುಳತ್ುವೆ.  ಈ ರಿೋತಿಯ ಪರಸರರ್ಗಳನತೆ ರ್ನವು 
ಬೆೋಕೆೆಂದ್ತ ಮನಡತವುದಿಲಿ.  ಸತಖನಸತಮಾರೆ್ ಸನಮನಜಿಕ ಜನಲತನರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರಿೋತಿಯ 
ಪರಸರರ್ಗಳನಗತತಿುವ.ೆ  ಈ ಬಗೆೆ ರ್ನನತ ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಿ ಹೆಚಿಿಗ ೆಹೆೋಳುವುದ್ಕನಕಗತವುದಿಲಿ.  ಒೆಂದ್ತ ವೆೋಳೆ, 
ರ್ನನತ ಈ ಬಗೆೆ ಹೆಚನಿಗಿ ಹೆೋಳಿದ್ರ,ೆ ಅದ್ತ ತ್ಪನಪಗತತ್ುದೆ.  ಸನಮನಜಿಕ ಜನಲತನರ್ಗಳಲ್ಲಿ ರ್ನವು 
ಬೆೋಕನದ್ುನತೆ ರೆ್ೂೋಡಬಹತದನಗಿರತತ್ುದೆ.  ಇದ್ನತೆ ರ್ನವು ನಭ್ಾೆಂಧಿಸಿಲಿವೆೆಂದನದ್ರೆ, ನಮಾ 
ಸಮನರ್ದ್ಲ್ಲಿ ಈಗ ಇರತವುದ್ಕಿಕೆಂತ್ಲೂ ಘೂೋರವನದ್ ಕೆಲಸಗಳು ಇನೂೆ ಜನಸಿುಯನಗತತ್ುವ ೆ
ಹೊರತನಗಿ ಕಮಿಾಯನಗತವುದಿಲಿ.  ದ್ಯಮನಡಿ ಸಕನಾರವು ಇದ್ನತೆ ಸೆಂಪೂರ್ಾವನಗಿ 
ನಭ್ಾೆಂಧಗೊಳಿಸತವ ಬಗೆೆ ಕರಮಗಳನತೆ ತೆಗೆದ್ತಕೊಳಳಬೆೋಕತ.   
 

(ಮತೆಂದ್ತ) 
1157/26-12-2022/11-40/bkp-gr 

ಶ್ರೋ ಅರಗ್ಜ್ಞನರೆ್ೋೆಂದ್ರ(ಗೃಹ್ಸಚಿವರತ):-್ಮನನಾ  ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ  ಇದ್ತ  ನಮಾ ಗೃಹ  
ಇಲನಖಯೆ ಆದ್ಾತ.ೆ  ತನವು  ಹೋೆಳಿರತವೆಂತ್ಹ   ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ  ಮನಡತತಿುದೆುೋವೆ.  ಕರಮ  
ತೆಗೆದ್ತಕೂೆಳುಳತಿುದೆುೋವೆ.   ಅದ್ರಲ್ಲಿ  ಯನರತ  expert  ಇದನುರ,ೆ  ಆ  ಅಧಿಕನರಿಗಳರ್ೆೆ ೋ  ಅಲ್ಲಿಗೆ  
ನಯೋರ್ರೆ್  ಮನಡತತೆುೋವೆ.  ಸತಮಾರ್ೆ  ಇಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿದ್ವರತ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಸಲತಿತನುರೆೆಂದ್ತ  ಯನರೊೋ   
ಪೊಲ್ಲೋಸ್ ಅಧಿಕನರಿಗಳನತೆ,   ಇದ್ತ  non-Executive ಎೆಂದ್ತ ಹೋೆಳಿ  ರ್ನವು  ಸಥಳ  
ನಯೋರ್ರೆ್  ಮನಡತತಿುಲಿ.  ಅವರಿಗೆ  ಅಲ್ಲಿಗ ೆ  ಹೂೆೋಗಲ್ಲಕೆಕ  ಇಚೆಛ  ಇದೆಯ್ದೋ   ಮತ್ತು  ಅದ್ಕೆಕ  
ಅವರತ    expert   ಇದನುರ ೆಎೆಂದ್ತ  ಯೋಚರೆ್  ಮನಡಿ ಈಗನಗಲೆೋ    ಸೂಚರೆ್ಗಳನತೆ  
ಕೊಡಲನಗಿದ.ೆ    ತನವು ಹೆೋಳುವ  ಹನಗೆ  ಇದ್ತ  ಸನಮನಜಿಕ  ಪಿಡತಗತ.   ಇದ್ರ  ಬಗೆೆ  ರ್ನವು  
ವಿಶೆೋಷವನಗಿ  ಪರಯತ್ೆ  ಮನಡತತಿುದುೆೋವೆ.    ಈ  ಕೆಲಸವನತೆ ಸಕನಾರ  ಮತ್ತು ಪೂೆಲ್ಲೋಸ್  
ಇಲನಖ ೆ  ವಿಶೆೋಷ ಆದ್ಾತ ೆ  ಕೊಟತಟ  ಮನಡತತಿುದೆ .  ಇದ್ಕೆಕ    ತನವು   ಹೆೋಳಿದ್ ಹನಗೆ ಕೆೋವಲ     
ಪೊಲ್ಲೋಸ್,  ಕನಯಿದ ೆ    ಸನಕನಗತವುದಿಲಿ.    ಇದ್ಕೆಕ    ಒೆಂದ್ತ  ಸನಮನಜಿಕ   ಜನಗರತೆ  
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ಬೆೋಕನಗತತ್ುದೆ. ಏಕೆೆಂದ್ರ,ೆ  ಪೊೋಷಕರತ,  ಶ್ಕ್ಷಕರತ  ಮತ್ತು  ಸನವಾರ್ನಕರಲೆಿರೂ    
ಬೆೆಂಬಲ್ಲಸಿದನಗ  ಮನತ್ರ ಇದ್ನತೆ  ಹೊರಗಡೆ  ತೆಗೆಯಲ್ಲಕೆಕ  ಸನಧಾವನಗತತ್ುದೆ.   ಖ್ೆಂಡಿತ್ವನಗಿಯೂ 
ಸಹ    ರ್ನವು  ಇದ್ನತೆ  ಏನತ  ಕನಯಿದ ೆ   ಪರಕನರ  ಮನಡಲ್ಲಕಕೆ  ಸನಧಾವನಗತತ್ುದೆ, ಅದ್ನತೆ     
ಮನಡತತೆುೋವ.ೆ       
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ಪರಶೆೆ ಸೆಂಖೆಾ   ೮೪೧ 

(ಉತ್ುರವನತೆ  ಲಗತಿುಸಲನಗಿದೆ) 

ಶ್ರೋ  ಟಿ.ಎ. ಶರವರ್:-  ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ   ಮನನಾ ಸಚಿವರತ  ಉತ್ುರವನತೆ  
ಕೊಟಿಟದನುರೆ. ಬಹತಶಃ ಅವರಿಗೂ  ಗೊತಿುದೆ. ಅವರತ  ಹೆೋಳುತಿುದ್ತುದ್ನತೆ  ರ್ನನತ ಸಹ  ಕೆೋಳಿಸಿಕೂೆೆಂಡೆ.  
ಬಹಶಃ  ಇವತ್ತು  ಈ ಸೈೆಬರ್ ಕೆೈಮ್ಗಳಲ್ಲಿ   ಯನವ  ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ ಅಪರನಧಗಳು  ಆಗತತಿುವೆ.  
ಅದ್ರಲೂಿ  ಬಹಳಷತಟ ಯತವಕರತ  ಈ  ತ್ೆಂತ್ರಜ್ಞನನವನತೆ ಈ ಸೂೆೋಷಿಯಲ್  ಮಿೋಡಿಯನದ್ಲ್ಲಿ 
ಟ್ೆಕನೆಲಜಿ ಇರಬಹತದ್ತ,  ಡಿಜಿಟಲ್  ಇರಬಹತದ್ತ.  ಈ  ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ  ಅರೆ್ೋಕ  ಮಿೋಡಿಯನಗಳನತೆ  
ಬಳಕೆ ಮನಡಿಕೊೆಂಡತ       ಯನವ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ ವೆಂಚರೆ್  ಮನಡತತಿುದನುರೆ,  ಮತೆು  ಯನವ  
ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ  ಕೆಲವರಿಗ ೆ ಬನಿಕ್ಮೋಲ್  ಮನಡತತಿುದನುರ,ೆ ಎನತೆವುದ್ನತೆ ತನವುಗಳು  ಮನಧಾಮದ್ಲ್ಲಿ 
ರೆ್ೂೋಡತತಿುದಿುೋರಿ.  ಇೆಂತ್ಹ  ಅರೆ್ೋಕ  ರ್ಟರೆ್ಗಳು ದಿನ-ದಿನಕೂಕ  ಜನಸಿುಯನಗತತಿುವೆ.  ಈ 
ವಿಚನರದ್ಲ್ಲಿ  ಪಲ್ಲೋಸ್ ಇಲನಖಯೆಲ್ಲಿ,   ಪೊಲ್ಲೋಸ್   ಠನಣೆಗಳಲ್ಲಿ     ಇರತ್ಕಕೆಂತ್ಹ  ಸೈೆಬರ್   
ಕೆೈಮ್  ವಿಭನಗಗಳನತೆ  ಸನಥಪರ್ ೆ  ಮನಡಿದನುರ.ೆ  ಅಲ್ಲಿ   ತ್ತತನಾಗಿ  ಕಲೆಸಗಳು ಆಗತತಿುಲಿ.  
ಅಪರನಧಗಳು  ಜನಸಿುಯನಗತತಿುವೆ. ಅದ್ಕಕೆ  ತ್ಕಕೆಂತೆ  ಏನತ ದೊಡಡ ಸೆಂಖೆಾಯಲ್ಲಿ ಅಪರನಧಗಳು 
ಆದನಗ     ಪೊಲ್ಲೋಸರತ  ಕರಮ ತೆಗೆದ್ತಕೂೆಳುಳವಲ್ಲಿ    ನಧನನವನಗತತಿುದೆ.  ಜೊತೆಗೆ  ತ್ಮಗೆ   
ಗೊತಿುರತವೆಂತ ೆ   ಹಲವನರತ  ರ್ಟರ್ೆಗಳನತೆ  ತನವು  ರೆ್ೂೋಡಿರತತಿುೋರಿ.    ಇತಿುೋಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ  
ನಡದೆಿರತವ   ರ್ಟರ್ೆಗಳ  ಬಗೆೆ    ಹೆೋಳುವುದನದ್ರೆ    ಬಹಳಷತಟ  ಅಧಿಕನರಿಗಳ  ಮೋಲ ೆ   
ವಿಡಿಯೋಗಳನತೆ  ಮನಡಿ, ಅದ್ರಲೂಿ  ನವೃತ್ು  ಅಧಿಕನರಿಗಳನತೆ  ಟ್ನಗೆಾಟ್  ಮನಡಿ, ವಿಡಿಯೋ  
ಕನಲ್   ಮನಡಿ ಬೋೆರ ೆ  ಬೆೋರ ೆ  ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ    ಪರದ್ಶಾನ  ಮನಡತವುದ್ತ   ಇದೆ.  ತ್ಮಗೂ  
ಗೊತಿುರತವೆಂತ ೆ  ೧೨೦  ಕೊೋಟಿಗಿೆಂತ್  ಹೆಚತಿ  ಮೋಸವನಗಿದೆ.  ಈ ವೆಂಚಕರತ ಕರ್ನಾಟಕದ್ಲ್ಲಿ 
ಸೈೆಬರ್  ವೆಂಚಕರತ ಏನದನುರೆ, ಅವರಲ್ಲಿ  ೬-೭ ಗನಾೆಂಗ್್ಗಳು   ಬರಿ  ಇದೆೋ ಕೆಲಸದ್ಲ್ಲಿ    
ತೊಡಗಿಸಿಕೂೆೆಂಡಿದನುರೆ.    ಈ  ರಿೋತಿಯ ಅರೆ್ೋಕ  ರ್ಟರ್ೆಗಳನತೆ  ತ್ಮಾ  ಮತೆಂದ ೆ  ಹೆೋಳಬಲೆಿ.  
ಆದ್ುರಿೆಂದ್, ತನವು  ಒತ್ತುಕೊಟತಟ  ಈ  ಒೆಂದ್ತ ವಾವಸೆಥ  ಏನದ,ೆ ಸೈೆಬರ್  ಕೆೈಮ್ಗೆ   ಹೆಚಿಿನ   
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ವಾವಸೆಥಗಳು ಏರೆ್ೋನತ ಬೆೋಕತ,  ಅದ್ರೆ್ೆಲನಿ  ಮನಡಿ,     ಇದ್ನತೆ ತ್ಡಗೆಟತಟವುದ್ರಲ್ಲಿ ಎಷತಟ  
ಸನಧಾವನಗತತ್ುದೊೋ   ಅಷತಟ  ಕರಮ ಕೈೆಗೊಳಿಳ.    ಇದ್ರ  ಬಗೆೆ  ತನವು  ಏನತ  ಕರಮ 
ತೆಗೆದ್ತಕೂೆೆಂಡಿದಿುೋರಿ  ಎನತೆವುದ್ರ  ಬಗೆೆ   ನನಗ ೆ ಬೆಳಕತ ಚೆಲಿಬೆೋಕತ. 

ಶ್ರೋ ಅರಗ್ಜ್ಞನರೆ್ೋೆಂದ್ರ(ಗೃಹ್ಸಚಿವರತ):-ಮನನಾ  ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ  ಈಗನಗಲೆೋ  ಮನನಾ 
ಸದ್ಸಾರನದ್  ಶ್ರೋ  ಪಿ.ಆರ್.  ರಮೋಶ್ ರವರ   ಪರಶೆೆಗೆ     ಉತ್ುರವನತೆ  ಕೊಟಿಟದೆುೋರೆ್.    ಎರಡತ  
ಪರಶೆೆಗಳು ಸಹ   ಒೆಂದೋೆ  ವಿಷಯವನಗಿರತತ್ುದೆ.  ಇದ್ರ   ಬಗೆೆ  ವಿಶೆೋಷವನದ್ೆಂತ್ಹ ಜನಗರತೆಯನತೆ 
ವಹಿಸಿದೆುೋವೆ. ರನರ್ಾದ್ಲ್ಲಿ  ಮದ್ಲಬನರಿಗ ೆ   ಸೈೆಬರ್  ತ್ಜ್ಞರನತೆ  ರೆ್ೋಮಕ  ಮನಡಿಕೂೆಳಳಲನಗಿದೆ.    
ಈ ವಿಭನಗವನತೆ  ಇನತೆ  ಹೆಚತಿ   ಬಲಪಡಿಸಲ್ಲಕೆಕ  ಏರೆ್ಲನಿ   ಆಗತ್ಾವನಗಿ  ಆಗಬೋೆಕನಗಿದ ೆ 
ಎನತೆವುದ್ರ  ಬಗೆೆ  ರ್ನನತ  ಈಗನಗಲೆೋ  ಹೆೋಳಿದೆುೋರ್.ೆ    ನಮಾಲ್ಲಿ  ವಿಶಾ ಮಟಟದ್   
ಎಫ್.ಎಸ್.ಎಲ.,  ಯೂನವಸಿಾಟಿ  ಗತರ್ರನತ್್ನಲ್ಲಿ  ಇದೆ.    ಅದ್ರ  ಜೊತೆಗೆ  ರ್ನವು  ಒಪಪೆಂದ್  
ಮನಡಿಕೊೆಂಡತ, ವಿಶೆೋಷವನಗಿ  ಇದ್ರ  ಬಗೆೆ  ಆಸಕಿು  ಇರತವ ಅಧಿಕನರಿಗಳನತೆ  ಅಲ್ಲಿಗೆ  ಕಳುಹಿಸಿ, 
ವಿಶೆೋಷವನದ್ೆಂತ್ಹ ತ್ರಬೋೆತಿಯನತೆ      ಕೊಡತತಿುದೆುೋವೆ.     ಕರ್ನಾಟಕಕೆಕ    ಒೆಂದ್ತ ಸೆೆಂಟರಲ್ 
ಎಫ್.ಎಸ್.ಎಲ.,   ಯೂನವಸಿಾಟಿಯನತೆ   ನಮಗೆ  ಕೊಡತತೆುೋವೆೆಂದ್ತ    ಮನನಾ  ಕೆೋೆಂದ್ರದ್  
ಗೃಹ  ಸಚಿವರತ    ಒಪಿಪದನುರೆ.    ಅದ್ತ  ಆದ್ಲ್ಲಿ    ಎಲನಿ  ವಿಷಯಗಳನತೆ  ಇಲ್ಲಿ  ಅಧಾಯನ  
ಮನಡಲ್ಲಕಕೆ,  ಅರ್ನಲ್ಲಸಿಸ್  ಮನಡಲ್ಲಕಕೆ   ವಾವಸಿಥತ್ವನಗಿ  ಅನತಕೂಲವನಗತತ್ುದ.ೆ  ನಮಾ   ಸೈೆಬರ್  
ಕೆೈಮ್ ವಿಭನಗ  ಸಿ.ಓ.ಡಿ., ನಲ್ಲಿ  ಇದೆ, ಅದ್ನತೆ ಬಹಳ  ವಾವಸಿಥತ್ವನಗಿ ಮನಡಿದೆುೋವ.ೆ   ವಿಶೆೋಷವನಗಿ  
Infosys        Foundation  ಗೆ    ಈ  ಸೆಂದ್ಭ್ಾದ್ಲ್ಲಿ  ರ್ನನತ ಅಭಿನೆಂದ್ರೆ್  ಸಲ್ಲಿಸತತೆುೋರ್.ೆ  
ಖ್ೆಂಡಿತ್ವನಗಿಯೂ ಸಹ   ನಮಾ    ಹಿರಿಯ ಸದ್ಸಾರತ  ಅದ್ನತೆ  ರೆ್ೂೋಡಬೆೋಕತ.    ಅಷೊಟೆಂದ್ತ  
ಬಹಳ  ಚೆರ್ನೆಗಿ ನವಾಹಿಸತವೆಂತೆ  ಮನಡಿದನುರ.ೆ    ತ್ತೆಂಬನ  ಜನಗತಿಕ  ಮಟಟದ್ಲ್ಲಿ  ಇದ್ನತೆ 
ಕೆಂಡತ  ಹಿಡಿಯತವೆಂತ್ಹ ಎಲನಿ  ಪರಯತ್ೆಗಳು  ಮಿಷನರಿಗಳು    ನಮಾ ಹತಿುರ  ಇವೆ.    ಇದ್ಕೆಕ  
ರ್ನವು    ವಿಶೆೋಷವನದ್  ಆದ್ಾತಯೆನತೆ  ಕೊಟಿಟದುೆೋವೆ.    ಪರತಿ  ಜಿಲೆಿಯಲ್ಲಿಯೂ  ಕೂಡ    ಏನತ  
ವಿಭನಗ  ಇದೆ,   ಅಲ್ಲಿ  ದ್ೂರನತೆ  ಕೊಡಬೋೆಕತ.   ಯನರನದ್ರೂ  ತ್ಪತಪ  ಮನಡಿ  
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ಅರ್ನವಶಾಕವನಗಿ   ಇದ್ರ  ಬಗೆೆ  ಉದನಸಿೋನ  ಮನಡಿದ್ರೆ  ಅೆಂತ್ಹ ಅಧಿಕನರಿಗಳಿಗೂ  ಕೂಡ  
ಶ್ಕ್ಷೆ  ಕೂೆಡತತೆುೋವೆ.  ಏಕೆೆಂದ್ರೆ,  ಇದ್ತ   ತನವು  ಹೆೋಳಿದ್  ಹನಗೆ ನಮಿಷ, ನಮಿಷವೂ  ಬಹಳ  
ಪರಮತಖ್ವನಗಿರತತ್ುದೆ.   ಎರಡತ  ಗೆಂಟೆ್ಯಳಗೆ  ನನೆ ಅಕೌೆಂಟ್ನೆಂದ್  ದ್ತಡತಡ  ಹೂೆೋಯಿತ್ತ  
ಎೆಂದ್ತ  ಹೆೋಳಿ ದ್ೂರತ  ಕೊಟಟರೆ,  ಅದ್ರ ಬಗೆೆ  ಈಗನಗಲೆೋ  ಬನಾೆಂಕ್  ಅಧಿಕನರಿಗಳ  ಜೊತೆ  
ನಮಾ  ಮನನಾ  ಮತಖ್ಾಮೆಂತಿರಗಳು  ಒೆಂದ್ತ  ಸತತಿುನ  ಮನತ್ತಕತ ೆ ಮನಡಿದನುರ.ೆ  ಅವರತ  ಕೂಡ  
ಇದ್ಕೆಕ    ಒಪಿಪದನುರ.ೆ    ಇದ್ನತೆ  freeze ಮನಡಲ್ಲಕಕೆ  ಒಪಿಪದನುರೆ.    ಪೊಲ್ಲೋಸ್  
ಇಲನಖಯೆೆಂದಿಗ ೆ  ಈಗನಗಲೆೋ ಅವರ   ಒಪಪೆಂದ್ಗಳು  ಇವೆ.   ಆದ್ುರಿೆಂದ್,  ಎಲನಿ  
ರಿೋತಿಯಿೆಂದ್ಲೂ  ಕೂಡ  ಇದ್ನತೆ  ಕೆಂಟ್ೊರೋಲ್  ಮನಡಲ್ಲಕಕೆ    ಪರಯತ್ೆ  ಮನಡತತಿುದೆುೋವೆ.   
ಏಕೆೆಂದ್ರ,ೆ  advanced science ಪರಕನರ   ನಮಗೆ  ಗೊತಿುರತವೆಂತ ೆ  ಇವತ್ತು  ಇದ್ತುದ್ತ,  ರ್ನಳ ೆ 
ಇರತವುದಿಲಿ.  ಈ  ವೆೈಜ್ಞನನಕ ವಾವಸೆಥ  ಎರಡತ  ಕಡ ೆ ಇರತತ್ುದೆ.   ಇದ್ರಿೆಂದ್  ಎಷತಟ  ಒಳೆಳಯದ್ತ  
ಇದೆಯೋ  ಇದ್ನತೆ ಅಷೆಟೋ  ದ್ತರತಪಯೋಗ    ಮನಡಿಕೊಳುಳವೆಂತ್ಹ  ರ್ನರತ ಸಹ  ಇದನುರ.ೆ   
ಈಗ  ಉದನಹರಣೆಗ ೆ   ಒೆಂದ್ತ  ಶಸರ.  ಇದ್ತ  ಆಪರೆೋಷನ್್  ಮನಡಿ,  ರೂೆೋಗಿಯನತೆ  
ಬದ್ತಕಿಸಲ್ಲಕೂಕ  ಬರತತ್ುದೆ,   ಮತೆು  ಯನರದನುದ್ರೂ  ಪನರರ್  ತೆಗೆಯಲ್ಲಕೂಕ  ಬರತತ್ುದೆ.     ಹಿೋಗ ೆ 
ಯನರತ  ಯನವುದ್ಕೆಕ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳುಳತನುರೆ  ಎನತೆವುದ್ತ  ಮತಖ್ಾವನಗಿರತತ್ುದೆ.   
ಖ್ೆಂಡಿತ್ವನಗಿಯೂ  ತ್ಮಾ ಪರಶೆೆ, ತ್ಮಾ  ಕನಳಜಿ  ಸರಿಯನಗಿದೆ.  ಆ  ನಟಿಟನಲ್ಲಿ   ನಮಾ ಎಲನಿ   
ಪರಯತ್ೆಗಳು  ಆಗತತ್ುವೆ.   

ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕೆ. ಹರಿಪರಸನದ್್(ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷದ್  ರ್ನಯಕರತ):-  ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ   
ರ್ನವು  ಎಲನಿ  ಕರಮಗಳನತೆ ತೆಗೆದ್ತಕೂೆೆಂಡಿದುೆೋವ,ೆ ಒಳೆಳಯ ಅಧಿಕನರಿಗಳನತೆ  ಹನಕಿದೆುೋವೆೆಂದ್ತ 
ಮನನಾ  ಗೃಹ ಸಚಿವರತ   ಹೆೋಳಿದ್ರತ.  ಮತುೆ,  ಮನನಾ ಸದ್ಸಾರನದ್  ಶ್ರೋ  ಟಿ.ಎ. ಶರವರ್ ರವರತ  
ಕತಕಕರ್ ಸೂೆಫೋಟದ್  ಬಗೆೆ   ಉಲೆಿೋಖ್  ಮನಡಿದನುರ.ೆ  ಈ  ಕತಕಕರ್ ಸೂೆಫೋಟದ್  ಪರಕರರ್ವನತೆ  
ಪೊಲ್ಲೋಸ್ನವರತ  ಹಿಡಿದ್ದ್ತು  ಅಲಿ.  ಅಲ್ಲಿ  ಇರತ್ಕಕೆಂತ್ಹ  ರ್ನರ  ಅದ್ೃಷಟ. ಆಟ್ೊೋರಿಕ್ಷನ  ರ್ೆಂಪ್್ 
ಆಗಿ ಸೂೆಫೋಟವನಗಿದೆ.  ಅದ್ನತೆ  ಹನಗೆಯ್ದೋ ಬಿಟಿಟದ್ುರೆ, ಅದ್ತ    ಎಲ್ಲಿ  ಸೂೆಫೋಟ ಆಗತತಿುತೂೆುೋ  
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ಯನರಿಗೂ  ಗೊತನುಗತತಿುರಲ್ಲಲಿ.  It was a total failure of the intelligence.  ಏನತ   
ಒಳೆಳಯ    ಮತ್ತು  ತ್ಜ್ಞ  ಅಧಿಕನರಿಗಳನತೆ  ನಯೋರ್ರೆ್ ಮನಡಿದೆುೋವೆೆಂದ್ತ ನೋವು ಹೆೋಳುತಿುದಿುೋರಿ. 
ಬನೆಂಬ್   ಮನಡತವವರಿಗೆ  ಏನತ  ಮನಡತತಿುದಿುೋರಿ  ಎೆಂದ್ತ  ಹೆೋಳಿ.  ಅವರತ habitual 
offender   ಎೆಂದ್ತ   ಎಲಿರಿಗೂ  ಗೊತ್ತು.  Intelligence failure   ಆದ್  ಮೋಲೆ  ನೋವು  
ಏನತ  ಮನಡಲ್ಲಕಕೆ  ಅಗತತ್ುದ?ೆ ನೋವು  ಸೈೆಬರ್  ಕೆೈಮ್  ವಿಚನರದ್ಲ್ಲಿ   ಯನರತ  ಸಹ ಏನತ  
ಮನಡತತಿುಲಿ.  ರ್ನರೆ್ೋ  ಎರಡತ  ದ್ೂರತಗಳನತೆ  ಕೊಟಿಟದೆುೋರೆ್.    ಯನರತ  ಸಹ  ದ್ೂರನತೆ  
ತೆಗೆದ್ತಕೂೆಳುಳವುದಿಲಿ.  ಅವರತಗಳನತೆ  ಎಲ್ಲಿ   ಹಿಡಿಯಬೆೋಕೆೆಂದ್ತ  ಹೋೆಳುತನುರೆ.     ಆದ್ುರಿೆಂದ್,  
ಇದ್ಕೆಕ  ಏರ್ನದ್ರೊೆಂದ್ತ ಬೆೋರ ೆಪರಿಹನರದ್  ವಾವಸೆಥ  ಆಗಬೋೆಕೆೋ  ವಿನಃ    ಇಲಿದಿದ್ುರ,ೆ  ಈ  
ಒೆಂದ್ತ ಅಪರನಧಗಳನತೆ  ನಲ್ಲಿಸತವುದ್ತ  ಕಷಟ.   

ಶ್ರೋ ಟಿ.ಎ.ಶರವರ್:-  ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ     ಬಹತಶಃ  ಈ  ರಿೋತಿಯ ರ್ಟರ್ೆಗಳು 
ಆದನಗ    ಮದ್ಲರೆ್ಯದನಗಿ  ಸನವಾರ್ನಕವನಗಿ  ಅವೆೋರ್ರೆ್ಸ್  ಕಿರಯ್ದೋಟ್  ಮನಡಿ.    ನೋವು  
ಈ ಸೈೆಬರ್  ಕೆೈಮ್, ಸಿ.ಬಿ.ಐ., ಸಿ.ಓ.ಡಿ.,   ಇನತೆ  ಮತೆಂತನಗಿ  ಏರೆ್ೋನತ   ಹೋೆಳುತಿುದಿುೋರಿ.    
ಅದ್ರ  ಬಗೆೆ  ನರ್ವನಗಿಯೂ  ಕೂಡ   ಇದ್ರ  ಬಗೆೆ  ಜ್ಞನನ  ಕಡಿಮ  ಇದ್ತು,  ಅದ್ಕೂೆಕೋಸಕರ  
ಇೆಂತ್ಹ ರ್ಟರ್ೆಗಳನದನಗ ‘೧೦೦’,್ ‘೧೦೧’,್ ‘೧೦೨’್್ಈ  ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ  ನೋವು  ಏನತ  ವಾವಸೆಥಗಳನತೆ  
ಮನಡಿಕೊೆಂಡಿದಿುೋರಿ.  ಅದೋೆ  ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ  ಒೆಂದ್ತ  free number  ಅನತೆ   ಮನಡಿ, ಅದ್ಕೆಕ    
ಒತ್ತು  ಕೂೆಟತಟ, ಅದ್ರ  ಬಗೆೆ  ಜನಗೃತಿ  ಮೂಡಿಸಬೆೋಕತ    ಮತ್ತು  ಎಲನಿ  ಪೂೆಲ್ಲೋಸ  ಠನಣ ೆ
ಗಳಲ್ಲಿಯೂ  ಸಹ     ಇದ್ರ ಬಗೆೆ  ಅರಿವು   ಮೂಡಿಸಬೆೋಕತ.    ಈಗ ಸನಮನನಾವನಗಿ   ಕೆೈಮ್  
ಆದನಗ, ಅದ್ರ  ಬಗೆೆ  ದ್ೂರನತೆ  ಕೂೆಡತತನುರೆ, ಅದ್ರ  ಬಗೆೆ  ಎಫ್್.ಐ.ಆರ್., ಲನಡ್ಜ್ ಮನಡತತನುರ,ೆ 
ಬರತತನುರ.ೆ   ಈ  ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ  ಸೈೆಬರ್  ಎೆಂದ್ತ  ಬೆಂದನಗ   ಎಲ್ಲಿಗೆ  ಹೂೆೋಗಬೋೆಕತ, ಯನರಿಗ ೆ 
ದ್ೂರನತೆ  ಕೊಡಬೋೆಕತ,   ಏರ್ನಗತತ್ುದೆ  ಎನತೆವುದ್ರ  ಬಗೆೆ  ನೋವು ಸಾಲಪಮಟಿಟಗೆ   ಪರಚನರ  
ಮನಡಬೋೆಕೆೆಂದ್ತ  ಈ  ಸೆಂದ್ಭ್ಾದ್ಲ್ಲಿ  ಕೋೆಳಿಕೂೆಳುಳತುೆೋರ್ೆ.   
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ಶ್ರೋ ಅರಗ್ ಜ್ಞನರ್ೆೋೆಂದ್ರ:- ಮನನಾ  ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ    ಮನನಾ  ವಿರೂೆೋಧ  ಪಕ್ಷದ್  
ರ್ನಯಕರತ  ಹೆೋಳಿದ್ೆಂತೆ  ಮನನಾ ಸದ್ಸಾರನದ್  ಶ್ರೋ  ಟಿ.ಎ. ಶರವರ್ರವರತ  ಹೆೋಳಿದನುರೆ.   ಕತಕಕರ್  
ಬನೆಂಬ್  ಸೂೆಫೋಟವನಗಿರತವೆಂತ್ಹದ್ತು   ಒೆಂದ್ತ  ಭನಗ.  ಅವರತ  ಕೆೋಳಿದ್     ಪರಶೆೆ  ಏರೆ್ೆಂದ್ರೆ, 
ಇದ್ನತೆ ಸೈೆಬರ್ನೆಂದ್  ಅತ್  ಕಲ್ಲತಿದನುರ್ ೆ ಎನತೆವುದ್ನತೆ  ಇಲ್ಲಿ  ತ್ೆಂದಿದನುರೆ.  ಸೈೆಬರ್   ಮೂಲಕ 
ಆತ್  ಕಲ್ಲತ್ತ  ಇದ್ನತೆ  ಪನರರೆಂಭ್  ಮನಡಿದ್. ಇದ್ರಿೆಂದ್  ಅರ್ನಹತತ್ವನಗತತ್ುದೆ.    ಇೆಂತ್ಹದ್ುನತೆ  
ಕೂಡ  ಕಲ್ಲಯಲ್ಲಕೆಕ  ಅವಕನಶವನಗತತ್ುದೆ.    ಈ  ವಿಚನರವನಗಿ ಆತ್  ಇನತೆ  ಬನಯಿ ಬಿಡಬೆೋಕತ.  
ಆತ್ನ  ಹೆೋಳಿಕೆಯಿೆಂದ್  ಇದ್ತ  ಹೂೆರ  ಬರಬೆೋಕತ.  ಈಗನಗಲೆೋ  ಇದ್ರ  ಬಗೆೆ  ಮನಧಾಮಗಳು  
ಹೆೋಳುತಿುವೆ.   ಆದ್ರೆ,  ನರ್ವನಗಿಯೂ ಕೂಡ  ಆತ್ನ  ಹೆೋಳಿಕೆಯಿೆಂದ್  ಬರಬೆೋಕತ.   ಇದ್ತ  
ಯನವ  ಕಡಯೆಿೆಂದ್  ಬರತತಿುದೆ, ಅದ್ತ  ಎಲ್ಲಿದೆ, ಅದ್ನತೆ ಬನಿಕ್  ಮನಡಲ್ಲಕಕೆ  ಸನಧಾವನಗತತ್ುದೆ.   
ಇದ್ನತೆ  ಖ್ೆಂಡಿತ್ವನಗಿಯೂ     ಮನಡತತೆುೋವೆ.  
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ಪರಶೆೆ  ಸೆಂಖೆಾ   ೮೩೫ 

(ಉತ್ುರವನತೆ  ಲಗತಿುಸಲನಗಿದೆ) 

ಶ್ರೋ  ಛಲವನದಿ  ಟಿ. ರ್ನರನಯರ್ಸನಾಮಿ:-   ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ   ಮನನಾ ಸಚಿವರತ  
ಉತ್ುರವನತೆ ಒದ್ಗಿಸಿದನುರ,ೆ  ರ್ನನತ  ಕೆೋಳಿರತವೆಂತ್ಹ  ಪರಶೆೆಯಲ್ಲಿ  ಅರೆ್ೋಕ ವಿಚನರಗಳನತೆ  ಮನನಾ 
ಸಚಿವರತ  ಗಮನಸಿದನುರೆ.    ಇದ್ಕೆಕ      ಎಷತಟ  ಹರ್ವನತೆ    ಕೊಟಿಟದಿುೋರಿ  ಎನತೆವ     ಪರಶೆೆ  
ಅಲಿ.  ೨೦೧೯-೨೦ ರಲ್ಲಿ   ೭೦೦   ಲಕ್ಷಗಳು    ಮತ್ತು  ೨೦೨೦-೨೧ ರಲ್ಲಿ  ೧೦೦  ಲಕ್ಷಗಳನತೆ  
ಕೊಟಿಟರತವೆಂತ್ಹದ್ತು  ಬೆೋರ ೆ  ವಿಚನರ.    ಆದ್ರ,ೆ  ಮಕಕಳ  ಮೋಲ್ಲನ ಲೆೈೆಂಗಿಕ ದೌರ್ಾನಾ  
ಪರಕರರ್ಗಳು  ರನರ್ಾದ್ಲ್ಲಿ  ಪದೆೋ  ಪದೆೋ  ಹಚೆನಿಗತತಿುವೆ. 

                                                          ಮತೆಂದ್ತ.  

(೧೧೫೮) ೨೬.೧೨.೨೦೨೨ ೧೧.೫೦ ಎಸ್ವಿ-ಜಿಆರ್                 (ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಥತಿ) 

ಶ್ರೋ ಛಲವನದಿ ರ್ನರನಯರ್ಸನಾಮಿ (ಮತೆಂದ್ತ):-  

ಆದ್ರೆ ಮಕಕಳ ಮೋಲ್ಲನ ಲೆೈೆಂಗಿಕ ದೌರ್ಾನಾ ಪರಕರರ್ಗಳು ರನರ್ಾದ್ಲ್ಲಿ ಪದೆೋ ಪದೆೋ ಹಚೆನಿಗತತಿುದೆ.  
ಲೆೈೆಂಗಿಕ ಕಿರತಕತಳವನತೆ ಕೊಡತವೆಂತ್ಹ ರ್ನರಿಗ ೆ ಭ್ಯ ಬರಬೆೋಕತ. ಮತೆು ಇರ್ೆೆ ೆಂದ್ೂ ಅವರ 
ಜಿೋವಮನನದ್ಲ್ಲಿ ಅವರತ ಇೆಂತ್ಹ ಕನಯಾಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಬನರದ್ತ.  ಅದ್ಕೆಕ ಯನವ ರಿೋತಿಯ 
ಕರಮಗಳನತೆ ರ್ರತಗಿಸಬೆೋಕತ ಎನತೆವ ನಟಿಟನಲ್ಲಿ ಸಕನಾರ ಯೋಚಿಸಬೋೆಕತ. ದಿನ ಬೆಳಗನದ್ರೆ ರ್ನವು 
ಪತಿರಕೆಗಳಲ್ಲಿ ರೆ್ೂೋಡತತಿುರತತೆುೋವೆ.  “ವಿದನಾಥಿಾನಯರಿೆಂದ್ ಶ್ಕ್ಷಕನಗೆ ಗೂಸನ”,್ “ಲೆೈೆಂಗಿಕ ಕಿರತಕತಳ-
ಮತಖ್ಾ ಶ್ಕ್ಷಕನಗೆ ಧಮಾದೆೋಟತ”,್ “ವಿದನಾಥಿಾನಯರ ಮೋಲೆ ದೌರ್ಾನಾ – ಪನರೆಂಶತಪನಲನ ಸರೆೆ” 
ಹಿೋಗೆ ಅರೆ್ೋಕ ಪರಕರರ್ಗಳನತೆ ರ್ನವು ಪರತಿನತ್ಾ ದಿನಪತಿರಕೆಗಳಲ್ಲಿ ರೆ್ೂೋಡತತಿುರತತೆುೋವೆ.  ಮನನವರನದ್ 
ರ್ನವು ಸಮನರ್ದ್ಲ್ಲಿ ತ್ಲೆ ತ್ಗಿೆಸತವೆಂಥ ಪರಿಸಿಥತಿ ಇೆಂದ್ತ ಇದೆ.  ಇದೋೆ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ ಬಡವರ ಮೋಲ ೆ
ಸನಕಷತಟ ದೌರ್ಾನಾಗಳನಗತತಿುವೆ.  ತ್ಳ ಸಮತದನಯಗಳವರತ ಅತ್ಾೆಂತ್ ಭ್ಯಭಿೋತ್ರನಗಿರತತನುರೆ. 
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ಪೊಲ್ಲೋಸ್ ಠನಣೆಯವರೆಗೆ ಬೆಂದ್ತ ಯನರೂ ದ್ೂರನತೆ ನೋಡಲತ ಸಿದ್ಿರಿರತವುದಿಲಿ. ಜೊತೆಗೆ 
ಇರ್ೂೆೆಬಬರ ಬಳಿ ಹೆೋಳಿಕೂೆಳಳಲತ ಕತಟತೆಂಬದ್ ಗೌರವ ಎನತೆವ ಕನರರ್ಕನಕಗಿ ಅವರತ ಯನರಿಗೂ 
ಹೆೋಳಿಕೂೆಳುಳವುದಿಲಿ. ಈ ರಿೋತಿ ಅರೆ್ೋಕ ಸಮಸೆಾಗಳಿವೆ.  ಇೆಂದ್ತ ಸಕನಾರ ಪೂೆೋಕೂೆಸೋ ಕನಯಿದೆಯನತೆ 
ತ್ೆಂದಿದ.ೆ  ಪರಕರರ್ದ್ ಬಗೆೆ ಪರಚನರ ಹಚೆನಿದನಗ ಮನತ್ರ ರ್ನವು ಪೂೆೋಕೂೆಸೋ ಕನಯಿದೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೋೆಸ್ 
ಹನಕತತೆುೋವೆ.  ಆದ್ರೆ ಎಷತಟ ಪಸಾೆೆಂಟ್ ಶ್ಕ್ಷೆಯನಗಿದೆ ಎನತೆವುದ್ತ ಮತಖ್ಾವನಗತತ್ುದೆ.  ಇೆಂತ್ಹ 
ಪರಕರರ್ಗಳು ಮತಖ್ಾವನದ್ವು ಎೆಂಬತದ್ನತೆ ತಿಳಿದ್ತಕೊೆಂಡತ ಕಠಿರ್ವನದ್ ಕರಮಗಳನತೆ ಸಚಿವರತ 
ರ್ರತಗಿಸಬೆೋಕತ.   

ಶ್ರೋ ಆರಗ ಜ್ಞನರೆ್ೋೆಂದ್ರ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಮನನಾ ಸದ್ಸಾರತ ಮಕಕಳ ಮೋಲ ೆ
ನಡಯೆತತಿುರತವ ಲೈೆೆಂಗಿಕ ದೌರ್ಾನಾದ್ ಬಗೆೆ ಪರಶೆೆಗಳನತೆ ಕೆೋಳಿದನುರ.ೆ  ಮಹಿಳಯೆರ ಮತ್ತು ಮಕಕಳ 
ರಕ್ಷಣೆಗನಗಿ ಮಹಿಳನ ಸಹನಯವನಣಿ, ಮಕಕಳ ಸಹನಯವನಣಿ ಕನಯಾ ನವಾಹಿಸತತಿುದೆ.  ಸಪೆಂದ್ರ್ನ 
ಸಹನಯವನಣಿಯನತೆ ಸನಥಪಿಸಲನಗಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯರ ಮತ್ತು ಮಕಕಳ ಸತರಕ್ಷತೆಗನಗಿ ೨೪ ಗೆಂಟೆ್ಯೂ 
‘ಪಿೆಂಕ್ ಹೊಯಸಳ’್ಮತ್ತು ‘೧೧೨’್ ಗಸತು ವನಹನಗಳು ಇಡಿೋ ರನಜನಾದ್ಾೆಂತ್ ತಿರತಗನಟ ಮನಡತತಿುವ.ೆ  
ಪೊೋಕೂೆಸೋ ಕೊೋಟ್ಾಗಳನತೆ ಪರತಿ ಜಿಲೆಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಮನಡಿದೆುೋವೆ.  ಇದ್ಕನಕಗಿ ಸಕನಾರದಿೆಂದ್ ಎ.ಪಿ.ಪಿ., 
ಗಳ ರೆ್ೋಮಕ ಪೂರ್ಾ ಪರಮನರ್ದ್ಲ್ಲಿ ಈಗನಗಲೋೆ ಆಗಿದ.ೆ ಎಲ್ಲಿ ರೆ್ೋಮಕವನಗಿರತವುದಿಲಿವೋ ಅಲ್ಲಿ 
ಪರಭನರ ಕೊಟತಟ ಆದ್ಾತಯೆ ಮೋಲೆ ಕೂೆೋಟ್ಾಗಳು ನಡಯೆತವೆಂತ ೆಮನಡಿ ಶ್ೋರ್ರವನಗಿ ತ್ಪಿಪತ್ಸಥರಿಗೆ 
ಶ್ಕ್ಷೆ ಆಗಬೋೆಕತ ಎನತೆವೆಂತೆ ಮನಡಲನಗಿದ.ೆ  ಇದ್ರ ಬಗೆೆ ವಿಶೆೋಷವನಗಿರತವೆಂತ್ಹ ಪರಯತ್ೆಗಳನತೆ 
ಮನಡಿದೆುೋವ.ೆ  ಎಫ್.ಐ.ಆರ., ಹನಕಿ ಚನಜ್್ಾಶ್ೋಟ್ ಸಲ್ಲಿಸಲ್ಲಕಕೆ ಹೆಚತಿ ಅವಧಿಯನತೆ 
ತೆಗೆದ್ತಕೂೆಳಳಬನರದ್ತ. ತ್ಕ್ಷರ್ ಅದ್ನತೆ ವಿಚನರಣ ೆ ನಡಸೆಿ ಚನಜ್್ಾಶ್ೋಟ್ ಅನತೆ ಆದ್ಾತಯೆ ಮೋಲೆ 
ಕಳುಹಿಸಬೆೋಕತ ಎೆಂದ್ತ ಈಗನಗಲೆೋ ಹೆೋಳಲನಗಿದ.ೆ  ಕ.ೆಎಸ.ಆರ.ಪಿ., ಯಲ್ಲಿ ಹೆರ್ತಣಮಕಕಳಿಗೆ 
ವಿಶೆೋಷವನಗಿ ಕರನಟ್ ೆ ತ್ರಬೆೋತಿಯನತೆ ಕೂೆಡಲನಗತತಿುದೆ.  ರನರ್ಾದ್ ವಿವಿಧ ಜಿಲೆಿಗಳಲ್ಲಿ ಅೆಂದ್ರೆ 
ಬನಗಲಕೊೋಟ್ೆ ಜಿಲೆಿಯಲ್ಲಿ ಚೆನೆಮಾ ಪಡ,ೆ ಬಳನಳರಿ ಜಿಲೆಿಯಲ್ಲಿ ಓಬವಾ ಪಡ,ೆ ದನವರ್ಗೆರೆ ಜಿಲೆಿಯಲ್ಲಿ 
ದ್ತಗನಾ ಪಡ,ೆ ಗದ್ಗ ಜಿಲೆಿಯಲ್ಲಿ ಚೆನೆಮಾ ಪಡ,ೆ ಉತ್ುರ ಕನೆಡ ಜಿಲೆಿಯಲ್ಲಿ ಶರನವತಿ ಓಬವಾ ಪಡ,ೆ 
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ಬಿೋದ್ರ್ ಜಿಲೆಿಯಲ್ಲಿ ರನಣಿ ಚೆನೆಮಾ ಪಡಗೆಳ ವನಹನವು ಹಚೆನಿಗಿ ಮಹಿಳೆಯರತ ಓಡನಡತವ 
ರ್ನನಬಿಡ ಸಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಹನಗೂ ಶನಲನ ಕನಲೋೆರ್ತಗಳ ಬಳಿ ಹೆಚಿಿನ ಗಸತು ಕನಯಾವನತೆ 
ನವಾಹಿಸತತಿುರತತ್ುದ.ೆ  ಅರೆ್ೋಕ ಕನಲೋೆರ್ತಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ಟಿ.ವಿ., ಗಳನತೆ ಅಳವಡಿಸಲತ ಈಗನಗಲೆೋ 
ಪೊಲ್ಲೋಸರ ಕಡಯೆಿೆಂದ್ ಸೂಚರೆ್ ಹೊೋಗಿದ.ೆ  ಎಲನಿ ರಿೋತಿಯಿೆಂದ್  ಪರಯತ್ೆಗಳನಗತತಿುವ.ೆ  
ಪೊೋಕೂೆಸೋ ಕನಯಿದೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ಕ್ಷೆಗ ೆ ಗತರಿಯನದ್ವರತ ಬಿಡತಗಡೆಯನಗಿರತವ ಸೆಂದ್ಭ್ಾ ಬಹಳ 
ಕಡಿಮ ಉೆಂಟತ.  ಹೆಚತಿ ಪರಕರರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಶ್ಕ್ಷೆಯನಗತತ್ುದೆ.  ಜನಮಿೋನತ ಸಿಗತವುದೆೋ ಇಲಿ. 
Non-bailable  ಆಗಿ ವಷಾಗಟಟಲೆ ಜೆೈಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಕೂೆಳೆಯತತಿುದನುರ.ೆ  ಇದ್ನತೆ ನಮಾ ಸಕನಾರ ಬಹಳ 
ಆದ್ಾತಯೆ ಮೋರಗೆ ೆ ತೆಗೆದ್ತಕೊೆಂಡಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯರತ ಮತ್ತು ಚಿಕಕ ಮಕಕಳ ಮೋಲೆ ಆಗತವೆಂತ್ಹ 
ದೌರ್ಾನಾಗಳ ಪರಕರರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಕಕಳ ಮೋಲೆ ಆಗತವೆಂತ್ಹ ಲೆೈೆಂಗಿಕ ದೌರ್ಾನಾ ಪರಿಚಿತ್ರಿೆಂದ್ಲೋೆ 
ಆಗತತಿುದೆ.  ಹೂೆಸಬರತ ಯನರನದ್ರೂ ಬೆಂದ್ರ ೆಮಕಕಳು ಹೆದ್ರಿ ಓಡಿ ಹೂೆೋಗತತನುರೆ.  ಯನರೊೋ 
ಪರಿಚಿತ್ರತ ಕರದೆನಗ ಮಕಕಳು ಹತಿುರ ಬರತತನುರ.ೆ  ಆಗ ಈ ರಿೋತಿ ದ್ತರತಪಯೋಗ ಆಗತತಿುದೆ.  ಈ 
ದ್ೃಷಿಟಯಿೆಂದ್ ಒೆಂದ್ತ ಸನಮನಜಿಕ ಜನಗೃತಿಯನತೆ ಮೂಡಿಸತವೆಂತ್ಹ ಅವಶಾಕತೆ ಇದೆ.  ಪೂೆಲ್ಲೋಸ್ 
ಇಲನಖ ೆಆ ಕೆಲಸವನತೆ ಕೂಡ ಮನಡತತಿುದೆ.   

ಶ್ರೋ ಛಲವನದಿ ರ್ನರನಯರ್ಸನಾಮಿ:- ಅರೆ್ೋಕ ಪರಕರರ್ಗಳಲ್ಲಿ ರ್ನರತ ಭ್ಯಭಿೋತ್ರನಗಿ 
ಪೊಲ್ಲೋಸ್ ಠನಣೆಗಳಿಗೆ ಹೂೆೋಗತವುದಿಲಿ. ಅದ್ಕೆಕ ಒೆಂದ್ತ ಹೆಚಿಿನ ಪರಚನರ ದೊರಯೆಬೆೋಕತ. ದನಖ್ಲನದ್ 
ಪರಕರರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ಕ್ಷೆಗ ೆಒಳಪಡಿಸಬೆೋಕತ.  ಇಲಿದಿದ್ುರ ೆಬೆೋರ ೆಬೆೋರ ೆಒತ್ುಡಗಳಿಗ ೆಮಣಿದ್ತ ಅವರನತೆ 
ಬಿಡತಗಡೆಗೊಳಿಸತತಿುರತವುದ್ನತೆ ರ್ನವು ಗಮನಸತತಿುದೆುೋವೆ.  ಅದ್ತ ಆಗಬನರದ್ತ.  ನೋವು ಕಲ್ಲಸತವ 
ಕರನಟ್ ೆ ವಯಸಕರಿಗ ೆ ಆಗಬಹತದ್ತ.   ಆದ್ರೆ ಸರ್ಣ ಕೂಸತಗಳಿಗೆ ಅದ್ತ ಯನವ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ 
ಉಪಯೋಗವನಗತತ್ುದೆ ಎನತೆವುದ್ನತೆ ರೆ್ೂೋಡಬೆೋಕತ.  ಅದ್ರ ಬಗೆೆ ಕರಮ ರ್ರತಗಿಸಬೆೋಕೆೆಂದ್ತ ರ್ನನತ 
ಸಚಿವರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮನಡತತೆುೋರ್ೆ.   

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಾ ಸಚಿವರೆೋ, ಅವರತ ಹೆೋಳುತಿುರತವುದ್ತ ಸರಿಯಿದೆ.  
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ಶ್ರೋ ಆರಗ ಜ್ಞನರೆ್ೋೆಂದ್ರ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಇದ್ಕೆಕೋನತ ಮತೆಂಜನಗರತನ ಕರಮ 
ವಹಿಸಬಹತದೂೆೋ ಅದ್ನತೆ ಖ್ೆಂಡಿತ್ವನಗಿಯೂ ಮನಡತತೆುೋವೆ.  ಯನವುದೋೆ ಅನತಮನನ ಬೆೋಡ.   
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                       ಪರಶೆೆ ಸೆಂಖೆಾ 807+883 
(ಉತ್ುರವನತೆ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದೆ) 

ಶ್ರೋ ಕ.ೆಎ.ತಿಪಪೆೋಸನಾಮಿ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಉತ್ುರವನತೆ ಒದ್ಗಿಸಿದನುರ.ೆ  ಮನನಾ 
ಸಚಿವರತ ಕೊಟಿಟರತವ ಉತ್ುರ ಸಾಲಪ ಅಪೂರ್ಾವನಗಿದೆ ಮತ್ತು ಸರಿಯನದ್ ಮನಹಿತಿ ಕೂಡ ಇಲಿ.  
ಇೆಂದ್ತ ಮನಹಿತಿ ತ್ೆಂತ್ರಜ್ಞನನ ಕ್ಷೆೋತ್ರ ನಮಾ ಜಿೋವನ ಶೆೈಲ್ಲಯರೆ್ೆೋ ಬದ್ಲ್ಲಸಿದ.ೆ  ಇವತ್ತು ಎಲೆಕನಾನಕ್ 
ಮತ್ತು ಎಲಕೆಿಾಕಲ್ ಉಪಕರರ್ಗಳಿಲಿದೆ ರ್ನವು ಬದ್ತಕಲ್ಲಕೆಕ ಸನಧಾವಿಲಿ ಎನತೆವ ಪರಿಸಿಥತಿ ಬೆಂದಿದ.ೆ          
ಐ.ಟಿ.,-ಬಿ.ಟಿ., ನಗರ ಅಥವನ ಸಿಲ್ಲಕನನ್್ ವನಾಲ್ಲಯಲ್ಲಿ ಇ-ತನಾರ್ಾ ಉತ್ಪತಿುಯತ ದೆೋಶದ್ಲ್ಲಿಯ್ದೋ 
ರ್ನಲಕರೆ್ೋ ಸನಥನದ್ಲ್ಲಿದ.ೆ  ಉತ್ುರದ್ಲ್ಲಿ ಮೂರತ ವಷಾಗಳ ವಿವರವನತೆ ಕೂೆಟಿಟದನುರೆ.  ಅದ್ತ ಬಹತಶಃ 
ಮಟಿರಕ್ ಟನ್್ ನಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತಿುಯನಗತತ್ುದೆ.  ಉತ್ುರದ್ಲ್ಲಿ ಹೆೋಳಿರತವ ಟಿ.ಪಿ.ಎ., ಎೆಂದ್ರೋೆನತ ಎೆಂಬತದ್ನತೆ 
ಹೆೋಳಬೆೋಕತ.  ನನಗ ೆಅಥಾವನಗದ್ ಕನರರ್ ಮನನಾ ಸಚಿವರತ ಸಪಷಟ ಪಡಿಸಬೆೋಕತ.  ಅದೆೋ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ 
E-waste Management  ಬಗೆೆ ೨೦೧೬ರ ರೂಲ್ ಅನತೆ ಹೆೋಳಿದನುರ.ೆ ಈಗ ೨೦೨೨ರ ರೂಲ್ 
ಬೆಂದಿದ.ೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕೂಡ The Municipal solid waste (Management & Handling) 
Rules ಪರಕನರ ಅಸೆಂರ್ಟಿತ್ ವಲಯಕೂಕ ಅನಾಯವನಗತತ್ುದೆ.  ದ್ಯಮನಡಿ ಮನನಾ ಸಚಿವರತ ಈ 
ಮನಹಿತಿಯನತೆ ಸರಿಪಡಿಸಿ ಕೊಡಬೋೆಕತ.   

 ಜಿಲನಿವನರತ ಸನಥಪರ್ೆಯನಗಿರತವೆಂತ್ಹ ಇ-ತನಾರ್ಾ ಸೆಂಸಕರಣೆ ಮತ್ತು ಮರತಬಳಕೆ ರ್ಟಕಗಳು 
ಯನವುವು ಎನತೆವ ಬಗೆೆ ಕೋೆಳಿದೆುವು.  ಉತ್ುರದ್ಲ್ಲಿ ೧೮೦ ರ್ಟಕಗಳಿವ ೆಎೆಂದ್ತ ತಿಳಿಸಿದ್ತು, ಅವು ಯನವ 
ಯನವ ಜಿಲೆಿಗಳಲ್ಲಿವೆ ಮತ್ತು ಯನವ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ ಸೆಂಸಕರಣೆ ಮನಡಲನಗತತ್ುದೆ ಎನತೆವುದ್ನತೆ 
ಹೆೋಳಬೆೋಕತ.  ಇ-ತನಾರ್ಾವನತೆ ಎಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಅನತಪಯತಕುಗೂೆಳಿಸಲನಗತವುದೂೆೋ ಅಲ್ಲಿಯ್ದೋ 
ಅದ್ನತೆ ಶೆೋಖ್ರಿಸಿ, ಪರಿಷಕರಿಸಿ, ಸೆಂಸಕರಣೆ ಮನಡಿದ್ರೆ ಒಳೆಳಯದ್ತ.  ಇ-ತನಾರ್ಾ ಎನತೆವುದ್ತ ಕಸದಿೆಂದ್ 
ರಸ ಮನಡತವುದನಗಿದೆ.  ಇೆಂದ್ತ ಅಸೆಂರ್ಟಿತ್ ವಲಯವೂ ಸಹ ಒೆಂದ್ತ ದೊಡಡ ಆಥಿಾಕ 
ವಲಯವನಗಿ ಹೂೆರಹೂೆಮಿಾದೆ.  ಈ ದ್ೃಷಿಟಯಲ್ಲಿ ಬೆೆಂಗಳೂರಿನ ಮೈಸೂರತ ರಸೆುಯ ರ್ನಯೆಂಡಹಳಿಳ, 
ಬರೆ್ೆೋರತರ್ಟಟ ರಸೆು, ಎಲಕೆನಾನಕ್ ಸಿಟಿ, ಹೊಸೂರತ ರಸೆುಯ ಬೊಮಾನಹಳಿಳಗಳಲ್ಲಿ ಅಸೆಂರ್ಟಿತ್ 
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ವಲಯಗಳು ನಡಯೆತತಿುವ.ೆ  ಏಕೆೆಂದ್ರ ೆ ಇದ್ತ ಅಪನಯಕನರಿ ವೃತಿುಯನಗಿದೆ.  ಇದ್ಕೆಕ ಸಕನಾರ 
ಯನವ ರಿೋತಿಯ ನಗನ ವಹಿಸಿದೆ ಎನತೆವುದ್ನತೆ ತಿಳಿಸಬೆೋಕತ.   

 ಶ್ರೋ ಡಿ.ಎಸ.ಅರತಣ್ (ಸಥಳಿೋಯ ಸೆಂಸೆಥಗಳ ಕ್ಷೆೋತ್ರ):-  ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಮನನಾ 
ಸಚಿವರತ ಒದ್ಗಿಸಿರತವ ಉತ್ುರದ್ಲ್ಲಿ ೧೮೦ ರ್ಟಕಗಳಲ್ಲಿ ೪೭ ರ್ಟಕಗಳು ಸನಥಪರ್ನ ಹೆಂತ್ದ್ಲ್ಲಿರತತ್ುವ ೆ
ಮತ್ತು ೪೦ ರ್ಟಕಗಳು ಮತಚಿಲಪಟಿಟವ ೆ ಎೆಂದ್ತ ಹೆೋಳಿದನುರೆ.  ಇತಿುೋಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇ-ತನಾರ್ಾ 
ಎನತೆವುದ್ತ ಸನಕಷತಟ ಅಪನಯಕನರಿಯನಗಿದೆ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಎಲೆಕನಾನಕ್ ವಸತುಗಳು ಬಹಳ 
ಮತಖ್ಾವನದ್ವು. ಟಿ.ವಿ., ರಫೆ್ರರ್ರೆೋಟರ್, ಮಬೈೆಲ್ ಮತೆಂತನದ್ ವಸತುಗಳನತೆ ಅದೆೋ ಕೆಂಪನಗಳು 
buy back ಮನಡಿ ತೆಗೆದ್ತಕೊಳುಳತ್ುವೆ. ಬಹಳ ವಿಶೋೆಷವನಗಿ ಗಮನಸಬೆೋಕನದ್ತದ್ತ ಟೂಾಬ್ ಲೆೈಟಸ್, 
ಸಿ.ಎಫ್.ಎಲ್., ಮತೆಂತನದ್ ಎಲೆಕಿಾಕಲ್ ವಸತುಗಳು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಾೆನಕ್, ಅಮೋನಯೆಂ 
ಮತೆಂತನದ್ ತನಾರ್ಾಗಳು ಬೆಂದ್ತ ಸನಕಷತಟ ಸಮಸೆಾಯನಗತತಿುವೆ.  Battery disposal ಗೆ ರ್ನವು 
collection ಗನಗಲ್ಲ, segregation ಗನಗಲ್ಲ disposal ಗನಗಲ್ಲ ಏನತ ಕರಮ ವಹಿಸಿದನುರ ೆ
ಎೆಂಬತದ್ನತೆ ಹೆೋಳಬೋೆಕತ.  ಇತಿುೋಚೆಗ ೆಎಲೆಕಿಾಕ್ ಚನಲ್ಲತ್ ವನಹನಗಳು ಬೆಂದಿವೆ.  ರ್ಮಾನಯೆಂಥ 
ದೆೋಶದ್ಲ್ಲಿ ಬೆೋರ ೆಬೋೆರ ೆಕನರರ್ಗಳಿಗನಗಿ ಎಲೆಕಿಾಕ್ ವನಹನಗಳನತೆ ನಲ್ಲಿಸಿದನುರೆ.  ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬನಾಟರಿ 
ಕೂಡ ಪರಮತಖ್ ಪನತ್ರವನತೆ ವಹಿಸತತ್ುವೆ.   

(…ಮತೆಂದ್ತ) 

(1159) 26-12-2022  12.00 ಕೆಜಿ.ಎೆಂಡಿ                     (ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಥತಿ) 
ಶ್ರೋ  ಡಿ.ಎಸ್.ಅರತಣ್ (ಮತೆಂದ್ತ).,    

ಆರತ ವಷಾಗಳಿಗೊಮಾ battery ಗಳನತೆ ಬದ್ಲನವಣೆ ಮನಡಬೋೆಕತ. ಮನನಾ ಸಚಿವರತ ಇದ್ಕೆಕ 
ಏನತ ಕರಮ ವಹಿಸಿದನುರೆೆಂದ್ತ ತಿಳಿಸಬೆೋಕತ.    

ಶ್ರೋ ಆನೆಂದ್್ ಸಿೆಂಗ್್:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಮನನಾ ಹಿರಿಯ ಸದ್ಸಾರನದ್ ಶ್ರೋ 
ಕ.ೆಎ.ತಿಪಪೆೋಸನಾಮಿಯವರತ ಪರತಿ ವಷಾ ಎಷತಟ ತನರ್ಾವನತೆ ಸೆಂಗರಹಣೆ ಮನಡಲನಗತತಿುದೆ ಹನಗೂ ಬೆೋರ ೆ
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ಬೆೋರ ೆಜಿಲೆಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಷತಟ ತನಾರ್ಾ ಸೆಂಗರಹಣೆಯನಗತತಿುದೆ ಎೆಂಬ ಪರಶೆೆಯನತೆ ಕೆೋಳಿದನುರೆ.   2018-
2019ರೆ್ೋ ಸನಲ್ಲನಲ್ಲಿ  43,64,670 TPA (Tonne Per Annum),  2019-20ರೆ್ೋ ಸನಲ್ಲನಲ್ಲಿ  
44,74,170 TPA  ಮತ್ತು  2020-21ರೆ್ೋ ಸನಲ್ಲನಲ್ಲಿ  40,46,025 TPA ರ್ನ ತನರ್ಾ 
ಸೆಂಗರಹಣೆಯನಗತತಿುದ ೆ ಎೆಂದ್ತ ಉತ್ುರದ್ಲ್ಲಿ ವಿವರವನಗಿ ನೋಡಿದುೆೋವೆ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ, ಮನನಾ 
ಸದ್ಸಾರತ  ರನರ್ಾದ್ಲ್ಲಿ  ಎಲೆಕನಾನಕ್  ಉಪಕರರ್ಗಳಿೆಂದ್ ಉೆಂಟ್ನಗತವ  ಇ-ತನರ್ಾ ಸೆಂಸಕರಣ ೆ 
ಮತ್ತು  ಮರತಬಳಕೆ  Processing  and Recycling ರ್ಟಕಗಳನತೆ  ರೆ್ೂೋೆಂದನಯಿಸಲತ  
ಇರತವ ವಾವಸೆಥ ಯನವುದ್ತ  ಎೆಂದ್ತ ಕೆೋಳಿದನುರೆ. ನನಗೆ ನಯಮದ್ ಪರಕನರ, 2016 ಎೆಂದ್ತ ಮನಹಿತಿ 
ಇರತವುದ್ರಿೆಂದ್, ಅದ್ತ ಬದ್ಲನವಣೆಯನಗಿದ ೆ ಎೆಂದ್ತ  ಮನನಾ ಸದ್ಸಾರತ ಹೋೆಳುತಿುದನುರೆ. ಆದ್ರೆ,  
ಅದ್ತ ಬದ್ಲನವಣೆಯನಗಿಲಿ. ಅದ್ನತೆ ಮತೊುಮಾ ಪರಿಶ್ೋಲರೆ್ ಮನಡಿ ಖ್ೆಂಡಿತ್ವನಗಿ ತ್ಮಾ ಗಮನಕಕೆ 
ಮನಹಿತಿಯನತೆ ತ್ೆಂದ್ತ ಕೂೆಡತತೆುೋರೆ್. 

 ಮೂರರೆ್ಯದನಗಿ, ರನರ್ಾದ್ಲ್ಲಿ ಇದ್ತವರೆಗೂ ಇ-ತನಾರ್ಾ  ಸೆಂಸಕರಣೆ ಮತ್ತು ಮರತಬಳಕೆಯ  
ಎಷತಟ ರ್ಟಕಗಳು  ರೆ್ೂೋೆಂದ್ಣಿಯನಗಿವೆ;  ಈ ರ್ಟಕಗಳು   ಸೆಂಸಕರಣ ೆ ಮತ್ತು ಮರತಬಳಕ ೆ 
ಮನಡತವ  ವಸತುಗಳು  ಯನವುವು ಎೆಂಬ ಪರಶೆೆಯನತೆ ಮನನಾ ಸದ್ಸಾರತಗಳು ಕೆೋಳಿದನುರ.ೆ ರನರ್ಾದ್ಲ್ಲಿ 
ಇದ್ತವರೆಗೂ 180 ಇ-ತನಾರ್ಾ ರ್ಟಕಗಳಿದ್ತು, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಯನವ ಯನವ ಜಿಲೆಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಷತಟ ಎಷತಟ 
ರ್ಟಕಗಳಿವ ೆ ಎೆಂಬತದ್ನತೆ ವಿವರವನಗಿ ತ್ಮಾ ಮತಖನೆಂತ್ರ ಮನನಾ ಸದ್ಸಾರಿಗ ೆ ತ್ಲತಪಿಸತವುದ್ಕೆಕ 
ಬಯಸತತೆುೋರೆ್. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ, Computer, Mobile Phones, TV, Refrigerator, 
Washing Machines, Lamps, Electrical goods and other equipment, ಅದ್ರಲ್ಲಿ 
ಹೆಚಿಿನ ಪರಮನರ್ವನಗಿ ಪನಿಸಿಟಕ್ ಮತ್ತು ಮಟಲ್ ಬರತವೆಂತ್ಹ ಒೆಂದ್ತ product ಅನತೆ ಮತೆು by-
product ಆಗಿ ತೆಗೆದ್ತಕೂೆಳುಳವೆಂತ್ಹ ಬೆೋರ ೆ ಬೆೋರ ೆ ಕನಖನಾರ್ೆಗಳು  ಅದ್ನತೆ ಆ ರ್ಟಕಗಳಿೆಂದ್ 
ತೆಗೆದ್ತಕೂೆಳುಳವೆಂತ್ಹ ವಾವಸಥೆ ಇದೆ.  ಮನನಾ ಸದ್ಸಾರತ ಜಿಲನಿವನರತ ಮನಹಿತಿ ಕೆೋಳಿರತವುದ್ರಿೆಂದ್ ಆ 
ಮನಹಿತಿಯನತೆ ತೆಗೆದ್ತಕೂೆೆಂಡತ ತ್ಕ್ಷರ್ ಕೂೆಡತತೆುೋರ್ೆೆಂಬ ಮನತ್ನತೆ ಹೆೋಳುವುದ್ಕೆಕ ಬಯಸತತೆುೋರೆ್.  
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ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಮನನಾ ಸದ್ಸಾರನದ್ ಡಿ.ಎಸ್.ಅರತಣ್ರವರತ ಬನಾಟರಿಗಳ ಬಗೆೆ 
ಹೆೋಳಿದನುರೆ. Battery waste disposal ಗೆ separate rule ತ್ರಬೋೆಕೆೆಂದ್ತ, ಇದ್ರ ಬಗೆೆ 
ಮತೆಂದ ೆಕರಮ ತೆಗೆದ್ತಕೂೆಳುಳತೆುೋವೆೆಂಬ ಮನತ್ನತೆ ತ್ಮಾ ಮೂಲಕ ಮನನಾ ಸದ್ಸಾರಿಗೆ ಹೆೋಳುವುದ್ಕೆಕ 
ಇಚೆಿಪಡತತೆುೋರ್ೆ. 

ಶ್ರೋ ಡಿ.ಎಸ್.ಅರತಣ್:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, E-waste ಈಗಿನ ಪರಿಸರಕಕೆ ಬಹಳ 
ಮನರಕವನಗಿದ.ೆ ಹನಗನಗಿ, ಸಕನಾರ ಇದ್ರ ಬಗೆೆ ಸರಿಯನದ್ೆಂತ್ಹ ಕರಮವನತೆ ರ್ರತಗಿಸಲ್ಲಲಿವೆೆಂದ್ರೆ, 
ಮತೆಂದಿನ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕಷಟವನಗತತ್ುದೆ. ಸಕನಾರದಿೆಂದ್ ಸಥಳಿೋಯ ಸೆಂಸೆಥಗಳ ಬಗೆೆ 
ಬೆಂದಿರತವೆಂತ್ಹ guidelines ನಲ್ಲಿ ಸರಿಯನದ್ೆಂತ್ಹ ಮನಹಿತಿ ಇಲಿ. ಅದ್ನತೆ segregation 
ಮನಡತವುದ್ಕೆಕ ಬರತವುದಿಲಿ. ಅದ್ನತೆ ಯನವ ರಿೋತಿ disposal ಮನಡತವುದ್ತ ಎೆಂದ್ತ ಗೊತನುಗತತಿುಲಿ. 
ಪರತಿ ದಿವಸ ಯನವ ರಿೋತಿ solid waste ಕೂೆಡತತಿುದೆುವಯೆೋ, ಅದೋೆರಿೋತಿ E-waste ಗಳನತೆ 
ತೆಗೆದ್ತಕೂೆೆಂಡತ  ಹೂೆೋಗತತಿುದನುರೆ ಎೆಂಬತದ್ತ ಸಹ ಗಮನಕಕೆ ಇದ.ೆ Public-Private 
Partnership (PPP) model ನಲ್ಲಿ ಮನತ್ರ  ಇದ್ನತೆ ಸರಿಪಡಿಸತವುದ್ಕೆಕ  ಸನಧಾವಿದ.ೆ ಹನಗನಗಿ, 
ಮನನಾ ಸಚಿವರತ ಇದ್ರ  ಬಗೆೆ ಗಮನ ಹರಿಸಬೆೋಕತ.  ಏಕೆೆಂದ್ರ,ೆ ಇಡಿೋ ದೆೋಶದ್ಲ್ಲಿ E-waste ಅನತೆ 
ಉತನಪದ್ರೆ್ ಮನಡತತಿುರತವುದ್ರಲ್ಲಿ ನಮಾ ಬೆೆಂಗಳೂರತ 3ರೆ್ೋ ಸನಥನದ್ಲ್ಲಿದ.ೆ ಹನಗನಗಿ, ಮನನಾ ಸಚಿವರತ 
E-waste ಬಗೆೆ ಗಮನಹರಿಸಬೆೋಕೆೆಂದ್ತ ಕೆೋಳಿಕೂೆಳುಳತೆುೋರ್ೆ 

ಶ್ರೋ ಕೆ.ಎ.ತಿಪಪೆೋಸನಾಮಿ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, E-waste ಅನತೆ ಒಳೆಳಯ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ 
ಸೆಂಸಕರಣೆ ಮನಡಿದ್ರೆ ನಗರಸಭೆಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಪತರಸಭೆಗಳಿಗೆ ಆದನಯ ಇದೆ. ಒೆಂದ್ತ ವರದಿಯ 
ಪರಕನರ, ಒೆಂದ್ತ ಟನ್್ ಚಿನೆದ್ ಅದಿರನತೆ ಸೆಂಸಕರಣೆ ಮನಡಿದ್ರೆ, 6 ಗನರೆಂ ಚಿನೆ ದೊರೆಯತತ್ುದ.ೆ 
ಒೆಂದ್ತ ಟನ್್ ಇ-ತನಾರ್ಾವನತೆ ಸೆಂಸಕರಣೆ ಮನಡಿದ್ರೆ, 24 ಗನರೆಂ ಚಿನೆ ದೊರೆಯತತ್ುದೆ. ಅದ್ರ 
ಜೊತೆಗೆ copper, cadmium, lithium ಸಿಗತತ್ುದೆ. ದ್ಯಮನಡಿ, ಇದ್ಕೆಕ ಒೆಂದ್ತ ವಾವಸೆಥಯನತೆ 
ಮನಡಬೋೆಕತ. ಮನನಾ ಸಚಿವರತ ಇದ್ಕೆಕ nodal agency ಆಗಿದನುರ.ೆ ಬಿಬಿಎೆಂಪಿ ಆಗಬಹತದ್ತ, ಇತ್ರ ೆ
ಬೆೋರ ೆಬೆೋರ ೆಸೆಂಸೆಥಗಳು ಆಗಬಹತದ್ತ, ಈ ವಿಷಯದ್ಲ್ಲಿ ಅವೆಲಿವೂ ಮನನಾ ಸಚಿವರ control ಗೆ 
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ಬರತತ್ುವೆ. State Pollution Control Board ಮನನಾ ಸಚಿವರ control ಗೆ ಬರತತ್ುವೆ. 
ಮನನಾ ಸಚಿವರಿಗೆ ಬಿಬಿಎೆಂಪಿಯಿೆಂದ್ ಬಹತಶಃ ಸನಕಷತಟ ಮನಹಿತಿ ಕೊಟಿಟಲಿವೆೆಂದ್ತ ಕನರ್ತತ್ುದೆ. ಇದ್ರ 
ಬಗೆೆ ಒೆಂದ್ತ ಪರಶೆೆಯನತೆ ಹನಕಿದ್ರ,ೆ ಎಲನಿ ಮನಹಿತಿಯನತೆ ಕೊಡತತನುರೆ. ಏಕೆೆಂದ್ರ,ೆ ಇದ್ತ 
ಬೆೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇತ್ರ ೆ ನಗರ ಪರದೆೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಒೆಂದ್ತ ದೂೆಡಡದನದ್ ಆಥಿಾಕವನದ್ 
ಉದ್ಾಮವನಗಿದೆ.  ಹನಗನಗಿ, ಮನನಾ ಸಚಿವರತ ಇದ್ರ ಬಗೆೆ ಗಮನ ಹರಿಸಬೆೋಕೆೆಂದ್ತ   
ಕೆೋಳಿಕೂೆಳುಳತೆುೋರ್ೆ. 

ಶ್ರೋ ಆನೆಂದ್್ ಸಿೆಂಗ್್:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ,  E-waste ಬಗೆೆ ಅರೆ್ೋಕ ಬನರಿ 
ಮೆಂಡಳಿಯ ಗಮನಕಕೆ ಬೆಂದಿದ.ೆ ಹನಗನಗಿ, ರ್ನವು ಈಗನಗಲೆೋ ಬಿಬಿಎೆಂಪಿ ಮತ್ತು ಬೆೋರ ೆ ಬೆೋರ ೆ
ಅಧಿಕನರಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಚಚಾೆ ಮನಡಿದೆುೋವೆ. ಈಗ ಮನನಾ ಸದ್ಸಾರತಗಳು ಹೆೋಳುವ ಪರಕನರ battery 
ಗಳಿೆಂದ್ ಸಹ  ಬಹಳಷತಟ ಸಮಸೆಾ ಇರತವುದ್ರಿೆಂದ್ 2-3 ಬನರಿ ಚಚೆಾ ಮನಡಿ ಇದ್ಕೆಕ ಪರತೆಾೋಕವನದ್ 
ಒೆಂದ್ತ ಕನನೂನತ ತ್ೆಂದ್ತ, ಮನನಾ ಸದ್ಸಾರತ  ಹೆೋಳುವ ಪರಕನರ, ಎಷತಟ ಟನ್್ ಪರತೆಾೋಕವನಗಿ 
ಬರತತ್ುದೆ ಎೆಂಬತದ್ನತೆ  ಚಚೆಾ ಮನಡಿ ಆದ್ಷತಟ ಬೋೆಗ ರೂಲ್ ಜನರಿಗ ೆತ್ರತವೆಂತ್ಹ ಕೆಲಸವನತೆ 
ಮನಡತತೆುೋವ.ೆ 

ಪರಶೆೆ ಸೆಂಖೆಾ 83 (893) 

      ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಾ ಸದ್ಸಾರನದ್ ಚಿದನನೆಂದ್್ ಎೆಂ.ಗೌಡರವರೋೆ, ತ್ಮಾ ಪರಶೆೆ ಸೆಂಖೆಾ 
83 (893) ಕೆಕ ಉತ್ುರ ನೋಡಲತ ಮನನಾ ಸಚಿವರತ ಸಾಲಪ ಟ್ೆೈಮ್ನತೆ ಕೆೋಳಿದನುರ.ೆ  
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ಪರಶೆೆ ಸೆಂಖೆಾ 894 
(ಉತ್ುರವನತೆ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದೆ) 

    ಶ್ರೋ ಕತಶನಲಪಪ ಎೆಂ.ಪಿ. (ಸತಜನ):- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ,  ಮನನಾ ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರವನತೆ 
ಒದ್ಗಿಸಿದನುರ.ೆ ಕೂೆಡಗತ ಜಿಲೆಿಯಲ್ಲಿ Super Speciality Hospital ಬೆೋಕೆೆಂದ್ತ  ಕಳೆದ್ 10 
ವಷಾಗಳಿೆಂದ್ ಬೆೋಡಿಕ ೆ ಇಡತತನು ಬೆಂದಿದುೆೋವೆ. ಕಳದೆ್ ಅಧಿವೆೋಶನದ್ಲ್ಲಿಯೂ ಇದ್ರ ಬಗೆೆ ಪರಸನುಪ 
ಮನಡಿದೆುೋರ್.ೆ ಆದ್ರೆ, ಮನನಾ ಸಚಿವರತ ಇದೆೋ ಉತ್ುರವನತೆ ನೋಡಿದನುರ.ೆ  ಮನನಾ ಸಚಿವರತ Super 
Speciality Hospital ನ ಕಟಟಡದ್ ಕನಮಗನರಿ  ಪರಗತಿಯಲ್ಲಿದ ೆಎೆಂದ್ತ ತಿಳಿಸಿದನುರೆ.  ಆದ್ರೆ, ಈ 
ಕಟಟಡದ್ ಕನಮಗನರಿ ಯನವನಗ ಮತಗಿಯತತ್ುದ ೆ ಮತ್ತು ಇದ್ಕೆಕ ಹರ್ಕನಸಿನ ಕೊರತೆ ಇದೆಯ್ದೋ 
ಎೆಂಬತದ್ರ ಬಗೆೆ ಮನನಾ ಸಚಿವರತ ತಿಳಿಸಬೆೋಕತ. ನಮಾ ಕೂೆಡಗತ ಜಿಲೆಿ ಗತಡಡಗನಡತ ಪರದೆೋಶವನಗಿದೆ. 
ಆದ್ುರಿೆಂದ್, ಆಸಪತೆರಗಳಿಗ ೆಹೂೆೋಗಬೋೆಕನದ್ರ,ೆ ಸತಮನರತ  ಎರಡತ ಗೆಂಟೆ್ಗಳ ಅವಧಿ ತೆಗೆದ್ತಕೊಳುಳತ್ುದೆ.  
ಆದ್ುರಿೆಂದ್, ಮನನಾ ಸಚಿವರತ ಕೊಡಗತ ಜಿಲೆಿಗ ೆ Super Speciality Hospital ಅನತೆ 
ಒದ್ಗಿಸಿಕೊಡಬೋೆಕೆೆಂದ್ತ ಕೋೆಳಿಕೂೆಳುಳತೆುೋರ್ೆ. 
     ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಕೊಡಗತ ಜಿಲೆಿಯಲ್ಲಿ Super Speciality Hospital ತ್ತತ್ತಾ 
ಸೆಂದ್ಭ್ಾದ್ಲ್ಲಿ ದ್ೂರದ್  ಸಥಳಕೆಕ  ರೂೆೋಗಿಗಳನತೆ ಹೆಚಿಿನ  ಚಿಕಿತೆಸಗನಗಿ  ಸನಥಳನೆಂತ್ರಿಸತವ  
ಸೆಂದ್ಭ್ಾದ್ಲ್ಲಿ ಎಷತಟ ರ್ನ ಪನರರ್ ಕಳೆದ್ತಕೊೆಂಡಿದನುರೆೆಂಬ ಬಗೆೆ ಪರಶೆೆಯನತೆ ಕೆೋಳಿದೆುೋರ್ೆ. ಮನನಾ 
ಸಚಿವರತ ಈ ಪರಶೆೆಗ ೆಉತ್ುರವನತೆ ನೋಡಿಲಿ. ಹನಗನಗಿ, ಮನನಾ ಸಚಿವರತ ಇದ್ರ ಬಗೆೆ ವಿವರವನತೆ 
ನೋಡಬೆೋಕೆೆಂದ್ತ ವಿನೆಂತಿಯನತೆ ಮನಡಿಕೊಳುಳತೆುೋರ್.ೆ 
     ಡನ|| ಕೆ.ಸತಧನಕರ್:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಕೊಡಗತ ವೆೈದ್ಾಕಿೋಯ ವಿಜ್ಞನನಗಳ   
ಸೆಂಸೆಥಗೆ ಹೊೆಂದಿಕೂೆೆಂಡೆಂತೆ,  ಅಧಿೋನ ಬೂೆೋಧಕ ಆಸಪತೆರಯತ 300 ಹನಸಿಗೆಗಳ  ಸನಮಥಾಾವನತೆ 
ಹೊೆಂದಿದೆ.  ಇದ್ರ ಜೊತಗೆೆ,  ಈಗನಗಲೆೋ ಹೆಚತಿವರಿಯನಗಿ  450  ಹನಸಿಗ ೆ ಸನಮಥಾಾದ್ Multi 
Speciality ಕಟಟಡ ಕನಮಗನರಿ ಪರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಕಟಟಡದ್ ಕನಮಗನರಿ 2023ರ ಏಪಿರಲ್ ಅಥವನ 
ಮೋ ತಿೆಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಮತಗಿಯತತ್ುದೆೆಂದ್ತ ನಮಾ ಅಭಿಯೆಂತ್ರರವರತ ತಿಳಿಸಿದನುರ.ೆ ಈಗ ಮನನಾ 
ಸದ್ಸಾರತ ಕೆೋಳುವೆಂತ್ಹ Super Speciality Hospital  ನ  ಪರಸನುವರೆ್ ತ್ಕ್ಷರ್ಕೆಕ ಸಕನಾರದ್ 
ಮತೆಂದ ೆಇಲಿ.  ಈಗ ಅಲ್ಲಿ Multi Speciality Hospital ರ್ಟಕ ಪನರರೆಂಭ್ವನಗತವುದ್ರಿೆಂದ್, ಈ 
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ಆಸಪತೆರಯಲ್ಲಿ ಎಲನಿ ರಿೋತಿಯ ತ್ಜ್ಞರತ ಇರತತನುರ.ೆ ವಿಶೆೋಷವನಗಿ ಹೃದ್ಯಕಕೆ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದ್ೆಂತೆ ಅಥವನ 
ಕನಾನಸರ್ ರೂೆೋಗಕಕೆ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದ್ೆಂತ್ಹ ಸೆಂದ್ಭ್ಾಗಳು ಬೆಂದನಗ referral ನಲ್ಲಿ ಸಧಾಕೆಕ ಅದ್ನತೆ 
ಹನಾೆಂಡಲ್ ಮನಡತತೆುೋವೆ. ಇಡಿೋ ರನರ್ಾದ್ಲ್ಲಿ ಕೆೋವಲ 10 ಸೆಂಸೆಥಗಳಲ್ಲಿ Super Speciality 
Hospital ಗಳಿವೆ. Ultimately, ಪರತಿ ಜಿಲೆಿಯಲ್ಲಿ ಒೆಂದ್ತ Super Speciality Hospital 
ಆಗಬೋೆಕೆೆಂದ್ತ ಸಕನಾರದ್ ಗಮನದ್ಲ್ಲಿದೆ. ಆದ್ರೆ, ಅನತದನನದ್ ಇತಿ-ಮಿತಿಯನತೆ ರೆ್ೂೋಡಿಕೂೆೆಂಡತ, 
ಅದ್ರ ಲಭ್ಾತಯೆ ಆಧನರದ್ ಮತ್ತು ಆದ್ಾತಯೆ ಮೋಲೆ  ಯನವ ಜಿಲೆಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚಿಿನ ಲೊೋಡ್್ ಇದೆ 
ಅೆಂತ್ಹ ಕಡಗೆಳಲ್ಲಿ ಈಗನಗಲೆೋ Super Speciality Hospital ಪನರರೆಂಭ್ ಮನಡಿದೆುೋವೆ. ಕೂೆಡಗತ 
ಜಿಲೆಿಯಲ್ಲಿ 750 ಹನಸಿಗಗೆಳ ಆಸಪತೆರ ನಮನಾರ್ವನಗತತಿುದೆ, ಅದ್ತ ಸನಕತ ಎೆಂಬತದ್ತ ಇಲನಖಯೆ 
ಅಭಿಪನರಯವನಗಿದ.ೆ 

ಪರಶೆೆ ಸೆಂಖೆಾ 86 (776) 

      ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಾ ಸದ್ಸಾರನದ್ ಮೆಂಜೆೋಗೌಡರವರೋೆ ತ್ಮಾ ಪರಶೆೆ ಸೆಂಖೆಾ 86 
(776) ಕಕೆ ಉತ್ುರ ನೋಡಲತ ಮನನಾ ಸಚಿವರತ ಸಾಲಪ ಟ್ೆೈಮ್ನತೆ ಕೆೋಳಿದನುರೆ.  ಮನನಾ 
ಸಭನರ್ನಯಕರೋೆ,  ಮನನಾ ಸಚಿವರತಗಳು 10  ದಿವಸಗಳ  ಕನಲ ಟ್ೆೈಮ್ ಕೆೋಳುತನುರ.ೆ ಆದ್ರೆ,  
ಅಷಟರಲ್ಲಿ ಸದ್ನವು ಮತಗಿದ್ತ ಹೊೋಗಿರತತ್ುದೆ. ಇದ್ನತೆ ಪಿೋಠರಿೆಂದ್ ಎಷತಟ ಬನರಿ  ಹೆೋಳುವುದ್ಕೆಕ 
ಆಗತತ್ುದೆ? ಅದ್ಕೆಕ ತನವು ಮನನಾ ಸಚಿವರತಗಳಿಗೆ ಹೋೆಳಿ.   

      ಶ್ರೋ ಕೊೋಟ ಶ್ರೋನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಮನನಾ 
ಸಚಿವರತ ಸಮಯ ಕೋೆಳಿದ್ುರೂ ಸಹ, ತನವು ಸದ್ನ ಮತಗಿಯತವುದ್ರೂೆಳಗೆ ಉತ್ುರ ಕೂೆಡಿ ಎೆಂದ್ತ 
ಟ್ೆೈಮ್ ಕೂೆಡಿ.   

     ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಾ ಸಭನರ್ನಯಕರೋೆ, ತನವು ಹೆೋಳುತಿುದಿುೋರಿ ಎೆಂದ್ತ  ಸದ್ನ 
ಮತಗಿಯತವುದ್ರೂೆಳಗೆ ಉತ್ುರ ಕೂೆಡಿ ಎೆಂದ್ತ 10 ಬನರಿ ಹೆೋಳಬೆೋಕನಗತತ್ುದೆ.  
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ಪರಶೆೆ ಸೆಂಖೆಾ 790 
(ಉತ್ುರವನತೆ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ ೆ

ಶ್ರೋ  ಮಧತ ಜಿ.ಮನದೆೋಗೌಡ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ,  ಮನನಾ ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರವನತೆ 
ಒದ್ಗಿಸಿದನುರ.ೆ ಆದ್ರೆ, ಪಿ.ಹೆಚ್.ಡಿ., ಪರಿೋಕ್ಷ ೆಬರೆದ್ತ ಅಹಾತೆ ಪಡದೆಿರತವೆಂತ್ಹ ವಿದನಾಥಿಾಗಳು ಬಹಳ 
ದೊಡಡ ಸೆಂಖೆಾಯಲ್ಲಿದನುರೆ. ವಿಶಾವಿದನಾನಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಗೈೆಡ್್ಗಳು ಸಿಗತತಿುಲಿ. ಬಹಳಷತಟ ಹತದುೆಗಳು ಖನಲ್ಲ 
ಇದ್ುರೂ ಸಹ, ಆ ಹತದೆುಗಳ ರೆ್ೋಮಕನತಿ ಆಗಿಲಿ. ಆದ್ುರಿೆಂದ್, ವಿದನಾಥಿಾಗಳಿಗೆ ಬಹಳ 
ತೊೆಂದ್ರಯೆನಗಿದೆ. ಅಲಿದೋೆ, ವಿಶಾವಿದನಾನಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಮನಗಾದ್ಶಾನದ್ ತೊೆಂದ್ರೆ ಇದೆ.  ಆದ್ುರಿೆಂದ್, 
ಮನನಾ ಸಚಿವರತ ರೆ್ೋಮಕನತಿಗಳ ಬಗೆೆ ಸಾಲಪ ಗಮನ ಕೊಡಬೋೆಕೆೆಂಬ ಮನವಿಯನತೆ ಮನಡತತಿುದೆುೋರ್.ೆ 
ಪದ್ವಿ ಕನಲೋೆರ್ತಗಳಲ್ಲಿ  ಪಿ.ಹೆಚ್.ಡಿ.,  ಮನಡಿರತವೆಂತ್ಹ ಬೂೆೋಧಕರತ ಇದನುರ.ೆ ಅವರನತೆ 
ಸೆಂಶೆ್ ೋಧರ್ೆಗೆ  ಉಪಯೋಗ ಮನಡಿಕೂೆಳುಳವೆಂತ್ಹ ಕೆಲಸವನತೆ ಮನಡಬೋೆಕೆೆಂದ್ತ ಮನನಾ 
ಸಚಿವರಲ್ಲಿ ವಿನೆಂತಿ ಮನಡಿಕೊಳುಳತೆುೋರ್ೆ.  

(ಮತೆಂದ್ತ., ) 

 

(1160) 26-12-2022 (12.10) ಎೆಂವಿ-ಎೆಂಡಿ               (ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಥತಿ) 

ಡನ||ಸಿ.ಎನ್.ಅಶಾಥ್ ರ್ನರನಯರ್:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ವಿಶಾವಿದನಾನಲಯಗಳಲ್ಲಿ 
ಖನಲ್ಲ ಇರತವೆಂತ್ಹ ಎಲನಿ ಪನರಧನಾಪಕರ ಮತ್ತು ಉಪರ್ನಾಸಕರ ಹತದೆುಗಳನತೆ ಭ್ತಿಾ ಮನಡತವೆಂತ್ಹ 
ಕೆಲಸಕೆಕ ಸಕನಾರ ಈಗನಗಲೆೋ ಕರಮ ವಹಿಸಲನಗತತಿುದೆ. ರ್ನವು ಆ ದಿಕಿಕನಲ್ಲಿ ಕರಮವನತೆ ವಹಿಸಿ, 
ತ್ಾರಿತ್ವನಗಿ ಭ್ತಿಾ ಮನಡತವೆಂತ್ಹ ಪರಯತ್ೆಕೆಕ ಸಕನಾರದ್ಲ್ಲಿ ಆದ್ಾತಯೆನತೆ ನೋಡಿ, ಅವಕನಶ 
ಮನಡಿಕೊಡತವೆಂಥದ್ತು ಆಗತತಿುದೆ. ಆ ದಿಕಿಕನಲ್ಲಿ statutes ಮನಡತವೆಂಥದ್ತು ಆಗತತಿುದೆ. Statutes 
ಮನಡಿ, ಎಲನಿ ವಿಶಾವಿದನಾನಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಖನಲ್ಲ ಇರತವೆಂತ್ಹ ಹತದೆುಗಳರ್ೆೆಲನಿ ಭ್ತಿಾ ಮನಡತವುದ್ಕಕೆ 
ಉತ್ುಮವನಗಿ ಕರಮ ವಹಿಸಲನಗತತಿುದೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಪಿಹೆಚ್.ಡಿ.ಗೆ ಗೆೈಡ್ ಮನಡತವುದ್ಕಕೆ ಅವಕನಶ 
ಮನಡಿ ಕೊಡತವೆಂಥದ್ತು ಆಗತತ್ುದೆ. ಮತುೆ ಕೆಲವು ಖನಸಗಿ ಕನಲೋೆರ್ತಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ Research 
Centre ಗಳನತೆ recognize ಮನಡತವೆಂಥದ್ತು, ಗೆೈಡ್್ಗಳನತೆ recognize ಮನಡತವೆಂಥದ್ತು, 
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ಮತೆು ಕೆಲವು ಕೆೈಗನರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ Research Centre ಗಳನತೆ recognize ಮನಡತವೆಂಥದ್ುನತೆ 
ಮನಡಬೋೆಕನಗತತ್ುದೆ, open-up ಆಗಬೆೋಕತ, ಕೈೆಗನರಿಕೆಗಳಿಗೆ Doctoral Programme ನಲ್ಲಿ 
ಇರತವೆಂತ್ಹವರತ ತ್ತೆಂಬನ ಬೆೋಕನಗತತನುರೆ. ಹನಗನಗಿ ಅವಶಾಕತೆ ಇರತವುದ್ನತೆ 
ಗಮನದ್ಲ್ಲಿಟತಟಕೂೆೆಂಡತ, ನಮಾ ಸಕನಾರಿ ಕನಲೋೆರ್ತಗಳಲೂಿ Professor ಗಳಿಗೆ promotion 
ಕೊಟಿಟರತವೆಂಥದ್ತು ಇಲಿ. ಈಗ ಸಕನಾರಿ ಕನಲೆೋರ್ತಗಳಲ್ಲಿ Professor ಗಳಿಗೂ ಸಹ 
ಕೊಡತವೆಂಥದನಗಿ, ಒಟ್ನಟರೆ ಎಲನಿ ಕಡಗೆಳಲ್ಲಿ ಹೆಚಿಿಸತವೆಂಥದ್ತು ಮತ್ತು ಹತದೆುಗಳನತೆ ರೆ್ೋಮಕನತಿಯ 
ಮೂಲಕ ಭ್ತಿಾ ಮನಡತವೆಂಥದ್ತು ಆಗತತಿುದೆ. ಮತೆು ಹೊರಗೂ ಸಹ recognize ಮನಡಿ, 
ಅವಕನಶಗಳನತೆ ಹೆಚಿಿಸತವೆಂಥದ್ತು ಆಗತತಿುದೆ.  

ಶ್ರೋ ಮಧತ ಜಿ. ಮನಧೆೋಗೌಡ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಈಗ ವಿದನಾಥಿಾಗಳು ಪರಿೋಕ್ಷ ೆ
ತೆಗೆದ್ತಕೂೆೆಂಡ ಮೋಲೆ ಒೆಂದ್ತ ವಷಾ ಮನತ್ರ ಅವಕನಶವಿರತತ್ುದೆ. ಆದ್ರೆ, ಇವತಿುನ ದಿವಸ 
ಬೊೋಧಕರತ ಇಲಿದೋೆ ಇರತವುದ್ರಿೆಂದ್ ವಿದನಾಥಿಾಗಳಿಗ ೆತ್ತೆಂಬನ ತೂೆೆಂದ್ರೆಯನಗತತಿುದೆ. ಆದ್ತದ್ರಿೆಂದ್ 
ಅವರತ ಪರಿೋಕ್ಷೆಯನತೆ ತಗೆೆದ್ತಕೂೆೆಂಡ ಮೋಲೆ, ಕನಷಿಪಕ್ಷ ಮೂರತ ವಷಾಗಳಿಗನದ್ರೂ ಅವಕನಶ 
ಮನಡಿಕೊಡಬೆೋಕತ. 

ಡನ||ಸಿ.ಎನ್.ಅಶಾಥ್ ರ್ನರನಯರ್:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಈಗ ಪರತಿವಷಾ ಇದ್ರಲ್ಲಿ 
ಬಹಳಷತಟ ಪನರದ್ಶಾಕ ಮತ್ತು ಉತ್ುಮವನಗಿ Doctoral Programme ನಲ್ಲಿ enrolment 
process ಅನತೆ ಹೆೋಗೆ improve ಮನಡಬೋೆಕೆೆಂದ್ತ ಯೋಚರ್ ೆಮನಡತತಿುದೆುೋವೆ. ಮತುೆ ಮನನಾ 
ಸದ್ಸಾರತ ಕೆಲವು subject ಗಳನತೆ ಸೋೆಪಾಡ ೆಮನಡತತಿುೋರನ ಎೆಂದ್ತ ಪರಶೆೆಯನತೆ ಕೆೋಳಿದನುರ.ೆ   

ಶ್ರೋ ಮಧತ ಜಿ. ಮನಧೆೋಗೌಡ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ರ್ನಾರೆ್ೂೋ ಟ್ೆಕನೆಲಜಿ. 

ಡನ||ಸಿ.ಎನ್.ಅಶಾಥ್ ರ್ನರನಯರ್:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಕೆಲವು ಹಳಯೆ subject 
ಗಳಿಗೆ ಸಿೋಮಿತ್ವನಗಿದ್ತು, ಹೊಸ ವಿಷಯಗಳನತೆ ತೆಗೆದ್ತಕೂೆಳುಳವೆಂಥದ್ತು ಆಗಬೆೋಕತ. ಅದೆೋರಿೋತಿ 
ಹೊಸ ಪರಕಿರಯ್ದಗಳಲ್ಲಿ ಏನನತೆ, ಹೆೋಗ ೆ ಉತ್ುಮಗೊಳಿಸತವುದ್ಕೆಕ ಏನತ ಪರಯತ್ೆ 
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ಮನಡಬೋೆಕನಗತತ್ುದೂೆೋ, ಆ ಎಲನಿ ಪರಯತ್ೆಗಳನತೆ ಎಲನಿ ವಿಶಾವಿದನಾನಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಮನಡತವೆಂಥದ್ತು 
ಆಗತತ್ುದೆ.  
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ಪರಶೆೆ ಸೆಂಖೆಾ: 782 
(ಉತ್ುರವನತೆ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದೆ) 

ಶ್ರೋ ಮರಿತಿಬೆಬೋಗೌಡ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಅತಿಥಿ ಉಪರ್ನಾಸಕರಿಗ ೆ ವೆೋತ್ನ 
ಪರಿಷಕರಣೆಯನದ್ ಮೋಲೆ ಏರ್ನದ್ರೂ ರಜೆ ಸವಲತ್ತು ನೋಡತತಿುೋರನ ಎೆಂದ್ತ ಪರಶೆೆ ಕೆೋಳಿದೆುೋರ್ೆ. ಅದ್ಕೆಕ 
ಮನನಾ ಸಚಿವರತ ರಜೆ ಸವಲತ್ತು ಕೂೆಡತವುದ್ಕೆಕ ಆಗತವುದಿಲಿವೆೆಂದ್ತ ಹೆೋಳಿದನುರೆ. ಆದ್ರೆ, 
ವಿಶಾವಿದನಾನಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿ ಉಪರ್ನಾಸಕರಿಗೆ ಹದಿರೆ್ೈದ್ತ ಗೆಂಟೆ್ಗಳ ಕನಲ 
ಕನಯಾನವಾಹಿಸತವೆಂತ್ಹವರಿಗೆ ಮನಸಿಕ ಒೆಂದ್ತ ಸನೆಂದ್ಭಿಾಕ ರಜೆ ನೋಡಿದನುರ.ೆ ಅದೆೋರಿೋತಿ ಎೆಂಟತ 
ಗೆಂಟೆ್ಗಳ ಕನಲ ಕನಯಾನವಾಹಿಸತವೆಂತ್ಹವರಿಗೆ ಅಧಾ ದಿನ ಸನೆಂದ್ಭಿಾಕ ರಜೆಯನತೆ ನೋಡಿದನುರ.ೆ 
ಅದ್ನತೆ ಪದ್ವಿ ತ್ರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೂೆೋಧರ್ ೆಮನಡತವೆಂತ್ಹ ಅತಿಥಿ ಉಪರ್ನಾಸಕರಿಗೂ ಸಹ ಜನರಿಗ ೆ
ತ್ರತತನುರೆಯ್ದೋ? ಕಳೆದ್ ಸನಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಅವರತ ಸರಿಯನದ್ ನದೆೋಾಶನವನತೆ ನೋಡದ,ೆ ಆನ್್ಲೆೈನ್್ನಲ್ಲಿ 
ತಿಳಿಸತತೆುೋವೆೆಂದ್ತ ಹೆೋಳಿ, ಕೆಲವು ಪನರೆಂಶತಪನಲರತ ಗೊೆಂದ್ಲವನದ್ ತಿೋಮನಾನಗಳನತೆ 
ತೆಗೆದ್ತಕೂೆೆಂಡಿದ್ುರಿೆಂದ್, ಕಲೆವು ಅತಿಥಿ ಉಪರ್ನಾಸಕರಿಗ ೆವೆೋತ್ನ ಸಿಗದ್ೆಂತೆ ಆಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಅತಿಥಿ 
ಉಪರ್ನಾಸಕರತ ಇಲಿದೆೋ ಇದ್ುರ,ೆ ಯನವುದೆೋ ಪದ್ವಿ ಕನಲೋೆರ್ತಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶಾವಿದನಾನಲಯಗಳು 
ನಡಯೆವುದ್ಕೆಕ ಸನಧಾವನಗತವುದಿಲಿ. ಅತಿಥಿ ಉಪರ್ನಾಸಕರತ ಮೌಲಾಮನಪನಕೆಕ ಹೊೋಗದೋೆ ಇದ್ುರ,ೆ 
ಇಲನಖಯೆವರತ ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ವಷಾವನತೆ ಪನರರೆಂಭ್ ಮನಡತವುದ್ಕೆಕೋ ಆಗತವುದಿಲಿ. ಆಗ ಕನಯೆಂ 
ಉಪರ್ನಾಸಕರತ ಇಡಿೋ ವಷಾ ಮೌಲಾಮನಪನವನತೆ ಮನಡಬೋೆಕನಗತತ್ುದೆ. ಈಗ ಬೊೋಧರ್ನ 
ಅವಧಿಯನತೆ ಹೊರತ್ತಪಡಿಸಿ, ಅವರತ ಬೆೋರ ೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೊೋಗಿ ಮೌಲಾಮನಪನವನತೆ 
ಮನಡತತನುರ.ೆ ಅವರತ ಮನಡತವ ಮೌಲಾಮನಪನಕೆಕ ಸಕನಾರ ಗೌರವಧನವನತೆ ನೋಡತವುದಿಲಿ. ಅವರಿಗೆ 
ಗೌರವಧನವನತೆ ವಿಶಾವಿದನಾನಲಯದ್ವರತ ನೋಡತತನುರ.ೆ ಅವರತ ಅಲ್ಲಿ ಪರಿೋಕ್ಷನ ಕನಯಾಕೆಕ ಹೂೆೋಗಿ, 
ಮೌಲಾಮನಪನ ಮನಡಿ, ಗೌರವಧನ ಪಡದೆ್ತಕೂೆೆಂಡಿರತವೆಂತ್ಹವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವೆೋತ್ನ ನೋಡತವುದಿಲಿ 
ಎನತೆವುದ್ತ ಎಷತಟ ಸೂಕು? ಅತಿಥಿ ಉಪರ್ನಾಸಕರತ ಮೌಲಾಮನಪನ ಮನಡದೋೆ ಇದ್ುರ ೆಈ ಇಲನಖ ೆ
ನಡಯೆತವುದೆೋ ಇಲಿ. ಅವರತ ಬೊೋಧರ್ನ ಅವಧಿಯನತೆ ಬಿಟತಟ ಹೊೋಗಿ ಏನತ ಕೆಲಸ ಮನಡಿಲಿ. 
ಅವರತ ತ್ಮಾ ಬೂೆೋಧರ್ನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮನಡಿರತವುದ್ಕೂಕ ಕೂಡ, ಅವರತ ಅಲ್ಲಿ ಪರಿೋಕ್ಷನ ಕನಯಾ 
ನವಾಹಿಸಿರತವುದ್ಕಕೆ ಕೂೆಡತವುದ್ಕೆಕ ಆಗತವುದಿಲಿ ಎನತೆವುದ್ತ ಸರಿಯಲಿ. ಅತಿಥಿ ಉಪರ್ನಾಸಕರತ ಏನತ 
ಪರಿೋಕ್ಷನ ಕನಯಾ ಮತ್ತು ಮೌಲಾಮನಪನದ್ಲ್ಲಿ ಭನಗವಹಿಸಿದನುರ,ೆ ಅದ್ಕೆಕ ವಿಶಾವಿದನಾನಲಯದ್ವರತ 
ಗೌರವಧನವನತೆ ನೋಡತತನುರೆ. ಆದ್ರೆ, ಆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕನಯಾ ನವಾಹಿಸಿರತವೆಂತ್ಹ ಅತಿಥಿ 
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ಉಪರ್ನಾಸಕರಿಗ ೆವೆೋತ್ನವನತೆ ಕೊಡಿಸಿ ಕೂೆಡಬೋೆಕತ. ಮತೆು ಮೈಸೂರತ ವಿಶಾವಿದನಾನಲಯ ಮತ್ತು 
ಎಲನಿ ವಿಶಾವಿದನಾನಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಒೆಂದೂೆೆಂದ್ತ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ ವೆೋತ್ನ ಪರಿಷಕರಣ ೆ ಮನಡಿಕೊೆಂಡಿದನುರ.ೆ 
ಅದ್ನತೆ ಅವರಿಗೆ independent ಆಗಿ ಬಿಟಿಟದನರ.ೆ ಮೈಸೂರತ ವಿಶಾವಿದನಾನಲಯದ್ಲ್ಲಿ ಕಳೆದ್ 
ಅಕೊಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿ ಉಪರ್ನಾಸಕರಿಗ ೆ ವೆೋತ್ನ ಪರಿಷಕರಣ ೆ ಮನಡಿದನುರ.ೆ ಆದ್ರೆ, ಅವರಿಗೆ 
ಇವತಿುನವರಗೊ ಕೂಡ, ಪರಿಷಕರಣ ೆ ಮನಡಿದ್ೆಂತ್ಹ ವೆೋತ್ನ ನೋಡತತಿುಲಿ. ನಮಗೆ ರಿೋತಿ ಪರಿಷಕರಣ ೆ
ಮನಡಿರತವ ವೋೆತ್ನ ನೋಡತತೆುೋವೆೆಂದ್ತ ರೆ್ೋಮಕನತಿ ಮನಡಿಕೊಳುಳವನಗ ಅದ್ನತೆ ತ್ಮಾ ಆದೆೋಶದ್ಲ್ಲಿ 
ನೋಡಿದನುರ.ೆ ಆದ್ರೆ, ಆದೋೆಶದ್ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ ವೆೋತ್ನ ನೋಡತತಿುಲಿ. ಆದ್ತದ್ರಿೆಂದ್ ಇದ್ಕೆಕ ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಟೆಂತ ೆ
ಅತಿಥಿ ಉಪರ್ನಾಸಕರತ ಧರಣಿ ಮನಡತತಿುದ್ುರತ. ರ್ನನತ ಆ ಧರಣಿಯ ಬಳಿಗ ೆ ಹೊೋದನಗ, ವೋೆತ್ನ 
ಪರಿಷಕರಣ ೆ ಮನಡಿದ್ೆಂತ್ಹ ಕತಲಪತಿಗಳನಗಲ್ಲ, ರಿಜಿಸನಾರ್ರವರನಗಲ್ಲ ಈ ಇಬಬರತ ಸಹ ಇಲಿ. 
ಅವರತಗಳ ಅವಧಿ ಮತಗಿದಿದೆ. ಈಗ ಪರಭನರ ಕತಲಪತಿಗಳಿದನುರೆ. ಅದೆೋರಿೋತಿ ರಿಜಿಸನಾರ್ ಆಗಿ ಬೋೆರ ೆ
ಅಧಿಕನರಿಯನತೆ ರೆ್ೋಮಕ ಮನಡಿದನುರ.ೆ ಆಥಿಾಕ ಇಲನಖಯೆ ಕೆಲವು ಅಧಿಕನರಿಗಳು ಸಭೆಗ ೆಬೆಂದ್ತ 
ಸೂಚರೆ್ ನೋಡಿದೆುೋವೆೆಂದ್ತ ಹೆೋಳಿದನುರ.ೆ ವಿಶಾವಿದನಾನಲಯದ್ ಅತಿಥಿ ಉಪರ್ನಾಸಕರಿಗ ೆ ವೆೋತ್ನವನತೆ 
ಸಕನಾರ ಕೊಡತವುದಿಲಿ. ಅದ್ನತೆ ವಿಶಾವಿದನಾನಲಯದ್ವರತ ಭ್ರಿಸತವೆಂಥದ್ತು. ಆಥಿಾಕ 
ಇಲನಖಯೆವರತ ಅದ್ಕೆಕ query ಹನಕಿದ್ರತ ಎೆಂದ್ತ ಹೆೋಳಿ, ಪರಿಷಕರಣ ೆಮನಡಿದ್ೆಂತ್ಹ ವೆೋತ್ನವನತೆ 
ಬಿಡತಗಡೆ ಮನಡಿಲಿ. ಈಗ ಪರಿಷಕರಣ ೆ ಮನಡಿರತವೆಂತ್ಹ ವೆೋತ್ನವನತೆ ಮೈಸೂರತ 
ವಿಶಾವಿದನಾನಲಯದ್ ಅತಿಥಿ ಉಪರ್ನಾಸಕರಿಗ ೆಕೊಡಿಸಿ ಕೊಡಬೋೆಕತ. ಆದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏರ್ನಗಿದೆ ಎೆಂದ್ರೆ, 
ಎಲನಿ ವಿಶಾವಿದನಾನಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿ ಉಪರ್ನಾಸಕರಿಗೆ 35 ರಿೆಂದ್ 40 ಸನವಿರ ರೂಪನಯಿಗಳನತೆ 
ಮನಡಿದನುರ.ೆ ಮೈಸೂರತ ವಿಶಾವಿದನಾನಲಯದ್ಲ್ಲಿ ಕೆೋವಲ 24 ಸನವಿರ ರೂಪನಯಿಗಳನತೆ ಮನಡಿದನುರ.ೆ 
ಅದ್ನತೆ ಅಕೊಟೋಬರ್ ತಿೆಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಪರಿಷಕರಣ ೆಮನಡಿದನುರ.ೆ ಆದ್ರೆ, ಅದ್ನತೆ ಕೊಡತವುದ್ಕೆಕ ಬಿಡತತಿುಲಿ. 
ದ್ಯವಿಟತಟ ಮನನಾ ಸಚಿವರತ ಪರಿಷಕರಣೆಯನಗಿರತವೆಂತ್ಹ ವೆೋತ್ನವನತೆ ಕೊಡಿಸಿ ಕೊಡಬೋೆಕತ. ಮತುೆ 
ಅವರಿಗೆ ಸನೆಂದ್ಭಿಾಕ ರಜೆ ಕೊಡತವೆಂತ್ಹ ವಿಚನರದ್ಲ್ಲಿ ಹನಗೂ ಅವರನತೆ ಮೌಲಾಮನಪನ 
ಕನಯಾಕೆಕ ತೂೆಡಗಿಸಿಕೂೆೆಂಡೆಂತ್ಹ ಸೆಂದ್ಭ್ಾದ್ಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ವೆೋತ್ನ ನೋಡತವುದ್ಕೆಕ ಮನನಾ ಸಚಿವರತ 
ಏರೆ್ೆಂದ್ತ ಹೆೋಳುತನುರೆ? 

ಡನ||ಸಿ.ಎನ್.ಅಶಾಥ್ ರ್ನರನಯರ್:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಈ ವಿಷಯ ತ್ಮಗ ೆ
ಗೊತಿುದೆ. ಈಗ ಏನತ ಅತಿಥಿ ಉಪರ್ನಾಸಕರತ ಮೌಲಾಮನಪನ ಮನಡತವುದ್ಕೆಕ ಹೂೆೋದ್ೆಂತ್ಹ 
ಸೆಂದ್ಭ್ಾದ್ಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಏನತ ಸೆಂಭನವರೆ್, incentive ದೊರಕಬೆೋಕನಗಿದೆ ಅದ್ನತೆ 
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ಗಮನಸತವೆಂತ್ಹ ಕೆಲಸವನತೆ ಮನಡತತೆುೋವೆ. ಅವರತ ಮೌಲಾಮನಪನಕೆಕ ಹೂೆೋಗತವುದ್ಕಕೆ ಅವಕನಶ 
ಮನಡಿಕೊಡತವೆಂಥದ್ತು ಆಗತತ್ುದೆ. ತ್ಮಗೆ ಗೊತಿುರತವೆಂತ್ಹ ವಿಶಾವಿದನಾನಲಯದ್ academic days 
ಗಳು 90 ದಿನಗಳಿಗಿೆಂತ್ ಹಚಿಿಲಿ. ವಷಾವಿಡಿ ತೆಗೆದ್ತಕೊೆಂಡರತ 180 ದಿನಗಳು ಮನತ್ರ ಇರತತ್ುವೆ. 
ಮದ್ಲತ ಅತಿಥಿ ಉಪರ್ನಾಸಕರಿಗೆ ಎೆಂಟತ, ಎೆಂಟೂವರ ೆಮತ್ತು ಒೆಂಬತ್ತು ತಿೆಂಗಳು ಮನತ್ರ ಇತ್ತು. 
ಈಗ ಅದ್ನತೆ ಹತ್ತು ತಿೆಂಗಳಿಗೆ ಎೆಂದ್ತ ಮನಡಿಕೂೆಟಿಟದೆುೋವೆ. ರ್ನವು ಎಲಿವನತೆ ಸಹ ಉತ್ುಮವನಗಿ 
ಮನಡಿಕೊಡತವೆಂಥದ್ತು ಇದ.ೆ ಆದ್ರೆ, ಅವರತ ಮೌಲಾಮನಪನಕೆಕ ಹೂೆೋದನಗ, ಯನವ ರಿೋತಿಯ 
ಸಹಕನರ ಕೊಡಬೋೆಕನಗಿದೆಯೋ, ಅದ್ನತೆ ಗಮನಸಿ ಕರಮವಹಿಸತವೆಂಥದ್ುನತೆ ಮನಡತತೆುೋವೆ. 
ಅದೆೋರಿೋತಿ ಮೈಸೂರತ ವಿಶಾವಿದನಾನಲಯಕಕೆ ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಟೆಂತೆ ಹೆೋಳುವುದನದ್ರೆ, ಯತ.ಜಿ.ಸಿ. 
ಮನಗಾಸೂಚಿಗಿೆಂತ್ಲೂ ಗೆಂಟೆ್ಗ ೆ ಒೆಂದ್ತ ಸನವಿರ ರೂಪನಯಿಗಿೆಂತ್ಲೂ ಅತಿ ಹೆಚಿಿನ ಹರ್ವನತೆ 
ಕೊಡತತಿುದನುರ.ೆ ಇದ್ನತೆ ಬೆೋರ ೆ ಬೆೋರ ೆ ವಿಶಾವಿದನಾನಲಯಗಳಿಗೆ ಹೊೋಲ್ಲಸಿಕೂೆಳುಳತಿುದನುರೆ. ಕೆಲವು 
ಕಡಗೆಳಲ್ಲಿ ಇನತೆ ಹೆಚಿಿಗ ೆ ಕೊಟಿಟದನುರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸತಮನರತ 900 ರ್ನ ಅತಿಥಿ ಉಪರ್ನಾಸಕರನತೆ 
ರೆ್ೋಮಕನತಿ ಮನಡಿಕೊೆಂಡಿದನುರೆ. ಹನಗನಗಿ, ಈ ಒೆಂದ್ತ ಹರ್ವನತೆ ಹೆಚನಿಗಿ ಕೂೆಡತವುದ್ಕೆಕ 
ವಿಶಾವಿದನಾನಲಯದ್ ಆಥಿಾಕ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಕನಾರದ್ ಪರತಿನಧಿ ಸಹ ಇದ್ುರತ. ಆಥಿಾಕ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ 
ಇದ್ುೆಂತ್ಹವರತ ಅದ್ಕೆಕ ಇನತೆ ಸಹಮತಿ ನೋಡಿಲಿ. ಅವರತ ಸಹಮತಿಯನತೆ ನೋಡದ್ ಕನರರ್, ಅಲ್ಲಿ 
ಪರಿಷಕರಣೆಯನತೆ ಮನಡತವುದ್ಕಕೆ ಆಗಿಲಿ. ಪರಿಷಕರಣೆ ಮನಡತವುದ್ಕಕೆ ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಟೆಂತ್ಹ 
ವಿಶಾವಿದನಾನಲಯದ್ಲ್ಲಿಯ್ದೋ ಮನಡತವುದ್ಕೆಕ ಆಗತತ್ುದೆ. ಆದ್ರೆ, ಸದ್ಾಕೆಕ ಪರಿಷಕರಣೆ ಆಗಿಲಿ.  

ಶ್ರೋ ಮರಿತಿಬೆಬೋಗೌಡ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಈಗ ಮನನಾ ಸಚಿವರತ ಇದ್ಕೆಕ 
ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಟೆಂತ ೆ ಬಹಳ ಸಪಷಟವನಗಿ ಹೆೋಳಬೆೋಕತ. ಅತಿಥಿ ಉಪರ್ನಾಸಕರತ ಮೌಲಾಮನಪನಕೆಕ 
ಹೊೋದನಗ, ಅವರತ ಬೂೆೋಧರೆ್ ಮನಡದ ೆ ಹೊೋದನಗ ಕೊಡತವುದ್ತ ಬೆೋಡ. ಆದ್ರ,ೆ ಅವರತ ತ್ಮಾ 
ಬೊೋಧರ್ನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಲೆಸ ಮನಡತತನುರ.ೆ ಅವರತ ಆ ತಿೆಂಗಳ ವೆೋತ್ನ ಕೂೆಡತತೆುೋವೆೆಂದ್ತ ಹೆೋಳಲ್ಲ. 
ಅದ್ಕೆಕ ಮನನಾ ಸಚಿವರತ ಸಪಷಟವನಗಿ ಏಕ ೆಹೆೋಳುತಿುಲಿ. ಎರಡರೆ್ಯದನಗಿ, ಮೈಸೂರತ ವಿಶಾವಿದನಾನಲಯ 
ಈಗನಗಲೆೋ ಅಕೊಟೋಬರ್ ತಿೆಂಗಳಿನಲ್ಲಿಯ್ದೋ ಪರಿಷಕರಣೆ ಮನಡಿ, ಆ ಪರಿಷಕರಣೆ ಪಟಿಟಯನತೆ ಅವರ 
ರೆ್ೋಮಕನತಿ ಮನಡತವನಗ, ಅತಿಥಿ ಉಪರ್ನಾಸಕರಿಗ ೆಮತೆಂದಿನ ತಿೆಂಗಳಿನೆಂದ್ ಈ ಸದ್ರಿ ವೆೋತ್ನವನತೆ 
ನೋಡತತೆುೋವೆೆಂದ್ತ ಅವರ ಆದೆೋಶದ್ಲ್ಲಿಯ್ದೋ ನೋಡಿದನುರೆ. ಇವರತ ಅದ್ನತೆ ಏಕೆ ಬಿಡತಗಡೆ ಮನಡತತಿುಲಿ. 
ಅದ್ನತೆ ಏನತ ಸಕನಾರ ಕೊಡತವುದಿಲಿ. ಅದ್ನತೆ ವಿಶಾವಿದನಾನಲಯ ಕೊಡತವೆಂಥದ್ತು. ಅವತ್ತು 
ಇದ್ುೆಂತ್ಹ ಕತಲಪತಿಗಳು ಮತ್ತು ರಿಜಿಸನಾರ್ರವರತ ಅದ್ನತೆ ಗಮನದ್ಲ್ಲಿ ಇಟತಟಕೂೆಳಳದ ೆ
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ಮನಡಿದನುರಯೆ್ದೋ? ಅತಿಥಿ ಉಪರ್ನಾಸಕರಿಗ ೆ ರನರ್ಾ ಸಕನಾರದ್ವರತ ನೋಡತತನುರೆಯ್ದೋ? ಅದ್ನತೆ 
ವಿಶಾವಿದನಾನಲಯದ್ವರತ ಕೊಡತವೆಂಥದ್ತು. ಎಲನಿ ವಿಶಾವಿದನಾನಲಯಗಳಲ್ಲಿ ನಲವತ್ತು ಸನವಿರ 
ರೂಪನಯಿಗಳನತೆ ತೆಗೆದ್ತಕೊೆಂಡರೆ, ಮೈಸೂರತ ವಿಶಾವಿದನಾನಲಯದ್ಲ್ಲಿ ಕೆೋವಲ ಇಪಪತನೆಲತಕ ಸನವಿರ 
ರೂಪನಯಿಗಳನತೆ ನೋಡತತಿುದನುರ.ೆ  

(ಮತೆಂದ್ತ) 

(1161) 26.12.2022 12.20 LL-AK                         (ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಥತಿ) 

ಶ್ರೋ ಮರಿತಿಬೆಬೋಗೌಡ (ಮತೆಂದ್ತ…) 

ಇದ್ತ ಅರ್ನಾಯ ಅಲಿವೆೋ? ಇದ್ನತೆ ಪರಿಷಕರಣ ೆ ಮನಡಿ ಹೊೋಗಿರತವೆಂತ್ಹ 
ಕತಲಪತಿಗಳು/ರಿಜಿಸನಾರ್ರವರತ ಮನಡಿರತವ ಆದೋೆಶವನತೆ ಅನತಷನಿನ ಮನಡತವುದಿಲಿವೆೆಂದ್ರೆ ಹೆೋಗ?ೆ 
ಜೊತೆಗೆ, ಅತಿಥಿ ಉಪರ್ನಾಸಕರಿಗ ೆಸನೆಂದ್ಭಿಾಕ ರಜೆಯನತೆ ಏತ್ಕನಕಗಿ ಮೆಂರ್ೂರತ ಮನಡತವುದಿಲಿ? 
ಅವರಿಗೆ ಆ ರಜೆಯನತೆ ಕೊಡತತಿುರೂೆೋ ಇಲಿವೋ ಅದ್ನತೆ ಸಪಷಟಪಡಿಸಬೆೋಕತ.  

ಡನ: ಅಶಾತ್ಥ ರ್ನರನಯರ್ ಸಿ.ಎನ್್.:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಮನನಾ ಸದ್ಸಾರತ 
ಮೈಸೂರತ ವಿಶಾವಿದನಾನಲಯದ್ ಬಗೆೆ ಏನತ ಪರಸನುಪ ಮನಡಿದನುರ,ೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಕನಾರ ಅನತದನನ 
ಕೊಡದೋೆ ಇದ್ುರ,ೆ ಸದ್ರಿ ವಿಶಾವಿದನಾನಲಯದ್ ಸಿಬಬೆಂದಿಗಳಿಗೆ ವೆೋತ್ನವನತೆ ಕೊಡತವುದ್ಕೆಕ 
ಆಗತವುದಿಲಿ. ಅವರಿಗೆ ಸಕನಾರದಿೆಂದ್ಲೋೆ ವೋೆತ್ನವನತೆ ಕೊಡಬೋೆಕತ.  

ಶ್ರೋ ಮರಿತಿಬೆಬೋಗೌಡ:- ಮನನಾ ಸಚಿವರೆೋ, ತನವು ಅತಿಥಿ ಉಪರ್ನಾಸಕರಿಗ ೆ ವೆೋತ್ನ 
ಕೊಡತತಿುದಿುೋರನ? 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಾ ಮರಿತಿಬೆಬೋಗೌಡರೆೋ, ತ್ಮಾ ಪರಶೆೆಗ ೆಮನನಾ ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರ 
ಹೆೋಳಲ್ಲ.  

ಶ್ರೋ ಮರಿತಿಬೆಬೋಗೌಡ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ರ್ನನತ ತ್ಮಗೆ ಗೌರವ ಕೊಡತತೆುೋವೆ. 
ಆದ್ರೆ, ಈ ರಿೋತಿ ಉತ್ುರ ನೋಡಿದ್ರ ೆಹೆೋಗ?ೆ  
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ಡನ: ವೆೈ.ಎ. ರ್ನರನಯರ್ಸನಾಮಿ(ಸಕನಾರದ್ ಮತಖ್ಾ ಸಚೆೋತ್ಕರತ):- ಮನನಾ 
ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಇದ್ತ ಪರಶೆ್ೆೋತ್ುರ ಅವಧಿ. 

ಶ್ರೋ ಮರಿತಿಬೆಬೋಗೌಡ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಯನವುದನದ್ರೂ ವಿಶಾವಿದನಾನಲಯದ್ಲ್ಲಿ 
ಅತಿಥಿ ಉಪರ್ನಾಸಕರಿಗ ೆ ಸಕನಾರ ವೆೋತ್ನ ನೋಡತತಿುದೆಯ್ದೋ? ಮನನಾ ಸಚಿವರತ ಈ ರಿೋತಿ ಉತ್ುರ 
ನೋಡಿದ್ರ ೆಹೆೋಗ?ೆ 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಾ ಸಚಿವರೆೋ, ಅತಿಥಿ ಉಪರ್ನಾಸಕರಿಗ ೆಕೊಡತವೆಂತ್ಹ ವೆೋತ್ನದ್ಲ್ಲಿ 
ತನರತ್ಮಾ ಆಗಬನರದೆೆಂದ್ತ ಮನನಾ ಸದ್ಸಾರತ ಹೆೋಳುತಿುದನುರ.ೆ  

ಶ್ರೋ ಮರಿತಿಬೆಬೋಗೌಡ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಹೌದ್ತ.  

ಡನ: ಅಶಾತ್ಥ ರ್ನರನಯರ್ ಸಿ.ಎನ್್.:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ನನಗೆ ಉತ್ುರ ನೋಡತವುದ್ಕೆಕ 
ಅವಕನಶ ಮನಡಿಕೂೆಡಬೋೆಕತ.  

ಶ್ರೋ ಮರಿತಿಬೆಬೋಗೌಡ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಈ ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಿ ಕಡತ್ಕೆಕ ತ್ಪತಪ ಮನಹಿತಿ 
ಹೊೋಗಬನರದ್ತ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಾ ಮರಿತಿಬೆಬೋಗೌಡರೆೋ, ಆಯಿತ್ತ, ರ್ನನತ ರೆ್ೂೋಡತತುೆೋರೆ್. 
ದ್ಯಮನಡಿ ಕತಳಿತ್ತಕೊಳಿಳ. 

ಡನ: ಅಶಾತ್ಥ ರ್ನರನಯರ್ ಸಿ.ಎನ್್.:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಮನನಾ ಸದ್ಸಾರತ ತ್ಪತಪ 
ಮನಹಿತಿ ಕೊಡಬನರದೆೆಂದ್ತ ರ್ನನತ ಹೆೋಳುತಿುದೆುೋರೆ್.  

ಶ್ರೋ ಮರಿತಿಬೆಬೋಗೌಡ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಯನರತ? 

ಡನ: ಅಶಾತ್ಥ ರ್ನರನಯರ್ ಸಿ.ಎನ್್.:- ಮನನಾ ಮರಿತಿಬೆಬೋಗೌಡರೋೆ, ತನವು ನದಿಾಷಟವನಗಿ 
ಹೆೋಳಿದಿುೋರನ? ಸಕನಾರ ದ್ತಡತಡ ಕೊಡತತಿುಲಿವೆೆಂದ್ರ ೆಏನಥಾ?  
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ಶ್ರೋ ಮರಿತಿಬೆಬೋಗೌಡ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಸಕನಾರ ಕೊಡತವುದಿಲಿ, ಯೂನವಸಿಾಟಿ 
ಕೊಡತತಿುದೆ ಎೆಂದ್ತ ಹೋೆಳಿದುೆೋರ್ೆ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಎಲಿದ್ಕೂಕ ಸಕನಾರ ದ್ತಡತಡ ಕೂೆಡತತ್ುದೆ.  

ಡನ: ಅಶಾತ್ಥ ರ್ನರನಯರ್ ಸಿ.ಎನ್್.:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಸಕನಾರ ದ್ತಡತಡ ಕೊಡದೋೆ 
ಯೂನವಸಿಾಟಿ ನಡಯೆತತ್ುದೆಯ್ದೋ?  

ಡನ: ವೆೈ.ಎ. ರ್ನರನಯರ್ಸನಾಮಿ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಇದ್ತ ಪರಶೆ್ೆೋತ್ುರ ಅವಧಿ. 
ಇದ್ತ ಚಚಾೆಯಲಿ. 

ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕೆ. ಹರಿಪರಸನದ್್(ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷದ್ ರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಅವರತ 
ಎರಡೂ ಹೆೋಳುತಿುದನುರೆ.  

ಶ್ರೋ ಮರಿತಿಬೆಬೋಗೌಡ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ರ್ನನತ ಅತಿಥಿ ಉಪರ್ನಾಸಕರಿಗೆ ಸಕನಾರ 
ಕೊಡತತಿುಲಿವೆೆಂದ್ತ ಹೆೋಳಿದೆುೋರೆ್.  

ಡನ: ಅಶಾತ್ಥ ರ್ನರನಯರ್ ಸಿ.ಎನ್್.:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಅವರೂ ಸಹ ಅತಿಥಿ 
ಉಪರ್ನಾಸಕರತ ಎೆಂದ್ತ ಹೋೆಳಬೆೋಕಲಿವೆೋ?  

ಡನ: ವೆೈ.ಎ. ರ್ನರನಯರ್ಸನಾಮಿ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ತನವು ಪರಶೆ್ೆೋತ್ುರ 
ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಎಷತಟ ಹೂೆತ್ತು ಮನತ್ರ್ನಡತವುದ್ಕೆಕ ಅವಕನಶ ಕೊಡತತಿುೋರಿ?  

ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕ.ೆ ಹರಿಪರಸನದ್್:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಮನನಾ ಸಚಿವರತ ಎರಡೂ 
ಉತ್ುರವನತೆ ಹೆೋಳುತಿುದನುರ.ೆ ಸಕನಾರ ದ್ತಡತಡ ಕೊಡತತ್ುದೆ ಎೆಂದ್ತ ಹೆೋಳುತನುರೆ. ಮತೊುೆಂದ್ತ ಬನರಿ 
ಸಕನಾರ ದ್ತಡತಡ ಕೂೆಡತವುದಿಲಿವೆೆಂದ್ತ ಹೋೆಳುತನುರೆ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಯನವುದ್ತ ಸತ್ಾ ಎೆಂದ್ತ ಹೆೋಳಬೆೋಕತ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಎಲಿದ್ಕೂಕ ಸಕನಾರ ದ್ತಡತಡ ಕೊಡತತ್ುದೆ. ಮನನಾ ಸಚಿವರೋೆ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ 
ತ್ಪತಪ ಇದ್ುರ ೆಸರಿ ಮನಡಿ. ಮತೆಂದಿನ ಪರಶೆೆ ಶ್ರೋ ಕೆ. ಪರತನಪಸಿೆಂಹ ರ್ನಯಕ್ರವರದ್ತು.  



ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನ ಪರಿಷತ್ತು                    26-12-೨೦೨೨                                      45                        

  ತಿದ್ತುಪಡಿಯನಗದ್ ಪರತಿ/Unedited copy, ರ್ನಾಯನಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವನ ಪತಿರಕನ ಪರಕಟಣೆಗನಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಕೂಡದ್ತ 
 

   

ಶ್ರೋ ಮರಿತಿಬೆಬೋಗೌಡ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, .. 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ತ್ಪತಪ ಇದ್ುರ ೆಸರಿ ಮನಡಿ ಎೆಂದ್ತ ಹೆೋಳಿದೆುೋರ್.ೆ  

ಶ್ರೋ ಮರಿತಿಬೆಬೋಗೌಡ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ನನೆ ಪರಶೆೆಗ ೆಮನನಾ ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರ 
ಕೊಡಲ್ಲ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಾ ಮರಿತಿಬೆಬೋಗೌಡರವರೋೆ, ಮನನಾ ಸಚಿವರಿಗೆ ಇದೆೋ ರಿೋತಿ ಉತ್ುರ 
ನೋಡಿ ಎೆಂದ್ತ ಹೆೋಳುವುದ್ಕನಕಗತವುದಿಲಿ.  

ಡನ: ವೆೈ.ಎ. ರ್ನರನಯರ್ಸನಾಮಿ:- ಇದ್ತ ಪರಶೆ್ೆೋತ್ುರ ಅವಧಿ ಮನನಾ ಮರಿತಿಬಬೆೋಗೌಡರವರೋೆ.  

ಶ್ರೋ ಮರಿತಿಬೆಬೋಗೌಡ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಅತಿಥಿ ಉಪರ್ನಾಸಕರತ ಧರಣಿ 
ಮನಡತತಿುದನುರ.ೆ ಜೊತೆಗೆ, ಈ ಪರಶೆೆಗ ೆರ್ನನತ ಮತೊುೆಂದ್ತ ಉಪ ಪರಶೆೆ ಕೆೋಳಬೆೋಕತ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಾ ಮರಿತಿಬೆಬೋಗೌಡರವರೋೆ, ಸನಕತ. ಈಗನಗಲೆೋ ತ್ಮಗ ೆ೧೦ ನಮಿಷ 
ಕನಲನವಕನಶ ನೋಡಿದುೆೋರೆ್.  

ಡನ: ವೆೈ.ಎ. ರ್ನರನಯರ್ಸನಾಮಿ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಪರಶೆ್ೆೋತ್ುರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 
ಒೆಂದ್ತ ಪರಶೆೆಗ ೆಎಷತಟ ಸಮಯ ಇದೆ? ಈ ರಿೋತಿ ಮನಡತವುದ್ಕನಕಗತವುದಿಲಿ.  

ಶ್ರೋ ಮರಿತಿಬೆಬೋಗೌಡ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಉಪರ್ನಾಸಕ ಬೆಂಧತಗಳು ಧರಣಿ 
ಕತಳಿತಿದನುರೆ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಆಯಿತ್ತ. ತ್ಪತಪ ಇದ್ುರೆ, ಸರಿಪಡಿಸಿ ಎೆಂದ್ತ ರ್ನನತ ಈಗನಗಲೆೋ 
ಹೆೋಳಿದೆುೋರ್.ೆ  

ಶ್ರೋ ಮರಿತಿಬೆಬೋಗೌಡ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಪರಿಷೃತ್ ವೆೋತ್ನವನತೆ… 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ತ್ಪತಪ ಇದ್ುರ ೆಸರಿಪಡಿಸಿ ಎೆಂದ್ತ ಹೆೋಳಿದೆುೋರ್.ೆ  
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ಶ್ರೋ ಮರಿತಿಬೆಬೋಗೌಡ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಅದ್ತ ಆಗಲಿ. ನನೆ ಪರಶೆೆಗ ೆ ಮನನಾ 
ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರ ಹೋೆಳಲ್ಲ. 

ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕೆ. ಹರಿಪರಸನದ್್:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಮನನಾ ಸದ್ಸಾರತ ಪರಶೆೆ ಕೆೋಳುತಿುದನುರೆ. 
ಅದ್ಕೆಕ ಉತ್ುರ ಕೊಡಿಸಿಕೂೆಡಿ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಒೆಂದ್ತ ಪರಶೆೆಗ ೆ೧೦ ನಮಿಷ ಕನಲನವಕನಶ ಕೊಡತವುದ್ಕೆಕ ಹೆೋಗ ೆಸನಧಾ? 
ಪರಶೆ್ೆೋತ್ುರ ಅವಧಿಯನತೆ ಒೆಂದ್ತ ರ್ೆಂಟ್ೆ ಕನಲನವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮತಗಿಸಬೋೆಕೆೆಂದ್ತ ತನವೆೋ ಹೆೋಳುತಿುೋರಿ.  

ಶ್ರೋ ಮರಿತಿಬೆಬೋಗೌಡ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಅದ್ತ ಆಗಲಿ. ನನೆ ಪರಶೆೆಗ ೆ ಮನನಾ 
ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರ ಹೋೆಳಲ್ಲ. 

ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕೆ. ಹರಿಪರಸನದ್್:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಮನನಾ ಸದ್ಸಾರ ಪರಶೆೆಗ ೆ ಉತ್ುರ 
ಕೊಡಿಸಿಕೂೆಡಿ. ಅತಿಥಿ ಉಪರ್ನಾಸಕರತ ಧರಣಿ ಕತಳಿತಿದನುರೆೆಂದ್ತ ಅವರತ ಹೋೆಳುತಿುದನುರೆ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ರ್ನನತ ಈಗನಗಲೆೋ ಅದ್ನತೆ ಹೆೋಳಿದೆುೋರ್.ೆ ಆದ್ರೆ, ಹಿೋಗೆಯ್ದೋ ಉತ್ುರ 
ನೋಡಬೆೋಕೆೆಂದ್ತ ರ್ನನತ ಮನನಾ ಸಚಿವರಿಗೆ ಹೆೋಳುವುದ್ಕನಕಗತವುದಿಲಿ. ಆಯಿತ್ತ. ಮನನಾ ಸಚಿವರೆೋ, 
ತ್ಪಪನತೆ ಸರಿಪಡಿಸತತೆುೋವೆೆಂದ್ತ ತ್ಮಾ ಉತ್ುರವನತೆ ಹೋೆಳಿ.  

ಡನ: ಅಶಾತ್ಥ ರ್ನರನಯರ್ ಸಿ.ಎನ್್.:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಮನನಾ ಸದ್ಸಾರತ 
ಪರಿಷೃತ್ ವೆೋತ್ನವನತೆ ಕೊಡಬೋೆಕೆೆಂದ್ತ ಏನತ ಹೆೋಳುತಿುದನುರೆ. ಅಲ್ಲಿನ ಹರ್ಕನಸಿನ ಪರಿಸಿಥತಿಯಲ್ಲಿ 
ಅದ್ನತೆ ಪರಿಷಕರಣ ೆ ಮನಡತವುದ್ಕನಕಗತವುದಿಲಿ ಎನತೆವುದ್ನತೆ ಬಹಳ ಸಪಷಟವನಗಿ ಫೆೈರ್ನನ್ಸ್ ಕಮಿಟಿ 
ಹೆೋಳಿರತತ್ುದೆ. ಅದ್ಕೆಕ ರ್ನವು ಬದ್ಿರನಗಿರತತೆುೋವೆೆಂದ್ತ ರ್ನನತ ಹೆೋಳುವುದ್ಕೆಕ ಇಷಟಪಡತತೆುೋರ್ೆ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಆಯಿತ್ತ. ಮತೆಂದಿನ ಪರಶೆೆ ಶ್ರೋ ಕ.ೆ ಪರತನಪಸಿೆಂಹ ರ್ನಯಕ್ರವರದ್ತು.  

ಶ್ರೋ ಮರಿತಿಬೆಬೋಗೌಡ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ,.. 

ಶ್ರೋ ಮಧತ ಜಿ. ಮನದೆೋಗೌಡ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ,… 
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ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಇಲಿ ಆಗತವುದಿಲಿ. ತನವು ಎಷತಟ ಸಮಯ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುೋರಿ? 

ಶ್ರೋ ಮರಿತಿಬೆಬೋಗೌಡ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಇವರತ ಶ್ಕ್ಷರ್ ಸಚಿವರಲಿ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಆಯಿತ್ತ. ಇರಲ್ಲ.  

ಡನ: ವೆೈ.ಎ. ರ್ನರನಯರ್ಸನಾಮಿ:- ಮನನಾ ಮರಿತಿಬಬೆೋಗೌಡರವರೋೆ, ಇವೆಲನಿ ಕಥ ೆಹೆೋಳುವುದ್ಕೆಕ 
ಹೊೋಗಬೋೆಡಿ. ತ್ಮಗೆ ಇಷಟ ಬೆಂದ್ ಹನಗೆ ಉತ್ುರ ನೋಡತವುದ್ಕಕೆ ಆಗತವುದಿಲಿ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಇದ್ತ ಯನವುದ್ತ ಕಡತ್ಕಕೆ ಹೂೆೋಗಬನರದ್ತ.  

(ಈ ಹೆಂತ್ದ್ಲ್ಲಿ ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರ ಆದೆೋಶನನತಸನರ ಮನನಾ ಮರಿತಿಬೆಬೋಗೌಡರವರತ 
ಹೆೋಳಿರತವುದ್ನತೆ ನಡವಳಿಯಲ್ಲಿ ದನಖ್ಲ್ಲಸಿರತವುದಿಲಿ) 

ಡನ: ವೆೈ.ಎ. ರ್ನರನಯರ್ಸನಾಮಿ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಮನನಾ ಸದ್ಸಾರತ ಹೆೋಳಿದ್ 
ರಿೋತಿ ಉತ್ುರ ಕೊಡತವುದ್ಕೆಕ ಆಗತತ್ುದೆಯ್ದೋ? ಮನನಾ ಸಚಿವರತ ಸಕನಾರದ್ ಉತ್ುರ ನೋಡಿದನುರ.ೆ ಇದ್ತ 
ಏನತ ಸರ್. ಇದ್ತ ಮೆಂಡತತ್ನ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಾ ಮರಿತಿಬೆಬೋಗೌಡರವರೋೆ, ದ್ಯಮನಡಿ ಕತಳಿತ್ತಕೊಳಿಳ.  

ಡನ: ವೆೈ.ಎ. ರ್ನರನಯರ್ಸನಾಮಿ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಇದ್ತ ಪರಶೆ್ೆೋತ್ುರ ಅವಧಿ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ತನವೆಲಿರೂ ಏತ್ಕೆಕ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದಿುೋರಿ? ರ್ನನತ ಹೆೋಳುತಿುದೆುೋನಲಿವೆೋ?  

ಶ್ರೋ ಕೊೋಟ ಶ್ರೋನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, 
ದ್ಯಮನಡಿ ಮನನಾ ಮರಿತಿಬೆಬೋಗೌಡರವರತ ಹೋೆಳಿರತವೆಂತ್ಹ ಮನತ್ನತೆ ಕಡತ್ದಿೆಂದ್ ತೆಗೆಸಬೆೋಕತ. 
ಹನಳು ಮನಡಿದನುರೆೆಂದ್ರೆ ಏನಥಾ?  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಅವರತ ಹೆೋಳುವುದ್ತ ಕಡತ್ಕಕೆ ಹೂೆೋಗತವುದಿಲಿ. 
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ಶ್ರೋ ಆರಗ ಜ್ಞನರ್ೆೋೆಂದ್ರ (ಗೃಹ ಸಚಿವರತ):- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ದ್ಯಮನಡಿ ಅದ್ನತೆ 
ಕಡತ್ದಿೆಂದ್ ತೆಗೆಸಬೆೋಕತ. ಅವರತ ಅರ್ನವಶಾಕವನಗಿ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದನುರ.ೆ ಇದ್ತ ಭ್ೆಂಡತ್ನ.  

(ಗೊೆಂದ್ಲ) 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಕಡತ್ಕೆಕ ಹೊೋಗಬನರದೆೆಂದ್ತ ರ್ನನತ ಈಗನಗಲೆೋ ಹೆೋಳಿದುೆೋರೆ್. ಹನಗನಗಿ, 
ಅದ್ತ ಕಡತ್ಕೆಕ ಹೂೆೋಗತವುದಿಲಿ.  

(ಗೊೆಂದ್ಲ) 

ಶ್ರೋ ಆರಗ ಜ್ಞನರೆ್ೋೆಂದ್ರ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಉನೆತ್ ಶ್ಕ್ಷರ್ವನತೆ ಹನಳು 
ಮನಡಿದನುರೆೆಂದ್ರೆ ಏನಥಾ?  

(ಗೊೆಂದ್ಲ) 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಇದ್ತ ಯನವುದ್ತ ಕಡತ್ಕೆಕ ಹೂೆೋಗತವುದಿಲಿ. ದ್ಯಮನಡಿ, ಎಲಿರೂ 
ಕತಳಿತ್ತಕೂೆಳಿಳ.  

(ಗೊೆಂದ್ಲ) 

ಡನ: ವೆೈ.ಎ. ರ್ನರನಯರ್ಸನಾಮಿ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಅವರನತೆ 
ಕತಳಿತ್ತಕೂೆಳುಳವುದ್ಕೆಕ ಹೆೋಳಿ. 

(ಗೊೆಂದ್ಲ) 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮತೆಂದಿನ ಪರಶೆೆ ಶ್ರೋ ಕೆ. ಪರತನಪಸಿೆಂಹ ರ್ನಯಕ್ರವರದ್ತು.  

(ಗೊೆಂದ್ಲ) 

ಶ್ರೋ ಆರಗ ಜ್ಞನರೆ್ೋೆಂದ್ರ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಅದ್ನತೆ ಅವರತ ವನಪಸತಸ 
ತೆಗೆದ್ತಕೂೆಳಳಬೋೆಕತ. ಏತ್ಕೆಕ ಅವರತ ಈ ರಿೋತಿ ಮನತ್ರ್ನಡಬೆೋಕತ.  
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(ಗೊೆಂದ್ಲ) 

ಶ್ರೋ ಕೊೋಟ ಶ್ರೋನವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಅವರತ ಏನತ 
ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದನುರ.ೆ ಇದ್ತ ಸರಿಯಲಿ. ರ್ವನಬನುರಿಯತತ್ ಸದ್ಸಾರತ ಈ ರಿೋತಿ ಮನತ್ರ್ನಡಿದ್ರೆ ಹೆೋಗ.ೆ 
ಇದ್ನತೆ ಅವರತ ವನಪಸತಸ ತೆಗೆದ್ತಕೂೆಳಳಬೋೆಕತ. ಅವರತ ಹೆೋಳಿದ್ ಹನಗೆ ಕೋೆಳಬೆೋಕತ ಎೆಂದ್ರೆ, ಏನಥಾ?  

(ಗೊೆಂದ್ಲ) 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಒೆಂದ್ತ ನಮಿಷ.  

(ಗೊೆಂದ್ಲ) 

ಡನ: ವೆೈ.ಎ. ರ್ನರನಯರ್ಸನಾಮಿ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ತನವು ಅವರಿಗೆ ಹೆೋಳಬೆೋಕತ.  

(ಗೊೆಂದ್ಲ) 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಒೆಂದ್ತ ನಮಿಷ. ಎಲಿರೂ ಏತ್ಕೆಕ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದಿುೋರಿ? ಮನನಾ 
ಮರಿತಿಬೆಬೋಗೌಡರೋೆ, ತನವು ದ್ಯಮನಡಿ ಕತಳಿತ್ತಕೊಳಿಳ.  

(ಈ ಹೆಂತ್ದ್ಲ್ಲಿ ಮನನಾ ಮರಿತಿಬೆಬೋಗೌಡರವರತ ಸದ್ನದ್ ಬನವಿಗೆ ಬೆಂದ್ತ ಧರಣಿ 
ನರತ್ರನದ್ರತ) 

(ಗೊೆಂದ್ಲ) 

ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕ.ೆ ಹರಿಪರಸನದ್್:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಮನನಾ ಮರಿತಿಬೆಬೋಗೌಡರವರಿಗೆ 
ಮನತ್ರ್ನಡತವುದ್ಕೆಕ ಅವಕನಶ ನೋಡಿ.  

(ಗೊೆಂದ್ಲ) 

ಡನ: ವೆೈ.ಎ. ರ್ನರನಯರ್ಸನಾಮಿ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಅವರತ ಇಷಟ ಬೆಂದ್ ಹನಗೆ 
ಮನಡತತನುರಯೆ್ದೋ?  
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(ಗೊೆಂದ್ಲ) 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ದ್ಯಮನಡಿ ತನವೆಲಿರೂ ಕತಳಿತ್ತಕೊಳಿಳ.  

(ಗೊೆಂದ್ಲ) 

ಶ್ರೋ ಆರಗ ಜ್ಞನರೆ್ೋೆಂದ್ರ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಮನನಾ ಸದ್ಸಾರತ ಬನಯಿಗೆ ಬೆಂದ್ 
ಹನಗೆ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದನುರೆ.  

ಡನ: ವೆೈ.ಎ. ರ್ನರನಯರ್ಸನಾಮಿ:- ಮನನಾ ಮರಿತಿಬೆಬೋಗೌಡರವರೋೆ, ತನವು ಸದ್ನದ್ 
ಬನವಿಯಲ್ಲಿ ನೆಂತ್ತ ಮನತ್ರ್ನಡಬೆೋಡಿ.  

(ಗೊೆಂದ್ಲ) 

ಶ್ರೋ ಆರಗ ಜ್ಞನರ್ೆೋೆಂದ್ರ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಮನನಾ ಸದ್ಸಾರತ ಆ ರಿೋತಿ 
ಮನತ್ರ್ನಡಬನರದ್ತ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಾ ರ್ನರನಯರ್ಸನಾಮಿಯವರೋೆ, ದ್ಯಮನಡಿ ಕತಳಿತ್ತಕೂೆಳಿಳ.  

ಡನ: ವೆೈ.ಎ. ರ್ನರನಯರ್ಸನಾಮಿ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಇದ್ತ ಏನತ ಸರ್?  He 
cannot take this House for a ride.   

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಏನತ ಮನಡತವುದ್ಕನಕಗತವುದಿಲಿ. ದ್ಯಮನಡಿ, ಎಲಿರೂ ಕತಳಿತ್ತಕೊಳಿಳ.  

(ಗೊೆಂದ್ಲ) 

ಶ್ರೋ ಆರಗ ಜ್ಞನರ್ೆೋೆಂದ್ರ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಆ ರಿೋತಿ ದ್ಭನವಣೆ ಮನಡಿ ಉತ್ುರ 
ಕೊಡಿಸತವುದ್ಕೆಕ ಆಗತವುದಿಲಿ.  

(ಗೊೆಂದ್ಲ) 
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ಡನ: ವೆೈ.ಎ. ರ್ನರನಯರ್ಸನಾಮಿ:- ಮನನಾ ಮರಿತಿಬೆಬೋಗೌಡರೆೋ, ಈ ಭ್ೆಂಡತ್ನಕೆಕ ಬಿದ್ುರ ೆಏನೂ 
ಸಿಗತವುದಿಲಿ.  

ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕೆ. ಹರಿಪರಸನದ್್:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ… 

(ಗೊೆಂದ್ಲ) 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಾ ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷದ್ ರ್ನಯಕರೋೆ, ಮನನಾ 
ರ್ನರನಯರ್ಸನಾಮಿಯವರೋೆ, ದ್ಯಮನಡಿ ಸಾಲಪ ಕೆೋಳಿ.  

ಡನ: ತೆೋರ್ಸಿಾನ ಗೌಡ:- ಮನನಾ ಮರಿತಿಬೆಬೋಗೌಡರವರೋೆ, ತ್ಮಾ ಪರಶೆೆಯನತೆ ಸಮನಧನನವನಗಿ 
ಕೆೋಳಿ, ಪರಿಹನರ ತೆಗೆದ್ತಕೊಳಿಳ.  

(ಗೊೆಂದ್ಲ) 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಾ ಮರಿತಿಬೆಬೋಗೌಡರವರೋೆ, ಒೆಂದ್ತ ನಮಿಷ ಕೋೆಳಿ. ತನವು 
ಮನತ್ರ್ನಡಬೆೋಡಿ. ಅವರತ ಮನತ್ರ್ನಡಿದ್ುನತೆ ಕಡತ್ಕೆಕ ಹನಕಬೆೋಡಿ.  

(ಈ ಹೆಂತ್ದ್ಲ್ಲಿ ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರ ಆದೆೋಶನನತಸನರ ಮನನಾ ಮರಿತಿಬೆಬೋಗೌಡರವರತ 
ಮನತ್ರ್ನಡಿದ್ುನತೆ ನಡವಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದನಖ್ಲ್ಲಸಿರತವುದಿಲಿ) 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ರ್ನನತ ಹೆೋಳುವುದೆೋರ್ೆೆಂದ್ರೆ, ಸಕನಾರಕೆಕ ಹಿೋಗೆಯ್ದೋ ಉತ್ುರ ಕೂೆಡಿ 
ಎೆಂದ್ತ ರ್ನನತ ಹೆೋಳುವುದ್ಕೆಕ ಆಗತವುದಿಲಿ. ಅವರತ ಸಕನಾರದ್ ಇತಿ-ಮಿತಿಯಳಗೆ ಉತ್ುರ 
ನೋಡತತನುರ.ೆ ಯೂನವಸಿಾಟಿಗನದ್ರೂ ಅನತದನನವನತೆ ಸಕನಾರವೆೋ ಕೊಡತತ್ುದೆ. ಅವರಿಗೂ 
ಸಕನಾರವೆೋ ಕೊಡತತ್ುದ ೆ ಎೆಂದ್ತ ಹೆೋಳಿದನುರೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ತ್ಪೆಪೋನದೆ. ಇದೆೋ ರಿೋತಿ 
ಮನಡತವದ್ಕನಕಗತವುದಿಲಿ. ಸರಿಪಡಿಸಿ ಎೆಂದ್ತ ಹೆೋಳಿದೆುೋರ್.ೆ ಅದ್ರೆಂತ,ೆ ಸರಿಪಡಿಸತವೆಂತ್ಹ ಕೆಲಸವನತೆ 
ಅವರತ ಮನಡಲ್ಲ. ಆ ನೆಂತ್ರ ಬೆೋಕನದ್ರೆ ಮನನಾ ಸಚಿವರತ, ಮನನಾ ಮರಿತಿಬೆಬೋಗೌಡರವರನತೆ ಕರದೆ್ತ 
ಮನತ್ರ್ನಡಲ್ಲ.  
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(ಗೊೆಂದ್ಲ) 

ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕೆ. ಹರಿಪರಸನದ್್:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಅದ್ನತೆ ಸರಿಪಡಿಸತವುದ್ತ ಯನವನಗ? 
ಅತಿಥಿ ಉಪರ್ನಾಸಕರತ ಎಷತಟ ದಿನದಿೆಂದ್ ಧರಣಿ ಮನಡತತಿುದನುರ?ೆ  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಆಯಿತ್ತ. ತ್ಪನಪಗಿದ.ೆ ಅದ್ನತೆ ಅವರತ ಸರಿಪಡಿಸತತನುರೆ.  

ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕೆ. ಹರಿಪರಸನದ್್:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಪರಶೆೆ ಕೆೋಳುವೆಂಥದ್ತು ಮನನಾ ಸದ್ಸಾರ 
ಹಕತಕ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಆಯಿತ್ತ. ಅದ್ಕೆಕ ಅವರತ ಏನತ ಕಳುಹಿಸಿಕೂೆಡತತನುರೂೆೋ ಅದ್ನತೆ 
ಕಳುಹಿಸಿಕೂೆಡಲ್ಲ.  

ಶ್ರೋ ಆರಗ ಜ್ಞನರೆ್ೋೆಂದ್ರ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಮನನಾ ಸದ್ಸಾರತ ಪರಶೆೆ ಕೆೋಳಲ್ಲ. ಅದ್ಕೆಕ 
ಮನನಾ ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರ ಕೊಡತತನುರ.ೆ ಆದ್ರೆ, ಇದೆೋ ರಿೋತಿ ಉತ್ುರ ನೋಡಬೆೋಕೆೆಂದ್ತ ದ್ಬನವಣೆ 
ಮನಡತವುದ್ಕೆಕ ಆಗತತ್ುದಯೆ್ದೋ?  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಆಯಿತ್ತ. ರ್ನನತ ಹೆೋಳುತುೆೋರೆ್.  

ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕ.ೆ ಹರಿಪರಸನದ್್:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಅದ್ತ ದ್ಬನವಣೆ ಅಲಿ. ತ್ಮಾ ಪರಶೆೆಗೆ 
ಉತ್ುರ ಬರಲ್ಲಲಿವೆೆಂದ್ರ,ೆ ಇರೆ್ೆೋನತ ಮನತ್ರ್ನಡತತನುರ?ೆ  

(ಗೊೆಂದ್ಲ) 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಾ ಮರಿತಿಬೆಬೋಗೌಡರವರೋೆ, ಒೆಂದ್ತ ನಮಿಷ ರ್ನನತ ಹೆೋಳುತೆುೋರ್ೆ 
ಕೆೋಳಿ. ಮನನಾ ರ್ನರನಯರ್ಸನಾಮಿಯವರತ ದ್ಯಮನಡಿ ಕತಳಿತ್ತಕೊಳಿಳ. ಇದ್ತ ಯನವುದ್ೂ ಕಡತ್ಕಕೆ 
ಹೊೋಗಬನರದ್ತ.  
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(ಈ ಹೆಂತ್ದ್ಲ್ಲಿ ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರ ಆದೆೋಶನನತಸನರ ಮನನಾ ಮರಿತಿಬೆಬೋಗೌಡರವರತ 
ಮನತ್ರ್ನಡಿದ್ುನತೆ ನಡವಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದನಖ್ಲ್ಲಸಿರತವುದಿಲಿ) 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಇದ್ತ ಏನತ ಧಮಾಶನಲೆಯ್ದೋ? ಮನನಾ ಮರಿತಿಬೆಬೋಗೌಡರವರೋೆ, ತ್ಮಗೆ 
ಸಾಲಪವನದ್ರೂ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬೆೋಡವೋೆ? ರ್ನನತ ತ್ಮಗ ೆಅಲೊೋ ಮನಡಿರತವುದಿಲಿ. ದ್ಯಮನಡಿ, ತ್ಮಾ 
ಪರಶೆೆಯನತೆ ಮತಗಿಸಬೆೋಕೆೆಂದ್ತ ಹೆೋಳಿದೆುೋರ್.ೆ ಇದೆೋ ರಿೋತಿ ಉತ್ುರ ಕೂೆಡಬೋೆಕೆೆಂದ್ತ ರ್ನನತ 
ಹೆೋಳುವುದ್ಕಕೆ ಆಗತವುದಿಲಿ. ಉತ್ುರ ಬೆಂದಿಲಿವೆೆಂದ್ರೆ, ಅವರತ ಮತೂೆುಮಾ ಕೋೆಳಲ್ಲ. ಮನನಾ ಪರತನಪ 
ಸಿೆಂಹ ರ್ನಯಕರೋೆ, ತನವು ತ್ಮಾ ಪರಶೆೆಯನತೆ ಕೆೋಳಿ.  

(ಗೊೆಂದ್ಲ) 

ಶ್ರೋ ಕೊೋಟ ಶ್ರೋನವನಸ ಪೂಜನರಿ:-  ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಮನನಾ ಸದ್ಸಾರ ಪರಶೆೆಗ ೆ
ಉತ್ುರ ಬೆಂದಿಲಿವೆೆಂದ್ರೆ, ಮತೊುಮಾ ಪರಶೆೆ ಕೆೋಳಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ, ಹಿೋಗೆಯ್ದೋ ಉತ್ುರ ನೋಡಬೋೆಕೆೆಂದ್ತ 
ಗಲನಟ್ ೆಮನಡಿದ್ರೆ ಸದ್ನ ನಡಸೆತವುದ್ತ ಹೋೆಗೆ? ಇದ್ತ ಯನವ ಅಥಾ? 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಾ ಸಭನರ್ನಯಕರೋೆ, ಈಗ ನನೆನತೆ ಏನತ ಮನಡಬೋೆಕೆೆಂದ್ತ 
ಹೆೋಳುತಿುೋರಿ? ಅದ್ನತೆ ಹೆೋಳಿ.  

(ಗೊೆಂದ್ಲ) 

ಶ್ರೋ ಅಬತುಲ್ ರ್ಬಬರ್:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಸಕನಾರದ್ ಯೂನವಸಿಾಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ 
ರಿೋತಿ ತನರತ್ಮಾ ಮನಡಿದ್ರ ೆ ಹೆೋಗ?ೆ ಒೆಂದ್ತ ಯೂನವಸಿಾಟಿಯಲ್ಲಿ ಒೆಂದ್ತ ರಿೋತಿ, ಇರ್ೂೆೆೆಂದ್ತ 
ಯೂನವಸಿಾಟಿಯಲ್ಲಿ ಮತೂೆುೆಂದ್ತ ರಿೋತಿ ಮನಡಿದ್ರೆ ಹೆೋಗ?ೆ  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ದ್ಯಮನಡಿ ಎಲಿರೂ ಕೆೋಳಿ. ರ್ನನತ ಹೆೋಳುವುದ್ನತೆ ತನವು ಯನರೂ 
ಕೆೋಳುವುದೋೆ ಇಲಿ. ರ್ನನತ ಹೆೋಳುವುದೋೆರ್ೆೆಂದ್ರೆ, ಇದ್ನತೆ ಮನನಾ ಮರಿತಿಬೆಬೋಗೌಡರವರತ 
ತಿಳಿದ್ತಕೂೆಳಳಬೆೋಕತ. ಮನನಾ ಸಚಿವರಿಗೆ ಇೆಂತ್ಹ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿಯ್ದೋ ಉತ್ುರ ಕೊಡಿ ಎೆಂದ್ತ ರ್ನನತ 
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ಹೆೋಳುವುದ್ಕಕೆ ಆಗತವುದಿಲಿ. ಅವರತ ಉತ್ುರ ಕೊಡತತನುರೆ. ಒೆಂದ್ತ ವೆೋಳೆ ಅದ್ತ ತ್ಪಿಪದ್ುರೆ, ಅನೆಂತ್ರ 
ಅವರ ಜೊತೆ ಕತಳಿತ್ತಕೂೆೆಂಡತ ಚಚೆಾ ಮನಡಿ ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳಿಳ.  Rectify ಮನಡಬೋೆಕೆೆಂದ್ತ 
ಹೆೋಳಿದೆುೋರ್.ೆ ಮತೆುೋನತ ಮನಡಬೆೋಕೆೆಂದ್ತ ಹೋೆಳಬೋೆಕತ. ಮನನಾ ಪರತನಪಸಿೆಂಹ ರ್ನಯಕ್ರವರೆೋ ತನವು 
ತ್ಮಾ ಪರಶೆೆಯನತೆ ಕೆೋಳಿ.  

ಶ್ರೋ ಕ.ೆ ಪರತನಪಸಿೆಂಹ ರ್ನಯಕ್:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ,  ನನೆ ಚತಕೆಕ ಗತರತತಿನ ಪರಶೆೆ 
ಸೆಂಖೆಾ:802ನತೆ ಮನನಾ ಪನರಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪೌರಢಶ್ಕ್ಷರ್ ಹನಗೂ ಸಕನಲ ಸಚಿವರಲ್ಲಿ 
ಕೆೋಳಬಯಸತತುೆೋರೆ್.  

(ಗೊೆಂದ್ಲ) 

(ಈ ಹೆಂತ್ದ್ಲ್ಲಿ ಸದ್ನದ್ ಬನವಿಯಲ್ಲಿ ಧರಣಿ ನರತ್ರನಗಿದ್ು ಮನನಾ ಮರಿತಿಬೆಬೋಗೌಡರವರತ 
ಮನನಾ ಉನೆತ್ ಶ್ಕ್ಷರ್ ಸಚಿವರ ವಿರತದ್ಿ ಘೂೋಷಣೆಗಳನತೆ ಕೂಗಿದ್ರತ) 

ಶ್ರೋ ಕೊೋಟ ಶ್ರೋನವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಇದ್ತ ಏನತ ಸರ್?  

(ಗೊೆಂದ್ಲ) 

ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕ.ೆ ಹರಿಪರಸನದ್್:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಮನನಾ ಸದ್ಸಾರೊಬಬರತ ಸದ್ನದ್ 
ಬನವಿಯಲ್ಲಿದನುರ.ೆ  

(ಗೊೆಂದ್ಲ) 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಅದ್ಕೆಕ ಏನತ ಮನಡಬೋೆಕೆೆಂದ್ತ ಹೆೋಳುತಿುೋರಿ ನೋವು? ಸದ್ನದ್ 
ಬನವಿಯಿೆಂದ್ ಹೂೆರಗೆ ಬನೆ ಎೆಂದ್ತ ಈಗನಗಲೆೋ ಹೆೋಳಿದೆುೋರ್.ೆ ಅದ್ನತೆ ಅವರತ ಕೆೋಳಬೆೋಕಲಿವೋೆ? 
ಅವರನತೆ ಹೊರಗ ೆ ಹನಕಬೆೋಕೆೆಂದ್ತ ಹೆೋಳಬೆೋಕೆೋ? ಮನನಾ ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷದ್ ರ್ನಯಕರೋೆ, ಏನತ 
ಮನಡಬೋೆಕೆೆಂದ್ತ ನೋವೋೆ ಹೋೆಳಿ ರೆ್ೂೋಡೊೋರ್.   
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ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕೆ. ಹರಿಪರಸನದ್್:- ಮನನಾ ಸದ್ಸಾರ ಪರಶೆೆಗ ೆ ಸರಿಯನದ್ ಉತ್ುರ ಕೂೆಡಿಸಿ. ಅದ್ರ 
ಬದ್ಲನಗಿ, ರ್ನವು ಬೆೋರ ೆಏನತ ಕೆೋಳುತಿುಲಿ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ನೋವು ಕೆೋಳುತಿುಲಿ. ನೋವೆೋ ಪರಶೆೆ ಕೆೋಳಿ.  

ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕ.ೆ ಹರಿಪರಸನದ್್:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ರ್ನನತ ಪರಶೆೆ ಕೆೋಳುತಿುಲಿ. ಮನನಾ 
ಸದ್ಸಾರತ ಪರಶೆೆ ಕೆೋಳುತಿುದನುರೆ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಇದೋೆ ರಿೋತಿ ಉತ್ುರ ನೋಡಿ ಎೆಂದ್ತ ರ್ನನತ ಹೆೋಳುವುದ್ಕನಕಗತವುದಿಲಿ.  

ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕ.ೆ ಹರಿಪರಸನದ್್:- ಮನನಾ ಸದ್ಸಾರಿಗೆ ಪರತಿಭ್ಟರೆ್ ಮನಡತವುದ್ಕಕೆ ಮತ್ತು ಸದ್ನದ್ 
ಬನವಿಗೆ ಬರತವುದ್ಕೆಕ ಹಕಿಕದೆ. ಬರಬೆೋಡಿ ಎೆಂದ್ತ ಅವರಿಗೆ ಹೆೋಳುವುದ್ಕಕೆ ಆಗತವುದಿಲಿ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಅದ್ನತೆ ಅವರತ ಮನಡಲ್ಲ. ಹನಗನದ್ರೆ, ಸದ್ನದ್ ಬನವಿಯಲ್ಲಿ ನೆಂತ್ತ 
ಏನತ ಬೆೋಕನದ್ರೂ ಮನತ್ರ್ನಡಬಹತದೆೋ?  

ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕೆ. ಹರಿಪರಸನದ್್:- ಅವರತ ಸದ್ನದ್ ಬನವಿಯಲ್ಲಿ ನೆಂತ್ತ ಪರತಿಭ್ಟರೆ್ ಮನಡತತ್ುಲೆೋ 
ಮನತ್ರ್ನಡತತನುರೆ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಅದ್ತ ಹೆೋಗ ೆನೋವು ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುೋರಿ? ಅದ್ನತೆ ಹೆೋಳಿ ರೆ್ೂೋಡೊೋರ್.  

ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕ.ೆ ಹರಿಪರಸನದ್್:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಇದ್ತ ಮನತ್ರ್ನಡತವ ಪರಶೆೆಯಲಿ. 
ಮನನಾ ಸದ್ಸಾರತ ಪದ್ವಿೋಧರರ ಕ್ಷೆೋತ್ರದ್ಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮನಡತತಿುದನುರೆ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಅದ್ನತೆ ಹೆೋಳಿದೆುೋವೆ. ಅದ್ನತೆ ಹೆೋಳಿದನಗ ಅವರತ ಕೆೋಳಬೆೋಕಲಿವೋೆ? 
ಇರ್ೆೆ ನತ ಮನಡಬೋೆಕತ? ಸದ್ನ ನಡಸೆಬೆೋಕೊೋ, ಬೆೋಡವೋ? 

(ಗೊೆಂದ್ಲ) 
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ಶ್ರೋ ಕೊೋಟ ಶ್ರೋನವನಸ ಪೂಜನರಿ:_ ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಮನನಾ ಸದ್ಸಾರ ಹಕಿಕನ 
ಬಗೆೆ ಮನನಾ ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷದ್ ರ್ನಯಕರತ ಮನತ್ರ್ನಡಲ್ಲ. ಅವರ ಬಗೆೆ ನನಗೆ ಗೌರವ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ, 
ಅವರ ರ್ವನಬನುರಿಯ ಬಗೆೆಯೂ ಅವರತ ಮನತ್ರ್ನಡಬೆೋಕಲಿವೆೋ?  

(ಗೊೆಂದ್ಲ) 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಾ ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷದ್ ರ್ನಯಕರೋೆ, ಒೆಂದ್ತ ನಮಿಷ ಕೋೆಳಿ.  

ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕೆ. ಹರಿಪರಸನದ್್:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಮನನಾ ಸದ್ಸಾರತ ಪದ್ವಿೋಧರರ 
ಕ್ಷೆೋತ್ರದಿೆಂದ್ ಆರಿಸಿ ಬೆಂದ್ೆಂತ್ಹವರತ.  

ಶ್ರೋ ಮಧತ ಜಿ. ಮನದೆೋಗೌಡ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ,.. 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ತನವು ಏತ್ಕೆಕ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುೋರಿ? ದ್ಯಮನಡಿ ತನವು ಕತಳಿತ್ತಕೂೆಳಿಳ.  

ಶ್ರೋ ಮಧತ ಜಿ. ಮನದೆೋಗೌಡ(ಪದ್ವಿೋಧರರ ಕ್ಷೆೋತ್ರ):- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ರ್ನವು 
ಸದ್ನದ್ ಬನವಿಗೆ ಬರಬೆೋಕನಗತತ್ುದೆ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಅದ್ತ ತ್ಮಗೆ ಬಿಟಟ ವಿಚನರ. ಮನನಾ ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷದ್ ರ್ನಯಕರೋೆ, 
ರ್ನನತ ಹೆೋಳುವುದೆೋರ್ೆೆಂದ್ರೆ,.. 

ಶ್ರೋ ಎನ್್. ರವಿಕತಮನರ್:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಈ ಸದ್ನದ್ ಸಮಯವನತೆ ಹನಳು 
ಮನಡತವೆಂತ್ಹ ವಾಕಿುತ್ಾ ಅದ್ತ.  

(ಗೊೆಂದ್ಲ) 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ನೋವಲೆಿರೂ ಸೋೆರಿ ಈ ಸದ್ನದ್ ಮಯನಾದೆ ತೆಗೆಯತತಿುೋರಿ.  

(ಗೊೆಂದ್ಲ) 
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(ಈ ಹೆಂತ್ದ್ಲ್ಲಿ ಮನನಾ ಮಧತ ಜಿ. ಮನದೆೋಗೌಡರವರತ ಸದ್ನದ್ ಬನವಿಗೆ ಬೆಂದ್ತ ಧರಣಿ 
ನರತ್ರನದ್ರತ) 

ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕ.ೆ ಹರಿಪರಸನದ್್:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಸೆಂಪೂರ್ಾ ಶ್ಕ್ಷರ್ ವಾವಸೆಥ 
ಕತಸಿಯತತಿುರತವನಗ ಸದ್ನದ್ ಸಮಸೆಾ… 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಒೆಂದ್ತ ನಮಿಷ ನನೆ ಮನತ್ನತೆ ಕೆೋಳಿ. ಈಗ ಮೆಂತಿರಗಳು… 
(ಗೊೆಂದ್ಲ) ಮನನಾ ಮರಿತಿಬಬೆೋಗೌಡರವರೋೆ, ದ್ಯಮನಡಿ ಕತಳಿತ್ತಕೂೆಳಿಳ. ತನವಬಬರೋೆ ಈ ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಿ 
ಇದಿುೋರನ?  

ಡನ: ವೆೈ.ಎ. ರ್ನರನಯರ್ಸನಾಮಿ:- ಮನನಾ ಮರಿತಿಬೆಬೋಗೌಡರವರೋೆ, ತನವು ಸಿೋನಯರ್ 
ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿದಿುೋರಿ. ತ್ಮಗೆ ಗೊತನುಗತವುದಿಲಿವೆೋ?  

(ಗೊೆಂದ್ಲ) 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಒೆಂದ್ತ ನಮಿಷ ಎಲಿರೂ ದ್ಯಮನಡಿ ಕೆೋಳಿ. (ಗೂೆೆಂದ್ಲ) ಮನನಾ 
ರ್ನರನಯರ್ಸನಾಮಿಯವರೋೆ, ರ್ವನಬನುರಿ ಸನಥನದ್ಲ್ಲಿರತವ ತನವೆೋ ಈ ರಿೋತಿ ಮನಡಿದ್ರೆ ಹೆೋಗ?ೆ  

ಡನ: ವೆೈ.ಎ. ರ್ನರನಯರ್ಸನಾಮಿ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ದ್ಯವಿಟತಟ ಸರ್… 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಹನಗನದ್ರೆ, ನೋವೆೋ ಮನತ್ರ್ನಡಿ. ಅದ್ತ ಏನತ ಉತ್ುರ ಹೋೆಳುತಿುೋರೂೆೋ 
ಹೆೋಳಿ. ರ್ನನತ ಸತಮಾರೆ್ ಕತಳಿತ್ತಕೊಳುಳತೆುೋರೆ್.  

(ಗೊೆಂದ್ಲ) 

(ಈ ಹೆಂತ್ದ್ಲ್ಲಿ ಡನ: ಡಿ. ತಿಮಾಯಾನವರತ ಸದ್ನದ್ ಬನವಿಗೆ ಬೆಂದ್ತ ಧರಣಿ ನರತ್ರನದ್ರತ) 

ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕೆ. ಹರಿಪರಸನದ್್:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ತ್ಮಾ ಗಮನಕೂಕ ತ್ೆಂದಿದೆುವು.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ರ್ನನತ ಹೆೋಳುವುದ್ನತೆ ಕೆೋಳುವುದಿಲಿವೆೆಂದ್ರೆ ಹೆೋಗ?ೆ  
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ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕೆ. ಹರಿಪರಸನದ್್:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ವಿಶಾವಿದನಾನಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಉಪ 
ಕತಲಪತಿಗಳ ರೆ್ೋಮಕ ವಿಚನರದ್ಲ್ಲಿ ಭ್ರಷನಟಚನರ ನಡಯೆತತಿುದ ೆ ಎೆಂಬತದ್ನತೆ ತ್ಮಾ ಗಮನಕೆಕ 
ತ್ೆಂದಿದುೆೋವೆ ಮತ್ತು ಅದ್ನತೆ ಪರಸನುಪ ಮನಡತವುದ್ಕಕೆ ಕನಲನವಕನಶವನತೆ ಸಹ ಕೆೋಳಿದೆುೋವೆ. ತನವು 
ಇನತೆ ಸಹ ನಮಗೆ ಅವಕನಶ ನೋಡಿರತವುದಿಲಿ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಸದ್ರಿ ವಿಷಯ ಪರಸನುಪ ಮನಡಲತ ತ್ಮಗೆ ಅವಕನಶ ನೋಡತತೆುೋರ್.ೆ 
ಎಲಿದ್ಕೂಕ ಸಮಯನವಕನಶ ಬೆೋಕಲಿವೆೋ? ತ್ಮಗೆ ಅವಕನಶ ಕೊಡತತುೆೋರೆ್ೆಂದ್ತ ಹೆೋಳಿದೆುೋರ್.ೆ ಅದ್ರೆಂತ,ೆ 
ಅವಕನಶ ಕೊಡತತೆುೋರೆ್.  

ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕ.ೆ ಹರಿಪರಸನದ್್:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಶ್ಕ್ಷರ್ ಕ್ಷೆೋತ್ರದ್ಲ್ಲಿ ಇರತ್ಕಕೆಂತ್ಹ ವಾವಸೆಥ 
ಕತಸಿದ್ತ ಬಿದಿುದೆ. ಅದ್ರ ಬಗೆೆ ಮನನಾ ಸದ್ಸಾರತ ಪರಶೆೆ ಎತಿುದನುರ.ೆ  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಎಲಿರೂ ಈ ರಿೋತಿ ಮನಡಿದ್ರೆ ಹೋೆಗೆ? ಇದ್ನತೆ ಸದ್ನ ಎನತೆತನುರೆಯ್ದೋ? 
ಇದ್ನತೆ ರೆ್ೂೋಡಿದ್ ರ್ನ ನಗತತನುರ.ೆ  

ಶ್ರೋ ಕೊೋಟ ಶ್ರೋನವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಮನನಾ ಸದ್ಸಾರ ಪರಶೆೆಗೆ 
ಮನನಾ ಸಚಿವರತ ನೋಡಿದ್ ಉತ್ುರ ಸಮನಧನನವನಗಿಲಿದಿದ್ುರೆ, ಅವರತ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದ್ಕೆಕ ತನವು 
ಸೂಚರೆ್ ನೋಡಬೆೋಕತ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಾ ಸಭನರ್ನಯಕರೋೆ, ರ್ನನತ ಇದ್ನತೆ ಹೆೋಳಿದೆುೋರ್ೆ. ತ್ಮಾ ಪರಶೆೆಗ ೆ
ಮನನಾ ಸಚಿವರತ ನೋಡಿದ್ ಉತ್ುರ ಸರಿಯಿಲಿವೆೆಂದ್ರ,ೆ ಅವರ ಜೊತೆ ಕತಳಿತ್ತ ಮನತ್ರ್ನಡಿ 
ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳಿಳ ಎೆಂದ್ತ ಹೋೆಳಿದೆುೋರ್ೆ. ರ್ನನತ ಬೆೋರ ೆಏನತ ಹೆೋಳಬೋೆಕತ? 

ಶ್ರೋ ಕೊೋಟ ಶ್ರೋನವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಮನನಾ ಸದ್ಸಾರನತೆ ಕರದೆ್ತ 
ಮನತ್ರ್ನಡಿ ಎೆಂದ್ತ ತನವು ಪಿೋಠದಿೆಂದ್ ನದೆೋಾಶನ ನೋಡಿ ಆಯಿತ್ತ. ಹನಗನದ್ರೆ, ಇವರಿಗ ೆಮತೆುೋನತ 
ಮನಡಬೋೆಕತ?  



ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನ ಪರಿಷತ್ತು                    26-12-೨೦೨೨                                      59                        

  ತಿದ್ತುಪಡಿಯನಗದ್ ಪರತಿ/Unedited copy, ರ್ನಾಯನಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವನ ಪತಿರಕನ ಪರಕಟಣೆಗನಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಕೂಡದ್ತ 
 

   

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ತ್ಪನಪಗಿದ್ುರ ೆಸರಿಪಡಿಸಿ ಎೆಂದ್ತ ಹೆೋಳಿದೆುೋರ್.ೆ  

(ಗೊೆಂದ್ಲ) 

ಶ್ರೋ ಕೊೋಟ ಶ್ರೋನವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಮನನಾ ಸದ್ಸಾರ ಹಕಿಕನ 
ಬಗೆೆ ಮನತ್ರ್ನಡತತನುರೆ. ಆದ್ರ,ೆ ರ್ವನಬನುರಿ ಬಗೆೆ ಅವರತ ಯೋಚರೆ್ ಮನಡಬೋೆಕಲಿವೆೋ?  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ದ್ಯಮನಡಿ ಎಲಿ ಸದ್ಸಾರತ ತ್ಮಾ ತ್ಮಾ ಸನಥನಗಳಿಗ ೆ ಬನೆ. 
ಇಲಿವನದ್ರ,ೆ ರ್ನನತ ಯನವುದ್ನೂೆ ಅಲೂೆೋ ಮನಡತವುದಿಲಿ.  

(ಗೊೆಂದ್ಲ) 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಸದ್ನದ್ ಬನವಿಯಲ್ಲಿ ನೆಂತ್ತ ಮನತ್ರ್ನಡಿದ್ತು ಯನವುದ್ೂ ರಕೆನಡ್್ಾಗೆ 
ಹೊೋಗಬನರದ್ತ.  

(ಈ ಹೆಂತ್ದ್ಲ್ಲಿ ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರ ಆದೆೋಶನನತಸನರ ಮನನಾ ಸದ್ಸಾರತ ಸದ್ನದ್ 
ಬನವಿಯಲ್ಲಿ ನೆಂತ್ತ ಮನತ್ರ್ನಡಿದ್ುನತೆ ನಡವಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದನಖ್ಲ್ಲಸಿರತವುದಿಲಿ) 

ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕೆ. ಹರಿಪರಸನದ್್:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಪರತಿಭ್ಟರೆ್ ಮನಡತತಿುದ್ುರ ೆರಕೆನಡ್್ಾಗೆ 
ಹೊೋಗತವುದ್ತ ಬೆೋಡ.  

ಶ್ರೋ ಯತ.ಬಿ. ವೆೆಂಕಟ್ೆೋಶ್:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಮನನಾ ಸಚಿವರತ ತ್ಮಾ ಆದೆೋಶ 
ಪನಲರೆ್ ಮನಡತತೆುೋರ್ೆೆಂದ್ತ ಅವರತ ಹೆೋಳಲ್ಲ.  

(ಗೊೆಂದ್ಲ) 

(ಮತೆಂದ್ತ…) 
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(1162) 26.12.2022 12.30 YL-AK                    (ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಥತಿ) 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ರ್ನಲತಕ ಬನರಿ ಆಯ್ದಕಗೂೆೆಂಡತ ಈ ಸದ್ನಕೆಕ ಬೆಂದಿದ್ತು, ಈ ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಿ 
ಹೆೋಗ ೆ ನಡದೆ್ತಕೂೆಳಳಬೆೋಕತ ಎೆಂಬತ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬೋೆಡವೋೆ? ಈಗನಗಲೋೆ ಸತಮನರತ 22 ವಷಾಗಳು 
ಕಳೆದಿದ್ತು, ಬನವಿ ಒಳಗ ೆ ಹೊೋಗಿ ಕತಳಿತ್ತಕೂೆೆಂಡರ ೆ ಹೆೋಗ?ೆ ಅವರತ ತಿಳಿದ್ತಕೊಳಳಬೆೋಕತ.  ರ್ನನತ 
ಮನನಾ ಸಚಿವರಿಗೆ ಇದೆೋ ರಿೋತಿ ಉತ್ುರ ನೋಡಿ ಎೆಂದ್ತ ಹೆೋಳುವುದ್ಕನಕಗತತ್ುದಯೆ್ದೋ? ತ್ಪತಪ ಇದ್ುರ ೆ
ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳಿಳ ಎೆಂದ್ತ ಹೋೆಳಿದಿುೋನ.  ಈ ರಿೋತಿ ಮನಡಿದ್ರೆ ಹೆೋಗ?ೆ ಎಲಿರೂ ಕತಳಿತ್ತಕೊಳಿಳ.  

ಶ್ರೋ ಪರಕನಶ್ ಕ.ೆರನಥೂೆೋಡ್ (ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷದ್ ಮತಖ್ಾ ಸಚೆೋತ್ಕರತ):- ಮನನಾ 
ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ತನವು ಹೆೋಳಿದ್ ಮನತ್ನತೆ ಒಪಿಪಕೂೆಳುಳತೆುೋವೆ.  ಅಲ್ಲಿ ಏರ್ನಗಿದೆಯ್ದೋೆಂದ್ರ,ೆ ಅದ್ನತೆ 
ಪರಿಷಕರಣ ೆ ಮನಡತವುದಿಲಿ ಎೆಂದ್ತ ಹೋೆಳಿದನುರ ೆ ಅಲಿವೆೋ? ಹನಗನಗಿ ಅವರ ಮನವಿಯ್ದೋರ್ೆೆಂದ್ರ,ೆ 
ಅದ್ನತೆ ಪರಿಷಕರಣ ೆಮನಡಿ ಎೆಂಬತವೆಂಥದನುಗಿದ.ೆ   

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಒೆಂದ್ತ ನಮಿಷ.  

ಶ್ರೋ ಪರಕನಶ್ ಕೆ.ರನಥೊೋಡ್:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಅವರತ ರ್ನಾಯಯತತ್ವನಗಿ 
ಕೆೋಳುತಿುದ್ತು, ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷದ್ ಸದ್ಸಾರೆಲಿರ ಸಮಾತಿ ಸಹ ಅದ್ಕೆಕ ಇದೆ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಹನಗೆೆಂದ್ತ ಪರತಿ ಸಲ ಬನವಿಗೆ ಹೂೆೋಗಿ ನೆಂತ್ರ ೆಹೆೋಗ?ೆ  

ಶ್ರೋ ಪರಕನಶ್ ಕೆ.ರನಥೂೆೋಡ್:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಹನಗನಗಿ ಅದ್ನತೆ ಪರಿಷಕರಣ ೆ
ಮನಡಬೋೆಕನಗಿದ್ತು, ಸರಿ ಮನಡಲ್ಲ ಎೆಂದ್ತ ರ್ನವು ಕೆೋಳುತಿುದೆುೋವೆ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಆ ರಿೋತಿ ರ್ನನತ ಹೆೋಗೆ ಹೆೋಳಲತ ಸನಧಾ? ಆ ರಿೋತಿ ರ್ನನತ ಹೆೋಳಲತ 
ಆಗತವುದಿಲಿ.   

ಶ್ರೋ ಪರಕನಶ್ ಕ.ೆರನಥೊೋಡ್:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ರ್ನನತ ತ್ಮಗೆ ಹೆೋಳುತಿುಲಿ.  ತನವು 
ಹೆೋಳುತಿುರತವುದ್ತ ಸರಿಯನಗಿದೆ.  
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ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಾ ಪರಕನಶ್ ಕೆ.ರನಥೂೆೋಡ್್ ಕತಳಿತ್ತಕೂೆಳಿಳ. 

ಶ್ರೋ ಪರಕನಶ್ ಕೆ.ರನಥೊೋಡ್:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ತನವು ಹೆೋಳುವುದ್ನತೆ 
ಒಪಿಪಕೊಳುಳತೆುೋವ.ೆ  

ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕ.ೆಹರಿಪರಸನದ್ (ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷದ್ ರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ತನವು 
ಪಿೋಠನಧಾಕ್ಷರತ ದ್ಯವಿಟತಟ ಸಿಟತಟ ಮನಡಿಕೊಳಳಬೆೋಡಿ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಎಲಿದ್ಕೂಕ ಒೆಂದ್ತ ಲ್ಲಮಿಟ್ ಇರತತ್ುದೆ.   

ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕ.ೆಹರಿಪರಸನದ್:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಮನನಾ ಸದ್ಸಾರತ “ಅತಿಥಿ ಉಪರ್ನಾಸಕರ 
ಪರಿಷಕರಣನ ವೆೋತ್ನವನತೆ ಒೆಂದ್ತ ತಿೆಂಗಳು ನೋಡಿ, ಮತೆು ವನಪಸತಸ ತೆಗೆದ್ತಕೊೆಂಡಿದನುರೆ”್ ಎೆಂದ್ತ 
ಹೆೋಳುತಿುರತವುದ್ತ.  ಇದ್ತ ಯನವ ರ್ನಾಯ ನೋವೆೋ ಹೆೋಳಿ?  ಆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಆಥಿಾಕ ಇಲನಖಯೆವರತ 
ಸಹ ಭನಗವಹಿಸಿದ್ುರತ.  ತ್ದ್ನೆಂತ್ರ ವನಪಸತಸ ತೆಗೆದ್ತಕೊಳುಳವುದ್ಕೆಕ ಕನರರ್ವೋೆನತ? ಸಕನಾರ ಏನತ 
ಅವರಿಗೆ ವೆೋತ್ನ ನೋಡತವುದಿಲಿ, ಯೂನವಸಿಾಟಿಯವರತ ವೆೋತ್ನ ನೋಡತವುದ್ತ.  ಆ ಮೂರತ ರ್ನ 
ಸದ್ಸಾರತಗಳು ಸಹ ಆ ಕ್ಷೆೋತ್ರದ್ಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮನಡತವವರನಗಿದನುರೆ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ರ್ನನತ ಸಹ ಆ ಕ್ಷೆೋತ್ರದ್ಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮನಡಿದೆುೋರ್.ೆ  

ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರಸನದ್:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ತನವು ಆ ಕ್ಷೆೋತ್ರದ್ಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮನಡಿದಿುೋರಿ, 
ಇವತ್ತು ಪಿೋಠದ್ಲ್ಲಿ ಕತಳಿತ್ತಕೊೆಂಡಿದಿುೋರಿ.  ಈ ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಿ 48ರೆ್ೋ ವಷಾಕಕೆ ಕನಲ್ಲಡತತಿುದಿುೋರಿ.  ಹನಗನಗಿ 
ತನವು ಪರಿಹನರ ನೋಡಲ್ಲಲಿವೆೆಂದ್ರ,ೆ ಯನರತ ಪರಿಹನರ ನೋಡತತನುರ?ೆ  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಾ ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷದ್ ರ್ನಯಕರ,ೆ ರ್ನನತ ಹೆೋಳುವುದ್ನತೆ ಒೆಂದ್ತ 
ನಮಿಷ ಕೋೆಳಿ.  ಮನನಾ ಸಚಿವರತ ಆಗತವುದಿಲಿ ಎೆಂದ್ತ ಹೋೆಳಿದ್ತು, ರ್ನನತ ಸಹ ಅದ್ಕೆಕ 
ಯೂನವಸಿಾಟಿಯವರನತೆ ಕರಸೆಿ ಮನತ್ರ್ನಡಿ ಸರಿಪಡಿಸಿ ಎೆಂದ್ತ ಹೆೋಳಿದೆುನತ.  ಅದ್ಕೆಕ ಮನನಾ 
ಸಚಿವರತ ಯೂನವಸಿಾಟಿಯವರತ ಒಪತಪತಿುಲಿ ಎೆಂದ್ತ ಹೆೋಳಿದ್ುರತ.  ಸದ್ಸಾರತಗಳು ಮತ್ತು ಸಚಿವರತ 
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ಕತಳಿತ್ತ ಮನತ್ರ್ನಡಿ ಏರ್ನದ್ರೂ ಸಲಹೆಯನತೆ ಹತಡತಕಿ ಎೆಂದ್ತ ಹೆೋಳಿದೆುೋರ್.ೆ  ಮತೆುೋರ್ನದ್ರೂ ಇದ್ುರೆ 
ನನೆ ಹತಿುರ ಬನೆ, ರ್ನನತ ಆಮೋಲೆ ಮನತ್ರ್ನಡತತುೆೋರೆ್.  

(ಈ ಹೆಂತ್ದ್ಲ್ಲಿ ಮನನಾ ಸದ್ಸಾರನದ್ ಶ್ರೋ ಮರಿತಿಬೆಬೋಗೌಡರತ ಸದ್ನದ್ ಬನವಿಯಲ್ಲಿ ನೆಂತ್ತ 
ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದ್ುರತ) 

ಡನ|| ಸಿ.ಎನ್.ಅಶಾಥ್ ರ್ನರನಯರ್:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಮನನಾ ಮರಿತಿಬೆಬೋಗೌಡರತ 
ಬನವಿಯಲ್ಲಿ ನೆಂತ್ತ ಮನತ್ರ್ನಡತವ ಹನಗಿಲಿ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಅವರತ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದ್ತ ಕಡತ್ಕೆಕ ಹೊೋಗತವುದಿಲಿ.  

(ಈ ಹೆಂತ್ದ್ಲ್ಲಿ ಮನನಾ ಸದ್ಸಾರನದ್ ಶ್ರೋ ಮರಿತಿಬೆಬೋಗೌಡರತ ಬನವಿಯಿೆಂದ್ ಹೊರಗೆ ಬೆಂದ್ತ ತ್ಮಾ 
ಸನಥನಕೆಕ ತೆರಳಿದ್ರತ) 

 ಶ್ರೋ ಮರಿತಿಬೆಬೋಗೌಡ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ನನೆ ವಿಚನರ,… 

ಶ್ರೋ ಸಿ.ಎನ್.ಅಶಾಥ್ ರ್ನರನಯರ್ (ಉನೆತ್್ಶ್ಕ್ಷರ್,್ಮನಹಿತಿ್ತ್ೆಂತ್ರಜ್ಞನನ,್ಜೆೈವಿಕ್ತ್ೆಂತ್ರಜ್ಞನನ್
ಹನಗೂ್ವಿಜ್ಞನನ್ಮತ್ತು್ತ್ೆಂತ್ರಜ್ಞನನ,್ಕೌಶಲನಾಭಿವೃದಿಿ,್ಜಿೋವರ್ೊೋಪನಯ್ಹನಗೂ್ಉದ್ಾಮಶ್ೋಲತೆ್
ಇಲನಖೆ):- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ರ್ನನತ ಈ ವಿಷಯದ್ ಬಗೆೆ ಇನತೆ ಹೆಚಿಿಗೆ ಚಚೆಾ ಮನಡಿದ್ರೆ, 
ಅಲ್ಲಿರತವ ಉಪರ್ನಾಸಕರತ ಇರತವುದಿಲಿ.  ಹನಗನಗಿ ಮನನಾ ಸದ್ಸಾರತ ಬೆೋಕೆಂತ್ಲೆೋ ಉಪರ್ನಾಸಕರ 
ಹಿತ್ ಕನಪನಡಲತ ಅವರತ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದನುರಯೆ್ದೋ ಅಥವನ ಅವರಿಗೆ ತೊೆಂದ್ರ ೆತ್ೆಂದ್ತ ಕೊಡಲತ 
ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದನುರಯೆ್ದೋ ಗೊತಿುಲಿ.  ಮತೆುೋರ್ನದ್ರೂ ಹೆಚಿಿಗ ೆಅವರತ ಮನತ್ರ್ನಡಿದ್ರೆ ಸವಿಸನುರವನಗಿ 
ಈ ವಿಷಯದ್ ಬಗೆೆ ರ್ನನತ ಮನತ್ರ್ನಡಬೆೋಕನಗತತ್ುದೆ.   

ಶ್ರೋ ಮರಿತಿಬೆಬೋಗೌಡ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಮನನಾ ಸಚಿವರತ ಮನತ್ರ್ನಡಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ 
ಅವಕನಶ ನೋಡಿ.   

(ಗೊೆಂದ್ಲ) 
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ಶ್ರೋ ಪಿ.ಆರ.ರಮೋಶ(ರ್ನಮನದೆೋಾಶನ ಹೊೆಂದಿದ್ವರತ):- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, 
ಒಳೆಳಯದೆೋ ಅಲಿವೆೋ? ರ್ನವು ಸಹ ಅದ್ರೆ್ೆೋ ಕೆೋಳುತಿುರತವುದ್ತ.  ಮನನಾ ಸಚಿವರತ ಮನತ್ರ್ನಡಬೆೋಕತ.  

(ಗೊೆಂದ್ಲ) 

ಶ್ರೋ ಮರಿತಿಬೆಬೋಗೌಡ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಅವರತ ಮನನಾ ಸಚಿವರನಗಿದ್ತು, ಅವರತ 
ಮನತ್ರ್ನಡಲೆೋ ಬೋೆಕತ. 

(ಗೊೆಂದ್ಲ) 

ಡನ|| ತೆೋರ್ಸಿಾನ ಗೌಡ (ವಿಧನನಸಭೆಯಿೆಂದ್ ಚತರ್ನಯಿತ್ರನದ್ವರತ):- ಮನನಾ 
ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ದ್ಯವಿಟತಟ ಕನಾಲ್ಲಟಿ ಎರ್ತಕೆೋಷನ್್ ಬಗೆೆ ಮನತ್ರ್ನಡಲ್ಲ. (ಗೊೆಂದ್ಲ) ಮಕಕಳ ಹಿತ್ 
ದ್ೃಷಿಟಯಿೆಂದ್, ಸೆಂಶೆ್ ೋಧರ್ನ, ಗತರ್ಮಟಟದ್ ದ್ೃಷಿಟಯಿೆಂದ್ ದ್ಯವಿಟತಟ ಬೆಳಕತ ಚೆಲಿಬೆೋಕತ.  ಅದ್ತ ಸಹ 
ಚಚೆಾಯನಗಬೆೋಕತ.  

(ಗೊೆಂದ್ಲ) 

ಶ್ರೋ ಮರಿತಿಬೆಬೋಗೌಡ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ,… 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಒೆಂದ್ತ ನಮಿಷ.  ತನವೆಲಿರೂ ಎಷತಟ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುೋರಿ.  ಈ ರಿೋತಿ 
ಮನಡಿದ್ರೆ ಸದ್ನವನತೆ ಹೆೋಗೆ ನಡಸೆಬೆೋಕತ?  

ಶ್ರೋ ಶಶ್ೋಲ್ ಜಿ.ನಮೋಶ್ (ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್ಷೆೋತ್ರ):- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಪದ್ವಿ 
ಕನಲೋೆರ್ತಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿ ಉಪರ್ನಾಸಕರತಗಳಿಗೆ ಸತಮನರತ ರೂ.11,000, ರೂ. 13,000 ಎೆಂದ್ತ 
ಇತನಾದಿಯನಗಿ ನೋಡತತಿುದ್ುರತ.  ಇತಿುೋಚಗೆೆ ಅದ್ತ ರೂ.28,000/- ರೂ.30,000 ಆಗಿದ.ೆ  

ಶ್ರೋ ಮರಿತಿಬೆಬೋಗೌಡ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಅದ್ಲಿ ಪರಶೆೆ,  ಅವರತ ಕತಳಿತ್ತಕೂೆಳಳಲ್ಲ. 
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ಶ್ರೋ ಸಿ.ಎನ್.ಅಶಾಥ್ ರ್ನರನಯರ್:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಮನನಾ ಮರಿತಿಬಬೆೋಗೌಡರತ 
ಮನನಾ ಶಶ್ೋಲ್ ಜಿ.ನಮೋಶ್ಯವರಿಗ ೆ ಕತಳಿತ್ತಕೊಳಿಳ ಎೆಂದ್ತ ಹೆೋಳುವುದ್ಕೆಕ ಅವರೋೆನತ 
ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ?  

ಶ್ರೋ ಶಶ್ೋಲ್ ಜಿ.ನಮೋಶ್:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ನನಗ ೆ ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ತನವು 
ಅನತಮತಿ ನೋಡಿದಿುೋರಿ.  ಮನನಾ ಮರಿತಿಬೆಬೋಗೌಡರವರತ ಯನರತ ನನಗ ೆ ಕತಳಿತ್ತಕೂೆಳಿಳ ಎೆಂದ್ತ 
ಹೆೋಳುವುದ್ಕಕೆ.   

ಶ್ರೋ ಸಿ.ಎನ್.ಅಶಾಥ್ ರ್ನರನಯರ್:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಮನನಾ 
ಮರಿತಿಬೆಬೋಗೌಡರವರತ ಏನತ ಹೆೋಳುತಿುದನುರ?ೆ ಅವರತ ಕತಳಿತ್ತಕೂೆಳಳಲ್ಲ.  

ಶ್ರೋ ಮರಿತಿಬೆಬೋಗೌಡ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಮನನಾ ಶಶ್ೋಲ್ ಜಿ.ನಮೋಶ್ಯವರತ 
ಕತಳಿತ್ತಕೂೆೆಂಡತ ಮನನಾ ಸಚಿವರಿಗೆ ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಬಿಡಲ್ಲ.  

(ಗೊೆಂದ್ಲ) 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಎಲಿರೂ ಕತಳಿತ್ತಕೊಳಿಳ. 

ಶ್ರೋ ಮರಿತಿಬೆಬೋಗೌಡ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಈ ದೆೋಶದ್ ರ್ನರಿಗ ೆಗೊತನುಗಲ್ಲ.  

ಶ್ರೋ ಶಶ್ೋಲ್ ಜಿ.ನಮೋಶ್:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಯೂನವಸಿಾಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಒೆಂದ್ತ 
ಸನವಿರದ್ ಐದ್ತ ನೂರತ ರೂಪನಯಿ,… 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಾ ಶಶ್ೋಲ್ ಜಿ.ನಮೋಶ್ಯವರೋೆ, ತನವು ಕತಳಿತ್ತಕೊಳಿಳ. ಮನನಾ 
ಸಚಿವರತ ಏತ್ಕಕೆ ಇರತವುದ್ತ.  ಅವರತ ಮನತ್ರ್ನಡತತನುರೆ.   

(ಗೊೆಂದ್ಲ) 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಲ್ಲಖಿತ್ ಮೂಲಕ ಪರಶೆೆಗಳನತೆ ಕೆೈಗೊಳಳಲನಗತವುದ್ತ.   
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(ಈ ಹೆಂತ್ದ್ಲ್ಲಿ ಮನನಾ ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷದ್ ರ್ನಯಕರತ ಹನಗೂ ಯತ.ಬಿ.ವೆೆಂಕಟ್ೆೋಶ್ರವರನತೆ 
ಹೊರತ್ತಪಡಿಸಿ, ಉಳಿದ್ ಕನೆಂಗೆರಸ್ ಸದ್ಸಾರತ ಮತ್ತು ಮನನಾ ಮರಿತಿಬೆಬೋಗೌಡರವರತ ಬನವಿಗೆ ಬೆಂದ್ತ 

ಧರಣಿ ನರತ್ರನಗಿದ್ರತ ಹನಗೂ ಮನನಾ ಮರಿತಿಬೆಬೋಗೌಡರವರತ ಸಕನಾರದ್ ವಿರತದ್ಿ ಘೂೋಷಣೆ 
ಕೂಗತತಿುದ್ುರತ) 
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ಆ) ಚತಕೆಕ ಗತರತತಿಲಿದ್ ಪರಶೆೆಗಳಿಗೆ ಲ್ಲಖಿತ್ ಮೂಲಕ ನೋಡಲನದ್ ಉತ್ುರಗಳು 

ಅ) ಶ್ರೋ ಕೊೋಟ ಶ್ರೋನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, 
ದಿರ್ನೆಂಕ: 26ರೆ್ೋ ಡಿಸೆೆಂಬರ್ 2022 ಸಮೂಹ-೧ರ ಲ್ಲಖಿತ್ ಮೂಲಕ ಉತ್ುರಿಸತವ ಒಟತಟ 162 
ಪರಶೆೆಗಳ ಪೆೈಕಿ 74 ಪರಶೆೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ುರಗಳನತೆ ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಿ ಮೆಂಡಿಸತತಿುದೆುೋರೆ್.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮೆಂಡಿಸಲನಯಿತ್ತ. 

(ಉತ್ುರಗಳನತೆ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದೆ) 
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ಆ) ಶ್ರೋ ಕೊೋಟ ಶ್ರೋನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, 
ದಿರ್ನೆಂಕ: 19ರೆ್ೋ ಡಿಸೆೆಂಬರ್ 2022 ಸಮೂಹ-೧ರ ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಿ ಉತ್ುರಿಸತವ ಒಟತಟ 15 ಪರಶೆೆಗಳ ಪೈೆಕಿ 
14 ಪರಶೆೆಗಳಿಗೆ ಲ್ಲಖಿತ್ ಮೂಲಕ ಉತ್ುರಿಸತವ ಒಟತಟ 134 ಪರಶೆೆಗಳ ಪೆೈಕಿ 99 ಪರಶೆೆಗಳಿಗೆ 
ಉತ್ುರಗಳನತೆ ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಿ ಮೆಂಡಿಸತತಿುದುೆೋರೆ್.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮೆಂಡಿಸಲನಯಿತ್ತ 

(ಉತ್ುರಗಳನತೆ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದೆ) 
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೦೩. ಸಭನಪತಿಯವರ ಅನತಮತಿ ಮೋರೆಗೆ ಪರಸನುಪಿಸಲಪಟಟ ವಿಷಯಗಳು 

ಅ) ವಿಷಯ:- ಪರಿಶ್ಷಟ ಜನತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶ್ಷಟ ಪೆಂಗಡ ಹನಗೂ ಹಿೆಂದ್ತಳಿದ್ ವಗಾಗಳ 
ವಿದನಾಥಿಾಗಳು ಬಿ.ಇ. ಇೆಂಜಿನಯರ್ ಕನಲೆೋಜಿನಲ್ಲಿ ಪರವೆೋಶ ಪಡೆಯತವ 
ಸೆಂದ್ಭ್ಾದ್ಲ್ಲಿ ಖನಸಗಿ ಕನಲೋೆರ್ತಗಳು ಹೆಚಿಿನ ಶತಲಕ ಪಡಯೆತತಿುರತವ ಬಗೆೆ.  

***** 
 
ಡನ|| ತ್ಳವನರ ಸನಬರ್ಣ (ರ್ನಮನದೆೋಾಶನ ಹೊೆಂದಿದ್ವರತ):- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, 

ಪಿ.ಯತ.ಸಿ. ಮತಗಿಸಿದ್ ಪರಿಶ್ಷಟ ಜನತಿ, ಪರಿಶ್ಷಟ ಪೆಂಗಡದ್ ಹನಗೂ ಇತ್ರ ಹಿೆಂದ್ತಳಿದ್ ವಗಾಗಳ 
ವಿದನಾಥಿಾಗಳು ತ್ಮಾ ಮತೆಂದಿನ ವಿದನಾಭನಾಸಕನಕಗಿ ಬಿ.ಇ. ಇೆಂಜಿನಯರ್ ಕನಲೋೆಜಿಗ ೆ ಪರವೆೋಶ 
ಪಡಯೆತವ ಸಲತವನಗಿ ಸಿ.ಇ.ಟಿ. ಸನಮನನಾ ಪರವೆೋಶ ಪರಿೋಕ್ಷೆಯನತೆ ಕೊಟತಟ ಅದ್ರ ಮತಖನೆಂತ್ರ 
ಪಡದೆ್ ಅೆಂಕಗಳ ಆಧನರದ್ ಮೋಲೆ ಕೌನಸಲ್ಲೆಂಗ್್ ಆದ್ ನೆಂತ್ರ ಅವರಿಗೆ ಹೆಂಚಿಕಯೆನದ್ 
ಇೆಂಜಿನಯರ್ ಕನಲೋೆಜಿನಲ್ಲಿ ಪರವೆೋಶ ಪಡಯೆಲತ ಹೊೋದನಗ ಕನಲೋೆಜಿನವರತ ವಿದನಾಥಿಾಗಳ ಬಳಿ 
ಸಕನಾರದ್ ನಗದಿತ್ ಅೆಂದನರ್ತ 30,000 ರೂಪನಯಿ ಮನತ್ರ ಕನಲೋೆರ್ತ ಶತಲಕವನತೆ ಪಡಯೆಬೆೋಕತ.  
ಆದ್ರೆ ಎಲನಿ ಕನಲೋೆಜಿನವರತ ನಮಗೆ ಸಕನಾರದಿೆಂದ್ ಸನಕಲರ್ಶ್ಪ್್ ಹನಗೂ ಇತ್ರ ಸೌಲಭ್ಾಗಳು 
ಸಿಗತತ್ುವ ೆಅದ್ಕೆಕ ನೋವು ಮತೆಂಚಿತ್ವನಗಿಯ್ದೋ ಇತ್ರ ಎಲನಿ ಶತಲಕಗಳನತೆ ಕಟಟಲೆೋಬೆೋಕತ.  ಇಲಿದಿದ್ುರ ೆ
ನಮಗೆ ನಮಾ ಕನಲೋೆಜಿನಲ್ಲಿ ಪರವೋೆಶ ಸಿಗತವುದಿಲಿ ಎೆಂದ್ತ ಸಪಷಟವನಗಿ ಹೆೋಳುತಿುದನುರೆ.  ಹಿೋಗೆ ಅವರತ 
ಒತನುಯಪೂವಾಕವನಗಿ ಕಟಿಟಸಿಕೊಳುಳವ ಒಟತಟ ಶತಲಕ ರೂಪನಯಿ ಒೆಂದ್ತ ಲಕ್ಷ.   ಇದ್ತ ಪರತಿ 
ವಷಾದ್ ಕನಲೋೆರ್ತ ಶತಲಕ.  ಇಲ್ಲಿ ಆಥಿಾಕ ಶಕಿುಯತಳಳ ವಿದನಾಥಿಾಗಳು ಈ ಶತಲಕವನತೆ ತ್ತೆಂಬಿ 
ಪರವೆೋಶವನತೆ ಪಡದೆಿದನುರೆ.  ಆದ್ರ,ೆ ಓದ್ತವ ಸನಮಥಾಾ ಹೂೆೆಂದಿದ್ುರೂ, ಸಕನಾರದಿೆಂದ್ ಸಿೋಟತ 
ದೊರಕಿದ್ುರೂ ಸಹ ಹರ್ಕನಸಿನ ಅರ್ನನತಕೂಲತೆ ಇರತವುದ್ರಿೆಂದ್ ಬಹಳಷತಟ ಪರತಿಭನನತ್ಾ ಬಡ 
ವಿದನಾಥಿಾಗಳು ಇೆಂತ್ಹ ಉನೆತ್ ಶ್ಕ್ಷರ್ದಿೆಂದ್ ವೆಂಚಿತ್ರನಗತತಿುದನುರ.ೆ ಈ ವಿಷಯವನತೆ 
ಗೆಂಭಿೋರವನಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಸದ್ರಿ ವಾವಸೆಥಯನತೆ ಸರಿಪಡಿಸಬೆೋಕೆೆಂದ್ತ ತ್ಮಾ ಮೂಲಕ ಉನೆತ್ ಶ್ಕ್ಷರ್ 
ಸಚಿವರಿಗೆ ಒತನುಯಿಸತತೆುೋರೆ್.  
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ಶ್ರೋ ಕೊೋಟ ಶ್ರೋನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, 
ಮನನಾ ಸದ್ಸಾರತ ಕೆೋಳಿರತವೆಂಥ ಶ್ನಾ ವೆೋಳ ೆ ಪರಸನುವಕೆಕ ಮನನಾ ಸಚಿವರಿೆಂದ್ ಉತ್ುರ 
ಒದ್ಗಿಸಲನಗತವುದ್ತ.   
 

       ಆ) ವಿಷಯ:- ಬಿೋದ್ರ್ ಜಿಲೆಿಯಲ್ಲಿ ಕನರೆಂರ್ ಯೋರ್ರೆ್ಗೆ ಭ್ೂಮಿ ಕಳದೆ್ತಕೊೆಂಡ ರೈೆತ್ರಿಗ ೆ 
                    ಸೂಕು ಪರಿಹನರ ದೊರೆಯದಿರತವ ಕತರಿತ್ತ ರೈೆತ್ರತ ಅಹೊೋ ರನತಿರ ಧರಣಿ   
                    ನಡೆಸತತಿುರತವ ಬಗೆೆ.  

***** 
 

ಶ್ರೋ ಅರವಿೆಂದ್ ಕತಮನರ ಅರಳಿ (ವಿಧನನಸಭೆಯಿೆಂದ್ ಚತರ್ನಯಿತ್ರನದ್ವರತ):- ಮನನಾ 
ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಬಿೋದ್ರ್ ಜಿಲೆಿಯ ಕನರೆಂರ್ ಸೆಂತ್ರಸು ರೈೆತ್ರತ ತ್ಮಾ ಸಮಸೆಾಯನತೆ 
ಈಡೋೆರಿಸತವೆಂತ ೆ ಒತನುಯಿಸಿ ಸತಮನರತ 181 ದಿವಸಗಳ ಕನಲ ಬಿೋದ್ರ್ ಜಿಲನಿಧಿಕನರಿಗಳ ಕಛೆೋರಿ 
ಎದ್ತರತಗಡ ೆಪರವನಸಿ ಮೆಂದಿರದ್ ಹತಿುರ ರಸೆು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಅಹೊೋ ರನತಿರ ಧರಣಿ ನಡಸೆತತನು, ಕನರೆಂರ್ 
ಯೋರ್ರೆ್ ನಮನಾರ್ ಮನಡಲತ ಸತಮನರತ 28-29 ಹಳಿಳಗಳ ರೈೆತ್ರತ ಸನವಿರನರತ ಎಕರೆ 
ಭ್ೂಮಿಯನತೆ ಈ ಯೋರ್ರೆ್ಯಡಿಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದ್ತಕೊೆಂಡತ ರೈೆತ್ರಿಗ ೆ ತ್ಕಕ ಬೆಲ ೆ ಸಿಗದ ೆ ಕವಡೆ 
ಕಿಮಾತಿುನ ಹರ್ ನೋಡಿದ್ುರಿೆಂದ್ ಅದ್ನತೆ ಮರತ ಪರಿಷಕರಣೆ ಮನಡಿ ರ್ನಾಯಯತತ್ವನಗಿ ಭ್ೂಮಿ ಬೆಲ ೆ
ನೋಡಬೆೋಕನಗಿ ಒತನುಯಿಸತತನು ಇದನುರ.ೆ   

ಆದ್ರೆ ಜಿಲನಿಡಳಿತ್ವನಗಲ್ಲ ಸಥಳಿೋಯವನಗಿ ವನಸಿಸತವ ಕೆೋೆಂದ್ರ ಸಚಿವರನಗಲ್ಲಿ ರನರ್ಾ ಪಶತ 
ಸೆಂಗೂೆೋಪರ್ ೆ ಸಚಿವರನಗಲ್ಲ ಅಥವನ ಹೊರ ಜಿಲೆಿಯವರನದ್ ಉಸತುವನರಿ ಸಚಿವರನಗಲ್ಲ ಹನಗೂ 
ಸಥಳಿೋಯ ಆಡಳಿತ್ ರೂಢ ಪಕ್ಷದ್ ಯನವಬಬರತ ಶನಸಕರನಗಲ್ಲ ರೈೆತ್ರ ಧರಣಿ ಸಥಳಕೆಕ ಭೆೋಟಿ ನೋಡಿ 
ಸಮಸೆಾಗೆ ಸಪೆಂದಿಸತತಿುಲಿ ಎೆಂದ್ತ ರೂೆಚಿಿಗೆದ್ ರೈೆತ್ರತ ಇೆಂದ್ತ ನಮಾ ಶನಸಕರ ಕಛೆೋರಿಗ ೆ ಮತತಿುಗ ೆ
ಹನಕಿರತತನುರೆ.  
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ಆದ್ುರಿೆಂದ್ ರೈೆತ್ರತ ಅಹೂೆೋ ರನತಿರ ಧರಣಿ ನಡಸೆತತಿುದ್ು ಅವರ ಸಮಸೆಾಗೆ ಸಕನಾರ ಕೂಡಲೋೆ 
ಸಪೆಂದಿಸಿ ಪರಿಹನರ ಕೆಂಡತಕೊಳಳಬೆೋಕನಗಿದೆ.  ರ್ನವು ರೈೆತ್ರನತೆ ದೆೋಶದ್ ಬೆರೆ್ೆಲತಬತ ಎೆಂದ್ತ 
ಹೆೋಳುತುೆೋವೆ.  ಆದ್ರೆ, ಅವರ ಸಮಸೆಾಗೆ ಸಕನಾರ ಸಪೆಂದ್ರೆ್ ನೋಡತತಿುಲಿ.  

ಹನಗನಗಿ ತ್ಮಾ ಮೂಲಕ ಸಕನಾರವನತೆ ಒತನುಯಿಸತತನು ರೈೆತ್ರತ ನಡಸೆತತಿುರತವ ಅಹೂೆೋ 
ರನತಿರ ಧರಣಿ ಸಥಳಕೆಕ ಭೆೋಟಿ ನೋಡಿ ಸಪೆಂದಿಸಬೆೋಕೆೆಂದ್ತ ಸಕನಾರವನತೆ ಒತನುಯಿಸತತೆುೋರ್ೆ.  

 
ಶ್ರೋ ಕೊೋಟ ಶ್ರೋನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಮನನಾ 

ಸದ್ಸಾರತ ತ್ೆಂದಿರತವೆಂಥ ಶ್ನಾ ವೆೋಳೆ ಪರಸನುವಕೆಕ ಮನನಾ ಕೆಂದನಯ ಸಚಿವರಿೆಂದ್ ಉತ್ುರ 
ಒದ್ಗಿಸಲನಗತವುದ್ತ. 
 

ಇ) ವಿಷಯ:- ಬೆೆಂಗಳೂರತ ನಗರದ್ಲ್ಲಿ ಹೊಸದನಗಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಿೋಟರ್ಗಳನತೆ 
ಅಳವಡಿಸಿರತವುದ್ರಿೆಂದ್ ಮಿದ್ತಾತ್್ ಬಿಲ್ ಹಳಯೆ ಮಿೋಟರ್ಗಿೆಂತ್ 
ದ್ತಪಪಟ್ನಟಗತತಿುರತವ ಬಗೆೆ. 

***** 
 

ಶ್ರೋ ಟಿ.ಎ.ಶರವರ್ (ವಿಧನನಸಭೆಯಿೆಂದ್ ಚತರ್ನಯಿತ್ರನದ್ವರತ):- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, 
ಬೆೆಂಗಳೂರತ ನಗರದ್ಲ್ಲಿ ಇತಿುೋಚೆಗ ೆ ಬೆಸನಕೆಂ ಇಲನಖೆ ವತಿಯಿೆಂದ್ ಆಧತನೋಕರರ್ವನಗಿರತವೆಂಥ 
ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ರ್ನ ಸನಮನನಾರತ ಮತ್ತು ಮಧಾಮ ವಗಾದ್ವರ ಜೆೋಬಿಗ ೆಕತ್ುರಿ ಆಗತತಿುದೆ.  ಡಿಜಿಟಲ್ 
ಮಿೋಟರ್ಗೆ ಅಳವಡಿಕೆಗ ೆಉಚಿತ್ ಎೆಂದ್ತ ಬೆಸನಕೆಂ ಹೋೆಳಿದ್ುರೂ ಸಹ ಹಲವು ಸಿಬಬೆಂದಿಗಳು ಗನರಹಕರಿೆಂದ್ 
ಹರ್ ವಸೂಲ್ಲ ಮನಡತತಿುದನುರೆ ಮತ್ತು ದ್ತಪಪಟ್ನಟಗಿ ಅೆಂದ್ರ,ೆ 100 ರೂಪನಯಿ ಇರತವ ಜನಗದ್ಲ್ಲಿ 200 
ರೂಪನಯಿವರಗೊ ಬಿಲ್ ಮತ್ು ಬರತತಿುದೆ.  ಇದ್ರಿೆಂದನಗಿ ರ್ನ ಸನಮನನಾರಿಗೆ ಬಹಳ 
ತೊೆಂದ್ರಯೆನಗಿದ್ತು, ಇದ್ರ ಕಡ ೆ ಸಕನಾರ ಗಮನಹರಿಸಿ ಸನವರ್ಾನಕವನಗಿ ಅವರಿಗೆ ರ್ನಾಯ 
ಕೊಡಿಸಬೆೋಕೆೆಂದ್ತ ತ್ಮಾ ಮೂಲಕ ಸಕನಾರವನತೆ ಒತನುಯಿಸತತೆುೋರೆ್.  
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ಶ್ರೋ ಕೊೋಟ ಶ್ರೋನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಮನನಾ 
ಸದ್ಸಾರತ ತ್ೆಂದಿರತವೆಂಥ ಶ್ನಾ ವೋೆಳೆ ಪರಸನುವಕೆಕ ಮನನಾ ಇೆಂಧನ, ಕನೆಡ ಮತ್ತು ಸೆಂಸೃತಿ 
ಸಚಿವರಿೆಂದ್ ಉತ್ುರ ಒದ್ಗಿಸಲನಗತವುದ್ತ. 
 

        ಈ) ವಿಷಯ:- ಧನರವನಡ ವಿಶಾವಿದನಾಲಯದ್ ವಿದನಾಥಿಾಗಳಿಗೆ ಶತಲಕ ವಿಧಿಸತವಲ್ಲಿ  
                      ಆಗತತಿುರತವ ಸಮಸೆಾ ಬಗೆೆ. 

***** 
 

ಶ್ರೋ ಹರ್ಮೆಂತ್ ರತದ್ರಪಪ ನರನಣಿ (ಪದ್ವಿೋಧರರ ಕ್ಷೆೋತ್ರ):- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, 
ಧನರವನಡ ವಿಶಾವಿದನಾಲಯದ್ಲ್ಲಿ ವಿದನಾಥಿಾಗಳಿಗೆ ಕಳೆದ್ ವಷಾ ವಿದನಾಥಿಾ ವೆೋತ್ನ ಬೆಂದ್ ನೆಂತ್ರ 
ಅಧಾದ್ಷತಟ ಶತಲಕವನತೆ ಪನವತಿ ಮನಡತವುದ್ಕಕೆ ಅವಕನಶ ಇರತತಿುತ್ತು.  ಆದ್ರೆ ಕಳೆದ್ ವಷಾ 
ಹಲವನರತ ವಿದನಾಥಿಾಗಳಿಗೆ ವಿದನಾಥಿಾ ವೋೆತ್ನ ಬರದೆೋ ಇರತವ ಕನರರ್ ಶತಲಕ ಭ್ರಿಸಲತ 
ಸನಧಾವನಗಿರತವುದಿಲಿ.  ಅೆಂತ್ಹ ವಿದನಾಥಿಾಗಳು ಒೆಂದ್ತ ವೆೋಳೆ ಶತಲಕ ಭ್ತಿಾ ಮನಡದಿದ್ುಲ್ಲಿ ಪರಿೋಕ್ಷಗೆ ೆ
ಹನರ್ರನಗಲತ ಅನತಮತಿಸತವುದಿಲಿ ಎೆಂದ್ತ ಹೆೋಳಿರತವುದನಗಿ ತಿಳಿದ್ತ ಬೆಂದಿದ.ೆ   

ಮತಖ್ಾವನಗಿ ಎಸ.ಎಸ.ಪಿ. ಮೂಲಕ ಬರತತಿುದ್ು ವಿದನಾಥಿಾ ವೆೋತ್ನವು ಬರದ ೆಇದ್ು ಕನರರ್ 
ಬಡ ವಿದನಾಥಿಾಗಳು ಶತಲಕ ಪನವತಿಸತವಲ್ಲಿ ಸಮಸಾೆಯನಗಿದೆ ಹನಗೂ ಈ ಸಮಸೆಾಯನತೆ 
ವಿಶಾವಿದನಾಲಯವು ಬಡ ವಿದನಾಥಿಾಗಳ ವಿದನಾಭನಾಸದ್ ಹಿತ್ದ್ೃಷಿಟಯಿೆಂದ್ ಸರಿಪಡಿಸಬೆೋಕನಗಿತ್ತು.  
ಆದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗ ೆ ಸಮಸೆಾಯನತೆ ಬಗಹೆರಿಸದೆೋ ವಿರ್ನಕನರರ್ ವಿದನಾಥಿಾಗಳಿಗೆ ಸಮಸೆಾ 
ಮನಡತತಿುರತವುದ್ತ ಮತ್ತು ಫಲ್ಲತನೆಂಶ ಪರಕಟಣ ೆ ವಿಳೆಂಬವನತೆ ಖ್ೆಂಡಿಸಿ ಅಖಿಲ ಭನರತಿೋಯ 
ವಿದನಾಥಿಾ ಪರಿಷತ್್ (ಎ.ಬಿ.ವಿ.ಪಿ.) ರನಜನಾದ್ಾೆಂತ್ ಪರತಿಭ್ಟರೆ್ ಮನಡತತಿುರತವುದ್ತ ಹಲವನರತ 
ಪತಿರಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪರಕಟವನಗಿರತವುದ್ನತೆ ಗಮನಸಬಹತದನಗಿದೆ.  



ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನ ಪರಿಷತ್ತು                    26-12-೨೦೨೨                                      72                        

  ತಿದ್ತುಪಡಿಯನಗದ್ ಪರತಿ/Unedited copy, ರ್ನಾಯನಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವನ ಪತಿರಕನ ಪರಕಟಣೆಗನಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಕೂಡದ್ತ 
 

   

ಹನಗೂ ಪರಸಕು ವಷಾ ಎಸ.ಎಸ.ಪಿ. ವಿದನಾಥಿಾ ವೋೆತ್ನ ಬರತತ್ುದಯೆೋ, ಇಲಿವೋ ಎೆಂಬ 
ಗೊೆಂದ್ಲದಿೆಂದ್ ಒೆಂದೋೆ ಬನರಿಗ ೆಸೆಂಪೂರ್ಾ ಶತಲಕವನತೆ ಪನವತಿ ಮನಡಬೋೆಕೆೆಂದ್ತ ವಿದನಾಥಿಾಗಳಿಗ ೆ
ಧನರವನಡ ವಿಶಾವಿದನಾಲಯ ಹೆೋಳುತಿುದೆ.  

ಈ ವಷಾ ಒೆಂದೋೆ ಬನರಿಗ ೆಪರತಿಷತ್ 10% ಶತಲಕ ಅಧಿಕವನಗಿರತವುದ್ರಿೆಂದ್ ಬಡ ವಿದನಾಥಿಾಗಳ 
ವಿದನಾಭನಾಸಕೆಕ ತೊೆಂದ್ರಯೆನಗತತಿುದೆ ಹನಗೂ ಕಳೆದ್ ಬನರಿ ಮಿೋಸಲನತಿ ಮೋಲೆ ನೋಡತತಿುದ್ು 
ವಿರ್ನಯಿತಿಯನತೆ ಸಹ ಈ ವಷಾ ನೋಡದಿರತವುದನಗಿ ತಿಳಿದ್ತ ಬೆಂದಿದ.ೆ  

 ಈ ಮೋಲ್ಲನ ಎಲನಿ ಅೆಂಶಗಳನತೆ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಹನಗೂ ಬಡ ವಿದನಾಥಿಾಗಳ ಹಿತ್ದ್ೃಷಿಟಯಿೆಂದ್ 
ಕೂಡಲೋೆ ಶತಲಕದ್ ಕತರಿತ್ತ ಆಗತತಿುರತವ ಸಮಸೆಾಯನತೆ ಬಗಹೆರಿಸಿ ವಿದನಾಥಿಾಗಳ ವಿದನಾಭನಾಸಕೆಕ 
ತೊೆಂದ್ರ ೆ ನೋಡತತಿುರತವ ರನರ್ಾದ್ ಹಲವನರತ ವಿಶಾವಿದನಾಲಯಗಳ ವಿರತದ್ಿ ಕರಮಕೆಕ ಆಗರಹಿಸತತನು, 
ಬಡ ವಿದನಾಥಿಾಗಳ ವಿದನಾಭನಾಸಕೆಕ ಅನತಕೂಲ ಮನಡಿಕೊಡತವೆಂತ ೆ ತ್ಮಾ ಮೂಲಕ ಮನನಾ 
ಉನೆತ್ ಶ್ಕ್ಷರ್ ಸಚಿವರಲ್ಲಿ ಒತನುಯಿಸತತೆುೋರೆ್.  

  
(ಮತೆಂದ್ತ) 

(1163) 26.12.2022/12.40/ಎಸ್ಕ-ೆಆರ್ಎನ್್             (ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಥತಿ) 

ಶ್ರೋ ಡನ. ಸಿ.ಎನ್್. ಅಶಾತ್ಥ ರ್ನರನಯರ್ (ಉನೆತ್ ಶ್ಕ್ಷರ್, ಮನಹಿತಿ ತ್ೆಂತ್ರಜ್ಞನನ ಮತ್ತು ಜೆೈವಿಕ 
ತ್ೆಂತ್ರಜ್ಞನನ, ವಿಜ್ಞನನ ಮತ್ತು ತ್ೆಂತ್ರಜ್ಞನನ ಹನಗೂ ಕೌಶಲನಾಭಿವೃದಿಿ ಸಚಿವರತ):-  ಮನನಾ 
ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಮನನಾ ಸದ್ಸಾರತ ಕೆೋಳಿರತವ ಶ್ನಾವೆೋಳ ೆ ಪರಶೆೆಗೆ ಮನಹಿತಿಯನತೆ 
ಪಡದೆ್ತಕೂೆೆಂಡತ ಉತ್ುರವನತೆ ಒದ್ಗಿಸತತೆುೋರೆ್. 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಾ ಮರಿತಿಬೆಬೋಗೌಡರೋೆ, ತ್ಮಾ ಶ್ನಾವೆೋಳೆ ಪರಶೆೆಯನತೆ ಕೆೋಳಿ. 
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ಶ್ರೋ ಮರಿತಿಬೆಬೋಗೌಡ (ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್ಷೆೋತ್ರ):- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ರ್ನನತ ಸದ್ನದ್ 
ಬನವಿಯಳಗೆ ನೆಂತ್ತಕೂೆೆಂಡತ ಪರತಿಭ್ಟರೆ್ ಮನಡತತಿುದೆುೋರ್ೆ. ರ್ನನತ ಶ್ನಾವೋೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಪರಶೆೆಯನತೆ 
ಕೆೋಳುವುದಿಲಿ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಾ ಕ.ೆಎ. ತಿಪಪೆೋಸನಾಮಿಯವರೋೆ, ತ್ಮಾ ಶ್ನಾವೆೋಳ ೆಪರಶೆೆಯನತೆ 
ಕೆೋಳಿ. 

ಉ) ವಿಷಯ: ರನರ್ಾದ್ ವಿವಿಧ ವಿದ್ತಾತ್್ ಸರಬರನರ್ತ ಕೆಂಪನಗಳು ಅಕರಮ-ಸಕರಮ   
           ಯೋರ್ರೆ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಪೆಂಪ್್ಸಟೆ್ಗಳಿಗೆ ವಿದ್ತಾತ್್ ಟ್ನರನ್ಸ್ಫನಮಾರ್  
           ಅಳವಡಿಸತವಲ್ಲಿ ಆಗತತಿುರತವ ವಿಳೆಂಬ ಕತರಿತ್ತ. 

----- 
 
ಶ್ರೋ ಕ.ೆಎ. ತಿಪೆಪೋಸನಾಮಿ (ರ್ನಮನದೆೋಾಶನ ಹೊೆಂದಿದ್ವರತ):- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, 

ನನಗ ೆ ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಅವಕನಶ ಮನಡಿಕೂೆಟಿಟದ್ುಕನಕಗಿ ತ್ಮಗೆ ಧನಾವನದ್ಗಳನತೆ ಅಪಿಾಸತತೆುೋರ್.ೆ 
ರನರ್ಾದ್ಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ವಿದ್ತಾತ್್ ಸರಬರನರ್ತ ಕೆಂಪನಗಳು ತನತನಕಲ್ಲಕ ಮತ್ತು ಅಕರಮ-ಸಕರಮ 
ಯೋರ್ರೆ್ಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಪೆಂಪ್್-ಸಟೆ್ಗಳಿಗೆ ವಿದ್ತಾತ್್ ಸೆಂಪಕಾ ಕಲ್ಲಪಸಲತ ಅವಕನಶವಿದ.ೆ ಈ 
ಎರಡತ ಯೋರ್ರೆ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪೆಂಪ್್ಸಟೆ್ಗಳಿಗೆ ವಿದ್ತಾತ್್ ಸೆಂಪಕಾಕನಕಗಿ ರೈೆತ್ರತ ಅಜಿಾ ಸಲ್ಲಿಸಿ, 
ಠೋೆವಣಿ ಪನವತಿಸಿದ್ುರೂ ವಿದ್ತಾತ್್ ಪರಿವತ್ಾಕ ಅೆಂದ್ರೆ (ಟ್ನರನ್ಸ್ಫನಮಾರ-ಟಿಸಿ) ನೋಡತತಿುಲಿ. ಈ 
ಯೋರ್ರೆ್ಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರೈೆತ್ರತ ಸತಮನರತ ೨೮ ಸನವಿರ ರೂಪನಯಿಗಳನತೆ ಠೋೆವಣಿ ಕಟಿಟ, 
ಗತತಿುಗೆದನರರಿಗ ೆನೋಡತವುದ್ತ ಇತನಾದಿ ಸೋೆರಿ ರೈೆತ್ರಿಗೆ ಸತಮನರತ ೪೦ ಸನವಿರ ರೂಪನಯಿಗಳವರಗೆ ೆ
ಖ್ಚತಾ ಬರತತಿುದೆ. ಆದ್ರೆ, ರೈೆತ್ರಿೆಂದ್ ಅಜಿಾ ಸಿಾೋಕರಿಸಿ, ಹರ್ ಕಟಿಟಸಿಕೊಳುಳವನಗ ಇರತವ ಆಸಕಿು, ಹರ್ 
ಕಟಿಟಸಿಕೊೆಂಡ ನೆಂತ್ರ ವಿದ್ತಾತ್್ ಸೆಂಪಕಾ ಕಲ್ಲಪಸತವನಗ ಇರತವುದಿಲಿ. ಇದ್ರಿೆಂದ್ ರನರ್ಾದ್ ಲಕ್ಷನೆಂತ್ರ 
ರೈೆತ್ರ ಕೃಷಿ ಪೆಂಪ್್ಸಟೆ್ಗಳಿಗೆ ವಿದ್ತಾತ್್ ಸೆಂಪಕಾವಿಲಿದೆೋ, ಅವರತ ದಿಕತಕ ತೊೋಚದ್ೆಂತನಗಿದನುರ.ೆ  
ಅಲಿದೆ ರೈೆತ್ರಿಗ ೆಕಳಪೆ ಗತರ್ಮಟಟದ್ ಟ್ನರನ್ಸ್ಫನಮಾರ್-ಟಿಸಿಗಳನತೆ ನೋಡತತಿುದ್ತು, ಆರೋೆಳು ತಿೆಂಗಳಲ್ಲಿ 
ಸತಟತಟ ಹೂೆೋಗತತಿುವೆ. ಹಲವನರತ ಜಿಲೆಿಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ನರನ್ಸ್ಫನಮಾರ್ಗಳು ಉಗನರರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೂೆಳೆಯತತನು 
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ಬಿದಿುವೆ. ಆದ್ರೆ, ಅಧಿಕನರಿಗಳು “ಈಗ ಬಜೆಟ್ ಇಲಿ, ಅನತದನನ ಬೆಂದ್ ಕೂಡಲೋೆ ಕೃಷಿ ಪೆಂಪ್್ಸಟೆ್ಗೆ 
ವಿದ್ತಾತ್್ ಸರಬರನರ್ತ ನೋಡಲನಗತವುದ್ತ”್ ಎೆಂಬ ಪೊಳುಳ ಭ್ರವಸಗೆಳನತೆ ಅಧಿಕನರಿಗಳು 
ನೋಡತತಿುದನುರೆ. ರೈೆತ್ರತ ಚಿರ್ನೆಭ್ರರ್ ಅಡವಿಟತಟ ಸನಲ ಮನಡಿ, ವಿದ್ತಾತ್್ ಸೆಂಪಕಾಕನಕಗಿ ಠೋೆವಣಿ ಹರ್ 
ಮತಿುತ್ರ ಖ್ಚತಾಗಳನತೆ ಸರಿದ್ೂಗಿಸಿಕೂೆೆಂಡಿದನುರೆ. ವಿದ್ತಾತ್್ ಪೂರೈೆಕೆಯೂ ಇಲಿದೆೋ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ 
ನೋರಿನ ಸಮಸೆಾ ಒೆಂದಡೆಯೆನದ್ರೆ, ಇರ್ೂೆೆೆಂದೆಡೆ ಸನಲ ತಿೋರಿಸಲತ ಪರದನಡಬೆೋಕನಗಿದೆ. ಇೆಂತ್ಹ 
ಮಹತ್ಾದ್ ವಿಷಯವನತೆ ಕತರಿತ್ತ ಶ್ನಾವೆೋಳಯೆಲ್ಲಿ ತ್ಮಾ ಮೂಲಕ ಮನನಾ ಸಚಿವರಿಗೆ 
ಕೆೋಳಬಯಸತತುೆೋರೆ್.  

ಶ್ರೋ ಕೊೋಟ ಶ್ರೋನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಮನನಾ 
ಸದ್ಸಾರತ ಕೆೋಳಿರತವ ಶ್ನಾ ವೆೋಳೆ ಪರಶೆೆಗ ೆ ಇೆಂಧನ, ಕನೆಡ ಮತ್ತು ಸೆಂಸೃತಿ ಸಚಿವರಿೆಂದ್ 
ಉತ್ುರವನತೆ ಒದ್ಗಿಸತತೆುೋರೆ್. 

ಊ) ವಿಷಯ: ರನರ್ಾದ್ ಅೆಂಗನವನಡಿಗಳಿಗೆ ಈ ಹಿೆಂದ ೆಕಳಪೆ ಆಹನರ ಪೂರೈೆಕೆ ಮನಡಿ  
            ಕಪತಪ ಪಟಿಟಗೆ ಸೆೋರಿದ್ ಸೆಂಸೆಥಗಳಿಗೆ ಪತನಃ ಪೌಷಿಿಕ ಆಹನರ ಪದನಥಾ     
            ಪೂರೈೆಸಲತ ರ್ವನಬನುರಿ ನೋಡಿರತವ ಬಗೆೆ. 

----- 
 
ಶ್ರೋ ಯತ.ಬಿ. ವೆೆಂಕಟ್ೆೋಶ್ (ರ್ನಮನದೆೋಾಶನ ಹೊೆಂದಿದ್ವರತ):- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, 

ನನಗ ೆ ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಅವಕನಶ ಮನಡಿಕೂೆಟಿಟದ್ುಕನಕಗಿ ತ್ಮಗೆ ಧನಾವನದ್ಗಳನತೆ ಅಪಿಾಸತತೆುೋರ್.ೆ 
ರನರ್ಾದ್ ಅೆಂಗನವನಡಿಗಳಿಗೆ ಪೌಷಿಿಕ ಆಹನರ ಪದನಥಾ ಪೂರೈೆಸಲತ ಕೆೋವಲ ಮೂರತ ಮಹಿಳನ 
ಸೆಂರ್ಗಳಿಗೆ ಅನತಮತಿ ನೋಡಿರತವ ಹನಗೂ ಈ ಹಿೆಂದ ೆಆಹನರ ಪೂರೈೆಕೆ ಮನಡಿ ಕಪತಪ ಪಟಿಟಗೆ ಸೋೆರಿದ್ು 
ತ್ಮಿಳುರ್ನಡತ ಮೂಲದ್ ಸೆಂಸೆಥಗಳಿಗೆ ಮತುೆ ಕೆೆಂಪತ ಹನಸತ ಹನಸಿರತವ ಪರಕರರ್ದ್ ಬಗೆೆ ದಿರ್ನೆಂಕ 
20/12/2022ರ ಪರಜನವನಣಿ ದಿನಪತಿರಕೆಯಲ್ಲಿ  ವರದಿಯನಗಿರತತ್ುದೆ.  

ರನರ್ಾದ್ಲ್ಲಿ ೧೩೭ ಮಹಿಳನ ಪೂರಕ ಪೌಷಿಿಕ ಆಹನರ ಉತನಪದ್ರ್ನ ಮತ್ತು ತ್ರಬೋೆತಿ 
ಕೆೋೆಂದ್ರಗಳಿದ್ತು, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆೋವಲ ಮೂರತ ಸೆಂರ್ಗಳಿಗೆ ಸರನಸರಿ ರೂ.೨೦೦೦ (ಎರಡತ ಸನವಿರ) 



ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನ ಪರಿಷತ್ತು                    26-12-೨೦೨೨                                      75                        

  ತಿದ್ತುಪಡಿಯನಗದ್ ಪರತಿ/Unedited copy, ರ್ನಾಯನಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವನ ಪತಿರಕನ ಪರಕಟಣೆಗನಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಕೂಡದ್ತ 
 

   

ಕೊೋಟಿ ವಹಿವನಟತ ಇರತವ ಹೊಣೆಗನರಿಕ ೆ ನಭನಯಿಸಲತ ಅನತಮತಿ ನೋಡಲನಗಿದೆ. ಈ ಮೂರತ 
ಕೆೋೆಂದ್ರಗಳನತೆ ಪರೂೆೋಕ್ಷವನಗಿ 2012 ರಲ್ಲಿ ಅೆಂದಿನ ಸಕನಾರವು  ನಷೋೆಧಿಸಿದ್ುವು. ತ್ಮಿಳುರ್ನಡತ 
ಮೂಲದ್ ಕೆಂಪನಯೆಂದ್ತ ಪರೂೆೋಕ್ಷವನಗಿ ಮೂರತ ಸೆಂಸೆಥಗಳನತೆ ರಚಿಸಿತ್ತು ಎನತೆವುದ್ಕೆಕ ಹರ್ 
ವಗನಾವಣೆ ಮನಡಿರತವ ದನಖ್ಲಗೆಳು ಸಹ ಲಭ್ಾವನಗಿರತತ್ುವೆ. 

ಮಕಕಳಿಗ ೆ ಸಥಳಿೋಯ ಆಹನರ ದೊರಕಬೆೋಕತ ಎನತೆವ ಮನನಾ ಸವೋಾಚಛ ರ್ನಾಯನಲಯದ್ 
ತಿೋಪಿಾನ ಆದೋೆಶದ್ ಹಿರೆ್ೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳನ ಸಾಸಹನಯ ಗತೆಂಪತಗಳು, ಮಹಿಳನ ಮೆಂಡಳಿಗಳು ಹನಗೂ 
ಗನರಮ ಸಮತದನಯಗಳಿಗ ೆ ಪೌಷಿಿಕ ಆಹನರ ತ್ಯನರಿಕೆ ಹನಗೂ ಪೂರೈೆಕಯೆ ಹೊಣೆ ನೋಡಲತ 
2009ರಲೆಿೋ ಸಕನಾರ ಆದೆೋಶ ಹೂೆರಡಿಸಿತ್ತು. 2012 ರಿೆಂದ್ಲೂ 137 ಮಹಿಳನ ಸಾಸಹನಯ 
ಗತೆಂಪತಗಳು ಆಹನರ ಪೂರೈೆಕೆ ಮನಡತತನು ಬರತತಿುವೆ. ಇವರತಗಳು ಪೂರೈೆಸತತಿುದ್ು ಆಹನರಗಳಲ್ಲಿ 
ಗತರ್ಮಟಟದ್ ಆಹನರ ಪದನಥಾ, ಪೊರೋಟಿೋನ್್, ಕನಾಲೊೋರಿ ಅಳೆಯತವ ಮನಪಕಗಳು ಇಲಿ ಎನತೆವ 
ಆರೂೆೋಪ ಹೂೆರಿಸಿದ್ ಖನಸಗಿೋ ಸೆಂಸೆಥಗಳು ಮನನಾ ಉಚಛ ರ್ನಾಯನಲಯದ್ ಮರ ೆ ಹೂೆೋಗಿದ್ುರತ. 
ಮನನಾ ರ್ನಾಯನಲಯವು ಕಡನಡಯವನಗಿ ಬಿ.ಐ.ಎಸ್. ಪರಮನರ್ಪರ ಹೂೆೆಂದಿರಬೋೆಕೆೆಂದ್ತ ನೋಡಿದ್ 
ತಿೋಪಿಾನನಾಯ ಕರಮ ಕೆೈಗೊೆಂಡಿರತವುದನಗಿ ತಿಳಿಸಿರತವ ರನರ್ಾ ಸಕನಾರದ್ ನಡಯೆ ವಿರತದ್ಿ 
ಅನತಮನನಗಳು ಕೆಂಡತ ಬೆಂದಿರತತ್ುವ.ೆ ಕನರರ್, ರನರ್ಾದ್ಲ್ಲಿ ಈಗನಗಲೆೋ ಬಿ.ಐ.ಎಸ್. ಪರಮನರ್ ಪತ್ರ 
ಹೊೆಂದಿರತವ ೧೦ಕೂಕ ಹಚೆತಿ ಮಹಿಳನ ಸಾಸಹನಯ ಗತೆಂಪತಗಳಿದನುಗೂಾ ಸಹ ಕೆಲವಕೆಕ ಅನತಮತಿ ನೋಡಿ 
ಉಳಿದ್ವುಗಳಿಗೆ ದೂೆಡಡ ಪರಮನರ್ದ್ಲ್ಲಿ ಆಹನರ ಉತನಪದ್ರೆ್ ಮನಡತವ ಸನಮಥಾಾ, ಹರ್ಕನಸಿನ 
ವಹಿವನಟತ ನಡಸೆಿದ್ ಅನತಭ್ವ ಇಲಿ ಎನತೆವ ಕನರರ್ದಿೆಂದ್ ತಿರಸಕರಿಸತವುದ್ತ ತಿಳಿದ್ತ ಬೆಂದಿರತತ್ುದ.ೆ 

ಮನನಾ ರ್ನಾಯನಲಯವು ಬಿ.ಐ.ಎಸ್. ಪರಮನರ್ಪತ್ರ ಪಡಯೆತವವರೆಗ ೆ ಪರಮನರ್ಪತ್ರ 
ಹೊೆಂದಿದ್ ಸೆಂಸೆಥಗಳ ಜೊತೆ ತನೆಂತಿರಕ ರೆ್ರವು ಪಡಯೆಲತ ಒಪಪೆಂದ್ ಮನಡಿಕೂೆಳುಳವೆಂತೆ ಸೂಚರೆ್ 
ನೋಡಿದ್ುರೂ ಕೆೋವಲ ಮೂರತ ಸೆಂಸೆಥಗಳಿಗೆ ಮನತ್ರ ಆಹನರ ತ್ಯನರಿಕೆಗ ೆ ಬೆೋಕನದ್ ಪದನಥಾಗಳ 
ಖ್ರಿೋದಿಯ ರ್ವನಬನುರಿಯನತೆ ಸಕನಾರ ನೋಡಿರತವುದ್ತ ಸೆಂಶಯಕೆಕ ಕನರರ್ವನಗಿರತತ್ುದೆ. 
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ಸಕನಾರ ಕೂಡಲೋೆ ಈ ವಿಚನರದ್ ಬಗೆೆ ಗಮನಹರಿಸಿ ರೂ. ೨೦೦೦ ಕೂೆೋಟಿ ಮತ್ುದ್ 
ವಹಿವನಟಿನಲ್ಲಿ ಅಕರಮಕಕೆ ಅವಕನಶವಿಲಿದ್ೆಂತ ೆ ಸೂಕು ಕರಮ ಕೆೈಗೊಳಳಬೆೋಕೆೆಂದ್ತ, ರ್ನನತ ಮನನಾ 
ಸಚಿವರಿಗೆ ಕೆೋಳಬಯಸತತುೆೋರ್ೆ.  

ಶ್ರೋ ಕೊೋಟ ಶ್ರೋನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಮನನಾ 
ಸದ್ಸಾರತ ಕೆೋಳಿರತವ ಶ್ನಾ ವೆೋಳೆ ಪರಶೆೆಗ ೆಗಣಿ ಮತ್ತು ಭ್ೂವಿಜ್ಞನನ ಹನಗೂ ಮಹಿಳನ ಮತ್ತು ಮಕಕಳ 
ಅಭಿವೃದಿಿ ಮತ್ತು ವಿಕಲಚೆೋತ್ನರ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ರ್ನಗರಿೋಕರ ಸಬಲ್ಲೋಕರರ್ ಸಚಿವರಿೆಂದ್ ಉತ್ುರವನತೆ 
ಒದ್ಗಿಸತತೆುೋರೆ್. 

ಋ) ವಿಷಯ: ವನಾಜಿೋವಿಗಳನತೆ ಸನಕನಣಿಕೆ ಮನಡಿರತವೆಂತ್ಹವರ ವಿರತದ್ಿ ವನಾ ಜಿೋವಿ 
            ಸೆಂರಕ್ಷಣನ ಕನಯಿದೆ, 1972ರ ಬೆೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಜಿೆಂಕೆ ಚಮಾ ಮನರನಟ  
            ಮನಡಲತ ಹೊೋಗಿದ್ು ವಾಕಿುಯಬಬ ಸಿ.ಸಿ.ಬಿ. ಪೊಲ್ಲೋಸರ ವಶಕೆಕ ಪಡದೆಿರತವ 
            ಕತರಿತ್ತ. 

----- 
 

      ಶ್ರೋ ಶನೆಂತನರನಮ್ ಬತಡೆ ಸಿದಿು (ರ್ನಮನದೆೋಾಶನ ಹೊೆಂದಿದ್ವರತ):- ಮನನಾ 
ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ನನಗೆ ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಅವಕನಶ ಮನಡಿಕೂೆಟಿಟದ್ುಕನಕಗಿ ತ್ಮಗೆ ಧನಾವನದ್ಗಳನತೆ 
ಅಪಿಾಸತತೆುೋರ್.ೆ ಬೆೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಜಿೆಂಕ ೆಚಮಾ ಮನರನಟ ಮನಡಲತ ಹೊೋಗಿದ್ು ವಾಕಿುಯಬಬ ಸಿ.ಸಿ.ಬಿ. 
ಪೊಲ್ಲೋಸರ ಕೈೆಗೆ ಸಿಕಿಕಬಿದಿುದ್ತು, ಆತ್ನ ಮನಹಿತಿ ಆಧರಿಸಿ ಅರರ್ಾ ಇಲನಖಯೆ ಡಿಎಫ್್ಓ ರೆ್ೋತ್ೃತ್ಾದ್ಲ್ಲಿ 
ಅರಣನಾಧಿಕನರಿಗಳು ದನಳಿ ನಡಸೆಿ ಜಿೆಂಕೆಗಳು, ಕನಡತ ಹೆಂದಿಗಳು, ಮಲ ಇತನಾದಿ ವನಾ 
ಪನರಣಿಗಳನತೆ ಪತೆು ಮನಡಿರತವ ರ್ಟರ್ ೆಪತಿರಕೆಗಳಲ್ಲಿ ವರದಿಯನಗಿರತತ್ುದೆ. 

    ಮನಹಿತಿ ಪರಕನರ ಈ ಪನರಣಿಗಳನತೆ ದನವರ್ಗೆರೆ ಮಿೋರಿ ಶ್ರೋ ಎಸ್. ಎಸ್. ಮಲ್ಲಿಕನರ್ತಾನರವರ 
ಒಡತೆ್ನದ್ಲ್ಲಿರತವ ಕಲೆಿೋಶಾರ ಮಿಲ್ನ ಆವರರ್ದ್ಲ್ಲಿ ಸನಕಲನಗಿತ್ತು. ವನಾ ಪನರಣಿಗಳನತೆ ಸನಕತವುದ್ತ 
ಶ್ಕ್ಷನಹಾ ಅಪರನಧವನಗಿರತವ ಹಿರೆ್ೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅರರ್ಾ ಇಲನಖನಧಿಕನರಿಗಳು ಈ ಪನರಣಿಗಳನತೆ 
ಕೊೋಟ್ಾಗೆ ಹನರ್ರತಪಡಿಸಿ ಬಳಿಕ ತ್ಮಾ ವಶಕೆಕ ಪಡದೆ್ತಕೂೆೆಂಡಿರತತನುರೆ. ಅಲಿದೆೋ ಈ ಸೆಂಬೆಂಧ 
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ತ್ನಖೆ ಆರೆಂಭಿಸಿ ಮನನಾ ರ್ನಾಯನಲಯಕೆಕ ದೊೋಷನರೂೆೋಪಣನ ಪಟಿಟಯನತೆ ಸಲ್ಲಿಸತವುದ್ರ ಜೊತೆಗೆ 
ಮನನಾ ರ್ನಾಯನಲಯದ್ ಅನತಮತಿ ಪಡದೆ್ತ ವನಾಜಿೋವಿಗಳನತೆ ಅರರ್ಾಕೆಕ ಬಿಡಬೆೋಕೆೋ ಅಥವನ ಪನರಣಿ 
ಸೆಂಗರಹನಲಯಕಕೆ ರವನನಸಬೆೋಕೆೋ ಎೆಂಬ ಕತರಿತ್ತ ನಧನಾರ ಕೆೈಗೊಳಳಲನಗತವುದೆೆಂದ್ೂ ಅಧಿಕನರಿಗಳು 
ತಿಳಿಸಿರತವುದ್ತ ಎಲನಿ ಪತಿರಕಗೆಳಲೂಿ ಸಹ ವರದಿಯನಗಿರತತ್ುದೆ. 

     ಕನಯಿದೆಗಳನತೆ ಮಿೋರಿ ಅನಧಿಕೃತ್ವನಗಿ ವನಾಜಿೋವಿ ಸನಕನಣಿಕ ೆ ಮನಡಿರತವೆಂಥ ಈ 
ಪರಕರರ್ವನತೆ ಹಲವು ಸೆಂರ್ಟರ್ೆಗಳು ಖ್ೆಂಡಿಸಿವೆ. ಈ ರ್ಟರ್ೆಯಲ್ಲಿ ಅರರ್ಾ ಅಧಿಕನರಿಗಳು ಸೂಕು 
ತ್ನಖೆಯನತೆ ಮನಡದೋೆ ಮಿಲ್ ಮನಲ್ಲೋಕರತ ಹನಗೂ ಪರಭನವಿ ವಾಕಿುಗಳು ಹನಗೂ ಮನಜಿ ಸಚಿವರನದ್ 
ಶ್ರೋ ಎಸ. ಎಸ್. ಮಲ್ಲಿಕನರ್ತಾನ್್ರವರ ಹೆಸರನತೆ ಕೆೈಬಿಟತಟ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮನಡತವ ಸಿಬಬೆಂದಿ 
ವಗಾದ್ವರ ಮೋಲ ೆ ಕೆೋಸ್ ದನಖ್ಲತ ಮನಡಿರತವುದ್ತ ಮನಧಾಮಗಳ ಮೂಲಕ ವರದಿಯನಗಿರತತ್ುದ ೆ
ಮತ್ತು ಈಗನಗಲೋೆ ಧರಣಿ ಮನಡಿದ್ರೂ ಸಹ ಅರರ್ಾ ಇಲನಖ ೆಸೂಕು ಕರಮ ಕೆೈಗೊಳಳದೆೋ ಇರತವುದ್ತ 
ಕೆಂಡತ ಬೆಂದಿರತತ್ುದ.ೆ 

    ಈ ಪರಕರರ್ವು ಹಳಳ ಹಿಡಿಯಬಹತದ್ತ ಎನತೆವ ಸೆಂಶಯ ಸನವಾರ್ನಕ ವಲಯದ್ಲ್ಲಿ ಇದ್ತು, 
ಸಕನಾರ ಈ ವಿಚನರದ್ ಬಗೆೆ ಹೆಚತಿ ಗಮನಹರಿಸಿ ಕನನೂನತ ವನಾಪಿು ಮಿೋರಿ ವನಾಜಿೋವಿಗಳನತೆ 
ಸನಕನಣಿಕ ೆಮನಡಿರತವೆಂತ್ಹವರ ವಿರತದ್ಿ ವನಾಜಿೋವಿ ಸೆಂರಕ್ಷಣನ ಕನಯಿದ,ೆ 1972ರ ಪರಕನರ ಕರಮ 
ಕೆೈಗೊೆಂಡತ ಶ್ಕ್ಷೆಗ ೆ ಗತರಿಪಡಿಸಬೆೋಕೆೆಂದ್ತ, ರ್ನನತ ತ್ಮಾ ಮೂಲಕ ಮನನಾ ಸಚಿವರಿಗೆ 
ಕೆೋಳಬಯಸತತುೆೋರೆ್.  

ಶ್ರೋ ಕೊೋಟ ಶ್ರೋನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಮನನಾ 
ಸದ್ಸಾರತ ಕೆೋಳಿರತವ ಶ್ನಾ ವೆೋಳ ೆ ಪರಶೆೆಗ ೆ ಮನನಾ ಮತಖ್ಾಮೆಂತಿರಗಳಿೆಂದ್ ಉತ್ುರವನತೆ 
ಒದ್ಗಿಸತತೆುೋರೆ್. 
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ಎ) ವಿಷಯ: ವಿಶೆಾೋಶಾರಯಾ ತನೆಂತಿರಕ ವಿಶಾವಿದನಾಲಯ, ಬೆಳಗನವಿ ಇವರತ ಇತಿುೋಚೆಗ ೆ      
           ವಿದನಾಥಿಾಗಳ ಪರಿೋಕ್ಷೆಗೆ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದ್ ವಿವಿಧ ರಿೋತಿಯ ಶತಲಕಗಳನತೆ  
           ಹೆಚಿಿಸಿರತವ ಕತರಿತ್ತ. 

----- 
 

     ಶ್ರೋ ಎಸ್.ವಿಿ. ಸೆಂಕನೂರ (ಪದ್ವಿೋಧರ ಕ್ಷೆೋತ್ರ):- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ನನಗ ೆ
ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಅವಕನಶ ಮನಡಿಕೊಟಿಟದ್ುಕನಕಗಿ ತ್ಮಗೆ ಧನಾವನದ್ಗಳನತೆ ಅಪಿಾಸತತೆುೋರ್.ೆ  
ವಿಶೆಾೋಶಾರಯಾ ತನೆಂತಿರಕ ವಿಶಾವಿದನಾಲಯ, ಬೆಳಗನವಿ ಇವರತ ಇತಿುೋಚೆಗ ೆ ಪರಿೋಕ್ಷೆಗೆ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದ್ 
ವಿವಿಧ ರಿೋತಿಯ ಶತಲಕಗಳನತೆ ಹೆಚಿಿಸಿದ್ುನತೆ National Students Union of India  ಅವರತ 
ವಿರೂೆೋಧಿಸಿರತವ ಬಗೆೆ ಹಲವನರತ ಪತಿರಕೆಗಳಲ್ಲಿ ವರದಿಯನಗಿರತತ್ುದೆ.  ವಿಶಾೆೋಶಾರಯಾ ತನೆಂತಿರಕ 
ವಿಶಾವಿದನಾಲಯ, ಬಳೆಗನವಿ ಇವರತ ಇತಿುೋಚೆಗ ೆಅೆಂದ್ರ,ೆ ದಿರ್ನೆಂಕ ೨೨ರ್ೆೋ ಡಿಸೆೆಂಬರ್ ೨೦೨೨ರೆಂದ್ತ 
ಪರಿೋಕ್ಷೆಗ ೆ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದ್ ಬೆೋರ ೆ ಬೆೋರ ೆ ರಿೋತಿಯ ಶತಲಕಗಳನತೆ ಶೆೋಕಡನ.೨೫ ರಷತಟ ಹೆಚಿಿಸಿದ್ುನತೆ 
ವಿರೂೆೋಧಿಸಿ ಪರತಿಭ್ಟರೆ್ ಮನಡಿರತತನುರೆ.  ಈ ಕರಿತ್ತ National Students Union of India  
ಮತ್ತು ಇದ್ರ VTU ದ್ ಸೆಂಚನಲಕರನದ್ ಶ್ರೋ ಅನಾತ್್ ಕಟಿೋಲ ಅವರತ ಪತಿರಕನ ಪರಕಟಣ ೆ ನೋಡಿ 
ವಿದನಾಥಿಾಗಳು ಈ ಹಿೆಂದ ೆ ಇರತವ ಪರಿೋಕ್ಷನ ಶತಲಕಗಳನತೆ ತ್ತೆಂಬಲತ ಸನಕಷತಟ  
ತೊೆಂದ್ರಯೆನಗತತಿುದ್ತು, ಇೆಂತ್ಹ ಸಮಯದ್ಲ್ಲಿ ವಿಶಾವಿದನಾಲಯದ್ವರತ ಪರಿೋಕ್ಷನ ಶತಲಕವನತೆ 
ಹೆಚಿಿಸಿರತವುದ್ತ ವಿದನಾಥಿಾಗಳಿಗೆ ಇನೆಷತಟ ತೂೆೆಂದ್ರೆಯನತೆೆಂಟತ ಮನಡಿದ ೆ ಎೆಂದ್ತ ತಿಳಿಸಿರತತನುರ.ೆ 

     ವಿಶಾವಿದನಾಲಯ ಯತ.ಜಿ. ವಿದನಾಥಿಾಗಳಿಗೆ ಪರಿೋಕ್ಷನ ಶತಲಕವನತೆ ರೂ.೧೨೦೦ ರಿೆಂದ್ ೧೫೦೦ ಕೆಕ 
ಪಿ.ಜಿ. ವಿದನಾಥಿಾಗಳಿಗೆ ರೂ. ೧೫೦೦ ರಿೆಂದ್ ೧೮೦೦ ವರಗೆ,ೆ ಯತ.ಜಿ. ವಿದನಾಥಿಾಗಳ ಮರತ 
ಮೌಲಾಮನಪನಕೆಕ ರೂ. ೪೦೦ ರಿೆಂದ್ ೬೦೦ ವರಗೆೆ, ಡೂಪಿಿಕೆೋಟ್ ಅೆಂಕಪಟಿಟಗ ೆರೂ. ೧೦೦೦ ರಿೆಂದ್ 
೧೫೦೦ ಕೆಕ ಈ ರಿೋತಿ ದ್ರಗಳನತೆ ಹೆಚಿಿಸಿರತವ ಬಗೆೆ ಸೆಂರ್ಟರ್ ೆಅವರತ ವಿರೂೆೋಧ ವಾಕುಪಡಿಸಿರತತನುರ.ೆ 

    ಆದ್ುರಿೆಂದ್ ಉನೆತ್ ಶ್ಕ್ಷರ್ ಸಚಿವರತ ಈ ಕತರಿತ್ತ ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಟ ವಿಶಾವಿದನಾಲಯದ್ 
ಕತಲಪತಿಗಳಿಗೆ ನದೋೆಾಶನ ನೋಡಿ ಸದ್ಾ ಹೆಚಿಿಸಿರತವ ಶತಲಕವನತೆ ರದ್ತುಪಡಿಸಲತ ಅಥವನ 
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ಅನವನಯಾವಿದ್ುಲ್ಲಿ ವಿದನಾಥಿಾಗಳಿಗೆ ತೂೆೆಂದ್ರೆ ಆಗದ್ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಲಪ ಪರಮನರ್ದ್ಲ್ಲಿ ಹೆಚಿಿಸತವೆಂತ ೆ
ಕರಮ ರ್ರತಗಿಸಬೆೋಕೆೆಂದ್ತ, ರ್ನನತ ತ್ಮಾ ಮೂಲಕ ಮನನಾ ಸಚಿವರಿಗೆ ಕೆೋಳಬಯಸತತೆುೋರೆ್.  

ಶ್ರೋ ಡನ. ಸಿ.ಎನ್್. ಅಶಾತ್ಥ ರ್ನರನಯರ್ (ಉನೆತ್ ಶ್ಕ್ಷರ್, ಮನಹಿತಿ ತ್ೆಂತ್ರಜ್ಞನನ ಮತ್ತು ಜೆೈವಿಕ 
ತ್ೆಂತ್ರಜ್ಞನನ, ವಿಜ್ಞನನ ಮತ್ತು ತ್ೆಂತ್ರಜ್ಞನನ ಹನಗೂ ಕೌಶಲನಾಭಿವೃದಿಿ ಸಚಿವರತ):-  ಮನನಾ 
ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಯನವ ಕನರರ್ಕನಕಗಿ ಏರಿಕೆಯನತೆ ಮನಡಿದನುರೆೆಂಬ ಬಗೆೆ ಮನನಾ ಸದ್ಸಾರತ 
ಶ್ನಾವೆೋಳೆಯಲ್ಲಿ ಕೆೋಳಿರತವ  ಪರಶೆೆಗ ೆ ರ್ನನತ ಮನಹಿತಿಯನತೆ ಪಡದೆ್ತಕೂೆೆಂಡತ ಉತ್ುರವನತೆ 
ಒದ್ಗಿಸತತೆುೋರೆ್. 

ಏ) ವಿಷಯ: ರನರ್ಾದ್ಲ್ಲಿ ರ್ಲ್ಲಿ ಕಲತಿ ಹನಗೂ ಕಲ್ಲಿನ ಮರಳು ಸರಬರನರ್ತದನರರತ 
           ಸರಬರನರ್ನತೆ ನಲ್ಲಿಸಿರತವ ಕತರಿತ್ತ. 

----- 
 

      ಶ್ರೋ ಮತನರನರ್ತ ಗೌಡ ಪಿ.ಎೆಂ. (ವಿಧನನಸಭೆಯಿೆಂದ್ ಚತರ್ನಯಿತ್ರನದ್ವರತ):- ಮನನಾ 
ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ನನಗೆ ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಅವಕನಶ ಮನಡಿಕೂೆಟಿಟದ್ುಕನಕಗಿ ತ್ಮಗೆ ಧನಾವನದ್ಗಳನತೆ 
ಅಪಿಾಸತತೆುೋರ್.ೆ  

     ರನರ್ಾದ್ಲ್ಲಿ ರ್ಲ್ಲಿ ಕಲತಿ ಹನಗೂ ಕಲ್ಲಿನ ಮರಳು ಸರಬರನರ್ತದನರರತ ಸರಬರನರ್ನತೆ ನಲ್ಲಿಸಿದ್ತು, 
ಇದ್ರಿೆಂದನಗಿ, ಗನರಹಕರಿಗ ೆ ಕಟಟಡ ಸನಮನಗಿರ ಸಿಗದ್ೆಂತನಗಿದೆ. ಕಲತಿ ಕನಾರಿ ಮನಡತವೆಂತ್ಹವರತ 
ಸಕನಾರದ್ ನಯಮಗಳ ಸರಳಿೋಕರರ್ದ್ ಬೆೋಡಿಕ ೆಇಟಿಟರತತನುರೆ. ಸಕನಾರದ್ ಸೆಂಪತಟ ಉಪ ಸಮಿತಿ 
ತ್ನೆ ವರದಿಯನತೆ ನೋಡಿರತತ್ುದೆ. ಹೊಸ ನೋತಿ ಮತ್ತು ನಯಮ ಸರಳಿೋಕರರ್ದಿೆಂದ್ ಸಕನಾರದ್ 
ಆದನಯ ಹೆಚನಿಗತತ್ುದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಆಡಳಿತ್ ಸತಧನರಣ ೆಆಗತತ್ುದೆ. ಇದ್ರ ಬಗೆೆ ಸಕನಾರ ತಿೋಮನಾನ 
ತೆಗೆದ್ತಕೂೆೆಂಡತ ಹನಲ್ಲ ನಡಯೆತತಿುರತವ ಸರಬರನರ್ತದನರರ ಧರಣಿಯನತೆ ಅೆಂತ್ಾಗೊಳಿಸಿ, 
ಸನವಾರ್ನಕರಿಗ ೆ ರ್ಲ್ಲಿ ಕಲತಿ ಹನಗೂ ಕಲ್ಲಿನ ಪತಡಿ ದೊರೆಯತವೆಂತ ೆ ಮನಡಲತ ರ್ನನತ ತ್ಮಾ 
ಮೂಲಕ  ಮನನಾ ಸಚಿವರಿಗೆ ಕೆೋಳಬಯಸತತುೆೋರೆ್.  
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(1164) 26.12.2022, 12.50, TCH-RN                     (ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಥತಿ) 

(ಈ ಹೆಂತ್ದ್ಲ್ಲಿ ಮನನಾ ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷದ್ ರ್ನಯಕರನತೆ ಹೊರತ್ತಪಡಿಸಿ, ಕನೆಂಗೆರಸ್ ಪಕ್ಷದ್ 
ಇನತೆಳಿದ್ ಸದ್ಸಾರತ ಹನಗೂ ರ್ನತನದ್ಳ (ಜನತನಾತಿೋತ್) ಪಕ್ಷದ್ ಶ್ರೋ ಕ.ೆಎ.ತಿಪಪೆೋಸನಾಮಿಯವರನತೆ 

ಹೊರತ್ತಪಡಿಸಿ ಇನತೆಳಿದ್ ಸದ್ಸಾರತ ಸದ್ನದ್ ಬನವಿಯಲ್ಲಿ ಧರಣಿ ನರತ್ರನಗಿದ್ುರತ) 

       (ಗೊೆಂದ್ಲ) 

ಶ್ರೋ ಕೊೋಟ ಶ್ರೋನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಮನನಾ 
ಸದ್ಸಾರನದ್         ಶ್ರೋ ಮತನರನರ್ತಗೌಡ ಪಿ.ಎೆಂ.ರವರತ ಶ್ನಾ ವೋೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಕೆೋಳಿದ್ ಪರಶೆೆಗ ೆಗಣಿ 
ಮತ್ತು ಭ್ೂ ವಿಜ್ಞನನ, ಮಹಿಳನ ಮತ್ತು ಮಕಕಳ ಕಲನಾರ್ ಖನತೆ, ಹಿರಿಯ ರ್ನಗರಿಕರ ಸಬಲ್ಲೋಕರರ್ 
ಸಚಿವರಿೆಂದ್ ಉತ್ುರವನತೆ ಪಡದೆ್ತಕೂೆೆಂಡತ ಒದ್ಗಿಸಲನಗತವುದ್ತ. 

(ಗೊೆಂದ್ಲ) 

ಶ್ರೋ ಶಶ್ೋಲ್ ಜಿ.ನಮೋಶ್ (ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್ಷೆೋತ್ರ):- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಒೆಂದ್ತ ನಮಿಷ. . . 

(ಗೊೆಂದ್ಲ) 

ಶ್ರೋ ಎನ್್.ರವಿಕತಮನರ್ (ವಿಧನನ ಸಭೆಯಿೆಂದ್ ಚತರ್ನಯಿತ್ರನದ್ವರತ):- ಮನನಾ 
ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಒೆಂದ್ತ ನಮಿಷ ನನೆ ಪರಶೆೆಗ ೆದ್ಯವಿಟತಟ ಅವಕನಶ ಮನಡಿಕೊಡಬೋೆಕತ. 

(ಗೊೆಂದ್ಲ) 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಾ ಎನ್್.ರವಿಕತಮನರ್ರವರೋೆ, ಯನರನದ್ರೂ ಒಬಬ ಸದ್ಸಾರತ 
ಮನತ್ರ್ನಡಿ. ಮನನಾ ಶ್ರೋ ಶಶ್ೋಲ್ ಜಿ.ನಮೋಶ್ಯವರೋೆ, ತನವು ಮನತ್ರ್ನಡಿ. 

(ಗೊೆಂದ್ಲ) 



ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನ ಪರಿಷತ್ತು                    26-12-೨೦೨೨                                      81                        

  ತಿದ್ತುಪಡಿಯನಗದ್ ಪರತಿ/Unedited copy, ರ್ನಾಯನಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವನ ಪತಿರಕನ ಪರಕಟಣೆಗನಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಕೂಡದ್ತ 
 

   

ಶ್ರೋ ಶಶ್ೋಲ್ ಜಿ.ನಮೋಶ್:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಮನನಾ ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷದ್ ಸದ್ಸಾರತ 
ಸದ್ನದ್ ಬನವಿಗೆ ಬೆಂದ್ತ ಸಮಯವನತೆ ಹನಳು ಮನಡಿ ನನೆ question lapse ಮನಡಿದನುರ.ೆ 
ರ್ನವು ಸನಕಷತಟ ಪರಯತ್ೆ ಮನಡಿ ಪರಶೆೆಯನತೆ ಕೋೆಳಿರತತೆುೋವೆ. ನಮಾ ಪರಶೆೆ lapse ಆಗತತ್ುದೆಯ್ದೆಂದ್ರ,ೆ 
ರ್ನವೋೆನತ ತ್ಪತಪ ಮನಡಿದೆುೋವೆ? ಇದ್ತ ಯನವ ನೋತಿ? Question Hourನಲ್ಲಿ ಯನವ ಕನರರ್ಕೂಕ 
ಈ ರಿೋತಿ ಆಗಬನರದ್ತ. ಈಗ ರ್ನವೋೆನತ ತ್ಪತಪ ಮನಡಿದುೆೋವೆ, ನಮಾದೆೋಕ ೆ lapse ಆಗಬೋೆಕತ? ಬರಿೋ 
ಅವರೊಬಬರದುೆೋ ಪರಶೆೆ ಇರತತ್ುದೆಯ್ದೋ? ಅವರತ ನಮಾ ಪರಶೆೆಯರೆ್ೆೋಕೆ lapse ಮನಡತತಿುದನುರೆ? ಮನನಾ 
ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ ಇದ್ತ ತ್ಪತಪ. 

(ಗೊೆಂದ್ಲ) 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಾ ಶಶ್ೋಲ್ ಜಿ. ನಮೋಶ್ಯವರೋೆ, ತನವು ಕ್ಷಮಿಸಿ. 

(ಗೊೆಂದ್ಲ) 

ಶ್ರೋ ಎನ್್.ರವಿಕತಮನರ್:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ರ್ನನತ ಪರಶೆೆ ಸೆಂಖೆಾ.724ನತೆ 
ಕೆೋಳಿದೆುನತ. ನನೆ ಸರದಿ ಬೆಂದಿತ್ತು. ಮನನಾ ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷದ್ ಸದ್ಸಾರತ ಬನವಿಗೆ ಬೆಂದ್ರತ. ಒೆಂದ್ತ 
ಪರಶೆೆ ಕೆೋಳಲತ ತನವು ಸತಮನರತ ೩ ರಿೆಂದ್ ೫ ನಮಿಷಗಳ ಕನಲ fix ಮನಡಿರತತಿುೋರಿ. ಈಗ ಎಷತಟ 
ಸಮಯ ಆಗಿದ?ೆ ಯನರದೊೋ ತ್ಪಿಪಗನಗಿ ನಮಗೆೋಕೆ ಬರೆ ಎಳೆಯತತಿುೋರಿ? ಒೆಂದ್ತ question star 
ಆಗತವುದೋೆ ಬಹಳ ಅಪರೂಪ. ಈ ರಿೋತಿ starred question ಇಡಿೋ ರನರ್ಾದ್ ಸಮಸೆಾಗೆ 
ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಿಟರತ್ಕಕೆಂಥ ಪರಶೆೆಯನಗಿದೆ.   

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಾ ಎನ್್.ರವಿಕತಮನರ್ರವರೋೆ, ತನವು ಒೆಂದ್ತ ನಮಿಷ ಕೆೋಳಿ. 
ತನವೆಲಿರೂ ಕತಳಿತ್ತಕೂೆಳಿಳ ಯನರೂ ಮನತ್ರ್ನಡಬೋೆಡಿ, ಹೆೋಳುತುೆೋರೆ್.  

(ಗೊೆಂದ್ಲ) 
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ಶ್ರೋ ಶಶ್ೋಲ್ ಜಿ.ನಮೋಶ್:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ರ್ನನತ ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಒೆಂದ್ತ 
ನಮಿಷ ಅವಕನಶ ಮನಡಿಕೂೆಡಿ. ರ್ನವು ಬಹಳ ಶರಮಪಟತಟ ಪರಶೆೆ ಕೆೋಳಿರತತೆುೋವೆ.  

(ಗೊೆಂದ್ಲ) 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ತನವೆಲಿರೂ ಒೆಂದ್ತ ನಮಿಷ ರ್ನನತ ಹೆೋಳುವುದ್ನತೆ ಕೆೋಳಿ. ರ್ನನತ 
ಕತಳಿತ್ತಕೂೆಳಿಳ ಎೆಂದನಗ ತನವೆಲಿರೂ ಕತಳಿತ್ತಕೂೆಳಳಬೆೋಕತ. ನಮಗೆ ಈ ಪಿೋಠದ್ ಬಗೆೆ ಗೌರವ 
ಇದೆಯೋ, ಇಲಿವೋ? ಇೆಂದ್ತ ಬೆಳಗೆೆ ೧೧.30 ಗೆಂಟೆ್ಗ ೆ ಸದ್ನ ಪನರರೆಂಭ್ವನಗಿದೆ. ಮನನಾ 
ಮರಿತಿಬೆಬೋಗೌಡ ರವರತ ಮಧನಾಹೆ 12.15 ಗೆಂಟೆ್ಗ ೆಪರಶೆೆ ಕೆೋಳಲತ ಪನರರೆಂಭಿಸಿದ್ರತ.  ಈಗ ಸತಮನರತ 
೧೨.೫೦ ಗೆಂಟೆ್ಯನಯಿತ್ತ. ಅೆಂದ್ರೆ ಸತಮನರತ ೩೦ ನಮಿಷಗಳವರೆಗ ೆಈ ರಿೋತಿ ಮನಡಿದ್ರೆ ರ್ನನತ 
ಯನವ ರಿೋತಿ ಸದ್ನ ನಡೆಸಬೆೋಕತ? ಬೆೋರಯೆವರತ ಹೊೋಗಲ್ಲ, at-least ಭನವಿಯಲ್ಲಿ ನೆಂತಿರತ್ಕಕೆಂಥ 
ಸದ್ಸಾರತ ಸತಮಾರ್ೆ ಇರಬೋೆಕತ. ಈ ರಿೋತಿ ಕೂಗನಡತವುದ್ತ ಮನಡಿದ್ರ ೆತ್ಮಗೋೆ ಏನತ ಅನಸತತ್ುದ ೆ
ಹೆೋಳಿ. ಇನೂೆ ಸದ್ಸಾರತ ಪರಶೆೆ ಕೆೋಳಬೋೆಕಿದ.ೆ ರ್ನನತ ಹೆೋಗ ೆ ಸದ್ನ ನಡಸೆಬೆೋಕತ ಹೆೋಳಿ? ಮನನಾ 
ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷದ್ ರ್ನಯಕರೋೆ, ಈಗ ತನವು ನಯಮ-೫೯ರಲ್ಲಿ ಒೆಂದ್ತ ಗೆಂಭಿೋರವನದ್ ವಿಷಯವನತೆ 
ಕೊಟಿಟದಿುೋರಿ. ಅದ್ರಲನಿದ್ರೂ ತೆಗೆದ್ತಕೂೆಳಳಬಹತದ್ಲಿವೆ? ಆಯಿತ್ತ, ತ್ಮಗೆ ಸಮನಧನನ ಆಗದಿದ್ುರ ೆ
ಅದ್ಕೊಕೆಂದ್ತ ದನರಿ ಇದಯೆೋ, ಇಲಿವೋ? ಈ ರಿೋತಿಯನದ್ಲ್ಲಿ ರ್ನನತ ಹೆೋಗ ೆಸದ್ನ ನಡಸೆಬೆೋಕತ 
ನೋವೆೋ ಹೋೆಳಿಬಿಡಿ. 

ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕ.ೆಹರಿಪರಸನದ್್ (ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷದ್ ರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಮನನಾ 
ಸದ್ಸಾರತ ಸದ್ನದ್ ಬನವಿಗೆ ಬೆಂದ್ತ ಸದ್ನದ್ ಸಮಯವನತೆ ವಾಥಾ ಮನಡತತಿುಲಿ. ಇದ್ತ ಒೆಂದ್ತ 
ಗೆಂಭಿೋರವನದ್ ಸಮಸೆಾಯನಗಿರತವುದ್ರಿೆಂದ್ ನಮಗೆ ಉತ್ುರ ಬೆೋಕೆೆಂದ್ತ ಧರಣಿ ನಡಸೆತತಿುದನುರಯೆ್ದೋ 
ವಿನಹ ಅವರ ಸಾೆಂತ್ಕಕೆ ಏನೂ ಮನಡತತಿುಲಿ.  ಈ ಪರಶೆ್ ೆೋತ್ುರ ವಿಚನರದ್ಲ್ಲಿ ತನವು ಸದ್ನವನತೆ ಬೆಳಗೆೆ 
೧೧.೩೦ ಗೆಂಟೆ್ಗ ೆ ಪನರರೆಂಭ್ ಮನಡಿದೆರೆ್ೆಂದ್ತ ಹೋೆಳಿದಿರಿ. ಸದ್ನ ಬಳೆಗೆೆ 11.00 ಗೆಂಟೆ್ಗೆ 
ಪನರರೆಂಭ್ವನಗಬೆೋಕನಗಿತ್ತು. Parliament System ನಲ್ಲಿ ರ್ನವು ಸದ್ನವನತೆ ಬಳೆಗೆೆ ೧೧.೦೦ ಗೆಂಟೆ್ಗ ೆ
ಪರಶೆ್ೆೋತ್ುರವನತೆ ಪನರರೆಂಭ್ ಮನಡಬೋೆಕೆೆಂದ್ತ ತನವೆೋ ತ್ಮಾ ಭನಷರ್ದ್ಲ್ಲಿ ಹೆೋಳಿದಿುೋರಿ.  
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ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷದ್ ರ್ನಯಕರೋೆ, ಇೆಂದ್ತ ಬಳೆಗೆೆ Cabinet Meeting 
ಇದ್ತುದ್ರಿೆಂದ್ ತ್ಡವನಯಿತ್ತ. 

ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕ.ೆಹರಿಪರಸನದ್:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಪರಶೆ್ೆೋತ್ುರವನತೆ ಬೆಳಗೆೆ ೧೧.೦೦ 
ಗೆಂಟೆ್ಗ ೆ ಪನರರೆಂಭ್ ಮನಡಿ ಮಧನಾಹೆ ೧೨.೦೦ ಗೆಂಟೆ್ಗ ೆ ಮತಗಿಸತ್ಕಕೆಂಥ ಒೆಂದ್ತ ಸೆಂಪರದನಯ 
Parliament ನಲ್ಲಿದೆ. ಮನನಾ ಸದ್ಸಾರತ ಪರಶೆೆ ಕೆೋಳಿದನಗ, supplementary ಪರಶೆೆ ಕೆೋಳಿದನಗ, 
specific ಉತ್ುರವನತೆ ಪಡದ್ತಕೂೆಳಳಲತ ಅವಕನಶವಿರತತ್ುದ.ೆ ರ್ನವೋೆನತ ಸದ್ನದ್ ಸಮಯವನತೆ 
ವಾಥಾ ಮನಡತವುದ್ಕಕೆ ಬೆಂದಿಲಿ. ರ್ನವು ಸಕನಾರದ್ ಗಮನವನತೆ ಸಳೆೆಯಲತ ಬೆಂದಿದೆುೋವೆ. 
ಒೆಂದ್ತವೆೋಳೆ ಸಕನಾರ ಕೆೋಳದಿದ್ುರೆ ಅದ್ರ ಕಿವಿಯನತೆ ಹಿೆಂಡತತೆುೋವೆ. ಅದ್ಕನಕಗಿ ಸಮಯ ವಾಥಾ 
ಮನಡತತಿುದೆುೋವೆ ಎೆಂದ್ತಕೂೆಳಳಬೆೋಡಿ. ರ್ನವು ಪರತಿಭ್ಟರೆ್ ಮನಡತತಿುದೆುೋವ.ೆ  ಆದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸರಿಯನದ್ 
ಉತ್ುರ ಕೂೆಟಟರೆ ಆಯಿತ್ತ.  ಅದ್ಕೊಕೋಸಕರ ತನವು ಇದ್ನತೆ ಬಗಹೆರಿಸಲತ ಸತಮನರತ ೫ ನಮಿಷಗಳ 
ಕನಲ ತ್ಮಾ ಕಚೆೋರಿಯ chamber ನಲ್ಲಿ ಕತಳಿತ್ತಕೂೆೆಂಡತ ಮನತ್ರ್ನಡಿ. ರ್ನವು ಕೂಡ 
ಮನತ್ರ್ನಡತತೆುೋವೆ. 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಾ ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷದ್ ರ್ನಯಕರೋೆ, ತನವು ಸನಕಷತಟ ಅನತಭ್ವವನತೆ 
ಹೊೆಂದಿದಿುೋರಿ. ತನವೆೋ ಹೆೋಳಿ. ಈಗ ಮನನಾ ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರ ಕೂೆಟಿಟದನುರೆ. ರ್ನನತ ನೋವು ಇದೆೋ ರಿೋತಿ 
ಉತ್ುರ ಹೆೋಳಿ ಎೆಂದ್ತ ಹೆೋಳಿಲಿ. ಮನನಾ ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರ ತ್ಪಿಪದೆ, ಅದ್ನತೆ ವನಪಸತಸ 
ತೆಗೆದ್ತಕೂೆಳಳಲನಗಿದೆ ಎೆಂದ್ರತ. ನನೆ ಅಧಿಕನರದ್ಲ್ಲಿ ಅದ್ನತೆ ಸರಿಪಡಿಸಿ ಎೆಂದ್ತ ಹೆೋಳಿದೆನತ. ನೋವು 
ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗ ೆಈ ರಿೋತಿ ಮನಡತತಿುೋರಿ? ಒಬಬರತ ಸದ್ಸಾರತ ಕೆೋಳಿದ್ ಒೆಂದ್ತ ಪರಶೆೆಗ ೆಸತಮನರತ ೨೧ 
ನಮಿಷವನದ್ರೆ ಹೋೆಗೆ ಸದ್ನ ನಡಸೆಬೆೋಕತ? ಒೆಂದ್ತ ಪರಶೆೆ ಕೆೋಳಲತ ಸತಮನರತ ೫ ನಮಿಷ 
ಕನಲನವಕನಶ ಇದೆ ಅಷೆಟೋ?  

ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರಸನದ್:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಈ ಸದ್ನದ್ ಸರ್ಣ ಅನತಭ್ವದ್ಲ್ಲಿ 
ಹೆೋಳುವುದನದ್ರೆ, ತನವು ಸೋೆರಿದ್ೆಂತ,ೆ ಮನನಾ ಮರಿತಿಬೆಬೋಗೌಡ ಮತ್ತು ಇನತೆಳಿದ್ ಕೆಲವು ಸದ್ಸಾರೆಲನಿ 
ಪದ್ವಿೋಧರರ ಕ್ಷೆೋತ್ರದಿೆಂದ್ ಬೆಂದಿದಿುೋರಿ. ತನವೆಲನಿ ಒೆಂದ್ತ ರಿೋತಿ ವಿಷಯ ತ್ಜ್ಞರಲಿ, ವಿಷಯದ್ಲ್ಲಿ 
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ಆಳವನಗಿ ತಿಳಿದ್ತಕೂೆೆಂಡಿರತ್ಕಕೆಂಥವರತ. ಸಕನಾರ ಸರಿಯನದ್ ಉತ್ುರ ಕೂೆಡದಿದ್ುರೆ ಮನನಾ ಸದ್ಸಾರತ 
ಏನತ ಮನಡತತನುರ?ೆ ಸರಿಪಡಿಸಿ ಉತ್ುರ ಕೊಡತವೆಂತ ೆ ಹೆೋಳಿದಿರಿ. ಆದ್ರೆ ಮನನಾ ಸದ್ಸಾರಿಗೆ 
ಸಮನಧನನವನಗಿಲಿ. ಅದ್ಕನಕಗಿ ಎರಡತ ನಮಿಷಗಳ ಕನಲ ತ್ಮಾ chamber ಗೆ ಕರಸೆಿ ಮನತ್ರ್ನಡಿ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನಡತತೆುೋರ್.ೆ ಒೆಂದ್ತ ವೆೋಳೆ ಸಕನಾರ ಸರಿಯನಗಿ ಉತ್ುರ ಕೊಡದಿದ್ುರೆ 
ಅದ್ನತೆ ಅಧಾಗೆಂಟ್ ೆಕನಲನವಕನಶ ಕೊಡಿ ಎೆಂದ್ತ ಕೆೋಳುವುದ್ಕೆಕ provision ಇತ್ತು. ರ್ನವು ಒಬಬರ 
ಸಲತವನಗಿ ಇಡಿೋ ಸದ್ನವನತೆ ಈ ರಿೋತಿ ಮನಡತವುದ್ತ ಸರಿಯನದ್ತದ್ಲಿ.  ಮನನಾ ಸದ್ಸಾರನದ್ ಶ್ರೋ 
ಮರಿತಿಬೆಬೋಗೌಡ ರವರತ ನಮಾ ಸೆೆ ೋಹಿತ್ರತ. ಅವರತ ನಮಾ ಜೊತೆ ಶನಸಕರನಗಿದ್ುವರತ. ತನವೆೋ 
Parliamentary Systemನಲ್ಲಿ ಪರಶೆ್ೆೋತ್ುರವನತೆ ಸತಮನರತ ಒೆಂದ್ತ ಗೆಂಟೆ್ಯಲ್ಲಿ 
ಮತಗಿಸಬೆೋಕೆೆಂದ್ತ ಹೆೋಳಿದಿುೋರಿ. ಅದ್ಕನಕಗಿ ದ್ಯಮನಡಿ ಐದ್ತ ನಮಿಷ ಮನನಾ ಸಭನರ್ನಯಕರತ, 
ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷದ್ ರ್ನಯಕರತ, ಮನನಾ ಸಕನಾರದ್ ಮತಖ್ಾ ಸಚೋೆತ್ಕರತ, ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷದ್ ಮತಖ್ಾ 
ಸಚೆೋತ್ಕರತ ಮತ್ತು ರ್ನತನದ್ಳ (ಜನತನಾತಿೋತ್) ಪಕ್ಷದ್ Floor Leader ನನೆ ಕಚೆೋರಿಯ 
chamber ಗೆ ಬನೆ. ಏರ್ನದ್ರೂ ಒೆಂದ್ತ ತಿೋಮನಾನ ಮನಡೂೆೋರ್.  

(ಗೊೆಂದ್ಲ) 

ಶ್ರೋ ಎನ್್.ರವಿಕತಮನರ್:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ನಮಾ ಪರಶೆೆ ಮತಗಿಸಿ, ಅವರಿಗೆ 
ಸಮಯ ಕೊಡಿ. ಆಮೋಲೆ ತಿೋಮನಾನ ಮನಡಿ. 

ಶ್ರೋ ಶಶ್ೋಲ್ ಜಿ.ನಮೋಶ್:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ರ್ನವು ನಮಾ ಪರಶೆೆ ಕೆೋಳಲತ 
ಸಮಯ ಕೊಟತಟಬಿಡಿ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಈಗ ಸದ್ನವನತೆ ೧೦ ನಮಿಷಗಳ ಕನಲ ಮತೆಂದ್ೂಡತತಿುದೆುೋರೆ್. 

(ಸದ್ನವನತೆ ಮಧನಾಹೆ ೧೨ ಗೆಂಟ್ೆ ೫೪ ನಮಿಷದಿೆಂದ್ ೧೦ ನಮಿಷಗಳ ಕನಲ 
ಮತೆಂದ್ೂಡಲನಯಿತ್ತ) 
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(1165) 26.12.2022/1.30/ಹೆಚ್ವಿ:ಬಿಎನ್್ಎಸ್ 
(ಈ ಹೆಂತ್ದ್ಲ್ಲಿ ಮನನಾ ಸದ್ಸಾರತಗಳನದ್ ಶ್ರೋಯತತ್ರತಗಳನದ್ ಮರಿತಿಬೆಬೋಗೌಡ, ಪರಕನಶ್ 

ಕ.ೆರನಥೂೆೋಡ್್. ಯತ.ಬಿ.ವೆೆಂಕಟ್ೆೋಶ್, ಅಬತುಲ್ ರ್ಬನಬರ್, ಸಿ.ಎೆಂ.ಲ್ಲೆಂಗರ್ಣ ಇನೆತ್ರ ಸದ್ಸಾರತಗಳು 
ಸದ್ನದ್ ಬನವಿಯಳಗೆ ಧರಣಿ ನರತ್ರನಗಿದ್ುರತ) 

 
  ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ದ್ಯಮನಡಿ ಸದ್ನದ್ ಬನವಿಯಳಗಿರತವ ಎಲಿ ಸದ್ಸಾರತ ತ್ಮಾತ್ಮಾ 
ಸನಥನಗಳಿಗ ೆಮರಳಬೆೋಕೆೆಂದ್ತ ಕೆೋಳಿಕೊಳುಳತಿುದೆುೋರೆ್.  
 ಶ್ರೋ ಟಿ.ಎ.ಶರವರ್(ವಿಧನನಸಭೆಯಿೆಂದ್ ಚತರ್ನಯಿತ್ರನದ್ವರತ):- ಸರ್ನಾನಾ 
ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಉತ್ುರ ಕರ್ನಾಟಕ ಭನಗದ್ಲ್ಲಿ ಅಧಿವೆೋಶನ ನಡಯೆತತಿುರತವ ಹಿರೆ್ೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಉತ್ುರ 
ಕರ್ನಾಟಕದ್ ಅಭಿವೃದಿಿ ಮತ್ತು ಕತೆಂದ್ತ ಕೂೆರತೆಗಳ ಬಗೆೆ ಎರಡತ ದಿನಗಳ ಕನಲ ಚಚೆಾ 
ನಡಯೆಬೆೋಕೆೆಂದ್ತ ತನವು ಪತಿರಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೆೋಳಿಕೆ ಕೂೆಟಿಟರತವುದ್ನತೆ ರ್ನನತ ಓದಿದೆುೋರ್.ೆ ಈ ರಿೋತಿ 
ಸದ್ನದ್ ಸಮಯವನತೆ ವಾಥಾ ಮನಡತವುದ್ತ ಸಕನಾರಕೂಕ ಒಳೆಳಯದ್ಲಿ; ನಮಗೂ ಒಳಳೆಯದ್ಲಿ. 
ಸನವಾರ್ನಕವನಗಿ ಮನಧಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಬೋೆರೆಬೋೆರ ೆರಿೋತಿಯ ಚಚೆಾಗಳು ನಡಯೆತತಿುವೆ. ಆ ಹಿರೆ್ೆಲೆಯಲ್ಲಿ 
ತನವು ಮನನಾ ಉನೆತ್ ಶ್ಕ್ಷರ್ ಸಚಿವರಿಗೆ ಒೆಂದ್ತ ಕಿವಿ ಮನತ್ನತೆ ಹೋೆಳಿ ಈ ಸಮಸೆಾಯನತೆ 
ಇತ್ಾಥಾಗೊಳಿಸತವ ಹನದಿಯಲ್ಲಿ ಮನನಾ ಮರಿತಿಬೆಬೋಗೌಡರನತೆ ಕರದೆ್ತ, ಅಧಿಕನರಿಗಳ ಮಟಟದ್ಲ್ಲಿ 
ಒೆಂದ್ತ ಸಭ ೆ ನಡಸೆಿ ಈ ಪರಕರರ್ವನತೆ ಇತ್ಾಥಾಗೊಳಿಸಬೆೋಕೆೆಂದ್ತ ರ್ನನತ ತ್ಮಾಲ್ಲಿ ಮನವಿ 
ಮನಡತತಿುದೆುೋರ್.ೆ  
 ಡನ||ಸಿ.ಎನ್್.ಅಶಾತ್ಥ ರ್ನರನಯರ್(ಉನೆತ್ ಶ್ಕ್ಷರ್, ಮನಹಿತಿ ತ್ೆಂತ್ರಜ್ಞನನ ಮತ್ತು ಜೆೈವಿಕ 
ತ್ೆಂತ್ರಜ್ಞನನ, ವಿಜ್ಞನನ ಹನಗೂ ತ್ೆಂತ್ರಜ್ಞನನ ಹನಗೂ ಕೌಶಲನಾಭಿವೃದಿಿ ಸಚಿವರತ):- ಸರ್ನಾನಾ 
ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಮನನಾ ಸದ್ಸಾರತಗಳನತೆ ಕರಯೆಿಸಿ, ಒೆಂದ್ತ ಸಭೆಯನತೆ ನಡಸೆಿ, 
ಸನಧಕಬನಧಕಗಳನತೆ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಮತೆಂದಿನ ಕರಮ ತಗೆೆದ್ತಕೂೆಳಳಲನಗತವುದ್ತ.  
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 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಈಗ ಸದ್ನದ್ ಬನವಿಯಳಗಿರತವ ಎಲಿ ಸದ್ಸಾರತಗಳು ತ್ಮಾತ್ಮಾ 
ಸನಥನಗಳಿಗ ೆಮರಳಬೆೋಕತ. 

(ಈ ಹೆಂತ್ದ್ಲ್ಲಿ ಸದ್ನದ್ ಬನವಿಯಳಗೆ ಧರಣಿ ನರತ್ರನಗಿದ್ು ಎಲಿ ಮನನಾ ಸದ್ಸಾರತಗಳು 
ತ್ಮಾತ್ಮಾ ಸನಥನಗಳಿಗೆ ಮರಳಿದ್ರತ) 

 ಶ್ರೋ ಎನ್್.ರವಿಕತಮನರ್(ವಿಧನನಸಭೆಯಿೆಂದ್ ಚತರ್ನಯಿತ್ರನದ್ವರತ):- ಸರ್ನಾನಾ 
ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ನನೆ ಚತಕೆಕ ಗತರತತಿನ ಪರಶೆೆ ಸೆಂಖೆಾ:724ಅನತೆ ಮನನಾ ಆರೂೆೋಗಾ ಮತ್ತು 
ಕತಟತೆಂಬ ಕಲನಾರ್ ಸಚಿವರಿಗ ೆಕೆೋಳಿದೆು. ನನೆ ಮತ್ತು ಇನೆತ್ರ ಸದ್ಸಾರತಗಳ ಪರಶೆೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ುರವನತೆ 
ನೋಡಬೆೋಕನಗಿದ್ು ಹಿರೆ್ೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮನನಾ ಆರೂೆೋಗಾ ಮತ್ತು ಕತಟತೆಂಬ ಕಲನಾರ್ ಸಚಿವರತ ಸಮಯ 
ಮನಡಿಕೊೆಂಡತ ಈ ಸದ್ನಕೆಕ ಬೆಂದಿದ್ುರತ. ಈ ರಿೋತಿ ಯನರದೊೋ ತ್ಪಿಪಗೆ, ಬೆೋರ ೆಯನರೊೋ ರ್ನಲತಕ 
ರ್ನ ಸದ್ಸಾರಿಗೆ ತನವು ಬರ ೆಎಳೆಯತವುದ್ತ ಎಷತಟ ಸರಿ ಎನತೆವುದ್ತ ನನೆ ಪರಶೆೆಯನಗಿದೆ. ತನವು ಈ 
ದಿನದ್ ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಿ ಉತ್ುರಿಸತವ ಪರಶೆೆಗಳ ಪಟಿಟಯಲ್ಲಿ ಬನಕಿ ಉಳಿದಿರತವ ಪರಶೆೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ುರವನತೆ 
ಸದ್ನದ್ ಮತೆಂದ ೆಮೆಂಡಿಸಿದಿುೋರಿ. ಆದ್ರೆ, ರ್ನವು ಚತಕೆಕ ಗತರತತಿನ ಪರಶೆೆಯನತೆ ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಿ ಕೆೋಳಲೆೋ 
ಬೆೋಕನಗಿದೆ. ಅದ್ಕನಕಗಿ ತನವು ನಮಗೆ ಸೂಕು ಅವಕನಶವನತೆ ಒದ್ಗಿಸಿಕೊಡಬೋೆಕನಗಿದೆ. ಏಕೆೆಂದ್ರ,ೆ 
ರ್ನವು ಹನಕತವೆಂತ್ಹ ಪರಶೆೆಗಳು ಚತಕೆಕ ಗತರತತಿನ ಪರಶೆೆಗಳನಗಿ ಆಯ್ದಕಗೂೆಳುಳವುದೆೋ ಬಹಳ ಅಪರೂಪದ್ 
ಸೆಂಗತಿಯನಗಿದೆ. ಈ ದಿನ ರ್ನವು ಕೆೋಳಬೋೆಕನಗಿರತವ ಪರಶೆೆಗಳು ಸನವಾರ್ನಕರಿಗ ೆಮತ್ತು ಈ ರನರ್ಾಕೆಕ 
ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಿಟರತವ ಪರಶೆೆಗಳನಗಿವೆ. ಆ ಹಿರೆ್ೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನರೆ್ೂೆಬಬನಗೆ ಮನತ್ರವಲಿ ಯನರತ ಪರಶೆೆಗಳನತೆ 
ಕೆೋಳಿಲಿ ಅವರಿಗೂ ಸಹ ಮತೊುಮಾ ಪರಶೆೆ ಕೆೋಳುವುದ್ಕಕೆ ಅವಕನಶವನತೆ ಮನಡಿಕೊಡಬೆೋಕೆೆಂದ್ತ 
ತ್ಮಾಲ್ಲಿ ವಿನೆಂತಿಸತತಿುದುೆೋರೆ್.  
 ಶ್ರೋ ನರನಣಿ ಹರ್ಮೆಂತ್್ ರತದ್ರಪಪ(ಪದ್ವಿೋಧರರ ಕ್ಷೆೋತ್ರ):- ಸರ್ನಾನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, 
ಉತ್ುರ ಕರ್ನಾಟಕ ಭನಗದ್ಲ್ಲಿ ರ್ನವು ಅಧಿವೋೆಶನವನತೆ ನಡಸೆತತಿುದೆುೋವೆ. ಈ ಭನಗದ್ ರ್ಾಲೆಂತ್ 
ಸಮಸೆಾಗಳ ಬಗೆೆ ಚಚೆಾ ನಡಯೆಬೆೋಕನಗಿದ.ೆ  
 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಾ ಸದ್ಸಾರತಗಳು ಪಿೋಠಕಕೆ ಗೌರವವನತೆ ನೋಡದಿದ್ುರ,ೆ ಇರ್ನಾರಿಗೆ 
ಗೌರವವನತೆ ಕೊಡತತಿುೋರಿ? ಮನತ್ರ್ನಡತವುದ್ಕೆಕ ಅನತಮತಿಯನತೆ ಕೆೋಳಿ ಕೆೈಎತ್ತುವುದಿಲಿ. ಸತಮಾರ್ ೆ
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ಎದ್ತು ನೆಂತ್ತ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದ್ಕಕೆ ಇದೆೋನತ ವಿಧನನ ಪರಿಷತೆುೋ ಅಥವನ ಬೆೋರೋೆನತ? ಈ ಸದ್ನದ್ 
ಕನಯಾಕಲನಪಗಳನತೆ ರೆ್ೂೋಡತತಿುರತವ ರ್ನರತ ಏನತ ಹೆೋಳುತನುರೆ? ಇನತೆ ಮೋಲೆ ಪರಶೆ್ೆೋತ್ುರ 
ಅವಧಿಯನತೆ ರ್ನನತ ಇದೋೆ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ ನಡಸೆತತೆುೋರ್.ೆ ಒೆಂದ್ತ ಪರಶೆೆಗ ೆಐದ್ತ ನಮಿಷಗಳಿಗಿೆಂತ್ ಹೆಚತಿ 
ಸಮಯವನತೆ ತೆಗೆದ್ತಕೂೆೆಂಡರ ೆರ್ನನತ “ಮತಗಿಸಿ”್ಎೆಂದ್ತ ಹೆೋಳುತೆುೋರ್ೆ. ಆಗ ಮನನಾ ಸದ್ಸಾರತಗಳು 
ತ್ಮಾ ಮನತ್ತಗಳನತೆ ಮತಗಿಸಬೆೋಕತ. ಇಲಿದಿದ್ುರ ೆರ್ನನತ ಆ ಪರಶೆೆಯೆಂದ್ರ್ೆೆ ೋ ಮತಗಿಸಿ, ಪರಶೆ್ೆೋತ್ುರ 
ವೆೋಳೆಯನತೆ ಮತಕನುಯಗೊಳಿಸತತುೆೋರೆ್. ಉಳಿದಿರತವ ಪರಶೆೆಗಳು ಲನಾಪ್ಸ್ ಆದ್ರ ೆ ಅದ್ಕೆಕ ರ್ನನತ 
ರ್ವನಬನುರನಲಿ. ಎಲಿರೂ ಸಹಕನರವನತೆ ನೋಡಿದ್ರ ೆ ಮನತ್ರ ಈ ಸದ್ನವನತೆ ನಡಸೆತವುದ್ಕೆಕ 
ಸನಧಾವನಗತತ್ುದೆ. ಪನಲ್ಲಾಮೆಂಟ್ನ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಶೆ್ೆೋತ್ುರ ಅವಧಿಯನತೆ ನಡಸೆಬೆೋಕೆೆಂದ್ತ 
ತನವೆಲಿರೂ ಬಹಳಷತಟ ಬನರಿ ಮನತ್ರ್ನಡಿದಿುೋರಿ. ಆ ರಿೋತಿ ಸದ್ನವನತೆ ನಡಸೆತವುದ್ಕೆಕ ಹೂೆೋದ್ರ ೆಒಬಬ 
ಸದ್ಸಾರೂ ಸಹ ಸಹಕನರವನತೆ ನೋಡದಿದ್ುರ ೆಹೆೋಗ?ೆ ಇದ್ತ ಹಿರಿಯರ ಮರ್ ೆಆಗಿರತವುದ್ರಿೆಂದ್ ಅದ್ರ 
ಗೌರವಕಕೆ ತ್ಕಕೆಂತೆ ನಡದೆ್ತಕೂೆಳಳಬೆೋಕನಗತತ್ುದ.ೆ  

ಮನನಾ ರವಿಕತಮನರ್ರವರೋೆ, ಅದ್ತ ಯನವ ಪರಶೆೆಯ್ದೆಂದ್ತ ತನವು ಬರೆದ್ತಕೂೆಡಿ 
ರೆ್ೂೋಡೊೋರ್. ಈಗ ಮನನಾ ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷದ್ ರ್ನಯಕರತ ನಯಮ 59ರ ಬಗೆೆ ಪರಸನುವಿಕ 
ಭನಷರ್ವನತೆ ಮನಡಬೋೆಕತ.  
 ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರಸನದ್್:- ಸರ್ನಾನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಮನನಾ ಪರಕನಶ್ ಹತಕೆಕೋರಿಯವರತ 
ಒೆಂದ್ತ ವಿಚನರದ್ ಬಗೆೆ ಒೆಂಡೆರಡತ ನಮಿಷ ಮನತ್ರ್ನಡಬೆೋಕೆೆಂದ್ತ ಬಯಸತತಿುದನುರ.ೆ ಅವರ ವಿಚನರ 
ಪರಸನುಪವನದ್ ನೆಂತ್ರ. ರ್ನನತ ಮನತ್ರ್ನಡತತುೆೋರೆ್.  
 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಆಯಿತ್ತ. ಮನನಾ ಪರಕನಶ್ ಹತಕೆಕೋರಿಯವರೆೋ, ಒೆಂದರೆಡತ ನಮಿಷಗಳ 
ಕನಲ ಮನತ್ರ್ನಡಿ. 
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ಐ)ವಿಷಯ:- ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುನ ಶನಸಕರತಗಳ ಕೆ್ಷೋತನರಭಿವೃದಿಿ 
                  ನಧಿಯನತೆ ಹೆಚಿಿಸತವ ಬಗೆೆ.  

  ----  
 ಶ್ರೋ ಪರಕನಶ್ ಬನಬರ್ಣ ಹತಕೆಕೋರಿ(ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್ಷೆೋತ್ರ):- ಸರ್ನಾನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಈ ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಿ 
ರ್ನವು ಸತಮನರತ 75 ರ್ನ ಸದ್ಸಾರಿದುೆೋವೆ. ಅವರತಗಳ ಪೆೈಕಿ ಸತಮನರತ 58 ರ್ನ ಸದ್ಸಾರತಗಳು 
ಪಕ್ಷಭೆೋದ್ ಮರತೆ್ತ ಮನನಾ ಮತಖ್ಾಮೆಂತಿರಗಳಿಗೂೆೆಂದ್ತ ಮನವಿಯನತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆುೋವೆ.  

ಸರ್ನಾನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ವಿಧನನಸಭೆಯ ಸದ್ಸಾರತಗಳಿಗ ೆ 25 ಕೊೋಟಿಯಿೆಂದ್ 50 
ಕೊೋಟಿ ರೂಪನಯಿಗಳಷತಟ ಅನತದನನವನತೆ ನೋಡಲನಗತತಿುದೆ. ಅದ್ರೆಂತ ೆ ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುನ 
ಸದ್ಸಾರಿಗೂ ಸಹ 25 ಕೊೋಟಿ ರೂಪನಯಿಗಳ ಅನತದನನವನತೆ ನೋಡಬೆೋಕೆೆಂದ್ತ ಸರ್ನಾನಾ 
ಮತಖ್ಾಮೆಂತಿರಗಳಲ್ಲಿ ಹೋೆಳಿಕೊೆಂಡಿದೆುೋವೆ. ಮನನಾ ಮತಖ್ಾಮೆಂತಿರಗಳು ಉದನರವನಗಿ ಎಲಿ 
ಇಲನಖಗೆಳಿಗೂ ಅನತದನನವನತೆ ನೋಡತತಿುದನುರ.ೆ ಈ ಸಕನಾರ ನನೆ 38 ವಷಾಗಳ ರನರ್ಕಿೋಯ 
ಅನತಭ್ವದ್ಲ್ಲಿ ಎಲಿ ಇಲನಖೆಗಳನತೆ ಅಭಿವೃದಿಿಪಡಿಸಲತ ಎಷೂೆಟೆಂದ್ತ ಧನರನಳವನಗಿ ಹರ್ ನೋಡತತಿುದೆ. 
ಉದನಹರಣೆಗ ೆ ಹೆೋಳಬೆೋಕನದ್ರೆ, ಶ್ಕ್ಷರ್ ಇಲನಖ,ೆ ವೆೈದ್ಾಕಿೋಯ ಶ್ಕ್ಷರ್ ಇಲನಖೆ ಮತ್ತು ಗೃಹ 
ಇಲನಖಗೆಳಿಗೆ ಹೆಚಿಿನ ಅನತದನವನತೆ ಕೊಟತಟ ಒಳೆಳಯ ಕೆಲಸವನತೆ ಮನಡತತಿುದನುರ.ೆ ನಮಾ ಮತ್ಕ್ಷೆೋತ್ರದ್ 
ವನಾಪಿುಗೆ ಮೂರತ ಜಿಲೆಿಗಳು ಬರತತ್ುವೆ. ಆ ಮೂರತ ಜಿಲೆಿಗಳ ರ್ನರತ,್್“ಮನನಾ ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುನ 
ಸದ್ಸಾರೆೋ ನಮಗೆ ಶನಲನ ಕಟಟಡ ನಮನಾರ್ಕೆಕ ಅನತದನನವನತೆ ನೋಡಿ, ದೆೋವಸನಥನ ನಮನಾರ್ಕಕೆ 
ಹರ್ವನತೆ ನೋಡಿ ಮತ್ತು ರಸುೆ ಅಭಿವೃದಿಿಗನಗಿ ಹರ್ವನತೆ ನೋಡಿ”್ಎೆಂದ್ತ ನಮಾನತೆ ಕೆೋಳುತನುರೆ. ತ್ಮಗೆ 
ಮನನಾ ಮತಖ್ಾಮೆಂತಿರಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಬಹಳ ಒಳಳೆಯ ಸೆಂಬೆಂಧವಿದ.ೆ ತನವು ಈ ಬಗೆೆ ಮನನಾ 
ಮತಖ್ಾಮೆಂತಿರಗಳಿಗೆ ಶ್ಫನರಸತಸ ಮನಡಬೋೆಕೆೆಂದ್ತ ಕೆೋಳಿಕೂೆಳುಳತಿುದುೆೋರೆ್. ಮನನಾ ಸಭನರ್ನಯಕರತ 
ಮನನಾ ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷದ್ ರ್ನಯಕರತಗಳಲ್ಲಿ ಸಹ ರ್ನನತ ವಿನೆಂತಿಯನತೆ ಮನಡತತಿುದೆುೋರೆ್. ತನವುಗಳು 
ಇದ್ರ ರ್ವನಬನುರಿಯನತೆ ತೆಗೆದ್ತಕೂೆೆಂಡತ ಈ ಸದ್ನ ಮತಗಿಯತವುದ್ರೂೆಳಗೆ ಅೆಂದ್ರೆ, 
ದಿರ್ನೆಂಕ:30.12.2022ರೂೆಳಗೆ ನಮಗೆ 25 ಕೊೋಟಿ ರೂಪನಯಿಗಳನತೆ ನಮಾ ಕ್ಷೋೆತ್ರಗಳ 
ಅಭಿವೃದಿಿಗನಗಿ ಕೂೆಡಿಸಬೆೋಕೆೆಂದ್ತ ಕೆೋಳಿಕೂೆಳುಳತಿುದೆುೋರೆ್. ಆ ಕ್ಷೆೋತ್ರದ್ ಮನನಾ ವಿಧನನಸಭೆಯ ಶನಸಕರ 
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ಗಮನಕಕೆ ತ್ೆಂದ್ತ ನಮಾ ಕ್ಷೆೋತ್ರದ್ ಅಭಿವೃದಿಿಗನಗಿ ಅನತದನನವನತೆ ವೆಚಿ ಮನಡತತೆುೋವ.ೆ ಮನನಾ 
ಸಭನರ್ನಯಕರತ 25 ಕೊೋಟಿ ರೂಪನಯಿಗಳ ಅನತದನನವನತೆ ಕೊಡತತೆುೋವೆೆಂದ್ತ ಒಪಿಪಕೂೆೆಂಡರ,ೆ  
ರ್ನವಲೆಿ ಸತಮಾರ್ ೆಕತಳಿತ್ತಬಿಡತತೆುೋವೆ. ಈ ವಿಷಯದ್ ಪರವನಗಿ ಪಕ್ಷನತಿೋತ್ವನಗಿ ಸತಮನರತ 58 ರ್ನ 
ಸದ್ಸಾರತ ಸಹಿ ಮನಡಿದೆುೋವೆ. ತನವು ಮನನಾ ಮತಖ್ಾ ಮೆಂತಿರಗಳೂೆೆಂದಿಗೆ ಮನತ್ರ್ನಡಿ ಇದ್ಕೆಕ 
ಅನತಮತಿಯನತೆ ಕೂೆಡಿಸಬೆೋಕೆೆಂದ್ತ ತ್ಮಾಲ್ಲಿ ಸವಿನಯವನಗಿ ಪನರಥಾರ್ ೆಮನಡಿಕೊಳುಳತಿುದುೆೋರೆ್.  
 ಶ್ರೋ ಅಬತುಲ್ ರ್ಬನಬರ್:- ಸರ್ನಾನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ತನವೆೋ ಮಧಾಸಿಥಕಯೆನತೆ ವಹಿಸಿ, 
ಅರ್ನಾಯವನಗಿರತವುದ್ನತೆ ಸರಿಪಡಿಸಬೆೋಕೆೆಂದ್ತ ತ್ಮಾಲ್ಲಿ ಕೆೋಳಿಕೊಳುಳತುೆೋರೆ್.  
 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಾ ಸಭನರ್ನಯಕರೋೆ, ಇದ್ತ ಎಲಿರ ಒಟತಟ ಅಭಿಪನರಯವನಗಿದ.ೆ 
ತನವು ಮನನಾ ಮತಖ್ಾಮೆಂತಿರಗಳೊೆಂದಿಗೆ ಈ ವಿಚನರವನತೆ ಪರಸನುಪ ಮನಡತವುದ್ಕೆಕ ಸಮಯವನತೆ 
ತೆಗೆದ್ತಕೂೆೆಂಡತ ಒೆಂದ್ತ ಸಭೆಯನತೆ ನಡಸೆಿ, ಆ 58 ರ್ನರ ಪೆೈಕಿ 4-5 ರ್ನರನತೆ ಕರದೆ್ತ, ಒೆಂದ್ತ 
ತಿೋಮನಾನವನತೆ ತೆಗೆದ್ತಕೂೆಳಿಳ. ಅವರತ ತ್ೆಂದಿರತವೆಂತ್ಹ ಪರಸನುವರೆ್ಗ ೆಎಲಿ ಮನನಾ ಸದ್ಸಾರತಗಳ 
ಒಪಿಪಗೆ ಇದೆಯ್ದೆಂದ್ತ ರ್ನನತ ಭನವಿಸತತೆುೋರೆ್. ಅದ್ಕನಕಗಿ ತನವು ಮನನಾ ಮತಖ್ಾಮೆಂತಿರಗಳ ಜೊತಗೆೆ 
ಒೆಂದ್ತ ಸಭ ೆಕರದೆ್ತ ಈ ವಿಚನರ ಪರಸನುಪ ಮನಡಿ.  
 ಶ್ರೋ ಅರಗ ಜ್ಞನರೆ್ೋೆಂದ್ರ(ಗೃಹ ಸಚಿವರತ):- ಸರ್ನಾನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ತನವು ಮತ್ತು ಮನನಾ 
ಸಭನರ್ನಯಕರತ, ಮನನಾ ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷದ್ ರ್ನಯಕರತ ಈ ಬಗೆೆ ಮನನಾ ಮತಖ್ಾಮೆಂತಿರಗಳ ಜೊತೆಗೆ 
ಮನತ್ರ್ನಡಿ. ಆದ್ರೆ,್ “ಮನನಾ ಮತಖ್ಾಮೆಂತಿರಗಳು ಉದನರವನಗಿ ಎಲಿ ಇಲನಖಗೆಳಿಗೂ 
ಅನತದನನವನತೆ ನೋಡತತಿುದನುರ.ೆ ನನೆ 38 ವಷಾಗಳ ರನರ್ಕಿೋಯ ಅನತಭ್ವದ್ಲ್ಲಿ ಇಷೂೆಟೆಂದ್ತ 
ಧನರನಳವನಗಿ ಎಲಿ ಇಲನಖಗೆಳನತೆ ಅಭಿವೃದಿಿಪಡಿಸಲತ ಈ ಸಕನಾರ ಹರ್ ನೋಡಿದೆ”್ ಎನತೆವ 
ಮನತ್ನತೆ ಮನನಾ ಪರಕನಶ್ ಹತಕೆಕೋರಿಯವರತ ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷದ್ಲ್ಲಿದ್ುರೂ ಮತಕು ಕೆಂಠದಿೆಂದ್ 
ಹೊಗಳಿದನುರ.ೆ ಒೆಂದ್ತ ಸಕನಾರ ಒಳೆಳಯ ಕೆಲಸ ಮನಡಿದನಗ ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷದ್ಲ್ಲಿದ್ತುಕೂೆೆಂಡತ ಅದ್ನತೆ 
“ಒಳೆಳಯದ್ತ”್ ಎೆಂದ್ತ ಹೋೆಳುವುದ್ಕೆಕ ಒೆಂದ್ತ ಮನನಸಿಕತ ೆ ಬೆೋಕನಗತತ್ುದ.ೆ ಅದ್ಕನಕಗಿ ಅವರಿಗೆ 
ಹೃತ್ೂಪವಾಕವನಗಿ ಅಭಿನೆಂದ್ರೆ್ಗಳನತೆ ಸಲ್ಲಿಸತತಿುದುೆೋರೆ್. ಈ ಸಕನಾರದ್ಲ್ಲಿ ನಡದೆಿರತವ ಅಭಿವೃದಿಿ ಕಲೆಸ 
ಕನಯಾಗಳನತೆ ಅವರತ ಗಮನಸಿದನುರ,ೆ ಆ ಹಿನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತ್ಮಾ ಅಭಿಪನರಯವನತೆ ವಾಕುಪಡಿಸಿದನುರ.ೆ 
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ಮನನಾ ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷದ್ ರ್ನಯಕರತ ಸಹ ಗಮನಸಿದನುರ.ೆ ಆದ್ರೆ, ಅವರತ ಅದ್ನತೆ ವಾಕುಪಡಿಸತತಿುಲಿ; 
ಮನಸಿಸನಲ್ಲಿಯ್ದೋ ಇಟತಟಕೂೆೆಂಡಿದನುರೆ. 
 ಶ್ರೋ ಪರಕನಶ್ ಬನಬರ್ಣ ಹತಕೆಕೋರಿ:- ಸರ್ನಾನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಪಕ್ಷನತಿೋತ್ವನಗಿ  ಎಲಿ 
ಸದ್ಸಾರತಗಳು ಸಹಿ ಮನಡಿ ಮನವಿಪತ್ರವನತೆ ಕೊಟಿಟದೆುೋವೆ.  
 ಶ್ರೋ ಟಿ.ಎ.ಶರವರ್:- ಸರ್ನಾನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಮನನಾ ಪರಕನಶ್ ಹತಕೆಕೋರಿಯವರತ 
ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷದ್ಲ್ಲಿದ್ತು ಅಭಿನೆಂದ್ರೆ್ಗಳನತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದನುರೆೆಂದ್ತ ಮನನಾ ಗೃಹ ಸಚಿವರತ ಹೆೋಳುತಿುದನುರ.ೆ 
ಇನೂೆ ದೊಡಡ ಮಟಟದ್ಲ್ಲಿ ಅಭಿನೆಂದ್ರೆ್ಗಳು ದೂೆರಯೆಬೆೋಕನದ್ರೆ, ಈ ಸಕನಾರ ಶನಸಕರ 
ಕ್ಷೆೋತನರಭಿವೃದಿಿ ನಧಿಯನತೆ ಹೆಚತಿ ಮನಡಬೆೋಕೆೆಂದ್ತ ರ್ನನತ ಕೆೋಳಿಕೂೆಳುಳತಿುದೆುೋರ್ೆ.  
  ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರಸನದ್್(ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷದ್ ರ್ನಯಕರತ):- ಸರ್ನಾನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, 
ಮನನಾ ಗೃಹ ಸಚಿವರತ  “ಮನನಾ ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷದ್ ರ್ನಯಕರತ ಸಹ ಗಮನಸಿದನುರ.ೆ ಆದ್ರೆ, ಅವರತ 
ಅದ್ನತೆ ವಾಕುಪಡಿಸತತಿುಲಿ, ಮನಸಿಸನಲ್ಲಿಯ್ದೋ ಇಟತಟಕೂೆೆಂಡಿದನುರೆ”್ ತನವು ಅವಕನಶವನತೆ ಕೊಟಟರೆೋ 
ಬಹಳಷಿಟದೆ ಹೋೆಳುವುದ್ಕೆಕ, ಮನತ್ರ್ನಡತವುದ್ಕೆಕ ನನೆ ಅಭ್ಾೆಂತ್ರವೋೆನತ ಇಲಿ.  ಅವರತ ಹೆೋಳಿದ್ 
ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ ರ್ನನತ ಹೆೋಳುವುದ್ಕೆಕ ಸನಧಾವನಗತತಿುಲಿ ಅಷಟೆೋ.  
 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಾ ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷದ್ ರ್ನಯಕರೋೆ, ಈಗ ನಯಮ 59ರ ಮೋಲ ೆ
ಮನತ್ರ್ನಡಿ.  
 
04. ನಯಮ 59ರ ಮೋರೆಗೆ ನಲತವಳಿ ಸೂಚರೆ್ ಮೆಂಡಿಸಲತ ಅನತಮತಿ ಕೊೋರಿ ಪರಸನುವ 

ವಿಷಯ: ದ್ಕ್ಷಿರ್ ಕನೆಡ ಜಿಲೆಿಯಲ್ಲಿ ಕನನೂನತ ಸತವಾವಸಥೆ ಹದ್ಗೆಟಿಟರತವ ಬಗೆೆ.  
                  --- 

      ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕ.ೆಹರಿಪರಸನದ್್(ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷದ್ ರ್ನಯಕರತ):- ಸರ್ನಾನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, 
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುನ ಕನಯಾವಿಧನನ ಹನಗೂ ನಡವಳಿಕೆಯ ನಯಮಗಳ 59ರೆ್ೋ 
ನಯಮದ್ ಮೋರಗೆ ೆ ಪರಸಕು ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುನ ಅಧಿವೆೋಶನದ್ಲ್ಲಿ ಪರಸನುಪಿಸಲತ ಈ ಕಳೆಕೆಂಡ 
ವಿಷಯದ್ ಬಗೆೆ ನಲತವಳಿ ಸೂಚರೆ್ಯನತೆ ಕೊಡತತಿುದೆುೋರ್ೆ; 
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 ಸರ್ನಾನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ದ್ಕ್ಷಿರ್ ಕನೆಡ ಜಿಲೆಿಯ ಪತತ್ೂುರಿನ ಕನಣಿಯೂರಿನಲ್ಲಿ 
ರೆ್ಲೆಸಿರತವ ಉಪವಲಯ ಅರಣನಾಧಿಕನರಿ ಶ್ರೋ ಸೆಂಜಿೋವ ಪೂಜನರಿ ಅವರತ ಕತಟತೆಂಬ ಸಮೋತ್ ರನತಿರ 
ಮಲಗಿ ನದಿರಸತತಿುದ್ು ವೆೋಳೆ ಮರ್ೆಯ ಅೆಂಗಳದ್ಲ್ಲಿ 15 ರಿೆಂದ್ 20 ರ್ನರಿದ್ು ತ್ೆಂಡವು ಕೆೈಬನೆಂಬತಗಳನತೆ 
ಸಿಡಿಸಿ ಅವನಚಾ ಶಬಿಗಳಿೆಂದ್ ನೆಂದಿಸಿ ಕೊಲೆ ಬೆದ್ರಿಕ ೆಹನಕಿರತವ ರ್ಟರ್ ೆನಡದೆಿರತತ್ುದೆ.  
 ಸದ್ರಿಯವರತ ಈ ಸೆಂಬೆಂಧ ಪೊಲ್ಲೋಸರಿಗ ೆದ್ೂರತ ನೋಡಿದ್ತು, ಗೃಹ ಸಚಿವರಿಗ ೆಪತ್ರವನತೆ 
ಸಹ ಬರೆದಿರತತನುರ.ೆ ಉಪ ವಲಯ ಅರಣನಾಧಿಕನರಿ ಸೆಂಜಿೋವ ಪೂಜನರಿಯವರತ ಭ್ರ್ರೆ್ ಹನಗೂ 
ಭ್ರ್ಕರ ವಿರತದ್ಿ ಸನಮನಜಿಕ ಜನಲತನರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹಿೆಂದ್ೂ ಧನಮಿಾಕ ಭನವರೆ್ಗ ೆಧಕೆಕ ತ್ರತವ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ 
ಲೆೋಖ್ನಗಳನತೆ ಪರಕಟಿಸಿರತವುದನಗಿ ಆರೂೆೋಪಿಸಿ, ಅವರ ವಿರತದ್ಿ ಕೂಡಲೋೆ ಕನನೂನತ ಕರಮ 
ಕೆೈಗೊಳುಳವೆಂತೆ ಕೆಲವು ಹಿೆಂದ್ೂ ಸೆಂರ್ಟರ್ಗೆಳ ರೆ್ೋತ್ೃತ್ಾದ್ಲ್ಲಿ ಪರತಿಭ್ಟರೆ್ ನಡಸೆಿದ್ುವು. ಸಕನಾರ 
ಆರೂೆೋಪಿಗಳ ವಿರತದ್ಿ ಕರಮ ಕೆೈಗೊಳಳದೆ ಗೂೆಂಡನಗಳಿಗ ೆಸಹಕನರ ನೋಡಿರತವುದ್ತ ವರದಿಯನಗಿರತತ್ುದ.ೆ  
 ಹನಗೆಯ್ದೋ, ದ್ಕ್ಷಿರ್ ಕನೆಡ ಜಿಲೆಿಯ ಸತರತ್ಕಲ್ನ ಕೃಷನಣಪತರದ್ಲ್ಲಿ “ಲತಿೋಫನ ಸೂೆಟೋರ್”್
ನಡಸೆತತಿುದ್ು ರ್ಲ್ಲೋಲ್ ಎನತೆವ ವಾಕಿುಯ ಮೋಲೆ ಕಲೆವು ದ್ತಷಕಮಿಾಗಳು ಚೂರಿ ಇರಿದ್ತ ಸನವಿಗೆ 
ಕನರರ್ವನಗಿರತವ ಪರಕರರ್ ರ್ರತಗಿದ್ತು, ಇೆಂತ್ಹ ಪತನರನವತಿಾತ್ ಶನೆಂತಿ ಕದ್ಡತವ ರ್ಟರ್ೆಗಳಿೆಂದ್ 
ದ್ಕ್ಷಿರ್ ಕನೆಡ ಜಿಲೆಿಯಲ್ಲಿ ಕನನೂನತ ಮತ್ತು ಸತವಾವಸೆಥ ಸೆಂಪೂರ್ಾ ಹದ್ಗೆಟಿಟದ್ತು ಸಕನಾರದ್ 
ನಡವೆಳಿಕೆಗಳನತೆ ರ್ನವು ಖ್ೆಂಡಿಸತತೆುೋವೆ. ಈ ವಿಷಯವು ಸನವಾರ್ನಕವನಗಿ ಮಹತ್ಾವನಗಿರತವುದ್ರಿೆಂದ್ 
ದಿರ್ನೆಂಕ:26.12.2022ರೆಂದ್ತ ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಿ ಪರಸನುಪಿಸಲತ ನಯಮ 59ರಡಿಯಲ್ಲಿ ನಲತವಳಿ 
ಸೂಚರೆ್ಯನತೆ ನೋಡತತಿುದೆುೋವೆ.  
              (ಮತೆಂದ್ತವರಿದಿದ)ೆ 
(1166)  26.12.2022  1.40 ಪಿಕೆ:ಜಿಆರ್ 

ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕ.ೆ ಹರಿಪರಸನದ್್:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಯನರನದ್ರೂ ಸರಿ ಧನಮಿಾಕ 
ಭನವರೆ್ಗಳಿಗ ೆ ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಟೆಂತೆ ಧಕೆಕ ತ್ರತವೆಂತ್ಹ ಮನತ್ತಗಳರ್ನೆಡಿದ್ುರೆ ಅವರ ಬಗೆೆ ದ್ೂರತ 
ಕೊಡಲ್ಲ, ನೆಂತ್ರ ಕನನೂನನ ಪರಕನರ ಕರಮ ತೆಗೆದ್ತಕೊಳಳಲ್ಲ; ಅದ್ಕೆಕ ನಮಾ ಅಭ್ಾೆಂತ್ರವೋೆನೂ ಇಲಿ.  



ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನ ಪರಿಷತ್ತು                    26-12-೨೦೨೨                                      92                        

  ತಿದ್ತುಪಡಿಯನಗದ್ ಪರತಿ/Unedited copy, ರ್ನಾಯನಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವನ ಪತಿರಕನ ಪರಕಟಣೆಗನಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಕೂಡದ್ತ 
 

   

ಆದ್ರೆ, ಅೆಂಥವರ ಮರ್ಯೆ ಹೊರಗ ೆಬನೆಂಬ್ ಹನಕಿ, ರನತೊರೋ-ರನತಿರ ಬೆದ್ರಿಕೆ ಹನಕತವುದ್ತ ತ್ಪತಪ.  
ಅವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿರತವ ಪೊಲ್ಲೋಸ್ ಅಧಿಕನರಿಗಳು, ನೋವು ಕೊಟಿಟರತವ ದ್ೂರನತೆ ವನಪಸತಸ ತೆಗೆದ್ತಕೂೆಳಿಳ, 
ವನಪಸತಸ  ತೆಗೆದ್ತಕೂೆಳಳದೋೆ ಹೊೋದ್ರ ೆ ನಮಾ ಮೋಲೆಯ್ದೋ ಕೆೋಸ್ ಬತಕ್ ಮನಡತತೆುೋವ ೆ ಎೆಂದ್ತ 
ಹೆೋಳುತನುರ.ೆ  ಇದ್ತ ಬಹಳ ಗೆಂಭಿೋರವನದ್ ವಿಚನರ.  ದ್ಕ್ಷಿರ್ ಕನೆಡ ಜಿಲೆಿಯಲ್ಲಿ ಇೆಂಥದ್ತು 
ನರೆಂತ್ರವನಗಿ, ಸತ್ತ್ವನಗಿ ನಡಯೆತತ್ುಲೆೋ ಇದೆ.  ಕೆಲವು ಗೂೆಂಡನಗಳ ಕನರರ್ದಿೆಂದ್ ಧನಮಿಾಕ 
ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕೊಲೆಗಳು ಆಗತತಿುವೆ.  ಶ್ವಮಗೆದ್ಲ್ಲಿ ಇೆಂತ್ಹ ಒೆಂದ್ತ ಪರಕರರ್ ನಡದೆನಗ ಒಬಬ ಮೆಂತಿರ, 
ಸಕೆ್ಷನ್್ ೧೪೪ ಇದನುಗಲೂ ಮರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಪನಲೂೆೆೆಂಡಿದ್ುರತ; ಲೂಟಿ ಆಯಿತ್ತ.  ಯನರತ ಲೂಟಿ 
ಮನಡಿದ್ುರೂೆೋ ಅವರ ಮೋಲೆ ಸಕೆ್ಷನ್್ ೧೦೭ ಹನಕಲನಯಿತ್ತ, ತ್ಹಸಿೋಲನುರರನತೆ ಕರಸೆತವೆಂತ್ಹ 
ಕೆಲಸವನಯಿತ್ತ.  ಬನಕಿಯವರ ಮೋಲೆ ಯತಎಪಿಎ (Unlawful್Activities್ (Prevention)್
Act)್್ಆಯಿತ್ತ.್್ಹತಬಬಳಿಳಯಲ್ಲಿ್ರ್ಟರೆ್ಯನದನಗಲೂ್ಯತಎಪಿಎ್ಆಯಿತ್ತ.್್ ್ದ್ಕ್ಷಿರ್್ ಕನೆಡದ್ಲ್ಲಿ್
ಎಷತಟ್ಯತಎಪಿಎ್ಮನಡಿದಿುೋರಿ?್್ಯನವುದೆೋ್ಧಮಾದ್ವರತ್ಕೂೆಲೆ್ಮನಡಿರಲ್ಲ್ಇೆಂತ್ಹ್ಕೂೆಲೆಗಳನತೆ್
ಮನಡಿದನಗ್ಎಲಿರ್ಮೋಲೂ್ಯತಎಪಿಎ್ಹನಕಬೆೋಕತ.್ ್ಪಕ್ಷನತಿೋತ್ವನಗಿ,್ಜನತನಾತಿೋತ್್ಸೆಂವಿಧನನ್
ಹೊೆಂದಿರತವ್ ರ್ನವು್ ಎಲಿರನೂೆ್ ಸಮನನವನಗಿ್ ಕನರ್ತವ್ ಭನವರೆ್್ ಬರಬೆೋಕತ.್ ್ ಪೊಲ್ಲೋಸರತ್
ಸಕನಾರದ್್ ಒತ್ುಡದಿೆಂದ್್ ಕೆೈಕಟಿಟ್ ಕತಳಿತ್ತಕೂೆೆಂಡರ್ೆ ಇೆಂತ್ಹ್ ಅರೆ್ೋಕ್ ಕೊಲೆಗಳನತೆ್
ರೆ್ೂೋಡಬೆೋಕನಗತತ್ುದೆ.್ ್ ಹೊೋದ್್ ಸಲದ್್ ಚತರ್ನವಣ್ೆ ನಡದೆನಗ್ ಪರೋೆಶ್್ಮೋಸು್ ಕೆೋಸ್ನಲ್ಲಿ್ ದೊಡಡ್
ಅವನೆಂತ್ರವನಯಿತ್ತ.್ ್ ಆದ್ರೆ್ ಇವತ್ತು್ ಅದ್ಕೆಕ್ ಬಿ್ ರಿಪೊೋಟ್ಾ್ ಮನಡಿದನುರ.ೆ್ ್ ಕೆೋವಲ್ ಒೆಂದ್ತ್
ಧಮಾಕಕೆ್ ಸಿೋಮಿತ್ವನಗಿ್ ಮನತ್ರ್ ಕನನೂನತ;್ ಇರ್ೂೆೆೆಂದ್ತ್ ಧಮಾದ್ವರಿಗೆ್ ಇಲಿ್ ಎನತೆವುದ್ತ್
ಆಗಬನರದ್ತ.್್ಈ್ಕತರಿತ್ತ್ಸಪಷಟವನಗಿ್ಮನನಾ್ಗೃಹ್ಮೆಂತಿರಗಳು್ಮತ್ತು್ಮನನಾ್ಮತಖ್ಾಮೆಂತಿರಗಳು್
ಹೆೋಳಬೆೋಕನಗತತ್ುದೆ.್ ್ ಮನನಾ್ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ,್ ಈ್ ವಿಷಯವನಗಿ್ ಕೂಲೆಂಕಷವನಗಿ್ ಚಚೆಾ್
ಮನಡತವುದ್ಕೆಕ್ಅವಕನಶ್ಮನಡಿಕೊಡಬೆೋಕೆೆಂದ್ತ್ಕೆೋಳಿಕೊಳುಳತೆುೋರೆ್.್ 

 ಶ್ರೋ ಕೊೋಟ ಶ್ರೋನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, 
ಮನನಾ ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷದ್ ರ್ನಯಕರತ ನಯಮ ೫೯ರ ಅಡಿ  ತ್ೆಂದಿರತವೆಂತ್ಹ ವಿಷಯದ್ ಬಗೆೆ ಚಚಾೆ 
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ಮನಡಲತ ಸಕನಾರ ಮತಕುವನಗಿದೆ. ಅದ್ರ ಬಗೆೆ ಯನವುದೆೋ ಅರೂೆೋಪಗಳನತೆ ಮನಡಿದ್ರೂ ಸಕನಾರ  
ಅದ್ಕೆಕ ಸೂಕು ಉತ್ುರ  ಕೂೆಡತತ್ುದ;ೆ ಸಕನಾರ ಪನರದ್ಶಾಕವನಗಿದೆ.  ಯನವುದೆೋ ಆರೂೆೋಪಿಗಳ ಮೋಲೆ 
ಸಕನಾರ ರಿಯನಯಿತಿಯನತೆ ಕೊಟಿಟಲಿ.  ಎಲಿರ ಮೋಲೆ ಕರಮ ಕೈೆಗೂೆಳುಳತೆುೋವ.ೆ  ಆದ್ುರಿೆಂದ್ ನಯಮ 
೫೯ರ ಅಡಿ ಕೂೆಟಿಟರತವ ಈ ವಿಷಯವನತೆ ಮನಪಾಡಿಸಿ ನಯಮ ೬೮ರ ಅಡಿ ತ್ೆಂದ್ರೆ ಎಲಿರಿಗೂ 
ಮತಕುವನಗಿ ಚಚೆಾ ಮನಡಲತ ಅವಕನಶ ಸಿಗತತ್ುದೆ. 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಈಗನಗಲೆೋ ನಮಾದ್ತರಿಗೆ ಕನ್್ವಟ್ಾ ಆಗಿ ನಯಮ ೬೮ರ ಅಡಿ 
ಚಚೆಾಗ ೆತೆಗೆದ್ತಕೊಳಳಬೋೆಕನದ್ ೩ ವಿಷಯಗಳು ಇವೆ.  ಆದ್ಕನರರ್ ಪರಸತುತ್ ವಿಷಯವನತೆ ನಯಮ 
೩೩೦ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದ್ತಕೊಳುಳತೆುೋರ್ೆ.  ಆಗ ಎಲನಿ ಸದ್ಸಾರಿಗೆ ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಅವಕನಶವನಗತತ್ುದೆ. 

ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕ.ೆ ಹರಿಪರಸನದ್್:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ನಯಮ ೩೩೦ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 
ಎಲಿರಿಗೂ ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಅವಕನಶ ಮನಡಿಕೂೆಡಿ.   

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಇದ್ನತೆ ನಯಮ ೭೨ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದ್ತಕೂೆಳಳಬೆೋಕನಗಿತ್ತು; ಆದ್ರೆ 
ಎಲಿರಿಗೂ  ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಅವಕನಶವನಗಲ್ಲ ಎನತೆವ ದ್ೃಷಿಟಯಿೆಂದ್ ನಯಮ ೩೩೦ರ ಅಡಿ 
ತೆಗೆದ್ತಕೂೆಳುಳತಿುದೆುೋರ್.ೆ    

05. ವಿತಿುೋಯ ಕನಯಾಕಲನಪಗಳು 

ಶ್ರೋ ಕೊೋಟ ಶ್ರೋನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ)( ಮತಖ್ಾಮೆಂತಿರಗಳ ಪರವನಗಿ):- 
ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ,  

ಅ) 2022-23ರೆ್ೋ ಸನಲ್ಲನ ಪೂರಕ ಅೆಂದನರ್ತಗಳ ೨ರ್ೋೆ ಕೆಂತಿನ ಬೆೋಡಿಕೆಗಳನತೆ 
ಮೆಂಡಿಸತತಿುದುೆೋರೆ್. 

ಆ) 2022-23ರೆ್ೋ ಸನಲ್ಲನ ಮಧಾ ವನಷಿಾಕ ಪರಿಶ್ೋಲರ್ನ ವರದಿಯನತೆ ಮೆಂಡಿಸತತಿುದೆುೋರ್ೆ. 
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06. ಸಭೆಯ ಮತೆಂದಿಡಲನದ್ ಕನಗದ್ ಪತ್ರಗಳು 

ಶ್ರೋ ಕೊೋಟ್ನ ಶ್ರೋನವನಸ ಪೂಜನರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ)(ಮತಖ್ಾಮೆಂತಿರಗಳ ಪರವನಗಿ):-  
ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಭನರತ್ ಸೆಂವಿಧನನದ್ 151(೨)ರೆ್ೋ ಅನತಚೆಛೋದ್ದ್ ಮೋರಗೆ,ೆ ಭನರತ್ದ್ 
ಲೆಕಕನಯೆಂತ್ರಕರತ ಮತ್ತು ಮಹನ ಲೆಕಕಪರಿಶೆ್ೋಧಕರತ ನೋಡಿರತವ 2021-2022ರೆ್ೋ ಸನಲ್ಲನ 
ಧನವಿನಯೋಗ ಲೆಕಕಗಳು ಮತ್ತು ಹರ್ಕನಸತ ಲೆಕಕಗಳನತೆ (ಸೆಂಪತಟ I ಮತ್ತು II) ಸಭೆಯ 
ಮತೆಂದಿಡತತಿುದೆುೋರೆ್. 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮೆಂಡಿಸಲನಯಿತ್ತ. 

 

07. ಅಜಿಾಗಳರೆ್ೂೆಪಿಪಸತವುದ್ತ 

ಶ್ರೋ ಶಶ್ಲ್ ಜಿ.ನಮೋಶ್(ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್ಷೆೋತ್ರ):-  ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ,  

೧. 2014-15ರೆ್ೋ ಸನಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಬಿೋದಿ ಬದಿ ವನಾಪರಿಗಳ ಸೌಲಭ್ಾಕನಕಗಿ ಕಲಬತರಗಿ ಮಹನನಗರ 
ಪನಲ್ಲಕಯೆಿೆಂದ್ ಮಿೋಸಲ್ಲಟಟ ೫೦ ಲಕ್ಷ ರೂಪನಯಿಗಳನತೆ ವೆಚಿ ಮನಡದ ೆಹಿೆಂದ್ಕೆಕ ಪಡದೆಿರತವುದ್ರಿೆಂದ್ 
ಬಿೋದಿ ಬದಿ ವನಾಪನರಿಗಳು ಸಕನಾರದಿೆಂದ್ ಸಿಗತವ ಸೌಲಭ್ಾದಿೆಂದ್ ವೆಂಚಿತ್ರನಗಿರತವ ಬಗೆೆ 
ಅಜಿಾಯನತೆ ಒಪಿಪಸತತಿುದೆುೋರೆ್. 

೨. ಕಲಬತರಗಿ ನಗರದ್ಲ್ಲಿ ಕಸ ವಿಲೆೋವನರಿಗನಗಿ ಸನಾಧಿೋನ ಪಡಿಸಿಕೊೆಂಡಿರತವ ರ್ಮಿೋನನಲ್ಲಿ 
ಅಕರಮವನಗಿ ಫನಿಟ್ಗಳನತೆ ನಮಿಾಸಿ ಅವುಗಳನತೆ ಕಲಬತರಗಿ ಮಹನನಗರ ಪನಲ್ಲಕೆಯ ಸಿಬಬೆಂದಿಗಳಿಗ ೆ
ಹೆಂಚಿಕ ೆಮನಡಿರತವ ಬಗೆೆ ಅಜಿಾಯನತೆ ಒಪಿಪಸತತಿುದೆುೋರೆ್. 

 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಅಜಿಾಗಳರೆ್ೂೆಪಿಸಲನಯಿತ್ತ. 
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08.ಕನಯಾದ್ಶ್ಾಯವರ ವರದಿ 

ಕನಯಾದ್ಶ್ಾ, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನ ಪರಿಷತ್ತು:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಕರ್ನಾಟಕ 
ವಿಧನನಸಭೆಯಿೆಂದ್ ಅೆಂಗಿೋಕೃತ್ಗೂೆೆಂಡಿರತವ ಕೆಳಕೆಂಡ ವಿಧೆೋಯಕಗಳನತೆ ಸಭೆಯ ಮತೆಂದೆ 
ಮೆಂಡಿಸತತಿುದುೆೋರೆ್. 

೧. ಕರ್ನಾಟಕ ಗಡಿ ಪರದೆೋಶ ಅಭಿವೃದಿಿ ಪನರಧಿಕನರ (ತಿದ್ತುಪಡಿ) ವಿಧೆೋಯಕ, 2022 

೨. ಕರ್ನಾಟಕ ಭ್ೂ ಕೆಂದನಯ (ಎರಡರೆ್ೋ ತಿದ್ತುಪಡಿ) ವಿಧೆೋಯಕ, 2022 

 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಈಗ ಸದ್ನವನತೆ ಮೂರತ ಗೆಂಟೆ್ಯವರಗೆ ೆಮತೆಂದ್ೂಡತತುೆೋರೆ್. 

(ಭೊೋರ್ನ ವಿರನಮಕೆಕೆಂದ್ತ ಸದ್ನವನತೆ ಅಪರನಹೆ ೧ ಗೆಂಟೆ್ ೪೫ ನಮಿಷದಿೆಂದ್ ಅಪರನಹೆ ೩.00 
ಗೆಂಟೆ್ಯವರಗೆೆ  ಮತೆಂದ್ೂಡಲನಯಿತ್ತ) 

 

(1167) 26/12/2022/3:20/ಬಿಕೆಪಿ(ಎಸ್ಪಿಆರ್)-ಎೆಂಡಿ        (ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಥತಿ)  
 

(ಭೊೋರ್ನ ವಿರನಮಕನಕಗಿ ಅಪರನಹೆ 1 ಗೆಂಟೆ್ 45 ನಮಿಷಕೆಕ ಮೆಂದ್ೂಡಲಪ ಸದ್ನವು  
ಪತನಃ ಅಪರನಹೆ 3 ಗೆಂಟೆ್ 20 ನಮಿಷಕೆಕ ಪನರರೆಂಭ್ವನಯಿತ್ತ) 

 
ಶ್ರೋ ಯತ.ಬಿ.ವೆೆಂಕಟ್ೆೋಶ್(ರ್ನಮ ನದೆೋಾಶ್ತ್ರತ):- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ನನೆದ್ತ 

ಒೆಂದ್ತ ಮನವಿ ಇದೆ.  ವಷಾಕೆಕ 10 ದಿನಗಳ ಕನಲ ಇಲ್ಲಿ ಅಧಿವೆೋಶನವು ನಡಯೆತತ್ುದ;ೆ ಉತ್ುರ 
ಕರ್ನಾಟಕ ಹನಗೂ ಕಲನಾರ್ ಕರ್ನಾಟಕಗಳಿಗೆ ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಟೆಂತೆ ಚಚಿಾಸಲತ ಒೆಂದೆರೆಡತ ದಿನಗಳನತೆ 
ಮಿೋಸಲ್ಲಡಬೆೋಕೆೆಂದ್ತ ರ್ನನತ ತ್ಮಾಲ್ಲಿ ಕೂೆೋರಿಕೂೆಳುಳತೆುೋರ್ೆ.  ಈ ಭನಗದ್ಲ್ಲಿ ಅಧಿವೆೋಶನವನತೆ 
ಮನಡಿದನಗ, ಇಲ್ಲಿಯವರ ಬಗೆೆ ರ್ನವು ಚಚಿಾಸಬೋೆಕತ. 
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ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ತನವು ಹೆೋಳುವುದ್ತ ನರ್ ಇದೆ.  ಈ ಬಗೆೆ ಸದ್ನದ್ ಎಲನಿ ಸದ್ಸಾರತ 
ಸವನಾನತಮತ್ದಿೆಂದ್ ತಿೋಮನಾನ ಮನಡಿದ್ರೆ, ಅದ್ಕೆಕ ರ್ನನತ ಸಹಮತ್ವನತೆ ವಾಕುಪಡಿಸತತೆುೋರ್ೆ.   

 
ಶ್ರೋ ಯತ.ಬಿ.ವೆೆಂಕಟ್ೆೋಶ್:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಇದ್ಕೆಕ ಸಭೆಯ ತಿೋಮನಾನವೋೆನತ, 

ನನೆ ಪರಕನರ, ಯನರೂ ಸಹ ಇದ್ಕೆಕ ಬೆೋಡವೆೆಂದ್ತ ಹೆೋಳುವುದಿಲಿ.    
 
ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಇರಲ್ಲ.  
 
ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರಸನದ್್(ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷದ್ ರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಇದ್ಕನಕಗಿ 

ಎರಡತ ದಿನಗಳನತೆ ತನವು ಮಿೋಸಲತ ಇಟಟರ ೆಒಳೆಳಯದ್ತ.  
 
ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಉತ್ುರ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಮಸೆಾಗಳ ಬಗೆೆ ಚಚಿಾಸಬೆೋಕೆೆಂದ್ತ ಸದ್ಸಾರತ 

ಕೆೋಳುತಿುದನುರೆ.   
 
ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರಸನದ್್:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಬೆಳಗನವಿಯಲ್ಲಿ ಅಧಿವೆೋಶನ 

ನಡಯೆತವುದೆೋ …. 
 
ಶ್ರೋ ಕೊೋಟ ಶ್ರೋನವನಸ ಪೂಜನರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ರ್ನಳೆಯ 

ದಿನ ಕನಯಾಕಲನಪಗಳ ಸಲಹನ ಸಮಿತಿಯ ಸಭ ೆಇದೆ.  ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಚಚಿಾಸೂೆೋರ್.   
 
ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ರ್ನಳಿನ ಕನಯಾಕಲನಪಗಳ ಸಲಹನ ಸಮಿತಿಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ 

ತಿೋಮನಾನಸೊೋರ್. 
 
ಶ್ರೋ ಯತ.ಬಿ.ವೆೆಂಕಟ್ೆೋಶ್:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಈ ಬಗೆೆ ರ್ನನತ ಇವತಿುನ ದಿವಸ 

ರೆ್ೂೋಟಿೋಸ್ನತೆ ನೋಡಿರತತುೆೋರೆ್. 
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ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ತನವು ರೆ್ೂೋಟಿೋಸ್ನತೆ ನೋಡಿ, ಕನಯಾಕಲನಪಗಳ ಸಲಹನ ಸಮಿತಿಯ 
ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತಿೋಮನಾನಸೂೆೋರ್. 

 
ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕ.ೆಹರಿಪರಸನದ್್:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಕನಯಾಕಲನಪಗಳ ಸಲಹನ ಸಮಿತಿಯ 

ತಿೋಮನಾನ ಬೆೋರ.ೆ  ಇದ್ಕಕೆ ಸದ್ನದ್ ತಿೋಮನಾನವನಗಬೋೆಕತ.  ಬೆಳಗನವಿಯಲ್ಲಿ ಅಧಿವೆೋಶನ ನಡಯೆತವ 
ಸೆಂದ್ಭ್ಾದ್ಲ್ಲಿ ಉತ್ುರ ಕರ್ನಾಟಕದ್ ವಿಷಯಗಳ ಬಗೆೆ ಚಚಿಾಸಲತ ಎರಡತ ದಿನಗಳನತೆ 
ಮಿೋಸಲ್ಲಡಬೆೋಕತ ಎೆಂಬತದನಗಿ ಸದ್ಸಾರತ ಹೆೋಳುತಿುದನುರೆ ಅಷೆಟ.  ಇದ್ಕಕೆ ತ್ಮಾ ಅಭ್ಾೆಂತ್ರವೋೆನೂ 
ಇರತವುದಿಲಿವಲಿ.   

 
ಶ್ರೋ ಕೊೋಟ ಶ್ರೋನವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಸನಮನನಾವನಗಿ ಇದ್ಕೆಕ 

ಯನರ ಅಭ್ಾೆಂತ್ರವೂ ಇರತವುದಿಲಿ.  ಆದ್ರೆ ನಯಮದ್ ಪರಕನರ, ಈ ಬಗೆೆ ಕನಯಾಕಲನಪಗಳ 
ಸಲಹನ ಸಮಿತಿಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ದಿನವನತೆ ನಗದಿೋಕರಿಸಬೆೋಕನಗಿರತವುದ್ತ.  ಹಿೋಗನಗಿ 
ಕನಯಾಕಲನಪಗಳ ಸಲಹನ ಸಮಿತಿಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಗೆೆ ಚಚಿಾಸೂೆೋರ್.   

ಶ್ರೋ ಯತ.ಬಿ.ವೆೆಂಕಟ್ೆೋಶ್:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ರ್ನನತ ಈ ಬಗೆೆ ರೆ್ೂೋಟಿೋಸ್ನತೆ 
ನೋಡತತೆುೋರ್.ೆ 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ತನವು ರೆ್ೂೋಟಿೋಸ್ನತೆ ನೋಡಿ. 
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09. ಶನಸನ ರಚರೆ್ 
  ವಿಧೆೋಯಕಗಳ ಪಯನಾಲೊೋಚರ್ೆ ಹನಗೂ ಅೆಂಗಿೋಕನರ 
 

ಅ) ಕರ್ನಾಟಕ ಗಡಿ ಪರದೆೋಶ ಅಭಿವೃದಿಿ ಪನರಧಿಕನರ (ತಿದ್ತುಪಡಿ) ವಿಧೆೋಯಕ, ೨೦22 
 

ಪಯನಾಲೊೋಚರ್ನ ಪರಸನುವ 
ಶ್ರೋ ಕೊೋಟ ಶ್ರೋನವನಸ ಪೂಜನರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ)(ಇೆಂಧನ, ಕನೆಡ ಮತ್ತು ಸೆಂಸೃತಿ 

ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ):- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ೨೦೨೨ ರ ವಿಧನನಸಭೆಯಿೆಂದ್ ಅೆಂಗಿೋಕೃತ್ವನದ್ 
ರೂಪದ್ಲ್ಲಿರತವ ಕರ್ನಾಟಕ ಗಡಿ ಪರದೆೋಶ ಅಭಿವೃದಿಿ ಪನರಧಿಕನರ (ತಿದ್ತುಪಡಿ) ವಿಧೆೋಯಕವನತೆ 
ಪಯನಾಲೊೋಚಿಸಬೋೆಕೆೆಂದ್ತ ಕೊೋರತತೆುೋರ್.ೆ  

 
ಪರಸನುವವನತೆ ಮೆಂಡಿಸಲನಯಿತ್ತ 

 
ಶ್ರೋ ಕೊೋಟ ಶ್ರೋನವನಸ ಪೂಜನರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ)(ಇೆಂಧನ, ಕನೆಡ ಮತ್ತು ಸೆಂಸೃತಿ 

ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ):-ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ರನರ್ಾದ್ ರ್ನತೆಯ ಹಿತ್ದ್ೃಷಿಟಯಿೆಂದ್ ಪರಸತುತ್ 
ವಿಧೆೋಯಕವನತೆ ಮೆಂಡಿಸಲನಗಿದೆ.  ಈಗ ಇರತವ ಗಡಿ ಪರದೋೆಶ ಅಭಿವೃದಿಿ ಪನರಧಿಕನರದ್ 
ಕನಯ್ದುಯೆಂತೆ, ರನರ್ಾದ್ಲ್ಲಿ ಹೊಸ ತನಲೂಿಕತಗಳು ರಚರೆ್ಯನದ್ರೆ, ಮತೆು ಹೂೆಸದನಗಿ 
ಅಧಿನಯಮಗಳನತೆ ಜನರಿಗೆ ತ್ರಬೋೆಕನದ್ ಅವಶಾಕತೆಗಳಿರತತಿುತ್ತು. ಆದ್ರೆ, ಈಗ ತ್ೆಂದಿರತವ ತಿದ್ತುಪಡಿ 
ವಿಧೆೋಯಕದ್ ಮೂಲಕ 27ರೆ್ೋ ಪರಕರರ್ಗಳನತೆ ಸೋೆಪಾಡಗೊೆಳಿಸಲನಗಿದೆ.  ಇನತೆ ಮತೆಂದ ೆ
ಯನವುದೆೋ ತನಲೂಿಕತಗಳು ರಚರೆ್ಯನದ್ಲ್ಲಿ, ಈಗ ಇರತವ ಕನಯ್ದುಯಡಿ ತ್ರತವುದ್ಕಕೆ ಮತಕುವನದ್ 
ಅವಕನಶವನತೆ ಮನಡಿಕೂೆಡತವುದ್ಕೂೆಕೋಸಕರ ಪರಸತುತ್ ತಿದ್ತುಪಡಿಯನತೆ ತ್ರಲನಗಿದೆ.   

 
ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕ.ೆಹರಿಪರಸನದ್್(ವಿರೊೋಧ ಪಕ್ಷದ್ ರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಪರಸತುತ್ 

ಮೆಂಡಿಸಿರತವ ವಿಧೆೋಯಕವನತೆ ರ್ನನತ ಸನಾಗತಿಸತತೆುೋರೆ್.  ಕರ್ನಾಟಕ ಗಡಿ ಪರದೆೋಶನಭಿವೃದಿಿ ಎೆಂದ್ತ 
ಹೆೋಳಿದ್ರ,ೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರನರ್ಾದ್ ಗಡಿ ಭನಗದ್ಲ್ಲಿನ ತನಲೂಿಕತಗಳು ಮನತ್ರವಲಿ; ಕರ್ನಾಟಕ ರನರ್ಾದ್ಲ್ಲಿನ 
ತನಲೂಿಕತಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಕೆಲವು ಸೆಂದ್ಭ್ಾಗಳಲ್ಲಿ, ಕೆಲವು ಜಿಲೆಿಗಳು ವಿಭ್ರ್ರೆ್ಗೂೆೆಂಡನಗ, ಕಲೆವು 
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ತನಲೂಿಕತಗಳು ಅವುಗಳಿಗೆ ಸೋೆರತವ ಸೆಂದ್ಭ್ಾದ್ಲ್ಲಿ ಚಚೆಾಗಳನಗತತ್ುವೆ.  ನಮಾ ರನರ್ಾದ್ 
ಇತಿಹನಸವನತೆ ರೆ್ೂೋಡಿದನಗ, 1956ರೆ್ೋ ಇಸಿಾಯಲ್ಲಿ ರನರ್ಾದ್ ಏಕಿೋಕರರ್ ಸಮಿತಿಯ ಶ್ಫನರಸಿಸನೆಂತ ೆ
ಕರ್ನಾಟಕ ರನರ್ಾ ಉದ್ಯವನದನಗ, ಇದ್ತ ಒೆಂದ್ತ ರಿೋತಿಯ sandwich ನೆಂತನಗಿತ್ತು.  ರನರ್ಾದ್ 
ಒೆಂದ್ತ ಕಡ ೆಮಹನರನಷಾ, ಮತೊುೆಂದ್ತ ಕಡ ೆಆೆಂಧರಪರದೆೋಶ, ತ್ಮಿಳುರ್ನಡತ ಮತ್ತು ಕೆೋರಳ ರನರ್ಾಗಳು 
ತ್ಮಾ ಗಡಿ ಭನಗಗಳನತೆ ಹೆಂಚಿಕೂೆೆಂಡಿದ್ುವು.  ಕನವೋೆರಿ ಅೆಂತ್ರರನರ್ಾ ರ್ಲ ವಿವನದ್ವನದನಗ ನಮಗ ೆ
ಸಾಲಪ ಪರಮನರ್ದ್ ನದಿ ನೋರತ ಸಿಗತವುದಿಲಿ.  ರೆ್ರೆಯ ಕೆೋೆಂದನರಡಳಿತ್ ಪರದೋೆಶವನದ್ ಪನೆಂಡಿೋಚೆರಿಯೂ 
ಸಹ ನಮಾ ಮೋಲೆ ಒತ್ುಡವನತೆ ಹನಕಲನರೆಂಭಿಸಿತ್ತ.  ಒೆಂದ್ತ ಹೂೆಸ ರನರ್ಾ ಉದ್ಯವನದನಗ, 
ಹಲವನರತ ಸಮಸೆಾಗಳು ಬೆಂದ್ವು.  ಆಗಿನ ಸೆಂದ್ಭ್ಾದ್ಲ್ಲಿ ಯನರತ ಪರಬಲರನಗಿದ್ುರೊೋ…., ನಮಾ 
ರನರ್ಾ ಉದ್ಯವನದನಗ ಎಷತಟ ಜಿಲೆಿ ಮತ್ತು ತನಲೂಿಕತಗಳಿದ್ುವು ಹನಗೂ ಈಗ ಎಷತಟ ಜಿಲೆಿ ಮತ್ತು 
ತನಲೂಿಕತಗಳನಗಿವ ೆಎನತೆವುದ್ತ ಎಲಿರಿಗೂ ತಿಳಿದ್ ಸೆಂಗತಿಯನಗಿದೆ.  ರನರ್ಾ ವಿೆಂಗಡರೆ್ಯನದನಗ, 
ಕೆಲವು ಬಲನಢಾರತ ಇದ್ು ಸೆಂದ್ಭ್ಾದ್ಲ್ಲಿ …., ಏಕೆೆಂದ್ರ,ೆ ಸಾತ್ೆಂತ್ರ ಭನರತ್ದ್ ಹೂೆೋರನಟದ್ಲ್ಲಿ ಯನರತ 
ಭನಗಿಯನಗಿದ್ುರೊೋ, ಅವರ ಮನತಿಗ ೆ ಬಹಳಷತಟ ಮಹತ್ಾ ದೂೆರತೆ್ತ, ಕೆಲವು ಜಿಲೆಿ ಮತ್ತು 
ತನಲೂಿಕತಗಳು ರಚರೆ್ಗೂೆೆಂಡವು.  ಆ ಸೆಂದ್ಭ್ಾದ್ಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ತನಲೂಿಕತಗಳು ನಮಾ 
ರನರ್ಾಕೊಕಳಪಡಲ್ಲಲಿ.  ಇತಿುೋಚೆಗೆ ಬಳನಳರಿ ಜಿಲೆಿಯತ ವಿಭ್ರ್ರೆ್ಗೂೆೆಂಡತ ವಿರ್ಯನಗರ ಜಿಲೆಿಯನಯಿತ್ತ.  
ಆಗ ಕೆಲವು ತನಲೂಿಕತಗಳು ಬಳನಳರಿ ಜಿಲೆಿಗ ೆ ಹನಗೂ ಮತ್ೂು ಕೆಲವು ವಿರ್ಯನಗರ ಜಿಲೆಿಗಳಿಗೆ 
ಸೋೆಪಾಡಗೊೆೆಂಡವು.  

 
ಪರಸತುತ್ ಮೆಂಡಿಸಿರತವ ವಿಧೆೋಯಕವನತೆ ಸನಾಗತಿಸತವುದನಗಿ ರ್ನನತ ಈಗನಗಲೋೆ ಹೆೋಳಿದುೆೋರೆ್.  

ಗಡಿ ಪರದೆೋಶವೆೆಂದ್ರೆೋ, ಕೆೋವಲ ನಮಾ ರನರ್ಾದ್ಲ್ಲಿ ಮನತ್ರವೋೆ ಸಿೋಮಿತ್ಗೊಳಿಸಬನರದ್ತ.  ಏಕೆೆಂದ್ರೆ, 
ಕೆಲವು ಭನಗಗಳಲ್ಲಿ ಅೆಂದ್ರೆ, ಬಳೆಗನವಿ ವಿಚನರ ಬೆಂದನಗ ಈ ಪರದೆೋಶದ್ಲ್ಲಿ ಕನೆಡ ಭನಷಯೆನತೆ 
ಮನತ್ರ್ನಡತವವರಿಗೂ ಸಹನಯವನಗತವ ಕೆಲಸಗಳನಗಬೆೋಕತ.  ಗಡಿ ಪರದೆೋಶನಭಿವೃದಿಿಯತ ಕೆೋವಲ 
ಕರ್ನಾಟಕ ರನರ್ಾಕೆಕ ಮನತ್ರವೆೋ ಸಿೋಮಿತ್ವನಗದೆೋ, ಇದ್ಕೆಕ ಹೆಚಿಿನ ಶಕಿುಯನತೆ ತ್ತೆಂಬತವೆಂತನಗಬೋೆಕತ.  
ರನರ್ಾದ್ ಕೆಲವು ಗಡಿ ಪರದೋೆಶಗಳನದ್ ಕನಸರಗೊೋಡತ, ರೆ್ರೆಯ ಮಹನರನಷಾ, ಆೆಂಧರಪರದೆೋಶ ಅಥವನ 
ತ್ಮಿಳುರ್ನಡತ ರನರ್ಾಗಳ ಗಡಿ ಭನಗಗಳಲ್ಲಿರತವ ಅೆಂದ್ರೆ ಎಲನಿ ಗಡಿ ಭನಗಗಳಲ್ಲಿನ ಕನೆಡ 
ಮನತ್ರ್ನಡತವ ರ್ನರಿಗ ೆ ಸಹನಯವನಗತವ ಕೆಲಸಗಳು ಈ ಪನರಧಿಕನರದಿೆಂದನಗಬೆೋಕತ.  ಆಗ 
ಮನತ್ರವೋೆ ಈ ಪನರಧಿಕನರಕೆಕ ಒೆಂದ್ತ ರಿೋತಿಯ ಅಥಾ ಬರತತ್ುದೆ.  ಏಕೆೆಂದ್ರ ೆಅವರತ ತ್ಮಾ ಸಾೆಂತ್ ಹರ್ 
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ಖ್ಚತಾ ಮನಡಿ ಕನೆಡ ರನಜೊಾೋತ್ಸವವನತೆ ಆಚರಿಸತವ ಶಕಿು ಇವರಿಗಿರತವುದಿಲಿ.  ಇವರತಗಳು ಕೆೋವಲ 
ಕನೆಡನೆಂಬೆಯ ಒೆಂದ್ತ ಫೊೋಟ್ೂೆೋವನತೆ ಇಟತಟ ಕನೆಡ ಧವಜನರೂೆೋಹರ್ ಮನಡಿ, ಒೆಂದ್ತ ದಿನದ್ 
ಕನಯಾಕರಮಗಳನತೆ ಮನಡತತನುರ.ೆ  ರ್ನನತ ಈ ಮನತ್ನತೆ ಏಕೆ ಹೆೋಳುತಿುದುೆೋರೆ್ೆಂದ್ರೆ, Association 
of Kannada Kootas of America (AKKA) ಗೆ ಕನೆಡ ರನಜೊಾೋತ್ಸವವನತೆ ಆಚರಿಸಲತ 
ಎಷೊಟೋ ಕೂೆೋಟಿ ರೂಪನಯಿಗಳನತೆ ಬಿಡತಗಡೆ ಮನಡತತನುರೆ.  ಇೆಂತ್ಹ ಸೆಂದ್ಭ್ಾದ್ಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ 
ರನರ್ಾದ್ ಎಲನಿ ಗಡಿ ಪರದೆೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಕನೆಡ ಮನತ್ರ್ನಡತವ ರ್ನರಿಗ ೆ ಸಕನಾರವು ಅನತಕೂಲ 
ಮನಡಿಕೊಡಬೆೋಕತ.  ಅಮೋರಿಕ ಖ್ೆಂಡದ್ಲ್ಲಿರತವ ಬೆೋರ ೆ ಸೆಂಸೆಥಗೆ ಕನೆಡ ರನಜೊಾೋತ್ಸವವನತೆ 
ಆಚರಿಸಲತ ಹರ್ ಬಿಡತಗಡ ೆಮನಡತವೆಂತ್ಹ ಸೆಂದ್ಭ್ಾದ್ಲ್ಲಿ, ರ್ನಳೆಯ ದಿನ ಬೆೋರ ೆರನಷಾಗಳಲ್ಲಿಯೂ 
ಸಹ ರನಜೊಾೋತ್ಸವವನತೆ ಆಚರಿಸಲತ ಹರ್ ಬಿಡತಗಡೆ ಮನಡಬಹತದ್ತ.  ರನಜೊಾೋತ್ಸವದ್ ಆಚರಣೆಗನಗಿ 
ಸಕನಾರವು ಹರ್ ನೋಡಲ್ಲ; ಇದ್ಕಕೆ ರ್ನವು ಬೆೋಡವೆೆಂದ್ತ ಹೆೋಳುವುದಿಲಿ.  ನಮಾ ಗಡಿ ಭನಗದ್ 
ಸತತ್ುಮತತ್ುಲ್ಲನ ಸನಹಿತ್ಾ, ಕಲೆಗಳು ಉಳಿದ್ತಕೂೆಳಳಬೆೋಕತ.  ಈ ದ್ೃಷಿಟಯಿೆಂದ್ ರ್ನವು ಈ ಪನರಧಿಕನರದ್ 
ಮೂಲಕ ಗಡಿ ಭನಗದ್ ರ್ನರಿಗ ೆಸಹನಯ ಮನಡತವ ಕೆಲಸಗಳನತೆ ಮನಡಬೋೆಕೆೆಂದ್ತ ರ್ನನತ ತ್ಮಾ 
ಮೂಲಕ ಪನರಥಿಾಸತತೆುೋರೆ್.  ಏಕೆೆಂದ್ರ,ೆ ರನರ್ಾದ್ ಗಡಿ ಭನಗವನದ್ ಕನಸರಗೊೋಡಿನಲ್ಲಿ ಕನೆಡ ಮತ್ತು 
ತ್ತಳು ಭನಷಗೆಳಿವೆ.  ತ್ತಳು ಮತ್ತು ಕೂೆಡವ ನಮಾ ಭನಷಗೆಳನಗಿವೆ. 

 
ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಅವರತ ನಮಗಿೆಂತ್ಲೂ ಚೆರ್ನೆಗಿ ಕನೆಡ ಭನಷಯೆನತೆ 

ಮನತ್ರ್ನಡತತನುರ.ೆ  
 
ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕ.ೆಹರಿಪರಸನದ್್:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಅವರದ್ತು ಬಹಳ ಸಪಷಟವನದ್ ಕನೆಡ.  

ಬರವಣಿಗೆಯ ಕನೆಡ ಭನಷಯೆನತೆ ಯನರನದ್ರೂ ಮನತ್ರ್ನಡತವವರಿದ್ುರೆ, ಅವರತ ಉಡತಪಿ ಮತ್ತು 
ದ್ಕ್ಷಿರ್ ಕನೆಡ ಜಿಲೆಿಯವರನಗಿರತತನುರೆ.  ಕತೆಂದನಪತರ ಭನಗದ್ ಕನೆಡ ಭನಷಯೆತ ನಮಗೂ, ನಮಗೂ 
ಸಹ ಅಥಾವನಗತವುದಿಲಿ; ಏಕೆೆಂದ್ರ ೆ ಇದ್ತ ಬೆೋರ ೆ ರಿೋತಿಯ ಕನೆಡ ಭನಷಯೆನಗಿದೆ.  
ಕನಸರಗೊೋಡಿನಲ್ಲಿರತವ ಕನೆಡಿಗರತ ಸಭನರ್ನಯಕರಿಗೆ ಚೆರ್ನೆಗಿ ಗೊತಿುದೆ.  ಏಕೆೆಂದ್ರ ೆಇವರತ ಅಲ್ಲಿಗೆ 
ಬಹಳವನಗಿ ಹೂೆೋಗಿ ಬರತತಿುರತತನುರ.ೆ  ಈ ರಿೋತಿಯ ಕನೆಡ ಭನಷಯೆನತೆ ರ್ನವು ಉಳಿಸಿ, 
ಬೆಳೆಸಿಕೊೆಂಡತ ಬರಬೆೋಕತ.  ಏಕೆೆಂದ್ರ,ೆ ಕೆೋವಲ ನಮಾ ರನರ್ಾದ್ಲ್ಲಿ ಮನತ್ರವಲಿ, ಗಡಿ ಭನಗದ್ ರ್ನರಿಗೆ 
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ಸಹನಯವನಗತವ ಕೆಲಸಗಳು ಈ ಪನರಧಿಕನರದಿೆಂದನದನಗ ಮನತ್ರವೆೋ ಬಹಳ ಒಳೆಳಯದ್ತ ಎೆಂದ್ತ 
ನನಗ ೆಅನೆಸತತ್ುದೆ.   

 
ಕೆಲವು ಸೆಂದ್ಭ್ಾಗಳಲ್ಲಿ, ರನರ್ಕಿೋಯಕೂೆಕೋಸಕರ ಕೆಲವು ತನಲೂಿಕತಗಳನತೆ ಬೆೋರ ೆಮನಡಿದನಗ, 

ಕೆಲವು ಹಳಿಳಗಳು “ತಿರಶೆಂಕತ”್ ಪರಿಸಿಥತಿಯೆಂತನಗತತ್ುವ.ೆ  ಕೆಲವು ಹಳಿಳಗಳು ಯನವ ತನಲೂಿಕಿಗೂ 
ಸೋೆರಿರತವುದಿಲಿ.  ಈ ಸೆಂದ್ಭ್ಾದ್ಲ್ಲಿ ರ್ನನತ ಉದನಹರಣಯೆೆಂದ್ನತೆ ನೋಡಬಯಸತತೆುೋರ್.ೆ  
ಬೆೆಂಗಳೂರತ - ಇದ್ನತೆ ತನಲೂಿಕತ ಎೆಂದ್ತ ಹೆೋಳುವುದ್ಕನಕಗತವುದಿಲಿ.  ಪರಸತುತ್ ಶ್ರೋ ಅಶೆ್ೋಕ್, 
ಕೆಂದನಯ ಸಚಿವರತ ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಿ ಉಪಸಿಥತ್ರಿಲಿ.  ಬೆೆಂಗಳೂರಿನ ಒೆಂದ್ತ ವಿಧನನ ಸಭನ ಕ್ಷೆೋತ್ರವು ಐದ್ತ 
ವಿಧನನಸಭನ ಕ್ಷೆೋತ್ರಗಳನಗಿದೆ.  ಒೆಂದ್ತ ಕಡ ೆ ಅದ್ತ ಗನರಮಿೋರ್ ಭನಗಕೆಕ ಸೋೆರಿದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಗನರಮ 
ಪೆಂಚನಯಿತಿಯತ ಇರತತ್ುದೆ.  ಉದನಹರಣೆಗ ೆ ಹೋೆಳುವುದನದ್ರೆ, ಬೆೆಂಗಳೂರಿನ ಮಹದೆೋವಪತರ, 
ಯಲಹೆಂಕ, ದನಸರಹಳಿಳ ಇತನಾದಿ ಪರದೆೋಶಗಳು ಬಿ.ಬಿ.ಎೆಂ.ಪಿ. ಮತ್ತು ಗನರಮ ಪೆಂಚನಯಿತಿ – ಎರಡರ 
ವನಾಪಿುಗೊಳಪಡತತ್ುವೆ.  ಇೆಂತ್ಹ ಸೆಂದ್ಭ್ಾದ್ಲ್ಲಿ ಗಡಿ ಪನರಧಿಕನರವು ನಯಮಗಳನತೆ ಮನಡತವನಗ, 
ತನಲೂಿಕತಗಳನತೆ ಮನಡತವನಗ ಅಲ್ಲಿನ ವನಸುವನೆಂಶಗಳನತೆ ಮದ್ಲತ ಅಧಾಯನ ಮನಡಲ್ಲ.  ಯನವ 
ತನಲೂಿಕತಗಳಿಗೆ ಯನವ ಹಳಿಳ, ಗನರಮಗಳು ಸೋೆರಬೆೋಕತ ಎನತೆವುದ್ನತೆ ಮದ್ಲತ ತಿೋಮನಾನಸಿದನಗ, 
ಇಷೊಟೆಂದ್ತ ಸಮಸೆಾಗಳನಗತವುದಿಲಿ.  ಯನರೊೋ ಪರಭನವಿತ್ರತ ಬೆಂದನಗ, ಸಕನಾರಕೆಕ “ಬಿಸಿ 
ತ್ತಪಪ”ದ್ೆಂತನಗತತ್ುದ ೆ ಪರಿಸಿಥತಿ; ಅೆಂದ್ರೆ, ಅವರನತೆ ಇಟತಟಕೊಳುಳವೆಂತಿಲಿ ಹನಗೂ ಬಿಡತವೆಂತಿಲಿ.  
ಒತನುಯ ಪರಿಸಿಥತಿಯಲ್ಲಿ ತನಲೂಿಕತಗಳನತೆ ರಚಿಸತತನುರ,ೆ ಆಗ ಅಲ್ಲಿನ ರ್ನರ ಕಷಟ 
ರೆ್ೂೋಡತವುದ್ಕನಕಗತವುದಿಲಿ.  ಆದ್ುರಿೆಂದ್ ಸಕನಾರವು ಈ ರಿೋತಿಯ ಯನವುದೆೋ ಪರಕರರ್ಗಳಿಗ ೆಆಸಪದ್ 
ನೋಡಬನರದ್ತ.  ಪರಸತುತ್ ಮೆಂಡಿಸಿರತವ ತಿದ್ತುಪಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನತಕೂಲಗಳನದ್ರೆ ಬಹಳ ಒಳೆಳಯದ್ತ; 
ಹಿೋಗನಗಿ ರ್ನನತ ಇದ್ನತೆ ಸನಾಗತಿಸತತೆುೋರೆ್. 

 
ಶ್ರೋ ಪರಕನಶ್ ಕೆ.ರನಥೊೋಡ್್(ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷದ್ ಮತಖ್ಾ ಸಚೆೋತ್ಕರತ):- ಮನನಾ 

ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಪರಸತುತ್ ಸಕನಾರ ಮೆಂಡಿಸಿರತವ ಕರ್ನಾಟಕ ಗಡಿ ಪರದೆೋಶ ಅಭಿವೃದಿಿ ಪನರಧಿಕನರ 
(ತಿದ್ತುಪಡಿ) ವಿಧೆೋಯಕ, 2022ನತೆ ರ್ನನತ ಸನಾಗತಿಸತತೆುೋರೆ್.  ಏಕೆೆಂದ್ರ,ೆ ಹೊಸ ತನಲೂಿಕತಗಳ 
ರಚರೆ್ಯನದನಗ, ಅವುಗಳನತೆ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳುಳವುದ್ಕೆಕ ಅಧಿಕನರ ಬೋೆಕತ ಎನತೆವ ದ್ೃಷಿಟಯಿೆಂದ್ 
ಪರಸತುತ್ ತಿದ್ತುಪಡಿಯನತೆ ಸಕನಾರವು ಮೆಂಡಿಸಿರತವುದನಗಿ ತಿಳಿಸಿದ.ೆ  ಕರ್ನಾಟಕ ಗಡಿ ಪರದೆೋಶ 
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ಅಭಿವೃದಿಿ ಪನರಧಿಕನರದ್ ವಿಧೆೋಯಕವನತೆ 2010ರೆ್ೋ ಇಸಿಾಯಲ್ಲಿ ಮನಡಲನಗಿದ.ೆ  ಕರ್ನಾಟಕ ಗಡಿ 
ಪರದೆೋಶ ಅಭಿವೃದಿಿ ಪನರಧಿಕನರದ್ ಉದೆುೋಶವನತೆ ಸದ್ರಿ ಕನಯ್ದುಯಲ್ಲಿ ಈಗನಗಲೆೋ ತಿಳಿಸಲನಗಿದೆ.   

 
(ಈ ಹೆಂತ್ದ್ಲ್ಲಿ ಉಪ ಸಭನಪತಿಯವರನದ್ ಶ್ರೋ ಎೆಂ.ಕ.ೆಪನರಣೆೋಶ್ ರವರತ  

ಸಭನಪತಿ ಪಿೋಠವನತೆ ಅಲೆಂಕರಿಸಿದ್ರತ) 
 
ಈ ಕನಯ್ದು ಏನತ ಎೆಂದ್ರೆ, 
STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS 

Act 12 of 2010.- It is considered necessary to provide for establishment 

of the Karnataka Border Area Development Authority to, 

(a) develop people in 52 border taluks which have been identified 

and covered under the "border area" in all spheres of life, like 

Kannada language, culture, education, irrigation, environment, 

industry, health and agriculture; 

ರೆ್ರೆಯ ರನರ್ಾದ್ಲ್ಲಿರತವ ಕನೆಡಿಗರನತೆ ಅಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣೆ ಮನಡಬೋೆಕತ.  ನಮಾ ಸೆಂಸೃತಿಯನತೆ ಅಲ್ಲಿ 
ಅಳವಡಿಸಿಕೂೆಳಳಲತ ಎಲನಿ ರಿೋತಿಯ ಅವಕನಶಗಳನತೆ ನೋಡಬೆೋಕತ.   

 
           (ಮತೆಂದ್ತ)  
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(1168) 26.12.2022 03.30 ಎಸ್ವಿ-ಎಕೆ               (ಉಪ ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಥತಿ) 

Sri PRAKASH K. RATHOD (contd.):   

The Statement of Objects and Reasons of the original Act of 2010 

further reads as follows: - 

“(b) protect the Kannada people from the influence of the 
neighbouring state language, culture, so that they should not be 
carried away from the Kannada environment socially, culturally, 
educationally and financially; 

(c) implement schemes to provide education in Kannada 
medium, text books, library and conducting lecture programme 
and also cultural programmes in Kannada language;  

(d) encourage handicraft industries, cottage industries and 
other facilities required for the benefit of kannadigas;  

(e) improve living conditions of the people in the border 
area and also the status of the Kannada speaking people in the 
neighbouring border areas;” 

ಈ ರಿೋತಿಯ ಉದೆುೋಶಗಳು ಈ ಆಕಟ್ನಲ್ಲಿವೆ.  ಹೊಸ ಹೊಸ ತನಲೂಿಕತಗಳನತೆ ಸೋೆರಿಸಬೆೋಕೆೆಂದ್ತ ಈ 
ಬಿಲ್ ಅನತೆ ಮೆಂಡರೆ್ ಮನಡಿದನುರ.ೆ  ಆದ್ರೆ ಈ ಉದೆುೋಶಗಳನತೆ ಎಷಟರ ಮಟಿಟಗೆ ರ್ನವು 
ಈಡೋೆರಿಸಿದುೆೋವ.ೆ  ಈ ಬಿಲ್ನಲ್ಲಿರತವ ಉದೆುೋಶಗಳನತೆ ಈಡೋೆರಿಸತವಲ್ಲಿ ರ್ನವು ಬಹತಪನಲತ 
ವಿಫಲರನಗಿದೆುೋವೆೆಂದ್ತ ರ್ನನತ ಭನವಿಸಿದೆುೋರ್.ೆ  ಈಗನಗಲೆೋ ಮನನಾ ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷದ್ ರ್ನಯಕರತ 
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ಹೆೋಳಿದ್ರತ.  ನನೆನತೆ ಗಡಿ ಭನಗದ್ ಕನಸರಗೊೋಡಿಗೆ ಕರಸೆಿದ್ುರತ. ಅದ್ತ ಕೆೋರಳದ್ಲ್ಲಿರತವ ಕನೆಡದ್ 
ಶನಲ.ೆ ೧೦೦ ವಷಾಕಿಕೆಂತ್ಕೂ ಹಳೆಯ ಶನಲೆಯನಗಿದ್ತು, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮಹನತನಾ ಗನೆಂಧಿಯವರತ ಭೆೋಟಿ 
ನೋಡಿದ್ುರತ.  ಅದ್ತ ಸಕನಾರಿ ಅನತದನನತ್ ಶನಲ.ೆ ಅದ್ರ ಹೆಸರನತೆ ತ್ರಿಸಿ ಕೊಡತತೆುೋರ್ೆ. ಶನಲನ ಕಟಟಡ 
ಸೆಂಪೂರ್ಾವನಗಿ ಬಿದ್ತು ಹೂೆೋಗಿದೆ.  ಯನವುದೋೆ ತ್ರವನದ್ ಸೌಲಭ್ಾಗಳು ಇಲಿ.  ಮಕಕಳು ಹೂೆರಗೆ 
ಕತಳಿತ್ತ ವಿದನಾಭನಾಸ ಮನಡತತನುರೆ.  ಈ ರಿೋತಿಯ ಪರಿಸಿಥತಿ ಗಡಿ ಭನಗದ್ ಕನೆಡ ಮನಧಾಮ 
ಶನಲೆಗಳಿಗ ೆಇದೆ.  ಬೆೋರ ೆರನರ್ಾಗಳಲ್ಲಿ ನಮಾ ಕನೆಡ ಶನಲೆಗಳಿಗ ೆನಬಾೆಂಧ ಮನಡಬೋೆಕೆೆಂದ್ತ ಹೆೋಳಿ 
ಯನವುದೆೋ ರಿೋತಿಯ ಸೌಲಭ್ಾಗಳನತೆ ಕೊಡತವುದಿಲಿ.  ಅದ್ತ ಕನಸರಗೊೋಡತ ಇರಬಹತದ್ತ ಅಥವನ 
ನನೆ ಜಿಲೆಿಯ ಪಕಕದ್ಲ್ಲಿರತವ ಶೆ್ೋಲನಪತರ, ಪೆಂಢರಪತರದ್ಲ್ಲಿರಬಹತದ್ತ ಈ ಭನಗದ್ಲ್ಲಿರತವ 
ಹೊರರ್ನಡ ಕನೆಡಿಗರಿಗ ೆಈ ಸೌಲಭ್ಾಗಳು ಸಿಗತತಿುಲಿ ಎನತೆವ ಕೂಗತ ಇದೆ. ಬಹತಶಃ ರ್ನವು ಇದ್ಕೆಕ 
ಅವರಿಗೆ ಸಪೆಂದಿಸಬೆೋಕತ. ಹೊರರನರ್ಾದ್ಲ್ಲಿರತವ ಕನೆಡ ಮನಧಾಮದ್ ಮಕಕಳಿಗ ೆ ಕನೆಡದ್ಲ್ಲಿ 
ಕಲ್ಲಸತವೆಂತ್ಹ ಅವಕನಶಗಳು ಬಹಳ ವಷಾಗಳಿೆಂದ್ ಇದ್ುರೂ ಸಹ ಅವರಿಗೆ ಪೊರೋತನಸಹ 
ಕೊಡತವುದ್ರಲ್ಲಿ ರ್ನವು ವಿಫಲರನಗಿದೆುೋವೆ.  ಶ್ಕ್ಷರ್, ಪಠಾಪತಸುಕಗಳು, ಲೆೈಬರರಿ ಮತೆಂತನದ್ 
ಸೌಲಭ್ಾಗಳನತೆ ಒದ್ಗಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಉಪರ್ನಾಸ ಕನಯಾಕರಮ ಮನಡಬೋೆಕತ. ಅಲ್ಲಿ ನಮಾ ಕನೆಡ ಭನಷೆ 
ಸೆಂಸೃತಿಯನತೆ ಉಳಿಸಲತ ಸಕನಾರದ್ ವತಿಯಿೆಂದ್ ಈ ಕನಯಾಕರಮಗಳನತೆ ಮನಡಬೋೆಕತ.  ಇದ್ನತೆ 
ರ್ನವು ಮನಡತತಿುಲಿ.   

ಹೊಸ ತನಲೂಿಕತಗಳ ರಚರೆ್ ಆಯಿತ್ತ.  ಆದ್ರೆ ಇದ್ಕೆಕ ತನವು ಇಷತಟ ಬಜೆಟ್ ಎೆಂದ್ತ 
ಮೆಂಡಿಸಿದಿರಿ.  ಇತಿುೋಚೆಗ ೆ ರ್ನನತ ಗಡಿ ಅಭಿವೃದಿಿ ಪನರಧಿಕನರದ್ ಅಧಾಕ್ಷರ ಬಳಿ ಮನತ್ರ್ನಡಿದುೆೋರ್.ೆ  
ದ್ತಬೆೈನಲ್ಲಿ ಹೂೆರರ್ನಡತ ಕನೆಡಿಗರತ ಮನಡಿದ್ುೆಂತ್ಹ ಕನಯಾಕರಮಕಕೆ ಹೊೋಗಿದೆುನತ.  ಅವತ್ತು ಈ ಗಡಿ 
ಪನರಧಿಕನರದ್ ಅಧಾಕ್ಷರತ ಹೋೆಳುತಿುದ್ುರತ. ಹಿೆಂದಿನ ಸಕನಾರವಿದನುಗ ಸನಕಷತಟ ಬಜೆಟ್ ಕೊಟಿಟದ್ುರತ. ಈಗ 
ಬಹಳ ಕಡಿಮ ಕೊಟಿಟದನುರ.ೆ  ಹಿೆಂದಿನ ಸಕನಾರ ಇದನುಗ ರೂ.೨೦೦ ಕೂೆೋಟಿಯಷತಟ ಬಜೆಟ್ 
ಕೊಟಿಟದ್ುರತ.  ಈಗ ಕೆೋವಲ ರೂ.೨೫ ಕೊೋಟಿಯಷೆಟೋ ಕೂೆಟಿಟದನುರೆ.  ಮತಖ್ಾಮೆಂತಿರಗಳು 
ಕೊಡತತುೆೋವೆೆಂದ್ತ ಹೆೋಳಿದ್ರೂ ಕೊಟಿಟಲಿವೆೆಂದ್ತ ಅವರ ರೆ್ೂೋವನತೆ ಹೆೋಳಿಕೊೆಂಡಿದನುರೆ.  ಸಕನಾರ ಈ 
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ಮಸೂದೆಯನತೆ ತ್ೆಂದಿರತವ ಸೆಂದ್ಭ್ಾದ್ಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಹೆಚಿಿನ ಹರ್ವನತೆ ಬಿಡತಗಡೆ ಮನಡಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ 
ಸನಕಷತಟ ಅನತಕೂಲವನಗತತ್ುದೆ.   

 ಈ ಪನರಧಿಕನರಕೆಕ ಏಳು ರ್ನ ಸದ್ಸಾರನತೆ ಸಕನಾರ ರ್ನಮನದೆೋಾಶನ ಮನಡತತ್ುದೆ.  
Literature ಆಗಲ್ಲ, administration ಆಗಲ್ಲ, education ಆಗಲ್ಲ, law ಆಗಲ್ಲ ಅೆಂತ್ಹ ಒಬಬ 
ಗರ್ಾ ವಾಕಿುಯನತೆ ಈ ಪನರಧಿಕನರದ್ಲ್ಲಿ ಸದ್ಸಾರರ್ನೆಗಿ ಮನಡಬೋೆಕೆೆಂದ್ತ ಇದೆ.  ಅದ್ತ 
ಅಥಾಪೂರ್ಾವನಗಿ ಆಗಬೋೆಕೆೆಂದ್ರೆ ಪನರಧಿಕನರದ್ ಸದ್ಸಾರಿಗೆ ಅನತಕೂಲವನದ್ ಬಜೆಟ್ allocation 
ಮತ್ತು ಈ ಭನಗದ್ ಪರಿಣಿತ್ರನತೆ ಸದ್ಸಾರರ್ನೆಗಿ ಮನಡಿದ್ರೆ ಅನತಕೂಲವನಗತತ್ುದೆ.   

 ರ್ನನತ ಆಗಲೋೆ ಹೋೆಳಿದ್ೆಂತ್ಹ ಮನಹಿತಿ ಬೆಂದಿದೆ.  ಪರಥಮ ರನಷಾಕವಿಗಳನದ್ ದಿವೆಂಗತ್ 
ಮೆಂಜೆೋಶಾರ ಗೊೋವಿೆಂದ್ ಪೆೈಯವರತ ಕನಸರಗೊೋಡಿನಲ್ಲಿ ಈ ಶನಲೆಯನತೆ ಕಟಿಟದ್ುರತ. ಈ ಭನಗದ್ಲ್ಲಿ 
೨೦೦ ಶನಲೆಗಳಿವ.ೆ  ಮೆಂರ್ೂರನಗಿರತವ ೨೦೦ ಶನಲಗೆಳಲ್ಲಿ ೧೦೦ ಶನಲೆಗಳು ಮತಚಿಿ ಹೂೆೋಗಿವೆ.  
ಇನೂೆ ರ್ನನತ ಶೆ್ೋಲನಪತರ, ಪೆಂಢರಪತರ, ಬಿೋದ್ರ್, ಕಲಬತರಗಿ ಗಡಿ ಭನಗವನತೆ ಬಿಟತಟ 
ಹೆೋಳುತಿುದೆುೋರೆ್.  ಕೋೆವಲ ಕನಸರಗೊೋಡಿನ ಅಕಕಪಕಕ ಗನರಮಗಳಲ್ಲಿರತವ ೧೦೦ಕಿಕೆಂತ್ ಹೆಚತಿ ಶನಲೆಗಳು 
ಮತಚಿಿ ಹೂೆೋಗಿದೆ.  ಕನೆಡಕಕೆ ಪನರತಿನಧಾವನತೆ ಕೂೆಡಬೋೆಕತ.  ಕೋೆವಲ ಕರ್ನಾಟಕ ರನರ್ಾದ್ಲ್ಲಿ 
ಮನತ್ರವಲಿ, ಹೊರರ್ನಡತ ಕನೆಡಿಗರಿಗ ೆ ಅವಕನಶ ಮನಡಿಕೊಡತವುದ್ತ ಒಳೆಳಯದೆೆಂದ್ತ ರ್ನನತ 
ಭನವಿಸಿದೆುೋರ್.ೆ  ಗಡಿಭನಗದ್ಲ್ಲಿ ಯನವನಾವ ಶನಲೆಗಳು ಮತಚತಿವೆಂತ್ಹ ಪರಿಸಿಥತಿಯಲ್ಲಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ 
ಸಕನಾರದಿೆಂದ್ ಶ್ಕ್ಷರ್ವನತೆ ಕೊಡಲತ ಮೆಂರ್ೂರನತಿಯನತೆ ನೋಡಲನಗಿರತವ ಕಡ ೆ ಹೆಚಿಿನ 
ಪನರತಿನಧಾವನತೆ ಕೊಟಟರೆ ಈ ಮಸೂದೆಯಿೆಂದ್ ಅನತಕೂಲವನಗತತ್ುದೆ.  ಇದ್ಕೆಕ ಚನಲರೆ್ ಕೊಡಲತ 
ಸಕನಾರ ಮತೆಂದೆ ಬರತತ್ುದೆ ಮತ್ತು ಹೆಚಿಿನ ಹರ್ ಬಿಡತಗಡೆ ಮನಡತತ್ುದೆ ಎನತೆವ ವಿಶನಾಸದಿೆಂದ್ ಈ 
ಮಸೂದೆಯನತೆ ಸನಾಗತಿಸತತೆುೋರ್ೆ.   

ಶ್ರೋ ಕೆ.ಎ.ತಿಪಪೆೋಸನಾಮಿ (ರ್ನಮನದೆೋಾಶನ ಹೊೆಂದಿದ್ವರತ):- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, 
ಅವಕನಶಕನಕಗಿ ಧನಾವನದ್ಗಳು.  ರನರ್ಾಗಳು ಮರತವಿೆಂಗಡಣೆಯನಗಿ ಈಗನಗಲೆೋ ೬೬ ವಷಾಗಳು 
ಕಳೆದಿವ.ೆ  ೨೦ ಜಿಲೆಿಗಳಿದ್ುದ್ತು, ಈಗ ೩೦ ಜಿಲೆಿಗಳನಗಿವ.ೆ  ೧೨೦ ಇದ್ು ತನಲೂಿಕತಗಳು ೨೨೫ 
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ತನಲೂಿಕತಗಳನಗಿವ.ೆ  ಈ ಜಿಲೆಿಗಳ ಮತ್ತು ತನಲೂಿಕತಗಳ ಪತನವಿಾೆಂಗಡಣೆಯಲ್ಲಿ 
ಗಡಿಭನಗದ್ಲ್ಲಿರತ್ಕಕೆಂತ್ಹ ಸತಮನರತ ೫೨ ತನಲೂಿಕತಗಳಿಗೆ ಸೋೆರಿರತವ ಹಲವನರತ ಹಳಿಳಗಳು ಆ ಕಡ,ೆ 
ಈ ಕಡ ೆ ಸೋೆಪಾಡಯೆನಗಿ ಅಭಿವೃದಿಿ ಹೂೆೆಂದ್ದ ೆ ಅವು ದಿಾೋಪಗಳನಗಿ ಉಳಿದಿವ.ೆ  ಕರ್ನಾಟಕ ಗಡಿ 
ಅಭಿವೃದಿಿ ಪನರಧಿಕನರವು ಈ ಬಗೆೆ ಮತತ್ತವಜಿಾಯನತೆ ವಹಿಸಿ ಗಡಿ ಭನಗದ್ಲ್ಲಿರತ್ಕಕೆಂತ್ಹ ಹಳಿಳಗಳ 
ಅಭಿವೃದಿಿಗೆ ಗಮನ ಕೊಡಬೆೋಕೆೆಂದ್ತ ರ್ನನತ ಒತನುಯ ಮನಡತತೆುೋರ್.ೆ  

 ಅದೆೋ ರಿೋತಿಯನಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಗಡಿ ಅಭಿವೃದಿಿ ಪನರಧಿಕನರಕೆಕ ಕೂೆಡತವ ಅನತದನನ 
ಸನಕನಗತವುದಿಲಿ.  ಕೆೋವಲ ಗಡಿ ಭನಗದ್ಲ್ಲಿರತ್ಕಕೆಂತ್ಹ ಹಳಿಳಗಳ ಅಭಿವೃದಿಿ ಒೆಂದೋೆ ಅಲಿ, ಮಹನರನಷಾ, 
ಆೆಂಧರಪರದೆೋಶ, ಕೆೋರಳ ರನರ್ಾದ್ ಗಡಿ ಭನಗಕೆಕ ಹೂೆೆಂದಿಕೊೆಂಡಿರತವ ಹಲವನರತ ಹಳಿಳಗಳಿಗ ೆ ಕೂಡ 
ಎಲನಿ ರಿೋತಿಯ ಸವಲತ್ುನತೆ ಕೊಡಬೋೆಕನಗತತ್ುದೆ.  ಅಲ್ಲಿರತವೆಂತ್ಹ ಶನಲೆಗಳು, ಸೆಂರ್-ಸೆಂಸೆಥಗಳಿಗ ೆ
ಕೂಡ ಸಹನಯ ಮನಡಬೋೆಕನಗತತ್ುದೆ.  U.K. (United Kingdom), U.S.A. (United States 
of America), ಕೆನಡನ, ದ್ತಬೆೈ, ಆಸಾೆೋಲ್ಲಯನ ಮತೆಂತನದ್ ದೆೋಶಗಳಲ್ಲಿರತ್ಕಕೆಂತ್ಹ ಕನೆಡ 
ಸೆಂಸೆಥಗಳಿಗೆ ಆಥಿಾಕ ಸಹನಯ ಮನಡಲನಗತತ್ುದೆ.  ನಮಾ ಗಡಿ ಭನಗದ್ಲ್ಲಿರತವ ಸೆಂರ್ ಸೆಂಸೆಥಗಳು 
ಸನಕಷತಟ ಹಿೆಂದ್ತಳಿದಿವೆ.   

 ಗಡಿ ಕನವಲತ ಪಡಯೆನತೆ ಕೂಡ ಸಕನಾರ strengthen ಮನಡಿರತವುದಿಲಿ. ಕನವಲತ 
ಪಡಯೆ ಮತಖ್ಾಸಥರ ಹತದೆುಯತ ಹಲವನರತ ವಷಾಗಳಿೆಂದ್ ಖನಲ್ಲ ಇದ್ುರೂ ಏನೂ ಮನಡಿರತವುದಿಲಿ.  
ಕೆೋವಲ ತಿದ್ತುಪಡಿಯಿೆಂದ್ ಏನೂ ಆಗತವುದಿಲಿ.  ನಮಾ ರನರ್ಾಕೆಕ ಹೊೆಂದಿಕೊೆಂಡಿದ್ತು ಬೆೋರ ೆ
ರನರ್ಾಗಳಲ್ಲಿ ಸೋೆರಿರತವ ಹಳಿಳಗಳ ಅಭಿವೃದಿಿಯನಗಬೆೋಕತ. ಅಲ್ಲಿನ ಸೆಂರ್ ಸೆಂಸೆಥಗಳಿಗೆ, ಕನೆಡ 
ಭನಷಿಕರಿಗ ೆಸನಕಷತಟ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ ಅನತಕೂಲವನಗಬೆೋಕತ.  ಹೊರರ್ನಡತ ಕನೆಡಿಗರಿಗ ೆವಿದನಾಭನಾಸದ್ಲ್ಲಿ 
ಸನಕಷತಟ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ ರ್ನವು ಇನೂೆ ಅನತಕೂಲತೆಯನತೆ ಮನಡಿಕೊಡಬೆೋಕನಗತತ್ುದೆ.   

(…ಮತೆಂದ್ತ) 
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(1169) 26-೧೨-2022 (3.40) ಕೆಜಿ-ಎಕೆ                (ಉಪ ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಥತಿ)       

ಶ್ರೋ ಕೆ.ಎ.ತಿಪಪೆೋಸನಾಮಿ  (ಮತೆಂದ್ತ.,):-  

ಏಕೆೆಂದ್ರ,ೆ ಬಹತಶಃ ಮಹನರ್ನ್್ ಕಮಿಷನ್್ ವರದಿಯ ಬಗೆೆ ಮನತ್ರ್ನಡಬೆೋಕನದ್ರೆ, ರ್ನವಲೆಿರೂ 
ಹೆೋಳಬೆೋಕನಗತತ್ುದೆ. ಮಹನರನಷಾ ಏಕಿೋಕರರ್ ಸಮಿತಿ ಸದ್ತುಗದ್ುಲ ಇಲಿದ್ವರಿಗೂ ಸಹ  ಬೆಳಗನವಿ, 
ಬಿೋದ್ರ್, ಕಲಬತರಗಿ ಮತ್ತು ನಪನಪಣಿ ಮತೆಂತನದ್ ಕಡಗೆಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಸನಕಷತಟ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ 
ಅಭಿವೃಧಿಿಯನತೆ ಮನಡತತಿುದೆ. ಅಲ್ಲಿನ ರ್ನರಿಗ ೆ  ಉದೆರೋಕ ಮನಡತವುದ್ತ, ಅಲ್ಲಿ ಯನವ ರಿೋತಿಯನಗಿ 
ಕರ್ನಾಟಕ ರನರ್ಾ ಅಭಿವೃದಿು ಕನಯಾಗಳನತೆ ಕೆೈಗೂೆೆಂಡಿಲಿ ಎನತೆವೆಂತ್ಹದ್ುರ ಬಗೆೆ ಒೆಂದ್ತ ಕಿಚಿನತೆ 
ಇಡತವೆಂತ್ಹ ಕನಯಾಕರಮವನತೆ ಮನಡತತಿುದನುರೆ. ಹನಗನಗಿ,  ರ್ನವು ಈ ದ್ೃಷಿಟಯಲ್ಲಿ ಈ 
ವಿಧೆೋಯಕವನತೆ ಬೆೆಂಬಲ ಮನಡೂೆೋರ್. ಅದೋೆರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಗಡಿ ಪರದೆೋಶ ಅಭಿವೃದಿಿ 
ಪನರಧಿಕನರಕೆಕ ಸನಕಷತಟ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ ಸವಲತ್ತು, ಅಧಿಕನರ ಮತ್ತು ಅನತದನನ ಕೊಡಬೋೆಕತ. 
ಅದೆೋರಿೋತಿಯನಗಿ ಕನೆಡ ಕನವಲತ ಪಡಯೆನತೆ ಮತೊುಮಾ ಅಲ್ಲಿಗೆ reconstruct ಮನಡಿ 
ಉತ್ುಮವನದ್ೆಂತ್ಹ ಅಧಿಕನರಿಯನತೆ, ಯನರನದ್ರೂ ರನರ್ಕಿೋಯ ಮತಖ್ೆಂಡರನತೆ ಅಥವನ ಕನೆಡ 
ರ್ನಡತ, ರ್ಲ ಮತ್ತು ರೆ್ಲದ್ ಬಗೆೆ ಕನಳಜಿ ಇರತವೆಂತ್ಹವರನತೆ ರೆ್ೋಮಿಸಬೋೆಕತ. ಈ ರಿೋತಿ ಮನಡಿದ್ರೆ  
ನಮಾ ಭನಷ,ೆ ರೆ್ಲ,  ರ್ಲ ಉಳಿಯತತ್ುದೆ ಎೆಂದ್ತ ರ್ನನತ ಅಭಿಪನರಯ ಪಡತತುೆೋರೆ್. 

      ಶ್ರೋ ಎೆಂ.ರ್ನಗರನರ್ತ (ವಿಧನನ ಸಭೆಯಿೆಂದ್ ಚತರ್ನಯಿತ್ರನದ್ವರತ):- ಮನನಾ 
ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಈಗನಗಲೆೋ ಹಲವನರತ ಹಿರಿಯ ಸದ್ಸಾರತ ಈ ವಿಧೆೋಯಕದ್ ಬಗೆೆ 
ಮನತ್ರ್ನಡಿದನುರೆ. ಗಡಿರ್ನಡಿನಲ್ಲಿರತವೆಂತ್ಹ ಸಮಸೆಾಗಳು ವಿಶೋೆಷವನಗಿರತವೆಂತ್ಹ ಸಮಸೆಾಗಳನಗಿವ.ೆ 
ಗಡಿ ಭನಗದ್ಲ್ಲಿರತವೆಂತ್ಹ  ಕರ್ನಾಟಕದ್ ಎಲನಿ ಕಡ,ೆ ಬೆೆಂಗಳೂರಿನ ಕಡಗೆ ೆಹೊೋದನಗ, ಹೊಸೂರಿನ 
ಕಡ ೆ ಇರತವೆಂತ್ಹ ವಿಚನರಗಳಿರಬಹತದ್ತ,  ಬಳನಳರಿ ಕಡಗೆ ೆ ಹೊೋದನಗ  ಅಲ್ಲಿ ಇರತವೆಂತ್ಹ 
ವಿಚನರಗಳು ಇರಬಹತದ್ತ, ಮತೆಂಬೈೆ ಕರ್ನಾಟಕದ್ ಕಡಗೆ ೆ ಬೆಂದನಗ ಗಡಿ ಭನಗದ್  ಸಮಸೆಾಗಳು 
ಇರಬಹತದ್ತ, ಎಲನಿ ಗಡಿ ಭನಗಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡೆರಡತ ಭನಷಗೆಳನತೆ ಮನತ್ರ್ನಡತವೆಂಥದ್ುನತೆ ಕಣನಣರ ೆ
ಕೆಂಡಿದುೆೋವೆ. ಗಡಿರ್ನಡತ ಅಭಿವೃದಿಿ ಮನಡಬೋೆಕತ ಎೆಂದನಗ, ಕೆೋವಲ ಭನಷ ೆಅಭಿವೃದಿಿಯಿೆಂದನಗಿ ಏನತ 
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ಆಗಲ್ಲಕಕೆ ಸನಧಾವನಗತವುದಿಲಿ. ಗಡಿರ್ನಡತ ಅಭಿವೃದಿಿಯನತೆ ಮನಡತವುದನದ್ರೆ, ಈಗ ಕೊಟಿಟರತವೆಂತ್ಹ 
25 ಕೊೋಟಿ ರೂಪನಯಿಗಳ ಅನತದನನವನತೆ ಬದ್ಲನಯಿಸಿ, ಕನಷಿ ಪಕ್ಷ 100 ಕೊೋಟಿ 
ರೂಪನಯಿಗಳ ಅನತದನನವನತೆ ಗಡಿರ್ನಡತ ಅಭಿವೃದಿಿಗನಗಿ ಮಿೋಸಲ್ಲಡತವೆಂತ್ಹ ಕೆಲಸವನತೆ 
ಮನಡಿದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿರತವೆಂತ್ಹ ಕನೆಡಿಗರಿಗ ೆ ಏರ್ನದ್ರೂ ಸೌಲಭ್ಾವನತೆ ಕೊಡತವುದ್ಕಕೆ 
ಸನಧಾವನಗತತ್ುದೆೆಂದ್ತ ರ್ನನತ ಭನವಿಸಿದೆುೋರ್.ೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ, ವೈೆದ್ಾಕಿೋಯ ಶ್ಕ್ಷರ್ ಇಲನಖ ೆ
ಇರಬಹತದ್ತ, ಕೆಂದನಯ ಇಲನಖ ೆ ಇರಬಹತದ್ತ,  ಯನವುದೆೋ ಇಲನಖಗೆಳಿದ್ುರೂ ಸಹ, ಎಲನಿ 
ಇಲನಖಗೆಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸತಮನರತ 5%ರಷತಟ ಹರ್ವನತೆ ಮಿೋಸಲನಗಿಟಟರೆ, 100 ಕೊೋಟಿ 
ರೂಪನಯಿಗಳನತೆ ಬಿಟತಟ, ಅಲ್ಲಿರತವೆಂತ್ಹ ಅಭಿವೃದಿಿ ಕೆಲಸಗಳನತೆ ಮನಡಬೆೋಕನಗತತ್ುದೆ. ಶ್ಕ್ಷರ್ 
ಇಲನಖಯೆಲ್ಲಿ ಅವರತ ಮಿೋಸಲನಗಿಟತಟಕೊೆಂಡರ,ೆ ಗಡಿ ಪರದೆೋಶದ್ಲ್ಲಿರತವೆಂತ್ಹ ಕನೆಡ ಶನಲೆಗಳ 
ಜೊತೆಗೆ, ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ಷೆೋತ್ರ ಹಲವನರತ ಅಭಿವೃದಿಿ ಕೆಲಸಗಳನತೆ ಮನಡತವುದ್ಕೆಕ ಆಗತತ್ುದೆ. ಆ 
ಗಡಿಭನಗಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಪತರೆಗಳನತೆ ಮನಡಿದ್ರೆ, ಇದ್ನತೆ ಬೆೋರ ೆ ರನರ್ಾದ್ವರತ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೂೆೆಂಡರೂ 
ಸಹ, ಅವರೆಲಿರೂ  ಭನರತಿೋಯರನಗಿರತವುದ್ರಿೆಂದ್, ನಮಾ ಕನೆಡಿಗರಿಗ ೆ ಒಳೆಳಯ ಆಸಪತೆರಗಳನತೆ 
ಮನಡಿದ್ರೆ ಯನವುದೆೋ ರಿೋತಿಯ ಭನಷಯೆ ಸಮಸಾ ಬರತವುದ್ಕೆಕ ಸನಧಾವನಗತವುದಿಲಿ. ಹನಗನಗಿ, 
ಭನಷನ ಸಮಸೆಾಯನತೆ ಪರಿಹನರಗೊಳಿಸಬೆೋಕನದ್ರ,ೆ ಗಡಿರ್ನಡಿಗೆ ಕೆೈಗನರಿಕೆಗಳು, ಆಸಪತೆರಗಳು, 
ಶನಲೆಗಳು ಬರಬೋೆಕನಗತತ್ುದೆ. ಅಲ್ಲಿನ ರಸೆುಗಳು ಅಭಿವೃದಿಿಯನಗಬೆೋಕನಗತತ್ುದೆ. ವಿಶೆೋಷವನಗಿ ನಮಾ 
ಭನರತಿೋಯತೆಯನತೆ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳುಳವೆಂತ್ಹ ಮತ್ತು ಒಕೂಕಟ ವಾವಸೆಥಯನತೆ ಸದ್ೃಡಗೊಳಿಸತವೆಂತ್ಹ 
ಅಭಿವೃದಿು ಕೆಲಸಗಳ ಕಡಗೆೆ ಗಮನವನತೆ ಹರಿಸತವೆಂತ್ಹ ಕೆಲಸವನತೆ ಮನಡಬೋೆಕತ. ಹನಗನಗಿ, ಒೆಂದ್ತ 
ಕಡ ೆ 100 ಕೊೋಟಿ ರೂಪನಯಿಗಳ ಮಿೋಸಲನತಿ ಇದ್ುರ,ೆ ಇರ್ೂೆೆೆಂದ್ತ ಕಡ ೆಎಲನಿ portfolio ಗಳಲ್ಲಿ 
ಇರತವೆಂತ್ಹವರತ ಗಡಿರ್ನಡತ ಅಭಿವೃದಿುಗನಗಿ ಸಾಲಪ ಹರ್ವನತೆ ಮಿೋಸಲನಗಿಟಟರ ೆ ಅಲ್ಲಿನ ಅಭಿವೃದಿಿ 
ಸನಧಾವನಗತತ್ುದೆ ಎೆಂಬ ಮನತ್ನತೆ  ಹೆೋಳಬಯಸತತೆುೋರ್.ೆ  

    ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಕಲನಾರ್ ಕರ್ನಾಟಕದ್ಲ್ಲಿನ ಹಲವನರತ ಭನಗಗಳನತೆ ಅಭಿವೃದಿಿ 
ಮನಡತವುದ್ಕೆಕ  ಕೆೋೆಂದ್ರದ್ಲ್ಲಿ ಮನನಾ ಮಲ್ಲಿಕನರ್ತಾನ ಖ್ಗೆಾಯವರ ಆಶ್ೋಾವನದ್ದಿೆಂದ್ 371 (ಜೆ) 
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ಕನಯಿದೆಯನತೆ ಜನರಿಗೆ ತ್ೆಂದ್ರತ. ಗಡಿರ್ನಡಿನಲ್ಲಿ ಇರತವೆಂತ್ಹ ರ್ನರಿಗ ೆ  ಒೆಂದ್ತ ಮಿೋಸಲನತಿ 
ವಾವಸೆಥಯನತೆ ಶ್ಕ್ಷರ್ದ್ಲ್ಲಿ  ಮತ್ತು ಅವರದೋೆ ಆದ್ೆಂತ್ಹ ಕ್ಷೋೆತ್ರದ್ಲ್ಲಿ ಮಿೋಸಲತ ಕೂೆಡತವೆಂತ್ಹ 
ಕೆಲಸವನತೆ ಮನಡಿದ್ರೆ, ಅವರಿಗನಗಿ ಕೆಲವು percentage ಗಳನತೆ ಮಿೋಸಲ್ಲಟಟರ ೆಖ್ೆಂಡಿತ್ವನಗಿಯೂ 
ಸಹ ಅಲ್ಲಿರತವೆಂತ್ಹವರಿಗೆ  ಒಳೆಳಯ ಶ್ಕ್ಷರ್ ವಾವಸಥೆಯನತೆ ಕೊಡತವುದ್ಕಕೆ ಸನಧಾವನಗತತ್ುದೆೆಂದ್ತ 
ಭನವಿಸಿದೆುೋರ್.ೆ ಗಡಿರ್ನಡತ ಭನಗಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡತ ಭನಷೆಗಳನತೆ ಮನತ್ರ್ನಡತೆಂತ್ಹ ರ್ನರತ ಇದನುರ.ೆ 
ಬಳನಳರಿ ಕಡಗೆ ೆಹೊೋದ್ರೆ, ತೆಲುಗತ ಮತ್ತು ಕನೆಡ ಭನಷಗೆಳನತೆ ಮನತ್ರ್ನಡತತನುರೆ. ಬೆಳಗನವಿ ಗಡಿ 
ಭನಗಗಕೆಕ ಬೆಂದ್ರ,ೆ ಮರನಠಿ ಮತ್ತು ಕನೆಡ ಭನಷಗೆಳನತೆ ಮನತ್ರ್ನಡತತನುರೆ. ಎಲನಿ ಮರನಠಿಗರಿಗೂ 
ಕನೆಡ ಭನಷ ೆಬರತತ್ುದೆ, ಅದೆೋರಿೋತಿ ಎಲನಿ ಕನೆಡಿಗರಿಗೂ ಮರನಠಿ ಭನಷ ೆಬರತತ್ುದೆ.  ರ್ನವು ಭನಷನ 
ಸನಮರಸಾವನತೆ ಕನಪನಡತವೆಂತ್ಹ ಕೆಲಸಗಳನತೆ ಮನಡಬೋೆಕತ. ರ್ನವು ಭನಷನ ಸನಮರಸಾವನತೆ 
ಕನಪನಡತವೆಂತ್ಹ ಕೆಲಸವನತೆ ಮನಡಿದ್ರೆ, ಗಡಿ ಭನಗದ್ಲ್ಲಿರತವೆಂತ್ಹ ಭನಷನ ಸಮಸೆಾಗಳಿಗೆ 
ಪರಿಹನರವನತೆ ಕೆಂಡತಕೊಳುಳವುದ್ಕೆಕ ಸನಧಾವನಗತತ್ುದೆ. ಆ ನಟಿಟನಲ್ಲಿ ಕನೆಡ ಗಡಿರ್ನಡತ ಪನರಧಿಕನರ 
ಕೆಲಸವನತೆ ಮನಡಬೋೆಕತ ಎನತೆವೆಂತ್ಹ ಮನವಿಯನತೆ ಮನಡತತೆುೋರ್.ೆ ಹನಗನಗಿ, ಎಲನಿ ವಿಚನರಗಳ 
ಜೊತೆಗೆ ಹೆೋಳಬೆೋಕೆೆಂದ್ರೆ,  ಅಭಿವೃದಿಿ ಎನತೆವುದ್ತ ಬಹಳ ಮತಖ್ಾವನಗಿದ.ೆ ಅದ್ರಲೂಿ ಅಭಿವೃದಿಿಯ 
ಜೊತೆಗೆ ಕನೆಡಿಗರ ಅಭಿವೃದಿಿ ವಿಚನರ. ಅಭಿವೃದಿಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕೆೋವಲ ರಸುೆಗಳನತೆ ಮನಡಿದ್ರೆ,  
ಕಟಟಡಗಳನತೆ ಕಟಿಟದ್ರ ೆ ಅಭಿವೃದಿಿಯನತೆ ಕನರ್ತವುದ್ಕಕೆ ಸನಧಾವನಗತವುದಿಲಿ.  ಮದ್ಲತ 
ಅಲ್ಲಿರತವೆಂತ್ಹ ಕನೆಡಿಗರ ಅಭಿವೃದಿುಯನಗಬೆೋಕನಗತತ್ುದೆ. ಕನೆಡಿಗರ ಅಭಿವೃದಿಿ ಜೊತೆಗೆ, 
ಪಕಕದ್ಲ್ಲಿರತವೆಂತ್ಹ  ಅೆಂದ್ರ,ೆ ಹೊರರ್ನಡಿನಲ್ಲಿರತವೆಂತ್ಹ ಕನೆಡಿಗರ ಅಭಿವೃದಿಿಯನತೆ ಮನಡಿದ್ರೆ 
ಕನೆಡಕಕೆ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕಕಕೆ  ಒಳೆಳಯ ಹೆಸರತ ಬರತತ್ುದೆ ಎೆಂಬ ಮನತ್ನತೆ  ಹೆೋಳುವುದ್ಕಕೆ 
ಇಚೆಿಪಡತತೆುೋರ್ೆ. ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಮನನಾ ಸಚಿವರಿಬಬರತ ನಗತತಿುದನುರೆ.  ಮನನಾ 
ಸಚಿವರತಗಳ ನಗತವಿನಲ್ಲಿ ಅಥಾವಿದೆ. ಏಕೆೆಂದ್ರ,ೆ ಅವರತಗಳ ಇಲನಖಯೆಲ್ಲಿ ಮಿೋಸಲ್ಲಡತತನುರೆೆಂಬ 
ನೆಂಬಿಕ ೆಇದೆ. 
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      ಡನ||ಕ.ೆಸತಧನಕರ್ (ಆರೂೆೋಗಾ ಮತ್ತು ಕತಟತೆಂಬ ಕಲನಾರ್ ಹನಗೂ ವೆೈದ್ಾಕಿೋಯ ಶ್ಕ್ಷರ್ 
ಸಚಿವರತ):- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ,  ಮನನಾ ಸದ್ಸಾರತ ಹೆೋಳುತಿುರತವೆಂತ್ಹ ವಿಷಯ ಸರಿ ಇದೆ.  
ಮನನಾ ಸದ್ಸಾರತ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುರತವ ಶೆೈಲ್ಲ ಬಹಳ impressive ಆಗಿದೆ. ರ್ನವು ಅದ್ಕನಕಗಿ 
ಅವರನತೆ appreciate ಮನಡತತಿುದೆುೋವೆ.  

       ಶ್ರೋ ಎೆಂ.ರ್ನಗರನರ್ತ:-  ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಮನನಾ ಸಚಿವರತ ಏರೆ್ೋ ಹೆೋಳಿದ್ರೂ 
ಸಹ, ರ್ನನತ ಅದ್ನತೆ  ಒಳೆಳಯದನಗಿ ಸಿಾೋಕನರ ಮನಡತತೆುೋರೆ್. ರ್ನನತ ಮದ್ಲರೆ್ ಬನರಿಗ ೆಸದ್ನಕೆಕ 
ಆಯ್ದಕಯನಗಿ ಬೆಂದಿದೆುೋರ್ೆ. ಮನನಾ ಸಚಿವರತ ಅವರ ಇಲನಖಯೆಿೆಂದ್ ಹರ್ವನತೆ ಮಿೋಸಲ್ಲಟತಟ ಅವರ 
ಕ್ಷೆೋತ್ರದ್ಲ್ಲಿ ಗಡಿರ್ನಡತ ಅಭಿವೃದಿಿಗನಗಿ ಒಳಳೆಯ ಉತ್ುಮವನದ್ೆಂತ್ಹ ಆಸಪತೆರಗಳನತೆ ಕಟಿಟದ್ರ,ೆ Primary 
Health Centres ಗಳನತೆ ಕಟಿಟದ್ರ,ೆ ಮನನಾ ಕೆೈಗನರಿಕನ ಸಚಿವರತ  ನೆಂತ್ತಕೊೆಂಡಿದನುರೆ. ಮನನಾ 
ಸಚಿವರತ ಸಹ ನನಗೆ ಆಶ್ೋಾವನದ್ ಮನಡತತನುರ.ೆ ಏಕೆೆಂದ್ರ,ೆ ಕರ್ನಾಟಕದ್ ಅಭಿವೃದಿು ಬಗೆೆ 
ಮನತ್ರ್ನಡತವನಗ ನಮಾ Opposition Leader ಮನತ್ರ್ನಡತವೆಂತ್ಹ ಸೆಂದ್ಭ್ಾದ್ಲ್ಲಿ ಕನೆಡಿಗರ 
ಅಭಿವೃದಿುಯನಗಬೋೆಕೆೆಂದ್ರೆ, ಗಡಿ ಭನಗಗಳ ಅಭಿವೃದಿಿಯನಗಬೆೋಕೆೆಂದ್ತ ಹೋೆಳಿದ್ರತ., 

     ಶ್ರೋ ಎನ್್.ರ್ನಗರನರ್ (ಎೆಂ.ಟಿ.ಬಿ)  (ಸರ್ಣ ಕೆೈಗನರಿಕೆ, ಸನವಾರ್ನಕ  ವಲಯ ಕೆೈಗನರಿಕೆ 
ಸಚಿವರತ):- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಮನನಾ ಸದ್ಸಾರತ  ಏನತ ಹೆೋಳುತಿುದನುರೆೆಂದ್ತ ನನಗ ೆ
ಅಥಾವನಗತತಿುಲಿ. ಏಕೆೆಂದ್ರ,ೆ ಅವರತ 100 ಕಿೋ.ಮಿೋ ವೆೋಗದ್ಲ್ಲಿ ಮನತ್ರ್ನಡಿದ್ರೆ,  ಏರ್ನದ್ರೂ 
ಅಥಾವನಗತತ್ುದೆಯ್ದೋ? 

    ಶ್ರೋ ಎೆಂ.ರ್ನಗರನರ್ತ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ರ್ನನತ ಏಕೆ 100 ಕಿೋ.ಮಿೋ ವೆೋಗದ್ಲ್ಲಿ 
ಮನತ್ರ್ನಡತತೆುೋರ್ೆೆಂದ್ರ,ೆ ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರತ ಕಡಿಮ ಸಮಯವನತೆ ಕೊಡತತನುರೆ. ಹನಗನಗಿ, 
ಎಲನಿ ವಿಷಯಗಳನತೆ ಸೋೆರಿಸಿಕೊೆಂಡತ ಮನತ್ರ್ನಡಬೆೋಕನದ್ರೆ ವೆೋಗವನಗಿ ಮನತ್ರ್ನಡಬೆೋಕನಗತತೆು. 
ಗಡಿಭನಗಗಳಿಗ ೆindustry ಗಳನತೆ ತ್ರಬೋೆಕೆೆಂದ್ತ ವಿಶೆೋಷವನಗಿ ಹೆೋಳುತೆುೋರ್.ೆ  ಆರೂೆೋಗಾ ಕ್ಷೆೋತ್ರದ್ಲ್ಲಿ 
ಕೆಲಸ ಮನಡಬೋೆಕನಗತತ್ುದೆ. ಗಡಿಭನಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೆೋವಲ ಒೆಂದ್ತ ಕನೆಡ ಶನಲಯೆನತೆ ಪನರರೆಂಭ್ 
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ಮನಡಿದ್ರೆ, ಅಭಿವೃದಿಿಯನಗತವುದಿಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಉನೆತ್ ಶ್ಕ್ಷರ್ ಶನಲೆಗಳನತೆ ಪನರರೆಂಭ್ ಮನಡತವುದ್ಕೆಕ 
ಅವಕನಶ ಮನಡಿಕೂೆಟಟರೆ, ಅಲ್ಲಿನ ಮಕಕಳಿಗ ೆಉನೆತ್ ಶ್ಕ್ಷರ್ ಕೊಡತವುದ್ಕೆಕ ಸನಧಾವನಗತತ್ುದೆ. 

     ಶ್ರೋ ಡಿ.ಎಸ್.ಅರಣ್ (ಸಥಳಿೋಯ ಸೆಂಸೆಥಗಳ ಕ್ಷೆೋತ್ರ):- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಒೆಂದ್ತ 
ನಮಿಷ. ನಮಾ ಮಬೆೈಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯನವುದನದ್ರೂ voice ಅನತೆ ಕಳುಹಿಸಬೆೋಕನದ್ರೆ,್ ‘x 2’್
ಇರತತ್ುದೆ, ಅದ್ತ fast ಬರತತ್ುದೆ, ಎರಡತ ನಮಿಷಗಳದ್ತು ಒೆಂದೋೆ ನಮಿಷದ್ಲ್ಲಿ ಬರತತ್ುದೆ. ಆ 
ರಿೋತಿಯನಗತತಿುದ.ೆ ಅದ್ಕೆಕ ಮನನಾ ಸದ್ಸಾರಿಗೆ ‘0.5’್ಮನಡತವುದ್ಕೆಕ ಹೆೋಳಿ. 

     ಉಪ ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಾ ಸದ್ಸಾರೆೋ, ಸರಿ.  

     ಶ್ರೋ ಡಿ.ಎಸ್.ಅರಣ್:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಮನನಾ ಸದ್ಸಾರ regular voice ಅನತೆ 
‘0.5’್ಮನಡಿದ್ರೆ, ಅವರತ ಹೆೋಳಿದ್ತು ಸಾಲಪ ಅಥಾವನಗತತ್ುದೆ. 

      ಶ್ರೋ ಎೆಂ.ರ್ನಗರನರ್ತ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ರ್ನನತ ಮನತ್ರ್ನಡಿದ್ತು ಕನೆಡ ಭನಷಯೆಲ್ಲಿ 
ಅಲಿವೆೋ; ಆಯಿತ್ತ ನಧನನ ಮನಡಿಕೊಳುಳತುೆೋರೆ್. ಗಡಿಭನಗಗಳಲ್ಲಿ ಉನೆತ್ವನದ್ ಶ್ಕ್ಷರ್ವನತೆ  
ಕೊಡಬೋೆಕನಗತತ್ುದೆ. ಉನೆತ್ವನದ್ ಆರೂೆೋಗಾವನತೆ ಕೊಡಬೋೆಕನಗತತ್ುದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಉನೆತ್ವನದ್ 
ಕೆೈಗನರಿಕೆಗಳನತೆ ತ್ರಬೋೆಕನಗತತ್ುದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಔದೂೆಾೋಗಿಕ ಸಮಸೆಾಗಳು ಹೆಚನಿಗಿವೆ. ಅಲ್ಲಿ ರ್ನರತ ವಲಸೆ 
ಹೊೋಗತವೆಂತ್ಹದ್ತು ಜನಸಿುಯನಗಿರತವುದ್ರಿೆಂದ್, ಆ ಭನಗದ್ಲ್ಲಿ  ಅಭಿವೃದಿಿಯನಗದಿರತವುದೋೆ ಕನರರ್ 
ಎನತೆವೆಂತ್ಹ ಮನತ್ನತೆ ಹೆೋಳುತಿುದುೆೋರೆ್. ಹನಗನಗಿ, ಗಡಿರ್ನಡತ ಅಭಿವೃದಿುಗನಗಿ ತ್ೆಂದಿರತವೆಂತ್ಹ 
ವಿಧೆೋಯಕವನತೆ ಸನಾಗತ್ ಮನಡತತೆುೋರ್.ೆ ಈ ತಿದ್ತುಪಡಿಯೆಂದಿಗೆ ಸಕನಾರದ್ ಆಶರಯ ಏನದಯೆೋ, 
ಕರ್ನಾಟಕ ರನರ್ಾದ್ ಸಮತೊೋಲರ್ನ ಅಭಿವೃದಿಿಗೊೋಸಕರ ಮತ್ತು ಗಡಿರ್ನಡಿನ ಸಮಸೆಾಗಳನತೆ ಪರಿಹನರ 
ಮನಡಿಕೊಳುಳವುದ್ಕನಕಗಿ ಈ ಗಡಿರ್ನಡತ ಪನರಧಿಕನರ ಕೆಲಸ ಮನಡಬೋೆಕತ ಎನತೆವೆಂತ್ಹ ಮನತ್ನತೆ 
ಹೆೋಳುತಿುದೆುೋರೆ್. ಅದ್ಕನಕಗಿ ಸಕನಾರ ಕೂೆಡಬೋೆಕನಗಿರತವೆಂತ್ಹ ಮಿೋಸಲನತಿಯನತೆ ಕೊಡಬೋೆಕತ. 
ಸಕನಾರದ್ ಎಲನಿ ಇಲನಖಗೆಳು ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದಿು ಮನಡತವುದ್ಕನಕಗಿ  ಏರ್ನದ್ರೂ ಅಲೂೆೋಚರ್ ೆ
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ಮನಡಿದ್ರೆ, ಖ್ೆಂಡಿತ್ವನಗಿಯೂ ಸಹ, ಕರ್ನಾಟಕದ್ ಸಮತೊೋಲನ ಅಭಿವೃದಿಿಗೆ ಪೂರಕವನಗತತ್ುದ ೆ
ಎೆಂದ್ತ ಭನವಿಸಿದೆುೋರ್.ೆ 

       ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಗಡಿ ಭನಗದ್ಲ್ಲಿ ಕನೆಡದ್ ಸಮನವೆೋಶಗಳನತೆ 
ಸಹ ಮನಡಬೋೆಕನಗತತ್ುದೆ. ಸನಹಿತ್ಾ ಸಮೇಳನಗಳನತೆ ಮನಡಬೋೆಕನಗತತ್ುದೆ. ನಮಾ ರ್ನಡಿನ ನಮಾ 
ಭನಷಯೆ ಪರೆಂಪರಯೆ ಇತಿಹನಸವನತೆ ಪರತಿಬಿೆಂಬಿಸತವೆಂತ್ಹ ಕನಯಾಕರಮಗಳು  ಗಡಿಭನಗದ್ಲ್ಲಿ 
ಆಗಬೋೆಕತ ಎನತೆವೆಂತ್ಹ ವಿಚನರವನತೆ ಹೆೋಳಬಯಸತತೆುೋರೆ್. ಇದ್ತ ಕೋೆವಲ ಬೆೆಂಗಳೂರಿಗೂ, 
ವಿರ್ಯನಗರಕೊಕೋ ಅಥವನ ಬೆೋರ ೆಎಲ್ಲಿಗೂೆೋ ಸಿೋಮಿತ್ವನಗದ್ೆಂತೆ ನಮಾ ಭನಷಯೆ ಬಗೆೆ., 

     ಉಪ ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಾ ಸದ್ಸಾರೆೋ, ತನವು ಈ  bill  ಗೆ ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಟ 
ವಿಷಯಗಳ ಬಗೆೆ ಮನತ್ರ್ನಡಿ. ಮಧಾದ್ಲ್ಲಿ ತ್ಮಾ track change ಆಯಿತ್ತ.,   

     ಶ್ರೋ ಎೆಂ.ರ್ನಗರನರ್ತ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಈ ವಿಧೆೋಯಕವನತೆ ಸನಾಗತ್ ಮನಡತತೆುೋರ್.ೆ 
ನಮಾ ಕನೆಡಿಗರ ಅಭಿವೃದಿಿಯನಗಬೆೋಕತ.  ಆಗ ಮನತ್ರ  ಕನೆಡ  ಪನರಧಿಕನರವನತೆ ರಚರೆ್ ಮನಡಿದ್ುಕೆಕ 
ಅಥಾ ಬರತತ್ುದೆೆಂಬ ಮನತ್ನತೆ  ಹೆೋಳಬಯಸತತುೆೋರೆ್. ಗಡಿ ಭನಗಗಳಲ್ಲಿ ಇರತವೆಂತ್ಹವರತ ಎರಡತ 
ಭನಷಗೆಳನತೆ ಮನತ್ರ್ನಡತವೆಂತ್ಹದ್ತು ಸಮಸೆಾ ಕನರ್ತತಿುದೆ.  ಇದ್ತ ಗಡಿರ್ನಡತ ಭನಗದ್ಲ್ಲಿರತವೆಂತ್ಹ 
ಸಚಿವರಿಗೆ ಅಥಾವನಗತತ್ುದೆ. ಈ ಭನಗದ್ಲ್ಲಿ ಕನೆಡದ್ ಮತ್ತು ಮರನಠಿ ಭನಷಗೆಳ ವಿಚನರಗಳು 
ಬರಬಹತದ್ತ,   ಆೆಂಧರ ಪರದೆೋಶದ್ ಭನಗದ್ಲ್ಲಿ ತೆಲಗತ ಮತ್ತು ಕನೆಡ ಭನಷಗೆಳ ವಿಚನರಗಳು 
ಬರಬಹತದ್ತ, ಕೆೋವಲ ಕನೆಡ ಭನಷಯೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಮನತ್ರವಲಿ, ಗಡಿರ್ನಡಿನಲ್ಲಿ ಇರತವೆಂತ್ಹ 
ಕನೆಡಿಗರಿಗನಗಿ ಟ್ೊೆಂಕ ಕಟಿಟ ನಲತಿವೆಂತ್ಹ  ಕಲೆಸ  ಈ ಪನರಧಿಕನರದ್ ಮೂಲಕ ಆಗಬೆೋಕತ 
ಎನತೆವೆಂತ್ಹ ಆಶಯವನತೆ ವಾಕುಪಡಿಸತತೆುೋರ್.ೆ  ಹನಗನಗಿ, ಈ ವಿಧೆೋಯಕವನತೆ ಸನಾಗತ್ 
ಮನಡತತೆುೋರ್.ೆ ಅದ್ರಲೂಿ ವಿಶೆೋಷವನಗಿ ನಮಾ ರನರ್ಾ ಸಕನಾರ ಇದ್ರ ಬಗೆೆ ಹೆಚತಿ ಗಮನವನತೆ 
ಹರಿಸಬೆೋಕತ, ಅದೆೋರಿೋತಿ ಹೆಚತಿ ಮಿೋಸಲನತಿಯನತೆ ಕೊಡಬೋೆಕತ. ಈ ಪನರಧಿಕನರದ್ ಮೂಲಕ 
ಗಡಿಭನಗದ್ಲ್ಲಿ ಇರತವೆಂತ್ಹವರಿಗೆ reservation ಕೊಡಬೋೆಕತ ಮತ್ತು ಹೆಚತಿ ಅನತದನನವನತೆ 
ಕೊಡಬೋೆಕೆೆಂದ್ತ ಮನವಿಯನತೆ ಮನಡತತಿುದೆುೋರ್.ೆ  
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       ಶ್ರೋ ಮರಿತಿಬೆಬೋಗೌಡ (ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್ಷೆೋತ್ರ):- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಈ ವಿಧೆೋಯಕವನತೆ 
ಸನಾಗತ್ ಮನಡತತುೆೋರೆ್. ಗಡಿ ಭನಗದ್ ಪನರಧಿಕನರ ಮನಡಿದನಗ ಸೋೆರಿಸತವ, ಮನಪಾಪಡಿಸತವ ಅಥವನ 
ಬಿಟತಟಬಿಡತವ ಈ ಪದ್ಗಳನತೆ ಸೋೆರಿಸತವುದ್ಕನಕಗದೆೋ ಇಷತಟ ವಷಾಗಳ ನೆಂತ್ರ ಇದ್ನತೆ ಸೋೆಪಾಡ ೆ
ಮನಡತವುದ್ಕೆಕ ಈ ವಿಧೆೋಯಕವನತೆ ತ್ೆಂದಿದನುರೆ. ಈ ವಿಧೆೋಯಕವನತೆ ಮನಡತವೆಂತ್ಹ ಸೆಂದ್ಭ್ಾದ್ಲ್ಲಿ 
ಸತಮನರತ 3-4 ಇಲನಖಗೆಳ ಅಧಿಕನರಿಗಳು ಇದ್ನತೆ ಗಮನಸತತನುರ.ೆ ಆದ್ರ,ೆ ಇೆಂತ್ಹವುಗಳನತೆ 
ರೆ್ೂೋಡದೆೋ ತೆಗೆದ್ತಕೂೆೆಂಡತ ಬರತತನುರ.ೆ ಈಗ ಎಷೂೆಟೋ ವಷಾಗಳ ನೆಂತ್ರ ಇದ್ರ ಅಗತ್ಾ ಸೋೆಪಾಡ ೆ
ಇದೆ, ಹನಗನಗಿ, ಇದ್ನತೆ ಮನಡಬೋೆಕೆೆಂದ್ತ ಇವತ್ತು ಮತೆು ಒೆಂದ್ತ ತಿದ್ತುಪಡಿಯನತೆ ತ್ೆಂದಿದನುರೆ.  
ಈಗ ಬಹಳಷತಟ ಹಳಿಳಗಳು, ತನಲೂಿಕತಗಳು ಇದ್ರ ವನಾಪಿುಗೆ ತ್ರಬೋೆಕೆೆಂದ್ತ ತ್ೆಂದಿದನುರೆ. ಇದ್ತ ಬಹಳ 
ಸನಾಗತನಹಾ. ಈಗನಗಲೋೆ ನಮಾ ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷದ್ ರ್ನಯಕರತ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ಸದ್ಸಾರತ   ಇದ್ರ 
ಬಗೆೆ ಮನತ್ರ್ನಡಿದ್ುಕೆಕ ನನೆ ಸಹಮತ್ ಇದೆ. ರ್ನನತ ಉಪ ಸಭನಪತಿ ಆಗಿದ್ೆಂತ್ಹ ಸೆಂದ್ಭ್ಾದ್ಲ್ಲಿ 
ಕನಸರಗೊೋಡಿನ ಒೆಂದ್ತ ಶನಲೆಗ ೆಹೊೋಗಿದೆು. ಮತೆು ಮೈಸೂರಿನ ಭನಗದ್ ವೈೆರ್ನಡಿಗೆ ಒೆಂದ್ತ ಬನರಿ 
ಹೊೋಗಿದುೆ. ನನೆನತೆ ಅಲ್ಲಿನ ಶನಲೆಗಳ ಕನಯಾಕರಮಕಕೆ ಕರದೆಿದ್ುರತ.  ನರ್ಕೂಕ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ  ಕನೆಡ 
ಶನಲೆಗಳು ಅಸಿಾತ್ುದ್ಲ್ಲಿದ್ುರೂ ಸಹ, ನಮಾ ಕರ್ನಾಟಕ ರನರ್ಾದಿೆಂದ್ ಅವರಿಗೆ ಸನಕಷತಟ ವಿದನಾಥಿಾ 
ವೆೋತ್ನ ಇರಬಹತದ್ತ, ಸಹನಯ ಧನ ಇರಬಹತದ್ತ, ಗಡಿರ್ನಡಿನ ಕನೆಡ ಮನಧಾಮದ್ ಶನಲೆಯ 
ಮಕಕಳಿಗ ೆ ಏರೆ್ೋನತ ಸೌಲಭ್ಾಗಳನತೆ ಕೂೆಡಬೋೆಕೆೆಂದ್ತ ಘೂೋಷಣೆ ಮನಡಿಕೂೆೆಂಡಿದೆುೋವಯೆೋ,  ಅವು 
ಯನವ ಸವಲತ್ತುಗಳು ಸಹ ಅಲ್ಲಿನ ಮಕಕಳಿಗ ೆತ್ಲತಪತತಿುಲಿ.               

(ಮತೆಂದ್ತ.,)    

(1170) 26-12-2022 (3.50) ಎೆಂವಿ-ಆರ್ಎನ್          (ಉಪ ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಥತಿ) 

ಶ್ರೋ ಮರಿತಿಬೆಬೋಗೌಡ (ಮತೆಂದ್ತ):- 

ಮತೆು ಮನನಾ ಸದ್ಸಾರನದ್ ಶ್ರೋ ಪರಕನಶ್ ಕ.ೆ ರನಥೊೋಡ್್ ರವರತ ಹೆೋಳಿದ್ ಹನಗೆ ಎಷೊಟೋ ಶನಲೆಗಳನತೆ 
ಮತಚತಿತಿುದನುರ.ೆ ಆ ಶನಲಗೆಳ ಅಸಿುತ್ಾವರೆ್ೆೋ ತೆಗೆಯತತಿುದನುರ.ೆ ಇದ್ಕೆಕಲನಿ ಸಥಳಿೋಯವನಗಿರತ್ಕಕೆಂಥ 
ಅಧಿಕನರಿಗಳ ೆ ರ್ವನಬನುರರತ. ದ್ಯಮನಡಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಗಡಿ ಪರದೆೋಶ ಅಭಿವೃದಿಿ ಪನರಧಿಕನರ ಕೆೋವಲ 
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Infrastructure Development ಅನತೆ ಕಲ್ಲಪಸತವುದ್ತ ಮನತ್ರವಲಿ. ಅವರತ ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕವನಗಿ ಮತ್ತು 
ಸನೆಂಸೃತಿಕವನಗಿ ಆ ಭನಗದ್ಲ್ಲಿ ವನಸ ಮನಡತವೆಂತ್ಹ ರ್ನರಿಗ ೆಅರೆ್ೋಕ ಸವಲತ್ತುಗಳು ಮತಟತಟವೆಂತೆ 
ಮನಡಬೋೆಕತ. ಈ ಪನರಧಿಕನರಕಕೆ ಅತಿ ಹೆಚತಿ ಹರ್ಕನಸಿನ ರೆ್ರವು ಒದ್ಗಿಸಬೆೋಕತ. ಆ ಭನಗದ್ ಮಕಕಳು 
ಸನೆಂಸೃತಿಕವನಗಿ ಮತ್ತು ಶೈೆಕ್ಷಣಿಕವನಗಿ ಬೆಳೆಯಬೆೋಕತ. ರನರ್ಾದ್ ಗಡಿ ಭನಗದ್ಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಯತತಿುರತವೆಂತ್ಹ 
ಕನೆಡಿಗರ ಮಕಕಳು, ಕರ್ನಾಟಕ ರನರ್ಾಕೆಕ ಬೆಂದ್ತ ಉನೆತ್ ಶ್ಕ್ಷರ್ ಪಡಯೆಬೆೋಕತ ಎೆಂದ್ರೆ, ಅದ್ಕೆಕ 
ಅರೆ್ೋಕ ಷರತ್ತುಗಳಿವೆ. ಕಲೆವರತ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬೆಂದ್ತ ಸಿೋಟ್ ಪಡದೆ್ತಕೂೆೆಂಡತ ಅಧಾಯನ ಮನಡತವುದ್ತ 
ಬಹಳ ಕಷಟದ್ ಪರಿಸಿಥತಿ ಇದೆ. ಅದೆಲಿವನತೆ ಕೂಡ ಪರಿಶ್ೋಲರೆ್ ಮತ್ತು ಸರಳಿೋಕರರ್ ಮನಡಿ, ಆ ಗಡಿ 
ಭನಗ ಪರದೆೋಶದ್ ಕನೆಡ ಮನಧಾಮದ್ಲ್ಲಿ ಅಧಾಯನ ಮನಡಿದ್ೆಂತ್ಹ ಮಕಕಳು, ಕರ್ನಾಟಕ ರನರ್ಾದ್ಲ್ಲಿ 
ಉನೆತ್ ಶ್ಕ್ಷರ್ ಪಡಯೆತವುದ್ಕೆಕ ಹೆಚತಿ ರೆ್ರವು ಮನಡತವೆಂಥದ್ುಕಕೆ, ಇವುಗಳಲೆಿವನತೆ ಸಹ ಕರ್ನಾಟಕ 
ಗಡಿ ಪರದೆೋಶ ಅಭಿವೃದಿಿ ಪನರಧಿಕನರದ್ ವನಾಪಿುಗ ೆ ತೆಗೆದ್ತಕೂೆೆಂಡತ ಬೆಂದ್ತ, ಅವರಿಗೆ ಹೆಚಿಿನ 
ಅವಕನಶಗಳನತೆ ಒದ್ಗಿಸತತನು, ಅವರತ ಈ ರ್ನಡಿಗ ೆ ಬೆಂದ್ತ ಉನೆತ್ ಶ್ಕ್ಷರ್ದ್ಲ್ಲಿ ಅಧಾಯನ 
ಮನಡತವುದ್ಕೆಕ ಅವಕನಶ ಮನಡಿಕೊಡಬೆೋಕೆೆಂದ್ತ ಹೆೋಳುತನು, ರ್ನನತ ಈ ವಿಧೆೋಯಕವನತೆ ಸನಾಗತ್ 
ಮನಡತತೆುೋರ್.ೆ 

ಡನ|| ತೆೋರ್ಸಿಾನ ಗೌಡ (ವಿಧನನಸಭೆಯಿೆಂದ್ ಚತರ್ನಯಿತ್ರನದ್ವರತ):- ಮನನಾ 
ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ರ್ನನತ ಕರ್ನಾಟಕ ಗಡಿ ಪರದೋೆಶ ಅಭಿವೃದಿಿ ಪನರಧಿಕನರ (ತಿದ್ತುಪಡಿ) ವಿಧೆಯಕ, 
೨೦೨೨ ಅನತೆ ಸನಾಗತಿಸತತೆುೋರ್ೆ. ಈಗನಗಲೆೋ 2010ರಲ್ಲಿ ಈ ವಿಧೆೋಯಕ ಇದೆ. ಇವತಿುನ ಸೆಂದ್ಭ್ಾದ್ಲ್ಲಿ 
ಅದ್ಕಿಕೆಂತ್ ಇನತೆ ಹೆಚತಿ ಮತಕುವನದ್ ಅವಕನಶ ಸಕನಾರಕೆಕ ಇರಬೋೆಕತ ಎನತೆವ ಕನರರ್ಕೊಕೋಸಕರ, 
ಈಗನಗಲೆೋ ಸಕನಾರಿ ರನರ್ಾಪತ್ರದ್ಲ್ಲಿ ಅಧಿಸೂಚರೆ್ ಮೂಲಕ ಈ ಅಧಿನಯಮಕೆಕ ನದಿಾಷಟಪಡಿಸಿದ್ 
ಯನವುದೆೋ ನಮೂದ್ತಗಳನತೆ ಮತ್ತು ಯನವನಾವ ಅನತಸೂಚಿಗಳನತೆ ಸೋೆರಿಸಿದುೆೋವ.ೆ ಮತೆು 
ಸೋೆರಿಸತವುದ್ಕಕೆ ಮತ್ತು ಅದ್ನತೆ ಮನಪನಾಡಿಸತವುದ್ಕೆಕ ಅಥವನ ಬಿಟತಟ ಬಿಡತವುದ್ಕೆಕ ಅಧಿಕನರವನತೆ 
ರನರ್ಾ ಸಕನಾರಕೆಕ ಬಿಟತಟ, ಕರ್ನಾಟಕ ಗಡಿ ಪರದೋೆಶ ಅಭಿವೃದಿಿ ಪನರಧಿಕನರ ಅಧಿನಯಮ, 2010 ಅನತೆ 
ಮತ್ುಷತಟ ತಿದ್ತುಪಡಿ ಮನಡಿ, ಇನತೆ ಮತೆಂದ ೆ ಈ ಒೆಂದ್ತ ತಿದ್ತುಪಡಿಯನತೆ ರ್ನವು 2022ರ 
ಅಧಿನಯಮ ಎೆಂದ್ತ ಕರಯೆತವುದ್ಕಕೆ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಅವಕನಶ ಕಲ್ಲಪಸಲನಗಿದ.ೆ ಇದ್ನತೆ ತಿದ್ತುಪಡಿ 
ಮನಡತವುದ್ಕೆಕ ಬಹತಶಃ ಇೆಂತ್ಹ ಸನೆವೆೋಶ ಏಕೆ ಉದ್ಭವನಯಿತ್ತ ಎೆಂದ್ತ ಗಮನಸತವುದನದ್ರೆ, ರ್ನವು 
ಏನತ ಬೆಳಗನವಿಯ ಸತವರ್ಾ ವಿಧನನಸೌಧದ್ಲ್ಲಿ ನೆಂತ್ತ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದೆುೋವೆ. ಬಹತಶಃ ಈ ಶಕಿುಸೌಧ 
ಕರ್ನಾಟಕ ರನರ್ಾದ್ ಒೆಂದ್ತ ಪರತಿಷಿಟತ್ ಆತ್ಾಗೌರವವನತೆ ಮತ್ತು ಗಡಿಯನತೆ, ಪರಮತಖ್ವನಗಿ ಬೆಳಗನವಿ 
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ಗಡಿಯನತೆ ರಕ್ಷಣ ೆ ಮನಡತವ ನಟಿಟನಲ್ಲಿ, ಅವತಿುನ ಎಲನಿ ಪರತಿನಧಿಗಳು ಸೋೆರಿ ಈ ಸತವರ್ಾ 
ವಿಧನನಸೌಧವನತೆ ಬೆಳಗನವಿಯಲ್ಲಿ ಕಟತಟವ ಮೂಲಕ, ನಮಾ ಒೆಂದ್ತ ಬದ್ಿತೆಯನತೆ ಮತ್ತು 
ಕಳಕಳಿಯನತೆ ತೊೋರಿಸತವೆಂತ್ಹ ನಟಿಟನಲ್ಲಿ ಈ ಸತವರ್ಾ ವಿಧನನಸೌಧ ನಮನಾರ್ವನಗಿದೆ ಎೆಂದ್ತ 
ರ್ನವು ಭನವಿಸಿದೆುೋವೆ. ಗಡಿ ರಕ್ಷಣೆಗ ೆ ಇರತ್ಕಕೆಂಥ ಸವನಲತಗಳು ಏನತ ಎೆಂದ್ತ ಈ ಒೆಂದ್ತ 
ಸನೆವೆೋಶದ್ಲ್ಲಿ ಚಚಾೆ ಮನಡಬೋೆಕನಗತತ್ುದೆ. ಈಗ ಮೂಲಭ್ೂತ್ ಸೌಕಯಾಗಳನತೆ ಅತ್ತಾತ್ುಮವನಗಿ 
ನೋಡಬೆೋಕತ. ಒೆಂದ್ತ ರನಷಾಕೆಕ ಗಡಿ ಮತಖ್ಾವೋ, ಒೆಂದ್ತ ರನರ್ಾಕೆಕ ಗಡಿ ಮತಖ್ಾವೋ ಹನಗೂ ಒೆಂದ್ತ 
ಜಿಲೆಿಗ ೆ ಗಡಿ ಮತಖ್ಾವೋ ಇದ್ತ ಕೋೆವಲ ಭನಷರ್ದಿೆಂದ್ ಸನಧಾವನಗತವುದಿಲಿ. ರ್ನವು ಇವತ್ತು 
ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಲಭ್ೂತ್ ಸೌಕಯಾಗಳನತೆ ಒದ್ಗಿಸಬೆೋಕತ. ಮತೆು ಸತರಕ್ಷತನ ಭನವರೆ್ 
ಮೂಡತವೆಂತ್ಹ, ಈಗ ಬಳೆಗನವಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒೆಂದ್ತ ಪರಕ್ಷತಬುತೆಯನತೆ ರೆ್ೂೋಡಿದೆುೋವೆ. ಅವರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ 
ಕೊಡತವೆಂತ್ಹ ರಕ್ಷಣ ೆ ಇದೆ ಎನತೆವುದ್ತ ಅನೆಸದ ೆ ಇದ್ುರ,ೆ ಅವರತ ಯನವ ರಿೋತಿ ಕನೆಡ ಮತ್ತು 
ಕರ್ನಾಟಕದ್ ಹಿತ್ವನತೆ ಕನಯತವುದ್ಕೆಕ ಸನಧಾ? ಇಲ್ಲಿ ಕತಳಿತ್ತ ಮತ್ತು ಬೋೆರೆ ಎಲೊಿೋ ಕತಳಿತ್ತ 
ಮನತ್ರ್ನಡತವುದ್ತ ಸತಲಭ್. ಇಲ್ಲಿರತ್ಕಕೆಂಥ ನವನಸಿಗಳಿಗೆ; ರನರ್ಾ ಸಕನಾರ ನನೆನತೆ ಎಲನಿ 
ಸೆಂದ್ಭ್ಾದ್ಲೂಿ ರಕ್ಷಿಸತತ್ುದೆ ಎನತೆವೆಂತ್ಹ ಮರ್ೂೆೋಭನವ ಮತೆು ರ್ನವು ಕನೆಡಿಗರತ ಮತ್ತು 
ಕರ್ನಾಟಕದ್ವರತ ಎನತೆವೆಂತ್ಹ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರತ ಅಭಿವೃದಿಿಯ ಕೆಲಸದ್ಲ್ಲಿ 
ತೊಡಗಿಸಿಕೂೆಳುಳವೆಂತ್ಹ ಮನಃಸಿಥತಿಯನತೆ ಉೆಂಟತ ಮನಡತವುದ್ತ ಮತಖ್ಾವನದ್ತದ್ತ. ಈ ನಟಿಟನಲ್ಲಿ 
ಶ್ಕ್ಷರ್ ಬಹಳ ಮತಖ್ಾವನದ್ತದ್ತ. ಇಲ್ಲಿ ಅರೆ್ೋಕ ಮನನಾ ಸದ್ಸಾರತಗಳು ಕನೆಡ ಶನಲೆಗಳ ಬಗೆೆ 
ಮನತ್ರ್ನಡಿದನುರೆ. ಈಗ ಯನವುದೆೋ ರಿೋತಿಯ ಶನಲಗೆಳನದ್ರೂ ಸಹ ಅತ್ತಾತ್ುವನದ್ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ ಗಡಿ 
ಭನಗಗಳಲ್ಲಿ ಇರಲೋೆಬೆೋಕತ. ಇಲ್ಲಿ ಕತಳಿತಿುರತವೆಂತ್ಹ ಮೆಂತಿರಗಳು ಅತ್ಾೆಂತ್ ಸಮಥಾರಿದನುರೆ. ಎಲನಿ 
ಇಲನಖಗೆಳಲೂಿ ಕೂಡ ಗಡಿ ಭನಗದ್ ವಿಷಯ ಬೆಂದನಗ, ಒೆಂದ್ಷತಟ ಸೂಕ್ಷಮತೆಯನತೆ ವಹಿಸಿದ್ರ,ೆ 
ಅೆಂದ್ರೆ, ರಸೆು, ಕತಡಿಯತವ ನೋರಿನ ಸಮಸೆಾ, ವಸತಿ ಯೋರ್ರೆ್ ಮತ್ತು ಕನೆಡದ್ ವನತನವರರ್ 
ಮೂಡಿಸತವುದ್ತ ಇರಬಹತದ್ತ. ಇದ್ತ ಸಹ ಸನಧಾತಯೆನಗತತ್ುದೆ. ರ್ನನತ ಇನತೆ ಎರಡತ-ಮೂರತ 
ಅೆಂಶಗಳನತೆ ಹೆೋಳುವುದ್ಕೆಕ ಇಷಟಪಡತತುೆೋರೆ್. ಈಗ ಭನಷ ೆ ಎನತೆವುದ್ತ ಭನವರ್ನತ್ಾಕವನದ್ 
ವಿಚನರವನಗಿದೆ. ಈಗ ಬೆಳಗನವಿ ಮಹನರನಷಾಕೆಕ ಸೋೆರಬೆೋಕತ ಎನತೆವೆಂತ್ಹವರಿಗೆ, ಕರ್ನಾಟಕದ್ 
ಭನಗದ್ಲ್ಲಿರತ್ಕಕೆಂತ್ಹ ಮರನಠಿಗರಿಗೆ ಒೆಂದ್ತ ಪರಕ್ಷತಬಿ ಮರ್ೊೋಭನವ ಇರತತ್ುದೆ. ಅದೆೋರಿೋತಿ ಮಹನರ್ನ್್ 
ವರದಿ ಪರಕನರ ಕರ್ನಾಟಕಕೆಕ ಸೋೆರಬೆೋಕೆೆಂದ್ತ ಅೆಂದ್ತಕೊೆಂಡಿರತವೆಂತ್ಹ ಅಲ್ಲಿರತವೆಂತ್ಹ ಕನೆಡಿಗರಿಗ ೆ
ಭನವರೆ್ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ, ಅವರಿಗೆ ಆ ರಿೋತಿಯ ವನತನವರರ್ವಿಲಿ. ಈ ನಟಿಟನಲ್ಲಿ ಗಡಿ ಭನಗದ್ ಅಭಿವೃದಿಿ 
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ಬಹಳ ಪರಮತಖ್ವನದ್ ಪನತ್ರ ವಹಿಸತತ್ುದ.ೆ ಅದೆೋರಿೋತಿ ಸೆಂಸೃತಿಯನತೆ ಹೆೋಗ ೆ ರಕ್ಷಣ ೆಮನಡತವುದ್ತ? 
ಈಗ ಸಿನಮನಗಳ ಬಗೆೆ ಹೆೋಳುವುದನದ್ರೆ, ಮನನಾ ಸಚಿವರನದ್ ಕ.ೆಸತಧನಕರ್ರವರತ ಇಲ್ಲಿಯ್ದೋ 
ಕತಳಿತಿುದನುರ.ೆ ಈಗ ಅರೆ್ೋಕ ಗಡಿಭನಗಗಳಲ್ಲಿ ಅನಾ ಭನಷಿಕರತ ಯನವ ಮಟಟದ್ ಪರಭನವ 
ಬಿೋರತತಿುದನುರೆೆಂದ್ರ,ೆ ನಮಾ ರ್ನಪರತಿನಧಿಗಳು ಗೆಲಿಬೆೋಕನದ್ರೆ, ಅವರಿಗೆ ಗೂೆತಿುದೂೆೋ ಗೂೆತಿಲಿದೆಯೋ 
ಅಸಹನಯಕತೆಗೆ ದ್ೂಡಿದನುರೆ. ಅೆಂದ್ರೆ, ಆ ಭನಷಯೆವರ ಮೋಲೆ ಪರಭನವ ಬಿೋರತವೆಂಥದ್ತು. ಈ 
ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಾವರಲೆಿರೂ ಗೆದ್ತು ಬರಬೆೋಕನದ್ರೆ, ರನರ್ಕಿೋಯವನಗಿ ಅಸಿುತ್ಾ ಗಳಿಸಬೆೋಕನದ್ರೂ ಕೂಡ 
ಕರ್ನಾಟಕದ್ ಕನೆಡ ರ್ನತೆಯ ಎಲಿ ಭನಗಗಳಲ್ಲಿ, ಇವತ್ತು ಏನತ ಕಲನಾರ್ ಕರ್ನಾಟಕವೆೆಂದ್ತ 
ಕರಯೆತತೆುೋವೆ. ಹನಗೆಯ್ದೋ, ಕಿತ್ೂುರತ ಕರ್ನಾಟಕವೆೆಂದ್ತ ಕರಯೆತತೆುೋವೆ. ಮದ್ಲೆಲನಿ ಹೆೈದನರಬನದ್್ 
ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಬೆಳಗನವಿ ಎೆಂಬ ಹೆಸರತಗಳಿೆಂದ್ ಕರಯೆತತಿುದೆುವು. ಆದ್ರ,ೆ ಇವತ್ತು ಇದ್ನತೆ 
ನಮಾದೆೋ ಹೆಸರಿನೆಂದ್ ಕರಯೆತತಿುದೆುೋವೆ. ಮತಖ್ಾವನಗಿ ಆ ಸದ್ತದೆುೋಶ ಈಡೋೆರಬೆೋಕನದ್ರೆ, ಎಲಿರೂ 
ಬದ್ಿತೆಯಿೆಂದ್ ಒೆಂದ್ತ ಒಳೆಳಯ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಕನರವನತೆ, ಕೆೋವಲ ಮನತಿನಲ್ಲಿ ಮನತ್ರ ಸನಧಾವನಗದ,ೆ 
ಕರ್ನಾಟಕ ಗಡಿ ಪರದೋೆಶ ಅಭಿವೃದಿಿ ಪನರಧಿಕನರಕಕೆ ಹೆಚಿಿನ ಶಕಿುಯನತೆ ಕೂೆಡಬೆೋಕತ, ಗಡಿ ಭನಗಕೆಕ 
ಬರತವೆಂತ್ಹ ಎಲನಿ ಯೋರ್ರೆ್ಗಳನತೆ ಆದ್ಾತಯೆ ಮೋರಗೆ ೆ ಮನಡಿದನಗ ಮನತ್ರ, ರ್ನವು 
ಮನತ್ರ್ನಡಿದ್ ಮನತಿಗ ೆ ಅಥಾ ಬರತತ್ುದ ೆ ಎೆಂದ್ತ ಹೆೋಳುತನು, ರ್ನನತ ಈ ವಿಧೆೋಯಕವನತೆ 
ಸನಾಗತಿಸತತೆುೋರೆ್. 

ಶ್ರೋ ಪರಕನಶ್ ಬನಬರ್ಣ ಹತಕೆಕೋರಿ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಒೆಂದ್ತ ನಮಿಷ 
ಮನತ್ರ್ನಡತತೆುೋರ್.ೆ  

ಉಪ ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಈಗ ಮನನಾ ಸದ್ಸಾರನದ್ ಶ್ರೋ ಕೆ.ಎಸ.ನವಿೋನ್್ ರವರ ಹೆಸರನತೆ 
ಕರದೆಿದೆುೋರ್.ೆ ಆ ನೆಂತ್ರ ನಮಗೆ ಅವಕನಶ ನೋಡತತೆುೋರೆ್. ತನವು ದ್ಯವಿಟತಟ ಕತಳಿತ್ತಕೂೆಳಿಳ. 

ಶ್ರೋ ಕ.ೆಎಸ.ನವಿೋನ್್ (ಸಥಳಿೋಯ ಸೆಂಸೆಥಗಳ ಕ್ಷೆೋತ್ರ):- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಕರ್ನಾಟಕ 
ಗಡಿ ಪರದೆೋಶ ಅಭಿವೃದಿಿ ಪನರಧಿಕನರಕೆಕ ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಟೆಂತೆ ಸಕನಾರ ಒೆಂದ್ತ ತಿದ್ತುಪಡಿಯನತೆ ತ್ೆಂದಿದ.ೆ 
ಅದ್ಕೆಕ ರ್ನನತ ಸಕನಾರಕೆಕ ಅಭಿನೆಂದ್ರೆ್ಯನತೆ ಸಲ್ಲಿಸತತನು, ಏನತ 52 ತನಲೂಿಕತಗಳನತೆ ಗಡಿ 
ತನಲೂಿಕತಗಳೆೆಂದ್ತ ಹೋೆಳಿ, ನಮಾ ರನರ್ಾ ವಿಸನುರವನಗಿರತವೆಂತ್ಹ ಒಟತಟ ಐದ್ತ ರನರ್ಾಗಳನದ್ ಗೊೋವನ, 
ಮಹನರನಷಾ, ಆೆಂಧರಪರದೆೋಶ, ಕೆೋರಳ ಮತ್ತು ತ್ಮಿಳುರ್ನಡತ ರನರ್ಾಗಳ ಗಡಿಯನತೆ ಹೊೆಂದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ 
ವಿಶೆೋಷವನದ್ ಒತ್ುನತೆ ನೋಡಿ, ಈ ಭನಗದ್ಲ್ಲಿರತವೆಂತ್ಹ ಗನರಮಿೋರ್ ಪರದೆೋಶಗಳ ಅಭಿವೃದಿಿ ಮನಡಬೋೆಕತ 
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ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿರತವೆಂತ್ಹ ಅರೆ್ೋಕ ಮೂಲಭ್ೂತ್ ಸೌಕಯಾಗಳನತೆ ಗಟಿಟಗೊಳಿಸಬೆೋಕೆೆಂದ್ತ ಏನತ ಈ 
ಪನರಧಿಕನರ ನವಾಹಣ ೆ ಮನಡತತಿುದೆ, ಖ್ೆಂಡಿತ್ವನಗಿ ಇದ್ತ ಒೆಂದ್ತ ನರೆಂತ್ರವನಗಿ 
ಆಗಬೋೆಕನಗಿರತವೆಂತ್ಹ ಕಲೆಸವನಗಿದ.ೆ ರ್ನನತ ಪರತಿನಧಿಸತವೆಂತ್ಹ ಮೂರತ ತನಲೂಿಕತಗಳು, ಆೆಂಧರ 
ಪರದೆೋಶದ್ ಗಡಿ ಭನಗಕಕೆ ಹೊೆಂದಿರತವೆಂತ್ಹ ಜಿಲೆಿಗಳಲ್ಲಿ ಅರೆ್ೋಕ ಸಮಸೆಾಗಳನತೆ ಗಮನಸಿದೆುೋರ್.ೆ 
ವಿಶೆೋಷವನಗಿ ಈಗನಗಲೆೋ ಅರೆ್ೋಕ ಗೌರವನನಾತ್ ಸದ್ಸಾರತ ಮನತ್ರ್ನಡಿದ್ ಹನಗೆ, ಆ ಭನಗದ್ಲ್ಲಿ 
ಬರತವೆಂತ್ಹ ಶನಲೆಗಳಿಗ ೆ ಹೆಚಿಿನ ಒತ್ುನತೆ ಕೂೆಡತವುದ್ರ ಮೂಲಕ, ಆ ಭನಗದ್ಲ್ಲಿರತವೆಂತ್ಹ 
ವಿದನಾಥಿಾಗಳು, ನಮಾ ರನರ್ಾದ್ ಸಕನಾರಿ ಶನಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಓದ್ಬೆೋಕತ ಮತ್ತು ಕನೆಡ ಭನಷಯೆನತೆ ಓದಿ, 
ಅಲ್ಲಿೆಂದ್ ಅವರಿಗೆ ನಮಾ ಸಕನಾರಿ ಶನಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗತವೆಂತ್ಹ ಸವಲತ್ತುಗಳನತೆ ಪಡಯೆಬೆೋಕತ 
ಎೆಂಬತದ್ತ ಒೆಂದ್ತ ಅಭಿಲನಷೆಯನದ್ರೆ, ಕಳೆದ್ ಕೆಲವು ವಷಾಗಳ ಹಿೆಂದ,ೆ ಬಹಳ ಪರಸಿದ್ಿವನದ್ ಒೆಂದ್ತ 
ಚಲನಚಿತ್ರ ಬೆಂದಿತ್ತು. ಅೆಂದ್ರ,ೆ್“ಸಕನಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪನರಥಮಿಕ ಶನಲ”ೆ್ಎೆಂದ್ತ ಏನತ ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು 
ಕೆೋರಳ ಗಡಿ ಭನಗದ್ಲ್ಲಿದ್ುೆಂತ್ಹ ಕನಸರಗೊೋಡತ ಜಿಲೆಿಯಲ್ಲಿರತವೆಂತ್ಹ ಒೆಂದ್ತ ಶನಲೆಯನತೆ ಯನವ 
ರಿೋತಿ ಅದ್ತ ಮತಚತಿವೆಂತ್ಹ ಪರಿಸಿಥತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ತುದ್ುನತೆ, ಅಲ್ಲಿರತವೆಂತ್ಹ ಕನೆಡಿಗರೆೋ ಅದ್ನತೆ 
ಪತನಃಶೆಿೋತ್ನ ಮನಡತವೆಂತ್ಹ ಬಹಳ ಉತ್ುಮ ಸೆಂದೆೋಶ ಇರತವೆಂತ್ಹ ಚಲನಚಿತ್ರವನತೆ ರ್ನವು 
ರೆ್ೂೋಡಿದೆುೋವೆ. ಮನನಾ ಗೃಹ ಸಚಿವರತ ಇಲ್ಲಿಯ್ದೋ ಇದನುರ.ೆ ರ್ನನತ ಅವರಿಗೆ ವಿನೆಂತಿ 
ಮನಡತವುದೆೋರ್ೆೆಂದ್ರೆ, ನಮಾ ಗಡಿ ಭನಗಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೆೋಷ ಪೂೆಲ್ಲೋಸ್ ಠನಣೆಗಳನತೆ ನಮನಾರ್ 
ಮನಡತವೆಂಥದ್ತು, ಈ ಭನಗದ್ಲ್ಲಿ ಹೆಚಿಿನದನಗಿ ಪೊಲ್ಲೋಸ್ ಇಲನಖಯೆನತೆ, ವಿಶೆೋಷವನಗಿ ನಮಾ 
ರನರ್ಾದ್ ಅಬಕನರಿ ನೋತಿ ಬೆೋರ ೆಇರತತ್ುದೆ. ಬೆೋರ ೆರನರ್ಾದ್ ಅಬಕನರಿ ನೋತಿ ಬೆೋರ ೆಇರತತ್ುದೆ.  ಇಲ್ಲಿೆಂದ್ 
ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮದ್ಾವನತೆ ತೆಗೆದ್ತಕೊೆಂಡತ ಹೊೋಗತವೆಂಥದ್ತು, ಅಲ್ಲಿೆಂದ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮದ್ಾವನತೆ ತೆಗೆದ್ತಕೂೆೆಂಡತ 
ಬರತವೆಂತ್ಹ ಅರೆ್ೋಕ ಪರಕರರ್ಗಳು ನಡಯೆತತಿುವ.ೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅರೆ್ೋಕ ರ್ೂರ್ತ ಮತ್ತು ಇಸಿಪೋಟ್ 
ಆಡತವೆಂತ್ಹವರತ ಕೂಡ ಪಕಕದ್ ರನರ್ಾದಿೆಂದ್ ನಮಾ ರನರ್ಾಕೆಕ ಬರತವೆಂತ್ಹ ರ್ಟರ್ೆಗಳು ಸಹ 
ನಡಯೆತತ್ುವೆ. ಕಲೆವು ಮತನೆಂತ್ರ ಮನಡತವೆಂತ್ಹ ಮಿಷನರಿಗಳು ಸಹ ಪಕಕದ್ ರನರ್ಾದಿೆಂದ್ ಬೆಂದ್ತ, 
ಮತನೆಂತ್ರ ಮನಡಿ ತ್ಕ್ಷರ್ ತ್ಮಾ ರನರ್ಾಕೆಕ ಹೂೆೋಗತವೆಂತ್ಹ ಚಟತವಟಿಕೆಗಳು ಅರೆ್ೋಕ ಕಡಗೆಳಲ್ಲಿ 
ನಡದೆಿರತವೆಂತ್ಹ ರ್ಟರ್ೆಗಳು ನಮಾ ಗಮನಕಕೆ ಬೆಂದಿವ.ೆ ಹನಗನಗಿ, ರ್ನನತ ಸಕನಾರಕೆಕ ವಿನೆಂತಿ 
ಮನಡತವುದೆೋರ್ೆೆಂದ್ರೆ, ನಮಾ ಕರ್ನಾಟಕ ಗಡಿ ಪರದೆೋಶ ಅಭಿವೃದಿಿ ಪನರಧಿಕನರಕಕೆ ಕೆೋವಲ ಮೂಲಭ್ೂತ್ 
ಸೌಲಭ್ಾಗಳನತೆ ಅಭಿವೃದಿಿಪಡಿಸತವುದ್ತ ಒೆಂದೋೆ ಅಲಿ. ಈ ರಿೋತಿ ಸಮನರ್ಕೆಕ ಕೆಂಠಕ ತ್ರತವೆಂತ್ಹ 
ವಿಷಯಗಳ ಕಡಗೊ ಕೂಡ ಗಮನಹರಿಸತವೆಂತ್ಹ ಕೆಲಸವನತೆ ಮನಡಿದ್ರೆ, ಖ್ೆಂಡಿತ್ವನಗಿ ನಮಾ 
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ರನರ್ಾದ್ ಭನಗದ್ಲ್ಲಿರತವ ಎಲನಿ ಕನೆಡಿಗರಿಗ ೆಇದ್ರಿೆಂದ್ ಸನಕಷತಟ ಸಹನಯವನಗತತ್ುದೆ. ಆದ್ತದ್ರಿೆಂದ್ 
ಇದ್ರ ಕಡಗೆ ೆ ಗಮನಹರಿಸಬೆೋಕೆೆಂದ್ತ ತ್ಮಾ ಮೂಲಕ ಸಕನಾರಕೆಕ ವಿನೆಂತಿ ಮನಡತತೆುೋರ್.ೆ 
ಧನಾವನದ್ಗಳು.  

                                                        (ಮತೆಂದ್ತ…) 
 

(1171) 26.12.2022 04.00 LL-RN                  (ಉಪ ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಥತಿ) 

ಶ್ರೋ ಪಿ.ಆರ್. ರಮೋಶ್ (ರ್ನಮನದೆೋಾಶನ ಹೊೆಂದಿದ್ವರತ):- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, 
ಅವಕನಶಕನಕಗಿ ಧನಾವನದ್ಗಳು. ಇವತಿುನ ದಿವಸ ಕರ್ನಾಟಕ ಗಡಿ ಪರದೆೋಶ ಅಭಿವೃದಿಿ ಪನರಧಿಕನರ 
(ತಿದ್ತುಪಡಿ) ವಿಧೋೆಯಕ, ೨೦೨೨ನತೆ ಏನತ ತಿದ್ತುಪಡಿಗ ೆ ತ್ೆಂದಿದನುರ,ೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಗಡಿ ಭನಗದ್ 
ಕರ್ನಾಟಕವನತೆ ಅಭಿವೃದಿಿಪಡಿಸತವೆಂಥದ್ತು, ಗಡಿ ಪರದೋೆಶ ಅಭಿವೃದಿಿ ಪನರಧಿಕನರದ್ ಪರಮತಖ್ವನದ್ೆಂತ್ಹ 
ರ್ವನಬನುರಿಯನಗಿರತತ್ುದ.ೆ ಈಗ ತಿದ್ತುಪಡಿ ತ್ೆಂದಿರತವೆಂತ್ಹದ್ುರಲ್ಲಿ ೫೨ ತನಲೂಿಕತಗಳು ಹನಗೂ ಇತ್ರ ೆ
ಪರದೆೋಶಗಳನತೆ ಏನತ ಸೋೆರಿಸಿದನುರ,ೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ “ಸೋೆರಿಸತವ”್ ಅೆಂದ್ರೆ, ಇದ್ಕೆಕ ಸೋೆರಿಸತ್ಕಕೆಂಥದ್ತು. 
ಅೆಂದ್ರೆ,್ “addition”್ ಮನಡತವೆಂಥದ್ತು;್ “ಮನಪಾಡಿಸತವ”್ ಅೆಂದ್ರೆ, modify ಮನಡತವೆಂಥದ್ತು. 
“ಬಿಟತಟಬಿಡತವ”್ಅೆಂದ್ರೆ, ಅದ್ರಿೆಂದ್ “ಕೆೈಬಿಡತವುದ್ತ”.್ನನಗ ೆ“ಕೆೈಬಿಡತವುದ್ತ”್ಎನತೆವುದ್ಕೆಕ ಸಪಷಿಟೋಕರರ್ 
ಬೆೋಕತ.್ “ಕೆೈಬಿಡತವುದ್ತ”್ ಎೆಂದ್ರೆ, ಗಡಿ ಭನಗದ್ಲ್ಲಿರತವ ತನಲೂಿಕತ/ಪರದೋೆಶಗಳನತೆ ಪನರಧಿಕನರದಿೆಂದ್ 
ಕೆೈಬಿಡತವುದೆೋ ಅಥವನ ರನರ್ಾದಿೆಂದ್ಲೆೋ ಕೆೈಬಿಡತವುದೆೋ ಹನಗೂ ಅದ್ನತೆ ಯನವ ಉದೆುೋಶದಿೆಂದ್ 
ಎನತೆವ ಬಗೆೆ ಸಪಷಿಟೋಕರರ್ ಬೆೋಕತ. ಅದ್ನತೆ ಕೂೆಟಟರೆ ರ್ನನತ ಮತೆಂದಿನ ವಿಚನರದ್ ಬಗೆೆ 
ಮನತ್ರ್ನಡತತೆುೋರ್.ೆ  

ಉಪ ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಾ ರಮೋಶ್ರವರೆೋ, ಅದ್ನತೆ ಮನನಾ ಮೆಂತಿರಗಳು ಹೆೋಳುತನುರೆ.  

ಶ್ರೋ ಪರಕನಶ್ ಬನಬರ್ಣ ಹತಕೆಕೋರಿ (ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್ಷೆೋತ್ರ):- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಗಡಿ ಅಭಿವೃದಿಿ 
ಪನರಧಿಕನರದ್ಲ್ಲಿ ೫೨ ತನಲೂಿಕತಗಳು ಬರತತ್ುವೆೆಂದ್ತ ಹೆೋಳಿದನುರ.ೆ ಆದ್ರೆ, ಪನರಧಿಕನರದ್ಲ್ಲಿ ಹೊಸ 
ತನಲೂಿಕತಗಳು ಘೂೋಷಣೆ ಆಗಿರತತ್ುವೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ವಿಶೆೋಷವನಗಿ ನಪನಪಣಿ ಮತ್ತು ಕನಗವನಡ 
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ತನಲೂಿಕತಗಳು. ಈ ಎರಡೂ ತನಲೂಿಕತಗಳನತೆ ಕೈೆಬಿಡಲನಗಿರತತ್ುದೆ. ಇವು ಗಡಿ ಭನಗದ್ಲ್ಲಿ ಬರತತ್ುವೆ. 
ಈ ಬಗೆೆ ತ್ಮಗೆ ಗೊತಿುದೆ. ನಪನಪಣಿ ತನಲೂಿಕತ ಮನನಾ ಗೃಹ ಸಚಿವರಿಗೂ ಸಹ ಗೊತಿುದೆ. ಏಕೆೆಂದ್ರ,ೆ 
ಅವರತ ಆ ತನಲೂಿಕಿಗ ೆ ಭೆೋಟಿ ನೋಡಿರತತನುರ.ೆ ಸದ್ರಿ ನಪನಪಣಿ ತನಲೂಿಕಿನೆಂದ್ ಕೂೆಲನಿಪತರಕೆಕ 
ಹೊೋಗಬೋೆಕನದ್ರ ೆ ಗಡಿ ಭನಗದ್ ನಪನಪಣಿ ತನಲೂಿಕತ ಮತಖನೆಂತ್ರವೋೆ ಹೊೋಗಬೋೆಕನಗತತ್ುದ.ೆ  
ಮಿೋರಜ್್, ಸನೆಂಗಿಿಗ ೆ ಹೂೆೋಗಬೋೆಕನದ್ರ ೆ ಕನಗವನಡದ್ ಮತಖನೆಂತ್ರವೋೆ ಹೊೋಗಬೋೆಕನಗತತ್ುದೆ. 
ಆದ್ತದ್ರಿೆಂದ್, ಈ ಎರಡೂ ತನಲೂಿಕತಗಳನತೆ ಸೋೆರಿಸಬೆೋಕತ. ಪರಸತುತ್ ಇರತವೆಂತ್ಹ ೫೨ 
ತನಲೂಿಕತಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಕೂೆಕೋಡಿ ಮತ್ತು ಅಥಣಿ ಇವುಗಳನತೆ ತನಲೂಿಕತ ಕೆೋೆಂದ್ರಗಳರ್ನೆಗಿ ಘೂೋಷಣ ೆ
ಮನಡಿದಿುೋರಿ. ಆದ್ರೆ, ಹೊಸದನಗಿ ಘೂೋಷಣೆ ಮನಡಿರತವೆಂತ್ಹ ತನಲೂಿಕತಗಳನತೆ ಕೆೈಬಿಡಲನಗಿರತತ್ುದೆ. 
ಇದ್ಕೆಕ ಕನರರ್ ಏರೆ್ೆಂದ್ತ ತಿಳಿಯತತಿುಲಿ. ಹನಗನಗಿ, ಇವುಗಳನತೆ ಸೋೆರಿಸಬೆೋಕನಗತತ್ುದೆ. ನನೆ ಗಮನಕಕೆ 
ಬೆಂದಿರತವುದೋೆರ್ೆೆಂದ್ರ,ೆ ಗಡಿ ಭನಗದ್ಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡೂ ತನಲೂಿಕತಗಳನತೆ ಸೋೆರಿಸಬೆೋಕತ. ಇಲಿವನದ್ರ,ೆ 
ರ್ನಳೆಯ ದಿವಸ ಗಲನಟ್ ೆಆಗತತ್ುದೆ. ಏಕೆೆಂದ್ರ,ೆ ಚಿಕೂೆಕೋಡಿ ತನಲೂಿಕಿನವರತ,್“ರ್ನವು ನಪನಪಣಿಗ ೆಏತ್ಕೆಕ 
ಅನತದನನದ್ ದ್ತಡತಡ ಕೊಡಬೆೋಕತ”್ಎೆಂದ್ತ ಕೆೋಳುತನುರೆ.  

ಉಪ ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ತನವು ಮತೆಂದ್ತವರೆಸಿ. ಮನನಾ ಸಚಿವರತ ನೆಂತ್ರ ಉತ್ುರ 
ನೋಡತತನುರ.ೆ  

ಶ್ರೋ ಪರಕನಶ್ ಬನಬರ್ಣ ಹತಕೆಕೋರಿ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಮನನಾ ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರ 
ನೋಡತವನಗ ಈ ಎರಡತ ತನಲೂಿಕತಗಳನತೆ ಸೋೆರಿಸತತೆುೋವೆೆಂದ್ತ ಹೋೆಳಬೋೆಕತ. ಏಕೆೆಂದ್ರೆ, ಕನಗವನಡ 
ಮತ್ತು ನಪನಪಣಿ ಈ ಎರಡೂ ತನಲೂಿಕತಗಳು ಗಡಿ ಭನಗದ್ ತನಲೂಿಕತಗಳು. ಇಲಿವನದ್ರ,ೆ ರ್ನಳೆಯ 
ದಿವಸ ಸಕನಾರದಿೆಂದ್ ಅನತದನನ ಕೊಡತವನಗ ತನರತ್ಮಾ ಆಗತತ್ುದ.ೆ ಚಿಕೂೆಕೋಡಿ ತನಲೂಿಕಿಗೆ ಕೊಟಟರ,ೆ 
ನಪನಪಣಿ ತನಲೂಿಕಿನವರತ ನಮಗೆ ಅನತದನನ ಕೊಡಬೋೆಕೆೆಂದ್ತ ಕೆೋಳುತನುರೆ. ಈ ಕಡ ೆ ಅಥಣಿ 
ತನಲೂಿಕಿಗ ೆ ಅನತದನನ ಕೂೆಟಟರೆ, ಕನಗವನಡ ತನಲೂಿಕಿನವರತ ನಮಗೆ ಅನತದನನ ಕೊಡಬೋೆಕೆೆಂದ್ತ 
ಕೆೋಳುತನುರ.ೆ ಆಗ ರ್ನಪರತಿನಧಿಗಳನದ್ ರ್ನವು ಯನವ ಉತ್ುರ ಕೂೆಡಬೋೆಕತ? ದ್ಯಮನಡಿ, ಈ 
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ಎರಡೂ ತನಲೂಿಕತಗಳನತೆ ಗಡಿ ಪನರಧಿಕನರಕೆಕ ಸೋೆರಿಸಬೆೋಕೆೆಂದ್ತ ತ್ಮಾ ಮೂಲಕ ಮನನಾ ಸಚಿವರನತೆ 
ಕಳಕಳಿಯಿೆಂದ್ ವಿನೆಂತಿ ಮನಡತತೆುೋರೆ್.  

ಶ್ರೋ ಕೊೋಟ ಶ್ರೋನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ) (ಇೆಂಧನ, ಕನೆಡ ಮತ್ತು ಸೆಂಸೃತಿ 
ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ):- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಗಡಿ ಪರದೆೋಶ ಅಭಿವೃದಿಿ 
ಪನರಧಿಕನರ(ತಿದ್ತುಪಡಿ) ವಿಧೋೆಯಕ, 2022ಕೆಕ ಮನನಾ ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷದ್ ರ್ನಯಕರನದ್ೆಂತ್ಹ ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕ.ೆ 
ಹರಿಪರಸನದ್್ರವರತ, ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷದ್ ಮತಖ್ಾ ಸಚೆೋತ್ಕರನದ್ ಶ್ರೋ ಪರಕನಶ್ ಕ.ೆ ರನಥೊೋಡ್್ರವರತ, 
ಶ್ರೋ ಪಿ.ಆರ್. ರಮೋಶ್ರವರತ, ಶ್ರೋ ಕ.ೆಎ. ತಿಪಪೆೋಸನಾಮಿಯವರತ, ಶ್ರೋ ಎೆಂ.ರ್ನಗರನರ್ತರವರತ, ಡನ: 
ತೆೋರ್ಸಿಾನಗೌಡರವರತ, ಶ್ರೋ ಕ.ೆಎಸ್. ನವಿೋನ್್ರವರತ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ಸದ್ಸಾರನದ್ೆಂತ್ಹ ಶ್ರೋ ಪರಕನಶ್ 
ಬನಬರ್ಣ ಹತಕೆಕೋರಿಯವರತ ಇವರಲೆಿರೂ ತ್ಮಾ ತ್ಮಾ ಅಭಿಪನರಯಗಳನತೆ ನೋಡಿರತತನುರ.ೆ ರ್ನನತ 
ಸಕನಾರದ್ ಪರವನಗಿ ಸಪಷಟಪಡಿಸತವುದೋೆರ್ೆೆಂದ್ರೆ, ಗಡಿ ರ್ನಡಿನ ಕನೆಡಿಗರ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಮತ್ತು ಕನೆಡ 
ಶನಲ,ೆ ಭನಷ,ೆ ಕನೆಡದ್ ಬದ್ತಕನತೆ ರಕ್ಷಣ ೆಮನಡತವುದ್ಕೆಕ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಕನಾರ ಬದ್ಿವನಗಿದ ೆಎನತೆವ 
ಮನತ್ನತೆ ತ್ಮಾ ಮೂಲಕ ಹೆೋಳುವುದ್ಕೆಕ ಇಷಟಪಡತತೆುೋರ್.ೆ ಇಲ್ಲಿರತವೆಂತ್ಹ ಚಚೆಾ ಏರೆ್ೆಂದ್ರೆ, 
ಕನಲಕನಲಕೆಕ ಯನವುದನದ್ರೂ ತನಲೂಿಕನತೆ ಸೋೆಪಾಡ ೆಮನಡತವುದ್ಕೆಕ, ಪರಕಟಿಸತವುದ್ಕಕೆ ಸಮಸೆಾಗಳು 
ಬೆಂದನಗ, ಕೆಲವು ನಯಮಗಳನತೆ, ಅಧಿನಯಮಗಳನತೆ ಪತನರಪಿ ತ್ರಬೋೆಕನಗತತ್ುದೆ. ಆದ್ರೆ, 
ಇವತಿುನ ದಿವಸ ತಿದ್ತುಪಡಿಗೆ ತ್ೆಂದಿರತವ ವಿಧೋೆಯಕದ್ಲ್ಲಿ ನಯಮ ೭೭ನತೆ ಸೋೆಪಾಡ ೆ ಮನಡಿದ್ 
ಹಿರೆ್ೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇನತೆ ಮತೆಂದೆ ತನಲೂಿಕತಗಳ ರಚರೆ್ಯೂ ಸೋೆರಿದ್ೆಂತ,ೆ ಎಲಿಕೂಕ ಸಹ ಇದ್ರಲ್ಲಿ 
ರೆ್ೋರವನಗಿ ಅವಕನಶ ಕಲ್ಲಪಸಲನಗಿದೆ. ಪತನಃ ತಿದ್ತುಪಡಿ ತ್ರಬೋೆಕನದ್ೆಂತ್ಹ ಅವಶಾಕತೆಗಳು ಇರತವುದಿಲಿ 
ಎನತೆವುದ್ಷೆಟೋ ನಮಾ ಮತೆಂದಿರತವ ವಿಷಯಗಳು. ಅದನಗಿಯೂ ಕೂಡ, ಹಿರಿಯ ಸದ್ಸಾರತ 
ಹೆೋಳಿರತವೆಂಥದ್ತು, ನಪನಪಣಿ ಮತ್ತು ಕನಗವನಡ ತನಲೂಿಕತಗಳ ವಿಚನರದ್ಲ್ಲಿ ಏರ್ನಗಿದೆಯ್ದೆಂದ್ರೆ, 
ಈಗನಗಲೆೋ ರಚರೆ್ ಮನಡಿರತವೆಂತ್ಹದ್ುಕೆಕ ಸಮಸೆಾ ಇಲಿ. ಇನತೆ ಮತೆಂದ ೆ ರಚರೆ್ ಮನಡತವುದ್ಕೆಕ 
ಅವಕನಶ ಕಲ್ಲಪಸಲನಗಿದೆ. ಗಡಿರ್ನಡತ ಸಮಸೆಾಗೆ ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಟೆಂತ,ೆ ಎಲನಿ ವಿಚನರಗಳನತೆ ಸಹ 
ಸಕನಾರ ಆದ್ಾತ ೆಮೋಲೆ ಕೈೆಗೆತಿುಕೂೆಳುಳತ್ುದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಈ ವಿಚನರದ್ಲ್ಲಿ ಯನವುದೋೆ ಸಮಸೆಾಗಳಿದ್ುರೂ 
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ಸಹ, ಅದ್ನತೆ ಪರಿಹನರ ಮನಡತತೆುೋವೆ ಎನತೆವೆಂತ್ಹ ಮನತ್ತಗಳನತೆ ತ್ಮಾ ಗಮನಕೆಕ ತ್ೆಂದ್ತ, 
ಹೊಸದನಗಿ ಸೋೆಪಾಡೆಯನಗಿರತವೆಂತ್ಹ ಗಡಿ ತನಲೂಿಕತಗಳ ಬಗೆೆ ಉಲೆಿೋಖ್ ಮನಡಿದನುರೆ. ಅದ್ರೆಂತ,ೆ 
ನಪನಪಣಿ, ಹೂೆನೂೆರ, ಚಿಟಗತಪಪ, ಹಲಸೂರತ, ಕಮಲನನಗರ, ಒಡಯೆಗನರ, ಗತರಮಿಟ್ಕಲ್, 
ತಿಕೊಕೋಟ, ಚಡಚರ್, ಸರಗೂರತ ಮತ್ತು ಕ.ೆಜಿ.ಎಫ್್. ಈ ಎಲನಿ ತನಲೂಿಕತಗಳು ಇವೆ. ಇದ್ರ 
ಜೊತೆಗೆ,… 

ಶ್ರೋ ಪರಕನಶ್ ಬನಬರ್ಣ ಹತಕೆಕೋರಿ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಕನಗವನಡ ತನಲೂಿಕತ 
ಹೆೋಳಿರತವುದಿಲಿ.  

ಶ್ರೋ ಕೊೋಟ ಶ್ರೋನವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಪನಪಣಿ 
ಮತ್ತು ಕನಗವನಡ ತನಲೂಿಕತಗಳನತೆ ಸೋೆಪಾಡ ೆಮನಡಬೋೆಕೆೆಂದ್ತ ಹೋೆಳಿದನುರ.ೆ 

ಶ್ರೋ ಪರಕನಶ್ ಬನಬರ್ಣ ಹತಕೆಕೋರಿ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಕನಗವನಡ ತನಲೂಿಕನತೆ ಸಹ 
ಹೆೋಳಬೆೋಕತ.  

ಉಪ ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಆಯಿತ್ತ. ಕನಗವನಡ ತನಲೂಿಕನತೆ ಸೋೆರಿಸಿಕೊಳಿಳ. ಅದ್ನತೆ 
ಹೆೋಳಿದನುರೆ.  

ಶ್ರೋ ಕೊೋಟ ಶ್ರೋನವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ರ್ನನತ ಕನಗವನಡ 
ತನಲೂಿಕನತೆ ಸಹ ಹೆೋಳಿರತತೆುೋರೆ್. ಅದ್ತ ದನಖ್ಲೆಗ ೆ ಹೊೋಗಿರತತ್ುದೆ. ಇದ್ನತೆ ಸರಿಪಡಿಸತತೆುೋವೆೆಂದ್ತ 
ತ್ಮಾ ಮೂಲಕ ಹೆೋಳಿ ಈ ವಿಧೆೋಯಕವನತೆ ಅೆಂಗಿೋಕರಿಸಬೆೋಕೆೆಂದ್ತ ಕೂೆೋರತತೆುೋರ್.ೆ  

ಶ್ರೋ ಪಿ.ಆರ್. ರಮೋಶ್:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಒೆಂದ್ತ ನಮಿಷ.  

ಉಪ ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಾ ರಮೋಶ್ರವರೋೆ, ಮನನಾ ಮೆಂತಿರಗಳು ಬಹಳ ಸಪಷಟವನಗಿ 
ಒೆಂದ್ತ ಮನತ್ನತೆ ಹೆೋಳಿದನುರ.ೆ ಅದೆೋರೆ್ೆಂದ್ರೆ, ಗಡಿರ್ನಡತ ಕನೆಡಿಗರ ಕನಯತವೆಂತ್ಹ ಎಲನಿ 
ರ್ವನಬನುರಿ ನಮಾದ್ತ ಎನತೆವೆಂತ್ಹ ಮನತ್ನತೆ ಹೆೋಳಿದನುರ.ೆ  
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ಶ್ರೋ ಪಿ.ಆರ್. ರಮೋಶ್:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಈ ವಿಧೆೋಯಕದ್ಲ್ಲಿ “ಸೋೆರಿಸತವ”,್
“ಮನಪಾಡಿಸತವ”್ಮತ್ತು “ಬಿಟತಟಬಿಡತವ”್ಎೆಂದ್ತ ಮೂರತ ಪದ್ಗಳನತೆ ಉಲೆಿೋಖ್ ಮನಡಿದನುರ.ೆ  

ಶ್ರೋ ಕೆ.ಎ. ತಿಪಪೆೋಸನಾಮಿ (ರ್ನಮನದೆೋಾಶನ ಹೊೆಂದಿದ್ವರತ):- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, 
ಇದ್ರಲ್ಲಿ “deletion”್ಎೆಂಬ ಪದ್ ಅವಶಾಕತ ೆಇದಯೆ್ದೋ?  

ಉಪ ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಾ ಸಚಿವರತ ಒೆಂದೋೆ ವನಕಾದ್ಲ್ಲಿ ಹೆೋಳಿದನುರಲಿವೆೋ?  

ಶ್ರೋ ಪಿ.ಆರ್. ರಮೋಶ್:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಆ ಪದ್ ಅವಶಾಕತೆ ಇದಯೆ್ದೋ? ಆ ಪದ್ 
ಏತ್ಕೆಕ ಬೆಂತ್ತ?  

ಶ್ರೋ ಕೊೋಟ ಶ್ರೋನವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಕೆಲವು ಶಬುಗಳು ಕಡತ್ದ್ಲ್ಲಿ 
ಮದ್ಲ್ಲನೆಂದ್ಲೂ ಬೆಂದಿರತತ್ುದ.ೆ ಅದ್ರಥಾ ಅದ್ನತೆ ಬಿಟತಟಬಿಡತವ ಪರಶೆೆ ಇರತವುದಿಲಿ. 
ಸೋೆಪಾಡಗೊೆಳಿಸತವ, ಖ್ಚಿತ್ಗೊಳಿಸತವ ಮತ್ತು ರಚಿಸತವ … 

ಶ್ರೋ ಪಿ.ಆರ. ರಮೋಶ್:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಇದ್ತ hidden agenda ಆಯಿತ್ತ.  

ಶ್ರೋ ಕೊೋಟ ಶ್ರೋನವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಯನವುದೆೋ ಒೆಂದ್ತ 
ಕನಯಿದೆಗ ೆತಿದ್ತುಪಡಿ ತ್ರತವನಗ,್“ಕೆೈಬಿಡತ್ಕಕ”,್“ಸೋೆಪಾಡೆ ಮನಡತ್ಕಕ”್ಅಧಿಕನರವನತೆ ಹೊೆಂದಿದೆುೋವ ೆ
ಎೆಂದ್ತ ಹೆೋಳಿದ್ರ,ೆ ಅದ್ರಥಾ “ಕೆೈಬಿಡತತೆುೋವೆ”್ಎೆಂದ್ತ ಅಲಿ. ಅದ್ಕೆಕ ಯನವುದೆೋ ಮನನಾತ ೆಬೆೋಕನಗಿಲಿ. 
ಇಲ್ಲಿ ರಚರೆ್ ಇರತವೆಂಥದೆುೋರ್ೆೆಂದ್ರ,ೆ ೨೭ರೆ್ೋ ಕಲೆಂನಲ್ಲಿ ತಿದ್ತುಪಡಿ ತ್ೆಂದಿರತವೆಂಥದ್ತು, ಇನತೆ 
ಹೊಸದನಗಿ ರಚರೆ್ ಮನಡತವೆಂತ್ಹ ತನಲೂಿಕತಗಳಿಗ ೆ ಕನಯಿದೆ ಅವಶಾಕತ ೆ
ಇರತವುದಿಲಿವೆನತೆವುದನಗಿದ.ೆ  

ಉಪ ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಾ ಸಚಿವರತ ಹೆೋಳಿರತವೆಂಥದ್ುನತೆ ಪನಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಯೋಚರೆ್ 
ಮನಡಿ.್ “ಕೆೈಬಿಡಲನಗಿದ”ೆ್ ಎನತೆವುದ್ನತೆ ಏತ್ಕೆಕ ಬೆೋರ ೆ ರಿೋತಿ ಯೋಚರೆ್ ಮನಡತತಿುೋರಿ? ಅವರತ 
ಹೆೋಳುತಿುರತವುದ್ತ ಸೋೆಪಾಡಗೆೊಳುಳವ ಎನತೆವುದ್ನತೆ positive ಆಗಿ ಯೋಚರೆ್ ಮನಡಿ.  
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ಶ್ರೋ ಪಿ.ಆರ. ರಮೋಶ್:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ,್ “ಕೆೈಬಿಡತವ”್ ಎೆಂದ್ತ ಹೆೋಳಿದ್ರ,ೆ 
ಅವುಗಳನತೆ ನಮಾ ರನರ್ಾದಿೆಂದ್ಲೋೆ ಕೆೈಬಿಡಲನಗಿದಯೆ್ದೋ ಅಥವನ ಪನರಧಿಕನರದಿೆಂದ್ ಕೆೈಬಿಡಲನಗಿದೆಯ್ದೋ 
ಎೆಂಬ ಬಗೆೆ ಸಪಷಿಟೋಕರರ್ ಬೋೆಕತ.  

ಶ್ರೋ ಕ.ೆಎ. ತಿಪಪೆೋಸನಾಮಿ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಅದ್ನತೆ ಷೆಡೂಾಲ್ನಲ್ಲಿ 
ಹೆೋಳುತಿುರತವುದ್ತ. ಆಕಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಲಿ. ಆಕಟ್ನಲ್ಲಿ omission and deletion for making rules. 
ಅವಕನಶ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ, ಷೆಡೂಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೆೈಬಿಡತವುದ್ಕೆಕ omission or deletion ಎೆಂಬ ಪದ್ 
ಏತ್ಕೆಕ ಬೆಂತ್ತ ಎೆಂಬತದ್ತ ನಮಾ ಪರಶೆೆಯನಗಿದೆ. ಅದ್ಕೆಕ ಸಪಷಿಟೋಕರರ್ ನೋಡಬೋೆಕತ.  

ಶ್ರೋ ಕೊೋಟ ಶ್ರೋನವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಅದ್ನತೆ ಪರಿಶ್ೋಲರ್ ೆಮನಡಿ 
ಸರಿಪಡಿಸತತೆುೋವೆ.  

ಉಪ ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಪರಸನುವ ಏರೆ್ೆಂದ್ರೆ,  

“ವಿಧನನಸಭೆಯಿೆಂದ್ ಅೆಂಗಿೋಕೃತ್ವನದ್ ರೂಪದ್ಲ್ಲಿರತವ 2022ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಗಡಿ ಪರದೆೋಶ 
ಅಭಿವೃದಿಿ ಪನರಧಿಕನರ (ತಿದ್ತುಪಡಿ) ವಿಧೆೋಯಕವನತೆ ಪಯನಾಲೊೋಚಿಸತವುದ್ತ” 

ಪರಸನುವ ಅೆಂಗಿೋಕರಿಸಲಪಟಿಟತ್ತ 

ವಿಧೆೋಯಕವನತೆ ಖ್ೆಂಡ ಖ್ೆಂಡವನಗಿ ಪಯನಾಲೊೋಚಿಸತವುದ್ತ 

ಖ್ೆಂಡ ೨  

ಉಪ ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಪರಸನುವ ಏರೆ್ೆಂದ್ರೆ,್ “ಖ್ೆಂಡ ೨ ಈ ವಿಧೆೋಯಕದ್ 
ಅೆಂಗವನಗಿರತತ್ುದೆ”್ 

ಪರಸನುವ ಅೆಂಗಿೋಕರಿಸಲಪಟಿಟತ್ತ 

(ಖ್ೆಂಡ ೨ ನತೆ ವಿಧೆೋಯಕಕೆಕ ಸೆೋರಿಸಲನಯಿತ್ತ) 
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ಖ್ೆಂಡ ೧ ಇತನಾದಿ 

ಉಪ ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಪರಸನುವ ಏರೆ್ೆಂದ್ರೆ,  

“ಮದ್ಲರೆ್ಯ ಖ್ೆಂಡ, ದಿೋರ್ಾ ಶ್ೋಷಿಾಕ,ೆ ಪರಸನುವರೆ್ ಹನಗೂ ಅಧಿನಯಮಗೂೆಳಿಸತವ ಸೂತ್ರ 
ಸೆಂಹಿತೆ ವಿಧೆೋಯಕದ್ ಭನಗವನಗಿರತತ್ುದೆ.” 

ಪರಸನುವ ಅೆಂಗಿೋಕರಿಸಲಪಟಿಟತ್ತ 

(ಮದ್ಲರೆ್ಯ ಖ್ೆಂಡ, ದಿೋರ್ಾ ಶ್ೋಷಿಾಕೆ, ಪರಸನುವರೆ್ ಹನಗೂ ಅಧಿನಯಮಗೂೆಳಿಸತವ ಸೂತ್ರ 
ಸೆಂಹಿತೆಗಳನತೆ ವಿಧೆೋಯಕಕೆಕ ಸೋೆರಿಸಲನಯಿತ್ತ) 

ಪರಸನುವದ್ ಅೆಂಗಿೋಕನರ 

ಶ್ರೋ ಕೊೋಟ ಶ್ರೋನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ) (ಇೆಂಧನ, ಕನೆಡ ಮತ್ತು ಸೆಂಸೃತಿ 
ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ):- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ವಿಧನನಸಭೆಯಿೆಂದ್ ಅೆಂಗಿೋಕೃತ್ವನದ್ 
ರೂಪದ್ಲ್ಲಿರತವ 2022ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಗಡಿ ಪರದೆೋಶ ಅಭಿವೃದಿಿ ಪನರಧಿಕನರ (ತಿದ್ತುಪಡಿ) 
ವಿಧೆೋಯಕವನತೆ ಅೆಂಗಿೋಕರಿಸಬೆೋಕೆೆಂದ್ತ ಕೂೆೋರತತೆುೋರ್.ೆ  

ಉಪ ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಪರಸನುವ ಏರೆ್ೆಂದ್ರೆ,  

“ವಿಧನನಸಭೆಯಿೆಂದ್ ಅೆಂಗಿೋಕೃತ್ವನದ್ ರೂಪದ್ಲ್ಲಿರತವ 2022ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಗಡಿ ಪರದೆೋಶ 
ಅಭಿವೃದಿಿ ಪನರಧಿಕನರ (ತಿದ್ತುಪಡಿ) ವಿಧೆೋಯಕವನತೆ ತಿದ್ತುಪಡಿ ಮನಡಿರತವೆಂತೆ ಅೆಂಗಿೋಕರಿಸತವುದ್ತ.” 

ಪರಸನುವ ಅೆಂಗಿೋಕರಿಸಲಪಟಿಟತ್ತ ಮತ್ತು ಮಸೂದೆಗೆ ಒಪಿಪಗ ೆನೋಡಲನಯಿತ್ತ 
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ಆ) ಕರ್ನಾಟಕ ಭ್ೂ ಕೆಂದನಯ (ಎರಡರೆ್ೋ ತಿದ್ತುಪಡಿ) ವಿಧೆೋಯಕ, ೨೦೨೨ 

ಪಯನಾಲೊೋಚರ್ನ ಪರಸನುಪ 

ಶ್ರೋ ಆರ್. ಅಶೆ್ೋಕ್ (ಕೆಂದನಯ ಮೆಂತಿರಗಳು):- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, 
ವಿಧನನಸಭೆಯಿೆಂದ್ ಅೆಂಗಿೋಕೃತ್ವನದ್ ರೂಪದ್ಲ್ಲಿರತವ 2022ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಭ್ೂ ಕೆಂದನಯ 
(ಎರಡರೆ್ೋ ತಿದ್ತುಪಡಿ) ವಿಧೋೆಯಕವನತೆ ಪಯನಾಲೂೆೋಚಿಸಬೆೋಕೆೆಂದ್ತ ಕೂೆೋರತತೆುೋರೆ್.  

ಪರಸನುವವನತೆ ಮೆಂಡಿಸಲನಯಿತ್ತ 

(ಮತೆಂದ್ತ…) 

(1172) 26.12.2022 4.10 YL-VK                    (ಉಪ ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಥತಿ) 

ಶ್ರೋ ಆರ.ಅಶೆ್ೋಕ್ (ಕೆಂದನಯ ಸಚಿವರತ):- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಭ್ೂ 
ಕೆಂದನಯ (ಎರಡರೆ್ೋ ತಿದ್ತುಪಡಿ) ವಿಧೆೋಯಕ 1964 ಕಲೆಂ 95 ರಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ರ್ಮಿೋನನ ಕೃಷಿಯ್ದೋತ್ರ 
ಪರಿವತ್ಾರೆ್ಯನತೆ ಮತ್ುಷತಟ ಸರಳಿೋಕರರ್ ಮನಡತವೆಂಥ ವಿಧೆೋಯಕವನಗಿದ.ೆ  ಈಗ ಏನದ ೆಅದ್ನತೆ 
ಮತ್ುಷತಟ ಸರಳಿೋಕರರ್ ಮನಡಿ ರ್ನರಿಗ ೆ ಅದ್ರಿೆಂದ್ ಉಪಯತಕುವನಗಬೋೆಕತ.  ತನಲೂಿಕತ ಕಛೆೋರಿ, 
ಜಿಲನಿಧಿಕನರಿಗಳ ಕಛೆೋರಿಗೆ ರ್ನರತ ತಿರತಗತವೆಂಥ ಸಿಥತಿ ಏನದ,ೆ ಅದ್ನತೆ ತ್ಪಿಪಸಬೋೆಕೆೆಂದ್ತ 
ತ್ೆಂದಿರತವೆಂಥ ತಿದ್ತುಪಡಿ ವಿಧೆೋಯಕವನಗಿದ.ೆ  ಇದ್ರ ಪರಕನರ master plan areas ಅೆಂದ್ರೆ, 
ನಗರ ಪರದೆೋಶಗಳೆೋನವೆ, ಅದ್ಕೆಕ 07 ದಿವಸಗಳೊಳಗ ೆಭ್ೂ ಪರಿವತ್ಾರೆ್ಯನತೆ ಮನಡಿಕೊಡಬೆೋಕತ.   
Master plan ಗೆ ಈಗನಗಲೆೋ notify ಆಗಿದ್ತು, master plan ನಲ್ಲಿ green belt 
ಇರತವುದ್ರೂೆೆಂದಿಗ ೆಈಗನಗಲೆೋ yellow zone, industries zone ಇವೆಲಿವೂ ಇದೆ.  ಹನಗನಗಿ, 
ಅವೆಲಿವೂ ಇದ್ುರೂ ಕೂಡನ ರವೆಿನೂಾ ಇನ್ಸ್ಪೆಕಟರ್, ತ್ಹಸಿೋಲನುರ್, ಡಿ.ಸಿ, ಇವರತಗಳು “ಅಲ್ಲಿ 
ಅನತಮತಿ ತೆಗೆದ್ತಕೂೆೆಂಡತ ಬನ, ಇಲ್ಲಿ ಅನತಮತಿ ತಗೆೆದ್ತಕೂೆೆಂಡತ ಬನ”್ಎೆಂದ್ತ ರೆ್ೂೋಟಿಸ್ ನೋಡಿ, 
ತಿೆಂಗಳನನತಗಟಟಲ ೆತಿರತಗನಡಿಸತವೆಂಥ ಪರಿಸಿಥತಿ ಇದೆ.   
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ಈ ಹಿೆಂದ ೆಸಹ ಮನಜಿ ಸಚಿವರನದ್ ಶ್ರೋ ಆರ.ವಿ.ದೆೋಶಪನೆಂಡೆಯವರತ “ಆನ್್ಲೆೈನ್್ ಸಿಸಟೆಂ, 
30 ದಿವಸಗಳೂೆಳಗೆ ಎೆಂದೆಲನಿ”್ ಸಾಲಪ ಸರಳಿೋಕರರ್ ಮನಡತವೆಂಥ ಪರಯತ್ೆ ಮನಡಿದ್ುರತ. ಅದ್ಕೆಕ 
ಮತ್ುಷತಟ ಬದ್ಲನವಣೆ ತ್ೆಂದ್ತ 07 ದಿವಸಗಳೂೆಳಗೆ ನೋಡಬೆೋಕತ.  ಡಿ.ಸಿ. ಯವರತ ಬೆೋಕತ, ಬೋೆಡ 
ಎೆಂದ್ತ ಹೆೋಳುವ ಪರಶೆೆಯ್ದೋ ಉದ್ಭವಿಸತವುದಿಲಿ.  ಒೆಂದ್ತ ವೆೋಳೆ 07 ದಿವಸಗಳೊಳಗ ೆ
ನೋಡಲ್ಲಲಿವೆೆಂದ್ರೆ, ಕರಮೋರ್ವನಗಿ ರ್ನರೋೆಟ್ ಆಗಿ 15 ದಿವಸಗಳೊಳಗ ೆ ಹೊರಗ ೆ ಬರತವೆಂಥ 
ಸನಫ್ಟ್ವೆೋರ್ ಬದ್ಲನವಣ ೆ ಮನಡಿದೆುೋವೆ.  ಏಕೆೆಂದ್ರ,ೆ ಒೆಂದ್ತ ಸಲ Planning Authrority 
ಯವರತ areas, zones ಗಳನತೆ ಜೊೋನ್್ ಮನಡಿದ್ ಮೋಲೆ ಭ್ೂ ಪರಿವತ್ಾರ್ೆ ಮನಡತವೆಂಥ 
ಅಧಿಕನರವೆೋ ಇರತವುದಿಲಿ.  ಜೊತೆಗೆ “ಇದ್ತ ಯನವ ಜೊೋನ್್ ಬರತತ್ುದೆ, ಬಿ.ಡಿ.ಎ. ರವರ ಅನತಮತಿ 
ತೆಗೆದ್ತಕೂೆೆಂಡತ ಬನೆ”್ಎನತೆವೆಂಥ ಪರಶೆೆ ಬರತವುದಿಲಿ.  ಕೆಂದನಯ ಇಲನಖಯೆ ಅಧಿಕನರಿಗಳ ಹತಿುರ 
ಏರೆ್ೋ acquisition, PTCL (Prohibition of Transfer of Certain Lands)  
ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಟೆಂತ ೆ ಜಿಲನಿಧಿಕನರಿಯವರ ಹತಿುರವೆೋ ಇರತವುದ್ರಿೆಂದ್ ಅವರೆೋ ಮನಡತವುದ್ತ. ಇದ್ನತೆ 
ಗಮನದ್ಲ್ಲಿಟತಟಕೂೆೆಂಡತ 07 ದಿವಸಗಳೊಳಗ ೆಜಿಲನಿಧಿಕನರಿಗಳು ನೋಡಬೆೋಕೆೆಂದ್ತ ಮನಡಲನಗಿದ.ೆ   

ಎರಡರೆ್ೋಯದನಗಿ, ನಗರ ಪರದೆೋಶ ಹೂೆರತ್ತಪಡಿಸಿ ಗನರಮಿೋರ್ ಪರದೋೆಶಗಳೆೋನವೆ, ಅಲ್ಲಿ 15 
ದಿವಸಗಳ ಕನಲ ಸಮಯವನತೆ ನೋಡಲನಗಿದ.ೆ  ಏಕೆೆಂದ್ರ,ೆ ಹಳಿಳಗಳ ಕಡ ೆPlanning Authority 
ಇರತವುದಿಲಿ.  ಹನಗನಗಿ 15 ದಿವಸಗಳೊಳಗೆ ಏರೆ್ೋ ಇದ್ುರೂ ಸಹ ಅಲ್ಲಿನ ಪನರಧಿಕನರದ್ವರತ ಅದ್ನತೆ 
ಮನಡಬಹತದೋೆ, ಮನಡಬನರದೋೆ ಎೆಂಬತದ್ಕೆಕ ಅನತಮತಿ ನೋಡಬೆೋಕತ.  ಒೆಂದ್ತ ವೆೋಳೆ ಅನತಮತಿ 
ನೋಡಲ್ಲಲಿವೆೆಂದ್ರೆ, automatically confirm ಆಗಿದ್ೆಂಥನಗತತ್ುದೆ.  ಅದ್ನತೆ ಪಡದೆ್ತಕೂೆೆಂಡತ 30 
ದಿವಸಗಳೊಳಗೆ ಜಿಲನಿಧಿಕನರಿಯವರತ ಭ್ೂ ಪರಿವತ್ಾರ್ೆ ಆದೆೋಶವನತೆ ನೋಡಬೆೋಕತ.  ಇದ್ಕೆಕ 
ಅನತಮತಿ ನೋಡತವ ಮದ್ಲತ “ರ್ನವು ಸಕನಾರಿ ರ್ಮಿೋನತ ಒತ್ತುವರಿ ಮನಡಿಲಿ, PTCL Act 
violation ಆಗಿಲಿ, ಯನವುದೆೋ ಭ್ೂ ಸನಾಧಿೋನವನಗಿಲಿ”್ಎೆಂದ್ತ affidavit ತಗೆೆದ್ತಕೂೆಳಳಲನಗತತ್ುದೆ.  
Affidavit ನಲ್ಲಿ ಏರ್ನದ್ರೂ ತ್ಪನಪದ್ರೆ ಅವರ ಮೋಲೆ ಕಿರಮಿನಲ್ ಕೆೋಸ್ ದನಖ್ಲ್ಲಸಬೆೋಕತ. ಜೊತೆಗೆ 
ಅವರತ ಭ್ೂ ಪರಿವತ್ಾರೆ್ಗೆ  ಕಟಿಟದ್ೆಂಥ ಹರ್ ಏನದ,ೆ ಅದ್ತ forfeit ಆಗಬೋೆಕತ ಮತ್ತು 
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conversion ಆದೋೆಶ ಸಹ ರದ್ತುಪಡಿಸಲನಗತತ್ುದ.ೆ ಇಷೆಟಲನಿ ನಬೆಂಧರೆ್ಗಳನತೆ ಮನಡತವುದ್ರಿೆಂದ್ 
ಎಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಮೋಸವನಗತವುದಿಲಿ.  ತ್ಮಗೂ ಗೊತಿುರತವ ಹನಗೆ “ಕನವೋೆರಿ 2”್ನಲ್ಲಿ ಇವೆಲಿವನೂೆ 
ತ್ರಲನಗಿದ.ೆ  ಈಗ ಎಲನಿ ಸಕನಾರಿ ರ್ಮಿೋನತ flag ಆಗಿದ.ೆ  ಅೆಂದ್ರೆ, ಕರಮೋರ್ವನಗಿ ಸಕನಾರಿ 
ರ್ಮಿೋನನಲ್ಲಿ, automatically flag ಬರತತ್ುದ,ೆ PTCL ದ್ತ flag ಬರತತ್ುದೆ. ಅದ್ರಿೆಂದ್ ಎಲ್ಲಿಯೂ 
ಮೋಸ ಮನಡತವೆಂಥ ಪರಶೆೆಯ್ದೋ ಉದ್ಭವಿಸತವುದಿಲಿ.  ಆ ದ್ೃಷಿಟಯಿೆಂದ್ ಭ್ೂ ಪರಿವತ್ಾರೆ್ ಏನದ,ೆ 
ಅದ್ನತೆ ಸರಳಿೋಕರರ್ ಮನಡತವೆಂಥ ವಿಧೆೋಯಕವನತೆ ಮೆಂಡಿಸತತಿುದೆುೋರ್ೆ.  ಆದ್ುರಿೆಂದ್ ಮಧಾವತಿಾಗಳ 
ಹನವಳಿಯನತೆ ತ್ಪಿಪಸಬೋೆಕೆೆಂಬ ಸದ್ತುದೋೆಶದಿೆಂದ್ ಈ ವಿಧೆೋಯಕವನತೆ ತ್ೆಂದಿದ್ತು, ಅದ್ಕಕೆ 
ಅನತಮೋದ್ರೆ್ ನೋಡಬೋೆಕೆೆಂದ್ತ ವಿನೆಂತಿಸತತೆುೋರೆ್.  

ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕ.ೆಹರಿಪರಸನದ್್ (ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷದ್ ರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಭ್ೂ 
ಕೆಂದನಯ (ಎರಡರೆ್ೋ ತಿದ್ತುಪಡಿ) ವಿಧೆೋಯಕ, 2022ರ ಬಗೆೆ ಮನನಾ ಸಚಿವರತ ಮನತ್ರ್ನಡತವ 
ಸೆಂದ್ಭ್ಾದ್ಲ್ಲಿ ಕನನೂನತ ಅನತೆ ಸರಳಿೋಕರರ್ಗೊಳಿಸತವುದ್ಕನಕಗಿ ಈ ತಿದ್ತುಪಡಿ ವಿಧೆಯಕ ತ್ೆಂದಿದುೆೋವ ೆ
ಎೆಂದ್ತ ಹೆೋಳಿದ್ರತ.  ರ್ನನತ ತನೆಂತಿರಕವನಗಿ, ವೆೈಯಕಿುಕವನಗಿ ಈ ವಿಧೆೋಯಕಕೆಕ ವಿರೂೆೋಧವನಗಿದೆುೋರ್ೆ.  
ಆದ್ರೆ, ಅವರಲ್ಲಿ ಸೆಂಖನಾಬಲ ಇರತವುದ್ರಿೆಂದ್ ರ್ನವು ಈ ವಿಧೆೋಯಕಕಕೆ ಅಡಡ ಬರತವುದಿಲಿ, ಅವರತ 
ಪನಸ್ ಮನಡಿಕೂೆೆಂಡತ ಹೂೆೋಗಲ್ಲ.  ಆದ್ರೆ, ಈಗ ತ್ೆಂದಿರತವೆಂಥ ವಿಧೆೋಯಕವು ಬಡವರ ಪರವನಗಿ 
ಇರತವೆಂತ್ಹ ವಿಧೆೋಯಕವಲಿ. 15 ದಿವಸಗಳೊಳಗೆ ವಗನಾವಣೆಯನಗತತ್ುದೆ.   ಒೆಂದ್ತ ವಷಾದ್ಲ್ಲಿ 
ಲೂಟಿ ಹೂೆಡಯೆತತಿುದ್ುವನತ 15 ದಿವಸಗಳೊಳಗೆ ಲೂಟಿ ಹೊಡೆದ್ತಕೂೆೆಂಡತ ಹೂೆೋಗಬಹತದ್ತ.  Land 
use conversion ಬೆೆಂಗಳೂರತ ಬಿಟತಟ, ಹಳಿಳಗಳ ಕಡ,ೆ… ಏಕೆೆಂದ್ರ,ೆ ಬೆೆಂಗಳೂರಿನೆಂದ್ ಹೂೆೋದನಗ 
ದನಬಸ್ ಪೆೋಟ್ೆಯವರಗೊ ಬಡನವಣ ೆಆಗಿದ.ೆ  ಅದ್ಕೂೆೋಸಕರ ಮನಜಿ ಮತಖ್ಾಮೆಂತಿರಗಳನದ್ ದಿವೆಂಗತ್ 
ಡಿ ದೆೋವರನಜ್್ ಅರಸತ ಹನಗೂ ಮನಜಿ ಪರಧನನಮೆಂತಿರಗಳನದ್ ದಿವೆಂಗತ್ ಇೆಂದಿರನಗನೆಂಧಿಯವರ 
ಕನಲದ್ಲ್ಲಿ ಕೆಲವೆಂದ್ಕೆಕ ನಬೆಂಧರೆ್ಗಳು ಇತ್ತು.  ರೈೆತ್ರಿಗ,ೆ ಬಡವರಿಗೆ ಯನರತ ಮೋಸ 
ಮನಡಬನರದೆೆಂದ್ತ restrictions ಇತ್ತು, ಅದ್ತ PTCL ಇರಬಹತದ್ತ ಅಥವನ ಸಕನಾರದ್ವರತ 
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ರ್ಮಿೋನನತೆ ಯನರಿಗ ೆಕೊಡತತನುರ ೆಎೆಂಬತದ್ನತೆ ಯನರತ ಕೆೋಳುವುದಿಲಿ.  ಆ ದನಖ್ಲಯೆನತೆ ತೆಗೆದ್ತ 
ರೆ್ೂೋಡಿದ್ರ ೆಯನರಿಗೆಲನಿ ರ್ಮಿೋನತ ಹೆಂಚಿಕಯೆನಗಿದೆ ಎೆಂಬತದ್ತ ಗೂೆತನುಗತತ್ುದೆ.   

ಅದ್ರಿೆಂದ್ ಕೆಲವು ಸೆಂದ್ಭ್ಾದ್ಲ್ಲಿ land bank ಮನಡತವುದ್ಕನಕಗಿ ಈ ರಿೋತಿ ನಡಯೆತತ್ುದ.ೆ  
ಯನವ ಸಕನಾರ ಅಧಿಕನರದ್ಲ್ಲಿರತತ್ುದೆ, ಆ ಸಕನಾರವು ಯನರಿಗ ೆಅನತಕೂಲ ಮನಡಿಕೂೆಡಲತ ಸನಧಾ, 
ಅೆಂಥವರಿಗ ೆಅನತಕೂಲ ಮನಡಿಕೊಡತತ್ುದ.ೆ  ಏಕೆೆಂದ್ರ,ೆ ನಮಾ ಮತೆಂದ ೆಬಹಳಷತಟ ಉದನಹರಣಗೆಳಿವೆ.  
KIADB (Karnataka Industrial Areas Development Board) ನಲ್ಲಿ ಭ್ೂ 
ಸನಾಧಿೋನವನಗಿದ್ತು, ನೆಂತ್ರ ಸನವಾರ್ನಕರ ಉದೆುೋಶದಿೆಂದನಗಿ ಭ್ೂ ಸನಾಧಿೋನವನಗಿದೆ ಎೆಂಬತದ್ನತೆ 
ರ್ನವಲೆಿರೂ ಸಹ ರೆ್ೂೋಡಿದುೆೋವೆ.  ಒಳೆಳಯ ಸೆಂದ್ಭ್ಾದ್ಲ್ಲಿ ಅದ್ನತೆ denotification ಮನಡಿ, ಖನಸಗಿ 
ರ್ನರಿಗ ೆ ನೋಡಿರತವುದ್ನತೆ ಸಹ ರೆ್ೂೋಡಿದೆುೋವ.ೆ  ಈ ಮದ್ಲತ ಬೆೆಂಗಳೂರತ ನಗರದ್ಲ್ಲಿ 12 ಕ್ಷೆೋತ್ರ 
ಇದನುಗ ಒೆಂದ್ತ ರಿೋತಿ ಇತ್ತು.  ಈಗ 28 ಕ್ಷೆೋತ್ರವನದ್ ಮೋಲೆ ಇತಿಮಿತಿ ಇಲಿದ್ೆಂತನಗಿದೆ.  ಆದ್ುರಿೆಂದ್ 
ಎಷತಟ ಕನನೂನತ ಜನರಿಗೆ ತ್ರತತನುರೆ, ಅಷತಟ ಭ್ರಷಟಚನರ ಜನಸಿುಯನಗತತ್ುದೆ ಎೆಂಬತದ್ತ ಪರಜನಪರಭ್ತತ್ಾದ್ಲ್ಲಿ 
ಸನಬಿೋತನಗಿದೆ.  ಸಾತ್ೆಂತ್ರ ದೆೋಶದ್ಲ್ಲಿ ರ್ನವು ಯನವನಗಲೂ ಸಹ ಬಡವರಿಗೆ ಸಹನಯ ಮನಡತವೆಂಥ 
ಕೆಲಸ ಆಗಲ್ಲಲಿವೆೆಂದ್ರ,ೆ ಸಕನಾರಗಳು ಶ್ರೋಮೆಂತ್ರಿಗೂ ಸಹ ರಕ್ಷಣ ೆ ನೋಡಲತ ಆಗತವುದಿಲಿ.  
ಸಮತೊೋಲನವನಗಿ ಅಭಿವೃದಿಿಯನದನಗ ಕನನೂನತ ಎಲಿರಿಗೂ ಸಹ ಅನತಕೂಲವನಗತವ ರಿೋತಿ 
ಮನಡಿದನಗ ಮನತ್ರ ಸಮನರ್ ಮತ್ತು ರನಷಾ ಎೆಂಬತದ್ತ ಮತೆಂದ್ತವರೆಯಲತ ಸನಧಾ.  ಆದ್ುರಿೆಂದ್ 
ಮನನಾ ಕೆಂದನಯ ಸಚಿವರತ ಈಗನಗಲೆೋ ಏನತ ಹೆೋಳಿದನುರ ೆ ಅದ್ಕಕೆ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದ್ೆಂತ ೆ 15 
ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಗನರಮಿೋರ್ ಪರದೆೋಶದ್ಲ್ಲಿ ಇರತವೆಂಥದ್ತ,… ಕೆಲವು ಕಡ ೆಜನಗ ನೋಡಿದ್ತು, ಆ ಸೆಂಬೆಂಧ 
ರ್ನನತ ಕಳೆದ್ ಅಧಿವೆೋಶನದ್ಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಪರಸನುಪ ಮನಡಿದೆುೋರ್.ೆ  ಶ್ರೋ ರ್ಗಿೆ ವನಸತದೆೋವ್ 
ಎೆಂಬತವವರಿಗೂ ರ್ಮಿೋನತ ನೋಡತವ ಕೆಲಸವೂ ತ್ಕ್ಷರ್ವೆೋ ಎಲಿವೂ ಆಗಿ ಹೊೋಗಿದ.ೆ  ರ್ನವು 
ಯನವುದೊೋ ಶನಲನ-ಕನಲೆೋರ್ತಗಳ ನಮನಾರ್ಕಕೆ ಜನಗವನತೆ ಕೆೋಳಿದ್ರ ೆ ಸಿಗತವುದಿಲಿ.  ಶ್ರೋ ರ್ಗಿೆ 
ವನಸತದೆೋವ್ರವರತ ಕರ್ನಾಟಕಕೆಕ ಏನತ ಕೊಡತಗೆ ನೋಡಿದನುರೆ ಎೆಂಬತದ್ತ ಎಲಿರಿಗೂ ತಿಳಿದಿದ.ೆ  ಅವರತ 
ಬೆೆಂಗಳೂರಿನ Hospital Road ನಲ್ಲಿಯ್ದೋ ವನಸವನಗಿದ್ುರತ.  ಏರ್ನದ್ರೂ ಕೊಡತಗೆ ನೋಡಿದ್ುರ ೆ
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ಜನಗವನತೆ ನೋಡಲ್ಲ.  ಆದ್ರ,ೆ ಯನವ ಉದೆುೋಶಕನಕಗಿ ಭ್ೂ ಪರಿವತ್ಾರ್ೆ ಮನಡತತನುರೆ ಎೆಂಬತದ್ತ ಬಹಳ 
ಮತಖ್ಾವನಗತತ್ುದೆ.  ಶನಲನ-ಕನಲೋೆರ್ತ, ಆಸಪತೆರಗಳ ನಮನಾರ್ ಮನಡತವುದನದ್ರೆ ಮನಡಲ್ಲ.  ಅದ್ನತೆ 
ಬಿಟತಟ land mafia ಗಳಿಗೆ ಭ್ೂ ಪರಿವತ್ಾರೆ್ ಮನಡಲತ ಜನಗಗಳನತೆ ನೋಡಿದ್ರ ೆಬಡವರತ ಎಲ್ಲಿಗೆ 
ಹೊೋಗತತನುರೆ? ಜೊತೆಗೆ ಪನರಧಿಕನರವನತೆ ಏತ್ಕೆಕ ನಮಿಾಸಿದನುರ.ೆ   

ಆದ್ುರಿೆಂದ್ ಹಳಿಳಗಳಲ್ಲಿ ಭ್ೂ ಪರಿವತ್ಾರ್ೆ ಮನಡತವ ಸೆಂದ್ಭ್ಾದ್ಲ್ಲಿ ಬಡವರ ಹಿತ್ರಕ್ಷಣ ೆ
ಕನಪನಡತವೆಂಥ ಕೆಲಸ ಈ ವಿಧೆೋಯಕದಿೆಂದ್ ಆಗತವುದಿಲಿ ಎೆಂಬತದ್ತ ನನೆ ಭನವರೆ್.  ದ್ಯವಿಟತಟ 
ರ್ನವು ಕಳೆದ್ ಬನರಿ ಸಹ Land Reforms Bill ಗೆ ತಿದ್ತುಪಡಿ ವಿಧೆೋಯಕವನತೆ ತ್ೆಂದನಗ 
ರ್ನವಲೆಿರೂ ವಿರೂೆೋಧ ಮನಡಿದ್ತು, ಈ ಕನರರ್ದಿೆಂದನಗಿಯ್ದೋ ಮನಡಿದ್ತು.  ಆ ಕನನೂನನತೆ ಕೆೋೆಂದ್ರ 
ಸಕನಾರದ್ವರತ ಹಿೆಂಪಡೆದ್ತಕೊೆಂಡರೂ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸಕನಾರದ್ವರತ ಹಿೆಂಪಡೆದ್ತಕೂೆಳಳಲ್ಲಲಿ.  
ಆದ್ುರಿೆಂದ್ ಇದ್ರ ಬಗೆೆ ಯೋಚರೆ್ ಮನಡಬೋೆಕತ.  ಇವತಿುನ ದಿವಸ ಅವರತ ಆಡಳಿತ್ ಪಕ್ಷದ್ 
ಜನಗದ್ಲ್ಲಿದ್ತು, ರ್ನಳ ೆಎಲ್ಲಿರತತನುರೆ ಎೆಂಬತದ್ತ ಗೊತನುಗತವುದಿಲಿ.  ಹನಗೆಯ್ದೋ ರ್ನವು ಸಹ ಇವತ್ತು 
ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷದ್ಲ್ಲಿದುೆೋವೆ. ಹನಗೆಯ್ದೋ ರ್ನವು ರ್ನಳೆ ಹೊರಗ ೆ ಹೂೆೋಗಬಹತದ್ತ ಅಥವನ ಬೆೋರ ೆ ಕಡ ೆ
ಹೊೋಗಬಹತದ್ತ.  ಕರ್ನಾಟಕ ರನರ್ಾವು ಪರಗತಿಪರ ರನರ್ಾವನಗಿದ್ತು, ಇಡಿೋ ರನಷಾವನತೆ ರೆ್ೂೋಡಿದನಗ 
ದ್ಕ್ಷಿರ್ ಭನರತ್ವು ಪರಗತಿಪರ ಪನರೆಂತ್ಾವನಗಿದ.ೆ  ಅದ್ರಲ್ಲಿಯೂ ಕರ್ನಾಟಕ ರನರ್ಾದ್ಲ್ಲಿ ಇೆಂತ್ಹ 
ಕನನೂನಗೆ ಅವಕನಶ ನೋಡಬನರದ್ತ.  ಏಕೆೆಂದ್ರ,ೆ ಪರಮತಖ್ವನಗಿ ಪರಜನಪರಭ್ತತ್ಾ ಸಮನರ್ದ್ಲ್ಲಿರತವೆಂಥ 
ಕಟಟಕಡೆಯ ವಾಕಿುಗ ೆಅನತಕೂಲವನಗತವೆಂಥ ಕನನೂನತ ತ್ರಬೋೆಕತ.  ಒೆಂದ್ತ ರೆ್ೂೋಟಿಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ 
ಸನಕತ ಭ್ಯ ಬಿೋಳುತನುರೆ.  ಕೆಲವು ಸಮತದನಯದ್ವರತ, ಜನಗೃತಿ ಇರತವವರನದ್ರ ೆ
ಉಳಿಸಿಕೂೆಳುಳತನುರೆ.  ಜನಗೃತಿ ಇಲಿದ್ವರತ ಭ್ೂಮಿಯನತೆ ಮನರಿ, ಏರೆ್ೋರ್ೂೆೋ ಆಗಿ ಹೂೆೋಗಿದನುರೆ.  
ಆದ್ುರಿೆಂದ್ ದ್ಯವಿಟತಟ ಇದ್ರ ಬಗೆೆ ಎರಡತ ಸಲ ಯೋಚರೆ್ ಮನಡಬೋೆಕನಗಿದ.ೆ                             

  (ಮತೆಂದ್ತ)  
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(1173) 26.12.2022/4.20/ಎಸ್ಕ-ೆವಿಕೆ                 (ಉಪಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಥತಿ) 

  ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕ.ೆ ಹರಿಪರಸನದ್್  (ಮತೆಂದ್ತ):-   

ಈ ವಿಧೆೋಯಕಕೆಕ ತಿದ್ತುಪಡಿ ತ್ೆಂದ್ರೆ,   ಬಡವರಿಗೆ ಏನತ ಅನತಕೂಲವನಗತತ್ುದೆ ಎೆಂಬತದ್ರ ಬಗೆೆ 
ಮನನಾ ಸಚಿವರತ ಯೋಚರೆ್ ಮನಡಬೋೆಕತ. ಮನನಾ ಸಚಿವರತ ತ್ೆಂದಿರತವೆಂತ್ಹ ವಿಧೆೋಯಕಕಕೆ 
ತಿದ್ತುಪಡಿ ತ್ೆಂದಿರತವ ಬಗೆೆ ನನಗ ೆ ಅನಸತವುದೋೆರ್ೆೆಂದ್ರೆ, ಕೆೋವಲ ಭ್ೂಮನಫ್ಯನಗಳಿಗೆ ಮನತ್ರ 
ಸಹನಯಕವನಗಿರತವೆಂತ್ಹ ವಿಧೆೋಯಕವನಗಿದ.ೆ ಆದ್ುರಿೆಂದ್ ರ್ನನತ ಮದ್ಲೋೆ ಹೆೋಳಿದ್ೆಂತ,ೆ 
ತನೆಂತಿರಕವನಗಿ ರ್ನವು ಬೆೆಂಬಲವನತೆ ಕೊಡಬೋೆಕನಗತತ್ುದೆ. ಆದ್ರೆ ರ್ನಸನಮನನಾರ ದ್ೃಷಿಟಯಲ್ಲಿ ರ್ನವು 
ಬೆೆಂಬಲವನತೆ ಕೊಡತವುದ್ಕನಕಗತವುದಿಲಿ.  

    ಉಪ ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಾ ಕ.ೆಎ. ತಿಪಪೆೋಸನಾಮಿಯವರೋೆ, ತನವು ಮನತ್ರ್ನಡಿ. 

    ಶ್ರೋ ಕೆ.ಎ. ತಿಪಪೆೋಸನಾಮಿ (ರ್ನಮನದೆೋಾಶನ ಹೊೆಂದಿದ್ವರತ):- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ,  
ನನಗ ೆಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಅವಕನಶ ಮನಡಿಕೊಟಿಟದ್ುಕನಕಗಿ ತ್ಮಗೆ ಧನಾವನದ್ಗಳನೆಪಿಾಸತತೆುೋರೆ್. ಹಿೆಂದಿನ 
Act ನಲ್ಲಿ deemed conversion, ಅದ್ನತೆ ಈಗ approved, ಅನತಮೋದ್ರ್ೆ ನೋಡಲನಗಿದ ೆ
ಎೆಂಬತದೊೆಂದ್ತ ಒಳೆಳಯ ಶಬಿ. ಆ ಪದ್ವನತೆ ಬಳಕ ೆಮನಡತವುದ್ತ ಒಳೆಳಯದೆೆಂದ್ತ  ರ್ನನತ ಸನಾಗತ್ 
ಮನಡತತೆುೋರ್.ೆ ಮನನಾ ಸಚಿವರತ ಹೆೋಳಿದ್ೆಂತ,ೆ ಏಳು ದಿವಸಗಳೊಳಗನಗಿ ಅನತಮೋದ್ರ್ೆ 
ದೊರೆಯದಿದ್ುರ,ೆ ಅದ್ನತೆ ತ್ದ್ನೆಂತ್ರ software ನಲ್ಲಿ ಆದೆೋಶ generate ಆಗಿ ಬರತತ್ುದೆ. ಆದ್ರೆ 
ಯನವುದೆೋ ಒೆಂದ್ತ ಆದೆೋಶಕೆಕ ರತರ್ತವಿದ್ುರ ೆ ಒಳೆಳಯದ್ತ. ಹದಿರೆ್ೈದ್ತ ದಿವಸಗಳೊಳಗನಗಿ 
ಜಿಲನಿಧಿಕನರಿಯವರನಗಲ್ಲೋ, ಜಿಲನಿಧಿಕನರಿಯವರ ಪರವನಗಿ ಯನರನದ್ರೊಬಬ ಅಧಿಕನರಿ ಸಹಿ ಹನಕಿ 
ಕಳುಹಿಸತವೆಂತೆ ಒೆಂದ್ತ ವಾವಸೆಥಯನತೆ ದ್ಯವಿಟತಟ, ಮನನಾ ಸಚಿವರತ rule ನಲ್ಲಿ provide 
ಮನಡಿ.  ಸಕೆ್ಷನ್್ ೯೫ (2) III ನಲ್ಲಿ ಸತಳುಳ ಅಥವನ ತ್ಪತಪ ಘೂೋಷಣೆ ಕೂೆಟಟರೆ, ಅವರ ಮೋಲೆ 
ಕಿರಮಿನಲ್ ಕೋೆಸ್ ಹನಕತತುೆೋವೆೆಂದ್ತ ಹೋೆಳಿದನುರೆ. ಇದ್ರ ಬಗೆೆ ರೈೆತ್ರಿಗ ೆ ಗೊತನುಗತವುದಿಲಿ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ 
ಏನತ ಮನಡಿರತತನುರ?ೆ ಯನರರೆ್ೂೆೋ ಕೆೋಳಿ  ಸಹಿ ಹನಕಿರತತನುರೆ. ಇದ್ತ ತ್ತೆಂಬನ harsh 
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ಆಗತವುದಿಲಿವೆೋ? ಇದ್ರ ಬಗೆೆ ಸಕನಾರ ಯೋಚರೆ್ ಮನಡಿದಿುೋರನ. ಆಮೋಲೆ ಅಫ್ಡನವಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಥವನ 
ಪರಿವತ್ಾರೆ್ ಶತಲಕ ಕಟಟಲ್ಲಲಿವೆೆಂದ್ತ ಹೆೋಳಿದ್ರ,ೆ ಭ್ೂ ಕೆಂದನಯ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ ವಸೂಲ್ಲ ಮನಡಬಹತದ್ತ. 
ರ್ಮಿೋನನತೆ forbid ಮನಡಿಕೂೆೆಂಡರೆ, ರೈೆತ್ ಎಲ್ಲಿಗ ೆಹೊೋಗಬೆೋಕತ? ಇದ್ರ ಬಗೆೆ ಸಕನಾರ ಪತನಃ 
ಯೋಚರೆ್ ಮನಡಬೋೆಕೆೆಂದ್ತ ರ್ನನತ ತ್ಮಾ ಮೂಲಕ ಮನನಾ ಸಚಿವರಿಗೆ ಕೆೋಳಬಯಸತತೆುೋರೆ್.  

     ಎರಡರೆ್ಯದನಗಿ, extent ಎಷತಟ ಎೆಂದ್ತ ಮನನಾ ಸಚಿವರತ ಹೆೋಳಿಲಿ. ವಿಸಿುೋರ್ಾ ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗ ೆ
ಇದೆ. ವಿಸಿುೋರ್ಾದ್ಲ್ಲಿ ಎರಡತ ಎಕರ ೆಅಥವನ ಐದ್ತ ಎಕರ,ೆ ಹತ್ತು ಎಕರ ೆಎೆಂದ್ತ ಲ್ಲಮಿಟ್ ಇದೆಯನ 
ಎೆಂದ್ತ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಹೆೋಳಿಲಿ.  Extent ಇಲಿದಿದ್ುರ ೆಏರ್ನಗತತ್ುದ ೆಎೆಂದ್ತ ಹೆೋಳಿದ್ರೆ, real estate 
agents ಗಳು, land developers ರೈೆತ್ರ ಹತಿುರ ಹೊೋಗಿ ಸಹಿ ಹನಕಿಸಿಬಿಡತತನುರ.ೆ ಅದನಾವುದ್ೂ 
ಗೊತನುಗತವುದಿಲಿ. ಅದ್ನತೆ rule ನಲ್ಲಿ ಮನಡಬಹತದೆೋರ್ೂೆೋ ರೆ್ೂೋಡಿ. ಏಕೆೆಂದ್ರ ೆ ultra vires 
ಆಗತತ್ುದೆ. ಅದ್ತ ಗೂೆತನುಗತವುದಿಲಿ. ದ್ಯವಿಟತಟ, ಅದ್ರ ಬಗೆೆ ವಿಚನರ ಮನಡಿ. ಇನತೆ master plan 
ಎಲೆಿಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸಥಳಿೋಯ ನಗರ ಯೋರ್ರ್ನ ಪನರಧಿಕನರಗಳಿವೆ. ಅಲೆಿಲಿವೂ ಕೂಡ ರನಷಿಾೋಯ ಹೆದನುರಿ 
ಕಡ ೆಎಷತಟ ಕಿಲೊೋ ಮಿೋಟರ್ ಬಿಡಬೆೋಕತ. Highway ಇದ್ುರ ೆಎಷತಟ ಕಿಲೂೆೋ ಮಿೋಟರ್ ಬಿಡಬೆೋಕತ. 
MDR (Major District Road) ಆದ್ರೆ ಬಿಡಬೆೋಕತ ಎನತೆವೆಂತ್ಹದ್ತು ಇದೆ. ಎಲ್ಲಿ ಯೋರ್ರೆ್ 
ಇಲಿವೋ, ಅಲ್ಲಿ ಗೊತನುಗತವುದಿಲಿ. ರೈೆತ್ರತ ಮರ್ಯೆನತೆ ರಸೆುಯ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಕಟಿಟಕೊೆಂಡರ,ೆ ರ್ನಳೆ 
ಅವರಿಗೆ ತ್ತೆಂಬನ ತೊೆಂದ್ರೆಯನಗತತ್ುದೆ. ಇದ್ರ ಬಗೆೆಯೂ ಕೂಡ ತನವು ಆಲೂೆೋಚರ್ ೆ
ಮನಡಬೋೆಕೆೆಂದ್ತ ನನೆ ಅಭಿಪನರಯವನತೆ ಹೆೋಳಬಯಸತತೆುೋರೆ್.  

    ಉಪ ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಾ ಕ.ೆ ಪರತನಪಸಿೆಂಹ ರ್ನಯಕ್ರವರೆೋ, ತನವು ಮನತ್ರ್ನಡಿ. 

    ಶ್ರೋ ಕ.ೆ ಪರತನಪ್್ಸಿೆಂಹ ರ್ನಯಕ (ವಿಧನನಸಭೆಯಿೆಂದ್ ಚತರ್ನಯಿತ್ರನದ್ವರತ):- ಮನನಾ 
ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಈ ತಿದ್ತುಪಡಿಗೆ  ರ್ನನತ ಸನಾಗತ್ ಮನಡತತನು, ಒೆಂದರೆಡತ ವಿಷಯಗಳನತೆ ಪರಸನುಪ 
ಮನಡಬಯಸತತೆುೋರೆ್. ಈ ತಿದ್ತುಪಡಿ ರೆ್ೋರವನಗಿ ರ್ನಸನಮನನಾರ ಬದ್ತಕಿಗ ೆ ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಟೆಂತ್ಹ 
ತಿದ್ತುಪಡಿ ಎೆಂದ್ತ ಹೆೋಳುವೆಂತ್ಹ ಭನವರೆ್ ನನೆದ್ತ. ಗನರಮಿೋರ್ ಮಟಟದ್ಲ್ಲಿ ವಿಶೆೋಷವನಗಿ 
ಕೃಷಿಕನರೆ್ೂೆಳಗೊೆಂಡೆಂತೆ ಅಥವನ ಮತೆು ಯನರನದ್ರರೆ್ೂೆಳಗೊೆಂಡೆಂತೆ ಮರ್ೆ ಕಟಿಟಕೊಳುಳವುದನದ್ರೆ, 
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ರೆ್ೋರವನಗಿ ಭ್ೂ ಪರಿವತ್ಾರೆ್ಯನತೆ ನರಿೋಕ್ಷೆ ಮನಡತತನುರ.ೆ ಅದನಾವುದೆೋ authority ಇರಬಹತದ್ತ.  
ಪೆಂಚನಯಿತಿಯಿೆಂದ್ ಪರವನನಗೆ ಪಡಯೆತವುದ್ಕೂಕ ಮತ್ತು ಇದ್ಕೂಕ ರೆ್ೋರವನದ್ ಸೆಂಬೆಂಧ ಇದೆ. ಈ 
ಹಿರೆ್ೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವಷನಾನತಗಟಟಲೆಯಲ್ಲಿ ಒೆಂದ್ತ ಸರ್ಣ ಮರ್ ೆ ಕಟಿಟಕೊಳುಳವುದ್ಕನಕಗಿ ಭ್ೂ 
ಪರಿವತ್ಾರೆ್ಗೂೆೋಸಕರ  ಕಛೆೋರಿಗ ೆ ಓಡನಟ ಮನಡತವೆಂತ್ಹ ತ್ತೆಂಬನ ರ್ನರನತೆ ರ್ನವು ದಿನನತ್ಾ 
ರೆ್ೂೋಡಿದೆುೋವೆ. ಅೆಂತ್ಹದ್ುರಲ್ಲಿ ಈ ಹದಿರೆ್ೈದ್ತ ದಿನಗಳೂೆಳಗೆ, ಏಳು ದಿನಗಳೂೆಳಗೆ ಅವರತ ಪರತಿಕಿರಯ್ದ 
ಕೊಡಲ್ಲಲಿವೆೆಂದನದ್ರೆ, ಅದ್ತ approved conversion ಎೆಂದ್ತ ಹೆೋಳುವ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ 
ಆಗತತಿುರತವೆಂತ್ಹದ್ತು ಅತ್ಾೆಂತ್ ಸನಾಗತನಹಾ ಎೆಂದ್ತ ಹೆೋಳುವುದ್ತ ನನೆ ಭನವರೆ್ಯನಗಿದೆ. ಇದ್ರ ಬಗೆೆ 
ಮನನಾ ಹಿರಿಯರತ ವಿಶೆೋಷವನಗಿ ಹೆೋಳಿರತವ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ತಿದ್ತುಪಡಿ ತ್ೆಂದ್ ನೆಂತ್ರ ಇದ್ಕಕೆ 
ನಯಮನವಳಿಗಳನತೆ ತ್ರತವ ದಿಕಿಕನಲ್ಲಿ ಸಕನಾರ ಖ್ೆಂಡಿತ್ವನಗಿಯೂ ಯೋಚರ್ ೆಮನಡತತ್ುದ.ೆ ಆದ್ರೆ 
ವಿಶೆೋಷವನಗಿ ಮರ್ೆಯನತೆ ಕಟಿಟಕೊಳಳಲತ ಭ್ೂ ಪರಿವತ್ಾರ್ೆಯನದನಗ, ಸನಮನನಾವನಗಿ ಬನಾೆಂಕ್ನೆಂದ್ 
ಸನಲ ತೆಗೆದ್ತಕೂೆಳುಳವ  ಸೆಂದ್ಭ್ಾದ್ಲ್ಲಿ ಭ್ೂ ಪರಿವತ್ಾರೆ್ಯ ನಕ್ಷಯೆಲ್ಲಿ ಮನಗಾಗಳನತೆ 
ಸೂಚಿಸದಿದ್ುರ,ೆ ಬರಿೋ ನಕ್ಷೆ ಕೊಡತವನಗ, ರ್ನನತ ದ್ಕ್ಷಿರ್ ಕನೆಡ ಜಿಲೆಿಯ  ಅನತಭ್ವದ್ ಬಗೆೆ 
ಮನತ್ತಗಳನತೆ ಹೆೋಳುತಿುದೆುೋರೆ್.  ತಿದ್ತುಪಡಿ ವಿಧೆೋಯಕದ್ಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರತವ ಬಗೆೆ ಓದ್ತತೆುೋರ್ೆ. ಅದೆೋರೆ್ೆಂದ್ರೆ,  
“ಪರೆಂತ್ತ, ಭ್ೂ ಮನಪನ, ಕೆಂದನಯ ವಾವಸೆಥ ಮತ್ತು ಭ್ೂ ದನಖ್ಲೆಗಳ ಇಲನಖೆಯತ ಅಜಿಾದನರನತ 
ನಕ್ಷೆಗನಗಿ ಅಜಿಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ ದಿರ್ನೆಂಕದಿೆಂದ್ ಹದಿರೆ್ೈದ್ತ ದಿನಗಳೊಳಗನಗಿ ಪರಿವತ್ಾರ್ನ ಪೂವಾ 
ನಕ್ಷೆಯನತೆ  ಅನತಮೋದಿಸಲತ”್ಎೆಂದ್ತ ಹೆೋಳಿದನುರ.ೆ ಆದ್ರೆ ಬಹಳಷತಟ ಸಮಸೆಾಗಳು ಇರತವೆಂತ್ಹದ್ತು, 
ಈ ನಕ್ಷೆಗಳ  ವಿಷಯದ್ಲ್ಲಿ ಸನಕಷತಟ ಭ್ೂಮಿಗಳನತೆ ಅಕರಮ-ಸಕರಮದ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವನ ಆಗಿನ 
ಭ್ೂರ್ನಾಯ ಮೆಂಡಳಿಯ ತಿೋಪಿಾನ ಸೆಂದ್ಭ್ಾದ್ಲ್ಲಿ ಕೊಟಿಟದೆುೋವೆ. ಅದ್ರೆ ಇವತಿುಗೂ ಪೂರ್ಾ 
ಪರಮನರ್ದ್ಲ್ಲಿ ಕರನವಳಿ ಭನಗದ್ಲ್ಲಿ ಸರ್ಣ ಸರ್ಣ ಹಿಡತವಳಿದನರರತ ಇರತವ ಹಿರೆ್ೆಲೆಯಲ್ಲಿ  ಗಡಿಗಳು 
ಇನತೆ ನಶ್ಾತ್ವನಗಿ ನಧನಾರಗಳನಗಿಲಿ.  ಅವರಿಗೆ ತಿೋಪನಾದ್ ಭ್ೂಮಿಗೂ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿನ ಅವರ 
ಸನಾಧಿೋನತೆಗೂ, ಅಕನರಬೆಂಧಿಗಳಿಗೂ ತ್ತೆಂಬನ ವಾತನಾಸಗಳು ಇದನುವೆ. ಆ ಕನರರ್ಕನಕಗಿ ಇವತಿುಗೂ 
ಅರ್ಣ-ತ್ಮಾೆಂದಿರಿಗೂ ಪನಲತಪಟಿಟ ಅಥವನ partition deed ಮನಡತವುದ್ಕನಕಗಲ್ಲೋ ಅಥವನ ತ್ನೆ 
ಭ್ೂಮಿಯನತೆ ಇರ್ೂೆೆಬಬರಿಗೆ ಕೊಡತವುದ್ಕೆಕ ನಮೂರೆ್-೧೧ ಇ ನಕ್ಷ ೆ ಇವತ್ತು ಕಡನಡಯವನಗಿದೆ. ಆ 
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ಹಿರೆ್ೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಕ್ಷೆಯೂ ಲಭ್ಾವನಗತವುದ್ಕೆಕ  ಸಮಸೆಾ ಇರತವೆಂತ್ಹ  ಸೆಂದ್ಭ್ಾದ್ಲ್ಲಿ ಈ ನಕ್ಷೆಯನತೆ 
ಅವರತ ಅಜಿಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದನಗ, ಹದಿರೆ್ೈದ್ತ ದಿವಸ ಅಥವನ ಏಳು ದಿವಸಗಳೂೆಳಗೆ ಆ ನಕ್ಷೆಯನತೆ 
ಪೂರೈೆಕೆ ಮನಡತವುದ್ಕೆಕ ಕೆಂದನಯ ಇಲನಖ ೆ ಇದ್ರ ಬಗೆೆ ಏನತ ಮತೆಂದನಲೊೋಚರೆ್ ಅಥವನ 
ವಾವಸೆಥಯನತೆ ಮನಡತತ್ುದ ೆಎೆಂದ್ತ ಹೆೋಳುವೆಂತ್ಹದ್ತು ಕೂಡ ಒೆಂದ್ತ ಪರಮತಖ್ ಭನಗವನಗತತ್ುದ ೆಎೆಂಬ 

ಭನವರೆ್ಯನತೆ ವಾಕು ಪಡಿಸತತೆುೋರೆ್. ಇಲಿವನದ್ಲ್ಲಿ ಬಹತಶಃ ರ್ನಸನಮನನಾರತ ನತ್ಾ ಮನತ್ರ್ನಡತವೆಂತ್ಹ 

ಮಧಾವತಿಾಗಳ  ಏರೆ್ೂೆಂದ್ತ ಸಮಸೆಾಗಳಿವೆ, ಏಕೆೆಂದ್ತ ಹೆೋಳಿದ್ರ,ೆ ತನಲೂಿಕತ ಕಛೆೋರಿಗ ೆಹೊೋಗಿ ಹೂೆೋಗಿ, 
ಅವನಗ ೆ ಉತ್ುರ ಸಿಗತವುದಿಲಿವೆೆಂಬ ಪರಶೆೆ ಬೆಂದ್ೆಂತ್ಹ ಸೆಂದ್ಭ್ಾದ್ಲ್ಲಿ ಅವನತ ಸಹರ್ವನಗಿ 

ಮಧಾವತಿಾಗಳನತೆ ಅವಲೆಂಬಿಸತತನುರ್ೆ. ಇವತ್ತು ವಿಧೆೋಯಕಕೆಕ ತ್ೆಂದಿರತವ ತಿದ್ತುಪಡಿ ಏನದ,ೆ ಆ 

ಮಧಾವತಿಾಗಳ ವಾವಸೆಥಯಿೆಂದ್  ಹೊರ ಬರತವೆಂತ್ಹ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ರೆ್ೋರವನಗಿ ರ್ನಸನಮನನಾರಿಗೆ 

ಸಮನರ್ದ್ ಕೆಳಮಟಟದ್ ರ್ನರತ ಯನರತ ಮರ್ ೆ ಕಟತಟವುದ್ಕೊಕೋಸಕರವನಗಿ ಭ್ೂ ಪರಿವತ್ಾರೆ್ಗೂೆೋಸಕರ 

ತನಲೂಿಕತ ಕಛೆೋರಿಗ ೆ ಓಡನಡತವೆಂತ್ಹದ್ುನತೆ ನಲ್ಲಿಸತವೆಂತ್ಹ ಒೆಂದ್ತ ಕನರೆಂತಿಕನರಕವನದ್ ತಿದ್ತುಪಡಿ 

ಎೆಂದ್ತ ರ್ನನತ ಭನವಿಸತತೆುೋರೆ್. ರ್ನನತ ಈ ತಿದ್ತುಪಡಿಯನತೆ ಸನಾಗತ್ ಮನಡತತೆುೋರ್ೆ.  

    ಉಪ ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಾ ಪಿ.ಆರ್. ರಮೋಶ್ರವರೆೋ, ತನವು ಮನತ್ರ್ನಡಿ.  

    ಶ್ರೋ ಪಿ.ಆರ್. ರಮೋಶ್ (ರ್ನಮನದೆೋಾಶನ ಹೊೆಂದಿದ್ವರತ):- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ,  
ನನಗ ೆ ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಅವಕನಶ ಮನಡಿಕೊಟಿಟದ್ುಕನಕಗಿ ತ್ಮಗೆ ಧನಾವನದ್ಗಳನೆಪಿಾಸತತೆುೋರ್.ೆ The 
Karnataka Land Revenue (Second Amendment) Bill, 2022 ತ್ೆಂದಿದಿುೋರಿ. ಈ 
alienation ಎೆಂದ್ರೆ land conversion, especially agriculture land, non-
agriculture purpose ಗೆ ತೆಗೆದ್ತಕೊೆಂಡಿದಿುೋರಿ. ಈ ವಿಧೆೋಯಕದ್ಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮತಖ್ಾವನದ್ೆಂತ್ಹ 
ಅೆಂಶವೆೋರ್ೆೆಂದ್ರೆ, master plan ಬಗೆೆ ಸನಕಷತಟ ಬನರಿ ಹೆೋಳಿದಿುೋರಿ. ಈ master plan ಎಲ್ಲಿ 
ಯನವ ಒೆಂದ್ತ ಪನರಧಿಕನರದ್ಲ್ಲಿ ಬರತತ್ುದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮನತ್ರ ಮನಸಟರ್ ಪನಿಾನ್್ ಸಿಗತತ್ುದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ್ಲ್ಲಿ 
ಇಲಿದೆೋ ಇರತವ ಕಡ ೆ ಅವರತ ವರದಿ ಕೊಡಬೋೆಕೆೆಂದ್ತ ಹೋೆಳಿದನುರ.ೆ ಇವತ್ತು conversion 
ತೆಗೆದ್ತಕೂೆಳುಳವೆಂತ್ಹದ್ತು, survey department ನವರತ ವರದಿಯನತೆ ಏನತ ಕೊಡತತನುರೊೋ, 
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ಅದ್ರ ವರದಿಯ ಮೋಲೆ ವರದಿಯನತೆ ಕೊಡತತಿುೋರಿ. ಇವತ್ತು ಬೆೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ flood ಆಗಿರತವ ಬಗೆೆ 
ತ್ಮಗೆಲನಿ ಚೆರ್ನೆಗಿ ಗೊತಿುದೆ. ಸನಕಷತಟ conversion ಆಗಿತ್ತು. Plan ಅನತೆ BDA, 
Corporation ಕೂೆಟಿಟದ್ುರತ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ very recently 2 or 3 months back 
ಮರ್ೆಯನತೆ ಒಡದೆಿರಿ.   ಇದ್ಕಕೆ ಕನರರ್ವೆೋರ್ೆೆಂದ್ರೆ, sanction ಕೂೆಡತವನಗ, drain 
ಸೋೆರಿಸಿಕೊೆಂಡತ ಕೂೆಟತಟಬಿಟಿಟದಿುೋರಿ. Drains and buffer zone ಬಗೆೆ specifications ಇಲಿ. 
ಮತೆು mistake ಮನಡತವುದ್ಕಕೆ ಹೂೆರಟಿದಿುೋರಿ. ಯನವುದೆೋ drain ಬರಬೆೋಕನದ್ರೆ, ಅದ್ತ 
primary drain ಅಥವನ secondary drain ಎೆಂದ್ತ assess ಮನಡತವೆಂತ್ಹದ್ತು, ಇದ್ರಲ್ಲಿ 
ಇಲಿ. ಇವತ್ತು ಆ drain ಸಮೋತ್ ಸೋೆರಿಸಿ ನೋವು ಕೂೆಡತತಿುೋರಿ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹನಕಿದಿುೋರಿ.್“Lies in 
the line of natural drains or course of valley;”್ಆದ್ರೆ buffer zone ನಲ್ಲಿ ಎಷತಟ 
ಬರತತ್ುದ?ೆ ಇದ್ನತೆ ಮತೆು survey department ಕಡಯೆಿೆಂದ್ ತೆಗೆದ್ತಕೂೆಳುಳವೆಂತ್ಹ 
ವರದಿಯನತೆ ಯನವ  ಆಧನರದ್ ಮೋಲ ೆ ತೆಗೆದ್ತಕೊಳುಳತಿುೋರಿ.  Village map ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ 
ಇರತವೆಂತ್ಹದ್ತು ಮನತ್ರ ಇರತತ್ುದೆ. ಆ village map ನಲ್ಲಿ ಇರತವೆಂಥದ್ುನತೆ ನೋವು specific ಆಗಿ 
ಕೊಡತವೆಂತ್ಹ drain lines ಇದ್ರಲ್ಲಿ specific provisions ಕೂೆಟಿಟಲಿ.      ಇದ್ರ ಬಗೆೆ 
ಬಹಳ blind ಆಗಿ ಹೆೋಳಿದಿುೋರಿ. ಇವತ್ತು buffer zone ಎೆಂದ್ರೆ ಒೆಂದ್ತ ಕಡ ೆ ೫೦ ಮಿೋಟರ್ 
ಇರತತ್ುದೆ. ಇರ್ೂೆೆೆಂದ್ತ ಕಡೆ ೨೫ ಮಿೋಟರ್ ಇರತತ್ುದೆ. ಮತೊುೆಂದ್ತ ಕಡ ೆ 100 ಮಿೋಟರ್ ಇರತತ್ುದ.ೆ 
Depending on the width of drains. Primary or secondary ಮೋಲ ೆ
ಹೊೋಗತತ್ುದೆ. ಇೆಂತ್ಹ ಒೆಂದ್ತ ಸೆಂದ್ಭ್ಾ ಬೆಂದನಗ, ಬಹಳ ಕಷಟವನಗತತ್ುದೆ.  

 (ಮತೆಂದ್ತ) 
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(1174) 26.12.2022, 430,TCH-BNS              ( ಉಪ ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಥತಿ) 

ಶ್ರೋ ಪಿ.ಆರ್.ರಮೋಶ್(ಮತೆಂದ್ತ):-  

ಇವತಿುನ ದಿವಸ ಬೆೆಂಗಳೂರತ ಸತತ್ುಮತತ್ುಲೂ ಹೊಸದನಗಿ ಲನಾೆಂಡ್್ ಕನಾಷಾನ್್ಗೆ ಕೊಡತತಿುದಿುೋರಿ.  
ರ್ನನತ specific  ಆಗಿ ಬೆೆಂಗಳೂರಿನ ಬಗೆೆ ಮನತ್ರ್ನಡತತೆುೋರ್ೆ. ರ್ನನತ ಇಡಿೋ ರನರ್ಾದ್ತು ಹೆೋಳುವುದ್ಕೆಕ 
ಆಗತವುದಿಲಿ. ಇವತಿುನ ದಿವಸ ಮನಗಡಿ ಪನಿನೆಂಗ್್ ಅಥನರಿಟಿ ಇದೆ, ಕನಕಪತರ  ಪನಿನೆಂಗ್್ ಅಥನರಿಟಿ 
ಇದೆ,  ರೆ್ಲಮೆಂಗಲ  ಪನಿನೆಂಗ್್ ಅಥನರಿಟಿ ಇದ,ೆ ಹೊಸಕೊೋಟ್ ೆ  ಪನಿನೆಂಗ್್ ಅಥನರಿಟಿ ಇದೆ, 
ರನಮನಗರ  ಪನಿನೆಂಗ್್ ಅಥನರಿಟಿ ಇದೆ, ಚನೆಪಟಟರ್  ಪನಿನೆಂಗ್್ ಅಥನರಿಟಿ ಇದೆ. ಹಿೋಗೆ ಬೆೆಂಗಳೂರತ 
ಸತತ್ುಮತತ್ುಲೂ ಸನಕಷತಟ ಟ್ೌನ್್ ಪನಿನೆಂಗ್್ ಅಥನರಿಟಿಗಳಿವೆ. ಅವರತ ಅವರದೋೆ ಆದ್ೆಂತ್ಹ ಮನಸಟರ್ 
ಪನಿನ್್ಗಳನತೆ ಮನಡಿದನುರ.ೆ ಆ ಮನಸಟರ್ ಪನಿನ್್ನಲ್ಲಿ land use ನತೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ತೊೋರಿಸಿದನುರ.ೆ ಆ 
ರಿೋತಿ ತೊೋರಿಸಿರತವುದ್ರಲ್ಲಿ drains ನತೆ ಎಲೂಿ ತೂೆೋರಿಸಿಲಿ.  approval ಮತ್ತು conversion 
ತೆಗೆದ್ತಕೂೆಳುಳವೆಂತ್ಹ ಲನಾೆಂಡ್ಸ್ ಏನರತತ್ುದಯೆೋ ಅವರತ ಆಗಿೆಂದನಗೆೆ ಲೆೋಔಟ್ ಅಪೂರವ್ 
ಮನಡಿಕೊಡತತನುರೆ.  ಆ ಲೆೋಔಟ್ ಅಪೂರವ್ ಮನಡತವನಗ ಡೈೆನ್್ನಲ್ಲಿ ರಸೆು ಕೂಡ ಹೂೆೋಗಬಹತದ್ತ, 
ಸೈೆಟ್ ಕೂಡ ಮನಡಬಹತದ್ತ ಮತ್ತು ಇರ್ೆೆ ೋರ್ನದ್ರೂ ಕೂಡ ಮನಡಿಕೊಳಳಬಹತದ್ತ. ಇವತಿುನ ದಿವಸ 
ಈ ರಿೋತಿ conversion ಕೊಡತ್ಕಕೆಂಥ Bengaluru urban district ಗೆ revenue 
department ಒೆಂದೋೆ ಅಲಿ. ಬಹಳ ಮತಖ್ಾವನಗಿ ಇದ್ರ ಬಗೆೆ ಮತೆಂದನಲೊೋಚರೆ್ ಇಟತಟಕೂೆೆಂಡತ 
ಮನತ್ರ್ನಡತವುದನದ್ರೆ; ನಮಗೆ ರವೆಿನೂಾ ಅಥನರಿಟಿ ಇದ್ತ ಒೆಂದೋೆ solve  ಆಗತವುದಿಲಿ. RDPR 
ಬೆೋಕನಗತತ್ುದೆ. Urban development department ಬೆೋಕನಗತತ್ುದೆ. ಇವತಿುನ ದಿವಸ ಸನಕಷತಟ 
sanctions ಕೊಟಿಟದಿುೋರಿ. ಇವತಿುನ ದಿವಸ ಆ sanction ತೆಗೆದ್ತಕೂೆೆಂಡಿರತವೆಂತ್ಹ ಲನಾೆಂಡ್್ಗಳು 
ಮತ್ತು ಲೆೋಔಟ್ಗಳು  ಏನತ formation ಆಗಿದ,ೆ ಇದ್ನತೆ relinquish ಮನಡಿಕೊಟಿಟದಿುೋರಿ. ಆ 
relinquish ಮನಡಿಕೂೆಟಿಟರತ್ಕಕೆಂಥ ಲನಾೆಂಡ್್ಗಳು RDPR ಗನರಮ ಪೆಂಚನಯಿತಿ ವನಾಪಿುಗ ೆ
ಬರತತ್ುದೆ.  ಗನರಮ ಪೆಂಚನಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಲನಾೆಂಡ್್ಗಳನತೆ ರಕೆನಡ್್ಾ ಇಟತಟಕೂೆೆಂಡತ ಯನವ ರಿೋತಿ 
ಮೈನ್್ಟ್ೆೈನ್್ ಮನಡಬೋೆಕೆೆಂದ್ತ ಗೂೆತನುಗತತಿುಲಿ.  ಏಕೆೆಂದ್ರ ೆ ಅವರಿಗೆ ಸಿಬಬೆಂದಿ ವಗಾದ್ವರತ ಇಲಿ. 
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ಯನವುದೆೋ ರಿೋತಿಯನದ್ ಕರಮಬದ್ಿವನದ್ೆಂತ್ಹ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟಿಟರತ್ಕಕೆಂಥ ಅಧಿಕನರದ್ಲ್ಲಿ ಬರತವುದಿಲಿ. 
ಬೆೆಂಗಳೂರಿನ ಸತತ್ುಮತತ್ುಲೂ ಸನವಿರನರತ ಲೆೋಔಟ್ಗಳನಗಿವ.ೆ  ಸನವಿರನರತ ಸೈೆಟ್ಗಳನತೆ 
ಮನಡಿದನುರ.ೆ ಇವತಿುನ ದಿವಸ ಅೆಂತ್ಹ ಸೈೆಟ್ಗಳನತೆ conversion ಮನಡಿ ಹರ್ ತೆಗೆದ್ತಕೊಳುಳವುದ್ತ 
ಬಿಟಟರ,ೆ ಟ್ೌನ್್ ಪನಿನೆಂಗ್್ನೆಂದ್ sanction ಕೊಟತಟ ಯನವ ಲನಾೆಂಡ್್ಗಳನತೆ ನೋವು ಗನರಮ 
ಪೆಂಚನಯಿತಿಗ ೆ relinquish ಮನಡಿಕೊಡತತಿುೋರಿ, ಅದ್ತ ರಸೆು ಇರಬಹತದ್ತ, ಪನಕ್ಾ ಇರಬಹದ್ತ 
ಅಥವನ ಮತೊುೆಂದ್ತ ಇರಬಹತದ್ತ.  ಅದ್ನತೆ maintain ಮನಡತವುದ್ತ ಯನರತ? ಇದ್ನತೆ 
ದ್ಯವಿಟತಟ ಹೆೋಳಿ. ಇವತಿುನ ದಿವಸ ನೋವು ರವೆಿನೂಾ ಇಲನಖಯೆಡಿ ತ್ರತತಿುರತವ ಈ ಬಿಲ್ನತೆ ಬಹಳ 
ಬೆೋಗ ಮನಡಬೋೆಕತ, deemed sanction ಕೂೆಡಬೆೋಕತ ಎನತೆವ ಉದುೆೋಶ ಇದೆ. ಇದ್ತ ಒಳೆಳಯ 
ಉದೆುೋಶ  ಅೆಂದ್ತಕೂೆಳೂೆಳೋರ್. ಆದ್ರೆ ಇದ್ರ repercussion ಏನತ? What are the effects? 
ಏರೆ್ಲನಿ ಆಗಬಹತದ್ತ? ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೋವು deemed sanction ಕೊಡತತಿುದಿುೋರಿೋ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಯನವುದೋೆ 
ರೈೆತ್ ಬರತವುದಿಲಿ. ಒಬಬ ರೈೆತ್ ಬೆಂದ್ತ ಸನಾಮಿ, ನನಗೆ ಎರಡತ ಎಕರ ೆರ್ಮಿೋನತ ಇದೆ, ಕನಾಷಾನ್್ 
ಮನಡಿಕೊಡಿ ಎೆಂದ್ತ ಯನರೂ ಬರತವುದಿಲಿ. ಆ ರಿೋತಿ ಬರತ್ಕಕೆಂಥವರತ ಯನರತ ಎೆಂದ್ರೆ, ಯನರೊೋ 
ಒಬಬ ರನರ್ಕಿೋಯ ವಾಕಿುಗಳು ಅಥವನ ಇರ್ೂೆೆಬಬ ದ್ತಡತಡ ಇರತ್ಕಕೆಂಥವರತ ಅಥವನ promoter 
ಅಥವನ ರಿಯಲ್ ಎಸಟೆೋಟ್ ಮನಡತ್ಕಕೆಂಥ ಮನನಾ ಸರ್ಣ ಕೆೈಗನರಿಕೆ ಸಚಿವರನದ್ ಶ್ರೋ 
ಎೆಂ.ಟಿ.ಬಿ.ರ್ನಗರನಜ್್ನೆಂತ್ಹವರಷೆಟೋ ಬರತತನುರ.ೆ  

ಶ್ರೋ ಎನ್್.ರ್ನಗರನರ್ (ಎೆಂ.ಟಿ.ಬಿ) (ಸರ್ಣ ಕೆೈಗನರಿಕೆ, ಸನವಾರ್ನಕ ವಲಯ ಕೆೈಗನರಿಕ ೆ
ಸಚಿವರತ):- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಒೆಂದೋೆ ಒೆಂದ್ತ ವಿಚನರ ಹೆೋಳಿಬಿಡತತೆುೋರ್ೆ. ಮನನಾ 
ಪಿ.ಆರ್.ರಮೋಶ್ ರವರತ ಮನತ್ರ್ನಡತವನಗ ಒೆಂದ್ತ ಮನತ್ತ ಹೆೋಳಿದ್ರತ. ಇವತಿುನ ದಿವಸ ಬಹಳ ರ್ನ 
ಕೃಷಿ ಭ್ೂಮಿಯಲ್ಲಿ, ರವೆಿನೂಾ ಲನಾೆಂಡ್್ಗಳಲ್ಲಿ ರೈೆತ್ರೋೆ ಮರ್ ೆಕಟಿಟಕೂೆಳಳಬೆೋಕೆೆಂದ್ತ ಹೊೋದನಗ ಗನರಮ 
ಪೆಂಚನಯಿತಿಯವರತ ಲೈೆಸೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅಪೂರವಲ್ ಕೂೆಡತತಿುಲಿ. ಮರ್ೆ ಕಟಟತ್ಕಕೆಂಥವರತ 
ಬನಾೆಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಲೂೆೋನ್್ ತೆಗೆದ್ತಕೂೆಳಳಬೋೆಕನಗತತ್ುದೆ. ಅವರಿಗೆ ʻಎʼ ಖನತೆ ಆಗಿರಬೆೋಕತ ಅಥವನ 
ಫನರೆಂ-೩ ಇಶ್ಾ ಆಗಿರಬೋೆಕತ. ಅದ್ತ ಆಗಿದ್ುರ ೆಮನತ್ರ ಯನವುದೆೋ ಬನಾೆಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಲೊೋನ್್ 
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ಕೊಡತತನುರ.ೆ ಇವತಿುನ ದಿವಸ ರಿಯಲ್ ಎಸಟೆೋಟ್ನವರತ ಇರಬಹತದ್ತ, ರೈೆತ್ರತ ಇರಬಹತದ್ತ ಮತ್ತು 
ಕೃಷಿ ಕನಮಿಾಕರೆಲಿರೂ ಕೂಡ ಒೆಂದ್ತ ಮರ್ೆ ಕಟಿಟಕೂೆಳುಳವುದ್ಕೆಕ, ಬನಾೆಂಕ ಲೂೆೋನ್್ 
ತೆಗೆದ್ತಕೂೆಳುಳವುದ್ಕೆಕ, ಕನಾಷಾನ್್ ಮನಡಿಸಿಕೂೆಳಳಲತ ಕಡನಡಯವನಗಿ ಹೊೋಗತತನುರೆ. ಇದ್ತ ತ್ಮಾ 
ಗಮನಕಕೆ ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಲ್ಲಚಿಛಸತತೆುೋರ್ೆ.  

ಶ್ರೋ ಪಿ.ಆರ್.ರಮೋಶ್:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಮನನಾ ಎನ್್.ರ್ನಗರನರ್ (ಎೆಂಟಿಬಿ) 
ಯವರತ ಹೆೋಳಿದ್ತು ಶೆೋ.೧೦ರಷತಟ ಇದ.ೆ ರ್ನನತ ಪೂತಿಾ ಒಪತಪವುದಿಲಿ. ಅದ್ತ ಅವರತ ಹೆೋಳಿದ್ೆಂತ ೆಕೂಡ 
ಇರತವುದಿಲಿ. ಆ ರಿೋತಿಯವರತ ಶೆೋ.೧೦ ಇದನುರ.ೆ ಆದ್ರೆ ಶೆೋ.೯೦ ರಷತಟ ರ್ನ ಯನರೂ ಹೊೋಗತವುದಿಲಿ.  

ಶ್ರೋ ಎನ್್.ರ್ನಗರನರ್ (ಎೆಂ.ಟಿ.ಬಿ):- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ರ್ನವು ಈ ಹಿೆಂದಿನೆಂದ್ 
ರಿಯಲ್ ಎಸಟೆೋಟ್ ಮನಡಿಲಿ. ರ್ನವು land bankers ಅಷೆಟ. ಈಗ ರೈೆತ್ರೋೆ real estate 
business ಮನಡತತನುರ.ೆ ರೈೆತ್ರೋೆ ಎರಡೆರಡತ ಎಕರ ೆರ್ಮಿೋನನತೆ conversion ಮನಡಿಕೊೆಂಡತ, 
ಅವರೆೋ planning authority approval ತಗೆೆದ್ತಕೂೆೆಂಡತ ಅವರೆೋ ಲೋೆಔಟ್ಗಳನತೆ ಮನಡಿ 
ಮನರನಟ ಮನಡತತಿುದನುರ.ೆ ಅದ್ಕೆಕ ಸೆಂತೂೆೋಷ. ಇದ್ರಿೆಂದ್ ರೈೆತ್ರಿಗೂ ಅನತಕೂಲ. 

ಶ್ರೋ ಕ.ೆಎ.ತಿಪಪೆೋಸನಾಮಿ (ರ್ನಮ ನದೆೋಾಶನ ಹೊೆಂದಿದ್ವರತ):- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, 
ರೈೆತ್ರತ ಆ ರಿೋತಿ ಮನಡತತಿುಲಿ, ಮನನಾ ಸಚಿವರತ ಏಕೆ ಆ ರಿೋತಿ ಹೆೋಳುತಿುದನುರ?ೆ  

ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರಸನದ್್ (ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷದ್ ರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, land 
development ನಲ್ಲಿ ರೈೆತ್ರನತೆ partners ಆಗಿ ಮನಡಿಕೊಳಳಲ್ಲ. 

ಶ್ರೋ ಎನ್್.ರ್ನಗರನರ್ (ಎೆಂ.ಟಿ.ಬಿ):- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಈಗ ಈ ಹಿೆಂದ ೆ land 
development  ಯನರತ ಮನಡತತಿುದ್ುರೊೋ, ಆ developer ಗಳೆಲನಿ ಮರ್ೆಗಳಿಗೆ ಹೊೋಗಿದನುರ.ೆ  

ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕ.ೆಹರಿಪರಸನದ್್ :- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೆೋ, ಮನನಾ ಸಚಿವರೆೋ, ರೈೆತ್ರತ ಮತ್ತು 
ದೊಡಡ ಡವೆಲಪರ್. ಆ ರಿೋತಿ ಎಲಿರೂ ಆಗಬೋೆಕೆೆಂದ್ತ ರ್ನನತ ಭನವಿಸತತೆುೋರೆ್ ಅಷೆಟೋ. 
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ಶ್ರೋ ಎನ್್.ರ್ನಗರನರ್ (ಎೆಂ.ಟಿ.ಬಿ):- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಇತಿುೋಚೆಗ ೆ ರೈೆತ್ರೋೆ ಆ 
ಕೆಲಸವನತೆ ಮನಡತತಿುದನುರ ೆಎೆಂದ್ತ ಹೆೋಳಿದೆುೋರ್.ೆ 

ಉಪ ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಾ ಪಿ.ಆರ್.ರಮೋಶ್ರವರೆೋ, ತನವು ಏರ್ನದ್ರೂ ಸಲಹ ೆ
ಕೊಟತಟಬಿಡಿ.  

ಶ್ರೋ ಪಿ.ಆರ್.ರಮೋಶ್:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಸಲಹೆಯನತೆ ರ್ನನತ ಕೊಡತವುದ್ಕೆಕ 
ಆಗತವುದಿಲಿ. ಅವರತ think ಮನಡಬೋೆಕತ.  

ಉಪ ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಾ ಪಿ.ಆರ್.ರಮೋಶ್ರವರೆೋ, ಆ ಬಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಏರ್ನದ್ರೂ 
corrections ಇದ್ುರ ೆಹೋೆಳಿ ಎೆಂದ್ತ ಹೋೆಳುತಿುದೆುೋರ್.ೆ  

ಶ್ರೋ ಪಿ.ಆರ್.ರಮೋಶ್:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಈ ಬಿಲ್ನಲ್ಲಿ buffer zone 
ಬರಬೆೋಕನಗತತ್ುದೆ. ಇದ್ಕೆಕ ಕನರರ್ವೆೋರ್ೆೆಂದ್ರೆ, ಬಹಳಷತಟ NGT (National Green Tribunal) 
order ಗಳಿವೆ, ಸನಕಷತಟ ಹೆೈಕೊೋಟ್ಾ ಮತ್ತು ಸತಪಿರೋೆಂ ಕೂೆೋಟ್ಾ ಆದೋೆಶಗಳಿವೆ. ಇವೆಲಿವನೂೆ 
ಯೋಚರೆ್ ಮನಡಿದನಗ, ಎಲೆಿಲ್ಲಿ ಕೆರೆಗಳು ಮತ್ತು ಕತೆಂಟ್ೆಗಳಿವೆ, ಅೆಂತ್ಹ ಕಡೆ ಬರತವುದ್ಕೆಕ ಇದ್ರಲ್ಲಿ 
ಅವಕನಶಗಳು ಇಲಿ. ಹನಗನಗಿ, ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋವು conversion ಆದ್ನೆಂತ್ರ, ಮತೆಂದಿನ 
ಕರಮಗಳು ಯನವ ರಿೋತಿ ಆಗತತ್ುದ?ೆ  ಟ್ೌನ್್ ಪನಿನೆಂಗ್್ ಆಧನರದ್ ಮೋಲೆ ನೋವು ಏನತ 
ಮನಡಬೋೆಕಿದ,ೆ ಅದ್ನತೆ ಯನವ ರಿೋತಿ coordinate ಮನಡಿಕೂೆಳುಳತಿುೋರಿ? ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಮೂರತ 
ಇಲನಖಗೆಳು ಬರತತ್ುದೆ. ಈ ಮೂರತ ಇಲನಖಗೆ ೆ ಬರತವುದ್ನತೆ ನೋವು ಯನವ ರಿೋತಿ ಅದ್ನತೆ 
ಸರಿದ್ೂಗಿಸತ್ಕಕೆಂಥ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ ಕನಯ್ದುಗಳನತೆ ರೂಪಿಸತವುದ್ತ ಬಹಳ ಮತಖ್ಾವನಗಿದೆ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ 
ಕಲೆಂ 96 ರಲ್ಲಿ penalty ಮನಡಿದಿುೋರಿ. ಇದ್ತ retrospective ಅಥವನ prospective? 
ಇವತಿುನ ದಿವಸ ಕಟಿಟರತ್ಕಕೆಂಥ ಹಲವನರತ ಬಿಲ್ಲಡೆಂಗ್್ಗಳಿವೆ. ಅೆಂತ್ಹದ್ಕೂಕ ಕೂಡ ನೋವು ಇದ್ರಲ್ಲಿ 
ಅವಕನಶ ಮನಡಿಕೂೆಟಟರೆ, ರ್ನಳ ೆ ದಿವಸ ನಮಾ ಅಧಿಕನರಿಗಳು ಇದ್ನತೆ ಸನಕಷತಟ 
ದ್ತರತಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೂೆಳುಳವ ಅವಕನಶವಿದ.ೆ ಆ ದ್ತರತಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೂೆಳುಳವ ಅವಕನಶಕನಕಗಿ 
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ತನವು ಇದ್ಕೆಕ ಏರ್ನದ್ರೂ ಒೆಂದ್ತ ರ್ನೆಂದಿ ಹನಡಬೆೋಕತ. ಕನರರ್ವೆೋರ್ೆೆಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋವು ಪೆರ್ನಲ್ಲಟ 
ಹನಕತವುದ್ನತೆ ಬಹಳ ಪೆಿೋನ್್ ಆಗಿ ಕೊಟಿಟದಿುೋರಿ.್ “೯೬. Penalty for using agricultural 
land for other purpose without permission.”್ ಆದ್ುರಿೆಂದ್ ಪಮಿಾಷನ್್ ಇಲಿದೋೆ 
ಯನವುದೆೋ ಮನಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ನಮಾ ರೈೆತ್ರತ ಕಟಟತ್ಕೆಂಥ ಮರ್ ೆ ಮೋಲೆ ದನಳಿ ಆಗತವ 
ಅವಕನಶಗಳಿವೆ. ಇೆಂತ್ಹವುಗಳರ್ೆೆ ಲನಿ ಸರಿಪಡಿಸತ್ಕಕೆಂಥ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಿಲ್ನಲ್ಲಿ ತೊೋರಿಸತವುದ್ತ 
ಬಹಳ ಮತಖ್ಾ ಇದೆ. ಹನಗನಗಿ, ಸರಿಯನದ್ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ನತೆ ರೆ್ೂೋಡಿ, ಯನವ ರಿೋತಿ 
ಸನವಾರ್ನಕರಿಗ ೆಮತ್ತು ರೈೆತ್ರಿಗ ೆಉಪಯೋಗ ಆಗತತ್ುದೆ. ದಿೋರ್ಾ ಕನಲದ್ಲ್ಲಿ ಇದ್ತ ಆಗತವೆಂತ್ಹ 
ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ ತ್ರಲತ ಪರನಮಶೆಾ ಮನಡತವುದ್ತ ಬಹಳ ಮತಖ್ಾ ಇದ ೆ ಎೆಂದ್ತ ರ್ನನತ ವಿನೆಂತಿ 
ಮನಡತತೆುೋರ್.ೆ  

ಶ್ರೋ ಮತನರನರ್ತಗೌಡ.ಪಿ.ಎೆಂ (ವಿಧನನ ಸಭೆಯಿೆಂದ್ ಚತರ್ನಯಿತ್ರನದ್ವರತ):- ಮನನಾ 
ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಭ್ೂ ಕೆಂದನಯ (ಎರಡರೆ್ೋ ತಿದ್ತುಪಡಿ) ವಿಧೆೋಯಕ, 2022ನತೆ 
ರ್ನನತ ಸನಾಗತ್ ಮನಡತತೆುೋರ್ೆ. ಮನನಾ ಆರ್.ಅಶೆ್ೋಕ್ ರವರತ ಕೆಂದನಯ ಸಚಿವರನದ್ ನೆಂತ್ರ   
ಒೆಂದ್ಲನಿ ಒೆಂದ್ತ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶೆೋಷವನಗಿ ರನಜನಾದ್ಾೆಂತ್ ಪರವನಸವನತೆ ಮನಡತತನು, ಗನರಮ 
ವನಸುವಾವನತೆ ಮನಡತತನು, ರೈೆತ್ರಲ್ಲಿ ಒೆಂದ್ತ ಹೂೆಸ ಆಲೊೋಚರ್ೆಗಳನತೆ ಹತಟತಟಹನಕತವೆಂತ್ಹ 
ನಟಿಟನಲ್ಲಿ ಕಲೆಸ ಮನಡತತಿುರತವುದ್ತ ಅತ್ಾೆಂತ್ ಶನಿರ್ನೋಯ ಎೆಂದ್ತ ಹೆೋಳಿದ್ರ ೆ ತ್ಪನಪಗಲನರದ್ತ. 
ಇವತಿುನ ದಿವಸ ಈ ವಿಧೆೋಯಕವನತೆ ತ್ರತವ ಮತಖನೆಂತ್ರ ಕೆಂದನಯ ಇಲನಖಯೆಲ್ಲಿ ಏನತ 
ಭ್ರಷನಟಚನರ ನಡಯೆತತಿುತ್ತು, ಅದ್ಕೆಕ ಒೆಂದ್ತ ಪೂರ್ಾ ವಿರನಮವನತೆ ಕೊಡಬೋೆಕೆೆಂದ್ತ ಅವರತ 
ಹೊರಟಿರತವುದ್ತ ಕೂಡ ಒೆಂದ್ತ ಒಳೆಳಯ ಬಳೆವಣಿಗೆ ಎೆಂದ್ರೆ ತ್ಪನಪಗಲನರದ್ತ. ಇವತಿುನ ದಿವಸ 
ಮನನಾ ಪಿ.ಆರ್.ರಮೋಶ್ರವರತ ಮನತ್ರ್ನಡತವೆಂತ್ಹ ಸೆಂದ್ಭ್ಾದ್ಲ್ಲಿ ರೈೆತನಪಿ ರ್ನರಲೆನಿ joint 
venture ಮನಡತತಿುದನುರೆ. ಮದ್ಲೆಲನಿ ಬಿಲಡರ್ಗಳು ಮತ್ತು ರಿಯಲ್ ಎಸಟೆೋಟ್ ಮನಡತವೆಂಥವರತ 
ರೈೆತ್ರಿಗ ೆಸೆಂಪೂರ್ಾವನಗಿ ಹರ್ವನತೆ ಕೊಟತಟ, ರಿಜಿಸಟರ್ ಮನಡಿಕೂೆೆಂಡತ ನೆಂತ್ರ ಡವೆಲಪ್್ಮೆಂಟ್ 
ಮನಡತವುದ್ಕೆಕ ಹೂೆೋಗತತಿುದ್ುರತ. ಆದ್ರೆ ಇವತಿುನ ದಿವಸ ಬದ್ಲನದ್ ಸನೆವೆೋಶದ್ಲ್ಲಿ, ರೈೆತ್ರತಗಳರ್ೆೆೋ 
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ಕೆಲವು ಭನಗಗಳಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಗೊತಿುಲಿ, ಮನನಾ ಸದ್ಸಾರನದ್ ಮನನಾ ಕೆ.ಎ.ತಿಪಪೆೋಸನಾಮಿಯವರತ ಇದ್ನತೆ 
ವಿರೂೆೋಧ ಮನಡಬಹತದ್ತ.  ಆದ್ರೆ ಕೆಲವೆಂದ್ತ ಕಡ ೆರೈೆತ್ರನತೆ joint venture ಗೆ ಇಟತಟಕೊೆಂಡತ, 
ರೈೆತ್ರಿಗೆ ಸೆಂಪೂರ್ಾವನದ್ೆಂತ್ಹ ದನಖ್ಲೆಗಳು ಸರಿದನರಿಗ ೆಬರತವವರೆಗೂ ಕೂಡ ಅದ್ನತೆ ಯನವುದೆೋ 
ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಾ ಪರಮನರ್ದ್ಲ್ಲಿ ಮತೆಂದ್ಕೆಕ ತೆಗೆದ್ತಕೂೆೆಂಡತ ಹೂೆೋಗದಿರತವೆಂತ್ಹ ಕೆಂಡಿಷನ್್ಗಳನತೆ 
ಬಿಲಡರ್ಗಳು ಹನಕಿ, development ಮನಡತವುದ್ಕೆಕ ಹೊರಟಿದನುರ.ೆ  ಅವರಿಗೆ ಯನವ ರಿೋತಿಯ 
ಸಹಕನರ ಸಿಗತತ್ುದ?ೆ ಏಕೆೆಂದ್ರೆ ಎಷೊಟೋ ರ್ನ ರೈೆತ್ರತ ಓದಿರತವುದಿಲಿ, ಅದ್ರ ಬಗೆೆ ತಿಳಿದಿರತವುದಿಲಿ. 
ಈ ರಿೋತಿಯನಗಿ ಅಗಿರಮೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಸಹಿ ಮನಡಿಸಿಕೊೆಂಡತ ಮತೆಂದೂೆೆಂದ್ತ ದಿನ ೫ ರಿೆಂದ್ ೧೦ 
ವಷಾಗಳ ನೆಂತ್ರ, ಅಭಿವೃದಿಿ ಮನಡಲತ ಹೂೆೋಗತತನುರೆ. ಒೆಂದ್ತ ಕಡ ೆ ಅವರತ ವಾವಸನಯ 
ಮನಡತವುದ್ಕೂಕ ಆಗತವುದಿಲಿ. ಈ ಕಡೆ ಹರ್ ಬೆಂದಿದೆ, ಈ ಹರ್ವನತೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊೆಂಡತ ಬೆೋರ ೆ
ಏರ್ನದ್ರೂ ವಾವಹನರ ಮನಡಲತ ಹೊೋಗತವುದ್ಕೂಕ ಕೂಡ ಸಹಕನರ ಸಿಗತವುದಿಲಿ. ಅದ್ಕೆಕ ಏರ್ನದ್ರೂ 
ಒೆಂದ್ತ ಪೂರ್ಾ ವಿರನಮವನತೆ ಕೊಡಬೋೆಕತ. 2011ರಲೆಿೋ ‘ಸಕನಲ’್ ಯೋರ್ರೆ್ಯನತೆ ಸರ್ನಾನಾ 
ಡಿ.ವಿ.ಸದನನೆಂದ್ಗೌಡರವರತ ಮತಖ್ಾಮೆಂತಿರಗಳನಗಿದ್ು ಸೆಂದ್ಭ್ಾದ್ಲ್ಲಿ ಜನರಿಗ ೆತ್ೆಂದ್ರತ. ಆದ್ರೆ ನನಗ ೆ
ಸಿಕಿಕದ್ೆಂತ್ಹ ಮನಹಿತಿ ಪರಕನರ, ಶನವನರದ್ವರೆಗೂ ಕೂಡ ೨.೪೯ ಲಕ್ಷಕಿಕೆಂತ್ ಹೆಚತಿ ಅಜಿಾಗಳು 
ಸಕನಲದ್ ಪೊೋಟಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಇಷೂೆಟೆಂದ್ತ ವಿಲೆೋವನರಿಯನಗದೆೋ ಇರತವ ಅಜಿಾಗಳಿವೆ ಎೆಂದ್ತ 
ಕನಣಿಸತತಿುದೆ. ಆದ್ರೆ ಇರ್ೂೆೆೆಂದ್ತ ಸಕನಲ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ ಅದ್ತ ಹೆೋಳಿತ್ತ. “ಇೆಂದ್ತ ರ್ನಳ ೆಇನೆಲಿ, ಹೆೋಳಿದ್ 
ದಿನ ತ್ಪಪಲಿ”್ಎನತೆವೆಂತ್ಹ ಒೆಂದ್ತ ಘೂೋಷ ವನಕಾದೂೆೆಂದಿಗೆ ಆ ಸಕನಲ ಯೋರ್ರೆ್ಯನತೆ ಜನರಿಗೆ 
ತ್ೆಂದಿದನುರೆ. ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸತಮನರತ ೨.50 ಲಕ್ಷಕಿಕೆಂತ್ಲೂ ಹೆಚತಿ ಅಜಿಾಗಳು ಸಕನಲದ್ಲ್ಲಿ 
ವಿಲೆೋವನರಿಯನಗದೆೋ ಇಟತಟಕೊೆಂಡಿದುೆೋವೆೆಂದ್ರೆ, ಇದ್ರ ಹಿೆಂದ ೆಯನವುದೆೋ ಸಚಿವರತ ಮನಡತವೆಂತ್ಹ 
ಕೆಲಸ ಅಲಿ. ಇಲ್ಲಿರತವೆಂತ್ಹ ಅಧಿಕನರಿಗಳು ಏಕೆ ಈ ರಿೋತಿಯನದ್ೆಂತ್ಹ ಕೆಲಸವನತೆ ಮನಡತತಿುದನುರ?ೆ  
ಇವತಿುನ ದಿವಸ ೭ ದಿವಸಗಳು ಅಥವನ ೧೫ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಒೆಂದ್ತ ಯೋರ್ರೆ್ಯನತೆ 
ಕೊಡಬೋೆಕೆೆಂದ್ತ ಮನನಾ ಸಚಿವರತ ಜನರಿಗ ೆತ್ೆಂದಿದನುರ,ೆ ಎಲೊಿೋ ಒೆಂದ್ತ ಕಡ ೆಅಧಿಕನರಿಗಳು ಇದ್ನತೆ 
ಅಡಡ ಹನಕಿಕೊೆಂಡತ ಕೂರತವುದ್ಕೆಕ ಸಹಕನರ ಸಿಗಬನರದ್ತ ಎನತೆವೆಂತ್ಹ ಒೆಂದ್ತ ಮನವಿಯನತೆ ಕೂಡ 
ರ್ನನತ ಮನಡಿಕೊಳುಳತಿುದೆುೋರೆ್.  
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(1175)26.12.2022/4.40/ಎೆಂ.ಎೆಂ-ಬಿ.ಎನ್.ಎಸ್        (ಉಪಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಥತಿ) 

ಶ್ರೋ ಮತನರನರ್ತಗೌಡ. ಪಿ.ಎೆಂ (ಮತೆಂದ್ತ):- 

ಬೆೆಂಗಳೂರಿನ ಸತತ್ು-ಮತತ್ು ಏರ್ನದ್ರೂ ಯೋರ್ರೆ್ಗಳನತೆ ಮನಡತವುದ್ಕೆಕ ಹೊೋದ್ರ ೆ ಹಲವನರತ 
ಯೋರ್ರ್ನ ಪನರಧಿಕನರಗಳಿವೆ.  ಇದ್ರ ಬಗೆೆ ಮನನಾ ಕೆಂದನಯ ಸಚಿವರತ ಯೋಚರೆ್ 
ಮನಡಬೋೆಕೆೆಂದ್ತ ಅನಸತತ್ುದೆ.  ಜಿಲೆಿಗ ೆ ಒೆಂದ್ತ ಯೋರ್ರ್ನ ಪನರಧಿಕನರವನತೆ ತ್ೆಂದ್ತ ಆ ಜಿಲೆಿಗ ೆ
ಸಿೋಮಿತ್ ಮನಡಿದ್ರೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಮನಡತವುದ್ಕೆಕ ಒೆಂದ್ತ ಉತ್ುಮವನದ್ ಕಲೆಸವನಗತತ್ುದೆ ಎನತೆವುದ್ತ 
ನನೆ ಉದೆುೋಶ.  ಇದನದ್ ನೆಂತ್ರ 15 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅನತಮೋದಿಸಲತ ಭ್ೂ ಮನಪನ ಕೆಂದನಯ ವಾವಸೆಥ 
ಮತ್ತು ಭ್ೂ ದನಖ್ಲೆಗಳ ಇಲನಖಯೆತ ವಿಫಲವನದ್ರ ೆ ಅಥವನ ತಿರಸಕರಿಸಿದ್ರ ೆ ಅಜಿಾದನರನತ 
ಸಿದ್ಿಪಡಿಸಿದ್ೆಂತೆ ಅದ್ನತೆ ಅನತಮೋದಿಸಿದೆ ಎೆಂದ್ತ ಭನವಿಸತ್ಕಕದ್ತು ಎೆಂದ್ತ ಹೆೋಳಿದನುರೆ.  ಆದ್ರೆ ನನೆ 
ಉದೆುೋಶವೋೆರ್ೆೆಂದ್ರ,ೆ ಇವತ್ತು ತಿಳಿದೂೆೋ, ತಿಳಿಯದಯೆೋ ಆ ರ್ಮಿೋನನ ಮನಲ್ಲೋಕ ಅಥವನ ಅದ್ನತೆ 
ಯನರತ ಅಜಿಾ ಹನಕಿದನುರೆ ಅೆಂತ್ಹವರತ, buffer zone ಜನಗದ್ಲ್ಲಿರಬಹತದ್ತ ಅಥವನ 
ರಸೆುಯಿರತವೆಂತ್ಹ ಜನಗವನತೆ ಮರೆಮನಚಿ ಸಕನಾರಕೆಕ ತ್ಪತಪ ಮನಹಿತಿಯನತೆ ಕೊಟತಟ ಲೋೆಔಟ್ 
ಏರ್ನದ್ರೂ ಅಭಿವೃದಿಿ ಮನಡಿದ್ರೆ ಅದ್ಕೆಕ ಆಗತವೆಂತ್ಹ ಅನಥಾಗಳಿಗೆ ಯನರತ ಹೂೆಣೆ ಎನತೆವುದ್ನತೆ 
ಸಹ ಸಚಿವರತ ತಿಳಿಸಿಕೊಡಬೆೋಕೆೆಂದ್ತ ಕೆೋಳುತುೆೋರೆ್.  ಇದನದ್ ನೆಂತ್ರ ಅಜಿಾದನರನತ ಸತಳುಳ ಅಥವನ 
ತ್ಪತಪ ಘೂೋಷಣೆ ಮನಡತವ ಮೂಲಕ ಭ್ೂ ಪರಿವತ್ಾರೆ್ ಮನಡಿಕೊೆಂಡಲ್ಲಿ ಅವನ ಮೋಲೆ ಕಿರಮಿನಲ್ 
ಹೊಣೆಗನರಿಕ,ೆ ಪರಿವತ್ಾರ್ನ ಶತಲಕ ಮತಟತಟಗೂೆೋಲತ ಮತ್ತು ಭ್ೂಮಿಯನತೆ ಮತಟತಟಗೂೆೋಲತ 
ಹನಕಿಕೊಳುಳವ ಶ್ಕ್ಷೆ ನೋಡಲನಗತತ್ುದೆ ಎೆಂದ್ತ ಒೆಂದ್ತ ಅೆಂಶವಿದ.ೆ  ಇವತ್ತು ಭ್ೂ ಪರಿವತ್ಾರೆ್ಯನಗಿದೆ 
ಅಥವನ ಇರ್ೆೆ ೋರ್ೊೋ ಆಗಿದೆ ಎೆಂದ್ರೆ ನೋವು ಮತಟತಟಗೊೋಲತ ಹನಕಿಕೂೆಳುಳತಿುೋರಿ.  ಆದ್ರೆ ರ್ನಳ ೆದಿನ 
ಅಲ್ಲಿ ಲೆೋಔಟ ಅಭಿವೃದಿಿ ಮನಡಿದ್ ನೆಂತ್ರ ಅದ್ನತೆ ಯನರೊೋ ಒಬಬ ಸಕನಾರಿ ರ್ೌಕರರೆ್ೂೋ ಅಥವನ 
ನವೃತ್ು ರ್ೌಕರರೆ್ೂೋ ಅಥವನ ಕೂಲ್ಲಕನಮಿಾಕಯನಾರನದ್ರೂ ಸೈೆಟತಗಳನತೆ ಪಡದೆಿದ್ುರ ೆ ತ್ಮಾ 
ದ್ತಡಿಮಯ ಹರ್ವರೆ್ೆಲನಿ ವಾಯ ಮನಡಿ ಆ ಸೈೆಟತಗಳನತೆ ಪಡದೆ್ತಕೊೆಂಡತ ಆ ಆಸಿು ತ್ನೆದ್ತ ಎೆಂದ್ತ 
ಹೊೋದನಗ ಕೆಲವು ವಷಾಗಳ ನೆಂತ್ರ ಅಕಸನಾತ್್ ಏರ್ನದ್ರೂ ಆ ಒೆಂದ್ತ ಆಸಿು ಈ ರಿೋತಿಯನಗಿ 
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ತೊೆಂದ್ರಗೊೆಳಪಟಿಟದೆ ಎೆಂದನದ್ರೆ ಅದ್ಕೆಕ ಹೊಣೆಗನರರರ್ನೆಗಿ ಯನರನತೆ ಮನಡತವುದ್ತ? ಅದ್ಕೂಕ 
ಸಹ ಅಧಿಕನರಿಗಳರ್ೆೆ ೋರ್ನದ್ರೂ ಮನಡಬೋೆಕತ ಎನತೆವುದ್ತ ನನೆ ಮನವಿಯನಗಿದೆ.  ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ 
ಆನ್್ಲೆೈನ್್ನಲ್ಲಿಯ್ದೋ ಅಜಿಾಯನತೆ ಸಲ್ಲಿಸತವ ವಾವಸೆಥ ಆಗಬೋೆಕತ.  ಜಿಲನಿಧಿಕನರಿಗಳವರೆಗೂ ಸಹ 
ಕಡತ್ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಯನವ ಹೆಂತ್ದ್ಲ್ಲಿದೆ ಎನತೆವುದ್ನತೆ ಸಹ ಆನ್್ಲೆೈನ್್ನಲ್ಲಿ ಗಮನಸತವ ಕೆಲಸ 
ಆಗಬೋೆಕತ.  ಅಧಿಕನರಿಗಳಿೆಂದ್ ನನಗ ೆ ಆಗಿರತವೆಂತ್ಹ ಕೆಟಟ ಅನತಭ್ವವೆಂದ್ನತೆ ರ್ನನತ ಇಲ್ಲಿ 
ಹೆೋಳುವುದ್ಕಕೆ ಇಚೆಛಪಡತತೆುೋರೆ್.  ಇದ್ನತೆ ಮನನಾ ಕೆಂದನಯ ಸಚಿವರ ಗಮನಕಕೆ ತ್ೆಂದಿಲಿ.  ಆದ್ರೆ 
ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿಯ್ದೋ ತ್ರಬಯಸತತೆುೋರೆ್.   ಏಕೆೆಂದ್ರ ೆಚಿಕಕಬಳನಳಪತರ ಜಿಲೆಿಯ ಉಸತುವನರಿ ಸಚಿವರತ 
ಇಲ್ಲಿಯ್ದೋ ಇದನುರ.ೆ ಚಿಕಕಬಳನಳಪತರದ್ ನಮಾ ಅಭಿವೃದಿಿಯ ಹರಿಕನರರನಗಿರತವೆಂತ್ಹ ಮನನಾ 
ಸಚಿವರನದ್ ಡನ: ಸತಧನಕರ್ರವರತ ಸಹ ಇಲ್ಲಿಯ್ದೋ ಇದನುರ.ೆ  ಇವತ್ತು ರ್ಮಿೋನತ 
ಪರಿವತ್ಾರೆ್ಯನಗಿದೆ.  ಕೆೈಗನರಿಕ ೆ ಉದೆುೋಶಕೂೆಕೋಸಕರವನಗಿ ಒೆಂದ್ತ ರ್ಮಿೋನನತೆ ಪರಿವತ್ಾರೆ್ 
ಮನಡಿಸಿದುೆೋರೆ್. ಪರಿವತ್ಾರ್ೆಯನಗಿರತವೆಂತ್ಹ ರ್ಮಿೋನತ ಗಣಿಗನರಿಕೆಗ ೆ ಅಜಿಾಯನತೆ 
ಹನಕಿಸಿಕೂೆೆಂಡೆಂತ್ಹ ಸೆಂದ್ಭ್ಾದ್ಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿರತವೆಂತ್ಹ ಒಬಬ ಅಸಿಸೆಟೆಂಟ್ ಕಮಿಷನರ ಆಗಿರತವೆಂತ್ಹವರತ 
ಯನರತ ಅಜಿಾಯನತೆ ಹನಕಿರತತನುರೆ ಆ ರ್ನರತ ಹೊೋದ್ರ,ೆ without appointment 
ಬೆಂದಿದನುರೆೆಂದ್ತ ಸೆಂಜೆಯವರಗೊ ಅವರನತೆ ಭೆೋಟಿ ಮನಡತವುದ್ಕೆಕ ಹೂೆೋಗಿಲಿ.  ತ್ದ್ನೆಂತ್ರ 
ಜಿಲನಿಧಿಕನರಿಯವರತ ಕೈೆಗನರಿಕೆ ಉದೆುೋಶಕೊಕೋಸಕರ ಎೆಂದ್ತ conversion ಮನಡಿಕೊಟಿಟದನುರೆ.  ಆದ್ರೆ 
ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಸಹ ಕಳೆದ್ ೮ ತಿೆಂಗಳಿನೆಂದ್ ಆ ಅಧಿಕನರಿಗಳು ಈ ರಿೋತಿಯನಗಿ 
ಅಜಿಾಯನೆಟತಟಕೂೆೆಂಡಿದನುರ ೆ ಮತ್ತು ಅವರತ ಕೊೋಟ್ಾಗೆ ಹೊೋಗತತೆುೋವೆೆಂದ್ರೆ, ಈ ರಿೋತಿಯನಗಿ 
ಹಲವನರತ contempt of court ಕೋೆಸ್ಗಳನಗಿರತವೆಂತ್ಹದ್ುನತೆ ಸಹ ರ್ನವು ಗಮನಸಿದೆುೋವೆ, 
ನೋವು ಏನೂ ಮನಡಿಕೂೆಳುಳವುದ್ಕನಕಗತವುದಿಲಿ ಎೆಂಬ ದ್ಪಾವನತೆ ಕೆಂದನಯ ಇಲನಖಯೆ 
ಅಧಿಕನರಿಗಳು ತೂೆೋರಿಸತತಿುದನುರೆ.  ಮನನಾ ಸಚಿವರತ ಮತೆಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರಿೋತಿಯನಗಿ 
ಏರ್ನದ್ರೂ ಈ ಒೆಂದ್ತ ಯೋರ್ರೆ್ಗೂ ಸಹ ಅಧಿಕನರಿಗಳು ಸಹಕನರ ಕೊಡಲ್ಲಲಿವೆೆಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ 
ಶ್ಕ್ಷೆಯ ಪರಮನರ್ವನತೆ ಗತರತತಿಸಿದ್ರೆ ಮನತ್ರ ಈ ವಿಧೆೋಯಕ ಮತೆಂದ್ತವರಯೆತತ್ುದೆ  ಎೆಂಬ 
ಮನತ್ನತೆ ಹೋೆಳುತನು ಸದ್ರಿ ಕನಯಿದೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಭ್ೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹತನುರತ ವಷಾಗಳಿೆಂದ್ ಯನರತ 
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ಅನಧಿಕೃತ್ವನಗಿ ಕಟಟಡಗಳನತೆ ನಮನಾರ್ ಮನಡಿಕೊೆಂಡಿದನುರೆ; ಹಳಿಳಗನಡಿನಲ್ಲಿ, 
ಕನಡತಪರದೆೋಶಗಳಲ್ಲಿದನುರ ೆ ಅೆಂತ್ಹವರಿಗ ೆ ನಗದಿತ್ ಪರಮನರ್ದ್ಲ್ಲಿ ಏರ್ನದ್ರೂ ಶತಲಕವನತೆ 
ಕಟಿಟಸಿಕೊಳುಳವ ಮತಖನೆಂತ್ರ ಮರ್ೆಯನತೆ ಕಟಿಟಕೊೆಂಡಿರತವುದ್ನತೆ ಸಕರಮಗೊಳಿಸಬೆೋಕತ 
ಎನತೆವುದ್ನತೆ ಸಹ ಮನನಾ ಸಚಿವರತ ಈ ವಿಧೆೋಯಕದ್ಲ್ಲಿ ಸೋೆಪಾಡ ೆಮನಡಬೋೆಕೆೆಂದ್ತ ಕೆೋಳಿಕೊೆಂಡತ 
ಈ ವಿಧೆೋಯಕವನತೆ ರ್ನನತ ಅತ್ಾೆಂತ್ ಸೆಂತೂೆೋಷದಿೆಂದ್ ಸನಾಗತ್ವನತೆ ಮನಡತತೆುೋರ್ೆ. ರ್ನನತ ತ್ತೆಂಬನ 
ಚಿಕಕವನದೆುೋರ್,ೆ ಆದ್ರೂ ಸಹ ರ್ನನತ ಕೊಟಿಟರತವೆಂತ್ಹ ಸಲಹೆಗಳು ಸೂಕುವನಗಿದ್ುರೆ  ಅದ್ನತೆ ಗರ್ರೆ್ಗೆ 
ತೆಗೆದ್ತಕೂೆಳಳಬೋೆಕೆೆಂದ್ತ ಹೆೋಳಿ ನನೆ ಮನತ್ತಗಳನತೆ ಮತಕನುಯ ಮನಡತತೆುೋರೆ್.  

 ಶ್ರೋ ಆಯನೂರತ ಮೆಂರ್ತರ್ನಥ(ಪದ್ವಿೋಧರರ ಕ್ಷೆೋತ್ರ):- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಪರತಿ 
ಅಧಿವೆೋಶನದ್ಲ್ಲಿಯೂ ಒೆಂದ್ಲಿ ಒೆಂದ್ತ ರಿೋತಿಯ ಭ್ೂ ಕೆಂದನಯ ತಿದ್ತುಪಡಿಯ ಕನಯಿದ ೆಬರತತಿುದೆ.  
ಭ್ೂ ಸತಧನರಣೆ ಕನಯಿದೆ ಪರಪೆಂಚಕಕೆ ಮನದ್ರಿಯನಗತವೆಂತೆ ನಮಾ ರನರ್ಾದ್ಲ್ಲಿದೆ.  ರೈೆತ್ರ 
ಹಿಡತವಳಿಯ ಭ್ೂಮಿಗಳು ಯನವುದೊೋ ಕೆಂಪನಗಳಿಗೊೋ ಅಥವನ ಹರ್ವೆಂತ್ರ ವಶ ಆಗಬನರದ್ತ 
ಎನತೆವ ಕನರರ್ಕನಕಗಿ ಹಲವನರತ ನಬೆಂಧರೆ್ಗಳಿದ್ುವು.  ರೂ. 02 ಲಕ್ಷಕಿಕೆಂತ್ ಇತ್ರ ಆದನಯಗಳಿದ್ುರ ೆ
ರ್ಮಿೋನನತೆ ಖ್ರಿೋದಿ ಮನಡತವ ಹನಗೆ ಇರಲ್ಲಲಿ.  ಹನಗನಗಿ ಕೃಷಿಯ್ದೋತ್ರರತ ಯನರನದ್ರೂ ತ್ಮಾ 
ಹತಿುರ ಹರ್ವಿದ್ುರೂ ಸಹ ಭ್ೂಮಿಯನತೆ ಆಕರಮಿಸಿಕೂೆಳುಳವುದ್ಕೆಕ ಸನಧಾವಿರಲ್ಲಲಿ.  ಅದ್ನತೆ ಈಗ 25 
ಲಕ್ಷ ರೂಪನಯಿಗಳಿಗೆ ಮನಡಿದನುರ.ೆ  25 ಲಕ್ಷವನದ್ ನೆಂತ್ರ ಯನರತ ಕೃಷಿಕರಲಿವೋ ಅವರತ 
ಮದ್ಲತ ಕೃಷಿಕರತ ಎೆಂದ್ತ ಸಟಿಾಫ್ಕೆೋಟ್ ತಗೆೆದ್ತಕೂೆಳಳಬೋೆಕನಗಿತ್ತು, ಆರ್.ಟಿ.ಸಿ., ಪಹಣಿ 
ಇರಬೋೆಕನಗಿತ್ತು.  ಹನಗಿದ್ುರ ೆಮನತ್ರ ರ್ಮಿೋನನತೆ ಖ್ರಿೋದಿ ಮನಡತವುದ್ಕೆಕ ಅವಕನಶವಿತ್ತು.  ಇವತ್ತು 
25 ಲಕ್ಷ ರೂಪನಯಿಗಳಿಗೆ ಮಿತಿಗೂೆಳಿಸಿದ್ ಮೋಲೆ ಬಹಳಷತಟ ರ್ನರತ ಭ್ೂಮಿಯನತೆ ಖ್ರಿೋದಿ 
ಮನಡತವುದ್ಕೆಕ ಪನರರೆಂಭ್ ಮನಡಿದ್ರತ.  ಕಳೆದ್ ಬನರಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಭ್ೂ ಕೆಂದನಯ ಕನಯಿದ ೆಕಲೆಂ 
79ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಅನತೆ ರದ್ತು ಮನಡಿದ್ರತ.  79ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ರದನುದ್ ನೆಂತ್ರ ಇವತ್ತು ಯನರೂ 5-
10 ಎಕರ ೆ ರ್ಮಿೋನನತೆ ಖ್ರಿೋದಿ ಮನಡತತಿುಲಿ.  ನೂರನರತ ಎಕರಗೆಳನತೆ ಖ್ರಿೋದಿ ಮನಡತವೆಂತ್ಹ 
ಪರಕರರ್ಗಳು ನಡಯೆತತಿುವೆ.  ಅೆಂದ್ರೆ ಒೆಂದ್ತ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ ರೈೆತ್ರ ಕೆೈಯಿೆಂದ್ ಭ್ೂಮಿ ಹರ್ವೆಂತ್ರ 
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ಕೆೈಗೆ ವಗನಾವಣೆಯನಗತವೆಂತ್ಹ ಪರಿಸಿಥತಿ ನಮನಾರ್ವನಗಿದೆ.  ಮನನಾ ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷದ್ ರ್ನಯಕರತ 
ಮನತ್ರ್ನಡತತನು ಶ್ರೋ ರ್ಗಿೆ ವನಸತದೆೋವ್ರವರ ಬಗೆೆ ಹೆೋಳಿದ್ರತ.  ರ್ನನತ ಸಹ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೊೋಗಿ 
ರೆ್ೂೋಡಿದೆ. ಯನವ ಕನರರ್ಕನಕಗಿ ನೂರನರತ ಎಕರ ೆರ್ಮಿೋನತ ಹನಗೆ ಹಸನುೆಂತ್ರಗೊಳಳಬೆೋಕತ? ಯನವ 
ಪರತಿಫಲವನತೆ ನಮಾ ಬದ್ತಕಿಗನಗಿ ಆಹನರ ಕೊಡತತ್ುದೂೆೋ, ಉದೂೆಾೋಗ ಕೂೆಡತತ್ುದೂೆೋ, ಏನನತೆ 
ಕೊಡತತ್ುದೆ ಎನತೆವ ಕನರರ್ಕನಕಗಿ ಪರಶೆೆಯನತೆ ಕರ್ಣ ಮತೆಂದಿಟತಟಕೊೆಂಡರ ೆ ಉತ್ುರ ‘nil’.್ ಇವತ್ತು 
ನಮಾ ಪಹಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಣ ದೊೋಷವನದ್ರ ೆ ತಿದಿುಕೂೆಡತವೆಂತ್ಹ ಶಕಿು ನಮಾ ತ್ಹಶ್ೋಲನುರ್ ಮತ್ತು 
ಜಿಲನಿಧಿಕನರಿಗಳ ಕಛೆೋರಿಗಳಿಗಿಲಿ.  ನಮಾ ಪಹಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯನತೆ ನಮೂದ್ತ ಮನಡತವ ಶಕಿು ನಮಾ 
ಜಿಲೆಿಗಳಲ್ಲಿಲಿ.  Crop loan ತೆಗೆದ್ತಕೊಳುಳವುದ್ಕೆಕ ಬನಾೆಂಕತಗಳಿಗ ೆ ನಮಾ ಆರ್.ಟಿ.ಸಿ., 
ತೆಗೆದ್ತಕೂೆೆಂಡತ ಹೂೆೋಗಿ ಕೊಟಟರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ crop entry  ಇಲಿ.  ಇಷೊಟೆಂದ್ತ ಅವಾವಸೆಥ 
ತ್ತೆಂಬಿರತವೆಂತ್ಹ ಕೆಂದನಯ ಇಲನಖ ೆಏಳು ದಿನದೂೆಳಗೆ ಹೆೋಗ ೆಎಲನಿ ದನಖ್ಲೆಗಳನತೆ ಪರಿಶ್ೋಲರೆ್ 
ಮನಡಿಕೊಡತತ್ುದ?ೆ ಇದ್ತ ಯನವ ಯನವ ನಯಮಗಳ ಉಲಿೆಂರ್ರ್ಯೆನಗಿದೆ ಎೆಂದ್ತ ಹೋೆಗ ೆ
ರೆ್ೂೋಡತತ್ುದ?ೆ ಒೆಂದ್ತ ಕನಾಷಾನ್್ ಆಗತವನಗ, not only revenue department, ಹತನುರತ 
ಇಲನಖಗೆಳ ಎನ್.ಓ.ಸಿ., ಬೆೋಕತ.   ಎಲಿವನೂೆ ಹೋೆಗೆ ಒೆಂದ್ತ ವನರ ಅಥವನ 15 ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ 
ತೆಗೆದ್ತಕೂೆಳುಳತ್ುದೆ?  ನಮಾ ಮಿಷನರಿ ಅಷೂೆಟೆಂದ್ತ ಸಕಿರಯವನಗಿದ್ುರ ೆ ಅತ್ಾೆಂತ್ ಸೆಂತೂೆೋಷದಿೆಂದ್ 
ಸನಾಗತ್ ಮನಡತತೆುೋವೆ.  ಅಷೊಟೆಂದ್ತ active  ಇದೆ ಎೆಂದನದ್ರ ೆ ತ್ಡವನಗತವ ಪರಶೆೆಯ್ದೋ 
ಉದ್ಭವವನಗತವುದಿಲಿ.  ಆ ರಿೋತಿ 7 ರಿೆಂದ್ 15 ದಿನದೊಳಗೆ ನೋವು ಮನಡಿಕೊಟಟ ನೆಂತ್ರ 
ಗೊತನುಗತತ್ುದೆ, ಗೊತನುದ್ ನೆಂತ್ರ ಮತಟತಟಗೂೆೋಲತ ಹನಕಿಕೊಳುಳತಿುೋರಿ.  ಏತ್ಕಕೆ ತ್ರನತ್ತರಿಯಲ್ಲಿ ತ್ಪತಪ 
ಮನಡತವುದ್ಕೆಕ ಅವಕನಶ ಕೊಟತಟ ಮತಟತಟಗೂೆೋಲತ ಹನಕಿಕೊಳುಳತಿುೋರಿ? ಯನವ ತ್ರನತ್ತರಿಯಿದೆ? 
ಬೆೋಕನದ್ರೆ ಒೆಂದ್ತ ತಿೆಂಗಳ ಕನಲ ತೆಗೆದ್ತಕೊಳಿಳ.  ಸಮನಧನನವನಗಿ ಎಲನಿ ದನಖ್ಲೆಗಳನತೆ ಪರಿಶ್ೋಲರೆ್ 
ಮನಡಿ. ರ್ನನತ 11ಇ ಸಕೆಚ್ ಎೆಂಟಿರ ಮನಡಿಕೊಡತವುದ್ಕೆಕ ಅಜಿಾ ಕೂೆಡತತೆುೋರೆ್.  ಅದ್ನತೆ ಒೆಂದ್ತ 
ತಿೆಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಎೆಂಟಿರ ಮನಡಿಕೊಡತತಿುೋರನ? ನನೆದೆೋ ರ್ಮಿೋನತ 11ಇ ಸಕೆಚ್ನಲ್ಲಿ ಎೆಂಟಿರಯನಗಿಲಿವೆೆಂದ್ರೆ, 
ಆ ಬಗೆೆ ಕೆೋಳಿದ್ರ ೆ computer problem ಇದೆ ಎನತೆತನುರ.ೆ  ಆರತ ತಿೆಂಗಳಿನೆಂದ್ ವಷಾಗಟಟಲ ೆ
ನಮಗೆ 11ಇ ಸಕೆಚ್ ತೆಗೆದ್ತಕೊಳುಳವುದ್ಕನಕಗಿಲಿ.  ಸವಾರ್ ಡೌನ್್ ಆಗಿದ ೆಎನತೆತನುರ.ೆ  ಸವಾರ್ ಡೌನ್್ 
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ಎೆಂದ್ರೆ, ಗನರಮನೆಂತ್ರ ಪರದೆೋಶದ್ಲ್ಲಿ ನಮಾ ಜಿೋವನವೋೆ ಡೌನ್್ ಆಗತತ್ುದೆ. ಒೆಂದ್ತ ಹೆಜೆಜ ಮತೆಂದ ೆ
ಹೊೋಗತವುದ್ಕೆಕ ಸನಧಾವನಗತತಿುಲಿ.  11ಇ ಸಕೆಚ್ ಕೂೆಡತವುದ್ಕೆಕ updation ಮನಡತವುದ್ಕೆಕ ಶಕಿು 
ಇಲಿದಿರತವೆಂತ್ಹ ಒೆಂದ್ತ ಇಲನಖ ೆ ತ್ನೆ ದೊೋಷವನತೆ ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳುಳವುದ್ರ ಕಡಗೆ ೆ ಗಮನ 
ಕೊಡಬೋೆಕತ.  ರ್ನವು ನಮಾ ಆರ್.ಟಿ.ಸಿ., mutation ನಲ್ಲಿ ಬರತವೆಂತ್ಹ ತ್ಪಪನತೆ ತಿದ್ತುಪಡಿ 
ಮನಡತವುದ್ಕೆಕ ಕೊಟಟರೆ; ಒಮಾ ನಮಾ ಚಿಕಕಪಪನಗೂ ನನಗೂ ಒೆಂದ್ತ ಸರ್ಣ ವಾತನಾಸವನತೆ 
ಆರ್.ಟಿ.ಸಿ.,ಯಲ್ಲಿ ತಿದ್ತುಪಡಿ ಮನಡಬೋೆಕೆೆಂದ್ರೆ ತ್ಹಶ್ೋಲನುರರತ, ಎ.ಸಿ. ಕೊೋಟ್ಾ, ಡಿ.ಸಿ. ಕೊೋಟ್ಾ 
ಮನಡಬೋೆಕನದ್ರ ೆ 2-3 ವಷಾಗಳ ಕನಲ ತೆಗೆದ್ತಕೂೆಳುಳತಿುದೆ.  ಅದ್ತ ನನೆದೆೋ ಕತಟತೆಂಬದ್ ಆಸಿು.  
ನನೆದೆೋ ಆರ್.ಟಿ.ಸಿ., ಮತಟ್ೆೋಷನ್.   ಅದ್ನತೆ ಮನಡಿಕೊಡಬೆೋಕನದ್ರೆ ಏತ್ಕೆಕ  ನಮಾ ಹತಿುರ 
updated  ದನಖ್ಲೆಗಳಿರತವುದಿಲಿ? ಏತ್ಕೆಕ ಅಲ್ಲಿ ರೈೆತ್ನತ ವಕಿೋಲರನೆಟತಟ ವಕಿೋಲರಿಗೆ ಸೆಂಬಳ 
ಕೊಟತಟಕೂೆೆಂಡತ ಕಿಕ್ಾಗೆ ಕೆೋಸ್ ಕೂೆಡತವುದ್ಕೆಕ ಇಟತಟಕೂೆೆಂಡತ ಏತ್ಕೆಕ ಒದನುಡಬೆೋಕತ? ಆ 
ಭನಗದ್ಲ್ಲಿಯೂ ಸತಧನರಣಯೆನಗಬೆೋಕಲಿವೆೋ? ಈಗ RERA (Real Estate (Regulation and 
Development) Act) ಬೆಂದಿದ.ೆ  ಅದ್ತ ಈ ರನರ್ಾದ್ಲ್ಲಿ ಎಷತಟ ಪರಿಣನಮಕನರಿಯನಗಿದೆ? ರಿಯಲ 
ಎಸಟೆೋಟ್ ಮೋಲೆ ರಿಯಲ್ ಎಸಟೆೋಟ್ ಮನಡತತಿುದನುರ.ೆ  ದೊಡಡ ದೂೆಡಡ ಗಗನಚತೆಂಬಿ ಕಟಟಡಗಳ 
ನಮನಾರ್ ಇವೆಲನಿ ನಡಯೆತತಿುವೆಯಲಿವೆೋ.  ಈ ರನರ್ಾದೊಳಗ ೆ ಎಷತಟ ಜನಗಗಳು ಎನ್.ಓ.ಸಿ. 
ತೆಗೆದ್ತಕೂೆೆಂಡಿವ?ೆ ಎಷತಟ ಜನಗಗಳು ರೋೆರನದ್ಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸಟರ್ ಆಗಿವ?ೆ ರೋೆರನ ಉಲಿೆಂರ್ರ್ ೆ
ಮನಡಿರತವೆಂತ್ಹ ಎಷತಟ ಕೋೆಸತಗಳು ದನಖ್ಲನಗಿವೆ? ಎಷತಟ ಬಿಡತಗಡೆಯನಗಿವೆ? ಇಲ್ಲಿ ರನರ್ಾಕೆಕ ಬೆಂದ್ರೆ 
ರೋೆರನ update ಆಗಿ ನಮಗೆ ಎಷತಟ ದಿನದೂೆಳಗೆ ಅನತಮತಿ ಸಿಗತತಿುದ ೆಎೆಂಬತದ್ನತೆ ತನವು ವೆರಿಫೆೈ 
ಮನಡಿ.  ಇಲ್ಲಿೆಂದ್ ಕಳುಹಿಸಿಕೂೆಟಟರೆ ತಿೆಂಗಳನದ್ರೂ ಬೆಂದಿಲಿ.  ಎರಡತ ತಿೆಂಗಳನದ್ರೂ ರೋೆರನದಿೆಂದ್ 
ಬೆಂದಿಲಿ.  ಅದ್ರಲ್ಲಿಯೂ ಸಕನಾರಿ valuation ಒೆಂದಿದ್ುರೆ ರೋೆರನ ಶ್ಫನರಸತಸ ಮನಡತವುದ್ಕಿಕೆಂತ್ 
ಮತೆಂಚೆ Sub Registrar ಅದ್ನತೆ ರೆ್ೂೋಡತವುದ್ಕೆಕ ಬರತತನುರ್.ೆ  ಅವನತ ಬೆಂದ್ತ S.R. rate 
ಮೋಲ ೆಅವನಗ ೆತೂೆೋಚಿದ್ ಒೆಂದ್ತ ರೋೆಟ್ ಹನಕತತನುರೆ್.  ಅದನದ್ ಮೋಲೆ ಡಿ.ಆರ. ಹತಿುರ ಹೊೋದ್ರ ೆ
ಅವರೊೆಂದ್ತ ಹನಕತತನುರೆ.  ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬೆಂದ್ರ ೆ ಕಮಿಷನರ್ ಒೆಂದ್ತ ರೋೆಟ್ ಹನಕತತನುರ.ೆ  ನೋವು 
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ಎಲ್ಲಿಯೋ ಕತಳಿತ್ತಕೊೆಂಡತ ಎಸ.ಆರ. ರೋೆಟ್ ಅನತೆ ನಗದಿ ಮನಡತತಿುೋರಿ. ಅದ್ಕೆಕ ವೆೈಜ್ಞನನಕ 
ತ್ಳಹದಿಯ್ದೋ ಇಲಿ.                                                  

                                                                (ಮತೆಂದ್ತ) 

(1176) 26-12-2022 4-50 KH/GR                  (ಉಪ ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಥತಿ) 

ಶ್ರೋ ಆಯನೂರತ ಮೆಂರ್ತರ್ನಥ್ (ಮತೆಂದ್ತ):- 

ಕೆೋೆಂದ್ರ ಮತ್ತು ರನರ್ಾ ಸಕನಾರಗಳ ಈ ಕನಯಿದೆ ಯನರತ ಸೈೆಟತಗಳನತೆ ಹೊೆಂದ್ತವುದ್ಕೆಕ 
ಬಯಸತತನುರ ೆಮತ್ತು ಯನರತ ಮರ್ೆಯನತೆ ತೆಗೆದ್ತಕೊಳುಳವುದ್ಕೆಕ ಬಯಸತತನುರ.ೆ ಅವರನತೆ ರಕ್ಷಣೆ 
ಮನಡತವುದ್ಕೆಕ ಈ ಕ್ಷರ್ದ್ವರಗೆೆ ವಿಫಲವನಗಿದ.ೆ ಈ ರನರ್ಾದ್ಲ್ಲಿ RERA (The Real Estate 
Regulation and Development Act) ಉಲಿೆಂರ್ರ್ೆಯನಗಲ್ಲಲಿವೋೆ? ಎಷೊಟೆಂದ್ತ ಹೌಸಿೆಂಗ್್ 
ಸೂೆಸೈೆಟಿಗಳು ಇವೆ, RERA ಅಡಿಯಲ್ಲಿ registration ಮನಡಿದನುರಯೆ್ದೋ, ಆಗಿದ್ುರ,ೆ ಈ ಇಲನಖೆ 
ಏನನತೆ ಮನಡತತಿುದ?ೆ ಎನತೆವ ಪರಶೆೆಗ ೆಉತ್ುರವನತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟತಟ ಎಲ್ಲಿ ಕೆಂಡತಕೊಳುಳವುದ್ಕೆಕ ಸನಧಾ 
ಇದೆ. ಈಗಿರತವನಗ ರ್ನನತ ಬಹಳಷತಟ ವಿವರವನಗಿ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದ್ಕೆಕ ಹೂೆೋಗತವುದಿಲಿ. ಇವರತ 
ತ್ೆಂದಿರತವೆಂತ್ಹದ್ತು ಒೆಂದ್ತ ಒಳೆಳಯ ಉದೆುೋಶ ಇದೆ. ಆಯನೂರಿನಲ್ಲಿ ನನೆ ಮರ್ ೆಊರಿನಲ್ಲಿ ಇಲಿ. 
ತೊೋಟದ್ಲ್ಲಿಯ್ದೋ ಮರ್ ೆಇರತವುದ್ತ. ಆ ರಿೋತಿ ರ್ಮಿೋನನಲ್ಲಿಯ್ದೋ ಮರ್ ೆಕಟಿಟಕೂೆೆಂಡತ ಇದಿುದ್ಕೆಕ, ಅಲ್ಲಿ 
ಮರ್ ೆ ಕಟಿಟಕೊಳುಳವುದ್ಕಕೆ ತನವು ಏನತ ಬೆೋಕನದ್ರೂ ಸರಳ ಮನಡಿಕೊಡಿ. ರ್ನವು ಬದ್ತಕತವುದೆೋ ಆ 
ಗದೆುಯಳಗೆ ಮತ್ತು ತೂೆೋಟದೊಳಗೆ ಬೆಳಗೆೆ ಎದ್ುರ ೆ ಆ ಬೆಳ ೆ ಕನರ್ತತ್ುದೆ. ತನವು ಅಲ್ಲಿ ಮರೆ್ 
ಕಟಿಟಕೊಳುಳವುದ್ಕೂೆಕೋಸಕರ ಹೆೋಳಿದ್ರ ೆ ಸರಿ. ತನವು ಕನಖನಾರ್ೆಗೂೆೋಸಕರ, ಉದೊಾೋಗಗೊೋಸಕರ ಕೊಡಿ. 
ಎಷತಟ ರ್ನರಿಗ ೆಉದೂೆಾೋಗ ಕೊಡತತುೆೋವೆ ಎನತೆವ proper plan ಇದೆ. ಅದ್ರ ಆಧನರದ್ ಮೋಲ ೆ
individual conversion ಮನಡಿಕೂೆಡಿ. ಬಳೆೆಯತತಿುರತವೆಂತ್ಹ ಭ್ೂಮಿಯನತೆ ಬರಡತ ಮನಡಿ, 
ರ್ನಳ ೆ ದಿವಸ ನಗರಿೋಕರರ್ ಮನಡಿ ಕೂತ್ರ ೆ ರೈೆತ್ನ ಬದ್ತಕತ ಏರ್ನಗತತ್ುದೆ. ನಮಾ ಹೂೆಟ್ೆಟ ಪನಡತ 
ಏರ್ನಗತತ್ುದೆ, ನಮಗ ೆಆಹನರ ಯನರತ ಕೊಡತತನುರ.ೆ ಇರತವೆಂತ್ಹ ಕನನೂನತಗಳಲ್ಲಿಯ್ದೋ ತನಲೂಿಕತ 
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ಆಫ್ೋಸ್, ಎ.ಸಿ., ಆಫ್ೋಸ್ಗಳಿೆಂದ್ ತ್ಪಿಪಸಿಕೊೆಂಡತ ಬೆಂದ್ರ ೆಸನಕನಗಿದೆ. Sections 79 A and B 
of the Karnataka Land Reforms Act ಒೆಂದ್ತ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅನತಕೂಲವನಗಿದೆ. 
ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳ ರ್ನಾ ತಿನತೆತಿುದ್ುರತ. ಅಲ್ಲಿ ನಮಾನತೆ ಉಳಿಸಿದಿುೋರಿ. Sections 79 A and B ಆದ್ 
ಮೋಲ ೆ ದೂೆಡಡ ದೂೆಡಡ ಕೆಂಪನಯವರತ, Retired officers, politicians, ಬೆೋರ ೆ ಬೆೋರೆ 
ಅಧಿಕನರಿಗಳು ಬೆಂದ್ತ ನಮಾ ರ್ಮಿೋನತಗಳನತೆ ಸನರನಸನಗನಟ್ನಗಿ ಖ್ರಿೋದಿ ಮನಡತತಿುದನುರ.ೆ ನಮಾ 
ಭ್ೂಮಿ ನಮಾ ಕೆೈಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಯತತಿುಲಿ. ಮತೆಂದೊೆಂದಿನದ್ ಭ್ವಿಷಾ ಏರ್ನಗಬೆೋಕತ. ಆ ಕನರರ್ಕೊಕೋಸಕರ 
ನಮಾ ರನರ್ಾದ್ಲ್ಲಿ ಭ್ೂ ಕೆಂದನಯ ತಿದ್ತುಪಡಿ ಕನಯಿದೆ ತ್ೆಂದನಗ ಎಲಿರ ಬದ್ತಕನತೆ ಕರ್ಣ ಮತೆಂದ ೆ
ಇಟತಟಕೂೆೆಂಡತ ಹರ್ವೆಂತ್ರ ಪನಲನಗಬನರದ್ತ ಎೆಂದ್ತ ಮನಡಿತ್ತು. ಇದ್ರೂೆಳಗೆ ಇಷತಟ ಸರಳವನಗಿ 15 
ದಿವಸದೊಳಗ ೆಮನಡಿಕೊಟಟರೆ ಎಷತಟ conversion ಆಗತತ್ುದೆ. ಹನಗನದ್ರೆ, ಎಲನಿ ಮನಡಿಕೊಟಟರೂ 
ನಮಾ ಎಸ.ಆರ., ದ್ರ ಕಡಿಮಯನಗತತ್ುದೆಯ್ದೋ? ಬೆೆಂಗಳೂರಿನ ದ್ರ ಕೆೋಳಿದ್ರ ೆನಮಾ ಎದ ೆಒಡದೆ್ತ 
ಹೊೋಗತತ್ುದೆ. ಈಗ ಶ್ವಮಗೆಕಕೆ ಬೆಂದ್ತ ಬಿಟಿಟದೆ. ಒೆಂದ್ತ ಚದ್ರ ಅಡಿಗ ೆ25 ಸನವಿರ, 40 ಸನವಿರ 
ಇದೆ. ಶ್ವಮಗೆ ಜಿಲೆಿಯಲ್ಲಿ 12 ರಿೆಂದ್ 15 ಕೆಕ ಬೆಂದ್ತ ಬಿಟಿಟದೆ. ರ್ನವು 30X40 ಸೈೆಟತ ಖ್ರಿೋದಿ 
ಮನಡತವ ಸಿಥತಿಯಲ್ಲಿಲಿ. ಈ ರಿೋತಿ ಬೆಂಡವನಳದನರರ ಕೆೈಗೆ ಹೊೋಗಿ ಭ್ೂಮಿ ಬೆಲೆ ಗಗನಕೆಕ ಏರತತಿುದ.ೆ 
ಈ ಸೆಂದ್ಭ್ಾದ್ಲ್ಲಿ ರ್ನನತ ಇದ್ನತೆ ವಿರೂೆೋಧ ಮನಡತತಿುಲಿ. ಸರ್ನಾನಾ ಆರ.ಅಶೆ್ೋಕ್ರವರಿಗ ೆವಿನೆಂತಿ 
ಮನಡತತಿುದೆುೋರ್.ೆ ಈ ಎಲನಿ ದೊೋಷಗಳನತೆ ಮತೂೆುೆಂದ್ತ ಸನರಿ ಕೂಲೆಂಕಷವನಗಿ ಪರಿಶ್ೋಲರ್ ೆಮನಡಿ 
ಎೆಂದ್ತ ಅವರಿಗೆ ಸಲಹ ೆಕೂೆಡತತನು ಅವರ ಈ ಪರಯತ್ೆವನತೆ ಸನಾಗತ್ ಮನಡತತೆುೋರ್ೆ. ಧನಾವನದ್ಗಳು.  

 ಶ್ರೋ ಕತಶನಲಪಪ ಎೆಂ.ಪಿ. (ಸತಜನ) (ಸಥಳಿೋಯ ಸೆಂಸೆಥಗಳ ಕ್ಷೆೋತ್ರ):- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, 
ಕರ್ನಾಟಕ ಭ್ೂ ಕೆಂದನಯ (ಎರಡರೆ್ೋ ತಿದ್ತುಪಡಿ) ವಿಧೆೋಯಕಕೆಕ ಸನಾಗತ್ವನತೆ ಬಯಸತತನು, ಮನನಾ 
ಕೆಂದನಯ ಮೆಂತಿರಯನದ್ ಆರ.ಅಶೆ್ೋಕ್ರವರತ ಇಡಿೋ ರನರ್ಾ ಪರವನಸ ಮನಡಿ, ವಿಶೆೋಷವನಗಿ 
ಕೊಡಗತ ಜಿಲೆಿಗ ೆ ಎರಡತ-ಮೂರತ ಬನರಿ ಪರವನಸ ಮನಡಿ, conversion ಬಗೆೆ ಕಳೆದ್ ಎರಡತ-
ಮೂರತ ವಷಾಗಳಿೆಂದ್ ಯನವುದೆೋ ಸರ್ಣ ಮರ್ ೆಕಟಟಬೆೋಕನದ್ರೂ conversion ಗೆ ಕೊಡತತಿುರಲ್ಲಲಿ. 
ಅಲ್ಲಿ ತ್ಹಶ್ೋಲನುರ್ ಕಛೆೋರಿಗೆ ಹೊೋದ್ರ ೆಮಧಾವತಿಾಗಳ ತೊೆಂದ್ರ.ೆ ಇದ್ಕೆಕ ರ್ನವು ವಷನಾನತಗಟಟಲೆ 
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ಕನಯಬೆೋಕನಗಿತ್ತು. ಇದ್ಕೆಕ ಸರಳಿೋಕರರ್ ಮನಡಿದ್ುರಿೆಂದ್ ನಮಾ ಮಲೆರ್ನಡತ ಭನಗದ್ಲ್ಲಿ ವಿಶೋೆಷವನಗಿ 
ಕೊಡಗತ ಜಿಲೆಿಯಲ್ಲಿ conversion ಅನತೆ 15 ದಿವಸದೊಳಗೆ ಕೂೆಡತವೆಂತ್ಹದ್ತು ಬಹಳ ಒಳೆಳಯ 
ತಿದ್ತುಪಡಿಯನಗಿದ್ತು, ಇದ್ಕಕೆ ಸನಾಗತ್ ಮನಡತತೆುೋರ್.ೆ ಇವತ್ತು ನಮಾ ಕಡಯೆಲ್ಲಿ ಫನರೆಂ ಹೌಸ್ಗಳು 
ಇವೆ. ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಫನರೆಂ ಹೌಸ್ಗೆ conversion procedure ಎೆಂದ್ತ ಹೆೋಳಿ ನಮಗೆ 
electricity ಸಿಗತತಿುಲಿ. ಆದ್ುರಿೆಂದ್ ಈ ತಿದ್ತುಪಡಿ ತ್ೆಂದಿರತವುದ್ಕೆಕ ವಿಶೆೋಷವನಗಿ ನಮಾ ಕೆಂದನಯ 
ಸಚಿವರಿಗೆ ಅಭಿನೆಂದ್ರೆ್ಯನತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಸನಾಗತ್ ಬಯಸತತೆುೋರೆ್. 

 ಶ್ರೋ ಎಸ.ರವಿ (ಸಥಳಿೋಯ ಸೆಂಸಥೆಗಳ ಕೆ್ಷೋತ್ರ):- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಭ್ೂ 
ಕೆಂದನಯ (ಎರಡರೆ್ೋ ತಿದ್ತುಪಡಿ) ವಿಧೋೆಯಕದ್ ಬಗೆೆ ಈಗನಗಲೆೋ ಬಹಳಷತಟ ರ್ನ ಮನತ್ರ್ನಡಿದನುರೆ. 
ಅವರತ ಮನತ್ರ್ನಡಿರತವ ವಿಚನರವರೆ್ೆೋ ರ್ನನತ ಮತೆು ಪರಸನುಪ ಮನಡತವುದ್ಕೆಕ ಹೂೆೋಗತವುದಿಲಿ. ತನವು 
total land ನಲ್ಲಿ ಶೆೋಕಡನ 10 ರಷತಟ land ಅನತೆ ಕೃಷಿ ದನಸನುನತ ಚಟತವಟಿಕೆಗಳನತೆ 
ಮನಡಿಕೊಳುಳವುದ್ಕೆಕ, ಅಲ್ಲಿ ಮರ್ ೆ ಕಟಿಟಕೊೆಂಡತ ವನಸ ಮನಡತವುದ್ಕೆಕ ಅವಕನಶ ಮನಡಿಕೂೆಟಿಟದನುರೆ. 
ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇನೆಷತಟ ವಿಸನುರ ಮನಡಬೋೆಕತ. ಇರ್ೂೆೆೆಂದ್ಷತಟ ಅೆಂಶಗಳನತೆ ಸೋೆರಿಸಬೆೋಕೆೆಂಬತದ್ತ ನನೆ 
ಮನವಿ. ಈಗ ಮೆಂಡಾ ಭನಗಕೆಕ ತನವೆೋರ್ನದ್ರೂ ಬೆಂದ್ರ ೆ ಕೃಷಿ ಚಟತವಟಿಕಗೆನಗಿ ಮತ್ತು ಬೆಲಿದ್ 
ಉತನಪದ್ರೆ್ಗನಗಿ ಆಲಮೆರ್ೆಗಳನತೆ ಸನಥಪರ್ ೆ ಮನಡತತನುರೆ. ನಮಾ ಜಿಲೆಿಗಳಿಗ ೆ ಬೆಂದನಗ ರೋೆಷೆಾ 
ಸನಕನಣಿಕ ೆಮರ್ೆಗಳು ಬರತತಿುದ.ೆ ಮದೆಲಲನಿ ಊರತಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮರ್ೆಗಳಲ್ಲಿ ಮನಡತತಿುದೆುವು. ಈಗ 
Bivoltine ಬೆಳೆಯತವುದ್ರಲ್ಲಿ ರೂೆೋಗ ಜನಸಿುಯನಗಿರತವುದ್ರಿೆಂದ್, ಇದ್ನತೆ ಆಧತನಕ 
ತ್ೆಂತ್ರಜ್ಞನನದ್ಲ್ಲಿಯ್ದೋ ಮನಡಬೋೆಕತ. ಇದ್ಕೆಕ ಬೆಂಡವನಳ ಜನಸಿು ಹನಕಬೆೋಕತ. ಇದ್ನತೆ temperature 
maintain ಮನಡತವುದ್ಕೆಕ A/c Cooler, A/c ಇೆಂತ್ಹ ಸನಮಗಿರಗಳನತೆ ಅಳವಡಿಸಿ, ಇವತ್ತು 
ರೋೆಷೆಾ ಹತಳು ಸನಕನಣಿಕಯೆನತೆ ಮನಡಬೋೆಕತ. ಉದನಹರಣೆಗೆ ಕೂೆೋಲನರ ಜಿಲೆಿಗೆ ಹೂೆೋದ್ರ ೆಟಮೋಟ 
ಒೆಂದ್ತ ದಿನ ಕ.ೆಜಿ.ಗೆ 50 ಪೆೈಸ ೆಇರತತ್ುದೆ. ಇರ್ೂೆೆೆಂದ್ತ ದಿನ ಕ.ೆಜಿ.ಗೆ 50 ರೂಪನಯಿ ಇರತತ್ುದೆ. 50 
ಪೆೈಸ ೆ ಇದನುಗ cold storage ನಮನಾರ್ ಮನಡಿಕೊಳಳಬೆೋಕನಗತತ್ುದೆ. ಅವನತ ರ್ಮಿೋನನಲ್ಲಿಯ್ದೋ 
cold storage ಮನಡಿಕೊಳುಳವ ಬಗೆೆಯೂ ತನವು ಪರಸನುಪ ಮನಡಬೋೆಕತ. ಜಿಲನಿವನರತ ಕನಫ್ 
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ಒರ್ಗಿಸತವುದ್ಕೂಕ cold storage ಬೆೋಕನಗತತ್ುದೆ. ಆದ್ುರಿೆಂದ್, ತನವು ಆಯನಯ ಭನಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ 
ಚಟತವಟಿಕೆಗಳ ಬಗೆೆ ಒೆಂದ್ಷತಟ ಅಧಾಯನ ಮನಡಿ, ಆ ಭನಗಗಳನತೆ ಸಹ ಸೋೆರಿಸಬೆೋಕನಗತತ್ುದೆ. 
ಇದ್ಕೂಕ ವಿಶೆೋಷವನಗಿ ನಮಾ ಸಚಿವರನದ್ ಎೆಂ.ಟಿ.ಬಿ. ರ್ನಗರನರ್ತರವರತ ಮನತ್ರ್ನಡತತನು ರೈೆತ್ರತ 
ಸನಲಕೆಕ ಹೊೋಗತತನುರೆ ಎೆಂದ್ತ ಹೆೋಳಿದ್ರತ. ಇದ್ತ ನರ್. ಯನರೂ ಕೂಡ ಹರ್ ಇಟತಟಕೂೆೆಂಡತ cold 
storage ಕಟತಟವುದ್ಕೆಕ ಹೊೋಗತವುದಿಲಿ. ಹತಳು ಸನಕನಣಿಕೆ ಮರ್ ೆ ಇರಬೋೆಕನದ್ರೂ ಸನಲಕಕೆ 
ಹೊೋಗಲೋೆಬೆೋಕತ. ಸನಲಕೆಕ ಹೊೋಗಬೋೆಕನದ್ರ ೆಬನಾೆಂಕತಗಳು ಸತಮಾರೆ್ ಸನಲ ಕೊಡತವುದಿಲಿ. ಪಹಣಿ 
ತೆಗೆದ್ತಕೂೆೆಂಡತ ಹೂೆೋಗಿ ಸನಲ ಕೊಡಿ ಎೆಂದ್ರೆ ಕೂೆಡತವುದಿಲಿ. ಇದ್ಕೆಕ ಎನ್.ಓ.ಸಿ.,ಕೊಡತವವರತ 
ಯನರತ? ಆಯಿತ್ತ. ತನವು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಶೆೋಕಡನ 10 ರಷಟನತೆ ಕೃಷಿ ಚಟತವಟಿಕೆಗಳಿಗ ೆ
ಬಳಸಿಕೊಳಳಬಹತದ್ತ. ಇದ್ಕೆಕ exemption ಇದೆ ಎನತೆವ ಮನತ್ನತೆ ಹೋೆಳಿದಿುೋರಿ. ಇದ್ಕೆಕ ಎನ್್.ಓ.ಸಿ., 
ಯನರತ ಕೊಡತತನುರ.ೆ ಅವನತ ವಿದ್ತಾತ್್ ಸೆಂಪಕಾ ತೆಗೆದ್ತಕೂೆಳುಳವುದ್ಕೆಕ ಪೆಂಚನಯಿತಿಯವರತ 
ಕೊಡತತನುರಯೆ್ದೋ ಅಥವನ ಕೆಂದನಯ ಇಲನಖಯೆಲ್ಲಿ ವಿ.ಎ., ಕೊಡತತನುರೆ್ಯ್ದೋ, ಇದ್ಕೆಕ ಯನರತ 
ಎನ್್.ಓ.ಸಿ., ಕೂೆಡತತನುರೆ. ಇದ್ರ ಬಗೆೆ ತನವು ಸಪಷಟಪಡಿಸಿ. ದ್ಯಮನಡಿ authorisation 
document ಅನತೆ ಮನಡಿಕೂೆಡಿ. ಅವನಗ ೆ ಎನ್.ಓ.ಸಿ., ಕೊಡತವುದ್ರ ಬಗೆೆ ಸಪಷಟತ ೆ ಇಲಿ. ಆ 
ಸಪಷಟತೆಯನತೆೆಂಟತ ಮನಡಿದ್ರೆ ಈ ವಿಧೆೋಯಕ ಇನೆಷತಟ  ಅಥಾಪೂರ್ಾವನಗಿರತತ್ುದೆ, 
ತ್ರತತಿುರತವೆಂತ್ಹ ಉದೆುೋಶ ಸಫಲವನಗತತ್ುದೆ ಮತ್ತು ಒಳೆಳಯದನಗತತ್ುದ ೆ ಎನತೆವ ಮನತ್ನತೆ 
ಹೆೋಳುತುೆೋರೆ್. ಇರ್ೂೆೆೆಂದ್ತ major ಆಗಿ ಸವೆೋಾ ಇಲನಖಯೆವರತ 15 ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ conversion 
ಮನಡಿಕೊಡತತೆುೋವ.ೆ ಯನವುದ್ೂ plan ಆಗಿರತತ್ುದೆ. ಈಗನಗಲೆೋ ವಸತಿ ಪರದೆೋಶ already plan 
ನಲ್ಲಿ ಸೋೆರಿರತತ್ುದೆ. commercial ಮತ್ತು industrial ಯನವುದ್ತ ಎೆಂದ್ತ ಸೋೆರಿರತತ್ುದೆ. ಅದ್ನತೆ 
ಅಪಿಿಕೆೋಷನ್್ನಲ್ಲಿ ಹನಕಿದ್ ಕೂಡಲೋೆ ಅದ್ನತೆ ಭನವಿಸಿಕೊಳಳತ್ಕಕದ್ತು ಎೆಂದ್ತ ಹೆೋಳಿದಿುೋರಿ. Rejection 
ಮನಡತವುದ್ಕೆಕ 128 ಕನರರ್ಗಳು ಇವೆ. ರ್ನವು online application ಹನಕತವುದ್ಕೆಕ ಅವಕನಶ 
ಕೊಟಿಟದಿುೋರಿ. ಎಷತಟ ಶೋೆಕಡನವನರತ online application ನಲ್ಲಿ ಡಿ.ಸಿ., ತ್ಮಾ ಅಧಿಕನರಿಗಳು 
conversion ಮನಡಿ ಕಳುಹಿಸಿದನುರ.ೆ ಇದ್ರ ಶೋೆಕಡನವನರತ ಅನತೆ ತ್ರಿಸಿಕೂೆೆಂಡತ ರೆ್ೂೋಡಿ. 
Rejection ಗೆ ಏನತ matter ಹನಕಿ ಕಳುಹಿಸತತನುರೆ. ಇದ್ನತೆ refuse ಮನಡತವುದ್ಕೆಕ ಅವರತ 
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ಏನತ ಕನರರ್ಗಳನತೆ ಹನಕತತಿುದನುರ.ೆ ತ್ಮಾ ಡಿ.ಸಿ., ಗಳಿಗೆ 128 ಕೆಲಸಗಳು ಇವ.ೆ ಎ.ಸಿ., 
ತ್ಹಶ್ೋಲನುರ್, ಡಿ.ಸಿ., ಗಳನತೆ ರೆ್ೂೋಡಿದ್ರ ೆಇವರತಗಳು ಯನವನಗಲೂ ವಿಡಿಯೋ ಕನನಫರೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ 
ಇರತತನುರ.ೆ ಈಗನಗಲೆೋ ಇರೆ್ೆೋನತ ಚತರ್ನವಣ ೆಬರತತಿುದೆ. ವೋಟರ್ ಲ್ಲಸಟ್ ಸಿದ್ಿಪಡಿಸಿಕೂೆೆಂಡತ ಹೆಬೆಬಟತಟ 
ಕೊಡತವುದ್ಕೆಕ, ಆದನಾವುದೂೆೋ ಪಹಣಿ ತಿದ್ತುಪಡಿಗ ೆ ತ್ಹಶ್ೋಲನುರ್ ಹೆಬಬೆಟತಟ ಕೊಡಬೋೆಕತ. ಎ.ಸಿ., 
ಹೆಬೆಬಟತಟ ಕೂೆಡಬೋೆಕೆೆಂದ್ರೆ ತಿೆಂಗಳು ಗಟಟಲೆ ಕನಯಬೋೆಕತ. ಅವರಿಗೆ 128 ಕೆಲಸಗಳು ಇರತತ್ುವೆ. 128 
ಕೆಲಸಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಒೆಂದ್ತ ವನರದ್ಲ್ಲಿ ಯನವ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ ಮನಡಿಸತತಿುೋರೂೆೋ, ಅದ್ತ ಆ ಭ್ಗವೆಂತ್ನಗೆ 
ಗೊತ್ತು. ತನವು ಏನತ ಪವನಡ ಮನಡಿ ಮನಡತತಿುೋರೆೆಂದ್ತ ಹೋೆಳಬೆೋಕತ. ಬೆೋರಯೆವರಿಗನದ್ರೂ 
ಕೆಲಸವನತೆ divert ಮನಡಿ. ಜಿಲನಿ ಮಟಟದ್ ಇರ್ನಾವುದೊೋ ಅಧಿಕನರಿಗಳಿಗ ೆ conversion ಗೆ 
ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಟ ಹನಗೆ ಎ.ಡಿ.ಸಿ., ಇದನುರ.ೆ Special Land Acquisition Officer ಇದನುರ.ೆ 
ಅವರನತೆ involve ಮನಡಿ. ಎಲಿದ್ಕೂಕ ಮಿಗಿಲನಗಿ ತ್ಮಾಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮನಡಿಕೊಳುಳವುದೆೋರ್ೆೆಂದ್ರೆ, 
ತನವು ಕೆಂದನಯ ಸಚಿವರನದ್ ಮೋಲೆ ಬಹಳಷತಟ ವಿಧೋೆಯಕಗಳನತೆ ತ್ೆಂದಿದಿುೋರಿ. ಇದ್ರ ಬಗೆೆ ಮನನಾ 
ಆಯನೂರತ ಮೆಂರ್ತರ್ನಥ್ರವರತ ಮನತ್ರ್ನಡಿದ್ರತ. ಸವೆೋಾ ಇಲನಖಯೆ ಎ.ಡಿ.ಎಲ.ಆರ್., ಮತ್ತು 
ಡಿ.ಡಿ.ಎಲ್.ಆರ್., ರವರನತೆ ಒೆಂದ್ತ ಹದ್ತುಬಸಿುಗೆ ತೆಗೆದ್ತಕೊೆಂಡತ ಬನೆ. ಇದ್ಕೆಕ ಒೆಂದ್ತ ಕನಲ ಇತ್ತು. 
ತ್ನತವನಗಿರತವ ಜನಗ, ಬಹಳ ಫಲವತನುದ್ ಜನಗ ಯನವುದೆೆಂದ್ರೆ ಸಬ್-ರಿಜಿಸನಾರ್, ಬಿ.ಡಿ.ಎ., 
Excise Department ಎನತೆವೆಂತ್ಹ ಮನತ್ತ ರ್ನರಲ್ಲಿ ಬರತತಿುತ್ತು. ಆದ್ರ ೆ ಇವತ್ತು ರ್ನನತ 
ರೆ್ೂೋಡಿರತವೆಂಥದ್ತು ಸವೆೋಾ ಇಲನಖ ೆಅತ್ಾೆಂತ್ ಫಲವತನುಗಿರತವೆಂತ್ಹ ಜನಗ. ಈ ಎ.ಡಿ.ಎಲ್.ಆರ್., 
ಮತ್ತು ಡಿ.ಡಿ.ಎಲ.ಆರ., ರವರನತೆ ನಮಾಲಿೆಂತ್ೂ ಹಿಡಿಯತವುದ್ಕೆಕ ಆಗತವುದಿಲಿ. ಅವರತ ತ್ಮಗಿೆಂತ್ 
top ಆಗಿ ಇದನುರ.ೆ ತ್ಮಾ ಮನತ್ತ ಕೆೋಳುತನುರೊೋ, ಇಲಿವೋ ಗೂೆತಿುಲಿ. ನಮಾ ಜಿಲೆಿಯಲ್ಲಿರತವ 
ಡಿ.ಡಿ.ಎಲ.ಆರ್.,ತನವು ಹೋೆಳಿರತವೆಂತ್ಹ ಕೆಲಸ ಮನಡಲ್ಲಲಿ ಎೆಂದ್ತ ಹೆೋಳುತನುರೆ. ಅದ್ತ ನರ್ವೋ, 
ಸತಳೊಳೋ ಗೂೆತಿುಲಿ. ಏಕೆೆಂದ್ರ,ೆ ಅವರತ ಯನರ ಮನತ್ನತೆ ಕೆೋಳುತಿುಲಿ. ರೈೆತ್ರತ ಎೆಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಕನಲತ 
ಕಸ. ಅವರಿಗೆ ಕಣಿಣಗೆ ಕನರ್ತವುದೋೆ ಬೆೆಂಗಳೂರತ. ರಿಯಲ್ ಎಸಟೆೋಟ್ ಅೆಂತ್ಹವರೋೆ ಬರತತನುರ.ೆ ರೆ್ೈಸ್ 
ರೂೆೋಡ್್ನಲ್ಲಿ Audi ಕನರತ, Benz ಕನರನತೆ ನಲ್ಲಿಸಿ, ಇವರತ ರಗೊಾಲರ್ ಕನರಿನಲ್ಲಿ ಬರತತನುರ.ೆ 
ಇವರನತೆ ಮಟಟ ಹನಕತವುದ್ಕಕೆ ಆಗಲ್ಲಲಿವೆೆಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಅರ್ನಾಯವನಗತತ್ುದೆ. ಹೂೆೋಟ್ಲೆ್ 
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ಬೊೋಡ್್ಾನಲ್ಲಿ ಒೆಂದ್ತ ಪೆಿೋಟ್ ಇಡಿಿಗೆ ಇಷತಟ, ಮಸನಲ ೆದೊೋಸಗೆೆ ಇಷತಟ, ಕನಫ್ಗೆ ಇಷತಟ ಎೆಂದ್ತ ನಗದಿ 
ಮನಡಿರತತನುರೆಯಲಿವೆೋ, ಅದೆೋ ರಿೋತಿ ಇವತ್ತು ಡಿ.ಡಿ.ಎಲ.ಆರ., ಮತ್ತು ಎ.ಡಿ.ಎಲ.ಆರ್., 
ಕಛೆೋರಿಯಲ್ಲಿ ಎಕರಗೆ ೆ ಇಷತಟ ದ್ರ ಎೆಂದ್ತ ಬೊೋಡ್್ಾ ಫ್ಕಸ್ ಮನಡಿದನುರ.ೆ ಹೊೋಬಳಿವನರತ ಮತ್ತು 
ಪೆಂಚನಯಿತಿವನರತ ಅದ್ತ ಕೂಡ ಸವೆೋಾ ನೆಂಬರ್ಗಳು 3 ರಿೆಂದ್ 5 ಲಕ್ಷ ಅದ್ರ ಪೆೈಕಿ ನೆಂಬರ್ ನಮಾ 
ಕಮಾ. ಪಿ ನೆಂಬರ್ ನಮಾದೊೋ ಇಲಿ, ಎ.ಡಿ.ಎಲ.ಆರ್., ಡಿ.ಡಿ.ಎಲ.ಆರ., ಅಥವನ ಸಕನಾರದೊುೋ 
ಎೆಂದ್ತ ತಿೋಮನಾನ ಮನಡಿಬಿಡಬೆೋಕತ. ಅಲ್ಲಿ ಆ ರಿೋತಿಯನದ್ೆಂತ್ಹ conversion, ಪಹಣಿ 
ತಿದ್ತುಪಡಿಗೆ ಇವತ್ತು ಎ.ಡಿ.ಎಲ್.ಆರ್., ಮತ್ತು ಡಿ.ಡಿ.ಎಲ್.ಆರ. ರವರನತೆ ನಯೆಂತ್ರರ್ 
ಮನಡಲ್ಲಲಿವೆೆಂದ್ರೆ ಬಹಳ ತೊೆಂದ್ರಯೆನಗತತ್ುದೆ. ಇವರತ ಬಹಳ ಅರ್ನಾಯ ಮನಡತತಿುದನುರ.ೆ ಬಹಳ 
ಲೂಟಿ ಮನಡತತಿುದನುರ.ೆ ಅವರ ಮಕಕಳು ಮರಿಗೆಂತ್ೂ ಒಳೆಳಯದನಗತವುದಿಲಿ.  

(ಮತೆಂದ್ತ) 

(1177)26-12-2022(05-00)bsd-gr 

ಶ್ರೋ ಎಸ್. ರವಿ (ಮತೆಂದ್ತ) 

ಅದ್ನತೆ ರೆ್ೂೋಡಿಕೂೆೆಂಡತ ಅವರತ ಸತಮಾನರಬನರದ್ತ, ಅದ್ತ ಎಲೂೆಿೋ ಒೆಂದ್ತ ಕಡ ೆಶನಪ ತ್ಟತಟತ್ುದ ೆ
ಎೆಂದ್ತ ರ್ನನತ ರೆ್ೋರವನಗಿ ಹೆೋಳುತಿುದೆುೋರೆ್. ಅವರಿಗೆ ನಯೆಂತ್ರರ್ ಹನಕಲೆೋಬೋೆಕತ. 

 ಇನತೆ ಅಕರಮ-ಸಕರಮಗಳ ಬಗೆೆ ಹೆೋಳಬೆೋಕೆೆಂದ್ರ,ೆ ಮರ್ೆಗಳನತೆ ಕಟಿಟಬಿಟಿಟದನುರ,ೆ ಮದ್ಲತ 
ನಗರ ಪರದೆೋಶವನದ್ ಬೆೆಂಗಳೂರಿನೆಂತ್ಹ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಕಟತಟತಿುದ್ತು, ನೆಂತ್ರ ಜಿಲನಿ ಕೆೋೆಂದ್ರಗಳು, ಪಟಟರ್ 
ಪರದೆೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಟತಟವುದ್ತ ರೂಢಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಂತ್ತ. ಈಗ ಹೊೋಬಳಿ ಮತ್ತು ಗನರಮ ಠನಣನ ಮಟಟದ್ಲ್ಲಿ 
ಕಟತಟತಿುದನುರ.ೆ ಯನವುದೊೋ ಓಬಿರನಯನ ಕನಲದ್ತು ಇದ್ತು, ಈಗ ಅದ್ರಿೆಂದ್ extension ಬೆಂದ್ತ, 
ಹೊರಗ ೆ ಕಟತಟತಿುದನುರೆ. ಇದ್ರ ಬಗೆೆ ನದಿಾಷಟವನದ್ ನಲತವು ತೆಗೆದ್ತಕೊಳಳಬೆೋಕತ. ಅಕರಮ-ಸಕರಮದ್ 
ಅಡಿಯಲ್ಲಿ Revenue land ಗಳಿಗೆ    ಟ್ನರತ, ಒಳಚರೆಂಡಿ ವಾವಸೆಥ ಎಲಿವನತೆ ಮನಡಿ, ಅಧಿಕೃತ್ 
ಬಡನವಣೆಗಳಿಗಿೆಂತ್ ಸೌಲಭ್ಾಗಳನತೆ ಕೂೆಟತಟ, ಅದ್ರ ಬಗೆೆ ರೂಪತರೋೆಷ ೆ ರೂಪಿಸಿ ನಧನಾರ 
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ತೆಗೆದ್ತಕೂೆಳಳಬೋೆಕಲಿವೆೋ? High Court, Supreme Court ಗಳಲ್ಲಿ ಬನಕಿ ಇದೆ ಎೆಂದ್ತ ಎಷತಟ 
ದಿವಸ ಎೆಂದ್ತ ತ್ಳುಳತನುರೆ? ಇದ್ಕೆಕ ಒೆಂದ್ತ ದನರಿ ಮನಡಬೋೆಕಲಿವೆೋ? Local bodies ಗಳಲ್ಲಿಯೂ 
ಹರ್ ಇಲಿ, ಮರ್ ೆ ಕಟಿಟರತವವರಿಗೂ ರೆ್ಮಾದಿ ಇಲಿ. ಇದ್ರ ಬಗೆೆ ಸೂಕುವನದ್ ನಧನಾರ 
ತೆಗೆದ್ತಕೂೆಳಳಬೋೆಕತ. ಕೃಷಿ ಆಧನರಿತ್ ಚಟತವಟಿಕೆಗಳಿಗ ೆಅನತಕೂಲವನಗತವ cold storage, ಹತಳು 
ಸನಕತಮರೆ್, ಆಲೆಮರೆ್ ಇೆಂತ್ಹವುಗಳ ಬಗೆೆ ಅಧಾಯನ ಮನಡಿಕೂೆೆಂಡತ, ಇವುಗಳನತೆ ವಿಧೆೋಯಕದ್ಲ್ಲಿ 
ಹೆಸರಿಸಬೆೋಕತ. ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಈ ವಿಧೆೋಯಕದ್ಲ್ಲಿ N.o.C., ಬಗೆೆ ಒೆಂದ್ತ ಸಪಷಟತ ೆಬರಬೆೋಕತ ಎೆಂದ್ತ 
ಮನವಿ ಮನಡಿಕೂೆಳುಳತಿುದೆುೋರೆ್.  

 ಡನ|| ತೆೋರ್ಸಿಾನ ಗೌಡ (ವಿಧನನಸಭೆಯಿೆಂದ್ ಚತರ್ನಯಿತ್ರನದ್ವರತ):- ಮನನಾ 
ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನಸಭೆಯಿೆಂದ್ ಅೆಂಗಿೋಕನರವನದ್ ರೂಪದ್ಲ್ಲಿರತವ ೨೦೨೨ರ 
ಕರ್ನಾಟಕ ಭ್ೂ ಕೆಂದನಯ (ಎರಡರೆ್ೋ ತಿದ್ತುಪಡಿ) ವಿಧೆೋಯಕವನತೆ ಸನಾಗತ್ ಮನಡತತೆುೋರ್.ೆ ೨೦೨೧-
೨೨ರ ಆಯವಾಯ ಭನಷರ್ದ್ಲ್ಲಿ ಈ ಪರಸನುವಗಳನತೆ ಮನಡಿದ್ತು, ಇದ್ನತೆ ಜನರಿಗ ೆ ತ್ರಲತ 
ಕೃಷಿಯ್ದೋತ್ರ ಉದೆುೋಶಗಳಿಗನಗಿ ಭ್ೂಪರಿವತ್ಾರೆ್ಯನತೆ ಸರಳಗೊಳಿಸಲತ ೧೯೬೪ರ ಕರ್ನಾಟಕ 
ಅಧಿನಯಮ ೧೨ರ ೯೫ ಮತ್ತು ೯೬ರ್ೋೆ ಪರಕರರ್ಗಳನತೆ ಮತ್ುಷತಟ ತಿದ್ತುಪಡಿ ಮನಡತವುದ್ಕನಕಗಿ ಈ 
ವಿಧೆೋಯಕ ಅವಶಾಕ ಎೆಂದ್ತ ತ್ರಲನಗಿದೆ. ಪರಸನುಪಿತ್ ಶನಸನ ಯನವುದೆೋ ಹೆಚಿಿನ ವೆಚಿವನತೆ 
ಒಳಗೊೆಂಡಿರತವುದಿಲಿ ಹನಗೂ ಉದೆುೋಶ ಒಳಳೆಯದನುಗಿದ.ೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿನ ೯೬ರೆ್ೋ ತಿದ್ತುಪಡಿಯಲ್ಲಿ 
ವಿಶೆೋಷವನಗಿ ಕೃಷಿ ಭ್ೂಮಿಯನತೆ ಅನತಮತಿ ಇಲಿದೆೋ ಇತ್ರ ಉದೆುೋಶಕನಕಗಿ ಬಳಸಿದ್ರೆ ದ್ೆಂಡದ್ 
ವಿವರಣೆಯನತೆ ಕೊಟಿಟದನುರೆ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಒೆಂದರೆಡತ ಸೆಂಕಿೋರ್ಾವನದ್ ವಿಚನರ ಇದ್ತು, ಕಳೆದ್ ೮೦-೯೦ 
ವಷಾಗಳಿೆಂದ್ ಸವೆಾ ನೆಂಬರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮರ್ ೆ ಕಟಿಟಕೊೆಂಡಿದ್ತು, ಇವತಿುಗೂ ಅರೆ್ೋಕ ಗನರಮಗಳ ಅಧಾ 
ಮರ್ೆಗಳು ಸವೆಾ ನೆಂಬರ್ಗಳಲ್ಲಿವೆ. ಆದ್ರೆ ಅದೆೋ ಸೆಂದ್ಭ್ಾದ್ಲ್ಲಿ ಪೆಂಚನಯಿತಿಗಳಿೆಂದ್ ಕೆಂದನಯ 
ವಸೂಲ್ಲ ಮನಡತತಿುದನುರ.ೆ ಬೆೆಂಗಳೂರಿನ ಗನರಮನೆಂತ್ರ ಭನಗದ್ಲ್ಲಿ ನನೆ ಗನರಮ ಬರತತಿುದ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ಹೊಸ 
ಸಮಸೆಾಯ್ದೋರ್ೆೆಂದ್ರ ೆ ಭ್ೂಮಿಯ ಬೆಲ ೆ ಹೆಚನಿದ್ ತ್ಕ್ಷರ್ ಮತತನುತ್ನ ಕನಲದ್ಲ್ಲಿ ಮನರನಟವನಗಿ 
ಬೆೋರಯೆವರಿಗ ೆ ಪರಭನರೆಯನಗಿದ್ುರೂ ನವೆೋಶನ ಮೂಲ ಮನಲ್ಲೋಕರದ್ತು ಎೆಂದ್ತ ದನವಗೆಳನತೆ 
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ಹನಕಿಕೊೆಂಡತ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಪರಕ್ಷತಬಿ ವನತನವರರ್ ನಮನಾರ್ವನಗಿದೆ. ಇದ್ಕೆಕ ಕನರರ್ವೆೋರ್ೆೆಂದ್ರೆ, 
ನವೆೋಶನ ಸವೆಾ ನೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿಯ್ದೋ ಇರತವುದನಗಿದೆ. ಕೆಲವು ರ್ಮಿೋನತಗಳಲ್ಲಿ High Tension 
wire ಹೊೋಗಿರತತ್ುದೆ. ದ್ೆಂಡನಧಿಕನರಿಗಳಿಗೆ ಅರೆ್ೋಕ ಅಧಿಕನರಗಳನತೆ ನೋಡಿದ್ತು, ಕನನೂನನಡಿಯಲ್ಲಿ 
ಉದೆುೋಶ ಒಳೆಳಯದನಗಿದ.ೆ ಏಕೆೆಂದ್ರ ೆದ್ತರತಪಯೋಗವನಗಬನರದ್ತ ಮತ್ತು ಮಳ ೆನೋರಿನ ಕನಲತವೆಗಳು 
ಮತಚಿಿ ಹೂೆೋಗಬನರದ್ತ ಎೆಂಬ ಒಳೆಳಯ ಉದೆುೋಶಗಳಿವೆ. ರೈೆತ್ರತ ಭ್ೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನಮನಾರ್ ಮನಡಲತ 
sketch ಯನವುದೆೆಂದ್ತ ಗೊತಿುರತವುದಿಲಿ. ನಮಾ ಭ್ೂಮಿಯಲ್ಲಿ ರ್ನವು ಏನತ ಬೆೋಕನದ್ರೂ 
ಮನಡಿಕೊಳುಳತೆುೋವೆ ಎನತೆವ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ ಇರತತನುರೆ. ಅರೆ್ೋಕ ಸದ್ಸಾರತ ಹೆೋಳಿದ್ೆಂತೆ poultry, 
ಆಲೆಮರೆ್, ಕತರಿ ಸನಕನಣಿಕೆ, ಮರ್ ೆ ಮತ್ತು shedಗಳನತೆ ಕಟಿಟರತತನುರ,ೆ ಅರೆ್ೋಕ ಯೋರ್ರೆ್ಗಳಿಗ ೆ
ಅನತಕೂಲಕರವನದ್ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಕೃಷಿ ಭ್ೂಮಿಯಲ್ಲಿಯ್ದೋ ಇದಲೆಿವನತೆ ಮನಡಿಕೊೆಂಡತ 
ಲನಭ್ವನತೆ ಪಡದೆ್ತಕೂೆಳುಳತಿುರತತನುರೆ. ಅವರಿಗೆ ಕನನೂನನ ಅರಿವಿಲಿದೋೆ ಇದೆಲಿವೂ ಆಗಿರತವುದ್ರಿೆಂದ್, 
ಈ ಕನನೂನನತೆ ಚನಲೂ ಮನಡತವನಗ ಅಧಿಕನರಿಗಳು ಭ್ೂಮಿ ಇರತವ ಸಥಳಕೆಕ visit ಕೂೆಟತಟ, 
ಪನರಮನಣಿಕವನಗಿ ಮನಡಿದ್ರ ೆಮನತ್ರ ಸಚಿವರ ಒಳೆಳಯ ಉದೆುೋಶ ಈಡೋೆರಿದ್ೆಂತನಗತತ್ುದ.ೆ ಇಲಿದಿದ್ುರ ೆ
ಇನೆಷತಟ ಸಮಸೆಾಗಳಿಗೆ ಕನರರ್ವನಗತತ್ುದೆ. ಹನಗನಗಿ ಕನಲಮಿತಿಯನತೆ ಇನೆಷತಟ ಲೆಂಬಿಸತವುದ್ತ 
ಒಳೆಳಯದೆುೆಂದ್ತ ಕನರ್ತತ್ುದೆ. ಅರೆ್ೋಕ ಸಮಸೆಾಗಳು ಕೆಂದನಯ ಇಲನಖಯೆಲ್ಲಿ ಇವೆ. ಹಿೆಂದ ೆ
ಇಲನಖಯೆಲ್ಲಿ staff shortage ಇತನಾದಿ ಕೂೆರತೆಗಳ ಬಗೆೆ ಹೆೋಳಿದನುರ.ೆ ಇನೆಷತಟ ಕನಲಮಿತಿ 
ಬೆೋಕನಗಬಹತದ್ತ ಹನಗೂ ಅಧಿಕನರಿಗಳು ಬಹಳ ಪನರಮನಣಿಕವನಗಿ ಈ ಕೆಲಸ ಮನಡಬೋೆಕನಗತತ್ುದ.ೆ  

 ಶ್ರೋ ಮರಿತಿಬೆಬೋಗೌಡ (ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್ಷೆೋತ್ರ):- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಭ್ೂ ಉಪಯೋಗ 
ಬದ್ಲನವಣೆ ಬಗೆೆ ಮನನಾ ಸಚಿವರತ ಸರಳಿೋಕರರ್ ಮನಡತತೆುೋರ್ ೆ ಎೆಂದ್ತ ಈ ವಿಧೆೋಯಕವನತೆ 
ತ್ೆಂದಿದ್ತು, ಭ್ೂ ಉಪಯೋಗ ಬದ್ಲನವಣೆಗ ೆಈಗನಗಲೆೋ ನಮಾ ರನರ್ಾದ್ಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದಿೋರ್ಾಕನಲದಿೆಂದ್ 
ಕನಯ್ದು ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಸರಳಿೋಕರರ್ ಮನಡತವನಗ ಯನವುದೆೋ ಒಬಬ ಅಧಿಕನರಿ ಒೆಂದ್ತ ವನರ ಅಥವನ 
ಎರಡತ ವನರ ಅಥವನ ಒೆಂದ್ತ ತಿೆಂಗಳೂೆಳಗನಗಿ ಯನವುದೆೋ ದನಖ್ಲೆಗಳ ಬಗೆೆ ಅವರ 
ಅನತಮೋದ್ರೆ್ಯನತೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಅಭಿಪನರಯವನತೆ ತಿಳಿಸತವುದ್ನತೆ ನಲ್ಲಿಸದೋೆ ಬೆೋಗ ಮನಡಬೋೆಕತ 
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ಎೆಂದ್ತ ಹೆೋಳಿದನುರ.ೆ ಇದ್ನತೆ ತ್ಾರಿತ್ಗೂೆಳಿಸಬೆೋಕತ ಮತ್ತು ಮನಡಬೋೆಕತ ಎೆಂಬ ಉದೆುೋಶ ಮನನಾ 
ಸಚಿವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಕನಾರಕೆಕ ಏಕೆ ಹತಟಿಟತೆೆಂದ್ತ ನನಗ ೆಗೊತಿುಲಿ. ಉದನಹರಣೆಗೆ ಮನನಾ ಆಯನೂರತ 
ಮೆಂರ್ತರ್ನಥ್ ರವರತ ಹೋೆಳಿದ್ೆಂತೆ ನಮಾ ತ್ೆಂದಯೆವರ ಹೆಸರತ ಶ್ರೋ ಹನತಮೋಗೌಡ ಎೆಂದಿದ್ತು, 
R.R.T., Section ನಲ್ಲಿ ಹನತಮೋಗೌಡ್್ ಎೆಂದನಗಿಬಿಟಿಟದೆ.್ “ಗೌಡ್” ಅಲಿ “ಗೌಡ”್ ಎೆಂದ್ತ 
ಬದ್ಲನವಣೆ ಮನಡಿಕೂೆಡಲತ ಎರಡತ ವಷಾಗಳಿೆಂದ್ ಅಜಿಾ ಮೋಲೆ ಅಜಿಾ ಕೊಟಟರೂ ಆಗತತಿುಲಿ. 
ಮರಿತಿಬೆಬೋಗೌಡ ಎೆಂಬತದ್ತ ಮರಿತಿಬಬಯಾ ಎೆಂದನಗಿದ್ತು,್ “ತಿಬಬೆೋಗೌಡ”್ ಎೆಂದ್ತ ಸೋೆರಿಸಲತ 
ವೆಂಶವೃಕ್ಷದ್ಲ್ಲಿ ಈ ರಿೋತಿ ಇದೆ ಎೆಂದ್ತ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಒೆಂದ್ತ ವಷಾವನಗಿದ.ೆ R.R.T., Section ನಲ್ಲಿ 
ಲಕ್ಷನೆಂತ್ರ ಅಜಿಾಗಳು pending  ಇವೆ. ಈ ರಿೋತಿ ಕನಗತಣಿತ್, ಒಕತಕಳುಸತಳಿ, ಕೊೆಂಬತ, ದಿೋರ್ಾ 
ಬಿಟತಟ ಹೊೋಗಿರತವವರತ ಲಕ್ಷನೆಂತ್ರ ಇವೆ. ಸತಧನರಣೆ ತ್ರಲತ ಸಕನಾರಗಳಿೆಂದ್ ಆಗತತಿುಲಿ. 
ತ್ಹಶ್ೋಲನುರ್ ಕಛೆೋರಿಗ ೆ ಲೆಂಚ ಕೊಟತಟ ಅಲೆದ್ರೂ ಆಗತತಿುಲಿ, ಆದ್ರೆ ದ್ತಬನರಿ ಲೆಂಚ ಕೊಟಟವರ 
ಕೆಲಸಗಳು ಒೆಂದ್ತ ವನರದ್ಲ್ಲಿಯ್ದೋ ಆಗಿ ಹೊೋಗತತ್ುವೆ. ಯನರೂ ಲೆಂಚ ಕೊಡದಿದ್ುರೆ ೨-೩ 
ವಷಾಗಳನದ್ರೂ ಕೆಲಸ ಆಗತವುದಿಲಿ. ನನಗ ೆಉತ್ುರದ್ಲ್ಲಿ ನೋಡಿರತವೆಂತ ೆ R.R.T., Section ನಲ್ಲಿ 
ಲಕ್ಷನೆಂತ್ರ ಬನಕಿ ಇವೆ. ಅೆಂತ್ಹದ್ುರ ಬಗೆೆ ಸತಧನರಣ ೆತ್ರಲತ ಸಕನಾರ ಚಿೆಂತ್ರ್ೆ ಮನಡತತಿುಲಿ. ಮನನಾ 
ಸದ್ಸಾರತಗಳು ಹೆೋಳಿದ್ೆಂತೆ ಭ್ೂ ಉಪಯೋಗ ಬದ್ಲನವಣೆ ಮನಡತವುದ್ರಿೆಂದ್ ದೊಡಡ ದೊಡಡ 
ಕೆಂಪನಗಳು, real estate ನೆಂತ್ಹವರಿಗೆ ಅನತಕೂಲವನಗತತ್ುದೆ. ಮನನಾ ರವಿ ರವರತ ಹೋೆಳಿದ್ೆಂತ ೆ
ಒೆಂದ್ತ ಪತಟಟ ಮರ್ೆಯನತೆ revenue site ನಲ್ಲಿ ಕಟಿಟಕೊೆಂಡಿರತವ ಸರ್ಣ ಮತ್ತು ಬಡ 
ಕತಟತೆಂಬದ್ವರಿಗೆ ಪರಿಹನರ ಇಲಿ. ತೊೋಟದ್ ಮರ್ಯೆಲ್ಲಿ ಒೆಂದ್ತ ಗತಡಿಸಲೂೆೋ ಅಥವನ shed 
ಹನಕಿಕೊೆಂಡಿರತವವರಿಗೆ ಪರಿಹನರ ಇಲಿ. ಇೆಂತ್ಹದ್ುರ ಬಗೆೆ ಸಕನಾರ ಚಿೆಂತ್ರೆ್ ಮನಡತತಿುಲಿ. ನೂರತ 
ರೂಪನಯಿ ಬೆಂಡವನಳ ಹನಕಿ ಹತ್ತು ಕೊೋಟಿ ರೂಪನಯಿ ಮನಡತವವರಿಗೆ ಬಹಳ ಸರಳಿೋಕರರ್ 
ಮನಡಿಕೊೆಂಡತ ಒೆಂದ್ತ ವನರದ್ಲ್ಲಿಯ್ದೋ ಕೂೆಟತಟ ಬಿಡಬೆೋಕತ. ಅಧಿಕನರಿಗಳು ಈಗ ಇರತವ ಕನನೂನನ 
ಪರಕನರ ಒೆಂದ್ತ ಅಥವನ ಎರಡತ ವಷಾಗಳಲ್ಲಿ ಭ್ೂ ಪರಿವತ್ಾರ್ೆ ಮನಡಿಕೊಟತಟ ಹರ್ 
ತೆಗೆದ್ತಕೂೆಳುಳತಿುದನುರೆ. ಈಗ ಒೆಂದ್ತ ವನರದ್ಲ್ಲಿ ಮನಡಿಕೊಡಬೋೆಕೆೆಂದ್ರ ೆಈಗ ಕೊಡತತಿುರತವ ಲೆಂಚದ್ 
ಹತ್ತು ಪಟತಟ ಹೆಚತಿ ಹರ್ವನತೆ ಕೊಡಬೋೆಕತ. ರ್ನಳ ೆಸೆಂಜೆವಳಗೆ records ಕೂೆಡಬೋೆಕನಗಿದೆ ಎೆಂದ್ರೆ 
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ಅದ್ಕೆಕ ಒೆಂದ್ತ objection ಹನಕಿಬಿಡತತೆುೋರ್ ೆ ಎೆಂದ್ತ ಹೆೋಳುತನುರೆ್. ಆಗ ಏನೂ objection  
ಹನಕಬೆೋಡ, ಹೆಚಿಿನ ಪಟಿಟನ ಇಷತಟ ಹರ್ ತ್ಲತಪಿಸತತುೆೋರ್ೆ ಎೆಂದನಗ ಏಳು ದಿನದೊಳಗೆ ಸರಿಹೂೆೋಗಿ 
ಬಿಡತತ್ುದೆ. ಹಿೋಗೆ ನಡಯೆತತ್ುದೆ. ಮನನಾ ರಮೋಶ್ರವರತ Buffer Zone  ಬಗೆೆ ಹೆೋಳಿದ್ತು, ಈ 
ಸಮಸೆಾ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚನಿಗಿ ಬರತತಿುದೆ. ಆ Buffer Zone  ಮನಡಲತ Planning Section 
ನಲ್ಲಿ ಸರಿಯನದ್ ನದೆೋಾಶನ ಮತ್ತು ತಿೋಮನಾನಗಳನತೆ ಮನಡಲತ ಆಗತತಿುಲಿ. ಈಗ ನನೆ ೨ ಎಕರ ೆ
ಭ್ೂಮಿಯನತೆ ಅನಾ ಉದುೆೋಶಕೆಕ ಮನಡಿಸಿಕೂೆೆಂಡಿರತತೆುೋರ್ೆ. ಸಕನಾರ ಯನವುದೂೆೋ ಯೋರ್ರೆ್ಗ ೆನನೆ 
ಭ್ೂಮಿಯನತೆ ಭ್ೂಸನಾಧಿೋನ ಮನಡಿಕೊಳುಳತ್ುದೆ. ನನೆದ್ತ change of land use  ಆಗಿರತವುದ್ಕಕೆ 
ಸಕನಾರ ಭ್ೂಸನಾಧಿೋನಕಕೆ ಕೊಡತವ ಹರ್ ಎಷತಟ ಕೂೆಡಬೆೋಕತ ಎೆಂದ್ತ ಗೊತುೆೋ? Change of land 
use   ಆಗದ್ ಭ್ೂಮಿಗೆ ಬೆೋರ ೆದ್ರ ಇರತತ್ುದೆ. ಸಕನಾರ ಯನವುದನದ್ರೂ ಸನವಾರ್ನಕ ಉದೆುೋಶಕಕೆ 
ಭ್ೂಸನಾಧಿೋನ ಮನಡಿಕೂೆೆಂಡನಗ Change of land use   ಆಗಿರತವೆಂತ್ಹ ಭ್ೂಮಿಗ ೆ
ಕೊೋಟ್ನಾೆಂತ್ರ ರೂಪನಯಿಗಳನತೆ ಕೊಡಬೋೆಕನಗಿದೆ. ಉದನಹರಣೆಗ ೆ ಬೆೆಂಗಳೂರತ-ಮೈಸೂರಿನ 
ದ್ಶಪಥ ರಸೆು ಉದೆುೋಶಕೆಕ ಸನಾಧಿೋನಪಡಿಸಿಕೂೆೆಂಡ ಭ್ೂಮಿಗಳಲ್ಲಿ ಬದ್ಲನವಣೆ ಮನಡಿಕೂೆೆಂಡ 
ಭ್ೂಮಿಯ ಮನಲ್ಲೋಕರಿಗೆ ಕೊೋಟ್ನಾೆಂತ್ರ ರೂಪನಯಿ ಸಿಕಿಕದೆ. ಮಟ್ೊರೋ ಮನಡಲತ ಕೆೋವಲ ೧೦,೦೦೦ 
Sq.ft., ಭ್ೂಮಿಗೆ ರೂ.೧೮ ಕೊೋಟಿ ಪರಿಹನರ ನೋಡಲನಗಿದೆ. ರ್ನವು ಯನವ ರ್ಗತಿುನಲ್ಲಿ ಇದೆುೋವೆ. 
ಯನವುದೊೋ World Bank  ಅಥವನ ಇರ್ನಾವುದೊೋ ಸನಲ ಬರತತ್ುದ ೆಎೆಂದ್ತ ೧೦,೦೦೦ Sq.ft., 
ಜನಗಕಕೆ ರೂ.೧೮ ಕೂೆೋಟಿ ರೂಪನಯಿಗಳ ಪರಿಹನರ ಕೂೆಡಲನಗಿದೆ. 

(ಮತೆಂದ್ತ) 

(1178) 26.12.2022/5.10/ಹೆಚ್ವಿ:ಎೆಂಡಿ 
 ಶ್ರೋ ಮರಿತಿಬೆಬೋಗೌಡ (ಮತೆಂದ್ತವರಿದ್ದ್ತು) 
ಸರ್ನಾನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಇವತ್ತು ರಿಯಲ್ ಎಸಟೆೋಟ್ ಉದಿುಮದನರರಿಗೆ ಮತ್ತು ದೂೆಡಡದೂೆಡಡ 
ಕನಖನಾರ್ೆಗಳನತೆ ಹನಕತವೆಂತ್ಹವರಿಗೆ ಶ್ೋರ್ರವನಗಿ ಭ್ೂ ಪರಿವತ್ಾರೆ್ ಆಗಬೆೋಕನಗಿದೆ. ಸಕನಾರ 
ಏತ್ಕೂೆಕೋಸಕರ ಇಷೂೆಟೆಂದ್ತ ತ್ರನತ್ತರಿಯಲ್ಲಿ ಈ ವಿಧೆೋಯಕವನತೆ ತ್ೆಂದಿದ ೆ ಎನತೆವುದ್ತ ನನಗೆ 
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ಅಥಾವನಗತತಿುಲಿ. ಕೆೋೆಂದ್ರ ಸಕನಾರ ಭ್ೂ ಸತಧನರಣನ ಕನಯಿದೆಯನತೆ ಜನರಿಗೊಳಿಸಿ ಸತಮನರತ 
ಒೆಂದ್ತ ವಷಾಗಳ ಕನಲನವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸತಮನರತ 800 ರ್ನ ರೈೆತ್ರತ ಮರರ್ ಹೂೆೆಂದಿದ್ ಹಿರೆ್ೆಲೆಯಲ್ಲಿ 
ಆ ಕನಯಿದೆಯನತೆ ವನಪಸತಸ ಪಡದೆ್ತಕೂೆೆಂಡಿದೆ. ಆದ್ರೆ, ಡಬಬಲ್ ಎೆಂಜಿನ್್ ಸಕನಾರವೆೆಂದ್ತ 
ಹೆೋಳಿಕೂೆಳುಳವ ರನರ್ಾ ಸಕನಾರ ಮನತ್ರ ಆ ಕನಯಿದೆಯನತೆ ವನಪಸತಸ ತೆಗೆದ್ತಕೊೆಂಡಿಲಿ. ಡಬಬಲ್ 
ಇೆಂಜಿನ್್ ಸಕನಾರಕೆಕ ಡಬಬಲ್ ರಿೋತಿಯ ಆಲೊೋಚರ್ಗೆಳು. ಬಡವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಭ್ೂ ಮನಲ್ಲೋಕರಿಗ ೆ
ಅನತಕೂಲವನಗತವೆಂತ್ಹ ಯನವುದೆೋ ಅೆಂಶಗಳು ಈ ವಿಧೆೋಯಕದ್ಲ್ಲಿ ಇಲಿ. ಭ್ೂ ಪರಿವತ್ಾರೆ್ 
ಮನಡಿಕೊಳುಳವವರತ ಹರ್ವೆಂತ್ರತ.್ “ಬೆಂಡವನಳವನತೆ ಹನಕಿ ಹರ್ವನತೆ ಹಿೆಂದ್ಕಕೆ 
ಪಡದೆ್ತಕೂೆಳುಳವವರಿಗ ೆ 7 ದಿನದೊಳಗೆ ಅಥವನ ಒೆಂದ್ತ ತಿೆಂಗಳೂೆಳಗ ೆ ಮತದೆರ ಒತಿು ಕೊಡಿ, 
ಅಧಿಕನರಿಗಳು ಏನತ ಅವರಿೆಂದ್ ಪಡದೆ್ತಕೊಳಳಬಹತದ್ತ ಅದ್ನತೆ ಪಡದೆ್ತಕೊಳಿಳ”್ಎನತೆವುದ್ಕೆಕ ಅನತವು 
ಮನಡಿಕೊಡತವ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ವಿಧೆೋಯಕವಿದ.ೆ  

ಸರ್ನಾನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ತ್ಹಸಿೋಲನುರ್ ಕಛೆೋರಿಗಳಿಗೆ ಆರ್.ಆರ್.ಟಿ. ಶನಖಗೆ ೆಸರ್ಣಪತಟಟ 
ತಿದ್ತುಪಡಿಗಳಿಗನಗಿ ರೈೆತ್ರತ ಅಲೆದನಡತತಿುದನುರ.ೆ ಇದ್ತ ಎೆಂತ್ಹ ದ್ತರೆಂತ್? ಅವರ ಗೊೋಳು ಸಕನಾರಕೆಕ 
ಕೆೋಳುತಿುಲಿ. ಮನನಾ ಕೆಂದನಯ ಸಚಿವರತ ಹತನುರತ ಕಡಗೆಳಲ್ಲಿ ಗನರಮ ವನಸುವಾವನತೆ ಹೂಡಿದನುರೆ. ಆ 
ಗನರಮ ವನಸುವಾದ್ಲ್ಲಿ ಅವರೆೋ ಪರತೆಾೋಕ್ಷವನಗಿ ರೈೆತ್ರ ಸಮಸೆಾಗಳನತೆ ರೆ್ೂೋಡಿದನುರೆ ಮತ್ತು ಆಲ್ಲಸಿದನುರ.ೆ 
ಆರ್.ಆರ್.ಟಿ. ಶನಖೆಯ ಮತ್ತು ಕೆಂದನಯ ಇಲನಖಯೆ ಸಮಸೆಾಗಳು ಬಹಳಷಿಟವ.ೆ ಇವರಿೆಂದ್ ಹತ್ತು 
ವಷಾಗಳನದ್ರೂ ಸಹ ಸವೆಾ ಮನಡಿ ಪಹಣಿ ಕೊಡತವುದ್ಕೆಕ ಸನಧಾವನಗತತಿುಲಿ. ಹದ್ತುಬಸುನತೆ 
ಮನಡತವುದ್ಕೆಕ ಸನಧಾವನಗತತಿುಲಿ. ಇೆಂತ್ಹ ಹಲವನರತ ರ್ಾಲೆಂತ್ ಸಮಸಾೆಗಳು ಕೆಂದನಯ 
ಇಲನಖಯೆಲ್ಲಿದೆ. ರೈೆತ್ರತ ಬಹಳ ಸೆಂಕಷಟದ್ಲ್ಲಿದನುರೆ, ಅವರತಗಳು ದಿರೆ್ೋದಿರ್ೋೆ ರೂೆಚಿಿಗೆೋಳುತಿುದನುರ.ೆ 
ರೈೆತ್ರತ ಯನರೂ ಸಹ ಶ್ರೋಮೆಂತ್ರಲಿ. ಪರಿಸಿಥತಿ ಹೋೆಗಿದೆಯ್ದೆಂದ್ರೆ, ಐವತ್ತು ಎಕರೆ ರ್ಮಿೋನತದನರನತ 
ಸಹ ಇವತ್ತು ಬಡವರ್ನಗಿದನುರೆ್. ಐವತ್ತು ಎಕರ ೆರ್ಮಿೋನತ ಇದ್ತು, ಒಬಬರ್ೆೋ ಮಗ ಇದ್ುರೂ ಸಹ ಆ 
ಮಗನಗೆ ಹೆರ್ತಣ ಕೂೆಡಲತ ಯನರೂ ಮತೆಂದ ೆಬರತತಿುಲಿ.್“ನಮಾ ಹತಡತಗಿ ಒಪತಪತಿುಲಿ”್ಎೆಂದ್ತ ಹೆಣಿಣನ 
ಕಡಯೆವರತ ಹೆೋಳುತನುರೆ. ಅದೆೋ  ಖನಯೆಂ ಆಗಿರದ್ ಅಟ್ೆೆಂಡರ್ ಕೆಲಸವಿದ್ುರೂ,್ “ನನೆ ಮಗನಗೆ  
ಖನಯೆಂ ಅಟ್ೆೆಂಡರ್ ಕೆಲಸವಿದೆ”್ಎೆಂದ್ತ ಸತಳುಳ ಹೆೋಳಿದ್ರೆ ಅೆಂತ್ಹವರಿಗೆ ಹೆರ್ತಣ ಕೊಡತತನುರ.ೆ ಆದ್ರ,ೆ 
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ರೈೆತ್ನ ಮಗನಗ ೆಹೆರ್ತಣ ಕೂೆಡತತಿುಲಿ. ಇೆಂತ್ಹ ಪರಿಸಿಥತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ರ್ನಡಿನ, ಈ ದೆೋಶದ್ ರೈೆತ್ ಇದನುರೆ್. 
ಆತ್ನ ದ್ತಃಖ್ ದ್ತಮನಾನಗಳನತೆ ಪರಿಹರಿಸತವೆಂತ್ಹ ಕೆಲಸವನತೆ ರೈೆತ್ನ ಮಗರ್ನಗಿರತವ ನಮಾ 
ಕೆಂದನಯ ಸಚಿವರತ ಮನಡತತನುರೆೆಂದ್ತ ರ್ನನತ ತಿಳಿದ್ತಕೂೆೆಂಡಿದುೆ, ಆದ್ರೆ, ಅದ್ತ ಸತಳನಳಯಿತ್ತ. 
ಮನನಾ ಆಯನೂರತ ಮೆಂರ್ತರ್ನಥ್ನವರತ ಮನತ್ರ್ನಡತತನು, ರೋೆರನ ಬಗೆೆ ಪರಸನುಪ ಮನಡಿದ್ುರತ. 
ಕೆೋೆಂದ್ರ ಸಕನಾರ ರೋೆರನ ಕನಯಿದೆಯನತೆ ಜನರಿಗ ೆತ್ೆಂದಿದೆ.  
 ಉಪ ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಾ ಮರಿತಿಬೆಬೋಗೌಡರೆೋ, ವಿಧೆಯಕದ್ಲ್ಲಿರತವ ಅೆಂಶಗಳ ಮೋಲೆ 
ಮನತ್ರ್ನಡಿ. ಬೋೆರ ೆ ಸದ್ಸಾರತ ಮನತ್ರ್ನಡಿರತವುದ್ರೆ್ೆೋ ಪತನಃ ಉಲೆಿೋಖ್ ಮನಡತವೆಂತ್ಹ 
ಅವಶಾಕತೆಯಿಲಿ. ವಿಧೆೋಯಕಕೆಕ ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಟ ಬೆೋರ ೆ ಅೆಂಶಗಳಿದ್ುರ ೆ ಮನತ್ರ್ನಡಿ. ಅದ್ನತೆ ಬಿಟತಟ 
ಮನನಾ ಆಯನೂರತ ಮೆಂರ್ತರ್ನಥ್ರವರತ ಮನತ್ರ್ನಡಿರತವುದ್ನತೆ, ಮನನಾ ತಿಪಪೆೋಸನಾಮಿಯವರತ 
ಮನತ್ರ್ನಡಿರತವುದ್ನತೆ ಉಲೆಿೋಖ್ ಮನಡತತನು, ಸಮಯವನತೆ ಹನಳು ಮನಡತವುದ್ತ ಬೆೋಡ. 
ಪನಯಿೆಂಟ್ಗೆ ಬನೆ. 
 ಶ್ರೋ ಮರಿತಿಬೆಬೋಗೌಡ:- ಸರ್ನಾನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ರ್ನನತ ರೈೆತ್ರ ಸೆಂಕಷಟಗಳ ಬಗೆೆ 
ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದೆುೋರ್.ೆ ಕೆಂದನಯ ಇಲನಖ ೆಎನತೆವುದ್ತ ಸನಮನನಾ ಬಡ ರೈೆತ್ನ ಇಲನಖಯೆನಗಿದೆ. ಈ 
ವಿಧೆೋಯಕ ಬಡ ರೈೆತ್ನಗೆ ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಿಟದೆ. ಈ ವಿಧೆೋಯಕದ್ಲ್ಲಿರತವ ಅೆಂಶಗಳನತೆ ಜನರಿಗ ೆತ್ೆಂದ್ರೆ, 
ಬಡ ರೈೆತ್ರತ ಭ್ೂಮಿಯನತೆ ಕಳೆದ್ತಕೊೆಂಡತ ಭಿಕನರಿಗಳನಗತತನುರೆ ಎನತೆವ ಅೆಂಶವನತೆ ರ್ನನತ 
ಸಕನಾರಕೆಕ ಮನದ್ಟತಟ ಮನಡತತಿುದೆುೋರ್.ೆ ಈ ಕನಯಿದ ೆ ಶ್ರೋಮೆಂತ್ರ ಪರವನಗಿದೆ ಮತ್ತು 
ಅಧಿಕನರಿಗಳನತೆ ಇನೆಷತಟ ಭ್ರಷಟರರ್ನೆಗಿ ಮನಡತತಿುದೆ. ಉದನಹರಣೆಗ ೆ ಹೆೋಳಬೆೋಕನದ್ರೆ, ಮನನಾ 
ರನಮಕೃಷಣ ಹೆಗಡೆಯವರತ ಮತಖ್ಾಮೆಂತಿರಗಳನಗಿದ್ು ಕನಲದ್ಲ್ಲಿ ರನರ್ಾದ್ಲ್ಲಿ ಮಟಟಮದ್ಲ ಬನರಿಗ ೆ
ಒೆಂದ್ತ ಸತತೂೆುೋಲೆಯನತೆ ಹೊರಡಿಸಿದ್ುರತ.”ಯನವುದೆೋ ಅಜಿಾ ಬೆಂದ್ರೂ ಒೆಂದ್ತ ವನರದೊಳಗನಗಿ 
ಅದ್ರ ಸನಧಕಬನಧಕಗಳ ಬಗೆೆ ಮನಹಿತಿಯನತೆ ಕೊಡದೋೆ ಹೂೆೋದ್ರೋೆ ನಮಾನತೆ ಶ್ಕ್ಷೆಗ ೆ
ಗತರಿಪಡಿಸಲನಗತತ್ುದೆ”್ಎೆಂದ್ತ ಹೆೋಳಿದ್ುರತ. ಈ ರ್ನಡಿನಲ್ಲಿ ಇೆಂತ್ಹದ್ತು ಯನವುದನದ್ರತ ನಡದೆಿದೆಯ್ದೋ? 
ಇತಿುೋಚಿನ ಸಕನಾರಗಳು “ಸಕನಲ”್ಎನತೆವುದ್ನತೆ ಜನರಿಗೆ ತ್ೆಂದಿವ.ೆ್“ಸಕನಲ”ದ್ಲ್ಲಿ ಇಷತಟ ದಿನದೊಳಗೆ 
ಆ ಕೆಲಸವನಗಬೆೋಕತ ಎೆಂದ್ತ ಇದೆ.್ “ಸಕನಲ”್ಜನರಿಗೆ ಬೆಂದ್ ಮೋಲೆಯೂ ರೈೆತ್ರಿಗನಗಲ್ಲೋ ಅಥವನ 
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ಬಡವರಿಗನಗಲ್ಲೋ ನದಿಾಷಟ ಅವಧಿಯಳಗೆ ಅವರ ಅಜಿಾಗಳಿಗೆ ಪರಿಹನರ ಸಿಗತತಿುಲಿ. ಕೆಂದನಯ 
ಇಲನಖಯೆಲ್ಲಿ ರ್ನವು ಬಿರಟಿೋಷರ ಕನಲದ್ ದನಖ್ಲೆಗಳನತೆ ಇಟತಟಕೂೆೆಂಡಿದುೆೋವೆ. ಅವುಗಳನತೆ ಹತಡತಕಿ 
ತೆಗೆದ್ತ ಸರಿಪಡಿಸತವುದ್ಕೆಕ ಬಹಳಷತಟ ಸಮಯ ಬೆೋಕನಗತತ್ುದೆ. ಸಕನಾರ ಇೆಂತ್ಹ ಆತ್ತರದ್ 
ನಧನಾರಗಳನತೆ ಮನಡಿದ್ರ,ೆ ದ್ಗನೆಕೊೋರರಿಗೆ ಅನತಕೂಲ ಮನಡಿಕೂೆಟಟೆಂತೆ ಆಗತತ್ುದೆ ಎನತೆವುದ್ತ 
ನನೆ ಭನವರೆ್ಯನಗಿದೆ. ಈ ವಿಧೆೋಯಕ ಬಡ ರೈೆತ್ರನತೆ ಕಿತ್ತು ತಿನತೆವೆಂತ್ಹ ವಿಧೆೋಯಕವನಗಿದ;ೆ 
ಹರ್ವೆಂತ್ರನತೆ ಇನೂೆ ಕತಬೆೋರರರ್ನೆಗಿ ಮನಡತವೆಂತ್ಹ ವಿಧೋೆಯಕವನಗಿದ.ೆ ಅಧಿಕನರಿಗಳನತೆ 
ಇನೆಷತಟ ಭ್ರಷಟರರ್ನೆಗಿ ಮನಡತವೆಂತ್ಹ ವಿಧೋೆಯಕವನಗಿದ.ೆ ಆದ್ುರಿೆಂದ್ ಈ ವಿಧೆೋಯಕಕೆಕ ನನೆ ಒಪಿಪಗೆ 
ಇಲಿವೆೆಂದ್ತ ಹೆೋಳುತನು, ನನೆ ಮನತ್ತಗಳನತೆ ಮತಕನುಯಗೊಳಿಸತತಿುದೆುೋರ್ೆ.  
 ಶ್ರೋ ಟಿ.ಎ.ಶರವರ್(ವಿಧನನಸಭೆಯಿೆಂದ್ ಚತರ್ನಯಿತ್ರನದ್ವರತ):- ಸರ್ನಾನಾ 
ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಈ ಸಕನಾರ ಕರ್ನಾಟಕ ಭ್ೂ ಕೆಂದನಯ ತಿದ್ತುಪಡಿ ವಿಧೋೆಯಕವನತೆ ತ್ೆಂದಿದ.ೆ 
ಮನನಾ ಮರಿತಿಬೆಬೋಗೌಡರತ ಹೆೋಳಿರತವುದ್ರೆ್ೆೋ ರ್ನನತ ಹೋೆಳಬೆೋಕೆೆಂದ್ತ ಇದುೆ. 
 ಉಪ ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಬೆೋರಯೆವರತ ಮನತ್ರ್ನಡಿರತವುದ್ರೆ್ೆೋ ಪತರ್ನರನವತ್ಾರೆ್ 
ಮನಡತವುದ್ತ ಬೆೋಡ.  
 ಶ್ರೋ ಟಿ.ಎ.ಶರವರ್:- ಸರ್ನಾನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಮನನಾ ಆರ್.ಅಶೆ್ೋಕ್ರವರತ ಕೆಂದನಯ 
ಸಚಿವರನದ್ ಮೋಲೆ, ಕೆಂದನಯ ಇಲನಖಯೆಲ್ಲಿ ಬಹಳಷತಟ ಸತಧನರಣೆಗಳನತೆ ತ್ೆಂದಿದನುರೆ. ಅದ್ರ ಬಗೆೆ 
ಎರಡತ ಮನತಿಲಿ. ಗನರಮ ವನಸುವಾ ಮತ್ತು ಬೋೆರೆಬೋೆರೆ ಕನಯಾಕರಮಗಳನತೆ ಜನರಿಗ ೆ ತ್ೆಂದಿದನುರೆ. 
ಇಲ್ಲಿರತವೆಂತ್ಹ ಪರಶೆೆ ಏರೆ್ೆಂದ್ರೆ, ಉದನಹರಣೆಗ ೆಸವೆಾ ನೆಂಬರ್ 15ರಲ್ಲಿ 5 ಎಕರ ೆರ್ಮಿೋನತ ಇದ್ುರ,ೆ 
ನನೆ ಭನಗಕೆಕ 2 ಎಕರ ೆ ರ್ಮಿೋನತ ಬೆಂದಿರತತ್ುದೆ. ರ್ನನತ ಅದ್ನತೆ ಭ್ೂ ಪರಿವತ್ಾರ್ೆ 
ಮನಡಿಸಿಕೂೆಳುಳತೆುೋರೆ್. ಈ ಭ್ೂ ಪರಿವತ್ಾರ್ೆ ಎನತೆವುದ್ತ ಏಳು ದಿನಗಳೂೆಳಗನಗಿ ಅಥವನ ಒೆಂದ್ತ 
ತಿೆಂಗಳೊಳಗನಗಿ ತ್ನೆೆಂದ್ ತನರೆ್ೋ ಜಿಲನಿಧಿಕನರಿಗಳ ಬಳಿ ಹೊೋಗದೆೋ, ಆನ್್ಲೆೈನ್್ನಲ್ಲಿ ಇ-ಸಹಿ 
ಮೂಲಕ ಆಗತತ್ುದ ೆ ಎನತೆವ ಮನತ್ನತೆ ಮನನಾ ಸಚಿವರತ ಹೆೋಳಿದನುರ.ೆ ಅದ್ರ ಮತೆಂದ್ತವರೆದ್ 
ಭನಗವನಗಿ ಸವೆಾ ಇಲನಖಯೆವರಿಗ ೆ ಸಕೆ್ಷನ್್ 11(ಎ) ಪರಕನರ ಸಕೆಚ್ಗೆ ಬರತತ್ುದೆ. ಎಷತಟ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 
ಅವರತ ಸಕೆಚ್ ಮನಡಿಕೂೆಡತತನುರ?ೆ ಕೆಂದನಯ ಇಲನಖಯೆವರತ ಭ್ೂ ಪರಿವತ್ಾರೆ್ಯನತೆ 
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ಮನಡಿಕೊಟಟರೂ ಸಹ ಕಲೆಸವನಗತವುದಿಲಿ. ಜನಯಿೆಂಟ್ ಲನಾೆಂಡ್್ಗೆ ರವೆಿನೂಾ ಸಕೆಚ್ ಬೆೋಕೋೆ 
ಬೆೋಕನಗತತ್ುದೆ. ಸಕೆಚ್ ಆಗದೋೆ ಹೂೆೋದ್ರ ೆ ರಿಜಿಸಾೆೋಷನ್್ ಆಗತವುದಿಲಿ. ಇದ್ರ ಬಗೆೆ ಏನತ 
ಸತಧನರಣೆಗಳನತೆ ತ್ರಲನಗತತ್ುದೆ ಎನತೆವುದ್ರ ಬಗೆೆ ಮನನಾ ಸಚಿವರತ ಬೆಳಕತ ಚೆಲಿಬೆೋಕನಗಿದೆ.  
 ಸರ್ನಾನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ವಿಧೆೋಯಕದ್ ಪತಟ ಸೆಂಖೆಾ:೦೩ರಲ್ಲಿ “……ಒೆಂದ್ತ ಸನವಿರ 
ರೂಪನಯಿಗಳಿಗ ೆಬದ್ಲನಗಿ ಒೆಂದ್ತ ಲಕ್ಷ ರೂಪನಯಿಗಳು ಎನತೆವ ಪದ್ಗಳನತೆ ಪರತಿರೂಪಿಸತವುದ್ತ”್
ಎೆಂದ್ತ ಇದೆ. 
 ಶ್ರೋ ಆರ್.ಅಶೆ್ೋಕ್:- ಸರ್ನಾನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಒೆಂದ್ತ ಸನವಿರ ರೂಪನಯಿಗಳ ದ್ೆಂಡಕೆಕ 
ಬದ್ಲನಗಿ ಒೆಂದ್ತ ಲಕ್ಷ ರೂಪನಯಿಗಳ ದ್ೆಂಡವನತೆ ವಿಧಿಸಲನಗಿದ.ೆ 
 ಶ್ರೋ ಟಿ.ಎ.ಶರವರ್:- ಸರ್ನಾನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಒೆಂದ್ತ ಸನವಿರಕಕೆ ಬದ್ಲನಗಿ ಒೆಂದ್ತ ಲಕ್ಷ 
ರೂಪನಯಿಗಳ ದ್ೆಂಡ ವಿಧಿಸಿರತವುದ್ತ ಎಷಟರ ಮಟಿಟಗ ೆಸರಿ? ಅೆಂದ್ರೆ, 25 ರೂಪನಯಿಗಳಿಗೆ 2500 
ರೂಪನಯಿಗಳೆೆಂದ್ತ ಹೆೋಳಿದನುರ.ೆ ಬಫರ್ ಝೋನ್್ಗೆ ಸಕನಾರ ಅನತಮತಿಯನತೆ ನೋಡಬನರದ್ತ 
ಎನತೆವುದ್ತ ನನೆ ಸಲಹೆಯನಗಿದೆ. 

(ಈ ಹೆಂತ್ದ್ಲ್ಲಿ ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರತ ಪಿೋಠವನತೆ ಅಲೆಂಕರಿಸಿದ್ರತ) 
 ಶ್ರೋ ಆರ್.ಅಶೆ್ೋಕ್:- ಸರ್ನಾನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಫರ್ ಝೋನ್್ ಎನತೆವ 
ಪರಶೆೆಯ್ದೋ ಉದ್ಭವವನಗತವುದಿಲಿ.  
 ಶ್ರೋ ಟಿ.ಎ.ಶರವರ್:- ಸರ್ನಾನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಭ್ೂ ಪರಿವತ್ಾರ್ೆಯನದ್ ಮೋಲೆ ಇದ್ತ 
ಗನರಮ ಪೆಂಚನಯಿತಿಯ ವನಾಪಿುಗೆ ಹೂೆೋಗತತ್ುದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಯನವುದೆೋ ರಿೋತಿಯ ಸೆಂಪನೂಾಲಗಳೆೋ 
ಇರತವುದಿಲಿ. ಯನವ ಜನಗ ಟಿ.ಎೆಂ.ಸಿ., ಸಿ.ಎೆಂ.ಸಿ., ನಗರಪನಲ್ಲಕಯೆ ವನಾಪಿುಗೆ ಬರತವುದಿಲಿ, 
ಇೆಂತ್ಹವುಗಳನತೆ ಗನರಮ ಪೆಂಚನಯಿತಿಗಳಿಗ ೆ ವಹಿಸಿಕೂೆಟಟರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಪನಿನ್್ಗೆ ಅನತಮೋದ್ರ್ ೆ
ಪಡದೆ್ತಕೂೆಳುಳವುದ್ತ ಮತೂೆುೆಂದ್ತ ಮಗದೂೆೆಂದ್ತ ಮನಡಿಕೊಡತವುದ್ಕೆಕ ಅವರಲ್ಲಿ ಸೆಂಪನೂಾಲಗಳ 
ಕೊರತೆ ಇದೆ. ಏರ್ನದ್ರತ ಕೆೋಳಿದ್ರ,ೆ ಸವಾರ್ ಡೌನ್್ ಅಥವನ ಸಿಸಟೆಂ ವಕ್ಾ ಆಗತತಿುಲಿವೆೆಂದ್ತ ಹೆೋಳಿ 
ತಿೆಂಗಳನನತಗಟಟಲ ೆ ಅಲಿ, ವಷನಾನತಗಟಟಲ ೆ ಅಲೆದನಡಿಸತತನುರೆ. ಆದ್ರೂ ಏನತ ಕೆಲಸವನಗತವುದಿಲಿ. 
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ಇದ್ರ ಬಗೆೆಯೂ ಮನನಾ ಕೆಂದನಯ ಸಚಿವರತ ಗಮನಹರಿಸಬೆೋಕನಗಿದೆ ಎನತೆವ ಸಲಹೆಗಳನತೆ 
ನೋಡತವುದ್ಕೆಕ ಬಯಸತತಿುದೆುೋರ್ೆ.  
 ಶ್ರೋ ಕೆೋಶವ ಪರಸನದ್್ ಎಸ್(ವಿಧನನಸಭೆಯಿೆಂದ್ ಚತರ್ನಯಿತ್ರನದ್ವರತ):_ ಸರ್ನಾನಾ 
ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಭ್ೂಕೆಂದನಯ ಎರಡರೆ್ಯ ತಿದ್ತುಪಡಿ ವಿಧೋೆಯಕ 2022 ಅನತೆ 
ರ್ನನತ ಅನತಮೋದಿಸತತಿುದೆುೋರ್ೆ. ಈ ವಿಧೆೋಯಕದ್ಲ್ಲಿ ತ್ೆಂದಿರತವೆಂತ್ಹ ಅೆಂಶಗಳನತೆ ಹೆಚತಿ ಪರಚನರ 
ಮನಡಬೋೆಕೆನತೆವುದ್ತ ನನೆ ಸಲಹೆಯನಗಿದೆ. ಏರೆ್ೋನತ ನಯಮಗಳನತೆ ಸರಳಿೋಕರರ್ಗೊಳಿಸಲನಗಿದೆ 
ಎನತೆವುದ್ತ ಸನವಾರ್ನಕರಿಗೆ ತಿಳಿಯಬೋೆಕನಗಿದ.ೆ ಅವರಿಗೋೆರ್ನದ್ರತ ಕನನೂನನ ಬೆೆಂಬಲ ಬೆೋಕನದ್ರೆ, 
ಅದ್ನತೆ ಸಕನಾರದಿೆಂದ್ ಉಚಿತ್ವನಗಿ ದೊರಕಿಸಿಕೂೆಡತವೆಂತ್ಹ ವಾವಸೆಥಯನತೆ ಮನಡಬೋೆಕನಗತತ್ುದೆ. 
ಎಷತಟ ಅಜಿಾಗಳು ಬೆಂದಿವ;ೆ ಎಷತಟ ವಿಲೋೆವನರಿಯನಗಿವೆ ಎನತೆವುದ್ನತೆ ತಿಳಿದ್ತಕೊಳುಳವುದ್ಕೆಕ ಒೆಂದ್ತ 
ಪೊಟಾಲ್ ಬೆೋಕನಗತತ್ುದೆ. ಅದ್ತ ಪಬಿಿಕ್ ಡೂೆಮೈನ್್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ತು ಎಲಿರೂ ತಿಳಿದ್ತಕೂೆಳುಳವೆಂತನಗಬೋೆಕತ 
ಎನತೆವ ಸಲಹೆಗಳನತೆ ನೋಡತತನು, ಸದ್ರಿ ವಿಧೆೋಯಕಕೆಕ ನನೆ ಬೆೆಂಬಲವನತೆ ವಾಕುಪಡಿಸತತಿುದೆುೋರ್ೆ.  
 
                 (ಮತೆಂದ್ತವರಿದಿದೆ) 
(1179)  26.12.2022  5.20  ಪಿಕೆ:ಎೆಂಡಿ 

 ಶ್ರೋ ಆರ್.ಅಶೆ್ೋಕ್ (ಕೆಂದನಯ ಸಚಿವರತ):- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಮನನಾ ವಿರೂೆೋಧ 
ಪಕ್ಷದ್ ರ್ನಯಕರತ ಮತ್ತು ಇತ್ರ ಸದ್ಸಾರತ ಒಳೆಳಯ ಸಲಹೆಗಳನತೆ ಕೊಟಿಟದನುರೆ; ಅದ್ನತೆ ರ್ನನತ 
ಸನಾಗತ್ ಮನಡತತುೆೋರೆ್.  ಆದ್ರೆ, ನನಗ ೆಈಗ ತ್ಲೆ ಕೆರೆದ್ತಕೊಳಳಬೋೆಕತ ಎನತೆವ ಹನಗೆ ಆಗಿಬಿಟಿಟದ.ೆ  
ವಿಧನನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮನತ್ರ್ನಡಿದ್ವರತ ೮ ರ್ನ.   ಆ ೮ ರ್ನರೂ ಕನೆಂಗೆರಸ್ ಪಕ್ಷದ್ವರತ.  ಅವರೆಲಿರೂ 
ಈ ವಿಧೆೋಯಕವನತೆ ಸನಾಗತ್ ಮನಡಿದ್ರತ.  ಹಿೆಂದಯೊ ಈ ವಿಧೆೋಯಕವನತೆ ತ್ರಲನಗಿತ್ತು; ಬಹತಶಃ 
ಮನನಾ ಹರಿಪರಸನದ್್ರವರಿಗೆ ಗೊತಿುಲಿ ಎೆಂದ್ತ ಭನವಿಸತತೆುೋರೆ್.  Deemed ಎನತೆವ ಪದ್ವನತೆ 
ತ್ೆಂದ್ವರೆೋ ಕನೆಂಗೆರಸ್ನವರತ.  ಒೆಂದ್ತ ಜನಗವನತೆ ಪರಿವತ್ಾರೆ್ ಮನಡತವುದ್ಕೆಕ ಹಿೆಂದ ೆ
ವಷನಾನತಗಟಟಲ ೆಆಗತತಿುತ್ತು. ಅದ್ನತೆ ೧೨೦ ದಿನಕೆಕ ಇಳಿಸಿದ್ವರೂ ಇವರೋೆ; online conversion 
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ತ್ೆಂದ್ವರೂ ಇವರೋೆ.  ಆದ್ರ ೆಈಗ  ಇದ್ತ ಸರಿಯಿಲಿ ಎೆಂದ್ತ ಹೋೆಳುತಿುದನುರೆ.  ಆ ವಿಷಯವನತೆ 
ಅಮೋಲೆ ಮನತ್ರ್ನಡೊೋರ್.  ನಮಾ ಇತ್ರ ಸದ್ಸಾರತ ಮನತ್ರ್ನಡತತನು ವಿಧೆೋಯಕಕೆಕ 
ಸೆಂಬೆಂಧಪಡದೆೋ ಇರತವೆಂತ್ಹ ವಿಚನರಗಳನೂೆ ಸಹ ಹೆೋಳಿದ್ರತ.  RERA (Real Estate 
Regulatory Authority) ಗೂ ಈ ವಿಧೆೋಯಕಕೂಕ ಸೆಂಬೆಂಧ ಇಲಿ. 

 ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕ.ೆ ಹರಿಪರಸನದ್್:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಹಿೆಂದ ೆಈ ಅೆಂಶಗಳಿಗೆ ಕನೆಂಗೆರಸ್ 
ಪಕ್ಷದ್ವರತ ಬೆೆಂಬಲ ಕೂೆಟಟರತ ಎನತೆವ ಮನತ್ನತೆ ಹೆೋಳಿದ್ರತ.  ರವೆಿನೂಾ ಡಿಪನಟ್ಾಮೆಂಟ್ 
ಸೋೆರಿದ್ೆಂತ ೆ ಕೆಲವು ಡಿಪನಟ್ಾಮೆಂಟ್ಗಳಿಗ ೆಎಲನಿ ಪಕ್ಷದ್ ಸಕನಾರಗಳು ಬೆೆಂಬಲ ಕೊಡತತಿುರತತ್ುವೆ.  
ರ್ನನತ ನನೆ ಅನಸಿಕೆಗಳನತೆ ಹೆೋಳಿದೆ.  ಹಿೆಂದ ೆತ್ೆಂದಿದ್ು ಅೆಂಶಗಳ ಬಗೆೆ ಏನತ ಹೆೋಳಿದ್ುರೂೆೋ ಅದ್ರೆ್ೆೋ 
ರ್ನನತ ಇಲ್ಲಿ ಹೆೋಳಬೆೋಕತ ಎೆಂದಿಲಿ.  ರ್ನನತ ಭಿನೆವನಗಿ ಹೆೋಳಬೆೋಕನದ್ತದ್ನತೆ ಹೆೋಳಿದೆುೋರ್ೆ. 

 ಶ್ರೋ ಆರ್.ಅಶೆ್ೋಕ್:- ರ್ನನತ ಅದ್ನತೆ ಸನಾಗತ್ ಮನಡತತೆುೋರ್ ೆಎನತೆವ ಮನತ್ನತೆ ಹೆೋಳಿದೆ. 
ಯನವನಗಲೂ ಭಿರ್ನೆಭಿಪನರಯಗಳು ಇರಬೋೆಕತ, ಅಭಿಪನರಯ ಭೆೋದ್ ಇದನುಗಲೋೆ ಒಳೆಳಯ ವಿಚನರಗಳು 
ಬರತತ್ುವೆ.   

 ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕೆ. ಹರಿಪರಸನದ್್:- ರ್ನನತ ತನೆಂತಿರಕವನಗಿ ಇದ್ಕೆಕ ಬೆೆಂಬಲ ಕೊಡತತುೆೋರೆ್; 
ರ್ನಸನಮನನಾರ ವಿಚನರ ಬೆಂದನಗ ಇದ್ಕೆಕ ವಿರೂೆೋಧ ಮನಡಬೋೆಕನಗತತ್ುದೆ ಎೆಂದ್ತ ಹೆೋಳಿದೆುೋರ್.ೆ   

 ಶ್ರೋ ಆರ್.ಅಶೆ್ೋಕ್:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ರನರ್ಕನಲತವ,ೆ ಸಕನಾರಿ ರ್ಮಿೋನತ, 
ಕೆರೆಗಳು, ರಸೆುಗಳು, ಬಫರ್ ಜೊೋನ್್ ಇವುಗಳಿಗ ೆ ಇದ್ತ ಅನಾಯವನಗತವುದೆೋ ಇಲಿ.  ಬಫರ್ 
ಜೊೋನ್್ಗೆ ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಟೆಂತೆ NGT (National Green Tribunal) order ಆಗಿದ.ೆ ಹಿೆಂದಿನ 
ಸಕನಾರಗಳು, ಬಫರ್ ಜೊೋನ್್ ಕೆರೆಗ ೆಎಷಿಟರಬೆೋಕತ, ರನರ್ಕನಲತವೆಗ ೆಎಷಿಟರಬೆೋಕತ ಎೆಂಬತದ್ನತೆ ಫ್ಕಸ್ 
ಮನಡಿತ್ತು.  ರ್ನನತ ಮನನಾ ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷದ್ ರ್ನಯಕರಿಗ ೆಹೆೋಳುವುದೋೆರ್ೆೆಂದ್ರೆ, ಇದ್ನತೆ ಒೆಂದೋೆ 
ದ್ೃಷಿಟಕೂೆೋನದ್ಲ್ಲಿ ರೆ್ೂೋಡತವುದ್ಕೆಕ ಹೂೆೋಗಬೋೆಡಿ.  ಇರ್ೂೆೆೆಂದ್ತ ದ್ೃಷಿಟಯಿೆಂದ್ಲೂ ರೆ್ೂೋಡಬೋೆಕತ.  
ಕೆಲವು ರೈೆತ್ರತ ತ್ಮಾ ರ್ಮಿೋನತಗಳಲ್ಲಿ ಮರ್ೆಗಳನತೆ ಕಟಿಟಕೊೆಂಡಿರತತನುರೆ. ಅವರಿಗೆ ಲೊೋನ್್ 
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ಸಿಗತವುದಿಲಿ, ಕರೆೆಂಟ್ ಪಡದೆ್ತಕೊಳಳಬೋೆಕನದ್ರೂ ಅಲೆಯಬೆೋಕನಗತತ್ುದೆ.  ರ್ನವು ದನರಿಯತದ್ುಕೂಕ 
ಹೊೋಗತತಿುದ್ುರ ೆ ಎಷತಟ ಲಕ್ಷ ರವೆಿನೂಾ ಸೈೆಟ್ಗಳು ಇವ ೆ ಎನತೆವುದ್ತ ಗೂೆತನುಗತತ್ುದೆ, ಅದ್ನತೆ ಲೆಕಕ 
ಹನಕತವುದ್ಕೂಕ ಆಗತವುದಿಲಿ. 10-15 ಅಡಿ ರಸೆುಗಳು ಇದ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಒೆಂದ್ತ ಲನರಿ ಹೊೋಗತವುದ್ಕೆಕ 
ಆಗತವುದಿಲಿ.  ಹಿೆಂದ ೆconversion ಗೊೋಸಕರ ೬ ತಿೆಂಗಳು ಅಲೆಯಬೆೋಕನಗತತಿುತ್ತು.  ೬ ತಿೆಂಗಳು 
ಏಕೆ ಅಲೆಯಬೆೋಕತ?  ಹಿೆಂದ ೆರೈೆತ್ ರ್ಮಿೋನತ ತೆಗೆದ್ತಕೊಳುಳತಿುದ್ು, ರಸೆು ಮನಡತತಿುದ್ು, ನೆಂತ್ರ ಮನರನಟ 
ಮನಡಿಬಿಡತತಿುದ್ು.  ಇದ್ರಿೆಂದ್ ಸಕನಾರಕೆಕ ನಯನ ಪೆೈಸನ ಬರತತಿುರಲ್ಲಲಿ.  ಆದ್ರೆ ರ್ನವು ರಸೆು, ನೋರತ 
ಈ ರಿೋತಿ ಎಲನಿ ಸೌಲಭ್ಾಗಳನತೆ ಕೊಟಿಟದೆುೋವೆ.  ಆದ್ರ ೆಸಕನಾರಕೆಕ ಒೆಂದ್ತ ನಯನ ಪೆೈಸ ೆಕಟತಟತಿುಲಿ.  
ಕನಷಿ ಭ್ೂಪರಿವತ್ಾರ್ೆಯನದ್ರೆ, conversion order ನಲೆಿೋ  ರ್ನವು, ಇೆಂತಿಷತಟ ಜನಗವನತೆ ರಸೆುಗೆ 
ಬಿಡಲೆೋಬೆೋಕತ; ಪನಕ್ಾಗೆ ಜನಗ ಬಿಡಬೆೋಕತ, ಇವೆಲಿವನತೆ ಸಕನಾರದ್ ವಶಕೆಕ ಕೊಡಬೋೆಕತ ಎೆಂದ್ತ 
ಹೆೋಳುತುೆೋವೆ.  ಇವತ್ತು ಲಕ್ಷನೆಂತ್ರ ಕೆೋಸ್ಗಳು ಕೊೋಟ್ಾನಲ್ಲಿವೆ.  ರವೆಿನೂಾ ಸೈೆಟ್ ಮನಡಿ ಮನರನಟ 
ಮನಡಿರತತನುರ.ೆ   ಒಬಬ ಹಳೆಯ ಓನರ್ ರಸೆುಯ ಮಧೆಾ ಕನೆಂಪೌೆಂಡ್್ ಹನಕತತನುರ್;ೆ ಮರ್ ೆ
ಕಟಿಟರತತನುರ್;ೆ ಇದ್ತ ನನೆದ್ತ ಎೆಂದ್ತ ಹೆೋಳುತನುರೆ್.  ಏಕೆ?  ಏಕೆೆಂದ್ರೆ ಇವತಿುಗೂ ಆ ಜನಗ 
ಪಹಣಿಯಲ್ಲಿ ರವೆಿನೂಾ ಎೆಂದೋೆ ಇದೆ.  ಭ್ೂಪರಿವತ್ಾರೆ್ ಆಗಿದ್ುರ,ೆ ಅದ್ರ ಆದೆೋಶದ್ ರಿೋತನಾ 
ರಸೆುಗಳೆಲಿವೂ ಸಕನಾರದ್ ವಶಕೆಕ ಬೆಂದ್ತಬಿಡತತ್ುದೆ.   ಆದ್ರೆ ಈಗಿನ ಸೆಂದ್ಭ್ಾದ್ಲ್ಲಿ ನಮಗ ೆರೈೆಟಸ್ 
ಇಲಿ.  ರ್ನವು ಕೂೆೋಟ್ಾಗಳಿಗೆ ಹೂೆೋಗಿ ಉತ್ುರ ಕೂೆಡತವುದ್ಕೆಕ ಆಗತತಿುಲಿ.  ರವೆಿನೂಾ ಜನಗಗಳೆಲಿ 
ಆತ್ನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿಯ್ದೋ ಇರತತ್ುದೆ.  ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಎಷತಟ ಕೆೈಗನರಿಕೆಗಳು ಬರತವುದ್ಕೆಕ 
ಸನಧಾವಿದ?ೆ  ವಷಾಕೆಕ ೧೦-೨೦ ಕೆೈಗನರಿಕೆಗಳು ಬರಬಹತದೆೋ?  

 ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಈ ತಿದ್ತುಪಡಿ ವಿಧೆೋಯಕದಿೆಂದ್ ಬಡವರಿಗೂ 
ಸಹನಯವನಗತತ್ುದೆ.  ಹಿೆಂದೆ ಕೊೋಳಿ ಸನಕನಣಿಕೆಗ ೆಭ್ೂಪರಿತ್ಾರ್ೆ ಮನಡಬೋೆಕತ ಎನತೆವ ನಯಮ 
ಇತ್ತು.  ಈಗ ರ್ನನತ ಅದ್ನತೆ ತೆಗೆದ್ತಹನಕಿದುೆೋರೆ್.  ದ್ಲ್ಲತ್ರಿಗ ೆರ್ನವು ರ್ಮಿೋನತ ಕೊಟ್ನಟಗ ಅದ್ಕೆಕ 
PTCL (Prohibition of Transfer of Certain Lands) ಬರತತ್ುದೆ.  ಆ ದ್ಲ್ಲತ್ ತ್ನೆ 
ರ್ನಾದ್ಲ್ಲಿ ಮರ್ ೆ ಕಟತಟವುದ್ಕನಕಗತವುದಿಲಿ.  ಮರ್ ೆ ಕಟಟಬೆೋಕತ ಎೆಂದ್ರೆ, ಕೆಂದನಯ ಸಚಿವರಿಗೆ ಅಜಿಾ 
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ಬರಬೆೋಕತ,  ಆ ಅಜಿಾ ಬರಬೆೋಕನದ್ರೆ ೨ ವಷಾಬೆೋಕನಗತತ್ುದೆ.  ಅದ್ಕೆಕ ಕೆಂದನಯ ಸಚಿವರತ 
ಅನತಮತಿ ಕೂೆಡಬೋೆಕನಗತತ್ುದೆ.  ಒಬಬ ದ್ಲ್ಲತ್ ತ್ನೆ 10-20 ಅಡಿ ಮರ್ೆಯನತೆ ಕಟಟಲತ ಲೊೋನ್್ 
ತೆಗೆಯಬೆೋಕತ ಎೆಂದ್ರೆ, ಅದ್ರ ಪರಿವತ್ಾರೆ್ಗ ೆಕೆಂದನಯ ಸಚಿವರ ಅನತಮತಿ ಪಡಯೆಬೆೋಕನಗತತ್ುದೆ.  
ಈಗ ಅದ್ನತೆ ತೆಗೆದ್ತ ಹನಕಿದೆುೋರ್ೆ.  ಆದ್ರೆ ಆತ್ ಮನರತವ ಹನಗಿಲಿ.  ಆತ್ ಮರ್ ೆಕಟಿಟಕೊೆಂಡ ಮೋಲೆ 
ಅದ್ನತೆ ಮನರನಟ ಮನಡತವ ಅಧಿಕನರ ಆತ್ನಗ ೆಕೊಟಿಟಲಿ.  ಅಲೂಿ PTCL Act ಪರಕನರ restrict 
ಮನಡಿದೆುೋವ.ೆ  ಮರ್ೆಗೊೋಸಕರ ಲೊೋನ್್ ತೆಗೆದ್ತಕೊಳಳಬಹತದ್ತ; ಸನಲ ತೆಗೆದ್ತಕೊಳಳಬಹತದ್ತ.  ಮರ್ ೆ
ಕಟಿಟಕೊೆಂಡತ ಅವರ ಕತಟತೆಂಬ ವನಸವನಗಿರಬಹತದ್ತ; ಆದ್ರೆ ಅದ್ನತೆ ಮನರನಟ ಮನಡತವುದ್ಕೆಕ 
ಆಗತವುದಿಲಿ.  ಆ ರಿೋತಿಯ ಪರಿವತ್ಾರೆ್ಯನತೆ ರ್ನನತ ತ್ೆಂದಿದುೆೋರೆ್.್್“ನಮೂರೆ್ ೫೭”ಕೆಕ ಇರ್ೂೆೆೆಂದ್ತ 
ವಷಾ ಅವಕನಶ ಮನಡಿಕೊಟಿಟದುೆೋರೆ್.  ಹಿೆಂದ ೆ ರನರ್-ಮಹನರನರ್ರತ ಇರ್ನಮ್ ಆಗಿ ಕೊಟಿಟದ್ು 
ಜನಗವನತೆ ಯನರತ ಉಳುಮ ಮನಡತತಿುದನುರೊೋ ಅದ್ಕೆಕ ಅಜಿಾ ಸಲ್ಲಿಸಲತ ೧ ವಷಾ ಅವಕನಶ 
ಕೊಟಿಟದುೆೋರೆ್. ಇೆಂತ್ಹ ಬದ್ಲನವಣೆಗಳನತೆ ರ್ನವು ತ್ೆಂದಿದೆುೋವೆ.  ಕೆಲವು ಸದ್ಸಾರತ ಮನತ್ರ್ನಡತತನು, 
ಕೆಂದನಯ ಇಲನಖಯೆಲ್ಲಿ ಲೂಟಿ ನಡಯೆತತಿುದ ೆಎೆಂದ್ತ ಹೆೋಳಿದ್ರತ.  ರ್ನನತ ಕೆಂದನಯ ಸಚಿವರ್ನಗಿ 
೩ ವಷಾವನಗಿದ.ೆ  ಮತೆಂಚೆ ಇದ್ು ಕೆಂದನಯ ಸಚಿವರ ಬಗೆೆ ಯನರೂ ಈ ರಿೋತಿ ಮನತ್ರ್ನಡಲ್ಲಲಿ 
ಹನಗೂ ಪರಿವತ್ಾರ್ೆಯನೂೆ ಮನಡಲ್ಲಲಿ.  ರ್ನನತ ಸಾಲಪ ಬದ್ಲನವಣ ೆಮನಡತತಿುದೆುೋರೆ್; ಅೆಂದ್ರೆ ರ್ನನತ 
ಮನಡತತಿುರತವುದೆಲನಿ ಸರಿ ಎೆಂದ್ತ ಹೆೋಳುತಿುಲಿ.  ಅಭಿಪನರಯಗಳಲ್ಲಿ ಭೋೆದ್ ಇರಬೋೆಕತ; ಹನಗಿದ್ುರ ೆಮನತ್ರ 
ತ್ಪತಪಗಳನತೆ ತಿದಿುಕೂೆಳುಳವುದ್ಕೆಕ ಸನಧಾವನಗತತ್ುದ.ೆ  ಇದ್ತ ಪರಜನಪರಭ್ತತ್ಾ.  ಅದ್ರ ಪರಕನರವೆೋ 
ನಡಯೆಬೆೋಕತ.  ಇಲ್ಲಿ ಯನರೂ ಶನಶಾತ್ ಅಲಿ.  ಹಿೆಂದ ೆಈಕಡ ೆಇದ್ುವರತ ಎಲಿವೂ ರ್ನರೆ್ೋ, ರ್ನರೆ್ೋ 
ಎೆಂದ್ತ ಹೆೋಳುತಿುದ್ುರತ.  ಯನರೂ ಶನಶಾತ್ವನಗಿರತವುದ್ಕೆಕ ಆಗತವುದಿಲಿ. ಹೊೋಗತವುದ್ತ; ಬರತವುದ್ತ 
ಇದೆುೋ ಇರತತ್ುದೆ. ಆದ್ರೆ, ಬದ್ಲನವಣೆಗಳನತೆ ತ್ರತವೆಂತ್ಹ ಪರಯತ್ೆಗಳನತೆ ಮನಡಬೋೆಕತ.  ಆ 
ದ್ೃಷಿಟಯಿೆಂದ್ ಮನಡಿದುೆೋರೆ್ಯ್ದೋ ಹೂೆರತ್ತ ಯನರಿಗೂೆೋ ಸನಹತಕನರರಿಗೂೆೋಸಕರ ಮನಡಿಲಿ. ಯನರತ 
ಕಳಳರಿದನುರೊೋ, ಅನಧಿಕೃತ್ ಲೆೋಔಟ್ ಮನಡಿ, ೧೦-೨೦ ಲಕ್ಷ ಸೈೆಟತಗಳನತೆ ಮನಡಿ ಲೂಟಿ 
ಹೊಡೆದ್ತಬಿಟಿಟದನುರ.ೆ  ಅವರಿಗೆ ಕಡಿವನರ್ ಹೆೋಗ ೆಹನಕಬೆೋಕತ?   
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 ಡನ|| ಕ.ೆ ಗೊೋವಿೆಂದ್ರನಜ್್:- ಆಗ Planning Authority ಯವರತ ಇೆಂಥದ್ುರ ಕಡ ೆ
ಗಮನಗರಿಸಬೆೋಕನಗತತ್ುದೆ.   

 ಶ್ರೋ ಆರ್.ಅಶೆ್ೋಕ:- ಯನರತ ಮನರತತನುರೊೋ ಆತ್ ಸಿಕಿಕಹನಕಿಕೊಳುಳವುದಿಲಿ.  ಆತ್ ಲೆೋಔಟ್ 
ಮನಡಿ, ರೈೆತ್ನ ಕೆೈಯಲೆಿೋ ಸಹಿ ಹನಕಿಸತತೆುೋರೆ್. ಸಬ್ರಿಜಿಸಟರ್ ಕಚೆೋರಿಯಲೂಿ ರೈೆತ್ನ ಕೆೈಯಿೆಂದ್ಲೋೆ 
ಸಹಿ ಹನಕಿಸತತನುರ್.ೆ  ರಿಯಲ್ ಎಸಟೆೋಟ್ ಏಜೆೆಂಟ್ ಎಲೂಿ ಬರತವುದಿಲಿ.  ಯನವುದೆೋ ಕೂೆೋಟ್ಾಗೆ 
ಹೊೋದ್ರತ ಕೊರೆ್ಗ ೆರೈೆತ್ರೆ್ೋ ಸಿಕಿಕಹನಕಿಕೊಳುಳತನುರ್ೆ.  ಈ ತ್ರಹದೆುಲಿವನೂೆ ಗಮನದ್ಲ್ಲಿಟತಟಕೂೆೆಂಡತ, 
ಭ್ೂಪರಿವತ್ಾರ್ೆ ಮನಡಿದನಗ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು restrictions ಹನಕಿರತತೆುೋವೆ.  ನೋವು ಏರೆ್ೋ 
ಮನಡಿದ್ರೂ ಅವರತ ಬಿಡತವುದಿಲಿ, ಫೆೈಲ್ ಇಟತಟಕೊೆಂಡತ ಕನಸತ ಕೆೋಳುತನುರೆ ಎನತೆವ ಮನತ್ನತೆ 
ಮನನಾ ಸದ್ಸಾರೊಬಬರತ ಹೆೋಳಿದ್ರತ.  ಆದ್ರೆ ರ್ನನತ ಅೆಂಥದುೆಲಿವನೂೆ ತೆಗೆದ್ತಹನಕಿದೆುೋರ್ೆ.  ಅವರತ 
ಕೆೋವಲ ಆರ್.ಟಿಸಿ. ಕೊಡಬೆೋಕತ, ಮೂಾಟ್ೋೆಷನ್್ ಕೂೆಡಬೋೆಕತ, 11(e) sketch and affidavit 
ಕೊಡಬೋೆಕತ.  Affidavit ನಲ್ಲಿ, ಏರ್ನದ್ರೂ ಮೋಸ ಮನಡಿದ್ರೆ ಅದ್ಕೆಕ ಏನತ ಶ್ಕ್ಷ ೆಎನತೆವುದ್ತ 
ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಮೂದ್ತ ಆಗಿರತತ್ುದೆ.  11(e) sketch ಅವರತ ಮದ್ಲೋೆ ಮನಡಿಕೊಡಬೋೆಕನಗತತ್ುದ;ೆ 
ನೆಂತ್ರ ಮನಡತವುದಿಲಿ.  ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮನಡತವುದ್ಕೆಕ ಮತೆಂಚೆಯ್ದೋ ಕೂೆಡಬೋೆಕತ.  ಈ ರಿೋತಿಯ 
ಬದ್ಲನವಣೆಗಳನತೆ ರ್ನವು ತ್ೆಂದಿದುೆೋವೆ.  ಹಲವನರತ ಸದ್ಸಾರತಗಳು ಏನತ ಸಲಹೆಗಳನತೆ 
ಕೊಟಿಟದನುರೊೋ ಅದ್ನತೆ rules frame ಮನಡತವೆಂತ್ಹ ಸೆಂದ್ಭ್ಾದ್ಲ್ಲಿ ಪರಿಶ್ೋಲ್ಲಸಿ ಅಳವಡಿಸತವ 
ಕೆಲಸ ಮನಡತತೆುೋವೆ.  ಅಲೆಿೋ 11(e) sketch  ಮನಡಿಕೊಟಟರ ೆ ಭ್ೂಪರಿವತ್ಾರೆ್ಯ ಆಗತತ್ುದೆ.  
ಆಮೋಲೆ ಕೂೆಡತವ ಹನಗಿಲಿ.   

 ಶ್ರೋ ಟಿ.ಎ.ಶರವರ್:- ಆ ರಿೋತಿ ಕೊಡತವುದ್ತ ತ್ತೆಂಬನ ವಿಳೆಂಬವನಗತತಿುದೆ.  ಇದ್ಕೂಕ ಒೆಂದ್ತ 
ತಿದ್ತುಪಡಿ ತ್ೆಂದ್ರೆ ಒಳೆಳಯದ್ತ. 

 ಶ್ರೋ ಆರ್.ಅಶೆ್ೋಕ:- ಅದ್ಕೆಕ ಕನನೂನರೆ್ೆೋ ಮನಡಿದೆುೋವೆ.  ಅಲಿದೆೋ “ಸನಾವಲೆಂಬಿ”್ ಎನತೆವ 
ಒೆಂದ್ತ App ಮನಡಿದುೆೋವ.ೆ  ಅದ್ತ ಇನೂೆ ಪರಚನರಕೆಕ ಬೆಂದಿಲಿ.  ಅದ್ತ ಬೆಂದ್ತ ೩ ತಿೆಂಗಳನಗಿದ.ೆ  
ಮದ್ಲತ ಅರ್ಣತ್ಮಾೆಂದಿರತ ತ್ಮಾ ರ್ಮಿೋನನತೆ ಭನಗ ಮನಡಿಕೂೆಳಳಬೋೆಕನದ್ರ ೆ  ಮದ್ಲತ sketch 
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ಮನಡಿಸಿ, ಸವೆೋಾ ಮನಡಿಸಿ ನೆಂತ್ರ ದಿೋರ್ಾ ಪರಕಿರಯ್ದಗ ೆ ಒಳಪಡಬೋೆಕನಗತತಿುತ್ತು.  ಇದ್ಕೆಕ 
ವಷನಾನತಗಟಟಲ ೆಆಗತತಿುತ್ತು.  ಆದ್ರೆ ಈಗ ರೈೆತ್ ನಮಾ ಹತಿುರ sketch ಗೆ apply ಮನಡಿದ್ರೆ 
ಆತ್ನಗ ೆ ಸಕೆಚ್ ಕೊಡಲನಗತತ್ುದೆ.  ಅವನತ ಲೊೋಕಲ್ ಇೆಂಜಿನಯರನತೆ ಇಟತಟಕೂೆೆಂಡತ ಅಥವನ 
ಅವರಿಗೆ ಗೊತಿುದ್ುರ ೆಅವರೆೋ ತ್ಮಾ ರ್ಮಿೋನನತೆ ಭನಗ ಮನಡಿಕೊೆಂಡತ ನಮಗೆ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮನಡಿದ್ರೆ 
ಅದ್ನತೆ ರ್ನವು ಸಬ್ರಿಜಿಸಟರ್ ಆಫ್ೋಸಿಗ ೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಕೊಡತತೆುೋವೆ.  ಅದ್ಕೊಕೋಸಕರವೋೆ “ಸನಾವಲೆಂಬಿ”್
ಎನತೆವ App ಮನಡಿದೆುೋವ.ೆ  ಆ ಕತರಿತ್ತ ಪರಚನರ ಮನಡಬೆೋಕಿದ.ೆ  ರೈೆತ್ರೆ್ೋ ತ್ನೆ ರ್ಮಿೋನನತೆ ಭನಗ 
ಮನಡಿಕೊಳಳಬಹತದ್ತ.  ಇದ್ತ ರೈೆತ್ನಗೆ ಸಹನಯವನಗತತ್ುದೆ.  ಸರಳಿೋಕರರ್ ಆಗಬೆೋಕತ, ಭ್ರಷನಟಚನರ 
ಕಡಿಮ ಆಗಬೋೆಕತ ಎನತೆವುದ್ತ ನನೆ ಉದೆುೋಶವನಗಿದೆ.  ಮದ್ಲತ Village Accountant, 
Revenue Inspector, Tahasildar, DC  ಇಷಟರವರೆಗ ೆ ಬರಬೆೋಕನಗಿತ್ತು.  ಈಗ ಎಲೂಿ 
ಹೊೋಗತವ ಹನಗಿಲಿ.   ಎಲನಿ ದನಖ್ಲೆಗಳು ಡಿಸಿ ಹತಿುರವೆೋ ಇರತತ್ುದೆ.  ರ್ಮಿೋನತ ಸಕನಾರದೊುೋ 
ಅಲಿವೋ, PTCL  ಇದ್ತ acquire ಆಗಿದೆಯ್ದೋ ಅಥವನ ಇದ್ತ ರನರ್ಕನಲತವೆಯನಗಿದೆಯ್ದೋ 
ಎನತೆವ ಎಲನಿ ವಿವರಗಳು ಅವರ ಹತಿುರ ಇರತತ್ುದೆ.  ಅನವಶಾಕವನಗಿ ರೈೆತ್ನನೆ ಅಲೆಸತವುದ್ತ 
ಸರಿಯಲಿ.  ಅದ್ಕೊಕೋಸಕರ ವಾವಸೆಥಗಳು ಸರಿಹೊೋಗಬೋೆಕತ ಎನತೆವ ಉದೆುೋಶದಿೆಂದ್ ಈ 
ವಿಧೆೋಯಕವನತೆ ತ್ೆಂದಿದ್ತು, ಇದ್ಕೆಕ ಅನತಮೋದ್ರ್ ೆಕೂೆಡಬೋೆಕೆೆಂದ್ತ ಕೆೋಳಿಕೂೆಳುಳತೆುೋರ್ೆ. 

         (ಮತೆಂದ್ತ . . .) 

 (1180)26-12-2022 5.30 ಡಿಎಸ-ಎಕ ೆ

 ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರಸನದ್್(ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷದ್ ರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ ರ್ನನತ 
ಏಕೆ ವಿರೂೆೋಧ ಮನಡತತಿುದೆುೋರ್ೆೆಂದ್ತ ಮನನಾ ಸಚಿವರತ ಮನತ್ರ್ನಡತವೆಂತ್ಹ ಸೆಂದ್ಭ್ಾದ್ಲ್ಲಿ ಹೆೋಳಿದ್ರತ. 
ಕನನೂನನತೆ ವಿರೂೆೋಧ ಮನಡತವ ಪರಶೆೆ ಬರತವುದಿಲಿ.  ಇಲ್ಲಿ ಪರಶೆೆ ಇರತವುದೆೋರ್ೆೆಂದ್ರೆ, ರ್ನವು 
ಕನನೂನತ ಮನಡಿದನಗ ಅದ್ತ ಯನರಿಗ ೆ ಸಹನಯಕವನಗಿರತತ್ುದೆ ಎನತೆವೆಂಥದ್ತು. ಕೆಲವು 
ಕನನೂನತಗಳನತೆ ಮಿೋರಿರತವೆಂತ್ಹ ರ್ನಗಳನತೆ ರ್ನವು ರೆ್ೂೋಡಿರತತೆುೋವೆ.  ಸದ್ತೆರತ ರ್ಗಿೆ ವನಸತದೆೋವ 
ರವರಿಗ ೆ ಎಷೊಟೋ ಎಕರ ೆರ್ಮಿೋನನನತೆ ಸಕನಾರ ಕೊಟಿಟದೆ. 
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 ಶ್ರೋ ಆರ್.ಅಶೆ್ೋಕ್:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ ರ್ಮಿೋನನತೆ ರ್ನವು ಕೂೆಟಿಟಲಿ. 

 ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರಸನದ್್:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ ಅದ್ತ ಯನರೆೋ ಕೂೆಟಿಟರಲ್ಲ.  ಸಕೆ್ಷನ್್ ೧೦೯ 
ರಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಅಪೂರವ್ ಮನಡಿದನಗ ಅಲ್ಲಿ ರಸೆು ಇದ್ುರೆ ಮನತ್ರ ಕೂೆಡತವುದ್ಕಕೆ ಬರತತ್ುದೆ.  ಈಗ ಅಲ್ಲಿ 
ರಸೆು ಇದೆೋಯ್ದೋ, ಅಲ್ಲಿ ರಸೆು ಇಲಿ.  N.G.T. (National Green Tribunal) clearance 
ಬೆೋಕತ. ಇದ್ನತೆ ಏಕೆ ಹೆೋಳುತಿುದುೆೋರೆ್ೆಂದ್ರೆ, ಒಬಬರತ ನದಿ ದ್ೆಂಡೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡಡ World Culture 
Festival ಮನಡಿದ್ುರತ. ಅವರಿಗೆ N.G.T. ಐದ್ತ ಕೊೋಟಿ ರೂಪನಯಿಗಳನತೆ ದ್ೆಂಡ ಹನಕಿದ್ರತ.  
ಇವತಿುಗೂ ಅವರತ ದ್ೆಂಡವನತೆ ಕಟಿಟಲಿ.  ಬಲನಢಾರತ ಎಲನಿ ಕನನೂನನತೆ ಮಿೋರಿ ನಡದೆ್ತಕೊಳುಳತನುರೆ.  
ಆದ್ುರಿೆಂದ್ ಬಡವರನತೆ ಯನವ ರಿೋತಿ ರಕ್ಷಣೆ ಮನಡಬೋೆಕೆೆಂದ್ತ ರ್ನನತ ಹೆೋಳುತಿುದೆುೋರ್ೆ.  ಅದ್ಕೂೆಕೋಸಕರ 
ಸಕನಾರ ಮನಡಿರತವುದ್ತ ತ್ಪತಪ ಸರಿ ಎನತೆವುದ್ತ ಆಮೋಲೆ. ಆದ್ರ ೆ  ಈ ವಿಚನರವನತೆ ಮನನಾ 
ಸಚಿವರತ ಆಳವನಗಿ ಗಮನದ್ಲ್ಲಿಟತಟಕೊೆಂಡತ ಮನಡಬೋೆಕೆನತೆವ ದ್ೃಷಿಟಯಿೆಂದ್ ರ್ನನತ ಹೆೋಳುತಿುದೆುೋರ್.ೆ  

 ಶ್ರೋ ಕ.ೆಪರತನಪಸಿೆಂಹ ರ್ನಯಕ್:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ ಮನನಾ ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷದ್ 
ರ್ನಯಕರತ ಸದ್ತೆರತ ರ್ಗಿೆ ವನಸತದೆೋವ ರವರ ಹೆಸರನತೆ ಪರಸನುಪ ಮನಡಿದನುರ.ೆ ಸದ್ತೆರತ ರ್ಗಿೆ 
ವನಸತದೆೋವ ರವರ ಬಗೆೆ ಹೋೆಳುವನಗ ಅದ್ಕೆಕ ಅವರತ ಆಧನರವನತೆ ಕೊಡಬೋೆಕಲಿವೆೋ?   

 ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕ.ೆಹರಿಪರಸನದ್್:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ ಆಧನರ ಸಪಷಟವನಗಿದೆ. ಸಕೆ್ಷನ್್ ೧೦೯ ಅನತೆ 
ಉಲಿೆಂರ್ರ್ ೆಮನಡಿ ಜನಗ ಕೊಟಿಟದನುರೆ.  ಆ ರಿೋತಿ ಜನಗವನತೆ ಕೊಡತವುದ್ಕೆಕ ಸನಧಾವಿಲಿ.  

 ಶ್ರೋ ಕ.ೆಪರತನಪಸಿೆಂಹ ರ್ನಯಕ್:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ ಮನನಾ ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷದ್ 
ರ್ನಯಕರತ ತ್ಪತಪ ಮನಹಿತಿಯನತೆ ಕೊಡತತಿುದನುರ.ೆ  ಸದ್ತೆರತ ರ್ಗಿೆ ವನಸತದೆೋವರವರಿಗ ೆ  ಸಕನಾರ 
ರ್ಮಿೋನತ ಕೂೆಟಿಟಲಿ.  
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ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಪರಸನುವ ಏರೆ್ೆಂದ್ರೆ,  

“ವಿಧನನಸಭೆಯಿೆಂದ್ ಅೆಂಗಿೋಕೃತ್ವನದ್ ರೂಪದ್ಲ್ಲಿರತವ 2022ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಭ್ೂ ಕೆಂದನಯ 
(ಎರಡರೆ್ೋ ತಿದ್ತುಪಡಿ) ವಿಧೆೋಯಕವನತೆ ಪಯನಾಲೊೋಚಿಸತವುದ್ತ.” 

ಪರಸನುವ ಅೆಂಗಿೋಕರಿಸಲಪಟಿಟತ್ತ 

ವಿಧೆೋಯಕವನತೆ ಖ್ೆಂಡಖ್ೆಂಡವನಗಿ ಪಯನಾಲೊೋಚಿಸತವುದ್ತ 

ಖ್ೆಂಡ 2 ರಿೆಂದ್ 3 ರವರಗೆೆ 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- “ಖ್ೆಂಡ 2 ಮತ್ತು 3 ಈ ವಿಧೆೋಯಕದ್ ಅೆಂಗವನಗಿರತತ್ುದೆ” 

ಪರಸನುವ ಅೆಂಗಿೋಕರಿಸಲಪಟಿಟತ್ತ 

(ಖ್ೆಂಡ 2 ಮತ್ತು 3 ನತೆ ವಿಧೆೋಯಕಕೆಕ ಸೋೆರಿಸಲನಯಿತ್ತ) 

ಖ್ೆಂಡ 1 ಇತನಾದಿ 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಪರಸನುವ ಏರೆ್ೆಂದ್ರೆ,  

“ಮದ್ಲರೆ್ಯ ಖ್ೆಂಡ, ದಿೋರ್ಾ ಶ್ೋಷಿಾಕೆ, ಪರಸನುವರೆ್ ಹನಗೂ ಅಧಿನಯಮಗೂೆಳಿಸತವ ಸೂತ್ರ ಸೆಂಹಿತೆ 
ವಿಧೆೋಯಕದ್ ಭನಗವನಗಿರತತ್ುದೆ.” 

ಪರಸನುವ ಅೆಂಗಿೋಕರಿಸಲಪಟಿಟತ್ತ 

(ಮದ್ಲರೆ್ಯ ಖ್ೆಂಡ, ದಿೋರ್ಾ ಶ್ೋಷಿಾಕೆ, ಪರಸನುವರೆ್ ಹನಗೂ ಅಧಿನಯಮಗೂೆಳಿಸತವ ಸೂತ್ರ 
ಸೆಂಹಿತೆಗಳನತೆ ವಿಧೆೋಯಕಕೆಕ ಸೋೆರಿಸಲನಯಿತ್ತ) 
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                                 ಪರಸನುವದ್ ಅೆಂಗಿೋಕನರ 

ಶ್ರೋ ಆರ.ಅಶೆ್ೋಕ(ಕೆಂದನಯ ಸಚಿವರತ):- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ ವಿಧನನಸಭೆಯಿೆಂದ್ 
ಅೆಂಗಿೋಕೃತ್ವನದ್ ರೂಪದ್ಲ್ಲಿರತವ 202೨ರ್ೋೆ ಸನಲ್ಲನ ಕರ್ನಾಟಕ ಭ್ೂ ಕೆಂದನಯ (ಎರಡರೆ್ೋ 
ತಿದ್ತುಪಡಿ) ವಿಧೆೋಯಕವನತೆ ಅೆಂಗಿೋಕರಿಸಬೆೋಕೆೆಂದ್ತ ಕೂೆೋರತತುೆೋರೆ್.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಪರಸನುವ ಏರೆ್ೆಂದ್ರೆ,  

“ವಿಧನನಸಭೆಯಿೆಂದ್ ಅೆಂಗಿೋಕೃತ್ವನದ್ ರೂಪದ್ಲ್ಲಿರತವ 202೨ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಭ್ೂ ಕೆಂದನಯ 
(ಎರಡರೆ್ೋ ತಿದ್ತುಪಡಿ) ವಿಧೋೆಯಕವನತೆ ತಿದ್ತುಪಡಿ ಮನಡಿರತವೆಂತೆ ಅೆಂಗಿೋಕರಿಸತವುದ್ತ.” 

ಪರಸನುವ ಅೆಂಗಿೋಕರಿಸಲಪಟಿಟತ್ತ ಮತ್ತು ಮಸೂದೆಗೆ ಒಪಿಪಗ ೆನೋಡಲನಯಿತ್ತ 

 

10. ಗಮನ ಸಳೆಯೆತವ ಸೂಚರೆ್ಗಳು 

 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಶ್ರೋ ಎಸ.ಎಲ್.ಭೊೋಜೋೆಗೌಡ, ಶ್ರೋ ಟಿ.ಎ.ಶರವರ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೋ 
ಕ.ೆಎ.ತಿಪಪೆೋಸನಾಮಿ ಅವರತಗಳು ಪರಸನುಪಿಸ ಬಯಸಿರತವ ಗಮನ ಸಳೆೆಯತವ ಸೂಚರೆ್ಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿನ 
ವಿಚನರಕಕೆ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದ್ೆಂತೆ ಸಕನಾರದಿೆಂದ್ ಇನತೆ ಉತ್ುರ ಬೆಂದಿಲಿದ್ ಕನರರ್ ಅದ್ನತೆ ನೆಂತ್ರ 
ತೆಗೆದ್ತಕೂೆಳಳಲನಗತವುದ್ತ. 

 ಅ) ವಿಷಯ: ೧೯೭೫ರ್ೋೆ ಇಸವಿಯ ತ್ತತ್ತಾ ಪರಿಸಿಥತಿಯ ಸೆಂದ್ಭ್ಾದ್ಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ್ಲ್ಲಿ 
 ಸೆರೆಮರ್ವೆನಸ ಅನತಭ್ವಿಸಿದ್ವರಿಗೆ ವಿವಿಧ ರನರ್ಾಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡತತಿುರತವೆಂತ ೆ 
 ಪಿೆಂಚಣಿ ಅಥವನ ಗೌರವಧನವನತೆ ನೋಡತವ ಕತರಿತ್ತ. 
   -------- 

 ಶ್ರೋ ಡಿ.ಎಸ.ಅರತಣ್(ಸಥಳಿೋಯ ಸೆಂಸಥೆಗಳ ಕ್ಷೆೋತ್ರ):- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ ೧೯೭೫ರೆ್ೋ 
ಇಸವಿಯ ತ್ತತ್ತಾ ಪರಿಸಿಥತಿಯ ಸೆಂದ್ಭ್ಾದ್ಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ್ಲ್ಲಿ ಸರೆಮೆರ್ೆವನಸ ಅನತಭ್ವಿಸಿದ್ವರಿಗೆ 



ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನ ಪರಿಷತ್ತು                    26-12-೨೦೨೨                                      169                        

  ತಿದ್ತುಪಡಿಯನಗದ್ ಪರತಿ/Unedited copy, ರ್ನಾಯನಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವನ ಪತಿರಕನ ಪರಕಟಣೆಗನಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಕೂಡದ್ತ 
 

   

ವಿವಿಧ ರನರ್ಾಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡತತಿುರತವೆಂತ ೆಪಿೆಂಚಣಿ ಅಥವನ ಗೌರವಧನವನತೆ ನೋಡತವ ಕತರಿತ್ತ ಮನನಾ 
ಕೆಂದನಯ ಸಚಿವರ ಗಮನವನತೆ ಸಳೆೆಯತತಿುದೆುೋರ್.ೆ 

 ಶ್ರೋ ಕೊೋಟ ಶ್ರೋನವನಸ ಪೂಜನರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೆ, ಸಾಲಪ 
ಸಮಸೆಾ ಇದೆ. ಬೆಂದಿರತವೆಂತ್ಹ ಉತ್ುರದ್ಲ್ಲಿ ಮತೆು ಚಚೆಾ ಇದೆ. ಅದ್ಕೂೆಕೋಸಕರ ಇದ್ಕೆಕ ರ್ನಳ ೆ
ಉತ್ುರವನತೆ ಕೂೆಡಿಸತತುೆೋರೆ್. 
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    ಆ) ವಿಷಯ: ಕರ್ನಾಟಕ ನಗರನಭಿವೃದಿಿ ಪನರಧಿಕನರಗಳ ಕನಯ್ದು ೧೯೮೭ರ ಪರಕನರ  
  ಕೊಪಪಳ ನಗರ ವನಾಪಿುಯಲ್ಲಿರತವ ಲೆೋಔಟ್ಗಳಿಗೆ ಫನರೆಂ ನೆಂ.೩ ಅನತೆ  
  ಸನವಾರ್ನಕರಿಗ ೆವಿತ್ರಿಸದ ೆಇರತವ ಕತರಿತ್ತ.  
   ------ 

 ಶ್ರೋಮತಿ ಹೆೋಮಲತನ ರ್ನಯಕ(ವಿಧನನಸಭೆಯಿೆಂದ್ ಚತರ್ನಯಿತ್ರನದ್ವರತ):- ಮನನಾ 
ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ ಕರ್ನಾಟಕ ನಗರನಭಿವೃದಿಿ ಪನರಧಿಕನರಗಳ ಕನಯ್ದು ೧೯೮೭ರ ಪರಕನರ ಕೊಪಪಳ ನಗರ 
ವನಾಪಿುಯಲ್ಲಿರತವ ಲೋೆಔಟ್ಗಳಿಗೆ ಫನರೆಂ ನೆಂ.೩ ಅನತೆ ಸನವಾರ್ನಕರಿಗ ೆವಿತ್ರಿಸದೆ ಇರತವ ಕತರಿತ್ತ 
ಮನನಾ ಪೌರನಡಳಿತ್, ಸರ್ಣ ಕೆೈಗನರಿಕೆಗಳು ಹನಗೂ ಸನವಾರ್ನಕ ವಲಯದ್ ಉದ್ಾಮಗಳ ಸಚಿವರ 
ಗಮನ ಸಳೆೆಯತತಿುದುೆೋರೆ್. 

 ಶ್ರೋ ಎನ್್.ರ್ನಗರನರ್ತ(ಎೆಂ.ಟಿ.ಬಿ)(ಪೌರನಡಳಿತ್, ಸರ್ಣ ಕೆೈಗನರಿಕೆಗಳು ಹನಗೂ ಸನವಾರ್ನಕ 
ವಲಯ ಉದ್ಾಮಗಳ ಸಚಿವರತ):- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ  

    (ಸಚಿವರ ಹೆೋಳಿಕೆ ಪರತಿಯನತೆ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದೆ) 

          (ಮತೆಂದ್ತ) 
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(1181) 26/12/2022/ಎಸ್ಪಿಆರ್-ಎಕೆ/5:40              (ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಥತಿ)  
 ಶ್ರೋಮತಿ ಹೆೋಮಲತನ ರ್ನಯಕ್(ವಿಧನನ ಸಭನ ಕ್ಷೆೋತ್ರದಿೆಂದ್ ಚತರ್ನಯಿತ್ರನದ್ವರತ):- 
ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ನಮೂರೆ್-3 ಸಿಗದೆೋ ಇರತವ ಅಲ್ಲಿನ ರ್ನರಿಗ,ೆ ವನಾಪನರ ವಹಿವನಟತ 
ಮನಡತವವರಿಗೆ ಕಷಟವನಗತತ್ುದೆ.  ನವೆೋಶನಗಳನತೆ ಪಡದೆ್ತಕೂೆೆಂಡತ ಈಗನಗಲೆೋ ಮರ್ ೆನಮಿಾಸಿದ್ 
ಸಕನಾರಿ ರ್ೌರರಿಗೂ ಸಹ ತೊೆಂದ್ರಗೊೆಳಗನಗಿದನುರೆ.  ಅಲ್ಲಿನ ಎಲನಿ ಜನಗಗಳನತೆ ಮನರತವ ಹನಗೂ 
ಕೊೆಂಡತಕೂೆಳುಳವವರ ಪರಿಸಿಥತಿಯತ ನರ್ವನಗಿಯೂ ಸಹ ಶೆ್ೋಚನೋಯವನಗಿದ ೆಎೆಂದ್ತ ರ್ನನತ ಈ 
ಸೆಂದ್ಭ್ಾದ್ಲ್ಲಿ ಹೋೆಳಬಯಸತತೆುೋರೆ್.  ಏಕೆೆಂದ್ರ,ೆ ಇವತಿುನ ದಿವಸ ವೃದ್ಿ ತ್ೆಂದೆ – ತನಯಿಗಳನತೆ 
ರೆ್ೂೋಡಿಕೂೆಳಳಬೆೋಕನದ್ರ,ೆ ಒಬಬ ವಾಕಿುಯತ ಒೆಂದ್ತ ಮರ್ೆಯನತೆ ಮನರಬೋೆಕನಗತತ್ುದೆ. ಹಿೋಗನಗಿ 
ಮನರತವವನಗೂ ಹನಗೂ ಕೊೆಂಡತಕೂೆಳುಳವವನಗೂ ಸಹ ನಮೂರೆ್ – 3 ಅವಶಾಕವನಗಿದೆ.  ಈ 
ಎಲನಿ ಕನರರ್ಗಳನತೆ ನೋಡಿ, ನಮೂರೆ್-3 ಕೂೆಡದೋೆ ಇರತವುದ್ತ ಎಷಟರ ಮಟಿಟಗೆ ಸಮೆಂರ್ಸವನದ್ತದ್ತ.  
ಇದ್ಲಿದೆೋ, ಇತಿುೋಚೆಗ ೆನಮಾ ಕೊಪಪಳ ನಗರದ್ಲ್ಲಿ 2017 ರೆ್ೋ ಸನಲ್ಲನೆಂದ್ ನಮೂರೆ್-3 ಸಿಗದೆೋ ಇದ್ು 
ಕನರರ್ದಿೆಂದನಗಿ, ಈಗನಗಲೆೋ ಸೆಂರ್ ಸೆಂಸೆಥಗಳು ಹತಟಿಟಕೊೆಂಡಿವೆ.  ಅವರೂ ಸಹ ಪರತಿಭ್ಟರೆ್ಯನತೆ 
ಮನಡತತಿುದನುರ.ೆ  ಮತೆಂದ ೆಅವುಗಳು ಮೂಲ ಸೆಂಸೆಥಗಳನಗತತ್ುವೆ.  ಇದೆಲಿಕಿಕೆಂತ್ ಹೆಚನಿಗಿ ಸಕನಾರದ್ 
ಬೊಕಕಸಕಕೆ ನಷಟವನಗತವ ಪರಿಸಿಥತಿಯತ ಪನರರೆಂಭ್ವನಗಿದ.ೆ ಹಿೋಗನಗಿ ದ್ಯಮನಡಿ ಸಕನಾರವು ಇನತೆ 
ಮತೆಂದನದ್ರೂ ನಮೂರೆ್-3 ನತೆ ನೋಡಿದ್ರ ೆಚೆರ್ನೆಗಿರತತ್ುದೆ.  ನಮೂರೆ್-3 ನೋಡದೋೆ ಇರತವುದ್ರಿೆಂದ್ 
ಬಹಳಷತಟ ತೂೆೆಂದ್ರೆಗಳನಗಿವೆ.  ಗನರಮನೆಂತ್ರ ಭನಗದ್ಲ್ಲಿನದ್ುನತೆ ಬಿಟತಟ ನಗರ ಪರದೆೋಶಗಳಲ್ಲಿರತವ 
ಅೆಂದ್ರೆ ಭನಗಾ ನಗರದ್ಲ್ಲಿರತವ ಬಡನವಣೆಗಳು… ಕಲೆವೆಂದ್ತ ಅಕರಮಗಳನಗಿದ್ುರೂ ಸಹ ಅವುಗಳು 
ಸಕನಾರದ್ ಗಮನಕಕೆ ಬೆಂದ್ರ,ೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ರಿೋತಿಯನಗಿ ಯೋಚರೆ್ ಮನಡಿ, ಅವುಗಳ ಬಗೆೆ ಕರಮಗಳನತೆ 
ತೆಗೆದ್ತಕೂೆಳಳಲ್ಲ.  ಆದ್ರೆ, ಸಾತ್ುನತೆ ಮನರತವ ಮತ್ತು ಕೊಳುಳವವರಿಗೆ, ಮಧಾಮ ಕತಟತೆಂಬಸಥರಿಗೆ 
ಬಹಳಷತಟ ಅರ್ನನತಕೂಲಗಳನಗಿವೆ.  ಹಿೋಗನಗಿ ಸಕನಾರವು ದ್ಯಮನಡಿ ಇದ್ನತೆ ಪರಿಗಣಿಸಿ, 
ನಮೂರೆ್-3 ನತೆ ಆದ್ಷತಟ ಬೆೋಗರೆ್ೋ ನೋಡಬೋೆಕೆೆಂದ್ತ ರ್ನನತ ಕೆೋಳಿಕೂೆಳುಳತೆುೋರ್ೆ. 
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 ಶ್ರೋ ಎನ್್.ರ್ನಗರನರ್ತ(ಎೆಂ.ಟಿ.ಬಿ.)(ಪೌರನಡಳಿತ್, ಸರ್ಣ ಕೆೈಗನರಿಕೆಗಳು ಹನಗೂ ಸನವಾರ್ನಕ 
ವಲಯ ಉದ್ಾಮಗಳ ಸಚಿವರತ):- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, 1998 ರೆ್ೋ ಸನಲ್ಲನೆಂದ್ ಕೊಪಪಳ 
ನಗರನಭಿವೃದಿಿ ಪನರಧಿಕನರವು ಅಸಿುತ್ಾಕೆಕ ಬೆಂದ್ ನೆಂತ್ರ, ಅಲ್ಲಿ ಒಟ್ನಟರೆ 275 ಬಡನವಣೆಗಳು 
ನಮನಾರ್ಗೂೆೆಂಡಿವ.ೆ  ಆ 275 ಬಡನವಣೆಗಳ ಪೆೈಕಿ ನಗರನಭಿವೃದಿಿ ಪನರಧಿಕನರ ಅಥವನ ಯೋರ್ರ್ನ 
ಪನರಧಿಕನರದಿೆಂದ್ ವಿರ್ನಾಸ ಅನತಮೋದ್ರೆ್ ಪಡದೆ್ತಕೊೆಂಡತ ಬಡನವಣ ೆನಮಿಾಸಿ, ನವೆೋಶನ ಮನರನಟ 
ಮನಡಿರತವ ಒಟತಟ 208 ಬಡನವಣೆಗಳಿವ.ೆ  ಈ ಪೆೈಕಿ ಅನಧಿಕೃತ್ವನಗಿ ಯನವುದೆೋ ಪನರಧಿಕನರದಿೆಂದ್ 
ಅನತಮೋದ್ರೆ್ ಪಡಯೆದೆೋ, ಪರವನನಗ ೆ ಇಲಿದೆೋ ಹಸಿರತ ಪರದೆೋಶ ಅಥವನ ಕೆೈಗನರಿಕ ೆ ವಲಯ, 
ಸನವಾರ್ನಕ ಅಥವನ ಅರ ೆಸನವಾರ್ನಕ ವಲಯ ಅಥವನ ಕೃಷಿ ಭ್ೂಮಿಗಳನಗಿರಬಹತದ್ತ; ಇೆಂತ್ಹ 
ಪರದೆೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಅನಧಿಕೃತ್ವನಗಿ ಬಡನವಣೆಗಳನತೆ ನಮಿಾಸಿ, ನವೆೋಶನಗಳನತೆ ಮನರನಟ ಮನಡಿದನುರ.ೆ  
ಇೆಂತ್ಹವರಿಗ ೆ ರ್ನವು ನಮೂರೆ್-3 ಅಥವನ ಇ-ಖನತೆ ಮನಡಿ ಕೊಡಲತ ಕನನೂನತಗಳಲ್ಲಿ 
ಅವಕನಶವಿಲಿ.  ಅಕರಮ-ಸಕರಮ ಕತರಿತನದ್ ಪರಕರರ್ದ್ಲ್ಲಿ ಸವೋಾಚಛ ರ್ನಾಯನಲಯವು 
ತ್ಡಯೆನಜೆ್ಞಯನೂೆ ಸಹ ನೋಡಿದೆ.  ಹಿೋಗನಗಿ ರ್ನವು 378 ಕನಯ್ದುಯನತೆ ರದ್ತುಗೊಳಿಸಿದೆುೋವೆ. 
ಇೆಂತ್ಹ ಬಡನವಣೆಗಳಿಗೆ ರ್ನವು ಹೂೆಸದನಗಿ ರ್ಮಿೋನತ ಜಿಲನಿಧಿಕನರಿಗಳಿೆಂದ್ 
ಪರಿವತಿಾರ್ೆಗೂೆೆಂಡಿರಬೆೋಕತ ಎೆಂದ್ತ ತಿಳಿಸಿದೆುೋವ.ೆ  2017-18 ರೆ್ೋ ಸನಲ್ಲನ cut-off date ರೆ್ೂಳಗ ೆ
ಆಗಿರತವವರಿಗ ೆ ಹೊಸದನಗಿ ನಮೂರೆ್-3 ನೋಡತವ ಬಗೆೆ ನರ್ೆೆಯ ದಿನದ್ ಸಚಿವ ಸೆಂಪತಟದ್ಲ್ಲಿ 
ಆದೆೋಶ್ಸಲನಗಿದ್ತು, ಈ ಬಗೆೆ ಅಧಿಸೂಚರೆ್ಯನತೆ ಹೂೆರಡಿಸಬೆೋಕನಗಿದೆ.  ಆಗ ಮನತ್ರವೋೆ ಅನಧಿಕೃತ್ 
ಬಡನವಣೆಗಳಿಗ ೆ ಸಹನಯವನಗತತ್ುದೆ. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗ ೆ ಕನಯಬೆೋಕನಗತತ್ುದೆ ಎೆಂದ್ತ ರ್ನನತ ತ್ಮಾ 
ಮೂಲಕ ಸದ್ಸಾರಿಗೆ ತಿಳಿಸಬಯಸತತೆುೋರೆ್.   
 
 ಶ್ರೋಮತಿ ಹೆೋಮಲತನ ರ್ನಯಕ್:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಈ ವಿಚನರದ್ಲ್ಲಿ 
ಕನಲನವಕನಶವನತೆ ತಿಳಿಸಬೆೋಕೆೆಂದ್ತ ರ್ನನತ ಸಚಿವರಲ್ಲಿ ಕೊೋರತತೆುೋರೆ್.  ಈ ವಿಚನರದ್ಲ್ಲಿ ಬಹಳ 
ದಿನಗಳನಗಿವ.ೆ  ಏಕೆೆಂದ್ರ,ೆ 2017 ರೆ್ೋ ಸನಲ್ಲನೆಂದ್ ತ್ತೆಂಬನ ತೂೆೆಂದ್ರೆಯನಗಿದೆ.  ಆದ್ಷತಟ ಬೆೋಗರೆ್ೋ 
ಸಚಿವರತ ಈ ವಿಚನರದ್ಲ್ಲಿ ನರ್ಾಯವನತೆ ತೆಗೆದ್ತಕೊೆಂಡರೆ ಒಳಳೆಯದನಗತತ್ುದೆ.  ಏಕೆೆಂದ್ರ,ೆ 
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ಮತೆಂಬರತವ ದಿನಗಳು ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷಮವನಗಿವೆ.  ಅಲೆಿಲನಿ ಪರತಿಭ್ಟರೆ್ಗಳು ಪನರರೆಂಭ್ವನಗಿವ.ೆ 
ಹನಗಿದ್ುರೂ ಸಹ ರ್ನನತ ಅವರಿೆಂದ್ ಮನವಿ ಪತ್ರಗಳನತೆ ಪಡದೆ್ತಕೊೆಂಡತ, ಅವರ ಮೂಲಕ…. ಅಲ್ಲಿನ 
ರ್ನರತ ಬಹಳಷತಟ ಮಟಿಟಗೆ ಬೆೋಜನರನಗಿದನುರ.ೆ  ಯನರೊೋ ಮನಡಿದ್ ಕೆಲಸಕೆಕ ಇರ್ನಾರೊೋ 
ಅನತಭ್ವಿಸತತಿುದನುರ.ೆ  ನಮೂರೆ್-3 ವಿತ್ರಣೆ ಮನಡದೋೆ ಇರತವುದ್ರಿೆಂದ್ ಸಕನಾರಿ ರ್ೌಕರಸಥರಿಗೂ ಸಹ 
ತೊೆಂದ್ರಯೆನಗತತಿುದ.ೆ  ತನವು ಈಗನಗಲೆೋ ಮನಡಿರತವ ಕೆಲಸಗಳನತೆ ರ್ನವು ಮತೆಂದ್ತವರೆಸಿಕೊೆಂಡತ 
ಹೊೋಗಬೋೆಕೆೋ ಅಥವನ ನಮೂರೆ್-3 ನತೆ ತನವು ಆದ್ಷತಟ ಬೋೆಗರ್ೋೆ ವಿತ್ರಣೆ ಮನಡತತಿುರನ ಎನತೆವ 
ಬಗೆೆ ಸಚಿವರತ ನರ್ಾಯ ತೆಗೆದ್ತಕೂೆೆಂಡರ ೆ ಉತ್ುಮವನಗತತ್ುದೆ ಎೆಂದ್ತ ರ್ನನತ ತ್ಮಾ ಮೂಲಕ 
ಹೆೋಳಬಯಸತತುೆೋರೆ್.   
 
 ಶ್ರೋ ಎನ್್.ರ್ನಗರನರ್ತ(ಎೆಂ.ಟಿ.ಬಿ.):- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ನರ್ೆೆಯ ಮತ್ತು ಇವತಿುನ 
ದಿನ ನಡದೆ್ ಸಚಿವ ಸೆಂಪತಟದ್ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪರಸನುವರೆ್ಯತ ಬೆಂದಿದ.ೆ  378 ನತೆ ರದ್ತುಗೂೆಳಿಸಿ, 
ಇೆಂತ್ಹವರಿಗ ೆ ಮನತ್ರವೆೋ ನಮೂರೆ್-3 ರನತೆ ವಿತ್ರಣೆ ಮನಡಬೋೆಕೆೆಂದ್ತ ಈಗನಗಲೆೋ ಸಚಿವ 
ಸೆಂಪತಟದ್ಲ್ಲಿ ಆದೆೋಶ್ಸಲನಗಿದೆ.  ಈ ಬಗೆೆ 30 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಧಿಸೂಚರೆ್ಯನತೆ 
ಹೊರಡಿಸಲನಗತವುದ್ತ.  ಹಿೋಗನಗಿ ಇದ್ನತೆ ಆದ್ಷತಟ ಬೋೆಗರ್ೋೆ ಮನಡತವ ಪರಯತ್ೆ ಮನಡತತೆುೋವ.ೆ   
 

   ಇ) ವಿಷಯ:- ಬೆೆಂಗಳೂರತ, ಬೆೆಂಗಳೂರತ ಗನರಮನೆಂತ್ರ ಹನಗೂ ರನಮನಗರ  
   ಜಿಲನಿ ಹನಲತ ಉತನಪದ್ಕರ ಸಹಕನರ ಸೆಂರ್ಗಳ ಒಕೂಕಟದ್ ವಾವಸನಥಪಕ  
   ನದೆೋಾಶಕರತ ಹನಗೂ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದ್ ಪರಧನನ ವಾವಸನಥಪಕರತ ಅಕರಮ  
   ಎಸಗಿರತವ ಬಗೆೆ 

* * * 
 
 ಶ್ರೋ ಕೆ.ಎ.ತಿಪಪೆೋಸನಾಮಿ(ರ್ನಮನದೆೋಾಶ್ತ್ರತ):-ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಬೆೆಂಗಳೂರತ, 
ಬೆೆಂಗಳೂರತ ಗನರಮನೆಂತ್ರ ಹನಗೂ ರನಮನಗರ ಜಿಲನಿ ಹನಲತ ಉತನಪದ್ಕರ ಸಹಕನರ ಸೆಂರ್ಗಳ 
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ಒಕೂಕಟದ್ ವಾವಸನಥಪಕ ನದೆೋಾಶಕರತ ಹನಗೂ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದ್ ಪರಧನನ ವಾವಸನಥಪಕರತ ಅಕರಮ    
ಎಸಗಿರತವ ಬಗೆೆ ಪಶತಸೆಂಗೊೋಪರೆ್ ಸಚಿವರ ಗಮನ ಸಳೆೆಯಬಯಸತತೆುೋರೆ್. 
 
 ಶ್ರೋ ಎಸ್.ಟಿ.ಸೂೆೋಮಶೆೋಖ್ರ್(ಸಹಕನರ ಸಚಿವರತ):- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಲ್ಲಖಿತ್ 
ಉತ್ುರವನತೆ ಒದ್ಗಿಸಲನಗಿದೆ. 
 

(ಸಚಿವರ ಹೆೋಳಿಕೆಯನತೆ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದೆ) 
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ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಬೆೆಂಗಳೂರತ, ಬೆೆಂಗಳೂರತ ಗನರಮನೆಂತ್ರ ಹನಗೂ ರನಮನಗರ – 
ಮೂರತ ಜಿಲೆಿಗಳಿಗೆ ಸೋೆರಿ ಬೆೆಂಗಳೂರತ ಹನಲ್ಲನ ಡೈೆರಿಯನತೆ ಸನಥಪಿಸಲನಗಿದೆ.  ಸದ್ಸಾರಿಗೆ 
ಅವಶಾಕವನದ್ ಅೆಂಶಗಳನತೆ ರ್ನನತ ಹೆೋಳುತೆುೋರ್.ೆ  ಅದ್ನತೆ ಹೊರತ್ತಪಡಿಸಿ, ಅವರಿಗೆ ಬೆೋಕನದ್ 
ಅೆಂಶಗಳ ಬಗೆೆ ಅವರತ ಕೆೋಳಲ್ಲ.  ಹನಲ್ಲನ ಮತಖ್ಾ ಡೈೆರಿಯ ಕನಮಗನರಿಯ ಬಗೆೆ ಯನವುದ್ತ 
ಅಗತ್ಾವಿದಯೆೋ, ಅದ್ನತೆ ಲೊೋಕೂೆೋಪಯೋಗಿ ಇಲನಖಯೆ ನಯಮದ್ೆಂತೆ, ಟ್ೆೆಂಡರ್ ಪರಕಿರಯ್ದ ಆದ್ 
ನೆಂತ್ರ ಕನಮಗನರಿಯತ ನಡದೆಿದ.ೆ  ಶ್ೋಥಲ್ಲೋಕರರ್ ಕೆೋೆಂದ್ರಗಳ ಕನಮಗನರಿಯತ ವಾವಸಿಥತ್ವನಗಿ 
ಲೊೋಕೂೆೋಪಯೋಗಿ ಇಲನಖೆಯ ನಯಮದ್ೆಂತೆ, ಟ್ೆೆಂಡರ್ ಪರಕಿರಯ್ದ ಆದ್ ನೆಂತ್ರ ನಡದೆಿದ.ೆ  ಈ 
ಎರಡೂ ಕನಮಗನರಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ತವರೆವಿಗ ೆ ಯನವುದೆೋ ಒೆಂದ್ತ ಕನಮಗನರಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ 
ಯನವುದೆೋ ರಿೋತಿಯ ಆಕ್ಷೆೋಪಣೆಗಳು ಲ್ಲಖಿತ್ವನಗಿ ಅಥವನ ಇರ್ನಾವುದೋೆ ರಿೋತಿಯಲನಿಗಲ್ಲೋ 
ಅವಾವಹನರ ಅಥವನ ಕಳಪೆ ಕನಮಗನರಿಯ ಬಗೆೆ ಯನವುದ್ೂ ಸಹ ನಮಾ ಗಮನಕಕೆ ಬೆಂದಿಲಿ.  
ಕನನೂನತ ವನಾಪಿುಯಳಗ ೆ ಬೆೆಂಗಳೂರತ ಡೈೆರಿಗ ೆ ಅವಶಾಕವನದ್ ಎರಡತ ಕನಮಗನರಿಗಳು ಅತ್ಾೆಂತ್ 
ಯಶಸಿಾಯನಗಿ ನಡದೆಿವ.ೆ  ಇತಿುೋಚೆಗ,ೆ ಬೆೆಂಗಳೂರತ ಡೈೆರಿಯಲ್ಲಿ ಸತಮನರತ ಹತದೆುಗಳಿಗೆ ರೆ್ೋಮಕನತಿ 
ಮನಡಲನಗಿದ.ೆ  ರೆ್ೋಮಕನತಿಯಲ್ಲಿ ಅವಾವಹನರ ಅಥವನ ಮತೊುೆಂದ್ತ ಆಗಿದ ೆ ಎನತೆವುದ್ರ ಬಗೆೆ 
ಸದ್ಸಾರತಗಳು ಪರಸನುಪಿಸಿದನುರ.ೆ  1,177 ವಿವಿಧ ವೃೆಂದ್ದ್ ಹತದೆುಗಳಿಗೆ ಸಕನಾರವು ಅನತಮೋದ್ರೆ್ 
ನೋಡಿದೆ.  ಸಹಕನರ ಇಲನಖಯೆಲ್ಲಿ ನದಿಾಷಟ ಹತದುೆಗಳಲ್ಲಿ ನದಿಾಷಟ ಪರಿೋಕ್ಷಗೆಳನತೆ ಮನಡಬೋೆಕೆೆಂದ್ತ 
ನಯಮವಿದ.ೆ ಆ ನಯಮದ್ ಪರಕನರವೆೋ, ಕರ್ನಾಟಕ ರನರ್ಾ ಮತಕು ವಿಶಾವಿದನಾನಲಯವು 
ಅಭ್ಾಥಿಾಗಳಿಗೆ ಲ್ಲಖಿತ್ ಪರಿೋಕ್ಷೆಯನತೆ ನಡಸೆಿರತತ್ುದೆ.  ಇೆಂತ್ಹ ಕರಮಕಕೆ ರ್ನವು ಚನಲರೆ್ ನೋಡಿದೆುೋವೆ.  
ಇದ್ತ ಕನನೂನತಬನಹಿರವನಗಿದ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ದ್ತರತಪಯೋಗವನಗಿದೆ ಎನತೆವ ಬಗೆೆ ಲೊೋಕಸಭನ 
ಸದ್ಸಾರೊಬಬರತ ಲ್ಲಖಿತ್ವನಗಿ ದ್ೂರತ ಸಲ್ಲಿಸತತನುರೆ.  ದ್ೂರತ ಸಿಾೋಕೃತ್ವನದ್ ಹಿರೆ್ೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಕನರ 
ಸೆಂರ್ಗಳ ಸೆಂಯತಕು ನಬೆಂಧಕರತ, ಪಟಟರ್ ಬನಾೆಂಕತಗಳ ವಿಭನಗ, ಸಹಕನರ ಸೆಂರ್ಗಳ ಇಲನಖ,ೆ 
ಬೆೆಂಗಳೂರತ ಇವರಿೆಂದ್ಲೋೆ ದ್ೂರಿನಲ್ಲಿ ಯನವನಾವ ಅೆಂಶಗಳನತೆ ತಿಳಿಸಿದ್ುರೂೆೋ, ಆಯನ ಅೆಂಶಗಳ 
ಬಗೆೆ ತ್ನಖೆಯನತೆ ನಡಸೆಲನಯಿತ್ತ.  ತ್ನಖೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಮನಡಿರತವ ಆರೂೆೋಪಗಳ ಬಗೆೆ ಯನವುದೆೋ 
ರಿೋತಿಯನದ್ ಹತರತಳು ಇಲಿ, ಕನನೂನತ ಬದ್ಿವನಗಿಯ್ದೋ ರೆ್ೋಮಕನತಿ ಮನಡಲನಗಿದ.ೆ  
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ನಯಮನನತಸನರವೆೋ ಅಭ್ಾಥಿಾಗಳಿಗೆ ಲ್ಲಖಿತ್ ಪರಿೋಕ್ಷ ೆ ನಡಸೆಲನಗಿರತತ್ುದೆ ಎೆಂದ್ತ ಸದ್ರಿ ಸಹಕನರ 
ಸೆಂರ್ಗಳ ಸೆಂಯತಕು ನಬೆಂಧಕರತ ವರದಿಯನತೆ ನೋಡಿರತತನುರ.ೆ ಇದನದ್ ನೆಂತ್ರದ್ ಎಲನಿ 
ಅಭ್ಾಥಿಾಗಳನತೆ ಅವರ ಮರಿಟ್ ಆಧನರದ್ ಮೋಲೆ ರೆ್ೋಮಕನತಿ ಮನಡಲನಗಿದ.ೆ  ಬಹತತೆೋಕವನಗಿ ಈ 
ತಿೆಂಗಳ 31 ರೆ್ೋ ತನರಿೋಖಿರೆ್ೂಳಗೆ ಡೈೆರಿಗ ೆ ರೆ್ೋಮಕನತಿ ಮನಡಬೋೆಕತ ಎನತೆವ ಉದೆುೋಶದಿೆಂದ್ 
ಮನಡಿದನುರ.ೆ  ಇದ್ನತೆ ಹೊರತ್ತಪಡಿಸಿ, ಬೆೋರ ೆ ಯನವುದೆೋ ವಿಧವನದ್ ಲ್ಲಖಿತ್ವನಗಿ ಅಥವನ 
ಇರ್ನಾವುದೆೋ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ ಯನವುದೆೋ ದ್ೂರತಗಳು ಇದ್ತವರೆವಿಗ ೆ ಸಿಾೋಕೃತ್ಗೂೆೆಂಡಿಲಿ.  ಮೂರತ 
ಜಿಲೆಿಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ವೆೋಗವನಗಿ ಬೆೆಂಗಳೂರತ ಡೈೆರಿಯತ ಬೆಳೆಯತತಿುದೆ.  ಈ ಸೆಂಸೆಥಗ ೆಕಳೆಂಕ ತ್ರತವುದ್ತ 
ಬೆೋಡ.  ಎರಡೂ ಕನಮಗನರಿಗಳಿಗೆ ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಟೆಂತೆ, ನದಿಾಷಟವನಗಿ ಯನವುದೆೋ ದ್ೂರತ ಲ್ಲಖಿತ್ವನಗಿ 
ಇದ್ತವರೆವಿಗ ೆ ಬೆಂದಿರತವುದಿಲಿ.  ಲೂೆೋಕಸಭನ ಸದ್ಸಾರತ ನೋಡಿದ್ ದ್ೂರಿಗೆ ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಟೆಂತ,ೆ 
ಸಹಕನರ ಸೆಂರ್ಗಳ ಸೆಂಯತಕು ನಬೆಂಧಕರತ ಅೆಂಶೆೋವನರತ ತ್ನಖೆ ಮನಡಿ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಯನವುದೆೋ 
ವಿಧವನದ್ ಲೊೋಪಗಳಿಲಿ ಎೆಂಬತದನಗಿ ವರದಿಯನತೆ ನೋಡಿದನುರ.ೆ  ಇದ್ರ ಆಧನರದ್ ಮೋಲೆ, 
ಪರತಿಯೆಂದ್ತ ಅಹಾ ಅಭ್ಾಥಿಾಯನತೆ ಸೆಂದ್ಶಾನ ನಡಸೆಿ, ರೆ್ೋಮಕನತಿ ಆದೆೋಶ ನೋಡಲನಗಿರತತ್ುದೆ. 
ಬಹತತೆೋಕವನಗಿ ಶೆೋಕಡನ 90 ರಷತಟ ಅಭ್ಾಥಿಾಗಳು ಡೈೆರಿಗ ೆ ರೆ್ೋಮಕನತಿಗೂೆೆಂಡಿದನುರೆ.  ಈ ತಿೆಂಗಳ 
31 ರೆ್ೋ ತನರಿೋಖಿನವರಗೆೆ ಅವರಿಗೆ ಅೆಂತಿಮ ಗಡತವು ನೋಡಲನಗಿದ.ೆ  ಇಷಟರಮಟಿಟಗೆ ರೆ್ೋಮಕನತಿಯತ 
ಕನನೂನತಬದ್ಿವನಗಿ ಮನಡಲನಗಿದೆ ಎನತೆವ ಮನತ್ನತೆ ರ್ನನತ ಈ ಸೆಂದ್ಭ್ಾದ್ಲ್ಲಿ ಸದ್ಸಾರಿಗೆ 
ತಿಳಿಸಬಯಸತತೆುೋರೆ್. 
 
 ಶ್ರೋ ಕ.ೆಎ.ತಿಪಪೆೋಸನಾಮಿ(ರ್ನಮ ನದೆೋಾಶ್ತ್ರತ):- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಸಚಿವರತ ಬಹಳ 
ಸತದಿೋರ್ಾವನದ್ ಉತ್ುರವನತೆ ನೋಡಿದನುರ.ೆ  ಆದ್ರೆ ಕೆಲವು ಅೆಂಶಗಳ ಬಗೆೆ ಉತ್ುರದ್ಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿಲಿ.  
ಬೆೆಂಗಳೂರತ ಹನಲತ ಒಕೂಕಟದ್ಲ್ಲಿ ಮೆಂಡಳಿಯ ಸಭೆಗಳನತೆ ಮನಡಲನಗತತ್ುದೆ.  ಅದ್ರಲ್ಲಿ 
ದ್ಯಮನಡಿ ಮೈಸೂರತ ಮತಕು ವಿಶಾವಿದನಾನಲಯಕಕೆ ರೆ್ೋಮಕನತಿ ಸೆಂಬೆಂಧ ಯನವುದ್ನೂೆ ಸಹ 
ನೋಡಬೆೋಡಿ, ಏಕೆೆಂದ್ರ ೆ ಈ ಹಿೆಂದಿನ ಪರಿೋಕ್ಷೆಗಳ ಓ.ಎೆಂ.ಆರ್.ಶ್ೋಟ್ಗಳ ತಿದ್ತುಪಡಿ ಮನಡಲನಗಿದ ೆ
ಎೆಂಬತದನಗಿ ತಿಳಿಸಲನಗಿರತತ್ುದೆ.  ಅದ್ನತೆ ಬಿಟತಟ, ಬೆೆಂಗಳೂರತ ನಗರದ್ಲ್ಲಿರತವ Regional 
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Institute of Management ಅಥವನ ಆನೆಂದ್ ನಗರದ್ಲ್ಲಿರತವ Institute of Rural 
Management ಇವರತಗಳಿಗೆ ವಹಿಸಿ ಎೆಂಬತದನಗಿ ಮೆಂಡಳಿಯ ಕಲೆವು ಸದ್ಸಾರತಗಳು 
ತಿಳಿಸತತನುರೆ.  ಈ ಸಲಹೆಯನತೆ ತ್ಳಿಳಹನಕಿ ನರ್ಾಯವನತೆ ತೆಗೆದ್ತಕೂೆಳುಳತನುರೆ.  ಆ ನೆಂತ್ರದ್ಲ್ಲಿ 
ರೆ್ೋಮಕನತಿ ಸೆಂಬೆಂಧಿತ್ ಪರಕಿರಯ್ದಯನತೆ ಮೈಸೂರತ ಮತಕು ವಿಶಾವಿದನಾನಲಯಕೆಕ ವಹಿಸತತನುರ.ೆ  ಆ 
ನೆಂತ್ರದ್ಲ್ಲಿ, 2020 ರೆ್ೋ ಸನಲ್ಲನಲ್ಲಿ 247 ಹತದೆುಗಳ ರೆ್ೋಮಕನತಿ ಪರಕಿರಯ್ದಯತ ನಡದೆ್ತ, ಒೆಂದ್ತ 
ವಷಾಗಳ ತ್ರತವನಯ ಈ ಬಗೆೆ ಪರಿೋಕ್ಷೆಯನತೆ ನಡಸೆತತನುರೆ.  ತ್ದ್ ನೆಂತ್ರದ್ಲ್ಲಿ ಒೆಂದ್ತ ವಷಾದ್ 
ನೆಂತ್ರ ರೆ್ೋಮಕನತಿ ಪರಕಿರಯ್ದಯನತೆ ನಡಸೆತತನುರ.ೆ  ಈ ರಿೋತಿಯ ನರ್ಾಯವನತೆ ತೆಗೆದ್ತಕೂೆೆಂಡ 
ನೆಂತ್ರ  ಆಡಳಿತ್ ಮೆಂಡಳಿಯ 4-5 ಸದ್ಸಾರತಗಳು ರೆ್ೋಮಕನತಿ ಮನಡತವ ವಾವಸೆಥಯತ 
ಸರಿಯನಗಿಲಿ ಎೆಂಬತದ್ರ ಬಗೆೆ ಲ್ಲಖಿತ್ವನಗಿ ತಿಳಿಸತತನುರ.ೆ  ಆಡಳಿತ್ ಮೆಂಡಳಿಯ ನದೆೋಾಶಕರನಗಿರತವ 
ಹೊಸಕೂೆೋಟ್ೆಯ ಶ್ರೋ ಮೆಂರ್ತರ್ನಥ, ರೆ್ಲಮೆಂಗಲದ್ ಶ್ರೋ ಭನಸಕರ, ಕನಕಪತರದ್ ಶ್ರೋ ರನರ್ಕತಮನರ 
ಮತ್ತು ಬೆೆಂಗಳೂರತ ನಗರ ಪಶ್ಿಮದ್ ಶ್ರೋ ಮೆಂರ್ತರ್ನಥ್ ಮತ್ತು ಅೆಂರ್ನಪಪ ರವರತಗಳು ಆಡಳಿತ್ 
ಮೆಂಡಳಿಯತ ತಿೋಮನಾನಸಿರತವುದ್ತ ಒೆಂದ್ತ ಹನಗೂ ಅೆಂತಿಮ ಆಯ್ದಕ ಪಟಿಟಯಲ್ಲಿರತವುದ್ತ 
ಮತೊುೆಂದ್ತ ಎೆಂಬತದನಗಿ ತಿಳಿಸಿ, ತ್ಕರನರನತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ದ್ಯಮನಡಿ ರೆ್ೋಮಕನತಿ ಪರಕಿರಯ್ದಯನತೆ 
ನಲ್ಲಿಸಿ ಎೆಂಬತದನಗಿ ತಿಳಿಸತತನುರೆ.   

(ಮತೆಂದ್ತ) 
 
1182/26-12-2022/5-50/bkp-                  
  ಶ್ರೋ  ಕ.ೆಎ. ತಿಪಪೆೋಸನಾಮಿ(ಮತೆಂದ್ತ..) 
ದ್ಯಮನಡಿ, ಈ ರೆ್ೋಮಕನತಿ  ಪರಕಿರಯ್ದಯನತೆ  ನಲ್ಲಿಸಿ   ಎೆಂದ್ತ ಹೆೋಳುತನುರ.ೆ  ಆದ್ರೆ, ಅೆಂದಿನ 
ನದೆೋಾಶಕರನಗಿದ್ುೆಂತ್ದ್ಹ ಸನಾಮಿಯವರತ   ಅಲ್ಲಿ    ಇದ್ುೆಂತ್ಹ  ರ್ನರಲ್  ಮನಾರೆ್ೋರ್ರ್ರವರನತೆ   
ರಜೆ  ಮೋಲೆ  ಕಳುಹಿಸಿ,   ಒೆಂದ್ತ ದೊಡಡ  ಹಗರರ್ವನತೆ  ಮನಡತತನುರ.ೆ  ತ್ಮಗೆ  ಬೆೋಕನದ್ವರ  
OMR (Optical Mark Recognition) Sheet ಗಳನತೆ   ತಿದ್ತುಪಡಿ  ಮನಡಿ,  ಅೆಂಕಗಳನತೆ  
ಕೊಟಿಟರತತನುರ.ೆ  ಮತೆು, ಅವರತಗಳನತೆ  ಸೆಂದ್ಶಾನಕೆಕ ಕರಯೆತತನುರೆ.  ಸೆಂದ್ಶಾನಕೆಕ  ಬೆಂದ್ವರಲ್ಲಿ    
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ಸತಮನರತ   21600  ರ್ನರಿಗ ೆ  ಲ್ಲಖಿತ್  ಮೂಲಕ ರೆ್ೂೋಟಿೋಸ್  ಕೊಡಲನಗಿತ್ತು.   ಅದ್ರಲ್ಲಿ  
೧೪೯೦೦   ರ್ನರತ   ಲ್ಲಖಿತ್  ಪರಿೋಕ್ಷೆಯನತೆ  ಬರೆಯತತನುರೆ. ೧:೫  ಅನತಪನತ್ದ್ಲ್ಲಿ ೧೧೮೪  ರ್ನರಿಗ ೆ 
ಸೆಂದ್ಶಾನ  ಕರಯೆತತನುರೆ.   ಅದ್ರಲ್ಲಿ  ೧೧೫  ರ್ನರತ  ಸೆಂದ್ಶಾನಕೆಕ  ಹನರ್ರನಗತವುದಿಲಿ.   
ಅೆಂತಿಮವನಗಿ    ೧೮೦   ಅಭ್ಾಥಿಾಗಳನತೆ      ಆಯ್ದಕ  ಮನಡತತನುರ.ೆ    ಇದ್ರ  ಬಗೆೆ  ನಮಾ  
ಲೊೋಕ ಸಭನ ಸದ್ಸಾರತ   ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹಗರರ್ವನಗಿದ ೆ ಎೆಂದ್ತ  ಹೆೋಳಿ,   ಪದೆೋ ಪದೆೋ  ಪತ್ರ  
ಬರೆಯತತನುರ ೆ  ಮತ್ತು  ಪತಿರಕನಗೂೆೋಷಿಿಯಲ್ಲಿ ಹೆೋಳುತನುರೆ.    ಇದ್ಕೆಕ   ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಟೆಂತೆ  ಒೆಂದ್ತ  
ನಸಪಕ್ಷಪನತ್ವನದ್  ತ್ನಖಯೆನಗಬೆೋಕತ,  ಇದ್ರಲ್ಲಿ  ಏನತ ಅವಾವಹನರ ಆಗಿದೆ, ಅದ್ರ ಬಗೆೆ ತ್ನಖೆ 
ನಡಯೆಬೆೋಕೆೆಂದ್ತ ಹೆೋಳುತನುರೆ. ಮತೆು  ಈ  ವಿಚನರಕಕೆ  ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಟ  ಹನಗೆ ಒೆಂದ್ತ  ಪತ್ರವನತೆ  
ಸಕನಾರಕೆಕ    ಮತ್ತು  ಆಡಳಿತ್  ಮೆಂಡಳಿಯವರಿಗೂ  ಬರೆಯತತನುರ.ೆ    ಈಗ  ನಡದೆಿರತವೆಂತ್ಹ 
ಸೆಂದ್ಶಾನ  ಏನದ,ೆ   ಇದ್ತ ಸರಿಯನಗಿಲಿ,  ಇದ್ನತೆ ಸರಿಪಡಿಸಬೆೋಕನದ್ರೆ,   ಮತೆು 
ಸೆಂದ್ಶಾನಗಳನತೆ   ಮತ್ತು  ಮರತ ಪರಿೋಕ್ಷೆಗಳನತೆ   ಮನಡಬೋೆಕನಗತತ್ುದೆ.  ಹನಗೆಯ್ದೋ ಇದ್ಕೆಕ  
ಯನವ  ಒೆಂದ್ತ  ಏಜೆನಸಯನತೆ  ಮನಡಿದಿುೋರಿ,   ಅದ್ತ ಸರಿಯಿಲಿವೆೆಂದ್ತ  ಹೆೋಳುತನುರ.ೆ  ಆದ್ರೂ  
ಸಹ   ಇವರರೆ್ೆಲನಿ  ಹೊರತ್ತಪಡಿಸಿ   ತ್ರನತ್ತರಿಯಲ್ಲಿ  ಈ  ಒೆಂದ್ತ  ಕೆಲಸವನತೆ  ಮನಡತತನುರ.ೆ    
ಮತೆು,  ಇದ್ರ ಬಗೆೆ  ತ್ನಖೆಯನತೆ  ಮನಡಲನಗಿದೆ  ಎೆಂದ್ತ ಹೆೋಳುತನುರೆ,   ಆದ್ರೆ, ಆ ಒೆಂದ್ತ 
ತ್ನಖನ  ವರದಿ  ಪರತಿಯನತೆ  ಕೊಟಟರೆ  ಒಳೆಳಯದ್ತ.  ನನಗೆ  ತಿಳಿದ್ಮಟಿಟಗೆ   ಇದ್ತವರೆಗೂ ಸಹ  
ತ್ನಖನ  ವರದಿ   ಮೆಂಡರೆ್ಯನಗಿಲಿ  ಮತ್ತು ಸಕನಾರಕಕೆ  ಆಗಲ್ಲ,  ಲೂೆೋಕಸಭನ ಸದ್ಸಾರಿಗೆ ಆಗಲ್ಲ 
ನೋಡಿರತವುದಿಲಿ. ತ್ನಖನ  ವರದಿಯನಗಿದ್ುರ,ೆ ಯನರತ ರಿಜಿಸನಾರ್, ಕೊೋ-ಅಪರೆೋಟಿವ್ 
ಸೂೆಸೈೆಟಿೋಸ್ರವರನತೆ   ತ್ನಖೆ  ಮನಡತವ  ಸಲತವನಗಿ  ರೆ್ೋಮಕ  ಮನಡಿದಿುೋರಿ, ಅವರತ  ತ್ನಖೆ  
ಮನಡಿದ್ುರ,ೆ ಆ ತ್ನಖನ ವರದಿಯ  ಪರತಿಯನತೆ  ಕೊಡಿ.   ಏನತ ಲ್ಲಖಿತ್  OMR Sheets 
ತಿದ್ತುಪಡಿಯನಗಿದ,ೆ   ಇದ್ರ  ಬಗೆೆ  ಕೂಲೆಂಕಷವನಗಿ ಚಚೆಾಯನಗಬೆೋಕತ.   ಇದೆೋ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ  
ಅಲ್ಲಿ ಏರ್ನಗಿದೆ  ಎೆಂದ್ರೆ,   ಬೆೆಂಗಳೂರತ  ಮಹನ  ಮೆಂಡಲ  ಬಹಳ    ನಷಟದ್ಲ್ಲಿದೆ.    ಲನಭ್ದ್ಲ್ಲಿ  
ಇರತವುದಿಲಿ.   ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸಕನಾರ ಕೊಡತ್ಕಕೆಂತ್ಹ    ಪೊರೋತನಸಹಧನ  ಇರಬಹತದ್ತ,  ಅಥವನ  
ಹನಲ್ಲನ ಶೆೋಖ್ರಣೆಗೆ  ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಟೆಂತೆ  ೨ ರೂಪನಯಿಗಳನತೆ  ಹೆಚಿಳ    ಮನಡಿರತವೆಂತ್ಹದ್ತು  
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ಇರಬಹತದ್ತ.  ಆದ್ರ,ೆ ಸನಕಷತಟ  ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ  ಬೆೋರ ೆ  ಹನಲತ ಒಕೂಕಟಗಳಿಗೆ    ಹೊೋಲ್ಲಸಿದನಗ  
ಬೆೆಂಗಳೂರತ   ಹನಲತ  ಉತನಪದ್ಕರ  ಒಕೂಕಟ  ಅೆಂದ್ರೆ ಬೆೆಂಗಳೂರತ, ರನಮನಗರ  ಮತ್ತು  
ಬೆೆಂಗಳೂರತ ಗನರಮನೆಂತ್ರ  ಜಿಲೆಿಗ ೆ ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಟ ಹನಗೆ    ಸನಕಷತಟ  ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ   ನಷಿದ್ಲ್ಲಿದ.ೆ   
ಈ ದ್ೃಷಿಟಯಲ್ಲಿ  ಇಷತಟ  ರ್ನರನತೆ  ಒೆಂದೋೆ  ಬನರಿಗೆ ರೆ್ೋಮಕ  ಮನಡತವುದ್ತ  ಸರಿಯಲಿವೆೆಂದ್ತ  
ಲೊೋಕ ಸಭನ ಸದ್ಸಾರತ   ತ್ಮಾ ಪತ್ರದ್ಲ್ಲಿ  ಪದೆೋ  ಪದೆೋ  ಉಲೆಿೋಖ್  ಮನಡತತನುರ.ೆ    ಇದ್ತ  
ಅಲಿದೆ, ಕ.ೆಎೆಂ.ಎಫ್್. ನಲ್ಲಿಯೂ  ಕೂಡ   ಇದೆೋ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ ಅವಾವಹನರ   ಆಗಿದ,ೆ ಅದ್ರ  ಬಗೆೆ   
ಮತಖ್ಾಮೆಂತಿರಯವರತ ಸಹ  ಈ ಬಗೆೆ “stop Recruitment”್ ್ ಎೆಂದ್ತ  ಹೆೋಳಿ ಪತ್ರ  
ಬರೆಯತತನುರ.ೆ   ಅದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದ್ರ ಬಗೆೆ  ಏನೂ ಸಹ  ಕರಮ ಆಗಲ್ಲಲಿ.  ಆದ್ುರಿೆಂದ್,  ತನವು  
ದ್ಯಮನಡಿ, ರಿಜಿಸನಾರ್  ಕೊೋ-ಆಪರೆೋಟಿವ್ ಸೂೆಸೈೆಟಿರವರಿೆಂದ್  ತ್ನಖ ೆಆಗಿದ್ುರೆ,  ಏನತ ತ್ನಖೆ  
ಮನಡಿದನುರ,ೆ ಆ ತ್ನಖನ ವರದಿಯ  ಪರತಿಯನತೆ   ದ್ಯಮನಡಿ ಕೊಡಬೋೆಕೆೆಂದ್ತ ವಿನೆಂತಿ  
ಮನಡತತೆುೋರ್.ೆ   

ಶ್ರೋ ಟಿ.ಎ. ಶರವರ್(ವಿಧನನಸಭೆಯಿೆಂದ್  ಚತರ್ನಯಿತ್ರನದ್ವರತ):- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ  
ಮನನಾ ಸಚಿವರತ ಕೊಟಿಟರತವೆಂತ್ಹ      ಉತ್ುರವನತೆ  ರೆ್ೂೋಡತತಿುದೆು.   ಇದ್ರಲ್ಲಿ    ಯನವುದೆೋ 
ಅಕರಮಗಳು  ನಡದೆಿಲಿ.   ಯನವುದೆೋ ಟ್ೆೆಂಡರ್     ಪರಕಟಣ ೆ  ಮನಡಿ  ಕನಮಗನರಿಗಳನತೆ    
ನಡಸೆಲತ  ನಯಮನನತಸನರ ಕರಮ ವಿಧಿಸಲನಗತತಿುದ.ೆ  ಈ ರಿೋತಿಯ ಹಲವನರತ   ಉತ್ುರಗಳನತೆ  
ಕೊಟಿಟದನುರೆ.  ಆದ್ರೆ,  ಅಲ್ಲಿ    ಇರತವೆಂತ್ಹ ವನಸುವನೆಂಶವೆೋ  ಬೆೋರ ೆಇದೆ.    ಅಲ್ಲಿ  ಲ್ಲಖಿತ್  
ಪರಿೋಕ್ಷ ೆ  ಬರೆಯತತನುರ,ೆ  ಒೆಂದ್ತ ವಷಾ  ಕನಲ  ಆಗತತ್ುದೆ.   

 ಸಭನಪತಿಯವರತ:-  ಈ ಬಗೆೆ  ಶ್ರೋಯತತ್  ಕೆ.ಎ. ತಿಪಪೆೋಸನಾಮಿಯವರತ  ಎಲಿವನತೆ  
ಹೆೋಳಿದನುರೆ.  ಅವರತ ಹೆೋಳಿದ್ುರ್ೆೆೋ  ಹೆೋಳದೆೋ  ಬೋೆರ ೆ  ಏರ್ನದ್ರೂ  ಇದ್ುರ ೆ ಹೆೋಳಿ.  

ಶ್ರೋ  ಕೆ.ಎ. ಶರವರ್:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ  ಒೆಂದ್ತ ವಷಾವನದ್ರೂ  ಸಹಿತ್  
ಅವರತಗಳಿಗ ೆರೆ್ೂೋಟಿೋಸ್  ಹೊೋಗತವುದಿಲಿ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಆ  ವಿಚನರವನತೆ  ಅವರತ  ಹೋೆಳಿದನುರ.ೆ   
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ಶ್ರೋ   ಕೆ.ಎ. ಶರವರ್:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ ಆದನದ್   ಮೋಲೆ  ದಿರ್ನೆಂಕ:೭-೧೧-
೨೦೨೨  ಮತ್ತು  ೨೪-೧೧-೨೦೨೨ ರವರೆಗೂ    ಈ ಸೆಂದ್ಶಾನ  ನಡಯೆತತ್ುದೆ. ದಿರ್ನೆಂಕ ೨೯-೧೧-
೨೦೨೨  ರೆಂದ್ತ  ಆಡಳಿತ್   ಮೆಂಡಳಿಯವರತ   ಸಭೆಯನತೆ  ನಡಸೆಿ,   ಮತೆು ದಿರ್ನೆಂಕ ೧-೧೨-
೨೦೨೨ ರೆಂದ್ತ ಅೆಂತಿಮ ಅಭ್ಾಥಿಾಗಳನತೆ  ಆಯ್ದಕ  ಮನಡತತನುರ.ೆ   ಆಯ್ದಕ  ಪಟಿಟಯನತೆ  ಪರಕಟರೆ್  
ಕೂಡ  ಮನಡತತನುರ.ೆ    ಇಲ್ಲಿ ತ್ರನತ್ತರಿಯಲ್ಲಿ OMR Sheets  ಮತ್ತು  ಪರಿೋಕ್ಷ ೆ  ವಿಚನರ  
ಇರಬಹತದ್ತ.  ಇಲ್ಲಿ  ೨೯೬  ಹತದುೆಗಳು  ಏನತ  ಇರತತ್ುದೆ. ಅದ್ನತೆ  ಬೆೋರ ೆ  ಬೆೋರ ೆ  ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ  
ರೆ್ೋಮಕ  ಮನಡತತನುರ.ೆ   

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಶ್ರೋಯತತ್ ಶರವರ್ ರವರೆ,  ಏನತ  ಮನಡಬೋೆಕೆೆಂದ್ತ  ಹೆೋಳಿ.  
ಶ್ರೋ   ಕ.ೆಎ. ಶರವರ್:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೆ,   ನನೆ ಆರೂೆೋಪ  ಇಷೆಟ.  ದೊಡಡ  

ಮಟಟದ್ಲ್ಲಿ  ಹಗರರ್  ನಡದೆಿದ.ೆ   ಮನನಾ  ಮೆಂತಿರಗಳು  ತ್ಮಾ  ಉತ್ುರದ್ಲ್ಲಿ  ಏನೂ  
ನಡದೆಿಲಿವೆೆಂದ್ತ  ಹೋೆಳಿದನುರೆ.    ಇದ್ನತೆ  ಯನರತ  ತ್ನಖೆ  ಮನಡಿದನುರೆ,  ಯನವ  ಹೆಂತ್ದ್ಲ್ಲಿ  
ತ್ನಖೆ  ಮನಡಿದನುರ,ೆ   ಆ   ಒೆಂದ್ತ ತ್ನಖನ  ವರದಿಯನತೆ ದ್ಯಮನಡಿ  ನಮಗೆ ಅವರತ  
ಕೊಡಬೋೆಕೆೆಂದ್ತ ತ್ಮಾ ಮೂಲಕ ರ್ನನತ ಕೆೋಳಿ ಕೊಳುಳತಿುದೆುೋರ್ೆ.    ಈ  ವಿಚನರದ್ಲ್ಲಿ  ಮನತ್ರ  ದೊಡಡ 
ಹಗರರ್ವನಗಿದ ೆಎೆಂದ್ತ  ರ್ನನತ ಬಹಳ ಸಪಷಟವನಗಿ  ಹೆೋಳಲ್ಲಕಕೆ  ಬಯಸತತೆುೋರೆ್.   

ಶ್ರೋ ಎಸ್.ಟಿ. ಸೊೋಮಶೆೋಖ್ರ್(ಸಹಕನರ ಸಚಿವರತ):-ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ    
ಬೆೆಂಗಳೂರತ ಡೈೆರಿ ಬಹಳ  ದೊಡಡ ಡೈೆರಿಯನಗಿದ್ತು,   ಇದ್ತ   ೩  ಜಿಲೆಿಗೆ  ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಟದನುಗಿದ.ೆ    
ಸತಮನರತ    ಒೆಂಬತ್ತುವರ-ೆಹತ್ತು  ಲಕ್ಷ    ಲ್ಲೋಟರ್  ಪರತಿದಿನ ಬರತ್ಕಕದ್ತು.  ೧,೨೧,೦೦೦  ಲ್ಲೋಟರ್   
ಮೋಲ ೆ ಮಸರತ  ವನಾಪನರ  ಆಗತವೆಂತ್ಹದ್ತು.   ಮತಖ್ಾ  ಡೈೆರಿ  ಕನಮಗನರಿ  ಮತ್ತು 
ಶ್ೋಥಿಲ್ಲೋಕರರ್ಕೆಕ ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಟೆಂತೆ  ಕನಮಗನರಿಗಳು  ಕನನೂನತಬದ್ಿವನಗಿ  ನಡದೆಿವೆ.   ಒಬಬರತ ಸಹ  
ಈ  ಕನಮಗನರಿ  ಬಗೆೆ  ಪರಶೆೆ  ಮನಡತವೆಂತ್ಹದನುಗಲ್ಲ, allegation ಮನಡತವೆಂತ್ಹದ್ತು  
ಇದ್ತವರೆಗೂ    ಇಲಿ.   ಏರ್ನದ್ರೂ  allegations   ಇದ್ುರ ೆ  ಅದ್ನತೆ  ತ್ನಖ ೆ 
ಮನಡತವೆಂತ್ಹದ್ತು,  ವಿಚನರಣೆ  ಮನಡತವೆಂತ್ಹದ್ತು ಆಗತತ್ುದೆ.  ಶ್ಕ್ಷೆ  ಕೂಡ  ಆಗತತ್ುದೆ.   ಆ 
ರಿೋತಿಯ ದ್ೂರತಗಳು  ಇದ್ತವರೆಗೂ  ಇಲಿ.  ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೆ,  ಹತನುರತ  
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ಯತನವಸಿಾಟಿಗಳು  ಇವೆ.    ಆಯ್ದಕ  ಮನಡತವೆಂತ್ಹ   ಪರಮ ಅಧಿಕನರ ಅ  ಬೊೋಡಿಾಗ ೆ 
ಇರತತ್ುದೆ.  ಅದ್ತ  ಮೈಸೂರತ  ಯತನವಸಿಾಟಿ  ಇರಬಹತದ್ತ, ಬೆೆಂಗಳೂರತ ಯತನವಸಿಾಟಿ   
ಇರಬಹತದ್ತ.  ಪದ್ಾರ್ನಭ್ನಗರ  ಇರಬಹತದ್ತ, ಬೆೋರ ೆ  ಬೆೋರ ೆ  ಇರಬಹತದ್ತ. ಲ್ಲಖಿತ್  ಪರಿೋಕ್ಷ ೆ 
ಮನಡಬೋೆಕೆೆಂಬ ಅಧಿಕನರ  ಆ ಆಡಳಿತ್  ಮೆಂಡಳಿಗೆ   ಇರತತ್ುದೆ.   ಅವರೆೋ   ನಧನಾರ  
ಮನಡತತನುರ.ೆ  ಅದ್ರಲ್ಲಿ  ೨೦-೨೧ ರ್ನ ನದೆೋಾಶಕರತ ಇರತತನುರ,ೆ  ಅದ್ರಲ್ಲಿ   ೪-೫  ರ್ನ 
ನದೆೋಾಶಕರತ  ಈ    ಮತಕು  ವಿಶಾ ವಿದನಾನಲಯ  ಬೆೋಡವೆೆಂದ್ತ  ಹೆೋಳಬಹತದ್ತ.   
ಉಳಿದ್ವರೆಲಿರೂ    ಯನವುದೆೋ  ಕೆಲಸವನಗಲ್ಲ, ಇದ್ತ  ಕನನೂನತ ಬದ್ಿವನಗಿ  ಆಗಲ್ಲ    ಎೆಂದ್ತ  
ಹೆೋಳುತನುರ.ೆ    ಅಕಸನಾತ್್  ಯನರನದ್ರೂ  ೪-೫ ರ್ನ  ನದೆೋಾಶಕರತ   ವಿರೂೆೋಧ  ಮನಡಿದ್ರೆ   
ಈ ಸೆಂದ್ಶಾನ  ಮನಡಿ ೨೯೭ ಅಭ್ಾಥಿಾಗಳಿಗೆ  ರೆ್ೋಮಕನತಿ  ಮನಡತವನಗ  ಅದೆೋ  ಆಡಳಿತ್  
ಮೆಂಡಳಿಯವರತ   ಸವನಾನತಮತ್ದಿೆಂದ್  ಒಪಿಪಕೂೆೆಂಡರ ೆ    ೨೯೭ ಅಭ್ಾಥಿಾಗಳನತೆ  ಏನತ  
ರೆ್ೋಮಕ  ಮನಡಿದನುರ,ೆ ಅದ್ತ  ಕನನೂನತಬದ್ಿವನಗಿದ,ೆ ಈ ಸೆಂದ್ಶಾನ  ಮನಡಿರತವುದ್ತ ಸರಿ  ಇದೆ,   
ಎನತೆವೆಂತ್ಹದ್ುನತೆ  ಆ  ಒೆಂದ್ತ ಬೊೋಡ್್ಾನಲ್ಲಿ  ಸವನಾನತಮತ್ದಿೆಂದ್  ಒಪಿಪಕೊೆಂಡಿದನುರೆ.  
ಅಕಸನಾತ್್  ಅವರತ  ಏರ್ನದ್ರೂ  ವಿರೂೆೋಧ  ಮನಡಿದ್ುರೆ, ಕನನೂನತಬನಹಿೋರವನಗಿದೆ   ಎೆಂದ್ತ  
ಹೆೋಳಿದ್ುರ ೆ೨೯೭ ಅಭ್ಾಥಿಾಗಳಿಗೆ ಸೆಂದ್ಶಾನ  ಮನಡಿ, ಬೊೋಡ್್ಾಗೆ  ಈ  ವಿಷಯ  ಬೆಂದ್ೆಂತ್ಹ 
ಸಮಯದ್ಲ್ಲಿ   ಏತ್ಕೆಕ  ಈ  ನದೆೋಾಶಕರತಗಳು   ವಿರೂೆೋಧ  ಮನಡಲ್ಲಲಿ?    ಈ  ಯತನವಾಸಿಟಿ  
ಮನಡಬನರದ್ತ   ಎೆಂದ್ತ ಹೆೋಳಿ   ರ್ನನತ ಆಗಲೋೆ  ಬೊೋಡ್್ಾನಲ್ಲಿ  ಕೊಟಿಟದೆು. ಅವಾವಹನರ ಆಗತತ್ುದೆ  
ಎೆಂದ್ತ  ಹೆೋಳಿದೆು.  ಅದ್ರೂ    ಮನಡಿದಿುೋರಿ.   ಈ ಆಡಳಿತ್  ಮೆಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ   ರ್ನವು  
ಒಪತಪತಿುಲಿವೆೆಂದ್ತ  ಏತ್ಕಕೆ  ಅವರತ ಹೆೋಳಲ್ಲಲಿ?  ೨೯೭  ರ್ನರಿಗ ೆ    ಕನನೂನತ ವನಾಪಿುಯಳಗೆ  
ರೆ್ೋಮಕನತಿ  ಮನಡಿದೆುೋವ.ೆ ಅದ್ತ  ಲ್ಲಖಿತ್  ಪರಿೋಕ್ಷೆ    ಇರಬಹತದ್ತ, ಮೌಖಿಕ ಸೆಂದ್ಶಾನ  
ಇರಬಹತದ್ತ,   ಮತೆು  ಉಳಿದ್ದ್ತು  ಇರಬಹತದ್ತ. ಅದೆಲಿವನತೆ  ಕನನೂನತಬದ್ಿವನಗಿ ಮನಡಿದೆುೋವೆ.    
ಈ ಬಗೆೆ  ಲೊೋಕಸಭನ ಸದ್ಸಾರತ ದ್ೂರತ ಕೂೆಟಟದ್ತು ನರ್.  ಅದ್ರ ಬಗೆೆ ವಿವರವನಗಿ   ನಮಾ 
ಅಡಿಷನಲ್   ರಿಜಿಸನಾರ್   ರವರತ   ತ್ನಖೆ  ಮನಡಿದನುರ.ೆ  ಅದ್ರ  ಪರತಿಯನತೆ  ರ್ನನತ  
ಒದ್ಗಿಸತತೆುೋರೆ್.    ಆ ಒೆಂದ್ತ ವರದಿ  ಬರತವವರಗೊ   ಇದ್ನತೆ  process  ಮನಡಬನರದ್ತ  
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ಎೆಂದ್ತ   ಆಡಳಿತ್  ಮೆಂಡಳಿಯವರೆಗ ೆರ್ನವೋೆ  ಹೆೋಳಿದೆುೋವೆ.  ಯನರತ  ಲೊೋಕಸಭನ  ಸದ್ಸಾರತ  
ಈ  ವಿಚನರದ್ಲ್ಲಿ   ಏನತ ದ್ೂರತ  ಮನಡಿದನುರ,ೆ ಅವರನತೆ ಅಡಿಷನಲ್  ರಿಜಿಸನಾರ್ ರವರತ   ಭೆೋಟಿ  
ಮನಡಿದನುರ,ೆ  ಆ  ನದೆೋಾಶಕರತಗಳನತೆ  ಭೆೋಟಿ ಮನಡಿದನುರ.ೆ   ಎಲಿರನತೆ  ಭೆೋಟಿ  ಮನಡಿದ್  
ನೆಂತ್ರ  ಅಡಿಷನಲ್  ರಿಜಿಸನಾರ್ ರವರತ     ನಮಾ   ಇಲನಖಗೆ,ೆ    ಮತ್ತು  ನಮಾ ಸಕನಾರಕಕೆ    
ವರದಿ  ಮನಡಿದನುರ.ೆ   ಆ ವರದಿ ಬೆಂದ್  ನೆಂತ್ರವೋೆ  ಲ್ಲಖಿತ್ ಪರಿೋಕ್ಷ ೆ  ಮತ್ತು  ಮೌಖಿಕ 
ಸೆಂದ್ಶಾನವನತೆ  ಮನಡಿರತವೆಂತ್ಹದ್ತು.  ಇತಿುೋಚಗೆೆ  ಏರ್ನಗತತಿುದೆ  ಎೆಂದ್ರ ೆ   ಯನವುದೆೋ  
ಕೆಲಸವನದ್ರೂ  allegation  ಆಗತತ್ುದೆ, ಅದನಗಿದ,ೆ ಇದನಗಿದೆ ಎೆಂದ್ತ  ಹೋೆಳುವುದ್ತ  
ರೂಢಿಯನಗಿದ.ೆ   ರ್ನನತ ಸಹಕನರಿ  ಮೆಂತಿರಯನಗಿದ್ತು   ಕೂೆೋವಿಡ್್-೧೯ ಸೆಂದ್ಭ್ಾದ್ಲ್ಲಿ.   ೫೦೦೦ 
ರ್ನರನತೆ ರೆ್ೋಮಕನತಿ  ಮನಡಬೋೆಕೆನತೆವುದ್ರ  ಬಗೆೆ  ನಮಾ  ಇಲನಖಯೆಲ್ಲಿ  ಘೂೋಷಣೆ ಮನಡಿದ್ತು  
ನರ್.   ಅದ್ರ  ಪರಕನರ  ಕನರ್ನಾಟಕದ್  ಎಲನಿ ಹನಲತ  ಒಕೂಕಟಗಳು, ಡಿ.ಸಿ.ಸಿ. ಬನಾೆಂಕ್ ಗಳು 
ಮತೆು  ಬೆೋರ ೆ  ಬೋೆರ ೆ  ಇಲನಖಗೆಳು    ರೆ್ೋಮಕನತಿಯನತೆ  ಮನಡತತಿುದನುರೆ.  ಇದ್ರಲ್ಲಿ  ಒೆಂದೋೆ  
ಒೆಂದ್ತ  ಪಸಾೆೆಂಟ್  ಕೂಡ    ಕನನೂನತಬನಹಿೋರ  ಅಗಲ್ಲಲಿ.  ನಮಾ ಇಲನಖನಧಿಕನರಿಗಳು ಕೂಡ 
ಆ ಒೆಂದ್ತ ಸೆಂದ್ಶಾನದ್ಲ್ಲಿದನುರೆ. ಆ ಬೊೋಡ್್ಾ  ಮಿೋಟಿೆಂಗ್್ನಲ್ಲಿಯೂ   ಕೂಡ  ಅಡಿಷನಲ್  
ರಿಜಿಸನಾರ್   ಇದನುರ.ೆ    ಯನವುದೆೋ ವಿಧವನದ್  ಅವಾವಹನರ  ಆಗಲ್ಲ, ಗೊೋಲ್ಮನಲ್ ಆಗಲ್ಲ,    
ಆಗಿಲಿ.  ಕನನೂನತ  ವನಾಪಿುಯಳಗಡೆ    ರೆ್ೋಮಕನತಿ ಮನಡಿದನುರ,ೆ ಎಲಿರೂ  ಕೂಡ   ಕೆಲಸಕೆಕ  
ಸೋೆರಿಕೊೆಂಡಿದನುರೆ.  ಈ  ಬಗೆೆ   ತ್ಮಗೆ   ಆ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ      ಏರ್ನದ್ರೂ  ಇದ್ುಲ್ಲಿ, ಲೂೆೋಕಸಭನ 
ಸದ್ಸಾರತ  ತ್ಮಗೆ ಏನತ ದ್ೂರತ ಕೂೆಟಿಟದನುರೆ,  ಅದ್ರ  ಬಗೆೆ  ತ್ಮಗೆ  ವಿವರವನತೆ  ರ್ನಳೆಯ್ದೋ   
ತ್ಲತಪಿಸತತೆುೋರೆ್.  ಅದ್ನತೆ ತನವು ಕೂಲೆಂಕಷವನಗಿ ರೆ್ೂೋಡಬಹತದನಗಿದ.ೆ    ಇದ್ತ ೧೦೦ಕೆಕ ೧೦೦ 
ರಷತಟ  ಕನನೂನತಬದ್ಿವನಗಿ     ನಡದೆಿದ ೆಎೆಂದ್ತ  ಮನನಾ  ಸಭನಪತಿಯವರ  ಮೂಲಕ ಹೆೋಳಲ್ಲಕೆಕ  
ಬಯಸತತೆುೋರ್.ೆ    ಇವತ್ತು  ೩  ಜಿಲೆಿಗ ೆ  ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಟೆಂತೆ  ಇರತವೆಂತ್ಹ ಬೆೆಂಗಳೂರತ  ಡೈೆರಿ  
ಪರತಿಷಿಟತ್ ಡೈೆರಿಯನಗಿದ್ತು  ಲಕ್ಷನೆಂತ್ರ  ರೈೆತ್ರಿಗ ೆ  ಅನತಕೂಲವನಗತವೆಂತ್ಹ ಡೈೆರಿ  ಆಗಿದ.ೆ  ೧೧೭೭    
ಸಿಬಬೆಂದಿ ರೆ್ೋಮಕನತಿ  ಇರಬೋೆಕೆನತೆವುದ್ತ  ಸಹಕನರ ಇಲನಖಯೆ  ವಿಷಯವನಗಿದೆ.  ಎಷೊಟೋ  
ವಷಾಗಳ  ಕನಲ   ರೆ್ೋಮಕನತಿ ಆಗಿರಲ್ಲಲಿ.   ಈಗ ೨೯೭ ಹತದೆುಗಳನತೆ  ಕನನೂನತಬದ್ಿವನಗಿ    
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ತೆಗೆದ್ತಕೂೆೆಂಡಿದ.ೆ  ಇೆಂತ್ಹ  ಪರತಿಷಿಿತ್ ಡೈೆರಿ  ವಿಚನರದ್ಲ್ಲಿ  allegation ಮನಡತವುದ್ತ  ನನಗ ೆ
ವೆೈಯಕಿುಕವನಗಿ ಸರಿ ಇಲಿ  ಎನತೆವ ಭನವರೆ್ಯನಗಿದೆ .   ನೋವು  ಹೆೋಳುವೆಂತೆ  ಯನವುದ್ತ  ಕೂಡ  
ಇಲ್ಲಿ  ನಡದೆಿಲಿ ಎನತೆವುದ್ನತೆ ತ್ಮಾ ಮೂಲಕ ಹೆೋಳಬಯಸತತೆುೋರೆ್.  
   ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಈ  ಬಗೆೆ  ಇರತವೆಂತ್ಹ ವರದಿಯ  ಪರತಿಯನತೆ  ಮನನಾ ಸದ್ಸಾರಿಗೆ  
ಕೊಡಿ.   

ಶ್ರೋ ಎಸ್.ಟಿ. ಸೊೋಮಶೆೋಖ್ರ್(ಸಹಕನರ ಸಚಿವರತ):-  ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ ಸದ್ರಿ  
ಪರತಿಯನತೆ  ಮನನಾ ಸದ್ಸಾರಿಗೆ  ಕೊಡತತೆುೋರ್.ೆ 

                                                             ಮತೆಂದ್ತ. 

(1183) 26.12.2022 06.00 ಎಸ್ವಿ-ಆರ್ಎನ್್            (ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಥತಿ) 

ಶ್ರೋ ಕ.ೆಎ.ತಿಪಪೆೋಸನಾಮಿ:- ಮನನಾ ಸಚಿವರೆೋ, ಈ ಆಪನದ್ರೆ್ಯನತೆ ಹೊರಗಿನವರತ ಯನರೂ 
ಮನಡಿಲಿ.  ಅಲ್ಲಿರತವ ಬೊೋಡ್್ಾ ನದೆೋಾಶಕರತ ಮನಡಿದನುರ,ೆ ಅಲ್ಲಿನ ಲೊೋಕಸಭನ ಸದ್ಸಾರತ 
ಮನಡಿದನುರ.ೆ   

ಶ್ರೋ ಎಸ.ಟಿ.ಸೂೆೋಮಶೆೋಖ್ರ:- ಮನನಾ ತಿಪಪೆೋಸನಾಮಿಯವರೋೆ, ಅದೆೋ ಲೊೋಕಸಭನ ಸದ್ಸಾರತ 
recruitment ಗೆ ಏಕೆ objection ಮನಡಲ್ಲಲಿ? ನೋವು ಒೆಂದ್ತ ವಿಷಯ ತಿಳಿದ್ತಕೂೆಳಿಳ.  ನೋವು 
ಸಹ Senior-most officer  ಆಗಿದ್ುೆಂತ್ಹವರತ.  ಒೆಂದ್ತ ಪರತಿಷಿಿತ್ ಡೈೆರಿ ಮೂರತ ಜಿಲೆಿಗ ೆ
ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಿಟದ್ತು, ೨೯೭ ರ್ನರನತೆ appoint ಮನಡಿದ್ರೆ ಏರ್ನಗತತ್ುದ?ೆ ಆ ಡೈೆರಿಯ ಪರತಿಷೆಿ 
ಏರ್ನಗತತ್ುದ?ೆ ಅದ್ರ ಹಿರೆ್ೆಲೆ ನನಗ ೆ ಗೊತಿುದೆ.  ಇದ್ನತೆ ಯನರತ ಪರಶೆೆ ಮನಡತತಿುದನುರ,ೆ ಏಕೆ 
ಮನಡತತಿುದನುರ ೆಎೆಂಬತದ್ತ ನನಗ ೆತಿಳಿದಿದೆ.  ರ್ನನತ ಕೆೋಳಬೆೋಡಿ ಎೆಂದ್ತ ಹೋೆಳುತಿುಲಿ.  

ಶ್ರೋ ಟಿ.ಎ.ಶರವರ್:- ಮನನಾ ಸಚಿವರೆೋ, ಡೈೆರಿ ಬಗೆೆ ನಮಗೂ ಅಷೆಟೋ ಕನಳಜಿಯಿದೆ.  ಅದ್ರ 
ಬಗೆೆ ರ್ನವು ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುಲಿ.  ಸನವಿರನರತ ರೈೆತ್ರಿಗ ೆಒಳೆಳಯದನಗತತಿುದ.ೆ  ಆಗಿರತವೆಂತ್ಹ ಅಕರಮದ್ 
ಬಗೆೆ ಚಚೆಾ ಮನಡೂೆೋರ್.   
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ಶ್ರೋ ಎಸ.ಟಿ.ಸೂೆೋಮಶೆೋಖ್ರ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಯನವುದೆೋ ಅಕರಮ ಆಗಿಲಿ.  

ಈ) ವಿಷಯ:- ಕಲಬತರಗಿ ಹನಗೂ ಯನದ್ಗಿರಿ ಜಿಲೆಿಗಳಲ್ಲಿ ಜನತಿ 
ಸಿೆಂಧತತ್ಾ ಪರಮನರ್ ಪತ್ರ ಸಿಗದ ೆ ಹಲವು 
ವಷಾಗಳಿೆಂದ್ ವಿವಿಧ ಹತದೆುಗಳಿಗೆ ಆಯ್ದಕಯನದ್ 
ಅಭ್ಾಥಿಾಗಳು ಅತ್ೆಂತ್ರರನಗಿರತವ ಕತರಿತ್ತ 

ಶ್ರೋ ಶಶ್ೋಲ್ ಜಿ. ನಮೋಶ್ (ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್ಷೆೋತ್ರ):- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಕಲಬತರಗಿ 
ಹನಗೂ ಯನದ್ಗಿರಿ ಜಿಲೆಿಗಳಲ್ಲಿ ಜನತಿ ಸಿೆಂಧತತ್ಾ ಪರಮನರ್ ಪತ್ರ ಸಿಗದ ೆಹಲವು ವಷಾಗಳಿೆಂದ್ ವಿವಿಧ 
ಹತದೆುಗಳಿಗೆ ಆಯ್ದಕಯನದ್ ಅಭ್ಾಥಿಾಗಳು ಅತ್ೆಂತ್ರರನಗಿರತವ ಕತರಿತ್ತ ಮನನಾ ಸನರಿಗ ೆಹನಗೂ ಪರಿಶ್ಷಟ 
ಪೆಂಗಡಗಳ ಕಲನಾರ್ ಸಚಿವರ ಗಮನವನತೆ ಸಳೆೆಯಬಯಸತತೆುೋರೆ್.   

ಶ್ರೋ ಕೊೋಟ ಶ್ರೋನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ) (ಮನನಾ ಸನರಿಗ ೆಹನಗೂ ಪರಿಶ್ಷಟ 
ಪೆಂಗಡಗಳ ಕಲನಾರ್ ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ):- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ….  

(ಉತ್ುರವನತೆ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದೆ) 
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ಶ್ರೋ ಶಶ್ೋಲ್ ಜಿ.ನಮೋಶ್:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ,”ಗೊೆಂಡ ಕತರತಬ”್ ಜನತಿಯತ 
ಎಸ.ಟಿ. ಪಟಿಟಯಲ್ಲಿ ೧೯೩೧ರಲ್ಲಿ ನಡಸೆಿದ್ ರ್ನಗರ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ತು, ಕೋೆೆಂದ್ರದಿೆಂದ್ ಪರಕಟಗೊೆಂಡಿರತವ 
ಎಸ.ಟಿ. ಪಟಿಟಯಲ್ಲಿ ಸೋೆರಿಕೊೆಂಡಿದೆ.  ಕರಮ ಸೆಂಖೆಾ ೯ ರಲ್ಲಿ ಗೊೆಂಡ ಇದೆುೋ ಇದೆ.  ಕಳೆದ್ ಅರೆ್ೋಕ 
ವಷಾದಿೆಂದ್ ಬಿೋದ್ರ್ನಲ್ಲಿ ಅೆಂದ್ರೆ ಇದ್ಕೆಕ ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಿಟದ್ತು ಬಿೋದ್ರ್ ಮತ್ತು ಕಲಬತರಗಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ.  
ಅೆಂದಿನ ಗತಲಬಗನಾ ಅೆಂದ್ರ ೆ ಇೆಂದಿನ ಕಲಬತರಗಿ, ಯನದ್ಗಿರಿ ಮತ್ತು ಬಿೋದ್ರ್ ಈ ಮೂರತ 
ಜಿಲೆಿಗಳಿಗೆ ಈ ಗೊೆಂಡ ಕತರತಬ ವಿಷಯವು ಅನಾಯವನಗತತ್ುದೆ.  ಬಿೋದ್ರ್ನಲ್ಲಿ ಶ್ಕ್ಷರ್ಕನಕಗಲ್ಲೋ 
ಅಥವನ ಉದೊಾೋಗನವಕನಶಕನಕಗಲ್ಲ ಉಳಿದ್ೆಂತ್ಹ ಎಲನಿ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಸಿೆಂಧತತ್ಾ ಪರಮನರ್ ಪತ್ರವನತೆ 
ಕೊಡತತಿುದನುರ.ೆ  ಎಲಿರಿಗೂ ಕೂೆಡತತಿುಲಿ.  ಮಿೋನ-ಮೋಷ ಎಣಿಸತತನು ಕೆಲವರಿಗ ೆ ಬಿಟತಟಬಿಟಿಟದನುರೆ.  
ಗೊೆಂಡ ಎೆಂಬತದ್ತ ತ್ೆಂದ ೆತನಯಿಯ ಪರಮನರ್ಪತ್ರದ್ಲ್ಲಿದನುಗ, ಪರಿಶ್ೋಲ್ಲಸಿದನಗ, ಪೆಂಚರ್ನಮ ಮನಡಿ 
ಕೊಟಿಟದ್ುರೂ ಏಕೆ issue ಮನಡತತಿುಲಿ ಎನತೆವುದ್ತ ನನೆ ಪರಶೆೆ.  ಕಳೆದ್ ೧೦ ವಷಾಗಳಿೆಂದ್ ಅೆಂದ್ರೆ 
೨೦೧೩ರಿೆಂದ್ ಕಲಬತರಗಿ ಜಿಲೆಿಯಲ್ಲಿ ಸಿೆಂಧತತ್ಾ ಪರಮನರ್ ಪತ್ರವನತೆ ಕೊಡತತಿುಲಿ.  ಸತಮನರತ ೨೫ 
ಕೆೋಸ್ಗಳು ಜಿಲನಿಧಿಕನರಿಗಳ ಕಛೆೋರಿಯಲ್ಲಿ ಬನಕಿ ಉಳಿದಿವೆ.  ಇದ್ಕೆಕ ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಟೆಂತೆ ಏರ್ನದ್ರೂ 
ಬೆಂದನಗ Additional Director General of Police, Civil Rights Enforcement 
Cell ಗಳಿಗೆ ಬರೆದ್ತ ಅವರಿೆಂದ್ ಒೆಂದ್ತ ವರದಿಯನತೆ ತೆಗೆದ್ತಕೊಳುಳತನುರೆ.  CRE Cell ನವರತ ಈ 
ಜಿಲೆಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ನತೆ ಕೂೆಡಬಹತದ್ತ ಎೆಂದ್ತ ಸಪಷಟವನಗಿ ಅಭಿಪನರಯವನತೆ ಕೊಟಿಟದನುರ.ೆ   

 ಇಷೆಟಲನಿ ಇದ್ುರೂ ಡಿ.ಸಿ. ಕಛೆೋರಿಯಲ್ಲಿ ಅರೆ್ೋಕ ವಷಾಗಳಿೆಂದ್ ಇದ್ನತೆ ಬನಕಿ ಇಟಿಟರತತನುರ.ೆ  
ದ್ತದೆೈಾವದ್ ಸೆಂಗತಿ ಏರೆ್ೆಂದ್ರ ೆಬಿೋದ್ರ್ ಜಿಲೆಿಯ ಹತಮರ್ನಬನದ್್ ತನಲೂಿಕಿನಲ್ಲಿ ಓೆಂಕನರ್ ಎೆಂಬನತ್ 
ಕ.ೆಎಸ.ಆರ.ಟಿ.ಸಿ.ಯಲ್ಲಿ ಉದೊಾೋಗಕೆಕ ಸೋೆರತತನುರ್.ೆ  ಅವನಗ ೆ ಸಿೆಂಧತತ್ಾ ಪರಮನರ್ಪತ್ರ ಕೂೆಡದ್ 
ಕನರರ್ ಆತ್  ರೆ್ೋರ್ತ ಹನಕಿಕೊೆಂಡತ ಸತ್ತುಹೂೆೋಗತತನುರ್ೆ.  ಅರೆ್ೋಕರತ ಈ ರಿೋತಿಯ ಅಜಿಾಗಳನತೆ 
ಬನಕಿ ಉಳಿಸಿಕೊೆಂಡಿದನುರೆ.  ಶ್ರೋಮತಿ ಚೆಂದ್ರಲೆೋಖನ, D/o Shivasharanappa ಎನತೆವವರತ 
ಒೆಂದ್ತ ರಿಟ್ ಅಜಿಾ ಸೆಂಖಾೆ ೨೦೧೩೯೨/೨೧ ಯನತೆ ದನಖ್ಲ್ಲಸಿದನುರ.ೆ  ಆ ರಿಟ್ ಅಜಿಾಯಲ್ಲಿ ಸಪಷಟವನದ್ 
ಆದೆೋಶ ಬೆಂದಿದ;ೆ್ “In view of the aforesaid submission the Writ Petition is 
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disposed of and the Respondent No.5 is directed to consider the case of 
the petitioner for issuance of Caste Verification Certificate within a 
period of three months from the date of receipt of the certified copy of 
this Order.”್್್್್ಸಪಷಟವನದ್ ಆದೆೋಶ ಇದ್ುರೂ ಕೂಡ ಮತ್ತು ಸಿ.ಆರ.ಇ. ಸಲೆ್ನವರತ ಹೆೋಳಿದ್ರೂ 
ಕೂಡ ಇನೂೆ ಅವರಿಗೆ ಸಿೆಂಧತತ್ಾ  ಪರಮನರ್ ಪತ್ರ ಕೊಡತತಿುಲಿ.  ಮೂರತ ತಿೆಂಗಳ ಒಳಗೆ ಕೂೆಡಿ 
ಎೆಂದ್ರೂ ಕೂೆಡತತಿುಲಿ. ಈ ರಿೋತಿಯನದ್ ಅರೆ್ೋಕ ಪರಕರರ್ಗಳಿವೆ.  ನನೆ ಪರಶೆೆ ಏರೆ್ೆಂದ್ರೆ ದಿರ್ನೆಂಕ 
೩೦.೧೦.೨೦೨೨ ರೆಂದ್ತ ಮನನಾ ಮತಖ್ಾಮೆಂತಿರಗಳು ಕಲಬತರಗಿಗೆ ಬೆಂದಿದ್ುರತ. ಅವರ ಭೆೋಟಿಯ 
ಸೆಂದ್ಭ್ಾದ್ಲ್ಲಿ ದೂೆಡಡ ಪರಮನರ್ದ್ಲ್ಲಿ ಧರಣಿ ಸತನಾಗರಹವನತೆ ಮನಡಿದ್ ಮೋಲೆ ಮತಖ್ಾಮೆಂತಿರಗಳು 
ಜಿಲನಿಧಿಕನರಿಗಳನತೆ ಕರದೆ್ತ ಏಕ ೆ ಕೊಡತತಿುಲಿ, ಕೂೆಡಬೋೆಕತ ಎೆಂದ್ತ ಆದೋೆಶವನತೆ ಮನಡಿದನುರ.ೆ  
ಇದ್ತವರೆಗ ೆಯನವುದ್ನೂೆ ಸರಿಪಡಿಸಿಲಿ.  

 ದ್ಯವಿಟತಟ ಮನನಾ ಸಚಿವರತ confusion ಮನಡಿಕೊಳಳಬನರದ್ತ.್ ್ “ಗೊೆಂಡ ಕತರತಬ”್
ಅಥವನ “ಕತರತಬ ಗೂೆೆಂಡ”್ ಎನತೆವೆಂತ್ಹ ವಿಷಯವೆೋ ಬೆೋರ.ೆ  ಈ ವಿಷಯದ್ ಬಗೆೆ ಕೋೆೆಂದ್ರ 
ಸಕನಾರದ್ ಹೆಂತ್ದ್ಲ್ಲಿ ೧೯೯೬ರಿೆಂದ್ ಪರಯತ್ೆ ನಡದೆಿದ.ೆ ಆ ಭನಗದ್ ಮನನಾ ಕೆೋೆಂದ್ರ ಸಚಿವರನದ್ ಶ್ರೋ 
ಭ್ಗವೆಂತ್ ಖ್ೂಬನ ಅವರನಗಲ್ಲೋ, ಮನನಾ ಲೂೆೋಕಸಭನ ಸದ್ಸಾರನದ್ ಶ್ರೋ ಸತಭನಷ್ ಜನಧವ್ ಅವರತ, 
ಹಿೆಂದಿನ ಸಭನಪತಿಯವರತ ಮತ್ತು ನಮಾ ಸದ್ಸಾರನದ್ ಮನನಾ ರರ್ುರ್ನಥರನವ್ ಮಲನಕಪೂರ ೆಹಿೋಗ ೆ
ರ್ನವಲೆಿರೂ ಸೋೆರಿ ಸನಕಷತಟ ಪರಯತ್ೆ ಮನಡತತಿುದೆುೋವೆ.  ಅದ್ತ ಬೆೋರ ೆ ವಿಚನರ.  ಆ ವಿಚನರವನತೆ 
ರ್ನನತ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಜೊೋಡಿಸತತಿುಲಿ.  ಆ ವಿಚನರದ್ ಬಗೆೆ ಕೆೋೆಂದ್ರ ಏನತ ನರ್ಾಯವನತೆ 
ತೆಗೆದ್ತಕೂೆಳಳಬೋೆಕೂೆೋ ತೆಗೆದ್ತಕೊಳಳಲ್ಲ.  ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪರಶೆೆ ಏರೆ್ೆಂದ್ರೆ ಶನಲನ ದನಖ್ಲನತಿಗಳನತೆ 
ರೆ್ೂೋಡಿ ಅವರ ತ್ೆಂದ ೆ ತನಯಿ ಗೊೆಂಡ ಸಮತದನಯಕೆಕ ಸೋೆರಿದ್ುರೂ ಈ ಪರಮನರ್ಪತ್ರವನತೆ 
ನೋಡತವುದಿಲಿ ಎೆಂದ್ರೆ ಏನಥಾ? ಯನರಿಗ ೆಕೊಡತತನುರೆ;  ಏಕೆ ಕೊಡತತಿುಲಿ ಎನತೆವುದ್ಕೆಕ ಯನರೂ 
ಸಪಷಟತೆಯನತೆ ಕೊಡತತಿುಲಿ.  ಕೊಡತವುದಿಲಿ ಎೆಂದ್ರೆ ಹಿೆಂಬರಹ ಕೊಡಲ್ಲ. ರ್ನಾಯನಲಯಕೆಕ ಹೊೋಗಿ 
ರ್ನಲತಕ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರತ ಆದೆೋಶವನತೆ ತ್ರತತನುರೆ.   
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 ಮನನಾ ಸಚಿವರತ ಇದ್ರ ಬಗೆೆ ದ್ಯವಿಟತಟ ಸಾಲಪ ಗೆಂಭಿೋರವನಗಿ ಗಮನ ಹರಿಸಿ 
ಜಿಲನಿಧಿಕನರಿಗಳಿಗ ೆನದೆೋಾಶನವನತೆ ಕೊಡಬೋೆಕತ. ಬಿೋದ್ರ್, ಕಲಬತರಗಿ ಮತ್ತು ಯನದ್ಗಿರಿ ಜಿಲೆಿಗಳಲ್ಲಿ 
ಗೊೆಂಡ ಎೆಂದ್ತ ದನಖ್ಲೆಗಳನತೆ ಕೊಟಟಲ್ಲಿ ದ್ಯವಿಟತಟ ಪರಮನರ್ಪತ್ರವನತೆ issue ಮನಡಬೋೆಕತ.  
ಬನಕಿ ಇರತವ ೨೫ ಕೋೆಸ್ಗಳನತೆ ತ್ಕ್ಷರ್ವೋೆ ವಿಲೋೆವನರಿ ಮನಡಿ ಅವರಿಗೆ ಸಿೆಂಧತತ್ಾ ಪರಮನರ್ಪತ್ರವನತೆ  
ಕೊಡಬೋೆಕೆೆಂದ್ತ ವಿನೆಂತಿ ಮನಡತತೆುೋರ್.ೆ   

 ಡನ:ತ್ಳವನರ್ ಸನಬರ್ಣ (ರ್ನಮನದೆೋಾಶನ ಹೊೆಂದಿದ್ವರತ):- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, 
ಧನಾವನದ್ಗಳು.  ಈ ಹಿೆಂದೆ ಬೆೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡದೆ್ೆಂತ್ಹ ಅಧಿವೋೆಶನದ್ಲ್ಲಿಯೂ ಈ ವಿಷಯವನತೆ 
ಎತಿುದೆುವು.  ಮನನಾ ಮಲನಕಪೂರಯೆವರತ ಮತ್ತು ರ್ನನತ ಈ ವಿಷಯವನತೆ ಎತಿುದನಗ ಸಕನಾರವು 
ದಿರ್ನೆಂಕ ೧೫.೦೩.೨೦೨೨ ರೆಂದ್ತ ಆದೆೋಶವನತೆ ಹೊರಡಿಸಿತ್ತ.  ಜನರಿ ನದೆೋಾಶರ್ನಲಯಕೆಕ 
ಒಳಪಟಿಟರತವೆಂತ್ಹ ಈ ಒೆಂದ್ತ ಸಿೆಂಧತತ್ಾ ಪರಮನರ್  ಪತ್ರವನತೆ ಜಿಲನಿ ಸಮಿತಿಗೆ ಒಪಿಪಸಬೆೋಕೆೆಂದ್ತ 
ಅವರತ ಹೆೋಳಿದ್ರತ.  ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ುರ ಕರ್ನಾಟಕದ್ ಎರಡತ ಜನತಿಗಳಿಗ ೆಸೆಂಬೆಂಧಪಟಟೆಂತೆ ಸಮಸೆಾ ಇದೆ.  
ಒೆಂದ್ತ ಟ್ೂೆೋಕಿರ ಕೂೆೋಲ್ಲ, ಡೂೆೋರ್ ಕೂೆೋಲ್ಲ, ಮತೂೆುೆಂದ್ತ ಗೊೆಂಡ ಮತ್ತು ರನರ್ಗೊೆಂಡ.  ಟ್ೊೋಕಿರ 
ಕೊೋಲ್ಲ, ಡೂೆೋರ್ ಕೊೋಲ್ಲ ದಿರ್ನೆಂಕ ೨೦.೧೧.೨೦೧೧ ರ ಪರಕನರ ೧,೧೨,೦೦೦ ರ್ನಸೆಂಖೆಾಯನತೆ 
ಹೊೆಂದಿದ್ತು,    ಗೂೆೆಂಡ ಮತ್ತು ರನರ್ಗೊೆಂಡ ೧,೫೮,೦೦೦ ರ್ನಸೆಂಖೆಾ ಹೊೆಂದಿದೆ.  ಇದ್ತ ಕೆೋವಲ 
ಬಿೋದ್ರ್ ಜಿಲೆಿಗ ೆ ಮನತ್ರ ಸಿೋಮಿತ್ವನಗಿಲಿ.  ಬಿೋದ್ರ್, ರನಯಚೂರತ, ಯನದ್ಗಿರಿ, ಕಲಬತರಗಿ, 
ಬನಗಲಕೊೋಟ್ೆ, ವಿರ್ಯಪತರ ಈ ಜಿಲೆಿಗಳನತೆ ಒಳಗೊೆಂಡಿದೆ.  ಆದ್ರೆ ಸಮಸೆಾ ಏರೆ್ೆಂದ್ರೆ, 
ಜಿಲನಿಧಿಕನರಿಗಳು ಮತ್ತು ತ್ಹಸಿೋಲನುರ್ಗಳು ಸಿೆಂಧತತ್ಾ ಪರಮನರ್ಪತ್ರವನತೆ ಕೊಡಬೋೆಕನದನಗ ತ್ತೆಂಬನ 
ಕನಡಿಸತತನುರ.ೆ  ಎಲ್ಲಿಯವರಗೆೆ ಹೊೋಗತತನುರೆ ಎೆಂದ್ರೆ ಅವರ ತ್ೆಂದೆಯ ಟಿ.ಸಿ.ಯನತೆ ಕೊಟಟರೂ ಸರಿ 
ಹೊೋಗತವುದಿಲಿ.  

(…ಮತೆಂದ್ತ) 
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(1184) 26-೧೨-2022 (6.10) ಕೆಜಿ-ವಿಕೆ                  (ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಥತಿ)       

ಡನ|| ತ್ಳವನರ್ ಸನಬರ್ಣ  (ಮತೆಂದ್ತ.,):-  

ಅವರ ಸೆಂಬೆಂಧಿಕರ ಸತಮನರತ 30-40  ರ್ನರ ಟಿ.ಸಿಗಳನತೆ  ಸೆಂಗರಹಣೆ ಮನಡತತನುರೆ. 30-40 
ಟಿಸಿಗಳನತೆ ಸೆಂಗರಹಣೆ ಮನಡಿದ್ ಮೋಲೆಯೂ ಸಹ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಯನವುದೂೆೋ ಒೆಂದ್ತ ತ್ಪಪನತೆ 
ಕೆಂಡತಹಿಡಿದ್ತ ಅವರಿಗೆ ಸಿೆಂಧತತ್ಾ ಪರಮನರ್  ಕೂೆಡತವುದ್ನತೆ reject ಮನಡತತಿುದನುರ.ೆ  ಈಗನಗಲೆೋ 
ಸತಮನರತ 200-300 ರ್ನರತ ರೆ್ೋಮಕನತಿ ಹೊೆಂದಿ ಆದೆೋಶಕನಕಗಿ  ಕನಯತತಿುರತವೆಂತ್ಹ ಸಮಯಲ್ಲಿ 
ಅವರಿಗೆ ಸಿೆಂಧತತ್ಾ ಪರಮನರ್ ಪತ್ರ ಸಿಗದಿರತವುದ್ರಿೆಂದ್ ಅವರತ ಒದನುಡತತಿುದನುರ.ೆ ಇದೊೆಂದ್ತ ಬಹತ 
ಮತಖ್ಾವನದ್ೆಂತ್ಹ ವಿಷಯವನಗಿದೆ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಮೂರತ ವಿಷಯಗಳಿವೆ. ಮದ್ಲರೆ್ಯದನಗಿ, ಪನಲಕರತ 
ಮತ್ತು ಅಭ್ಾಥಿಾಗಳು ಸಿೆಂಧತತ್ಾ ಪರಮನರ್ ಪತ್ರ ಸಿಗದೆ ಒದನಡಡತತಿುದನುರ.ೆ ಎರಡರೆ್ಯದನಗಿ, ಬಿೋದ್ರ್ 
ಜಿಲೆಿಯಲ್ಲಿರತವೆಂತ್ಹ ಗೊೆಂಡ ಸಮತದನಯಕೆಕ ಸೋೆರಿದ್ ಹರೆ್ತಣ ಮಗಳು ಮದ್ತವೆ ಮನಡಿಕೂೆೆಂಡತ  
ಬಿೋದ್ರ್ ಜಿಲೆಿಯಿೆಂದ್   ಕಲಬತರಗಿ ಜಿಲೆಿಗ ೆ ಬೆಂದನಗ, ಕಲಬತರಗಿ ಜಿಲೆಿಯವರತ ನೋವು ಬಿೋದ್ರ್ 
ಜಿಲೆಿಯ ವನಸಿಯನಗಿದಿುೋರಿ, ಹನಗನಗಿ, ನನಗೆ ಸಿೆಂಧತತ್ಾ ಪರಮನರ್ ಪತ್ರ ಕೊಡತವುದಿಲಿವೆೆಂದ್ತ 
ಹೆೋಳಿದನುರೆ. ಹಿೋಗನಗಿ, ಆ ಹೆರ್ತಣ ಮಗಳಿಗೆ ಆ ಕಡ ೆಬಿೋದ್ರ್ ಜಿಲೆಿಯಲ್ಲಿಯೂ  ಸಿೆಂಧತತ್ಾ ಪರಮನರ್ 
ಪತ್ರ ಸಿಗತವುದಿಲಿ, ಈ ಕಡ ೆ ಕಲಬತರಗಿ ಜಿಲೆಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಿೆಂಧತತ್ಾ ಪರಮನರ್ ಪತ್ರ ಸಿಗತವುದಿಲಿ. 
ಅವರತ ಜನತಿ ಪರಮನರ್ ಪತ್ರವನತೆ ಹೊೆಂದಿದ್ುರೂ ಸಹ, ಅವರ ಟಿ.ಸಿ. ಯಲ್ಲಿ  ಜನತಿ 
ನಮೂದನಗಿದ್ುರೂ ಸಹ ಅವರಿಗೆ ಸಿೆಂಧತತ್ಾ ಪರಮನರ್ ಪತ್ರ ಸಿಗತತಿುಲಿ. ಇದ್ನತೆ ಬಹಳ ಗೆಂಭಿೋರವನಗಿ 
ವಿಚನರ ಮನಡಬೋೆಕನಗಿದೆ. ಮೂರರೆ್ ವಿಷಯ ಏರೆ್ೆಂದ್ರೆ, ಈಗನಗಲೆೋ ಜನತಿ ಪರಮನರ್ ಪತ್ರ 
ಪಡದೆ್ತಕೂೆೆಂಡತ  ಸತಮನರತ 30-40 ವಷಾಗಳ ಕನಲ ರ್ೌಕರಿ ಮನಡಿದನುರ.ೆ ಅವರತ ರ್ೌಕರಿ ಮನಡಿ 
ನವೃತಿು ಹೂೆೆಂದಿದನುರೆ. ಆದ್ರ,ೆ ಅವರಿಗೆ ಇದ್ತವರೆಗೂ pension settle ಆಗಿಲಿ. ಅವರ ಮಕಕಳಿಗ ೆ
ಜನತಿ ಪರಮನರ್ ಪತ್ರ ಕೂೆಡತತಿುಲಿ. ಇವರ ಮಕಕಳು ರೆ್ೋಮಕನತಿ ಹೊೆಂದಿದ್ುರೂ ಸಹ, ಇವರಿಗ ೆಸಿೆಂಧತತ್ಾ 
ಪರಮನರ್ ಪತ್ರ ಸಿಗತತಿುಲಿ. ಈ ಎಲನಿ ವಿಷಯಗಳನತೆ ಒಟ್ನಟಗಿ ಇಟತಟಕೂೆೆಂಡತ ಉತ್ುರ 
ಕರ್ನಾಟಕದ್ಲ್ಲಿರತವೆಂತ್ಹ ಟ್ೊೋಕರ್ಕೂೆಲ್ಲ, ಡೂೆೋಕರ್ಕೊಲ್ಲ  ಹನಗೂ ಗೂೆೆಂಡ ಮತ್ತು ರನರ್ಗೊೆಂಡ 
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ಸಮತದನಯದ್ವರಿಗೆ ರ್ನಾಯವನತೆ ಕೊಡಬೋೆಕತ.  ಈಗನಗಲೆೋ ಅವರತ ಎಸ್ಟಿ ಪರಮನರ್ ಪತ್ರದ್ಲ್ಲಿ  
ಸೆಂವಿಧನನದ್ ಪರಕನರ ಬೆಂದಿದನುರ.ೆ ಇವರತ ಸೆಂವಿಧನನದ್ ಪರಕನರ ಬೆಂದ್ರೂ ಸಹ, ಯನವ 
ಕನರರ್ಕನಕಗಿ ಅಧಿಕನರಿಗಳು ಸತನಯಿಸತತಿುದನುರ ೆ ಎನತೆವುದ್ಕೆಕ ಮನನಾ ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರವನತೆ 
ಕೊಡಬೋೆಕತ. 

     ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಾ ಸಭನರ್ನಯಕರೋೆ, ಮನನಾ ಸದ್ಸಾರೂ ಎಲಿವನತೆ ಬಹಳ 
ಸಾಷಟವನಗಿ ಹೆೋಳಿದನುರ.ೆ ತನವು ಉತ್ುರ ಕೊಡಿ. 

     ಶ್ರೋ ಕೊೋಟ ಶ್ರೋನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಜನತಿ 
ಪರಮನರ್ ಪತ್ರವನತೆ ಹನಗೂ ಸಿೆಂಧತತ್ಾ  ಪರಮನರ್ ಪತ್ರವನತೆ  ನೋಡತವೆಂತ್ಹ ಅಧಿಕನರ  ಕೆಂದನಯ 
ಇಲನಖಯೆ ಜಿಲನಿಧಿಕನರಿಯವರಿಗ ೆಬರತತ್ುದ.ೆ ಇದ್ರ ಬಗೆೆ ರ್ನಳೆಯ್ದೋ ಅವರಿಗೆ ಮರತಸೂಚರ್ೆಗಳನತೆ 
ಕೊಟತಟ ಆದೆೋಶವನತೆ  ಹೊರಡಿಸಿ ಯನವು ಯನವುದ್ನತೆ reject ಮನಡಿದಿುೋರಿ ಅವುಗಳನತೆ 
ಮರತಪರಿಶ್ೋಲರ್ ೆಮನಡಿಕೂೆಡಬೋೆಕೆೆಂಬ ಸೂಚರೆ್ಯನತೆ ಕೊಡತತೆುೋವೆ. 

     ಸಭನಪತಿಯವರತ:-  ಮನನಾ ಸಭನರ್ನಯಕರೋೆ, ಮನನಾ ಸದ್ಸಾರತ ಎಲಿವನತೆ ಹೆೋಳಿದನುರ.ೆ 
ತನವು ತ್ಕ್ಷರ್ ಆ ಬಗೆೆ ಒೆಂದ್ತ ನದೆೋಾಶನವನತೆ ಕೊಡಿ.  

      ಶ್ರೋ ಕೊೋಟ ಶ್ರೋನವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಮನನಾ ಸದ್ಸಾರತ 
ಆಪೆೋಕ್ಷೆಪಟಟರ,ೆ ರ್ನನತ, ಮನನಾ  ಸಚಿವರನದ್ ಶ್ರೋರನಮತಲತ ಹನಗೂ ಕೆಂದನಯ ಇಲನಖಯೆ ಮತ್ತು 
ಸಮನರ್ ಕಲನಾರ್  ಇಲನಖೆಗಳ   ಕನಯಾದ್ಶ್ಾಯವರೂೆೆಂದಿಗೆ ಚಚಾೆ ಮನಡಿ  ಒೆಂದ್ತ ಸಭೆಯನತೆ 
ಮನಡಿ ಈ ಸಮಸೆಾಯನತೆ ಬಗಹೆರಿಸತತೆುೋರೆ್.  

    ಸಭನಪತಿಯವರತ:-  ಮನನಾ ಸಭನರ್ನಯಕರೆೋ, ಮನನಾ ಸದ್ಸಾರತ ಡಿ,ಸಿ ಯವರ ಬಗೆೆ 
ಹೆೋಳಿದನುರೆ. ತನವು ಕರಮತಗೆೆದ್ತಕೂೆಳಿಳ. 

       ಶ್ರೋ ಕೊೋಟ ಶ್ರೋನವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ,  ರ್ನಳೆಯ್ದೋ ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಟ 
ಡಿ.ಸಿ.,ಯವರಿಗ ೆ ಅಧಿಕೃತ್ವನದ್ ಸೂಚರೆ್ಯನತೆ ಕೂೆಟತಟ  ಈ ಸಮಸೆಾಯನತೆ ಪರಿಹನರ ಮನಡಿ 
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ಎೆಂದ್ತ ಹೆೋಳುತುೆೋವೆ. ಮನನಾ ಸದ್ಸಾರಿಗೆ ಇದ್ರಿೆಂದ್ ಸಮನಧನನವನಗದಿದ್ುರ ೆಎಲನಿ ಅಧಿಕನರಿಗಳನತೆ 
ಕರದೆ್ತ ಚಚೆಾ  ಮನಡತತೆುೋರೆ್.  

     ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಾ ಸಭನರ್ನಯಕರೋೆ, ಆಯಿತ್ತ. 

 

ಉ) ವಿಷಯ:- ಗನರಮ ಪೆಂಚನಯಿತಿಗಳನತೆ  ಆಥಿಾಕವನಗಿ  ಸದ್ೃಢಗೊಳಿಸಿ ಪರಿಪೂರ್ಾ 
ಸಥಳಿೋಯ ಸಾಯೆಂ  ಸಕನಾರಗಳನಗಿ  ಕನಯಾನವಾಹಿಸಲತ  
ನಯಮಗಳನತೆ  ರೂಪಿಸತವ  ಕತರಿತ್ತ.                          

                                     -- - 

ಶ್ರೋ ಎಸ್.ರವಿ (ಸಥಳಿೋಯ ಸೆಂಸೆಥಗಳ ಕ್ಷೆೋತ್ರ):-  ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಗನರಮ 
ಪೆಂಚನಯಿತಿಗಳನತೆ ಆಥಿಾಕವನಗಿ ಸದ್ೃಢಗೊಳಿಸಿ ಪರಿಪೂರ್ಾ ಸಥಳಿೋಯ ಸಾಯೆಂ  ಸಕನಾರಗಳನಗಿ 
ಕನಯಾನವಾಹಿಸಲತ  ನಯಮಗಳನತೆ  ರೂಪಿಸತವ  ಕತರಿತ್ತ  ಮನನಾ ಮತಖ್ಾ ಮೆಂತಿರಯವರ 
ಗಮನ ಸಳೆೆಯಬಯಸತತೆುೋರೆ್.  

ಶ್ರೋ ಕೊೋಟ ಶ್ರೋನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ) (ಮತಖ್ಾ ಮೆಂತಿರಯವರ  ಪರವನಗಿ):- 
ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, 

 (ಉತ್ುರ ಪರತಿಯನತೆ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ)ೆ 
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ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಸೆಂವಿಧನನದ್ 73ರೆ್ೋ  ತಿದ್ತುಪಡಿಯನಾಯ  ಕರ್ನಾಟಕ ಗನರಮ 
ಸಾರನಜ್್  ಮತ್ತು ಪೆಂಚನಯತ್್  ರನಜ್್ ಆಧಿನಯಮ  1993 ರಲ್ಲಿ  ಮೂರತ ಹೆಂತ್ದ್ 
ಪೆಂಚನಯತ್್  ರನಜ್್  ಸೆಂಸೆಥಗಳಲ್ಲಿ  ಪರಕನಯಾಗಳನತೆ  ನದಿಾಷಟಪಡಿಸಲನಗಿದೆ. ತ್ಳ  ಹೆಂತ್ದ್ಲ್ಲಿ  
ಸಾಯೆಂ  ಆಡಳಿತ್ ರ್ಟಕಗಳನಗಿ ಕನಯಾನವಾಹಿಸತತಿುರತವ ಗನರಮ ಪೆಂಚನಯಿತಿಗಳು  
ಗನರಮಿೋಣನಭಿವೃದಿಿ ಯೋರ್ರೆ್ಗಳ ಅನತಷನಿನದ್ಲ್ಲಿ ರ್ನರ ಭನಗವಹಿಸತವಿಕೆಯನತೆ  ಖನತ್ರಿಪಡಿಸಲತ  
ರ್ನ ವಸತಿ, ವನಡ್್ಾ ಸಭೆ ಮತ್ತು  ಗನರಮ ಸಭೆಗಳಿಗ ೆಹೆಚಿಿನ  ಅಧಿಕನರ ನೋಡಲನಗಿದೆ.  ಹನಗೆಯ್ದೋ,  
ಪರಕರರ್  61 ಎ ರಡಿ ಗನರಮ ಪೆಂಚನಯಿತಿ  ಸಮಿತಿಗಳ  ಅಡಿಯಲ್ಲಿ  ಸತಮತದನಯದ್ ಪರತಿನಧಿಗಳ  
ಪನಲೂೆೆೋಳುಳವಿಕೆ  ಮೂಲಕ  ಕನಯಾನವಾಹಿಸಲತ  ವಿಷಯವನರತ  ಉಪ ಸಮಿತಿಗಳನತೆ   
ರಚಿಸಲತ   ಅವಕನಶ ಕಲ್ಲಪಸಲನಗಿದ.ೆ ಅದ್ಕೆಕ ಉತ್ುರದ್ಲ್ಲಿ ಕನಣಿಸಿರತವೆಂತೆ, ಸಮಿತಿಗಳನತೆ ರಚರೆ್ 
ಮನಡಲನಗಿದ ೆ ಎೆಂದ್ತ ಹೋೆಳಿದೆು. 1 ರಿೆಂದ್ 10  ಸಮಿತಿಗಳನತೆ ರಚರೆ್ ಮನಡಲನಗಿದೆ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ  
ಕರ್ನಾಟಕ ಗನರಮ ಸಾರನಜ್್ ಮತ್ತು ಪೆಂಚನಯತ್್ ರನಜ್್  (ಬನಲವಿಕನಸ ಸಮಿತಿ) ನಯಮಗಳು 
೨೦೨೦, ಇದ್ರಲ್ಲಿ  ಅೆಂಗನವನಡಿ ಸೋೆರಿದ್ೆಂತ,ೆ   ಚಿಕಕ ಮಕಕಳ ಮೋಲ ೆ ಕಣನಣಗವನಲತ ಮನಡಿ ಆ 
ಮಕಕಳ ಸತರಕ್ಷತೆಯನತೆ ಕನಪನಡತವುದ್ಕಕೆ  ಸಮಿತಿಗಳನತೆ  ಮನಡಿದೆುೋವೆ. ಮಹಿಳಯೆರ ಮತ್ತು ಮಕಕಳ 
ರಕ್ಷಣೆಯ ಕನವಲತ ಸಮಿತಿ ಎೆಂದ್ತ ಮನಡಿದುೆೋವ.ೆ ಆ ಗನರಮ ಪೆಂಚನಯಿತಿ ವನಾಪಿುಯಲ್ಲಿರತವೆಂತ್ಹ 
ಮಹಿಳೆಯರ ಸೆಂಕ್ಷರಣೆಗ ೆ ಬೆೋಕನದ್ೆಂತ್ಹ ಯೋರ್ರೆ್ಗಳನತೆ ಇದ್ತ ರೂಪಿಸತತ್ುದೆ. ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದಿಿ 
ಮತ್ತು ನವಾಹಣನ  ಸಮಿತಿ  ಇದೆ.  ಈ  ಮದ್ಲತ ಜಿಲನಿ ವನಾಪಿುಯಲ್ಲಿದ್ು ಕೆರೆಗಳನತೆ ಈಗ ಗನರಮ 
ಪೆಂಚನಯಿತಿಗ ೆಬಿಟತಟಕೂೆಟಟ ಹಿರೆ್ೆಲೆಯಲ್ಲಿ  ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಉದೊಾೋಗ ಖನತ್ರಿಯೂ ಸೋೆರಿದ್ೆಂತ ೆ  ಯನವ 
ರಿೋತಿ ಅಭಿವೃದಿಿ ಪಡಿಸಬೋೆಕತ ಮತ್ತು ಸೆಂರಕ್ಷಣೆ ಮನಡಬೆೋಕತ,  ಒತ್ತುವರಿಗಳನತೆ ಯನವ ರಿೋತಿ  
ನಯೆಂತ್ರರ್ ಮನಡಬೋೆಕತ ಎನತೆವುದ್ರ ಬಗೆೆ ಈ ಸಮಿತಿ ಹೆೋಳುತ್ುದೆ.  ಇದೆೋರಿೋತಿ ಗನರಮ 
ಪೆಂಚನಯಿತಿ ಆರೂೆೋಗಾ, ರೆ್ೈಮಾಲಾ  ಮತ್ತು ಪೌಷಿಿಕ ಸಮಿತಿ, ಗನರಮ ಪೆಂಚನಯಿತಿ ಜಿೋವ ವೆೈವಿದ್ಾ 
ನವಾಹಣನ ಸಮಿತಿ ಮತ್ತು  ಕರ್ನಾಟಕ  ಗನರಮ ಪೆಂಚನಯಿತಿಗಳ  ಶನಲನಭಿವೃದಿಿ ಮತ್ತು 
ಮೋಲತಸತುವನರಿ ಸಮಿತಿಗಳನತೆ ಸಹ ಈ ನಯಮದ್ಡಿ ರಚರೆ್ ಮನಡಲನಗಿದೆ. ಗನರಮ 
ಪೆಂಚನಯಿತಿಗಳು ಸಕನಾರದ್ೆಂತೆ ಕೆಲಸಗಳನತೆ ಮನಡಬೋೆಕತ ಮತ್ತು ರ್ನಸನಮನನಾರ ನಡತವ ೆ
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ಇರತವೆಂತ್ಹ ಸಮಸೆಾಗಳನತೆ ಪರಹನರ ಮನಡತವುದ್ಕಕೆ ರ್ನಪರತಿನಧಿಗಳ ಸಹಭನಗಿತ್ಾವನತೆ  
ಗನರಮಸಭೆ, ವನಡ್್ಾ ಸಭ ೆಮತ್ತು ಇತ್ರ ಸಭೆಗಳ  ಮೂಲಕ ನಯೆಂತಿರಸಬೋೆಕತ ಎನತೆವುದ್ತ ಇದ್ರ 
ಮೂಲ ಉದೆುೋಶವನಗಿದೆ. ಈ ಹಿರೆ್ೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ತ ಸಮಪಾಕವನಗಿದ ೆಎನತೆವುದ್ನತೆ ಮನನಾ ಸದ್ಸಾರ 
ಗಮನಕಕೆ ತ್ಮಾ ಮೂಲಕ ತ್ರತತೆುೋರ್.ೆ 

  ಶ್ರೋ ಎಸ.ರವಿ (ಸಥಳಿೋಯ ಸೆಂಸಥೆಗಳ ಕೆ್ಷೋತ್ರ):- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ,  ಮನನಾ 
ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರವನತೆ  ಒದ್ಗಿಸಿದನುರ.ೆ ಮನನಾ ಸಚಿವರತ ಸಹ ನನೆೆಂತೆ ಸಥಳಿೋಯ ಸೆಂಸೆಥಗಳ 
ಕ್ಷೆೋತ್ರದಿೆಂದ್ 4 ಬನರಿ ಆಯ್ದಕಯನಗಿ ಬೆಂದಿದನುರ.ೆ ಈ ವಿಷಯದ್ ಬಗೆೆ ಮನತ್ರ್ನಡತತನು ಹೂೆೋದ್ರ,ೆ  
ಇದ್ಕೆಕ ಸಮಯ ಸನಕನಗತವುದಿಲಿ. ಈ ವಿಷಯ ಬಹಳ ಮಹತ್ಾವನಗಿದೆ.  ಮನನಾ ಸಚಿವರತ  ಅವರತ 
ನೋಡಿರತವೆಂತ್ಹ ಉತ್ುರ ಅವರಿಗೆ ನರ್ವನಗಲೂ ಸಹ ಸಮನಧನನ ತ್ೆಂದಿದಯೆೋ ಅಥವನ ಇಲಿವೋ 
ಗೊತಿುಲಿ. ಆ ಮಟಟದ್ ಸಾಯೆಂ ಆಡಳಿತ್ವನತೆ ಪೆಂಚನಯಿತಿಗಳಿಗೆ strengthen ಮನಡತವುದ್ಕೆಕ 
ಕೊಟಿಟದುೆೋವೆ ಎೆಂದ್ತ ಮನನಾ ಸಚಿವರೆೋ ಹೆೋಳಬೆೋಕತ. ಮನನಾ ಸಚಿವರತ ಅವರ  ಆತ್ಾ ಸನಕ್ಷಿಗೆ 
ಅನತಗತರ್ವನಗಿ ಮನತ್ರ್ನಡಬೋೆಕತ. ಗನರಮ ಪೆಂಚನಯಿತಿಗಳ ವಾವಸೆಥ ಬಹಳ ಶೆ್ೋಚನಯವನದ್ೆಂತ್ಹ 
ಪರಿಸಿಥತಿಯಲ್ಲಿವ.ೆ ಮಹನತ್ಾ ಗನೆಂಧಿೋಜಿಯವರತ ಕೆಂಡೆಂತ್ಹ ಗನರಮ ಸಾರನಜ್್ನ ಕನಸತಸ ಸಥಳಿೋಯ 
ಸೆಂಸೆಥಗಳು ಸಥಳಿೋಯ ಆಡಳಿತ್ವನಗಿ ಸಥಳಿೋಯ ಸಮಸಾೆಗಳಿಗೆ ಸಪೆಂದಿಸತವೆಂತ್ಹ ಒೆಂದ್ತ ಸಮಥಾ 
ಆಡಳಿತ್ ಸೆಂಸೆಥಗಳನಗಿ ಕಟಟಬೆೋಕೆೆಂದ್ತ, ಈ ಸೆಂವಿಧನನದ್ ವಿಧಿ ವಿಧನನಡಿಯಲ್ಲಿ ತಿದ್ತುಪಡಿಗಳನತೆ 
ಮನಡಿ  ನಯಮ 73 ಮತ್ತು 74 ರಡಿ ಪರತಿಷನಿಪರೆ್ಯನಗಿದೆಯೋ, ಅದ್ತ ಇವತ್ತು ಉಳಿದಿಲಿ. 
ಪೆಂಚನಯಿತಿಗಳು ಸಥಳಿೋಯ ಆಡಳಿತ್ಗಳನಗಿಲಿ. ಅವು ಸಾಯೆಂಪೂರ್ಾ ಸಾತ್ೆಂತ್ರ ಸೆಂಸೆಥಗಳನಗಿ ಇಲಿ. 
ರ್ನವು ಗನರಮ ಪೆಂಚನಯಿತಿಗಳ ಸದ್ಸಾಗಿೆಂತ್ ಮೋಲತಮಟಟದ್  ರ್ನಪರತಿನಧಿಗಳು ಇರಬಹತದ್ತ,  
ಅವರತ ಶನಸಕರತ ಇರಬಹತದ್ತ ಅಥವನ ಇತ್ರರತ ಇರಬಹತದ್ತ. ಅವರೊಟಿಟಗೆ ಅಧಿಕನರಿಗಳು ಸೋೆರಿ ಆ 
ಪೆಂಚನಯಿತ್್ರನಜ್್ ವಾವಸಥೆಯರೆ್ೆೋ ದಿರೆ್ೋ ದಿರೆ್ೋ ಹನಳುಗೆಡತವೆಂತ್ಹ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ ನಡಯೆತತಿುದ.ೆ 
ಪೆಂಚನಯಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಯನವ ಅಧಿಕನರವು ಸಮಪಾಕವನಗಿಲಿ.  
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  ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಈಗ ಎಲಿವನತೆ ಹೆೋಳುವುದ್ರ ಬದ್ಲ್ಲಗ,ೆ ಕೆಲವು 
ವಿಚನರಗಳನತೆ ಮನತ್ರ ತ್ಮಾ ಗಮನಕಕೆ ತ್ರತವುದ್ಕೆಕ ಬಯಸತತೆುೋರೆ್.  ಆಥಿಾಕವನಗಿ ಬಹಳಷತಟ 
ಪೆಂಚನಯಿಗಳು ಸಬಲವನಗಿಲಿ. ಉದನಹರಣೆಗ,ೆ ʼರ್ಲಜಿೋವನ್್ ಮಿಷನ್್  ಯೋರ್ರೆ್ʼ. ಇದ್ಕೆಕ ಕೆೋೆಂದ್ರ 
ಸಕನಾರದ್ತು 45% ಮತ್ತು ರನರ್ಾ ಸಕನಾರದ್ತು ೪೫% ಇದ್ತು, ಫಲನನತಭ್ವಿಗಳದ್ತು 10% ಇದೆ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ 
implement ಮನಡಬೋೆಕೆೆಂದ್ತ ಹೆೋಳಿದ.ೆ ಇವರತ 15th Finance ನಲ್ಲಿ  ರ್ಲಜಿೋವನ್್ ಮಿಷನ್್ಗೆ 
15 ರಿೆಂದ್ 45% ವರಗೊ ಅಲ್ಲಿೆಂದ್ ಹರ್ವನತೆ ತೆಗೆದ್ತಕೂೆೆಂಡಿದನುರೆ. ಉದನಹರಣೆಗೆ,  ಸಥಳಿೋಯ 
ಸೆಂಸೆಥಗಳಲ್ಲಿ  ಅವರ ಸಾೆಂತ್ ನಧಿಗಳು,  ಅವರತ ತರೆಿಗಳೆನತೆ ಸೆಂಗರಹಣ ೆಮನಡಿರತವೆಂತ್ಹ ನಧಿಗಳು 
ಇರಬಹತದ್ತ ಅಥವನ ಇನೆತ್ರ ಯನವುದೆೋ ನಧಿಗಳ ಮತಖನೆಂತ್ರ  ಆ ಸಥಳಿೋಯ ಅಭಿವೃದಿುಗಳನತೆ 
ಮನಡತವುದ್ಕೆಕ ಅಲ್ಲಿ ಅವರತ ಅವಶಾಕತೆಗೆ ಅನತಗತರ್ವನಗಿ ಕನಯಾಕನರಮಗಳನತೆ ರೂಪಿಸತವುದ್ಕೆಕ 
ಹೊರಟ ಸೆಂದ್ಭ್ಾದ್ಲ್ಲಿ ಅವರ ಮೋಲೆ EO and CEO ರವರತ ಸವನರಿ ಮನಡತತನುರ.ೆ ಯನವುದೂೆೋ 
rooftop solar ಅೆಂತೆ, rooftop solar ಬಗೆೆ ಬೆೆಂಗಳೂರಿನ ವಿಧನನಸೌಧದ್ಲ್ಲಿ ಕತಳಿತ್ತಕೂೆೆಂಡತ 
ಸಚಿವನಲಯದ್ ಕನಯಾದ್ಶ್ಾಯವರ ಹೆಂತ್ದ್ಲ್ಲಿ  ನಧನಾರವನತೆ ತೆಗೆದ್ತಕೂೆಳುಳತನುರೆ. rooftop 
solar 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪನಯಿಗಳದ್ತು ಅಥವನ ಮೂರತ ಲಕ್ಷ ರೂಪನಯಿಗಳದ್ೂು ಗೂೆತಿುಲಿ. ಅದ್ಕೆಕ 6 
ರಿೆಂದ್ 8 ಲಕ್ಷ ರೂಪನಯಿಗಳನತೆ ನಗದಿ ಮನಡಿ ಅಲ್ಲಿೆಂದ್ಲೆೋ ಏಜೆನಸಯವರನತೆ ಕಳುಹಿಸತತನುರೆ. 
PDO and Panchayat ಅಧಿಕನರಿಯವರಿಗ ೆಬಿಲತಿ ಅಥವನ ಚಕತಕ  ಕೊಡತವೆಂತ್ಹ ಕೆಲಸ ಮನತ್ರ 
ಇರತತ್ುದೆ.  

  ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಇನೂೆ EO ಹೆಂತ್ಕೆಕ ಹೊೋದ್ರ,ೆ ಆ ಪೆಂಚನಯಿತಿಯವರತ 
phenyl ತಗೆೆದ್ತಕೂೆಳುಳವುದ್ಕೂಕ ಸನಾತ್ೆಂತ್ರ ಇಲಿ. ಅವರತ ಒೆಂದ್ತ  ಕಡ ೆ 3-4 ಏಜೆನಸಯವರನತೆ 
ನಗದಿ ಮನಡಿರತತನುರ.ೆ ಪೋೆಪರ್, ಪೆೋನ್್ ಮತ್ತು ಪತಸುಕದಿೆಂದ್ ಹಿಡಿದ್ತ  ಇೆಂತ್ಹ ಏಜೆಸಿಸಯಿೆಂದ್ಲೋೆ  
ತೆಗೆದ್ತಕೂೆಳಳಬೋೆಕೆೆಂದ್ತ ಮನಡಿರತತನುರೆ. ಅವರತ ಅೆಂತ್ಹ ಕಡಗೆಳಲ್ಲಿ ತೆಗೆದ್ತಕೊಳಳಲ್ಲಲಿವೆೆಂದ್ರೆ, PDO 
ರವರಿಗ ೆಬೆದ್ರಿಕ ೆಹನಕತತನುರೆ. 15ರೆ್ೋ ಹರ್ಕನಸತ ಯೋರ್ರೆ್ಗ ೆಕೆೋೆಂದ್ರದಿೆಂದ್ ಬರತವೆಂತ್ಹ ಹರ್ದ್ಲ್ಲಿ ಆ 
ಸದ್ಸಾರತ ಕತಳಿತಿಕೂೆೆಂಡತ. ಕೆೋೆಂದ್ರ ಸಕನಾರದ್ ನದೆೋಾಶನ ಪರಕನರ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ CEO, EO ಯನರತ 
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ಸಹ ಹಸುಕ್ಷೆೋಪ ಮನಡತವೆಂತಿಲಿ. ರನರ್ಾ ಸಕನಾರವೂ ಸಹ ಹಸುಕ್ಷೆೋಪ ಮನಡತವೆಂತಿಲಿ. ಸಥಳಿೋಯ  
ಸೆಂಸೆಥಗಳ ಗನರಮ ಪೆಂಚನಯಿತಿಗಳ ಸದ್ಸಾರತ ಕನಯಾಕರಮವನತೆ ರೂಪಿಸಬೋೆಕನಗತತ್ುದೆ. ಅದ್ರ 
approval ಗೆ EO and CEO ರವರಿಗ ೆಹೊೋಗಬೆೋಕತ ಇವರಿಗ ೆಹೂೆೋಗತವುದ್ಕೂಕ ಮತೆಂಚೆಯ್ದೋ 
ರನರ್ಾ ಸಕನಾರ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ವಿದ್ತಾತ್್ ಬಿಲಿನತೆ ಕಟತಟಮನಡಿಕೂೆೆಂಡಿರತತನುರೆ. ಈ ವಿದ್ತಾತ್್ ಬಿಲ್ 
ವಿಚನರವನಗಿ ಹೊೋದ್ರ,ೆ 2015 ರವರೆಗೂ ರನರ್ಾ ಸಕನಾರ ಸೆಂಪೂರ್ಾವನಗಿ ಪೆಂಚನಯಿತಿಗಳು 
ಭ್ರಿಸಬೆೋಕನಗಿರತವೆಂತ್ಹ ವಿದ್ತಾತ್್ ಬಿಲಿನತೆ ಭ್ರಿಸಿದೆುೋವೆೆಂದ್ತ ಹೆೋಳುತನುರೆ, ಇನೂೆ ಯನವುದ್ತ ಬನಕಿ 
ಇಲಿವೆೆಂದ್ತ ಹೋೆಳುತನುರೆ. ಆದ್ರೆ, ಹಳೆಯ ಬನಕಿಯೂ ಸೋೆರಿದ್ೆಂತ ೆ ಇವತಿುಗೂ ಸಹ ಬಿಲತಿ ಬರತತಿುದೆ. 
15ರೆ್ೋ ಹರ್ಕನಸತ ಯೋರ್ರೆ್ಯಲ್ಲಿ ಇವತಿುಗೂ ವಿದ್ತಾತ್್ ಬಿಲತಿಗಳನತೆ ಕಟ್ ಮನಡತವೆಂತ್ಹ ಪರಕಿರಯ್ದ 
ಇವತಿುಗೂ ಸಹ ನಡಯೆತತಿುದೆ. ಪೆಂಚನಯಿತಿ ಸದ್ಸಾರಿಗೆ ಸಕನಾರವೆ ವೆೋತ್ನ ಕೊಡಬೋೆಕತ 
ಎನತೆವುದ್ನತೆ  ಹಲವನರತ ಬನರಿ ಹಲವನರತ ವೆೋದಿಗಳಲ್ಲಿ ಮನನಾ ಮತಖ್ಾಮೆಂತಿರಯವರತ 
ಇರಬಹತದ್ತ, ಮನನಾ ಗನರಮಿೋಣನಭಿವೃದಿಿ ಸಚಿವರತ ಇರಬಹತದ್ತ ಅಥವನ ರ್ನಪರತಿನಧಿಗಳು 
ಇರಬಹತದ್ತ ಪೆಂಚನಯಿತಿ ಸದ್ಸಾರಿಗೆ ವೆೋತ್ನವನತೆ ಕೊಡತತೆುೋವೆೆಂದ್ತ ಘೂೋಷಣೆ  ಮನಡತತನುರ.ೆ  
ಆದ್ರೆ, ಇವತ್ತು ಆ ಸದ್ಸಾರಿಗೆ 15ರೆ್ೋ ಹರ್ಕನಸತ ಯೋರ್ರೆ್ಯ  ಮೋಲಯೆ್ದ, ಅವರ ವೆೋತ್ನ 
depend ಆಗಿದ.ೆ ಅವರಿಗೆ ಸಾತ್ೆಂತ್ರವನಗಿ ನವಾಹಣೆ ಮನಡತವೆಂತ್ಹ ಕಿೆಂಚಿಿತ್ತು ಅಧಿಕನರ ಇಲಿ. ನಮಾ 
ಪೆಂಚನಯಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕತಡಿಯತವ ನೋರಿನ ವಿಚನರವನಗಿ ಇರತವೆಂತ್ಹ electricity bill ಏನದ,ೆ 
ಅದ್ಕೆಕ ಮಿೋಟರ್ ಇಲಿ. ಆ ಬಿಲಿನತೆ ಒೆಂದ್ತ ಅೆಂದನರ್ತ ಮೋಲೆ ಕೊಡತತಿುದನುರೆ. ಇವತಿುನ ದಿವಸ 
ಕತಡಿಯತವ ನೋರಿಗ ೆಇರಬಹತದ್ತ, ವಾವಸನಯ ಮನಡತವುದ್ಕಕೆ ಇರಬಹತದ್ತ ಅಥವನ ಕೆೈಗನರಿಕೆಗಳಿಗ ೆ
ಇರಬಹತದ್ತ ಹನಗೂ ಇತ್ರ ಕ್ಷೆೋತ್ರಗಳಿಗೆ ರಿಯನಯಿತಿ ದ್ರದ್ಲ್ಲಿ ವಿದ್ತಾತ್್ ಸರಬರನರ್ತ ಆಗತತ್ುದೆ.  

(ಮತೆಂದ್ತ.,)                                                             
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(1185) 26-12-2022 (6.20) ಎೆಂವಿ-ವಿಕೆ               (ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಥತಿ) 

ಶ್ರೋ ಎಸ.ರವಿ (ಮತೆಂದ್ತ…):- 
ಆದ್ರೆ, ಪೆಂಚನಯಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕತಡಿಯತವ ನೋರಿಗ ೆಕೂೆಡತತಿುರತವೆಂತ್ಹ ವಿದ್ತಾತ್್ ದ್ರವನತೆ ಹೊೋಲ್ಲಕ ೆ
ಮನಡಿದನಗ, ಅವರಿಗೆ ಅದ್ತ ಕಮಷಿಾಯಲ್ ದ್ರದ್ಲ್ಲಿ ಸಿಗತತಿುದೆ. ಅವರಿಗೆ ಯನವುದೆೋ ರಿಯನಯಿತಿ 
ಇಲಿದೆೋ ಇರತವುದ್ನತೆ ರೆ್ೂೋಡತತಿುದೆುೋವೆ. ಈಗ ಪೆಂಚನಯಿತಿಗಳನತೆ strengthen ಮನಡಬೋೆಕತ 
ಎನತೆವುದನದ್ರೆ, ನರ್ಕೂಕ ಮದ್ಲತ ಹಸುಕ್ಷೋೆಪ ನಲಿಬೆೋಕತ. ಸಥಳಿೋಯನಡಳಿತ್ಗಳನತೆ ಪರಬಲವನಗಿ 
ಮನಡಬೋೆಕತ ಎೆಂದ್ರೆ, ಅವರಿಗೆ ರ್ವನಬನುರಿ ನಕ್ಷೆಯನತೆ ನಗದಿಪಡಿಸಬೆೋಕತ. ಆ ರ್ವನಬನುರಿ 
ನಕ್ಷೆಯನತೆ ನವಾಹಣ ೆ ಮನಡತವುದ್ಕೆಕ ಮತ್ತು ಅಧಿಕನರಿಗಳನತೆ ನಯೆಂತ್ರರ್ಕೆಕ ತ್ೆಂದ್ತ, 
ಪೆಂಚನಯಿತಿಗಳನತೆ ಆಥಿಾಕವನಗಿ strengthen ಮನಡಬೋೆಕನಗತತ್ುದ.ೆ ಆಗ ಗನರಮಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ 
ತೆಗೆದ್ತಕೂೆಳುಳವೆಂತ್ಹ ನರ್ಾಯ ಎಲೂಿ ಸಹ ಉಲಿೆಂರ್ರ್ೆಯನಗತವುದಿಲಿ. ಗನರಮಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಆಗತವೆಂತ್ಹ ನರ್ಾಯಗಳು ಅನತಷನಿನಗೂೆಳುಳವೆಂಥದ್ತು ಆಗತತ್ುದೆ ಎೆಂದ್ತ ರ್ನಸನಮನನಾರಲ್ಲಿ 
ನೆಂಬಿಕ ೆ ಮೂಡತವೆಂತ್ಹ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ ಗನರಮಸಭಗೆಳನತೆ ಮನಡಬೋೆಕತ. ಗನರಮಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಆ 
ಗನರಮಪೆಂಚನಯಿತಿಗ ೆ ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಟೆಂತ್ಹ ಎಲನಿ ಅಧಿಕನರಿಗಳು ಮತ್ತು ತನಲೂಿಕತ ಮಟಟದ್ 
ಅಧಿಕನರಿಗಳು ಕಡನಡಯವನಗಿ ಹನರ್ರಿರಲೆೋಬೆೋಕತ ಎೆಂದ್ತ ಮನಡಬೋೆಕನಗತತ್ುದೆ. ಬನಪೂಜಿ ಸೋೆವನ 
ಕೆೋೆಂದ್ರಗಳ ಬಗೆೆ ಹೆೋಳುವುದನದ್ರೆ, ಇವತ್ತು ತನಲೂಿಕತ ಕಛೆೋರಿ ಮತ್ತು ರ್ನಡನ ಕಛೆೋರಿಗಳಿಗ ೆ
ಅಲೆಯತವೆಂತ್ಹ ಅವಶಾಕತೆ ಇಲಿ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಾ ಎಸ.ರವಿಯವರ,ೆ ರ್ನನತ ಗನರಮಿೋಣನಭಿವೃದಿಿ ಮತ್ತು 
ಪೆಂಚನಯತ್್ ರನಜ್ ಇಲನಖಯೆ ಮೆಂತಿರಯನಗಿದನುಗ, ಗನರಮಸಭೆಗಳು ನಡಯೆತವನಗ ಅದ್ರ 
ವಿಡಿಯೋ ಮನಡಿ, ಪರತಿಯೆಂದ್ನತೆ ಕಳುಹಿಸಬೆೋಕೆೆಂದ್ತ ಮನಡಿದೆು. ಈಗ ಅದ್ತ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೂೆೋಯಿತ್ತ 
ಎೆಂದ್ತ ಗೊತಿುಲಿ. ಈಗ ಅದ್ನತೆ ಕೆೋಳಬೆೋಕತ ಅಷೆಟ. 

ಶ್ರೋ ಎಸ.ರವಿ (ಸಥಳಿೋಯ ಸೆಂಸಥೆಗಳ ಕ್ಷೆೋತ್ರ):- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ತನವು ಹೆೋಳಿದ್ತು, 
ಬಹಳ ಸೂಕುವನದ್ ಸಲಹೆ. ಆ ರಿೋತಿ ವಿಡಿಯೋ ಮನಡಿದನಗ ಯನರತ ಹನರ್ರಿರತತನುರ?ೆ ಆ 
ಗನರಮಸಭೆಯ ವೈೆಖ್ರಿ ಏನತ ಎೆಂಬತದ್ನತೆ ಪರಿಶ್ೋಲರೆ್ ಮನಡತವುದ್ಕೆಕ ಆಗತತ್ುದೆ. ಇದ್ೂ ಕೂಡ 
ಒೆಂದ್ತ ಸೂಕುವನದ್ ಸಲಹೆ. ಇದ್ನತೆ ಕೂಡ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳಳಬೆೋಕತ. ಅದ್ತ ಕಡನಡಯವನಗಿ ಆಗತವೆಂತ ೆ
ಮನಡಬೋೆಕತ. ಇನತೆ ಬನಪೂಜಿ ಸೋೆವನ ಕೆೋೆಂದ್ರಗಳ ಬಗೆೆ ಹೆೋಳುವುದನದ್ರೆ, ಡನಟ್ನ ಎೆಂಟಿರ 
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ಮನಡಿಕೊಳುಳವುದ್ಕೆಕ ಡನಟ್ನ ಎೆಂಟಿರ ಆಪರೆೋಟರ್ಗಳನತೆ ರೆ್ೋಮಕ ಮನಡಬೋೆಕತ. ಇದ್ಕೆಕ ಸೋೆವನ ಶತಲಕ 
ಪಡಯೆಬೆೋಕತ. ಪೆಂಚನಯಿತಿಗಳು ಸೋೆವನ ಶತಲಕ ಪಡದೆ್ತ ನವಾಹಣೆ ಮನಡತ್ಕಕೆಂಥ ಅಧಿಕನರವನತೆ 
ನೋಡಬೆೋಕತ. ವಿದನಾಹಾತ ೆ ಇರತವೆಂತ್ಹವರನತೆ ಎಲೆಕಿಾಷಿಯನ್್ ಆಗಿ ರೆ್ೋಮಕ ಮನಡಿಕೂೆಳಳಬೆೋಕತ. 
ಸಮಿತಿಗಳನತೆ ರೆ್ೋಮಕ ಮನಡಿದೆುೋವೆೆಂದ್ತ ಮನನಾ ಸಚಿವರತ ಹೆೋಳಿದ್ರತ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ 
ಪೆಂಚನಯಿತಿ ಮಟಟದ್ ಕೆ.ಡಿ.ಪಿ. ಸಭೆಗಳನತೆ ಮನಡಿ, ಆ ಕ.ೆಡಿ.ಪಿ. ಸಭೆಯನತೆ ಸೆಂವಿಧನನಬದ್ಿವನಗಿ 
ಶನಸನಬದ್ಿಗೊಳಿಸಬೋೆಕತ. ಎಲಿದ್ಕಿಕೆಂತ್ ಮತಖ್ಾವನಗಿ ಮನನಾ ಮೆಂತಿರಗಳ ಗಮನಕೆಕ 
ತ್ರತವುದೆೋರ್ೆೆಂದ್ರೆ, ಈ-ಸಾತಿುಗ ೆ ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಟೆಂತ ೆ ಅಜಿಾ ಹನಕತವೆಂಥದ್ುಕಕೆ ಬದ್ಲನವಣೆ ತ್ರಬೋೆಕತ. 
ಈಗ ಪೆಂಚತ್ೆಂತ್ರದ್ಲ್ಲಿ ಯನರನ್ಾರ ರಕೆನಡ್್ಾ ಆಗಿದ,ೆ ಎಲಿರಿಗೂ ಸಹ ಈ-ಸಾತ್ತು ಸಿಗಬೆೋಕತ. ಇದ್ಕನಕಗಿ 
ರ್ನಸನಮನನಾರತ ಏಕೆ ಅಲೆಯಬೆೋಕತ? ನಮಾ ಭನಗದ್ ಗನರಮಿೋರ್ ಭನಗದ್ಲ್ಲಿ ಈ-ಸಾತ್ತು 
ಮನಡಿಕೊಡತವುದ್ಕೆಕ ಹದಿರೆ್ೈದ್ರಿೆಂದ್ ಇಪಪತ್ತು ಸನವಿರವಿದೆ. ಈ-ಸಾತಿುಗೆ ನರ್ಕೂಕ ಬಹಳ ಅರ್ನಾಯ 
ಮನಡತತಿುದನುರ.ೆ ಈ-ಸಾತ್ತು ಗನರಮಿೋರ್ ಭನಗದ್ಲ್ಲಿ ವನಸ ಮನಡತತಿುರತವೆಂತ್ಹ ರ್ನರ ಹಕತಕ. ಈಗ 
ಮತಖ್ಾವನಗಿ ಈ-ಸಾತ್ತು ಮನಡತವುದ್ಕೆಕ ಇರತವೆಂತ್ಹ ಸಮಸೆಾ ಏರೆ್ೆಂದ್ರೆ, ಅದ್ತ ಯನವುದೂೆೋ 
ಓಬಿರನಯನ ಕನಲದ್ ಗನರಮಠನರ್. ಅವತ್ತು ಗನರಮಗಳಲ್ಲಿ 50, 100 ಮತ್ತು 200 ಮರ್ೆಗಳಿದ್ುವು. 
ಆದ್ರೆ, ಇವತ್ತು ಗನರಮಗಳು ಬೆಳೆಯತತಿುವೆ. ರೈೆತ್ರತ ತ್ಮಾ ಹೊಲಗಳಲ್ಲಿ ಗನರಮಠನರ್ದ್ ಪಕಕ ತ್ಮಾ 
ಮರ್ೆಗಳನತೆ ಕಟಿಟಕೂೆೆಂಡಿದನುರೆ. ಅವರಿಗೆ ಯನವುದೋೆ ಕನರರ್ಕೂಕ ಸಹ ಈ-ಸಾತ್ತು ಲಭ್ಾವಿಲಿ. ಇದ್ಕೆಕ 
ಎಲ್ಲಿಯನದ್ರೂ ಕೂೆರೆ್ಯನಗಬೆೋಕಲಿವೆೋ? ದ್ಯಮನಡಿ ಅದ್ನತೆ ಮನಡಬೋೆಕತ. ಈ-ಸಾತಿುಗೆ 
ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದ್ೆಂತ ೆ ಒೆಂದ್ತ ಆೆಂದೂೆೋಲನದ್ ಮನದ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಒೆಂದ್ತ ಕನಯಾಕರಮವನತೆ 
ರೂಪಿಸಬೋೆಕನಗತತ್ುದೆ. ಇನತೆ ಗನರಮಪೆಂಚನಯಿತಿ ಅಧಾಕ್ಷರಿಗ ೆ ಮತ್ತು ಉಪನಧಾಕ್ಷರಿಗ ೆ
ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಟೆಂತ ೆಒೆಂದ್ತ ಶ್ಷನಟಚನರವನತೆ ತೆಗೆದ್ತಕೂೆೆಂಡತ ಬರಲ್ಲ. ಅವರತ ಅಲ್ಲಿನ ಸಥಳಿೋಯನಡಳಿತ್ದ್ 
ಮತಖ್ಾಸಥ. ಅವರಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊಡತವುದಿಲಿ. ಸಕನಾರಿ ಕನಯಾಕರಮಗಳಲ್ಲಿ ಆಹನಾನ ಪತಿರಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ 
ಹೆಸರನತೆ ಮತದ್ರರ್ ಮನಡತವುದಿಲಿ. ಶ್ಲನಫಲಕಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಹಸೆರನತೆ ಹನಕತವುದಿಲಿವೆೆಂದ್ರ,ೆ 
ಗನರಮಪೆಂಚನಯಿತಿ ಅಧಾಕ್ಷರಿಗ ೆ ಯನರತ ಗೌರವ ಕೊಡತತನುರ?ೆ ಈಗ ಅವರತ ಸಿ.ಇ.ಓ. ಕಛೆೋರಿಗೆ 
ಹೊೋದ್ರ,ೆ ಅವರನತೆ ಭೆೋಟಿಯ್ದೋ ಮನಡತವುದಿಲಿ. ಈಗ ಗನರಮಪೆಂಚನಯಿತಿ ಅಧಾಕ್ಷ ಅೆಂದ್ರೆ ಏನಕೊಕೋ 
ಬೆಂದಿದನುರೆೆಂದ್ತ ತಿಳಿದ್ತಕೊಳುಳತನುರೆ. ಅವರತ ಗನರಮಪೆಂಚನಯಿತಿ ಅಧಾಕ್ಷರಿಗ ೆಗೌರವ ಕೊಡತವೆಂಥದ್ತು 
ಆಗಬೋೆಕತ. ಗನರಮಪೆಂಚನಯಿತಿಯ ಅಧಾಕ್ಷರತ ಮತ್ತು ಉಪನಧಾಕ್ಷರತಗಳು ತ್ಮಾ ಕೆಲಸ 
ಮನಡಿಸಿಕೂೆಳುಳವುದ್ಕೆಕ ಹೂೆೋಗತವೆಂತ್ಹ ವಿಚನರದ್ಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವ ಕೂೆಡತವೆಂತ್ಹ ಕೆಲಸ 
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ಆಗಬೋೆಕತ. ಈಗ ಗೌರವಧನವನತೆ ಒೆಂದ್ತ ಸನವಿರದಿೆಂದ್ ಎರಡತ ಸನವಿರಕಕೆ ಏರಿಸಿದನುರ.ೆ ಆದ್ರೆ, ಅದ್ತ 
ಅಭಿನೆಂದ್ರ್ನಹಾವನದ್ ಸೆಂಗತಿಯಲಿ. ಆದ್ರೆ, ನಮಾ ಬೆೋಡಿಕ ೆಬಹಳಷತಟ ಇತ್ತು. ಅವರತ ತನಲೂಿಕತ 
ಮಟಟ ಮತ್ತು ಜಿಲನಿ ಮಟಟದ್ಲ್ಲಿ ಓಡನಡತವುದ್ಕೆಕ ಕನಷಿ ಪಕ್ಷ ಅವರಿಗೆ ಒೆಂದ್ತ ಬಸ ಪನಸ್ ವಾವಸೆಥ 
ಕಲ್ಲಪಸಬೋೆಕತ.  

ಶ್ರೋ ಕೊೋಟ ಶ್ರೋನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, 
2008ರಲ್ಲಿ ಶ್ರೋ ಬಿ.ಎಸ.ಯಡಿಯೂರಪಪನವರತ ಮತಖ್ಾಮೆಂತಿರಗಳನಗಿದನುಗ 250/- ರೂಪನಯಿಗಳ 
ಗೌರವಧನ ನೋಡಲನಗಿತ್ತು. ಆ ನೆಂತ್ರ ಮನನಾ ಹೆಚ.ಕ.ೆಪನಟಿೋಲರತ ಬೆಂದನಗ, ರ್ನವಲೆಿರೂ ವಿರೂೆೋಧ 
ಪಕ್ಷದ್ಲ್ಲಿ ಕತಳಿತ್ತ ಒತನುಯ ಮನಡತತಿುದನುಗ ತನವು ಸಹ ಅಲ್ಲಿ ಇದಿುೋರಿ. ಕೂೆರೆ್ಗ ೆಗೌರವಧನ ಒೆಂದ್ತ 
ಸನವಿರ ರೂಪನಯಿಗಳಿಗ ೆ ಬೆಂದ್ತ ನೆಂತಿತ್ತ. ಈಗ ಗನರಮಪೆಂಚನಯಿತಿ ಸದ್ಸಾರಿಗೆ ಒೆಂದ್ತ 
ಸನವಿರದಿೆಂದ್ ಎರಡತ ಸನವಿರ ರೂಪನಯಿಯನಗಿದೆ. ಉಪನಧಾಕ್ಷರಿಗ ೆ ಎರಡತ ಸನವಿರದಿೆಂದ್ ರ್ನಲತಕ 
ಸನವಿರ ರೂಪನಯಿಯನಗಿದೆ. ಅಧಾಕ್ಷರಿಗ ೆಮೂರರಿೆಂದ್ ಆರತ ಸನವಿರ ರೂಪನಯಿಯನಗಿದೆ. ಆಥಿಾಕ 
ಸಮಸೆಾಗಳ ನಡತವ ೆ ಕೂಡ, ಗೌರವನನಾತ್ ಮತಖ್ಾಮೆಂತಿರಗಳಿಗೆ ಸತಮನರತ 137 ಕೊೋಟಿ 
ರೂಪನಯಿಗಳ ಹೆಚತಿ ಹೂೆರ ೆಬಿೋಳುತ್ುದೆ. ಈಗ ಆ ಕಡ ೆನೆಂತಿರತವವರತ ಪಿರೋತಿಯಿೆಂದ್ ಇಷಟರ್ನೆದ್ರೂ 
ಮನಡಿದಿುೋರಿ, ಅದ್ಕಕೆ ನಮಗೆ ಒಳೆಳಯದನಗಲ್ಲ ಎೆಂದ್ತ ಹೆೋಳಬೆೋಕಲಿವೆೋ? ಮನನಾ ಸದ್ಸಾರತ ಇಷತಟ 
ಜಿಗತಟ್ನಗತವುದ್ತ ಸರಿಯಲಿ. ಮನನಾ ಎಸ.ರವಿಯವರತ ದ್ತಪಪಟ್ನಗಿರತವುದ್ನತೆ ಕಡಿಮ ಎೆಂದ್ತ 
ಹೆೋಳುತನುರ.ೆ ಒೆಂದ್ತ ಸನವಿರದಿೆಂದ್ ಎರಡತ ಸನವಿರವನಗಿದೆ. ಎರಡತ ಸನವಿರದಿೆಂದ್ ರ್ನಲತಕ 
ಸನವಿರವನಗಿದೆ. ಮೂರತ ಸನವಿರದಿೆಂದ್ ಆರತ ಸನವಿರವನಗಿದೆ. ಮತೆು ಮನನಾ ಸದ್ಸಾರತ ಇಷತಟ 
ಜಿಗತಟ್ನಗಬನರದ್ತ. ಅವರತ ಇದ್ಕನಕದ್ರೂ ಸಹ ನಮಗ ೆಒೆಂದ್ತ ಅಭಿನೆಂದ್ರೆ್ಯನತೆ ಹೆೋಳಬೆೋಕತ.  

ಶ್ರೋ ಎಸ.ರವಿ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಮನನಾ ಸಚಿವರತ ಅಭಿನೆಂದ್ರೆ್ಗಳನತೆ ಕೆೋಳಿ 
ಪಡದೆ್ತಕೂೆಳಳಬನರದ್ತ. ಅವರತ ಜನಸಿು ನೋಡಿದ್ುರ,ೆ ಅಭಿನೆಂದ್ರೆ್ಯನತೆ ಮನಃಪೂವಾಕವನಗಿ 
ಮನಡತತಿುದೆು.  

ಶ್ರೋ ಅರಬೆೈಲತ ಹೆಬನಬರ್ ಶ್ವರನೆಂ (ಕನಮಿಾಕ ಸಚಿವರತ):- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, 
ಮನನಾ ಸದ್ಸಾರತ ಅಭಿನೆಂದ್ರೆ್ಯನತೆ ಹೆೋಳಲ್ಲ. 
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ಶ್ರೋ ಎಸ.ರವಿ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಮನನಾ ಸಚಿವರಿಗೆ ಅಭಿನೆಂದ್ರೆ್ಗಳನತೆ 
ಹೆೋಳುವುದ್ಕಕೆ ಏನತ ಸಮಸಾೆ ಇಲಿ. ಅಭಿನೆಂದ್ರೆ್ಯನತೆ ಹೆೋಳುತೆುೋರ್.ೆ ಆದ್ರೆ, ಗನರಮಪೆಂಚನಯಿತಿ 
ಸದ್ಸಾತ್ಾ ಇರತವವರೆಗೂ ಅವರತ ತನಲೂಿಕತ ಮಟಟದ್ಲ್ಲಿ ಓಡನಡತವುದ್ಕೆಕ ಒೆಂದ್ತ ಬಸ್ ಪನಸ್ನ 
ವಾವಸೆಥ ಮನಡಲ್ಲ. ಅಧಾಕ್ಷರತ ಮತ್ತು ಉಪನಧಾಕ್ಷರತ ಇರತವ ಅವಧಿಯವರಗೊ ಜಿಲನಿಮಟಟದ್ಲ್ಲಿ 
ಓಡನಡತವುದ್ಕಕೆ ಬಸ್ ಪನಸ್ನ ವಾವಸೆಥ ಮನಡಲ್ಲ. ಈಗ ಗೌರವಧನವನತೆ ಏನತ 15th Finance 
ನಲ್ಲಿ deduct ಮನಡತತನುರೂೆೋ, ಇಲಿವೋೆ ಅದ್ನತೆ ಸಕನಾರದ್ ಹರ್ದ್ಲ್ಲಿ ನೋಡತತನುರೂೆೋ ಎೆಂದ್ತ 
ತಿಳಿಸಲ್ಲ. 

ಶ್ರೋ ಕೊೋಟ ಶ್ರೋನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಅದ್ತ 
ಸಕನಾರದ್ ಹರ್.  

ಶ್ರೋ ಎಸ.ರವಿ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಈಗ 15th Finance ನಲ್ಲಿ ಕೊಡತವುದನದ್ರೆ, 
ಅಭಿನೆಂದ್ರೆ್ಯನತೆ ವನಪಸತಸ ತೆಗೆದ್ತಕೂೆಳುಳತುೆೋರೆ್. ಆದ್ರ,ೆ ಅದ್ನತೆ ಸಕನಾರ ಕೊಟಟರೆ ಸರಿ.  

ಡನ||ವೆೈ.ಎ.ರ್ನರನಯರ್ಸನಾಮಿ:- ಮನನಾ ಎಸ.ರವಿಯವರ,ೆ ಮತೆಂದಿನ ಚತರ್ನವಣೆಯಲ್ಲಿ ಈ 
ಯನವ ಸದ್ಸಾರತ ಇರತವುದಿಲಿ. ಆದ್ರೆ, ನೋವು ಅವರ ಪರವನಗಿ ಬನಾಟಿೆಂಗ್್ ಮನಡತತಿುದಿುೋರಿ.  

ಶ್ರೋ ಎಸ.ರವಿ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಈಗ ಯನರತ ಇರತತನುರೂೆೋ ಇರತವುದಿಲಿವೋ 
ಗೊತಿುಲಿ. 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಾ ವೆೈ.ಎ.ರ್ನರನಯರ್ಸನಾಮಿಯವರ,ೆ ಇರಲ್ಲ ಬಿಡಿ. ಈಗ ಎಲಿರೂ 
ಸಹ ಅದ್ರೆ್ೆೋ ಮನಡತತನುರ.ೆ 

ಶ್ರೋ ಎಸ.ರವಿ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಈಗ calling attention ಗೆ ಸಮಯ 
ಇದಿುದ್ುರ,ೆ ಅದ್ಕೆಕಲನಿ ಉತ್ುರ ನೋಡತತಿುದೆು. ಕನಷಟಪಕ್ಷ ಮನನಾ ಮೆಂತಿರಗಳ ಕನಯಾದ್ಶ್ಾಗಳು 
ಇರತವುದ್ರಿೆಂದ್ ಅವರತ ಕೆೋಳುತಿುದನುರೆ. ಗನರಮಪೆಂಚನಯಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಇ.ಓ. ಮತ್ತು ಸಿ.ಇ.ಓ.ಗಳ ಹಸುಕ್ಷೆೋಪ 
ನಲಿಬೆೋಕತ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಾ ಎಸ.ರವಿಯವರ,ೆ ನೋವು ಅದ್ನತೆ ಹೆೋಳಿದಿುೋರಿ. ಮನನಾ 
ಮೆಂತಿರಗಳು ಉತ್ುರ ನೋಡಲ್ಲ ಬಿಡಿ. 
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ಶ್ರೋ ಎಸ.ರವಿ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಇನತೆ ಕೆೋವಲ ಎರಡತ-ಮೂರತ 
ಪನಯಿೆಂಟ್ಗಳಿವೆ. ಆ ನೆಂತ್ರ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದ್ಕೆಕ ತನವು ನನಗ ೆಅವಕನಶ ಮನಡಿಕೊಡಬೆೋಕತ. 

ಶ್ರೋ ಕೊೋಟ ಶ್ರೋನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, 
ಸೆಂವಿಧನನದ್ 73ರೆ್ೋ ಕಲೆಂ ಅನತೆ ತಿದ್ತುಪಡಿ ಮನಡಿ, ಗನರಮಪೆಂಚನಯಿತಿಗಳು ಒೆಂದ್ತ ಸಾತ್ೆಂತ್ರ 
ಸಕನಾರದ್ೆಂತ ೆಕೆಲಸ ಮನಡಬೋೆಕೆೆಂಬತದ್ತ ಸಕನಾರದ್ ಆಶಯವನಗಿದ.ೆ ಅದ್ಕೆಕ ಪೂರಕವನಗಿ ನಮಾಲ್ಲಿ 
ಪೆಂಚನಯತ್್ ಸಾರನರ್ಾ ಕನಯಿದೆಯನತೆ ಮನನಾ ರಮೋಶ್ಕತಮನರ್ ರವರ ವರದಿಯ ಆಧನರದ್ 
ಮೋಲ ೆ ತ್ೆಂದಿರತವುದ್ನತೆ ರ್ನವು ಮತ್ತು ನೋವುಗಳೆಲಿರೂ ಚಚೆಾ ಮನಡತವುದ್ನತೆ ತನವು 
ಗಮನಸಿದಿುೋರಿ. ಇದ್ತ ಒೆಂದ್ತ ಭನಗ. ಈಗ ಮನನಾ ಸದ್ಸಾರನದ್ ಶ್ರೋ ಎಸ.ರವಿಯವರತ 
ಹೆೋಳುತಿುರತವುದ್ತ ಏರೆ್ೆಂದ್ರೆ, ಗನರಮಪೆಂಚನಯಿತಿಗ ೆಬೆೋರ ೆಬೆೋರ ೆ ರಿೋತಿಯ ಶಕಿುಗಳನತೆ ಕೊಡಬೋೆಕತ 
ಮತ್ತು ಬೆೋರ ೆ ಬೆೋರ ೆ ರಿೋತಿಯ ಸಮಿತಿಗಳನತೆ ಮನಡಬೋೆಕತ ಮತ್ತು ಆ ಸಮಿತಿಗಳೆಲನಿ 
ಸಕಿರಯವನಗಿರಬೆೋಕತ ಎೆಂದ್ತ. ಕೆಲವೆಂದ್ತ ಬನರಿ ಏರ್ನಗತತ್ುದೆೆಂದ್ರ,ೆ ಒೆಂದ್ತ ರೂಪದ್ಲ್ಲಿ ಕನಯಿದ ೆ
ಬೆಂದ್ತ ಬಿಡತತ್ುದೆ. ಅದ್ಕಕೆ ನಯಮಗಳನತೆ ಮನಡಲನಗತತ್ುದೆ. ಅದ್ನತೆ ಕೆಳಹೆಂತ್ದ್ಲ್ಲಿ ಅನತಷನಿನ 
ಮನಡತವೆಂತ್ಹವರತ ಯನರತ ಎೆಂಬತದ್ತ ಚಚೆಾಯನಗಿದೆ. ಉದನಹರಣೆಗ;ೆ ಶನಲನಭಿವೃದಿಿಯ 
ರಚರೆ್ಯನತೆ ಗನರಮಪೆಂಚನಯಿತಿಯ ರೆ್ೋತ್ೃತ್ಾದ್ಲ್ಲಿಯ್ದೋ ಮನಡಬೋೆಕತ. ಕರ್ನಾಟಕ ರನರ್ಾದ್ಲ್ಲಿ 
ನಲವತುೆೆಂಟತ ಸನವಿರ ಸಕನಾರಿ ಶನಲೆಗಳು ಬರತತ್ುವೆ. ಆರತ ಸನವಿರ ಗನರಮಪೆಂಚನಯಿತಿಗಳಿವೆ. 
ಒೆಂದೂೆೆಂದ್ತ ಗನರಮಪೆಂಚನಯಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ರ್ನಲತಕ, ಐದ್ತ ಮತ್ತು ಆರತ ಶನಲಗೆಳಿವೆ. ಬಹತತೋೆಕ 
ಗನರಮಪೆಂಚನಯಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಧಾಕ್ಷರ ಗಮನಕೂಕ ಬನರದ ೆ ಶನಲನಭಿವೃದಿಿ ಸಮಿತಿ 
ರಚರೆ್ಯನಗಿರತವುದ್ನತೆ ರ್ನವಲೆಿರೂ ಸಹ ರೆ್ೂೋಡಿದೆುೋವೆ. ಅನತಷನಿನ ಮನಡತವೆಂತ್ಹ ಸೆಂದ್ಭ್ಾದ್ಲ್ಲಿ 
ತನಲೂಿಕತ ಪೆಂಚನಯತ್್, ಜಿಲನಿ ಪೆಂಚನಯತ್್ ಮತ್ತು ವಿಶೆೋಷವನಗಿ ಸಥಳಿೋಯನಡಳಿತ್ ಪರತಿನಧಿಗಳು, 
ರ್ನವು ಯನರತ ಆ ಕ್ಷೆೋತ್ರದಿೆಂದ್ ಅಯ್ದಕಯನಗಿರತತೆುೋವೆ. ರ್ನವುಗಳು ಗನರಮಪೆಂಚನಯಿತಿಗಳಿಗೆ ಹೊೋಗಿ 
ಒೆಂದ್ತ ಗೆಂಟೆ್ಯ ಸಮಯ ಅಲ್ಲಿ ಕತಳಿತ್ತಕೊೆಂಡತ, ಅಲ್ಲಿನ ಪಿ.ಡಿ.ಓ. ಮತ್ತು ಸಹ ಸದ್ಸಾರ 
ಅಭಿಪನರಯ ಏನತ? ಮತ್ತು ಒಟತಟ ಆಡಳಿತನತ್ಾಕವನದ್ ವಾವಸೆಥಗಳಲ್ಲಿ ಲೊೋಪ ಎಲ್ಲಿ ಆಗಿದ ೆ ಮತ್ತು 
ಅದ್ನತೆ ಸರಿಪಡಿಸತವುದ್ತ ಹೆೋಗ ೆ ಎೆಂದ್ತ ಗಟಿಟಯನಗಿ ನೆಂತ್ತ ಕೆಲಸ ಮನಡಿದ್ರೆ, ಬಹತತೆೋಕ 
ಗನರಮಪೆಂಚನಯಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಸಮಪಾಕವನಗಿ ಆಗತತ್ುದೆ. ಮನನಾ ಹೆಚ.ಕೆ.ಪನಟಿೋಲರತ ಇದನುಗ, 
ಯನವ ಗನರಮಪೆಂಚನಯತ್್ ಸದ್ಸಾ ತ್ನೆ ವನಡ್್ಾನಲ್ಲಿ ಗನರಮಸಭೆಯನತೆ ಸೂಸೂತ್ರವನಗಿ 
ಮನಡಿಲಿವೋ, ಆ ಗನರಮಪೆಂಚನಯಿತಿಯ ಸದ್ಸಾನ ಸದ್ಸಾತ್ಾ ಅನಹಾವನಗತತ್ುದೆ ಎೆಂದ್ತ ಬಹಳ 
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ಕಠಿರ್ತೆಯನಗಿ ಮನಡತವುದ್ಕೆಕ ಹೂೆೋದ್ರತ. ಆಗ ಎಲನಿ ಪಕ್ಷದ್ ಸದ್ಸಾರತ ಹೆೋಳಿದೆವು. 
ಗನರಮಪೆಂಚನಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶ್ಷಟ ಜನತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶ್ಷಟ ಪೆಂಗಡದ್ವರತ ಇದನುರ.ೆ ಗನರಮಸಭೆಯನತೆ 
ಮನಡತವುದ್ಕೆಕ ಅವರಿಗೆ ಶಕಿು ಇಲಿದೆೋ ಇದ್ುರ,ೆ ಈ ರನರ್ಕಿೋಯ ದ್ತರತದೆುೋಶಕೂೆಕೋಸಕರ ಅವರತ ತ್ಮಾ 
ಸದ್ಸಾತ್ಾವನತೆ ಕಳೆದ್ತಕೂೆಳುಳವೆಂತ್ಹ ಅಪನಯವಿದ.ೆ ದ್ಯವಿಟತಟ ಈ ರಿೋತಿ ಮನಡಬನರದ್ತ ಎೆಂದ್ತ 
ಹೆೋಳಿದನಗ, ಅವರತ ಇದೆೋ ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಿ ವನಪಸತಸ ತಗೆೆದ್ತಕೂೆೆಂಡರತ. ಆ ವಿಧೆೋಯಕ ಕೆಳಮರೆ್ಯಲ್ಲಿ 
ಪನಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅದ್ನತೆ ಮೋಲಾರ್ೆಯಲ್ಲಿ ವನಪಸತಸ ತೆಗೆದ್ತಕೂೆೆಂಡಿದ್ುನತೆ ಕೂಡ ರೆ್ೂೋಡಿದುೆೋವೆ. 
ಗನರಮಪೆಂಚನಯಿತಿ ವನಡ್್ಾ ಸಭೆಗಳು, ಸನಮನನಾ ಸಭೆಗಳು ಮತ್ತು ಗನರಮ ಸಭೆಗಳು 
ಸಮಪಾಕವನದ್ರೆ, ಆಗ ಅಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತನತ್ಾಕವನದ್ ಪನರದ್ಶಾಕತೆ ಬರತತ್ುದೆ ಎೆಂದ್ತ ರ್ನವು 
ಕೆಂಡತಕೊೆಂಡಿರತವೆಂತ್ಹ ಸತ್ಾ. ರ್ನನತ ಒೆಂದ್ತ ಗನರಮಪೆಂಚನಯಿತಿಯ ಒೆಂದ್ತ ಗನರಮಸಭೆಗ ೆ
ಹೊೋಗಿದುೆ. ಅಲ್ಲಿ ಪರಿಶ್ಷಟ ಜನತಿಯ ಹೆರ್ತಣ ಮಗಳೊಬಬಳು, ಆ ಗನರಮಪೆಂಚನಯಿತಿ ಅಧಾಕ್ಷಳನಗಿದನುಳ.ೆ 
ಈಗ ಆಶರಯ ಮರ್ೆಗಳು ಮತ್ತು ಇೆಂದಿರನ ಆವನಸ್ ಮರ್ೆಗಳು ಎೆಂದ್ತ ಐದ್ತ ಬೆಂದಿದ,ೆ ಅದ್ನತೆ 
ಯನರಿಗ ೆ ಕೊಡಬೋೆಕೆೆಂದ್ತ ಗನರಮಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತಿೋಮನಾನ ಮನಡಬೋೆಕೆೆಂದ್ತ ಹೆೋಳುತನುರೆ. ಅದ್ಕಕೆ 
ಗನರಮಪೆಂಚನಯಿತಿ ಅಧಾಕ್ಷೆ ಯನರಿಗ ೆ ಕೊಡಬೋೆಕೆೆಂದ್ತ ಹೆೋಳಿ ಎೆಂದ್ತ ಕೆೋಳುತನುಳೆ. ಆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ 
ಸತಮನರತ ನೂರರಿೆಂದ್ ಇನೂೆರತ ರ್ನರತ ಕತಳಿತ್ತಕೂೆೆಂಡಿದನುರೆ. ಆಗ ಯನರೊೋ ಒಬಬ ಮತೆಂಡನಸತ 
ಕಟಿಟಕೊೆಂಡತ ಹೋೆಳುತನುರೆ್. ನೋವು ಯನರಿಗ ೆಬೆೋಕನದ್ರೂ ಕೊಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಮರ್ ೆಬಿದ್ತು ಹೊೋಗಿದೆ, ನೋವು 
ಆ ಮರ್ೆಯ ಬಡವರಿಗೆ ಕೊಡಬೋೆಕೆೆಂದ್ತ ಹೋೆಳುತನುರೆ್. ಮತೊುಬಬರತ ಹೋೆಳುತನುರೆ, ಒೆಂದ್ತ ಮಗತ 
ತ್ೆಂದ-ೆತನಯಿಯನತೆ ಕಳದೆ್ತಕೊೆಂಡತ ಅರ್ನಥವನಗಿ, ತ್ನೆ ಅಜಿಜಯ ಜೊತೆ ಇದೆ ಎೆಂದ್ತ. ಈಗ 
ಅವರಿಗೆ ಎರಡರೆ್ ಮರ್ಯೆನತೆ ಕೊಡಬೋೆಕತ. ಈ ರಿೋತಿ ಒೆಂದ್ತ, ಎರಡತ, ಮೂರತ ಮತ್ತು ರ್ನಲತಕ 
ಎೆಂದ್ತ ತಿೋಮನಾನವನಗಿದೆ. ಆಗ ಪರಿಶ್ಷಟ ಜನತಿಯ ಮಹಿಳನ ಅಧಾಕ್ಷ ೆಹೆೋಳುತನುಳೆ, ಈಗ ರ್ನವು ಈ 
ಐದ್ತ ಮರ್ೆಗಳಿಗ ೆಸೆಂಬೆಂಧಪಟಟೆಂತೆ ಅದ್ನತೆ ರಕೆನಡ್್ಾ ಮನಡಿದೆುೋವೆ. ಇನತೆ ಹೆಚತಿವರಿಯನಗಿ ಬೆಂದ್ರ ೆ
ಮನತ್ರ ನೋಡತತೆುೋವೆ ಎೆಂದ್ತ ಹೆೋಳುತನುಳೆ. ಈ ಗನರಮ ಸಭೆಯ ನರ್ಾಯವನತೆ ಸತಪಿರೋೆಂ ಕೊೋಟ್ಾ 
ಸಹ ಬದ್ಲನಯಿಸತವೆಂತ್ಹ ಅಧಿಕನರವಿಲಿ. ಅಷೂೆಟೆಂದ್ತ ಸಶಕುವನಗಿ ನಮಾ ಪೆಂಚನಯತ್್ರನಜ್್ 
ಮಸೂದೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಕವನಗಿರತವೆಂತ್ಹ ವಿಷಯ. ಅರೆ್ೋಕ ಕಡಗೆಳಲ್ಲಿ ಗನರಮ ಸಭ ೆ ಮತ್ತು ವನಡ್್ಾ 
ಸಭೆಗಳು ಆಗತತಿುಲಿ. ಅದೋೆರಿೋತಿ ಸನಮನನಾ ಸಭೆಗಳಲೂಿ ಕೂಡ ವಿವನದ್ಗಳು ಹನಗೂ ಚಚಾೆಗಳು 
ಬರತತಿುವ.ೆ ಆ ಹಿರೆ್ೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಒೆಂದ್ಷತಟ ಪನರದ್ಶಾಕತೆ ತ್ರಬೋೆಕನದ್ರ,ೆ ಆ ಎಲನಿ ವಾವಸೆಥಗಳನತೆ 
ಮೋಲೂೆೆೋಟಕೆಕ ಗಮನಸತವೆಂತ್ಹ ಅವಶಾಕತೆಗಳಿವ.ೆ ತನಲೂಿಕತ ಪೆಂಚನಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಸೆಾ 
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ಇದೆಯ್ದೋ, ಜಿಲನಿ ಪೆಂಚನಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಸೆಾ ಇದೆಯ್ದೋ ಎೆಂದ್ತ ಕೆೋಳಿದ್ರ.ೆ ಹೌದ್ತ ಸಮಸೆಾ ಇದೆ. 
ರ್ನವು ಇದೆಲಿವನತೆ ಸರಿಪಡಿಸತವೆಂತ್ಹ ಅವಶಾಕತೆಗಳಲ್ಲಿ ನಮಾ ಪನತ್ರವೂ ಸಹ ಇದೆ. ಬಹತತೆೋಕ 
ಶನಸಕರತ ಕೂಡ ಇದ್ಕೆಕ ಸಹಕನರ ನೋಡತತಿುದನುರೆ. ಬಹತತೆೋಕ ಕಡಗೆಳಲ್ಲಿ ಗನರಮಸಭಗೆಳು 
ವಾವಸಿಥತ್ವನಗಿ ನಡಯತತಿುವೆ. ಆದ್ರೆ, ಕೆಲವು ಕಡಗೆಳಲ್ಲಿ ರ್ಗಳವನಗಿ, ವಿವನದ್ವನಗಿ, ಚಚೆಾಯನಗಿ 
ಮತ್ತು ವನದ್ಗಳನಗಿ ಕೋೆಸ್ಗಳನಗಿರತವುದ್ತ ಇದೆ. ಆ ಹಿರೆ್ೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಗನರಮಸಭೆಗಳು, ವನಡ್್ಾ ಸಭೆಗಳು 
ಮತ್ತು ಸನಮನನಾ ಸಭೆಗಳು ಸಮಪಾಕವನಗಿ ಆಗಬೆೋಕೆೆಂದ್ತ ಹೆೋಳಿದನುರ.ೆ ಮನನಾ ಸದ್ಸಾರನದ್ 
ಎಸ.ರವಿಯವರತ ಈ ವಿಚನರದ್ ಬಗೆೆ ಬಹಳ ಅಧಾಯನ ಮನಡಿದನುರ.ೆ ರ್ಲಜಿೋವನ್್ ಮಿೋಷನ್್ಗೆ 
15ರೆ್ೋ ಹರ್ಕನಸತ ನಧಿಯಿೆಂದ್ ಕೊಡತತಿುದಿುೋರನ ಎೆಂದ್ತ ಕೆೋಳುತಿುದನುರ.ೆ ಹೌದ್ತ, ಅದ್ನತೆ ಆರೆಂಭ್ದ್ಲ್ಲಿ 
ಮನಡಿದ್ತು. ಈಗ ಅದ್ನತೆ ನಲ್ಲಿಸಿ ಸಕನಾರವೆೋ ಕೂೆಡತವೆಂತ್ಹ ಕೆಲಸವನತೆ ಮನಡಿದೆುೋವೆ. ಈಗ ಅದ್ಕಕೆ 
ನಯಮಗಳನತೆ ಬದ್ಲನಯಿಸಿದೆುೋವೆ. 

(ಮತೆಂದ್ತ) 
(1186) 26.12.2022 06.30 LL-BNS                   (ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಥತಿ) 

ಶ್ರೋ ಕೊೋಟ ಶ್ರೋನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಮತೆಂದ್ತ…) 

ನಯಮನವಳಿಗಳನತೆ ಬದ್ಲನವಣೆ ಮನಡಿದೆುೋವೆ ಮತ್ತು ಕಿರಯನ ಯೋರ್ರೆ್ಗ ೆ ಜಿಲನಿ ಪೆಂಚನಯಿತಿ 
ಮತ್ತು ತನಲೂಿಕತ ಪೆಂಚನಯಿತಿಯವರತ ಅನತಮೋದ್ರೆ್ ಕೊಡಬೋೆಕೆೆಂದ್ತ ಏನತ ಹೆೋಳುತನುರೆ. ಅದ್ಕೆಕ 
ತನಲೂಿಕತ ಪೆಂಚನಯಿತಿ ಮತ್ತು ಜಿಲನಿ ಪೆಂಚನಯಿತಿ ಅನತಮೋದ್ರ್ೆಯನತೆ ಗನರಮ ಪೆಂಚನಯಿತಿ 
ಕಿರಯನ ಯೋರ್ರೆ್ಗ ೆ  ತೆಗೆದ್ತ ಹನಕಿರತತೆುೋವೆ. ಏಕೆೆಂದ್ರೆ, ಅವರತ ಕಡತ್ ತ್ರಿಸಿಕೊೆಂಡತ ಪಿ.ಡಿ.ಓ. 
ರವರ ಮೋಲೆ ಜೊೋರತ ಮನಡಿ, ಏರೆ್ೋರ್ೂೆೋ ಸಮಸೆಾಗಳು ಸೃಷಿಟ ಆಗತತ್ುದೆ ಎನತೆವ ಕನರರ್ಕೆಕ ಅದ್ನತೆ 
ತೆಗೆದ್ತ ಹನಕಿದೆುೋವ.ೆ  

ಇನತೆ ವಿದ್ತಾತ್್ ಬಿಲ್ ಅನತೆ ಪೆಂಚನಯಿತಿಯವರೋೆ ಪನವತಿಸತವುದ್ಕೆಕ ವಿದ್ತಾತ್್ ಮಿೋಟರ್ 
ಇಲಿದೆೋ ಇದ್ುರ,ೆ ಏನತ ಮನಡಬೋೆಕತ ಎನತೆವುದ್ತ ಮನನಾ ರವಿಯವರ ಚಚೆಾಯನಗಿದೆ. ಯನವ ಗನರಮ 
ಪೆಂಚನಯಿತಿಯವರತ ನಮಾಲ್ಲಿ ವಿದ್ತಾತ್್ ಮಿೋಟರ್ ಹನಕಿಲಿವೆೆಂದ್ತ ಹೋೆಳುತನುರೆ, ಆ ವನಾಪಿುಯ 
ESCOM ಅಥವನ ವಿದ್ತಾಚಛಕಿು ಮೆಂಡಳಿಯವರ ಮೋಲೆ ಸೂಕುವನದ್ೆಂತ್ಹ ನದೆೋಾಶನ ಆಗತತ್ುದೆ. 
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ವಿದ್ತಾತ್್ ಮಿೋಟರ್ ನೋಡದೋೆ, ವಿದ್ತಾತ್್ ಬಿಲ್ ಅನತೆ ತೆಗೆದ್ತಕೊಳುಳವ ಅಧಿಕನರವಿಲಿ ಎೆಂದ್ತ 
ಹೆೋಳಿರತತುೆೋವೆ. ಗನರಮ ಸಭಗೆಳ ವಿಡಿಯೋ ಚಿತಿರೋಕರರ್ ಮನಡಬೋೆಕೆೆಂದ್ತ ಮನನಾ ಸದ್ಸಾರತ ಮತ್ತು 
ತನವು ಕೂಡ ಹೋೆಳಿದಿುೋರಿ. ಈಗನಗಲೆೋ ಗನರಮ ಸಭೆಗಳ ವಿಡಿಯೋ ಚಿತಿರೋಕರರ್ ಆಗಿರತತ್ುದೆ. ಆ ಬಗೆೆ 
ಎಲನಿ ದನಖ್ಲೆಗಳು ಸಹ ಇರತತ್ುವೆ. ಯನವುದನದ್ರೂ ಗನರಮ ಸಭೆಗಳ ವಿಡಿಯೋ ಚಿತಿರೋಕರರ್ 
ಮನಡದೋೆ ಇದ್ುರ,ೆ ಅವರ ವಿರತದ್ಿ ಕರಮ ತೆಗೆದೆಕೂೆಳುಳವುದ್ಕೆಕ ಜಿಲನಿ ಮತಖ್ಾ ಕನಯಾನವನಾಹಕ 
ಅಧಿಕನರಿಯವರಿಗ ೆಅಧಿಕನರ ನೋಡಿರತತೆುೋವೆ.  

ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ, ʼಡೋೆಟ್ನ ಎೆಂಟಿರ ಆಪರೆೋಟರ್̓ ಗಳನತೆ ಖನಯೆಂ ಮನಡಬೋೆಕೆೆಂದ್ತ ಚಚೆಾ 
ಇರತತ್ುದೆ. ಈ ವಿಷಯದ್ಲ್ಲಿ ಒೆಂದ್ತ ಬನರಿ ಏರ್ನಗಿತೆುೆಂದ್ರೆ, ಡೋೆಟ್ನ ಎೆಂಟಿರ ಆಪರೆೋಟರ್ ಅವರನತೆ 
ಖನಯೆಂ ಮನಡತವುದ್ಕಕೆ ಕನಷಿ ಜೆೋಷಿತನ ಅೆಂಕಗಳನತೆ ಅೆಂದ್ರೆ, ವಷಾಕೆಕ ಇೆಂತಿಷತಟ ಅೆಂಕಗಳೆೆಂದ್ತ 
ಕೊಡಲನಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಕೆಲವರತ ಪನಸ್ ಆಗಿರತವುದಿಲಿ. ಈ ವಿಷಯದ್ಲ್ಲಿ ಕೆಲವು 
ಮನನವಿೋಯ ರೆ್ಲೆಗಳ ಸಮಸೆಾ ಇರತತ್ುದೆ ಮತ್ತು ಈ ಪರಕರರ್ ಕೊೋಟ್ಾನಲ್ಲಿರತತ್ುದೆ. ಈ ಮಧೆಾ, 
“ಬನಪೂಜಿ ಕೆೋೆಂದ್ರ ನಡಸೆತವುದ್ಕೆಕ ಒಬಬ ಸಿಬಬೆಂದಿ ನಮಗೆ ಸನಕನಗತವುದಿಲಿ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನೂರತ 
ಸೋೆವೆಗಳನತೆ ಕೂೆಡಬೋೆಕತ ಎೆಂದ್ತ ತನವು ಹೋೆಳುತಿುೋರಿ, ಹೆೋಗ ೆಮನಡಬೋೆಕತ”್ ಎನತೆವೆಂತ್ಹ ಚಚೆಾ 
ಬೆಂತ್ತ. ೬,೦೦೦ ಗನರಮ ಪೆಂಚನಯಿತಿಗಳ ಪೈೆಕಿ ಕೆಲವು ಕಡಗೆಳಲ್ಲಿ ಶೆೋಕಡ ೯೫ ರಷತಟ ತೆರಿಗೆ 
ವಸೂಲ್ಲಯನಗಿರತತ್ುದೆ.  ದ್ಕ್ಷಿರ್ ಕನೆಡ ಜಿಲೆಿಯ ಯನವುದೊೋ ಗನರಮ ಪೆಂಚನಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ್ ೧೮ 
ವಷಾಗಳಿೆಂದ್ ಶೆೋಕಡ ೧೦೦ ರಷತಟ ತೆರಿಗೆ ವಸೂಲ್ಲಯನಗತತಿುರತತ್ುದೆ. ಆದ್ರ,ೆ ಕೆಲವು ಗನರಮ 
ಪೆಂಚನಯಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಶೆೋಕಡ ೧.೫ ರಷತಟ ತೆರಿಗೆ ವಸೂಲ್ಲಯನಗತತಿುರತತ್ುದೆ. ಈ ಬಗೆೆ ರ್ನನತ ಸದ್ರಿ 
ಗನರಮ ಪೆಂಚನಯಿತಿಯ ಅಧಾಕ್ಷರತ ಮತ್ತು ಸದ್ಸಾರನತೆ ಕತರಿತ್ತ,್ “ನೋವನದ್ರೂ ತೆರಿಗೆ ಪನವತಿ 
ಮನಡಿದ್ುರ,ೆ ಶೆೋಕಡ ೨ರಷತಟ ತೆರಿಗೆ ವಸೂಲ್ಲಯನಗತತಿುತ್ತು”್ ಎೆಂದ್ತ ಹೆೋಳಿರತತೆುೋರೆ್. ಅೆಂದ್ರೆ, ತೆರಿಗೆ 
ಪನವತಿ ಮನಡತವೆಂತ್ಹ ಅಥವನ ವಸೂಲ್ಲ ಮನಡತವೆಂತ್ಹ ಕಲಪರ್ೆಗಳೆೋ ಕೆಲವು ಗನರಮ 
ಪೆಂಚನಯಿತಿಗಳಿಗ ೆ ಇರತವುದಿಲಿ. ಅದ್ನತೆ ಅವರತ ಮನಡತತ್ುಲೋೆ ಇರತವುದಿಲಿ. ಇೆಂತ್ಹ ಗನರಮ 
ಪೆಂಚನಯಿತಿಗಳಿಗ ೆ ಸಕನಾರ ಅನತದನನ ಕೊಟಟರೆ, ಅದ್ನತೆ ಅವರತ ಯನವ ರಿೋತಿ ವಿನಯೋಗ 
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ಮನಡಬಹತದ್ತ? ಇದೆಲಿವೂ ಸಹ ರ್ನವು ಕಣನಣರ ೆಕೆಂಡೆಂತ್ಹ ಮನಹಿತಿಗಳ ಆಧನರದ್ ಮೋರಗೆ ೆರ್ನನತ 
ಹೆೋಳುತಿುರತವುದ್ತ. ಹನಗನಗಿ, ಯನವ ಗನರಮ ಪೆಂಚನಯಿತಿ ಶೆೋಕಡ 7೫ ಕಿಕೆಂತ್ಲೂ ಹಚೆತಿ ತೆರಿಗೆ 
ವಸೂಲ್ಲ ಮನಡಿದಯೆೋ, ಆ ಗನರಮ ಪೆಂಚನಯಿತಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚತಿವರಿ ಸಿಬಬೆಂದಿಗಳನತೆ ಹನಕತವುದ್ಕೆಕ 
ಸಕನಾರ ಅನತಮತಿ ನೋಡಿರತತ್ುದೆ. ಅೆಂದ್ರೆ, ಸತಮನರತ ಒೆಂದ್ೂವರ ೆಸನವಿರದಿೆಂದ್ ಎರಡತ ಸನವಿರ 
ಗನರಮ ಪೆಂಚನಯಿತಿಗಳು ಶೆೋಕಡ ೭೫ ರಷತಟ ತರೆಿಗ ೆ ವಸೂಲ್ಲ ಮನಡಿರತತ್ುವೆ. ಅವರಿಗೆ ಹೂೆಸ 
ಸಿಬಬೆಂದಿಗಳನತೆ ರೆ್ೋಮಕ ಮನಡತವುದ್ಕೆಕ ಅವರಿಗ ೆಅಧಿಕನರ ಕೊಟಿಟದೆುೋವೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ, ರೂೆೋಸಟರ್ 
ಅನತೆ ಮತ್ತು ಮರಿಟ್ ಅನತೆ ಪನಲ್ಲಸಬೆೋಕತ ಎನತೆವೆಂತ್ಹ ಸೂಚರೆ್ಯನತೆ ಕೊಡಲನಗಿದೆ.  

ಕ.ೆಡಿ.ಪಿ. ಸಭೆಗಳನತೆ ಮನಡಬೋೆಕತ ಮತ್ತು ಇ-ಸಾತಿುನ ಸಮಸೆಾಗಳನತೆ ಪರಿಹನರ 
ಮನಡಬೋೆಕೆೆಂದ್ತ ಹೆೋಳಿದನುರೆ. ಗನರಮ ಪೆಂಚನಯಿತಿ ರ್ೌಕರರ ಸೆಂಬಳ ಮತ್ತು ವಿದ್ತಾತ್್ ಬಿಲ್ 
ಪನವತಿಸತವುದ್ಕಕೆ ನಮಾ ಶನಶಾತ್ ಅನತದನನದ್ಲ್ಲಿ ಈ ಹಿೆಂದ ೆ ನೋಡಲನಗತತಿುದ್ು ರೂ.೯೦೦.೦೦ 
ಕೊೋಟಿಗಳ ಅನತದನನವನತೆ ರೂ.೧,2೦೦.೦೦ ಕೂೆೋಟಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚತಿ ಮನಡಿರತತೆುೋವೆ. ಇ-ಸಾತ್ುನತೆ 
ಕೊಡತವುದ್ಕೆಕ ಹಕಿಕನ ದನಖ್ಲೆಗಳು ಬೆೋಕತ ಕೂೆಡಬೋೆಕೆೆಂದ್ತ ಹೋೆಳಿದನುರೆ. ಇ-ಸಾತ್ುನತೆ ಮನಡತವುದ್ಕೆಕ 
ಪರತಿ ಗನರಮ ಪೆಂಚನಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ಆಸಿು ಸಮಿೋಕ್ಷೆಯನತೆ ಮನಡತತಿುದುೆೋವೆ. ಅದನದ್ ನೆಂತ್ರ, ಅಜಿಾ 
ಕೊಡದೋೆ ಇ-ಸಾತ್ತು ಕೂೆಡಬೆೋಕತ ಎನತೆವೆಂತ್ಹ ಕಲಪರೆ್ಗಳಿಗೆ ಒತ್ತು ಸಿಗಬಹತದ್ತ ಎೆಂದ್ತ ಹೆೋಳುವುದ್ಕೆಕ 
ಇಷಟಪಡತತುೆೋರೆ್. ಶ್ಷನಟಚನರದ್ ಬಗೆೆ ಹೆೋಳುವುದನದ್ರೆ, ಕೆಲವು ಗನರಮ ಪೆಂಚನಯಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಮನನಾ 
ಮೆಂತಿರಗಳು ಸಭ ೆ ನಡಸೆತತನುರೆ, ಕನಯಾಕರಮಗಳ ಉದನಾಟರೆ್ ಮನಡತತನುರ.ೆ ಅವುಗಳಿಗ ೆ ಗನರಮ 
ಪೆಂಚನಯಿತಿ ಅಧಾಕ್ಷರನತೆ ಕರಯೆತವುದಿಲಿ ಎನತೆವೆಂತ್ಹ ಭನವರೆ್ ಇತ್ತು. ಈ ವಿಷಯಕೆಕ 
ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದ್ೆಂತ,ೆ ಎಲನಿ ಜಿಲನಿಡಳಿತ್ಗಳಿಗೆ ಸತತೊುೋಲೆ ಕೊಟತಟ, ರನರ್ಾ ಶ್ಷನಟಚನರದ್ಡಿ ಕಡನಡಯವನಗಿ 
ಗನರಮ ಪೆಂಚನಯಿತಿ ಅಧಾಕ್ಷರ ಹೆಸರನತೆ ಹನಕಬೆೋಕೆೆಂದ್ತ ಹೆೋಳಿದೆುೋವೆ. ಈ ಮಧೆಾ ಗನರಮ 
ಪೆಂಚನಯಿತಿ ಅಧಾಕ್ಷರ ಕಲಪರ್ೆ ಏರೆ್ೆಂದ್ರೆ, ನಮಾ ಗನರಮದ್ಲ್ಲಿ ರ್ನವು ಸಭ ೆಮನಡತತಿುದೆುೋವೆ, ಆ ಸಭೆಯ 
ಅಧಾಕ್ಷತಯೆನತೆ ರ್ನವೋೆ ವಹಿಸಬೆೋಕೆೆಂದ್ತ ಹೆೋಳುತಿುದನುರೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಸದ್ರಿ ಸಭೆಗಳ 
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ಅಧಾಕ್ಷತಯೆನತೆ ಮನನಾ ಶನಸಕರತ ವಹಿಸತತಿುದ್ುರತ. ಆ ವಿಷಯ ಪರಿಶ್ೋಲರ್ೆಯಲ್ಲಿದ್ತು, ಅದ್ನತೆ ಚಚಾೆ 
ಮನಡೂೆೋರ್.  

ಅದೆೋ ರಿೋತಿ, ಹಲವನರತ ಯೋಚರೆ್ಗಳನತೆ ಮತ್ತು ಯೋರ್ರೆ್ಗಳನತೆ ಮನನಾ ರವಿಯವರತ 
ಹೆೋಳಿದನುರೆ. ಗೌರವಧನವನತೆ ರನರ್ಾ ಸಕನಾರದಿೆಂದ್ಲೋೆ ಪನವತಿ ಮನಡಲನಗತತಿುದೆ. ಸಿ.ಇ.ಓ.ರವರತ 
ಮತ್ತು ಇ.ಓ. ಗಳವರತ ಗನರಮ ಪೆಂಚನಯಿತಿಗಳ ಮೋಲೆ ಹಸುಕ್ಷೆೋಪ ಮನಡಬನರದೆೆಂದ್ತ ಈಗನಗಲೆೋ 
ಸೂಚರೆ್ ಕೊಡಲನಗಿದ.ೆ ಒೆಂದ್ತ ವೆೋಳೆ ಅಧಿಕೃತ್ ಸೂಚರೆ್ಯನತೆ ಉಲಿೆಂಘಿಸಿರತವ ದನಖ್ಲೆಗಳು 
ಇದ್ುರ,ೆ ಗನರಮ ಪೆಂಚನಯಿತಿಗಳಿಗೆ ತೊೆಂದ್ರ ೆ ಕೂೆಟಿಟರತವ ಉದನಹರಣೆ ಇದ್ುರೆ, ಅದ್ನತೆ ಗಮನಕಕೆ 
ತ್ನೆ. ಇರ್ೂೆೆೆಂದ್ತ ಗೆಂಭಿೋರ ವಿಚನರವೆೋರ್ೆೆಂದ್ರೆ, ಯನವುದೊೋ ಒೆಂದ್ತ ಸತತೊುೋಲೆ ಹೊರಡಿಸಿ, 
“ಸೂೆೋಲನರ್ ರ್ಟಕವನತೆ ಇೆಂತ್ಹ ಏಜೆನಸಯಿೆಂದ್ಲೆೋ ಖ್ರಿೋದಿ ಮನಡಬೋೆಕೆೆಂದ್ತ”್ ನಗದಿ ಮನಡಿದ್ರೆ, 
ರ್ನಳೆಯ ದಿವಸ ಅಲ್ಲಿ ಏರ್ನದ್ರೂ ಸಮಸೆಾಗಳು ಬೆಂದ್ರ,ೆ ಅದ್ನತೆ ಸವಿೋಾಸ್ ಮನಡತವವರತ 
ಇರತವುದಿಲಿ. ಹನಗನಗಿ, ಅದ್ನತೆ ನಯೆಂತ್ರರ್ ಮನಡತವುದ್ಕೆಕ ಬೋೆಕನಗತವೆಂತ್ಹ ಆದೆೋಶ ಕೊಡತತೆುೋವೆ. 
ಇನತೆ ಒೆಂದ್ತ ಹೆಜೆಜ ಮತೆಂದೆ ಹೊೋಗಿ, ಮನನಾ ಮತಖ್ಾಮೆಂತಿರಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ರ್ನನತ 
ಒೆಂದ್ತ ಬನರಿ ಮನತ್ರ್ನಡಿದುೆನತ. ಅದೋೆರ್ೆೆಂದ್ರ,ೆ ಸಥಳಿೋಯ ಸೆಂಸೆಥಗಳ ಕ್ಷೆೋತ್ರದಿೆಂದ್ ಆರಿಸಿ 
ಬೆಂದಿರತವೆಂತ್ಹ 25 ಸದ್ಸಾರತ ಅರೆ್ೋಕ ಭನವರೆ್ಗಳನತೆ ಹೊೆಂದಿದನುರ.ೆ ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಚಚಾೆ 
ಮನಡಿ, ಈ ಪೆಂಚನಯತ್್ ರನಜ್್ ವಾವಸೆಥಗೆ ಸಬಲ್ಲೋಕರರ್ ಮನಡಲ್ಲಕಕೆ ಅವಕನಶ 
ಮನಡಿಕೊಡಬೆೋಕೆೆಂದ್ತ ಹೆೋಳಿದನುರೆ. ಸದ್ಾದ್ಲ್ಲಿಯ್ದೋ ಈ ವಿಚನರದ್ ಬಗೆೆ ಮನನಾ 
ಮತಖ್ಾಮೆಂತಿರಗಳೂೆೆಂದಿಗೆ ಮತೊುಮಾ ಚಚೆಾ ಮನಡಿ, ಆ ಸಭೆಗ ೆ ಎಲನಿ ಸದ್ಸಾರನತೆ ಕರದೆ್ತ, 
ಅವರೆಲಿರ ಅಭಿಪನರಯಗಳನತೆ ಕೆೋಳಿ, ಒೆಂದ್ತ ಅೆಂತಿಮ ತಿೋಮನಾನ ತೆಗೆದ್ತಕೂೆಳುಳತೆುೋವೆ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಾ ಸಭನರ್ನಯಕರೆೋ, ಸಥಳಿೋಯ ಸೆಂಸೆಥಗಳಿೆಂದ್ ಆರಿಸಿ 
ಬೆಂದಿರತವೆಂತ್ಹ ೨೫ ರ್ನ ಸದ್ಸಾರನತೆ, ಮನನಾ ಮತಖ್ಾಮೆಂತಿರಗಳೊೆಂದಿಗ ೆ ಸಭ ೆ ಕರದೆ್ತ ಚಚೆಾ 
ಮನಡಬೋೆಕೆೆಂದ್ತ ಬಹಳಷತಟ ಸನರಿ ಈ ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಿ ಚಚೆಾಯನಗಿರತತ್ುದೆ. ಹನಗನಗಿ, ಅವರೊೆಂದಿಗ ೆ
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ಚಚೆಾ ಮನಡತವುದ್ಕೆಕ ಅನತವು ಮನಡಿಕೂೆಡಿ. ಆ ಸಭಯೆನತೆ ತನವು ಮನಡಲೋೆಬೋೆಕತ. ರ್ನವು ಹೆೋಳಿದ್ 
ಮೋಲೂ ಸಭ ೆಮನಡಿಲಿವೆೆಂದ್ರ ೆತ್ಪನಪಗತತ್ುದೆ.  

ಶ್ರೋ ಕೊೋಟ ಶ್ರೋನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):-  ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಈ 
ಹಿೆಂದ ೆತನವು ಹೆೋಳಿದ್ ತ್ಕ್ಷರ್ ರ್ನನತ ಮನನಾ ಮತಖ್ಾಮೆಂತಿರಗಳ ಜೊತೆ ಮನತ್ರ್ನಡಿದುೆನತ. ಆದ್ರೆ, 
ಮನನಾ ಮತಖ್ಾಮೆಂತಿರಗಳು ಸಮಯ ಕೊಟಿಟರಲ್ಲಲಿ. ಆದ್ಷತಟ ಬೋೆಗ ಸಭ ೆ ಕರಯೆತತೆುೋವೆ. ಆ ಸಭೆಗ ೆ
ಮನನಾ ರವಿಯವರನತೆ ಕಡನಡಯವನಗಿ ಆಹನಾನಸತತುೆೋವೆ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಆಯಿತ್ತ.  

ಶ್ರೋ ಎಸ್. ರವಿ (ಸಥಳಿೋಯ ಸೆಂಸೆಥಗಳ ಕ್ಷೆೋತ್ರ):- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಮನನಾ ಸಚಿವರತ 
ಪೆಂಚನಯತ್್ ರನಜ್್ ವಾವಸೆಥಯಿೆಂದ್ ಬೆಂದಿರತವುದ್ರಿೆಂದ್, ರ್ನನತ ಹೆಚಿಿಗ ೆ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದ್ಕಕೆ 
ಹೊೋಗತವುದಿಲಿ. ಮನನಾ ಮೆಂತಿರಗಳು ನನೆ್ ಪರಶೆೆಗ ೆಚೆರ್ನೆಗಿ ಉತ್ುರ ನೋಡಿರತತನುರೆ. ಆದ್ರೆ, ಆ ಉತ್ುರ 
ಉತ್ುರವನಗಿ ಇರಬನರದ್ತ. ಮನನಾ ಸಚಿವರತ ಖ್ರಿೋದಿ ವಿಷಯಕೆಕ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದ್ೆಂತೆ, ಒೆಂದ್ತ 
ವಿಷಯವನತೆ ಹೆೋಳಿದ್ರತ. ರ್ನತನಾರ್ಾ ವಸತು ನವಾಹಣನ ರ್ಟಕಗಳಿಗೆ ಆಟ್ೂೆೋ ಮತ್ತು ಇನೆತ್ರ 
ಐಟೆಂಗಳನತೆ ಬೆೆಂಗಳೂರಿನೆಂದ್ ಅಥವನ ಸಿ.ಇ.ಓ. ಹೆಂತ್ದ್ಲ್ಲಿ ಖ್ರಿೋದಿ ಮನಡಿ, ಇದ್ಕೆಕ ಚೆಕ್ ಕೂೆಟತಟ 
ಕಳುಹಿಸಿ ಎೆಂದ್ತ ಹೆೋಳುವುದನದ್ರೆ, ಗನರಮ ಪೆಂಚನಯಿತಿಗಳ ಅಧಾಕ್ಷರತ ಏತ್ಕೆಕ ಬೋೆಕತ?  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಹೌದ್ತ, ಅದ್ನತೆ ಬದ್ಲನವಣೆ ಮನಡಬೋೆಕತ. ಮನನಾ ಸಭನರ್ನಯಕರೋೆ, 
ಮನನಾ ಸದ್ಸಾರತ ಹೆೋಳುತಿುರತವುದ್ತ ಸರಿಯನಗಿದೆ.  

ಶ್ರೋ ಎಸ್. ರವಿ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಇಲಿವನದ್ರ ೆ ಒೆಂದ್ತ ಕೆಲಸ ಮನಡಲ್ಲ. 
ಅದೆೋರೆ್ೆಂದ್ರೆ, ಈ ದ್ರವನತೆ ಮಿೋರಬನರದ್ತ, ಈ ಬನರಾೆಂಡ್್ ಇರಬೋೆಕತ, ಇೆಂತ್ಹ ಕನಾಲ್ಲಟಿ ಇರಬೋೆಕತ 
ಈ ರಿೋತಿ ಸತಮನರತ 7-8 options ಕೊಡಲ್ಲ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಅವರತ ತೆಗೆದ್ತಕೊಳಳಲ್ಲ. ನರೋೆಗನ 
ಯೋರ್ರೆ್ಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಉದೊಾೋಗ ಖನತಿರ ಹರ್ ಸೆಂದನಯ ಮನಡಲತ ಜಿಲೆಿಯನತೆ ರ್ಟಕ ಎೆಂದ್ತ 
ಪರಿಗಣಿಸಿದಿುೋರಿ. ಇದ್ತ ಶೆೋಕಡ ೩೦ ರಿೆಂದ್ ೪೦ ರಷತಟ ಅನತಪನತ್ ಕನಯತುಕೂೆಳುಳವುದ್ಕೆಕ 
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ಕಷಟವನಗತತಿುದೆ. ದ್ಯಮನಡಿ, ಈ ವಿಚನರದ್ಲ್ಲಿ ರ್ನನತ ಹೆೋಳುವುದೆೋರೆ್ೆಂದ್ರೆ, ವೆೈಯಕಿುಕ 
ಕನಮಗನರಿಗಳು ಅೆಂದ್ರೆ, ಶೌಚನಲಯ ನಮನಾರ್ ಇರಬಹತದ್ತ, ದ್ನದ್ ಕೂೆಟಿಟಗೆ ಇರಬಹತದ್ತ, 
ಕೊೋಳಿ ಫನರೆಂ ಇರಬಹತದ್ತ, ಇೆಂಗತ ಗತೆಂಡಿ ಇರಬಹತದ್ತ. ಇೆಂತ್ಹ ವೆೈಯಕಿುಕ ಕನಮಗನರಿಗಳನತೆ 
ಮನಡಿಕೊೆಂಡಿರತ್ಕಕೆಂತ್ಹವರಿಗೂ ಕೂಡ, ಎರಡತ ವಷಾಗಳನದ್ರೂ ಸಹ ಅನತದನನ 
ಮೆಂರ್ೂರನಗತತಿುಲಿ. ಹನಗನಗಿ, ಗನರಮ ಪೆಂಚನಯಿತಿಗಳರೆ್ೆೋ ರ್ಟಕಗಳರ್ನೆಗಿ ಮನಡಿ. ಆಗ ಆ ಸಮಸೆಾ 
ಸರಿಹೊೋಗತತ್ುದೆ.  

ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಇನತೆ ಮತಖ್ಾವನದ್ ಎರಡತ ವಿಚನರಗಳ ಬಗೆೆ ಹೋೆಳುತೆುೋರ್ೆ. ಇನತೆ 
ಆಡಿಟ್ ವಿಚನರಕಕೆ ಬೆಂದನಗ, ರ್ಮನ ಬೆಂದಿ ಮತ್ತು ಸೂೆೋಷಿಯಲ್ ಆಡಿಟ್ ಎೆಂದ್ತ ಎರಡತ ಇದೆ. 
ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಯನವುದನದ್ರೂ ಒೆಂದ್ನತೆ ಉಳಿಸಿಕೊಳಿಳ. ಹೆಚೆಿಚತಿ ಪನರದ್ಶಾಕವನಗಿ ಆಡಿಟ್ ಮನಡಿಸಿ. 
ಅದ್ರಿೆಂದ್, ಎಲ್ಲಿಯೋ ಒೆಂದ್ತ ಕಡ ೆ ಒಳೆಳಯದನಗತತ್ುದೆ. ಇರ್ೂೆೆೆಂದ್ತ ಪರಮತಖ್ ವಿಚನರವೆೆಂದ್ರೆ, 
ಮನನಾ ಸಚಿವರತ ಈಗನಗಲೆೋ ಹೆೋಳಿದ್ ಹನಗೆ, ಸಿ.ಇ.ಓ. ಮತ್ತು ಇ.ಓ.ಗಳ ಹಿಡಿತ್ದಿೆಂದ್ ಗನರಮ 
ಪೆಂಚನಯಿತಿಗಳನತೆ ಮತಕುಗೊಳಿಸಬೋೆಕತ. ಆ ನೆಂತ್ರ, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಕನಸ ಪತಿರಕೆಯನತೆ ಎಲನಿ 
ಗನರಮ ಪೆಂಚನಯಿತಿಗಳ ಅಧಾಕ್ಷರತ/ಸದ್ಸಾರಿಗೆ ತ್ಲತಪತವೆಂತೆ ಮನಡಿ. ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಕನಸ 
ಪತಿರಕೆಯಲ್ಲಿ ಯನವ ಗನರಮ ಪೆಂಚನಯಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ುಮವನದ್ೆಂತ್ಹ ಕೆಲಸ ನಡಯೆತತಿುದೆ. ಯನವನಾವ 
ಕೆಲಸ-ಕನಮಗನರಿಗಳು ಆದ್ಶಾವನಗಿವ ೆಇೆಂತ್ಹ ಗನರಮ ಪೆಂಚನಯಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಇೆಂತ್ಹ ಒಳೆಳಯ ಕೆಲಸ 
ಮನಡತತಿುದನುರ ೆಎೆಂಬತದ್ನತೆ ಹೆೈಲೆೈಟ್ ಮನಡಬೋೆಕತ. ಆ ನೆಂತ್ರ, ಪರಶಸಿು ಮತ್ುವನತೆ ರೂ.೧೦.೦೦ 
ಲಕ್ಷಕಿಕೆಂತ್ಲೂ ಹೆಚತಿ ಮನಡಬೋೆಕತ. ಉತ್ುಮವನಗಿ ಕನಯಾನವಾಹಣೆ ಮನಡತತಿುರತವೆಂತ್ಹ ಗನರಮ 
ಪೆಂಚನಯಿತಿಗಳಿಗ ೆ ದ್ಯಮನಡಿ ಆ ಪರಶಸಿು ಕೂೆಡತವೆಂಥದ್ುನತೆ ಜಿಲನಿವನರತ ಮನಡಬೋೆಕತ. 
ಸನಧಾವನದ್ರ,ೆ ಕೆೋರಳ ರನರ್ಾಕೆಕ ನಮಾ ಗನರಮ ಪೆಂಚನಯಿತಿಗಳ ಸದ್ಸಾರಲಿದಿದ್ುರೂ ಅಧಾಕ್ಷರತ ಮತ್ತು 
ಉಪನಧಾಕ್ಷರತ ಪರವನಸ ಮನಡತವುದ್ಕಕೆ ಅನತಕೂಲ ಮನಡಿ, ಕೆೋರಳ ರನರ್ಾ ಮನದ್ರಿಯನತೆ ಅಧಾಯನ 
ಮನಡಿ ಕಲ್ಲತ್ತಕೂೆಳುಳವುದ್ಕೆಕ ಮನನಾ ಸಚಿವರತ ಅವಕನಶ ನೋಡಬೋೆಕೆೆಂದ್ತ ಕೂೆೋರತತುೆೋರೆ್. 
ಕೊರೆ್ಯದನಗಿ, ಪೆಂಚನಯತ್್ ರನಜ್್ ವಾವಸೆಥಯಿೆಂದ್ ಆರಿಸಿ ಬೆಂದ್ತ, ಇವತಿುನ ದಿವಸ ಈ ಸದ್ನದ್ 
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ಸಭನರ್ನಯಕರನಗಿ ಮನನಾ ಮೆಂತಿರಯನಗಿದನುರ.ೆ ಇದ್ತ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಸೆಂತೂೆೋಷವನದ್ ವಿಚನರ. 
ಅವರತ ಸಮಥಾರತ, ದ್ಕ್ಷರತ ಆಗಿದನುರ.ೆ ಅವರತ ಮೆಂತಿರಗಳನದ್ ನೆಂತ್ರ, ಸಥಳಿೋಯ ಸೆಂಸೆಥಗಳ 
ಕ್ಷೆೋತ್ರದಿೆಂದ್ ಆರಿಸಿ ಬೆಂದಿರತವೆಂತ್ಹ ೨೫ ರ್ನ ಸದ್ಸಾರನತೆ ಕರದೆ್ತ, ಅವರ ಇಲನಖ ೆ ವತಿಯಿೆಂದ್ 
ಪರತಿಯಬಬ ಸದ್ಸಾರಿಗೆ ರೂ.೧೦.೦೦ ಲಕ್ಷ ಅಥವನ ರೂ.25.೦೦ ಲಕ್ಷ ಅನತದನನ ಕೊಟತಟ ಒೆಂದ್ತ 
ಸಮತದನಯ ಭ್ವನ ಕಟಿಟಸತವುದ್ಕೆಕ ಅಥವನ ಗನರಮ ಪೆಂಚನಯಿತಿ ವನಾಪಿುಯಲ್ಲಿ ಏರ್ನದ್ರೂ ಕೆಲಸ 
ಮನಡಿ ಎೆಂದ್ತ ಹೆೋಳುತನುರೆೆಂದ್ತ ರ್ನವು ನರಿೋಕ್ಷೆ ಮನಡಿದೆುವು. ಈ ಸಕನಾರದ್ ಅವಧಿ ಇನತೆ ಕೆೋವಲ 
೨-3 ತಿೆಂಗಳು ಇದೆ. ಹನಗನಗಿ, ಈ ಕೆಲಸವನತೆ ಅವರತ ಈಗಲನದ್ರೂ ಮನಡತತನುರೂೆೋ ಇಲಿವೋ 
ಅದ್ರ್ನೆದ್ರೂ ಹೆೋಳಲ್ಲ. ಏಕೆೆಂದ್ರೆ, ಅಧಿಕನರ ಶನಶಾತ್ ಅಲಿ. ಇದ್ುಷತಟ ದಿನ ಮನತ್ರ ಅಧಿಕನರ. ಅವರತ 
ಈಗ ಮನನಾ ಸಚಿವರತ ಆಗಿದನುರ.ೆ ಅವರತ ಮೋಲಾರೆ್ಯಿೆಂದ್ ಮೆಂತಿರಮೆಂಡಲಕಕೆ ಹೂೆೋಗಿದನುರ.ೆ 
ಅವರೆೋ, ನಮಾ ಸಹನಯಕೆಕ ಬರಲ್ಲಲಿ ಅಥವನ ನಮಾ ಬೆನತೆ ತ್ಟಟಲ್ಲಲಿ ಅೆಂದ್ರೆ, ಬೆೋರ ೆ ಯನರತ 
ಮನಡತತನುರೆ? ಒೆಂದ್ತ ವೆೋಳೆ ನಮಗೆ ಸಹನಯ ಮನಡಬೋೆಕೆೆಂದ್ತ ಇದ್ುರ,ೆ ಈಗಲೆೋ ಮನಡಲ್ಲ. ಇನತೆ 
ಎಷತಟ ದಿವಸ ಬೆೋಕತ? ಏಕೆೆಂದ್ರೆ, ಇನತೆ ಒೆಂದ್ತ ತಿೆಂಗಳು ಕಳೆದ್ ನೆಂತ್ರ, ಅಧಿಕನರಿಗಳು ಯನರತ 
ಸಹ ತ್ಮಾ ಮನತ್ನತೆ ಕೆೋಳುವುದಿಲಿ. ಅದ್ಕಕೆ ರ್ನನತ ಹೆೋಳುವುದೋೆರ್ೆೆಂದ್ರ,ೆ ದ್ಯಮನಡಿ ಏರ್ನದ್ರೂ 
ಅನತದನನವನತೆ ಈಗಲೆೋ ಘೂೋಷಣೆ ಮನಡಲ್ಲ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಾ ರವಿಯವರೋೆ, ಸನಕತ. ದ್ಯಮನಡಿ ಕತಳಿತ್ತಕೊಳಿಳ.  

ಶ್ರೋ ಕೊೋಟ ಶ್ರೋನವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಮನನಾ ರವಿಯವರತ 
ಕೆೋಳಿರತವುದೆೋರ್ೆೆಂದ್ರೆ, ಬೆೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ವನಹನ ಖ್ರಿೋದಿ ಮನಡಿ, ಚೆಕ್ ವಿತ್ರಣೆ ಮನಡತವುದ್ಕೆಕ 
ಹೆೋಳುತನುರೆೆಂದ್ತ ಹೆೋಳಿರತತನುರೆ. ಆದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗ ೆ ರ್ನವು ಯನವುದೆೋ ವನಹನವನತೆ ಖ್ರಿೋದಿ 
ಮನಡಿರತವುದಿಲಿ. ತನವು ವನಹನ ಖ್ರಿೋದಿ ಮನಡಿ ಎೆಂದ್ತ ಹೆೋಳಿದೆುೋವೆ. ಸತತೂೆುೋಲ ೆಕೊಟತಟ ಯನವುದೋೆ 
ಕನರರ್ಕೆಕ ಇೆಂತ್ಹ ತಿರಚಕರ ವನಹನಗಳನತೆ ಖ್ರಿೋದಿ ಮನಡಿ ಎೆಂದ್ತ ಹೆೋಳಿದೆುೋವೆಯ್ದೋ ಹೊರೆತ್ತ, ಯನವ 
ಕೆಂಪನ ಅಥವನ ಬೆೋರ ೆಯನವುದ್ನತೆ ಹೆೋಳಿರತವುದಿಲಿ.  
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ಶ್ರೋ ಎಸ್. ರವಿ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಜಿಲನಿ ಪೆಂಚನಯಿತಿ ಸಿ.ಇ.ಓ.ಯವರತ ಗನರಮ 
ಪೆಂಚನಯಿತಿಗಳ ವಿಚನರದ್ಲ್ಲಿ ಹಸುಕ್ಷೆೋಪ ಮನಡಬನರದೆೆಂದ್ತ ಸೂಚರೆ್ ನೋಡಬೆೋಕತ. ಏಕೆೆಂದ್ರ,ೆ ಅವರತ 
ಗನರಮ ಪೆಂಚನಯಿತಿ ಪಿ.ಡಿ.ಓ. ಫೊೋನ್್ ಮನಡಿ ಹೆೋಳುತನುರೆ. ಆಗ ಅವರತ ಅದ್ನತೆ ಕೊಡದೋೆ ಅವರಿಗ ೆ
ಬೆೋರ ೆವಿಧಿ ಇರತವುದಿಲಿ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಹೌದ್ತ, ಅದ್ತ ಸರಿಯನದ್ತದ್ಲಿ. ಅದ್ನತೆ ಬದ್ಲನವಣೆ ಮನಡಿ.  

ಶ್ರೋ ಕೊೋಟ ಶ್ರೋನವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಸಿ.ಇ.ಓ.ಗಳು ಗನರಮ 
ಪೆಂಚನಯಿತಿಗಳ ಪರಮನಧಿಕನರವನತೆ ಪರಶೆೆ ಮನಡಬನರದೆೆಂಬ ಸತತೊುೋಲಯೆನತೆ/ಆದೆೋಶವನತೆ 
ಕೊಡತತುೆೋವೆ. ಇನತೆ ನರೋೆಗನದ್ಲ್ಲಿ ಪೆಂಚನಯಿತಿಯನತೆ ಜಿಲನಿ ರ್ಟಕ ಮನಡತವ ಬದ್ಲನಗಿ, ಗನರಮ 
ರ್ಟಕ ಮನಡಬೋೆಕೆೆಂದ್ತ ಮನನಾ ಸದ್ಸಾರತ ಹೆೋಳುತಿುದನುರೆ. ಅದ್ತ ಸರಿಯನಗಿದೆ. ಈ ಬಗೆೆ ಸನಧಕ-
ಭನದ್ಕಗಳನತೆ ಚಚೆಾ ಮನಡಿ, ಮನಡತತೆುೋವ.ೆ ಆಡಿಟ್ ಅನತೆ ಎರಡತ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ ಮನಡತತಿುೋರೆೆಂದ್ತ 
ಹೆೋಳಿದನುರೆ. ಅದ್ರ ಬದ್ಲನಗಿ, ಒೆಂದೋೆ ರಿೋತಿಯ ಆಡಿಟ್ ಮನಡತವುದ್ಕಕೆ ವಾವಸೆಥ ಮನಡತತೆುೋವೆ. 
ಪರಸತುತ್ ಗನರಮ ಸಭ ೆರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ ಸನವಾರ್ನಕರತ ಬೆಂದ್ತ ಕತಳಿತ್ತಕೂೆೆಂಡತ ಆಡಿಟ್ ಮನಡತವೆಂತ್ಹ 
ಪರೆಂಪರಗೆಳು ಇದ.ೆ ಅದ್ನತೆ ಮತೆಂದ್ತವರೆಸತತೆುೋವೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಯನವುದನದ್ರೂ ಒೆಂದ್ನತೆ 
ಮತೆಂದ್ತವರೆಸಬೆೋಕೆೆಂದ್ತ ಹೆೋಳಿದನುರೆ. ಈಗ ರ್ಮನಬೆಂದಿಯನತೆ ಮನತ್ರ ಮನಡತತಿುದೆುೋವೆ. ಕರ್ನಾಟಕ 
ವಿಕನಸ ಪತಿರಕೆಯನತೆ ಕೂೆಡಬೋೆಕೆೆಂದ್ತ ಹೆೋಳುತನುರೆ. ನಮಾ ರನರ್ಾದ್ಲ್ಲಿ ಸತಮನರತ ೯೦ ಸನವಿರ ಗನರಮ 
ಪೆಂಚನಯಿತಿ ಸದ್ಸಾರತ ಇದನುರ.ೆ ಅೆಂದ್ರೆ, ಹೆಚತಿ ಕಡಿಮ ೧ ಲಕ್ಷ ಸದ್ಸಾರಿದನುರೆ. ಅದ್ನತೆ ಸಹ ರ್ನವು 
ಪರಿಶ್ೋಲ್ಲಸತತೆುೋವೆ. ಮಹನತ್ಾ ಗನೆಂಧಿ ಪತರಸನಕರವನತೆ ಕೊಡಬೋೆಕೆೆಂಬತದ್ತ ಮನನಾ ಸದ್ಸಾರ ಒಟತಟ 
ಮನತಿನ ಇೆಂಗಿತ್ವನಗಿದ್ತು, ಗನೆಂಧಿ ಪತರಸನಕರ ಕೊಡಬೋೆಕೆೆಂದ್ತ ಹೆೋಳುತಿುದನುರೆ. ಗನೆಂಧಿ 
ಪತರಸನಕರವನತೆ ಪತನರ್ ಸನಥಪರ್ ೆ ಮನಡತತೆುೋವೆ ಮತ್ತು ಆದ್ಷತಟ ಬೆೋಗ ಗನೆಂಧಿ ಪತರಸನಕರವನತೆ 
ಕೊಡತವೆಂತ್ಹ ಕರಮವನತೆ ಕೆೈಗೊಳುಳತೆುೋವೆ. ಸಥಳಿೋಯ ಸೆಂಸೆಥಗಳ ಕ್ಷೆೋತ್ರದಿೆಂದ್ ಆರಿಸಿ ಬೆಂದಿರತವೆಂತ್ಹ 
೨೫ ರ್ನ ಸದ್ಸಾರತ ಸೋೆರಿದ್ೆಂತೆ, ಒಟತಟ ೭೫ ರ್ನ ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುನ ಸದ್ಸಾರಿಗೆ ಅನತದನನವನತೆ 
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ಕೊಡಬೋೆಕೆೆಂದ್ತ ಹೋೆಳಿರತತನುರೆ. ಲಭ್ಾತ ೆಅನತದನನವನತೆ ಗಮನದ್ಲ್ಲಿಟತಟಕೂೆೆಂಡತ ಮನನಾ ಸದ್ಸಾರನತೆ 
ಕರದೆ್ತ ಅವರನತೆ ಸಮನಧನನ ಮನಡತವೆಂತ್ಹ ಕೆಲಸವನತೆ ರ್ನವು ಮನಡತತೆುೋವೆ.  

(ಮತೆಂದ್ತ…) 

(1187) 26.12.2022 4.10 YL-BNS                   (ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಥತಿ) 

11. ನಯಮ 330ರ ಮೋರೆಗೆ ಚಚೆಾ 

ಅ)ವಿಷಯ:-ಕೆೈಸ ವತಿಯಿೆಂದ್ ನಡೆಸಲನಗತತಿುರತವ ವಸತಿ ಶನಲೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಕನಯಾನವಾಹಿಸತತಿುರತವ ಖನಯೆಂ ಶ್ಕ್ಷಕರಿಗ ೆ ಮೂಲ ಸೌಲಭ್ಾಗಳನತೆ 
ಮೆಂರ್ೂರತ ಮನಡದಿರತವುದ್ತ ಹನಗೂ ವಸತಿ ಶನಲೆಯಲ್ಲಿನ ವಿದನಾಥಿಾಗಳು 
ಮೂಲಭ್ೂತ್ ಸೌಕಯಾಗಳಿೆಂದ್ ವೆಂಚಿತ್ರನಗಿರತವ ಕತರಿತ್ತ.  

***** 

ಶ್ರೋ ಮರಿತಿಬೆಬೋಗೌಡ (ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್ಷೆೋತ್ರ):- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಕೆೈಸ ವತಿಯಿೆಂದ್ 
ನಡಯೆತತಿುರತವ ವಸತಿ ಶನಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರ್ನಡಿನ ಪರತಿಭನನಾತ್ ಬಡ ಮಕಕಳಿಗೆ ವಸತಿ ಶ್ಕ್ಷರ್ ನೋಡಲತ 
ಸಕನಾರ ಬಹಳಷತಟ ಯೋರ್ರೆ್ಗಳನತೆ ರೂಪಿಸಿದ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ನರ್ಕೂಕ ಕೂಡನ ಒಳೆಳಯ ಕೆಲಸವನಗತತಿುದೆ.  
ಬಡ ಪರತಿಭನನಾತ್ ಮಕಕಳು 12ರೆ್ೋ ತ್ರಗತಿಯವರಗೊ ಕಲ್ಲಯಲತ ಅವಕನಶ ಕಲ್ಲಪಸಿಕೊಟಿಟದ ೆಮತ್ತು 
ಒಳೆಳಯ ಫಲ್ಲತನೆಂಶ ಬರತತಿುದೆ.  ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕವನಗಿ ಮಕಕಳು ತ್ತೆಂಬನ ಚರೆ್ನೆಗಿ ಅಧಾಯನ 
ಮನಡತತಿುದನುರ.ೆ  ಆದ್ರೆ, ಇದ್ಕೆಕಲನಿ ಪೂರಕವನಗಿ ಕಲೆಸ ಮನಡತವೆಂಥ ಶ್ಕ್ಷಕ ಬೆಂಧತಗಳು 
ರೆ್ೋಮಕಗೂೆೆಂಡತ ಸತಮನರತ 10, 12 ವಷಾಗಳು ಕಳದೆ್ರೂ ಕೂಡನ ಅವರಿಗೆ ನಮಾ ಸಿ ಅೆಂಡ್್ ಆರ್ 
ರೂಲ ನಲ್ಲಿ ಏರೆ್ೋನತ ನಯಮನವಳಿಗಳನತೆ ರೂಪಿಸಿಕೂೆೆಂಡಿದುೆವು, ಆ ಸವಲತ್ತುಗಳನತೆ ಇೆಂದಿಗೂ 
ಸಹ ವಿಸುರಣೆ ಮನಡಿಲಿ.  ಉದನಹರಣೆಗ ೆಹೆೋಳುವುದನದ್ರ,ೆ ಡಿ.ಸಿ.ಆರ.ಜಿ. ಗೆ ಇನೂೆ ಕೂಡನ ಆಥಿಾಕ 
ಇಲನಖಯೆಲ್ಲಿ ಪರಿಶ್ೋಲರ್ಯೆಲ್ಲಿದೆ ಎನತೆವೆಂಥ ಉತ್ುರ ಬರತತಿುದೆ.  ದ್ಯವಿಟತಟ ಈಗನಗಲೆೋ ಕೆಲವು 
ಖನಯೆಂ ರ್ೌಕರರತ ಅರೆ್ೋಕ ಕನರಣನೆಂತ್ರಗಳಿೆಂದ್ ಸನವನೆಪಿಪದನುರೆ.  ಅವರಿಗೆ ಯನರಿಗೂ ಕೂಡನ ಈ 
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ಡಿ.ಸಿ.ಆರ.ಜಿ. ಮೆಂರ್ೂರನತಿ ಆಗದೋೆ ಇರತವುದ್ರಿೆಂದ್ ಆ ಸವಲತ್ತು ಅವರ ಕತಟತೆಂಬಗಳಿಗೆ 
ದೊರೆಯತತಿುಲಿ.  ಆದ್ಷತಟ ಬೆೋಗ ಡಿ.ಸಿ.ಆರ.ಜಿ. ಕೂೆಡಿಸತವೆಂಥ ತಿೋಮನಾನವನಗಬೆೋಕತ.   

 ಎರಡರೆ್ಯದನಗಿ, ಕ.ೆಜಿ.ಐ.ಡಿ. ಮತ್ತು ಡಿ.ಸಿ.ಆರ.ಜಿ. ಇವುಗಳನತೆ ಸಕನಾರಿ ರ್ೌಕರರಿಗ ೆಮನತ್ರ 
ಕೊಡತವೆಂಥದನಗಿದ್ತು, ವಸತಿ ಶನಲನ ಶ್ಕ್ಷಕರಿಗ ೆಕೊಡಲತ ಬರತವುದಿಲಿ ಎೆಂದ್ತ ಇಲನಖನಧಿಕನರಿಗಳು 
ಹೆೋಳುತನುರ.ೆ  ಆದ್ರ,ೆ ಅಲಪಸೆಂಖನಾತ್ರ ಇಲನಖ ೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಡಯೆತವೆಂಥ ವಸತಿ ಶನಲನ 
ರ್ೌಕರರಲೆಿರಿಗೂ ಈ ಒೆಂದ್ತ ಕ.ೆಜಿ.ಐ.ಡಿ. ಮತ್ತು ಡಿ.ಸಿ.ಆರ.ಜಿ. ಸವಲತ್ುನತೆ ಕೊಟಿಟದ್ತು, ಇೆಂತ್ಹ 
ತನರತ್ಮಾವನಗಬನರದ್ತ.  ವಸತಿ ಶನಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮನಡತವೆಂಥ ಸಿಬಬೆಂದಿಗ ೆಒೆಂದ್ತ ಕಡ ೆಕೊಟಟ 
ಮೋಲ ೆ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡನ ಕೊಡಬೋೆಕೆೆಂಬತದ್ತ ನಮಾ ಒತನುಯವನಗಿದ್ತು, ಇದ್ನತೆ ದ್ಯಮನಡಿ 
ಕೂಡಲೋೆ ಸರಿಪಡಿಸಬೆೋಕತ.   

ಮೂರರೆ್ಯದನಗಿ, ಜೊಾೋತಿ ಸೆಂಜಿೋವಿನ ಆರೂೆೋಗಾ ವಿಮನ ಯೋರ್ರೆ್ ವಿಚನರವನಗಿ 
ಹೆೋಳುವುದನದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮನಡತವೆಂಥ ರ್ೌಕರರತ ಹಗಲತ-ರನತಿರ ವಸತಿ ಶನಲೆಯಲ್ಲಿಯ್ದೋ ತ್ೆಂಗಿ 
ಕೆಲಸ ಮನಡತವೆಂಥ ರ್ೌಕರರನಗಿದನುರ.ೆ  ಇವರಿಗ ೆಏರ್ನದ್ರೂ ಸಮಸೆಾಯನದ್ರೆ ಅಥವನ ಕತಟತೆಂಬ 
ಸದ್ಸಾರಿಗೆ ಸಮಸೆಾಯನದ್ರೆ ಆರೂೆೋಗಾ ವಿಮ ಇಲಿ. ಜೊಾೋತಿ ಸೆಂಜಿೋವಿನ ಆರೂೆೋಗಾ ವಿಮನ 
ಯೋರ್ರೆ್ ವನಾಪಿುಗೆ ಅವರನತೆ ತ್ರತವುದನಗಿ ಸಕನಾರ ಅರೆ್ೋಕ ಭ್ರವಸಯೆನತೆ ನೋಡಿದೆ.  ಆದ್ರೂ 
ಕೂಡನ ತನೆಂತಿರಕ ದೊೋಷದಿೆಂದ್ ಇವತಿುನವರಗೊ ಪರಿಪೂರ್ಾವನಗಿ ಆದೆೋಶವನತೆ ಜನರಿಗೊಳಿಸಲತ 
ಆಗತತಿುಲಿ ಎನತೆವೆಂಥ ಉತ್ುರ ಬರತತಿುದೆ.  ಇದೆೋ ರಿೋತಿ ಮತೆಂದ್ತವರದೆ್ರ ೆ ಮತೆು ಯನವನಗ ಈ 
ಜೊಾೋತಿ ಸೆಂಜಿೋವಿನ ಆರೂೆೋಗಾ ವಿಮನ ಯೋರ್ರೆ್ ನೋಡತವುದ್ತ.  ಜೊಾೋತಿ ಸೆಂಜಿೋವಿನ ಆರೂೆೋಗಾ 
ವಿಮನ ಯೋರ್ರೆ್ ಇಲಿದೆೋ ಬಹಳಷತಟ ವಸತಿ ಶನಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಲೆಸ ಮನಡತತಿುರತವೆಂಥ ಬೊೋಧಕ ಮತ್ತು 
ಬೊೋಧಕೆೋತ್ರ ಸಿಬಬೆಂದಿಗಳು ಮರರ್ ಹೊೆಂದ್ತತಿುದನುರ ೆ ಹನಗೂ ಆ ಕತಟತೆಂಬದ್ ಸದ್ಸಾರತ 
ತೊೆಂದ್ರಗೆಿೋಡನಗತತಿುದನುರೆ.  ಕೂಡಲೋೆ ಮನನವಿೋಯತೆ ದ್ೃಷಿಟಯಿೆಂದ್ ಜೊಾೋತಿ ಸೆಂಜಿೋವಿನ ಆರೂೆೋಗಾ 
ವಿಮನ ಯೋರ್ರೆ್ಯನತೆ ಇವರಲೆಿರಿಗೂ ಜನರಿಗೂೆಳಿಸತವ ಕೆಲಸವನತೆ ಸಕನಾರ ಮನಡಬೋೆಕತ.   
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ರ್ನಲಕರೆ್ಯದನಗಿ, ವಸತಿ ಶನಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕನಯಾನವಾಹಿಸತತಿುರತವೆಂಥ ಬೊೋಧಕ ಮತ್ತು 
ಬೊೋಧಕೆೋತ್ರ ಸಿಬಬೆಂದಿಗಳಿಗೆ ಶೆೋಕಡ 10 ರಷತಟ ಶನಲನ ಕನಾೆಂಪಸ್ ವಿಶೆೋಷ ಭ್ತಾೆಯನತೆ ನೋಡಬೆೋಕತ.  
ರ್ವನಹರಲನಲ್ ರೆ್ಹರತ ವಸತಿ ಶನಲೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇರ್ನಾವುದೆೋ ವಸತಿ ಶನಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ 
ಮನಡತವೆಂಥವರಿಗ ೆ ಆ ವಸತಿ ಶನಲೆಯಲ್ಲಿಯ್ದೋ ಹಗಲತ-ರನತಿರ ಮಕಕಳೂೆೆಂದಿಗೆ ತನವು ವನಸುವಾ 
ಮನಡಿಕೊೆಂಡತ ಶ್ಕ್ಷರ್ ನೋಡತವೆಂಥ ರ್ೌಕರರಿಗ ೆ ಶೆೋಕಡ 10 ರಷತಟ ವಿಶೆೋಷ ಭ್ತೆಾಯನತೆ 
ನೋಡಬೆೋಕೆೆಂದ್ತ ಕನನೂನತ ಮತ್ತು ನಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಇದೆ.  ಆದ್ರೂ ಕೂಡನ ಸತಮನರತ 10, 12 
ವಷಾಗಳು ಕಳೆದ್ರೂ ಈ ಖನಯೆಂ ಶ್ಕ್ಷಕರಿಗ ೆ ಶೆೋಕಡ 10 ರಷತಟ ವಿಶೆೋಷ ಭ್ತೆಾಯನತೆ ಸಕನಾರ 
ಜನರಿಗೊಳಿಸಿಲಿ.  ಇದೊೆಂದ್ತ ವಿಚನರವನತೆ ಅತ್ಾೆಂತ್ ರೆ್ೂೋವಿನೆಂದ್ ಹೋೆಳಲತ ಬಯಸತತೆುೋರ್.ೆ  
ದ್ಯವಿಟತಟ ಶೋೆಕಡ 10 ರಷತಟ ವಿಶೆೋಷ ಭ್ತೆಾಯನತೆ ಕೂಡಲೋೆ ಭ್ರಿಸಬೆೋಕೆೆಂದ್ತ ತ್ಮಾ ಮೂಲಕ 
ಮನನಾ ಸಭನರ್ನಯಕರಲ್ಲಿ ಒತನುಯ ಮನಡತತೆುೋರೆ್.  ಮತೊುೆಂದ್ತ ವಿಚನರವೆೋರ್ೆೆಂದ್ರ,ೆ ಇದ್ತವರೆವಿಗೂ 
ಕೂಡನ ಹೊಸ ಪಿೆಂಚಣಿ ಯೋರ್ರೆ್ಯಲ್ಲಿ ಶೆೋಕಡ 10 ರಷತಟ ಇರತವುದ್ನತೆ ಶೆೋಕಡ 14 ರಷತಟ ಹೆಚಿಿಗ ೆ
ಮನಡಿರತವುದ್ರಿೆಂದ್ ಸಕನಾರಕೆಕ ಅಭಿನೆಂದ್ರೆ್ ಸಲ್ಲಿಸತತೆುೋರೆ್.  ವಿದನಾಥಿಾಗಳಿಗೆ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದ್ೆಂತ ೆ
ಹೆೋಳುವುದನದ್ರೆ, ಅವರಿಗೆ ಸಕನಲದ್ಲ್ಲಿ ನೋಡಬೆೋಕನದ್ೆಂಥ ಬತಕಸ್, ಕಿಟ್ ಇತ್ರ ೆಸೌಲಭ್ಾಗಳು ಏರೆ್ೋನತ 
ನೋಡಬೆೋಕನಗಿತ್ತು, ಅದನಾವುದ್ೂ ಕೂಡನ ವಸತಿ ಶನಲಯೆಲ್ಲಿ ನಗದಿತ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿಲಿ.  ಅದ್ಕಕೆ 
ಕನರರ್ವೆೋರ್ೆೆಂದ್ರೆ, ತನೆಂತಿರಕ ಕನರರ್ದಿೆಂದನಗಿ ಟ್ೆೆಂಡರ್ ಕರಯೆತವುದ್ರಲ್ಲಿ ವಿಳೆಂಬವನಗಿದ ೆ
ಎನತೆವೆಂಥದನಗಿದ್ತು, ಆ ಮಕಕಳಿಗ ೆ ಮೂಲಭ್ೂತ್ ಸೌಕಯಾಗಳನತೆ ನಗದಿತ್ ಸಮಯದ್ಲ್ಲಿ 
ನೋಡತತಿುಲಿ.  ಅದ್ರಿೆಂದ್ ಆ ಮಕಕಳ ಶ್ಕ್ಷರ್ಕಕೆ ಬಹಳ ತೊೆಂದ್ರಯೆನಗತತಿುದೆ.  ದ್ಯವಿಟತಟ ಅದ್ನತೆ 
ಕನಲಕನಲಕೆಕ ವಷಾದ್ಲ್ಲಿ ಯನವ ತಿೆಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ನೋಡಬೆೋಕೆೆಂದ್ತ ಇದೆ, ಅದ್ನತೆ streamline ಮನಡಿ, 
ಸಕನಲದ್ಲ್ಲಿ ಒದ್ಗಿಸತವೆಂತ ೆಮನಡಬೋೆಕೆೆಂದ್ತ ಮನನಾ ಸಚಿವರಲ್ಲಿ ಒತನುಯ ಮನಡತತೆುೋರ್ೆ.     

ಹನಗೆಯ್ದೋ ಗಳಿಕೆ ರಜೆ, ಮೃತ್ಪಟಟ ಖನಯೆಂ ರ್ೌಕರರ ಕತಟತೆಂಬ ಸದ್ಸಾರಿಗೆ ಅನತಕೆಂಪದ್ 
ಆಧನರದ್ ಮೋಲೆ ನಯಮನನತಸನರ ರ್ೌಕರಿ ನೋಡತವುದ್ತ ಮತ್ತು ವೆೋತ್ನ ಬಡಿು ಇವುಗಳನತೆ ಸಹ 
ಮನಡಲತ ಪರಯತ್ೆ ಮನಡಿದ್ತು, ಅವಕನಶ ಕಲ್ಲಪಸಲನಗತತ್ುದೆ, ಮನಡತತಿುದುೆೋವೆ ಎನತೆವೆಂಥ ಮನತ್ನತೆ 
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ಹೆೋಳುತಿುದನುರ.ೆ  ದ್ಯವಿಟತಟ ಇವು ನರ್ಕೂಕ ಸಿ ಅೆಂಡ್್ ಆರ್ ನಯಮದ್ ಪರಕನರ ನೋಡಲೆೋಬೋೆಕನಗಿದ್ತು, 
ಅದ್ತ ಅವರ ಹಕನಕಗಿದ.ೆ  ರಜನ ನಗದಿೋಕರರ್, ಬಡಿು, ಗಳಿಕೆ ರಜೆ, ಅನತಕೆಂಪದ್ ಆಧನರದ್ ಮೋಲ ೆ
ಹತದೆು ನೋಡತವೆಂಥದನುಗಿರಬಹತದ್ತ;  ಅವುಗಳನತೆ ಜನರಿಗೊಳಿಸದೆೋ ಇದ್ುರ ೆ ನರ್ಕೂಕ ಕೂಡನ ಆ 
ಶ್ಕ್ಷಕರತ ರೆ್ಮಾದಿಯನಗಿ, ಸೆಂತೂೆೋಷವನಗಿ ಮಕಕಳಿಗೆ ಪನಠ ಮನಡಲತ ಸನಧಾವನಗತವುದಿಲಿ.   

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಾ ಮರಿತಿಬೆಬೋಗೌಡರವರ ೆ ಮನನಾ ಸಚಿವರತ ಸವಿಸನುರವನಗಿ 
ಉತ್ುರವನತೆ ನೋಡಿದನುರ,ೆ ತನವು ಸಪಷಿಟೋಕರರ್ವನತೆ ಮನತ್ರ ಕೆೋಳಿ.      

ಶ್ರೋ ಮರಿತಿಬೆಬೋಗೌಡ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಮನನಾ ಕೂೆೋಟ ಶ್ರೋನವನಸ 
ಪೂಜನರಿಯವರತ ಸಚಿವರನದ್ ಮೋಲೆ ನಮಗೂ ಸಹ ಭ್ರವಸ ೆಇದೆ.  ಏಕೆೆಂದ್ರ,ೆ ಅವರತ ಸಚಿವರನದ್ 
ಕೂಡಲೋೆ ಮನನಾ ಶನಸಕರಲೆಿರನೂೆ ಕರದೆ್ತ ಒೆಂದರೆಡತ ಸಭ ೆ ಮನಡಿ, ಒೆಂದರೆಡತ ಸಮಸೆಾಗೆ 
ಪರಿಹನರ ಒದ್ಗಿಸತವೆಂಥ ಪರಯತ್ೆ ಮನಡಿದನುರ.ೆ  ಅವರ ಬಗೆೆ ನಮಗೆ ಬಹಳ ನೆಂಬಿಕ,ೆ ವಿಶನಾಸ ಇದೆ.  
ಮನನಾ ಸಭನರ್ನಯಕರತ ದ್ಯವಿಟತಟ ಈ ಅಧಿವೋೆಶನ ಮತಗಿದ್ ಕೂಡಲೋೆ ನಮಾಲನಿ ಶನಸಕರನತೆ 
ಕರದೆ್ತ ಕೆೈಸ ವತಿಯಿೆಂದ್ ನಡಯೆತತಿುರತವೆಂಥ ವಸತಿ ಶನಲೆಗಳು; ಸಕನಾರದ್ವರತ ಹೊೋಬಳಿಗ ೆ
ಒೆಂದ್ತ ವಸತಿ ಶನಲ ೆಮನಡತತೆುೋವೆ ಎೆಂದ್ತ ಹೋೆಳಿದ್ತು, ಇವತಿುಗೂ ಕೂಡನ ಹೂೆೋಬಳಿಗೆ ಒೆಂದ್ತ ವಸತಿ 
ಶನಲೆಯನತೆ ಸಹ ಮನಡಲತ ಸನಧಾವನಗಲ್ಲಲಿ.  ಈ ರಿೋತಿಯನದ್ ರ್ೌಕರರ ಸಮಸೆಾ, ವಿದನಾಥಿಾಗಳ 
ಸಮಸೆಾ, ಮೂಲಭ್ೂತ್ ಸೌಕಯಾದ್ ಬಗೆೆ ದ್ಯವಿಟತಟ ಗಮನಹರಿಸಬೋೆಕತ.  ಏಕೆೆಂದ್ರೆ, ಕೆೈಸ್ನವರತ 
ಅವೆಲಿವನೂೆ ಕೂೆಡಬೋೆಕನದ್ರೆ ಇಲನಖಯೆಿೆಂದ್ ಮೆಂರ್ೂರನತಿ ನೋಡಬೋೆಕತ.  ಕೆೈಸ್ನವರತ ಅದ್ನತೆ 
ಒದ್ಗಿಸಬೆೋಕತ.  ಎರಡತ ಇಲನಖಗೆಳ ನಡತವ ೆಸನಮಾತೆ ಮತ್ತು ಕಡತ್ ವಿಲೆೋವನರಿ ವಿಳೆಂಬ ಆಗತತಿುದ.ೆ  
ಸತಮನರತ 900 ಕೂಕ ಹಚೆತಿ ವಸತಿ ಶನಲೆಗಳು ತ್ಮಾ ಇಲನಖಯೆಡಿ ಬರತತಿುದೆ.  ದ್ಯವಿಟತಟ ತ್ಮಾ 
ಮೂಲಕ ಹೆೋಳುವುದೆೋರ್ೆೆಂದ್ರೆ, ಇದ್ಕೆಕ ಒೆಂದ್ತ ಪರತೆಾೋಕವನದ್ೆಂಥ ನದೋೆಾಶರ್ನಲಯವನದ್ರೂ 
ಮನಡಿದ್ರೆ ಆ ನದೆೋಾಶರ್ನಲಯದಿೆಂದ್ ತ್ಕ್ಷರ್ ಎಲನಿ ಸೌಲಭ್ಾ, ವಾವಸೆಥಗಳನತೆ ಕೊಡಲತ ಸನಧಾ 
ಮತ್ತು ಇನೂೆ ಉತ್ುಮವನಗಿ ಈ ಶನಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಕಕಳಿಗೆ ಶ್ಕ್ಷರ್ ದೂೆರಯೆಲತ ಸಹನಯವನಗತತ್ುದೆ.  
ಅದ್ರ ಬಗೆೆ ಚಿೆಂತ್ರ್ ೆಮನಡಬೋೆಕತ. ಕೂಡಲೋೆ ನಮಾ ಶನಸಕರಲೆಿರನೂೆ ಕರದೆ್ತ ಒೆಂದ್ತ ಸಭ ೆನಡಸೆಿ, 
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ಬನಕಿ ಇರತವೆಂಥ ಸವಲತ್ತುಗಳನತೆ ಒದ್ಗಿಸಲತ ಸಕನಾರ ಏನತ ಕರಮ ಕೆೈಗೂೆಳುಳತ್ುದೆ ಎೆಂಬತದ್ನತೆ 
ತಿಳಿಸಬೆೋಕತ.  

ಶ್ರೋ ಕೊೋಟ ಶ್ರೋನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ,… 

(ಉತ್ುರವನತೆ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದೆ) 
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ವಸತಿ ಶ್ಕ್ಷರ್ ಸೆಂಸೆಥಯೂ ಉತ್ುಮವನದ್ೆಂಥ ಶ್ಕ್ಷರ್ ಕೂೆಡತವೆಂಥ ಸೆಂಸೆಥಯನಗಿದೆ.  ಸತಮನರತ 830 
ಕೆೈಸ ವಸತಿ ಶನಲೆಗಳಿವೆ, ಸತಮನರತ 19,088 ಹತದೆುಗಳು ಮೆಂರ್ೂರನಗಿದ್ತು, ಈ ಪೆೈಕಿ ಸತಮನರತ 
8895 ಹತದೆುಗಳಲ್ಲಿ ಖನಯೆಂ ಸಿಬಬೆಂದಿಗಳು, ಅತಿಥಿ ಶ್ಕ್ಷಕರತ, ಉಪರ್ನಾಸಕರತ ಈ ರಿೋತಿಯನಗಿ ಬೆೋರೆ 
ಬೆೋರ ೆಸಿಬಬೆಂದಿಗಳು ಕತ್ಾವಾವನತೆ ನವಾಹಿಸತತಿುದನುರೆ.  ಮನನಾ ಮರಿತಿಬೆಬೋಗೌಡರವರತ ಕೆೋಳಿರತವೆಂಥ 
ಪರಶೆೆಗ ೆ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದ್ೆಂತೆ, ಡಿ.ಸಿ.ಆರ.ಜಿ. ಅೆಂದ್ರೆ, ಮರರ್ ಕತಟತೆಂಬ ಪಿೆಂಚಣಿ ಯೋರ್ರೆ್ಯನತೆ 
ವಸತಿ ಶ್ಕ್ಷರ್ ಸೆಂಸೆಥಗೆ ವಿಸುರಿಸತವುದ್ತ ಕಷಟಸನಧಾವೆೆಂದ್ತ ಹೆೋಳಿದ್ರೂ ಕೂಡನ ಪರಿಶ್ೋಲರೆ್ 
ಮನಡತತೆುೋವ ೆ ಎೆಂದ್ತ ತಿಳಿಸಿದೆುೋವೆ.  ಈ ಸೆಂಬೆಂಧ ಆಥಿಾಕ ಇಲನಖಯೆವರಿಗ ೆ ಕಡತ್ವನತೆ 
ಕಳುಹಿಸಿಕೂೆಟಿಟದ್ತು, ಅದ್ಕಕೆ ಒೆಂದ್ತ ತಿೋಮನಾನ ಮನಡತತೆುೋವೆ.   ಹನಗೆಯ್ದೋ ಜೊಾೋತಿ ಸೆಂಜಿೋವಿನ 
ಆರೂೆೋಗಾ ವಿಮನ ಯೋರ್ರೆ್ ಬಗೆೆ ಮನನಾ ಸದ್ಸಾರತ ಉಲೆಿೋಖ್ ಮನಡಿದ್ತು, ಈ ಯೋರ್ರೆ್ಯೂ 
ನಗದ್ತ ರಹಿತ್ವನದ್ೆಂಥ ಆರೂೆೋಗಾ ಯೋರ್ರೆ್ಯನಗಿದ.ೆ  ನನೆ ಅೆಂದನಜಿನ ಪರಕನರ ಒೆಂದರೆಡತ-
ಮೂರತ ಸಲ ಕಡತ್ ವನಪಸತಸ ಬೆಂದ್ೆಂತ್ಹ ಸೆಂದ್ಭ್ಾದ್ಲ್ಲಿ ಆಥಿಾಕ ಇಲನಖಯೆವರೂೆೆಂದಿಗ ೆ
ಮನತ್ರ್ನಡಿದ್ತು, ಆಥಿಾಕ ಇಲನಖಯೆವರತ ಸಹ ಒಪಿಪಕೊೆಂಡಿದನುರೆ.  ಇನತೆ ಒೆಂದ್ತ ತಿೆಂಗಳಲ್ಲಿ ಇತ್ರ ೆ
ಸಕನಾರಿ ರ್ೌಕರರೆಂತ ೆಇವರಿಗೂ ಸಹ ಜೊಾೋತಿ ಸೆಂಜಿೋವಿನ ಆರೂೆೋಗಾ ವಿಮನ ಯೋರ್ರೆ್ಗ ೆಅಧಿಕೃತ್ 
ಆದೆೋಶವನತೆ ನೋಡಿ, ನಮಾ ಸಿಬಬೆಂದಿಗಳಿಗೆ ಬೋೆಕನದ್ೆಂಥ ಜೊಾೋತಿ ಸೆಂಜಿೋವಿನ ಆರೂೆೋಗಾ ವಿಮನ 
ಯೋರ್ರೆ್ ಸೌಲಭ್ಾವನತೆ ಕಲ್ಲಪಸತತೆುೋವೆ.   

(ಮತೆಂದ್ತ) 

(1188) 26.12.2022/6.50/ಎಸ್ಕ-ೆಜಿಆರ್             (ಉಪ ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಥತಿ) 

ಶ್ರೋ ಕೊೋಟ ಶ್ರೋನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಮತೆಂದ್ತ):- 

ಖನಯೆಂ ಶ್ಕ್ಷಕರಿಗ ೆವಿಶೋೆಷವನದ್ೆಂತ್ಹ ಭ್ತೆಾಯನತೆ ಕೊಡಬೋೆಕೆೆಂದ್ತ ಮನನಾ ಸದ್ಸಾರತ ಹೆೋಳಿದನುರೆ. 
ರನರ್ಾದ್ ಆರರೆ್ೋ ವೆೋತ್ನ ಆಯೋಗದ್ಲ್ಲಿ ಈ ರಿೋತಿಯ ಭ್ತೆಾಗಳಿಗೆ ಯನವುದೋೆ ರಿೋತಿಯ ಶ್ಫನರಸತಸ 
ಮನಡತವುದ್ಕೆಕ ಅವಕನಶವಿಲಿ ಎೆಂದ್ತ ಹೆೋಳಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದ್ರ ಬಗೆೆ ಚಚಾಯನಗತತಿುದೆ. ರ್ನನತ 
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ಅದ್ರ ಬಗೆೆ  ಪತನಃ ಪರಿಶ್ೋಲರೆ್ ಮನಡತತೆುೋರ್.ೆ ನೂತ್ನ ಪಿೆಂಚಣಿಯನತೆ ಶೆೋಕಡನ ೧೦ ರಿೆಂದ್ ೧4 ಕೆಕ 
ಹೆಚಿಿಸಬೆೋಕೆೆಂದ್ತ ಮನನಾ ಸದ್ಸಾರತ ಹೆೋಳಿದನುರೆ. ಈ ಶೆೋಕಡನ ೧೦ ರಿೆಂದ್ ೧4 ಕೆಕ  ಹೆಚಿಿಸತವುದ್ಕೆಕ ಕರಮ 
ತೆಗೆದ್ತಕೂೆಳುಳವುದ್ರ ಬಗೆೆ  ಮನನಾ ಸದ್ಸಾರತ ಹೆೋಳಿದನುರೆ. ಅದ್ರ ಬಗೆೆಯೂ ಕೂಡ ರ್ನನತ 
ಮನಡತತಿುದೆುೋರ್.ೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಯನವುದೆೋ ರಿೋತಿಯ ಗೊೆಂದ್ಲವಿಲಿ. ಮೂಲಭ್ೂತ್ ಸೌಕಯಾಗಳನತೆ 
ಮನಡಬೋೆಕೆೆಂದ್ತ ಹೆೋಳುತನುರೆ. ಸತಚಿ ಸೆಂಭ್ರಮ ಕಿಟ್ ಬಗೆೆ ಸಮಸೆಾಯಿತ್ತು. ಅದ್ನತೆ ಪರಿಹನರ 
ಮನಡಿದ್ತು, ಇವತ್ತು ಸತಚಿ ಸೆಂಭ್ರಮ ಕಿಟ್ ಎಲನಿ ಮಕಕಳಿಗೂ ಸರಬರನರ್ತ ಆಗಿದೆ. ಮಕಕಳಿಗ ೆಸಮವಸರ, 
ಪತಸುಕ, ರೆ್ೂೋಟ್ ಪತಸುಕಗಳು ಕೊಡಲನಗಿದೆ. ಕೊೋವಿಡ್್ ನಯೆಂತ್ರರ್ ಬೆಂದಿರತವ ಹಿರೆ್ೆಲೆಯಲ್ಲಿ  
ಮಕಕಳು ಪರವನಸಗಳನತೆ ಮನಡತತಿುದನುರ.ೆ ಶ್ಗಳನತೆ ಶೆೋಕಡನ ೮೨ ರಷತಟ ಕೂೆಡಲನಗಿದೆ. 
ಉಳಿದಿರತವುದ್ನತೆ ಇನತೆ ಹದಿರೆ್ೈದ್ತ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಾ ಪರಮನರ್ದ್ಲ್ಲಿ ಕೂೆಟತಟ ಮತಗಿಸತತೆುೋವ.ೆ 

      ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ರ್ನನತ ತ್ಮಾ ಮೂಲಕ ಮನನಾ ಮರಿತಿಬೆಬೋಗೌಡರ ಗಮನಕಕೆ 
ತ್ರಬಯಸತವುದೆೋರ್ೆೆಂದ್ರೆ, ಒೆಂದ್ತ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ exemption under Section 4G  of the 
K.T.P.P., Act ಹನಕಿ ಎಲಿವೂ ಕಲೆಸವನಗತತಿುತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಎಲನಿ ಕೆಲಸಗಳು ಟ್ೆೆಂಡರ್ ಇರಲ್ಲಲಿ. 
ಕಡನಡಯವನಗಿ exemption under Section 4G  ಅನತೆ ನಲ್ಲಿಸಿಬಿಟಿಟದನುರೆ. ಸಕನಾರಿ ಸನಾಮಾದ್ 
ಸೆಂಸೆಥ ಎೆಂದ್ತ ಯನವುದೋೆ ಕನರರ್ಕೆಕ ಟ್ೆೆಂಡರ್ ಇಲಿದೆೋ ಕೆಲಸ ಮನಡತವುದಿಲಿ. ಗತತಿುಗೆದನರರ 
ಬಹಳಷತಟ ಸಮಸೆಾಗಳು ಇತ್ತು.  ಅದ್ನತೆ ಬಹಳ ಕಟತಟನಟ್ನಟಗಿ ನಲ್ಲಿಸಿದೆುೋವೆ. ಇರ್ೂೆೆೆಂದ್ತ 
ವಿಷಯವೆೋರ್ೆೆಂದ್ರೆ, ಗತತಿುಗೆದನರರಿಗೆ ಹರ್ ಪನವತಿ ಮನಡತವನಗ, software ಮನಡಿ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ 
ಯನರದ್ೂ ಜೆೋಷಿತನ ಆಧನರದ್ ಮೋಲ ೆಬೆಂತ್ತ, ಅವರತ ಯನರತ ತಿರತಗ ಬೆೋಡಿ. ಆ ಹರ್ ಬೆಂದನಗ 
ರ್ನವು ಹನಕಿಬಿಟಿಟರತತೆುೋವೆ. ಅದ್ರ ಬಗೆೆ ಇರತವೆಂತ್ಹ ಸಮಸೆಾಯೂ ಕೂಡ ಮತಗಿದಿದ.ೆ ಬಹತತೋೆಕ 
ನನಗ ೆ ಅನಸತವುದೆೋರ್ೆೆಂದ್ರೆ, ಅಲೆಮನರಿ ಮಕಕಳು ಮತ್ತು ಪರಿಶ್ಷಟ ಜನತಿ-ಪರಿಶ್ಷಟ ಪೆಂಗಡ, 
ಹಿೆಂದ್ತಳಿದ್ವರತ ಆಥಿಾಕವನಗಿ ಸೆಂಕಷಟದ್ಲ್ಲಿದ್ುವರಿಗೆ ಕೂಡ ಈ ಬನರಿ ಮಿೋಸಲನತಿಯನತೆ 
ಕೊಡತವೆಂತ್ಹ ವಾವಸೆಥಯನತೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಮನಡಿದೆುೋವೆ. ಸತಮನರತ 830 ಶನಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು 
ಏರ್ನಗಿದೆ ಎೆಂದ್ರೆ, ಹತಬಬಳಿಳ, ಹನವೋೆರಿ, ಮತ್ತು ಕಲತಬಗಿಾ ಈ ಭನಗದ್ಲ್ಲಿ ಆರರೆ್ೋ ತ್ರಗತಿಗ ೆಐವತ್ತು 
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ಮಕಕಳನತೆ ತೆಗೆದ್ತಕೊೆಂಡರೆ, 300 ಅಜಿಾ ಬರತತ್ುದೆ. ಎಲಿರೂ ಬಡವ ಮಕಕಳು ಆಗಿದ್ುರಿೆಂದ್, 
ಯನರನತೆ ಬಿಡಬೆೋಕತ ಎನತೆವುದ್ತ ಗೂೆತನುಗತವುದಿಲಿ, ನಮಗೆ ಅವಕನಶ ಮನಡಿಕೊಡಿ ಎೆಂದ್ತ 
ಕೆೋಳುತನುರ.ೆ ಆದ್ುರಿೆಂದ್ ಬರತವ ವಷಾದಿೆಂದ್ ಆರರೆ್ೋ ತ್ರಗತಿಯನತೆ “ಎ”್ ಮತ್ತು “ಬಿ”್ ವಿಭನಗ 
ಮನಡತತಿುದೆುೋವೆ. ಅೆಂದ್ರೆ, ಸತಮನರತ 25,000  ಮಕಕಳನತೆ ಹೆಚತಿವರಿಯನಗಿ ತೆಗೆದ್ತಕೂೆಳುಳವುದ್ಕೆಕ 
ಇದ್ರಿೆಂದ್ ಅವಕನಶವನಗತತ್ುದೆ. ಎಲೆಿಲ್ಲಿ ಅವಕನಶಗಳಿವೆಯೋ, ಅಲಿಲ್ಲಿ ಪಿ.ಯತ. ಕನಲೋೆರ್ಗಳನತೆ 
ಸನಥಪರ್ ೆ ಮನಡಬೋೆಕೆೆಂದ್ತ ಹೆೋಳಿ ಆಥಿಾಕ ಇಲನಖೆಯವರ ಸಮಸೆಾಗಳ ನಡತವೆಯೂ ಕೂಡ 
ಕನಲೋೆರ್ತಗಳನತೆ ಸನಥಪರ್ ೆ ಮನಡಬೋೆಕೆೆಂದ್ತ ಯೋಚರ್ೆ ಮನಡಿರತತೆುೋವ.ೆ ಸಕನಾರ ತ್ತೆಂಬನ 
ಪನರದ್ಶಾಕ ಮತ್ತು ಶರದೆಿಯಿೆಂದ್ ಕೆಲಸ ಮನಡಬೋೆಕೆೆಂಬತದ್ತ ನಲತವು ಆಗಿದೆ. ಈ ಅಧಿವೆೋಶನ 
ಮತಗಿದ್ ಒೆಂದ್ತ ವನರದೊಳಗ ೆ ಬೆೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಒೆಂದ್ತ ಸಭೆಯನತೆ ಏಪಾಡಿಸಿ, ಮನನಾ 
ಮರಿತಿಬೆಬೋಗೌಡರತ ಮತ್ತು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಆಸಕಿು ಇರತವೆಂತ್ಹ ಮನನಾ ಸದ್ಸಾರೆಲಿರನತೆ ಕರದೆ್ತ, ಅವರ 
ನೋಡತವೆಂತ್ಹ ಸಲಹೆಗಳನತೆ ಪೂರ್ಾ ಪರಮನರ್ದ್ಲ್ಲಿ ತೆಗೆದ್ತಕೂೆೆಂಡತ, ಶನಲೆ ಪನರದ್ಶಾಕವನಗಿ 
ಮತ್ತು ಶರದೆಿಯಿೆಂದ್ ಕೆಲಸ ಮನಡತವೆಂತ್ಹ ಕೆಲಸವನತೆ ಮನಡತತೆುೋರ್.ೆ  

        ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಾ ಸಭನರ್ನಯಕರೋೆ, ತನವು ಹೆೋಳುತಿುರತವುದ್ತ ಸರಿಯಿದ.ೆ 
ಮನನಾ ಸದ್ಸಾರತಗಳನದ್ ಶ್ರೋ ಯತ.ಬಿ. ವೆೆಂಕಟ್ೆೋಶ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೋ ಮತನರನರ್ತಗೌಡ ಪಿ.ಎೆಂ. ರವರತ.  
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         ಆ) ವಿಷಯ:- ಶ್ರೋಗತರತರನರ್ವೆೋೆಂದ್ರ ಸಹಕನರ ಬನಾೆಂಕ್ನಲ್ಲಿ ನಡದೆಿರತವ ಅವಾವಹನರದ್ಲ್ಲಿ  
                    ಭನಗಿಯನಗಿರತವರತವವರ ವಿರತದ್ಿ ಈವರವೆಿಗೂ ಕರಮ ಕೆೈಗೊಳಳದಿರತವ  
                    ಹನಗೂ ಹರ್ ಹೂಡಿಕ ೆಮನಡಿ ವೆಂಚಿತ್ರನದ್ವರಿಗೆ ಪರಿಹನರ ಒದ್ಗಿಸದಿರತವ 
                    ಕತರಿತ್ತ. 

--------- 

       ಶ್ರೋ ಮತನರನರ್ತ ಗೌಡ ಪಿ.ಎೆಂ (ವಿಧನನಸಭೆಯಿೆಂದ್ ಚತರ್ನಯಿತ್ರನದ್ವರತ):- ಮನನಾ 
ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ನನಗೆ ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಅವಕನಶ ಮನಡಿಕೊಟಿಟದ್ುಕನಕಗಿ ತ್ಮಗೆ 
ಧನಾವನದ್ಗಳನೆಪಿಾಸತತೆುೋರೆ್. ಯನರತ ತ್ಮಾ ಸೆಂಧಾಕನಲದ್ಲ್ಲಿ ರೆ್ಮಾದಿಯ ಜಿೋವನವನತೆ ನಡಸೆಬೆೋಕತ 
ಮತ್ತು ಯನರ ಅೆಂಗಿನಲ್ಲಿ ಇರಬನರದ್ತ ಹನಗೂ ಯನರಿಗೂ ತೂೆೆಂದ್ರೆ ಕೂೆಡಬನರದ್ತ.್ “ಹನಸಿಗ ೆ
ಇದ್ುಷತಟ ಕನಲತ ಚನಚತ”್ಎನತೆವೆಂತ್ಹ ಗನದೆಯನತೆ ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೂೆೆಂಡತ, ತ್ಮಾ ಜಿೋವಿತನವಧಿಯಲ್ಲಿ  
ಕಷಟಪಟತಟ ದ್ತಡಿದ್ತ ಉಳಿತನಯ ಮನಡಿದ್ೆಂತ್ಹ ಹರ್ವನತೆ ಸೆಂಧನಾ ಕನಲದ್ಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಕಕೆ 
ಬರತತ್ುದೆ ಎೆಂಬ ನೆಂಬಿಕಯೆೆಂದಿಗೆ ಆ ಹರ್ವನತೆ ಶ್ರೋ ಗತರತ ರನರ್ವೆೋೆಂದ್ರ ಸಹಕನರ ಬನಾೆಂಕ್ನಲ್ಲಿ 
ಠೋೆವಣಿಯನಗಿ ಇಟಿಟರತತನುರ.ೆ ಆದ್ರೆ ಕಳೆದ್ ಮೂರತ ವಷಾಗಳಿೆಂದ್  ಅವರ ಗೊೋಳನತೆ 
ಕೆೋಳುವೆಂತ್ಹವರತ ಯನರತ ಇಲಿದಿರತವೆಂತ್ಹ ಪರಿಸಿಥತಿ ಇವತಿುನ ದಿನ ನಮನಾರ್ವನಗಿದೆ. ಶ್ರೋ ಗತರತ 
ರನರ್ವೆೋೆಂದ್ರ ಸಹಕನರ ಬನಾೆಂಕ್ ಎೆಂದ್ತ ತ್ಕ್ಷರ್ ಭನವರ್ನತ್ಾಕವನಗಿ ಈ ಬನಾೆಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಯನರತ 
ಹರ್ವನತೆ ಠೋೆವಣಿಯನಗಿ ಇಟಿಟದನುರೂೆೋ, ಆ ರ್ನರ ಮನಸಸನತೆ ಒಡಯೆತವೆಂತ್ಹ ಕೆಲಸವನತೆ ಈ 
ಬನಾೆಂಕ್ನ ಅಧಾಕ್ಷರತ ಮನಡಿದನುರ.ೆ ಆದ್ರೆ ಆ ಬನಾೆಂಕ್ನ ಹೆಸರತ ಯನವನಗ ಇಟಿಟದನುರ ೆಎೆಂಬತದ್ತ 
ಗೊತಿುಲಿ. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಭನವರ್ನತ್ಾಕವನಗಿ ಆ ಬನಾೆಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಠೋೆವಣಿ  ಹರ್ವನತೆ  ಇಡಿಸತವ 
ಮತಖನೆಂತ್ರವನಗಿ ಅವರಿಗೆಲನಿ ದೂೆರೋಹ ಬಗದೆಿರತವೆಂತ್ಹ ಕಲೆಸವನತೆ ಶ್ರೋ ಗತರತ ರನರ್ವೆೋೆಂದ್ರ 
ಸಹಕನರ ಬನಾೆಂಕ್ನ ಅಧಾಕ್ಷರತ ಮನಡಿದನುರ.ೆ ಕಳೆದ್ ಮೂರತ ವಷಾಗಳಿೆಂದ್ ಈ ಬನಾೆಂಕ್ 
ಮೆಂದ್ಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸನಗತತಿುದೆ. ಠೋೆವಣಿದನರರಿಗೆ ಠೋೆವಣಿ ಹರ್ವನತೆ ಹಿೆಂತಿರತಗಿಸತವೆಂತ್ಹ ಕೆಲಸವನತೆ 
ಆದ್ಷತಟ ಬೆೋಗ ಮನಡತತೆುೋರ್ೆೆಂದ್ತ ಕಳೆದ್ ಬನರಿ ಇದೆೋ ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಿ ಮನನಾ ಸಹಕನರ ಸಚಿವರತ 
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ಹೆೋಳಿದ್ುರತ. ಅದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಯವರಗೊ ಸಹ ಆರ್.ಬಿ.ಐ., ಆಗಿರಬಹತದ್ತ, R.C.S., ಇರಬಹತದ್ತ ಅಥವನ 
ಸಿ.ಐ.ಡಿ., ಅಧಿಕನರಿಗಳನಗಿರಬಹತದ್ತ. ಯನರತ ಸಹ ಇದ್ನತೆ ಪರಿಪೂರ್ಾವನಗಿ ಈ ಬನಾೆಂಕಿನ 
ಠೋೆವಣಿದನರರಿಗ ೆಹರ್ವನತೆ ಹಿೆಂದ್ತರತಗಿಸತವೆಂತ್ಹ ಕಲೆಸವನತೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆವಿಗೂ ಮನಡಿಲಿ. ಇವತ್ತು 
ಹೆಚಿಿನ ಬಡಿಡಯ ಹರ್ವನತೆ ಕೊಡತತೆುೋವೆೆಂದ್ತ ಹೋೆಳಿ, ರ್ನರಿಗ ೆ ದೊರೋಹವನತೆ ಮನಡಿದ್ೆಂತ್ಹ ಈ 
ಬನಾೆಂಕ್ನ ಅಧಾಕ್ಷರತ ಅಥವನ ಅಲ್ಲಿನ ಸಿಬಬೆಂದಿಯವರತ ಮನಡಿರತವ ಪರಿಣನಮವನಗಿ ಈ ಪರಿಸಿಥತಿ 
ಉೆಂಟ್ನಗಿದ.ೆ ಇಡಿೋ ತ್ಮಾ ಜಿೋವನದ್ಲ್ಲಿ  ಎಷತಟ ರ್ನ ಬಡವರತ ಸಹ ಠೋೆವಣಿ ಹರ್ವನತೆ ಇಟಿಟದನುರ.ೆ 
ಎಷತಟ ರ್ನ ಬರಹಾಚನಯಾರನಗಿರತವೆಂತ್ಹವರತ ತ್ಮಾ ಸೆಂಧನಾ ಕನಲದ್ಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗವನಗತತ್ುದೆ 
ಎೆಂದ್ತ ಹೆೋಳಿ ಈ ಬನಾೆಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಹರ್ವನತೆ ಠೋೆವಣಿಯನಗಿ ಇಟಿಟದನುರ.ೆ ಇವತ್ತು ಅವರಿಗೆ ತ್ಮಾ 
ಕತಟತೆಂಬಸಥರತ ಸಹಕನರ ಕೊಡತತಿುಲಿ. ಬನಾೆಂಕಿನಲ್ಲಿ ಇಟಿಟರತವ ಹರ್ ಕೂಡ ಬರತತಿುಲಿ. ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿನ 
ಯನವಬಬ ಅಧಿಕನರಿಗಳನತೆ ರೆ್ೋಮಿಸಿದನುರೆ, ಆ ಅಧಿಕನರಿಗೆ ಈ ಸಹಕನರ ಇಲನಖೆಯ ವಾವಸೆಥಯನತೆ 
ತಿಳಿಯದೋೆ ಇರತವೆಂತ್ಹ ಒಬಬ ಅಧಿಕನರಿಯನತೆ ಅಲ್ಲಿ ರೆ್ೋಮಿಸಿದ್ುರ ಪರಿಣನಮವನಗಿ ಇವತ್ತು 
ಯನರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಹಕನರವನತೆ ಕೊಡದೋೆ ಇರತವೆಂತ್ಹ ಕೆಲಸವನತೆ ಅವರತ ಮನಡತತಿುದನುರ.ೆ 
ಸತಮನರತ ೧೫೦ಕಿಕೆಂತ್ ಹೆಚತಿ ರ್ನ ಠೋೆವಣಿದನರರತ ಮತ್ತು  ಹಿರಿಯ ಜಿೋವಿಗಳು ಈಗನಗಲೆೋ ತ್ಮಾ 
ಜಿೋವನವನತೆ ಕಳೆದ್ತಕೂೆೆಂಡಿದನುರೆ. ಸತಮನರತ 102 ಸಹಕನರಿ ಸೆಂಸೆಥಗಳು ಈ ಸೆಂಸೆಥಯಲ್ಲಿ  ಹೆಚತಿ 
ಬಡಿಡ ಸಿಗತತ್ುದೆ ಎೆಂಬ ಒೆಂದ್ತ ದೂೆಡಡ ನೆಂಬಿಕೆಯನೆಟತಟಕೂೆೆಂಡತ ಇವತ್ತು ೧೦೨ ಸೆಂಸೆಥಗಳು ಅಲ್ಲಿ 
ಹರ್ವನತೆ ಇಟಿಟರತವೆಂತ್ಹವರತ ಸಹ ಇವತ್ತು ಅಧೂೆೋಗತಿಗೆ ತ್ಲತಪತವೆಂತ್ಹ ಕಲೆಸವನಗತತಿುದೆ. 

     ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ರ್ನನತ ಕೆೋಳಿಕೂೆಳುಳವುದೆೋರ್ೆೆಂದ್ರೆ, ಕಳೆದ್ ಬನರಿ ಮನನಾ ಸಚಿವರತ 
ಸಿ.ಐ.ಡಿ., ಗೆ ವಹಿಸಲನಗಿದೆ ಎೆಂದ್ತ ಹೆೋಳಿದ್ುರತ. ಇವತ್ತು ಸಿ.ಐ.ಡಿ., ಅಧಿಕನರಿಗಳು ಸಹ ಅತ್ಾೆಂತ್ 
ಮೆಂದ್ಗತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒೆಂದ್ತ ಕನಯನಾಚರಣ ೆಮನಡತತಿುರತವುದ್ರಿೆಂದ್, ಇವತ್ತು ಸಕನಾರಕೆಕ ಮತ್ತು 
ಸಹಕನರಿ ಬನಾೆಂಕ್ಗೂ ಸಮೋತ್ ಕೆಟಟ ಹೆಸರತ ಬರತತಿುರತವೆಂತ್ಹ ವನತನವರರ್ ನಮನಾರ್ವನಗಿದೆ. 
ಉತ್ುರ ಕರ್ನಾಟಕ ಪರದೆೋಶದ್ಲ್ಲಿರತವ ಅತ್ಾೆಂತ್ ಹಚೆತಿ ರ್ನರತ ಬಡವರತ, ರೈೆತ್ರತ ಇರಬಹತದ್ತ. 
ಎಲಿರೂ ಸಹ ಸಹಕನರಿ ಬನಾೆಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸನಲವನತೆ ತೆಗೆದ್ತಕೊಳುಳವ ಮತಖನೆಂತ್ರವನಗಿ ಸಹಕನರಿ 
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ಸೆಂಸೆಥಗಳ ಮೋಲೆ ನೆಂಬಿಕಯೆನತೆ ಇಟತಟಕೂೆೆಂಡಿದನುರ.ೆ ಇವತ್ತು ಶ್ರೋ ಗತರತ ರನರ್ವೆೋೆಂದ್ರ ಸಹಕನರ 
ಬನಾೆಂಕ್ ಮನಡಿರತವ ದೊರೋಹದಿೆಂದ್ ಇಡಿೋ ರನರ್ಾದ್ ರ್ನತ ೆ ಸಹಕನರ ಬನಾೆಂಕ್ನ ಮೋಲೆ 
ನೆಂಬಿಕೆಯನತೆ ಕಳೆದ್ತಕೊಳುಳವೆಂತ್ಹ ಕೆಲಸವನಗಿರತವುದ್ರಿೆಂದ್, ಇದ್ನತೆ ಸಿ.ಐ.ಡಿ., ಯಿೆಂದ್ ಸಿ.ಬಿ.ಐ., 
ಗೆ ವಹಿಸಬೆೋಕೆೆಂದ್ತ ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರ ಮೂಲಕ ರ್ನನತ ಸಕನಾರಕೆಕ ಮನವಿಯನತೆ 
ಮನಡತತೆುೋರ್.ೆ  ಇದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೋ ಗತರತ ರನರ್ವೆೋೆಂದ್ರ ಸಹಕನರ ಬನಾೆಂಕ್ನ ಅಧಾಕ್ಷರತ 
ಯನರಿದ್ುರತ ಮತೂೆುೆಂದ್ತ ಶ್ರೋ ಗತರತಸವಾಭೌಮ ಸಹಕನರ ಬನಾೆಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಅವರೆೋ ಅಧಾಕ್ಷರನಗಿದನುರ.ೆ 
ಈ ಬನಾೆಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಸತಮನರತ 235 ಕೊೋಟಿ ರೂಪನಯಿಗಳಷತಟ ಹಗರರ್ವನಗಿದೆ. ಸದ್ರಿ ವಿಷಯದ್ 
ಕತರಿತನಗಿ, ಮನನಾ ಉಚಛ ರ್ನಾಯನಲಯದ್ಲ್ಲಿ ಸಕನಾರದ್ ಸಹಕನರ ಇಲನಖ ೆ ಲೆಕಕ 
ಪರಿಶೆ್ೋಧರೆ್ಯನತೆ ನಡಸೆಿ the Karnataka Protection of Interest of Depositors 
in Financial Establishments Act ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಲನಖಗೆ ೆಸದ್ರಿಯವರತ ಸೆಂರ್ದ್ ಅಧಾಕ್ಷರತ 
ಮತ್ತು ನದೆೋಾಶಕರ ಆಸಿುಯನತೆ ಮತಟತಟಗೂೆೋಲತ ಹನಕಿಕೊಳಳಬೆೋಕೆೆಂದ್ತ ಮನನಾ ಉಚಛ 
ರ್ನಾಯನಲಯವು ತಿಳಿಸಿದ.ೆ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆವಿಗೂ ಯನವುದೆೋ ರಿೋತಿಯನದ್ೆಂತ್ಹ ಪರಕಿರಯ್ದಗಳು 
ಆಗಿಲಿ. ನನಗ ೆ ತಿಳಿದಿರತವ ಮನಹಿತಿಯ ಪರಕನರವನಗಿ, ಅಧಾಕ್ಷರತ ಮತ್ತು ನದೆೋಾಶಕರ ಆಸಿುಗಳನತೆ 
ಮತಟತಟಗೂೆೋಲತ ಹನಕಿಕೂೆೆಂಡಿರತವೆಂತ್ಹದ್ುಕೆಕ  ಎಲೊಿೋ ಒೆಂದ್ತ ಕಡ ೆ ಅಧಿಕನರಿಗಳು ಇದ್ರಲ್ಲಿ 
ಶನಮಿೋಲನಗಿದನುರೆ.  ಅವರ ಆಸಿುಗಳನತೆ ಹರನರ್ತ ಪರಕಿರಯ್ದಯಲ್ಲಿ ಹೊೋದ್ೆಂತ್ಹ ಸೆಂದ್ಭ್ಾದ್ಲ್ಲಿ ಅವರ 
ಆಸಿುಗ ೆ ಅತ್ಾೆಂತ್ ಕಡಿಮ ಬೆಲೆಯನತೆ ಕಟಿಟ ಅದ್ನತೆ real estate ದ್ೆಂಧಕೊೆೋರರಿಗೆ ಕೂೆಡಿಸತವ 
ಮತಖನೆಂತ್ರವನಗಿ ಇದ್ರ ಹಿೆಂದ ೆ ಬಹತ ದೂೆಡಡ ಷಡಾೆಂತ್ರವನತೆ ನಡಸೆತವೆಂತ್ಹ ಕೆಲಸವನತೆ 
ಮನಡಿದನುರ ೆಎೆಂಬ ವಿಷಯ ಈಗನಗಲೆೋ ನಮಾ ಗಮನಕೆಕ ಬೆಂದಿದ.ೆ ರ್ನನತ ಕೋೆಳಿಕೂೆಳುಳವುದೆೋರ್ೆೆಂದ್ರೆ, 
ಮರ್-ೆಮಠ ಆಸಿುಯರೆ್ೆಲನಿ ಮನರನಟ ಮನಡಿ, ವೃತಿುಯ ಹರ್ವನತೆ ಈ ಬನಾೆಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಠೋೆವಣಿಯನಗಿ 
ಇಟತಟ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಯನರತ ಬಡವರತ ಸನವನತೆಪಿಪದನುರ ೆ ಮತ್ತು ಇದ್ರೆ್ೆೋ ನೆಂಬಿಕೊೆಂಡಿದ್ುೆಂತ್ಹ 
ಠೋೆವಣಿದನರರತ ತಿೋರಿಕೊೆಂಡಿದನುರೆ. ಅವರಿಗೆ ರ್ನಾಯ ಕೊಡಿಸತವೆಂತ್ಹ ಕೆಲಸವನತೆ ಸಕನಾರ 
ಮನಡತತಿುಲಿ. ಅವರತ ತ್ಮಾ ಸೆಂಧನಾ ಕನಲದ್ಲ್ಲಿ ರೆ್ಮಾದಿಯನಗಿ ಜಿೋವನ ನಡಸೆಬೆೋಕೆೆಂದ್ತ ಯನರತ 
ಠೋೆವಣಿದನರರಿದನುರೂೆೋ, ಅವರ ಕಣಿಣೋರನತೆ ಹೊರೆಸತವೆಂತ್ಹ ಕಲೆಸವನತೆ ಸಕನಾರ ಮನಡಬೋೆಕನಗಿದ.ೆ 
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ದ್ಯವಿಟತಟ, ಮನನಾ ಸಚಿವರತ ಕೂಡಲೋೆ ಇದ್ರ ಹಿೆಂದೋೆ ಅಧಾಕ್ಷರತ ಮನಡಿರತವೆಂತ್ಹ 
ಹಗರರ್ಗಳೆೋನವೆ, ಇದ್ರೆ್ೆಲನಿ ಗಮನಸಿ, ಇದ್ಕೆಕ ಹಚೆತಿ ಒತ್ತು ಕೂೆಟತಟ, ಯನವುದನದ್ರೂ ರನಷಿಾೋಕೃತ್ 
ಬನಾೆಂಕ್ಗಳಿಗೆ ವಿಲ್ಲೋನಗೊಳಿಸತವ ಮತಖನೆಂತ್ರವನಗಿ ಠೋೆವಣಿದನರರ ರೆ್ಮಾದಿಯನತೆ 
ಕನಪನಡಬೋೆಕೆೆಂದ್ತ ರ್ನನತ ತ್ಮಾ ಮತಖನೆಂತ್ರ ಸಕನಾರಕಕೆ  ಮನವಿಯನತೆ ಮನಡಿಕೊಳುಳತುೆೋರೆ್. 

     ಶ್ರೋ ಯತ.ಬಿ. ವೆೆಂಕಟ್ೆೋಶ್ (ರ್ನಮನದೆೋಾಶನ ಹೊೆಂದಿದ್ವರತ):- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, 
ನನಗ ೆಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಅವಕನಶ ಮನಡಿಕೂೆಟಿಟದ್ುಕನಕಗಿ ತ್ಮಗೆ ಧನಾವನದ್ಗಳನೆಪಿಾಸತತೆುೋರೆ್. 

    ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಾ ಯತ.ಬಿ. ವೆೆಂಕಟ್ೆೋಶ್ರವರೆೋ, ಈ ವಿಷಯದ್ ಕತರಿತನಗಿ, 
ಎರಡೂಾರತ ಬನರಿ ಚಚೆಾಯನಗಿದೆ.  

    ಶ್ರೋ ಯತ.ಬಿ. ವೆೆಂಕಟ್ೆೋಶ್:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಮನನಾ ಸಹಕನರ ಸಚಿವರತ ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಿ 
ಇಲಿ. 

    ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಾ ಸದ್ಸಾರೆೋ, ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಿ ಮನನಾ ಸಭನರ್ನಯಕರಿದನುರಲಿ. 

    ಶ್ರೋ ಯತ.ಬಿ. ವೆೆಂಕಟ್ೆೋಶ್:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ ಮನನಾ ಸಹಕನರ ಸಚಿವರತ ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಿ 
ಇಲಿ.   

     ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಈ ವಿಷಯದ್ ಕತರಿತನಗಿ,  ಮನನಾ ಸಭನರ್ನಯಕರತ ಹೆೋಳುತನುರ.ೆ 

     ಶ್ರೋ ಯತ.ಬಿ. ವೆೆಂಕಟ್ೆೋಶ್:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಮನನಾ ಸಹಕನರ ಸಚಿವರನತೆ ಈ 
ಸದ್ನಕೆಕ ಕರಸೆಿದ್ರೆ ಚೆರ್ನೆಗಿರತತ್ುದೆ. ಏಕೆೆಂದ್ರೆ ಕಳೆದ್ ಬನರಿ  ಮನನಾ ಸಹಕನರ ಸಚಿವರತ ಎರಡೂಾರತ 
ಬನರಿ ಉತ್ುರವನತೆ ಕೂೆಟಿಟದನುರೆ.  

     ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಈಗ ಮನನಾ ಸಭನರ್ನಯಕರತ ಉತ್ುರವನತೆ ಕೊಡತತನುರ.ೆ ಮನನಾ 
ಯತ.ಬಿ. ವೆೆಂಕಟ್ೆೋಶ್ರವರೆೋ, ತನವು ಮನತ್ರ್ನಡಿ. 
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     ಶ್ರೋ ಯತ.ಬಿ. ವೆೆಂಕಟ್ೆೋಶ್:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಮನನಾ ಸಹಕನರ ಸಚಿವರನತೆ ಈ 
ಸದ್ನಕೆಕ ಕರಸೆಿದ್ರೆ, ರ್ನವು ಕತಳಿತ್ತಕೊಳುಳತೆುೋವೆ.  ಇದ್ಕೆಕ ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಟೆಂತ್ಹ ಮನನಾ ಸಚಿವರತ 
ಕರಸೆಿ. 

     ಶ್ರೋ ಕೊೋಟ ಶ್ರೋನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ರ್ನನತ 
ಉತ್ುರವನತೆ ಕೂೆಡತತೆುೋರ್ೆ. ಈ ವಿಷಯದ್ ಕತರಿತನಗಿ, ಮನನಾ ಸಹಕನರ ಸಚಿವರೆೋ ಉತ್ುರ 
ಕೊಡಬೋೆಕೆೆಂದ್ರ,ೆ ರ್ನಳ ೆಈ ವಿಷಯವನತೆ ಅಜೆೆಂಡನದ್ಲ್ಲಿ ತೆಗೆದ್ತಕೂೆಳಿಳ. 

      ಶ್ರೋ ಯತ.ಬಿ. ವೆೆಂಕಟ್ೆೋಶ್:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಈ ವಿಷಯದ್ ಕತರಿತನಗಿ,  ರ್ನಳ ೆ
ಅಜೆೆಂಡನದ್ಲ್ಲಿ ತೆಗೆದ್ತಕೊಳಿಳ. ಏಕೆೆಂದ್ರ ೆ ಮನನಾ ಸಚಿವರತ ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಿ ಇಲಿದಿರತವುದ್ರಿೆಂದ್ ಚಚಾೆ 
ಮನಡಲತ ಆಗತವುದಿಲಿ.  

     ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕ.ೆ ಹರಿಪರಸನದ್್ (ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷದ್ ರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಮನನಾ 
ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರದ್ಲ್ಲಿರತವೆಂತೆ,  ದಿರ್ನೆಂಕ 31.03.2021 ರೆಂತ ೆರೂ. 1408.05 ಕೊೋಟಿ ಸನಲಗಳ 
ಪೆೈಕಿ ರೂ. ೧,210.25 ಕೂೆೋಟಿಗಳ ನಕಲ್ಲ ಸನಲದ್ ಖನತೆಗಳು. ಯನರ ತ್ಲಯೆನತೆ ಹೊಡೆಯತತಿುದನುರ ೆ
ಸನಾಮಿ? ಆದ್ುರಿೆಂದ್ ಮನನಾ ಸಚಿವರತ ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಿದ್ುರೆ ಒಳೆಳಯದ್ತ. 

     ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಸರಿ. ಮನನಾ ಸಭನರ್ನಯಕರೋೆ, ಈ ವಿಷಯದ್ ಕತರಿತನಗಿ, ರ್ನಳೆ 
ಅಜೆೆಂಡನದ್ಲ್ಲಿ ತೆಗೆದ್ತಕೂೆಳೂೆಳೋರ್.  

      ಶ್ರೋ ಯತ.ಬಿ. ವೆೆಂಕಟ್ೆೋಶ್:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ,  ಮನನಾ ಸಚಿವರತ ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಿ ಇದ್ುರ ೆ
ಒಳೆಳಯದ್ತ. 

     ಸಭನಪತಿಯವರತ:-  ಮನನಾ ಸದ್ಸಾರೆೋ, ತನವು ಹೆೋಳುತಿುರತವುದ್ನತೆ ರ್ನನತ ಒಪಿಪಕೊೆಂಡಿದೆುೋರ್ೆ.  

     ಶ್ರೋ ಯತ.ಬಿ. ವೆೆಂಕಟ್ೆೋಶ್:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ,  ಆಯಿತ್ತ.  

     ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಈಗ ಸಭೆಯತ ಮತಕನುಯವನಗಿ ರ್ನಳ ೆಬೆಳಗೆೆ ೧೧ ಗೆಂಟೆ್ಗ ೆಸೋೆರತವುದ್ತ.   
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(ಸದ್ನವು ಸನಯೆಂಕನಲ 6 ಗೆಂಟ್ೆ 59 ನಮಿಷಕೆಕ ಮತಕನುಯಗೊೆಂಡತ, ಪತನಃ ಮೆಂಗಳವನರ  
27ರೆ್ೋ ಡಿಸೆೆಂಬರ್ ಮನಹೆ 2022 ರೆಂದ್ತ ಬೆಳಿಗೆೆ 11 ಗೆಂಟೆ್ಗೆ ನಮಿಷಕೆಕ ಸಮನವೆೋಶಗೂೆಳಳಲತ 

ತಿೋಮನಾನಸಿತ್ತ) 
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