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                             ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನ ಪರಿಷತ್ತು 
      ನೂರ ನಲವತ್ನುರರೆ್ಯ ಅಧಿವೆೇಶನ 

9ರೆ್ೇ ಮನರ್ಚಾ 2022  
ಬತಧವನರ 

 
                                  

01. ಪರಶೆ್ನೇತ್ುರ  
ಅ) ಚತಕೆ್ೆ ಗತರತತಿನ ಪರಶೆನಗಳಿಗೆ ಮೌಖಿಕವನಗಿ ನೇಡಲನದ ಉತ್ುರಗಳು 
1375 – ಸಕ್ನಾರಿ ಬೇಳು ಜಮೇನತಗಳ ಬಗೆೆ 

- ಶ್ರೇ ಕ್.ೆಟಿ. ಶ್ರೇಕಂಠೇೆಗೌಡ 
- ಶ್ರೇ ಆರ್. ಅಶೆ್ೇಕಚ (ಕಂದನಯ ಸಚಿವರತ)  

1412– ಗದಗ ಬೆಟಗೆೇರಿ ಅವಳಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಪರಧನನ ಮಂತಿರ ಆವನಸಚ ಯೇಜರೆ್ ಅಡಿ  
      ನಮನಾಣವನಗತತಿುರತವ ಬ.ಎಲ್.ಸಿ. ಮತ್ತು ಎ.ಹೆರ್.ಪಿ.  
      ವಸತಿ ಯೇಜರೆ್ಗಳ ಕತರಿತ್ತ 

- ಶ್ರೇ ಎಸ.ವಿಿ. ಸಂಕನೂರ 
- ಶ್ರೇ ವಿ.ಸೂೆೇಮಣಣ (ವಸತಿ ಮತ್ತು ಮೂಲ ಸೌಲಭ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರತ) 

1335 – ಹನವೇೆರಿ, ಗದಗ ಮತ್ತು ಹತಬಬಳಿಿ-ಧನರವನಡ ಜಿಲೆಿಯಲ್ಲಿನ  
        ನಬನರ್ಚಾ ಯೇಜರೆ್ ಬಗೆೆ.   

- ಶ್ರೇ ಸಲ್ಲೇಂ ಅಹಮದ್ 
- ಶ್ರೇ ವಿ.ಸೂೆೇಮಣಣ (ವಸತಿ ಸಚಿವರತ) (ಲೊೇಕ್ೂೆೇಪಯೇಗಿ ಸಚಿವರ 

ಪರವನಗಿ) 
  1411 – ಪಶತ ಸಂಗೂೆೇಪರ್ನ ಇಲನಖಯೆ ಬಗೆೆ 

- ಶ್ರೇ ಸತನೇಲ್ಚ ವಲನಯಪತರ್ 
- ಶ್ರೇ ಪರಭ್ತ ಬ. ಚವನಿಣಚ (ಪಶತ ಸಂಗೂೆೇಪರೆ್ ಸಚಿವರತ) 

 

ವಿಷಯಾನುಕ್ರ ಮಣಿಕೆ (Index) 

 



2 

                                                                                                                                                  ವಿಪ/09-03-2022   
“ wzÀÄÝ¥ÀrAiÀiÁUÀzÀ ¥Àæw/unedited copy/£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ¼À°è CxÀªÁ ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉUÁV G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀPÀÆqÀzÀÄ 

__________________________________________________________________________________ 

 
1340 – ಪಶತಸಂಗೂೆೇಪರ್ೆ ಮತ್ತು ಮೇನತಗನರಿಕ್ ೆವಿಶವವಿದನಯಲಯದ ಕತರಿತ್ತ 

- ಶ್ರೇ ಅರವಿಂದ ಕತಮನರ್ಚ ಅರಳಿ 
- ಶ್ರೇ ಪರಭ್ತ ಬ. ಚವನಿಣಚ (ಪಶತ ಸಂಗೂೆೇಪರೆ್ ಸಚಿವರತ) 

1376 – ಜಿಲನಿಧಿಕ್ನರಿಗಳ ಹಂತ್ದಲ್ಲಿ ತ್ಪತು ದನಖಲೆ ನೇಡಿ ಪಡದೆ 371 ಜೆ ಅಹಾತ್ನ  
  ಪರಮನಣ ಪತ್ರಗಳನತನ ರದತುಪಡಿಸತವ ಕತರಿತ್ತ  

- ಶ್ರೇ ಶಶ್ೇಲ್ಚ ಜಿ. ನಮೇಶ್ 
- ಶ್ರೇ ಆರ್.ಅಶೆ್ೇಕಚ, (ಕಂದನಯ ಸಚಿವರತ) 

1355 – ಅಂಜರ್ನದ್ಧರ ಬೆಟಟದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕತರಿತ್ತ  
- ಶ್ರೇ ಎನ್. ರವಿಕತಮನರ್ಚ  
- ಶ್ರೇಮತಿ ಶಶ್ಕಲನ ಅ. ಜೊಲೆಿ (ಮತಜರನಯಿ, ಹಜಚ  

ಹನಗೂ ವಕಫಚ ಸಚಿವರತ) 
1350 – ಬೆಂಗಳೂರತ ನಗರದಲ್ಲಿ ಉಪನಗರ ರೈೆಲತ ಯೇಜರೆ್ಯ ಕತರಿತ್ತ 

- ಶ್ರೇ ಯತ.ಬ.ವೆಂಕಟೆೇಶಚ (ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶಚ ಕ್.ೆ ರನಥೂೆೇರ್ಚರವರ ಪರವನಗಿ) 
- ಶ್ರೇ ವಿ.ಸೂೆೇಮಣಣ (ವಸತಿ ಮತ್ತು ಮೂಲ ಸೌಲಭ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರತ) 

1334 – ಮೇನತಗನರಿಕ್ನ ಕತಟತಂಬಗಳಿಗೆ ಸಕ್ ನಾರದ ಸವಲತ್ತುಗಳು  
- ಶ್ರೇ ಹರಿೇಶಚ ಕತಮನರ್ಚ (ಶ್ರೇ ಮಂಜತರ್ನಥಚ ಭ್ಂಡನರಿಯವರ ಪರವನಗಿ)  
- ಶ್ರೇ ಎಸ.ಅಂಗನರ (ಮೇನತಗನರಿಕ್,ೆ ಬಂದರತ ಮತ್ತು  

                                  ಒಳರ್ನಡತ ಜಲಸನರಿಗ ೆಸಚಿವರತ) 
1410 – ಆರ್.ಆರ್.ಟಿ. ವಿಳಂಬದ ಬಗೆೆ  

- ಶ್ರೇ ಕ್.ೆಟಿ. ಶ್ರೇಕಂಠೇೆಗೌಡ (ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗೌಡರವರ ಪರವನಗಿ) 
- ಶ್ರೇ ಆರ್.ಅಶೆ್ೇಕ (ಕಂದನಯ ಸಚಿವರತ) 

1382 –  ಕಂದನಯ ಇಲನಖಯೆ ಸೇೆವೆಗಳನತನ ಉಚಿತ್ವನಗಿ ನೇಡತವ ಬಗೆೆ 
   ಶ್ರೇ ಗೂೆೇವಿಂದ ರನಜತ 

  ಶ್ರೇ ಆರ್.ಅಶೆ್ೇಕಚ (ಕಂದನಯ ಸಚಿವರತ) 
 



3 

                                                                                                                                                  ವಿಪ/09-03-2022   
“ wzÀÄÝ¥ÀrAiÀiÁUÀzÀ ¥Àæw/unedited copy/£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ¼À°è CxÀªÁ ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉUÁV G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀPÀÆqÀzÀÄ 

__________________________________________________________________________________ 

 
1364 – ಚೆರ್ೆನೈ ಎಕಸ ಚಪೆ್ರಸಚ ಕ್ನರಿಡನರ್ ಚ ರಸೆುಗೆ ಮಂಜೂರನಗಿರತವ ಅನತದನನದ ಬಗೆೆ. 

- ಶ್ರೇ ಎಂ.ಎಲ್.ಅನಲ್ಚ ಕತಮನರ್ 
- ಶ್ರೇ ವಿ.ಸೂೆೇಮಣಣ (ವಸತಿ ಸಚಿವರತ) (ಲೊೇಕ್ೂೆೇಪಯೇಗಿ ಸಚಿವರ 

ಪರವನಗಿ) 
1400 – ಕ್ೊಡಗತ ಜಿಲೆಿಯ ರ್ನಪಂಡ ಕ್ನಡತ ಬಳಿ ತ್ತತ್ನಾಗಿ ಸೇೆತ್ತವೆ ನಮನಾಣ  
         ಮನಡತವ ಬಗೆೆ.  

- ಶ್ರೇಮತಿ ಎಸ.ವಿೇಣನ ಅಚಚಯಯ 
- ಶ್ರೇ ವಿ.ಸೂೆೇಮಣಣ (ವಸತಿ ಸಚಿವರತ) (ಲೊೇಕ್ೂೆೇಪಯೇಗಿ ಸಚಿವರ 

ಪರವನಗಿ) 
        ಆ) ಚತಕ್ೆೆ ಗತರತತಿಲಿದ ಪರಶೆನಗಳಿಗೆ ಲ್ಲಖಿತ್ ಮೂಲಕ ನೇಡಿದ ಉತ್ುರಗಳು 
02. ಪರಕಟಣ ೆ
03. ಸಭನಪತಿಯವರ ಅನತಮತಿ ಮೇರೆಗೆ ಪರಸನುಪಿಸಲುಟಟ ವಿಷಯಗಳು 

ಅ)  ದೆೇಶದ ವಿವಿಧ ವಿಶವವಿದನಯಲಯಗಳ ನಕಲ್ಲ ಅಂಕಪಟಿಟ ಹನಗೂ ಪರಮನಣ ಪತ್ರಗಳನತನ 
ತ್ಯನರಿಸಿ ಮನರನಟ ಮನಡತತಿುರತವ ಬಗೆೆ.  

- ಶ್ರೇ ಸಲ್ಲೇಂ ಅಹಮದ್ 
- ಶ್ರೇ ಕ್ೊೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ) 

ಆ)  ಖನಸಗಿ ಐಟಿಐ ಕ್ನಲೇೆಜತಗಳ ಸಂಘ ಒಕೂೆಟವು ತ್ಮಮ ಬೆೇಡಿಕ್ೆಗನಗಿ ಪ್ನದಯನತ್ೆರ 
ಕ್ೆೈಗೊಂಡಿರತವ ಬಗೆೆ 

   - ಶ್ರೇ ಕ್.ೆಟಿ. ಶ್ರೇಕಂಠೆೇಗೌಡ 
- ಶ್ರೇ ಕ್ೊೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ) 

ಇ) ಕ್ನಯಾನವಾಹಿಸತತಿುರತವ ಕ್ೊ-ಆಪರೇೆಟಿವ ಚ ಸೂೆಸೈೆಟಿಗಳ ಅಸಮಪಾಕ 
ಕ್ನಯಾನವಾಹಣೆಯಿಂದ ಗನರಹಕರಿಗ ೆತ್ೊಂದರಯೆನಗಿರತವ ಬಗೆೆ 

   - ಶ್ರೇ ಎಸ.ರವಿ 
- ಶ್ರೇ ಕ್ೊೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ) 
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ಈ) ರನಷ್ಟ್ರೇಯ ನೇಟ ಚ ಪರಿೇಕ್ಷ ೆಕತರಿತ್ತ 
   - ಶ್ರೇ ಯತ.ಬ.ವೆಂಕಟೆೇಶ 

- ಶ್ರೇ ಕ್ೊೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ) 
ಉ) ಕಲಬತಗಿಾ ಜಿಲೆಿ ಆಳಂದ ಪಟಟಣದಲ್ಲಿ 01-03-202೨ರಂದತ ಸಕೆ್ಷನ್ಚ 144ನತನ 

ಉಲಿಂಘಿಸಿದ ಬಗೆೆ 
    - ಶ್ರೇ ಸಿ.ಎಂ.ಇಬನರಹಿಂ 

- ಶ್ರೇ ಕ್ೊೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ) 
ಊ)  ಮತಧೊೇಳ ತ್ನಲೂಿಕಿನ ಲೊೇಕ್ನಪತರದ ಹೆದನುರಿಯಲ್ಲಿ ಪರತಿಮ ಸನಾಪರ್ೆ ಕತರಿತ್ತ 
    - ಶ್ರೇ ಆರ್.ಬ.ತಿಮನಮಪೂರ 

- ಶ್ರೇ ಕ್ೊೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ) 
ಋ) 2006ರ ನಂತ್ರ ಅನತದನನಕ್ೆೆ ಒಳಪಟಟ ಕ್ನಲೆೇ ಜತ ಉಪರ್ನಯಸಕರಿಗೆ ಹಳ ೆಪಿಂಚಣಿ  
      ಯೇಜರೆ್ ಜನರಿ ಮನಡತವ ಕತರಿತ್ತ 
    - ಶ್ರೇ ನರನಣಿ ಹಣಮಂತ್ ರತದರಪು  

- ಡನ: ಸಿ.ಎನ್.ಅಶವತ್ಾಚ ರ್ನರನಯಣ (ಉನನತ್ ಶ್ಕ್ಷಣ, ಐಟಿ- 
  ಬಟಿ, ವಿಜ್ಞನನ ಹನಗೂ ತ್ಂತ್ರಜ್ಞನನ ಕ್ೌಶಲನಭಿವೃದ್ಧಿ   
  ಸಚಿವರತ) 

ಎ)  ತ್ೊೇಟಗನರಿಕ್ನ ಇಲನಖಯೆಲ್ಲಿ ಮಹಿಳನ ಸಿಬಬಂದ್ಧಗಳಿಗೆ ಅನಗತ್ಯ ಕಿರತಕತಳ  
       ನೇಡತತಿುರತವ ಬಗೆೆ.  
    - ಶ್ರೇ ಮತನರನಜತ ಗೌಡ ಪಿ.ಎಂ. 

- ಶ್ರೇ ಕ್ೊೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ) 
04. ಸಭನಪತಿಯವರ ಅನತಮತಿ ಮೇರೆಗೆ ಪರಸನುಪಿಸಲುಟಟ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟಟ ಸಚಿವರಿಂದ  
    ಹೆೇಳಿಕ್ೆಗಳು 

ಅ)  ದ್ಧರ್ನಂಕ ೧-೪-೨೦೦೬ರ ನಂತ್ರ ಅನತದನನಕ್ೆೆ ಒಳಪಟಟ ಅನತದನನತ್ ಶ್ಕ್ಷಣ  
    ಸಂಸೆಾಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ನಯಾನವಾಹಿಸತತಿುರತವ ಸಿಬಬಂದ್ಧಗ ೆಕ್ ನಲುನಕ ವೆೇತ್ನ ಬಡಿು ಹನಗೂ   
    ಪಿಂಚಣಿ ಸೌಲಭ್ಯವನತನ ನೇಡತವ ಬಗೆೆ 
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 - ಶ್ರೇ ಕ್ೂೆೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನ ರ್ನಯಕರತ) (ಪ್ನರಥಮಕ ಮತ್ತು ಪ್ೌರಢ  
         ಶ್ಕ್ಷಣ ಹನಗೂ ಸಕ್ನಲ ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ) 
ಆ) ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದತಯತ್ಚ ನಗಮದಲ್ಲಿ ಸಹನಯಕ ಮತ್ತು ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಯರ್ಚ  
   ರೆ್ೇಮಕ್ನತಿಯಲ್ಲಿ ಅಕರಮ ನಡೆದ ಹಿರೆ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ರದನುಗಿದತು ಈವರಗೆೆ ರೆ್ೇಮಕ್ನತಿ ಪರಕಿರಯೆ  
   ನಡಯೆದೆೇ ಇರತವ ಬಗೆೆ  

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

      ಇ) ರನಜಯದ ಸಕ್ನಾರಿ ಪದವಿ ಪೂವಾ ಕ್ನಲೆೇಜತಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ನಯಾ ನವಾಹಿಸತತಿುರತವ ಸಹ  
         ಶ್ಕ್ಷಕರತಗಳಿಗೆ ಮತಖೊಯೇಪ್ನಧನಯಯರ ಹತದೆುಯ ಪರಭನರ ಭ್ತ್ೆಯ ಹನಗೂ ಗಳಿಕೆ್ ರಜೆ   
         ಸೌಲಭ್ಯವನತನ ಮಂಜೂರತ ಮನಡತವ ಬಗೆೆ 

       - ಶ್ರೇ ಕ್ೂೆೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನ ರ್ನಯಕರತ) (ಪ್ನರಥಮಕ ಮತ್ತು  
               ಪ್ೌರಢ ಶ್ಕ್ಷಣ ಹನಗೂ ಸಕ್ನಲ ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ) 
ಈ) ಜಮತಮ ಕ್ನಶ್ೀರದಲ್ಲಿ ತ್ಲೆಯ ಮೇಲೆ ಹಿಮಗಡೆೆ ಬದತು ಹತತ್ನತ್ಮರನಗಿರತವ ವಿೇರ   
    ಯೇಧ ಶ್ರೇ ಅಲನುಫ ಚ ಅಹಮಮದ್ ಚ ಅವರ ಕತಟತಂಬದವರಿಗೆ ಸಕ್ನಾರದ ವತಿಯಿಂದ 
    ಪರಿಹನರ ಒದಗಿಸತವ ಕತರಿತ್ತ 

- ಶ್ರೇ ಕ್ೂೆೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನ ರ್ನಯಕರತ) (ಮನನಯ ಮತಖಯ 
ಮಂತಿರಯವರ ಪರವನಗಿ)  

 
05. ಚತರ್ನವಣ ೆಪರಸನುವ 
06. ಸದನ ಸಮತಿಗಳ ಕ್ನಲನವಕ್ನಶವನತನ ವಿಸುರಿಸಲತ ಪರಸನುವ  

ಅ)  ರನಜಯದಲ್ಲಿರತವ ಹನಗೂ ಬೃಹತ್ಚ ಬೆಂಗಳೂರತ ಮಹನನಗರ ಪ್ನಲ್ಲಕ್ಯೆ ವನಯಪಿುಯಲ್ಲಿ 
 ಬರತವ ಕಿಬ ಚಗಳ ಕ್ನಯಾವೆೈಖರಿ ಮತ್ತು ಚಟತವಟಿಕೆ್ಗಳನತನ ಪರಿಶ್ೇಲ್ಲಸಲತ 
ರಚಿಸಲನಗಿರತವ ಸದನ ಸಮತಿಯತ ತ್ನನ ವರದ್ಧಯನತನ ಸಲ್ಲಿಸಲತ ಇನೂನ ಆರತ 
ತಿಂಗಳು ಕ್ನಲನವಕ್ನಶವನತನ ವಿಸುರಿಸತವ ಬಗೆೆ.  

  - ಶ್ರೇ ಎನ್.ರವಿಕತಮನರ್   
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ಆ)  ರನಜಯದಲ್ಲಿ 2020-21ರೆ್ೇ ಸನಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಹೊಸದನಗಿ ನಸಿಾಂಗಚ ಮತ್ತು ಅಲೆೈರ್ ಚ ಹೆಲ್ು ಚ  
ಸೈೆನಸಸಚ ಕ್ನಲೇೆಜತಗಳಿಗೆ ಮೂಲ ಸೌಕಯಾಗಳಿಲಿದ್ಧದುರೂ ಅನತಮತಿ ನೇಡಿ 
ಇಂಡಿಯನ್ಚ ನಸಿಾಂಗಚ ಕ್ೌನಸಲ್ ಚ ಅವರತ ಹೊರಡಿಸಿರತವ ಮನಗಾಸೂಚಿಗಳನತನ 
ಉಲಿಂಘಿಸಿರತವ ವಿಷಯವನತನ ಪರಿಶ್ೇಲ್ಲಸಿ ವರದ್ಧಯನತನ ನೇಡಲತ ರಚಿಸಲನಗಿರತವ 
ವಿಶೆೇಷ ಜಂಟಿ ಸದನ ಸಮತಿಯತ ತ್ನನ ವರದ್ಧಯನತನ ಸಲ್ಲಿಸಲತ ಇನೂನ 12 
ತಿಂಗಳು ಕ್ನಲನವಕ್ನಶವನತನ ವಿಸುರಿಸತವ ಬಗೆೆ  
 - ಶ್ರೇ ಎನ್.ರವಿಕತಮನರ್         

ಇ)  ರನಜಯದ ವಿವಿಧ ನಗಮಗಳಲ್ಲಿ ಗಂಗನ ಕಲನಯಣ ಯೇಜರೆ್ಯಡಿ ಕ್ೆೈಗೊಂಡಿರತವ  
ಕ್ನಮಗನರಿಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದ್ಧರತವ ಅವಯವಹನರಗಳನತನ ಪರಿಶ್ೇಲ್ಲಸಲತ ರಚಿಸಲನಗಿರತವ 
ವಿಶೆೇಷ ಸದನ ಸಮತಿಯತ ತ್ನನ ವರದ್ಧಯನತನ ಸಲ್ಲಿಸಲತ ಇನೂನ ಆರತ ತಿಂಗಳು 
ಕ್ನಲನವಕ್ನಶವನತನ ವಿಸುರಿಸತವ ಬಗೆೆ.  

- ಡನ.ವೆೈ.ಎ. ರ್ನರನಯಣಸನವಮ   
 

07. ವಿತಿುೇಯ ಕ್ನಯಾಕಲನಪಗಳು 
 2022-23ರೆ್ೇ ಸನಲ್ಲನ ಆಯವಯಯ ಅಂದನಜತಗಳ ಮೇಲ್ಲನ ಸನಮನನಯ ಚಚೆಾ  

- ಶ್ರೇ ಬ.ಕ್.ೆಹರಿಪರಸನದ್ಚ (ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ)  
 
08. ವಿತಿುೇಯ ಕ್ನಯಾಕಲನಪಗಳು  

2022-23ರೆ್ೇ ಸನಲ್ಲನ ಆಯವಯಯ ಅಂದನಜತಗಳ ಮೇಲ್ಲನ ಮತಂದತವರೆದ 
ಚಚೆಾ  

- ಶ್ರೇ ಬ.ಕ್.ೆಹರಿಪರಸನದ್ಚ (ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ) 
- ಶ್ರೇ ವಿ.ಸೂೆೇಮಣಣ (ವಸತಿ ಸಚಿವರತ) 
- ಶ್ರೇ ಕ್ೂೆೇಟನ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನ ರ್ನಯಕರತ) 
- ಶ್ರೇ ಎಸ.ಎಲ್.ಭೂೆೇಜೇೆಗೌಡ  
- ಡನ: ತ್ೆೇಜಸಿವನಗೌಡ 
- ಶ್ರೇ ಅಡಗೂರ್ಚ ಹೆರ್.ವಿಶವರ್ನಥಚ 
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- ಶ್ರೇ ಗೂೆೇವಿಂದ ಎಂ.ಕ್ನರಜೊೇಳ (ಜಲ ಸಂಪನೂಮಲ ಸಚಿವರತ) 
- ಶ್ರೇ ಎಸ.ರವಿ 
- ಶ್ರೇ ಎಂ.ಕ್.ೆಪ್ನರಣೇೆಶ 

 
     ~*~*~*~*~ 
 
 

(೧೮೬)/೯-೩-೨೦೨೨/೧೧-೦೦/ಎಲ್ಚಎಂ/ಬಎನ್ಚಎಸಚ 

 

 

 
ಕರ್ನ ಾಟಕ ವಿಧನ ನ ಪರಿಷತ್ತು 

 ಬತಧವನರ, ೯ರ್ ೇ ಮನರ್  ಾ  2೦22 

ಸದ ನವು  ವಿಧನನಸೌಧದಲ್ಲಿರತವ ವಿಧನನ ಪರಿಷತ್ತುನ ಸಭನಾಂಗ ಣದಲ್ಲಿ 

ಬ ಳಗ್ ೆ 11 ಗಾಂಟ   0೫ ನಿಮಿಷಕ್ ೆ ಸಮನವ ೇಶಗ್   ಾಂಡಿತ್ತ. 

ಸಭನಪ ತ್ತ (ಶ್ ರೇ ಬಸವರನ ಜ ಶ್ ವಲ್ಲಾಂಗಪಪ ಹ  ರಟ್ಟಿ) ಅವರತ ಪೇಠ ದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತ್ ರಿದದರತ. 
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೧. ಪರಶೆ್ನೇತ್ುರಗಳು 

ಅ) ಚತಕೆ್ೆ ಗತರತತಿನ ಪರಶೆನಗಳಿಗೆ ಮೌಖಿಕವನಗಿ ನೇಡಲನದ ಉತ್ುರಗಳು 

 

ಪರಶೆನ ಸಂಖೆಯ: ೧೪೧೨ 

    ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಎಸಚ.ವಿಿ.ಸಂಕನೂರರವರ ೆ ಮನನಯ ವಸತಿ ಸಚಿವರತ ಬಂದಮೇಲ ೆ
ನಮಮ ಪರಶೆನಯನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಳಿಲನಗತತ್ುದೆ. 

ಪರಶೆನ ಸಂಖೆಯ: ೧೬೭ 

    ಶ್ರೇ ಸಲ್ಲೇಂ ಅಹಮದ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಗಳ,ೆ ತ್ತಂಬನ ಮಹತ್ವದ ವಿಷಯಗಳನತನ 
ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡತ ರ್ನವು ಎಲನಿ ಮನಹಿತಿಯನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡತ  ಪರಶೆನಯನತನ ಕ್ೆೇಳುತ್ೆುೇವೆ. 
ಮಂತಿರಗಳೆೇ ಬರತವುದ್ಧಲಿ ಎಂದರೆ ಹೆೇಗ?ೆ ಎಲನಿ ಪರಶೆನಗಳಿಗೆ ನಮಮ ಸಭನರ್ನಯಕರ ೆ ಉತ್ುರವನತನ 
ಹೆೇಳುತ್ನುರ.ೆ 

   ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಲೊೇಕ್ೂೆೇಪಯೇಗಿ ಸಚಿವರ ಸಂಬಂಧಿಕರತ ತಿೇರಿಕ್ೊಂಡಿದನುರ.ೆ 
ಅದಕ್ನೆಗಿ ಅವರತ ಬಂದ್ಧರತವುದ್ಧಲಿ. ನಮಮ ಪರಶೆನಯನತನ ನಂತ್ರ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳಿಲನಗತತ್ುದೆ. 

ಪರಶೆನ ಸಂಖೆಯ: ೧೪೧೧ 
 ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ ಶ್ರೇ ಸತನಲ್ ಚ ವಲನಯಪತರರವರತ  ಗೆೈರತ ಹನಜರಿದುರತ) 
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ಪರಶೆನ ಸಂಖೆಯ: ೧೩೭೫ 
(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಲನಗಿದೆ) 

   ಶ್ರೇ ಕ್.ೆಟಿ.ಶ್ರೇಕಂಠೆೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಗಳೆೇ, ಉತ್ುರವನತನ ಒದಗಿಸಿದನುರ.ೆ ನನನ ಪರಶೆನ ಏನತ 
ಎಂದರೆ, ನಮಮ ರನಜಯದ ರೈೆತ್ರ ಹಿಡತವಳಿ  ಜಮೇನನತನ ಕಂದನಯ ಕಟಿಟರತವುದ್ಧಲಿ ಎನತನವ ಕ್ನರಣಕ್ೆೆ 
ಮತ್ತು ಕ್ೆಲವು ಗನರಮ ಲಕೆ್ನೆಧಿಕ್ನರಿಗಳು ವೆೈಯಕಿುಕ ದೆವೇಷದ್ಧಂದ ಆರ್ಚಟಿಸಿ ಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ನಾರಿ ಬೇಳು 
ಭ್ೂಮ ಎಂದತ ನಮೂದತ ಮನಡಿ ರೈೆತ್ರನತನ ಅತ್ಯಂತ್ ಸಂಕಷಟದ ಪರಿಸಿಾತಿಗ ೆ ತ್ಂದ್ಧರತವುದನತನ 
ಮನನಯ ಕಂದನಯ ಸಚಿವರ ಗಮನಕ್ೆೆ ತ್ರತತ್ೆುೇರ್ೆ. ರನಜಯದಲ್ಲಿ ೧೦೮೦೯೦.೧೮ ಎಕರ ೆಕಂದನಯ ಬೇಳು  
ಜಮೇನತಗಳಿವ ೆ ಎಂದತ ಉತ್ುರದಲ್ಲಿ ಹೆೇಳಿದನುರೆ. ಇವತಿುನ ವಿಜಯವನಣಿ ಪತಿರಕ್ೆಯಲ್ಲಿ ಇದರ ಬಗೆೆ 
ವಿವರವನದ ಲೆೇಖನ ಪರಕಟವನಗಿದ.ೆ ಇಡಿೇ ರನಜಯದಲ್ಲಿ ೪೦% ಭ್ೂಮಯನತನ ಬೇಳು ಭ್ೂಮ ಎಂದತ 
ದನಖಲತ ಮನಡಿದನುರೆ. ಇದತ ರೈೆತ್ರಿಗ ೆ ಗೂೆತ್ೆು ಆಗತವುದ್ಧಲಿ. ಈ ಮದಲತ ಕಂದನಯ ಅದನಲತ್ಚ 
ಮನಡಲನಗತತಿುತ್ತು. ಆಗ  ಅಲ್ಲಿ ಕಂದನಯವನತನ ಕ್ೆೇಳುತಿುದುರತ. ಈಗ  ಯನವುದೆೇ Village 
Accountant  ಕಂದನಯ ಬನಕಿ ಇದೆ ಕಟಿಟ ಎಂದತ ಹೆೇಳುವ ಪರಿಸಿಾತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲಿ. ರೈೆತ್ರತ ತ್ನವೆೇ 
ಹೊೇಗಿ ಪ್ನವತಿ ಮನಡತವಂತ್ಹ ತಿಳುವಳಿಕ್ೆ  ಇನತನ ಬಂದ್ಧಲಿ. ಬಹಳ Village Accountants   
ಸಿಟಿಟನಂದ ಸಕ್ನಾರಿ ಬೇಳು ಭ್ೂಮ ಎಂದತ ದನಖಲತ ಮನಡಿಬಡತತ್ನುರೆ. ಮತ್ೆು ಅದನತನ restore 
ಮನಡಬೇೆಕ್ನದರ ೆ ಹರ ಸನಹಸಪಡಬೆೇಕತ. ಹಿೇಗೆ ಬರೆದರೆ ಖನತೆ್ ಬದಲನವಣೆ ಮನಡಿಕ್ೊಳಿಲತ 
ಆಗತವುದ್ಧಲಿ, ವಿಭನಗ ಮನಡಿಕ್ೊಳುಿವ ಹನಗೆ ಇಲಿ, ಆ ಭ್ೂಮ ಮೇಲೆ ಯನವುದೇೆ ಸನಲ ತ್ೆಗೆಯತವ 
ಹನಗೆ ಇಲಿ, ರೈೆತ್ನಗೆ ಆ ಜಮೇನನ ಮೇಲೆ ಯನವುದೆ ಹಕತೆ ಇರತವುದ್ಧಲಿ. ಇಂತ್ಹ ಲಕ್ಷನಂತ್ರ 
ಪರಕರಣಗಳು ಇವೆ. ೪೦% ಜಮೇನನನ ಸಕ್ನಾರಿ ಬೇಳು  ಭ್ೂಮ ಎಂದತ ಬರೆದ್ಧದನುರ ೆ ಎಂದರೆ,  
ರೈೆತ್ರ ಕಷಟ ಎಂಥದತು ಎನತನವುದನತನ ಅಥಾ ಮನಡಿಕ್ೊಳಿಬೆೇಕತ. ವಿರ್ನ ಕ್ನರಣ ರೈೆತ್ರನತನ ಕಷಟಕ್ೆೆ 
ಸಿಕಿೆಸಿದನುರ.ೆ ಮಂತಿರಗಳು ಏನತ ಮನಡತತ್ನುರೆ  ಗೊತಿುಲಿ, ಯನವ ಆದೆೇಶ, ಸೂಚರೆ್ಗಳನತನ 
ಕ್ೊಡತತ್ನುರ ೆ ಎನತನವುದತ ನನಗ ೆ ಗೊತಿುಲಿ, ಈ ಸಮಸೆಯಯನತನ ಪರಿಹರಿಸಬೇೆಕತ. ಬೇಳು ಭ್ೂಮ 
ಎಂದತ ಬರೆದತಬಟಟರ ೆಯನವುದೆ transaction  ಆಗತವುದ್ಧಲಿ. ಇದರಿಂದ ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ನಷಟವನಗತತ್ುದೆ. 
ಕಂದನಯ ಕಟಿಟರತವುದ್ಧಲಿ ಎಂದತ ರೆ್ೂೇಟಿಸಚ ಕ್ೂೆಡಿ; ರೆ್ೂೇಟಿಸಚ ಕ್ೂೆಡತವುದೆೇ ಇಲಿ. ರ್ನಲತೆ 
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ವಷಾವನದ ಮೇಲೆ ಸಕ್ನಾರಿ ಬೇಳು ಭ್ೂಮ ಎಂದತ ಬರೆದತಕ್ೂೆಂಡತ ಹೊೇಗತತ್ನುರೆ.  ಅವರ 
ಪಿತ್ನರಜಿಾತ್ ಆಸಿು, ಅವನ ಸವತ್ತು ಅದತ. ಆರ್ಚಟಿಸಿ ಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ನಾರಿ ಬೇಳು ಭ್ೂಮ ಎಂದತ 
ಬರೆಯತವುದರೆ್ನ ರದತು ಮನಡಬೆೇಕತ. ಬೆೇಕ್ನದರೆ ಕಂದನಯದ ಮೇಲೆ ಬಡಿೆ ಸೇೆರಿಸಿ ದಂಡ ಹನಕಿ. 
ಆದರೆ ಸಕ್ನಾರಿ ಬೇಳು ಭ್ೂಮ ಎಂದತ ದನಖಲತ ಮನಡತವುದನತನ ಕ್ೆೈಬಡಬೇೆಕತ. ಇದನತನ 
ಬದಲನವಣೆ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಬೆೇಕ್ನದ ೆತಿದತುಪಡಿ ತ್ನನ. ದಯಮನಡಿ ರೈೆತ್ರ ಪ್ನರಣವನತನ ಉಳಿಸಿ.  

     ಶ್ರೇ ಆರ್. ಅಶೆ್ೇಕ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಗಳೆ, ಮನನಯ ಕ್.ೆಟಿ.ಶ್ರೇಕಂಠೆೇಗೌಡರತ ಬೇಳು ಭ್ೂಮ 
ಬಗೆೆ ಪರಸನುಪ ಮನಡಿದನುರೆ. ಇದತ ಈಗ ತ್ಂದ್ಧರತವಂತ್ಹ ಕ್ನನೂನತ ಅಲಿ. ಹತ್ನುರತ ವಷಾಗಳಿಂದ 
ಇರತವಂತ್ಹ ಕ್ನನೂನತ. ಯನರತ ಮೂರತ ವಷಾಗಳ ಕ್ನಲ ಕಂದನಯವನತನ ಕಟತಟವುದ್ಧಲಿ, ಆಗ 
ಅದತ automatically  ಬೇಳು ಭ್ೂಮ ಎಂದತ ಆಗತತ್ುದ.ೆ ಇಡಿೇ ರನಜಯದಲ್ಲಿ ಈ ರಿೇತಿ 
೧,೦೮,೦೯೦.೧೮ ಎಕರ ೆ ಜಮೇನತಗಳು ಇವೆ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದೆುೇವೆ. ಈ ರಿೇತಿ ಬೇಳು ಭ್ೂಮ ಎಂದತ 
notify ಆಗಿರತವುದನತನ ಬದಲನವಣೆ ಮನಡಿಕ್ೂೆಳಿಲತ ೨೦೧೪ರ ವರಗೆ ೆ ಕ್ನಲನವಕ್ನಶವನತನ  
ಕ್ೊಟಿಟದುೆೇವೆ. 

                        (ಮತಂದತ)  

(187)09-03-2022(11-10)bsd-bns 

ಶ್ರೇ ಆರ್ಚ. ಅಶೆ್ೇಕಚ (ಮತಂದತ) 

ಬೇಳು ಭ್ೂಮ ಎಂದತ notify  ಆಗಿರತವುದನತನ ಬದಲನವಣ ೆ ಮನಡಿಕ್ೂೆಳುಿವುದಕ್ೆೆ ಅವಕ್ನಶ 
ಕ್ೊಟಿಟದತು, ಆ ಅಜಿಾಗಳನತನ ಪರಿಶ್ೇಲರೆ್ ಮನಡಿ, RTC ನಲ್ಲಿ ಅವರ ಹೆಸರನತನ ತಿದತುಪಡಿ ಮನಡಲತ 
ಕರಮ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಳುಿತಿುದೆುೇವ.ೆ Immediate  ಆಗಿ RTC ಕ್ನಲಂನಲ್ಲಿ ಅವರ ಹಸೆರನತನ ರೆ್ೂೇಂದಣಿ 
ಮನಡಲತ ಅವಕ್ನಶ ಮನಡಿಕ್ೊಟಿಟದತು, ಈಗ ಅಂದರ ೆ ೨೦೧೪ಕ್ೆೆ ಕ್ನಲನವಕ್ನಶ ಮತಗಿದ್ಧದ.ೆ ಮತ್ೆು 
ಕ್ನಲನವಕ್ನಶ ಕ್ೊಡತವ ಬಗೆೆ ಅಜಿಾಗಳು ಬಂದ್ಧದತು, ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಪರಶನೆ ಕ್ೆೇಳಿರತವುದರಿಂದ 
ಕ್ನಲನವಕ್ನಶವನತನ ಮತಂದತವರಸೆಲತ immediate ಆಗಿ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳಿಂದ file ತ್ರಿಸಿ 
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ಕ್ನಲನವಕ್ನಶವನತನ ಮತಂದತವರೆಸತತ್ೆುೇರೆ್. ಇದರಿಂದ ಇಲನಖಗೆ ೆ loss  ಆಗತವುದ್ಧಲಿ. ೩ ವಷಾ 
ಕಟಟದೆೇ ಇರತವವರ case  ಬಂದನಗ ಎಷತಟ amount  ಕಟಟಬೆೇಕತ ಎಂದನಗತತ್ುದೊೇ, ಆ 
ಹಣವನತನ ಕಟಿಟದನಗ automatically  ಆಗತತ್ುದೆ. ಆದುರಿಂದ loss  ಪರಶೆನ ಇಲಿ. ಆದುರಿಂದ RTC  
ತಿದತುಪಡಿ ಮನಡತವ ಬಗೆೆ ಮತ್ೊುಂದತ ಕ್ನಲನವಕ್ನಶ ಕ್ೊಡಲತ ಸಕ್ನಾರ ಶ್ೇಘರ ತಿೇಮನಾನ 
ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುಿತ್ುದೆ.  

ಶ್ರೇ ಕ್.ೆಟಿ. ಶ್ರೇಕಂಠೆೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ನನನ ಪರಶೆನ ಏರೆ್ಂದರ ೆ ೧೯೬೬ರ 
೧೧೯ರ್ೆೇ ಮತಟತಟಗೊೇಲತ ಹನಕಿಕ್ೊಳುಿವ ಹನಗೂ ಬೇಳು ಭ್ೂಮ ಎಂದತ ಬರೆಯತವ ತಿದತುಪಡಿಯರೆ್ನೇ 
ಕ್ೆೈಬಡಬೇೆಕತ ಎಂಬತದನಗಿದೆ. ರೈೆತ್ನಗೆ ೨೦೧೪ರವರಗೆೆ ಕ್ನಲನವಕ್ನಶ ಕ್ೊಟಿಟದನುರ ೆ ಎಂಬ ಅರಿವೇೆ 
ಇರತವುದ್ಧಲಿ. ಅವನತ ಭ್ೂಮ RTC ಯಲ್ಲಿ ಬೇಳು ಎಂದತ ನಮೂದನಗಿರತವುದೆೇ ತಿಳಿದ್ಧರತವುದ್ಧಲಿ. 
ಐದತ್ತು ವಷಾಗಳು ಕಳೆದರೂ ಅವನ ಭ್ೂಮ ಸಕ್ನಾರಿ ಬೇಳು ಭ್ೂಮಯನಗಿದೆ ಎಂದತ ಅರಿವಿಗೆ 
ಬಂದ್ಧರತವುದ್ಧಲಿ. ಯನವುದೊೇ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಪ್ನರಿಕತ್ತು ಮನಡಿಕ್ೊಳುಿವನಗ ಅಥವನ 
ಅನವನಯಾವನಗಿ ಬನಯಂಕಚಗೆ ಹೊೇಗತವ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ ದನಖಲೆ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡನಗ ಗೊತ್ನುಗತತ್ುದೆ. 
ಸಕ್ನಾರ ಎಷೆಟೇ ಸಮಯ ಕ್ೊಟಟರೂ ಆಗತವುದ್ಧಲಿ. ಈ ರ್ನಡಿನ ರೈೆತ್ರ ಪರವನಗಿ ನನನ ಮನವಿ 
ಏರೆ್ಂದರೆ, ಆತ್ ಒಂದರೆಡತ ಎಕರ ೆಇಟತಟಕ್ೊಂಡಿರತವ ರೈೆತ್, ಉಳುವ ರೈೆತ್, ಅನನ ಕ್ೊಡತವ ರೈೆತ್ ಈ 
ರ್ನಡಿನ ಜನರಿಗ ೆ ಅನನ ಕ್ೊಡತತ್ನುರ್.ೆ ಕ್ೊರೂೆರ್ನ ಬಂದತ ಎಲಿರೂ ಸತಮಮನದುರೂ ಆತ್ 
ಸತಮಮನರಲ್ಲಲಿ. ಅನನವನತನ ಎಲಿರಿಗೂ ಕ್ೊಟಟ. ಅನನ ಕ್ೊಡತವ ರೈೆತ್ನ ಆಸಿುಗ ೆ ಎಲೊಿೇ ಒಂದತ ಕಡ ೆ
ದತರತಪಯೇಗ ಆಗತವಂತ್ಹ ಈ ನಯಮವನತನ ಕ್ೆೈಬಡಬೇೆಕತ. ಆತ್ನ ಭ್ೂಮಗ ೆ ಬೇಳು ಎಂದತ 
ಏಕ್ೆ ದನಖಲತ ಮನಡಬೇೆಕತ? ಅದತ ರೈೆತ್ನ ಆಸಿು. ಕಂದನಯ ಕ್ೊಡಬೇೆಕ್ೆಂದರೆ ವಸೂಲತ ಮನಡಲ್ಲ. 
ಕಂದನಯಕ್ೆೆ ಬಡಿೆ ಸೇೆರಿಸಿಕ್ೊಂಡತ ವಸೂಲ್ಲ ಮನಡಲ್ಲ. ಬಹಳ ಜನ Village Accountant ಗಳು 
ಇದನತನ ಸನವಥಾಕ್ೆೆ ಬಳಸಿಕ್ೊಂಡತ ದತರತಪಯೇಗ ಮನಡಿಕ್ೂೆಂಡಿರತವುದೆೇ ಹೆಚನಚಗಿದ.ೆ ಶೇೆ.೪೦ 
ರಷಟನತನ ಸಕ್ನಾರಿ ಬೇಳು ಭ್ೂಮ ಎಂದತ ಬರೆದ್ಧಟತಟಬಟಿಟದನುರೆ. ಅದನತನ ಕ್ೆೈಬಡಬೆೇಕತ. ರೆ್ೇರವನಗಿ 
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ರೈೆತ್ರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿಯೆೇ ಆತ್ನ ಆಸಿು ಇರಬೇೆಕತ. ಅವನ ಜಮೇನತ ಆತ್ನ ಹಸೆರಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ. ರೈೆತ್ರ 
ಪರವನಗಿ ನಲತಿವಂತ್ಹ ಘೂೇಷಣೆಯನತನ ಈಗ ಮನಡಲ್ಲ.  

 ಶ್ರೇ ಆರ್ಚ. ಅಶೆ್ೇಕಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈಗನಗಲೆೇ ಉತ್ುರವನತನ ಕ್ೊಟಿಟದತು, 
ಇದತ ೬೦-೭೦ ವಷಾಗಳಿಂದ ಇರತವ ಕ್ನನೂರ್ನಗಿದೆ. ಆತ್ ೩ ವಷಾ ಕಂದನಯ ಕಟತಟತ್ನುರೆ್, ಆತ್ನ 
ಭ್ೂಮಯನತನ ವಜನ ಮನಡಿಕ್ೊಳುಿವುದ್ಧಲಿ. ರೈೆತ್ರೆ್ೇ ಅದರಲ್ಲಿ ಉಳುಮ ಮನಡತತಿುರತತ್ನುರೆ್, ಅವನಗೂ 
ಅವಕ್ನಶ ಕ್ೊಟಿಟರತತ್ೆುೇವೆ, ಕಂದನಯ ಕಟಿಟದ ನಂತ್ರ ಆತ್ನ ಹೆಸರಿಗ ೆ ಜಮೇ ನನತನ ಕ್ೊಡತತ್ೆುೇವೆ. 
ಸಮಸೆಯ ಉದಭವವನಗತವುದ್ಧಲಿ. 

 ಶ್ರೇ ಕೆ್.ಟಿ. ಶ್ರೇಕಂಠೆೇಗೌಡ:- ಆತ್ ಕಂದನಯ ಕಟಿಟ ೫ ವಷಾ ಕಳೆದರೂ ಬೇಳು ಭ್ೂಮ 
ಎಂಬತದನತನ ರದತು ಮನಡಿಕ್ೊಟಿಟಲಿ. ಪ್ನವತಿ ಮನಡಿ ರ್ನಲೆೆ ೈದತ ವಷಾ ಕಳೆದರೂ ಆಗಿಲಿ. 

 ಶ್ರೇ ಆರ್ಚ. ಅಶೆ್ೇಕಚ:- ಕಂದನಯ ಅದನಲತ್ಚ ಮನಡಿ ಬೆೇಗ ವಿಲೆೇವನರಿ ಮನಡಿಸತತ್ೆುೇರೆ್. 
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ಪರಶೆನ ಸಂಖೆಯ:1412 

ಉತ್ುರದ ಪರತಿ ಲಗತಿುಸಿದ ೆ

 ಶ್ರೇ ಎಸಚ.ವಿಿ. ಸಂಕನೂರ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಗದಗ-ಬೆಟಗೆೇರಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಪರಧನನ 
ಮಂತಿರ ಆವನಜಿಚ BLC (Beneficiary-led Construction) and AHP ( Affordable 
Housing in Partnership)  ಯೇಜರೆ್ಯಡಿ ಒಟತಟ ಎಷತಟ ಮರ್ೆ ಮಂಜೂರನತಿಯನಗಿದತು, 
ಕಟಟಡದ ಪರಗತಿ ಎಷತಟ ಇದ,ೆ ಎಷತಟ ಪೂಣಾಗೂೆಂಡಿವೆ ಎಂಬ ಸಂಪೂಣಾ ಮನಹಿತಿ ಕ್ೆೇಳಿದತು, ಮನನಯ 
ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರವನತನ ಕ್ೊಟಿಟದತು, ನನನ ಕ್ೆಲವು ಉಪ ಪರಶೆನಗಳು ಇವೆ. 

 ಮದಲರೆ್ಯದನಗಿ, BLC ಯೇಜರೆ್ಯಡಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಗದಗ-ಬೆಟಗೆೇರಿ ನಗರಕ್ೆೆ 
೪,೫೬೮ ಮರ್ೆಗಳನತನ ಮಂಜೂರತ ಮನಡಿದತು, ೯೩೫ ಮರ್ೆಗಳು ಪೂಣಾಗೊಂಡಿದತು, ೧,೪೬೨ 
ಪರಗತಿಯಲ್ಲಿದತು, ೨,೧೭೧ ಇ ನೂನ ಪ್ನರರಂಭ್ವನಗಬೆೇಕ್ನಗಿದ ೆಎಂದತ ಉತ್ುರ ಕ್ೊಟಿಟದನುರ.ೆ ಒಟತಟ ೪,೫೬೮ 
ಮರ್ೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂದ ೆ ೨,೩೯೭ sanction  ಆಗಿದತು, ಇದರಲ್ಲಿ ೯೩೫ ಪೂಣಾಗೊಂಡಿದತು, ೧,೪೬೨ 
ಉಳಿದ್ಧವೆ. ಇದತ ಬಹಳ ವಿಳಂಬವನಗಿದ.ೆ ಏಕ್ೆಂದರ ೆಹಿಂದ ೆಮಂಜೂರನಗಿದತು, ಅಂದರೆ ಕಳೆದ ವಷಾ 
೨,೧೭೧ ಮಂಜೂರನಗಿರತವುದನತನ ಪರಶೆನ ಮನಡತವಂತಿಲಿ. ಕ್ೆೇವಲ ೯೩೫ ಪೂಣಾಗೊಂಡಿದತು, ೧,೪೬೨ 
ಪೂಣಾಗೂೆಂಡಿಲಿ. ಇದಕ್ೆೆ ಕ್ನರಣವೆೇನತ? ಅನತದನನದ ಕ್ೊರತೆ್ ಇದೆಯೆೇ? 

 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಕ್ನರಣವನತನ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಹೆೇಳುತ್ನುರೆ, ನೇವು ಏಕ್ ೆ ಹೆೇಳುತಿುೇರಿ? 
ನೇವೆೇ ಉತ್ುರ ಹೆೇಳುತಿುದ್ಧುೇರನ!. 

 ಶ್ರೇ ವಿ. ಸೂೆೇಮಣಣ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಹಿರಿಯ ಸದಸಯರತ ಹೆೇಳಿದಂತೆ್ ಗದಗ 
ಬೆಟಗೆೇರಿ ಅಂದರೆ BLC ಯೇಜರೆ್ಯಲ್ಲಿ ಮರ್ೆಗಳನತನ ಅವರೆೇ ಕಟಿಟಕ್ೊಳುಿವ ಯೇಜರೆ್ಯನಗಿದತು, 
ಸಕ್ನಾರದ ಅನತದನನವನತನ ರ್ನವು ಬಡತಗಡೆ ಮನಡತತ್ೆುೇವ.ೆ ಈಗನಗಲೇೆ ೯೩೫ ಮರ್ೆಗಳು 
complete  ಆಗಿದತು, ಉಳಿದ್ಧರತವ ಮರ್ೆಗಳ ಬಗೆೆ ವನಸುವನಂಶ ರೆ್ೂೇಡಿಕ್ೊಂಡತ ಪತ್ರ ಬರೆದ್ಧದತು, 
ಈಗನಗಲೆೇ ಒಂದತ ಹಂತ್ಕ್ೆೆ ಬಂದ್ಧದತು, ಸಕ್ನಾರವು ನಮಮ ಪ್ನಲ್ಲನ ರೂ. ೧೪ ಕ್ೊೇಟಿ ಹಣವನತನ 
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ಬಡತಗಡೆ ಮನಡಿದ.ೆ ಉಳಿಕ್ ೆಹಣವನತನ ಅವರೆೇ ಹನಕಿ ಕಟಿಟಕ್ೊಳಿಬೆೇಕ್ನಗಿದೆ. ಇದರ ಬಗೆೆ ಮರೆ್ನ ಸಭೆ 
ಮನಡಿದತು, ಈ BLC ಮರೆ್ಗಳನತನ ನಮಮ ಹಣದ ಜೊತ್ೆ ಅವರ ಹಣವನತನ ಸವಲು ಹನಕಿಕ್ೊಂಡತ 
neat  ಆಗಿ ಕಟಿಟಕ್ೊಳುಿತ್ನುರೆ. ನಗರ ಪರದೆೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೂೆಂದತ ರಿೇತಿಯ ಹಂತ್ದಲ್ಲಿ 
ಇರತವುದರಿಂದ ಕ್ೆಲವರಿಗೆ ಯನವ ರಿೇತಿ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಳಿಬೆೇಕತ ಎಂಬ ಮನಹಿತಿ ಇಲಿ. ಅದಕ್ನೆಗಿ ಗದಗ 
ಬೆೇಟಗೆೇರಿ PMAY ಯೇಜರೆ್ಯ BLC ಘಟಕದಲ್ಲಿ ೯೩೫ ಮರ್ೆಗಳು ಪೂಣಾಗೊಂಡಿದತು, ೧,೪೬೨ 
ಮರ್ೆಗಳು ಪರಗತಿಯಲ್ಲಿದತು, ೨,೧೭೧ ಮರ್ೆಗಳನತನ ಪ್ನರರಂಭಿಸಬೆೇಕ್ನಗಿದೆ. ಆದುರಿಂದ ಹಿಂದ್ಧನ ಸನಲ್ಲನ 
ಪರಗತಿಗನತಗತಣವನಗಿ ಈ ವಯವಸೆಾ ಜೊತ್ೆ ಹಣ ಕ್ೂೆಟಿಟರತವವರಿಗ ೆಮನವಿ ಮನಡಿ, notice ಗಳನತನ 
ಕ್ೊಟಿಟದುೆೇವೆ. ಅದರಂತ್ ೆದಯವಿಟತಟ ಮರ್ೆಗಳನತನ complete  ಮನಡಿಕ್ೂೆಳಿಿ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿ, ಅವರ 
ಅಡಮನನಗಳನತನ ತ್ೆಗೆದತಹನಕಿದೆುೇವೆ. Bank ಗಳಲ್ಲಿ ಅವರೆೇ loan  ಅಥವನ ಮತ್ೂೆುಂದನತನ 
ಮನಡಿಕ್ೊಳುಿವ ಸಂದಭ್ಾ ಇರತವುದರಿಂದ ಈಗ ಒಂದತ ಹಂತ್ಕ್ೆೆ ಬಂದ್ಧದೆ. ಈ ಯೇಜರೆ್ ೨೦೧೬-
೧೭ ರಿಂದ ಕತಂಠಿತ್ವನಗಿದತು, ರ್ನನತ ಬಂದ ಮೇಲ ೆ ಸನಕಷತಟ ಚನಲರೆ್ ಕ್ೂೆಟಿಟದತು, ಅವಶಯಕತ್ ೆ
ಇರತವವರಿಗ ೆಸಂಪೂಣಾವನಗಿ ಅನತಕೂಲ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಸಕ್ನಾರ ಕರಮ ಕ್ೈೆಗೊಳುಿತ್ುದೆ. 

 ಶ್ರೇ ಎಸಚ.ವಿಿ. ಸಂಕನೂರ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈ BLC ಮರ್ ೆ ಯೇಜರೆ್ಯಲ್ಲಿ 
ಒಂದತ ಹಗರಣ ಮತ್ತು ಅವಯವಹನರವನಗಿದತು, ಈ ವಿಚನರ ಮನನಯ ಸಚಿವರಿಗ ೆ ಗೊತಿುದಯೆೇ, 
ಇಲಿವೇ ಗೂೆತಿುಲಿ. ಈ ಮರ್ೆಗಳನತನ ಹಂಚಿಕ್ ೆಮನಡತವ ಅಧಿಕ್ನರಿ/ಸಿಬಬಂದ್ಧಗಳು ಮರ್ ೆಕಟಟದೆೇ ಸನಲ 
ಕ್ೊಟತಟ, ನಂತ್ರ ಆತ್ suspend ಸಹ ಆದನತ. ಮತಂದ ೆ dismiss  ಆಗಿದನುರ್ೊೇ ಇಲಿವೇ 
ಗೊತಿುಲಿ. ಈ ಯೇಜರೆ್ ವಿಳಂಬ ಆಗಲತ ಪರಮತಖ ಕ್ನರಣವೆೇ ಇದನಗಿದತು, ಮರ್ ೆ ಕಟಟದೆೇ ಸನಲ 
ಮಂಜೂರತ ಮನಡಿದನುರ.ೆ ಇದರ ಜೊತ್ೆ ಇರ್ೂೆನಂದತ ಮನಹಿತಿ ಏರೆ್ಂದರೆ ೨೦೧೫-೧೬ ರಲ್ಲಿ 
ವನಜಪ್ೆೇಯಿ ನಗರ ವಸತಿ ಯೇಜರೆ್ ಜನರಿಯಲ್ಲಿದತು, ೨೦೧೬-೧೭ ರಲ್ಲಿ ಅಂಬೇೆಡೆರ್ಚ ನವನಿಸಚ 
ಯೇಜರೆ್ ಇತ್ತು. ಈ ಎರಡತ ಯೇಜರೆ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮರೆ್ ಅವಶಯಕತ್ ೆ ಇರತವವರತ ಮರ್ೆಗಳಿಗೆ ಅಜಿಾ 
ಹನಕಿ ಮಂಜೂರತ ಆಗಲ್ಲಲಿ. ನಂತ್ರ ೨೦೧೯ ರಲ್ಲಿ ಪರಧನನ ಮಂತಿರ ಆವನಿಸಚ ಯೇಜರೆ್ ಬಂದನಗ ಆ 
ಯೇಜರೆ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮರ್ೆ ಸಿಗಲ್ಲಲಿ ಎಂದತ ಈ ಯೇಜರೆ್ಯಲ್ಲಿಯೂ ಅಜಿಾ ಹನಕಿದರತ. ನಗರ 
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ಸಭೆಯವರತ ೨೦೧೫-೧೬ರ ವನಜಪ್ೆೇಯಿ ನಗರ ವಸತಿ ಯೇಜರೆ್ ಮತ್ತು ೨೦೧೬-೧೭ ರಲ್ಲಿ 
ಅಂಬೇೆಡೆರ್ಚ ನವನಿಸಚ ಯೇಜರೆ್ಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅಜಿಾ ಹನಕಿದುರಿಂದ block  ಆಗಿದ ೆ ಎಂದತ 
ಹೆೇಳುತಿುದನುರ.ೆ ಅಲ್ಲಿ ಫಲನನತಭ್ವಿಗಳಿಗೆ ಮರ್ ೆಸಿಗಲ್ಲಲಿ. ಆ ಯೇಜರೆ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅವಯವಹನರ ಆಯಿತ್ೊೇ 
ಅಥವನ close  ಆಯಿತ್ೊೇ ಎಂದತ ನನಗ ೆ ಗೂೆತಿುಲಿ. ಅದತ ಪೂತಿಾ block  ಆಗಿದ.ೆ ಅಲ್ಲಿ 
ಸಿಗದ್ಧದನುಗ ೨೦೧೯ ರ ಯೇಜರೆ್ಯಲ್ಲಿ ಅಜಿಾ ಹನಕಿದರತ. ಹಿೇಗನಗಿ ನಗರ ಸಭೆಯವರತ ರನಜಿೇವಚ 
ಗನಂಧಿ ವಸತಿ ನಗಮಕ್ೆೆ ಈ ಬಗೆೆ ಪತ್ರ ಬರೆದ್ಧದನುರೆ. ೨೦೧೫-೧೬ ಮತ್ತು ೨೦೧೬-೧೭ ರ 
ಯೇಜರೆ್ಗಳಲ್ಲಿ block ಆಗಿರತವುದರಿಂದ ೨೦೧೯ ರ ಯೇಜರೆ್ಯಲ್ಲಿ ಅಜಿಾ ಹನಕಿದನುರ.ೆ ಹಳೆಯ 
ಯೇಜರೆ್ಗಳಲ್ಲಿ delete  ಮನಡಿದರೆ, at least  ೨೦೧೯ರ ಪರಧನನ ಮಂತಿರ ಆವನಿಸಚ 
ಯೇಜರೆ್ಯಲ್ಲಿ ಮರ್ೆಗಳು ಸಿಗತತ್ುದ ೆ ಎಂದತ ಪತ್ರ ಬರೆದರೂ ಉತ್ುರ ಕ್ೊಡತವುದ್ಧಲಿ. ಈ ಸಮಸೆಯ 
ಸೃಷ್ಟ್ಟಯನಗಿದೆ. ಇದರ ಬಗೆೆ ಏರ್ನದರೂ ಒಂದತ ಇತ್ಯಥಾ ಆಗಬೇೆಕಲಿವೆೇ? 

 ಶ್ರೇ ವಿ. ಸೂೆೇಮಣಣ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಹೆೇಳಿದಂತ್ ೆ೨೦೧೬-೧೭ 
ರಲ್ಲಿ ಫಲನನತಭ್ವಿಗಳ ಆಯೆೆಯತ ನಮಗೆ ಬರತವುದ್ಧಲಿ, ಈ ಆಯೆೆಯನತನ ಪತರಸಭ,ೆ ನಗರ ಸಭ,ೆ 
ಪಟಟಣ ಪಂಚನಯಿತಿ ಮತ್ತು ಮಹನನಗರ ಪ್ನಲ್ಲಕ್ಗೆಳಿಂದ ಮನಡಿ ನಮಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕ್ೊಡತತ್ನುರ.ೆ 

(ಮತಂದತ) 

(188) 09.03.2022 11.20 hv.ks 

ಶ್ರೇ ವಿ.ಸೂೆೇಮಣಣ(ಮತಂದತ…):- 

ಸರ್ನಮನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ,  ಅವರತ ಯನರನತನ ಆಯೆೆ ಮನಡಿ ಕಳುಹಿಸಿಕ್ೂೆಡತತ್ನುರೆ. ಆ 
ಫಲನನತಭ್ವಿಗೆ ಮನಹಿತಿಯನತನ ನೇಡಿ, ಹಣವನತನ ಬಡತಗಡೆ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆ. ಹಣ ಬಡತಗಡೆ 
ಮನಡತವಂತ್ಹ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ ರನಮನ ಲೆಕೆದಲ್ಲಿ ಸವಲು, ಕೃಷಣನ ಲೆಕೆದಲ್ಲಿ ಸವಲು ಹಣವನತನ ಬಡತಗಡೆ 
ಮನಡಲನಗಿತ್ತು. ರ್ನನತ ಅಧಿಕ್ನರವನತನ ವಹಿಸಿಕ್ೂೆಂಡ ಮೇಲ ೆಆ ಸಾಳಕ್ೆೆ ಭೆೇಟಿ ನೇಡಿದೆು. ಆಗ ಮನನಯ 
ಸದಸಯರತ ಇರಲ್ಲಲಿ. ಮನನಯ ಸಿ.ಸಿ.ಪ್ನಟಿೇಲ್ಚರವರತ ಇದುರತ. ಈ ವಿಚನರವನತನ ಗಂಭಿೇರವನಗಿ 
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ಪರಿಗಣಿಸಿ ಸಂಬಂಧಪಟಟ ಅಧಿಕ್ನರಿಯನತನ ಅಮನನತಿುನಲ್ಲಿಟತಟ, ಆತ್ನನತನ ಸಸುೆಂರ್ಚ ಮನಡತವಂತ್ಹ 
ಪರಕಿರಯೆ ಚನಲ್ಲುಯಲ್ಲಿದೆ. ಡನ|| ಬ.ಆರ್ಚ.ಅಂಬೇೆಡೆರ್ಚ ವಸತಿ ಯೇಜರೆ್, ಪರ ಧನನಮಂತಿರ ಆವನಸಚ 
ಯೇಜರೆ್ ಮತ್ತು ಬ.ಎಲ್ಚ.ಸಿ. ಯೇಜರೆ್ಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಡವರಿಗೆ ಮರ್ೆಗಳನತನ ಹಂಚಿಕ್ ೆ
ಮನಡತವಂತ್ಹ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ ಒಂದತ ಕತಟತಂಬಕ್ೆೆ ಯನವುದನದರೊಂದತ ಯೇಜರೆ್ಯಡಿಯಲ್ಲಿ 
ಒಂದತ ಮರ್ೆಯನತನ ಕ್ೊಡತವುದಕ್ೆೆ ಅವಕ್ನಶವಿದೆ. ಆದರೆ, ಒಂದೇೆ ಕತಟತಂಬಕ್ೆೆ ಸೇೆರಿದವರತ ಎರಡತ 
ಮೂರತ ಅಜಿಾಗಳನತನ ಹನಕಿಕ್ೊಂಡನಗ, ಇಂತ್ಹ ಸಮಸೆಯಗಳುಂಟನಗತತ್ುವೆ. ಈಗನಗಲೆೇ 
ಇದಕ್ೊೆಂದತ ಕಿರಯನ ಯೇಜರೆ್ಯನತನ ಸಹ ರೂಪಿಸಲನಗಿದ.ೆ ಸನಧನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಪಟಟ 
ಜಿಲನಿಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಹನಗೂ ನಗರಸಭೆಯ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳನತನ ಕರದೆತ ಅವರೊಂದ್ಧಗೆ ಚಚೆಾ ಮನಡಿ 
ಇದಕ್ೊೆಂದತ ಅಂಕಿತ್ವನತನ ಕ್ೊಡತವುದರ ಜೊತ್ೆಗೆ 2016-17ರೆ್ೇ ಸನಲ್ಲನಂದ 
ಸಾಗಿತ್ಗೊಂಡಿರತವಂತ್ಹ ಹತ್ತು ಹಲವನರತ ಯೇಜರೆ್ಗಳಿಗೆ ಮರತ ಚನಲರೆ್ಯನತನ ಕ್ೊಟತಟ ಬಹಳ 
ವಷಾಗಳಿಂದ ಮರ್ೆಗನಗಿ ಬಕಪಕ್ಷಿಗಳಂತ್ ೆಕ್ನಯತತಿುರತವ ಫಲನನತಭ್ವಿಗಳಿಗೆ ಅರ್ನಯಯವನಗಬನರದತ 
ಎನತನವ ನಟಿಟನಲ್ಲಿ ಕರಮವನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುಿತಿುದೆುೇವೆ.  

 ಸರ್ನಮನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ,ಚ “ಪರಧನನ ಮಂತಿರ ಆವನಸಚ ಯೇಜರೆ್”ಯಡಿ 229 ಲ್ಲಡೆರ್ಚ 
ಫಲನನತಭ್ವಿಗಳಿಗೆ ಮರ್ೆಗಳನತನ ನೇಡಲತ ಅನತಮೇದರ್ೆ ನೇಡಲನಗಿತ್ತು. ಆದರ,ೆ ಹಿಂದ ೆ ಇದಕ್ೆೆ 
ಅನತಮೇದರೆ್ಯನತನ ನೇಡತವಂತ್ಹ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ ಶೆರ್ಚ ಅನತನ ಹೊರತ್ತಪಡಿಸಿ ಅನತಮೇದರೆ್ 
ನೇಡಲನಗಿತ್ತು. ಈಗ ರ್ನವು 229 ಮರ್ೆಗಳ ಜೊತ್ೆಗೆ ಈಗನಗಲೆೇ ಹೆರ್ಚ.ಯತ.ಡಿ.ಸಿ.ಓ. ಸಂಸೆಾಯಿಂದ 
ನಮನಾಣಗೂೆಂಡಿರತವ 21 ಮರ್ೆಗಳೂ ಸೇೆರಿದಂತ್ ೆ ಒಟತಟ 250 ಮರ್ೆಗಳಿಗೆ ಪರತ್ೆಯೇಕವನಗಿ ವಕಚಾ 
ಶೆರ್ಚಗಳನತನ ನಮನಾಣ ಮನಡಲತ ಅನತಮೇದರ್ಯೆನತನ ನೇಡಿ ಪರತಿ ಕ್ನಯನಾಗನರಕ್ೆೆ 2.20 
ಲಕ್ಷದಂತೆ್ ಒಟತಟ 5.50 ಕ್ೂೆೇಟಿ ರೂಪ್ನಯಿಗಳ ಅನತದನನವನತನ ಬಡತಗಡೆ ಮನಡಲನಗಿದ.ೆ  

 ಸರ್ನಮನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಗದಗ-ಬೆಟಗೆೇರಿ ನಗರಸಭೆ ವನಯಪಿುಯಲ್ಲಿ ಪರಧನನಮಂತಿರ 
ಯೇಜರೆ್ಯ ಬ.ಎಲ್ಚ.ಸಿ. ಘಟಕದಡಿ ಅನತಮೇದರೆ್ಗೂೆಂಡಿರತವ 4,568 ಮರ್ೆಗಳ ಪ್ೆೈಕಿ 
ಕ್ೆಲವಂದತ ಡಬಲ್ಚ ಆಗಿವ ೆ ಎನತನವ ಮನತ್ತಗಳನತನ ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಹೆೇಳಿದನುರೆ. ಇದರ ಬಗೆೆ 
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ಮನನಯ ಸದಸಯರೊಂದ್ಧಗೆ ಚಚೆಾ ಮನಡಿ, ಒಂದತ ವನರದೂೆಳಗನಗಿ ಸೂಕು ತಿೇಮನಾನವನತನ ಸಕ್ನಾರ 
ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುಿತ್ುದೆಂದತ ಹೇೆಳುವುದಕ್ೆೆ ಬಯಸತತ್ುೆೇರೆ್.  

 ಶ್ರೇ ಎಸಚ.ವಿಿ.ಸಂಕನೂರ:- ಸರ್ನಮನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಗದಗ-ಬೆಟಗೆೇರಿ ನಗರಸಭೆ 
ವನಯಪಿುಯಲ್ಲಿ ಪರಧನನ ಮಂತಿರ ಆವನಸಚ ಯೇಜರೆ್ಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಗತಂಪತ ಯೇಜರೆ್(ಎ.ಹೆರ್ಚ.ಪಿ)ಯನತನ 
ಕ್ೊಟಿಟದನುರೆ. ಗದಗಚ ಜಿಲೆಿಗ ೆ ಇದೂೆಂದತ ದೊಡೆ ವಸತಿ ಯೇಜರೆ್ಯನಗಿದೆ. ಈ 
ಯೇಜರೆ್ಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಸತಮನರತ 4,722 ಗತಂಪತ ಮರ್ೆಗಳನತನ ನಮಾಸಲನಗತತಿುದೆ. ಈ ಪ್ೆೈಕಿ 
1,237 ಮರ್ೆಗಳು ಪೂಣಾಗೊಂಡಿವೆ. ಪೂಣಾಗೊಂಡಿರತವ ಮರ್ೆಗಳನತನ ಅಲ್ಲಿನ ಮನನಯ ಶನಸಕರತ 
ಹಂಚಿಕ್ ೆಮನಡಿದನುರ.ೆ  

 ಸರ್ನಮನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇದೊಂದತ contributory scheme ಆಗಿದ.ೆ ಈ 
ಯೇಜರೆ್ ಪ್ನರರಂಭ್ದ ವಚೆಚ 1,088 ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪ್ನಯಿಗಳನಗಿತ್ತು. ದ್ಧನ ಕಳೆದಂತೆ್ ಅದರ ವೆಚಚ 
1,243 ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪ್ನಯಿಗಳನಯಿತ್ತ. ಈ ಯೇಜರೆ್ಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಫಲನನತಭ್ವಿಯೂ ಹಣವನತನ 
ಕ್ೊಡಬೇೆಕ್ನಗತತ್ುದೆ. ಎಸಚ.ಸಿ./ಎಸಚ.ಟಿ., ಫಲನನತಭ್ವಿ 2 ಲಕ್ಷ 80 ಸನವಿರ ರೂಪ್ನಯಿಗಳನತನ 
ಕ್ೊಡಬೇೆಕ್ನಗಿದೆ. ಸನಮನನಯ ವಗಾಕ್ೆೆ ಸೇೆರಿದವರತ 4 ಲಕ್ಷ 30 ಸನವಿರ ರೂಪ್ನಯಿಗಳನತನ 
ಕ್ೊಡಬೇೆಕ್ನಗಿದೆ. ಶನಸಕರತ ಹಂಚಿಕ್ ೆಮನಡಿರತವ ಮರ್ಗೆಳ ಫಲನನತಭ್ವಿಗಳು ಯನರತ ತ್ಮಮ ಪ್ನಲ್ಲನ 
ಹಣವನತನ ಕ್ೊಡತವುದಕ್ೆೆ ಮತಂದ ೆ ಬರತತಿುಲಿ. ಬನಯಂಕಿನಂದ ಸನಲವನತನ ಕ್ೊಡಿಸತತ್ೆುೇವೆಂದರೂ ಸಹ 
ಅವರತಗಳು ಮತಂದೆ ಬರತತಿುಲಿ. ಇದೂೆಂದತ ದೂೆಡೆ ಸಮಸೆಯಯನಗಿದೆ. ಸಕ್ನಾರ ಫಲನನತಭ್ವಿಗಳಿಗೆ 
ಮರ್ೆಗಳನತನ ಹಂಚಿಕ್ೆ ಮನಡಿದ.ೆ ಆದರೆ, ಫಲನನತಭ್ವಿಗಳು ತ್ಮಮ ಪ್ನಲ್ಲನ ಹಣವನತನ ಕ್ೊಡದೇೆ 
ಹೊೇದರ,ೆ ಮತಂದ್ಧನ ಪರಿಸಿಾತಿ ಏನತ? ಈಗನಗಲೆೇ 1,237 ಮರ್ೆಗಳನತನ ಹಂಚಿಕ್ೆ ಮನಡಲನಗಿದೆ. 
ಕಟಿಟರತವ ಮರ್ೆಗಳನತನ ಹಂಚಿಕ್ ೆ ಮನಡದ್ಧದುರೆ ಆ ಕಟಟಡಗಳು ಹನಳನಗಿ ಹೊೇಗತತ್ುವೆ. ಈ 
ಸಮಸೆಯಯನತನ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಯನವ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಬಗಹೆರಿಸತತ್ನುರೆನತನವುದತ ನನನ ಪರಶೆನಯನಗಿದೆ. 
ಈಗನಗಲೆೇ ಮರ್ ೆ ಹಂಚಿಕ್ೆ ಮನಡಿರತವ ಫಲನನತಭ್ವಿಗಳು ತ್ಮಮ ಪ್ನಲ್ಲನ ಹಣವನತನ ಕಟತಟವುದಕ್ೆೆ 
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ಮತಂದ ೆ ಬರಲ್ಲಲಿವೆಂದರೆ ಬೆೇರಯೆವರಿಗ ೆ ಆ ಮರ್ೆಗಳನತನ ಸಕ್ನಾರ ಹಂಚಿಕ್ ೆ ಮನಡಬೇೆಕ್ೆನತನವುದತ 
ನನನ ಸಲಹೆಯನಗಿದೆ.  

 ಶ್ರೇ ವಿ.ಸೊೇಮಣಣ:- ಸರ್ನಮನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 2016-17ರೆ್ೇ ಸನಲ್ಲನಲ್ಲಿ ನಮಮ ರನಷರದ 
ಪರಧನನ ಮಂತಿರಗಳನದ ಮನನಯ ನರೇೆಂದರ ಮೇದ್ಧಯವರತ ನಗರ ಪರದೆೇಶಗಳಿಗೆ ಹಂಚಿಕ್ ೆಮನಡಲತ 1 
ಲಕ್ಷ 80 ಸನವಿರ ಮರೆ್ಗಳನತನ ನೇಡಿದನುರೆ. ಫಲನನತಭ್ವಿಗಳು ತ್ಮಮ ಪ್ನಲ್ಲನ ಹಣವನತನ 
ತ್ತಂಬಬೇೆಕ್ನಗಿದ.ೆ ಗದಗಚನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಒಳೆಿಯ ಮರ್ೆಗಳನತನ ನಮನಾಣ ಮನಡಲನಗಿದ.ೆ ಮರ್ೆಗಳಿಗನಗಿ 
ಫಲನನತಭ್ವಿಗಳಿಂದ ಸತಮನರತ 433 ಅಜಿಾಗಳು ಬಂದ್ಧದುವು. ಇವುಗಳ ಪ್ೈೆಕಿ 170 ಮರ್ೆಗಳನತನ 
ಹಂಚಿಕ್ ೆ ಮನಡಲನಗಿದೆ. ಆ ಫಲನನತಭ್ವಿಗಳು ಬನಯಂಕಿನಂದ ಸನಲ ಪಡದೆತ ಕಂತ್ತಗಳನತನ 
ಕಟತಟವುದಕ್ೆೆ ಮತಂದ ೆಬಂದ್ಧದನುರ.ೆ ಈ ಬಗೆೆ ಮನನಯ ಹೆರ್ಚ.ಕ್.ೆಪ್ನಟಿೇಲ್ಚರವರ ಜೊತ್ೆಗೆ ಮತ್ತು ಮನನಯ 
ಸಿ.ಸಿ.ಪ್ನಟಿೇಲ್ಚರವರ ಜೊತ್ೆಗೂ ಮನತ್ರ್ನಡಿದುೆೇರೆ್. ಸಕ್ನಾರ ತ್ನನ ಪ್ನಲ್ಲನ ಹಣವನತನ 
ಉಳಿಸಿಕ್ೂೆಂಡಿಲಿ. ಇಲ್ಲಿಯವರಗೆೆ ಸತಮನರತ 90 ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪ್ನಯಿಗಳನತನ ನಮಮ ಸಕ್ನಾರದ 
ವತಿಯಿಂದ ಬಡತಗಡೆ ಮನಡಲನಗಿದ.ೆ ಫಲನನತಭ್ವಿಗಳ ಪ್ನಲ್ಲನ ಹಣವನತನ ಅವರೆೇ 
ಕ್ೊಡಬೇೆಕ್ನಗತತ್ುದೆ. ಸನಮನನಯ ವಗಾದವರತ 4 ಲಕ್ಷ ರೂಪ್ನಯಿಗಳನತನ ತ್ತಂಬಬೆೇಕ್ನಗಿದೆ. 
ಎಸಚ.ಸಿ./ಎಸಚ.ಟಿ.ಯವರತ 3 ಲಕ್ಷ ರೂಪ್ನಯಿಗಳನತನ ತ್ತಂಬಬೆೇಕ್ನಗಿದೆ. SCP (Special 
Component Plan)- TSP (Tribal Sub Plan) ಯಿಂದಲೂ ರ್ನವು ಹಣವನತನ ಹೊಂದ್ಧಕ್ ೆ
ಮನಡಿದೆುೇವ.ೆ ಮೂಲಸೌಕಯಾಗಳನತನ ಒದಗಿಸತವುದಕ್ೆೆ ಬೆೇಕ್ನದಂತ್ಹ ಹಣವನತನ ರ್ನವೇೆ 
ಕ್ೊಡತತ್ುೆೇವೆಂದತ ಹೆೇಳುವ ಮೂಲಕ ಈ ರನಜಯದ ಮನನಯ ಮತಖಯಮಂತಿರಗಳು ತ್ಮಮ 
ದೊಡೆತ್ನವನತನ ಪರದಶ್ಾಸಿದನುರೆ. ಗದಗ-ಬೆಟಗೆೇರಿಯಲ್ಲಿ ಮನತ್ರವಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜಯದ 224 
ವಿಧನನಸಭನ ಕ್ಷೆೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರಿೇತಿಯ ಮರೆ್ಗಳ ನಮನಾಣ ಕ್ನಯಾವನತನ ರ್ನವು 
ಕ್ೆೈಗೆತಿುಗೂೆಂಡಿದುೆೇವೆ. ಸಕ್ನಾರದ ಪ್ನಲ್ಲನ ಹಣವನತನ ರ್ನವು ಕ್ೊಡತತ್ೆುೇವೆ. ಆದರ,ೆ ಫಲನನತಭ್ವಿಗಳ 
ಪ್ನಲ್ಲನ ಹಣವನತನ ಸಂಗರಹ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಮನನಯ ಸದಸಯರ ಸಹಕ್ನರವನತನ ಬಯಸತತಿುದೆುೇರ್ೆ.  
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 ಶ್ರೇ ಎಸಚ.ವಿಿ.ಸಂಕನೂರ:- ಸರ್ನಮನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಫಲನನತಭ್ವಿಗಳು ತ್ಮಮ ಪ್ನಲ್ಲನ 
ಹಣವನತನ ಸಂದನಯ ಮನಡದ್ಧದುರ ೆ ಆ ಮರ್ೆಗಳನತನ ಬೆೇರಯೆವರಿಗ ೆ ಹಂಚಿಕ್ ೆ ಮನಡಬೇೆಕ್ೆನತನವ 
ವಿನಂತಿಯನತನ ಮನಡತತಿುದೆುೇರ್ೆ.  

 ಶ್ರೇ ವಿ.ಸೂೆೇಮಣಣ;- ಸರ್ನಮನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಒಂದತ ವೆೇಳೆ ಹಂಚಿಕ್ಯೆನದ ಮರ್ೆಗಳ 
ಫಲನನತಭ್ವಿಗಳು ಹಣವನತನ ಕಟಟದ್ಧದುರೆ ಆ ಮರ್ೆಗಳನತನ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ವನಪಸತಸ ಕಳುಹಿಸಿ ಯನರತ 
ಹಣವನತನ ಸಂದನಯ ಮನಡತತ್ನುರ,ೆ ಅಂತ್ಹ ಫಲನನತಭ್ವಿಗಳಿಗೆ ಮರ್ೆಗಳನತನ ಹಂಚಿಕ್ ೆ
ಮನಡಲನಗತತ್ುದೆ.  
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ಚತಕ್ೆೆ ಗತರತತಿನ ಪರಶೆನ ಸಂಖೆಯ: 1335 
(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದೆ)   

 
 ಶ್ರೇ ಸಲ್ಲೇಂ ಅಹಮದ್:- ಸರ್ನಮನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರವನತನ 
ಒದಗಿಸಿದನುರ.ೆ ಕಳೆದ 10ವಷಾಗಳಿಂದ ನಬನರ್ಚಾ ಯೇಜರೆ್ಯಡಿ ಪೂಣಾಗೊಳಿದೆ ಉಳಿದ್ಧರತವ 
ಕ್ನಮಗನರಿಗಳು ಎಷತಟ ಎನತನವ ಪರಶೆನಗ ೆಉತ್ುರವನತನ ನೇಡಿದನುರ.ೆ 2016-17ರಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರತ ಜಿಲೆಿಯ 
ನಂಜನಗೂಡತ ತ್ನಲೂಿಕಿನ ಕ್ನಮಗನರಿಗ ೆ ಸಂಬಂಧಪಟಟಂತೆ್ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ನೇಡಿರತವ 
ಅನತಬಂಧದಲ್ಲಿ,ಚ “Bridge properly completed, Land to be acquired for 
Approach Road.  Will be completed by June-2022.” ಎಂದತ ಕ್ೊಟಿಟದನುರ.ೆ ಅದೇೆ 
ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ರನಮನಗರ ಜಿಲೆಿಗ ೆ ಸಂಬಂಧಪಟಟ ಕ್ನಮಗನರಿಯೂ ಸಹ 2016-17ರಲ್ಲಿ 
ಪ್ನರರಂಭ್ಗೊಂಡಿದ.ೆ ಆದರ,ೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಕ್ನಮಗನರಿಯನತನ ಪೂಣಾಗೊಳಿಸಿಲಿ. 2022ರೆ್ೇ 
ಸನಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಪೂಣಾಗೂೆಳಿಸತವುದನಗಿ ಹೆೇಳುತಿುದನುರೆ.  ಇಷತಟ ವಿಳಂಬವನಗತವುದಕ್ೆೆ ಕ್ನರಣವೆೇನತ, 
ಕ್ನಮಗನರಿ ಪ್ನರರಂಭ್ಗೂೆಂಡತ 6 ವಷಾಗಳನಗಿದುರೂ ಸಹ ಇಲ್ಲಿಯವರಗೆ ೆ ಏತ್ಕ್ೂೆೆೇಸೆರ ಈ 
ಕ್ನಮಗನರಿಯನತನ ಪೂಣಾಗೊಳಿಸಿಲಿ ಸಕ್ನಾರ ಮತ್ತು ಇಲನಖ ೆಏನತ ಮನಡತತಿುದ ೆಎನತನವುದತ ನನನ 
ಪರಶೆನಯನಗಿದೆ.  
 
 ಶ್ರೇ ವಿ.ಸೂೆೇಮಣಣ(ವಸತಿ ಸಚಿವರತ)(ಲೊೇಕ್ೊೇಪಯೇಗಿ ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ):- ಸರ್ನಮನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ,  ನಬನರ್ಚಾ ಯೇಜರೆ್ಯಡಿ ಕ್ೆೈಗೊಂಡಿರತವ ರಸೆು ಮತ್ತು ಸೇೆತ್ತವೆಗಳ 
ಕ್ನಮಗನರಿಗಳನತನ ಪೂಣಾಗೊಳಿಸತವುದಕ್ೆೆ ಏತ್ಕ್ೂೆೆೇಸೆರ ಇಷತಟ ತ್ಡವನಗಿದ ೆ ಎನತನವುದತ ಮನನಯ 
ಸದಸಯರ ಪರಶೆನಯನಗಿದೆ. 2019-20, 2020-21ರೆ್ೇ ಸನಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಸೇೆತ್ತವೆಗಳನತನ ಸೇೆರಿಸಿರಲ್ಲಲಿ. 
2020-21ರಲ್ಲಿ ಸೇೆತ್ತವೆಗಳನತನ ಸೇೆರಿಸಿ ಈ ಕ್ನಮಗನರಿಗಳನತನ ಪೂಣಾಗೂೆಳಿಸತವಂತ್ಹ ಪರಯತ್ನ 
ಮನಡಲನಗಿದ.ೆ ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಕ್ೆಲವು ಸೇೆತ್ತವೆಗಳ ಕ್ನಮಗನರಿ ಸಾಗಿತ್ಗೊಂಡಿದೆ ಎನತನವ 
ಮನತ್ನತನ ಹೆೇಳಿದನುರೆ. ಸತಮನರತ 07 ಕ್ನಮಗನರಿಗಳು ಸಾಳಿೇಯ ಸಮಸಯೆಗಳಿಂದ, ಅರಣಯ 
ಇಲನಖಯೆ ಅನತಮೇದರೆ್ ದೊರೆಯದೆೇ ಇರತವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ಕ್ೆಲವು ಕಡಗೆಳಲ್ಲಿ ರವೆಿನೂಯ ಜನಗದ 
ಬಗೆೆ ತ್ೊಂದರಯೆತಂಟನಗಿದು ಹಿರೆ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಆ 07 ಕ್ನಮಗನರಿಗಳನತನ 2022ರ ಅಂತ್ಯದೊಳಗೆ 
ಪೂಣಾಗೂೆಳಿಸಬೇೆಕ್ೆಂದತ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳಿಗ ೆ ಸೂಚರೆ್ ನೇಡಲನಗಿದ.ೆ 2019-20ರೆ್ೇ ಸನಲ್ಲನಲ್ಲಿ 
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ಅತಿವೃಷ್ಟ್ಿಯಿಂದ ಕ್ೆಲವು ಕಡಗೆಳಲ್ಲಿ ಪ್ೌರಢಶನಲಗೆಳು ಮತ್ತು ಪ್ನರಥಮಕ ಶನಲಗೆಳು ಬದತು ಹೊೇದ 
ಕ್ನರಣದ್ಧಂದನಗಿ ಕ್ನಮಗನರಿಗಳು ಸವಲು ಮಟಿಟಗೆ ವಿಳಂಬವನಗಿದೆ.  ಯನವಯನವ ಕ್ನಮಗನರಿಗಳನತನ 
ಕ್ೆೈಗೆತಿುಕ್ೂೆಳಿಲನಗಿತ್ತು, ಅವುಗಳನತನ ಆದಯತ್ಯೆ ಮೇರಗೆ ೆ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳಿಲನಗತವುದತ. 2021-22ರೆ್ೇ 
ಸನಲ್ಲನಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆವಿಗೂ ಇಲನಖ ೆ 150 ಕ್ೂೆೇಟಿ ರೂಪ್ನಯಿಗಳ ಅನತದನನವನತನ ನೇಡಿದೆ. 
ಯನವ ಕ್ನಮಗನರಿಗಳನತನ ರ್ನವು ಪ್ನರರಂಭ್ ಮನಡಿದೆುೇವೆ. ಅವುಗಳನತನ ಮತಗಿಸತವಂತ್ಹ ಕ್ೆಲಸವನತನ 
ಮನಡತತ್ೆುೇವ.ೆ  
 
 ಶ್ರೇ ಸಲ್ಲೇಂ ಅಹಮದ್ ಚ:- ಸರ್ನಮನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೆೇ, ರ್ನನತ ನನನ ಮದಲರೆ್ಯ ಪರಶೆನಗೆ 
ಹನರಿಕ್ೆಯ ಉತ್ುರವನತನ ನೇಡಿದನುರ.ೆ ಸಕ್ನಾರದ್ಧಂದ ತ್ಪತು ಆಗಿದೆಯೇ ಇಲಿವೇ ಎನತನವುದನತನ 
ಅವರತ ಹೆೇಳಬೆೇಕ್ನಗತತ್ುದ.ೆ  In the reply it is stated that, ‘…Land to be 
acquired for Approach Road and will be completed by June-2022.’  
ಸರ್ನಮನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅಪ್ೊರೇರ್ಚ ರೂೆೇರ್ಚ ನಮನಾಣ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ 6 ವಷಾಗಳ 
ಕ್ನಲನವಕ್ನಶ ಬೆೇಕ್ನಗಿದೆಯೆೇ ಎನತನವುದತ ನನನ ಪರಶೆನಯನಗಿದೆ. ತ್ಪತು ಆಗಿರತವುದನತನ ಅವರತ 
ಒಪಿುಕ್ೊಂಡತ ಮತಂದೆ ತ್ಪ್ನುಗದೆೇ ಇರತವಂತ್ೆ ರೆ್ೂೇಡಿಕ್ೂೆಳುಿತ್ುೆೇವೆ ಎನತನವ ಮನತ್ನತನ ಅವರತ 
ಹೆೇಳಬೆೇಕ್ನಗತತ್ುದೆ. ಅದನತನ ಬಟತಟ ರ್ನವು ಮನಡಿರತವುದೆೇ ಸರಿ ಎಂದತ ಹೆೇಳಬನರದತ.  
 
 ಶ್ರೇ ವಿ.ಸೂೆೇಮಣಣ:- ಸರ್ನಮನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸಲ್ಲೇಂ ಅಹಮದ್ಚರವರತ ನನನ 
ಸನೆೇಹಿತ್ರನಗಿದನುರ.ೆ ತ್ಪ್ನುಗಿದ ೆ ಎನತನವ ಮನತ್ನತನ ಅವರೂ ಹೆೇಳಿದನುರೆ. ಅದನತನ endorse 
ಮನಡತವಂತ್ಹ ಕ್ೆಲಸವನತನ ರ್ನನತ ಮನಡತತಿುದೆುೇರ್.ೆ ಆಗಿರತವ ತ್ಪುನತನ ರ್ನವಲೆಿರೂ ಸೇೆರಿ 
ಸರಿಪಡಿಸೊೇಣ ಎಂದತ ಹೇೆಳುವುದಕ್ೆೆ ಬಯಸತತ್ೆುೇರೆ್. 
 
                      (ಮತಂದತವರಿದ್ಧದ)ೆ   
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(189)  9.3.2022  11.30  ಪಿಕ್ೆ:ಕ್ೆಎಸಚ 

ಪರಶೆನ ಸಂಖೆಯ: 1411 

(ಉತ್ುರ ಪರತಿ ಲಗತಿು ಸಲನಗಿದೆ) 

 ಶ್ರೇ ಸತನಲ್ ಚ ವಲನಯಪತರ್ ಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಗಳ , ಉತ್ುರ ಕರ್ನಾಟಕ ಭನಗಕ್ೆೆ 
ಸಾಂಬಾಂಧಪಟಿಾಂತ  ಅಥಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದತ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಕನನಡ ಜಿಲೆಿ ಪತತ್ೂುರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದತ 
ಪಶತವೆೈದಯಕಿೇಯ ಕ್ನಲೇೆಜತಗಳನತನ ಮಂಜೂರತ ಮನಡಿದೆುೇವೆ ಎಂದತ ಉತ್ುರ ಕ್ೊಟಿಟದನುರೆ; ಇದತ 
ಸನವಗತ್ನಹಾವನದತದತ.  ಆದರೆ, ಇಲನಖನವನರತ ಪಶತ ವೆೈದಯರ ಕ್ೂೆರತ್ೆ ಇದೆ.  ೪೦೦ 
ಪಶತವೆೈದನಯಧಿಕ್ನರಿ ಹತದೆುಗಳನತನ ತ್ತಂಬಲತ ಆರ್ಥಾಕ ಇಲನಖಯೆವರತ ಅನತಮತಿ ಕ್ೊಟಿಟದನುರೆ ಎಂದತ 
ಉತ್ುರದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದನುರೆ.  ಡಪೊಯಟೆೇಷನ್ಚ ಹೊೇಗಿರತವ ೩ ಸಿಬಬಂದ್ಧಗಳನತನ ಕರಸೆಿಕ್ೂೆಳಿಬೆೇಕಿದೆ ಎಂದತ 
ಹೆೇಳಿದನುರೆ.  ಅವರನತನ ಹಿಂದಕ್ೆೆ ಕರಸೆಿಕ್ೂೆಳುಿವುದಕ್ೆೆ ಏಕ್ೆ ವಿಳಂಬವನಗತತಿುದ ೆ ಎಂಬ ಬಗೆೆ ಸುಷಟ ರೆ್ 
ಕ್ೊಡಬೇೆಕತ. 

 ಶ್ರೇ ಪರಭ್ತ ಬ.ಚವನಿಣ ಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪ ತ್ತಗಳ , ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಮನಜಿ 
ಮಂತಿರಗಳನಗಿದುರತ ಮತ್ತು ಈಗ ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುನ ಸದಸಯರನಗಿದನುರ.ೆ  ಅವರತ ಕ್ೆೇಳಿರತವ ಪರಶೆನಗೆ 
ರ್ನನತ ಸೂಕು ಉತ್ುರ ಒದಗಿಸಿ ಕ್ೊಟಿಟದೆುೇರ್ೆ.  ಈ ಹಿಂದ ೆ ಮನತ್ೃ ಇಲನಖಯೆಿಂದ ಬೆೇರ ೆ ಕಡೆ 
ಡಪೊಯಟೆೇಷನ್ಚಗೆ ಹೂೆೇಗಿದುವರ ಸಂಖೆಯ ಜನಸಿು ಇತ್ತು.  ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಗಳ , ಇದತ ತ್ಮಗೂ ಕೂಡ 
ಗೊತಿುದೆ.  ತ್ನವೂ ಕೂಡ ಇದನತನ ಪದೇೆ ಪದೇೆ ಹೆೇಳಿದ್ಧುೇರಿ.  ಈಗೇೆನತ ೩ ಜನ ಸಿಬಬಂದ್ಧಗಳು 
ವನಪಸತಸ ಬರತವುದ್ಧದಯೆೇ ಆ ನಟಿಟನಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ರೆ್ೂೇಟಿಸಚ ಕ್ೊಟಿಟದೆುೇರ್ೆ.  ಅವರತ ಬರದೆೇ ಇದುರ ೆ
ಸಸುೆಂರ್ಚ ಮನಡತತ್ೆುೇರ್ೆ.  ಅವರನತನ ಯನವುದೆೇ ಕ್ನರಣಕೂೆ ಬಡತವುದ್ಧಲಿ.   

 ಶ್ರೇ ಸತನಲ್ ಚ ವಲನಯಪತರ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಗಳ , ಡಪೊಯಟೆೇಷನ್ಚ ಮೇಲ ೆ ಬೆೇರ ೆ ಕಡೆ 
ಕ್ೆಲಸಕ್ೆೆ ಹೊೇಗಿರತವವರನತನ ಕರಸೆಿಕ್ೂೆಳುಿತ್ೆುೇವೆ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿರತವುದತ ಸನವಗತ್ನಹಾ.  ಆದರೆ 
ಪಶತಸಂಗೊೇಪರ್ ೆ ಇಲನಖಯೆಲ್ಲಿ ಇನತನ ಕ್ೆಲವು ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಅಲೆಿೇ ಇದತು ಇನ್ಚಚನಜಚಾ ಆಗಿ 
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ತ್ನಲೂಿಕತ ಪಂಚನಯಿತಿಯಲ್ಲಿ Executive Officer ಆಗಿ ಕ್ಲೆಸವನತನ ಮನಡತತಿುದನುರ.ೆ  ಇದರ 
ಬಗೆೆ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಗಮನಹರಿಸಬೆೇಕತ.  ರ್ನನತ ಬೆೇಕ್ನದರೆ ಅವರ ಪಟಿಟ ಕ್ೊಡತತ್ೆುೇರ್ೆ.  
ಸತಮನರತ ೧೧-೧೨ ಕಡೆ ಪಶತ ವೆೈದನಯಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಕ್ೆಲಸ ಮನಡತತಿುದನುರೆ.  ಹಿೇಗಿದುರ ೆ ಇವರ 
ಸಚಿವನಲಯ ಹೆೇಗ ೆಕ್ೆಲಸ ಮನಡತತಿುದೆ?  ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಈ ನಟಿಟನಲ್ಲಿ ಏನತ ಕರಮ ಕ್ೆೈಗೊಳುಿತ್ನುರೆ 
ಎಂಬತದನತನ ತಿಳಿಸಬೆೇಕತ 

ಸಭನಪ ತ್ತಯವರತ:- ಮನನಯ ಸಚಿವರೆೇ, ರ್ನನೂ ಕೂಡ, ಬೆೇರ ೆ ಕಡ ೆ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡತತಿುರತವ 
ಇಓ ಗಳನತನ ವನಪಸತಸ ಕರಸೆಿಕ್ೂೆಳಿಿ ಎಂದತ ಹೇೆಳಿದುೆ. 

 ಶ್ರೇ ಪರಭ್ತ ಬ.ಚವನಿಣ ಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಗಳ , ಪಶತಸಂಗೊೇಪರ್ನ ಇಲನಖಯೆ ಪೂರಕ 
ಚಟತವಟಿಕ್ೆಗಳ ಮೇಲ ೆ ಕತ್ ಾವಯ ನವಾಹಿಸತತಿುರತವ ನಗಮ/ಮಂಡಳಿ/ವಿಶವವಿದ್ನಯಲಯಗಳನತನ 
ಹೊರತ್ತಪಡಿಸಿ, ಉಳಿದ ನಗಮ-ಮಂಡಳಿಗಳಿಂದ ಪಶತವೆೈದಯರತಗಳನತನ ವನಪಸತಸ ಕರಸೆಿಕ್ೂೆಳಿಲನಗಿದೆ.   
೩ ಜನರನತನ ವನಪಸತಸ ಕರಸೆಿಕ್ೂೆಳುಿವುದತ ಮನತ್ರ ಬನಕಿ ಇದೆ.  ಅವರಿಗೆ ರೆ್ೂೇಟಿಸಚ ಕ್ೂೆಟಿದೆುೇವೆ, 
ಸಮಯ ಕ್ೊಟಿಟದೆುೇವ.ೆ  ಅವರತ ಬರದೆೇ ಇದುರೆ ಅವರನತನ ಸಸುೆಂರ್ಚ ಮನಡತತ್ೆುೇರ್ೆ. 

 ಶ್ರೇ ಸತನಲ್ ಚ ವಲನಯಪತರ್ ಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಗಳ , ಮನನಯ ಸಚಿವರತ, ಯನರತ ೩ ಜನ 
ಡಪೊಯಟೆೇಷನ್ಚ ಮೇಲೆ ಹೂೆೇಗಿದನುರೂೆೇ ಅವರನತನ ಕರಸೆಿಕ್ೂೆಳಿಲತ ರೆ್ೂೇಟಿಸಚ ಕ್ೊಟಿಟರತವುದರ ಬಗೆೆ 
ಮನತ್ರ ಹೇೆಳುತಿುದನುರ.ೆ ಆದರ,ೆ ಇಲನಖಯೆ ೧೩-೧೪ ಜನ ಪಶತವೆೈದನಯಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಇನ್ಚಚನಜಚಾ ಆಗಿ, 
ಒಳಹನದ್ಧಯಿಂದ ಹೂೆೇಗಿ ಇಓ ಆಗಿ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡತತಿುದನುರ.ೆ  ಸಂಬಳವನತನ ಪಶತಸಂಗೊೇಪರ್ನ 
ಇಲನಖಯೆಿಂದ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುಿತ್ನುರೆ; ಆದರೆ, ಆರ್ಚಡಿಪಿಆರ್ಚನಲ್ಲಿ ಕ್ಲೆಸ ಮನಡತತ್ನುರ.ೆ  ಮನನಯ 
ಸಭನಪತ್ತಗಳ , ತ್ನವೂ ಕೂಡ ಒಂದತ ಫನರ್ಚಾ ಮನಡಿದತು, ಅರೆ್ೇಕ ತ್ಳಿಗಳ ದನಗಳನತನ ಸನಕಿದ್ಧುೇರಿ. 
ದನಗಳ ಸಮಸೆಯ ಏನತ, ಜನನತವನರತಗಳ ಸಮಸೆಯಗಳೆೇನತ ಎನತನವುದತ ತ್ಮಗೂ ಗೂೆತಿುರತತ್ುದೆ.  
ಜನನತವನರತಗಳ ಸಮಸಯೆಗಳ ನವನರಣೆಗೆ ಪಶತವೆೈದಯರನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಂಡತ, ಅವರತ 
ಆರ್ಚಡಿಪಿಆರ್ಚನಲ್ಲಿ ಇಓ ಆಗಿ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡತತಿುದನುರ.ೆ  ಇದನತನ ಸಿಇಓ ಆಡಾರ್ಚ ಮನಡತತ್ನುರ.ೆ  ಇದತ 
ಸಕ್ನಾರದ ಗಮನದಲ್ಲಿದಯೆೇ ಇಲಿವೇ ಗೊತಿುಲಿ.  
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 ಸಭನಪ ತ್ತಯವರತ:- ಮನನಯ ಸದಸಯರತ, ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಕ್ೆಲಸವನತನ  ಇಲ್ಲಿ ಎಂದತ ತ್ೊೇರಿಸಿ, 
ಬೆೇರ ೆಕಡ ೆಹೊೇಗಿ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡತತಿುದನುರ ೆಎಂದತ ಹೆೇಳುತಿುದನುರೆ.   

 ಶ್ರೇ ಪರಭ್ತ ಬ.ಚವನಿಣ ಚ:_ ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಗಳ ,   ಎಲಿವೂ ನಮಮ ಗಮನದಲ್ಲಿದೆ.  ೨-೩ 
ದ್ಧನಗಳ ಹಿಂದ ೆಎಲಿರನೂನ ವಿತ್ಚಡನರ ಮನಡಲನಗಿದೆ.  ಈ ಕತರಿತ್ ಸಂಪೂಣಾ ಮನಹಿತಿ ನಮಮ ಬಳಿ 
ಇದೆ. 

 ಶ್ರೇ ಸತನಲ್ ಚ ವಲನಯಪತರ್ ಚ:- ತ್ಮಮ ಇಲನಖಯೆಿಂದ ಇನ್ಚಚನಜಚಾ ಆಗಿ ಬೆೇರ ೆ ಕಡ ೆ ಹೊೇಗಿ 
ಕ್ೆಲಸ ಮನಡತತಿುದನುರೆ.  ಅವರ ಬಗೆೆ ಏನತ ಮನಡಿದ್ಧುೇರಿ? 

 ಶ್ರೇ ಪರಭ್ತ ಬ. ಚವನಿಣ ಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಗಳ , ನಮಮ ಇಲನಖಯೆಲೆಿೇ ಇದುರೂ, 
ಇನ್ಚಚನಜಚಾ ಆಗಿ ಬೆೇರ ೆ ಕಡ ೆ ಕ್ೆಲಸ ಮನಢತತಿುದನುರ.ೆ  ಅವರತ ನಮಮ ಇಲನಖಯೆಿಂದಲೆೇ 
ಸಂಬಳವನತನ ಪಡಯೆತತಿುದನುರ ೆ ಎನತನವ ಮನತ್ನತನ ಹೆೇಳಿದರತ.  ಈಗ ಅವರಲೆಿರನೂನ ವನಪಸತಸ 
ಕರಸೆಿಕ್ೂೆಳಿಲನಗಿದ;ೆ ವಿತ್ಚಡನರ ಮನಡಲನಗಿದ.ೆ  ಈ ಕತರಿತ್ತ ಸಿಇಓ ಅವರಿಗ ೆ ಪತ್ರ ಬರೆದ್ಧದೆುೇರ್,ೆ 
ದೂರವನಣಿ ಕೂಡ ಮನಡಿ ಹೆೇಳಿದೆುೇರ್.ೆ  ಯನವುದೆೇ ಕ್ನರಣಕೂೆ ಇವರನತನ ಬೆೇರ ೆಕಡ ೆಹೊೇಗಿ ಕ್ೆಲಸ 
ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಬಡತವುದ್ಧಲಿ.  ಗೊೇಮನತ್ ೆ ನಮಮ ಮನತ್;ೆ ಗೊೇ ಸೇೆವೆ ಮನಡತವುದತ ನಮಮ 
ಧಮಾವನಗಿದೆ.   

 ಶ್ರೇ ಸತನಲ್ ಚ ವಲನಯಪತರ್ ಚ:- ಗೊೇಮನತ್ೆ ಕ್ೆೇವಲ ನಮಮ ಮನತ್ೆ ಅಷಟೆೇ ಅಲಿ,  ಇಡಿೇ ಜಗತಿುನ 
ಮನತ್ ೆ ಆಗಿದ.ೆ  ಆದರೆ ಆ ಗೊೇಮನತ್ೆಯ ರಕ್ಷಣೆ ಮನಡಬೇೆಕಿದ.ೆ  ಆ ಗೂೆೇಮನತ್ೆಗೆ ಜವರ ಬಂದರ ೆ
ಅದರ ರಕ್ಷಣ ೆ ಮನಡಲತ ವೆೈದಯರತ ಬೇೆಕಲಿವೆೇ?  ಆದರೆ ಕ್ೆಲವು ಸಿಬಬಂದ್ಧ ನಮಮ ಇಲನಖಯೆಿಂದ 
ಆರ್ಚಡಿಪಿಆರ್ಚ ಇಲನಖಗೆೆ ಹೊೇಗಿ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡತತಿುದನುರ;ೆ ಈ ನಟಿಟನಲ್ಲಿ ನಮಮ ಸಕ್ನಾರ ಏನತ 
ಮನಡತತಿುದ ೆಎನತನವುದನತನ ತಿಳಿಸಬೆೇಕತ. 

 ಸಭನಪ ತ್ತಯವರತ:- ಮನನಯ ವಲನಯಪತರ್ಚರವರೆೇ, ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರ ಕ್ೊಟಿಟದನುರೆ.  ದಯವಿಟತಟ 
ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂೆಳಿಿ. 
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 ಶ್ರೇ ಪರಭ್ತ ಬ. ಚವನಿಣ ಚ:- ನಮಮ ಸಕ್ನಾರ ಬಂದಮೇಲ ೆಏನತ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡಿದ ೆಎನತನವುದತ 
ರನಜಯದ ಜನಕ್ೆೆ ಗೊತಿುದೆ. 

 

ಪರಶೆನ ಸಂಖೆಯ: 1413 

ಸಭನಪ ತ್ತಯವರತ:- ಮನನಯ ರಘುರ್ನಥಚರನವಚ ಮಲನೆಪೂರಯೆವರೇೆ ನಮಮ ಈ ಪರಶೆನ 
ವಗನಾವಣೆಯನಗಿದೆ.  ಶತಕರವನರ ಈ ನಮಮ ಪರಶೆನಗೆ ಉತ್ುರ ಸಿಗತತ್ುದೆ. 
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ಪರಶೆನ ಸಂಖೆಯ: 1340 

(ಉತ್ುರ ಪರತಿ ಲಗತಿು ಸಲನಗಿದೆ) 

ಶ್ರೇ ಅರವಿಂದ ಕತಮನರ್ ಚ ಅರಳಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಗಳ , ಉತ್ುರ ಒದಗಿಸಿದನುರ.ೆ  ಆದರೆ, ಈ 
ಉತ್ುರವನತನ ರೆ್ೂೇಡಿದ ಮೇಲೆ ರ್ನನತ ಹತಚಚರ್ನಗಿದೆುೇರ್ೆ.  ನಮಮ ಜಿಲೆಿಯವರೇೆ ಈ ಖನತೆ್ಯ 
ಸಚಿವರನಗಿ ಈ ರಿೇತಿಯ ಉತ್ುರ ಕ್ೂೆಟಿಟರತವುದನತನ ರೆ್ೂೇಡಿ ನನಗ ೆಗನಬರಿ ಆಗತತಿುದೆ.   

ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಗಳ , 688 ಬೂೆೇಧಕ ಸಿಬಬಂದ್ಧ ಹತದೆುಗಳು ಮಂಜೂರನಗಿವೆ.  ಇದರಲ್ಲಿ 
398 ಖನಲ್ಲ ಇವೆ.   1393 ಬೊೇಧಕ್ೆೇತ್ರ ಹತದೆುಗಳು ಮಂಜೂರನಗಿದತು, ಇದರಲ್ಲಿ ೧೦೭೩ ಹತದೆುಗಳು 
ಖನಲ್ಲ ಉಳಿದ್ಧವೆ.  ಹಿೇಗಿದುರ ೆ ವಿಶವವಿದ್ನಯಲಯವನತನ ಹೆೇಗ ೆ ನಡಸೆತವುದಕ್ೆೆ ಆಗತತ್ುದೆ?  ಇದಕ್ೆೆ 
ವಿಶವವಿದ್ನಯಲಯ ಎನತನತ್ನುರಯೆೆೇ?  ಈ ವಿಶವವಿದ್ನಯಲಯವನತನ ಬಂದ್ಚ ಮನಡತವ ದತರತದೆುೇಶ 
ಇವರಿಗ ೆ ಇರಬಹತದೆೇರ್ೂೆೇ ಎನತನವ ಅನತಮನನ ನಮಗೆ ಬರತತಿುದೆ.  ನಮಮ ಜಿಲೆಿಯವರೆೇ 
ಸಚಿವರನಗಿದನುರ.ೆ  ನಮಮ ಜಿಲೆಿಯಲ್ಲಿರತವ ವಿಶವವಿದ್ನಯಲಯಕ್ೆೆ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತ್ತ ಇದುರ,ೆ ರನಜಯದ ಬೆೇರ ೆಕಡ ೆ
ಯನವರಿೇತಿಯ ಪರಿಸ್ಥಿತ್ತ ಇರಬಹತದತ?  ಮನನಯ ಸಚಿವರತ, ʼನಮಮ ಮನತ್ನ ಗೂೆೇಮನತ್; ಆ ಮನತ್, 
ಈ ಮನತ್ʼ ಎಂದತ ಹೆೇಳುತ್ನುರೆ ಸರಿ.  ಆದರೆ, ಈ ವಿಶವವಿದ್ನಯಲಯದ ಸಾಂಬಾಂಧ ಎಷತಟ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಆಗಿದ ೆಎನತನವುದರ ಬಗೆೆ ಗಮನ ಕ್ೊಡಬೇೆಕತ ಅಲಿವೆೇ?  ಒಂದತ ವಿಶವವಿದ್ನಯಲಯದಲ್ಲಿ ಇಷೊಟಂದತ 
ಸಿಬಬಂದ್ಧಗಳ ಕ್ೂೆರತೆ್ ಇದುರ ೆಹೆೇಗ ೆಕ್ೆಲಸ ನವಾಹಿಸತವುದಕ್ೆೆ ಆಗತತ್ುದೆ? 

ಶ್ರೇ ಪರಭ್ತ ಬ.ಚವನಿಣ ಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಗಳ , ಕಲನಯಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಭನಗದ ಸಾಳಿೇಯ 
ವೃಂದದ 226 ಹತದೆುಗಳನತನ ಭ್ತಿಾ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಹೇೆಳಿದೆುೇರ್ೆ, ಅದತ ಪ್ೂೆರೇಸಸೆಚನಲ್ಲಿದೆ.  ಮತ್ೆು, ನನನ 
ಉತ್ುರದಲ್ಲಿ ಇತ್ರ ವಿವರಗಳನತನ ಒದಗಿಸಿ ಕ್ೊಟಿಟದೆುೇರೆ್.   

ಸಭನಪ ತ್ತಯವರತ:- ಮನನಯ ಸಚಿವರೆೇ, ಮದಲ್ಲನಂದ ಆ ವಿಶವವಿದ್ನಯಲಯ ಹೆೇಗಿತ್ೂೆುೇ 
ಈಗಲೂ ಹನಗೆಯೆೇ ಇದ.ೆ  ಅಲ್ಲಿ ಯನರೆಂದರೆ ಯನರೂ ಇರತವುದ್ಧಲಿ.  ಮನನಯ ಸದಸಯರತ 
ಕ್ೆೇಳುತಿುರತವ ಹನಗೆ, ಎಲನಿ ಸಮಸೆಯಗಳನತನ ಇತ್ಯಥಾಪಡಿಸತವ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡಿ. 
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ಶ್ರೇ ಪರಭ್ತ ಬ. ಚವನಿಣ ಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಗಳ , ರ್ನನತ ೨-೩ ಸಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಭೆೇಟಿ 
ಕ್ೊಟಿಟದುೆೇರೆ್.  ಇದತ ನಮಮ ಜಿಲೆಿಯನಗಿದ.ೆ ಎಲನಿ ಸಮಸೆಯಗಳನತನ ಸರಿಪಡಿಸತವ ಕ್ೆಲಸ 
ಮನಡತತಿುದೆುೇರ್.ೆ   

ಶ್ರೇ ಅರವಿಂದ ಕತಮನರ್ಚ ಅರಳಿ:- ಒಬಬ ಸಚಿವರತ ಇಡಿೇ ರನಜಯದ ಸಚಿವರನಗಿರತತ್ನುರೆ.  
ಕ್ೆೇವಲ ಒಂದತ ಜಿಲೆಿಯಲಿ, ರನಜಯದ ಎಲನಿ ಕಡ ೆಅಭಿವೃ ದ್ಧಿ ಆಗಬೇೆಕಿದೆ. 

ಶ್ರೇ ಪರಭ್ತ ಬ. ಚವನಿಣ ಚ:- ನಮಮ ಸಕ್ನಾರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಕ್ನಾರವನಗಿದೆ. 

     (ಗ್  ಾಂದಲ)  

ಶ್ರೇ ಅರವಿಂದ ಕತಮನರ್ಚ ಅರಳಿ:-  ಒಂದತ ವಿಶವವಿದ್ನಯಲಯದಲ್ಲಿ ಇಷೊಟಂದತ ಹತದೆುಗಳನತನ 
ಖನಲ್ಲ ಇಟತಟಕ್ೂೆಂಡತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಸನಧಯವನಗತತ್ುದೆಯೆೇ? 

     (ಗ್  ಾಂದಲ)  

ಶ್ರೇ ಎಲ್ ಚ.ಎಲ್ ಚ.ಭೊೇಜೇೆಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ತ್ಮಗೆ ಕ್ೂೆಟಿಟರತವ ಖನತೆ್ಗ ೆ
ಸಾಂಬಾಂಧಪಟಿಾಂತ  ಸೂಕು ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕ್ನಯಾಗಳನತನ ಮನಡತವುದರ ಬಗೆೆ ಗಮನ ಕ್ೂೆಟಟರ ೆ
ಒಳೆಿಯದನಗತತ್ುದೆ. 

ಸಭನಪ ತ್ತಯವರತ :- ಮನನಯ ಭೊೇಜೆೇಗೌಡರೆೇ ನನನ ಕಡ ೆ ರೆ್ೂೇಡಿ.  ನೇವು ಯನವನಗ 
ಬೆೇಕ್ನದರೂ ಎದತು ಎದತು ಮನತ್ರ್ನಡತವುದತ ಸರಿಯೆೇ?  ನೇವು ಮನತ್ರ್ನಡಬೇೆಕ್ನದರೆ ನನನನತನ 
ಕ್ೆೇಳಿ.  ರ್ನನತ ಅನತಮತಿ ಕ್ೊಟಟ ಮೇಲೆ ಮನತ್ರ್ನಡಿ.   

ಶ್ರೇ ಎಸಚ.ಎಲ್ ಚ.ಭೊೇಜೇೆಗೌಡ:-ಪಶತಸಂಗೊೇಪರ್ನ ಇಲನಖ ೆ ಯನವರಿೇತಿ ಇದ ೆ ಎನತನವುದತ 
ಇಡಿೇ ರನಜಯಕ್ೆೆ ಗೂೆತಿುದೆ.  ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಗಳ , ತ್ನವೆೇ ದಯವಿಟತಟ ಕ್ೇೆಳಿ.  ನೇವೂ ಕೂಡ 
ಪಶತಗಳನತನ ಸನಕತತಿುದ್ಧುೇರಿ. 

    (ಗ್  ಾಂದಲ)  
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ಸಭನಪ ತ್ತಯವರತ:- ರ್ನನತ ಅನತಮತಿ ಕ್ೂೆಟಟಮೇಲೆ ನೇವು ಮನತ್ರ್ನಡಿ. 

ಶ್ರೇ ಅರವಿಂದ ಕತಮನರ್ಚ ಅರಳಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಗಳ , ಮನನಯ ವಲನಯಪತರೆ ಅವರ ಪರಶೆನಗೆ 
ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರ ಕ್ೊಡತವನಗ, ರ್ನವು ಗೂೆೇರಕ್ಷಣೆ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಅದತ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆ; ಇದತ 
ಮನಡತತ್ೆುೇವ ೆ ಎಂದತ ಹೇೆಳಿದರತ.  ಆದರೆ ಗೂೆೇರಕ್ಷಣೆಗಂೆದತ ಬರತವಂತ್ಹ ವೆೈದಯರತ ಇಂತ್ಹ 
ಪರಿಸ್ಥಿತ್ತಯಲ್ಲಿ ಪ್ನಸಚ ಆಗಿ ಬರಬೇೆಕ್ೆೇ?  ಪರಿಸ್ಥಿತ್ತ ಹಿೇಗಿದುರ ೆ ಅವರಿಗ ೆ ಸರಿಯನದತದನತನ 
ಕಲ್ಲಯತವುದಕ್ೆೆ ಅವಕ್ನಶ ಇರತತ್ುದೆಯೆೇ? 

              (ಮತಂದತ . ..) 

(190) 9-3-2022 11.40 ಡಿಎಸ-ಜಿಆರ್ಚ 

ಶ್ರೇ ಅರವಿಂದ ಕತಮನರ್ಚ ಅರಳಿ(ಮತಂದತ):- 

ಅವರಿಗೆ ಏರ್ನದರೂ ಕಲ್ಲಯತವುದಕ್ೆೆ ಅವಕ್ನಶ ಸಿಗತತಿುದೆಯೆೇ? ಇದಕ್ೆೆ ಮಂತಿರಗಳು ಇದನುರಯೆೆೇ 
ಇಲಿವೇ ಎಂಬ ಸಂದೆೇಹ ಬರತತಿುದೆ.  ಅವರತ ಯನವುದರ ಬಗೆೆ ಯೂ ತಿಳಿದತಕ್ೂೆಳುಿವುದ್ಧಲಿ.  ಬರಿೇ 
ಎಲಿರಿಗೂ ಸತಮಮರೆ್ ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂೆಳಿಿ ಎಂದತ ಹೆೇಳುವುದತ, ನನಗ ೆ ಗೊತಿುದೆ ಮನಡತತ್ೆುೇರ್ ೆ ಎಂದತ 
ಹೆೇಳುವುದತ, ದೆೇಶದಲ್ಲಿ ಯನರತ ಮನಡಿಲಿ ರ್ನರೆ್ೇ ಮನಡಿದೆುೇರ್ೆಂದತ ಹೆೇಳುವುದತ, ಇದತ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯೆೇ?  

 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಈಗ ನಮಗೆ ಏರ್ನಗಬೆೇಕತ ಎಂಬತದನನ ಹೆೇಳಿ? 

 ಶ್ರೇ ಅರವಿಂದ ಕತಮನರ್ಚ ಅರಳಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಕಲನಯಣ 
ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಗೆೆ ಹೆೇಳಿದನುರ.ೆ  ಇವರತ ೨೦೧೭-೧೮ ರಲ್ಲಿ ರೆ್ೂೇಟಿಫಿಕ್ೆೇಶನ್ಚ ಮನಡತತ್ನುರ.ೆ  ಆ 
ರೆ್ೂೇಟಿಫಿಕ್ೇೆಶನ್ಚಗೆ ಒಬಬರತ ತ್ಡಯೆನಜೆ್ಞಯನತನ ತ್ರತತ್ನುರೆ.  ಆ ತ್ಡಯೆನಜೆ್ಞಯನತನ 
ತ್ೆರವುಗೊಳಿಸತವುದಕ್ೆೆ ಇವರಿಂದ ಸನಧಯವನಗತತಿುಲಿ. ಎರಡರೆ್ಯದತ, ಹತದೆುಗಳನತನ ಭ್ತಿಾ 
ಮನಡಲನಗತವುದೆೇ ಎಂದತ ಪರಶೆನೇ ಕ್ೆೇಳಿದರ ೆ  ಆರ್ಥಾಕ ಇಲನಖಯೆ ಸಹಮತಿಯನತನ ಕ್ೆೇಳಿದೆುೇವೆ, 
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ಆರ್ಥಾಕ ಇಲನಖಯೆಲ್ಲಿದ ೆ ಎಂದತ ಉತ್ುರದಲ್ಲಿ ಹೆೇಳಿದನುರೆ.  ಆರ್ಥಾಕ ಇಲನಖ ೆ ಸಕ್ನಾರಕಿೆಂತ್ 
ದೊಡೆದ್ಧದೆಯೆೇ?  ಅದನತನ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಸುಷಟ ಮನಡಬೇೆಕಲಿವೇೆ?  ಆದಷತಟ ಬೆೇಗ ಖನಲ್ಲ ಇರತವ 
ಹತದೆುಗಳನತನ ತ್ತಂಬಬೆೇಕ್ಂೆದತ ರ್ನನತ ಮನನಯ ಸಚಿವರಿಗೆ ಕ್ೆೇಳಿಕ್ೂೆಳುಿತಿುದೆುೇರೆ್. ಪಶತಸಂಗೊೇಪರೆ್ 
ವಿಶವವಿದನಯಲಯದ ಬಗೆೆ ನನಗ ೆಅನತಮನನ ಇದೆ. ಹಿಂದ್ಧನ ಅಧಿವೆೇಶನದಲ್ಲಿ ಮನನಯ ಅಶೆ್ೇಕಚರವರತ 
ಸದನದಲ್ಲಿದುರತ.  ಅವರತ ಆಶನವಸರೆ್ಯನತನ ಕ್ೊಟಿಟದನುರಂೆದತ ರ್ನನತ ಸತಮಮರೆ್ ಕತಳಿತಿುದೆುೇರ್.ೆ ಈ 
ವಿಶವವಿದನಯಲಯವನತನ ಬೇೆರ ೆ ಕಡಗೆ ೆ ಹಸನುಂತ್ರ ಮನಡತವ ಉದೆುೇಶ ಇದ ೆ ಎನತನವುದತ ನನಗ ೆ
ಅನತಮನನ ಬರತತಿುದೆ. ಅದರ ಬಗೆೆ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಸುಷ್ಟ್ಟೇಕರಣವನತನ ನೇಡಬೆೇಕ್ೆಂದತ 
ಕ್ೆೇಳಿಕ್ೂೆಳುಿತಿುದುೆೇರೆ್. 

 ಶ್ರೇ ಬ.ಕೆ್.ಹರಿಪರಸನದ್ ಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಎರಡತ ಪತಟಗಳಲ್ಲಿ 
ಉತ್ುರವನತನ ಕ್ೂೆಟಿಟದನುರೆ.  ಎಷತಟ ಚೆರ್ನನಗಿ ಅವರ ಸಚಿವನಲಯ ನಡಯೆತತಿುದೆ ಎಂದರೆ ಮನನಯ 
ಅರವಿಂದ ಕತಮನರ್ಚ ಅರಳಿಯವರತ ಹೆೇಳಿದ ಹನಗೆ ೩೯೮ ಬೊೇಧಕ ಹತದೆುಗಳು ಖನಲ್ಲ ಇವೆ, ೧೦೭೩ 
ಬೊೇಧಕ್ೆೇತ್ರ ಹತದೆುಗಳು ಖನಲ್ಲ ಇವೆ.  ರನಜಯದಲ್ಲಿ ನರತದೂೆಯೇಗ ಸಮಸೆಯ ಯನವ ರಿೇತಿ ಇದ ೆ
ಎಂಬತದನತನ ಎಲಿರಿಗೂ ಗೊತಿುದೆ.  ಅದಲಿದೆ ಈಗ ಹೊಸ ಸಂಪರದನಯ ಪದಿತಿ ಪ್ನರರಂಭ್ವನಗಿದ.ೆ  
ಎಲನಿ ವಿಶವವಿದನಯಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೂೆರ ಗತತಿುಗ ೆ ಆಧನರದ ಮೇಲ ೆ ರೆ್ೇಮಕ್ನತಿಯನತನ 
ಮನಡಿಕ್ೊಳುಿತಿುದನುರ,ೆ especially in ‘B’,ಚ ‘C’ಚ and ‘D’ಚ groups.   ಆ ರಿೇತಿ ಎಲನಿ 
ವಿಶವವಿದನಯಲಯದಲ್ಲಿ ಮನಡಿಕ್ೊಂಡತ ಯನವ ರಿೇತಿ ಹಣ ಪ್ೊೇಲತ ಆಗತತಿುದ ೆ ಎಂಬತದತ ಮನನಯ 
ಸಚಿವರಿಗೆ ಗೊತಿುದೆಯೆೇ ಎಂದತ ರ್ನನತ ಕ್ೆೇಳುತಿುದೆುೇರೆ್.  ಆದಷತಟ ಬೇೆಗ ‘ಎ’,ಚ ‘ಬ’,ಚ ‘ಸಿ’,ಚ ‘ಡಿ ’,ಚ
ಗೂರಪಚನಲ್ಲಿರತವಂಥವರನತನ ರೆ್ೇಮಕ ಮನಡಬೇೆಕತ.   ಏಕ್ೆಂದರೆ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಮನಡತತ್ೆುೇವೆಂದತ ಯನವನಗಲೂ ಹೆೇಳುತಿುರತತ್ನುರೆ.  ಅವರತ ಯನವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮನಡಿದನುರಂೆದತ 
ಹೆೇಳಿದರ ೆಬಹಳ ಉತ್ುಮವನಗಿರತತ್ುದೆ.  

 ಶ್ರೇ ಆರ್.ಅಶೆ್ೇಕಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈಗನಗಲೆೇ ರೆ್ೇಮಕ್ನತಿ ಮನಡತವ ಬಗೆೆ 
ಆರ್ಥಾಕ ಇಲನಖಗೆ ೆ ಹೊೇಗಿದೆ. ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಕೂಡ ಫನಲೂೆೇಅಪಚ ಮನಡತತಿುದನುರ.ೆ  ರ್ನನತ 
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ಕೂಡ ಕಳೆದ ಅಧಿವೆೇಶನದಲ್ಲಿ ಸದನದಲ್ಲಿದುೆ.  ಯನವುದೆೇ ಕ್ನರಣಕೂೆ ಆ ವಿಶವವಿದನಯಲಯವನತನ 
ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಸನುಂತ್ರ ಮನಡತವುದ್ಧಲಿ.  ಅದತ ಪಕೆ.  ಹಸನುಂತ್ರ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಹತರ್ನನರ 
ಮನಡತತಿುದನುರೆಂದತ ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಹೆೇಳುತಿುದನುರ.ೆ ಆದರೆ ಹತರ್ನನರ ಯನವುದತ ಇಲಿ.  ಆ ಸಂಸೆಾ, 
ವಿಶವವಿದನಯಲಯ ಅಲೆಿೇ ಇರತತ್ುದೆ.  

 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಸಚಿವರೆೇ, ಅಲೆಿೇ ಇರತತ್ುದೆ. ಆದರೆ ಸರಿಯನಗಿ 
ನಡಯೆಬೆೇಕಲಿವೆೇ? 

 ಶ್ರೇ ಆರ್.ಅಶೆ್ೇಕಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅವರತ ಬೇೆರ ೆ ಕಡ ೆ ತ್ಗೆೆದತಕ್ೂೆಂಡತ 
ಹೊೇಗತವುದಕ್ೊೆೇಸೆರ ಇವಲೆನಿ ನಡಯೆತತಿುದ ೆಎಂದತ ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಹೆೇಳುತಿುದನುರ.ೆ  ಸರಿಯನಗಿ 
ನಡಯೆತವುದಕ್ೆೆ ಕರಮ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಳುಿತ್ೆುೇವೆ.  ಈಗನಗಲೆೇ ಆರ್ಥಾಕ ಇಲನಖಗೆೆ ಹೂೆೇಗಿದೆ.   

 ಶ್ರೇ ಅರವಿಂದ ಕತಮನರ್ ಚ ಅರಳಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈಗ ಹತದೆುಗಳನತನ 
ಯನವನಗ ಭ್ತಿಾ ಮನಡತತ್ನುರಂೆದತ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಹೆೇಳಬೆೇಕತ. 

 ಶ್ರೇ ಪರಭ್ತ ಬ.ಚವನಿಣ ಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಕಲನಯಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 
೨೨೬ ಹತದುೆಗಳನತನ ಭ್ತಿಾ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಹೆೇಳಿದೆುೇರ್.ೆ ಈಗ ಅದತ ಪರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಹಿರಿಯ ಸದಸಯರ 
ಸಲಹೆಯನತನ ಗಮನದಲ್ಲಿಟತಟಕ್ೂೆಂಡತ ಅವರ ಜೊತ್ೆ ಚಚೆಾ ಮನಡಿ  ಕರಮ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಳುಿತ್ೆುೇರ್ೆ. 
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 ಪರಶೆನ ಸಂಖೆಯ:೧೩೭೬ 
     ಉತ್ುರ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದೆ  
 
 ಶ್ರೇ ಶಶ್ಲ್ ಚ ಜಿ.ನಮೇಶ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಜಿಲನಿಧಿಕ್ನರಿಗಳ ಹಂತ್ದಲ್ಲಿ ಸತಳುಿ 
ದನಖಲೆ ನೇಡಿ ಪಡದೆಂತ್ಹ ೩೭೧(ಜೆ) ಅಹಾತ್ನ ಪರಮನಣ ಪತ್ರಗಳನತನ ರದತು ಪಡಿಸಲತ ಎಷತಟ 
ಅಜಿಾಗಳನತನ ಸಲ್ಲಿಸಲನಗಿದೆ ಎಂದತ ಪರಶೆನಯನತನ ಕ್ೆೇಳಿದೆುೇರ್ೆ.  ಬೇದರ್ಚ ಜಿಲೆಿಯಲ್ಲಿ ೧ ಹನಗೂ 
ಕಲಬತರಗಿ ಜಿಲೆಿಯಲ್ಲಿ ೧ ಅಜಿಾಗಳು ಸಿವೇಕೃತ್ವನಗಿರತತ್ುದೆ ಎಂದತ ಉತ್ುರದಲ್ಲಿ ಕ್ೊಟಿಟದನುರೆ.  ನನನ 
ಪರಶೆನ ಏರೆ್ಂದರೆ, ಸತಳುಿ ಇದೆ ಎಂದತ ಅವರತ ಅಜಿಾ ಕ್ೂೆಟನಟಗ ಯನವ ರಿೇತಿ ಒಂದತ ಕ್ೇೆಸಚನತನ 
ನಡಸೆತತ್ನುರ ೆ ಆ ರಿೇತಿ ಬಹಳ ವಿಳಂಬ ಮನಡತತಿುದನುರ.ೆ  ಏಕ್ೆಂದರ,ೆ ಅದನತನ ಕ್ೆಲಸಕ್ನೆಗಿ 
ದತರತಪಯೇಗಪಡಿಸಿಕ್ೂೆಳುಿತ್ನುರೆ.  ಹತದೆುಗೆ ಅವರತ ರೆ್ೇಮಕ್ನತಿಯನಗಿ ರದತು ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ  
ಸನಕಷತಟ ವಿಳಂಬ ಮನಡಿದರ ೆ  he will take all the advantage.  ದಯವಿಟತಟ ಇದಕೂೆ 
ಕೂಡ ಸಮಯವನತನ ನಗದ್ಧಪಡಿಸಬೆೇಕ್ೆಂದತ ರ್ನನತ ವಿನಂತಿ ಮನಡಿಕ್ೂೆಳುಿತ್ೆುೇರ್ೆ.  ನನನ ಎರಡರೆ್ೇ 
ಪರಶೆನ, ಜಿಲನಿಧಿಕ್ನರಿಗಳು ವಿಲೆೇವನರಿ ಮನಡದೇೆ ಇರತವ ಅಜಿಾಗಳ ಸಂಖೆಯ ಎಷತಟ ಎಂದತ ಕ್ೆೇಳಿದೆುೇರ್ೆ. 
ಒಟನಟರೆ ಅಹಾತ್ನ ಪರಮನಣ ಪತ್ರಗಳನತನ ಪಡಯೆಲತ ಸಲ್ಲಿಸತವ ಅಜಿಾಗಳನತನ ೩೦ ದ್ಧನಗಳ ಒಳಗನಗಿ 
ವಿಲೆೇ ಮನಡತ್ಕೆದತು ಎಂದತ ಉತ್ುರದಲ್ಲಿ ಹೆೇಳಿದನುರ.ೆ  ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸನಕಷತಟ ವಿಳಂಬವನಗತತಿುದೆ.  
ದಯವಿಟತಟ ಆ ಕ್ನಲಮತಿಯಳಗ ೆ ಅಜಿಾಯನತನ ವಿಲೆೇವನರಿ ಮನಡಬೇೆಕ್ಂೆದತ ರ್ನನತ ಮನನಯ 
ಸಚಿವರಿಗೆ ವಿನಂತಿ ಮನಡಿಕ್ೊಳುಿತಿುದುೆೇರೆ್.  
 ಶ್ರೇ ಆರ್.ಅಶೆ್ೇಕ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಕಲಂ ೩೭೧(ಜೆ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಈಗನಗಲೆೇ 
ಮನನಯ ಶಶ್ಲ್ಚ ಜಿ.ನಮೇಶ್ಯವರತ ಹೆೇಳಿದ ಹನಗ ೆ  ೨ ಅಜಿಾಗಳು ಸಲ್ಲಿಕ್ಯೆನಗಿವೆ.  ೧ ಅಜಿಾ 
ಬೇದರ್ಚ ಜಿಲೆಿಯದತ ಈಗನಗಲೆೇ ಡಿಸೂೆುೇಸಚ  ಆಗಿದ.ೆ  ಕಲಬತರಗಿ ಜಿಲೆಿಯದತ ಮನತ್ರ ಬನಕಿ 
ಉಳಿದ್ಧದೆ.  ಅದನತನ ಕೂಡ ದ್ಧರ್ನಂಕ:೨೧-೦೩-೨೦೨೨ ರಂದತ ಅಂತಿಮ ವಿಚನರಣ ೆಇದೆ.  ಅಂತಿಮ 
ವಿಚನರಣೆಯನದ ತ್ಕ್ಷಣ ಅದನತನ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆ.  ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಇದಕ್ೂೆೆಂದತ ಕ್ನಲಮತಿಯನತನ 
ನಗದ್ಧ ಮನಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ ಹೆೇಳುತಿುದನುರ.ೆ  ಅದನತನ ರ್ನನತ ಒಪತುತ್ೆುೇರ್.ೆ ಬೆೇಗ ಮನಡಬೇೆಕ್ೆನತನವುದರ 
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ಬಗೆೆ ನನನದೆೇನೂ ತ್ಕರನರತ ಇಲಿ.  ಆದರೆ ಯನರೊೇ ಸತಳುಿ ಸಟಿಾಫಿಕ್ೆೇಟಚ, ಜನತಿ ಸಟಿಾಫಿಕ್ೆೇಟಚ 
೩೭೧(ಜೆ), ಈ ರಿೇತಿ ಎಲನಿ ಇದನುಗ ಅವರತಗಳಿಗೆ ರೆ್ೂೇಟಿಸಚ ಕ್ೊಡಬೆೇಕ್ನಗತತ್ುದೆ.  ರೆ್ೂೇಟಿಸಚ ಬಂದ 
ತ್ಕ್ಷಣವೆೇ ಅವರತ ಲನಯರ್ಚಗಳನತನ ಇಡತತ್ನುರ.ೆ  ಲನಯರ್ಚಗಳ ವನದ-ವಿವನದ ಎಲನಿ ಕ್ೆೇಳಿ ರ್ನವು 
ತಿೇಮನಾನ ಕ್ೂೆಡಬೇೆಕ್ನಗತತ್ುದೆ.  ಏಕ್ೆಂದರ,ೆ ಅದತ ಮತಂದತವರದೆತ ರ್ನಯಯನಲಯಗಳಿಗೆ 
ಹೊೇಗತತ್ುದೆ.  ರ್ನಯಯನಲಯಗಳಿಗೆ ಹೂೆೇಗತವುದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ರೆ್ೂೇಟಿಸಚ ಕ್ೂೆಡತವನಗ ಸರಿಯನದ 
ಕ್ನಲನವಕ್ನಶ ಕ್ೊಟತಟ ಮನಡಬೆೇಕ್ನಗತತ್ುದೆ.   ಲನಯರ್ಚಗಳು ಎಷತಟ ಸಮಯ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುಿತ್ನುರೆ 
ಎಂಬತದತ ಮನನಯ ಶಶ್ಲ್ಚ ಜಿ.ನಮೇಶ್ಯವರಿಗೂ ಗೊತಿುದೆ. ನಮಮ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳ ಜೊತ್ೆ  ಚಚೆಾ 
ಮನಡಿ  ಕ್ನಲಮತಿಯಳಗ ೆಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಕರಮ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಳುಿತ್ೆುೇರೆ್. 
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 ಪರಶೆನ ಸಂಖೆಯ:೧೩೫೫ 
     ಉತ್ುರ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ ೆ
 
 ಶ್ರೇ ಎನ್.ರವಿಕತಮನರ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ,  ರ್ನನತ ಈ ಪರಶೆನಯನತನ ಬಜೆಟಚ 
ಪೂವಾದಲ್ಲಿ ಕ್ೆೇಳಿರತವುದರಿಂದ ಉತ್ುರ ಬಜೆಟಚನಲೂಿ ಕೂಡ ಬಂದ್ಧದೆ. ಈ ಅಂಜರ್ನದ್ಧರ ಬೆಟಟ ಶ್ರೇ 
ಆಂಜರೆ್ೇಯ ಸನವಮಯ ಜನಮ ಸಾಳ.  ಅದರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗ ೆ ಸಕ್ನಾರದ ಯೇಜರೆ್ಗಳೆೇನತ ಎಂದತ 
ಪರಶೆನಯನತನ ಕ್ೆೇಳಿದೆು.  ಅದಕ್ೆೆ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರವನತನ ಕ್ೊಟಿಟದನುರೆ.  ಅದಕ್ೆೆ ನನನ ಉಪ ಪರಶೆನ 
ಏರೆ್ಂದರೆ, ೧೦೦ ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪ್ನಯಿಗಳನತನ, ಹೆೇಗ ೆ ಅಯೇಧೆಯಯಲ್ಲಿ ರನಮ ಮಂದ್ಧರ 
ನಮನಾಣವನಗತತಿುದೆ, ರನಮನ ಭ್ಕುರತ ಸನಮನನಯವನಗಿ ಹನತಮಂತ್ನ ಭ್ಕುರನಗಿರತತ್ನುರೆ.   
ಅಯೇಧೆಯಗ ೆ ಬಂದಂತ್ಹ ಭ್ಕುರತ ಅಂಜರ್ನದ್ಧರ ಬೆಟಟಕೂೆ ಬರಬೆೇಕತ.  ಆ ನಟಿಟನಲ್ಲಿ ಪರವನಸೂೆೇದಯಮ 
ಇಲನಖ ೆ ಅಥವನ ಮತಜರನಯಿ ಇಲನಖಯೊ ಸೇೆರಿ ವಿಮನನದ ಸೌಲಭ್ಯವನತನ  ಅಯೇಧೆಯ ಮತ್ತು 
ಅಂಜರ್ನದ್ಧರ ಬೆಟಟ, ಅಯೇಧೆಯ ಮತ್ತು ಹೂೆಸಪ್ೆೇಟೆ ಈ ಮಧಯದಲ್ಲಿ ವಿಮನನಯನನವನತನ ಪ್ನರರಂಭ್ 
ಮನಡತವಂತ್ಹ ಯೇಜರೆ್ ಏರ್ನದರೂ ಸಕ್ನಾರದ ಮತಂದೆ ಇದೆಯೆೇ ಎಂದತ ರ್ನನತ ಕ್ೆೇಳುತಿುದೆುೇರ್ೆ. 
 ಶ್ರೇಮತಿ ಶಶ್ಕಲನ ಅ.ಜೊಲೆಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಬಹಳ 
ಒಳೆಿಯ ಪರಶೆನಯನತನ ಕ್ೆೇಳಿದನುರೆ.  ನಮಮ ದೆೇಶದ ಇತಿಹನಸದಲ್ಲಿ ರನಮ ಮಂದ್ಧರ ನಮನಾಣ 
ಮನಡತವ ಹಂತ್ವನತನ ರ್ನವು ಇವತ್ತು ರೆ್ೂೇಡತತಿುದೆುೇವೆ. ರನಮ ಮಂದ್ಧರದ ಉದನಾಟರೆ್ಯನತನ ಕ್ೆಲವೆೇ 
ವಷಾಗಳಲ್ಲಿ ಆಗತವುದನತನ ರ್ನವು ರೆ್ೂೇಡತತಿುದೆುೇವ.ೆ  ರನಮನ ಭ್ಕುರ್ನದ ಹನತಮನ ಜನಮಸಾಳ 
ಅಂಜರ್ನದ್ಧರ ಬೆಟಟವನತನ ರ್ನವು ಈಗನಗಲೆೇ ರೆ್ೂೇಡಿದೆುೇವೆ.  ಬಜೆಟಚನಲೂಿ ಕೂಡ ಮನನಯ 
ಮತಖಯಮಂತಿರಗಳು ೧೦೦ ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪ್ನಯಿಗಳನತನ ಮದಲ ಹಂತ್ದಲ್ಲಿ ಮೇಸಲನಗಿ ಇಟಿಟದನುರೆ.  
ಅದರ ಜೊತ್ೆಗೆ ಬೆಟಟದ ಕ್ಳೆಗಡ ೆ  ಇರತ್ಕೆಂಥ ೧೩ ಎಕರ ೆ ೩೪ ಗತಂಟ ೆ ಜಮೇನನತನ ಭ್ೂಸನವಧಿೇನ 
ಪಡಿಸಿಕ್ೊಳಿಬೆೇಕತ.  ರನಮನ ಭ್ಕುರತ ಕೂಡ ಅಂಜರ್ನದ್ಧರ ಪವಾತ್ಕ್ೆೆ  ಬರತವಂಥದತು ಆಗಬೇೆಕತ. 
ಹನಗನಗಿ ಸತಮನರತ ೧೩ ಎಕರ ೆ೩೪ ಗತಂಟ ೆಜಮೇನನತನ ಭ್ೂಸನವಧಿೇನ ಪಡಿಸಿಕ್ೂೆಳುಿವುದಕ್ೆೆ ಐದೂವರ ೆ
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ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪ್ನಯಿಯ ಪರಪ್ೊೇಸಲ್ಚ ಕೂಡ ಬಂದ್ಧದ.ೆ  ಇದರ ಬಗೆೆ ಮನನಯ ಮತಖಯಮಂತಿರಗಳ 
ಜೊತ್ೆಯಲೂಿ ಚಚಾೆಯನಗಿದೆ.  ಇದರ ಬಗೆೆ ಕೂಡ ಕರಮ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುಿವಂಥದತು ಆಗತತಿುದ.ೆ  
 ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ದೆೇಗತಲ ಪರವನಸೂೆೇದಯಮದ ಬಗೆೆ ಪರಶೆನಯನತನ ಕ್ೆೇಳಿದನುರ.ೆ  ಪರಧನನ 
ಮಂತಿರಗಳನದ ಶ್ರೇ ನರೇೆಂದರ ಮೇದ್ಧಯವರ ಕಲುರ್ ೆಏರೆ್ಂದರೆ,   ನಮಮ ದೆೇಶದಲ್ಲಿರತವಂತ್ಹ ಎಲನಿ 
ದೆೇವನಲಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನಗಬೆೇಕತ ಮತ್ತು ದೇೆಗತಲ ಪರವನಸೂೆೇದಯಮವನಗಬೆೇಕ್ೆನತನವಂಥದತು. 
ಆದರೆ ಕ್ೆೇಂದರದಲ್ಲಿ ಮತಜರನಯಿ ಇಲನಖ ೆ ಇಲಿದ್ಧರತವಂತ್ಹ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ ಪರವನಸೂೆೇದಯಮ 
ಇಲನಖಯೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನತನ ಪರಧನನ ಮಂತಿರಗಳು ಮನಡತತಿುದನುರೆ.  ಆದರೆ ಮನನಯ 
ಮತಖಯಮಂತಿರಯವರದತು ಒಂದತ ಆಶಯ ಇದೆ.  ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜಯದಲೂಿ ಕೂಡ ದೆೇಗತಲ 
ಪರವನಸೂೆೇದಯಮ ಆಗಬೇೆಕ್ೆನತನವಂಥದತು.  ಹನಗನಗಿ ನಮಮ ಇಲನಖೆಯಿಂದ ದ್ಧರ್ನಂಕ:೨೨-೦೨-
೨೦೨೨ ರಲ್ಲಿ ರ್ನವು ದೆೈವ ಸಂಕಲು ಎನತನವ ಯೇಜರೆ್ಯನತನ ಹಮಮಕ್ೂೆಂಡಿರತತ್ುದೆ. ಪರಥಮ 
ಹಂತ್ವನಗಿ ಗೂರಪಚ ‘ಎ’ಚ ಶೆರೇಣಿಯ ೨೫ ದೆೇವನಲಯಗಳನತನ ಆಯೆೆ ಮನಡಿಕ್ೂೆಂಡತ  ೧೧೪೦ ಕ್ೊೇಟಿ 
ರೂಪ್ನಯಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದನತನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮನಡತವಂತ್ಹ ಮನಸಟರ್ಚ ಪ್ನಿನ್ಚ  ಅನತನ ಈಗನಗಲೆೇ 
ಮನಡತವಂತ್ಹ ಹಂತ್ದಲ್ಲಿದೆುೇವೆ.   ಈ ಮನಸಟರ್ಚ ಪ್ನಿನ್ಚನಲ್ಲಿ ದೆೇವನಲಯಗಳ ಆದನಯ 
ಹೆಚನಚಗಬೆೇಕತ.  ದೆೇವನಲಯಗಳಿಗೆ ಬರತ್ಕೆಂಥ ಭ್ಕ್ನುಧಿಗಳಿಗ ೆ ಒಳೆಿಯ ವಯವಸೆಾ ಇರಬೇೆಕತ. 
ಪ್ನಕಿಾಂಗಚ,  ಶತದಿ ಕತಡಿಯತವ ನೇರತ, ರಸೆು, ಒಳಚರಂಡಿ, ವಿದತಯತ್ಚ, ಘನ ತ್ನಜಯ ವಿಲೆೇವನರಿ, ಈ 
ಎಲನಿ ವಯವಸೆಾಗಳು ಇರಬೇೆಕತ.  
          (ಮತಂದತ)    
191/9-3-2022/11-50/bkp-gr 

ಶ್ರೇಮತಿ  ಜೊಲೆಿ ಶಶ್ಕಲನ  ಅಣನಣ ಸನಹೇೆಬ ಚ ( ಮತಂದತ..) 

ರಸೆು, ಒಳಚರಂಡಿ   ವಯವಸೆಾ  ಘನ ತ್ನಯಜಯ ವಿಲೆೇವನರಿ,   ಇದೆಲಿವನೂನ  ಕೂಡ  ಮನಡತವುದರಿಂದ  
ಆ  ಒಂದತ  ದೆೇವನಲಯಗಳ  ಅಭಿವೃದ್ಧಿ  ಜೊತ್ೆಗೆ  ಈ  ಒಂದತ  ಅಂಜರ್ನದ್ಧರ ಪವಾತ್ದ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನತನ  ಕೂಡ  ಇಟತಟಕ್ೂೆಂಡಿದತು, ಈಗನಗಲೆೇ  ಬಜೆಟಚನಲೂಿ ಕೂಡ  ಸರ್ನಮನಯ  
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ಮತಖಯಮಂತಿರಗಳು ಹೆೇಳಿದನುರ.ೆ  ಪರತಿ  ವಷಾ ವಿಶೇೆಷ  ಪ್ನಯಕ್ೆೇಜಚಗಳನತನ  ಮನಡಿ   ರ್ನವು  
ಬರತ್ಕೆಂತ್ಹ ದ್ಧನಮನನಗಳಲ್ಲಿ   ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಂದರೆ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಅರೆ್ೇಕ ದೆೇವಸನಾನಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ 
ಅಂಜರ್ನದ್ಧರ  ಪವಾತ್ದ್ಧಂದ   ಶ್ರೇ ರನಮ ಮಂದ್ಧರದವರಗೆೆ   ಯನವ ರಿೇತಿಯ   ಪ್ನಯಕ್ೆೇಜಚಗಳನತನ  
ಮನಡಬಹತದತ  ಎಂದತ ಹೆೇಳಿ, ನಮಮ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳೊಂದ್ಧಗ ೆ  2-3 ಸಭೆಗಳನೂನ  ಕೂಡ  
ಮನಡಿದೆುೇವ.ೆ ಮತಂದ್ಧನ ದ್ಧನಮನನಗಳಲ್ಲಿ ವಿಮನನ  ಪರವನಸ ಮತ್ತು ರೈೆಲೆವೇ  ಪರವನಸ    ಮನಡಲ್ಲಕ್ೆೆ 
ಈ  ಎರಡರ  ವಿಚನರವನಗಿ  ರ್ನವು  ಈಗನಗಲೆೇ  ಚಚೆಾಗೆ  ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡಿದುೆೇವೆ.    ಬರತವಂತ್ಹ 
ದ್ಧನಮನನಗಳಲ್ಲಿ ಪೂಣಾ  ಮನಡತವಲ್ಲಿ  ಪರಮನಣಿಕ  ಪರಯತ್ನವನತನ   ಮನಡತತ್ೆುೇವೆ.  

ಶ್ರೇ ಎನ್.  ರವಿಕತಮನರ್ಚ:-  ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ  ನನನ ಕ್ೊರೆ್ಯ ಪರಶನೆ  ಏರೆ್ಂದರೆ,   
ಸನಮನನಯವನಗಿ ಈ  ‘ಎʼ ಗೆರೇರ್ಚ  ಟೆಂಪಲ್ಚಗಳ ಕಡ ೆ ವಯವಸೆಾ    ಕೂಡ  ಚೆರ್ನನಗಿ  ಇರಬೇೆಕ್ೆನತನವ  
ವಿಚನರ ಇದೆ,  ಆದರೆ,  ಅಂಜರ್ನದ್ಧರ ಬೆಟಟಕ್ೆೆ ಹೊೇಗತ್ಕೆಂತ್ಹ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ   ಅಲ್ಲಿ  ಯನವುದೆೇ  
ವಸತಿ ವಯವಸೆಾ  ಸೌಲಭ್ಯ  ಇರತವುದ್ಧಲಿ. ಈಗ  ಇರತ್ಕೆಂತ್ಹ ಯೇಜರೆ್ಯಲ್ಲಿ ವಸತಿ ವಯವಸೆಾಯನತನ  
ಕೂಡ ಚೆರ್ನನಗಿ ಮನಡಬೆೇಕ್ೆನತನವ  ಯೇಜರೆ್ ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ಇದೆಯೆೇ ಎಂದತ ಕ್ೇೆಳಲ್ಲಕ್ೆೆ  
ಬಯಸತತ್ೆುೇರೆ್.   

ಶ್ರೇಮತಿ ಜೊಲೆಿ ಶಶ್ಕಲನ ಅಣನಣ ಸನಹೆೇಬ ಚ: ಮನನಯ  ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ  ಖಂಡಿತ್ವನಗಿಯೂ 
ಕೂಡ  ಈ  ಯೇಜರೆ್ಯಲ್ಲಿ ಇದೆ. ೧೩  ಎಕರ ೆ  ೩೪ ಗತಂಟ ೆ  ಜಮೇನನತನ  ರ್ನವು  ಏನತ 
ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುಿತಿುದೆುೇವೆ   ಮತ್ತು   ಈ ೨೫ ದೆೇವಸನಾನಗಳನತನ ‘ದೆೈವ ಸಂಕಲು ಯೇಜರೆ್ʼ ಯಲ್ಲಿ  
ಏನತ  ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುಿತಿುದುೆೇವೆ,   ಅಲ್ಲಿಗೆ  ಯನತಿರ ನವನಸಗಳು  ಬರತತ್ುವೆ, ವಸತಿ ವಯವಸೆಾಗಳಿರತತ್ುವೆ,  
ರಸೆು ವಯವಸೆಾಗಳಿರತತ್ುವೆ,  ಶೌಚನಲಯಗಳು  ಎಲ್ಲಿಯೂ  ಕೂಡ   ಕ್ೊರತೆ್ಯನಗತವುದ್ಧಲಿ.    ಅದಕ್ೆೆ   
‘ದೆೈವಸಂಕಲು ಯೇಜರೆ್ʼ ಯಲ್ಲಿ  ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುಿತಿುದುೆೇವೆ,  ಶೌಚನಲಯಗಳ   ವಿಚನರವನಗಿಯೂ  
ರ್ನನತ  ಉಲೆಿೇಖ  ಮನಡಿದ.ೆ  ಬಂದಂತ್ಹ  ಭ್ಕ್ನುದ್ಧಗಳಿಗ ೆ  ತ್ೊಂದರಯೆನಗತವುದರಿಂದ  ಅಲ್ಲಿ 
ಇರತವಂತ್ಹ ಯನತಿರ   ನವನಸಿಗಳು  ಬರತತ್ನುರೆ.  ಒಂದೂೆಂದತ ಸಲ ಜನತ್ನರ  ಮಹೊೇತ್ಸವ  
ಇದನುಗ  ಹಚೆತಚ  ಜನರತ  ಬರತತ್ನುರ.ೆ  ಜನಸಿು  ಯನತಿರಕರತ  ಬಂದನಗ  ಅವರತಗಳಿಗ ೆ  ಯನವ  



36 

                                                                                                                                                  ವಿಪ/09-03-2022   
“ wzÀÄÝ¥ÀrAiÀiÁUÀzÀ ¥Àæw/unedited copy/£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ¼À°è CxÀªÁ ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉUÁV G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀPÀÆqÀzÀÄ 

__________________________________________________________________________________ 

ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಶೌಚನಲಯ   ವಯವಸೆಾ    ಇರಬೇೆಕ್ೂೆೇ ಅದಕೂೆ  ಸಹ  ರ್ನವು  ಪ್ನಿನ್ಚ  ಮನಡತತ್ೆುೇವೆ.    
ಮತ್ೆು  ಪ್ನಕಿಾಂಗಚ  ವಯವಸಾೆ  ಕೂಡ ಸರಿಯನದ  ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿರಬೆೇಕತ,  ರಸೆುಗಳು   ಮತ್ತು 
ಒಳಚರಂಡಿ  ವಯವಸೆಾ, ಘನ ತ್ನಯಜಯ ವಯವಸೆಾ    ಈ  ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ  ಇದರಲ್ಲಿ    ಎಲಿವನೂನ  ಕೂಡ    
ಮನಸಟರ್ಚ  ಪ್ನಿನ್ಚನಲ್ಲಿ  ಹನಕಿಕ್ೊಂಡತ  ಮನಡತತಿುದುೆೇವ.ೆ          

ಶ್ರೇ ಅಲಿಮ ವಿೇರಭ್ದರಪು (ವಿಧನನಸಭೆಯಿಂದ ಚತರ್ನಯಿತ್ರನದವರತ):- ಮನನಯ  
ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ  ಅವಕ್ನಶ  ಕ್ೊಟಟ  ತ್ಮಗೆ  ಧನಯವನದಗಳು. ಇವತಿುನ  ಈ  ಸಭಯೆಲ್ಲಿ  
ಸಂಬಂಧಪಟಟ ಪರವನಸೂೆೇದಯಮ  ಮತ್ತು ಮತಜರನಯಿ ಇಲನಖಯೆ  ಇಬಬರತ ಸಚಿವರತ  ಇದನುರ.ೆ  
ಇವತ್ತು ನಮಮ ಆ ಭನಗದ ಎಲನಿ  ಸನವಾಜನಕರ  ಬೆೇಡಿಕ್ ೆ  ಏರೆ್ಂದರ,ೆ ಅಲ್ಲಿ  ಒಂದತ   
ropeway ಆಗಬೇೆಕತ.  ಯತವಕರತ   ಮೇಲೆಡ ೆ ಆರನಮವನಗಿ ಹೊೇಗತತ್ನುರೆ. ವಯಸನಸದವರತ 
ಹೊೇಗಲ್ಲಕ್ೆೆ ಆಗತವುದ್ಧಲಿ. Archeological Survey of India   ರವರತ  ಪರತಿಯಂದತ 
ವಿಷಯಕೂೆ   ಬೆೇಡವಂೆದತ  ಹೆೇಳುತಿುರತತ್ನುರೆ.  ropeway ಹನಕಬೆೇಕ್ನದರ ೆ Archeological 
Survey of India ನವರತ ಅಲ್ಲಿಗೆ  ಬರಬಹತದತ. ಏಕ್ೆಂದರ,ೆ ropeway ಹನಕಿದರ ೆ sculpture 
ಕ್ೆಟತಟಹೂೆೇಗತತ್ುದೆ,   ಗತಡೆ  ಹನಳನಗತತ್ುದೆ ಎಂದತ ಅವರತ ಹೆೇಳಬಹತದತ. Switzerland ನಲ್ಲಿ 
ಮಂಜತ ಇರತವ ಪರದೆೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳಷತಟ  ropeway ಗಳು   ಇವೆ.  ಯನರನದರೂ  Genting 
Casino ಗೆ ಹೂೆೇಗಿದುರೆ  ಗೊತ್ನುಗತತ್ುದೆ. ಅಲ್ಲಿ   ಹೆೈಟಚನಲ್ಲಿ  ropeway ಇದೆ.  Technology 
ಬಹಳ  ವೆೇಗವನಗಿದೆ. ಈಗ  ರ್ನವು  ಗತಡೆಗಳಲ್ಲಿ Pole ಗಳನತನ   ಹನಕತವನಗ  ಬಹಳ  
ಗಟಿಟಯನಗಿ  ಹನಕಬೆೇಕ್ನಗತತ್ುದೆ.  ಸಿಟೇಲ್ಚ  ಮತ್ತು ಸಿಮಂಟಚ  ಹನಕಿ,  original ಗಟಿಟಗಿಂತ್ ಇದತ  
ಜನಸಿು  ಇರತತ್ುದೆ. ಅದಕ್ೊೆೇಸೆರ   ಇದಕ್ೆೆ  ropeway ಹನಕಬೆೇಕ್ೆಂದತ  ಇಬಬರನತನ  
ಕ್ೆೇಳಿಕ್ೂೆಳುಿತ್ೆುೇರ್ೆ.   

ಶ್ರೇಮತಿ  ಜೊಲೆಿ ಶಶ್ಕಲನ  ಅಣನಣ ಸನಹೆೇಬ ಚ:  ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ  ನಮಮ 
ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷತಟ ಅದತಬತ್ವನದಂತ್ಹ ಪರಿಸರ, ದೆೇವಸನಾನಗಳು ಹಿೇಗೆ   ಎಲನಿ  ರಿೇತಿಯಲೂಿ  
ಪರವನಸೂೆೇದಯಮಕ್ೆೆ  ಒಂದತ  ಒಳೆಿಯ  ಕ್ೆೇಂದರ  ಇರತವ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ  ನಮಮ ರನಜಯ  ಇದೆ.   
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ಇದರಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಸಹೊೇದರರತ   ಹೆೇಳಿದ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ  ವಯಸನಸದವರಿಗೆ, ಮಕೆಳಿಗ ೆ ಹೊೇಗಲ್ಲಕ್ೆೆ  
ಕಷಟವನಗತವುದರಿಂದ ropeway system ಅನತನ  ಈಗನಗಲೆೇ  ಬಜೆಟಚನಲ್ಲಿ ಪರಕಟಣ ೆ 
ಮನಡಿದನುರ.ೆ   ಇಲ್ಲಿ  ನಮಮ  ಪರವನಸೂೆೇಧಯಮ ಸಚಿವರತ ಸಹ ಇರತವುದರಿಂದ  ರ್ನನತ  ಮತ್ತು 
ಅವರತ ಸಿ.ಎಂ., ಅವರ ರೆ್ೇತ್ೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಒಂದತ  ಸಭೆಯನತನ  ಕರದೆತ, ಅವರ ಸಹನಯ-ಸಹಕ್ನರ  
ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡತ  ಕ್ೆಲಸ ಮನಡತವಂತ್ಹ  ಪರಯತ್ನವನತನ  ಮನಡತತ್ೆುೇವ.ೆ   
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ಪರಶೆನ ಸಂಖೆಯ  ೧೩೫೦ 

(ಉತ್ುರವನತನ  ಲಗತಿುಸಲನಗಿದೆ) 

ಶ್ರೇ ಯತ.ಬ.ವೆಂಕಟೆೇಶ ಚ (ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶ ಚ  ಕೆ್. ರನಠೂೆೇರ್ ಚ ರವರ  ಪರವನಗಿ):-     ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ    ಮನನಯ ಸಚಿವರತ  ಉತ್ುರವನತನ  ಒದಗಿಸಿದನುರ,ೆ  ಈ  ಉಪನಗರದಲ್ಲಿ   
ಒಂದತ ಬೆಂಗಳೂರಿನ  ರ್ನಗರಿಕರಿಗ ೆ ರೈೆಲತ ಬೆೇಕ್ೆಂದತ      ಒಂದತ ದಶಕದ್ಧಂದಲೂ  ಒಂದತ 
ವಿನಂತಿ   ಇತ್ತು.   ಮತಂಬೆೈ  ಮನದರಿಯಲ್ಲಿ  ರ್ನವು ಸಹ  ಇಲ್ಲಿ  ಓಡನಡಬೆೇಕ್ೆಂದತ   ಇತ್ತು.    
ಹಲವನರತ  ವಷಾಗಳಿಂದ  ಈ  ಯೇಜರೆ್ಯನತನ  ತ್ಯನರತ  ಮನಡಿ  ಕ್ೊರೆ್ಗ ೆ   ಎರಡತ  
ವಷಾಗಳ  ಹಿಂದ ೆ  ಕ್ೆೇಂದರ  ಸಕ್ನಾರ    ಇದಕ್ೆೆ    ಅನತಮತಿಯನತನ  ನೇಡಿದೆ.   ನಮಗ ೆ 
ಅನತಮತಿ ಸಿಕಿೆ  ೫೦೦  ದ್ಧನಗಳನದರೂ  ಸಹ    ಇವತಿುನವರಗೊ ಶಂಕತಸನಾಪರ್ಯೆನಗಿಲಿ.    
ಇದಕ್ೆೆ  ಮತಹೂತ್ಾ  ಸಿಗಲೆೇ  ಇಲಿ.    ಏತ್ಕ್ೆೆ  ಸಿಗಲ್ಲಲಿವೆಂದತ ಸಚಿವರನತನ ಕ್ೆೇಳಲ್ಲಕ್ೆೆ 
ಬಯಸತತ್ೆುೇರೆ್.    ಮತ್ೆು  ಮತಖಯವನಗಿ  ೪  ಕ್ನರಿಡನರ್ಚ  ಮನಡಿದನುರ.ೆ  ಮತಖಯವನಗಿ  ಇದಕ್ೆೆ  
ಟೆಂಡರ್ಚ   ಕರಯೆಬೆೇಕ್ನಗಿರತವುದತ   ಇಲ್ಲಿಂದ  ಏರ್ಚಪ್ೊೇಟಚಾ   ಹೊೇಗತವ  ರೂೆೇರ್ಚಗೆ    
ಮನಡಬೇೆಕ್ನಗಿದ.ೆ ಆದರೆ, ಯನವುದಕ್ೆೆ ಆಧಯತ್ ೆ   ಕ್ೊಡಬೇೆಕ್ೂೆೇ  K-RIDE  ಎನತನವ  ಸಂಸೆಾ ಗೆ  
ಕ್ೊಟಿಟದನುರೆ,  ಇವರತ ಸರಿಯನಗಿ  ಕ್ೆಲಸ  ಮ ನಡತತಿುಲಿ. ೫೦೦ ದ್ಧನಗಳನಯಿತ್ತ.  ನಮಗೆ  
ಇರತವುದತ ೧೬೦೦ ದ್ಧನಗಳು.    ಈ  ಬಗೆೆ  ಶಂಕತಸ ನಾಪರೆ್  ಆಗದೇೆ  ಹೊೇದರ,ೆ   ಈ  ಯೇಜರೆ್  
ಎಲ್ಲಿಗೆ  ಬರತತ್ುದ?ೆ   

    ಶ್ರೇ ವಿ.ಸೂೆೇಮಣಣ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ ಮನನಯ ಸದಸಯರ  ಪರಶೆನಗ ೆ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ್   
ಬೆಂಗಳೂರತ  ಉಪನಗರ  ರೈೆಲತ    ಯೇಜರೆ್ಗ ೆ ಆರ್ಥಾಕ  ವಯವಹನರಗಳ  ಕತರಿತ್ತ ಕ್ೆೇಂದರ ಸಚಿವ  
ಸಂಪತಟ ಸಮತಿಯತ   ಅಕ್ೊಟೇಬರ್ಚ  ೨೦೨೦ ರಲ್ಲಿ  ಅನತಮೇದರ್ೆ  ನೇಡಿದ.ೆ   ಕ್ೊಟನಟದ ಮೇಲ ೆ 
ಇದನತನ ೪  ಹಂತ್ದಲ್ಲಿ ಕ್ೈೆಗೊಳುಿವಂತ್ಹ  ಕ್ಲೆಸವನತನ  ಮನಡಿ, ಅದಕ್ೆೆ  ಅನತಪ್ನತ್ದಲ್ಲಿ  ರನಜಯ 
ಸಕ್ನಾರ  ೨೦% ಕ್ೆೇಂದರ  ಸಕ್ನಾರ  ೨೦%    ಇನತನಳಿದ  ೬೦% ಅನತನ ಸನಲದ  ರೂಪದಲ್ಲಿ   ಒಟತಟ  
೧೫,೭೬೭ .೦೦  ಕ್ೊೇಟಿ  ರೂಪ್ನಯಿಗಳ ಯೇಜರೆ್ಯನತನ  ಈಗನಗಲೆೇ   ಮನಡಿ, ಅದರಲ್ಲಿ    
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೧. ಬೆಂಗಳೂರತ-ದೆೇವನಹಳಿಿ  ೪೧.೪೦  ಕಿ.ಮೇ   

೨. ಬೆೈಯಪುನಹಳಿಿ- ಚಿಕೆಬನಣನವರ ೨೧.೦೧  ಕಿ.ಮೇ 

೩.  ಕ್ೆಂಗೆೇರಿ-ವೆೈಟಚ ಪಿೇಲ್ೆಚ  ೩೫.೫೨  ಕಿಮೇ 

೪.  ಹಿೇಲಲ್ಲಗ-ೆ ರನಜನನತಕತಂಟೆ-  ೪೬.೨೪ ಕಿಮೇ   

 ಒಟತಟ  ೪  ಹಂತ್ದ  ಯೇಜರೆ್ಯನತನ  ರ್ನವು ಕ್ೆೈಗೆತಿುಕ್ೂೆಂಡಿದುೆೇವೆ.  ತ್ನಂತಿರಕವನಗಿ   ನಮಗೆ   
ಈಗನಗಲೆೇ  ಜನಗ  ರೈೆಲೆವೇ  ಇಲನಖ ೆ   ಎಲ್ಲಿ  ಹೊೇಗತತಿುದೆ, ಅದರ   ಪಕೆದಲ್ಲಿಯೆೇ ರ್ನವು  
ಭ್ೂಸನವಧಿೇನ    ಮನಡತವಂತ್ಹ  ಪರಕಿರಯೆ  ತ್ತಂಬನ ತ್ೊಂದರಯೆನಗತತಿುದೆ  ಎನತನವ  ದೃಷ್ಟ್ಟಯಿಂದ  
ಈಗನಗಲೆೇ  ರ್ನವು  ಅದನತನ  ಕ್ೆೈಗೆತಿುಕ್ೊಂಡಿದೆುೇವೆ.    ನನಗ ೆ  ತಿಳಿದಮಟಿಟಗೆ ಈ ರೈೆಲತಗಳನತನ   
ತ್ರತವನಗ ಬೆಂಗಳೂರತ   ಉಪ ನಗರ ಯೇಜರೆ್ಯ  ಆರ್ಥಾಕ  ವಯವಹನರಗಳ  ಸಂಬಂಧ  
ವಿವರವನತನ  ಅನತಬಂಧ-೧ ರಲ್ಲಿ  ತ್ಮಗೆ ಎಲನಿ  ಮನಹಿತಿಯನತನ  ಕ್ೊಟಿಟದೆುೇವೆ.    ನಮಗೆ  
ಮನರ್ಚಾ   ಈ    ತಿಂಗಳು  ಒಂದತ ಟೆಂಡರ್ಚ ಆಗಿ,  ಈಗನಗಲೆೇ   ಒಂದತ ಹಂತ್ಕ್ೆೆ  ಬಂದತ  
ಈ  ಯೇಜರೆ್ಯನತನ  ರ್ನವು   ಕ್ೆೈಗೆತಿುಕ್ೊಳುಿತಿುದೆುೇವೆ.    ಇದನತನ  ಪ್ನರರಂಭ್ ಮನಡತವುದರಲ್ಲಿ  
ಸವಲು  ವಿಳಂಬವನಗಿತ್ತು.      ರ್ನನತ  ಈಗನಗಲೆೇ   ೩-೪ ಸಭೆಗಳನತನ  ಮನಡಿ,   ಏರೆ್ೇನತ  
ಮನಡಬೇೆಕ್ೂೆೇ  ಅದನತನ  ಮನಡಿ,    ಈ  ಕ್ಲೆಸಕ್ೆೆ  ಚನಲರೆ್ಯನತನ  ಕ್ೊಡತವಂತ್ಹ ಕ್ೆಲಸ  
ಕೂಡ  ಮನಡಿದೆುೇವೆ.   ಒಟನಟರೆ,   ಈ  ಯೇಜರೆ್ಯನತನ ತ್ಕ್ಷಣವೆೇ  ಕ್ೆೈಗೆತಿುಕ್ೂೆಳುಿವಂತ್ಹ  
ಕ್ೆಲಸಕ್ೆೆ  ಪರಯತ್ನ   ಮನಡತತ್ೆುೇವೆ.  

ಶ್ರೇ  ಯತ.ಬ.ವೆಂಕಟೆೇಶ ಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ ತ್ಕ್ಷಣವೆೇ   ಕ್ೆೈಗೆತಿುಕ್ೂೆಳುಿತ್ೆುೇವೆಂದತ  
ಹೆೇಳಿ 500 ದ್ಧನಗಳನದರೂ  ಸಹ   ಇದಕ್ೆೆ  ಇನತನ  ಶಂಕತಸನಾಪರ್ ೆ ಮನಡಿಲಿವೆಂದರೆ    ಹ ೇಗ್ , 
ಇದಕ್ ೆ  ಏನತ  ಅಥಾ  ಇದೆ?   ಇದತ ಸಹ  ನಮಮ ಕೂಸೇೆ  ಆಗಿದೆ.  ಮಟೊರೇ  ಸಹ  ನಮಮ 
ಕೂಸೇೆ ಆಗಿದ.ೆ   ಇದಕ್ೆೆ  ನೇವು  ಏತ್ಕ್ೆೆ    ಮಲತ್ನಯಿ  ಧೊೇರಣೆ ತ್ೂೆೇರಿಸತತಿುದ್ಧುೇರಿ.  ಇದತ 
ಆದರೆ ಜನರಿಗ ೆ  ಸನಕಷತಟ ಅನತಕೂಲವನಗತತ್ುದೆ.    ರ್ನನತ  ಮೇಕಿರ  ಸಕಾಲ್ಚನಂದ ಒಂದತ 



40 

                                                                                                                                                  ವಿಪ/09-03-2022   
“ wzÀÄÝ¥ÀrAiÀiÁUÀzÀ ¥Àæw/unedited copy/£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ¼À°è CxÀªÁ ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉUÁV G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀPÀÆqÀzÀÄ 

__________________________________________________________________________________ 

ಸೇೆತ್ತವ ೆ  ಹೂೆೇಗಬೇೆಕ್ೆಂದತ  ಪರತಿಸನರಿ  ಕ್ೆೇಳುತಿುದೆುೇರೆ್.    ಈ  ಮಂಜೂರತ  ಆಗಿ ಬಂದ್ಧರತವ  
ಯೇಜರೆ್ಗಳಿಗ ೆ  ಸಂಬಂಧಪಟಟಂತ್ೆ    ಬೆೇಗ  ಬೇೆಗ  ಕ್ೆಲಸವನತನ  ಶತರತ  ಮನಡಿ.   ಇದನತನ  
ಬಟತಟ  ನೇವು  ಮಲತ್ನಯಿ ಧೊೇರಣೆ  ಮನಡತತಿುದ್ಧುೇರಿ.      ಇದತ ಸರಿಯಲಿ,   

ಶ್ರೇ ವಿ.  ಸೂೆೇಮಣಣ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ ಶ್ರೇ ಯತ.ಬ. 
ವೆಂಕಟೆೇಶಚ ರವರತ ಹೆೇಳಿದ ವಿಚನರಕ್ೆೆ ಸಂಬಂಧಪಟಟಂತ್ೆ  ಚನಲರೆ್  ಕ್ೊಟಿಟದುೆೇರೆ್. ಏರ್ನಗಿತ್ತು  
ಎಂದರೆ  ಸಾಗಿತ್ವನಗಿದು  ಕ್ೆಲವನರತ  ಯೇಜರೆ್ಗಳಿಗೆ ಯನವ  ಯನವ  ಹಂತ್ದಲ್ಲಿ  ಏರೆ್ೇನತ  
ಕ್ೆಲಸಗಳನತನ  ಮನಡಬೇೆಕ್ೂೆೇ  ಅದನತನ  ಮನಡತತಿುದೆುೇವೆ. ಕ್ೆಲಸದ  ವಿಚನರದಲ್ಲಿ ಮನನಯ ಸದಸಯರಿಗೆ 
ನನನ  ಭನಷ ೆ ಯನವ  ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ  ಇರತತ್ುದೆ ಎಂದತ ಗೊತಿುದೆ. ಕ್ನರಿಡನರ್-೨ಕ್ೆೆ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ೆ  
ತ್ನಂತಿರಕವನಗಿ ಆದೆೇಶ  ಮನಡಿ   ತ್ಕ್ಷಣವೆೇ  ಶಂಕತ ಸನಾಪರ್ೆಯನೂನ  ಕೂಡ   ಸರ್ನಮನಯ  
ಮತಖಯಮಂತಿರಗಳ  ಹೆೇಳಿಕ್ೆಂತೆ್  ರನಷರದ  ಪರಧನನಮಂತಿರಗಳಿಂದ  ಇದನತನ  ಮನಡಿಸಬೆೇಕ್ೆನತನವ  
ಒಂದತ  ದೂರದೃಷ್ಟ್ಟಯಿಂದ  ತಿಳಿಸಿದನುರ.ೆ ಯನವುದೆೇ ಕ್ನರಣಕೂೆ ಬಹಳ  ಅನತಕೂಲವನಗಿರತವಂತ್ಹ   
ಈ ೪ ಕ್ನರಿಡನರ್ಚಗಳಿಗ ೆ  ನಮಮ ಇಲನಖಗೆ ೆ   ಭ್ೂ  ಸನವಧಿೇನದ   ತ್ೂೆಂದರ ೆ  ಬರಬನರದೆನತನವ  
ದೃಷ್ಟ್ಟಯಿಂದ ಕ್ೆಲಸ  ಮನಡತತಿುದೆುೇವ.ೆ ಇದನತನ  ಮನರ್ಚಾ  ೩೦ರೆ್ೇ  ತ್ನರಿೇಖಿರೆ್ೂಳಗಡೆ   ಇದನತನ  
ಕ್ೆೈಗೆತಿುಕ್ೂೆಳುಿತ್ೆುೇವೆ. ಈ ೪ ಹಂತ್ದ ಕ್ನಮಗನರಿಗಳನತನ  ನಮಮ ಹಂತ್ದಲ್ಲಿಯೆೇ    ಪ್ನರರಂಭ್  ಮನಡಿ  
ಯನವುದನದರೊಂದತ  ಲೂೆೇಕ್ನಪಾಣೆಯನತನ  ರ್ನವು  ಮತ್ತು  ನೇವು ಸೇೆರಿಕ್ೊಂಡತ  ಒಟಿಟಗೆ  
ಮನಡೂೆೇಣ.    ನಮಮ ನಮಮ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿಯೆೇ  ಮತಗಿಸೊೇಣ.  

ಶ್ರೇ ಯತ.ಬ. ವೆಂಕಟೆೇಶ ಚ:-  ಆಗಬಹತದತ.    ಸಚಿವರ  ಮೇಲೆ  ನಮಗೆ  ನಂಬಕ್ ೆ ಇದೆ.   
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ಪರಶೆನ ಸಂಖೆಯ ೧೩೩೪ 

(ಉತ್ುರವನತನ  ಲಗತಿುಸಲನಗಿದೆ) 

ಶ್ರೇ   ಹರಿೇಶ ಚ ಕತಮನರ್ಚ, (ಶ್ರೇ ಮಂಜತರ್ನಥಚ  ಭ್ಂಡನರಿ ರವರ ಪರವನಗಿ):-   ಮನನಯ  
ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ   ಮನನಯ ಸಚಿವರ  ಸವಿವರವನದ  ಉತ್ುರವನತನ  ಕ್ೂೆಟಿಟದನುರ.ೆ    ಇದರಲ್ಲಿ 
ಒಂದರೆಡತ ಸಂಶಯ  ಇದೆ. ಮೇನತಗನರಿಕ್ಯೆ  ಮತ್ಸಯಸಂಪದ  ಯೇಜರೆ್ಯಲ್ಲಿ  ಆಯೆೆಯ 
ಮನನದಂಡ  ಫಲನನತಭ್ವಿಯತ  ಹತಟತಟ ವೃತಿುಯಲ್ಲಿ  ಮೇನತಗನರರ್ನಗಿರಬೆೇಕತ  ಎನತನವ   
ಮನನದಂಡವನತನ  ಹನಕಿದ್ಧುೇರಿ.     ಬಹತಶಃ ಈಗ  ಹತಟತಟ ವೃತಿು  ಎಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ   ಇಲಿ.  ಅದತ  
ಮೇನತಗನರರತ  ಇರಬಹತದತ,  ಮೇತ್ೆದನರರತ  ಇರಬಹತದತ, ಕ್ಷೌರಿಕರತ  ಇರಬಹತದತ, ಬಟೆಟ  
ಹೊಗೆಯತವವರತ  ಇರಬಹತದತ. ಎಲನಿ  ವೃತಿುಯಲೂಿ   ಕೂಡ    ಜನರತ ಸೇೆರಿಕ್ೂೆಂಡಿದನುರೆ.  
ಆದುರಿಂದ ಆ ಕ್ನಿಸಚನಂದನಗಿ  ಬಹತಶಃ ಇದರಲ್ಲಿ   ತ್ೊಂದರಯೆನಗಬಹತದತ  ಮತ್ತು  C.R.Z.,  
ಕ್ನನೂನಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟಟಂತ್ೆ  ನೇವು  ಕಳೆದ  ಬನರಿಯೆೇ  ಹೆೇಳಿದ್ಧುೇರಿ.     ಇದನತನ ಸರಳಿೇಕರಣ  
ಮನಡತತ್ೆುೇವೆಂದತ  ಹೇೆಳಿದ್ಧುೇರಿ.  ಆದುರಿಂದ,  ಈ ಮತ್ಸಯಸಂಪದ  ಯೇಜರೆ್ಗ ೆ 
ತ್ೊಂದರಯೆನಗತತಿುದೆ.      ಮತ್ೊುಂದತ ಕ್ನಿರಿಫಿಕ್ೆೇಷನ್ಚ  ಎರೆ್ಂದರೆ,   ಸನಂಪ್ನರದನಯಿಕ  
ದೊೇಣಿಗಳಿಗೆ  ಸಿೇಮ ಎಣೆಣಗೆ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ ೆ  ಅರೆ್ೇಕ  ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ  ಸಬಸಡಿ  
ಬರಲ್ಲಲಿವೆಂದತ  ಹೇೆಳುತಿುದನುರೆ.    ಇದರ  ಬಗೆೆ  ಬೆೇಡಿಕ್ ೆ ಇದೆ  ಮತ್ತು   ಡಿೇಸೆಲ್ಚ  ಬಗೆೆ ಸಹ  
ಕ್ೆೇಳುತಿುದನುರೆ.       ಮದಲರೆ್  ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸದಸಯರಿಗೆ  ಕ್ೊಡತವಂತ್ಹ ವಯವಸೆಾಯನತನ  ಜನರಿ  
ಮನಡಿದ್ಧುೇರಿ.  ಆದರ,ೆ  ಇನೂನ  ಕೂಡ  ಸರಿಯನದ  ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ  ಜನರಿಗೆ  ತ್ಲತಪತತಿುಲಿವೆಂದತ  
ಮನನಯ ಸಚಿವರಿಗೆ  ಕ್ೆೇಳುತಿುದೆುೇರ್ೆ  

           ಮತಂದತ.  
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(192) 09.03.2022 12.00 ಎಸಚವಿ-ಎಂಡಿ 
(ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಾತಿ) 

 
ಶ್ರೇ ಕೆ್.ಹರಿೇಶ ಚ ಕತಮನರ್ಚ (ಮತಂದತ):-  
ಇರ್ೂೆನಂದತ ಸುಷ್ಟ್ಟೇಕರಣವೆಂದರ ೆ ಸನಂಪರದನಯಿಕ ದೊೇಣಿಗಳಿಗೆ ಸಿೇಮಎಣೆಣ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅರೆ್ೇಕ 
ತಿಂಗಳಿನಂದ ಸಬಸಡಿ ಬಂದ್ಧರತವುದ್ಧಲಿ ಎನತನವುದತ ಅವರ ಬೆೇಡಿಕ್ೆಯಿದ.ೆ  ಡಿೇಸಲೆ್ಚ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ 
ಸುಷಟರೆ್ ಬೆೇಕತ.  ಮದಲರೆ್ಯ ಅಂಶದಲ್ಲಿ ಕರತೆ್ರಿಗೆಯನತನ ಜನರಿ ಮನಡಿದ್ಧುೇರಿ.  ಆದರೆ ಇನೂನ 
ಕೂಡ ಸರಿಯನಗಿ ತ್ಲತಪತತಿುಲಿ ಎಂಬತದನತನ ಸಚಿವರಿಗೆ ಹೆೇಳಬಯಸತತ್ುೆೇರೆ್.  

ಶ್ರೇ ಎಸ.ಅಂಗನರ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮೇನತಗನರಿಕ್ ೆ ಇಲನಖಯೆ ಮತ್ನಸಯಶರಯ 
ಯೇಜರೆ್ಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ೂೆಡತವಂತ್ಹ ವಸತಿ ಯೇಜರೆ್ಗ ೆ ಸಂಬಂಧಪಟಟ ಮೇನತಗನರರನತನ 
ಗತರತತಿಸಿ ವಸತಿಯನತನ ಕ್ೂೆಡಲನಗತತ್ುದೆ.  ಆ ವಸತಿಯ ಆಯೆೆಯನತನ ಆಯನ ಭನಗಗಳ ಸಾಳಿೇಯ 
ಶನಸಕರೇೆ ಮನಡಿಕ್ೊಡತತ್ನುರೆ.  ಹಿಂದ ೆ ಮಂಜೂರನದ ಮರ್ೆಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಒಂದಷತಟ 
ದನಖಲೆಗಳಿಂದನಗಿ ಸವಲು ತ್ೂೆಂದರೆಯನಗಿದೆ.   

 ಎರಡರೆ್ಯದನಗಿ ಸಿ.ಆರ್.ಜ ೆರ್ಚಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟಟಂತ್ೆ ವಸತಿಯನತನ ಮಂಜೂರನತಿ ಮನಡತವ 
ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಿಂದ ೆಇದುಂತ್ಹ ನಯಮಗಳರ್ೆನೇ ಅಳವಡಿಸಿಕ್ೊಂಡತ ರ್ನವು ವಸತಿಯನತನ ನಮನಾಣ 
ಮನಡಲತ ಅವಕ್ನಶ ಮನಡಿಕ್ೊಡಬೆೇಕ್ೆಂದತ ಯೇಚರೆ್ ಮನಡಿದೆುೇವೆ.  ಅದನತನ ಆದಷತಟ ಬೆೇಗ 
ಅನತಷನಿನಗೊಳಿಸತವ ನಟಿಟನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ರ್ನವು ಗಮನವನತನ ಕ್ೊಡತತ್ೆುೇವೆ.   

 ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಸಿೇಮಎಣೆಣಯ ಬಗೆೆ ಉಲೆಿೇಖವನತನ ಮನಡಿದರತ.  ಕ್ೆೇಂದರ ಸಕ್ನಾರದ್ಧಂದ 
allotment  ಕಡಿಮಯನದ ಕ್ನರಣ ಹನಗೂ ಇರತವ allotment ಅನತನ ಹೆಚತಚ ಮನಡತವ 
ದ್ಧಸಯೆಲ್ಲಿ ಕ್ೆೇಂದರ ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ಪತ್ರವನತನ ಬರೆಯತತ್ೆುೇವೆ.  ಡಿೇಸೆಲ್ಚನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬನಕಿ ಇರತವ 
ಅನತದನನದ ಬಡತಗಡೆಗನಗಿ  ರ್ನವು ಆರ್ಥಾಕ ಇಲನಖಗೆೆ ಪತ್ರವನತನ ಬರೆದ್ಧದೆುೇವೆ.  ಅದನತನ ಆದಷತಟ 
ಬೆೇಗ ಬಡತಗಡೆ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆ.   
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ಶ್ರೇ ಕ್.ೆಹರಿೇಶ ಚ ಕತಮನರ್:- ಮನನಯ ಸಚಿವರೆೇ, ತ್ನವು ಸುಷ್ಟ್ಟೇಕರಣವನತನ ಕ್ೊಟಿಟದ್ಧುೇರಿ.  
ಹತಟತಟ ಮೇನತಗನರರನಗಿರಬೆೇಕ್ೆಂಬತದತ ನದ್ಧಾಷಟವನದ ಪರಶೆನ.  ಸಿ.ಆರ್.ಜ ರೆ್ಚ ಬಗೆೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 
ಸಚಿವನಲಯದಲ್ಲಿ ಚಚಿಾಸತತ್ೆುೇವೆ ಎಂದತ ಕಳೆದ ವಷಾ ಹೆೇಳಿದ್ಧುೇರಿ.  ಆ ಚಚೆಾ ಏರ್ನದರೂ 
ಆಗಿದಯೆೆೇ? ಈ ಹತಟತಟ ಮೇನತಗನರರತ ಎನತನವ clause ನ ಬಗೆೆ ಸುಷ್ಟ್ಟೇಕರಣ ನೇಡಬೆೇಕ್ೆಂದತ 
ತ್ಮಮಲ್ಲಿ ಬಯಸತತ್ೆುೇರ್ೆ.   

ಶ್ರೇ ಎಸ.ಅಂಗನರ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇರತವುದತ ಹತಟತಟ 
ಮೇನತಗನರರನಗಿರಬೆೇಕತ ಎನತನವುದತ.  ಆ ಒಂದತ ಷರನ ಇದುರೂ ಕೂಡ ಎಲನಿ ಕಡಗೆಳಲ್ಲಿಯೂ 
ಅದನತನ ಜನರಿ ಮನಡಲನಗತವುದ್ಧಲಿ.  ಯನರತ ಕಳೆದ ಮೂರತ ವಷಾಗಳಿಂದ ಮೇನತಗನರಿಕ್ ೆ
ವೃತಿುಯನತನ ಮನಡಿಕ್ೊಂಡಿದನುರೆಯೇ ಅಂತ್ಹ ಮೇನತಗನರರಿಗೂ ಸಹ ವಸತಿಯನತನ 
ಕ್ೊಡತವಂತ್ಹ ಕ್ೆಲಸವನತನ ಮನಡಲನಗತವುದತ.   

ಸಿ.ಆರ್.ಜ ೆರ್ಚಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟಟಂತ್ ೆ ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಮನಡಿರತವ ಉಲೆಿೇಖದ ಬಗೆೆ 
ಈಗನಗಲೆೇ ರ್ನವು ಮನತ್ರ್ನಡಿದುೆೇವೆ. ಕ್ೇೆಂದರ ಸಕ್ನಾರದ್ಧಂದಲೂ ರ್ನವು ಕ್ೆಲವಂದತ 
ಅನತಮತಿಯನತನ ಪಡದೆತಕ್ೊಳಿಬೆೇಕಿದೆ.  ಅದರ ಬಗೆೆ ಈಗನಗಲೆೇ  ಮನತ್ರ್ನಡಿದತು, ಸದಯದಲ್ಲಿಯೆೇ 
ಮನಡಿಕ್ೊಡತತ್ೆುೇವ.ೆ   
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ಪರಶೆನ ಸಂಖೆಯ 1410 

(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದೆ) 

ಶ್ರೇ ಕೆ್.ಟಿ.ಶ್ರೇಕಂಠೆೇಗೌಡ (ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗೌಡರ ಪರವನಗಿ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 
ಉತ್ುರ ಕ್ೆೈ ಸೇೆರಿದ.ೆ  ಇದತ ರ್ನಡಿನ ರೈೆತ್ರ ಮತ್ೊುಂದತ ಜವಲಂತ್ ಸಮಸಯೆ.  ರೈೆತ್ರತ ತ್ನವು 
ಪಡದೆ್ಧರತವಂತ್ಹ, ತ್ನವು ಹೊಂದ್ಧರತವಂತ್ಹ ಜಮೇನನತನ ಆರ್ಚ ಆರ್ಚ ಟಿ ದನಖಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಂ ೩ 
ಮತ್ತು ೯ರಲ್ಲಿ ದನಖಲ್ಲಸಬೆೇಕತ.  ಕಲಂ ೩ ರಲ್ಲಿ ೧ ಎಕರ ೆ೨೦ ಗತಂಟ ೆಇದುರೆ ಕಲಂ ೯ರಲ್ಲಿ ೧ ಎಕರ ೆ೧೨ 
ಗತಂಟ ೆ ಎಂದತ ಗನರಮ ಲಕೆಿೆಗರತ ಅಥವನ ಕಂದನಯ ನರಿೇಕ್ಷಕರತ ಬರೆಯತತ್ನುರೆ.  ಇದಕ್ೆೆ ಮೂಲ 
ದನಖಲೆ ಆಕ್ನರ್ಚಬಂದ್ಚ ಆಗಿದ.ೆ  ರೆ್ೂೇಂದಣಿ ಮನಡಿದನಗಲೊೇ ಅಥವನ ಖನತೆ್ ಮನಡಿದನಗಲೊೇ 
ಕಲಂ ೩ ಮತ್ತು ೯ಕ್ೆೆ ತ್ನಳೆಯನಗತವುದ್ಧಲಿ.  ಇಂತ್ಹ ಪರಕರಣಗಳು ಎಷ್ಟ್ಟವ ೆ ಎಂದತ ಪರಶೆನಯಲ್ಲಿ 
ಕ್ೆೇಳಿದೆುೇವೆ.  ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಮನಹಿತಿಯನತನ ಕ್ೊಟಿಟದನುರೆ.  ತ್ತಮಕೂರತ ಜಿಲೆಿಯಲ್ಲಿ ೧೩೩೦೩, 
ಮೈಸೂರತ ಜಿಲೆಿಯಲ್ಲಿ ೨೬೫೦, ಬೆಳಗನವಿ ಜಿಲೆಿಯಲ್ಲಿ ೮೦೪೩, ಬೆಂಗಳೂರತ ಗನರಮನಂತ್ರ ಜಿಲೆಿಯಲ್ಲಿ 
೬೧೯೨, ಬೆಂಗಳೂರತ ನಗರ ಜಿಲೆಿಯಲ್ಲಿ ೧೮೧೯೨ ಹಿೇಗ ೆ 94673 ಪರಕರಣಗಳಿವೆ ಎಂದತ ಮನಹಿತಿ 
ಕ್ೊಟಿಟದನುರೆ.  ನನಗ ೆಇರತ ವ ಮನಹಿತಿಯ ಪರಕ್ನರ ಇದತ ರ್ನಲೆೆ ೈದತ ಲಕ್ಷಕೂೆ ಮೇರಿದೆ.  ಇದಕ್ೆೆ ಮೂಲ 
ದನಖಲೆಯೆೇ ಆಕ್ನರ್ಚಬಂದ್ಚ.  ಅದರಲ್ಲಿ original extent entry ಇರತತ್ುದೆ.  ಆ ಪರಕ್ನರ ಕಲಂ 
೩ ಕೂೆ ಬರಬೆೇಕತ, ಕಲಂ ೯ಕೂೆ ಬರಬೆೇಕತ.  ಅದನತನ ತಿದತುಪಡಿ ಮನಡಿಕ್ೊಡತವಂತ್ ೆ ಕ್ೂೆಟಟರ ೆ
ಸವೆಾಯರ್ಚ ಬಳಿ ಮೂರತ ತಿಂಗಳು ಅಲೆಯಬೇೆಕತ, ನಂತ್ರ ಗನರಮ ಲೆಕಿೆಗನ ಬಳಿಗೆ ಮೂರತ 
ತಿಂಗಳು ಅಲೆಯಬೆೇಕತ, ಕಂದನಯ ನರಿೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ರ್ನಲತೆ ತಿಂಗಳ ಕ್ನಲ, ತ್ಹಸಿೇಲನುರ್ಚ ಬಳಿ ಎರಡತ 
ತಿಂಗಳು, ಕ್ೂೆರೆ್ಯಲ್ಲಿ ಉಪವಿಭನಗನಧಿಕ್ನರಿಯಿಂದ ಬರತವ ವೇೆಳೆಗೆ ಮೂರ್ನಾಲತೆ 
ವಷಾಗಳನಗಿರತತ್ುವೆ.  ಇದನತನ ಮನಡಿಸಿಕ್ೂೆಳುಿವುದಕ್ೆೆ ಬರಹನಮಂಡ ಭ್ರಷನಟಚನರ! ರೈೆತ್ ಬೆಳೆಗಳನತನ 
ಬೆಳೆಯತವುದನತನ ಬಟತಟ ಸವೆೇಾಯರ್ಚ, ಗನರಮಲೆಕಿೆಗ, ಕಂದನಯ ನರಿೇಕ್ಷಕರತ, ತ್ಹಶ್ೇಲನುರ್ಚ, 
ಉಪವಿಭನಗನಧಿಕ್ನರಿ ಇವರ ಬಳಿಗೆ ಸತತ್ುಬೆೇಕತ.   
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ಇದಕ್ೆೆ ಏರ್ನದರೂ ಮನಡಿ ಆನ್ಚಲೆೈನ್ಚ ವಯವಸೆಾಯನತನ ಜನರಿ ಮನಡಲತ ಸನಧಯವೆೇ? ಸಕ್ನಲ 
ವನಯಪಿುಗೆ ಏಕ್ೆ ಇದನತನ ತ್ರತವುದ್ಧಲಿ? ಸಕ್ನಲ ವನಯಪಿುಗ ೆತ್ಂದರೆ ಅದನತನ ನಗದ್ಧತ್ ಕ್ನಲಮತಿಯಳಗೆ 
ಮನಡಲೇೆಬೆೇಕತ.  ರೈೆತ್ನ ವಿಚನರ ಎಂದರೆ ಏಕಿೇ ಉದನಸಿೇನ? ದಯಮನಡಿ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ 
ಇದನತನ ಆನ್ಚಲೆೈನ್ಚಗೆ ಮತ್ತು ಸಕ್ನಲಕ್ೆೆ ತ್ರಬೇೆಕತ.  ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಅದನಲತ್ಚ ಮನಡತತ್ನುರಯೆೇ 
ಏರೆ್ೂೇ ನನಗ ೆ ಗೊತಿುಲಿ.  ಈಗನಗಲೆೇ ರ್ನನತ ಕ್ೆೇಳಿದಂತ್ಹ ಸಕ್ನಾರಿ ಬೇಳುಭ್ೂಮ ಮತ್ತು 
ಇವೆರಡೂ ದನಖಲೆಗಳ ಬಗೆೆ,  ಇಂತ್ಹ ಸಮಗರ ರೈೆತ್ನ ಸಮಸೆಯಗಳ ಬಗೆೆ ಒಂದತ ಅದನಲತ್ಚ ಮನಡಿ 
ಸಮಸೆಯಗಳನತನ ಇತ್ಯಥಾ ಮನಡಬೇೆಕತ.  ಸನವತ್ಂತ್ರಯ ಬಂದತ ೭೫ ವಷಾಗಳನದರೂ ಅವನಗ ೆಯನವ 
ಸೌಲಭ್ಯಗಳನತನ ರೆ್ಟಟಗ ೆ ಮನಡಿಕ್ೊಡಲ್ಲಲಿ ಎಂದರೆ ಏನತ ಮನಡತವುದತ? ದಯಮನಡಿ ಸಕ್ನಲ 
ವನಯಪಿುಗೂ ತ್ರಬೇೆಕತ, ಆನ್ಚಲೆೈನ್ಚ ವಯವಸೆಾಯನತನ ಜನರಿಗೊಳಿಸಬೆೇಕತ.  ಅದನಲತ್ಚ ಮನಡಿ ರೈೆತ್ನ 
ಎಲನಿ ಸಮಸೆಯಗಳಿಗೂ ಒಂದತ ಪರಿಹನರವನತನ ಕಂಡತಕ್ೊಳಿಬೆೇಕತ.  ಮನನಯ ಕಂದನಯ ಸಚಿವರತ 
ದಕ್ಷರತ ಹನಗೂ ಸಮಥಾರನಗಿದತು, ಅವರ ಕ್ೆೈಯಲ್ಲಿಯೂ ಆಗಲ್ಲಲಿವೆಂದರ ೆ ಇರ್ನಯರತ ಕಂದನಯ 
ಇಲನಖಗೆ ೆರ್ನಯಯವನತನ ಒದಗಿಸತತ್ನುರ?ೆ  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಅಶೆ್ೇಕ ಅವರೆೇ, ಮನನಯ ಶ್ರೇಕಂಠೆೇಗೌಡರ ಮನತ್ನತನ ಕ್ೆೇಳಿ 
ಗಿಡದೊಳಗಿನ ಮಂಗಗಳು ಕ್ೆೈಬಡತತ್ುವೆ.  ಹತಷನರನಗಿರಿ.  

ಶ್ರೇ ಆರ್.ಅಶೆ್ೇಕ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ವಿಳಂಬವನಗತತಿುದೆ ಎನತನವುದನತನ 
ಒಪಿುಕ್ೊಳುಿತ್ೆುೇರೆ್.  ಅದಕ್ೆೆ ಬೆೇರ ೆ ಬೆೇರಯೆ ಕ್ನರಣಗಳಿದೆ.  ಆರ್.ಟಿ.ಸಿ. ಕಲಂ ೩ ಮತ್ತು ೯ 
ತ್ನಳಯೆನಗದೆ ಇರತವಂತ್ಹ ವಯತ್ನಯಸ.  ೩ರಲ್ಲಿ ಇರತವ extent ಅನತನ ರೆ್ೂೇಂದನಯಿಸತವನಗ ಎ 
ಖರನಬತ ಮತ್ತು ಬ ಖರನಬತ ಇವುಗಳನೂನ ಸೇೆರಿಸಿಬಡತತ್ನುರೆ.  ಇಲ್ಲಿ ೯ ರಲ್ಲಿ ಬರತವನಗ ಅದತ 
ತ್ನಳಯೆನಗತವುದ್ಧಲಿ. ವಿಭನಗ ಪತ್ರ ಮನಡಿಕ್ೂೆಳುಿವನಗ ಎಷತಟ ಇರತತ್ುದಯೆೇ ಅದನತನ ಸರಿಯನಗಿ 
ಮನಡಿಕ್ೊಳಿಬೇೆಕತ.  ಅದಕಿೆಂತ್ಲೂ excess ಮನಡಿಕ್ೂೆಳುಿತ್ನುರೆ.  ಈ ತ್ರಹದ ಎಲನಿ ವಯತ್ನಯಸಗಳು 
ಕಂಡತ ಬಂದನಗ ಅಜಿಾ ಕ್ೊಟಟ ತ್ಕ್ಷಣ ಏಕ್ನಏಕಿ ದನಖಲೆ ಮನಡತವುದಕ್ನೆಗತವುದ್ಧಲಿ. 
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ಪಹಣಿಯಲ್ಲಿರತವವರಿಗ ೆ ರೆ್ೂೇಟಿಸಚ ಕ್ೊಡಬೇೆಕತ.  ಅವರೆಲಿರನೂನ ಕ್ೇೆಳಬೇೆಕತ.  ಕಂದನಯ 
ಇಲನಖಯೆಲ್ಲಿ ಈ ಪರಕಿರಯೆ ದೊಡೆದ್ಧದೆ.   

ಈ ೩ ಮತ್ತು ೯ ರ ತಿದತುಪಡಿಯನತನ ಸಕ್ನಲಕ್ೆೆ ತ್ನನ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದನುರೆ.  ಇದನತನ ಸಕ್ನಲಕ್ೆೆ 
ತ್ರಲತ ಆಗತವುದ್ಧಲಿ.  ಜನನ ಪರಮನಣ ಪತ್ರ ಅಥವನ ಮರಣ ಪರಮನಣಪತ್ರವನದರೆ ಅಥವನ 
ಪಹಣಿಯನದರೆ ಸಕ್ನಲಕ್ೆೆ ತ್ರಬಹತದತ.  ಇದತ ಕ್ೆೇಸಚಗಳು.  Notice serve ಮನಡಬೇೆಕತ.  
ವಕಿೇಲರತ ಹೇೆಳಿದ ದ್ಧನ ಬರತವುದ್ಧಲಿ. ಅವರತ ಕರದೆ ದ್ಧನ ಬೆೇಕ್ೆಂದೇೆ ಗೆೈರತಹನಜರನಗತತ್ನುರ.ೆ  ಇದತ 
ದೊಡೆ ಸಮಸೆಯ.  ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಹೆೇಳಿದಂತ್ ೆ ಕಂದನಯ ಅದನಲತ್ಚ ಅನತನ ಮನಡಿ 
ಪರಿಹರಿಸತವಂತ್ಹ ಕ್ೆಲಸವನತನ ರ್ನನತ ಮನಡತತ್ೆುೇರೆ್.  ಈಗನಗಲೆೇ ರ್ನನತ “ಕಡತ್ಗಳ ಯಜ್ಞ”ಚ
ಪ್ನರರಂಭ್ ಮನಡಿದೆುೇರ್ೆ.  ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ೧೨ ದ್ಧನಗಳ ಕ್ನಲ ಬೆಳಿಗೆೆ ೧೦ ರಿಂದ ಸಂಜೆ ೦೭ 
ಗಂಟೆಯವರಗೆ ೆ ಶನವನರ ಮತ್ತು ಭನನತವನರ ಸೇೆರಿದಂತೆ್ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡಿದೆುೇವೆ.  ಈಗನಗಲೆೇ 
ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಉಡತಪಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಪ್ನರರಂಭ್ ಮನಡಿದೆುೇವೆ.  ಉಳಿದ ಎಲನಿ 
ಜಿಲೆಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ನರರಂಭಿಸತತ್ೆುೇವೆ.  ಮೈಸೂರತ ಜಿಲೆಿಯಲ್ಲಿ ೨೯,೦೦೦ ಕಡತ್ಗಳು ಬನಕಿಯಿವೆ.  
ಕ್ೆಲವು ಜಿಲೆಿಯಲ್ಲಿ ೪೦,೦೦೦ ಬನಕಿಯಿದೆ. ಇದತ ಕ್ೆೇವಲ ಒಂದತ ದ್ಧನದುಲಿ, ಕಳೆದ ೨೦-೩೦ 
ವಷಾಗಳಿಂದಲೂ ಇದೆ.  ೧೨ ದ್ಧನಗಳೊಳಗನಗಿ ಇದನತನ ತಿೇಮನಾನ ಮನಡಬೇೆಕ್ಂೆದತ ತ್ಹಶ್ೇಲನುರ್ಚ 
ಮತ್ತು ಉಪವಿಭನಗನಧಿಕ್ನರಿಗಳಿಗೆ ಹೆೇಳಿದೆುೇರ್.ೆ  ಬಂೆಗಳೂರತ ನಗರ ಜಿಲೆಿಯಲ್ಲಿ ಬನಕಿ ಇರತವ 
ಕ್ೆೇಸಚಗಳು ಹಚೆನಚಗಿರತವುದರಿಂದ ಒಬಬ ವಿಶೆೇಷ ಜಿಲನಿಧಿಕ್ನರಿಯನತನ ಸಹ ರೆ್ೇಮಸಿದೆುೇವೆ.  ರ್ನರೆ್ೇ 
ಸವತ್ಃ ಹೂೆೇಗತತಿುದೆುೇರೆ್. ಬಳೆಗೆೆ ಹೂೆೇಗಿ ಸಂಜೆಯವರಗೆ ೆಅಲ್ಲಿಯೆೇ ಕತಳಿತ್ತ ಕಡತ್ ವಿಲೇೆವನರಿಯನತನ 
ರೆ್ೂೇಡಿಕ್ೂೆಂಡತ ಬರತತ್ೆುೇರ್.ೆ  ೧೨ ದ್ಧನಗಳನದ ಮೇಲೆ ನನಗ ೆ ವರದ್ಧಯನತನ ನೇಡಬೆೇಕ್ೆಂದತ ರ್ನನತ 
ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳಿಗ ೆ ಸೂಚರೆ್ ಕ್ೊಟಿಟದುೆೇರೆ್.  ಇದತ ಇಂದ್ಧನ ಖನಯಿಲೆಯಲಿ. ಬಹಳ ಹಳೆಯ ಖನಯಿಲೆ. 
ಇದಕ್ೆೆ ಮದುನತನ ಅರಯೆಬೆೇಕ್ೆಂದರೆ ಸವಲು ಸಮಯ ತ್ಗೆೆದತಕ್ೂೆಳುಿತ್ುದೆ.  ಅರಯೆತತ್ೆುೇವೆ.   

ಶ್ರೇ ಕೆ್.ಟಿ.ಶ್ರೇಕಂಠೆೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಚಿವರೆೇ, ನೇವು ಒಂದತ ಯಜ್ಞ ಮನಡಿ. ಎಲನಿ 
ಉಪವಿಭನಗನಧಿಕ್ನರಿಗಳಿಗ ೆ ಒಂದತ ಪತ್ರವನತನ ಬರೆದತ, ಅವರತ ವನರದಲ್ಲಿ ಒಂದತ ದ್ಧನ  ಪರತಿ 



47 

                                                                                                                                                  ವಿಪ/09-03-2022   
“ wzÀÄÝ¥ÀrAiÀiÁUÀzÀ ¥Àæw/unedited copy/£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ¼À°è CxÀªÁ ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉUÁV G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀPÀÆqÀzÀÄ 

__________________________________________________________________________________ 

ತ್ನಲೂಿಕಿಗ ೆ ಹೊೇಗಲ್ಲ.  ಈ ಪರಕರಣಗಳನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಂಡತ ಇತ್ಯಥಾ ಮನಡಿ ಬರಲ್ಲ, time 
bound ಮನಡಿ.  ರ್ನನತ ಇದನತನ ಸಕ್ನಲ ವನಯಪಿುಗ ೆಏಕ್ೆ ಕ್ೊಡಬೆೇಕ್ೆಂದತ ಹೆೇಳುತಿುದೆುೇರ್ೆಂದರ ೆರೈೆತ್ 
ಎರಡತ ವಷಾ, ಮೂರತ ವಷಾ, ರ್ನಲತೆ ವಷಾ ಹಿೇಗೆ ಕ್ನಯತತಿುರಬೇೆಕ್?ೆ  

ಶ್ರೇ ಆರ್.ಅಶೆ್ೇಕ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಒಳೆಿಯ ಸಲಹೆಯನತನ 
ಕ್ೊಟಿಟದನುರೆ.  ತ್ಹಶ್ೇಲನುರ್ಚಗಳು ಮತ್ತು ಉಪ ವಿಭನಗನಧಿಕ್ನರಿಗಳಿಗ ೆಪರತಿ ವನರ ಇಷತಟ ಕ್ೆೇಸಚಗಳನತನ 
ಇತ್ಯಥಾ ಪಡಿಸಬೆೇಕ್ೆಂದತ ರ್ನನತ ಆದೆೇಶವನತನ ಕ್ೊಡತತ್ೆುೇರೆ್.  ಪತ್ರವನೂನ ಕೂಡ ಬರೆಯತತ್ೆುೇರೆ್.  

ಶ್ರೇ ಕೆ್.ಟಿ.ಶ್ರೇಕಂಠೆೇಗೌಡ:- ಧನಯವನದಗಳು.                               

     (…ಮತಂದತ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 

                                                                                                                                                  ವಿಪ/09-03-2022   
“ wzÀÄÝ¥ÀrAiÀiÁUÀzÀ ¥Àæw/unedited copy/£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ¼À°è CxÀªÁ ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉUÁV G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀPÀÆqÀzÀÄ 

__________________________________________________________________________________ 

(193) 09-03-2022 (12.10) ಕ್ೆಜಿ-ಎಂಡಿ                   (ಸಭನಪತಿಯವರ  ಉಪಸಿಾತಿ)                 

ಪರಶೆನ ಸಂಖೆಯ 1382 

(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದೆ) 

ಶ್ರೇ ಗೊೇವಿಂದರನಜತ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ,  ಇದರಲ್ಲಿ ಇನೂನ ಎರಡತ ಪರಶೆನಗಳನತನ 
ಸೇೆರಿಸಬೆೇಕ್ನಗಿತ್ತು. ನಮಮ ಸಹನಯಕರತ ಸೇೆರಿಸಿಲಿ. ನಂತ್ರ  ಒಂದತ ಉಪ ಪರಶೆನಯನತನ ಕ್ೆೇಳುತ್ೆುೇರ್ೆ. 
ಕಂದನಯ ಇಲನಖಯೆಿಂದ ರೈೆತ್ರಿಗ ೆ ನೇಡಲನಗತವ  ಆರ್ಚಟಿಸಿ, ಪಹಣಿ, ಮತಯಟೆೇಷನ್ಚ ಹನಗೂ 
ಇನನತ್ರ  ಸೇೆವೆಗಳಿಗೆ  ನಗಧಿಪಡಿಸಿರತವ ಹಣವೆಷತಟ ಎಂದತ ಕ್ೆೇಳಿದುೆ.  ಅದಕ್ೆೆ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ  4 
ಪತಟಗಳವರೆಗಿನ ಪಹಣಿಗೆ ರೂ.15/-, ಪರತಿ ಹೆಚತಚವರಿ ಪತಟಕ್ೆೆ ಪರತಿ ಪತಟಕ್ೆೆ  ರೂ.2/-ರಂತ್ ೆ ಹನಗೂ  
mutation extract ಪರತಿ ಒಂದಕ್ೆೆ  ರೂ.25/- ಗಳು ಎಂದತ ತಿಳಿಸಿದನುರ.ೆ ಇದತ ಸರಿ ಇದೆ.  
ಇದರಿಂದ ಕಳೆದ 5 ವಷಾಗಳಿಂದ  ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ  ಎಷತಟ ಹಣ  ಸಂದನಯವನಗಿದೆ ಎಂದತ ಕ್ೆೇಳಿದೆು.  
ಈ ಪರಶೆನಗ ೆ 2017-18ರೆ್ೇ ಸನಲ್ಲನಂದ  2021-22ರೆ್ೇ  ಸನಲ್ಲನ ದ್ಧರ್ನಂಕ 28-01-2022 ರ 
ಅಂತ್ಯಕ್ೆೆ  ಒಟತಟ  ರೂ.173,09,75,123/- ಗಳು  ಸಂದನಯವನಗಿರತತ್ುದ ೆ ಎಂದತ ತಿಳಿಸಿದನುರೆ. 
ಇಷತಟ ಹಣವನತನ ರೈೆತ್ರಿಂದ ವಸೂಲ್ಲ ಮನಡಿದನುರ.ೆ ಈ  ಹಣ ಕಡಿಮ ಅಲಿ. ಇಷತಟ ಹಣ ವಸೂಲ್ಲ 
ಮನಡಿದುರೂ ಸಹ, ಸರಿಯನದಂತ್ಹ ಸುಂದರೆ್ ರೈೆತ್ರಿಗ ೆ ಸಿಗತತಿುಲಿ. ರೈೆತ್ರ ಸಮಸಯೆಗಳಿಗ ೆ ಕಂದನಯ 
ಇಲನಖಯೆಿಂದ ಪರಿಹನರ ಸಿಗತತಿುಲಿ. ಅಲಿದೆೇ, ಕ್ೊೇಲನರ ಜಿಲೆಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚಿಚಗೆ ರೈೆತ್ರತ ಮತ್ತು ಪರಿಶ್ಷಟ 
ವಗಾದವರತ ಇದನುರ.ೆ ಕಳೆದ ಆರತ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರತ ಜನ Revenue Inspectors trap 
ಆಗಿದನುರ.ೆ ಇದತ ಮನನಯ ಸಚಿವರಿಗೂ ಗೂೆತಿುರತತ್ುದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಭ್ರಷಟಚನರ ಯನವ ಮಟಟಕ್ೆೆ ಇದೆ ಎಂದತ 
ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಅವಲೂೆೇಕಿಸಬಹತದತ. ಅದೇೆರಿೇತಿ ಕಳೆದ ಒಂದತ ವಷಾದ್ಧಂದ ಮೂರತ ಜನ 
ತ್ಹಶ್ೇಲನುರ್ಚರವರನತನ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ವಗನಾವಣೆ ಮನಡಿದನುರಂೆದರೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೂೆೇದ 
ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಯನವ ಮಟಟದಲ್ಲಿ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡತತ್ನುರ ೆಎಂದತ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಸವಲು ಅವಲೂೆೇಕರ್ನ 
ಮನಡಬೇೆಕ್ನಗತತ್ುದ.ೆ ಮತ್ೆು ಕಂದನಯ ಇಲನಖಯೆಿಂದ ಒದಗಿಸತತಿುರತವ ಎಲನಿ  ಸೇೆವೆಗಳನತನ  ರೈೆತ್ರ  
ಹಿತ್ದೃಷ್ಟ್ಟಯಿಂದ  ಉಚಿತ್ವನಗಿ ನೇಡಲತ  ಸಕ್ನಾರ ಅಲೊೇಚಿಸಿದಯೆೆೇ ಎಂಬ ಪರಶೆನಯನತನ ಕ್ೆೇಳಿದೆು, 
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ಅದಕ್ೆೆ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಇಂತ್ಹ  ಅಲೊೇಚರೆ್  ಸಕ್ನಾರದ ಮತಂದೆ ಇರತವುದ್ಧಲಿ, ಆದರೆ,  
ಸನವಾಜನಕರತ ಪಹಣಿ ಹನಗೂ mutation extract  ಪರತಿಯನತನ  ಲ್ಲಂಕಚ  ಬಳಸಿ  ಉಚಿತ್ವನಗಿ 
ವಿೇಕ್ಷಿಸಬಹತದನಗಿರತತ್ುದೆ ಎಂದತ ತಿಳಿಸಿದನುರ.ೆ  ಇಷತಟ ದ್ಧವಸಗಳ ರ್ನವು ನಮಮ ಕಛೆೇರಿಯಲ್ಲಿಯೆೇ 
ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂೆಂಡತ ಪಹಣಿ ಪರತಿಯನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಳಿಬಹತದನಗಿತ್ತು. ಈಗ ಅದನತನ  ಕಂದನಯ 
ಇಲನಖಗೆಳ ಕಛೆೇರಿಗಳಿಗೆ ಹೊೇಗಿ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳಿಿ ಇಲನಖಗೆ ೆಆದನಯ ಬರತತ್ುದೆ  ಎಂದತ ಹೆೇಳಿ ಈಗ 
ವಿೇಕ್ಷಣೆಗ ೆ ಮನತ್ರ ಅವಕ್ನಶ ಮನಡಿದನುರ.ೆ ಪಹಣಿ ಪರತಿಯನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳಿಲತ  ಶತಲೆವನತನ 
ವಿಧಿಸಿದರೂ ಪರವನಗಿಲಿ. ರೆ್ೇರವನಗಿ ಖನತೆ್ಗ ೆ ಲ್ಲಂಕಚ ಮನಡಿ ಅವರವರ ಕಛೆೇ ರಿಗಳಲ್ಲಿಯೆೇ ಪಹಣಿ 
ಮತ್ತು ಮತಯಟೆೇಷನ್ಚ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುಿವಂತ್ಹ ವಯವಸಾೆಯನತನ online ನಲ್ಲಿ ಮನಡಿಕ್ೂೆಟಟರೆ, 
ಸನವಾಜನಕರತ ಕಂದನಯ ಇಲನಖಯೆ ಕಛೆೇರಿಗಳಿಗೆ ಅಲೆದನಡತವುದತ ತ್ಪತುತ್ುದೆ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಸದಸಯರೆೇ, ತ್ನವು ಪರಶೆನಯನತನ ಮನತ್ರ ಕ್ೇೆಳಿ. 

ಶ್ರೇ ಗೊೇವಿಂದರನಜತ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ದಯವಿಟತಟ online ನಲ್ಲಿಯೆೇ  ಪಹಣಿ 
ಮತ್ತು ಮತಯಟೆೇಷನ್ಚ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಳುಿವಂತ್ಹ ವಯವಸೆಾಯನತನ ಮತ್ೆು ಇದರ ವನಯಪಿುಯಲ್ಲಿ ತ್ರಬೇೆಕ್ೆಂದತ 
ಮನನಯ ಸಚಿವರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮನಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ ಸವೆಾ ಇಲನಖಗೆ ೆಸಂಬಂಧಪಟಟ ಉಪ ಪರಶೆನಯನತನ ಮತ್ೆು 
ಕ್ೆೇಳುತ್ುೆೇರೆ್.  

ಶ್ರೇ ಆರ್ಚ.ಅಶೆ್ೇಕಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ. ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಕ್ೆೇಳಿರತವಂತ್ಹ ಪರಶೆನ 
ಈಗನಗಲೆೇ ರನಜಯದನಯಂತ್ 769 ಅಟಲ್ಚಜಿೇ ಜನಸನೆೇಹಿ ಕ್ೆೇಂದರದ ಮತಖನಂತ್ರ ವನಸಸಾಳ, ಜನತಿ, 
ಆಧನರ, ಆರ್ಚಟಿಸಿ ಮತ್ತು ಇತ್ರ ೆ ಭ್ೂಮ ಸೇೆವೆಗಳನತನ ಕ್ೊಡತತಿುದುೆೇವೆ. ಈಗ ಪರಸತುತ್ ಇದಕ್ೆೆ 15 
ರೂಪ್ನಯಿ ಶತಲೆ ಇಟಿಟದೆುೇವೆ. ರ್ನವು ಕ್ೂೆಡತತಿುರತವಂತ್ಹ ಸೇೆವೆಗಳನದ data ವೆಚಚ, Data 
Operator, Hardware, Stationary ಮತ್ತು ಇತ್ರ ೆ ವಚೆಚಗಳು, ಬಎಸಚಎನ್ಚಎಲ್ಚ ಸಂಪಕಾ 
ಹನಗೂ mobile ವೆಚಚ ಈ ತ್ರಹದ ವೆಚಚಗಳಿಗೆ ತ್ಗೆೆದತಕ್ೂೆಳುಿತಿುದೆುೇವೆ. ಆದರೆ, ಇದತ ಸನಲತವುದ್ಧಲಿ. 
ಏಕ್ೆಂದರ ೆ ಈ ತ್ರಹದ ಸೇೆವೆಗಳಿಗೆ ಇನೂನ ಹಚೆಿಚಗ ೆ ಖಚತಾ ಬರತತ್ುದ.ೆ ರ್ನವು ರೈೆತ್ರಿಂದ ಅಷೆಟೇ 
ಹಣವನತನ ಪಡದೆತ ಈ ಸೆೇವೆಗಳನತನ ಕ್ೊಡತತಿುದೆುೇವೆ. ಇದರಿಂದ ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ಆದನಯ ಬರತವುದ್ಧಲಿ. 
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ಇನೂನ ಸಕ್ನಾರವೆೇ ಇದಕ್ೆೆ ಹಣವನತನ ಕ್ೊಡಬೆೇಕ್ನಗತತ್ುದೆ. ಪಹಣಿ ಮತ್ತು ಮತಯಟೇೆಷನತನ 
ರೆ್ೂೇಡಬೆೇಕ್ನದರ,ೆ ಮತಯಟೇೆಷನ್ಚ   ಲ್ಲಂಕಚ ಮೂಲಕ ಉಚಿತ್ವನಗಿ  ರೆ್ೂೇಡಬಹತದತ. ಆದರೆ, 
ಅವುಗಳನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳಿಬೆೇಕ್ನದರೆ, ಮನತ್ರ ಶತಲೆ ಕ್ೂೆಡಬೇೆಕ್ನಗತತ್ುದೆ.  

ಶ್ೇ ಗೊೇವಿಂದ ರನಜತ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಪಹಣಿ ಮತ್ತು ಮತಯಟೆೇಷನತನ 
ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳಿಲತ ಆನ್ಚಲೈೆನ್ಚನಲ್ಲಿಯೆೇ ವಯವಸೆಾ ಮನಡಬೇೆಕತ.  

ಶ್ರೇ ಆರ್ಚ.ಅಶೆ್ೇಕಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅದರ ಬಗೆೆ ಪರಿಶ್ೇಲರ್ ೆ ಮನಡತತ್ೆುೇರ್ೆ. 
ದ್ಧರ್ನಂಕ 12-03-2022 ರಂದತ ಇಡಿೇ ಕಂದನಯ ದನಖಲೆಗಳನತನ ಅಂದರ,ೆ ಪಹಣಿ, ಜನತಿ 
ಪರಮನಣ ಪತ್ರ, ಆದನಯ ಪರಮನಣ ಪತ್ರ ಮತ್ತು Atlas ಇಷಟನತನ ಒಂದತ ಕವರ್ಚನಲ್ಲಿ ಹನಕಿ ನಮಮ 
ರನಜಯದ ಸತಮನರತ 45 ಲಕ್ಷ ರೈೆತ್ರ ಮರ್ ೆಬನಗಿಲ್ಲಗ ೆರ್ನವೇೆ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡತ ಹೊೇಗಿಕ್ೂೆಡತತ್ೆುೇವೆ. 
ಇದನತನ ಉಚಿತ್ವನಗಿ ಮನಡಿದುೆೇವೆ. ಇದಕ್ೆೆ ಯನವುದೆೇ ರಿೇತಿಯ ಶತಲೆ ಇರತವುದ್ಧಲಿ. ನಮಮ DC, 
AC, Tahsildar, Village Accountant, MLC’s, MLA’s, MP’s,  ಮನನಯ 
ಮತಖಯಮಂತಿರಗಳು ಬರತತಿುದನುರ.ೆ ಇದತ ಕ್ನನೂನನಲ್ಲಿದೆ. ಇದನತನ ಯನರತ ರೆ್ೂೇಡಿರಲ್ಲಲಿ.  ಪರತಿ ಐದತ 
ವಷಾಕ್ೆೆ ಒಂದತ ಬನರಿ ರೈೆತ್ರಿಗ ೆಉಚಿತ್ವನಗಿ ಕ್ೊಡಬೆೇಕ್ೆಂದತ ಇದೆ. ರ್ನನತ ಮರೆ್ನ ದ್ಧವಸ ಹತಬಬಳಿಿಗೆ 
ಹೊೇಗಿದುೆ.  ಮನನಯ ಮತಖಯಮಂತಿರಯವರತ ತ್ಮಮ ಯನವುದೊೇ ಒಂದತ ಕ್ನಯಾಕರಮಕ್ೆೆ ಹೂೆೇಗಿ 
ಎರಡತ ಗಂಟೆಗಳ ಕ್ನಲ  ತ್ಡವನಯಿತ್ತ. ಆ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ ರ್ನನತ ಡಿಸಿ, ಎಸಿ ಜೊತ್ೆಗೆ ಮನನಯ 
ಸದಸಯರತ ಹೆೇಳಿದಂತ್ೆ ಏಕ್ೆ ಸಮಸೆಯಗಳು ಆಗತತಿುವ ೆ ಎಂದತ ಚಚಾೆ ಮನಡಿದನಗ, ಆಗ ಒಬಬ 
Revenue Inspector ರವರತ ಅದತ ಕ್ನಯಿದೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೆ, ರ್ನವು ಕ್ೊಡತತಿುಲಿವೆಂದತ 
ತಿಳಿಸಿದರತ.  ಈ ವಿಷಯವನನ ಡಿಸಿ ಯವರಿಗ ೆ ತಿಳಿಸಿದ.ೆ ಡಿಸಿಯವರತ ಸಮಯ ಕ್ೆೇಳಿದರತ. ಆಗ 
Revenue Inspector ನಮಮ ಏರಿಯನಗ ೆ ಒಂದೇೆ ದ್ಧವಸದಲ್ಲಿ ಕ್ೊಟತಟಬಡತತ್ೆುೇವೆದತ ತಿಳಿಸಿದರತ. 
ಆಗ ಇದಕ್ೆೆ ದ್ಧರ್ನಂಕವನತನ  ನಗದ್ಧ ಮನಡಿದ.ೆ ದಯವಿಟತಟ ಆ ದ್ಧವಸ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲಿರೂ ಭನಗವಹಿಸಿ. 
ಒಂದೇೆ ದ್ಧವಸದಲ್ಲಿ 45 ಲಕ್ಷ ರೈೆತ್ರ ಮರ್ೆ ಬನಗಿಲ್ಲಗ ೆ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡತ ಹೊೇಗಿ ಉಚಿತ್ವನಗಿ 
ಕ್ೊಡತವಂತ್ಹ ವಯವಸೆಾಯನತನ ಮನಡಿದೆುೇವೆ.  



51 

                                                                                                                                                  ವಿಪ/09-03-2022   
“ wzÀÄÝ¥ÀrAiÀiÁUÀzÀ ¥Àæw/unedited copy/£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ¼À°è CxÀªÁ ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉUÁV G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀPÀÆqÀzÀÄ 

__________________________________________________________________________________ 

ಶ್ರೇ ಗೊೇವಿಂದರನಜತ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ಉಪ ಪರಶೆನಯನತನ 
ಕ್ೆೇಳುತ್ುೆೇರೆ್ಂದತ ಆಗಲೇೆ ತಿಳಿಸಿದೆು. ಈ ಉಪ ಪರಶೆನ ಮನನಯ ಸಚಿವರ ಇಲನಖಗೆ ೆಬರತತ್ುದೆ. ಈ ಉಪ 
ಪರಶೆನ ಸವೆಾ ಇಲನಖಗೆೆ ಸಂಬಂಧಪಟಿಟದೆ. ಸವೆಾ ಇಲನಖಯೆಲೂಿ ಸಹ ಮದಲತ ಶತಲೆಗಳನತನ ಕಟಿಟ 
ಸೇೆವೆಗಳನತನ ಪಡಯೆಬೆೇಕ್ನಗಿತ್ತು.  

ಶ್ರೇ ಆರ್ಚ.ಅಶೆ್ೇಕಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಇದರ ಬಗೆೆ 
ಪರಶೆನಯನತನ ಹನಕಿಲಿ. 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಸದಸಯರೆೇ, ಇದಕ್ೆೆ ಸಂಬಂಧವಿಲಿದ ಪರಶೆನಯನತನ ಕ್ೆೇಳಬೇೆಡಿ. ಇದರಲ್ಲಿ 
ಉಪಪರಶೆನ ಹೆೇಗ ೆಬರತತ್ುದ?ೆ  

ಶ್ರೇ ಗೊೇವಿಂದರನಜತ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ಆಗಲೇೆ ಉಪ ಪರಶೆನಯನತನ 
ಕ್ೆೇಳುತ್ುೆೇರೆ್ಂದತ ತ್ಮಗ ೆ ತಿಳಿಸಿದೆು. podi ತ್ೆಗೆಯತವಂತ್ಹ ವಿಚನರವನಗಬಹತದತ ಮತ್ತು P-
Number (pending number) ತ್ೆಗೆಯತವಂತ್ಹ ವಿಚನರವನಗಬಹತದತ ಇದರ ಬಗೆೆ ಮನನಯ 
ಸಚಿವರ ಬಳಿ ಸನಕಷತಟ ಬನರಿ ಮನವಿ ಮನಡಿದೆುೇರ್ೆ. ನನಗ ೆಸೇೆರಿದ ಒಂದತ ಜಮೇನಗೆ ಮೂರತ ಬನರಿ 
podi ಮನಡಲತ ಹಣ ಕಟಿಟಸಿಕ್ೊಂಡತ ನಮಗೆ ಮನಹಿತಿಯೂ ಸಹ ಕ್ೂೆಡಲಲಿ. ರ್ನವು ಕಛೆೇರಿಗ ೆ
ಹೊೇಗಿ ವಿಚನರಣ ೆ ಮನಡಿದನಗ, ಅದತ ಸಂಪಕಾಕ್ೆೆ ಸಿಗಲ್ಲಲಿವೆಂದತ ಆ ಅಜಿಾಯನತನ ವಿಲೆೇ 
ಇಡಲನಗಿದ ೆಎಂದತ quote ಮನಡಿದನುರ.ೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮೂರತ ವಷಾಗಳು ಆಗಿವ.ೆ ಆದರೆ, ಇದತವರೆಗೂ 
ಅದರ ಮೇಲ ೆಕರಮತ್ಗೆೆದತಕ್ೊಂಡಿರತವುದ್ಧಲಿ. ಅದಲಿದೇೆ, P-Number issue ಏನದ,ೆ ಏರ್ನದರೂ 
ಸನಧಯವನದರ ೆ ಅದತ ಮನನಯ ಸಚಿವರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿಯೆೇ  ಆಗಬೇೆಕತ. ಇದಕ್ೆೆ ಒಂದತ ಗತಿಯನತನ 
ಮನನಯ ಸಚಿವರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿಯೆೇ ಕ್ನಣಿಸಬೆೇಕತ. ಇದರಿಂದ ಬಹಳ ರೈೆತ್ರತ ಕಷಟದ ಸಮಸೆಯಗಳನತನ 
ಎದತರಿಸತತಿುದನುರೆ. ಮನನಯ ಸಚಿವರಿಗೂ ಸಹ ಇದರ ಬಗೆೆ ಮನಹಿತಿ ಇದೆ.  ಮನನಯ ಸಚಿವರತ 
ಎಲಿದಕೂೆ  ಒಂದತ ಪರಿಹನರವನತನ ಒದಗಿಸತತಿುದನುರ.ೆ ಅದರಂತ್,ೆ ಇದಕೂೆ ಸಹ ಒಂದತ 
ಪರಿಹನರವನತನ ಕಂಡತಹಿಡಿಯಬೆೇಕತ.   ಮನನಯ ಸಚಿವರತ  ಇಂತ್ಹ ಸಮಸೆಯಗಳಿಗೆ ಜಿಲನಿಧಿಕ್ನರಿಗಳ 
ಮಟಟದಲ್ಲಿ ಸಭೆಯನತನ ಮನಡಿ ಒಂದತ ತಿೇಮನಾನವನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಳಿಬಹತದತ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದನುರೆ. 
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ಆದರೆ, ಯನವ ಜಿಲನಿಧಿಕ್ನರಿಯವರತ ಇಂತ್ಹ ಕ್ೆಲಸವನತನ ಮನಡತತಿುಲಿ. ಇದಕ್ೆೆ ಬೆೇರಯೆಂದತ 
alternative ವಯವಸೆಾ ಮನಡಿ ಆದಷತಟ ಬೆೇಗ ಇದಕ್ೆೆ ಒಂದತ ಪರಿಹನರವನತನ ಕಂಡತಹಿಡಿಯಬೆೇಕ್ೆಂದತ 
ಮನನಯ ಸಚಿವರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮನಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ 

ಶ್ರೇ ಆರ್ಚ.ಅಶೆ್ೇಕಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ,  ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಅವರ 
ವೆೈಯಕಿುಕವನದ ಕ್ೆಲಸ ಆಗಿಲಿವೆಂದತ ಕ್ೆೇಳುತಿುದನುರೆ. ರ್ನರೆ್ೇ ಅವರ ಬಳಿ ವೆೈಯಕಿುಕವನಗಿ ಅದರ ಬಗೆೆ 
ಮನತ್ರ್ನಡಿ ಅದನತನ ಕಿಿಯರ್ಚ ಮನಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ ಈಗನಗಲೆೇ ಸವೆಾ ಇಲನಖಗೆ ೆ 800 ಜನ 
ಸವೆಾಯರ್ಚಗಳನತನ ರೆ್ೇಮಕ ಮನಡಲನಗಿದ.ೆ ಮತ್ೆು 800 ಜನ Registered Surveyors 
ರೆ್ೇಮಕ ಮನಡತತಿುದೆುೇವೆ. ಆ ಇಲನಖಯೆಲ್ಲಿ ಸತಮನರತ ಒಂದತ ಲಕ್ಷ ಪರಕರಣಗಳು ಬನಕಿ ಇವೆ. 
ಎಲಿವನತನ ಕಿಿಯರ್ಚ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆ. ಇರ್ೂೆನಂದತ  ಹೊಸದನಗಿ ವಿನೂತ್ನ ಪದುತಿಯನತನ  ಜನರಿಗೆ 
ತ್ರತತಿುದುೆೇವೆ. 11E survey sketch ಮನಡತವುದಕೂೆ ಸಹ ಸತಮನರತ 6 ತಿಂಗಳು ಆಗತತ್ುದೆ. 
ಅಂದರೆ, ನಮಮ  ಜಮೇನತ ಇರತತ್ುದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಭನಗ ಮನಡಿಕ್ೊಂಡರೆ ಅಥವನ ಮನರನಟ 
ಮನಡಬೇೆಕ್ನದರ ೆ ಇಲನಖಯೆವರತ 11E survey sketch ಮನಡಬೇೆಕ್ನಗತತ್ುದೆ.  ಇದನತನ ಇಷತಟ 
ದ್ಧವಸ ಸವೆಾಯವರತ ಮನಡತತಿುದುರತ. ಈಗ ಈ ಪದುತಿಯಲ್ಲಿ ರೈೆತ್ರತ ಮನಡತವಂತ್ಹದಕ್ೆೆ ಒಂದತ 
ವಯವಸೆಾಯನತನ ತ್ಂದ್ಧದುೆೇವೆ. ರ್ನವು boundary ಮನತ್ರ ಕ್ೂೆಟತಟ ಬಡತತ್ೆುೇವೆ. ಅವರ boundary 
ಯನವ ರಿೇತಿ ಇದಯೆೇ ಆ ರಿೇತಿ sketch ಅನತನ  ಕ್ೊಟತಟಬಡತತ್ೆುೇವೆ. ಅವರತ ಅದರಲ್ಲಿ ಭನಗ 
ಮನಡಿಕ್ೊಂಡತ ಅದನತನ ನಮಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿಬಟಟರೆ ಅದನತನ website ಗೆ ಹನಕತತ್ೆುೇವೆ. Sub-
Registrar Office ರಲ್ಲಿ website ರೆ್ೂೇಡಿಕ್ೂೆಂಡತ ಅವರತ ರೆ್ೂೇಂದಣಿ ಮನಡತತ್ನುರ.ೆ  ಇದಕ್ೆೆ  
ಹೊಸದನಗಿ ಒಂದತ software ರಡೆಿ ಮನಡತತಿುದೆುೇವೆ. ಇದತ ರಡೆಿಯನದರ,ೆ ರೈೆತ್ರ ೆ ಅವರ 
ಜಮೇನನತನ ಯನವ ರಿೇತಿ ಬೆೇಕ್ನದರೂ ಭನಗ ಮನಡಿಕ್ೂೆಳಿಬಹತದತ. ಇದಕ್ೆೆ ಯನವುದೆೇ 
ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ತ್ಡವನಗದಂತೆ್ ಒಂದತ ವಯವಸೆಾಯನತನ ತ್ರತತ್ೆುೇವೆ. 
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ಪರಶೆನ ಸಂಖೆಯ 1364 

(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದೆ) 

ಶ್ರೇ ಎಂ.ಎಲ್ ಚ.ಅನಲ್ ಚಕತಮನರ್ಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ನನಗ ೆ ಮನತ್ರ್ನಡಲತ 
ಅವಕ್ನಶ ಕ್ೊಟಿಟದಕ್ನೆಗಿ ಧನಯವನದಗಳು. ರ್ನವು ಹೂೆಸದನಗಿ ಈ ಸದನಕ್ೆೆ ಆಯೆೆಯನಗಿ  ಬಂದ್ಧದೆುೇವೆ. 
ರ್ನವು ಬಹಳ ಆಸಕಿುಯಿಂದ ಪರಶೆನಗಳನತನ ಕ್ೆೇಳಿ ಸಂಬಂಧಪಟಟ ಸಚಿವರಿಂದ ಉತ್ುರವನತನ 
ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳಿಬೇೆಕ್ೆಂದತ ನರಿೇಕ್ಷೆ ಮನಡತತ್ೆುೇವ.ೆ ರ್ನನತ  ಸೂೆೇಮವನರದಂದತ ಆರೂೆೇಗಯ ಇಲನಖಗೆೆ 
ಸಂಬಂಧಪಟಟ ಪರಶೆನಯನತನ ಕ್ೆೇಳಿದೆು. ಅಂದತ ಆರೂೆೇಗಯ ಸಚಿವರತ ಇರಲ್ಲಲಿ. ಇಂದತ 
ಲೊೇಕ್ೂೆೇಪಯೇಗಿ ಇಲನಖೆಗ ೆಸಂಬಂಧಪಟಟ ಪರಶೆನಯನತನ ಕ್ೆೇಳಿದೆುೇರ್ೆ. ಇಂದತ ಲೊೇಕ್ೂೆೇಪಯೇಗಿ 
ಇಲನಖಯೆ ಸಚಿವರತ  ಇಲಿ.  Chennai-Bengaluru Express Corridor ಯೇಜರೆ್ಗ ೆ 
ಸಂಬಂಧಪಟಟಂತ್ ೆ ಬಹಳಷತಟ ವಿಚನರಗಳ ಬಗೆೆ ಮನನಯ ಸಚಿವರಿಂದ   ಉತ್ುರ ಪಡಯೆಬೆೇಕ್ೆಂದತ 
ನರಿೇಕ್ಷೆಯಿಂದ ಬಂದ್ಧದುೆೇರೆ್.      

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ತ್ನವು ಪರಶೆನ ಕ್ೆೇಳಿ. ಅವರತ  ಉತ್ುರ ಹೆೇಳುತ್ನುರೆ.   

ಶ್ರೇ ಎಂ.ಎಲ್ ಚ.ಅನಲ್ ಚಕತಮನರ್ಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ಪರಶೆನಯನತನ 
ಕ್ೆೇಳಿದೆುೇರ್.ೆ ಅವರತ ಉತ್ುರ ಕ್ೊಟಟದನುರೆ. ಚೆರ್ನೆೈ ಬಂೆಗಳೂರತ ಕ್ನರಿಡನರ್ಚ  ಯೇಜರೆ್ 2011 ರಲ್ಲಿ 
ಮನನಯ ಪರಧನನ ಮಂತಿರಗಳನಗಿದು ಮನಮೇಹನ್ಚಸಿಂಗಚರವರ ಕ್ನಲದಲ್ಲಿ sanction ಆಗತತ್ುದೆ.  

(ಮತಂದತ.,)  
 

(194) 09-03-2022 (12.20) ಎಂ.ವಿ-ಎಕ್ೆ 
(ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಾತಿ) 

ಶ್ರೇ ಎಂ.ಎಲ್.ಅನಲ್ ಚ ಕತಮನರ್ (ಮತಂದತ):-  

ಕ್ೆೇಂದರ ಸಕ್ನಾರ The National Highways Act, 1956 ಪರಕ್ನರ 2015ರಲ್ಲಿ ಮದಲರೆ್ 
ರೆ್ೂೇಟಿಫಿಕ್ೇೆಶನ್ಚ ಮನಡತತ್ನುರೆ. ಇದಕ್ೆೆ 2016ರಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ರೆ್ೂೇಟಿಫಿಕ್ೆೇಶನ್ಚ ಆಗತತ್ುದೆ. ಈಗ 
ರ್ನವು 2022ರಲ್ಲಿ ಇದುೆೇವ.ೆ ಈಗ ಅಂತಿಮ ರೆ್ೂೇಟಿಫಿಕ್ೆೇಶನ್ಚ ಆಗಿ ಸತಮನರತ ಆರತ ವಷಾಗಳನಗಿವ.ೆ 
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ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಕೂಡ land acquisition proceedings and process ಏನದ,ೆ ಅದತ 
ಇನೂನ ಕೂಡ ಪೂಣಾವನಗಿರತವುದ್ಧಲಿ. ನನಗ ೆ ಒದಗಿಸಿರತವಂತ್ಹ ಉತ್ುರದಲ್ಲಿ ರೈೆತ್ರಿಗ ೆ ಪರಿಹನರ 
ಕ್ೊಡತವಂತ್ಹ ಸತಮನರತ 339 ಪರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಸತಮನರತ 147 ಕ್ೂೆೇಟಿ ರೂಪ್ನಯಿಗಳಷತಟ ಹಣ 
ರೈೆತ್ರಿಗ ೆಕ್ೂೆಡತವಂಥದತು ಬನಕಿಯಿದೆ. ಆರತ ವಷಾಗಳ ಕ್ನಲ ಆ ರೈೆತ್ರಿಗೆ ಪರಿಹನರ ಸಿಗಲ್ಲಲಿವೆಂದರೆ, 
ಒಂದತ ಬನರಿ ಆ ಜಮೇನಗೆ ರೆ್ೂೇಟಿಫಿಕ್ೇೆಶನ್ಚ ಮನಡಿದ ಮೇಲೆ, ಆ ಜಮೇನನತನ ಪರಭನರೆ ಮತ್ತು 
ವಯವಸನಯ ಮನಡತವಂತಿಲಿ. ಈಗ ರೈೆತ್ರತ ಏನತ ಮನಡತತ್ನುರಂೆದರೆ, ಅವರ ಜಮೇನಗೆ 
ರೆ್ೂೇಟಿಫಿಕ್ೇೆಶನ್ಚ ಆಗಿದೆ ಎಂದತ ಪರತಿದ್ಧನ ಬಳೆಗೆೆ ತ್ನಲೂಿಕತ ಕಛೆೇರಿ, ಜಿಲನಿಧಿಕ್ನರಿಗಳ ಕಛೆೇರಿ, 
ಸವೆೇಾ ಕಛೆೇರಿ ಮತ್ತು ಭ್ೂ ಸನವಧಿೇನ ಕಛೆೇರಿಗಳಿಗ ೆಓಡನಡಿಕ್ೊಂಡತ ಇದುರ,ೆ ರೈೆತ್ರ ಜಿೇವನ ಹೆೇಗೆ 
ನಡಯೆಬೆೇಕತ? ಮನನಯ ಗೂೆೇವಿಂದ ರನಜತ ರವರತ “P”ಚ ನಂಬರ್ಚ ಸಮಸೆಯ ಬಗೆೆ ಹೆೇಳಿದರತ. ಈ “P”ಚ
ನಂಬರ್ಚನಲೆಿೇ ಸಮಸೆಯ ಇರತವುದತ. ಕನಷಿಪಕ್ಷ ಚೆರ್ನೆೈ-ಬೆಂಗಳೂರತ ಎಕಸಚಪ್ೆರಸ ಕ್ನರಿಡನರ್ 
ಯೇಜರೆ್ಯತ ಅತ್ಯಂತ್ ಮಹತ್ವದ ಯೇಜರೆ್ಯನಗಿದೆ. ಈ ಯೇಜರೆ್ಯನತನ ಏಕ್ೆ ಜನರಿಗೆ 
ತ್ಂದ್ಧದನುರೆಂದರ,ೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸತಮನರತ 182 ಜಪ್ನನ್ಚ ಕಂಪನಗಳಿವೆ. ಚೆರ್ನೆೈನಲ್ಲಿ ಸತಮನರತ 
286 ಜಪ್ನನ್ಚ ಕಂಪನಗಳಿವೆ. ಅದಕ್ೂೆೆೇಸೆರ easy connectivity ಇರಬೆೇಕತ ಎನತನವಂತ್ಹ 
ಉದೆುೇಶದ್ಧಂದ ಈ ಯೇಜರೆ್ಯನತನ ತ್ಂದ್ಧದನುರೆ. ಈಗನಗಲೆೇ ಈ ಯೇಜರೆ್ಯ ಕ್ನಮಗನರಿ 
ಪ್ನರರಂಭ್ವನಗಿದ.ೆ ಆ ಕ್ನಮಗನರಿಗಳು ಪ್ನರರಂಭ್ವನದರೂ ಕೂಡ, ರೈೆತ್ರಿಗೆ ಪರಿಹನರ ಸಿಗಲ್ಲಲಿವೆಂದರೆ, 
ಆ ರೈೆತ್ರತ ಯನರನತನ ಕ್ೆೇಳಬೆೇಕತ? ಈಗನಗಲೆೇ ಜನಪರತಿನಧಿಗಳು ಮತ್ತು ಶನಸಕರತ ಮತ್ತು 
ಜಿಲನಿಧಿಕ್ನರಿಗಳ ಹಂತ್ದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಸಭೆಗಳನತನ ನಡಸೆಲನಗಿದ.ೆ ರ್ನನತ ಕೂಡ ನೂತ್ನವನಗಿ 
ಎಂ.ಎಲ್.ಸಿ.ಯನಗಿ ಆಯೆೆಯನದ ನಂತ್ರ ಒಂದತ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭನಗವಹಿಸಿದೆು. ಈಗನಗಲೆೇ ಇದಕ್ೆೆ 
ಸಂಬಂಧಪಟಟಂತ್ ೆ ಸತಮನರತ ಏಳೆಂಟತ ಸಭೆಗಳನಗಿವೆ. ಆದರೆ, ಇಲ್ಲಿಯವರಗೆ ೆ ಕೂಡ “P”ಚ
ನಂಬರ್ಚಗಳನತನ ತ್ೆಗೆಯತವುದಕ್ೆೆ ಜಿಲನಿಧಿಕ್ನರಿಗಳ ಅಧಯಕ್ಷತ್ಯೆಲ್ಲಿ ಮನಡಿರತವಂತ್ಹ ಸಮತಿ 
ವತಿಯಿಂದ ಸನಧಯವನಗಿಲಿ. ಹನಗನಗಿ ಇದತ ಪ್ೆಂಡಿಂಗಚ ಇದೆ. ಈಗ ರಸೆು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಪ್ನರರಂಭ್ವನಗಿರತವುದರಿಂದ ರಸೆುಯ ಮಧಯದಲ್ಲಿ ಹನದತ ಹೊೇಗತವಂತ್ಹ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ ಅಕೆಪಕೆದ 
ಜಮೇನತಗಳು ಏನವೆ, ಇದರ ಬಗೆೆ ಮನನಯ ಸಚಿವರಿಗೂ ಕ್ೊೇಲನರ ಜಿಲೆಿಯ ಪರಿಚಯವಿದ.ೆ 
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ಕ್ೊೇಲನರ ಜಿಲೆಿಯಲ್ಲಿ ರೇೆಷೆಮ ತ್ೊೇಟಗಳಿವೆ. ಈ ರಸುೆಯ ಮಣತಣ ಹೂೆೇಗಿ ರೇೆಷೆಮ ತ್ೊೇಟದ ಮೇಲೆ 
ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂೆಳುಿತ್ುದೆ. ಇದರಿಂದ ರೇೆಷೆಮ ಸನಕ್ನಣಿಕ್ೆ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಸನಧಯವನಗತತಿುಲಿ. ಈ 
ಸಮಸೆಯಯನತನ ಕೂಡ ಜಿಲನಿಧಿಕ್ನರಿಗಳ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆುೇವೆ. ಈ ರಿೇತಿ ಧೂಳು ಮತ್ತು ಮಣತಣ 
ತ್ತಂಬಕ್ೂೆಳುಿವುದಕ್ೆೆ ಅವಕ್ನಶ ನೇಡಬನರದತ. ಅದಕ್ೆೆ ಪರಿಹನರ ಕ್ೂೆಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ ಹೆೇಳಿದೆುೇವೆ. ಈ 
ಎಕಸಚಪ್ೆರಸಚ ಕ್ನರಿಡನರ್ಚ ಯೇಜರೆ್ಗ ೆಕಲಿನತನ ತ್ೆಗೆಯಬೆೇಕ್ೆಂದತ ಮತಳಬನಗಿಲತ ತ್ನಲೂಿಕಿನ ಬಂಡಹಳಿ ಿ 
ಎನತನವಂತ್ಹ ಗನರಮದಲ್ಲಿ ಒಂದತ ಬಂಡೆಯನತನ ಆಯೆೆ ಮನಡಿದನುರ.ೆ ಆ ಬಂಡಹಳಿಿಯಲ್ಲಿ ಊರತ 
ಬಂಡೆಯ ಮೇಲೆಯೆೇ ಇದ.ೆ ಅಲ್ಲಿ ಏರ್ನದರತ ಕಲಿನತನ ತ್ೆಗೆಯತವುದಕ್ೆೆ ಅನತಮತಿ ನೇಡಿದರೆ, ಆ 
ಊರನತನ ಮತ್ೂೆುಂದತ ಕಡಗೆ ೆ ಸಾಳನಂತ್ರ ಮನಡಬೇೆಕ್ನಗತತ್ುದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬಂಡೆ ಕ್ಲೆಸ ಮನಡತವಂತ್ಹ 
ಕೂಲ್ಲ ಕ್ನಮಾಕರತ ಇದನುರ.ೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕ್ೆೇವಲ ಎರಡತ ಕಿಲೊೇಮೇಟರ್ಚ ಅಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಆವಣಿ 
ಎನತನವಂತ್ಹ ಗನರಮವಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಪತರನತ್ನವನದಂತ್ಹ ರನಮಲ್ಲಂಗೆೇಶವರ ದೆೇವಸನಾನವಿದ.ೆ ಆ 
ದೆೇವಸನಾನದ ಉಸತುವನರಿಯನತನ ಶೃಂಗೆೇರಿ ಮಠದವರತ ವಹಿಸಿಕ್ೂೆಂಡತ ಅದನತನ ನಡಸೆತತಿುದನುರ.ೆ 
ಇದರಿಂದ ಆ ರನಮಲ್ಲಂಗೇೆಶವರ ದೆೇವಸನಾನಕೂೆ ಹನನಯನಗತವಂತ್ಹ ಸನನವೆೇಶವಿದ.ೆ ಈಗ ಅದನತನ 
ಬಹಳ ದೂೆಡೆ ಕಂಟನರಕಟರತದನರರತ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಂಡಿರತತ್ನುರೆ, ಇದತ ಸತಮನರತ 7,682/- ಕ್ೂೆೇಟಿ 
ರೂಪ್ನಯಿಗಳ ಯೇಜರೆ್. ಅವರತ ಕಲಿನತನ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬೆೇಕ್ನದರತ ತ್ರಲ್ಲ. ಈಗನಗಲೆೇ ಅವರತ ಕಲಿನತನ 
ಬಂಡಹಳಿಿಯಲೆಿೇ ತ್ೆಗೆಯಬೆೇಕ್ೆಂದತ process ಮನಡಿದನುರೆ. ಇದಕ್ೆೆ ಸಂಬಂಧಪಟಟಂತ್ೆ ಸಹ ಮನನಯ 
ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರವನತನ ನೇಡಬೇೆಕತ. ಅಮೇಲೆ ರಸೆುಯ ಮಧೆಯ ಹನದತ ಹೂೆೇಗತವಂತ್ಹ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ 
ಬಹಳಷತಟ ಜನ ಸಂಪೂಣಾವನದ ಜಮೇನತಗಳನತನ ಕಳೆದತಕ್ೂೆಂಡಿದನುರೆ. ಅದರ ಜೊತ್ೆ ತ್ಮಮ 
ಮರ್ೆಗಳನತನ ಸಹ ಕಳೆದತಕ್ೊಂಡಿದನುರೆ. ಅವರೆಲಿರೂ ಸಹ ಸಣಣಪತಟಟ ರೈೆತ್ರತ. ಕನಷಿಪಕ್ಷ ಅದಕ್ೆೆ 
ಪಯನಾಯವನಗಿ ಅವರಿಗೆ ಜಮೇನತ ಮತ್ತು ವಸತಿಗಳನತನ ಕ್ೊಡಿಸತವಂಥದತು ಆಗಬೇೆಕತ. ಏಕ್ೆಂದರ,ೆ 
ಮನನಯ ವಿ.ಸೂೆೇಮಣಣನವರತ ವಸತಿ ಸಚಿವರನಗಿದನುರೆ. ಈಗ ಯನವ ರೈೆತ್ರತ ಜಮೇನತಗಳನತನ 
ಕಳೆದತಕ್ೊಳುಿತ್ನುರ.ೆ ಅಂತ್ಹವರನತನ ಯೇಜರ್ನ ನರನಶ್ರತ್ರತ ಎಂದತ ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಮತಂದ ೆ ಸಕ್ನಾರಿ 
ಉದೊಯೇಗದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಮೇಸಲನತಿಯನತನ ಸಹ ನೇಡಬೆೇಕತ. ಆ ರಸೆುಗೆ ಯನವ ರೈೆತ್ರತ 
ಜಮೇನತಗಳನತನ ಕಳೆದತಕ್ೂೆಳುಿತ್ನುರೆ, ಅಂತ್ಹವರಿಗೆ ಟೊೇಲ್ಚನಲ್ಲಿ ಉಚಿತ್ ಪ್ನಸಚಗಳನತನ ನೇಡಬೆೇಕತ. 
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ಈ ಎಲನಿ ಪರಶೆನಗಳಿಗೂ ಸಹ ಮನನಯ ಲೊೇಕ್ೂೆೇಪಯೇಗಿ ಇಲನಖಯೆ ಸಚಿವರಿಂದ ಉತ್ುರವನತನ 
ಬಯಸಿದುೆೇರೆ್. ಆದರೆ, ಮನನಯ ವಸತಿ ಸಚಿವರತ ಮನನಯ ಲೊೇಕ್ೂೆೇಪಯೇಗಿ ಇಲನಖಯೆ ಸಚಿವರ 
ಪರವನಗಿ ಉತ್ುರವನತನ ನೇಡಿದನುರ.ೆ ಅವರತ ಸಹ ಬಹಳಷತಟ ಹಿರಿಯರತ, ಅನತಭ್ವವಿರತವವರತ, 
ವಿಶೆೇಷವನಗಿ ಕ್ೊೇಲನರ ಜಿಲೆಿಯ ಬಗೆೆ ಕನಕರವಿದ.ೆ ಆದತದರಿಂದ, ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಇದಕ್ೆೆ 
ಸಂಬಂಧಪಟಟಂತ್ ೆಉತ್ುರ ನೇಡಬೆೇಕ್ೆಂದತ ತ್ಮಮ ಮೂಲಕ ಕ್ೆೇಳಿಕ್ೊಳುಿತ್ೆುೇರೆ್. 

ಶ್ರೇ ವಿ.ಸೊೇಮಣಣ (ವಸತಿ ಸಚಿವರತ) (ಲೊೇಕೆ್ೂೇಪಯೇಗಿ ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸದಸಯರ ಕಳಕಳಿಯನತನ ರೆ್ೂೇಡಿ ನನಗೆ ತ್ತಂಬನ ಖತಷ್ಟ್ಯನಗತತ್ುದೆ. 
ಒಂದತ ಸತ್ಯ ಏರೆ್ಂದರೆ, ಈ ಒಂದತ ರ್ನಯಷನಲ್ಚ ಹೆೈವೆಯಲ್ಲಿ ತ್ೂೆಂದರೆಯನಗಿದೆ. ರ್ನನತ ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರ ಅಪುಣ ೆ ಪಡದೆತ ಒಂದತ ವಿಷಯವನತನ ತ್ಮಮ ಗಮನಕ್ೆೆ ತ್ರತತ್ೆುೇರೆ್. ಮನನಯ 
ಲೊೇಕ್ೂೆೇಪಯೇಗಿ ಸಚಿವರ ಮರ್ೆಯಲ್ಲಿ ಸವಂತ್ ಬಂಧತಗಳು ಅಕ್ನಲ್ಲಕ ಮರಣಕ್ೆೆ 
ತ್ತತ್ನುಗಿರತವುದರಿಂದ, ಇವತ್ತು ಅವರತ ಸದನಕ್ೆೆ ಬಂದ್ಧರತವುದ್ಧಲಿ. ಅದನತನ ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರ ೆ
ಗಮನಕ್ೆೆ ತ್ಂದತ, ದೂರವನಣಿ ಮತಖನಂತ್ರ ಮನತ್ರ್ನಡಿದುೆೇರೆ್.  

ಇದತ 3,300/- ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪ್ನಯಿಗಳ ಒಂದತ ಯೇಜರೆ್. ಈ ಯೇಜರೆ್ಯಲ್ಲಿ ಮೂರತ 
ಹಂತ್ದ ಯೇಜರೆ್ಗಳನತನ ಕ್ೆೈಗೆತಿುಕ್ೂೆಂಡಿದುೆೇವೆ. ಅಂದರ,ೆ ಮನಲೂರತ-ಕ್ೂೆೇಲನರ, ಬಂಗನರತಪ್ೆೇಟೆ-
ಕ್.ೆಜಿ.ಎಫ. ಮತ್ತು ಮತಳಬನಗಿಲತ ಹಿೇಗ ೆ ಇದತ ಒಟತಟ 71 ಕಿಲೊೇಮೇಟರ್ಚ ಎಕಸಚಪ್ೆರಸಚ ಹೆೈವ ೆ
ಯೇಜರೆ್.  ಒಟನಟರೆಯನಗಿ ಟೆಂಡರ್ಚ ಆಗಿ ಒಂದತ ಹಂತ್ಕ್ೆೆ ಬಂದತ ಕ್ೆಲವು ಕಡ ೆ ಈ ರಿೇತಿಯನಗಿ 
ಆಗಿದ.ೆ ಪರಿಹನರದ ವಯವಸೆಾಯಲ್ಲಿ 272 ಸಕ್ನಾರಿ ಜನಗಗಳು ಕ್ೂೆೇಲನರ ಜಿಲೆಿಯಲ್ಲಿ ಬರತತ್ುವೆ. ಈಗ 
ಮನನಯ ಗೊೇವಿಂದ ರನಜತ ರವರತ ಹೆೇಳಿದ ಹನಗೆ “P”ಚ ನಂಬರ್ಚಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟಟಂತ್ೆ ಕ್ೆೇಳಿದ ಪರಶೆನಗ ೆ
ಮನನಯ ಕಂದನಯ ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರವನತನ ನೇಡಿದನುರ.ೆ ಇದತ ಎಷಟರಮಟಿಟಗೆ ಆಳವನಗಿ ಹೂೆೇಗಿದ ೆ
ಎಂದರೆ, ಇದಕ್ೆೆ ಸಂಬಂಧಪಟಟಂತ್ೆ ಸರ್ನಮನಯ ಸಚಿವರತ ಕೂಡ ಸಭೆಗಳನತನ ಮನಡಿದನುರೆ. ಇನತನ 15-
20 ದ್ಧನಗಳ ಒಳಗಡೆ…, ಈಗ “P”ಚ ನಂಬರ್ಚ ಬಂದತ ಅಲ್ಲಿ ಸಕ್ನಾರದ ಜನಗ ಎಂದತ ಇರತತ್ುದೆ. 
ಆದರೆ, ರೈೆತ್ರತ ಸನವಧಿೇನದಲ್ಲಿ ಇರತತ್ನುರ.ೆ ಆ ರೈೆತ್ರತ ಸನವಧಿೇನದಲ್ಲಿ ಇರತವುದನತನ ಜಿಲನಿಧಿಕ್ನರಿಗಳು 
ದೃಢೇಕರಿಸಿ ಕ್ೂೆಡತತ್ನುರೆ. ಅಂದರೆ, ಜಿಲನಿ ಮಟಟದ ಕಂದನಯ ಇಲನಖಯೆವರತ. ಅದಕ್ೂೆೆೇಸೆರ 
ಈಗನಗಲೆೇ ಅವರತಗಳ ಜೊತ್ೆ ಸಂಪಕಾ ಬೆಳೆಸಿ ಎಲಿವನತನ ಕೂಡ ಒಂದತ ಹಂತ್ಕ್ೆೆ ತ್ಂದ್ಧದುೆೇವೆ. 
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ಮನನಯ ಲೊೇಕ್ೂೆೇಪಯೇಗಿ ಸಚಿವರ ಗಮನಕೂೆ ಸಹ ತ್ರತತ್ೆುೇರ್ೆ. ಮತ್ೆು ಈ ವನರದಲೆಿೇ ಮನನಯ 
ಸದಸಯರನತನ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಪಟಟ ಜನಪರತಿನಧಿಗಳನತನ ಕರದೆತ, ವಿಶೆೇಷವನಗಿ ಹೊಸಕ್ೂೆೇಟ ೆ
ತ್ನಲೂಿಕಿನಲ್ಲಿ ಸವಲು ಜನಸಿುಯನಗಬೆೇಕ್ನಗಿದ.ೆ ಈ ಕ್ಲೆಸವನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡತ, ಏನತ ಈ ಒಂದತ 
ಎಕಸಚಪ್ೆರಸಚ ಹೆೈವಯೆ ಅವಶಯಕತ್ ೆ ಇದೆ, ರ್ನವು ಇದಕ್ೆೆ ಆದಯತ್ ೆ ಕ್ೊಡತವುದರ ಮತಖೆೇರ್ನ, ಮನನಯ 
ಸದಸಯರತ ಹೆೇಳಿದ ಹನಗೆ ರೇೆಷೆಮ ಬೆಳೆಯತವುದಕ್ೆೆ ಮಣತಣ ಬೇಳುತಿುದೆ ಮತ್ೆು  ಇದರಿಂದ ಕ್ೆಲವರಿಗ ೆ
ತ್ೊಂದರಯೆನಗಿದೆ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದನುರೆ. ಈಗ ರೈೆತ್ರಿಗ ೆಪರಿಹನರವೂ ಕೂಡ ಸಮಪಾಕವನಗಿ ಆಗಿದ.ೆ 
ಈಗ ರೈೆತ್ರ ವಸತಿಗ ೆ ಸಂಬಂಧಪಟಟಂತ್ ೆ ಒಂದತ ಎಕರ,ೆ ಅಧಾ ಎಕರ ೆ ಮತ್ತು ಇಪುತ್ತು ಗತಂಟೆ ಈ 
ರಿೇತಿ ಜಮೇನತಗಳನತನ ಕಳೆದತಕ್ೂೆಂಡಿರತವುದತ ವನಸುವನಂಶವನಗಿದೆ. ಅದನತನ ಸಹ ಮನಡೂೆೇಣ. 
ಎರಡರೆ್ಯದನಗಿ, ಈಗ ಅಲ್ಲಿರತವಂತ್ಹ ಒಂದತ ಕಲತಿಗಣಿಯನತನ ತ್ೆಗೆಯತವ ಜನಗದ ಪಕೆದಲೆಿೇ 
ದೆೇವಸನಾನವಿದ ೆ ಎಂದತ ಹೇೆಳಿದನುರ.ೆ ಇದತ ಒಂದತ ಗಂಭಿೇರವನದ ವಿಚನರವನಗಿದೆ. ಇದನತನ ಮನನಯ 
ಲೊೇಕ್ೂೆೇಪಯೇಗಿ ಇಲನಖಯೆ ಸಚಿವರ ಗಮನಕೂೆ ತ್ರತತ್ೆುೇರೆ್ ಮತ್ೆು ನನನ ಅನತಭ್ವದಲ್ಲಿ 
ಹೆೇಳಬೆೇಕ್ನದರೆ, ಇಂತ್ಹ ಕ್ೆಲಸಗಳನತನ ಮನಡತವನಗ ನೂರನರತ ಇತಿಹನಸ ಇರತವಂತ್ಹ ಆ 
ಗನರಮದವರ ಪರಿಸಿಾತಿಯನತನ ಸಹ ರ್ನವು ಚಿಂತ್ರೆ್ ಮನಡಬೇೆಕ್ನಗಿದ.ೆ ಅದನತನ ಯನವರಿೇತಿ 
ಮನಡಬೇೆಕತ ಎನತನವುದಕ್ೆೆ ಮನನಯ ಸದಸಯರನತನ ಮತ್ತು ಜಿಲನಿಧಿಕ್ನರಿಗಳನತನ ಕರದೆತ ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂೆಂಡತ 
ಚಚೆಾ ಮನಡಿ, ಇದಕ್ೆೆ ಒಂದತ ಶನಶವತ್ವನದ ಪರಿಹನರ ಮನಡತವುದರ ಜೊತ್ೆಗೆ ಈ ಯೇಜರೆ್ಯನತನ 
ತ್ಕ್ಷಣವೆೇ ಕ್ೈೆಗೆತಿುಕ್ೂೆಳುಿವುದಕ್ೆೆ ಸಕ್ನಾರ ಕರಮ ವಹಿಸತತ್ುದೆ.   

ಶ್ರೇ ಎಂ.ಎಲ್.ಅನಲ್ ಚ ಕತಮನರ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಒಂದೇೆ ಒಂದತ ನಮಷ 
ಬಹಳ ಮತಖಯವನದ ವಿಷಯವಿದ.ೆ ಈಗ ರೈೆತ್ರತ Form No.50, Form No.53 and Form 
No.57 ಗಳನತನ ಹನಕಿಕ್ೂೆಂಡಿರತತ್ನುರೆ. ಈಗ ಸವೇೆಾ ಸೆೆ ರ್ಚ ಆಗಿ ಅವರತ ಸತಮನರತ ಹತ್ುರಿಂದ 
ಮೂವತ್ತು ವಷಾಗಳ ಕ್ನಲ ಅನತಭ್ವದಲ್ಲಿ ಇರತತ್ನುರ.ೆ ಆದರೆ, ಅವರಿಗೆ ಜಮೇನತ 
ಮಂಜೂರನಗಿರತವುದ್ಧಲಿ. ಆದರೆ, ಜಿಲನಿಧಿಕ್ನರಿಗಳನತನ ಕ್ೆೇಳಿದರೆ, ನಮಗೆ ಜಮೇನತ 
ಮಂಜೂರನಗಿರತವುದ್ಧಲಿ, ನಮಮ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ದನಖಲೆ ಇಲಿದೆೇ ಇರತವುದರಿಂದ ಪರಿಹನರ ಕ್ೊಡತವುದಕ್ೆೆ 
ಆಗತವುದ್ಧಲಿವೆಂದತ ಹೆೇಳುತ್ನುರೆ. ಅದತ ಕ್ನನೂನತ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಸರಿಯಿದೆ. ಆದರೆ, ಶ್ವಮಗೆ ವಿಮನನ 
ನಲನುಣಕ್ೆೆ ಭ್ೂ ಸನವಧಿೇನ ಮನಡಿಕ್ೊಳುಿವಂತ್ಹ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ, ಇವುಗಳಿಗೆ relaxation ಕ್ೊಟತಟ, 
ಯನರತ Form No.50, Form No.53 and Form No.57 ಗಳನತನ ಹನಕಿಕ್ೊಂಡಿದುರತ 
ಅವರಿಗೂ ಸಹ ಪರಿಹನರವನತನ ನೇಡಿದನುರ.ೆ ಈ ವಿಚನರವನಗಿ ಬಹಳಷತಟ ಸಂದಭ್ಾಗಳಲ್ಲಿ ರೈೆತ್ರತ 
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ಶ್ವಮಗೆ ವಿಮನನ ನಲನುಣಕ್ೆೆ ಏನತ ಕರಮವನತನ ಅನತಸರಿಸಿದನುರ,ೆ ಇದಕೂೆ ಕೂಡ ಅದೆೇ ರಿೇತಿಯ 
ಕರಮವನತನ ಅನತಸರಿಸಿ, ನಮಗೂ ಕೂಡ ಅದೆೇ ರಿೇತಿಯ ಪರಿಹನರ ನೇಡಿ ಎಂದತ ಕ್ೆೇಳುತಿುದನುರೆ. 
ಇದನತನ ಇಡಿೇ ರನಜಯಕ್ೆೆ ಅನವಯ ಮನಡಲ್ಲ, ಅದಕ್ೆೆ ನಮಮದೆೇನೂ ಅಭ್ಯಂತ್ರವಿಲಿ. 

ಶ್ರೇ ವಿ.ಸೂೆೇಮಣಣ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಹೆೇಳಿರತವ ವಿಷಯ 
ಬಹಳ ಸಮಂಜಸವನಗಿದೆ. ವಿಮನನ ನಲನುಣ ಶ್ವಮಗೆದಲ್ಲಿ 500ಕೂೆ ಮೇಲುಟತಟ ಗತಡಿಸಲತಗಳು 
ಇದುವು. ಆಗ ಸರ್ನಮನಯ ಬ.ಎಸ.ಯಡಿಯೂರಪುನವರತ ಮತಖಯಮಂತಿರಗಳನಗಿದನುಗ ರ್ನವುಗಳೆೇ ಸವತ್ಃ 
ಹೊೇಗಿ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಪತನವಾಸತಿಯನತನ ಕಲ್ಲುಸಿದೆುೇವೆ. ಈ ವಿಚನರ ಸತಮನರತ 15, 20, ಮತ್ತು 
60 ವಷಾಗಳ ಕ್ನಯಿಲೆ. ಕ್ೆೇವಲ ಇದತ ಒಂದೇೆ ಕಡ ೆಅಲಿ. ಇವತಿುಗೂ ಕೂಡ ಸತಮನರತ ಕಡಗೆಳಲ್ಲಿ 
ರೈೆತ್ರಿಗ ೆexploitation ಆಗತತಿುರತವುದಕ್ೆೆ ರ್ನವಲೆಿರೂ ಸಹ ಹೊಣೆಗನರರತ. ಅವತಿುನ ದ್ಧವಸ ಏರೆ್ೂೇ 
ನಡದೆತಕ್ೊಂಡತ ಹೊೇಗತತಿುತ್ತು, ಆಗ ನಮಗೆ ಪಹಣಿ ಮತ್ತು ಫೂೆೇಡಿ ಎಂದರೆ ಏನತ ಎಂದತ 
ಗೊತಿುರಲ್ಲಲಿ. ಆದರ,ೆ ಇವತ್ತು ಅದಕ್ೆೆ ಸಂಬಂಧಪಟಟಂತ್ ೆ ಜನಗೃತಿ ಬಂದ್ಧದೆ. ಜನಗೃತಿ ಬಂದಂತ್ಹ 
ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಕೂಡ ಅದಕ್ೆೆ ಸಮಂಜಸವನಗಿ ಸುಂದ್ಧಸಬೆೇಕ್ನಗಿರತವುದತ ಅವರ 
ಕತ್ಾವಯ. ರ್ನನತ ತ್ಮಮ ಮೂಲಕ ಮನನಯ ಸದಸಯರಿಗೆ ಹೆೇಳಬಯಸತವುದೇೆರ್ೆಂದರೆ, ಈ ಎಲಿವನತನ 
ಸಹ ಕ್ೊರೇಢಕರಿಸಿ, ಈಗನಗಲೆೇ ಹೌಸಿಂಗಚ ಬೂೆೇರ್ಚಾನಲ್ಲಿ ಭ್ೂ ಸನವಧಿೇನವನಗಿ 20 ರಿಂದ 30 
ವಷಾಗಳನಗಿದುವು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೊೇದನಗ ಕ್ಲೆವು ರೈೆತ್ರ ಬಳಿ ಏರೆ್ೇನತ ಇರಲ್ಲಲಿ. ಆದರೆ, ಅವರತಗಳು 
ಜಮೇನನಲ್ಲಿ ಇದುರತ. ರ್ನವು ಅಂತ್ಹವರಿಗೂ ಸಹ ಆಧಯತ್ೆಯನತನ ನೇಡಿದೆುೇವೆ. ಮನನಯ 
ಕ್.ೆಟಿ.ಶ್ರೇಕಂಠೇೆಗೌಡರತ ಹೇೆಳಿದ ಹನಗೆ ಈ ಸಮಸೆಯಯನತನ ಶನಶವತ್ವನಗಿ ಪರಿಹನರ ಮನಡಬೇೆಕ್ನಗಿದೆ. 
ಇದನತನ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಸಕ್ನಾರ ದೂರದೃಷ್ಟ್ಿಯ ಚಿಂತ್ರ್ ೆ ಮನಡಿ, ಇದಕ್ೆೆ ತ್ಕ್ಷಣವೆೇ ಪರಿಹನರ 
ನೇಡತವಂತ್ಹ ಕ್ೆಲಸವನತನ ಮನಡತತ್ೆುೇವ.ೆ 

(ಮತಂದತ… 
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(195) 09.03.2022 12.30 LL-AK                        (ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಾತಿ) 

ಪರಶೆನ ಸಂಖೆಯ: 1400 
(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದೆ) 

ಶ್ರೇಮತಿ ಎಸಚ. ವಿೇಣನ ಅಚಚಯಯ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಬಹತಶಃ ಕ್ೊಡಗತ ಜಿಲೆಿಯ 
ಸಮಸೆಯಗಳ ಬಗೆೆ ರ್ನನತ ಈ ಸದನದಲ್ಲಿ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದತು, ಅದರಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರತವುದಕ್ೆೆ 
ಆಗಲ್ಲಲಿ. ಏತ್ಕ್ೆೆ ಎಂದತ ರ್ನನತ ನಮಗೆ ಹೇೆಳುತಿುದೆುೇರ್ೆ. ಅದೆೇರೆ್ಂದರೆ, ಸತಮನರತ ೨೦ ವಷಾಗಳಿಂದ 
ನಮಮ ಜಿಲೆಿಗ ೆ ಉಸತುವನರಿ ಸಚಿವರತ ಇರತವುದ್ಧಲಿ. ಅಂದರೆ, ಕ್ೊಡಗತ ಕ್ಷೆೇತ್ರದ್ಧಂದ ಗೆದುಂತ್ಹ 
ವಿಧನನಸಭನ ಸದಸಯರಿಗೆ ಸಕ್ನಾರ ಮಂತಿರ ಸನಾನ ಕ್ೂೆಟಿಟರತವುದ್ಧಲಿ. ಉಸತುವನರಿ ಸಚಿವರನಗಿ ನಮಮ 
ಸಭನರ್ನಯಕರತ ಹನಗೂ ವಸತಿ ಸಚಿವರತ ಈ ಹಿಂದ ೆ ನಮಮ ಕ್ೊಡಗತ ಜಿಲೆಿಗ ೆ ಆಯೆೆಯನಗಿ 
ಬಂದ್ಧದತು, ಈಗ ಯನರತ ಕೂಡ ಉಸತುವನರಿ ಸಚಿವರತ ಇರತವುದ್ಧಲಿ. ನಮಮ ಜಿಲೆಿಯ ಸಮಸೆಯಗಳನತನ 
ರ್ನವು ಈ ಸದನದಲ್ಲಿ ಹೇೆಳದೆ ಬೇೆರ ೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೆೇಳುವುದಕ್ೆೆ ಆಗತತ್ುದ?ೆ ಹನಗನಗಿ, ರ್ನನತ ಕ್ೊಡಗತ 
ಜಿಲೆಿಯ ಆವಂಡಿ ಗನರಮದ ರ್ನಪಂಡ ಕ್ನಡತ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಮತಕ್ೂೆೆೇಡತಿ ಹೂೆಳೆಗ ೆ ಸೇೆತ್ತವ ೆ ನಮನಾಣ 
ಅವಶಯಕತ್ ೆ ಇರತವುದತ ಸಕ್ನಾರದ ಗಮನಕ್ೆೆ ಬಂದ್ಧದೆಯೆೇ ಎಂದತ ರ್ನನತ ಪರಶೆನ ಕ್ೆೇಳಿದತು, ಅದಕ್ೆೆ 
ಸಕ್ನಾರದ ಗಮನಕ್ೆೆ ಬಂದ್ಧದ ೆಎಂದತ ಉತ್ುರ ನೇಡಿರತತ್ನುರೆ.  

೨೦೧೮ರ್ೆೇ ಸನಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಕ್ೂೆಡಗತ ಜಿಲೆಿಯಲ್ಲಿ ಬದುಂತ್ಹ ಭಿೇಕರ ಮಳೆಯಿಂದ ಉಂಟನದ 
ಪರವನಹದ್ಧಂದ ಮತಕ್ೂೆೆೇಡತಿ ಗನರಮದಲ್ಲಿ ಸೇೆತ್ತವೆಗಳು ಕ್ೂೆಚಿಚ ಹೂೆೇಗಿರತತ್ುವ.ೆ ಆ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ 
ಜನರಿಗ ೆ ಆ ಜನಗದ್ಧಂದ ಹೊರಗ ೆ ಬರಲತ ಒಂದತ ಸೇೆತ್ತವ ೆ ಅವಶಯಕತ್ೆ ಇತ್ತು. ರ್ನನತ ಈ ಬಗೆೆ 
ಸದನದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ರೆ್ೂೇವಿನಂದ ಹೆೇಳುವುದೆೇರ್ಂೆದರೆ, ಸದರಿ ಗನರಮದಲ್ಲಿ ಬೆಟಟದ್ಧಂದ ಬರತವಂತ್ಹ 
ಜನರಿಗ ೆಓಡನಡತವುದಕ್ೆೆ ಜನಗವಿಲಿದೆೇ ಇದುಂತ್ಹ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ ಹೊಳೆ ದನಟತವಂತ್ಹ ಪರಿಸಿಾತಿಯಲ್ಲಿ, 
ಓವಾ ಆರತ ತಿಂಗಳ ಬನಣಂತಿ ತ್ನನ ಮಗತವನತನ ಕ್ೆೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದತ ಹೂೆಳೆ ದನಟತವನಗ, ತ್ನಯಿ 
ಮತ್ತು ಮಗತ ಕ್ೆಳಗ ೆಬದತು, ಮಗತ ಸತ್ತು ಹೂೆೇಗಿದತು, ತ್ನಯಿ ಮನತ್ರ ಬದತಕಿ ಉಳಿದ್ಧರತತ್ನುಳ.ೆ ಆದರೆ, 
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ಆ ಮಗತವನತನ ಅಲ್ಲಿಯೆೇ ಬಟತಟ ಬರತವಂತ್ಹ ಪರಿಸಿಾತಿ ಅವತಿುನ ದ್ಧವಸ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಆ 
ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ ಈ ಸೇೆತ್ತವಯೆನತನ ನಮನಾಣ ಮನಡಿದುರ,ೆ ಅವರೆಲಿರೂ ಬದತಕಿ ಉಳಿಯತತಿುದುರತ.  

ಈ ವಿಷಯದ ಬಗೆೆ ರ್ನನತ ಈ ಹಿಂದ ೆ ಲೂೆೇಕ್ೂೆೇಪಯೇಗಿ ಮಂತಿರಗಳನಗಿದುಂತ್ಹ ಶ್ರೇ 
ಹೆರ್ಚ.ಡಿ. ರೇೆವಣಣನವರತ, ಶ್ರೇ ಗೂೆೇವಿಂದ ಎಂ. ಕ್ನರಜೊೇಳರವರತ ಹನಗೂ ಪರಸತುತ್ 
ಲೊೇಕ್ೂೆೇಪಯೇಗಿ ಮಂತಿರಗಳನಗಿರತವ ಶ್ರೇ ಸಿ.ಸಿ. ಪ್ನಟಿೇಲ್ಚರವರಿಗೂ ಸಹ ಮನವಿ ಕ್ೂೆಟಿಟರತತ್ೆುೇರ್ೆ. 
ಆದರೆ, ಕ್ೆೇವಲ ೧ ಕ್ೊೇಟಿ ೫೦ ಲಕ್ಷ ರೂಪ್ನಯಿ ಹಣ ಇಲಿವೆಂದತ, K.R.D.C.L. (Karnataka 
Road Development Corporation Limited) ನವರತ ನೇಡಿರತವ ಹಿಂಬರಹ ಆಧನರದ 
ಮೇರಗೆ ೆ ಈ ಸೇೆತ್ತವೆ ನಮನಾಣವನತನ ಸದಯಕ್ೆೆ ಕ್ೆೈಬಡಲನಗಿದೆಯೆಂದತ ಹೆೇಳಿದರ ೆ ಹೆೇಗ?ೆ ಇದತ ಈ 
ಸದನದಲ್ಲಿ ಕ್ೆೇಳುವಂತ್ಹ ಸೇೆತ್ತವೆ ವಿಷಯ ಅಲಿ. ಆದರೆ, ನಮಗೆ ಆ ಸೇೆತ್ತವೆ ಅಷತಟ ಅವಶಯಕತ್ೆ 
ಇದೆ. ಹನಗನಗಿ, ನಮಮ ಪರಿಸಿಾತಿಯನತನ ತ್ನವು ಅಥಾ ಮನಡಿಕ್ೂೆಳಿಬೆೇಕತ. ಅಲಿದೆೇ, ಸದರಿ ಸೇೆತ್ತವ ೆ
ನಮನಾಣ ಬರತವ ಮಳೆಗನಲದ ಒಳಗನಗಿ ಆಗಲೇೆಬೇೆಕತ. ಹನಗನಗಿ, ಈ ಸೇೆತ್ತವ ೆನಮನಾಣದ ಬಗೆೆ 
ಇವತಿುನ ದ್ಧವಸವೆೇ ಕ್ಲೆಸವನತನ ಶತರತ ಮನಡಿ, ಬರತವ ಜೂನ್ಚ ತಿಂಗಳ ಒಳಗನಗಿ ಪೂಣಾ 
ಮನಡತತ್ೆುೇವೆಂದತ ಮನನಯ ಮಂತಿರಗಳು ಭ್ರವಸ ೆನೇಡಬೆೇಕತ.  

ಏಕ್ೆಂದರ,ೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಷತಟ ಕಷಟದ ಪರಿಸಿಾತಿ ಇರತತ್ುದೆ. ಇದನತನ ರ್ನನತ ನನಗ ೆ ಮನತ್ರ ಕ್ೇೆಳುತಿುಲಿ. 
ಅಲ್ಲಿ ಒಂದತ ದೊಡೆ ಬೆಟಟ ಇದತು, ಪರತಿ ಮಳೆಗನಲದಲ್ಲಿ ಮಣತಣ ಕತಸಿಯತತಿುರತತ್ುದೆ. ಆಗ ರಸೆುಯನತನ 
ಮತಚಚಲನಗತತ್ುದೆ. ಆ ಬೆಟಟದ ಒಂದತ ಭನಗದಲ್ಲಿ ಆವಂಡಿ ಗನರಮ ಮತ್ತು ಮತ್ೊುಂದತ ಭನಗದಲ್ಲಿ 
ಮತಕ್ೂೆೆೇಡತಿ ಗನರಮ ಇದತು, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರತ ಹೊರಗಿನ ಸಂಪಕಾ ಕಡಿದತಕ್ೊಂಡತ ಅಲ್ಲಿಯೆೇ 
ಇರಬೇೆಕ್ನಗತತ್ುದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಹ ಒಂದತ ಪರಿಸಿಾತಿ ಇರತತ್ುದೆ. ಆ ಜನಗದಲ್ಲಿ ಒಂದತ ಸೇೆತ್ತವೆ 
ನಮನಾಣವನದರೆ, ಆವಂಡಿ ಗನರಮದವರತ ಮತಕ್ೊೆೇಡತಿ ಗನರಮಕ್ೆೆ ಬರಬಹತದತ ಮತ್ತು ಮಡಿಕ್ೆೇರಿಗ ೆ
ಹೊೇಗಬಹತದತ. ಅದೆೇ ರಿೇತಿ ಮತಕ್ೊೆೇಡತಿ ಗನರಮದವರತ ಮಡಿಕ್ೇೆರಿಗೆ ಹೂೆೇಗಬಹತದತ. ಹನಗನಗಿ, 
ಮನನಯ ಮಂತಿರಗಳು ದಯಮನಡಿ ಈ ಸೇೆತ್ತವೆಯನತನ ಆದಷತಟ ಶ್ೇಘರದಲ್ಲಿ ನಮನಾಣ 
ಮನಡಿಸಿಕ್ೂೆಡಬೆೇಕತ. ಯನರೂೆೇ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಹೆೇಳಿದರಂೆದತ ಅದನತನ ಕ್ೈೆಬಡಬನರದತ. ಏಕ್ೆಂದರ,ೆ 
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ಸಕ್ನಾರದಲ್ಲಿ ಬೆೇಕ್ನದಷತಟ ಹಣ ಇದೆಯೆಂದತ, ಆಗಲೇೆ ಪಶತಸಂಗೊೇಪರ್ೆ ಸಚಿವರತ ಈ ಸದನದಲ್ಲಿ 
ಎದ ೆತ್ಟಿಟಕ್ೂೆಂಡತ ಹೆೇಳುತಿುದುರತ. ಹನಗನದರೆ, ಈ ಸೇೆತ್ತವೆ ನಮನಾಣಕ್ೆೆ ಏತ್ಕ್ೆೆ ಹಣ ಇರತವುದ್ಧಲಿ. ಆ 
ಸೇೆತ್ತವಯೆನತನ ನಮನಾಣ ಮನಡಲೇೆಬೇೆಕತ. ಆದತದರಿಂದ, ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರನದ ತ್ನವು ಸಹ 
ನನನ ಸಹನಯಕ್ೆೆ ಬರಬೆೇಕತ ಹನಗೂ ಸೇೆತ್ತವೆ ನಮನಾಣ ಆಗಲೇೆಬೆೇಕತ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಸಚಿವರೆೇ, ಆ ಸೇೆತ್ತವೆ ನಮನಾಣವನತನ ಆದಷತಟ ಶ್ೇಘರ 
ಮನಡಿಕ್ೊಡಿ.  

ಶ್ರೇ ಸಿ. ಸೂೆೇಮಣಣ(ವಸತಿ ಸಚಿವರತ)(ಲೊೇಕೆ್ೂೇಪಯೇಗಿ ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಸಹೊೇದರಿ ವಿೇಣನ ಅಚಚಯಯನವರ ಜಿಲೆಿಯಲ್ಲಿ ರ್ನನತ ಸತಮನರತ ಎರಡತ 
ವಷಾಗಳ ಕ್ನಲ ಉಸತುವನರಿ ಸಚಿವರ್ನಗಿ ಕ್ನಯಾನವಾಹಿಸಿರತತ್ುೆೇರೆ್. ಅವರತ ಒಬಬ ಸಂಭನವಿತ್ 
ಸಂಸನೆರದ ಹೆಣತಣಮಗಳು. ಆ ಜಿಲೆಿಯ ಒಳಗಡ ೆ ಇರತವಂತ್ಹ ವನಸುವನಂಶವನತನ ಸಹ ರ್ನನತ 
ಬಲಿವರ್ನಗಿರತತ್ೆುೇರೆ್. ಆದರ,ೆ ನಮಮ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಕ್ೊಟಿಟರತವಂತ್ಹ ಉತ್ುರದ ಬಗೆೆ ರ್ನನತ ಈ 
ಸದನಕ್ೆೆ ಹನಜರನಗತವುದಕ್ೆೆ ಮದಲತ ಶ್ರೇ ಸಿ.ಸಿ. ಪ್ನಟಿೇಲ್ಚರವರ ಜೊತ್ೆ ಚಚೆಾ ಮನಡಿರತತ್ುೆೇರೆ್. 
ಅದರಂತ್,ೆ ಆ ಸೇೆತ್ತವೆ ನಮನಾಣ ಕ್ನಮಗನರಿ ಯನವುದೆೇ ಹಂತ್ದಲ್ಲಿರಲ್ಲ, ಏಕ್ೆಂದರ,ೆ ಮದಲರೆ್ 
ಹಂತ್ದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ೧,೩೯೫ ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪ್ನಯಿಗಳ ವೆಚಚದಲ್ಲಿ ೨೧೯ ಸೇೆತ್ತವೆ ನಮನಾಣದ 
ಯೇಜರೆ್ಗಳನತನ ಕ್ೆೈಗೆತಿುಕ್ೊಂಡಿರತತ್ುೆೇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಸೇೆತ್ತವೆ ನಮನಾಣ ಕ್ನಮಗನರಿ 
ಸೇೆರಿರತವುದ್ಧಲಿವೆಂದತ ಹೆೇಳುತ್ನುರೆ.  

ಎರಡರೆ್ ಹಂತ್ದಲ್ಲಿ ೫೦೪ ಸೇೆತ್ತವೆ ನಮನಾಣ ಕ್ನಮಗನರಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸೇೆತ್ತವೆಯನತನ 
ಸೇೆರಿಸಿರತತ್ೆುೇವೆ. ಆದರ,ೆ ಅದಕ್ೆೆ ಆರ್ಥಾಕ ಇಲನಖೆಯವರತ ಇನತನ ಅನತಮತಿ ನೇಡಿರತವುದ್ಧಲಿ. ಹನಗನಗಿ, 
ಈ ಯೇಜರೆ್ ಮತಕ್ನುಯವನದ ನಂತ್ರ, ಅವತಿುನ ಪರಿಸಿಾತಿ ರೆ್ೂೇಡಿ, ಈ ಸೇೆತ್ತವೆ ನಮನಾಣ 
ಮನಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ ಇದೆ. ರ್ನನತ ಕೂಡ ಆ ಜಿಲೆಿಯ ಕಷಟಗಳನತನ ಅರಿತ್ತಕ್ೂೆಂಡಿರತವುದರಿಂದ ಮತ್ತು 
ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರತ ಸಹ ನನಗ ೆಸೂಚರೆ್ ಕ್ೊಟಿಟರತವುದರಿಂದ, ಮನನಯ ಸಚಿವರನದ ಶ್ರೇ ಸಿ.ಸಿ. 
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ಪ್ನಟಿೇಲ್ಚರವರತ ನನಗೆ ಆತಿೀಯರತ ಹನಗೂ ಸಹೊೇದರ ಸಮನನರನಗಿರತವುದರಿಂದ ಒಂದೂವರ ೆ
ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪ್ನಯಿ ಹಣವನತನ ಯನವುದನದರೂ ಅನತದನನದ ವಯವಸೆಾಯಲ್ಲಿ ಕ್ೊಟತಟ… 

ಶ್ರೇ ಎಸಚ.ಎಲ್ ಚ. ಭೊೇಜೆೇಗೌಡ(ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್ಷೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಚಿವರೆೇ, ಆ ಸೇೆ ತ್ತವೆ ನಮನಾಣ 
ಕ್ನಮಗನರಿಯನತನ ಮದಲರೆ್ ಹಂತ್ದ ಯೇಜರೆ್ಯಲ್ಲಿ ಪೂಣಾಗೊಳಿಸಿ.  

ಶ್ರೇ ವಿ. ಸೂೆೇಮಣಣ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮದಲರೆ್ ಹಂತ್ದಲ್ಲಿ ಅದನತನ 
ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುಿತ್ೆುೇವೆಂದತ ಹೇೆಳಿದರ,ೆ ಅದತ ಆಗತವುದೇೆ ಇಲಿ. ಮತಕ್ೂೆೆೇಡತಿ ಮತ್ತು ಆವಂಡಿ ಗನರಮಗಳ 
ಬಗೆೆ ನನಗೂ ಸಹ ಮನಹಿತಿ ಇರತತ್ುದೆ. ಆ ಭನಗದಲ್ಲಿ ಒಂದತ ಪಂಚನಯಿತಿಗ ೆ ಹೊೇಗಬೆೇಕ್ನದರೂ 
ಸಹ ಸತಮನರತ ೧೮ ರಿಂದ ೨೦ ಕಿಲೊೇ ಮೇಟರ್ಚ ಬೆಟಟ-ಗತಡೆ ಹತಿು ಹೂೆೇಗಬೇೆಕತ. ನನಗ ೆ
ಅನಸತವುದೇೆರ್ೆಂದರ,ೆ ಮಡಿಕ್ೆೇರಿಯ ಬೆಟಟ-ಗತಡೆಗಳನತನ ಒಂದತ ಕಡ ೆಪರಕೃತಿ ಹೆೇಳಿ ಮನಡಿಸಿದಂತಿದ.ೆ  
ಆದರೆ, ಆ ಬೆಟಟ-ಗತಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಣತಣ ಕತಸಿತ್ವನಗತವುದತ ಹನಗೂ ಮಳೆ ಬಂದಂತ್ಹ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ 
ಆಗತವಂತ್ಹ ಅರ್ನಹತತ್ಗಳನತನ ರೆ್ೂೇಡಿದನಗ ಅಲ್ಲಿ ಸೇೆತ್ತವ ೆ ನಮನಾಣ ಮನಡತವುದತ ಅವಶಯಕತ್ ೆ
ಇರತತ್ುದೆ. ಅದನತನ ಆದಯತ್ ೆಮೇಲೆ ಕ್ೈೆಗೊಳಿಲತ ಮನನಯ ಸಚಿವರ ಜೊತ್ೆ ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ೆುೇರೆ್ ಹನಗೂ 
ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರತ ಸಹ ಸೂಚರೆ್ ನೇಡಿದನುರ ೆ ಎಂಬ ಅಂಶವನತನ ಅವರ ಗಮನಕ್ೆೆ ತ್ಂದತ, 
ಅದನತನ ಮನಡಿಸಿಕ್ೂೆಡತವ ಕ್ೆಲಸಕ್ೆೆ ಪರಯತ್ನ ಮನಡತತ್ುೆೇರೆ್.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಸಚಿವರೆೇ, ಆದಯತ್ ೆ ಮೇಲೆ ಎಂದತ ಹೆೇಳದೆೇ, ಬರತವ ಜೂನ್ಚ 
ತಿಂಗಳ ಒಳಗನಗಿ ಮನಡಿಕ್ೂೆಡಿ.  
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ಆ) ಚತಕೆ್ೆ ಗತರತತಿಲಿದ ಪರಶೆನಗಳಿಗೆ ಲ್ಲಖಿತ್ ಮೂಲಕ ನೇಡಲನದ ಉತ್ುರಗಳು 

ಶ್ರೇ ಕೆ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ದ್ಧರ್ನಂ 
9ರೆ್ೇ ಮನರ್ಚಾ, 2022, ಸಮೂಹ-೩ರ ಲ್ಲಖಿತ್ ಮೂಲಕ ಉತ್ುರಿಸತವ ಒಟತಟ ೭೦ ಪರಶೆನಗಳ ಪ್ೆೈಕಿ 
೨೮ ಪರಶೆನಗಳಿಗೆ ಸದನದಲ್ಲಿ ಉತ್ುರಗಳನತನ ಮಂಡಿಸತತಿುದೆುೇರ್ೆ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮಂಡಿಸಲನಯಿತ್ತ. 
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೦೨. ಪರಕಟಣ ೆ

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಸಾಳಿೇಯ ಸಂಸೆಾಗಳ ಕ್ಷೆೇತ್ರದ್ಧಂದ ಆಯೆೆಯನಗಿರತವ ಸತಮನರತ 25 ಜನ 
ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುನ ಸದಸಯರತಗಳು ದ್ಧರ್ನಂಕ:10.03.2022ರಂದತ ಬಳೆಗೆೆ ೦೯-೩೦ ಗಂಟೆಗ ೆಮನನಯ 
ಮತಖಯಮಂತಿರಗಳನತನ ಭೆೇಟಿಯನಗಲತ ಉದೆುೇಶ್ಸಿರತತ್ನುರೆ. ಮನನಯ ಮತಖಯಮಂತಿರಗಳು ಗೃಹ ಕಚೆೇರಿ, 
ರೇೆಸಚಕ್ೊೇಸಚಾ ರಸೆು ಇಲ್ಲಿ ಭೆೇಟಿಯನಗಲತ ಸಮಯ ನೇಡಿರತತ್ನುರೆ. ಆದತದರಿಂದ, ಭೇೆಟಿಯ 
ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮನನಯ ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುನ ಸಭನಪತಿಯವರತ ಸಹ ಆಗಮಸಬೆೇಕ್ೆಂದತ ಮನನಯ 
ಕ್.ೆಎಸಚ. ಈಶವರಪುನವರತ ಕ್ೊೇರಿರತತ್ನುರೆ. ಆದತದರಿಂದ, ಸಾಳಿೇಯ ಸಂಸೆಾಗಳಿಂದ ಆರಿಸಿ ಬಂದಂತ್ಹ 
ಎಲನಿ ಸದಸಯರತ ಅಲ್ಲಿ ಹನಜರಿರಬೆೇಕತ.  

ಶ್ರೇ ಕ್.ೆಎಸಚ. ಈಶವರಪು(ಗನರಮೇಣನಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚನಯತ್ಚ ರನಜಚ ಸಚಿವರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನಳ ೆ ಬೆಳಗೆೆ ರೇೆಸಚಕ್ೊೇಸಚಾ ರಸೆುಯಲ್ಲಿರತವ ಮನನಯ ಮತಖಯಮಂತಿರಗಳ 
ಮರ್ೆಯಲ್ಲಿ ಭೆೇಟಿಯನಗಬೆೇಕತ. ಎರಡರೆ್ಯದನಗಿ, ಬರತವ ಮಂಗಳವನರ ದ್ಧನದಂದತ ಮನನಯ 
ಸದಸಯರಿಗೆ ಔತ್ಣ ಕೂಟವನತನ ಏಪಾಡಿಸಿರತತ್ೆುೇರೆ್ಂದತ ರ್ನನತ ತಿಳಿಸಿದೆುನತ. ಆದರೆ, ಸದರಿ ದ್ಧನದಂದತ 
ಮನನಯ ಪರಧನನ ಮಂತಿರಯವರತ ಶ್ವಮಗೆ ಜಿಲೆಿಗ ೆ ಆಗಮಸತತಿುರತವುದರಿಂದ, ಆ ದ್ಧನದಂದತ 
ಶ್ವಮಗೆದಲ್ಲಿ ಒಂದತ ಸಭ ೆಏಪಾಡಿಸಲನಗಿರತತ್ುದೆ. ಆದತದರಿಂದ, ಬರತವ ಬತಧವನರದಂದತ ಅಂದರೆ, 
ದ್ಧರ್ನಂಕ:16.03.2022ರಂದತ ಸಂಜೆ ತ್ಮಮಲಿರಿಗನಗಿ ಔತ್ಣ ಕೂಟ ಏಪಾಡಿಸಲನಗಿರತತ್ುದ.ೆ  
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ಈ ದ್ಧ ನ ಸದನದಲ್ಲಿ ಕಡನೆಯವನಗಿ ಹನಜರಿರಬೆೇಕ್ನದ ಸಚಿವರ ಬಗೆೆ 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಈ ದ್ಧನ ಸದನದಲ್ಲಿ ಕಡನೆಯವನಗಿ ಹನಜರಿರಬೆೇಕ್ನದಂತ್ಹ 
ಸಚಿವರತಗಳು. ಮನನಯ ಸಭನರ್ನಯಕರೇೆ ಇದನತನ ರ್ನನತ ತ್ಮಗೆ ಹೆೇಳುತಿುದುೆೇರೆ್. ಮದಲರೆ್ಯದನಗಿ, 
ಶ್ರೇ ಉಮೇಶಚ ವಿ. ಕತಿು. ಪರತಿದ್ಧನ ಇದೆೇ ರಿೇತಿ ಆದರ ೆ ಹೆೇಗ?ೆ ಈ ಸದನಕ್ೆೆ ತ್ನವು ಸವಲು ಗೌರವ 
ಕ್ೊಡಿ.  

ಶ್ರೇ ಕೆ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ 
ಸಚಿವರತಗಳು ಕ್ೆಳಮರೆ್ಗೆ ಹೊೇಗಿದತು, ಈಗ ಈ ಸದನಕ್ೆೆ ಬರತತ್ನುರ.ೆ  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಸಭನರ್ನಯಕರೇೆ, ಪರತಿ ದ್ಧನ ಇದೆೇ ರಿೇತಿಯ ಉತ್ುರ ನೇಡಿದರ ೆ
ಹೆೇಗ?ೆ ಅಲಿದೆೇ, ನರ್ನೆಯ ದ್ಧವಸ ಮನನಯ ಶ್ರೇರನಮತಲತ ಅವರನತನ ಈ ಸದನಕ್ೆೆ ಕರಯೆಿಸಿ ಎಂದತ 
ತಿಳಿಸಿದತು, ತ್ನವು ಈ ದ್ಧನ ಕೂಡ ಅವರನತನ ಕರಯೆಿಸಿರತವುದ್ಧಲಿ.  

ಶ್ರೇ ಯತ.ಬ. ವೆಂಕಟೆೇಶ ಚ(ರ್ನಮನದೆೇಾಶನ ಹೊಂದ್ಧದವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನರ್ನಯಕರೇೆ, 
ತ್ನವು ಈ ಹಿಂದೆ ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರನಗಿದನುಗ, ಸದನದಲ್ಲಿ ಮಂತಿರಗಳು ಹನಜರಿಲಿದೆೇ 
ಇರತವನಗ ತ್ನವು ಯನವ ರಿೇತಿ ಮನತ್ರ್ನಡಿದ್ಧುೇರಂೆಬತದನತನ ಹಳೆಯ ವಿಷಯವನತನ ರೆ್ನಪತ 
ಮನಡಿಕ್ೊಳಿಿ. ಆ ಬಗೆೆ ರ್ನವು ಏನೂ ಹೇೆಳುವುದ್ಧಲಿ.  

ಶ್ರೇ ಕೆ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸಚಿವರತ 
ಕ್ೆಳಮರೆ್ಯಲ್ಲಿರತವ ಕ್ೆಲ ಸಮಸೆಯಗಳ ಬಗೆೆ ಉತ್ುರ ನೇಡಲತ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೂೆೇಗಿರತತ್ನುರೆ. ರ್ನವು ಕೂಡಲೇೆ 
ಅವರನತನ ಕರಯೆಿಸತತ್ೆುೇವ.ೆ ಹನಗನಗಿ, ತ್ನವು ಸದನದ ಕಲನಪವನತನ ಮತಂದತವರಸೆಬೆೇಕ್ೆಂದತ 
ತ್ಮಮನತನ ಕ್ೊೇರತತ್ೆುೇರೆ್.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಆದರೆ, ಈ ದ್ಧನ ಸದನದಲ್ಲಿ ಕಡನೆಯವನಗಿ ಹನಜರಿರಬೆೇಕ್ನದ ಸಚಿವರ 
ಪಟಿಟಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಹೆಸರತ ಇರತತ್ುದೆ. ಅಲಿದೆೇ, ನರ್ನೆಯ ದ್ಧವಸ ಶ್ರೇರನಮತಲತ ಅವರನತನ ಸದನಕ್ೆೆ 
ಕರಯೆಿಸಿ ಎಂದತ ತ್ಮಗ ೆ ತಿಳಿಸಿದತು, ತ್ನವು ಸಂಜೆಯನದರೂ ಅವರನತನ ಕರಯೆಿಸಿರತವುದ್ಧಲಿ. ಈ 
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ವಿಚನರದಲ್ಲಿ ತ್ನವು ಕೂಡ ತ್ಪತು ಮನಹಿತಿ ನೇಡತತಿುೇರಿ. ಅದೇೆ ರಿೇತಿ, ಡನ: ಸಿ.ಎಸಚ. 
ಅಶವತ್ಾರ್ನರನಯಣ, ಡನ: ಕ್.ೆ ಸತಧನಕರ್ಚ, ಶ್ರೇ ಬ.ಸಿ. ರ್ನಗೇೆಶಚ ಮತ್ತು ಶ್ರೇ ಸತನೇಲ್ಚಕತಮನರ್ಚ 
ಇವರಲ್ಲಿ ಯನವ ಒಬಬ ಸಚಿವರೂ ಸಹ ಈ ಸದನದಲ್ಲಿ ಹನಜರಿರತವುದ್ಧಲಿ. ಇದಕ್ೆೆ ಏನತ ಮನಡಬೇೆಕತ? 
ಈ ಬಗೆೆ ಪರತಿದ್ಧನ ಹೆೇಳಿ ನನಗೂ ಬನಯಿ ಮಂಡತ ಆಗಿರತತ್ುದೆ.  

ಶ್ರೇ ಕ್ೊೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಸದನದಲ್ಲಿ ಕನಷಿ ಮೂರತ 
ಜನ ಸಚಿವರತ ಹನಜರಿರಬೆೇಕ್ೆಂದತ ಇದೆ. ಅದರಂತ್,ೆ ಪರಸತುತ್ ಮೂರತ ಜನ ಸಚಿವರತ ಸದನದಲ್ಲಿ 
ಹನಜರಿರತತ್ನುರ.ೆ ಉಳಿದವರಲೆಿರೂ ಸಹ ಈಗ ಬರತತ್ನುರ.ೆ  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಅದನತನ ರ್ನನತ ಕ್ೆೇಳುವುದ್ಧಲಿ. ಸಚಿವರತ ಈ ಸದನಕ್ೆೆ ಬರತತ್ನುರೆ, 
ಹೊೇಗತತ್ನುರೆ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದರ ೆ ಇದತ ಏನತ ಬೇಗರ ಮರ್ಯೆೆೇ? ಈ ಬಗೆೆ ಎಷತಟ ಬನರಿ ತ್ಮಗ ೆ
ಹೆೇಳಬೆೇಕತ. ಜನ ಕ್ೆೇಳುವವರಿಗೆ ರ್ನನತ ಏನತ ಹೆೇಳಬೆೇಕತ?  

ಶ್ರೇ ಕ್ೊೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈ ಬಗೆೆ ರ್ನವು ಮನನಯ 
ಸಚಿವರಿಗೆ ವಿನಂತಿ ಮನಡತತಿುರತತ್ೆುೇವೆ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:_ ಇಲಿದೆೇ ಹೊೇದರ,ೆ ರ್ನಳೆಯಿಂದ ಈ ಕಡನೆಯ ಹನಜರನತಿ ಎನತನವ 
ಪಟಿಟಯನತನ ತ್ೆಗೆದತಬಡಿ. ಈ ಬಗೆೆ ನನನನತನ ಕ್ೆೇಳುವಂತ್ಹ ಜನರಿಗ ೆಏನತ ಉತ್ುರ ನೇಡಲ್ಲ?  
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೦೩. ಸಭನಪತಿಯವರ ಅನತಮತಿ ಮೇರೆಗೆ ಪರಸನುಪಿಸಲನದ ವಿಷಯಗಳು 

೧) ವಿಷಯ:- ದೆೇಶದ ವಿವಿಧ ವಿಶವವಿದನಯಲಯಗಳು ನಕಲ್ಲ ಅಂಕಪಟಿಟ ಹನಗೂ 
ಪರಮನಣ ಪತ್ರಗಳನತನ ತ್ಯನರಿಸಿ ಮನರನಟ ಮನಡತತಿುರತವ 
ಬಗೆೆ 

-  - - 

ಶ್ರೇ ಸಲ್ಲೇಂ ಅಹಮದ್ ಚ (ಸಾಳಿೇಯ ಸಂಸೆಾಗಳ ಕ್ಷೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ದೆೇಶದ 
ವಿವಿಧ ವಿಶವವಿದನಯಲಯಗಳ ನಕಲ್ಲ ಅಂಕಪಟಿಟ ಹನಗೂ ಪರಮನಣಪತ್ರಗಳನತನ ನಕಲ್ಲ ತ್ಯನರಿಸಿ ಹಣದ 
ಆಮಷಕ್ನೆಗಿ ಮನರನಟ ಮನಡತತಿುರತವ ಜನಲದ ವಿಷಯವು ಆತ್ಂಕಕ್ನರಿ ವಿಷಯವನದುರಿಂದ ಈ 
ವಿಚನರವನತನ ಸದನದಲ್ಲಿ ಪರಸನುಪಿಸಲತ ಅನತಮತಿ ಕ್ೊೇರತತ್ೆುೇರೆ್.  

ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜಯದ ಹನಗೂ ಇತ್ರ ೆ ರನಜಯಗಳ ಅಂಕಪಟಿಟಗಳನತನ ರನಜಯದ ರನಜಧನನಯನದ 
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿಯೆೇ ತ್ಯನರಿಸತತಿುರತವ ಜನಲವು ಪತ್ೆುಯನಗಿದೆ. ಯನವುದೆೇ ಕ್ನಲೇೆಜಿಗ ೆಹೊೇಗದೆೇ, 
ಯನವುದೆೇ ಅಹಾತ್ೆ ಇಲಿದೇೆ, ವಿವಿಧ ಕ್ೂೆೇಸಚಾಗಳ ಅಂಕಪಟಿಟಗಳನತನ ನಕಲ್ಲಗೂೆಳಿಸಿ, ರೂ.50,೦೦೦ 
ದ್ಧಂದ ರೂ.1.00 ಲಕ್ಷಗಳವರಗೆೆ ಹಣವನತನ ಪಡದೆತ ಮನರತತಿುರತವ ಸಂಗತಿಯತ ರನಜಯದಲ್ಲಿ ಶ್ಕ್ಷಣ 
ವಯವಸೆಾಯನತನ ಬತಡಮೇಲತ ಮನಡಿದಂತ್ನಗಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಮತಕು ವಿಶವವಿದನಯಲಯ, ಕತವೆಂಪತ 
ವಿಶವವಿದನಯಲಯ, ಮಂಗಳೂರತ ಇನ್ಚಸಿಟಟೂಯಟಚ ಆಫಚ ಟೆಕ್ನನಲಜಿಕಲ್ಚ ಸೈೆನ್ಸಚ, ಡನ: ಸಿ.ವಿ. ರನಮನ್ಚ 
ವಿಶವವಿದನಯಲಯ, ರವಿೇಂದರರ್ನಥ ಠನಗೊೇರ್ಚ ವಿಶವವಿದನಯಲಯ ಹನಗೂ ಇನನತ್ರ ೆರನಜಯಗಳ ಪರಮತಖ 
ವಿಶವವಿದನಯಲಯಗಳ ನಕಲ್ಲ ಅಂಕಪಟಿಟಗಳು ಈ ಸಾಳದಲ್ಲಿ ದೊರಕಿರತತ್ುದೆ.  

ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜಯವು ಪರಪಂಚದಲ್ಲಿಯೆೇ ಮನಹಿತಿ ತ್ಂತ್ರಜ್ಞನನದಲ್ಲಿ ಹೆಸರತ ಪಡದೆತಕ್ೊಂಡಿದುರೂ 
ಸಹ, ಈ ಎಲನಿ ತ್ಂತ್ರಜ್ಞನನವನತನ ನಮಮ ಸಕ್ನಾರವು ಬೆೇಜವನಬನುರಿಯಿಂದ ಸರಿಯನಗಿ 
ಬಳಸಿಕ್ೊಳಿದೆೇ ಇರತವುದರಿಂದ ಈ ನಕಲ್ಲ ದಂಧಗೆ ೆಅವಕ್ನಶ ಕಲ್ಲುಸಿದಂತ್ನಗಿದೆ.  
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ಆದುರಿಂದ, ಸಕ್ನಾರವು ತ್ಕ್ಷಣವೆೇ ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳ ಭ್ವಿಷಯದ ದೃಷ್ಟ್ಿಯಿಂದ ಈ ನಕಲ್ಲ ದಂಧಗೆ ೆ
ಕಡಿವನಣ ಹನಕತವ ಸಂಬಂಧ ಸಕ್ನಾರವು ಕಠಿಣ ನಯಮಗಳನತನ ಜನರಿಗೊಳಿಸಲತ ಸೂಕು ಕರಮ 
ಕ್ೆೈಗೊಳುಿವಂತೆ್ ಈ ಸದನದ ಮೂಲಕ ಸಕ್ನಾರವನತನ ಒತ್ನುಯಿಸತತ್ೆುೇರೆ್.  

 ಶ್ರೇ ಕ್ೊೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ 
ಸದಸಯರನದ ಶ್ರೇ ಸಲ್ಲೇಂ ಅಹಮದ್ಚರವರತ ಶ್ನಯ ವೆೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಪರಸನುಪಿಸಿರತವ ವಿಷಯಕ್ೆೆ 
ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್,ೆ ಮನನಯ ಉನನತ್ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಚಿವರಿಂದ ನಂತ್ರ ಉತ್ುರವನತನ ಒದಗಿಸಲನಗತವುದತ.  

(ಮತಂದತ) 

(196) 09.03.2022 12.40 ವೆೈಎಲ್-ಆರ್ಚಎನ್      (ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಾತಿ) 

ಆ) ವಿಷಯ:- ಖನಸಗಿ ಐಟಿಐ ಕ್ನಲೇೆ ಜತಗಳ ಸಂಘ ಒಕೂೆಟವು ತ್ಮಮ ಬೆೇಡಿಕ್ೆಗನಗಿ 
ಪ್ನದಯನತ್ೆರ ಕ್ೆೈಗೊಂಡಿರತವ ಬಗೆೆ. 

**** 

ಶ್ರೇ ಕ್.ೆಟಿ.ಶ್ರೇಕಂಠೆೇಗೌಡ (ಪದವಿೇಧರರ ಕ್ಷೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರನಜಯದಲ್ಲಿ 
ಖನಸಗಿ ಐ.ಟಿ.ಐ. ಕ್ನಲೇೆಜತಗಳ ಸಂಘಗಳ ಒಕೂೆಟವು ಕಳೆದ ಮನರ್ಚಾ 1 ರಿಂದ ಹತಬಬಳಿಿಯ ಮೂರತ 
ಸನವಿರ ಮಠದ್ಧಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗ ೆ ತ್ಮಮ ಬೆೇಡಿಕ್ಗೆಳನತನ ಈಡೇೆರಿಸತವಂತ್ ೆ ಒತ್ನುಯಿಸಿ ಪ್ನದ 
ಯನತ್ರೆಯನತನ ಹಮಮಕ್ೊಂಡಿರತತ್ುದ.ೆ  ರನಜಯದಲ್ಲಿ ಖನಸಗಿ ಐ.ಟಿ.ಐ. ಸಂಸೆಾಗಳು ಹಲವು ವಷಾಗಳಿಂದ 
ವಿವಿಧ ರಿೇತಿಯ ಸಮಸೆಯಗಳನತನ ಎದತರಿಸತತಿುವೆ.  ಸಕ್ನಾರ ರೂಪಿಸತತಿುರತವ ನಯಮಗಳು ಒತ್ನುಯ 
ಪೂವಾಕವನಗಿ ಖನಸಗಿ ಐ.ಟಿ.ಐ. ಗಳು ಸಂಸೆಾಗಳು ಮತಚತಚವ ಹಂತ್ಕ್ೆೆ ತ್ಲತಪಿವೆ.  ಸತಮನರತ 10-15 
ವಷಾಗಳಿಂದ ಈ ಸಂಸೆಾಗಳಿಗೆ ಸಕ್ನಾರದ ಅನತದನನ ದೊರೆಯದ ೆ ಇಲ್ಲಿನ ಸಿಬಬಂದ್ಧಗಳು ಸಂಕಷಟಕ್ೆೆ 
ಸಿಲತಕಿರತತ್ನುರ.ೆ  
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2010 ರಲ್ಲಿ ರನಜಯ ಸಕ್ನಾರವು ಜನರಿಗೆ ತ್ಂದ್ಧರತವ ವಿದನಯರ್ಥಾ ಕ್ೆೇಂದ್ಧರೇಕೃತ್ ಅನತದನನವನತನ 
ರದತುಪಡಿಸಿ 1997ರ ಅನತದನನ ಸಂಹಿತೆ್ಯಂತ್ ೆಸಿಬಬಂದ್ಧಗ ೆವೆೇತ್ನ ನೇಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ ಒತ್ನುಯಿಸತತಿುವೆ.  
ಆದುರಿಂದ ಸಕ್ನಾರವು ಐ.ಟಿ.ಐ. ಸಂಸೆಾಗಳಿಗ ೆ ನೇಡತತಿುರತವ ವಿದನಯರ್ಥಾ ಕ್ೆೇಂದ್ಧರಕೃತ್ ಅನತದನನವನತನ 
ರದತುಪಡಿಸಿ, 1997ರ ಪೂವಾದಲ್ಲಿ ಇದು ಅನತದನನ ಸಂಹಿತೆ್ಯಂತ್ೆ ಸಿಬಬಂದ್ಧಗ ೆ ವೆೇತ್ನ 
ಅನತದನನವನತನ ನೇಡಬೆೇಕ್ಂೆದತ ತ್ಮಮ ಮೂಲಕ ಸಕ್ನಾರವನತನ ಒತ್ನುಯಿಸತತ್ೆುೇರೆ್.  

ಶ್ರೇ ಕೆ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ 
ಸದಸಯರತ ಶ್ನಯ ವೆೇಳಯೆಲ್ಲಿ ಪರಸನುಪಿಸಿರತವ ವಿಷಯಕ್ೆೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ೆ, ಮನನಯ ಉನನತ್ ಶ್ಕ್ಷಣ 
ಸಚಿವರಿಂದ ಉತ್ುರ ಒದಗಿಸಲನಗತವುದತ.  
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ಇ) ವಿಷಯ:- ಕ್ನಯಾನವಾಹಿಸತತಿುರತವ ಕ್ೊೇ-ಆಪರೇೆಟಿವ ಚ ಸೂೆಸೈೆಟಿಗಳ ಅಸಮಪಾಕ 
ಕ್ನಯಾನವಾಹಣೆಯಿಂದ ಗನರಹಕರಿಗ ೆತ್ೊಂದರಯೆನಗಿರತವ ಬಗೆೆ.  

**** 

ಶ್ರೇ ಎಸ.ರವಿ (ಸಾಳಿೇಯ ಸಂಸೆಾಗಳ ಕ್ಷೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರನಜಯದಲ್ಲಿ 
ಸನವಿರನರತ ಕ್ೊೇ-ಆಪರೆೇಟಿವಚ ಸೂೆಸೈೆಟಿಗಳು ಕ್ನಯಾನವಾಹಿಸತತಿುದತು, ಕ್ಲೆವು ಸೂೆಸೈೆಟಿಗಳು 
ಆರಂಭ್ದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಬಡಿೆ ಆಸ ೆ ತ್ೊೇರಿಸಿ ಗನರಹಕರಿಂದ ನೂರನರತ ಕ್ೊೇಟಿ ಹಣ ಠೇೆವಣಿ 
ಮನಡಿಸಿಕ್ೂೆಳುಿತ್ುವೆ.  ನಂತ್ರ ಹಣವನತನ ಬೆೇಕ್ನಬಟಿಟಯನಗಿ ತ್ಮಗೆ ಬೆೇಕ್ನದವರಿಗ ೆ ಸನಲ ಕ್ೊಟತಟ, 
ವಸೂಲ್ಲ ಮನಡದ ೆ ನಲಾಕ್ಷಯ ತ್ೊೇರತತಿುರತವುದರಿಂದ ರನಜಯದಲ್ಲಿ ವಷಾದ್ಧಂದ ವಷಾಕ್ೆೆ ಸರನಸರಿ 
500-700 ಸೂೆಸೈೆಟಿಗಳು ನಷಟದತ್ು ಸನಗತತಿುವೆ.  ಅದರಲ್ಲಿ ವಷಾಕ್ೆೆ ಸರನಸರಿ 200-300 
ಸೂೆಸೈೆಟಿಗಳು ದ್ಧವನಳಿಯನಗತತಿುರತವುದರಿಂದ ಸನವಾಜನಕರ ಠೇೆವಣಿ ಹಣಕ್ೆೆ ಗನಯರಂಟಿ 
ಇಲಿದಂತ್ನಗಿದ.ೆ  ಈ ಬಗೆೆ ದ್ಧನಪತಿರಕ್ ೆಮತ್ತು ಮನದಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಆಗಿೆಂದನಗೆೆ ಬೆಳಕತ ಚೆಲತಿತಿುವೆ. 

 ಈಗನಗಲೆೇ ದ್ಧವನಳಿಯನಗಿರತವ ಸೂೆಸೈೆಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಣವಿಟಿಟರತವ ಲಕ್ಷನಂತ್ರ ಗನರಹಕರತ 
ರ್ನಯಯಕ್ನೆಗಿ ಹೊೇರನಟಗಳನತನ ನಡಸೆಿದರೂ ಪರಯೇಜನವನಗಿಲಿ.  ದಶಕಗಳಿಂದ ರೆ್ಲೆಯೂರಿರತವ 
ಕ್ೆಲವು ಸೂೆಸೈೆಟಿಗಳು ಸಹ ವಿವಿಧ ಆಮಷಗಳಿಗೆ ಒಳಗನಗಿ ಯನವುದೇೆ ಸಮಪಾಕ ಭ್ದರತ್ೆಗಳನತನ 
ಪಡಯೆದೆ ಗನರಹಕರ ನೂರನರತ ಕ್ೊೇಟಿ ಹಣವನತನ ಸನಲದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪರಭನವಿಗಳಿಗೆ, ಉದಯಮಗಳಿಗೆ 
ನೇಡಿ ಸನಲ ವಸೂಲತ ಮನಡಲನಗದ ೆ ಸನವಾಜನಕರ ನಂಬಕ್ ೆ ಕಳೆದತಕ್ೊಂಡಿವೆ.  ಇಂತ್ಹ ಕ್ೊೇ-
ಆಪರೆೇಟಿವಚ ಸೂೆಸೈೆಟಿಗಳಿಂದ ಮೇಸ ಹೂೆೇಗಿರತವ ಲಕ್ಷನಂತ್ರ ಗನರಹಕರಿಗೆ ರ್ನಯಯ ಒದಗಿಸತವ 
ಕತರಿತ್ತ ಮತ್ತು ಕ್ೊೇ-ಆಪರೇೆಟಿವಚ ಸೂೆಸೈೆಟಿಗಳ ಆಡಳಿತ್ ವಯವಸೆಾಯನತನ ಸರಿದನರಿಗ ೆತ್ರತವ ಅಗತ್ಯ 
ಕರಮಗಳನತನ ಕ್ೆೈಗೂೆಳಿಲತ ತ್ಮಮ ಮೂಲಕ ಸಕ್ನಾರವನತನ ಕ್ೊೇರತತ್ುೆೇರೆ್.      
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ಶ್ರೇ ಕೆ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ 
ಸದಸಯರತ ಶ್ನಯ ವೇೆಳಯೆಲ್ಲಿ ಪರಸನುಪಿಸಿರತವ ವಿಷಯಕ್ೆೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್,ೆ ಮನನಯ ಸಹಕ್ನರ 
ಸಚಿವರಿಂದ ಉತ್ುರ ಒದಗಿಸಲನಗತವುದತ.  
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       ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಎ ಂ.ಕ್.ೆಪ್ನರಣೆೇಶ. 

(ಈ ಹಂತ್ದಲ್ಲಿ ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ ಶ್ರೇ ಎಂ.ಕ್.ೆಪ್ನರಣೆೇಶ ಚರವರತ ಸದನಕ್ೆೆ ಗೆೈರತ ಹನಜರನಗಿದುರತ)  
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ಈ) ವಿಷಯ:- ರನಷ್ಟ್ರೇಯ ನೇಟ ಚ ಪರಿೇಕ್ಷ ೆಕತರಿತ್ತ. 

**** 

ಶ್ರೇ ಯತ.ಬ.ವೆಂಕಟೆೇಶ (ರ್ನಮನದೆೇಾಶನ ಹೊಂದ್ಧದವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 
ಇತಿುೇಚೆಗ ೆ ಪತಿರಕ್ೆಗಳಲ್ಲಿ ಹನಗೂ ದೃಶಯ ಮನಧಯಮಗಳಲ್ಲಿ ವರದ್ಧಯನಗಿರತವಂತ್ೆ ರನಷ್ಟ್ರೇಯ ಮಟಟದಲ್ಲಿ 
ನೇಟಚ ಪರಿೇಕ್ಷೆ ನಡಯೆತವುದತ ಅನವನಯಾವನದರೂ ಸಹ ಸಾಳಿೇಯರಿಗೆ ಹೆಚಿಚನ ಅವಕ್ನಶ 
ನೇಡಬೆೇಕತ.  ಅಲಿದೆೇ ವೆೈದಯಕಿೇಯ ಮತ್ತು ದಂತ್ ವೆೈದಯಕಿೇಯ ಸಿೇಟತಗಳ ಸಂಖೆಯ ಹೆಚಿಚಸಬೆೇಕ್ೆಂಬ 
ಕೂಗತ ಕ್ೇೆಳಿಬರತತಿುದೆ.  ದೆೇಶದಲ್ಲಿ ಒಟನಟರಯೆನಗಿ 88120 ಮಡಿಕಲ್ಚ ಮತ್ತು 27498 ದಂತ್ 
ವೆೈದಯಕಿೇಯ ಸಿೇಟತಗಳು ಲಭ್ಯವಿದತು, ಇದತ ಜನಸಂಖೆಯಗ ೆ ಅನತಗತಣವನಗಿಲಿ ಎಂಬತವುದತ 
ಜನಜನತ್ವನಗಿದ.ೆ 

 ಜನರ ಆರೂೆೇಗಯ ರಕ್ಷಣೆಯನತನ ಮನಡಲತ 10000 ಜನರಿಗ ೆ ವೆೈದಯರತ, ನಸಚಾ ಸೇೆರಿದಂತ್ ೆ
44 ಜನ ಇದತು ಹೆಚನಚಗಬೆೇಕ್ನಗಿರತತ್ುದೆ.  ರನಜಯದ ಎಲನಿ ಜಿಲನಿ ಕ್ೆೇಂದರಗಳಲ್ಲಿ 500 ಹನಸಿಗೆಗಳ 
ಒಂದತ ವೆೈದಯಕಿೇಯ ಕ್ನಲೇೆಜಿಗ ೆ ಹೊಂದ್ಧಕ್ೂೆಂಡಂತ್ೆ ವೆೈದಯಕಿೇಯ ಆಸುತ್ೆರಯನತನ ಸೇೆಪಾಡ ೆ
ಮನಡಬೇೆಕ್ೆನತನವ ಕೂಗತ ಪರಸತುತ್ ಸನನವೇೆಶದಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯವನಗಿರತತ್ುದೆ. 

 ಒಬಬ ವೆೈದಯಕಿೇಯ ವಿದನಯರ್ಥಾ ಪರತಿದ್ಧನ 150 ಜನ ಹೊರ ರೂೆೇಗಿಗಳು ಮತ್ತು 25 
ಒಳರೊೇಗಿಗಳನತನ ರೆ್ೂೇಡಿಕ್ೊಳುಿವ ಅವಕ್ನಶವನತನ ಕಲ್ಲುಸಿದರೆ ಒಬಬ ಉತ್ುಮ ವೆೈದಯರನಗಲತ 
ಸಹಕ್ನರಿಯನಗತತ್ುದೆ.  ಈ ಹಿನನಲೆಯಲ್ಲಿ ರನಜಯದ ಬಜೆಟಚನಲ್ಲಿ ಆರೂೆೇಗಯ ಇಲನಖಗೆ ೆ ಹೆಚಿಚನ 
ಅನತದನನ ನೇಡಿ, ಹೆಚತಚ ಆಸುತ್ೆರ ಮತ್ತು ಕ್ನಲೇೆಜತಗಳನತನ ತ್ೆರೆಯತವ ಮೂಲಕ ವೈೆದಯಕಿೇಯ 
ಕ್ಷೆೇತ್ರದಲ್ಲಿನ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನತನ ಹಿಮಮಡಿಗೂೆಳಿಸಬೇೆಕ್ನಗಿರತತ್ುದೆ.  

ಪರಸತುತ್ ನೇಟಚ ಪರಿೇಕ್ಷ ೆ ಮೂಲಕ ಕ್ೇೆಂದರ ಸಕ್ನಾರವು ಸಿೇಟತಗಳನತನ ಹಂಚಿಕ್ೆ ಮನಡಿದಲ್ಲಿ 
ಸಾಳಿೇಯರಿಗೆ ಅರ್ನಯಯವನಗಲ್ಲದತು, ಈ ನಟಿಟನಲ್ಲಿ ಸಕ್ನಾರಗಳು ಸಾಳಿೇಯರಿಗೆ ಹಚೆಿಚನ ಅವಕ್ನಶವನತನ 
ಕಲ್ಲುಸಿ ಅರ್ನಯಯವನತನ ಸರಿಪಡಿಸಬೆೇಕ್ೆನತನವ ಅಭಿಪ್ನರಯ ಕ್ೆೇಳಿ ಬಂದ್ಧರತತ್ುದೆ.   
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ಮತಂದತವರೆದತ, ವೆೈದಯಕಿೇಯ ರಂಗದಲ್ಲಿನ ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳ ಬೂೆೇಧರ್ನ ಕರಮ ಮತ್ತು ಪಠಯ 
ಕರಮಗಳು ಸಹ ಬೆೇರ ೆ ಬೇೆರೆಯನಗಿದತು, ನೇಟಚ ಪರಿೇಕ್ಷೆ ಬರೆದ ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳು ಸಿೇಟತ ಸಿಗದ್ಧದು 
ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳಲ್ಲಿ ಒತ್ುಡವನತನಂಟತ ಮನಡಲ್ಲದೆ.  ಇಂತ್ಹ ಸಂದಭ್ಾಗಳಲ್ಲಿ ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳು 
ಖನಸಗಿ ವೆೈದಯಕಿೇಯ ಕ್ನಲೆೇಜತಗಳ ಮರ ೆ ಹೂೆೇಗಿ ಅಪ್ನರ ಪರಮನಣದ ಶತಲೆ ಭ್ರಿಸಿ, ತ್ಜ್ಞ 
ವೆೈದಯರನದನಗ ಹಣ ಸಂಪ್ನದ್ಧಸತವ ಯಂತ್ರಗಳಂತ್ ೆ ಕ್ನಯಾನವಾಹಿಸತವುದಕ್ೆೆ ಅವಕ್ನಶವನಗದಂತೆ್ 
ವೆೈದಯಕಿೇಯ ರಂಗದ ಅಮೂಲನಗರ ಬದಲನವಣೆಗೆ ಸಕ್ನಾರ ಮತಂದನಗಬೇೆಕ್ೆಂದತ ಒತ್ನುಯಿಸತತ್ೆುೇರೆ್.  

ಶ್ರೇ ಕೆ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ 
ಸದಸಯರತ ಶ್ನಯ ವೆೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಪರಸನುಪಿಸಿರತವ ವಿಷಯಕ್ೆೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ೆ, ಮನನಯ ಆರೂೆೇಗಯ 
ಮತ್ತು ಕತಟತಂಬ ಕಲನಯಣ ಮತ್ತು ವೆೈದಯಕಿೇಯ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಚಿವರಿಂದ ಉತ್ುರ ಒದಗಿಸಲನಗತವುದತ. 
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 ಉ) ವಿಷಯ:- ಕಲಬತಗಿಾ ಜಿಲೆಿ ಆಲಂದ ಪಟಟಣದಲ್ಲಿ ದ್ಧ:01-03-2022 ರಂದತ ಸಕೆ್ಷನ್ಚ 
144 ನತನ ಉಲಿಂಘಿಸಿದ ಬಗೆೆ. 

**** 

ಶ್ರೇ ಸಿ.ಎಂ.ಇಬನರಹಿಂ (ವಿಧನನಸಭೆಯಿಂದ ಚತರ್ನಯಿತ್ರನದವರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ದ್ಧರ್ನಂಕ: 01 ಮನರ್ಚಾ 2022 ರಂದತ ಕಲಬತರಗಿ ಜಿಲೆಿ, ಆಳಂದ ಪಟಟಣದಲ್ಲಿ 
ಹೊರಗಿನಂದ ಬಂದ ಜನರತ ಸಕೆ್ಷನ್ಚ 144 ಅನತನ (ನಷೆೇಧನಜೆ್ಞಯನತನ) ಉ ಲಿಂಘಿಸಿ ಮರವಣಿಗ ೆ
ಮನಡಿರತವುದರಿಂದ ಆಳಂದದಲ್ಲಿ ಇಡಿೇ ದ್ಧನ ಉದ್ಧವಗನ ವನತ್ನವರಣ ಉಂಟನಗಿರತತ್ುದ.ೆ  ಇಲ್ಲಿ 
ರ್ನಯಯನಲಯವು ಯನಥನಸಿಾತಿ ಕ್ನಪ್ನಡಿಕ್ೂೆಳುಿವಂತೆ್ ಆದೆೇಶ ನೇಡಿದುರೂ ಸಹ ಕ್ೆೇಂದರ 
ಸಚಿವರೊಬಬರತ, ಸಾಳಿೇಯ ಬಜೆಪಿ ಶನಸಕರತ ಹನಗೂ ಶ್ರೇರನಮಸೆೇರ್ೆ ಕ್ನಯಾಕತ್ಾರತ ಅಪ್ನರ 
ಸಂಖೆಯಯಲ್ಲಿ ದಗನಾ ಒಳಗೆ ನತಗೆಲತ ಮತಂದನಗಿ ಉದ್ಧವಗನ ಪರಿಸಿಾತಿ ಉಂಟತ ಮನಡಿರತತ್ನುರೆ.  
ರ್ನಯಯನಲಯದ ಆದೆೇಶ ಉಲಿಂಘರ್ ೆಮನಡಿದ ಮತ್ತು ಪರಚೂೆೇದರೆ್ಗೆ ಕ್ನರಣರನದ ಕ್ೆೇಂದರ ಸಚಿವರತ 
ಹನಗೂ ಸಾಳಿೇಯ ಬಜೆಪಿ ಶನಸಕರ ಮೇಲೆ ಯನವುದೇೆ ಕರಮ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಳಿದ ಪ್ೂೆಲ್ಲೇಸರತ ಏಕ್ನಏಕಿ 
ಮತ್ತು ಏಕಪಕ್ಷಿೇಯವನಗಿ ಸಾಳಿೇಯ ಮತಸಿಿಂ ಬನಂಧವರ ಮರ್ೆಗಳಿಗ ೆ ನತಗಿೆ 167 ಮಂದ್ಧಯನತನ 
ಬಂಧಿಸಿರತತ್ನುರ.ೆ  ಅದರಲ್ಲಿ 14 ಹನಗೂ 16 ವಷಾದೂೆಳಗಿನ ಅಪ್ನರಪು ಹಣೆತಣ ಮಕೆಳು ಮತ್ತು 
ಮಹಿಳೆಯರತ ಇರತತ್ನುರೆ.  ಈ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ ಇಬಬರತ ಮತಸಿಿಂ ಬನಂಧವರತ ಪ್ನರಣ ಬಟಿಟರತತ್ನುರೆ.  ಈ 
ರಿೇತಿ ಪ್ೊಲ್ಲೇಸರ ದೌಜಾನಯಕ್ೆೆ ಅಧಿಕ್ನರ ಕ್ೊಟಟವರತ ಯನರತ? 

 ಆದುರಿಂದ ಸದರಿ ಗಲಭಯೆನತನ ನಯಂತಿರಸತವಲ್ಲಿ ಸಕ್ನಾರದ ವೆೈಫಲಯಗಳನತನ ಕಠಿಣವನಗಿ 
ಖಂಡಿಸಿ, ದೌಜಾನಯದಲ್ಲಿ ಸನವನಪಿುದವರಿಗ ೆ ಕೂಡಲೇೆ ಸೂಕು ಪರಿಹನರ ಮಂಜೂರತ ಮನಡಬೇೆಕತ 
ಹನಗೂ ಮನನವಿೇಯತ್ೆ ಮರೆತ್ತ ದೌಜಾನಯ ಎಸಗಿದ ಪ್ೊಲ್ಲೇಸಚ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕೂಡಲೆೇ 
ಕರಮಕ್ೆೈಗೂೆಳಿಬೆೇಕತ ಹನಗೂ ಕ್ೇೆಂದರ ಸಚಿವರತ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ್ ಪಕ್ಷದ ಶನಸಕರ ಪರಚೊೇದರ್ೆ 
ಮೂಲಕ ಉದ್ಧವಗನ ಪರಿಸಿಾತಿಗೆ ಕ್ನರಣವನಗಿ ಇಬಬರತ ಅಮನಯಕರ ಬಲ್ಲಗೆ ಕ್ನರಣವನಗಿರತವುದರಿಂದ 
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ಈ ಪರಕರಣವು ಪ್ೊಲ್ಲೇಸಚ ಇಲನಖಯೆಿಂದ ನಷುಕ್ಷಪ್ನತ್ ತ್ನಖೆ ಅಸನಧಯವನಗಿದತು, ಈ ಪರಕರಣವನತನ 
ರ್ನಯಯನಂಗ ತ್ನಖೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿ ಆದೆೇಶ ನೇಡಬೆೇಕ್ಂೆದತ ಸಕ್ನಾರವನತನ ಒತ್ನುಯಿಸತತ್ೆುೇರೆ್.  

ಶ್ರೇ ಕೆ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ 
ಸದಸಯರತ ಶ್ನಯ ವೆೇಳಯೆಲ್ಲಿ ಪರಸನುಪಿಸಿರತವ ವಿಷಯಕ್ೆೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ೆ, ಮನನಯ ಗೃಹ 
ಸಚಿವರಿಂದ ಉತ್ುರ ಒದಗಿಸಲನಗತವುದತ. 
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ಊ) ವಿಷಯ:- ಮತಧೊೇಳ ತ್ನಲೂಿಕಿನ ಲೊೇಕ್ನಪತರದ ಹೆದನುರಿಯಲ್ಲಿ ಪರತಿಮ ಸನಾಪರ್ೆ 
ಕತರಿತ್ತ. 

**** 

ಶ್ರೇ ಆರ್.ಬ.ತಿಮನಮಪೂರ (ವಿಧನನಸಭೆಯಿಂದ ಚತರ್ನಯಿತ್ರನದವರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇತಿುೇಚೆಗೆ ಬನಗಲಕ್ೂೆೇಟ ೆ ಜಿಲೆಿ, ಮತಧೂೆೇಳ ತ್ನಲೂಿಕಿನ ಲೊೇಕ್ನಲಪತರದಲ್ಲಿ 
ಸಂಗೂೆಳಿಿ ರನಯಣಣ, ರನಣಿ ಚೆನನಮಮ ಹನಗೂ ಜೊಯೇತಿಬನ ಪತಲೆ ಮೂತಿಾ ತ್ೆರವುಗೊಳಿಸಿದ ಪರಕರಣ 
ಘಟಿಸಿರತತ್ುದೆ.  ತ್ತ್ಸಂಬಂಧ ಇದರ ವಿರತದಿ ಲೂೆೇಕ್ನಪೂರ ಚಲೂೆೇ ಪರತಿಭ್ಟರ್ನ ಮರವಣಿಗ ೆ ಸಹ 
ನಡದೆ್ಧರತತ್ುದೆ.  

ದ್ಧರ್ನಂಕ: 20 ಜನವರಿ 2022 ರಂದತ ರನಜಯ ಹೆದನುರಿ ಲೊೇಕ್ನಪೂರ ಸಮೇಪದ 
ವೆಂಕಟನಪತರ ಗನರಮದಲ್ಲಿ ಸಕ್ನಾರದ 24 ಗತಂಟೆ ಜನಗದಲ್ಲಿ ಸನವತ್ಂತ್ರಯ ಹೊೇರನಟಗನರರತ ರನಷರ 
ರ್ನಯಕರನದ ಸಂಗೂೆಳಿಿ ರನಯಣಣ, ರನಣಿ ಚೆನನಮಮರ ಮೂತಿಾ ಜೊಯೇತಿಬನ ಪತಲೆ ಅವರ 
ಭನವಚಿತ್ರದ ಬನಯನರ್ಚ ರನತ್ೊರೇರನತಿರ ಆಡಳಿತ್ದ್ಧಂದ ತ್ೆರವುಗೊಳಿಸಿರತವುದತ ವರದ್ಧಯನಗಿರತತ್ುದೆ.  

ಈ ಕತರಿತ್ತ ವಿವಿಧ ಸಂಘಟರ್ ೆ ಮತಖಂಡರತ, ಅಭಿಮನನಗಳು ಬನಗಲಕ್ೊೇಟ ೆ ಜಿಲನಿಧಿಕ್ನರಿ 
ಕಛೆೇರಿಗ ೆ ತ್ೆರಳಿ ಸೂಕು ಕರಮ ಕ್ೆೈಗೂೆಳುಿವಂತ್ೆ ಒತ್ನುಯಿಸಿ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಮನವಿ ನೇಡಿದುರತ.  
ಜಿಲನಿಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಸಹ ಕರಮ ಕ್ೆೈಗೂೆಳುಿವುದನಗಿ ತಿಳಿಸಿದುರತ.  ಆದರೆ, ಇಲ್ಲಿಯವರಗೆೆ ಯನವುದೆೇ ಕರಮ 
ಆಗಿರತವುದ್ಧಲಿ.  ಲೂೆೇಕ್ನಪತರಕ್ೆೆ ಭೇೆಟಿ ನೇಡಿದ ಗನರಮೇಣನಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚನಯತ್ಚ ರನಜಯ 
ಸಚಿವರಿಗೂ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ ಸಚಿವ ಸಂಪತಟದಲ್ಲಿ ಚಚಿಾಸಿ ಸೂಕು ರ್ನಯಯ 
ಒದಗಿಸತವ ಭ್ರವಸ ೆನೇಡಿದುರತ.  ಆದರೆ, ಆ ಪರಕಿರಯೆಯೂ ಆಗಿರತವುದ್ಧಲಿ.  

ದಯಮನಡಿ ಈ ವಿಚನರದಲ್ಲಿ ಸಕ್ನಾರ ಕೂಡಲೇೆ ಕರಮ ಕ್ೆೈಗೂೆಂಡತ ಪರತಿಮಗಳನತನ ಪತನರ್ಚ 
ಸನಾಪಿಸಲತ ಕರಮ ಕ್ೈೆಗೊಳಿಬೆೇಕ್ೆಂದತ ಒತ್ನುಯಿಸತತ್ೆುೇರೆ್.  



78 

                                                                                                                                                  ವಿಪ/09-03-2022   
“ wzÀÄÝ¥ÀrAiÀiÁUÀzÀ ¥Àæw/unedited copy/£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ¼À°è CxÀªÁ ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉUÁV G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀPÀÆqÀzÀÄ 

__________________________________________________________________________________ 

ಶ್ರೇ ಕೆ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ 
ಸದಸಯರತ ಶ್ನಯ ವೆೇಳಯೆಲ್ಲಿ ಪರಸನುಪಿಸಿರತವ ವಿಷಯಕ್ೆೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ೆ, ಮನನಯ ಇಂಧನ ಮತ್ತು 
ಕನನಡ ಸಂಸೃತಿ ಸಚಿವರಿಂದ ಉತ್ುರ ಒದಗಿಸಲನಗತವುದತ. 
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ಋ) ವಿಷಯ:- 2006 ನಂತ್ರ ಅನತದನನಕ್ೆೆ ಒಳಪಟಟ ಕ್ನಲೇೆಜತ ಉಪರ್ನಯಸಕರಿಗೆ ಹಳ ೆಪಿಂಚಣಿ 
ಯೇಜರೆ್ ಜನರಿ ಮನಡತವ ಕತರಿತ್ತ. 

**** 

ಶ್ರೇ ನರನಣಿ ಹಣಮಂತ್ ರತದರಪು (ಪದವಿೇಧರರ ಕ್ಷೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 
ಕ್ನಲೇೆಜತ ಶ್ಕ್ಷಣ ಇಲನಖಯೆ ಖನಸಗಿ ಅನತದನನತ್ ಕ್ನಲೇೆಜತಗಳಲ್ಲಿ ಸನ್ಚ 1993-94, 1994-95 
ರಲ್ಲಿ ಸೇೆವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ 600 ಅರಕೆ್ನಲ್ಲಕ ಉಪರ್ನಯಸಕರ ಸೇೆವೆಯನತನ ದ್ಧರ್ನಂಕ: 01.04.2004ರ 
ಮದಲತ ಖನಯಂ ಮನಡಲನಯಿತ್ತ.  ಕ್ನಯಾಭನರ ಮಂಜೂರನದ ಹತದುೆಗಳ ಕ್ೊರತೆ್, ಆಡಳಿತ್ 
ಮಂಡಳಿಗಳಿಂದ ನರನಕ್ಷೇೆಪಣನ ಪತ್ರವನತನ ನೇಡತವಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬ ಮತಂತ್ನದ ಕ್ನರಣಗಳಿಂದ 150 
ಉಪರ್ನಯಸಕರಿಗ ೆ ಸೇೆವನ ಸಕರಮನತಿ ಆದೆೇಶವನತನ ಕ್ನಲೇೆಜತ ಶ್ಕ್ಷಣ ಇಲನಖಯೆತ ದ್ಧರ್ನಂಕ: 
01.04.2004ರ ನಂತ್ರ ನೇಡಲನಯಿತ್ತ.  ಈ ಉಪರ್ನಯಸಕರಿಗ ೆ 2004ರ ಅಧಿಸೂಚರೆ್ಯಂತ್ ೆ
ಸೇೆವನ ಸಕರಮನತಿ ಹೊಂದ್ಧದವರೆಂಬ ಕ್ನರಣಕ್ನೆಗಿ ಖನಸಗಿ ಕ್ನಲೇೆಜತಗಳ ಆಡಳಿತ್ ಮಂಡಳಿಗಳು 
ನೂತ್ನ ಪಿಂಚಣಿ ಯೇಜರೆ್ಗೆ ಒಳಪಡಿಸತವುದರಿಂದ ಯನವುದೆೇ ಪಿಂಚಣಿ ಇಲಿದೆೇ  ಸೇೆವೆಯಿಂದ 
ನವೃತಿು ಹೂೆಂದತತಿುದನುರೆ.  ಈಗನಗಲೆೇ ಇಬಬರತ ಉಪರ್ನಯಸಕರತ ನಧನರನಗಿದನುರ.ೆ  

ದ್ಧರ್ನಂಕ: 01.01.2004ರ ಪೂವಾದಲ್ಲಿ ರೆ್ೇಮಕ್ನತಿ ಅಧಿಸೂಚರೆ್ ಹೊರಡಿಸಿ ಆಡಳಿತ್ನತ್ಮಕ 
ಅಡತೆ್ಡಗೆಳಿಂದನಗಿ ರೆ್ೇಮಕ್ನತಿ ಆದೆೇಶವನತನ ದ್ಧರ್ನಂಕ: 01.01.2004ರ ನಂತ್ರ (ಕ್ೆೇಂದರ 
ಸಕ್ನಾರವು ಎನ್ಚಪಿಎಸಚ ಜನರಿಗೊಳಿಸಿದ ದ್ಧರ್ನಂಕ) ನೇಡಿದುಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಹ ರ್ೌಕರರಿಗೆ ಹಳೆ ಪಿಂಚಣಿ 
ಯೇಜರೆ್ಯ ಅವಕ್ನಶವನತನ ಕ್ೆೇಂದರ ಸಕ್ನಾರ ನೇಡಲ್ಲದ.ೆ  ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜಯವು ದ್ಧರ್ನಂಕ: 
01.04.2006ರ ಪೂವಾದಲ್ಲಿ ಆಯೆೆ/ರೆ್ೇಮಕ್ನತಿಗಳು ನಡದೆತ ದ್ಧರ್ನಂಕ: 01.04.2006ರ ನಂತ್ರ 
ಸೇೆವೆಗ ೆ ವರದ್ಧ ಮನಡಿಕ್ೂೆಂಡವರಿಗೆ ಹಳೆಯ ಪಿಂಚಣಿ ಯೇಜರೆ್ಯನತನ ಅನವಯಿಸಿ ದ್ಧರ್ನಂಕ: 
17.02.2021 ರಂದತ ಆದೇೆಶ್ಸಿದ.ೆ  
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ಆದುರಿಂದ 2004ರ ಅಧಿಸೂಚರೆ್ಯಂತ್ ೆ ದ್ಧರ್ನಂಕ: 01.04.2006ರ ನಂತ್ರ ಸೇೆವನ 
ಸಕರಮನತಿಯನದ 150 ಉಪರ್ನಯಸಕರಿಗ ೆ (ಇದರಲ್ಲಿ 44 ಮಹಿಳೆಯರತ) ಹಳೆಯ ಪಿಂಚಣಿ 
ಯೇಜರೆ್ಯನತನ ಜನರಿಗೊಳಿಸತವಂತ್ೆ ತ್ಮಮ ಮೂಲಕ ಸಕ್ನಾರವನತನ ಒತ್ನುಯಿಸತತ್ೆುೇರೆ್.  

(…ಮತಂದತ)  

(೧೯೭) ೯-೩-೨೦೨೨/೧೨-೫೦/ಎಸಚ.ಕ್-ೆಆರ್ಚಎನ್ಚ                (ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಾತಿ) 

ಡನ: ಸಿ.ಎನ್.ಅಶವತ್ಾ ಚ ರ್ನರನಯಣ (ಉನನತ್ ಶ್ಕ್ಷಣ, ಐಟಿ-ಬಟಿ, ವಿಜ್ಞನನ ಹನಗೂ ತ್ಂತ್ರಜ್ಞನನ 
ಕ್ೌಶಲನಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ,  ಈ ವಿಚನರದಲ್ಲಿ ಹಳೆ ಪಿಂಚಣಿ 
ಯೇಜರೆ್ಯಲ್ಲಿ  ಆಯೆೆಯನಗಿರತವ ವಯಕಿುಗಳಿಗೆ ಮನತ್ರ ಈ ಹಳೆ ಪಿಂಚಣಿ ಕ್ೊಡತವಂತ್ನದನುಗತತಿುದೆ. 
ಇದರಲ್ಲಿ ಯನರೂ ಸಕರಮನತಿಯನಗಿ regularization ಆಗಿರತವವರೆಗ ೆಇದತ ಅನವಯವನಗತವುದ್ಧಲಿ  
ಎಂದತ ರ್ನನತ ಬಹಳ ಸುಷಟವನದ ನಲತವನತನ ತ್ಗೆೆದತಕ್ೂೆಳುಿವಂತ್ಹದನುಗಿದೆ. ಹನಗನಗಿ ಇವರಿಗ ೆ
ಅನವಯವನಗತವುದ್ಧಲಿ.  
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     ಏ) ವಿಷಯ:- ತ್ೊೇಟಗನರಿಕ್ನ ಇಲನಖಯೆಲ್ಲಿ ಮಹಿಳನ ಸಿಬಬಂದ್ಧಗಳಿಗೆ 
                  ಅನಗತ್ಯ ಕಿರತಕತಳ ನೇಡತತಿುರತವ ಬಗೆೆ.  

******* 

      ಶ್ರೇ ಮತನರನಜತ ಗೌಡ ಪಿ.ಎಂ.(ವಿಧನನಸಭೆಯಿಂದ ಚತರ್ನಯಿತ್ರನದವರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ನನಗ ೆ ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಅವಕ್ನಶ ಮನಡಿಕ್ೊಟಿಟದುಕ್ನೆಗಿ ತ್ಮಗೆ 
ಧನಯವನದಗಳನನಪಿಾಸತತ್ೆುೇರೆ್. 

 ನರ್ನೆ ಮಹಿಳನ ದ್ಧರ್ನಚರಣೆ ವಿಶವದನದಯಂತ್ ಆಚರಿಸಲನಗಿದೆ ಈ ಮಹಿಳನ ಸಪ್ನುಹದ 
ಸಮಯದಲೆಿೇ ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೆ ದೌಜಾನಯದ ಕತರಿತ್ತ ಪತಿರಕ್ೆಗಳಲ್ಲಿ ವರದ್ಧಯನಗತತಿುವೆ. ಸಕ್ನಾರದ 
ಅಧಿೇನದಲೆಿೇ ಇರತವ ತ್ೂೆೇಟಗನರಿಕ್ನ ಇಲನಖಯೆಲ್ಲಿ ಮಹಿಳನ ಸಿಬಬಂದ್ಧಗಳಿಗೆ ಅನಗತ್ಯ ಕಿರತಕತಳಗಳು 
ಆಗತತಿುದತು, ಈ ಕತರಿತ್ತ ಹಲವನರತ ಬನರಿ ದೂರತ ನೇಡಿದರೂ ಅಗತ್ಯ ಕರಮ ಕ್ೆೈಗೊಳಿದ್ಧರತವುದತ 
ದತರದೃಷಟಕರ. ತ್ೂೆೇಟಗನರಿಕ್ನ ಇಲನಖಯೆ ಲನಲ್ಚಬನಗಚ ಕಛೆೇರಿಯಲ್ಲಿ 40ಕೂೆ ಹೆಚತಚ ಮಹಿಳನ 
ಸಿಬಬಂದ್ಧ ಕತ್ಾವಯ ನವಾಹಿಸತತಿುದತು, ಈ ವಿಭನಗದ ಅಪರ ನದೆೇಾಶಕರತ ಇಲ್ಲಿ ಕತ್ಾವಯ 
ನವಾಹಿಸತತಿುರತವ ಮಹಿಳನ ಸಿಬಬಂದ್ಧಗಳಿಗೆ ಲೆೈಂಗಿಕ ಹನಗೂ ಮನನಸಿಕ ಕಿರತಕತಳ ನೇಡತತಿುದತು, ಈ 
ಕ್ನರಣದ್ಧಂದನಗಿ ಹಲವನರತ ಸಿಬಬಂದ್ಧಗಳು ವಗನಾವಣೆ ಮನಡಿಸಿಕ್ೂೆಂಡತ ಹೊೇಗಿರತವುದನಗಿದೆ. ಈ 
ಅಧಿಕ್ನರಿಯತ ಮಹಿಳನ ಸಿಬಬಂದ್ಧಗಳನತನ ಅನಗತ್ಯವನಗಿ ನಂದ್ಧಸತವುದಲಿದೆೇ ಕಡತ್ಗಳ ಬಗೆೆ 
ಚಚಿಾಸತವ ರೆ್ಪದಲ್ಲಿ ಕ್ೊಠಡಿಗ ೆಕರಸೆಿಕ್ೂೆಂಡತ ಮಹಿಳನ ಉದೊಯೇಗಿಗಳ  ಮೈಮತಟತಟವುದತ ಇತ್ನಯದ್ಧ 
ಅನಪ್ೆೇಕ್ಷಿತ್, ಅನಗತ್ಯ ಕ್ೆಲಸಗಳಿಂದ ಮಹಿಳನ ಉದೊಯೇಗಿಗಳ ಘನತ್ ೆಮತ್ತು ಗೌರವಕ್ೆೆ ಕತಂದತಂಟತ 
ಮನಡತತಿುರತವುದಲಿದೆೇ ಸಕ್ನಾರವು ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೆ ಕ್ೆಲಸದ ಸಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಯನವುದೆೇ ರಿೇತಿಯ 
ಲೆೈಂಗಿಕ ದೌಜಾನಯ ಆಗದಂತ್ ೆ ಮಹಿಳೆಯರ ರಕ್ಷಣೆಗನಗಿ ಹೊರಡಿಸಿದ ಸತತ್ೊುೇಲೆಯ ವಿರತದಿವನಗಿ 
ವತಿಾಸತತಿುರತವುದನಗಿದೆ. ಈ ಕತರಿತ್ತ ಹಲವನರತ ಬನರಿ ದೂರತ ನೇಡಿದರೂ ಸಹ ಯನವುದೆೇ ಕರಮ 
ಕ್ೆೈಗೊಂಡಿರತವುದ್ಧಲಿ. ಈ ಕತರಿತ್ತ ಮಹಿಳನ ಆಯೇಗಕೂೆ ದೂರತ ನೇಡಲನಗಿದ ೆ ಎಂಬತದನಗಿ 
ಪತಿರಕ್ೆಗಳಲ್ಲಿ ವರದ್ಧಯನಗಿದೆ. ಐ.ಎ.ಎಸಚ. ಹತದುೆಗೆ ಮತಂಬಡಿುಯನಗಿರತವ ಈ ಅಪರ ನದೆೇಾಶಕರ 
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ವಿರತದಿ ಕ್ೆಲಸದ ಸಾಳದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ವಿರತದಿ ದೌಜಾನಯ ಕ್ನಯೆುಯ ಅನವಯ ಅಗತ್ಯ ಕರಮ 
ಕ್ೆೈಗೊಳುಿವಂತ್ಹೆ ಸಕ್ನಾರವನತನ ಈ ಮೂಲಕ ಒತ್ನುಯಿಸತತ್ೆುೇರೆ್.  

  ಶ್ರೇ ಕ್ೊೇಟ  ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 
ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಶ್ನಯವೆೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಪರಸನುಪಿಸಿರತವ ವಿಷಯಕ್ೆೆ ತ್ೊೇಟಗನರಿಕ್ೆ, ಯೇಜರೆ್ ಹನಗೂ 
ಸನಂಖಿಯಕ ಸಚಿವರಿಂದ ಉತ್ುರ ಒದಗಿಸಲನಗತವುದತ. 
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೦೪. ಸಭನಪತಿಯವರ ಅನತಮತಿ ಮೇರೆಗೆ ಪರಸನುಪಿಸಲುಟಟ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಚಿವರಿಂದ ಹೆೇಳಿಕೆ್ 

(ಅ)    ಶ್ರೇ ಕೆ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ) (ಪ್ನರಥಮಕ ಮತ್ತು ಪ್ೌರಢ ಶ್ಕ್ಷಣ 
ಹನಗೂ ಸಕ್ನಲ ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ):-- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ 
ಹಣಮಂತ್ ರತದರಪು ನರನಣಿಯವರತ ದ್ಧರ್ನಂಕ 07.03.2022 ರಂದತ ಸಭನಪತಿಯವರ ಅನತಮತಿ 
ಮೇರಗೆ ೆಪರಸನುಪಿಸಿದ ವಿಷಯಕ್ೆೆ ಉತ್ುರವನತನ ಮಂಡಿಸತತಿುದೆುೇರ್ೆ.  

(ಉತ್ುರದ ಪರತಿಯನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದೆ.) 
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(ಆ)    ಶ್ರೇ ಕ್ೊೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ) (ಇಂಧನ ಹನಗೂ ಕನನಡ ಮತ್ತು 
ಸಂಸೃತಿ ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ):-- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ ಶ್ರೇ ಕ್.ೆಎ. 
ತಿಪ್ುೆೇಸನವಮಯವರತ ದ್ಧರ್ನಂಕ 07.03.2022 ರಂದತ ಸಭನಪತಿಯವರ ಅನತಮತಿ ಮೇರಗೆೆ 
ಪರಸನುಪಿಸಿದ ವಿಷಯಕ್ೆೆ ಉತ್ುರವನತನ ಮಂಡಿಸತತಿುದೆುೇರ್ೆ.  

(ಉತ್ುರದ ಪರತಿಯನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದೆ.) 
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(ಇ)    ಶ್ರೇ ಕ್ೊೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ) (ಪ್ನರಥಮಕ ಮತ್ತು ಪ್ೌರಢ ಶ್ಕ್ಷಣ 
ಹನಗೂ ಸಕ್ನಲ ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ):-- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ ಶಶ್ೇಲ್ಚ 
ಜಿ. ನಮೇಶ್ಯವರತ ದ್ಧರ್ನಂಕ 07.03.2022 ರಂದತ ಸಭನಪತಿಯವರ ಅನತಮತಿ ಮೇರೆಗ ೆ
ಪರಸನುಪಿಸಿದ ವಿಷಯಕ್ೆೆ ಉತ್ುರವನತನ ಮಂಡಿಸತತಿುದೆುೇರ್ೆ.  

(ಉತ್ುರದ ಪರತಿಯನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದೆ.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



86 

                                                                                                                                                  ವಿಪ/09-03-2022   
“ wzÀÄÝ¥ÀrAiÀiÁUÀzÀ ¥Àæw/unedited copy/£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ¼À°è CxÀªÁ ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉUÁV G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀPÀÆqÀzÀÄ 

__________________________________________________________________________________ 

(ಈ)   ಶ್ರೇ ಕೆ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ) (ಮತಖಯಮಂತಿರಯವರ ಪರವನಗಿ):-- 
ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ ಸಿ.ಎಂ. ಇಬನರಹಿಂರವರತ ದ್ಧರ್ನಂಕ 08.03.2022 
ರಂದತ ಸಭನಪತಿಯವರ ಅನತಮತಿ ಮೇರೆಗ ೆಪರಸನುಪಿಸಿದ ವಿಷಯಕ್ೆೆ ಉತ್ುರವನತನ ಮಂಡಿಸತತಿುದೆುೇರ್ೆ.  

(ಉತ್ುರದ ಪರತಿಯನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದೆ.) 
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೦೫. ಚತರ್ನವಣ ೆಪರಸನುವ 

ಶ್ರೇ ಕೆ್ೂೇಟ  ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಕನನಡ 
ವಿಶವವಿದನಯಲಯ ಅಧಿನಯಮ 1991ರ ಪರಕರಣ 19(ಎನ್ಚ)ರ ರಿೇತ್ನಯ ಕನನಡ ವಿಶವವಿದನಯಲಯ 
(ಹಂಪಿ) ಗೌನಾಂಗಚ ಕ್ೌನಸಲ್ಚಗೆ ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುನ ಒಬಬರತ ಸದಸಯರನತನ ಚತರ್ನಯಿಸಬೆೇಕ್ೆಂದತ 
ತ್ಮಗೆ ಈ ಮೂಲಕ  ಸೂಚಿಸತತ್ೆುೇರ್.ೆ 
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೦೬. ಸದನ ಸಮತಿಗಳ ಕ್ನಲನವಕ್ನಶವನತನ ವಿಸುರಿಸತವ ಬಗೆೆ ಪರಸನುವರೆ್ಗಳು  

ಅ) ವಿಷಯ:- “ರನಜಯದಲ್ಲಿರತವ ಹನಗೂ ಬೃಹತ್ಚ ಬೆಂಗಳೂರತ ಮಹನನಗರ 
ಪ್ನಲ್ಲಕ್ಯೆ ವನಯಪಿುಯಲ್ಲಿ ಬರತವ ಕಿಬ ಚಗಳ ಕ್ನಯಾವೆೈಖರಿ ಮತ್ತು ಚಟತವಟಿಕೆ್ಗಳನತನ 
ಪರಿಶ್ೇಲ್ಲಸಲತ ರಚಿಸಲನಗಿರತವ ವಿಶೆೇಷ ಸದನ ಸಮತಿಯತ ತ್ನನ ವರದ್ಧಯನತನ ಸಲ್ಲಿಸಲತ 
ಇನೂನ ಆರತ ತಿಂಗಳು ಕ್ನಲನವಕ್ನಶವನತನ  ವಿಸುರಿಸತವ ಬಗೆೆ.  

ಶ್ರೇ ಎನ್ಚ. ರವಿಕತಮನರ್ ಚ (ವಿಧನನಸಭೆಯಿಂದ ಚತರ್ನಯಿತ್ರನದವರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರನಜಯದಲ್ಲಿರತವ ಹನಗೂ ಬೃಹತ್ಚ ಬೆಂಗಳೂರತ ಮಹನನಗರ ಪ್ನಲ್ಲಕ್ಯೆ 
ವನಯಪಿುಯಲ್ಲಿ ಬರತವ ಕಿಬಚಗಳ ಕ್ನಯಾವೆೈಖರಿ ಮತ್ತು ಚಟತವಟಿಕ್ಗೆಳನತನ ಪರಿಶ್ೇಲ್ಲಸಲತ 
ರಚಿಸಲನಗಿರತವ ವಿಶೆೇಷ ಸದನ ಸಮತಿಯತ ತ್ನನ ವರದ್ಧಯನತನ ಸಲ್ಲಿಸಲತ ಇನೂನ ಆರತ ತಿಂಗಳು 
ಕ್ನಲನವಕ್ನಶವನತನ  ವಿಸುರಿಸಲತ  ಪರಸನುವವನತನ ಮಂಡಿಸತತ್ೆುೇರೆ್.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಪರಸನುವ ಏರೆ್ಂದರೆ; 

“ರನಜಯದಲ್ಲಿರತವ ಹನಗೂ ಬೃಹತ್ಚ ಬೆಂಗಳೂರತ ಮಹನನಗರ ಪ್ನಲ್ಲಕ್ಯೆ ವನಯಪಿುಯಲ್ಲಿ ಬರತವ 
ಕಿಬಚಗಳ ಕ್ನಯಾವೆೈಖರಿ ಮತ್ತು ಚಟತವಟಿಕ್ೆಗಳನತನ ಪರಿಶ್ೇಲ್ಲಸಲತ ರಚಿಸಲನಗಿರತವ ವಿಶೆೇಷ ಸದನ 
ಸಮತಿಯತ ತ್ನನ ವರದ್ಧಯನತನ ಸಲ್ಲಿಸಲತ ಇನೂನ ಆರತ ತಿಂಗಳು ಕ್ನಲನವಕ್ನಶವನತನ  ವಿಸುರಿಸಲತ  
ಪರಸನುವವನತನ ಪಯನಾಲೂೆೇಚಿಸತವುದತ.”ಚ 

   ಪರಸನುವ ಅಂಗಿೇಕರಿಸಲುಟಿಟತ್ತ ಹನಗೂ ಸಮತಿಯ ಕ್ನಲವಕ್ನಶವನತನ ವಿಸುರಿಸಲತ ಸದನದ 
ಅನತಮೇದರೆ್ ದೊರೆಯಿತ್ತ. 
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ಆ) ವಿಷಯ:- ರನಜಯದಲ್ಲಿ 2020-21ರೆ್ೇ ಸನಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಹೊಸದನಗಿ ನಸಿಾಂಗಚ ಮತ್ತು 
ಅಲೆೈರ್ ಚ ಹೆಲ್ು ಚ ಸೈೆನ್ಸ ಚಸಚ ಕ್ನಲೇೆಜತಗಳಿಗೆ ಮೂಲ ಸೌಕಯಾಗಳಿಲಿದ್ಧದುರೂ ಅನತಮತಿ ನೇಡಿ 
ಇಂಡಿಯನ್ಚ ನಸಿಾಂಗಚ ಕ್ೌನಸಲ್ ಚ ಅವರತ ಹೊರಡಿಸಿರತವ ಮನಗಾಸೂಚಿಗಳನತನ 
ಉಲಿಂಘಿಸಿರತವ ವಿಷಯವನತನ ಪರಿಶ್ೇಲ್ಲಸಿ ವರದ್ಧಯನತನ ಸಲ್ಲಿಸಲತ ರಚಿಸಲನಗಿರತವ ವಿಶೆೇಷ 
ಜಂಟಿ ಸದನ ಸಮತಿಯತ ತ್ನನ ವರದ್ಧಯನತನ ಸಲ್ಲಿಸಲತ ಇನೂನ 12 ತಿಂಗಳು 
ಕ್ನಲನವಕ್ನಶವನತನ ವಿಸುರಿಸತವ ಬಗೆೆ. 
ಶ್ರೇ ಎನ್. ರವಿಕತಮನರ್ (ವಿಧನನಸಭೆಯಿಂದ ಚತರ್ನಯಿತ್ರನದವರತ):- ಮನನಯ 

ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರನಜಯದಲ್ಲಿ 2020-21ರೆ್ೇ ಸನಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಹೊಸದನಗಿ ನಸಿಾಂಗಚ ಮತ್ತು ಅಲೈೆರ್ಚ 
ಹೆಲ್ುಚ ಸೈೆನ್ಸಚಸಚ ಕ್ನಲೇೆಜತಗಳಿಗೆ ಮೂಲ ಸೌಕಯಾಗಳಿಲಿದ್ಧದುರೂ ಅನತಮತಿ ನೇಡಿ ಇಂಡಿಯನ್ಚ 
ನಸಿಾಂಗಚ ಕ್ೌನಸಲ್ಚ ಅವರತ ಹೊರಡಿಸಿರತವ ಮನಗಾಸೂಚಿಗಳನತನ ಉಲಿಂಘಿಸಿರತವ ವಿಷಯವನತನ 
ಪರಿಶ್ೇಲ್ಲಸಿ ವರದ್ಧಯನತನ ಸಲ್ಲಿಸಲತ ರಚಿಸಲನಗಿರತವ ವಿಶೆೇಷ ಜಂಟಿ ಸದನ ಸಮತಿಯತ ತ್ನನ 
ವರದ್ಧಯನತನ ಸಲ್ಲಿಸಲತ ಇನೂನ 12 ತಿಂಗಳು ಕ್ನಲನವಕ್ನಶವನತನ ವಿಸುರಿಸತವ ಪರಸನುವವನತನ 
ಮಂಡಿಸತತ್ೆುೇರ್.ೆ  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಪರಸನುವ ಏರೆ್ಂದರೆ; 

“ರನಜಯದಲ್ಲಿ 2020-21ರೆ್ೇ ಸನಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಹೂೆಸದನಗಿ ನಸಿಾಂಗಚ ಮತ್ತು ಅಲೆೈರ್ಚ ಹಲೆ್ುಚ 
ಸೈೆನ್ಸಚಸಚ ಕ್ನಲೇೆಜತಗಳಿಗೆ ಮೂಲ ಸೌಕಯಾಗಳಿಲಿದ್ಧದುರೂ ಅನತಮತಿ ನೇಡಿ ಇಂಡಿಯನ್ಚ ನಸಿಾಂಗಚ 
ಕ್ೌನಸಲ್ಚ ಅವರತ ಹೊರಡಿಸಿರತವ ಮನಗಾಸೂಚಿಗಳನತನ ಉಲಿಂಘಿಸಿರತವ ವಿಷಯವನತನ ಪರಿಶ್ೇಲ್ಲಸಿ 
ವರದ್ಧಯನತನ ಸಲ್ಲಿಸಲತ ರಚಿಸಲನಗಿರತವ ವಿಶೆೇಷ ಜಂಟಿ ಸದನ ಸಮತಿಯತ ತ್ನನ ವರದ್ಧಯನತನ 
ಸಲ್ಲಿಸಲತ ಇನೂನ 12 ತಿಂಗಳು ಕ್ನಲನವಕ್ನಶವನತನ ವಿಸುರಿಸತವ ಪರಸನುವವನತನ 
ಪಯನಾಲೊೇಚಿಸತವುದತ.”ಚ 

   ಪರಸನುವ ಅಂಗಿೇಕರಿಸಲುಟಿಟತ್ತ ಹನಗೂ ಸಮತಿಯ ಕ್ನಲವಕ್ನಶವನತನ ವಿಸುರಿಸಲತ ಸದನದ 
ಅನತಮೇದರೆ್ ದೊರೆಯಿತ್ತ. 
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ಇ) ವಿಷಯ:- ರನಜಯದ ವಿವಿಧ ನಗಮಗಳಲ್ಲಿ ಗಂಗನ ಕಲನಯಣ ಯೇಜರೆ್ಯಡಿ 
ಕ್ೆೈಗೊಂಡಿರತವ ಕ್ನಮಗನರಿಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದ್ಧರತವ ಅವಯವಹನರಗಳನತನ ಪರಿಶ್ೇಲ್ಲಸಿ ವರದ್ಧಯನತನ 
ಸಲ್ಲಿಸಲತ ರಚಿಸಲನಗಿರತವ ವಿಶೆೇಷ ಜಂಟಿ ಸದನ ಸಮತಿಯತ ತ್ನನ ವರದ್ಧಯನತನ ಸಲ್ಲಿಸಲತ ಇನೂನ 
6 ತಿಂಗಳು ಕ್ನಲನವಕ್ನಶವನತನ ವಿಸುರಿಸತವ ಬಗೆೆ 

ಡನ. ವೆೈ.ಎ. ರ್ನರನಯಣಸನವಮ (ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್ಷೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ ರನಜಯದ 
ವಿವಿಧ ನಗಮಗಳಲ್ಲಿ ಗಂಗನ ಕಲನಯಣ ಯೇಜರೆ್ಯಡಿ ಕ್ೆೈಗೊಂಡಿರತವ ಕ್ನಮಗನರಿಗಳಲ್ಲಿ ನಡದೆ್ಧರತವ 
ಅವಯವಹನರಗಳನತನ  ಪರಿಶ್ೇಲ್ಲಸಿ ವರದ್ಧಯನತನ ಸಲ್ಲಿಸಲತ ರಚಿಸಲನಗಿರತವ ವಿಶೆೇಷ ಜಂಟಿ ಸದನ 
ಸಮತಿಯತ ತ್ನನ ವರದ್ಧಯನತನ ಸಲ್ಲಿಸಲತ ಇನೂನ 6 ತಿಂಗಳು ಕ್ನಲನವಕ್ನಶವನತನ ವಿಸುರಿಸತವ 
ಪರಸನುವವನತನ ಮಂಡಿಸತತ್ೆುೇರೆ್.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಪರಸನುವ ಏರೆ್ಂದರೆ; 

“ರನಜಯದ ವಿವಿಧ ನಗಮಗಳಲ್ಲಿ ಗಂಗನ ಕಲನಯಣ ಯೇಜರೆ್ಯಡಿ ಕ್ೈೆಗೊಂಡಿರತವ 
ಕ್ನಮಗನರಿಗಳಲ್ಲಿ ನಡದೆ್ಧರತವ ಅವಯವಹನರಗಳನತನ ಪರಿಶ್ೇಲ್ಲಸಿ ವರದ್ಧಯನತನ ಸಲ್ಲಿಸಲತ 
ರಚಿಸಲನಗಿರತವ ವಿಶೆೇಷ ಜಂಟಿ ಸದನ ಸಮತಿಯತ ತ್ನನ ವರದ್ಧಯನತನ ಸಲ್ಲಿಸಲತ ಇನೂನ 6 
ತಿಂಗಳು ಕ್ನಲನವಕ್ನಶವನತನ ವಿಸುರಿಸತವ ಪರಸನುವವನತನ ಪಯನಾಲೊೇಚಿಸತವುದತ.”ಚ 

   ಪರಸನುವ ಅಂಗಿೇಕರಿಸಲುಟಿಟತ್ತ ಹನಗೂ ಸಮತಿಯ ಕ್ನಲವಕ್ನಶವನತನ ವಿಸುರಿಸಲತ ಸದನದ 
ಅನತಮೇದರೆ್ ದೊರೆಯಿತ್ತ. 
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ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರೇೆ, ತ್ನವು ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುೇರನ.  

ಶ್ರೇ ಬ.ಕ್.ೆ ಹರಿಪರಸನದ್ಚ (ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ):- ತ್ನವು ಈಗ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಳುಿತಿುೇರನ 
ಅಥವನ ಭೊೇಜನ ವಿರನಮದ ನಂತ್ರ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುಿತಿುೇರನ. 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಈಗ ಎರಡತ ಗಂಟೆಯವರಗೊ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳೂೆಿೇಣ. 

ಶ್ರೇ ಅರವಿಂದ ಕತಮನರ ಅ ರಳಿ (ವಿಧನನಸಭೆಯಿಂದ ಚತರ್ನಯಿತ್ರನದವರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈ ವಿಶೆೇಷ ಸದನ ಸಮತಿ ಒಂದತ ವಷಾಗಟಟಲೆೇ ಆದರೆ  ಪರಿಸಿಾತಿ ಏರ್ನಗಬೆೇಕತ. 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಈ ವಿಶೆೇಷ ಸದನ ಸಮತಿಯತ ವರದ್ಧ ನೇಡತವುದತ ತ್ಡವನದರ ೆ
ರ್ನರೆ್ೇನತ ಮನಡತವುದಕ್ನೆಗತತ್ುದೆ. 

ಶ್ರೇ ಅರವಿಂದ ಕತಮನರ ಅರಳಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ಇದಕ್ೆೆ objection 
ಮನಡತತಿುರತವನಗ, ತ್ನವು ಕ್ೆೇಳಲ್ಲಲಿ. ಹನಗೆಯೆೇ ಅದನತನ ಓದ್ಧಬಟಿಟರಿ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಇದತ ಸರಿಯನದ ಸಂಪರದನಯ ಇದೆ. ತ್ನವು ಮನಡಿ. 

ಶ್ರೇ ಅರವಿಂದ ಕತಮನರ ಅರಳಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ವಿಶೆೇಷ ಸದನ ಸಮತಿಗ ೆ
ಈಗನಗಲೆೇ ಆರತ ತಿಂಗಳು ಕ್ೊಟಿಟದುರೂ ಕೂಡ ಇನತನ ಒಂದತ ವಷಾ ಕ್ನಲನವಕ್ನಶ ಕ್ೊಟಟರೆ ಪರಿಸಿಾತಿ 
ಏರ್ನಗಬೆೇಕತ? 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಸಮತಿಯ ಅಧಯಕ್ಷರತ ವಿಶೆೇಷ ಸದನ ಸಮತಿಗ ೆ ಕ್ನಲನವಕ್ನಶವನತನ 
ಕ್ೆೇಳಿದನುರ.ೆ ಮನನಯ ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರೇೆ ತ್ನವು ಮನತ್ರ್ನಡಿ.  
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೦೭. ವಿತಿುೇಯ ಕ್ನಯಾಕಲನಪ 

2022-23ರೆ್ೇ ಸನಲ್ಲನ ಆಯವಯಯ ಅಂದನಜತಗಳ ಮೇಲ್ಲನ ಸನಮನನಯ ಚಚೆಾ 

ಶ್ರೇ ಬ.ಕ್.ೆ ಹರಿಪರಸನದ್ ಚ (ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ನನಗೆ 
ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಅವಕ್ನಶ ಮನಡಿಕ್ೊಟಿಟದುಕ್ನೆಗಿ ತ್ಮಗೆ ಧನಯವನದಗಳನನಪಿಾಸತತ್ೆುೇರೆ್. ಕರ್ನಾಟಕ 
ರನಜಯದ ಮನನಯ ಮತಖಯಮಂತಿರಗಳು 2022-23 ರ ಅಯವಯಯವನತನ ಮಂಡರೆ್ ಮನಡಿದನುರ.ೆ 
ಅದರ ಬಗೆೆ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕ್ೆೆ ಮದಲತ ಒಂದೆರಡತ ವಿಚನರಗಳನತನ ತ್ಮಗೆ ಹೇೆಳುವುದಕ್ೆೆ 
ಇಚೆೆಪಡತತ್ೆುೇರ್ೆ. ಸದನದ ಹಿರಿಯ ಸದಸಯರನಗಿದತು, ತ್ನವು ಸದನದ ಕ್ೆಲವು ವಯವಸೆಾಗಳ 
ಸತಧನರಣೆಗಳನತನ ಮನಡಿದ್ಧುೇರಿ. ಅದಕ್ನೆಗಿ ತ್ಮಗೆ ಅಭಿನಂದರೆ್ಗಳನನಪಿಾಸತತ್ೆುೇರೆ್. ಲೊೇಕಸಭೆ ಮತ್ತು 
ರನಜಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಏರೆ್ೂಂದತ ಸತಧನರಣೆಗಳನಗಿವ.ೆ ಅದೆೇ ಸತಧನರಣೆಯನತನ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತ್ರತವ 
ಪರಯತ್ನ ನಡಯೆತತಿುದೆ ಎಂದತ ನನಗ ೆ ಅನಸತತಿುದೆ.  ಲೊೇಕಸಭೆ ಮತ್ತು ರನಜಯಸಭೆಯ ವಿರೂೆೇಧ 
ಪಕ್ಷದವರತ ಮನತ್ರ್ನಡತವನಗ,  ಸಿಸಿ ಟಿ.ವಿ. ಮತ್ತು ಕ್ೆಲವು ಚನರೆ್ಲ್ಚಗಳಲ್ಲಿ ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದವರನತನ 
ತ್ೊೇರಿಸತವುದ್ಧಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಪಿೇಠನಧಯಕ್ಷರ ಮತ್ತು ಆಳುವಂತ್ಹ ಪಕ್ಷದವರನತನ ತ್ೊೇರಿಸತತ್ನುರ.ೆ  ಸಿಸಿ 
ಟಿ.ವಿ. ಮತ್ತು ಕ್ೆಲವು ಚನರೆ್ಲ್ಚಗಳಲ್ಲಿ ತ್ಮಮನತನ ತ್ೊೇರಿಸತವುದ್ಧಲಿ. ನಮಮ ಬೆನನರೆ್ನೇ  ತ್ೊೇರಿಸತತಿುೇರನ. 
ಇಲ್ಲಿ ಆಳುವ ಪಕ್ಷದವರನತನ ಮನತ್ರ ತ್ೊೇರಿಸತತಿುರತತ್ನುರೆ. ನಮಮ ಜಿೇವನದಲ್ಲಿ ಬೆನತನ ತ್ೊೇರಿಸಿರತವ 
ಅಭನಯಸರೆ್ೇ ಇಲಿ. ಆದುರಿಂದ ನಮಮ ಬೆನತನ ತ್ೊೇರಿಸತವುದತ ಮತ್ತು ನಮಮ ಮತಖವನತನ 
ತ್ೊೇರಿಸತವುದತ ಬೆೇಡ. ನಮಮ ಮತಖ ಚೆರ್ನನಗಿಲಿದ್ಧದುರ ೆ ತ್ೊೇರಿಸತವುದತ ಬೆೇಡ. ಆದುರಿಂದ, ಇದರಲ್ಲಿ 
ಸವಲು ಸತಧನರಣೆಯನಗಬೆೇಕ್ಂೆದತ ರ್ನನತ ತ್ಮಮಲ್ಲಿ ಕ್ೇೆಳಿಕ್ೊಳುಿತ್ೆುೇರ್ೆ. 

 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ರ್ನನತ ಒಂದತ ಮನತ್ನತನ ಹೆೇಳುತ್ೆುೇರ್ೆ. ಈ ಹಿಂದ ೆಅಸಂೆಬಿ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ 
ಇಲ್ಲಿಯೂ ಸಮೇತ್ ಟಿ.ವಿ ಅವರನತನ ಬಂದ್ಚ ಮನಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ ಹೆೇಳಿದುರತ. ರ್ನನತ 
ಹೆೇಳುವುದೇೆರ್ೆಂದರ,ೆ  ಎಲನಿ ಶನಸಕರತ ನಮಮವರತ ಚೆರ್ನನಗಿ ಮನತ್ರ್ನಡಿರತವ ಬಗೆೆ ಮನಧಯಮಗಳಲ್ಲಿ 
ಬರಲ್ಲ ಎಂದತ ಹೇೆಳಿದ.ೆ ಇದರ ಬಗೆೆ ಹಲವನರತ ಬನರಿ ಹೆೇಳಿದೆುೇರ್ೆ. ಮನಧಯಮದವರತ ಎಲಿರ 
ಮತಖವನತನ ತ್ೊೇರಿಸಬೆೇಕತ. 
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ಶ್ರೇ ಬ.ಕೆ್. ಹರಿಪರಸನದ್ ಚ (ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ 
ಎಲಿವನತನ ತ್ೊೇರಿಸತತ್ೆುೇರೆ್.  

ಶ್ರೇ ಕ್ೊೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ 
ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರನದ ಶ್ರ ಹರಿಪರಸನದ್ಚರವರತ ತ್ಮಮ ಮನತ್ತ, ವಯಂಗಯ ಇವುಗಳೆದೆಯೆಲನಿ, 
ಇದತ ಯನವನಗಲೂ ಬರತತಿುರತತ್ುದೆ. ಅವರತ ಇಲ್ಲಿ ಮನತ್ರ ಮನಡಿರತತ್ನುರ.ೆ ಅವರತ ಪತನಃ 
ರೆ್ೂೇಡತವುದ್ಧಲಿ.  

ಶ್ರೇ ಲಕ್ಷಮಣ ಸಂಗಪು ಸವದ್ಧ (ವಿಧನನಸಭೆಯಿಂದ ಚತರ್ನಯಿತ್ರನದವರತ):- ಮನನಯ 
ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ ತ್ಮಮ ಕಡ ೆ ಮತಖ ಮನಡಿಕ್ೊಂಡತ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುರತತ್ನುರೆ. ಪ್ನಪ, 
ಅವರತ ಕ್ನಯಮರದ ಮತಂದೆ ಹೊೇಗಿ ನಲತಿವುದಕ್ನೆಗತವುದ್ಧಲಿ. ನಮಮ ಕಡೆ ಅವರತ ಸವಲು ರೆ್ೂೇಡಿದರೆ, 
ಟಿ.ವಿಯಲ್ಲಿ ಬರತತ್ನುರೆ.  

                   (ಮತಂದತ) 

(198) 09-03-2022 1.00 ಟಿಸಿಹೆರ್ಚ-ವಿಕ್ೆ 

                                                          (ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಾತಿ) 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಲಕ್ಷಮಣ ಸವದ್ಧಯವರೇೆ, ಸದನದಲ್ಲಿ ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರ 
ಮತಖ ರೆ್ೂೇಡಿಕ್ೂೆಂಡೆೇ ಮನತ್ರ್ನಡಬೆೇಕತ.  

 ಶ್ರೇ ಬ.ಕೆ್.ಹರಿಪರಸನದ್ (ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 
ಹನಗನದರೆ, ಆಳುವ ಪಕ್ಷದವರತ ಮನಧಯಮದವರನತನ ರೆ್ೂಡಿಕ್ೂೆಂಡತ ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ನುರೆಯೆೇ?  

 ಡನ|| ತ್ೆೇಜಸಿವನಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, technical problems. ಇದತ ಒಂದತ 
ಒಳೆಿಯ debate. ಕ್ನಯಮರನ ಮನ್ಚಗಳಿಗೆ technically, ಚೆರ್ನನಗಿ position ಸಿಗತವ ರಿೇತಿ 
ತ್ನವು ಒಂದತ ವಯವಸಾೆ ಮನಡಿದರೆ ಅನತಕೂಲವನಗತತ್ುದೆ.  
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 ಶ್ರೇ ಕ್.ೆಟಿ.ಶ್ರೇಕಂಠೆೇಗೌಡ (ಪದವಿೇಧರರ ಕ್ಷೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ನಯಮದ 
ಪರಕ್ನರ ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರನತನ ರೆ್ೂೇಡಿಕ್ೂೆಂಡೆೇ ಮನತ್ರ್ನಡಬೆೇಕತ. 

 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಡನ|| ತ್ೆೇಜಸಿವನಗೌಡರವರೇೆ, ರ್ನವು ಮನಧಯಮದವರಿಗೆ ಎಲನಿ ವಯವಸೆಾ 
ಮನಡಿಕ್ೊಟಿಟದೆುೇವೆ. ಫೂೆೇಟೊೇ ತ್ೆಗೆಯತವುದೆಲನಿ ಅವರಿಗೆ ಬಟಿಟದತು, ರ್ನನತ ಏನತ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ 
ಆಗತತ್ುದೆ? 

 ಡನ|| ತ್ೆೇಜಸಿವನಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈ ಸದನಕ್ೆೆ ಇಬಬಬಬರತ ಕ್ನಯಮರನ 
ಮನ್ಚಗಳು ಬರಬೆೇಕ್ನಗತತ್ುದೆ. ಆ ಪ್ೂೆಜಿೇಷನ್ಚಗೆ (ಎಡಭನಗಕ್ೆೆ) ಒಂದತ ಚನನಲ್ಚನಂದ ಒಬಬರತ 
ಕ್ನಯಮರಮನ್ಚ ಹನಗೂ ಈ ಪ್ೊಜಿೇಷನ್ಚಗೆ (ಬಲಭನಗಕ್ೆೆ) ಇರ್ೂೆನಂದತ ಚನನಲ್ಚನಂದ ಒಬಬರತ 
ಕ್ನಯಮರನಮನ್ಚ ಬರಬೆೇಕ್ನಗತತ್ುದೆ.   

 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಡನ|| ತ್ೆೇಜಸಿವನಗೌಡರವರೇೆ, ಅವರೆೇನತ ವಯವಸೆಾ ಆಗಬೇೆಕ್ೆಂದತ 
ಕ್ೆೇಳಿದುರೂೆೇ ಅದನತನ ರ್ನವು ಈಗನಗಲೆೇ ಮನಡಿಕ್ೊಟಿಟದೆುೇವೆ. 

 ಡನ|| ತ್ೆೇಜಸಿವನಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಧನಯವನದಗಳು. 

ಶ್ರೇ ಬ.ಕೆ್.ಹರಿಪರಸನದ್ಚ (ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 
ಸರ್ನಮನಯ ಮತಖಯಮಂತಿರಗಳು ಬಜೆಟಚನತನ ಮಂಡಿಸತವನಗ ಅವರತ ಬಹಳಷತಟ ಆಶನ 
ಭನವರೆ್ಗಳನನಟತಟಕ್ೊಂಡತ ರನಜಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ನಮಮ ಸಕ್ನಾರದ ಪಂಚ ಸೂತ್ರಗಳಿವೆಯೆಂದತ 
ಹೆೇಳಿದನುರೆ.  ಅದರಲ್ಲಿ “ಈ ರನಜಯದಲ್ಲಿ ಎಲಿರನೂನ ಒಳಗೊಂಡತ ಸಮಗರ ಆರ್ಥಾಕ ಹನಗೂ ಸನಮನಜಿಕ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನತನ ಮನಡತವುದತ, ದತಬಾಲ ವಗಾದವರ ರಕ್ಷಣ ೆ ಹನಗೂ ಏಳಿಗೆಗ ೆ ಒತ್ತು ನೇಡತವುದತ, 
ಅವರನತನ ಪರನವಲಂಬಗಳರ್ನನಗಿ ಮನಡದೇೆ ಸನವಭಿಮನನದ ಬದತಕತ ನಡಸೆಲತ ಶ್ಕ್ಷಣ, ಉದೂೆಯೇಗ, 
ಸಬಲ್ಲೇಕರಣದ ಕ್ನಯಾಕರಮಗಳನತನ ರೂಪಿಸತವುದತ, ಉತ್ುಮ ಆರೂೆೇಗಯ ಸೇೆವೆಯನತನ 
ಒದಗಿಸತವುದತ, ರನಜಯದ ಹಿಂದತಳಿದ ಪರದೇೆಶಗಳನತನ ವೆೈಜ್ಞನನಕವನಗಿ ಗತರತತಿಸಿ ವಿವಿಧ ವಲಯಗಳ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಂಘಟಿತ್ ಪರಯತ್ನ ಮನಡತವ ಮೂಲಕ ಅಲ್ಲಿನ ಮನನವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸೂಚಯಂಕವನತನ 
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ರನಜಯದ ಸರನಸರಿಗ ೆ ಸಮ ರ್ನಗಿ ತ್ರತವುದತ, ಕೃಷ್ಟ್, ಕ್ೆೈಗನರಿಕ್ ೆ ಹನಗೂ ಸೇೆವನ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚಿಚನ 
ಜನರ ಪ್ನಲತದನರಿಕ್ೆಯಂದ್ಧಗೆ ಹೆಚಿಚನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸನಧಿಸಲನಗತವುದತ, ಹೂೆಸ ಚಿಂತ್ರ್,ೆ ಹೊಸ 
ಚೆೈತ್ನಯ ಹನಗೂ ಹೊಸ ಮತರೆ್ೂನೇಟದೂೆಂದ್ಧಗೆ ನವ ಭನರತ್ಕ್ೆೆ, ನವ ಕರ್ನಾಟಕ ನಮನಾಣ 
ಮನಡಲನಗತವುದತ”ಚಎಂದತ ಹೆೇಳಿದನುರೆ.  

ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಪ್ನಶ್ಚಮನತ್ಯ ದೇೆಶದ ಒಬಬ ಮಹನನ್ಚ ತ್ತ್ವಜ್ಞನನಯನದ       
William James Durant ರವರತ “ಒಂದತ ದೆೇಶ ಬಲ್ಲಷಟ, ಸಮಥಾ ದೆೇಶ ಅಥವನ ಒಂದತ 
ರನಜಯ ಸಮೃದು ರನಜಯವನಗಲತ, ಆ ದೇೆಶದ ಅಥವನ ಆ ರನಜಯದ ಆರ್ಥಾಕ ಸತಸಿಾರತ್;ೆ  ಆಧತನಕ 
ಶಸನಾಸರ ಸಂಗರಹಗಳು ಕ್ನರಣವನಗತವುದ್ಧಲ್; ಒಂದತ ದೆೇಶ ಅಥವನ ರನಜಯ ಬಲ್ಲಷಟ ಮತ್ತು 
ಶನಂತಿಯತತ್ ಹನಗೂ ಸತಸಿಾರ ದೆೇಶ ಅಥವನ ರನಜಯವೆನಸಿಕ್ೊಳಿಲತ ಆ ದೆೇಶದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯವರತ, 
ಮಕೆಳು, ಅಂಗವಿಕಲರತ, ವೃದಿರತ ಹನಗೂ ದೆೈಹಿಕ ದತಬಾಲರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಯೇಗಕ್ಷೇೆಮಕ್ೆೆ 
ನೇಡಲನಗತವ ಒತ್ತು ಮತ್ತು ಗಮನವಿೇಯತವುದತ ಆ ದೆೇಶದ ಸನಮಥಯಾವನತನ ಬಂಬಸತತ್ುದೆ”ಚ ಎಂದತ 
ಹೆೇಳಿದನುರೆ. ಪರಜನಪರಭ್ತತ್ವದಲ್ಲಿ ಎಲನಿ ರನಜಕಿೇಯ ಪಕ್ಷಗಳೂ ಕೂಡ ಅಧಿಕ್ನರಕ್ೆೆ ಬರತವನಗ it’s an 
art of capturing power. ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ಬಂದ ನಂತ್ರ it’s a craft of retaining 
power ಎಂದತ ಹೇೆಳಬಹತದತ. ಅಧಿಕ್ನರವನತನ ಉಳಿಸಿಕ್ೊಳುಿವುದಕ್ೂೆೆೇಸೆರ ಎಲನಿ ಕಲೆಗಳನತನ ಸಹ 
craft ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದರ ೆ ಆಗತವುದ್ಧಲಿ. ಎಲನಿ ಪರತಿಭೆಗಳನೂನ ಕೂಡ ತ್ೊೇರಿಸಿ ಸಕ್ನಾರ 
ಉಳಿಸಿಕ್ೂೆಳುಿವುದಕ್ೆೆ ಮನಡತ್ಕೆಂಥದುನತನ ರ್ನವು ರೆ್ೂೇಡಿದುೆೇವೆ. ಒಂದತ ರನಜಯದ ಅಥವನ ರನಷರದ 
ಬಜೆಟಚ ಮಂಡರೆ್ ಮನಡತವನಗ, ಆ ಬಜೆಟಚ ಹಣ ಸನವಾಜನಕರ ಹಣ. ರೈೆತ್ರತ, ಕ್ನಮಾಕರತ, 
ಮಕ್ೆೆಲನಿ ಸಮನಜದ ಕ್ನಯಕ ವಗಾದವರತ ಬೆವರತ ಮತ್ತು ರಕುವನತನ ಸತರಿಸಿ ಬೆಂಗಳೂರತ 
ನಗರದಲ್ಲಿರತ್ಕೆಂಥ ಖಜನರೆ್ ಮತ್ತು ದೆಹಲ್ಲಯಲ್ಲಿ ಇರತ್ಕೆಂಥ ಖಜನರೆ್ಯನತನ ತ್ತಂಬತ್ಕೆಂಥದತು. 
ವಷಾಕ್ೂೆೆಂದತ ಬನರಿ ಈ ಹಣವನತನ ಆಡಳಿತ್ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ ಅಂದರೆ ಸರ್ನಮನಯ 
ಮತಖಯಮಂತಿರಗಳು ಇರಬಹತದತ, ಪರಧನನ ಮಂತಿರಗಳು ಇರಬಹತದತ ಅಥವನ ಹಣಕ್ನಸಿನ ಸಚಿವರತ 
ಇರಬಹತದತ; ಇವರತ ಈ ಹಣವನತನ ರನಷರದ ಅಥವನ ರನಜಯದ ಮತ್ತು ಸಮನಜದ ಏಳಿಗೆಗನಗಿ 
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ಯನವ ರಿೇತಿ ಹಣ ಖಚತಾ ಮನಡತತ್ನುರ ೆಮತ್ತು ಯನವ ರಿೇತಿ ಹಣವನತನ ಕ್ೊರೇಡಿೇಕರಿಸತತಿುೇರಿ ಮತ್ತು 
receipt and expenditure ನತನ ಯನವ ರಿೇತಿ ಮನಡತತಿುೇರಿ ಎನತನವುದನತನ 
ಗಮನದಲ್ಲಿಟತಟಕ್ೂೆಂಡತ ಮನಡತತ್ನುರ.ೆ ನನನ ಅದೃಷಟ ಸರ್ನಮನಯ ಮತಖಯಮಂತಿರಗಳ ತ್ಂದೆಯವರತ 
ಇದನುಗ ರ್ನನತ ಸಕಿರಯವನಗಿ ರನಜಕ್ನರಣದಲ್ಲಿ ಇದುವನತ. ಕ್ನಮಾಕ ಸಂಘಟರೆ್ಗಳಲ್ಲಿದನುಗ ರ್ನನತ 
ಒಂದರೆಡತ ಬನರಿ ಅವರನೂನ ಕೂಡ ಭೆೇಟಿ ಮನಡಿದೆುೇರ್.ೆ ತ್ದನಂತ್ರ ಶ್ರೇ ಬಸವರನಜ 
ಬೊಮನಮಯಿಯವರತ ಕೂಡ ರನಜಕಿೇಯವನಗಿ ಸನೆೇಹಿತ್ರತ ಇಲಿದೆೇ ಇದುರೂ ಕೂಡ ಸನೆೇಹಿತ್ರಿದನುರೆ. 
ಅವರತ ಬೆೇರ ೆಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಯನವನಗಲೂ ಕೂಡ ನಮಮ ಪಕ್ಷದ ವಿರತದಿವನಗಿಯೆೇ ಇದುವರತ. ಅವರತ ಈ 
ರಿೇತಿ ಬಜೆಟಚ ಮಂಡರೆ್ ಮನಡತತ್ನುರಂೆದತ ರ್ನವನಯರೂ ಕೂಡ ನರಿೇಕ್ಷ ೆಮನಡಿರಲ್ಲಲಿ. ಅವರತ ಒಂದತ 
ಸಮನಜವನದದ ಹಿರೆ್ನಲೆ ಇರತ್ಕೆಂಥ ಕತಟತಂಬದ್ಧಂದ ಬಂದವರತ, ಒಳೆಿಯ ಸಮತ್ೊೇಲನವನದ 
ಬಜೆಟಚನತನ ಮಂಡರೆ್ ಮನಡತತ್ನುರ;ೆ ರನಜಯದ ಸಮತ್ೊೇಲನವನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗ ೆ ಅವರೆೇನತ ಪಂಚ 
ಸೂತ್ರಗಳನತನ ಕ್ೂೆಟಿಟದನುರೆ, ಅದತ ಸನಕ್ನರಗೂೆಳುಿತ್ುದೆ ಎನನತ್ಕೆಂಥ ಭ್ರವಸ ೆ ಬಹಳ ಇತ್ತು. ಆದರೆ 
ಇದತ ಅವರೆೇ ಸವತ್ಂತ್ರವನಗಿ ಮನಡಿರತ್ಕೆಂಥ ಬಜೆಟಚ ಎಂದತ ನನಗೆ ಅನಸತವುದ್ಧಲಿ. It is a 
collective responsibility of the Cabinet.  ಕ್ನಯಬರೆ್ೇಟಚನಲ್ಲಿರತವರಲೆಿರೂ ಸೇೆರಿ ಈ 
ಬಜೆಟಚನತನ ಅನತಮೇದರ್ ೆಮನಡಿರತತ್ನುರ.ೆ ಆದರೆ ಬಜೆಟಚನತನ ಸವತ್ಂತ್ರವನಗಿ ಮನಡತ್ಕೆಂಥದತು ಬಹಳ 
ಕಷಟ. ಏಕ್ೆಂದರ ೆ ಅವರತ ಪಂಚ ಸೂತ್ರವೆಂದತ ಹೆೇಳಿದನುರ.ೆ ಪಂಚತ್ಂತ್ರದ ಆಧನರಿತ್ ಸೂತ್ರವನಗಿದುರ ೆ
ಬಹಳ ಚೆರ್ನನಗಿತ್ತು. ಪಂಚ ಸೂತ್ರಗಳು ಎಂದನಗ ತ್ನವು ಸವತ್ಂತ್ರವನಗಿ ಯೇಚರೆ್ 
ಮನಡಬೇೆಕ್ನಗತತ್ುದ.ೆ ಏಕ್ಂೆದರೆ ನೇವು-ರ್ನವಲೆನಿ ರೆ್ೂೇಡಿದಂತ್ ೆ ಸಮನಜದಲ್ಲಿ ಕ್ೆಲವು ಅತ್ಂತ್ರದ 
ತ್ಲೆಗಳು ಇರತತ್ುವೆ. ಈ ಅತ್ಂತ್ರದ ತ್ಲೆಗಳು ಏರೆ್ಂದರೆ, ಅವರಿಗೂ ಏನೂ ತಿಳಿಯತವುದ್ಧಲಿ; 
ಇರ್ೂೆನಬಬರತ ಹೆೇಳುವುದನೂನ ಕೂಡ ಕ್ೆೇಳುವುದ್ಧಲಿ. ಮತ್ೊುಂದತ ಕತತ್ಂತ್ರದ ತ್ಲ ೆಇದೆ. ಸಿೇಟಿ ಅವರ 
ಕ್ೆೈಯಲ್ಲಿ ಇರತತ್ುದೆ, ಲನಟಿ ನಮಮ ಕ್ೆೈಯಲ್ಲಿ ಇರತತ್ುದೆ. ಮಗದೂೆಂದತ ಪರತ್ಂತ್ರ ತ್ಲೆ. ಅದತ most 
dangerous, ಯನರೊೇ ಹೆೇಳಿದುನತನ ಬಂದತ ಹೇೆಳುವುದತ. ಸವತ್ಂತ್ರವನಗಿರತವ ತ್ಲೆ ಎಂದರೆ ಅದಕ್ೆೆ 
ಬಹಳ ಸೈೆದನುಂತಿಕವನಗಿ ಬದಿತ್ೆ ಇರತ್ಕೆಂಥವರತ. ಸವತ್ಂತ್ರ ತ್ಲೆ ಎಂದರ ೆಈ ರನಷರದಲ್ಲಿ ಬತದಿ, ಬಸವ 
ಮತ್ತು ಡನ|| ಬ.ಆರ್ಚ.ಅಂಬೆೇಡೆರ್ಚರವರ ಸಿದನುಂತ್ವನತನ ತ್ಲೆಯಲ್ಲಿಟತಟಕ್ೂೆಂಡತ ರನಜಕ್ನರಣ 
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ಮನಡತವುದನತನ ರ್ನವು ರೆ್ೂೇಡಿದೆುೇವೆ. ಈ ಒಂದತ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ ಅವರತ ಬಜೆಟಚ ಮಂಡರೆ್ 
ಮನಡತವನಗ, ಹಲವನರತ ಮಹನನ್ಚ ಸಂತ್ರತ ಮತ್ತು ದನಶಾನಕರ ಹೆಸರನೂನ ಸಹ ಪರಸನುಪ 
ಮನಡಿದನುರ.ೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜಯದಲ್ಲಿ ನರ್ನೆ ಸಹ ರ್ನವು ಗನರಮ ಪಂಚನಯಿತಿ ವಿಚನರದಲ್ಲಿ 
ಮನತ್ರ್ನಡತವನಗ,ಚ “ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜಯವನತನ ಮನದರಿ ರನಜಯವನಗಿ ಮನಡಬೇೆಕತ”ಚ ಎಂದತ 
ಪರಸನುಪವನಯಿತ್ತ. ಸನವಭಿಮನನ ಇರತ್ಕೆಂಥವರೆಲಿರೂ ಸಹ ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜಯವನತನ ಒಂದತ ಮನದರಿ 
ರನಜಯವನಗಿ ಇಡಿೇ ರನಷರದಲ್ಲಿ ಬಂಬಸಬೆೇಕತ ಎಂದತ ಮನತ್ರ್ನಡಿದರತ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಕರ್ನಾಟಕ 
ರನಜಯವನತನ ಒಂದತ ಹಂತ್ಕ್ೆೆ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಂಡತ ಹೊೇಗಲತ ಯನಯನಾರತ ಈ ಒಂದತ ವಿಚನರದಲ್ಲಿ 
ಕ್ೊಡತಗ ೆ ಕ್ೊಟಿಟದನುರೂೆೇ ಅವರ ಹೆಸರರ್ನನದರೂ ಪರಸನುಪ ಮನಡಬಹತದ್ಧತ್ತು. ಇವತಿುನ ದ್ಧವಸ ರ್ನವು 
ಏರ್ನದರೂ ಬೆಂಗಳೂರತ ನಗರವನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಂಡರ,ೆ ಈ ಬೆಂಗಳೂರತ ನಗರವು ಏಕ್ನಏಕಿ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೂೆಂದತವುದಕ್ೆೆ Infosys, Wipro, TCS Companies ಕ್ನರಣಕತ್ಾರನಗಿದನುರೆ.  
ಇವತಿುನ ದ್ಧವಸ “ಬೆಂಗಳೂರತ ನಗರ ಇಡಿೇ ರನಷರದಲೆಿೇ ಎರಡರೆ್ೇ ಅತಿದೂೆಡೆ ಮನಹಿತಿ ತ್ಂತ್ರಜ್ಞನನದ 
ರನಜಧನನ”ಚ ಆಗಿದುಕ್ೆೆ ರ್ನವಲೆನಿ ಹೆಮಮಪಡತತ್ೆುೇವೆ. ಪಬಿಕಚ ಸಕೆಟರ್ಚಗಳನದ ಐಟಿಐ, ಬಇಎಲ್ಚ., 
ಹೆರ್ಚಎಂಟಿ, ಬಹೆರ್ಚಇಎಲ್ಚ ಮತ್ತು ಬಮೆಲ್ಚ ಈ ರಿೇತಿ ಸತಮನರತ 50 ಸನವಾಜನಕ ಉದಯಮಗಳು 
ಬೆಂಗಳೂರತ ನಗರದಲ್ಲಿದುವು. ಈ ಸನವಾಜನಕ ಉದಯಮಗಳೆಲನಿ ಇಡಿೇ ಪರಪಂಚಕ್ೆೆ 
ಮನದರಿಯನಗಿದುವು. ಅದರಲೂಿ ಕೂಡ ಇವತಿುನ ದ್ಧವಸ ವಿಪ್ೊರೇದ Azim Hashim 
Premjiಯವರ ಹೆಸರನತನ ಯನರೂ ಹೇೆಳುವುದಕ್ೆೆ ಇಚೆೆಪಡತವುದ್ಧಲಿ. ಇಡಿೇ ಏಷನಯಖಂಡದಲೆಿೇ ಅತಿ 
ಹೆಚಿಚನ ಧನನ-ಧಮಾವನತನ ಮನಡಿರತ್ಕೆಂಥ ವಯಕಿು. ಇವತಿುನ ದ್ಧವಸ ಅವರತ ಲಕ್ಷನಂತ್ರ ಜನಕ್ೆೆ 
ಉದೊಯೇಗವನತನ ದೊರಕಿಸಿಕ್ೂೆಟಿಟದನುರೆ. ಇವತ್ತು ಏರ್ನದರೂ ಬೆಂಗಳೂರತ ನಗರದಲ್ಲಿ white 
collar jobs in IT/BT ಎಂದೇೆನತ ಚಚಾೆಯನಗತತಿುದೆ, ಅದನತನ ಕ್ೊಟಟಂಥವರತ ಈ 
ಮಹನನತಭನವರತ. ಇದರಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರತ ನಗರ ಅಲಿದೆೇ ಇಡಿೇ ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜಯದ ಒಂದತ ಕಿೇತಿಾ 
ಜಗತ್ರಸಿದಿವನಗಿರತ್ಕೆಂಥದುನತನ ರ್ನವಲೆನಿ ರೆ್ೂೇಡಿದುೆೇವೆ. ಆದರೆ ದತರಂತ್ ಏರೆ್ಂದರೆ, ಕರ್ನಾಟಕ 
ರನಜಯದಲ್ಲಿ ಕ್ೆಲವರತ ಟನಟನ ಕಂಪನಯನೂನ ಕೂಡ ಬಡಲ್ಲಲಿ.  
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(199)9.3.2022/1.10/ಎಂ.ಎಂ-ವಿ.ಕ್ ೆ

(ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಾತಿ) 

ಶ್ರೇ ಬ.ಕೆ್. ಹರಿಪರಸನದ್ ಚ (ಮತಂದತ):-  

ಇರ್ೂೆಫೇಸಿನ್ಚ ಕಂಪನಯನೂನ ಬಡಲ್ಲಲಿ. ಇಷೊಟಂದತ ಕ್ೊಡತಗೆ ಕ್ೂೆಟಟಂತ್ಹವರಿಗೆ ಇವರಲೆನಿ 
ದೆೇಶದೊರೇಹಿಗಳು ಎಂದತ ಹೆೇಳಿಬಟಟರತ.  ಇರ್ೂೆಫೇಸಿಸಚ ಆದರೂ ಬಡಿ ಅದತ 1980ರೆ್ೇ ಇಸವಿಯಿಂದ 
ಬಂದ್ಧರಬಹತದತ.  ಟನಟನ ಅವರದತು ಈಗನಗಲೇೆ ಈ ದೆೇಶದಲ್ಲಿ 150 ವಷಾವನಗಿದ.ೆ  ಅವರನತನ 
ಯನರೂ ಸಹ ಪರಶೆನ ಮನಡಿರಲ್ಲಲಿ.  ಆದುರಿಂದ ಸೂಕ್ಷಮವನಗಿ ಈ ಬಜೆಟಚ ಅನತನ ರೆ್ೂೇಡಿದನಗ 
ರೈೆತ್ರಿಗ,ೆ ಕೃಷ್ಟ್ ಮತ್ತು ನೇರನವರಿಗೆ . . . 

 ಶ್ರೇ ಎನ್. ರವಿಕತಮನರ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಟನಟನ ಕಂಪನಯವರತ 
ದೆೇಶದೊರೇಹಿಗಳೆಂದತ ಯನರತ ಹೆೇಳಿದನುರ?ೆ 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಇರಲ್ಲ, ನೇವು ಮನತ್ರ್ನಡಿ. 

ಶ್ರೇ ಎನ್. ರವಿಕತಮನರ್:- ಸತಮಮರ್ೆೇ . . . 

ಶ್ರೇ ಬ.ಕೆ್. ಹರಿಪರಸನದ್:- ನೇವು ಮನತ್ರ್ನಡತವನಗ ಅದನತನ ಕ್ೆೇಳಿ. 

ಶ್ರೇ ಎನ್. ರವಿಕತಮನರ್:- ವಿಷಯ ಬಂದ್ಧದುರಿಂದ ಹೇೆಳುತ್ುೆೇರೆ್. 

ಶ್ರೇ ಬ.ಕೆ್. ಹರಿಪರಸನದ್:- ಅದನತನ ಯನರತ ಹೆೇಳಿದರತ ಎಂದತ ಹೇೆಳಲೆೇ? 

ಶ್ರೇ ಎನ್. ರವಿಕತಮನರ್:- ಟನಟನ ಕಂಪನಯವರಿರಬಹತದತ, ನಮಮ ದೇೆಶದ ಇರ್ನನವುದೆೇ 
ಕಂಪನ ಇರಬಹತದತ ದೆೇಶದೊರೇಹಿಗಳು ಎಂದತ ಕರದೆ್ಧರತವುದಕ್ೆೆ ಸನಧಯವೆೇ ಇಲಿ. ಇದನತನ . . . 

ಶ್ರೇ ಬ.ಕೆ್. ಹರಿಪರಸನದ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ yield ಆಗತತಿುಲಿ. ಅವರತ 
ಮನತ್ರ್ನಡತವನಗ ಹೇೆಳಲ್ಲ. ಇದನತನ ಕಡತ್ದ್ಧಂದ ತ್ೆಗೆಯತವುದಕ್ೆೆ ಆಗತವುದ್ಧಲಿ.  
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ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ರವಿಕತಮನರ್ಚರವರೆೇ, ಅವರತ yield ಆಗಿಲಿ. 

ಶ್ರೇ ಬ.ಕೆ್. ಹರಿಪರಸನದ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ yield ಆಗತವುದ್ಧಲಿ. 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ನೇವು ಮನತ್ರ್ನಡಬೆೇಕ್ನದರೆ ಚಿೇಟಿ ಬರೆದತ ಕಳುಹಿಸಿ. 

ಶ್ರೇ ಬ.ಕ್.ೆ ಹರಿಪರಸನದ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ದಯವಿಟತಟ ರ್ನರೆ್ೇರ್ನದರೂ 
unparliamentary words ಉಪಯೇಗ ಮನಡಿದನಗ; ರ್ನನತ ನರ್ನೆ ಸಹ ತ್ಮಗ ೆ
ಪತಸುಕಗಳನತನ ಕ್ೂೆಟಿಟದೆುೇರ್.ೆ ಅದರಂತ್ ೆ ದಯವಿಟತಟ ಕಡತ್ದ್ಧಂದ ತ್ೆಗೆದತ ಹನಕಿ.  ರ್ನವು ಇವರತ 
ಹೆೇಳಿದಂತ್ ೆಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕ್ೆೆ ಬಂದ್ಧಲಿ.  ಆದುರಿಂದ  

ಶ್ರೇ ಎನ್. ರವಿಕತಮನರ್:- ಹನಗಂತ್ ನೇವು ಹೆೇಳಿದುನತನ ಕ್ೆೇಳುವುದಕೂೆ ಕೂಡ ರ್ನವು 
ಬಂದ್ಧಲಿ.  

ಶ್ರೇ ಬ.ಕ್.ೆ ಹರಿಪರಸನದ್:- ನೇವು ಕ್ೆೇಳಬೆೇಡಿ. ರ್ನವು ನಮಗೆ ಹೆೇಳುವುದಕ್ೆೆ ಬಂದ್ಧಲಿ.    
ರ್ನನತ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನತ್ೆಗೆ ಹೆೇಳುತಿುದೆುೇರೆ್, . . . 

ಶ್ರೇ ಎನ್. ರವಿಕತಮನರ್:- ಟನಟನ ಕಂಪನಯನತನ ದೆೇಶದೊರೇಹಿ ಎಂದತ ಕರದೆ್ಧಲಿ ಎಂದತ 
(ಗೊಂದಲ)  ಅದತ ನಮಮ ದೆೇಶದ ಹೆಮಮಯ ಕಂಪನ.  ಆದುರಿಂದಲೇೆ ನಮಮ ಇಂಡಿಯನ್ಚ 
ಏರ್ಚವೆೇಸಚ ಅನತನ ಅವರಿಗೆ ಕ್ೊಟಿಟರತವಂತ್ಹದತು.  

(ಗೊಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಬ.ಕ್.ೆ ಹರಿಪರಸನದ್:- ರ್ನನತ ರಕೆ್ನರ್ಚಾ ಸಹಿತ್ ಕ್ೊಡತತ್ುೆೇರೆ್. ನೇವು ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂೆಳಿಿ 
(ಗೊಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಸಲ್ಲೇಂ ಅಹಮದ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ವಿರೂೆೇಧಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ 
yield ಆಗಿಲಿ.  
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(ಗೊಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಬ.ಕೆ್. ಹರಿಪರಸನದ್:- ರ್ನನತ ಅವರಿಗೆ ರಕೆ್ನರ್ಚಾ ಕ್ೊಡತತ್ುೆೇರೆ್. (ಗೊಂದಲ) 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ವಿರೂೆೇಧಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ ಹೆೇಳುತ್ನುರೆ, ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂೆಳಿಿ.  

ಶ್ರೇ ಬ.ಕೆ್. ಹರಿಪರಸನದ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನರೆ್ೇ ಹೆೇಳುತ್ೆುೇರೆ್. ಅವರತ 
ಕ್ೆೇಳಬೆೇಕ್ೆಂದತ ಇಚೆೆಪಡತತಿುದನುರೆ.  ಶ್ರೇ ಪಿೇಯೂಷಚ ಗೂೆೇಯಲ್ಚ ಎಂಬ ಕ್ೆೇಂದರ ಸಚಿವರತ 
ಹೆೇಳಿರತವಂತ್ಹ ಹೇೆಳಿಕ್ೆ ಅದತ.  

ಡನ: ಸಿ.ಎನ್. ಅಶವಥ ಚರ್ನರನಯಣ:- ಎಲ್ಲಿ ಹೆೇಳಿದನುರ?ೆ 

ಶ್ರೇ ಬ.ಕೆ್. ಹರಿಪರಸನದ್:- ರ್ನನತ ದನಖಲೆ ಸಮೇತ್ ಕ್ೂೆಡತತ್ೆುೇರ್ೆ. (ಗೊಂದಲ) 

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

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಸಭನರ್ನಯಕರೇೆ, ಒಂದತ ನಮಷ ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂೆಳಿಿ. ಅವರತ 
ಹೆಸರತ ಹೆೇಳುತ್ೆುೇರ್ೆ ಎಂದರತ ಸತಮಮರ್ನದರತ.  ನೇವು ಹೆಸರತ ಹೇೆಳಬೇೆಕ್ೆಂದ್ಧದುರಿಂದ ಅವರತ ಹೆಸರತ 
ಹೆೇಳಿದನುರೆ.  ನೇವು ರಕೆ್ನರ್ಚಾ ಕ್ೆೇಳಿದ್ಧುೇರಿ, ಅವರತ ರಕೆ್ನಡಾನತನ ಕ್ೊಡಬೇೆಕತ.  

ಶ್ರೇ ಬ.ಕೆ್. ಹರಿಪರಸನದ್:- ರ್ನನತ ಅದರ ರಕೆ್ನರ್ಚಾ ತ್ಂದತ ಕ್ೂೆಡತತ್ೆುೇರ್ೆ.  ಕ್ೂೆಡಲ್ಲಲಿ ಎಂದರೆ 
ದನಖಲೆಯಿಂದ ತ್ೆಗೆಯಿರಿ. 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಆಯಿತ್ತ. 

ಡನ: ವೆೈ.ಎ. ರ್ನರನಯಣಸನವಮ:- ಕ್ೂೆಡಲ್ಲಲಿವೆಂದರ ೆಕ್ಷಮ ಯನಚಿಸಬೆೇಕತ. 

ಶ್ರೇ ಬ.ಕೆ್. ಹರಿಪರಸನದ್:- ಅದನತನ ಆಮೇಲೆ ರೆ್ೂೇಡೂೆೇಣ. (ಗೊಂದಲ) 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ದನಖಲ ೆಕ್ೊಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ ಹೇೆಳಿದೆುೇರ್ೆ. 
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ಡನ: ವೆೈ.ಎ. ರ್ನರನಯಣಸನವಮ:- (ಗೊಂದಲ) ಕ್ಷಮ ಯನಚಿಸಬೆೇಕತ ಅಷೆಟೇ. 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ರ್ನನತ ಹೆೇಳಿದೆುೇರ್ೆ, ಅದರ ಮೇಲ ೆಮನತ್ರ್ನಡಬೆೇಡಿ. 

ಡನ: ತ್ೆೇಜಸಿವನಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಉಲೆಿೇಖಿತ್ ಹೆಸರತ ಇರತವ ವಯಕಿು ಇಲ್ಲಿಲಿ.  
ಆದುರಿಂದ ಅವರನತನ ರ್ನವು ಸಮಥಾರ್ ೆ ಮನಡಿಕ್ೂೆಳುಿವುದಕ್ೆೆ ಆಗತವುದ್ಧಲಿ.  ಅಂತ್ಹ ಒಂದತ 
ಸನನವೆೇಶ ನಮನಾಣವನಗಿದೆ.  ಅದನತನ ತ್ನವು ತಿೇಮನಾನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳಿಬೆೇಕತ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ರ್ನನತ ಹೆೇಳುತ್ುೆೇರೆ್. 

(ಗೊಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಬ.ಕ್.ೆ ಹರಿಪರಸನದ್:- ಅವರತ ಹೆಸರತ ಕ್ೆೇಳಿದುಕ್ೆೆ ರ್ನನತ ಹೆೇಳಿದೆ. ನನಗ ೆ ಚೆರ್ನನಗಿ 
ಗೊತಿುದೆ.  

ಡನ: ವೆೈ.ಎ. ರ್ನರನಯಣಸನವಮ:- ರಕೆ್ನರ್ಚಾ ಕ್ೂೆಟತಟ ಬಡಿ. 

ಶ್ರೇ ಬ.ಕ್.ೆ ಹರಿಪರಸನದ್:- ಇಲ್ಲಿಲಿದವರ ಹೆಸರನತನ ಹೆೇಳುವುದಕ್ೆೆ ಬರತವುದ್ಧಲಿ ಎಂಬತದತ 
ನನಗ ೆಚೆರ್ನನಗಿ ಗೊತಿುದೆ.  ರ್ನನತ ಇನತನ ಬೆೇಕ್ನದರೂ ಹೆೇಳುತ್ೆುೇರ್ೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜಯವನತನ ಮನದರಿ 
ರನಜಯ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿಕ್ೂೆಳುಿವುದಕ್ೆೆ Karnataka Fiscal Responsibility Act...  

ಶ್ರೇ ಕ್ೊೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ,  
ಸದನದಲ್ಲಿ ಹೊಸದನಗಿ ವಿರೂೆೇಧಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರನಗಿ ಮನನಯ ಹರಿಪರಸನದ್ಚರವರತ ಆಯೆೆಯನಗಿದನುರೆ.  
ಅವರತ ಸನವಾಜನಕ ಜಿೇವನದಲ್ಲಿ ತ್ತಂಬನ ಅನತಭ್ವವಿರತವವರತ.  ಪ್ನಲ್ಲಾಮಂಟಚನಲೂಿ ಕೂಡ 
ಅವರತ ಜವನಬನುರಿಯನತನ ನವಾಹಿಸಿದವರತ.  ಸನವಾಜನಕವನದಂತ್ಹ ಒಟತಟ ಅಭಿಪ್ನರಯಗಳರ್ನೆಲನಿ 
ಪರತಿಪಕ್ಷ ರ್ನಯಕರತ ಬಜೆಟಚ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಭನಷಣ ಮನಡತವನಗ ರ್ನವಲೆನಿ ಕತತ್ೂಹಲದ್ಧಂದ 
ಕ್ೆೇಳಬೆೇಕತ.  ಹನಗನಗಿ ನೇವು ಟಿೇಕ್ೆ ಮನಡತವುದತ, ವಯಂಗಯ ಮನಡತವುದತ ಮತ್ತು ವಿಮಶಾೆ 
ಮನಡತವುದತ ಅದೆಲಿವೂ ನಮಮ ಹಕತೆ.  ಅದನತನ ಯನರೂ ಪರಶೆನ ಮನಡತತಿುಲಿ.  ಆಧನರರಹಿತ್ವನದ 



102 

                                                                                                                                                  ವಿಪ/09-03-2022   
“ wzÀÄÝ¥ÀrAiÀiÁUÀzÀ ¥Àæw/unedited copy/£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ¼À°è CxÀªÁ ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉUÁV G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀPÀÆqÀzÀÄ 

__________________________________________________________________________________ 

ಆರೂೆೇಪಗಳಿಗೆ ಬದಲನಗಿ ತ್ನವು ವಸತುನಷಿ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ಬಳೆಕತ ಚೆಲ್ಲಿದರ,ೆ ಸಕ್ನಾರವನತನ 
ತ್ತದ್ಧಗನಲ್ಲನಲ್ಲಿ ನಲ್ಲಿಸಿದರ,ೆ ರ್ನವು ತ್ಪತು ಮನಡಿದನಗ ಕಿವಿ ಹಿಂಡಿದರೆ, ನಮಮಲನಿ ಮನತ್ತಗಳನತನ 
ಕ್ೆೇಳುವ ಆಸಕಿು ನಮಗಿದೆ. ಅದನತನ ಅಥಾಮನಡಿಕ್ೊಂಡತ ಮನತ್ರ್ನಡಬೇೆಕ್ೆಂಬತದತ ನಮಮ ವಿನಂತಿ. 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಸರಿ.  

ಶ್ರೇ ಬ.ಕ್.ೆ ಹರಿಪರಸನದ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈಗ ಸಭನರ್ನಯಕರತ ಪ್ನಠ 
ಹೆೇಳಿಕ್ೂೆಟಿಟದನುರೆ.  ಆ ಪ್ನಠವನತನ ಕ್ೆೇಳುವುದಕ್ೆೆ ಸವಲು ಪರಯತ್ನ ಮನಡತತ್ುೆೇವೆ.  

ಶ್ರೇ ಕೆ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ರ್ನನತ ಪ್ನಠ ಎಂದತ ಹೆೇಳಲ್ಲಲಿ. 

(ಗೊಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಕೆ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ವಿನಂತಿ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ತ್ಪ್ುೆೇನದ?ೆ 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಇರಲ್ಲ ತ್ಪ್ೆುೇನಲಿ. 

ಶ್ರೇ ಬ.ಕ್.ೆ ಹರಿಪರಸನದ್:- ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ, ಬೆಂಗಳೂರತ ನಗರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗ ೆ
ಕ್ೊಡತಗ ೆ ಕ್ೊಟಟಂತ್ಹ ಮಹನನ್ಚ ರ್ನಯಕರ ಬಗೆೆ ಅವಹೇೆಳನ ಮನಡಿದನಗ ರ್ನನತ 
ಹೆೇಳಬೆೇಕ್ನಗತತ್ುದೆ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಆ ಕಡ ೆರೆ್ೂೇಡಿ ಹೆೇಳಿ ಟಿ.ವಿ.,ಯಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ. 

ಶ್ರೇ ಬ.ಕೆ್. ಹರಿಪರಸನದ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಟಿ.ವಿ., ಯಲ್ಲಿ ಬರತವುದತ ಬೆೇಡ, 
ತ್ನವು ನನಗ ೆ ರಕ್ಷಣೆ ಕ್ೊಟಟರ ೆ ಸನಕತ.  ಬೆೇರ ೆ ಯನರ ರಕ್ಷಣೆಯೂ ನನಗ ೆ ಬೆೇಕ್ನಗಿಲಿ.  ರ್ನನತ 
ಯನರಿಗೂ ಬೆನತನ ತ್ೊೇರಿಸಿ ಹೊೇದವನೂ ಅಲಿ, ಓಡಿದವನೂ ಅಲಿ, ಓಡತವುದೂ ಇಲಿ.  
ಕತಂಬಳಕ್ನಯಿ ಕಳಿ ಎಂದರ ೆಬೆನನನತನ ಏತ್ಕ್ೆೆ ಮತಟಿಟ ರೆ್ೂೇಡಿಕ್ೂೆಳುಿತ್ನುರ?ೆ 
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ಡನ: ಸಿ.ಎನ್. ಅಶವಥ ಚ ರ್ನರನಯಣ:- ಮನನಯ ವಿರೂೆೇಧಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರೇೆ, ನಮಗೆ 
ಹೆೇಳಿದರ ೆ ಪರವನಗಿಲಿ.  ಪ್ನಪ ಅಂತ್ಹ ಮಹನನ್ಚ ವಯಕಿುಗಳ ಬಗೆೆ ಹೇೆಳಬೆೇಡಿ ಎಂದಷಟೆೇ 
ಹೆೇಳುತಿುದೆುೇವ.ೆ 

ಶ್ರೇ ಬ.ಕೆ್. ಹರಿಪರಸನದ್:- ಇನೂನ ಏರೆ್ೇರ್ೂೆೇ ಹೆೇಳಬೇೆಕ್ನಗತತ್ುದೆ. 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಹೇೆಳಬೆೇಡಿ, ಈಗ ಮನತ್ರ್ನಡಿ. 

ಶ್ರೇ ಬ.ಕೆ್. ಹರಿಪರಸನದ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ನೇವು ಕ್ೇೆಳಬೇೆಕ್ನಗತತ್ುದ ೆ ಅಷೆಟೇ.  
ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜಯ ಮನದರಿ ರನಜಯ ಎಂದತ ಏತ್ಕ್ೆೆ ಅನನಸಿಕ್ೂೆಂಡಿದ ೆಎಂದರ,ೆ Karnataka Fiscal 
Responsibility Act 2002.  ರನಜಯಕ್ೆೆ mandate States to achieve revenue 
surplus by 2006. ಇದನತನ 2004-05ರಲ್ಲಿ ರ್ನವು ಅದನತನ ಸನಧರೆ್ ಮನಡಿದೆುವು.  ಆದರೆ 
surplus Budget ಕ್ೂೆಟಟಂತ್ಹ ರನಜಯದಲ್ಲಿ  ರ್ನವು ಮಟಟಮದಲರೆ್ೇ ರನಜಯ. Surplus 
Budget ಎಲ್ಲಿತ್ನಕ ಇತ್ತು ಎಂದರೆ 2018ರೆ್ೇ ಇಸವಿಯವರಗೊ ಇತ್ತು.  ಮನನಯ 
ಸಿದುರನಮಯಯನವರತ ಸತ್ತ್ವನಗಿ 2013 ರಿಂದ 2018ವರಗೊ ಸಹ surplus Budget ಅನತನ 
ಕ್ೊಟತಟ ರನಜಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಯನವ ರಿೇತಿ ಹಣವನತನ ಕ್ೊರೇಢೇಕರಿಸಬೆೇಕ್ೆನತನವುದನತನ 
ತ್ೊೇರಿಸಿಕ್ೂೆಟಟರತ.  ಕ್ೊೇವಿರ್ಚ ಬರತವುದಕಿೆಂತ್ ಮದಲತ ಸಹ 143 ಕ್ೊೇಟಿ surplus ಇತ್ತು.  
ಕ್ೊೇವಿರ್ಚ ಬಂದ ನಂತ್ರ the revenue deficit 6,235 ಕ್ೂೆೇಟಿ ರೂಪ್ನಯಿಗಳು ಆಗಿದೆ.  
ಅಂದರೆ 2020-21ರಲ್ಲಿ revised estimate ಕೂಡ ಇದೆ.  ಈ ಪರಕ್ನರ 2020-21 the fiscal 
deficit GSDP (Gross State Domestic Product) produce was relaxed to 
five percent from mandated to three percent. ಕ್ೊೇವಿರ್ಚ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ Fiscal 
Responsibility Act ಅನತನ ರಿಲನಯಕಸಚ ಮನಡಿಕ್ೊಳಿಿ, ಕ್ೂೆೇವಿರ್ಚ ಎದತರಿಸತವುದಕ್ೂೆೆೇಸೆರ ಹಣ 
ಬೆೇಕ್ನಗಬಹತದತ, ಆದುರಿಂದ ಶೆೇ.5ರಷತಟ ಮನಡಿ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದರತ.  ತ್ದನಂತ್ರ ಅದನತನ ಶೆೇ.3ಕ್ೆೆ 
ತ್ಂದರತ.  ಆಮೇಲೆ ಕ್ೊೇವಿರ್ಚ ಎರಡರೆ್ೇ ಅಲೆ ಬಂದನಗಲೂ ಸಹ the Fiscal deficit of 
Gross State Domestic Product was relaxed to four percent. ಆದರೆ 
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ಕ್ೆೇಂದರಸಕ್ನಾರದವರತ 2022-23ರೆ್ೇ ಬಜೆಟಚ ಮನಡತವನಗ ಅದನತನ ಶೆೇ. 3.5 ಕ್ೆೆ ತ್ಂದತ 
ನಲ್ಲಿಸಿದರತ. ಆಗ ತ್ನವು ಈ ಬಜೆಟಚನಲ್ಲಿ ಇಂತಿಂತ್ಹ ಕ್ನಯಾಕರಮ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆಂದತ ಏನತ 
ಘೂೇಷಣೆ ಮನಡಿದ್ಧುೇರಿ ಅದನತನ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ನೇವು ಸನಲ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಳಿಬೇೆಕ್ನಗತತ್ುದೆ.  ಅಂದರೆ 
ನಮಮ ಪಕ್ಷದ ಸಕ್ನಾರಗಳಿದನುಗ ರನಜಯದ ಸನಲ ಸತಮನರತ 02 ಲಕ್ಷದ 42 ಸನವಿರ ಕ್ೊೇಟಿ 
ರೂಪ್ನಯಿಗಳಿತ್ತು.  Model Karnataka ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಬಂದ ಮಹನನತಭನವರತ ಇವರ ಸನಲ 
ಎಷನಟಯಿತ್ೆಂದರ,ೆ ರೂ. 05 ಲಕ್ಷ 18 ಸನವಿರದ 366 ಲಕ್ಷ ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪ್ನಯಿಗಳು.  ಇವರ ಪರಿಸಿಾತಿ 
ಹೆೇಗಿದೆಯೆಂದರೆ ಸನಲ ಮನಡಿ ಸನಲ ತಿೇರಿಸಿಕ್ೂೆಳುಿವ ಬಜೆಟಚ ಆಗಿದೆ.  ಮತಖಯಮಂತಿರಯವರತ 
ಮನಡಿರತವುದತ ಸನಲ ಮನಡಿದುೆೇ ಬ.ಜೆ.ಪಿ ಸಕ್ನಾರದ ಸನಧರೆ್ ಎಂದತ ಹೇೆಳಬಹತದತ.  ಅಂದರೆ 
ನಮಮಲ್ಲಿ ವನಯವಹನರಿಕವನಗಿ ಇರತವಂತ್ಹವರತ ಹೇೆಳುತ್ನುರೆ.  ಬಹಳಷತಟ ಜನರತ ಭನರತ್ ಬಟತಟ 
ಹೊೇಗಿದನುರೆ ರೆ್ೂೇಡಿ.  ಬನಯಂಕಚನಲ್ಲಿ ಸನಲ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುಿವುದತ, ಆ ಸನಲ ತಿೇರಿಸತವುದಕ್ೆೆ 
ಇರ್ೂೆನಂದತ ಬನಯಂಕಿನಲ್ಲಿ ಸನಲ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಳುಿವುದತ ಒಬಬನ ತ್ಲೆಯ ಟೊೇಪಿಯನತನ ಇರ್ೂೆನಬಬನ 
ತ್ಲೆಯ ಮೇಲೆ ಹನಕಿ ಹೊೇಗತವುದತ.  ಅದತ ಈ ಬಜೆಟಚನಲ್ಲಿ ಕ್ನಣತತಿುದೆ.  ಏಕ್ೆಂದರೆ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಹಣ 
ಬರತತ್ುದೆ ಎಂಬತದನತನ ಇನೂನ ಸಹ ಹೆೇಳಿಲಿ.  ಆದುರಿಂದ ಸನಲವನತನ ಯನವ ರಿೇತಿ ಕಡಿಮ 
ಮನಡತತ್ೆುೇವೆಂದತ ಈ ಬಜೆಟಚನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಪರಸನುಪ ಮನಡಿಲಿ.  

(ಮತಂದತ) 

(200) 09-03-2022 KH/BNS   1-20            (ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಾತಿ) 

ಶ್ರೇ ಬ.ಕೆ್.ಹರಿಪರಸನದ್ ಚ (ಮತಂದತ):-  

ಇದರಲ್ಲಿ revenue deficit ಅನತನ ರೆ್ೂೇಡಿದನಗ 14,699 ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪ್ನಯಿಗಳು ಇದೆ. ಕ್ೆೇಂದರ 
ಸಕ್ನಾರದಲ್ಲಿ ಮನನಯ ಮನಮೇಹನ್ಚ ಸಿಂಗಚರವರ ರೆ್ೇತ್ೃತ್ವದ ಸಕ್ನಾರ ಇದನುಗ ರನಷರದಲ್ಲಿ 53.11 
ಲಕ್ಷ ಕ್ೂೆೇಟಿ ರೂಪ್ನಯಿಗಳು ಸನಲ ಇತ್ತು. ಈಗ 153.00 ಲಕ್ಷ ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪ್ನಯಿಗಳ ಸನಲ ಇದೆ. 
ಇವರಿಗ ೆಸನಲ ಮನಡತವುದೇೆ ಒಂದತ ವೃತಿುಯನಗಿಬಟಿಟದ.ೆ ರ್ನನತ ರೆ್ರೆ್ನಯೂ ಸನಲ ಮನಡತವುದತ ಏಕ್ ೆ
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ಎಂದತ ತ್ಮಮನತನ ಕ್ೆೇಳಿದೆ. ಆದುರಿಂದ, ಈ ಒಂದತ ಬಜೆಟಚ ಅನತನ ರೆ್ೂೇಡಿದನಗ ಒಂದತ ರಿೇತಿಯ 
ಕ್ಷತದರತ್ನವನತನ ಕ್ನಣಬಹತದತ. ಅಂದರೆ, ಬಜೆಟಚನಲ್ಲಿ ಘೂೇಷಣೆ ಮನಡತವುದತ, ಒಂದತ ರಿೇತಿ 
publicity ಹತಚತಚ, ರ್ನವು ಇದತ ಮನಡಿದುೆೇವೆ, ಅದತ ಮನಡಿದೆುೇವೆ,ಚ “ಅಚೆಚ ದ್ಧನ್ಚ”ಚ ಎಂದತ 
ಹೆೇಳುತ್ನುರ.ೆಚ “ಅಚೆಚ ದ್ಧನ್” ಎಂದತ ಹೆೇಳಿ ಕಳೆದ ಬಜೆಟಚನಲ್ಲಿ “ಅಮೃತ್ಚ ಕ್ನಲ್” ಎಂದತ ಆಗಿ 
ಹೊೇಯಿತ್ತ. ಏಕ್ೆಂದರ ೆ “ಅಚೆಚ ದ್ಧನ್ಚ”ಚ ನಲ್ಲಿ ಏನತ ಆಗಲ್ಲಲಿ. ಮನನಯ ಮತಖಯಮಂತಿರಯವರನದ 
ಬಸವರನಜ ಬೊಮನಮಯಿಯವರತ ಬಜೆಟಚ ಘೂೇಷಣೆ ಮನಡಿರತವುದತ “ಅಮೃತ್ಚ ಕ್ನಲ್ಚ”ಚ ಅಲಿ. 
ರನಹತಕ್ನಲ ಆಗಿ ಬಟಿಟದೆ. ಇದತ ರನಹತಕ್ನಲದ ಬಜೆಟಚ ಆಗಿರತವುದರಿಂದ, ಜನಸನಮನನಯರಿಗೆ 
ಒಳೆಿಯದೆೇನತ ಆಗತವ ಹನಗ ೆ ಕ್ನಣತವುದ್ಧಲಿ. ಬಜೆಟಚನಲ್ಲಿ ಘೂೇಷಣೆ ಮನಡಿ ಆಮೇಲ ೆ ಸದ್ಧುಲಿದೇೆ 
ಕ್ೆೈಬಡತವ ನಡಯೆನಗಿದೆ. ಗಂಭಿೇರ ಅಗತ್ಯಗಳೆಂದತ ಉಲೆಿೇಖಿಸಿ, ಅದಕ್ೆೆ ಸಣಣ ಸಣಣ 2.00 ಕ್ೊೇಟಿ 
ರೂಪ್ನಯಿಗಳು, 5.00 ಕ್ೂೆೇಟಿ ರೂಪ್ನಯಿಗಳನತನ ಕ್ೊಡತವುದತ ಆಗಿದೆ. ಕ್ೂೆಡಗತ ಜಿಲೆಿಗ ೆ 5.00 
ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪ್ನಯಿಗಳನತನ ಕ್ೊಟಿಟದನುರೆ. ಹನರತ ಹೇೆಳಿಕ್ ೆನೇಡಿ ಇತ್ು ಜನತಿ ನಗಮಗಳಿಗೆ, ಪರತಿಮಗಳಿಗ ೆ
ಹಣ ಕ್ೊಡತವುದತ, ಈ ಸಕ್ನಾರದತು ಇದೇೆ ದೊಡೆ ಸನಧರೆ್ಯನಗಿ ಬಟಿಟದೆ. ಬಜೆಟಚ ಘೂೇಷಣ ೆ
ಮನಡಿದನಗ ಎಲನಿ ಬಗಯೆ ಚಿಂತ್ರ್ ೆ ನಡಸೆಿ ಕ್ೆೈಗೂೆಳುಿವ ಕ್ನಯಾಕರಮಗಳನತನ ಕ್ನಯಬರೆ್ಟಚ ಕೂಡ 
ಅಪೂರವಚ ಮನಡತತ್ುದ.ೆ  

2020-21ರೆ್ೇ ಸನಲ್ಲನ ಬಜೆಟಚನಲ್ಲಿ ಈ ಸಕ್ನಾರ ಏರೆ್ೇನತ ಘೂೇಷಣ ೆಮನಡಿದನುರ ೆಎಂದರೆ, 
“ರನಸನಯನಕ ಆಧನರಿತ್ ಕೃಷ್ಟ್ಯ ಅರ್ನನತಕೂಲತ್ೆ ಮತ್ತು ಅಪ್ನಯವು ವಿಜ್ಞನನಗಳಿಗೆ 
ಗೊೇಚರವನಗಿದೆ. ಸನವಯವ ಕೃಷ್ಟ್ ಇದಕೆ ಪರಿಹನರವನಗಿದ.ೆ ರನಸನಯನಕಗಳ ಮೂಲಕ 
ದೊರೆಯತವಂತ್ಹ ಅದೆೇ ಪ್ೌಷ್ಟ್ಿಕತ್ೆಯನತನ ಸನವಯವ ಆಕರಗಳಿಂದ ಪಡದೆತಕ್ೂೆಳಿಬಹತದನಗಿದೆ. ಈ 
ಉದೆುೇಶಕ್ನೆಗಿ ನೇರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗತವಂತ್ಹ ಗೂೆಬಬರಗಳು, ಸೂಕ್ಷಮ ಪ್ೌಷ್ಟ್ಿಕ್ನಂಶಗಳು, ಹೈೆಡೊರೇಜಲ್ಚ 
ಇತ್ನಯದ್ಧಗಳನತನ ಬಳಸಲತ ರೆ್ರವು ನೇಡಲನಗತವುದತ. ಸನವಯವ ಕೃಷ್ಟ್ಯನತನ 
ಪ್ೊರೇತ್ನಸಹಿಸತವುದಕ್ನೆಗಿ 200 ಕ್ೂೆೇಟಿ ರೂಪ್ನಯಿಗಳನತನ ಒದಗಿಸಲನಗತವುದತ”ಚ ಈ 
ಯೇಜರೆ್ಯನತನ ಕೂಡ ಕ್ೈೆಬಡಲನಗಿದೆ.  ಇದಕ್ೆೆ ಬಹಳ ಜನಪಿರಯತ್ ೆಸಿಕಿೆತ್ತು.  
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“ನೇರತ ಮತ್ತು ಗೊಬಬರಗಳ ಬಳಕ್ೆಯ ದಕ್ಷತ್ೆಯನತನ ಹೆಚಿಚಸಲತ ಸನಮಥನಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು 
ಅರಿವು ಮೂಡಿಸತವ ಕ್ನಯಾಕರಮಗಳನತನ ಹಮಮಕ್ೂೆಳಿಲನಗತವುದತ. ಈ ನಟಿಟನಲ್ಲಿ ರನಜನಯದಯಂತ್ 40 
ಪ್ನರತ್ಯಕ್ಷಿಕ್ ೆಕ್ಷೆೇತ್ರಗಳನತನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿ, ಉತ್ುಮ ಕೃಷ್ಟ್ ಪದುತಿಗಳು, ನೂತ್ನ ತ್ಂತ್ರಜ್ಞನನಗಳು ಮತ್ತು 
ಕ್ೊಯಿೇತ್ುರ ನವಾಹಣ ೆ ಇತ್ನಯದ್ಧಗಳ ಬಗೆೆ ಕೃಷ್ಟ್ಕರಿಗ ೆ ಪ್ನರತ್ಯಕ್ಷಿಕ್ೆ ನೇಡಲನಗತವುದತ”ಚ ಈ 
ಯೇಜರೆ್ಯನತನ ಕೂಡ ಕ್ೈೆಬಡಲನಗಿದೆ.  

“ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಶೆೇಕಡನ 75 ರಷತಟ ಸಣಣ ಹನಗೂ ಅತಿೇ ಸಣಣ ರೈೆತ್ರಿದನುರೆ. ರನಜಯದ ಕೃಷ್ಟ್ 
ಪದುತಿಯತ ಬಹತತ್ೇೆಕ ಮಳೆಯನಧನರಿತ್ ಆಗಿರತವುದರಿಂದ ತ್ೊೇಟಗನರಿಕ್ನ ಬಳೆೆಗಳ ಪರದೆೇಶವನತನ 
ವಿಸುರಿಸತವ ಸನಧಯತ್ಗೆಳು ಹೆಚಿಚರತತ್ುವೆ. ತ್ೊೇಟಗನರಿಕ್ೆ ಕೃಷ್ಟ್ ಪದುತಿಗೆ ವಗನಾವಣೆಗೂೆಳಿಲತ ಸಣಣ 
ಮತ್ತು ಅತಿೇ ಸಣಣ ರೈೆತ್ರತ ಇಚಿಚಸಿದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಬೇಜ, ರಸಗೊಬಬರ ಖರಿೇದ್ಧ, ಕೃಷ್ಟ್ ಕ್ನಮಾಕರ ವೆಚಚ 
ಭ್ರಿಸಲತ ಅನತಕೂಲವನಗತವಂತ್ೆ ಒಂದತ ಸಮಗರ ಯೇಜರೆ್ಯನತನ ರೂಪಿಸಲನಗತವುದತ. ಈ 
ಯೇಜರೆ್ಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಣಣ ಮತ್ತು ಅತಿೇ ಸಣಣ ರೈೆತ್ರತ ಹೊಸದನಗಿ ತ್ೊೇಟಗನರಿಕ್ ೆ ಕೃಷ್ಟ್ ಪದುತಿಗೆ 
ವಗನಾವಣೆಗೂೆಂಡಲ್ಲಿ ಪರತಿ ಹೆಕಟರಿಗ ೆ 5,000 ರೂಪ್ನಯಿಗಳಂತ್ ೆ ಗರಿಷಟ 10,000 ರೂಪ್ನಯಿಗಳ 
ಮತ್ುವನತನ ರೆ್ೇರವನಗ ಅವರ ಬನಯಂಕಚ ಖನತೆ್ಗ ೆ ವಗನಾಯಿಸಲನಗತವುದತ”.ಚ ಈ ಯೇಜರೆ್ಯನತನ 
ಕ್ೆೈಬಡಲನಗಿದ.ೆ  

“ಹನಪಚಕ್ನರ್ಸಚ ರನಷರಮಟಟದಲ್ಲಿ ಮನನಯತ್ ೆ ಪಡದೆ ಸಹಕ್ನರಿ ಸಂಘವನಗಿದತು, ರನಜಯದ 
ತ್ೊೇಟಗನರಿಕ್ನ ಬಳೆೆಗನರರ ಬೆನನಲತಬನಗಿದ.ೆ ಹನಪಚಕ್ನರ್ಸಚಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ುಮ ಸೇೆವಗೆಳನತನ ಒದಗಿಸತವ 
ಹನಗೂ ವಿಸುರಿಸತವ ಉದೆುೇಶದ್ಧಂದ ಹನಪಚಕ್ನರ್ಸಚ ಸಂಸೆಾಯನತನ ಬಲಪಡಿಸಲನಗತವುದತ”ಚ ಈ 
ಯೇಜರೆ್ಯನತನ ಕ್ೆೈಬಡಲನಗಿದೆ.  

“ರನಜಯದಲ್ಲಿ ಹಂದ್ಧಗಳ ಸನಕ್ನಣೆ ಮತ್ತು ಉತ್ನುದರೆ್ ಗತಣಮಟಟದಲ್ಲಿ ಸತಧನರಣಯೆನತನ ತ್ರಲತ 
ವಿದೆೇಶ್ ತ್ಳಿಯ ಹಂದ್ಧಗಳನತನ ಆಮದತ ಮನಡಿಕ್ೂೆಳಿಲತ ಸಮಗರ ವರನಹ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೇಜರೆ್ಯನತನ 
ರೂಪಿಸಲನಗತವುದತ. ಈ ಯೇಜರೆ್ಯನತನ 5.00 ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪ್ನಯಿಗಳ ವೆಚಚದಲ್ಲಿ 
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ಕ್ೆೈಗೊಳಿಲನಗತವುದತ”ಚ ಈ ಯೇಜರೆ್ಯನತನ ಕ್ೆೈಬಡಲನಗಿತ್ತು. ಮತ್ೆು ಹಂದ್ಧ ಬದಲತ ವರನಹ ಎಂದತ 
ಈ ಬನರಿಯ ಬಜೆಟಚನಲ್ಲಿಯೂ ತ್ಂದ್ಧದನುರ.ೆ  

“ಮೇನತಗನರ ಮಹಿಳೆಯರತ ಮೇನತ ಮನರನಟ ಪರಕಿರಯೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚತಚ ಸಕಿರಯರನಗಿರತತ್ನುರೆ. 
ಮೇನತಗನರ ಮಹಿಳೆಯರತ ಮೇನತ ಇಳಿದನಣದ್ಧಂದ ಮನರತಕಟೆಟಗ ೆ ತ್ವರಿತ್ವನಗಿ ಮೇನತ ಸನಗಿಸಲತ 
ಅನತಕೂಲ ಮನಡಿಕ್ೂೆಡತವ ಉದೆುೇಶದ್ಧಂದ 1,000 ಮೇನತಗನರ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ೆ ಮಹಿಳನ 
ಮೇನತಗನರ ಸಬಲ್ಲೇಕರಣ ಯೇಜರೆ್ಯ ಮೂಲಕ ದ್ಧವಚಕರ ವನಹನಗಳನತನ ನೇಡಲತ 
ಉದೆುೇಶ್ಸಲನಗಿದೆ. ಈ ಯೇಜರೆ್ಯನತನ 5.00 ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪ್ನಯಿಗಳ ವೆಚಚದಲ್ಲಿ 
ಅನತಷನಟನಗೊಳಿಸಲನಗತವುದತ”.ಚ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೂ ಸಹ ಸತಳುಿ ಹೇೆಳಿ ಆ ಕ್ನಯಾಕರಮವನತನ 
ಕ್ೆೈಬಟಿಟದನುರ.ೆ  

ನಮಮ ಸಭನರ್ನಯಕರತ “ಉಡತಪಿ ಜಿಲೆಿಯ ಹಂಗನರಕಟೆಟ ಬಂದರನತನ 130 ಕ್ೊೇಟಿ 
ರೂಪ್ನಯಿಗಳ ವಚೆಚದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲನಗತವುದತ”.ಚಈ ಯೇಜರೆ್ಯನತನ ಕ್ೆೈಬಡಲನಗಿದೆ.  

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

ಶ್ರೇ ಬ.ಕ್.ೆಹರಿಪರಸನದ್ ಚ (ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಕ್ೊೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ 
ಪೂಜನರಿಯವರೇೆ, ದಯಮನಡಿ ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂೆಳಿಿ. ರ್ನನತ ಯಿೇಲ್ೆಚ ಆಗತತಿುಲಿ. ನಂತ್ರ ತ್ನವು ಹೆೇಳಿ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಸಭನರ್ನಯಕರೇೆ, ನಂತ್ರ ಹೆೇಳಿ.  

ಶ್ರೇ ಕ್ೊೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ 
ಬ.ಕ್.ೆಹರಿಪರಸನದ್ಚರವರತ ಬಹಳ ವಿಮಶಾೆ ಮನಡತತಿುದನುರೆ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಕ್ೊೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ 
ಬ.ಕ್.ೆಹರಿಪರಸನದ್ಚರವರತ ಹೇೆಳುವುದನತನ ರೆ್ೂೇಟಚ ಮನಡಿಕ್ೊಳಿಿ.  
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ಶ್ರೇ ಕೆ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ನನನದೊಂದತ 
ವನದ ಇದೆ. ಆದರೆ, ದನಖಲೆಗ ೆತ್ಪತು ಮನಹಿತಿ ಹೂೆೇಗಬನರದತ. ರ್ನವಲೆನಿ ಉತ್ುರ ಕ್ೊಡತವನಗ ಇದಕ್ೆೆ 
ಉತ್ುರ ಕ್ೂೆಡತತ್ೆುೇವೆ. ತ್ಮಗೆ ಗೂೆತಿುರಲ್ಲ, ಪರಥಮ ಬನರಿಗ ೆ ನಮಮ ಸಕ್ನಾರ 23 ಸನವಿರ 
ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ೆ 60 ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪ್ನಯಿಗಳ ಸನಲವನತನ ಮರ್ನನ ಮನಡಿದ ೆ ಎನತನವುದತ 
ದನಖಲೆಯಲ್ಲಿದೆ.  

ಶ್ರೇ ಬ.ಕೆ್.ಹರಿಪರಸನದ್ ಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ಅದರೆ್ನಲನಿ ಹೆೇಳುತಿುಲಿ.  

ಶ್ರೇ ಕ್ೊೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ 
ಬ.ಕ್.ೆಹರಿಪರಸನದ್ಚರವರತ ಯೇಜರೆ್ಯನತನ ಕ್ೆೈಬಟಿಟದೆುೇವೆ ಎಂದತ ಹೇೆಳಿದರತ.  

(ಗೊಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಬ.ಕ್.ೆಹರಿಪರಸನದ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ತ್ನವು ರಕ್ಷಣೆ ಕ್ೂೆಡಲ್ಲಲಿವೆಂದರ ೆರ್ನನತ 
ಭನಷಣ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಆಗತವುದ್ಧಲಿ. ಸಭನರ್ನಯಕರತ ಎಷತಟ ಹೊತ್ತು ಬೆೇಕ್ನದರೂ ಮನತ್ರ್ನಡಲ್ಲ. 
ಯನರತ ಬೆೇಡ ಎನತನತ್ನುರೆ. ರ್ನನತ ಹೆೇಳುವುದತ ಏರೆ್ೂೇ, ಅವರತ ಹೆೇಳುತಿುರತವುದೆೇರ್ೂೆೇ ಬೇೆರ ೆಕಥೆ.  

ಶ್ರೇ ಕೆ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಒಂದತ ನಮಷ. 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಕ್ೊೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿಯವರೇೆ, ತ್ನವು ಒಂದತ ನಮಷ 
ಕ್ೆೇಳಿ.  

ಶ್ರೇ ಕ್ೊೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅವರತ ನದ್ಧಾಷಟ 
ವಿಚನರಗಳನತನ ಕ್ೆೈಬಟಿಟದನುರ ೆಎಂದತ ಹೆೇಳಿರತವುದಕ್ೆೆ ರ್ನನತ ಹೆೇಳಬೇೆಕ್ನಗಿತ್ತು.   
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ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಕ್ೊೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ಹೆೇಳುವುದನತನ 
ಒಂದತ ನಮಷ ಕ್ೆೇಳಿ. ತ್ನವು ಮಧಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ುರ ಕ್ೊಡಬೇೆಡಿ. ಮನನಯ ಬ.ಕ್ೆ.ಹರಿಪರಸನದ್ಚರವರತ 
ಮನತ್ರ್ನಡತವುದನತನ ಬರೆದತಕ್ೊಳಿಿ. ತ್ನವು ಉತ್ುರ ಕ್ೂೆಡತವನಗ ಉತ್ುರವನತನ ಕ್ೊಡಿ. 

ಶ್ರೇ ಕೆ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ತ್ನವು ಏನತ ಹೆೇಳುತಿುರೊೇ 
ಅದನತನ ರ್ನವು ಯಥನವತ್ನುಗಿ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆ. ಆದರೆ, ನನನದೊಂದತ ವಿನಂತಿ ಇದ.ೆ  

(ಗೊಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಬ.ಕೆ್.ಹರಿಪರಸನದ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ವಿನಂತಿ ಎಲನಿ ಆಮೇಲ.ೆ ರ್ನನತ 
ಯಿೇಲ್ೆಚ ಆಗತತಿುಲಿ.  

ಶ್ರೇ ಕೆ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 130 ಕ್ೊೇಟಿ 
ರೂಪ್ನಯಿಗಳ ಯೇಜರೆ್ಯನತನ ರ್ನವು ಕ್ೆೈಬಟಿಟಲಿ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಸಭನರ್ನಯಕರೇೆ, ನಂತ್ರ ಉತ್ುರ ಹೆೇಳಿ. ಮಧಯದಲ್ಲಿ 
ಮನತ್ರ್ನಡಬೆೇಡಿ.  

ಶ್ರೇ ಬ.ಕೆ್.ಹರಿಪರಸನದ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ,ಚ“ಕರ್ನಾಟಕವನತನ ಶರವಣ ದೊೇಷ ಮತಕು 
ಮನಡಲತ ಆರತ ವಷಾದೊಳಗಿನ ಮಕೆಳಲ್ಲಿ ಜನಮಜನತ್ ಕಿವುಡತತ್ನವನತನ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತ್ದಲ್ಲಿಯೆೇ 
ಪತ್ೆು ಹಚಿಚ ಕ್ನಕಿಿಯರ್ಚ ಇಂಪ್ನಿಂಟಚ ಶಸಾ ಚಿಕಿತೆ್ಸ ನಡಸೆಿ, ಶರವಣಯಂತ್ರ ಒದಗಿಸಿ ಗತಣಪಡಿಸತವ 
ಯೇಜರೆ್ ಕ್ೆೈಗೂೆಳಿಲತ ಉದೆುೇಶ್ಸಲನಗಿದೆ. ಈ ಯೇಜರೆ್ಗ ೆ2020-21ರೆ್ೇ ಸನಲ್ಲನಲ್ಲಿ 28 ಕ್ೂೆೇಟಿ 
ರೂಪ್ನಯಿಗಳನತನ ಒದಗಿಸಲನಗತವುದತ.”ಚಎಂದತ ಇತ್ತು. ಈ ಯೇಜರೆ್ಯನತನ ಕ್ೆೈಬಡಲನಗಿದ.ೆ  

ಶ್ರೇ ಕೆ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವಸ ಪೂಜನರಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ,  . . . 
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ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಸಭನರ್ನಯಕರೇೆ, ಅವರತ ಹೆೇಳುವುದನತನ ಹೆೇಳಲ್ಲ. ತ್ನವು 
ಇದಕ್ೆೆ ಉತ್ುರ ಕ್ೂೆಡತವನಗ ಕ್ೊಡಿ. ಅವರತ ಏರ್ನದರೂ ಮನಡಲ್ಲ. 

ಡನ|| ಸಿ.ಎನ್.ಅಶವತ್ಾರ್ನರನಯಣ (ಉನನತ್ ಶ್ಕ್ಷಣ, ಐಟಿ-ಬಟಿ, ವಿಜ್ಞನನ ಹನಗೂ ತ್ಂತ್ರಜ್ಞನನ 
ಇಲನಖ,ೆ ಕ್ೌಶಲನಯಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸಭನರ್ನಯಕರತ ಯನವ 
ಬಜೆಟಚ ಎಂದತ ಕ್ೆೇಳುತಿುದನುರೆ?  

ಶ್ರೇ ಬ.ಕೆ್.ಹರಿಪರಸನದ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ತ್ನವು ಕಳೆದ ಬನರಿ ಕ್ೂೆಟಿಟದ್ಧುರಲಿವೇೆ ಆ 
ಬಜೆಟಚ, ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲನಿ ಯೇಜರೆ್ಗಳನತನ ಕ್ೆೈಬಟಿಟದ್ಧುೇರನ, ಅದೆೇ ರಿೇತಿ ಇದನತನ ಮನಡತತಿುದ್ಧುೇರನ 
ಎಂದತ ಹೆೇಳುತಿುದುೆೇರೆ್.  

(ಗೊಂದಲ) 

ಡನ|| ವೆೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣಸನವಮ (ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್ಷೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಬ.ಕ್.ೆಹರಿಪರಸನದ್ಚರವರೆೇ, ತ್ನವು 
ಈ ಬನರಿಯ ಬಜೆಟಚ ಬಗೆೆ ಹೆೇಳಿ ನಮಗೆ ಅಥಾವನಗತತ್ುದೆ. ಈ ಬನರಿಯ ಬಜೆಟಚ ಬಗೆೆ ಹೆೇಳಿ ರ್ನವು 
ಕ್ೆೇಳುತ್ುೆೇವೆ.  

ಶ್ರೇ ಬ.ಕ್.ೆಹರಿಪರಸನದ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ತ್ಮಗೆ ಈ ಬಜೆಟಚ ಗೊತ್ನುಗಬೇೆಕ್ನದರ ೆ
ಕಳೆದ ಬಜೆಟಚನಲ್ಲಿ ಏನತ ಮನಡಿದ್ಧುೇರನ ಎಂದತ ಹೆೇಳಬೆೇಕ್ನಗತತ್ುದೆ. ಬಜೆಟಚನಲ್ಲಿ ಸತಮಮರ್ೆ ಘೂೇಷಣೆ 
ಮನಡಿಕ್ೊಂಡತ ಹೂೆೇಗತವುದಲಿ.  

(ಗೊಂದಲ) 

ಡನ|| ವೆೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣಸನವಮ:- ಮನನಯ ಎಸ.ಆರ್.ಪ್ನಟಿೇಲ್ಚರವರತ ಕಳೆದ ಬನರಿ ಬಜೆಟಚ 
ಬಗೆೆ ಹೆೇಳಿರತವುದನತನ ರ್ನವು ಕ್ೆೇಳಿದೆುೇವೆ. ತ್ನವು ಈ ಬಜೆಟಚ ಬಗೆೆ ಮನತ್ರ್ನಡಿ.  
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ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ವೆೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣಸನವಮಯವರೆೇ, ಕತಳಿತ್ತಕ್ೊಳಿಿ. ಅವರತ 
ಮನತ್ರ್ನಡಲ್ಲ.  

(ಗೊಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಬ.ಕೆ್.ಹರಿಪರಸನದ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಕಳೆದ ಬನರಿ ಭನಷಣ ಮನಡತವನಗ 
ಘಂಟನಘೂೇಷವನಗಿ ಇದರೆ್ನಲನಿ ಇವರತ ಘೂೇಷಣೆ ಮನಡಿದನುರ.ೆ ಇದೆಲನಿ ಬೂೆೇಗಸಚ, fake ಎಂದತ 
ತ್ಮಗೆ ಹೇೆಳುತಿುದೆುೇರ್ೆ. ದಯಮನಡಿ, ಸವಲು ತ್ನವು ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂೆಳಿಿ. ರ್ನನತ ಪೂತಿಾ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕ್ೆೆ 
ಬಡಿ.  

(ಗೊಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಎಸ.ಎಲ್.ಭೊೇಜೇೆಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇವರತ ತ್ನಳಮೆಯಿಂದ 
ಕ್ೆೇಳಿಸಿಕ್ೂೆಳಿಲ್ಲ. ನಂತ್ರ ಉತ್ುರ ಕ್ೊಡಲ್ಲ. ಇವರತ ಕ್ೆೇಳಿಸಿಕ್ೂೆಳುಿವುದಕ್ೆೆ ತ್ಯನರಿಲಿ ಎಂದರೆ 
ಹೆೇಗನಗತತ್ುದೆ. ಬೆಟಟದಷತಟ ತ್ನಳಮೆ ಆಡಳಿತ್ ಪಕ್ಷದವರಿಗೆ ಬೆೇಕತ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಎಸ.ಎಲ್.ಭೊೇಜೆೇಗೌಡರವರೇೆ, ಒಂದತ ನಮಷ. ರ್ನನತ 
ಎಲಿರಿಗೂ ಹೇೆಳುತ್ೆುೇರ್ೆ. ಅವರಿಗೆ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕ್ೆೆ ಸವತ್ಂತ್ರ ಇದೆ. ಏನತ ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ನುರೂೆೇ, 
ಬಡತತ್ನುರೊೇ ಎನತನವುದತ ಅವರಿಗೆ ಬಟಿಟದತು. ತ್ಮಗ ೆ ಏರ್ನದರೂ ಇದುರೆ points ಮನಡಿಕ್ೂೆಳಿಿ. 
ತ್ಮಗೆ ಉತ್ುರ ಹೆೇಳುವುದಕ್ೆೆ ಅಧಿಕ್ನರ ಇದೆ. ಆಗ ತ್ನವು ಉತ್ುರ ಹೆೇಳಿ. ದಯಮನಡಿ, ಮಧಯಪರವೇೆಶ 
ಮನಡಬೇೆಡಿ. ನನನ ಅನತಮತಿ ಇಲಿದೆೇ ಯನರನದರೂ ನಡತವ ೆ ಎದತು ಮನತ್ರ್ನಡಿದರೆ, ಅದತ 
ರಕೆ್ನರ್ಚಾಗೆ ಹೂೆೇಗಬನರದತ.  

ಶ್ರೇ ಬ.ಕ್.ೆಹರಿಪರಸನದ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ,ಚ“ರನಜಯದ ಎಲನಿ ತ್ನಲೂಿಕತ ಆಸುತ್ೆರಗಳಲ್ಲಿ 
ತಿೇವರ ನಗನ ಘಟಕಗಳನತನ ಸನಾಪಿಸಲನಗಿದತು, ಸನವಾಜನಕ ಖನಸಗಿ ಸಹಭನಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಸದರಿ ತಿೇವರ 
ನಗನ ಘಟಕಗಳನತನ ಪರಿಣನಮಕ್ನರಿಯನಗಿ ನವಾಹಿಸಲತ ಉದುೆೇಶ್ಸಲನಗಿದೆ. 2020-21ರೆ್ೇ 
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ಸನಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಈ ಘಟಕಗಳನತನ ಪ್ನರಯೇಗಿಕವನಗಿ ಎರಡತ ಜಿಲೆಿಗಳಲ್ಲಿ ಅನತಷನಿನಗೊಳಿಸಲನಗತವುದತ ”.ಚ
ಈ ಯೇಜರೆ್ಯನತನ ಕ್ೆೈಬಟಿಟದನುರ.ೆ  

“ರನಜಯದ ಬಳನಿರಿ, ಚಿತ್ರದತಗಾ ಮತ್ತು ಹತಬಬಳಿಿ-ಧನರವನಡ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ 20 ಕ್ೊೇಟಿ 
ರೂಪ್ನಯಿಗಳ ಮತ್ುದಲ್ಲಿ ಶತದ್ಧಿೇಕರಿಸಿದ ನೇರನತನ ಗೃಹೆೇತ್ರ ಉದೆುೇಶಕ್ೆೆ ಮರತಬಳಕ್ೆ ಮನಡತವ 
ಯೇಜರೆ್ಯನತನ ರೂಪಿಸಿ ಅನತಷನಿನಗೊಳಿಸಲನಗತವುದತ”.ಚಈ ಯೇಜರೆ್ಯನತನ ಕ್ೆೈಬಟಿಟದನುರ.ೆ 

“6ಚ ಸನವಿರ ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪ್ನಯಿ ವೆಚಚ “ಅಮೃತ್ ನಗರೂೆೇತ್ನುನ”ಚ ಯೇಜರೆ್ಗ ೆಮಂಜೂರನತಿ 
ನೇಡಿದೆ. ಈ ಯೇಜರೆ್ಗ ೆಸಕ್ನಾರ ಈಗನಗಲೆೇ ರೂ.3,661 ಕ್ೊೇಟಿ ಅನತದನನವನತನ ನಗರದ 28 
ವಿಧನನಸಭನ ಕ್ಷೆೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಹಂಚಿಕ್ ೆ ಮನಡಿದೆ. ಮನನಯ ಮತಖಯಮಂತಿರಗಳು 6 ಸನವಿರ ಕ್ೊೇಟಿ 
ರೂಪ್ನಯಿಗಳನತನ ಕ್ೊಡತತ್ೆುೇವೆ”ಚ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದರತ. ಇದನತನ ರ್ನನತ ಕಡಯೆಲ್ಲಿ ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ೆುೇರ್ೆ. 
ಇಷೆಟ ಅಲಿ.  

(ಮತಂದತ) 
(201)ಎಸಚಪಿಆರ್ಚ/ಬಎನ್ಚಎಸಚ/1:30/09/03/2022  

      (ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಾತಿ) 
ಶ್ರೇ ಬ.ಕೆ್.ಹರಿಪರಸನದ್ ಚ(ಮತಂದತ):- 
ಘೂೇಷಣೆ ಮನಡಿ, ಅನತಷನಿನಗೊಳಿಸಿರತವುದತ ಇಷೆಟೇ ಅಲಿದೆೇ, ಇನೂನ ಬಹಳಷತಟ ಇವೆ.ಚ ಚ “Mobile 
agricultural health clinics”ಚ ಇದನತನ ಕ್ೈೆಬಟಿಟದನುರ.ೆಚ ಚ “Capacity development and 
awareness programmes will be launched to increase efficiency in use of 
water and manure and to increase agricultural productivity.”ಚ ಇದನತನ 
ಕ್ೆೈಬಟಿಟದನುರ.ೆಚ ಚ “A master plan will be prepared regarding the extensive 
implementation of the Kindi Anekattu Yojane (Vented Dams) in the 
coastal region across the rivers of the western ghats.”ಚ ಇದನತನ ಕ್ೆೈಬಟಿಟದನುರ.ೆ  
“Proposing to construct a reservoir across Krishna river near Thinthini 
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bridge to facilitate supply of drinking water to the people of Raichur, 
Yadgir, Kalaburagi region, action will be taken to prepare a detailed 
project report.”ಚ ಇದನತನ ಕ್ೆೈಬಟಿಟದನುರ.ೆ  ಪಶತ ಸಂಗೂೆೇಪರ್ ೆ ಇಲನಖಗೆ ೆ ಸಂಬಂಧಪಟಟಂತ್ೆ, 
“There are ample opportunities in the State for the development of 
animal husbandry financial activities such as dairy farming, sheep/goat 
rearing, pig rearing and poultry rearing. To explore this, a state wide 
detailed survey will be conducted and a comprehensive policy will be 
prepared.”ಚ “Action is being taken to prepare a project report for the 
preparation of the survey to formulate a comprehensive policy.”ಚ ಈ 
ವಿಚನರದಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ ಕರಮ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡಿರತವುದನಗಿ ತಿಳಿಸಲನಗಿದೆಯನದರೂ ಯನವ ರಿೇತಿಯ 
ಕರಮಗಳನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡಿದನುರೆ ಎನತನವುದನತನ ತಿಳಿಸಿರತವುದ್ಧಲಿ. ಹೆಣತಣ ಕರತ ಸಿಗಲ್ಲ ಎನತನವ 
ಕ್ನರಣಕ್ನೆಗಿ,ಚ “to obtain more than 90% female calves from the milching 
cows of the State, the birth of female calves would be increased by 
undertaking artificial impregnation from gender determined spermatic 
cord. A grant of Rs. Two crore would be provided for this.”-ಎಂಬತದನಗಿ 
ಹೆೇಳಿದತು, ಇದನೂನ ಸಹ ಕ್ೈೆಬಟಿಟದನುರ.ೆ  ತ್ಮಗ ೆಈ ವಿಚನರವು ಬಹಳ ಚೆರ್ನನಗಿ ತಿಳಿದ್ಧರಬೆೇಕತ ಎಂದತ 
ರ್ನನತ ಭನವಿಸತತ್ೆುೇರೆ್.ಚ “It is proposed to implement “Karnataka Matsya Vikasa 
Yojane”ಚ to encourage fishermen to adopt modern fishing technologies. 
For this project, Rs.1.5 crore would be provided in the year 2020-21. 
ಇದನತನ ಕ್ೆೈಬಟಿಟದನುರೆ.ಚ ಚ “Backwater aquaculture, commonly called as coastal 
aquaculture, plays an important role in the overall development of the 
country and the state.  To strengthen this backwater fishing, a 
backwater fish seedlings production centre would be established at 
Mulki at an expenditure of Rs.Two crore.”ಚ ಇದನತನ ಕ್ೆೈಬಟಿಟದನುರ.ೆಚ ಚ “For the 
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development of the fishing harbour of Karwar in Uttara Kannada 
district and infrastructure, Rs.Four crore will be provided.”-ಎಂದತ 
ಹೆೇಳಿರತವ ಯೇಜರೆ್ಯರೆ್ನೇ ಇವರತ ಕ್ೆೈಬಟಿಟದನುರೆ.ಚ “For the estuary desilting works 
(100 metres) at Tenginagundi harbour of Uttara Kannada district, Rs. 
Five crore will be provided.”ಚ ಈ ಯೇಜರೆ್ಯನತನ ಕ್ೆೈಬಟಿಟದನುರೆ.ಚ “To facilitate the 
development of areca growers, interest exemption is provided to the 
extent of 5% on a loan to the extent of a maximum of two lakh rupees 
for long term agricultural loans given to each family of farmers from 
the available financial resources of the Areca Growers Primary/Market 
Co-operative Societies and this amount will be borne by the 
Government.”ಚ ಚ ಮತ್ೊುಂದೆಡೆ ಸನಲವನತನ ನೇಡತವುದನಗಿ ತಿಳಿಸಿ, ಈ ಯೇಜರೆ್ಯನತನ 
ಗೊತಿುಲಿದೆೇ ಕ್ೈೆಬಟಿಟದನುರೆ.  ಸಕ್ನಾರವು ಮನತ್ರವೆೇ ಬೇೆರ ೆಕಡ ೆಸನಲವನತನ ಪಡದೆತಕ್ೊಳುಿತಿುದೆ.ಚ ಚ “In 
situations of a fall in price of agricultural produce, benefit has been 
provided to the farmers by providing minimum support price to the 
crops grown by them by purchasing through purchase centres.  When 
there is a delay in the release of grants by the Central Government, the 
amount of revolving fund established to enable the timely payment of 
money to the farmers will be increased to Rs. 2000 crore, as per the 
requirement, during the tenure of our Government.”ಚಪರಸತುತ್ ಈ ಯೇಜರೆ್ಯತ 
ಏರ್ನಗಿದೆ ಎಂದತ ತಿಳಿದ್ಧಲಿ, ಆದರೆ ಇದನೂನ ಸಹ ಪರಸಕು ಸನಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಕ್ೆೈಬಟಿಟದನುರೆ.   
 
 ಸನಮನಜಿಕ ಕ್ಷೆೇತ್ರವನತನ ಅವಲೊೇಕಿಸಿದನಗ, ಅಲು ಸಂಖನಯತ್ರಿಗೆ,ಚ “five Morarji Desai 
Residential schools functioning under Minority Welfare Department will 
be upgraded into pre-university colleges.”ಚ ಚ ಇದನತನ ಕ್ೆೈಬಟಿಟದನುರ.ೆ  ದ್ಧವಂಗತ್ 
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ರೆ್ೇತ್ನಜಿ ಸತಭನಷಚ ಚಂದರ ಬೊೇಸಚರವರ ಜನಮ ದ್ಧರ್ನಚರಣೆಯಂದತ ಮತಖಯಮಂತಿರಗಳನದ ಶ್ರೇ 
ಬಸವರನಜ ಬೊಮನಮಯಿರವರತ ದೂೆಡೆದನಗಿ ಘೂೇಷಣೆ ಮನಡಿದರತ;ಚ “Scouts and Guides 
organization strives to groom today’s children as responsible citizens of 
the future. To encourage the activities of this organization, Rs. Four 
crore will be provided to the Scouts and Guides Centres at Davanagere, 
Udupi and Doddaballapur.”ಚ ಚ ಚ It is an ongoing scheme. ಹಿೇಗೆ ಚನಲ್ಲುಯಲ್ಲಿದು 
ಯೇಜರೆ್ಯನತನ ಸಕ್ನಾರವು ರದತುಗೊಳಿಸಿದೆ.  ಎಲಿರೂ ಸಹ ರೆ್ೇತ್ನಜಿ ಸತಭನಷಚ ಚಂದರ 
ಬೊೇಸಚರವರ ಬಗೆೆ ಭನಷಣ ಮನಡತತ್ನುರ.ೆ  ಆದರ ೆ ಹನಲ್ಲ ಚನಲ್ಲುಯಲ್ಲಿದು ಕ್ನಯಾಕರಮವರೆ್ನೇ 
ಸಕ್ನಾರವು ರದತುಗೊಳಿಸಿದೆ.  
 
 ಐತಿಹನಸಿಕ ಬೆಂಗಳೂರತ ವಿಶವವಿದನಯಲಯದ ಕ್ನಲೇೆಜಿನ ಬಗೆೆ ಶ್ರೇ ರ್ನರನಯಣಸನವಮರವರತ 
ಬಹಳ ಕ್ನಳಜಿಯನತನ ವಹಿಸಿದರತ.“The historic Visvesvaraya College of 
Engineering, Bengaluru will be developed into an autonomous institute, 
based on the IIT model. Rs.10 crore is allotted for this purpose.”ಚ The 
scheme is dropped. 
 
 ಡನ|| ಸಿ.ಎನ್ಚ.ಅಶವತ್ಾ ರ್ನರನಯಣ (ಉನನತ್ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಚಿವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 
ಈ ಯೇಜರೆ್ಯನತನ ಎಲ್ಲಿ ಕ್ೆೈಬಡಲನಗಿದ?ೆ ಬದಲ್ಲಗ ೆ ಪರಸತುತ್ ಆಯವಯಯದಲ್ಲಿ 85 ಕ್ೊೇಟಿ 
ರೂಪ್ನಯಿಗಳನತನ ಮೇಸಲ್ಲಡಲನಗಿದೆ.   
 

ಶ್ರೇ ಬ.ಕೆ್.ಹರಿಪರಸನದ್ಚ (ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 
ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರಿಸತವನಗ ಈ ಎಲನಿ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಉತ್ುರಿಸಲ್ಲ.ಚ ಚ “Intensive Care Units are 
set up at all the taluk hospitals in the State under public private 
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partnership scheme. It is proposed to effectively monitor the ICUs. It 
will be implemented in two districts on a pilot basis during the year 
2020-21.”ಚ ತಿೇವರ ನಗನ ಘಟಕಗಳನತನ ಸನಾಪಿಸತವುದನಗಿ ತಿಳಿಸಿದತು, ಕ್ೂೆೇವಿರ್ಚ-19 ರಂತ್ಹ 
ಸನಂಕ್ನರಮಕ ಕ್ನಯಿಲೆ ಬಂದರೂ ಸಹ ಸಕ್ನಾರವು ಈ ಯೇಜರೆ್ಯನತನ ಕ್ೆೈಬಟಿಟದೆ.ಚ ಚ “A 20-bed 
Ayush Integrated Hospital will be established in Haveri district at a 
cost of Rs.20 crore.  For this purpose, Rs. Five crore will be provided 
during the year 2020-21.”ಚ ಎಂದತ ತಿಳಿಸಿದತು, ಸಕ್ನಾರವು ಇದನೂನ ಸಹ ಕ್ೆೈಬಟಿಟದೆ.  
ಮತಂದತವರೆದತ, ಕ್ನಮಾಕ ಇಲನಖಗೆ ೆ ಸಂಬಂಧಪಟಟಂತ್ೆ,ಚ “a grant of Rs.25 crore is 
earmarked in the year 2020-21 to establish a scheme,ಚ “Vanitha 
Sangathi”ಚ in association with factory owners and Bengaluru 
Metropolitan Transport Corporation (BMTC), to provide free monthly 
bus passes to one lakh women labourers working in garment factories.”ಚ
“This scheme has been transferred from Transport Department. Scheme 
has been dropped.”ಚ 

 
ಶ್ರೇ ಎಂ.ಕೆ್.ಪ್ನರಣೆೇಶ ಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ 

ದಯಮನಡಿ ಸಂಪೂಣಾವನಗಿ ಕನನಡದಲ್ಲಿಯೆೇ ತಿಳಿಸಬೆೇಕತ. ಏಕ್ೆಂದರ ೆ ನಮಗೆ ಇಂಗಿಿೇಷಚ 
ಅಥಾವನಗತತಿುಲಿ.  ಮತಂದತವರದೆತ, ಅವರತ ಏನತ ಹೆೇಳುತಿುದನುರಯೆೇ, ಅದತ ಅವರಿಗೆ 
ಅಥಾವನಗತತಿುಲಿ.  ಅವರತ ಕನನಡ ಭನಷಯೆಲ್ಲಿ ಹೆೇಳಿದರ,ೆ ಅವರ ವಿಚನರಗಳು ನಮಗ ೆ
ಅಥಾವನಗತತ್ುವೆ ಎಂದತ ರ್ನನತ ಭನವಿಸತತ್ೆುೇರೆ್. 

 
ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಇದತ ಅವರ ಲ್ಲಬಟಿಾ ಆಗಿದ.ೆ   
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ಶ್ರೇ ಬ.ಕೆ್.ಹರಿಪರಸನದ್ ಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಕನನಡದಲ್ಲಿ ಹೆೇಳಿದರ ೆ ಅಥಾವನಗತತ್ುದ ೆ
ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದನುರ ೆ – ಇದತ ಸತ್ಯವನದತದತ. ಒಂದತ ವೆೇಳೆ ಸಂಸೃತ್ ಭನಷಯೆಲ್ಲಿ ಹೆೇಳಿದರೆ 
ಅಥಾವನಗತತ್ುದೆ ಎಂದತ ಆಡಳಿತ್ ಪಕ್ಷದ ಸದಸಯರತ ಹೇೆಳಿಲಿ.  ಇದೆೇ ನನಗೆ ಸಮನಧನನವನಗಿದ.ೆ   

 
ಶ್ರೇ ಎಂ.ಕ್.ೆಪ್ನರಣೆೇಶ ಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ನನಗೆ ಆ ಭನಷಯೊ ಸಹ 

ಅಥಾವನಗತತ್ುದೆ.  ಹಿೇಗನಗಿ ಅವರತ ಸಂಸೃತ್ದಲ್ಲಿಯೆೇ ಹೆೇಳಲ್ಲ. 
 
ಶ್ರೇ ಬ.ಕೆ್.ಹರಿಪರಸನದ್ ಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ಸದನದಲ್ಲಿ ಮನತ್ರ್ನಡತವನಗ 

ಕನನಡ, ಆಂಗಿ ಮತ್ತು ಹಿಂದ್ಧ ಯನವುದೆೇ ಭನಷಯೆಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಮನತ್ರ್ನಡಬಹತದತ.  ಇದಕ್ೆೆ 
ಅವಕ್ನಶವೂ ಸಹ ಇದ.ೆ ಹಿೇಗನಗಿ ನನಗ ೆ ಯನವ ಭನಷ ೆ ಬೆೇಕ್ೊೇ ಅದೆೇ ಭನಷಯೆಲ್ಲಿ 
ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ   

 
ಶ್ರೇ ಎಂ.ಕ್.ೆಪ್ನರಣೆೇಶ ಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಭನಷನಂತ್ರರ ಸೇೆವೆಗಳನತನ ಒದಗಿಸಿ. 
ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರೇೆ, ನೇವು ಕ್ೇೆವಲ ಕನನಡ ಮತ್ತು ಆಂಗಿ 

ಭನಷಗೆಳಲ್ಲಿ ಮನತ್ರವೆೇ ಮನತ್ರ್ನಡಿ.  ಹಿಂದ್ಧ ಭನಷಯೆಲ್ಲಿ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದತ ಬೆೇಡ. 
 
ಶ್ರೇ ಬ.ಕೆ್.ಹರಿಪರಸನದ್ ಚ:- ಆಗಲ್ಲ ಸಭನಪತಿಗಳೇೆ. Commerce and Industries 

Department ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್,ೆಚ “an industrial estate will be setup at 
Siddapur taluk of Uttara Kannada district.”ಚಈ ಯೇಜರೆ್ಯನತನ ಕ್ೆೈಬಟಿಟದನುರ.ೆಚಚ“It 
is proposed to establish a “Center for Smart Manufacturing”ಚinstitute in 
Bengaluru in association with industries to deliver smart manufacturing 
technology to the small and micro industries of the State.  A grant of 
Rs. Five crore will be earmarked for this purpose.”ಚ ಚ ಎಂದತ ಘೂೇಷ್ಟ್ಸಿದತು, 
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ಇದನೂನ ಸಹ ಸಕ್ನಾರವು ಕ್ೆೈಬಟಿಟದೆ.  ವಿದತಯಚೆಕಿು ಬಲಿನತನ ಪ್ನವತಿಸಲತ ಹನಗೂ ಅದನತನ 
ಮರತಪ್ನವತಿಸಲತ ಹೊಸ ಪ್ನಲ್ಲಸಿಯನತನ ಜನರಿಗೊಳಿಸತವುದನಗಿ ಸಕ್ನಾರವು ತಿಳಿಸಿತ್ತ.  ಆದರೆ 
ಅದನೂನ ಸಹ ಸಕ್ನಾರವು ಕ್ೆೈಬಟಿಟದೆ.  ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಆಂಗಿ ಭನಷಯೆಲ್ಲಿರತವುದನತನ 
ಕನನಡ ಭನಷಯೆಲ್ಲಿ ಹೆೇಳುವುದಕ್ೆೆ ರ್ನನತ ಪರಯತಿನಸತತಿುದೆುೇರ್ೆ.   

 
ಶ್ರೇ ಎನ್ಚ.ರವಿಕತಮನರ್ಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಕ್ೆೇವಲ ಕ್ೆೈಬಟಟ ಯೇಜರೆ್ಗಳನತನ 

ಮನತ್ರವೇೆ ಹೆೇಳದೆೇ, ಸೇೆರಿಸಿರತವ ಯೇಜರೆ್ಗಳ ಬಗೆೆ ಯೂ ಸಹ ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ 
ತಿಳಿಸಲ್ಲ. 

 
ಶ್ರೇ ಸಲ್ಲೇಂ ಅಹಮದ್ ಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಯನವುದೆೇ ಯೇಜರೆ್ಗಳನತನ 

ಕ್ೆೈಬಡತವ ಸಕ್ನಾರ ಇದನಗಿದೆ. 
 
ಶ್ರೇ ಬ.ಕೆ್.ಹರಿಪರಸನದ್ಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈ ಸಕ್ನಾರವು ಘೂೇಷಣೆ ಮನಡಿರತವ 

ಆಯವಯಯದ ಪರತಿಯತ ನನನ ಬಳಿ ಇದೆ.  ಅದನತನ ಆಡಳಿತ್ ಪಕ್ಷದ ಸದಸಯರತ ರೆ್ೂೇಡಬೆೇಕತ.  
ಅದರಲ್ಲಿ 430 ಅಂಶಗಳಿವೆ.  ಆದರೆ 420 ಅಂಶಗಳನತನ ಸಕ್ನಾರವು ಇಟತಟಕ್ೊಂಡಿದುರ,ೆ ಚೆರ್ನನಗಿ 
ಇರತತಿುತ್ತು.  430 ಅಂಶಗಳ ಪ್ೆೈಕಿ ಕ್ೆೇವಲ 200 ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ೆ ಮನತ್ರ ಅನತಷನಿನಕ್ೆೆ 
ತ್ರತತ್ೆುೇವೆ, ಪರಸನುವರೆ್ ಸಲ್ಲಿಸಲನಗಿದ,ೆ ಜನರಿಗೊಳಿಸಲನಗತವುದತ, ಯೇಚರೆ್ ಮನಡಿದೆುೇವೆ ಎಂದತ 
ತಿಳಿಸಲನಗಿದೆ.  ಇನತನ ಸವಲು ಹೊತಿುನಲ್ಲಿ ಅದರ ಬಗೆೆಯೂ ಸಹ ರ್ನನತ ಪರಸನುಪಿಸತತ್ೆುೇರ್ೆ.   

 
ಶ್ರೇ ಎನ್ಚ.ರವಿಕತಮನರ್ಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ ಈ 

ರಿೇತಿಯನಗಿ ವಯಂಗಯ ಮನಡತವುದತ ಸರಿಯಲಿ.  ಆಯವಯಯದಲ್ಲಿ 430 ಅಂಶಗಳ ಬದಲ್ಲಗೆ 420 
ಅಂಶಗಳನನಟತಟಕ್ೊಳಿಬೇೆಕ್ನಗಿತ್ತು ….. (ಗೊಂದಲ) ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರ ಬಗೆೆ ಬಹಳ 
ಗೌರವವಿದ ೆ… ಅವರತ ಒಂದತ ನಮಷ ಯಿೇಲ್ೆಚ ಆಗಬೆೇಕತ. 
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ಶ್ರೇ ಬ.ಕ್.ೆಹರಿಪರಸನದ್ ಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಭನರತಿೇಯ ಜನತ್ನ ಪಕ್ಷದ ಅಧಯಕ್ಷರತ 

ಸಭ ೆ ಮನಡಿ, ನನಗ ೆ ಸದನದಲ್ಲಿ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕ್ೆೆ ಬಡಬನರದತ ಎಂಬತದನಗಿ ತಿಳಿಸಿದನುರ.ೆ  ಆ 
ರಿೇತಿಯ ಅಜೆಂಡನ ಅವರದನುಗಿದುರ,ೆ ಅದನತನ ರ್ನವು ರೆ್ೂೇಡಿಕ್ೂೆಳುಿತ್ೆುೇವೆ. 

(ಗೊಂದಲ) 
 
ಶ್ರೇ ಎನ್ಚ.ರವಿಕತಮನರ್ಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಶ್ರೇ ಬ.ಕ್ೆ.ಹರಿಪರಸನದ್ಚರವರ ಎತ್ುರಕ್ೆೆ 

“420ಚಇರಬೇೆಕ್ನಗಿತ್ತು, ೪೩೦ ಇದೆ”ಚಎಂದತ ಹೆೇಳಿದರ,ೆ ಅದರ ಅಥಾ ಏನತ? 
(ಗೊಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಎಂ.ಕ್.ೆಪ್ನರಣೆೇಶ ಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ… 
(ಗೊಂದಲ) 

 
       (ಮತಂದತ) 

(೨೦೨)/೯-೩-೨೦೨೨/೧-೪೦/ಎಲ್ಚಎಂ/ಕ್ೆಎಸಚ 

                              (ಗೊಂದಲ) 

    ಶ್ರೇ ಎನ್.ರವಿಕತಮನರ್:-ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಗಳ,ೆ ೪೩0 ಇರತವುದನತನ ೪೨೦ ಇರಬೇೆಕ್ನಗಿತ್ತು 
ಎಂದತ ಹೆೇಳುವುದತ ಎಷತಟ ಸರಿ. ಇದರ ಅಥಾವೇೆನತ? ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ ತ್ಮಮ  ಸನಾನಕ್ೆೆ 
ತ್ಕೆಹನಗೆ ಮನತ್ರ್ನಡಬೆೇಕತ. ಅವರ ಬಗೆೆ ನನಗ ೆಗೌರವವಿದ.ೆ 

                                  (ಗೊಂದಲ) 

    ಶ್ರೇ ಬ.ಕ್.ೆಹರಿಪರಸನದ್:-ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಗಳೆ, ಬಜೆಪಿ ಯವರತ ತ್ಮಮ ಶನಸಕ್ನಂಗ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ 
ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ ಮನತ್ರ್ನಡತವನಗ ಅವರಿಗ ೆಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಅವಕ್ನಶವನತನ ಕ್ೊಡಬೇೆಡಿ 
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ಗೊಂದಲವುಂಟತ ಮನಡಿ ಎಂದತ ತ್ಮಮ ಶನಸಕರಿಗ ೆ ಹೆೇಳಿ ಕಳಿಸಿರಬೇೆಕತ. ಅದಕ್ೆೆ ಶನಸಕರತ 
ಗೊಂದಲವುಂಟತ ಮನಡತತಿುದನುರ.ೆ  

                           (ಗೊಂದಲ) 

    ಶ್ರೇ ಸಲ್ಲೇಂ ಅಹಮದ್:- ಬಜೆಪಿ ಯವರ ಹಿಡನ್ಚ ಅಜೆಂಡನ ಅದೆೇ ಆಗಿರತತ್ುದೆ. 

                       (ಗೊಂದಲ)  

    ಶ್ರೇ ಎಂ.ಕ್.ೆಪ್ನರಣೆೇಶ:- ರ್ನವೇೆನತ ಹಿಂದ್ಧನ ಬನಗಿಲ್ಲನಂದ ಬಂದವರಲಿ, ರ್ನವೇೆಕ್ೆ ಅವರ 
ಮನತ್ನತನ ತ್ಡಯೆಬೆೇಕತ?   

                             (ಗೊಂದಲ) 

    ಶ್ರೇ ಬ.ಕೆ್.ಹರಿಪರಸನದ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೆೇ, ರ್ನರೆ್ೇನತ ಪಂಚನಯಿತಿಯ 
ಚತರ್ನವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸುಧೆಾ ಮನಡದ ೆ ಮತಖಯಮಂತಿರಯನದವಲಿ, ರ್ನನತ ಚತರ್ನವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸುಧೆಾ 
ಮನಡತತಿುದೆುೇರ್,ೆ ಸೂೆೇಲತತಿುದೆುೇರ್ೆ. ಅದಕ್ೆೆ ರ್ನನತ ಎಲ್ಲಿಯತ ಬೆನತನ ತ್ೊೇರಿಸತವುದ್ಧಲಿ ಎಂದತ 
ಹೆೇಳುತಿುರತವುದತ. ಚತರ್ನವಣೆ ಸುಧೆಾ ಮನಡದೆ ಮತಖಯಮಂತಿರ, ಪರಧನನ ಮಂತಿರಯನದವಲಿ ರ್ನನತ. 
ಸುಧೆಾ ಮನಡತವ ಹನಗೆ ಇದುರ ೆ ಜನತಿ, ಹಣ ಬಟತಟ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬಂದತ ಸುಧೆಾ ಮನಡಿ. ರ್ನನತ 
ಸುಧೆಾ ಮನಡತವ ಸಾಳದಲ್ಲಿ ನನನ ಜನತಿಯವರತ ೧೦೦ ಜನರತ ಇಲಿ. ಆದರೂ ರ್ನನತ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ೆಲಸ 
ಮನಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ ನಮಮ ಹನಗೆ ಜನತಿ, ಹಣ ಇಟತಟಕ್ೊಂಡತ ಸುಧೆಾಸತವ ಕಿರಮನಲ್ಚ ರ್ನನಲಿ.  

    ಶ್ರೇ ಎಂ.ಕೆ್.ಪ್ನರಣೆೇಶ:- ಜನತಿ, ಹಣ ಇರತವಲ್ಲಿಯೆೇ ನೇವು ಸುಧೆಾ ಮನಡತವುದತ, ರ್ನವು ಎಲನಿ 
ಕಡಗೆಳಲ್ಲಿಯತ ಸುಧಾೆ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆ.  

   ಶ್ರೇ ಎನ್.ರವಿಕತಮನರ್:- ಕಿರಮನಲ್ಚ ಯನರತ ಎನತನವುದತ ಗೂೆತ್ನುಗತತ್ುದೆ.  

   ಶ್ರೇ ಬ.ಕ್.ೆಹರಿಪರಸನದ್(ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಗಳೆ, ರನಷ್ಟ್ರೇಯ ಸತಳುಿ 
ಸಂಸೆಾಗಳ ಸಂಘಟರ್ ೆ ಇದೆ. Rs. Five Crore will be provided for the welfare of 
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journalists through Journalists’ಚ Welfare Fund, ಎಂಬತದನತನ ಕೂಡನ ಡನರಫಚ 
ಮನಡಿದನುರ.ೆ ಏಕ್ೆಂದರ ೆ ದೇೆಶದ ತ್ತಂಬನ ಅವರ ಪರವನಗಿಯೆೇ ಹೆೇಳುತ್ನುರೆ. ಅದಕ್ೆೆ ರ್ನನತ ಬೆನತನ 
ತ್ೊೇರಿಸತತ್ನುರೆ ಎಂದತ ಹೇೆಳಿದತು.ಚ ‘To enable selected beneficiaries in the State 
who have crossed 60 years and are below the poverty line…’ಚ ,ಚ ಅಂದರೆ 
೬೦ ವಷಾವನದವರಿಗೆ ಅನತಕೂಲವನಗಲ್ಲ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿ, ಬಡತ್ನದ್ಧಂದ ಕ್ೆಳಗಿನ 
ರೇೆಖೆಯಲ್ಲಿರತವವರಿಗೆ ೨೦ ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪ್ನಯಿಗಳನತನ  ‘Jeevana Chaitra Yatre’ಚ ಎನತನವ 
ಯೇಜರೆ್ಯಲ್ಲಿ ಹಣ ಇಟಿಟದುರತ. ಅದನತನ ಡನರಪಚ ಮನಡಿದನುರ.ೆ A Digital Media 
Advertisement Policy will be formulated to reach Government 
programmes to the public effectively through new media, ಎಂದತ ಮನಡಿ,  
ಅದನತನ ಸಹ ಡನರಪಚ ಮನಡಿದನುರ.ೆ ಅವರಿಗೆ ಬೆೇಕ್ನಗಿರತವುದರೆ್ನೇ ಬಟಿಟರತವವರತ ಯನವ ರಿೇತಿ ಬಜೆಟಚ 
ಮನಡಿದನುರ ೆಎನತನವುದನತ ಈಗ ತಿಳಿಸತತ್ೆುೇರ್.ೆ ಕ್ೆಲವು Centrally Sponsored Schemes ಇವ,ೆ 
ಇದತ ಡಬಲ್ಚ ಇಂಜಿನ್ಚ ಸಕ್ನಾರ. ಅದತ ಡಿಸೆಲ್ಚ ಅಥವನ electric power ನಂದ 
ನಡಯೆತತ್ುದೆಯೆೇ ಎನತನವುದತ ಗೊತಿುಲಿ ಆದರೆ ಇಂಜಿನ್ಚ ಮನತ್ರ ಇದೆ.  

      ಉನನತ್ ಶ್ಕ್ಷಣಕ್ೆೆ ೨೦೧೮-೧೯ರಲ್ಲಿ ೪೨೬೩ ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪ್ನಯಿಗಳು, ೨೦೧೯-೨೦ರ budget 
estimate ನಲ್ಲಿ ೫,೬೦೦ ಕ್ೊೇಟಿ, ಆದರೆ ೨೦೧೯-೨೦ರ revised estimate ನಲ್ಲಿ ೫,೫೭೫ 
ಕ್ೊೇಟಿ ಕ್ೊಟತಟ ೨೫ ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪ್ನಯಿಗಳನತನ ಕಡಿಮ ಮನಡಿದನುರ.ೆ ಈ ವಷಾದ ಅಂದರೆ ೨೦೨೧-
೨೨ರ್ೆೇ ಬಜೆಟಚನಲ್ಲಿ ೫,೦೪೯ ಕ್ೂೆೇಟಿ ಕ್ೊಟಿಟದನುರೆ. ಹೊೇದ ವಷಾಕಿೆಂತ್ ೫೦೦ ಕ್ೊೇಟಿ 
ರೂಪ್ನಯಿಗಳು ಕಡಿಮಯನಗಿದೆ.  Arivu Educational Loan Scheme ಎನತನವುದರ ಬಗೆೆ 
ನರ್ನೆ ಇಲ್ಲಿ ಚಚಾೆಯನಯಿತ್ತ. ತ್ನಂತಿರಕ ದೂೆೇಷದ್ಧಂದ ಅದತ ಆಗತತಿುಲಿ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದರತ. ಬಡ, 
ದತಬಾಲ ವಗಾದವರಿಗೆ ಸನಲ ಕ್ೊಡತವುದನತನ ನಲ್ಲಿಸಿದನುರ.ೆ ಅದತ ನಲ್ಲಿಸಿದನುರನ ಅಥವನ 
discontinue ಮನಡಿದನುರನ, ಅದತ ಸಹ ನನಗ ೆಗೊತಿುಲಿ.  
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     ಪರಿಶ್ಷಟ ಜನತಿ, ಪರಿಶ್ಷಟ ಪಂಗಡದವರಿಗ ೆ೨೦೧೮-೧೯ರಲ್ಲಿ 5,೨68 ಕ್ೂೆೇಟಿ ರೂಪ್ನಯಿಗಳನತನ, 
೨೦೧೯-೨೦ರೆ್ೇ ಸನಲ್ಲನಲ್ಲಿ budget estimate ನಲ್ಲಿ ೪೭೩೦ ಕ್ೊ ೇಟಿ ರೂಪ್ನಯಿಗಳ 
ಮನಡಲನಗಿತ್ತು. ೨೦೨೦-೨೧ರಲ್ಲಿ ೪,೨೫೮ ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪ್ನಯಿಗಳು, ಇಲ್ಲಿ ೫೦೦ ಕ್ೊೇಟಿ 
ರೂಪ್ನಯಿಗಳು ಕಡಿಮಯನಯಿತ್ತ. ದತಬಾಲ ವಗಾದವರಿಗೆ ಬಹಳ ಅನತಕೂಲ ಮನಡಿಕ್ೂೆಡತತ್ೆುೇವ ೆ
ಎಂದತ ಹೆೇಳಿ ಈ ರಿೇತಿ ಕಟಚ ಮನಡಿಕ್ೂೆಂಡತ ಹೂೆೇಗತವುದತ ಇವರ ಯೇಜರೆ್ಗಳು. ೨೦೨೦-೨೧ರ 
budget estimate ನಲ್ಲಿ ೩,೯೮೮ ಕ್ೂೆೇಟಿ ರೂಪ್ನಯಿಗಳು. ಹೂೆೇದ ವಷಾಕಿೆಂತ್ ೧೦೦೦ ಕ್ೊೇಟಿ 
ರೂಪ್ನಯಿಗಳ ಕಡಿಮ. ಯನರ ಕಣಿಣಗೆ ಇವರತ ಮಣತಣ ಎರಚತತಿುದನುರ.ೆ  

    ಮನನಯ ಸಿದುರನಮಯಯನವರತ ಮತಖಯಮಂತಿರಗಳನಗಿದನುಗ, ದಲ್ಲತ್ರತ ಯನವುದನದರೂ ಸಕ್ನಾರಿ 
ಕ್ೆಲಸಕ್ೆೆ ಗತತಿುಗೆಯನತನ  ಪಡದೆನಗ ೫೦ ಲಕ್ಷ ರೂಪ್ನಯಿಗಳವರೆಗೆ – ಕ್ೊಡಬೇೆಕತ ಎಂದತ 
ಹೆೇಳಿದರತ. ಅದನತನ ೧ ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪ್ನಯಿಗಳನಗಿ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದುರತ. ಆದರೆ ಅದನತನ 
ಪೂಣಾ ಮನಡಲತ ಇವರಿಂದ ಆಗಿರತವುದ್ಧಲಿ.  

      For the welfare of Scheduled Tribes (STs), ೨೦೧೮-೧೯ರ್ೆೇ ಸನಲ್ಲನಲ್ಲಿ ೧,೬೬೦ 
ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪ್ನಯಿಗಳನತನ, ೨೦೧೯-೨೦ರಲ್ಲಿ ೧,೪೭೬ ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪ್ನಯಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ೨೦೦ ಕ್ೊೇಟಿ 
ರೂಪ್ನಯಿಗಳಷತಟ ಕಡಿಮಯನಯಿತ್ತ. ೨೦೧೯-೨೦ರಲ್ಲಿ ೧,2೯2 ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪ್ನಯಿಗಳು, in 
revised estimate it is down by Rs. 300 crores. ಈ ಬನರಿ ಬಜೆಟಚನಲ್ಲಿ ೧,೪೯೦ 
ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪ್ನಯಿಗಳನತನ ಕ್ೊಡಲನಗಿದ.ೆ  

     ಇನತನ welfare of OBCs ಯವರ ಬಗೆೆ ಹೆೇಳಬೆೇಕ್ೆಂದರೆ, ಅವರತ ತಿರೇಶಂಕತ ಸಿಾತಿಯಲ್ಲಿ 
ಸಿಕಿೆಕ್ೊಂಡಿದನುರೆ. ಸಂವಿಧನನಕವನಗಿಯತ ಅವರಿಗೆ ರಕ್ಷಣ ೆಇಲಿ. ಆರಿಸಿ ಬಂದ್ಧರತವ ಸಕ್ನಾರದ್ಧಂದಲೂ 
ಅವರಿಗೆ ರಕ್ಷಣ ೆಇಲಿ. ಬರತವಂತ್ಹ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನತನ ಕಿತ್ತುಕ್ೂೆಂಡತ, ಇವರತ ಮೇಸಲನತಿಯನೂನ ಸಹ 
ಕಿತ್ತುಕ್ೂೆಂಡಿದನುರೆ. ಇವತ್ತು ಅವರ ಪರಿಸಿಾತಿ ತಿರೇಶಂಕತ ಸಿಾತಿಯನಗಿದೆ. ೨೦೧೮-೧೯ರ್ೆೇ ಸನಲ್ಲನಲ್ಲಿ  
2,೧೪೬ ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪ್ನಯಿಗಳನತನ ಕ್ೊಡಲನಗಿತ್ತು, ೨೦೧೯-೨೦ರೆ್ೇ ಸನಲ್ಲನ budget estimate 
ನಲ್ಲಿ 2,100 ಕ್ೂೆೇಟಿ ರೂಪ್ನಯಿಗಳು,  ಅದೆೇ 2019-20ರ revised estimate ನಲ್ಲಿ 1,738 
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ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪ್ನಯಿಗಳು, ಅದರಲ್ಲಿ ೪೦೦ ಕ್ೂೆೇಟಿ ರೂಪ್ನಯಿಗಳಷತಟ ಕಡಿಮಯನಗಿದೆ.  ೨೦೨೦ರಲ್ಲಿ 
ಕ್ೊಟಿಟರತವುದತ ೧,೨೭೬ ಕ್ೂೆೇಟಿ ರೂಪ್ನಯಿಗಳು, ಅಂದರೆ ಸನವಿರ ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪ್ನಯಿಗಳಗಷತಟ 
ಕಡಿಮಯನಗಿದ.ೆ  

     ನರ್ನೆ ಅಂತ್ಾರನಷ್ಟ್ರೇಯ ಮಹಿಳನ ದ್ಧರ್ನಚರಣೆಯನತನ ಆಚರಿಸಲನಯಿತ್ತ. ಈ ಬನರಿ ವಿಶವ 
ಮಹಿಳನ ಅಂತ್ಾರನಷ್ಟ್ರೇಯ ದ್ಧರ್ನಚರಣೆಗೆ ಎಂದತ ಮಹಿಳನ ಮತ್ತು ಮಕೆಳ ಕಲನಯಣ ಇಲನಖಗೆೆ, 
೨೦೧೮-೧೯ರಲ್ಲಿ 4,006 ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪ್ನಯಿಗಳನತನ, ೨೦೧೯-೨೦ರ budget estimate ನಲ್ಲಿ 
5,251 ಕ್ೂೆೇಟಿ ರೂಪ್ನಯಿಗಳು, ಇಲ್ಲಿ ಜನಸಿು ಕ್ೊಟಿಟದನುರ.ೆ ೨೦೧೯-೨೦ರ revised budget ನಲ್ಲಿ 
೫,೨೩೪ ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪ್ನಯಿಗಳು. ೨೦೨೦-೨೧ರ budget estimate ನಲ್ಲಿ 4,೬೫೦ ಕ್ೊೇಟಿ 
ರೂಪ್ನಯಿಗಳು. ಇದರಲ್ಲಿ ೫೦೦ಕ್ೂೆೇಟಿ ರೂಪ್ನಯಿಗಳಷತಟ ಕಡಿಮಯನಗಿದೆ.  

         ವಸತಿ ಖನತೆ್ಯಲ್ಲಿ ೨೦೧೮-೧೯ರಲ್ಲಿ ೪,೨೮೭ ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪ್ನಯಿಗಳನತನ ಕ್ೊಡಲನಗಿದೆ. 
೨೦೧೯-೨೦ರಲ್ಲಿ ೨,೬೩೯ ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪ್ನಯಿಗಳು, ಅಂದರೆ ೫೦% ಕಡಿಮ ಮನಡಿದನುರ.ೆ ಈಗ 
೨೦೨೧-೨೨ರಲ್ಲಿ ೨,೯೭೧ ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪ್ನಯಿಗಳನತನ ಕ್ೊಟಿಟದನುರೆ.  

   ಅಲು ಸಂಖನಯತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗ,ೆಚ“ಸಬಚ ಕ್ನ ಸನತ್ಚ, ಸಬಚ ಕ್ನ ವಿಕ್ನಸ”ಚಈಗ ಸಬಚ ಕ್ನ ಪರಯನಸ 
ಈಗ ಸೇೆರಿಸಿಕ್ೊಂಡಿದನುರೆ. ಅದರ ಬಗೆೆ ಭನಷಣ ಮನಡತತಿುರತತ್ನುರ.ೆ ೨೦೧೮-೧೯ರಲ್ಲಿ ೨,೧೪೬ ಕ್ೊೇಟಿ 
ರೂಪ್ನಯಿಗನತನ ಕ್ೊಟಿಟದನುರ.ೆ ೨೦೧೯-೨೦ರ budget estimate ನಲ್ಲಿ ೨,೧೦೦ ಕ್ೊೇಟಿ 
ರೂಪ್ನಯಿಗಳು. ೨೦೧೦ರಲ್ಲಿ ೧,೭೩೮ ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪ್ನಯಿಗಳು. ೪೦೦ ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪ್ನಯಿಗಳು 
ಕಡಿಮಯನಯಿತ್ತ. ೨೦೨೦-೨೧ರಲ್ಲಿ ೧,೨೭೬ ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪ್ನಯಿಗಳು. ಸನವಿರ ಕ್ೊೇಟಿ 
ರೂಪ್ನಯಿಗಳನತನ ಕಡಿಮ ಮನಡಿದನುರೆ. ಇದನತನ ರೆ್ೂೇಡಿದರ,ೆ ದತಬಾಲ ವಗಾದವರನತನ 
ಸಂಪೂಣಾವನಗಿ ನಲಾಕ್ಷಯ ಮನಡಿದನುರ ೆಎಂದತ ಹೆೇಳಿದರ ೆತ್ಪ್ನುಗತವುದ್ಧಲಿ. ಭನಷಣದಲ್ಲಿ ಹೆೇಳುವುದತ 
ಬೆೇರ.ೆ ಅನತಷನಿನಕ್ೆೆ ತ್ರತವ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ ಏರ್ನಗತತ್ುದೆ ಎನತನವುದನತನ ತ್ಮಮ  ಗಮನಕ್ೆೆ 
ತ್ರತತಿುದುೆೇರೆ್.  Centrally Sponsored Schemes ನತನ ರೆ್ೂೇಡಿದರೆ, ಕರ್ನಾಟಕಕ್ೆೆ ಯನವ 
ಪರಿಸಿಾತಿ ಬಂದ್ಧದ ೆಎನತನವುದನತನ ಎಲಿರೂ ಗಮನದಲ್ಲಿಟತಟಕ್ೂೆಳಿಬೆೇಕ್ನಗತತ್ುದೆ. 
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(203)09-03-2022(01-50)bsd-ks 

ಶ್ರೇ ಬ.ಕೆ್. ಹರಿಪರಸನದ್ ಚ (ಮತಂದತ) 

SCSA (Scheduled Caste Sub-allocation)/TSA (Tribal Sub-allocation) 
budget after the Act ಬೆೇರ ೆಇದೆ. ೨೦೧೪-೧೫ ರ ಬಜೆಟಚನಲ್ಲಿ ರೂ.೧೧,5೧೯ ಕ್ೊೇಟಿ….. ೨೦೧೭ 
ರಿಂದ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಂಡನಗ ರೂ.೧೯,೭11.51 ಕ್ೊೇಟಿ, ೨೦೧೮-೧೯ ರಲ್ಲಿ ರೂ.೨೦,೯೫೭.15 ಕ್ೊೇಟಿ, 
೨೦೧೯-೨೦ ರ ಬಜೆಟಚನಲ್ಲಿ ರೂ.೨೧,೬೦೨.61 ಕ್ೂೆೇಟಿ ಆಗಿದತು, out which they have spent 
Rs.9998.66 crores.  Similarly, in 2019-20 with respect TSA, out of 
Rs.8,842.38 crores of allocated budget, ರೂ.೩,೬೩೨ ಕ್ೂೆೇಟಿ  ಖಚನಾಗಿದೆ. 
ಬಜೆಟಚನಲ್ಲಿ ರೂ.೩೦,೪೪೪.99.37 ಕ್ೊೇಟಿಗೆ ರೂ.೧೩,೬೩೧ ಕ್ೂೆೇಟಿ ಖಚನಾಗಿದ.ೆ ಇದರಲ್ಲಿಯೂ 
ತ್ನರತ್ಮಯ ಇದ.ೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಹಣ ಕಟಚ ಆಗಿದ.ೆ ೨೦೨೦-೨೧ರಲ್ಲಿ Welfare of SC, ST, OBC 
and Minorities Sector ರವರಿಗ ೆ budget estimate ನಲ್ಲಿ ರೂ.೯,೪೦೨ ಕ್ೊೇಟಿಗಳಿಗೆ 
ರೂ.೭,೪೫೭ ಕ್ೊೇಟಿಗಳನತನ ಖಚತಾ ಮನಡಿ, -21% ಕಡಿಮಯನಗಿದೆ.  Education, Sports, 
Arts and Culture sector ಗೆ budget estimate ನಲ್ಲಿ ರೂ.೨8,೯೬೭ ಕ್ೊೇಟಿಗಳಲ್ಲಿ 
ರೂ.೨೫,೪೮೩ ಕ್ೂೆೇಟಿ ಖಚನಾಗಿದತು, -12% ಕಡಿಮಯನಗಿದೆ. ಪ್ೊಲ್ಲೇಸಚ ಇಲನಖಗೆ ೆbudget ನಲ್ಲಿ 
ರೂ.೭,೦೩೫ ಕ್ೊೇಟಿಗಳಿಗ ೆactuals ನಲ್ಲಿ ರೂ.೬,೩೦೬ ಕ್ೊೇಟಿಗಳನಗಿದತು, -10% ಕಡಿಮಯನಗಿದೆ. 
Rural Development Sector ಗೆ ರೂ.೯,೭೬೯ ಕ್ೊೇಟಿಗಳಲ್ಲಿ ರೂ.೯,೨೩೧ ಕ್ೊೇಟಿಗಳನಗಿದತು, -
6% ಕಡಿಮಯನಗಿದ.ೆ ಸವಚೆ ಭನರತ್ಚ ಎಂದತ ಹೆೇಳುವವರತ, water supply and sanitation 
sector ಗೆ budget estimate ನಲ್ಲಿ ರೂ.೪,೯೪೪ ಕ್ೊೇಟಿಗಳು ಆಗಿದತು, ಇದರಲ್ಲಿ ರೂ. ೪,೭೦೭ 
ಕ್ೊೇಟಿ ಖಚನಾಗಿದತು, -5% ಕಡಿಮಯನಗಿದ.ೆ Urban Development ಗೆ budget estimate 
ನಲ್ಲಿ ರೂ.೫,೭೮೦ ಕ್ೂೆೇಟಿಗಳನತನ  ಇಟಿಟದತು, ಇದರಲ್ಲಿ ರೂ.೫,೫೪೭ ಕ್ೂೆೇಟಿ ಖಚನಾಗಿದತು, -4% 
ಕಡಿಮಯನಗಿದ.ೆ ಅಂದರೆ ಹಣ ಕ್ೊಟತಟ ಖಚನಾಗದೆೇ ಬೆೇರ ೆ ಕಡ ೆ ಯನವರಿೇತಿ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಂಡತ 
ಹೊೇಗಿದನುರೆ ಎಂಬತದನತನ ರೆ್ೂೇಡಬಹತದತ. ಕ್ೆೇಂದರ ಸಕ್ನಾರದ್ಧಂದ ಜಿಎಸಚಟಿ ಪದಿತಿ ಬಂದಮೇಲ ೆ
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ನಮಮಲ್ಲಿ ಅಷನಟಗಿ tax ಹಚೆತಚ ಮನಡಲತ ಅವಕ್ನಶಗಳಿಲಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅಬಕ್ನರಿ, Stamp duty and 
Registration fees ಗಳ ತೆ್ರಿಗೆ ಬಟಟರೆ ಬೆೇರ ೆ ಯನವುದೂ ತೆ್ರಿಗೆ ರೆ್ೇರವನಗಿ ರನಜಯಕ್ೆೆ 
ಬರತವುದ್ಧಲಿ. ಇಲಿದೆೇ ಕ್ೇೆಂದರ ಸಕ್ನಾರದ್ಧಂದಲೇೆ ಕ್ನಯಬೆೇಕತ. ಕ್ೆೇಂದರ ಸಕ್ನಾರದವರತ ಕ್ೂೆೇವಿರ್ಚ-
೧೯ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ ಜಿಎಸಚಟಿ ಕ್ೊಡದೇೆ ರೂ.೧೮ ಸನವಿರ ಕ್ೊೇಟಿ ಸನಲ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಳಿಬಹತದತ ಎಂದತ 
ಹೆೇಳಿದನುರೆ. ಸನಲ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಳಿಲತ ಆಸುದಗಳಿಲಿ. Centrally Sponsored Schemes ನ 
matching grants ಗಳನತನ ಕ್ೊಡತತ್ನುರೆ. ರನಜಿೇವಚಗನಂಧಿೇ ಪಂಚನಯತ್ಚ ಸಶಸಿಾೇಕರಣ 
ಯೇಜರೆ್ಯಲ್ಲಿ ಕಳದೆ ಬನರಿ ಹಣ ಇಲಿ ಮತ್ತು ಈ ಬನರಿಯೂ ಇಲಿ. ನಂತ್ರ National 
Mission on Food Process Scheme ಗೆ ೨೦೧೮-೧೯ ರಲ್ಲಿ ಕ್ೆೇಂದರದ್ಧಂದ ಹಣ ಬಂದ್ಧಲಿ 
ಮತ್ತು ೨೦೧೯-೨೦ ರಲ್ಲಿಯೂ ಹಣ ಬಂದ್ಧಲಿ, Pre-matric Scholarship for SC students 
Scheme ಗೆ ೨೦೧೭-೧೮ ರಲ್ಲಿ ಹಣ ಬಂದ್ಧಲಿ, ೨ ೦೧೮-೧೯ ರಲ್ಲಿಯೂ ಬಂದ್ಧಲಿ, ೨೦೧೯-೨೦ ರಲ್ಲಿ 
ರೂ.೧,೧೧೫ ಕ್ೊೇಟಿಗಳನತನ ಇಟಿಟದನುರ.ೆ Pradhana Mantri Krishi Sinchayi Yojana 
(PMKSY) scheme ಗೆ ೨೦೧೮-೧೯ ರಲ್ಲಿ ಹಣ ಇಲಿ, ೨೦೧೯-೨೦ ರಲ್ಲಿಯೂ ಹಣ ಕ್ೊಟಿಟಲಿ. ಕ್ೇೆಂದರ 
ಸಕ್ನಾರದ್ಧಂದ ಹಣ ಬಂದ್ಧಲಿ ಎಂದತ ಹೆೇಳುತಿುದೆುೇರೆ್.  

 ಶ್ರೇ ಎನ್ಚ. ರವಿಕತಮನರ್ಚ;- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ೨೦೧೮-೧೯ ರಲ್ಲಿ ಯನವ ಸಕ್ನಾರ 
ಇತ್ತು? ಮನನಯ ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ ಕ್ೊಡದೇೆ ಇರತವುದನತನ ಹೆೇಳುತಿುದತು, ಕ್ೊಟತಟ ಕ್ೆೈ 
ಹಿಡಿದ್ಧರತವುದನತನ ಕೂಡ ಹೇೆಳಬೆೇಕಲಿವೆೇ? 

 ಶ್ರೇ ಬ.ಕ್.ೆ ಹರಿಪರಸನದ್ ಚ:- ಕ್ೆೇಂದರ ಸಕ್ನಾರ ಕ್ೊಟಿಟಲಿ ಎಂದತ ಹೆೇಳುತಿುದೆುೇರ್,ೆ ಆಗ ರ್ನವೇೆ 
ಇದೆುವು. ಅವರತ ಸವಲು ಕ್ೇೆಳಲ್ಲ, ಕ್ೆೈ ಹಿಡಿದ್ಧರತವುದನತನ ಹೆೇಳಲತ ರ್ನನತ ಹೊಗಳು ಭ್ಟಟರ್ೆೇ?  

ಶ್ರೇ ಎನ್ಚ. ರವಿಕತಮನರ್ಚ;- ಹಿಂದ್ಧನಂದಲೂ ಡನರಪಚ-ಡನರಪಚ ಎಂದತ ಹೇೆಳುತಿುದನುರ.ೆ  

ಶ್ರೇ ಬ.ಕ್.ೆ ಹರಿಪರಸನದ್ ಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ಹೊಗಳು ಭ್ಟಟನಲಿ!, ರ್ನನತ 
ಹೊಗಳುವುದಕ್ೆೆ ಬಂದವನಲಿ, ಕ್ೆೈ ಬಟಿಟರತವುದನತನ ಹೆೇಳುತಿುರತವುದಕ್ೆೆ ಅವರಿಗೆ ಸವಲು…… 
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ಶ್ರೇ ಯತ.ಬ. ವೆಂಕಟೆೇಶ ಚ:- ಮನತ್ರ್ನಡತವನಗ ಅಡೆ ಬರತವುದತ ಬೆೇಡ, ನಂತ್ರ ಅವರತ 
ಮನತ್ರ್ನಡಲ್ಲ. ರ್ನವು ಇದರೆ್ನೇ ಮನತ್ರ್ನಡಬೆೇಕ್ನಗತತ್ುದೆ. 

ಶ್ರೇ ಬ.ಕೆ್. ಹರಿಪರಸನದ್ ಚ:- ಅವರತ ಸವಲು ಸಂಯಮದ್ಧಂದ ಕ್ೆೇಳಲ್ಲ.  

ಶ್ರೇ ಯತ.ಬ. ವೆಂಕಟೆೇಶ ಚ:- ಅವರತ ಕ್ೊಟಿಟರತವುದರೆ್ನಲಿ ಕ್ೂೆಟಿಟದನುರೆ ಎಂದತ ಹೆೇಳಲ್ಲ, ಉತ್ುರ 
ಕ್ೊಡತವನಗ ಎಲಿವನೂನ ಹೆೇಳಲ್ಲ, ಯನರೂ ಬೇೆಡ ಎನತನತ್ನುರ.ೆ 

(ಗೊಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಬ.ಕೆ್. ಹರಿಪರಸನದ್ ಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, National Nutrition Mission 
Scheme ಗೆ ೨೦೧೯-೨೦ ರಲ್ಲಿ ಕ್ೆೇಂದರದ್ಧಂದ ಯನವುದೆೇ ಹಣ ಬಂದ್ಧಲಿ. ಪರಧನನಮಂತಿರ 
ಮನತ್ೃವಂದರ್ನ ಯೇಜರೆ್ಯಲ್ಲಿಯೂ ೨೦೧೯-೨೦ ರಲ್ಲಿ ಕ್ೇೆಂದರದ್ಧಂದ ಯನವುದೆೇ ಹಣ ಬಂದ್ಧಲಿ. 
ಆದರೆ ನನನ ರನಜಯದ್ಧಂದ ೨೫ ಜನ ಎಂ.ಪಿ ಗಳನತನ ಬಜೆಪಿ ಯಿಂದ ಗೆಲ್ಲಿಸಿ ಕಳುಹಿಸಲನಗಿದೆ. 
ಸನಕ್ಷರತ್ ಭನರತ್ಚನಲ್ಲಿ ೨೦೧೯-೨೦ ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಈ ಬನರಿ ಹಣ ಕ್ೊಟಿಟಲಿ. ಕ್ೆೇಂದರ ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ 
matching grants ಕ್ೂೆಡತವುದತ ಬೇೆರ ೆ ಪರಶೆನ. ಇದಲಿದೆೇ, National Health Protection 
Scheme ಗೆ ೨೦೧೭-೧೮ ರಲ್ಲಿ ಹಣ ಕ್ೊಟಿಟಲಿ, ೨೦೧೮-೧೯ ರಲ್ಲಿ, ೨೦೧೯-೨೦ ಮತ್ತು ಈ ಬನರಿಯೂ 
ಯನವುದೆೇ ಹಣವನತನ ಕ್ೂೆಟಿಟಲಿ. ಕ್ೆೇಂದರ ಸಕ್ನಾರದವರತ,ಚ ‘Double Engine Government’ಚ
ಎನತನತ್ನುರಲಿ! ಯನವ double engine ಸಕ್ನಾರ ಸನವಮ!. ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇದತ 
bullet train ಇದು ಹನಗ ೆಇದೆ. Rajiv Gandhi National Scheme for the children 
of working mothers’ಚ scheme ಗೆ ೨೦೧೮-೧೯ ರಲ್ಲಿ ಹಣ ಕ್ೊಟಿಟಲಿ, ೨೦೧೯-೨೦ ರಲ್ಲಿಯೂ 
ಹಣ ಕ್ೊಟಿಟಲಿ, ಈಗ ರೂ.೨೦೦ ಕ್ೂೆೇಟಿಗಳನತನ ಕ್ೊಟಿಟದನುರೆ. ಕ್ೆೇಂದರ ಸಕ್ನಾರದವರತ double 
engine government ವನಗಿ ಒಟಿಟಗೆ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆ ಎಂದತ ಹೇೆಳುವವರತ ಯನವ ಸಿಾತಿಗ ೆ
ತ್ಂದ್ಧಟಿಟದನುರೆ ಎಂದರೆ ಯನವುದೆೇ ವಗಾದವರತ ಅಂದರೆ ಕ್ನಯಕ ಸಮನಜ ಅಥವನ ದತಬಾಲ 
ವಗಾದವರತ ಸಮನಜ ಎನತನವಂತ್ ೆ ಇರಲತ ಯನವುದೆೇ ಕ್ನಯಾಕರಮಗಳನತನ ಹೆೇಳಿಲಿ. ಆಗನಗ 
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ನಮಮದತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಕ್ನಾರ ಎಂದತ ಹೆೇಳುತಿುರತತ್ನುರ.ೆ (ಗೊಂದಲ) ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 
ಅವರಲ್ಲಿ ಜನ ಇದನುರೂೆೇ ಅಥವನ ದನ ಇದನುರೂೆೇ ಎಂದತ ರ್ನನತ ರೆ್ೂೇಡತವುದಕ್ೆೆ ಹೊೇಗಿಲಿ. ಡನ: 
ಅಬತುಲ್ಚ ಕಲಂ ಎಂದತ…. ದೆೇಶದ ರನಷರಪತಿ ಆಗಿದುರತ.  

ಶ್ರೇ ಎನ್ಚ. ರವಿಕತಮನರ್ಚ:- ಅವರತ ದೆೇಶದ ರನಷರಪತಿ ಆಗಿದುರತ. 

ಶ್ರೇ ಬ.ಕೆ್. ಹರಿಪರಸನದ್ ಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ದೆೇಶದ ರನಷರಪತಿ ಎಂದತ 
ಹೆೇಳುತಿುದೆುೇರೆ್. ದೇೆಶದ ರನಷರಪತಿ ಎಂದರೆ ಅವರದೆುೇ ದೆೇಶ ಅಲಿ. ಈ ದೆೇಶ ೧೩೦ ಕ್ೊೇಟಿ 
ಜನರದನುಗಿದ.ೆ  ಅವರತ ಖನಲ್ಲ ಒಬಬ feku master ದೆೇಶ ಎಂದತ ತಿಳಿದತಕ್ೊಂಡಿದನುರೆ, ಅದಲಿ. 
ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಅಬತುಲ್ಚ ಕಲಂ ರವರತ ಒಸಮನನಯ ವಿಶವವಿದನಯಲಯದಲ್ಲಿ 
ಭನಷಣ ಮನಡತವ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ ಭನರತಿೇಯ ಜನತ್ನ ಪಕ್ಷದವರತ ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದವರನಗಿದುರತ.  

ಶ್ರೇ ಎನ್ಚ. ರವಿಕತಮನರ್ಚ:- ಮನನಯ ಅಬತುಲ್ಚ ಕಲಂ ರವರನತನ ರನಷರಪತಿಯರ್ನನಗಿ ರ್ನವು 
ಮನಡಿದೆವು, ಅವರತ ಮನಡಿಲಿ. 

ಶ್ರೇ ಬ.ಕೆ್. ಹರಿಪರಸನದ್ಚ;- ಸರಿ, ಅವರತ ಮನಡಿದ ರನಷರಪತಿ ಏನತ ಹೇೆಳಿದನುರೆ ಎಂಬತದನತನ 
ಸವಲು ಕ್ೆೇಳಲ್ಲ, ಅವರೆೇ ಮನಡಿದನುದರೂ ರನಷರಪತಿಗಳ ಬತದ್ಧಿ ಅವರ ತ್ಲಗೆೆ ಸವಲು ಹೊೇದರ ೆ
ಚೆರ್ನನಗಿರತತ್ುದೆ.  

ಶ್ರೇ ಎನ್. ರವಿಕತಮನರ್ಚ:- ಡನ: ಅಂಬೇೆಡೆರ್ಚ ರವರಿಗ ೆಹೆೇಗ ೆಅಪಮನನ ಮನಡಿದರತ….. 

ಶ್ರೇ ಬ.ಕ್.ೆ ಹರಿಪರಸನದ್ ಚ;- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈ ಮಸಳೆ ಕಣಿಣೇರತ ಬೆೇಕ್ನಗಿಲಿ, 
ರ್ನವು ಅವರಂತ್ಹವರನತನ ಬಹಳ ರೆ್ೂೇಡಿಬಟಿಟದೆುೇವೆ. ಡನ: ಅಬತುಲ್ಚ ಕಲಂ ರವರತ ಒಸಮನನಯ 
ವಿಶವವಿದನಯಲಯದ student union ನಲ್ಲಿ ಭನಷಣ ಮನಡತವನಗ ಅವರ ಪಕ್ಷದವರಿಗೆ ಬತದ್ಧಿವನದ 
ಹೆೇಳಿದನುರೆ. ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿದೆುೇವ ೆಎಂದತ ಆಳುವ ಪಕ್ಷದವರನತನ ಎಲಿದುರಲೂಿ ಟಿೇಕ್ೆ ಮನಡತವುದತ 
ಸರಿಯಲಿ. ೬೦ ವಷಾಗಳಲ್ಲಿ ಏನೂ ಆಗಿಲಿ ಎಂದತ ಹೆೇಳುವುದತ ತ್ಪತು. ಅವರತ ಇದೆೇ word ನತನ 
ಹೆೇಳಿದನುರೆ. ೧೯೬೦ ರಲ್ಲಿ ಅಮೇರಿಕ್ನದ್ಧಂದ PF ಗೊೇಧಿ ಬರತತಿುತ್ತು ಮತ್ತು ಈಗ ಯನವ 
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ಪರಿಸಿಾತಿಯಲ್ಲಿದೆುೇವೆ ಎಂಬ ಬಗೆೆ ಹೆೇಳಿದರತ. ಈ ದೇೆಶ ಅಕಿೆ ಉತ್ನುದರೆ್ಯಲ್ಲಿ ೨ರ್ೇೆ ಸನಾನದಲ್ಲಿದೆ.       
(ಮತಂದತ) 

(204) 09.03.2022 2.00 hv.gr 

ಶ್ರೇ ಬ.ಕೆ್.ಹರಿಪರಸನದ್ ಚ(ಮತಂದತ…):- 

ಸರ್ನಮನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೆೇ,ಚ ಚ “…..ನಮಮ ದೆೇಶ ಅಕಿೆ ಉತ್ನುದರೆ್ಯಲ್ಲಿ ಎರಡರೆ್ಯ ಸನಾನದಲ್ಲಿದೆ. 
ಗೊೇಧಿ ಉತ್ನುದರೆ್ಯಲ್ಲಿ ಬೆರಜಿಲ್ಚ ಮತ್ತು ಅಮೇರಿಕ್ನವನತನ ಬಟಟರ ೆ ಎರಡರೆ್ಯ ಸನಾನದಲ್ಲಿದ.ೆ ನಮಮ 
ದೆೇಶ ಹನಲತ ಉತ್ನುದರೆ್ಯಲ್ಲಿ ಮದಲರೆ್ಯ ಸನಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಹಣತಣ ಮತ್ತು ತ್ರಕ್ನರಿ ಉತ್ನುದರೆ್ಯಲ್ಲಿ 
ಬೆರಜಿಲ್ಚ ಮತ್ತು ಚಿೇರ್ನವನತನ ಹೊರತ್ತಪಡಿಸಿದರೆ ಎರಡರೆ್ಯ ಸನಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಬನಹನಯಕ್ನಶ ಕ್ಷೆೇತ್ರದಲ್ಲಿ 
ಮೂರರೆ್ಯ ಸನಾನದಲ್ಲಿದೆ. ನಮಮ ದೆೇಶ 6ರೆ್ೇಯ ದೊಡೆ ಆರ್ಥಾಕ ಶಕಿುಯನಗಿ ಹೊರಹೊಮಮದೆ. 
ಪರಮನಣ ಶಕಿುಯನತನ ಹೊಂದ್ಧರತವ 5ರೆ್ೇ ದೂೆಡೆ ದೆೇಶವನಗಿದ”ೆಚ ಎಂದತ ಮನಜಿ ರನಷರಪತಿಗಳು 
ಹೆೇಳಿದನುರೆ.  

ಸರ್ನಮನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇಷೆಟಲಿ ಸನಧರೆ್ಯನತನ ಇವರ ಸಕ್ನಾರವೆೇ ಮನಡಿದಯೆೆೇ? 
ಫೊೇಕ್ನರನ್ಚ ಅಣತಸನಾವರ ನಮಮ ರೆ್ಚಿಚನ ರ್ನಯಕಿ ಶ್ರೇಮತಿ ಇಂದ್ಧರನ ಗನಂಧಿಯವರ ಕ್ನಲದಲ್ಲಿ 
ಆಗಿದ.ೆ  

 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರೇೆ ಈಗನಗಲೆೇ ಸಮಯ 2 
ಗಂಟೆಗಳನಗಿವ.ೆ ಇನೂನ ಎಷತಟ ಸಮಯದವರೆಗ ೆತ್ನವು ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುೇರಿ? 

 ಶ್ರೇ ಬ.ಕ್.ೆ ಹರಿಪರಸನದ್ ಚ:- ಸರ್ನಮನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಸತಮನರತ 3 ಗಂಟೆಗಳವರಗೆ ೆ
ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ ಈಗ ಬೆೇಕ್ನದರೆ ತ್ನವು ಭೂೆೇಜನ ವಿರನಮಕ್ನೆಗಿ ಸದನವನತನ ಮತಂದೂಡಿ. 
ಭೊೇಜನ ವಿರನಮದ ನಂತ್ರ ನನನ ಮನತ್ತಗಳನತನ ಮತಂದತವರಿಸತತ್ುೆೇರೆ್. 
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 ಸಭನಪತಿಯವರತ:-  ಭೊೇಜನ ವಿರನಮದ ನಂತ್ರ ತ್ಮಮ ಮನತ್ತಗಳನತನ 
ಮತಂದತವರಿಸತವುದಕ್ೆೆ ತ್ಮಗೆ ಅವಕ್ನಶವನತನ ನೇಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ ಈಗ ಸದನವನತನ 3 ಗಂಟೆ 10 
ನಮಷಗಳವರಗೆ ೆಮತಂದತಡಲನಗತತಿುದೆ.   

(ಸದನವನತನ ಭೊೇಜನ ವಿರನಮಕ್ನೆಗಿ ಮಧನಯಹನ 2 ಗಂಟೆ 1 ನಮಷಗಳಿಗೆ ಮತಕ್ನುಯಗೊಳಿಸಿ, 
ಪತನಃ ಮಧನಯಹನ 3 ಗಂಟೆ 10 ನಮಷಗಳಿಗೆ ಸಮನವೆೇಶಗೂೆಳಿಲತ ತಿೇಮನಾನಸಲನಯಿತ್ತ) 

 

(205) 9-3-2022 3.20 ಡಿಎಸ-ಎಂಡಿ 

(ಸದನವು ಭೊೇಜನ ವಿರನಮದ ನಂತ್ರ ಮತ್ೆು ೩ ಗಂಟೆ ೨೬ ನಮಷಕೆ್ೆ ಸಮನವೆೇಶಗೂೆಂಡಿತ್ತ) 

(ಮನ ನಯ ಸಭನಪತಿಯವರತ ಪಿೇಠವನನಲಂಕರಿಸಿದರತ) 

೦೮. ೨೦೨೨-೨೩ರ್ೇೆ ಸನಲ್ಲನ ಆಯವಯಯ ಅಂದನಜತಗಳ ಮೇಲ್ಲನ ಮತಂದತವರದೆ ಚಚೆಾ 

 ಶ್ರೇ ಬ.ಕ್.ೆಹರಿಪರಸನದ್ ಚ(ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 

ಆಯವಯಯದ ಬಗೆೆ ಮನತ್ರ್ನಡತವಂತ್ಹ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ  ಕ್ೆಲವು ವಿಚನರಗಳನತನ ರ್ನನತ ಸದನದ 

ಗಮನಕ್ೆೆ ತ್ಂದ್ಧದೆು.  ಅದಕ್ೆೆ ಸನಕ್ಷಿ ಕ್ೊಡತವುದಕ್ನೆಗತತ್ುದಯೆೆೇ ಎಂದತ ಆಕ್ಷೆೇಪಣೆ ಬಂತ್ತ. ರನಷರಕ್ೆೆ 

ಮತ್ತು ರನಜಯಕ್ೆೆ ಬಹಳಷತಟ ಕ್ೊಡತಗ ೆ ನೇಡಿದಂತ್ಹ ಮಹನನ್ಚ ವಯಕಿುಗಳನತನ ರನಷರ ದೂೆರೇಹಿಗಳು 

ಎನತನವ ಮಟಟಕ್ೆೆ ಮನತ್ರ್ನಡಿರತವಂತ್ಹ ವಿಚನರ ಬಂದನಗ ಅದಕ್ೆೆ ಸನಕ್ಷಿ ಬೆೇಕತ, ಇಲಿವೆಂದರೆ ರ್ನವು 

ತ್ಪತು ಒಪಿುಕ್ೂೆಳಿಬೆೇಕತ ಎಂದೆಲನಿ ಹೆೇಳಿದರತ.  ಅದಕ್ೊೆೇಸೆರ ನೂಯಸ-೧೮ ಕನನಡದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಧದೆ. 

“ಇರ್ೂೆಫೇಸಿಸ ರ್ನರನಯಣ ಮೂತಿಾಯವರಿಗ ೆ ದೇೆಶ ವಿರೂೆೇಧಿ ಶಕಿುಗಳ ಜೊತ್ೆ ಇರ್ೂೆಫೇಸಿಸ 

ಕ್ೆೈಜೂೆೇಡಿಸಿದೆ”ಚ ಚ ಆರ್ಚಎಸಚಎಸಚ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪತಿರಕ್ೆಯ ಆರೂೆೇಪ.  ಇದನತನ ರ್ನನತ ತ್ಮಗೆ 
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ಕ್ೊಡತತಿುದೆುೇರ್ೆ.ಚಚ“ಇರ್ೂೆಫೇಸಿಸಚನಂದ ನಕಸಲ್ಚವನದ್ಧ ಹನಗೂ ಸೌಮಯವನದ್ಧಗಳಿಗೆ ಸಹನಯ”ಚಪ್ನಂಚಜನಯ 

ನಯತ್ಕ್ನಲ್ಲಕ್ ೆ ಆರೂೆೇಪ.ಚ ಚ “Criticism of Infosys, Tata worries Indian 

Businesses”ಚ Piyush Goel says Industry practices against the country’s 

interest - criticize Tata Group.ಚ ಚ ‘What is our commitment towards 

India, we need introspect that’:ಚ ಚ Goel to Indian Industry,ಚ ‘Piyush Goyal 

Swipe at Tata on National Interest Vs Business Sparks Debate’   ಇದ್ಧಷತಟ 

ಸಹ ತ್ಮಮ ಸತಪದ್ಧಾಗೆ ಕ್ೂೆಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ  ಆದರೆ ಕಡತ್ದ್ಧಂದ ಯನವುದೂ ತ್ೆಗೆಯಬೆೇಡಿ, ಎಲನಿ ಇದರಲ್ಲಿ 

ಇದೆ.  ಇದನತನ ತ್ನವು ಪರಿಗಣಿಸಬೆೇಕ್ೆಂದತ ರ್ನನತ ಕ್ೆೇಳಿಕ್ೊಳುಿತಿುದೆುೇರ್.ೆ  

(ಈ ಹಂತ್ದಲ್ಲಿ ಮನನಯ ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರಿಗ ೆದನಖಲಗೆಳನತನ 
ಕಳುಹಿಸಿ ಕ್ೊಟಟರತ) 

 ಶ್ರೇ ಕ್ೊೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ 
ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ ಏನತ ಸನಕ್ಷಿಗಳನತನ ಕ್ೊಡತತಿುದನುರೆ ಅದನತನ ರ್ನವು ಸನರನಸಗಟನಗಿ 
ತಿರಸೆರಿಸತತ್ೆುೇವೆ.  ಸನವಭನವಿಕವನಗಿ ಟನಟನ ರವರ ಬಗೆೆ ಯನಗಲ್ಲ, ಇರ್ೂೆಫೇಸಿಸಚರವರ ಬಗೆೆ ಯನಗಲ್ಲ, 
ನಮಮ ಬಗೆೆ ಯನಗಲ್ಲ, ನಮಮ ಪಕ್ಷದ ಬಗೆೆ ಯನಗಲ್ಲ ಗೌರವವಿದ.ೆ  

 ಶ್ರೇ ಬ.ಕ್.ೆಹರಿಪರಸನದ್ ಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಸಭನರ್ನಯಕರತ ಮನ ತ್ರ್ನಡತವನಗ 
ರ್ನನತ ಮನತ್ರ್ನಡಬನರದತ, ರ್ನನತ ಮನತ್ರ್ನಡತವನಗ ಸಭನರ್ನಯಕರತ ಮನತ್ರ್ನಡಬನರದತ ಎಂದತ 
ಈಗನಗಲೆೇ ರ್ನವು ಸದನದಲ್ಲಿ ಮನತ್ರ್ನಡಿಕ್ೂೆಂಡಿದುೆೇವೆ.  ರ್ನವು ಈ ಶ್ಸುನತನ ಅಳವಡಿಸಿಕ್ೂೆಳೂೆಿೇಣ.  
ನಮಮ ಶ್ಸತು ಬೆೇರ,ೆ ಅವರ ಶ್ಸತು ಬೇೆರ.ೆ  ಅವರಿಗ ೆ ಶ್ಸತು ಕಲ್ಲಸಿಕ್ೂೆಟಿಟರತವುದತ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಂದತ 
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ಹೆೇಳಿದರ ೆಮತ್ುೆ ಎಲಿರೂ ಎದತು ನಂತ್ತಕ್ೂೆಳುಿತ್ನುರೆ.  ಅವರ ಶ್ಸತು circus ಶ್ಸತು ಇದು ಹನಗೆ. ನಮಗೆ 
ಜನರತ ಶ್ಸತು ಕಲ್ಲಸಿಕ್ೂೆಟಿಟದನುರೆ. 

 ಶ್ರೇ ಕ್ೊೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ 
ಬ.ಕ್.ೆಹರಿಪರಸನದ್ಚರವರತ ಸೇೆರಿದಂತ್ ೆ ಎಲಿರೂ ಕೂಡ ಒಂದಲಿ ಒಂದತ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ 
ಅನವನಯಾವನಗಿ ವಸತುಸಿಾತಿಯನತನ ಅಥಾ ಮನಡಿಕ್ೊಂಡತ ನಮಮ ಶ್ಸುನತನ ಅಂಗಿೇಕರಿಸಿದನುರೆ.  
ಅವರತ ಸವಲು ದ್ಧವಸಗಳನದ ನಂತ್ರ ನಮಮ ಶ್ಸುನತನ ಒಪಿುಕ್ೊಳುಿತ್ನುರೆ, ಗೌರವಿಸತತ್ನುರೆ ಮತ್ತು 
ಪಿರೇತಿಸತತ್ನುರೆ ಎನತನವ ವಿಶನವಸ ಇದೆ.  

 ಶ್ರೇ ಎನ್.ರವಿಕತಮನರ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ನಮಮ ಶ್ಸುನತನ ಮಹನತ್ಮ 
ಗನಂಧಿಯವರತ, ಡನ||ಬ.ಆರ್.ಅಂಬೇೆಡೆರ್ಚ ರವರತ ಒಪಿುಕ್ೊಂಡಿದುರತ. ಅವರತ ಒಪಿುಕ್ೊಳುಿವುದತ ಬೆೇಡ. 

 ಶ್ರೇ ಬ.ಕೆ್.ಹರಿಪರಸನದ್ ಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ನಮಮ ಶ್ಸತು ಭನರತ್ ಸೇೆವನದ ಶ್ಸತು. 
Circus ನಲ್ಲಿರತವ ಪ್ನರಣಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಶ್ಸುನತನ ಹೆೇಳಿಕ್ೂೆಟಿಟರತತ್ನುರೆ.  ಅಲ್ಲಿ ಏರ್ನದರೂ 
Ringleader ಹಿಂದ ೆಹೂೆೇದರ ೆಆ ಪ್ನರಣಿಗಳು ಮನತಷಯನನತನ ತಿಂದತ ಹನಕಿಬಡತತ್ುದೆ.   

 ಶ್ರೇ ಕೆ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ 
ರ್ನಯಕರಿಗ ೆಕ್ೆೇಳಿಕ್ೊಳುಿವುದೆೇರ್ಂೆದರೆ,  ಶ್ರೇ ಪರಣವಚ ಮತಖಜಿಾಯವರ ಬಗೆೆ ಗೌರವವಿದೆಯಲಿವೆೇ?  

 ಶ್ರೇ ಬ.ಕ್.ೆಹರಿಪರಸನದ್ ಚ:- ಅವರತ ಆರ್ಚ.ಎಸಚ.ಎಸ. ಕಚೆೇರಿಗೆ ಹೊೇದ ಮೇಲೆ ಗೌರವ 
ಹೊರಟತ ಹೂೆೇಯಿತ್ತ.  

 ಶ್ರೇ ಕ್ೊೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅವರತ ಆರ್.ಎಸಚ.ಎಸ. 
ಕಚೆೇರಿಗ ೆಏಕ್ೆ ಹೂೆೇದರೆಂದರ,ೆ  ವಸತುಸಿಾತಿ ಈ ರಿೇತಿ ಇದೆ, ಇಡಿೇ ಭನರತ್ದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇ ಪರಣವಚ 
ಮತಖಜಿಾಯವರತ ಅಥಾಗಭಿಾತ್ವನಗಿರತವಂತ್ಹ ರನಜಕ್ನರಣಿಗಳು, ಕ್ನಂಗೆರೇಸಚನ ಶೆರೇಷಿ 
ಮತಖಂಡರನಗಿರತವಂಥವರತ.  ಅವರತ ಆರ್.ಎಸ.ಎಸಚ. ಬಗೆೆ ಏನತ ಹೇೆಳುತ್ನುರೆಂದರೆ, ಇಂತ್ಹ ರನಷರ 
ಭ್ಕಿುಯ ಸಂಘಟರ್ಯೆ ಬಗೆೆ ನನಗ ೆ ಹೆಮಮ ಇದೆ ಎಂದತ ಹೆೇಳುತ್ನುರೆ.  ಆರ್ಚ.ಎಸಚ.ಎಸಚ. ಬಗೆೆ ಶ್ರೇ 
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ಪರಣವಚ ಮತಖಜಿಾಯವರತ ಒಪಿುಕ್ೊಂಡಿದನುರೆ ಎಂದ ಮೇಲೆ ಮನನಯ ಬ.ಕ್ೆ.ಹರಿಪರಸನದ್ಚರವರತ 
ಒಪಿುಕ್ೊಳುಿವುದಕ್ೆೆ ಸವಲು ದ್ಧವಸ ತ್ಡವನಗಬಹತದತ. ಸರಿಯನದ ಹನದ್ಧಯಲ್ಲಿದನುರ,ೆ ಅವರಿಗೆ ಬನನ 
ಎಂದತ ಸನವಗತ್ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆ.  

 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಸಭನರ್ನಯಕರೇೆ, ತ್ನವು ಸನಕ್ಷಿಯನತನ ಕ್ೆೇಳಿದ್ಧುೇರಿ. ಮನನಯ 
ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ ಸನಕ್ಷಿಯನತನ ಕ್ೊಟಿಟದನುರೆ. ಅದನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಳಿಿ ಅಥವನ ಬಡಿ. ಈಗ 
ಮನತ್ರ್ನಡಿ. 

          (ಮತಂದತ)  

206/9-3-2022/3-30/bkp-md 

       (ಸಭನಪತಿಯವರತ  ಪಿೇಠದಲ್ಲಿದುರತ)   

ಶ್ರೇ ಬ.ಕೆ್. ಹರಿಪರಸನದ್ ಚ(ವಿರೂೆೇಧ  ಪಕ್ಷದ  ರ್ನಯಕರತ);-ಮನನಯ  ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ     
ಇದರ  ಒಂದತ  ಪರತಿಯನತನ  ಜೆರನಕಸಚ  ಮನಡಿ  ಕ್ೊಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ  

ಶ್ರೇ ಕೆ್ೂೇಟನ ಶ್ರೇನವನಶ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ ಮನನಯ 
ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ ಏನತ ಹೇೆಳಿದನುರ ೆ ಅದರ ಬಗೆೆ ಸಂದಭ್ಾ ರೆ್ೂೇಡಿಕ್ೊಂಡತ ಪರಿಶ್ೇಲರ್ ೆ
ಮನಡಿ ಮತ್ೆು ಉತ್ುರವನತನ ಕ್ೊಡತತ್ುೆೇವೆ.  

(ಗೊಂದಲ) 

  ಶ್ರೇ   ಎನ್.ರವಿಕತಮನರ್( ವಿಧನನಸಭೆಯಿಂದ  ಚತರ್ನಯಿತ್ರನದವರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರ…ೆ..   

ಶ್ರೇ  ಬ.ಕೆ್. ಹರಿಪರಸನದ್:-   ಮನನಯ  ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ     ನನಗ ೆ  ಶ್ರೇಯತತ್  
ರವಿಕತಮನರ್ಚರವರನತನ  ಬಟತಟ  ಬನಕಿ  ಯನವ  ಸದಸಯರತ  ನನಗೆ  ಬೆೈದರತ  ಸಹ  ನನಗ ೆ 
ಬೆೇಸರವನಗತವುದ್ಧಲಿ.   ಅವರತ well trained from RSS.  ರ್ನನತ ಅದನತನ  ಒಪುಲ್ಲಕ್ೆೆ  
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ಸನಧಯವೆೇ  ಇಲಿ.  ಬನಕಿ  ಯನವ  ಸದಸಯರತ  ಏರೆ್ೇ  ಹೆೇಳಿದರೂ  ಸಹ ರ್ನನತ ಅದನತನ   
ಒಪಿುಕ್ೊಳುಿತ್ೆುೇರೆ್.    

 

ಶ್ ರೇ   ಕ್  ೇ ಟ  ಶ್ ರೇನಿವನಸ  ಪ ಜನರಿ( ಸಭನರ್ನಯಕ ರತ):-ಮನನಯ  ಸಭನಪತ್ತಯವರ ,           
ಶ್ರೇಯತತ್  ಎನ್ಚ. ರವಿಕತಮನರ್ಚ ರವರತ  ಆರ್ಚಎಸಚಎಸಚ  ಮೂಲದ್ಧಂದ ಬಂದ್ಧದನುರ.ೆ  ಇಲ್ಲಿ 
ಇರತವಂತ್ಹ  ಎಲಿರೂ  ಸಹ ಆರ್ಚ.ಎಸಚ.ಎಸಚ. ಬಗೆೆ ಗೌರವವನತನ ಹೂೆಂದ್ಧದನುರೆ.   ಯನವ  
ದನಕ್ಷಣಯಕೂೆ  ಒಳಗನಗತವುದ್ಧಲಿ.  ರನಷ್ಟ್ರೇಯ ಸವಯಂ ಸೇೆವನ ಸಂಘದ  ಬಗೆೆ  ನಮಗೆ  ಹಮೆಮ   
ಇದೆ.    

ಸಭನಪತಿಯವರತ:-   ನೇವು ಸಭನರ್ನಯಕರಿದ್ಧುೇರಿ,  ಈ  ರಿೇತಿ  ಮನತ್ರ್ನಡಿದರ ೆ ಹೆೇಗೆ?   

(ಗೊಂದಲ) 

ಶ್ರೇ  ಎನ್.ರವಿಕತಮನರ್( ವಿಧನನಸಭೆಯಿಂದ  ಚತರ್ನಯಿತ್ರನದವರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ   

ಶ್ರೇ ಬ.ಕೆ್. ಹರಿಪರಸನದ್ ಚ(ವಿರೂೆೇಧ  ಪಕ್ಷದ  ರ್ನಯಕರತ);- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ   
ರ್ನನತ  yield ಆಗಿಲಿ.  ತ್ನವು  ನಮಗೆ  ರಕ್ಷಣ ೆ  ಕ್ೊಡಲ್ಲಲಿವೆಂದರೆ ಮತ್ೆು  ಯನರತ  ರಕ್ಷಣೆ  
ಕ್ೊಡತತ್ನುರ?ೆ   

ಸಭನಪತಿಯವರತ:-     ಒಂದತ  ನಮಷ ಅವರತ  ಯಿೇಲ್ೆಚ  ಆಗಿಲಿವೆಂದರ ೆ ರ್ನನತ  ಏನತ  
ಮನಡಲ್ಲಕ್ೆೆ  ಬರತವುದ್ಧಲಿ.  ಅವರತ yield ಆದಲ್ಲಿ  ನೇವು  ಮನತ್ರ್ನಡಿ.   ಶ್ರೇಯತತ್ ರವಿಕತಮನರ್ಚ 
ರವರೆ,  ಕತಳಿತ್ತಕ್ೊಳಿಿ.   

ಶ್ರೇ ಬ.ಕೆ್. ಹರಿಪರಸನದ್ ಚ(ವಿರೂೆೇಧ  ಪಕ್ಷದ  ರ್ನಯಕರತ);- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ  
ಧನಯವನದಗಳು.  
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ಡನ||   ವೆೈ.ಎ.  ರ್ನರನಯಣಸನವಮ:-  ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ  

ಶ್ರೇ ಬ.ಕ್.ೆ ಹರಿಪರಸನದ್ ಚ:- ಮನನಯ  ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ  ಮನನಯ ರ್ನರನಯಣಸನವಮಯವರ,ೆ  
ಆಮೇಲೆ   ಮನತ್ರ್ನಡೊೇಣ,  ಇನತನ ಸಮಯ  ಇದೆ.  ರ್ನನತ  ಶ್ರೇ  ಅಬತುಲ್ಚ  ಕಲನಂ  
ಸನಹೆೇಬರ  ಬಗೆೆ  ಹೆೇಳುತಿುದೆು.  ಅವರತ ಏನತ  ಹೇೆಳುತಿುದುರತ   ಎಲಿದಕೂೆ ಸಹ  ೬೦ ವಷಾಗಳಲ್ಲಿ 
ಈ ಭನರತ್  ದೆೇಶದಲ್ಲಿ  ಏನೂ ಆಗಿಲಿ ಎಂದರೆ  ತ್ಪ್ನುಗತತ್ುದೆ, ೬೦ರೆ್ೇ  ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ  ಮಕೆಳಿಗ ೆ 
ಪ್ೌಷ್ಟ್ಟಕ್ನಂಶ  ಕಡಿಮ  ಇದೆ  ಎಂದತ  ಹೇೆಳಿ ಡರೆ್ನಮಕಚಾನಂದ  ಹನಲ್ಲನ ಪತಡಿ  ಬರತತಿುತ್ತು.  
ಸೂೆಲ್ಚನಲ್ಲಿ  ನಮಗೂ  ಸಹ ಅದನತನ  ಬಸಿ  ಮನಡಿ ಕ್ೊಡತತಿುದುರತ.   ನಮಮಲ್ಲಿ 10 ಹಸತಗಳಿದುವು, 
ಅದತ  ಬೆೇರ ೆ  ಪರಶೆನ. ಆದರ,ೆ ಅದರ  ನಂತ್ರ  ಮನನಯ ಕ್ೂೆರಿಯನ್ಚರವರತ  ಮತ್ತು  ನಮಮ    
ಪಕ್ಷದ  ಕ್ೆಲವು  ಮತಖಂಡರತ ಆನಂದ್ಚ ಅಮೂಲ್ಚ  ಎಂದತ  ಮನಡಿದ ನಂತ್ರ   ಇವತ್ತು  ಇಡಿೇ  
ಪರಪಂಚದಲ್ಲಿ  ಅತ್ಯಂತ್  ಹೆಚಿಚನ ಹನಲತ ಉತ್ನುದರೆ್ಯ ರನಷರ ಯನವುದತ ಎಂದರ,ೆ ಅದತ ಭನರತ್.   

ಶ್ರೇ  ಎನ್ಚ.ರವಿಕತಮನರ್:-    ಮನನಯ  ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ   ಗತಜರನತ್ಚನಲ್ಲಿ  ಹೆಚತಚ ಹನಲತ  
ಉತ್ನುದರೆ್  ಮನಡತತ್ನುರೆ. 

ಶ್ರೇ ಬ.ಕೆ್. ಹರಿಪರಸನದ್ ಚ(ವಿರೂೆೇಧ  ಪಕ್ಷದ  ರ್ನಯಕರತ);- ಮನನಯ  ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ     

ಅದತ  ಗತಜರನತ್ಚ  ಆಗಿದೆಯೆೇ?  ಆ ವಿಷಯಕ್ೆೆ  ನಂತ್ರ  ಬರತತ್ುೆೇರೆ್.  ಗತಜರನತ್ಚ ಯನವ 

ಸನಾನದಲ್ಲಿದ ೆ ಎಂದತ  ರ್ನನತ ಹೆೇಳುತ್ುೆೇರೆ್. ಪಿ೪ ಗೊೇಧಿ ಬರತವನಗ ಇರಲ್ಲಲಿ. ಇವತ್ತು ಅಕಿೆ 

ಉತ್ನುದರೆ್ಯಲ್ಲಿ ರ್ನವು ಮದಲರೆ್ಯ ಸನಾನದಲ್ಲಿದೆುೇವೆ.  India is the world's largest 

producer of milk, pulses and jute, and ranks as the second largest 

producer of rice, wheat, sugarcane, groundnut, vegetables, fruit and 

cotton. It is also one of the leading producers of spices, fish, poultry, 

livestock and plantation crops. ಇದನತನ  ಅಬತುಲ್ಚ  ಕಲನಂ  ಸನಹೆೇಬರತ  
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ಹೆೇಳಿರತವಂತ್ಹದತು.   ೬೦ ವಷಾಗಳಿಂದ  ಏನೂ  ಮನಡಿಲಿ,  ಕ್ನಂಗೆರಸಚನವರತ  ಏನತ  

ಮನಡಿದನುರಂೆದತ ಹೇೆಳುವ  ಜನ ಹೆೇಳಿದನುರೆ. ತ್ಮಗೂ  ರ್ನನತ  ಹೆೇಳಿದೆ.   ಕೃಷ್ಟ್  ಕ್ಷೆೇತ್ರದಲ್ಲಿ  

ಮತ್ತು  ನೇರನವರಿ  ಕ್ಷೆೇತ್ರದಲ್ಲಿ   ರನಷ್ಟ್ರೇಯ  average ಏನದ,ೆ ಅದಕಿೆಂತ್ಲೂ     ಜನಸಿು  

ಕ್ೊಟಿಟದನುರೆ. ಸಂತ್ೂೆೇಷ. ಅದತ ಏನತ  ಕ್ೊಟಿಟದನುರೆ  ಎನತನವ   ವಿಚನರವನಗಿ  ಅಮೇಲೆ  ಬರತತ್ೆುೇರೆ್.  

The economy of India is a middle income developing mixed economy. It 

is the world's sixth-largest economy by nominal GDP and the third 

largest by purchasing power parity (PPP). According to the 

International Monetary Fund (IMF), on a per capita income basis, India 

ranked 145th by GDP (nominal) and 122nd by GDP (PPP). ಇದತ  ನಮಮ ರನಷರ    

ಕೃಷ್ಟ್  ಆಧನರಿತ್  ರನಷರವನಗಿದತು,  ಕ್ೆೇವಲ  ಕೃಷ್ಟ್  ಆಧನರಿತ್  ರನಷರ ಆಗಬನರದತ ಎಂದತ  ಮನನಯ 

ಪಂಡಿತ್ಚ ಜವಹನರ್ಚಲನಲ್ಚ ರೆ್ಹರತ ರವರತ ಸನವಾಜನಕವನಗಿ  ಮತಂದೆ  ಬರಬೇೆಕ್ೆಂದತ  ಹೆೇಳಿ, 

ಸನವಾಜನಕ  ಉದ್ಧುಮಗಳನತನ ಹತಟಿಟ ಹನಕಿದರತ. ಏಕ್ಂೆದರೆ, ಆ ಕ್ನಲದಲ್ಲಿ ದೂೆಡೆ  ಅಂದರೆ  ಬೃಹತ್ಚ 

ಕ್ನಖನಾರ್ೆಗಳು ಇರಲ್ಲಲಿ. ಇವೆಲಿವನೂನ ಮನಡಿ  ಒಂದತ  ಸದೃಡ  ಭನರತ್  ಆಗಬೇೆಕ್ೆನತನವುದತ  

ಇದುರ ೆಅದಕ್ೆೆ  ಅವರತ  ಭ್ದರವನದ  ಭ್ೂರ್ನದ್ಧಯನತನ  ಹನಕಿ ಕ್ೊಟಟರತ.    

 ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ  ತ್ಮಗೆ  ಗೂೆತಿುದೆ, ರನಷರದ ಅಥವನ  ರನಜಯದ  ಖಜನರೆ್  …. 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:-   ತ್ನವು  ಮತಖಯವನದ  ವಿಷಯವನತನ  ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದ್ಧುೇರಿ. ಆದರೆ,  
ನಮಮ ಪಕ್ಷದ  ವತಿಯಿಂದ  4  ಮಂದ್ಧ  ಮನತ್ರ  ಕತಳಿತಿದನುರೆ.   ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ  ರ್ನಯಕರತ 



136 

                                                                                                                                                  ವಿಪ/09-03-2022   
“ wzÀÄÝ¥ÀrAiÀiÁUÀzÀ ¥Àæw/unedited copy/£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ¼À°è CxÀªÁ ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉUÁV G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀPÀÆqÀzÀÄ 

__________________________________________________________________________________ 

ಮನತ್ರ್ನಡತವನಗ ಪಕ್ಷದ ಸದಸಯರತ ಹನಜರಿರಬೆೇಕತ. ಅದಕ್ೆೆ ನಮಮ ಸದಸಯರಿಗೆ  ಹೆೇಳಿ.    ಏಕ್ೆಂದರ,ೆ 
ವಿರೂೆೇಧಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ  ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದನುರೆಂದತ ರ್ನನತ ಬೆಳಗೆೆಯಿಂದ  ಕತಳಿತ್ತಕ್ೊಂಡಿದೆುೇರ್ೆ.   

ಶ್ರೇ ಬ.ಕ್.ೆ ಹರಿಪರಸನದ್ ಚ:-  ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ  ರ್ನನತ ಸದನದ  ಮೂಲಕ ರನಜಯದ  
ಜನತ್ೆಗೆ ಹೆೇಳುತಿುದೆುೇರ್ೆಯೆೇ ವಿನಃ ರ್ನನತ ವಯಕಿುಗ ೆಹೆೇಳುತಿುಲಿ. ಇದತ ನನನ ಹಕತೆ, ರ್ನನತ ಹೆೇಳುತ್ುೆೇರೆ್.  

ಶ್ ರೇ   ಕ್  ೇ ಟ  ಶ್ ರೇನಿವನಸ  ಪ ಜನರಿ:-ಮನನಯ  ಸಭನಪತ್ತಯವರ ,   

ಶ್ರೇ ಬ.ಕ್.ೆ ಹರಿಪರಸನದ್ ಚ:- ಸಭನರ್ನಯಕರನದ  ತ್ನವು discipline ಕಲ್ಲಯಬೆೇಕತ,   ತ್ನವು  
ಮನತ್ರ್ನಡತವನಗ  ರ್ನನತ  ಎದತು  ಮನತ್ರ್ನಡತವುದ್ಧಲಿ. ಶ್ರೇಯತತ್  ಸೂೆೇಮಣಣನವರ,ೆ ಅವರಿಗೆ  
ಸವಲು  ಹೆೇಳಿ.    

ಶ್ ರೇ   ಕ್  ೇಟನ  ಶ್ ರೇ ನಿವನಸ  ಪ ಜನರಿ:- ಮನನಯ  ಸಭನಪತ್ತಯವರ ,  ಸನಮನನಯವನಗಿ 
ಸಕ್ನಾರದ  ಪರವನಗಿ   ಮನತ್ರ್ನಡಲ್ಲಕ್ೆೆ  ಸಭನರ್ನಯಕರತ  ಎದತು  ನಂತ್ನಗ  ವಿರೂೆೇಧ  ಪಕ್ಷದ   
ರ್ನಯಕರತ  ಗೌರವದ್ಧಂದ  ಕತಳಿತ್ತಕ್ೊಳುಿವುದತ  ರೂಡಿ. ಅದತ ಏಕಿಲಿವೇ  ನನಗೆ  ಗೊತಿುಲಿ.  
ಅದರ  ಬಗೆೆ  ನನನ  ಆಕ್ಷೆೇಪ  ಇಲಿ.   ಈ  ವಿಚನರದಲ್ಲಿ  ರ್ನನತ ಏನತ ಅಥಾ  ಮನಡಿಕ್ೂೆಂಡೆ  
ಎಂದರೆ,  ಇಡಿ  ಕರ್ನಾಟಕದ  ಆರೂವರ ೆ  ಕ್ೊೇಟಿ ಜನತ್ ೆ    ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ  ರ್ನಯಕರ  
ಭನಷಣವನತನ ಕ್ೆೇಳಲ್ಲಕ್ೆೆ  ಆಸಕುರನಗಿದನುರಂೆದತ  ರ್ನವು  ತಿಳಿದತಕ್ೂೆಂಡತ  ನೇವು ಇಡಿ  ರನಜಯದ  
ಜನತ್ೆಯನತನ ಉದೆುೇಶ್ಸಿ ಮನತ್ರ್ನಡತವನಗ  ನಮಮ ಪಕ್ಷದವರತ  ಕತಳಿತ್ತಕ್ೊಂಡಿದುರ ೆ  ಚೆರ್ನನಗಿತ್ತು  
ಎನತನವುದನಗಿದ.ೆ  

ಶ್ರೇ  ಯತ.ಬ.ವೆಂಕಟೆೇಶ ಚ(ರ್ನಮ ನದೆೇಾಶ್ತ್ರತ):- ಎಲಿರೂ ಬರತತ್ನುರ,ೆ ತ್ನವು  
ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂೆಳಿಿ, 

ಶ್ರೇ ಬ.ಕ್.ೆ ಹರಿಪರಸನದ್ಚ:-   ಈಗ ತ್ಮಗೆ  ಸಮನಧನನವನಯಿತ್ೆೇ.   ಇನತನ ಏರ್ನದರೂ  
ಇದುರ ೆ ಹೆೇಳಿ.  
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ಶ್ ರೇ   ಕ್   ೇ ಟ ಶ್ ರೇನಿವನಸ  ಪ ಜನರಿ:- ಮನನಯ  ಸ ಭನಪತ್ತಯವರ ,    ಮತ್ೆುೇನೂ  ಇಲಿ.  
ಅವರಿಗೆ ನನನ ಮೇಲೆ ಪಿರೇತಿ ಆ ಕ್ನರಣಕ್ೆೆ ಹೆೇಳಿರಬಹತದತ. 

ಶ್ರೇ ಬ.ಕ್.ೆ ಹರಿಪರಸನದ್ ಚ:-  ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ ರನಜಯದ ಆರ್ಥಾಕ  ಸಿಾತಿಗತಿಗಳನತನ  
ರೆ್ೂೇಡಿದನಗ  ಖಜನರೆ್  ತ್ತಂಬಸತವಂತ್ಹದತು, service sector ನಲ್ಲಿರತವವರತ.  

(ಈ  ಹಂತ್ದಲ್ಲಿ ವೆೈಸಚ ಛೆೇಮಾನ್ಚರವರನದ  ಮನನಯ   ಶ್ರೇ  ಕೆ್. ಟಿ. ಶ್ರೇಕಂಠೆೇಗೌಡರವರತ 
ಸಭನಪಿೇಠವನನಲಂಕರಿಸಿದರತ) 

ಅವರತ  ಪರತಿ  ವಷಾ ಸತಮನರತ 20 ರಿಂದ 22% GDP contribute ಮನಡತತ್ನುರ.ೆ  ಆದರೆ, 
ಉದೊಯೇಗದ  ಸಂಖೆಯಯನತನ   ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡನಗ ಅವರದತು  ಬಹಳ  ಕಡಿಮ. ಅಂದರೆ 20%ಗಿಂತ್  
ಕಡಿಮ. ಅದೆೇ ರಿೇತಿಯನಗಿ, ಕೃಷ್ಟ್ ಕ್ಷೆೇತ್ರ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಂಡನಗ ಕೃಷ್ಟ್ ರನಷರದ ಬೆರೆ್ನಲತಬತ. ಇದತ  
ಖಜನರೆ್ಗ ೆ ತ್ತಂಬತ್ಕೆಂತ್ಹದತು 20% ಸಹ ಆಗತವುದ್ಧಲಿ.  ಆದರೆ, 54% ಜನರಿಗ ೆ ಪರೂೆೇಕ್ಷವನಗಿ  
ಮತ್ತು  ಪರತ್ಯಕ್ಷವನಗಿ ಉದೂೆಯೇಗವನತನ  ಕ್ೂೆಡತತ್ುದೆ.  ಆದುರಿಂದ ಈ ಎರಡತ  ಕ್ಷೆೇತ್ರಗಳಲೂಿ ಸಹ   
ನಲಾಕ್ಷಯ  ಮನಡತವಂತಿಲಿ. ಆದುರಿಂದ, ಈ ಬಜೆಟಚ ಮನಡತವನಗ ಆಳವನಗಿ  ಇದನತನ  ರ್ನನತ  
ರೆ್ೂೇಡಿದೆ.  ಶ್ರೇಯತತ್ ಬೂೆಮನಮಯಿಯವರ  ಬಗೆೆ  ನನಗೆೇನೂ  ದೆವೇಷ, ಸನೆೇಹತ್ವ  ಇಲಿ.  ಅವರತ  
ಒಂದತ ರನಜಕಿೇಯ  ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿದನುರ,ೆ  ರ್ನನತ ಸಹ ಒಂದತ ರನಜಕಿೇಯ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿದೆುೇರೆ್. ಅವರಿಗೂ 
ಸಹ ರನಜಯದ, ರನಷರದ ಜನರ  ಬಗೆೆ  ಕಳಕಳಿ  ಇಟತಟಕ್ೊಂಡಿರತವಂತ್ಹವರತ.  ಅವರತ  ಈ ರಿೇತಿಯ 
ಬಜೆಟಚ  ಕ್ೊಡತತ್ನುರಂೆದತ  ನರಿೇಕ್ಷೆ  ಮನಡಿರಲ್ಲಲಿ. ಏತ್ಕ್ೆೆ ನರಿೇಕ್ಷೆ  ಮನಡಿರಲ್ಲಲಿವೆಂದರ ೆ ಯನವುದೆೇ  
ತ್ೆರಿಗೆಯನತನ  ಹನಕಿಲಿ. ಎಲಿರಿಗೂ  ಸಹ  ಮೂಗಿನ ಮೇಲೆ  ತ್ತಪುವನತನ  ಹಚಿಚದನುರ.ೆ  ʼಅಚೆೆೇ ದ್ಧನ್ಚ̓  
ಎಂದತ ಯನವ  ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ  ಮನಡಿದುರತ ಆ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ  ತ್ತಪುವನತನ  ಹಚಿಚದನುರ.ೆ ಅದತ ನನಗ ೆ 
ಬೆೇಕ್ನಗಿಲಿ.  ಏಕ್ೆಂದರ ೆನನನ ಅನತಭ್ವದಲ್ಲಿ  ಇಡಿೇ ರನಷರಕ್ೆೆ, ಇಡಿ  ಪರಪಂಚಕ್ೆೆ   ನಮಮದತ   ಮನದರಿ  
ರನಜಯ. ಅದತ ಸನಮನಜಿಕ ಕ್ಷೆೇತ್ರ  ಇರಬಹತದತ, ಆರ್ಥಾಕ  ಕ್ಷೆೇತ್ರ  ಇರಬಹತದತ,  ಬಹಳಷತಟ  
ಸತಧನರಣೆಯನಗಿರತ್ಕೆಂತ್ಹ, ಪರಗತಿಪರವನಗಿರತವಂತ್ಹ ರನಜಯದಲ್ಲಿ ಈ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಬಜೆಟಚ 
ಕ್ೊಡತವಂತ್ಹದತು ಬಹಳ ದತರನದೃಷಟಕರ  ಎಂದತ ಹೆೇಳಲ್ಲಕ್ೆೆ  ಬಯಸತತ್ೆುೇರ್ೆ. ಮತ್ೆು, ನಮಮ ಕ್ೆೇಂದರ 
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ಸಕ್ನಾರ ಡಬಲ್ಚ ಇಂಜಿನ್ಚ ಸಕ್ನಾರವೆಂದತ ಬಹಳ ಸನರಿ  ಹೆೇಳುತಿುರತತ್ನುರೆ.   ಮತ್ೆು ಈ ಬಜೆಟಚನಲ್ಲಿ 
ಅಧಾ ಭನಗವನತನ ಬರಿ ಕ್ೆೇಂದರ  ಸಕ್ನಾರದ ವಿಷಯವರೆ್ನೇ  ಹನಕಿಕ್ೊಂಡಿದ್ಧುೇರಿ. ನಮಮದೇೆ ಇದುರೆ, ಆ 
ವಿಷಯದ  ಬಗೆೆ  ಹೆೇಳುತಿುದೆು. ಅಧಾ ಭನಗ ಕ್ೆೇಂದರ  ಸಕ್ನಾರದೆುೇ ಇದೆ ಬಜೆಟಚ ಪತಸುಕ ತ್ೆಗೆದತ  
ರೆ್ೂೇಡಿ.  ಆದುರಿಂದ ಅದನತನ ರ್ನವು  ಹೆೇಳಬೇೆಕ್ನಗತತ್ುದೆ.  ಅಧಾ ಭನಗ ಬಜೆಟಚನಲ್ಲಿದತು, ಅಧಾ 
ಭನಗ ಬರಬೆೇಕ್ನದ  ಅನತದನನ ಬರಿ  ಘೂೇಷಣೆಯನಗಿದೆಯೆೇ ವಿನಃ ಅದತ ಬಂದೆೇ ಇಲಿ.   ಮತ್ೆು  
ಹಸತ  ಕಂಡರ ೆ ಬಹಳ  ಪಿರೇತಿ.   

           ಮತಂದತ.  

(207) 09.03.2022 03.40 ಎಸಚವಿ-ಎಕ್ೆ  

(ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಾತಿ) 

ಶ್ರೇ ಬ.ಕೆ್.ಹರಿಪರಸನದ್ ಚ (ಮತಂದತ):-  

ಇವರಿಗ ೆಹಸತ ಕಂಡರೆ ಬಹಳ ಪಿರೇತಿ. ಗೂೆೇಮನತ್ನ ಹಮನರನ ಮನತ್ನ ಹೆೈ ಎಂದತ ಹೆೇಳುತಿುರತತ್ನುರೆ.  
ಇಂದತ ಬಳೆಿಗೆೆ ಮನನಯ ಅರವಿಂದ ಕತಮನರ್ಚ ಅರಳಿಯವರತ ಒಂದತ ಪರಶೆನಯನತನ ಕ್ೆೇಳಿದುರತ.  ೧೦೦ 
ಪಶತವೆೈದಯಕಿೇಯ ಚಿಕಿತ್ನಸಲಯವನತನ ಆರಂಭಿಸತವ ಘೂೇಷಣೆಯತ ಬಜೆಟಚನಲ್ಲಿದೆ.  ರನಜಯದಲ್ಲಿ 
ಪಶತವೆೈದಯ ಚಿಕಿತ್ನಸಲಯಗಳು, ಪಶತ ಚಿಕಿತ್ನಸ ಆಸುತ್ೆರಗಳು ಮತ್ತು ಪಶತ ಸಂಗೂೆೇಪರ್ನ ಇಲನಖಯೆಲ್ಲಿ 
ಅಧಾಕಿೆಂತ್ ಹೆಚತಚ ಹತದೆುಗಳು ಖನಲ್ಲಯಿದತು, ಸತಮನರತ  ೧೩೦೦ ಹತದುೆಗಳು ಖನಲ್ಲಯಿವ.ೆ  ಅದೂ ಸಹ 
ಗನರಮೇಣ ಪರದೇೆಶದಲ್ಲಿ.  ಇಷೆಟಲನಿ ಸಿಬಬಂದ್ಧಯ ಕ್ೂೆರತೆ್ಯಿದುರೂ ೧೦೦ ಪಶತ ವೆೈದನಯಲಯಗಳನತನ 
ಪ್ನರರಂಭ್ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆಂದತ ಹೆೇಳಿದನುರ.ೆ  ಎಲ್ಲಿಂದ ಮನಡತತ್ನುರ?ೆ ದತಡತೆ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಹನಲತ 
ಉತ್ನುದಕರಿಗನಗಿ ಕ್ಷಿೇರ ಸಮೃದ್ಧಿ ಸಹಕ್ನರ ಬನಯಂಕಚ ಎನತನವ ಸಂಸೆಾಯನತನ ಪ್ನರರಂಭಿಸತವುದನಗಿ 
ಸಕ್ನಾರ ಘೂೇಷ್ಟ್ಸಿದೆ.  ಬಜೆಪಿ ಸಕ್ನಾರ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಸಹಕ್ನರ ಕ್ಷೆೇತ್ರವೆೇ ಕ್ೆಟತಟ ಹೊೇಗಿದ.ೆ  ಅದನತನ 
ಬಟತಟಬಡಿ, ಅದಕ್ೆೆ ಕ್ೈೆ ಹನಕಬೆೇಡಿ ಎಂದತ ತ್ಮಮ ಮೂಲಕ ಅವರಿಗೆ ಒತ್ನುಯಿಸತತ್ೆುೇರೆ್.  ಹೆೇಗೊೇ 
ಸಹಕ್ನರ ಸಂಘಗಳವರತ ಹನಲತ, ಬೆಣೆಣ, ತ್ತಪು ಮನರಿಕ್ೂೆಂಡತ ಇದನುರ.ೆ   
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ಗೊೇ ರಕ್ಷಣೆ ಎನತನವ ವಿಷಯವಿಲಿದೆ ಇವರದತು ಏನೂ ನಡಯೆತವುದೆೇ ಇಲಿ.  ಗೊೇ ರಕ್ಷಣೆ 
ವಿಚನರದಲ್ಲಿ ವಿೇರನವೆೇಶದ್ಧಂದ ಬಲ್ಚ ಅನತನ ಪ್ನಸಚ ಮನಡಿಕ್ೊಂಡರತ.  ಆಗ ಪರತಿ ಜಿಲೆಿಯಲ್ಲಿಯೂ 
ಒಂದೂೆಂದತ ಗೂೆೇಶನಲೆ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆಂದತ ಹೆೇಳಿದರತ.  ಆದರೆ ಇದತವರೆವಿಗೂ ಒಂದೇೆ ಒಂದತ 
ಗೊೇಶನಲೆಯನಗಿಲಿ.  ೧೦೦ ಗೊೇಶನಲೆ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆಂದತ ಹೆೇಳಿದನುರ.ೆ  ಕ್ೆೇಂದರ ಸಕ್ನಾರದ ಮನತ್ತ 
ಕ್ೆೇಳಿದುಕ್ೆೆ ಮನನಯ ರ್ನರನಯಣಸನವಮಯವರತ ರನಜಯದ ವಿಚನರಕ್ೆೆ ಬನನ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದರತ. ಕ್ೆೇಂದರ 
ಸಕ್ನಾರದವರತ ಏರೆ್ೇನತ ಮನಡಿದನುರ ೆಎಂಬತದನತನ ಕ್ೆೇಳಿ.  ಸಣಣ ಅಕ್ಷರಗಳನಗಿರತವುದರಿಂದ ಕನನಡಕ 
ಹನಕಿಕ್ೊಳಿಬೆೇಕ್ನಗಿದ.ೆ  ರ್ನನತ ಕನನಡದಲ್ಲಿರತವ ಪತಸುಕವರೆ್ನೇ ತ್ಂದ್ಧದುೆೇರ್ೆ.  ರನಜಯಗಳಿಗ ೆ ನಗದ್ಧ 
ಪಡಿಸಿದ ನವವಳ ವರದನನದ ಪ್ನಲತ ರೂ.೨೧೦ ಕ್ೂೆೇಟಿ ಬರಬೆೇಕತ. ರೂ.೧೦೧ ಕ್ೊೇಟಿಗಳನತನ ಮನತ್ರ 
ನೇಡಲನಗಿದ.ೆ  ಗನರಯಂಟಚ-ಇನ್ಚ-ಏರ್ಚಗೆ ಕ್ೂೆಡಬೇೆಕ್ನಗಿರತವುದತ…. 

(ಈ ಹಂತ್ದಲ್ಲಿ ಮನನಯ ವೆೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣಸನವಮಯವರತ ಇತ್ರ ಸದಸಯರೊಂದ್ಧಗೆ 
ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದುರತ) 

ಶ್ರೇ ಬ.ಕೆ್.ಹರಿಪರಸನದ್:- ಮನನಯ ರ್ನರನಯಣಸನವಮಯವರೇೆ, ಕ್ೇೆಳಿ ಸವಲು.  ನಮಮ 
ಸಕ್ನಾರದವರತ, ಕ್ೆೇಂದರ ಸಕ್ನಾರದವರತ.  ಬರಿೇ ಹೆೇಳುವುದಲಿ, ಮನತ್ರ್ನಡತವನಗ ಅಡಿೆ 
ಪಡಿಸತವುದಲಿ.  ಸಕ್ಷಮ ಅಂಗನವನಡಿ ಮತ್ತು… 

ಡನ:ವೆೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣಸನವಮ:- ಮನನಯ ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರೇೆ, ತ್ನವು ೨೦೧೪ರಿಂದ 
ಓದತತಿುದ್ಧುೇರಿ.  ೨೦೦೪ರದತು ಓದ್ಧ.  ಯನವ ಯನವ ಸಕ್ನಾರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಎಷೆಟಷತಟ ದತಡತೆ ಬಂದ್ಧದೆ 
ಎಂಬತದನತನ ಹೆೇಳಿ. ಕ್ೆೇಳುತ್ೆುೇವೆ.  ತ್ಮಮ ಬಗೆೆ ನಮಗ ೆಅಪ್ನರವನದ ಗೌರವವಿದೆ.  ನಮಮ ಮನತ್ನತನ 
ಕ್ೆೇಳುವುದಕ್ೆೆ ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂೆಂಡಿದೆುೇವೆ.  ೨೦೧೪ಕಿೆಂತ್ಲೂ ಮತಂಚೆ ಹೂೆೇಗಿ.  ೨೦೦೪ರಿಂದ ಓದ್ಧ.   

ಶ್ರೇ ಬ.ಕೆ್.ಹರಿಪರಸನದ್ ಚ:- ಮನನಯ ರ್ನರನಯಣಸನವಮಯವರೇೆ, ಆಗಲ್ಲ,  ಅಲ್ಲಿಗೂ ಬರತತ್ೆುೇರ್ೆ.  
ನಮಮನತನ ೧೯೪೨ಕ್ೆೆ ಕರದೆತಕ್ೊಂಡತ ಹೂೆೇಗಿಬಡತತ್ೆುೇರೆ್.  ೧೯೪೨ರಲ್ಲಿ ಈ ದೆೇಶಕ್ೆೆ ಸನವತ್ಂತ್ರಯ ಬೆೇಡ 
ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದವರತ ನೇವು.   
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ಡನ:ವೆೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣಸನವಮ:- ಮನನಯ ವಿಪಕ್ಷ ರ್ನಯಕರೇೆ, ರ್ನವು ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ 
ರ್ನಯಕರ ಭನಷಣವನತನ ಕ್ೆೇಳಬೆೇಕ್ೆಂದತ ಕ್ನತ್ರವನಗಿದೆುೇವೆ.  ನಮಮ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳ ಬಗೆೆ ನನಗ ೆ
ಬಹಳ ಗೌರವವಿದ.ೆ  ೨೦೦೪ರಿಂದ ಹೆೇಳಿ.  ಕ್ನಂಗೆರಸಚ ಸಕ್ನಾರ ಇದನುಗ ಏರೆ್ೇರ್ನಗಿತ್ತು ಎಂಬತದನತನ 
ದಯವಿಟತಟ ಹೇೆಳಿ.   

ಶ್ರೇ ಬ.ಕೆ್.ಹರಿಪರಸನದ್:- ಮನನಯ ರ್ನರನಯಣಸನವಮಯವರೇೆ, ನಮಮನತನ ಮತಖಯ 
ಸಚೆೇತ್ಕರರ್ನನಗಿ ಮನಡತತ್ನುರಯೆೇ ಇಲಿವೇ ಗೂೆತಿುಲಿ. ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂೆಳಿಿ.   

ಡನ: ವೆೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣಸನವಮ:- ಮನನಯ ವಿಪಕ್ಷ ರ್ನಯಕರೇೆ, ಅದನತನ ಆಮೇಲ ೆ
ಮನತ್ರ್ನಡೊೇಣ.   

ಶ್ರೇ ನಜಿೇರ್ ಚ ಅಹಮದ್ ಚ:- ಮನನಯ ರ್ನರನಯಣಸನವಮಯವರೇೆ, ೨೦೦೪ರದತು ಹೆೇಳುತ್ೆುೇರ್ೆ. 
ಕ್ೆೇಳುತಿುೇರನ?  

ಡನ:ವೆೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣಸನವಮ:- ಮನನಯ ನಜಿೇರ್ಚ ಅಹಮದ್ಚ ಅವರೆೇ, ಆಗ ಇದು 
ಸಕ್ನಾರದವರತ ಎಷತಟ ಹಣ ಘೂೇಷಣೆ ಮನಡಿದುರತ? ಎಷತಟ ಹಣ ಕ್ೂೆಟಿಟದನುರೆ ಎಂಬತದನತನ ಹೆೇಳಿ.   

ಶ್ರೇ ನಜಿೇರ್ ಚ ಅಹಮದ್ ಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಮನಮೇಹನ್ಚಸಿಂಗಚ 
ಅವರತ ಪರಧನನಮಂತಿರಗಳನಗಿದನುಗ ರೂ.೫೩,೦೦೦ ಕ್ೊೇಟಿ ಸನಲ ಇತ್ತು.  ಈಗ ರೂ.೧,೫೨,೦೦೦ 
ಕ್ೊೇಟಿ ಸನಲ ಇದೆ. ಅಂದರ ೆಒಂದತ ಲಕ್ಷ ಕ್ೂೆೇಟಿ ವಯತ್ನಯಸವಿದ.ೆ  ಕ್ೆೇವಲ ಏಳು ವಷಾಗಳಲ್ಲಿ ಇಷತಟ 
ಹೆಚನಚಗಿದ.ೆ   

ಡನ:ವೆೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣಸನವಮ:- ಮನನಯ ನಜಿೇರ್ಚ ಅಹಮದ್ಚ ಅವರೇೆ, ಆಗಿನ ಬಜೆಟಚ ಗನತ್ರ 
ಎಷ್ಟ್ಟತ್ತು? ಮನನಯ ಸಿದುರನಮಯಯನವರ ಕ್ನಲದಲ್ಲಿ ಬಜೆಟಚ ಎಷ್ಟ್ಟತ್ತು? ಎಷತಟ ಸನಲ ಮನಡಿದ್ಧುರಿ 
ಎಂಬತದನತನ ಹೆೇಳಿ.   
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ಶ್ರೇ ಬ.ಕೆ್.ಹರಿಪರಸನದ್:- ಮನನಯ ರ್ನರನಯಣಸನವಮಯವರೇೆ, ನಮಮನತನ ಮನನಯ ಅರತಣ 
ಶಹನಪತರ ಅವರತ ಕರಯೆತತಿುದನುರೆ.  ಅಲ್ಲಿ ಹೂೆೇಗಿ.   

ಶ್ರೇ ಎನ್.ರವಿಕತಮನರ್ಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ವಿದೆೇಶಕ್ೆೆ ಹೂೆೇಗಿ ಬಂಗನರವನತನ 
ಒತ್ೆು ಇಟತಟ ಬಂದದತು ಮನಮೇಹನ್ಚ ಸಿಂಗಚ ಅವರೆೇ ಅಥವನ ಪಿ.ವಿ.ನರಸಿಂಹರನವಚ ಅವರೆೇ?  

(ಗೊಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಬ.ಕೆ್.ಹರಿಪರಸನದ್:- ಅದತ ಚಂದರಶೆೇಖರ್ಚ ಅವರತ.   

(ಗೊಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಎಂ.ಎಲ್.ಅನಲ್ ಚ ಕತಮನರ್:- ಮನಮೇಹನ್ಚ ಸಿಂಗಚ ಅವರತ ಬಡಿಸಿಕ್ೂೆಂಡತ 
ಬಂದದತು.   

(ಗೊಂದಲ) 

VICE-CHAIRMAN: Please sit down. 

ಶ್ರೇ ಎನ್.ರವಿಕತಮನರ್:- ಅಟಲ್ಚ ಬಹನರಿ ವನಜಪ್ೆೇಯಿಯವರತ ಬಂದ ಮೇಲ ೆ
ಬಂಗನರವನತನ ವನಪಸಚ ತ್ಂದರತ.  ಬಂಗನರವನತನ ಅಡ ಇಟಟವರತ ಯನರತ? ಕ್ನಂಗರೆಸಚ ಪಕ್ಷ ತ್ನರೆ್ೇ?  

(ಗೊಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಎಸ.ರವಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ರವಿಕತಮನರ್ಚ ಅವರತ ಬನಯಿ ಬಟಟರ ೆ
ಬರಿೇ ಸತಳೆಿೇ.  

(ಗೊಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಎನ್.ರವಿಕತಮನರ್:- ಬಂಗನರವನತನ ಒತ್ೆು ಇಟಟದತು ಕ್ನಂಗೆರಸಚನವರತ. ಅದನತನ ವನಪಸಚ 
ತ್ಂದದತು ಬಜೆಪಿಯವರತ.   
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ಶ್ರೇ ನಜಿೇರ್ ಚ ಅಹಮದ್ ಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ರವಿಕತಮನರ್ಚ ಅವರಿಗೆ 
ಮತ್ೊುಮಮ ರ್ನಗಪತರ ವಿಶವವಿದನಯಲಯಕ್ೆೆ ಹೂೆೇಗಿ ಬರಲತ ಹೆೇಳಿ.   

ಶ್ರೇ ಎನ್.ರವಿಕತಮನರ್:- ರ್ನಗಪತರ ವಿಶವವಿದನಯಲಯ ಅಂದರೆ ಹರಿಪರಸನದ್ಚ ಅವರತ upset 
ಆಗತತ್ನುರ.ೆ  ಭನಷಣ ಎಲನಿ ಮರೆತ್ತಬಡತತ್ನುರೆ.   

ಶ್ರೇ ಬ.ಕೆ್.ಹರಿಪರಸನದ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ಇರ್ೂೆನಂದತ ದ್ಧನ ಅವರನತನ 
ಬೆೇರ ೆ ಕರದೆತಕ್ೊಂಡತ ಹೂೆೇಗಿ ರ್ನಗಪತರ ವಿಶವವಿದನಯಲಯದ ಬಗೆೆ ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ೆುೇರೆ್.  ಇಂದತ 
ಬೆೇಡ.  ಸತಮಮರ್ೆ ಏಕ್ೆ ಬೆೇಸರ ಮನಡತತ್ನುರ.ೆ  

ಶ್ರೇ ನರನಣಿ ಹಣಮಂತ್ ರತದರಪು:- ಮನನಯ ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರೇೆ, ಇಲ್ಲಿಯೆೇ 
ಹೆೇಳಿಬಡಿ.   

ಶ್ರೇ ಬ.ಕೆ್.ಹರಿಪರಸನದ್ಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಹೆೇಳಿಬಡಲೆೇ? ರ್ನಗಪತರ 
ವಿಶವವಿದನಯಲಯವು ಸತಳಿಿನ ಕ್ನಖನಾರ್.ೆ   

(ಗೊಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಎನ್.ರವಿಕತಮನರ್:- ಇದತ ಇಟಲ್ಲ ಸಕ್ನಾರ ಅಲಿ.  ಭನರತ್ ಸಕ್ನಾರ.  ರ್ನಗಪತರ 
ವಿಶವವಿದನಯಲಯ ಎಂದರೆ ಈ ದೆೇಶದ ವಿಶವವಿದನಯಲಯ.   

(ಗೊಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಬ.ಕೆ್.ಹರಿಪರಸನದ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ಮನನಯ 
ರ್ನರನಯಣಸನವಮಯವರಿಗ ೆyield ಆಗತತ್ೆುೇರ್.ೆ  ಬೆೇರ ೆಯನರಿಗೂ yield ಆಗತವುದ್ಧಲಿ.  

ವೆೈಸಚ ಛೆೇಮಾ ನ್:- ದಯಮನಡಿ ಎಲಿರೂ ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂೆಳಿಿ. 
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ಡನ:ವೆೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣಸನವಮ:- ಮನನಯ ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರೇೆ, ನಮಗೆ ದಯವಿಟತಟ 
ಬೆಳಕತ ಚೆಲ್ಲಿ.   

ಶ್ರೇ ಎನ್.ರವಿಕತಮನರ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ತ್ನಕತಿುದುರೆ ಕ್ನಂಗರೆಸಚ ಸನಾಪರ್ನ 
ದ್ಧರ್ನಚರಣೆಯನತನ ಆಚರಿಸಲ್ಲ.  ಕ್ನಂಗೆರಸಚ ಸನಾಪ ರ್ನ ದ್ಧನ ಯನವತ್ತು?  ಕ್ನಂಗೆರಸಚನ ಸನಾಪರ್ೆ 
ಮನಡಿದವರ ಜಯಂತಿಯನತನ ಮನಡತತ್ನುರಯೆೆೇ? ರ್ನವು ಬಜೆಪಿ ಸನಾಪಕರ ಜಯಂತಿಯನತನ 
ಆಚರಿಸತತ್ೆುೇವೆ.  ರ್ನವು ಬಜೆಪಿ, ಜನಸಂಘದ ಸನಾಪರ್ನ ದ್ಧನವನತನ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆ.  ಇವರತ ಕ್ನಂಗೆರಸಚನ 
ಸನಾಪರ್ನ ದ್ಧನವನತನ ಆಚರಿಸತತ್ನುರೆಯೆೇ? ರ್ನಗಪತರ ನಮಗೆ ಸಂಸೃತಿಯನತನ ಕಲ್ಲಸಿಕ್ೂೆಟಿಟದೆ.  
ಇಟಲ್ಲಯಿಂದ ರ್ನವು ಎರವಲತ ಪಡಯೆತವುದ್ಧಲಿ.  ಇಟಲ್ಲಯ ಸಂಸೃತಿಯನತನ ರ್ನವು ನಮಮ ದೆೇಶಕ್ೆೆ 
ತ್ರತವುದ್ಧಲಿ.   

ವೆೈಸಚ ಛೆೇಮಾನ್:- ದಯಮನಡಿ ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂೆಳಿಿ.   

ಶ್ರೇ ಬ.ಕೆ್.ಹರಿಪರಸನದ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ಮನನಯ 
ರ್ನರನಯಣಸನವಮಯವರಿಗ ೆ yield ಆಗತತ್ೆುೇರೆ್. ಬೆೇರಯೆವರ ಮನತಿಗ ೆ yield ಆಗತವುದ್ಧಲಿ.  
ಕ್ನಂಗೆರಸಚನ ಸನಾಪರ್ನ ದ್ಧನವನತನ ಡಿಸಂೆಬರ್ಚ ೨೮ರ್ೆೇ ತ್ನರಿೇಖಿನಂದತ ಇಡಿೇ ದೇೆಶದೆಲೆಿಡ ೆ ಕ್ನಂಗೆರಸಚ 
ಕಛೆೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ನಡಸೆಲನಗತತ್ುದೆ.  ಇವರ ಕಣಿಣಗೆ ಕ್ನಮನಲೆಯಿರತವುದರಿಂದ ಗೂೆತ್ನುಗತತಿುಲಿ.   ಇವರಿಗ ೆ
ಕ್ನಣತವುದತ ಕ್ೆೇವಲ ಕ್ೇೆಸರಿ ಮನತ್ರ.   

(ಗೊಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಎನ್.ರವಿಕತಮನರ್ಚ:- ರ್ನವು ಬಜೆಪಿಯ ಸನಾಪಕರ ಫೊೇಟೊ ಇಟತಟ ಪೂಜಿಸತತ್ೆುೇವೆ.  
ನೇವು ಕ್ನಂಗರೆಸಚನ ಸನಾಪಕರತ ಯನರೆಂದತ ಪೂಜಿಸತತಿುೇರಿ? ಮದಲ್ಲಗೆ ಕ್ನಂಗರೆಸಚನ ಸನಾಪಕರತ 
ಯನರತ ಎಂಬತದನತನ ಹೆೇಳಲ್ಲ.   

(ಗೊಂದಲ) 



144 

                                                                                                                                                  ವಿಪ/09-03-2022   
“ wzÀÄÝ¥ÀrAiÀiÁUÀzÀ ¥Àæw/unedited copy/£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ¼À°è CxÀªÁ ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉUÁV G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀPÀÆqÀzÀÄ 

__________________________________________________________________________________ 

ಶ್ರೇ ಎಂ.ಎಲ್.ಅನಲ್ ಚ ಕತಮನರ್:- ಮಹನತ್ನಮ ಗನಂಧಿಯವರನತನ ಗತಂಡಿಕಿೆ 
ಸನಯಿಸಿದವರಿಂದ ರ್ನವು ಪ್ನಠ ಕಲ್ಲಯಬೆೇಕ್ನಗಿಲಿ.   

ವೆೈಸಚ ಛೆೇಮಾನ್:- ದಯವಿಟತಟ ಎಲಿರೂ ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂೆಳಿಿ.  ಮನನಯ ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ 
ರ್ನಯಕರೇೆ, ತ್ಮಮ ಮನತ್ನತನ ಮತಂದತವರಸೆಿ.   

ಶ್ರೇ ಬ.ಕ್.ೆಹರಿಪರಸನದ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಧನಯವನದಗಳು.  ಸಕ್ಷಮ ಅಂಗನವನಡಿ 
ಮತ್ತು ಪ್ೂೆೇಷನ್ಚ-೨.೦ ಗೆ zero.  ಸಮಥಚಾ ಪರಧನನಮಂತಿರ ಮನತ್ೃವಂದರ್ನ ಯೇಜರೆ್ಗ ೆzero.  
ಸಕ್ಷಮ ಅಂಗನವನಡಿ ಮತ್ತು ಪ್ೂೆೇಷನ್ಚ ೨.೦ (ರನಷ್ಟ್ರೇಯ ಕಿರೇರ್ಚ ಯೇಜರೆ್)ಗೆ  zero.  NSAP 
(National Social Assistance Programme) ಅಡಿಯ Indira Gandhi National 
Disability Pension Scheme ಗೆ zero.  Support for Educational 
Development including Teachers Training & Adult Education ಗೆ zero.  
ಇದಕ್ೆೆ ಎರಡತ ವಷಾದ್ಧಂದ ದತಡತೆ ಇಲಿವೆೇ ಇಲಿ.  ರನಷ್ಟ್ರೇಯ ನಗರ ಜಿೇವರ್ೊೇಪ್ನಯ ಅಭಿಯನನಕ್ೆೆ 
ಈ ವಷಾ zero. ವೆೇಗವಧಿಾತ್ ನೇರನವರಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಕ್ನಯಾಕರಮಕ್ೆೆ ೩,೦೦೦ ಇದುದತು ೧೨,5೦೦ 
ಲಕ್ಷಗಳನತನ ಮೇಸಲ್ಲಡಲನಗಿದೆ.  Skill India, Skill India ಎಂದತ ಬೂೆಬೆಬ ಹನಕತತಿುರತತ್ನುರೆ.  
Skill India ಆಯಿತ್ತ, Make in India ಆಯಿತ್ತ.  ಆತ್ಮನಭ್ಾರ ಭನರತ್ ಆಯಿತ್ತ. ಈಗ 
ಆತ್ಮನಭ್ಾರ ಭನರತ್ದ್ಧಂದ ಆತ್ಮಹತ್ೆಯ ಸಿಾತಿಗ ೆಬಂದ್ಧದೆ.   

(…ಮತಂದತ) 

(208) 09-03-2022 (3.50) ಕ್ ೆಜಿ-ಎಕ್ೆ   

     (ವೆೇಸಚಛೆೇಮಾನ್ಚರವರ ಉಪಸಿಾತಿ)                 

ಶ್ರೇ   ಬ.ಕ್.ೆಹರಿಪರಸನದ್ ಚ (ಮತಂದತ):-   

ದೆೇಶದಲ್ಲಿ Skill India ಎಂದತ ಹೇೆಳುವಂತ್ಹ ಜನ, ಪಕ್ೊೇಡನ economics ಎಂದತ 
ಹೆೇಳಿದವರತ ಕಳೆದ ವಷಾ 500 ಕ್ೂೆೇಟಿ ರೂಪ್ನಯಿಗಳು, ಪಕ್ೊೇಡ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಅಷತಟ ಸನಕತ. 
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ಈ ವಷಾ zero. ಇಲಿವೇೆ ಇಲಿ.  Skill India, Make in India, ಆತ್ಮನಭ್ಾರ, ಈಗ ಅಮೃತ್ಚ  
ಕ್ನಲ್ಚ.  Nut, bolt ಹನಕಿಬಟತಟ ಸಿಂಹವನತನ ನಲ್ಲಿಸಿಬಟಟರ ೆ ಆಗತವುದ್ಧಲಿ, ಜಿೇವಂತ್ವನಗಿರತವ 
ಸಿಂಹಗಳು ಬೆೇರ ೆಬೆೇರ ೆಜನಗಗಳಲ್ಲಿ  ಇವೆ. Vocational Training Project with World 
Bank Assistance, ಇದಕ್ೆೆ ಕಳೆದ ವಷಾ 200 ಲಕ್ಷ ರೂಪ್ನಯಿಗಳನತನ ಕ್ೊಟಿಟದುರತ. ಈ ವಷಾ 
zero. ಮನನಯ ಮತಖಯಮಂತಿರಯವರತ ಬಜೆಟಚನಲ್ಲಿ ಸತಮನರತ 16   ಪತಟಗಳಷತಟ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಚನರದಲ್ಲಿ 
ಮನತ್ರ್ನಡಿದನುರೆ. ಅದತ ಪತಟ 10 ರಿಂದ 26 ರಲ್ಲಿದ.ೆ ಅದರಲ್ಲಿ  central scheme  ನ ಕಥೆ 
ಏರ್ನಗಿದೆ ಎಂಬತದನತನ ರೆ್ೂೇಡಿ. ಮಣಿಣನ ಫಲವತ್ುತ್ೆುಯ ರನಷ್ಟ್ರೇಯ ಯೇಜರೆ್. ಅದನತನ ಆಂಗಿ 
ಭನಷಯೆಲ್ಲಿ National Project on Management of Soil Health-SCSP, ಇದಕ್ೆೆ 
ಎರಡತ ವಷಾದ್ಧಂದ ಹಣ ಇಲಿ. ಪರಂಪರನಗತ್ಚ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕ್ನಸ  ಯೇಜರೆ್, ಇದತ ಹಿಂದ್ಧ ಭನಷಯೆ 
ಪದ. ಇವರತ ಅದನತನ ಕನನಡದಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ಧದನುರೆ.   ಪರಂಪರನಗತ್ಚ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕ್ನಸ ಯೇಜರೆ್ - 
ಪರಿಶ್ಷಟ ಜನತಿ ಉಪ ಯೇಜರೆ್, ಇದಕೂೆ ಹಣ ಇಲಿ. ಸಮಗರ ಜಲನನಯನ ಪರದೆೇಶ ನವಾಹಣೆ 
ಕ್ನಯಾಕರಮ / Integrated Watershed Management Programme-SCSP, ಇದಕೂೆ 
ಹಣ  ಇಲಿ. ರನಷ್ಟ್ರೇಯ ಆಹನರ ಭ್ದನರತ್ನ ಅಭಿಯನನ / National Food Security 
Mission-SCSP, ಇದಕೂೆ ಹಣ ಇಲಿ. ಇದತ ಕ್ನಯಾಕರಮವಲಿ, ಇದತ ಕ್ನನೂನತ. ಡನ|| 
ಮನಮೇಹನ್ಚಸಿಂಗಚ ಮತ್ತು ಶ್ರೇಮತಿ ಸೂೆೇನಯನ ಗನಂಧಿಯವರತ ಅಧಿಕ್ನರದಲ್ಲಿ ಇದುಂತ್ಹ 
ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ National Food Security Act ಅನತನ ಯನರತ ಸಹ ಹೊಟೆಟ ಹಸಿವಿನಂದ 
ಮಲಗಬನರದತ ಎನತನವ ಕ್ನರಣದ್ಧಂದ ಬಡವರಿಗನಗಿ ಇದನತನ ಜನರಿಗ ೆತ್ಂದರತ.  ಈ ಯೇಜರೆ್ಗೂ  
ಹಣ ಕ್ೊಟಿಟಲಿ. ರ್ನನತ ಏಕ್ೆ ಇದನತನ ಕನನಡದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಆಂಗಿ ಭನಷ ೆ ಎರಡಲ್ಲಿಯೂ 
ಹೆೇಳುತಿುದೆುೇರೆ್ಂದರೆ, ನನನ ಮನತ್ೃ ಭನಷ ೆ ತ್ತಳು. ನನನ ರನಜಯ ಭನಷ ೆ  ಕನನಡ. ನನನ ವಯವಹನರಿಕ 
ಭನಷ ೆ ಹಿಂದ್ಧ ಮತ್ತು ಇಂಗಿಿೇಷಚ. ಈಗ ಇವರತ ಬಂದ ಮೇಲ ೆ ಧಮಾದ ಭನಷಯೆನತನ ಆಗನಗ 
ಸಂಸೃತ್ದಲ್ಲಿ ಹೆೇಳಬೆೇಕ್ನಗತತ್ುದೆ. ಏಕ್ೆಂದರೆ, ಸಂಸೃತ್ವನತನ ಮೂರತ ವಷಾಗಳ ಕ್ನಲ ಕಲ್ಲತಿದುೆೇರೆ್.  
ಈ ಪರಿಸಿಾತಿ ಇದೆ. ಅದಕ್ೆೆ ಕನನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗಿಿೇಷಚನಲ್ಲಿ  ಹೆೇಳುತಿುದೆುೇರೆ್. ಮನನಯ ಸಚಿವರನದ 
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ಅಶವಥಚರ್ನರನಯಣಚರವರತ ಸದನದಲ್ಲಿ ಇದ್ಧುದರೆ, ಅವರತ ರ್ನವು ಯನವ ಸಂಸೃತಿಯನತನ 
ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದೆುೇವೆಂದತ ಹೆೇಳುತಿುದುರತ.  

ವೆೈಸಚ ಛೆೇಮಾನ್ಚ:- ಈಗ ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ ರವಿಕತಮನರ್ಚರವರಿಗ ೆ ಸವಲು ಸಮನಧನನ 
ಆಯಿತ್ತ.  

ಶ್ರೇ ಬ.ಕ್.ೆ ಹರಿಪರಸನದ್ ಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸೂೆೇಮಣಣನವರಿಗೆ ರ್ನವು 
ಸಂಸೃತ್ವನತನ ಮನತ್ರ್ನಡಿದರೆ ಯನವ ರಿೇತಿ ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ೆುೇವೆಂದತ ಗೂೆತ್ತು. ಏಕ್ೆಂದರ,ೆ ಅವರತ 
ಪ್ನಪ ನಮಮ ಪಕ್ಷದ್ಧಂದ ಹೊೇಗಿದನುರೆ. ಅವರತ ಬಂದತ ಅಣಣ ನಮಮ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇದನುಗ ನಮಮ 
ಭನಷಯೆೆೇ ಬೆೇರ ೆ ಇತ್ತು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೂೆೇದ ಮೇಲೆ ಬೇೆರ ೆ ಭನಷ ೆ ಆಗಿ ಹೂೆೇಗಿದ ೆ ಎಂದತ ಹೆೇಳುತ್ನುರೆ. 
ಪರಿಸಿಾತಿ ಆ ರಿೇತಿ ಆಗಿದೆ.  

ಶ್ರೇ ವಿ.ಸೂೆೇಮಣಣ (ವಸತಿ ಸಚಿವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ,  ರ್ನನತ ಮನನಯ 
ಹರಿಪರಸನದ್ಚರವರ ಮನತ್ತಗಳನತನ ಕ್ೆೇಳಿ ತ್ತಂಬ ದ್ಧವಸಗಳು ಆಗಿವ.ೆ ಮನನಯ ಬ.ಕ್.ೆ 
.ಹರಿಪರಸನದ್ಚರವರತ ನನಗ ೆಆತಿೀಯರತ. ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡತ ಮನತಿಲಿ. ಆದರೆ, ಒಂದತ ಸತ್ಯ. ಸನೆೇಹಕ್ೆೆ 
ಮತ್ೊುಂದಕ್ೆೆ ಕ್ೂೆರತೆ್ ಇಲಿ. ಕ್ನಕತ್ನಳಿಯ ಎಂಬಂತ್ ೆ ರ್ನನತ ಇಂದತ ಇದೆೇ ಸದನದಲ್ಲಿ ಇದೆುೇರ್ೆ. 
ರ್ನವು ಬಂದ್ಧಲಿವೆಂದರೆ, ಮನನಯ ಸಭನರ್ನಯಕರತ 5  ನಮಷಗಳಿಗೆ ಒಮಮ ಫೂೆೇನ್ಚ ಮನಡಿಸಿ  
ನೇವು ಬಂದ್ಧಲಿ, ನೇವು ಬಂದ್ಧಲಿವೆಂದತ ಹೇೆಳುತಿುರತತ್ನುರೆ. ರ್ನನತ ಅವರನತನ ರೆ್ೂೇಡಿಕ್ೊಂಡತ ಬಂದೆ, 

ವೆೈಸಚ ಛೆೇಮಾನ್ಚ:- ಮನನಯ ಸಚಿವರೆೇ, ಅವರಿಗೆ ಪಿೇಠದ ಒತ್ುಡ ಇದೆ, ಅದಕ್ೆೆ ಫೊೇನ್ಚ 
ಮನಡಿಸತತಿುರತತ್ನುರೆ. 

ಶ್ರೇ ವಿ.ಸೂೆೇಮಣಣ (ವಸತಿ ಸಚಿವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ವಿರೂೆೇಧಪಕ್ಷದ 
ರ್ನಯಕರಿಗ ೆ ಬಹಳ ಅನತಭ್ವ ಇದೆ. ಅವರತ ರನಜಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸನಕಷತಟ ಅನತಭ್ವವನತನ 
ಹೊಂದ್ಧದನುರ.ೆ ಆದುರಿಂದ, ಅವರತ ದಯಮನಡಿ ಇದರ ಮೇಲೆ ಬೆಳಕತ ಚೆಲಿಲ್ಲ.  ಆಮೇಲೆ ದ್ಧನ 
ಬೆಳಗನದರೆ ರ್ನಗಪತರ ಮತ್ೊುಂದತ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದತ, ರ್ನವು ಅದರ ಮೇಲೆ counter 
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ಮನಡತವುದತ ಸನವಭನವಿಕವನಗಿ ಆಗತತ್ುದೆ. ಅವರತ ವಿರೂೆೇಧಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರನಗಿ ಅವರಿಗೆ 
ಇರತವಂತ್ಹ ಅನತಭ್ವದ ಮೇಲೆ, ಅವರಿಗೆ ಇರತವಂತ್ಹ ಚಿಂತ್ರ್ೆಯ ಮೇಲ ೆ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕ್ೆೆ 
ರ್ನವು ಯನರತ ಸಹ ವಿರೂೆೇಧ ಮನಡತವುದ್ಧಲಿ. ಹತ್ನುರತ ವಷಾಗಳ ಕ್ನಲ ನನನ ಮತ್ತು ಅವರ 
ಒಡರ್ನಟ ಇದೆ, ಆದರೆ, ಅವರಿಗೆ ಅವರದೆುೇ ಅದಂತ್ಹ  ದೃಷ್ಟ್ಟಕ್ೂೆೇನ ಇದೆ. ನನಗ ೆ ಇನೂನ 15 
ನಮಷಗಳು ಕಳೆದ ಮೇಲ ೆ ಇರ್ೂೆನಂದತ ಸಭೆ ಇದೆ. ಅವರತ ಯನವ ಯನವ ರಿೇತಿ ನಡಯೆತತ್ುದೆ 
ಎಂದತ ಹೆೇಳಿಕ್ೂೆಂಡತ ಬಂದರತ. ಅದನತನ ರ್ನವು ಪರಮನಣಿಕವನಗಿ ಒಪಿುಕ್ೂೆಳಿಬೆೇಕ್ನಗತತ್ುದೆ. ಕ್ೆಲವು 
ಇಲನಖಗೆಳಿಗೆ ಏನತ ಮನಡಿಲಿವೆಂದತ ಹೇೆಳಿದನುರೆ. ಅಂತ್ಹ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ  ಆ ಇಲನಖಗೆಳಿಗೆ 
ಕಿತ್ತುಕ್ೂೆಡಬೇೆಕ್ನಗತತ್ುದೆ. ಸಕ್ನಾರ ಎಂದರೆ, ಒಂದೇೆ ರ್ನಣಯದ ಎರಡತ ಮತಖಗಳು ಎನತನವುದಕಿೆಂತ್ 
ಹೆಚನಚಗಿ ನಂತ್ ನೇರಲ್ಲಿ ಹರಿಯತವ ನೇರತ ಇದುಂತ್ೆ, ಈ ಹರಿಯತವ ನೇರಿನಲ್ಲಿ ಸವಲು ಕವಲತ ದನರಿಗಳು 
ಇರತತ್ುವೆ, ಮತ್ೂೆುಂದತ ಇರತತ್ುದೆ.  ಎಡವಟತಟಗಳು ಇವ.ೆ ಎಲಿವನತನ ಸಹ ರನಜಯ ಹಣಕ್ನಸತ ಸಚಿವರತ 
ಮತ್ತು ಮನನಯ ಮತಖಯಮಂತಿರಯವರೆೇ ರೆ್ೂೇಡತವುದಕ್ೆೆ ಆಗಿರತವುದ್ಧಲಿ. ಕ್ೆಲವು ತ್ಪತುಗಳು ಆದಂತ್ಹ 
ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ ಅದನತನ ಸರಿಪಡಿಸತವಂತ್ಹ ವಯವಸಾೆಗಳು ಇದನುಗ, ಅನವನಾಯತ್ೆಗಳು ಇದನುಗ, 
ಅವರತ ಈಗ ಬಳೆಕತ ಚೆಲತಿತಿುದನುರ.ೆ ಅದರ ಅವಶಯಕತ್ೆ ಇದೆ. ಹನಗನಗಿ, ಅವರತ ದಯಮನಡಿ ಅವರ 
ಮನತ್ತಗಳನತನ ಮತಂದತವರಿಸಬೆೇಕತ. ಮನನಯ ರವಿಕತಮನರ್ಚರವರೆೇ, ಅವರತ ಹೆೇಳುವುದರೆ್ನಲನಿ 
ಮದಲತ ಕ್ೆೇಳೂೆೇಣ. ನಂತ್ರ ಅದಕ್ೆೆ ಉತ್ುರ ಕ್ೂೆಡೂೆೇಣ.  

 ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ಮೇಲಮರ್ೆಗೆ ಮತ್ತು ಕ್ಳೆಮರೆ್ಗೆ ಬಂದತ 30 ವಷಾಗಳು 
ಆಗಿವ.ೆ  ರ್ನವು ಅರೆ್ೇಕ ವಿಚನರ ಧನರೆಗಳನತನ ಹಂಚಿಕ್ೊಳಿಬೆೇಕ್ನಗತತ್ುದೆ. ಅಧಿಕ್ನರ  ಇದನುಗ ರ್ನವು 
ಟಿೇಕ್ೆಗಳನತನ ಸಿವೇಕ್ನರ ಮನಡಬೇೆಕ್ನಗತತ್ುದ.ೆ  ರ್ನವಲೆಿರೂ ಅದನತನ ಕ್ಲೆವು ಸಂದಭ್ಾಗಳಲ್ಲಿ 
ಅನತಭ್ಸಿದೆುೇವೆ. ತ್ಮಗೂ ಸಹ ಗೊತಿುದೆ.  ಮನನಯ ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ ಏನತ ಹೆೇಳುತ್ನುರೆ 
ಎನತನವುದಕಿೆಂತ್ ಹೆಚನಚಗಿ ಅವರ ಮನತಿನ ಮೂಲಕ ಬರತವಂತ್ಹ ಕ್ೆಲವು ಸಂದೆೇಶಗಳು ನಮಮ 
ರನಜಯಕ್ೆೆ ಪೂರಕವನಗಿರಬೇೆಕತ. ಅದತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಪರವನಗಿರಬೆೇಕತ. ಮತಂದ್ಧನ ಪಿೇಳಿಗೆಯೂ ಸಹ 
ಇಂತ್ಹ ಕ್ನಲದಲ್ಲಿ ಈ ರಿೇತಿ ನಡಯೆತತಿುತ್ತು ಎಂದತ ಗತರತತಿಸತವಂತ್ಹ ಕ್ಲೆಸಕ್ೆೆ ಮತನತನಡಿಯನತನ 
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ಹನಕತತಿುದನುರ.ೆ ಆ ಕಡೆ ಇದನುಗ ಒಂದತ ತ್ರಹ, ಈ  ಕಡ ೆಇದನುಗ ಒಂದತ ತ್ರಹ ಇದೆುೇ ಇರತತ್ುದೆ.  
ಇದತ ಸನಮನನಯ.  ರ್ನನತ ಮದಲತ ಜನತ್ನ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿದೆು. ನಂತ್ರ ಜನತ್ನ ದಳ ಪಕ್ಷಕ್ೆೆ ಬಂದೆ. 
ಆನಂತ್ರ ಸವತ್ಂತ್ರ ಪಕ್ಷಕ್ೆೆ ಬಂದೆ.  ಅದನದ ಮೇಲೆ ಕ್ನಂಗೆರಸಚ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿದುೆ. ಈಗ ಬಜೆಪಿಯಲ್ಲಿದೆುೇರೆ್. 
ಇಷಟರ ಮಧಯದಲ್ಲಿ ರ್ನನತ ರನಜಕ್ನರಣದಲ್ಲಿ ಇದೆುೇರ್ೆ ಏರೆ್ಂದರೆ, ಅದಕ್ೆೆ ನನನದೆೇ ಅದಂತ್ಹ ವಯಕಿುತ್ವ, 
ನನನದೆೇ ಆದಂತ್ಹ ನಡವಳಿಕ್ೆ, ನನನದೆೇ ಆದಂತ್ಹ ಕ್ೆಲವು ಚಿಂತ್ರೆ್ಗಳು, ನನನದೆೇ ಆದಂತ್ಹ ಕ್ೆಲವು 
ದೂರದೃಷ್ಟ್ಟಗಳು ಹನಗೂ ನನನದೆೇ ಆದಂತ್ಹ ಶರಮ  ಇರತವುದರಿಂದ ಇದೆುೇರೆ್.  ರ್ನನತ ಇವತ್ತು 
ಮನನಯ ಹರಿಪರಸನದ್ಚರವರ  ಜೊತ್ೆಗೆ  ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ೆುೇರ್ೆ. ರ್ನಳೆಯೂ ಸಹ ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ೆುೇರೆ್. 
ನಮಮದೆೇ ಆದ ದನರಿಗಳು ನಮಗೆ ಇರತತ್ುವೆ. ಅವರದೆುೇ ಆದ ತಿೇಮನಾನಗಳು ಅವರಿಗೆ ಇರತತ್ುವೆ. 
ಆದರೆ, ಒಂದತ ಸತ್ಯ. ಅವರತ ಸನಕಷತಟ ಹೊೇರನಟದ್ಧಂದ ಬಂದ್ಧದನುರ.ೆ ಅವರತ  ಇದರ ಮೇಲೆ ಬಳೆಕತ 
ಚೆಲಿಲ್ಲ.  ರ್ನವು ಅದನತನ ಕ್ೆೇಳೊೇಣ. ನಮಮದತ ರ್ನಗಪರ, ಹೌದತ, ರ್ನವು ಅದಕ್ೆೆ ಬದುರನಗಿದೆುೇವೆ. 
ರ್ನವು ನಮಮದೇೆ ಆದಂತ್ಹ ವಯವಸೆಾಯಲ್ಲಿದೆುೇವೆ. ಅವರತ ಅವರದೆೇ ಆದಂತ್ಹ ವಯವಸೆಾಯಲ್ಲಿದನುರ.ೆ  
ಈ ವಯವಸೆಾಗಳ ಮಧಯದಲ್ಲಿ ರ್ನವಲೆಿರೂ ನಮಮ ರನಜಯಕ್ೆೆ  ಪೂರಕವನದ ಮತ್ತು ಚಿಂತ್ರ್ೆಗಳಿಗೆ  ಒಟನಟಗಿ 
ಕ್ೆಲಸ ಮನಡಬೇೆಕ್ನಗತತ್ುದೆ. ಹನಗನಗಿ, ಅವರತ ಅವರ ಮನತ್ತಗಳನತನ ಮತಂದತವರಿಸಲ್ಲ. ನನಗ ೆ4.15 
ಕ್ೆೆ ಒಂದತ ಸಭ ೆಇತ್ತು. ಆದರ,ೆ ರ್ನನತ 4.30ಕ್ೆೆ ಬರತತ್ೆುೇರೆ್ಂದತ ಹೆೇಳಿ ಕಳುಹಿಸಿದೆುೇರ್ೆ. ಇನೂನ ಅಧಾ 
ಗಂಟೆಗಳ ಕ್ನಲ ಅವರತ ಹೇೆಳುವುದನತನ ಕ್ೆೇಳಬೆೇಕತ ಎನತನವ ಆಸ ೆನನಗಿದೆ.   

ಶ್ರೇ ಬ.ಕೆ್.ಹರಿಪರಸನದ್ ಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ತ್ಮಮ ಮೂಲಕ ಅವರಿಗೆ 
ಧನಯವನದಗಳನತನ ಹೆೇಳುತ್ುೆೇರ್ೆ.  ಮನನಯ ಸೂೆೇಮಣಣನವರತ Corporator ಆದನಗಿನಂದ ಅವರನತನ 
ರೆ್ೂೇಡಿದೆುೇರ್.ೆ  

ವೆೇಸಚಛೆೇಮಾನ್ಚ:- ಮನನಯ ವಿರೂೆೇಧಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರೇೆ, ರ್ನನತ ಅವರನತನ 80ರ 
ದಶಕದ್ಧಂದ ರೆ್ೂೇಡಿದುೆೇರೆ್. ನನಗ ೆಅಲ್ಲಿಂದ ಅವರತ ಗಳೆೆಯರತ.  

ಶ್ರೇ ಬ.ಕೆ್.ಹರಿಪರಸನದ್ಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ನನಗೂ ಸಹ ಅವರತ ಬಹಳ ಹಳೆಯ 
ಸನೆೇಹಿತ್ರತ. ಅವರತ ವಿಭಿನನವನದ  ರನಜಕ್ನರಣಿ. ಅವರತ ನಂಬಕ್ೆಗೆ ಪ್ನತ್ರರನದವರತ. ಅವರತ ಬಹಳ 
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soft ಆಗಿ ಇರತತ್ನುರ.ೆ ಅವರನತನ soft ಎಂದತ ತಿಳಿದತಕ್ೂೆಂಡರ,ೆ ತ್ಪತು. ಅವರತ ಒಳಗೆ ಅಷಟೆೇ 
ಗಟಿಟಯನಗಿ ಇರತತ್ನುರ.ೆ ಅವರತ ಯನರನತನ ಬೆೇಕ್ನದರೂ ಎದರಿಸತತ್ನುರೆ. ಅವರತ ಯನವುದಕೂೆ 
ಭ್ಯಪಡತವವರಲಿ.   

 ವೆೇಸಚಛೆೇಮಾನ್ಚ:- ಮನನಯ ವಿರೂೆೇಧಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರೇೆ, ಸನವಾಜನಕ ಬದತಕಿಗ ೆ ಅದತ 
ಬೆೇಕತ. 

ಶ್ರೇ ಬ.ಕ್.ೆಹರಿಪರಸನದ್ ಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅವರತ ಯನವುದಕೂೆ ಸತಮಮರ್ೆ 
ಆಭ್ಾಟ ಮನಡತವುದ್ಧಲಿ. ಅವರತ quiet ಆಗಿ ಇರತತ್ನುರ.ೆ ಅವರತ ಬೆಂಗಳೂರತ ನಗರದಲ್ಲಿ 4/5 
ಬನರಿ ಶನಸಕರನಗಿ ಆಯೆೆ ಯನಗಿದನುರೆ. ಅದತ ಹತಡಗನಟದ ಕ್ೆಲಸವಲಿ. ಅದತ ಬನನಪ್ೆೇಟೆೇ ಕ್ಷೆೇತ್ರದಲ್ಲಿ. 
ಹನಗನಗಿ, ಅದತ ಅದತಬತ್. ಅವರೊಬಬರತ ಬಟತಟ ಬೆೇರಯೆವರತ ಎಲಿರೂ ಬೆೈಯಲ್ಲ. ರ್ನನತ ಅದನತನ 
ಕ್ೆೇಳುತ್ುೆೇರೆ್. ನನಗ ೆತ್ೊಂದರೆ ಇಲಿ. 

(ಗೊಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಕೆ್ೂೇಟನ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಒಂದತ ನಮಷ.,. 

ಶ್ರೇ ಬ.ಕೆ್.ಹರಿಪರಸನದ್ ಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ yield ಆಗತವುದ್ಧಲಿ.   

ಶ್ರೇ ಕ್ೊೇಟನ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಒಂದತ 
ನಮಷ. ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ ಹಿರಿಯರತ ಇದನುರ.ೆ ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದವೆಂದತ ಯನವ ರಿೇತಿ 
ಕರದೆರೂೆೇ ನನಗ ೆ ಗೂೆತಿುಲಿ. ರ್ನವು ಸನಮನನಯ ರೂಡಿ ಪದದಲ್ಲಿ  ಪರತಿಪಕ್ಷ ಎಂದತ ಕರಯೆತತ್ೆುೇವೆ. 
ಪರತಿಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ ಎದತು ನಂತ್ರ ೆ ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ಮನಗಾದಶಾನ ಮನಡಬಲಿರತ ಎನತನವ ವಯವಸೆಾ 
ಇದೆ. ಪರತಿಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರ ಭನಷಣ ಎಂದರೆ, ಟಿೇಕ್ೆ, ಟಿಪುಣಿ, ವಯಂಗದ ಜೊತ್ೆಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ 
ಒಂದತ ಮನಗಾದಶಾನ ಮನಡಬಲಿರತ ಎಂದತ ಹೆೇಳುತ್ೆುೇವೆ. ಪರಜನಪರಭ್ತ್ವದ ಮೇಲೆ ಬಹತ ದೊಡೆ 
ನಂಬಕ್ ೆ ಇರತವವರಲ್ಲಿ ಮನನಯ ಹರಿಪರಸನದ್ಚ ಒಬಬರತ ಎಂದತ ಹೆೇಳುವುದರಲ್ಲಿ ನನಗ ೆ ವಿಶನವಸ ಇದೆ. 
ಅದರಲ್ಲಿ ಯನವ ಬದಲನವಣೆಗಳು ಇಲಿ. ಜನತ್ಂತ್ರ ವಯವಸೆಾಯಲ್ಲಿ ಪರಜನಪರಭ್ತತ್ವದ ಮೂಲಕ 
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ಆಯೆೆಯನದ ಪರಸತತ್ು ಮನನಯ ಪರಧನನ ಮಂತಿರಯವರತ ರ್ನಗಪತರದಲ್ಲಿ ಶ್ಕ್ಷಣವನತನ ಪಡದೆವರತ. 
ರನಷಟಪತಿಯವರತ ರ್ನಗಪತರವನತನ ಗೌರವಿಸತವವರತ. ಉಪ ರನಷರಪತಿಯವರತ ರನಷರದ ಬಹತತ್ೆೇಕ 
ರನಜಯದ ಮತಖಯಮಂತಿರಗಳು. ರ್ನಗಪತರ ಶ್ಕ್ಷಣವನತನ ರ್ನವು ಪಡದೆ್ಧದೆುೇವೆ ಎಂದತ ಹೆೇಳುವವರನತನ 
ಅವರತ ಗೌರವಿಸತವುದ್ಧಲಿವೇೆ? ಅವರತ ಮತ್ೆುೇ ರ್ನಗಪತರವನತನ ಟಿೇಕ್ ೆ ಮನಡತತ್ನುರೆಯೆೇ? ರ್ನನತ 
ಮನನಯ  ಪರಣಬಚ ಮತಖಜಿಾ ರವರ ಬಗೆೆ ಏಕ್ೆ ಹೆೇಳಿದ ೆಎಂದರೆ, ಅವರತ ರೆ್ೇರವನಗಿ ರ್ನಗಪತರ ನಮಮ 
ಕಛೆೇರಿಗ ೆ ಹೊೇದನಗ ರ್ನನತ ರ್ನಗಪತರದ ರನಷ್ಟ್ರೇಯ ಸವಯಂ ಸೇೆವನ ಸಂಘದ ಕಛೆೇರಿಗ ೆ ಬಂದ 
ಮೇಲ ೆಈ ರನಷರದ ಭ್ಕುತ್ವದ ಇರ್ೂೆನಂದತ ಮತಖವನತನ ಕಂಡೆ ಎಂದತ ಉದನೆರ ಮನಡತತ್ನುರ.ೆ  ಈಗ 
ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಬಗೆೆ ಗೌರವ ಇದೆಯೇ ಅಥವನ ಇಲಿವೇ ಅದತ ನನನ ಪರಶೆನಯಲಿ. ರ್ನನತ ಅವರಲ್ಲಿ 
ಒಂದತ ವಿನಂತಿಯನತನ ಮನಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ ಪರಜನಪರಭ್ತತ್ವದ ಲಕ್ಷಣವನತನ ಒಪಿುಕ್ೊಂಡಂತ್ಹ  ರ್ನವಲೆಿರೂ 
ಇದನತನ ಗೌರವಿಸಬೆೇಕತ ಎಂದತ ರ್ನವು ಆಸ ೆಪಡತವವರತ.  

  ಡನ|| ಕ್.ೆಗೊೇವಿಂದರನಜತ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸಭನರ್ನಯಕರತ ಈ ಕಡೆ 
ಇದುಂತ್ಹ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ ಅವರತ ಹೆೇಳುತಿುದತದುನತನ ರ್ನವು ಬಹಳ ಚೆರ್ನನಗಿ ಕ್ೆೇಳುತಿುದುೆೇವು. ರ್ನವು ಆ 
ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುರಲ್ಲಲಿ. 

ಶ್ರೇ ಕೆ್ೂೇಟನ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನವು 
ಅಡೆ ಬಂದ್ಧಲಿ. ಈಗ ವಿರೂೆೇಧಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರಿಗ ೆ ಬಹಳ ಪಿರೇತಿಯಿಂದ ವಿನಂತಿ ಮನಡಿದೆ. 
ಪರಜನಪರಭ್ತತ್ವ ವಯವಸೆಾಯಲ್ಲಿ ನಂಬಕ್ ೆ ಇರತವಂತ್ಹವರತ ಅವರತ ಇದರೆ್ನಲನಿ ಗೌರವಿಸಿ ಮನತ್ರ್ನಡಿದರೆ, 
ಅವರ ಮನತಿಗ ೆ ಇನನಷತಟ ತ್ೂಕ ಬರತತ್ುದೆ ಎನತನವುದತ ನನನ ಆಸ.ೆ 

ವೆೈಸಚ ಛೆೇಮಾನ್ಚ:- ಮನನಯ ವಿರೂೆೇಧಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರೇೆ, ತ್ನವು ಮನತ್ರ್ನಡಿ. ಮನನಯ 
ಸೂೆೇಮಣಣನವರತ ಜೊತ್ೆಗೆ ಅವರತ  ಕ್ೆೇಳಿಸಿಕ್ೊಳಿಲ್ಲ. 

ಶ್ರೇ ಬ.ಕೆ್.ಹರಿಪರಸನದ್ ಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಸತ್ಯ ಮನತ್ರ್ನಡಿದರೆ ಸವಲು ಕಹಿಯನಗಿ 
ಇರತತ್ುದೆ. ನನಗ ೆಅವರ ಮೇಲೆ ಬೆೇಸರ ಇಲಿ. ಅದೇೆರಿೇತಿ ರ್ನಗಪತರದ ಮೇಲ ೆಬೆೇಸರ ಇಲಿ. ನನಗ ೆ
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ಬೆೇಸರ ಏರೆ್ಂದರೆ, 1942 ರೆ್ೇ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ರನಷರಪಿತ್ ಮಹನತ್ಮ ಗನಂಧಿಜಿೇಯವರತ ಬರಟಿಷರಿಗೆ 
“ಭನರತ್ವನತನ ಬಟತಟ ತ್ೊಲಗಿ”ಚ ಎಂದನಗ, ಇವರ ಪ್ನತ್ರ ಏನತ್ತು ಎನತನವುದತ ಎಲಿರಿಗೂ ಗೊತಿುದೆ. 
ಅದಕ್ೆೆ ನನನದತು reservation ಇದೆ. ಮತಂದೆಯೂ  ಇರತತ್ುದೆ. ರ್ನನತ ಸನಯತವವರೆಗೂ ಅದನತನ 
ಹೆೇಳುತಿುರತತ್ೆುೇರ್.ೆ  ಆದುರಿಂದ,  ಅವರ ರನಷರ ಭ್ಕಿು, ರನಷರ ಪ್ೆರೇಮ, ಯನರರೆ್ೂನೇ ದೆವೇಷ ಮನಡಿ 
ಅದರೆ್ನೇ ರನಷರ ಭ್ಕಿು ಎಂದರೆ, ರ್ನನತ ಅದನತನ ಒಪತುವುದಕ್ೆೆ ತ್ಯನರತ ಇಲಿ. ನಮಮ ದೆೇಶದಲ್ಲಿ 7 
ದೊಡೆ ದೂೆಡೆ ಧಮಾಗಳು ಇವೆ. ಇವರಲೆಿರೂ ಸಹ ಸನವತ್ಂತ್ರಯ ಹೂೆೇರನಟಕ್ೆೆ ಭನಗವಹಿಸಿದುರತ. ಇವರತ 
ಇರಲ್ಲಲಿ.  

(ಮತಂದತ.,)  
(209) 09-03-2022 (4.00) ಎಂ.ವಿ-ಆರ್ಚಎನ್ 

(ವೆೈಸಚ ಛೆಮಾನ್ಚರವರ ಉಪಸಿಾತಿ) 

ಶ್ರೇ ಬ.ಕೆ್.ಹರಿಪರಸನದ್ ಚ (ಮತಂದತ…):- 

ಆದತದರಿಂದ, ನನಗ ೆಯನವುದೆೇ ರಿೇತಿಯ ದೆವೇಷವಿಲಿ. ಆದರೆ, ಆಗಿನ ಕ್ನಲದಲ್ಲಿ ಅವರ ನಡ ೆಏನತ್ತು 
ಅದನತನ ರ್ನನತ ಒಪತುವುದಕ್ೆೆ ತ್ಯನರಿಲಿ ಅಷಟೆ. ಅದನತನ ಸೈೆದನುಂತಿಕವನಗಿ ಒಪತುವುದ್ಧಲಿ. ಅದನತನ 
ಅವರತ ದೆವೇಷವೆಂದತ ತಿಳಿದತಕ್ೊಳುಿವುದತ ಬೇೆಡ. ಅವರತ ನಮಗ ೆ ವಿರೂೆೇಧಿಗಳು, ಆದರೆ ಅವರತ 
ನಮಗೆ ಶತ್ತರಗಳಲಿ. ಪರಜನಪರಭ್ತತ್ವದಲ್ಲಿ ಯನರೂ ಶತ್ತರಗಳಲಿ. ಕ್ೆಲವರಿಗ ೆ ಕ್ೆಲವು 
ಧಮಾದವರನಗಿರಬಹತದತ. ಆದರೆ, ಅದತ ನಮಗೆ ಇಲಿ. ನಮಗೆ ಯನರೂ ಸಹ ಶತ್ತರಗಳು ಇಲಿ. 
ಆದರೆ, ನಮಗೆ ವಿರೂೆೇಧಿಗಳು ಇದನುರ.ೆ ಅದನತನ ರ್ನನತ ಎದತರಿಸತವುದಕೂೆ ತ್ಯನರಿದೆುೇರ್ೆ. 
ಹನಗೆಯೆೇ ಅವರ ತ್ಪತು ಏನತ ಎಂದತ ಹೆೇಳುವುದಕೂೆ ಧೆೈರಚಯವಿದ,ೆ ಅದನತನ ಸಹ ಹೆೇಳುತ್ುೆೇರೆ್. ಅದನತನ 
ರ್ನನತ ಜಿೇವನಪೂತಿಾ ಹೇೆಳಿಕ್ೊಂಡತ ಬಂದ್ಧದೆುೇರ್.ೆ ಅದನತನ ರ್ನನತ ಸನಯತವವರಗೊ ಹೆೇಳುತ್ೆುೇರ್ೆ.  

ವೆೈಸಚ ಛೆೇಮಾನ್:- ಮನನಯ ಬ.ಕ್.ೆಹರಿಪರಸನದ್ಚರವರೆ, ತ್ನವು ಈಗ ವಿಷಯಕ್ೆೆ 
ಸಂಬಂಧಪಟಟಂತ್ ೆಮನತ್ರ್ನಡಿ. 
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ಶ್ರೇ ಬ.ಕೆ್.ಹರಿಪರಸನದ್ ಚ (ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ 
ಸತಮಮರ್ೆ “ರ್ನಗಪತರ”ಚ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದರ,ೆ ಅವರೆಲಿರೂ ಸಹ ಮೇಲೆ ಬದತುಬಡತತ್ನುರೆ. ರ್ನನತ ಏನನತನ 
ಹೆೇಳುತ್ುೆೇರೆ್ಂದತ ಕ್ೇೆಳುವುದೆೇ ಇಲಿ. ಮನನಯ ವಿ.ಸೂೆೇಮಣಣನವರೆ, ತ್ನವು ಏಕ್ ೆ ಬಜೆಪಿ ಹೊೇಗಿದ್ಧುೇರಿ 
ಮತ್ತು ರ್ನಗಪತರಕ್ೆೆ ಏಕ್ ೆ ಹೊೇಗಿದ್ಧುೇರಿ ಎಂದತ ಕ್ೇೆಳಿದೆುೇರ್ೆಯೆೇ? ನಮಮ ಶ್ಷಯರಲ್ಲಿ ಕ್ೆಲವರತ ಅಲ್ಲಿಗ ೆ
ಹೊೇಗಿಬಟಿಟದನುರೆ. ಅವರನತನ ಕ್ೆೇಳುವುದಕ್ೆೆ ಆಗತವುದ್ಧಲಿ. ಮನನಯ ಆನಂದ್ಚ ಸಿಂಗಚರವರ ಬಜೆಪಿ 
ಹೊೇಗಿದನುರೆ ರ್ನನತ ಅವರನತನ ಕ್ೆೇಳಿದೆುೇರ್ೆಯೆೇ ಎಂದತ ಕ್ೆೇಳಿ.  

ಶ್ರೇ ಎನ್.ರವಿಕತಮನರ್ಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಸನವತ್ಂತ್ರಯ ಹೊೇರನಟದಲ್ಲಿ ಆರ್.
ಎಸ.ಎಸ. ಕೂಡ ಕ್ನಂಗೆರಸಚನ ಒಂದತ ಭನಗವನಗಿತ್ತು. ಅದತ ಮನನಯ ಸದಸಯರಿಗೆ ಗೊತಿುರಲ್ಲ. 
ಆರ್.ಎಸಚ.ಎಸ.ನ ಸಂಸನಾಪಕರನದಂತ್ಹ Dr.K.B.Hedgewar ರವರತ… 

(ಗೊಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಯತ.ಬ.ವೆಂಕಟೆೇಶ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಎನ್.ರವಿಕತಮನರ್ಚರವರತ 
ಪರತಿಬನರಿ ಈ ರಿೇತಿ ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ನುರೆ. 

(ಗೊಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಎಸ.ರವಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈ ರಿೇತಿಯನದರೆ ರ್ನವು ಪರತಿಯಂದಕೂೆ ಸಹ 
ಎದತು ನಂತ್ತಕ್ೂೆಳಿಬೆೇಕ್ನಗತತ್ುದೆ. ಅವರತ ಸತಮಮರೆ್ ಕತಳಿತ್ತಕ್ೊಳುಿತ್ನುರೆಯೆೇ ಇಲಿವೆೇ ಎಂದತ ಕ್ೇೆಳಿ.  

(ಗೊಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಸಲ್ಲೇಂ ಅಹಮದ್ ಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನವು ಸಹ ಎದತು ನಂತ್ತಕ್ೊಳುಿತ್ೆುೇವೆ. 

(ಗೊಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಎಂ.ಎಲ್ ಚ. ಅನಲ್ ಚ ಕತಮನರ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸಭನರ್ನಯಕರತ 
ಮತ್ತು ಮನನಯ ಮಂತಿರಗಳೆಲಿರೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಸಮನಧನನದ್ಧಂದ ಇದನುರ.ೆ ಆದರೆ, ಮನನಯ 
ಎನ್.ರವಿಕತಮನರ್ಚರವರತ ಸಮನಧನನದ್ಧಂದ ಇಲಿ. 

(ಗೊಂದಲ) 
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ಶ್ರೇ ನಸಿೇರ್ಚ ಅಹಮದ್ ಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಪಶ್ಚಮ ಬಂಗನಳದಲ್ಲಿ ಮತಸಿಿಂ ಲ್ಲೇಗಚ 
Government ನಲ್ಲಿ ಶ್ರೇ ಶನಯರ್ಚ ಪರಸನದ್ ಮತಖಜಿಾಯವರತ ಸಹ ಸಚಿವರನಗಿದುರತ. ಅವರತ 
ಅದನತನ ಸಹ ಮರೆಯತವುದತ ಬೆೇಡ. 

(ಗೊಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಬ.ಕ್.ೆಹರಿಪರಸನದ್ ಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ತ್ಮಮ ಮೂಲಕ ಒಂದತ ಪ್ನರಥಾರ್ ೆ
ಏರೆ್ಂದರೆ, ಒಂದತ ದ್ಧವಸ ಈ ವಿಷಯಕ್ೆೆ ಸಂಬಂಧಪಟಟಂತೆ್ ಒಂದತ ಚಚಾೆಯನತನ ಇಟತಟಬಡಿ. 
ಏಕ್ೆಂದರ,ೆ ಚತರ್ನವಣಯೆ ಸತಧನರಣೆ ಮತ್ತು ಸಂವಿಧನನದ ಬಗೆೆ ಚಚಾೆಯನಗಬೆೇಕ್ೆಂದತ 
ವಿಧನನಸಭೆಯಲೂಿ ಸಹ ಹೆೇಳುತಿುರತತ್ನುರ.ೆ ಅದಕ್ೆೆ ಒಂದತ ದ್ಧನ ಇದಕ್ೆೆ ಸಂಬಂಧಪಟಟಂತ್ ೆ ಚಚೆಾಗ ೆ
ಇಟತಟಬಡಿ. ಆಗ ಅದರ ಬಗೆೆ ಲ್ಲೇಲನಜನಲವನಗಿ ಚಚೆಾ ಮನಡೂೆೇಣ. ಅವರತ ನಮಮದತ ಏನತ ತ್ಪಿುದ ೆ
ಎಂದತ ಹೆೇಳಲ್ಲಿ. ರ್ನವು ಅವರದತು ಏನತ ತ್ಪಿುದೆ ಎಂದತ ಹೆೇಳುತ್ೆುೇವೆ. ಸತಮಮರ್ೆ ಇದರಲ್ಲಿ 
ಮನತ್ರ್ನಡತವುದತ ಸರಿಯಿರತವುದ್ಧಲಿ.  

(ಗೊಂದಲ) 

ಆಮೇಲೆ ಎಲೆಿಲ್ಲಿ ತ್ಪಿುದ ೆ ಎಂದತ ಹೆೇಳುತಿುದುೆೇರೆ್. ಸಮಗರ ಜಲನನಯನ ಪರದೆೇಶ ನವಾಹಣ ೆ
ಕ್ನಯಾಕರಮ, Integrated Watershed Management Programme  ದತಡಿೆಲಿ. ಇದತ 
ಕ್ೆೇಂದರ ಸಕ್ನಾರದತು. ರ್ನವು ಕರ್ನಾಟಕದ್ಧಂದ ಸತಮನರತ 25 ಎಂ.ಪಿ.ಗಳನತನ ಆರಿಸಿ ಕಳುಹಿಸಿದೆುೇವೆ. 
ರನಷ್ಟ್ರೇಯ ಕೃಷ್ಟ್ ಮತ್ತು ತ್ಂತ್ರಜ್ಞನನ ಅಭಿಯನನ National Mission on Agriculture 
Extension and Technology  SCSP ದತಡಿೆಲಿ. ಕೃಷ್ಟ್ ಯನಂತಿರಕತ್ಯೆ ಮೇಲ್ಲನ ಉಪ 
ಅಭಿಯನನ Sub-Mission Agriculture Mechanization SCSP  ದತಡಿೆಲಿ. ರನಷ್ಟ್ರೇಯ 
ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕ್ನಸಚ ಯೇಜರೆ್ಗ ೆದತಡಿೆಲಿ. ಪರಧನನಮಂತಿರ ಕಿರತ ಆಹನರ ಸಂಸೆರಣ ಉದ್ಧುಮಗಳ ನಯಮ 
ಬದಿಗೊಳಿಸತವಿಕ್ೆ. Prime Minister  Formalization of Micro food processing 
Enterprises ದತಡಿೆಲಿ. ಈಗ ಮನನಯ ಪರಧನನಮಂತಿರಗಳ ಕ್ನಯಾಕರಮಕ್ೆೆ ದತಡತೆ ಇಲಿವೆಂದರೆ, 
ಇನತನ ಮನನಯ ಮತಖಯಮಂತಿರಗಳ ಕ್ನಯಾಕರಮಕ್ೆೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ದತಡತೆ ಕ್ೊಡತತ್ನುರ.ೆ ಆದತದರಿಂದ, 
ಡಬಲ್ಚ ಇಂಜಿನ್ಚ ಸಕ್ನಾರ ಯನವ ರಿೇತಿ ತ್ಂದತ ಇಟಿಟದನುರೆಂದರ,ೆ ನಮಗೆ ಬರಬೆೇಕ್ನದ ದತಡೆನತನ 
ಕ್ೊಡಲ್ಲ, ರ್ನವು ಅವರ ಹತಿುರ ಏನೂ ಕ್ೆೇಳುವುದ್ಧಲಿ. ರ್ನವು ರನಜಯದ್ಧಂದ ಜಿ.ಎಸ.ಟಿ. ಸಂಗರಹವೆಂದತ 
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ಸತಮನರತ ಮೂರತ ಲಕ್ಷ ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪ್ನಯಿಗಳನತನ ನೇಡತತ್ುೆೇವೆ. ಆದರೆ, ಅವರತ ನಮಗ ೆವನಪಸತಸ 
ಕ್ೊಡತವುದತ ನಲವತ್ತು ರ್ನಲತೆ ಲಕ್ಷ ಕ್ೂೆೇಟಿ ಕೂಡ ಇಲಿ. ಅದತದರಿಂದ, ನಮಮ ಹಕೆನತನ ನಮಗ ೆ
ಕ್ೊಡಲ್ಲ. ಈಗ ರ್ನವು ಚೆರ್ನನಗಿ ಬದತಕಿದೆುೇವೆಂದತ ಹೆೇಳಿ, ಇನತನ ರ್ನವು ಬದತಕತವುದತ ಇಷಟವಿಲಿವೆಂದತ 
ಹೆೇಳಲ್ಲ. ನಮಗ ೆಬರಬೆೇಕ್ನಗಿರತವ ಹಣವನತನ ಗೊೇಲ್ಚಮನಲ್ಚ ಮನಡಿದರೆ ರ್ನವು ಏನತ ಮನಡತವುದತ 
ಎಂದತ ಹೆೇಳಲ್ಲ. ಈಗ ನಮಗೆ ಬಂದ್ಧರತವಂತ್ಹ royalty ಏನತ ಇದ ೆ ರೆ್ೂೇಡಿ, Non-tax 
revenues. ಅದತ ಬಂದ್ಧರತವುದೇೆ ಮನನಯ ಮಂತಿರಗಳನದ ಆನಂದ್ಚ ಸಿಂಗಚರವರ ಜಿಲೆಿಯಿಂದ.  
ಅಂದರೆ, iron ore ಇದರಿಂದ ಬಂದ್ಧದ ೆವಿನಃ ಬೆೇರ ೆಯನವುದೆೇ ಸಕೆಟರ್ಚಗಳಲೂಿ ಕ್ನಣತತಿುಲಿ. ಕೃಷ್ಟ್ಗೆ 
ಯನವ ರಿೇತಿಯ ಸಿಾತಿಯನತನ ಮನಡಿದನುರಂೆದತ ಹೆೇಳಿದೆುೇರ್.ೆ ನರ್ನೆಯ ದ್ಧವಸ ಎಲನಿ ಚಚೆಾ 
ಮನಡಿದೆುೇವ.ೆ Urban Local Bodies ಎಂದತ ಇದ.ೆ ಇದರಲ್ಲಿ Urban Local Bodies ಒಂದತ 
ಕ್ನಲದಲ್ಲಿ 6,425/- ಕ್ೂೆೇಟಿ ರೂಪ್ನಯಿಗಳು. ಆದರೆ, ಈ ವಷಾ 936/- ಕ್ೂೆೇಟಿ ರೂಪ್ನಯಿಗಳಿಗೆ 
ಬಂದ್ಧದ.ೆ ಅದತ ಅಲಿದೆ ಪಂಚನಯತ್ಚ ರನಜಚ ವಯವಸಾೆಯನತನ ಬಲಪಡಿಸತತ್ೆುೇವೆಂದತ ಹೆೇಳುತಿುರತತ್ನುರೆ. 
ಅದರಲ್ಲಿ ಏನತ central government dues ಅದನತನ ನಲ್ಲಿಸಿಬಟಿಟದನುರ.ೆ ಈಗ ಸಾಳಿೇಯ 
ಸಂಸೆಾಗಳ ಚತರ್ನವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಓ.ಬ.ಸಿ.ಗಳಿಗೆ ಮೇಸಲನತಿ ಇಲಿದೆ, ಚತರ್ನವಣ ೆ ಮನಡಬೇೆಕ್ೆ ಬೆೇಡವೇೆ 
ಎಂದತ ನರ್ನೆಯ ದ್ಧವಸ ಚಚೆಾಯನಯಿತ್ತ. ಇವರ foot soldiers  ಇದನುರ ೆ ರೆ್ೂೇಡಿ, ಇವರಲೆಿ 
ಸಹ ಶ್ದರರತ ಮತ್ತು ದಲ್ಲತ್ರತ, ಇವರತಗಳೇೆ ಜೆೈಲ್ಲಗ ೆ ಹೊೇಗತವುದಕ್ೆೆ ಮತ್ತು ಹೂೆಡದೆನಟ ಮತ್ತು 
ಬಡಿದನಟ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ. ಆದರೆ, ಬೆಣೆಣ ತಿನತನವುದಕ್ೆೆ ಮನತ್ರ ಬೆೇರಯೆವರತ. 2010ರಲ್ಲಿ ಇವರತಗಳಿಗ ೆ
ಮೇಸಲನತಿಯನತನ ತ್ೆಗೆದತ ಹನಕಿಸತವುದಕ್ೆೆ ಶ್ರೇ ರನಮಜೂೆೇಯಿಸಚರವರತ ಮೇಸಲನತಿಯ ವಿರತದಿ 
ಹೊೇಗಿದುರತ. ಏಕ್ೆಂದರೆ, ಇವರ ಕ್ೆಲವು ಸಂಘಟರೆ್ಗಳು ಮೇಸಲನತಿಯ ವಿರತದಿ  ಮತ್ತು 
ಸಂವಿಧನನದ ವಿರತದಿ ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ುವ.ೆ ಆದತದರಿಂದ ಒಂದೂೆಂದೆೇ ಸಕೆಟರ್ಚಗಳಿಗೆ ಹಣ ಕಡಿಮ 
ಮನಡಿಕ್ೊಂಡತ ಹೂೆೇದರ ೆ ಶ್ರ್ಥಲವನಗತತ್ುದೆ. ಆ ಕ್ನರಣಕ್ೆೆ Local Body Elections ದತಡತೆ 
ಕಡಿಮ ಇದೆ. ಬರಬೆೇಕ್ನಗಿರತವಂತ್ಹ ಸಬಸಡಿಗಳನತನ ಸಹ ಕಡಿಮ ಮನಡಿದನುರ.ೆ ಈ Social 
Security Pensions ಮದಲತ 7,905/- ಕ್ೂೆೇಟಿ ರೂಪ್ನಯಿ ಇದುದತು ಈಗ 7,503/- 
ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪ್ನಯಿಗಳಿಗ ೆ ತ್ಂದ್ಧದನುರೆ. ಅಂದರೆ, ಪಿಂಚಣಿಗ ೆ 400/- ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪ್ನಯಿಗಳನತನ 
ಕಡಿಮ ಮನಡಿದನುರ.ೆ  ಈ ಪಿಂಚಣಿಯತ ದತಬಾಲ ವಗಾದವರಿಗೆ ಇರತವಂಥದತು. ಇದಕ್ೆೆಲನಿ 
ಹಣಕ್ನಸಿನ grant  ಬರತತಿುತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಸತಮನರತ ಒಂದತ ಸನವಿರ ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪ್ನಯಿ 
ಕಡಿಮಯನಗಿದ.ೆ ಅದತ ಅಲಿದೆ, ಪಿ.ಡಬತಿಯ.ಡಿ.ಯಲ್ಲಿ assets create ಮನಡತವುದತ ಇರತತ್ುದೆ. 
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National Highway or State Highway  ಆಗಲ್ಲ, ಇದನತನ ರೆ್ೂೇಡಿದನಗ, Roads in 
kilo meters ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲೂಿ ಲೆಕೆವೆೇ ಇಲಿ ಹೆೇಳಿ. Bridges ಬಗೆೆ ಲೆಕೆವಿಲಿ. Building 
number ಲೆಕೆವಿಲಿ. Assets create ಮನಡಿರತವಂಥದತು ಎಲೂಿ ಇಲಿ. ಆದತದರಿಂದ ಇದತ ಯನವ 
ಸಕ್ನಾರ ಡಬಲ್ಚ ಇಂಜಿನ್ಚ ಸಕ್ನಾರ ಎಲ್ಲಿನ ಸಕ್ನಾರವನೆತನವುದತ ಯನರಿಗೂ ಸಹ ಗೊತ್ನುಗತತಿುಲಿ. 
ಅದೂ ಅಲಿದೆ, ಕಳೆದ ಬನರಿ ಗೊೇರಕ್ಷಣೆಯ ವಿಧೇೆಯಕವನತನ ಪ್ನಸಚ ಮನಡಿದ ಮೇಲೆ, ಜಿಲೆಿಗೊಂದತ 
ಗೊೇಶನಲ ೆ ಪ್ನರರಂಭ್ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆಂದತ ಹೆೇಳಿದರತ. ಆದರೆ, ಈಗ ಸತಮನರತ ನೂರತ 
ಗೊೇಶನಲೆಗಳನತನ ಪ್ನರರಂಭ್ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆಂದತ ಹೇೆಳುತಿುದನುರ.ೆ ಅದನತನ ಎಲ್ಲಿ ಮನಡತತಿುದನುರಂೆದತ ಸಹ 
ಗೊತ್ನುಗತತಿುಲಿ. 

ಈಗ ನೇರನವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟಟಂತ್ ೆ ಹೆೇಳುವುದನದರ,ೆ ರನಜಯದ ನೇರನವರಿ ಕ್ಷೆೇತ್ರವನತನ 
ವಿಸುರಿಸತವ ಮತ್ತು ನೇರನವರಿ ಯೇಜರೆ್ಗಳನತನ ಪೂಣಾಗೂೆಳಿಸತವ ವಿಚನರದಲ್ಲಿ ಭನರತಿೇಯ 
ಜನತ್ನ ಪಕ್ಷದವರಿಗೆ ಎಷತಟ ಬದಿತ್ ೆ ಇದೆ ಎಂಬತದತ ಈ ಬಜೆಟಚನಲ್ಲಿ ಗೂೆತ್ನುಗತತಿುದೆ. 2018ರೆ್ೇ 
ಸನಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಕ್ನಂಗೆರಸಚ ಪಕ್ಷದ ಸಕ್ನಾರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಿದ ಬಜೆಟಚನಲ್ಲಿ ನೇರನವರಿಗ ೆಸತಮನರತ 
18,000/- ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪ್ನಯಿಗಳ ಹಣ ಮೇಸಲತ ಇಡಲನಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈಗ 2,601/- ಕ್ೊೇಟಿ 
ರೂಪ್ನಯಿಗಳನತನ ಮನತ್ರ ಮೇಸಲ್ಲಡಲನಗಿದ.ೆ ರನಜಯದ ಬಜೆಟಚ ಗನತ್ರ ಹೆಚನಚದರೂ ಸಹ ನೇರನವರಿಗೆ 
ಹೆಚತಚ ಹಣ ನೇಡತವ ಪರಯತ್ನವನಗಿಲಿ. ಅಧಿಕ್ನರಕ್ೆೆ ಬಂದರ ೆ ರನಜಯದ ನೇರನವರಿ ಯೇಜರೆ್ಗಳಿಗೆ 
ವಷಾಕ್ೆೆ 30,000/- ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪ್ನಯಿಗಳನತನ ಕ್ೊಡತತ್ೆುೇವೆಂದತ ಹೇೆಳುತಿುದುರತ. ಅದತ 
ಬ.ಜೆ.ಪಿ.ಯ ಪರಣನಳಿಕ್ೆಯಲೂಿ ಸಹ ಇದೆ. ಆದರೆ, ಅದತ ಎಲೂಿ ಸಹ ಕ್ನಣತತಿುಲಿ. ಮನನಯ 
ವಿ.ಸೂೆೇಮಣಣನವರಿಗ ೆ ಚೆರ್ನನಗಿ ಗೊತಿುದೆ. ನೇರನವರಿ ಯೇಜರೆ್ಗಳಿಗೆ ಈಗನಗಲೆೇ 20,000/- 
ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪ್ನಯಿಗಳಿಗೂ ಹೆಚತಚ ಮತ್ುದ ಬಲತಿಗಳು ಬನಕಿ ಇದೆ. ಈಗ ಇವರತ ಬಜೆಟಚನಲ್ಲಿ 
ಕ್ೊಟಿಟರತವ ಹಣದಲ್ಲಿ ಉಳಿದ್ಧರತವ ಬಲ್ಚ ಕ್ೂೆಡತವುದಕೂೆ ಸನಕ್ನಗತವುದ್ಧಲಿ. ಈ ಕೃಷನಣ ಮೇಲುಂಡ ೆ
ಯೇಜರೆ್ಗ ೆಬಹಳಷತಟ ಹಣ ಬೆೇಕ್ನಗಿದೆ. ಆದರ,ೆ 3,600/- ಕ್ೂೆೇಟಿ ರೂಪ್ನಯಿಗಳನತನ ನೇಡಿದನುರೆ. 
ಎತಿುನಹೊಳೆ ಯೇಜರೆ್ಗ ೆ 3,000/- ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪ್ನಯಿಗಳನತನ ನೇಡಿದನುರೆ. ಇದತ ಯನವುದಕ್ೆೆ 
ಸನಕ್ನಗತತ್ುದ?ೆ ಇದತ “ಬಕ್ನಸತರನ ಹೊಟಟೆಗೆ ಮೂರತ ಕ್ನಸತ ಮಜಿಿಗೆ”ಚ ಎನತನವ ರಿೇತಿ ಆಗತತ್ುದ.ೆ 
ಮತ್ೆು ರ್ನವಲೆನಿ ಕ್ನಂಗೆರಸಚ ಪಕ್ಷದವರತ ಮೇಕ್ೆದನಟತ ಯೇಜರೆ್ ಎಂದತ ನಮಮ ಪರದೆೇಶ ಕ್ನಂಗೆರಸ 
ಸಮತಿ ಅಧಯಕ್ಷರತ ಮತ್ತು ಶನಸಕ್ನಂಗ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ ಪ್ನದಯನತ್ರೆ ಪ್ನರರಂಭ್ ಮನಡಿದನಗ, 
ಅವರತ ರನಜಕಿೇಯಕ್ೂೆೆೇಸೆರ ಪ್ನದಯನತ್ರೆ ಮನಡತತಿುದನುರೆಂದತ, ನಮಮ ಮೇಲೆ ಬಹಳಷತಟ 
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ಆಪ್ನಧರೆ್ಗಳು ಬಂದವು. ಹನಗನದರೆ ಏಕ್ೆ ಸನವಮ 1,000/- ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪ್ನಯಿಗಳನತನ ಘೂೇಷಣ ೆ
ಮನಡಿದನುರ.ೆ 

ಮತಂದತ… 
(210) 09.03.2022 04.10 LL-RN 

(ವೆೈಸಚ ಚೆೇಮಾನ್ ಚರವರ ಉಪಸಿಾತಿ) 

ಶ್ರೇ ಬ.ಕೆ್. ಹರಿಪರಸನದ್ ಚ(ಮತಂದತ…) 

ರ್ನವು ಮೇಕ್ದೆನಟತ ಯೇಜರೆ್ಗ ೆಕ್ೆೇಳಿದಂತ್ಹ ೧೦ ಸನವಿರ ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪ್ನಯಿಯಲ್ಲಿ ಕನಷಿ ಪಕ್ಷ ೫ 
ಸನವಿರ ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪ್ನಯಿಯನದರೂ ಘೂೇಷಣೆ ಮನಡಬಹತದ್ಧತ್ುಲಿವೆೇ? ಇಲ್ಲಿ ಇವರತ ರನಜಕ್ನರಣ 
ಮನಡಿಲಿವೇೆ? (ಗೊಂದಲ) ಆ ಯೇಜರೆ್ ಅನತಮೇದರೆ್ಯನಗದೆೇ ಇದುರೂ ಸಹ that indicates 
our stand. ರ್ನವು ಏನತ ನಲತವು ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡಿದುೆೇವೆ, ಅದನತನ ಸಕ್ನಾರ ಒಪಿುಕ್ೂೆಂಡಿದ.ೆ 
ಅದೊಂದತ ವಿಷಯ ಈ ಬಜೆಟಚನಲ್ಲಿ ಸಂತ್ೂೆೇಷದ ವಿಚನರವನಗಿದೆ. ಇನತನ ಯನವುದೆೇ ವಿಚನರ 
ಸಂತ್ೂೆೇಷ ತ್ರತವಂಥದನುಗಿಲಿ.  

ಹೆಣತಣಮಕೆಳ ಶ್ಕ್ಷಣದ ಬಗೆೆ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಗೆೆ ರ್ನವು ಬಹಳ 
ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ೆುೇವೆ. ಹಿಜನಬಚ ಮತ್ತು ಬೆೇರ ೆವಿಚನರವನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡತ, ಹೆಣತಣಮಕೆಳಿಗೆ ಶ್ಕ್ಷಣವನತನ 
ನರನಕರಿಸತವಂತ್ಹ ಕ್ೆಲಸವನತನ ಪರೂೆೇಕ್ಷವನಗಿ ಸಕ್ನಾರ ಮನಡತತಿುದೆ. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಅಲುಸಂಖನಯತ್ರ 
ಮಕೆಳಿಗ ೆ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಿಗಬನರದತ ಎಂದತ ಏನತ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡತತಿುದನುರ,ೆ ಅದತ ಈ ದೆೇಶದಲ್ಲಿ ಬಹಳ 
ದತರಂತ್ವನಗಿದ.ೆ ಮಹಿಳಯೆರತ ಒಂದತ ಕ್ನಲದಲ್ಲಿ ಯನವುದೆೇ ಧನಮಾಕ ಸಂಪರದನಯಗಳನತನ 
ಪ್ನಲರೆ್ ಮನಡತವಂತಿರಲ್ಲಲಿ. ಸನವತ್ಂತ್ರಯ ಬಂದ ನಂತ್ರ ಒಂದೂೆಂದನಗಿ ಧನಮಾಕ 
ಸಂಪರದನಯಗಳನತನ ಪ್ನಲರೆ್ ಮನಡತತ್ನು ಬರತವಂತ್ಹ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧನನದ ವಿರತದಿವೇೆ 
ಕ್ೆಲವು ಜನರತ ಹತರ್ನನರಗಳನತನ ಮನಡತವಂತ್ಹ ಕ್ೆಲಸಗಳನತನ ಗತಪುಕ್ನಯಾಸೂಚಿನಲ್ಲಿ 
ಇಟತಟಕ್ೂೆಂಡಿರತತ್ನುರೆ.  
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ಅದರ ಜೊತ್ೆಗೆ, ಗತರತ ರ್ನರನಯಣರವರ ಸುಬಿಚಿತ್ರವನತನ ಗಣರನಜೊಯೇತ್ಸವದ ಫೆರೆೇರ್ಚನಲ್ಲಿ 
ತಿರಸನೆರ ಮನಡಿದನಗ, ಇಡಿೇ ಕರನವಳಿ ಪರದೆೇಶದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಹನಹನಕ್ನರ ಆಗಿತ್ತು. ಅದನತನ ಸರಿ 
ಮನಡತವುದಕ್ೊೆೇಸೆರ ಈಗ ಕ್ೆಲವು ಕ್ನಯಾಕರಮಗಳನತನ ಅಲ್ಲಿ ಹಮಮಕ್ೂೆಂಡಿರತತ್ನುರೆ. ನರ್ನೆಯ ದ್ಧವಸ 
ಶ್ರೇ ಎಸಚ.ಎಲ್ಚ. ಭೂೆೇಜೆೇಗೌಡರವರತ ಮನತ್ರ್ನಡತವನಗ ಬಹಳ ಚೆರ್ನನಗಿ ಮನತ್ರ್ನಡಿದರತ. 
ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ೆಏರ್ನದರೂ ಗೌರವದ್ಧಂದ ಬದತಕತವುದಕ್ೆೆ ಕಲ್ಲಸಿಕ್ೂೆಟಿಟದೆುೇ ಗತರತ ರ್ನರನಯಣಚರವರತ. 
ಅದತ ಸಹ ಈ ಒಂದತ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದತ ಸಮತದನಯದವರಿಗೆ ಯನವುದೆೇ ಒಂದತ 
ಮಡಿಕಲ್ಚ ಕ್ನಲೇೆಜತ ಘೂೇಷಣೆ ಮನಡಿರತವುದ್ಧಲಿ. ಆ ಸಮತದನಯದವರಿಗೆ ಈಗಲನದರೂ ಒಂದತ 
ಮಡಿಕಲ್ಚ ಕ್ನಲೇೆಜತ ಘೂೇಷಣೆ ಮನಡಲ್ಲ. ಅದನತನ ಬಟತಟ ಕ್ೆೇವಲ ಕಣತಣ ಒರಸೆತವುದಕ್ನೆಗಿ ರ್ನವು ಆ 
ಸಮತದನಯದವರಿಗೆ ಹನಸೆಟಲ್ಚ ಕಟತಟತ್ೆುೇವೆ ಎಂದತ ಹೆೇಳುವುದತ ಬೇೆಕ್ನಗಿರತವುದ್ಧಲಿ.   

ಕ್ೊೇವಿರ್ಚ-೧೯ ಬಂದನಗ ಲನಕಚಡೌನ್ಚ ಆದ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ ರಿವಸಚಾ ಮೈಗೆರೇಷನ್ಚ ಆಯಿತ್ತ. 
ದೆೇಶದ ಪರಧನನ ಮಂತಿರಗಳು ಉತ್ುರಪರದೆೇಶದಲ್ಲಿ ಚತರ್ನವಣ ೆ ಮನಡತವ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ,ಚ “ಕ್ನಂಗೆರಸಚ 
ಪಕ್ಷದವರತ ನಗರದಲ್ಲಿರತವ ಜನರತ ತ್ಮಮ ಹಳಿಿಗಳಿಗೆ ಹೊೇಗಿ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದರತ. ಇದರಿಂದನಗಿ, 
ಕ್ೊೇವಿರ್ಚ-೧೯ ಎಲನಿ ಕಡ ೆ ಹರಡಿತ್ತ”ಚ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದರತ. ಈ ಬೆಂಗಳೂರತ ನಗರದಲ್ಲಿ 
ಉದೊಯೇಗಗಳು ಮತ್ತು ಅಂಗಡಿ ಮತಚಿಚದನಗ ಜನ ಏನತ ಮನಡತತ್ನುರೆ? ಅವರತ ರಸೆುಯಲ್ಲಿಯೆೇ 
ಸನಯತತ್ನುರೆಯೆೇ? ರ್ನನತ ಆ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ ದಹೆಲ್ಲಯಿಂದ ರಸೆು ಮನಗಾವನಗಿ ಬರತವನಗ 
ದನರಿಯತದುಕೂೆ ಸಿಗತವ ಜನರ ಜೊತ್ೆ ಮನತ್ರ್ನಡಿದನಗ ಅವರತ,ಚ “ಸರ್ಚ, ರ್ನವು ನಮಮ ಹಳಿಿಗೆ 
ಹೊೇಗಿ ಸನಯತತ್ುೆೇವೆ. ಈ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ರ್ನವು ಸತ್ುರೂ ಸಹ ನಮಮನತನ ರ್ನಯಿಗಿಂತ್ಲೂ ಕಡಯೆನಗಿ 
ರೆ್ೂೇಡತತ್ನುರ.ೆ ಅದಕ್ೆೆ ರ್ನವು ನಮಮ ಹಳಿಿಗೆ ಹೂೆೇಗಿ ಸನಯತತ್ೆುೇವೆ”ಚ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿ ರಿವಸಚಾ 
ಮೈಗೆರೇಷನ್ಚ ಆಯಿತ್ತ. ಈ ಬಗೆೆ ರ್ನನತ ಮನನಯ ಈಶವರಪುನವರನತನ ಕ್ೆೇಳಿದನಗ,ಚ“೧೪ ಕ್ೊೇಟಿ ಮನಯನ್ಚ 
ಡೇೆಸಚ ಜನಸಿು ಆಯಿತ್ತ”ಚ ಎಂದತ ಹೇೆಳಿದರತ. ಆ ರಿವಸಚಾ ಮೈಗೆರೇಷನ್ಚ ಆದನಗ, ಅದರಲ್ಲಿ ಹೂೆಡತೆ್ 
ತಿಂದವರತ ಯನರತ ಎಂದರ,ೆ ದತಬಾಲ ವಗಾದವರನದ ಎಸಚ.ಸಿ./ಎಸ.ಟಿ. ವಗಾದ ಜನರಿಗ ೆ
ದ್ಧನಗೂಲ್ಲ ರ್ೌಕರರಿಗ ೆ ಕ್ಲೆಸ ಕಡಿಮಯನಯಿತ್ತ. ಆ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಯೆರಿಗೂ ಸಹ ಕ್ೆಲಸ 
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ನರನಕರಣ ೆಮನಡಿದರತ. ಇದನತನ ಸರಿ ಮನಡಿ ಎಂದತ ರ್ನನತ ಅವರಿಗೆ ಹೆೇಳಿರತತ್ೆುೇರ್.ೆ ಆ ಬಗೆೆ ನನನ 
ಬಳಿ ದನಖಲೆ ಇರತತ್ುದೆ. ಈ ಬಗೆೆ ನರ್ನೆಯ ದ್ಧವಸ ಕೂಡ ಹೆೇಳಿದತು, ಈಗಲೂ ಸಹ ಹೆೇಳುವುದಕ್ೆೆ 
ಇಷಟಪಡತತ್ುೆೇರೆ್. MGNREGA (Mahatma Gandhi National Rural Employment 
Guarantee Act) ದಲ್ಲಿ ಏರ್ನಯಿತ್ತ ಎಂದತ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸುಷಟವನಗಿದೆ.  

ಕ್ೊೇವಿರ್ಚ-೧೯ ಬಂದಂತ್ಹ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ ರ್ನವು ಜನರಿಗ ೆಆತ್ಮವಿಶನವಸವನತನ ಹೆಚಿಚಸತವಂತ್ಹ 
ಕ್ೆಲಸ ಮನಡಬೇೆಕ್ನಗಿತ್ತು. ಆ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ ಎಲನಿ ದೆೇವಸನಾನಗಳು, ಮಸಿೇದ್ಧಗಳು ಮತ್ತು 
ಚರ್ಚಾಗಳನತನ ಮತಚಚಲನಯಿತ್ತ. ಈ ದೆೇಶದಲ್ಲಿ ಯನವುದನದರೂ ಒಂದತ ಧನಮಾಕ ಸಂಘಟರ್ ೆ
ದ್ಧನದ ೨೪ ಗಂಟೆ, ವಷಾದ ೩೬೫ ದ್ಧನ, ವನರದ ೭ ದ್ಧನ ಕೂಡ ಬನಗಿಲತ ತ್ಗೆೆದ್ಧದತು ಎಂದರ,ೆ ಅದತ 
ಸದನಾರ್ಚಗಳ ಗತರತದನವರಗಳು. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕಂಟೊೇರ್ೆಮಂಟಚ ಗತರತದನವರಕ್ೆೆ ಯನವ ಹೊತಿುನಲ್ಲಿ 
ಹೊೇದರೂ ಸಹ ಊಟ ಸಿಗತತ್ುದೆ. ಕ್ೂೆೇವಿರ್ಚ-೧೯ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ ದೆಹಲ್ಲಯಲ್ಲಿ ಎಲನಿ 
ಹೊೇಟಲೆ್ಚಗಳನತನ ಮತಚಿಚದರೂ ಸಹ, ದ್ಧನದ ೨೪ ಗಂಟೆ ೩೬೫ ದ್ಧನ ಉಚಿತ್ವನದ ಊಟವನತನ 
ಕ್ೊಟಿಟರತವಂತ್ಹ ಈ ಒಂದತ ಗತರತದನವರಗಳಿಗೆ ರ್ನವು ಸಹನಯ ಮನಡಬೇೆಕ್ನಗಿತ್ತು. ಈಗಲೂ ಸಹ 
ಆ ಗತರತದನವರಗಳು ಯನವುದೆೇ ಜನತಿ, ಧಮಾ, ಭನಷ ೆಅಥವನ ಯನವುದೆೇ ಬೆೇಧ-ಭನವಗಳು ಇಲಿದೆೇ 
ಇಷೊಟೇ ಜನ ಬೆೇರ ೆಬೆೇರ ೆಕಡಯೆಿಂದ ಕಿಬಚಗಳಲ್ಲಿ ಸರೆೈಕಚ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಬರತತ್ನುರ.ೆ ಆ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ 
ಅವರಿಗೆ ರ್ನವೇೆರ್ನದರೂ ಊಟದ ವಯವಸೆಾ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಹೂೆೇದರೆ ಅವರತ,ಚ “ಬೆೇಡ ಸರ್ಚ, 
ಗತರತದನವರದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಉಚಿತ್ವನಗಿ ಊಟ ಕ್ೊಟತಟ ಬಹಳ ಚೆರ್ನನಗಿ ರೆ್ೂೇಡಿಕ್ೊಳುಿತ್ನುರ”ೆಚ ಎಂದತ 
ಹೆೇಳುತ್ನುರ.ೆ ಕ್ೂೆೇವಿರ್ಚ-೧೯ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ ಯನವ ಸಂಸೆಾಗಳು ಸಹನಯ ಮನಡಿರತತ್ುದೆ, ಅಂತ್ಹ 
ಸಂಸೆಾಗಳಿಗೆ ರ್ನವು ಸಹನಯ ಮನಡಬೇೆಕ್ನಗಿತ್ತು.  SC person days upto total person 
minus 4.9 ಆಯಿತ್ತ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ೆ -೨.೦೪ ಆಯಿತ್ತ. MGNREGA ದಲ್ಲಿ ಇವರಿಗ ೆ
ಕಡಿಮಯನಯಿತ್ತ. ಅದತ ರ್ನಯಷನಲ್ಚ ಆವರೆೇಜಚಕಿೆಂತ್ಲೂ ಜನಸಿು.  

ಕಳೆದ ಬನರಿ ನಡದೆಂತ್ಹ ಅಧಿವೆೇಶನದಲ್ಲಿ ಬ.ಜೆ.ಪಿ. ಪಕ್ಷದ ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುನ ಸದಸಯರನದ 
ಶ್ರೇ ಎ.ಹೆರ್ಚ. ವಿಶವರ್ನಥಚರವರತ ಗಂಭಿೇರವನದ ಆರೂೆೇಪ ಮನಡಿದರತ. ಅದೇೆರೆ್ಂದರೆ,ಚ “BJP MLC 



159 

                                                                                                                                                  ವಿಪ/09-03-2022   
“ wzÀÄÝ¥ÀrAiÀiÁUÀzÀ ¥Àæw/unedited copy/£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ¼À°è CxÀªÁ ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉUÁV G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀPÀÆqÀzÀÄ 

__________________________________________________________________________________ 

Vishwanath alleges Rs 21,473 crore tender “scam”,ಚ targets K’taka CM’s 
son.”ಚ ಚ ಇದಕ್ೆೆ ಏನತ ಉತ್ುರ ಇರತವುದ್ಧಲಿ. ಪರಸತುತ್ ನಮಮ ರನಜಯದ ಮತಖಯಮಂತಿರಗಳನಗಿರತವ ಶ್ರೇ 
ಬಸವರನಜ ಬೊಮನಮಯಿಯವರತ ಆ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ ಅವರೆೇ ನೇರನವರಿ ಮಂತಿರಗಳನಗಿರತತ್ನುರ.ೆ ಅದತ 
ಏರ್ನಯಿತ್ತ ಎಂದತ ಗೂೆತಿುರತವುದ್ಧಲಿ. ಆದರೆ, ಮದಲರೆ್ ಬನರಿಗ ೆಕ್ೆೇಂದರ ಸಕ್ನಾರದ ಆದನಯ ತೆ್ರಿಗೆ 
ಇಲನಖಯೆಿಂದ ರೈೆರ್ಚ ಆಗಿದತು ಯನರ ಮೇಲೆ ಎಂದರ,ೆ ಒಬಬ ಮನಜಿ ಮತಖಯಮಂತಿರಯ ಮರ್ೆಯಲ್ಲಿ 
ಕ್ೆಲಸ ಮನಡತತಿುದುವರ ಮೇಲೆ ರೈೆರ್ಚ ಆಗಿರತತ್ುದೆ. ಆ ಬಗೆೆ ಎರಡತ ದ್ಧನ ದ್ಧನಪತಿರಕ್ೆಯಲ್ಲಿ 
ವರದ್ಧಯನಗಿರತತ್ುದ.ೆ ಆ ನಂತ್ರ ಯನವುದೆೇ ಪತಿರಕ್ೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಬಗೆೆ ವರದ್ಧಯನಗಿರತವುದ್ಧಲಿ. ಈ 
ಮರ್ೆಯ ಸದಸಯರನಗಿಲಿದೇೆ ಇರತವುವವರ ಹೆಸರನತನ ರ್ನನತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇೆಳುವುದ್ಧಲಿ. ಒಬಬ ಮನಜಿ 
ಮತಖಯಮಂತಿರಗಳ ಆಪುನ ಮರ್ ೆ ಮೇಲೆ ಐ.ಟಿ. ದನಳಿ. ಬ.ಎಂ.ಟಿ.ಸಿ. ಕಂಡಕಟರ್ಚ ಆಗಿದು ಆತ್ 
ಕ್ೊೇಟಯಧಿಪತಿ. ಅದಕ್ೂೆೆೇಸೆರ ರ್ನಯಷನಲ್ಚ ಆವರೆೇಜಚ ಜನಸಿು ಮನಡಬೇೆಕ್ೆೇ? IT raids across 
Bangalore Ex-Chief Minister’s  aide, others detect 750 crore.  ಅದರ ಬಗೆೆ 
ಯನವುದೆೇ ಕರಮ ಇರತವುದ್ಧಲಿ.  

ಕಮೇಷನ್ಚ ದಂಧ ೆ ಬಗೆೆ ಶೆೇಕಡ ೪೦ ರಷತಟ ಕಮೇಷನ್ಚ ಎಂದತ ಗತತಿುಗೆದನರರ ಸಂಘ 
ಆರೂೆೇಪ ಮನಡಿರತತ್ುದೆ. ಆ ಆರೂೆೇಪವನತನ ಕ್ನಂಗೆರಸಚನವರತ ಮನಡಿರತವುದ್ಧಲಿ. ಅಲಿದೆೇ, ಈ ಬಗೆೆ 
ಅವರತ ಕ್ೆೇಂದರ ಸಕ್ನಾರಕೂೆ ಸಹ ಪತ್ರ ಬರೆದ್ಧರತತ್ನುರ.ೆ ಆ ಬಗೆೆ ಯನವುದೆೇ ಚಕ್ನರ ಇರತವುದ್ಧಲಿ. 
ಯನರನದರತ ಚತರ್ನವಣೆ ಬಗೆೆ ಅಥವನ ಪರಧನನ ಮಂತಿರ ವಿರತದಿ ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ುೆೇರೆ್ಂದರೆ, ಮನರರೆ್ಯ 
ದ್ಧನ ಅವರ ವಿರತದಿ ಐ.ಟಿ. ರೈೆರ್ಚ, ಇ.ಡಿ. ರೈೆರ್ಚ, ಸಿ.ಬ.ಐ. ರೈೆರ್ಚ ಮನಡತತ್ನುರ.ೆ ಆದರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ 
ಶೆೇಕಡ ೪೦ ರಷತಟ ಕಮೇಷನ್ಚ ಎಂದತ ಹೇೆಳಿದರೂ ಸಹ ಅವರ ವಿರತದಿ ರೈೆರ್ಚ ಮನಡಿರತವುದ್ಧಲಿ. 
ಆದನಗೂಯ, ಇದಕ್ೆೆ ಸಂಬಂಧಪಟಟವರ ವಿರತದಿ ಒಂದತ ಬನರಿ ರೈೆರ್ಚ ಮನಡಿ ಸತಮಮರ್ನಗಿಬಟಟರತ. 
ಏಕ್ೆಂದರ,ೆ ಅವರಿಗೆ ಬೆೇಕ್ನದ ಕಮೇಷನ್ಚ ಅನತನ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ೊಟಿಟರತತ್ನುರೆಂದತ ಕ್ನಣತತ್ುದೆ. ಅದಕ್ೆೆ ಅವರ 
ವಿರತದಿ ಪತನಃ ರೈೆರ್ಚ ಆಗಲ್ಲಲಿ. ಭ್ದನರ ಮೇಲೆಂಡೆ ಯೇಜರೆ್ಯ ಬಗೆೆಯೂ ಸಹ ಇದೆೇ ಸದನದ 
ಸದಸಯರನದ ಶ್ರೇ ಎ.ಹೆರ್ಚ. ವಿಶವರ್ನಥಚರವರತ ಆರೂೆೇಪ ಮನಡಿರತತ್ನುರೆ. ಎಷತಟ ಭ್ರಷನಟಚನರ party 
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with difference  ಎಂದತ ಹೆೇಳತ್ಕೆಂತ್ಹವರತ ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಕ್ನಲತವೆ ತ್ೊೇಡತವುದರಲ್ಲಿ 
activists serve large-scale malpractices.  ಇದರ ಬಗೆೆ ಯನವುದೇೆ ಕರಮ ಇರತವುದ್ಧಲಿ.  

ಈ ಹಿಂದ ೆ ಮನದರಿ ರನಜಯವನಗಿದುಂತ್ಹ ನಮಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜಯ ಇವತಿುನ ದ್ಧವಸ ಈ 
ಸಿಾತಿಗ ೆ ಬಂದ್ಧರತತ್ುದೆ. ಗತಜರನತ್ಚ ರನಜಯ ನಮಮ ರನಜಯಕ್ೆೆ ಮನಡಲೆ್ಚ ಎಂದತ ಕ್ೆಲವು ಸದಸಯರತ 
ಹೆೇಳಿದರತ. ಅದರ ಬಗೆೆ ರ್ನನತ ಸಣಣದನಗಿ ಹೆೇಳುವುದಕ್ೆೆ ಬಯಸತತ್ೆುೇರೆ್.  I want to talk about 
the schools level of education in our Karnataka. ಗತಜರನತ್ಚನಲ್ಲಿ ಒಟತಟ ೫೪,೬೨೯ 
ಶನಲೆಗಳು ಇದುರ,ೆ ನಮಮಲ್ಲಿ 77 ಸನವಿರ ಶನಲೆಗಳು ಇರತತ್ುವೆ. ಇದರಿಂದನಗಿ, ನಮಮ ಕರ್ನಾಟಕ 
ರನಜಯಕ್ೆೆ ಗತಜರನತ್ಚ ರನಜಯ ಮನಡಲೆ್ಚ ಎನನಬೆೇಕ್ನ ಅಥವನ ಗತಜರನತ್ಚ ರನಜಯಕ್ೆೆ ನಮಮ ಕರ್ನಾಟಕ 
ರನಜಯ ಮನಡಲೆ್ಚ ಎನನಬೆೇಕ್ನ? ಗತಜರನತ್ಚನಲ್ಲಿ ೧೨ ಸನವಿರ ಪ್ನರಥಮಕ ಶನಲೆಗಳು ಇದುರ,ೆ ನಮಮ 
ರನಜಯದಲ್ಲಿ ೨೪ ಸನವಿರ ಪ್ನರಥಮಕ ಶನಲೆಗಳು ಇರತತ್ುವೆ. ಅಲ್ಲಿ 29 ಸನವಿರ ಹಿರಿಯ ಪ್ನರಥಮಕ 
ಶನಲೆಗಳು ಇದುರ,ೆ ನಮಮಲ್ಲಿ 31 ಸನವಿರ ಹಿರಿಯ ಪ್ನರಥಮಕ ಶನಲೆಗಳು ಇರತತ್ುವೆ. ಅಲ್ಲಿ 4 ಸನವಿರ 
ಮನಧಯಮಕ ಶನಲೆಗಳು ಇದುರ,ೆ ನಮಮ ರನಜಯದಲ್ಲಿ ೧೫ ಸನವಿರ ಮನಧಯಮಕ ಶನಲೆಗಳು ಇರತತ್ುವೆ. 
ಆದರೆ, ಹಿರಿಯ ಮನಧಯಮಕ ಶನಲೆಗಳು ಮನತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ೭ ಸನವಿರ ಶನಲೆಗಳು, ನಮಮಲ್ಲಿ ಕ್ೆೇವಲ 
5,800 ಶನಲೆಗಳು ಇರತತ್ುವೆ. ಇದರಿಂದನಗಿ, ಯನವ ಮನಡಲೆ್ಚ ಅನತನ ಇವರತ ರೆ್ೂೇಡತತ್ನುರ?ೆ 
ಆದತದರಿಂದ, ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜಯದಲ್ಲಿ ರ್ನವು ಮನಡಿರತ್ಕೆಂತ್ಹ ಕ್ೆಲಸಗಳನತನ ಹೆೇಳಿದರ ೆ ರ್ನವು 
ಬಹಳಷತಟ ಹಮೆಮ ಪಡಬಹತದತ. ಆದರೆ, ಈ ಬಜೆಟಚನಲ್ಲಿ ಏನತ ಹೆೇಳಿದನುರೆಂದರೆ, ʼಉದೆುೇಶ್ಸಲನಗಿದೆʼ, 
ʼಪರಸನುಪಿಸಲನಗಿದೆ̓ , ʼಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲನಗತವುದತʼ, ʼಉನನತಿೇಕರಿಸಲನಗತವುದತʼ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದನುರೆ.  

(211) 09.03.2022 4.20 ವೆೈಎಲ್-ವಿಕ್ೆ                  (ವೆೈಸಚಛೆೇಮಾನ್ಚರವರ ಉಪಸಿಾತಿ) 

ಶ್ರೇ ಬ.ಕೆ್.ಹರಿಪರಸನದ್ ಚ (ಮತಂದತ):- 

ಇವೆಲಿವೂ ಒಂದತ ರಿೇತಿ ಮೂಗಿಗ ೆ ತ್ತಪು ಸವರಿದ ಹನಗೆ ಇದೆ.  ಬೆಂಗಳೂರತ ವಿಚನರಕೂೆ 
ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ ೆ ಹೆೇಳುವುದನದರೆ, ನಮಮ ಸಮನಜ ಕಲನಯಣ ಇಲನಖೆ ಸಚಿವರತ ಇಲ್ಲಿಯೆೇ ಇದನುರ.ೆ  
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ಹನಗನಗಿ ಯನವನಯವ ಯೇಜರೆ್ಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮ ಹಣ ವಯಯವನಗಿದೆ ಎನತನವುದನತನ ಸಹ 
ಹೆೇಳಬಯಸತತ್ುೆೇರೆ್.  2020ರೆ್ೇ ಸನಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಗಂಗನ ಕಲನಯಣ ನೇರನವರಿ ಯೇಜರೆ್ಗ ೆ3967 ಗತರಿ 
ಇತ್ತು, ಈಗ 1903 ಗತರಿ ಇದೆ. ಹನಗೆಯೆೇ ಹಿಂದತಳಿದ ವಗಾಗಳ ಆಯೇಗದ್ಧಂದ ವನಣಿಜಯ 
ಉತ್ನುದರೆ್ ಸರಬರನಜತ ಮನಡತವ ಒಂದತ ಸನವಿರಗಳಷತಟ ಡಿಲ್ಲವರಿ ಯತವಕರಿಗ ೆಬೆೈಕಚ ಖರಿೇದ್ಧಸಲತ 
ಆರ್ಥಾಕ ರೆ್ರವು ನೇಡತತ್ೆುೇವೆ ಎಂದತ ಹೇೆಳಿದರತ, ಇದತವರೆವಿಗೂ ನೇಡಿಲಿ.  ಆದರೆ, ನರ್ನೆ ದ್ಧವಸ 
ಸರಿಪಡಿಸತತ್ೆುೇವೆ ಎನತನವಂಥ ಮನತ್ನತನ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ತಿಳಿಸಿದರತ.  ದ್ಧರ್ನಂಕ: 03.12.2019 
ರಂದತ ಗಂಗನ ಕಲನಯಣ ಯೇಜರೆ್ಗ ೆ ಹಂಚಿಕ್ ೆ ಮನಡಿದ ರೂ.9,500 ಲಕ್ಷಗಳ ಪ್ೆೈಕಿ ರೂ.6,000 
ಲಕ್ಷಗಳು ಗಂಗನ ಕಲನಯಣ ಯೇಜರೆ್ಯ ಟೆಂಡರ್ ಪರಕಿರಯೆಯತ ವಿಳಂಬವನದ ಕ್ನರಣ 
ಉಳಿತ್ನಯವನಗಿರತವ ಹಣವನತನ ವಿದನಯರ್ಥಾ ವೆೇತ್ನ, ಇತ್ರ ೆ ಖಚತಾಗಳಿಗೆ ಪತನರ್ಚ ವಿನಯೇಗಕ್ೆೆ 
ಆದೆೇಶ್ಸಲನಗಿದೆ ಎಂದತ ತಿಳಿಸಿದನುರ.ೆ  ಇದತ ಒಳೆಿಯ ಕ್ೆಲಸ.  ಆದರೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹಣವನತನ 
ವಗನಾವಣೆ ಮನಡತವ ಪರಿಸಿಾತಿ ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ಬಂದ್ಧದ.ೆ  ಅದಲಿದೆೇ 2019-20ರೆ್ೇ ಸನಲ್ಲನಲ್ಲಿ 
ಅನತಷನಿನಗೊಳಿಸತತಿುದು ಈ ಕ್ಳೆಕಂಡ ಯೇಜರೆ್ಗಳು ಅನತದನನ ಲಭ್ಯವಿಲಿದ ಕ್ನರಣ 2020-
21ರೆ್ೇ ಸನಲ್ಲಗ ೆ ಅನತಷನಿನಗೊಳಿಸಲತ ಅವಕ್ನಶವನಗತತಿುಲಿವೆಂದತ ತಿಳಿಸಿದತು, ಅವುಗಳು 
ಯನವುದೆಂದರೆ, ಚೆೈತ್ನಯ ಸಹನಯಧನ ಯೇಜರೆ್, ಡಿ.ದೆೇವರನಜ ಅರಸಚ ಸವಯಂ ಉದೊಯೇಗ ಸನಲ 
ಯೇಜರೆ್, ಸನಂಪರದನಯಿಕ ವೃತಿುದನರರಿಗ ೆ ಆರ್ಥಾಕ ರೆ್ರವಿನ ಯೇಜರೆ್, ಕಿರತ ಸನಲ ಯೇಜರೆ್, 
ಗಂಗನ ಕಲನಯಣ ಯೇಜರೆ್, ಅರಿವು ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ಸನಲ ಯೇಜರೆ್, ವಿದೆೇಶ್ ವಿಶವವಿದನಯಲಯದಲ್ಲಿ 
ಉನನತ್ ವನಯಸಂಗಕ್ನೆಗಿ ಬಡಿೆ ರಹಿತ್ ಸನಲ ಯೇಜರೆ್.  ಈ ಮೇಲೆಂಡ ಯೇಜರೆ್ಗ ೆ 250.00 
ಕ್ೊೇಟಿ ಮನತ್ರ ಬಡತಗಡ ೆ ಪರಸನುವರೆ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದತು, ಅವೆಲಿವನೂನ ಸಂಪೂಣಾವನಗಿ ಕಡಗೆಣಿಸಿದನುರೆ.  
ಇರ್ೂೆನಂದತ ವಿಚನರವನತನ ತ್ಮಮ ಗಮನಕ್ೆೆ ತ್ರಬಯಸತತ್ೆುೇರೆ್.  ಜಲಜಿೇವನ್ಚ ಮೇಷನ್ಚಗೆ 
ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ ೆ ಹೆೇಳುವುದನದರೆ, Sri Shivakumar.C. Udasi: “Will the Minister of 
Jal Shakti be leased to state: a) whether it is a fact that the Government 
has increased the amount of funds allocated to Karnataka under the Jal 
Jeevan Mission in the financial year 2021-2022 and if so, the details 
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thereof including the funds released during financial year 2019-20 and 
2020-21, year wise;” ಎಂದತ ಪರಶೆನಯನತನ ಕ್ೆೇಳುತ್ನುರೆ.  ಅದಕ್ೆೆ ಜಲ ಶಕಿು ಖನತೆ್ ರನಜಯ 
ಸಚಿವರನಗಿದು ಮನನಯ ಪರಹನಿದ್ಚ ಸಿಂಗಚ ಪಟೆೇಲ್ಚರವರತ “Government of India has 
enhanced the allocation of Central grant under Jal Jeevan Mission to 
Karnataka from Rs.1,189.40 Crore in 2020-21 to Rs.5,008.80 Crore in 
2021-22. During 2019-20 and 2020-21, the State of Karnataka has 
drawn Rs.546.06 Crore...” ಎಂದತ ಉತ್ುರವನತನ ನೇಡಿದರತ.  ಅಲ್ಲಿ ರೂ.5000 ನೇಡಿದರೂ, 
ಇವರತ ಕ್ೆೇವಲ ರೂ.546 ಮನತ್ರ ತ್ಗೆೆದತಕ್ೂೆಂಡಿದನುರ.ೆ  ಹನಗೆಯೆೇ ಮತ್ೂೆುಂದತ ಪರಶೆನ ಏರೆ್ಂದರೆ, 
“Whether the Government is having the data of Central grant-in-aid 
sanctioned to the State Government of Karnataka during the last three 
financial years 2018-19, 2019-20, 2020-21?” ಆಗ “of which released to the 
State of Government of Karnataka is Rs. 2,114.50 Crore.  Raised to the 
State Government of Karnataka against the allocation.”ಚ ಹಣವನತನ ಸಹ 
ಇವರಿಂದ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಳಿಲತ ಸನಧಯವನಗತತಿುಲಿ, ಆದರೂ ಸಕ್ನಾರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಗೆೆ ಬಹಳಷತಟ 
ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ನುರೆ.  ಹನಗನಗಿ, ಡಬಲ್ಚ ಇಂಜಿನ್ಚ ಸಕ್ನಾರ ಅಧಿಕ್ನರಕ್ೆೆ ಬಂದರ,ೆ ಕ್ೆೇಂದರ ಸಕ್ನಾರವು 
ರನಜಯ ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ಸಹನಯ ಮನಡತತ್ನುರ ೆಎಂಬತವುದನತನ ರೆ್ೂೇಡಿದನಗ ಯನವ ರಿೇತಿಯ ಸಹನಯ 
ಸಿಕಿೆದೆ ಎನತನವುದತ ಇನತನ ಸುಷಟವನಗಿ ಗೊತ್ನುಗತತಿುಲಿ.   

 ಹನಗೆಯೆೇ, ಬೆಂಗಳೂರತ ನಗರದ ಕತರಿತ್ತ ಈ ಸನಲ್ಲನ ಬಜೆಟಚನಲ್ಲಿ ಬಹಳಷತಟ ವಿಚನರಗಳನತನ 
ತಿಳಿಸಿದನುರ.ೆ  ಬೆಂಗಳೂರತ ಸಮಗರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೇಜರೆ್ಯಡಿ ಘೂೇಷ್ಟ್ಸಿರತವ ಯೇಜರೆ್ಗಳು ಕ್ೇೆವಲ 
ಪರಸನುವರೆ್ ರೂಪದಲ್ಲಿದೆ.  ಸಕ್ನಾರವು ಯನವ ಮಟಟಕ್ೆೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸಿಾತಿಯನತನ ತ್ಂದ್ಧದನುರ ೆ
ಎಂಬತವುದನತನ ರೆ್ೂೇಡಿದರೆ, ನರ್ನೆ ದ್ಧವಸ ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರತ ಪಿೇಠದಲ್ಲಿದನುಗ ಯನವ ರಿೇತಿ 
ಬೆಂಗಳೂರತ ಬೆಳೆದತ ಬಂದ್ಧದ ೆ ಎಂದತ ಅದರ ಕಿೇತಿಾ ಬಗೆೆ ಹೆೇಳಲನಗತತಿುತ್ತು.  ಈ ಮದಲತ 
ಬೆಂಗಳೂರತ ಸಿಲ್ೆಚ ಸಿಟಿಯನಗಿತ್ತು.  ಟಿಪತು ಸತಲನುನ್ಚ ಕ್ನಲದಲ್ಲಿ ರನಮನಗರ, ಶ್ಡಿಘಟಟ, ಕ್ೊೇಲನರ, 
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ಚೆನನಪಟಟಣಗಳೆಲಿವೂ “Silk City”ಚ ಎಂದತ ಜನಪರಸಿದಿವನಗಿತ್ತು.  ಇವತಿುಗೂ ಸಹ ಇಡಿೇ ರನಷರದಲ್ಲಿ 
ಬೆಂಗಳೂರತ ನಗರವು ಸಿಲ್ೆಚ ರೇೆಷಮೆ ಉತ್ನುದರೆ್ಯಲ್ಲಿ ಹನಗೂ ತ್ೊೇಟಗನರಿಕ್ೆ ವಿಚನರದಲ್ಲಿ ಮದಲರೆ್ 
ಸನಾನದಲ್ಲಿದೆುೇವ ೆ ಎನತನವುದತ ಹೆಮಮಯ ವಿಚನರ.  ಏಕ್ೆಂದರ,ೆ ಕ್ೂೆೇವಿರ್-19 ನಂದನಗಿ ಎಲನಿ 
ಅಂಗಡಿಗಳು ಮತಚಿಚ ಹೊೇದವು.  ಆದರೆ, ಕೃಷ್ಟ್ ಚಟತವಟಿಕ್ ೆ ಮನತ್ರ ನಡಯೆತತಿುದತು, ರ್ನವಲೆಿರೂ 
ಜಿೇವಂತ್ವನಗಿದುೆೇವೆ.  ಹನಗನಗಿ ತ್ಮಮ ಮೂಲಕ ಇಡಿೇ ರೈೆತ್ನಪಿ ಜನ ಸಮತದನಯಕ್ೆೆ ಸನಷನಟಂಗ 
ನಮಸನೆರಗಳನತನ ಮನಡತತ್ೆುೇರ್ೆ.  ಆ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ ಬೆೇರ ೆ ಯನರತ ಸಹ ಮತಂದ ೆ ಬರಲ್ಲಲಿ.  
ಬೆಂಗಳೂರತ ನಗರ “Silk City”ಚ ಯಿಂದ “Science City” ಆಗಿತ್ತು.  Indian Institute of 
Science, 1907ರೆ್ೇ ಸನಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಜೆ.ಎನ್.ಟನಟನರವರತ ದೆೇಶಕ್ೆೆ ಒಂದತ ಒಳೆಿಯ ವಿಜ್ಞನನ ಸಂಸೆಾ 
ಬೆೇಕತ ಎಂದತ ಅಂದ್ಧನ ದ್ಧವಸ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹೊರವಲಯವನಗಿದು ಮಲೆಿೇಶವರಂನಲ್ಲಿ 1200 ಎಕರೆ 
ಜಮೇನನಲ್ಲಿ ಸಂಸೆಾಯನತನ ಸನಾಪರ್ ೆ ಮನಡಿದರತ.  1907ರೆ್ೇ ಸನಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಎಂದರೆ, ಈಗನಗಲೆೇ 
ಸತಮನರತ 114 ವಷಾಗಳು ಕಳೆದ್ಧವ.ೆ  ಇಡಿೇ ರನಷರಕ್ೆೆ ಆ ಸಂಸೆಾ ಹೆಸರತವನಸಿಯನಗಿತ್ತು.  ಸವತ್ಂತ್ರ 
ಬಂದ ನಂತ್ರ “Public Sector City”ಚ ಆಯಿತ್ತ.  ಕ್ೆೈಗನರಿಕ್ನ ರನಜಧನನಯನಗಿದತು, ಮನಜಿ 
ಪರಧನನ ಮಂತಿರಗಳನದ ಶ್ರೇ ಜವನಹರಲನಲ್ಚ ರೆ್ಹರತರವರತ ಮಟಟಮದಲ ಬನರಿಗ ೆಹೆರ್.ಎಂ.ಟಿ. ಗೆ 
ಶ್ಲನರ್ನಯಸ ಮನಡಿದನಗ ಐ.ಟಿ.ಐ, ಬ.ಇ.ಎಲ್ಚ, ಹರೆ್ಚ.ಎ.ಎಲ್. ಪ್ನರರಂಭಿಸಿದರತ.  ಹೆರ್.ಎ.ಎಲ್ಚ. 
ಅನತನ ಗತಜರನತಿ ವನಯಪ್ನರಸಾರತ ಮದಲೆೇ ಖನಸಗಿಯನಗಿ ಪ್ನರರಂಭಿಸಿದರತ, ತ್ದನಂತ್ರ ಸಕ್ನಾರವು 
ಹೆರ್.ಎ.ಎಲ್. ಅನತನ take over ಮನಡಿಕ್ೊಂಡತ, HAL (Hindustan Aeronautics 
Limited) ಎಂದತ ಪ್ನರರಂಭ್ ಮನಡಲನಯಿತ್ತ.   ಸತಮನರತ 50 ಸನವಾಜನಕ ಉದಯಮಗಳು 
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸನಾಪರ್ಯೆನಯಿತ್ತ.  ಅದರ ಫಲ “Silk, Science and Milk”ಚ ಗೆ ದೊರೆತಿುತ್ತು.  
ಶ್ರೇ ಎಂ.ವಿ.ಕೃಷಣಪುನವರತ ಹನಲ್ಲನ ಉತ್ನುದರೆ್ಯನತನ ಪ್ನರರಂಭ್ ಮನಡಿದನಗ “Milk City”ಚ ಎಂದತ 
ಪರಸಿದಿವನಗಿತ್ತು.   1984-85ರಲ್ಲಿ ಮನಹಿತಿ ತ್ಂತ್ರಜ್ಞನನಕ್ೆೆ ನನನ ರೆ್ಚಿಚನ ರ್ನಯಕರನದ ಶ್ರೇ 
ರನಜಿೇವಚಗನಂಧಿಯವರತ ಒತ್ತು ನೇಡಿ, ರನಜಧನನ ಬೆಂಗಳೂರತ ಆಗಬೇೆಕ್ೆಂದತ ಹೆೇಳಿದನಗ “from 
Silk, Science, Milk to Silicon City”ಚ ಎಂದತ ಪರಸಿದುವನಗಿದ.ೆ  ಸಿಲ್ಲಕ್ನನ್ಚ ಸಿಟಿಯ 
ಸಿಾತಿಯನತನ ಯನವ ಹಂತ್ಕ್ೆೆ ತ್ಂದ್ಧದನುರೆ ಎಂದರೆ, ಭನರತಿೇಯ ಜನತ್ನ ಪ್ನಟಿಾಯವರತ ಯನವನಗ 
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ಆಯೆೆ ಆಗಿ ಬಂದರೂ ಸಹ ಬೆಂಗಳೂರಿಗ ೆ ಕ್ೆಟಟ ಹೆಸರತ ಬರತತ್ುದೆ.  ಕಳೆದ ಸಲ ಆಯೆೆ ಆಗಿದ 
ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ “Garbage city”ಚ ಎಂದತ ಅನಸಿಕ್ೂೆಂಡರತ.  ಈ ಸಲ ಆಯೆೆ ಆಗಿ ಬಂದ ಮೇಲ ೆ
“ಪ್ನತ್ನಳ ಸಿಟಿ” ಎಂದತ ಅನಸಿಕ್ೊಂಡಿದ.ೆ  ಏಕ್ೆಂದರ,ೆ ಎಷತಟ ಜನ ಸತಿುದನುರೆ ಎಂಬತದತ ಸಹ ಗೊತಿುಲಿ.  
ರ್ನನತ ಏರ್ನದರೂ ಅದರ ಬಗೆೆ ಹೆೇಳಿದರ,ೆ ಕ್ನಂಗರೆಸಚ ಪಕ್ಷದವರತ ನಮಮ ಮೇಲ ೆ ಆಪ್ನದರೆ್ 
ಮನಡತತಿುದನುರ ೆ ಎಂದತ ತ್ಪ್ನುಗಿ ತಿಳಿದತಕ್ೂೆಳುಿತ್ನುರೆ.  ಆದರೆ, ಈ ಸಂಬಂಧ ಈಗನಗಲೆೇ ಮನನಯ 
ಉಚೆ ರ್ನಯಯನಲಯವು ಚನಟಿ ಬಸತತಿುದತು, ಬ.ಬ.ಎಂ.ಪಿ. ಆಯತಕುರನತನ ಕರದೆತ, ಜೆೈಲ್ಲಗೆ 
ಕಳುಹಿಸಬೆೇಕ್ನಗತತ್ುದೆ ಎಂದತ ಹೆೇಳುತಿುದೆ. ಆದನಗೂಯ ಸಹ ಕಣತಣ ಒರಸೆತವ ತ್ಂತ್ರ ನಡಯೆತತಿುದೆ, 
ಇತಿುೇಚೆಗ ೆಪತಿರಕ್ೆಯಲ್ಲಿ ಸಹ “ರಸೆು ಗತಂಡಿ ವಿಚನರದಲ್ಲಿ ಮನನಯ ಉಚೆ ರ್ನಯಯನಲಯವು ಮತ್ುೆ ಕಿಡಿ”,ಚ
“ಸಮಥಾ ಇಂಜಿನೇಯರ್ಚ ರೆ್ೇಮಕಕ್ೆೆ ಆದೆೇಶ ನೇಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ ಎಚಚರಿಕ್ೆ”ಚ ಎದೆಲನಿ ವರದ್ಧಯನಗಿದೆ.  
ಕಳೆದ ಬಜೆಟಚ ಯೇಜರೆ್ಯ ಅನತಷನಿನಕ್ೆೆ ಆದೇೆಶವು ಇನೂನ ಬಂದ್ಧಲಿ. ಕಳೆದ ಬಜೆಟಚನಲ್ಲಿ 
ರೂ.3500.00 ಕ್ೂೆೇಟಿ “ಅಮೃತ್ಚ ನಗರೊೇತ್ನಾನ”ಚ ಯೇಜರೆ್ಗ ೆ ಪರಚನರ ಮನಡಲನಗಿತ್ತು.  ಈ 
ಸನಲ್ಲನ ಬಜೆಟಚನಲ್ಲಿ “ಅಮೃತ್ಚ ನಗರೊೇತ್ನಾನ”ಚ ಯೇಜರೆ್ಗ ೆ ಸತಮನರತ ರೂ.6000.00 ಕ್ೊೇಟಿ 
ಎಂದತ ಪರಚನರ ಮನಡಿದನುರ.ೆ  ಆದರೆ, ಈಗನಗಲೆೇ ಮನನಯ ಉಚೆ ರ್ನಯಯನಲಯವು ಬ.ಬ.ಎಂ.ಪಿ. 
ಆಯತಕುರಿಗ ೆ ಜೆೈಲ್ಲಗೆ ಕಳುಹಿಸತತ್ೆುೇವೆ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದರೂ ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ಇನೂನ ಬತದ್ಧಿ ಬಂದ್ಧಲಿ.  
ಅದಲಿದೆೇ ಒಂದರ ಮೇಲ ೆ ಒಂದತ ಅಕರಮ ನಡಯೆತತಿುದ.ೆ  ತೆ್ರಿಗೆ, ಜನಹಿೇರನತ್ತ, ತ್ನಯಜಯದಲ್ಲಿ 
ರೂ.617.00 ಕ್ೂೆೇಟಿ ಅಕರಮವನಗಿದ.ೆ  ಇತಿುೇಚೆಗೆ ಎಸಿಬ ಯವರತ ರೇೆರ್ ಮನಡಿದತು, ಎಷತಟ ಜನರ 
ಮೇಲ ೆಎಫ.ಐ.ಆರ್. ದನಖಲ್ಲಸಲನಗಿದ,ೆ ಏರೆ್ೇನತ ಸಿಕಿೆದೆ ಎಂಬತದನತನ ಸಹ ಹೆೇಳಿಲಿ. 

(…ಮತಂದತ)        
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(212) 09.03.2022/4.30/ಎಸಚಕ್-ೆವಿಕ್ ೆ

(ವೆೈಸಚ ಛೆೇಮಾನ್ಚರವರ  ಉಪಸಿಾತಿ) 

ಶ್ರೇ ಬ.ಕೆ್. ಹರಿಪರಸನದ್ ಚ (ಮತಂದತ):- 

ಇಂಜಿನೇಯರ್ಚ ಎನತನವ  ಪ್ನಪದವನತ ಸಿಕಿೆಬದುರೆ,  ಅವನತ ಮರ್ೆಯ ಬೇರಿನಲ್ಲಿ  ಹೆಚತಚ  ಹಣ 
ಇಟಿಟದನುರ್ ೆ ಎಂದತ  ಹೇೆಳಿ,  ಎಲನಿ  ಮನಧಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಪರಸನರ ಮನಡಿಬಟತಟ, ಅವನತ ಆತ್ಮಹತ್ೆಯ 
ಮನಡಿಕ್ೊಳುಿವವರೆಗೆ ಮನಡಿಬಡತತ್ನುರ.ೆ ಕ್ನಪ್ೂೆೇಾರೇೆಷನ್ಚನವರತ ಆಸಿು ತೆ್ರಿಗೆ ಸಂಗರಹದಲ್ಲಿ ಐದತ 
ನೂರತ ಕ್ೂೆೇಟಿ ರೂಪ್ನಯಿಗಳ ಅಕರಮ ಪತ್ೆಯಯನಗಿರತವುದರ ಬಗೆೆ ಯನರ ಮೇಲೆ ಕರಮ 
ಕ್ೆೈಗೊಂಡಿದ್ಧುೇರಿ ಬ.ಬ.ಎಂ.ಪಿ.,ಯಲ್ಲಿ ಸತಮನರತ ನೂರನರತ ಕ್ೂೆೇಟಿ ರೂಪ್ನಯಿಗಳ ಅಕರಮ 
ಪತ್ೆುಯನಗಿರತವ ಬಗೆೆ ಯನರ ಮೇಲೆ ಕರಮ ಕ್ೆೈಗೂೆಂಡಿರಿ? ಈಗ ಅದಲಿದೆೇ ಅಲ್ಲಿ ವಸತು ಬಂದತ 
ಬಟಿಟದೆ.  

ಮಳೆ ಜನಸಿು ಬಂದನಗ, ವಿಪತ್ತು ಆದನಗ Disaster Management ಎಂದತ ಹೆೇಳಿ 
ಮನಡತತ್ನುರ.ೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷತಟ ಅಕರಮವನಗಿದ ೆ ಎಂಬತದತ ಗೂೆತಿುಲಿ. ನನನ ಅನತಭ್ವದ ಪರಕ್ನರ 
Bangalore Corporation is the best Corporation in the Country. ಇಡಿೇ 
ದೆೇಶದಲ್ಲಿ ಯನವುದನದರೂ ಒಳೆಿಯ ಕ್ನಪ್ೂೆೇಾರೆೇಷನ್ಚ ಇದೆ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದರ,ೆ ಅದತ ಬೆಂಗಳೂರತ 
ಬೃಹತ್ಚ ಮಹನನಗರ ಪ್ನಲ್ಲಕ್ ೆNational standard ನಲ್ಲಿ  ಕರ್ನಾಟಕ standard ನಲ್ಲಿ ಅದನತನ 
ರೆ್ೂೇಡತವುದಕ್ೆೆ ಹೂೆೇದರೆ, it is the worst Corporation ಎಂದತ ಹೆೇಳುವುದಕ್ೆೆ 
ಇಚೆೆಪಡತತ್ೆುೇರ್ೆ. ಇವರದೆೇ ಒಂದತ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕ್ನಪ್ೂೆೇಾರೆೇಷನ್ಚ ಇದೆ. ಅದತ ಕೂಡ ಚೆರ್ನನಗಿ 
ಇದೆ. ಆದರೆ ಬೆೇರ ೆಕಡೆ ಕ್ಲೆವು ಇದೆ. ಆದರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ  ಕ್ೆಟಿಟರತವಂತ್ಹದತು ಯನವುದೂ ಇಲಿ.  

ಶ್ರೇ ಎಸಚ.ಎಲ್ ಚ.ಭೊೇಜೇೆಗೌಡ (ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್ಷೆೇತ್ರ):- ಇವರದತ ಎಂದತ ಹೆೇಳಬೆೇಡಿ. ನಮಮದತ 
ಎಂದತ ಹೆೇಳಿ. 
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ಶ್ರೇ ಬ.ಕ್.ೆ ಹರಿಪರಸನದ್ ಚ:- ಆಯಿತ್ತ. ಅದತ ಮನನಯ ಭೊೇಜೆೇಗೌಡರದೆೇ. ತ್ನವು ತ್ತಳು ಭನಷ ೆ
ಮನತ್ನಡತತಿುೇರನ. ಅದತ ಕೂಡ ತ್ಮಮದೆೇ ಮಂಗಳೂರತ ಆಗಿದ.ೆ ಗತರತರ್ನರನಯಣರವರಿಗೆ ಬೆಂಬಲ 
ಕ್ೊಟಿಟದ್ಧುೇರನ. ತ್ಮಮದೇೆ ಅದತ. 

ವೆೈಸಚ ಛೆೇಮಾನ್ಚ:- ಮನನಯ ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರೇೆ, ಅಲ್ಲಿ ಯನವುದೆೇ ಚತರ್ನಯಿತ್ 
ಮಂಡಳಿ ಇಲಿದೆೇ ಇರತವುದರಿಂದ ಅದತ ಎಲಿರದತ ಆಗಿದ.ೆ  

ಶ್ರೇ ಬ.ಕ್.ೆ ಹರಿಪರಸನದ್ ಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ತ್ಮಮ ಆದೇೆಶವನತನ ಪ್ನಲರೆ್ 
ಮನಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಮನರತ ರೂ. 1050 ಕ್ೂೆೇಟಿ  ವೆಚಚದ ಮತ್ುದ ಕ್ನಮಗನರಿ ಟೆಂಡರ್ಚ 
ಅಕರಮ ದನಖಲೆ ವಶ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯನರ ಮೇಲೆ ಕರಮ ಕ್ೆೈಗೂೆಂಡಿದನುರ?ೆ  ಪರವನಹ ನಯಂತ್ರಣಕ್ನೆಗಿ 
ರನಜ ಕ್ನಲತವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗ ೆಸತಮನರತ  1556 ಕ್ೂೆೇಟಿ ರೂಪ್ನಯಿಗಳಷತಟ ನೇಡತತ್ೆುೇವೆಂದತ ಹೇೆಳಿದತು, 
ಆದರೆ  ಇದಕ್ೆೆ ಕ್ೂೆಟಿಟರತವಂತ್ಹದತು ಹಣ ಸತಮನರತ ರೂ. 411 ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪ್ನಯಿಗಳಷತಟ ಮನತ್ರ.  
ಅದರ ಜೊತ್ೆಗೆ ಕ್ೆೇವಲ ಭ್ರವಸಗೆಳನಗಿಯೆೇ ಉಳಿದತಕ್ೊಂಡಿವೆ. ಬೆಂಗಳೂರತ ನಗರದ ಕಸವನತನ 
ಮದಲತ ಹರೆ್ನರಡತ ಕ್ಷೆೇತ್ರವಿದನುಗ, ಹಳಿಿಯಿಂದ ಜನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದತ ಗೂೆಬಬರವನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಂಡತ 
ಹೊೇಗತತಿುದುರತ. ಆಗ ಬೆಂಗಳೂರತ 56 ಸವೆಕೇರ್ಚ ಕಿಲೂೆೇ ಮೇಟರ್ಚ ಇದ್ಧುದತು, ಈಗ ಸತಮನರತ 800 
ಸವೆಕೇರ್ಚ ಕಿಲೂೆೇ ಮೇಟರ್ಚ ಆಗಿರತವಂತ್ಹ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕಸದ ಮನಫಿಯನ ಇದೆ. ಕಸದ 
ಮನಫಿಯನ ಯನವ ರಿೇತಿ ಇದೆ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದರೆ, ಈ ಹಳಿಿ ಕಸವನದರೆ,  ಹಸತ ಸಗಣಿ, ಹತಲತಿ-
ಗಿಲತಿ ಹನಕಿ ಗೊಬಬರವನತನ ಮನಡತತ್ನುರ.ೆ  ಇಲ್ಲಿ ತ್ಂಗಳನನ ಹನಕಿ ಗೊಬಬರವನತನ ಮನಡಿರತತ್ನುರ.ೆ ಇದತ 
ಬಹಳ ರತಚಿ. ಆ ಗೊಬಬರವನತನ ಕೂಡ ಬಡತವುದ್ಧಲಿ. ಇನತನ   contractor ಗಳ ಗಲನಟ.ೆ ಇದರಲ್ಲಿ 
ಮನಫಿಯನ  ಕೂಡ ಇದ.ೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದತ ಒಣ ಕಸ ಮತ್ೊುಂದತ ಹಸಿ ಕಸ  ಎಂದತ ಹೆೇಳಿ, 
ಅದನತನ ಬೆೇಪಾಡಿಸಬೆೇಕತ.  ಹಸಿ ಕಸ ಆಗತವನಗ, ರೈೆತ್ರತ ಹೊಲಕ್ೆೆ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿ ಅದನತನ  
ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡತ ಹೂೆೇಗತತಿುದುರತ. ಈಗ ಮನಫಿಯನ ಏನದ ೆ ಅದನತನ ಒಟಿಟಗೆ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ 
ಕ್ೊಡವುದ್ಧಲಿ. ಅದತ ಒಟಿಟಗ ೆ ಇದುರ ೆ ಕಸದ ಬೆಟಟ ಆಗತತ್ುದೆ ರೆ್ೂೇಡಿ, ಜನಸಿು ಕಸ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಂಡತ 
ಹೊೇದರ ೆ ಅವರಿಗೆ ಹಣ. ಅದರಲ್ಲಿ ದೊಡೆ ಮನಫಿಯನ ಇದೆ. ಅದನತನ ಯನರೂ ಮತಟತಟವುದಕ್ೆೆ 
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ಆಗತತಿುಲಿ. ಪಕ್ಷನತಿೇತ್ವನಗಿ ರ್ನವಲೆಿರೂ ಸತಮಮನದೆುೇವೆ. ಇದೊಂದತ ಬೆಂಗಳೂರತ ನಗರಕ್ೆೆ ದತರಂತ್. 
ಈ ಒಂದತ ಸಕ್ನಾರ ಏನದ ೆರೆ್ೂೇಡಿ, ಅದತ ಡಬಲ್ಚ ಇಂಜಿನ್ಚ ಸಕ್ನಾರ ಎಂದತ ಹೆೇಳುತ್ನುರೆ.  ಇದತ 
ದ್ಧಕತೆ-ದೆಸೆ ಇಲಿದೆೇ ಇರತವಂತ್ಹ ರೈೆಲತ. ನನನ ಜಿೇವನದಲ್ಲಿ ಮಟಟಮದಲರೆ್ೇ ಬನರಿ ರೆ್ೂೇಡಿದತು 
ಎಂದರೆ, ಯನರೊೇ ರೈೆಲರ್ೆನೇ ಕದತುಕ್ೊಂಡತ ಹೂೆೇಗಿಬಟಿಟದುರತ. Train Robbery ಎಂದತ 
English film ರೆ್ೂೇಡಿದತು. ಮಟಟಮದಲ ಬನರಿಗೆ ಬಹನರ್ಚನವನತ ರೈೆಲನತನ ಕದತುಕ್ೂೆಂಡತ ಹೂೆೇಗಿ 
ಜನಖಾಂರ್ಚಗೆ ಹೊೇಗಿದು.  ಈ ಡಬಲ್ಚ ಇಂಜಿನ್ಚಗೆ ಟನರಯಕಚ ಇದಯೆೇ ಇಲಿವೇ ಗೊತಿುಲಿ. ರ್ನನತ 
ಸೂೆಲ್ಚನಲ್ಲಿದನುಗ ರೈೆಲತ ಬರತತಿುದೆ ಎಂದತ ಹೇೆಳಿ, ರೈೆಲತ ರೆ್ೂೇಡತವುದಕ್ೆೆ ಹೂೆೇಗತತಿುದೆುೇವು.  ಆಗ 
ಉಗಿಬಂಡಿ ರೈೆಲತ ಇತ್ತು. ಡಿೇಸೆಲ್ಚ ರೈೆಲ್ಚ ಬಂದನಗಲೂ ಕೂಡ ರ್ನವು ರೆ್ೂೇಡತವುದಕ್ೆೆ  
ಹೊೇಗತತಿುದೆುೇವೆ.  ರೈೆಲ್ಲನ ಮತಂದ ೆ ಒಂದತ ಇಂಜಿನ್ಚ, ಹಿಂದ ೆ ಒಂದತ ಇಂಜಿನ್ಚ ಇರತತಿುತ್ತು.  ಅದತ 
ಏತ್ಕ್ೆೆ ಎಂದರೆ, ರೈೆಲ್ಲನ ಮತಂದ್ಧರತವ ಇಂಜಿನ್ಚಗೆ ಎಳೆಯತವುದಕ್ೆೆ ಶಕಿು ಇರತವುದ್ಧಲಿ. ಅದಕ್ೆೆ 
ಇರ್ೂೆನಂದತ ಇಂಜಿನ್ಚ ಸೇೆರಿಸತತ್ೆುೇವೆ.    ಅಂದರೆ weakest Government ಗೆ ಇರ್ೂೆನಂದತ 
ಇಂಜಿನ್ಚ ಬೆೇಕ್ನಗಿದೆ. ಈಗ ಎಲನಿ electric train ಗಳು. ಈಗ ಇರತವ ರೈೆಲತಗಳಿಗೆ ಡಬಲ್ಚ 
ಇಂಜಿನ್ಚ ಬೆೇಕ್ನಗಿಲಿ. ಸಿಂಗಲ್ಚ ಇಂಜಿನ್ಚನಲ್ಲಿಯೆೇ ಓಡತತ್ುದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಶಕಿು ಇಲಿ.  ಅದಕ್ೊೆೇಸೆರ 
ಡಬಲ್ಚ ಇಂಜಿನ್ಚ. ಇವೆಲಿ ಡಬಲ್ಚ ಕ್ನರಸಚ ಇಂಜಿನ್ಚಗಳು. ಆದುರಿಂದ ಸಂಪೂಣಾವನಗಿ ಇದತ ಜನ 
ವಿರೂೆೇಧಿಯ ಬಜೆಟಚ ಆಗಿದ.ೆ ಇದತ ಮಹಿಳನ ವಿರೂೆೇಧಿಯ ಬಜೆಟಚ ಆಗಿದ.ೆ ಇದತ ರೈೆತ್ರ 
ವಿರೂೆೇಧಿಯ ಬಜೆಟಚ ಆಗಿದ.ೆ ಇದತ ಕ್ನಮಾಕರ ವಿರೂೆೇಧಿಯ ಬಜೆಟಚ ಆಗಿದ.ೆ ಇದತ ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳ 
ವಿರೂೆೇಧಿಯ ಬಜೆಟಚ ಆಗಿದ.ೆ ಇದತ ದತಬಾಲ ವಗಾದವರ ವಿರೂೆೇಧಿಯ ಬಜೆಟಚ ಆಗಿದ.ೆ ಈ 
ಬಜೆಟಚನತನ  ಸರನಸನಗಟನಗಿ ರ್ನವು ತಿರಸೆರಿಸತತ್ೆುೇವಂೆದತ ಹೆೇಳಿ, ರ್ನನತ ತ್ಮಮ ಮೂಲಕ ಸಕ್ನಾರಿ 
ತಿಳಿಸತವುದಕ್ೆೆ ಇಚೆೆಪಡತತ್ುೆೇರೆ್. ತ್ಮಗೆ ಧನಯವನದಗಳು. 

ಶ್ರೇ ಎಸಚ.ಎಲ್ ಚ.ಭೊೇಜೆೇಗೌಡ (ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್ಷ ೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ನನಗ ೆ
ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಅವಕ್ನಶ ಮನಡಿಕ್ೊಟಿಟದುಕ್ನೆಗಿ ತ್ಮಗೆ ಧನಯವನದಗಳನನಪಿಾಸತತ್ೆುೇರೆ್. ಈಗನಗಲೆೇ 
ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ ಸವಿಸನುರವನಗಿ ಬಜೆಟಚನ ಪರಿಪೂಣಾತ್ೆ ಮತ್ತು ಅಪೂಣಾತ್ೆಯನತನ 



168 

                                                                                                                                                  ವಿಪ/09-03-2022   
“ wzÀÄÝ¥ÀrAiÀiÁUÀzÀ ¥Àæw/unedited copy/£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ¼À°è CxÀªÁ ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉUÁV G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀPÀÆqÀzÀÄ 

__________________________________________________________________________________ 

ಅವರದೆೇ ಆದಂತ್ಹ ದನಟಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಸದನದ ಮೂಲಕ ಇಡಿೇ  ರನಜಯಕ್ೆೆ ತಿಳಿಸಿದನುರ.ೆ ಈ 
ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರ್ನನತ ಹೆೇಳುವುದೇೆರ್ೆಂದರ,ೆ ನಮಮದತ ಆಡಳಿತ್ ಭನಷ ೆ ಕನನಡ. ಕನನಡಕ್ೆೆ 
ಪ್ನರಧನಯತ್ಯೆನತನ ಕ್ೊಡಲೆೇಬೆೇಕ್ನದ ಕತ್ಾವಯ ಮತ್ತು ಧಮಾ ಕೂಡ ಇದೆ. ಹನಗನಗಿ ಕನನಡ 
ರ್ನಡಿನಲ್ಲಿ ಅರೆ್ೇಕ ದನಶಾನಕರತ, ಕವಿಗಳು, ಸಂತ್ರತ ಹನಗೂ ಈ ವಿಧನನಸೌಧವನತನ ಕಟಿಟದ ಶ್ರೇ 
ಕ್ೆಂಗಲ್ಚ ಹನತಮಂತ್ಯಯನವರಿಂದ ಹಿಡಿದತ ಬಹಳಷತಟ ಜನರತ ಮತ್ತು ಮೈಸೂರತ ಮಹನರನಜರತ 
ಕೂಡ ಈ ರ್ನಡಿಗೆ ಆಪ್ನರವನದ ಕ್ೊಡತಗೆಯನತನ ಕ್ೊಟಿಟರತವಂತ್ಹ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ  ಕನನಡ ಮತ್ತು 
ಸಂಸೃತಿ ಇಲನಖಯೆ ಸಚಿವರತ ಮಟಟಮದಲರೆ್ೇ ಬನರಿಗ ೆ  ಕವಿಗಳನದ ಮನನಯ ಕ್.ೆಎಸಚ. ನೇಸರ್ಚ 
ಅಹಮಮದ್ಚ, ಮನನಯ ಕತವೆಂಪತ ಮತ್ತು ಡನ. ರನಜಚಕತಮನರ್ಚರವರತ ನಮಮ ರ್ನಡಿನ ಶೆರೇಷಟ ನಟ. 
ಅವರತ ಮೂರತ ಹನಡತಗಳನತನ ಸತಮನರತ ಇಪುತ್ತು ಲಕ್ಷ ಜನರತ ಏಕ ಕ್ನಲದಲ್ಲಿ ಈ ರ್ನಡಿನಲ್ಲಿ 
ಹನಡಿದರತ. ಆಟೂೆೇ ರಿಕ್ಷನ ಡೈೆವರ್ಚನಂದ ಹಿಡಿದತ ಬಸಚ ಸನಟಯಂರ್ಚ ಇನನತ್ರ ಕಡಗೆಳಲ್ಲಿ ಈ ಹನಡತ 
ಹನಡಿರತವ ಬಗೆೆ ರ್ನವು ಟಿ.ವಿ.ಗಳಲ್ಲಿ ರೆ್ೂೇಡಿದೆುೇವೆ. ಕನನಡ ಬನರದೆೇ ಇರತವ ಪರಪರಥಮ ಪರಜಯೆ 
ಮತಖನಂತ್ರ ರನಜಯಪ್ನಲರ ಭನಷಣವನತನ ರ್ನವು ಓದ್ಧಸಬೆೇಕ್ನಗತತ್ುದೆ. ಅದತ ನಮಮ ದತದೈೆಾವ ಮತ್ತು 
ಅನವನಯಾ. ರ್ನವಲಿದೆೇ ಬೆೇರ ೆಯನರನದರೂ ಕೂಡ ಆ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡಬೇೆಕ್ನಗತತ್ುದೆ. ಹನಗನಗಿ  

ಜೊೇಗದ ಸಿರಿ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ತ್ತಂಗೆಯ 
ತ್ೆರೆ್ ಬಳುಕಿನಲ್ಲಿ 

ಸಹನಯದ್ಧರಯ ಲೊೇಹದದ್ಧರ ಉತ್ತುಂಗದ 
ನಲತಕಿನಲ್ಲಿ 

ನತ್ಯ ಹರಿದವಣಾವನದ ತ್ೆೇಗ ಗಂಧ 
ತ್ರತಗಳಲ್ಲಿ 

ನತ್ೊಯೇತ್ಸವ ತ್ನಯಿ ನತ್ೊಯೇತ್ಸವ 
ನನಗೆ ನತ್ೊಯೇತ್ಸವ ತ್ನಯಿ ನತ್ೊಯೇತ್ಸವ 

 
ಹನಗೂ 
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ಎಲನಿದರತ ಇರತ; ಎಂತ್ನದರತ ಇರತ; 
ಎಂದಂೆದ್ಧಗೂ ನೇ ಕನನಡವನಗಿರತ 

ಕನನಡವೇೆ ಸತ್ಯ. ಕನನಡವೇೆ ನತ್ಯ. 
 
ರ್ನನತ ಹನಡತತ್ನು ಹೂೆೇದರ ೆ ಬಹಳ ಸಮಯ ಬೆೇಕ್ನಗತತ್ುದೆ. ಮನನಯ ಸದಸಯರತ 

ಮನತ್ರ್ನಡಬೆೇಕ್ನಗಿದೆ. ಹನಗನಗಿ ಇದರ ಜೊತ್ೆಗೆ ಇರ್ೂೆನಂದತ ಹನಡಿನ ಸನಲತಗಳನನಷೆಟೇ ಈ 
ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ ಉಲೆಿೇಖಿಸಬಯಸತತ್ೆುೇರೆ್. 

ಹತಟಿಟದರ ೆಕನನಡ ರ್ನಡಲ್ಲಿ ಹತಟಟಬೆೇಕತ. 
ಮಟಿಟದರ ೆಕನನಡ ಮಣಣ ಮಟಟಬೆೇಕತ 

  
ಡನ. ರನಜಚಕತಮನರ್ಚ ಹನಡಿರತವಂತ್ಹ ಗಿೇತ್ೆಯ ಮತಖನಂತ್ರ ಈ ಹನಡತ ಹನಡಿದಂತ್ಹ 

ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ ಹನಗೂ ಕತವೆಂಪತರವರತ, ನಸನರ್ಚ ಅಹಮದ್ಚರವರತ     

ಹಚೆಚೇವು ಕನನಡದ ದ್ಧೇಪ 
ಕರತರ್ನಡದ್ಧೇಪ ಸಿರಿನತಡಿಯ ದ್ಧೇಪ 

 
ರ್ನವು ಯನವುದೆೇ ಕ್ನಯಾಕರಮದ ಆರಂಭ್ದಲ್ಲಿ ದ್ಧೇಪ ಬೆಳಗಬೆೇಕ್ನದನಗ ಈ ಹನಡತ 

ಹನಡತತ್ೆುೇವೆ. ಇಷೆಟಲನಿ ಮನಡತವಂತ್ಹ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ ಕನನಡ ಆಡಳಿತ್ ಭನಷಗೆ ೆ ರ್ನವು ಕ್ೊಟಟ 
ಪ್ನರಮತಖಯತ್ ೆ ಏನತ? ಈ ರ್ನಡಿನಲ್ಲಿರತವ ಒಟತಟ 62,000 ಪ್ನರಥಮಕ ಶನಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸತಮನರತ 
43,000 ಸಕ್ನಾರಿ ಪ್ೆೈಮರಿ ಶನಲೆಗಳನಗಿದತು, ಇನತನಳಿದ ಸತಮನರತ ೨೦,೦೦೦ ಶನಲೆಗಳು ಅನತದನನ 
ರಹಿತ್  ಪ್ೆೈಮರಿ ಶನಲೆಗಳನಗಿವೆ. ಅದೆೇರಿೇತಿ ಸತಮನರತ 15,063 ಪ್ೌರಢ ಶನಲಗೆಳಿದತು, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ 
ಸತಮನರತ 4727 ಸಕ್ನಾರಿ ಪ್ ರೌಢ ಶನಲೆಗಳನದರ ೆ ಇನತನಳಿದವು ಅನತದನನ ರಹಿತ್ ಪ್ೌರಢ 
ಶನಲೆಗಳನಗಿವ.ೆ  ಹಿೇಗಿರತವನಗ ಪರಸತುತ್ ಕನನಡ ಶನಲೆಗಳ ಪರಿಸಿಾತಿ ಏನದೆ ಎಂಬತದನತನ ರ್ನವಲೆಿರೂ 
ವಿಚನರ ಮನಡಬೇೆಕ್ನಗತತ್ುದೆ. ಕಳೆದ ವಷಾದ ಕನನಡ ರನಜೊಯೇತ್ಸವದ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ ಕನನಡ ಮತ್ತು 
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ಸಂಸೃತಿ ಇಲನಖಯೆ ವತಿಯಿಂದ ಸತಮನರತ ಇಪುತ್ತು ಲಕ್ಷ ಜನರಿಂದ ಈ ಹನಡತಗಳನತನ 
ಹನಡಿಸಿದೆುೇವೆ. ಕವಿಗಳನದ ಶ್ರೇ ಕ್.ೆಎಸಚ. ನಸನರ್ಚ ಅಹಮಮದ್ಚರವರನತನ, ರನಷರಕವಿ ಕತವೆಂಪತರವರನತನ 
ಮತ್ತು ಡನ.ರನಜಚಕತಮನರ್ಚರವರನತನ ರೆ್ರೆ್ಪಿಸಿಕ್ೊಳುಿವ ಮತಖನಂತ್ರ ಈ ರ್ನಡಿಗೆ ಅಲಿ, 
ಹೊರರ್ನಡಿಗೂ ಸಹ ಇದನತನ ಭಿತ್ುರಿಸಿರತವಂತ್ಹದತು ಆಗಿದ.ೆ                                     

                                                           (ಮತಂದತ) 

(213) 09-03-2022 4.40 ಟಿಸಿಹೆರ್ಚ-ಬಎನ್ಎಸ 

                                                (ವೆೈಸಚ ಚೆೇಮಾನ್ ಚರವರ ಉಪಸಿಾತಿ) 

ಶ್ರೇ ಎಸಚ.ಎಲ್ ಚ.ಭೊೇಜೇೆಗೌಡ (ಮತಂದತ):- 

ನಮಮ ರ್ನಡಿನಲ್ಲಿ ಕನನಡ ಶನಲೆಗಳಿಗ ೆ ಆಗತತಿುರತ್ಕೆಂಥ ಅರ್ನಯಯಗಳನತನ ಯನವನಗ 
ಸರಿಪಡಿಸತವುದತ? ಈ ಬಜೆಟಚನಲ್ಲಿ ಕನನಡ ಶನಲೆಗಳ ಬಗೆೆ ಯನವ ರಿೇತಿ ಏನತ ಹೆೇಳಿದನುರೆ ಎನತನವ 
ವಿಚನರವನತನ ದಯಮನಡಿ ರ್ನವಲೆಿರೂ ಕೂಡ ಅವಲೊೇಕನ ಮನಡಬೇೆಕ್ನಗತತ್ುದೆ. ಇವತಿುನ ದ್ಧವಸ 
ಕನನಡ ಶನಲೆಗಳ ಪರಿಸಿಾತಿ ಏರ್ನಗಿದೆಯೆಂದತ ಒಂದೆರಡತ ಉದನಹರಣಗೆಳನತನ ಹೆೇಳುತ್ೆುೇರ್.ೆ ಈ 
ಸದನದಲ್ಲಿ ಮನನಯ ಸಚಿವರತಗಳನದ ಮನನಯ ಕ್ೂೆೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ ಹನಗೂ ಅಂಗನರ.ಎಸಚ 
ರವರತ ಇದನುರ.ೆ ಬಂಟನವಳ ತ್ನಲೂಿಕಿನಲ್ಲಿ ದಡೆಲಕ್ನಡತ ಎಂಬ ಶನಲ ೆಇದೆ. ಆ ಶನಲೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ೆೇವಲ 18 
ಮಕೆಳು ಕಲ್ಲಯತತಿುದುರತ. ನಮಮ ನಮಮ ಅರೆ್ೇಕ ಸನೆೇಹಿತ್ರತಗಳೆಲನಿ ಸೇೆರಿಕ್ೊಂಡತ ಆ ಕನನಡ 
ಶನಲೆಯನತನ ದತ್ತು ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಂಡರತ. What is the strength today? It has crossed 
1,100 students. ಇವತಿುನ ದ್ಧವಸ ಆ ಶನಲೆಯಲ್ಲಿ 1100ಕೂೆ ಹಚೆತಚ ಮಕೆಳು ಓದತತಿುದನುರ.ೆ  5 
ಬಸಚ ವಯವಸೆಾ ಕೂಡ ಮನಡಿದನುರ.ೆ ಸತಮನರತ ರೂ.4 ಕ್ೊೇಟಿಗಳನತನ ಖಚತಾ ಮನಡಿ ಆ ಕನನಡ 
ಶನಲೆಯನತನ ಉಳಿಸಿರತ್ಕೆಂಥ ಕಿೇತಿಾ ಆ ಶನಲೆಯ ಸತತ್ುಮತತ್ುಲತ ಇರತ್ಕೆಂಥವರಿಗೆ ಸಲಿಬೆೇಕತ. 
ಅವರೆೇನತ ಬಹಳ ದೂೆಡೆ ಶ್ರೇಮಂತ್ರಲಿ. ಅವರೆಲನಿ ಬಡ ರೈೆತ್ರತ, ದ್ಧನನತ್ಯ ಕ್ಲೆಸ ಮನಡತ್ಕೆಂಥ 
ಕೂಲ್ಲ ಕ್ನಮಾಕರೆಲನಿ ಸೇೆರಿ ರೂ.4 ಕ್ೂೆೇಟಿಗಳಷತಟ ಖಚತಾ ಮನಡಿದನುರೆ. ಸತಮನರತ 85 ಶ್ಕ್ಷಕರನತನ 
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ಆ ಶನಲೆಗ ೆ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಂಡತ ನಡಸೆತತಿುದನುರ.ೆ ಆ ಶ್ಕ್ಷಕರಿಗ ೆ ಏರ್ನದರೂ ಸಕ್ನಾರ ಸಂಬಳ 
ಕ್ೊಡತತಿುದೆಯೆೇ. ಇದರ ಬಗೆೆ ಆಲೂೆೇಚರ್ ೆ ಮನಡಬೇೆಕತ. ನಮಗ ೆ ಎಲನಿ ರಿೇತಿಯ ಸಹಕ್ನರ ನೇಡಿ, 
ಆದರೆ ನಮಗೆ ಹಣಕ್ನಸಿನ ಸಹಕ್ನರ ಬೆೇಡವಂೆದತ ಅವರತ ಬಹಳ ರೆ್ೂೇವಿನಂದ ಹೇೆಳುತ್ನುರೆ. ಇವತಿುನ 
ದ್ಧವಸ ಶ್ರೇ ರನಜೆೇಶಚ ರ್ನಯಕರವರ ಬಂಟನವಳ ಕ್ಷೆೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಆ ಶನಲೆ ನಡಯೆತತಿುದ.ೆ ಅದೆೇ ರಿೇತಿ 
ಬೆಳುಂಗಡಿ ಮತರೂೆೇಡಿ ಗನರಮ ಕೂಕನಬೆಟಟದಲ್ಲಿರತವ ಶನಲೆಯಲ್ಲಿ 16 ಮಕೆಳು ಇದುಂಥ ಶನಲೆಯಲ್ಲಿ 
144 ಮಕೆಳಿದನುರ.ೆ ಅಲ್ಲಿಗ ೆ ಒಂದತ ಬಸಚ ವಯವಸೆಾ ಕೂಡ ಮನಡಿದನುರ.ೆ ಇಡಿೇ ರನಜಯದಲ್ಲಿ ಪ್ನರಥಮಕ 
ಶನಲೆಯಿಂದ 7ರೆ್ೇ ತ್ರಗತಿವರೆಗೆ ಸಕ್ನಾರಿ ಶನಲೆಗಳಿಗೆ ಬಸಚ ಇದೆಯೆೇ ಎಂದತ ತ್ನವು ದಯಮನಡಿ 
ಗಮನಸಬೇೆಕ್ನಗಿದ.ೆ ಆ ಹಳಿಿಗನಡಿನ ಸನಮನನಯ ಜನರತ ಆ ಶನಲೆಯನತನ ಪ್ೆೈವೆೇಟಚ ಆಗಿ 
ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡತ ಈ ಕನನಡ ಶನಲೆಯನತನ ಉಳಿಸಿ, ಉನನತ್ ಮಟಟಕ್ೆೆ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡತ ಹೂೆೇಗತ್ಕೆಂಥ 
ಶಕಿು ಅವರಿಗೆ ಇರಬೇೆಕ್ನದರ,ೆ ನಮಮ ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ಆ ಶಕಿು ಇಲಿವೇೆ? ಮೂಡತಬದರೆ ತ್ನಲೂಿಕಿನಲ್ಲಿ 
ಅಳಿವೂರತ ಸಕ್ನಾರಿ ಶನಲೆಯಲ್ಲಿ 142 ಮಕೆಳು ಇದುರತ. ಇವತಿುನ ದ್ಧವಸ ಅಲ್ಲಿ 337 ಮಕೆಳು 
ವನಯಸಂಗ ಮನಡತತಿುದನುರೆ. ರ್ನರೆ್ೇಕ್ೆ ಈ ಮನತ್ನತನ ಹೇೆಳುತಿುದೆುೇರೆ್ಂದರೆ, ಇವತ್ತು ಕನನಡ ಶನಲೆಯನತ ನ 
ರ್ನವು ಪ್ೊರೇತ್ನಸಹಿಸಿ ಬೆಳಸೆದ್ಧದುರ,ೆ ಮತಂದ್ಧನ ದ್ಧನಗಳಲ್ಲಿ ನಮಮ ಆಡಳಿತ್ ಭನಷ ೆ ಕನನಡ ಹೆೇಗೆ 
ಆಗತತ್ುದೆ? ವಿಶೇೆಷವನಗಿ, with great excuse,  ರ್ನನತ ಹೆೇಳುವುದನದರೆ  ಇವತಿುನ ದ್ಧವಸ 
ದೊಡೆ ದೊಡೆ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳನದ ಪರಧನನ ಕ್ನಯಾದಶ್ಾಯವರತ ಸಕ್ನಾರಿ ಕಚೆೇರಿಗಳಲ್ಲಿ majority 
of the Circulars ಶೆೇ.75 ರಿಂದ ಶೆೇ.80 ಭನಗ ಬಹಳಷತಟ ಇಂಗಿಿೇಷಚನಲೆಿೇ ಹೊರಗಡೆ 
ಹೊೇಗತತಿುವೆ.  ಈ ರಿೇತಿಯನದಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ್ ಭನಷ ೆಕನನಡ ಹೆೇಗ ೆಮನಡತತಿುೇರಿ? ಕನನಡವನತನ ಆಡಳಿತ್ 
ಭನಷ ೆ ಮನಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ ಬರಿೇ ಬನಯಿ ಮನತಿನಲ್ಲಿ ಹೆೇಳಿದರ ೆ ಸನಕ್?ೆ ಸಕ್ನಾರ ಯನವನಗ ಇದಕ್ೆೆ 
ತಿಲನಂಜಲ್ಲ ಹನಡತವುದತ? ನಮಗೆ ಆಡಳಿತ್ದಲ್ಲಿ ಕನನಡ ಭನಷ ೆ ಬೆೇಕತ. ಸನಂಸೃತಿಕ ರೆ್ಲೆಗಟಿಟನಲ್ಲಿ 
ನಮಮ ರ್ನಡತ-ನತಡಿ ಇರತ್ಕೆಂಥ ಸಂಸೃತಿಯನತನ ಉಳಿಸಿ, ಬೆಳೆಸಿ ಪ್ೂೆೇಷ್ಟ್ಸಿ, ಪರಪಂಚದನದಯಂಥ 
ಸನರಬೇೆಕ್ೆಂದತ ಬರಿೇ ಬನಯಿ ಮನತಿನಲ್ಲಿ ಹೆೇಳಿದರ ೆ ಸನಕ್ೆ? ಅದಕ್ೆೆ ಏರ್ನದರೂ ಒಂದತ ವಯವಸೆಾ 
ಮನಡಬೇೆಕಲಿವೇೆ? ಈ ವಯವಸೆಾ ಯನವನಗ ಆಗತವುದತ? ಹನಗನಗಿ,  ಈ ಬಜೆಟಚನಲ್ಲಿ ಏನತ 
ಹೆೇಳಿದನುರೆಂದತ ರ್ನವಲೆಿರೂ ಕೂಡ ಅವಲೂೆೇಕನ ಮನಡಬೇೆಕ್ನಗತತ್ುದ.ೆ ಬರಿೇ ಬನಯಿ ಮನತಿನಲ್ಲಿ 
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ರ್ನವು ʻಕನನಡ ಭನಷೆ̓  ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದರ ೆ ಆಗತವುದ್ಧಲಿ. Of course, language is playing 
very important role in the society, State, Country and outside the 
Country.  ಉತ್ುರ ಭನರತ್ದಲ್ಲಿ ನನಗ ೆ ಹಿಂದ್ಧ ಭನಷ ೆ ಬರತವುದ್ಧಲಿವೆಂದತ ತ್ೂೆಂದರೆ  
ಅನತಭ್ವಿಸಿದೆುೇರ್.ೆ When I became the Vice Chairman of Bar Council, ರ್ನನತ 
ಹಿಂದ್ಧ ಭನಷ ೆ ಕಲ್ಲತಿಲಿವೆಂದತ ನನಗ ೆ ಅವಮನನವನಗಿದೆ. I took it as a challenge and 
within one month ನಲ್ಲಿ ಹಿಂದ್ಧ ಕಲ್ಲತ್ತ ಹೂೆರಗಡ ೆ ಬಂದತ ಮನತ್ರ್ನಡಿದುೆೇರೆ್. ಸತಪಿರೇಂ 
ಕ್ೊೇಟಚಾನ ಜಸಿಟೇಸಚ ಶ್ರೇ ಮಶನರರವರತ “ಚ ಯೆೇ ಪ್ೆಹಲೆೇ ಗೌಡ ನಹಿೇ ದೂಸನರ ಗೌಡ ಹೊೇಗಯನ; 
ಯೆೇ ಗೌಡ, ದ್ಧಲ್ಲಿ ಆರೆ್ೇಕ್ೆ ಪ್ೆಹಲೆೇ ಹಿಂದ್ಧ ಸಿೇಕ್ೂೆಿೇ, ಬನದ್ ಮೇ ದ್ಧಲ್ಲಿ ಆಜನವ”ಚ ಎಂದತ openly 
meeting ನಲ್ಲಿ ಹೆೇಳಿದನುರ.ೆ ಅದನತನ ರ್ನನತ ಅವಮನನವೆಂದತ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಳಿಲ್ಲಲಿ. I took it as a 
challenge, ರ್ನನತ ಹಿಂದ್ಧ ಭನಷ ೆ ಕಲ್ಲತ್ತ ಮನತ್ರ್ನಡಿದುೆೇರೆ್. ಈ ರಿೇತಿ ನಮಮ ಮಕೆಳಿಗ ೆ
ಆಗಬನರದತ. ನಮಮ ಮಕೆಳಿಗೆ ಲನಂಗೆವೇಜ ಬೇೆಕತ. ನಮಮ ಆಡಳಿತ್ ಭನಷಗೆ ೆ ಹೆಚಿಚನ ಪ್ನರಧನನಯತ್ೆ 
ಕ್ೊಟತಟ, ಆಡಳಿತ್ ಭನಷಯೆನತನ ಕಲ್ಲಸತವುದರ ಜೊತ್ೆಗೆ ವನಯವಹನರಿಕವನಗಿ ಇತ್ರ ೆ ಭನಷಗೆಳನತನ 
ಕಲ್ಲಸಬೆೇಕತ. ಕನನಡ ಭನಷೆಗ ೆ ಶ್ರೇಮಂತಿಕ್ೆ ಇದೆ. ಆ ಶ್ರೇಮಂತಿಕ್ೆಯನತನ ಮರೆಸತ್ಕೆಂಥ ಮತ್ತು 
ಪಸರಿಸತವುದನತನ ನಮಮ ಮಕೆಳಿಗ ೆ ಪ್ನರರಂಭ್ದಲ್ಲಿಯೆೇ  ಕಲ್ಲಸತ್ಕೆಂಥ ಕ್ೆಲಸ ಆಗಬೇೆಕ್ನಗತತ್ುದೆ. 
ಮರೆ್ನದ್ಧವಸ ಮನನಯ ಶನಸಕರನದ ಶ್ರೇಮತಿ ಭನರತಿಶೆಟಿಟಯವರತ ನಮಮ ಮಕೆಳಿಗ ೆಪ್ನರಥಮಕ ಶ್ಕ್ಷಣ 
ಹಂತ್ದಲ್ಲಿಯೆೇ ರ್ನವು moral science  ಕಲ್ಲಸಬೆೇಕ್ೆಂದತ ಹೆೇಳಿದರತ. ಖಂಡಿತ್ವನಗಿಯತ ಹೌದತ. 
ಪ್ೆೈಮರಿ ಶನಲೆಯಲ್ಲಿ ನೇವು ಆ ಮಕೆಳಿಗ ೆ ಕಲ್ಲಸದ್ಧದುರ ೆ ಮತ್ೆು ಯನವನಗ ಕಲ್ಲಸತವುದತ? ಮದಲತ 
ಅಲ್ಲಿಂದಲೆೇ ಕಲ್ಲಯಬೆೇಕಲಿವೆೇ? ಶ್ಕ್ಷಣ ಪ್ನರಥಮಕ ಶನಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪರಮತಖವನದತದತ. ಬೆೇರ ೆ
ಡನಕಟರೆೇಟಚ, ಪಿಹೆರ್ಚ.ಡಿ. ಮನಡಬಹತದತ. ರ್ನವಲೆನಿ ಹಳಿಿಗನಡಿನ ಬದತಕಿನಲ್ಲಿ ಬಂದವರತ. ರ್ನವಲೆನಿ 
ವನಯಸಂಗ ಮನಡತವನಗ ಮೇಷತರ ಇದುರ ೆ ಸೂೆಲ್ಚ ಇಲಿ, ಸೂೆಲ್ಚ ಇದುರೆ ಮೇಷತರ ಇರಲ್ಲಲಿ. ರ್ನವು 
ಅಂತ್ಹ ಸಮಯದಲೆಿೇ ಓದ್ಧದೆುೇವೆ. ಆದರ ೆ ಇವತಿುನ ದ್ಧವಸ ಆ ಪರಿಸಿಾತಿ ಇಲಿ. ಅಂತ್ಹ ಪರಿಸಿಾತಿ 
ಇಲಿದೆೇ ಇರತ್ಕೆಂಥ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ ಪ್ನರಥಮಕ ಶ್ಕ್ಷಣಕ್ೆೆ ಹೆಚಿಚನ ಒತ್ತು ಕ್ೂೆಡಬೆೇಕಲಿವೆೇ? ಇವತಿುನ 
ದ್ಧವಸ ಪ್ನರಥಮಕ ಶ್ಕ್ಷಣಕ್ೆೆ ಒತ್ತು ಕ್ೊಡತ್ಕೆಂಥ ಕ್ೆಲಸವನತನ ಪರತಿಯಂದತ ಸಕ್ನಾರಗಳು 
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ಮನಡಬೇೆಕ್ನಗತತ್ುದ.ೆ ಆ ಶನಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ಕ್ಷಕರೇೆ ಇಲಿ. ಇವತಿುನ ದ್ಧವಸ ಅತಿರ್ಥ ಶ್ಕ್ಷಕರನತನ ರೆ್ೇಮಕ 
ಮನಡಿಕ್ೊಳಿತ್ಕೆಂಥ ಪರಿಸಿಾತಿ ಪ್ನರಥಮಕ ಶನಲೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದತ ಪದವಿ ಕ್ನಲೇೆಜತಗಳವರೆಗೆ ಹೊೇಗಿದೆ. 
ಇನತನ aided ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಂಸೆಾಗಳಲ್ಲಿ 1995 ರಿಂದ ಇವತಿುನವರಗೆ ೆ ಶ್ಕ್ಷಕರ ರೆ್ೇಮಕವನಗಿಲಿ. ಆ 
ರೆ್ೇಮಕ್ನತಿ ಪರಕಿರಯೆ ಇದತವರೆಗ ೆ ರೆ್ರೆ್ಗತದ್ಧಗ ೆ ಬದ್ಧುದೆ. ಆ ಶನಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ಕ್ಷಕರತ ಇಲಿದ್ಧದುರೆ 
ಗತಣಮಟಟದ ಶ್ಕ್ಷಣವನತನ ರ್ನವು ಯನವನಗ ಕ್ೊಡತವುದತ? ಈ ಬಜೆಟಚನಲ್ಲಿ 15000 ಶ್ಕ್ಷಕರನತನ 
ರೆ್ೇಮಕ್ನತಿ ಮನಡತತ್ೆುೇವಂೆದತ ಹೆೇಳಿದನುರೆ. ಆದರ ೆ ರ್ನನತ ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ಒಂದತ ವಿನಂತಿ 
ಮನಡತವುದೆೇರ್ಂೆದರೆ, ಮನನಯ ಸಭನರ್ನಯಕರೇೆ, ದಯಮನಡಿ ಶ್ಕ್ಷಕರನತನ ಸಕ್ನಾರಿ ಶನಲೆಗಳಿಗ ೆ
ರೆ್ೇಮಕ ಮನಡತವನಗಲೆೇ aided  ಶನಲೆಗಳಿಗೂ ಆ ಸಂದಭ್ಾದಲೆಿೇ ಕ್ೂೆಡಿ.   Aided ಶನಲೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್ೂೆರತೆ್ಯಿಂದ ನಮಮ ಮಕೆಳಿಗೆ ರೆ್ೂೇವು ಆಗಬನರದತ. ನಮಮ ಮಕೆಳು ಶ್ಕ್ಷಣದ್ಧಂದ 
ವಂಚಿತ್ರನಗಬನರದತ. ವಿಶೇೆಷವನಗಿ ರ್ನನತ ನೂರಕ್ೆೆ ನೂರರಷತಟ ಹೆೇಳುವುದೆೇರೆ್ಂದರೆ, ಏರ್ನದರೂ 
ತ್ೊಂದರಯೆನದರೆ ನಮಮ ಹಳಿಿಗನಡಿನ ಮಕೆಳ ಶ್ಕ್ಷಣಕ್ೆೆ ಮನತ್ರ ತ್ೂೆಂದರೆಯನಗತತ್ುದೆ.  ಅದತ ಬಟಟರೆ 
ಮಟೊರೇಪ್ನಲ್ಲಟನ್ಚ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಯತತಿುರತ್ಕೆಂಥ ಯನವ ಶೆೇ.1ರಷತಟ ಮಕೆಳಿಗೂ 
ತ್ೊಂದರಯೆನಗತವುದ್ಧಲಿ.  ರೈೆತ್ ಮಕೆಳಿಗ ೆಸನಕಷತಟ ತ್ೊಂದರಯೆನಗತತ್ುದೆ. ಯನವ ಮಕೆಳು ಶನಲೆಗ ೆ
ಕಲ್ಲಯಬೆೇಕ್ೆಂದತ ಬರತತಿುದನುರೂೆೇ, ಅವರತ ಇವತಿುನ ದ್ಧವಸ ಶನಲ ೆ ತ್ೊರೆದತ ಕ್ನಡಿಗೆ ದನ-ಕತರಿ 
ಕ್ನಯತವುದಕ್ೆೆ ಹೂೆೇಗತ್ಕೆಂಥ ಪರಿಸಿಾತಿ ನಮನಾಣವನಗತತ್ುದೆ. ಆದುರಿಂದ ದಯಮನಡಿ ಸಕ್ನಾರ 
ಇದನತನ ಜ್ಞನಪಕ ಇಟತಟಕ್ೂೆಳಿಬೆೇಕತ. ನಮಮ ರನಜಯದಲ್ಲಿರತವ ಸಕ್ನಾರಿ ಶನಲನ-ಕ್ನಲೆೇಜತಗಳಿಗ ೆ ಅತಿರ್ಥ 
ಉಪರ್ನಯಸಕರತಗಳನತನ ಕ್ೂೆಡತತಿುೇರಲಿವೆೇ? ಅದೇೆ ರಿೇತಿ aided  ಶನಲೆಗಳಿಗೂ ಅತಿರ್ಥ ಶ್ಕ್ಷಕರನತನ 
ಕ್ೊಡಿ. Aided ಶನಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಯತ್ಕೆಂಥ ಮಕೆಳಿಗ ೆಶ್ ಇಲಿ, ಯೂನಫನರಂ ಇಲಿ; ಬಸಿಯೂಟ 
ಮನತ್ರ ಕ್ೂೆಡತತಿುದ್ಧುೇರಿ. ಏಕ್ೆ ಆ ಮಕೆಳು ಬೆೇರಯೆವರೇೆ? ಸಕ್ನಾರಿ ಶನಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಕೆಳಿಗೆ ಶ್ಕ್ಷಣ 
ಕ್ೊಡತವಂತ್ ೆ ಆ aided  ಶನಲೆಗಳೂ ಕೂಡ ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ parallel  ಆಗಿ ಶ್ಕ್ಷಣ 
ಕ್ೊಡತತಿುದನುರಲಿವೇೆ? ಈ ಕ್ೆಲಸವನತನ ಸಕ್ನಾರ ಒಂದೇೆ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಆಗತತ್ುದೆಯೆೇ? ಸಕ್ನಾರದ 
ಜೊತ್ೆಯಲ್ಲಿ ರ್ನವಲೆಿರೂ ಸನವಾಜನಕವನಗಿ ಸೇೆರಿದನಗ ಮನತ್ರ ಇಂತ್ಹ ಶ್ಕ್ಷಣಕ್ೆೆ ಒತ್ತುಕ್ೂೆಟತಟ ಕ್ೆಲಸ 
ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಆಗತತ್ುದೆ. ಹನಗನಗಿ, ಶನಲ ೆ ನಡಸೆತತಿುರತ್ಕೆಂಥ ಪ್ೆೈವೆೇಟಚನವರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಕ್ನಾರ 
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ಪ್ೊರೇತ್ನಸಹ ನೇಡಬೇೆಕ್ನಗತತ್ುದೆ. ಆ ನಟಿಟನಲ್ಲಿ ಶ್ಕ್ಷಕರತ ಇಲಿದೆೇ ರ್ನವು ಗತಣಮಟಟದ ಶ್ಕ್ಷಣವನತನ 
ಕ್ೊಡತವುದಕ್ೆೆ ಖಂಡಿತ್ವನಗಿಯತ ಸನಧಯವನಗತವುದ್ಧಲಿ. ಹನಗನಗಿ, ದಯಮನಡಿ ಅದಕೂೆ ಕೂಡ ಒತ್ತು 
ಕ್ೊಡಬೇೆಕ್ನಗತತ್ುದೆ. ಈ ಬಜೆಟಚನಲ್ಲಿ ಅದಕ್ೆೆ ಏನತ ಒತ್ತು ಕ್ೂೆಡಬೇೆಕ್ನಗತತ್ುದೂೆೇ ಕ್ೊಡಿ. ಇವತಿುನ 
ದ್ಧವಸ ಶ್ಕ್ಷಣ ಕ್ನರಂತಿ, ಆರೂೆೇಗಯ ಕ್ನರಂತಿ, ಕೃಷ್ಟ್ ಕ್ನರಂತಿಯಿಂದ ಈ ರ್ನಡಿನ ಉದನಿರವನಗಲತ 
ಸನಧಯವನಗತತ್ುದೆ. ನೇವು ಇನೂನ ಹತ್ತು ವಷಾಗಳವರಗೆ ೆ ರೂೆೇರ್ಚ ಮನಡಬೇೆಡಿ, ಏನೂ 
ತ್ೊಂದರಯೆಿಲಿ. ಮಂದ್ಧರಗಳನತನ ಕಟಟಬೆೇಡಿ ಏನೂ ತ್ೊಂದರಯೆಿಲಿ. ಆದರ ೆ ನೇವು ಶ್ಕ್ಷಣಕ್ೆೆ ಹೆಚಿಚನ 
ಒತ್ತು ಕ್ೊಡಿ. ಕ್ೊೇವಿರ್ಚ-19 ಬಂದ ನಂತ್ರ, ಕಳೆದ 2 ವಷಾಗಳಿಂದ ನಮಮ ಮಕೆಳು ಶ್ಕ್ಷಣದ್ಧಂದ 
ವಂಚಿತ್ರನಗಿದನುರ.ೆ ರ್ನನತ ಮತ್ೆು ಹೆೇಳುತಿುದೆುೇರ್ೆ, ವಿಶೆೇಷವನಗಿ ಹಳಿಿಗನಡಿನ ಮಕೆಳು ಶ್ಕ್ಷಣದ್ಧಂದ 
ವಂಚಿತ್ರನಗಿದನುರ.ೆ ನೇವು ಬೆೇಕ್ನದರೆ ಶನಲೆಗಳ attendance ತ್ೆಗೆಯಿರಿ. ಅವತಿುನ attendance 
ಏರ್ನಗಿದೆ, ಇವತಿುನ ದ್ಧವಸ attendance ಏರ್ನಗಿಯೆಂದತ ಗೊತ್ನುಗತತ್ುದೆ. ಹನಗನಗಿ, ಆ 
ವಿಚನರದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಗಂಭಿೇರವನಗಿ ಸಕ್ನಾರ ಕಣೆುರದೆತ ರೆ್ೂೇಡಿ ಶ್ಕ್ಷಣಕ್ೆೆ ಒತ್ತು ಕ್ೊಡತ್ಕೆಂಥ ಕ್ೆಲಸ 
ಆಗಬೇೆಕ್ನಗಿದ.ೆ ಮನನಯ ಸಚಿವರನದ  ಎಸಚ.ಅಂಗನರವರೇೆ, ಆ ಶನಲೆಯವರತ ಮನನಯತ್ ೆನವಿೇಕರಣದ 
ಬಗೆೆ ನಮಗೆ ದ್ಧರ್ನಲತ ಬಂದತ ಹೆೇಳುತ್ನುರೆ, ನೇವು ಕೂಡ ಅನತಭ್ವಿಸಿದ್ಧುೇರಿ. ಏರ್ನದರೂ ಸಪೆರೇೆಟಚ 
ರೂಲ್ಚ ಇದೆಯೆೇ? ರ್ನವಲೆನಿ ಈ ರ್ನಡಿನಲ್ಲಿ ವನಸ ಮನಡತತಿುದುೆೇವೆ. ಸಕ್ನಾರಿ ಶನಲೆಗಳಿಗ ೆ ಬೇೆರೆ 
ಕ್ನನೂನತ ಇದೆಯೆೇ? ಪ್ೆೈವೆೇಟಚ ಶನಲೆಗಳಿಗ ೆ ಬೇೆರ ೆ ಕ್ನನೂನತ ಇದೆಯೆೇ? ಸದನದ ಗನಯಲರಿಯಲ್ಲಿ 
ಅಧಿಕ್ನರಿ ವಗಾದವರೂ ಕೂಡ ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂೆಂಡಿದನುರೆ.  

(ಮತಂದತ...) 

(214)9.3.2022/4.50/ಎಂ.ಎಂ-ಬ.ಎನ್.ಎಸಚ              (ವೆೈಸಚ ಚೆೇಮಾನ್ಚ ಉಪಸಿಾತಿ) 

ಶ್ರೇ ಎಸ.ಎಲ್. ಭೊೇಜೇೆಗೌಡ (ಮತಂದತ):-  

ಮನನಯತ್ ೆ ನವಿೇಕರಣದ ಬಗೆೆ  ಸತಪಿರೇಂ ಕ್ೊೇಟಚಾ ಆದೆೇಶ ಕ್ೂೆಟಿಟದೆ. ಸತಪಿರೇಂ ಕ್ೊೇಟಚಾ ಆದೆೇಶ, 
does it only pertains to private schools?  ಪ್ೆೈವೆೇಟಚ ಸೂೆಲ್ಚನವರತ ಮನತ್ರ ಪ್ನಲರೆ್ 
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ಮನಡಬೇೆಕ್ೆೇ? ಹತ್ತು ಹಲವನರತ ಮೇಟಿಂಗಚಗಳನಗಿವ.ೆ  ಮನನಯ ಮತಖಯಮಂತಿರಗಳ ಜೊತ್ೆ ಮೇಟಿಂಗಚ 
ಆಗಿಲಿ.  ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದರತ. ಆದರ ೆ ಇದತವರಗೊ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ 
ಆಗಲ್ಲಲಿ.  ಏತ್ಕ್ೆೆ ಆಗಿಲಿ ಎಂಬತದತ ನನಗ ೆ ಗೊತಿುಲಿ.  ಮನನಯತ್ ೆ ನವಿೇಕರಣ ಒಂದರಿಂದ ಎಂತ್ಹ 
emulation ಆಗತತಿುದೆ.  ಸತಪಿರೇಂ ಕ್ೂೆೇಟಚಾ ಆದೆೇಶ ಬಂದ್ಧದ.ೆ  ಮರೆ್ನ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರ 
ಕ್ೊಟಟರತ.  ಉತ್ುರ ಅಷತಟ ಸಮಂಜಸವನಗಲ್ಲಲಿ.  ಅದಕ್ನೆಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುನ 
ಕ್ನಯಾವಿಧನನ ಹನಗೂ ನಡವಳಿಕ್ೆಯ ನಯಮ 330ರಲ್ಲಿ ರ್ನವು ವನಪಸಚ ಕ್ೆೇಳಿದೆುೇವೆ.  ರ್ನನತ 
ಅದಕ್ೆೆ ಹೆಚತಚ ಸಮಯ ತ್ಗೆೆದತಕ್ೂೆಳುಿವುದಕ್ೆೆ ಹೂೆೇಗತವುದ್ಧಲಿ.  ದಯಮನಡಿ, ಮನನಯತ್ ೆ ನವಿೇಕರಣ 
ವಿಚನರ ಬಹಳ ಗಂಭಿೇರವನದ ವಿಚನರ.  ಇದತ ಈ ರನಜಯದ burning issue. ಸಕ್ನಾರಿ 
ಶನಲೆಗಳಿಗ ೆ ಸತಪಿರೇಂ ಕ್ೂೆೇಟಚಾ ಆದೆೇಶ ಬೆೇರಯೆಲಿ, ನಮಮ ಶನಲೆಗಳಿಗ ೆ ಬೆೇರಯೆಲಿ. ಮನನಯತ್ೆ 
ನವಿೇಕರಣ ಆಗಬೇೆಕ್ನಗತತ್ುದೆ.  ನರ್ನೆ ದ್ಧವಸ ದ್ಧರ್ನಂಕ 08.03.2022ರಂದತ High has given 
verdict. ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ಇದತ ಬೆೇಕ್ೆೇ? ಅದರಲ್ಲಿ ಹೆೇಳಿರತವುದೆೇರ್ಂೆದರೆ, “….. In that view of 
the matter, there is no scope for any doubt about the fact that 
recognition granted by respondent Nos. 1 and 2 under Section 36 of 
the Act to the educational institutions is for a minimum period of ten 
years. Learned AGA has made it absolutely clear that period of ten 
years shall also hold good for subsequent renewal of recognition 
granted after first recognition. ….”ಚ 

ಮಟಟಮದಲ ಬನರಿಗೆ ಮನನಯತ್ ೆಕ್ೊಡಬೇೆಕ್ನದರ ೆ10 ವಷಾದ ಒಳಗೆ ಕ್ೊಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ ಹೆೈಕ್ೂೆೇಟಚಾ 
ನರ್ನೆ ಆದೆೇಶ ಕ್ೂೆಟಿಟದ.ೆ  ಇದತ ಬರತವವರೆಗ ೆ ರ್ನವು ಕ್ನಯಬೆೇಕ್ೆೇ? ನಮಮರೆ್ನಲನಿ ಕ್ೆೇಳಿದರತ, ನಮಮ 
ಅಧಿಕ್ನರಿ ವಗಾದವರನತನ, ಮಂತಿರಗಳರ್ೆನಲನಿ ಕ್ೇೆಳಿ ಸತತಿು ಆಯಿತ್ಲಿವೆೇ? ಇನತನ ವಿಧಿಯಿಲಿದ ೆ 
ಕತತಿುಗೆಗೆ ಬಂದಮೇಲೆ ಹೈೆಕ್ೊೇಟಚಾಗೆ ಹೊೇಗಲೆೇಬೇೆಕ್ನದಂತ್ಹ ಅನವನಯಾ ಪರಿಸಿಾತಿ ಉಂಟನದ 
ಕ್ನರಣದ್ಧಂದ ಹೆೈಕ್ೂೆೇಟಿಾಗ ೆಹೊೇಗಿದನುರ.ೆ  ಅಂದರೆ ಯನರೊೇ 4-5 ಜನ ಇನ್ಸಚಟಿಟೂಯಷನ್ಚನವರತ 
ಹೊೇಗಿದನುರೆ ಎಂದರೆ ನೇವು ಎಲಿರೂ ಹೂೆೇಗಬೆೇಕ್ಂೆದತ ಕ್ನಯತತಿುೇರನ? ದಯಮನಡಿ ಆ ಕ್ೆಲಸ 
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ಮನಡಬೇೆಡಿ. It is applicable to all.  ನಮಮ ಅಧಿಕ್ನರಿ ವಗಾದವರತ ಇಲ್ಲಿ ಕತಳಿತಿದನುರೆ.  
ದಯಮನಡಿ ನೇವು ವನಪಸಚ ಇದಕ್ೆೆ ಅಪಿೇಲತ ಹೊೇಗತವುದೂೆೇ ಇರ್ೂೆನಂದೊೇ ಮನಡಿ 
ತ್ೊಂದರಯೆಿಲಿ.  ಆದರೆ recognition  ಕ್ೂೆಡತವನಗ ದಯವಿಟತಟ ಅದತ ಸಮಂಜಸವನಗಿದಯೆೇ 
ಇಲಿವೇ ಎಂಬತದನತನ ರೆ್ೂೇಡಿ. Easy way  ಮನಡಿ. Easy way  ಏತ್ಕ್ೆೆ ಮನಡತವುದ್ಧಲಿ? ಇದತ 
ಸನವಿರನರತ ಸಂಸೆಾಗಳ ಪರಿಸಿಾತಿ.  ರ್ನನತ ಅದಕ್ೊೆಂದತ ಮನತ್ತ ಹೆೇಳುತ್ುೆೇರೆ್.  ನೇವು ಸಕ್ನಾರಿ 
ಶನಲೆಗಳನತನ role model  ಆಗಿ ಮನಡಿ.  ಆಗ ಶನಲ ೆ ಎಂದರೆ ಈ ರಿೇತಿ ಇರಬೇೆಕ್ೆಂದತ ಎಲನಿ 
ಪ್ೆೈವೆೇಟಚ ಶನಲೆಯವರಿಗೆ ರ್ನವು ಹೆೇಳುತ್ೆುೇವೆ.  ನೇವು ಆ ರಿೇತಿಯ ಒಂದತ ಶನಲೆಯನತನ ಮನಡಿ 
ತ್ೊೇರಿಸಿ.  ಮನನಯ ಮತಖಯಮಂತಿರಯವರಿಗೆ ರ್ನನತ ಬಜೆಟಚ ಮತರ್ನನ ಎರಡತ ತಿಂಗಳ ಮತಂಚೆ 
ಒಂದತ ಅಜಿಾ ಕ್ೂೆಟೆಟ. ಏಕ್ಂೆದರೆ ಕ್ೊೇವಿರ್ಚ ಪರಿಸಿಾತಿಯಲ್ಲಿ ಪರತಿ ಶನಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಸಿ ನೇರತ ಸಿಗಬೆೇಕತ, 
ಶತದಿವನದ ನೇರತ ಸಿಗಬೇೆಕತ. ನೇರಿನ  ಟನಯಂಕಚಗಳನತನ ಬಹಳ ವಷಾಗಳ ಹಿಂದೆ ಇಟಿಟರಲನಗತತ್ುದೆ.  
ಈಗೆಲನಿ ಪ್ನಿಸಿಟಕಚ ಟನಯಂಕಚಗಳನತನ ಇಟಿಟರತತ್ನುರೆ.  ಅವುಗಳ ಕಿಿೇನಂಗಚ ಇಲಿ.  ನೇವು ಬೆೇಕ್ನದರೆ 
ರ್ನಲನೆರತ ಶನಲೆಗಳನತನ ಚೆಕಚ ಮನಡಿ.  ಆದುರಿಂದ ಟನಯಂಕಚಗಳ ಕಿಿೇನಂಗಚಗೆ ಬಜೆಟಚನಲ್ಲಿ ಇಡಿೇ 
ರನಜಯದಲ್ಲಿ 200 ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪ್ನಯಿಗಳನತನ ಇಡಿ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದೆವು.  ಆಯಿತ್ತ, ಇಡಿೇ ರನಜಯದಲ್ಲಿ 
ಸಕ್ನಾರಿ ಶನಲೆಗಳಿಗ ೆ ಮನತ್ರ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದರತ.  ಆಯಿತ್ತ, ಸಕ್ನಾರಿ ಶನಲಗೆಳಿಗೆ ಮನಡಿ, ಬೆೇರ ೆ
ಶನಲೆಗಳಿಗ ೆ ಬೆೇಡ ತ್ೊಂದರಯೆಿಲಿ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದವೆು.  ಬೇೆರ ೆ ಶನಲೆಗಳವರತ ಮನಡಿಕ್ೂೆಳುಿತ್ನುರೆ.  
ಆದರೆ ಮನಡಲ್ಲಲಿ.  ದಯಮನಡಿ, ಮನನಯ ಸಭನರ್ನಯಕರೇೆ, ಈ ವಿಚನರದಲ್ಲಿ ಇದನತನ 
ಗಂಭಿೇರವನಗಿ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳಿಬೆೇಕ್ನಗತತ್ುದೆ.  ಮನನಯತ್ ೆ ನವಿೇಕರಣದ ಬಗೆೆ ಹೆೈಕ್ೊೇಟಚಾ verdict 
ಬರತವವರೆಗ ೆ ಕ್ನಯಬೆೇಕ್ನದ ಅವಶಯಕತ್ ೆ ಇರಲ್ಲಲಿ.  ಏತ್ಕ್ೂೆೆೇ ನನಗೆ ಗೊತಿುಲಿ, ಅದತ ವಿಳಂಬ 
ಆಗಿದ.ೆ  ಬೆೇಗ ಮನಡಿದರೆ ತ್ತಂಬನ ಒಳೆಿಯದನಗತತ್ುದೆ.  ಮನಯರೆ್ೇಜಚಮಂಟಚ ಪ್ನರಬಿಂ ಸವಲು ಇದೆ, 
ಅದಕೂೆ ಕೂಡ ಸಕ್ನಾರವೇೆ stringent action  ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳಿಿ. ಕರಮ ವಹಿಸಿದರ ೆಎಲಿರೂ ಮನತ್ತ 
ಕ್ೆೇಳುತ್ನುರ.ೆ  ರ್ನನತ ಶ್ಕ್ಷಕರ ಪರವನಗಿಯೆ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುಲಿ. ಶ್ಕ್ಷಕರತ ತ್ಪತು ಮನಡಿದರೆ 
ಮನಯರೆ್ೇಜಚಮಂಟಚನವರತ ಸರಿ ಮನಡಲ್ಲ, ಮನಯರೆ್ೇಜಚಮಂಟಚನವರತ ತ್ಪತು ಮನಡಿದರೆ ಸಕ್ನಾರ ಸರಿ 
ಮನಡಲ್ಲ.  ಸಕ್ನಾರ ಏತ್ಕ್ೆೆ ಇರಬೇೆಕತ? ಹನಗನಗಿ ಆ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ ತ್ಮಮಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ್ 
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ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ಪ್ನರಥಾರ್ ೆ ಮನಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ  ಇದರಿಂದ ರ್ನವು ಕಳೆದತಕ್ೂೆಳುಿವುದೆೇನೂ ಇಲಿ. 
Financial implication  ಬಹಳವೇೆನೂ ಇಲಿ. ಸವಲು action  ಆಗಬೇೆಕ್ನಗತತ್ುದೆ.  Action 
ಮನಡತವ ವಿಚನರದಲ್ಲಿ ಸವಲು ಜರೂರನಗಿ ಮನಡಿ.  ಏಕ್ೆಂದರ,ೆ we are stepping towards 
New Education Policy.  ರ್ನವು New Education Policy ಯಳಗ ೆ ಬರತತಿುದೆುೇವ.ೆ  
ನೇವು ಈ ಬಜೆಟಚನಲ್ಲಿ New Education Policy ಗೆ ಕ್ನಲ್ಲಟಟ ಮಟಟಮದಲ ರನಜಯ ಎಂಬ 
ಕಿೇತಿಾಗ ೆ ಬಂದ್ಧದ ೆ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದ್ಧರಿ.  ಖಂಡಿತ್ ರ್ನವು ಇದನತನ ಒಪತುತ್ೆುೇವೆ.  ಆದರೆ New 
Education Policy ಯನತನ ಮಟಟ ಮದಲತ introduce  ಮನಡಬೇೆಕ್ೆಂದರೆ, pros and 
cons  ಬಗೆೆ ನೇವು ರೆ್ೂೇಡಬೆೇಕಲಿವೆೇ? ರ್ನವು ಭನಗವಹಿಸಿದೆುೇವೆ. New Education Policy 
ಕ್ೊಡಬೇೆಕ್ನದರ ೆ ಯನವ ರಿೇತಿ ಮೂಲಸೌಕಯಾಗಳಿರಬೆೇಕ್ೆನತನವುದತ ಬಹಳ ಮತಖಯವಲಿವೆೇ? ಆ 
ಮೂಲಸೌಕಯಾಗಳನತನ ಕ್ೊಡತವುದಕ್ೆೆ ಈ ಬಜೆಟಚನಲ್ಲಿ ಏನದ?ೆ ರ್ನವು ಬಂದತ introduce 
ಮನಡಿದೆುೇವ ೆಎಂದತ ಹೆೇಳುವ ಒಂದೇೆ ಹೆಗೆಳಿಕ್ೆ ನಮಮದನಗಬನರದತ.  New Education Policy 
ಬಗೆೆ ಸಿಸಟಂನಲ್ಲಿ ಏನದೆ ಎನತನವುದನತನ ರೆ್ೂೇಡಬೆೇಕ್ನಗತತ್ುದೆ.  ಆ ಸಿಸಟಂ ಪರಕ್ನರ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡತ 
ಬನನ, ಖಂಡಿತ್ ರ್ನವು ಅದನತನ ಸನವಗತ್ ಮನಡತತ್ುೆೇವೆ.  ಅಂದೇೆ ರ್ನವು ಸನವಗತ್ ಮನಡಿದೆುೇವೆ.  ಇವತ್ತು 
ಕೂಡ ಸನವಗತ್ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆ.  ಆದರೆ ಮೂಲಸೌಕಯಾಗಳಿಲಿದೆೇ ಒಂದತ ಶನಲೆಯಲ್ಲಿ ಇವತಿುನವರಗೆ;ೆ 
ಅರೆ್ೇಕ ಪ್ೆೈಮರಿ ಶನಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಶೌಚನಲಯ ಇಲಿದೇೆ ಇರತವುದನತನ ರ್ನವು ನೇವೆಲಿರೂ ಕೂಡ 
ರೆ್ೂೇಡಿದೆುೇವೆ.  ಬಸಿ ನೇರಿನ ವಯವಸೆಾ ಇಲಿದ್ಧರತವುದನತನ ರೆ್ೂೇಡಿದೆುೇವೆ, ಆಟದ ಮೈದನನದ ವಿಚನರ, 
ವಿಶೆೇಷವನಗಿ ಹೊಸದನಗಿ ಯನರತ; ಈಗ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ nook and corner ನಲ್ಲಿ  30*40 
ನವೆೇಶನದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಶನಲೆಗಳನತನ ಮನಡಿ ಹಣಕ್ನಸತ ಮನಡತತಿುಲಿವೆೇ?  ಇವತ್ತು ಯನವುದೂೆೇ 
ಮಟೊರೇ ಪ್ನಲ್ಲಟನ್ಚ ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಿರತವಂತ್ಹ ಅರ್ನಹತತ್ಗಳನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡತ ಬಂದತ ನಮಮ 
ಹಳಿಿಗನಡಿನ ಮಕೆಳು ವಿದೆಯ ಕಲ್ಲಯತವುದಕ್ೆೆ ದಯಮನಡಿ ತ್ೊಂದರ ೆ ಮನಡಬೇೆಡಿ. ಹಳಿಿಗನಡಿನ 
ಶನಲೆಗಳೆೇ ಬೆೇರ ೆ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಮಟೂೆರೇಪ್ನಲ್ಲಟನ್ಚ ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಇರತವ ಶನಲೆಗಳೆೇ ಬೆೇರ ೆ
ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ.  ಇಲ್ಲಿರತವಂತ್ಹ ಡೂೆರೆ್ೇಷರ್ನೆೇ ಬೆೇರ ೆ ರಿೇತಿ ಇದೆ.  ಅಲ್ಲಿರತವಂತ್ಹ fee 
structure ಕೂಡ ಬೆೇರ ೆ ರಿೇತಿ ಇದೆ. ಹನಗನಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಯತವಂತ್ಹ ಮಕೆಳಿಗೂ, ಇಲ್ಲಿ 
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ಕಲ್ಲಯತವಂತ್ಹ ಮಕೆಳಿಗೂ ಬಹಳ ವಯತ್ನಯಸವಿದೆ. ಅದೆಲಿವನೂನ ಒಂದೇೆ ತ್ರಹ ಮನಡಬೇೆಡಿ.  
ಒತ್ತುವರಿ, grabbing ಎಂದತ ಹೆೇಳುತ್ನುರ.ೆ  ಒತ್ತುವರಿ ಮತ್ತು land grabbing ರಿೇತಿ ಆಗಿದ.ೆ  
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ land grabbing. ನಮಮಲ್ಲಿ ಜಿೇವನಕ್ೊೆೇಸೆರ ಒತ್ತುವರಿ ಮನಡಿರತವಂತ್ಹ 
ಜಮೇನಗ ೆ ಕತತಿುಗಗೆೆ ಬಂದ್ಧದ,ೆ ಅವರಿಗೆ ಮರ್ೆ ಕಟತಟವುದಕ್ೆೆ ಆಗಿಲಿ.  ರ್ನನತ ಆ ವಿಚನರಕ್ೆೆ ಆಮೇಲೆ 
ಬರತತ್ೆುೇರೆ್.  ಇಲ್ಲಿ ಅರಣಯ ಸಚಿವರತ ಕೂಡ ಇದನುರ.ೆ  ಬಹಳ ಮತಖಯವನಗಿ ಕರನವಳಿ ಮತ್ತು 
ಮಲೆರ್ನಡತ ಪರದೇೆಶಕ್ೆೆ ಸಂಬಂಧಪಟಟಂತ್ ೆಕಸೂುರಿ ರಂಗನ್ಚ ವರದ್ಧ ವಿಚನರವನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುಿತ್ೆುೇವೆ.  

 ಓ.ಪಿ.ಎಸ., ಮತ್ತು ಎನ್.ಪಿ.ಎಸಚ., ಬಗೆೆ ಹೆೇಳುವುದನದರೆ, ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ 
ಮಂಜಣಣನವರತ ಕತಳಿತಿದನುರೆ.  ಓ.ಪಿ.ಎಸ., ಎನ್.ಪಿ.ಎಸಚ ಹೆೇಗ ೆಎಂಬ ಬಗೆೆ ಅವರತ ಬಹಳ ಚೆರ್ನನಗಿ 
ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ನುರೆ.  ಅವರತ ರನಜಯಸಭನ ಸದಸಯರನಗಿ, ಎಂ.ಪಿ., ಆಗಿ, ಎಂ.ಎಲ್.ಎ., ಎಂ.ಎಲ್ಚ.ಸಿ 
ಆಗಿ ಎಲನಿ ಸದನಗಳನೂನ ರೆ್ೂೇಡಿ ಬಂದ್ಧರತವಂತ್ಹ veteran leader. ಅವರನತನ ನಮಮ 
ಗತರತಗಳು ಎಂದತ ಹೆೇಳುತ್ೆುೇರ್ೆ.  ಅವರತ ಇಲ್ಲಿ ಕತಳಿತಿದನುರೆ. ಎನ್.ಪಿ.ಎಸಚ., ಮತ್ತು ಓ.ಪಿ.ಎಸ., ಬಗೆೆ 
ಒಂದತ ನಧನಾರ ಮನಡಿ.  ನರ್ನೆ ದ್ಧವಸ 25 ಜನ ಗನರಮ ಪಂಚನಯಿತಿಗಳಿಂದ ಆಯೆೆಯನಗಿ 
ಬಂದ್ಧರತವಂತ್ಹ ಸದಸಯರತ ಗನರಮ ಪಂಚನಯಿತಿ ಸದಸಯರಿಗೆ ಗೌರವಧನವನತನ ಹೆಚತಚ ಮನಡಿ ಎಂದತ 
ಸತದ್ಧೇಘಾವನಗಿ ಎಳೆ ಎಳಯೆನಗಿ ಮನತ್ರ್ನಡಿದರತ. ಆಗ ರ್ನನತ ಒಂದೇೆ ನಮಷ ಮನತ್ರ್ನಡಿದೆ, 
ಜನಸಿು ಮನತ್ರ್ನಡಲ್ಲಲಿ. ಹೊರಗಡೆ ಏರ್ನಗಿದೆ ಎಂದರ,ೆ ರ್ನವು ಇದನತನ ಬಹಳ ಗಂಭಿೇರವನಗಿ 
ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳಿಬೇೆಕ್ನಗತತ್ುದೆ.  ಕಳೆದ 5-7 ವಷಾಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಸಂಬಳ ಜನಸಿು ಮನಡಿಲಿ.  ಅದರ 
ಪರಕ್ನರ ಬಂದ್ಧದನುರ,ೆ ನಮಗ ೆ ಜನಸಿು ಮನಡಿದನುರ.ೆ  ಆದರೆ ಹೊರಗಡೆ ಕ್ೆೇಳುತಿುರತವಂತ್ಹ ವಿಚನರ 
ಏರೆ್ಂದರೆ, is there any small, one minute debate over increasing your 
salary? Salary bill  ಬಗೆೆ ಮನತ್ರ್ನಡಿದ್ಧರಲನಿ, ನಮಗೆ ಸಂಬಳ ಜನಸಿುಯನಯಿತ್ಲನಿ ಅದರ ಬಗೆೆ 
ಆ ಬಲ್ಚ ಬಂದನಗ ಯನರನದರೂ ಒಬಬರತ ಡಿಬೆೇಟಚ ಮನಡಿದರೆೇ, ಏರ್ನದರೂ ಮನತ್ರ್ನಡಿದರೆೇ? 
ನಮಮ ಸಂಬಳ ಜನಸಿು ಮನಡಬೇೆಕ್ನದರ ೆ ಬಲ್ಚ ಬಂದನಗ ನೇವು ಗಂಟೆಗಟಟಲೆ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುೇರಲನಿ? 
ಎನತನತಿುದನುರೆ.  ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಅವಮನನವನಗಿದೆ.  ಶನಸಕರ ಪರಿಸಿಾತಿ ಕಷಟ ಇರತತ್ುದೆ.  
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ಕಷಟವಿರತವಂತ್ಹ ಶನಸಕರೂ ಇದನುರ.ೆ ಇಲಿವೆಂದತ ಹೆೇಳುವುದ್ಧಲಿ.  ಅದಕ್ೆೆ ಅವರತ ಆ ಕ್ನಲದ 
ಶನಸಕರೇೆ ಬೆೇರ,ೆ ಈ ಕ್ನಲದ ಶನಸಕರೇೆ ಬೆೇರ ೆ ಎಂದತ ಹೆೇಳುತ್ನುರ.ೆ  ಅದತ ಸತ್ಯ ಕೂಡ. ಈ 
ಸದನದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಒಪುಬೇೆಕ್ನಗತತ್ುದೆ.  ಈ ರ್ನಡಿನ ಸತಪಿರೇಂ ಕ್ೂೆೇಟಚಾನ ರ್ನಯಯನಧಿೇಶರಿಗ ೆಪ್ೆನಷನ್ಚ 
ಬೆೇಕತ, ಹೆೈಕ್ೂೆೇಟಚಾನ ರ್ನಯಯನಧಿೇಶರಿಗ ೆ ಪ್ೆನಷನ್ಚ ಬೆೇಕತ, ನಮಮರ್ನನಳುವ ಶನಸಕರತ ವಿಧನನ 
ಪರಿಷತ್ಚ, ವಿಧನನಸಭೆ, ಎಂ.ಪಿ., ಇರಬಹತದತ, ರನಜಯಸಭ ೆಇರಬಹತದತ ಅವರಿಗೆ ಪ್ೆನಷನ್ಚ ಬೆೇಕತ, 40 
ವಷಾ ಸತದ್ಧೇಘಾವನಗಿ ಸೇೆವೆಯನತನ ಮನಡಿ ನವೃತಿುಯನಗಿ ರ್ನವು ಮರೆ್ಗ ೆ ಹೊೇಗತವಂತ್ಹ 
ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ ಸವಲು ಇಡಿಗನಸನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಂಡತ ಹೊೇಗಿ ತ್ನನ ಮಕೆಳ ಮದತವೆ, ಮತಂದೆ 
ಉಳಿದ್ಧರತವಂತ್ಹ ಕ್ನಯಾಗಳನತನ ಮನಡಿಕ್ೂೆಂಡತ ಹೂೆೇಗತವುದಕ್ೆೆ, ತ್ನಗ ೆರೆ್ಮಮದ್ಧಯ ಜಿೇವನದ್ಧಂದ 
ಬದತಕತವುದಕ್ೆೆ, ವೃದನಿಪಯ ಕ್ನಲದಲ್ಲಿ ಮಡಿಸಿನ್ಚಗೆ, ಔಷಧಿಗ,ೆ ತ್ನನ ಜಿೇವನ ಮನಡತವುದಕ್ೂೆೆೇಸೆರ 
ತ್ನಗೊಂದತ ಪ್ೆನಷನ್ಚ ಇಲಿವಲನಿ ಎಂದತ, ತ್ನನತ ನವೃತಿುಯನಗಿ ಮರ್ೆಗೆ ಹೂೆೇಗಿ ತ್ಲೆ ಮೇಲೆ ಟವಲ್ಚ 
ಹನಕಿಕ್ೊಂಡತ ಕ್ೆೈ ಹೂೆತ್ತುಕ್ೊಂಡತ ಕತಳಿತ್ತಕ್ೊಳುಿವ ಪರಿಸಿಾತಿಯನತನ ನಮಮ ಶ್ಕ್ಷಕರಿಗ ೆಮತ್ತು  ಬೆೇರ ೆ
ಬೆೇರಯೆವರಿಗ ೆ ನಮನಾಣ ಮನಡಿದ್ಧುೇರಲನಿ ಇದತ ರ್ನಯಯವೆೇ ಎಂದತ ಕ್ೆೇಳುತ್ನುರೆ. ಆಗ ರ್ನವು 
ಏನನತನ ಹೆೇಳಬೆೇಕತ? ನಮಮ ಹತಿುರ ಉತ್ುರವೇೆನದ?ೆ ನಮಮಲ್ಲಿ ಉತ್ುರ ಉಂಟೆೇ? ಓ.ಪಿ.ಎಸ., ಆದರೂ 
ಕ್ೊಡಿ ಅಥವನ ಎನ್.ಪಿ.ಎಸ., ರ್ನದರೂ ಕ್ೊಡಿ ಎಂದತ ಅನತದನನತ್ ಶನಲೆಯವರತ ಕ್ೆೇಳುತ್ನುರೆ.  

(ಮತಂದತ) 

(215) 09-03-2022 KH/KS   5-00              (ವೆೈಸಚ ಛೆೇರ್ ಚಮನ್ಚ ಉಪಸಿಾತಿ) 

ಶ್ರೇ ಎಸ.ಎಲ್.ಭೊೇಜೇೆಗೌಡ (ಮತಂದತ):-  

ಯನರಿಗ ೆನೂರಕ್ೆೆ ನೂರತ ಹಣದ ಅವಶಯಕತ್ ೆat the time of retirement, ಜಿೇವನಕ್ನೆಗಿ 60 
ವಷಾ ದತಡಿಯತವುದಕ್ೆೆ ಆಗದೆೇ ಮರ್ ೆಸೇೆರಿಕ್ೂೆಳುಿವಂತ್ಹ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ, ಮನತಷಯನಗೆ ಅವಶಯಕತ್ೆ 
ಇರತವ Constitution ನಲ್ಲಿರತವ right ನಂತ್ ೆ ರ್ನವು ಅವನಗ ೆ ಕ್ೊಡತವುದಕ್ೆೆ ಆಗತತಿುಲಿ. ಇದತ 
ಸರಿಯೆೇ? ಇದನತನ ರ್ನವು ಕ್ೆೇಳಬನರದೇೆ? ತ್ಮಮ ಬಲ್ ಬರತವನಗ ಒಂದೇೆ ಒಂದತ 
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ಚಚೆಾಯನಗತವುದ್ಧಲಿ. Debate ಆಗತವುದ್ಧಲಿ. ಆ ಬಲ್ಚ ಬಂದ್ಧದತು ಗೂೆತಿುಲಿ. ಪ್ನಸಚ ಆಗಿದತು ಗೊತಿುಲಿ. 
ತ್ನವು ಇರತವಂತ್ಹ ಬನಯಂಕಚನಲ್ಲಿ ಸಂಬಳ ಜಮನ ಆಗತವುದತ ತ್ಮಗೆ ಗೊತ್ನುಗತವುದ್ಧಲಿ. ಎಷೂೆಟೇ 
ದ್ಧವಸ ತ್ನವು ರೆ್ೂೇಡೆೇ ಇರತವುದ್ಧಲಿ. ವಷಾಕ್ೆೆ ಒಂದತ ಬನರಿ ರೆ್ೂೇಡತತ್ುೆೇವೆ ಎಂದತ ಹೆೇಳುತ್ನುರೆ. 
ಕ್ೆಲವರತ ಇದನತನ ರೆ್ೂೇಡತವವರತ ಇದನುರ.ೆ ಇಲಿವೆಂದತ ರ್ನನತ ಹೆೇಳುವುದ್ಧಲಿ. ಹನಗನಗಿ, ಇದತ 
ತ್ಮನಷೆ ವಿಚನರವಲಿ. ಇದನತನ ಗಂಭಿೇರವನಗಿ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಳಿಬೆೇಕ್ನಗತತ್ುದೆ.  

ವೆೈಸಚ ಛೆೇರ್ ಚಮನ್ ಚ:- ಮನನಯ ಎಸ.ಎಲ್.ಭೊೇಜೆೇಗೌಡರವರೇೆ, ಎಲಿರೂ ತ್ಮಮ ಹನಗೆ 
ಎಸಟೆೇಟಚ ಮನಲ್ಲೇಕರತ ಅಲಿ.  

ಶ್ರೇ ಎಸ.ಎಲ್.ಭೊೇಜೆೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸದಸಯರೆೇ, ನನನ ಹತಿುರ ಎಸಟೆೇಟಚ ಇಲಿ. ಬೆೇಕ್ನದರೆ 
ಕ್ೆೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ. 

ವೆೈಸಚ ಛೆೇರ್ ಚಮನ್ ಚ:- ಮನನಯ ಎಸ.ಎಲ್.ಭೊೇಜೇೆಗೌಡರವರೇೆ, ಅಡಿಕ್ೆ ಕ್ೊಯತಿ ಅನತನ 
ಕ್ನಯತವಂತ್ಹ ಪರಶೆನ ಇಲಿ ಬಡಿ.  

ಶ್ರೇ ಎಸ.ಎಲ್.ಭೊೇಜೇೆಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, . . .  

ಡನ|| ತ್ೆೇಜಸಿವನಗೌಡ (ವಿಧನನಸಭೆಯಿಂದ ಚತರ್ನಯಿತ್ರನದವರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಎಸ.ಎಲ್.ಭೊೇಜೇೆಗೌಡರವರೇೆ, ಒಂದತ ನಮಷ. ಇಂತ್ಹದೂೆಂದತ 
ಚಚೆಾ ಮತಂದ್ಧನ ದ್ಧನಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಬೇೆಕ್ನಗತತ್ುದೆ. Electoral reforms ಅನತನ ತ್ರಬೇೆಕ್ೆನತನವುದರ 
ಬಗೆೆ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುರತವುದರ ಹಿರೆ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದೊಂದತ ದೊಡೆ ಜಿಜ್ಞನಸೆ. ರನಜಕ್ನರಣಕ್ೆೆ ಯನರತ 
ಬರಬೆೇಕತ, ಯನರತ ಬರಬನರದತ? ರನಜಕ್ನರಣಕ್ೆೆ ಬರತವುದಕ್ೆೆ ಉಳಿವರೆೇ ಬರಬೆೇಕ್ೆೇ, ಸಿಾತಿವಂತ್ರೇೆ 
ಬರಬೆೇಕ್ೆೇ ಅಥವನ ಹಿರಿಯರತ ಬರಬೆೇಕ್ೇೆ, ಈ ಮೇಲಮರ್ೆಯನತನ ಏನತ ಮನಡಿದನುರ.ೆ ಎಲನಿ 
ರಂಗದವರತ ಬರಬೆೇಕ್ೆನತನವುದರ ಬಗೆೆ ಮನತ್ರ್ನಡಬೇೆಕತ. 

(ಈ ಹಂತ್ದಲ್ಲಿ ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರತ ಪಿೇಠವನತನ ಅಲಂಕರಿಸಿದರತ) 
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ಮನನಯ ಬಸವರನಜ ಶ್ವಲ್ಲಂಗಪು ಹೂೆರಟಿಟಯವರತ ಅತ್ಯಂತ್ ಹಿರಿಯ ಸದಸಯರನಗಿ ಈ 
ಮರ್ೆಯಲ್ಲಿ ಅವರತ ಬಂದಂತ್ಹ ಸಮಯ ಹೆೇಗಿತ್ತು ಎಂದತ ಹೆೇಳುತಿುದುರತ. ಕನಕಪತರದ ಮನನಯ 
ಕರಿಯಪುನವರಿಗ ೆ ಒಂದತ ಬನರಿ ಮಂತಿರಯನಗತವ ಅವಕ್ನಶ ಬಂದನಗ ಒಂದತ ಹನಸೆಟಲ್ಚ ಪ್ನರರಂಭ್ 
ಮನಡಿರತತ್ನುರ.ೆ ಕನಕಪತರದಲ್ಲಿರತವ ನಮಮ ರೂರಲ್ಚ ಕ್ನಲೇೆಜತ ಬಗೆೆ ಮನನಯ ಎಸ.
ಎಲ್.ಭೂೆೇಜೇೆಗೌಡರವರಿಗೂ ಗೂೆತಿುದೆ. ರ್ನನತ ಮಂತಿರಯನಗಿ ಹೂೆೇದರ ೆ ಆ ಮಕೆಳನತನ 
ರೆ್ೂೇಡಿಕ್ೂೆಳುಿವುದಕ್ೆೆ ಸಮಯ ಕ್ೊಡತವುದಕ್ೆೆ ಆಗತವುದ್ಧಲಿವೆಂದತ ಹೇೆಳಿ, ಅವರತ ಆ ಕ್ೆಲಸಕ್ೆೆ ಬೆೇರ ೆ
ಯನರರ್ನನದರೂ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಳಿಿ ಎಂದತ ರಿಜೆಕಟಚ ಮನಡಿದರತ. ಅಂತ್ಹದೂೆಂದತ ಕ್ನಲ ಕೂಡ ಆಗ 
ಇತ್ತು. ನನನ ಸಲಹ ೆಇಷೆಟ. ದಯವಿಟತಟ, ಇಲ್ಲಿ ಸಂಬಳ ಯನರಿಗ ೆಅವಶಯಕತ್ೆ ಇದೆ.  

ಶ್ರೇ ಎಸಚ.ಎಲ್. ಭೊೇಜೆೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ತ್ೆೇಜಸಿವನಗೌಡರವರೇೆ, ನನನ ಸಂಬಳವನತನ ಕಟಚ 
ಮನಡಿಬಡತತ್ನುರ.ೆ 

ಡನ|| ತ್ೆೇಜಸಿವನಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಎಸ.ಎಲ್.ಭೂೆೇಜೇೆಗೌಡರವರೆೇ, 
ಇಲಿ. ಒಂದತ ನಮಷ. ದಯವಿಟತಟ, ನಮಗೆಲನಿ ತ್ನವು ಅರ್ನಯಯ ಮನಡಬೇೆಡಿ.ಚ ‘Give up LPG 
subsidy’ಚ ಎಂದತ ಹೇೆಳಿ, ಇತಿುೇಚೆಗ ೆಎಲ್ಚ.ಪಿ.ಜಿ., ಗನಯಸಚನಲ್ಲಿ ಯನಯನಾರಿಗೆ ಅವಶಯಕತ್ ೆಇಲಿವೇ, 
ಈ ದೆೇಶದಲ್ಲಿ ಅನತಕೂಲಸಾರತ ಇದನುರ.ೆ ಈ ಸಬಸಡಿಯನತನ ಬಟತಟಬಡಿ ಎಂದತ ಮನನಯ ಪರಧನನ 
ಮಂತಿರಯವರತ ಒಂದತ ಸಿೆೇಂ ಅನತನ ತ್ಂದ್ಧದನುರೆ. ದಯಮನಡಿ, ಸಿರಿವಂತ್ ರನಜಕ್ನರಣಿಗಳು 
ಯನಯನಾರತ ಕ್ಳೆಮರೆ್, ಮೇಲಮರ್ೆಗೆ ಬರತತ್ನುರೆ, ಯನರಿಗ ೆ ಭ್ಗವಂತ್ ಅನತಕೂಲ ಕ್ೂೆಟಿಟರತತ್ನುರ್ೆ, 
ಯನರ ಜಿೇವನಕ್ೆೆ ಈ ಸಂಬಳ ಅವಶಯಕತ್ ೆಇಲಿ. ದಯಮನಡಿ, Give it up scheme ನಲ್ಲಿ LGP 
subsidy ನತನ ಬಟತಟಕ್ೂೆಟಟರೆ  ಒಳೆಿಯದತ. ರ್ನವು ಸಂಬಳದಲೆಿೇ ಬದತಕತವಂತ್ಹವರತ, ನಮಗೆ 
ಸಂಬಳ ಬಟತಟ, ಬೆೇರ ೆ ಏನೂ ಗಿಂಬಳ ಅನೇತಿ ರನಜಕ್ನರಣ ಗೊತಿುಲಿವನದುರಿಂದ, ನಮಮ 
ಜಿೇವರ್ನವಶಯಕ ಸಂಬಳದ ಬಗೆೆ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದತ ಅದೆಷತಟ ಸರಿ ಎನತನವುದತ ನನಗ ೆಗೊತಿುಲಿ. ಮತ್ೆು 
ಇದನತನ compare ಮನಡಬೇೆಕತ. ಬೆೇರ ೆಬೆೇರ ೆವಲಯಗಳು ಏನದ,ೆ ಅದಕ್ೆೆ compare ಮನಡಿದರೆ 
ಒಳೆಿಯದನಗತತ್ುದೆ. Otherwise, ರ್ನವು ಮಯನಾದೆ ಕಳೆದತಕ್ೂೆಳುಿವುದತ, ಬೆೇರಯೆವರಿಗೂ 
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ಮಯನಾದೆ ಕಳೆಯತವುದತ ಅವಶಯಕತ್ ೆ ಇಲಿ. ಈ ನಟಿಟನಲ್ಲಿ ಈ debate ಗೆ ಅವಕ್ನಶ 
ಮನಡಿಕ್ೊಡಬೆೇಕ್ೆಂದತ ವಿನಂತಿ ಮನಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ ಸಂಬಳ ಬೆೇಡದೇೆ ಇರತವವರತ ಬರದೆತಕ್ೊಟತಟ ಬಡಲ್ಲ 
ದೆೇಶಕ್ೆೆ ಒಳೆಿಯದನಗತತ್ುದೆ.  

ಶ್ರೇ ಅಡಗೂರ್ ಚ ಹೆರ್.ವಿಶವರ್ನಥ ಚ (ರ್ನಮ ನದೆೇಾಶನ ಹೊಂದ್ಧದವರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ತ್ನವು ಕೂಡ 1978 ರಲ್ಲಿ ಈ ಸದನಕ್ೆೆ ಬಂದ್ಧದ್ಧುೇರಿ. ಮನನಯ 
ಬ.ಕ್.ೆಹರಿಪರಸನದ್ಚರವರತ, ಮನನಯ ನಸಿೇರ್ಚ ಅಹಮದ್ಚರವರತ ಇದನುರ.ೆ ಆಗ ನಮಗೆಲನಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ 600 
ರೂಪ್ನಯಿಗಳ ಗೌರವಧನ ಇತ್ತು. ಪರತಿ ದ್ಧವಸ ಬಂದತ ಸಹಿ ಹನಕಿದರ ೆ 50 ರೂಪ್ನಯಿಗಳನತನ 
ಕ್ೊಡತತಿುದುರತ. ಆಗ ನಮಗ ೆಪ್ೆನಷನ್ಚ ಇಲಿ. ಪ್ೆನಷನ್ಚ ಹೆೇಗ ೆಬಂದ್ಧತ್ತ ಎಂದರೆ, ಆಗ ನನನ ಹತಿುರ ಹಳೆ 
ಕ್ನರತ ಇತ್ತು. ಪರತಿ ದ್ಧವಸ ಒಬಬ ಹತಡತಗ ಶನಸಕರ ಭ್ವನದ ಹತಿುರ ಬಂದತ ಕ್ನರತ ಕಿಿೇನ್ಚ ಮನಡಿ, 2 
ರೂಪ್ನಯಿ ಕ್ೂೆಡಿ ಎಂದತ  ಕ್ೆೇಳುತಿುದುನತ. ಅವನಗ ೆ ಒಂದತ ದ್ಧವಸ ಕಪ್ನಳಕ್ೆೆ ಹೊಡೆದತಬಟೆಟ. ಪರತಿ 
ದ್ಧವಸ 2 ರೂಪ್ನಯಿ ಯನಕಯಯ ಎಂದತ ಕ್ೆೇಳಿದೆ. ಸರ್ಚ, ನಮಮ ತ್ಂದೆಯವರತ ಸಹ ಎಂ.ಎಲ್.ಎ., 
ಆಗಿದುರತ. ರ್ನನತ ಆಗ ತ್ಮಮ ತ್ಂದೆಯವರತ ಎಂ.ಎಲ್.ಎ., ಆಗಿದನುರನ, ಹೆೇಗಪ್ನು, ಹೆೇಗ ೆ ಎಂದತ 
ಕ್ೆೇಳಿದೆ. ಸರ್ಚ, ನಮಮ ತ್ಂದ ೆ ಮಧತಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಎಂ.ಎಲ್.ಎ., ಆಗಿದುರತ. ರ್ನನತ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ನರತ 
ತ್ೊಳೆಯತತ್ೆುೇರೆ್. ನಮಮ ಅಣನಣ ಸತದಶಾನ್ಚ ಗೆಸಟಚ ಹೌಸಚ ಹತಿುರ ಕ್ನರತ ತ್ೊಳೆಯತತ್ನುರೆ್ ಎಂದತ 
ಹೆೇಳಿದ. ಆಗ ಅವರ ಅಪು 2 ಬನರಿ ಎಂ.ಎಲ್.ಎ., ಆಗಿದುರತ. ಹನಗೆಯೆೇ ಎಂ.ಎಲ್ಚ.ಎ., ಆಗಿದುವರ 
ಮಕೆಳು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ನರತ ತ್ೂೆಳೆಯತತಿುದನುರೆ ಎಂದತ ಕ್ೆೇಳಿ ನನನ ಮನಸಿಸಗೆ ಬಹಳ ಬೆೇಜನರನಯಿತ್ತ. 
ಅವನನತನ ರೆ್ೇರವನಗಿ ಕ್ನರಿನಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿಕ್ೂೆಂಡತ, ಆಗ ಮೈಸೂರಿನ ವೆಂಕಟರಮಣ ಎಂದತ ಸಿುೇಕರ್ಚ 
ಇದುರತ. ಅವರ ಹತಿುರ ಹೂೆೇಗಿ ರೆ್ೂೇಡಿ, ಸರ್ಚ, ಇವನತ ಮಧತಗಿರಿ ಎಂ.ಎಲ್.ಎ., ಮಗ. ಇವನಗ ೆ
ಏರ್ನದರೂ ಕ್ೆಲಸ ಕ್ೂೆಡಿ, ಎಲ್ಚ.ಹೆರ್., ನಲ್ಲಿ ಕ್ನರತ ತ್ೊಳಯೆತತಿುದನುರ್ೆ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದೆ. ಅವರತ 
light ಆಗಿ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಂಡತ ಹೊೇಗಿ, ಇವರ ಅಪ್ನು, ಎಲೊಿೇ ಕತಡಿದತ ಸತ್ತು ಹೊೇಗಿ ಬಟಟ ಎಂದತ 
ಹೆೇಳಿದರತ. ನಂತ್ರ ರ್ನನತ ಅವನನತನ ಕರದೆತಕ್ೊಂಡತ ದೆೇವರನಜಚ ಅರಸತರವರ ಹತಿುರ ಬಂದತ, 
ಅವರಿಗೆ ಈ ರಿೇತಿ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದೆ. ದೇೆವರನಜಚ ಅರಸತರವರತ ನನನ ಮನತ್ನತನ ಕ್ೆೇಳಿ, ಅವನಗೆ 
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ಕ್ೆಲಸ ಕ್ೊಡತವುದಕ್ೆೆ ಬಂದರತ. ನಂತ್ರ ಸರ್ಚ, ರೆ್ೂೇಡಿ, ಸಕ್ನಾರಿ ರ್ೌಕರರತ/ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳಿಗಲೆನಿ 
ಪ್ೆನಷನ್ಚ ಇದೆ. ರ್ನವಲೆನಿ ಸೂೆೇತ್ತ ಮರ್ೆಗೆ ಹೂೆೇದರ ೆ ನಮಗೆ ಏನೂ ಬರತವುದ್ಧಲಿ. ತ್ನವೆೇರ್ನದರೂ 
ಆಸರ ೆಮನಡಿಕ್ೊಡಬೆೇಕ್ೆಂದತ ಹೆೇಳಿದನಗ ದೆೇವರನಜಚ ಅರಸತರವರತ ಬಹಳ ಅಂತ್ಃಕರಣದ್ಧಂದ, he 
told me to draft a pension bill with the assistance of all young MLAs’ಚ
and he will instruct the Secretaries of Law, DPAR and Finance 
Departments ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದರತ, ರ್ನನತ ಮತ್ತು ಹಿಂದ ೆ ಕ್ನನೂನತ ಸಚಿವರನಗಿದುಂತ್ಹ ಮನನಯ 
ಜಯಚಂದರರವರತ ಹನಗೂ ಮನನಯ ಕಡಿದನಳಚ ದ್ಧವನಕರ್ಚರವರತ ಇನತನ 5 ಜನ ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂೆಂಡತ ಆಗ 
ಪ್ೆನಷನ್ಚ ಬಲ್ಚ ಸಿದಿಮನಡಿಸಿದರತ. ಅಷೊಟತಿುಗೆ 1980 ರಲ್ಲಿ ಮನನಯ ಗತಂಡತರನವ ರವರತ 
ಮತಖಯಮಂತಿರಗಳನಗಿ ಬಂದರತ. ಆಗ 600 ರೂಪ್ನಯಿ ಇದು ಗೌರವಧನವನತನ 1000 
ರೂಪ್ನಯಿಗಳಿಗ ೆ ಮನಡಿದರತ. 350 ರೂಪ್ನಯಿ ಪ್ನೆಷನ್ಚ ಕ್ೊಡತವ ಹನಗನಯಿತ್ತ. ಆಗಲೂ ಸಹ 
ಪ್ೆನಷನ್ಚ ಬಲ್ಚ ಮೇಲೆ ಮನತ್ರ್ನಡತವಂತ್ಹ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ ಗೌರವಧನ ಬೆೇಕ್ನದರ ೆಕಡಿಮ ಕ್ೊಡಿ, ಈ 
ಪ್ೆನಷನ್ಚ ಸವಲು ಜನಸಿು ಕ್ೊಡಿ ಎಂದತ ಕ್ೆೇಳಿದವೆು. ಯನರತ ಇರತತ್ೆುೇವೇ, ಯನರತ ಹೊೇಗತತ್ೆುೇವೇ, 
ಗೆಲತವು-ಸೂೆೇಲತ ಯನರ ಕ್ೆೈಯಲೂಿ ಇಲಿ ಎಂದತ ಕ್ೇೆಳಿಕ್ೂೆಂಡೆವು. ಹನಗನಗಿ, ನಮಮ ಶನಸಕರತ ಈಗ 
ಈ ರನಜಕಿೇಯ ರಣೊೇತ್ನಸಹದಲ್ಲಿ ಯನರತ ಗೆಲತಿತ್ೆುೇವೇ, ಯನರತ ಸೂೆೇಲತತ್ೆುೇವೇ, 
ಏರ್ನಗತತ್ೆುೇವೇ ಗೂೆತಿುಲಿ. ಗೌರವಯತತ್ವನಗಿ ನಮಮ ಸಂಸನರ ಬದತಕಬೆೇಕತ, ಗೌರವಯತತ್ವನಗಿ 
ನಮಮ ಮಕೆಳಲೆನಿ ಬದತಕಬೆೇಕತ. ನಜ. ಇಲ್ಲಿ ಯನರತ ಏನತ ಕ್ೆೈ ಒಡಿೆಕ್ೊಂಡತ ಕತಳಿತಿಲಿ. ಹನಗನಗಿ, 
ನಮಗೆ ಸವಲು ಗೌರವಧನರೆ್ೂೇ, ಮತ್ೂೆುಂದೂೆೇ, ಮಗದೊಂದೂೆೇ ಹೆಚತಚ ಮನಡಿದರ ೆಒಳೆಿಯದತ ಎಂದತ 
ಸನವಗತ್ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಇಷಟಪಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಅಡಗೂರತ ಹೆರ್.ವಿಶವರ್ನಥಚರವರೆೇ, ರೆ್ರೆ್ನ ನನನ ಹತಿುರ 20 
ಜನ ಮನಜಿ ಎಂ.ಎಲ್.ಎ., ಎಂ.ಎಲ್.ಸಿ.,ಗಳು ಬಂದ್ಧದುರತ. ದಯಮನಡಿ, ನನನ ಪರಿಸಿಾತಿಯನತನ 
ಅಥಾಮನಡಿಕ್ೊಳಿಿ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದರತ. ಇದಕ್ೆೆ ಅವರತ ಒಂದತ ಪತ್ರವನತನ ಕ್ೂೆಟಿಟದನುರ.ೆ ಈಗ ಏರೆ್ೇನತ 
ಪರಿಸಿಾತಿಯನಗಿದೆ, ಮಡಿಕಲ್ಚನಲ್ಲಿ ಏರೆ್ೇರ್ನಗಿದೆ ಎಂದತ ಕ್ೊಟಿಟದನುರೆ. ಅದಕ್ೆೆ ರ್ನನತ ಚಿೇಪಚ 
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ಮನಸಟರ್ಚರವರಿಗ ೆ ಪತ್ರವನತನ ಬರೆಯತತಿುದೆುೇರ್ೆ. 20 ಜನ ಮನಜಿ ಎಂ.ಎಲ್.ಎ., ಎಂ.ಎಲ್.ಸಿ.,ಗಳು 
ಬಂದ್ಧದುರತ. ಮನಜಿ ಎಂ.ಎಲ್.ಎ., ಎಂ.ಎಲ್.ಸಿ.,ಗಳ ಪರಿಸಿಾತಿ ತ್ಮಗೇೆರ್ನದರೂ ಆದರೆ ಹೆೇಗ?ೆ ತ್ನವು 
ಇನತನ ಮನಜಿ ಆಗಿಲಿ. ತ್ಮಗೆ ಗೊತಿುಲಿ ಇದರ ಕಷಟ. ಅವರತ ಮಡಿಕಲ್ಚ ಬಲ್ಚ ಬಗೆೆ ಎಲನಿ ಹೆೇಳಿದರತ. 
ಅದಕ್ೆೆ ರ್ನನತ ಪತ್ರವನತನ ಬರಯೆತತಿುದೆುೇರ್ೆ. 

 ಶ್ರೇ ಅಡಗೂರ್ ಚ ಹೆರ್.ವಿಶವರ್ನಥ ಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ಮತ್ತು ಮನಜಿ 
ಎಂ.ಎಲ್.ಎ.,ಗಳು ಕತಮನರಕೃಪ ಗೆಸಟಚಹೌಸಚನಲ್ಲಿ ಸತಮನರತ 20-25 ಮಂದ್ಧ ಊಟ ಮನಡಿದೆವು 
ಅವರೆಲಿರೂ ಹೇೆಳಿದರತ. ದೆೇವರನಜಚ ಅರಸತರವರತ ಎಷತಟ ದೂೆಡೆ ಅಂತ್ಃಕರಣದವರತ ಎಂದರೆ, ರ್ನನತ 
ಅವರ ಜೊತ್ೆ ಚೆರ್ನನಗಿದೆುೇರೆ್ ಎಂದತ ವನರಕ್ೆೆ ಒಬೂೆಬಬಬರನತನ ಕರದೆತಕ್ೊಂಡತ ಹೊೇಗತತಿುದೆು. ಇವನತ 
ಮರ್ ೆ ಕಟತಟತಿುದನುರ್ ೆ ದತಡತೆ ಕ್ೊಡಿ. ಸೈೆಟಚ ಕ್ೂೆಡಿ ಎಂದತ ಹೆೇಳುತಿುದೆು. ಯನಕಪು, ಸದನ ಹಿೇಗೆ 
ಕರದೆತಕ್ೊಂಡತ ಬರಬೆೇಡ, ಒಂದತ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡಿ, ಶನಸಕರ ಕ್ೊೇ-ಆಪರೇೆಟಿವಚ ಸೂೆಸೈೆಟಿಯನತನ 
ಮನಡಿಕ್ೊಳಿಿ, ರ್ನನತ ಬಲ್ೆಚ ಆಗಿ ಸೈೆಟಚ ಹಂಚಿಕ್ ೆ ಮನಡತತ್ೆುೇರೆ್ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದರತ. ರ್ನನತ ಮತ್ತು 
ಮನನಯ ಜಯಚಂದರರವರತ promoters ಆಗಿದೆುವು. ಮನನಯ ಬಸವರನಜ ಶ್ವಲ್ಲಂಗಪು 
ಹೊರಟಿಟಯವರತ ಸಹ ಫಲನನತಭ್ವಿಗಳನಗಿದನುರೆ. ಆಗ Legislators’ಚHousing Co-operative 
Society ಉದಭವವನಯಿತ್ತ. ಆರ್.ಟಿ.ನಗರನಲ್ಲಿ ಈಗ ಯನಯನಾರತ ಇದನುರ,ೆ ಆಗ 124 
ಸೈೆಟಚಗಳನತನ ಬಲ್ೆಚ ಆಗಿ ಕ್ೊಟಟರತ. ಹನಗನಗಿ, Legislators’ಚ Housing Co-operative 
Society ಇದೆ ಎಂದನಯಿತ್ತ. ಹನಗನಗಿ, ಇದರ ಅವಶಯಕತ್ ೆ ಇದೆ. ಆದರೆ, ಎಲಿರನೂನ ಒಂದೇೆ 
ಕಣಿಣನಲ್ಲಿ ರೆ್ೂೇಡತವುದಕ್ೆೆ ಆಗತವುದ್ಧಲಿ. ಏಕ್ೆಂದರ,ೆ ಬಹಳ ಜನ Legislators’,ಚ ಮಂತಿರಗಳು ರಿಯಲ್ಚ 
ಎಸಟೆೇಟಚನಲ್ಲಿ ಕ್ೂೆೇಟನಯಧಿಪತಿಗಳು ಇರಬಹದತ, ರ್ನವನಯರತ ರಿಯಲ್ಚ ಎಸಟೆೇಟಚನವರಲಿ, ಯನವ 
ದಂಧಯೆವರತ ಅಲಿ, ಎಂತ್ಹವರತ ಅಲಿ, ತ್ನವು ಏನತ ಕ್ೊಡತತಿುರೂೆೇ, ಅದರಲ್ಲಿ ಬದತಕತ 
ನಡಸೆತವಂತ್ಹವರತ, ಆದರೂ, ರ್ನವು ರೈೆತ್ರ ಮಕೆಳು, ರ್ನವಲೆನಿ ಗನರಮನಂತ್ರ ಪರದೆೇಶದ್ಧಂದ 
ಬಂದಂತ್ಹವರತ, ಗೌರವಯತತ್ವನಗಿ, ಮಯನಾದಯೆನಗಿ, ಪ್ನರಮನಣಿಕವನಗಿ ಬದತಕತತಿುದೆುೇವೆ. 
ರ್ನವೇೆನೂ ಸತ್ಯ ಹರಿಶಚಂದರರಲಿ. ಆದರೂ ಈ ವಯವಸೆಾಯಲ್ಲಿ ಪ್ನರಮನಣಿಕವನಗಿ ಪರಯತ್ನ 
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ಮನಡತತಿುರತವಂತ್ಹ ಪಟಿಟಯಲ್ಲಿ ರ್ನವೆಲನಿ ಇದುೆೇವೆ. ಹನಗನಗಿ, ಇದರ ಅವಶಯಕತ್ ೆ ಇದೆ. ಆದರೆ, 
ಸಕ್ನಾರ ಕ್ೊಟಿಟಲಿ.  

ಶ್ರೇ ಎಸ.ಎಲ್.ಭೊೇಜೇೆಗೌಡ (ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್ಷೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇದೆಲನಿ ಸರಿ, 
ತ್ನವೆಲನಿ ಫಲನನತಭ್ವಿಗಳನದರ ೆಈಗ ಬಂದ್ಧರತವಂತ್ಹ ಶನಸಕರಿಗಲೆನಿ ಇಲಿದಂತ್ ೆಆಗಿದ.ೆ  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಅಡಗೂರತ ಹೆರ್.ವಿಶವರ್ನಥಚರವರತ ತ್ಮಮ ಬಗೆೆ ಹೆೇಳಲ್ಲಲಿ. 
ತ್ಮಗೇೆನೂ ಅವಶಯಕತ್ೆ ಇಲಿ.  

(ಮತಂದತ) 
(216) ಎಸಚಪಿಆರ್ಚ/ಕ್ೆಎಸಚ/5:10/09/03/2022           (ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಾತಿ) 
 

ಶ್ರೇ ಎಸಚ.ಎಲ್ ಚ.ಭೊೇಜೆೇಗೌಡ(ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್ಷೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ 
ಮತಖಯಮಂತಿರಗಳನದ ಶ್ರೇ ಬಸವರನಜ ಬೊಮನಮಯಿರವರತ ಪರಸಕು ಸನಲ್ಲನ ಆ ಯವಯಯ ಮಂಡರೆ್ಯ 
ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಸನಹಿತಿ ಶ್ರೇ ಚನನವಿೇರ ಕಣವಿರವರ ಈ ಕ್ೆಳಕಂಡ ಒಂದತ ಪದಯವನತನ 
ಉಲೆಿೇಖಿಸಿದನುರ.ೆ  ಅವರನತನ ನೇವೂ ಸಹ ತ್ತಂಬನ ಹತಿುರದ್ಧಂದ ರೆ್ೂೇಡಿದ್ಧುೇರಿ.   

 
ಹೆಸರನಯಿತ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ ಉಸಿರನಗಲ್ಲ ಕನನಡ 
ಹಸಿಗೊೇಡೆಯ ಹರಳಿನಂತ್ ೆಹತಸಿಹೊೇಗದ ಕನನಡ  
ಹೊಸೆದ ಹನಗೆ ಹತರಿಗೊಳುಿವ ಗತರಿ ತ್ನಗತವ ಕನನಡ 
 
ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಸಚಿವರನದ ಶ್ರೇ ಗೂೆೇವಿಂದ ಕ್ನರಜೊೇಳರವರತ ಪರಸತುತ್ 

ಸದನದಲ್ಲಿದನುರ.ೆ  ನರ್ನೆಯ ದ್ಧನ ಸದನದಲ್ಲಿ ಮನದಕ ವಸತುಗಳ ಬಗೆೆ ಮನತ್ರ್ನಡತವ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ 
ರೆ್ೈತಿಕ ವಿಜ್ಞನನ ಅಥವನ ರೆ್ೈತಿಕ ಶ್ಕ್ಷಣವನತನ ಪ್ನರಥಮಕ ಶನಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನಮಮ ಮಕೆಳಿಗ ೆ ಕಲ್ಲಸಬೆೇಕತ 
ಎಂಬತದನಗಿ ಪರಸನುಪಿಸಲನಯಿತ್ತ.  ಸಭನರ್ನಯಕರೇೆ, ಇದತ ದತದೆೈಾವದ ಸಂಗತಿಯನಗಿದೆ.  ಪಠಯ 
ಪತಸುಕಗಳನತನ ಯನರತ ಯನರತ ಯನವನಗ ತ್ಯನರಿಸತತ್ನುರೆನತನವ ವಿಚನರವು ತ್ಮಗೆ ತಿಳಿದ್ಧದೆ.  
ರ್ನವು ನತರಿತ್ವರನಗಿದತು, ಒಳೊಿಳೆಿಯ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳರೆ್ೂನಳಗೊಂಡ ಸಮತಿಯತ ಪ್ನರಥಮಕ ವಗಾಕ್ೆೆ 
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ಅಂದರೆ, 1ರೆ್ೇ ತ್ರಗತಿಯಿಂದ ೪ರೆ್ೇ ತ್ರಗತಿಯವರಗೆೆ; ಮನಧಯಮಕ ವಗಾಕ್ೆೆ ಅಂದರೆ 5ರೆ್ೇ 
ತ್ರಗತಿಯಿಂದ 7ರೆ್ೇ ತ್ರಗತಿಯವರಗೆ ೆ ಹನಗೂ ಪ್ೌರಢ ಶನಲ ೆ ಮತ್ತು ಕ್ನಲೆೇಜಿಗಳಿಗ ೆ ನದ್ಧಾಷಟ 
ರಿೇತಿಯನದ ಪಠಯ ಪತಸುಕಗಳಿರಬೆೇಕತ ಎಂದತ ನಧಾರಿಸಲನಗತತ್ುದೆ.  ನತರಿತ್ ತ್ಜ್ಞರತಗಳೆೇ ಪಠಯ 
ಪತಸುಕಗಳನತನ ತ್ಯನರಿಸತತ್ನುರೆ.   
 

ಪರಸಕು ಸನಲ್ಲನ ಆಯವಯಯದ ಪ್ನರರಂಭ್ದಲ್ಲಿ ಸನಹಿತಿ ಚನನವಿೇರ ಕಣವಿಯವರ ಲೆೇಖನವನತನ 
ಉಲೆಿೇಖಿಸಿ, ಅವರ ಗತಣಗನನವನತನ ಮನಡಿದನುರ.ೆ  ದ್ಧವಂಗತ್ ಚನನವಿೇರ ಕಣವಿರವರತ ಬಹಳ 
ಚೆರ್ನನಗಿ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದುರತ.  ಅವರ ಅಂತಿಮ ದ್ಧನಗಳಲ್ಲಿ ಮನನಯ ಮತಖಯಮಂತಿರಗಳೊಂದ್ಧಗೆ 
ಮನತ್ರ್ನಡಿದುನತನ ಯೂಯಟೂಬಚ ಚನರೆ್ಲ್ಚನಲ್ಲಿ ರ್ನನತ ರೆ್ೂೇಡಿದೆುೇರ್;ೆ ಅವರೊಂದ್ಧಗೆಯೂ ಸಹ ಬಹಳ 
ಚೆರ್ನನಗಿ ಮನತ್ರ್ನಡಿದನುರೆ. ಇವತಿುನ ದ್ಧವಸ ನಮಮ ಮಕೆಳಿಗ ೆ ಚನನವಿೇರ ಕಣವಿಯ ಬರಹಗಳನತನ 
ಪರಿಚಯ ಮನಡಿಸಿಕ್ೊಡಬೇೆಕತ.  ೬ರ್ೇೆ ತ್ರಗತಿಯ ಪಠಯ ಪತಸುಕದಲ್ಲಿ ಚನನವಿೇರ ಕಣವಿಯ ಪದಯವು 
ಇದೆ; ಅದನತನ ರ್ನನತ ರೆ್ೂೇಡಿದೆುೇರ್.ೆ  ಅದನತನ ರ್ನನತ ಈ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ ಉಲೆಿೇಖಿಸಬಯಸತತ್ೆುೇರೆ್. 

 
ನನನ ದೆೇಶ ನನನ ಜನ ನನನ ಪ್ನರಣ  
ಘನ ತಿೇರಿಸತವೆನತ ಅದರ ಋಣ ಈ ಒಂದೇೆ ಜನಮದ್ಧ  
ಕ್ೆಂಪತ ರೆ್ಲದ ಹಸಿರತ ಬಳೆ ೆಕಪತು ಬಣಣದ ಮಗದ ಕಳೆ  
ಸೂಯಾ ಚಂದರ ಚತಕಿೆಗಳೆೇ ನಮಮ ಹಿರಿಯ ಒಕೆಲತ  
ನೂರತ ಭನವ ಭನಷ ೆನೂರತ ವೆೇಷ ಕಲೆ  
ಸವಚೆಂದದ ಹಕಿೆಗಳೇೆ ನಮಮ ಆಡತ ಬದತಕಲತ  
ಪ್ನರಚಿೇನದವರ ತಿಕ್ೂೆೆೇಡ ೆವತ್ಾಮನನ ಜಿೇವ ಕಳೆ  
ಒಕ್ೊೆರಳಿ ಬನಳೂೆೇಳೆ ಬನ ಆ ಭ್ವಿಷಯದೂೆಡಲ್ಲಗೆ  
ಮೈ ಕ್ೂೆಡವಿದೆ ಮೂಕಜಿನ ಕ್ೆೈ ಹಿಡಿಯಿರಿ  
ರ್ನಲತೆ ಜನ ಎದೆುೇಳಲ್ಲ ಎಲಿ ಗತಣ ಈ ಸಮೃದಿ ಬನಳಿಗ ೆ 
ನನನ ದೆೇಶ ನನನ ಜನ ನನನ ಪ್ನರಣ  
ಘನ ತಿೇರಿಸತವೆನತ ಅದರ ಋಣ ಈ ಜನಮದ್ಧ ಈ ಜನಮದ್ಧ 
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ಇದತ ೬ರ್ೇೆ ತ್ರಗತಿಯ ಪಠಯ ಪತಸುಕದಲ್ಲಿನ ಪದಯವನಗಿದ.ೆ  ಇನತನ ಮತಂದ್ಧನ ದ್ಧನಗಳಲ್ಲಿ 
ಎಷೊಟೇ ಮಕೆಳು ೬ರ್ೇೆ ತ್ರಗತಿಗ ೆ ಬರತತ್ನುರೂೆೇ, ಅವರತಗಳೆಲಿರಿಗೂ ಇದತ ಪಠಯ ಪತಸುಕದಲ್ಲಿ 
ಇರಬೇೆಕ್ನಗಿತ್ತು; ಅವರತಗಳು ಇದನತನ ಕಲೆಯಬೆೇಕ್ನಗಿತ್ತು.  ಆದರೆ ಇವತಿುನ ದ್ಧವಸ ಇದನತನ ೬ರ್ೇೆ 
ತ್ರಗತಿಯ ಪಠಯ ಪತಸುಕದ್ಧಂದ ತ್ೆಗೆದತಹನಕಲನಗಿದ.ೆ  ಆದರೆ, ಪರಸಕು ಸನಲ್ಲಗ ೆ ಮಂಡಿಸಿರತವ 
ಆಯವಯಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇ ಚನನವಿೇರ ಕಣವಿಯವರ ಪದಯವನತನ ಉಲೆಿೇಖಿಸಿ, ಅವರ ಗತಣಗನನವನತನ 
ಸಕ್ನಾರವು ಮನಡಿದೆ.  ಇದತ ಯನವ ಪತರತಷನಥಾಕ್ನೆಗಿ ಎಂದತ ರ್ನನತ ಕ್ೆೇಳಲ್ಲಚಿೆಸತತ್ುೆೇರೆ್.  
ರ್ನವುಗಳೆಲಿರೂ ಸಹ ಪತಣಯಕ್ೊೇಟಿ ಕಥೆಯನತನ ಓದ್ಧದೆುೇವೆ.  ಈ ಕಥೆಯ ಸನರನಂಶವನತನ ರ್ನವು 
ಮಕೆಳಿಗ ೆ ಕಲ್ಲಸಿಕ್ೂೆಟಿಟದೆುೇವೆ. “ಮತದುಣಣನ ಮರ್ೊೇರಮಯ ಸಲನಿಪ” ಇದರ ಬಗೆೆ ರ್ನನತ ಈ 
ಹಿಂದಯೊ ಸಹ ಪರಸನುಪಿಸಿದುೆೇರೆ್.  ಇದತ ಪ್ನರಥಮಕ ವಗಾದ ಪಠಯ ಪತಸುಕದ ಭನಗವನಗಿತ್ತು.  ಈ 
ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ ರ್ನನತ ವನಲ್ಲೀಕಿ ರನಮನಯಣವನತನ ಉಲೆಿೇಖಿಸಬಯಸತತ್ೆುೇರೆ್.   
 

ಎಲ್ಲಿ ಮತನಪ್ೂೆೇತ್ುಮರ ಪ್ನವನದಡಗೆಳಚ   
ಎಲ್ಲಿ ಸತಹವಿಗಳ ಕಂಪ್ೊಗದೆ ಅಗಿನಹೊೇತ್ರದ ಕತಟಿೇರಂಗಳಚ    
ಅಲ್ಲಿಗೊೇಯಯದ ೆದನರತ ದನರತಣದ ಕಟಟಡವಿಗಿಲ್ಲಿಗೆೇಕ್ೈೆ ತ್ಂದ ೆ
ತ್ಂದ ೆಸೌಮತಿರ ಹೆೇಳೆಂದತ ಜನನಕಿ ಸತಯುಳು  
ದೆೇವಿ ನನಗಿರೆ್ನಗೆಂಪ್ೆೇಳುುದ್ಧಲಿ ಅಪವನದ ಮನವರಿಸಿ 
ನನನರೆ್ೂಲಿದ ಆ ರಘುಕತಲೂೆೇಧವಂಸಿೇ ಈವರಿಸಿ ಬಟತಟ  
ಗನಂಧನರಕ್ೆೆ ಕಳುಹಿ ಬನ ಎಂದೆರೆ್ಗ ೆರೆ್ೇಮಸಿದೊಡ ೆ
ಆ ವಿಭ್ತವಿನ ಆಜೆ್ಞಯನ್ಚ ಮೇರಲರಿಯದೆೇ  
ನನನಲ್ಲಿ ಒಡಗೊಂಡತ ಬಂದೆ ಇನತನ ಆವಲ್ಲಿಗನದೂೆೇಡಂ   
ಪ್ೊೇಗತ ಎಂದತ ಲಕ್ಷಮಣಂ ಭನಷುಲೊೇಚನರ್ನದನತ 
ಬರತಗನಳಿ ಪ್ೂೆಡಯೆಲೆೆ ಕಂಪಿಸಿ ಪಲ್ಲತ್ ಕದಳಿ   
ಮತರಿದ್ಧಳೆಗೊಗತವಂತ್ೆ ಲಕ್ಷಮಣನ ಮನತ್ತ ಕಿವಿದತರಗೆ ೆಬೇಳದ ಮತನನ 
ಅಮೈಸಿ ಬದುಳಂಗರೆ್ ಧರಗೆ ೆನಡತ ನಡತಗತತ್ ೆ
ಬಳಿಕ ಸೌಮತಿರ ಸರೆಗಿಂದ ಬೇಸಿ ತ್ಣಿಣೇರ್ಚ ದಳಿದತ  
ರನಮನ ಸೇೆವೆ ಸಂದತದೆ ತ್ನಗೆಂದತ ರೂೆೇಧಿಸಿದನತ 



188 

                                                                                                                                                  ವಿಪ/09-03-2022   
“ wzÀÄÝ¥ÀrAiÀiÁUÀzÀ ¥Àæw/unedited copy/£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ¼À°è CxÀªÁ ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉUÁV G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀPÀÆqÀzÀÄ 

__________________________________________________________________________________ 

 
ಇದತ ಮನಧಯಮಕ ವಗಾದ ಅಂದರೆ, ೫-7 ರೆ್ೇ ತ್ರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹೇೆಳಿಕ್ೂೆಟಟದತು.  

ಇದತ ಹಳಗನನಡ ಭನಷಯೆಲ್ಲಿದೆ.  ನಮಮ ಕ್ನಲದಲ್ಲಿ ಹಳಗನನಡದ ಪದಯಗಳು 
ಪಠಯಪತಸುಕದಲ್ಲಿರತತಿುದುವು.  ಹಿೇಗನಗಿ ಇಂತ್ಹ ಪದಯಗಳನತನ ರ್ನವು ಮನಧಯಮಕ ಶನಲೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಕಲ್ಲತಿದುೆೇವೆ.  ಈ ಪದಯವು ನಮಗೆ ೭ರೆ್ೇ ತ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿತ್ತು.  ಅವತಿುನ ವಿದನಯಭನಯಸದ ಗತಣಮಟಟ 
ಒಳೆಿಯದೆೇ ಅಥವನ ಇವತಿುನ ವಿದನಯಭನಯಸದ ಗತಣಮಟಟ ಒಳೆಿಯದೆೇ ಎಂದತ ರ್ನನತ ಈ 
ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ ಕ್ೇೆಳಬಯಸತತ್ೆುೇರೆ್. 

 
ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಇವತಿುನ ದ್ಧವಸ ಯನವುದೆೇ ತ್ಂದೆ-ತ್ನಯಿಗಳು ಇದನತನ 

ಒಪಿುಕ್ೊಳುಿವುದ್ಧಲಿ.  ಆ ತ್ಂದ ೆ ತ್ನಯಿಗಳಿಗೆ ತ್ಮಮ ಮಕೆಳು ತ್ಕ್ಷಣವೆೇ ನೂರಕ್ೆೆ ನೂರರಷತಟ 
ಅಂಕಗಳನತನ ಪಡಯೆಬೆೇಕತ ಎನತನವ ಮರ್ೊೇಭನವರೆ್ ಇರತತ್ುದೆ.  ಇಂದ್ಧನ ಮಕೆಳು ಈ ರಿೇತಿಯ 
ಪಠಯವನತನ ಅಭ್ಯಸಿಸತವುದ್ಧಲಿ.  ಇದತ ನಮಗೆ ತಿಳಿದ್ಧಲಿ ಆದರೆ ನನಗ ೆತಿಳಿದ್ಧದೆ. 

 
ಶ್ರೇ ಎಸಚ.ಎಲ್ ಚ.ಭೊೇಜೆೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈಗಿನ ಮಕೆಳು ಕ್ೆೇವಲ 

ಯನಾಂಕತಗಳನತನ ಮನತ್ರ ಬಯಸತತ್ನುರ.ೆ 
 

       ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಈ ರಿೇತಿಯ ಜ್ಞನನ ಇಂದ್ಧನ ಮಕೆಳಿಗ ೆಬೆೇಡವನಗಿದೆ.  ಉನನತ್ ಶ್ಕ್ಷಣಕ್ೆೆ 
ಅಹಾರನಗಿ, ಸಿೇಟತ ಪಡಯೆಲತ ಏನತ ಬೆೇಕ್ೂೆೇ ಅಷಟನತನ ಮನತ್ರವೇೆ ಕಲ್ಲಯತತ್ನುರೆ.  ಕ್ೆೇವಲ ಅಂತ್ಹ 
ವಿಷಯಗಳನತನ ಮನತ್ರವೆೇ ಓದತತ್ನುರ.ೆ  ಈ ಹಿಂದ ೆರೆ್ೈ ತಿಕ ವಿಜ್ಞನನ ಎಂಬ ವಿಷಯವನತನ ಕಲ್ಲಕ್ೆಯಲ್ಲಿ 
ಅಳವಡಿಸಲನಗಿತ್ತು.  ಈ ಹಿಂದ ೆ ರ್ನನತ ಶ್ಕ್ಷಕರ್ನಗಿದನುಗ, ತ್ರಗತಿಗಳ ವೇೆಳನ ಪಟಿಟಯಲ್ಲಿ ರೆ್ೈತಿಕ 
ವಿಜ್ಞನನದ ವಿಷಯವನತನ ಸೇೆರಿಸಲನಗಿತ್ತು.  ಆಗ ಆ ತ್ರಗತಿಯನತನ ತ್ೆಗೆದತ ಹನಕಿ, ಗಣಿತ್ ಮತ್ತು 
ಆಂಗಿ ಭನಷಗೆಳ ತ್ರಗತಿಗಳ ಸಂಖೆಯಗಳನತನ ಹೆಚಿಚಸಲನಯಿತ್ತ. 

 
ಶ್ರೇ ಎಸಚ.ಎಲ್ ಚ.ಭೊೇಜೆೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈ ಪದಯದ 

ಭನವನಥಾವೆೇರ್ೆಂದರ,ೆ ಈ ಹಿಂದ ೆ ಶ್ರೇರನಮಚಂದರನತ ರನಜಯದ ಆಡಳಿತ್ವನತನ ನಡಸೆತತಿುದನುಗ, ನನನ 
ರನಜಯದಲ್ಲಿ ಎಲನಿ ಪರಜಗೆಳು ಸತಖವನಗಿದನುರಯೆೆೇ ಎಂದತ ತಿಳಿಯಲತ ತ್ನನ ಗೂಢಚನರರನತನ 
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ಕಳುಹಿಸತತಿುದುನತ.  ರನಜಯವನತನ ಸಂಚನರಿಸಿ, ಅಲ್ಲಿನ ವಸತುಸಿಾತಿಗಳನತನ ಅವಲೊೇಕಿಸಿದ ಗೂಢಚನರರತ 
ಶ್ರೇರನಮಚಂದರನಗೆ ವರದ್ಧಯರೆ್ೂನಪಿುಸತತ್ನುರ.ೆ ರ್ನವು ಯನವನಗಲೂ ರನಮರನಜಯದ ಬಗೆೆ 
ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುರತತ್ೆುೇವೆ.  ಆಗ ಗೂಢಚನರರತ ರನಜಯದಲ್ಲಿನ ಅಗಸರೆ್ೂಬಬನತ “ನನನನತನ ಮರ್ೆಯಳಗ ೆ
ಸೇೆರಿಸಲತ ರ್ನರೆ್ೇನತ ಶ್ರೇರನಮನಲಿ”ಚ ಎಂದತ ತ್ನನ ಪತಿನಗ ೆ ಹೆೇಳಿ, ಆಕ್ೆಯನತನ ಹೊರಗ ೆ ದೂಡಿದ 
ಸಂಗತಿಯನತನ ಶ್ರೇರನಮಚಂದರನಗೆ ತಿಳಿಸಿದರತ.  ಆ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ ಸಿೇತ್ನದೆೇವಿಯತ ತ್ತಂಬತ 
ಗಭಿೇಾಣಿಯನಗಿದತು,ಚ “ರ್ನನತ ಋಷ್ಟ್ಗಳ ಆಶರಮವನತನ ರೆ್ೂೇಡಬೇೆಕತ”ಚ ಎನನವಂತ್ಹ ತ್ನನ 
ಬಯಕ್ೆಯಂದನತನ ಶ್ರೇರನಮನ ಬಳಿ ವಿಜ್ಞನಪಿಸತತ್ನುಳೆ.  ಆಗ ಶ್ರೇರನಮನತ ಸಿೇತ್ೆಯನತನ ಋಷ್ಟ್ಗಳ 
ಆಶರಮವನತನ ರೆ್ೂೇಡಲತ ಕಳುಹಿಸಿಕ್ೂೆಡತವ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ ಅಗಸನತ ಆಡಿದ ಮನತ್ತಗಳು 
ಶ್ರೇರನಮಚಂದರನಗೆ ತಿಳಿಯತತ್ುದೆ.  ಸಿೇತ್ನದೆೇವಿಯತ ತ್ನನ ಬಯಕ್ೆಯಂತ್ ೆ ಋಷ್ಟ್ಗಳ ಆಶರಮವನತನ 
ರೆ್ೂೇಡಲತ ಕರದೆತಕ್ೂೆಂಡತ ಹೊೇಗಲತ ತ್ನನ ತ್ಮಮ ಲಕ್ಷಮಣನನತನ ರೆ್ೇಮಸತತ್ನುರೆ್.  ಇದಕ್ೆೆ 
ಪರತ್ತಯತ್ುರವನಗಿ ಲಕ್ಷಮಣನತ ತ್ನನತ ಈ ಕ್ೆಲಸಕ್ೆೆ ತ್ೆರಳುವುದಕ್ನೆಗತವುದ್ಧಲಿ ಎಂದತ ತಿಳಿಸತತ್ನುರೆ್.  ಆಗ 
ಶ್ರೇರನಮಚಂದರನತ ರನಜನಜೆ್ಞಯನತನ ಹೊರಡಿಸತತ್ನುರೆ್.  ಇದರೆ್ನೇ “ಆ ವಿಭ್ತವಿನ ಆಜೆ್ಞ”ಚ ಎಂದತ 
ಪದಯದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲನಗಿದೆ.  ಆಗ ಲಕ್ಷಮಣನತ ರನಜನಜೆ್ಞಯನತನ ಮೇರಲನರದೆೇ, ಸಿೇತ್ನದೆೇವಿಯನತನ 
ಋಷ್ಟ್ಗಳ ಆಶರಮಕ್ೆೆ ಕರದೆತಕ್ೊಂಡತ ಹೂೆೇಗತತ್ನುರೆ್. ಹಿೇಗೆ ಋಷ್ಟ್ಗಳ ಆಶರಮಕ್ೆೆ ತ್ೆರಳುತಿುರತವ 
ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ “ಎಲ್ಲಿ ಮತನಪ್ೂೆೇತ್ುಮರ ಪ್ನವನದಡಗೆಣಚ, ಎಲ್ಲಿ ಸತಹವಿಗಳ ಕಂಪ್ೂೆಗೆದ 
ಅಗಿನಹೊೇತ್ರದ ಕತಟಿೇರಂಗಳಚ”ಚ ಎಂದತ ಸಿೇತ್ನದೆೇವಿಯತ ಲಕ್ಷಮಣನನತನ ಪರಶ್ನಸತತ್ನುಳೆ.    ಋಷ್ಟ್-
ಮತನಗಳ ಆಶರಮವೆಲ್ಲಿ, ಅಗಿನಹೊೇತ್ರದ ಕತಟಿೇರಗಳು ಎಲ್ಲಿವ?ೆ ನನನನತನ ದಟಟ ದರಿದರ ಅರಣಯಕ್ೆೆ 
ಏತ್ಕ್ನೆಗಿ ಕರದೆತಕ್ೊಂಡತ ಬಂದ್ಧದ್ಧುೇಯನ ಎಂದತ ಸಿೇತ್ನದೆೇವಿಯತ ಪರಶ್ನಸತತ್ನುಳ.ೆ   

 
ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಶ್ರೇ ಭೊೇಜೆೇಗೌಡರೇೆ, ನೇವು ಆಯವಯಯದ ಮೇಲ್ಲನ ಭನಷಣವನತನ 

ಬಟತಟಬಟಿಟದ್ಧುೇರಿ. 
 
ಶ್ರೇ ಎಸಚ.ಎಲ್ ಚ.ಭೊೇಜೇೆಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ಆ ಪದಯದ 

ಸನರನಂಶವನತನ ತಿಳಿಸಬೆೇಕಲಿವೆೇ?  ಇದನತನ ಭನಷಣಕ್ೆೆ ಹೊಂದ್ಧಸತತ್ೆುೇರ್ೆ. 
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ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಶ್ರೇ ಭೊೇಜೆೇಗೌಡರೇೆ, ಸನಕತ ಮನಡಿ.  ಸಂಜೆ 4:30 ರ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 
ನೇವು ನಮಮ ಭನಷಣವನತನ ಪ್ನರರಂಭಿಸಿದ್ಧುೇರಿ.  ಇನತನ ಕ್ೆೇವಲ ೫ ನಮಷಗಳ ಕ್ನಲನವಕ್ನಶವನತನ 
ಮನತ್ರವೇೆ ನಮಗೆ ನೇಡತತ್ೇೆರ್ೆ.  ಅಷಟರಲ್ಲಿ ನಮಮ ಭನಷಣವನತನ ಮತಗಿಸಿ. 

 
ಶ್ರೇ ಎಸಚ.ಎಲ್ ಚ.ಭೊೇಜೇೆಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇಷತಟ ಕಡಿಮ ಸಮಯ ನನಗ ೆ

ಸನಕ್ನಗತವುದ್ಧಲಿ.  ರ್ನನತ ಇನೂನ ಕೃಷ್ಟ್, ಆರೂೆೇಗಯ, ಪಶತ ಸಂಗೂೆೇಪರೆ್ ಕ್ಷೆೇತ್ರಗಳ ಬಗೆೆ 
ಮನತ್ರ್ನಡಬೆೇಕ್ನಗಿದೆ. ಇದರ ಜೊತ್ೆಗೆ ಭ್ೂ ಒತ್ತುವರಿ ಸಮಸೆಯಗಳ ಬಗೆೆ ಯೂ ಸಹ 
ಮನತ್ರ್ನಡಬೆೇಕ್ನಗಿದೆ.   

 
ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ನೇವು ಕ್ೆೇವಲ ವಿಷಯಕ್ೆೆ ಸಿೇಮೇತ್ವನಗಿ ಮನತ್ರವೇೆ ಮನತ್ರ್ನಡಿ. 

ಅದನತನ ಬಟತಟ ನೇವು ದೂೆಡನೆಟಗಳನತನ ಮನಡಿದರೆ ಹೇೆಗೆ? 
 
ಶ್ರೇ ಗೊೇವಿಂದ ಎಂ. ಕ್ನರಜೊೇಳ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇದತ ದೊಡನೆಟವಲಿ; 

ಬಯಲನಟ. 
 
ಶ್ರೇ ಎಸಚ.ಎಲ್ ಚ.ಭೊೇಜೆೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ದಯಮನಡಿ ಸಕ್ನಾರವು 

ಚನನವಿೇರ ಕಣವಿ ರವರ ಬರಹಗಳನತನ ಪಠಯಪತಸುಕಗಳಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಬೆೇಕ್ಂೆದತ ರ್ನನತ ತ್ಮಮ 
ಮೂಲಕ ವಿನಂತಿಸತತ್ೆುೇರ್ೆ. ಈ ಹಿಂದ ೆ ಶ್ರೇ ಹೆರ್ಚ.ಡಿ.ಕತಮನರಸನವಮರವರತ ಮತಖಯಮಂತಿರಗಳನಗಿದು 
ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ, ಜೆ.ಡಿ.ಎಸಚ. ಮತ್ತು ಕ್ನಂಗೆರಸಚ ಪಕ್ಷಗಳು ಜಂಟಿಯನಗಿ ಸಮಮಶರ ಸಕ್ನಾರವನತನ 
ರಚಿಸಿದನುಗ ಪಬಿಕಚ ಶನಲೆಗಳನತನ ಜನರಿಗ ೆ ತ್ರಲನಯಿತ್ತ.  ಈ ಶನಲೆಗಳ ಪರಿಕಲುರ್ ೆ ಬಹಳ 
ಚೆರ್ನನಗಿತ್ತು.  ಈ ಹಿಂದ ೆ ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿದು ಭನರತಿೇಯ ಜನತ್ನ ಪಕ್ಷವು ಈ ಶನಲೆಗಳನತನ 
ಜನರಿಗೊಳಿಸಲತ ಮದಲತ ವಿರೂೆೇಧ ವಯಕುಪಡಿಸಿದತು, ನಂತ್ರದಲ್ಲಿ ತ್ನನ ಒಪಿುಗೆಯನತನ ನೇಡಿತ್ತ.  
ಸಕ್ನಾರದ ಯೇಜರೆ್ಗಳಿಗೆ ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದವರತ ವಿರೂೆೇಧಿಸತತಿುರತತ್ನುರೆ.  ಇದತ ಸಹಜವನದತದತ.  
ಈ ಹಿಂದ ೆ ಒಟತಟ 176 ಪಬಿಕ ಶನಲೆಗಳನತನ ಪ್ನರರಂಭಿಸಲನಯಿತ್ತ.  ಆಗ ಈ ಶನಲೆಗಳ 
ಪರಿಕಲುರ್ೆಯೆೇ ಬೆೇರಯೆದನಗಿತ್ತು.  ಆ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಶನಲೆಗಳಲ್ಲಿನ ಮಕೆಳ ಹನಜರನತಿಯನತನ 
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ಸಕ್ನಾರವು ಗಮನಸಬೆೇಕತ.  ಆಗ ಮಕೆಳ ಹನಜರನತಿ ಯನವ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿತ್ತು ಎನತನವುದನತನ 
ಗಮನಸಬೇೆಕತ.   

 
ಶ್ರೇ ಹೆರ್ಚ.ಎಂ.ರಮೇಶ ಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಪರಸತುತ್ ಸದರಿ ಶನಲೆಗಳನತನ 

ಮತಚಿಚದನುರ.ೆ 
 
ಶ್ರೇ ಎಸಚ.ಎಲ್ ಚ.ಭೊೇಜೇೆಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ರಮೇಶಚಗೌಡರೆೇ, 

ಒಂದತ ನಮಷ ರ್ನನತ ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ 
 
ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಹನಲ್ಲ ಪಬಿಕ ಶನಲೆಗಳೆೇರೆ್ೂೇ ಇವೆ; ಆದರೆ ಆ ಪರಿಕಲುರ್ ೆ ಈಗ ಇಲಿ.  

ಪಬಿಕಚ ಶನಲೆಗಳ ಪರಿಕಲುರೆ್ಯತ ಚೆರ್ನನಗಿತ್ತು.   
 
ಶ್ರೇ ಎಸಚ.ಎಲ್ ಚ.ಭೊೇಜೇೆಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಪಬಿಕಚ ಶನಲೆಗಳ 

ಪರಿಕಲುರ್ೆಯತ ಏರ್ನಗಿತ್ತು ಎಂದರೆ, ಪರತಿ ವಷಾ ಕನಷಿ 75 – 100 ಶನಲೆಗಳನತನ ಹೆಚಿಚಸಬೆೇಕ್ನಗಿತ್ತು.   
 
       (ಮತಂದತ) 

(೨೧೭)/೯-೩-೨೦೨೨/೫-೨೦/ಎಲ್ಚಎಂ/ಜಿಆರ್ಚ  

ಶ್ರೇ ಎಸ.ಎಲ್ ಚ.ಭೊೇಜೇೆಗೌಡ(ಮತಂದತ):-  

ಒಂದೇೆ ಸಲ ಮನಡಲತ ಆಗತವುದ್ಧಲಿ. ಅವುಗಳಿಗೆ perfect infrastructure ಕ್ೂೆಡಲತ 
ಆಗತವುದ್ಧಲಿ. ಅದಕ್ನೆಗಿ ಪಬಿಕಚ ಶನಲೆಗಳನತನ ಕ್ೊಡಬೆೇಕ್ೆಂದತ ಮನಡಿದನುರ.ೆ ಅದನತನ ಮನನಯ ಮನಜಿ 
ಮತಖಯಮಂತಿರಗಳನದ ಬ.ಎಸ.ಯಡಿಯೂರಪುನವರ ಕ್ನಲದಲ್ಲಿಯತ ಕ್ೊಟಿಟದನುರ.ೆ ಈಗಲೂ 
ಮನಡತತ್ೆುೇರ್ ೆಎಂದತ ಹೆೇಳಿದನುರ,ೆ ಮನಡಬೇೆಕ್ನಗತತ್ುದೆ. ಬಜೆಟಚನಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ ಬರದೆೇ ಇರಲ್ಲಿ, it is a 
routine process.  ಆ process ನಲಿಬನರದತ. ಏಕ್ೆಂದರ ೆ ಪಬಿಕಚ ಶನಲೆಗಳನತನ ಪ್ನರರಂಭ್ 
ಮನಡಿದ ಮೇಲೆ ಮಕೆಳ ಸಂಖೆಯ ಹೆಚನಚಗಿದ.ೆ ಇಂಗಿಿೇಸಚ ಕಲ್ಲಯಬೆೇಕತ ಎನತನವ ಭ್ರದಲ್ಲಿ ಕನನಡ 
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ಶನಲೆಗಳು ಮತಚತಚವಂತ್ೆ ಆಗಿತ್ತು. ಪಬಿಕಚ ಶನಲೆಗಳನತನ ಪ್ನರರಂಭ್ ಮನಡಿದ ಮೇಲೆ ಮಕೆಳ ಸಂಖೆಯ 
ಹೆಚನಚಯಿತ್ತ. ಆ ಶನಲೆಗಳಲ್ಲಿ ತ್ಮಮ ಮಕೆಳನತನ ದನಖಲತ ಮನಡಲತ ಪ್ನಲಕರ ನತಕತೆನೂಗಲತ 
ಉಂಟನಗಿತ್ತು. ಇನತನ ಸಿೇಟಚಗಳನತನ ಜನಸಿು ಮನಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ ಮನನಯ ಸಚಿವರನದ 
ಕ್.ೆಎಸ.ಈಶವರಪುನವರ ಮೇಲೆ ತ್ತಂಬನ ಒತ್ುಡ ಬಂತ್ತ. ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಹೆಚತಚ ಮನಡಿಕ್ೊಡಬೇೆಕತ. 

    ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಕೆಳ ಹಸೆರನತನ ಲನಟರಿ ತ್ೆಗೆಯತವ ಮೂಲಕ ದನಖಲತ 
ಮನಡಿಕ್ೊಳಿಬೇೆಕ್ನಯಿತ್ತ. 

    ಶ್ರೇ ಎಸಚ.ಎಲ್ ಚ.ಭೊೇಜೆೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಗಳ,ೆ ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರನದ ಶ್ರೇ 
ಬಸವರನಜ ಹೊರಟಿಟಯವರ  ಒಂದತ ಪಬಿಕಚ ಶನಲೆ ಇದೆ. It is a role model to the 
entire State of Karnataka.  ಇಂತ್ಹ ಸಕ್ನಾರಿ ಶನಲೆಯನತನ ಅವರತ ಏಕ್ೆ ಮನಡಿದರತ? 
ಅವರಿಗೆ commitment ಇತ್ತು. ೧,೩೦೦ ಮಕೆಳು ಆ ಶನಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದತತ್ನುರೆ. 

    ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಈಗ ೧,೬೩೨ ಮಕೆಳು ಓದತತಿುದನುರೆ.  ನಮಮ ಮನನಯ ಶ್ರೇ ಗೂೆೇವಿಂದ 
ಕ್ನರಜೊೇಳರವರ ತ್ನಲೂಿಕಿನಲ್ಲಿ ಆ ಶನಲ ೆಇದೆ.  

   ಶ್ರೇ ಗೊೇವಿಂದ ಎಂ.ಕ್ನರಜೊೇಳ(ಜಲಸಂಪನೂಮಲ ಸಚಿವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಗಳ,ೆ ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರಿಗ ೆ commitment ಮನತ್ರ ಇರಲ್ಲಲಿ. ಅವರ ತ್ಂದೆಯವರತ ತಿೇರಿ ಹೊೇದ ಮೇಲ ೆ
ತ್ಂದೆಯವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದತ ಶನಲೆಯನತನ ಪ್ನರರಂಭ್ ಮನಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ ಯೇಚರೆ್ ಮನಡಿದರತ. 
ಅವರತ ತ್ನವೆೇ ಸವಂತ್ ಮನಡತವುದರ ಬದಲನಗಿ ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ಅವರ ಸವಂತ್ ಹಣದಲ್ಲಿ ೭ ಎಕರ ೆ
ಜಮೇನನತನ ಖರಿೇದ್ಧ ಮನಡಿಕ್ೊಟಟರತ. ಒಂದತ ಎಕರಗೆ ೆಸತಮನರತ ೫೦ ಲಕ್ಷ ರೂಪ್ನಯಿಗಳನಗತತ್ುದೆ. 
ಅವರತ ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ಜಮೇನನತನ ಖರಿೇದ್ಧ ಮನಡಿಕ್ೊಟತಟ ಸಕ್ನಾರಿ ಶನಲೆಯನತನ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸತತಿುದನುರ.ೆ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಮಹಿಳನ ಪದವಿ ಕ್ನಲೇೆಜಚ ಮತ್ತು ಐಟಿಐ ಕ್ನಲೇೆಜನತನ ಪ್ನರರಂಭ್ 
ಮನಡಿದನುರ.ೆ ಆ ಶನಲೆಗ ೆ ನನನನತ ಅಧಯಕ್ಷರನಗತವಂತೆ್ ಸಭನಪತಿಯವರತ ಹೆೇಳಿದರೂ ರ್ನನತ 
ಅಧಯಕ್ಷರ್ನಗತವುದ್ಧಲಿ, ತ್ನವು ಇರತವತ್ನಕ ನೇವೇೆ ಅದಕ್ೆೆ ಅಧಯಕ್ಷರನಗಿರಬೆೇಕತ ಎಂದತ ಅವರರೆ್ನೇ 
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ಅಧಯಕ್ಷರರ್ನನಗಿ ಮನಡಿದೆುೇವ.ೆ  ಏಕ್ೆಂದರ ೆತ್ಮಮ ಸವಂತ್ ಹಣವನತನ ಖಚತಾ ಮನಡಿ ಜಮೇನತ ಖರಿೇದ್ಧ 
ಮನಡಿ ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ದನನ ಮನಡಿದವರತ ಅವರತ. ಅದನತನ ಅವರತ ಈಗ ಚೆರ್ನನಗಿ ನಡಸೆಿಕ್ೂೆಂಡತ 
ಹೊೇಗತತಿುದನುರ.ೆ ಪಬಿಕಚ ಶನಲ ೆಮನಡಿದನುರ ೆಎಂದರೆ. ಇದೊಂದತ ವನಯಪ್ನರದ ಶನಲ ೆಎಂದತ ಜನರತ 
ತಿಳಿದತಕ್ೂೆಳುಿತ್ನುರೆ. ಆದರೆ ಅದತ  ವನಯಪ್ನರದ ಶನಲ ೆಅಲಿ, ಬಡವರ ಶನಲೆ. ಸಭನಪತಿಯವರತ ತ್ಮಮ 
ಸವಂತ್ ಖಚಿಾನಲ್ಲಿ ಸಕ್ನಾರಿ ಶನಲೆಯನತನ ನಡಸೆತತಿುದನುರೆ. 

    ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಧನಯವನದಗಳು. 

    ಶ್ರೇ ಯತ.ಬ.ವೆಂಕಟೆೇಶ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಗಳೆ, ಸಜಿನರ ಕ್ಷೆೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಈ ರಿೇತಿ ಪಿರೇಯನಗಿ 
ಜಮೇನತ ಸಿಗತತ್ುದೆ. ರ್ನವು ಹತಡತಕಿಕ್ೂೆಂಡತ ಹೊೇದರತ ನಮಗ ೆ ಸಿಗತವುದ್ಧಲಿ. ಮತಧೊೇಳ 
ಸನಹೆೇಬರಿಗೆ ಈ ರಿೇತಿ ಪಿರೇಯನಗಿ ಶನಲ ೆಸಿಕಿೆದೆ. 

    ಶ್ರೇ ಎಸಚ.ಎಲ್.ಭೊೇಜೆೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಗಳ,ೆ ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರತ ಅಲ್ಲಿ 
ಶನಲೆಯನತನ ಪ್ನರರಂಭ್ ಮನಡಿದ ಮೇಲೆ ಬೆೇರ ೆಖನಸಗಿ ಶನಲೆಗಳಿಗಿಂತ್ ೯೮% ಫಲ್ಲತ್ನಂಶ ಬರತತಿುದೆ. 
ಆದುರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಮಂತಿರಗಳನದ ಸಭನರ್ನಯಕರಿದನುರೆ, ಮನನಯ ಜಲಸಂಪನೂಮಲ ಸಚಿವರತ 
ಇದನುರ,ೆ ಈ ಬಜೆಟಚನಲ್ಲಿ ಪಬಿಕಚ ಶನಲೆಗಳಿಗೆ ಎಷತಟ ಸನಧಯವನಗತತ್ುದೆ ಅಷತಟ ಶಕಿು ಮೇರಿ 
ಅನತದನನವನತನ ಕ್ೊಡಿ. It will be towards the New Education Policy.   

    ಶ್ರೇ ಗೊೇವಿಂದ ಎಂ.ಕ್ನರಜೊೇಳ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಗಳೆ, ಪಬಿಕಚ ಶನಲ ೆ ಇದತ ongoing 
scheme. ಈಗನಗಲೆ ಶನಲೆಗಳನತನ ಪ್ನರರಂಭ್ ಮನಡಲನಗಿದ.ೆ ಹೊಸ ಸಿೆೇರ್ಚ ಆಗಿದುರ ೆಬಜೆಟಚನಲ್ಲಿ 
ಅರ್ೌನಸಮಂಟಚ ಮನಡಲನಗತತಿುತ್ತು. ಇದತ ಇರತವಂತ್ಹ ongoing scheme, ಆದರೆ ಅದತ 
lumpsum budget ನತನ ಇಲನಖಗೆೆ ಕ್ೂೆಡಲನಗಿರತತ್ುದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರತ ಹೆಚತಚ 
ಮನಡಿಕ್ೊಳಿಬಹತದತ.  

     ಶ್ರೇ ಎಸ.ಎಲ್ ಚ.ಭೊೇಜೆೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಗಳ,ೆ ಮತರನಜಿಾ ದೆೇಸನಯಿ ವಸತಿ 
ಶನಲೆಯ ಮನದರಿಯಲ್ಲಿ ರ್ನಣಿಯವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಶನಲೆಗಳನತನ ಮಂಗಳೂರತ, ಉಡತಪಿ ಮತ್ತು 
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ಶ್ವಮಗೆದಲ್ಲಿ ಕ್ೂೆಡತತ್ೆುೇವೆ ಎಂದತ ಹೇೆಳಿದನುರೆ. ಈ ವಷಾ ಚಿಕೆಮಗಳೂರಿಗೂ ಕ್ೂೆಡಿ. ಏಕಂದರೆ 
ರ್ನರನಯಣ ಗತರತಗಳು  ಈ ಸಮನಜದ ಬಹತದೂೆಡೆ ಆಸಿು. ರ್ನರನಯಣ ಗತರತಗಳು   ಯನವುದೆೇ 
ಒಂದತ ವಗಾಕ್ೆೆ ಸಿಮೇತ್ವನದವರಲಿ. ಶೆ್ೇಷಣೆಗೆ ಒಳಗನದ ಸಮನಜಕ್ೆೆ ಶಕಿು ತ್ತಂಬ, ಸಮನಜದ 
ಮತಖಯವನಹಿನಗೆ ಬರತವಂತ್ೆ ಮನಡಬೇೆಕತ. ವಿಶೆೇಷವನಗಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಶ್ಕ್ಷಣದ ವಿಚನರದಲ್ಲಿ ಬಹತ 
ದೊಡೆ ಕ್ೂೆಡತಗೆಯನತನ ಅವರತ ಈ ರ್ನಡಿಗೆ ಕ್ೊಟಿಟದನುರ.ೆ ಕ್ೆೇರಳದಲ್ಲಿ ಅವರನತನ ʼರ್ನರನಯಣ 
ಗತರೂಜಿೇʼ ಯವರತ ಎಂದತ ಹೆೇಳುತ್ನುರೆ. ರ್ನರನಯಣ ಗತರತಜಿಯವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಶನಲೆಗಳನತನ 
ಪ್ನರರಂಭ್ ಮನಡತತಿುರತವುದತ ನೂರಕ್ೆೆ ನೂರತ ಸನವಗತ್ನಾಹವನದ ವಿಚನರ. ಈ ಕ್ೆಲಸವನತನ ಮನನಯ 
ಮತಖಯಮಂತಿರಗಳು ಮನಡಿದನುರ.ೆ ಇದನತನ ಇನತನ ರ್ನಲೆೆ ೈದತ ಜಿಲೆಿಗಳಿಗ ೆ ವಿಸುರಿಸಬೆೇಕತ. ರ್ನರನಯಣ 
ಗತರತಗಳು  ಯನವುದೆೇ ವಗಾಕ್ೆೆ ಸಿಮೇತ್ವಲಿ ಎನತನವುದನತನ ಪದೇೆ-ಪದೆೇ ಹೇೆಳುತ್ುೆೇರೆ್, ಏಕ್ೆಂದರ ೆ
ಅವರನತನ ಮಂಗಳೂರತ, ಉಡತಪಿ, ಶ್ವಮಗೆಕ್ೆೆ ಮನತ್ರ ಸಿಮೇತ್ ಮನಡಬೇೆಡಿ. ಮಲೆಯನಳಂನಲ್ಲಿ 
ಅರಿವು ಎನತನವ ಅವರ ಒಂದತ ಪತಸುಕ ಬಂದ್ಧದೆ. ಆ ಪತಸುಕದಲ್ಲಿ ಈ ರ್ನಡಿನ ಪರತಿ ಯಬಬ ಕ್ೆಳವಗಾದ, 
ಈ ಸಮನಜದಲ್ಲಿ ಶೆ್ೇಷಣೆಗೆ ಒಳಗನದ ವಗಾದವನತನ ಹೆೇಗ ೆ ಮತಖಯವನಹಿನಗ ೆ ತ್ರಲನಯಿತ್ತ 
ಎನತನವ ವಿಚನರವಿದ.ೆ ಮಲ್ಲಯನಳಂನಲ್ಲಿರತವ ಅರಿವು ಪತಸುಕವನತನ ದಯಮನಡಿ ಕನನಡಕ್ೆೆ ತ್ಜತಾಮ 
ಮನಡಿಸತವ ಮತಖನಂತ್ರ ನಮಮ ರನಜಯದ ಪಠಯಪತಸುಕದಲ್ಲಿ ಅದನತನ ಸೇೆರಿಸತವಂತ್ಹ ಕ್ೆಲಸವನತನ 
ಸಕ್ನಾರ ಮನಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರ ಮತಖನಂತ್ರ ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ವಿನಂತಿ 
ಮನಡಿಕ್ೊಳುಿತ್ೆುೇರೆ್. ಒಮಮ ಶ್ರೇ ರವಿೇಂದರರ್ನಥ ಠನಗೊೇರ್ಚರವರತ ಕ್ೇೆರಳಕ್ೆೆ ಭೆೇಟಿ ನೇಡಿದನಗ,ಚ “ಚಚ
ಇಂತ್ಹ ಬಹತ ದೂೆಡೆ ದನಶಾನಕನನತನ ಇಡಿೇ ಭನರತ್ದಲ್ಲಿ ರೆ್ೂೇಡಲ್ಲಲಿ”ಚ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದನುರ.ೆ ಸನವಮ 
ವಿವೆೇಕ್ನನಂದರತ ಕ್ೆೇರಳಕ್ೆೆ ಭೆೇಟಿ ನೇಡಿದ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ, ಕ್ೆೇರಳದಲ್ಲಿಯ ಕ್ಳೆ ವಗಾದ ಜನರ 
ಶೆ್ೇಷಣೆಯನತನ ರೆ್ೂೇಡಿ “ಚ ಇಂತ್ಹ ಪರಿಸಿಾತಿಯನತನ ರ್ನನತ ಎಲ್ಲಿಯತ ರೆ್ೂೇಡಲ್ಲಲಿ”ಚ ಎಂದತ 
ಹೆೇಳಿದನುರೆ.  

     ಶ್ರೇ ಬ.ಕ್.ೆಹರಿಪರಸನದ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಗಳೆ, land of lunatics ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದನುರ.ೆ  
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     ಶ್ರೇ ಎಸ.ಎಲ್ ಚ.ಭೊೇಜೇೆಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಗಳೆ, ಅಂತ್ಹ ಬಹತ ದೊಡೆ ದನಶಾನಕರ 
ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಶನಲೆಗಳನತನ ಪ್ನರರಂಭ್ ಮನಡಲನಗತತಿುದೆ. ಈ ಶನಲೆಗಳನತನ ಪ್ನರರಂಭ್ ಮನಡಿದರೆ ಮನತ್ರ 
ಸನಕ್ನಗತವುದ್ಧಲಿ. ಅವರ ವಿಚನರ ನಮಮ ಮತಂದ್ಧನ ಪಿೇಳಿಗೆಗೆ ತಿಳಿಯಬೆೇಕ್ನಗತತ್ುದೆ. ಹನಗನಗಿ ಒಂದತ 
ಪಠಯಪತಸುಕದ ಮತಖನಂತ್ರ ಅವರ ವಿಚನರವನತನ, ಅವರತ ಮನಡಿರತವ ಕ್ಲೆಸವನತನ ಮಕೆಳಿಗೆ 
ತಿಳಿಸತವಂತ್ಹ ಕ್ೆಲಸವನತನ ಪಠಯ-ಪತಸುಕದ ಮತಖನಂತ್ರ ಮನಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ ರ್ನನತ ಸಕ್ನಾರವನತನ 
ವಿನಂತಿಸಿಕ್ೂೆಳುತ್ೆುೇರ್ೆ. ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರತ ಇನತನ ಐದತ ನಮಷದಲ್ಲಿ ನಮಮ ಭನಷಣವನತನ 
ಮತಕ್ನುಯ ಮನಡಿ ಎಂದತ ಹೆೇಳುತಿುದನುರ.ೆ ಆದರೆ ನನಗ ೆಇನತನ ಸವಲು ಸಮಯವನತನ ಕ್ೊಡಬೇೆಕ್ನಗಿ 
ವಿನಂತಿ. 

    ಶ್ರೇ ಗೊೇವಿಂದ ಎಂ.ಕ್ನರಜೊೇಳ:- ಹರಿಕಥೆ ಭ್ಟಟರನತನ ಯನರತ ನಲ್ಲಿಸತವುದ್ಧಲಿ. 

    ಶ್ರೇ ಎಸ.ಎಲ್.ಭೊೇಜೆೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಗಳೆ, ಅವರಿಗೆ ಆಗನಗ ಹನರವನತನ ತ್ಂದತ 
ಹನಕಬೆೇಕ್ನಗತತ್ುದೆ.  

    ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಭೊೇಜೆೇಗೌಡರತ ನನನನತ target ಮನಡಿದನುರ.ೆ ನಮಗೂ ಏರ್ನದರೂ 
ಅನತನವ ಸನಧಯತ್ ೆಇದೆ. ಅದಕ್ನೆಗಿ ರ್ನನತ ಬಹಳ careful ಆಗಿ ಇರತತ್ುೆೇರೆ್. 

     ಶ್ರೇ ಎಸ.ಎನ.ಭೊೇಜೆೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಗಳೆ, ಕ್ೊೇವಿರ್ಚ-೧೯ ಮಹನಮನರಿ ಬಂದ್ಧರತವ 
ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ ಈ ರ್ನಡತ ತ್ತಂಬನ ಪರಿತ್ಪಿಸಿದೆ. ವಿಶೇೆಷವನಗಿ ಸಕ್ನಾರ ಎಷೆಟ ಶರಮಪಟಟರತ ಕ್ೈೆ ಮೇರಿ 
ಹೊೇಗಿತ್ತು, ಮತ್ೆು ಸವಲು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನಗತತಿುದೆುೇವೆ. ಕ್ೆಲವು ವಿಚನರಗಳನತನ ರ್ನವು 
ಒಪಿುಕ್ೊಳಿಬೇೆಕ್ನಗತತ್ುದೆ. ಕ್ೂೆೇವಿರ್ಚ-೧೯ ಬರತತ್ುದೆ ಎಂದತ ಯನರತ ಕನಸತ ಕಂಡಿರಲ್ಲಲಿ. ಕ್ೊೇವಿರ್ಚ-
೧೯ ಬಂದ್ಧರತವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪರತಿಪಕ್ಷದವರತ ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ಸಹಕ್ನರವನತನ ಕ್ೊಟಿಟದುೆೇವೆ. ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ 
ಯನವುದೆ ಅಡತೆ್ಡ ೆ ಉಂಟತ ಮನಡಿರತವುದ್ಧಲಿ. ಕ್ೊೇವಿರ್ಚ-೧೯ರ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಜನ ನಧನ 
ಹೊಂದ್ಧದನುರ.ೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಣ ಇದವವರತ, ಇಲಿದವರತ, ಬಡವರತ, ಶ್ರೇಮಂತ್ರತ ಎಲಿರೂ 
ತ್ತಂಬನ ಕಷಟಪಟಿಟದನುರೆ. ಕ್ೆಲವರತ ಹಣ ಇದುವರತ ಹೆೇಗೂೆೇ ಕಷಟಪಟತಟ ಜಿೇವವನತನ 
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ಉಳಿಸಿಕ್ೂೆಂಡಿದನುರೆ. ಹಣವಿಲಿದವರತ ಬಹಳಷತಟ ಜನ ಸತಿುದನುರ.ೆ ಭ್ದನರವತಿಯ ನಮಮ ಮನಜಿ 
ಎಂ.ಎಲ್ಚ.ಎ., ಅಪ್ನುಜಿ ಗೌಡರಿಗ ೆ ಏನತ ಕಡಿಮಯನಗಿರಲ್ಲಲಿ. ಅವರಿಗ ೆ ಕಡ ೆ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ 
ಭ್ದನರವತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಶ್ವಮಗೆದಲ್ಲಿ ಎರಡತ ಕಡಗೆಳಲ್ಲಿ ವೆಂಟಿಲೇೆಟರ್ಚ ಸಿಗಲ್ಲಲಿ. I am 
representing six districts.  In almost all those districts, I have attended 
K.D.P., meetings.  ಎಲನಿ ಕಡ ೆಹೊೇಗಿದೆುೇರ್ೆ. ಆ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ ಇಡಿೇ ರನಜಯದಲ್ಲಿ ಯನವುದೆೇ 
ತ್ನಲೂಿಕತ ಕ್ೆೇಂದರದಲ್ಲಿ ೬-೭ ವೆಂಟಿಲೆೇಟರ್ಚಗಳನತನ ಹನಕಿದರೂ ಒಂದತ ಕ್ಲೆಸ ಮನಡತತಿುರಲ್ಲಲಿ. 
ಜಿಲನಿ ಆಸುತ್ೆರಗಳಲ್ಲಿ ಮನತ್ರ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡತತಿುದುವು. ತ್ನಲೂಿಕತ ಕ್ೇೆಂದರಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತ್ರತ ಇರಲ್ಲಲಿ. ಅಲ್ಲಿ 
ಸನಕಷತಟ oxygen ಕ್ೂೆಡತತಿುರಲ್ಲಲಿ. ಕ್ೂೆೇವಿರ್-೧೯ರ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯನವುದೆೇ ತ್ನಲೂಿಕತ 
ಆಸುತ್ೆರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದತ ವೆಂಟಿಲೆೇಟರ್ಚ ಕೂಡನ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡತತಿುರಲ್ಲಲಿ ಎನತನವುದನತನ ರ್ನವಲೆಿರೂ 
ಒಪಿುಕ್ೊಳಿಬೇೆಕ್ನಗತತ್ುದೆ,  

                             (ಮತಂದತ)  

(218)09-03-2022(05-30)bsd-gr 

ಶ್ರೇ ಎಸಚ.ಎಲ್ ಚ. ಭೊೇಜೇೆಗೌಡ (ಮತಂದತ) 

ಇವತ್ತು ಅವೆಲಿವೂ arrangements ಆಗಿದ.ೆ ನರ್ನೆ Mysore Lamps ವಿಚನರ ಬಂದ 
ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ ರ್ನವು ಈಗಲನದರೂ ಎಚೆಚತ್ತುಕ್ೂೆಳಿಬೆೇಕಲಿವೆೇ? Calamity ಬಂದನಗ 
ಹತಡತಕತವುದಲಿ. ಮತಂದ ೆ ಯನವತ್ತು ಒಂದತ ದ್ಧನ calamity  ಬಂದತ ರ್ನಡಿಗೆ ಏರೆ್ೂೇ 
ಆಗಬಹತದತ, ಅದತ ಬೆೇಡ, ಒಳೆಿಯದನುಗಲ್ಲೇ, ಆರೂೆೇಗಯಕ್ೂೆೆೇಸೆರ ಮನಡೂೆೇಣ ಎಂದತ 
ಮನಡಬೇೆಕಲಿವೇೆ? ಈಗನಗಲೆೇ Budget ನಲ್ಲಿ ಹೆೇಳಿರತವಂತ್ೆ ೪ ವಿಭನಗಗಳಲ್ಲಿ ಆಸುತ್ೆರಗಳನತನ 
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕಟತಟವ ಬಗೆೆ ಹೆೇಳಿದನುರೆ. ಸಂತ್ೂೆೇಷ, ಮನಡಲ್ಲ, ಒಳೆಿಯ ಕ್ೆಲಸ. ಅದೆೇರಿೇತಿ 
ಜಯದೆೇವ ಆಸುತ್ೆರಯನತನ ಹತಬಬಳಿಿಯಲ್ಲಿ ಮನಡತತಿುದನುರೆ. ಮೈಸೂರತ, ಗತಲಬಗಾ, ಬೆಂಗಳೂರತ ಮತ್ತು 
ಈಗ ಹತಬಬಳಿಿಯಲ್ಲಿ ಆಗತತಿುದೆ. ಮಲೆಿೇಶವರಂ ಆಸುತ್ೆರಯಲ್ಲಿ ಸವಲು ಒತ್ುಡ ಕಡಿಮ ಮನಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ 50 
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bedded  hospital ಮನಡತವ ಬಗೆೆ ಹೇೆಳಿದತು, final stage ನಲ್ಲಿದತು, ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ open 
ಆಗತತ್ುದೆ ಎಂದತ ತಿಳಿದತಕ್ೂೆಂಡಿದುೆೇರ್ೆ. ಇದತ ಸನವಗತ್ನಹಾ. ಬಹಳ ಚೆರ್ನನಗಿ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡಿದನುರ.ೆ ಆ 
ಕ್ೆಲಸವೂ ಆಗಲ್ಲ, ಕ್ೆಲಸ ಮನಡಿರತವ ವಿಚನರದಲ್ಲಿ ರ್ನವು ಒಪಿುಕ್ೂೆಳಿಬೆೇಕ್ನಗತತ್ುದೆ.  

 ಡನ: ಸಿ.ಅಶವಥರ್ನರನಯಣ:- ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಎಲನಿ ಕಡ ೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿದನುರ,ೆ 
ಮಲೆಿೇಶವರಂನಲ್ಲಿ ಸದ್ಧುಲಿದೇೆ ಕ್ೆಲಸ ಆಗತತಿುದೆ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಅವರತ ರನಜಯಕ್ೆೆಲನಿ ಮನಡತವ ಬಗೆೆ ಹೆೇಳುತಿುದನುರೆ.  

ಡನ: ಸಿ.ಅಶವಥ ರ್ನರನಯಣ:- ಗೂಢಚಯಾ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡಿದನುರ.ೆ 

ಶ್ರೇ ಎಸಚ.ಎಲ್ ಚ. ಭೊೇಜೆೇಗೌಡ:- ಗೂಢಚಯಾ ಕ್ೆಲಸ ಅಲಿ, ಏರ್ನಗಿದ ೆ ಎಂದತ 
ತಿಳಿದತಕ್ೂೆಂಡಿದುೆೇರೆ್. 

ಡನ: ಸಿ.ಅಶವಥರ್ನರನಯಣ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಕ್ೊೇವಿರ್ಚ-೧೯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 
ರೂ.೧೫ ಕ್ೊೇಟಿ ಆರೂೆೇಗಯ ಇಲನಖಯೆಿಂದ allocate ಆದ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ ರೂ.೭ ಕ್ೊೇಟಿ 
ಖಚನಾಗಿದತು, ಉಳಿದ ರೂ.೮ ಕ್ೊೇಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದತ floor building  ಅನತನ ಕಟತಟವ ಮೂಲಕ 
ಹನಗೂ ಜಯದೆೇವದ್ಧಂದ ಬಂದವರತ equip ಮನಡಿಕ್ೂೆಂಡತ ನವಾಹಣೆ ಮನಡತತಿುದನುರ.ೆ ಇದತ 
ಒಟನಟರೆ ರೂ.೮ ಕ್ೂೆೇಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಮನಡಿರತವ  project ಆಗಿದ.ೆ  savings  ಆದ ಹಣದಲ್ಲಿ ಈ 
project ಅನತನ ಮನಡಿಸಿ, ಅಸಿಾತ್ವಕ್ೆೆ ತ್ಂದ್ಧದುೆೇರೆ್.  

ಶ್ರೇ ಎಸಚ.ಎಲ್ ಚ ಭೊೇಜೇೆಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈ ಕ್ೂೆೇವಿರ್ಚ ಭ್ರನಟೆಯಲ್ಲಿ 
ಜಿಲನಿ ಆಸುತ್ೆರಗಳು ಸವಲು ಸತಸಜಿಿತ್ವನಗಿವೆ. Oxygen  ವಿಚನರ ಇರಬಹತದತ, Ventilator, ICU 
bedಗಳ ವಿಚನರ ಇರಬಹತದತ, ಇವೆಲಿವೂ ಆಗಿವ.ೆ ಆವತಿುನ ದ್ಧವಸ ‘Covid Warriors’ಚ ಎಂದತ 
ಕ್ೆಲಸ ಮನಡಿದುರತ, ಸಕ್ನಾರದಲ್ಲಿ ಅರೆ್ೇಕ ಬನರಿ ಮನನಯ ಬ.ಎಸಚ. ಯಡಿಯೂರಪುನವರತ ಹನಗೂ 
ಮನನಯ ಬಸವರನಜ ಬೊಮನಮಯಿ ರವರತಗಳು Covid Warriors  ಆಗಿ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡಿ 
ಮೃತ್ಪಟಟವರ ಕತಟತಂಬಗಳಿಗೆ ರೂ.೩೦ ಲಕ್ಷ ಅವರ ಕತಟತಂಬಗಳಿಗೆ ಕ್ೊಡತವುದನಗಿ ಹೆೇಳಿದುರತ. 
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ರ್ನನತ ೩ ಬನರಿ ಪರಶೆನ ಕ್ೆೇಳಿದನಗಲೂ ೩ ಬನರಿ ಮತಂದೂಡಲನಯಿತ್ತ. ನಂತ್ರ ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ ಕ್ೊಡತತ್ನುರೆ ಎಂದತ ನನನನತನ ಸಮನಧನನ ಮನಡಿ ಕೂರಿಸಿದರತ. ಇವತ್ತು 
ಅನವನಯಾವನಗಿ ಕ್ೆೇಳಬೇೆಕ್ನಗಿದೆ. ಆಗ opportunity  ಸಿಗಲ್ಲಲಿ, ಈಗ ಕ್ೆೇಳುವುದಕ್ೆೆ ನನಗ ೆ
opportunity  ಸಿಕಿೆದೆ. ಮೃತ್ಪಟಟ ಕತಟತಂಬದವರಿಗೆ ರೂ.೩೦ ಲಕ್ಷ ಪರಿಹನರ ಕ್ೊಡಬೇೆಕ್ೂೆೇ, 
ಬೆೇಡವೇ? ಹನಗನದರೆ Covid Warriors ಗಳು ಸತಿುಲಿವೆೇ? ಅವರತ Police ನವರಿರಬಹತದತ, 
ಆರೂೆೇಗಯ ಇಲನಖಯೆವರತ ಇರಬಹತದತ, Revenue ಇಲನಖಯೆವರತ ಅಥವ ಶ್ಕ್ಷಕರತ ಇರಬಹತದತ. 
ಅವರ ಕತಟತಂಬ ಇವತ್ತು ಪರಿತ್ಪಿಸತತಿುಲಿವೆೇ? ಮನನಯ ಮತನರನಜ ಗೌಡರತ ಮರೆ್ನ ಪರಶೆನ ಕ್ೆೇಳಿ 
ಅರೆ್ೇಕ ಜನರತ ಸತಿುದತು, ಅವರ ಕತಟತಂಬಕ್ೆೆ ಸಹನಯ ಮನಡಿ ಎಂದತ ಕ್ೇೆಳಿದರತ. ನೂರನರತ ಜನ 
ಶ್ಕ್ಷಕರತ ಸತಿುಲಿವೆೇ? ಆರೂೆೇಗಯ ಇಲನಖಯೆಲ್ಲಿ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡತವ nurse ಗಳು ಸತಿುಲಿವೆೇ? Doctor 
ಗಳು ಸತಿುಲಿವೆೇ? Police ಇಲನಖಯೆವರತ ಸತಿುಲಿವೆೇ? ಅವರೆಲಿರೂ ರನತಿರ-ಹಗಲತ ನಮಮ ಸೇೆವ ೆ
ಮನಡಿದನುರ.ೆ ಅವರತ ಕಷಟದಲ್ಲಿ ಸೇೆವೆ ಮನಡಿದನುರೆ. ಯನರಿಗನದರೂ ಕ್ೂೆೇವಿರ್ಚ-೧೯ ಬಂದ್ಧದ ೆಎಂದನಗ 
ಆತ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಕೂಡ ಹತಿುರ ನಲತಿತಿುರಲ್ಲಲಿ, ಮಕೆಳು ನಲತಿತಿುರಲ್ಲಲಿ. ಅಪು ಸತಿುದನುರೆ್ ಎಂದನಗ ಅಪುನ 
ಹೆಣ ಸತಟತಟ ಬಡಿ, ನಂತ್ರ ರ್ನವು ಬರತತ್ೆುೇವೆ ಎನತನವವರಿದುರತ. ಅಪುನ ಹತಿುರ ಇರತವ pocket 
ಕ್ೊಡಿ ಎನತನವ ವಿಚನರ ಕ್ೆೇಳಿರತವ ಬಗೆೆ ಯನರೊೇ WhatsApp ನಲ್ಲಿಯೂ ಹನಕಿದುರತ. ಅದನತನ 
ಮನತ್ರ ಕಳುಹಿಸಿ ಎಂದನಗ ಎಲಿರೂ ಉಗಿದರತ. ಗಂಡ ಸತ್ುರೆ ಹೆಂಡತಿ ಹೂೆೇಗಿಲಿ, ಹೆಂಡತಿ ಸತ್ುರ ೆ
ಗಂಡ ಹೊೇಗಿಲಿ, ಮಕೆಳು ಸತ್ುರೆ ಹೂೆೇಗಿಲಿ, ಇಂತ್ಹ ಹಿೇರ್ನಯ ಪರಿಸಿಾತಿ ಇರತವನಗ ನಮಮ 
ಆರೂೆೇಗಯ ರಕ್ಷಣೆಗ ೆ ದ್ಧಟಟತ್ನದ್ಧಂದ  ಕ್ೆಲಸ ಮನಡಿದ  ಯನವುದೆೇ ಇಲನಖಯೆವರತ ಇರಬಹತದತ, 
ಶ್ಕ್ಷಕರತ, ಆರೂೆೇಗಯ ಇಲನಖ ೆ ಅಥವನ police ಇಲನಖಯೆ Covid Warriors ಗಳಿಗೆ ರ್ನವು 
ಗೌರವ ಕ್ೊಡಬೇೆಕಲಿವೆೇ? ಈ Budget ಎಲನಿದರೂ ಒಂದತ ಕಡೆ ಅವರೆಲಿರಿಗೂ ಕ್ೂೆಡತತ್ೆುೇವ ೆ
ಎಂದತ ಹೆೇಳಬೆೇಕ್ನಗಿತ್ತು. ಕ್ೊಡಬೇೆಕ್ನಗಿತ್ತು. ಏಕ್ೆಂದರ ೆ ನೂರನರತ Hospitals ಮತ್ತು Private 
Nursing Home ನವರತ ಸನಲ ಮನಡಿದತು, ಈ ಕ್ೊೇವಿರ್ಚ-೧೯ನಂದ ಎಲನಿ ಸನಲವನತನ ತಿೇರಿಸಿ 
ಕತಬೆೇರರನದರತ. Pharmacists, medicine  ನವರತ ಜನಮ ಜರ್ನಮಂತ್ರದ ಮಕೆಳಿಗ ೆಆಗತವಷತಟ 
ದತಡಿದರತ. ಒಂದೇೆ ಒಂದತ Nursing Home ನಲ್ಲಿ ಹೆಚತಚ Bill ಆಗಿ ಅರ್ನಯಯವನಗಿದೆ  ಎಂದತ 
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ಅಜಿಾ ಕ್ೂೆಟಟ ರೆ್ೂಂದ ಜನರ ಪರವನಗಿ ಯನವುದೆೇ ಜಿಲನಿಧಿಕ್ನರಿ ಇರಬಹತದತ ಅಥವನ ರನಜಯ 
ಅಥವನ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕ್ೆೇಂದರದಲ್ಲಿರತವವರತ Criminal case ಹನಕಿ Nursing Home   
ನವರನತನ ಒಳಗೆ ಇಟಟರೆೇ? Enquiry ಮನಡಿದರೆೇ? ಇದನತನ ದಯಮನಡಿ ಹೆೇಳಬೆೇಕತ. ಇದತ 
ಅಕ್ಷರಸಃ ಸತ್ಯ. ಅವರೆಲಿರೂ ರೆ್ೂಂದ್ಧದನುರೆ. ಸತ್ುವರತ ರೆ್ಮಮದ್ಧಯನಗಿದನುರ.ೆ ಆದರೆ ಜಿೇವ 
ಉಳಿಸಿಕ್ೂೆಂಡತ ಮರ್ೆಗೆ ಬಂದವರತ   ಹೆಂಡತಿ ಒಡವೆ ಅಥವನ ಆಸಿು ಮನಡಿ, site ಅಡ ಇಟತಟ, 
ಇರ್ೂೆನಂದತ ಮನಡಿದವರತ ಏಕ್ನದರೂ ಉಳಿದತಕ್ೊಂಡರೆ್ೂೇ! ಜಿೇವನವೆೇ ಹೂೆೇಯಿತ್ತ. ಸನಲ ಮನಡಿ 
ಸನಲ ತಿೇರಿಸತವುದಕ್ೆೆ ಆಗದೆೇ ಹೆಂಡತಿ ಮಕೆಳ ಮತಖ ರೆ್ೂೇಡಿಕ್ೂೆಂಡತ ಇದನುನಲಿ! ಆತ್ ದ್ಧನ 
ಸನಯತತಿುದನುರ್.ೆ ಆತ್ ಬದತಕಬನರದ್ಧತ್ತು, ಸತಿುದುರ ೆ ಎಷೊಟೇ ಚೆರ್ನನಗಿತ್ತು ಎಂದತ ನಟತಟಸಿರತ 
ಬಡತತಿುದನುರ್.ೆ ಇಂತ್ಹ ಸನವಿರನರತ ಕತಟತಂಬಗಳಿದತು, ಆ ಕತಟತಂಬಗಳ ರೆ್ರವಿಗೂ ಬರಲ್ಲಲಿ. 
Nursing Home Bill ಅನತನ ಯನವ ಸಕ್ನಾರವು ಕಟಟಲ್ಲಲಿ. ಅಂದ್ಧನ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ ಕತಮನರ 
ಕೃಪ್ನವನತನ ೩೦೦ bedded Hospital ಮನಡತತ್ೆುೇವೆ ಎಂದತ ಹೇೆಳಿದರತ, ಎಲಿವನೂನ 
ಮನಡತತ್ೆುೇವ ೆಎಂದತ ಹೆೇಳಿದರತ. ನನಗ ೆಕ್ೊೇವಿರ್ಚ-೧೯ ಬಂದ್ಧರತವ ಬಗೆೆ ತಿಳಿಸಿ ಎಲ್ಲಿ admit ಆಗಲ್ಲ, 
ಕತಮನರ ಕೃಪ್ನದಲ್ಲಿ ಕ್ೂೆಟತಟಬಡಿ  ಎಂದತ ಮನನಯ ಆರೂೆೇಗಯ ಸಚಿವರನತನ ಕ್ೆೇಳಿದನಗ ಅವರತ “ಅಲ್ಲಿ 
ಏನೂ ಇಲಿ, ಸತಮಮನರತ”ಚ ಎಂದತ ಹೇೆಳಿದರತ. Bengaluru International Exhibition 
Centre (BIEC) ನಲ್ಲಿ ೧೦,೦೦೦ bed ವಯವಸೆಾ ಮನಡಿದರತ. ಆಕ್ನಶಚ ಆಸುತ್ೆರ ಈಗ ಏರ್ನಯಿತ್ತ? 
ಆಸುತ್ೆರ ಯನರದತು ಎಂದತ ರ್ನನತ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕ್ೆೆ ಹೊೇಗತವುದ್ಧಲಿ. ಇದತ ಬಹಳ ಗಂಭಿೇರವನದ 
ವಿಚನರವನಗಿದೆ ಮತ್ತು ಸನವಿರನರತ ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪ್ನಯಿಗಳ ವಿಚನರವನಗಿದೆ. 

ಇನತನ ಶನಲೆಗಳು ಎರಡತ ವಷಾ ತ್ೆರೆಯಲ್ಲಲಿ, ಮಕೆಳಿಗೆ ಬೆೇಕ್ನದ ಪತಸುಕ, uniform, 
cycle ಬೇೆರ ೆ ಬೆೇರ ೆ ಕ್ೂೆಡಬೇೆಕ್ನದ benefits, computers ಇತ್ನಯದ್ಧಗಳು ಸಿಗಲ್ಲಲಿ, ಅವರಿಗೆ 
ಸಿಗಬೆೇಕ್ನದ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಸಿಗಲ್ಲಲಿ. ಕ್ೂೆೇವಿರ್ಚ-೧೯ ರೆ್ಪದಲ್ಲಿ ನಂತ್ತ ಹೂೆೇಯಿತ್ತ. ಅಂತ್ಹ 
ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಕೆಳಿಗ ೆ ಪರತಿ ವಷಾ cycle  ಕ್ೊಡಬೆೇಕ್ನದ fund ಏರ್ನಯಿತ್ತ? ಬೆೇರ ೆ ಬೆೇರ ೆ
ಫಲನನತಭ್ವಿಗಳಿಗೆ ಕ್ೊಡಬೆೇಕ್ನದ funds ಕ್ೂೆೇವಿರ್ಚ-೧೯ ರೆ್ಪದಲ್ಲಿ ನಂತ್ತ ಹೊೇಯಿತ್ತ, ಅದತ 
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ಏರ್ನಯಿತ್ತ? ಇಂತ್ಹ ದತಸಿಾತಿಗ ೆತ್ಲತಪಿರತವ ಅರೆ್ೇಕ ಸನವಾಜನಕರತ ಮತ್ತು ಸೇೆವೆ ಮನಡಿದವರಿದತು, 
ಅವರ ಸೇೆವೆಯನತನ ಗತರತತಿಸಿ ಅವರ ಕತಟತಂಬಗಳಿಗ ೆರೆ್ರವನಗಬೆೇಕತ. ಅವರಿಗೆ ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಶಕಿು 
ಇಲಿ. ರ್ನನತ ಒಬಬರತ ಶ್ಕ್ಷಕರ ವಿಚನರಕ್ೆೆ ಸಂಬಂಧಪಟಟಂತ್ ೆಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಏಳಂೆಟತ ಜನ ಶ್ಕ್ಷಕರಿಗ ೆ
ಮತ್ತು ಉಡತಪಿಯಲ್ಲಿ ಏಳೆಂಟತ ಶ್ಕ್ಷಕರಿಗ ೆ ಜಿಲನಿಧಿಕ್ನರಿಗಳ ಮೂಲಕ ಸಂಬಂಧಪಟಟ Nursing 
Home ನವರನತನ ಕರದೆತ ಹಣವನತನ ಕ್ೊಡಿಸಿರತವ ಉದನಹರಣೆ ಇದೆ. ಅದತ 50% ಅಥವನ 60%  
ಕ್ೊಡಿಸಿದೆುೇರ್.ೆ ಈ ವಿಚನರವನಗಿ K.D.P., meeting  ನಲ್ಲಿಯೂ ಪರಸನುಪ ಮನಡಿದೆುೇರ್.ೆ 
ಮೂಡಬದೆರಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಮತಿ ಪದ್ಧಮನ ಎನತನವ Teacher  ಒಬಬರತ ರೂ.೧೨,೫ ಲಕ್ಷ ಖಚತಾ ಮನಡಿದತು, 
ಮನನಯ ಬ.ಎಸ. ಯಡಿಯೂರಪುನವರತ ಬರೆದ ಮೇಲೆ paper statement  ಅನತನ ಕ್ೂೆಟಟರತ. 
ನಂತ್ರ ಅವರಿಗೆ ರೂ.೮.೫ ಲಕ್ಷ ಮರ್ ೆಬನಗಿಲ್ಲಗ ೆcheque  ಹೊೇಯಿತ್ತ. ಈ ರಿೇತಿ ಆಗಿರತವುದತ 
ಎಲಿರಿಗೂ ಗೂೆತಿುದೆ. 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ರೂೆೇಣದಲ್ಲಿ ಕ್ೊೇವಿರ್ಚ-೧೯ನಂದ Teacher  ಒಬಬರತ ಸತ್ನುಗ, ಹೆಂಡತಿ 
ಮೂರತ ಹೆಣತಣ ಮಕೆಳ ಸಮೇತ್ ಹೊಳೆಯಲ್ಲಿ ಬದುರತ. ಒಂದತ ಹತಡತಗಿ ಸತ್ತು ಹೊೇಯಿತ್ತ, ಎರಡತ 
ಮಕೆಳನತನ ಉಳಿಸಿಕ್ೊಂಡರತ. ಇಂತ್ಹ ಗಂಭಿೇರ ಪರಿಸಿಾತಿ ಇತ್ತು. 

ಶ್ರೇ ಎಸಚ.ಎಲ್ ಚ. ಭೊೇಜೇೆಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಬಹಳ ಕತಟತಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಈ 
ರಿೇತಿ ಆಗಿದ.ೆ ಜೊತ್ೆಗೆ ಯತವಕರತ ಊರಿಗ ೆಬಂದತ, ಊರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದೇೆ ಮರೆ್ ಇದತು, ಮರ್ೆಯವರತ 
ಆವತ್ತು ಊರತ ಬಟತಟ ಹೂೆೇದೆ, ಇವತ್ತು ವನಪಸತಸ ಬಂದ್ಧದ್ಧುೇಯನ ಎಂದರತ. ಅವರಿಗೆ ಅಧಾ ಎಕರ ೆ
ಜಮೇನತ ಮತ್ತು ಒಂದೇೆ ಮರ್ ೆಇಟತಟಕ್ೊಂಡತ, ಆತ್ ಕ್ೊೇಳಿ, ಕತರಿ ಸನಕಿಕ್ೂೆಂಡತ ಆತ್ನತ ಹನಳನಗಿ 
ಹೊೇದ. ಏಕ್ೆಂದರ ೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗ ೆ ಹೊೇಗತವಂತಿಲಿ, ಹೂ, ಹಣತಣ, ತ್ರಕ್ನರಿ ಬೆಳೆದರತ. ಮರೆ್ನ 
ತಿೇಥಾಹಳಿಿ ತ್ನಲೂಿಕಿನ K.D.P.,  ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮನನಯ ಕ್.ೆಎಸಚ. ಈಶವರಪುನವರ ಅಧಯಕ್ಷತ್ಯೆಲ್ಲಿ 
ವಿಚನರವನತನ ಪರಸನುಪ ಮನಡಿದ.ೆ  

(ಮತಂದತ) 
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(219) 09.03.2022 5.40 hv.md 

ಶ್ರೇ ಎಸಚ.ಎಲ್ ಚ.ಭೊೇಜೇೆಗೌಡ(ಮತಂದತ…):- 

ಸರ್ನಮನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ,  ಯತವಕರತ ಬನಯಂಕಚನಂದ ಸನಲವನತನ ಪಡದೆತಕ್ೂೆಂಡತ ಸಿಹಿ 
ಕತಂಬಳಕ್ನಯಿ ಬೆಳೆದ್ಧದುರತ. ಹೊೇಟಲೆ್ಚಗಳರ್ನೆಲಿ ಮತಚಿಚದುರತ. ಆ ಸಿಹಿ ಕತಂಬಳಕ್ನಯಿಯನತನ ಅವರತ 
ಏನತ ಮನಡಬೇೆಕತ?  ಈ ಬಗೆೆ ವಿಚನರಿಸಿದರ ೆ ಕೃಷ್ಟ್ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು, ʼನಮಗೆ ಇದರ ಬಗೆೆ 
ಮನಹಿತಿಯೆೇ ಇಲಿʼಎಂದತ ಹೆೇಳುತ್ನುರ.ೆ ಹೂವು ಬೆಳೆದವರ ಸಿಾತಿ ಶೆ್ೇ ಚನೇಯವನಗಿತ್ತು. ಆ 
ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೂವು ಎಲ್ಲಿಯೂ ವನಯಪ್ನರವನಗತತಿುರಲ್ಲಲಿ. ನಮಮ ಪ್ನರಣ ಉಳಿಸಿಕ್ೊಂಡರ ೆ ಸನಕತ 
ಯನವ ದೆೇವರತ ಎಲ್ಲಿದನುರ್ೂೆೇ ಎನತನವಂತ್ಹ ಪರಿಸಿಾತಿ. ತ್ೊೇಟಗನರಿಕ್ನ ಬೆಳ ೆಬೆಳದೆವರಿಗೆ ಯನರಿಗೂ 
ಪರಿಹನರ ಸಿಗಲ್ಲಲಿ. ರೈೆತ್ರತ ಹೆೇಗೊೇ ಮನಡಿ ಸವಲು ಮಟಿಟಗೆ ಉಸಿರತ ಬಟಿಟದುರತ. ಅವರಿಗೆ ರ್ನವು 
ಉತ್ೆುೇಜನ ಕ್ೂೆಡಬೇೆಕ್ನಗಿದೆ. ಪರಿಸಿಾತಿ ಹಿೇಗೆೇ ಮತಂದತವರೆದರೆ, ಕೃಷ್ಟ್ಯನತನ ಲನಭ್ದನಯಕ 
ವಲಯವೆಂದತ ರ್ನವು ತ್ೂೆೇರಿಸತವುದತ ಯನವನಗ?ಚ ಚ “ದ್ಧವಗತಣ ಆದನಯ”ಚ ಮನಡತವುದತ ಮನನಯ 
ಪರಧನನಮಂತಿರಗಳ ಮಹತ್ನವಕ್ನಂಕ್ಷಿ ಯೇಜರೆ್ಯೆಂದತ ಕಳೆದ ಮೂರತ ವಷಾಗಳಿಂದ ಹೆೇಳುತಿುದನುರೆ, 
ಅದನತನ ಯನವ ರಿೇತಿ ಅನತಷನಿನಗೊಳಿಸತವುದತ ಮತ್ತು ಅದರ ರೂಪತರೆೇಷೆಗಳೆೇನತ ಎನತನವುದನತನ 
ಇವರತ ತಿಳಿಸಬೆೇಕ್ನಗಿದೆ. 

 ಸರ್ನಮನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಸಹಕ್ನರ ಸಂಘಗಳ ಬಗೆೆ ಹೆೇಳಬೆೇಕ್ನದರೆ, ಮನಜಿ ಪರಧನನ 
ಮಂತಿರಗಳನದ ಮನನಯ ಮನಮೇಹನ್ಚಸಿಂಗಚರವರ ಬಗೆೆ ಉಲೆಿೇಖ ಮನಡಲೇೆಬೆೇಕ್ನಗಿದ.ೆ ವಿದಭ್ಾ 
ಯೇಜರೆ್ಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಏಕಕ್ನಲದಲ್ಲಿ ಸತಮನರತ 72 ಸನವಿರ ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪ್ನಯಿಗಳ ಸನಲವನತನ 
ಮರ್ನನ ಮನಡಿದುರತ. ಈ ರ್ನಡಿನಲ್ಲಿ defunct ಆದಂತ್ಹ ಸೂೆಸೈೆಟಿಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದತ 
ಉತ್ುಮವನಗಿರತವ ಸೂೆಸೈೆಟಿಗಳವರಗೆೆ ಶೆೇಕಡನ 80 ಭನಗದಷತಟ ಸೂೆಸೈೆಟಿಗಳು defunct ಆಗಿದುವು. 
ಎಲಿ ಸೂೆಸೈೆಟಿಗಳಿಗೂ ಸನವಿರನರತ ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪ್ನಯಿಗಳಷತಟ ಹಣವನತನ ತ್ತಂಬತವ ಮೂಲಕ 
ಅವುಗಳನತನ ಪತನಃಶೆಚೇತ್ನಗೊಳಿಸಿದ ಫಲವನಗಿ ಇವತ್ತು ನಮಮ PACS (Primary Agricultural 
Credit Society) ರೈೆತ್ರಿಗ ೆ ಸಹನಯ ಮನಡತವ ಹಂತ್ಕ್ೆೆ ಬಂದತ ನಂತಿವ.ೆ  ಮನನಯ ಲಕ್ಷಮಣ 
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ಸವದ್ಧಯವರತ ಈ ಸದನದಲ್ಲಿದನುರೆ. ಅವರಿಗೆ ಈ ಬಗೆೆ ಗೊತಿುದೆ.  He is a veteran leader 
of cooperative sector. ಈ ಸೌಲಭ್ಯವನತನ ಶೆೇಕಡನ 18 ರಿಂದ 21 ಭನಗದಷತಟ ಮನತ್ರ ರೈೆತ್ರಿಗ ೆ
ತ್ಲತಪಿಸತವುದಕ್ೆೆ ಸನಧಯವನಗಿದೆ. ಉಳಿದ ರೈೆತ್ರಿಗೆ ಯನವನಗ ಈ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನತನ ಮತಟಿಟಸತವುದತ?  

ಸರ್ನಮನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಡಿ.ಸಿ.ಸಿ. ಬನಯಂಕಚಗಳ PACS ಮನಡಿರತವಂತ್ಹ ಆದನಯದ 
ಮೇಲ ೆ ಆದನಯ ತೆ್ರಿಗೆ ವಿಧಿಸತವುದತ ಘೂೇರ ಅರ್ನಯಯವನಗಿದ.ೆ ಇದಕ್ೆೆ ಯನರತ ಕ್ನರಣಿೇಕತ್ಾರತ 
ಎನತನವ ವಿಚನರವನತನ ರ್ನನತ ಹೆೇಳುವುದಕ್ೆೆ ಹೊೇಗತವುದ್ಧಲಿ. ದಯಮನಡಿ ಈ ರಿೇತಿ 
ವಿಧಿಸಲನಗತತಿುರತವ ಆದನಯ ತ್ೆರಿಗೆಯನತನ ತ್ೆಗೆದತಹನಕಬೆೇಕ್ೆನತನವುದತ ನನನ ಒತ್ನುಯವನಗಿದೆ. 
ಸಕ್ನಾರ ರೈೆತ್ರ ಪರವನಗಿ ಇರತವಂತ್ಹ ಹನಲ್ಲನ ಡೈೆರಿಗಳು ಮತ್ತು PACS ಗಳನತನ ಕತತಿುಗ ೆಹಿಸತಕಿ 
ಸನಯಿಸಿದರ ೆ ಹೆೇಗ?ೆ ರನಷ್ಟ್ರೇಕೃತ್ ಬನಯಂಕಚಗಳಿಗೆ ರ್ನವು ಹೊೇದರ,ೆ ಆ ಬನಯಂಕತಗಳ ಮನಯರೆ್ೇಜರ್ಚ 
ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂೆಳುಿವುದಕ್ೆೆ ಕತಚಿಾ ಕ್ೂೆಡತವುದ್ಧರಲ್ಲ,ಚ “ಒಳಗೆ ಬನನ”ಚ ಎಂದತ ಸಹ ಕರಯೆತವುದ್ಧಲಿ. 
ರನಷ್ಟ್ರೇಕೃತ್ ಬನಯಂಕಚಗಳು ಕಡನೆಯವನಗಿ ರೈೆತ್ರಿಗ ೆ ಸನಲ ನೇಡತವಂತ್ೆ ಸಕ್ನಾರ ನದೆೇಾಶನ 
ನೇಡಬೆೇಕ್ನಗಿದ ೆ ಮತ್ತು ಒಂದತ ನಯಮವನತನ ರೂಪಿಸಬೆೇಕ್ನಗತತ್ುದೆ. ಒಂದತ ವೆೇಳೆ ರನಷ್ಟ್ರೇಕೃತ್ 
ಬನಯಂಕಚಗಳು ರೈೆತ್ರಿಗ ೆ ಸನಲವನತನ ಕ್ೊಡದ್ಧದುರೆೇ, ಅವರ ವಿರತದಿ ಯನವ ಕರಮವನತನ 
ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳಿಬೇೆಕತ ಅದನತನ ಸಕ್ನಾರ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳಿಬೆೇಕ್ನಗಿದೆ. ರನಷ್ಟ್ರೇಕೃತ್ ಬನಯಂಕಚಗಳು ನಮಮ 
ರೈೆತ್ರನತನ ಒಳಗೆ ಸೇೆರಿಸತವುದ್ಧಲಿ. ರ್ನನತ ಮತ್ತು ಮನನಯ ಪ್ನರಣೆೇಶಚರವರತ ಹೊೇದರ ೆ ಕ್ನಫಿ 
ಪ್ನಿಯಂಟೆೇಶನರ್ಚ ಎಂದತ ಒಳಗೆ ಕರದೆತ ಕೂರಿಸಿ, ಕ್ನಫಿ ಕತಡಿಸಬಹತದತ. ಸನಲವನೂನ ಸಹ 
ಕ್ೊಡಬಹತದತ. ಆದರೆ, ಬಡವರಿಗ-ೆರೈೆತ್ರಿಗ ೆಕ್ೂೆಡತವುದ್ಧಲಿ.  

 

 ಶ್ರೇ ಲಕ್ಷಮಣ ಸಂಗಪು ಸವದ್ಧ(ವಿಧನನಸಭೆಯಿಂದ ಚತರ್ನಯಿತ್ರನದವರತ):- ಸರ್ನಮನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಭೊೇಜೆೇಗೌಡರತ ಚೆರ್ನನಗಿ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದನುರೆ. ಹಿಂದ ೆ ಇದುಂತ್ಹ 
ಕ್ೆೇಂದರ ಸಕ್ನಾರ ರೈೆತ್ರ ರೆ್ರವಿಗ ೆ ಬಂದ್ಧತ್ತು, ಇಡಿೇ ರನಜಯದಲ್ಲಿ ಇದುಂತ್ಹ ಸಹಕ್ನರ ಸಂಘಗಳ 
ಜಿೇಣೊೇಾದನಿರವನಗಿತ್ತು ಎನತನವ ಮನತ್ನತನ ಹೆೇಳಿದನುರ.ೆ ಅವರ ಮನತ್ತಗಳಿಗೆ ರ್ನನತ ಒಂದತ ಸಣಣ 
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ತಿದತುಪಡಿಯನತನ ತ್ರತವುದಕ್ೆೆ ಬಯಸತತಿುದೆುೇರ್ೆ. ವಿದಭ್ಾ ಪ್ನಯಕ್ೆೇಜಚ ಅನತನ ಸಹಕ್ನರ ಸಂಘಗಳ 
ಜಿೇಣೊೇಾದನಿರಕ್ನೆಗಿ ನೇಡಲ್ಲಲಿ. ಡನ|| ವೆೈದಯರ್ನಥನ್ಚ ಸಮತಿಯ  ವರದ್ಧ ಆಧನರದ ಮೇಲೆ ಸಹಕ್ನರ 
ಸಂಘಗಳ ಜಿೇಣೂೆೇಾದನಿರ ಮತ್ತು gap fill up ಮನಡತವಂತ್ಹ ಕ್ೆಲಸ ಆಯಿತ್ತ. ಕ್ೆೇಂದರ ಮತ್ತು 
ರನಜಯ ಸಕ್ನಾರಗಳು ಒಟನಟಗಿ ಸೇೆರಿ ಈ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡಿದ ಹಿರೆ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಷೊಟಂದತ ದೊಡೆ 
ಪರಮನಣದಲ್ಲಿ ಹಣ ಬಂದ್ಧತ್ತು. ವಿದಭ್ಾ ಪ್ನಯಕ್ೇೆಜಚನಲ್ಲಿ ರನಷ್ಟ್ರೇಕೃತ್ ಬನಯಂಕಚಗಳ ಸತಮನರತ 72 
ಸನವಿರ ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪ್ನಯಿಗಳ ಸನಲ ಮರ್ನನ ಮನಡಲನಗಿತ್ತು. ಆಗ ರೈೆತ್ರ ಸನಲ ಮರ್ನನ 
ಮನಡಿರಬಹತದತ ಇಲಿವೆಂದತ ಹೆೇಳುವುದಕ್ೆೆ ಆಗತವುದ್ಧಲಿ. ಆದರೆ, ಈಗ “ಕಿಸನನ್ಚ ಸಮನಮನ್ಚ 
ಯೇಜರೆ್”ಚ ಈ ದೇೆಶದಲ್ಲಿ ಪ್ನರರಂಭ್ವನಗಿದ.ೆ ಈ ಯೇಜರೆ್ಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದತ ವಷಾಕ್ೆೆ 75 ಸನವಿರ 
ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪ್ನಯಿಗಳನತನ ಪರತಿ ವಷಾ ರೈೆತ್ರಿಗೆ ಸಿಗತವಂತ್ ೆ ಮನಡಲನಗತತಿುದ.ೆ ಇಂತ್ಹ 
ಯೇಜರೆ್ಯಂದತ ನಮಮ ದೆೇಶದಲ್ಲಿ ಜನರಿಯಲ್ಲಿದ ೆ ಎನತನವುದನತನ ಮನನಯ ಸದಸಯರ ಗಮನಕ್ೆೆ 
ತ್ರಲತ ಬಯಸತತಿುದೆುೇರೆ್.  

 

 ಶ್ರೇ ಎಸಚ.ಎಲ್ಚ.ಭೂೆೇಜೇೆಗೌಡ:- ಸರ್ನಮನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಲಕ್ಷಮಣ 
ಸವದ್ಧಯವರತ ಹೆೇಳಿರತವುದತ ಸರಿಯನಗಿದೆ. ವಿದಭ್ಾ ಪ್ನಯಕ್ೆೇಜಚ ಅನತನ ರನಷ್ಟ್ರೇಕೃತ್ ಬನಯಂಕಚಗಳಿಗ ೆ
ನೇಡಲನಗಿದ ೆಎನತನವುದನತನ ರ್ನನತ ಒಪತುತ್ೆುೇರ್ೆ.  

 ಸರ್ನಮನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈ ದೆೇಶದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ರನಜಯದಲ್ಲಿ  ಶ್ಕ್ಷಣ, ಆರೂೆೇಗಯ ಮತ್ತು 
ಕೃಷ್ಟ್ ಕ್ನರಂತಿ ಆಗಲೇೆಬೆೇಕ್ನಗಿದೆ. ಸಕ್ನಾರಗಳು ಅದಕ್ೆೆ ಹೆಚತಚ ಒತ್ತು ಕ್ೊಡಬೇೆಕ್ನಗಿದೆ. ಯನರತ ರೈೆತ್ರ 
ಕತತಿುಗೆ ಹಿಸತಕತವಂತ್ಹ ಆಲೊೇಚರೆ್ಗಳನತನ ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ನೇಡತತಿುದನುರ,ೆ ಅಂತ್ಹ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳ ಕಿವಿ 
ಹಿಂಡತವಂತ್ಹ ಕ್ಲೆಸವನತನ ಸಕ್ನಾರ ಮನಡಬೇೆಕ್ನಗತತ್ುದೆ. ಸಹಕ್ನರ ಸಂಘಗಳ ಮೇಲೆ ಯನವುದೇೆ 
ಕ್ನರಣಕೂೆ ಆದನಯ ತ್ೆರಿಗೆಯನತನ ವಿಧಿಸತವುದತ ಬೆೇಡವನೆತನವುದತ ನನನ ಮನವಿಯನಗಿದೆ. 
ಆಕಸಿಮಕವನಗಿ ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ತೆ್ರಿಗೆ ವಿಧಿಸಲೆೇಬೇೆಕ್ೆಂದರೆ, ಸಹಕ್ನರ ಸಂಘಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಡಿ.ಸಿ.ಸಿ. 
ಬನಯಂಕಚಗಳಲ್ಲಿ ವನಣಿಜಯ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಟ್ ಸನಲವನತನ ನೇಡತತ್ನುರ.ೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಟ್ ಸನಲದ್ಧಂದ ಬರತವಂತ್ಹ 
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ಆದನಯ ಮತ್ತು ವನಣಿಜಯ ಸನಲದ್ಧಂದ ಬರತವಂತ್ಹ ಆದನಯ ಎರಡನೂನ ಬೆೇರ ೆ ಮನಡಿ, ವನಣಿಜಯ 
ಸನಲದ್ಧಂದ ಬರತವಂತ್ಹ ಆದನಯಕ್ೆೆ ಬೆೇಕ್ನದರ ೆ ತ್ೆರಿಗೆಯನತನ ವಿಧಿಸಲ್ಲ. ಈ ವಿಧನನವನತನ 
ಅನತಸರಿಸದೆೇ ಹೊೇದರೆ, ಮತಂದ್ಧನ ದ್ಧನಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಕ್ನರ ಸಂಘಗಳು ಉಳಿದತಕ್ೂೆಳುಿವುದತ 
ಕಷಟವನಗತತ್ುದೆ. ಸಹಕ್ನರ ಸಂಘಗಳು ಅವರ ಕ್ನಲ ಮೇಲೆ ಅವರತ ನಲಿಬೆೇಕ್ನಗಿದೆ. ಎಷೂೆಟೇ ಸಹಕ್ನರ 
ಸಂಘಗಳಿಗೆ ಸವಂತ್ ಕಟಟಡಗಳು ಇಲಿ.  

 ಸರ್ನಮನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ,ಚ “ದ್ಧವಗತಣ ಆದನಯ”ಚ ಎನತನವ ಘೂೇಷಣೆ ನಜವನಗಬೆೇಕ್ನದರ,ೆ 
ಮದಲತ ನಮಮ ಯತವಕರಿಗ ೆ ಕೃಷ್ಟ್ ವಲಯ ಲನಭ್ದನಯಕ ವಲಯ ಎನತನವುದನತನ 
ತ್ೊೇರಿಸಿಕ್ೂೆಡಬೇೆಕ್ನಗಿದೆ.   

 ಸರ್ನಮನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ದ್ಧರ್ನಂಕ:18.03.2021ರಂದತ ಮಂಡಿಸಿದ ಆಯವಯಯದಲ್ಲಿ 
ಅಡಿಕ್ೆ ಬೆಳೆಗ ೆ ತ್ಗತಲ್ಲರತವ ಹಳದ್ಧ ರೂೆೇಗ ತ್ಡಗೆಟತಟವುದಕ್ನೆಗಿ 25 ಕ್ೂೆೇಟಿ ರೂಪ್ನಯಿಗಳನತನ 
ಮೇಸಲ್ಲಡಲನಗಿತ್ತು. ಇವತಿುನವರವೆಿಗೂ ಯನವುದೆೇ ಪರಗತಿ ಕಂಡತ ಬಂದ್ಧಲಿ. ಒಂದತ ವಷಾಕ್ೆೆ 25 
ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪ್ನಯಿಗಳನತನ ಕ್ೊಟತಟ ಸತಮಮರ್ನದರೆ ಆಗತವುದ್ಧಲಿ. ಪರತಿ ವಷಾವೂ ಇದಕ್ನೆಗಿ ಹಣವನತನ 
ಮೇಸಲ್ಲಡಬೆೇಕ್ನಗತತ್ುದೆ. ಅಡಿಕ್ೆ ಬೆಳೆಯನತನ ತ್ೆಗೆಯಬೆೇಕ್ನದರೆ, ಪಯನಾಯ ಬೆಳೆಯನತ ನ 
ಬೆಳೆಯಬೆೇಕ್ನಗತತ್ುದ.ೆ ಪಯನಾಯ ಬೆಳೆಯವನತನ ಬೆಳೆಯತವುದಕ್ೆೆ ಅಡಿಕ್ೆ ಮರವನತನ ಬತಡದ್ಧಂದಲೆೇ 
ಹೊರ ತ್ೆಗೆಯಬೆೇಕ್ನಗತತ್ುದೆ. ಒಂದತ ಎಕರಯೆಲ್ಲಿರತವ ಬತಡವನತನ ತ್ೆಗೆಯತವುದಕ್ೆೆ ಸತಮನರತ 20-
25 ಸನವಿರ ರೂಪ್ನಯಿಗಳ ಖಚತಾ ಬರತತ್ುದೆ. ಇತಿುೇಚಿನ ದ್ಧನಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಿಕ್ೆ ಧನರಣೆ ಕಿವಂಟನಲ್ಚಗೆ 45 
ಸನವಿರ ರೂಪ್ನಯಿಗಳನತನ ಮತಟಿಟದೆ. ಬಯಲತಸಿೇಮ ಮತ್ತು ತಿೇಥಾಹಳಿಿಯ ಸವಲು ಭನಗದಲ್ಲಿರತವ 
ಅಡಿಕ್ೆ ಬೆಳೆಗನರರಿಗ ೆ ಒಳೆಿಯದನಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಮಲೆರ್ನಡಿನಲ್ಲಿರತವ ಅಪುಟ ಅಡಿಕ್ೆ ಬೆಳೆಗನರರಿಗೆ, 
ಸನಂಪರದನಯಿಕ ಅಡಿಕ್ೆ ಬೆಳೆಗನರರಿಗ ೆಇತಿುೇಚಿನ ದ್ಧನಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಿಕ್ೆ ಬೆಳ ೆಕ್ೆೈಗೆ ಬಂದ್ಧಲಿ. ಹಳದ್ಧ ರೂೆೇಗ 
ಬಂದತ ಅಡಿಕ್ೆ ಬೆಳೆ ಸಂಪೂಣಾವನಗಿ ರ್ನಶ ಹೊಂದ್ಧದ.ೆ ಉತ್ುರ ಕನನಡ ಜಿಲೆಿಯಲ್ಲಿ ಬನರಹಮಣ 
ಸಮತದನಯಕ್ೆೆ ಸೇೆರಿದ ನಂಬರ್ಚ ಓನ್ಚ ಕೃಷ್ಟ್ಕರಿದುರತ.  ಅಡಿಕ್ೆ ಬೆಳೆ ಕ್ೆೈಕಚಿಚದ ಕ್ನರಣದ್ಧಂದನಗಿ  
ಅವರತಗಳು ಯನರೂ ಇವತ್ತು ಊರಿನಲ್ಲಿ ಇಲಿ. ಅವರತ ಮತ್ತು ಅವರ ಮಕೆಳು ಊರತ ಬಟತಟ ಹೊರಗ ೆ
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ಹೊೇಗಿದನುರೆ. ಆದರೆ, ಕೃಷ್ಟ್ ಬದತಕರೆ್ನೇ ಅವಲಂಬಸಿದವರ ಪರಿಸಿಾತಿ ಏರ್ನಗಿದೆಯೆಂದರೆ, ಬನರಹಮಣ 
ಸಮತದನಯದವರತ ಅಡತಗ ೆಮನಡಲತ ಸೌಟತ ಹಿಡಿದ್ಧದನುರೆ. ಹಿಂದೂೆಂದತ ಕ್ನಲದಲ್ಲಿ 25 ಎಕರ ೆ50 
ಎಕರ ೆ ಅಡಿಕ್ೆ ತ್ೊೇಟವನತನ ಇಟತಟಕ್ೂೆಂಡತ ಕೃಷ್ಟ್ಯಲ್ಲಿ ಬಹತ ದೂೆಡೆ ಹೆಸರತ ಮನಡಿದು ಎಷೂೆಟೇ 
ಕತಟತಂಬಗಳು ಇವತ್ತು ಸೌಟತ ಹಿಡಿದತಕ್ೂೆಂಡತ ಮದತವೆ ಮರ್ೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವನ ತಿರ್ಥಗಳಿಗೆ ಅಡತಗ ೆ
ಮನಡಲತ ಹೂೆೇಗತತಿುದನುರೆ. ರ್ನನತ ಸತಳುಿ ಹೇೆಳುತಿುಲಿ. ಈ ಪರಿಸಿಾತಿ ಇದೆಯೆೇ ಇಲಿವೆೇ ಎನತನವುದನತನ 
ಅವರತ ಅವಲೂೆೇಕನ ಮನಡಲ್ಲ. ಸದನದಲ್ಲಿ ರ್ನವು ಸತಳುಿ ಹೇೆಳಬನರದತ. ರ್ನನತ ಹೆೇಳುತಿುರತವುದತ 
ಅಕ್ಷರಶಃ ನಜವನಗಿದೆ. ಅವರಿಗೆ ತ್ಮಮ ಕಷಟವನತನ ಬನಯಿಬಟತಟ ಹೆೇಳುವುದಕ್ೆೆ ಆಗತತಿುಲಿ. ಅವರ 
ರಕ್ಷಣೆಗ ೆಸಕ್ನಾರ ಬರಬೆೇಕ್ನಗಿದೆ.  

 ಸರ್ನಮನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ನನನ ವಿನಂತಿ ಏರೆ್ಂದರೆ, ಈ ಸಮಸೆಯಗೆ ಶನಶವತ್ವನಗಿ ಪರಿಹನರ 
ದೊರೆಯತವವರಗೊ ಪರತಿ ವಷಾದ ಆಯವಯಯದಲ್ಲಿ ಇವರಿಗ ೆ ಒಂದತ ಮತ್ುವನತನ 
ಮೇಸಲ್ಲಡಬೆೇಕ್ೆಂದತ ಅತ್ಯಂತ್ ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ವಿನಂತಿಸತತಿುದೆುೇರ್ೆ.  

 ಸಭನಪತಿಯವರತ:_ ಮನನಯ ಭೊೇಜೆೇಗೌಡರೆೇ ತ್ಮಮ ಮನತ್ತಗಳನತನ 
ಮತಕ್ನುಯಗೊಳಿಸತವುದಕ್ೆೆ ತ್ಮಗೆ ಇನೂನ ಎಷತಟ ಸಮಯಬೆೇಕ್ನಗತತ್ುದ?ೆ  

             (ಮತಂದತವರಿದ್ಧದ)ೆ 

(220)  9.3.2022  5.50  ಪಿಕ್ೆ:ಎಂಡಿ 

ಶ್ರೇ ಎಸಚ.ಎಲ್ ಚ.ಭೊೇಜೇೆಗೌಡ(ಮತಂದತ) 

ಸಕ್ನಾರ ಗೊೇಹತ್ೆಯ ನಷೇೆಧ ಮಸೂದೆಯನತನ ತ್ಂದ್ಧತ್ತ.   ಅದತ ಸರಿಯೇ ತ್ಪ್ೂೆುೇ ರ್ನವು 
ಒಪಿುಕ್ೊಂಡಿದೆುೇವೆ.  ಗೊೇವು ನಮಗೆಲಿರಿಗೂ ಮನತ್ಯೆ ಸಮನನ.  ಅದತ ನಮಗೆ ಜಿೇವನ ಕ್ೂೆಟಿಟದೆ, 
ಹನಗನಗಿ ಅದಕ್ೆೆ ಗೌರವ ಕ್ೊಡಬೇೆಕತ.  ಆದರೆ ಕ್ೆೇವಲ ಗೊೇಹತ್ೆಯ ನಷೆೇಧ ಮಸೂದೆಯನತನ ತ್ಂದರೆ 
ಮನತ್ರ ಸನಕ್ನಗತವುದ್ಧಲಿ.  ಮತಂದ ೆಆಗತವಂತ್ಹ pros and cons ಅನತನ ಎದತರಿಸಬೆೇಕ್ನಗತತ್ುದ.ೆ  
ಅದನತನ ಯನವರಿೇತಿ ಎದತರಿಸಬೆೇಕತ?  ರನಜಯದಲ್ಲಿ ಸತಮನರತ ೧೪ ಮಲ್ೆಚ ಯೂನಯನ್ಚಗಳಿವ.ೆ  
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ಬೆಂಗಳೂರತ ಡೇೆರಿ ಮತ್ತು ಮದರ್ಚ ಡೇೆರಿ ಇತ್ನಯದ್ಧಗಳು.  ಅದತ ಬಟತಟ ಖನಸಗಿ ಡೇೆರಿಗಳು ಇವ ೆ
ಮತ್ತು ನಮಮ ರೈೆತ್ರೂ ಸಹ ಹಸತಗಳನತನ ಸನಕಿರತತ್ನುರೆ.  ಇವತಿುನ ಬೆೇಸನಯ ಪದಿತಿ 
ಯನವರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಎನತನವುದನತನ ಬಡಿಸಿ ಹೆೇಳಬೆೇಕ್ನಗಿಲಿ.  ಎತ್ತುಗಳು ಇಲಿ.  ಶೆೇಕಡ 10 ರಷತಟ 
ಜನ ಎತ್ತುಗಳನನಟತಟಕ್ೂೆಂಡತ ಬೆೇಸನಯ ಮನಡತತಿುರಬಹತದತ ಅಷಟೆ.  ಅಷೂಟ ಕೂಡ ಇಲಿ.  ಈ 
ಮಸೂದೆ ತ್ಂದ ಮೇಲೆ ಜಿಲೆಿಗೊಂದತ ಗೊೇಶನಲೆ ಮನಡತತ್ೆುೇವ ೆ ಎಂದತ ಬಜೆಟಚನಲ್ಲಿ ಹೆೇಳಿದನುರೆ.  
ಜಿಲೆಿಗೊಂದಲಿ; ಹೂೆೇಬಳಿಗೆ ಒಂದತ ಮನಡಿದರೂ ಸನಕ್ನಗತವುದ್ಧಲಿ.  ಒಂದತ ಡೇೆರಿಯಿಂದ ಪರತಿ 
ತಿಂಗಳು ಕನಷಿ ೧೦ ಸನವಿರ ಕರತಗಳು ಆಚ ೆಬರತತ್ುವೆ.  ಆ ೧೦ಸನವಿರ ಕರತಗಳಲ್ಲಿ ಶೇೆಕಡ ೬೦ರಷತಟ 
ಗಂಡತ ಕರತಗಳಿರತತ್ುವೆ. ಅವು ಅನತಪಯತಕುವನಗಿರತತ್ುವೆ. Artificial insemination ಮನಡಿದರೆ 
ಹೆಣತಣ ಕರತ ಆಗತತ್ುದೆ ಎಂಬತದ್ಧದೆ.  ಅದಕ್ೆೆ ಬಜೆಟಚನಲೂಿ ಕೂಡ ಹಣವನತನ ಇಟಿಟದನುರ.ೆ  ಆದರೆ, 
ಇದೂ ಕೂಡ ಶೇೆಕಡ ೪೦ರಷತಟ ಮನತ್ರ ಯಶಸಿವಯನಗಿದೆ ಎಂದತ ಹೆೇಳುತ್ನುರೆ.  ಅದತ 
ಯಶಸಿವಯನಗಿದುರ,ೆ  ಒಂದತ ಮಲ್ೆಚ ಯೂನಯನ್ಚನಂದ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕನಷಿ 10 ಸನವಿರ ಕರತಗಳ ಆಚ ೆ
ಬಂದರ ೆ ಎಲನಿ ಮಲ್ೆಚ ಯತನಯನ್ಚಗಳಿಂದ ಆಚ ೆ ಬರತವ ಗಂಡತ ಕರತಗಳು ಎಷನಟಗಬಹತದತ?  
ಜೊತ್ೆಗೆ, ತ್ಮಮ ಮರ್ೆಗಳಲ್ಲಿ ರೈೆತ್ರತ ಸನಕಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಆಚೆ ಬರತವ ಗಂಡತ ಕರತಗಳ ಸಿಾತಿ ಏನತ?  
ಅವರೂ ಕೂಡ ಡೇೆರಿಗೆ ಹನಲತ ಹನಕತತ್ನುರ.ೆ  ಇವೆಲನಿ ಸೇೆರಿ ಕನಷಿ 15 ಲಕ್ಷ ಗಂಡತ ಕರತಗಳು ಆಚೆ 
ಬರತತಿುವೆ.  ಅವುಗಳ ವನಸುವಯಕ್ೆೆ ಯನವ ವಯವಸೆಾ ಮನಡತತಿುದ್ಧುೇರಿ? ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಗಳ , 
ರೈೆತ್ನಗೆಯೆೇ ಹೊಟಟೆಗೆ ಸರಿಯನಗಿ ಸಿಗದೆೇ ಇರತವನಗ ಆತ್ ಗಂಡತ ಕರತವನತನ ಸನಕಬೆೇಕ್ನದರೆ ದ್ಧನಕ್ೆೆ 
ಕನಷಿ ರೂ. ೧೦೦ ಬೆೇಕ್ನಗತತ್ುದೆ.   

 ಸಭನಪ ತ್ತಯವರತ:-ಅವರತ ಗಂಡತ ಕರತಗಳನತನ ಇಟತಟಕ್ೊಳುಿವುದೆೇ ಇಲಿ. 

 ಶ್ರೇ ಎಸಚ.ಎಲ್ ಚ.ಭೊೇಜೇೆಗೌಡ:- ವಷಾಕ್ೆೆ 15 ಲಕ್ಷ ಆಚೆ ಬರತವ ಗಂಡತ ಕರತಗಳಿಗ ೆ
ಯನವರಿೇತಿ ವಯವಸೆಾ ಮನಡಬೆೇಕತ?  ರ್ನವು ನಮಮ ಪರವನಗಿದೆುೇವೆ; ನಮಮ ಜೊತ್ೆಗೆ ಇದುೆೇವೆ.  
ಯನರೊೇ ರೂ. ೧೦ ಸನವಿರಗಳಿಗೆ ಖರಿೇದ್ಧ ಮನಡತತ್ನುರ ೆ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದ್ಧರಿ.  ದಯವಿಟತಟ ಅವರ 
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ಹೆಸರತ ಹೆೇಳಿ.  ರ್ನವೇೆ ಅವರ ಮರ್ ೆ ಬನಗಿಲ್ಲಗ ೆ ತ್ಗೆೆದತಕ್ೂೆಂಡತ ಹೂೆೇಗಿ ಪೂಜೆ ಮನಡಿ, ಕ್ನಲತ 
ಮತಗಿದತ ಅಲ್ಲಿ ಬಟತಟ ಬರತತ್ೆುೇವೆ.   

 ಶ್ರೇ ಎಸಚ.ರವಿ(ಸಾಳಿೇಯ ಸಂಸೆಾಗಳ ಕೆ್ಷೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಗಳ , ರ್ನನತ ಮರೆ್ನ ಉತ್ುರ 
ಪರದೆೇಶ ರನಜಯದ ೫ರ್ೇೆ ಮತ್ತು ೬ರ್ೇೆ ಹಂತ್ದ ಚತರ್ನವಣೆಯ ಬಗೆೆ ಪರಜನವನಣಿ ದ್ಧನ ಪತಿರಕ್ೆಯಲ್ಲಿ 
ವಿಶೆಿೇಷಣ ೆ ಮನಡತತಿುದತುದನತನ ಗಮನಸಿದ.ೆ  ೪ರೆ್ೇ ಹಂತ್ದ ಚತರ್ನವಣ ೆ ನಡಯೆತತಿುದು ಸಾಂದರ್ಾ ದಲ್ಲಿ 
ಮೂರತ ಜಿಲೆಿಗಳಿಗೆ ಸಾಂಬಾಂಧಪಟಿಾಂತ  ಬಡನಡಿ ದನಗಳ ಬಗೆಗಿನ ವಿಷಯ ಮತಖಯ ಚರ್ ಾ ಯ 
ವಿಷಯವನಗಿತ್ತು.  ಅಲ್ಲಿ ಗೂೆೇಹತ್ೆಯ ನಷೆೇಧ ಕ್ನಯಿದಯೆನತನ ಜನರಿಗ ೆ ತ್ಂದ ಹಿರೆ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ, ಹಗಲತ 
ಹೊತ್ತು ಮರಗಳ ಕ್ೆಳಗೆ ನೂರನರತ ಬಡನಡಿ ದನಗಳು, ಗಂಡತ ಕರತಗಳು ತ್ಂಗತತ್ುವೆ. ರನತಿರಯನದರೆ 
ಅವುಗಳು ರೈೆತ್ರ ಹೂೆಲಕ್ೆೆ ನತಗಿೆ ಮೇವನತನ ಮೇಯೆಂಡತ ಹೂೆೇಗತತ್ುವೆ.  ಹಗಲತ-ರನತಿರ ರೈೆತ್ 
ಕಷಟಪಟತಟ ಬೆಳೆದತ, ಇರ್ನೆೇನತ ಫಸಲತ ಕ್ೆೈಗೆ ಬಂತ್ತ ಎಂದನಗ ಈ ದನಗಳು ನತಗಿೆ ಎಲಿವನತನ ತಿಂದತ 
ಹನಕತತ್ುವೆ.  ಆ ಬಡನಡಿ ದನಗಳನತನ ಹೂೆಡಯೆತವ ಹನಗಿಲಿ; ಬಡಿಯತವ ಹನಗಿಲಿ.  ಈ ಬಡನಡಿ 
ದನಗಳು ಒಂದತ ಸಲ ಹೊಲಗಳಿಗೆ ನತಗಿೆದರೆ ಅದಕ್ೆೆ ನಯಂತ್ರಣ ಇರತವುದ್ಧಲಿ.  ಒಂದತ ರಿೇತಿ 
ಕ್ನಡನರೆ್ಗಳು ನತಗಿೆದ ಪರಿಸ್ಥಿತ್ತ ಅಲ್ಲಿರತತ್ುದೆ.  ಹನಗನಗಿ, ಒಂದತ ಹಳಿಿಯಲ್ಲಿರತವಂತ್ಹ ಹೂೆಲಗಳೆಲಿವೂ 
ಸವಾರ್ನಶವನಗತತ್ುದ.ೆ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತ್ತಯನತನ ಹೇೆಗೆ ನಭನಯಿಸಬೆೇಕ್ೆನತನವುದೆೇ ಚತರ್ನವಣೆಯ 
ವಿಷಯವನಗಿತ್ತು.  ಭನವರ್ನತ್ಮಕವನಗಿ ಗೂೆೇವು ನಮಗೂ ಮನತ್,ೆ ನಮಗೂ ಮನತ್.ೆ  ಈ ಮಸೂದ ೆ
ತ್ಂದನಗ ಮತಂದೆ ಇಂತ್ಹ ಸಮಸೆಯಗಳು ಬರತತ್ುವೆ ಎಂದತ ಮನತ್ರ್ನಡಿದುೆವು.  ಉತ್ುರ ಪರದೆೇಶದಲ್ಲಿ 
ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳು ಮತ್ಯನಚರೆ್ ಮನಡತವನಗ ಅಲ್ಲಿನ ಜನ ಅವರನತನ ಅಡೆ ಹನಕಿ ಅದರ ಬಗೆೆ ಪರಶೆನ 
ಮನಡಿದನಗ ಅವರ ಹತಿುರ ಉತ್ುರವೇೆ ಇರಲ್ಲಲಿ.  ಇವತ್ತು ಉತ್ುರ ಪರದೆೇಶ ಎದತರಿಸತತಿುರತವ ಸಮಸೆಯ, 
ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ  ಬರಲತ ಹತ್ನುರತ ವಷಾಗಳು ಬೇೆಡ, ಇನೂನ ಬೆೇಗ ಬರತತ್ುದೆ.  ಮನನಯ ಸದಸಯರತ 
ಸತ್ಯವನದ ವಿಷಯಗಳನತನ ಹೆೇಳುತಿುದನುರ.ೆ  ಮತಂದೂೆಂದತ ದ್ಧನ ನಮಮ ರನಜಯದಲ್ಲಿ  ಗಂಡತ ಕರತಗಳ 
ಸಮಸೆಯ ಬೃಹತ್ನುಗಿ ಬೆಳಯೆತತ್ುದ.ೆ  ನೇವೆೇನತ ಇವತ್ತು ಬಜೆಟಚನಲ್ಲಿ ಗೂೆೇಶನಲಗೆಳ ಸಂಖೆಯಗಳನತನ 
ಘೂೇಷಣೆ ಮನಡಿದ್ಧುೇರಿ.  ಆದರೆ, ಜಿಲೆಿಗೊಂದಲಿ, ಪಂಚನಯಿತಿಗ ೆ ಒಂದರಂತ್ ೆ ಮನಡಿದರೂ 
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ನಯಂತಿರಸಲತ ಕಷಟವನಗಬಹತದತ.  ರ್ನನತ ಹೂೆೇದ ಸಲ ಮನತ್ರ್ನಡಿದನಗ ಮನನ್ ವಿಶವರ್ನಥಚ 
ಸನಹೆೇಬರತ ನಕತೆಬಟಟರತ.  ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಗಳ , ಹನಲತ ಉತ್ನುದರೆ್ ಮನಡತವುದರಲ್ಲಿ ನಮಮ 
ತ್ನಲೂಿಕತ ಮತಂದ್ಧದೆ.  ನಮಮ ರನಮನಗರ ಜಿಲೆಿಯಲ್ಲಿ ೪ ತ್ನಲೂಿಕತಗಳಿದುರೂ ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ೧೮ ಲಕ್ಷ 
ಲ್ಲೇಟರ್ಚ ಹನಲತ ಉತ್ನುದರೆ್ ಆಗತತ್ುದೆ.  ಬೆಂಗಳೂರತ ಮಲ್ೆಚ ಯೂನಯನ್ಚನಲೆಿೇ ರ್ನವು ಅತಿ ಹೆಚತಚ 
ಹನಲತ ಉತ್ನುದರೆ್ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆ.  ನಮಮ ಚನನಪಟಟಣ ಒಂದೇೆ ತ್ನಲೂಿಕಿನಲ್ಲಿ ದ್ಧನಕ್ೆೆ ೨ ಲಕ್ಷ ೮೦ 
ಸನವಿರ ಲ್ಲೇಟರ್ಚ ಹನಲತ ಉತ್ನುದರೆ್ ಆಗತ್ುದೆ.  ಹೆೈನತಗನರಿಕ್ೆಯಿಂದಲೇೆ ಅಲ್ಲಿ ಜಿೇವನ ನಡಯೆತತಿುದ ೆ
ಎಂದತ ಹೆೇಳಬಹತದತ.  Serum ಕ್ೊಟತಟ ಆ ಮೂಲಕ ಹೆಣತಣ ಕರತಗಳೆೇ ಜನಸತವ ವಯವಸೆಾ ಆಗತವ 
ನಟಿಟನಲ್ಲಿ ರ್ನವಲೆನಿ ಗಲನಟ ೆ ಮನಡಿ, ಬಮೂಲ್ಚನಲ್ಲಿ ಅದಕ್ೊೆೇಸೆರವೇೆ ತ್ಂತ್ರಜ್ಞರನತನ, ವಿಜ್ಞನನಗಳನತನ 
ರೆ್ೇಮಕ ಮನಡಿ, ಸಂಶೆ್ ೇಧರ್ೆ ನಡಸೆತವ ಹನಗೆ ಮನಡಿದೆವು.  ಕ್ೆಎಂಎಫಚ ಅವರನೂನ ಕೂಡ 
ಮನತ್ರ್ನಡಿಸಿದೆವು.  ಲಕ್ಷನಂತ್ರ ರೂಪ್ನಯಿಗಳು ಇದಕ್ೆೆ ವಿನಯೇಗ ಕೂಡ ಆಯಿತ್ತ.  ನಂತ್ರ 
ಅದನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡತ ನಮಮ ಮರ್ೆಗಳ ಹಸತಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಯೇಗ ಮನಡಿದೆವು.  ಅಡಿಷನಲ್ಚ 
ಆಗಿ ಇನ್ಚಜೆಕ್ಷನ್ಚಗೆ ರೂ. ೪೦೦ ಗಳನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡರೂ ಕೂಡ  ಅದತ ಯಶಸಿವಯನಗಲ್ಲಲಿ.  ಈ 
ಮೂಲಕ ಕೂಡ ಸಮಸೆಯ ಪರಿಹನರ ಆಗದೇೆ ಇದುರೆ, ಈ ಸಕ್ನಾರ ಏನತ ಗೊೇಹತ್ೆಯ ನಷೆೇಧ ಕ್ನಯಿದೆ 
ತ್ಂದ್ಧದುೆೇವೆ ಎಂದತ ಬೆನತನತ್ಟಿಟಕ್ೂೆಂಡತ, ಎದ ೆಉಬಬಸಿಕ್ೊಂಡತ ಹೂೆೇಗತತಿುದನುರೂೆೇ ಅದೆೇ ಒಂದತ ದ್ಧನ 
ಮತಂದ ೆ ಶನಪವನಗಿ ಪರಿಣಮಸತತ್ುದ.ೆ  ರನಜಯದ ಯನವ ರೈೆತ್ರತ ಹೈೆನತ ಉದಯಮವನತನ 
ನಂಬಕ್ೊಂಡತ ಬದತಕತತಿುದನುರೂೆೇ ಅವರೆಲಿರಿಗೂ ಇದೂೆಂದತ ಶನಪವನಗತತ್ುದೆ.  ಆದುರಿಂದ ಸಕ್ನಾರ 
ಈ ನಟಿಟನಲ್ಲಿ ಸರಿಯನದ ಕರಮವನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಳಿಬೆೇಕತ.  ಈ ಕರತಗಳನತನ ದತ್ತು 
ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುಿವುದಕೂೆ ಆಗತವುದ್ಧಲಿ.  ಬೆಳೆಯತವ ಪ್ೆೈರತ ಮಳಕ್ೆಯಲೆಿೇ ಗೂೆತ್ನುಗತತ್ುದೆ ಎನತನವ 
ಹನಗೆ ಈ ಸಮಸೆಯಯನತನ ರ್ನವು ಕ್ನಣತತಿುದೆುೇವೆ.   

 ಸಭನಪ ತ್ತಯವರತ :- ಈಗ Jersy ತ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಗಂಡತ ಕರತಗಳನತನ ಯನರೂ ದತ್ತು 
ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುಿವುದ್ಧಲಿ.  ದೇೆಸಿ ಗಂಡತ ಕರತಗಳನತನ ಮನತ್ರ ದತ್ತು ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುಿತ್ನುರೆ.  ಇಂತ್ಹ 
ಕರತಗಳು ಹತಟಿಟದರ ೆರನತಿರ ಅದನತನ ಬೆೇರ ೆಕಡ ೆಬಟತಟ ಬಂದತಬಡತತ್ನುರ.ೆ   
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 ಶ್ರೇ ಎಸಚ.ರವಿ:- ಗಂಡತ ಕರತಗಳನತನ ಸನಕಿದರೆ, ಒಂದತ ತ್ೊಟತಟ, ಒಂದತ ಕ್ಚೆಚಲತ ಬಟಟರೂ 
ಅದತ ಬೆಳಿಗೆೆ ಒಂದತ ಲ್ಲೇಟರ್ಚ ಮತ್ತು ರನತಿರ ಒಂದತ ಲ್ಲೇಟರ್ಚ ಹನಲತ ಕತಡಿದತ ಬಡತತ್ುದೆ.  ಅದತ 
ರೈೆತ್ರಿಗ ೆ ವಕಚಾ ಔಟಚ ಆಗತವುದ್ಧಲಿ.  ಹನಗನಗಿ ಗಂಡತ ಕರತಗಳನತನ ಸನಕತವುದಕ್ೆೆ ಆಗತವುದ್ಧಲಿ. 
ನೇವೆೇರ್ೂೆೇ ಗೊೇಹತ್ೆಯ ನಷೆೇಧ ಕ್ನಯಿದೆಯನತನ ತ್ಂದ್ಧದ್ಧುೇರಿ.  ಧಮಾ, ದೆೇವರತ ಎಲಿವೂ ದೊಡೆದೆೇ; 
ರ್ನವೂ ಕೂಡ ಬೆಳಿಗೆೆ ಎದತು ಆ ಗೂೆೇಮನತ್ೆಗೆ ನಮಸೆರಿಸತತ್ೆುೇವೆ.  ನಮಗಿಂತ್ಲೂ ರ್ನವು 
ಗೊೇವುಗಳನತನ ಕ್ನಳಜಿಯಿಂದ ರೆ್ೂೇಡತತ್ುೆೇವೆ.  ಆದರೆ ಗೊೇಹತ್ೆಯ ನಷೇೆಧ ಕ್ನನೂನತ ತ್ಂದ 
ಪರಿಣನಮದ್ಧಂದ ಉತ್ುರ ಪರದೆೇಶ ಸಮಸೆಯಯನತನ ಎದತರಿಸತತಿುದೆ. ಇದತ ನಮಮ ಕಣಿಣನ ಮತಂದ್ಧರತವ 
ಉದನಹರಣೆಯನಗಿದ.ೆ  ಇದೆೇರಿೇತಿ ನಮಮ ರನಜಯಕೂೆ ಮತಂದ ೆ ಇದತ ದೊಡೆ ಶನಪವನಗಿ 
ಪರಿಣಮಸತತ್ುದೆ.  ಇದರ ಪರಿಹನರಕ್ೂೆೆೇಸೆರ ಸೂಕರ ಕರಮ ಕ್ೆೈಗೊಳಿಬೇೆಕ್ೆಂದತ ಹ ೇಳು ವು ದಕ್ ೆ 
ಇಷಿಪಡತತ ುೇ ರ್ .  

 ಶ್ರೇ ಎಂ.ಕ್.ೆಪ್ನರಣೆೇಶ ಚ:- ಗೊೇವಿನ ಸಂಖೆಯ ಜನಸಿುಯನಗತತ್ುದೆ ಎಂದತ ಅದರ ಹತ್ೆಯ 
ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಆಗತತ್ುದಯೆೆೇ? 

 ಶ್ರೇ ಎಸಚ.ರವಿ:- ಹತ್ೆಯ ಮನಡತವುದತ ಬೇೆಡ.  ಹತ್ೆಯ ಮನಡದಯೆೆೇ ಈ ಸಮಸಯೆಯನತನ 
ಪರಿಹರಿಸತವ ಕ್ೆಲಸವನತನ ಮನಡಿ.  ಅಂತ್ಹ ಕರತಗಳನತನ ಮನನಯ ಪ್ನರಣೆೇಶಚರವರ ಹತಿುರ 
ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡತ ಹೂೆೇಗಿ ಬಡಲ್ಲ.  ಮನನಯ ಪ್ನರಣೆೇಶಚರವರತ ದೂೆಡೆ ದೆೈವ ಭ್ಕುರನಗಿದನುರ.ೆ  
ಗೊೇಭ್ಕುರೂ ಆಗಿದನುರೆ.  ಅವರ ಬಗೆೆ ನಜಕೂೆ ನನಗ ೆಅಭಿಮನನ ಇದೆ.  ಬೆೇರ ೆಜಿಲೆಿಗಳ ದನಗಳು 
ಬೆೇಡ, ನಮಮ ಜಿಲೆಿಯ ಅಥವನ ನಮಮ ತ್ನಲೂಿಕಿನ ಹೊೇರಿ-ಕರತಗಳನತನ ಸನಕಿದರೆ ಸನಕತ.  ಈ 
ಕ್ೆಲಸಕ್ೆೆ  ಸಕ್ನಾರ ಅವರಿಗೆ ಪರಶಸಿು ಕ್ೂೆಡಲ್ಲ.  ಭ್ಗವಂತ್ ಅವರಿಗೆ ಒಳೆಿಯದತ ಮನಡಲ್ಲ.  ಅದರ 
ಪತಣಯವಲೆನಿ ಅವರಿಗೆಯೆೇ ಸಿಗಲ್ಲ. 

                    (ಮತಂದತ . . .) 
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(221) 9-3-2022 6.00 ಡಿಎಸಚ-ಎಕ್ ೆ

 ಶ್ರೇ ಎಂ.ಕ್.ೆಪ್ನರಣೆೇಶ ಚ(ಸಾಳಿೇಯ ಸಂಸೆಾಗಳ ಕ್ಷ ೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ 
ಎನ್.ರವಿಕತಮನರ್ಚರವರತ, ಮನನಯ ಭೊೇಜೆೇಗೌಡರತ ಹೆೇಳಿರತವುದಕ್ೆೆಲನಿ ಸಹನ ನನನ ಸಹಮತ್ ಇದೆ.  
ಆದರೆ ಬದಲನದ ಪರಿಸಿಾತಿಯ ಒಳಗಡ ೆ ವಯವಸಾೆಗಳ ದೃಷ್ಟ್ಟಯಿಂದ ವಯವಸೆಾ ಮನಡಬೇೆಕತ 
ಎನತನವಂಥದುಕ್ೆೆ ರ್ನವಲೆಿರೂ ಸಹಮತ್ ವಯಕುಪಡಿಸತತ್ೆುೇವೆ.  ಆದರೆ ಅದಕ್ೆೆ ಪಯನಾಯವನಗಿ ಹತ್ೆಯ 
ಎನತನವಂಥದತು ಇದೆ. ಏಕ್ೆಂದರ,ೆ ಇವತ್ತು ಅವರತ ಬಯಲತ ಪರದೆೇಶದಲ್ಲಿದನುರೆ.  ನಮಮ ಭನಗದಲ್ಲಿ ಆರೆ್ 
ಹನವಳಿಗಳನತನ  ರೆ್ೂೇಡಿದರ ೆ ಹಿಂದ ೆ ಇದುಂತ್ಹ ಆರೆ್ಗಳಿಗೂ ಈಗ ಇರತವಂಥ ಆರೆ್ಗಳಿಗೂ, 
ಭೊೇಜೆೇಗೌಡರತ ಇಲೆಿೇ ಇದನುರ.ೆ ರ್ನವು ಯನರತ ತ್ೊೇಟ ಮನಡವ ಹನಗಿಲಿ, ಇವತ್ೆುೇರ್ನದರೂ ಒಬಬ 
ರೈೆತ್ ಗದೆು ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಸನಧಯವಿಲಿ.  ಆರೆ್ಯನತನ ಹತ್ೆಯ ಮನಡತವುದಕ್ನೆಗತತ್ುದೆಯೆೇ?  
ಅದಕ್ೆೆೇರ್ನದರೂ ಬದಲ್ಲ ವಯವಸೆಾಯನತನ ಮನಡಬೇೆಕ್ನಗತತ್ುದೆ. ಇವತ್ತು ೧೩೬ ಕ್ೂೆೇಟಿ ಜನಸಂಖೆಯ ಇದೆ.  
ಜನರತ ಜನಸಿು ಆಗತತಿುದನುರಂೆದತ ಹತ್ೆಯ ಮನಡತವುದಕ್ನೆಗತತ್ುದೆಯೆೇ?  ಬದಲ್ಲ ವಯವಸೆಾಗಳ ಬಗೆೆ 
ಚಿಂತ್ರ್ೆಗಳನಗಬೇೆಕ್ೆೇ ಹೂೆರತ್ತ ಅದಕ್ೆೆ ಪಯನಾಯವನಗಿ ಗೊೇಹತ್ೆಯ ನಷೆೇಧವನಗಿದ.ೆ ಅದಕ್ೆೆ 
ಪರಿಹನರದ ದೃಷ್ಟ್ಟಗಳಿಂದ ರ್ನವೇೆನತ ಮನಡಬೇೆಕತ ಎಂಬತದರ ಬಗೆೆ ರ್ನವುಗಳೆೇ ಚಿಂತ್ರ್ ೆಮನಡಬೇೆಕ್ೆೇ 
ಹೊರತ್ತ ಬೆೇರ ೆಯೇಚರೆ್ಗಳನತನ ಮನಡತವಂತ್ಹ ಕ್ಲೆಸ ಮನಡಬನರದತ.   

  ಶ್ರೇ ಎಸ.ರವಿ:- ಹತ್ೆಯಯ ಬಗೆೆ ರ್ನವು ಯನರತ ವಿರೂೆೇಧವಿಲಿ.   

 ಶ್ರೇ ಎಂ.ಕೆ್.ಪ್ನರಣೆೇಶ ಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಕ್ನಡತ ಪ್ನರಣಿಗಳ ಸಂಖೆಯ 
ವಿಪರಿೇತ್ವನಗತತಿುದೆ.  ರೈೆತ್ನ ಬದತಕತ ದತಸಸರವನಗಿದ.ೆ  ಹನಗೆಂದತ ಕ್ನಡತ ಪ್ನರಣಿಗಳನತನ ಹತ್ೆಯ 
ಮನಡತವುದಕ್ನೆಗತತ್ುದಯೆೆೇ?  ಜನಸಂಖೆಯ ಜನಸಿುಯನಯಿತ್ತ ಎಂದತ ಮನತಷಯನನತನ ಹತ್ೆಯ 
ಮನಡತವುದಕ್ನೆಗತತ್ುದಯೆೆೇ?  

 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಭೊೇಜೆೇಗೌಡರವರೇೆ, ತ್ನವು ಐದತ ನಮಷ ಮನತ್ರ್ನಡಿ ತ್ಮಮ 
ಭನಷಣವನತನ ಮತಗಿಸಿಬಡಿ.  
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 ಶ್ರೇ ಎಸ.ಎಲ್ ಚ.ಭೊೇಜೇೆಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ರ್ನಳ ೆ
ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕ್ೆೆ ಅವಕ್ನಶ ಮನಡಿಕ್ೊಡಿ. ಇದಕ್ೆೆ ಸಂಬಂಧಪಟಟಂತ್ೆ ಮತ್ೊುಂದತ ವಿಚನರವನತನ 
ಹೆೇಳಬಯಸತತಿುದೆುೇರೆ್.  ಸತಮನರತ ೧೩ ಅಮೃತ್ಚ ಮಹಲ್ಚ ಕ್ನವಲ್ಚಗಳಿವೆ.  ಇದನತನ ರ್ನವು 
ಮನಡಿರತವಂಥದುಲಿ.  ಮೈಸೂರತ ಮಹನರನಜರತ ಈ ರ್ನಡಿಗೆ ಅಮೃತ್ಚ ಮಹಲ್ಚ ತ್ಳಿಯನತನ 
ಕ್ೊಡತಗೆಯನಗಿ ಕ್ೂೆಟಿಟರತವಂಥದತು.  ಅಮೃತ್ಚ ಮಹಲ್ಚ ತ್ಳಿಗೆ ಎರಡತ ಲಕ್ಷ ಎಕರ ೆಜಮೇನತ ಜನಗ 
ನಮಮ ರ್ನಡಿನಲ್ಲಿದೆ ಅದನತನ ಒಪಿುಕ್ೊಳುಿತಿುೇರನ?  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ರ್ನನತ ರೆ್ೂೇಡಿದೆುೇರ್ೆ. ಭ್ರವಸ ೆ ಸಮತಿಯಿಂದ ರ್ನವು ಅಲ್ಲಿಗೆ 
ಹೊೇಗಿದುೆೇವೆ.  

ಶ್ರೇ ಎಸ.ಎಲ್.ಭೊೇಜೇೆಗೌಡ:- ಇವತ್ತು ಅದರ ಪರಿಸಿಾತಿ ಏರ್ನಗಿದೆ? 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಭೊೇಜೆೇಗೌಡರೇೆ, ತ್ನವು ರ್ನಳ ೆಮನತ್ರ್ನಡಿ. ಈಗ ಸದನವನತನ 
ರ್ನಳ ೆಬೆಳಗೆೆ ೧೧.೦೦ ಗಂಟೆಯವರಗೆೆ ಮತಂದೂಡಲನಗಿದೆ.  

(ಸದನವು ಸಂಜೆ ೬ ಗಂಟೆ ೩ ನಮಷಕ್ೆೆ ಮತಕ್ನುಯಗೊಂಡತ ಪತನಃ ದ್ಧರ್ನಂಕ ೧೦ರ್ೆೇ ಮನರ್ಚಾ 
೨೦೨೨ರ ಗತರತವನರದಂದತ ಬೆಳಗೆೆ ೧೧,೦೦ ಗಂಟೆಗ ೆಸೇೆರಲತ ನಶಚಯಿಸಿತ್ತ) 

<><><>  


