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                             ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನ ಪರಿಷತ್ತು 
   ನೂರ ನಲವತ್ನುರರೆ್ಯ ಅಧಿವೆೇಶನ 

11ರೆ್ೇ ಮನರ್ಚಾ 2022  
ಶತಕರವನರ 

 
                                  

01. ಪರಶೆ್ನೇತ್ುರ  

ಅ) ಚತಕೆ್ೆ ಗತರತತಿನ ಪರಶೆನಗಳಿಗೆ ಮೌಖಿಕವನಗಿ ನೇಡಲನದ ಉತ್ುರಗಳು 
1೫೫1 – ವಿಜಯಪತರ ಜಿಲೆೆಯ ಜಿಲನೆ ಕ್ರೇಡನಾಂಗಣದಲ್ಲೆ ಸಾಂಥೆಟೆಕಚ ಟನರಾಕಚ ನಮನಾಣ  
       ಕತರಿತ್ತ  

- ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶಚ ಕ್.ೆರನಥೂೆೇಡ್ (ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ಮತಖ್ಯ ಸಚೆೇತ್ಕರತ) 
- ಡನ: ರ್ನರನಯಣಗೌಡ (ರೇೆಷ್ೆೆ, ಯತವ ಸಬಲ್ಲೇಕರಣ ಮತ್ತು ಕ್ರೇಡನ 

ಸಚಿವರತ) 
 1೬೧9 – ಬೆಾಂಗಳೂರತ ನಗರ ಜಿಲೆೆ ವನಯಪ್ತುಯ ಗನರಮಪಾಂಚನಯತಚ ವನಯಪ್ತುಯಲ್ಲೆ  

 ಬಡನವಣೆಗಳ ಕತರಿತ್ತ  
- ಶ್ರೇ ಪ್ತ.ಆರ್.ರಮೇಶ 
- ಶ್ರೇ ಕ್.ೆಎಸ್.ಈಶವರಪಪ (ಗನರಮೇಣನಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಾಂಚನಯತಚ ರನಜಚ 

ಸಚಿವರತ)  
1೬೨೫ – ಅಲೆಮನರಿ ಜರ್ನಾಂಗದ ಸಮಗರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕತರಿತ್ತ  

- ಶ್ರೇ ಶನಾಂತ್ನರನಮಚ ಬತಡನ ಸದ್ಧಿ 
- ಶ್ರೇ ಕ್ೂೆೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಮನಜ ಕಲನಯಣ ಹನಗೂ 

ಹಾಂದತಳಿದ ವಗಾಗಳ ಕಲನಯಣ ಸಚಿವರತ) 
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1೫೪೬ – ಬೇದರ್ಚ ಜಿಲೆೆಯ ಮತಖ್ಯಮಾಂತಿರ ಗನರಮೇಣ ರಸ್ೆು ಯೇಜರೆ್ಯ ಕತರಿತ್ತ  
- ಅರವಿಾಂದ ಕತಮನರ್ಚ ಅರಳಿ  
- ಶ್ರೇ ಕ್.ೆಎಸ್.ಈಶವರಪಪ (ಗನರಮೇಣನಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಾಂಚನಯತಚ ರನಜಚ 

ಸಚಿವರತ)  
1531 – ಕ್ೊಡವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಗಮ ಸ್ನಾಪ್ತಸತವ ಕತರಿತ್ತ 

- ಶ್ರೇಮತಿ ಎಸ್.ವಿೇಣನ ಅಚಚಯಯ 
- ಶ್ರೇ ಕ್ೂೆೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಮನಜ ಕಲನಯಣ ಹನಗೂ 

ಹಾಂದತಳಿದ ವಗಾಗಳ ಕಲನಯಣ ಸಚಿವರತ) 
1586 – ಬತ್ುರೆ್ ಬೇಜಗಳ ಕತರಿತ್ತ 

- ಶ್ರೇ ಎನ್.ರವಿಕತಮನರ್ಚ  
- ಶ್ರೇ ಶ್ರೇ ಬ.ಸ.ಪನಟೇಲ್ (ಕೃಷಿ ಸಚಿವರತ) 

1572 -  ಮಹನತ್ನೆಗನಾಂಧಿ ರನಷಿರೇಯ ಗನರಮೇಣ ಉದೊಯೇಗ ಖನತಿರ ಯೇಜರ್ೆ ಕತರಿತ್ತ 
- ಶ್ರೇ ಮಾಂಜತರ್ನಥಚ ಭಾಂಡನರಿ 
- ಶ್ರೇ ಕ್.ೆಎಸ್.ಈಶವರಪಪ (ಗನರಮೇಣನಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಾಂಚನಯತಚ ರನಜಚ   

        ಸಚಿವರತ)  
1616 – ಜಿಲನೆ ಪಾಂಚನಯ್ತು/ತ್ನಲೂೆಕತ ಪಾಂಚನಯ್ತು ಕ್ೆೇತ್ರ ಮರತವಿಾಂಗಡಣೆ ಮತ್ತು  

ಮೇಸಲನತಿ ಬಗೆೆ.  
- ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗೌಡ 
- ಶ್ರೇ ಕ್.ೆಎಸ್.ಈಶವರಪಪ (ಗನರಮೇಣನಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಾಂಚನಯತಚ ರನಜಚ       
                      ಸಚಿವರತ)  

1605 – ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜಯ ರಸೆ್ು ಸ್ನರಿಗ ೆಸಾಂಸ್ಾೆಯತ ಅಡಮನನ ಮನಡಿರತವ  
  ಸವತ್ತುಗಳ ಕತರಿತ್ತ 

- ಶ್ರೇ ಯತ.ಬ.ವೆಾಂಕಟೆೇಶಚ  
- ಶ್ರೇ ಬ.ಶ್ರೇರನಮತಲತ (ಸ್ನರಿಗ ೆಮತ್ತು ಪರಿಶ್ಷಟ ಪಾಂಗಡಗಳ ಕಲನಯಣ    

                  ಸಚಿವರತ) 
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1637 – ಬಳ್ನಾರಿ ಹನಗೂ ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲೆೆಗಳಲ್ಲೆ ಶತದಿ ಕತಡಿಯತವ ನೇರಿನ ಘಟಕಗಳ  
        ದತರಸಾಯ ಕತರಿತ್ತ. 

- ಶ್ರೇ ವೈೆ.ಎಾಂ.ಸತಿೇಶ 
- ಶ್ರೇ ಕ್.ೆಎಸ್.ಈಶವರಪಪ (ಗನರಮೇಣನಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಾಂಚನಯತಚ ರನಜಚ       

                   ಸಚಿವರತ)  
1640 – ಕ್ೊಡಗತ ಜಿಲೆೆಯ ತ್ನಲೂೆಕತ ಪಾಂಚನಯ್ತತಿಗಳ ಕಛೆೇರಿ ಕತರಿತ್ತ 

- ಶ್ರೇ ಕತಶನಲಪಪ ಎಾಂ.ಪ್ತ.  
- ಶ್ರೇ ಕ್.ೆಎಸ್.ಈಶವರಪಪ (ಗನರಮೇಣನಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಾಂಚನಯತಚ ರನಜಚ  

                   ಸಚಿವರತ)  
1೬೩೦ – ಕ್ಸ್ನನ್ಚ ಸಮನೆನ್ಚ ಯೇಜರೆ್ಯ ಬಗೆೆ 

- ಶ್ರೇ ಗೂೆೇವಿಾಂದರನಜತ  
- ಶ್ರೇ ಕ್.ೆಎಸ್ಚ. ಈಶವರಪಪ (ಗನರಮೇಣನಭಿವೃದ್ಧಿ ಹನಗೂ ಪಾಂಚನಯತಚ 

ರನಜಚ ಸಚಿವರತ) (ಕೃಷಿ ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ) 
1೬೦೭ – ಸಮನಜ ಕಲನಯಣ ಇಲನಖೆ ವನಯಪ್ತುಯಲ್ಲೆನ ಶನಲನ ಕ್ನಲೇೆಜತಗಳಲ್ಲೆ ನೇಡತವ  
        ವಿದನಯರ್ಥಾ ವೆೇತ್ನ ಕತರಿತ್ತ  

- ಶ್ರೇ ಆರ್.ಬ.ತಿಮನೆಪೂರ 
- ಶ್ರೇ ಕ್ೂೆೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಮನಜ ಕಲನಯಣ ಮತ್ತು ಹಾಂದತಳಿದ   

                             ವಗಾಗಳ ಕಲನಯಣ ಸಚಿವರತ) 
ತ್ಡಹೆಡಿಯಲನದ ಪರಶೆನ 

1413 –  ಸಾಂಧತತ್ವ ಪರಮನಣ ಪತ್ರ ನೇಡತವ ಕತರಿತ್ತ  
-  ಶ್ರೇ ರಘುರ್ನಥಚ ರನವಚ ಮಲನೆಪೂರ ೆ
-    ಶ್ರೇ ಬ.ಶ್ರೇರನಮತಲತ (ಸ್ನರಿಗ ೆಮತ್ತು ಪರಿಶ್ಷಟ ಪಾಂಗಡಗಳ ಕಲನಯಣ  

                     ಸಚಿವರತ)  
 

       ಆ)  ಚತಕ್ೆೆ ಗತರತತಿಲೆದ ಪರಶೆನಗಳಿಗ ೆಲ್ಲಖಿತ್ ಮೂಲಕ ನೇಡಲನದ ಉತ್ುರಗಳು 
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02. ಸಾಂಖನಯ ಬಲವಿದಿರೂ ಕ್ನಾಂಗೆರಸ್ಚ ಪಕ್ಷದ ಸದಸಯರಿಗೆ ಯನವುದೆೇ ಸ್ನಾಯ್ತ ಸಮತಿಯ 
     ಅಧಯಕ್ಷ ಸ್ನಾನವನತನ ನೇಡದ್ಧರತವ ಬಗೆೆ ಹನಗೂ  
     ಸದನದ ಉಪವೆೇಶನಗಳನತನ ಬೆಳಗೆೆ 10-30 ಗಾಂಟೆಯ್ತಾಂದ ಸಾಂಜೆ 6-00 
     ಗಾಂಟೆಯವರಗೆೆ ನಡಸೆಬೆೇಕೆ್ನತನವ ಬಗೆೆ  

- ಶ್ರೇ ಬ.ಕ್.ೆಹರಿಪರಸ್ನದಚ (ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ) 
03. ಪರಕಟಣೆ 
 - ಸದನದಲ್ಲೆ ಕಡನಾಯವನಗಿ ಹನಜರಿರಬೆೇಕ್ನದ ಸಚಿವರತ ಹನಗೂ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳ ಬಗೆೆ  
 
04. ಸಭನಪತಿಯವರ ಅನತಮತಿ ಮೇರಗೆೆ ಪರಸ್ನುಪ್ತಸಲಪಟಟ ವಿಷಯಗಳು 

ಅ) ಇ-ಸವತ್ತು ಖನತ್ನ, ವನಟಣಿ ಸಕ್ನಾರಿ ಸ್ನಫ್ಟಚವೆೇರ್ಚಗಳಿಗೆ ಕನನ ಹನಕ್ ಇ- 
       ಖನತ್ಗೆಳಲ್ಲೆ ಅಕರಮಗಳ್ನಗಿರತವ ಬಗೆೆ. 

    - ಶ್ರೇ ಶಶ್ೇಲ್ಚ ಜಿ.ನಮೇಶ್ 
    - ಶ್ರೇ ಯತ.ಬ.ವೆಾಂಕಟೆೇಶ 

- ಶ್ರೇ ಕ್ೊೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ) 
 ಆ) ಕರ್ನಾಟಕ ಪರಿೇಕ್ನ ಪನರಧಿಕ್ನರ ಸ.ಇ.ಒ. 1242 ಸಹನಯಕ ಪನರಧನಯಪಕರ  

ರ್ೆೇರ ರೆ್ೇಮಕ್ನತಿ ಸಾಂಬಾಂಧ ಪತಿರಕ್ನಗೊೇಷಿಿ ನಡೆಸರತವ ಬಗೆೆ.  
    - ಶ್ರೇ ಚಿದನನಾಂದಚ ಎಾಂ.ಗೌಡ 

- ಶ್ರೇ ಕ್ೊೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ) 
ಇ) ಬೆಾಂಗಳೂರತ ನಗರದಲ್ಲೆ ಸವಚಛತ್ನ ಕ್ನಯಾ ಮನಡತವ ಪೌರ ಕ್ನಮಾಕರತ ತ್ಮೆ  
    ಬೆೇಡಿಕ್ೆಗನಗಿ ಪರತಿಭಟರ್ೆ ಮನಡತತಿುರತವ ಬಗೆೆ. 

    - ಶ್ರೇ ಕ್.ೆಟ.ಶ್ರೇಕಾಂಠೆೇಗೌಡ 
- ಶ್ರೇ ಕ್ೊೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ) 

ಈ) ಖನಸಗಿ ಅನತದನನತ್ ಐ.ಟ.ಐ. ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಾಂಸೆ್ಾಗಳಲ್ಲೆನ ಸಬಬಾಂದ್ಧಗಳಿಗೆ  
     ನವೆಾಂಬರ್ಚ - 2021 ರಾಂದತ ವೆೇತ್ನ ಬಡತಗಡೆಯನಗದ್ಧರತವ ಬಗೆೆ.  

   - ಶ್ರೇ ಅರತಣ ಶಹನಪತರ 



5 

                                                                                                                                                  ವಿಪ/11-03-2022   
“ wzÀÄÝ¥ÀrAiÀiÁUÀzÀ ¥Àæw/unedited copy/£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ¼À°è CxÀªÁ ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉUÁV G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀPÀÆqÀzÀÄ 

__________________________________________________________________________________ 

- ಶ್ರೇ ಕ್ೊೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ) 
ಉ) ತ್ತಮಕೂರತ ಜಿಲೆೆ ಗತಬಬ ತ್ನಲೂೆಕ್ನ ಅಮೆನಘಟಟ ಅರಣಯ ಪರದೆೇಶದಲ್ಲೆ  
     ಜಮೇನತ ಒತ್ತುವರಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲೆ ರೈೆತ್ರತ ಬೆಳ್ದೆ ಬೆಳ್ಗೆಳನತನ ಅರಣಯ ಇಲನಖಯೆ  
     ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ರ್ನಶಪಡಿಸರತವ ಬಗೆೆ.  

   - ಶ್ರೇ ಆರ್.ರನಜೆೇಾಂದರ ರನಜಣಣ 
- ಶ್ರೇ ಕ್ೊೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ) 

ಊ) ಕನಕಪತರ ತ್ನಲೂೆಕ್ನ ಹನರೊೇಹಳಿಾ ಹೊೇಬಳಿ ಕ್ೊಟಟಗನಳು ಗನರಮ  
   ಪಾಂಚನಯ್ತತಿ ವನಯಪ್ತುಯ ಸಾಂದನಯನಗರದಲ್ಲೆ ಸವೆಾ ಕ್ನಯಾದ ಬಗೆೆ  

   - ಶ್ರೇ ಎಸ್ಚ.ರವಿ 
- ಶ್ರೇ ಕ್ೊೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ) 
 

05. ಸಭನಪತಿಯವರ ಅನತಮತಿ ಮೇರಗೆೆ ಪರಸ್ನುಪ್ತಸಲಪಟಟ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಾಂಬಾಂಧಪಟಟ ಸಚಿವರ 
ಹೆೇಳಿಕ್ೆಗಳು  

ಅ) ದ್ಧರ್ನಾಂಕ 8-03-2022ರಾಂದತ ಶ್ರೇ ಕೆ್.ಹರಿೇಶಚ ಕತಮನರ್ಚರವರತ    
                ಬೆಾಂಗಳೂರಿನ ನಮನಾನ್ಸಚ ಆಸಪತ್ೆರಗೆ ಹೆಚಿಚನ ಮೂಲ   
                ಸ್ೌಕಯಾ ಒದಗಿಸತವ ಬಗೆೆ ಪರಸ್ನುಪ್ತಸರತವ ವಿಷಯ 

- ಶ್ರೇ ಕ್ೊೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ) (ಆರೂೆೇಗಯ    
  ಮತ್ತು ಕತಟತಾಂಬ ಕಲನಯಣ ಹನಗೂ ವೆೈದಯಕ್ೇಯ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಚಿವರ   
  ಪರವನಗಿ) 

ಆ) ದ್ಧರ್ನಾಂಕ 8-03-2022ರಾಂದತ ಶ್ರೇ ಸಲ್ಲೇಾಂ ಅಹಮದಚರವರತ    
                ಸಕ್ನಾರಿ ವಸತಿ ಶನಲೆಗಳಿಗೆ ಸಕ್ನಾರದ್ಧಾಂದ ಅಕ್ೆ ಪೂರೈೆಕ್ೆ ವಿಳಾಂಬದ್ಧಾಂದ   
                ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳಿಗೆ ತ್ೊಾಂದರಯೆನಗಿರತವ ಬಗೆೆ ಪರಸ್ನುಪ್ತಸರತವ ವಿಷಯ 

- ಶ್ರೇ ಕ್ೊೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಮನಜ ಕಲನಯಣ ಮತ್ತು  
  ಹಾಂದತಳಿದ ವಗಾಗಳ ಕಲನಯಣ ಸಚಿವರತ) 
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ಇ) ದ್ಧರ್ನಾಂಕ 9-03-2022ರಾಂದತ ಶ್ರೇ ಕೆ್.ಟ.ಶ್ರೇಕಾಂಠೆೇಗೌಡರತ ಖನಸಗಿ ಐ.ಟ.ಐ.      
   ಕ್ನಲೇೆಜತಗಳ ಸಾಂಘ ಒಕೂೆಟವು ತ್ಮೆ ಬೆೇಡಿಕ್ೆಗನಗಿ ಪನದಯನತೆ್ರ    
   ಕ್ೆೈಗೊಾಂಡಿರತವ ಬಗೆೆ ಪರಸ್ನುಪ್ತಸರತವ ವಿಷಯ 

- ಶ್ರೇ ಕ್ೊೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ) (ಉನನತ್   
  ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ) 

ಈ) ದ್ಧರ್ನಾಂಕ 9-03-2022ರಾಂದತ ಶ್ರೇ ನರನಣಿ ಹಣಮಾಂತ್ ರತದರಪಪನವರತ    
                2006ರ ನಾಂತ್ರ ಅನತದನನಕ್ೆೆ ಒಳಪಟಟ ಕ್ನಲೇೆಜತಗಳ ಉಪರ್ನಯಸಕರಿಗೆ ಹಳ್ ೆ 
                ಪ್ತಾಂಚಣಿ ಯೇಜರೆ್ ಜನರಿ ಮನಡತವ ಬಗೆೆ ಪರಸ್ನುಪ್ತಸರತವ ವಿಷಯ 

- ಶ್ರೇ ಕ್ೊೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ) (ಉನನತ್  
  ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ) 

೦6.  ವರದ್ಧಯರೆ್ೂನಪ್ತಪಸತವುದತ 

ಶ್ರೇ ಆಯನೂರತ ಮಾಂಜತರ್ನಥ, ಅಧಯಕ್ಷರಿಾಂದ ೨೦೨೨ರ್ೇೆ ಸ್ನಲ್ಲನ ಸದಸಯರತಗಳ ಖನಸಗಿ 
ವಿಧೆೇಯಕಗಳ ಮತ್ತು ನಣಾಯಗಳ ಸಮತಿಯ ಎರಡರ್ೆೇ ವರದ್ಧಯ ಮಾಂಡರ್ೆ 

07. ವಿತಿುೇಯ ಕ್ನಯಾಕಲನಪಗಳು 
      2022-23ರೆ್ೇ ಸ್ನಲ್ಲನ ಆಯವಯಯ ಅಾಂದನಜತಗಳ ಮೇಲ್ಲನ ಮತಾಂದತವರದೆ ಚಚೆಾ 

- ಶ್ರೇ ಕ್.ೆಎ.ತಿಪಪೆೇಸ್ನವಮ  
- ಶ್ರೇ ಎಸ್.ರತದೆರೇಗೌಡ 
- ಡನ: ಕ್.ೆಗೊೇವಿಾಂದರನಜ 

~*~*~*~*~ 
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(265) 11.3.2022  10.10  ಪ್ತಕ್ೆ:ಜಿಆರ್ಚ 

 

 

 

 

 
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನ ಪರಿಷತ್ತು 
ಶತಕರವನರ, 11ರೆ್ೇ ಮನರ್ಚಾ 2022  

  
                       ಸದನವು ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುನ ಸಭನಾಂಗಣದಲ್ಲೆ  
                  ಬೆಳಿಗೆೆ 10 ಗಾಂಟೆ 06 ನಮಷಕ್ೆೆ ಸಮನವೆೇಶಗೂೆಾಂಡಿತ್ತ 
 

ಸಭನಪತಿ (ಶ್ರೇ ಬಸವರನಜ ಶ್ವಲ್ಲಾಂಗಪಪ ಹೊರಟಟ) ಅವರತ 
ಪ್ತೇಠದಲ್ಲೆ ಉಪಸಾತ್ರಿದಿರತ. 
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01. ಪರಶೆ್ನೇತ್ುರಗಳು 

ಚತಕ್ೆೆ ಗತರತತಿನ ಪರಶೆನಗಳಿಗೆ ಮೌಖಿಕವನಗಿ ನೇಡಲನದ ಉತ್ುರಗಳು 

ಪರಶೆನ ಸಾಂಖೆಯ: 1551 

(ಉತ್ುರ ಪರತಿ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದೆ) 

 ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶಚ ಕೆ್. ರನಥೊೇಡ್ಚ:- ಮನನ್ಯ ಸಭನಪತಿಗಳೆ, ಬಜನಪತರ ನಗರದ ಜಿಲನೆ 
ಕ್ರೇಡನಾಂಗಣದಲ್ಲೆ ಸತಮನರತ ರೂ. ೬ ಕ್ೂೆೇಟ ವೆಚಚದಲ್ಲೆ ಸಾಂಥೆಟಕಚ ಟನರಾಕನತನ ಪನರರಾಂಭಿಸಲನಗಿದೆ.  
ಆದರೆ ಅಲ್ಲೆ ಕಳಪ ಕ್ನಮಗನರಿಯನಗಿದೆ ಎಾಂದತ ಅವರೇೆ ಒಪ್ತಪಕ್ೂೆಾಂಡಿದನಿರೆ.  ಪೂೆೇಲ್ಚ ವನಲ್ಟಚ ಮತ್ತು 
ಅಲತಯಮನಯಾಂ ಡಕೆನ್ಚ ಮೇಲೆ ಹನಕ್ರತವ ಸಾಂಥಟೆಕಚ ಎರಡತ ಕಡೆ ಕ್ತ್ತು ಬಾಂದ್ಧರತತ್ುದೆ ಎಾಂದತ 
ತಿಳಿಸದನಿರ.ೆ  ಬಜನಪತರ ಜಿಲೆೆಯಲ್ಲೆ ವಿಶೆೇಷವನಗಿ ಕ್ರೇಡಗೆಳಿಗ ೆಪೂೆರೇತ್ನಸಹ ಕ್ೂೆಡಬೇೆಕತ ಎಾಂದತ ಹೆೇಳಿ 
ನಗರದ ಕ್ರೇಡನಾಂಗಣದಲ್ಲೆ ಮನನಯ ಮಾಂತಿರಗಳ್ೆೇ, ಕ್.ೆಬ.ಜೆ.ಎನ್ಚ.ಎಲ್ಚ., ನಾಂದ ಬಾಂದ್ಧರತವ ರೂ. ೧೦ 
ಕ್ೊೇಟಗಳಲ್ಲೆ ರೂ. ೫ ಕ್ೊೇಟ ವೆಚಚದಲ್ಲೆ ಸಾಂಥೆಟಕಚ ಟನರಾಕಚ ಮನಡಿದನಿರೆ.  ಆದರೆ ಈಗ ಮನಡಿರತವ 
ಸಾಂಥೆಟಕಚ ಟನರಕಚ ಹರಿದತ ಹೊೇಗಿದ.ೆ  ಅಲ್ಲೆ ಸರಿಯನಗಿ maintenance  ಆಗತತಿುಲೆ.  ಹಾಂದ್ಧಗಳು, 
ರ್ನಯ್ತಗಳು ಅಲ್ಲೆಗೆ ಹೊೇಗಿ ಟನರಾಕನತನ ಡನಯಮೇಜಚ ಮನಡತತಿುವೆ. ಮತಖ್ಯವನಗಿ ಅದನತನ ಅಥೆೆೇಟಕಚಗೆ 
ಎಾಂದತ ಕ್ೂೆಟಟದ್ಧಿೇರಿ.  ಆದರ ೆಮದಲತ ಅಲ್ಲೆ ಕ್ರಕ್ಟೆಚ ಆಡತತಿುದಿರತ, ಹನಕ್ ಆಡತತಿುದಿರತ, ಸ್ೈೆಕ್ೆಾಂಗಚಗೆ 
ಕೂಡ ಅವಕ್ನಶ ಇತ್ತು.  ಈಗ ಸಾಂಥೆಟಕಚ ಟನರಾಕಚ ಮನಡಿದ ಮೇಲೆ ಕ್ರಕ್ಟೆಚ ಮತ್ತು ಹನಕ್ ಆಗಲ್ಲ 
ಅಥವನ ಸ್ೈೆಕ್ೆಾಂಗಚಗೂ ಅವಕ್ನಶ ಇಲೆದಾಂತ್ನಗಿದೆ.  2015ರಲ್ಲೆ Cycling Velodrome ಗೆ 
ಮಾಂಜೂರನತಿ ಸಕ್ೆದೆ.  ಆದರೆ ಇದತ ಸಾಂಪೂಣಾವನಗಿಲೆ, ಆ ಸ್ಟೆೇಡಿಯಾಂ ಕಾಂಪ್ತೆೇಟಚ ಆಗಿಲೆ.  
ಬಜನಪತರದ ಸ್ೈೆಕಲ್ಲಸ್ಟಚಗಳು ಪರಪಾಂಚದಲೆೆೇ ವಿಖನಯತ್ರನಗಿದನಿರ.ೆ  2015ರೆ್ೇ ಇಸವಿಯಲ್ಲೆ 
ಮಾಂಜೂರನತಿ ಸಕ್ೆದಿರೂ ಇನೂನ ಪೂಣಾವನಗಿಲೆ.  ರ್ನವು ಕ್ರಕ್ೆಟಚ ಸ್ಟೆೇಡಿಯಾಂಗ ೆ ಒಾಂದತ 
ಪರಸ್ನುವರೆ್ಯನತನ ಕಳುಹಸದೆಿವು.  ಅದತ ಡಿ.ಸ., ಮತಖನಾಂತ್ರ ಸರ್ನಾರಕ್ೆೆ ಬಾಂತ್ತ.  ಹಾಂದ್ಧನ ಸರ್ನಾರ 
ಇದನಿಗಲೂ ಪರಸ್ನುವರೆ್ಯನತನ ಕಳುಹಸದೆಿವು.  ಆದರ ೆಮಾಂಜೂರತ ಆಗಿರತವುದನತನ ರಿಜೆಕಟಚ ಮನಡಿ, 
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ಅದತ ಮಹಳ್ನ ಮತ್ತು ಮಕೆಳ ಕಲನಯಣ ಇಲನಖೆಗ ೆ ಬೆೇಕ್ನಗಿರತವ ಜಮೇನತ ಎಾಂದತ ಹೆೇಳಿದನಿರೆ.  
ಕ್ರಕ್ೆಟಚ ಸ್ಟೆೇಡಿಯಾಂಗೂ ಅವಕ್ನಶ ಇಲೆ, ಹನಕ್ ಸ್ಟೆೇಡಿಯಾಂಗೂ ಅವಕ್ನಶ ಇಲೆ.  ಅಥೆೆಟಕಚ ಸ್ಟೆೇಡಿಯಾಂ 
ಮನಡಿದಿರೂ ಅಲೂೆ ಕೂಡ ಕಳಪೆ ಕ್ನಮಗನರಿ ಮನಡಿದನಿರ.ೆ  ಇದರಿಾಂದ ಅಥೆೆಟಕಚ ಕ್ರೇಡೆಗಳನೂನ ಸಹ 
ನಡಸೆತವುದಕ್ೆೆ ಆಗತತಿುಲೆ. 

            (ಮತಾಂದತ) 

(266) 11-3-2022 10.20 ಡಿಎಸ್ಚ-ಎಾಂಡಿ       ೧ 

ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶಚ ಕೆ್.ರನಥೊೇಡ್(ಮತಾಂದತ):-  

ಅಾಂದರೆ, ಕ್ರೇಡೆಗಳಲ್ಲೆ ಪರತಿಭನವಾಂತ್ರತ ಯನರಿದನಿರ ೆ ಅವರಿಗೆ ತ್ರಬೇೆತಿ ಕ್ೊಡತವುದಕ್ೆೆ 
ಸಾಂಪೂಣಾವನಗಿ ಅವಕ್ನಶ ಇಲೆ.  ಪರತಿ ತ್ನಲೂೆಕ್ನಲ್ಲೆ ಜಮೇನನತನ ಕ್ೂೆಟಟದನಿರೆ ಆದರೆ ಕ್ರೇಡನಾಂಗಣ 
ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಪನರರಾಂಭವೇೆ ಆಗಿಲೆ.  ರ್ನನತ ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ಮನವಿ ಮನಡತವುದೆೇರ್ಾೆಂದರೆ, ಕ್ರೇಡೆಗ ೆ
ಸಕ್ನಾರ ಹೆಚಿಚನ ಪೊರೇತ್ನಸಹ ಕ್ೊಡಬೇೆಕತ. ಇವತಿುನ ಕಾಂಪೂಯಟರ್ಚ ಯತಗದಲ್ಲೆ ಮಕೆಳು 
ಆರೂೆೇಗಯವನಗಿರಬೇೆಕ್ೆಾಂದರೆ ಕ್ರೇಡೆಗ ೆ ಅವಕ್ನಶ ಮನಡಿಕ್ೂೆಡಬೇೆಕತ.  ಪರತಿ ಜಿಲೆೆಯಲೂೆ ಇದೆೇ 
ರಿೇತಿಯ ಕಳಪೆ ಕ್ನಮಗನರಿಗಳ್ನದರ ೆಮಕೆಳು ಆಟ ಆಡತವುದಕ್ೆೆ, ವನಯಯನಮ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ, ಅವರ 
ಪರತಿಭ ೆಮತಾಂದೆ ಬರತವುದಕ್ೆೆ ಅವಕ್ನಶವೆೇ ಇರತವುದ್ಧಲೆ.  ಸಕ್ನಾರ ಆಯವಯಯದಲೂೆ ಹಚೆಿಚನ ಹಣ 
ಬಡತಗಡೆ ಮನಡಿಲೆ.  ಸಕ್ನಾರ ಹೆಚಿಚನ ಹಣವನತನ ಬಡತಗಡೆ ಮನಡಿ ಕ್ರೇಡೆಗ ೆ ಹೆಚತಚ ಒತ್ತು 
ಕ್ೊಡಬೇೆಕ್ೆಾಂದತ ರ್ನನತ ತ್ಮೆ ಮೂಲಕ ಮನವಿ ಮನಡತತಿುದೆಿೇರೆ್. 

 ಡನ|| ರ್ನರನಯಣಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಹೆೇಳುತಿುರತವುದತ 
ನಜ. ಇದರಲ್ಲೆ ಸವಲಪ ಕಳಪೆ ಕ್ನಮಗನರಿಯನಗಿದೆ. ಈಗನಗಲೆೇ ಅದರ ಬಗೆೆ ಕರಮ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳಾಲನಗಿದೆ. 
ಕಮೇಷನರ್ಚರವರಿಗ ೆದೂರನತನ ಕ್ೊಟಟದೆಿೇವೆ.  ಏಕ್ೆಾಂದರ,ೆ ಇದತ ಕೃಷಣ ಜಲ ನಗಮದ್ಧಾಂದ ಆದಾಂತ್ಹ 
ಕ್ೆಲಸ.  ಇದತ ಆರತ ಕ್ೂೆೇಟ ರೂಪನಯ್ತಗಳ ಅನತದನನದಲ್ಲೆ ಆಗಿರತವಾಂಥದತಿ.  ಅದತ ಏರ್ನಗಿದೆ 
ಎಾಂದರೆ, ಮಧಯ drainage system ನಲ್ಲೆ ಅದರ ಮೇಲೆ steel ಇದೆ ಅದರ coating ಅನತನ 
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ಸರಿಯನಗಿ ಮನಡಿಲೆ. ಅದಕ್ೆೆ ಈಗನಗಲೆೇ ಕರಮವನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಾಂಡಿದೆಿೇವೆ.  ಮಧಯದಲ್ಲೆ ಫತಟಚಬನಲ್ಚ 
ಮೈದನನ ಇದೆ, 8 synthetic tracks ಇದ.ೆ ಕ್ರಕ್ೆಟಚಗೆ ರ್ನವು ಬೆೇರ ೆ ಕಡ ೆ ಜನಗವನತನ 
ಗತರತತಿಸದೆಿೇವ.ೆ Velodrome for cyclists ಬಗೆೆ ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಮನತ್ರ್ನಡಿದನಿರ,ೆ  ಆದರೆ 
ಅದತ ಅಲ್ಲೆ ಅಲೆ, ಬೇೆರೆ ಕಡ.ೆ ಅದತ ಕಳಪೆ ಕ್ನಮಗನರಿಯನಗಿರತವುದರಿಾಂದ ಅವರ ಮೇಲೆ ಕರಮವನತನ 
ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಾಂಡಿದೆಿೇವ.ೆ ಪೂರ್ನ ಮತ್ತು ಹೆೈದನರಬನದಚನ ಕಾಂಪನಗಳನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಾಂಡತ recondition 
ಮೇಲ ೆ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ರ್ನವು ಕರಮ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಾಂಡಿದೆಿೇವೆ.  ಅಲ್ಲೆ ಕಾಂಟನರಕಟರ್ಚ ಏರ್ನದರೂ 
ಕ್ೆಲಸಗಳನತನ ಮನಡಲ್ಲಲೆವೆಾಂದರ ೆ ಅವರನತನ deport ಮನಡಬೇೆಕ್ೆಾಂದತ writing ನಲ್ಲೆ 
ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಾಂಡತ undertaking ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಾಂಡತ ಕ್ೆಲಸ ಚನಲರೆ್ಯಲ್ಲೆದೆ.  ಆದತ ಶ್ೇಘರದಲೆೆೇ 
ಆಗತತ್ುದೆ.  ರ್ನನತ ಕೂಡ ಈಗನಗಲೆೇ ಒಾಂದತ ಸಲ ಅಲ್ಲೆಗೆ ಭೇೆಟ ಕ್ೂೆಟಟದೆಿೇರ್.ೆ  ಮನನಯ ಸದಸಯರ 
ರೆ್ೇತ್ೃತ್ವದಲ್ಲೆ   ಅಲ್ಲೆಗ ೆಬಾಂದತ ಪರಿಶ್ೇಲರ್ ೆಮನಡತತ್ುೆೇರೆ್.  Velodrome ಎಾಂದತ ಹೆೇಳಿದರ ೆನಮಗೆ 
ಅಥಾವನಗತತ್ುದೆ.  ಏಕ್ೆಾಂದರ,ೆ ಬಜನಪತರ ಜಿಲೆೆಯಲೆೆೇ ಅತಿೇ ಹೆಚಿಚನ cyclists ಇರತವಾಂಥದತಿ. 
Velodrome ಕಳಪೆ ಕ್ನಮಗನರಿಯನಗಿದೆ. ಏಳು ಕ್ೊೇಟ ರೂಪನಯ್ತಗಳ ಅನತದನನದಲ್ಲೆ 
ಆಗಿರತವಾಂಥದತಿ.  ಅದನತನ ರ್ನವು recondition ಮನಡಿ ಅದನತನ handover ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ 
ಕರಮ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುಾತ್ುೆೇವೆಾಂದತ ಹೆೇಳುವುದಕ್ೆೆ ಬಯಸತತಿುದೆಿೇರ್ೆ.  

 ಶ್ರೇ ಅರತಣ ಶಹನಪತರ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಕ್ರೇಡನಪಟತಗಳ್ನಗಿರತವಾಂತ್ಹ ಮನನಯ 
ಪರಕ್ನಶಚ ಕ್.ೆರನಥೂೆೇಡ್ಚರವರತ ಬಹಳ ಸೂಕುವನಗಿರತವಾಂತ್ಹ ಪರಶೆನಯನತನ ಕ್ೆೇಳಿದನಿರೆ. ಒಾಂದತ ಕಡ ೆ
ಅನತದನನದ ಕ್ೊರತೆ್.  ಕ್ೊಟಟರತವ ಅನತದನನಕ್ೆೆ ಈ ರಿೇತಿಯನದರೆ ನಮೆ ಉತ್ುರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೆ 
ಒಾಂದತ ಗನದೆ ಮನತ್ತ ಇದ,ೆ  ಮನಡಬೇೆಕ್ನಗಿರತವುದತ ಕ್ರೇಡನಾಂಗಣ,ಚ ‘ಗೌರಿ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಹೂೆೇಗಿ 
ಗಣಪನನತನ ಮನಡಿದರತ’ಚಎಾಂದ ಹನಗೆ ಆಗಿದ.ೆ ಅದತ ಯನವತ್ತು ಪರಯೇಜನಕ್ೆೆ ಇಲೆದ್ಧರತವ ಹನಗೆ 
ಮನಡಿದರೆ ಏನತ ಮನಡತವುದಕ್ನೆಗತತ್ುದೆ? ಒಾಂದತ ಕಡ ೆ ಹಣ ಇಲೆ ಈ ರಿೇತಿ ಮನಡಿದರೆ ಹೆೇಗೆ? 
ಮೂರತ ಕಡ,ೆ ಒಾಂದರೆ್ಯದತ, Velodrome ಎರಡರೆ್ಯದತ ಈ ಕ್ರೇಡನಾಂಗಣ,  ಮೂರರೆ್ಯದತ 
ಕ್ರಕ್ೆಟಚ ಕ್ರೇಡನಾಂಗಣ.  
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 ಶ್ರೇ ಎಸ್.ಎಲ್.ಭೊೇಜೇೆಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ನೂರತ 
ಜನರನತನ ಒಲಾಂಪ್ತಕಚಗೆ ಕಳುಹಸತತ್ುೆೇರೆ್ಾಂದತ ಹೆೇಳಿದರತ.  ೧೫೦೦ ಪ್ತ.ಯತ ಕ್ನಲೆೇಜತಗಳಲ್ಲೆ ಒಬಬರೇೆ 
ಒಬಬರತ ಕೂಡ ದೆೈಹಕ ಶ್ಕ್ಷಕರತ ಇಲೆ.  

 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಭೊೇಜೆೇಗೌಡರವರೇೆ,  ಈ ಪರಶೆನಗೂ ನೇವು ಕ್ೆೇಳುತಿುರತವುದಕೂೆ 
ಏನತ ಸಾಂಬಾಂಧ?         
 ಡನ||ರ್ನರನಯಣಗೌಡ:- ೭೫ ಮಕೆಳನತನ  ಒಲಾಂಪ್ತಕಚ ಕಳುಹಸತವುದಕ್ೆೆ ಅವರಿಗೆ 
ತ್ರಬೇೆತಿಯನತನ ಕ್ೂೆಡತತಿುದೆಿೇವೆ.  

 ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶಚ ಕ್.ೆರನಥೂೆೇಡ್ಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರವನತನ 
ಕ್ೊಟಟದನಿರೆ. ಇವತ್ತು ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಸದನದಲೊೆ ಹೆೇಳಬೇೆಕತ. ಅಥೆೆಟಕಚ ಆಡತವಾಂತ್ಹ ವಯವಸೆ್ಾಗೆ 
ಬಹಳಷತಟ ಹಣವನತನ ಖ್ಚತಾ ಮನಡಿದನಿರ.ೆ ಅಲ್ಲೆ ಪರತಿಭನವಾಂತ್ರತ exercise ಮನಡತವುದಕ್ನೆಗಲ್ಲ 
practice ಮನಡತವುದಕ್ನೆಗಲ್ಲ ಕರಮಬದಿವನಗಿ ನಡಯೆಬೆೇಕತ.  ಮತಾಂಚೆ ಬೆಳಗೆೆ ಬಹಳ ಜನ 
ಕ್ರೇಡನಾಂಗಣದಲ್ಲೆ walking ಮನಡತತಿುದಿರತ, ಈಗ synthetic track ಆದ ಮೇಲೆ walking 
ಮನಡತವುದತ ನಾಂತ್ತಬಟಟದೆ. ವನಕ್ಾಂಗಚ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಜನಗ ಎಲ್ಲೆ ಮನಡಿದನಿರಾೆಂದರೆ, ಸ್ಟೆೇಡಿಯಾಂ 
ಮತಾಂದ ೆಅಾಂಗಡಿಗಳಿವೆ, ಆ ಅಾಂಗಡಿಗಳ ಮತಾಂದೆ walking ಗೆ ವಯವಸೆ್ಾ ಮನಡತತಿುದನಿರ.ೆ  ಅದನತನ 
ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ತ್ಡಯೆ್ತಡೆಯಬೆೇಕತ.  ವಿಶೆೇಷವನಗಿ walking ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ Gol Gumbaz 
ಗೆ ಹೊೇಗತತ್ನುರೆ. 

 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ತ್ನವು ground ಬಗೆೆ ಕ್ೇೆಳಿ.  

 ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶಚ ಕ್.ೆರನಥೊೇಡ್ಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ground ಬಗೆೆಯೇ 
ಕ್ೆೇಳುತಿುದೆಿೇರೆ್.  Ground ನಲ್ಲೆ walking ಮನಡತತಿುದಿರತ, ಈಗ ಹೊರಗ ೆ walking 
ಮನಡತತಿುದನಿರ.ೆ ಇಲ್ಲೆ walking ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಅವಕ್ನಶವಿಲೆ. ಕ್ರೇಡೆಗಳಿಗೆ, athletics ಆಡತವುದಕ್ೆೆ 
ಅವಕ್ನಶವಿಲೆ, ಕ್ರಕ್ಟೆಚ, ಹನಕ್ ಆಡತವುದಕ್ೆೆ ಅವಕ್ನಶವಿಲೆ. ಇವೆಲನೆ ಆಡತವುದಕ್ೆೆ ಅವಕ್ನಶ 
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ಮನಡಿಕ್ೊಡಬೆೇಕತ. ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಕ್ರಕ್ೆಟಚ ಕ್ರೇಡನಾಂಗಣಕ್ೆೆ ಜನಗವನತನ ಕ್ೊಡತತ್ೆೇವೆಾಂದತ 
ಆಶನವಸರೆ್ಯನತನ ಕ್ೊಡಬೇೆಕತ.  ಇದನತನ ಸಕ್ನಾರದ್ಧಾಂದ ಮಾಂಜೂರತ ಮನಡಿಸ.  ಹನಕ್ ಸ್ಟೆೇಡಿಯಾಂ 
ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಅವಕ್ನಶ ಮನಡಿಕ್ೊಡತತ್ೆುೇವೆಾಂದತ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಹೆೇಳಬೆೇಕತ. ಈ 
ಕ್ರೇಡನಾಂಗಣದಲ್ಲೆ athletics ಆಡಲತ ಏನತ ವಯವಸೆ್ಾ ಬೆೇಕ್ೊೇ ಅದನತನ ಮನಡಿ. ಕನಕದನಸ 
ಬಡನವಣೆಯಲ್ಲೆ cycling ಗನಗಿ ವಯವಸೆ್ಾ ಮನಡಿದನಿರ.ೆ  ಇದನತನ ೨೦೧೫ ರಲ್ಲೆ ಹೆೇಳಿರತವಾಂಥದತಿ, 
ಈಗ ರ್ನವು ೨೦೨೨ ರಲ್ಲೆ ಇದೆಿೇವೆ.  ಇದನತನ ಮನಡಿಕ್ೂೆಡಬೇೆಕ್ೆಾಂದತ ರ್ನನತ ಮನನಯ ಸಚಿವರಿಗೆ 
ಕ್ೆೇಳುತಿುದೆಿೇರೆ್.  ಇದಕ್ೆೆ ಸಕ್ನಾರ ಹಣ ಬಡತಗಡೆ ಮನಡಿಕ್ೊಡಬೆೇಕ್ೆಾಂದತ ಕ್ೇೆಳಿಕ್ೂೆಳುಾತಿುದೆಿೇರ್ೆ.  

 ಡನ|| ರ್ನರನಯಣಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅದತ ೨೦೧೫ ರಲ್ಲೆ ಆಗಿರತವಾಂಥದತಿ 
ನಜ.  ಆಗ ನಮೆ ಸಕ್ನಾರ ಇರಲ್ಲಲೆ, ರ್ನನತ ಇರಲ್ಲಲೆ.  ನಮೆ ಸಕ್ನಾರ ಬಾಂದ ಮೇಲೆ ಕರಮ 
ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಾಂಡಿದೆಿೇರೆ್.  ಏಕ್ೆಾಂದರೆ ನನಗೂ civil knowledge ಇದ.ೆ  ಏಕ್ೆಾಂದರ,ೆ ಮನನಯ 
ಭೊೇಜೆೇಗೌಡರವರತ ಹೆೇಳಿದ ಹನಗೆ ೧೦೦ ಜನ, ೫೦ ಜನ ಎಾಂದತ ನನಗೆ ಸತಳುಾ ಹೆೇಳುವುದಕ್ೆೆ 
ಬರತವುದ್ಧಲೆ.  ೭೫ ಕ್ರೇಡನಪಟತಗಳನತನ…  

(ಈ ಹಾಂತ್ದಲ್ಲೆ ಮನನಯ ಭೂೆೇಜಗೆೌಡರತ ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಎದತಿ ನಾಂತ್ರತ) 

ಡನ||ರ್ನರನಯಣಗೌಡ:- ಕ್ೇೆಳಿರೇ ಸವಲಪ.  

 ಶ್ರೇ ಎಸ್.ಎಲ್.ಭೊೇಜೇೆಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಚಿವರೆೇ ಕ್ೂೆೇಪ ಏಕ್ೆ ಮನಡಿಕ್ೂೆಳುಾತಿುೇರಿ?  

     (ಗೊಾಂದಲ) 

 ಡನ||ರ್ನರನಯಣಗೌಡ:- ರ್ನನತ ೧೦೦ ಜನ ಎಾಂದತ ಹೆೇಳಿಯೇ ಇಲೆ.  

 ಶ್ರೇ ಎಸ್.ಎಲ್.ಭೊೇಜೇೆಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಆಡಳಿತ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲೆ 
ಮಾಂತಿರಯನಗಿರತವವರತ ಕ್ೊೇಪ ಮನಡಿಕ್ೂೆಳಾಬನರದತ. ರ್ನನತ ಕ್ೊೇಪ ಮನಡಿಕ್ೊಳುಾವಾಂಥನದತಿ ಏನೂ 
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ಮನತ್ರ್ನಡಿಲೆ. ಇರತವುದನತನ ಹೆೇಳುತಿುದೆಿೇರೆ್. ೧೫೦೦ ಶನಲೆಗಳಲ್ಲೆ ದೆೈಹಕ ಶ್ಕ್ಷಕರತ ಇಲೆದ್ಧರತವುದತ 
ಸತಳ್ೊಾೇ ಸತ್ಯವೇ ಎಾಂಬತದನತನ ಹೆೇಳಬೆೇಕತ.   

     (ಗೊಾಂದಲ) 

ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಕ್ೊೇಪ ಏಕ್ೆ ಮನಡಿಕ್ೂೆಳಾಬೇೆಕತ?  ದಯವಿಟತಟ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಕ್ೊೇಪ 
ಬಡಬೆೇಕತ.  ರ್ನನತ ಸತಳುಾ ಹೆೇಳಿದೆಿೇರ್ೆೇಯೇ?  

 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಭೊೇಜೆೇಗೌಡರವರೇೆ, ಮಧಯ ಎದತಿ ಏಕ್ೆ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುೇರಿ, 
ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂೆಳಿಾ.  ಮನನಯ ಸಚಿವರೆೇ, ಮನನಯ ಪರಕ್ನಶಚ ಕ್.ೆರನಥೊೇಡ್ಚರವರತ ಕ್ೆೇಳಿರತವ ಪರಶೆನಗ ೆಉತ್ುರ 
ಕ್ೊಡಿ. 

 ಡನ|| ರ್ನರನಯಣಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನವು ಆಯತಕುರವರಿಗ ೆ ದೂರನತನ 
ಕ್ೊಟಟದೆಿೇವೆ.  ಶ್ರೇಘರದಲ್ಲೆ ಅಲ್ಲೆಗೆ ರ್ನನತ, ನನನ ಟೇಮಚ ಹೊೇಗತತ್ುೆೇವೆ. ಅದರ ಬಗೆೆ ಕರಮ 
ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಾಂಡತ ಮನನಯ ಸದಸಯರ ರೆ್ೇತ್ೃತ್ವದಲ್ಲೆ ಕರದೆತಕ್ೊಾಂಡತ ಹೂೆೇಗಿ ಕ್ಲೆಸ ಮನಡಿಸತತ್ೆುೇವ.ೆ  
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      ಪರಶೆನ ಸಾಂಖೆಯ: ೧೬೧೯ 
     ಉತ್ುರ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ ೆ
 
 ಶ್ರೇ ಪ್ತ.ಆರ್.ರಮೇಶಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇದರಲ್ಲೆ ಬಹಳ ಪರಮತಖ್ವನದ 
ಅಾಂಶವೆೇರ್ಾೆಂದರೆ, ಬೆಾಂಗಳೂರತ ನಗರ ಬಹಳ ವೇೆಗವನಗಿ ಬೆಳ್ೆಯತತಿುರತವಾಂತ್ಹ ನಗರಿೇಕರಣ. 
ಬಬಎಾಂಪ್ತ ವನಯಪ್ತುಯ್ತಾಂದ ಬಟನಟದ ಮೇಲೆ ಬಡಿಎ ವನಯಪ್ತು ಇದೆ.  ಈ ಬಡಿಎ ವನಯಪ್ತುಯನದ ಮೇಲ ೆ
ಗನರಮೇಣ ವನಯಪ್ತು ಬರತತ್ುದೆ.  ಈ ಗನರಮೇಣ ವನಯಪ್ತುಗೆ planning purpose ಗನಗಿ BMRDA 
(Bangalore Metropolitan Region Development Authority) ಅಥವನ ಸಣಣ ಸಣಣ 
ನಗರ ಪನರಧಿಕ್ನರಗಳಿಗೆ ಒಳಪಡತತ್ುದೆ.  ಇಾಂತ್ಹ ಸಾಳಗಳನತನ ಗನರಮೇಣ status ಇರತ್ಕೆಾಂಥ 
ಪರದೆೇಶಗಳನತನ ಇವತ್ತು ನಗರಿೇಕರಣಕ್ೆೆ ಅನತವು ಮನಡಿಕ್ೊಡತತಿುದನಿರ.ೆ ಅನತವು ಮನಡಿಕ್ೊಡತತಿುರತವ 
ಬಡನವಣೆಗಳು ೧೩೦೬ ಎಾಂದತ ಉತ್ುರದಲ್ಲೆ ಕ್ೊಟಟದನಿರೆ. ಒಾಂದತ ಎಕರಯೆ್ತಾಂದ ೧೦೦೦ 
ಎಕರಯೆವರಗೊ ಒಾಂದತ ಬಡನವಣ.ೆ  ಆ ರಿೇತಿ ಹೊೇದನಗ ಎಷತಟ ಎಕರ ೆ ಇದೆ, ಎಷತಟ ಜನಗ 
ವಿಸ್ನುರವನಗಿದ ೆಎನತನವಾಂಥದತಿ.  ಅದರ ಜೊತ್ೆಗೆ ಅನಧಿಕೃತ್ವನಗಿಯೂ ಇದೆ ಎಾಂದತ ಹೆೇಳುತಿುೇರಿ. 
ಸಕ್ನಾರದ್ಧಾಂದ ಅಥವನ ಸಕ್ನಾರಿ ಸಾಂಸೆ್ಾಗಳಿಾಂದ ಅಥವನ ಯೇಜರ್ನ ಪನರಧಿಕ್ನರಗಳಿಾಂದ ಅನತಮತಿ 
ಪಡದೆತ ನಮನಾಣವನದ ವಸತಿ ಸಮತಚಛಯಗಳು/ಬಡನವಣೆಗಳು ೯೭೦ ಇರತತ್ುವ ೆಎಾಂದತ ಉತ್ುರದಲ್ಲೆ 
ಹೆೇಳಿದನಿರೆ.  ಒಟತಟ ಉತ್ುರದಲ್ಲೆ ಕ್ೂೆಟಟರತವ ಪರಕ್ನರ ಸತಮನರತ ೨೨೦೦ ಕೂೆ ಹೆಚತಚ ಬಡನವಣೆಗಳು 
ಸಕ್ನಾರದ ವನಯಪ್ತುಗೆ ಬರತತ್ುದೆ ಎಾಂದನಯ್ತತ್ತ. ಈಗ ಪರಶೆನ ಇರತವಾಂಥದೆಿೇರೆ್ಾಂದರೆ, ಈ ಬಡನವಣೆಗಳು 
ಸಕ್ನಾರ ಅಥವನ Planning Authority ಯ್ತಾಂದ ಅವರ ಇಲನಖಗೆೆ ವಗನಾವಣೆಯನಗತತ್ುದೆ.  
ಅದತ ಹೆೇಗೆಾಂದರ,ೆ ಮದಲತ ಇದತ ಕಾಂದನಯ ಇಲನಖಯೆ್ತಾಂದ land conversion ಆಗತತ್ುದೆ. 
ತ್ದನಾಂತ್ರ ಅದತ Planning Authority ಯ ಜನಗ ಇರತತ್ುದೆ ಅದತ ಆರೆ್ೇಕಲ್ಚ, ರೆ್ಲಮಾಂಗಲ, 
ಕನಕಪತರ, ಮನಗಡಿ ಇರಬಹತದತ, ಈ ರಿೇತಿ ಇದಕ್ೆೆ ವಗನಾವಣೆಯನಗಬಹತದತ.  ಈ 
ವಗನಾವಣೆಯನದ ಮೇಲ ೆ ಅದಕ್ೆೆ ಪರಿಸರ ಮನಲ್ಲನಯ ನಯಾಂತ್ರಣ ಮಾಂಡಳಿಯವರತ  
ಅನತಮತಿಯನತನ ಕ್ೂೆಡಬೆೇಕತ. ನಾಂತ್ರ ಇದಲೆನೆ ಆದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೆ ಉಳಿದ್ಧರತವಾಂತ್ಹ 
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ಜನಗಗಳಿರಬಹತದತ, ಬಡನವಣ ೆ ಇರಬಹತದತ, ಅದನತನ ಗನರಮೇಣನಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ relinquish  
ಮನಡಿಕ್ೊಡತತ್ನುರ.ೆ 
          (ಮತಾಂದತ)     
 

267/11-3-2022/10-30/bkp-md                (ಸಭನಪತಿಯವರತ ಪ್ತೇಠದಲ್ಲೆದಿರತ) 

ಶ್ರೇ  ಪ್ತ.ಆರ್.  ರಮೇಶ(ಮತಾಂದತ): 

ಅದರ  ಅಥಾ ನಮಗೆ ಅದನತನ ಸಾಂಪೂಣಾವನಗಿ, ಆಡಳಿತ್ನತ್ೆಕವನಗಿ ಸತಧನರಣ ೆ
ಮನಡಬೇೆಕ್ೆಾಂಬತದನಗಿದತಿ,  ನಮೆ ಗನರಮ ಪಾಂಚನಯ್ತತಿಯಲ್ಲೆ ಅದಕ್ೆೆ  ಬೆೇಕ್ನದಾಂತ್ಹ ಸಬಬಾಂದ್ಧ  ಎಲ್ಲೆ  
ಇದನಿರ?ೆ   

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ನೇವು ಪರಶೆನಯನತನ ಕ್ೆೇಳುವುದನತನ ಬಟತಟ ನೇವೆೇ ಅವರಿಗ ೆ ಉತ್ುರ 
ಹೆೇಳಿದರ ೆ ಹೆೇಗ?ೆ      

ಶ್ರೇ  ಪ್ತ.ಆರ್.  ರಮೇಶ:-  ಮನನಯ  ಸಭನಪತಿಯವರೆ, ನನನ  ಪರಶೆನ  ಏರೆ್ಾಂದರೆ, 
ಬೆಾಂಗಳೂರತ ಸತತ್ು-ಮತತ್ು ಮತಾಂದ್ಧನ  ದ್ಧನಗಳಲ್ಲೆ slum ಆಗತತ್ುದೆ  ನಮಗೆ ಆ ಒಾಂದತ  ಸ್ನಮಥಯಾ 
ಇಲೆ. ಯನವ   ಗನರಮ   ಪಾಂಚನಯ್ತತಿಗೂ  ಆ  ಒಾಂದತ  ಸ್ನಮಥಯಾ ಇಲೆ. ಏಕ್ೆಾಂದರ,ೆ  STP 
(Sewage Treatment Plan) ಇವತ್ತು  ಏರ್ನಗತತಿುದೆ? ನಮೆ  ಜೊತ್ೆ  ಇವತ್ತು  ಬಾಂದತ 
ರೆ್ೂೇಡಿ.  ತ್ನವು ಯನವತ್ತು ಹೂೆೇಗೂೆೇಣವೆಾಂದತ   ಹೆೇಳುತಿುೇರೂೆೇ ಅಾಂದತ  ರ್ನನತ ನಮೆ 
ಜೊತ್ೆಯಲ್ಲೆ   ಬರತತ್ೆುೇರ್ೆ.   ಬೆಾಂಗಳೂರತ  ಸತತ್ು-ಮತತ್ುಲ್ಲನ ಎಲನೆ  ಲೆೇಕಚಗಳಿಗೂ   ಮೇರಿ  
ನೇರನತನ  ಬಡತತಿುದನಿರೆ. Industrial effluents ಹೊೇಗತತಿುದೆ.  ನಮೆ ಗನರಮ ಪಾಂಚನಯ್ತತಿಗಳ 
ವನಯಪ್ತುಯಲ್ಲೆ ಇರತ್ಕೆಾಂತ್ಹ  ಹಲವನರತ ಏನತ  ಈ Industries ಇರಬಹತದತ, residential 
and non-residential purpose ಇರಬಹತದತ,  ಇವುಗಳ್ೆಲೆವೂ ಯನವುದನೂನ ಸಹ 
planned manner ಆಗಿ ನವಾಹಸತತಿುಲೆ. ನಮಗ ೆ    capacity ಇಲೆ.  ಗನರಮೇಣನಭಿವೃದ್ಧಿ 
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ಎಾಂದರೆ ಗನರಮದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಮೇತ್ವನಗಿ  ಗನರಮ  ಪಾಂಚನಯ್ತತಿ ಇರತತ್ುದೆ. ಒಬಬ ವಯಕ್ುಗ ೆ10-20 
ಕ್.ೆಜಿ. ಅಕ್ೆಯನತನ ತ್ಲೆ ಮೇಲೆ ಭನರ   ಹೊರಿಸಬಹತದತ.  ಆದರೆ,   ನೇವು 1000 ಕ್.ೆಜಿ. 
ಅಕ್ೆಯನತನ  ಹನಕ್ದರ ೆ  ಅದನತನ  ಯನರನದರೂ   ಹೊರಲ್ಲಕ್ೆೆ  ಆಗತತ್ುದಯೆೇ?   ಆಗತವುದ್ಧಲೆ. 
ಹೇಗನಗಿ, ಇದಕ್ೆೆ ವಯವಸೆ್ಾಯನತನ ಏನತ  ಮನಡಿದ್ಧಿೇರಿ?  ಇವತ್ತು STP ಗಳು    ಯನವುದೂ ಆಗಿಲೆ. 
ನಮಗೆ ಅನತಮತಿಯನತನ ಕ್ೊಡತತ್ನುರ.ೆ ಆದರೆ, ಖ್ಾಂಡಿತ್ವನಗಿಯೂ  ಯನವುದೂ  ಇಲೆ. ಇದಿರೂ 
ಸಹ ಅದತ ನಶ್ಸ ಹೂೆೇಗಿದ,ೆ demolish ಆಗಿದ.ೆ ಮತ್ೆು, Environmental Impact 
Assessment ಎಲ್ಲೆಯೂ ಇಲೆ. ಮತ್ೆು ಯನವ lake ಗಳಿಗೂ   ನೇವು ಪನರಮತಖ್ಯತ್ಯೆನತನ 
ಕ್ೊಡತತಿುಲೆ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:-  ಇದಕ್ೆೆ  ಏನತ  ಮನಡಬೇೆಕ್ೆಾಂದತ ಹೆೇಳಿ.    

ಶ್ರೇ  ಪ್ತ.ಆರ್.  ರಮೇಶ:- ಮನನಯ  ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ ಈ  ಒಾಂದತ  ಗನರಮ  
ಪಾಂಚನಯ್ತತಿಗಳಿಗೆ  ಏನತ  ನೇವು  ಬೆಾಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೆ ಇದರ  ನವಾಹಣಗೆೆ   ಪನರಮತಖ್ಯತ್ ೆ
ಕ್ೊಡತತಿುದ್ಧಿೇರಿ;  ಇದರ ವನಯಪ್ತುಯಲ್ಲೆ 4 ಇಲನಖಗೆಳು ಬರತತ್ುವ.ೆ    ಮನನಯ ಸಚಿವರಿಗೆ specific 
ಆಗಿ ಹೆೇಳುತಿುದೆಿೇರ್ೆ.  ದಯವಿಟತಟ ಇದಕ್ೆೆ  ಸಾಂಬಾಂಧಪಟಟಾಂತ್ೆ  ಒಾಂದತ  ಪರತ್ೆಯೇಕವನದಾಂತ್ಹ ಪನರಧಿಕ್ನರ 
ಮನಡಬೇೆಕ್ನಗತತ್ುದ.ೆ ಎಲೆವೂ ನಗರಿೇಕರಣವನಗತತಿುರತವುದರಿಾಂದ   ಇದಕ್ೆೆ ಸಾಂಬಾಂಧಪಟಟಾಂತ್ೆ    
ಒಾಂದತ  ಪನರಧಿಕ್ನರವನತನ  ರಚರೆ್  ಮನಡಿದರೆ, ಬೆಾಂಗಳೂರಿನ ಸತತ್ು ಒಾಂದತ ‘Ring Authority’ಚ
ಯನತನ ಮನಡಿದರೆ ಈ ಒಾಂದತ  ಕ್ೆಲಸಗಳನತನ ನವಾಹಣೆ ಮನಡಲ್ಲಕ್ೆೆ  ಆಗತತ್ುದೆ.  ಏಕ್ೆಾಂದರ,ೆ 
ಇವತ್ತು ಪರಿಸರವನತನ ಕ್ನಪನಡತವಾಂತ್ಹದತಿ ನಮೆ ಮತ್ತು  ನಮೆಲೆರ  ಕತ್ಾವಯ. ಆದಿರಿಾಂದ, 
ದಯವಿಟತಟ  ಇದಕ್ೆೆ ಸಚಿವರತ  ಉತ್ುರ ಕ್ೂೆಡಬೇೆಕತ.   

  ಶ್ರೇ.  ಕೆ್.ಎಸ್ಚ  ಈಶವರಪಪ:- ಮನನಯ  ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ  ಶ್ರೇ ಪ್ತ.ಆರ್. 
ರಮೇಶಚರವರತ ಬಹಳ  ತಿಳಿದತಕ್ೂೆಾಂಡಿದನಿರೆ.  ಬೆಾಂಗಳೂರನತನ ರಿಪೆೇರಿ  ಮನಡಲ್ಲಕ್ೆೆ  ಪನರಧಿಕ್ನರ  
ಅಲೆ, ಆ  ವಿಶವಸಾಂಸೆ್ಾಯೇ  ಇಲ್ಲೆ  ಬಾಂದತ  ಕತಳಿತ್ರೂ  ಸಹ ಈ  ಸಮಸ್ೆಯ  ಬಗಹೆರಿಯತವುದ್ಧಲೆ.  
ಏಕ್ೆಾಂದರ,ೆ  ಎಲ್ಲೆ  ಜನಗ  ಸಗತತ್ುದೂೆೇ  ಅಲ್ಲೆ  ಮರೆ್  ಕಟತಟವುದತ.  ಇರತವಾಂತ್ಹ ವಿಚನರವನತನ  
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ರ್ನವು ಒಪ್ತಪಕ್ೊಳಾಬೆೇಕತ. ಈ ವಿಚನರ ಇವತ್ತು ನರೆ್ನಯದಲೆ. ಇವತಿುನದತಿ ಎಾಂದರೆ, ಹೌದಪನಪ  
ಎನನಬಹತದತ.  ಅಲ್ಲೆ ಜನಗ ಇದೆ, ಅದತ ಸಕ್ನಾರಿ ಭೂಮಯೇ ಖನಸಗಿ ಭೂಮಯೇ ಅಲ್ಲೆ ಮರೆ್  
ಕಟತಟತ್ನುರೆ.  ಅಲ್ಲೆ ರಸೆ್ು ಇಲೆ, ಚರಾಂಡಿ ಇರತವುದ್ಧಲೆ. ಹೆೇಗ ೆ ಹೆೇಗೂೆೇ ನಡದೆತಕ್ೊಾಂಡತ ಬಾಂದ್ಧದೆ.   
ಇದಕ್ೆೆ ಏನತ ರೂಪ ತ್ರಬೇೆಕತ ಎನತನವುದರ ಬಗೆೆ ರ್ನವು  ಈಗ Cabinet Sub Committee 
ರಚರೆ್  ಮನಡಿದೆಿೇವೆ. ಏರ್ನಗತತಿುದ,ೆ ಎಾಂದರೆ ಅರೆ್ೇಕ ಕ್ನನೂನತಗಳಿವೆ, Planning Authority 
ಇದೆ,   ಅವರತ ಇಷತಟ ಅಡಿ  ರಸೆ್ು ಇರಬೇೆಕತ, 100 ವಷಾದ  ಕ್ೆಳಗಡ ೆಮರ್ ೆಕಟಟದನಿರ.ೆ ಆ ಮರ್ೆಗೆ 
ಇಷತಟ ಅಡಿ  ರಸೆ್ು ಬಡಬೆೇಕ್ೆಾಂದರೆ ಎಲ್ಲೆಾಂದ ರಸೆ್ು  ಬಡಲ್ಲಕ್ೆೆ  ಸ್ನಧಯ? ಈ ಎಲನೆ 
ಸಮಸ್ೆಯಗಳಿರತವುದಕ್ೂೆೆೇಸೆರ    ರ್ನವು  ಈಗ  Cabinet Sub Committee ಯಲ್ಲೆ  ಒಟಟಗ ೆ
ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂೆಾಂಡತ ಈಗನಗಲೇೆ   ರ್ನಲನೆರತ  ಬನರಿ ಚಚಾೆ  ಮನಡಿದೆಿೇವೆ.  ಬೆಾಂಗಳೂರತ ಸತತ್ು-ಮತತ್ನು 
ಇರತವ ಮರ್ೆಗಳಿಗೆ  ಏನತ  ಮನಡಬೇೆಕತ,  ಆ  ಗನರಮಗಳಿಗೆ ಏರೆ್ೇನತ ಮನಡಬೇೆಕತ ಎನತನವುದರ 
ಬಗೆೆ  ಚಚಾೆ ಮನಡಿ   ಈಗನಗಲೆೇ draft rules ಅನತನ ಸದಿ ಮನಡಿದೆಿೇವೆ. ಇದರ ಜೊತ್ಗೆ ೆ 
ಅರಣಯ  ಇಲನಖಯೆದತಿ  ಒಾಂದತ ಸಮಸ್ೆಯ  ಇದೆ.   ಅದತ ಒಾಂದತ ಸಮಸ್ೆಯ ಅಲೆ.  ಅದರೂ ಕೂಡ  
ಮತಾಂದ್ಧನ ವನರ ಅರಣಯ  ಇಲನಖಯೆವರೂೆಾಂದ್ಧಗೂ  ಒಾಂದತ  ವಿಶೆೇಷವನದ  ಸಭೆಯನತನ ಏಪನಾಡತ  
ಮನಡಿ ಅವರ ಜೊತ್ೆಯಲೂೆ ಚಚಾೆ   ಮನಡತತ್ುೆೇವೆ.  ಈಗ ನಗರನಭಿವೃದ್ಧಿ  ಇಲನಖ ೆ  ಮತ್ತು 
ಗನರಮೇಣನಭಿವೃದ್ಧಿ  ಇಲನಖಯೆ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳ್ೂೆಾಂದ್ಧಗೆ  ಕತಳಿತ್ತಕ್ೊಾಂಡತ    ಚಚೆಾ ಮನಡಿ ಇದನತನ  
ಒಾಂದತ  ರೂಪಕ್ೆೆ  ತ್ಾಂದ್ಧದೆಿೇವೆ.   ಇನತನ ಅರಣಯ ಇಲನಖಯೆವರೂೆಾಂದ್ಧಗೆ  ಚಚೆಾ  ಮನಡಿ  ಇದನತನ  
ಒಾಂದತ  ರೂಪಕ್ೆೆ  ತ್ರಬೇೆಕತ. ತ್ರತವುದರ  ಮೂಲಕ   ಯನವನಯವ  ರೂಪದಲ್ಲೆ   
ಅನತಕೂಲಗಳನತನ   ಮನಡಿಕ್ೊಡಬೆೇಕ್ೂೆೇ  ಖ್ಾಂಡಿತ್ವನಗಿಯೂ  ಅನತಕೂಲಗಳನತನ  
ಮನಡಿಕ್ೊಡತತ್ೆುೇವ.ೆ ಇದರಿಾಂದ ಜನರಿಗ ೆ ಅನತಕೂಲ  ಆಗಬೇೆಕತ, ಅವರಿಗ ೆ  ಮೂಲಭೂತ್  
ಸ್ೌಕಯಾಗಳು ಸಗಬೆೇಕತ.  ಅದರ ಜೊತ್ೆಯಲ್ಲೆಯೇ  ತೆ್ರಿಗೆ ಸಾಂಗರಹ  ಮನಡಬೆೇಕತ.  ಇದಲೆೆವನೂನ 
ಸಹ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ   ರ್ನವೆಲೆರೂ ಕತಳಿತ್ತಕ್ೊಾಂಡತ ಸಮಗರವನಗಿ ಚಚಾೆ  ಮನಡಿ ನಮೆ  ಕ್ನಯಬರೆ್ಟಚ 
ಉಪ ಸಮತಿ ಸಭೆಯಲ್ಲೆ ತಿೇಮನಾನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಾಂಡಿದೆಿೇವೆ. ಆದಷತಟ ಬೆೇಗ ಅವುಗಳನತನ   
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ಜನರಿಗೊಳಿಸ  ಮನಡಿ, ಸತತ್ು-ಮತತ್ು ಜನರಿಗ ೆ ಏರೆ್ೇನತ ಅನತಕೂಲಗಳು ಬೆೇಕ್ೊೇ ಅವುಗಳನತನ  
ಮನಡಿಕ್ೊಡತತ್ೆುೇವ.ೆ   

ಶ್ರೇ.  ಪ್ತ.ಆರ್. ರಮೇಶಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ ಮನನಯ  ಸಚಿವರತ  ಇವತ್ತು  
ಹೆೇಳಿದತಿ,      ಮತಾಂದೆ  ಮನಡತತ್ೆುೇವೆಾಂದತ ಹೇೆಳಿದನಿರ.ೆ ಈ ವಿಚನರದಲ್ಲೆ ಏರ್ನಗಿದೆ ಎಾಂದರೆ   
ಕಳ್ೆದ  ಸತಮನರತ ೨೦-೨೫ ವಷಾಗಳಿಾಂದ ಈ ಚಟತವಟಕ್ೆಗಳು ಜನಸುಯನಗತತ್ನು ಬರತತಿುವೆ. 
ಬೆಾಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೆ ೨೦-೨೫ ವಷಾಗಳಿಾಂದ ಈ ರಿೇತಿಯಲ್ಲೆ ಮನಡತತಿುರತವುದತ ಅಧಿಕೃತ್ ಇರಬಹತದತ, 
ಅನಧಿಕೃತ್ ಇರಬಹತದತ. ನಮೆ relinquish ಇರಬಹತದತ, ಎಸ್ಚಟಪ್ತಯವರತ ಕಟಟರತವುದತ 
ಇರಬಹತದತ, ಕಟಟ ಬಟಟರತವಾಂತ್ಹದತಿ ಇರಬಹತದತ.  ಇವುಗಳ್ೆಲೆವೂ ನವಾಹಣೆ ಇಲೆದೆಯೇ ಬಹಳಷತಟ 
ಅವಯವಸೆ್ಾಯ ಗೂಡನಗಿದೆ.  ಇದನತನ ನೇವು  ತ್ಕ್ಷಣವೆೇ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುಾವುದಕ್ೆೆ ಕರಮಗಳನತನ ನಮೆ   
ಗನರಮ  ಪಾಂಚನಯ್ತತಿಯಲ್ಲೆ  ಆಗಲ್ಲ,  ಅದಕ್ೆೆ ಪೂರಕವನದಾಂತ್ಹ  ವಯವಸೆ್ಾಗಳನತನ  ಏರ್ನದರೂ  
ಮನಡಿದರೆ  ತ್ನವು  ತ್ಕ್ಷಣವೆೇ  ಕರಮಗಳನತನ  ತ್ಗೆೆದತಕ್ೂೆಳಾಬೇೆಕತ.  ಉದನಹರಣೆಗೆ ಕ್ೆರೆಗಳಿಗೆ  
ಕಲೆಶ  ಹೊೇಗತತಿುದೆ. ಇದರಿಾಂದ ಪರಿಸರಕ್ೆೆ  ಬಹಳ ತ್ೊಾಂದರಯೆನಗತತಿುದೆ.  ಇದರೆ್ನಲನೆ 
ಸರಿಪಡಿಸತವಾಂತ್ಹ ರಿೇತಿಯಲ್ಲೆ  ಇದನತನ ಮನಡಿ  ಮತಗಿಸತವಲ್ಲೆ ಇನತನ 5-6  ವಷಾಗಳ್ನಗಬಹತದತ. 
ಆದರೆ, ತ್ಕ್ಷಣವೆೇ ಏನತ ಇದಕ್ೆೆ  ಕವಚ  ಹನಕತವಾಂತ್ಹ  ರಿೇತಿಯಲ್ಲೆ  ತ್ನವು ಏನತ ವಯವಸೆ್ಾ   
ಮನಡತತಿುೇರಿ?   ಎನತನವುದನತನ  ಹೆೇಳಬೆೇಕತ.   

ಶ್ರೇ.  ಕ್ೆ.ಎಸ್ಚ  ಈಶವರಪಪ:-    ಮನನಯ  ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ  ಮನನಯ  ಸದಸಯರತ  ಹೆೇಳಿದತಿ  
ಒಾಂದತ ವಿಚನರ  ಸರಿ  ಇದೆ.  JJM (Jal Jeevan Mission) ಅಡಿಯಲ್ಲೆ Grey Water 
Management ನಲ್ಲೆ ಯೇಜರೆ್ಗಳನತನ  ಈಗನಗಲೆೇ  ತ್ಯನರತ ಮನಡತತಿುದೆಿೇವೆ. ಕ್ೂೆಳಚೆ ನೇರತ  
ಕ್ೆರೆಗಳಿಗ ೆ ಹೂೆೇಗದ  ರಿೇತಿಯಲ್ಲೆ  ವಯವಸೆ್ಾಗಳನತನ  ಮನಡತತಿುದೆಿೇವೆ.  ೫೫೪  ಕ್ೆರೆಗಳನತನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ  
ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ  ರ್ನವು  ಈಗನಗಲೆೇ  DPR (Detailed Project Report) ಅನತನ ತ್ಯನರತ  
ಮನಡತತಿುದೆಿೇವೆ.  ನೇವು  ಹೆೇಳಿದ  ಹನಗೆ  ಇದತ  ಇವತ್ತು-ನರ್ನೆಯದಲೆ.  ಎಷತಟ ವಷಾದೂೆಿೇ  
ಸಮಸ್ೆಯಗಳಿವೆ.    ಈಗ  ಇದಕ್ೆೆ  ಏರ್ನದರೂ   ಪರಿಹನರ  ಹತಡತಕಬೆೇಕ್ನಗಿದತಿ, ಆ   ದ್ಧಕ್ೆನಲ್ಲೆ  
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ಈಗನಗಲೆೇ ಮೂರತ-ಮೂರತ  ಬನರಿ  ಯೇಚರೆ್  ಮನಡಿದೆಿೇವೆ, JJM ಅಡಿಯಲ್ಲೆ ಆ  Grey 
Water Management ಮತಖನಾಂತ್ರ  ಏನತ  ಮನಡಬೇೆಕ್ೆಾಂದತ ರೆ್ೂೇಡತತಿುದೆಿೇವೆ.  ೫೫೪   
ಕ್ೆರೆಗಳನತನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮನಡಲ್ಲಕ್ೆೆ  DPR  ಸದಿ ಮನಡತತಿುದೆಿೇವೆ.  ನೇವು ಹೇೆಳಿದ ಹನಗೆ 
ಇವತಿುನತ್ನಕ  ಇರತವುದನತನ ಏನತ ಮನಡಬೇೆಕತ? ಏಕ್ೆಾಂದರ,ೆ ಅವರತ ೪ ಅಡಿಗಳನತನ  
ಬಟತಟಕ್ೂೆಾಂಡಿರತತ್ನುರೆ.   ಈಗ  ನೇವು  ಪನೆನಾಂಗಚನಲ್ಲೆ  ಲೆೇಔಟಚ  ಮನಡಬೇೆಕ್ೆಾಂದರೆ  ೩೦ ಅಡಿ 
ಬೆೇಕ್ೆಾಂದತ ಹೆೇಳುತ್ನುರೆ.  ಅಷತಟ  ಸಾಳ್ನವಕ್ನಶವನತನ  ಎಲ್ಲೆಾಂದ  ತ್ರಲ್ಲಕ್ೆೆ  ಆಗತತ್ುದ?ೆ ಅದಕ್ೊೆೇಸೆರ 
ಇವತಿುನತ್ನಕ  ಇರತವುದಕ್ೆೆ ಏನತ ಮನಡಬೇೆಕತ ಮತ್ತು ಮತಾಂದೆ  ಬರತವ ಲೆೇಔಟಚಗಳಿಗ ೆ ಏನತ 
ಮನಡಬೇೆಕ್ೆಾಂದತ ಹೆೇಳಿ,  ಎರಡಕೂೆ  ಸಹ  ಪೂಣಾ  ಚಚಾೆ  ಮನಡಿದೆಿೇವೆ. ಆದಷತಟ  ಬೆೇಗ  
ಇದಕ್ೊೆಾಂದತ  ರೂಪವನತನ  ತ್ರತತ್ೆುೇವೆ.      

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಸಲ್ಲೇಾಂ ಅಹಮದಚರವರೆ, ನಮೆ ಪರಶೆನ ಕಾಂದನಯ ಇಲನಖಗೆೆ 
ವಗನಾವಣೆಗೂೆಾಂಡಿದ.ೆ  
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ಪರಶೆನ  ಸಾಂಖೆಯ  ೧೬೨೫ 

(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದೆ) 

ಶ್ರೇ   ಶನಾಂತ್ನರನಮ  ಬತಡನ  ಸದ್ಧಿ:-  ಮನನಯ  ಸಭನಪತಿಯವರೆ,    ಮನನಯ ಸಚಿವರತ 
ವಿವರವನದ   ಉತ್ುರವನತನ  ಒದಗಿಸದನಿರ.ೆ  ಆದರೆ, ಇದತ  ನರಾಂತ್ರವನಗಿ  ನಡದೆತಕ್ೊಾಂಡತ  
ಬಾಂದ್ಧರತವ ಸಮಸ್ೆಯಯನಗಿರತವುದರಿಾಂದ    ಹನಗೂ    ಇದತ  ಈ ಅಲೆಮನರಿ  ಸಮತದನಯದ  
ಸಮಸ್ೆಯ  ಇರತವುದರಿಾಂದ   ರ್ನನತ  ಸಕ್ನಾರದ್ಧಾಂದ  ಒಾಂದ್ಧಷತಟ  ಹಚೆಿಚನ  ವಿವರಗಳನತನ  
ಬಯಸತತ್ೆುೇರೆ್.  ರನಜಯದಲ್ಲೆ ೫೧  ಜನತಿಯ ಎಸ್ಚ.ಸ. ಜರ್ನಾಂಗದ  ಅಲೆಮನರಿಗಳು,   ೨೩, ಎಸ್ಚ.ಟ. 
ಜರ್ನಾಂಗದ ಅಲೆ ಮನರಿಗಳು, ಹನಗೂ ಓಬಸ ಸಮತದನಯಕ್ೆೆ ಸ್ೇೆರಿದ ೪೬ ಅಲೆಮನರಿಗಳು   
ಸ್ೇೆರಿದಾಂತ್ ೆ   ಒಟತಟ ೧೨೦  ವಿವಿಧ ಜನತಿಗ ೆ  ಸ್ೇೆರಿದಾಂತ್ಹ  ಅಲೆಮನರಿಗಳು  ಇದನಿರ.ೆ  ಅವರಿಗೆ 
ಅರೆ್ೇಕ ಯೇಜರೆ್ಗಳನತನ ರೂಪ್ತಸರತವುದನಗಿ   ಉತ್ುರದಲ್ಲೆ ಹೆೇಳಿದ್ಧಿೇರಿ, ೧೦೦ಕ್ೆೆ ೧೦೦ ರಷತಟ 
progress ತ್ೊೇರಿಸದ್ಧಿೇರಿ. ಆದರೆ,  ಇದತವರೆವಿಗೂ  ಅರೆ್ೇಕ  ಜಿಲೆೆಗಳಲ್ಲೆ  ನಮೆ ಅಲೆಮನರಿ  
ಸಮತದನಯದವರತ ರಸೆ್ುಯ  ಪಕೆದಲ್ಲೆ,  ಟೆಾಂಟಚಗಳನತನ ಹನಕ್ಕ್ೊಾಂಡತ ಬದತಕತವುದನತನ ರ್ನವು 
ರೆ್ೂೇಡತತಿುದೆಿೇವೆ.  ಹೇಗನಗಿ,  ಮೂಲ  ಕ್ನರಣ  ಏರೆ್ಾಂದರೆ, ಅವರಿಗೆ  ಈಗನಗಲೆೇ  
ಘೂೇಷಣೆಯನಗಿರತವ ಅರೆ್ೇಕ  ನವೆೇಶನಗಳನತನ  ಅವರಿಗೆ  ಕ್ೊಡದೇೆ   ಇರತವುದತ. ಇದರ  ಬಗೆೆ 
ಒಾಂದರೆಡೆತ  ಉದನಹರಣೆಗಳನತನ  ಹೆೇಳುವುದನದರೆ   ಇಲ್ಲೆ  ಮನದರಿ ಪಾಂಚನಯ್ತತಿಯಲ್ಲೆ 
ಎಲಕನಗತಪೆಪಯಲ್ಲೆ   ೮೪ ಕತಟತಾಂಬಗಳಿಗೆ   ೫ ಎಕರ,ೆ   ೨೪  ಗತಾಂಟೆ    ಜನಗವನತನ  
ಗತರತತಿಸಲನಗಿದ.ೆ   ಅದನತನ ಅವರಿಗೆ  ೬  ವಷಾಗಳಿಾಂದ   ಹಸ್ನುಾಂತ್ರ  ಮನಡಿರತವುದ್ಧಲೆ. 
ಮತಾಂಡತಗೂೆೇಡತ  ತ್ನಲೂೆಕ್ನ ಸತಭನಶಚನಗರ   ಇರಬಹತದತ,  ಕತಮಟನ  ತ್ನಲೂೆಕ್ನ  ಹೆಗಡೆ ೆ  
ಗನರಮ  ಇರಬಹತದತ,  ಹೂೆರ್ನನವರದ  ವಿಮತಗ  ಇರಬಹತದತ, ಹನವೇೆರಿ ಜಿಲೆೆಯ  ರನಣೆಬೆನೂನರತ  
ತ್ನಲೂೆಕ್ನ ಆಾಂಜರೆ್ೇಯ ಬನೆಕಚ  ಇರಬಹತದತ,    ಈ ರಿೇತಿಯಲ್ಲೆ  ರನಜಯದಲ್ಲೆ  ಬಹಳ  ಜಿಲೆೆಗಳಲ್ಲೆ 
ಗತರತತಿಸರತವಾಂತ್ಹ  ಜನಗ ಅಥವನ  ನವೆೇಶನವನತನ  ಅವರಿಗೆ   ಕ್ೊಟಟರತವುದ್ಧಲೆ.  
ನವೆೇಶನಗಳನತನ ಕ್ೂೆಡದೇೆ  ಇರತವುದರಿಾಂದ  ಇನತನ  ಕೂಡ  ಇವರತಗಳು ಟೆಾಂಟಚಗಳಲ್ಲೆ ವನಸ  
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ಮನಡತತಿುರತತ್ನುರ.ೆ  ಏಕ್ೆಾಂದರ,ೆ ಅವರಿಗೆ   ಜನತಿ ಸಟಾಫಿಕ್ೆೇಟಚ   ಇಲೆದೆೇ  ಇರತವುದರಿಾಂದ  
ಅವರತಗಳಿಗ ೆನವೆೇಶನಗಳು ಸಕ್ೆರತವುದ್ಧಲೆ. ಹೇಗನಗಿ,  ಅವರತಗಳಿಗೆ    ವಿಳ್ನಸ  ಇರತವುದ್ಧಲೆ. ಈ   
ಕ್ನರಣಕ್ನೆಗಿ ಅವರತಗಳಿಗೆ ನವೆೇಶನಗಳನತನ  ನೇಡಬೆೇಕ್ೆಾಂದತ ರ್ನನತ  ಇಲ್ಲೆ  ಒತ್ತುಕ್ೂೆಟತಟ  ಉಲೆೆೇಖ್ 
ಮನಡಬೇೆಕ್ನಗತತ್ುದ.ೆ   

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಏನತ  ಮನಡಬೇೆಕ್ೆಾಂದತ  ಹೆೇಳಿ. 

ಶ್ರೇ   ಶನಾಂತ್ನರನಮ ಬತಡನ  ಸದ್ಧಿ:-  ಮನನಯ  ಸಭನಪತಿಯವರೆ,  ಸವಲಪ  ಹೆಚತಚ  ಸಮಯ 
ಕ್ೊಡಬೇೆಕ್ನಗತತ್ುದೆ. ಇದತ ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ ವಿಷಯವನಗಿದೆ. ಅಲಮೆನರಿಗಳ ಬಗೆೆ ಚಚಾೆಯೇ  
ಆಗಿರತವುದ್ಧಲೆ.  ಹೇಗನಗಿ,  ಈ ʼಅಲೆಮನರಿ  ಕ್ೊೇಶʼ  ಎಾಂದತ  ರ್ನವು ಏನತ  ಇವತ್ತು  
ಮನಡಿದೆಿೇವ,ೆ  ಆ ಕ್ೊೇಶಕೂೆ  ಒಾಂದತ  ಕಛೆೇರಿ ಮನಡಲ್ಲಕ್ೆೆ  ಒಾಂದತ ಜನಗವಿಲೆ.  ಆ ಸಾತಿಯಲ್ಲೆ  
ಅದತ ಇದೆ.      

          ಮತಾಂದತ.  

(268) 11.03.2022 10.40 ಎಸ್ಚವಿ-ಎಕೆ್                   (ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಾತಿ) 

ಶ್ರೇ ಶನಾಂತ್ನರನಮ ಬತಡನ ಸದ್ಧಿ (ಮತಾಂದತ):-  

ಬೇದ್ಧ ಬದ್ಧಯಲ್ಲೆ ಟೆಾಂಟಚಗಳಲ್ಲೆ ವನಸಸತವವರನತನ ಟೆಾಂಟಚಮತಕುರರ್ನನಗಿ ಮನಡಬೇೆಕ್ೆಾಂದರೆ 
ಮತಖ್ಯಮಾಂತಿರಯವರ ನವಗನರಮ ಯೇಜರೆ್ಯಡಿಯಲ್ಲೆ ಅವರಿಗೆ ನವೇೆಶನ ಕ್ೊಟತಟ, ಮರ್ ೆ
ನಮನಾಣಕ್ನೆಗಿ ಮಾಂಜೂರನಗಿರತವ ಹಣವನತನ ಅವರಿಗ ೆಕ್ೊಟಟರೆ ಮರ್ ೆಕಟಟಲತ ಅನತಕೂಲವನಗತತ್ುದೆ.  
ಎಲನೆ ಮಕೆಳು ಶ್ಕ್ಷಣವನತನ ಪಡದೆತಕ್ೂೆಳಾಬೆೇಕ್ೆಾಂದತ ರ್ನವು ಹೆೇಳುತ್ುೆೇವೆ. ಆದರ ೆ ಅಲೆಮನರಿಗಳ 
ಮಕೆಳು ಟೆಾಂಟಚಗಳಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ಬೇದ್ಧಗಳಲ್ಲೆ ವನಸವನಗಿರತವುದರಿಾಂದ ದನಖ್ಲೆಗ ೆ ಸಗತವುದ್ಧಲೆ. ಈಗ 
ಶನಲೆಗ ೆ ದನಖ್ಲ್ಲಸಲತ ಅವರಿಗೆ ಸ್ನಧಯವನಗತತಿುಲೆ.  ಸಕ್ನಾರ ಎಷ್ೆಟೇ ಯೇಜರೆ್ಯನತನ ತ್ಾಂದರೂ 
ಕೂಡ ಅವರ ಹತ್ನುರತ ವಷಾಗಳ ಬೇೆಡಿಕ್ೆ ಈಡೇೆರದ್ಧದಿರ ೆ ಬಹಳ ಕಷಟ. ಮತಖ್ಯವನದ ಬೇೆಡಿಕ್ ೆ
ಏರೆ್ಾಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ನವೆೇಶನಗಳನತನ ನೇಡತವುದತ.  ಎರಡರೆ್ಯದನಗಿ ಎಸ್ಚ.ಸ/ಎಸ್ಚ.ಟಗ ೆ ಸ್ೇೆರಿದ 
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ಅಲೆಮನರಿಗಳಿಗ ೆ ಎಸ್.ಸ. ಗೆ ಸಗತವ ಸ್ೌಲಭಯಗಳು ಸಗತವುದ್ಧಲೆ.  ಎಸ್.ಟ. ಸ್ೌಲಭಯಗಳೂ 
ಸಗತವುದ್ಧಲೆ.  ಹೇಗನಗಿ ಅವರತ ಕ್ೆೇಳಿರತವ ಪರತ್ೆಯೇಕ ನಗಮದ ರಚರೆ್ಯತ ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ಬಟಟಾಂತ್ಹ 
ವಿಚನರ. ಹೆಚತಚ ಲಕ್ಷಾ ಕ್ೂೆಟತಟ ಈ ಎಲನೆ ಬೇೆಡಿಕ್ೆಗಳನತನ ಈಡೇೆರಿಸಬೆೇಕ್ೆಾಂದತ ಕ್ೂೆೇರತತ್ುೆೇರೆ್.  

ಶ್ರೇ ಕೆ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಶನಾಂತ್ನರನಮ 
ಸದ್ಧಿಯವರತ ಬಹಳ ಗಾಂಭಿೇರವನದ ಮತ್ತು ಈ ಸದನದಲ್ಲೆ ಚಚಾೆ ಆಗಲೇೆ ಬೇೆಕ್ನದಾಂತ್ಹ ಒಾಂದತ 
ಪರಶೆನಯನತನ ಎತಿುದನಿರ.ೆ  ಅದಕ್ನೆಗಿ ತ್ಮೆ ಮೂಲಕ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಾಂದರೆ್ಗಳನತನ ಹೆೇಳಬಯಸತತ್ುೆೇರೆ್.   

 ಅವರತ ಕ್ೆೇಳಿರತವ ಪರಶೆನಯ ಒಟತಟ ಮನಹತಿಯೇರ್ೆಾಂದರ ೆ   ಪರಿಶ್ಷಟ ಜನತಿಯಲ್ಲೆ ಸತಮನರತ 
೫೧ ಅಲೆಮನರಿ ಜನತಿಗಳಿವೆ.  ಪರಿಶ್ಷಟ ಪಾಂಗಡದಲ್ಲೆ ೨೩ ಅಲೆಮನರಿ ಜನತಿಗಳಿವೆ.  ಹಾಂದತಳಿದ 
ವಗಾಗಳಲ್ಲೆ ೪೬ ಅಲೆಮನರಿ ಜನತಿಗಳಿವೆ.  ಈ ಅಲಮೆನರಿಯಲ್ಲೆ ತ್ತಾಂಬನ ಜನ ಬಾಂದ್ಧರತತ್ನುರೆ.  ಆದರ ೆ
ಅತಿ ಸೂಕ್ಷಮ ಎಾಂದತ ಪರಿಗಣಿಸಲನಗತವ ಮತ್ತು ಒಾಂದತ ಊರಿನಾಂದ ಮತ್ೂೆುಾಂದತ ಊರಿಗ ೆಬದತಕನತನ 
ಕಟಟಕ್ೊಾಂಡತ ವಲಸ್ ೆ ಹೊೇಗತವ ಜನಗಳ ಸಾಂಖೆಯ ಮೇಲೊನೇಟಕ್ೆೆ ೨೦ ಲಕ್ಷ ಇದೆ ಎಾಂದತ 
ಅಾಂದನಜಿಸಲನಗಿದ.ೆ  ಅವರನತನ ಸೂಕ್ಷಮ ಮತ್ತು ಅತಿ ಸೂಕ್ಷಮ ಎಾಂದತ ಏಕ್ೆ ಕರಯೆತತ್ನುರೆಾಂದರೆ 
ಗತರತತಿಸಲ್ಲಕ್ೆೆ ಸ್ನಧಯವನಗದಾಂತ್ಹ ಜನತಿಗಳಲ್ಲೆ ಅಲಮೆನರಿಗಳಿದನಿರ.ೆ  ಉದನಹರಣೆಗೆ ದಕೆಲ್ಲಗರತ 
ಎನತನವ ಒಾಂದತ ಜನತಿ ಇದ.ೆ  ಇಡಿೇ ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜಯದಲ್ಲೆ ಅವರ ಒಟತಟ ಸಾಂಖೆಯ ಇರತವುದೆೇ ೧೩೫೦.  
ಅಾಂದನಜತ ೩೦೦ ಕತಟತಾಂಬಗಳಿರಬಹತದತ.  ಅವರತ ಕೂಡ ಊರಿಾಂದ ಊರಿಗ ೆ ತಿರತಗತತಿುರತತ್ನುರ.ೆ 
ಅವರಿಗೆ ಜನತಿ ಪರಮನಣ ಪತ್ರ ದೂೆರಯೆತತಿುರಲ್ಲಲೆ. ಅವರಿಗೆ ಮರ್/ೆನವೆೇಶನ ಇರಲ್ಲಲೆ.  
ಊರಿಾಂದೂರಿಗ ೆ ಅಲೆಯತವುದರಿಾಂದ ನಮಗೆ ಒಾಂದತ ಜನಗದಲ್ಲೆ ಮರ್ೆ/ನವೆೇಶನ ನೇಡಿದರ ೆ ರ್ನವು 
ಅಲ್ಲೆಯೇ ಬದತಕತತ್ೆುೇವೆ ಎಾಂದತ ಹೆೇಳಿದಿರತ.  ಅವರ ಇಡಿೇ ಸಮತದನಯದಲ್ಲೆ ಒಬಬರ್ೇೆ ಒಬಬ ಹತಡತಗ 
ಎಾಂ.ಬ.ಎ. ಮನಡಿದನಿರೆ್.   ಅವರನತನ ಮರೆ್ನ ಸಚಿವ ಸಾಂಪತಟದ ನಡತವೆ ಇರತವ ಕಛೆೇರಿಗ ೆಕರದೆನಗ  
ಅವರ ಬದತಕ್ನ ಸಮಸ್ೆಯಗಳು ನಮಗ ೆಅಥಾವನಗಿದೆ.  ಗದಗ ಜಿಲೆೆಯ ಕಡ ೆಹರಿಣಚಶ್ಕ್ನರಿ ಎನತನವ 
ಜರ್ನಾಂಗ ಇದೆ.  ಅವರತ ಜಿಾಂಕ್ಯೆನತನ ಬೆೇಟಯೆನಡಿ ಬದತಕತವವರತ.  ಅವರತ ಬದತಕನತನ 
ಕಟಟಕ್ೊಳುಾವುದೆೇ ಸ್ನಧಯವಿಲೆ.  ವಿಜಯಪತರದ ಕಡೆ ಹಾಂದ್ಧಗೊಲೆರತ ಎನತನವ ಜನತಿಯ್ತದೆ.  ಅವರ 
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ಮರ್ೆಗಳು ಎತ್ುರವೇೆ ಇರತವುದ್ಧಲೆ. ಮರ್ೆಯಳಗೆ ನಲೆಲ್ಲಕ್ೆೆ ಸ್ನಧಯವಿಲೆ.  ಹೇೆಗ ೆ ಬದತಕತತ್ನುರೆಾಂದತ 
ರ್ನವು ಊಹೆ ಮನಡಲ್ಲಕ್ೆೆ ಸ್ನಧಯವಿಲೆ. ಇಾಂತ್ಹ ಸೂಕ್ಷಮ ಮತ್ತು ಅತಿ ಸೂಕ್ಷಮ ಜರ್ನಾಂಗದಲ್ಲೆರತವವರ 
ಮನನಸಕತ್,ೆ ಅವರ ಬದತಕತ, ಅವರ ದೆೈನಾಂದ್ಧನ ಜಿೇವನ, ವಸತಿ ಮತ್ತು ಶ್ಕ್ಷಣವನತನ ಊಹಸಲ್ಲಕ್ೆೆ 
ಸ್ನಧಯವಿಲೆ.  ಆ ಕ್ನರಣಕ್ನೆಗಿ ನಮೆಲ್ಲೆ ಅಲೆಮನರಿ ಕ್ೊೇಶ ಎಾಂದತ ಇದೆ.  ಅಲ್ಲೆದಿವರತ ಸರಿಯನಗಿ 
ಕ್ೆಲಸ ಮನಡತತಿುರಲ್ಲಲೆವೆನತನವ ಕ್ನರಣಕ್ೆೆ ಒಬಬ ದಕ್ಷ ಅಧಿಕ್ನರಿಯನತನ ರೆ್ೇಮಕ ಮನಡತತಿುದೆಿೇವೆ. ಆ 
ಕಛೆೇರಿ ಬಹಳ ದೂರವಿದೆ ಎನತನವ ಕ್ನರಣಕ್ೆೆ ಅದನತನ ಕ್ೆೇಾಂದರ ಕಛೆೇರಿಗೆ ತ್ರತವಾಂತ್ಹ ವಯವಸೆ್ಾಯನತನ 
ಮನಡತತಿುದೆಿೇವೆ.  ಅವರಿಗೆ ಕ್ೊಡಬೇೆಕ್ನದಾಂತ್ಹ ಯೇಜರೆ್ಗಳನನ ಸವಿಸ್ನುರವನಗಿ ರ್ನನತ ಇದರಲ್ಲೆ 
ನೇಡಿದೆಿೇರ್.ೆ   

ಅಲೆಮನರಿ ಜರ್ನಾಂಗಕ್ೆೆ ರೂ.೩೦ ಕ್ೊೇಟಗಳ ವಚೆಚದಲ್ಲೆ ೯ ಹನಸೆ್ಟಲ್ಚಗಳನತನ ನಮನಾಣ 
ಮನಡಲನಗತತಿುದೆ.  ಅವರ ಮಕೆಳಿಗೆ K.R.E.I.S (Karnataka Residential Educational 
Institutions Society) ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಾಂಸೆ್ಾಯಲ್ಲೆ ಶೆೇ.೪ರ ಮೇಸಲನತಿ ಇದತಿದನತನ ಶೆೇ.೧೦ಕ್ೆೆ 
ಏರಿಸದೆಿೇವೆ.  ಈ ಮಕೆಳನತನ ಗತರತತಿಸ ಅನಬಾಾಂಧಿತ್ವನಗಿ ಯನವುದೆೇ ಅಲೆಮನರಿ ಮಕೆಳು 
ಬಾಂದರೂ ಈ ಶನಲೆಯಲ್ಲೆ ಶ್ಕ್ಷಣವನತನ ಕ್ೂೆಡಬಹತದೆೇ ಎಾಂದತ ಯೇಚರೆ್ ಮನಡತತಿುದೆಿೇವ.ೆ  
ಇದೆಲೆವನೂನ ಸಮಗರವನಗಿ ಅಧಯಯನ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಯನವ ಶನಸಕರಿಗೆ ಆಸಕ್ು ಇದೆಯೇ 
ಅವರರೆ್ನಲನೆ ಕರದೆತ ಸದನ ಮತಗಿದ ಒಾಂದತ ವನರದಲ್ಲೆ ಒಾಂದತ ವಿಶೆೇಷವನದಾಂತ್ಹ ಸಭೆಯನತನ 
ಮನಡತತ್ೆುೇವ.ೆ  ಈ ವಿಷಯವನತನ ತ್ಮೆ ಮೂಲಕ ಮನನಯ ಶನಸಕರಿಗ ೆಹೆೇಳಲತ ಬಯಸತತ್ೆುೇರೆ್.   

ಶ್ರೇ ಶನಾಂತ್ನರನಮ ಬತಡನ ಸದ್ಧಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಇದರ ಬಗೆೆ 
ಹೆಚತಚ ಸಾಂಗತಿಗಳನತನ ತಿಳಿದತಕ್ೊಾಂಡಿರತವುದತ ಸಾಂತ್ೂೆೇಷದ ಸಾಂಗತಿ.  ಇಷ್ೆಟಲನೆ ಯೇಜರೆ್ಗಳಿದಿರೂ 
ಕೂಡ ಅರೆ್ೇಕ ಮನಧಯಮಗಳಲ್ಲೆ, ಪತಿರಕ್ೆಗಳಲ್ಲೆ ಈ ರಿೇತಿಯನದಾಂತ್ಹ ವರದ್ಧಗಳನತನ ರ್ನವು 
ರೆ್ೂೇಡತತಿುರತತ್ೆುೇವೆ.  ಕ್ೊೇವಿಡ್ಚ ಕ್ನಲದಲ್ಲೆ ಉಸರನಡಿದರೆ ಅದೆೇ ಊಟ, ಬಟಟರ ೆತ್ಣಿಣೇರತ ಬಟೆಟ.  ಈ 
ರಿೇತಿ ಅರೆ್ೇಕ ಪತಿರಕ್ೆಗಳಲ್ಲೆ ವರದ್ಧಯನಗಿದೆ.  ಆದಿರಿಾಂದ ಈ ಎಲನೆ ಕ್ನಯಾಕರಮಗಳ ಜೊತ್ೆಗೆ ಆದಷತಟ 
ಬೆೇಗ ಅಲೆಮನರಿ ಕ್ೂೆೇಶವನತನ ನಗಮವನಗಿ ಪರಿವತ್ಾರೆ್ ಮನಡಿದರ ೆ ಹೆಚತಚ ಗಾಂಭಿೇರವನಗಿ 
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ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನತನ ಕ್ನಣಬಹತದತ ಎನತನವ ಮನತ್ನತನ ಹೆೇಳುತ್ೆುೇರ್.ೆ  ಈ ಎಲನೆ ಯೇಜರೆ್ಗಳಲ್ಲೆ 
ಶೆೇ.೧೦೦ಕ್ೆೆ ೧೦೦ ಫಲ್ಲತ್ನಾಂಶವನತನ ಸಕ್ನಾರ ತ್ೊೇರಿಸದ.ೆ  ಅದತ ನಜವನಗಬೆೇಕತ ಎನತನವುದತ ನನನ 
ಕಳಕಳಿ.   

ಶ್ರೇ ಬ.ಕ್.ೆಹರಿಪರಸ್ನದ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈ ವಿಚನರದಲ್ಲೆ ಬೆೇಡ ಜಾಂಗಮರತ 
ಎನತನವ ಒಾಂದತ ಸಮತದನಯದ ಬಗೆೆ ಹೆೇಳಬಯಸತತ್ೆುೇರ್.ೆ  ಅವರತ ಕ್ೆಲವು ಕಡಗೆಳಲ್ಲೆ tribal ಇದತಿ 
ಆದ್ಧವನಸಗಳ್ನಗತತ್ನುರ.ೆ  ಕ್ೆಲವು ಕಡಗೆಳಲ್ಲೆ ಪರಿಶ್ಷಟ ಜನತಿಗ ೆ ಬರತತ್ನುರೆ. ಆದರ ೆ ಬೆೇಡ ಜಾಂಗಮ 
ಎಾಂದತ ಹೆೇಳಿ ಬೆೇರಯೆವರತ ಕೂಡ ಪರಮನಣಪತ್ರವನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಾಂಡತ ಅವರಿಗ ೆದೊರಕಬೆೇಕ್ನದ 
ಸ್ೌಲಭಯಗಳಿಾಂದ ವಾಂಚಿತ್ರನಗತತಿುದನಿರೆ.   ಅದರ ಬಗೆೆ ಸಕ್ನಾರದ ಗಮನಕ್ೆೆ ಏರ್ನದರೂ ಬಾಂದ್ಧದೆಯೇ 
ಎಾಂಬತದನತನ ಕ್ೆೇಳಬಯಸತತ್ೆುೇರ್ೆ.   

ಶ್ರೇ ಕೆ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಬೆೇಡ ಜಾಂಗಮರ 
ವಿಷಯವನತನ  ಪರಿಶ್ೇಲರೆ್ ಮನಡತತ್ುೆೇವಾೆಂದತ ಹೆೇಳಿದೆಿೇವೆ.  ಅವರ ರ್ನಯಯಯತತ್ವನದ 
ಬೆೇಡಿಕ್ೆಗಳನತನ ಈಡೇೆರಿಸತತ್ೆುೇವೆ.  ಮನನಯ ಶನಾಂತ್ನರನಮ ಸದ್ಧಿಯವರತ ಒಾಂದತ ಮನತ್ನತನ 
ಹೆೇಳಿದರತ.  ಮನಗಡಿಯಲ್ಲೆ ಐದತ ಎಕರ ೆಇದೆ, ಉತ್ುರ ಕನನಡ ಜಿಲೆೆಯ ಮತಾಂಡಗೊೇಡ, ಕತಮಟನ, 
ಹೊರ್ನನವರದಲ್ಲೆ ಹನಗೂ ಹನವೇೆರಿಯ ರನಣೆಬೆನೂನರಿನಲ್ಲೆ ನವೆೇಶನ ಇದೆ ಎಾಂದತ ಅವರತ ಹೆೇಳಿದನಿರೆ.  
ಅದೆಲೆವನೂನ ಪರಿಶ್ೇಲರ್ೆ ಮನಡಿ ಅವರಿಗೆ ಕ್ೂೆಡತವ ಕ್ೆಲಸವನತನ ಮನಡಲನಗತವುದತ.  

ಶ್ರೇ ಶನಾಂತ್ನರನಮ ಬತಡನ ಸದ್ಧಿ:- ಮನನಯ ಸಚಿವರೆೇ, ಇವುಗಳನತನ ಬಟತಟ ಇನೂನ ಅರೆ್ೇಕ 
ಇವೆ.   

ಶ್ರೇ ಕ್ೊೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅಲೆಮನರಿ ಕ್ೊೇಶವನತನ 
ನಗಮವನಗಿ ಮನಡಬೇೆಕ್ೆಾಂದತ ಹೆೇಳಿದರತ.  ಬೆೇರ ೆಬೆೇರ ೆಜನತಿಯವರತ ನಗಮ ಬೆೇಕತ ಎಾಂದತ ಒತ್ುಡ 
ಹನಕ್ರತವ ಹರೆ್ನಲೆಯಲ್ಲೆ ನಗಮ ಎನತನವ ಶಬಿವನತನ ಸೇಮತ್ಗೊಳಿಸತವ ವನತ್ನವರಣ 
ನಮನಾಣವನಯ್ತತ್ತ.  ಇದತ ಒಾಂದತ ಜನತಿಯಲೆ; ಇದತ ಒಾಂದತ ಕ್ೂೆೇಶವನಗಿರತವುದರಿಾಂದ ಮನನಯ 
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ಮತಖ್ಯಮಾಂತಿರಯವರ ಜೊತ್ ೆಮನತ್ರ್ನಡತತ್ೆುೇರೆ್.  ಏರ್ನಗತತ್ುದೆಾಂದತ ರೆ್ೂೇಡಬೆೇಕತ.  ಒಾಂದತ ವೆೇಳ್ೆ 
ನಗಮ ಪರಿವತ್ಾರ್ೆ ಆಗಲ್ಲ, ಆಗದ್ಧರಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೆ ಸಗತವ ಎಲನೆ ಸವಲತ್ತುಗಳನತನ ಕ್ೊೇಶದ ಮೂಲಕ 
ಮನಡಲನಗತವುದತ.   
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ಪರಶೆನ ಸಾಂಖೆಯ 1607 

(ಈ ಹಾಂತ್ದಲ್ಲೆ ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ ಶ್ರೇ ಆರ್.ಬ.ತಿಮನೆಪತರ ಅವರತ ಸದನದಲ್ಲೆ 
ಗೆೈರತಹನಜರನಗಿದಿರತ) 
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ಪರಶೆನ ಸಾಂಖೆಯ 1546 

(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದೆ) 

ಶ್ರೇ ಅರವಿಾಂದ ಕತಮನರ್ಚ ಅರಳಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಮಾಂತಿರಗಳು 
ಸವಿಸ್ನುರವನದ ಉತ್ುರವನತನ ಒದಗಿಸದನಿರ.ೆ  ನನಗೆ ಮನನಯ ಮಾಂತಿರಯವರಿಾಂದ ಒಾಂದತ ಸಪಷಟರೆ್ 
ಬೆೇಕತ.  ಮತಖ್ಯಮಾಂತಿರ ಗನರಮಚ ಸಡಕಚ ಯೇಜರೆ್ಯಡಿಯಲ್ಲೆ  ಈ ಕ್ನಮಗನರಿಗ ೆ ಬೇದರ್ಚ 
ಜಿಲೆೆಯಲ್ಲೆ ೨೦೧೯-೨೦ರಿಾಂದ ೨೦೨೧-೨೨ರವರೆಗ ೆ ಎಷತಟ ಕ್ನಮಗನರಿಗಳನತನ ಕ್ೆೈಗೆತಿುಕ್ೂೆಳಾಲನಗಿದ?ೆ 
ಎಷತಟ ಹಣವನತನ ಬಡತಗಡೆ ಮನಡಲನಗಿದ ೆಎನತನವ ಪರಶೆನಯನತನ ಕ್ೆೇಳಿದೆಿೇರ್ೆ.  ಇದರ ವಿವರಗಳನತನ 
ನೇಡಿದನಿರ.ೆ  ರ್ನನತ ಮತ್ೊುಾಂದತ ಪರಶೆನಯನತನ ಕ್ೆೇಳಿದೆಿನತ.  ಕ್ನಮಗನರಿಯ ಪರಸ್ನುವರೆ್ಯನತನ 
ಶನಸಕರತ ಮನತ್ರ ಮನಡಬಹತದೆೇ ಅಥವನ ಇಲನಖಯೆವರತ ಮನಡತತ್ನುರೆಯೇ? ಇದಕ್ೆೆ ಏರ್ನದರೂ 
ಸಮತಿ ಇದೆಯೇ? ರ್ನವು ಶನಸಕರಿದೆಿೇವೆಯೇ ಇಲೆವೇ ಎಾಂದತ ನನಗೆ ಅಥಾವನಗತತಿುಲೆ. ರ್ನನತ 
ಶನಸಕ ಆಗಿ ಮೂರತ ವಷಾಗಳು ಕಳ್ೆದ್ಧದ.ೆ  ಇದತವರಗೆ ೆಒಾಂದತ ಪರಸ್ನುವರೆ್ಯತ ನಮೆ ಗಮನಕ್ೆೆ 
ಬಾಂದ್ಧರತವುದ್ಧಲೆ. ಈ ಬಗೆೆ ರ್ನನತ ಅಲ್ಲೆನ ಕ್ನಯಾಪನಲಕ ಅಭಿಯಾಂತ್ರರಿಗೆ ದೂರವನಣಿ ಮನಡಿದರೆ 
ಒಾಂದತ ಬನರಿ ರಿಾಂಗಣಿಸತ್ತ.  ಮತ್ೊುಮೆ ‘switched off’ಚ ಎನತನವ ಉತ್ುರ ಬಾಂದ್ಧತ್ತ.   ಈ 
ಪರಿಸಾತಿಯಲ್ಲೆ ರ್ನವು ಯನವ ರಿೇತಿ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡಬೇೆಕ್ೆಾಂದತ ರ್ನನತ ಮನನಯ ಸಚಿವರಲ್ಲೆ 
ಕ್ೆೇಳಬಯಸತತ್ುೆೇರೆ್.   

ಶ್ರೇ ಕೆ್.ಎಸ್.ಈಶವರಪಪ:- ಮನನಯ ಅರವಿಾಂದಕತಮನರ್ಚ ಅರಳಿಯವರ,ೆ ನೇವು ಯನರಿಗ ೆ
ದೂರವನಣಿ ಮನಡಿದ್ಧಿರಿ ಎಾಂಬತದನತನ ಹೆೇಳಬೇೆಕತ.  ನೇವು ನನಗಾಂತ್ೂ ದೂರವನಣಿ ಮನಡಿಲೆ. 
ಯನರಿಗ ೆಫೊೇನ್ಚ ಮನಡಿದನಿರ ೆಎನತನವ ಪರಶೆನ ಬೆೇರ.ೆ ಇಲ್ಲೆ ತ್ತಾಂಬನ ಸಪಷಟವನಗಿ ನೇವು ಕ್ೇೆಳಿದ್ಧಿೇರಿ. ಈ 
ಕ್ನಮಗನರಿಯ ಪರಸ್ನುವರೆ್ಯನತನ ಶನಸಕರತ ಮನತ್ರ ಮನಡಬಹತದೆೇ ಅಥವನ ಇಲನಖಯೆವರತ 
ಮನಡತತ್ನುರಯೆೇ? ಇದಕ್ೆೆೇರ್ನದರೂ ಸಮತಿಯ್ತದೆಯೇ?  
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ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಸಚಿವರೆೇ, ಇಲ್ಲೆ ಒಾಂದತ ಗೂೆಾಂದಲವಿದೆ.  ಶನಸಕರತ ಎಾಂದರೆ 
ವಿಧನನಸಭ ೆಸದಸಯರತ ಎಾಂದಷ್ೆಟೇ ತಿಳಿದತಕ್ೊಳುಾತ್ನುರೆ. ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮಾಂತಿರಯವರಿಗೆ ರ್ನನತ ಒಾಂದತ 
ಪತ್ರವನೂನ ಕಳುಹಸದೆಿೇರ್ೆ.  ಶನಸಕರತ, ವಿಧನನ ಸಭ;ೆ ಶನಸಕರತ, ವಿಧನನ ಪರಿಷತ್ತು ಎಾಂದತ 
ಬರೆಯತವಾಂತ್ ೆ ನೇವು ಸಹ ಒಾಂದತ ಸೂಚರೆ್ಯನತನ ಕ್ೊಡಿ.  ಕ್ೆಳಮರೆ್ಯ ಸದಸಯರಿಗೆ ಶನಸಕರತ 
ಎನತನತ್ನುರ,ೆ ಇಲ್ಲೆ ವಿಧನನ ಪರಿಷತಚ ಸದಸಯರತ ಎಾಂದತ ಹೆೇಳುತ್ನುರೆ.  ಶನಸಕರತ, ವಿಧನನ ಸಭ;ೆ 
ಶನಸಕರತ, ವಿಧನನ ಪರಿಷತ್ತು ಎಾಂದತ ಬರೆದರೆ ಸಪಷಟವನಗಿರತತ್ುದೆ.   

ಶ್ರೇ ಕ್.ೆಎಸ್.ಈಶವರಪಪ:-   ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ನೇವು ಹೆೇಳಿದಿಕ್ೆೆ ನನಗ ೆ ಶೆೇ.೧೦೦ 
ರಷತಟ ಸಹಮತಿಯ್ತದೆ.  ಇಲ್ಲೆ ನನಗ ೆಗೊಾಂದಲವಿಲೆ.  ಕ್ನಮಗನರಿ ಕ್ೂೆಡತವುದಕ್ೆೆ ಶನಸಕರತ, ವಿಧನನ 
ಪರಿಷತಿುನವರತ ಆಗಲೆೇಬೆೇಕ್ೆಾಂದ್ಧಲೆ.  ಚತರ್ನಯ್ತತ್ ಪರತಿನಧಿಗಳು ಬೆೇಕ್ೆಾಂದ್ಧಲೆ. ಸ್ನಮನನಯ ಜನ ಒಾಂದತ 
ರಸೆ್ುಯನಗಬೆೇಕತ ಎಾಂದತ ಇಷಟಪಡತತ್ನುರ.ೆ   ಅದಕೂೆ ಅವಕ್ನಶವಿದ.ೆ  ಸಾಂಸತಚ ಸದಸಯರಿಗೆ 
ಅವಕ್ನಶವಿದ.ೆ  ಯನರೊೇ ಸ್ನವಮಗಳು ಬರತತ್ನುರೆ. ಮಠಕ್ೆೆ ತ್ತಾಂಬನ ಜನ ಬರತತ್ನುರ,ೆ ಒಾಂದತ ರಸೆ್ು 
ಮನಡಿಕ್ೊಡತವಾಂತ್ ೆ ಕ್ೆೇಳುತ್ನುರೆ. ಯನರಿಗ ೆ ಬೆೇಕ್ನದರೂ ಕ್ೆೇಳುವುದಕ್ೆೆ ಅವಕ್ನಶವಿದ.ೆ  ಅದಕ್ೆೆೇನತ 
ನೇತಿ ನಯಮಗಳಿಲೆ.  ಹಣ ಎಷಟರ ಮಟಟಗ ೆ ಇದೆಯಾಂಬತದನತನ ರೆ್ೂೇಡಿಕ್ೂೆಾಂಡತ ಹಣದ 
ಲಭಯತ್ಗೆನತಗತಣವನಗಿ ಆ ಕ್ನಮಗನರಿಗಳಿಗ ೆ ಹಣವನತನ ಕ್ೊಡಲನಗತತ್ುದೆ.   ಇಾಂತ್ಹವರೇೆ 
ಕ್ನಮಗನರಿಗಳ ಪರಸ್ನುವರ್ಯೆನತನ ಸಲ್ಲೆಸಬೇೆಕತ ಎಾಂದತ ಇಲೆ.  

(ಈ ಹಾಂತ್ದಲ್ಲೆ ಮನನಯ ಪರಕ್ನಶಚ ರನಥೊೇಡ್ಚ ಅವರತ ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಎದತಿ ನಾಂತ್ರತ) 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಪರಕ್ನಶಚ ರನಥೊೇಡ್ಚ ಅವರೆೇ, ರ್ನನತ allow ಮನಡತವುದ್ಧಲೆ.  
ರ್ನನತ ಸಚಿವರಿಗೆ ಹೆೇಳಿದೆಿೇರೆ್.   

ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶಚ ಕೆ್.ರನಥೊೇಡ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ವಿಧನನ ಪರಿಷತಚ ಸದಸಯರತ 
ಎಾಂದರೆ ಗಣರೆ್ಗ ೆತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುಾವುದ್ಧಲೆ.   
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ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ರ್ನನತ ಮನನಯ ಸಚಿವರಿಗೆ ಕನನಡದಲ್ಲೆಯೇ ಹೆೇಳಿದೆಿೇರೆ್.  ರ್ನನತ 
ಸೂಕ್ಷಮವನಗಿ ಹೆೇಳಿದೆಿೇರ್ೆ.   

ಶ್ರೇ ಕೆ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಕ್ೆಳಮರೆ್,  ಮೇಲೆರ್ೆ 
ಎನತನವುದರ ಬಗೆೆ ಚಚೆಾ ಬೆೇಡವಾೆಂದತ ವಿನಾಂತಿ ಮನಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ   

ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶಚ ಕೆ್.ರನಥೊೇಡ್:- ಮನನಯ ಸಭನರ್ನಯಕರೇೆ, ನೇವು ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳಿಗ ೆ ಹೆೇಳಿ.  
ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಆ ರಿೇತಿ ತ್ನರತ್ಮಯ ಮನಡತತ್ನುರೆ.    

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಅರವಿಾಂದಕತಮನರ್ಚ ಅರಳಿಯವರೇೆ, ನೇವು ಸಚಿವರಿಗೆ 
ಏರ್ನದರೂ ಕ್ೆೇಳುವುದ್ಧದಯೆೇ?  

(269) 11-03-2022 (10.50) ಕ್ೆಜಿ-ಎಕ್ೆ                (ಸಭನಪತಿಯವರ  ಉಪಸಾತಿ)                 

  ಶ್ರೇ ಅರವಿಾಂದ ಕತಮನರ್ಚ ಅರಳಿ:-  ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ  ಪರಧನನ 
ಮಾಂತಿರಯವರ ಮತ್ತು ಮತಖ್ಯಮಾಂತಿರಯವರ ಗನರಮ ಸಡಕಚ ಎಾಂದತ ಎರಡತ ಯೇಜರೆ್ಗಳಿವೆ.   
ಆದರೆ, ನಮಗೆ ಜಿಲನೆ ಪಾಂಚನಯ್ತತಿಯವರತ ಯನರೂ ಸಹ ಮತಖ್ಯಮಾಂತಿರಯವರ ಗನರಮಸಡಕಚ 
ಯೇಜರೆ್ ಬಗೆೆ ತಿಳಿಸತತಿುಲೆ. ಅದರ ಬಗೆೆ ರ್ನವು ವಿಚನರಣ ೆಮನಡಿದರೂ ಸಹ, ನಮಗೆ ಅವರಿಾಂದ 
ಉತ್ುರ ಸಕ್ೆಲೆ. ಮನನಯ  ಪರಧನನ ಮಾಂತಿರಯವರ ಮತ್ತು ಮತಖ್ಯಮಾಂತಿರಯವರ ಗನರಮ ಸಡಕಚ 
ಯೇಜರೆ್ಯಲ್ಲೆ ಏರ್ನಗಿದೆ ಎಾಂದರ,ೆ P.W.D. ರವರತ ಇದೆೇ ಮನಡತತ್ನುರೆ.  Z.P. ರವರತ ಇದೆೇ 
ಮನಡತತ್ನುರ.ೆ  K.K.R.D.B (Kalyana Karnataka Region Development Board) 
ಬಾಂದ ಮೇಲೂ ಸಹ ಅದೆೇ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡತತ್ನುರ.ೆ ಇಾಂತ್ಹ ಹಲವನರತ ಉದನಹರಣೆಗಳು ಇವ.ೆ ಮನನಯ 
ಸಚಿವರತ ಬೆೇಕ್ೆಾಂದರೆ, ರ್ನನತ ಕ್ೊಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ ಅದಕ್ೆೆ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲೆಗೆ  ಪರಸ್ನುವರೆ್ ಕ್ೊಡಬಹತದೂೆೇ 
ಅಥವನ ಇಲೆವೇ ಎಾಂಬತದತ ಗೂೆತ್ನುಗಲ್ಲಲೆ. ಆದರ,ೆ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಯನರತ ಬೆೇಕ್ನದರೂ 
ಕ್ೊಡಬಹತದೆಾಂದತ  ಹೆೇಳಿದನಿರ.ೆ ಈ ಬಜೆಟಚ ಬಾಂದ್ಧದ ೆಏರ್ನದರೂ ಪರಸ್ನುರ್ ೆಇದಿರ ೆ ಕ್ೂೆಡಿ ಎಾಂದತ  
ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಬೆೇಕಲೆವೆೇ? ಆ ರಿೇತಿ ಅವರತ ಕ್ೆೇಳುತಿುಲೆ. ಅದಕ್ೆೆ ಏನತ ಮನಡಬೇೆಕ್ೆಾಂದತ ಮನನಯ 
ಸಚಿವರತ ಹೆೇಳಬೇೆಕತ.  
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  ಶ್ರೇ ಕ್.ೆಎಸ್.ಈಶವರಪಪ :- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಪರತಿ ತ್ನಲೂೆಕ್ನಲ್ಲೆಯೂ Task 
Force Committee ರಚರೆ್ಯನಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೆ ಎಾಂ.ಎಲ್ಚ.ಸ.ಯವರತ ಸದಸಯರನಗಿರತತ್ನುರೆ.  
Task Force Committee ಗೂ ಸಹ 3054 ರಲ್ಲೆ ಅನತದನನ ಏನತ ಬರತತ್ುದೆ, ಅದರ 
ಮತಖನಾಂತ್ರ ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಸಹ ಕಳುಹಸಬಹತದತ ಇದತ ಒಾಂದತ. ಎರಡರೆ್ಯದನಗಿ,  ಮನನಯ  
ಪರಧನನ ಮಾಂತಿರಯವರ ಗನರಮ ಸಡಕಚ ಯೇಜರೆ್ ನಮೆ ಕ್ೈೆಯಲ್ಲೆ ಇಲೆ. ಅವರತ ಸವೆಾ 
ಮನಡಿಕ್ೊಾಂಡತ ಅದರ ಮೂಲಕವೇೆ ಯನವ ಯನವ ಜಿಲೆೆಗ,ೆ ಯನವ ಯನವ ತ್ನಲೂೆಕ್ಗ ೆ ಎಷತಟ 
ಬೆೇಕ್ೊೇ ಅಷಟನತನ  ಕ್ೂೆಡತತ್ನುರೆ. ಮನನಯ ಸದಸಯರತ Task Force Committee ಗೆ  ಹೊೇಗಿ 
ಅಲ್ಲೆ ಪರಸ್ನುವರೆ್ಯನತನ ಕ್ೊಟಟರ,ೆ ಖ್ಾಂಡಿತ್ವನಗಿ ಅದರ ಮೂಲಕ ಆಗತತ್ುದೆ. ಅದತ ಹಣದ ಲಭಯತ್ಯೆ 
ಮೇಲ ೆತಿೇಮನಾನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಳುಾತ್ುದೆ. 

ಶ್ರೇ  ಅರವಿಾಂದ ಕತಮನರ್ಚ  ಅರಳಿ:-  ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ,  ಮೂರತ 
ವಷಾಗಳಿಾಂದ Task Force Committee ಯ ಒಾಂದತ ಸಭ ೆಸಹ ಆಗಿಲೆ.   

ಶ್ರೇ ಕೆ್.ಎಸ್.ಈಶವರಪಪ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, M.L.A. ರವರತ Task Force 
Committee ಯ ಅಧಯಕ್ಷರನಗಿರತತ್ನುರ.ೆ ಅವರ ಅಧಯಕ್ಷತ್ಯೆಲ್ಲೆ ಆ ಸಭಯೆನತನ ಕರಯೆಬೆೇಕತ. 
ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಹೆೇಳಿದಾಂತ್ ೆಸಭೆಯನತನ ಕರದೆ್ಧಲೆವೆಾಂದರೆ, ಶನಸಕರನತನ contact ಮನಡಿಕ್ೂೆಾಂಡತ 
ಮತ್ತು ಉಳಿದ  ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳನತನ  contact ಮನಡಿ Task Force Committee ಸಭೆಯನತನ 
ಕರಯೆಬೆೇಕತ. 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಸಚಿವರೆೇ, ತ್ನವು ಸೂಚರೆ್ಯನತನ ಕ್ೊಡಿ. 

ಶ್ರೇ ಕೆ್.ಎಸ್.ಈಶವರಪಪ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಖ್ಾಂಡಿತ್ವನಗಿ ಕ್ೂೆಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ ಇನೂನ 
ಮತಾಂದ ೆ Task Force Committee ಸಭಯೆನತನ ಕರಯೆತವಾಂತ್ೆ  ಹನಗೂ  ಆ  
ಸಮತಿಯಲ್ಲೆರತವಾಂತ್ಹ ಎಾಂ.ಎಲ್ಚ.ಸ.ಗಳನತನ ಕರಸೆತವಾಂತ್ಹ ವಯವಸೆ್ಾಯನತನ ಮನಡತತ್ೆುೇರೆ್.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಸಚಿವರೆೇ, ತ್ನವು ದಯಮನಡಿ ಅದನತನ ಮನಡಿ ನಮಗೆ ಒಾಂದತ 
ಕ್ನಪ್ತಯನತನ ಕಳುಹಸ. 

ಶ್ರೇ ಕೆ್.ಎಸ್.ಈಶವರಪಪ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಆಗಬಹತದತ.  
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ಪರಶೆನ ಸಾಂಖೆಯ 1531  

(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದೆ) 

 ಶ್ರೇಮತಿ ಎಸ್ಚ.ವಿೇಣನ ಅಚಚಯಯ:-  ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ,  ಮನನಯ ಸಚಿವರತ 
ಉತ್ುರವನತನ ಒದಗಿಸದನಿರ.ೆ  ರ್ನನತ ಕಡಿಮ ಜನಸಾಂಖೆಯ  ಹೊಾಂದ್ಧದಿರೂ, ವಿಶವದಲೆೆೇ  ಅತ್ಯಾಂತ್  
ವಿಶ್ಷಟ ಹನಗೂ  ವಿಭಿನನವನದ ಸಾಂಸೃತಿ ಆಚನರ-ವಿಚನರ  ಸಾಂಪರದನಯಗಳನತನ  ಹೊಾಂದ್ಧರತವ  
ಹನಗೂ ದೆೇಶಸೆ್ೇವ ೆಮತ್ತು ಕ್ರೇಡನ ಕ್ೆೇತ್ರಕ್ೆೆ  ಮಹತ್ುರ  ಕ್ೊಡತಗೆ  ನೇಡಿರತವ  ಕ್ೊಡವ  ಜರ್ನಾಂಗಕ್ೆೆ  
ಸಾಂಬಾಂಧಿಸದ ಕ್ೊಡವರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಗಮ  ಸ್ನಾಪರ್ ೆ ಬಗೆೆ,  ಸ್ನಕಷತಟ  ಒತ್ನುಯ  ಹಲವನರತ ಬನರಿ 
ಕ್ೆೇಳಿ ಬಾಂದ್ಧದಿರೂ ಸಹ, ಸದರಿ  ನಗಮ  ಸ್ನಾಪರ್ೆಗೆ  ಸಕ್ನಾರ ಇದತವರೆಗೂ  ಕರಮವಹಸದೆೇ ಇರಲತ 
ಕ್ನರಣವೆೇನತ ಎಾಂದತ ಪರಶೆನ ಕ್ೆೇಳಿದೆಿ. ಇದಕ್ೆೆ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ  ಕ್ೂೆಡವ ಸಮತದನಯವನತನ  
ಒಳಗೊಾಂಡಾಂತ್ ೆ  ಹಲವು  ಹಾಂದತಳಿದ ವಗಾಗಳ  ಸವಾತ್ೊೇಮತಖ್  ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗನಗಿ  ಈಗನಗಲೆೇ  
ಡಿ.ದೆೇವರನಜ ಅರಸತ  ಹಾಂದತಳಿದ ವಗಾಗಳ  ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಗಮದ ವತಿಯ್ತಾಂದ ವಿವಿಧ 
ಯೇಜರೆ್ಗಳನತನ ರೂಪ್ತಸ  ಅನತಷ್ನಿನಗೊಳಿಸಲನಗತತಿುರತವುದರಿಾಂದ  ಪರತ್ೆಯೇಕ  ಕ್ೂೆಡವರ  
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ  ನಗಮವನತನ  ಸ್ನಾಪರ್ ೆಮನಡತವ  ಪರಸ್ನುವರೆ್ ಸಕ್ನಾರದ  ಮತಾಂದ ೆಇರತವುದ್ಧಲೆವೆಾಂದತ 
ತಿಳಿಸದನಿರ.ೆ ಬೆಳಗನವಿಯಲ್ಲೆ ಅಧಿವೆೇಶನ ನಡಯೆತವಾಂತ್ಹ ಸಾಂದಭಾದಲ್ಲೆ ಕ್ೂೆಡಗತ ಜಿಲೆೆಯ ಅರೆ್ೇಕ 
ರ್ನಗರಿಕರತ ಮನನಯ  ಮತಖ್ಯಮಾಂತಿರಯವರನತನ ಭೆೇಟಯನಗಿ ಈ ನಗಮವನತನ ಸ್ನಾಪರ್ ೆ
ಮನಡಬೇೆಕ್ೆಾಂದತ ಕ್ೊೇರಿಕ್ಯೆನತನ ಸಲ್ಲೆಸದಿರತ. ಆದರೂ ಸಹ, ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ನೇಡಿರತವಾಂತ್ಹ 
ಉತ್ುರ ನನಗ ೆ ಸಮನಧನನವನಗಿಲೆ. ಕ್ೊಡವ ಸಮನಜದವರತ ಈಗನಗಲೆೇ 25 ವಷಾಗಳಿಾಂದ 
ಹೊೇರನಟ ಮನಡಿಕ್ೊಾಂಡತ ಬರತತಿುದನಿರ.ೆ ಆದರೆ, ಸಕ್ನಾರ ನಮೆ ಜರ್ನಾಂಗಕ್ೆೆ ಇದತವರೆಗ ೆಯನವುದೆೇ 
ರಿೇತಿಯ ಸ್ೌಲಭಯವನತನ ನೇಡದ ೆ ವಾಂಚಿಸದ.ೆ ನಮೆ ದೆೇಶದಲ್ಲೆ ಕ್ೂೆಡವ ಜರ್ನಾಂಗ ಬಹಳ ಕಡಿಮ 
ಜನಸಾಂಖೆಯಯನತನ ಹೊಾಂದ್ಧದೆ. ಕ್ೊಡವ ಜರ್ನಾಂಗ ಬಹತ ದ್ಧನಗಳ ಬೆೇಡಿಕ್ೆಯನದ Kodava Tribes 
ಸಹ ಇನೂನ ಈಡೇೆರರಿಲೆ. ನಮೆ ದೆೇಶಕ್ೆೆ ಕ್ೂೆಡವ ಜರ್ನಾಂಗ ಸ್ೈೆರ್ನಧಿಕ್ನರಿಗಳನತನ ಮತ್ತು ಅಪರ 
ಪರಮನಣದಲ್ಲೆ ಸ್ೈೆನಕರನತನ ನೇಡಿದೆ. ಕ್ರೇಡನ ಕ್ೇೆತ್ರದಲ್ಲೆ ಉತ್ುಮ ಸ್ೇೆವೆಯನತನ ಒದಗಿಸದಿರೂ ಸಹ, 
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ಕ್ೊಡವ ಜರ್ನಾಂಗದವರನತನ ಸಕ್ನಾರ ಕಡಗೆಣಿಸದ ೆಎಾಂದತ ಅಲ್ಲೆರತವಾಂತ್ಹ ಜನರ ಭನವರೆ್ಯನಗಿದೆ. 
ನಮೆನತನ ಹಾಂದತಳಿದ ವಗಾಕ್ೆೆ ಸ್ೇೆರಿಸದನಿರ.ೆ ಬಹತಶಃ ಅದತ Category 2A ಬರಬಹತದತ.  ಕ್ೊಡವ 
ಜರ್ನಾಂಗದ ಸಾಂಖೆಯ ತ್ತಾಂಬ ವಿರಳವನಗಿದ.ೆ ಇತಿುಚೆಗೆ ಕ್ೊಡವ ಜರ್ನಾಂಗ ಕಡಿಮಯನಗತತಿುದೆ. ಅದನತನ 
ರ್ನವು ಉಳಿಸಕ್ೂೆಳಾಬೆೇಕತ. 

 ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ  ಕ್ೂೆಡವರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಗಮವನತನ ಸ್ನಾಪ್ತಸತವ ಕತರಿತ್ತ  
ಸಕ್ನಾರ 2022-23 ರೆ್ೇ ಸ್ನಲ್ಲನ ಬಜೆಟಚನಲ್ಲೆ  ಘೂೇಷಿಸಲನಗತವುದೇೆ ಎಾಂಬ ಪರಶೆನಯನತನ ಕ್ೆೇಳಿದೆಿ. 
ಅದಕ್ೆೆ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ  2022-23ರೆ್ೇ  ಸ್ನಲ್ಲನ  ಆಯವಯಯದ ಭನಷಣದಲ್ಲೆ  ಕ್ೂೆಡವ  
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಗಮದ  ಸ್ನಾಪರೆ್ಯ  ಬಗೆೆ ಯನವುದೆೇ ಘೂೇಷಣೆ ಇರತವುದ್ಧಲೆ.  ಆದರೆ,  ಆಯವಯಯ 
ಭನಷಣದ ಕಾಂಡಿಕ್-ೆ173 ರಲ್ಲೆ ಕ್ೊಡವ  ಜರ್ನಾಂಗದ ಶೆರೇಯೇಭಿವೃದ್ಧಿಗನಗಿ ರೂ.10 ಕ್ೊೇಟ 
ಮತ್ುದಲ್ಲೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕ್ನಯಾಗಳನತನ  ಕ್ೆೈಗೆತಿುಕ್ೂೆಳಾಲನಗತವುದತ ಎಾಂದತ ಘೂೇಷಿಸಲನಗಿರತತ್ುದ ೆ
ಎಾಂದತ ತಿಳಿಸದನಿರ.ೆ ಈ ಹಾಂದ ೆ ಸಮೆಶರ ಸಕ್ನಾರ ಇದನಿಗಲೂ ಸಹ ಇದೆೇ ರಿೇತಿ ಹೆೇಳಿದಿರತ.  
ಅಾಂದರೆ, ಕ್ೊಡವ ಜರ್ನಾಂಗದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗ ೆ 10 ಕ್ೂೆೇಟ ರೂಪನಯ್ತಗಳು ಹನಗೂ ಒಾಂದತ turf 
ಮೈದನನಕ್ೆೆ 5 ಕ್ೊೇಟ ರೂಪನಯ್ತಗಳು ಎಾಂದತ ಹೆೇಳಿದಿರತ. ಆದರೆ, ಇದತವರೆಗೂ ಅದತ ಸಹ ನಮೆ 
ಕ್ೊಡಗಿಗೆ ಬಾಂದ್ಧಲೆ. ಈಗ ಪತನಃ 10 ಕ್ೊೇಟ ರೂಪನಯ್ತಗಳಲ್ಲೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕ್ನಯಾಗಳನತನ 
ಕ್ೆೈಗೆತಿುಕ್ೂೆಳಾಲನಗತವುದತ ಎಾಂದತ ಘೂೇಷಿಸದನಿರೆ. ಈ ಮತ್ು ಯನವುದರೂೆಳಗೆ ಬರತತ್ುದೆ ಎಾಂದತ 
ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ತಿಳಿಸಬೇೆಕತ. ಈ ಮತ್ು ದೇೆವರನಜತ ಅರಸ್ಚ ನಗಮಕ್ೆೆ ಹೂೆೇಗತ್ುದೆಯೇ ಅಥವನ 
ಕ್ೊಡಗತ ಜರ್ನಾಂಗದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗ ೆ ಹೂೆೇಗತತ್ುದೆಯೇ ಎಾಂದತ ತಿಳಿಸಬೆೇಕತ. ನಮೆಲ್ಲೆ ನಗಮ ಇಲೆ. 
ಹನಗನಗಿ, ಈ ಮತ್ುವನತನ ಎಲ್ಲೆ ಇಡತತ್ನುರಾೆಂದತ ನನಗ ೆclarification ಬೆೇಕತ.  

ಶ್ರೇ ಕ್ೊೇಟ  ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸದಸಯರತ 
ಕ್ೆೇಳಿರತವಾಂತ್ಹ ಪರಶೆನ ಬಹಳ ಸರಳವನಗಿದೆ ಮತ್ತು ಸವಷಟವನಗಿದ.ೆ ಆ ಜರ್ನಾಂಗದವರ ಆಚನರ, ವಿಚನರ, 
ಸಾಂಸೃತಿ ಮತ್ತು ದೇೆಶ ಸ್ೇೆವೆಗ ೆಅನತಗತಣವನಗಿ ಕ್ೂೆಡವ ಜರ್ನಾಂಗಕ್ೆೆ  ನಗಮವನತನ ಕ್ೊಡಿ ಎಾಂದತ 
ಕ್ೆೇಳಿದನಿರ.ೆ ಈಗನಗಲೆೇ ಹೇೆಳಿದೆಿೇರ್ೆ. ಪರತಿಯಾಂದತ ಸಮತದನಯದವರತ ತ್ಮಗ ೆಒಾಂದತ ನಗಮವನತನ 
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ಕ್ೊಡಿ ಎಾಂದತ ಕ್ೆೇಳುವಾಂತ್ಹ ಚಚಾೆಗಳ ಹರೆ್ನಲಯೆಲ್ಲೆ ದೆೇವರನಜತ ಅರಸ್ಚ ನಗಮಕ್ೆೆ ಹಚೆತಚ ಶಕ್ು 
ಕ್ೊಟತಟ ಸಣಣ ಸಣಣ ಸಮತದನಯಗಳನತನ ಅದರ ವನಯಪ್ತುಯಲ್ಲೆ ತ್ರತವಾಂತ್ಹ ವಯವಸೆ್ಾ ಏನದೆ,  
ಉದನಹರಣೆಗ,ೆ ಸ್ನಜಾನಕರ ಹತ್ನಸಕ್ು ದನವ ೆ ಸಹ ಅದರಲ್ಲೆದೆ. ಜನತಿಗೂೆಾಂದತ ನಗಮವನತನ 
ಕ್ೊಡತತಿುೇರೆಾಂದತ ಹೆೇಳಿರತವುದರೆ್ನಲನೆ ಗಮನದಲ್ಲೆಟತಟಕ್ೊಾಂಡತ ಬಜೆಟಚನಲ್ಲೆ ಘೂೇಷಣೆ ಮನಡತವನಗ 
ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮಾಂತಿರಯವರತ ಕಾಂಡಿಕ್-ೆ173 ರಲ್ಲೆ  ಕ್ೊಡವ ಜರ್ನಾಂಗದ ಶೆರೇಯೇಭಿವೃದ್ಧಿಗನಗಿ  
ಹತ್ತು ಕ್ೂೆೇಟ ರೂಪನಯ್ತಗಳ ಮತ್ುದಲ್ಲೆ  ದೇೆವರನಜತ ಅರಸ್ಚ ನಗಮ ಮೂಲಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಕ್ನಯಾಗಳನತನ ಕ್ೆೈಗೆತಿುಕ್ೂೆಳಾಲನಗತವುದೆಾಂದತ ಘೂೇಷಿಸದನಿರ.ೆ ನಗಮದ ಬಗೆೆ  ಘೂೇಷಣೆ ಮನಡಿಲೆ 
ಎನತನವುದನತನ ಬಟಟರೆ, 10 ಕ್ೊೇಟ ರೂಪನಯ್ತಗಳನತನ ಕ್ೊಡವ ಜರ್ನಾಂಗದ  ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗನಗಿ ಎಾಂದತ 
ಸವಷಟವನಗಿ ಹೆೇಳಲನಗಿದೆ.  ರ್ನನತ ಹಾಂದತಳಿದ ವಗಾದ  ಸಚಿವರ್ನಗಿ  ಇದರ ಜವನವನಿರಿಯನತನ 
ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಾಂಡತ ಈ ಅಧಿವೆೇಶನ ಮತಗಿದ ನಾಂತ್ರ ಮನನಯ ಸದಸಯರನತನ ಕರದೆತ ಕ್ೂೆಡವ 
ಜರ್ನಾಂಗದವರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗನಗಿ ಏರೆ್ೇನತ ಮನಡಬೇೆಕ್ೆಾಂದತ ವಿಾಂಗಡಿಸ ಅದನತನ ಮನಡತವಾಂತ್ಹ 
ಜವನಬನಿರಿಯನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುಾತ್ೆುೇರ್ೆ.  

ಶ್ರೇಮತಿ ಎಸ್ಚ.ವಿೇಣನ ಅಚಚಯಯ:-  ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ ಬಹತಶಃ ಕ್ೊಡಗನತನ 
ಸಾಂಪೂಣಾವನಗಿ ನಲಾಕ್ಷಾ ಮನಡಿದನಿರಾೆಂದತ ರ್ನನತ ಈ ಸಾಂದಭಾದಲ್ಲೆ ಹೆೇಳುವುದಕ್ೆೆ ಇಚಚೆ 
ಪಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ ನಮೆ ಕ್ನವೇೆರಿ ನೇರತ ನಮೆ ರನಜಯಕ್ೆೆ ಜಿೇವನದ್ಧಯನಗಿ ಹರಿಯತತಿುದೆ.  ಜೊತ್ೆಗೆ 
ತ್ಮಳುರ್ನಡಿಗೂ ಸಹ  ಹೊೇಗತತಿುದೆ. ರ್ನವು ನಮೆ ರನಜಯಕ್ೆೆ ಮತ್ತು ನಮೆ ದೆೇಶಕ್ೆೆ ಒಳ್ೆಾಯದತ 
ಆಗಲ್ಲ ಎಾಂದತ ಆ ಕ್ನವೇೆರಿ ದೆೇವಿಗ ೆಪೂಜೆ ಮನಡತತಿುದೆಿೇವೆ.  ಅಾಂತ್ಹ ಜಿಲೆೆಗ ೆಎಲೆರೂ ಅರ್ನಯಯ 
ಮನಡತತಿುದನಿರ ೆ ಎಾಂದರೆ, ನನಗ ೆ ಬೆೇರ ೆ ಏನತ ಹೆೇಳಬೆೇಕ್ೆಾಂದತ ಅಥಾವನಗತವುದ್ಧಲೆ. ರ್ನವು ಏನತ 
ಕ್ೆೇಳಿದರೂ ಸಹ ನಮಗೆ ಇಲೆ. 

ಶ್ರೇ ಕೆ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ತ್ಮೆ ಸಮಕ್ನಲ್ಲನಲ್ಲೆ ಈ 
ಸದನದಲ್ಲೆ ಎಾಂ.ಸ.ರ್ನಣಯಯನವರತ ಇದಿರತ. ಅವರತ ಇಡಿೇ ರನಜಯದ ಸಮಸ್ೆಯಗಳ ಬಗೆೆ 
ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದಿರತ. ಕ್ೂೆರೆ್ಯದನಗಿ ಕ್ೊಡಗಿನ ಬಗೆೆ ಮನತ್ರ್ನಡಿ ರ್ನವು ನಮಗೆ ನೇರತ 
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ಕ್ೊಡತತಿುರತವವರತ, ನಮೆ ಋಣ ನಮೆ ಮೇಲೆ ಇರಲ್ಲ  ಎಾಂದತ  ಹೆೇಳುತಿದಿರತ. ಈಗ ಅವರತ 
ಹೆೇಳಿರತವುದನತನ ರೆ್ನಪತ ಮನಡಿಕ್ೊಾಂಡ.ೆ ಈಗ ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಸಹ ಅದೆೇ ದನರಿಯಲ್ಲೆ ಕ್ೊಡವರ 
ಬಗೆೆ, ಅವರ ಸಾಂಸೃತಿ ಬಗೆೆ  ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಗೆೆ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದನಿರೆ.  ಮನನಯ ಸದಸಯರಿಗೆ ಇದರ 
ಬಗೆೆ ಯನವುದೆೇ ಆತ್ಾಂಕ ಬೆೇಡ. ಸಕ್ನಾರ ಅವರ  ಜೊತ್ೆಯಲ್ಲೆದೆ. ಅವರಿಗೆ ಎಲನೆ ಸಹಕ್ನರವನತನ 
ಕ್ೊಡತತ್ುೆೇರೆ್.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಸಭನರ್ನಯಕರೇೆ,  ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಹೆೇಳಿದಿನತನ 
ತಿಳಿದತಕ್ೂೆಾಂಡತ ಆ ಜಿಲೆೆಗೆ ತ್ನವು ಹೆಚತಚ ಗಮನಕ್ೂೆಡಿ.  

ಶ್ರೇಮತಿ ಎಸ್ಚ.ವಿೇಣನ ಅಚಚಯಯ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸಚಿವರ ಬಗೆೆ ನಮಗೆ 
ಅಪರವನದ ಗೌರವ ಇದೆ. ಏಕ್ೆಾಂದರ,ೆ ಅವರತ ಜಿಲೆೆಯ ಉಸತುವನರಿ ಸಚಿವರನಗಿದಿರತ. ಹನಗನಗಿ, ನಮೆ 
ಕಷಟಗಳು ಅವರಿಗೆ ಚೆರ್ನನಗಿ ಗೊತ್ತು.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಸದಸಯರೆೇ, ರ್ನವು ನಮೆ ರೆ್ೇರವಿಗ ೆಬರತತ್ೆುೇವೆ. ಆಯ್ತತ್ತ. ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂೆಳಿಾ. 
ರ್ನನತ ಅದನತನ ಹೆೇಳುತೆ್ುೇರ್,ೆ  

ಶ್ರೇಮತಿ ಎಸ್ಚ.ವಿೇಣನ ಅಚಚಯಯ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇಲೆವೆಾಂದರ,ೆ ನಮೆನತನ 
ಎಸ್ಚಟ ಎಾಂದತ ಪರಿಗಣರೆ್ ಮನಡಿ. ನಮೆನತನ ಎಸ್ಚಟ ಪಟಟಗೆ ಸ್ೇೆರಿಸ. ಇದಕ್ೆೆ ನಮೆ ಬೆೇಡಿಕ್ ೆಸಹ 
ಇದೆ.  

ಶ್ರೇ ಕೆ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಕ್ೊಡಗಿನ 
ಸಾಂಪರದನಯಗಳು, ಆ ಪರಾಂಪರ,ೆ ಅವರ  ಕಟತಟಪನಡತಗಳು, ಅವರ ಸಾಂಸೃತಿಯನತನ ರೆ್ೂೇಡಿದರ ೆ
ಅದತಬತ್ವೆನಸತತ್ುದೆ. ಇದರಲ್ಲೆ ಯನವುದೆೇ ಅನತಮನನಗಳು ಇಲೆ.  ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಈಗ 
ಇದಿಲ್ಲೆಯೇ ಇದತಿ ಆ ಸಾಂಸೃತಿಯನತನ ಮತಾಂದತವರಿಸಕ್ೊಳಾಲ್ಲ. ಮತ್ುೆ ಯೇಚರ್ೆ ಮನಡೂೆೇಣ.  
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                       ಪರಶೆನ ಸಾಂಖೆಯ 1586  

                  (ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ)ೆ   

ಶ್ರೇ ಎನ್ಚ.ರವಿಕತಮನರ್ಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರವನತನ 
ಒದಗಿಸದನಿರ.ೆ ರ್ನನತ ಮೂರತ ಪರಶೆನಗಳನತನ ಕ್ೆೇಳಿದೆಿ. ಮದಲರೆ್ಯದನಗಿ, ರೈೆತ್ರಿಗ ೆಬೆೇಕ್ನದಾಂತ್ಹ 
ಬತ್ುರೆ್ ಬೇಜಗಳನತನ ದಸ್ನುನತ  ಮನಡಲನಗಿದೆಯೇ ಎಾಂದತ ಕ್ೆೇಳಿದೆಿ. ಅದಕ್ೆೆ ತ್ಯನರತ 
ಮನಡತತಿುದೆಿೇವೆಾಂದತ ಉತ್ುರ ನೇಡಿದನಿರ.ೆ ಎರಡರೆ್ಯದನಗಿ,  ಕಳ್ೆದ ಮೂರತ ವಷಾಗಳಲ್ಲೆ  ರೈೆತ್ರಿಗ 
ಯನವ ಯನವ ಬೇಜಗಳನತನ  ಎಷತಟ ಪರಮನಣದಲ್ಲೆ ವಿತ್ರಿಸಲನಗಿದೆ   ಜಿಲನೆವನವರತ ದಸ್ನುನತ 
ಮನಡಲನಗಿದ ೆಅದರ ಬಗೆೆ ವಿವರ ಕ್ೆೇಳಿದೆಿ. ಅಕರಮ ಮನರನಟಗನರರತ ಮತ್ತು ಅಕರಮ ದಸ್ನುನತಗನರರ 
ಬಗೆೆ ಏನತ ಕರಮ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಳಾಲನಗಿದ ೆ ಎಾಂದತ ಕ್ೇೆಳಿದೆಿ. ಇದರ ಬಗೆೆ ಸರಿಯನದ ಉತ್ುರವನತನ 
ಕ್ೊಟಟಲೆ.  ಉದನಹರಣೆಗೆ ನನನ ಹತಿುರ ಆ ಬಗೆೆ  ಮನಹತಿ  ಇದೆ. ಆದರೆ, ಸಚಿವರ ಉತ್ುರದಲ್ಲೆ ಆ 
ಮನಹತಿ ಇಲೆ. 8500 ಕ್ವಾಂಟನಲ್ಚ ನಕಲತ ಬೇಜ ಪತ್ೆುಯನಗಿದ.ೆ  

 

(ಮತಾಂದತ.,)  
(270) 11-03-2022 (11.00) ಎಾಂ.ವಿ-ಆರ್ಚಎನ್              (ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಾತಿ) 
ಶ್ರೇ ಎನ್ಚ.ರವಿಕತಮನರ್ಚ (ಮತಾಂದತ):- 

ಉದನಹರಣೆಗ;ೆ 8,500 ಕ್ವಾಂಟಲ್ಚ ನಕಲ್ಲ ಬೇಜ ಪತ್ೆುಯನಗಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲ ೆಸತಮನರತ 12 ರಿಾಂದ 15 
ಕ್ೊೇಟ ರೂಪನಯ್ತಗಳು ಎಾಂದತ ಅಾಂದನಜತ ಮನಡಲನಗಿದೆ. ಮತ್ೆು ಕೃಷಿ ಇಲನಖೆಯವರತ ಸತಮನರತ 
500 ಕ್ವಾಂಟಲ್ಚ ನಕಲ್ಲ ಬೇಜಗಳನತನ ರೈೆಡ್ಚ ಮನಡಿದನಿರ.ೆ  

 ಡನ||ಕ್.ೆಗೊೇವಿಾಂದರನಜ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈ ವಿಷಯ ಬೆಳಗೆೆ ಟ.ವಿ.ಯಲ್ಲೆ 
ಪರಸ್ನರವನಗತತಿುತ್ತು. 
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ಶ್ರೇ ಎನ್ಚ.ರವಿಕತಮನರ್ಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಹೌದತ, ಅದಕ್ೆೆ ರ್ನನತ ಈ 
ಪರಶೆನಯನತನ ಕ್ೆೇಳಿದೆಿ. ಇದತ ಈ ಹಾಂದಯೊ ಕೂಡ ಬಾಂದ್ಧತ್ತು. ಈ ಅಕರಮ ನಕಲ್ಲ ಬೇಜಗಳನತನ 
ರೈೆತ್ರತ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಾಂಡತ ಹೂೆೇಗಿ ಭೂಮಗೆ ಹನಕ್ದರ ೆಅಲ್ಲೆ ಬೆಳ್ ೆಹೆೇಗ ೆಬರತವುದಕ್ೆೆ ಸ್ನಧಯವಿದ?ೆ ಈಗ 
ವಷಾಕ್ೆೆ ಒಾಂದತ ಬೆಳ್ೆ ತ್ೆಗೆಯತವಾಂತ್ಹವರತ ಬಹಳ ಜನರತ ಇದನಿರ.ೆ ಹನಗನದರೆ, ಅವರತಗಳ ಪನಡತ 
ಏನತ? ಇದರಿಾಂದ ರೈೆತ್ರಿಗ ೆನಷಟವನಗತತ್ುದೆ. ಅದಕ್ೆೆ ಇದರ ಕಡ ೆಸಕ್ನಾರ ಗಮನಹರಿಸದಯೆೇ ಎಾಂದತ 
ಪರಶೆನಯನತನ ಕ್ೆೇಳಿದಿರೆ, ಅದರ ಬಗೆೆ ಸರಿಯನದ ಉತ್ುರವಿಲೆ. ಇದಕ್ೆೆ ಸಾಂಬಾಂಧಪಟಟಾಂತ್ ೆ ಸತಮನರತ 
ಹತ್ತು ಪರಕರಣಗಳು ದನಖ್ಲನಗಿವೆ. ನನನ ಪರಕ್ನರ ಕೃಷಿ ಇಲನಖ ೆ ಜನಗೃತ್ಗೊಾಂಡಿದಿರ,ೆ ಅದರಲ್ಲೆ 
ನೂರನರತ ಪರಕರಣಗಳನತನ ದನಖ್ಲತ ಮನಡಬಹತದತ. ಅದರಲ್ಲೆ ಹತ್ತು ಪರಕರಣಗಳು ಮನತ್ರ 
ದನಖ್ಲನಗಿವೆ. ಉದನಹರಣಗೆೆ; Urban Seed ಹೆಸರಿನಲ್ಲೆ ರೈೆತ್ರಿಗ ೆದೂೆಡಾ ಪರಮನಣದಲ್ಲೆ ಮೇಸ 
ಮನಡತತಿುದನಿರ.ೆ ಈ ಯನವ ವಿಷಯಗಳು ಕೃಷಿ ಇಲನಖಯೆ ಗಮನಕ್ೆೆ ಬಾಂದ್ಧಲೆವೆೇ? ಇದರ ಬಗೆೆ 
ಏನತ ಕರಮ ಕ್ೆೈಗೂೆಾಂಡಿದನಿರೆಾಂದತ ರ್ನನತ ಪರಶೆನಯನತನ ಕ್ೆೇಳಿದೆಿ.  

ಶ್ರೇ ಕ್.ೆಎಸ್.ಈಶವರಪಪ (ಗನರಮೇಣನಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಾಂಚನಯತಚ ರನಜಚ ಸಚಿವರತ) (ಮನನಯ 
ಕೃಷಿ ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಎನ್ಚ.ರವಿಕತಮನರ್ಚರವರತ 
ಪನರಕ್ಟಕಲ್ಚ ಆಗಿರತವಾಂತ್ಹ ಪರಶೆನಗಳನತನ ಪರಸ್ನುಪ ಮನಡಿದನಿರೆ. ಮನನಯ ಕೃಷಿ ಸಚಿವರತ ಏನತ ಉತ್ುರ 
ನೇಡಿದನಿರೂೆೇ ಅದನತನ ಮನತ್ರ ಸಪಷಟವನಗಿ ಸದನದ ಮತಾಂದ ೆ ಇಡತತಿುದೆಿೇರ್.ೆ ಮನನಯ 
ಎನ್.ರವಿಕತಮನರ್ಚರವರನತನ ಮನನಯ ಕೃಷಿ ಸಚಿವರ ಬಳಿಯಲ್ಲೆ ರ್ನರೆ್ೇ ಕೂರಿಸಕ್ೂೆಾಂಡತ, ಯನವನಯವು 
ನಕಲ್ಲ ಬೇಜಗಳು ಬಾಂದ್ಧವ ೆಮತ್ತು ಇಷ್ೂೆಟಾಂದತ ಏಕ್ ೆಆಗಿದ ೆಎಾಂದನಗ, ಈಗ ಸತಮನರತ 8,500 
ಕ್ವಾಂಟಲ್ಚನಷತಟ ನಕಲ್ಲ ಬೇಜಗಳು ಸಕ್ೆವೆ, ಅದರ ಬೆಲ ೆಸತಮನರತ 12 ರಿಾಂದ 15 ಕ್ೊೇಟ ರೂಪನಯ್ತ 
ಇದೆ ಎಾಂದತ ಹೆೇಳುತಿುದನಿರೆ. ನಜಕೂೆ ಕೂಡ ಇದತ ಆಘಾತ್ಕ್ನರಿಯನದ ಸತದ್ಧಿ. ಏಕ್ೆಾಂದರ,ೆ ಅವರತ 
ರೈೆತ್ರಿಗ ೆನಕಲ್ಲ ಬೇಜಗಳನತನ ಕ್ೊಟತಟ ಇಷ್ೂೆಟಾಂದತ ಮೇಸ ಮನಡತವುದತ ಒಳ್ಾೆಯದಲೆ. 

ಡನ||ಕ್.ೆಗೊೇವಿಾಂದರನಜ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ನಕಲ್ಲ ಬೇಜಗಳ ಮನಫಿಯನರೆ್ೇ ಇದೆ. 

ಶ್ರೇ ಕೆ್.ಎಸ್.ಈಶವರಪಪ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಹೌದತ, ಮನಫಿಯನ ಇದೆ ಎಾಂದತ 
ರ್ನರೆ್ೇ ಒಪ್ತಪಕ್ೊಳುಾತಿುದೆಿೇರೆ್. ರ್ನನತ ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಹೆೇಳಿರತವ ಮನತ್ತಗಳನತನ ನಾಂಬತತಿುದೆಿೇರೆ್. 
ರ್ನನತ ಅದನತನ ಅಲೆಗಳ್ಯೆತತಿುಲೆ. 
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ಶ್ರೇ ಕ್.ೆಟ.ಶ್ರೇಕಾಂಠೆೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಆ ಕಾಂಪನಯವರರೆ್ನೇ 
ಹೊಣೆಗನರರರ್ನನಗಿ ಮನಡಲ್ಲ.  

ಶ್ರೇ ಕೆ್.ಎಸ್.ಈಶವರಪಪ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅಯ್ತತ್ತ. ರ್ನನತ ತ್ತಾಂಬನ ಸಪಷಟವನಗಿ 
ಹೆೇಳುತ್ುೆೇರೆ್. ಈಗ ಸದನದಲ್ಲೆ ಮನನಯ ಎನ್.ರವಿಕತಮನರ್ಚರವರನತನ ಸ್ೇೆರಿದಾಂತ್ ೆ ಯನವನಯವ 
ಸದಸಯರಿಗೆ ಇದರ ಬಗೆೆ ಆಸಕ್ು ಇದಯೆೇ ಅವರೆಲೆರೂ ಸಹ ಮನಹತಿಗಳನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಾಂಡತ 
ಬಾಂದರ,ೆ ಮನನಯ ಕೃಷಿ ಸಚಿವರತ ಬಾಂದ ತ್ಕ್ಷಣ ಅವರ ಬಳಿ ಕತಳಿತ್ತ ಚಚಾೆ ಮನಡಿ, ಏನತ ನಕಲ್ಲ 
ಬೇಜ ತ್ಯನರತ ಮನಡತವಾಂತ್ಹ ಕಾಂಪನಗಳಿವೆ, ಖ್ಾಂಡಿತ್ವನಗಿ ಆ ಕಾಂಪನಗಳ ವಿರತದಿ ಕರಮ 
ಕ್ೆೈಗೊಳುಾತ್ೆುೇವೆ. ಇದರಲ್ಲೆ ಯನವುದೆೇ ಮತಲನಜತ ಸಹ ಇಲೆ.  

ಡನ||ಕ್.ೆಗೊೇವಿಾಂದರನಜ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇವತಿುನ ದ್ಧವಸ fertilizer ಕೂಡ 
duplicate ಬರತತಿುದೆ. 

ಶ್ರೇ ಕೆ್.ಎಸ್.ಈಶವರಪಪ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈಗ ರೈೆತ್ರಿಗೆ ದೂೆರೇಹ ಮನಡತವಾಂತ್ಹ 
ಬೇಜ ಮತ್ತು ಗೊಬಬರದಲ್ಲೆ ಅರ್ನಯಯ ಮನಡತವಾಂತ್ಹ ಕಾಂಪನ ಎಷ್ೆಟೇ ಪರಭನವಶನಲ್ಲ ಇದಿರೂ ಸಹ 
ಅಾಂತ್ಹವರ ವಿರತದಿ ಕರಮ ಕ್ೆೈಗೊಳುಾತ್ೆುೇವ.ೆ ಮನನಯ ಕೃಷಿ ಸಚಿವರತ ಬಾಂದ ತ್ಕ್ಷಣ ಸ್ೂೆೇಮವನರ 
ಅಥವನ ಮಾಂಗಳವನರ, ಮನನಯ ಎನ್.ರವಿಕತಮನರ್ಚ ಸ್ೇೆರಿದಾಂತ್ ೆಮತ್ೆು ಯನರನಚಯರಿಗೆ ಆಸಕ್ು ಇದೆ. 
ಇದತ ಬಹಳ ಜನರಿಗ ೆ ಗೂೆತಿುರತತ್ುದೆ. ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಈ ರಿೇತಿಯ ಉತ್ುರವನತನ ನೇಡಬನರದತ. 
ಇದನತನ ರ್ನರೆ್ೇ ಒಪ್ತಪಕ್ೂೆಳುಾತ್ೆುೇರೆ್. ಏಕ್ೆಾಂದರೆ, ಬಹಳ ಸಟಷಟವನಗಿ ಸತಮನರತ 8,500 ಕ್ವಾಂಟಲ್ಚ ನಕಲ್ಲ 
ಬೇಜ ಸಕ್ೆದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಬೆಲ ೆ 12 ರಿಾಂದ 15 ಕ್ೊೇಟ ಎನತನವುದನದರೆ, ಇದರಲ್ಲೆ ಯನವುದೇೆ 
ರಿೇತಿಯ ಅನತಮನನವಿಲೆ. ಖ್ಾಂಡಿತ್ವನಗಿ ಅಾಂತ್ಹ ಕಾಂಪನಗಳ ವಿರತದಿ ಕರಮ ಕ್ೈೆಗೂೆಳುಾತ್ೆುೇವೆ.  

ಶ್ರೇ ಎನ್ಚ.ರವಿಕತಮನರ್ಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಲೆೈಸನ್ಸಚ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಾಂಡತ 
ಮನಡತತಿುರತವಾಂತ್ಹ ಅರೆ್ೇಕ ಕಾಂಪನಗಳಿವೆ. ಅವರತ ಮನಡಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಲೆೈಸನ್ಸಚ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳಾದೆೇ 
ಇರತ್ಕೆಾಂಥ ಅಕರಮ ಕಾಂಪನಗಳು ಸಹ ಇವೆ. ಮತ್ೆು ಲೆೈಸನ್ಸಚ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಾಂಡಿರತವಾಂತ್ಹ ಕಾಂಪನಗಳ 
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ಬನಯಗತಗಳಿಗ ೆ ಪ್ತರಾಂಟಚ ಮನಡಿ ನಕಲ್ಲ ಕಾಂಪನಗಳ ಬೇಜಗಳನತನ ತ್ತಾಂಬ ವಗನಾಯ್ತಸತತ್ನುರ.ೆ ಮತ್ೆು 
ಔಷಧಿಗಳನತನ ತ್ಯನರತ ಮನಡತತ್ನುರ.ೆ ಮತ್ೆು ರೈೆತ್ರೆಾಂದತ ಹೆೇಳಿದರ,ೆ ಅವರತ ದೊಡಾ ಸಾಂಖೆಯಯಲ್ಲೆ 
ಇದನಿರ.ೆ ರ್ನನತ ರೈೆತ್ರ ಬಗೆೆ ಅಗೌರವವನತನ ತ್ೂೆೇರಿಸತವುದ್ಧಲೆ. ಉದನಹರಣೆಗ;ೆ ಓದತವುದಕ್ೆೆ ಬರದೆೇ 
ಇರತವಾಂತ್ಹ ರೈೆತ್ರತಗಳು ಇದನಿರ.ೆ ಕಾಂಪನಯ ಅಸಲ್ಲ ಬೇಜಗಳು ಎಾಂದತ ಹೆೇಳುತ್ನುರೆ. ಆಗ ರೈೆತ್ರತ 
ಅದನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಾಂಡತ ಹೊೇಗತತ್ನುರೆ. ಅದನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಾಂಡತ ಹೊೇಗಿ ಹೂೆಲಗಳಿಗೆ ಹನಕತತ್ನುರೆ. 
ಆಗ ರೈೆತ್ರಿಗ ೆ ನಷಟವನಗತತ್ುದೆ. ಆದರೆ, ನಕಲ್ಲ ಕಾಂಪನಗಳಿಗೆ ಲನಭವನಗತತ್ುದ.ೆ ಈ ವಿಷಯವನತನ 
ಗಾಂಭಿೇರವನಗಿ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳಾಬೆೇಕ್ೆಾಂಬತದತ ನನನ ಅಹವನಲತ. 

ಶ್ರೇ ಕ್.ೆಎಸ್.ಈಶವರಪಪ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇದಕ್ೆೆ ಸಾಂಬಾಂಧಪಟಟಾಂತ್ ೆ ಮನನಯ 
ಕ್.ೆಟ.ಶ್ರೇಕಾಂಠೇೆಗೌಡರತ, ಮನನಯ ಎನ್.ರವಿಕತಮನರ್ಚರವರತ, ಮತ್ತು ಡನ||ಕ್.ೆಗೊೇವಿಾಂದರನಜಚರವರತ 
ಹೆೇಳುತಿುದನಿರ.ೆ ಇಷತಟ ಜನ ಮನನಯ ಸದಸಯರತಗಳನತನ ಮನನಯ ಕೃಷಿ ಸಚಿವರ ಬಳಿಗ ೆಕರಯೆ್ತಸ, ಅವರ 
ಜೊತ್ೆ ಒಾಂದತ ಸಭ ೆ ಮನಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ ಆಗ ಏರೆ್ೇನತ ಮನಹತಿ ಇದೆ ಎಾಂದತ ರೆ್ೂೇಡಿ, ಯನವನಯವ 
ಕಾಂಪನಗಳಿವೆ, ಅಾಂತ್ಹ ಕಾಂಪನಗಳ ವಿರತದಿ ಖ್ಾಂಡಿತ್ವನಗಿ ಕರಮ ಕ್ೆೈಗೂೆಳುಾತ್ೆುೇರೆ್. 
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ಪರಶೆನ ಸಾಂಖೆಯ: 1572 
(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದೆ) 

ಶ್ರೇ ಮಾಂಜತರ್ನಥ ಭಾಂಡನರಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರಗಳನತನ 
ಒದಗಿಸದನಿರ.ೆ ನನಗೆ ಎರಡತ ನಮಷದ ಅವಕ್ನಶವನತನ ನೇಡಬೆೇಕತ. ಏಕ್ೆಾಂದರ,ೆ ಮಹನತ್ೆಗನಾಂಧಿ 
ರನಷಿರೇಯ ಗನರಮೇಣನ ಉದೊಯೇಗ ಖನತ್ರಿ ಯೇಜರೆ್ ಮತ್ೆು common service centre 
ಎಾಂದತ ಏನತ ಮನಡಿದೆಿೇವೆ, ಇದರ ಹಾಂದ ೆರ್ನನತ ಸಹ ಸತಮನರತ ಕ್ೆಲಸಗಳನತನ ಮನಡಿದೆಿೇರ್ ೆಮತ್ತು 
ಇದಕ್ೆೆ ಪನಲತದನರರ್ನಗಿದೆಿೇರ್ೆ ಎಾಂದತ ಹೆೇಳುವುದಕ್ೆೆ ತ್ತಾಂಬನ ಸಾಂತ್ೂೆೇಷವನಗತತ್ುದೆ. 2004ರಲ್ಲೆ 
ಕ್ನಾಂಗೆರಸ್ಚ ಪಕ್ಷ ಅಧಿಕ್ನರಕ್ೆೆ ಬಾಂದಾಂತ್ಹ ಸಾಂದಭಾದಲ್ಲೆ ರ್ನನತ ನಮೆ manifesto ದಲ್ಲೆ ಒಾಂದತ 
ಕ್ೊೇಟ ಜನರಿಗ ೆಉದೂೆಯೇಗವನತನ ಕ್ೊಡಬೇೆಕ್ೆಾಂದತ ಒಾಂದತ ಘೂೇಷಣೆಯನತನ ಮನಡಿದೆಿವು. ಅಾಂತ್ಹ 
ಸಾಂದಭಾದಲ್ಲೆ ಶ್ರೇಮತಿ ಸ್ೂೆೇನಯನ ಗನಾಂಧಿಯವರ ರೆ್ೇತ್ೃತ್ವದಲ್ಲೆ ಅಾಂದ್ಧನ ಮಾಂತಿರಗಳ್ನದ ಮನನಯ 
ಆಸೆರ್ಚ ಫರ್ನಾಾಂಡಿಸ್ಚ ರವರತ Ministry of Statistics and Programme 
Implementation ನ ಕ್ೆೇಾಂದರ ಮಾಂತಿರಗಳ್ನಗಿದಿರತ. ಅವರತ ನಮೆರೆ್ನಲನೆ ಕರದೆತ, ರ್ನವು ಜನರಿಗೆ 
ಯನವ ರಿೇತಿ ಉದೊಯೇಗವನತನ ಕ್ೊಡಬೇೆಕತ ಎನತನವುದರ ಬಗೆೆ ಚಚಾೆಯನತನ ಮನಡಿದನಗ, ಆಗ 
ನನಗ ೆಒಾಂದತ ಜವನಬನಿರಿಯನತನ ನೇಡಿದಿರತ. ರ್ನನತ ಆಗತ್ನರೆ್ “ಗನರಮೇಣ ಮತ್ತು ಪಾಂಚನಯತಚ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ”ಯಲ್ಲೆ ಪ್ತ.ಹೆರ್ಚ.ಡಿ.ಯನತನ ಮನಡಬೇೆಕತ ಎಾಂದನಗ, ನನಗೆ ಒಾಂದತ ಜವನಬನಿರಿಯನತನ 
ನೇಡಿದಿರತ. ಅಾಂದರೆ, ಉದೊಯೇಗವನತನ ಯನವ ರಿೇತಿಯಲ್ಲೆ ಸೃಷಿಟ ಮನಡಬಹತದತ ಎಾಂದತ. ಈ ರಿೇತಿ 
ಉದೊಯೇಗವನತನ ಸೃಷಿಟ ಮನಡಬೇೆಕ್ನದರ,ೆ ರ್ನವು ಮೂರತ ರಿೇತಿಯ ವಿಧಗಳನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಾಂಡೆವು. 
ಒಾಂದತ, ಗನರಮೇಣ ಪರದೆೇಶದಲ್ಲೆರತವಾಂತ್ಹ ವಿದನಯವಾಂತ್ ನರತದೂೆಯೇಗಿಗಳಿಗೆ, ಅದೆೇ ರಿೇತಿ ಅಲ್ಲೆದಿಾಂತ್ಹ 
skilled ಅಭಯರ್ಥಾಗಳಿಗ ೆ ಯನವ ರಿೇತಿ ಉದೂೆಯೇಗವನತನ ಕ್ೊಡಬೇೆಕ್ೆಾಂದತ. ನನನ ಸಾಂಪೂಣಾ 
ಮನಹತಿಯನತನ ಆಗಿನ ಮಾಂತಿರಗಳ್ನದ ಮನನಯ ಆಸೆರ್ಚ ಫರ್ನಾಾಂಡಿಸ್ಚ ರವರ ಮತಖನಾಂತ್ರ ಶ್ರೇಮತಿ 
ಸ್ೂೆೇನಯನ ಗನಾಂಧಿಯವರಿಗ ೆಈ proposal ಅನತನ submit ಮನಡಿರತತ್ೆುೇರ್ೆ. ಇದನತನ ಆಗಿನ 
ಪರಧನನ ಮಾಂತಿರಗಳ್ನದಾಂತ್ಹ ಮನನಯ ಮನಮೇಹನ್ಚ ಸಾಂಗಚ ಮತ್ತು ಮನನಯ ಮನಾಂಟೆಕಚ ಸಾಂಗಚ 
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ಆಹತೆವನಲ್ಲಯ ಅದೇೆ ರಿೇತಿಯ ಪರಧನನ ಮಾಂತಿರ ಕಚೆೇರಿಯ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳ್ೂೆಾಂದ್ಧಗೆ ಚಚೆಾ ಮನಡಿ, 
ಸಾಂಪೂಣಾ ಮನಹತಿ. ಅಾಂದರೆ, ಇವತ್ತು ಏನತ ಆಧನರ್ಚ ಕ್ನಡ್ಚಾ ಇರಬಹತದತ ಅಥವನ ಒಾಂದ ೆ
ಸೂರಿನಡಿಯಲ್ಲೆ ಏನತ ಸ್ೌಲಭಯಗಳನತನ ಮನಡಬೇೆಕ್ೆಾಂದತ ಹೂೆರಟದನಿರೆ, ಅವುಗಳ್ೆಲೆದರ ಹಾಂದ ೆ
ನನನದತ ಒಾಂದತ ಸಣಣ ಅಳಿಲತ ಸ್ೇೆವ.ೆ ಅದೆೇ ರಿೇತಿ ಇದತ ಪರಪರಥಮವನಗಿ ಚತಕ್ೆೆ ಗತರತತಿನ ಪರಶೆನ 
ಆಗಿದಿಕ್ೆೆ ನನಗ ೆ ಬಹಳ ಸಾಂತ್ೂೆೇಷವನಗತತಿುದೆ. ಈ ದೆೇಶದ ಬಗೆೆ ಯೇಚರೆ್ಯನತನ ಮನಡಿ, 
ಸಾಂಪೂಣಾ ಮನಹತಿಯ ಪತಸುಕವನತನ ಈ ಸದನದಲ್ಲೆ ಅಾಂದತ ಮನನಯ ಪರಧನನ ಮಾಂತಿರಗಳಿಗೆ 
power point presentation ಮನಡಿ ತ್ೂೆೇರಿಸದೆ. 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಈಗ ಸಕ್ನಾರ ಏನತ ಮನಡಬೇೆಕ್ಾೆಂದತ ಸಲಹೆ ನೇಡಿ. 

ಶ್ರೇ ಮಾಂಜತರ್ನಥ ಭಾಂಡನರಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈಗ ರ್ನನತ ಏನತ 
ಹೆೇಳುತ್ುೆೇರೆ್ಾಂದರೆ, ರ್ನವು ಇದನತನ ಮನಡಿದೆಿೇವೆಾಂದತ ಹೆೇಳುವುದಕ್ೆೆ ಸಾಂತ್ೂೆೇಷವನಗತತಿುದೆ. ಆಗ ಇಬಬರತ 
ಆಧಿಕ್ನರಿಗಳು ನನಗೆ ತ್ತಾಂಬನ ಸಹಕ್ನರವನತನ ನೇಡಿದರತ. ಒಬಬರತ ಶ್ರೇ ಭರತಚಲನಲ್ಚ ಮೇರ್ನ 
ಮತ್ೊುಬಬರತ ಶ್ರೇ ಅಮರ್ಚ ಕತಮನರ್ಚ ಪನಾಂಡ ೆಎಾಂದತ. ಇವತ್ತು ಏನತ ಇಡಿೇ ದೆೇಶದಲ್ಲೆ ಈ ನರೇೆಗನ 
ಯೇಜರೆ್ ಬಾಂದ್ಧದ,ೆ ಇದಕ್ೆೆ ನನನದತ ಸಹ ಒಾಂದತ ಕ್ೊಡತಗ ೆ ಇದೆ ಎಾಂದತ ಹೆೇಳುತಿುದೆಿೇರ್.ೆ ಈಗ 
ಪರಶೆನಗಳಿಗೆ ನನನ ಉಪ ಪರಶೆನಗಳು ಏರೆ್ಾಂದರೆ, ಈ ಉದೊಯೇಗ ಖನತಿರ ಯೇಜರೆ್ಯಲ್ಲೆ ಪರತಿ ಗನರಮ 
ಪಾಂಚನಯ್ತತಿಯಲ್ಲೆ ಎರಡತ ರಿೇತಿಯ ಅನತದನನವನತನ ನೇಡತತಿುದನಿರ.ೆ ಆ ಅನತದನನದಲ್ಲೆ ವಿದತಯತಚ 
ಮತ್ತು ನೇರಿನ ಬಲತೆಗಳನತನ ಕಟಟಬೆೇಕತ. ಆದರೆ ಆ ಎರಡೂ ಸಹ ಸ್ನವಾಜನಕವನಗಿರತತ್ುವ.ೆ ಆದರೆ, 
ಯೂನಟಚ ದರದಲ್ಲೆ ಬೆೇರ ೆಬೆೇರಯೆನಗಿರತತ್ುದೆ. ಈಗ ದನರಿದ್ಧೇಪಗಳಿಗೆ ಕ್ೂೆಡತವಾಂತ್ಹ ವಿದತಯತಚನ 
ಯೂನಟಚ ದರ ಬೆೇರ ೆಇದ.ೆ ಜನರತ ಕತಡಿಯತವುದಕ್ೆೆ ಉಪಯೇಗ ಮನಡತವಾಂತ್ಹ ನೇರಿಗ ೆಬೆೇರ ೆ
ದರ ಇರತತ್ುದೆ. ಅದತ ಆ ರಿೇತಿ ವಯತ್ನಯಸವನಗಲತ ಕ್ನರಣವೆೇನತ? ಒಾಂದತ ಗನರಮ ಪಾಂಚನಯ್ತತಿಯಲ್ಲೆ 
ಸ್ನಜಾನಕರಿಗ ೆಕ್ೊಡತವಾಂತ್ಹ ಸ್ೌಲಭಯಗಳಿಗ ೆಅವರತ ಎರಡತ ರಿೇತಿಯ ವಿದತಯಚಛಕ್ುಯ ದರವನತನ ಏಕ್ೆ 
ನಗದ್ಧಪಡಿಸತತಿುದನಿರೆ? ಇದಲೆದೆ, ಎಷ್ೊಟೇ ಜನಗಗಳಿಗೆ ಇನೂನ ಹಣ ಬಡತಗಡೆಯನಗಿಲೆ ಎನತನವಾಂತ್ಹ 
ಒಾಂದತ ಕೂಗತ ಸಹ ಕ್ೆೇಳಿ ಬರತತಿುದೆ. ಅದತ ನಜವೆೇ? ಹನಗನದರೆ ಅವರಿಗೆ ಹಣವನತನ ಕ್ೊಡತವುದಕ್ೆೆ 
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ಎಷತಟ ದ್ಧವಸ ಸಮಯವನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುಾತ್ನುರೆ ಎಾಂದತ ತ್ಮೆ ಮೂಲಕ ಕ್ೆೇಳುತಿುದೆಿೇರ್.ೆ ಈಗ ಏನತ 
ಒಾಂದತ ಕ್ೊೇಟ ಉದೂೆಯೇಗಗಳನತನ ನೇಡಬೆೇಕ್ೆಾಂದತ ಇದೆ, ಅದರ ಮನಹತಿಯನತನ ರ್ನನತ ತ್ಮಗೆ 
ನೇಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ  

ಶ್ರೇ ಕೆ್.ಎಸ್.ಈಶವರಪಪ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ಮನನಯ ಮಾಂಜತರ್ನಥ 
ಭಾಂಡನರಿಯವರನತನ ಬಹಳ ವಷಾಗಳಿಾಂದ ರೆ್ೂೇಡಿದೆಿೇರೆ್. ಅದತ ನಮೆ ಶ್ವಮಗೆ ಪನರಡಕಟಚ. ಅದತ 
ಹೆೇಗೊೇ ಮಾಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೊೇಗಿ ಸಕ್ೆಹನಕ್ಕ್ೂೆಾಂಡತ ಗೆದತಿಬಟಟದನಿರೆ. ಹನಗನಗಿ ಇಷ್ೆಟಲನೆ ಶಕ್ು ಇದೆ. 
ಅವರತ ಶ್ವಮಗೆ ಪನರಡಕಟಚ ಆಗಿರತವುದರಿಾಂದಲೆೇ ಆ ಶಕ್ು ಇರತವುದತ. 

ಶ್ರೇ ಎಸ್.ಎಲ್.ಭೊೇಜೆೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಕ್.ೆಎಸ್.ಈಶವರಪಪನವರತ 
ಅಲ್ಲೆ ಅವರನತನ ಗೆಲ್ಲೆಸಲ್ಲಲೆ. 

ಶ್ರೇ ಕೆ್.ಎಸ್.ಈಶವರಪಪ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ಬೆೇಡಪಪ ಅಾಂದರೂ ಸಹ ಮನನಯ 
ಬ.ಎಸ್.ಯಡಿಯೂರಪಪನವರ ಮತಾಂದ ೆ ಚತರ್ನವಣೆಗ ೆ ನಾಂತ್ತಕ್ೊಾಂಡರತ. ನಾಂತ್ತಕ್ೊಾಂಡತ ಹನಳ್ನಗಿ 
ಹೊೇದರತ. ರ್ನನತ ಬೇೆಡವಾೆಂದರತ ಸಹ ನನನ ಮನತ್ನತನ ಅವರತ ಕ್ೆೇಳಲ್ಲಲೆ. ಅವರತ ನನನ ಆತಿೀಯ 
ಸ್ನೆೇಹರತ. 

ಶ್ರೇ ಯತ.ಬ.ವೆಾಂಕಟೆೇಶ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅಾಂತ್ಹವರ ಮತಾಂದ ೆಚತರ್ನವಣೆಗ ೆ
ನಾಂತಿದನಿರ ೆ ಎಾಂದರೆ, ಮನನಯ ಕ್.ೆಎಸ್.ಈಶವರಪಪನವರತ ಅವರಿಗೆ ಒಾಂದತ ಹೂವಿನ ಹನರವನತನ 
ಹನಕಬೆೇಕತ. 

 (ಮತಾಂದತ) 

(271) 11.03.2022 11.10 LL-RN                          (ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಾತಿ) 

ಶ್ರೇ ಬ.ಕೆ್. ಹರಿಪರಸ್ನದಚ(ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಚಿವರೆೇ, ತ್ಮೆ ಧೆೈಯಾದ 
ಮೇಲ ೆಅವರತ ಶ್ರೇ ಬ.ಎಸ್ಚ. ಯಡಿಯೂರಪಪನವರ ವಿರತದಿ ಚತರ್ನವಣೆಗೆ ನಾಂತಿರತತ್ನುರೆ. 
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(ಗೊಾಂದಲ) 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಸ್ನಕತ, ದಯಮನಡಿ ಎಲನೆ ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂೆಳಿಾ.  

(ಗೊಾಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಕೆ್.ಎಸ್ಚ. ಈಶವರಪಪ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ನನನ ಜಿೇವನದಲ್ಲೆ ನನನ ಪಕ್ಷವನತನ 
ತ್ನಯ್ತ ಎಾಂದತ ಕಾಂಡಿರತವವನತ ರ್ನನತ. ನನನ ಪಕ್ಷಕ್ೆೆ ಅಥವನ ಪಕ್ಷದ ಅಭಯರ್ಥಾಗ ೆಒಾಂದತ ಚೂರತ 
ವಯತ್ನಯಸ ಮನಡಿದರೆ ರ್ನನತ ನನನ ತ್ನಯ್ತಗ ೆದೊರೇಹ ಮನಡಿದಾಂತೆ್. ಹನಗನಗಿ, ಶ್ರೇ ಮಾಂಜತರ್ನಥ 
ಭಾಂಡನರಿಯವರಿಗ ೆ ಶ್ರೇ ಬ.ಎಸ್. ಯಡಿಯೂರಪಪನವರ ವಿರತದಿ ಚತರ್ನವಣೆಗೆ ನಾಂತ್ತಕ್ೊಳಾಬೇೆಡ 
ಎಾಂದತ ಬಡಿದತಕ್ೊಾಂಡೆ. ಆದರೆ, ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದವರತ ನನನ ಮೇಲೆ ಅವಲಾಂಬತ್ರನಗಿ ಅವರತ 
ಚತರ್ನವಣೆಗ ೆನಾಂತ್ತಕ್ೂೆಾಂಡಿದನಿರೆಾಂದತ ಹೆೇಳುತ್ನುರೆ. ಆದರೆ, ಅವರ ರಿೇತಿ ಚತರ್ನವಣೆಗ ೆನಾಂತ್ತಕ್ೂೆಳಿಾ 
ಎಾಂದತ ರ್ನಟಕ ಮನಡಿ ನಲ್ಲೆಸ ಅವರಿಗೆ ಮೇಸ ಮನಡಿದಿರ ೆ ಅದತ ಕ್ನಾಂಗೆರಸ್ಚ ವಯವಸೆ್ಾ. ಆದರೆ, 
ಚತರ್ನವಣೆಗ ೆನಲೆಬೆೇಡಿ ಎಾಂದತ ಹೆೇಳಿ ಸ್ೂೆೇಲ್ಲಸತವುದತ ಬ.ಜೆ.ಪ್ತ. ವಯವಸೆ್ಾ. ರ್ನನತ ಶ್ರೇ ಮಾಂಜತರ್ನಥಚ 
ಭಾಂಡನರಿಯವರಿಗ ೆಅಭಿನಾಂದರೆ್ಯನತನ ಏತ್ಕ್ೆೆ ಸಲ್ಲೆಸತತಿುದೆಿೇರ್ೆಾಂದರ,ೆ ಗನರಮ ಪಾಂಚನಯ್ತತಿ ಮಟಟದಲ್ಲೆ 
ಉದೊಯೇಗ ಸೃಷಿಟ ಮನಡತವ ಬಗೆೆ ಇಷ್ೆಟಲನೆ ಯೇಚರೆ್ ಮನಡಿ ಪತಸುಕ ತ್ಯನರಿಸ ಅದನತನ ಅಾಂದ್ಧನ 
ಪರಧನನ ಮಾಂತಿರಯವರನಗಿದಿ ಶ್ರೇ ಮನಮೇಹನ್ಚ ಸಾಂಗಚರವರಿಗ ೆಕ್ೊಟಟದೆಿೇರೆ್ಾಂದತ ಹೆೇಳಿದಿಕ್ೆೆ ಮತ್ತು 
ಈ ಯೇಜರೆ್ಯಲ್ಲೆ ಅವರ ಒಾಂದತ ಪನತ್ರ ಇದೆಯಾಂದತ ಹೆೇಳಿದಿಕ್ೆೆ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಾಂದರೆ್ 
ಸಲ್ಲೆಸತತ್ೆುೇರ್.ೆ ಏಕ್ೆಾಂದರ,ೆ ಅದತ ಶ್ವಮಗೆ ಜಿಲೆೆಯ ಮಣಿಣನ ಗತಣ.  

ಎರಡರೆ್ಯದನಗಿ, ಈ ಹಾಂದೆ ನರೇೆಗನ ಯೇಜರೆ್ಯಲ್ಲೆ ಕೂಲ್ಲ ಮನಡಿದಾಂತ್ಹವರಿಗೆ ಸತಮನರತ 
೬ ತಿಾಂಗಳಿನಾಂದ ೮ ತಿಾಂಗಳವರೆಗೆ ಹಣ ಬಡತಗಡೆಯನಗತತಿುರಲ್ಲಲೆ. ಆದರ,ೆ ಈಗ ಕ್ೆೇವಲ ೧೫ 
ದ್ಧನಗಳಲ್ಲೆ ಸಾಂಬಾಂಧಪಟಟವರ ಬನಯಾಂಕಚ ಖನತೆ್ಗ ೆರೆ್ೇರವನಗಿ ಹಣ ಜಮ ಆಗತತ್ುದೆ. ಎರಡರೆ್ಯದನಗಿ, 
ಮಟರಿೇಯಲ್ಚ  ಅಕಸ್ನೆತಚ ಆಗಿ ೬೦:೪೦ ವಯತ್ನಯಸ ಆಗಿದಿರ ೆಅದತ ವಿಳಾಂಬವನಗತತ್ುದೆ ಅಥವನ ಅದತ 
ಸಗತವುದೇೆ ಇಲೆ. ಇನತನ ವಿದತಯಚಛಕ್ು ಬಗೆೆ ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಪರಶೆನ ಕ್ೆೇಳಿರತತ್ನುರ.ೆ ಇದನತನ ರ್ನವು 
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ತಿೇಮನಾನ ಮನಡತವುದ್ಧಲೆ. ಕತಡಿಯತವ ನೇರಿಗೆ ಒಾಂದತ ಯೂನಟಚಗೆ ೪ ರೂಪನಯ್ತ ೯೫ ಪೆೈಸ್ೆ ದರ 
ಮತ್ತು ಬೇದ್ಧ ದ್ಧೇಪಕ್ೆೆ ಒಾಂದತ ಯೂನಟಚಗೆ ೬ ರೂಪನಯ್ತ ೬೫ ಪೆೈಸ್ ೆದರವನತನ ರ್ನವು ಕ್.ೆಇ.ಆರ್.ಸ. 
ರವರತ ತಿೇಮನಾನ ಮನಡತತ್ನುರೆ. ಅದನತನ ನಮೆ ಇಲನಖಯೆ್ತಾಂದ ತಿೇಮನಾನ ಮನಡತತ್ೆುೇವ.ೆ ಅವರತ 
ಹೆೇಗ ೆದರ ನಗದ್ಧ ಮನಡಿ ಕ್ೊಡತತ್ನುರ ೆಆ ಪರಕ್ನರ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆ.  

ಇವತಿುನ ದ್ಧವಸ ರ್ನನತ ಬಹಳ ಹೆಮೆಯ್ತಾಂದ ಹೆೇಳುವುದೇೆರ್ೆಾಂದರೆ, ಮನನಯ ಸದಸಯರತ 
ಅವತಿುನ ದ್ಧನ ಒಾಂದತ ಕ್ೊೇಟ ಮನನವ ದ್ಧನ ಉದೊಯೇಗವನತನ ಅನತಕೂಲ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ 
ಪರಸ್ನುವರೆ್ ಸಲ್ಲೆಸರತತ್ುೆೇವೆಾಂದತ ಹೆೇಳಿರತತ್ನುರ.ೆ ಆದರೆ, ನಮೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜಯದಲ್ಲೆ ಪರಸತುತ್ ವಷಾದಲ್ಲೆ 
ಪರಧನನ ಮಾಂತಿರಯವರನದ ಶ್ರೇ ನರೇೆಾಂದರ ಮೇದ್ಧಯವರತ, ಯನರತ ಕೂಡ ಉಪವನಸ ಇರಬನರದತ 
ಎನತನವ ಒಾಂದೇೆ ಕ್ನರಣದ್ಧಾಂದ,ಚ “ಯನರೆೇ ಬಾಂದತ ಜನಬಚ ಕ್ನಡ್ಚಾ ಕ್ೇೆಳುತ್ನುರೆ ಅವರಿಗೆ ಯನವುದೆೇ 
ಷರತ್ತು ವಿಧಿಸದೆೇ ಅವರಿಗೆ ಜನಬಚ ಕ್ನಡ್ಚಾ ಕ್ೂೆಡಬೇೆಕತ ಮತ್ತು ಜನಬಚಕ್ನಡ್ಚಾ ನಲ್ಲೆ ಎಷತಟ 
ಉದೊಯೇಗ ಕ್ೆೇಳುತ್ನುರೆ ಅಷತಟ ಜನಕ್ೆೆ ಉದೊಯೇಗ ಕ್ೂೆಡಬೇೆಕತ”ಚಎಾಂದತ ಹೆೇಳಿರತತ್ನುರೆ. ನಮೆ ರನಜಯಕ್ೆೆ 
೧೩ ಕ್ೊೇಟ ಮನನವ ದ್ಧನಗಳನತನ ಕಳ್ೆದ ವಷಾ ನಗದ್ಧ ಮನಡಿದಿರತ. ರ್ನವು ಅದನತನ ಕಳ್ೆದ ನವೆಾಂಬರ್ಚ 
ತಿಾಂಗಳಿಗ ೆಪೂಣಾಗೊಳಿಸರತತ್ೆುೇವೆ. ಇದರಿಾಂದನಗಿ, ಅವರತ ಬಹಳ ಖ್ತಷಿಪಟಟರತತ್ನುರೆ. ಪತನಃ ರ್ನವು 
ಕ್ೆೇಳಿದನಗ ೧ ಕ್ೊೇಟ ೪೦ ಲಕ್ಷ ಮನನವ ದ್ಧನ ಜನಸು ಕ್ೊಟಟರತತ್ನುರೆ. ಅದನತನ ಸಹ ರ್ನವು 
ಪೂಣಾಗೂೆಳಿಸರತತ್ೆುೇವೆ. ನರೆ್ನಯ ದ್ಧವಸ ಮತ್ೊುಾಂದತ ಆದೆೇಶ ಬಾಂದ್ಧರತತ್ುದೆ. ಅದರಲ್ಲೆ ೧ ಕ್ೊೇಟ ೬೦ 
ಲಕ್ಷ ಮನನವ ದ್ಧನಗಳನತನ ಜನಸು ಮನಡಿರತತ್ನುರೆ. ಅಾಂದರೆ, ೧೩ ಕ್ೊೇಟ ಮನನವ ದ್ಧನಗಳಿಾಂದ ೧೬ 
ಕ್ೊೇಟ ಮನನವ ದ್ಧನಗಳು ಆಗಿರತತ್ುದ.ೆ ಅದನತನ ಸಹ ಪೂಣಾಗೂೆಳಿಸತತಿುದತಿ, ಇನತನ ಸಹ ಹೆಚಿಚನ 
ಮನನವ ದ್ಧನಗಳನತನ ಕ್ೆೇಳುತ್ೆುೇವೆ. ಹನಗನಗಿ, ನರೇೆಗನ ಯೇಜರೆ್ ಇವತಿುನ ದ್ಧವಸ ಇಡಿೇ ರನಜಯದಲ್ಲೆ 
ಯನವ ಬಡವರತ ಉದೂೆಯೇಗ ಮನಡಬೇೆಕ್ೆಾಂದತ ಬರತತಿುದನಿರ,ೆ ಅಷತಟ ಜನಕೂೆ ಸಹ ರ್ನವು ಉದೂೆಯೇಗ 
ಕ್ೊಡತತಿುದೆಿೇವೆ. ಅದರಿಾಂದನಗಿ, ಸಕ್ನಾರಿ ಆಸು ಕೂಡ ಜನಸುಯನಗತತ್ುದೆ, ಖನಸಗಿ ಆಸು ಕೂಡ 
ಜನಸುಯನಗತತ್ುದೆ ಮತ್ತು ಪರತಿಯಬಬ ವಯಕ್ುಗೂ ಸಹ ಉದೊಯೇಗ ಸಗತತ್ುದೆ.  
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ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈ ಪರಶೆನಯಲ್ಲೆ ವಿದತಯತಚ ದರದ ಬಗೆೆ 
ಉತ್ುರ ಹೆೇಳಲ್ಲಲೆ.  

ಶ್ರೇ ಕ್.ೆಎಸ್. ಈಶವರಪಪ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ಆ ಉತ್ುರವನತನ ಹೆೇಳಿರತತ್ುೆೇರೆ್. 
ಆದರೆ, ಅವರತ ಅದನತನ ಕ್ೇೆಳಿಸಕ್ೂೆಾಂಡಿರತವುದ್ಧಲೆ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:_ ಮನನಯ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗೌಡರೇೆ, ತ್ನವು ದಯಮನಡಿ ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂೆಳಿಾ.  

ಶ್ರೇ ಮಾಂಜತರ್ನಥಚ ಭಾಂಡನರಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ಮನನಯ ಮಾಂತಿರಗಳಲ್ಲೆ 
ಕ್ೆೇಳಿಕ್ೂೆಳುಾವುದೆೇರ್ಾೆಂದರೆ, ಸಕ್ನಾರ ಕ್ೊಡತತಿುರತವ ಅನತದನನದಲ್ಲೆ ಶೆೇಕಡ ೬೦ ಕ್ೆಾಂತ್ಲೂ ಹೆಚತಚ 
ವಿದತಯತಚ ಬಲ್ಚ ಪನವತಿಗೆ ಹೊೇಗತತಿುದೆ. ಇದರಿಾಂದನಗಿ, ಅವರಿಗೆ ಅನತದನನ ಸಗತತಿುಲೆ. ಆದರೆ, 
ಸಕ್ನಾರ ಗನರಮ ಪಾಂಚನಯ್ತತಿಗಳಿಗ ೆ ಅನತದನನ ಕ್ೊಟಟರತತ್ೆುೇವೆಾಂದತ ಹೇೆಳಿರತತ್ನುರೆ. ಆದರೆ, 
ಪಾಂಚನಯ್ತತಿಗಳಿಗ ೆ ಅನತದನನ ಕ್ೊಟಟ ನಾಂತ್ರ, ಆ ಅನತದನನದಲ್ಲೆ ವಿದತಯತಚ ಬಲ್ಚ ಪನವತಿ 
ಮನಡಬೇೆಕತ ಮತ್ತು ಇನನತ್ರ ಬಲ್ಚಗಳನತನ ಪನವತಿ ಮನಡಬೇೆಕ್ೆಾಂದತ ಹೆೇಳಿದರ ೆ ಅಲ್ಲೆ ಯನವ 
ಕ್ನಮಗನರಿ ಆಗತವುದಕ್ೆೆ ಸ್ನಧಯವಿದ?ೆ ಆದತದರಿಾಂದ, ಅನತದನನದ ಬಗೆೆ ಸಕ್ನಾರ ಗಮನಹರಿಸ ಸವಲಪ 
ಹೆಚತಚ ಅನತದನನ ಕ್ೊಡಬೇೆಕ್ೆಾಂದತ ತ್ಮೆ ಮೂಲಕ ಕ್ೂೆೇರತತ್ುೆೇರೆ್.  

ಶ್ರೇ ಕೆ್.ಎಸ್. ಈಶವರಪಪ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಗನರಮ ಪಾಂಚನಯ್ತತಿಗಳಿಗ ೆಅನತದನನ 
ಒಾಂದತ ರೂಪದಲ್ಲೆ ಬರತವುದ್ಧಲೆ. ಗನರಮ ಪಾಂಚನಯ್ತತಿಗಳಿಗೆ ೧೫ರ್ೇೆ ಹಣಕ್ನಸತ ಯೇಜರೆ್ಯ್ತಾಂದ, 
ಸಕ್ನಾರದ್ಧಾಂದ ಹನಗೂ ಇನನತ್ರ ಮೂಲಗಳಿಾಂದ ಅನತದನನ ಬರತತ್ುದೆ ಮತ್ತು ಆ ಅನತದನನವನತನ 
ಯನವ ಉದೆಿೇಶಗಳಿಗೆ ಬಳಸಕ್ೊಳಾಬೆೇಕ್ೆಾಂದತ ಅವರೆೇ ತಿೇಮನಾನ ಮನಡಬೇೆಕತ. ಎರಡರೆ್ಯದನಗಿ, 
ನಮೆ ರನಜಯದಲ್ಲೆ ವಿದತಯತಚ ಬಲ್ಚ ಸಮಸ್ೆಯ ಇರತವಾಂಥದನಿಗಿದೆ. ಕ್ೊೇಟನಯಾಂತ್ರ ರೂಪನಯ್ತ ವಿದತಯತಚ  
ಬಲ್ಚ ಯನವುದೂೆೇ ಕ್ನಲದ್ಧಾಂದ ಬನಕ್ ಉಳಿದ್ಧರತತ್ುದೆ. ಈ ಒಾಂದತ ಹೊಸ ಪರಯತ್ನವನತನ ರ್ನವು 
ಮನಡತತಿುರತವುದೆೇರ್ಾೆಂದರೆ, ಪರತಿ ಗನರಮ ಪಾಂಚನಯ್ತತಿಗ ೆಸ್ೂೆೇಲನರ್ಚ ಶಕ್ು ಅಳವಡಿಸತವಾಂತ್ಹ ಕ್ೆಲಸ 
ಮನಡತತಿುದೆಿೇವೆ. ಅರೆ್ೇಕ ಗನರಮ ಪಾಂಚನಯ್ತತಿಗಳಲ್ಲೆ ಸ್ೂೆೇಲನರ್ಚ ಶಕ್ುಯನತನ ಬಳಸಕ್ೊಾಂಡತ, 
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ಉಳಿದಾಂತ್ಹ ವಿದತಯತಚ ಅನತನ ಗಿರಡ್ಚ ಗೆ ಕ್ೊಟತಟ ಅದರಿಾಂದ ಹಣ ಪಡಯೆತತಿುದನಿರ.ೆ ಆ ಪರಯತ್ನವನತನ 
ಸಹ ರ್ನವು ಮನಡತತಿುದೆಿೇವ.ೆ  
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ಪರಶೆನ ಸಾಂಖೆಯ: 1616 

(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದೆ) 

ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ನನನ ಪರಶೆನಗೆ ಉತ್ುರವನತನ ಒದಗಿಸದನಿರ,ೆ 
ಆದರೆ ನನನ ಪರಶೆನಗ ೆಆ ಉತ್ುರ ಸಮಾಂಜಸವನಗಿರತವುದ್ಧಲೆ. ಜಿಲನೆ ಪಾಂಚನಯ್ತತಿ ಮತ್ತು ತ್ನಲೂೆಕತ 
ಪಾಂಚನಯ್ತತಿ ಚತರ್ನವಣ ೆ ಸಾಂಬಾಂಧ ಕ್ೆೇತ್ರ ವಿಾಂಗಡಣೆ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ತ್ನವು ಅವಕ್ನಶ 
ಮನಡಿಕ್ೊಟಟದ್ಧಿೇರಿ. ಈ ಕ್ೆೇತ್ರ ವಿಾಂಗಡಣೆ ಮತ್ತು ಮೇಸಲನತಿಗ ೆ ಯನವ ಮನನದಾಂಡ 
ಅನತಸರಿಸತತಿುದ್ಧಿೇರಿ ಎಾಂದತ ರ್ನನತ ಮದಲರೆ್ ಪರಶೆನ ಕ್ೆೇಳಿರತತ್ುೆೇರೆ್. ಜನಪರತಿನಧಿಗಳ ಆಡಳಿತ್ ವಯವಸೆ್ಾ 
ಇಲೆದೆೇ ಸತಮನರತ ೧೧ ತಿಾಂಗಳು ಕಳ್ದೆ್ಧರತತ್ುದೆ. ಇದರಿಾಂದನಗಿ, ಶ್ರೇಸ್ನಮನನಯರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ 
ತ್ೊಾಂದರಯೆನಗತತಿುದೆ ಎನತನವುದತ ನನನ ಎರಡರೆ್ ಪರಶೆನಯನಗಿರತತ್ುದೆ. ಯನವ ಅವಧಿಯಲ್ಲೆ ಜಿಲನೆ 
ಪಾಂಚನಯ್ತತಿ ಮತ್ತು ತ್ನಲೂೆಕತ ಪಾಂಚನಯ್ತತಿ ಚತರ್ನವಣೆಯನತನ ಮನಡತತ್ನುರ ೆ ಎಾಂದತ ರ್ನನತ 
ಮೂರರೆ್ಯ ಪರಶೆನ ಕ್ೆೇಳಿರತತ್ೆುೇರ್ೆ.  

ಅದರಲ್ಲೆ ಜಿಲನೆ ಪಾಂಚನಯ್ತತಿ ಮತ್ತು ತ್ನಲೂೆಕತ ಪಾಂಚನಯ್ತತಿ ಮರತ ವಿಾಂಗಡಣೆ ಕ್ೆೇತ್ರಗಳು 
ಮತ್ತು ಮೇಸಲನತಿಗ ೆಮನನದಾಂಡಗಳ್ೆೇನತ ಎನತನವ ನನನ ಮದಲರೆ್ ಪರಶೆನಗ,ೆಚ “ಸೇಮನ ನಣಾಯ 
ಆಯೇಗವನತನ ರಚಿಸಲನಗಿದೆ. ಅದರಾಂರೆ, ಆಯೇಗವು ಕತ್ಾವಯ ನವಾಹಸತತಿುದತಿ, ಜಿಲನೆ 
ಪಾಂಚನಯ್ತತಿ ಮತ್ತು ತ್ನಲೂೆಕತ ಪಾಂಚನಯ್ತತಿ ಸೇಮನ ನಣಾಯಕ್ೆೆ ಸಾಂಬಾಂಧಿಸದಾಂತೆ್ ತ್ನನದೆೇ ಆದ 
ಕ್ನಯಾವಿಧನನವನತನ ರೂಪ್ತಸಕ್ೂೆಳಾಬೆೇಕ್ನಗಿರತತ್ುದೆ”ಚ ಎಾಂದತ ಉತ್ುರ ನೇಡಿರತತ್ನುರ.ೆ ಇದತ ನನಗ ೆ
ಅಥಾವನಗಿರತವುದ್ಧಲೆ. ಏಕ್ೆಾಂದರ,ೆ ಯನವ ರಿೇತಿ ಕ್ೆೇತ್ರ ವಿಾಂಗಡಣ ೆಮತ್ತು ಮೇಸಲನತಿ ಇರಬೇೆಕ್ೆಾಂದತ 
ಆಯೇಗ ರೂಪ್ತಸತತ್ುದಯೆೇ ಅಥವನ ಸಕ್ನಾರ ಮನಗಾಸೂಚಿಗಳನತನ ಆಯೇಗಕ್ೆೆ ಕ್ೊಡತತ್ುದಯೆೇ 
ಎಾಂಬ ಬಗೆೆ ಸಪಷಟತ್ೆ ಇರತವುದ್ಧಲೆ. ಈ ಆಯೇಗಕ್ೆೆ ಯನವ ಅವಧಿ ನಗದ್ಧ ಮನಡಿದ್ಧಿೇರಿ ಎನತನವುದರ 
ಬಗೆೆ ಸಹ ಸಪಷಟ ಉತ್ುರ ಇರತವುದ್ಧಲೆ.  
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ಜಿಲನೆ ಪಾಂಚನಯ್ತತಿ ಮತ್ತು ತ್ನಲೂೆಕತ ಪಾಂಚನಯ್ತತಿಗಳಲ್ಲೆ ಜನಪರತಿನಧಿಗಳ ಆಡಳಿತ್ ವಯವಸೆ್ಾ 
ಇಲೆದೆೇ ಇರತವುದಕ್ೆೆ ಸ್ನವಾಜನಕರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ತ್ೂೆಾಂದರೆಯನಗತತಿುದೆ, ಜನಸ್ನಮನನಯರತ ತ್ೊಾಂದರ ೆ
ಪಡತತಿುರತವ ವಿಷಯ ಸಕ್ನಾರದ ಗಮನಕ್ೆೆ ಬಾಂದ್ಧದಯೆೇ ಎನತನವ ನನನ ಎರಡರೆ್ ಪರಶೆನಗ,ೆಚ “ರನಜಯದ 
ಜಿಲನೆ ಪಾಂಚನಯ್ತತಿ ಮತ್ತು ತ್ನಲೂೆಕತ ಪಾಂಚನಯ್ತತಿಗಳಿಗ ೆ ಆಡಳಿತ್ನಧಿಕ್ನರಿಗಳನತನ 
ರೆ್ೇಮಸರತವುದರಿಾಂದ ಸ್ನವಾಜನಕರಿಗ ೆ ಯನವುದೆೇ ತ್ೊಾಂದರ ೆ ಆಗಿರತವುದ್ಧಲೆ”ಚ ಎಾಂದತ ಉತ್ುರ 
ನೇಡಿರತತ್ನುರ.ೆ ಇದರಿಾಂದನಗಿ, ಜನಸ್ನಮನನಯರಿಗೆ ಯನವುದೆೇ ತ್ೂೆಾಂದರೆ ಇಲೆವೆಾಂದರೆ ಚತರ್ನವಣನ 
ವಯವಸೆ್ಾಯನತನ ತ್ೆಗೆದತಬಡಬೆೇಕತ. ವಿಧನನಸಭೆ ಒಾಂದತ ಉಳಿಸಕ್ೂೆಾಂಡತ ಇನತನ ಉಳಿದ್ಧರತವಾಂತ್ಹ 
ಎಲನೆ ವಯವಸೆ್ಾಗಳನತನ ಕೂಡ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳ ಮತಖನಾಂತ್ರವೇೆ ಮನಡಲ್ಲ.  

ನನನ ಮೂರರೆ್ ಪರಶೆನಗ,ೆಚ “ಕರ್ನಾಟಕ ಪಾಂಚನಯತಚ ರನಜಚ ಸೇಮನ ನಣಾಯ ಆಯೇಗವು 
ನಯಮನನತಸ್ನರ ಪರಿಶ್ೇಲ್ಲಸ ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ಸೂಕು ವರದ್ಧಯನತನ ಸಲ್ಲೆಸದ ನಾಂತ್ರ ಪರಿಶ್ೇಲ್ಲಸ 
ಚತರ್ನವಣ ೆ ನಡಸೆಲತ ಅಗತ್ಯ ಕರಮ ಕ್ೆೈಗೂೆಳಾಲನಗತವುದತ”ಚ ಎಾಂದತ ಉತ್ುರ ನೇಡಿರತತ್ನುರ.ೆ ಸದರಿ 
ಆಯೇಗವು ಯನವನಗ ವರದ್ಧ ಕ್ೊಡತತ್ನುರ,ೆ ಏನತ ವರದ್ಧ ಕ್ೊಡತತ್ನುರ ೆ ಎಾಂಬ ಬಗೆೆ ಸಪಷಟತ್ೆ 
ಇರತವುದ್ಧಲೆ. ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ಒಾಂದತ ನದ್ಧಾಷಟ ಅವಧಿ ಇರತವುದ್ಧಲೆ. ಜಿಲನೆ ಪಾಂಚನಯ್ತತಿ ಮತ್ತು ತ್ನಲೂೆಕತ 
ಪಾಂಚನಯ್ತತಿಗಳಿಗ ೆ ಆಡಳಿತ್ನಧಿಕ್ನರಿಗಳನತನ ರೆ್ೇಮಸ ಈಗನಗಲೆೇ ೧೧ ತಿಾಂಗಳು ಆಗಿರತತ್ುದೆ ಮತ್ತು 
ಆಯೇಗ ರಚರೆ್ ಮನಡಿ ೫ ತಿಾಂಗಳು ಆಗಿರತತ್ುದ.ೆ ಆಡಳಿತ್ನಧಿಕ್ನರಿಯನತನ ರೆ್ೇಮಸ ಮತಾಂದ್ಧನ 
ತಿಾಂಗಳಿಗ ೆ ಒಾಂದತ ವಷಾ ಆಗತತ್ುದೆ. ಅಾಂದರೆ, ಜಿಲನೆ ಪಾಂಚನಯ್ತತಿ ಮತ್ತು ತ್ನಲೂೆಕತ 
ಪಾಂಚನಯ್ತತಿಗಳಲ್ಲೆ ಜನತ್ಾಂತ್ರ ವಯವಸೆ್ಾ ಒಾಂದತ ವಷಾದ್ಧಾಂದ ಇರತವುದ್ಧಲೆವೆಾಂದತ ಆಗತತ್ುದೆ. ಈ ರಿೇತಿ 
ಉತ್ುರ ಮನಡತವುದನದರೆ, ಪಾಂಚನಯತಚ ರನಜಚ ಚತರ್ನವಣೆಯನತನ ಯನವನಗ ನಡಸೆತತ್ನುರ ೆಎಾಂದತ 
ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ಗೂೆತಿುರತವುದ್ಧಲೆ. ಏಕ್ೆಾಂದರ,ೆ ಸದರಿ ಆಯೇಗವು ವರದ್ಧ ಕ್ೂೆಟತಟ, ನಾಂತ್ರ ಅದನತನ 
ಪರಿಶ್ೇಲ್ಲಸ ಚತರ್ನವಣೆ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆ ಎಾಂದತ ಹೆೇಳಿದರ ೆಹೆೇಗ?ೆ  

ಇರ್ೂೆನಾಂದತ ವಿಚನರವಾೆಂದರೆ, ಸದರಿ ಆಯೇಗ ಇದತವರೆವಿಗೆ ಏನತ ಕ್ಲೆಸ ಮನಡಿದ ೆಎಾಂಬ 
ಬಗೆೆಯೂ ಸಹ ಸಕ್ನಾರ ಉತ್ುರ ನೇಡಿದತಿ,ಚ“ಸದರಿ ಆಯೇಗವು ವಿಡಿಯೇ ಸಾಂವನದದ ಸಭೆಯನತನ 
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ನಡಸೆರತತ್ುದೆ ಹನಗೂ ಜನಸಾಂಖೆಯಯ ಮನಹತಿಯನತನ ಸಾಂಗರಹಸತತಿುದೆ”ಚಎಾಂದತ ಉತ್ುರ ನೇಡಿರತತ್ನುರ.ೆ 
ಅಾಂದರೆ,ಚ“ಇಡಿೇ ರನಜಯದಲ್ಲೆರತವಾಂತ್ಹ ಜಿಲೆೆ ಮತ್ತು ತ್ನಲೂೆಕತಗಳಲ್ಲೆ ಜನಸಾಂಖೆಯ ಯನವ ರಿೇತಿ ಇದೆ 
ಮತ್ತು ಯನವ ಪರಮನಣದಲ್ಲೆ ಇದೆಯಾಂಬ ಬಗೆೆ ವಿಡಿಯೇ ಸಾಂವನದದ ಮೂಲಕ ಮನಹತಿ 
ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುಾತಿುದೆ”ಚ ಎಾಂದತ ಉತ್ುರ ನೇಡಿರತತ್ನುರೆ. ಈ ಜಗತಿುನಲ್ಲೆ ಅಥವನ ಈ ಇಲನಖಯೆಲ್ಲೆ ಈ 
ರನಜಯದ ಯನವ ತ್ನಲೂೆಕ್ನ ಜನಸಾಂಖೆಯ ಬೆೇಕತ ಅಥವನ ಮತ್ದನರರ ಸಾಂಖೆಯ ಬೆೇಕತ ಎನತನವ 
ಮನಹತಿಯನತನ ಕ್ೆೇವಲ ೧೦ ನಮಷಗಳಲ್ಲೆ ತೆ್ಗೆದತಕ್ೊಡತವವರತ ಇದನಿರೆ ಅಥವನ ಗೂಗಲ್ಚನಲ್ಲೆ 
ಸರ್ಚಾ ಮನಡಿದರೆ ಆ ಮನಹತಿ ಸಗತತ್ುದ.ೆ ಇದನತನ ವಿಡಿಯೇ ಸಾಂವನದದ ಮೂಲಕ ಕಳ್ೆದ ೫ 
ತಿಾಂಗಳುಗಳಿಾಂದ ಮನಹತಿ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುಾತಿುದನಿರೆ ಎನತನವುದತ ಉತ್ುರವೆೇ, ಈ ಉತ್ುರವನತನ ಯನವ 
ಅಧಿಕ್ನರಿ ಬರೆದ್ಧರತತ್ನುರೆ ಅಥವನ ಈ ಉತ್ುರವನತನ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಓದ್ಧದನಿರಯೆೇ? ಏಕ್ೆಾಂದರ,ೆ 
ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಹರಿಯರನಗಿದತಿ ಅವರಿಗೆ ಈ ರಿೇತಿಯ ಉತ್ುರ ಸರಿ ಎನಸತತಿುದೆಯೇ?  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗೌಡರೆೇ, ಈ ಪರಶೆನಯನತನ ಮತಾಂದ ೆಹನಕ್, ಮತಾಂದ್ಧನ 
ಪರಶೆನಯನತನ ಚಚೆಾಗೆ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಳ್ೊಾೇಣವೆೇ  

ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈ ಪರಶೆನಗ ೆಸಾಂಬಾಂಧಪಟಟಾಂತ್ ೆತ್ನವು ಅಧಾ 
ಗಾಂಟೆ ಕ್ನಲನವಧಿ ಚಚಾೆಗ ೆಅವಕ್ನಶ ಕ್ೂೆಡತತಿುೇರೆಾಂದರೆ ಹನಗೂ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಅದಕ್ೆೆ ಒಪ್ತಪಗೆ 
ಸೂಚಿಸಬೆೇಕ್ೆಾಂದತ ರ್ನನತ ಕ್ೆೇಳಿಕ್ೂೆಳುಾತ್ೆುೇರ್ೆ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:_ ಇದಕ್ೆೆ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ತ್ಮೆ ಉತ್ುರ ನೇಡಲ್ಲ.  

ಶ್ರೇ ಕ್.ೆಎಸ್ಚ. ಈಶವರಪಪ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೆೇ, ಈ ಪರಶೆನಗೆ ಸಾಂಬಾಂಧಪಟಟಾಂತ್ ೆಅಧಾ 
ಗಾಂಟೆ ಕ್ನಲನವಧಿ ಚಚಾೆ ಬಟತಟ ಇಡಿೇ ದ್ಧನ ಚಚಾೆ ಇಟತಟಕ್ೂೆಳಿಾ ಅದಕ್ೆೆ ನನನ ಅಭಯಾಂತ್ರವೇೆನತ ಇಲೆ.  

ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈ ರಿೇತಿ ಹೆೇಳಿದರೆ ಹೇೆಗೆ? 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಆಯ್ತತ್ತ, ತ್ನವು ತ್ಮೆ ಉತ್ುರ ನೇಡಿ.  
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ಶ್ರೇ ಕೆ್.ಎಸ್. ಈಶವರಪಪ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈ ಪರಶೆನಗ ೆ ನನನ ಉತ್ುರ ಬಹಳ 
ಸಪಷಟವನಗಿರತತ್ುದೆ. ಚತರ್ನವಣನ ಆಯೇಗಕ್ೆೆ ಜಿಲನೆ ಪಾಂಚನಯ್ತತಿ ಮತ್ತು ತ್ನಲೂೆಕತ ಪಾಂಚನಯ್ತತಿ 
ಕ್ೆೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಚತರ್ನವಣ ೆ ಮನಡಿ ಎಾಂದತ ರನಜಯ ಸಕ್ನಾರದ್ಧಾಂದ ಪರಸ್ನುವರೆ್ ಸಲ್ಲೆಸರತತ್ೆುೇವೆ. 
ಅದಕ್ೆಾಂತ್ಲೂ ಮದಲತ ಗನರಮ ಪಾಂಚನಯ್ತತಿ ಚತರ್ನವಣೆಗಳನತನ ಬಹಳ ಸಪಷಟವನಗಿ ಇಡಿೇ ರನಜಯದಲ್ಲೆ 
ಒಾಂದತ ಗೂೆಾಂದಲವಿಲೆದೆೇ ಪೂಣಾಗೂೆಳಿಸರತತ್ೆುೇವೆ. ಅದಕ್ನೆಗಿ ಅವರತ ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ಅಭಿನಾಂದರೆ್ಯನತನ 
ಸಲ್ಲೆಸತತ್ನುರಾೆಂದತ ರ್ನನತ ಭನವಿಸತತ್ೆುೇರೆ್. ಜಿಲನೆ ಪಾಂಚನಯ್ತತಿ ಮತ್ತು ತ್ನಲೂೆಕತ ಪಾಂಚನಯ್ತತಿಗಳಿಗೆ 
ಚತರ್ನವಣ ೆಮನಡಬೇೆಕ್ೆಾಂದತ ಚತರ್ನವಣನ ಆಯೇಗಕ್ೆೆ ಕ್ೊಟಟ ನಾಂತ್ರ ಅವರತ, ಜಿಲನೆ ಪಾಂಚನಯ್ತತಿ 
ಮತ್ತು ತ್ನಲೂೆಕತ ಪಾಂಚನಯ್ತತಿಗಳ ಸೇಮನ ರೇೆಖಗೆಳು ಯನವುದಕ್ೆೆ ಇರಬೇೆಕ್ೆಾಂಬ ಬಗೆೆ ಸೇಮನ 
ರೇೆಖೆಗಳನತನ ಘೂೇಷಣೆ ಮನಡಿ, ಮೇಸಲನತಿಯನತನ ಸಹ ಘೂೇಷಣೆ ಮನಡಿರತತ್ನುರ.ೆ ಅದಕ್ೆೆ 
ಸತಮನರತ ೮೮೮ ಆಕ್ೇೆಪಣೆಗಳು ಬಾಂದ್ಧರತತ್ುವೆ. ಆ ಎಲನೆ ಆಕ್ೆೇಪಣೆಗಳನತನ ಹನಗೆಯೇ ಇಟತಟ 
ಚತರ್ನವಣ ೆಮನಡೂೆೇಣವೇೆ? ಅದನದ ನಾಂತ್ರ, ಈ ಬಗೆೆ ರ್ನವು ವಿಧೆೇಯಕವನತನ ಈ ಸದನದಲ್ಲೆ 
ತ್ಾಂದತ, ಅಾಂಗಿೇಕ್ನರ ಪಡದೆತ ನಣಾಯ ಮನಡಿಕ್ೂೆಾಂಡತ, ಸೇಮನ ನಣಾಯಗಳು ಹೆೇಗ ೆಇರಬೇೆಕತ 
ಎಾಂಬ ಬಗೆೆ ವರದ್ಧ ನೇಡಲತ ಸೇಮನ ನಣಾಯ ಆಯೇಗವನತನ ರಚರೆ್ ಮನಡಿರತತ್ೆುೇವೆ. ಒಾಂದತ 
ತ್ನಲೂೆಕ್ನಲ್ಲೆ ಅಧಾಾಂಬಧಾ ಮನಹತಿ ಅಾಂದರೆ, ಆ ತ್ನಲೂೆಕ್ನಲ್ಲೆರತವ ಜನಸಾಂಖೆಯ ಮತ್ತು ಮತ್ದನರರ 
ಮನಹತಿ ಹನಗೂ ಮತ್ೊುಾಂದತ ತ್ನಲೂೆಕ್ನ ಜನಸಾಂಖೆಯ ಮತ್ತು ಮತ್ದನರರ ಮನಹತಿ ಅಧಾಾಂಬಧಾ 
ಇತ್ತು. 

(ಮತಾಂದತ…) 

(272) 11.03.2022 11.20 ವೆೈಎಲ್-ವಿಕ್ೆ                       (ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಾತಿ) 

ಶ್ರೇ ಕೆ್.ಎಸ್.ಈಶವರಪಪ (ಮತಾಂದತ):- 

ಒಾಂದತ ಕ್ೇೆತ್ರದಲ್ಲೆ 40 ಸ್ನವಿರ ಜನಸಾಂಖೆಯ ಇದತಿ, ಅಲ್ಲೆ ಕ್ೆೇವಲ 8 ಸ್ನವಿರ ಮತ್ದನರರತ ಇರತತ್ನುರೆ. 
ಅದೆಲೆವನೂನ ರೆ್ೂೇಡಲತ ನವೃತ್ು ಐ.ಎ.ಎಸ್. ಅಧಿಕ್ನರಿಯನದ ಶ್ರೇ ಲಕ್ಷ್ಮೇರ್ನರನಯಣರವರ 
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ಅಧಯಕ್ಷತ್ಯೆಲ್ಲೆ ಸೇಮನ ಸಮತಿ ರಚಿಸಲನಗಿದೆ.  ಆ ಸಮತಿಯವರತ ಎಲೆವನೂನ ಸವೆೇಾ ಮನಡಿ, 
ವರದ್ಧ ನೇಡತತಿುದನಿರೆ.  ಸಮತಿ ಮನಡಿದ ಮೇಲೆ ರ್ನವು ಸಹ ಸಮತಿಯವರಿಗೆ ಬೆೇಗ ವರದ್ಧ ನೇಡಿ 
ಎಾಂದತ ಮನವಿ ಮನಡಬಹತದೆೇ ವಿನಃ ನಗದ್ಧತ್ ಸಮಯದೊಳಗೆ ನೇಡಬೆೇಕ್ೆಾಂದತ ಷರತ್ತು ವಿಧಿಸಲತ 
ಸ್ನಧಯವಿಲೆ.  ತ್ಮೆಗಲೆೆರಿಗೂ ತಿಳಿದ್ಧರತವಾಂತ್ ೆ ಅವರಿಗೂ ಸಹ ಸ್ನವಯತ್ುತ್ೆ ಇರತತ್ುದೆ.   
ಸಮತಿಯವರಿಗೂ ಸಹ ರ್ನವು ಆದಷತಟ ಬೇೆಗ ವರದ್ಧ ಕ್ೊಡಿ ಎಾಂದತ ಮನವಿ ಮನಡತತಿುದತಿ, ಅವರತ 
ಸಹ ವರದ್ಧ ಕ್ೊಡಲತ ವಯವಸೆ್ಾ ಮನಡತತಿುದನಿರ.ೆ  ಇದರಲ್ಲೆ ಒಾಂದತ ದೊಡಾ ಆಘಾತ್ ಬಾಂದ್ಧದ.ೆ  ತ್ಮಗೂ 
ಸಹ ಗೊತಿುರತವ ಹನಗೆ, 2010ರೆ್ೇ ಸ್ನಲ್ಲನ ನಾಂತ್ರ ಮನನಯ ಸವೇಾಚಛ ರ್ನಯಯನಲಯವು “ಓ.ಬ.ಸ. 
ರವರಿಗೆ ಮೇಸಲನತಿ ನೇಡಲತ ಸದಯಕ್ೆೆ ಸ್ನಧಯವಿಲೆ, ಎಸ್.ಸ./ಎಸ್.ಟ. ಮತ್ತು ಸ್ನಮನನಯ 
ವಗಾದವರಿಗ ೆಮನತ್ರ ಚತರ್ನವಣೆ ಮನಡಿ”ಚಎಾಂದತ ತಿೇಪತಾ ನೇಡಿದೆಿ.   

ಶ್ರೇ ಕೆ್.ಟ.ಶ್ರೇಕಾಂಠೆೇಗೌಡ (ಪದವಿೇಧರರ ಕ್ೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, they are 
asking information from the State Government. ಮನನಯ ಸವೇಾಚಛ 
ರ್ನಯಯನಲಯಕ್ೆೆ ಸರಿಯನದ ಮನಹತಿ ನೇಡದ ಪರಯತಕು ಆ ರಿೇತಿ ತಿೇಪಾನತನ ನೇಡಿದೆಿ.  ಮನನಯ 
ಸವೇಾಚಛ ರ್ನಯಯನಲಯವು ಹಾಂದತಳಿದ ವಗಾದವರ ಬಗೆೆ ಸಪಷಟವನದ ಮನಹತಿ ನೇಡತವಾಂತ್ ೆ
ಕ್ೆೇಳಿದತಿ, ಆ ಮನಹತಿಯನತನ ನಮೆ ರನಜಯ ಸಕ್ನಾರ ನೇಡಿಲೆ.  ಆ ಕ್ನರಣದ್ಧಾಂದನಗಿ ಮನನಯ 
ಸವೇಾಚಛ ರ್ನಯಯನಲಯವು ಅತ್ೃಪ್ತುಯಲ್ಲೆದೆ, ಸರಿಯನದ ಮನಹತಿ ನೇಡದ ಪರಯತಕು ಹಾಂದತಳಿದ 
ವಗಾಗಳ ಮೇಸಲನತಿಯನತನ ಏತ್ಕ್ೆೆ ರದತಿ ಮನಡಬನರದೆಾಂದತ ಕ್ೆೇಳಿರತವುದತ.   ಸದಯಕ್ೆೆ ಆ ವಿಚನರದ 
ಚೆಾಂಡತ ತ್ಮೆ ಕ್ೊೇಟಚಾನಲ್ಲೆದೆ.  ಹನಗನಗಿ ತ್ನವು ಕೂಡಲೇೆ ಮನಹತಿಯನತನ ನೇಡಿದರ ೆ
ಯಥನವತ್ನುಗಿ ಮತಗಿಸತತ್ನುರೆ.   

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಶ್ರೇಕಾಂಠೆೇಗೌಡರೆ ತ್ಮಗೆ ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಅವಕ್ನಶ ನೇಡಿದವರತ 
ಯನರತ?  
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ಶ್ರೇ ಕೆ್.ಟ.ಶ್ರೇಕಾಂಠೆೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇದೊಾಂದತ burning issue. ತ್ಮೆ 
ಮೌನವೆೇ ಸಮೆತಿ ಎಾಂದತ ಭನವಿಸತತ್ೆುೇರೆ್.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಆಯ್ತತ್ತ, ಕತಳಿತ್ತಕ್ೊಳಿಾ.  

ಶ್ರೇ ಕೆ್.ಎಸ್.ಈಶವರಪಪ (ಗನರಮೇಣನಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಾಂಚನಯತಚ ರನಜಯ ಸಚಿವರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಕ್.ೆಟ.ಶ್ರೇಕಾಂಠೇೆಗೌಡರತ ಇಡಿೇ ಜಿೇವನವೇೆ ತ್ಮೆ ಮೌನವನತನ ಸಮೆತಿ 
ಎಾಂದತ ಭನವಿಸದನಿರ.ೆ  ಮನನಯ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗೌಡರ,ೆ 2010ರೆ್ೇ ಸ್ನಲ್ಲನಾಂದ ಇಲ್ಲೆಯವರೆಗೂ ಇಡಿೇ 
ದೆೇಶ ಯನರೂ ಸಹ ರೆ್ೂೇಡಿರಲ್ಲಲೆ.  ಮಹನರನಜರತ ಓ.ಬ.ಸ., ಎಸ್.ಟ/ಎಸ್.ಸ. 
ಯವರನನಟತಟಕ್ೂೆಾಂಡತ ಚತರ್ನವಣ ೆ ಮನಡಿದಿರತ.  ಅದಕ್ೆೆ ಮತ್ನಯರೊೇ ರ್ನಯಯನಲಯದ ಮರ ೆ
ಹೊೇದರತ.  ನಾಂತ್ರ ಓ.ಬ.ಸ. ಯಲ್ಲೆ ಗೆದಿವರನತನ ಮನನಯ ಸವೇಾಚಛ ರ್ನಯಯನಲಯವು quash 
ಮನಡಿ, ಮತ್ುೆ general election ಮನಡಿ ಎಾಂದತ ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂೆಾಂಡ ಕ್ನರಣ ಓ.ಬ.ಸ. ರೆ್ಗದೆತ ಬದತಿ 
ಹೊೇಗಿತ್ತು.  ಅದಕ್ನೆಗಿ ಓ.ಬ.ಸ. ರವರಿಗೂ ಮೇಸಲನತಿ ನೇಡಬೆೇಕ್ನಗಿದತಿ, ಅಷತಟ ಬೆೇಗ ಮೇಸಲನತಿ 
ನೇಡಲತ ಬರತವುದ್ಧಲೆ.  ಈ ಸಾಂಬಾಂಧ ಈಗನಗಲೆೇ ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮಾಂತಿರಯವರೂೆಾಂದ್ಧಗೆ ಸಭೆ ಸಹ 
ನಡಸೆಲನಗಿದತಿ, ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮಾಂತಿರಗಳು ಸಾಂಬಾಂಧಪಟಟ ಕ್ನನೂನತ ತ್ಜ್ಞರನತನ ಕರದೆತ, ಚಚೆಾ 
ಮನಡಿದತಿ, ಓ.ಬ.ಸ. ರವರಿಗ ೆ ಅವಕ್ನಶ ಕಲ್ಲಪಸ, ಯನವ ರಿೇತಿ ಚತರ್ನವಣೆ ನಡಸೆಬೆೇಕ್ೆಾಂದತ 
ತಿೇಮನಾನಸಲನಗತತಿುದತಿ, ಇದತ ನಮೆ ಸಕ್ನಾರದ ಉದೆಿೇಶವನಗಿದ.ೆ  ಮೇಸಲನತಿ ಇಲೆದೇೆ 
ಚತರ್ನವಣ ೆ ನಡಸೆಬನರದೆಾಂಬ ತಿೇಮನಾನವನತನ ತ್ಗೆೆದತಕ್ೂೆಾಂಡಿದೆಿೇವೆ.  ಆದಷತಟ ಬೆೇಗ ಓ.ಬ.ಸ. 
ರವರಿಗೂ ಮೇಸಲನತಿ ನೇಡಿ, ಚತರ್ನವಣ ೆನಡಸೆತವಾಂಥ ಪರಯತ್ನ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆ.  

ಶ್ರೇ ಬ.ಕ್.ೆಹರಿಪರಸ್ನದಚ (ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 
ಈಗನಗಲೆೇ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ 2010ರೆ್ೇ ಸ್ನಲ್ಲನ ನಾಂತ್ರ ಮನನಯ ಸವೇಾಚಛ ರ್ನಯಯನಲಯವು 
ತಿೇಮನಾನ ನೇಡಿದೆ ಎನತನವಾಂಥ ಮನತ್ನತನ ಹೆೇಳಿದರತ.  2010ರೆ್ೇ ಸ್ನಲ್ಲನ ನಾಂತ್ರ ಮನಜಿ 
ಮತಖ್ಯಮಾಂತಿರಗಳ್ನದ ಮನನಯ ಸದಿರನಮಯಯನವರತ ಮನನಯ ಹೆರ್.ಕ್ನಾಂತ್ರನಜತರವರ ಅಧಯಕ್ಷತ್ಯೆಲ್ಲೆ 
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ಆಯೇಗವನತನ ರಚಿಸ, ಸಾಂಪೂಣಾವನಗಿ ಡೇೆಟನ ಸಾಂಗರಹಸದನಿರ.ೆ  ಆ ಡೇೆಟನವನತನ ಮನನಯ 
ಸಚಿವರತ ಒಪ್ತಪಕ್ೂೆಳಾಲ್ಲ ಅಥವನ ಮನನಯ ಸವೇಾಚಛ ರ್ನಯಯನಲಯಕ್ನೆದರೂ ಸಲ್ಲೆಸದರೆ, ಓ.ಬ.ಸ. 
ರವರಿಗ ೆ ರ್ನಯಯ ಸಗತತ್ುದೆ.  ಆದಿರಿಾಂದ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಸಹ ಹಾಂದತಳಿದ ವಗಾಕ್ೆೆ 
ಸ್ೇೆರಿದವರನಗಿದತಿ, ಎಸ್.ಟ. ಸಮತದನಯಕ್ೆೆ ಹೂೆೇಗಬೆೇಕ್ೆಾಂದತ ಆಸ್ಯೆನನಟತಟಕ್ೂೆಾಂಡಿದತಿ, ಅವರತ 
ಹೊೇಗತವ ಮದಲತ ಹಾಂದತಳಿದ ವಗಾದವರಿಗೆ ಒಳ್ೆಾಯದನತನ ಮನಡಿ ಹೂೆೇಗಬೇೆಕ್ೆಾಂದತ ತ್ಮೆ 
ಮೂಲಕ ಮನನಯ ಸಚಿವರಿಗೆ ಒತ್ನುಯ ಮನಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ 

ಶ್ರೇ ಕೆ್.ಎಸ್.ಈಶವರಪಪ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ 
ಹೆೇಳಿದಾಂತ್ನದರೆ, ರ್ನನತ ಅವರ ಬನಯ್ತಗ ೆಸಕೆರೆ ಹನಕತತ್ೆುೇರೆ್.   

ಶ್ರೇ ಬ.ಕೆ್.ಹರಿಪರಸ್ನದಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನವು ಕಲತೆ ಸಕೆರೆ ತಿನತನವವರತ.  

ಶ್ರೇ ಕೆ್.ಎಸ್.ಈಶವರಪಪ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಸಕೆರೆ ಬೆೇಡವಾೆಂದರೆ, ಚಿಕನ್ಚ ಫಿೇಸ್ಚ 
ಹನಕತತ್ೆುೇರೆ್. ಯನವುದತ ಬೇೆಕ್ೆಾಂದತ ಅವರೆೇ ಹೆೇಳಲ್ಲ.   

ಶ್ರೇ ಬ.ಕೆ್.ಹರಿಪರಸ್ನದಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ಮೇನತ ತಿನತನವವನತ.   

ಶ್ರೇ ಕ್.ೆಎಸ್.ಈಶವರಪಪ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮೇನತ ಬೆೇಕ್ೆಾಂದತ ಮನನಯ ವಿರೂೆೇಧ 
ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ ಕ್ೆೇಳುತಿುದನಿರೆ.  ನೇವು ಮೇನತ ಕ್ೂೆಡತತಿುೇರನ?  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರ ಬನಯ್ತಗೆ ಎಲೆವನೂನ ಸ್ೇೆರಿಸ ಹನಕ್ 
ಬಡಿ.  

ಶ್ರೇ ಕೆ್.ಎಸ್.ಈಶವರಪಪ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಸಕೆರೆ, ಮೇನತ, ಚಿಕೆನ್ ಎಲೆವನೂನ 
ಹನಕಬೆೇಕ್ೆೇ?  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಹೌದೌದತ.  
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ಶ್ರೇ ಬ.ಕ್.ೆಹರಿಪರಸ್ನದಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 2010ರೆ್ೇ ಸ್ನಲ್ಲನ ನಾಂತ್ರ ಮನನಯ 
ಸವೇಾಚಛ ರ್ನಯಯನಲಯವು ಅಾಂತ್ಹ ತಿೇಮನಾನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳಾಲತ ಕ್ನರಣವೆೇರ್ಾೆಂದರೆ, ಮನಜಿ 
ರನಜಯಸಭನ ಸದಸಯರನಗಿದಿ ಶ್ರೇ ಎಾಂ.ರನಮನಜೊೇಯ್ತಸ್ಚ ಎಾಂಬತವವರತ ರ್ನಯಯಮೂತಿಾಗಳ್ನಗಿ 
ಸವೇಾಚಛ ರ್ನಯಯನಲಯಕ್ೆೆ ಹೂೆೇದರತ, ಆಗ  ಹಾಂದತಳಿದ ವಗಾದವರಿಗೆ ಮೇಸಲನತಿ 
ನೇಡಬನರದೆಾಂದತ ಮನಡಿದಿರತ.  ಆದನದ ಬಳಿಕ ಮನಜಿ ಮತಖ್ಯಮಾಂತಿರಗಳ್ನದ ಮನನಯ 
ಸದಿರನಮಯಯನವರತ ಮನನಯ ಎರ್.ಕ್ನಾಂತ್ರನಜತ ಆಯೇಗವನತನ ರಚಿಸ, ಸಾಂಪೂಣಾ 
ಮನಹತಿಯನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಾಂಡಿದತಿ, ಆ ಆಯೇಗಕ್ೆೆ ರೂ.180.00 ಕ್ೂೆೇಟ ಖ್ಚತಾ ಸಹ ಮನಡಿದನಿರ.ೆ  
ದಯವಿಟತಟ ಆ ಹಣವು ಜನರ ಹಣವನಗಿದತಿ, ಆ ಡೇೆಟನವನತನ ಮನನಯ ಸವೇಾಚಛ ರ್ನಯಯನಲಯಕ್ೆೆ 
ನೇಡಲ್ಲ.   

ಶ್ರೇ ಕೆ್.ಎಸ್.ಈಶವರಪಪ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನಜಿ ಮತಖ್ಯಮಾಂತಿರಗಳ್ನದ ಮನನಯ 
ಸದಿರನಮಯಯನವರತ ಆಡಳಿತ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲೆದತಿ, ರ್ನನತ ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದಲ್ಲೆ ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂೆಾಂಡಿದೆಿೇರ್ೆ.  ರ್ನನತ 
ಆಗ ಮನಜಿ ಮತಖ್ಯಮಾಂತಿರಗಳ್ನದ ಮನನಯ ಸದಿರನಮಯಯನವರನತನ ಯನವನಗ ವರದ್ಧ ನೇಡತತಿುೇರಿ 
ಎಾಂದತ ಕ್ೆೇಳಿದಿಕ್ೆೆ ಪರತಿ ಸಲವು ರ್ನಳ್,ೆ ರ್ನಡಿದತ, 15 ದ್ಧವಸಗಳ್ನಗತತ್ುದೆ ಎಾಂದತ ಉತ್ುರ ನೇಡತತ್ನು 
ಬಾಂದರತ.  ಈ ರಿೇತಿಯನಗಿ ಮನಜಿ ಮತಖ್ಯಮಾಂತಿರಗಳ್ನದ ಮನನಯ ಸದಿರನಮಯಯನವರತ ರನಜಯದ 
ಹಾಂದತಳಿದ ವಗಾಗಳಿಗೆ ಮೇಸ ಮನಡಿದರತ.  ಅವರಿಗೂ ಸಹ ಇದತ ಗೊತಿುರಲ್ಲ ಎಾಂದತ 
ಹೆೇಳುತಿುದೆಿೇರೆ್.  ಮನನಯ ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ ಗೊತಿುಲೆದ ವಿಚನರದ ಬಗೆೆ ಏತ್ಕ್ೆೆ 
ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ನುರ?ೆ ಅವರತ ಆ ವಿಚನರವನತನ ಉಲೆೆೇಖ್ ಮನಡಿದರಿಾಂದ ರ್ನನತ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದೆಿೇರ್ೆ.  
ಇಲೆದ್ಧದಿರ ೆರ್ನನತ ಆ ವಿಚನರವನಗಿ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುರಲ್ಲಲೆ.  

ಶ್ರೇ ಬ.ಕೆ್.ಹರಿಪರಸ್ನದಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಕ್ೆ.ಎಸ್.ಈಶವರಪಪನವರತ ಹನಗೂ 
ಮನಜಿ ಮತಖ್ಯಮಾಂತಿರಗಳ್ನದ ಮನನಯ ಸದಿರನಮಯಯನವರ ಮನಯರ್ಚ ಫಿಕ್ಸಾಂಗಚ ಏನತ ಎನತನವುದತ 
ನನಗ ೆಗೊತ್ನುಗತವುದ್ಧಲೆ.  ಅದತ ಅವರಿಬಬರ ಸಾಂಬಾಂಧ. 
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ಶ್ರೇ ಕ್.ೆಎಸ್.ಈಶವರಪಪ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈ ಜನೆದಲ್ಲೆ ನನನ ಹನಗೂ ಮನಜಿ 
ಮತಖ್ಯಮಾಂತಿರಗಳ್ನದ ಮನನಯ ಸದಿರನಮಯಯನವರ ಮನಯರ್ಚ ಫಿಕ್ಸಾಂಗಚ ಸಾಂಬಾಂಧ ಹೆೇಗ ೆಎನತನವುದತ 
ಮನನಯ ಬ.ಕ್.ೆಹರಿಪರಸ್ನದಚರವರಿಗೆ ಗೊತ್ನುಗತವುದ್ಧಲೆ.   

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಯನರೇೆ ಮನತ್ರ್ನಡಿದರೂ ಅದತ ಕಡತ್ಕ್ೆೆ ಹೂೆೇಗಬನರದತ. ಎಲೆರೂ 
ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂೆಳಿಾ.   

(ಈ ಹಾಂತ್ದಲ್ಲೆ ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರ ಆದೆೇಶದ ಮೇರಗೆ ೆಮನನಯ ಸದಸಯರನದ ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶಚ 
ಕ್.ೆರನಥೂೆೇಡ್ಚ, ಶ್ರೇ ಆರ್.ಬ.ತಿಮನೆಪೂರ, ಶ್ರೇ ಯತ.ಬ.ವೆಾಂಕಟೆೇಶಚರವರತ ಮನತ್ರ್ನಡಿರತವುದನತನ 

ನಡವಳಿಯಲ್ಲೆ ದನಖ್ಲ್ಲಸರತವುದ್ಧಲೆ) 

ಶ್ರೇ ಕೆ್.ಎಸ್.ಈಶವರಪಪ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ 
ಹೆೇಳಿದ ಹನಗೆ ಆ ಡೇೆಟನವು ಉಪಯೇಗಕ್ೆೆ ಬರತತ್ುದೆ, ಇಲೆವೇೆ ಎನತನವುದರ ಮೇಲ ೆ ಚಚಾೆ 
ಮನಡತತಿುದೆಿೇವೆ.  ತ್ಮಗೂ ಸಹ ಅದತ ಗೊತಿುರಬೇೆಕತ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಆಯ್ತತ್ತ.  

ಶ್ರೇ ಕೆ್.ಎಸ್.ಈಶವರಪಪ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಆ ಡೇೆಟನವನತನ ಖ್ಾಂಡಿತ್ವನಗಿ 
ತಿೇರಸೆರಿಸಲತ ಸ್ನಧಯವನಗತತ್ುದಯೆೇ, ಇಲೆವೇ ಗೂೆತಿುಲೆ. ಆದರೂ ಆ ಡೇೆಟನವನನಟತಟಕ್ೂೆಾಂಡತ, 
ಒಾಂದತ ಸಮತಿ ಮನಡಿ, ಆ ಸಮತಿ ಮನಡತತಿುರತವುದನತನ ಮನನಯ ಸವೇಾಚಛ ರ್ನಯಯನಲಯಕ್ೆೆ 
ತಿಳಿಸ, ಅದರ ಮೂಲಕ ಹಾಂದತಳಿದ ವಗಾದವರನನಟತಟಕ್ೂೆಾಂಡತ ಚತರ್ನವಣ ೆ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆ.  
ಯನವುದೆೇ ಕ್ನರಣಕೂೆ ಹಾಂದತಳಿದ ವಗಾದವರಿಗೆ ಈ ಸಕ್ನಾರ ಮೇಸ ಮನಡತವುದ್ಧಲೆ.   

ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರ ನೇಡಿದತಿ, ಆ 
ಉತ್ುರದ್ಧಾಂದ ನನಗ ೆ ಸಮನಧನನವನಗತತಿುಲೆ.  ಕ್ನರಣವೆೇರ್ಾೆಂದರೆ, ಸಕ್ನಾರವು ಯನವನಗ ಆ 
ಚತರ್ನವಣೆಯನತನ ನಡಸೆತತ್ುದೆ ಎಾಂಬತದನತನ ಸಪಷಟಪಡಿಸಲ್ಲಲೆ.  ಹನಗನಗಿ ಆ ಚತರ್ನವಣ ೆ ಬಗೆೆ 
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ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ಆಸಕ್ು ಇಲೆವಾೆಂದತ ಕ್ನಣಿಸತತ್ುದೆ.  ಇದತ ಬಹಳ ಪರಮತಖ್ವನದ ವಿಚನರವನಗಿದತಿ, 
ದಯವಿಟತಟ ಈ ವಿಚನರವನಗಿ ಅಧಾ ಗಾಂಟೆ ಕ್ನಲನವಧಿ ಚಚೆಾಗೆ ಅವಕ್ನಶ ನೇಡಿ.  ಇದರ ಮೇಲೆ 
ಚಚೆಾಯನಗಬೆೇಕತ. 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಆಯ್ತತ್ತ.  ಅಧಾ ಗಾಂಟೆ ಕ್ನಲನವಧಿ ಚಚೆಾ ಮನಡಲತ ಪತ್ರವನತನ 
ಬರೆದತಕ್ೊಡಿ.  

ಶ್ರೇ ಕ್.ೆಎಸ್.ಈಶವರಪಪ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈಗ ಬಜೆಪ್ತ ಸಕ್ನಾರ ಅಧಿಕ್ನರದಲ್ಲೆದತಿ, 
ಖ್ಾಂಡಿತ್ ಆ ವಿಚನರವನಗಿ ಚಚೆಾ ಆಗಬೇೆಕತ.   
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ಪರಶೆನ ಸಾಂಖೆಯ 1605 

(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದೆ) 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಶ್ರೇರನಮತಲತರವರೆ, ನಮೆ ಸದನದ್ಧಾಂದ ತ್ಮಗೆ ಒಾಂದತ 
ಮನವಿಯೇರ್ೆಾಂದರ,ೆ ಇವತ್ತು ಒಾಂದತ ದ್ಧವಸವನದರೂ ಸಾಂಜೆಯವರಗೊ ತ್ನವು ಈ ಸದನದಲ್ಲೆಯೇ 
ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂೆಳಾಬೇೆಕತ.  ಏಕ್ಾೆಂದರೆ, ತ್ನವು ಈ ಸದನಕ್ೆೆ ಬಾಂದ್ಧರತವುದನತನ ಯನರೂ ರೆ್ೂೇಡಿಯೇ ಇಲೆ.    

ಶ್ರೇ ಶ್ರೇರನಮತಲತ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಆಗಲ್ಲ.  

ಶ್ರೇ ಯತ.ಬ.ವೆಾಂಕಟೆೇಶ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ಈ ಪರಶೆನಯನತನ ಕ್ೆೇಳುವುದಕೂೆ 
ಮದಲತ ತಿಳಿಸತವುದೆೇರ್ಾೆಂದರ,ೆ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಕಳ್ೆದ ಎರಡತ ಅಧಿವೆೇಶನದ್ಧಾಂದ ಮದಲ ಸಲ 
ಈ ಸದನಕ್ೆೆ ಬಾಂದ್ಧರತವುದರಿಾಂದ ಸಾಂತ್ೂೆೇಷವನಗತತಿುದ.ೆ  

ಶ್ರೇ ಶ್ರೇರನಮತಲತ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಆ ರಿೇತಿ ಏನಲೆ.  ಕಳ್ೆದ ಎರಡತ 
ಅಧಿವೆೇಶನದ್ಧಾಂದ ಸದನಕ್ೆೆ ಬಾಂದ್ಧದೆಿೇರ್.ೆ  ವಿಧನನಸಭೆಗ ೆಹೊೇಗಬೇೆಕ್ನದ ಕ್ನರಣ ಹೆಚತಚ ಸಮಯ 
ಇರತತಿುರಲ್ಲಲೆ.   

ಶ್ರೇ ಯತ.ಬ.ವೆಾಂಕಟೆೇಶ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಈ ಸದನಕ್ೆೆ 
ಬಾಂದ್ಧರತವುದನತನ ರೆ್ೂೇಡಿಯೇ ಇಲೆ.  

ಶ್ರೇ ಎನ್.ರವಿಕತಮನರ್ (ವಿಧನನಸಭೆಯ್ತಾಂದ ಚತರ್ನಯ್ತತ್ರನದವರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಶ್ರೇರನಮತಲತರವರತ ಸದನಕ್ೆೆ ಬಾಂದ್ಧದತಿ, ಶಟಚಾ ಮತ್ತು ಪಾಂಚೆಯನತನ 
ಧರಿಸ ಬಾಂದ್ಧರಲ್ಲಲೆ.  

(ಗೊಾಂದಲ) 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಯತ.ಬ.ವೆಾಂಕಟೆೇಶಚರವರೆ, ಪರಶೆನಯನತನ ಕ್ೆೇಳಿ.    
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ಶ್ರೇ ಯತ.ಬ.ವೆಾಂಕಟೆೇಶ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಏರೆ್ೂೇ ನನಗ ೆಗೊತಿುಲೆ.  ಏಕ್ೆಾಂದರ,ೆ 
ನನಗೂ ದೃಷಿಟ ದೂೆೇಷ ಇರತವುದರಿಾಂದ ಕ್ೆಲವು ಸಲ ನನಗ ೆ ಕಣತಣ ಕ್ನಣಿಸತವುದ್ಧಲೆ.   ಹನಗನಗಿ 
ಮೇಸ್ಚ ಆಗಿರಬಹತದತ.  

ಶ್ರೇಮತಿ ಭನರತಿ ಶೆಟಟ (ರ್ನಮನದೆೇಾಶನ ಹೊಾಂದ್ಧದವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 
ಹನಗನದರೆ, ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಮತಾಂದ್ಧನ ಕತಚಿಾನಲ್ಲೆ ಬಾಂದತ ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂೆಳಾಲ್ಲ.  

ಶ್ರೇ ಯತ.ಬ.ವೆಾಂಕಟೆೇಶ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸಚಿವರಿಗೆ “ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜಯ 
ರಸೆ್ು ಸ್ನರಿಗ ೆ ಸಾಂಸೆ್ಾಯತ ಅಡಮನನ ಇಟಟರತವ ವನಣಿಜಯ ಸಾಂಕ್ೇಣಾಗಳ ಸಾಂಖೆಯಯಷತಟ; ಈ ಪೆೈಕ್ 
ಬೆಾಂಗಳೂರತ ನಗರದಲ್ಲೆ ಅಡಮನನ ಇಟಟರತವ ಸಾಳಗಳ್ನವವು;”ಚಎಾಂದತ ಪರಶೆನಯನತನ ಕ್ೆೇಳಿದೆಿೇರ್ೆ.  

(ಮತಾಂದತ…) 

(273) 11.03.2022/11.30/ಎಸ್ಚಕ್-ೆವಿಕ್ೆ                   (ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಾತಿ) 

ಶ್ರೇ ಯತ.ಬ. ವೆಾಂಕಟೆೇಶ (ಮತಾಂದತ):- 

ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ನೇಡಿರತವ ಉತ್ುರದಲ್ಲೆ ಯನವುದೆೇ ಅಡಮನನ ಇಟಟಲೆ ಎಾಂದತ ಹೆೇಳಿದನಿರೆ. ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ಕಳ್ೆದ ಬನರಿ ಅಧಿವೇೆಶನದಲ್ಲೆ ಈ ಪರಶೆನಯನತನ ಕ್ೇೆಳಿದೆಿ.   ಅವತಿುನ 
ದ್ಧವಸ ಕ್ನರಣನಾಂತ್ರಗಳಿಾಂದ ಸಭ ೆ ನಡಯೆಲ್ಲಲೆ. ಆಗ ಕ್ೊಟಟರತವಾಂತ್ಹ ಉತ್ುರ ಮತ್ತು ಈಗ 
ಕ್ೊಟಟರತವಾಂತ್ಹ ಉತ್ುರ ಬೆೇರ ೆ ಬೆೇರ ೆ ಇದ.ೆ ಅದತ ಹೆೇಗ ೆ ಪರಳಯವನಯ್ತತ್ತ ಎಾಂಬತದತ ಗೊತಿುಲೆ. 
ಯನವುದೆೇ ರಿೇತಿಯ ಅಡಮನನ ಇಟಟಲೆ ಎಾಂದತ ಉತ್ುರದಲ್ಲೆ ಹೇೆಳಿದನಿರೆ. ನನನ ಬಳಿಯ್ತರತವ 
ಮನಹತಿಯ ಪರಕ್ನರ ಕ್.ೆಎಸ್.ಆರ್.ಟ.ಸ.ಗೆ ಬ.ಎಾಂ.ಟ.ಸ., North East Karnataka Road 
Transport Corporation, ಕಲನಯಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ೇೆರತತ್ುದೆ. ಮನನಯ ಸಚಿವರೆೇ, ಇದತ 
ಸ್ೇೆರತತ್ುದೆಯೇ ಇಲೆವೇ? ಅದೆೇ ಬೇೆರೆರ್ನ?  ಇದೇೆ ಬೆೇರರೆ್ನ? ಶನಾಂತಿನಗರ ವಿಭನಗದತಿ ಕ್ೆನರನ 
ಬನಯಾಂಕಚನಲ್ಲೆ ಸತಮನರತ ೩೯೦ ಕ್ೂೆೇಟ ರೂಪನಯ್ತಗಳು ಇದ.ೆ  ಹತಬಬಳಿಾಯ ಸ್ಟೆೇಟ ಬನಯಾಂಕಚ ಆಫ್ 
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ಇಾಂಡಿಯನದಲ್ಲೆ ಸತಮನರತ ೧೦೦ ಕ್ೊೇಟ ರೂಪನಯ್ತಗಳು ಇದೆ. ಕಲನಯಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಲತಬಗಿಾಯಲ್ಲೆ 
ಸತಮನರತ ೫೦ ಕ್ೂೆೇಟ ರೂಪನಯ್ತಗಳು ಇದೆ. ಈ ಮನಹತಿ ರ್ನನತ ತಿಳಿದತಕ್ೂೆಾಂಡಿರತವುದತ ತ್ಪನಪ 
ಅಥವನ ಸಕ್ನಾರ ನೇಡಿರತವ ಮನಹತಿ ತ್ಪನಪ ಎಾಂಬತದತ ನನಗ ೆ ಗೊತಿುಲೆ. ಎರಡರೆ್ಯದನಗಿ, 
ಬೆೇಕ್ನದಷತಟ ಕಡಗೆಳಲ್ಲೆ ಕಟಟಡಗಳನತನ ಕಟಟದನಿರೆ. ಸಕ್ನಾರ ಬೆೇಕ್ನದಷತಟ ಕಡಗೆಳಲ್ಲೆ ಬನಡಿಗೆ 
ಕಟತಟಕ್ೊಾಂಡತ ಕಛೆೇರಿಗಳನತನ ನಡಸೆತತಿುದೆ.  ಎಲನೆ ಕಡಗೆಳಲ್ಲೆ ಸಣಣ ಸಣಣ ಜನಗಗಳಿವೆ. ಎಲನೆ ಕಡ ೆ
ಸಕ್ನಾರಿ Office ತ್ರಹ ಮನಡಬೇೆಕತ. ಈ ಕಟಟಡಗಳನತನ ಬನಡಿಗೆ ಕ್ೊಡತವುದಕ್ೆೆ ಟೆಾಂಡರ್ ಮೂಲಕ 
ಕರದೆ್ಧದನಿರೆ. ಎರಡತ ವಷಾಗಳ ಕ್ನಲ ಕ್ೂೆೇವಿಡ್ ಬಾಂದತ ಇಡಿೇ ಪರಪಾಂಚವೆೇ ಬನಗಿಲತ ಹನಕ್ತ್ತ. 
ಅಲ್ಲೆರತವ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ವನಯಪನರಿಗಳಿಗೆ  ಕಡಿಮ ಬನಡಿಗೆ ಕ್ೊಡತವ ತ್ರಹ ಏರ್ನದರೊಾಂದತ 
discount ಕ್ೂೆಡತವ ತ್ರಹ ಮನಡಬೇೆಕಲೆವ.ೆ ಸಕ್ನಾರಿ ಸಾಂಸೆ್ಾಯ್ತಾಂದ  ನಮಗೆ ಟೆಾಂಡರ್ ಆಗಿದ.ೆ ಈ 
ಸಾಂಸೆ್ಾಗೆ ಹಣ ಕಟಟಬೆೇಕ್ೆಾಂದರೆ,  ಆ ವನಯಪನರ ಮನಡತವವನತ ಎರಡತ ವಷಾ ಅಾಂಗಡಿಯನತನ ಬನಗಿಲತ 
ಹನಕ್ದಿರ,ೆ ಅವನತ ಎಲ್ಲೆಾಂದ ಬನಡಿಗೆ ಕಟತಟವುದಕ್ೆೆ ಹಣ ತ್ರತತ್ನುರೆ್? ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 
ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಇದಕ್ೆೆ ಉತ್ುರ ಹೆೇಳಲ್ಲ. ಅನಾಂತ್ರ ರ್ನನತ ಹೆೇಳುತ್ುೆೇರೆ್.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಸಚಿವರೆೇ, ತ್ನವು ಮನತ್ರ್ನಡಿ. 

ಶ್ರೇ ಬ. ಶ್ರೇರನಮತಲತ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜಯ ರಸೆ್ು ಸ್ನರಿಗ ೆ
ಸಾಂಸೆ್ಾಯ ವನಣಿಜಯ ಸಾಂಕ್ೇಣಾಗಳನತನ ಅಡಮನನ ಇಟಟದನಿರ ೆಎಾಂದತ ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಪರಶೆನಯನತನ 
ಕ್ೆೇಳಿದನಿರ.ೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜಯ ರಸೆ್ು ಸ್ನರಿಗ ೆ ಸಾಂಸೆ್ಾಯತ ಇದತವರೆಗೂ ವನಣಿಜಯ ಸಾಂಕ್ೇಣಾಗಳನತನ 
ಯನವುದೆೇ ಉದೆಿೇಶಗಳಿಗ ೆಅಡಮನನ ಇಟಟಲೆ. ಅದರಲ್ಲೆ ರ್ನಲತೆ ನಗಮಗಳು ಬರತತ್ುವೆ. ಈ ರ್ನಲತೆ  
ನಗಮಗಳ್ನದ ಬ.ಎಾಂ.ಟ.ಸ.,ಯ ಶನಾಂತಿನಗರದ ವನಣಿಜಯ ಸಾಂಕ್ೇಣಾವನತನ ಅಡಮನನವನನಟತಟ, 
ಸತಮನರತ ೩೯೦ ಕ್ೂೆೇಟ ರೂಪನಯ್ತಗಳ ಸ್ನಲವನತನ ಪಡದೆ್ಧದೆಿೇವೆ. ೨೦೧೯-೨೦ರೆ್ೇ ಸ್ನಲ್ಲನಲ್ಲೆ 
ಸತಮನರತ ೧೬೦ ಕ್ೊೇಟ ರೂಪನಯ್ತಗಳನತನ ಪಡದೆ್ಧದೆಿೇವೆ. ೨೦೨೦-೨೧ರೆ್ೇ ಸ್ನಲ್ಲನಲ್ಲೆ ಸತಮನರತ ೨೩೦ 
ಕ್ೊೇಟ ರೂಪನಯ್ತಗಳ ಸ್ನಲವನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಾಂಡಿದೆಿೇವೆ. ಈ ಅಡಮನನ ಇಟಟರತವಾಂತ್ಹ ಸ್ನಲದ 
ಹಣವನತನ  ಭವಿಷಯ ನಧಿಯ ಸಲತವನಗಿ ಬಳಕ್ ೆಮನಡಿದೆಿೇವೆ. ಡೈೆವರ್ಚ, ಕಾಂಡಕಟರ್ ಮತ್ತು ಕ್ೆೇನರ್ಚಗೆ 
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ನವೃತಿುಯನದಾಂತ್ಹ ಸಮಯದಲ್ಲೆ  ಭವಿಷಯ ನಧಿ  ಕ್ೊಡಬೇೆಕ್ನಗಿತ್ತು. ೨೦೧೯-೨೦ರೆ್ೇ ಸ್ನಲ್ಲನಲ್ಲೆ 
ಸತಮನರತ ೧೬೦ ಕ್ೂೆೇಟ ರೂಪನಯ್ತಗಳಾಂತ್ ೆ ಶೆೇಕಡ ೮.೬ ರಾಂತ್ ೆ ಬಡಿಾ ದರದಲ್ಲೆ  ಸ್ನಲವನತನ 
ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಾಂಡಿದೆಿೇವ.ೆ ೨೦೨೦-೨೧ರೆ್ೇ ಸ್ನಲ್ಲನಲ್ಲೆ ಸತಮನರತ ೨೩೦ ಕ್ೂೆೇಟ ರೂಪನಯ್ತಗಳನತನ ಶೆೇಕಡ 
೮ ರಾಂತ್ ೆಬಡಿಾ ದರದಲ್ಲೆ  ಸ್ನಲವನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಾಂಡಿದೆಿೇವೆ. ೨೦೧೯-೨೦ರೆ್ೇ ಸ್ನಲ್ಲನಲ್ಲೆ ವನಯತವಯ 
ಸ್ನರಿಗ ೆಸಾಂಸೆ್ಾಯ ಸತಮನರತ ೧೬ ಎಕರ ೆ೩೯ ಗತಾಂಟ ೆಜನಗವನತನ ಅಡಮನನವರ್ನನಗಿಟತಟ ಸತಮನರತ 
೧೦೦ ಕ್ೊೇಟ ರೂಪನಯ್ತಗಳ ಸ್ನಲವನತನ ಪಡದೆತಕ್ೊಾಂಡಿದೆಿೇವೆ. ಆ ಹಣವನತನ ಕೂಡ ಭವಿಷಯ ನಧಿಗೆ 
ಬಳಕ್ೆ ಮನಡತವಾಂತ್ಹ ಕ್ೆಲಸವನತನ ಮನಡಿದೆಿೇವೆ. ೨೦೨೦-೨೧ರೆ್ೇ ಸ್ನಲ್ಲನಲ್ಲೆ ಕಲನಯಣ ಕರ್ನಾಟಕವನತನ 
ಅಡಮನನವರ್ನನಗಿಟತಟ, ಸತಮನರತ ೫೦ ಕ್ೊೇಟ ರೂಪನಯ್ತಗಳ ಸ್ನಲವನತನ ಪಡದೆ್ಧದತಿ,  ಆ ಹಣವನತನ 
ಕೂಡ ಭವಿಷಯ ನಧಿಗೆ ಬಳಕ್ೆ ಮನಡತವಾಂತ್ಹ ಕ್ೆಲಸವನತನ ಮನಡಿದೆಿೇವೆ. ಆ ಹಣವನತನ ಶೆೇಕಡ ೭.೨೫  
ಬಡಿಾ ದರದಲ್ಲೆ ಸ್ನಲವನತನ ಪಡದೆತಕ್ೊಾಂಡಿದೆಿೇವ.ೆ ಹನಗನಗಿ ಈ ರ್ನಲತೆ ನಗಮಗಳನತನ 
ಅಡಮನನವನನಟತಟ, ಏರೆ್ೂಾಂದತ ಸ್ನಲವನತನ ಪಡದೆತಕ್ೊಾಂಡಿದೆಿೇವಯೆೇ, ಆ ಸ್ನಲದ ಹಣವರೆ್ನಲನೆ 
ಭವಿಷಯ ನಧಿಗ ೆ ಬಳಕ್ೆ ಮನಡಿಕ್ೊಳುಾವಾಂತ್ಹ ಕ್ೆಲಸವನತನ ಮನಡಿದೆಿೇವೆ. ೨೦೨೦-೨೧ರೆ್ೇ ಸ್ನಲ್ಲನಲ್ಲೆ 
ಕ್ೊೇವಿಡ್ ಸ್ನಾಂಕ್ನರಮಕ ರೂೆೇಗ ಬಾಂದಾಂತ್ಹ ಸಾಂದಭಾದಲ್ಲೆ ಸಕ್ನಾರ ಸತಮನರತ ೧೯೫೦ ಕ್ೊೇಟ 
ರೂಪನಯ್ತಗಳನತನ ಸಾಂಬಳ ಮತ್ತು ಬೆೇರ ೆಬೇೆರೆ ರಿೇತಿಯಲ್ಲೆ ಸಹನಯ ಮನಡಿದ.ೆ  ೨೦೨೧-೨೨ರ್ೆೇ 
ಸ್ನಲ್ಲನಲ್ಲೆ ಸಕ್ನಾರ ಸತಮನರತ ೧೮೦೦ ಕ್ೊೇಟ ರೂಪನಯ್ತಗಳನತನ ಕ್ೊಟತಟ ಸಹನಯ ಮನಡಿದ.ೆ 
ಸಕ್ನಾರ ಒಟನಟರೆಯನಗಿ ೨೯೫೮ ಕ್ೂೆೇಟ ರೂಪನಯ್ತಗಳನತನ ಸಾಂಬಳ ಮತ್ತು ಇನನತ್ರ ರಿೇತಿಗ ೆ
ಸಹನಯ ಮನಡಿದ.ೆ ಇದರ ಜೊತ್ೆಗೆ ಅಡಮನನವಿಟತಟ ಸ್ನಲ ಪಡದೆತಕ್ೊಾಂಡಿರತವ ಹಣವನತನ ಭವಿಷಯ 
ನಧಿಗ ೆಬಳಕ್ೆ ಮನಡಲನಗಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜಯ ರಸೆ್ು ಸ್ನರಿಗ ೆಸಾಂಸೆ್ಾಯತ ವನಣಿಜಯ ಸಾಂಕ್ೇಣಾಗಳನತನ 
ಅಡಮನನವಿಟತಟ, ಸ್ನಲವನತನ ಪಡದೆತಕ್ೂೆಾಂಡಿದ್ಧಿೇರನ ಎಾಂದತ ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಪರಶೆನಯನತನ 
ಕ್ೆೇಳಿದನಿರ.ೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜಯ ರಸೆ್ು ಸ್ನರಿಗ ೆ ಸಾಂಸೆ್ಾಯನತನ ಅಡಮನನ ಇಟಟಲೆ. ಬೆೇರ ೆ ಬೇೆರೆ 
ನಗಮಗಳನತನ ಅಡಮನನವರ್ನನಗಿಟತಟ, ಸ್ನಲವನತನ ಪಡದೆತಕ್ೊಾಂಡಿದೆಿೇವೆ. ಸಕ್ನಾರವು ಕೂಡ 
ಸತಮನರತ ೧೯೫೮ ಕ್ೂೆೇಟ ರೂಪನಯ್ತಗಳಷತಟ  ಕ್ೂೆಟತಟ, ಸಹನಯ ಮನಡಿದೆ.    
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ಶ್ರೇ ಯತ.ಬ.ವೆಾಂಕಟೆೇಶ:- ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜಯ ರಸೆ್ು ಸ್ನರಿಗ ೆಸಾಂಸೆ್ಾಯ ಕ್ೆಳಗಡ ೆಈ ನಗಮ 
ಬರತತ್ುದೆಾಂಬತದತ ನನಗೆ ಗೂೆತಿುರಲ್ಲಲೆ. ಇವು ಬೆೇರ ೆಎಾಂದತ ತಿಳಿದತಕ್ೊಾಂಡಿದಿರತ ಎಾಂದತ ಹೆೇಳುತ್ನುರೆ. 
ರ್ನವು ಇದನತನ  part of it ಎಾಂದತ ತಿಳಿದತಕ್ೂೆಾಂಡತ, ಪರಶೆನಯನತನ ಕ್ೆೇಳಿದೆಿ. ಆದರ ೆ ಮನನಯ 
ಸಚಿವರತ ಸ್ನಲ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಾಂಡಿಲೆವೆಾಂದತ ಹೇೆಳಿದಿರತ. ಈಗ ಸ್ನಲ ಪಡದೆತಕ್ೊಾಂಡಿದೆಿೇವೆಾಂದತ 
ಹೆೇಳುತಿುದನಿರ.ೆ ಸ್ನಲ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಾಂಡತ ಭವಿಷಯ ನಧಿಗ ೆಕಟತಟವುದತ ಏಕ್ೆ? ಸಕ್ನಾರದ್ಧಾಂದಲೇೆ  ಹಣವನತನ 
ಪಡದೆತಕ್ೂೆಾಂಡತ, ಕ್.ೆಎಸ್.ಆರ್.ಟ.ಸ.ಯ್ತಾಂದ ಕಟಟಬೇೆಕತ. ಇದನತನ ಅಡಮನನವಿಟತಟ, ಸ್ನಲವನತನ 
ಪಡದೆತಕ್ೂೆಾಂಡರ,ೆ ಬಡಿಾಯ ಹಣವನತನ ಎಲ್ಲೆಾಂದ ಕಟತಟತಿುೇರಿ? ಇದಕ್ೆೆ ಸಾಂಪನದರೆ್ ಯನವುದತ ಇದೆ? 
ಇಲ್ಲೆ ಬೆೇಕ್ನದಷತಟ ಮಳಿಗೆಗಳು ಖನಲ್ಲ ಇವೆ. ಇಲ್ಲೆ ಖನಲ್ಲ ಇರತವ ಸಕ್ನಾರಿ ಕಟಟಡಗಳನತನ 
ತ್ರತವಾಂತ್ಹದಿಕ್ೆೆ ಏರ್ನದರೊಾಂದತ ಅಾಂದನಜತ ಮನಡಿ. ಎಲನೆ ಕಡಗೆಳಲ್ಲೆ ಖನಲ್ಲ ಇವೆ. ಟೆಾಂಡರ್ಚನಲ್ಲೆ  
ಹೊಟೆಲ್ ನಡಸೆತವುದಕ್ೆೆ ಕಟಟಡಗಳನತನ ಕ್ೊಟಟದ್ಧಿೇರಿ. ಎರಡೆರಡತ ವಷಾಗಳ ಕ್ನಲ ಅಾಂಗಡಿಗಳು 
ಬನಗಿಲತ ಮತಚಿಚದಿವು. ಅಲ್ಲೆರತವಾಂತ್ಹ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳಿಗ ೆಹೆಚಿಚನ ಅಧಿಕ್ನರ ಕ್ೊಡಿ. ಕನಷಿ ಪಕ್ಷ ಇಾಂತ್ಹ 
ಕಷಟ ಕ್ನಲದಲ್ಲೆ ಕಟಟಡಗಳನತನ ಕ್ನಲತ, ಅಧಾ, ಮತಕ್ನೆಲತ ಬನಡಿಗೆಗ ೆ ಕ್ೂೆಡತವ ತ್ರತವ ಅನತಮತಿ 
ಕ್ೊಡಬೇೆಕ್ೆಾಂದತ ರ್ನನತ ಮನನಯ ಸಚಿವರ ಮೂಲಕ ಕ್ೆೇಳಿಕ್ೊಳುಾತ್ೆುೇರೆ್.    

ಶ್ರೇ ಬ. ಶ್ರೇರನಮತಲತ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಕ್ೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ಟ.ಸ.ಯಲ್ಲೆ ಬರತವಾಂತ್ಹ 
ನಗಮಗಳನತನ ಅಡಮನನವನನಟತಟ, ಏರೆ್ೂಾಂದತ ಸ್ನಲವನತನ ಪಡದೆತಕ್ೊಾಂಡಿದೆಿೇವಯೆೇ, ಭವಿಷಯ 
ನಧಿಗನಗಿ ಸ್ನರಿಗ ೆಇಲನಖಯೆ್ತಾಂದ ಏರೆ್ೂಾಂದತ ಸ್ೇೆವಯೆನತನ ಕ್ೊಡತತಿುದೆಿೇವಯೆೇ, ಅದನತನ ಜನರಿಗೆ 
ಸ್ೇೆವೆಯನತನ ಕ್ೊಡತವಾಂತ್ಹ ಉದೆಿೇಶದ್ಧಾಂದ ಇಲನಖ ೆಮನಡತತಿುದೆ. ರ್ನವು ಅದನತನ commercial 
ಆಗಿ run ಮನಡತತಿುಲೆ.  ಸಕ್ನಾರ ಸಹನಯ ಮನಡಿದಿರಿಾಂದ ಸರಿಯನದ ಸಮಯದಲ್ಲೆ ರ್ೌಕರರಿಗ ೆ
ಸಾಂಬಳ ಕ್ೊಡತವಾಂತ್ಹ ಕ್ೆಲಸವನತನ ಮನಡಿದೆ.  ಭವಿಷಯ ನಧಿಗೆ ಹಣವನತನ ಕ್ೊಡತವಾಂತ್ಹ 
ಕ್ೆಲಸವನತನ ಮನಡಿದೆ. ಅವರಿಗ ೆಬೆಾಂಬಲ ಕ್ೊಡತವಾಂತ್ಹ ಕ್ೆಲಸವನತನ ಕೂಡ ಮನಡಿದೆಿೇವೆ. ಕ್ೂೆೇವಿಡ್ 
ಬಾಂದಾಂತ್ಹ ಸಾಂದಭಾದಲ್ಲೆ ಪರಯನಣಿಕರತ ಪರಯನಣಿಸತತಿುರಲ್ಲಲೆ. ಆಗ ತ್ತಾಂಬನ ಕಷಟವನಗಿತ್ತು. ಅಾಂತ್ಹ 
ಸಾಂದಭಾದಲ್ಲೆಯೂ ಕೂಡ ಸಕ್ನಾರ ಸಹನಯ ಮನಡಿದ.ೆ ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಹೆೇಳುವಾಂತ್,ೆ ವನಣಿಜಯ 
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ಸಾಂಕ್ೇಣಾದಲ್ಲೆರತವ ಮಳಿಗಗೆಳನತನ ಬನಡಿಗೆ ಕ್ೂೆಟಟರೆ, ತ್ತಾಂಬನ ಲನಭದನಯಕವನಗಿ ಬರತತ್ುದೆ ಎಾಂದತ 
ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಸಲಹೆಗಳನತನ ಕ್ೊಟಟದನಿರೆ. ಈಗನಗಲೆೇ, ಅದನತನ ಕೂಡ ಪನರರಾಂಭ ಮನಡಿದೆಿೇವೆ. 
ಆದಷತಟ ಬೇೆಗ ಲನಭದನಯಕವನಗಿ ತ್ರತವ ವಿಚನರದಲ್ಲೆ,  ಈಗನಗಲೆೇ ಶ್ರೇನವನಸರವರ ರೆ್ೇತ್ೃತ್ವದಲ್ಲೆ 
ಕಮಟಯಾಂದನತನ ರಚರೆ್ ಮನಡಿದೆಿೇವೆ. ಆ ಕಮಟಯ್ತಾಂದ ಅರೆ್ೇಕ ಸಲಹೆಗಳನತನ ಕ್ೊಟಟದನಿರೆ. ಆ 
ಸಲಹೆಗಳನತನ ಕ್ನಯಾಗತ್ಗೊಳಿಸತವ ಮತಖನಾಂತ್ರ ಮತಾಂದ್ಧನ ದ್ಧನಗಳಲ್ಲೆ ಸ್ನರಿಗ ೆ ಸಾಂಸೆ್ಾಯನತನ 
ಲನಭದನಯಕಗೊಳಿಸತವ ನಟಟನಲ್ಲೆ ಪರಮನಣಿಕವನದ ಪರಯತ್ನವನತನ ಮನಡತತ್ುೆೇವೆ.  

ಶ್ರೇ ಯತ.ಬ. ವೆಾಂಕಟೆೇಶ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸಚಿವರಿಗೆ 
ಕ್ೊರೆ್ಯದೂೆಾಂದತ ಕ್ೂೆೇರಿಕ್ೆಯನಗಿದೆ. ಕ್ೊೇವಿಡ್ ಇದಿಾಂತ್ಹ ಸಾಂದಭಾದಲ್ಲೆ ಸವಲಪ ಜನ ಡೈೆವರ್ಚ, 
ಕಾಂಡಕಟರ್ ತ್ತಾಂಬನ ಕಷಟವನತನ ಅನತಭವಿಸದನಿರ.ೆ ಇದರಲ್ಲೆ ಸವಲಪ ಜನರತ ಮರಣವನತನ ಹೊಾಂದ್ಧದನಿರ.ೆ 
ಸಕ್ನಾರ Covid-19 Warriors ಎಾಂದತ ತ್ಲನ  ಮೂವತ್ತು ಲಕ್ಷ ರೂಪನಯ್ತಗಳು ಘೂೇಷಣ ೆ  
ಮನಡಿದತಿ, ಅದನತನ ತ್ಮೆ ಇಲನಖಯೆಲ್ಲೆರತವ ಯನರನದರೂ ರ್ೌಕರರತ ಮರಣ ಹೂೆಾಂದ್ಧದಿರ,ೆ 
ಪರಿಹನರದ ಹಣವನತನ ಕ್ೊಡಿಸಬೆೇಕತ ಮತ್ತು ೭ರೆ್ೇ ವೆೇತ್ನ ಆಯೇಗ ಅವರಿಗೆ 
ಮನಡಿಸಕ್ೂೆಡಬೆೇಕ್ೆಾಂದತ ರ್ನನತ ತ್ಮೆ ಮೂಲಕ ಮನನಯ ಸಚಿವರಿಗೆ ಕ್ೆೇಳಿಕ್ೂೆಳುಾತ್ೆುೇರ್ೆ.   

ಶ್ರೇ ಬ. ಶ್ರೇರನಮತಲತ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಕ್ೊೇವಿಡ್ ಸಾಂದಭಾದಲ್ಲೆ ಯರನಚಯರತ 
ಮರಣ ಹೊಾಂದ್ಧದನಿರೂೆೇ, ಅವರೆಲೆರ  data ವನತನ ಸಾಂಗರಹಸತತಿುದೆಿೇವೆ. ಯನವ ಯನವ ಜಿಲೆೆಗಳಿಾಂದ   
data ಬಾಂದ್ಧದಯೆೇ, ಅದರ ಪರಕ್ನರ ಕ್ೊೇವಿಡ್ ಸಾಂದಭಾದಲ್ಲೆ ಮರಣ ಹೊಾಂದ್ಧದಾಂತ್ಹವರಿಗೆ 
ಪರಿಹನರದ ಮತ್ುವನತನ ನೇಡತವ ವಯವಸೆ್ಾಯನತನ  ಮನಡತತಿುದೆಿೇವೆ.  
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ಪರಶೆನ ಸಾಂಖೆಯ ೧೬೩೭ 
(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದೆ) 

 
ಶ್ರೇ ವೆೈ.ಎಾಂ. ಸತಿೇಶ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ನನನ ಒಾಂದತ ಉಪ ಪರಶೆನ ಮೂಲಕ 

ಮತ್ೊುಾಂದತ ವಿಷಯವನತನ ತ್ಮೆ ಮೂಲಕ ಮನನಯ ಸಚಿವರ ಗಮನಕ್ೆೆ ತ್ರಬಯಸತತ್ೆುೇರೆ್. ರ್ನನತ 
ಕ್ೆೇಳಿರತವ ಉಪ ಪರಶೆನಗೆ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಐದತ ವಷಾಗಳಿಗೂೆಮೆ ಟೆಾಂಡರ್ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆಾಂದತ 
ಉತ್ುರವನತನ ಕ್ೂೆಟಟದನಿರೆ.  ಅವರತ ನೇಡಿರತವ ಉತ್ುರದಲ್ಲೆ Established data of RO Unit, 
approved year ೨೦೧೧-೧೨ ರಿಾಂದ ಸತಮನರತ ಇದ.ೆ ೨೦೧೫-೧೬, ೨೦೧೬-೧೭ ರಲ್ಲೆ ಬಹಳ ಇದೆ. 
ಈಗನಗಲೆೇ ಐದತ ವಷಾ ದನಟದೆ.  ಈ RO Units ಗೆ ಟೆಾಂಡರ್ renew ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಏನತ 
ಕರಮ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳಾಲನಗಿದ?ೆ ಟೆಾಂಡರ್ renew ಆಗಿದೆಯೇ ಅಥವನ ಇಲೆವೇ? ರ್ನನತ ತ್ಮೆ 
ಮೂಲಕ  ಮನನಯ ಸಚಿವರ ಗಮನಕ್ೆೆ ತ್ರತವುದೆೇರ್ಾೆಂದರೆ, RO Units ನಲ್ಲೆ ಏರೆ್ೂಾಂದತ filters 
ಅನತನ ಉಪಯೇಗ ಮನಡತತಿುದನಿರ,ೆ ಅದರ ಬಗೆೆ ಬಹಳಷತಟ ಕಡ ೆ ದೂರತ ಇದ.ೆ   ವಿಶೇೆಷವನಗಿ 
ಬಳ್ನಾರಿ ಜಿಲೆೆಯ ಸರಗತಪಪ ತ್ನಲೂೆಕತ ಮತ್ತು ಬಳ್ನಾರಿ ಗನರಮನಾಂತ್ರ ಭನಗಗಳಲ್ಲೆ sub-standard 
filters use ಮನಡತತಿುದನಿರಾೆಂಬ ಬಗೆೆ ದೂರತ ಇದೆ.  ಇದರ ಬಗೆೆ ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲನೆ 
ಪಾಂಚನಯ್ತತಿಯ ಕ್ನಯಾನವನಾಹಕ್ನಧಿಕ್ನರಿಗಳ ಗಮನಕ್ೆೆ ತ್ಾಂದ್ಧದೆಿೇರೆ್. ಇದರ ಬಗೆೆ ಮನನಯ 
ಸಚಿವರತ ಕೂಡ ಗಮನಹರಿಸ, ಕಠಿಣ ಕರಮ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳಾಬೇೆಕ್ೆಾಂದತ ರ್ನನತ ತ್ಮೆ ಮೂಲಕ 
ಕ್ೆೇಳಿಕ್ೂೆಳುಾತ್ೆುೇರ್ೆ.  

ಶ್ರೇ ಕೆ್.ಎಸ್. ಈಶವರಪಪ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇಡಿೇ ರನಜಯದಲ್ಲೆ ಸತಮನರತ ೧೮,೪೯೧ 
ಶತದಿ ಕತಡಿಯತವ ನೇರಿನ ಘಟಕಗಳಿವ.ೆ ಐದತ ವಷಾಗಳವರಗೆ ೆ ಇದನತನ ನವಾಹಣೆ ಮನಡತವ 
ದ್ಧಕ್ೆನಲ್ಲೆ ಗತತಿುಗೆದನರರಿಗೆ ಅವಕ್ನಶ ಮನಡಿಕ್ೂೆಡತತ್ೆುೇವೆ. ಐದತ ವಷಾಗಳ್ನದ ಮೇಲೆಯೂ ಕೂಡ 
ಅದತ ದತರಸುಗ ೆ ಬಾಂದರ,ೆ ಅದನತನ ನವಾಹಣೆ ಮನಡಬೇೆಕ್ೆಾಂದತ ಹೆೇಳಿ, ಒಾಂದೂೆಾಂದತ ಗನರಮ 
ಪಾಂಚನಯ್ತತಿಯವರಿಗೆ ವಷಾಕ್ೆೆ ಸತಮನರತ ರೂ. ೩೬,೦೦೦ ಗಳನತನ ಕ್ೂೆಡತತ್ೆುೇವೆ. ಮನನಯ ಸದಸಯರತ 
ಹೆೇಳಿರತವಾಂತ್ೆ, ಅಲ್ಲೆ ಯನವುದೆೇ spare parts ವಯತ್ನಯಸವನದರೂ ಕೂಡ ಅದನತನ ಬದಲ್ಲಸ 
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ಹನಕ್ಕ್ೊಡತವುದಕ್ೆೆ ಅವರಿಗೆ ಅವಕ್ನಶಗಳಿವೆ. ಹನಗನಗಿ,  ಇವತ್ತು ರನಜಯದಲ್ಲೆ ಶತದಿ ಕತಡಿಯತವ 
ನೇರಿನ ಘಟಕಗಳಿಗ ೆ ಹಚೆಿಚನ ಪನರಮತಖ್ಯತೆ್ ಕ್ೂೆಡತತಿುದೆಿೇವೆ. ಈ ಗನರಮ ಪಾಂಚನಯ್ತತಿ ಮಟಟದಲ್ಲೆ 
ನವಾಹಣೆ ಮನಡಲತ ಸತಮನರತ ೨,೭೫೯ ಶತದಿ ಕತಡಿಯತವ ನೇರಿನ ಘಟಕಗಳಿವ.ೆ ಅದೆೇ ರಿೇತಿ 
ಗನರಮೇಣನಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲನಖೆಯ ವನಯಪ್ತುಯಲ್ಲೆ ಸತಮನರತ ೧೩,೫೨೦ ಶತದಿ ಕತಡಿಯತವ ನೇರಿನ 
ಘಟಕಗಳಿವ.ೆ ಕ್ೂೆೇ-ಅಪಚರೇೆಟವ ಸಾಂಸೆ್ಾಗಳಿಾಂದ ಸತಮರತ ೯೯೦ ಶತದಿ ಕತಡಿಯತವ ನೇರಿನ 
ಘಟಕಗಳಿವೆ. ಇತ್ರ ೆಸಾಂಸೆ್ಾಗಳಿಾಂದ ಸತಮನರತ ೧,೨೨೨ ಶತದಿ ಕತಡಿಯತವ ನೇರಿನ ಘಟಕಗಳಿವ.ೆ ಒಟತಟ 
೧೮,೪೯೧ ಶತದಿ ಕತಡಿಯತವ ನೇರಿನ ಘಟಕಗಳಿದತಿ,  ಅದನತನ ನವಾಹಣೆ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಐದತ 
ವಷಾಗಳ ತ್ನಕ ಗತತಿುಗಯೆನತನ ಕ್ೊಡತತ್ೆುೇವೆ. ಇದರ ಜೊತ್ೆಗೆ  ಇಪಪತ್ತು ಲ್ಲೇಟರ್ ನೇರತ 
ಭರಿಸತವುದಕ್ೆೆ ಅವರಿಗೆ ಐದತ ನೂರತ ರೂಪನಯ್ತಗಳನತನ ನೇಡತವ ಅವಕ್ನಶ ಕೂಡ ಮನಡತತಿುದೆಿೇವೆ. 
ಮನನಯ ಸದಸಯರತ, ಎಲ್ಲೆಯನದರೂ ಇಾಂತ್ಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿವೆ ಎಾಂಬ ಬಗೆೆ ತಿಳಿಸದರೆ, ಅದರ ಬಗೆೆಯೂ 
ಕೂಡ ಗಮನಹರಿಸತತ್ೆುೇವೆ.  

ಡನ. ವೆೈ.ಎ. ರ್ನರನಯಣಸ್ನವಮ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಶತದಿ ಕತಡಿಯತವ ನೇರಿನ 
ಘಟಕಗಳ ನವಾಹಣೆಯನತನ ಪಾಂಚನಯ್ತತಿಯವರತ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುಾವುದಕ್ೆೆ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ 
ಹೆೇಳಿದನಿರೆ. ಆ ಪಾಂಚನಯ್ತತಿಯವರತ  ಶತದಿ ಕತಡಿಯತವ ನೇರಿನ ಘಟಕಗಳಿಗೆ  ವಿದತಯತ ಬಲ್ 
ಪೆಾಂಡಿಾಂಗ ಇದೆ. ವಿದತಯತ ಬಲ್ ಸತಮನರತ ಒಾಂದೂವರ ೆಲಕ್ಷ ರೂಪನಯ್ತಗಳನತನ  ಕಟಟಬೆೇಕ್ೆಾಂದತ 
ಹೆೇಳಿ ರೆ್ೂೇಟಸ್ ಕ್ೊಟಟದನಿರೆ. ಅದನತನ ಉಳಿಸಕ್ೊಳುಾವ ಬಗೆೆ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ  ಇತ್ಯಥಾ 
ಮನಡಬೇೆಕತ.  

(ಮತಾಂದತ) 
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(274) 11-03-2022 11.40 ಟಸಹೆರ್ಚ-ಬಎನ್ಎಸ್             (ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಾತಿ) 

ಡನ|| ವೆೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣಸ್ನವಮ (ಮತಾಂದತ):- 

ಆ electricity charge ಶತದಿಕತಡಿಯತವ ನೇರಿನ ಘಟಗಳನತನ ಸ್ನಾಪರ್ೆ ಮನಡಿದವರತ ಕಟಟಬೆೇಕ್ ೆ
ಅಥವನ ಸಾಂಬಾಂಧಪಟಟ ಗನರಮ ಪಾಂಚನಯ್ತತಿಯವರತ ಕಟಟಬೆೇಕ್ೆ. ಇದನತನ ಮನನಯ ಗನರಮೇಣನಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಮತ್ತು ಪಾಂಚನಯತಚ ರನಜಚ ಸಚಿವರಿಗೆ ತ್ಮೆ ಮೂಲಕ ಕ್ೆೇಳಬಯಸತತಿುದೆಿೇರ್ೆ.  

 ಶ್ರೇ ಕೆ್.ಎಸ್ಚ.ಈಶವರಪಪ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಪಾಂಚನಯ್ತತಿಯವರೇೆ ಕರಾೆಂಟಚ ಬಲ್ಚ 
ಕಟಟಬೆೇಕತ. ಬೆೇರ ೆಯನರೂ ಕಟತಟವಾಂತಿಲೆ. 

 ಶ್ರೇ ಸ.ಎನ್.ಮಾಂಜೆೇಗೌಡ (ಸಾಳಿೇಯ ಸಾಂಸ್ೆಾಗಳಿಾಂದ ಚತರ್ನಯ್ತತ್ರನದವರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಒಾಂದತ ಶತದಿ ಕತಡಿಯತವ ನೇರಿನ ಘಟಕದಲ್ಲೆ 20 ಲ್ಲೇಟರ್ಚ ನೇರಿಗ ೆರೂ.5 ಗಳು 
ಚನಜಚಾ ಮನಡತತಿುದನಿರೆ. ಸಕ್ನಾರ . . .  
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ಪರಶೆನ ಸಾಂಖೆಯ. 1640 

(ಉತ್ುರ ಲಗತಿುಸದೆ) 

ಶ್ರೇ ಕತಶನಲಪಪ ಎಾಂ.ಪ್ತ. (ಸತಜನ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅವಕ್ನಶ ಕ್ೊಟಟದಿಕ್ನೆಗಿ 
ಧನಯವನದಗಳು. ಕ್ೂೆಡಗತ ಜಿಲೆೆಯ ಐದತ ತ್ನಲೂೆಕತಗಳಿಗೆ ತ್ನಲೂೆಕತ ಪಾಂಚನಯ್ತತಿ ಕಚೆೇರಿ 
ಇವೆಯೇ? ಇಲೆದ್ಧದಿಲ್ಲೆ ಹೂೆಸದನಗಿ ಪನರರಾಂಭಿಸಲತ ಸಕ್ನಾರ ಕ್ೆೈಗೂೆಾಂಡ ಕರಮಗಳ್ೆೇನತ? ಕ್ೂೆಡಗತ 
ಜಿಲೆೆಯ ಮಡಿಕ್ೆೇರಿ ಮತ್ತು ವಿರನಜಪೆೇಟ ೆಕ್ೆೇತ್ರಗಳಲ್ಲೆರತವ ಒಟತಟ ಗನರಮ ಪಾಂಚನಯ್ತತಿ ಸಾಂಖೆಯ ಎಷಿಟವೆ 
ಮತ್ತು ಇನನತ್ರ ೆಪರಶೆನಗಳನತನ ಕ್ೆೇಳಿದೆಿೇರ್ೆ. 

ಶ್ರೇ ಕೆ್.ಎಸ್ಚ.ಈಶವರಪಪ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಎಷತಟ ಗನರಮ 
ಪಾಂಚನಯ್ತತಿಗಳಿವೆಯಾಂದತ ಸಾಂಪೂಣಾ ವಿವರವನತನ ಅವರಿಗೆ ಈಗನಗಲೆೇ ಕ್ೊಟಟದೆಿೇವೆ. ಇನೂನ 
ಏರ್ನದರೂ ಪರಶೆನಗಳಿದಿರೆ ಕ್ೇೆಳಲ್ಲ. ರ್ನನತ ಅದಕೂೆ ಕೂಡ ಉತ್ುರ ಕ್ೂೆಡತತ್ೆುೇರ್ೆ.   

ಶ್ರೇ ಕತಶನಲಪಪ ಎಾಂ.ಪ್ತ. (ಸತಜನ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಕ್ೊಡಗತ ಜಿಲೆೆಯಲ್ಲೆ 104 
ಗನರಮ ಪಾಂಚನಯ್ತತಿಗಳಿವೆ. ಆ 104 ಗನರಮ ಪಾಂಚನಯ್ತತಿಗಳಲ್ಲೆ ಬರಿೇ 60 ಪ್ತ.ಡಿ.ಓ.ಗಳು ಕ್ನಯಾ 
ನವಾಹಸತತಿುದನಿರ.ೆ  ಸ್ನವಾಜನಕರ ಕ್ೆಲಸ-ಕ್ನಯಾಗಳಿಗೆ ತ್ೂೆಾಂದರೆಯನಗತತಿುದೆ. ಖನಲ್ಲ ಇರತ್ಕೆಾಂಥ 
104 ಪ್ತ.ಡಿ.ಓ. ಹತದೆಿಗಳನತನ ಆದಷತಟ ಬೆೇಗರೆ್ ಭತಿಾ ಮನಡಬೇೆಕ್ೆಾಂದತ ತ್ಮೆ ಮತಖನಾಂತ್ರ ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ 
ಮನವಿ ಮನಡತತಿುದೆಿೇರ್ೆ.  

ಶ್ರೇ ಕ್.ೆಎಸ್ಚ.ಈಶವರಪಪ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಕ್ೆಲವು ಪ್ತಡಿಓ ರವರತ 
ನವೃತಿುಯನಗಿದನಿರ,ೆ ಇನೂನ ಕ್ೆಲವು ಪ್ತ.ಡಿ.ಓ.ಗಳಿಗೆ ಪರಮೇಷನ್ಚ ಆಗಿದೆ. ಇಡಿೇ ರನಜಯದಲ್ಲೆ ಆ ರಿೇತಿ 
ಇದೆ. ಎಲೆೆಲ್ಲೆ ಈ ರಿೇತಿ ಸಮಸ್ೆಯಯನಗಿದೆಯೇ ಅಾಂತ್ಹ ಕಡಗೆಳಲ್ಲೆ ಆ ಹತದೆಿಗ ೆಚನಜಚಾ ಕ್ೂೆಟಟದೆಿೇವೆ. 
ಪ್ತ.ಡಿ.ಓ. ಹತದೆಿಗಳನತನ ಆದಷತಟ ಬೆೇಗರೆ್ ತ್ತಾಂಬತವಾಂಥ ವಯವಸೆ್ಾಗಳನತನ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆ. 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಗೊೇವಿಾಂದರನಜತರವರೇೆ, ನೇವು ಮೂರರೆ್ಯ ಬನರಿ 
ಪರಶೆ್ನೇತ್ುರ ಅವಧಿಯಲ್ಲೆ ತ್ಡವನಗಿ ಬಾಂದ್ಧದ್ಧಿೇರಿ. ಇರೆ್ೂನಮೆ ಈ ರಿೇತಿ ಆಗಬನರದತ. ಯನಯನಾರತ 
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ಬಾಂದ್ಧಲೆವೆಾಂದತ ಮನಕಚಾ ಮನಡಿಕ್ೊಾಂಡಿದೆಿೇರ್.ೆ  ನೇವು ತ್ಡವನಗಿ ಏಕ್ೆ ಬರತತಿುೇರಿ? ಈಗ ತ್ಮೆ ಪರಶೆನ 
ಕ್ೆೇಳಿ. 
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ಪರಶೆನ ಸಾಂಖೆಯ. 1630 

(ಉತ್ುರ ಲಗತಿುಸದೆ) 

ಶ್ರೇ ಗೊೇವಿಾಂದರನಜತ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಕ್ಸ್ನನ್ಚ ಸಮನೆನ್ಚ 
ಯೇಜರೆ್ಯಡಿಯಲ್ಲೆ ಪರತಿ ರೈೆತ್ರ ಖನತೆ್ಗ ೆ ಎಷತಟ ರೂಪನಯ್ತ ಸಾಂದನಯವನಗತತ್ುದೆಾಂದತ ಪರಶೆನ 
ಕ್ೆೇಳಿದೆಿನತ. ಅದಕ್ೆೆ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರವನತನ ಕ್ೊಟಟದನಿರೆ. ಸತಮನರತ ರೂ.72,000 
ಕ್ೊೇಟಗಳನತನ ಕ್ೆೇಾಂದರ ಸಕ್ನಾರದವರತ ಕ್ೂೆಟಟದನಿರಾೆಂದತ ನರ್ನೆ ದ್ಧವಸ ಮನನಯ ಶನಸಕರನದ ಶ್ರೇ 
ಎಾಂ.ಕ್.ೆಪನರಣೇೆಶಚರವರತ ಹೇೆಳಿದರತ. ಅದಕ್ೆೆ ತ್ತಾಂಬನ ಸಾಂತ್ೂೆೇಷ. ಇದಲೆದೆೇ ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜಯ 
ಸಕ್ನಾರದ್ಧಾಂದ ಕೂಡ ಪರತಿ ರೈೆತ್ರಿಗ ೆ ರೂ.4000/- ಗಳನತನ ಎರಡತ ಕಾಂತ್ತಗಳಲ್ಲೆ ಸಾಂದನಯ 
ಮನಡಲನಗತತಿುದೆ ಎಾಂದತ ಹೆೇಳಿದನಿರೆ. ಕ್ೂೆೇಲನರ ಜಿಲೆೆಯಲ್ಲೆ 1,14,626 ಜನಕ್ೆೆ ಆ ದತಡತಾ ಸ್ೇೆರಿದೆ. 
ರ್ನನತ ಇಲೆವೆಾಂದತ ಹೆೇಳುತಿುಲೆ. ರ್ನನತ ಕಳ್ೆದ ಬನರಿ ಕೂಡ ಇದಕ್ೆೆ ಒಾಂದತ ಸಲಹೆಯನತನ ಕ್ೊಟಟದೆಿನತ. 
ನೇವು ಎರಡೆರಡತ ಸ್ನವಿರ ರೂಪನಯ್ತಗಳನತನ ಒಾಂದೂೆಾಂದತ ಬನರಿ ರೈೆತ್ರ ಖನತ್ೆಗೆ ಹಣ ಸಾಂದನಯ 
ಮನಡಿದರೆ, ಅದನತನ ಪ್ತಾಂಚಣಿ ರಿೇತಿ ಆ ರೈೆತ್ರತ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಳುಾತಿುದನಿರೆಯೇ ಹೊರತ್ತ; ಅದತ ಅವರತ 
ವಯವಸ್ನಯಕ್ೆೆ ಬಳಸಕ್ೊಳುಾವುದಕ್ೆೆ ಒಾಂದೇೆ ಬನರಿಗೆ ಹಣ ಸಗತತಿುಲೆ. ಎಲೆೆಲ್ಲೆ ಆ ರೈೆತ್ರತ ವನಷಿಾಕ 
ಬೆಳ್ೆಗಳನತನ ಬೆಳ್ೆಯತತ್ನುರೆ,  ಆ ವನಷಿಾಕ ಬಳೆ್ೆಯನತನ ಬೆಳ್ೆಯತ್ಕೆಾಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲೆ ಒಾಂದೇೆ ಬನರಿಗೆ 
ಹಣವನತನ ಕ್ೊಡಬೇೆಕತ. ಅದನತನ ಒಟಟಗೆ ಕ್ೂೆಟನಟಗ ಬೇಜ ಖ್ರಿೇದ್ಧಸಲತ, ಗೊಬಬರ ಖ್ರಿೇದ್ಧಸಲತ ಮತ್ತು 
ಉಳುಮ ಮನಡಿಸತವುದಕ್ೆೆ ಉಪಯೇಗವನಗತತ್ುದೆ. ಆದಿರಿಾಂದ ದಯವಿಟತಟ ಸಕ್ನಾರ ಈ ನನನ 
ಸಲಹೆಯನತನ ಪತರಸ್ನೆರ ಮನಡಬೇೆಕತ. ಬಹಳ ಮತಖ್ಯವನಗಿ ನನನ ಪರಶೆನ ಏರೆ್ಾಂದರೆ, ಇಲ್ಲೆ ಮನನಯ 
ಕೃಷಿ ಸಚಿವರೆೇ ಇದ್ಧಿದಿರ ೆಚೆರ್ನನಗಿತ್ತು. ರೈೆತ್ರಿಗ ೆವಿತ್ರಿಸತವ ಬತ್ುರ್ ೆಬೇಜದ ಬಗೆೆ ಈಗನಗಲೆೇ ಮನನಯ 
ಶನಸಕರನದ ಮನನಯ ಎನ್ಚ.ರವಿಕತಮನರ್ಚರವರತ ಕ್ೇೆಳಿದಿರತ. ರೈೆತ್ರಿಗೆ ವಿತ್ರಿಸತವ ಬತ್ುರ್ ೆ ಬೇಜ 
ಹನಗೂ ಕ್ೇಟರ್ನಶಕಗಳ ಗತಣಮಟಟ ಕ್ನಪನಡದೆ ರೈೆತ್ರತ ನಷಟ ಹೂೆಾಂದ್ಧರತವುದತ ಸಕ್ನಾರದ ಗಮನಕ್ೆೆ 
ಬಾಂದ್ಧದೆಯೇ ಎಾಂದತ ಪರಶೆನ ಕ್ೆೇಳಿದಿಕ್ೆೆ ರನಜಯದಲ್ಲೆ ಬತ್ುರೆ್ ಬೇಜ ಹನಗೂ ಕ್ೇಟರ್ನಶಕಗಳ 
ಗತಣಮಟಟದಲ್ಲೆ ಕಡಿಮ ಇರತವುದತ ತ್ಪನಸಣೆಗಳಲ್ಲೆ ಕಾಂಡತಬಾಂದ್ಧದತಿ, ಅವುಗಳ ಪೂರೈೆಕ್ೆದನರರ 
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ವಿರತದಿ ದಾಂಡನೇಯ ಕರಮಗಳನತನ ಕ್ೆೈಗೂೆಳಾಲನಗಿದೆ ಎಾಂದತ ಸಕ್ನಾರ ಒಪ್ತಪಕ್ೊಾಂಡಿದ.ೆ ಕರ್ನಾಟಕ 
ಬೇಜ ನಗಮ ಎಾಂಬ ಒಾಂದತ ಬೃಹತಚ ಸಾಂಸೆ್ಾಯತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಕ್ನಾರದ ಅಧಿೇನದಲ್ಲೆ ಕ್ೆಲಸ 
ಮನಡತತಿುದೆ. ರೈೆತ್ರ ಕಡಯೆ್ತಾಂದ ರ್ನಲತೆ ಜನ ಚತರ್ನಯ್ತತ್ ಪರತಿನಧಿಗಳು ಹನಗೂ 8 ಜನ ಬೆೇರ ೆಬೆೇರೆ 
ಇಲನಖಗೆಳಿಾಂದ ಐ.ಎ.ಎಸ್ಚ., ಐ.ಎಫ್ಚ.ಎಸ್ಚ. ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಆಡಳಿತ್ ಮಾಂಡಳಿಯಲ್ಲೆ  ಕ್ೆಲಸ 
ಮನಡತತಿುದನಿರ.ೆ ಶ್ರೇ ಎನ್ಚ.ರವಿಕತಮನರ್ಚ ರವರತ ಯನರತ ಬೇಜಗಳನತನ ಸಪೆೆೈ ಮನಡತತ್ನುರೆಾಂದತ 
ಕ್ೆೇಳಿದಿ ಪರಶೆನಗ ೆ 77 ಜನ  ರೆ್ೂೇಾಂದನಯ್ತಸರತವಾಂಥವರತ ಈ ಬೇಜಗಳನತನ ಸಪೆೆೈ ಮನಡತತಿುದನಿರ ೆ
ಎಾಂಬ ಉತ್ುರವನತನ ಸಕ್ನಾರ ಕ್ೊಟಟದೆ. ಅದತ ಸರಿ ಇರಬಹತದತ. ಆದರೆ ಈ 77 ಜನ ಏನತ ಇವತ್ತು 
ಬೇಜ ನಗಮದ ಮತಖನಾಂತ್ರ ರೈೆತ್ರಿಗ ೆ ಬೇಜಗಳನತನ ಸರಬರನಜತ ಮನಡತತಿುದನಿರ.ೆ ಪೂಣಾ 
ಪರಮನಣದಲ್ಲೆ ಅವರನತನ ಆಯೆ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಯನವ ಮನನದಾಂಡ ಸಕ್ನಾರ ನಗದ್ಧ ಮನಡಿದೆ. 
ಏಕ್ೆಾಂದರ ೆಯನವುದೇೆ ಪೂರೈೆಕ್ೆದನರರತ ಬೇಜಗಳನತನ ಪೂರೈೆಕ್ ೆಮನಡಬೇೆಕ್ನದರೆ, prima facie ಆ 
ಒಾಂದತ ವೃತಿುಯಲ್ಲೆ ಅವರತ ಎಷತಟ ದ್ಧವಸ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡಿದನಿರ?ೆ  Foundation seed ಏನತ 
ಸಗತ್ುದೂೆೇ ಅದನತನ ಅವರತ ತ್ಾಂದತ, ಅವರ ಜಮೇನನಲ್ಲೆ ಬೆಳ್ೆದತ ಸಾಂಪೂಣಾವನಗಿ ಪರಿೇಕ್ ೆಮನಡಿದ 
ನಾಂತ್ರ ಅದನತನ ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ಸರಬರನಜತ ಮನಡಬೇೆಕ್ನಗತತ್ುದೆ. ಅವರತ foundation seed ತ್ಾಂದತ 
ಅವರ ಜಮೇನನಲ್ಲೆ ಬೆಳ್ದೆತ ಪರಿೇಕ್ಷ್ಸದೆೇ ಅವರತ ಇರ್ನಯರ ಹತಿುರವೇ ಬೇಜ ತ್ಾಂದತ ಸಕ್ನಾರದ 
ಮತಖನಾಂತ್ರ ರೈೆತ್ರಿಗೆ ಪೂರೈೆಕ್ ೆ ಮನಡತತಿುರತವ ಪರಕರಣಗಳು ಬಹಳ ಹಚೆನಚಗಿ ಆಗತತಿುದೆಯಾಂದತ 
ರ್ನನತ ಸಕ್ನಾರದ ಗಮನಕ್ೆೆ ತ್ರತತಿುದೆಿೇರ್ೆ. ಇರ್ೂೆನಾಂದತ ವಿಚನರವನತನ ರ್ನನತ ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ಒತ್ನುಯ 
ಮನಡತವುದೆೇರ್ಾೆಂದರೆ, ಈ ಬನರಿ ಹನಸನ ಮತ್ತು ಕ್ೊೇಲನರ ಭನಗದಲ್ಲೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲೆ ಆಲೂಗಡೆಾ 
ಬೆಳ್ೆಯನತನ ಜನಸು ಬೆಳ್ೆಯತತ್ನುರೆ. ಈ ಸಮಯದ ನಾಂತ್ರವೂ ಕೂಡ ಹನಸನದಲ್ಲೆ ಆಲೂಗಡೆಾ 
ಬೆಳ್ೆಯನತನ ಬೆಳ್ೆಯತತ್ನುರೆ. ಕಳ್ೆದ ಮೂರತ ವಷಾಗಳಿಾಂದ ಬತ್ುರೆ್ ಬೇಜಗಳನತನ ಸಕ್ನಾರ ಸರಬರನಜತ 
ಮನಡತತಿುಲೆ. ರ್ನವು ಡಿ.ಸ.,ಯವರಿಗೂ ಕೂಡ ಮನವಿಯನತನ ಕ್ೊಟಟದೆಿವು. ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 
ಇದತ ಬಹಳ ಮತಖ್ಯವನದ ವಿಚನರ. 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಪರಶೆ್ನೇತ್ುರ ವೆೇಳ್ೆಯಲ್ಲೆ ಎಲನೆ ಮತಖ್ಯವನದ ವಿಚನರವೇೆ? 
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ಶ್ರೇ ಗೊೇವಿಾಂದರನಜತ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇದತ ರೈೆತ್ರ ಸಮಸ್ೆಯ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ನೇವು ಭನಷಣ ಮನಡಿದರೆ ಹೆೇಗ.ೆ ಬೆೇಗ ಪರಶೆನ ಕ್ೆೇಳಿ? 

ಶ್ರೇ ಗೊೇವಿಾಂದರನಜತ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಒಾಂದತ ನಮಷ. ಈಗ ಮಧಯವತಿಾಗಳು 
ಏನತ ಆಲೂಗಡೆಾ ಬೇಜವನತನ ಸರಬರನಜತ ಮನಡಿದನಿರ,ೆ ಅದರಲ್ಲೆ ಸ್ನಕಷತಟ fail ಆಗಿದತಿ, ಬರಿೇ ಬಳಿಾ 
ಮನತ್ರ ಬಟಟದೆಯೇ ಹೊರತ್ತ ಆಲೂಗಡೆಾ ಬೆಳ್ೆದ್ಧಲೆ. ಅದಕ್ನೆಗಿ ರ್ನವು ಡಿ.ಸ.ಯವರಿಗೆ ಕಳ್ೆದ ಮೂರತ 
ವಷಾಗಳಿಾಂದ ಮನವಿಯನತನ ಕ್ೊಡತತ್ುಲೆೇ ಇದೆಿೇವೆ. ಪಾಂಜನಬಚನಾಂದ ನಮೆ ಕರ್ನಾಟಕ್ೆೆ ಬತ್ುರೆ್ ಬೇಜ 
ಏನತ ಬರತತ್ುದೂೆೇ ಅದನತನ ನೇವೆೇ ಪೂಣಾವನಗಿ ಪರಿೇಕ್ ೆ ಮನಡಿ, ರೈೆತ್ರಿಗ ೆ ಕ್ೊಟಟರೆ ರೈೆತ್ರತ 
ಉಳಿಯತತ್ನುರ ೆ ಎನನತ್ಕೆಾಂಥ ಮನತ್ನತನ ಮನನಯ ಸಚಿವರಿಗೆ ಹೆೇಳುವುದಕ್ೆೆ ಇಷಟಪಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ ಬಹಳ 
ಮತಖ್ಯವನಗಿ ಇವತಿುನದ ದ್ಧವಸ ಆ ಬೇಜ ನಗಮಕ್ೆೆ ೭೭ ಜನರತ ಸರಬರನಜತ ಮನಡತತಿುದನಿರ.ೆ ಅವರ 
ಬಗೆೆ ಪರಿಪೂಣಾವನದ ಮನಹತಿಯನತನ ಕ್ೊಡಬೇೆಕ್ೆಾಂದತ ರ್ನನತ ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ಒತ್ನುಯ ಮನಡತತಿುದೆಿೇರೆ್.  

ಶ್ರೇ ಕೆ್.ಎಸ್ಚ.ಈಶವರಪಪ (ಗನರಮೇಣನಭಿವೃದ್ಧಿ ಹನಗೂ ಪಾಂಚನಯತಚ ರನಜಚ ಸಚಿವರತ) (ಕೃಷಿ 
ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ) :- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಗೊೇವಿಾಂದರನಜತವರತ ತ್ಮೆ ವೈೆಯಕ್ುಕ 
ಅನತಭವದ್ಧಾಂದ ಒಳ್ಾೆಯ ಅಾಂಶಗಳನತನ ಪರಸ್ನುಪ ಮನಡಿದನಿರ.ೆ ರ್ನನತ ಈಗನಗಲೆೇ ಹೆೇಳಿದೆಿೇರೆ್.  
ಮನನಯ ಎನ್ಚ.ರವಿಕತಮನರ್ಚರವರತ ಕೂಡ ಇದರ ಬಗೆೆಯೇ ತಿಳಿಸದರತ. ಅದೇೆ ಅಾಂಶವನತನ ಮನನಯ 
ಗೊೇವಿಾಂದರನಜತವರತ ಕೂಡ ಹೆೇಳಿದನಿರ.ೆ ಮನನಯ ಕೃಷಿ ಸಚಿವರತ ಬರತತಿುದಿಾಂತ್ ೆ ಸ್ೂೆೇಮವನರ 
ಅಥವನ ಮಾಂಗಳವನರದೊಳಗೆ ಒಾಂದತ ವಿಶೇೆಷ ಸಭ ೆ ಕರಯೆತತ್ೆುೇವೆ. ಅದರಲ್ಲೆ ನಮೆನೂನ ಮತ್ತು 
ಅವರನೂನ ಕೂಡ ಕರಯೆತತ್ೆುೇವೆ. ಈಗನಗಲೆೇ ಅರೆ್ೇಕ ಪರಮತಖ್ರತ ಕೂಡ ಅದರ ಬಗೆೆ ಹೆೇಳಿದನಿರೆ. 
ಒಾಂದತ ಕಡ ೆ ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂೆಾಂಡತ ರೈೆತ್ರಿಗ ೆ ಅನತಕೂಲವನಗತವ ನಟಟನಲ್ಲೆ ಏರೆ್ೇನತ ನಮೆ 
ಭನವರೆ್ಗಳಿವಯೆೇ ಅದನತನ ರನಜಯ ಸಕ್ನಾರ ಖ್ಾಂಡಿತ್ವನಗಿಯತ ಮನಡತವ ದ್ಧಕ್ೆನಲ್ಲೆ ವಿಶೆೇಷ 
ಸಭೆಯನತನ ಕರಯೆತತ್ುದೆ. ಅಲ್ಲೆ ಬಾಂದತ ತ್ನವು ತ್ಮೆ ಸಲಹ ೆಕ್ೊಡಿ. ಅದನತನ ರ್ನವು implement  
ಮನಡತತ್ೆುೇವ.ೆ  
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ಶ್ರೇ ಎನ್ಚ.ರವಿಕತಮನರ್ಚ (ವಿಧನನಸಭೆಯ್ತಾಂದ ಚತರ್ನಯ್ತತ್ರನದವರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ತ್ನವು ಒಪ್ತಪಗೆ ಕ್ೂೆಟಟರೆ ನನನದೊಾಂದತ ಸಲಹ ೆ ಇದೆ. ಮನನಯ ಶನಸಕರನದ ಶ್ರೇ 
ಗೊೇವಿಾಂದರನಜತ ಮತ್ತು ರ್ನನತ ಕ್ೆೇಳಿದಾಂಥ ಪರಶೆನ ಹೆಚತಚ-ಕಡಿಮ ಒಾಂದೆೇ ರಿೇತಿಯ ಪರಶೆನ ಇದೆ. ಇದರ 
ಬಗೆೆ ಅಧಾಗಾಂಟ ೆಕ್ನಲ ಚಚೆಾಗ ೆತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಾಂಡರ ೆಸ್ನಕಷತಟ ವಿಷಯಗಳು ದೂೆರಯೆತತ್ುವೆ. 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಶ್ರೇ ಎನ್ಚ.ರವಿಕತಮನರ್ಚ ರವರೆೇ, ತ್ನವು ಬರೆದತ ಕಳುಹಸ. 

ಶ್ರೇ ಎನ್ಚ.ರವಿಕತಮನರ್ಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಆಯ್ತತ್ತ. 

ಶ್ರೇ ಗೊೇವಿಾಂದರನಜತ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ನನನದೊಾಂದತ ಸಲಹ ೆ ಏರೆ್ಾಂದರೆ, 
ಮಹನರನಷರ ರನಜಯದಲ್ಲೆ, ಮನಹನರನಷರ ಸೇಡ್ಸ ಕ್ನಪೊೇಾರೆೇಷನ್ಚ ಇದೆ. ಅವರತ ರೈೆತ್ರಿಗ ೆ ಎಲನೆ 
ಬೇಜಗಳನತನ ಸರಬರನಜತ ಮನಡತತಿುದನಿರ.ೆ  ಅತಿ ಹೆಚನಚಗಿ ಸಕ್ನಾರದ್ಧಾಂದಲೆೇ ಆ ಬೇಜಗಳನತನ 
ಬೆಳ್ೆಸತತಿುದನಿರೆ. ಅದಲೆದೆೇ ಯನರತ ಆ ಒಾಂದತ ಪೂಣಾ ಪರಮನಣದ ಪರಿೇಕ್ೆಯಲ್ಲೆ ಪನಸ್ಚ 
ಆಗಿರತತ್ನುರೊೇ, ಅವರಿಾಂದಲೆೇ ಸಕ್ನಾರವೆೇ ಪೂಣಾ ಪರಮನಣದ ಬೇಜಗಳನತನ ಖ್ರಿೇದ್ಧ ಮನಡಿ ಸಬಸಡಿ 
ದರದಲ್ಲೆ ಅಲ್ಲೆನ ರೈೆತ್ರಿಗೆ ಸರಬರನಜತ ಮನಡತತಿುರತವುದತ ತ್ಮಗೂ ಕೂಡ ಮನಹತಿ ಇದೆಯಾಂದತ 
ಭನವಿಸತತ್ೆುೇರೆ್. ಆ ಮನಹತಿಯನತನ ಪಡದೆತಕ್ೊಾಂಡತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಕ್ನಾರದ್ಧಾಂದಲೆೇ ರೆ್ೇರವನಗಿ 
ಬೇಜಗಳನತನ ಕ್ೊಡತವಾಂಥ ವಯವಸೆ್ಾ ಆಗಬೇೆಕತ. ಏಕ್ೆಾಂದರೆ ಕೃಷಿ ಇಲನಖೆ ಮತ್ತು ತ್ೊೇಟಗನರಿಕ್ೆ 
ಇಲನಖಗೆಳು ಬಹಳ ಪರಬಲವನಗಿ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡತತಿುರತವುದರಿಾಂದ ಆ ಕ್ೆಲಸವನತನ ನೇವು ಮನಡಬೇೆಕತ. 
ಮನಹನರನಷರ ಸಕ್ನಾರದ್ಧಾಂದಲೆೇ ಬೇಜಗಳನತನ ಸರಬರನಜತ ಮನಡತತಿುದನಿರೆ, ಆ ಮನಹತಿಯನತನ 
ತ್ರಿಸಕ್ೊಾಂಡತ ಅದೆೇ ರಿೇತಿ ಇಲೂೆ ಮನಡಬೇೆಕ್ೆಾಂದತ ರ್ನನತ ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ಒತ್ನುಯ ಮನಡತತಿುದೆಿೇರ್.ೆ 

ಶ್ರೇ ಕೆ್.ಎಸ್ಚ.ಈಶವರಪಪ (ಗನರಮೇಣನಭಿವೃದ್ಧಿ ಹನಗೂ ಪಾಂಚನಯತಚ ರನಜಚ ಸಚಿವರತ): ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ಪರಿಶ್ೇಲರೆ್ ಮನಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ  
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ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಶ್ರೇ ಆರ್ಚ.ಬ.ತಿಮನೆಪೂರ್ಚರವರೆೇ ತ್ನವು ಕೂಡ ತ್ಡವನಗಿ ಬರಬೆೇಡಿ. 
ಇನತನ ಮತಾಂದ ೆಯನರನದರೂ ತ್ಡವನಗಿ ಬಾಂದರ ೆಪರಶೆ್ನೇತ್ುರ ವೆೇಳ್ೆಯಲ್ಲೆ ರ್ನನತ ಪರಶೆನ ಕ್ೆೇಳುವುದಕ್ೆೆ 
ಅವಕ್ನಶಕ್ೊಡತವುದ್ಧಲೆ.  
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ಪರಶೆನ ಸಾಂಖೆಯ. 1607 

(ಉತ್ುರ ಲಗತಿುಸದೆ) 

ಶ್ರೇ ಆರ್ಚ.ಬ.ತಿಮನೆಪೂರ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ,  2020-21ರೆ್ೇ ಸ್ನಲ್ಲನಲ್ಲೆ ಮಟರಕಚ 
ಪೂವಾ ಶನಲೆಗಳಲ್ಲೆ ಕಲ್ಲಯತ್ಕೆಾಂಥ 48,676 ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳಿಗೆ ವಿದನಯರ್ಥಾವೆೇತ್ನ ಸಕ್ೆಲೆ.       
202೧-2೨ರ್ೇೆ ಸ್ನಲ್ಲನಲ್ಲೆ ೨,62,630 ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳಿಗ ೆವಿದನಯರ್ಥಾವೇೆತ್ನ ಸಕ್ೆಲೆ. ಮಟರಕಚ ನಾಂತ್ರದ 
ವಿದನಯರ್ಥಾ ವೇೆತ್ನ 2020-21ರೆ್ೇ ಸ್ನಲ್ಲನಲ್ಲೆ 18,041 ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳಿಗ ೆ ವಿದನಯರ್ಥಾವೆೇತ್ನ ಸಕ್ೆಲೆ 
ಹನಗೂ 202೧-2೨ರ್ೇೆ ಸ್ನಲ್ಲನಲ್ಲೆ 2,05433 ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳಿಗೆ ವಿದನಯರ್ಥಾವೆೇತ್ನ ಸಕ್ೆಲೆ.  
ಯನವುದೆೇ ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳು ಶನಲೆಯಲ್ಲೆ ಓದತವನಗ ನಮಗೆ ವಿದನಯರ್ಥಾ ವೆೇತ್ನ ಈ ವಷಾದಲೆೆೇ 
ಬರತತ್ುದೆ, ಅದರಿಾಂದ ಓದತವುದಕ್ೆೆ ಅನತಕೂಲವನಗತತ್ುದೆ ಎಾಂಬತದತ ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳು ಹನಗೂ 
ಪೊೇಷಕರ ಭನವರೆ್.  ಸಕ್ನಾರದವರತ ತ್ಾಂತ್ನರಾಂಶದ ರೆ್ಪ ಹೆೇಳಿಕ್ೂೆಾಂಡತ ಎಷತಟ ದ್ಧವಸಗಳ ಕ್ನಲ 
ಮತಾಂದಕ್ೆೆ ಹನಕತತ್ನುರೆ. ಅದರ ಜೊತ್ೆಗೆ ಏಕ್ೆ ಇದತ ಆಗತತಿುಲೆವೆಾಂದತ ಕ್ೆೇಳಿದರ ೆ ಕ್ನಯಾದಶ್ಾಗಳ 
ರೆ್ೇತ್ೃತ್ವದಲ್ಲೆ ಮೇಟಾಂಗಚ ಆಗತತಿುವೆ.  ಇ-ಆಡಳಿತ್ವು ಶನಲ ೆಶತಲೆಗಳನತನ ಪಡಯೆಲತ ತ್ಾಂತ್ನರಾಂಶವನತನ 
ಅಳವಡಿಸಲನಗತತಿುದೆ. ಅದಕ್ೆೆ ಉನನತ್ ಶ್ಕ್ಷಣ ಇಲನಖಯೆ ಸಮನವಯ ಸ್ನಧಿಸಲನಗತತಿುದೆ. 

(ಮತಾಂದತ...) 

(275)11.3.2022/11.50/ಎಾಂ.ಎಾಂ-ಬ.ಎನ್.ಎಸ್ಚ                (ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಾತಿ) 

ಶ್ರೇ ಆರ್.ಬ. ತಿಮನೆಪೂರ (ಮತಾಂದತ):-   

ಸಮನಜಕಲನಯಣ ಇಲನಖಯೆಲ್ಲೆರತವ ತ್ನಲೂೆಕತ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು, ಜಿಲನೆ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಕ್ನಲೇೆಜತಗಳಿಗೆ 
ಹೊೇಗಿ ಏನತ ತ್ೂೆಾಂದರೆಯನಗಿದೆ ಎಾಂದತ ಕ್ೇೆಳಲ್ಲ. ವಿಧನನಸ್ೌಧದಲ್ಲೆ ಕತಳಿತ್ತಕ್ೊಾಂಡತ ಮೇಟಾಂಗಚ 
ಮನಡಿದರೆ ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳ ಸಮಸ್ೆಯ ಪರಿಹನರವನಗತತ್ುದೆಯೇ? ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳು ತ್ೊಾಂದರಯೆಲ್ಲೆದನಿರೆ 
ಆದರೂ ಸಕ್ನಾರ ಇದನತನ ಬಗಹೆರಿಸತವ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡಿಲೆ.  
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 ಶ್ರೇ ಕೆ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಹರಿಯ ಸದಸಯರನದ 
ತಿಮನೆಪೂರರವರತ ಕ್ೆೇಳಿದ ಪರಶೆನಗ ೆ ವಿವರವನದ ಉತ್ುರವನತನ ಕ್ೊಡಲನಗಿದ.ೆ  ಉಪ 
ಪರಶೆನಗಳಿರತವುದಕ್ೆೆ ಒಟನಟರೆ ಮನಹತಿ ಒದಗಿಸತತ್ೆುೇರ್ೆ.  ನಮೆಲ್ಲೆ ಒಟತಟ 1 ರಿಾಂದ 5ರೆ್ೇ ತ್ರಗತಿಯ 68 
ವಸತಿ ಶನಲೆಗಳಿವ.ೆ  ಅವು ವಸತಿ ಶನಲೆಯನದಿರಿಾಂದ ವಿದನಯರ್ಥಾ ವೆೇತ್ನ ಅನವಯ್ತಸತವುದ್ಧಲೆ.  6 
ರಿಾಂದ ಪ್ತ.ಯತ., ವರಗೆೆ 534 KREIS ಶನಲೆಗಳಿವ.ೆ  ಇದರಲ್ಲೆ 01 ಲಕ್ಷದ 32 ಸ್ನವಿರ 
ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳು ಕಲ್ಲಯತತಿುದನಿರ.ೆ  ಇತ್ರ ಅನತದನನ ರಹತ್ ಹನಗೂ ಸಕ್ನಾರಿ ಮಟರಕಚ ಪೂವಾ 
ಹನಗೂ ಮಟರಕಚ ನಾಂತ್ರದ ಶನಲೆಗಳಲ್ಲೆ 9 ½ ಲಕ್ಷ ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳು ಕಲ್ಲಯತತಿುದನಿರ ೆ ಮಟರಕಚ 
ಪೂವಾದಲ್ಲೆ.  ಮಟರಕಚ ನಾಂತ್ರದಲ್ಲೆ ಸತಮನರತ 3 ½ ಲಕ್ಷ ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳು ಕಲ್ಲಯತತಿುದನಿರೆ.  
ಇವರಿಗ ೆವಿದನಯರ್ಥಾ ವೆೇತ್ನಕ್ೆೆ ಇರತವ ಅಾಂಶಗಳು.  ಈಗನಗಲೆೇ ರ್ನನತ ಲ್ಲಖಿತ್ವನಗಿ ಇವರ ಗಮನಕ್ೆೆ 
ತ್ಾಂದ್ಧರತವಾಂತ್ೆ 9,35,000 ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳ ಪೆೈಕ್ 48,000 ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳಿಗ ೆ ಬನಕ್ ಇದೆಯಾಂದತ 
ಮನಹತಿ ಕ್ೂೆಟಟದೆಿೇವೆ.  ಅಾಂದರೆ ಶೆೇ.94.5 ರಷತಟ. ಇಲ್ಲೆಯವರೆಗ ೆ ಶೆೇ.75 - 76ರಷತಟ ಆಗಿರಲ್ಲಲೆ.  
ತ್ಾಂತ್ನರಾಂಶ ಗೂೆಾಂದಲದ ನಡತವೆಯೂ ಕೂಡ ಶೆೇ.94.5 ರಿಾಂದ ಶೆೇ.95 ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳಿಗೆ ಅವರ ರೆ್ೇರ 
ಖನತೆ್ಗ ೆಹಣ ಹೂೆೇಗತವಾಂತ್ಹ ಕ್ೆಲಸಗಳ್ನಗಿದ.ೆ  ಇನತನಳಿದಾಂತ್ ೆಪರತಿ ತ್ನಲೂೆಕತ ಮಟಟದಲ್ಲೆ  ಕ್ಲೆವರಿಗೆ 
ಆಧನರ್ಚ ಕ್ನಡ್ಚಾ ಸರಿ ಇರಲ್ಲಲೆ.  ಕ್ೆಲವರಿಗ ೆಬನಯಾಂಕಚ ಅಕ್ೌಾಂಟಚ ಸರಿ ಇರಲ್ಲಲೆ.  ತ್ಾಂತ್ನರಾಂಶದಲ್ಲೆ 
ಯನವುದತ ಬಾಂದ್ಧಲೆವೇ ಅದನತನ ತ್ನಲೂೆಕತ ಮಟಟದಲ್ಲೆ ಪರಿಶ್ೇಲರ್ ೆಮನಡಿ ವರದ್ಧ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಾಂಡತ 
ಮತ್ೆು ಹನಕಬೆೇಕ್ೆಾಂದತ ಹೆೇಳಿದೆಿೇವೆ.  ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳ ಮಟಟದಲ್ಲೆ ಮನತ್ರ ಮೇಟಾಂಗಚ ನಡದೆ್ಧದಿಲೆ.  ರ್ನನತ 
ಸವತ್ಃ ಎಲನೆ ಮೇಟಾಂಗಚಗಳಲೂೆ ಭನಗವಹಸದೆಿೇರ್.ೆ  ವಿ.ಸ., ಯಲ್ಲೆಯೂ ರ್ನನತ ಭನಗವಹಸದೆಿೇರ್ೆ.  
ಇಲ್ಲೆಯವರೆಗ ೆ ಶೆೇ.95ರಷತಟ ತ್ಲತಪ್ತರಲ್ಲಲೆ, ಶೆೇ.94.5ರಷತಟ ಆಗಿದ.ೆ ಇನೂನ 5.5% ಅಷತಟ ಪೂಣಾ 
ಮನಡಲತ ಖ್ತದತಿ ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳನತನ ಪರಿಶ್ೇಲರೆ್ ಮನಡಿ ಅವರ ಆಧನರ್ಚ ಕ್ನಡ್ಚಾ ಸರಿ ಇರಲ್ಲ, 
ಇಲೆದ್ಧರಲ್ಲ ಅವರ ಬನಯಾಂಕಚ ಖನತೆ್ಯನತನ ಮಹಜರತ ಮನಡಿ ಅವರ ಖನತೆ್ಗ ೆ ರೆ್ೇರವನಗಿ ಹಣವನತನ 
ಹನಕತವ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡಿದೆಿೇವೆ.  ಮಟರಕಚ ನಾಂತ್ರದ 03 ಲಕ್ಷದ 22 ಸ್ನವಿರದ ಪೆೈಕ್ 18,000 ಬನಕ್ 
ಇದೆ.  ಇದೆ ಮನನದಾಂಡ ಅದಕೂೆ ಅನವಯ್ತಸತತ್ುದೆ. ನಮೆ ಇಲನಖಯೆಲ್ಲೆ  15 ಲಕ್ಷ ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳಿಗೆ 
ವಿದನಯರ್ಥಾ ವೇೆತ್ನವನತನ 600 ಕ್ೊೇಟ ರೂಪನಯ್ತಗಳನತನ ಮಾಂಜೂರತ ಮನಡಿದೆಿೇವೆ. ಇದರಲ್ಲೆ 
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ಯನವ ಗೊಾಂದಲವೂ ಇಲೆ. ಶೆೇ.5 ರಷತಟ ಹಣವನತನ ಮನತ್ರ ಬಡತಗಡೆ ಮನಡತವ ಅವಶಯಕತ್ ೆಇದೆ.  
ರ್ನಲತೆ ಬನರಿ ರ್ನರೆ್ೇ ಮೇಟಾಂಗಚ ಮನಡಿದೆಿೇರ್.ೆ e-Governance ಗೆ ಸಾಂಬಾಂಧಿಸದ ಅಧಿಕ್ನರಿಯನದ 
ಮನನಯ ರನಜಿೇವಚ ಚನವನೆ ಸಹತ್ ಎಲನೆ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲೆ ಹನಜರಿದಿರತ.  ಉನನತ್ ಶ್ಕ್ಷಣ 
ಇಲನಖಯೆ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳನೂನ ಕರದೆ್ಧದೆಿವು.  ಐ.ಎ.ಎಸ್., ಅಧಿಕ್ನರಿಯನದ ಶ್ರೇಮತಿ ವಾಂದ್ಧತ್ನ 
ಶಮಾರವರತ ಕೂಡ ಪರತಿ 15 ದ್ಧವಸಕ್ೂೆೆಮೆ ಸಭೆಯನತನ ನಡಸೆತತಿುದನಿರೆ.  ಅರೆ್ೇಕ ಕಡಗೆಳಲ್ಲೆ ನಮಗೆ 
ಕ್ೆಲವು ಸಮಸ್ೆಯಗಳು, ಸವಲಪ ಪರತಿರೂೆೇಧ ಬಾಂತ್ತ, ವನದವನಯ್ತತ್ತ, ಚಚೆಾಯನಯ್ತತ್ತ.  ಇಲ್ಲೆಯವರೆಗ ೆ
ಮಕೆಳ ವಿದನಯರ್ಥಾ ವೆೇತ್ನವನತನ ರೆ್ೇರವನಗಿ ಶನಲೆಯ ಆಡಳಿತ್ ಮಾಂಡಳಿಗ ೆ ಕಳುಹಸಕ್ೂೆಡತವ 
ಸಾಂಪರದನಯವಿತ್ತು.  ರ್ನವು ಬಾಂದ ನಾಂತ್ರ ಸವಲಪ ಬದಲನವಣೆ ಮನಡಿ ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳ ಖನತೆ್ಗ ೆ
ರೆ್ೇರವನಗಿ ವಗನಾವಣೆಯನಗತವ ಹನಗೆ ಮನಡಿದೆವು.  ಕ್ೆಲವು ಕಡಗೆಳಲ್ಲೆ ಪರಿಶ್ಷಟ ಜನತಿ ಮತ್ತು 
ಪರಿಶ್ಷಟ ಪಾಂಗಡದ ಮಕೆಳಿಗೆ ಅವರತ ಶನಲಗೆೆ ಸ್ೇೆಪಾಡಯೆನಗಬೆೇಕ್ನದರೆ, ಹಣ ಕಟಟಬೆೇಕತ, ವಿದನಯರ್ಥಾ 
ವೆೇತ್ನ ಬಾಂದ ನಾಂತ್ರ ವನಪಸ್ಚ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆ ಎಾಂದತ ಹೆೇಳುತಿುದಿರತ.  ಸ್ೇೆಪಾಡಯೆನಗತವನಗ 
ಮಕೆಳು ಹಣವನತನ ಕಟಟದನಿರೆ. ಆದರೆ ವಿದನಯರ್ಥಾ ವೆೇತ್ನ ಬಾಂದ ನಾಂತ್ರ ಅವರಿಗೆ ವನಪಸ್ಚ ಕ್ೊಟಟಲೆ.  
ಹನಗನಗಿ ರ್ನವು ಎಲನೆ ಶನಲೆಗಳಿಗೂ ಸತತ್ೊುೇಲೆ ಕಳುಹಸ ಮಕೆಳಿಾಂದ ವಿದನಯರ್ಥಾ ವೆೇತ್ನವನತನ 
ಪಡಯೆತ್ಕೆದಿಲೆ, ಈ ಆದೆೇಶದ ಪರಕ್ನರ ಮಕೆಳನತನ ಸ್ೇೆರಿಸಕ್ೊಳಾಬೆೇಕತ, ಆಗ ನಮೆ ಖನತೆ್ಗ ೆ
ಹಣವನತನ ಕ್ೊಡತತ್ೆುೇವೆ ಎಾಂದತ ಹೆೇಳಿದೆಿೇವೆ.  ಇದರಿಾಂದನಗಿ ತ್ತಾಂಬನ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಾಂಸೆ್ಾಗಳಿಗೆ ನಮೆ 
ಮೇಲ ೆಸಹಜವನದ ಕ್ೂೆೇಪ ಬಾಂದ್ಧದ.ೆ  ಅದತ ಸರಿ ಇರಬಹತದತ, ತ್ಪ್ತಪರಬಹತದತ ಅದತ ಚಚೆಾಯಲೆ. 
ಆದಿರಿಾಂದ ರ್ನವು ರೆ್ೇರವನಗಿ ಖನತೆ್ಗ ೆ ಹಣ ಕ್ೊಡತವ ಕ್ೆಲಸವನತನ ಮನಡಿದೆಿೇವೆ.  ಯನವುದೆೇ 
ಗೊಾಂದಲವಿಲೆದಾಂತ್ ೆ ಪೂಣಾ ಪರಮನಣದಲ್ಲೆ ಸರಿಪಡಿಸತತ್ೆುೇವೆ.  ಪರಪಾಂಚದಲ್ಲೆರತವಾಂತ್ಹ 200 
ಅತ್ಯಾಂತ್ ಶೆರೇಷಿ ಮರಿಟಚ ಇರತವಾಂತ್ಹ ವಿಶವವಿದನಯನಲಯದಲ್ಲೆ ನಮೆ ಮಕೆಳು ವಿದೆೇಶ್ ವನಯಸಾಂಗ 
ಮನಡತತಿುದನಿರ.ೆ  ಅದರಲ್ಲೆ 50 ಮಕೆಳು ಆಯೆಯನಗಿದನಿರ.ೆ  ಅವರಿಗೆ ವಿದನಯರ್ಥಾ ವೆೇತ್ನವನತನ 
ಕ್ೊಡತತ್ುೆೇವೆ.  ಕ್ೆಲವು ಕಡಗೆಳಲ್ಲೆ ರ್ನವು ಆಯೆ ಮನಡಿದಿಲೆದೆೇ ಅವರೆೇ ಹೂೆೇಗಿ ಯನವುದೂೆೇ  
ಒಾಂದತ ಶನಲೆಯಯಲ್ಲೆ ಸ್ೇೆರಿಕ್ೊಾಂಡಿದನಿರ.ೆ ಅಲ್ಲೆ  ರೂ. 50 ಲಕ್ಷದವರೆಗೂ ಶತಲೆ ಕ್ೆೇಳುವ ಸಾತಿ ಇದೆ. 
60 ಲಕ್ಷದ್ಧಾಂದ 01 ಕ್ೊೇಟ ರೂಪನಯ್ತಗಳನತನ ಕ್ೆೇಳುತಿುದನಿರೆ.  ಆದರೂ ಕೂಡ ಕ್ೆಲವು ಕಡಗೆಳಲ್ಲೆ 
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ಗರಿಷಿ 50 ಲಕ್ಷ ರೂಪನಯ್ತ ವಿದನಯರ್ಥಾ ವೆೇತ್ನವನತನ ವಿದೆೇಶ್ ವನಯಸಾಂಗಕ್ೆೆ ಕ್ೊಟಟರತವ 
ಉದನಹರಣೆಗಳು ಸ್ನಕಷಿಟವೆ ಎಾಂಬತದನತನ ತ್ಮೆ ಗಮನಕ್ೆೆ ತ್ರತತಿುದೆಿೇವೆ.  ಎಾಂ.ಡಿ., ಪ್ತಹೆರ್.ಡಿ., 
ಎಾಂ.ಎಸಸ., ಸ್ೇೆರಿದಾಂತ್ ೆಬೆೇರ ೆಬೆೇರ ೆವಿದೆೇಶ್ ವನಯಸಾಂಗವನತನ ಮನಡತವಾಂತ್ಹ ವಯವಸ್ಾೆಗಳಿದೆ.  ಈ ಸಲ 
ನಮೆಲ್ಲೆ KREIS ಶನಲಯೆ್ತಾಂದ 14 ಜನ ಐ.ಐ.ಟ., ಮತ್ತು ಎನ್.ಐ.ಟ.,ಗೆ ದನಖ್ಲನಗಿದನಿರ.ೆ ಅದಕ್ೆೆ 
ಬೆೇಕ್ನದ ಮತ್ುವನತನ ರ್ನವು ಬೆೇಷರತ್ನುಗಿ ಯನವುದೆೇ ಷರತ್ತುಗಳಿಲೆದೆೇ ಹಣವನತನ ಬಡತಗಡೆ 
ಮನಡಿದೆಿೇವ.ೆ  ಒಟನಟರೆ ರ್ನನತ ತ್ಮೆ ಮೂಲಕ ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ ತಿಮನೆಪೂರರವರಿಗೆ ಮತ್ತು 
ಸದನಕ್ೆೆ ವಿನಾಂತಿ ಮನಡತವುದೆೇರ್ಾೆಂದರೆ, ಈಗನಗಲೆೇ ಪರಥಮಬನರಿಗೆ ಶೆೇ.95 ರಿಾಂದ 95.5 ರಷ್ನಟಗಿದೆ.  
ಕ್ೆಲವು ಕಡ ೆ ಶೆೇ.94.5 ರಷ್ನಟಗಿದೆ.  ಇದನತನ ಪೂಣಾ ಪರಮನಣದಲ್ಲೆ ಕ್ೊರೆ್ಗ ೆ ವಯಕ್ುಗಳನತನ 
ಗಮನದಲ್ಲೆಟತಟಕ್ೂೆಾಂಡತ ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳನತನ ಗತರತತಿಸ ಪೂಣಾ ಪರಮನಣದ ವಿದನಯರ್ಥಾ ವೆೇತ್ನವನತನ 
ಬಡತಗಡೆ ಮನಡತತ್ೆುೇವ ೆ ಎನನವ ಮನತ್ನತನ ಹೇೆಳುತ್ೆುೇರ್ೆ.  ಕ್ೊರೆ್ಯದನಗಿ ರ್ನನತ ವಿನಾಂತಿ  
ಮನಡತವುದೆೇರ್ಾೆಂದರ,ೆ KREIS ಶನಲೆಗಳಲ್ಲೆ ರ್ನನತ ಎಲೆರಿಗೂ ಪತ್ರ ಬರೆದ್ಧದೆಿ, ಬಾಂದ್ಧರಬಹತದೆಾಂದತ 
ತಿಳಿದತಕ್ೂೆಾಂಡಿದೆಿೇರೆ್. ನಮೆ ನಮೆ ಪರದೆೇಶಗಳಲ್ಲೆರತವ KREIS ಶನಲೆ ಮತ್ತು ಸಮನಜಕಲನಯಣ 
ಇಲನಖಯೆ ವಸತಿ ನಲಯಗಳಿಗೆ ಭೆೇಟ ಕ್ೂೆಡಬೇೆಕ್ೆಾಂದತ ನಮೆ ವಿನಾಂತಿ ಇದ.ೆ  ತ್ತಾಂಬನ ಕಡಗೆಳಲ್ಲೆ 
ಮಕೆಳಿಗ ೆಕರನಟ ೆಕಲ್ಲಸತತಿುದೆಿೇವೆ.  ಶನಸಕರತಗಳು ಆ ಶನಲೆಗಳಿಗ ೆಒಾಂದತ ಸಲ ಭೆೇಟ ಕ್ೊಟಟರೆ ಆ 
ಶನಲೆಯಲ್ಲೆರತವ ಆಡಳಿತ್ ಮಾಂಡಳಿ ಮತ್ತು ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳು ಹೆಚತಚ ಖ್ತಷಿಯನಗತವುದನತನ ರ್ನನತ 
ಕಾಂಡಿದೆಿೇರೆ್.  ರ್ನನತ ತ್ಮೆ ಮೂಲಕ ವಿನಾಂತಿ ಮನಡತವುದೆೇರ್ಾೆಂದರೆ, ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರತ 
ಸಹತ್ ಎಲೆರೂ ಆ ಶನಲೆಗಳಿಗೆ ಭೆೇಟ ಕ್ೂೆಡಬೇೆಕತ.  

 ಶ್ರೇ ಆರ್. ಬ. ತಿಮನೆಪೂರ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಶನಸಕರತ ರ್ನವಲೆನೆ ಶನಲೆಗಳಿಗ ೆ
ವಿಸಟಚ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆ.  ತ್ನಲೂೆಕತ ಹಾಂತ್ದ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಯನರತ ಎಷತಟ ಜನರತ ಶನಲೆಗಳಿಗ ೆವಿಸಟಚ 
ಮನಡಿದನಿರ?ೆ ಇದತ ಮದಲರೆ್ಯದತ. ಎರಡರೆ್ಯದನಗಿ ಇಾಂತ್ಹ ಸಮಸ್ೆಯಗಳು ತ್ನಲೂೆಕತಗಳಲ್ಲೆದಿರೆ 
ತ್ಹಶ್ೇಲನಿರರ ರೆ್ೇತ್ೃತ್ವದಲ್ಲೆ ಒಾಂದತ ಕಮಟ ಮನಡಿ.  ಜಿಲನೆ ಹಾಂತ್ಗಳಲೂೆ ಒಾಂದತ ಕಮಟ ಮನಡಿ.  
3-6 ತಿಾಂಗಳಿಗೂೆಾಂದತ ಸಭ ೆನಡಸೆ ಏರ್ನಗಿದೆ ಎಾಂಬ ಬಗೆೆ ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ಒಾಂದತ ವರದ್ಧಯನತನ ಕ್ೊಡಲ್ಲ.  
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ತ್ನವು ಮೇಟಾಂಗಚ ಮನಡತವ ದೊಡಾ ಪರಮೇಯ ಇಲ್ಲೆಲೆ.  ತ್ನವು ಕ್ೆಳಹಾಂತ್ದ್ಧಾಂದ ವರದ್ಧಯನತನ 
ತ್ರಿಸತವಾಂತ್ಹ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡಿದರೆ ಒಳ್ೆಾಯದನಗತತ್ುದೆ.  

 ಶ್ರೇ ಕ್ೊೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ 
ತಿಮನೆಪೂರರವರತ ಸಲಹ ೆ ಕ್ೊಟಟಾಂತ್ೆ ಹನಗೂ ಅರೆ್ೇಕ ಹರಿಯರತ ಕ್ೊಟಟ ಸಲಹೆಗಳ ಆಧನರದಲ್ಲೆ 
ಜಿಲನೆ ಮಟಟದಲ್ಲೆ ಜಿಲನೆಧಿಕ್ನರಿಯವರ ಮತ್ತು ಸ.ಎಸ್., ರವರ ರೆ್ೇತ್ೃತ್ವದಲ್ಲೆ ಒಾಂದತ ಕಮಟಯನತನ 
ಮನಡಿದೆಿೇವ.ೆ  ಆ ಕಮಟಗೆ ನಮೆ ತ್ನಲೂೆಕತ ಮಟಟದ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ವರದ್ಧಯನತನ ಕ್ೊಡತತಿುರತತ್ನುರೆ 
ಮತ್ತು ತ್ಮಗೆ ಗೊತಿುರಬಹತದತ, ನಮೆ ಇಲನಖಯೆ ಮೂಲಕ ಪರತಿ ಜಿಲೆೆಯಲ್ಲೆ ಅಾಂತೆ್ೂಯೇದಯ ಎಾಂಬ 
ಕ್ನಯಾಕರಮವನತನ ಮನಡತತಿುದೆಿೇವೆ.  

ಶ್ರೇ ಆರ್.ಬ. ತಿಮನೆಪೂರ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, . . . 

ಶ್ರೇ ಕ್ೊೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಮನನಯ ತಿಮನೆಪೂರರವರೇೆ, ಸವಲಪ ರ್ನನತ 
ಹೆೇಳುವುದನೂನ ಕ್ೆೇಳಿ. ಪರತಿ ಗನರಮ ಪಾಂಚನಯತಚ ಸದಸಯರನತನ; ಒಾಂದೂೆಾಂದತ ಜಿಲೆೆಯಲ್ಲೆ ಶೆೇ.98 -
99% ಜನಪರತಿನಧಿಗಳು ಬಾಂದ್ಧದನಿರ.ೆ ಉತ್ುರ ಕನನಡ ಜಿಲೆೆಯಲ್ಲೆ ಮನಡಿದನಗ ಸತಮನರತ 2800 ಜನ 
ಸದಸಯರತ ನಮೆ ಕ್ನಯಾಕರಮಕ್ೆೆ ಹನಜರನಗಿದಿರತ.  ಇಡಿೇ ತ್ನಲೂೆಕ್ನ ಸಮನಜ ಕಲನಯಣ 
ಇಲನಖಯೆಲ್ಲೆರತವಾಂತ್ಹ ಎಲನೆ ಸವಲತ್ತುಗಳ ಬಗೆೆ ತಿಳಿಸಲತ ಒಾಂದತ ಮನಹತಿ ಶ್ಬರವನತನ 
ಏಪಾಡಿಸತತ್ುೆೇವೆ.  ಆ ಎಲನೆ ಕ್ನಯಾಕರಮಗಳ ಜೊತ್ ೆಎಲನೆ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳ ಜೊತ್ೆಯಲ್ಲೆ ಮತಕುವನದ 
ಚಚೆಾಯನತನ ಸ್ನವಾಜನಕರದೆತರತ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆ.  ಅಲ್ಲೆ ಎಲೆರೂ ಉತ್ುರಗಳನತನ ಕ್ೊಡತತಿುರತತ್ನುರೆ.  
ಕ್ೆಲವು ಕಡಗೆಳಲ್ಲೆ ಏರ್ನಗಿದೆಯಾಂದರೆ, ನಮೆ ಆಹನರದ ಟೆಾಂಡರ್ಚನಲ್ಲೆ ತ್ತಾಂಬನ ಗೊಾಂದಲಗಳ್ನಗಿವೆ.  
ಅದೆಲೆವನೂನ ನವನರಣ ೆ ಮನಡಿ ಕ್ೆಲವು ಕಾಂಡಿೇಷನ್ಚಗಳನತನ ಹನಕ್ ಅದನತನ ಸರಿಪಡಿಸತವ 
ಕ್ೆಲಸಗಳನತನ ಕೂಡ ಮನಡಿದೆಿೇವೆ.  ತ್ನವು ಏನತ ಹೆೇಳುತಿುೇರಿ, ತ್ನಲೂೆಕತ ಮಟಟದ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳಿಗ ೆ
ಅಾಂತೆ್ೂಯೇದಯ ಕ್ನಯಾಕರಮ ಮನಡತವನಗ ನಮೆ ಇಲನಖಯೆಲ್ಲೆರತವ ಎಲನೆ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು 
ನನನನೂನ ಸ್ೇೆರಿ ಒಾಂದತ ದ್ಧವಸ ಮತಾಂಚೆ ಹೂೆೇಗಿ ಆ ಜಿಲೆೆಯಲ್ಲೆರತವಾಂತ್ಹ ಅರೆ್ೇಕ ಶನಲೆಗಳಿಗ ೆಭೆೇಟ 
ಕ್ೊಡತತಿುದೆಿೇವೆ.  ಕ್ೆಲವು ಶನಲೆಗಳಲ್ಲೆ ವನಸುವಯ ಹೂಡಬೇೆಕ್ೆಾಂದತ ನಮೆ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳಿಗ ೆ ಸತತ್ೊುೇಲೆ 
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ಕ್ೊಟಟದೆಿೇವೆ.  ಒಟನಟರೆ ಪನರದಶಾಕವನಗಿ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ನಮೆಲನೆ ಸಲಹೆಗಳನತನ 
ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುಾತ್ೆುೇವೆ.  

ಶ್ರೇ ಆರ್.ಬ. ತಿಮನೆಪೂರ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಎಷತಟ ಜನ 
ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಹೂೆೇಗಿದನಿರ ೆಎಾಂಬತದನತನ ಖ್ಚಿತ್ಪಡಿಸಕ್ೊಳಾಲ್ಲ. 

ಶ್ರೇ ಕೆ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸದಸಯರಿಗೆ 
ನಖ್ರವನದ ಮನಹತಿಯನತನ ಒದಗಿಸತತ್ೆುೇರೆ್. 
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ತ್ಡಹೆಡಿಯಲನದ ಪರಶೆನ ಸಾಂಖೆಯ: 1413 
(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸದ)ೆ 

 ಶ್ರೇ ರಘುರ್ನಥಚ ರನವಚ ಮಲನೆಪೂರೆ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ನನನ 
ಪರಶೆನಗ ೆಉತ್ುರವನತನ ಕ್ೊಟಟದನಿರ.ೆ  ನನನ ಪರಶೆನ ಏರೆ್ಾಂದರೆ, ಪರಿಶ್ಷಟ ಪಾಂಗಡದಲ್ಲೆ ಬರತವಾಂತ್ಹ ಕ್ೆಲವು 
ಜನತಿಗಳು ಗೊಾಂಡ, ರನಜಚಗೊಾಂಡ, ಕ್ೊೇಳಿ, ಟೂೆಕ್ೆರ ಕ್ೂೆೇಳಿ ಈ ರಿೇತಿ ಪರಿಶ್ಷಟ ಪಾಂಗಡದಲ್ಲೆ 
ಸತಮನರತ 101 ಜನತಿಗಳು ಬರತತ್ುವೆ.  ಅದೆೇ ರಿೇತಿ ಪರಿಶ್ಷಟ ಜನತಿಯಲ್ಲೆ 101 ಜನತಿಗಳು ಬರತತ್ುವೆ.  
ಪರಿಶ್ಷಟ ಪಾಂಗಡದಲ್ಲೆ 50, ಪರಿಶ್ಷಟ ಜನತಿಯಲ್ಲೆ 101 ಜನತಿಗಳು ಬರತತ್ುವೆ.  ಆದರೆ ಸಮನಜ 
ಕಲನಯಣ ಇಲನಖಯೆ್ತಾಂದ ಒಾಂದತ ಸತತ್ೂೆುೇಲೆಯನತನ ದ್ಧರ್ನಾಂಕ 16.1.2021ರಲ್ಲೆ ಹೊರಡಿಸದನಿರ.ೆ  101 
ಪರಿಶ್ಷಟ ಜನತಿಯಲ್ಲೆ ಆರತ ಜನತಿಗಳಿಗ ೆಸೇಮತ್ವನಗಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶ್ಷಟ ಪಾಂಗಡದ 50 ಜನತಿಗಳಲ್ಲೆ 12 
ಜನತಿಗಳನತನ ಸೇಮತ್ವನಗಿಟತಟಕ್ೂೆಾಂಡತ ಜನತಿ ಪರಮನಣ ಪತ್ರದ ಸಾಂಧತತ್ವ ಪರಮನಣ ಪತ್ರ 
ಕ್ೊಡತವುದಕ್ೆಾಂತ್ ಮದಲತ ಇದತ ಕಡನಾಯವನಗಿ ಸ.ಆರ್.ಇ., ಸ್ಲೆ್ಚನಾಂದ ಅಭಿಪನರಯ 
ಪಡದೆತಕ್ೂೆಳಾಬೇೆಕ್ೆಾಂದತ ಆ ಸತತ್ೊುೇಲೆಯಲ್ಲೆ ಹೆೇಳಿದೆ.  ಇದರ ಬಗೆೆ ನಮೆ ಜಿಲೆೆಯ ಎಲನೆ ಶನಸಕರತ, 
ಸಾಂಸದರತ ಮತ್ತು ಸಚಿವರತ ಸ್ೇೆರಿ ಪಕ್ನತಿೇತ್ವನಗಿ ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮಾಂತಿರಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಹಾಂದ್ಧನ 
ಸಮನಜ ಕಲನಯಣ ಸಚಿವರನದ ಮನನಯ ಶ್ರೇರನಮತಲತರವರಿಗೆ ರ್ನವು ಒಾಂದತ ನಯೇಗ ಹೂೆೇಗಿದೆಿವು.  
ಇದತ ಸಾಂವಿಧನನಬನಹರವನಗಿರತತ್ುದ.ೆ  ಇದತ ಸಾಂವಿಧನನದ ಆಶಯಗಳಿಗ ೆ ವಿರತದಿವನಗಿರತತ್ುದೆ.  
ಯನವುದೆೇ ಒಾಂದತ ಸತತ್ೂೆುೇಲೆಯನತನ ಕ್ನಯ್ತದೆ ಮನಡಬೇೆಕ್ನದರ ೆಎಲನೆ ಜನತಿ ಸಮತದನಯಗಳಿಗೂ 
ಮನಡಬೇೆಕ್ನಗತತ್ುದ.ೆ ಕ್ೆಲವನತನ ಸೇಮತ್ವನಗಿ ಮನಡಿದರೆ ತ್ಪನಪಗತತ್ುದೆ ಅದನತನ ಸರಿಪಡಿಸತತ್ೆುೇವೆ 
ಎನತನವ ಮನತ್ನತನ ಹೆೇಳಿದರತ.  ಆದರೆ ಅದನತನ ಇಲ್ಲೆಯವರೆಗ ೆ ಸರಿಪಡಿಸಲೆ.  ಈಗ ಬೇದರ್ಚ 
ಜಿಲೆೆಯಲ್ಲೆ ನರಾಂತ್ರವನಗಿ ಸತ್ನಯಗರಹ ನಡಯೆತತಿುದ.ೆ ಕಲಬತಗಿಾಯಲ್ಲೆ, ಚಿಾಂಚೂೆೇಳಿಯಲ್ಲೆ 
ನರಾಂತ್ರವನಗಿ ಸತ್ನಯಗರಹ ನಡಯೆತತಿುದ.ೆ ಸಕ್ನಾರದ ಮೇಲೆ ಕ್ೆಟಟ ಹೆಸರತ ತ್ರತವಾಂತ್ಹ ಪರಯತ್ನ 
ನಡಯೆತತಿುದ.ೆ  ರ್ನನತ ಮನನಯ ಸಚಿವರಲ್ಲೆ ವಿನಾಂತಿ ಮನಡತವುದೆೇರ್ಾೆಂದರೆ, ಈ ಸತತ್ೊುೇಲೆಯನತನ 
ಹಾಂಪಡೆಯಬೆೇಕತ.  ಉದನಹರಣೆಗೆ ಹೆೇಳುವುದೆೇರ್ಾೆಂದರೆ, ಹೆೈದರನಬನದಚ ಕರ್ನಾಟಕ ಭನಗದ ಹಾಂದ್ಧನ 
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ಅಾಂದರೆ ಇವತಿುನ ಬೇದರ್ಚ, ಗತಲಬಗನಾ ಮತ್ತು ಯನದಗಿರಿ ಅಾಂದರೆ ಬೇದರ್ಚ ಮತ್ತು ಹಾಂದ್ಧನ ಅಖ್ಾಂಡ 
ಕಲಬತಗಿಾ ಜಿಲೆೆಯ ಕತರತಬರೆೇ ಗೊಾಂಡರತ, ಗೊಾಂಡರೇೆ ಕತರತಬರತ ಎಾಂದತ, ಟೂೆಕ್ೆರ ಕ್ೊೇಳಿ, ಕ್ೂೆೇಳಿ 
ಟೊಕ್ೆರ ಇಬಬರೂ ಒಾಂದೇೆ ಬೆೇರ ೆಯನರತ ಇಲೆವೆಾಂದತ ಹೆೇಳಿ ಈಗನಗಲೆೇ ರನಜಯಸಕ್ನಾರ ಶ್ಫನರಸತಸ 
ಮನಡಿ ಕ್ೆೇಾಂದರ ಸಕ್ನಾರವು ಇದತ ಒಾಂದೇೆ ಪದ ಅಾಂದರೆ ಸಮರ್ನಥಾಕ ಪದ, ಪಯನಾಯ 
ಪದವೆಾಂದತ ಇದನತನ ಪರಿಗಣಿಸಬೆೇಕ್ೆಾಂದತ ರನಜಯ ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ recommend ಮನಡಿದ.ೆ  ಇಾಂತ್ಹ 
ಸಾಂದಭಾದಲ್ಲೆ ಒಾಂದತ ಕಡ ೆ ಕ್ೆೇಾಂದರ ಸಕ್ನಾರವು recommend ಮನಡತವುದತ, ಇರ್ೂೆನಾಂದತ ಕಡ ೆ 
ಸತತ್ೊುೇಲೆಯನತನ ಹೂೆರಡಿಸ ಇವರಿಗ ೆ ಸಾಂಧತತ್ವ ಪರಮನಣ ಪತ್ರ ಕ್ೂೆಡಬೇೆಕ್ನದರೆ ಕಡನಾಯವನಗಿ 
ಸ.ಆರ್.ಇ., ಸ್ಲೆ್ಚಗೆ ಕ್ೊಡಬೆೇಕ್ೆನತನವುದತ ಸರಿಯನದ ನಣಾಯವಲೆ, ಇದತ ದವಾಂದವ ನೇತಿ, ಇದನತನ 
ಸರಿಪಡಿಸಬೆೇಕತ ಈ ಸತತ್ೂೆುೇಲಯೆನತನ ವನಪಸ್ಚ ಪಡಯೆಬೆೇಕತ ಎಾಂದತ ತ್ಮೆ ಮೂಲಕ ಮನನಯ 
ಸಚಿವರಲ್ಲೆ ವಿನಾಂತಿ ಮನಡತತ್ೆುೇರ್ೆ. 

(ಮತಾಂದತ) 

(276) 11-03-2022 KH/KS   12-00                   (ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಾತಿ) 

ಶ್ರೇ ಬ.ಶ್ರೇರನಮತಲತ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಎಸ್.ಟ., ಜರ್ನಾಂಗದಲ್ಲೆ ಸತಮನರತ 51 
ಜನತಿಗಳು ಬರತತ್ುವೆ. ಕ್ೆೇಾಂದರ ಸಕ್ನಾರದ್ಧಾಂದ 2020ರೆ್ೇ ಸ್ನಲ್ಲನಲ್ಲೆ ಒಾಂದತ ಅಧಿಸೂಚರೆ್ಯನಗಿತ್ತು. 
ಅದರ ಪರಕ್ನರ ರ್ನಯ್ೆಚವನಡಿ, ರ್ನಯಕ ಜನತಿಗಳಿಗೆ ಪಯನಾಯ ಮನಗಾ ಏನತ? ಪರಿವನರ ಮತ್ತು 
ತ್ಳವನರ ಸ್ೇೆರಿಕ್ೊಾಂಡತ ರನಜಯದಲ್ಲೆ ಯನವುದೇೆ ರಿೇತಿ ತ್ೊಾಂದರಯೆನಗದಾಂತ್ ೆಜನತಿ ಪರಮನಣ ಪತ್ರ 
ಕ್ೊಡಬೇೆಕ್ೆಾಂದತ ಈಗನಗಲೆೇ ಕ್ೆೇಾಂದರ ಸಕ್ನಾರ ಆದೆೇಶ ಮನಡಿತ್ತು. ರನಜಯ ಸಕ್ನಾರದ್ಧಾಂದ 2020 
ರಲ್ಲೆ ಸತತ್ೊುೇಲೆಯನತನ ರೆ್ೈಜ ಪರಿಶ್ಷಟ ಪಾಂಗಡ ಜನತಿಗಳಿಗೆ ಯನವುದೆೇ ರಿೇತಿಯಲ್ಲೆ 
ತ್ೊಾಂದರಯೆನಗಬನರದತ ಎಾಂಬ ಉದೆಿೇಶದ್ಧಾಂದ ಹೊರಡಿಸಲನಗಿದ.ೆ ಇದರ ಜೊತ್ೆಗೆ ತ್ಳವನರ ಹನಗೂ 
ಪರಿವನರ ಸಮತದನಯದವರತ ಸ್ೇೆರಿಕ್ೊಾಂಡತ ಯನಯನಾರತ ಶನಲನ ಮಕೆಳು ಓದತತಿುದನಿರೂೆೇ, 
ಶನಲೆಯಲ್ಲೆ ಯನಯನಾರ ಮಕೆಳು ದನಖ್ಲನತಿಯನಗಬೆೇಕ್ೊೇ, ಅವರಿಗೆ ಯನವುದೆೇ ರಿೇತಿಯಲ್ಲೆ 
ತ್ೊಾಂದರಯೆನಗತತಿುಲೆ. ಅಲ್ಲೆ ಉದೊಯೇಗದ ಸಲತವನಗಿ ತ್ೊಾಂದರಯೆನಗತತಿುದ.ೆ ಮಹನರನಷರದ್ಧಾಂದ 
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ಬಾಂದವರತ ನಕಲ್ಲ ಜನತಿ ಪರಮನಣಪತ್ರವನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಾಂಡತ ಬಾಂದ್ಧರತವುದರಿಾಂದ 
ತ್ೊಾಂದರಯೆನಗತತಿುದೆ. ಬಹಳಷತಟ ಮಾಂದ್ಧ ಎಸ್.ಟ., ಜನತಿ ಪರಮನಣ ಪತ್ರಗಳನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಾಂಡಾಂತ್ಹ 
ವಿಚನರದಲ್ಲೆ ತ್ೊಾಂದರಯೆನಗತತಿುದೆ. ಉದನಹರಣೆಗೆ ಮಹನರನಷರದಲ್ಲೆ ನಕಲ್ಲ ಜನತಿ ಪರಮನಣ ಪತ್ರ 
ಸಕ್ೆಲೆ ಎಾಂದತ ಇಲ್ಲೆಗ ೆ ಬಾಂದತ ನಕಲ್ಲ ಜನತಿ ಪರಮನಣ ಪತ್ರವನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಾಂಡತ 
ಹೊೇಗತತಿುರತವುದನಗಿ ತಿಳಿದತ ಬಾಂದ್ಧದ.ೆ ಈ ರಿೇತಿ ನಕಲ್ಲ ಜನತಿ ಪರಮನಣ ಪತ್ರವನತನ 
ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುಾತಿುದನಿರ ೆ ಎಾಂದತ ಸತಪ್ತರೇಾಂ ಕ್ೂೆೇಟಚಾ ಆದೆೇಶ ಮನಡಿದೆ. ಅದರ ಪರಕ್ನರ ಏರ್ನಗಿದೆ 
ಎಾಂದರೆ, ನಕಲ್ಲ ಜನತಿ ಪರಮನಣ ಪತ್ರವನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಾಂಡತ ಉದೊಯೇಗ ಸ್ೇೆರಿಕ್ೊಾಂಡಾಂತ್ಹ ವಿಚನರ 
ಬೆಳಕ್ಗ ೆ ಬಾಂದಾಂತ್ಹ ಸಮಯದಲ್ಲೆ ರ್ನವು ಸಪಷಟವನಗಿ ಅಲ್ಲೆ ಏರೆ್ಾಂದತ ಹೆೇಳಿದೆಿೇವೆ. ಎಾಂತ್ಹ 
ಪರಿಸಾತಿಯಲ್ಲೆಯೂ ಕೂಡ ನಕಲ್ಲ ಜನತಿ ಪರಮನಣ ಪತ್ರವನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಾಂಡತ ಉದೂೆಯೇಗಕ್ೆೆ 
ಸ್ೇೆರಿಕ್ೊಳಾಬನರದತ ಎನತನವ ಕ್ನರಣದ್ಧಾಂದ, ಅಲ್ಲೆ CRE (Civil Rights Enforcement) cell ಗೆ 
ಕಳುಹಸಬೆೇಕ್ೆಾಂದತ ಆವತಿುನ ದ್ಧವಸ ತಿೇಮನಾನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಳಾಲನಯ್ತತ್ತ. ಹನಗನಗಿ, ಆ ತಿೇಮನಾನದ 
ಪರಕ್ನರ ನಕಲ್ಲ ಜನತಿ ಪರಮನಣ ಪತ್ರವನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಾಂಡಾಂತ್ಹ ಸಮಯದಲ್ಲೆ ಅದರ ಬಗೆೆ ಮತಾಂದ್ಧನ 
ಕರಮಕ್ನೆಗಿ ಅಲ್ಲೆನ ಜಿಲನೆಧಿಕ್ನರಿಗಳಿಗೆ ಸಾಂಪೂಣಾವನದ ಅಧಿಕ್ನರವನತನ ಕ್ೊಟಟರತತ್ನುರೆ. ಅವರತ 
ಯನವುದೆೇ ರಿೇತಿಯಲ್ಲೆ ಕ್ನನೂರ್ನತ್ೆಕವನಗಿ ನಧನಾರಗಳನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಳಾಬೆೇಕ್ನದರ,ೆ ಒಾಂದತ ಕಮಟ 
ಮನಡಿ ಆದೆೇಶವನತನ ಮನಡಬೇೆಕ್ನಗತತ್ುದ.ೆ ಅಲ್ಲೆ ಏರ್ನಗತತ್ುದೆ ಎಾಂದರೆ, CRE cell ಗೆ 
ಕಳುಹಸತವಾಂತ್ಹ ಸಮಯದಲ್ಲೆ ಕ್ೆಲವಾಂದತ ಪೆಾಂಡಿಾಂಗಚ ಇವೆ. ಈ ಜನತಿವನರತ ಪರಮನಣಪತ್ರವನತನ 
ಕ್ೊಡತವಾಂತ್ಹ ಸಮಯದಲ್ಲೆ CRE cell ಗೆ ಏನತ ಪೆಾಂಡಿಾಂಗಚ ಇವಯೆೇ, ಅದರ ಬಗೆೆ ರ್ನನತ ರೆ್ರೆ್ನ 
ಕೂಡ ಮನತ್ರ್ನಡಿದೆಿೇರೆ್. 75 ಪರಕರಣಗಳಲ್ಲೆ ವರದ್ಧ ಕಳುಹಸಕ್ೂೆಟಟದನಿರೆ. ಇನತನ 61 ಪರಕರಣಗಳು 
ಪೆಾಂಡಿಾಂಗಚ ಇವೆ. ಅದನತನ ಒಾಂದತ ತಿಾಂಗಳ್ೊಳಗೆ ಇತ್ಯಥಾ ಮನಡಬೇೆಕ್ೆಾಂದತ ರ್ನನತ ಈಗನಗಲೆೇ 
ಸೂಚರೆ್ಯನತನ ಕ್ೂೆಟಟದೆಿೇರೆ್. ಹನಗನಗಿ ಮನನಯ ರಘುರ್ನಥಚ ರನವಚ ಮಲನೆಪೂರೆರವರತ ಅಲ್ಲೆದಿಾಂತ್ಹ 
ಪಯನಾಯ ಜನತಿಗಳಿಗೆ ಜನತಿ ಪರಮನಣ ಪತ್ರವನತನ ಕ್ೊಡತವಾಂತ್ಹ ವಿಚನರದಲ್ಲೆ 
ತ್ೊಾಂದರಯೆನಗತತಿುದೆ ಎಾಂದತ ಏನತ ಹೆೇಳಿದನಿರೂೆೇ, ಇದನತನ legal experts ರವರ ಹತಿುರ 
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ಮನತ್ರ್ನಡಿಕ್ೂೆಾಂಡತ, ರ್ನನತ ಎಲನೆ ಶನಸಕರನತನ ಕರದೆತ ಇದನತನ ಸರಿಪಡಿಸಕ್ೊಡತವಾಂತ್ಹ ಕ್ಲೆಸ 
ಮನಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ  

ಶ್ರೇ ರಘುರ್ನಥ ರನವಚ ಮಲನೆಪೂರೆ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ಮನನಯ 
ಮಾಂತಿರಯವರಿಗ ೆ ಅಭಿನಾಂದರೆ್ಯನತನ ಸಲ್ಲೆಸತತ್ೆುೇರ್ೆ.ಚ “ಆದಷತಟ ಬೇೆಗ ಎಲನೆ ಮನನಯ ಶನಸಕರನತನ 
ಕರದೆತ ಇತ್ಯಥಾ ಮನಡತತ್ುೆೇರ್”ೆಚಎಾಂದತ ಅವರತ ಹೇೆಳಿದರತ, ತ್ತಾಂಬನ ಸಾಂತ್ೂೆೇಷ. ಈ ಆದೆೇಶವನತನ 
ಮನಡಬೇೆಕ್ನದರ,ೆ ಸತಪ್ತರೇಾಂ ಕ್ೊೇಟಚಾನ ಸತತ್ೊುಲಯೆನತನ ಆಧನರವನಗಿಟತಟಕ್ೊಾಂಡತ ಹೆೇಳಿದನಿರೆ. ಇದತ 
ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಮನಡಿರತವಾಂತ್ಹ ತ್ಪತಪ ಎಾಂದತ ರ್ನನತ ಭನವಿಸತವುದ್ಧಲೆ. ಯನವುದೊೇ 
ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಸತಪ್ತರೇಾಂ ಕ್ೂೆೇಟಚಾನ ಆದೇೆಶವನತನ ತ್ಪನಪಗಿ ಅಥೈೆಾಸಕ್ೂೆಾಂಡತ ಅದರ reference 
ಕ್ೊಟಟದನಿರೆ. ಆ ಆದೆೇಶದಲ್ಲೆ ಏನತ ಹೆೇಳುತ್ುದ ೆ ಎಾಂದರೆ, ಯನರನದರೂ ಉದೆಿೇಶಪೂವಾಕವನಗಿ 
ಅಥವನ ದತರತದೆಿೇಶಪೂವಾಕವನಗಿ ಈ ರಿೇತಿ ಸತಳುಾ ಪರಮನಣ ಪತ್ರವನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುಾತಿುದನಿರೆ. 
ಎನತನವಾಂತ್ಹ ಸಾಂಶಯ ಬಾಂದಲ್ಲೆ ಅದನತನ CRE cell ಗೆ ರಫೆರ್ಚ ಮನಡಬೇೆಕ್ೆಾಂದತ ಇದೆ. ಇದತ 
mandatory ಅಲೆ. ಆದರ,ೆ ಈ ಸತತ್ೊುೇಲೆಯಲ್ಲೆ ಏನತ ಮನಡಿದನಿರೆ ಎಾಂದರೆ, ದ್ಧರ್ನಾಂಕ:16-01-
2021ರಲ್ಲೆ ಮನಡಿದಾಂತ್ಹ ಸತತ್ೊುೇಲೆಯಲ್ಲೆ ಕಡನಾಯವನಗಿ ಸಾಂಧತತ್ವವನತನ CRE cell ಗೆ 
ಕಳುಹಸಬೆೇಕ್ೆಾಂದತ ಮನಡಿದನಿರ.ೆ ಇದತ ಮನರಣಹೂೆೇಮವನಗತತಿುದೆ. ಅದನತನ ಮನನಯ ಸಚಿವರ ಮತ್ತು 
ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳ ಗಮನಕ್ೆೆ ತ್ಾಂದತ 74 ಅಜಿಾಗಳನತನ CRE cell ಗೆ ಕಳುಹಸದನಿರ ೆ ಎಾಂದತ 
ಹೆೇಳುತಿುದನಿರ.ೆ ಇನತನ 65 ಅಜಿಾಗಳು ವಿಚನರಣೆ ಹಾಂತ್ದಲ್ಲೆವೆ.  ಆದರೆ ಇವರತ ಹೆೇಳುವ ಪರಕ್ನರ 150 
ಅಜಿಾಗಳು ಇವೆ. ಯನರಿಗೆ ಉದೊಯೇಗವನಗಿ ಸತಮನರತ 1 ರಿಾಂದ 2 ವಷಾಗಳ್ನಯ್ತತ್ತ, ಇವರ 
ಸಾಂಧತತ್ವ ಪರಮನಣ ಪತ್ರ ಬಾಂದ್ಧಲೆವೆಾಂದತ ಆ ಯತವಕರತ ಉದೊಯೇಗದ್ಧಾಂದ ವಾಂಚಿತ್ರನಗತತಿುದನಿರೆ. 
ಆದಿರಿಾಂದ, ಅವರತ ತ್ತಾಂಬನ ತ್ೊಾಂದರಯೆಲ್ಲೆದನಿರೆ. ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಸದನದಲ್ಲೆಯೇ ಇದನಿರ;ೆ 
ಆದಷತಟ ಬೆೇಗ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಮನನಯ ಶನಸಕರನತನ ಕರಸೆ, ಜನರಿಗ ೆ ಅನತಕೂಲ ದೃಷಿಟಯಲ್ಲೆ 
ಕರಮವಹಸಬೆೇಕತ. ಇರ್ೂೆನಾಂದತ ವಿಚನರವೆೇರ್ಾೆಂದರೆ, ಯನವುದೆೇ ಒಾಂದತ ಸತತ್ೊುೇಲೆ/ಆದೆೇಶ 
ಮನಡಬೇೆಕ್ನದರ,ೆ ಎಲೆರಿಗೂ ಒಾಂದೇೆ ರಿೇತಿಯಲ್ಲೆ ಮನಡಬೆೇಕತ. 101 ಜನತಿಗಳು ಪರಿಶ್ಷಟ ಜನತಿಯಲ್ಲೆ 
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ಬರತತ್ುದೆ. ಅದರಲ್ಲೆ ಕಡನಾಯವನಗಿ 6 ಜನತಿಗಳಿಗೆ ಸೇಮತ್ವನಗಿ ಈ ಸತತ್ೂೆುೇಲ ೆಬರತತ್ುದೆ. ಸತಮನರತ 
51 ಜನತಿಗಳಲ್ಲೆ 12 ಜನತಿಗಳಿಗ ೆ ಮನತ್ರ ಈ ಆದೇೆಶ ಸೇಮತ್ ಇದ ೆ ಎಾಂದರ,ೆ ಇದರಲ್ಲೆ ಕ್ೆಲವು 
ಜನತಿಗಳನತನ ಗತರಿಯನಗಿಟತಟಕ್ೂೆಾಂಡತ ಈಗಿರತವ ಸಕ್ನಾರ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡತತಿುರತವುದತ ಕಾಂಡತಬರತತಿುದೆ. 
ಆದಿರಿಾಂದ, ಈ ಸಮಸ್ೆಯಯನತನ ಆದಷತಟ ಬೇೆಗ ಬಗೆಹರಿಸಬೆೇಕತ. ಇಲೆದ್ಧದಿರ ೆನಮೆ ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ಕ್ೆಟಟ 
ಹೆಸರತ ಬರತತ್ುದೆ ಎಾಂದತ ರ್ನನತ ತ್ಮೆಲ್ಲೆ ಕಳಕಳಿಯನಗಿ ವಿನಾಂತಿ ಮನಡತತ್ೆುೇರ್ೆ.  

ಶ್ರೇ ಬ.ಶ್ರೇರನಮತಲತ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಪರಿಶ್ಷಟ ಪಾಂಗಡಗಳ ಕಲನಯಣ 
ಇಲನಖಯೆ್ತಾಂದ ಏರೆ್ೇನತ ಆಗಬೇೆಕ್ನಗಿದ,ೆ ಅದನತನ ಕ್ೆಯರ್ಚ ಮನಡಿ, ಹಾಂದತಳಿದ ವಗಾಗಳ ಇಲನಖಗೆೆ 
ಕಳುಹಸಕ್ೂೆಟಟದೆಿೇರ್ೆ. ಏಕ್ೆಾಂದರ,ೆ ರ್ನನತ ಸಭೆಯನತನ ಮನಡತವಾಂತ್ಹ ಸಮಯದಲ್ಲೆ ಮನನಯ ಸಮನಜ 
ಕಲನಯಣ ಸಚಿವರನತನ ಸಹ ಕರದೆತ ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ೆುೇರೆ್. ನನನ ಕಡಯೆ್ತಾಂದ ಏರೆ್ೇನತ 
ಆಗಬೇೆಕ್ನಗಿದಯೆೇ, ಅದನತನ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸತವಾಂತ್ಹ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡತತ್ೆುೇರೆ್. ಅದರ ಜೊತ್ೆಗೆ 
ಹಾಂದತಳಿದ ವಗಾದ್ಧಾಂದ ಕ್ಲೆವಾಂದತ ಸಪಷಿಟೇಕರಣಕ್ೆೆ ಬೆೇರ ೆಕಡಯೆ್ತಾಂದ ಕ್ನನೂನತ ಅಭಿಪನರಯವನತನ 
ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಾಂಡತ ಸರಿಪಡಿಸತವಾಂತ್ಹ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆ. ಹನಗೆಯೇ, ಇದರ ಬಗೆೆ ಮನನಯ 
ಶನಸಕರನತನ ಕರದೆತ ಒಾಂದತ ಅಾಂತಿಮವನದ ತಿೇಮನಾನವನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಳುಾತ್ೆುೇವ.ೆ  

ಶ್ರೇ ಎನ್.ರವಿಕತಮನರ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, . . . 
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ಆ) ಚತಕೆ್ೆ ಗತರತತಿಲೆದ ಪರಶೆನಗಳಿಗೆ ಲ್ಲಖಿತ್ ಮೂಲಕ ನೇಡಲನದ ಉತ್ುರಗಳು 

ಶ್ರೇ ಕ್ೊೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 
ದ್ಧರ್ನಾಂಕ: 11ರೆ್ೇ ಮನರ್ಚಾ 2022ರ ಸಮೂಹ-5ರ ಲ್ಲಖಿತ್ ಮೂಲಕ ಉತ್ುರಿಸತವ ಒಟತಟ 93 
ಪರಶೆನಗಳ ಪೆೈಕ್ 34 ಪರಶೆನಗಳಿಗೆ ಉತ್ುರಗಳನತನ ಸದನದಲ್ಲೆ ಮಾಂಡಿಸತತಿುದೆಿೇರೆ್.  

          (ಲ್ಲಖಿತ್ ಮೂಲಕ ನೇಡಲನದ ಉತ್ುರಗಳನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದೆ) 
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02. ಸಾಂಖನಯ ಬಲವಿದಿರೂ ಕ್ನಾಂಗೆರಸ್ಚ ಪಕ್ಷದ ಸದಸಯರಿಗೆ ಯನವುದೆೇ ಸ್ನಾಯ್ತ ಸಮತಿಯ ಅಧಯಕ್ಷ  
ಸ್ನಾನವನತನ ನೇಡದ್ಧರತವ ಬಗೆೆ 

ಹನಗೂ 
ಸದನದ ಉಪವೆೇಶನಗಳನತನ ಬೆಳಗೆೆ 10.30 ಗಾಂಟೆಯ್ತಾಂದ ಸಾಂಜೆ 6.00 ಗಾಂಟೆಯವರೆಗ ೆ
ನಡೆಸಬೆೇಕ್ೆನತನವ ಬಗೆೆ.  

* * * 

ಶ್ರೇ ಬ.ಕ್.ೆಹರಿಪರಸ್ನದಚ (ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಸದನಕ್ೆೆ 
ಒಾಂದತ ಸಾಂಪರದನಯ ಇದ.ೆ ಆಳುವ ಪಕ್ಷದ ನಾಂತ್ರ ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದಲ್ಲೆರತವಾಂತ್ಹ ಸಾಂಖನಯ ಬಲದ 
ಮೇಲ ೆಒಾಂದತ ಸ್ನಾಯ್ತ ಸಮತಿಯ ಅಧಯಕ್ಷ ಸ್ನಾನವನತನ ಕ್ೊಡತವಾಂತ್ಹದತಿ. ರ್ನವು 27 ಜನ ಇದೆಿೇವೆ. 
ನಮೆ ಪಕ್ಷದಲ್ಲೆರತವವರಿಗೆ ಒಾಂದೇೆ ಒಾಂದತ ಸ್ನಾಯ್ತ ಸಮತಿಯ ಅಧಯಕ್ಷ ಸ್ನಾನವನತನ ಕ್ೊಟಟಲೆ. 
ದಯವಿಟತಟ, ಈ ವಿಚನರವನತನ ತ್ನವು ಗಾಂಭಿೇರವನಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೆೇಕತ.  

ಇರ್ೂೆನಾಂದತ ವಿಚನರವೆೇರ್ೆಾಂದರ,ೆ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುನ ಕ್ನಯಾವಿಧನನ ಹನಗೂ 
ನಡವಳಿಕ್ ೆನಯಮಗಳು, ನಯಮ 12 ರಲ್ಲೆ ಸದನದ ಉಪವೆೇಶನಗಳು: ಪರಿಷತಿುನ ಉಪವೆೇಶನಗಳು 
“ಸಭನಪತಿಯವರತ ಅನಯಥನ ನದೆೇಾಶ್ಸದ ಹೂೆರತ್ತ ಸದನದ ಉಪವೆೇಶನಗಳು ಸ್ನಮನನಯವನಗಿ 
ಬೆಳಗೆೆ 10.30 ಗಾಂಟೆಯ್ತಾಂದ ಮಧನಯಹನ 14.00 ಗಾಂಟೆಯವರಗೆ ೆ (ಬೆಳಗಿನ ಉಪವೆೇಶನ) ಮತ್ತು 
ಮಧನಯಹನ 15.00 ಗಾಂಟೆಯ್ತಾಂದ ಸಾಂಜೆ 18.00 ಗಾಂಟೆಯವರಗೆೆ (ಮಧನಯಹನ ಉಪವೆೇಶನ) 
ನಡಯೆತ್ಕೆದತಿ”ಚಎಾಂದತ ಇದ.ೆ  

ದಯವಿಟತಟ, ಇಷತಟ ಹೂೆತ್ು ಮನಡಿದರೆ ತ್ತಾಂಬನ ಒಳ್ೆಾಯದತ. ಸಾಂಜೆ 6 ಗಾಂಟೆಯ ಮೇಲ ೆ
ಸದನ ನಡದೆರ ೆ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಹಾಂಸೆ್ಯನಗತತ್ುದೆ. ಈ 2 ವಿಚನರಗಳಲ್ಲೆ ತ್ಮೆ ಗಮನವನತನ 
ಸ್ಳೆ್ೆಯತತ್ೆುೇರ್.ೆ 
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ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಬ.ಕ್.ೆಹರಿಪರಸ್ನದಚರವರೇೆ, ತ್ಮೆ ಮದಲರೆ್ೇ ಪರಶೆನಗ ೆ ಸವಲಪ 
ಮನಹತಿ ಸರಿಯನಗಿ ಇಲೆದೆೇ ಇರತವುದಕ್ೆೆ ತ್ಪನಪಗಿದ.ೆ  It will be rectified in future. 
ಎರಡರೆ್ಯದತ, ರ್ನನತ ಬಳೆಗೆೆ 10.30 ಗಾಂಟೆಗ ೆಸದನ ಪನರರಾಂಭ ಮನಡತತ್ೆುೇರೆ್ ಎಾಂದರೆ, 11 ಗಾಂಟೆಗೆ 
ಪನರರಾಂಭ ಮನಡಿ ಎಾಂದತ ತ್ನವೆೇ ಹೇೆಳುತಿುೇರಿ. 6 ಗಾಂಟೆಯ ಮೇಲೆ ಮನತ್ರ್ನಡತವವರತ 7 
ಗಾಂಟೆಯವರಗೊ ಕೂಡ ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ನುರೆ. ಆದಿರಿಾಂದ, ತ್ನವು ಮತಾಂದ್ಧನ ಸ್ೂೆೇಮವನರದ್ಧಾಂದ ಬಳೆಗೆೆ 
10.30 ಗಾಂಟೆಯ್ತಾಂದ ಸಾಂಜೆ 6 ಗಾಂಟೆಯವರಗೆೆ ಸದನ ನಡಸೆತವುದಕ್ೆೆ ಎಲೆರೂ ಸಹಕ್ನರ 
ಮನಡಬೇೆಕತ. ಇವತ್ತು ಪರಶೆ್ ನೇತ್ುರ ಅವಧಿ ಮಧನಯಹನ 1 ಗಾಂಟೆ 45 ನಮಷದವರಗೊ ನಡಯೆ್ತತ್ತ. 
ಇದಕ್ೆೆ ರ್ನರೆ್ೇನತ ಹೆೇಳಬೇೆಕತ. ರ್ನನತ ಬಲೆ್ಚ ಹೂೆಡದೆರೂ ಯನರೂ ಕ್ೆೇಳುವುದ್ಧಲೆ. ರ್ನನತ ಬಲೆ್ಚ 
ಹೊಡೆದನಗ ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಸತಮೆರ್ೆ ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂೆಳಾಬೆೇಕತ. ಆಗ ಸರಿಯನಗಿ ಸದನ ನಡಯೆತತ್ುದೆ. 
ತ್ನವು ಹೆೇಳುವುದನತನ ರ್ನನತ ಒಪ್ತಪಕ್ೂೆಳುಾತ್ೆುೇರೆ್. ಇದನತನ ರ್ನನತ ಸರಿಪಡಿಸತತ್ೆುೇರೆ್.  

ಶ್ರೇ ಬ.ಕೆ್.ಹರಿಪರಸ್ನದ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಧನಯವನದಗಳು. 
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03.ಪರಕಟಣ ೆ
ವಿಷಯ:- ಸದನದಲ್ಲೆ ಕಡನಾಯವನಗಿ ಹನಜರಿರಬೆೇಕ್ನದ ಸಚಿವರತ ಹನಗೂ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳ ಬಗೆೆ. 

* * * 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಸದನದಲ್ಲೆ ಕಡನಾಯವನಗಿ ಉಪಸಾತ್ರಿರಬೆೇಕ್ನದ ಮನನಯ 
ಸಚಿವರತಗಳ್ೆೇಾಂದರ:ೆ 

1. ಶ್ರೇ ವಿ.ಸ್ೂೆೇಮಣಣ (ವಸತಿ ಮತ್ತು ಮೂಲ ಸ್ೌಲಭಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರತ),  
2. ಶ್ರೇ ಎಸ್.ಅಾಂಗನರ (ಮೇನತಗನರಿಕ್,ೆ ಬಾಂದರತ ಮತ್ತು ಒಳರ್ನಡತ ಜಲಸ್ನರಿಗ ೆಸಚಿವರತ), 
3. ಶ್ರೇ ಸ.ಸ.ಪನಟೇಲ್ಚ (ಲೂೆೇಕ್ೂೆೇಪಯೇಗಿ ಸಚಿವರತ),  
4. ಶ್ರೇ ಪರಭತ ಬ.ಚವನಾಣಚ (ಪಶತಸಾಂಗೊೇಪರೆ್ ಸಚಿವರತ)  
5. ಶ್ರೇಮತಿ ಜೊಲೆೆ ಶಶ್ಕಲನ ಅಣನಣಸ್ನಹೇೆಬಚ (ಮತಜರನಯ್ತ, ಹಜಚ ಮತ್ತು ವಕಫಚ ಸಚಿವರತ) 

ಇವರತ ಗೆೈರತ ಹನಜರಿಗ ೆನನನ ಅನತಮತಿ ಪಡದೆ್ಧದನಿರೆ. 

ಸದನದಲ್ಲೆ ಕಡನಾಯವನಗಿ ಉಪಸಾತ್ರಿರಬೇೆಕ್ನದ ಇಲನಖನಧಿಕ್ನರಿಗಳ್ಾೆಂದರೆ:  

1. ಡನ|| ರಶ್ೆ ವಿ. ಮಹೆೇಶಚ, ಭನ.ಆ.ಸ್ೇೆ., ಸಕ್ನಾರದ ಪರಧನನ ಕ್ನಯಾದಶ್ಾ, ಹಾಂದತಳಿದ 
ವಗಾಗಳ ಕಲನಯಣ ಇಲನಖ,ೆ  

2. ಶ್ರೇ ಚಾಂದರಶೇೆಖ್ರ್ಚ ರ್ನಯಕಚ, ಭನ.ಆ.ಸ್ೇೆ., ನದೆೇಾಶಕರತ, ಕ್.ೆಎಸ್.ಐ.ಸ., 
ಎಾಂ.ಜಿ.ರೂೆೇಡ್ಚ, ಬೆಾಂಗಳೂರತ,  

3. ಸಕ್ನಾರದ ಉಪ ಕ್ನಯಾದಶ್ಾ, ಯತವ ಸಬಲ್ಲೇಕರಣ ಮತ್ತು ಕ್ರೇಡನ ಇಲನಖ,ೆ  
4. ಸಕ್ನಾರದ ಉಪ ಕ್ನಯಾದಶ್ಾ, ಯೇಜರೆ್, ಕ್ನಯಾಕರಮ ಸಾಂಯೇಜರೆ್ ಮತ್ತು 

ಸ್ನಾಂಖಿಯಕ ಇಲನಖ ೆ 

ಮಧನಯಹನದ್ಧಾಂದ ಸಾಂಜೆ 6.00 ಗಾಂಟೆಯವರಗೆೆ: 

1. ಶ್ರೇ ಎಾಂ.ಆರ್.ರವಿಕತಮನರ, ಭನ.ಆ.ಸ್ೇೆ., ವಯವಸ್ನಾಪಕ ನದೆೇಾಶಕರತ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸಲ್ೆಚ 
ಮನಕ್ೆೇಾಟಾಂಗಚ ಬೂೆೇಡ್ಚಾ, ಮೈಶತಗರ್ಚ ಬಲ್ಲಾಾಂಗಚ, ಜೆ.ಸ.ರೂೆೇಡ್ಚ, ಬೆಾಂಗಳೂರತ  
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2. ಶ್ರೇಮತಿ ವನಸರಡೆಿಾ ವಿಜಯ ಜೊಯೇತ್ನಸಾ, ಭನ.ಆ.ಸ್ೇೆ., ವಯವಸ್ನಾಪಕ ನದೆೇಾಶಕರತ, 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಲ್ೆಚ, ಇಾಂಡಸರೇಸ್ಚ ಕ್ನಪೂೆೇಾರೇೆಷನ್ಚ ಲ್ಲಮಟೆಡ್ಚ, ಎಾಂ.ಜಿ.ರೂೆೇಡ್ಚ, 
ಬೆಾಂಗಳೂರತ  

3. ಸಕ್ನಾರದ ಉಪ ಕ್ನಯಾದಶ್ಾ, ಕ್ನಮಾಕ ಇಲನಖ ೆ 
4. ಸಕ್ನಾರದ ಉಪ ಕ್ನಯಾದಶ್ಾ, (ಅಭಿಪನರಯ-1), ಕ್ನನೂನತ ಇಲನಖ,ೆ  

ಸ್ನಯಾಂಕ್ನಲ 6.00 ಗಾಂಟೆಯ ನಾಂತ್ರ ಮತಾಂದತವರದೆಲ್ಲೆ ಉಪಸಾತ್ರಿರಬೆೇಕ್ನದ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳ್ೆಾಂದರ:ೆ 

1. ಶ್ರೇಮತಿ ಸಾಂಧೂ ಬ. ರೂಪೆೇಶಚ, ಭನ.ಆ.ಸ್ೇೆ., ನದೇೆಾಶಕರತ, ಪರವನಸ್ೂೆೇದಯಮ ಇಲನಖ,ೆ 
ಖ್ನಜ ಭವನ, ಬೆಾಂಗಳೂರತ ಇವರತಗಳು ಸದನದಲ್ಲೆ ಹನಜರಿರಬೆೇಕತ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



88 

                                                                                                                                                  ವಿಪ/11-03-2022   
“ wzÀÄÝ¥ÀrAiÀiÁUÀzÀ ¥Àæw/unedited copy/£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ¼À°è CxÀªÁ ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉUÁV G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀPÀÆqÀzÀÄ 

__________________________________________________________________________________ 

04. ಸಭನಪತಿಯವರ ಅನತಮತಿ ಮೇರೆಗೆ ಪರಸ್ನುಪ್ತಸಲಪಟಟ ವಿಷಯಗಳು 
ಅ) ಇ-ಸವತ್ತು ಖನತ್ನ, ವನಟಣಿ ಸಕ್ನಾರಿ ಸ್ನಫ್ಟಚವೆೇರ್ಚಗಳಿಗೆ ಕನನ ಹನಕ್    
   ಇ-ಖನತೆ್ಗಳಲ್ಲೆ ಅಕರಮಗಳ್ನಗಿರತವ ಬಗೆೆ. 

*** 
ಶ್ರೇ ಶಶ್ೇಲ್ಚ ಜಿ.ನಮೇಶ್ (ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್ೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅವಕ್ನಶಕ್ನೆಗಿ 

ಧನಯವನದಗಳು. ಇತಿುೇಚೆಗ ೆ ರನಜನಯದಯಾಂತ್ ಸ್ನವಾಜನಕರಿಗ ೆ ಸತಲಭವನಗಿ ಸಕ್ನಾರಿ ಸ್ೇೆವೆಗಳು 
ದೊರಕಲ್ಲ ಎಾಂಬ ಉದೆಿೇಶದ್ಧಾಂದ ಗನರಮ ಪಾಂಚನಯ್ತತಿಗಳಿಗ ೆ ನೇಡಿದಿ ಅಧಿಕ್ನರಗಳನತನ ದತಬಾಳಕ್ ೆ
ಮನಡಿಕ್ೊಳಾಲನಗತತಿುದೆ ಎಾಂಬ ಆರೂೆೇಪಗಳು ದ್ಧರೆ್ೇ ದ್ಧರೆ್ೇ ಕ್ೆೇಳಿಬರತತಿುವೆ. ಇ-ಸವತ್ತು, ಖನತ್ನ, ವನಟಣಿ 
ಹನಗೂ ಇತ್ರ ೆ ಸ್ೌಲಭಯಗಳನತನ ಮನಡಿಕ್ೂೆಡತವಲ್ಲೆ ಲಾಂಚ ಪಡಯೆತತಿುರತವುದತ ಬೆಳಕ್ಗ ೆ ಬಾಂದ್ಧದೆ. 
ಇಾಂತ್ಹ ಕೃತ್ಯಗಳಲ್ಲೆ ಸವತ್ಃ ಗನರಮ ಪಾಂಚನಯತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು, ಸಬಬಾಂದ್ಧಗಳು ಮತ್ತು 
ಸದಸಯರೆೇ ರೆ್ೇರವನಗಿ ಶನಮೇಲನಗಿರತತ್ನುರ.ೆ ಇದತ ಸಕ್ನಾರವು ಜನಸ್ನಮನನಯರಿಗೆ ಸತಲಭವನಗಿ 
ಸ್ೌಲಭಯಗಳನತನ ನೇಡಬೆೇಕ್ಾೆಂಬ ಆಶೆ್ೇತ್ುರ ಮತ್ತು ಗತರಿಯನತನ ತ್ಲತಪತವಲ್ಲೆ ವಿಫಲವನಗತತಿುರತವುದತ 
ಹನಗೂ ಸ್ನವಾಜನಕರತ ಇಲನಖ ೆ ಮೇಲ್ಲನ ಭರವಸ್ಯೆನತನ ಕಳ್ೆದತಕ್ೂೆಳುಾತಿುರತವುದರ ಬಗೆೆ 
ಇಲನಖಯೆತ ಗಾಂಭಿೇರವನಗಿ ಗಮನಹರಿಸಬೆೇಕ್ನದ ಸಾಂಗತಿಯನಗಿದೆ. 

ಇರ್ೂೆನಾಂದೆಡೆ, ರನಜಯದಲ್ಲೆ ಪ್ತ.ಡಿ.ಓ.,ಗಳು ಮತ್ತು ಇ.ಓ.,ಗಳ ಲನಗಿನ್ಚಗಳನತನ ಸ್ೈೆಬರ್ಚ 
ದನಳಿಯ್ತಾಂದ ಹನಯಕಚ ಮನಡಿ ದತರತಪಯೇಗ ಮನಡಿಕ್ೂೆಾಂಡತ ಅಕರಮವನಗಿ ಇ-ಸವತ್ತು, ಖನತ್ನ, 
ವನಟಣಿ ಹನಗೂ ಇತ್ರೆ ಸ್ೌಲಭಯಗಳನತನ ಮನಡಿಕ್ೂೆಳಾಲನಗತತಿುದೆ. ಇಾಂತ್ಹ ಸಕ್ನಾರಿ ಸ್ನಫ್ಟಚವೆೇರ್ಚಗಳಿಗೆ 
ಕನನ ಹನಕತತಿುರತವುದನತನ ಗಮನಸದರೆ ಅವುಗಳ ಮೇಲ್ಲನ ಸ್ೈೆಬರ್ಚ ಭದರತ್ನ ವೆೈಫಲಯಗಳು 
ಮೇಲೂೆನೇಟಕ್ೆೆ ಕಾಂಡತಬರತತಿುವೆ. ಆದಿರಿಾಂದ ಇದೊಾಂದತ ಸ್ನವಾಜನಕ ಮಹತ್ವದ ವಿಷಯವನಗಿದತಿ, 
ಇದರಿಾಂದ ಮತಾಂದ ೆ ಆಗಬಹತದನದ ಕ್ೆಟಟ ಪರಿಣನಮವನತನ ತ್ಡಗೆಟತಟವ ಸಲತವನಗಿ ಸಕ್ನಾರ ಈ 
ಕೂಡಲೇೆ ಎಚಚೆತ್ತುಕ್ೂೆಾಂಡತ ಇಾಂತ್ಹ ಸಕ್ನಾರಿ ಸ್ನಫ್ಟಚವೆೇರ್ಚಗಳ ಭದರತ್ೆಯ ಬಗೆೆ ಕರಮ 
ಕ್ೆೈಗೊಳಾಬೆೇಕ್ೆಾಂದತ ಮನನಯ ಗನರಮೇಣನಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಾಂಚನಯತಚ ರನಜಚ ಸಚಿವರೊಾಂದ್ಧಗೆ 
ಶ್ನಯವೆೇಳ್ೆಯಲ್ಲೆ ಪರಸ್ನುಪ್ತಸಲತ ಕ್ೊೇರತತ್ೆುೇರೆ್.  
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ಶ್ರೇ ಯತ.ಬ.ವೆಾಂಕಟೆೇಶಚ (ರ್ನಮನದೆೇಾಶನ ಹೊಾಂದ್ಧದವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 
ರನಮನಗರ ಜಿಲೆೆಯ ಕನಕಪತರ ತ್ನಲೂೆಕತ ಹನರೊೇಹಳಿಾ ಗನರಮ ಪಾಂಚನಯ್ತತಿ ವನಯಪ್ತುಯಲ್ಲೆ ಇ-
ಖನತೆ್ ದತಬಾಳಕ್ೆ ಮನಡಿ ನೂರನರತ ಖನತೆ್ಗಳಿಗೆ ಅಕರಮ ಅನತಮೇದರೆ್ ನೇಡಿದತಿ, ಸದರಿ ಘಟರ್ೆಯಲ್ಲೆ 
ಅಧಯಕ್ಷರತ ಮತ್ತು ಸಬಬಾಂದ್ಧಗಳು ಶನಮೇಲನಗಿರತವುದತ ಪತಿರಕ್ೆಗಳಲ್ಲೆ ವರದ್ಧಯನಗಿರತತ್ುದೆ. 

ನೂರನರತ ಅನಧಿಕೃತ್ ಇ-ಖನತೆ್ಗಳು ಸೃಷಿಿಯನಗಿರತವುದರಿಾಂದ ಕ್ೆಲ ವಷಾಗಳಿಾಂದ ಖನತೆ್ 
ಮನಡಿಸಕ್ೂೆಾಂಡಿರತವವರೂ ಮತ್ೊುಮೆ ಪರಿಶ್ೇಲ್ಲಸಕ್ೊಳಾಬೆೇಕ್ನದ ಅನವನಯಾತ್ೆ ಸೃಷಿಿಯನಗಿದೆ. 
“ಗನರಮ ಪಾಂಚನಯ್ತತಿ ಅಧಯಕ್ಷರೇೆ ಅನಧಿಕೃತ್ ಖನತೆ್ ಸೃಷಿಿಸತವುದತ ಹನಗೂ ಇ-ಸವತ್ತು ಸ್ನಫ್ಟಚವೇೆರ್ಚನಲ್ಲೆ 
ಲನಗಿನ್ ಮನಡಿ ಸವತ್ತುಗಳನತನ ಇ-ಖನತೆ್ ಮನಡಿರತವುದತ ದೃಢಪಟಟರತತ್ುದೆ. 

ಹನರೊೇಹಳಿಾ ಗನರಮಪಾಂಚನಯ್ತತಿಯತ ಈಗ ಪಟಟಣ ಪಾಂಚನಯ್ತತಿಯನಗಿದತಿ, ಹಾಂದ್ಧನ 
ಅಧಯಕ್ಷರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲೆದಿ ಇಾಂಟರ್ಚರೆ್ಟಚ ಡನಾಂಗಲ್ಚ ಕ್ನಡ್ಚಾ ಬಳಸ ಲನಗಿನ್ ಆಗಿ ಈ ಕೃತ್ಯ 
ಎಸಗಲನಗಿದತಿ, ತ್ನಖೆಯ ವೆೇಳ್ೆ ಸಾಳಿೇಯ ಪೂೆೇಲ್ಲಸರಿಗೆ ಅಲ್ಲೆನ ಗನರಮ ಪಾಂಚನಯ್ತತಿಯ 
ಕಾಂಪೂಯಟರ್ಚ ಆಪರೆೇಟರ್ಚ ಈ ಅಕರಮದಲ್ಲೆ ಭನಗಿಯನಗಿರತವ ಬಗೆೆ ಮನಹತಿ ಲಭಯವನಗಿರತವುದನಗಿ 
ತಿಳಿದತಬಾಂದ್ಧದೆ. 

ಇದೆೇ ರಿೇತಿ ಬೆೈರಮಾಂಗಲ ಗನರಮಚ ಪಾಂಚನಯ್ತತಿ ವನಯಪ್ತುಯಲೂೆ ಸಹ ಇಾಂತ್ಹದೆಿೇ ಪರಕರಣ 
ನಡದೆ್ಧದತಿ, ಪೊಲ್ಲೇಸರತ ತ್ನಖೆ ಕ್ೆೈಗೊಾಂಡಿರತತ್ನುರೆ. ಇಾಂತ್ಹ ಘಟರ್ೆಗಳಿಾಂದ ಸ್ನವಾಜನಕರತ ಆತ್ಾಂಕಕ್ೆೆ 
ಒಳಗನಗಿದತಿ, ನಮೆ ಸವತ್ತು ನಮೆದನಗಿ ಉಳಿದ್ಧದೆಯೇ ಎನತನವ ಪರಶೆನ ಕ್ನಡಲನರಾಂಭಿಸದ.ೆ ಗನರಮ 
ಪಾಂಚನಯ್ತತಿಗಳ ಅಧಯಕ್ಷರಿಗ ೆ ಕಾಂಪೂಯಟರ್ಚ ಜ್ಞನನ ಇಲೆದೆೇ ಇರತವ ದತಲಾಭದ್ಧಾಂದ ಇಾಂತ್ಹ 
ಪರಕರಣಗಳು ಘಟಸವೆ. 

ಆದಕ್ನರಣ, ಈ ವಿಚನರದಲ್ಲೆ ಸಕ್ನಾರ ಕಠಿಣ ಕರಮ ಕ್ೆೈಗೂೆಾಂಡತ ಮತಾಂದ ೆ ಇಾಂತ್ಹ 
ಘಟರ್ೆಗಳು ಸಾಂಭವಿಸದಾಂತ್ ೆ ಸೂಕು ನದೆೇಾಶನವನತನ ಎಲೆ ಇಲನಖಗೆಳ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳಿಗ ೆ
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ರವನನಸಬೆೇಕ್ೆಾಂದತ ಮನನಯ ಗನರಮೇಣನಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಾಂಚನಯತಚ ರನಜಚ ಸಚಿವರನತನ 
ಒತ್ನುಯ್ತಸತತಿುದೆಿೇರ್.ೆ 

ಶ್ರೇ ಕ್ೊೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ 
ಸದಸಯರತಗಳ್ನದ ಮನನಯ ಯತ.ಬ.ವೆಾಂಕಟೆೇಶಚರವರತ ಮತ್ತು ಮನನಯ ಶಶ್ೇಲ್ಚ ಜಿ.ನಮೇಶ್ಯವರತ 
ಬೆೇರ ೆ ಬೆೇರ ೆ ಪರಶೆನಗಳನತನ ಶ್ನಯವೆೇಳ್ೆಯಲ್ಲೆ ಕ್ೆೇಳಿದತಿ, ಈ ಎರಡತ ವಿಚನರಗಳ್ನದ ಗನರಮ 
ಪಾಂಚನಯ್ತತಿಯಲ್ಲೆ ನಕಲ್ಲ ಖನತೆ್ ಸೃೃ಼ ಷಿಟಯನಗತವುದತ ಮತ್ತು ಗನರಮ ಪಾಂಚನಯ್ತತಿಯ ಸಮಸ್ೆಯ 
ಪರಿಹನರ ವಿಚನರವನಗಿ ಇದತಿ, ಈ ವಿಚನರಗಳನತನ ಅಧಯಯನ ಮನಡಿ ಮನನಯ  ಗನರಮೇಣನಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಮತ್ತು ಪಾಂಚನಯತಚ ರನಜಚ ಸಚಿವರಿಾಂದ ನಾಂತ್ರ ಉತ್ುರವನತನ ಒದಗಿಸಲನಗತವುದತ.  

(ಮತಾಂದತ) 

(277) ಎಸ್ಚಪ್ತಆರ್ಚ/ಕ್ೆಎಸ್ಚ/12:10/11/03/2022           (ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಾತಿ) 
 
     ಆ) ಕರ್ನಾಟಕ ಪರಿೇಕ್ನ ಪನರಧಿಕ್ನರ ಸ.ಇ.ಒ. 1242 ಸಹನಯಕ  
   ಪನರಧನಯಪಕರ ರೆ್ೇರ ರ್ೆೇಮಕ್ನತಿ ಸಾಂಬಾಂಧ ಪತಿರಕ್ನಗೂೆೇಷಿಿ  
   ನಡಸೆರತವ ಬಗೆೆ 

* * * 
 ಶ್ರೇ ಚಿದನನಾಂದಚ ಎಾಂ.ಗೌಡ(ಪದವಿೇಧರರ ಕ್ೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 
ಅವಕ್ನಶಕ್ನೆಗಿ ಧನಯವನದಗಳು.    

ದ್ಧರ್ನಾಂಕ 09/03/2022ರ ಬತಧವನರದ ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ದ್ಧನಪತಿರಕ್ೆಯಲ್ಲೆ 
ಪರಕಟಗೊಾಂಡಿರತವ ಕ್ೆ.ಇ.ಎ. ಕ್ನಯಾನವನಾಹಕ ನದೇೆಾಶಕ್ ಶ್ರೇಮತಿ ರಮಯರವರ ಪತಿರಕ್ನ ಹೆೇಳಿಕ್ೆಯ 
ಬಗೆೆ ಶ್ನಯ ವೆೇಳ್ಯೆಲ್ಲೆ ಸಕ್ನಾರದ ಗಮನ ಸ್ಳೆ್ೆಯಬಯಸತತ್ೆುೇರೆ್. 

 
ಹಲವನರತ ವಷಾಗಳ ನಾಂತ್ರ ಸಕ್ನಾರಿ ಪರಥಮ ದಜೆಾ ಕ್ನಲೇೆಜತಗಳಲ್ಲೆ ಖನಲ್ಲಯ್ತರತವ 

1,242 ಸಹನಯಕ ಪನರಧನಯಪಕರ ರೆ್ೇರ ರೆ್ೇಮಕ್ನತಿಗನಗಿ ಅಜಿಾಗಳನತನ ಕರದೆ್ಧದತಿ, ಈ ಸಾಂಬಾಂಧ 
ಕ್.ೆಇ.ಎ. ಕ್ನಯಾನವನಾಹಕ ನದೆೇಾಶಕರತ ಸವಯಾಂ ಪೆರೇರಿತ್ರನಗಿ ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಪತಿರಕ್ೆಗ ೆ
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ಹೆೇಳಿಕ್ೆ ನೇಡಿ ರೆ್ೇಮಕದಲ್ಲೆ ಅಕರಮವನಗದಾಂತೆ್ ತ್ಡಯೆಲತ ಸಕ್ನಾರ ಕ್ೆೈಗೂೆಾಂಡಿರತವ ಕರಮಗಳ ಬಗೆೆ 
ಸಾಂಪೂಣಾ ಮನಹತಿ ನೇಡಿರತತ್ನುರ.ೆ  ಇದಕ್ೆೆ ಸಾಂಬಾಂಧಿಸದಾಂತ್,ೆ ರನಜಯದನದಯಾಂತ್ ಅಭಯರ್ಥಾಗಳು 
ಹಲವನರತ ಊಹನಪೂೆೇಹಗಳನತನ ಹಬಬಸತತಿುದತಿ ಮಧಯವತಿಾಗಳು ಪರಿಸಾತಿಯ ಲನಭ ಪಡದೆತ 
ಲಕ್ಷಗಟಟಲ ೆ ಹಣಕ್ೆೆ ಬೆೇಡಿಕ್ ೆ ಇಡತತಿುರತವುದತ ನನನ ಗಮನಕ್ೆೆ ಬಾಂದ್ಧದೆ.  ಸಕ್ನಾರ ಇದಕ್ೆೆ 
ಸಾಂಬಾಂಧಿಸದಾಂತೆ್, ಯನವುದೆೇ ಕ್ನರಣಕೂೆ ಪರತಿಭನವಾಂತ್ ಅಭಯರ್ಥಾಗಳಿಗೆ ಅರ್ನಯಯವನಗದಾಂತೆ್ 
ಪನರದಶಾಕವನಗಿ ಪರಿೇಕ್ ೆ ನಡಸೆ ಸಕ್ನಾರದ ಮಹತ್ನವಕ್ನಾಂಕ್ ೆ ಉದೆಿೇಶಕ್ೆೆ ಹನನಡಯೆನಗದಾಂತ್ೆ 
ರೆ್ೂೇಡಿಕ್ೂೆಳಾಬೆೇಕ್ೆಾಂದತ ರ್ನನತ ಸಭನಪತಿಗಳ ಮೂಲಕ ಶ್ನಯ ವೇೆಳ್ೆಯಲ್ಲೆ ಸಕ್ನಾರದ ಗಮನ 
ಸ್ಳೆ್ೆಯ ಬಯಸತತ್ೆುೇರೆ್. 

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

ಸದಸಯರತ ಪರಸ್ನುಪ್ತಸದ ವಿಷಯಕ್ೆೆ ಶ್ನಯ ವೇೆಳ್ೆಯಲ್ಲೆ ಕ್ೆೇಳಿದ ಪರಶೆನಗೆ ಉನನತ್ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಚಿವರಿಾಂದ 
ಉತ್ುರವನತನ ಒದಗಿಸಲನಗತವುದತ. 
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       ಇ): ಬೆಾಂಗಳೂರತ ನಗರದಲ್ಲೆ ಸವಚಛತ್ನ ಕ್ನಯಾ ಮನಡತವ  
           ಪೌರ ಕ್ನಮಾಕರತ ತ್ಮೆ ಬೆೇಡಿಕ್ೆಗನಗಿ ಪರತಿಭಟರೆ್ 
           ಮನಡತತಿುರತವ ಬಗೆೆ  

        * * * 
ಶ್ರೇ ಕೆ್.ಟ.ಶ್ರೇಕಾಂಠೆೇಗೌಡ(ಪದವಿೇಧರರ ಕ್ೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇಾಂದತ ರ್ನಡಿನ 

ಎಲನೆ ಪತಿರಕ್ೆಗಳಲ್ಲೆ ವಿವರವನಗಿ ವರದ್ಧಯನಗಿರತವ ಸವಚಛತ್ೆಯನತನ ಕ್ನಪನಡತವ ಮತ್ತು ಧವನಯ್ತಲೆದ 
ರನಜಯದ ಪೌರ ಕ್ನಮಾಕರ ವಿಚನರವನತನ ಶ್ನಯ ವೆೇಳ್ೆಯಲ್ಲೆ ಪರಸ್ನುಪ್ತಸಲತ ಅವಕ್ನಶ ನೇಡಿದಿಕ್ನೆಗಿ 
ಧನಯವನದಗಳು.  ಬೆಾಂಗಳೂರತ ನಗರದಲ್ಲೆ ಸವಚಛತ್ನ ಕ್ನಯಾ ಮನಡತವ 18,500 ಕೂೆ ಅಧಿಕ ಪೌರ 
ಕ್ನಮಾಕರತ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಲವಚನರಕರತ ತ್ಮೆ ಸ್ೇೆವ ೆ ಖನಯಾಂಯನತಿ, ವೆೇತ್ನ ಹೆಚಚಳ ಸ್ೇೆರಿದಾಂತ್ೆ 
ಹಲವು ಬೆೇಡಿಕ್ೆಗಳ ಈಡೇೆರಿಕ್ೆಗ ೆ ಆಗರಹಸ, 8,000 ಕೂೆ ಅಧಿಕ ಪೌರ ಕ್ನಮಾಕರತ ಗತರತವನರ 
ಕ್ೆಲಸ ಸಾಗಿತ್ಗೂೆಳಿಸ ಸ್ನವತ್ಾಂತ್ರಾ ಉದನಯನವನದಲ್ಲೆ ಪರತಿಭಟರೆ್ ನಡಸೆತತಿುದನಿರೆ.  ಪೌರ ಕ್ನಮಾಕರ 
ವೆೇತ್ನದಲ್ಲೆ ಇ.ಎಸ್.ಐ. ಮತ್ತು ಪ್ತ.ಎಫ್ಚ. ಹಣ ಕಡಿತ್ ಮನಡತತಿುದಿರೂ ಯನರೊಬಬರ ಕ್ೈೆ ಸ್ೇೆರತತಿುಲೆ.  
ಅರ್ನರೊೇಗಯ ಉಾಂಟನದಲ್ಲೆ ಚಿಕ್ತೆ್ಸ ಪಡಯೆಲತ ಆರೂೆೇಗಯ ಕ್ನಡ್ಚಾಗಳು ಇಲೆ.  ಸಮನನ ಕ್ೆಲಸಕ್ೆೆ 
ಸಮನನ ವೆೇತ್ನ ನೇಡತವಾಂತೆ್ ಸವೇಾಚಛ ರ್ನಯಯನಲಯವು ಆದೇೆಶ್ಸದಿರತ, ಕ್ೆೇವಲ 14,000 
ರೂಪನಯ್ತಗಳ ವೇೆತ್ನ ನೇಡತತಿುದತಿ, ಅವರ ಜಿೇವನ ನವಾಹಣೆ ಕಷಟಕರವನಗಿದೆ.  ಈ ಹಾಂದ್ಧನ 
ಸಕ್ನಾರದ ಸಚಿವ ಸಾಂಪತಟದಲ್ಲೆ ಎಲನೆ ಪೌರ ಕ್ನಮಾಕರ ಸ್ೇೆವೆ ಖನಯಾಂ ಮನಡಲತ 
ತಿೇಮನಾನಸದಿರೂ ಅನತಷ್ನಿನವನಗಿಲೆ.  ಆದಿರಿಾಂದ ಇವರ ಸಮಾಂಜಸ ಬೇೆಡಿಕ್ೆಗಳನತನ ಈಡೇೆರಿಸ, 
ಬ.ಬ.ಎಾಂ.ಪ್ತ. ಸ್ೇೆರಿ ರನಜಯದ 30 ಜಿಲೆೆಗಳಲ್ಲೆ ಸವಚಛತ್ನ ಕ್ನಯಾ ಸಬಬಾಂದ್ಧಗ ೆ ಅನತಕೂಲ 
ಮನಡಿಕ್ೊಡಬೆೇಕ್ೆಾಂದತ ಈ ಮೂಲಕ ಸಕ್ನಾರವನತನ ಒತ್ನುಯ್ತಸತತ್ೆುೇರೆ್. 

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

ಸದಸಯರತ ಪರಸ್ನುಪ್ತಸದ ವಿಷಯಕ್ೆೆ ಶ್ನಯ ವೇೆಳ್ೆಯಲ್ಲೆ ಕ್ೆೇಳಿದ ಪರಶೆನಗ ೆಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮಾಂತಿರಗಳಿಾಂದ 
ಉತ್ುರವನತನ ಒದಗಿಸಲನಗತವುದತ. 
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              ಈ): ಖನಸಗಿ ಅನತದನನತ್ ಐ.ಟ.ಐ. ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಾಂಸ್ಾೆಗಳಲ್ಲೆನ  
ಸಬಬಾಂದ್ಧಗಳಿಗೆ ನವೆಾಂಬರ್ಚ - 2021 ರಾಂದತ ವೆೇತ್ನ  

                          ಬಡತಗಡೆಯನಗದ್ಧರತವ ಬಗೆೆ  
              * * * 

ಶ್ರೇ ಅರತಣ ಶಹನಪತರ(ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್ೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅವಕ್ನಶಕ್ನೆಗಿ 
ಧನಯವನದಗಳು.  ಖನಸಗಿ ಅನತದನನತ್ ಐ.ಟ.ಐ. ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಾಂಸೆ್ಾಗಳಲ್ಲೆ ಕ್ನಯಾನವಾಹಸತತಿುರತವ 
ಸಬಬಾಂದ್ಧಗಳಿಗೆ ಕಳ್ೆದ ನವಾೆಂಬರ್ಚ ತಿಾಂಗಳಿನಾಂದ ವೆೇತ್ನ ಬಡತಗಡೆಯನಗಿರತವುದ್ಧಲೆ.  ಕಳ್ೆದ 5 
ತಿಾಂಗಳಿನಾಂದ ವೇೆತ್ನವಿಲೆದೆೇ ಈ ಸಬಬಾಂದ್ಧಗಳು ಆರ್ಥಾಕವನಗಿ ಸಮಸ್ೆಯಗಳನತನ ಎದತರಿಸತತಿುದನಿರ.ೆ  
ಕೂಡಲೇೆ ಈ ಸಬಬಾಂದ್ಧಗಳಿಗ ೆವೆೇತ್ನ ಬಡತಗಡೆ ಮನಡಲತ ಕರಮ ವಹಸಬೆೇಕ್ೆಾಂದತ ವಿನಾಂತಿಸತತ್ೆುೇರ್ೆ 
ಹನಗೂ ಈ ಅನತದನನತ್ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಾಂಸೆ್ಾಗಳಲ್ಲೆ ಶೇೆಕಡ 50 ಕ್ೆಾಂತ್ ಕಡಿಮ ದನಖ್ಲನತಿ ಹೊಾಂದ್ಧದ 
ಅನತದನನ ಸಬಬಾಂದ್ಧಗಳಿಗ ೆ ವೆೇತ್ನ ತ್ಡಹೆಡಿದತ ಆದೆೇಶ ಹೊರಡಿಸಲನಗಿದ.ೆ  ದೆೇಶದನದಯಾಂತ್ 
ಕ್ೊೇವಿಡ್ಚ-19 ಸಮಸ್ೆಯ ಅತಿೇ ಹೆಚನಚಗಿ ಕ್ನಣಿಸಕ್ೂೆಾಂಡತ ಲನಕಚಡೌನ್ಚನಾಂತ್ಹ ಕಠಿಣ ನಯಮಗಳನತನ 
ಜನರಿಗ ೆ ತ್ಾಂದತ ಕ್ೂೆೇವಿಡ್ಚ-19 ಕ್ನಯ್ತಲೆಯನತನ ಹಮೆಟಟಸತವ ಕ್ನಯಾ ಮನಡಿದತಿ, ನಮೆಲೆರಿಗೂ 
ತಿಳಿದ ವಿಷಯವೆೇ ಆಗಿದೆ. ಇಾಂತ್ಹ ಸಾಂದಭಾದಲ್ಲೆ ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕವನಗಿ ಎಲನೆ ಶನಲನ-ಕ್ನಲೇೆಜತಗಳನತನ 
ಸಾಗಿತ್ಗೊಳಿಸಲನಗಿತ್ತು.  ಹೇಗನಗಿ ಈ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಾಂಸೆ್ಾಗಳಲ್ಲೆ ದನಖ್ಲನತಿ ಪರಮನಣವು ಕರಮೇಣವನಗಿ 
ಕಡಿಮಯನಗಿದೆ.  ಕೂಡಲೇೆ ಈ ಸಬಬಾಂದ್ಧಗಳಿಗೆ ವೆೇತ್ನ ಬಡತಗಡೆ ಮನಡಲತ ಆದೆೇಶ್ಸ ದನಖ್ಲನತಿ 
ಮನಡಿಕ್ೊಳಾಲತ ಕ್ನಲನವಕ್ನಶವನತನ ನೇಡಬೆೇಕ್ೆಾಂದತ ಒತ್ನುಯ್ತಸತತ್ೆುೇರೆ್.  ಮತಾಂದತವರೆದತ, ಖನಸಗಿ 
ಅನತದನನರಹತ್ ಐ.ಟ.ಐ. ಸಬಬಾಂದ್ಧಗಳು ಅನತದನನಕ್ೆೆ ಒಳಪಡಿಸತವಾಂತ್ೆ ಆಗರಹಸ, ಹತಬಬಳಿಾಯ್ತಾಂದ 
ಬೆಾಂಗಳೂರತ ನಗರದವರೆಗ ೆ ಪನದಯನತ್ರೆಯನತನ ಮನಡತತಿುದನಿರ.ೆ  ಅರೆ್ೇಕ ಹೊೇರನಟಗಳನತನ 
ಮನಡತತ್ನು ಬಾಂದ್ಧರತವ ಅನತದನನ ರಹತ್ ಐ.ಟ.ಐ. ಸಬಬಾಂದ್ಧಗಳನತನ ಕೂಡಲೇೆ ಅನತದನನಕ್ೆೆ 
ಒಳಪಡಿಸಲತ ಕರಮ ವಹಸತವಾಂತ್ ೆ ಮನನಯ ಉನನತ್ ಶ್ಕ್ಷಣ ಹನಗೂ ಕ್ೌಶಲನಯಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರಿಗ ೆ
ಒತ್ನುಯ್ತಸತತ್ೆುೇರೆ್. 
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ಶ್ರೇ ಕ್ೊೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ 
ಸದಸಯರತ ಪರಸ್ನುಪ್ತಸದ ವಿಷಯಕ್ೆೆ ಶ್ನಯ ವೇೆಳ್ೆಯಲ್ಲೆ ಕ್ೆೇಳಿದ ಪರಶೆನಗೆ ಉನನತ್ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಚಿವರಿಾಂದ 
ಉತ್ುರವನತನ ಒದಗಿಸಲನಗತವುದತ. 
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                 ಉ): ತ್ತಮಕೂರತ ಜಿಲೆೆ ಗತಬಬ ತ್ನಲೂೆಕ್ನ ಅಮೆನಘಟಟ  
  ಅರಣಯ ಪರದೆೇಶದಲ್ಲೆ ಜಮೇನತ ಒತ್ತುವರಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲೆ ರೈೆತ್ರತ ಬೆಳ್ದೆ  
  ಬೆಳ್ಗೆಳನತನ ಅರಣಯ ಇಲನಖಯೆ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ರ್ನಶಪಡಿಸರತವ  
  ಬಗೆೆ  

* * * 
 
ಶ್ರೇ ಆರ್ಚ.ರನಜೆೇಾಂದರ ರನಜಣಣ(ಸಾಳಿೇಯ ಸಾಂಸೆ್ಾಗಳ ಕ್ೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ,   

ಅವಕ್ನಶಕ್ನೆಗಿ ಧನಯವನದಗಳು.  ದ್ಧರ್ನಾಂಕ 07/03/2022 ರಾಂದತ ತ್ತಮಕೂರತ ಜಿಲೆೆ ಗತಬಬ 
ತ್ನಲೂೆಕ್ನ ಅಮೆನಘಟಟ ಅರಣಯ ಪರದೆೇಶದಲ್ಲೆ ಜಮೇನತ ಒತ್ತುವರಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲೆ ರೈೆತ್ರತ ಬೆಳ್ೆದ ಅಡಿಕ್ೆ, 
ತೆ್ಾಂಗಿನ ಬೆಳ್ೆಗಳನತನ ಅರಣಯ ಇಲನಖಯೆ ವಲಯ ಅರಣನಯಧಿಕ್ನರಿ ಶ್ರೇ ದತಗೆಪಪರವರತ 
ರ್ನಶಪಡಿಸರತವುದತ ಪತಿರಕ್ಗೆಳಲ್ಲೆ ವರದ್ಧಯನಗಿರತತ್ುದೆ.  ಗತಬಬ ತ್ನಲೂೆಕ್ನ ಕೃಷಿ ಕಸಬನ ಹೊೇಬಳಿಯ 
ಅಮೆನಘಟಟದ ಸವೆಾ ನಾಂಬರ್ಚ 164 ರಲ್ಲೆ ಸತಮನರತ 2 ಎಕರ ೆ34 ಗತಾಂಟೆ ವಿಸುೇಣಾದ ಜಮೇನಗ ೆ
ಯನವುದೆೇ ಮತನೂಸಚರ್ೆ ಇಲೆದೆೇ ಏಕ್ನಏಕ್ೇ ಹಟನಚಿ ಯಾಂತ್ರ ನತಗಿೆಸ ಹತ್ನುರತ ವಷಾಗಳಿಾಂದ ಫಲ 
ನೇಡತತಿುದಿ 200ಕೂೆ ಅಧಿಕ ಅಡಿಕ್ೆ ಮತ್ತು ತೆ್ಾಂಗಿನ ಗಿಡ ಮತ್ತು ಮರಗಳನತನ ಕತ್ುರಿಸ ಅರಣಯ 
ಇಲನಖನಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಕಟತಕತ್ನವನತನ ಪರದಶ್ಾಸರತವುದತ ದತದೈೆಾವದ ಸಾಂಗತಿಯನಗಿರತತ್ುದೆ.  
ರೈೆತ್ರತ ತ್ಮೆ ಜಮೇನನ ಬೆಳ್ ೆರ್ನಶ ಮನಡದಾಂತ್ ೆಅಾಂಗಲನಚಿದರೂ ಕ್ಾಂಚಿತ್ೂು ಕರತಣೆ ತ್ೊೇರದೇೆ, 
ಮತಗಿ ರೈೆತ್ರನತನ ಅವನಚಯ ಶಬಿಗಳಿಾಂದ ನಾಂದ್ಧಸದತಿ, ರೈೆತ್ರತ ಮತ್ತು ರೈೆತ್ ಕತಟತಾಂಬದ ಆಕ್ೊರೇಶಕ್ೆೆ 
ಕ್ನರಣವನಗಿದತಿ, ಅವರ ಮನವಿ ಅರಣಯರೊೇಧನವನಗಿದೆ.  ಇಾಂತ್ಹ ಅಮನನತಷ ಕೃತ್ಯ ಎಸಗಿದ 
ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳ ವಿರತದಿ ಸೂಕು ಕರಮವನತನ ಕ್ೆೈಗೊಳಾಬೆೇಕತ ಹನಗೂ ಬೆಳ್ ೆರ್ನಶಕ್ೆೆ ಸೂಕು ಪರಿಹನರವನತನ 
ಘೂೇಷಿಸಬೆೇಕ್ೆಾಂದತ ಮನನಯ ಅರಣಯ ಸಚಿವರನತನ ಒತ್ನುಯ್ತಸತತ್ೆುೇರೆ್. 
 

ಶ್ರೇ ಕ್ೊೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ 
ಸದಸಯರತ ಪರಸ್ನುಪ್ತಸದ ವಿಷಯಕ್ೆೆ ಶ್ನಯ ವೇೆಳ್ಯೆಲ್ಲೆ ಕ್ೆೇಳಿದ ಪರಶೆನಗ ೆ ಅರಣಯ ಸಚಿವರಿಾಂದ 
ಉತ್ುರವನತನ ಒದಗಿಸಲನಗತವುದತ.  
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                ಊ):- ಕನಕಪತರ ತ್ನಲೂೆಕ್ನ ಹನರೊೇಹಳಿಾ ಹೊೇಬಳಿ  
   ಕ್ೊಟಟಗನಳು ಗನರಮ ಪಾಂಚನಯ್ತತಿ ವನಯಪ್ತುಯ  
   ಸಾಂದನಯನಗರದಲ್ಲೆ ಸವೆಾ ಕ್ನಯಾದ ಬಗೆೆ  

* * * 
 
ಶ್ರೇ ಎಸ್ಚ.ರವಿ(ಸಾಳಿೇಯ ಸಾಂಸ್ಾೆಗಳ ಕ್ೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಕನಕಪತರ 

ತ್ನಲೂೆಕ್ನ ಹನರೊೇಹಳಿಾ ಹೊೇಬಳಿ ಕ್ೂೆಟಟಗನಳು ಗನರಮ ಪಾಂಚನಯ್ತತಿ ವನಯಪ್ತುಯ ಸಾಂದನಯ ನಗರದಲ್ಲೆ 
ಅಾಂಗನವನಡಿ ಕಟಟಡದ ಸಾಳ ಸವೆಾ ನಡಸೆಲತ ಕಾಂದನಯ ಇಲನಖನಧಿಕ್ನರಿಗಳು ನಲಾಕ್ಷಾ 
ತ್ೊೇರತತಿುರತವ ಬಗೆೆ ಶ್ನಯ ವೆೇಳ್ೆಯಲ್ಲೆ ಪರಸ್ನುಪ್ತಸಲತ ಅನತಮತಿಸದಿಕ್ನೆಗಿ ಧನಯವನದಗಳು.   

 
ರನಮನಗರ ಜಿಲೆೆಯ ಕನಕಪತರ ತ್ನಲೂೆಕ್ನ ಹನರೊೇಹಳಿಾ ಹೂೆೇಬಳಿ ಕ್ೂೆಟಟಗನಲತ ಗನರಮ 

ಪಾಂಚನಯ್ತತಿ ವನಯಪ್ತುಯ ಸಾಂದನಯ ನಗರ ಗನರಮದಲ್ಲೆ 100 ಕೂೆ ಹೆಚಿಚನ ಕತಟತಾಂಬಗಳು ವನಸವನಗಿದತಿ, 
ಅಾಂಗನವನಡಿಗೆ ಹೊೇಗತವ 25 ಮಕೆಳಿದನಿರೆ; ಆದರ ೆ ಇಲ್ಲೆ ಅಾಂಗನವನಡಿ ಕ್ೇೆಾಂದರವಿಲೆ.  ಪಕೆದ 
ಗನರಮಕ್ೆೆ ಹೂೆೇಗಬೇೆಕ್ನದರೆ ಎರಡತ ಕ್ಲೊೇಮೇಟರ್ಚ ಸಾಂಚರಿಸಬೆೇಕತ.  ರೈೆತ್ನಪ್ತ ವಗಾದ ಜನ 
ಪರತಿನತ್ಯ ತ್ಮೆ ಕ್ೆಲಸಗಳನತನ ಬದ್ಧಗೊತಿು ಮಕೆಳನತನ ಕರದೆತಕ್ೊಾಂಡತ ಇಷತಟ ದೂರ ಸ್ನಗತವುದತ 
ಅಸ್ನಧಯ.  ಹನಗನಗಿ, ಈ ಗನರಮದಲ್ಲೆ ಅಾಂಗನವನಡಿ ಕ್ೆೇಾಂದರ ತ್ೆರೆಯಲತ ಸಕ್ನಾರದ್ಧಾಂದ ಅನತದನನ 
ಲಭಿಸದತಿ, ಕಟಟಡಕ್ೆೆ ಸಾಳ ಗತರತತಿಸಲನಗಿದ.ೆ  ಈ ಸಾಳದ ಸವೆಾ ನಡಸೆ ಗಡಿ ಗತರತತಿಸಬೆೇಕ್ನದ 
ರನಜಸವ ನರಿೇಕ್ಷಕರತ ಮತ್ತು ಗನರಮ ಲೆಕ್ೆಗರತ ಕ್ೆಲವು ಸಾಳಿೇಯ ವಯಕ್ುಗಳ್ೊಾಂದ್ಧಗೆ ಶನಮೇಲನಗಿ ಸಾಳ 
ಸವೆಾ ನಡಸೆಲತ ಮೇರ್ನಮೇಷ ಎಣಿಸತತಿುರತವುದರಿಾಂದ ಈ ಗನರಮ ಜನರತ ಸಾಂಬಾಂಧಪಟಟ 
ಅದ್ಧಕ್ನರಿಗಳ ವಿರತದಿ ಶ್ಸತು ಕರಮಕ್ೆೆ ಆಗರಹಸ ಪರತಿಭಟರೆ್ ನಡಸೆರತವ ವಿಚನರವು ದ್ಧನಪತಿರಕ್ೆಯಲ್ಲೆ 
ಪರಕಟವನಗಿದ.ೆ  ಕನಕಪತರ ತ್ನಲೂೆಕ್ನ ಹನರೊೇಹಳಿಾ ಹೊೇಬಳಿ ಕ್ೊಟಟಗನಳು ಗನರಮ ಪಾಂಚನಯ್ತತಿ 
ವನಯಪ್ತುಯ ಸಾಂದನಯ ನಗರ ಗನರಮದಲ್ಲೆ ಅಾಂಗನವನಡಿ ತ್ೆರೆಯಲತ ಸಕ್ನಾರದ್ಧಾಂದ ಅನತದನನ ಲಭಿಸ, 
ಕಟಟಡಕ್ೆೆ ಬೆೇಕ್ನದ ಸಾಳ ಆಯೆ ಕೂಡ ಮನಡಿರತವುದರಿಾಂದ ಈ ಸಾಳದ ಸವೆಾ ಕ್ನಯಾ ನಡಸೆಲತ 
ಮೇರ್ನಮೇಷ ಎಣಿಸತತಿುರತವ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳ ವಿರತದಿ ಕೂಡಲೇೆ ಕರಮ ವಹಸ, ಈ ಗನರಮದ ಜನರ 
ಬೆೇಡಿಕ್ೆಯಾಂತ್ ೆ ಅಾಂಗನವನಡಿ ಕಟಟಡ ನಮನಾಣ ಮನಡಲತ ಅಗತ್ಯ ಕರಮಗಳನತನ ಕ್ೆೈಗೂೆಳುಾವಾಂತ್ ೆ
ಕಾಂದನಯ ಸಚಿವರ ಬಳಿ ಶ್ನಯ ವೆೇಳ್ೆಯಲ್ಲೆ ಪರಸ್ನುಪ್ತಸಲತ ಬಯಸತತ್ೆುೇರೆ್. 
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ಶ್ರೇ ಕ್ೊೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ 

ಸದಸಯರತ ಪರಸ್ನುಪ್ತಸದ ವಿಷಯಕ್ೆೆ ಶ್ನಯ ವೇೆಳ್ೆಯಲ್ಲೆ ಕ್ೆೇಳಿದ ಕಾಂದನಯ ಸಚಿವರಿಾಂದ ಉತ್ುರವನತನ 
ಒದಗಿಸಲನಗತವುದತ. 

 
05. ಸಭನಪತಿಯವರ ಅನತಮತಿ ಮೇರೆಗೆ ಪರಸ್ನುಪ್ತಸಲಪಟಟ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಾಂಬಾಂಧಪಟಟ  
    ಸಚಿವರ ಹೆೇಳಿಕೆ್ಗಳು 

 
ಅ) ದ್ಧರ್ನಾಂಕ 8-3-2022ರಾಂದತ ಶ್ರೇ ಕ್.ೆಹರಿೇಶಚಕತಮನರ್ಚರವರತ ಬೆಾಂಗಳೂರಿನ ನಮನಾನ್ಸಚ  

ಆಸಪತ್ೆರಗೆ ಹೆಚಿಚನ ಮೂಲ ಸ್ೌಕಯಾ ಒದಗಿಸತವ ಬಗೆೆ ಪರಸ್ನುಪ್ತಸರತವ ವಿಷಯ 
       * * *  
ಶ್ರೇ ಕ್ೊೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 

ಸದಸಯರನದ ಶ್ರೇ ಕ್.ೆಹರಿೇಶಚ ಕತಮನರ್ಚರವರತ ದ್ಧರ್ನಾಂಕ 08/03/2022 ರಾಂದತ ಶ್ನಯ ವೆೇಳ್ೆಯಲ್ಲೆ 
ಪರಸ್ನುಪ್ತಸದ ವಿಷಯಕ್ೆೆ ಆರೂೆೇಗಯ ಮತ್ತು ಕತಟತಾಂಬ ಕಲನಯಣ ಹನಗೂ ವೆೈದಯಕ್ೇಯ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಚಿವರ 
ಪರವನಗಿ ಲ್ಲಖಿತ್ ಉತ್ುರವನತನ ಮಾಂಡಿಸತತ್ೆುೇರೆ್. 

 
(ಉತ್ುರದ ಪರತಿ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದೆ) 
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       ಆ)  ದ್ಧರ್ನಾಂಕ 8-3-2022ರಾಂದತ ಶ್ರೇ ಸಲ್ಲೇಾಂ ಅಹಮದಚರವರತ ಸಕ್ನಾರಿ ವಸತಿ 
ಶನಲೆಗಳಿಗೆ ಸಕ್ನಾರದ್ಧಾಂದ ಅಕ್ೆ ಪೂರೈೆಕ್ೆ ವಿಳಾಂಬದ್ಧಾಂದ ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳಿಗೆ ತ್ೊಾಂದರೆಯನಗಿರತವ ಬಗೆೆ 
ಪರಸ್ನುಪ್ತಸರತವ ವಿಷಯ 
                                       * * * 

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

ರಿೇತಿಯನಗಿ, ಶ್ರೇ ಸಲ್ಲೇಾಂ ಅಹಮದಚರವರತ ದ್ಧರ್ನಾಂಕ 08/03/2022 ರಾಂದತ ಶ್ನಯ ವೆೇಳ್ೆಯಲ್ಲೆ 
ಪರಸ್ನುಪ್ತಸದಿ ವಿಷಯಕ್ೆೆ ಸಮನಜ ಕಲನಯಣ ಮತ್ತು ಹಾಂದತಳಿದ ವಗಾಗಳ ಕಲನಯಣ ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ 
ಲ್ಲಖಿತ್ ಉತ್ುರವನತನ ಮಾಂಡಿಸತತ್ೆುೇರೆ್.  

 
(ಉತ್ುರದ ಪರತಿ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದೆ) 
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ಇ) ದ್ಧರ್ನಾಂಕ 9-3-2022ರಾಂದತ ಶ್ರೇ ಕೆ್.ಟ.ಶ್ರೇಕಾಂಠೆೇಗೌಡರತ  ಖನಸಗಿ ಐ.ಟ.ಐ. 
ಕ್ನಲೇೆಜತಗಳ ಸಾಂಘ ಒಕೂೆಟವು ತ್ಮೆ ಬೆೇಡಿಕ್ೆಗನಗಿ ಪನದಯನತ್ೆರ ಕ್ೆೈಗೊಾಂಡಿರತವ ಬಗೆೆ 
ಪರಸ್ನುಪ್ತಸರತವ ವಿಷಯ 

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

ಸದಸಯರನದ ಶ್ರೇ ಕ್.ೆಟ.ಶ್ರೇಕಾಂಠೆೇಗೌಡರತ ದ್ಧರ್ನಾಂಕ 09/03/2022 ರಾಂದತ ಶ್ನಯ ವೆೇಳ್ೆಯಲ್ಲೆ 
ಪರಸ್ನುಪ್ತಸದ ವಿಷಯಕ್ೆೆ ಉನನತ್ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ ಲ್ಲಖಿತ್ ಉತ್ುರವನತನ ಮಾಂಡಿಸತತ್ೆುೇರ್.ೆ 

 
(ಉತ್ುರದ ಪರತಿ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದೆ) 
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       ಈ) ದ್ಧರ್ನಾಂಕ 9-3-2022ರಾಂದತ ಶ್ರೇ ನರನಣಿ ಹಣಮಾಂತ್ ರತದರಪಪನವರತ 2006 ರ 
ನಾಂತ್ರ ಅನತದನನಕ್ೆೆ ಒಳಪಟಟ ಕ್ನಲೆೇಜತಗಳ ಉಪರ್ನಯಸಕರಿಗೆ ಹಳ್ೆ ಪ್ತಾಂಚಣಿ ಯೇಜರೆ್ ಜನರಿ 
ಮನಡತವ ಬಗೆೆ ಪರಸ್ನುಪ್ತಸರತವ ವಿಷಯ 
                                     * * * 

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

ರಿೇತಿಯನಗಿ, ಶ್ರೇ ನರನಣಿ ಹಣಮಾಂತ್ ರತದರಪಪರವರತ ದ್ಧರ್ನಾಂಕ 09/03/2022 ರಾಂದತ ಶ್ನಯ 
ವೆೇಳ್ೆಯಲ್ಲೆ ಪರಸ್ನುಪ್ತಸದಿ ವಿಷಯಕ್ೆೆ ಉನನತ್ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ ಲ್ಲಖಿತ್ ಉತ್ುರವನತನ 
ಮಾಂಡಿಸತತ್ೆುೇರ್.ೆ  

 
(ಉತ್ುರದ ಪರತಿ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದೆ) 
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06. ವರದ್ಧಯರೆ್ೂನಪ್ತಪಸತವುದತ 
 
ಶ್ರೇ ಆಯನೂರತ ಮಾಂಜತರ್ನಥ(ಪದವಿೇಧರರ ಕ್ೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ 

2022 ರೆ್ೇ ಸ್ನಲ್ಲನ ಸದಸಯರತಗಳ ಖನಸಗಿ ವಿಧೇೆಯಕಗಳ ಮತ್ತು ನಣಾಯಗಳ ಸಮತಿಯ 
ಅಧಯಕ್ಷರ್ನಗಿ ಎರಡರೆ್ೇ ವರದ್ಧಯನತನ ಸದನಕ್ೆೆ ಒಪ್ತಪಸತತಿುದೆಿೇರ್.ೆ  

 
ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ವರದ್ಧಯರೆ್ೂನಪ್ತಪಸಲನಯ್ತತ್ತ. 
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07. ವಿತಿುೇಯ ಕ್ನಯಾಕಲನಪ 

     2022-23ರೆ್ೇ ಸ್ನಲ್ಲನ ಆಯವಯಯ ಅಾಂದನಜತಗಳ ಮೇಲ್ಲನ ಮತಾಂದತವರದೆ ಚಚೆಾ 

 ಶ್ರೇ ಕೆ್.ಎ.ತಿಪಪೆೇಸ್ನವಮ(ರ್ನಮನದೆೇಾಶ್ತ್ರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅವಕ್ನಶಕ್ನೆಗಿ 
ಧನಯವನದಗಳು.  2022-23ರೆ್ೇ ಸ್ನಲ್ಲನ ಆಯವಯಯ ಅಾಂದನಜತಗಳ ಮೇಲ್ಲನ ಚಚಾೆಯನತನ 
ಪನರರಾಂಭಿಸತವ ಮತನನ 2021-22ರೆ್ೇ ಸ್ನಲ್ಲನ ಆಯವಯಯ ಭನಷಣದ ಮೇಲೆ ಸಕ್ನಾರದ ವಿವಿಧ 
ಇಲನಖಗೆಳು ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಾಂಡಿರತವ ಕರಮಗಳ ವರದ್ಧಗಳನತನ ಸಲ್ಲೆಸದತಿ, ಇದರ ಬಗೆೆ ಸವಲಪ ಬೆಳಕನತನ 
ಚೆಲತೆವುದತ ಅವಶಯಕವೆಾಂದತ ರ್ನನತ ಭನವಿಸತತ್ೆುೇರೆ್.  2021-22ರೆ್ೇ ಸ್ನಲ್ಲನ ಆಯವಯಯ 
ಅಾಂದನಜತಗಳ ಭನಷಣದ ಮೇಲೆ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಾಂಡಿರತವ ಕರಮಗಳ ವರದ್ಧಯನತನ ಸಕ್ನಾರವು ಸಲ್ಲೆಸದತಿ, 
ಇದರಲ್ಲೆ ಸತಮನರತ 352 ಖ್ಾಂಡಿಕ್ಗೆಳಿವೆ.  ಇಲ್ಲೆ ಕ್ೆಲವಾಂದತ ಹೂೆಸ ಘೂೇಷಣೆಗಳಿವೆ ಹನಗೂ 
ಕ್ೆಲವಾಂದತ ಕ್ೆೇಾಂದರ ಪತರಸೃತ್ ಯೇಜರೆ್ಗಳಿವೆ.  ಇವುಗಳ್ಲೆೆವನೂನ ಅನತಷ್ನಿನಗೊಳಿಸಬೆೇಕತ.  
ಮತಾಂದತವರೆದತ, ಕಳ್ೆದ ಸ್ನಲ್ಲನ ಕ್ೆಲವಾಂದತ ಯೇಜರೆ್ಗಳನೂನ ಸಹ ಮತಾಂದತವರೆಸಕ್ೊಾಂಡತ 
ಹೊೇಗಬೇೆಕತ.  ಇದಕ್ೆೆ ಸಾಂಬಾಂಧಪಟಟಾಂತ್ ೆ ಸಕ್ನಾರಿ ಆದೆೇಶಗಳ್ನಗಬೇೆಕತ.  ಆದರೆ, ಸಾಂಬಾಂಧಪಟಟ 
ಇಲನಖ ೆಹನಗೂ ಇಲನಖಯೆ ಕ್ನಯಾದಶ್ಾಗಳು ಇಾಂತ್ಹ ಆದೆೇಶಗಳನತನ ಹೊರಡಿಸಲತ ಸತಮನರತ 6 
ರಿಾಂದ 10 ತಿಾಂಗಳುಗಳ ಕ್ನಲನವಕ್ನಶವನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಾಂಡಿದನಿರೆ.   
 

      (ಮತಾಂದತ) 
(೨೭೮)/೧೧-೩-೨೦೨೨/೧೨-೨೦/ಎಲ್ಚಎಾಂ/ಜಿಆರ್ಚ 

 ಶ್ರೇ ಕ್.ೆಎ.ತಿಪಪೆೇಸ್ನವಮ(ಮತಾಂದತ):-  

ಉದನಹರಣೆಗ ೆ ನಗರ ಮತ್ತು ಜಿಲನೆ ಕ್ೆೇಾಂದರಗಳಲ್ಲೆ ಶ್ಶತಪನಲರ್ನ ಕ್ೆೇಾಂದರಗಳನತನ ತ್ೆರೆಯತವ 
ಯೇಜರೆ್ಗ ೆ ಒಾಂದತ ತಿಾಂಗಳ ಹಾಂದ ೆಅಾಂದರೆ ೧೧-೨-೨೦೨೨ರಾಂದತ ಆದೆೇಶ ಹೂೆರಡಿಸದನಿರ.ೆ ೫೦೦ 
ಕ್ೊೇಟ ರೂಪನಯ್ತಗಳ ಸ್ನವಯವ ಕೃಷಿ ಯೇಜರೆ್ ಇದತ ಮಹತ್ನವಕ್ನಾಂಕ್ಯೆ ಯೇಜರೆ್ಯನಗಿದೆ. 
ಇದಕ್ೆೆ ದ್ಧರ್ನಾಂಕ: ೮-೨-೨೦೨೨ಕ್ೆೆ ಅಾಂದರೆ ಒಾಂದತ ತಿಾಂಗಳ ಹಾಂದ ೆಆದೆೇಶವನತನ ಹೊರಡಿಸದನಿರೆ. 
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ಹನಗನದರೆ ಈ ಯೇಜರೆ್ಗ ೆ ಇಟಟರತವ ೫೦೦ ಕ್ೊೇಟ ರೂಪನಯ್ತಗಳ ಹಣ ಏರ್ನಯ್ತತ್ತ? ಬರಿ 
ರ್ನಮಕ್ನವಸೆ್ು ಹಣವನತನ ಇಡಲನಗಿತ್ುೆೇ? ಇದನತನ ಏಕ್ೆ ಸದತಪಯೇಗ ಮನಡಿಕ್ೂೆಳುಾತಿುಲೆ.  

     ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಗಳ್ೆ, ರ್ನನತ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುರತವುದನತನ ಯನವ ಮಾಂತಿರಗಳು ರೆ್ೂೇಟಚ 
ಮನಡಿಕ್ೊಳುಾತಿುಲೆ. ಸಭನರ್ನಯಕರತ ಇಲೆ.  

    ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಇನತನ ಐದತ ನಮಷದಲ್ಲೆ ಸಭನರ್ನಯಕರತ ಬರತತ್ನುರೆ. ಮನನಯ ಸಚಿವರನದ 
ಅಾಂಗನರವರ ೆಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುರತವ ವಿಷಯಗಳನತನ ರೆ್ೂೇಟಚ ಮನಡಿಕ್ೊಳಿಾ. 

   ಶ್ರೇ ಕೆ್.ಎ.ತಿಪಪೆೇಸ್ನವಮ(ರ್ನಮನದೆೇಾಶನ ಹೊಾಂದ್ಧದವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಗಳ್ೆ, ಇನತನ ೫೦-
೬೦ ಕ್ನಯಾಗಳ ಬಗೆೆ ಆಡಳಿತ್ ಇಲನಖ ೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಾಕ ಇಲನಖಯೆಲ್ಲೆ ಪರಿಶ್ೇಲರೆ್ಯಲ್ಲೆ ಇದ ೆ
ಎಾಂದತ ಹೆೇಳಿದನಿರ.ೆ ರ್ನನತ ಹೆೇಳುತಿುರತವುದತ ಹೂೆೇದ ವಷಾದ ಬಜೆಟಚ ಬಗೆೆ. ಆದರೂ ಕೂಡನ 
ಇದತವರೆಗ ೆ ಯನವುದೆೇ ಕರಮವನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಾಂಡಿರತವುದ್ಧಲೆ. ಸಕ್ನಾರ, ಮತಖ್ಯ 
ಕ್ನಯಾದಶ್ಾಯವರತ, ಪರಧನನ ಕ್ನಯಾದಶ್ಾಗಳು ಏತ್ಕ್ೆೆ ಇವುಗಳ ಬಗೆೆ ಮಹತ್ವವನತನ 
ಕ್ೊಟಟರತವುದ್ಧಲೆ ಎನತನವುದತ ತಿಳಿಯತತಿುಲೆ.  

     ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಗಳ್ೆ, ಉಭಯ ಸದನಗಳನತನ ಉದೆಿೇಶ್ಸ ಮನನಯ ರನಜಯಪನಲರತ ಮನಡಿರತವ 
ಭನಷಣ ಮತ್ತು ವಿಧನನ ಮಾಂಡಲಗಳಲ್ಲೆ ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮಾಂತಿರಗಳು ಮಾಂಡಿಸರತವಾಂತ್ಹ 
ಬಜೆಟಚಗಳಲ್ಲೆನ ಘೂೇಷಣಗೆಳನತನ ಕ್ನಯಾರೂಪಕ್ೆೆ ತ್ರಲತ ಒಬಬರತ ಕ್ನಯಬರೆ್ಟಚ ದಜೆಾಯ ಹರಿಯ 
ಮಾಂತಿರಗಳ ಅಧಯಕ್ಷತ್ಯೆಲ್ಲೆ ಅಥವನ ಮತಖ್ಯ ಕ್ನಯಾದಶ್ಾಯವರ ಅಧಯಕ್ಷತ್ಯೆಲ್ಲೆ ಒಾಂದತ 
ಸಮತಿಯನತನ ಮನಡಬೇೆಕತ. ಸಮತಿಯನತನ ಮನಡಿದರೆ ಮನತ್ರ ಆಯವಯಯದಲ್ಲೆರತವ 
ಘೂೇಷಣೆಗಳನತನ ಕ್ನಯಾರೂಪಕ್ೆೆ ತ್ರಲತ ಸ್ನಧಯವನಗತತ್ುದೆ. ಇಲೆದ್ಧದಿರೆ ಅವು ಕ್ೆೇವಲ ಪೆೇಪರ್ಚನಲ್ಲೆ 
ಹನಗೆ ಉಳಿದತಕ್ೊಳುಾತ್ುದೆ.  

      (ಈ ಹಾಂತ್ದಲ್ಲೆ ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್ಚ ಡನ:ತ್ೆೇಜಸವನ ಗೌಡರವರತ ಸಭನಪತಿಗಳ ಪ್ತೇಠವನತನ 
ಅಲಾಂಕರಿಸದರತ) 
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     ೨೦೨೨-೨೩ರ್ೇೆ ಬಜೆಟಚ ಬಗೆೆ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕ್ೆಾಂತ್ ಮತಾಂಚೆ ಒಾಂದತ ಮಹತ್ವದನದ 
ವಿಷಯವನತನ ಸಕ್ನಾರದ ಗಮನಕ್ೆೆ ತ್ರಲತ ಇಷಟಪಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ Action Taken Report for 
Budget 2021-22 ಗೆ ಸಾಂಬಾಂಧಪಟಟ ಹನಗೆ ತ್ನಯ್ತ ಹನಲತ ಕ್ೊರತ್ ೆ ಇರತವ ನವಜನತ್ತ 
ಶ್ಶತಗಳಿಗೆ ಸಕ್ನಲದಲ್ಲೆ ಸತರಕ್ಷ್ತ್ ಮತ್ತು ಉತ್ುಮ ಗತಣಮಟಟದ ಎದ ೆ ಹನಲನತನ  ನೇಡಿ  
ಅಪೌಷಿಟಕತ್ೆಯನತನ ತ್ಡಗೆಟಟಲತ  ರನಜಯದ ರ್ನಲತೆ ವಿಭನಗಗಳಲ್ಲೆ “ತ್ನಯಾಂದ್ಧರ ಎದೆಹನಲ್ಲನ 
ಬನಯಾಂಕಚ”ಗಳನತನ  ಒಟತಟ ೨.೫ ಕ್ೊೇಟ  ರೂಪನಯ್ತಗಳ ವೆಚಚದಲ್ಲೆ ಸ್ನಾಪ್ತಸಲನಗತವುದತ ಎನತನವ 
ಕ್ನಯಾಕರಮವನತನ ದ್ಧರ್ನಾಂಕ: ೧೦-೧-೨೦೨೨ ಅಾಂದರೆ ಈ ವಷಾ ಜನರಿಗೊಳಿಸದನಿರ.ೆ  

   ರನಜಯದಲ್ಲೆ ಉತ್ನಪದರ್ನ ವಲಯವನತನ ಆಕಷಿಾಸಲತ ಪ್ತೇಣಯದಲ್ಲೆ ಕ್ೆೈಗನರಿಕ್ನ ಟೌನ್ಚಶ್ಪಚ ಅನತನ 
ಸ್ನಾಪ್ತಸಲನಗತವುದತ, ಇದಕ್ೆೆ ಅಗತ್ಯ ಮೂಲಭೂತ್ ಸ್ೌಕಯಾಗಳನತನ ಒದಗಿಸಲತ ೧೦೦ ಕ್ೊೇಟ 
ರೂಪನಯ್ತಗಳ ಅನತದನನವನತನ ನೇಡಲನಗತವುದತ ಎಾಂದತ ೨೦೨೧-೨೨ರ್ೆೇ ಸ್ನಲ್ಲನ ಬಜೆಟಚನಲ್ಲೆ 
ಘೂೇಷಣೆ ಮನಡಿದನಿರ.ೆ ಆದರ ೆಈ ಯೇಜರೆ್ ಇನತನ ಪರಿಶ್ೇಲರೆ್ಯ ಹಾಂತ್ದಲ್ಲೆಯೇ ಇದೆ. ಇದತ 
ಕೂಡನ ಜನರಿಗ ೆಬರಲೆೇ ಇಲೆ.  

    ಕ್ತ್ೂುರಿನ ರನಣಿ ಚೆನನಮೆನವರತ ಬರಟಷರ ವಿರತದಿ ರಣಕಹಳ್ೆ ಮಳಗಿಸರತವ ದ್ಧೇರ ಮಹಳ್ೆ, 
ಕ್ತ್ೂುರತ ರನಜವಾಂಶಸಾರ ವಿವಿಧ ಸಾಳಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗನಗಿ ರನಜಯ ಸಕ್ನಾರವು ಕ್ತ್ೂುರತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಪನರಧಿಕ್ನರವನತನ ಈಗನಗಲೆೇ ರಚಿಸದ.ೆ ಕ್ತ್ೂುರಿನ ಕ್ೊೇಟೆ ಆವರಣದಲ್ಲೆ ವಿವಿಧ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಕ್ನಮಗನರಿಗಳಿಗನಗಿ ಒಟನಟರ ೆ೫೦ ಕ್ೊೇಟೆ ರೂ.ಗಳ ಅನತದನನವನತನ ಕ್ೊಡತತ್ೆುೇವೆ ಎಾಂದತ ೨೦೨೧-
೨೨ರ್ೆೇ ಸ್ನಲ್ಲನ  ಬಜೆಟಚನಲ್ಲೆ ಘೂೇಷಣ ೆ ಮನಡಿರತವುದಕ್ೆೆ ದ್ಧರ್ನಾಂಕ: ೫-೨-೨೦೨೩ರಾಂದತ 
ಆದೆೇಶವನತನ ಮನಡಿದನಿರ.ೆ ಕ್ೊಟಟರತವ ಅನತದನನವನತನ ಒಾಂದತ ವಷಾವನದರೂ 
ಉಪೊೇಗಿಸಕ್ೊಳಾದ್ಧದಿರೆ ಇದರಿಾಂದ ಯನರಿಗ ೆಅನತಕೂಲವನಗತತ್ುದೆ.  

      ೨೦೨೧-೨೨ರ್ೆೇ ಸ್ನಲ್ಲನ ಬಜೆಟಚನಲ್ಲೆ ಬಸವಕಲನಯಣದಲ್ಲೆ ಹೊಸ ಅನತಭವ ಮಾಂಟಪ 
ನಮಾಸಲತ ಹಾಂದ್ಧನ ವಷಾದ ಆಯವಯಯದಲ್ಲೆ ನಧಾರಿಸಲನಗಿತ್ತು. ೫೦೦ ಕ್ೊೇಟ ರೂ.ಗಳ ವೆಚಚದಲ್ಲೆ 
ನಮಾಸಲ್ಲರತವ ಈ ಯೇಜರೆ್ಗ ೆಈಗನಗಲೆೇ ೨೦೦ ಕ್ೊೇಟ ರೂ.ಗಳನತನ ಬಡತಗಡೆಗೂೆಳಿಸಲನಗಿದೆ. 
ಆದರೆ ಇದತವರೆಗ ೆ ವಿಸೃತ್ವನದ ವರದ್ಧ ತ್ಯನರನಗದೆ ಹಣ ಹನಗೆ ಉಳಿದ್ಧದೆ. ಇದರಿಾಂದ ಯನವ 
ಪರಯೇಜನವು ಆಗಿರತವುದ್ಧಲೆ. ಇನತನ ಮತಾಂದೆ ಈ ರಿೇತಿಯ lapses ಆಗದಾಂತ್ ೆಯೇಜರೆ್ಗಳನತನ 
ಅನತಷ್ನಿನಗೊಳಿಸಲತ ಸಕ್ನಾರ ಪರಯತ್ನ ಮನಡಬೇೆಕ್ೆಾಂದತ ತ್ಮೆ ಮತಖನಾಂತ್ರ ಹೆೇಳಬಯಸತತ್ೆುೇರ್.ೆ  
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    ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಗಳ್ೆೇ ತ್ನವು ಲೂೆೇಕಸಭೆಯಲ್ಲೆ ಕ್ೆಲಸವನತನ ಮನಡಿದ್ಧಿೇರಿ, ತ್ಮಗೂ ಗೂೆತಿುದೆ. 
ಕ್ೆೇಾಂದರದ ವಲಯದಲ್ಲೆ, ಕ್ೆೇಾಂದರ ವಲಯ ಮತ್ತು ಕ್ೆೇಾಂದರ ಪರಿಸೃತ್ ವಲಯದಲ್ಲೆ ರನಜಯಕ್ೆೆ  ೨೪ ರಿಾಂದ 
೨೫% ಸಹನಯಧನವನತನ ನೇಡತತ್ನುರ.ೆ ಈ ರಿೇತಿ ಕ್ೆೇಾಂದರದ್ಧಾಂದ ಬಾಂದ್ಧರತವ ಹಣ ಕಳ್ೆದ ಮೂರತ 
ವಷಾಗಳಲ್ಲೆ, ಅಾಂದರೆ ೨೦೧೮-೧೯ರ್ೆೇ ಸ್ನಲ್ಲನಲ್ಲೆ ೧೪,೭೨೭ ಕ್ೊೇಟ ರೂಪನಯ್ತಗಳು, ೨೦೧೯-೨೦ರೆ್ೇ 
ಸ್ನಲ್ಲನಲ್ಲೆ ೧೯,೯೮೩ ಕ್ೊೇಟ ರೂಪನಯ್ತಗಳು, ೨೦೨೦-೨೧ರೆ್ೇ ಸ್ನಲ್ಲನಲ್ಲೆ ೧೬,೨೮೫ ಕ್ೊೇಟ 
ರೂಪನಯ್ತಗಳು. ಈ ಹಣವನತನ ಬಳಕ್ೆ ಮನಡಿಕ್ೂೆಾಂಡತ ಅದಕ್ೆೆ Utilisation Certificate 
ಕ್ೊಟನಟಗ ಮನತ್ರ ಕ್ನಲನನತಕ್ನಲಕ್ೆೆ ಕ್ೇೆಾಂದರದ್ಧಾಂದ reimbursement ಕ್ನಲನನತಕ್ನಲಕ್ೆೆ ಬರತತ್ುದೆ. 
ಈ ಸಹನಯಧನವನತನ ಬಳಸಕ್ೊಳುಾವಲ್ಲೆ ರನಜಯ ಸಕ್ನಾರ ಪೂಣಾವನಗಿ ವಿಫಲವನಗಿದ.ೆ ಇದರ ಬಗೆೆ 
ಯನರತ ಕ್ನಳಜಿವಹಸತತಿುಲೆ.  

    ಕ್ೊೇವಿಡ್-೧೯ರ ಸಾಂಕಷಟಕ್ೆೆ ಸಕ್ೆಹನಕ್ಕ್ೂೆಾಂಡತ ರನಜಯ ಸಕ್ನಾರ ಸ್ನಕಷತಟ ಸ್ನಲವನತನ ಮನಡಿದೆ. 
೫೦ ಕ್ೂೆೇಟ ರೂಪನಯ್ತಗಳಷತಟ, ೧೦೦ ಕ್ೂೆೇಟ ರೂಪನಯ್ತಗಳಷತಟ ಬರತವ ಸ್ನಲವನತನ ಕ್ನಲಕ್ೆೆ ತ್ಕೆಾಂತ್ ೆ
ಆ ಹಣವನತನ ವನಪಸ್ಚ ಮನಡಬೇೆಕತ. ಅದಕ್ೆೆ ಏರ್ನದರೂ ಒಾಂದತ ವಯವಸೆ್ಾ ಮನಡಬೇೆಕತ. ಆರ್ಥಾಕ 
ಇಲನಖಯೆ ಕ್ನಯಾದಶ್ಾಯವರ ಮಟಟದಲ್ಲೆ ಒಾಂದತ review ಮನಡಬೇೆಕತ. Quarterly, ಮೂರತ 
ತಿಾಂಗಳಿಗೊಮೆ ಹೊೇದ ವಷಾದ ಯನವ ರಿೇತಿ expenditure ಆಗಿದೆ, ಯನವ ರಿೇತಿ ರ್ನವು 
expenditure ಮನಡಿದೆಿೇವೆ, ಅದಕ್ೆೆ ಸಾಂಬಾಂಧಪಟಟ Utilisation Certificate ವನಪಸ್ಚ 
ಕಳುಹಸದೆಿೇವೆಯೇ ಎಾಂಬತದನತನ ಪರಿಶ್ೇಲ್ಲಸಬೆೇಕತ. Utilisation Certificate ಕಳುಹಸದ ಮೇಲ ೆ
ನಮಗೆ reimbursement ಬರತವಾಂತ್ಹ ವಯವಸೆ್ಾ ಇದೆ. ದಯಮನಡಿ ಇದರ ಬಗೆೆ ಸಕ್ನಾರ 
ಗಮನಹರಿಸಬೆೇಕ್ೆಾಂದತ ಮನವಿ ಮನಡಿಕ್ೂೆಳುಾತ್ೆುೇರೆ್. ಕ್ೆಲವಾಂದತ ವಲಯದಲ್ಲೆ ಕ್ೆೇಾಂದರದ್ಧಾಂದ ೧೦೦ಕ್ೆೆ 
೧೦೦ ಪನಲತ ಸಹನಯಧನ ಬರತತ್ುದೆ. ಇನತನ ಕ್ಲೆವು ವಲಯಗಳಿಗೆ ೮೦:೨೦% ಅನತಪನತ್ದಲ್ಲೆ 
ಬರತತ್ುದೆ. ಅಾಂದರೆ ರನಜಯ ಸಕ್ನಾರ ೨೦% ಕ್ೊಟಟರೆ ಕ್ೆೇಾಂದರ ಸಕ್ನಾರ ೮೦% ಸಹನಯಧನವನತನ 
ಕ್ೊಡತತ್ುದೆ. ಕ್ಲೆವು ೬೦:೪೦%, ಇನತನ ಕ್ೆಲವು ವಲಯಗಳಿಗೆ ೫೦:೫೦% ಬರತತ್ುದೆ. ಅದರಲ್ಲೆಯತ 
ಮತಖ್ಯವನಗಿ ಹಸರತ ಕ್ನರಾಂತಿ, ಕ್ಷ್ೇರ ಕ್ನರಾಂತಿ, ರನಷಿರೇಯ ಆರೂೆೇಗಯ ಅಭಿಯನನ, ರನಷಿಟೇಯ 
ಗನರಮನಾಂತ್ರ ಕತಡಿಯತವ ನೇರಿನ ಅಭಿಯನನ, ಪೊಲ್ಲೇಸ್ಚ ಇಲನಖಯೆ ಆಧತನೇಕರಣ ಮತಾಂದನದ 
ಕ್ೆಲಸಗಳಿಗೆ ಕ್ೆೇಾಂದರದ್ಧಾಂದ ಸ್ನಕಷತಟ ಹಣ ಬರತತ್ುದೆ. ಬರತವಾಂತ್ಹ ಹಣವನತನ ವನಪಸ್ಚ ಕಳುಹಸದ ೆ
ಮೂರತ-ಮೂರತ ತಿಾಂಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲೆ ಬರತವಾಂತ್ಹ ಹಣವನತನ ಉಪಯೇಗಿಸಕ್ೊಳಾಬೆೇಕ್ೆಾಂದತ 
ರನಜಯ ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ರ್ನನತ ಮನವಿ ಮನಡಿಕ್ೂೆಳುಾತ್ೆುೇರ್ೆ.  
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    ಕ್ೆೇಾಂದರ ಸಕ್ನಾರ ಹೂೆಸ ರನಷಿರೇಯ ಶ್ಕ್ಷಣ ನೇತಿಯನತನ ಅಳವಡಿಸದೆ. ನಮೆ  ಸಕ್ನಾರವು ಶ್ಕ್ಷಣ 
ಇಲನಖಯೆಲ್ಲೆ ಅದನತನ ಜನರಿಗ ೆ ತ್ಾಂದ್ಧದ.ೆ ಪನರಥಮಕ ಮತ್ತು ಮನಧಯಮಕ ಶ್ಕ್ಷಣಕ್ೆೆ ಸಾಂಬಾಂಧಪಟಟ 
ಹನಗೆ ಸಮಗರ ಶ್ಕ್ಷಣ ಯೇಜರೆ್ಯನತನ ಪನರಥಮಕ ಮತ್ತು ಮನಧಯಮಕ ಶ್ಕ್ಷಣ ಇಲನಖ ೆ ಜನರಿಗ ೆ
ತ್ಾಂದ್ಧದ.ೆ ಉನನತ್ ಶ್ಕ್ಷಣ ಪರಿಷತಿುನ ಮೂಲಕ ಉನನತ್ ಶ್ಕ್ಷಣ ಇಲನಖೆ ಅನತಷ್ನಿನಗೊಳಿಸದೆ. ಆದರೆ 
ಈ ವಷಾದ ರನಜಯ ಮತ್ತು ಕ್ೆೇಾಂದರದ ಬಜೆಟಚನಲ್ಲೆ ಅಗತ್ಯ ಇರತ್ಕೆಾಂತ್ ಅನತದನನವನತನ ಶ್ಕ್ಷಣ 
ಇಲನಖಗೆ ೆ ನೇಡಿರತವುದ್ಧಲೆ ಎನತನವುದತ ನನನ ಭನವರೆ್. ಕ್ೆೇಾಂದರ ಸಕ್ನಾರ ತ್ನನ ೨೦೨೧-೨೨ರ್ೆೇ 
ಬಜೆಟಚನಲ್ಲೆ ೧,೪,೨೭೭ ಕ್ೊೇಟ ರೂಪನಯ್ತಗಳನತನ ಕ್ೆೇಾಂದರ ಸಕ್ನಾರ ವಿವಿಧ ರನಜಯಗಳಿಗ ೆ ಸಮಗರ 
ಶ್ಕ್ಷಣ ವಿಶವವಿದನಯನಲಯ ಧನವಿನಯೇಗ, ಅಖಿಲ ಭನರತ್ ತ್ನಾಂತಿರಕ ಪರಿಷತಚಗಳಿಗೆ ಅನತದನನವನತನ 
ನೇಡತತ್ುದೆ. ರನಜಯ ಸಕ್ನಾರ ತ್ನನ ಈ ವಷಾದ ಬಜೆಟಚನಲ್ಲೆ ಶ್ಕ್ಷಣಕ್ೆೆ ವಲಯಕ್ೆೆ ಅನತದನನ ೩೧,೯೮೦ 
ಕ್ೊೇಟ ರೂಪನಯ್ತಗಳಷತಟ ಮನತ್ರ. ಕಳ್ೆದ ವಷಾಕ್ೆಾಂತ್ ೨,೭೯೮ ಕ್ೂೆೇಟ ರೂಪನಯ್ತಗಳಷತಟ ಹೆಚತಚ 
ಆಗಿದ.ೆ  ಅಾಂದರೆ ೧೨% ಹೆಚಿಚಗ ೆಕ್ೊಟಟದನಿರೆ. 

    ರನಜಯದಲ್ಲೆ ಶ್ಕ್ಷಣ ಇಲನಖಯೆಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ಆರೂೆೇಗಯ ಇಲನಖಯೆಲ್ಲೆ ಸ್ನಕಷತಟ ರ್ೌಕರರತ ಇದನಿರ.ೆ 
ಅವರತ ಶ್ಕ್ಷಕರತ ಇರಬಹತದತ, ಬೆೇರ-ೆಬೇೆರ ೆಕ್ೆಲಸ ಮನಡತವ ರ್ೌಕರರತ ಇರಬಹತದತ. 

                                                                (ಮತಾಂದತ) 

(279)11-03-2022(12-30)bsd-gr 

ಶ್ರೇ ಕೆ್.ಎಸ್ಚ. ತಿಪಪೆೇಸ್ನವಮ (ಮತಾಂದತ): 

ಇಲ್ಲೆ ಸಾಂಬಳ ಜನಸುಯನಗಿದತಿ, ತ್ಮಗ ೆ ತಿಳಿದ್ಧರತವಾಂತ್ೆ ಪರಸತುತ್ ವಷಾದಲ್ಲೆ ಪರಥಮ ದಜೆಾ 
ಕ್ನಲೇೆಜತಗಳಿಗ ೆಸತಮನರತ ೧,೨೦೦ ಸಹನಯಕ ಪನರಧನಯಪಕರ ರೆ್ೇಮಕ ಮನಡಲನಗತತಿುದ.ೆ ಅದೇೆರಿೇತಿ 
೧೫,೦೦೦ ಶನಲನ ಶ್ಕ್ಷಕರ ರೆ್ೇಮಕ್ನತಿ ಪೂಣಾಗೊಳಿಸಲನಗಿದೆ. ಮತಾಂದತವರದೆತ, ಅತಿರ್ಥ 
ಉಪರ್ನಯಸಕರಿಗ ೆ ನೇಡತವ ಹೆಚತಚವರಿ ಸಾಂಬಳವನತನ ಶ್ಕ್ಷಣ ಇಲನಖಯೆಲ್ಲೆ ಸ್ನಕಷತಟ ಹೆಚತಚ 
ಮನಡಲನಗಿದೆಯನದರೂ, ಇದಕ್ೆೆ ಕ್ೂೆಟಟರತವ ರೂ.೭,೭೯೮ ಕ್ೊೇಟ ರೂಪನಯ್ತಗಳು ಹೂೆಸ ಶ್ಕ್ಷಣ 
ನೇತಿ ಜನರಿಗ ೆ ತ್ರಲತ ಸ್ನಕ್ನಗತತ್ುದೆಯೇ? ಮೂಲಭೂತ್ ಸ್ೌಕಯಾ ಕ್ೊಡಲತ ಸ್ನಕ್ನಗತತ್ುದೆಯೇ 
ಎಾಂದತ ಸಕ್ನಾರವು ಯೇಚರ್ ೆ ಮನಡಬೇೆಕ್ನಗತತ್ುದ.ೆ ಆದರೆ ಸಕ್ನಾರ ಮನಡಿರತವ ಇರ್ೂೆನಾಂದತ 
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ಒಳ್ೆಾಯ ಕ್ೆಲಸವನತನ ರ್ನವು appreciate ಮನಡಬೇೆಕ್ನಗತತ್ುದೆ. ೯೩ ತ್ನಲೂೆಕತಗಳಲ್ಲೆ ಶ್ಕ್ಷಣ 
ಗತಣಮಟಟ ಸತಧನರಣೆ ಮತ್ತು ಫಲ್ಲತ್ನಾಂಶ ಆಧನರವನಗಿರತವ ಶ್ಕ್ಷಣ ಕ್ೂೆಡತವಲ್ಲೆ ರೂ.೩ ಸ್ನವಿರ 
ಕ್ೊೇಟಗಳನತನ ಕ್ೊಟಟದತಿ, ಇದನತನ ಸದಭಳಕ್ೆ ಮನಡಬೇೆಕತ ಹನಗೂ ಈ ವಷಾದಲ್ಲೆ ಬಳಕ್ೆ ಮನಡತವ 
ಬಗೆೆ ಕ್ರಯನ ಯೇಜರೆ್ಯನತನ ತ್ಯನರತ ಮನಡಬೇೆಕ್ನಗಿದೆ. ಗನರಮನಾಂತ್ರ ಪರದೆೇಶದ ಅಾಂಗನವನಡಿ, 
ಬನಲವನಡಿ, ಬನಲ ವಿಕ್ನಸ ಕ್ೆೇಾಂದರಗಳು ಅಾಂದರೆ Pre-primary School ನಲ್ಲೆ ಓದತವ ಮಕೆಳು 
ಇದತಿ, ಇವುಗಳ್ೆಲೆವನೂನ ಆಯನ ಗನರಮಗಳ ಆಯನ ಶನಲೆಗಳ ವನಯಪ್ತುಯಲ್ಲೆಯೇ integrate 
ಅಾಂದರೆ ಸಾಂಯೇಜರೆ್ ಮನಡಬೇೆಕತ. ಸಾಂಯೇಜರೆ್ ಮನಡಿ ಮಕೆಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರತವ ಶೌಚನಲಯ, 
ಕತಡಿಯತವ ನೇರಿನ ವಯವಸ್ಾೆ, compound ಹೊಾಂದ್ಧರತವ ಸತರಕ್ಷತ್ೆಗಳ್ೆಲೆವನೂನ ಮನಡಿದರೆ ಬಹತಶಃ 
ಆ ಮಕೆಳು ಹೊಸ ರನಷಿರೇಯ ಶ್ಕ್ಷಣ ನೇತಿಯಲ್ಲೆ ಬಲಯತತ್ವನಗಿ ಬೆಳ್ೆಯತತ್ನುರೆ ಮತ್ತು ಪೆೇಟ ೆ
ಮಕೆಳ ರಿೇತಿ ಸದೃಢವನಗಿ ಶ್ಕ್ಷಣವನತನ ಪಡಯೆತತ್ನುರೆ ಎಾಂಬತದತ ನನನ ಅಭಿಪನರಯವನಗಿದ.ೆ  

 ಇನತನ ಕೃಷಿ ವಲಯದ ಬಗೆೆ ಹೆೇಳುವುದನದರೆ ಮನನಯ ಕ್ೆೇಾಂದರ ಸಚಿವರತ ೨೦೨೩ರೆ್ೇ 
ವಷಾವನತನ ಅಾಂತ್ರರನಷಿರೇಯ ಸರಿ ಧನನಯಗಳ ವಷಾ ಎಾಂದತ Budget ನಲ್ಲೆ ಘೂೇಷಣೆ ಮನಡಿದನಿರ.ೆ 
ಇದರಲ್ಲೆ ಸರಿ ಧನನಯಗಳ ಕೃಷಿಯನತನ ಪೊರೇತ್ನಸಹಸತವುದರ ಜೊತ್ೆಗೆ ಕ್ೂೆಯ್ತೆನ ನಾಂತ್ರ ಅದರ 
ಮೌಲಯವಧಾರ್ೆ ಹನಗೂ ಸರಿಧನನಯಗಳಿಗ ೆ ಒಾಂದತ brand ರೂಪವನತನ ನೇಡಿ, ಅವುಗಳನತನ 
ರನಷಿರೇಯ ಮತ್ತು ಅಾಂತ್ರರನಷಿರೇಯ ಮಟಟದಲ್ಲೆ ಮನರನಟ ಮನಡಲತ ಉತ್ೆುೇಜನ ಕ್ೊಡತವ ದೃಷಿಟಯಲ್ಲೆ 
ಮನಡಿದನಿರ.ೆ ಅದೇೆರಿೇತಿ ಎಣೆಣ ಕ್ನಳು ಉತ್ನಪದರೆ್ಯನತನ ಜನಸು ಮನಡಬೆೇಕತ ಎಾಂದತ ಅವರ 
ಭನಷಣದಲ್ಲೆ ಹೆೇಳಿದನಿರೆ. ಆದರ ೆಮೂಲತ್ಃ ರೈೆತ್ರಿಗ ೆಕ್ೂೆಡತವ ಕನಷಟ ಬೆಾಂಬಲ ಬಲೆ ೆಅಾಂದರೆ M.S.P., 
(Minimum Support Price) ಯಲ್ಲೆ ಏರ್ನಗಿದೆ ಎಾಂದರೆ ಈ ವಷಾ ಇದಕ್ನೆಗಿ ರೂ.೨,೩೭ 
ಸ್ನವಿರ ಕ್ೊೇಟ ರೂಪನಯ್ತಗಳನತನ ಇಟಟದನಿರೆ. ಇದತ ಕಳ್ೆದ ವಷಾ ನೇಡಿರತವ ರೂ.೨.೪೨ ಸ್ನವಿರ 
ಕ್ೊೇಟಗಳಿಗೆ ಹೂೆೇಲ್ಲಸದರೆ ರೂ.೫ ಲಕ್ಷ ಕ್ೂೆೇಟ ಕಡಿಮಯನಗಿದ.ೆ ಇದತ ಸ್ನಕ್ನಗತವುದ್ಧಲೆ ಎಾಂದತ 
ವಿಶೆೆೇಷಣೆ ಮನಡಿದತಿ, ಇದಕ್ೆೆ ಕ್ನರಣವೆೇರ್ಾೆಂದರೆ ರನಜಯದಲ್ಲೆ ರನಗಿ ಮತ್ತು ಜೊೇಳವನತನ ಸ್ನಕಷತಟ 
ಬೆಳ್ೆಯತತಿುದನಿರೆ. ರನಗಿಯನತನ ಈ ಭನಗದ ೮-೯ ಜಿಲೆೆಗಳಲ್ಲೆ ಬಳೆ್ೆಯತತಿುದಿರೆ ಜೊೇಳವನತನ ಕರನವಳಿ 
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ಕರ್ನಾಟಕವನತನ ಹೊರತ್ತಪಡಿಸ ಉಳಿದೆಲನೆ ಜಿಲೆೆಗಳಲ್ಲೆ ಬೆಳ್ೆಯತತಿುದನಿರೆ. ೨೦೨೦-೨೧ರೆ್ೇ ಮತಾಂಗನರತ 
ಮತ್ತು ಹಾಂಗನರತ ಹಾಂಗನಮನಲ್ಲೆ ರನಜಯದಲ್ಲೆ ೭.೮೧ ಹೆಕ್ೆಟೇರ್ಚನಲ್ಲೆ ರನಗಿ ಬೆಳ್ೆಯಲನಗಿದತಿ, ಸತಮನರತ 
೧೩.೬ ಲಕ್ಷ tonne ಗಳಷತಟ ರನಗಿ ಉತ್ನಪದರೆ್ಯನಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲೆ ನನಗೆ ತಿಳಿದಮಟಟಗೆ ಸತಮನರತ 
ಅಧಾ ಭನಗದಷತಟ ಜನರತ ಅವರ ಊಟಕ್ೆೆ ಇಟತಟಕ್ೂೆಾಂಡತ ಉಳಿದಧಾ ರನಗಿ ಮನರತಕಟೆಟಯಲ್ಲೆ ಬಕರಿಗ ೆ
ಬರತತ್ುದೆ. ಅದೆೇರಿೇತಿ ಜೊೇಳವು ಬರತತ್ುದೆ. ಬಹತಶಃ ಗತಜರನತಚ, ಮಹನರನಷರ ಬಟಟರ ೆನಮೆ ರನಜಯವು 
ಜೊೇಳ ಬಳೆ್ೆಯತವುದರಲ್ಲೆ ೩ರೆ್ೇ ಸ್ನಾನದಲ್ಲೆದ.ೆ ಇವರೆಡತ ಬೆಳ್ೆಗಳಿಗ ೆಬೆಾಂಬಲ ಬೆಲ ೆಯೇಜರೆ್ಯಡಿ 
ಕ್ೊಟಟರತವ ಬೆಲ ೆ ಅಾಂದರ ೆ ರನಗಿಗ ೆ ರೂ.೩,೩೭೨ ಕ್ೊಟಟದತಿ, ಕಳ್ೆದ ವಷಾಕ್ೆಾಂತ್ ರೂ.೮೨ 
ಜನಸುಯನಗಿದ.ೆ ಅದೆೇರಿೇತಿ ಜೊೇಳಕ್ೆೆ ರೂ.೧,೮೭೦ ಕ್ೊಟಟದತಿ, ರೂ.೨೦ ಜನಸುಯನಗಿದ.ೆ ಸ್ನಕಷತಟ ರನಗಿ 
ಮತ್ತು ಜೊೇಳದ ಉತ್ನಪದರೆ್ಯನಗಿದತಿ, ಕನಷಟ ಬೆಲ ೆನೇಡತವ ಖ್ರಿೇದ್ಧ ಕ್ೆೇಾಂದರಗಳು ಸ್ನಕಷತಟ ಇಲೆ. 
ಅಲೆದೆೇ ಇರ್ೂೆನಾಂದತ condition ಇದತಿ, ಒಬಬ ರೈೆತ್ನಾಂದ ೨೦ quintal ಗಿಾಂತ್ ಹೆಚತಚ ಖ್ರಿೇದ್ಧ 
ಮನಡಲತ ಸ್ನಧಯವಿಲೆ ಹನಗೂ ಅವನ ಹಡತವಳಿ ೪ ಎಕರಗೆಿಾಂತ್ ಜನಸು ಇರಬನರದತ ಎಾಂಬ ಒತ್ುನತನ 
ಹನಕ್ದನಿರ.ೆ ಇದರಿಾಂದ ರನಗಿ ಮತ್ತು ಜೊೇಳದ ಬೆಳ್ ೆ ಉತ್ನಪದರೆ್ ಮನಡಿದ ರೈೆತ್ರತ ಖ್ರಿೇದ್ಧ 
ಕ್ೆೇಾಂದರಗಳಲ್ಲೆ ಸ್ನಲತಸ್ನಲನಗಿ ನಾಂತ್ತಕ್ೊಾಂಡಿದನಿರೆ. ಅಲೆದೆೇ ಜನವರಿ ತಿಾಂಗಳಲ್ಲೆ Minimum 
Support Price  ನಲ್ಲೆ ಏನತ procurement  ಆಗಬೇೆಕ್ೂೆೇ, ಅದನತನ ನಲ್ಲೆಸದನಿರ.ೆ ಇರ್ೂೆನಾಂದತ 
ಆತ್ಾಂಕಕ್ನರಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಎಾಂದರೆ ಹಾಂದ ೆ ಸ್ನವಾಜನಕ ಪಡಿತ್ರ ಚಿೇಟಯಲ್ಲೆ ಒಾಂದತ  K.G., 
ರನಗಿಯನತನ ಕ್ೊಡತತಿುದತಿ, ಕಳ್ೆದ ಮೂರ್ನಾಲತೆ ತಿಾಂಗಳುಗಳಿಾಂದ ನಲ್ಲೆಸಬಟಟದನಿರೆ. ಕ್ನರಣವೆಾಂದರ ೆ
ಸ್ನಕಷತಟ ರನಗಿಯನತನ procurement ಮನಡಿದತಿ, godown ಗಳಲ್ಲೆ ತ್ತಾಂಬದತಿ, ಅವಶಯಕತ್ೆ ಇಲೆ 
ಎಾಂದತ ಮನಡಿದನಿರ.ೆ ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮಾಂತಿರಯವರತ ಚನಲೂ ಮನಡತವ ಬಗೆೆ ಹೆೇಳಿದನಿರೆ. ರೈೆತ್ರಿಗ ೆ
ಒಳ್ೆಾಯದನಗಬೆೇಕ್ೆಾಂದರೆ godown ನಲ್ಲೆರತವುದತ ಹೊರಗ ೆ ಬಾಂದತ ಪಡಿತ್ರ ಚಿೇಟಯಲ್ಲೆ 
ಹಾಂಚಿಕ್ಯೆನಗಬೆೇಕತ ಮತ್ತು ಪತನಃ ರೈೆತ್ರಿಾಂದ procurement ಆಗಬೇೆಕತ. ಅದೆೇರಿೇತಿ ಜೊೇಳವು 
ಆಗಬೇೆಕತ. ಈ ದೃಷಿಟಯಲ್ಲೆ ಸಕ್ನಾರವು ಎಚಚೆತ್ತುಕ್ೂೆಾಂಡತ ರೈೆತ್ರಿಗ ೆಬೆಾಂಬಲ ಬೆಲ ೆಕ್ೊಡಬೇೆಕತ. ರನಗಿಗ ೆ
ಕ್ೊಡತತಿುರತವ ಬೆಲ ೆಸ್ನಕ್ನಗತವುದ್ಧಲೆ. ತ್ಮಗೆ ಗೂೆತಿುರತವಾಂತ್ ೆಇವತ್ತು ಮನರತಕಟೆಟಯಲ್ಲೆ ರಸ್ನಯನಕ 
ಗೊಬಬರಗಳ್ನದ D.A.P.,  ಸಕತೆವುದ್ಧಲೆ, Potash ಸಕತೆವುದ್ಧಲೆ, subsidy ಕ್ೂೆಟಟರೂ rate ಪರತಿ 
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ದ್ಧವಸ ಜನಸುಯನಗತತಿುದೆ. ಇದನತನ ಯನರೂ ರೆ್ೂೇಡತತಿುಲೆ. ಇದನತನ control ಗೆ ತ್ರಬೇೆಕತ. 
ಆದಿರಿಾಂದ ಕನಷಟ ರನಗಿಗ ೆ ರೂ.೪,೫೦೦ ಬೆಾಂಬಲ ಬೆಲ ೆ ಕ್ೊಡಬೆೇಕತ. ಕ್ೆೇಾಂದರ ಅಥಾ ಸಚಿವರತ 
೨೦೨೨-೨೩ ರ ಭನಷಣದಲ್ಲೆ ದೆೇಶದ ೫ ನದ್ಧಗಳ ಜೊೇಡಣ ೆಬಗೆೆ ಯೇಜರೆ್ ಮನಡತತ್ೆುೇವ ೆಎಾಂದತ 
ಘೂೇಷಣೆ ಮನಡಿದನಿರೆ. ಇದರಲ್ಲೆ ನಮೆ ರನಜಯಕ್ೆೆ ಸಾಂಬಾಂಧಪಟಟಾಂತ್ ೆಗೂೆೇದನವರಿ, ಕೃಷಣ, ಪೆರ್ನನರ್ಚ 
ನದ್ಧಗಳ ಜೊೇಡಣೆ ಮತ್ತು ಕ್ನವೇೆರಿ ನದ್ಧ ಜೊೇಡಣಯೆನತನ ಮದಲ ಹಾಂತ್ದಲ್ಲೆ ಕ್ೆೈಗೊಳಾಲತ ಹನಗೂ 
ಮಹನನದ್ಧ ಗೊೇದನವರಿ, ಹನಗೂ ಕ್ನವೇೆರಿ, ವೆೈಗೆೈ, ಗತಾಂಡನರ್ಚ ನದ್ಧಗಳ ಜೊೇಡಣೆಯನತನ ೨ರ್ೇೆ 
ಹಾಂತ್ದಲ್ಲೆ ಕ್ೂೆಡತವ ಬಗೆೆ ಹೆೇಳಿ, ರೂ.೧,೪೬೦ ಕ್ೂೆೇಟಗಳನತನ ಮೇಸಲನಗಿಟಟದನಿರ.ೆ ೨೦೦೪ರಿಾಂದ 
ಮೇಲ್ಲನ ನದ್ಧಗಳ ಜೊೇಡಣೆಗೆ ಸಾಂಬಾಂಧಪಟಟಾಂತ್ೆ, ಅಾಂದರೆ ಮಹನನದ್ಧ, ಗೊೇದನವರಿ, ಕೃಷಣ, ಪೆರ್ನನರ್ಚ 
ಮತ್ತು ಕ್ನವೇೆರಿ ನದ್ಧಗಳಿಗ ೆ ಸಾಂಬಾಂಧಪಟಟಾಂತ್ೆ National Water Development Agency 
ಕೂಡ ಒಾಂದತ D.P.R.,  ತ್ಯನರತ ಮನಡಿದೆ. ಇದರಲ್ಲೆ ಗೊೇದನವರಿಯ್ತಾಂದ ಕ್ನವೇೆರಿಗ ೆಸತಮನರತ 
೧೩೬ T.M.C., ನೇರತ ದೊರಯೆಬಹತದತ, ಅಾಂದರೆ divert ಮನಡಿದರೆ, ತಿರತಗಿಸದರ ೆ೧೩೬ T.M.C., 
ನೇರತ ಬರಬಹತದತ ಎಾಂಬ ಅಾಂದನಜನತನ D.P.R., ನಲ್ಲೆ ಹೆೇಳಿದನಿರ.ೆ ಅದರಲ್ಲೆ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ೆೆ ಸತಮನರತ 
೩೫ ರಿಾಂದ ೪೦ T.M.C., ನೇರತ ಪನಲತ ಬರಬಹತದತ. ಇದತ ರ್ನನತ ಲೆಕೆ ಮನಡಿರತವುದತ. ಇದರ 
ಬಗೆೆ ಸಾಂಬಾಂಧಪಟಟಾಂತ್ಹ ಹತ್ನಸಕ್ು ಹೊಾಂದ್ಧರತವ ರನಜಯಗಳು ಯನವುವು ಇವೆ, ಅಾಂದರೆ ಆಾಂಧರ 
ಪರದೆೇಶ ಇರಬಹತದತ, ತ್ಲೆಾಂಗನಣ ಇರಬಹತದತ, ತ್ಮಳು ರ್ನಡತ ಇರಬಹತದತ, ಪತದತಚೆೇರಿ 
ಇರಬಹತದತ, ಕ್ೇೆರಳ ಇರಬಹತದತ, ಕರ್ನಾಟಕ ಇರಬಹತದತ, ಇದಕ್ೆೆ ಸಾಂಬಾಂಧಪಟಟಾಂತ್ೆ ದ್ಧರ್ನಾಂಕ ೧೮-
೦೨-೨೦೨೨ ರಾಂದತ ಒಾಂದತ ಸಭೆಯನತನ ಜಲಶಕ್ು ಮಾಂತ್ನರಲಯ ದೆಹಲ್ಲಯಲ್ಲೆ ನಡಸೆದ.ೆ  

(280) 11.03.2022 12.40 hv.md(vk) 

ಶ್ರೇ ಕೆ್.ಎ.ತಿಪಪೆೇಸ್ನವಮ (ಮತಾಂದತ):-  

ಸರ್ನೆನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅದರಲ್ಲೆ,ಚ“ಹೆೈಯರ್ಚ ಲವೆೆಲ್ಚನಲ್ಲೆ ಮನಡಿರತವಾಂತ್ಹ DPR (Detailed 
Project Report) ಪರಕ್ನರ ಗೊೇದನವರಿ, ಕೃಷ್ನಣ, ಪೆರ್ನನರ್ಚ ಮತ್ತು ಕ್ನವೇೆರಿ ನದ್ಧಗಳ ಜೊೇಡಣ ೆ
ಯೇಜರೆ್ಗ ೆ ಸಾಂಬಾಂಧಪಟಟಾಂತ್ೆ ವಿಸೃತ್ ಯೇಜರೆ್ಯನತನ ಸದಿಪಡಿಸಲನಗಿದೆ. ಆ ಪರಕ್ನರವನಗಿ 
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“ಗೊೇದನವರಿ ನದ್ಧಯ್ತಾಂದ ಸತಮನರತ 242 ಟ.ಎಾಂ.ಸ. ನೇರನತನ ಕೃಷ್ನಣ, ಕ್ನವೇೆರಿ ಮತ್ತು ಪೆರ್ನನರ್ಚ 
ನದ್ಧಗಳಿಗ ೆತಿರತಗಿಸ, ಅದರಲ್ಲೆ ತ್ೆಲಾಂಗನಣ ರನಜಯಕ್ೆೆ 60 ಟ.ಎಾಂ.ಸ., ಆಾಂಧರಪರದೆೇಶಕ್ೆೆ 90 ಟ.ಎಾಂ.ಸ. 
ಉಳಿದ್ಧರತವ 94 ಟ.ಎಾಂ.ಸ. ನೇರನತನ ತ್ಮಳುರ್ನಡಿಗೆ ಹಾಂಚಿಲನಗಿದೆ”ಚ ಎಾಂದತ ಹೆೇಳಿದನಿರ.ೆ ಅದರ 
ಪರತಿಯನತನ ಯನರಿಗೂ ಕ್ೂೆಡಲ್ಲಲೆ. ನದ್ಧಗಳ ಜೊೇಡಣೆ ಆಗತವುದರಿಾಂದ ಕನಷಿ ಪಕ್ಷ ನಮೆ ರನಜಯಕ್ೆೆ 
ಸತಮನರತ 35 ರಿಾಂದ 40 ಟ.ಎಾಂ.ಸ.ಯಷತಟ ನೇರತ ಬರಲೆೇಬೆೇಕ್ನಗಿದೆ.  ಸತಮನರತ 20 
ಟ.ಎಾಂ.ಸ.ಯಷತಟ ನೇರತ ಕೃಷ್ನಣ ಅಚತಚಕಟತಟ ಪರದೆೇಶಕ್ೆೆ ಹೂೆೇದರ,ೆ ಉಳಿದಾಂತ್ ೆ 20 ರಿಾಂದ 25 
ಟ.ಎಾಂ.ಸ.ಯಷತಟ ನೇರತ ಕ್ನವೇೆರಿ ಅಚತಚಕಟತಟ ಪರದೆೇಶಕ್ೆೆ ಬರಲೆೇಬೆೇಕ್ನಗತತ್ುದೆ. ಆದರೆ, ಕರ್ನಾಟಕ 
ರನಜಯಕ್ೆೆ ಆ ನೇರತ ಸಗತತಿುಲೆ. ಇದಕ್ೆೆ ಅವರತ ಕ್ೊಡತತಿುರತವ ಕ್ನರಣವೆೇರ್ಾೆಂದರೇೆ;ಚ “ಆಾಂಧರಪರದೇೆಶ, 
ತ್ಮಳುರ್ನಡತ ಮತ್ತು ತ್ಲೆಾಂಗನಣ ರನಜಯಗಳಲ್ಲೆ drought prone areas ಹೆಚನಚಗಿವ.ೆ ಆದಿರಿಾಂದ 
ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜಯಕ್ೆೆ ನೇರನತನ ಕ್ೊಡತವುದಕ್ೆೆ ಆಗತವುದ್ಧಲೆ”ಚಎಾಂದತ ಹೆೇಳುತಿುದನಿರೆ.  

ಸರ್ನೆನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ನಮೆ ರನಜಯದಲ್ಲೆ ಕಳ್ೆದ 30-40 ವಷಾಗಳಿಾಂದ Watershed 
Development Programme  ಅಡಿಯಲ್ಲೆ ಎಷತಟ ತ್ನಲೂೆಕತಗಳನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಾಂಡಿದೆಿೇವೆ 
ಎನತನವುದತ ತ್ಮೆಲೆರಿಗೂ ತಿಳಿದ್ಧರತವ ವಿಚನರವನಗಿದೆ.  ಕೃಷ್ನಣ ಮೇಲಿಾಂಡ ೆಯೇಜರೆ್ ಇಲೆದ್ಧದಿರ,ೆ 
ಇಷತಟ ಹೂೆತಿುಗನಗಲೆೇ ವಿಜಯಪತರ ರನಜಸ್ನಾನದ ಮರಳುಗನಡನಗಿ ಪರಿಣಮಸತತಿುತ್ತು. ಈ ವಿಚನರದಲ್ಲೆ 
ಈ ರನಜಯದ ಎಲೆ ಮತಖ್ಯಮಾಂತಿರಗಳನತನ ಹನಗೂ ಈ ರನಜಯದ ಮತಖ್ಯಮಾಂತಿರಗಳ್ನಗಿ ಮತ್ತು ರನಷರದ 
ಪರಧನನ ಮಾಂತಿರಗಳ್ನಗಿ ಕ್ನಯಾನವಾಹಸದಾಂತ್ಹ ನಮೆ ಪಕ್ಷದ ವರಿಷಿರನಗಿರತವ ಮನನಯ 
ಹೆರ್ಚ.ಡಿ.ದೆೇವೆೇಗೌಡರನತನ ರೆ್ನಪ್ತಸಕ್ೂೆಳಾಬೆೇಕ್ನಗತತ್ುದೆ. ಕೃಷ್ನಣ ಮೇಲಿಾಂಡೆ ಯೇಜರೆ್ಯ 2ರೆ್ೇ 
ಹಾಂತ್ದಲ್ಲೆ crest gate ಅಳವಡಿಕ್ೆ ಕ್ನಯಾ ಮತ್ತು  3ರೆ್ೇ ಹಾಂತ್ದ ಯೇಜರೆ್ಗ ೆಬೆೇಕ್ನದಾಂತ್ಹ 
Accelerated Irrigation Benefits Programme ನಲ್ಲೆ ಸತಮನರತ 8 ರಿಾಂದ 10 ಸ್ನವಿರ 
ಕ್ೊೇಟ ರೂಪನಯ್ತಗಳನತನ ಒದಗಿಸಕ್ೊಟಟದಿರತ. ಮನನಯ ಹೆರ್ಚ.ಡಿ.ದೇೆವೆೇಗೌಡರತ ಪರಧನನ 
ಮಾಂತಿರಗಳ್ನಗಿದಿ ಕ್ನಲಘಟಟದಲ್ಲೆ ಅಾಂದರೆ, ಸತಮನರತ 1996ರಲ್ಲೆ Accelerated Irrigation 
Benefits Programme  ಅನತನ ಇಡಿೇ ದೆೇಶಕ್ೆೆ ಅನವಯ್ತಸಲನಯ್ತತ್ತ. ಅದರಲೂೆ ನಮೆ ಕರ್ನಾಟಕ 
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ರನಜಯದಲ್ಲೆ ರೆ್ರೆ್ಗತದ್ಧಗೆ ಬದ್ಧಿದಾಂತ್ಹ ಅರೆ್ೇಕ ನೇರನವರಿ ಯೇಜರೆ್ಗಳಿಗ ೆ ಸ್ನಕಷತಟ ಆರ್ಥಾಕ 
ಸಹನಯವನತನ ನೇಡಲನಯ್ತತ್ತ. ಅದರಲ್ಲೆಯೂ ಸಹ ಕೃಷ್ನಣ ಮೇಲಿಾಂಡೆ ಯೇಜರೆ್ಗ ೆ ಸ್ನಕಷತಟ 
ಹಣವನತನ ನೇಡಲನಗಿತ್ತು.  

ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್ಚ:- ಮನನಯ ತಿಪಪೆೇಸ್ನವಮಯವರೇೆ, ಒಬಬ ಸದಸಯರಿಗೆ 22 ನಮಷಗಳ ಕ್ನಲ 
ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕ್ೆೆ ಅವಕ್ನಶವಿದ.ೆ ತ್ನವು ಒಳ್ೆಾಯ ಮತ್ತು ಗಹನವನಗಿರತವ ವಿಚನರಗಳ ಮೇಲೆ ಬಹಳ 
ಚೆರ್ನನಗಿ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದ್ಧಿೇರಿ. ಸಕ್ನಾರದ ಗಮನಕೂೆ ಬಹಳಷತಟ ಗಹನವನಗಿರತವ ವಿಚನರಗಳನತನ 
ತ್ಾಂದ್ಧದ್ಧಿೇರಿ. ತ್ಮೆ ಮನತ್ತಗಳನತನ ಮತಕ್ನುಯಗೊಳಿಸತವುದಕ್ೆೆ ತ್ಮಗೆ ಇನೂನ ಎಷತಟ ಸಮಯ 
ಬೆೇಕ್ನಗತತ್ುದೆ ಎನತನವುದನತನ ತಿಳಿಸ.  

ಶ್ರೇ ಕೆ್.ಎ.ತಿಪೆಪೇಸ್ನವಮ:- ಸರ್ನೆನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ನೇರನವರಿ ವಿಚನರ ನನಗ ೆ
ಪ್ತರಯವನಗಿರತವ ವಿಚನರವನಗಿದೆ. ರ್ನನತ ಹರಿಯರ ಅಡಿಯಲ್ಲೆ ಕಲ್ಲತಿರತವ ವಿಚನರದ ಹರೆ್ನಲೆಯಲ್ಲೆ 
ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದೆಿೇರ್.ೆ ತ್ನವು 10 ರಿಾಂದ 15 ನಮಷಗಳ ಕ್ನಲನವಕ್ನಶವನತನ ಕ್ೊಟಟರ ೆರ್ನನತ ಇದನತನ 
skip ಮನಡಿ, ಬೆೇರ ೆ ವಿಚನರ ಮನತ್ನಡಿ ನನನ ಮನತ್ತಗಳನತನ ಮತಗಿಸತತ್ೆುೇರ್ೆ. ಅದನತನ ಬಟತಟ 
ಈಗಲೆೇ ಮತಗಿಸ ಎಾಂದರ,ೆ  ನನನ ಮನತ್ತಗಳನತನ ಮತಗಿಸತತ್ೆುೇರ್.ೆ 

ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್ಚ:- ಯನವನಗ ತ್ನವು ತ್ಮೆ ಮನತ್ತಗಳನತನ ಮತಗಿಸತತಿುೇರಿ ಎನತನವುದನತನ 
ತ್ನವೆೇ ಹೆೇಳಬೆೇಕ್ನಗಿದೆ. ಇನೂನ ಬಹಳಷತಟ ಜನ ಮನನಯ ಸದಸಯರತಗಳು ಮನತ್ರ್ನಡತವವರಿದನಿರ.ೆ 
ತ್ಮಗೆ 22 ನಮಷಗಳ ಕ್ನಲನವಕ್ನಶವನತನ ನೇಡಲನಗಿದೆ.  

ಶ್ರೇ ಕ್.ೆಟ.ಶ್ರೇಕಾಂಠೆೇಗೌಡ:- ಸರ್ನೆನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಕ್.ೆಎನ್ಚ.ತಿಪಪೆೇಸ್ನವಮಯವರತ 
ನೇರನವರಿ ವಿಚನರವನತನ ಬಹಳ ಆಳವನಗಿ ಅಧಯಯನ ಮನಡಿದನಿರ.ೆ  ಅವರ ಅನತಭವದ ಸ್ನರವನತನ 
ರ್ನವು ಪಡದೆತಕ್ೂೆಳಾಬೆೇಕ್ನಗಿದೆ.  
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ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್ಚ:- ಮನನಯ ಕ್.ೆಟ.ಶ್ರೇಕಾಂಠೇೆಗೌಡರೇೆ, ಅವರತ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದರ ಬಗೆೆ ನನನ 
ಅಭಯಾಂತ್ರವೇೆನೂ ಇಲೆ. ಈ ವಿಚನರದ ಬಗೆೆ ಬೆೇರ ೆ ಸಾಂದಭಾದಲ್ಲೆ ಸತದ್ಧೇಘಾವನಗಿ ಚಚಾೆ 
ಮನಡಬಹತದನಗಿದ.ೆ ವಿಚನರಗಳನತನ ಬಹಳ ಚೆರ್ನನಗಿ ಮಾಂಡರೆ್ ಮನಡತವವರತ 
ಮನತ್ರ್ನಡಲೆೇಬೇೆಕ್ನಗಿದೆ. ಈ ಸದನ ಇರತವುದೆೇ ಇಾಂತ್ಹ ಉತ್ುಮವನಗಿರತವ ಮನತ್ತಗಳನತನ 
ಕ್ೆೇಳುವುದಕ್ೆೆ, ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ವಿಷಯವನತನ ಬಹಳ ಚೆರ್ನನಗಿ ಮಾಂಡಿಸತತಿುದನಿರೆ. ಇನೂನ ಬಹಳಷತಟ 
ಜನ ಸದಸಯರತ ಮನತ್ರ್ನಡತವವರಿದನಿರ.ೆ ಆದಿರಿಾಂದ ತ್ನವು ತ್ಮೆ ಮನತ್ತಗಳನತನ 5 
ನಮಷಗಳ್ೂೆಳಗನಗಿ ಮತಕ್ನುಯಗೊಳಿಸದರ ೆಉತ್ುಮ. 

ಶ್ರೇ ಕ್.ೆಎ.ತಿಪಪೆೇಸ್ನವಮ:- ಸರ್ನೆನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 8 ರಿಾಂದ 10 ನಮಷಗಳ್ೂೆಳಗನಗಿ ರ್ನನತ 
ನನನ ಮನತ್ತಗಳನತನ ಮತಕ್ನುಯಗೊಳಿಸತತ್ುೆೇರೆ್. ಮೇಕ್ೆದನಟತ ಯೇಜರೆ್ ಇರಬಹತದತ. ಕೃಷ್ನಣ 
ಮೇಲಿಾಂಡ ೆ ಯೇಜರೆ್ಯ 3ರೆ್ೇ ಹಾಂತ್ದ ಯೇಜರೆ್ ಇರಬಹತದತ ಅಥವನ ಕ್ನವೇೆರಿ-ವೈೆಗೆೈ-
ಗತಾಂಡನರ್ಚ ಯೇಜರೆ್ ಇರಬಹತದತ ಇವುಗಳ ಬಗೆೆ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕ್ೆೆ ನನಗ ೆ 2-3 ನಮಷಗಳ 
ಕ್ನಲನವಕ್ನಶವನತನ ಹೆಚಿಚಗೆ ಕ್ೊಡಬೇೆಕ್ೆಾಂದತ ಕ್ೆೇಳಿಕ್ೂೆಳುಾತಿುದೆಿೇರ್ೆ.  

ಸರ್ನೆನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಕ್ನವೇೆರಿ 2ರೆ್ೇ ಹಾಂತ್ದಲ್ಲೆ ಬರತವಾಂತ್ಹ ನೇರತ divert ಆಗಿ 
ಬರಬೆೇಕ್ನಗಿದೆ. ಆ ನೇರತ divert ಆಗಿ ಬರದೆೇ ಇದಿರೂ ಸಹ ತ್ಮಳುರ್ನಡತ ವೆೈಗೆೈ-ಗತಾಂಡನರ್ಚ 
ಯೇಜರೆ್ಗಳಿಗ ೆ ನೇರನತನ ತಿರತಗಿಸತತಿುದೆ. ರ್ನವು ಮೇಕ್ೆದನಟತ ಯೇಜರೆ್ಯನತನ 
ಅನತಷ್ನಿನಗೊಳಿಸತವುದಕ್ೆೆ ಹೊೇದರ,ೆ ತ್ಮಳುರ್ನಡಿನವರತ ಆಕ್ೆೇಪಣಯೆನತನ ವಯಕುಪಡಿಸತತಿುದನಿರ.ೆ 
ಇವರ ಆಕ್ೆೇಪಣೆ ಎಲ್ಲೆಯವರಗೆೆ ಹೊೇಗಿದ ೆಎಾಂದರೆ, ಕ್ೇೆಾಂದರ ಸಕ್ನಾರದ ಪರಿಸರ ಮಾಂತ್ನರಲಯದವರತ 
ಏತ್ಕ್ೂೆೆೇಸೆರ ಮೇಕ್ೆದನಟತ ಯೇಜರೆ್ಗ ೆಅನತಮತಿ ನೇಡಿದೆ ಎಾಂದತ ಕ್ೆೇಾಂದರ ಸಕ್ನಾರದ ಮೇಲೆಯೂ 
ಅವರತ contempt case ಹನಕ್ದನಿರ.ೆ ರ್ನನತ ಇದರ ಮೇಲ ೆ ಬೆೇರ ೆ ಸಾಂದಭಾದಲ್ಲೆ 
ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ 

ವೆೈಸ್ಚ ಚೆೇಮಾನ್ಚ:- ರನಜಯಕ್ೆೆ ಸಾಂಬಾಂಧಪಟಟ ವಿಚನರಗಳ ಬಗೆೆ ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮಾಂತಿರಗಳು 
ಸರ್ನೆನಯ ಹೆರ್ಚ.ಡಿ.ದೆೇವೆೇಗೌಡರನತನ ಭೆೇಟ ಮನಡಿದಿರತ. ರನಜಯದ ಹತ್ವನತನ ಕ್ನಪನಡತವ ನಟಟನಲ್ಲೆ 



113 

                                                                                                                                                  ವಿಪ/11-03-2022   
“ wzÀÄÝ¥ÀrAiÀiÁUÀzÀ ¥Àæw/unedited copy/£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ¼À°è CxÀªÁ ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉUÁV G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀPÀÆqÀzÀÄ 

__________________________________________________________________________________ 

ಬೆೇರ ೆ ರನಜಯಗಳ ಜೊತ್ೆಗೆ ಸಾಂಧನನ ಮತ್ತು ಸಾಂಘಷಾಗಳನತನ ಸಹ ಮನಡಬೇೆಕ್ನಗತತ್ುದೆ.   ಈ 
ನಟಟನಲ್ಲೆ ಎಲೆರ ಸಹಕ್ನರದ ಅಗತ್ಯವಿದ.ೆ  ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮಾಂತಿರಗಳು ಈ ವಿಚನರವನತನ ಬಹಳ 
ಗಾಂಭಿೇರವನಗಿ ಪರಿಗಣಿಸದನಿರ.ೆ ಹರಿಯರನದ ಮನನಯ ಹೆರ್ಚ.ಡಿ.ದೆೇವೇೆಗೌಡರತ ಸಹ ಈ ವಿಚನರದ 
ಬಗೆೆ ಸಹಕ್ನರವನತನ ನೇಡತತ್ನುರನೆತನವ ಭರವಸ್ ೆ ಇದೆ. ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ಬೆೇರ ೆ ಏನತ ಸಲಹೆಗಳನತನ 
ನೇಡಬಹತದತ ಅದನತನ ಹೆೇಳಿ. 

ಶ್ರೇ ಕ್.ೆಎ.ತಿಪಪೆೇಸ್ನವಮ:- ಸರ್ನೆನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೆೇ, ಜಲ ವಿವನದ ವಿಚನರವನತನ ಬದ್ಧಗಿಟತಟ 
ಈಗ ರ್ನನತ ರನಜಯದ ಆರ್ಥಾಕ ವಿಚನರದ ಬಗೆೆ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕ್ೆೆ ಬಯಸತತ್ೆುೇರ್.ೆ  2020-21 
ಮತ್ತು 2021-22ರೆ್ೇ ಸ್ನಲ್ಲನಲ್ಲೆ ರನಜಯಕ್ೆೆ ಬರಬೆೇಕ್ನಗಿದಿ ಜಿ.ಎಸ್ಚ.ಟ. ಪರಮನಣದಲ್ಲೆ ಸ್ನಕಷತಟ 
ಕ್ೊರತೆ್ಯನಗಿದೆ. ಬೆೇರ ೆ ರನಜಯಗಳಿಗ ೆ ಹೊೇಲ್ಲಕ್ೆ ಮನಡಿದರೆ ಉತ್ುಮ ರಿೇತಿಯಲ್ಲೆ ರ್ನವು ತೆ್ರಿಗೆ 
ಸಾಂಗರಹಣೆ ಮನಡಿದೆಿೇವ.ೆ ಆದರೆ, 15ರೆ್ೇ ಹಣಕ್ನಸತ ಆಯೇಗದ ಶ್ಫನರಸಸನವಯ ನಮಗೆ ಶೆೇಕಡನ 
41ರಷತಟ ಬರತತ್ುದೆ. ಅಾಂದರೆ, ರ್ನವು 100 ರೂಪನಯ್ತಗಳಷತಟ ತೆ್ರಿಗೆ ಸಾಂಗರಹ ಮನಡಿದರೆ ಅದರಲ್ಲೆ 41 
ರೂಪನಯ್ತಗಳು ಮನತ್ರ ನಮಗೆ ಬರತತ್ುದೆ. ಕಳ್ೆದ ಮೂರತ ವಷಾಗಳಿಾಂದ್ಧೇಚೆಗೆ ನಮೆ ರನಜಯದಲ್ಲೆ 
ಆರ್ಥಾಕ ಕ್ೂೆರತೆ್ಯತಾಂಟನಗಿದೆ. ಅದಕ್ೆಾಂತ್ ಮದಲತ ಆರ್ಥಾಕ ಕ್ೂೆರತೆ್ ಎನತನವುದತ ಇರಲ್ಲಲೆ. ಉತ್ುಮ 
ಕ್ನಯಾಸ್ನಧರೆ್ ಆಗಿತ್ತು. ಕಳ್ೆದ ಮೂರತ ವಷಾಗಳಲ್ಲೆ ಆರ್ಥಾಕ ಸ್ನಧರೆ್ಯ ಪರಮನಣ 0.86 ಯ್ತಾಂದ 
0.85ಗೆ ಇಳಿದ್ಧದೆ. 15ರೆ್ೇ ಹಣಕ್ನಸತ ಆಯೇಗ 2020-21ರೆ್ೇ ಸ್ನಲ್ಲನಲ್ಲೆ ನಮೆ ರನಜಯದ ಆರ್ಥಾಕ 
ಕ್ೊರತೆ್ೆಯನತನ ಸರಿದೂಗಿಸತವುದಕ್ೆೆ ಸತಮನರತ 7 ರಿಾಂದ 8 ಸ್ನವಿರ ಕ್ೂೆೇಟ ರೂಪನಯ್ತಗಳ 
ಪರಿಹನರವನತನ ನೇಡಿತ್ತು. ಆದರೆ, 2021-22ರೆ್ೇ ಸ್ನಲ್ಲನಲ್ಲೆ ಇದನತನ ನಲ್ಲೆಸದ.ೆ ಇದೊಾಂದತ ದೊಡಾ 
ಆರ್ಥಾಕ ಹೂೆರಯೆನಗಿದೆ. ಇದರ ಬಗೆೆ ಸಕ್ನಾರ ಎಚಚೆತ್ತುಕ್ೂೆಳಾಬೆೇಕ್ನಗಿದೆ. ಕರಡತ ಶ್ಫನರಸತಸ ಬಾಂದನಗ 
ಸಕ್ನಾರ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಾಕ ಇಲನಖಯೆವರತ ಎಚಚೆತ್ತುಕ್ೂೆಳಾಲ್ಲಲೆವೆಾಂದತ ಕ್ನಣತತ್ುದೆ.  

ಸರ್ನೆನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಸಕ್ನಾರ ಕ್ೊಟಟರತವಾಂತ್ಹ Medium Term Fiscal Plan  
ಪರಕ್ನರವನಗಿ ವಷ್ನಾವನರತ ಸ್ನಲ ಹೊಣೆ ಎಷಿಟದ ೆಎಾಂದರೆ, 2021-22ರೆ್ೇ ಸ್ನಲ್ಲನಲ್ಲೆ 4.58 ಲಕ್ಷ 
ಕ್ೊೇಟ ರೂಪನಯ್ತಗಳ್ನಗಿವೆ. 2022-23ರೆ್ೇ ಸ್ನಲ್ಲನಲ್ಲೆ 5 ಲಕ್ಷದ 18 ಸ್ನವಿರ ಕ್ೊೇಟ 
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ರೂಪನಯ್ತಗಳ್ನಗಬಹತದತ, 2023-24ರೆ್ೇ ಸ್ನಲ್ಲನಲ್ಲೆ 5 ಲಕ್ಷದ  91 ಸ್ನವಿರ ಕ್ೊೇಟ 
ರೂಪನಯ್ತಗಳ್ನಗಬಹತದತ, 2024-25ರೆ್ೇ ಸ್ನಲ್ಲನಲ್ಲೆ ಅದರ ಗನತ್ರ 6 ಲಕ್ಷದ   60 ಸ್ನವಿರ 
ಕ್ೊೇಟ ರೂಪನಯ್ತಗಳ್ನಗಬಹತದತ  ಮತ್ತು 2025-26ರೆ್ೇ ಸ್ನಲ್ಲನಲ್ಲೆ 7 ಲಕ್ಷದ 38 ಸ್ನವಿರ 
ಕ್ೊೇಟ ರೂಪನಯ್ತಗಳ್ನಗಬಹತದತ. ಸಕ್ನಾರ ಇದನತನ ಗಮನದಲ್ಲೆಟತಟಕ್ೂೆಳಾಬೇೆಕ್ನಗತತ್ುದೆ. ಜಿ.ಎಸ್ಚ.ಟ. 
ಪರಿಹನರ ನಮೆ ರನಜಯಕ್ೆೆ ಬರತವುದ್ಧಲೆ. ರನಜಯ ಸಕ್ನಾರ ಜಿ.ಎಸ್ಚ.ಟ. ಪರಿಹನರಧನ ಸತಮನರತ 18 
ಸ್ನವಿರ ಕ್ೊೇಟ ರೂಪನಯ್ತಗಳು ಕ್ೆೇಾಂದರ ಸಕ್ನಾರದ್ಧಾಂದ ಬರತತ್ುದೆ ಎನತನವ ನರಿೇಕ್ೆಯಲ್ಲೆದೆ. ಒಾಂದತ 
ನಮೆ ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮಾಂತಿರಗಳು ಬರೆದ್ಧರತವ ಪತ್ರ ಬೆೇರ ೆ ರನಜಯಗಳು ಸಹ ಅದನತನ 
ಮತಾಂದತವರೆಸದರ,ೆ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಸೆ್ಚ ಮತಖನಾಂತ್ರ ಜೆ.ಎಸ್ಚ.ಟ. ಕ್ೊಟಟರೆ, ನಮೆ ರನಜಯಕ್ೆೆ ಜೆ.ಎಸ್ಚ.ಟ. 
ಬರತವುದ್ಧಲೆ. ಕ್ೆೇಾಂದರ ಸಕ್ನಾರದ್ಧಾಂದ ರನಜಯ ಸಕ್ನಾರ ಸ್ನಲ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಾಂಡಿದಯೆಾಂದತ ಹೆೇಳುತಿುದೆ  
ಅದಕ್ೆೆ ಈ ಮತ್ು ಜಮನ ಆಗತತ್ುದೆಯೇ ವಿನಃ ನಮೆ ರನಜಯ ಸಕ್ನಾರದ ಬೊಕೆಸಕ್ೆೆ ಬರತವುದ್ಧಲೆ.  

ಸರ್ನೆನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರನಜಯ ಸಕ್ನಾರ ಮದಲತ ಮಠ ಮನನಯಗಳಿಗ ೆ ಹಣ 
ಕ್ೊಡತವುದನತನ ನಲ್ಲೆಸಬೇೆಕ್ನಗಿದೆ. ಕ್ನಪೂೆೇಾರೇೆಶನ್ಚ ಮತ್ತು ನಗಮ, ಮಾಂಡಳಿಗಳಿಗೆ ಹಣ 
ನೇಡತವುದನತನ ನಲ್ಲೆಸಬೆೇಕ್ನಗಿದೆ. ವೆಚಚವನತನ ಕಡಿಮ ಮನಡಬೇೆಕ್ನಗಿದ.ೆ ಮತಾಂದ್ಧನ ದ್ಧನಗಳು ರನಜಯದ 
ಪನಲ್ಲಗೆ ಕರನಳ ದ್ಧನಗಳ್ನಗಬಹತದತ. ನಮೆ ಆರ್ಥಾಕ ಸಾತಿಯನತನ ಸತಧನರಿಸಕ್ೊಳಾಬೆೇಕ್ನದರೆ, ಮತಖ್ಯ 
ಕ್ನಯಾದಶ್ಾಗಳ ಅಧಯಕ್ಷತ್ಯೆಲ್ಲೆ ರಚರೆ್ಯನಗಿರತವ ಉಸತುವನರಿ ಸಮತಿ ಇದನತನ 
ರೆ್ೂೇಡಿಕ್ೂೆಳಾಬೆೇಕ್ನಗಿದೆ. ಸಕ್ನಾರ ಕಾಂಪನಗಳಲ್ಲೆ ಹೂಡಿಕ್ ೆಮನಡಿರತವ ಬಾಂಡವನಳ ಎಷಿಟದೆ, ಅದನತನ 
ಯನವ ರಿೇತಿಯಲ್ಲೆ ವನಪಸತಸ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳಾಬೆೇಕತ ಎನತನವುದನತನ ರೆ್ೂೇಡಬೆೇಕ್ನಗಿದೆ. ಯನವ 
ಕಾಂಪನಗಳು ನಷಟದಲ್ಲೆವೆ, ಅವುಗಳನತನ ಯನವ ರಿೇತಿಯಲ್ಲೆ ತಿೇರತವಳಿ ಮನಡಬೇೆಕತ ಎನತನವ 
ಅಾಂಶಗಳನತನ ಕ್ೂೆರಡಿೇಕರಿಸಬೆೇಕ್ನಗಿದೆ. ಇಡಿೇ ದೇೆಶದಲ್ಲೆ ಗತಜರನತಚ, ಮಹನರನಷರ, ಕ್ೆೇರಳ ಕರ್ನಾಟಕ 
ಮತ್ತು ತ್ಮಳುರ್ನಡತ ಹೇಗೆ ಸತಮನರತ 5-6 ರನಜಯಗಳು ಮನತ್ರ prudent ಆಗಿ ಆರ್ಥಾಕ 
ನವಾಹಣೆಯನತನ ಸರಿಯನಗಿ ಮನಡಿಕ್ೊಾಂಡತ ಬಾಂದ್ಧದಿವು. ಅದರಲ್ಲೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜಯವು ಅಗರ 
ಸ್ನಾನದಲ್ಲೆತ್ತು. 
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(281)  11.3.2022  12.50  ಪ್ತಕ್ೆ:ವಿಕ್ ೆ

ಶ್ರೇ ಕೆ್.ಎ.ತಿಪಪೆೇಸ್ನವಮ(ಮತಾಂದತ) 

ಆದರೆ ಮತಾಂದ್ಧನ ದ್ಧನಗಳಲ್ಲೆ ಆ ಅಗರಸ್ನಾನ ಉಳಿಯತವುದ್ಧಲೆ.  ಯನವನಗ ವಿತಿುೇಯ ಕ್ೊರತೆ್  ಜನಸು 
ಇರತತ್ುದೆಯೇ, ಯನವನಗ ಆದನಯದ ಕ್ೂೆರತೆ್ ಹಚೆನಚಗಿ ಇರತತ್ುದಯೆೇ ಆಗ ಸ್ನಲದ ಹೊರೆ ಜನಸು 
ಆಗತತ್ುದೆ.  ಕ್ೇೆಾಂದರ ಸರ್ನಾರದವರತ  ಶೇೆಕಡ ೪ರಷತಟ, ಶೆೇಕಡ ೫ ರಷತಟ ಬಡಿಾಗ ೆಸ್ನಲ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳಿಾ 
ಎಾಂದತ ಹೆೇಳುತ್ನುರೆ.  ಆದರೆ ಆ ಸ್ನಲಗಳನತನ ಅವರತ ತಿೇರಿಸತವುದ್ಧಲೆ.  ಅದಕ್ೆೆ ರ್ನವೇೆ 
ಹೊಣೆಗನರರನಗಬೆೇಕ್ನಗತತ್ೆು.  ಈ ದೃಷಿಟಯ್ತಾಂದ ಸರ್ನಾರ ಎಚಚರ ವಹಸಬೇೆಕ್ೆಾಂದತ ಹೆೇಳಿ ನನನ 
ಮನತ್ತಗಳನತನ ಮತಗಿಸತತ್ೆುೇರ್ೆ. 

 ಶ್ರೇ ಎಸ್ಚ.ರತದೆರೇಗೌಡ (ವಿಧನನಸಭನ ಕ್ೆೇತ್ರದ್ಧಾಂದ ಆಯೆಯನದವರತ):-ಮನನ್ಯ ಸಭನಪತಿಗಳೆ, 
2022-23ರ ಆಯವಯಯದ ಮೇಲ್ಲನ ಚರ್ೆಾಗೆ ಅವಕ್ನಶ ಮನಡಿಕ್ೊಟಟದಿಕ್ನೆಗಿ ಧನಯವನದಗಳು.  
ಎಲನೆ ಅನತಭವಿ, ಹರಿಯ ಸದಸಯರತ ಬಹಳಷತಟ ಬಳೆಕನತನ, ವಿಶೆೇಷವನಗಿ ಈ ಆರ್ಥಾಕ ಸಾಂಕಷಟದಲ್ಲೆ 
ಚೆಲ್ಲೆದನಿರ.ೆ  ನಮೆ ದೆೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೂೆಾಂದತತಿುರತವ ದೆೇಶ.  ಆರ್ಥಾಕವನಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗತವ 
ಸಂದರ್ಾದಲ್ಲಿ, ಸ್ನಧನರಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೆ ಎಲೆವೂ ಚೆರ್ನನಗಿರತತ್ುದ.ೆ  ಆದರ,ೆ ಪರವನಹ ಅಥವನ 
ಸ್ನಾಂಕ್ನರಮಕ ರೂೆೇಗಗಳು ಬಾಂದ ಸಂದರ್ಾದಲ್ಲಿ ಹಲವನರತ ಕ್ೆೇತ್ರಗಳು ತ್ೊಾಂದರಗೆಿಡನಗತತ್ುವೆ.  ಆಗ 
ಆದನಯ ಕತಾಂಠಿತ್ವನಗತತ್ುದೆ.  ಆದನಯ ಕತಾಂಠಿತ್ವನದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೆ ಸರ್ನಾರಗಳನತನ ನಡಸೆತವುದತ 
ಬಹಳ ಕಷಟದ ಕ್ೆಲಸ. ಆದರೂ ಕೂಡ, ಭನರತಿೇಯ ಜನತ್ನ ಪಕ್ಷದ ಸರ್ನಾರ ಸರ್ನೆನಯ 
ಯಡಿಯೂರಪಪನವರ ರೆ್ೇತ್ೃತ್ವದಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ನಾಂತ್ರದಲ್ಲೆ 28.7.2021 ರಿಾಂದ ಸರ್ನೆನಯ ಬಸವರನಜ 
ಬೊಮನೆಯ್ತಯವರತ ಮತಖ್ಯಮಾಂತಿರಗಳ್ನದ ನಾಂತ್ರ ಕ್ೆೈಗೂೆಾಂಡ ಹಲವನರತ ಯೇಜರೆ್ಗಳ ಕ್ನರಣ 
ಇವತ್ತು ಇಡಿೇ ರನಜಯವನತನ ಸತಸಾತಿಯಲ್ಲೆಡತವುದಕ್ೆೆ ಕ್ನರಣವನಗಿದೆ ಎಾಂದತ ಹೆೇಳುವುದರ್ೆೆ 
ಇಷ್ಟಪಡುತತೆೇರೆ್. ಅದಕ್ನೆಗಿ ಅವರನತನ ಅಭಿನಾಂದ್ಧಸತತ್ೆುೇರೆ್.   ಈ ಆಯವಯಯವನತನ, ರೈೆತ್ರತ 
ಎದತರಿಸದ ಬರ,  ಇರ್ೂೆನಾಂದತ ಕಡ ೆ ಪರವನಹ ಹನಗೂ ಈಗ ದ್ಧನದ್ಧಾಂದ ದ್ಧನಕ್ೆೆ ಬೆಳ್ೆಯತತಿುರತವ 
ಜಿೇವನ ನವಾಹಣೆಯ ತ್ೊಾಂದರಗೆಳನತನ ಗಮನದಲ್ಲೆಟತಟಕ್ೂೆಾಂಡತ ಮನಡಿದನಿರ ೆ ಎಾಂದತ 
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ನನಗನನಸತತ್ುದೆ.  ಒಟನಟರೆ ರೈೆತ್ರ ಸಮಸ್ೆಯಗಳಿಗೆ ಹೆಚಿಚನ ಒತ್ುನತನ ಕ್ೂೆಟಟದನಿರೆ ಎಾಂದತ ಹೆೇಳಬಹತದತ.  
ಇದರ ಬಗೆೆ ಸ್ನಕಷತಟ ಜನ ಸದಸಯರತ ಚರ್ೆಾ ಮನಡಿದನಿರ.ೆ  ಮನನಯ ಬಸವರನಜ ಬೊಮನೆಯ್ತಯವರತ 
ಪರಮನಣ ವಚನ ಸವೇಕ್ನರ ಮನಡಿ, ಮದಲ ಸಭೆಯಲ್ಲೆ “ರೈೆತ್ ವಿದನಯನಧಿ”ಚಮತ್ತು ವಿಶೆೇಷ ಚೆೇತ್ನರಿಗ ೆ
ಮನಸ್ನಶನವನತನ ಹೆಚತಚ ಮನಡತವುದರ ಮೂಲಕ ಅವರ ಸ್ನಮನಜಿಕ ಬದಿತ್ಯೆನತನ ತ್ೊೇರಿಸದನಿರ.ೆ  
ಈ ಆಯವಯದಲ್ಲೆ ವಿಶೆೇಷವನಗಿ ಗಮನಸಬೇೆಕ್ನಗಿರತವುದತ ಎಾಂದರೆ, ಯನವುದೇೆ ರಿೇತಿಯ ಹೆಚಿಚನ 
ತ್ೆರಿಗೆಗಳನತನ ಹನಕ್ಲೆ.  ರ್ನವು ಯನವನಗ ಹೆಚಿಚನ ತ್ರೆಿಗಯೆನತನ ಹನಕತತ್ೆುೇವಯೆೇ ಆಗ ಇರ್ೂೆನಾಂದತ 
ಕಡ ೆ ವನಯಪನರಗಳು ಕಡಿಮ ಆಗತತ್ುವೆ ಮತ್ತು ಅದರಿಾಂದ ಬರತವ ಆದನಯವೂ ಸ್ನಕಷತಟ ಕಡಿಮ 
ಆಗತತ್ುದೆ.  ಇದತ ಒಟನಟರಯೆ ಸಾತಿ.  ಇಾಂತ್ಹ ಸಾತಿಯಲೂೆ ಕೂಡ ಬಹಳ ಒಳ್ೆಾಯ ಆಯವಯವನತನ 
ಕ್ೊಟಟದನಿರೆ.  ಬಹತಶಃ ಈ ಆಯವಯಯ ಬರತವ ಪೂವಾದಲ್ಲೆ ಡಿೇಸ್ಲೆ್ಚ ಮೇಲೆ ಇದಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲೆ ರೂ. 
೭ ಕಡಿಮ ಮನಡಿದರತ.  ಈ ರಿೇತಿ ನರಾಂತ್ರವನಗಿ ಸಮನಜದಲ್ಲೆರತವ ಸಮಸ್ೆಯಗಳನತನ ಅಥಾ 
ಮನಡಿಕ್ೊಾಂಡತ, ಆಗನಗ ಸೂಕು ನಧನಾರಗಳನತನ ತ್ಗೆೆದತಕ್ೂೆಳುಾತಿುದನಿರೆ.  ಏರೆ್ೂೇ ಆಗಿಬಟಟದೆ, ಬೇೆರ ೆ
ಯನರೊೇ ಇದ್ಧಿದಿರ ೆಏರೆ್ೂೇ ಆಗತತಿುತ್ತು ಎಾಂದತ ಹೆೇಳುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನೂ ಇಲೆ.  ಪರತಿ ಸಂದರ್ಾದಲ್ಲಿ 
ಸ್ನಕಷತಟ ಆಲೊೇಚರ್ ೆಮನಡಿ, ಎಲೆರ ಜೊತ್ೆ ಚರ್ೆಾ ಮನಡಿ, ಅಾಂದರೆ ಎಲನೆ ಪಕ್ಷದ ಸದಸಯರ ಜೊತ್ೆ 
ಚರ್ೆಾ ಮನಡಿ ಸೂಕು ನಧನಾರಗಳನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಾಂಡಿರತವುದನತನ ರ್ನವು ರೆ್ೂೇಡಿದೆಿೇವೆ.  ಇಾಂತ್ಹ 
ಸಾತಿಯಲೂೆ ರೂ. ೨,೬೫,೭೨೦ ಕ್ೊೇಟ ಗನತ್ರದ ಬಜೆಟನತನ ನಮಗೆ ಕ್ೂೆಟಟದನಿರ.ೆ  ರ್ನನತ ಆಗಲೇೆ 
ಹೆೇಳಿದ ಹನಗೆ, ೫ ಕ್ೆೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಅತಿ ಹೆಚತಚ ಒತ್ುನತನ ಕ್ೊಟಟದನಿರೆ.  ಕೃಷಿ ಪೂರಕ ಚಟತವಟಕಗಳಿಗೆ  
ಸತಮನರತ ರೂ.೩೩,೭೦೦ ಕ್ೊೇಟ, ಸವೇಾದಯ ಮತ್ತು ಕ್ೆೇಮನಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸತಮನರತ ರೂ 
೬8,೪೭೯ ಕ್ೂೆೇಟ, ಆರ್ಥಾಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ರೂ.೫೫,೬೫೭ ಕ್ೊೇಟ, ಆಡಳಿತ್ ಸತಧನರಣೆ ಮತ್ತು 
ಸ್ನವಾಜನಕ ಸ್ೇೆವನ ವಲಯಕ್ೆೆ ಸತಮನರತ ರೂ. ೫೬೦೦೦ ಕ್ೊೇಟ, ಬೆಾಂಗಳೂರತ ಸಮಗರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ 
ಸತಮನರತ ರೂ. ೮409 ಕ್ೂೆೇಟ, ಸ್ನಾಂಸೃತಿಕ ಪರಾಂಪರ ೆಮತ್ತು ರೆ್ೈಸಗಿಾಕ ಸಾಂಪನೂೆಲಕ್ೆೆ ಸತಮನರತ 
ರೂ. ೩೦೧೨ ಕ್ೂೆೇಟ.  ಈ ರಿೇತಿ ಎಲನೆ ಕ್ೆೇತ್ರಗಳಿಗೂ ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನತಿ, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಾಂಗಡದ 
ವಗಾಗಳ ಜನರಿಗ ೆವಿಶೆೇಷ ಸವಲತ್ತುಗಳನತನ ಕ್ೂೆಟಟರತವುದನತನ ಈ ಆಯವಯಯದಲ್ಲೆ ರೆ್ೂೇಡತತ್ೆುೇವೆ.  
ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮಾಂತಿರಯವರಿಗೆ ಸತಮನರತ ೨೩ ವಷಾಗಳ ರನಜಕ್ೇಯ ಅನತಭವ ಇದೆ.  ಅವರತ ೨ 
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ಸಲ ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುನ ಸದಸಯರನಗಿ, ೩ ಬನರಿ ವಿಧನನ ಸಭೆಯ ಸದಸಯರನಗಿ ಅನತಭವವನತನ 
ಹೊಾಂದ್ಧದನಿರ.ೆ  ಸ್ನವಾಜನಕರ ಮಧೆಯ ಇದಿವರತ.  ಎಲೆದಕ್ೆಾಂತ್ ಹೆಚನಚಗಿ ಅವರ ತ್ಾಂದೆಯವರತ ಈ 
ರನಜಯದ ಕ್ೆೈಗನರಿಕ್ನ ಮಾಂತಿರಗಳ್ನಗಿ, ಮತಖ್ಯ ಮಾಂತಿರಗಳ್ನಗಿ ಸ್ೇೆವೆಯನತನ ಸಲ್ಲೆಸದಿರತ. ಈಗನಗಲೆೇ 
ನಮೆ ಸದಸಯರತಗಳು ಬಹಳಷತಟ ವಿಷಯಗಳನತನ ಚರ್ೆಾ ಮನಡಿದನಿರ.ೆ  ಆಗಲೆೇ, ಮೂಗಿಗ ೆ ತ್ತಪಪ 
ಹಚತಚವ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡಿದನಿರ ೆಎನತನವ ಟೇಕ್ೆಗಳು ನಮೆ ಕ್ನಾಂಗೆರಸ್ಚನ ಸದಸಯರಿಾಂದ ಬಾಂತ್ತ.  ಅದನತನ 
ಆ ರಿೇತಿ ಅಥೆೈಾಸತವುದಕ್ೆಾಂತ್, ಸಕ್ನರನತ್ೆಕವನಗಿ ರೆ್ೂೇಡಿದಿರೆ  ಚೆರ್ನನಗಿರತತಿುತ್ತು ಎಾಂದತ 
ನನಗನಸತತಿುದೆ.  ಎಲನೆ ವಗಾದ ಜನರಿಗ ೆ ರ್ನಯಯ ಒದಗಿಸತವ ಪರಯತ್ನವನತನ ಮನನಯ 
ಮತಖ್ಯಮಾಂತಿರಗಳು ಮನಡಿದನಿರ.ೆ  ವಿಶೆೇಷವನಗಿ ರೈೆತ್ರಿಗ ೆಬಹಳಷತಟ ಸಾಂತ್ೂೆೇಷವನಗಿರತವ ವಿಷಯ 
ಎಾಂದರೆ “ಯಶಸವನ”ಯೇಜರೆ್ಯನತನ ಮರತಜನರಿಗ ೆ ತ್ಾಂದ್ಧರತವಾಂಥದತಿ.  ರ್ನನೂ ಕೂಡ ರೈೆತ್ 
ಕತಟತಾಂಬದ್ಧಾಂದ ಬಾಂದ್ಧದೆಿೇರೆ್.  ಈ ಯೇಜರೆ್ ಎಷತಟ ಚೆರ್ನನಗಿ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡಿತ್ತ, ಎಷತಟ ಜನ 
ಅನತಕೂಲ ಪಡದೆರತ ಎನತನವುದನತನ ರೆ್ೂೇಡಿದೆಿೇರ್ೆ.  ಸವತ್ಃ ರ್ನರೆ್ೇ ಆ ಅನತಕೂಲ 
ಪಡದೆತಕ್ೂೆಾಂಡಿದೆಿೇರೆ್.  ಹನಗನಗಿ ಈ ಯೇಜರೆ್ ರೈೆತ್ರಿಗ ೆ ವರದನನವನಗಿದ ೆ ಎಾಂದತ ಹೆೇಳಿದರ ೆ
ತ್ಪನಪಗಲನರದತ.   

 ಮನನ್ಯ ಸಭನಪತಿಗಳೆ, ಇನೂನ ಸ್ನಕಷತಟ ವಿಷಯಗಳಿವೆ.  ಅದರಲ್ಲೆ ಮೇನತಗನರಿಕ್ೆಯೂ 
ಒಾಂದತ.  ವಿಶೆೇಷವನಗಿ ಹನಲತ ಉತ್ನಪದರೆ್ಗ ೆಹೆಚತಚ ಒತ್ತು ಕ್ೂೆಟಟದನಿರ.ೆ  ನೇರನವರಿಯ ದೊಡಾ ದೂೆಡಾ 
ಯೇಜರೆ್ಗಳ ಬಗೆೆ ಈಗನಗಲೆೇ ಮನತ್ರ್ನಡಿದನಿರ.ೆ  ಆದರೆ ಸತಮನರತ 14 ಚಿಕೆ ಚಿಕೆ 
ಯೇಜರೆ್ಗಳ್ೆೇನತ ರೆ್ರೆ್ಗತದ್ಧಗೆ ಬದ್ಧಿತ್ೊುೇ ಅವುಗಳನತನ ಪತನರತಜಿಜೇವನಗೂೆಳಿಸ, ಕ್ೆರೆಗಳಿಗ ೆ ನೇರತ 
ತ್ತಾಂಬಸತವ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡತವ ಬಗೆೆ ಆಯವಯಯದಲ್ಲೆ ತಿಳಿಸದನಿರೆ.  ಅಾಂಗನವನಡಿಗಳಿಗ ೆ
ಸಂಬಂಧಪಟಟಂತ ೆ ಮಹಳ್ನ ಮತ್ತು ಮಕೆಳ ಕಲನಯಣ ಇಲನಖಯೆ ಸಮತಿಗಳಲ್ಲೆ ಸ್ನಕಷತಟ 
ಚರ್ೆಾಗಳ್ನಗಿವ.ೆ  ಎಷ್ೊಟೇ ಕಡ ೆ ಕಟಟಡಗಳ್ೆೇ ಇಲೆ.  ಅಾಂಥದಿಕ್ೆೆ ಈ ಸಲ ಒಾಂದತ ಸ್ನವಿರ 
ಅಾಂಗನವನಡಿಗಳಿಗೂೆೇಸೆರ ಕಟಟಡ ಕಟತಟತ್ೆುೇವೆ ಎನತನವ ಘೂೇಷಣೆ ಮನಡಿದನಿರ.ೆ  ೧೫ ಸ್ನವಿರ 
ಶ್ಕ್ಷಕರನತನ ರೆ್ೇಮಕ ಮನಡಿದನಿರ.ೆ  ವಿಶೆೇಷವನಗಿ ಶ್ಕ್ಷಣಕ್ೆೆ ಒತ್ತು ಕ್ೂೆಟಟದನಿರ.ೆ  ರನಷಿರೇಯ ಶ್ಕ್ಷಣ 
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ನೇತಿಗ ೆಒತ್ತು ಕ್ೊಡತವುದರ ಜೊತ್ೆಗೆ, ಇಾಂಜಿನಯರ್ಚ ಕ್ನಲೇೆಜತಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟಟಂತ ೆಕರ್ನಾಟಕ 
ಇನ್ಸಚಟಟೂಯಟಚ ಆಫ್ಚ ಟೆಕ್ನನಲಜಿ ಎಾಂಬತದನತನ ತ್ಾಂದತ, ಐಐಟ ಯಲ್ಲೆ  ಶ್ಕ್ಷಣ ಕ್ೂೆಡತವ 
ಮನದರಿಯಲೆೆೇ, ೭ ಇಾಂಜಿನಯರ್ಚ ಕ್ನಲೇೆಜತಗಳನತನ ಆಯೆ ಮನಡಿ ಅಲೂೆ ಕೂಡ ಅದೆೇರಿೇತಿ ಶ್ಕ್ಷಣ 
ಕ್ೊಡತವ ನಟಟನಲ್ಲೆ ಬೆೇಕ್ನದ ವಯವಸೆ್ಾ ಮನಡತವಾಂತ್ಹ ಘೂೇಷಣೆ ಮನಡಿದನಿರ.ೆ  ಆರೂೆೇಗಯದ 
ವಿಷಯಕ್ೆೆ ಸಂಬಂಧಪಟಟಂತೆ, ಬಹತಶಃ ಕ್ೊೇವಿಡ್ಚ-19ರ ನಾಂತ್ರದಲ್ಲೆ ಎಲನೆ ಪನರಥಮಕ ಆರೂೆೇಗಯ 
ಘಟಕಗಳಿಗ ೆ ಅನತಕೂಲ ಮನಡಿಕ್ೊಟಟದನಿರ ೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಅವಶಯಕತ್ೆ ಕೂಡ ಇತ್ತು.  ಶನಸಕರ 
ನಧಿಯಲೂೆ ಕೂಡ ಪನರಥಮಕ ಆರೂೆೇಗಯ ಘಟಕಕ್ೆೆ ಬೆೇಕ್ನದ ಸ್ೌಲಭಯಗಳಿಗೂೆೇಸೆರ ಕಡನಾಯವನಗಿ 
ಶೆೇಕಡ 25ರಷತಟ ಹಣವನತನ ಕ್ೊಡಬೇೆಕತ ಎಾಂದತ ಸರ್ನಾರದ್ಧಾಂದ ಸತತ್ೊುೇಲೆಯನತನ 
ಹೊರಡಿಸರತವುದತ ರೆ್ೂೇಡಿದರೆ, ಅವರತ ಆರೂೆೇಗಯ ಕ್ೆೇತ್ರಕ್ೆೆ ಎಷತಟ ಒತ್ತು ಕ್ೂೆಟಟದನಿರ ೆ ಎನತನವುದತ 
ಗೊತ್ನುಗತತ್ುದೆ.   

          (ಮತಾಂದತ . . .) 

(282) 11-3-2022 1.00 ಡಿಎಸ್ಚ-ಎಕ್ ೆ

ಶ್ರೇ ಎಸ್.ರತದೆರೇಗೌಡ(ಮತಾಂದತ):- 

ಈ ಎಲೆದಿರ  ಮಧಯದಲ್ಲೆ  ಈಗನಗಲೆೇ ಸ್ೂೆೇಲನರ್ಚ ಶಕ್ು, ಗನಳಿ ಯಾಂತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಪಡಯೆತವ 

ಶಕ್ು, hydel power, ಈ ರಿೇತಿಯ ಸ್ನಕಷತಟ ವಿದತಯತಚ ಮೂಲಗಳನತನ ರ್ನನತ ರೆ್ೂೇಡಿದೆಿೇವ.ೆ  

ಈಗನಗಲೆೇ ವಿದತಯತಚ ಕ್ೆೇತ್ರದಲ್ಲೆ ಸ್ನಕಷತಟ ಸ್ನವವಲಾಂಬರೆ್ಯನತನ ರ್ನವು ಪಡದೆ್ಧದೆಿೇವೆ.  ಆದರೆ 

ವಿದತಯತಚ ಹಾಂಚಿಕ್ೆಗ ೆಸ್ನಕಷತಟ ಸತಧನರಣೆಗಳ್ನಗಬೇೆಕ್ನಗಿದೆ. ಉತ್ನಪದರೆ್ ಮನಡಿದಾಂತ್ಹ ವಿದತಯತಚನತನ 

ಎಲನೆ ಕಡಗೆ ೆತ್ಲತಪ್ತಸತವಾಂತ್ಹ ಕ್ೆಲಸಗಳ್ನಗಬೇೆಕತ. ಇಾಂಧನ ಮಾಂತಿರಗಳು ಯತವಕರಿದತಿ ಇತಿುೇಚಿನ 

ದ್ಧನಗಳಲ್ಲೆ ಸ್ನಕಷತಟ ಸತಧನರಣೆಗಳನತನ ಮನಡಿದನಿರೆ.  ರೈೆತ್ರಿಗೆ ಟನರನ್ಸಚಫನಮಾರ್ಚಗಳ 

ತ್ೊಾಂದರಯೆನದರೆ ಅದನತನ ೨೪ ಗಾಂಟೆಯಳಗೆ ಬದಲನವಣೆ ಮನಡತವಾಂತ್ಹ ಘೂೇಷಣೆಯನತನ 
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ಮನಡಿ ಈಗನಗಲೆೇ ಅದಕ್ೆೆ ಚನಲರೆ್ಯನತನ ಕ್ೂೆಟಟದನಿರ.ೆ ಅದರ ಫಲ್ಲತ್ನಾಂಶವನತನ ಕೂಡ ರ್ನವು 

ಹಳಿಾಗಳ ಕಡಯೆಲ್ಲೆ ರೆ್ೂೇಡತತಿುದೆಿೇವೆ.  ಇಷ್ೆಟಲನೆ ಕ್ೂೆಟಟರತವಾಂತ್ಹ ಒಳ್ೆಾಯ ಆಯವಯಯದಲ್ಲೆ ನನಗ ೆ

ಕ್ನಣಿಸದಾಂತ್ಹ ನೂಯನತ್ ೆ ಎಾಂದರೆ ಕ್ೆೈಗನರಿಕ್ನ ವಲಯಕ್ೆೆ ಹೆಚಿಚನ ಒತ್ುನತನ ಕ್ೊಡದ್ಧರತವಾಂಥದತಿ.  

ಸಕ್ನಾರ ಕ್ೆಲವು  ಪರಯತ್ನಗಳನತನ ಮನಡಿದ.ೆಚಚಚ“ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶೆೇಷ ಹೂಡಿಕ್ೆ ಪರದೆೇಶ ಅಧಿನಯಮ”ಚ

ವನತನ ರಚಿಸ ರ್ನವು ಅದರ ಮೂಲಕ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆ,  Foreign Direct Investment ನಲ್ಲೆ 

ಇಡಿೇ ರನಷರದಲ್ಲೆ ರ್ನವು ಮದಲರೆ್ಯ ಸ್ನಾನದಲ್ಲೆದೆಿೇವ ೆ ಎಾಂದತ ಇವೆಲೆವನತನ ಆಯವಯಯ 

ಭನಷಣದಲ್ಲೆ ಹೆೇಳಿದನಿರೆ.  ಅದೆಲನೆ ಸರಿಯ್ತದೆ.  ಇವತಿುನ ಸಾತಿಗ ೆ ಹೊೇಲ್ಲಸದರೆ  ಬಹಳ ದೊಡಾ 

ನರಿೇಕ್ೆಯನತನ  ರ್ನವು ಕ್ೈೆಗನರಿಕ್ನ ಕ್ೆೇತ್ರದಲ್ಲೆ ಇಟತಟಕ್ೊಾಂಡಿದೆಿೇವೆ. ಕ್ೆೈಗನರಿಕ್ನ ಕ್ೆತ್ರದಲ್ಲೆ ಕ್ನಸಯನ 

ಮತ್ತು K.A.S.S.I.A (Karnataka Small Scale Industries Association) and 

F.K.C.C.I (Federation of Karnataka Chambers of Commerce and Industry) 

ಎಾಂದತ ಎರಡತ ದೊಡಾ ಸಾಂಸೆ್ಾಗಳಿವೆ.  ಈ ಎರಡತ ದೊಡಾ ಸಾಂಸೆ್ಾಗಳ ಬಗೆೆ ಸ್ನಕಷತಟ 

ನರಿೇಕ್ೆಯನನಟತಟಕ್ೊಾಂಡಿದೆಿವು.  ಒಟನಟರೆ ಎಲನೆ ಕ್ೆೈಗನರಿಕ್ೆಗಳಿಗೆ ಹೊೇಲ್ಲಸದರೆ  ಶೆೇಕಡ ೬೫ ರಷತಟ 

small and medium scale industries ಗಳಿದತಿ ಅವೆಲೆವೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ತ್ತಾಂಬನ ಕಷಟದ 

ಪರಿಸಾತಿಯಲ್ಲೆವ.ೆ  ಕ್ೂೆೇವಿಡ್-೧೯ ಸ್ನಾಂಕ್ನರಮಕ ರೂೆೇಗದ ಸಾಂದಭಾದಲ್ಲೆ ಕ್ನಮಾಕರತ ಕ್ೆಲಸ ಬಟತಟ 

ಹೊೇಗಿರತವಾಂಥದತಿ; ಎರಡರೆ್ಯದತ, ಕಚನಚ ವಸತುಗಳ ಬೆಲ ೆಗಗನಕ್ೆೆೇರಿರತವಾಂಥದತಿ;  ಕಚನಚ ವಸತುಗಳು 

ಏಕ್ೆ ಆ ರಿೇತಿ ಆಗಿದೆ, ಅದರ ಬಗೆೆ ಸಕ್ನಾರ ಏನತ ನಯಾಂತ್ರಣ ಮನಡತತಿುದ ೆ ಎಾಂಬತದತ ಕ್ೆೇಾಂದರ 

ಸಕ್ನಾರದ ಗಮನಕೂೆ ಬಾಂದ್ಧದ.ೆ  ಮತಖ್ಯವನಗಿ ಮೂಲಭೂತ್ ಸ್ೌಕಯಾಗಳಲ್ಲೆ ಬಹಳಷತಟ 

ತ್ೊಾಂದರಯೆನಗತತಿುದೆ.   ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಾಂಡಿರತವಾಂತ್ಹ national highway projects, bridges 
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construction ಇರಬಹತದತ, ಇವೆಲೆದಿಕೂೆ ಕೂಡ ಸಟೇಲ್ಚಗೆ ಎಾಂದತ ಸತಮನರತ ೫೦,೦೦೦ ದ್ಧಾಂದ 

೫೫,೦೦೦ ರೂಪನಯ್ತಗಳ್ಾೆಂದತ ಇಟತಟಕ್ೊಾಂಡಿದೆಿೇವೆ, ಅದತ ಇವತ್ತು ೮೦,೦೦೦ ರೂಪನಯ್ತಗಳಿಗ ೆ

ಹೊೇಗಿದ.ೆ   ಅದತ ಬರಿೇ civil engineering field.  ಕ್ೆೈಗನರಿಕ್ೆಗ ೆಬಾಂದರ ೆnickel ಎನತನವ 

metal ಇದೆ, ಅದತ ಕ್ೆೇವಲ ೮೦೦ ರೂಪನಯ್ತ ಇದಿದತಿ ಇವತ್ತು ೪,೦೦೦ ರೂಪನಯ್ತಗಳ್ನಗಿದ.ೆ  

ಅದತ copper ಎಾಂದರೆ, scrap wire ಸತಟಟ ನಾಂತ್ರ ಬರತ್ಕೆಾಂಥ copper.  ಅದತ ೪೦೦-೫೦೦ 

ರೂಪನಯ್ತ ಇದಿದತಿ ಇವತ್ತು ೧೫೦೦ ರೂಪನಯ್ತಗಳ್ನಗಿದ.ೆ  ಕಚನಚ ವಸತುಗಳ ಬಲೆ ೆ ಬಹಳ ದೊಡಾ 

ಮಟಟದಲ್ಲೆ ಏರಿಕ್ೆಯನಗಿದೆ.  ಸಣಣ ಹನಗೂ ಮಧಯಮ ಗನತ್ರದ ಕ್ೆೈಗನರಿಕ್ೆಗಳಲ್ಲೆ ಬಹಳ ದೊಡಾ 

ಹರೆ್ನಡಯೆನತನ ರ್ನವು ರೆ್ೂೇಡತತಿುದೆಿೇವೆ.  ರ್ನನತ ಏತ್ಕ್ನೆಗಿ ಕ್ೆೈಗನರಿಕ್ಗೆೆ ಹೆಚಿಚನ ಒತ್ುನತನ 

ಕ್ೊಡಬೇೆಕ್ೆಾಂದತ ಹೇೆಳುತಿುದೆಿೇರ್ೆಾಂದರೆ,  ಇಡಿೇ ರನಜಯದಲ್ಲೆ ಅಥವನ ಅಕೆಪಕೆದ ರನಜಯದಲ್ಲೆ ರೆ್ೂೇಡಿದರ ೆ

ಎಲೆೆಲ್ಲೆ ಕೃಷಿ ಕ್ನಮಾಕರತ ಇದನಿರ ೆಅವರತ ಕ್ನಖನಾರ್ಗೆಳಲೂೆ ದೊಡಾ ಕ್ನಮಾಕರತ. ಅವರಿಗೆ ಆದನಯ 

ಕೃಷಿಯ್ತಾಂದಲೂ ಬರತತ್ುದೆ, ಯತವಕರತ ಕ್ನಖನಾರ್ೆಗಳಲೂೆ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡತತ್ನುರೆ.  ಅಲ್ಲೆ ಅವರ ಒಟನಟರೆ 

ಕತಟತಾಂಬದ ಆದನಯ ಉತ್ುಮ ಸಾತಿಯಲ್ಲೆರತತ್ುದ.ೆ ಬೆಳಗನವಿ, ಕ್ೊಲನೆಪತರ, ಪಾಂಚನಬಚ ಈ ರಿೇತಿ 

ದೆೇಶದ ಯನವುದೆೇ ಭನಗಕ್ೆೆ ಹೊೇದರೂ ಕೂಡ ನಮೆ ದೆೇಶದಲ್ಲೆ ವಿಶೆೇಷವೆಾಂದರ ೆ ಕ್ೆೈಗನರಿಕ್ೆಗಳಲ್ಲೆ 

ಕ್ೆಲಸ ಮನಡತವಾಂತ್ಹ ಯತವಕರತ ಕೃಷಿಯಲೂೆ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡತತ್ನುರ,ೆ ಕ್ೆೈಗನರಿಕ್ಗೆಳಲೂೆ ಕ್ೆಲಸ 

ಮನಡತತ್ನುರ.ೆ  ಹನಗನಗಿ ಅವರ ಕತಟತಾಂಬದ ಒಟನಟರೆ ಆದನಯ ಚೆರ್ನನಗಿರತವುದರಿಾಂದ ಅವರ ಆರ್ಥಾಕ 

ಸಾತಿ ಸತಸಾತಿಯಲ್ಲೆರತತ್ುದೆ.  ಇವೆಲೆವೂ ಕ್ೂೆೇವಿಡ್-೧೯ ಬರತವವರೆಗೂ ತ್ತಾಂಬನ ಚೆರ್ನನಗಿ ಇತ್ತು.  

ಆದರೆ ಇದಿಕ್ೆದಿ ಹನಗೆ ರ್ನವು ಅಾಂತ್ರವನತನ  ಕ್ನಣತತಿುದೆಿೇವೆ.  ಅದತ ಮತ್ೆು ಪತನರತಜಿಚೇವನ 

ಆಗಬೇೆಕ್ೆಾಂದರೆ ಸಕ್ನಾರದ್ಧಾಂದ ವಿಶೆೇಷ ಯೇಜರೆ್ಗಳನತನ ತ್ರಬೇೆಕ್ನಗತತ್ುದೆ.  ಹಾಂದ ೆK.S.S.I.D.C 
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(Karnataka State Small Scale Industries Development Corporation Ltd.) 

ಸಾಂಸೆ್ಾಯ ಮೂಲಕ ಎಲನೆ ಕಚನಚ ವಸತುಗಳನತನ ಸಣಣ ಕ್ೆೈಗನರಿಕ್ೆಗಳಿಗ ೆಕ್ೂೆಡತತಿುದಿರತ.  ನಾಂತ್ರ ಓಪನ್ಚ 

ಮನಕ್ೆಾಟಚ ಆಯ್ತತ್ತ,  ಎಲನೆ ಕಡ ೆ reasonable rate ಗೆ material ಸಗತವುದಕ್ೆೆ 

ಪನರರಾಂಭವನಯ್ತತ್ತ, ಹನಗನಗಿ ಮೈಸೂರತ ಮನರಲ್ಸಚನಲೂೆ ಕೂಡ ಸ್ನಕಷತಟ ಮನರಲ್ಸಚನತನ ಅದರ 

ಮೂಲಕವೇೆ ಕ್ೊಡತತಿುದಿರತ.  ಕ್ೆೈಗನರಿಕ್ೆಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ಪೆೈಪೂೆೇಟಯಲ್ಲೆ ಕ್ೆೈಗಟೆತಕತವ ದರದಲ್ಲೆ ಆ 

ಮನರಲ್ಸಚಗಳರ್ನೆಲನೆ ಕ್ೊಡತತಿುದಿರತ.  ಈಗ ಅವೆಲೆವೂ ಕೂಡ ಮನಕ್ೆಾಟಚನಲ್ಲೆ ಏನತ function 

ಮನಡತತಿುದೆ ಎಾಂಬತದತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ನುಗತತಿುಲೆ.  ಆದರೆ ಈ ಕಚನಚ ವಸತುಗಳ ಬಲೆ ೆ ಮನತ್ರ 

ಗಗನಕ್ೆೆೇರಿದೆ.  ಕಳ್ೆದ ೨೫-೩೦ ವಷಾಗಳಲ್ಲೆ ಕ್ೈೆಗನರಿಕ್ೆಗಳು ಬಳೆವಣಿಗಯೆನತನ ಆಗತತಿುರತವುದನತನ 

ರೆ್ೂೇಡಿದರ ೆ Karnataka State Financial Corporation(K.S.F.C.) ಬಹಳ ಗಟಟಯನಗಿತ್ತು.  

೧೯೮೦ರ ದಶಕದಲ್ಲೆ ಆ ಸಾಂಸೆ್ಾಯ್ತಾಂದ ಬಹಳ ಒಳ್ೆಾಯ ಕಾಂಪನಗಳು ಹಣವನತನ ಸ್ನಲವನಗಿ 

ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಾಂಡತ ಮೇಲೆ ಬಾಂದ್ಧವ.ೆ  ಉದನಹರಣೆ ಕ್ೂೆಡತವುದನದರೆ, ನಮೆ ಇರ್ೂೆಫೇಸಸ್ಚ ೧೯೮೪-೮೫ 

ರಲ್ಲೆ K.S.F.C. ನಾಂದ ೨೫ ಲಕ್ಷ ರೂಪನಯ್ತಗಳ ಸ್ನಲ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಾಂಡಿದೆ.  ಇಡಿೇ ರನಜಯದಲ್ಲೆ ತ್ತಾಂಬನ 

ಒಳ್ೆಾಯ ಅರ್ಥಾಕ ಸಹಕ್ನರವನತನ ಅವರತ ಕ್ೊಟಟದನಿರೆ.  ಅವರತ ಬರಿೇ ಹಣ ಮನತ್ರ ಕ್ೊಡತತಿುರಲ್ಲಲೆ. 

ಅವರಲ್ಲೆ Technical Evaluation Cell ಎಾಂದತ ಇತ್ತು. ಆ Technical Evaluation Cell 

ನಲ್ಲೆ ಅವರತ ಯನವುದೇೆ ಪನರಜೆಕಟಚ viable ಆಗಿದಯೆೇ ಇಲೆವೇ ಎಾಂದತ ತಿಳಿದತ ನಾಂತ್ರ ಫೆೈರ್ನನ್ಸಚ 

ಮಡತತಿುದಿರತ.  ಮನನಯ ಪತಟಟಸ್ನವಮ ಗೌಡರತ, ಮನನಯ ಬ.ಎಸ್.ಪನಟೇಲ್ಚರವರತ, ಇಾಂತ್ಹ ಅರೆ್ೇಕ 

ಹರಿಯರತ ಅದರಲ್ಲೆ ಮನಯರೆ್ೇಜಿಾಂಗಚ ಡೈೆರಕಟರ್ಚ ಆಗಿ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡಿದನಿರ.ೆ  ವಿಶವ ಬನಯಾಂಕಚನಾಂದ 

ಡನ||ಎಲನವರ್ಚ ಎನತನವಾಂಥವರತ ಇದಿರತ, ಶ್ರೇ ನಾಂಜರನಜ ಅರಸತ ಎನತನವವರತ ಇದಿರತ. ಇವರಲೆನೆ ಆ 
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ಸಾಂಸೆ್ಾಯನತನ ಕಟಟ ಬಹಳ ದೊಡಾ ಪರಮನಣದಲ್ಲೆ ಬಳೆ್ೆಸದಿರತ. ಇದಿಕ್ೆದಿ ಹನಗೆ ಅದತ ಕ್ನಣದ ಹನಗೆ 

ಆಗಿಬಟಟದ.ೆ  

 ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್ಚ:- ಮನನಯ ರತದೆರೇಗೌಡರವರೇೆ, ಬಹಳ ಮತಖ್ಯವನದ ವಿಚನರವನತನ ಚೆರ್ನನಗಿ 
ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದ್ಧಿೇರಿ.  ಆದರ ೆತ್ಮೆ ಸಮಯ ಇನತನ ೪ ನಮಷ ಇದೆ.   

 ಶ್ರೇ ಎಸ್.ರತದೆರೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಹನಗನಗಿ ಆ ರಿೇತಿಯ ಸಾಂಸೆ್ಾಗಳನತನ 
ಸಕ್ನಾರ ಬಲಪಡಿಸಬೆೇಕತ.  ಆ ಕಡ ೆಸಕ್ನಾರ ಹೆಚಿಚನ ಗಮನವನತನ ಕ್ೊಡಬೇೆಕತ.  ಇವತ್ತು K.S.F.C. 
ನಲ್ಲೆ ಕ್ೆೇವಲ ರ್ನಲೂೆವರ ೆ ಪಸ್ಾೆಾಂಟಚ ಬಡಿಾಯಲ್ಲೆ ಹಣ ಸಗತತಿುದೆ.  ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲೆ ಸ್ನಕಷತಟ 
ಕಠಿಣವನದ ನಯಮಗಳನತನ ಹನಕ್ದನಿರ.ೆ ಅಷ್ೆಟೇ ಪರಮನಣದಲ್ಲೆ ಕಮಷಿಾಯಲ್ಚ ಬನಯಾಂಕಚಗಳು ಕೂಡ 
ಸ್ನಕಷತಟ ಪೆೈಪೊೇಟಯನತನ ಕ್ೊಡತತಿುದೆ.  Maximum ಏಳೂವರ,ೆ ಎಾಂಟತ ಪಸ್ಾೆಾಂಟಚ ಬಡಿಾಗೆ 
ಕಮಷಿಾಯಲ್ಚ ಬನಯಾಂಕಚ ಸ್ನಲ ಕ್ೊಡತತಿುದೆ.  ಆದರೆ ಆ ಪರಮನಣದಲ್ಲೆ ಇವತ್ತು K.S.F.C. 
ಕ್ನಣಿಸಲ್ಲಲೆ.  ಮತ್ತು Technical Evaluation Cell ಕ್ೆಲಸ ಮನಡತತಿುದೆಯೇ ಇಲೆವೇ 
ಎಾಂಬತದತ ನಜವನಗಿಯೂ ನನಗ ೆಗೊತಿುಲೆ.   

 ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್ಚ:- ಮನನಯ ರತದೆರೇಗೌಡರವರೇೆ,  ತ್ಮಗೆ ಕ್ೆೈಗನರಿಕ್ನ ಕ್ೆೇತ್ರದಲ್ಲೆ ಅನತಭವ, 
ಜ್ಞನನವನತನ ಹೊಾಂದ್ಧದ್ಧಿೇರಿ.  ತ್ನವು ಕಲನಪಗಳಲ್ಲೆ ಭನಗವಹಸತವಾಂತ್ಹ ಸಾಂದಭಾದಲ್ಲೆ ರ್ನವು 
ರೆ್ೂೇಡಿದೆಿೇವೆ.  ಉದೊಯೇಗ ಸೃಷಿಟಯಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ಗನರಮ ಸವರನಜಚ ಅನತಷ್ನಿನದಲ್ಲೆ ಬಹಳ ಮತಖ್ಯ 
ಪನತ್ರವನತನ ವಹಸತವಾಂತ್ಹ ಸಣಣ ಕ್ೆೈಗನರಿಕ್ೆ, ಮಧಯಮ ಕ್ೈೆಗನರಿಕ್ೆಗಳ ವಿಚನರದಲ್ಲೆ ಸಕ್ನಾರ 
ಸಕ್ನರನತ್ೆಕವನಗಿ ಏರೆ್ೇನತ ಸರಿಪಡಿಸಕ್ೂೆಳಾಬೇೆಕ್ೆಾಂದತ ತ್ನವು ನದ್ಧಾಷಟವನಗಿ ಹೆೇಳಿದರ,ೆ  ಅದನತನ 
ಅನತಷ್ನಿನ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಅನತಕೂಲವನಗತತ್ುದೆ.  ಅದರ ಬಗೆೆ ತ್ನವು ಬೆಳಕತ ಚಲೆೆಬೆೇಕತ. 

 ಶ್ರೇ ಎಸ್.ರತದೆರೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ನದ್ಧಾಷಟವನಗಿ ಗಮನ ಸ್ಳೆ್ೆಯತವುದತ 
ಎಾಂದರೆ, ಇರತವ ಬನರಾಂರ್ಚ ಆಫಿೇಸ್ಚಗಳು, ಈಗ ಉದನಹರಣೆಗೆ ಶ್ವಮಗೆವನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಾಂಡರ,ೆ 
ಶ್ವಮಗೆದಲ್ಲೆ K.S.F.C. ತ್ತಾಂಬನ efficient ಆಗಿ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡತತಿುತ್ತು.  ಆದರೆ ಈಗ ಅವರಿಗೆ 



123 

                                                                                                                                                  ವಿಪ/11-03-2022   
“ wzÀÄÝ¥ÀrAiÀiÁUÀzÀ ¥Àæw/unedited copy/£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ¼À°è CxÀªÁ ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉUÁV G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀPÀÆqÀzÀÄ 

__________________________________________________________________________________ 

ಇರತವುದಕ್ೆೆ ಸರಿಯನದ ಜನಗವಿಲೆ.  ಮೂರತ ವಷಾದಲ್ಲೆ ಎರಡತ ಸಾಳಕ್ೆೆ ಬದಲನವಣೆಯನತನ 
ಮನಡಿದನಿರ.ೆ  ಮನಕ್ೆಾಟಾಂಗಚ ಮನಡಿ ರ್ನವು ಇದೆಿೇವೆ ಎನತನವುದನತನ ಬೆೇರಯೆವರಿಗ ೆ ತ್ೊೇರಿಸ 
ಕ್ೊಡಬೇೆಕ್ನಗತತ್ುದೆ. ಆದರೆ ಅದತ ಆಗತತಿುಲೆ. 

ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್ಚ:- ಸ್ನಲವನತನ ಕಡಿಮ ಬಡಿಾ ದರದಲ್ಲೆ ಕ್ೊಡಲನಗತತ್ುದೆ.  ಆದರೆ ಅದಕ್ೆೆ 
ತ್ತಾಂಬನ ಕಠಿಣವನದ ಷರತ್ತುಗಳನತನ ವಿಧಿಸದನಿರಾೆಂದತ ತ್ನವು ಉಲೆೆೇಖ್ ಮನಡಿದ್ಧಿೇರಿ. ಅದತ ಯನವ 
ರಿೇತಿಯ ಷರತ್ತು, ಅದಕ್ೆೆ ಏನತ ಮನಡಬೇೆಕ್ೆಾಂದತ ಹೆೇಳಿದರ ೆಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ಅನತಕೂಲವನಗತತ್ುದೆ.  

ಶ್ರೇ ಎಸ್.ರತದೆರೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇವತಿುನ ಪರಿಸಾತಿಯಲ್ಲೆ ಪರತಿಯಾಂದಕೂೆ 
ಕೂಡ ನಮಗೆ ಸವಾಂತ್ ಭೂಮ ಇದೆಯೇ, ಸವಾಂತ್ ಕಟಟಡ ಇದೆಯೇ, ಅದರ ಮೇಲ ೆಬೆೇರ ೆಏರ್ನದರೂ 
liabilities ಇದೆಯೇ ಎಾಂಬತದನತನ ಕ್ೆೇಳುತ್ನುರೆ. 

        (ಮತಾಂದತ)   

283/11-3-2022/1-00/bkp-ak 

                      (ವೆೈಸ್ಚಛೆೇಮಾನ್ಚರವರತ  ಪ್ತೇಠದಲ್ಲೆದಿರತ) 

ಶ್ರೇ   ಎಸ್. ರತದೆರೇಗೌಡ(ಮತಾಂದತ): 

ಮನನಯ  ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ   ಇವತಿುನ  ಪರಿಸಾತಿಯಲ್ಲೆ     ಪರತಿಯಾಂದಕೂೆ  ಕೂಡ, ನಮೆ ಸವಾಂತ್  
ಭೂಮ   ಮತ್ತು ಸವಾಂತ್ ಕಟಟಡ  ಇದೆಯೇ  ಅದರ  ಮೇಲೆ ಬೇೆರೆ   ಏರ್ನದರೂ liabilities   
ಇದೆಯೇ  ಈ ರಿೇತಿಯದತಿ  ಕ್ೆೇಳುತ್ನುರೆ.     ಕಮಷಿಾಯಲ್ಚ  ಬನಯಾಂಕಚನಲ್ಲೆ  ಸ್ನಮನನಯವನಗಿ  
ವಯವಹನರ   ಮನಡತತಿುರತತ್ನುರೆ.   ಸವಭನವಿಕವನಗಿ  First Charge ಅಲ್ಲೆ   ಕ್ೊಟಟರತತ್ನುರೆ. 
K.S.F.C. (Karnataka State Financial Corporation) ಕ್ೆೇಳುವುದೆೇರ್ಾೆಂದರೆ, First 
Charge ನಮಗೆ  ಬೇೆಕ್ೆಾಂದತ  ಕ್ೆೇಳುತ್ನುರೆ. Primary holding ನಮೆದನಗಬೆೇಕ್ೆಾಂದತ  
ಕ್ೆೇಳುತ್ನುರ.ೆ  ಅದತ  ಕಷಟ. ಇಲೆವೆಾಂದರೆ total liability ಇವರತ  ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಳಾಬೆೇಕ್ನಗತತ್ುದೆ.  



124 

                                                                                                                                                  ವಿಪ/11-03-2022   
“ wzÀÄÝ¥ÀrAiÀiÁUÀzÀ ¥Àæw/unedited copy/£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ¼À°è CxÀªÁ ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉUÁV G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀPÀÆqÀzÀÄ 

__________________________________________________________________________________ 

ವೆೈಸ್ಚ  ಛೆೇಮಾನ್:-  ಸಕ್ನಾರ  ಏನತ  ಬದಲನವಣಯೆನತನ  ತ್ರಬೇೆಕ್ನಗತತ್ುದೆ.   

   ಶ್ರೇ   ಎಸ್. ರತದೆರೇಗೌಡ:   ಈ machinery suppliers, ಇಾಂತಿಾಂತ್ಹವರಿಾಂದಲೇೆ   
ತ್ೆಗೆದತ  ಕ್ೂೆಳಾಬೇೆಕ್ೆಾಂದತ ಇದೆ  ಎಾಂದತ  ಹೆೇಳುತ್ನುರೆ.  ಅದತ  ತ್ಪನಪಗತತ್ುದೆ.  ಆದರೆ,    
ಬೆೇರಯೆವರತ  ಅದಕ್ೆಾಂತ್ಹ  ಒಳ್ೆಾಯ  ಕ್ೆಲಸ  ಮನಡತವವರತ ಇರಬಹತದತ,  in terms of 
performance ಆ  ಸಾಂಸ್ಾೆಗಳ   machinery ಗಳು   ಚೆರ್ನನಗಿ   ಇರಬಹತದತ.   ಇದರ  ಬಗೆೆ 
ಕತಳಿತ್ತ  ಚಚಾೆ  ಮನಡಿದರ ೆ  ಏರೆ್ೇನತ  ಎಾಂದತ ಹೆೇಳಬಹತದತ.   ಅದರೂ   ಕೂಡ    ಆ 
ಸಾಂಸೆ್ಾಯ  ಪರವನಗಿ  ರ್ನನತ  ಕೂಡ  ಒಬಬ  beneficiary ಇದೆಿೇರೆ್.     ಹೇಗನಗಿ,  ರ್ನವು  ಸಹ  
encourage ಮನಡತತ್ೆುೇವೆ.  ಬೆೇರ ೆ entrepreneurs ಗೆ  ಹೆೇಳುತ್ುೆೇವೆ.  ರೆ್ೂೇಡಿ,  ಈ 
ರಿೇತಿಯಲ್ಲೆ  ನೇವು  ಅದನತನ  ಉಪಯೇಗಿಸಬೆೇಕ್ೆಾಂದತ ಹೆೇಳುತ್ೆುೇವೆ.    K.I.A.D.B 
(Karnataka Industrial Area Development Board)  ನನನ ದೃಷಿಟಯಲ್ಲೆ    ನಮೆ 
ರನಜಯದಲ್ಲೆ  white elephant.  ಏಕ್ೆಾಂದರ,ೆ  ಬಹಳಷತಟ  ಸಾಂದಭಾದಲ್ಲೆ  K.I.A.D.B ಯ್ತಾಂದ  
ಜಮೇನತ  ಸಗತವುದೆೇ  ಬಹಳ ಕಷಟ.    ಸಕ್ೆದರೂ  ಕೂಡ   ಕರ್ನಾಟಕದವರಿಗೆ   ಸಗತವುದ್ಧಲೆ.   
ಬೆೇರ ೆ  ಕಡಯೆ್ತಾಂದ  ಬಾಂದವರಿಗೆ   ಬಹಳ red carpet ಹನಕ್ ಅದನತನ  ಕ್ೊಡತತ್ನುರ.ೆ ಇಲ್ಲೆ  
ದತರಾಂತ್  ಏರೆ್ಾಂದರೆ,  ರೈೆತ್ರಿಾಂದ  15-20  ಲಕ್ಷ  ರೂಪನಯ್ತಗಳಿಗೆ     ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಾಂಡತ  ಅದನತನ   
ಕ್ೆೈಗನರಿಕ್ೆಗ ೆ ತ್ಲತಪ್ತಸತವಷಟರಲ್ಲೆ  ಸತಮನರತ ಒಾಂದರಿಾಂದ  ಒಾಂದೂವರೆ  ಕ್ೂೆೇಟ  ರೂಪನಯ್ತಗಳಷತಟ  
ಆಗಿರತತ್ುದ.ೆ    ಏತ್ಕ್ೆೆ  ಆಗತತ್ುದೆ?   ನೇವು ರೆ್ೇರವನಗಿ ಸ್ೈೆಟಚ ಕ್ೊಡತವವರಿಗೆ ಅಪನಟಚಾಮಾಂಟಚ  
ಕಟತಟವವರಿಗೆ R.E.R.A (Real Estate Regulatory Authority) ಹನಕತತಿುೇರಿ 
ಎನತನವುದನದರೆ, industrial area development board ಗೆ ಏತ್ಕ್ೆೆ… ಅದತ exclusive 
board ಇದೆ, ಅವರಿಗೆ  ಏತ್ಕ್ೆೆ   ಇಾಂತ್ಹ ಸಮಯದಲ್ಲೆ  ನೇವು ಜಮೇನತ  
ಸ್ನವದ್ಧೇನಪಡಿಸಕ್ೂೆಾಂಡರೆ ಇಷತಟ ದ್ಧವಸದಲ್ಲೆ  ಕ್ೊಡಬೇೆಕಾಂದತ  ಇದೆ. ಶ್ವಮಗೆದಲ್ಲೆ   65 ಎಕರ ೆ 
ಜಮೇನನತನ   2016 ರಲ್ಲೆ   ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳಾಲನಗಿದೆ. ಇವತಿುನವರಗೊ ಅಲ್ಲೆ power supply ಮತ್ತು 
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water supply ಇಲೆ.  ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಾಂಡಿದತಿ  15  ಲಕ್ಷಕ್ೆೆ, entrepreneur ಗೆ ಕ್ೊಟಟದತಿ  65  
ಲಕ್ಷಕ್ೆೆ.    

ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್ಚ:-   ಮನನಯ  ಸಚಿವರತ ಇದನತನ  ಸವಲಪ  ರೆ್ೂೇಟಚ  ಮನಡಿಕ್ೂೆಳಾಬೆೇಕತ.   

   ಶ್ರೇ   ಎಸ್. ರತದೆರೇಗೌಡ:    ಅದನತನ  ಅವರತ  2018 ರಲ್ಲೆ  ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಾಂಡಿದತಿ,   ಆದರೆ,  
ಇವತಿುನವರಗೊ   ಸಹ ಅಲ್ಲೆ  ಇಾಂಡಸರೇಯನತನ ಪನರರಾಂಭ  ಮನಡತವ  ರಿೇತಿಯಲ್ಲೆ     ಇಲೆ.     

ಶ್ರೇ  ಯತ.ಬ.  ವೆಾಂಕಟೆೇಶಚ:    ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ   ಈ  ಲನಯಾಂಡ್ಚ  
ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುಾವನಗ ಆ  ರೈೆತ್ರಿಗ ೆ ಕ್ೆಲಸಕ್ೆೆ  ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುತ್ೆುೇವೆಾಂದತ ಹೇೆಳುತ್ನುರೆ.  ಆದರೆ, ಅವರಿಗೆ 
ಕ್ೆಲಸವೂ ಸಗತವುದ್ಧಲೆ.  ಜಮೇನನತನ ಸಹ ಕಳ್ೆದತಕ್ೂೆಾಂಡಿರತತ್ನುರೆ.  

   ಶ್ರೇ   ಎಸ್. ರತದೆರೇಗೌಡ:-  ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೆ,     ಇಾಂಡಸರೇಗಳ್ೇೆ  
ಪನರರಾಂಭವನಗಿಲೆ.   ಇನತನ ಕ್ೆಲಸ ಎಲ್ಲೆಾಂದ  ಕ್ೊಡತವುದತ?  K.I.A.D.B ಗೆ   ಒಾಂದತ ಬಹಳ ದೂೆಡಾ 
ಸಜಾರಿಯನತನ  ಸಕ್ನಾರ  ಮನಡಬೇೆಕ್ನಗತತ್ುದೆ.  ಅದನತನ  ಮನಡದೇೆ  ಇದಿರ ೆ   ಏನತ  ರ್ನವು  
Land Bank ಬಗೆೆ  ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದೆಿೇವೆ,  Land Bank ಮನಡತತ್ೆುೇವೆ,   ಅದತ   ಮನಡತತ್ೆುೇವೆ,  
ಇದತ ಮನಡತತ್ುೆೇವೆಾಂದತ ಹೆೇಳುತ್ುೆೇವೆ.    ಈ  ರಿೇತಿಯಲ್ಲೆ  ಮನಡತತ್ನು,  ಮನಡತತ್ನು  ಏರ್ನಗಿದೆ 
ಎಾಂದರೆ   ರೈೆತ್ರತ ಸವಭನವಿಕವನಗಿ   ಅವರ ರೇೆಟಚಗಳನತನ  ಜನಸು  ಮನಡತತಿುದನಿರ.ೆ  ನೇವು  
ಯನವುದೆೇ    ಸಣಣ  ಸಣಣ ನಗರಕ್ೆೆ ಹೊೇದರೂ  ಕೂಡ ಸತಮನರತ ೭೫-೮೦  ಲಕ್ಷಕೂೆ ಕೂಡ  
ಕಡಿಮ  ಯನವುದೆೇ ಜಮೇನತ  ಸಕತೆವುದ್ಧಲೆ.  ಆ ಸಾತಿ ಇದೆ.  ಆದರ,ೆ K.I.A.D.B ಈ  ನಟಟನಲ್ಲೆ  
ಬಹಳಷತಟ ಸತಧನರಣಯೆನತನ  ಮನಡಬೇೆಕತ. ವಿಶೇೆಷವನಗಿ ರ್ನನತ ನಮೆ  ಜಿಲೆೆಯ  ವಿಷಯಕ್ೆೆ  
ಬರತತ್ೆುೇರೆ್.  ಶ್ವಮಗೆ  ಜಿಲೆೆಗ ೆಬಾಂದರ,ೆ    ಒಳ್ೆಾಯ ಕ್ೊಡತಗೆಯನತನ   ಈ  ಬಜೆಟಚನಲ್ಲೆ  ಚಚೆಾ  
ಮನಡಿದನಿರ.ೆ    ವಿಶೆೇಷವನಗಿ  ಶ್ರೇಯತತ್  ವೆಾಂಕಟೆೇಶಚ ರವರತ  ಗಮನಸಬೇೆಕತ. ಇದತ ಆಯತಷಚ   
ವಿಶವವಿದನಯನಲಯ.  ಇಡಿೇ   ದಕ್ಷ್ಣ  ಭನರತ್ದಲ್ಲೆ ಎಲ್ಲೆಯೂ   ಇಲೆ.   ಅಲ್ಲೆಗೆ  ಕಳ್ೆದ  ಬನರಿ   
ಶ್ರೇಮನನ್ಚ  ಬ.ಎಸ್ಚ. ಯಡಿಯೂರಪಪನವರತ   ಮಾಂಜೂರತ  ಮನಡಿದರತ.   ಇದನತನ  ಮತ್ೂೆುಮೆ   
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ಚಚೆಾ    ಮನಡಿದನಿರ.ೆ ಶ್ವಮಗೆ  ಜಿಲೆೆ  ವಿಶೆೇಷ.  ಏಕ್ೆಾಂದರ ೆ Sir M. Visvesvaraya 
ಕ್ನಲದಲ್ಲೆಯೂ  ಕೂಡ  ಅತ್ಯಾಂತ್  ಹೆಚತಚ  ಕ್ೆೈಗನರಿಕ್ೆಗಳನತನ  ಮನಡಿದತಿ  ಶ್ವಮಗೆ  ಜಿಲೆೆಯಲ್ಲೆ. 
V.I.S.L. (Visvesvaraya Iron and Steel Limited) ಆಯ್ತತ್ತ. ಆಗ  M.I.S.L 
(Mysore Iron and Steel Limited) ಆಗಿೆತ್ತು.   ಅದತ  ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲೆ ಆಯ್ತತ್ತ. Mysore 
Paper Mills, Sandalwood Oil factory, Matches manufacturing, ಮತ್ೆು  ಎಲನೆ  
ಡನಯಮಚಗಳು,  ಭದನರ, ತ್ತಾಂಗನ  ಈ   ಎಲನೆ  ಡನಯಮಚಗಳನತನ  ಮನಡತವುದರ ಮೂಲಕ  ಸ್ನಕಷತಟ  
ಕ್ೆಲಸ  ಮನಡಿದರತ.    ಎಲೆಕ್ೆಾಂತ್    ಮಗಿಲನಗಿ  ಜೊೇಗಚ ಜಲಪನತ್ವನತನ ಅವರತ power 
conversion ಗೆ  ಮನಡಿದತಿ  ಬಹಳ  ಇತಿಹನಸ    ಮತ್ತು  ಈಗಲೂ  ಕೂಡ  ಅದತ  
ನರಾಂತ್ರವನಗಿ  ವಿದತಯತಚ  ಉತ್ನಪದರೆ್ಯನತನ  ಮನಡತತಿುದೆ.  ಇದತ ವಿಶೆೇಷ   ಬಜೆಟಚ ಎಾಂದತ 
ಹೆೇಳುತ್ನು,  ಸರ್ನೆನಯ ಮತಖ್ಯಮಾಂತಿರಗಳು ಸವತ್ಃ  ಇಾಂಜಿನೇಯರ್ಚ  ಇದನಿರ,ೆ   ಕ್ೆೈಗನರಿಕ್ನ  
ಮಾಂತಿರಗಳು  ಕೂಡ  ಅವರತ  ಸಹ  industrialist ಇದನಿರ.ೆ ಈ ಕ್ೆೈಗನರಿಕ್ೆಗಳ  ಬಳೆವಣಿಗ ೆ 
ಮನಡಿದರೆ   ರೈೆತ್  ಯತವಕರಿಗ ೆ  ಅವರ  ಮರ್ೆಯಲ್ಲೆರತವವರಿಗೆ  ಕೃಷಿ  ಜೊತ್ೆ ಜೊತ್ೆಗೆ   
ಕ್ೆೈಗನರಿಕ್ೆಯಲ್ಲೆಯೂ  ಕೂಡ  ಅವರತ ಆದನಯವನತನ ಪಡಯೆಬಹತದತ.   ಮತಖ್ಯವನಗಿ  ಈಗ 
ಕ್ೆೇಾಂದರ  ಸಕ್ನಾರ  ಹಲವನರತ ಯೇಜರೆ್ಗಳನತನ ಘೂೇಷಣೆ  ಮನಡತತಿುದ,ೆ particularly 
defense production.  Defense production ನಲ್ಲೆ  ಕಳ್ೆದ  ಬನರಿ ಅವರತ ಡಿಕ್ೆೆೇರ್ಚ  
ಮನಡಿದ  ಹನಗೆ   433%  export ನಲ್ಲೆ increase ಆಗಿದ.ೆ  Export ಮನಡತವುದರಿಾಂದ  
ನಮಗೆ ಸ್ನಕಷತಟ   ಲನಭ  ಇದೆ.   ಹಾಂದ ೆ  ಎಲನೆ  ರೆ್ೂೇಡಿದ  ಹನಗೆ   ಸ್ನವತ್ಾಂತ್ರಾ  ನಾಂತ್ರ   
ಎಲನೆ  defense related industries ಬೆಾಂಗಳೂರಿಗ ೆ  ಬಾಂದ್ಧವೆ.    H.A.L ಇರಬಹತದತ, 
B.E.L ಇರಬಹತದತ, B.E.M.L, ಇರಬಹತದತ, H.M.T ಇರಬಹತದತ.  ಇವೆಲೆವೂ  ಕೂಡ  
ಏಕ್ೆಾಂದರ,ೆ   ಬನಡಾರ್ಚನಾಂದ  ದೂರ,   ಇಲ್ಲೆ  ಯನರತ  ಸಹ  ಇವುಗಳನತನ ಅಟನಯಕಚ 
ಮನಡತವುದಕ್ನೆಗತವುದ್ಧಲೆ.  ಈಗ ಬಹಳ  ದೊಡಾ ಪರಮನಣದಲ್ಲೆ defense production ಬಗೆೆ   
ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದೆಿೇವೆ.  ಅದಕ್ೆೆ  ಹೆಚತಚ   ಒತ್ತು  ಸಕ್ನಾರ ಕ್ೊಡಬೇೆಕತ.  ಸ್ನಧಯವನದರ,ೆ  ಇಲ್ಲೆ  
defense production unit ಗಳನತನ ಇಲ್ಲೆಗೆ  ತ್ರತವಾಂತ್ಹ  ಕ್ೆಲಸ  ಮನಡಬೇೆಕತ.  ಮತ್ತು 
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ರೈೆಲೆವೇಗ ೆ  ಬೆೇಕ್ನದ products manufacture ಮನಡತವಾಂತ್ಹ ಇಾಂಡಸರೇಗಳಿಗೆ  ಹೆಚತಚ  ಒತ್ತು 
ಕ್ೊಡಬೇೆಕ್ೆಾಂದತ  ಹೇೆಳುತ್ನು,  ಹೆೇಳಿ.   ಇಾಂದ್ಧನ  ಈ  ಕಠಿಣ   ಪರಿಸಾತಿಯಲ್ಲೆಯೂ  ಕೂಡ  ಎಲನೆ  
ಕ್ೆೇತ್ರಗಳಿಗೆ  ಮತ್ತು  ಎಲನೆ  ವಗಾಗಳಿಗೆ   ರ್ನಯಯ  ಒದಗಿಸತವಾಂತ್ಹ  ಕ್ೆಲಸವನತನ  ಸರ್ನೆನಯ  
ಮತಖ್ಯಮಾಂತಿರಗಳು    ಮನಡಿದನಿರ.ೆ  ಇದನತನ  ರ್ನನತ ಹತ್ೂಪವಾಕವನಗಿ ಅವರಿಗ ೆ ಅಭಿನಾಂದ್ಧಸತತ್ನು,  
ಇದನತನ  ಸ್ನವಗತಿಸತತ್ೆುೇರೆ್.  ಧನಯವನದಗಳು.   

ವೆೈಸ್ಚ  ಛೆೇಮಾನ್:-  ಈಗ  ಡನ||  ಕ್.ೆ  ಗೊೇವಿಾಂಧರನಜಚ ರವರತ  ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ನುರೆ.  
ವಿಶೆೇಷವನಗಿ, ಆಯತಷಚ  ವಿಶವವಿದನಯನಲಯವನತನ ಏನತ ಶ್ವಮಗೆ  ಜಿಲೆೆಯಲ್ಲೆ  ಮನಡತತಿುದನಿರ.ೆ  
ಅಲ್ಲೆ ತಿೇಥಾಹಳಿಾ, ಸಹನಯದ್ಧರಯ   ಮಲೆರ್ನಡಿನ  ಹಬೆನಬಗಿಲತ  ಎಾಂದತ  ರ್ನವು  ಕರಯೆಬಹತದತ.   
ತ್ತಾಂಬನ  potential ಇರತವಾಂತ್ಹದತಿ.  ಪರವನಸ್ೂೆೇಧಯಮ ಆಯತಷ ಇರಬಹತದತ,   ತ್ನವು 
ಹೆೇಳಿದ ಹನಗೆ  ಜೊೇಗಚ ಜಲಪನತ್  ಇರಬಹತದತ.  ಇನೂನ ಹೆಚಿಚನ ರಿೇತಿಯಲ್ಲೆ exploit… 

ಶ್ರೇ  ಎಸ್ಚ.ರತದೆರೇಗೌಡ:-  ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ     ಇನತನ ಹಲವನರತ  ಇದ.ೆ      

ವೆೈಸ್ಚ  ಛೆೇಮಾನ್ಚ :-  ರ್ನನತ  ಹೆೇಳುವುದತ  ಗನರಮೇಣ ಭನಗಗಳಿಗ ೆ    ನಗರ  
ಕ್ೆೇಾಂದ್ಧರೇಕೃತ್ಗೂೆಳಿಸದೆೇ   ಇಾಂತ್ಹ  ಎಲನೆ    ಪರಕೃತಿದತ್ುವನದಾಂತ್ಹ  ಯೇಜರೆ್ಗಳು   
ವಿಕ್ೆೇಾಂದ್ಧರೇಕರಣವನಗಬೇೆಕ್ಾೆಂದತ ಹೆೇಳುತ್ೆುೇರ್ೆ  .  ಆಗ ಚೆರ್ನನಗಿ ಆಗತತ್ುದೆ.   

ಶ್ರೇ  ಎಸ್ಚ.ರತದೆರೇಗೌಡ:-    ಪಶ್ಚಮ ಘಟಟಗಳು  ಕೂಡ    ಸಾಂರಕ್ಷ್ತ್ ಕ್ನಡತ.  ಅಲ್ಲೆ  ಔಷಧಿ 
ಸಸಯಗಳು  ಬಹಳ  ಇವೆ. 

ವೆೈಸ್ಚ  ಛೆೇಮಾನ್:-  ಕವಿಶೆೈಲ,, ಕತವಾಂಪತ ಸ್ನಹತ್ಯ,  ಪರಕೃತಿ,  ನೇರತ,     ಪರತಿಯಾಂದತ   
ಕ್ೆೈಗನರಿಕ್,ೆ   ಕ್ೆಳದ್ಧಯ  monuments ಅಲ್ಲೆ    ಇರತವುದರಿಾಂದ    ಶ್ವಮಗೆದ್ಧಾಂದ       
ಪರವನಸ್ೂೆೇದಯಮವನತನ    ಚರ್ನನಗಿ ನವಾಹಣೆ     ಮನಡಿದರೆ  ರನಜಯದ   ಬೊಕೆಸಕ್ೆೆ    ಹೆಚತಚ  
ಹಣ  ಬರತತ್ುದೆ.    ಬಹಳ ಚೆರ್ನನಗಿ  ಮನತ್ರ್ನಡಿದ್ಧಿೇರಿ, ಧನಯವನದಗಳು.  
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ಶ್ರೇ.  ಯತ.ಬ. ವೆಾಂಕಟೆೇಶಚ:-  ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ  ಇದಕ್ೆೆ  ಪೂರಕವನಗಿ  
ಅಯತಷಚ ವಿಶವವಿದನಯಲಯವನತನ  ತ್ೆಗೆಯತತಿುರತವುದತ ಒಳ್ೆಾಯ  ಉದೆಿೇಶ ಮತ್ತು ಸಾಂಕಲಪ.    
ಇವತಿುನ ಅಜೆಾಂಡನದಲ್ಲೆ        ಆಯತಾವೆೇದದ  ಬಗೆೆ  ಮನನಣ ೆ ಕ್ೂೆಡಬೇೆಕ್ಾೆಂಧತ  ಹೇೆಳಿ ಒಾಂದತ 
ಲ್ಲಸ್ಟಚ ಆಗಿದ.ೆ   ತ್ನವು  ಅದನತನ  ರೆ್ೂೇಡಿರಬಹತದತ.    ಈ  ಸಕ್ನಾರ  ಅದರ  ಬಗೆೆ  
ಯೇಚರೆ್ಯರೆ್ನೇ  ಮನಡಿರತವುದ್ಧಲೆ.     ಈ  ರಿೇತಿಯಲ್ಲೆ  ಮನಡತತ್ನು  ಹೂೆೇದರ ೆ ಹೆೇಗ?ೆ   

ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್:-   ರೂಲ್ಲಾಂಗಚ ಪನಟಾ  ಮಾಂಬರ್ಚ  ನಮೆನತನ ಸೆರಣೆ  ಮನಡಿದರತ,  
ಶ್ರೇಯತತ್  ವೆಾಂಕಟೇೆಶಚ ರವರ     ಮನತಿಗ ೆ ಸಕ್ನಾರ  ಮನನಣೆ  ಕ್ೊಟಟದೆ.   

ಶ್ರೇ.  ಯತ.ಬ. ವೆಾಂಕಟೆೇಶಚ:-  ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರ ೆ     ನಮೆ  ಆಚನರ-ವಿಚನರ 
ಏರ್ನದರೂ ಆಚರಣೆಗೆ  ಬರಬೇೆಕಲೆವೆೇ?  ಸಕ್ನಾರ   ಈ  ವಿಚನರವನಗಿ ಹೆೇಳಲೇೆ  ಇಲೆ.   

ಡನ||  ವೆೈ.ಎ.  ರ್ನರನಯಣಸ್ನವಮ:-  ಒಾಂದತ  ನಮಷ.,  

  ಶ್ರೇ.  ಯತ.ಬ. ವೆಾಂಕಟೆೇಶಚ:-  ನೇವು  ಉತ್ುರ ಕ್ೊಡತತಿುೇರನ?   

ಡನ||  ವೆೈ.ಎ.  ರ್ನರನಯಣಸ್ನವಮ:-   ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೆ             ಮನನಯ  
ಶ್ರೇ  ವೆಾಂಕಟೆೇಶಚ ರವರತ  ಮರೆ್ನ  ಖನಸಗಿ  ನಣಾಯ ಮಾಂಡಿಸ,  ಚಚಾೆ  ಆಗಿದ.ೆ   ಉತ್ುರ  
ಕ್ೊಡಬೇೆಕ್ೆಾಂಧತ   ಇವತ್ತು ಮಾಂತಿರಗಳನತನ  ಕರಸೆದೆಿವು.    ಆ  ಮಾಂತಿರಗಳದೆಿೇ  ವಿಷಯ  ಆ  
ಸಭೆಯಲ್ಲೆ  ಇರತವುದರಿಾಂದ   ಅವರತ  ಅಲ್ಲೆ  ಇದನಿರೆ.    ಸದನ  ಮತಗಿಯತವುದರೂೆಳಗೆ  ಅವರತ  
ಬಾಂದರ ೆ  ಇವತ್ೆುೇ ಉತ್ುರ  ಕ್ೊಡಿಸತತ್ೆುೇವೆ.  ಇಲೆವೆಾಂದರೆ    ಮತಾಂದ್ಧನ ದ್ಧನ  ಖ್ಾಂಡಿತ್  
ಕ್ೊಡಿಸತತ್ುೆೇವೆ.  

ಶ್ರೇ ಯತ.ಬ.  ವೆಾಂಕಟೆೇಶಚ:-    ನನಗ ೆ  ಉತ್ುರ  ಕ್ೊಡದೇೆ  ಹೊೇದರೂ  ಪರವನಗಿಲೆ. 
ನೇವು  ಯನರನದರೂ   ಮನನಣೆ     ಕ್ೊಟಟದೆಿೇವೆಾಂದರೆ  ಸ್ನಕತ,  ನನಗೆ  ಸಾಂತ್ೊೇಷವನಗತತ್ುದೆ.   
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ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್:- ಎಲೆರಿಗೂ  ಕ್ನಳಜಿ ಇದೆ.   ಅದೇೆ    ಒಾಂದತ  ಸಕ್ನರನತ್ೆಕ  ವಿಚನರ.   

ಶ್ರೇ  ಎನ್. ರವಿಕತಮನರ್ಚ:-  ಶ್ರೇಯತತ್  ವೆಾಂಕಟೆೇಶಚರವರೆ,, ರ್ನವು ನಜವನಗಿಯೂ ನಮೆ  
ಜೊತ್ೆಯಲ್ಲೆದೆಿೇವೆ.   

ಶ್ರೇ ಯತ.ಬ.  ವೆಾಂಕಟೆೇಶಚ:-   ಸರಿ, ವಾಂದರೆ್ಗಳು.   

ಡನ||  ಕೆ್. ಗೊೇವಿಾಂದರನಜಚ (ವಿಧನನಸಭನ  ಕ್ೆೇತ್ರ):-   ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ   
2022-23ರೆ್ೇ  ಸ್ನಲ್ಲನ ಬಜೆಟಚ  ಮೇಲೆ  ನನಗ ೆ  ಮನತ್ರ್ನಡಲ್ಲಕ್ೆೆ  ಅವಕ್ನಶ  ಕ್ೊಟಟರತವುದಕ್ೆೆ   
ತ್ಮಗ ೆ  ವಾಂದ್ಧಸತತ್ನು,    ಮದಲ್ಲಗ ೆ  ಬೆಾಂಗಳೂರತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ  ವಿಚನರವನಗಿ ರ್ನನತ ಹೆೇಳಲ್ಲಕ್ೆೆ 
ಇಷಟಪಡತತ್ುೆೇರೆ್. ಈ  110  ಗನರಮಗಳು  ಸ್ೇೆರಿಕ್ೊಾಂಡತ…..  ಅದರ ಜೊತ್ೆಗೆ  ಮದಲ್ಲಗೆ  
preamble ಹೆೇಳಿಬಡತತ್ೆುೇರ್ೆ.  ಬಜೆಟಚ ಮಾಂಡರೆ್  ಮನಡತವುದತ   ಯನವುದೇೆ  ಸಕ್ನಾರ  ಇರಲ್ಲ,   
ಮತಖ್ಯಮಾಂತಿರಗಳು   ಅಥವನ   ಹಣಕ್ನಸತ ಸಚಿವರತ      ಈ ಬಜೆಟಚ ಅನತನ  ಪರತಿ ವಷಾ 
ಮಾಂಡರೆ್  ಮನಡತತ್ನುರೆ,  ಹಣಕ್ನಸತ ಇಲನಖಯೆವರತ  ಒಾಂದತ  ತಿಾಂಗಳ ಕ್ನಲ ಅದರ ಪೂವಾಬನವಿ 
ಸಭೆಗಳನತನ  ಮನಡಿ, ಅದಕ್ೆೆ  ಒಾಂದತ ರೂಪತ-ರೇೆಷ್ ೆ ತ್ಾಂದತ   ಎಲನೆ  ಇಲನಖಯೆ  ಮಾಂತಿರಗಳು  
ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳ  ಜೊತ್ೆ ಚಚೆಾ  ಮನಡಿ  ಅದನತನ ತ್ಯನರತ ಮನಡಿ,  ಮತ್ೆು ಮತಖ್ಯಮಾಂತಿರಗಳ 
ಅನತಮೇದರೆ್  ಪಡದೆತ    ಒಾಂದತ  booklet   ತ್ಯನರತ ಮನಡತತ್ನುರೆ.   ಇದಕ್ೆೆ ಹಣಕ್ನಸತ  
ಇಲನಖಯೆ  ಜವನಬನಿರಿ  ಸಹ ಇದೆ.    ಹಣಕ್ನಸತ  ಒದಗಿಸತವುದೆೇ  ದೂೆಡಾ ವಿಚನರ  ಅಲೆ.   
ಹಣಕ್ನಸತ  ಕ್ೊಟಟ  ಮೇಲ ೆ ಅದನತನ accountability ಗೆ ತ್ರತವುದತ  ಹಣಕ್ನಸತ  ಇಲನಖಯೆ  
ಜವನಬನಿರಿಯನಗಿದೆ.   

          ಮತಾಂದತ.  
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(284) 11.03.2022 01.20 ಎಸ್ಚವಿ-ಆರ್ಚಎನ್ಚ  

(ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್ಚರವರ ಉಪಸಾತಿ) 

ಶ್ರೇ ಕೆ್.ಗೊೇವಿಾಂದರನಜಚ (ಮತಾಂದತ):- 

ಕ್ನರಣವೆೇರ್ಾೆಂದರೆ, ಸ್ನವಿರನರತ ಕ್ೊೇಟ ಲಕ್ನಾಂತ್ರ ಕ್ೂೆೇಟ ಹಣ ವಿವಿಧ ಇಲನಖಗೆಳಿಗೆ 
ಹಾಂಚಿಕ್ಯೆನಗಿರತತ್ುದೆ.  ಎಷ್ೊಟೇ ಇಲನಖಗೆಳಲ್ಲೆ  ಪದೆೇ ಪದೇೆ ಅದೇೆ ಕ್ನಮಗನರಿಗ ೆ ಹಣ 
ಹಾಂಚಿಕ್ಯೆನಗಿರತತ್ುದೆ.  ಅದರ accountability  ಯನತನ ಹಣಕ್ನಸತ ಇಲನಖ ೆ ಎಾಂದನದರೂ 
ಕ್ೆೇಳಿದೆಯೇ ಎಾಂದತ ರ್ನನತ ಪರಶೆನಯನತನ ಮನಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ  ಜೊತ್ೆಗೆ ಅವರ ಕ್ೆೈಯಲ್ಲೆಯೇ ರನಜಯ 
ಲೆಕೆಪತ್ರ ಇಲನಖಯೊ ಇದ.ೆ  ಅದತ ಎಲನೆ ಇಲನಖೆಗೂ ಇದ.ೆ  ಇದತವರೆವಿಗೂ ಕ್ೂೆಟಟರತವ ಹಣ 
ಸರಿಯನಗಿ ವಿನಯೇಗವನಗಿದೆಯೇ ಇಲೆವೇೆ ಎಾಂದತ ಏಕ್ೆ ಅವರತ ಇದತವರೆವಿಗೂ ಕ್ೆೇಳಿರತವುದ್ಧಲೆ 
ಎನತನವುದತ ನನನ ಪರಶೆನ.  ಇದತ ಹಣಕ್ನಸತ ಇಲನಖಯೆ ಮೇಲ್ಲನ ಬಹಳ ದೊಡಾ ಜವನಬನಿರಿ ಎಾಂದತ 
ಕೂಡ ರ್ನನತ ಹೆೇಳುತ್ೆುೇರ್ೆ.  ದತಡತಾ ಕ್ೂೆಡತವ ವಿಚನರವಲೆ; accountability  ವಿಚನರ.  ಪನಪ, 
ಯನರೆೇ ಮತಖ್ಯಮಾಂತಿರಗಳ್ನಗಿರಲ್ಲ, ಅವರತ ಅವರ ಜವನಬನಿರಿಯನತನ ನವಾಹಸಬೆೇಕ್ನಗತತ್ುದೆ.   
ಬಜೆಟಚ ಅನತನ ಓದಲೆೇ ಬೆೇಕ್ನಗತತ್ುದೆ.   

ಒಾಂದತ ಸಣಣ ಉದನಹರಣೆ ಹೆೇಳುವುದನದರೆ ೨೦೦೭-೦೮ರಲ್ಲೆ ೧೧೦ ಹಳಿಾಗಳನತನ ಸ್ೇೆರಿಸ 
ಬೆಾಂಗಳೂರತ ಮಹನನಗರ ಪನಲ್ಲಕ್ಯೆ್ತಾಂದ ಬೃಹತಚ ಬೆಾಂಗಳೂರತ ಮಹನನಗರ ಪನಲ್ಲಕ್ಯೆರ್ನನಗಿ 
ಮನಡಲನಯ್ತತ್ತ.  ಆಗ ಈ ೧೧೦ ಹಳಿಾಗಳಿಗ ೆಕತಡಿಯತವ ನೇರತ, ಚರಾಂಡಿ ವಯವಸೆ್ಾ, ರಸೆ್ು, ಬೇದ್ಧ ದ್ಧೇಪ 
ಇವುಗಳನತನ ವಯವಸೆ್ಾ ಮನಡತವ ಕ್ನಯಾಕರಮ ಎಾಂದತ ಅಾಂದ್ಧನಾಂದ ಇಾಂದ್ಧನವರವೆಿಗೂ ನನನ 
ಅಾಂದನಜತ ೧೩ ರಿಾಂದ ೧೪,೦೦೦ ಕ್ೊೇಟಗಳನತನ invest  ಮನಡಲನಗಿದೆ.  ನರ್ನೆ ತ್ನರೆ್ೇ ರ್ನನತ 
ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮಾಂತಿರಯವರ ಬಳಿ ಪರಶೆನ ಮನಡಿದೆಿನತ.  ೫೫೦೦ ಕ್ೊೇಟ ರೂಪನಯ್ತಗಳು JICA 
(Japan International Cooperation Agency) Programme  ನಾಂದ ೧೧೦ ಹಳಿಾಗಳಿಗ ೆ
ನೇರತ ಕ್ೂೆಡತವುದತ ಎನತನವುದತ ವಿಷಯ.  ಈ JICA Programme ನಲ್ಲೆ ೧೧೦ ಹಳಿಾಗಳಿಗ ೆ
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ರೂ.೫೫೦೦ ಕ್ೊೇಟಗಳನತನ ಕ್ೊಡತತಿುರತವುದೆೇರ್ೂೆೇ ಸರಿ.  ಹಾಂದ ೆ೨೦೦೭ರಿಾಂದ ಕ್ೊಡತತಿುರತವ ಹಣ 
ಎಲ್ಲೆ ಹೊೇಯ್ತತ್ತ? ಇದರ ವಿವರಗಳ್ೆಲೆವನೂನ ರ್ನನತ ತ್ಮೆ ಗಮನಕ್ೆೆ ಕ್ೂೆಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ ಸಕ್ನಾರ 
ಇದನತನ ಗಾಂಭಿೇರವನಗಿ ಸಲಹ ೆಮನಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ  ಇದರಲ್ಲೆ ಒಾಂದತ ವಷಾಕ್ೆೆ ರೂ.೫೦೦ ಕ್ೊೇಟ, ಒಾಂದತ 
ವಷಾಕ್ೆೆ ರೂ.೧೨೦೦ ಕ್ೂೆೇಟ ಈ ರಿೇತಿಯನಗಿ ಎಲನೆ ಸಕ್ನಾರಗಳಿದನಿಗಲೂ ಕ್ೊಡಲನಗಿದ.ೆ  ಆದರೆ 
ಹಣ ಏರ್ನಯ್ತತ್ತ, ಅದರ accountability ಯನತನ ಯನರೂ ಕ್ೆೇಳಲ್ಲಲೆ.  ಅದರ ಜೊತ್ೆಗೆ 
೨೦೧೮ರಲ್ಲೆ ರೂ.೫೫೦೦ ಕ್ೊೇಟ ಇದಕ್ೆೆ ಕ್ೂೆಟಟದನಿರೆ.  ಮನನಯ ಯಡಿಯೂರಪಪನವರತ 
ಮತಖ್ಯಮಾಂತಿರಗಳ್ನಗಿದನಿಗ ಅದಕ್ೆೆ ರೂ.೫೦೦ ಕ್ೂೆೇಟ ಕ್ೂೆಟಟದನಿರ.ೆ  ಇದತ ಏರೆ್ಾಂದತ ನನಗೆ 
ಅಥಾವನಗಿಲೆ.  ಇದಕ್ೆೆ ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮಾಂತಿರಗಳು ಉತ್ುರ ಕ್ೂೆಡಬಹತದೆಾಂದತ ರ್ನನತ ಭನವಿಸದೆಿೇರ್ೆ.  
ಇದತ ನಗರ ನೇರತ ಸರಬರನಜಿನ ವಿಷಯವನಯ್ತತ್ತ.  ರನಜಕ್ನಲತವೆಗಳಿಗ ೆ ರೂ.೧೦೦೦ ಕ್ೊೇಟ, 
ರೂ.೫೦೦ ಕ್ೂೆೇಟ ಹಣ ಮೇಸಲ್ಲಡಲನಗಿದ.ೆ  ೨೦೦೭-೦೮ರಲ್ಲೆಯೇ ಅಥವನ ೨೦೦೪-೦೫ರಲೊೆೇ 
coalition government ಇದನಿಗಲೇೆ ರೂ.೮೦೦ ಕ್ೊೇಟಗಳ ಅವಯವಹನರ ಆಯ್ತತ್ತ ಎಾಂದತ 
ಬಾಂದ್ಧತ್ತ.  ರನಜಕ್ನಲತವಗೆನಗಿ ಹಣ ಬಡತಗಡೆಯನಗತತ್ುದೆ.  ಎಲ್ಲೆ ಮಣೆಣತಿುದನಿರೆ, ಯನರತ ಮಣತಣ 
ತ್ೆಗೆದವರತ, ಅದರ accoutnabilty ಏನತ, ಯನರನದರೂ ರೆ್ೂೇಡಿದನಿರಯೆೇ, ಎಷತಟ ಮಣತಣ 
ತ್ೆಗೆದ್ಧದನಿರ ೆಎನತನವುದರ ಬಗೆೆ ಯನರೂ ಗಮನ ಹರಿಸತವುದ್ಧಲೆ.  ಆಗ ಅದರ ಬಗೆೆ enquiry ಅನತನ 
order  ಮನಡಿದರತ.  ಹನಗಯೆೇ ಅದತ ಅಷಟಕ್ೆೆೇ ನಾಂತ್ತ ಹೂೆೇಯ್ತತ್ತ.  ಇದೆೇ ರಿೇತಿ ಪರತಿ ವಷಾವೂ 
ರನಜಕ್ನಲತವ ೆಎಾಂದತ ಹೆೇಳುತ್ನುರೆ.  ಎಲ್ಲೆಯ ರನಜಕ್ನಲತವ?ೆ ಮಣತಣ ಅಲ್ಲೆಯೇ ಇರತತ್ುದೆ.  ಗಿಡ 
ಅಲ್ಲೆಯೇ ಇರತತ್ುದ.ೆ  Show piece  ರಿೇತಿ ರ್ನಲೆೆೈದತ ಕಡಗೆಳಲ್ಲೆ ಮಣತಣ ತ್ಗೆೆಯತತ್ನುರ.ೆ  ಅದನತನ 
ಅಷಟಕ್ೆೆೇ ಬಡತತ್ನುರೆ.  ಇದರ ಬಗೆೆ ಸಕ್ನಾರ ತಿೇವರವನದ ಗಮನ ಹರಿಸಬೆೇಕತ.  ಮತಖ್ಯಮಾಂತಿರಗಳಿಗ ೆ
ಇರತವ ಜವನಬನಿರಿಯಲ್ಲೆ ಮಣತಣ ರೆ್ೂೇಡತವುದತ ಅವರ ಕ್ೆಲಸವಲೆ.  ಸಾಂಬಾಂಧಪಟಟ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು 
ಇರತತ್ನುರ.ೆ  ಇಷತಟ ದೂೆಡಾ ಬೆಾಂಗಳೂರತ ಮಹನನಗರಕ್ೆೆ ಒಬಬ ಆಯತಕುರತ ಸ್ನಕ್ನಗತತ್ನುರೆಯೇ? ಅದಕ್ೆೆ 
Chief Commissioner  ಎಾಂದತ ಮನಡಿದನಿರ.ೆ  ಇದರ ವನಯಪ್ತುಯಲ್ಲೆ ೧,೫೦,೦೦,೦೦೦ ಜನಸಾಂಖೆಯ 
ಇದೆಯನನಸತತ್ುದ.ೆ  ಏಳ್ೆಾಂಟತ ವಿಭನಗಗಳಿವೆ.  ರ್ನಗರಿಕರ ಸಮಸ್ೆಯಗಳನತನ ಹೆೇಳುತ್ುೆೇರೆ್.  ಒಾಂದತ 
Plan sanction  ಆಗಬೆೇಕ್ೆಾಂದರೆ ಆಯತಕುರ ಬಳಿಗೆ ಹೊೇಗಬೆೇಕತ.  ಅಲ್ಲೆ ಜಾಂಟ ಆಯತಕುರತ 
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ಸಮಯದಲ್ಲೆ ಸಗತವುದ್ಧಲೆ. ಈ ಹಾಂದ ೆ ಸಕ್ನಾರದಲ್ಲೆ ಸ್ನವಾಜನಕರತ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳನತನ ಭೆೇಟ 
ಮನಡಲತ visiting hours ಎಾಂದತ ಇರತತಿುತ್ತು.  ಪರತಿದ್ಧನ ಮಧನಯಹನ ೩ ರಿಾಂದ ೫ ಗಾಂಟೆಯ 
ಅವಧಿ ಸ್ನವಾಜನಕರ ಸಾಂದಶಾನಕ್ೆೆ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಸಗತತಿುದಿರತ.  

  ಈಗ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳೂ ಇರತವುದ್ಧಲೆ. ಯನವನಗ ಕ್ೆೇಳಿದರೂ ಮೇಟಾಂಗಚ, ಮೇಟಾಂಗಚ ಎಾಂದತ 
ಹೆೇಳುತ್ನುರ.ೆ  ಎಲ್ಲೆ ಮೇಟಾಂಗಚ ಎಾಂದರೆ ವಿಧನನಸ್ೌಧ ಎನತನತ್ನುರ.ೆ  ವಿಧನನಸ್ೌಧಕ್ೆೆ ಬಾಂದರ ೆಅವರತ 
ಇಲ್ಲೆ ಇರತವುದೆೇ ಇಲೆ.  

ಇದತ ಎಲನೆ ಇಲನಖಗೆಳಿಗೂ especially service oriented departments; 
BBMP, BESCOM, Agricultural Department, Water Supply, Police 
Department ಗಳಿರಬಹತದತ.  ಆಯನ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಪರತಿದ್ಧನ ಮಧನಯಹನ ೦೩ ರಿಾಂದ 
೦೫ಗಾಂಟೆಯವರಗೆ ೆಕಡನಾಯವನಗಿ ಜನರನತನ ಭೆೇಟ ಮನಡತವಾಂತ್ಹ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡಿದರೆ ಜನಕ್ೆೆ ಇದತ 
ಬಹಳ ಅನತಕೂಲವನಗತತ್ುದೆ ಎಾಂದತ ರ್ನನತ ಹೆೇಳುತ್ೆುೇರ್.ೆ  ಇದರಿಾಂದ ಜನ ಪರತಿನಧಿಗಳ ಒತ್ುಡವೂ 
ಕಡಿಮಯನಗತತ್ುದೆ. ಏಕ್ೆಾಂದರ ೆ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಅಲೆಲೆೆೇ ಸ್ನವಾಜನಕರ ಕಷಟಗಳನತನ ತಿೇಮನಾನ 
ಮನಡಿದರೆ ಜನಪರತಿನಧಿಗಳ ಒತ್ುಡ ಕಡಿಮಯನಗತತ್ುದ,ೆ ಭರಷ್ನಟಚನರವೂ ಕಡಿಮಯನಗತತ್ುದೆ.   

ಈಗ ಮರೆ್ನ ತ್ನರೆ್ೇ ಎ.ಸ.ಬ.ಯವರತ ಬಡಿಎ ಮತ್ತು ಬಬಎಾಂಪ್ತ ಕಛೆೇರಿಗಳಲ್ಲೆ raid 
ಮನಡಿದನಿರಾೆಂದತ ವರದ್ಧ ಬಾಂದ್ಧತ್ತ.  ರೂ.೬೧೭ ಕ್ೊೇಟ ಅಕರಮವನಗಿ ಹೂಳ್ತೆ್ತುವ ಕ್ನಮಗನರಿಯಲ್ಲೆ 
ಕಾಂಡತ ಹಡಿದ್ಧದೆಿೇವೆ, ರೂ.೧೦೫೦ ಕ್ೊೇಟಗಳ ಅಕರಮ ಟೆಾಂಡರ್ಚ ಕ್ನಮಗನರಿಯನತನ ಪತ್ೆು ಹಚಿಚದೆಿೇವೆ 
ಎಾಂದತ ಅವರತ ಹೆೇಳಿರತವುದತ ಪತಿರಕ್ೆಗಳಲ್ಲೆಯೂ ಬಾಂದ್ಧತ್ತ.  ನನನ ಒಾಂದತ ಮನತ್ನತನ ಬಹತಶಃ ಎಲನೆ 
ಹರಿಯರೂ, ಕ್ರಿಯರೂ ಒಪತಪತಿುೇರೆಾಂದತ ರ್ನನತ ಭನವಿಸತತ್ೆುೇರೆ್.  ಬಬಎಾಂಪ್ತ ವಿಷಯದಲ್ಲೆ ಏರ್ನದರೂ 
ಒಾಂದತ ಮನನದಾಂಡ ಮನಡದ್ಧದಿಲ್ಲೆ ಬೆಾಂಗಳೂರತ ನಗರ ಏನೂ ಆಗತವುದ್ಧಲೆ.  ಕ್ೊಟಟ ಹಣ 
ಖ್ಚನಾಗತತ್ುದ.ೆ  ಹೊಸ ಕಲತೆ ಹಳ್ೆ ಬಲತೆ ಎಾಂದತ ಏರೆ್ೂೇ ಗನದೆ ಹೆೇಳುತ್ನುರಲೆ, ಆ ರಿೇತಿಯನಗತತ್ುದೆ.   

ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್:- ಹಳ್ೆ ಕಲತೆ ಹೊಸ ಬಲತೆ.   
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ಶ್ರೇ ಕ್.ೆಗೊೇವಿಾಂದರನಜ:- ಕ್ಷಮಸ ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, correction; ಹಳ್ೆ ಕಲತೆ 
ಹೊಸ ಬಲತೆ.   ೨೦೧೨ರಲ್ಲೆ ಬಬಎಾಂಪ್ತಯಲ್ಲೆ ಒಾಂದತ ಆದೆೇಶವನತನ ಹೂೆರಡಿಸಲನಗಿದೆ.  ಏರೆ್ಾಂದರೆ 
ಶ್ರನ ಕಲೆನತನ ರಸೆ್ುಗೆ ಹನಕಬನರದತ.  ಇದನತನ ಎಲ್ಲೆಯನದರೂ ಕ್ೇೆಳಿದ್ಧಿೇರೆ? Hollow blocks 
ಅನತನ ಆರತ ತಿಾಂಗಳಿಗೊಮೆ ತ್ೆಗೆಯತತಿುರತತ್ನುರೆ, ಹನಕತತಿುರತತ್ನುರೆ.  ಇದರಿಾಂದ ಗತತಿುಗೆದನರರಿಗ ೆ
ಲನಭವನಗತತ್ುದೆ.  ಮದಲೆಲನೆ ಫತಟಚಪನತಚಗಳು ಕಲ್ಲೆನಾಂದಲೆೇ ಕೂಡಿರತತಿುದಿವು. ಈಗ ಅದೆಲನೆ 
ಮನಯವನಗಿವ.ೆ  ಇದನತನ ಏಕ್ೆ ಹೆೇಳುತಿುದೆಿೇರೆ್ಾಂದರೆ ೨೦೦೮ರಲ್ಲೆ ರ್ನನತ ಬೇಜಿಾಂಗಚ ಒಲಾಂಪ್ತಕಸಚ 
ಕೂಟಕ್ೆೆ ಹೂೆೇಗಿದೆಿನತ. ಅಲ್ಲೆ Bird’s Nest Stadium  ಎನತನವ ಒಲಾಂಪ್ತಕಸಚ ಸ್ಟೆೇಡಿಯಾಂ 
ಮನಡಿದನಿರ.ೆ  ಅದರ ಜೊತ್ೆಗೆ ಬೇಜಿಾಂಗಚ ಸಟಯಲ್ಲೆ ಫತಟಚಪನತಚಗೂ ಕೂಡ ನಮೆ ಶ್ರನ ಕಲೆನತನ 
ಹನಕ್ದನಿರ.ೆ  ಚಿತ್ರದತಗಾದ್ಧಾಂದ ಆಮದತ ಮನಡಿಕ್ೂೆಾಂಡತ ಅವರತ ಅಲ್ಲೆ ಬಳಸದನಿರ.ೆ  ನಮೆ ದೆೇಶದಲ್ಲೆ, 
ನಮೆ ರನಜಯದಲ್ಲೆ, ನಮೆ ಸಟಯಲ್ಲೆ ಶ್ರನ ಕಲೆನತನ ಬಳಸಬನರದತ ಎಾಂದತ ಸಕ್ನಾರಿ ಆದೆೇಶ 
ಮನಡಿದನಿರ.ೆ  ಈ ರಿೇತಿ ಎಲನೆದರೂ ರೆ್ೂೇಡಿದ್ಧಿೇರೆ? 

ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್:- ಫನರಾಂಕಚಫಟಚಾ, ಜಮಾನ ಮತಾಂತ್ನದ ಕಡಗೆಳಲ್ಲೆ ಇದನತನ ಬಳಸದನಿರೆ.  
 ಶ್ರೇ ಕ್.ೆಗೊೇವಿಾಂದರನಜ:- ಹೌದತ ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ರೆ್ೂೇಡಿರತವುದನತನ 
ತ್ಮೆ ಗಮನಕ್ೆೆ ತ್ರತತಿುದೆಿೇರೆ್.  ಬೆೇರ ೆದೆೇಶದಲ್ಲೆ ನಮೆ ರನಜಯದ ಕಲೆನತನ ಬಳಸತತ್ನುರೆ.  ಆದರೆ ನಮೆ 
ನಗರದಲ್ಲೆ ಇದನತನ ಬಳಸಬನರದತ ಎಾಂದತ ಆದೆೇಶ ಮನಡಿರತವುದನತನ ರೆ್ೂೇಡಿದರ ೆ
ಆಶಚಯಾವನಗತತ್ುದ.ೆ  ಸಕ್ನಾರ ಇದರ ಬಗೆೆ ಗಾಂಭಿೇರವನಗಿ ಗಮನ ಹರಿಸಬೆೇಕತ.  
ಮದಲರೆ್ಯದನಗಿ hollow block ಗಳನತನ ಹನಕತವುದನತನ ನಲ್ಲೆಸಬೆೇಕತ.  ಕಲತೆ ಚಪಪಡಿಯರೆ್ನೇ 
ಹನಕ್.  ರ್ನಯಯವನಗಿ ಆ ಕ್ಲೆಸವನತನ ಮನಡಿ, ಅದನತನ supervise ಮನಡಬೇೆಕ್ಾೆಂದತ ಒಾಂದತ ಸಲಹ ೆ
ನೇಡಬಯಸತತ್ೆುೇರ್.ೆ   

ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್:- ಮನನಯ ಗೊೇವಿಾಂದರನಜಚ ಅವರತ ಹೆೇಳಿದಾಂತ್ ೆ ಸ್ನವಿರನರತ 
ವಷಾಗಳಿಾಂದ ಬಳಕ್ೆಯನಗತತಿುದಿಾಂತ್ಹ ಕಲತೆ ಚಪಪಡಿಗಳು ಎಲ್ಲೆ ಹೂೆೇಗಿವ ೆ ಎನತನವುದೆೇ ಒಾಂದತ 
ತ್ನಖೆಯನಗಬೆೇಕ್ನದ ಅವಶಯಕತ್ ೆ ಇದೆ.  ಫತಟಚಪನತಚಗಳಲ್ಲೆ ಉಪಯೇಗಿಸತವುದತ 
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ಮನಯವನಗತತ್ುದೆ.  ಈ ಶ್ರನ ಕಲತೆ ಡರೆಸ್ಚ ಮನಡದ್ಧದಿರ ೆಜನರಿ ಬೇಳುವ ಸ್ನಧಯತ್ ೆಹೆಚತಚ.  ರ್ನನತ 
ಬಸವನಗತಡಿ, ಮಲೆೆೇಶವರ ಇಾಂತ್ಹ ಪರತಿಷಿಿತ್ ಬಡನವಣೆಗಳಲ್ಲೆ ರೆ್ೂೇಡಿದೆಿೇರ್ೆ.   Machine cutting  
ಇರತತ್ುದೆ.  ಅದತ ಮಳ್ೆ ಬಾಂದನಗ ಜನರತತ್ುದೆ.  ಇದರಿಾಂದನಗಿ ban ಮನಡಲನಗಿದೆಯೇ ಅಥವನ 
ಕಲತೆ ಉಪಯೇಗಿಸಬನರದತ ಎಾಂದತ ಮನಡಿದನಿರಯೆೇ ಎನತನವುದತ ನನಗೆ ಗೂೆತಿುಲೆ.   

ಶ್ರೇ ಕ್.ೆಗೊೇವಿಾಂದರನಜ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈ ಆದೆೇಶದ ಪರತಿಯನತನ ರ್ನನತ 
ರ್ನಳ್ ೆನಮಗೆ ತ್ಲತಪ್ತಸತತ್ುೆೇರೆ್.  ೨೦೧೨ರಲ್ಲೆ ಮನಡಿದನಿರ.ೆ   

ಶ್ರೇ ಮತನರನಜತಗೌಡ ಪ್ತ.ಎಾಂ (ವಿಧನನಸಭನ ಕ್ೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಗೂೆೇವಿಾಂದರನಜಚ ಅವರೆೇ, 
ಇವತ್ತು ಏರ್ನಗಿದೆಯಾಂದರೆ ಮರಳು ನಮೆಲ್ಲೆ ಸಗತತಿುಲೆ.  ನೇವು ರೆ್ೂೇಡಿರಬಹತದತ. ರಸೆ್ು ಮಧಯದಲ್ಲೆ 
divider ಗಳನತನ ಹನಕ್ರತತ್ನುರೆ.   

ಶ್ರೇ ಕೆ್.ಗೊೇವಿಾಂದರನಜ:- ಮನನಯ ಮತನರನಜತಗೌಡ ಅವರೆೇ, ನೇವು ಬ.ಬ.ಎಾಂ.ಪ್ತ. ಪರವನಗಿ 
ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದ್ಧಿೇರನ ಅಥವನ ನನಗ ೆಪೂರಕವನಗಿ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದ್ಧಿೇರನ?  

ಶ್ರೇ ಮತನರನಜತಗೌಡ ಪ್ತ.ಎಾಂ.:- ತ್ಮಗೆ ಪೂರಕವನಗಿ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದೆಿೇರೆ್.  ಮತಗಿದತ 
ಹೊೇಗತವ ಸಾಂಪನೂೆಲಗಳು ಹೆಚನಚಗಿವ.ೆ  ಅದರಲ್ಲೆ ಕಲತೆ, ಮರಳು ಎಲೆವೂ ಸ್ೇೆರಿಕ್ೊಳುಾತ್ುವೆ.  
ಯನವುದೆೇ ವಿಧನನ ಸಭನ ಕ್ೆೇತ್ರದಲ್ಲೆ ರೆ್ೂೇಡಿದರೂ ಕಲೆನತನ ತ್ೆಗೆಸತತ್ನುರೆ. ಅದರ ಮೇಲೆ ಟೆೈಲ್ಸಚ 
ಹನಕ್ಸತತ್ನುರ.ೆ  ಅದನತನ ತ್ೆಗೆಯತತ್ನುರೆ, ಇರ್ನಯವುದೂೆೇ ಡಿಸ್ೈೆನ್ಚ ಇರತವ ಟೆೈಲ್ಸಚ ಹನಕತತ್ನುರ.ೆ  ಹಳ್ೆಯ 
ಕಲತೆಗಳನತನ ಒಾಂದಷತಟ ಕಡಗೆಳಲ್ಲೆ ಗತತಿುಗೆದನರರತ ಸಾಂಗರಹ ಮನಡಿಟತಟಕ್ೂೆಾಂಡಿದನಿರ.ೆ   

(…ಮತಾಂದತ) 
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(285) 11-03-2022 (1.30) ಕ್ೆಜಿ-ಆರ್ಚ ಎನ್ಚ          (ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್ಚರವರ  ಉಪಸಾತಿ)                 

ಶ್ರೇ ಮತನರನಜತ ಗೌಡ ಪ್ತ.ಎಾಂ:-(ಮತಾಂದತ):-   

ಈ ವಷಾ ಅಲೆ, ಬರತವ ವಷಾ ಆಗತತ್ುದೆಾಂದತ  ಇಟತಟಕ್ೊಾಂಡಿರತತ್ನುರೆ. ಅದನತನ ಮತ್ೆು ಪೂೆೇಕ್ ತ್ಾಂದತ 
ಹನಕತತ್ನುರ.ೆ ಈಗ ರಸೆ್ುಯ ಮಧಯದಲ್ಲೆ ಹನಕತವಾಂತ್ಹ divider ಗಳನತನ  ಈಗ ಹೊಸದನಗಿ ಏನತ 
ಮನಡತತಿುದನಿರ ೆ ಎಾಂದರೆ, ಅವುಗಳನತನ ಎತ್ತುವುದಕ್ೆೆ ಉಪಯೇಗವನಗತವಾಂತ್ಹ ರಿೇತಿಯಲ್ಲೆ light 
weight ಇರತವಾಂತ್ಹವುಗಳನತನ ಮನಡತತಿುದನಿರೆ. ಅದನತನ ಶನಶವತ್ವನಗಿ  ಮನಡಿದರೆ ತ್ತಾಂಬ 
ಅನತಕೂಲವೆಾಂಬತದತ ನನನ ಉದೆಿೇಶ.  ಏಕ್ೆಾಂದರ,ೆ ಅವು ಸಾಂಪೂಣಾವನಗಿ  ಒಾಂದೇೆ ಬನರಿ 100 
ಮೇಟರ್ಚ ಅಥವನ 200 ಮೇಟರ್ಚ ಒಾಂದೇೆ ಮನಡಿ ಬಟಟರತತ್ನುರೆ. ಮಧಯದಲ್ಲೆ ಮಳ್ೆಗನಲದಲ್ಲೆ  
ಬದಿಾಂತ್ಹ ನೇರತ  ಹರಿದತ  ಹೊೇಗಲತ  ಅವಕ್ನಶವಿಲೆದೆ ವನಹನಗಳ ಸಾಂಚನರಕ್ೆೆ ಆಡಚಣೆ 
ಆಗತತಿುರತವುದರಿಾಂದ ಇವತ್ತು ಅದನತನ rock breaker  ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಾಂಡತ break ಮನಡತತಿುದನಿರ.ೆ  
ಆ ರಿೇತಿ ಒಡದೆತ ತೆ್ಗೆದ ಭನಗಗಳು  ಯನವುದಕೂೆ ಉಪಯೇಗಕ್ೆೆ ಬರತವುದ್ಧಲೆ. ರ್ನವು ಮತ್ೆು 
ಅದನತನ recycling  ಮನಡತವುದಕೂೆ ಸ್ನಧಯವಿಲೆ. ಈಗ ಮರಳು ಸಗತವುದ್ಧಲೆ, ಸಮಾಂಟಚ 
ಸಗತವುದ್ಧಲೆ.    ಹನಗನಗಿ, ಇದರ ಬಗೆೆ ಸಕ್ನಾರ ಗಮನಹರಿಸಬೆೇಕ್ನಗಿದೆ.   

       ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್ಚ:- ನಮೆ  ಹರಿಯ ರ್ನಗರಿಕರತ ಓಡನಡತವುಕ್ೆೆ ಕ್ನಲ್ಲಗೆ grip ಇರತ್ಕೆ 
ಕಲ್ಲೆನ ಬಲೆೆಗಳು ಶನಶವತ್ವನಗಿ ಇರತತ್ುವೆ. ಅದತ ಸಕ್ನಾರದ ಬೊಕೆಸಕ್ೆೆ ನಷಟವನಗತವುದ್ಧಲೆ. ಆದಕ್ನರಣ, 
ಇದತ ಬೆೇಗ ಹನಳ್ನಗತವುದನತನ ಮನಡತವಾಂತ್ಹ ಒಾಂದತ ದೊಡಾ ವಯವಸೆ್ಾಯನಗಿದೆ.  ಹನಗನಗಿ, ಸಕ್ನಾರ 
ಇದರ ಬಗೆೆ ಮರತ ಚಿಾಂತ್ರೆ್ ಮನಡಬೇೆಕ್ನಗಿದ.ೆ  

       ಡನ|| ಕ್.ೆಗೊೇವಿಾಂದರನಜಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಸಕ್ನಾರ ಇದರ ಬಗೆೆ ಬಹಳ 
ಗಾಂಭಿೇರವನಗಿ ಯೇಚರೆ್ ಮನಡಬೇೆಕ್ನಗಿದೆ. 2012 ರಲ್ಲೆ ಕಲೆನತನ ಹನಕಬನರದತ ಎಾಂದತ 
Government Order issue ಮನಡಿದನಿರೆ. ಆದರ,ೆ ಕಲೆರ್ೆನೇ ಹನಕಬೆೇಕ್ೆಾಂದತ ಸಕ್ನಾರ ಮತ್ೆು  
Government Order  ಮನಡಲ್ಲ ಎಾಂದತ  ಒತ್ನುಯ ಮನಡತತ್ೆುೇರ್ ೆಹನಗೂ ಸಲಹ ೆಮನಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ  
ಜೊತ್ೆಗೆ Garbage,  ಇದೊಾಂದತ ದೂೆಡಾ ಅವಯವಹನರ ಮತ್ತು ವಯವಹನರ. ಇದರ ಹಾಂದ ೆಒಾಂದತ 
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ದೊಡಾ ಮನಫಿಯನ ಇದೆ. ಈ garbage ಅನತನ ಒಾಂದತ ಹಾಂತ್ಕ್ೆೆ ತ್ರತವುದಕ್ೆೆ France Company 
ಮತ್ತು  German Company ಯವರತ ಬಹಳಷತಟ ಜನರತ ಇಲ್ಲೆಗೆ ಬಾಂದತ demonstrate 
ಮನಡಿ ಅದರ ಬಗೆೆ  ಸಲಹೆಯನತನ  ಕ್ೂೆಟಟದನಿರೆ.  ಈ ಹಾಂದ್ಧನ ಸಕ್ನಾರಗಳು ಇದನಿಗಲೂ ಸಹ 
ಕ್ೊಟಟದನಿರೆ. ಇಾಂತ್ಹ ಒಳ್ೆಾಯ ಕ್ೆಲಸಕ್ೆೆ ಅವರೆೇ ಬಾಂಡವನಳವನತನ ಹನಕ್  ಅವರೆೇ  ಮನಡತವಾಂತ್ಹ 
ಕ್ನಯಾಕರಮಕ್ೆೆ ಸಕ್ನಾರದಲ್ಲೆ ಅವರಿಗೆ support ಸಗತವುದ್ಧಲೆ.  ಇಲ್ಲೆ ಇರತವವರಿಗ ೆ  ಆ 
ಕ್ೆಲಸಗಳನತನ ಕ್ೊಡತತ್ನುರೆ. ಇಲ್ಲೆ ಇರತವವರತ 50 ಲನರಿ ಹನಕ್ದೆಿೇವೆಾಂದತ ಹೇೆಳುತ್ನುರೆ ಆದರೆ, ಅಲ್ಲೆ 
ರೆ್ೂೇಡಿದರ ೆ 10 ಲನರಿಯಷತಟ ಹನಕ್ರತತ್ನುರ.ೆ 500 ಜನರನತನ ಕ್ೆಲಸಕ್ೆೆ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಾಂಡಿದೆಿೇವೆಾಂದತ 
ಹೆೇಳುತ್ನುರೆ. ಅಲ್ಲೆ ರೆ್ೂೇಡಿದರೆ, 50 ಜನ ಇರತವುದ್ಧಲೆ. ಆದರೆ, ಬಲತೆ ಮನತ್ರ 500 ಜನರಿಗ ೆ
ಹೊೇಗತತ್ುದೆ. ಇದತ ಯನವನಗ ಕ್ೊರೆ್ಗೂೆಳುಾತ್ುದ?ೆ ಒಾಂದತ  ಹಬಬ ಬಾಂದರ,ೆ ರನಜಬೇದ್ಧಗಳಲ್ಲೆ 
ಇರಬಹತದತ, ಸಣಣ ಸಣಣ ಬೇದ್ಧಗಳಲ್ಲೆ ಇರಬಹತದತ ಹನಕ್ರತವಾಂತ್ಹ  ಕಸ ಮನತ್ರ ಅಲೆೆೇ ಇರತತ್ುದೆ. 
ರ್ನವು ಮೂರತ ದ್ಧವಸಗಳ ಕ್ನಲ ಆ ರಸೆ್ುಗಳಲ್ಲೆ ಒಡನಡತವುದಕ್ೆೆ ಆಗತವುದ್ಧಲೆ. ಹನಗನಗಿ, ಇದತ ಬಹಳ 
ಗಾಂಭಿೇರವನದ ವಿಚನರ. ರ್ನವು ಫೆಬರವರಿ ತಿಾಂಗಳಿನಲ್ಲೆ ನಡದೆ ಅಧಿವೆೇಶನದಲ್ಲೆ ಮನಡಿದ 
ಧರಣಿಯ್ತಾಂದನಗಿ ಐದತ ದ್ಧವಸಗಳ ಕ್ನಲ ವಿಧನನಸ್ೌಧದಲ್ಲೆ ಮಲಗಿದೆಿವು. ಮತಾಂಜನರೆ್ ಎದತಿ ಇಲ್ಲೆ 
walk ಮನಡತತಿುದೆಿವು. ಆಗ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲೆ ರೆ್ೂೇಡಿಯೇ ಬಹಳ ಅಸಹಯ ಅನಸಬಟಟತ್ತು, ಇದತ power 
centre,   ಇಲ್ಲೆಯೇ  ಈ ರಿೇತಿಯ ಪರಿಸಾತಿಯನದರ,ೆ ಇನತನ ಬೆೇರ ೆಕಡ ೆಯನವ ರಿೇತಿ ಇರತತ್ುದೆ 
ಎಾಂದತ ಯೇಚರ್ ೆಮನಡಿ. ಒಾಂದತ ಕಡ ೆGarbage,  potholes ಒಾಂ ಇರ್ೂೆನಾಂದತ ಕಡ.ೆ ತ್ನವು  
South Gateನಲ್ಲೆ observe  ಮನಡಿರಬಹತದತ. Pothole  ಇದೆ. ಅದನತನ ಕಡಗೆ ೆಮತಚಚಲೇೆ 
ಇಲೆ. ಕ್ೂೆರೆ್ಯದನಗಿ, ರ್ನರೆ್ೇ ಮತಖ್ಯ ಕ್ನಯಾದಶ್ಾಯವರಿಗ ೆಫೊೇನ್ಚ ಮನಡಿ, ಅವರಿಗೆ message  
ಕಳುಹಸದೆ, ನಮೆ ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರನತನ ಕರದೆತಕ್ೊಾಂಡತ ಹೂೆೇಗಿ ತ್ೊೇರಿಸದೆ. ಅವರತ 
ರೆ್ೂೇಡಿದನಿರ.ೆ ಅದನದ ಮೇಲೆ grand steps ನ ಒಾಂದತ ಕಲತೆ  ಮನತ್ರ ರಿಪೇೆರಿಯನಗಿದೆ. 
ವಿಧನನಸ್ೌಧದ ಗತಿ  ಈ ರಿೇತಿಯನದರೆ, ನಮೆ ನಗರದ ಗತಿ ಏರ್ನಗತತ್ುದೆ ಹೇೆಳಿ. 
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ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್ಚ:-   ಗೊೇವಿಾಂದರನಜತರವರೇೆ, ಅದನತನ ಹನಳು ಮನಡಿದವರನತನ ಸಹ 
ಕಾಂಡತಹಡಿಯಬೆೇಕತ 

ಡನ|| ಕೆ್.ಗೊೇವಿಾಂದರನಜಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅದನತನ ಹನಳು ಮನಡಿಲೆ. ಅದಕ್ೆೆ 
maintenance  ಇಲೆ, ತ್ನವು ರನಜಭವನದ ಗೆೇಟನಲ್ಲೆ 1ರೆ್ೇ ಮಹಡಿಗೆ ಹೂೆೇಗಿ ರೆ್ೂೇಡಿ.  ಅಲ್ಲೆ 
ಗಲ್ಲೇಜತ, bottle, ಕಸ ಎಲೆವೂ ಹನಗೆಯೇ ಬದ್ಧಿದ.ೆ ಅದರ ಚಿತ್ರಣ ನನನ ಮಬೆೈಲ್ಚನಲ್ಲೆದೆ.  ತ್ಮಗ ೆ
ಬೆೇಕ್ೆಾಂದರೆ, ಅದನತನ WhatsApp ಮೂಲಕ ಕಳುಹಸತತ್ೆುೇರೆ್.  

    ಶ್ರೇ ಯತ.ಬ.ವೆಾಂಕಟೆೇಶಚ;- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಕಳ್ೆದ ಮೂರತ ವಷಾಗಳ ಹಾಂದ ೆಒಾಂದತ 
ಲನರಿ reverse ಬಾಂದತ ಹೊಡೆದ  ಸಾಂದಭಾದಲ್ಲೆ ಹನಳ್ನಗಿದ.ೆ  

ಡನ|| ಕ್.ೆಗೊೇವಿಾಂದರನಜಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ನಮೆ ವಿಧನನಸ್ೌಧ ಪರಿಸಾತಿ ಈ 
ರಿೇತಿ ಇದಿರ,ೆ ಇನತನ ನಮೆ ರನಜಯದ ಸಾತಿ, ನಮೆ ನಗರದ ಸಾತಿ ಯನವ ರಿೇತಿಯನಗಿರಬಹತದತ 
ಎಾಂಬತದನತನ ರ್ನವಲೆೆರೂ ಯೇಜರೆ್ ಮನಡಬೇೆಕ್ನದ ಪರಿಸಾತಿ ಬಾಂದೊದಗಿದೆ.  

ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಡನ|ವೆೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣಸ್ನವಮಯವರಿಗ ೆ ಏರ್ನದರೂ urgent 
ಇದಿರ,ೆ ಅವರಿಗೆ ಮರ್ೆಗೆ ಹೊೇಗತವುದಕ್ೆೆ ಹೆೇಳಿ. ರ್ನನತ ಅವರತ ಮನತ್ರ್ನಡತವಾಂತ್ಹ ಸಾಂದಭಾದಲ್ಲೆ 
ಮಧೆಯ ಯನವತ್ತು ಮನತ್ರ್ನಡಲ್ಲಲೆ.  

ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್ಚ:-  ಮನನಯ  ಗೊೇವಿಾಂದ ರನಜತರವರೇೆ,  ತ್ನವು  ಅವರ ಕಡಗೆೆ ಏಕ್ೆ 
ರೆ್ೂೇಡಿಕ್ೂೆಾಂಡತ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುೇರಿ? ನನನ ಕಡ ೆರೆ್ೂೇಡಿ ಮನತ್ರ್ನಡಿ. ತ್ನವು Deputy Leader of 
Opposition ಆಗಿದ್ಧಿೇರಿ. ತ್ನವು ಕಲ್ಲತ್ತಕ್ೂೆಳಾಬೇೆಕತ. ತ್ಮೆನತನ ರ್ನರನಯಣಸ್ನವಮಯವರತ 
distract  ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಆಗತವುದ್ಧಲೆ. ಬಡಿ. ಏಕ್ೆಾಂದರ,ೆ ಅವರತ ನಮಗೆ good friend. ನಮಗೆ 
ಗೊತಿುದೆ. ತ್ನವು ಬೆೇಗ ಬೇೆಗ ಮನತ್ರ್ನಡಿ ಮತಗಿಸ.  

ಡನ||ಕ್.ೆಗೊೇವಿಾಂದ ರನಜಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ನನಗೆ ರ್ನರನಯಣಸ್ನವಮಯವರತ 
ಬಹಳ ಒಳ್ೆಾಯ ಗಳೆ್ೆಯರತ. ಆದರೆ, ಏಕ್ೆ ಈ ರಿೇತಿ  ಮನಡತತಿುದನಿರೆಾಂದತ ಗೂೆತಿುಲೆ.  
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ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್ಚ:-   ಗೂೆೇವಿಾಂದ ರನಜತರವರೇೆ,  M.S.Building  ಮತಾಂದ ೆಇರತವಾಂತ್ಹ 
ರನಜತಕ್ನಲತವ ೆಸಹ ತ್ತಾಂಬ ವನಸರೆ್ ಬರತತಿುರತತ್ುದೆ. ಅದರ ಬಗೆೆ ರ್ನಗರಿಕರತ ಸಕ್ನಾರದ ಗಮನಕ್ೆೆ 
ತ್ಾಂದ್ಧದನಿರೆ. ಹನಗನಗಿ, ತ್ನವು ಅದರ ಬಗೆೆ ಸವಲಪ ಪರಸ್ನುಪ ಮನಡಿ. 

ಡನ||ಕ್.ೆಗೊೇವಿಾಂದ ರನಜಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ,  ರ್ನನತ ಅದರೆ್ನೇ ಪರಸ್ನುಪ 
ಮನಡಿದೆಿೇರ್.ೆ ಈಗ ಮರೆ್ನ ಮರೆ್ನ ಕಟಟರತವಾಂತ್ಹ flyover ಗಳು ಶ್ರ್ಥಲಗೂೆಾಂಡಿವೆ ಎಾಂದತ block 
ಮನಡಿದರತ.  ಆ ಸಮಯದಲ್ಲೆ ರೆ್ಲಮಾಂಗಲದ ಕಡಗೆ ೆಹೊೇಗತವವರಿಗೆ ತ್ತಾಂಬ ತ್ೊಾಂದರಯೆನಗಿದೆ.  
ನಜವನಗಲೂ ಸಹ ಶನಪ ಹನಕ್ದನಿರಾೆಂದರೆ, ಅಷಿಟಷತಟ ಅಲೆ. ಈಗ ಲೊೇಕ್ೂೆೇಪಯೇಗಿ ಸಚಿವರತ 
ಸದನದಲ್ಲೆದಿರತ.  ಅವರತ ಕ್ೊರೆ್ಗ ೆ ರಡೆಿಯನದ ಮೇಲೆ ಹೊೇಗಿ ಅದರ ಒಾಂದತ ಫೂೆೇಟೂೆೇವನತನ 
ಹನಕ್ಸದರತ. ಅದಕ್ೆೆ ರ್ನವು ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಾಂದರೆ್ಗಳನತನ ಹೆೇಳಬೆೇಕ್ನಗಿದೆ.  

ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, KRIDL (Kanataka Rural Infrastructure 
Development Limited) ಬಗೆೆ ಹೆೇಳುತ್ೆುೇರ್ೆ. ಏರೆ್ೇ ಕ್ೆಲಸ ಕ್ೊಟಟರೂ ಸಹ  KRIDL ಗೆ 
ಕ್ೊಟತಟಬಡತತ್ನುರ.ೆ ಇಲೆವೆಾಂದರ,ೆ Land Army ಗೆ ಸ್ೆೇರಿದ ನಮಾತಿ ಕ್ೆೇಾಂದರಕ್ೆೆ ಕ್ೂೆಡತತ್ನುರ.ೆ ಅವರಿಗೆ 
30%  ಕ್ೊಡಬೇೆಕತ.  ಇನೂನ ಗತತಿುಗೆದನರರಿಗ ೆಎಷತಟ? ಇದರಲ್ಲೆ ಇನೂನ ಬೆೇರ ೆಬೆೇರ ೆಏನರತತ್ುದೆ 
ಎಾಂದತ ನನಗ ೆಗೊತಿುಲೆ. ನಮಾತಿ ಕ್ೆೇಾಂದರದತಿ  ಒಾಂದತ ದೊಡಾ ಮನಫಿಯನ.  ಕಳ್ೆದ ಆರತ ತಿಾಂಗಳ 
ಹಾಂದ ೆ  ಎಸಬ (Anti-Corruption Bureau)ಯವರತ ಅದರಲ್ಲೆದಿ ಅಧಿಕ್ನರಿಯನತನ  raid  
ಮನಡಿದರತ.  ಆ ನಮಾತಿ ಕ್ೆೇಾಂದರದಲ್ಲೆದಿ  ಅಧಿಕ್ನರಿಗ ೆ ಸ್ೇೆರಿದ 800 apartments  ಗಳು 
ಇವೆಯಾಂದತ ವರದ್ಧ ಕ್ೊಟಟದನಿರೆ.  ಆ ಅಧಿಕ್ನರಿ ನವೃತಿು ಹೂೆಾಂದ್ಧದನಿರ್.ೆ ಇನೂನ 
ಸ್ೇೆವೆಯಲ್ಲೆರತವವರದತಿ ಎಷತಟ ಇರಬೇೆಕತ ಹೇೆಳಿ? ರ್ನನತ ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ನಮಾತಿ  ಕ್ೆೇಾಂದರವನತನ  
ಮತಚತಚವುದತ ಒಳ್ೆಾಯದತ ಎಾಂದತ ಸಲಹ ೆಮನಡತತ್ುೆೇರೆ್.  ಇದರಿಾಂದ ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ  ನಷಟವನಗತತ್ುದೆಯೇ 
ಹೊರತ್ತ ಲನಭವನಗತವುದ್ಧಲೆ.  

ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್ಚ:-   ಗೂೆೇವಿಾಂದರನಜತರವರೇೆ, ಇದತ  ಪಯನಾಯ ವಯವಸೆ್ಾ.   
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ಡನ||ಕ್.ೆಗೊೇವಿಾಂದರನಜ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಪಯನಾಯ Land Army  ಅಾಂತ್ 
ಏನಲೆ.  ಲೂೆೇಕ್ೂೆೇಪಯೇಗಿ ಇಲನಖಗೆ ೆಕ್ೂೆಡಿ.  ಇಲೆವೆಾಂದರೆ, ಜಿಲನೆ ಪಾಂಚನಯ್ತತಿಗೆ ಕ್ೊಡಿ.  

ಶ್ರೇಮತಿ ಭನರತಿ ಶೆಟಟ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಎಲೆವನತನ ಮತಚತಚವಾಂತ್ಹ ವಯವಸೆ್ಾ 
ಬೆೇಡ. 

ಡನ|| ಕ್.ೆಗೊೇವಿಾಂದರನಜಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೆೇ, ಅದನತನ ಮತಚಿಚ ಎಾಂದತ ಹೆೇಳುವುದತ 
ಬೆೇಡವಾೆಂದರೆ, ಇಷತಟ ಅವಯವಹನರ  ಇರತವನಗ ಇರ್ನೆೇನತ ಮನಡಬೇೆಕತ ಹೇೆಳಿ? 

ಶ್ರೇ ಯತ.ಬ,ವೆಾಂಕಟೆೇಶಚ (ರ್ನಮನದೆೇಾಶನ ಹೊಾಂದ್ಧದವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ,  
ಒಾಂದತ ನಮಷ. ನಮಾತಿ ಕ್ೆೇಾಂದರ ಕ್ೆೇರಳದ್ಧಾಂದ ಬಾಂದ್ಧದ.ೆ ಅವರತ ನಮಗೆ ಸಹನಯ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ 
ಅಷ್ೆಟೇ ಬಾಂದರತ. ಮದಲತ ಅವರತ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡತತ್ನುರಾೆಂದತ ಇರಲ್ಲಲೆ. ಆ model ನಲ್ಲೆ ಇದ್ಧಿದತಿ, 
ಅವರತ ನಮಗ ೆadvise ಮನಡಬೇೆಕತ, ಅವರತ plan ಮನಡಿಕ್ೂೆಡಬೇೆಕತ, ಅದತ ಕಡಿಮ ರಟೆಚನಲ್ಲೆ 
ಕ್ೆಲಸವನಗಬೆೇಕ್ೆಾಂದತ ಬಾಂದ scheme. ಈಗ ಸಕ್ನಾರ ಎಲೆವನತನ ಅವರಿಗ ೆ ವಹಸಕ್ೊಡತತಿುದೆ, 
ಹನಗನಗಿ, ಅದತ ತ್ಪತಪ ಎಾಂಬತದತ ನಮೆ ಅನಸಕ್.ೆ 

ಡನ|| ಕ್.ೆಗೊೇವಿಾಂದರನಜಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಸದನದಲ್ಲೆ ಕ್ರೇಡನ ಸಚಿವರತ 
ಇದನಿರ,ೆ ಅದರ ಬಗೆೆ ಮನತ್ರ್ನಡಬಯಸತತ್ೆುೇರೆ್.   

ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್ಚ:- ಮನನಯ ಗೊೇವಿಾಂದರನಜತರವರೇೆ, ತ್ಮಗ ೆ ಐದತ ನಮಷಗಳ ಕ್ನಲ 
ಹೆಚಿಚಗ ೆಸಮಯವನತನ ಕ್ೊಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ ಏಕ್ೆಾಂದರ,ೆ ತ್ಮೆಾಂದ ಅನತಕೂಲಕರ ಚಚೆಾಯನಗಿದೆ. ಹನಗನಗಿ, 
ನಮೆ ಸಮಯವನತನ ನಮಗ ೆಕ್ೊಡತತ್ುೆೇರೆ್.  

ಡನ|| ಕ್.ೆಗೊೇವಿಾಂದರನಜಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈ ಸ್ನಲ್ಲನ ಬಜೆಟಚನಲ್ಲೆ 500 
ಕ್ೊೇಟ ರೂಪನಯ್ತಗಳನತನ  ಕ್ರೇಡನ ಇಲನಖಗೆೆ ಕ್ೊಟಟದನಿರೆ. ಇದತ ಬಹಳ ಸಾಂತ್ೂೆೇಷದ ವಿಚನರ. 
ಅದತ ಗನರಮೇಣನಭಿವೃದ್ಧಿ  ಇಲನಖಯೆ್ತಾಂದ ನರಗೆನ ಸೆ್ೇಾಂ ಎಾಂದತ ಹೆೇಳುತಿುದನಿರ.ೆ ಆದರೆ, ಅದತ  
specific ಆಗಿಲೆ. ಒಾಂದೂೆಾಂದತ ಗನರಮಕ್ೆೆ  ಇಾಂತಿಷತಟ ಹಣ ಕ್ೂೆಡತತ್ೆುೇವೆಾಂದತ ಕ್ೊಟಟದನಿರೆ. ರ್ನನತ 
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ಈಗನಗಲೆೇ ಇದರ ಬಗೆೆ Principal Secretary  ಯವರ ಬಳಿ ಚಚೆಾ ಮನಡಿದೆಿೇರ್.ೆ ಅವರತ  
ನಮಗೆ ಇನೂನ ಮನಹತಿ ಬಾಂದ್ಧಲೆ. ಗನರಮೇಣನಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲನಖಯೆ್ತಾಂದ ಇದಕ್ೆೆ ಕ್ೊಡತವುದಕ್ೆೆ ಹಣ 
ಇಲೆವೆಾಂದತ ಹೆೇಳಿದರತ. ನರಗೆನದ್ಧಾಂದ ಯನವ ರಿೇತಿ ಕ್ೊಡಬಹತದತ ಎಾಂಬತದರ ಬಗೆೆ ಆಮೇಲೆ 
ತಿಳಿಸತತ್ೆುೇರ್ೆಾಂದತ ಹೆೇಳಿದನಿರ.ೆ ನಮೆ ದೆೇಶದಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ನಮೆ ರನಜಯದಲ್ಲೆ ಕ್ೇಡ ೆಬೆಳ್ೆಬೇೆಕ್ನದರ,ೆ 10 
ಕ್ೊೇಟ, 5 ಕ್ೂೆೇಟ,  2 ಕ್ೊೇಟ ರೂಪನಯ್ತಗಳನತನ ಒಾಂದತ ಜಲೆೆಗೆ please ಮನಡತವುದಕ್ನೆಗಿ 
ಬಜೆಟಚನತನ ಕ್ೊಡಬನರದತ.  ಈಗ ಉದನಹರಣಗೆೆ ಮಾಂಡಯ ಜಿಲೆೆಗ ೆ 10 ಕ್ೂೆೇಟ ರೂಪನಯ್ತಗಳು, 
ಮೈಸೂರಿಗ ೆ 5 ಕ್ೂೆೇಟ ರೂಪನಯ್ತಗಳು ಹನಗೂ ಗತಲಬಗನಾಗೆ 2 ಕ್ೊೇಟ ರೂಪನಯ್ತಗಳನತನ 
ಕ್ೊಡತವ ಬದಲತ, 300 ಕ್ೊೇಟ ರೂಪನಯ್ತಗಳಿಾಂದ 400 ಕ್ೊೇಟ ರೂಪನಯ್ತಗಳಷತಟ 
ಅನತದನನವನತನ ಒಾಂದತ ವಷಾಕ್ೆೆ ಒಾಂದತ ಬಜೆಟಚ ಕ್ೊಟತಟ, ಒಾಂದತ ಭನಗ ಉತ್ುರ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ೆೆ  
ಧನರವನಡ ಅಥವನ ಹತಬಬಳಿಯಲ್ಲೆ  200 ಎಕರ ೆಜಮೇನನಲ್ಲೆ ಎಲನೆ ತ್ರಹದ ಕ್ರೇಡನ facilities  
ಇರತವಾಂತ್ ೆಮನಡಬೇೆಕ್ೆಾಂಬತದತ ನನನ ಸಲಹ.ೆ ರ್ನನತ ಒಬಬ ಒಲಾಂಪ್ತಕಚ ಸಾಂಸೆ್ಾಯ ಅಧಯಕ್ಷರ್ನಗಿ ನಮಗ ೆ
ಹೆೇಳಿಕ್ೂೆಳುಾವುದಕ್ೆ ರ್ನಚಿಕ್ೆಯನಗತತ್ುದೆ. ನಮೆ ರನಜಯದಲ್ಲೆ ಒಾಂದತ indoor temperature 
controlled Swimming Pool  ಇಲೆ. ಮತ್ೆು International Standard   ಗೆ ನಮೆಲ್ಲೆ 
ಒಾಂದತ Foot Ball Stadium ಇಲೆ.  

(ಈ ಹಾಂತ್ದಲ್ಲೆ ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರತ ಪ್ತೇಠವನತನ ಅಲಾಂಕರಿಸದರತ) 

ಈಗ ನಮೆ support ಗೆ ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರತ ಬಾಂದ್ಧದನಿರ.ೆ ಅವರೂ ಸಹ sportsman  
ಆಗಿದನಿರ.ೆ ಜೊತ್ೆಗೆ Physical Education Teacher  ಆಗಿದಿರತ. ಅವರತ Physical  
Education ನಾಂದ ನಮಗೆ ಬಹಳಷತಟ support ಕ್ೂೆಡತತ್ನುರೆಾಂದತ ಬಹಳಷತಟ 
ಸಾಂತ್ೂೆೇಷವನಯ್ತತ್ತ. 

ಸಭನಪತಿಯವರತ.:- ಆಯ್ತತ್ತ ಮನತ್ರ್ನಡಿ. ತ್ನವು ಏನತ ಹೆೇಳುತಿುೇರೂೆೇ ಎಲೆವನತನ 
ಮನಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ  
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ಡನ|| ಕ್.ೆಗೊೇವಿಾಂದರನಜಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮದಲರೆ್ಯದನಗಿ,  ತ್ನವು 
ಸಕ್ನಾರದ  ಜೊತ್ಗೆೆ ಮನತ್ರ್ನಡಿ ಶನಸಕರ ದ್ಧರ್ನಚರಣೆ ಮನಡತವುದನತನ ಘೂೇಷಣೆ ಮನಡಿ. ತ್ನವು 
ಸಕ್ನಾರದ ಜೊತ್ೆಗೆ ಮನತ್ರ್ನಡಿ ಘೂೇಷಣೆ ಮನಡಬೇೆಕ್ೆಾಂದತ ವಿನಾಂತಿಸತತ್ೆುೇರೆ್.  ಏಕ್ೆಾಂದರ,ೆ ಶನಸಕರ 
ದ್ಧರ್ನಚರಣೆಯನತನ  ಆಚರಣೆ ಮನಡಿ ಇಲ್ಲೆಗೆ ಸತಮನರತ 10-12 ವಷಾಗಳು ಆಗಿವ.ೆ  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಸಭನರ್ನಯಕರೇೆ, ಈ ಹಾಂದ ೆ ಶನಸಕರ ದ್ಧನವನತನ ಆಚರಣೆ 
ಮನಡತತಿುದಿರತ. ಎಲನೆ ಶನಸಕರತ 2-3 ದ್ಧವಸಗಳ ಕ್ನಲ ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂೆಾಂಡತ  ಬಹಳ ಸಾಂತ್ೊೇಷದ್ಧಾಂದ 
ಮನಡತತಿುದಿರತ. ಆಗ ಅದತ ಒಾಂದತ ರಿೇತಿಯಲ್ಲೆ ಹಬಬ ಇರತವಾಂತ್ ೆ ಇರತತಿುತ್ತು.  ಅದತ ಇತಿುೇಚೆಗ ೆ 
ಹೊೇಗಿದ.ೆ ಆಗ  ಶ್ರೇ ವಿೇರಪಪ ಮಯ್ತಲ್ಲ ಮತ್ತು ಶ್ರೇ ರನಮಕೃಷಣ ಹೆಗಡೆಯವರತ ರ್ನಟಕ, ಯಕ್ಷಗನನ  
ಹನಗೂ ಮತಾಂತ್ನದ ಸ್ನಾಂಸೃತಿಕ ಕ್ನಯಾಕರಮಗಳರ್ನೆಲನೆ ನಡಸೆಕ್ೂೆಡತತಿುದಿರತ.  

ಡನ||ಕ್.ೆಗೊೇವಿಾಂದರನಜಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಶ್ರೇ ಬಾಂಗನರಪಪನವರತ 
ಮತಖ್ಯಮಾಂತಿರಗಳ್ನಗಿದನಿಗ ಮನಡಿದನಿರ.ೆ  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಸಭನರ್ನಯಕರೇೆ, ಒಾಂದತ ವಷಾದಲ್ಲೆ ಒಾಂದತ ದ್ಧವಸ ಮನಡಿದರೆ 
ಒಳ್ೆಾಯದತ. ಅದಕ್ೆೆ ತ್ನವು ಮನನಯ ಮತಖ್ಯ ಮಾಂತಿರಯವರ ಜೊತ್ೆಯಲ್ಲೆ ಮನತ್ರ್ನಡಿ. ರ್ನನತ ಸಹ 
ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ ಎಲನೆ ಶನಸಕರಲ್ಲೆಯೂ ಬೆೇಕ್ನದಷತಟ ಕಲೆಗಳು ಇರತತ್ುವೆ.  ಇಾಂತ್ಹ ಸಾಂದಭಾದಲ್ಲೆ 
ಎಅವೆಲೆವೂ ಹೊರಗಡೆ ಬರತತ್ುವೆ.  

ಶ್ರೇ ಕ್ೊೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 
ಶನಸಕರ ಕಲೆಯನತನ ಗತರತತಿಸತವುದಕ್ೆೆ ಶನಸಕರ ದ್ಧರ್ನಚರಣೆಯನತನ ಮನಡಬೆೇಕ್ೆಾಂಬತದತ ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರ ಸೂಚರೆ್ಯಗಿದೆ. ತ್ನವು ಮತ್ತು ಸಭನಧಯಕ್ಷರತ ಈ ವಿಚನರವನಗಿ ಪರಸಪರ  
ಮನತ್ರ್ನಡಿ. ಸಕ್ನಾರದ್ಧಾಂದ ರ್ನವು ಇದಕ್ೆೆ ಪೂಣಾ  ಸಹಕ್ನರ ನೇಡತತ್ೆುೇವೆ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಸಭನರ್ನಯಕರೇೆ, ರ್ನವು “ಆಯ್ತತ್ತ”ಚಎಾಂದತ ಹೇೆಳಿಬಡತತ್ೆುೇವೆ.  

(ಮತಾಂದತ)  
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(286) 11-03-2022 (1.40) ಎಾಂ.ವಿ-ವಿಕ್ೆ 

(ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಾತಿ) 

ಶ್ರೇ ಆಯನೂರತ ಮಾಂಜತರ್ನಥಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಯನವನಯವ ಕ್ರೇಡೆಗಳ್ೆಾಂದತ 
specific ಮನಡಿದರೆ ಒಳ್ೆಾಯದತ.  

ಡನ||ಕ್.ೆಗೊೇವಿಾಂದರನಜ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅದನತನ ರ್ನವು ಮನಡತತ್ೆುೇವೆ. 

(ಗೊಾಂದಲ) 

ಡನ|| ತ್ೆೇಜಸವನ ಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈಗ ಕ್ನಲತ ಎಳ್ೆಯತವ ಕ್ರೇಡ ೆಮತ್ತು 
ಕ್ನಲತ ಮತರಿಯತವ ಕ್ರೇಡಗೆಳು ಇರಬನರದತ ಎಾಂಬ ಆಶಯ ಅಷ್ೆಟ.  

ಡನ||ಕ್ ೆ .ಗೊೇವಿಾಂದರನಜ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಆ ರಿೇತಿ ಅಲೆ. ಇದರಿಾಂದ ಎಲೆರೂ 
ಸಹ ಒಟಟಗ ೆಸ್ೇೆರಿ ಒಾಂದತ ಕ್ರೇಡನ ಮರ್ೊೇಭನವ ಬೆಳ್ಯೆ್ತಸಕ್ೊಳಾಬಹತದತ ಎಾಂಬತದತ ನನನ ಸಲಹೆ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಹೌದತ ಅದತ ಸರಿಯ್ತದೆ. ಈಗ ತ್ನವು ಮನತ್ರ್ನಡಿ. 

(ಗೊಾಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಶಶ್ೇಲ್ಚ ಜಿ. ನಮೇಶ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇದಕ್ೆೆ ಒಾಂದತ ದ್ಧರ್ನಾಂಕವನತನ 
ನಗದ್ಧಪಡಿಸದರ ೆಒಳ್ೆಾಯದತ. 

ಶ್ರೇ ಆಯನೂರತ ಮಾಂಜತರ್ನಥಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಶಶ್ೇಲ್ಚ ಜಿ. 
ನಮೇಶ್ಯವರತ ತ್ತಾಂಬನ ಅವಸರವನಗಿದನಿರೆ. ಅವರತ ತ್ತಾಂಬನ ಕಲನಕ್ನರರತ. 

(ಗೊಾಂದಲ) 

ಡನ|| ಕೆ್.ಗೊೇವಿಾಂದರನಜ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಏಪ್ತರಲ್ಚ ಮತ್ತು ಮೇ ತಿಾಂಗಳಿನಲ್ಲೆ 
ಖೆೇಲೊೇ ಇಾಂಡಿಯನ ಎಾಂದತ ಯೂನವಾಸಟ ಗೆೇಮಸಚ ಇದೆ. ಅದತ ಆದ ಕೂಡಲೇೆ ಮನಡಿದರೆ 
ಒಳ್ೆಾಯದತ. 
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ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಆಯ್ತತ್ತ, ಈಗ ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮಾಂತಿರಗಳು, ಮನನಯ ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ 
ರ್ನಯಕರತ, ಮನನಯ ಸಭನರ್ನಯಕರತ ಮತ್ತು ಮನನಯ ಕ್ನನೂನತ ಮತ್ತು ಸಾಂಸದ್ಧೇಯ ಮಾಂತಿರಗಳನತನ 
ಕರದೆತ ಮನತ್ರ್ನಡೊೇಣ. ಈಗ ದತಡತಾ ಕ್ೊಡತವುದ್ಧಲೆ. ನೇವೆೇ ಮನಡಿಕ್ೂೆಳಿಾ ಎಾಂದರೆ, ರ್ನವು ಏನತ 
ಮನಡತವುದತ?  

ಡನ|| ಕ್.ೆಗೊೇವಿಾಂದರನಜ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಕ್ರೇಡನಕೂಟವನತನ ರ್ನವೇೆ 
ಓಲಾಂಪ್ತಕಚ ಅಸ್ೂೆೇಸಯೇಷನ್ಚನಾಂದ ಆಯೇಜಿಸತತ್ೆುೇವೆ. ಅದಕ್ೆೆ ಏನತ ಹಣ ಖ್ಚನಾಗತತ್ುದೆ ಅದನತನ 
ನೇಡಲ್ಲ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಈಗ ಯನರೆೇ ಆಯೇಜರೆ್ ಮನಡಿದರೂ ಸಹ ಅದಕ್ೆೆ ಸಕ್ನಾರ 
ತಿೇಮನಾನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳಾಬೇೆಕಲೆವೆೇ? ಅದನತನ ಮನಡಿಸತವ ರೆ್ೂೇಡೂೆೇಣ.  

ಡನ||ಕ್.ೆಗೊೇವಿಾಂದರನಜ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈ ಹಾಂದ ೆ 2016, 2017 ಮತ್ತು 
2018ರೆ್ೇ ಸ್ನಲ್ಲನಲ್ಲೆ ಸತ್ತ್ವನಗಿ ಪರಯತ್ನ ಮನಡಿ, ಪೊಲ್ಲೇಸ್ಚ ಇಲನಖಯೆಲ್ಲೆ ಕ್ರೇಡನಪಟತಗಳನತನ 
ರೆ್ೇರವನಗಿ ರೆ್ೇಮಕ್ನತಿ ಮನಡಿಕ್ೂೆಳಾಬೆೇಕ್ೆಾಂದತ, ಪಾಂಜನಬಚ ಮತ್ತು ಕ್ೆೇರಳ ರನಜಯಗಳಲ್ಲೆ ಯನವ ರಿೇತಿ 
ರೆ್ೇಮಕ್ನತಿಯ ವಿಧನನವಿದಯೆಾಂದತ ತಿಳಿದತಕ್ೂೆಳಾಲತ, ಅಲ್ಲೆಾಂದ ಎಲನೆ ಮನಹತಿಗಳನತನ ತ್ರಿಸದೆಿವು. ಆ 
ಸಮಯದಲ್ಲೆ ಶ್ರೇ ಎ.ಎಾಂ.ಪರಸ್ನದಚ ಎಾಂದತ ಇದಿರತ. 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ರನಮಕೃಷಣ ಹೆಗಡೆಯವರ ಕ್ನಲನಧಿಯಲ್ಲೆ ನಮೆ ರನಜಯದಲೂೆ 
ಸಹ ಮನಡಿದನಿರ.ೆ  

ಡನ||ಕ್ ೆ.ಗೊೇವಿಾಂದರನಜ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅದರ ಬಗೆೆಯೇ ಹೆೇಳುತಿುದೆಿೇರ್.ೆ ಆಗ 
ಶ್ರೇ ಎ.ಎಾಂ.ಪರಸ್ನದಚರವರನತನ ಛೆೇಮಾನ್ಚ ಮನಡಿ, ಎಲನೆ ಮನಹತಿಗಳನತನ ತ್ರಿಸ, ಕ್ೊರೆ್ಗ ೆ ಅದತ 
approval ಆಗಿ, ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮಾಂತಿರಗಳ್ನದ ಬಸವರನಜ ಬೊಮನೆಯ್ತಯವರತ ಗೃಹ 
ಸಚಿವರನಗಿದನಿಗ, ರ್ನನತ ಅವರ ಬಳಿಗೆ ಹೂೆೇಗಿ ಬಹಳಷತಟ ಬನರಿ ಕ್ೆೇಳಿದ ಮೇಲೆ, ಅವರತ ಅದಕ್ೆೆ 
ಕ್ನಯಬರೆ್ಟಚನಲ್ಲೆ approval ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಾಂಡತ, ಪೊಲ್ಲೇಸ್ಚ ಇಲನಖಯೆಲ್ಲೆ ರೆ್ೇರ ರೆ್ೇಮಕ್ನತಿಗ ೆಶೇೆಕಡನ 
೨ರಷತಟ ಮೇಸಲನತಿಗ ೆ ಅನತಮತಿ ಮನಡಿಕ್ೊಟಟದನಿರ.ೆ ಈಗ ರೆ್ೇಮಕ್ನತಿಗ ೆ ಅಜಿಾಯನತನ ಸಹ 
ಕರದೆ್ಧದನಿರೆ. ಅದಕ್ೆೆ ರ್ನನತ ಅವರನತನ ಅಭಿನಾಂದ್ಧಸತತ್ೆುೇರೆ್. ಏಕ್ೆಾಂದರ,ೆ ನಮೆ ರನಜಯದಲ್ಲೆ 
ಕ್ರೇಡನಪಟತಗಳಿಗೆ ಉದೂೆಯೇಗದಲ್ಲೆ ಅವಕ್ನಶಗಳು ಇರಲ್ಲಲೆ. ಇದೇೆ ರಿೇತಿ ಎಲನೆ ಇಲನಖಗೆಳಲೂೆ 
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ರೆ್ೇಮಕ್ನತಿ ಮನಡಿ ಎಾಂದತ ರ್ನನತ ಸಲಹ ೆ ನೇಡಿದೆಿೇರೆ್. ಹಲವನರತ ಕ್ನಯಾಕರಮಗಳಲ್ಲೆ ಇದಕ್ೆೆ 
ಸಾಂಬಾಂಧಪಟಟಾಂತ್ ೆಮನನಯ ಕ್ರೇಡನ ಸಚಿವರಿಗೆ ಮನವಿ ಮನಡಿಕ್ೊಳುಾತಿುರತತ್ುೆೇರೆ್. ಅದಕ್ೆೆ ಮನನಯ ಕ್ರೇಡನ 
ಸಚಿವರತ ಮನಡಿಸತತ್ೆುೇರ್ೆಾಂದತ ಹೆೇಳಿದನಿರ.ೆ ಆದರೆ, ನಮೆ ಕ್ರೇಡನ ಇಲನಖೆ ಯನವರಿೇತಿ ಎಾಂದರೆ, 
ಒಾಂದತ ಹಳ್ೆಯ ಅಾಂಬನಸಡರ್ಚ ಕ್ನರತ ಇದಿ ಹನಗೆ. ಅದನತನ ರಿಪೆೇರಿ ಮನಡಬೇೆಕತ. ಅದರ ಬಗೆೆ 
ಮನತ್ರ್ನಡತವುಕ್ೆೆ ರ್ನನತ ಚಚೆಾಗೆ ಹನಕ್ದೆಿೇರೆ್. ಆಗ ಅದರ ಬಗೆೆ ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ 

ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ,  ಅದನತನ ಹಾಂದ್ಧನಾಂದ ತ್ಳಿಾ, 
ನೂಕ್ಕ್ೊಾಂಡತ ಹೂೆೇಗಬೆೇಕತ. 

(ಗೊಾಂದಲ) 

ಡನ|| ಕ್.ೆಗೊೇವಿಾಂದರನಜ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈಗ ಇರತವಾಂತ್ಹ ಮನನಯ 
ಮಾಂತಿರಗಳು ಬಾಂದ ಮೇಲ ೆ ಕ್ೆಲಸವನತನ ಮನಡತತಿುದನಿರ.ೆ ಅದರ ಬಗೆೆ ಎರಡತ ಮನತಿಲೆ ಮತ್ತು 
ಮನತ್ರ್ನಡತವುದ್ಧಲೆ. ರ್ನನತ ಅವರನತನ ಏರೆ್ೇ ಕ್ೆೇಳಿದರೂ ಸಹ ಇಲೆವೆಾಂದತ ಹೆೇಳುವುದ್ಧಲೆ. 

ಡನ|| ವೆೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣಸ್ನವಮ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಬಾಂದಾಂತ್ಹ 
ಎಲನೆ ಕ್ರೇಡನ ಮಾಂತಿರಗಳಿಗೂ ಪನಪ ಮನನಯ ಮಾಂತಿರಗಳು ಒಾಂದತ ಒಳ್ೆಾಯ ಕ್ೆಲಸವನತನ 
ಮನಡತತಿುದನಿರೆಾಂದತ ಇದೇೆ ರಿೇತಿಯ ಮನತ್ತಗಳನತನ ಹೆೇಳುತಿುರತತ್ನುರ.ೆ 

ಡನ|| ಕ್.ೆಗೊೇವಿಾಂದರನಜ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈಗ ದತಡತಾ ಕ್ೂೆಟತಟ, ಕ್ೆಲಸ 
ಮನಡಿದರೆ ಹೆೇಳುತ್ೆುೇವೆ. ಈಗ ಕ್ರೇಡನಪಟತಗಳು ಊಟ, ನದೆರ ಮತ್ತು ಉಳಿದತಕ್ೊಳುಾವುದಕ್ೆೆ ಜನಗ, 
ಇಷಟನತನ ಮನತ್ರ ಕ್ೆೇಳುತ್ನುರೆ. ಅವರತ ಬೆೇರ ೆಏನನತನ ಸಹ ಕ್ೆೇಳುವುದ್ಧಲೆ. 

ಡನ|| ತ್ೆೇಜಸವನ ಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಸಕ್ನಾರದ್ಧಾಂದ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡಿಸತವ ಕಲೆ 
ಚೆರ್ನನಗಿದ ೆಎಾಂದತ ಮನನಯ ಸದಸಯರನತನ appreciate ಮನಡಿದರತ. 

ಡನ|| ವೆೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣಸ್ನವಮ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ,… 
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ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ವೆೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣಸ್ನವಮಯವರ 
ಕ್ರೇಡೆಯೇ ಬೆೇರ.ೆ ಕ್ರೇಡೆಯ ಬಗೆೆ ಅವರಿಗೆ ಏನತ ಅಥಾವನಗತತ್ುದ.ೆ  

ಡನ||ಕ್.ೆಗೊೇವಿಾಂದರನಜ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ 
ವೆೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣಸ್ನವಮಯವರತ disturb ಮನಡದಾಂತ್ ೆ ದಯವಿಟತಟ ಅವರನತನ 
ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂೆಳುಾವುದಕ್ೆೆ ತಿಳಿಸ.  

ಡನ|| ವೆೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣಸ್ನವಮ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇಲ್ಲೆ ಯನರಿಗೂ ಸಹ ಗೊತ್ೆು 
ಇರಲ್ಲಲೆ. 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ನೇವು ಮನತ್ರ್ನಡಿ. ಆದರೆ, yield ಆಗಬೇೆಡಿ. ಮನನಯ ಮರಿತಿಬೆಬೇ 
ಗೌಡರಿಗ ೆಮನನಯ ವೆೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಸ್ನವಮಯವರ ಮೇಲ ೆಬಹಳ ಜನಸು ಪ್ತರೇತಿ ಇದ.ೆ  

ಡನ|| ಕ್.ೆಗೊೇವಿಾಂದರನಜ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈಗ ಬಜೆಟಚನಲ್ಲೆ ಹಣ ಕ್ೊಡತವನಗ 
ಉತ್ುರ ಭನಗಕ್ೆೆ ಮತನೂನರತ ಕ್ೊೇಟ ರೂಪನಯ್ತಗಳನತನ ನೇಡಿ. ಸತಮನರತ ಇಪಪತ್ತು ರಿೇತಿಯ 
ಸ್ೌಲಭಯಗಳನತನ ನೇಡಿದರೆ, ಆ ಭನಗದಲ್ಲೆರತವಾಂತ್ಹ ಗನರಮೇಣನ ಕ್ರೇಡನಪಟತಗಳಿಗೆ ಒಾಂದತ ತ್ರಬೇೆತಿ 
ಕ್ೆೇಾಂದರ, ಹನಸೆ್ಟಲ್ಚ ಸ್ೌಲಭಯ ಹನಗೂ ಎಲನೆ ರಿೇತಿಯ international facilities ಗಳನತನ 
ನೇಡಿದನಗ, ರ್ನವು  ಅಾಂತ್ಹವರನತನ Olympics, Asian Games and other 
International Games ಗೆ ಕಳುಹಸತವುದಕ್ೆೆ ಅನತಕೂಲವನಗತತ್ುದ.ೆ ಒಾಂದತ ವಷಾಕ್ೆೆ ರನಜಯದ 
ಒಾಂದತ ಭನಗವನತನ ಆಯೆ ಮನಡಿಕ್ೂೆಳಾಲ್ಲ. ಹಣವನತನ ನಷಟ ಮನಡತವ ಬದಲತ, ಮತಾಂದ್ಧನ ವಷಾ 
ಗತಲಬಗಾ ಭನಗಕ್ೆೆ ನೇಡಲ್ಲ. ನಾಂತ್ರ ಮೈಸೂರತ ಭನಗಕ್ೆೆ ನೇಡಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಮಾಂಗಳೂರತ ಭನಗಕ್ೆೆ 
ನೇಡಲ್ಲ. ಈ ರಿೇತಿ infrastructure ಮನಡಿದನಗ, permanent infrastructure ಆಗಿ 
ಇರತತ್ುದೆ. ಮತಾಂದ್ಧನ ದ್ಧನಗಳಲ್ಲೆ infrastructure ಗೂೆೇಸೆರ ಹಣ ನೇಡತವುದತ 
ಬೆೇಕ್ನಗತವುದ್ಧಲೆವೆಾಂಬತದತ ನನನ ಸಲಹ.ೆ  
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ಎರಡರೆ್ಯದನಗಿ, ಈಗ ಸಕ್ನಾರ ಯನವನಯವುದಕ್ೂೆೆೇ ಸ್ಸೆ್ಚ ಹನಕತತ್ನುರ.ೆ ಅಾಂದರೆ,ಚ “ಸವಚಛ 
ಭನರತ್”ಚಎಾಂದತ cess ಹನಕತತ್ನುರ.ೆ ಈಗ sports cess ಎಾಂದತ ಏಕ್ೆ ಹನಕತವುದ್ಧಲೆವೆಾಂದತ, ರ್ನನತ 
ಕಳ್ೆದ ಹದ್ಧರೆ್ೈದತ ವಷಾಗಳಿಾಂದ ಎಲನೆ ಮತಖ್ಯಮಾಂತಿರಗಳಿಗೂ ಸಹ ಪತ್ರವನತನ ನೇಡತತ್ುಲೇೆ ಇದೆಿೇರ್.ೆ 
ಆದರೆ, ಅದನತನ ಯನರೂ ಸಹ ಮನಡಲ್ಲಲೆ. ಈಗ ಇರತವಾಂತ್ಹ ಮನನಯ ಸಚಿವರ 
ಮತಖನಾಂತ್ರವನಗಲ್ಲ, ಮತಾಂದ್ಧನ ವಷಾ ಬರತವಾಂತ್ಹ ಬಜೆಟಚನಲ್ಲೆ sports ಗೆ ಶೆೇಕಡನ 1ರಷತಟ cess 
ಹನಕ್ಸಲ್ಲ. ಆಗ ಇಡಿೇ ಕ್ರೇಡನ ಇಲನಖಗೆ ೆಆ ಬಜೆಟಚ ಸ್ನಕ್ನಗತತ್ುದ.ೆ ಸ್ಸೆ್ಚ ಹನಕತವುದರಿಾಂದ ಸತಮನರತ 
400 ರಿಾಂದ 500 ಕ್ೊೇಟ ರೂಪನಯ್ತಗಳ ಹಣ ಬರತತ್ುದೆ. ಇದತ ಒಾಂದತ ನನನ ಸಲಹೆಯನಗಿದೆ. 
ಈಗ ದಸರನ ಕ್ರೇಡನಕೂಟ ನಡಯೆತ್ುದ.ೆ ಅಲ್ಲೆ ಕ್ನಟಚನರಕ್ೆೆ ಎಾಂದತ ಮೈಸೂರತ ದಸರನ 
ಕ್ರೇಡನಕೂಟವನತನ ನಡಸೆತತ್ನುರೆ. ಅಲ್ಲೆನ ಕ್ರೇಡೆಗ ೆಯನರೂ ಬರದ್ಧದಿರ,ೆ ಸೂೆಲ್ಚ ಮಕೆಳು, ಮತ್ುೆ ಬೆೇರೆ 
ಯನರನಚಯರರೆ್ೂನೇ ಕರದೆತಕ್ೂೆಾಂಡತ ಕ್ರೇಡಯೆನತನ ಆಡಿಸತತ್ನುರ.ೆ ಇದನತನ ಮನನಯ ಕ್ರೇಡನ ಮಾಂತಿರಗಳ 
ಗಮನಕ್ೆೆ ತ್ರತತಿುದೆಿೇರ್ೆ. ಇದನತನ ಮನನಯ ಮಾಂತಿರಗಳು ಸರಿಪಡಿಸಬೇೆಕತ. ಈಗ ಇಲನಖಯೆ 
ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು, ಅಲ್ಲೆಗೆ ಬರತವಾಂತ್ಹ ಹತಡತಗರ ಟ.ಎ., ಡಿ.ಎ., ಹಣವನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಾಂಡತ, ದಸರನ 
ಕ್ರೇಡೆಯನತನ ಅಧಾಾಂಬಧಾ ಮನಡತತ್ನುರ.ೆ ಆಗ ಕ್ರೇಡೆಯಲ್ಲೆ ಗತಣಮಟಟವಿರತವುದ್ಧಲೆ. ಇಲ್ಲೆ 
ನಡಯೆತವಾಂತ್ಹ ಕ್ರೇಡೆಗಳನತನ ವಿಶವವಿಖನಯತ್ವೆಾಂದತ ಹೇೆಳುತ್ನುರೆ. ಈ ಕ್ರೇಡೆಯನತನ ಏಕ್ೆ ಜಿಲನೆ ಮತ್ತು 
ತ್ನಲೂೆಕತ ಮಟಟಕ್ೆೆ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಾಂಡತ ಹೂೆೇಗತತ್ನುರೆ? ಅದಕ್ೆೆ ರ್ನನತ ಏನತ ಹೆೇಳುತ್ೆುೇರ್ೆಾಂದರ,ೆ ಕನಷಿಪಕ್ಷ 
ಅದನತನ ‘National Level Dasara Sports’ಚಎಾಂದತ ಮನಡಿದರ,ೆ ಅಲ್ಲೆ ಗತಣಮಟಟದ ಕ್ರೇಡೆಗಳು 
ನಡಯೆತತ್ುವೆ. ಆಗ ಒಾಂದತ ರಿೇತಿಯ ಸಾಂದೆೇಶ ಹೊೇಗತತ್ುದೆ. ಮತ್ೆು ಕ್ರೇಡನಪಟತಗಳು ಸಹ ದಸರನ 
ಕ್ರೇಡೆಯಲ್ಲೆ ಪನಲೂೆೆಾಂಡಿದೆಿೇರೆ್ಾಂದತ ಹೆೇಳುತ್ನುರ.ೆ ಇಲ್ಲೆ ಎಷ್ೊಟೇ ಜನ ಮತ್ತು ನನಗ ೆ ತಿಳಿದ ಹನಗೆ 
ಮನನಯ ಮಲ್ಲೆಕ್ನಜತಾನ ಖ್ಗೆಾಯವರತ ದಸರನ ಕ್ರೇಡಯೆಲ್ಲೆ ಹನಕ್ ಆಟ ಆಡಿದೆಿ ಎಾಂದತ ಹೆೇಳಿದಿರತ. 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಅಲ್ಲೆ ರ್ನನತ ಸಹ ಆಡಿದೆಿೇರ್.ೆ 

ಡನ|| ಕ್.ೆಗೊೇವಿಾಂದರನಜ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಆದರೆ, ಆಗಿನ ರಿೇತಿ ಈಗ 
ಇಲೆವೆಾಂದತ ಕ್ೆಲವು ಕ್ನಯಾಕರಮಗಳಲ್ಲೆ ಮನನಯ ಮಲ್ಲೆಕ್ನಜತಾನ ಖ್ಗಾೆಯವರತ ಹೆೇಳುತಿುದಿರತ. ಇದತ 
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ಮಹನರನಜರ ಕ್ನಲದಲ್ಲೆ ನಡಯೆತಿುತ್ತು. ಮತ್ೆು ಅಲ್ಲೆ ನಡಯೆತತ್ವಾಂತ್ಹ ಕತಸುಯ ಗತಣಮಟಟವೂ ಸಹ 
ಹೊೇಗಿಬಟಟದೆ. ಈಗ ಬಜೆಟಚನಲ್ಲೆ ಕತಸುಗ ೆ ಸಾಂಬಾಂಧಪಟಟಾಂತ್ೆ 50 ರಿಾಂದ 100 ಕ್ೊೇಟ ಎಾಂದತ 
ಹೆೇಳುತಿುರತತ್ನುರ.ೆ ಆದರೆ, ಅಲ್ಲೆ ಸರಿಯನಗಿ ಕತಸು ಕ್ರೇಡಯೊ ಸಹ ನಡಯೆತವುದ್ಧಲೆ. ಕತಸು ಕ್ರೇಡೆಯನತನ 
ಸಹ ಸತಮೆರ್ೆ ಕ್ನಟಚನರಕ್ೆೆ ಆಡಿಸತತ್ನುರ.ೆ ಆ ಕತಸುಪಟತಗಳಿಗ ೆ ಒಾಂದತ ಸ್ನವಿರ ರೂಪನಯ್ತಗಳಷತಟ 
ಮನಸ್ನಶನವನತನ ಮನಡಿದೆಿೇವೆಾಂದತ ಹೆೇಳಿದನಿರ.ೆ ಅದತ ಬಹಳ ಕಡಿಮಯನಯ್ತತ್ತ. ಅವರಿಗೆ ಐದತ 
ಸ್ನವಿರ ರೂಪನಯ್ತಗಳರ್ನನದರೂ ಸಹ ಕ್ೊಡಬೇೆಕತ.  ಅದನತನ ಸಹ ಜನಸು ಮನಡಬೇೆಕತ. ಈಗ 40 
ರಿಾಂದ 50 ಜನ ಕತಸುಪಟತಗಳು ಸಗಬಹತದತ ಅಷ್ೆಟ. ಅವರಿಗೆ ಐದತ ಸ್ನವಿರ ರೂಪನಯ್ತಗಳನತನ 
ನೇಡಿದರ ೆಯನವುದೆೇ ರಿೇತಿಯ ನಷಟವನಗತವುದ್ಧಲೆ. ಏಕ್ೆಾಂದರ,ೆ ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮಾಂತಿರಗಳು ಅವರಿಗೆ 
ಒಾಂದತ ಸ್ನವಿರ ರೂಪನಯ್ತಗಳನತನ ಘೂೇಷಣ ೆ ಮನಡಿದನಿರ.ೆ ಅವರಿಗ ೆ ಐದತ ಸ್ನವಿರ 
ರೂಪನಯ್ತಗಳನತನ ಜನಸು ಮನಡಿದರೆ ಉತ್ುಮವೆಾಂದತ ಸಲಹ ೆಮನಡತತ್ೆುೇರೆ್. ಈಗ ಕ್ರೇಡನ ಸಚಿವರತ 
ಹೆೇಳಬಹತದತ. ಆದರೆ, ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮಾಂತಿರಗಳು ಅದಕ್ೆೆ ಹಣವನತನ ನೇಡತವುದತ. ಈಗ ದೆೈಹಕ 
ಶ್ಕ್ಷಣದ ಬಗೆೆ ತ್ಮಗೆ ಚರೆ್ನನಗಿ ಗೊತಿುದೆ. ಇವತಿುನ ದ್ಧವಸ ಯನವ ಸೂೆಲ್ಚ ಮತ್ತು ಕ್ನಲೇೆಜತಗಳಲ್ಲೆ 
ದೆೈಹಕ ಶ್ಕ್ಷಕರತ ಇದನಿರೆಾಂದತ ತಿಳಿಸಲ್ಲ. There is no Physical Education Teachers in 
Schools and Colleges.  This is very important.  ರ್ನವು ಕ್ರೇಡನಪಟತಗಳನತನ 
ತ್ಯನರತ ಮನಡಬೇೆಕ್ೆಾಂದತ ಹೆೇಳುತ್ೆುೇವೆ. ನಮೆ ರನಜಯದಲ್ಲೆ ಎಷತಟ ಜನ ದೆೈಹಕ ಶ್ಕ್ಷಕರಿದನಿರೆಾಂದತ 
ಮನನಯ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಚಿವರತ ಮನಹತಿಯನತನ ಒದಗಿಸಲ್ಲ. ಈಗ ಯನವುದೆೇ ಶನಲೆಗಳಿಗ ೆ ಹೊೇದರೂ 
ಸಹ, there is no Physical Education Teachers.  ಈ ರಿೇತಿಯನದರೆ sportsmen 
ಹೆೇಗ ೆತ್ಯನರತ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಆಗತತ್ುದೆ.  

ಶ್ರೇ ಆಯನೂರತ ಮಾಂಜತರ್ನಥ:- ಮನನಯ ಸದಸಯರೆೇ, ಈಗ ಮನನಯ ಬಸವರನಜ 
ಶ್ವಲ್ಲಾಂಗಪಪ ಹೊರಟಟಯವರ ೆಈಗ ಸಭನಪತಿಗಳ್ನಗಿದನಿರ.ೆ 

ಡನ|| ಕ್.ೆಗೊೇವಿಾಂದರನಜ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ತ್ನವು ನನನ ಸಹನಯಕ್ೆೆ ಬರತತಿುೇರಿ 
ಅಲೆವೆೇ? ಇದನತನ ಸಕ್ನಾರ ಬಹಳ ಗಾಂಭಿೇರವನಗಿ ಪರಿಗಣಿಸ, ಈಗ ಸೂೆಲತ ಮತ್ತು ಕ್ನಲೇೆಜತಗಳಲ್ಲೆ 
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ಕನಷಿಪಕ್ಷ ೫೦೦ ಜನ ದೆೈಹಕ ಶ್ಕ್ಷಕರನತನ ರೆ್ೇಮಸಬೇೆಕತ. ಈಗ ಪ್ತ.ಯತ. ಕ್ನಲೇೆಜತಗಳಲ್ಲೆ ಕ್ರೇಡಯೆೇ 
ಇಲೆದಾಂತ್ನಗಿದ.ೆ 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಅದಕ್ೆೆ ಸಾಂಬಾಂಧಪಟಟಾಂತ್ೆ ನಯಮವಿದೆ. ಆದರೆ, ಸಕ್ನಾರ ದೆೈಹಕ 
ಶ್ಕ್ಷಕರನತನ ರೆ್ೇಮಕ್ನತಿಯೇ ಮನಡಿಲೆ.  

ಡನ||ಕ್.ೆಗೊೇವಿಾಂದರನಜ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ದೆೈಹಕ ಶ್ಕ್ಷಕರ ಹತದೆಿಗಳು 
ಖನಲ್ಲಯ್ತವ.ೆ ಆದರೆ, ಆ ಹತದೆಿಗಳನತನ ಭತಿಾ ಮನಡಿಲೆ.  

ಶ್ರೇ ಶಶ್ೇಲ್ಚ ಜಿ. ನಮೇಶ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈಗ ದೆೈಹಕ ಶ್ಕ್ಷಕರ ರೆ್ೇಮಕ್ನತಿ 
ಕಡಿಮಯನಗಿದ.ೆ ಈಗ ಆಯನಯ ವಿಷಯಕ್ೆೆ ಸಾಂಬಾಂಧಪಟಟಾಂತ್ೆ ಅತಿರ್ಥ ಉಪರ್ನಯಸಕರನತನ 
ರೆ್ೇಮಕ್ನತಿ ಮನಡಿಕ್ೊಳುಾತಿುದನಿರ.ೆ ದೆೈಹಕ ಶ್ಕ್ಷಕರನತನ ಸಹ ಅತಿರ್ಥ ಉಪರ್ನಯಸಕರಾಂತ್ೆ ರೆ್ೇಮಕ್ನತಿ 
ಮನಡಲ್ಲ. ಅದೆೇ ರಿೇತಿ ದೈೆಹಕ ಶ್ಕ್ಷಕರನತನ ಏಕ್ೆ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಳಾಬನರದತ? 

ಡನ||ಕ್.ೆಗೊೇವಿಾಂದರನಜ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನೂ ಸಹ ಅದರೆ್ನೇ ಹೆೇಳುತಿುದೆಿೇರೆ್. 

ಶ್ರೇ ಚಿದನನಾಂದಚ ಎಾಂ. ಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಕ್ೆೇವಲ 500 ಜನ ದೆೈಹಕ 
ಶ್ಕ್ಷಕರತ ಮನತ್ರವಲೆ. ಎಲನೆ ಶನಲೆಗಳಿಗೂ ಸಹ ದೈೆಹಕ ಶ್ಕ್ಷಕರನತನ ರೆ್ೇಮಕ್ನತಿ ಮನಡಲ್ಲ. 

ಶ್ರೇ ಶಶ್ೇಲ್ಚ ಜಿ. ನಮೇಶ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇದರಿಾಂದ ಕ್ರೇಡಗೆ ೆ ಪೊರೇತ್ನಸಹ 
ಕ್ೊಟಟ ಹನಗೆ ಆಗತತ್ುದೆ. ಅವರತ ಮಕೆಳಿಗ ೆಆಟಗಳನತನ ಆಡಿಸತತ್ನುರ.ೆ  

ಶ್ರೇಮತಿ ಭನರತಿ ಶೆಟಟ (ರ್ನಮನದೆೇಾಶನ ಹೊಾಂದ್ಧದವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 
ಒಾಂದೇೆ ಒಾಂದತ ನಮಷ, ಈ ವಿಷಯ ಬಹಳ ಮತಖ್ಯವನದತದತ. ಈಗ ಬಜೆಟಚನಲ್ಲೆ ಕ್ರೇಡೆಗ ೆಸತಮನರತ 
ಐದತನೂರತ ಕ್ೂೆೇಟ ರೂಪನಯ್ತಗಳನತನ ನೇಡಿದನಿರೆ. ಆದರೆ, ಇದತ ಸ್ನಕ್ನಗತವುದ್ಧಲೆ. ಏಕ್ೆಾಂದರ,ೆ 
ಪರತಿಯಬಬರಿಗೂ ಸಹ ಕ್ರೇಡ ೆ ಬೆೇಕತ. ಆದರೆ, ಇವತಿುನ ದ್ಧವಸ ಮಕೆಳಿಗೆ ಮಬೈೆಲ್ಚನಲ್ಲೆ 
ಆಟವನಡತವುದೆೇ ಕ್ರೇಡೆಯನಗಿದೆ. ಮಬೆೈಲ್ಚ ಮತ್ತು ಲನಯಪಚಟನಪಚಗಳಲ್ಲೆ ಆಡತತ್ನುರ.ೆ ಮಕೆಳ ಬಗೆೆ 
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ವಿಚನರ ಮನಡತವುದನದರೆ, ಇವತ್ತು ರ್ನವು ಈ ಸ್ನಾನದಲ್ಲೆ ಕತಳಿತಿುದೆಿೇವೆ. ಇವತಿುನ ದ್ಧವಸ ಮಕೆಳನತನ 
ಪನಕಚಾಗಳಿಗೆ ಹೂೆೇಗಿ ಆಟವನಡಿ ಎಾಂದರೆ, ಮೈ, ಕ್ೆೈ ರೆ್ೂೇವು ಎಾಂದತ ಹೆೇಳುತ್ನುರೆ. ಆದರೆ, ಅವರ 
ಕ್ೆೈಗೆ ಮಬೆೈಲ್ಚ ನೇಡಿದರ,ೆ ಖ್ತಷಿಯನಗಿ ಮಬೆೈಲ್ಚನಲ್ಲೆ ಆಟವನಡತತ್ನುರೆ. ರ್ನನತ ಶನಲೆಯಲ್ಲೆ 
ಓದತವನಗ, ಪರತಿಯಾಂದತ ಶನಲೆಯಲ್ಲೆ ದೆೈಹಕ ಶ್ಕ್ಷಕರತ ಇರತತಿುದಿರತ. ಆದರೆ, ಇವತ್ತು 
ಬೆರಳ್ೆಣಿಕ್ೆಯಷತಟ ಮನತ್ರ ಇದನಿರ.ೆ ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಬಹಳ ಚೆರ್ನನಗಿ ಹೆೇಳಿದನಿರೆ. ಇವತ್ತು ರ್ನಲತೆ ರಸೆ್ು 
ಮತ್ತು ಚರಾಂಡಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮನಡತವ ಬದಲತ. ನಮೆ ದೇೆಶದ ಭವಿಷಯದ ಮಕೆಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ 
ಕಡಗೆ ೆ ಗಮನಹರಿಸಲ್ಲ. ಇದಕ್ೆೆ ಐನೂರತ ಕ್ೂೆೇಟ ರೂಪನಯ್ತ ಅಲೆ, ಒಾಂದತ ಸ್ನವಿರ ಕ್ೊೇಟ 
ರೂಪನಯ್ತಗಳನತನ ನೇಡಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಇದಕ್ೆೆ ಬೆಳಕತ ಚೆಲ್ಲೆಲೆ. ರ್ನನತ ಬಜೆಟಚನಲ್ಲೆ ಓದ್ಧರತವಾಂತ್ ೆ
ನೇಡಿರತವಾಂತ್ಹ ಐದತನೂರತ ಕ್ೊೇಟ ರೂಪನಯ್ತ ಹಣ ಎಲ್ಲೆಾಂದ ಮತ್ತು ಯನವ ಇಲನಖಯೆ್ತಾಂದ 
ಬರತತ್ುದೆಾಂದತ ಗೂೆತಿುಲೆ. ಇದತ ಬಜೆಟಚನಲ್ಲೆ ಬಹಳ ತಿೇವರವನಗಿ ಆಗಬೇೆಕತ. ಇದಕ್ೆೆ ಒತ್ತು ಕ್ೂೆಟತಟ 
ಮನಡಬೇೆಕತ. ಇದತ ನಮೆ ದೆೇಶದ ಭವಿಷಯ. ಇದತ ಕ್ೆೇವಲ ಸಣಣ ವಿಷಯವಲೆ. ಇವತ್ತು ಸಕ್ನಾರ 
ಯನವುದೊೇ ಕಾಂಪನ ಬರಲ್ಲಲೆ ಮತ್ತು ಯನವುದೂೆೇ ಒಾಂದತ ಕ್ೆಲಸ ಆಗಲ್ಲಲೆವೆನತನವುದರಿಾಂದ ಏನೂ 
ಸಹ ಮತಳುಗಿ ಹೂೆೇಗತವುದ್ಧಲೆ. ಅದನತನ ಇರ್ೂೆನಾಂದತ ಬನರಿ ಮನಡಬಹತದತ. ಇದಕ್ೆೆ ಮದಲ ಆದಯತ್ ೆ
ನೇಡಬೆೇಕತ. ಮತಾಂದ್ಧನ ಮಕೆಳ ಭವಿಷಯಕ್ೆೆ ಪರತಿಯಬಬರತ ಓದ್ಧ ಹೆೇಗ ೆ ಪದವಿಯನತನ 
ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುಾತ್ನುರ.ೆ ಅದೆೇ ರಿೇತಿ ಕ್ರೇಡನಪಟತ ಸಹ ಆಗಬಹತದತ. ಈಗ ಮಕೆಳ ಆರೂೆೇಗಯದ 
ದೃಷಿಿಯ್ತಾಂದ ಕ್ರೇಡ ೆ ಪರತಿಯಬಬ ಮಕೆಳಿಗೂ ಸಹ ಬೆೇಕತ. ಅವರತ ಇದನತನ ಮನಡಲ್ಲ. ಇದತ 
ಆಗಲೇೆಬೆೇಕತ. ರ್ನವಲೆೆರೂ ಸ್ೇೆರಿಕ್ೊಾಂಡತ ಇದಕ್ೆೆ ಒತ್ನುಯ ಮನಡಬೇೆಕತ.  

(ಮತಾಂದತ…) 

(287) 11.03.2022 01.50 LL-VK 

(ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಾತಿ) 

ಡನ:ಕ್.ೆಗೊೇವಿಾಂದರನಜಚ (ವಿಧನನಸಭೆಯ್ತಾಂದ ಚತರ್ನಯ್ತತ್ರನದವರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮಾಂತಿರಗಳು ಈ ಸದನಕ್ೆೆ ಬಾಂದನಗ, ಎಲನೆ ಮನನಯ ಸದಸಯರತ 
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ದಯಮನಡಿ ನನನ ಪರವನಗಿ ಮನತ್ರ್ನಡಿದರೆ, ದೆೈಹಕ ಶ್ಕ್ಷಕರನತನ ರೆ್ೇಮಕ್ನತಿ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಅವರತ 
ಅನತಮತಿ ನೇಡತತ್ನುರೆ. ಈ ಸದನದ ಅಧಿಕ್ನರಿ ಗನಯಲರಿಯಲ್ಲೆ ಆರ್ಥಾಕ ಇಲನಖಯೆವರತ ಯನವ 
ಅಧಿಕ್ನರಿ ಇದನಿರಯೆೇ ಅದತ ನನಗ ೆಗೊತಿುಲೆ. ರ್ನನತ ದೆೈಹಕ ಶ್ಕ್ಷಕರ ರೆ್ೇಮಕ್ನತಿ ಬಗೆೆ ಆರ್ಥಾಕ 
ಇಲನಖಯೆಲ್ಲೆ ಒಮೆ ಕ್ೆೇಳಿದನಗ ಅವರತ,ಚ “ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮಾಂತಿರಗಳು ದೆೈಹಕ ಶ್ಕ್ಷಕರ ರೆ್ೇಮಕ್ನತಿ 
ಮನಡಬನರದಾೆಂದತ ಹೇೆಳಿದನಿರ.ೆ ಹನಗನಗಿ, ಅದಕ್ೆೆ ರ್ನವು ಅನತಮತಿ ನೇಡತವುದ್ಧಲೆ”ಚ ಎಾಂದತ 
ಹೆೇಳಿರತತ್ನುರ.ೆ ಅದನತನ ರ್ನನತ ಖ್ಾಂಡಿಸತತ್ೆುೇರ್.ೆ ಏಕ್ೆಾಂದರ,ೆ ದೆೈಹಕ ಶ್ಕ್ಷಕರತ ಇಲೆದೆೇ ಇದಿರ,ೆ ಯನವ 
ಶನಲನ-ಕ್ನಲೇೆಜತಗಳಲ್ಲೆ ಮಕೆಳು ಕ್ರೇಡಗೆ ೆ ಮತಾಂದ ೆ ಬರತತ್ನುರೆಾಂದತ ತ್ನವೆೇ ಹೆೇಳಬೆೇಕತ. ನಮೆ 
ರನಜಯದಲ್ಲೆ ಯನವುದೆೇ ಕ್ರೇಡಗೆಳಿಗೆ ತ್ರಬೇೆತ್ತದನರರತ ಇರತವುದ್ಧಲೆ. ಈ ಬಗೆೆ ರ್ನನತ ಮನನಯ 
ಮಾಂತಿರಗಳ ಜೊತ್ೆ ಸಹ ಮನತ್ರ್ನಡಿರತತ್ುೆೇರೆ್. ಹನಗನಗಿ, ರ್ನವು ಹೆಚಿಚನ ಕ್ರೇಡನ ತ್ರಬೇೆತ್ತದನರರನತನ 
ರೆ್ೇಮಕ್ನತಿ ಮನಡಿ ಅವರಿಗೆ ಫನರಿನ್ಚ ಟೆೈನಾಂಗಚ ಕ್ೊಡಬೇೆಕತ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:_ ಹೌದತ. ಎನ್ಚ.ಐ.ಎಸ್ಚ. ಮನಡಿದವರನತನ ಕ್ರೇಡನ ತ್ರಬೇೆತ್ತದನರರನಗಿ 
ರೆ್ೇಮಸಬೇೆಕತ.  

ಡನ: ಕ್.ೆ ಗೊೇವಿಾಂದರನಜಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈಗ ಎನ್ಚ.ಐ.ಎಸ್ಚ.ಗಳು 
ಇರತವುದ್ಧಲೆ. ನಮೆಲ್ಲೆ ಕ್ರೇಡನ ತ್ರಬೇೆತ್ತದನರರತ ಇರತವುದೆೇ ಇಲೆ. ಬಹಳ ಕಡಿಮ ಸಾಂಖೆಯಯಲ್ಲೆ 
ಕ್ನಾಂಟನರಕಟಚ ಆಧನರದ ಮೇಲೆ ಇರತತ್ನುರ.ೆ ಹನಗನಗಿ, ಸತಮನರತ ೩೦೦ ರಿಾಂದ ೪೦೦ ಜನ ಕ್ರೇಡನ 
ತ್ರಬೇೆತ್ತದನರರನತನ ರೆ್ೇಮಕ ಮನಡಬೇೆಕತ. ಒಾಂದತ ಕ್ರೇಡೆಗ ೆ ಕನಷಿ ಪಕ್ಷ ೫ ಜನ 
ತ್ರಬೇೆತ್ತದನರರನತನ ರೆ್ೇಮಕ ಮನಡಬೇೆಕತ. ನಮೆ ರನಜಯದ ಯನವನಯವ ಜಿಲೆೆಯಲ್ಲೆ ಯನವ ಕ್ರೇಡ ೆ
ಇದೆ ಅದಕ್ೆೆ ತ್ಕೆಾಂತ್ೆ ಕ್ರೇಡನ ತ್ರಬೇೆತ್ತದನರರನತನ ರೆ್ೇಮಕ ಮನಡಬೇೆಕತ. ಈ ವಿಚನರದಲ್ಲೆ ಕ್ರೇಡನ 
ಇಲನಖಯೆಲ್ಲೆ ಒಾಂದತ ತ್ಪತಪ ಮನಡತತ್ನುರ ೆ ಹನಗೂ ಆ ಇಲನಖಯೆತ ಸಹ ಸಮಸ್ೆಯಯಲ್ಲೆರತತ್ುದೆ. 
ಏಕ್ೆಾಂದರ,ೆ ಎಲ್ಲೆ ಸವಮೆಾಂಗಚ ಇರತತ್ುದೆ, ಅಲ್ಲೆ ವನಲ್ಲಬನಲ್ಚ ತ್ರಬೇೆತ್ತದನರರನತನ ನಯೇಜರೆ್ 
ಮನಡತತ್ನುರ.ೆ ಅದೇೆ ರಿೇತಿ, ಎಲ್ಲೆ ವನಲ್ಲಬನಲ್ಚ ಕ್ರೇಡ ೆಇರತತ್ುದೆ, ಅಲ್ಲೆ ಸವಮೆಾಂಗಚ ತ್ರಬೇೆತ್ತದನರರನತನ 
ನಯೇಜರೆ್ ಮನಡತತ್ನುರ.ೆ ಇದರ ಜೊತ್ೆಗೆ, ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲೆ ಒಬಬರತ ಸಹನಯಕ ನದೆೇಾಶಕರ ಮೇಲ ೆ
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ಸ್ನಕಷತಟ ದೂರತಗಳು ಇರತತ್ುವೆ. ಅದನತನ ತ್ನವು ಸರಿಪಡಿಸಬೆೇಕ್ೆಾಂದತ ಕ್ೂೆೇರತತ್ೆುೇರ್ೆ. ಏಕ್ೆಾಂದರ,ೆ ಅವರ 
ವಿರತದಿ ೫ ಬನರಿ ಲೊೇಕ್ನಯತಕು ರೈೆಡ್ಚ ಆಗಿರತತ್ುದೆ ಹನಗೂ ಅವರ ವಿರತದಿ ಮಹಳ್ನ 
ಕ್ರೇಡನಪಟತಗಳಿಾಂದ ಸ್ನಕಷತಟ ದೂರತಗಳು ಬಾಂದ್ಧರತತ್ುವೆ. ಈ ವಿಷಯವನತನ ಬಹಳ ಗಾಂಭಿೇರವನಗಿ 
ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳಾಬೇೆಕತ ಹನಗೂ ಇದರಲ್ಲೆ ಎಷ್ೆಟೇ ಒತ್ನುಯಗಳು ಬಾಂದರೂ ಸಹ, ಅದಕ್ೆೆ ಮಣಿಯದೆೇ 
ಅವರನತನ ಕೂಡಲೇೆ ವಗನಾವಣೆ ಮನಡಬೇೆಕತ. ಏಕ್ೆಾಂದರ,ೆ ಆ ಅಧಿಕ್ನರಿ ವಿರತದಿ ಲೊೇಕ್ನಯತಕು 
ರೈೆಡ್ಚ ಆದರೂ ಸಹ ಅವರನತನ ಆ ಸಾಳದಲ್ಲೆ ಇಟತಟಕ್ೂೆಳುಾವುದತ ಅಷತಟ ಸರಿಯಲೆ. ಇದರ ಜೊತ್ೆಗೆ, 
ಪೊೇಷಕರತ ಸಹ ಮಕೆಳ ಕ್ರೇಡೆಗ ೆಪೊರೇತ್ನಸಹಸಬೇೆಕತ.  

(ಗೊಾಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಆಯನೂರತ ಮಾಂಜತರ್ನಥಚ(ಪದವಿೇಧರರ ಕ್ೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, You 
are very right.  ಏಕ್ೆಾಂದರ,ೆ ಒಾಂದತ ಕ್ೆೇತ್ರದ್ಧಾಂದ ಒಬಬ ಪರಿಣಿತ್ ಸದಸಯರ್ನಗಿ ಮೇಲೆರ್ೆಗೆ 
ಬಾಂದರ,ೆ ಆ ಕ್ೆೇತ್ರದ ಎಷತಟ ಸಮಸ್ೆಯಗಳನತನ ತ್ನವು ಇಲ್ಲೆ ಹೆೇಳಬಹತದತ ಅದನತನ ಅವರತ ಹೆೇಳುತಿುದನಿರೆ. 
ಬಜೆಟಚನಲ್ಲೆ ಬಹಳ ಹೆೈಲೆೈಟಚ ಆಗಬಹತದನದಾಂತ್ಹ ಒಾಂದತ ಅತ್ತಯತ್ುಮವನದಾಂತ್ಹ ಒಾಂದತ 
ವಿಷಯವನತನ ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಹೆೇಳುತಿುದನಿರೆ. ಅದಕ್ೆೆ ನಮೆಲೆರ ಸಹಮತ್ವಿದೆ.  

ಶ್ರೇ ಮತನರನಜತಗೌಡ ಪ್ತ.ಎಾಂ.(ವಿಧನನಸಭೆಯ್ತಾಂದ ಚತರ್ನಯ್ತತ್ರನದವರತ):- ಮನನಯ 
ಗೊೇವಿಾಂದರನಜತರವರೇೆ, ಗನರಮೇಣ ಕ್ರೇಡಗೆಳಿಗ ೆ ಉತ್ೆುೇಜನ ನೇಡತವ ಬಗೆೆಯೂ ಸಹ ತ್ನವು 
ಪರಸ್ನುಪ್ತಸಬೆೇಕ್ೆಾಂದತ ಕ್ೂೆೇರತತ್ೆುೇರೆ್.  

ಡನ: ಕ್.ೆ ಗೊೇವಿಾಂದರನಜಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ಇಡಿೇ ರನಜಯದ ಎಲನೆ 
ಜಿಲೆೆಗಳಲ್ಲೆರತವ ಕ್ರೇಡೆಗಳ ಬಗೆೆ ಮತ್ತು ಗನರಮೇಣ ಕ್ರೇಡಗೆಳ ಬಗೆೆಯೂ ಸಹ ಹೇೆಳುತಿುದೆಿೇರೆ್. ಶ್ರೇಮತಿ 
ಭನರತಿಶಟೆಟ ಅಕೆನವರತ ಹೆೇಳಿದ ಹನಗೆ, ಕ್ರೇಡನ ಇಲನಖಗೆ ೆ ಕ್ೆೇವಲ ೫೦೦ ಕ್ೊೇಟ ರೂಪನಯ್ತ 
ಅನತದನನ ಯನವ ಲೆಕೆಕೂೆ ಬರತವುದ್ಧಲೆ. ಕನಷಿ ಪಕ್ಷ ೧೦೦೦ ಕ್ೊೇಟ ರೂಪನಯ್ತ ಅನತದನನ ಕ್ೊಟಟರ ೆ
ಮನತ್ರ ಆ ಇಲನಖ ೆಉದನಿರ ಆಗತತ್ುದ.ೆ ಈ ಇಲನಖೆಗ ೆಯನವುದೆೇ ಮಾಂತಿರಗಳು ಬಾಂದರೂ ಸಹ, 
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ಇಲನಖಯೆ ಬಜೆಟಚ ರೆ್ೂೇಡಿ ಬೆೇಜನರತ ಮನಡಿಕ್ೊಾಂಡತ ತ್ಲೆ ಕ್ೆಳಗೆ ಹನಕ್ಕ್ೊಳುಾತ್ನುರೆ. ಈ ಬಗೆೆ 
ಮನನಯ ಸಚಿವರನತನ ಕ್ೆೇಳಿದರ ೆಬಜೆಟಚ ಇರತವುದ್ಧಲೆವಾೆಂದತ ಹೆೇಳುತ್ನುರೆ.  

ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗೌಡ(ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್ೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈ ವಿಷಯದ ಬಗೆೆ 
ಅಕೆನವರತ ಗಮನಹರಿಸತವುದರಿಾಂದ ೨ ಸ್ನವಿರ ಕ್ೊೇಟ ರೂಪನಯ್ತ ಅನತದನನವನತನ ಮನನಯ 
ಮತಖ್ಯಮಾಂತಿರಗಳು ಘೂೇಷಣೆ ಮನಡಬಹತದತ.  

ಶ್ರೇಮತಿ ಭನರತಿಶೆಟಟ(ರ್ನಮನದೆೇಾಶನ ಹೊಾಂದ್ಧದವರತ):- ಮನನಯ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗೌಡರೆೇ, ತ್ನವು 
ಹೆೇಳಿದರ ೆ೩ ಸ್ನವಿರ ಕ್ೂೆೇಟ ರೂಪನಯ್ತ ಅನತದನನ ಘೂೇಷಣೆ ಮನಡಬಹತದತ.  

ಡನ: ತ್ೆೇಜಸವನ ಗೌಡ(ವಿಧನನಸಭೆಯ್ತಾಂದ ಚತರ್ನಯ್ತತ್ರನದವರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗೌಡರತ ೩ ಕ್ೊೇಟ ರೂಪನಯ್ತ ಅನತದನನ ಕ್ೊಡತವ ಅವಕ್ನಶ 
ತ್ಪ್ತಪಸಕ್ೂೆಾಂಡತಬಟಟರತ ಎಾಂಬತದತ ನಮೆ ವಿಷ್ನದ.  

ಶ್ರೇಮತಿ ಭನರತಿಶೆಟಟ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ಒಾಂದತ ವಿಚನರವನತನ 
ಹೆೇಳುವುದೇೆರ್ೆಾಂದರ,ೆ ಇವತಿುನ ದ್ಧವಸ ಶನಲೆಯಲ್ಲೆ ಕಾಂಪೂಯಟರ್ಚ ತ್ರಬೇೆತಿ ನೇಡತವ ಶ್ಕ್ಷಕರತ 
ಇಲೆದೆೇ ಇದಿರ,ೆ ಶನಲನ ಆಡಳಿತ್ ಮಾಂಡಳಿಯವರನತನ ಪೊೇಷಕರತ ಬಹಳ ಬೆೇಗ ಪರಶೆನ ಮನಡತತ್ನುರೆ. 
ಆದರೆ, ದೆೈಹಕ ಶ್ಕ್ಷಕರತ ಇಲೆದೆೇ ಇದಿರ ೆಯನವ ಪೂೆೇಷಕರತ ಸಹ ಕ್ೆೇಳುವುದ್ಧಲೆ. ಅವರೆಲೆರೂ ತ್ಮೆ 
ಮಕೆಳು ಡನಕಟರ್ಚ ಮತ್ತು ಇಾಂಜಿನೇಯರ್ಚಗಳ್ನಗಿಯೇ ಬೆಳ್ೆಯಬೆೇಕ್ೆಾಂಬ ಕಲಪರ್ಯೆಲ್ಲೆಯೇ ಇದನಿರ.ೆ 
ದೊಡಾ ದೂೆಡಾ ಶೆರೇಣಿಗಳನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಳಾಬೆೇಕತ ಎಾಂದತ ಭನವಿಸತತ್ನುರೆಯೇ ಹೊರತ್ತ ಅವರತ 
ವನಸುವನಾಂಶಕ್ೆೆ ಅವರತ ಬಾಂದ್ಧರತವುದೇೆ ಇಲೆ. ಹನಗನಗಿ, ಇದನತನ ಎಲೆರೂ ಸಹ ಬಹಳ ಗಾಂಭಿೇರವನಗಿ 
ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳಾಬೇೆಕತ. ದೆೈಹಕ ಶ್ಕ್ಷಕರ ಬಗೆೆ ಈ ದ್ಧನ ಮನತ್ರವಲೆದೆೇ, ಅರೆ್ೇಕ ಬನರಿ ರ್ನನತ ಪರಸ್ನುಪ 
ಮನಡಿರತತ್ೆುೇರ್ ೆಹನಗೂ ಕ್ಲೆವು ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಸಹ ಪರಸ್ನುಪ ಮನಡಿರತತ್ನುರ.ೆ ಪರತಿ ಬನರಿ ʼಊʼ 
ಎಾಂದತ ಹೆೇಳುತ್ನುರೆ. ಆ ನಾಂತ್ರ ಅದನತನ ಮನಡತವುದೇೆ ಇಲೆ. ಇದತ ಆಗಬನರದತ. 

(ಗೊಾಂದಲ) 
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ಡನ: ಕ್.ೆ ಗೊೇವಿಾಂದರನಜಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ಇಲೆದೇೆ ಇರತವಾಂತ್ಹ 
ವಿಚನರವನತನ ಹೆೇಳುವುದೇೆ ಇಲೆ. ನನನ ಕ್ರೇಡನ ಕ್ೆೇತ್ರದ ಅನತಭವದಲ್ಲೆ ಯನರೆೇ ಮತಖ್ಯಮಾಂತಿರಗಳು 
ಅಧಿಕ್ನರಿದಲ್ಲೆರಲ್ಲ. ಪರತಿಯಬಬ ಮತಖ್ಯಮಾಂತಿರಯೂ ಸಹ ಒಲಾಂಪ್ತಕಸಚ ಕ್ರೇಡ ೆ ಬಾಂದನಗ ಅಥವನ 
ಏಷಿಯನ್ಚ ಗೆೇಮಸಚ ಬಾಂದನಗ ಸಹನಯ ಬೆೇಕ್ೆಾಂದತ ಬಾಂದನಗ ಎಲನೆ ಮತಖ್ಯಮಾಂತಿರಗಳು ಸಹನಯ 
ಮನಡಿರತತ್ನುರೆ. ಅದತ ಅಷಟಕ್ೆೆ ಸ್ನಕ್ನಗತವುದ್ಧಲೆ. ಅದತ ಏನದಿರೂ ಆ ಕ್ರೇಡೆಗಳಿಗ ೆ ಅಭಯರ್ಥಾಗಳು 
ಹೊೇಗತವನಗ ಅವರನತನ ಶನೆಘರೆ್ ಮನಡತವುದತ ಮತ್ತು ಅವರತ ಪದಕ ಗೆದತಿ ಬಾಂದನಗ ಅವರಿಗೆ ಹನರ 
ಹನಕ್ ಸರ್ನೆನ ಮನಡಿ ಒಾಂದತ ಚೆಕಚ ಕ್ೊಡತವುದತ, it is not important.  ಆದರೆ, 
ಕ್ರೇಡನಪಟತಗಳಿಗೆ ಏನತ ಬೆೇಕ್ೆಾಂದತ ಯೇಚರೆ್ ಮನಡಿ ಆ ಕ್ೆೇತ್ರವನತನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ 
ಯನವುದೆೇ ಮತಖ್ಯಮಾಂತಿರಯನದರೂ ಸಹ ಕ್ೆೇವಲ ಅಧಾ ಗಾಂಟೆ ಸಮಯ ವಯಯ ಮನಡಿದರೆ, ಕ್ರೇಡನ 
ಕ್ೆೇತ್ರದಲ್ಲೆ ನಮೆ ರನಜಯ ಎಲ್ಲೆಗೊೇ ಹೊೇಗತತ್ುದೆ. ಇಷತಟ ದೂೆಡಾ ರನಜಯ ಅಥವನ ಇಷತಟ ದೂೆಡಾ 
ನಗರದಲ್ಲೆ ಒಾಂದತ ಒಳ್ೆಾಯ ಸತಸಜಿಜತ್ವನದ ಅಾಂತ್ರನಷಿರೇಯ ಗತಣಮಟಟದ ಫತಟಚಬನಲ್ಚ ಮೈದನನ 
ಇರತವುದ್ಧಲೆ. Temperature controlled Swimming Pool ಇರತವುದ್ಧಲೆ. ಆದನಗೂಯ, ನಮೆ 
ರನಜಯದಲ್ಲೆ ಈಜತಕ್ೊಳಗಳು ಇರತತ್ುವೆ. ಮನನಯ ಕ್ರೇಡನ ಸಚಿವರ ಗಮನಕ್ೆೆ ತ್ರಬಯಸತವುದೆೇರ್ಾೆಂದರೆ, 
ಕ್ರೇಡನ ಇಲನಖಯೆವರತ ಬೇೆರ ೆಬೆೇರ ೆಜಿಲೆೆಗಳಲ್ಲೆ ೨೫ ಮೇಟರ್ಚ ಈಜತಕ್ೂೆಳ ನಮಾಸ ೫೦ ಮೇಟರ್ಚ 
ಈಜತಕ್ೊಳದ ಬಲ್ಚ ಪಡದೆ್ಧರತತ್ನುರ.ೆ ಗದಗ ಜಿಲೆೆಯಲ್ಲೆ ೬ ಲೈೆನ್ಚ ಅಥೆೆಟಕಚ ಟನರಾಕಚ ಮನಡಿ, ೧೦ 
ಲೆೈನ್ಚ ಟನರಾಕಚ ಬಲ್ಚ ಪಡದೆ್ಧರತತ್ನುರ.ೆ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗೆೆ ರ್ನನತ ಕಳ್ೆದ ಬನರಿ ಪರಸ್ನುಪ 
ಮನಡಿರತತ್ೆುೇರ್.ೆ ಈ ರಿೇತಿ ಮನಡಿದರೆ, ನಮೆ ರನಜಯದ ಕ್ರೇಡೆಯಲ್ಲೆ ಹೆೇಗೆ ಕ್ನವಲ್ಲಟ ಬರತತ್ುದೆ.  

ಶ್ರೇ ಕ್.ೆಸ. ರ್ನರನಯಣಗೌಡ(ಕ್ರೇಡೆ, ಯತವಜನ, ರೇೆಷ್ೆೆ ಸಚಿವರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಗೊೇವಿಾಂದರನಜತರವರತ ಹೆೇಳಿದ ಹನಗೆ, ಅದನತನ ನಮೆ ಸಕ್ನಾರ 
ಮನಡಿರತವುದ್ಧಲೆ. ಆದರೆ, ಈ ಹಾಂದ ೆ ಮನಡಿರತವಾಂತ್ಹ ಅಕರಮಗಳ ಬಗೆೆ ರ್ನವು ಈಗ ಕರಮ 
ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುಾತಿುದೆಿೇವೆ.  
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ಡನ: ಕ್.ೆ ಗೊೇವಿಾಂದರನಜಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ಈ ಸಕ್ನಾರ 
ಮನಡಿದೆಯಾಂದತ ಹೆೇಳಿರತವುದ್ಧಲೆ. ಇದತ ಬಹಳ ಹಾಂದ್ಧನಾಂದಲೂ ನಡದೆತಕ್ೂೆಾಂಡತ ಬಾಂದ್ಧದೆಯಾಂದತ 
ಹೆೇಳುತಿುದೆಿೇರೆ್.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:_ ಮನನಯ ಸಚಿವರೆೇ, ಹಾಂದ್ಧನ ಸಕ್ನಾರಗಳು ಸರಿಯನಗಿ ಕ್ನಮಗನರಿ 
ಮನಡಿಲೆವೆಾಂದರೆ, ಈಗ ತ್ನವು ಮನಡಿ.  

ಶ್ರೇ ಕ್.ೆಸ. ರ್ನರನಯಣಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈ ರಿೇತಿಯ ಅಕರಮಗಳು 
ನಡಯೆತತಿುರತವ ಬಗೆೆ ರ್ನನತ ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮಾಂತಿರಗಳ ಗಮನಕ್ೆೆ ತ್ಾಂದತ, ಪರತಿಯಾಂದರಲ್ಲೆಯೂ 
ಸಹ ರ್ನನತ ತ್ನಖ ೆ ಮನಡಿಸತತಿುದೆಿೇರ್ೆ. ಮನನಯ ಗೊೇವಿಾಂದರನಜತರವರತ ಹೆೇಳಿದ ಹನಗೆ ನಮೆ 
ಇಲನಖಗೆ ೆ ನೇಡಿರತವ ಅನತದನನ ಸ್ನಲತವುದ್ಧಲೆ. ಅದಕ್ನೆಗಿ ರ್ನನತ ಈಗನಗಲೆೇ ಕನಷಿ ೧ ಸ್ನವಿರ 
ಕ್ೊೇಟ ರೂಪನಯ್ತಯ ಬಜೆಟಚ ತ್ಯನರತ ಮನಡಿ ಕ್ೊಟಟರತತ್ೆುೇರೆ್. ಅದರ ಬಗೆೆ ಎಲನೆ ಸದಸಯರತ 
ಸಹಕ್ನರ ನೇಡಿದರ ೆ ಅನತಕೂಲವನಗತತ್ುದ.ೆ ಈಗ ನಮೆ ಸ್ನೆೇಹತ್ರತ ಹೆೇಳಿದ ಹನಗೆ, ಪರತಿ 
ಹಳಿಾಯಲ್ಲೆಯೂ ಕ್ರೇಡೆಗ ೆಉತ್ೆುೇಜನ ಕ್ೊಡತವುದಕ್ೆೆ ನಮೆ  ರನಜಯದಲ್ಲೆರತವ ೩೧ ಜಿಲೆೆಗಳ ಪೆೈಕ್ ೨೮ 
ಜಿಲೆೆಗಳಿಗೆ ಭೆೇಟ ನೇಡಿ ಪರಿಶ್ೇಲ್ಲಸ, ಪರತಿಯಾಂದತ ಕ್ರೇಡೆಗ ೆ ಅಭಯರ್ಥಾಗಳನತನ ತ್ಯನರತ 
ಮನಡತತಿುದೆಿೇರ್.ೆ ಈ ಖನತೆ್ಯನತನ ರ್ನನತ ಹಠ ಮನಡಿ ಇಟತಟಕ್ೂೆಾಂಡಿರತತ್ೆುೇರೆ್. ಏಕ್ೆಾಂದರ,ೆ ಕ್ರೇಡನ 
ಕ್ೆೇತ್ರವನತನ ರ್ನನತ ಒಾಂದತ ಉತ್ುಮ ಸ್ನಾನಕ್ೆೆ ತ್ರಬೆೇಕ್ಾೆಂದತ ನನಗೂ ಸಹ ಆಸ್ ೆಇರತತ್ುದೆ.  

ಡನ: ಕ್.ೆ ಗೊೇವಿಾಂದರನಜಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸಚಿವರೊಬಬರೆೇ ಈ ರಿೇತಿ 
ಹೆೇಳಿದನಿರೆ.  

ಶ್ರೇ ಶಶ್ೇಲ್ಚ ಜಿ. ನಮೇಶ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈ ಸದನದಲ್ಲೆ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ 
ಇದನಿರ.ೆ ಆದರೆ, ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಯನರತ ಇರತವುದ್ಧಲೆ. ಮನನಯ ಗೂೆೇವಿಾಂದರನಜತ ಒಳ್ೆಾಯ 
ವಿಚನರವನತನ ಮಾಂಡಿಸತತಿುದನಿರ.ೆ ಆದತದರಿಾಂದ, ಈ ಸದನದಲ್ಲೆ ಯನರನದರೂ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಇದಿರೆ, 
ಅದನತನ ಬರೆದತಕ್ೊಾಂಡತ ಅವರಿಗೆ ಅನತಕೂಲವನಗತತ್ುದೆ.  
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ಡನ: ಕ್ೆ. ಗೊೇವಿಾಂದರನಜಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ನಮೆ ಕಥೆಯನತನ ಕ್ೆೇಳುವುದಕ್ೆೆ 
ಮನನಯ ಸಭನರ್ನಯಕರೇೆ ಈ ಸದನದಲ್ಲೆ ಇರತವುದ್ಧಲೆ. ಅದಕ್ೆೆ ನಮೆ ರನಜಯದ ಕ್ರೇಡ ೆ ಈ ರಿೇತಿ 
ಆಗಿರತತ್ುದ.ೆ  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಹೌದತ, ಯನವ ಮಾಂತಿರಗಳು ಸಹ ಇರತವುದ್ಧಲೆ. ಎಷತಟ ಹೆೇಳಬೆೇಕತ 
ರ್ನನತ? ನನಗೂ ಸಹ ಈ ಬಗೆೆ ಹೆೇಳಿ ಹೇೆಳಿ ಸ್ನಕ್ನಗಿದೆ.  

ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶಚ ಕ್.ೆ ರನಥೊೇಡ್ಚ(ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ಮತಖ್ಯ ಸಚೆೇತ್ಕರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರೆ್ೂೇಡಿ ಈ ಸದನದಲ್ಲೆ ಒಬಬರೇೆ ಮಾಂತಿರ ಹನಜರಿರತತ್ನುರೆ. 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಅದಕ್ೆೆ ರ್ನನತ ಏನತ ಮನಡಬೇೆಕತ ತ್ನವೆೇ ಹೆೇಳಿ.  

ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶಚ ಕೆ್. ರನಥೊೇಡ್ಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ತ್ನವು ಈ ಸದನದಲ್ಲೆ 
ಕಡನಾಯವನಗಿ ಹನಜರಿರಬೆೇಕ್ನದ ಸಚಿವರ ಹೆಸರತಗಳನತನ ಓದ್ಧ ಹೆೇಳಿರತತಿುೇರಿ. ಆದರೂ ಸಹ ಈಗ 
ಸದನದಲ್ಲೆ ಒಬಬರೇೆ ಮಾಂತಿರಗಳು ಹನಜರಿರತತ್ನುರೆ. ಇದಕ್ೆೆ ಏನತ ಮನಡತವುದತ?  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಹೌದತ ಹೆೇಳಿದೆಿೇರ್ೆ. ಈ ದ್ಧನ ಸದನದಲ್ಲೆ ಹನಜರಿರಬೆೇಕ್ನದ ಸಚಿವರತಗಳ 
ಪಟಟಯೂ ಸಹ ಇದ.ೆ  

ಶ್ರೇ ಕೆ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 
ಯನವುದೊೇ ಕಡತ್ ಬಾಂದ್ಧತ್ತು, ಅದನತನ ಪರಿಶ್ೇಲರೆ್ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಹೂೆೇಗಿರತತ್ೆುೇರ್ೆ.  

ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶಚ ಕೆ್. ರನಥೊೇಡ್ಚ:- ಮನನಯ ಸಭನರ್ನಯಕರೇೆ, ತ್ಮೆ ವಿಷಯ ಅಲೆ. ಆದರ,ೆ 
ಉಳಿದ ಸಚಿವರ ಬಗೆೆ ರ್ನನತ ಹೆೇಳುತಿುದೆಿೇರ್.ೆ  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಈ ದ್ಧನ ಸದನದಲ್ಲೆ ವಿ. ಸ್ೂೆೇಮಣಣನವರತ, ಎಸ್ಚ. ಅಾಂಗನರರವರತ, ಸ.ಸ. 
ಪನಟೇಲ್ಚರವರತ ಮತ್ತು ಪರಭತ ಚವನಾಣಚರವರತ ಕಡನಾಯವನಗಿ ಹನಜರಿರಬೆೇಕತ. ಆದರೆ, ಶ್ರೇಮತಿ 
ಜೊಲೆೆ ಶಶ್ಕಲನ ಅಣನಣ ಸ್ನಹೆೇಬಚರವರತ ನನನ ಅನತಮತಿ ಪಡದೆತ ಹೂೆೇಗಿರತತ್ನುರೆ. ಮನನಯ 
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ಸಭನರ್ನಯಕರೇೆ, ತ್ನವು ಪಕ್ನೆ ಪೂಜನರಿಯೇ. ಏಕ್ಾೆಂದರೆ, ಏರೆ್ೇನತ ಮನಡಿ ದೆೇವರಿಾಂದ ಭಕುರನತನ 
ಪನರತ ಮನಡಿಬಡತತಿುೇರಿ.  

ಡನ: ಕ್.ೆ ಗೊೇವಿಾಂದರನಜಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಸಕ್ನಾರ ಕ್ರೇಡನ ಇಲನಖಗೆ ೆಎಷತಟ 
ಹಣ ಕ್ೊಡಬಹತದೂೆೇ ಅಷತಟ ಹಣ ಕ್ೊಡಬಹತದತ. ನಮೆ ರನಜಯದಲ್ಲೆರತವ ಇರ್ೂೆಫೇಸಸ್ಚ ಕಾಂಪನ 
ಅಥವನ ದೊಡಾ ದೊಡಾ ಐ.ಟ. ಕಾಂಪನಗಳಿಗ ೆಸಕ್ನಾರದ್ಧಾಂದ ಜನಗ ಕ್ೊಡಲನಗತತ್ುದೆ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ 
ರಿಜಿಸ್ರೆೇಷನ್ಚ ಸ್ನಟಾಂಪಚ ವನಯಲೂಯ ಸಹ ಕಡಿಮ ಮನಡಲನಗತತ್ುದೆ. ಆದರೆ, ಆ ಕಾಂಪನಗಳು ನಮೆ 
ಸಮನಜಕ್ೆೆ ಯನರ ಕ್ೊಡತಗೆ ನೇಡತತ್ನುರ?ೆ ಕ್ೂೆೇವಿಡ್ಚ-೧೯ ಬಾಂದ ಸಾಂದಭಾದಲ್ಲೆ ೧೦ ಕ್ೊೇಟ ಪರಿಹನರ 
ಹಣ ನೇಡತವುದತ ಅಥವನ ಪನರಕೃತಿಕ ವಿಕ್ೂೆೇಪ ಸಾಂದಭಾದಲ್ಲೆ ಉಚಿತ್ ಮರ್ೆಗಳನತನ 
ಕಟಟಸಕ್ೊಡತವುದನತನ ಬಟಟರ,ೆ ಕ್ರೇಡೆಗ ೆ ಏತ್ಕ್ೆೆ ರೆ್ರವು ನೇಡತವುದ್ಧಲೆವೆಾಂದತ ರ್ನನತ ಕ್ೆೇಳುತ್ೆುೇರ್ೆ. 
ಹನಗನಗಿ, ಈ ವಿಷಯಕ್ೆೆ ಸಾಂಬಾಂಧಪಟಟಾಂತ್ ೆಸಕ್ನಾರ ಚನಟ ಬೇಸಬೇೆಕತ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಇಾಂತ್ಹ ವಿಷಯಗಳನತನ ಸಕ್ನಾರ ಆಸಕ್ು ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಳಾಬೇೆಕತ.  

ಡನ: ಕ್.ೆ ಗೊೇವಿಾಂದರನಜಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ತ್ನವು ಹೆೇಳಿದಾಂತೆ್ ಇಾಂತ್ಹ 
ವಿಷಯಗಳ ಬಗೆೆ ಸಕ್ನಾರ ಆಸಕ್ು ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಾಂಡತ ಅಾಂತ್ಹ ಸತಮನರತ ೫೦ ರಿಾಂದ ೧೦೦ 
ಕ್ನಪೂೆಾರೇೆಟಚ ಕಾಂಪನಗಳ ಜೊತ್ೆ ಒಾಂದತ ಸಭ ೆ ಕರದೆತ, ನಮೆ ರನಜಯದ ಕ್ರೇಡೆಗಳನತನ 
ಪೊರೇತ್ನಸಹಸತವುದಕ್ೆೆ ಪರತಿ ಕಾಂಪನ ತ್ಲನ ೧ ರಿಾಂದ ೨ ಕ್ೊೇಟ ರೂಪನಯ್ತ ಹಣವನತನ ಕಡನಾಯವನಗಿ 
ಕ್ೊಡಬೇೆಕ್ೆಾಂದತ ಏತ್ಕ್ೆೆ ಹೇೆಳಬನರದತ ಎಾಂದತ ರ್ನನತ ಹೆೇಳುವುದಕ್ೆೆ ಬಯಸತತ್ೆುೇರ್ೆ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಸಚಿವರೆೇ, ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಹೆೇಳಿದ ವಿಷಯಕ್ೆೆ ರ್ನವು ಕೂಡ 
ಧವನಗೂಡಿಸತತ್ೆುೇವ.ೆ ಹನಗನಗಿ, ತ್ನವು ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮಾಂತಿರಗಳ್ೂೆಾಂದ್ಧಗೆ, ತ್ಮೆ ಇಲನಖಯೆ ಉನನತ್ 
ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳ್ೊಾಂದ್ಧಗ ೆಹನಗೂ ಕ್ನಪೂೆಾರೆೇಟಚ ಕಾಂಪನಗಳ ಜೊತ್ೆ ಒಾಂದತ ಸಭ ೆನಡಸೆ. 

ಡನ: ಕ್.ೆಸ. ರ್ನರನಯಣಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈ ಬಗೆೆ ರ್ನನತ ಮನನಯ 
ಮತಖ್ಯಮಾಂತಿರಗಳಿಗೆ ಪತ್ರ ಸಹ ಬರೆದ್ಧರತತ್ೆುೇರೆ್.  
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ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಈ ಬಗೆೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯತವುದತ ಬೆೇಡ. ಸಭೆಯರೆ್ನೇ ಕರಯೆ್ತರಿ.  

ಡನ: ಕ್.ೆಸ. ರ್ನರನಯಣಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಏಕ್ೆಾಂದರ,ೆ ೧೦೦ ರೂಪನಯ್ತ 
ಖ್ಚತಾ ಮನಡಿ ೧ ಲಕ್ಷ ರೂಪನಯ್ತ ಬಲ್ಚ ಬರೆಯತತ್ನುರ.ೆ  CSR (Corporate Social 
Responsibility)  fund ನವರಲೆನೆ ಇದೆೇ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡಿಕ್ೂೆಾಂಡತ ಬಾಂದ್ಧರತತ್ನುರೆ. ಅದಕ್ೆೆ 
ಜವನಬನಿರಿ ಕ್ೊಡತವುದತ ಒಳ್ೆಾಯದತ.  

ಡನ: ಕ್.ೆ ಗೊೇವಿಾಂದರನಜಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇದಕ್ೆೆ CSR fund ಕ್ೊಡತವುದತ 
ಬೆೇಡ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಹನಗನದರೆ, ಇದಕ್ೆೆ ಒಾಂದತ ದನರಿ ಹತಡತಕ್, ನಾಂತ್ರ ರೆ್ೂೇಡೂೆೇಣ.  

ಡನ: ಕ್.ೆ ಗೊೇವಿಾಂದರನಜಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ರೆ್ೂೇಡಿದ ಹನಗೆ, ಮನನಯ 
ಸಚಿವರೊಬಬರೆೇ, "ರ್ನನತ ಕ್ರೇಡನ ಇಲನಖಯೆನತನ ಕ್ೆೇಳಿ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಾಂಡಿದೆಿೇರ್ೆ”ಚಎಾಂದತ ಹೆೇಳಿರತವವರತ 
ಇವರತ ಒಬಬರೇೆ. ಬೆೇರ ೆಯನವುದೆೇ ಸಚಿವರತ ಕ್ರೇಡನ ಇಲನಖಗೆ ೆಬಾಂದರ,ೆ ನನಗ ೆಬೆೇರ ೆಇಲನಖ ೆಕ್ೂೆಡಿ 
ಎಾಂದತ ಕ್ೆೇಳುತ್ನುರೆ. ಅಲೆದೆೇ, ಆ ಇಲನಖಯೆಲ್ಲೆ ಮತ್ೊುಾಂದತ ಸಮಸ್ೆಯ ಇದ.ೆ ಅದೆೇರೆ್ಾಂದರೆ, ಕಳ್ೆದ 
ಒಾಂದತ ವಷಾದ್ಧಾಂದ ಕ್ರೇಡನ ಇಲನಖಯೆಲ್ಲೆ ಒಬಬರತ ಕಮೇಷನರ್ಚ ಇದನಿರ.ೆ ಈ ಹಾಂದ ೆ ಕ್ರೇಡನ 
ಇಲನಖಗೆ ೆಯನವುದೆೇ ಕಮೇಷನರ್ಚ ಬಾಂದರೂ ಸಹ ಸತಮನರತ ೩ ತಿಾಂಗಳಿನಾಂದ ೬ ತಿಾಂಗಳು ಮನತ್ರ 
ಇರತತಿುದಿರತ. ಕ್ನರಣ ಏನತ ಎಾಂದತ ಹೆೇಳಿದರ,ೆ ಈ ಇಲನಖಯೆಲ್ಲೆ ಯನವುದೆೇ ಆದನಯ ಇಲೆವೆಾಂದತ 
ಬೆೇರ ೆಇಲನಖಯೆ ಹತಡತಕ್ಕ್ೊಳುಾತ್ನುರೆ. ಹನಗನಗಿ, ಕ್ರೇಡನ ಇಲನಖಗೆ ೆಒಬಬ ಕಮೇಷನರ್ಚ ರೆ್ೇಮಕ್ನತಿ 
ಮನಡಿದರೆ, ಅವರತ ಕನಷಿ ಪಕ್ಷ ೩ ವಷಾ ಅಲ್ಲೆರಬೆೇಕತ. ಏಕ್ೆಾಂದರ,ೆ ಆ ಅವಧಿಯಲ್ಲೆ ಅವರತ ಕ್ರೇಡನ 
ಇಲನಖಯೆನತನ ಚೆರ್ನನಗಿ ಅಥಾ ಮನಡಿಕ್ೂೆಾಂಡತ ಕ್ರೇಡೆಯನತನ ಚೆರ್ನನಗಿ ಬೆಳ್ೆಸಬೆೇಕತ. ಮನನಯ 
ಸಚಿವರತ ಹೆೇಗ ೆ ಕ್ರೇಡನ ಇಲನಖ ೆ ಬೇೆಕ್ೆಾಂದತ ಹೆೇಳಿದರತ ಆ ರಿೇತಿಯ grit ಇರತವಾಂತ್ಹ 
ಅಧಿಕ್ನರಿಯನತನ ಅಲ್ಲೆ ನಯೇಜಿಸ, ಕ್ೆಲಸ ಮನಡಿಸದರೆ ಮನತ್ರ ಕ್ರೇಡೆ ಬೆಳ್ಯೆತತ್ುದ.ೆ ಇಲೆವನದರೆ, 
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ಕ್ರೇಡನ ಇಲನಖ ೆಸಹ ಮತಳುಗಿಹೂೆೇಗತತ್ುದೆ. ಸಭನಪತಿಯವರನದ ತ್ನವು ಸಹ ಹಳ್ೆಯ ಕಾಂಠಿೇರವ 
ಸ್ಟೆೇಡಿಯಾಂ ಮತ್ತು ಈಗ ಇರತವ ಸ್ಟೆೇಡಿಯಾಂ ಅನತನ ಹೇೆಗಿದೆ ಎಾಂದತ ರೆ್ೂೇಡಿದ್ಧಿೇರಿ?  

ಶ್ರೇಮತಿ ಭನರತಿಶಟೆಟ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ತ್ನವು ಅಲ್ಲೆ ಕತಸು ಮತ್ತು ಲನಾಂಗಚಜಾಂಪಚ 
ಆಡಿರತತಿುೇರಿ. 

ಡನ: ಕ್.ೆ ಗೊೇವಿಾಂದರನಜಚ:- ಮನನಯ ಭನರತಿಶೆಟಟಯವರತ ಸಹ ಇದೇೆ ಮನತ್ನತನ 
ಹೆೇಳುತಿುದನಿರ.ೆ 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಭನರತಿಶಟೆಟಯವರತ ಶ್ರೇ ಸದಿರನಮಯಯನವರತ ಕತಸು ಆಡಿದಿನತನ 
ಹೆೇಳುತಿುದನಿರಷ್ೆಟೇ.  

(ಮತಾಂದತ) 

(288) 11.03.2022 2.0೦ ವೆೈಎಲ್-ಬಎನ್ಚಎಸ್          (ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಾತಿ) 

ಡನ|| ಕ್.ೆಗೊೇವಿಾಂದರನಜಚ (ಮತಾಂದತ):- 

ಇವತಿುನಾಂದ ಆದರೂ ಅದಕ್ೆೆ ಒಾಂದತ ಕ್ನಯಕಲಪ ಆಗತತ್ುದೆ ಎಾಂದತ ಸದನದ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸತತ್ುೆೇರೆ್.   

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಆಯ್ತತ್ತ. ತ್ಮೆ ಮನತ್ತ ಮತಗಿಯ್ತತೆ್?  

ಡನ|| ಕ್.ೆಗೊೇವಿಾಂದರನಜಚ (ವಿಧನನಸಭೆಯ್ತಾಂದ ಚತರ್ನಯ್ತತ್ರನದವರತ):- ಇನೂನ ನನನ ಮನತ್ತ 
ಮತಗಿದ್ಧಲೆ.  ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್ಚರನಗಿದಿ ಮನನಯ ತ್ೇೆಜಸವನಗೌಡರವರತ ನನಗ ೆಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಇನತನ 
10 ನಮಷ ಜನಸುಯೇ ಸಮಯ ನೇಡತತ್ೆುೇರೆ್ ಎಾಂದತ ಹೆೇಳಿದಿರತ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ತ್ನವು 1 ಗಾಂಟೆ 20 ನಮಷಕ್ೆೆ ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಪನರರಾಂಭ ಮನಡಿದ್ಧಿೇರಿ.   
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ಶ್ರೇ ಕೆ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 
ಸದನವನತನ ಸ್ೂೆೇಮವನರಕ್ೆೆ ಮತಾಂದೂಡಿ, ಮನನಯ ಸದಸಯರಿಗೆ ಅಾಂದತ ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಪತನಃ 
ಅವಕ್ನಶ ಕಲ್ಲಪಸಕ್ೊಡಬಹತದನಗಿದೆ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಸ್ೂೆೇಮವನರ ಮತ್ೆು ಎಲೆರಿಗೂ ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಸಮಯ ನೇಡತವುದಕ್ೆೆ 
ಸ್ನಧಯವಿಲೆ. ಸ್ೂೆೇಮವನರದಾಂದತ ವಿವರಣೆ ನೇಡತವುದತ ಇದೆ ಮತ್ತು ಮಾಂಗಳವನರದಾಂದತ 
ಸಕ್ನಾರದ್ಧಾಂದ ಉತ್ುರ ನೇಡತವುದತ ಇದೆ.  

ಡನ|| ಕ್.ೆಗೊೇವಿಾಂದರನಜಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದೆೇ ಕಡಿಮ.  
ಹನಗನಗಿ ಇರ್ೂೆನಾಂದತ 10 ನಮಷ ಸಮಯವನತನ ನೇಡಿ.   

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಆಯ್ತತ್ತ, 10 ನಮಷದಲ್ಲೆ ತ್ಮೆ ಮನತ್ನತನ ಮತಗಿಸ.   

ಡನ|| ಕ್.ೆಗೊೇವಿಾಂದರನಜಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ನನಗೆ ಉಳಿದ 10 ನಮಷವನತನ 
ಸ್ೂೆೇಮವನರವೆೇ ನೇಡಿ.   

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಆಗತವುದ್ಧಲೆ. ಇವತ್ುೆೇ ಮನತ್ರ್ನಡಿ ಮತಗಿಸ. ಸ್ೂೆೇಮವನರದಾಂದತ 
ಮನಡರ್ನಡತವವರತ ಬೇೆರೆ ಇದನಿರ.ೆ ಸಭನರ್ನಯಕರ ೆಏನತ ಮನಡತವುದತ?   

ಡನ|| ವೆೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣಸ್ನವಮ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 10 ನಮಷವೆಾಂದರ ೆಮನತ್ರ್ನಡಿ 
ಮತಗಿಸಲ್ಲ ಬಡಿ.   

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಈಗನಗಲೆೇ ಮನನಯ ಕ್ೆ.ಗೊೇವಿಾಂದರನಜತರವರತ 43 ನಮಷ 
ಮನತ್ರ್ನಡಿದನಿರೆ.   

ಡನ|| ಕ್ೆ.ಗೊೇವಿಾಂದರನಜಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮಧಯದಲ್ಲೆ ಬೆೇರಯೆವರತ ಎದತಿ 
ನಾಂತ್ತ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದಿರೆ, ನನನ ಸಮಯದಲ್ಲೆ 15 ನಮಷ ಅವರಿಗೆ ಹೂೆೇಗಿ ಬಟಟತ್ತು.   
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ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಏನತ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಆಗತತ್ುದೆ.  ತ್ನವು yield ಆಗದೇೆ 
ಮನತ್ರ್ನಡಬೆೇಕ್ನಗಿತ್ತು.   

ಡನ|| ಕ್.ೆಗೊೇವಿಾಂದರನಜಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಏನತ ಮನಡತವುದತ.  ಅವರತ ಸಹ 
ನನನ ಜೊತ್ೆಯವರತ.   

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಇನತನ ಹಲವನರತ ಸದಸಯರತ ಮನತ್ರ್ನಡಬೆೇಕ್ನಗಿದತಿ, ಸ್ೂೆೇಮವನರ 
ಎಲೆರಿಗೂ ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಅವಕ್ನಶ ನೇಡಲತ ಆಗತವುದ್ಧಲೆ.  ಈಗನಗಲೆೇ ಕ್ನಯಾಕಲನಪ ಸಲಹನ 
ಸಮತಿ ಸಭೆಯಲ್ಲೆ ಸದನವನತನ ಬೆಳಗೆೆ 10 ಗಾಂಟೆ 30 ನಮಷಕ್ೆೆ ಪನರರಾಂಭಿಸ, ಸಾಂಜೆ 6.00 ಗಾಂಟೆಗೆ 
ಮತಕ್ನುಯಗೊಳಿಸಬೆೇಕ್ೆಾಂದತ ತಿೇಮನಾನಸಲನಗಿದೆ.   

ಡನ|| ಕ್ೆ.ಗೊೇವಿಾಂದರನಜಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಆಯ್ತತ್ತ, ಇರ್ೂೆನಾಂದತ 10 ನಮಷ 
ನನಗ ೆಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಅವಕ್ನಶ ನೇಡಿ, ನನನ ಮನತ್ನತನ ಹೆೇಳಿ ಮತಗಿಸತತ್ೆುೇರ್ೆ.   

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಆಯ್ತತ್ತ.  10 ನಮಷದೊಳಗೆ ಮನತ್ರ್ನಡಿ ಮತಗಿಸ.  

ಡನ|| ಕ್.ೆಗೊೇವಿಾಂದರನಜಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇನತನ ಕ್ೆಲವು ಸಚಿವರತ ಸದನದಲ್ಲೆಲೆ.  
ಹನಗನಗಿ ನನಗ ೆಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಬೆೇಜನರತ ಆಗತತಿುದೆ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಇರತವಷತಟ ಸಚಿವರತ ಸ್ನಕತ.  ತ್ನವು ಮನತ್ರ್ನಡಿ.  

ಶ್ರೇ ಯತ.ಬ.ವೆಾಂಕಟೆೇಶ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಕ್ೆ.ಗೊೇವಿಾಂದರನಜತರವರತ 
ಸ್ೂೆೇಮವನರವೆೇ ಮನತ್ರ್ನಡಲ್ಲ ಬಡಿ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಯತ.ಬ.ವೆಾಂಕಟೆೇಶಚರವರ,ೆ ತ್ನವು ಸತಮೆರ್ೆ ಕತಳಿತ್ತಕ್ೊಳಿಾ. ತ್ತಪಪ 
ಹನಕತವುದತ ಬೆೇಡ.  
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ಡನ|| ಕ್ೆ.ಗೊೇವಿಾಂದರನಜಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಪೊಲ್ಲೇಸ್ಚ ಇಲನಖ ೆ ಬಗೆೆ 
ಹೆೇಳುವುದನದರೆ, ಈ ಸ್ನಲ್ಲನ ಬಜೆಟಚನಲ್ಲೆ ಪೂೆಲ್ಲೇಸ್ಚರವರ ಹೌಸಾಂಗಚ ಬಗೆೆ ಏನತ ಪರಸ್ನುಪ 
ಮನಡಲ್ಲಲೆ.  ಪನಪ, ಬಡ ಪೊಲ್ಲೇಸ್ ಪೆೇದೆಗಳು ಹಳ್ೆಯ ಮರ್ೆಗಳಲ್ಲೆಯೇ ವನಸಸತತಿುರತವುದನತನ 
ರ್ನವು ಸಹ ರೆ್ೂೇಡತತಿುರತತ್ೆುೇವೆ.  ಹನಗನಗಿ ಈ ಸ್ನಲ್ಲನ ಬಜೆಟಚನಲ್ಲೆ ಅವರತಗಳಿಗೆ ಮರ್ ೆನಮನಾಣ 
ಮನಡತವ ಕತರಿತ್ತ ಎಲ್ಲೆಯೂ ಪರಸ್ನುಪ ಮನಡಿಲೆ.  ಈ ಸಾಂಬಾಂಧ ರ್ನನತ ಮನನಯ 
ಮತಖ್ಯಮಾಂತಿರಯವರ ಗಮನಕೂೆ ಸಹ ತ್ರಲ್ಲಚಿಛಸತತ್ೆುೇರೆ್.  ಏಕ್ೆಾಂದರ,ೆ ಎಲ್ಲೆಯೇ ಮತಷೆರ ನಡಯೆಲ್ಲ, 
ಬೆಾಂಕ್ ಹಚಿಚಕ್ೂೆಳಾಲ್ಲ ಏರೆ್ೇ ಸಮಸ್ೆಯ ಉದಭವಿಸದರೂ ಅವರೆೇ ಬೆೇಕತ. ಹನಗನಗಿ ಪೊಲ್ಲೇಸ್ಚ ಇಲನಖಗೆ ೆ
ಇನತನ ಹೆಚಿಚಗ ೆ ಹಣವನತನ ಭರಿಸಬೆೇಕತ.  ಜೊತ್ೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ಏರೆ್ೇನತ ಸವಲತ್ತು ನೇಡಬೇೆಕ್ೊೇ, 
ಅದೆಲೆವನೂನ ಕ್ೂೆಡಬೇೆಕತ.  ಈಗನಗಲೆೇ army ನಲ್ಲೆರತವವರಿಗ ೆ “army canteen”ಚ ಎಾಂದತ 
ಮನಡಲನಗಿದತಿ, ಅದೆೇ ರಿೇತಿ ಪೊಲ್ಲೇಸ್ಚನವರಿಗೂ ಕ್ನಯಾಂಟೇನ್ಚ ಮನಡಿದರೆ, ಬಹಳ 
ಅನತಕೂಲವನಗತತ್ುದೆ ಎಾಂದತ ಸಲಹ ೆ ನೇಡಬಯಸತತ್ೆುೇರೆ್ ಹನಗೂ ಅವರಿಗೆ ಪರತ್ೆಯೇಕವನಗಿ 
ಆಸಪತ್ೆರಯನತನ ಮನಡಿದರೆ ಒಳ್ೆಾಯದತ ಎಾಂದತ ಹೆೇಳಬಯಸತತ್ೆುೇರೆ್.  Region-wise ಗತಲಬಗನಾ, 
ಬೆಳಗನವಿ, ಮೈಸೂರತ, ಮಾಂಗಳೂರತ ಜಿಲೆೆಗಳಲ್ಲೆ ಯನವ ರಿೇತಿ “army hospital”ಚ ಇದೆ, ಅದೆೇ 
ರಿೇತಿ “police hospital”ಚ ಎಾಂದತ ತ್ೆರೆದರೆ ಒಳ್ೆಾಯದತ ಎಾಂದತ ಸಲಹ ೆ ನೇಡಬಯಸತತ್ೆುೇರೆ್.  
ಸತ್ಯವನಗಿ ಒಾಂದತ ಮನತ್ನತನ ಹೆೇಳುವುದೆೇರ್ಾೆಂದರೆ, ಸಕ್ನಾರ ಏನತ ಕ್ೆೈಯ್ತಾಂದ ಅದಕ್ೆೆಲನೆ ಹಣ 
ನೇಡತವುದತ ಬೆೇಡ.  ಸಕ್ನಾರವು ಮನಸತಸ ಮನಡಿದರ,ೆ ದೊಡಾ-ದೂೆಡಾ ಕಾಂಪನಯವರಿಗ ೆಹೆೇಳಿದರೆ 
ಸ್ನಕತ, ಅವರೆೇ ಆ ಹಣವನತನ ಭರಿಸತತ್ನುರ.ೆ  ಈಗನಗಲೆೇ ಕ್ೆಲವು ಕಡ ೆ ಪೊಲ್ಲೇಸ್ಚ ಠನಣೆಗಳನತನ 
ನಮಾಸಕ್ೂೆಟಟದತಿ, ಆ ರಿೇತಿ ಮನಡಬಹತದೆಾಂದತ ಹೆೇಳುತ್ುೆೇರೆ್.  ಹನಗೆಯೇ ಪೊಲ್ಲೇಸ್ಚ 
ರೆ್ೇಮಕ್ನತಿಯಲ್ಲೆ ಸಹ ಮರೆ್ನ ದ್ಧವಸ corruption  ಆಗಿದ ೆಎಾಂದತ ಹೆೇಳಿದತಿ, ಅದರ ಬಗೆೆ ಸಹ 
ತಿೇವರವನಗಿ ಗಮನಹರಿಸಬೇೆಕ್ೆಾಂದತ ಹೆೇಳುತ್ೆುೇರ್ೆ.  ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮಾಂತಿರಗಳ್ನದ ಶ್ರೇ ಬಸವರನಜ 
ಬೊಮನೆಯ್ತಯವರತ ಶೆೇಕಡ 2 ರಷತಟ ಸ್ೂೆಪೇಟಸಚಾ ಕ್ೊೇಟನ ಮನಡಿದತಿ ಎರಡರೆ್ೇ ಸಲ ಅವರಿಗೆ 
ಅಭಿನಾಂದರೆ್ ಸಲ್ಲೆಸತತ್ೆುೇರ್.ೆ  ಏಕ್ೆಾಂದರ,ೆ except police department ಎಲ್ಲೆಯೂ 
ರೆ್ೇಮಕ್ನತಿಯೇ ಆಗತತಿುಲೆ, ಈ ಹಾಂದೆ ಶ್ರೇ ರಮನರ್ನಥಚ ರೈೆ ರವರತ ಅರಣಯ ಸಚಿವರನಗಿದಿ 



162 

                                                                                                                                                  ವಿಪ/11-03-2022   
“ wzÀÄÝ¥ÀrAiÀiÁUÀzÀ ¥Àæw/unedited copy/£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ¼À°è CxÀªÁ ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉUÁV G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀPÀÆqÀzÀÄ 

__________________________________________________________________________________ 

ಸಾಂದಭಾದಲ್ಲೆ 140 ಕ್ರೇಡನಪಟತಗಳಿಗೆ ಅರಣಯ ಇಲನಖಯೆಲ್ಲೆ ಕ್ೆಲಸವನತನ ನೇಡಿದರತ.  ಆದರೆ, 
ಬ.ಜೆ.ಪ್ತ. ಸಕ್ನಾರ ಅಧಿಕ್ನರಕ್ೆೆ ಬಾಂದ ಮೇಲೆ ಯನವುದೆೇ ರೆ್ೇಮಕ್ನತಿ ಮನಡಲ್ಲಲೆ.  ಆ ಸಾಂಬಾಂಧ 
ರ್ನನತ ಎರಡೂ-ಮೂರತ ಬನರಿ ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ಪತ್ರ ಸಹ ಬರೆದ್ಧದೆಿೇರ್.ೆ   ಈ ಮದಲತ public 
sector ನಲ್ಲೆ ನೇಡತತಿುದತಿ, ಈಗ ಅದೆಲೆವನೂನ ಮತಚಿಚ ಬಟಟದನಿರ.ೆ  ಈಗ 
ಲನಭದನಯಕವನಗಿರತವುದಾೆಂದರೆ, KSDL ಸ್ೂೆೇಪಚ ಫನಯಕಟರಿ ಅಸುತ್ವದಲ್ಲೆದತಿ, ಅದಕೂೆ ಸಹ 
ರೆ್ೇಮಕ್ನತಿ ಮನಡತತಿುಲೆ.  ಈ ರಿೇತಿಯನಗಿ ಹತದೆಿಗಳು ಖನಲ್ಲ ಇವೆ.  1972ರೆ್ೇ ಸ್ನಲ್ಲನಲ್ಲೆ, all the 
heads of the Departments can directly recruit sports persons  ಎಾಂದತ 
Government Order ಹೊರಡಿಸಲನಗಿತ್ತು.  ಆ ಆದೆೇಶ ಈಗಲೂ ಸಹ ಇದತಿ, ಯನರತ ಸಹ 
ಅದನತನ ಅನತಸರಿಸತತಿುಲೆ.  ಹನಗನಗಿ ಅದನತನ ಜಿೇವಾಂತ್ವನಗಿ ಇಡಬೇೆಕ್ೆಾಂದತ ಸದನದ ಮೂಲಕ 
ಸಲಹ ೆನೇಡಬಯಸತತ್ೆುೇರೆ್.  Private sector ನಲ್ಲೆ ಕ್ರೇಡನಪಟತಗಳಿಗೆ ರೆ್ೇಮಕ್ನತಿ ಆಗಲೇೆಬೆೇಕತ.  
ಒಾಂದತ ಫನಯಕಟರಿ ತ್ೆರೆದರೆ, ಇಷತಟ ಮಾಂದ್ಧ ಕ್ರೇಡನಪಟತಗಳಿಗೆ ಕ್ಲೆಸವನತನ ನೇಡಬೇೆಕ್ೆಾಂದತ ಷರತ್ತು 
ವಿಧಿಸತವುದತ ಒಳ್ೆಾಯದೆಾಂದತ ಹೆೇಳಬಯಸತತ್ೆುೇರೆ್.  ಈಗನಗಲೆೇ ಬೆೇರ-ೆಬೇೆರ ೆವಿಚನರವನಗಿ ಮನನಯ 
ಸದಸಯರತ ಮನತ್ರ್ನಡಿದತಿ, ರ್ನನತ ಹೆಚಿಚಗ ೆಮನತ್ರ್ನಡತವುದತ  ಏನತ ಇಲೆ.   

ನೇರನವರಿ, ಲೊೇಕ್ೊೇಪಯೇಗಿ ಇಲನಖ ೆ ಕತರಿತ್ತ ಮನತ್ರ್ನಡಿದತಿ, ಅದೆಲೆವೂ Ongoing 
projects ಆಗಿದತಿ, ಹಣ ಬರತತಿುರತತ್ುದೆ, ಆ ಹಣವು ಖ್ಚನಾಗತತಿುರತತ್ುವೆ, ಜೊತ್ೆಗೆ ಎಲೆೆಲ್ಲೆಯೇ 
ಹೊೇಗತತಿುರತತ್ುವೆ.  ಅದರ ಬಗೆೆ ರ್ನನತ ಹೆಚತಚ ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಇಚಿಛಸತವುದ್ಧಲೆ. 

 ಬೆಾಂಗಳೂರತ ನಗರದಲ್ಲೆ ಪೊೇಸಟರ್ಚಗಳು ಹನಗೂ ಬನಯನರ್ಚಗಳನತನ ಮನನಯ ಉಚಛ 
ರ್ನಯಯನಲಯವು ಬನಯನ್ಚ ಮನಡಿದಿರೂ ಸಹ ಪತನಃ ಎಲನೆ ಕಡ ೆಅವುಗಳನತನ ಹನಕತತ್ುಲೇೆ ಇದನಿರ.ೆ  
ಇದರ ಕಡ ೆಸಕ್ನಾರ ತಿೇವರವನಗಿ ಗಮನಹರಿಸಬೆೇಕ್ೆಾಂದತ ಹೆೇಳಬಯಸತತ್ೆುೇರೆ್.  ಏಕ್ೆಾಂದರ,ೆ ಇತಿುೇಚೆಗೆ 
ಅವೆಲೆವೂ illegal hoardings ಆಗಿದ.ೆ ಜೊತ್ೆಗೆ ಸಗನಲ್ಚ ಲೆೈಟಚಗಳಿರತವ ಕಡ ೆಭಿಕ್ಷತಕರ ಸಮಸ್ೆಯ 
ಹೆಚನಚಗಿದ.ೆ   ಪನಪ, ಅವರಿಗೆ  beggarsʼ colony ಎಾಂದತ ಮನಡಲನಗಿದೆ.  ಆದರೂ ಅವರತ ಆ 
beggarsʼ colony ಗೆ ಹೊೇಗತವುದ್ಧಲೆ.  ಪೂೆಲ್ಲೇಸ್ಚನವರತ ಸಹ ಅವರತಗಳು  beggarsʼ 
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colony ಗೆ ಹೊೇಗಲ್ಲಲೆವೆಾಂದರ,ೆ ಸತಮೆರ್ೆ ಇರತತ್ನುರೆ.  ಅಲೂೆ ಒಾಂದತ ಮನಫಿಯನ ಇದೆ. 
ಅದೆೇರೆ್ಾಂದರೆ, ಜನರಲ್ಚ ಕರಿಯಪಪ ಮಮೇರಿಯಲ್ಚ ಪನಕಚಾ ಬಳಿ 15 ಆಗಸ್ಟಚ, 26 ಜನವರಿ ರಾಂದತ 
ಧವಜನರೂೆೇಹಣ ನಡಯೆತತ್ುದೆ, ಅಲ್ಲೆಯೇ ಒಾಂದತ ಘಟರೆ್ ನಡಯೆತತಿುದತಿ, ಅದತ ಪೊಲ್ಲೇಸ್ಚನವರಿಗೆ 
ಗೊತಿುದಯೆೇ, ಇಲೆವೇ ತಿಳಿದ್ಧಲೆ.  ಇದೂೆಾಂದತ ದೂೆಡಾ ಮನಫಿಯನವನಗಿದತಿ, ಅದಕ್ೆೆ ಒಬಬ ಗನಯಾಂಗಚ 
ಲ್ಲೇಡರ್ಚ ಸಹ ಇದನಿರ್.ೆ  ಆತ್ ಬೆಳಗೆೆಯೇ ಆಟೊೇನಲ್ಲೆ ಬಾಂದತ ಆ ಭಿಕ್ಷತಕರತಗಳಿಗೆ ತಿಾಂಡಿ 
ಪನಯಕ್ೆಟಚಗಳನತನ ತ್ಾಂದತ ಹಾಂಚತತ್ನುರೆ್.  ನಾಂತ್ರ ಸಾಂಜೆ ವೆೇಳ್ೆ ಆ ಭಿಕ್ಷತಕರತ ಭಿಕ್ೆ ಬೆೇಡಿದ ಹಣವನತನ 
ಸಾಂಗರಹಸ, ಆತ್ನಗ ೆನೇಡತತ್ನುರೆ, ಅದರಲ್ಲೆ ಆ ಭಿಕ್ಷತಕರಿಗೆ ಸತಮನರತ 50 ರೂಪನಯ್ತ ಅಥವನ 100 
ರೂಪನಯ್ತ ನೇಡಬಹತದತ ಅನಸತತ್ುದ.ೆ  ಇಾಂತ್ಹ ಚಟತವಟಕ್ೆಗಳು ಪರತಿ ದ್ಧವಸ ನಡಯೆತತಿುರತತ್ುದೆ.  
ಅದೆೇ ರಿೇತಿ ಹೆಬನಬಳ ಪೆೆೈ ಓವರ್ಚ ಕ್ೆಳಗೆ ನಡಯೆಬನರದ ಘಟರ್ೆಗಳು ನಡಯೆತತಿುರತತ್ುವೆ. ಅಲ್ಲೆ ಬೆಳಕತ 
ಇರತವುದ್ಧಲೆ. ಹೇಗನಗಿ ಅಲ್ಲೆನ ಪರಿಸಾತಿ ಅಷತಟ ಕ್ೆಟಟದನಗಿ ಇರತತ್ುದೆ.   ಈ ಸಾಂಬಾಂಧ ರ್ನನತ ಮನನಯ 
ಗೃಹ ಸಚಿವರಿಗೂ ಎರಡತ ಸಲ ಪತ್ರವನತನ ನೇಡಿದತಿ, ಮನನಯ ಗೃಹ ಸಚಿವರತ ಆಯತಕುರಿಗ ೆ ಪತ್ರ 
ಬರೆಯತತ್ನುರೆ; ಆ ಆಯತಕುರತ ಅವರ ಪ್ತ.ಎ. ಅಥವನ ಕೆಕಚಾಗೆ ಆ ಪತ್ರವನತನ ಕಳುಹಸತತ್ನುರೆ.  ಅವರತ 
ಆ ಪತ್ರದ ಪರತಿಯನತನ ಎಲನೆ ಪೊಲ್ಲೇಸ್ಚ ಠನಣೆಗಳಿಗೂ ಕಳುಹಸತತ್ನುರೆ.  ನಾಂತ್ರ ಎಲನೆ ಪೂೆಲ್ಲೇಸ್ಚ 
ಠನಣೆಗಳಿಾಂದ ನನಗೆ “ಅಾಂತ್ಹ ಯನವುದೇೆ ಅರೆ್ೈತಿಕ ಚಟತವಟಕ್ೆ ನಡಯೆತತಿುಲೆ, ಎಲ್ಲೆಯೂ 
ಭಿಕ್ಷತಕರಿಲೆ”ಚ ಎಾಂದತ ವನಪಸತಸ, readymade answer ಅನತನ ಪ್ತರಾಂಟಚ ಮನಡಿ ನಮಗೆ ಉತ್ುರ 
ಕಳುಹಸತತ್ನುರೆ. ಇದತ ಯನವ ರ್ನಯಯ? ರ್ನನತ ಸಹ 3-4 ಬನರಿ ಪತ್ರ ಬರೆದತ, ನೇಡತವ ದೂರತ 
ಏನತ ಪರಯೇಜನವಿಲೆವೆಾಂದತ ಸತಮೆರ್ನಗಿಬಟೆಟ.   ಇಾಂತ್ಹ ಒಾಂದತ ವನತ್ನವರಣ ಬೆಾಂಗಳೂರತ 
ನಗರದಲ್ಲೆದೆ.  ಹನಗೆಯೇ ಸ್ನೆಟಚಾ ಸಟ ಯೇಜರೆ್ ಕ್ೆಲಸದ ಬಗೆೆ ಹೆೇಳುವುದನದರೆ, ಈ ಹಾಂದ ೆ
ಸಕ್ನಾರದ ಮತಖ್ಯ ಕ್ನಯಾದಶ್ಾಯನಗಿದಿ ಶ್ರೇ ಕ್ೌಶ್ಕಚ ಮತಖ್ಜಿಾಯವರ ಕ್ನಲದಲ್ಲೆ ಸ್ನೆಟಚಾ ಸಟ 
ಯೇಜರೆ್ಯನತನ introduce ಮನಡಿದತಿ, ಅವರತ ವೆೈಯಕ್ುಕ ಆಸಕ್ುವಹಸ, ಆ ಕ್ೆಲಸವನತನ 
ಮನಡಿದರತ.  ಕ್ೆಲವು ಕಡ ೆಉತ್ುಮವನದ ಕ್ೆಲಸವನತನ ಮನಡಿದತಿ, ತ್ತಮಕೂರಿನಲ್ಲೆ ಚೆರ್ನನಗಿ ಇದೆ.  
ಆದರೆ, ಶ್ವಮಗೆದಲ್ಲೆ ಹೆೇಗ ೆನಡಯೆತತಿುದ ೆಗೊತ್ನುಗತತಿುಲೆ.   
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ಶ್ರೇ ಎನ್.ರವಿಕತಮನರ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಚೆರ್ನನಗಿಯೇ ನಡಯೆತತಿುದ.ೆ  

ಡನ|| ಕ್.ೆಗೊೇವಿಾಂದರನಜಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಚೆರ್ನನಗಿಯೇ ನಡೆಯತತಿುದೆ ಎಾಂದತ 
ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಹೆೇಳಿದರತ.  I appreciate it.   

ಶ್ರೇ ಆಯನೂರ ಮಾಂಜತರ್ನಥ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಕ್ೆಲಸ ನಡಯೆತತ್ನು ಇದೆ. 

ಶ್ರೇಮತಿ ಭನರತಿ ಶೆಟಟ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ನಡಯೆತತಿುದೆ.   

ಡನ|| ಕ್.ೆಗೊೇವಿಾಂದರನಜಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಕ್ೆಲಸ ನಡಯೆತತ್ನು ಇದೆ.  ಆದರೆ, 
ಇನತನ ಎಷತಟ ವಷಾಗಳ್ನಗತತ್ುದೆ ಎಾಂಬತದತ ಗೂೆತಿುಲೆ.ಚ ಚ “ಸ್ನೆಟಚಾ ಸಟ”ಚ ಸಹ ಒಾಂದತ ದೂೆಡಾ 
ಮನಫಿಯನವನಗಿದ.ೆ  ಬೆಳಗನವಿ, ಹತಬಬಳಿಾ, ತ್ತಮಕೂರತ, ಮಾಂಗಳೂರತ ಇಲೆೆಲನೆ ಎಷಟರ ಮಟಟಗ ೆ
ಕ್ೆಲಸವನಗಿದ?ೆ ಸತಮನರತ 400.00 ಕ್ೊೇಟ ಖ್ಚನಾಗಿದ ೆಎಾಂದತ ಮನಹತಿ ನೇಡಿದನಿರೆ. 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಕ್.ೆಗೊೇವಿಾಂದರನಜತರವರ,ೆ ತ್ನವು ಪದೆೇ ಪದೆೇ ಪರಶೆನ ಕ್ೆೇಳುತಿುೇರಿ. 
ಅವರತ ಮಧೆಯ ಮಧೆಯ ಎದತಿ ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ನುರೆ.  ತ್ನವು ನನನ ಕಡ ೆರೆ್ೂೇಡಿಕ್ೊಾಂಡತ ಮನತ್ರ್ನಡಿ.   

ಡನ|| ಕ್.ೆಗೊೇವಿಾಂದರನಜಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಸ್ನೆಟಚಾ ಸಟ ಕ್ೆಲಸವನತನ 
ಮನಡಿಸತತಿುರತವ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಸಹ ಈಗನಗಲೆೇ ನವೃತಿು ಹೂೆಾಂದ್ಧದಾಂಥವರತ.  ಅವರಿಗೆ ಯನವುದೆೇ 
accountability ಇರತವುದ್ಧಲೆ. ಅವರತ ಏರೆ್ೇನತ ಮನಡಿಕ್ೂೆಾಂಡತ ಹೊೇಗತತ್ನುರೆಯೇ, ಆ ಬರಹೆನಗ ೆ
ಮನತ್ರ ಗೂೆತಿುರತತ್ುದೆ. 

ಶ್ರೇ ಎನ್.ರವಿಕತಮನರ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, not tired, but retired. 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಕ್.ೆಗೊೇವಿಾಂದರನಜತರವರ,ೆ ತ್ನವು ನನನ ಕಡ ೆ ರೆ್ೂೇಡಿಕ್ೂೆಾಂಡತ 
ಮನತ್ರ್ನಡಿ.  ಅವರ ಹತಿುರ ಏನತ ಕ್ೆೇಳುತಿುೇರಿ? 
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ಡನ|| ಕ್ೆ.ಗೊೇವಿಾಂದರನಜಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅವರತ ಸಹ ಏನತ ಹೆೇಳುತ್ನುರೆ 
ಎಾಂದತ ಕ್ೆೇಳಿಸಕ್ೊಳಾಬೇೆಕತ ಅಲೆವೆೇ?  

ಶ್ರೇ ಕೆ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 
ಸ್ೂೆೇಮವನರಕ್ೆೆ ಸದನವನತನ ಮತಾಂದೂಡಲತ ಎಲನೆ ವಯವಸೆ್ಾ ಆಗತತಿುದೆ.   

ಡನ|| ಕ್ೆ.ಗೊೇವಿಾಂದರನಜಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಬೆೇಡ. ಇನತನ ೫ ನಮಷದಲ್ಲೆ ನನನ 
ಮನತ್ನತನ ಮತಗಿಸತತ್ುೆೇರೆ್. ಹೆಚತಚ ಸಮಯವನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುಾವುದ್ಧಲೆ.  Legal metrology 
department ಇದತಿ, ಅಲ್ಲೆ ಏರೆ್ೇನತ ಕ್ೆಲಸವನಗತತ್ುದೆ ಎಾಂಬತದತ ಯನರಿಗೂ ಗೊತ್ೆುೇ ಆಗತವುದ್ಧಲೆ.  
ತ್ೂಕ, ತ್ಕೆಡಿ, ಅಳತ್ೆ ಎಾಂದತ ಹೆೇಳುತ್ನುರೆ.  ಆದರ,ೆ ಎಲೆೆಲ್ಲೆ ಏರೆ್ೇನತ ಆಗತತಿುದೆ ಎಾಂಬ ಮನಹತಿ 
ಇವತಿುನವರಗೊ ಸಕ್ೆಲೆ.  ಕ್.ೆಆರ್.ಪತರಾಂ ಹತಿುರ ಹೂೆೇಗಿ ರೆ್ೂೇಡಿದರ ೆಸೇಮ ಎಣೆಣ, ಪೆಟೊರೇಲ್ಚನಲ್ಲೆ 
ಎಷತಟ adulteration  ನಡಯೆತತ್ುದೆ ಎಾಂಬತದತ ಗೊತ್ನುಗತತ್ುದೆ.  ಇವತಿುನವರಗೊ ಪೊಲ್ಲೇಸ್ಚ 
ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಯನರ ಮೇಲನದರೂ ಪರಕರಣ ದನಖ್ಲ್ಲಸದನಿರಯೆೇ? ಯನರ ಮೇಲೆಯತ ಪರಕರಣ 
ದನಖ್ಲ್ಲಸಲೆ.  ಸ.ಸ.ಬ. ಎಾಂದತ ಹೆೇಳುತ್ನುರೆ, ಅವರತ ಸಹ ಬೆೇರ-ೆಬೆೇರಯೆದನತನ ಮನಡತತ್ನುರ.ೆ  
ಏತ್ಕ್ೆೆ ಅವರನತನ ಇವತಿುನವರಗೊ ಹಡಿದ್ಧಲೆವೆಾಂದತ ನನಗ ೆ ಅಥಾವನಗಿಲೆ.  ಇದೊಾಂದತ ದೂೆಡಾ 
ಮನಫಿಯನವನಗಿದ.ೆ  ಅಲ್ಲೆ ಪೆಟೊರೇಲ್ಲಗೆ ಸೇಮ ಎಣೆಣ ಬೆರೆಸತತ್ನುರ.ೆ  ಆ ಸೇಮ ಎಣೆಣಗೆ ಮತ್ೊುಾಂದತ 
ಏರೆ್ೂೇ ಬೆರೆಸ ಆಟೂೆೇರಿಕ್ನ ಓಡಿಸತವ ಬಡ ಜನರಿಗ ೆನೇಡತತ್ನುರ.ೆ  Adulterated kerosene, 
petrol, diesel ಹನಕತವುದರಿಾಂದ ಅವರತ ವನಹನ ಚಲನಯ್ತಸತವನಗ ಹಾಂದಯೆ್ತಾಂದ ಅಷತಟ ಹೂೆಗ ೆ
ಬರತವುದಕ್ೆೆ ಕ್ನರಣ. ಇತಿುೇಚೆಗ ೆಎಲನೆ ವನಹನಗಳಿಗ ೆಹನಕತವಾಂಥ ಪೆಟೊರೇಲ್ಚ ಶೆೇಕಡ 100 ರಷತಟ 
ಶತದಿವನಗಿಲೆ.   Because of adulteration, ನಮೆ ಪರಿಸರ ಹನಳ್ನಗತತಿುದೆ.  ಮರೆ್ನ ದ್ಧವಸ 
ರ್ನನತ ನಾಂದ್ಧನ ಮಲ್ೆಚ ಪನಲಾರ್ಚನತನ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲೆ ರೆ್ೂೇಡಿದತಿ, ಅದತ ಸಹ adulteration ಆಗಿದೆ.  
ಹನಗೆಯೇ ಹೊಸೂರತ ರಸ್ುೆಯಲ್ಲೆ ಹೊೇಗತವನಗ ನಾಂದ್ಧನ ಹನಲ್ಲನ ಪೌಡರನತನ ಟನೆಟಟಲೆ, ಲನರಿಗಟಟಲ ೆ
duplicate ಮನಡಿ ಮನರನಟ ಮನಡತವುದನತನ ರೆ್ೂೇಡಿದೆಿನತ. ಈ ಸಾಂಬಾಂಧ ಕರಮ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಳಾದೇೆ 
ಕ್.ೆಎಾಂ.ಎಫ್. ನವರತ ಹನಗೂ ಪಶತಸಾಂಗೊೇಪರ್ನ ಇಲನಖಯೆವರತ ಏನತ ಮನಡತತಿುದನಿರ ೆಎಾಂಬತದತ 
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ಗೊತ್ನುಗತತಿುಲೆ. ಪಶತಸಾಂಗೊೇಪರ್ನ ಇಲನಖಯೆಲ್ಲೆಯತ ಒಾಂದತ ದೂೆಡಾ ಮನಫಿಯನ ನಡಯೆತತಿುದೆ.  ಆ 
ಪನರಣಿಗಳಿಗ ೆನೇಡತವ ಇಾಂಜೆಕ್ಷನ್ಚ 50 ರೂಪನಯ್ತ ಎಾಂದತ ಹೆೇಳುತ್ನುರೆ, ಆದರ,ೆ 500 ರೂಪನಯ್ತ 
ಕ್ೊಟತಟ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಳುಾತ್ನುರೆ.   

(ಮತಾಂದತ)  

(289) 11.03.2022/2.10/ಎಸ್ಚಕ್-ೆಬಎನ್ಚಎಸ್ಚ 

(ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಾತಿ) 

ಡನ:ಕ್.ೆ ಗೊೇವಿಾಂದರನಜಚ (ಮತಾಂದತ):- 

Black listed company ಇರತತ್ುದ.ೆ  ನೇವು ಡನಕಟರ್ಚನತನ ಕ್ೆೇಳಿದರೆ, ಮನತಷಯನಗ ೆಆ ಇಾಂಜೆಕ್ಷನ್ಚ 
ಕ್ೊಟತಟಬಟಟರ,ೆ ಅಧಾ ಗಾಂಟೆಯಲ್ಲೆ ಸ್ನವನನಪತಪತ್ನುರೆ್. ಈ ರಿೇತಿಯ ಮನಫಿಯನ ಇದೆ. 
ಪಶೆ್ೇಸಾಂಗೂೆೇಪರ್ನ ಇಲನಖಯೆಲ್ಲೆ ಬಹಳಷತಟ ಅವಯವಹನರಗಳಿವೆ. ಇದರ ಬಗೆೆ ಮನನಯ 
ಮತಖ್ಯಮಾಂತಿರಗಳು ಗಮನಹರಿಸಬೆೇಕತ. ಇವತಿುನ ಬಜೆಟಚನಲ್ಲೆ  weavers’ಚ community ಗೆ 
ಯನವುದೆೇ ಕ್ನಯಾಕರಮಗಳನತನ ಕೂಡ ಘೂೇಷಣೆ ಮನಡಿಲೆ ಎಾಂದತ ರ್ನನತ ಭನವಿಸತತ್ೆುೇರೆ್. ಪನಪ, 
ಅವರೆಲನೆ ಕಷಟದಲ್ಲೆದನಿರೆ.  ಈ ಬಜೆಟಚನಲ್ಲೆ ಅವರಿಗೆ ಯನವುದೆೇ ರಿೇತಿಯ ಅನತದನನವನತನ ಘೂೇಷಣ ೆ
ಮನಡಿರತವಾಂತ್ಹದತಿ ಕ್ನಣಿಸತತಿುಲೆ. ಈಗ ತ್ನರೆ್ೇ ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ ಶ್ರೇ ರವಿಕತಮನರ್ಚರವರತ 
ಹೆೇಳಿದಾಂತ್,ೆ agriculture department ನ Seeds Corporation ನಲ್ಲೆ ಬಹಳ ದೂೆಡಾ 
ರನಕ್ೆಟಚ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲೆ ಆಳವನಗಿ ವಿಚನರಣೆ ಮನಡಿದರೆ, ಐವತ್ತು ವಷಾಗಳಿಾಂದ ಆಗಿರತವಾಂತ್ಹ 
ಅವಯವಹನರ ಬೆಳಕ್ಗ ೆಬರತತ್ುದೆ.  ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರತ, ತ್ನವು ಕೃಷಿಕರನಗಿರತವುದರಿಾಂದ, ಇದತ 
ತ್ಮಗೆ ಗೂೆತ್ನುಗತತ್ುದೆ. ಪರತಿ ಸಕ್ನಾರ ಕೂಡ ಬಜೆಟಚ ಮಾಂಡಿಸತತ್ನುರೆ. ಬಜೆಟಚ ಮಾಂಡಿಸತವುದತ 
ಅವರ ಕತ್ಾವಯ. ಅದನತನ ಪನಸ್ಚ ಮನಡತವುದತ ನಮೆ ಕತ್ಾವಯ ಕೂಡ ಆಗಿದ.ೆ ಇದರ ಜೊತ್ೆಗೆ 
ಬಜೆಟಚ ಮಾಂಡಿಸತವನಗ, ಹಣಕ್ನಸತ ಇಲನಖಯೆವರ ದೊಡಾ ಜವನಬನಿರಿ ಆಗಿದ.ೆ ರ್ನನತ ಹಾಂದಯೊ 
ಕೂಡ ಇದರ ಬಗೆೆ ಹೆೇಳಿದೆಿೇರ್ೆ. ಅವರತ ಈ ಹಾಂದ ೆಕ್ೊಟಟರತವಾಂತ್ಹ ಪನರಜೆಕಟಚಗಳಿಗೆ ಎಷತಟ ಅನತದನನ 
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ಕ್ೊಟಟದೆಿೇವೆ ಮತ್ತು ಇದಕ್ೆೆ ಎಷತಟ ಅನತದನನ ಕ್ೊಟಟಲೆ ಎಾಂಬ ಬಗೆೆ ಹಣಕ್ನಸತ ಇಲನಖಯೆವರತ 
ಅದನತನ ರೆ್ೂೇಡತವುದ್ಧಲೆ. ಅದೆೇ ಯೇಜರೆ್ಗಳಿಗೆ ಪತನಃ ಪತನಃ ಅನತದನನ ಕ್ೊಟಟರತವಾಂತ್ಹದಿಕ್ೆೆ  
ಕ್ೊಡತತಿುರತತ್ನುರ.ೆ ಹಣಕ್ನಸತ ಇಲನಖಯೆವರತ ಇದನತನ ಚೆಕಚ ಮನಡಬೇೆಕತ. ಹಣಕ್ನಸತ 
ಇಲನಖಯೆವರತ ಅನತದನನ ಕ್ೊಟಟಮೇಲೆ accountability ರೆ್ೂೇಡತವುದತ ಆ ಇಲನಖಯೆ 
ಕ್ೆಲಸವನಗಿದ.ೆ ಅವರತ ಅದನತನ ಮನಡತವುದ್ಧಲೆ. ಅನತದನನವನತನ ಕ್ೊಟಟರತವಾಂತ್ಹದಿಕ್ೆೆ 
ಕ್ೊಡತತಿುರತತ್ನುರ.ೆ  ಈ ಯೇಜರೆ್ಗ ೆಐದತ ನೂರತ ಕ್ೊೇಟ ರೂಪನಯ್ತಗಳು, ಆ ಯೇಜರೆ್ಗಳಿಗೆ 
ಐದತ ನೂರತ ಕ್ೂೆೇಟ ರೂಪನಯ್ತಗಳು.  ಆ ಹಣ  ಎಲ್ಲೆ ಹೊೇಗಿ ಬಾಂತ್ತ ಎಾಂಬತದತ 
ಗೊತ್ನುಗತವುದ್ಧಲೆ. ಅದತ ದೆೇವರಿಗ ೆ ಗೂೆತಿುರತತ್ುದೆ. ಈ ರಿೇತಿಯನಗಿ ನಮೆ ಹಣಕ್ನಸತ ಎಷ್ೂೆಟಾಂದತ 
ಪೊೇಲನಗತತಿುದೆ ಎನತನವುದಕ್ೆೆ ಇದೂೆಾಂದತ ಉದನಹರಣೆ. ಇದತ ಚತರ್ನವಣೆಗ ೆ ಪೂವಾಭನವಿಯನಗಿ 
ತ್ಯನರತ ಮನಡಿರತವಾಂತ್ಹ  ಬಜೆಟಚ ಎಾಂದತ ಹೆೇಳಿ, ನನನ ಮನತ್ನತನ ಮತಗಿಸತತ್ೆುೇರ್ೆ.  

      ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಈಗ ಸಭೆಯತ ಮತಕ್ನುಯವನಗಿ ಸ್ೂೆೇಮವನರ ಬೆಳಿಗೆೆ 10 ಗಾಂಟೆ 30 
ನಮಷಕ್ೆೆ ಮತಾಂದೂಡತತಿುದೆಿೇರ್ೆ. 

(ಸದನವು ಮಧನಯಹನ 02 ಗಾಂಟೆ 12 ನಮಷಕ್ೆೆ ಮತಕ್ನುಯಗೊಾಂಡತ, ಪತನಃ ದ್ಧರ್ನಾಂಕ 14ರೆ್ೇ 
ಮನರ್ಚಾ ಮನಹ ೆ2022ರ ಸ್ೊೇಮವನರದಾಂದತ ಬೆಳಗೆೆ 10.30 ಗಾಂಟೆಗೆ ಸಮನವೆೇಶಗೂೆಳಾಲತ 

ತಿೇಮನಾನಸತ್ತ) 
<><><>   

 

 


