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ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನ ಪರಿಷತ್ತು 
ನೂರ ನಲವತ್ನುರರೆ್ಯ ಅಧಿವೆೇಶನ 

14ರೆ್ೇ ಮನರ್ಚಾ 2022  
ಸೂೆೇಮವನರ 

 
                                      

೦೧.ಉಕೆರೇನಚನಲ್ಲಿ ವೆೈದ್ಯ ವಿದ್ನಯರ್ಥಾಯನಗಿದ್ದ ಶ್ರೇ ನವಿೇನಚ ಗ್ನಯನಗ್ೌಡರಚ ಮೃತ್ ದ್ೆೇಹವನತು  
   ತ್ರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗೆ್ೆ 

- ಸಭನಪತಿಯವರತ 
- ಶ್ರೇ ಕೂೆೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ) 
- ಶ್ರೇ ಸಲ್ಲೇೀಂ ಅಹಮದಚ 
- ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರಸನದಚ (ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ್ ರ್ನಯಕರತ) 
- ಶ್ರೇ ಪರದೇಪಚ ಶೆಟಟರಚ 
- ಶ್ರೇ ಕೆ.ಟಿ.ಶ್ರೇಕೀಂಠೆೇಗ್ೌಡ 
- ಶ್ರೇ ಶನೀಂತ್ನರನಮಚ ಬತಡು ಸಿದದ 
- ಡನ: ಕ.ೆಸತಧನಕರಚ (ಆರೂೆೇಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕತಟತೀಂಬ ಕಲ್ನಯಣ ಹನಗ್ೂ     

 ವೆೈದ್ಯಕೇಯ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಚಿವರತ) 

೦೨. ಪರಶೆ್ುೇತ್ುರ  

ಅ) ಚತಕೆೆ ಗ್ತರತತಿನ ಪರಶೆುಗ್ಳಿಗ್ೆ ಮೌಖಿಕವನಗಿ ನಿೇಡಲ್ನದ್ ಉತ್ುರಗ್ಳ್ಳ 
1702 – ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ ಪರಿೇಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅಸಮಪಾಕ ಮೌಲಯ ಮನಪನ ಕತರಿತ್ತ 
  - ಶ್ರೇ ಎನ.ರವಿಕತಮನರ 
  - ಶ್ರೇ ಬಿ.ಸಿ.ರ್ನಗ್ೇೆಶ್ (ಪ್ನರಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ ರೌಢ ಶ್ಕ್ಷಣ ಹನಗ್ೂ ಸಕನಲ  
                               ಸಚಿವರತ) 

ವಿಷಯಾನುಕ್ರ ಮಣಿಕೆ ( INDEX) 
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1683 – ಬಯೇಮೆಟಿರಕಚ ಅವಯವಸೆೆ ಕತರಿತ್ತ 
- ಶ್ರೇ ಎಸ್.ರವಿ 
- ಶ್ರೇ ಉಮೆೇಶ್ಚ ವಿ.ಕತಿು (ಅರಣಯ ಮತ್ತು ಆಹನರ, ರ್ನಗ್ರಿಕ 

ಸರಬರನಜತ ಮತ್ತು ಗ್ನರಹಕರ ವಯವಹನರಗ್ಳ್ ಹನಗ್ೂ ಕನನೂನತ 
ಮನಪನಶನಸರ ಇಲ್ನಖನ ಸಚಿವರತ) 

1772 – ಆಸಪತ್ೆರಗ್ಳ್ಲ್ಲಿ ರೂೆೇಗಿಗ್ಳಿಗ್ೆ ಡಯನಲ್ಲಸಿಸ್ಚ ತ್ೊೀಂದ್ರಯೆ ಬಗ್ೆೆ 
- ಶ್ರೇ ಪರದೇಪಚ ಶೆಟಟರ 
- ಡನ: ಕ.ೆಸತಧನಕರಚ (ಆರೂೆೇಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕತಟತೀಂಬ ಕಲ್ನಯಣ ಹನಗ್ೂ 

ವೆೈದ್ಯಕೇಯ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಚಿವರತ) 
1769 – ಕೆ.ಎಸ್.ಓ.ಯತ – ಎೀಂ.ಬಿ.ಎ ಜತಲ್ೆೈ-2020 ಆವೃತಿುಯ ಕತರಿತ್ತ  

- ಶ್ರೇ ಹೆರ್.ಎಸ್.ಗ್ೊೇಪಿರ್ನಥ್ 
- ಡನ: ಸಿ.ಎನ.ಅಶವತ್ೆಚರ್ನರನಯಣ (ಉನುತ್ ಶ್ಕ್ಷಣ, ಐಟಿ ಬಿಟಿ, 

ವಿಜ್ಞನನ ಮತ್ತು ತ್ೀಂತ್ರಜ್ಞನನ, ಕೌಶಲ್ನಯಭಿವೃದಿ, ಉದ್ಯಮಶ್ೇಲತ್ ೆ
ಮತ್ತು ಜೇವರ್ೂೆೇಪ್ನಯ ಸಚಿವರತ) 

 1667 – ರನಮನಗ್ರ ಜಲ್ೆಿಯ ಅಚಾಕರಹಳಿುಯಲ್ಲಿ ರನಜೇವಗ್ನೀಂಧಿ ಆರೂೆೇಗ್ಯ ವಿವಿ  
         ಬಗೆ್ೆ 

- ಶ್ರೇ ಅ.ದ್ೆೇವೆೇಗ್ೌಡ 
- ಡನ: ಕ.ೆಸತಧನಕರಚ (ಆರೂೆೇಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕತಟತೀಂಬ ಕಲ್ನಯಣ ಹನಗ್ೂ 

ವೆೈದ್ಯಕೇಯ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಚಿವರತ) 
 1776 – ಸೂಪರಚ ಸಪೆಷನಲ್ಲಟಿ ಆಸಪತ್ೆರ ಕತರಿತ್ತ  

- ಶ್ರೇ ಕತಶನಲಪಪ ಎೀಂ.ಪಿ. (ಸತಜನ) 
- ಡನ: ಕ.ೆಸತಧನಕರಚ (ಆರೂೆೇಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕತಟತೀಂಬ ಕಲ್ನಯಣ ಹನಗ್ೂ 

ವೆೈದ್ಯಕೇಯ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಚಿವರತ) 
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1717 - ಡನ: ಗ್ೀಂಗ್ೂಬನಯಿ ಹನನಗ್ಲ್ಚ ಸೀಂಗಿೇತ್ ವಿಶವವಿದ್ನಯಲಯದ್ ಬೊೇಧಕೆೇತ್ರ  
   ಸಿಬಬೀಂದಗ್ಳ್ ಬಗೆ್ೆ  

- ಶ್ರೇ ಕ.ೆಟಿ.ಶ್ರೇಕೀಂಠೆೇಗ್ೌಡ 
- ಡನ: ಸಿ.ಎನ.ಅಶವತ್ೆಚರ್ನರನಯಣ (ಉನುತ್ ಶ್ಕ್ಷಣ, ಐಟಿ ಬಿಟಿ, 

ವಿಜ್ಞನನ ಮತ್ತು ತ್ೀಂತ್ರಜ್ಞನನ, ಕೌಶಲ್ನಯಭಿವೃದಿ, ಉದ್ಯಮಶ್ೇಲತ್ ೆ
ಮತ್ತು ಜೇವರ್ೂೆೇಪ್ನಯ ಸಚಿವರತ) 

1739 – ರನಜಯದ್ಲ್ಲಿ ಮತಖ್ಯಮೀಂತಿರ ಸನೀಂತ್ವನ-ಹರಿೇಶ್ಚ ಯೇಜರೆ್ ಕತರಿತ್ತ  
- ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವೆೀಂಕಟೆೇಶ್ 
- ಡನ: ಕ.ೆಸತಧನಕರಚ (ಆರೂೆೇಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕತಟತೀಂಬ ಕಲ್ನಯಣ ಹನಗ್ೂ 

ವೆೈದ್ಯಕೇಯ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಚಿವರತ) 
೧೭೪೨ - ನಿಶನನಿ ಮೊಟೆಟʼ ಮಿೇಸಲತ ಅರಣಯ ಪರದ್ೆೇಶದ್ಲ್ಲಿ ಅಕರಮ ಹರಳ್ಳ ಗ್ಣಿಗ್ನರಿಕೆ  
        ನಡಯೆತತಿುರತವ ಬಗೆ್ೆ 

- ಶ್ರೇಮತಿ ಎಸ್.ವಿೇಣನ ಅಚಚಯಯ 
- ಶ್ರೇ ಉಮೆೇಶ್ಚ ವಿ.ಕತಿು (ಅರಣಯ ಮತ್ತು ಆಹನರ, ರ್ನಗ್ರಿಕ 

ಸರಬರನಜತ ಮತ್ತು ಗ್ನರಹಕರ ವಯವಹನರಗ್ಳ್ ಹನಗ್ೂ ಕನನೂನತ 
ಮನಪನಶನಸರ ಇಲ್ನಖನ ಸಚಿವರತ) 

೧೭೦೭ – ಅನತದ್ನನ ಬಿಡತಗ್ಡೆ ಮನಡತವ ಬಗೆ್ೆ 
- ಶ್ರೇ ಸೂರಜಚ ರೇೆವಣಣ 
- ಡನ: ಕ.ೆಸತಧನಕರಚ (ಆರೂೆೇಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕತಟತೀಂಬ ಕಲ್ನಯಣ ಹನಗ್ೂ 

ವೆೈದ್ಯಕೇಯ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಚಿವರತ) 
1751 – ರನಜಯದ್ ಹಲವು ಜಲ್ೆಿ ಹನಗ್ೂ ತ್ನಲೂಿಕತಗ್ಳ್ಲ್ಲಿ ಕರಗ್ ಆಚರಣೆ ಕತರಿತ್ತ 

- ಶ್ರೇ ಪಿ.ಆರ.ರಮೆೇಶ್ 
- ಶ್ರೇ ವಿ.ಸತನಿೇಲ್ಚ ಕತಮನರ (ಇೀಂಧನ ಹನಗ್ೂ ಕನುಡ ಮತ್ತು 

ಸೀಂಸೃತಿ ಸಚಿವರತ) 
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1778 – ಪ್ನರಧಿಕನರದೀಂದ್ ಸೀಂಘ-ಸೀಂಸೆೆಗ್ಳಿಗ್ೆ ಅನತದ್ನನ ನಿೇಡತವ ಬಗೆ್ೆ.  
- ಶ್ರೇ ಗ್ೂೆೇವಿೀಂದ್ರನಜತ 
- ಶ್ರೇ ವಿ.ಸತನಿೇಲ್ಚ ಕತಮನರ (ಇೀಂಧನ ಹನಗ್ೂ ಕನುಡ ಮತ್ತು   
    ಸೀಂಸೃತಿ ಸಚಿವರತ) 

1782 – ವಿದ್ತಯತ್ಚ ಉತ್ನಪದ್ರೆ್ ಮತ್ತು ಪರಸರಣಕೆೆ ಸೀಂಬೀಂಧಿಸಿದ್ ಕತರಿತ್ತ  
- ಶ್ರೇ ಎಸ್.ರತದ್ೆರೇಗ್ೌಡ 
- ಶ್ರೇ ವಿ.ಸತನಿೇಲ್ಚ ಕತಮನರ (ಇೀಂಧನ ಹನಗ್ೂ ಕನುಡ ಮತ್ತು 

ಸೀಂಸೃತಿ ಸಚಿವರತ) 
 ತ್ಡಹೆಿಡಿಯಲ್ನದ್ ಪರಶೆು 

1200 – ಪ್ನರಥಮಿಕ ಆರೂೆೇಗ್ಯ ಕೆೇೀಂದ್ರವನತು ಮೆೇಲದಜೆಾಗೆ್ೇರಿಸತವ ಕತರಿತ್ತ  
- ಶ್ರೇ ಎೀಂ.ಎಲ್.ಅನಿಲ್ಚ ಕತಮನರ 
- ಡನ: ಕ.ೆಸತಧನಕರಚ (ಆರೂೆೇಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕತಟತೀಂಬ ಕಲ್ನಯಣ ಹನಗ್ೂ 

ವೆೈದ್ಯಕೇಯ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಚಿವರತ) 
ಆ) ಚತಕೆೆ ಗ್ತರತತಿಲಿದ್ ಪರಶೆುಗ್ಳಿಗೆ್ ಲ್ಲಖಿತ್ ಮೂಲಕ ನಿೇಡಿದ್ ಉತ್ುರಗ್ಳ್ಳ 

೦೩. ಪರಕಟಣೆ 
0೪.  ಸಭನಪತಿಯವರ ಅನತಮತಿ ಮೆೇರಗೆ್ೆ ಪರಸನುಪಿಸಲಪಟಟ ವಿಷಯಗ್ಳ್ಳ 

ಅ)  ಬಳ್ನುರಿ ವಿಶವವಿದ್ನಯಲಯ ವನಯಪಿುಯ ಕನಲ್ೇೆಜತಗ್ಳ್ಲ್ಲಿ ವನಯಸೀಂಗ್ ಮನಡಿದ್ 
ವಿದ್ನಯರ್ಥಾಗ್ಳಿಗ್ೆ ಪರಿೇಕ್ಷ ೆನಡದೆ್ತ ಆರತ ತಿೀಂಗ್ಳ್ನದ್ರೂ ಅೀಂಕಪಟಿಟ ನಿೇಡದರತವ 
ಬಗೆ್ೆ   

- ಶ್ರೇ ಅರವಿೀಂದ್ ಕತಮನರ ಅರಳಿ 
- ಶ್ರೇ ಕೊೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ) 

ಆ)  ರನಜಯದ್ ಇೀಂಜನಿಯರಿೀಂಗಚ ಕನಲ್ೆೇಜತಗ್ಳ್ಲ್ಲಿ ಉಪರ್ನಯಸಕರ ಕೊರತೆ್ ಇರತವ 
ಬಗೆ್ೆ 

- ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವೆೀಂಕಟೆೇಶ್ 
- ಶ್ರೇ ಕೊೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ) 
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ಇ)  ಕೊೇಲ್ನರ ಜಲ್ನಿ ರ್ನಯಯನಲಯದ್ ಕಟಟಡ ಶ್ರ್ಥಲಗೆ್ೂೀಂಡತ ನೂತ್ನ ಕಟಟಡ 
ನಿಮನಾಣಕೆೆ ೨೫ ಕೊೇಟಿ ಮೀಂಜೂರನಗಿದ್ದರೂ ಕಟಟಡ ಕನಮಗ್ನರಿ 
ಪ್ನರರೀಂಭಗ್ೊಳ್ುದರತವ ಬಗೆ್ೆ.  

   - ಶ್ರೇ ಎೀಂ.ಎಲ್.ಅನಿಲ್ಚಕತಮನರ 
- ಶ್ರೇ ಕೊೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ) 

ಈ) ಕನಯನಸರಚ ಕನಯಿಲ್ ೆಹೆಚ್ನಚಗ್ತತಿುರತವ ಕತರಿತ್ತ ಮತೀಂಜನಗ್ರೂಕತ್ೆ ಕರಮ 
ಕೆೈಗ್ೊಳ್ಳುವ ಬಗೆ್ೆ 

   - ಶ್ರೇ ಹರಿೇಶ್ಚ ಕತಮನರ 
- ಡನ: ಕ.ೆಸತಧನಕರಚ (ಆರೂೆೇಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕತಟತೀಂಬ ಕಲ್ನಯಣ  
                   ಹನಗ್ೂ ವೆೈದ್ಯಕೇಯ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಚಿವರತ) 

ಉ) ರನಜಯದ್ಲ್ಲಿ ಮಕೆಳ್ ಜನಗ್ೃತಿ ಮತ್ತು ಹಿತ್ರಕ್ಷಣೆಯ ಸಲತವನಗಿ ಪೀಂಚ್ನಯಿತಿ 
ಮಟಟದ್ಲ್ಲಿ ಪರತಿ ತಿೀಂಗ್ಳ್ಳ ಗ್ನರಮ ಸಭೆಗ್ಳ್ನತು ನಡೆಸತವ ಬಗ್ೆೆ 

   - ಶ್ರೇ ಸಲ್ಲೇೀಂ ಅಹಮದ 
- ಶ್ರೇ ಕೊೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ) 

ಊ) ಇ-ಸವತ್ತು, ಖನತ್ನ, ವನಟಣಿ ಸಕನಾರಿ ಸನಫ್ಟಚವೆೇರಚಗ್ಳಿಗ್ೆ ಕನು ಹನಕ ಇ-
ಖನತೆ್ಗ್ಳ್ಲ್ಲಿ ಅಕರಮಗ್ಳ್ನಗಿರತವ ಬಗೆ್ೆ 

   - ಶ್ರೇ ಹೆರ್.ಎಸ್.ಗ್ೂೆೇಪಿರ್ನಥ್ 
    - ಶ್ರೇ ಕೊೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ) 

ಋ) ಸಕನಾರಿ ಇಲ್ನಖೆಗ್ಳ್ಲ್ಲಿ ರೆ್ೇಮಕಗ್ೂೆೀಂಡ ಪರಿಶ್ಷಟ ಪೀಂಗ್ಡದ್ ಗ್ೊೀಂಡ, ಟೊೇಕರ,ೆ  
      ಕೊೇಳಿ ಜನತಿಗ್ಳ್ ಸಿೀಂಧತತ್ವ ಪರಮನಣ ಪತ್ರ ನಿೇಡಿಕೆ ಕತರಿತ್ತ  
   - ಶ್ರೇ ಶಶ್ೇಲ್ಚ ಜ.ನಮೊೇಶ್ 

- ಶ್ರೇ ಕೊೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ) 
05. ಪರಕಟಣ ೆ
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06. ಚತರ್ನವಣನ ಪರಸನುವ 
            ಕನುಡ ವಿಶವವಿದ್ನಯಲಯ (ಹೀಂಪಿ) ಗ್ೌನಿಾೀಂಗಚ ಕೌನಿಸಲ್ಚಗೆ್ ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುನ  
            ಒಬಬರತ ಸದ್ಸಯರನತು ಚತರ್ನಯಿಸತವ ಬದ್ಲತ ರ್ನಮನಿದ್ೆೇಾಶ್ಸಲತ ಮನನಯ  
            ಸಭನಪತಿಯವರಿಗ್ೆ ಅಧಿಕನರ ನಿೇಡತವ ಬಗ್ೆೆ  
07. ವಿತಿುೇಯ ಕನಯಾಕಲ್ನಪಗ್ಳ್ಳ 
    2022-23ರೆ್ೇ ಸನಲ್ಲನ ಆಯವಯಯ ಅೀಂದ್ನಜತಗ್ಳ್ ಮೆೇಲ್ಲನ ಮತೀಂದ್ತವರೆದ್ ಚಚ್ೆಾ  

- ಶ್ರೇ ಸೂರಜಚ ರೇೆವಣಣ 
- ಶ್ರೇ ಆಯನೂರತ ಮೀಂಜತರ್ನಥ್ಚ 
- ಶ್ರೇ ನಸಿೇರಚ ಅಹಮದಚ 
- ಶ್ರೇ ಕ.ೆಟಿ.ಶ್ರೇಕೀಂಠೆೇಗ್ೌಡ 

 
     ~*~*~*~*~ 

(೨೯೦) ೧೪-೦೩-೨೦೨೨ ೧೦-೫೦ ಎಸ್ಚವಿ:ಎಕೆ 

 
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನ ಪರಿಷತ್ತು 

ಸೂೆೇಮವನರ, ದರ್ನೀಂಕ ೧೪ರ್ೆೇ ಮನರ್ಚಾ ೨೦೨೨ 
ಸದ್ನವು ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುನ ಸಭನೀಂಗ್ಣದ್ಲ್ಲಿ 

ಬೆಳ್ಗ್ೆೆ ೧೦ ಗ್ೀಂಟೆ ೫೩ ನಿಮಿಷಗ್ಳಿಗ್ೆ ಸಮನವೆೇಶಗ್ೂೆೀಂಡಿತ್ತ. 
ಸಭನಪತಿಯವರನದ್ ಶ್ರೇ ಬಸವರನಜ ಶ್ವಲ್ಲೀಂಗ್ಪಪ ಹೊರಟಿಟ ಅವರತ ಪಿೇಠದ್ಲ್ಲಿ ಉಪಸಿೆತ್ರನದ್ರತ. 
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೦೧. ಉಕೆರೇನಚನಲ್ಲಿ ವೆೈದ್ಯಕೇಯ ವಿದ್ನಯರ್ಥಾಯನಗಿದ್ದ ಶ್ರೇ ನವಿೇನಚ ಗ್ನಯನಗ್ೌಡರ ಅವರ 
ಮೃತ್ದೆ್ೇಹವನತು ತ್ರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗೆ್ೆ 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:-  ಇೀಂದನ ಪರಶೆ್ುೇತ್ುರವನತು ಪ್ನರರೀಂಭ ಮನಡತವ ಮೊದ್ಲತ ಸಭೆಗ್ ೆ
ರ್ನನತ ಒೀಂದ್ತ ಮನಹಿತಿಯನತು ಕೊಡಬೇೆಕನಗಿದ್.ೆ  ಉಕೆರೇನಚನಲ್ಲಿ ನಿಧನ ಹೊೀಂದರತವೀಂತ್ಹ ಶ್ರೇ 
ನವಿೇನಚ ಗ್ನಯನಗ್ೌಡರಚ ಅವರ ಮರ್ೆಗೆ್ ಬಹಳ್ ಮೀಂದ ಭೆೇಟಿಯನತು ಕೂೆಟಿಟದ್ನದರೆ.  ರ್ನನತ ಸಹ 
ಹೊೇಗಿದ್ದೆನತ.  ಅವರ ತ್ೀಂದ್ ೆ ತ್ನಯಿಗ್ಳ್ ಅಳ್ಲತ ಏರೆ್ೀಂದ್ರೆ ನಮಮ ಮಗ್ ಸತಿುದ್ನದರ್ ೆ ಎೀಂದ್ತ 
ಹೆೇಳ್ಳತ್ನುರ.ೆ  ಆದ್ರೆ ಮೃತ್ ದ್ೆೇಹವನತು ಕೊಡತತಿುಲಿ. ರ್ನವು ದನಕಮಾಗ್ಳ್ನತು ಮನಡತವುದ್ಕೆೆ 
ಆಗ್ತತಿುಲಿ. ಇಡಿೇ ಭನರತ್ ದ್ೆೇಶದೀಂದ್ ಹೊೇದ್ೀಂತ್ಹ ವಿದ್ನಯರ್ಥಾಗ್ಳ್ಲ್ಲಿ ಅವರೆ್ೂಬಬರ್ೇೆ ಮೃತ್ 
ಪಟಿಟರತವುದ್ತ.  ಎಲಿರ ಮಕೆಳ್ೂ ಜೇವೀಂತ್ ಬೀಂದದ್ನದರೆ.  ನಮಮ ಮಗ್ನ ಹೆಣವರ್ನುದ್ರೂ  
ನಮಗ್ೆ ತ್ೊೇರಿಸಿ ಎನತುವೀಂತ್ಹ ಮನತ್ನತು ಹೆೇಳ್ಳತ್ನುರೆ.   ನಿರ್ುೆಯೂ ರ್ನನತ ಈ ವಿಷಯವನಗಿ 
ಮತಖ್ಯ ಕನಯಾದ್ಶ್ಾಯವರೂೆೀಂದಗೆ್ ಮನತ್ರ್ನಡಿದ್ದೆೇರ್ೆ.  ಸಕನಾರಕೆೆ ರ್ನನತ ಒೀಂದ್ತ ವಿನೀಂತಿ 
ಮನಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ  ಮೃತ್ ದ್ೆೇಹವು ಇದ್ತದ, ಅದ್ನತು ತ್ರಿಸಿಕೂೆಡಲ್ನಗ್ತವುದ್ತ ಎೀಂದ್ತ ಪರಧನನ 
ಮೀಂತಿರಗ್ಳ್ಳ ಇೀಂದ್ತ ಪತನಃ ಹೆೇಳಿದ್ನದರೆ.  ಅವರ ತ್ೀಂದ್ೆ ತ್ನಯಿಯವರತ ಬಹಳ್ ಗ್ೀಂಭಿೇರವನದ್ 
ರೆ್ೂೇವಿನಲ್ಲಿದ್ನದರೆ.  ಸಕನಾರ ಇದ್ನತು ಗ್ೀಂಭಿೇರವನಗಿ ಪರಿಗ್ಣಿಸಿ ಮೃತ್ದ್ೆೇಹವನತು ತ್ರಿಸಿ 
ಕೊಡಲತ ವಯವಸೆೆಯನತು ಮನಡಿ ಈ ಸದ್ನಕೆೆ ತಿಳಿಸಬೆೇಕೆೀಂದ್ತ ವಿನೀಂತಿಸತತ್ುೆೇರೆ್.   

ಶ್ರೇ ಕೊೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನ ರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 
ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮೀಂತಿರಯವರತ ಹನಗ್ೂ ಮನನಯ ಪರಧನನ ಮೀಂತಿರಯವರತ ಹೆೇಳಿಕ ೆ
ಕೊಟಿಟರತವುದ್ನತು ತ್ನವು ಗ್ಮನಿಸಿದದೇರಿ.  ನವಿೇನಚ ಅವರ ಮೃತ್ ದ್ೆೇಹವನತು ತ್ರಲತ ಎಲ್ನಿ 
ಪರಯತ್ುಗ್ಳ್ನತು ಮನಡಲ್ನಗ್ತತಿುದ್ೆ.   

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಇೀಂದಗ್ ೆ೧೪ ದನಗ್ಳ್ಳ ಕಳ್ೆದ್ತ ಹೂೆೇಗಿದ್ೆ.   
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ಶ್ರೇ ಸಲ್ಲೇೀಂ ಅಹಮದಚ (ಸೆಳಿೇಯ ಸೀಂಸೆೆಗ್ಳ್ ಕ್ಷೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 
ರ್ನನೂ ಕೂಡ ಅವರ ಮರ್ೆಗೆ್ ಭೆೇಟಿ ಕೂೆಟಿಟದ್ೆದೇರ್.ೆ  ಅವರತ ನನು ಕ್ಷೆೇತ್ರದ್ವರೇೆ ಆಗಿದ್ನದರೆ. 
ಈಗ್ನಗ್ಲ್ೆೇ ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮೀಂತಿರಯವರತ ಸಹ ಅವರ ಮರ್ೆಗೆ್ ಹೊೇಗಿ ಸನೀಂತ್ವನ ಹೆೇಳಿ 
ಬೀಂದದ್ನದರ.ೆ  ಮನನಯ ಸಿದ್ದರನಮಯಯನವರತ ಕೂಡ ಹೊೇಗಿದ್ದರತ. ಇಡಿೇ ದ್ೇೆಶದೀಂದ್ ಉಕೆರೇನಚಗೆ್ 
ಹೊೇಗಿದ್ದೀಂತ್ಹ ವಿದ್ನಯರ್ಥಾಗ್ಳ್ಲ್ಲಿ ನವಿೇನಚ ಒಬಬರೇೆ ಮೃತ್ಪಟಿಟದ್ನದರ.ೆ  ಆದ್ದರಿೀಂದ್ top priority 
ನಿೇಡಿ, ಅವರ ಮೃತ್ದ್ೇೆಹವನತು ತ್ರತವೀಂತ್ಹ ಕೆಲಸ ಮನಡಬೇೆಕೆೀಂದ್ತ ಕೊೇರತತ್ೆುೇರೆ್.  ಅವರ 
ಮರ್ೆಯ ವನತ್ನವರಣವನತು ರೆ್ೂೇಡಿದ್ರ ೆ ಕಣಿಣೇರತ ಬರತತ್ುದ್ೆ.  ಇಡಿೇ ಜಲ್ೆಿಯಲ್ಲಿ ಅಷೆಟೇ ಅಲಿ, 
ಇಡಿೇ ರನಜಯದ್ಲ್ಲಿ ಇದ್ತ ಚಚ್ೆಾಗ್ ೆಗ್ನರಸವನಗಿದ್ೆ.  ಆದ್ಷತಟ ಬೆೇಗ್ ಸಕನಾರ ಪರಧನನ ಮೀಂತಿರಯವರ 
ಕಛೆೇರಿಯೀಂದಗ್ ೆ ಮನತ್ರ್ನಡಿ ಈ ಕೆಲಸವನತು ಮನಡಬೇೆಕೆೀಂದ್ತ ರ್ನನತ ಸಕನಾರವನತು 
ಒತ್ನುಯಿಸತತ್ೆುೇರೆ್.   

 ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರಸನದಚ (ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ್ ರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 
ತ್ನವು ಒೀಂದ್ತ ಗ್ೀಂಭಿೇರವನದ್ ವಿಚ್ನರವನತು ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಿ ಪರಸನುಪ ಮನಡಿದದೇರಿ.  ಇದ್ಕೆೆ ಸದ್ನದ್ 
ಸೀಂಪೂಣಾ ಸಹಮತಿ ಇದ್.ೆ  ಇತಿುೇಚ್ಗೆ್ಷೆಟೇ ಉಕೆರೇನಚನಿೀಂದ್ ಬೀಂದ್ೀಂತ್ಹ ಒಬಬ ಹೆಣತಣಮಗ್ಳ್ನತು 
ಚ್ನಮರನಜಪ್ೆೇಟೆಯಲ್ಲಿ ರ್ನನತ ವೆೈಯಕುಕವನಗಿ ಭೆೇಟಿ ಮನಡಿದ್ೆದನತ.  ಅಲ್ಲಿ ನನಗ್ ೆತಿಳಿದ್ೀಂತ್ಹ 
ಅೀಂಶವೆೀಂದ್ರ ೆಉಕೆರೇನಚ ಒಳ್ಗ್ೆ ಯನರೂ ಹೂೆೇಗ್ತತಿುಲಿ.  ಉಕೆರೇನಚನಿೀಂದ್ ಹೂೆರಗೆ್ ಇರತವೀಂತ್ಹ 
ಪ್ೊೇಲ್ನಯೀಂಡಚ, ರೂೆಮೆೇನಿಯನ, ಸೂೆಿವನಕಯನ ಮತ್ತು ಸಬಿಾಯನದ್ಲ್ಲಿ ನಮಮವರತ ಹೊೇಗಿ 
ಕತಳಿತಿದ್ನದರೆ.  ಅವರೊೀಂದಗ್ೆ ರ್ನಲತೆ ಜನ ಕೆೇೀಂದ್ರ ಮೀಂತಿರಗ್ಳ್ೂ ಇದ್ನದರೆ.  ಯನರನದ್ರೂ ಅಲ್ಲಿ 
ಸೆಳಿೇಯವನಗಿರತವವರೊೀಂದಗ್ೆ ಮನತ್ರ್ನಡಿದ್ರೆ ಮನತ್ರ ರ್ನವು ದವೀಂಗ್ತ್ ನವಿೇನಚ ಅವರ ಮೃತ್ 
ದ್ೆೇಹವನತು ತ್ರಬಹತದ್ತ.  ಇದ್ತವರೆಗ್ ೆ ಬೀಂದರತವವರಲೆ್ನಿ ಅವರೆೇ ಗ್ಡಿಯನತು ದ್ನಟಿ, risk 
ತ್ೆಗೆ್ದ್ತಕೂೆೀಂಡತ ಬೀಂದದ್ನದರ.ೆ  ಈ ಮೃತ್ದ್ೆೇಹವನತು ತ್ರಲತ ಅಲ್ಲಿ ಯನರೂ ಇಲಿ.  ಎಲ್ನಿ 
ವಿದ್ನಯರ್ಥಾಗ್ಳ್ೂ ಸಹ ಉಕೆರೇನಚನಿೀಂದ್ ಹೂೆರಬರಲತ ಅವರೆೇ ಸವತ್ಃ risk ತ್ೆಗೆ್ದ್ತಕೂೆೀಂಡತ 
ಬೀಂದದ್ನದರ.ೆ  ಅವರತ ಗ್ಡಿರೇೆಖೆಯನತು ದ್ನಟಿ ೧೫ ಕಲ್ೊೇಮಿೇಟರಚಗ್ಳ್ನತು ದ್ನಟಿದ್ ಮೆೇಲ್ೆ 
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ಕೆೇೀಂದ್ರ ಸಕನಾರದ್ವರತ ಅವರನತು ಕರದೆ್ತಕೊೀಂಡತ ಬೀಂದದ್ನದರ.ೆ  ಅವರತ ಸತಿುದ್ನದರಯೆೇ 
ಬದ್ತಕದ್ನದರೆಯೇ ಎನತುವುದ್ೂ ಸಹ ತಿಳಿದಲಿ.  ಅವರ ಮರ್ೆಯವರಿಗೆ್ ಏರ್ನಗ್ಬೆೇಕತ?   
ದ್ಯವಿಟತಟ ಸೆಳಿೇಯವನಗಿರತವ ಯನರರ್ನುದ್ರೂ consult ಮನಡಿ ಮತೀಂದನ ಕರಮ 
ಕೆೈಗ್ೊಳ್ಳುವೀಂತೆ್ ರ್ನನತ ತ್ಮಮ ಮೂಲಕ ಸಕನಾರವನತು ಒತ್ನುಯಿಸತತ್ೆುೇರೆ್.   

 ಶ್ರೇ ಪರದೇಪಚ ಶೆಟಟರಚ (ಸೆಳಿೇಯ ಸೀಂಸೆೆಗ್ಳ್ ಕ್ಷೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ತ್ನವು 
ಶ್ರೇ ನವಿೇನಚ ಗ್ನಯನಗ್ೌಡರ ಅವರ ವಿಷಯವನತು ಬಹಳ್ ಗ್ೀಂಭಿೇರವನಗಿ ಮನತ್ರ್ನಡಿದದೇರಿ.  
ನಮಮ ದ್ೆೇಶದ್ ಪರಧನನಿಗ್ಳ್ಳ ಉಕರೆೇನಚನಿೀಂದ್ ಸನಕಷತಟ ವಿದ್ನಯರ್ಥಾಗ್ಳ್ನತು ಕರದೆ್ತಕೊೀಂಡತ 
ಬರತವೀಂತ್ಹ ಕೆಲಸವನತು ಮನಡತತಿುದ್ನದರ.ೆ ಅದ್ರ ಜೊತ್ೆಯಲ್ಲಿ ಕೇೆೀಂದ್ರದ್ ರ್ನಲ್ೆೆೈದ್ತ ಸಚಿವರತ 
ತಿೀಂಗ್ಳ್ಳಗ್ಳಿೀಂದ್ ಅದ್ೆೇ ಕಲೆಸವನತು ಮನಡತತಿುದ್ನದರ.ೆ  ಮನನಯ ಪರಧನನ ಮೀಂತಿರಯವರಿಗ್ ೆರ್ನನತ 
ಅಭಿನೀಂದ್ರೆ್ಯನತು ಸಲ್ಲಿಸತವುದ್ಕೆೆ ಇಚಿಿಸತತ್ುೆೇರೆ್.  ಅದ್ೇೆ ರಿೇತಿ ಶ್ರೇ ನವಿೇನಚ ಅವರ ಮೃತ್ ದ್ೆೇಹ 
ಬೆೇಗ್ ಬರಬೆೇಕತ.  ರ್ನನತ, ಸಲ್ಲೇೀಂ ಅಹಮದಚ ಅವರತ, ತ್ನವು ಎಲಿರೂ ಅವರ ಮರ್ೆಗೆ್ 
ಹೊೇಗಿಬೀಂದದ್ೆದೇವೆ.  ಅದ್ತ ನಮಮ ಕ್ಷೇೆತ್ರವನಗಿದ್ೆ. ಆ ವಿದ್ನಯರ್ಥಾಗ್ೆ ರೂ.೨೫ ಲಕ್ಷಗ್ಳ್ನತು 
ನಿೇಡಲ್ನಗಿದ್.ೆ  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಅದ್ತ ಬೆೇಡ.  

ಶ್ರೇ ಪರದೇಪಚ ಶೆಟಟರ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ಈ ವಿಷಯವನತು Calling 
Attention to matters of Urgent Public Importance ನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಚಚ್ಾೆಗ್ ೆ
ತ್ೆಗೆ್ದ್ತಕೂೆಳ್ುಲತ ತ್ಮಗ್ ೆ ನಿೇಡಿದ್ದೆೇರೆ್.  ಈಗ್ ಒೀಂದ್ತ ಅವಕನಶ ಸಿಕೆದ್ ೆ ಎೀಂದ್ತ ರ್ನನತ 
ಹೆೇಳ್ಳತಿುದ್ೆದೇರೆ್.   ಶ್ರೇ ನವಿೇನಚ ಅವರ ವಿದ್ನಯಭನಯಸಕೆೆ ಖ್ಚತಾ ಮನಡಿರತವ ಹಣವನತು ಸಕನಾರ 
ನಿೇಡಬೆೇಕೆೀಂದ್ತ ರ್ನನತ ಸಕನಾರವನತು ಒತ್ನುಯಿಸತತ್ೆುೇರೆ್.   

ಶ್ರೇ ಕ.ೆಟಿ.ಶ್ರೇಕೀಂಠೆೇಗ್ೌಡ (ಪದ್ವಿೇಧರರ ಕ್ಷೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮೃತ್ 
ನವಿೇನಚ ಅವರತ ಓದದ್ತದ, ಬೆಳ್ೆದದ್ತದ ಮೆೈಸೂರತ ಹನಗ್ೂ ನೀಂಜನಗ್ೂಡಿನಲ್ಲಿ.  ಅವರ ತ್ೀಂದ್ ೆಅಲ್ಲಿ 
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ಕೆಲಸ ಮನಡತತಿುದ್ದೀಂತ್ಹ ಸೀಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ವನಯಸೀಂಗ್ ಮನಡತತಿುದ್ದ ಅವರತ ಪಿ.ಯತ.ಸಿ.ಯಲ್ಲಿ ಶೆೇ.೯೪ 
ಅೀಂಕವನತು ಗ್ಳಿಸಿದ್ದರತ.  ಪ್ನಪ! ಅವರಿಗೆ್ ಇಲ್ಲಿ ವೆೈದ್ಯಕೇಯ ಸಿೇಟತ ದ್ೂೆರಯೆಲ್ಲಲಿವೆೀಂದ್ತ 
ಅವರತ ಅಲ್ಲಿಗ್ೆ ಹೂೆೇಗಿದ್ದರತ.  ಬಹಳ್ ಕಡಿಮೆ ಖ್ಚಿಾನಲ್ಲಿ ವೆೈದ್ಯಕೇಯ ಶ್ಕ್ಷಣ ಉಕೆರೇನಚನಲ್ಲಿ 
ಸಿಗ್ತತ್ುದ್ ೆ ಎನತುವ ಕನರಣಕನೆಗಿ ನಮಮ ರನಜಯದೀಂದ್ ೮೦೦ ಮಕೆಳ್ಳ, ಇಡಿೇ ರನಷರದೀಂದ್ 
೨೦,೦೦೦ ಮಕೆಳ್ಳ ಹೊೇಗಿದ್ನದರ.ೆ  ರ್ನನತ ಮೃತ್ರಿಗ್ ೆ ಶರದ್ನಿೀಂಜಲ್ಲಯನತು ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಅವರ 
ಮೃತ್ದ್ೆೇಹವನತು ಆದ್ಷತಟ ಬೆೇಗ್ ತ್ರಿಸಿಕೂೆಡಬೇೆಕತ ಎೀಂದ್ತ ಮನವಿ ಮನಡತತ್ೆುೇರೆ್.  ಅದ್ರ 
ಜೊತ್ೆಗೆ್ ತ್ಮಮ ಮೂಲಕ  ಮನನಯ ಆರೂೆೇಗ್ಯ ಸಚಿವರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮನಡತವುದ್ೆೇರ್ೀೆಂದ್ರೆ 
ವಿಶೆೇಷವನದ್ ನಿಯಮಗ್ಳ್ನತು ರೂಪಿಸಿ, National Medical Commission ನ 
ಅನತಮತಿಯನತು ಪಡದೆ್ತ ಯನರೆಲ್ನಿ ವನಪಸ್ಚ ಬೀಂದದ್ನದರೆಯೇ ಅವರತ ಮೊದ್ಲ, ಎರಡರೆ್ೇ, 
ಮೂರರೆ್ೇ ಅಥವನ ರ್ನಲೆರೆ್ಯ ವಷಾವಿರಬಹತದ್ತ; ಅಷೂಟ ಜನರಿಗ್ ೆ ಓದ್ಲ್ಲಕೆೆ ಅನತಕೂಲ 
ಮನಡಿಕೊಡಬೆೇಕತ.   

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಶ್ರೇಕೀಂಠೆೇಗ್ೌಡರೇೆ, ತ್ಮಮ ಮನತ್ನತು ಈ ವಿಷಯಕೆಷೆಟೇ 
ಸಿೇಮಿತ್ಗ್ೂೆಳಿಸಿ.   

ಶ್ರೇ ಕ.ೆಟಿ.ಶ್ರೇಕೀಂಠೆೇಗ್ೌಡ:- ಆಗ್ಲ್ಲ ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಆ ಮೂಲಕ ರ್ನವು 
ಮೃತ್ರಿಗ್ೆ ಸದ್ೆತಿಯನತು ಕೂೆೇರಬಹತದ್ತ ಎೀಂದ್ತ ಹೆೇಳ್ಬಯಸತತ್ೆುೇರೆ್.   

(…ಮತೀಂದ್ತ 

(291) 14-03-2022 (11.00) ಕೆಜ-ಎಕೆ               (ಸಭನಪತಿಯವರ  ಉಪಸಿೆತಿ)                   

  ಶ್ರೇ ಶನೀಂತ್ನರನಮಚ ಬತಡು ಸಿದದ (ರ್ನಮನಿದ್ೆೇಾಶ್ತ್ರತ):-  ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ,  
ನನಗ್ ೆಅವಕನಶ ಕೊಟಿಟದ್ದಕನೆಗಿ ತ್ಮಗ್ೆ ಧನಯವನದ್ಗ್ಳ್ಳ.  ಈಗ್ನಗ್ಲ್ೆೇ ಶ್ರೇಯತತ್ ನವಿೇನಚರವರ 
ಮೃತ್ದ್ೆೇಹವನತು ಉಕೆರೇನಚನಿೀಂದ್  ನಮಮ ರನಜಯಕೆೆ ತ್ರತವ ಬಗ್ೆೆ ತ್ನವೆಲಿರೂ  ಕಳ್ಕಳಿಯನತು 
ವಯಕುಪಡಿಸಿದದೇರಿ. ಈಗ್ನಗ್ಲ್ೆೇ ಕೆೇೀಂದ್ರ ಸಕನಾರ ಉಕೆರೇನಚನಿೀಂದ್ 18 ಸನವಿರ ವಿದ್ನಯರ್ಥಾಗ್ಳ್ನತು 
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ವನಪಸ್ಚ ಕರಸೆಿಕೂೆೀಂಡಿದ್ೆ. ಕೆೇೀಂದ್ರ ಸಕನಾರ ರ್ನಲತೆ ಜನ  ಸಚಿವರನತು ಸಹ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಟತಟ ಆ 
ವಯವಸೆೆ ಮನಡಿರತವುದ್ರಿೀಂದ್ ಕೆೇೀಂದ್ರ ಸಕನಾರಕೆೆ ಅಭಿನೀಂದ್ರೆ್ಗ್ಳ್ನತು ಸಲ್ಲಿಸತವೀಂತ್ಹ ಒೀಂದ್ತ 
ನಿಣಾಯವನತು ಕೆೈಗ್ೂೆಳ್ುಬೇೆಕೆೀಂದ್ತ ತ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ೆುೇರ್ೆ.  

     ಡನ||ಕ.ೆಸತಧನಕರಚ (ಆರೂೆೇಗ್ಯ, ಕತಟತೀಂಬ ಕಲ್ನಯಣ ಮತ್ತು ವೆೈದ್ಯಕೇಯ ಶ್ಕ್ಷಣ 
ಸಚಿವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈಗ್ ಉಕೆರೇನಚನಲ್ಲಿ ಯನವ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಯತದ್ಿ 
ನಡಯೆತತಿುದ್ ೆಎೀಂಬತದ್ತ ತ್ಮಗ್ೆಲಿರಿಗ್ೂ ಗ್ೊತಿುದ್ೆ. ಯತದ್ಿದ್ ಸೀಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿನ ಪರಿಸಿೆತಿಗ್ಳ್ಳ 
ಯನವ ರಿೇತಿ ಇರತತ್ುದ್ೆೀಂಬತದ್ತ ಸಹ ತ್ಮಗ್ೆಲಿರಿಗ್ೂ ಕಲಪರ್ ೆ ಇದ್ೆ. ಇೀಂತ್ಹ ಸೀಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ 
ಉಕೆರೇನಚನಲ್ಲಿ ನಮಮ ರನಜಯದ್ ಹತಡತಗ್ ಶ್ರೇ ನವಿೇನಚರವರ ಸನವು ಆಗಿರತವುದ್ತ ನಿಜಕೂೆ ಬಹಳ್ 
ದ್ತರದ್ೃಷಟಕರ. ಉಕೆರೇನಚಗೆ್ ಸತಮನರತ ನಮಮ ದ್ೇೆಶದೀಂದ್ 22 ಸನವಿರ ವಿದ್ನಯರ್ಥಾಗ್ಳ್ಳ 
ಹೊೇಗಿದ್ದರತ. ಈ ಹತಡತಗ್ನ ಮೃತ್ದ್ೇೆಹವನತು ಹೆೇಗ್ನದ್ರೂ ಮನಡಿ ತ್ರತವೀಂತ್ಹ ಕೆಲಸವನತು 
ಮನಡತತ್ೆುೇವೆೀಂದ್ತ ನಿರ್ುೆ ದವಸ ಮನನಯ ಪರಧನನ ಮೀಂತಿರಯವರತ ಬಹಳ್ ಸವಷಟವನಗಿ ಹೆೇಳಿದ್ನದರೆ. 

      ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇದ್ರ ಜೊತ್ೆಗೆ್ ಇಷತಟ ಸನವಿರ ಜನರನತು evacuation 
ಮನಡಿಸಿದ್ನದರ.ೆ ಅವರನತು ಕ್ಷೆೇಮವನಗಿ ಅವರವರ ಮರ್ೆಗ್ಳಿಗ್ೆ ಕಳ್ಳಹಿಸಿಕೂೆಡತವೀಂತ್ಹ 
ಪರಯತ್ುವನತು ಮನಡಿದ್ನದರ.ೆ ಇದ್ಕನೆಗಿ ರ್ನವು ಮನನಯ ಪರಧನನಮೀಂತಿರಯವರಿಗ್ ೆಮತ್ತು ಕೆೇೀಂದ್ರ 
ಸಕನಾರಕೆೆ ಅಭಿನೀಂದ್ರೆ್ಗ್ಳ್ನತು ಸಲ್ಲಿಸಬೇೆಕನಗಿದ್.ೆ ಮನನಯ ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ್ ರ್ನಯಕರತ 
ಹೆೇಳಿದ್ೀಂತ್,ೆ ಈ ವಿದ್ನಯರ್ಥಾಗ್ಳ್ಳ border ಗೆ್ ಬೀಂದರತವುದ್ತ ನಿಜ.  Kyiv ನಿೀಂದ್ ಇರಬಹತದ್ತ, 
Kharkiv ನಿೀಂದ್ ಇರಬಹತದ್ತ, Sumy ನಿೀಂದ್ ಬೀಂದರತವೀಂತ್ಹದ್ತದ ನಿಜ.  ಆದ್ರೆ, ಒೀಂದ್ತ 
ವನರಗ್ಳ್ ಕನಲ ಬೆಳಿಗ್ೆೆ 6 ಗ್ೀಂಟೆಯಿೀಂದ್ ರನತಿರ 8 ಗ್ೀಂಟೆಯವರಗೆ್ ೆಕೆೇೀಂದ್ರ ಸಕನಾರ, ವಿದ್ೆೇಶನೀಂಗ್ 
ಸಚಿವನಲಯ ಮತ್ತು ಮನನಯ ಪರಧನನ ಮೀಂತಿರಗ್ಳ್ಳ ಅವರ ಜೊತ್ೆಗೆ್ ಮನತ್ರ್ನಡಿಕೊೀಂಡತ ಇಷತಟ 
hours ceasefire ಎೀಂದ್ತ ಮನಡಿದ್ದರತ. ಈ ceasefire ಸೀಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ಅವರತ ಯನವುದ್ೆೇ 
ಒೀಂದ್ತ shell ಅನತು ಸಹ ಹನಕಲಿ. ಈ ಪರಯತ್ುವನತು ಅರೆ್ೇಕ ದ್ೆೇಶಗ್ಳ್ಳ ಮನಡಿಲಿ. ಬೇೆರೆ 
ದ್ೆೇಶದ್ವರತ ನಮಮ neighbouring countries ರವರತ ರ್ನನತ ಅವರ ಹೆಸರತಗ್ಳ್ನತು 
ಹೆೇಳ್ಳವುದ್ಕೆೆ ಹೂೆೇಗ್ತವುದಲಿ. ಅವರೂ ಸಹ ನಮಮ ಭನರತ್ ದ್ೇೆಶದ್ ಭನವುಟವನತು 
ಹಿಡಿದ್ತಕೂೆೀಂಡತ ನಮಮ ಭನರತ್ದ್ ವಿದ್ನಯರ್ಥಾಗ್ಳ್  ಜೊತ್ೆಗೆ್  ಭನರತ್ಕೆೆ  ಬೀಂದದ್ನದರ.ೆ ಹನಗ್ನಗಿ, 
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ರ್ನವು ಇದ್ನತು controversial ಮನಡತವುದ್ತ ಬೆೇಡ. ಇದ್ನತು ರನಜಕೇಯ ಮನಡತವುದ್ತ 
ಬೆೇಡ. ಯನವುದ್ೆೇ ಸಕನಾರ ಇದ್ದರೂ ಸಹ, ಇೀಂತ್ಹ ಒಳ್ೆುಯ ಕೆಲಸವನತು ಮನಡಿದ್ನದರ.ೆ ಅದ್ಕೆೆ 
ರ್ನವು ಅಭಿನೀಂದ್ರೆ್ಗ್ಳ್ನತು ಸಲ್ಲಿಸೊೇಣ.  ಇದ್ರಿೀಂದ್ ಒೀಂದ್ತ ಒಳ್ೆುಯ ಸೀಂದ್ೆೇಶ ಹೂೆೇಗ್ಲ್ಲ. 

      ಸಭನಪತಿಯವರತ:-  ಮನನಯ ಸಚಿವರೆೇ, ಆದ್ಷತಟಬೆೇಗ್ರೆ್ ಶ್ರೇ ನವಿೇನನ ಮೃತ್ದ್ೆೇಹವನತು 
ತ್ರಿಸತವುದ್ಕೆೆ ವಯವಸೆೆ ಮನಡಿ.  

ಡನ||ಕ.ೆಸತಧನಕರಚ (ಆರೊೇಗ್ಯ,  ಕತಟತೀಂಬ ಕಲ್ನಯಣ ಮತ್ತು ವೆೈದ್ಯಕೇಯ ಶ್ಕ್ಷಣ 
ಸಚಿವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ,  ಮನನಯ ಸದ್ಸಯರನದ್ ಶ್ರೇಕೀಂಠೆೇಗ್ೌಡರವರತ 
ಹೆೇಳಿದ್ೀಂತ್,ೆ ಈಗ್ನಗ್ಲ್ೆೇ ಮನನಯ ಪರಧನನಮೀಂತಿರಯವರತ N.M.C. (National Medical 
Commission) ಜೊತ್ೆಗೆ್ ಮನತ್ರ್ನಡಿದ್ನದರೆ.  ಮನನಯ  ಮತಖ್ಯಮೀಂತಿರಯವರತ ಮತ್ತು ರ್ನವು  
ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕನರಿಗ್ಳ್ನತು ಕರದೆ್ತ ಒೀಂದ್ತ ಸಭೆಯನತು ಮನಡಿದ್ೆದೇವೆ. ಇದ್ರಿೀಂದ್ ಆ ಮಕೆಳಿಗ್ೆ 
ಯನವ ರಿೇತಿ ರ್ನಯಯ ಕೊಡಿಸತವುದ್ಕೆೆ ಸನಧಯವನಗ್ತತ್ುದ್ೆ ಎೀಂಬತದ್ರ ಬಗೆ್ೆ ಚಚ್ೆಾ ಮನಡಿದ್ೆದೇವೆ. 
ಇಡಿೇ ವೈೆದ್ಯಕೇಯ ಶ್ಕ್ಷಣದ್ ಶತಲೆವನತು ಯನವ ರಿೇತಿ ಕಡಿಮೆ ಮನಡಬಹತದ್ತ ಎೀಂಬತದ್ರ 
ಬಗ್ೆೆಯೂ ಸಹ ಸಕನಾರ ಗ್ೀಂಭಿೇರವನದ್ ಚಿೀಂತ್ರ್ೆಯನತು ಮನಡತತಿುದ್ೆ. 

ಶ್ರೇ ಸಲ್ಲೇೀಂ ಅಹಮದಚ (ಸೆಳಿೇಯ ಸೀಂಸೆೆಗ್ಳ್ ಕ್ಷೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ,   
ಶ್ರೇ  ನವಿೇನಚರವರ ಮೃತ್ದ್ೆೇಹವನತು  ತ್ರತವುದ್ರ ಬಗೆ್ೆ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ತಿಳಿಸಬೆೇಕತ.  

 ಡನ||ಕ.ೆಸತಧನಕರಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈಗ್ನಗ್ಲ್ೆೇ ರ್ನನತ  ಈ ವಿಚ್ನರದ್ 
ಬಗೆ್ೆ ಹೆೇಳಿದ್ದೆೇರೆ್. ಈ ಬಗೆ್ೆ ಮನನಯ ಪರಧನನಮೀಂತಿರಯವರೇೆ, ನಿರ್ುೆೇ ದವಸ ಹೆೇಳಿದ್ನದರ.ೆ  

ಶ್ರೇ ಕೊೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ,  
ಮನನಯ ಪರಧನನ ಮೀಂತಿರಯವರತ ಸವಷಟವನಗಿ ಹೆೇಳಿದ್ನದರೆ. ರ್ನವು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಯಶಸಿವಯನಗ್ತತ್ೆುೇವೆ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಸಭನರ್ನಯಕರೇೆ, ತ್ನವು ಸವಲಪ ಕೆೇೀಂದ್ರ ಸಕನಾರದ್ ಜೊತ್ೆಗೆ್ 
ಸೀಂಪಕಾ ಮನಡಿ ಮಧನಯಹುದ್ ಮೆೇಲ್ೆ ಅದ್ರ ಪರಗ್ತಿಯ ಬಗೆ್ೆ ಸದ್ನಕೆೆ ತಿಳಿಸಿ. 
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02. ಪರಶೆ್ುೇತ್ುರ ವೆೇಳ್ೆ  

  ಅ) ಚತಕೆೆ ಗ್ತರತತಿನ ಪರಶೆುಗ್ಳಿಗ್ೆ ಮೌಖಿಕವನಗಿ ನಿೇಡಲ್ನದ್ ಉತ್ುರಗ್ಳ್ಳ 
ಪರಶೆು ಸೀಂಖೆಯ 1702   

(ಉತ್ುರವನತು ಲಗ್ತಿುಸಲ್ನಗಿದ್ೆ)   
ಶ್ರೇ ಎನಚ.ರವಿಕತಮನರಚ:-  ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರವನತು 

ಒದ್ಗಿಸಿದ್ನದರ.ೆ ಎಸ್ಚ.ಎಸ್ಚ.ಎಲ್ಚ.ಸಿ ಪರಿೇಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅಸಮಪಾಕ   ಮೌಲಯಮನಪನ 
ಮನಡತವುದ್ರಿೀಂದ್ ವಿದ್ನಯರ್ಥಾಗ್ಳ್ಳ ಬಹಳ್ ತ್ೂೆೀಂದ್ರಯೆನತು ಪಡತತ್ನುರೆ. ಅಲಿದ್ೆೇ, ಅವರಿಗೆ್ 
ಉನುತ್ ವನಯಸೀಂಗ್ಕೆೆ ಹೂೆೇಗ್ತವುದ್ಕೆೆ ಬಹಳ್ ಕಷಟವನಗ್ತತ್ುದ್ೆ.  ಏಕೆೀಂದ್ರ,ೆ ವಿದ್ನಯರ್ಥಾಗ್ಳ್ಳ 
revaluation ಗೆ್ apply ಮನಡತತ್ನುರ.ೆ ಅದ್ರ ಫಲ್ಲತ್ನೀಂಶ ಬರತವುದ್ತ ತ್ಡವನಗ್ತತ್ುದ್ೆ. ಈ 
ಎಲ್ನಿ ಕನರಣಗ್ಳಿೀಂದ್ ಮತೀಂದನ ವನಯಸೀಂಗ್ಕೆೆ ಯನವ ಕನಲ್ೇೆಜಗ್ ೆ ಸೇೆರಬೆೇಕೀೆಂದ್ತ ನಿಣಾಯ 
ಮನಡತವುದ್ಕೆೆ ವಿದ್ನಯರ್ಥಾಗ್ಳಿಗ್ೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಪ್ೊೇಷಕರಿಗ್ ೆ ಬಹಳ್ ಸಮಸೆಯಯನಗ್ತತ್ುದ್ೆ. 
ಇದ್ೊೀಂದ್ೇೆ ಕನರಣಕೆೆ ಬಹಳ್ ತ್ೊೀಂದ್ರಯೆನಗ್ತತಿುದ್.ೆ ಏಕೆೀಂದ್ರ,ೆ ಪರಿೇಕ್ಷೆಯ ಮೌಲಯಮನಪನ 
ಮನಡತವ ಶ್ಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಶ್ಕ್ಷಕರತ ಅನಿಯಮಿತ್ ಮೌಲಯಮನಪನ (erratic evaluation),  
ಅಸಮಪಾಕ ಮೌಲಯಮನಪನ, ತ್ಪತಪ ತ್ಪ್ನಪಗಿ ಇರತವೀಂತ್ಹ ಮೌಲಯಮನಪನ,  ಅಸಡೆೆಯಿೀಂದ್ 
ಕೊಡಿರತವೀಂತ್ಹ ಮೌಲಯಮನಪನ, ನಿರನಸುಕಯಿೀಂದ್ ಕೊಡಿರತವೀಂತ್ಹ ಮೌಲಯಮನಪನ, 
concentrated ಆಗಿ evaluation ಮನಡತವುದಲಿ, ಬೆೇರ ೆ ಏರೆ್ೇನೂ 
ವಯವಹನರಗ್ಳ್ನಿುಟತಟಕೊೀಂಡತ ಪರಿೇಕ್ಷನ ಮೌಲಯಮನಪನಗ್ಳಿಗ್ೆ ಬರತವೀಂಥದ್ದನತು ರೆ್ೂೇಡತತಿುದ್ೆದೇವೆ. 
ಇದ್ರಿೀಂದ್ ವಿದ್ನಯರ್ಥಾಗ್ಳ್ ಭವಿಷಯದ್ ಮೆೇಲ್ೆ ಪ್ೆಟತಟಬಿೇಳ್ಳತಿುದ್ೆ. ಅಲಿದ್ೇೆ, ವಿದ್ನಯರ್ಥಾಗ್ಳ್ಳ ಮತ್ತು 
ಅವರ ಪ್ೊೇಷಕರತ ಬಹಳ್  ಆತ್ೀಂಕದ್ಲ್ಲಿರತವುದ್ನತು ರೆ್ೂೇಡತತಿುದ್ದೆೇವೆ.  ಈ ಹಿರೆ್ುಲ್ೆಯಲ್ಲಿ 
ಅನಿಯಮಿತ್ ಮೌಲಯಮನಪನ (erratic evaluation) ಮನಡತವುದ್ರಿೀಂದ್, ತ್ಪತಪ ತ್ಪ್ನಪಗಿ 
ಮೌಲಯಮನಪನ ಮನಡತವುದ್ರಿೀಂದ್, ನಿರನಸಕುಯಿೀಂದ್ ಮೌಲಯಮನಪನ ಮನಡತವುದ್ರಿೀಂದ್ 
marks vary ಆಗ್ತತ್ುದ್ೆ. ಈ  ರಿೇತಿ ಮನಡತವೀಂತ್ಹ ಶ್ಕ್ಷಕರ ವಿರತದ್ಿ ಸಕನಾರ ಏನತ ಕರಮ 
ತ್ೆಗೆ್ದ್ತಕೂೆೀಂಡಿದ್ ೆಎೀಂಬ ಪರಶೆುಯನತು ಕೆೇಳಿದ್ೆದೇರ್ೆ. ಅದ್ಕೆೆ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಅೀಂತ್ಹ ಶ್ಕ್ಷಕರಿಗ್ೆ 
ದ್ೀಂಡವನತು ವಿಧಿಸತತ್ೆುೇವೆೀಂದ್ತ ಹೆೇಳಿದ್ನದರೆ.  ಈ ರಿೇತಿ ದ್ೀಂಡ ಹನಕದ್ರ,ೆ ಆ ಶ್ಕ್ಷಕರತ ದ್ೀಂಡವನತು 
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ಕಟಿಟ ಮತ್ೆು ಮೌಲಯಮನಪನ ಮನಡತವುದ್ಕೆೆ ಬರತತ್ನುರೆ.  ಹನಗ್ನಗಿ, ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಇದ್ರ ಬಗೆ್ೆ 
ಕಠಿಣವನದ್ ಕರಮವನತು ತ್ೆಗೆ್ದ್ತಕೂೆಳ್ುಬೇೆಕೆೀಂದ್ತ ನನಗ್ ೆಅನಿಸತತ್ುದ್ೆ.   

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಸಿ.ರ್ನಗ್ೇೆಶ್ಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಕಳ್ೆದ್ ವಷಾ ಕೊೇವಿಡಚ-19 
ಇದ್ದೀಂತ್ಹ ಸೀಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ನಮಮ ದ್ೆೇಶದ್ ಯನವುದ್ೆೇ ರನಜಯ ಎಸ್ಚ.ಎಸ್ಚ.ಎಲ್ಚ.ಸಿ ಪರಿೇಕ್ಷೆಯನತು 
ನಡಸೆದರತವೀಂತ್ಹ ಸೀಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ನಮಮ ರನಜಯ ಎಸ್ಚ.ಎಸ್ಚ.ಎಲ್ಚ.ಸಿ   ಪರಿೇಕ್ಷೆಯನತು 
ಮನಡತವೀಂತ್ಹ ಪರಯತ್ುವನತು ಮನಡಿ ಪರಿೇಕ್ಷೆಯನತು ಮನಡಿದ್.ೆ  ಕಳ್ೆದ್ ವಷಾ ಸತಮನರತ 
10.25 ಲಕ್ಷ ವಿದ್ನಯರ್ಥಾಗ್ಳ್ಳ ಎಸ್ಚ.ಎಸ್ಚ.ಎಲ್ಚ.ಸಿ ಪರಿೇಕ್ಷೆಯನತು ತ್ೆಗೆ್ದ್ತಕೂೆೀಂಡಿದ್ದರತ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ 
ಸತಮನರತ 19 ಸನವಿರ ವಿದ್ನಯರ್ಥಾಗ್ಳ್ಳ ಮರತಮೌಲಯಮನಪನಕೆೆ apply ಮನಡಿದ್ದರತ. ಮನನಯ 
ಸದ್ಸಯರತ ಹೆೇಳಿದ್ೀಂತೆ್, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ವಯತ್ನಯಸವನಗಿರತವುದ್ತ ನಿಜ.  ಇದ್ರಲ್ಲಿ 4 ರಿೇತಿಯ 
ವಯತ್ನಯಸಗ್ಳ್ಳ ಆಗಿವೆ. 6 ರಿೀಂದ್ 10 ಅೀಂಕಗ್ಳ್ಲ್ಲಿ ಬಹಳ್ ವಯತ್ನಯಸಗ್ಳ್ಳ ಆಗಿದ್ತದ,  ಆ ರಿೇತಿ 
3,056 ಪತಿರಕೆಗ್ಳ್ಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್.ೆ  ಇನೂು ಉಳಿದ್ವು ಎಲಿವೂ ಸೇೆರಿ 11 ರಿೀಂದ್ 15 ಅೀಂಕಗ್ಳ್ಳ, 16 
ರಿೀಂದ್ 20 ಅೀಂಕಗ್ಳ್ಳ, 20 ಅೀಂಕಗ್ಳಿಗಿೀಂತ್ ಹಚೆ್ನಚಗಿ 1260 ಪತಿರಕೆಗ್ಳ್ಲ್ಲಿ ವಯತ್ನಯಸವನಗಿದ್ೆ.  
ಇದ್ಕೆೆ ಮನನಯ ಸದ್ಸಯರತ ಹೆೇಳಿದ್ೀಂತ್,ೆ ಅಸಡೆೆ ಮತ್ತು ಇತ್ರ ೆಕನರಣಗ್ಳಿರಬಹತದ್ತ. ಅದ್ಕನೆಗಿ 6 
ರಿೀಂದ್ 10 ಅೀಂಕಗ್ಳ್ವರೆಗೆ್ ವಯತ್ನಯಸ ಮನಡಿರತವೀಂತ್ಹ ಶ್ಕ್ಷಕರಿಗೆ್ ಮೊದ್ಲರೆ್ಯದ್ನಗಿ warn 
ಮನಡತವೀಂತ್ಹ ಪರಯತ್ುವನತು ಮನಡತತ್ೆುೇವೆ. 11 ರಿೀಂದ್ 15 ಅೀಂಕಗ್ಳ್ಳ, 16 ರಿೀಂದ್ 20 
ಅೀಂಕಗ್ಳಿಗ್ೆ ವಯತ್ನಯಸ ಮನಡಿ ತ್ಪತಪ ಮನಡಿರತವೀಂತ್ಹ ಶ್ಕ್ಷಕರಿಗ್ ೆ ಎರಡತ ಪರಿೇಕ್ಷೆಗ್ಳ್ಗ್ ೆ
ಮೌಲಯಮನಪನಕೆೆ ಅವಕನಶವನತು ಕೊಡತವುದಲಿವೆೀಂಬ ನಿಣಾಯವನತು ತ್ೆಗೆ್ದ್ತಕೊಳ್ಳುತ್ೆುೇವೆ.  
ಇದ್ಕೆೀಂತ್ ಹೆಚತಚ ಅೀಂಕಗ್ಳ್ಲ್ಲಿ ತ್ಪತಪ ಮನಡಿರತವೀಂತ್ಹ ಶ್ಕ್ಷಕರಿಗ್ ೆ ಖ್ೀಂಡಿತ್ವನಗಿ ಎಲಿರೂ 
ಕತಳಿತ್ತಕೂೆೀಂಡತ ಯನವ ರಿೇತಿಯ ಕರಮ ತ್ೆಗೆ್ದ್ತಕೊಳ್ುಬೇೆಕೆೀಂಬ ಚಚ್ಾೆಯನತು ಮನಡಿ 
ನಿಣಾಯವನತು ತ್ೆಗೆ್ದ್ತಕೂೆಳ್ಳುತ್ೆುೇವೆ.  ಇದ್ತ ನಮಮ ಶ್ಕ್ಷಕರಿೀಂದ್ ಆಗಿರತವೀಂತ್ಹ ತ್ಪತಪ ಎೀಂದ್ತ 
ನಮಗ್ೂ ಸಹ ಅನಿಸಿದ್.ೆ  

ಶ್ರೇ ಎನಚ.ರವಿಕತಮನರಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ  6 ರಿೀಂದ್ 10 
ಅೀಂಕಗ್ಳ್ನತು  ವಯತ್ನಯಸ  ಮನಡಿರತವೀಂತ್ಹ ಶ್ಕ್ಷಕರಿಗ್ ೆ warn ಮನಡಲ್ಲ. ಇದ್ಕೆೆ  ನಮಮ 
ತ್ಕನರನರತ ಇಲಿ. ಆದ್ರೆ, 20 ರಿೀಂದ್ 25 ಅೀಂಕಗ್ಳ್ ವಯತ್ನಯಸ  ಮನಡಿರತವೀಂತ್ಹ ಶ್ಕ್ಷಕರನತು 
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blacklist ಗೆ್ ಹನಕಬೇೆಕತ.  ನಮಮ ರನಜಯದ್ಲ್ಲಿ ಒೀಂದ್ತ blacklist ಮನಡಿ   ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಈ 
ಶ್ಕ್ಷಕರ ಪಟಿಟಯನತು ನಮಮ ಸಚಿವರತ ಬಿಡತಗ್ಡೆ ಮನಡಬೇೆಕತ.  ಇೀಂತ್ಹ ಶ್ಕ್ಷಕರನತು ಪತನಃ 
ಮೌಲಯಮನಪನಕೆೆ ಕರಯೆತವುದಲಿವೆೀಂದ್ತ ಹೆೇಳ್ಬೆೇಕತ ಹನಗ್ೂ ಅೀಂತ್ಹ ಶ್ಕ್ಷಕರ ಒೀಂದ್ತ ತಿೀಂಗ್ಳ್ 
ವೆೇತ್ನವನತು ಕಟನವಣೆ ಮನಡಬೇೆಕತ.  ಈ ರಿೇತಿ ಮನಡಲ್ಲಲಿವೆೀಂದ್ರೆ, ಅಸಮಪಾಕವನದ್  
ಮೌಲಯಮನಪನ ನಿರೀಂತ್ರವನಗಿ ನಡಯೆತತ್ುದ್ೆ.  ಈ ಹಿೀಂದ್ ೆದ್ೊಡೆ ವನಯಪ್ನರ  ನಡಯೆತತಿುತ್ತು.  
ಉತ್ುರ ಪತಿರಕೆಗ್ಳ್ಳ ಯನವ ಸೀೆಂಟರಚಗೆ್ ಹೊೇಗ್ತತ್ುದ್ೆ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ rank ಬರತವುದ್ತ ಹೆೇಗ್,ೆ First 
Class ಬರತವುದ್ತ ಹೆೇಗ್ೆ ಎೀಂದ್ತ ಎಲಿವೂ ನಡಯೆತತಿುತ್ತು. ಈಗ್ ಅದ್ೆಲ್ನಿ ನಿೀಂತಿದ್.ೆ ಅದ್ಕೆೆ 10 
ರಿೀಂದ್ 25 ಅೀಂಕಗ್ಳ್ ವಯತ್ನಯಸ ಮನಡಿರತವೀಂತ್ಹ  ಶ್ಕ್ಷಕರನತು blacklist ಗೆ್ ಸೇೆರಿಸಬೆೇಕತ 
ಮತ್ತು ಅವರ ಒೀಂದ್ತ ತಿೀಂಗ್ಳ್ ವೆೇತ್ನವನತು ಕಟನಯಿಸಬೆೇಕತ  ಹನಗ್ೂ ಅೀಂತ್ಹ  ಶ್ಕ್ಷಕರನತು 
ಮತೀಂದ್ ೆ ಮೌಲಯಮನಪನಕೆೆ ಕರಯೆತವುದಲಿವೆೀಂಬ ನಿಣಾಯವನತು ಸಕನಾರ ಮನಡಬೇೆಕೆೀಂಬ 
ಸಲಹೆಯನತು ನಿೇಡಬಯಸತತ್ೆುೇರೆ್.  

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಸಿ.ರ್ನಗ್ೇೆಶ್ಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸದ್ಸಯರತ ನಿೇಡಿರತವೀಂತ್ಹ 
ಸಲಹೆಯನತು  ಬಹಳ್ ಗ್ೀಂಭಿೇರವನಗಿ ತ್ೆಗೆ್ದ್ತಕೊಳ್ಳುತ್ೆುೇವೆ ಹನಗ್ೂ ಅದ್ಕೆೆ ಏನತ ಕರಮ 
ತ್ೆಗೆ್ದ್ತಕೂೆಳ್ುಬೇೆಕತ ಎನತುವುದ್ರ ಬಗೆ್ೆ  ಯೇಚರೆ್ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆ.  
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                        ಪರಶೆು ಸೀಂಖೆಯ 202 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ರಮೆೇಶ್ಚರವರೆೇ, ಇೀಂದ್ತ ಸಚಿವರತ ಸದ್ನಕೆೆ ಬರತವುದಲಿ. 
ಹನಗ್ನಗಿ, ನಿಮಮ ಪರಶೆುಯನತು ಮತೀಂದನ ವನರ ತ್ೆಗೆ್ದ್ತಕೊಳ್ಳುತ್ೆುೇರ್ೆ.  

ಶ್ರೇ ಪಿ.ಆರಚ.ರಮೆೇಶ್ಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸಚಿವರತ 
ಬರತವುದಲಿವೆೀಂದ್ರ ೆಹೆೇಗ್?ೆ 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ರಮೆೇಶ್ಚರವರೆೇ,  ಮನನಯ ಸಚಿವರ ಕ್ಷೆೇತ್ರಕೆೆ   ಸರ್ನಮನಯ 
Governor ರವರತ  ಭೆೇಟಿ ನಿೇಡಿರತವುದ್ರಿೀಂದ್, ಅವರತ ಪಿೇಠದ್ ಅನತಮತಿಯನತು 
ಪಡದೆ್ತಕೂೆೀಂಡತ ಹೂೆೇಗಿದ್ನದರೆ. ಅದ್ಕೆೆ ಈ ಪರಶೆುಯನತು ಮತೀಂದನ ವನರ ತ್ೆಗೆ್ದ್ತಕೂೆಳ್ಳುತ್ೆುೇರ್ೆ.  

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ.ೆಹರಿಪರಸನದಚ (ವಿರೂೆೇಧ  ಪಕ್ಷದ್ ರ್ನಯಕರತ) ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 
ಮನನಯ ಸದ್ಸಯರ ಪರಶೆು ಬೀೆಂಗ್ಳ್ೂರತ ನಗ್ರದ್ ಕರಗ್ ಉತ್ಸವದ್ ಬಗೆ್ೆ ಇದ್ತದ, ಇದ್ತ ಬಹಳ್ ನಮಮ 
ಬಹಳ್ ಗ್ೀಂಭಿೇರವನದ್ ವಿಚ್ನರವನಗಿದ್.ೆ   

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ್ ರ್ನಯಕರೇೆ, ಸಚಿವರತ  ಒೀಂದ್ತ ವನರದ್ 
ಹಿೀಂದ್ಯೆೇ ಅನತಮತಿ ಕೆೇಳಿ ಪತ್ರ ಕೊಟಿಟದ್ನದರೆ.   

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ.ೆಹರಿಪರಸನದಚ (ವಿರೂೆೇಧ  ಪಕ್ಷದ್ ರ್ನಯಕರತ) ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 
ಮನನಯ ಸದ್ಸಯರ ಪರಶೆು ಬಹಳ್ ಗ್ೀಂಭಿರವನಗಿದ್.ೆ ಹನಗ್ನಗಿ, ಸಕನಾರ ಉತ್ುರ ಕೂೆಡತವುದ್ತ ಬಹಳ್ 
ಉತ್ುಮ.  

ಶ್ರೇ ಪಿ.ಆರಚ.ರಮೆೇಶ್ಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರವನತು 
ಕೊಟಿಟದ್ನದರೆ. ಆದ್ರೆ, ಒೀಂದ್ತ ವನರ ಏಕೆ ಸಮಯ ಎೀಂದ್ತ ನನಗ್ ೆಅಥಾವನಗ್ತತಿುಲಿ.   

ಶ್ರೇ  ಕೊೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ,  ಮನನಯ ಸಚಿವರತ 
ಖ್ದ್ತದ ಬೀಂದ್ತ  ಉತ್ುರ ಕೂೆಡತತ್ೆುೇರ್ೆೀಂದ್ತ ಹೇೆಳಿದ್ನದರೆ. ಹನಗ್ನಗಿ, ಮತೀಂದನ ಸೂೆೇಮವನರದ್ೀಂದ್ತ 
ತ್ೆಗೆ್ದ್ತಕೂೆಳ್ುಬೇೆಕೆೀಂಬತದ್ತ ನಮಮ ವಿನೀಂತಿ.  
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ಶ್ರೇ ಪಿ.ಆರಚ.ರಮೆೇಶ್ಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇದ್ತ ಬಹಳ್ ಸೂಕ್ಷಮವನದ್ ವಿಚ್ನರ.  
“ಬಿೇಸೊೇ ದ್ೂೆಣೆಣಯಿೀಂದ್ ತ್ಪಿಪಸಿಕೂೆೀಂಡರ,ೆ ಸನವಿರ ವಷಾ ಆಯಸತಸ ಎನತುವ ಒೀಂದ್ತ ಗ್ನದೆ್ ಇದ್ೆ. 
ಇದ್ತ  ಆ ರಿೇತಿ ಆಯಿತ್ತ. ಬರತವ ವನರ ಅಧಿವೆೇಶನ ಇರತತ್ುದ್ಯೆೇ ಇಲಿವೇ ಗ್ೊತಿುಲಿ. ಈಗ್ 
ಎಲ್ನಿ ಕಡಯೊ ಕರಗ್ ಉತ್ಸವಗ್ಳ್ಳ ನಡಯೆತತಿುವೆ. ಈ ತಿೀಂಗ್ಳ್ಳ ಮತ್ತು ಬರತವ ತಿೀಂಗ್ಳ್ಳ  
ಸತಮನರತ 147 ಕಡಗೆ್ಳ್ಲ್ಲಿ ಈ ಕರಗ್ ಉತ್ಸವಗ್ಳ್ಳ ನಡಯೆತತ್ುವೆ.  

(ಮತೀಂದ್ತ.,)  
 

(292) 14-03-2022 (11.10) ಎೀಂ.ವಿ-ಆರಚಎನ 
(ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿೆತಿ) 

ಶ್ರೇ ಪಿ.ಆರಚ.ರಮೆೇಶ್ಚ (ಮತೀಂದ್ತ):-  

ಈಗ್ ಹಿೀಂದನ ಸಕನಾರ ಕೊಟಿಟರತವೀಂತ್ಹ ಹಣವನತು ಮತೀಂದ್ತವರೆಸತವೀಂಥದ್ದಕೆೆ ಎರಡತ ವಷಾ…  

(ಗ್ೊೀಂದ್ಲ) 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:-  ರ್ನನತ ಏನತ ಹೆೇಳ್ಳತ್ುೆೇರೆ್ೀಂದ್ತ ಕೆೇಳಿ. ಮನನಯ ಸಭನರ್ನಯಕರ,ೆ 
ಈಗ್ ಉತ್ುರ ಬೀಂದದ್ದರೆ ಈ ಪರಶೆುಯನತು ಪರಶೆ್ುೇತ್ುರದ್ ಕೊರೆ್ಯಲ್ಲಿ ತ್ೆಗೆ್ದ್ತಕೂೆಳಿು.  

ಶ್ರೇ ಕೊೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈ ಪರಶೆುಯನತು 
ಪರಶೆ್ುೇತ್ುರದ್ ನೀಂತ್ರ ತ್ೆಗೆ್ದ್ತಕೊಳ್ಳುತ್ುೆೇವೆ. ಈಗ್ ಮನನಯ ಮೀಂತಿರಗ್ಳ್ೆೇ ಉತ್ುರವನತು 
ಒದ್ಗಿಸಿದ್ನದರ.ೆ  

(ಗ್ೊೀಂದ್ಲ) 

ಶ್ರೇ ಪಿ.ಆರ.ರಮೆೇಶ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇವರತ ಎಷತಟ ಧೊೇರಣೆ ಮತ್ತು 
ಅಸಡೆೆಯನತು ಮನಡತತಿುದ್ನದರ.ೆ ನಮಗ್ೆ ಈ ಸಕನಾರದ್ ವತಿಯಿೀಂದ್ ಎೀಂತ್ಹ ಸೌಭನಗ್ಯ ಸಿಕೆದ್ೆ. 

(ಗ್ೊೀಂದ್ಲ) 
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ಶ್ರೇ ಕೊೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 
ಮನನಯ ಪಿ.ಆರ.ರಮೆೇಶ್ಚರವರತ ಹೆೇಳಿದ್ೀಂತೆ್, ದ್ೊಣೆಣ ಬಿೇಸಿದ್ರೆ, ಅದ್ನತು ತ್ಡದೆ್ತಕೂೆಳ್ಳುತ್ೆುೇವ ೆ
ಮತ್ತು ಅದ್ನತು ಸರಿಪಡಿಸತತ್ೆುೇವೆ. ಮನನಯ ಮೀಂತಿರಗ್ಳ್ ಕ್ಷೆೇತ್ರಕೆೆ ಸರ್ನಮನಯ ರನಜಯಪ್ನಲರತ 
ಬರತತಿುದ್ನದರ ೆಎನತುವೀಂತ್ಹ ಕನರಣಕೆೆ ಈ ಪರಶೆುಯನತು ಮತೀಂದನವನರ ತ್ೆಗೆ್ದ್ತಕೊಳ್ಳುತ್ೆುೇರ್ೆೀಂದ್ತ 
ಲ್ಲಖಿತ್ವನಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ನದರ.ೆ ಒೀಂದ್ತ ವೆೇಳ್ೆ ಸಕನಾರ ಉತ್ುರ ಕೂೆಡಬೇೆಕತ ಎನತುವುದ್ನದ್ರೆ, ಎಲ್ನಿ 
ಪರಶೆುಗ್ಳ್ಳ ಮತಗಿದ್ ನೀಂತ್ರ ಈ ಪರಶೆುಗ್ ೆಉತ್ುರ ನಿೇಡತತ್ೆುೇವೆ. 

(ಗ್ೊೀಂದ್ಲ) 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಆಯಿತ್ತ, ತ್ನವು ಪರಶೆ್ುೇತ್ುರದ್ ಕೊರೆ್ಗ್ ೆಈ ಪರಶೆುಗ್ ೆಉತ್ುರ ನಿೇಡಿ. 
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ಪರಶೆು ಸೀಂಖೆಯ: 1683 
(ಉತ್ುರವನತು ಲಗ್ತಿುಸಲ್ನಗಿದ್ೆ) 

ಶ್ರೇ ಎಸ್.ರವಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರವನತು 
ಒದ್ಗಿಸಿದ್ನದರ.ೆ ಮತಖ್ಯವನಗಿ ನನು ಪರಶೆು ಏರೆ್ೀಂದ್ರೆ, ಈ ಪಡಿತ್ರ ವಿತ್ರಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಯೇಮೆಟಿರಕಚ 
ವಯವಸೆೆಯಿೀಂದ್ ಆಗ್ತತಿುರತವೀಂತ್ಹ ಸಮಸೆಯಗ್ಳ್ನತು ಪರಿಹನರ ಮನಡತವ ದಶಯೆಲ್ಲಿ ಪರಶೆುಯನತು 
ಕೆೇಳಿದ್ೆದೇರ್.ೆ ಬಯೇಮೆಟಿರಕಚ ವಯವಸೆೆಯಲ್ಲಿ ಆಹನರ ಪದ್ನಥಾಗ್ಳ್ನತು ವಿತ್ರಿಸಲತ 
ತ್ೊೀಂದ್ರಯೆನಗ್ತಿುರತವುದ್ತ ಸಕನಾರದ್ ಗ್ಮನಕೆೆ ಬೀಂದದ್ ೆ ಎೀಂದ್ತ ಒಪಿಪಕೊೀಂಡಿದ್ನದರೆ. ಅದ್ನತು 
ಒಪಿಪಕೊೀಂಡಿರತವೀಂತ್ಹ ಸೀಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ಬಯೇಮೆಟಿರಕಚ ವಯವಸೆೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ನರಮಿೇಣ ಪರದ್ೆೇಶಗ್ಳ್ಳ, 
ಗ್ತಡೆಗ್ನಡತ ಪರದ್ೇೆಶಗ್ಳ್ಳ, ಮಲ್ೆರ್ನಡತ ಪರದ್ೆೇಶ ಮತ್ತು ಗ್ಡಿ ಭನಗ್ಗ್ಳ್ಲ್ಲಿ, ಸಮಪಾಕವನದ್ 
ಇೀಂಟರಚರೆ್ಟಚ ವಯವಸೆೆ ಇಲಿದ್ೆೇ ಇರತ್ಕೆೀಂತ್ಹ ಸೀಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ಸವಾರಚ ಡೌನಚ ಆಗಿರತವುದ್ರಿೀಂದ್, 
ನಿಗ್ದತ್ವನಗಿ ಪಡಿತ್ರ ವಿತ್ರಣೆಯಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ನುದ್ೀಂತ್ಹ ಸಮಸೆಯ ಇದ್ೆ. ಇವರತ ಎನ.ಐ.ಸಿ.ಯ 
ಮತಖೆೇರ್ನ ಕನಯಾನಿವಾಹಣೆ ಮನಡತವುದ್ಕೆೆ, ಅವಕನಶ ಮನಡಿಕೊೀಂಡಿದ್ದೆೇವೆ. ಬೆೇರ ೆ
ಇೀಂಟರಚರೆ್ಟಚಗ್ಳಿಗ್ೆ ಹೆೇಳಿದ್ೆದೇವೆ. ಅದ್ನತು ಸಹ ತ್ೆಗ್ದ್ತಕೂೆಳ್ುಬಹತದ್ತ ಎೀಂದ್ತ. ಸಕನಾರದ್ 
ಕನಯಾಕರಮಗ್ಳ್ೆಲಿವೂ ಅದ್ರಲೂಿ ಪಡಿತ್ರ ವಿತ್ರಣೆ ಬಿ.ಎಸ್.ಎನ.ಎಲ್. ಇೀಂಟರಚರೆ್ಟಚ 
ಮತಖೆೇನ ಆಗ್ತತಿುದ್ೆ. ಈಗ್ ಬಿ.ಎಸ್.ಎನ.ಎಲ್. ತ್ನು ಕಡಯೆ ದನಗ್ಳ್ನತು ಎಣಿಸತತಿುದ್ೆ. ಬಿ.ಎಸ್.
ಎನ.ಎಲ್.ನಲ್ಲಿ ಸರಿಯನದ್ ನಿವಾಹಣೆಯಿಲಿದ್ೆ ಇರತವುದ್ರಿೀಂದ್ ಗ್ನರಮನೀಂತ್ರ ಪರದ್ೆೇಶಗ್ಳ್ಲ್ಲಿ 
ಸೀಂಪೂಣಾವನಗಿ ಇದ್ತ ವಿಫಲವನಗ್ತತಿುದ್.ೆ ಇದ್ರಿೀಂದ್ ಗ್ನರಮನೀಂತ್ರ ಪರದ್ೆೇಶಗ್ಳ್ಲ್ಲಿ ಬಹಳ್ 
ತ್ೊೀಂದ್ರಯೆನಗ್ತತಿುದ್ೆ. ಅದ್ತದ್ರಿೀಂದ್ ಇದ್ತ ಸರಿಯನಗಿ ನಿವಾಹಣೆಯನಗ್ಬೆೇಕತ. ಈಗ್ 
ಗ್ನರಮನೀಂತ್ರ ಪರದ್ೆೇಶಗ್ಳ್ಲ್ಲಿ ಇರತವೀಂತ್ಹವರತ ವಯೇವೃದ್ಿರತ. ಗ್ನರಮನೀಂತ್ರ ಪರದ್ೆೇಶದ್ಲ್ಲಿ 
ಕೆಲಸ ಮನಡತವುದ್ಕೆೆ ಗ್ಟಿಟಮತಟನಟಗಿ ಇದ್ದೀಂತ್ಹವರತ ಸರಿಯನದ್ ವಯವಸೆೆ ಇಲಿದ್ೇೆ ಅವರೆಲಿರೂ 
ಸಹ ನಗ್ರಕೆೆ ಬೀಂದದ್ನದರ.ೆ ಈಗ್ ಊರತಗ್ಳ್ಲ್ಲಿ ವಯಸನಸದ್ೀಂತ್ಹ ವಯೇವೃದ್ಿರತ ಮನತ್ರ ಇದ್ನದರ.ೆ 
ಅದ್ರಲೂಿ ವಿಶೆೇಷವನಗಿ ರೈೆತ್ ಕೃಷಿ ಕನಮಿಾಕರತ. ಅವರ ಹೆಬೆಬಟತಟಗ್ಳ್ಲ್ಲಿ ಇರತವೀಂತ್ಹ ಗ್ೆರೆಗ್ಳ್ಳ 
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ಅಳಿಸಿ ಹೂೆೇಗಿವೆ. ಆದ್ತದ್ರಿೀಂದ್ ಅವರತ ದನಸಿ ಅೀಂಗ್ಡಿಗ್ ೆಬಯೇಮೆಟಿರಕಚಗೆ್ ಹೆಬೆಬಟತಟ ನಿೇಡಿದ್ರ ೆ
ಅದ್ನತು ತ್ೆಗೆ್ದ್ತಕೊಳ್ಳುತಿುಲಿ. ಅದ್ಕೆೆ ಇವರತ ಪಯನಾಯ ವಯವಸೆೆ ಮನಡಿದ್ೆದೇವೆೀಂದ್ತ ಹೆೇಳಿದ್ನದರೆ. 
ಅವರ ಹೆಬೆಬಟತಟ ತ್ೆಗೆ್ದ್ತಕೂೆಳಿು ಎೀಂದ್ತ ತಿಳಿಸಿದ್ೆದೇವೆೀಂದ್ತ ಅವರ ಉತ್ುರದ್ಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ನದರ.ೆ ಅೀಂದ್ರೆ 
ಶೆೇಕಡನ ೨ರಷತಟ ಫಲ್ನನತಭವಿಗ್ಳಿಗ್ೆ ಪಡಿತ್ರ ಹೀಂಚಿಕೆ ನಿೇಡತವ ಅವಕನಶವನತು ನಿೇಡಿದ್ನದರೆ. 
ಅದ್ನತು ಓಟಿಪಿ ವಯವಸೆೆಯಲ್ಲಿ ನಿೇಡಿದ್ನದರ.ೆ ಮೊಬೆೈಲ್ಚನಲ್ಲಿ ಓ.ಟಿ.ಪಿ. ಬರತತ್ುದ್.ೆ ಅವರತ ಆಧನರಚ 
ಕನಡಚಾ ಮನಡಿಸತವನಗ್ ಯನವ ಮೊಬೆೈಲ್ಚ ನಿೇಡಿರತತ್ನುರೆ. ಆ ನೀಂಬರಚಗೆ್ ಓ.ಟಿ.ಪಿ. ಬರತತ್ುದ್.ೆ 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ನಿೇವು ಭನಷಣ ಮನಡಬೇೆಡಿ. ಪರಶೆು ಕೆೇಳಿ. ಇದ್ನತು ಎಷತಟ ಹೊತ್ತು 
ಕೆೇಳ್ಳತಿುೇರಿ. ಈಗ್ ಒೀಂದ್ತ ಘೀಂಟೆಯನದ್ ನೀಂತ್ರ ಪರಶೆ್ುೇತ್ುರವನತು ನಿಲ್ಲಿಸಿಬಿಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ ಈಗ್ 
ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಇದ್ಕೆೆ ಉತ್ುರ ನಿೇಡಿ. ಈ ರಿೇತಿ ಭನಷಣ ಮನಡಿಕೊೀಂಡತ ಕತಳಿತ್ತಕೂೆೀಂಡರೆ 
ಎಷತಟ ಹೂೆತಿುನವರಗೆ್ೆ ಪರಶೆ್ುೇತ್ುರವನತು ನಡಸೆಬೆೇಕತ. ಒೀಂದ್ತ ಗ್ೀಂಟೆಯನದ್ ನೀಂತ್ರ 
ಪರಶೆ್ುೇತ್ುರವನತು ನಿಲ್ಲಿಸಿಬಿಡತತ್ೆುೇರ್ೆ.  

ಶ್ರೇ ಕೊೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ) (ಆಹನರ, ರ್ನಗ್ರಿಕ ಸರಬರನಜತ 
ಮತ್ತು ಗ್ನರಹಕರ ವಯವಹನರಗ್ಳ್ ಹನಗ್ೂ ಕನನೂನತ ಮನಪನಶನಸರ ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸದ್ಸಯರತ ಬಹಳ್ ಸಪಷಟವನದ್ ಪರಶೆುಯನತು ಕೆೇಳಿದ್ನದರೆ. ಈಗ್ ಅವರತ 
ಕೆೇಳಿರತವೀಂತ್ಹ ಮನಹಿತಿಗ್ಳ್ಳ ಏರೆ್ೀಂದ್ರ,ೆ ಬಯೇಮೆಟಿರಕಚ ವಯವಸೆೆಯನತು ಜನರಿಗ್ೊಳಿಸಿದದೇರಿ. 
ಆದ್ರೆ, ಅದ್ತ ಇಲಿದ್ೆೇ ಇರತವ ಕಡಗೆ್ಳ್ಲ್ಲಿ ಏನತ ಮನಡತತ್ನುರೀೆಂದ್ತ ಕೆೇಳಿದ್ನದರ.ೆ ಅದ್ಕೆೆ ರ್ನವು 
ಅವರಿಗೆ್ ಸಪಷಟವನಗಿ ಉತ್ುರ ನಿೇಡಿದ್ೆದೇವೆ. ಈಗ್ ನಮಮಲ್ಲಿ 20084 ರ್ನಯಯಬೆಲ್ ೆ ಅೀಂಗ್ಡಿಳಿವೆ. 
20016 ರ್ನಯಯಬೆಲ್ ೆಅೀಂಗ್ಡಿಗ್ಳ್ಲ್ಲಿ ಬಯೇಮೆಟಿರಕಚ ಅನತು ಜನರಿ ಮನಡಲ್ನಗಿದ್ೆ. ಉಳಿದರತವ 
68 ಅೀಂಗ್ಡಿಗ್ಳ್ಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಅೀಂಗ್ಡಿಗ್ಳ್ಳ ಅರಣಯ ಪರದ್ೆೇಶಗ್ಳ್ಲ್ಲಿವೆ. ರೆ್ಟಚವಕಚಾನ ಸಮಸೆಯ 
ಇರತವುದ್ರಿೀಂದ್ ಅೀಂತ್ಹ ಕಡಗೆ್ಳ್ಲ್ಲಿ ಮನಯನತವಲ್ಚ ಆಗಿ ಪಡಿತ್ರವನತು ವಿತ್ರಿಸತತ್ುೆೇವೆೀಂದ್ತ 
ಸಪಷಟಪಡಿಸಿದ್ೆದೇವೆ. ಅವರತ ಮತೀಂದ್ತವರದೆ್ತ ವಯೇವೃದ್ಿರಿಗ್ೆ ಬಯೇಮೆಟಿರಕಚ ಮನಡತವುದ್ಕೆೆ 
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ಅವರ ಬೆರಳ್ಳಗ್ಳ್ ಗ್ೆರೆಗ್ಳ್ಳ ಸವೆದ್ತ ಹೂೆೇಗಿರತತ್ುವೆ. ಅೀಂತ್ಹವರಿಗೆ್ ಏನತ ಮನಡಿದ್ನದರೀೆಂದ್ತ 
ಕೆೇಳಿದ್ನದರ.ೆ ಆ ರಿೇತಿ ಶೇೆಕಡನ ೨ರಷತಟ ಜನರತ ಮನತ್ರ ಇದ್ನದರೆೀಂದ್ತ. ಆ ರಿೇತಿ ಬೆರಳ್ಳ ಸವೆದ್ತ 
ಹೊೇಗಿರತವವರಿಗ್ೆ ರೆ್ೇರವನಗಿ manual  ಮತಖನೀಂತ್ರ ಕೊಡತವುದ್ಕೆೆ ವಯವಸೆೆಯನತು 
ಮನಡಿದ್ೆದೇವೆೀಂದ್ತ ಉತ್ುರ ನಿೇಡಲ್ನಗಿದ್.ೆ ಆದ್ರ,ೆ ಮನನಯ ಸದ್ಸಯರತ ಕೆೇಳ್ಳತಿುರತವುದ್ತ ಏರೆ್ೀಂದ್ರೆ, 
ಆ ರಿೇತಿ ಶೆೇಕಡನ ೨ಕೆೀಂತ್ ಹೆಚಿಚಗ್ ೆ ಜನರತ ಇರತತ್ನುರೀೆಂದ್ತ ಹೆೇಳ್ಳತಿುದ್ನದರ.ೆ ಅದ್ನತು 
ಹೆಚಿಚಸತವೀಂತ್ಹ ಕೆಲಸವನತು ಮನಡತತ್ೆುೇವ.ೆ 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಆ ರಿೇತಿ ಎಷತಟ ಜನರತ ಇರತತ್ನುರ ೆಅವರೆಲಿರಿಗ್ೂ ಸಹ ಇದ್ೇೆ ರಿೇತಿ 
ನಿೇಡಿ. 

ಶ್ರೇ ಎಸ್.ರವಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈಗ್ ಇರತವ ಶೆೇಕಡನ ೨ರಷಟನತು ಶೆೇಕಡನ 
೧೦ಕೆೆ ಹೆಚಿಚಗ್ ೆಮನಡಲ್ಲ.  

ಶ್ರೇ ಕೊೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈಗ್ ಯನರಿಗ್ ೆಬೆರಳ್ಳ 
ಸವೆದ್ತ ಹೊೇಗಿ, ಬಯೇಮೆಟಿರಕಚಗೆ್ ಸಮಸೆಯಯನಗಿದ್ೆ. ಅವರೆಲಿರಿಗ್ೂ ಸಹ ಇದ್ೆೇ ರಿೇತಿ 
ಮನಡತತ್ೆುೇವ.ೆ 

ಶ್ರೇ ಎಸ್.ರವಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈಗ್ ಓ.ಟಿ.ಪಿ.ಗೆ್ ಆಧನರಚ ಕನಡಚಾ 
ಮನಡಿಸತವನಗ್ ಯನವ ಮೊಬೆೈಲ್ಚ ನೀಂಬರಚ ನಿೇಡಿದ್ನದರೊೇ ಅದ್ೆೇ ನೀಂಬರಚ ಅನತು 
ನಿೇಡಬೆೇಕೆೀಂದ್ತ ಹೆೇಳ್ಳತ್ನುರೆ. ಆದ್ರೆ, ಅವರತಗ್ಳ್ ನೀಂಬರಚಗ್ಳ್ಳ ಬದ್ಲ್ನಗಿರತತ್ುವೆ. ದ್ಯಮನಡಿ 
ಬೆೇರ ೆನೀಂಬರಚಗ್ಳಿಗ್ೂ ಸಹ ನಿೇಡಲ್ಲ. ಅದ್ೆೇ ನೀಂಬರಚ ಎೀಂದ್ತ ನಿಗ್ದಪಡಿಸತವುದ್ತ ಬೇೆಡ. ಇದ್ತ 
ಬಹಳ್ ಗ್ೀಂಭಿೇರವನದ್ ಸಮಸೆಯ. ಇದ್ತ ದನನಿತ್ಯದ್ ಸಮಸೆಯ. ಇದ್ಕನೆಗಿ ರ್ನವು ಜನರ ಕೆೈಯಲ್ಲಿ 
ಬೆೈಯಿಸಿಕೊೀಂಡತ ಸನಕನಗಿದೆ್. ಆದ್ತದ್ರಿೀಂದ್ ಈ ಸಮಸಯೆಯನತು ಪರಿಹನರ ಮನಡಲ್ಲ. ಈಗ್ ಸಬಚ 
ಪ್ನಯಿೀಂಟಚ ಕೂೆಡತವುದ್ನತು ನಿಲ್ಲಿಸಿಬಿಟಿಟದ್ನದರೆ. ಈಗ್ ಗ್ತಡೆಗ್ನಡತ ಪರದ್ೆೇಶದ್ ಬತಡಕಟಿಟನವರತ 
ವನಸ ಮನಡತವ ಕಡಗೆ್ಳ್ಲ್ಲಿ 30 ರಿೀಂದ್ 50 ಮರ್ೆಗ್ಳ್ಳ ಇರತವೀಂತ್ಹ ಸಬಚ ಪ್ನಯಿೀಂಟಚಗ್ಳಿಗ್ ೆ
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ಹೊೇಗಿ ಪಡಿತ್ರ ವಿತ್ರಣ ೆಮನಡತವುದ್ಕೆೆ ತ್ಹಶ್ೇಲ್ನದರಚರವರಿಗ್ ೆಅವಕನಶ ಮನಡಿದ್ದರತ. ಆದ್ರೆ, 
ಈಗ್ ಆ ವಯವಸೆೆಯನತು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ನದರೆ. ಇವತ್ತು ಬಳೆ್ಗ್ೆೆ ಜಲ್ನಿಧಿಕನರಿ ಮತ್ತು ತ್ಹಶ್ೇಲ್ನದರಚರವರನತು 
ಈ ರಿೇತಿ ಕೊಡತತಿುದದೇರನ ಎೀಂದ್ತ ಕೆೇಳಿದ್ೆ. ಅದ್ಕೆೆ ಅವರತ ಅದ್ತ ಇಲಿವೆೀಂದ್ತ ಹೇೆಳಿದ್ರತ. ಅದ್ಕೆೆ 
ರ್ನನತ ಈ ಪರಶೆುಯನತು ಕೆೇಳ್ಳತಿುದ್ೆದೇರೆ್. ಇದ್ಕೆೆ ಅವರತ ಪ್ನರವಿಜನ ಮನಡಬೇೆಕತ. ಇದ್ತ ಬಹಳ್ 
ಗ್ೀಂಭಿೇರವನದ್ ಸಮಸೆಯ. 

ಶ್ರೇ ಕೊೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಸನಮನನಯವನಗಿ 250 
ರೇೆಷನಚ ಕನಡಚಾ ಇರತವೀಂತ್ಹ ಪರದ್ೆೇಶಕೆೆ ಒೀಂದ್ತ ಅೀಂಗ್ಡಿ ಎೀಂದ್ತ ಮೆೇಲ್ೂೆುೇಟಕೆೆ ಇರತವೀಂತ್ಹ 
ಲ್ೆಕೆ. ಕೆಲವು ಕಡಗೆ್ಳ್ಲ್ಲಿ 300 ಇರತತ್ುದ್ೆ. ಮತ್ೊುೀಂದ್ತ ಕಡ ೆ 350ಕೆೆ ಹೊೇಗ್ತತ್ುದ್ೆ. ಆದ್ರೆ, 
ಮನನಯ ಸದ್ಸಯರತ ಹೆೇಳ್ಳತಿುರತವುದ್ೇೆರ್ೆೀಂದ್ರ,ೆ ಗ್ನರಮಿೇಣನ ಪರದ್ೆೇಶದ್ ಅೀಂತ್ಹ ಕಡಗೆ್ಳ್ಲ್ಲಿ 50 
ಕನಡಚಾಗ್ಳ್ಳ ಇರಲ್ಲ ಅಥವನ 100 ಕನಡಚಾಗ್ಳ್ಳ ಇರಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿಗ್ೆ ಮೊಬೆೈಲ್ಚ ವಯವಸೆೆಯ 
ಮತಖನೀಂತ್ರ ನಿೇಡಬೆೇಕೆೀಂದ್ತ ಹೆೇಳ್ಳತ್ನುರೆ. ಅೀಂತ್ಹ ಪರಿಸಿೆತಿಗ್ಳ್ಳ ಇದ್ದರ,ೆ ಅದ್ನತು ಕೂಡ 
ತ್ಹಶ್ೇಲ್ನದರಚ ಮನಡತವೀಂತ್ಹ ಕರಮವಿದ್ೆ. ರ್ನವು ಅದ್ನತು ಮತೀಂದ್ತವರಸೆತತ್ೆುೇವೆ. 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಈಗ್ ಮನನಯ ಎೀಂ.ಎಲ್.ಅನಿಲ್ಚ ಕತಮನರಚರವರ ಪರಶೆು. 

ಶ್ರೇ ಎೀಂ.ಎಲ್.ಅನಿಲ್ಚ ಕತಮನರ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ನನು ಪರಶೆು ಸೀಂಖೆಯ 
1693ಕೆೆ ಇನತು ಉತ್ುರ ಬೀಂದಲಿ. 
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ಪರಶೆು ಸೀಂಖೆಯ: 1772 
(ಉತ್ುರವನತು ಲಗ್ತಿುಸಲ್ನಗಿದ್ೆ) 

ಶ್ರೇ ಪರದೇಪ ಶೆಟಟರ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ಕೆೇಳಿರತವೀಂತ್ಹ ಮೂರತ 
ಜಲ್ೆಿಗ್ಳ್ಲ್ಲಿ ಡಯನಲ್ಲಸಿಸ್ಚ ಮನಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವೀಂತ್ಹವರ ಸೀಂಖೆಯಯನತು ಕೆೇಳಿದ್ೆದೇರ್ೆ. ಅದ್ಕೆೆ ಉತ್ುರ 
ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರ ನಿೇಡಿದ್ನದರ.ೆ ಈಗ್ ಡಯನಲ್ಲಸಿಸ್ಚ ಮನಡತವೀಂತ್ಹ ಕೆೇೀಂದ್ರಗ್ಳ್ 
ಸೀಂಖೆಯಗ್ಳ್ನತು ಹೆಚಿಚಗ್ೆ ಮನಡಬೇೆಕೆೀಂದ್ತ ಮನನಯ ವೆೈದ್ಕೇಯ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಚಿವರ ಗ್ಮನಕೆೆ 
ತ್ರತತ್ೆುೇರ್.ೆ ಏಕೆೀಂದ್ರ,ೆ ನಮಗ್ೆ ಮತ್ತು ನಿಮಗ್ ೆ ಗ್ೊತಿುರತವೀಂತ್ೆ ಖನಸಗಿ ಆಸಪತ್ೆರಗ್ಳ್ಲ್ಲಿ 
ಡಯನಲ್ಲಸಿಸ್ಚ ಮನಡಿಸತವೀಂತ್ಹ ಬಡಜನರತ ಅಲ್ೆಿೇ ಸತ್ತು ಹೂೆೇಗ್ತತ್ನುರೆ. ಹನಗೆ್ಯೇ 
ಮತ್ೊುೀಂದ್ನತು ಮನನಯ ಸಚಿವರಲ್ಲಿ ಕೆೇಳ್ಳವುದ್ೇೆರ್ೀೆಂದ್ರೆ, ಈ ಮೂರತ ಜಲ್ೆಿಗ್ಳ್ ತ್ನಲೂಿಕತ 
ಮಟಟದ್ಲ್ಲಿ ಡಯನಲ್ಲಸಿಸ್ಚ ಕೆೇೀಂದ್ರಗ್ಳ್ ಸನೆಪರ್ೆಯನಗ್ಬೆೇಕತ. ಈಗ್ ಧನರವನಡ ಜಲ್ೆಿಯ ಕಲಘಟಗಿ, 
ನವಲಗ್ತೀಂದ್ ಮತ್ತು ಕತೀಂದ್ಗೆ್ೂೇಳ್ ಈ ಮೂರತ ತ್ನಲೂಿಕತಗ್ಳ್ಲ್ಲಿ ಮನತ್ರ ಇದ್ೆ. ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ ತ್ನವು ಸಹ ಅದ್ೆೇ ಜಲ್ೆಿಗ್ ೆ ಸೀಂಬೀಂಧಪಟಟೀಂತ್ಹವರತ. ರ್ನನತ ಮತ್ತು ತ್ನವು 
ಇಬಬರತ ಸಹ ಹತಬಬಳಿು ಜಲ್ೆಿಯವರತ. ಇವತ್ತು ಕಮಸಚ ಆಸಪತ್ೆರಯಲ್ಲಿ ಸತಮನರತ 75 ಬಡೆಚಗ್ಳ್ಳ 
ಡಯನಲ್ಲಸಿಸ್ಚಗೆ್ ಇವೆ. ಆದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿ 25 ಬಡೆಚಗ್ಳಿಗ್ೆ ಡಯನಲ್ಲಸಿಸ್ಚ ಯೀಂತ್ರಗ್ಳ್ೇೆ ಇಲಿ. 
ಆದ್ತದ್ರಿೀಂದ್ ರ್ನನತ ನಿರ್ುೆಯ ದವಸ ಕಮಸಚ ಆಸಪತ್ೆರಗ್ ೆ ಹೊೇಗಿ ಮನಹಿತಿ ತ್ೆಗೆ್ದ್ತಕೂೆೀಂಡತ 
ಬೀಂದದ್ೆದೇರ್.ೆ ಉತ್ುರ ಕರ್ನಾಟಕದ್ಲ್ಲಿ ಕಮಸಚ ಆಸಪತ್ೆರ ಬಹಳ್ ಮತಖ್ಯವನದ್ ಪ್ನರಮತಖ್ಯತ್ ೆಪಡದೆದ್ೆ. 
ಕೊೇವಿಡ-೧೯ರ ಸೀಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ಕಮಸಚ ಆಸಪತ್ೆರಯವರತ ಒೀಂದ್ತ ಒಳ್ೆುಯ ಕೆಲಸವನತು ಮನಡಿದ್ನದರ.ೆ 
ಈಗ್ ಖನಸಗಿ ಆಸಪತ್ೆರಗ್ಳಿಗ್ೆ ಹೊೇಲ್ಲಕೆ ಮನಡಿದ್ರೆ, ಹತಬಬಳಿುಯ ಕಮಸಚ ಆಸಪತ್ೆರಯತ ಸನಕಷತಟ 
ಸೇೆವೆಗ್ಳ್ನತು ನಿೇಡಿದ್.ೆ ಅದ್ೇೆ ರಿೇತಿ ಮನನಯ ಸಚಿವರನದ್ ಡನ|| ಕ.ೆಸತಧನಕರಚರವರತ ಕೊೇವಿಡ-೧೯ 
ನಿವಾಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಸನಕಷತಟ success ಆಗಿದ್ನದರೆ. ಅದ್ಕೆೆ ರ್ನನತ ಅವರನತು ಅಭಿನೀಂದಸತತ್ೆುೇರೆ್. 
ಆದ್ತದ್ರಿೀಂದ್ ಈ ಡಯನಲ್ಲಸಿಸ್ಚ ಏನಿದ್,ೆ ಅದ್ತ ಬಡ ಜನರಿಗ್ ೆಬಹಳ್ ಮತಖ್ಯವನಗಿದ್ೆ. ಏಕೆೀಂದ್ರ,ೆ 
ಇವತ್ತು ಬಡವರತ  ಖನಸಗಿ ಆಸಪತ್ೆರಗ್ಳಿಗ್ ೆ ಹೂೆೇಗ್ತವಷತಟ ಹಣ ಅವರಲ್ಲಿ ಇಲಿ. ಈ ಮೂರತ 
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ಜಲ್ೆಿಗ್ಳಿಗ್ೆ ಸನಕಷತಟ ಡಯನಲ್ಲಸಿಸ್ ಕೆೇೀಂದ್ರಗ್ಳ್ಳ ಬೆೇಕನಗಿದೆ್. ಆದ್ತದ್ರಿೀಂದ್ ಮತೀಂದ್ ೆಬರತವೀಂತ್ಹ 
ದನಗ್ಳ್ಲ್ಲಿ ಪರತಿ ತ್ನಲೂಿಕಗ್ೆ ಒೀಂದ್ತ 10 ರಿೀಂದ್ 15 ಡಯನಲ್ಲಸಿಸ್ಚ ಬೆಡಚ ಮತ್ತು ಯೀಂತ್ರಗ್ಳ್ನತು 
ಒದ್ಗಿಸಬೆೇಕತ. ತ್ನಲೂಿಕಗ್ ೆ ಕೆೇವಲ ಒೀಂದ್ತ ಮತ್ತು ಎರಡತ ಎೀಂದ್ತ ಉತ್ುರವನತು ನಿೇಡಿದ್ನದರೆ. 
ಮನನಯ ಸಚಿವರಿಗೆ್ ಕೂೆಟಿಟರತವೀಂತ್ಹ ಖನತೆ್ಯನತು ಬಹಳ್ ಚ್ೆರ್ನುಗಿ ನಿವಾಹಿಸತತಿುದ್ನದರೆ. ಮತೀಂದ್ ೆ
ಬರತವೀಂತ್ಹ ದನಗ್ಳ್ಲ್ಲಿ ಈ ಮೂರತ ಜಲ್ೆಿಗ್ಳಿಗ್ೆ ಹೆಚಿಚನ ಪರಮನಣದ್ ಡಯನಲ್ಲಸಿಸ್ಚ 
ಕೆೇೀಂದ್ರಗ್ಳ್ನತು ನಿೇಡಲ್ಲ ಎೀಂದ್ತ ತ್ಮಮ ಮೂಲಕ ಮನನಯ ಸಚಿವರಿಗೆ್ ವಿನೀಂತಿಸಿಕೂೆಳ್ಳುತ್ೆುೇರ್ೆ. 

ಡನ|| ಕ.ೆಸತಧನಕರ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇವತ್ತು ಆರೂೆೇಗ್ಯ ಇಲ್ನಖೆಯಲ್ಲಿ 
ಏನತ ಡಯನಲ್ಲಸಿಸ್ಚನ ಸೇೆವೆ ಇದ್ೆ. ಅದ್ತ ಬಹಳ್ ಮತಖ್ಯವನದ್ೀಂತ್ಹ ಸೇೆವೆಯನಗಿದೆ್. 
ನಿೇಡತತಿುರತವೀಂತ್ಹ ಸೇೆವಗೆ್ಳ್ಲ್ಲಿ ಅದ್ತ ಒೀಂದ್ತ. ಅದ್ರ ಬಗೆ್ೆ ಮನನಯ ಸದ್ಸಯರತ ಪರಸನುವರೆ್ 
ಮನಡಿದ್ನದರ.ೆ ಈ ಡಯನಲ್ಲಸಿಸ್ಚ ಸೇೆವೆ ಸತಮನರತ 57 ಕೆೇೀಂದ್ರಗ್ಳ್ಲ್ಲಿ ಪ್ನರರೀಂಭವನಯಿತ್ತ. ಇವತ್ತು 
167 ಕೆೇೀಂದ್ರಗ್ಳ್ಲ್ಲಿ ಅದ್ತ ಕಲೆಸ ನಿವಾಹಿಸತತಿುದ್ೆ. ಅದ್ೇೆ ರಿೇತಿ 252 ಡಯನಲ್ಲಸಿಸ್ಚ ಯೀಂತ್ರಗ್ಳ್ಲ್ಲಿ 
ಪ್ನರರೀಂಭವನದ್ತದ್ತ. ಇವತ್ತು 588 ಡಯನಲ್ಲಸಿಸ್ಚ ಯೀಂತ್ರಗ್ಳ್ಳ ಚ್ನಲ್ಲುಯಲ್ಲಿವ.ೆ ಇವತಿುನ ದವಸ 
ಒಟತಟ 3,92,311 cycle ಗ್ಳ್ಳ ಆಗ್ತತಿುವೆ.  

(ಮತೀಂದ್ತ…) 

(293) 14.03.2022 11.20 LL-RN                  (ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿೆತಿ) 

ಡನ: ಕ.ೆ ಸತಧನಕರಚ(ಮತೀಂದ್ತ) 

ಈ ವಷಾ ಆಯವಯಯದ್ಲ್ಲಿ ತ್ನವು ಗ್ಮನಿಸಿರತತಿುೇರಿ. ಇದ್ನತು ಎರಡತ ಪಟತಟ ಹಚೆತಚ ಮನಡಿದ್ೆದೇವ.ೆ 
ಪರತಿ ಮನಹ ೆ೩೦ ಸನವಿರ ಸೈೆಕಲ್ಸಚ ಇದ್ತದ, ಅದ್ನತು ೬೦ ಸನವಿರ ಸೈೆಕಲ್ಸಚ ಮನಡಿದ್ೆದೇವೆ. ಅೀಂದ್ರೆ, 
೩ ಲಕ್ಷ ೯೨ ಸನವಿರ ಇದ್ದೀಂತ್ಹ ಸೈೆಕಲ್ಸಚ ಅನತು ೭ ಲಕ್ಷಕೂೆ ಹಚೆತಚ ಸೈೆಕಲ್ಸಚ ಒೀಂದ್ತ ವಷಾದ್ಲ್ಲಿ 
ಆಗ್ತತ್ುದ್ೆ. ನಮಗ್ೆ ಇದ್ತ ಅಥಾವನಗಿದ್.ೆ ಅದ್ೇೆ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಧನರವನಡ ಇರಬಹತದ್ತ, ಗ್ದ್ಗಚ 
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ಇರಬಹತದ್ತ ಅಥವನ ಹನವೇೆರಿ ಇರಬಹತದ್ತ ಈ ಮೂರತ ಜಲ್ೆಿಗ್ಳ್ಲ್ಲಿ ಇವತಿುನ ದವಸ ಎಷತಟ 
ಕೆೇೀಂದ್ರಗ್ಳಿದ್,ೆ ಆ ಕೆೇೀಂದ್ರಗ್ಳ್ ಕನಯಾದ್ ಒತ್ುಡಗ್ಳ್ನತು ರೆ್ೂೇಡಿಕೊೀಂಡತ, ಯನವ ತ್ನಲೂಿಕನಲ್ಲಿ 
ಕನಯಾದ್ ಒತ್ುಡ ಹೆಚತಚ ಇದ್,ೆ ಅಲ್ಲಿ ಡಯನಲ್ಲಸಿೇಸ್ಚ ಕೇೆೀಂದ್ರಗ್ಳ್ನತು ಡಬಲ್ಚ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆ ಮತ್ತು 
ಡಯನಲ್ಲಸಿೇಸ್ಚ ಉಪಕರಣಗ್ಳ್ನತು ಸಹ ಹೆಚತಚ ಮನಡತತ್ೆುೇವ.ೆ ಜೊತ್ಗೆ್ೆ, ಸೈೆಕಲ್ಸಚಗ್ಳ್ನತು ಸಹ 
ಹೆಚತಚ ಮನಡತತ್ೆುೇವ.ೆ 
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                                 ಪರಶೆು ಸೀಂಖೆಯ: 1781 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಶ್ರೇ ಆಯನೂರತ ಮೀಂಜತರ್ನಥ್ಚರೇೆ ತ್ಮಮ ಪರಶೆುಗ್ ೆಮನನಯ ಸಚಿವರತ 
ಕನಲ್ನವಕನಶ ಕೆೇಳಿದ್ನದರ.ೆ  

ಶ್ರೇ ಆಯನೂರತ ಮೀಂಜತರ್ನಥ್ಚ(ಪದ್ವಿೇಧರರ ಕ್ಷೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 
ಅವರತ ಸಮಯ ತ್ೆಗೆ್ದ್ತಕೂೆಳ್ುಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ, ಯನವನಗ್ ಕೊಡತತ್ನುರೀೆಂದ್ತ ಅವರತ ಹೆೇಳಿದ್ರ ೆಸನಕತ.  

ಡನ: ಸಿ.ಎಸ್ಚ. ಅಶವತ್ೆರ್ನರನಯಣ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಆಯನೂರತ 
ಮೀಂಜತರ್ನಥ್ಚರವರ ಪರಶೆುಗ್ ೆ೧೫ ದನಗ್ಳ್ ಕನಲ್ನವಕನಶ ಬೆೇಕತ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಆ ಪರಶೆುಗ್ ೆ೧೫ ದವಸ ಕನಲ್ನವಕನಶ ಬೆೇಕೆೇ? 

ಡನ: ಸಿ.ಎಸ್. ಅಶವತ್ೆರ್ನರನಯಣ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸದ್ಸಯರತ ಇಡಿೇ 
ರನಜಯದ್ಲ್ಲಿ ಎಷತಟ ಜನ ನಿರತದ್ೊಯೇಗಿ ಪದ್ವಿೇಧರರಿದ್ನದರ ೆ ಹನಗ್ೂ ಅವರತ ಕೆೇಳ್ಳತಿುರತವ 
ಲ್ನಜಸಿಟಕಸಚಗೆ್ ಮನಹಿತಿ ನಿೇಡಬೇೆಕನಗಿರತವುದ್ರಿೀಂದ್ ಅಷತಟ ಸಮಯ ಬೇೆಕನಗಿರತತ್ುದ್ೆ. 

ಶ್ರೇ ಸಲ್ಲೇೀಂ ಅಹಮದಚ:- ಮನನಯ ಆಯನೂರತ ಮೀಂಜತರ್ನಥ್ಚರವರೆೇ, ಅಷತಟ ದನ 
ಕನಲ್ನವಕನಶ ನಿೇಡತವುದ್ಕೆೆ ತ್ನವು ಒಪಿಪಕೂೆಳ್ಳುತಿುೇರನ?  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಆಯಿತ್ತ.  
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ಪರಶೆು ಸೀಂಖೆಯ: 1769 

(ಉತ್ುರವನತು ಲಗ್ತಿುಸಲ್ನಗಿದ್ೆ) 

ಶ್ರೇ ಹೆರ್ಚ.ಎಸ್ಚ. ಗ್ೊೇಪಿರ್ನಥ್ಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ನನು ಪರಶೆುಗ್ೆ ೧ರೆ್ೇ ಮತ್ತು 
೩ರೆ್ೇ ಸಮೆಿಸಟರಚ ವಿದ್ನಯರ್ಥಾಗ್ಳಿಗ್ೆ ಆೀಂತ್ರಿಕವನಗಿರತ್ಕೆೀಂತ್ಹ ಅಸಸೆ್ಚಮೆೀಂಟಚ ಮನಡಿ ಪ್ನಸ್ಚ 
ಮನಡಿದ್ೆದೇವೆೀಂದ್ತ ಉತ್ುರ ನಿೇಡಿರತತ್ನುರ.ೆ ಆದ್ರೆ, ೨ರ್ೇೆ ಮತ್ತು ೪ರೆ್ೇ ಸಮೆಿಸಟರಚ ವಿದ್ನಯರ್ಥಾಗ್ಳಿಗ್ೆ 
ಆಫ್ಚಲ್ೆೈನಚ ಪರಿೇಕ್ಷೆ ನಡಸೆತತ್ನುರೆಯೇ ಅಥವನ ಹೆೇಗ್ ೆಎೀಂಬತದ್ನತು ಸಪಷಟ ಮನಡಬೇೆಕತ.  

ಡನ: ಸಿ.ಎಸ್ಚ. ಅಶವತ್ೆರ್ನರನಯಣ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಕೂೆೇವಿಡಚ-೧೯ ಇರತವ 
ಕನರಣ ಕನಲಕನಲಕೆೆ ಪರಿೇಕ್ಷೆಗ್ಳ್ನತು ನಡಸೆತವುದ್ಕೆೆ ಸನಧಯವನಗಿರತವುದಲಿ. ಬರತವ ಏಪಿರಲ್ಚ 
ಮೊದ್ಲರೆ್ ವನರದ್ಲ್ಲಿ ಪರಿೇಕ್ಷೆ ಪ್ನರರೀಂಭವನಗ್ತತ್ುದ್ೆ.  
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ಪರಶೆು ಸೀಂಖೆಯ: 1667 

(ಉತ್ುರವನತು ಲಗ್ತಿುಸಲ್ನಗಿದ್ೆ) 

ಶ್ರೇ ಅ. ದ್ೆೇವೆೇಗ್ೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ನನು ಪರಶೆುಗ್ೆ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ 
ಉತ್ುರವನತು ಒದ್ಗಿಸಿದ್ನದರ.ೆ ದರ್ನೀಂಕ:18.08.2007ರೀಂತ್ ೆ ರನಮನಗ್ರ ತ್ನಲೂಿಕನ 
ಅಚಾಕರಹಳಿು ಗ್ನರಮದ್ಲ್ಲಿ ಯೇಜಸಲ್ನಗಿರತವ ರನಜೇವಚ ಗ್ನೀಂಧಿ ಆರೂೆೇಗ್ಯ ವಿಜ್ಞನನಗ್ಳ್ 
ವಿಶವವಿದ್ನಯಲಯಕೆೆ ಒಟತಟ 216 ಎಕರ ೆ26 ಗ್ತೀಂಟೆ ಜಮಿೇನತ ಮೀಂಜೂರನಗಿದ್ತದ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕೆೇವಲ 
71 ಎಕರ ೆ ೧೫ ಗ್ತೀಂಟ ೆ ಜಮಿೇನನತು ಹಸನುೀಂತ್ರ ಮನಡಲ್ನಗಿರತತ್ುದ್ೆ. ಜೊತ್ೆಗೆ್, ಸದ್ರಿ 
ವಿಶವವಿದ್ನಯಲಯದ್ ಕನಯೀಂಪಸ್ಚ ಮತ್ತು ಇತ್ರೆ ಪೂರಕ ಕಟಟಡ ನಿಮನಾಣಕೆೆ ಆಡಳಿತ್ನತ್ಮಕ 
ಮೀಂಜೂರನತಿ ನಿೇಡಲ್ನಗಿದ್ೆ ಎೀಂದ್ತ ಹೆೇಳಿದ್ನದರ.ೆಚ “…ನಿಯಮನನತಸನರ ಕನಮಗ್ನರಿ 
ಪ್ನರರೀಂಭಿಸಲತ ಕರಮ ಕೆೈಗ್ೂೆಳ್ುಲ್ನಗ್ತವುದ್ತ”ಚ ಎೀಂದ್ತ ಲ್ಲಖಿತ್ ಉತ್ುರದ್ಲ್ಲಿ ಹೇೆಳಿರತತ್ನುರೆ. ಆದ್ರೆ, 
ಸದ್ರಿ ಕರಮವನತು ಯನವನಗ್ ಕೆೈಗ್ೂೆಳ್ಳುತ್ನುರೆೀಂದ್ತ ಉತ್ುರ ನಿೇಡಬೆೇಕನಗಿರತತ್ುದ್ೆ. ಏಕೆೀಂದ್ರೆ, 
ರ್ನವು ರನಮನಗ್ರ ಜಲ್ೆಿಗ್ೆ ಹೊೇದ್ನಗ್ಲ್ೆಲ್ನಿ ಸದ್ರಿ ವಿಶವವಿದ್ನಯಲಯದ್ ಕಟಟಡದ್ ಶೀಂಕತಸನೆಪರ್ೆ 
ಮನಡತತ್ೆುೇವೆೀಂದ್ತ ಹೇೆಳಿಕೂೆೀಂಡತ ಬರತತ್ುಲ್ೇೆ ಇರತತ್ೆುೇವೆ. ಆದ್ತದ್ರಿೀಂದ್, ಸದ್ರಿ ರನಜೇವಚ ಗ್ನೀಂಧಿ 
ಆರೂೆೇಗ್ಯ ವಿಜ್ಞನನಗ್ಳ್ ವಿಶವವಿದ್ನಯಲಯದ್ ಕಟಟಡದ್ ಶೀಂಕತಸನೆಪರ್ಯೆನತು ಕೂಡಲ್ೇೆ 
ಮನಡಬೇೆಕೆೀಂದ್ತ ತ್ಮಮ ಮೂಲಕ ಮನನಯ ಸಚಿವರನತು ಒತ್ನುಯಿಸತತ್ೆುೇರೆ್.  

ಡನ: ಕ.ೆ ಸತಧನಕರಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸದ್ಸಯರತ ಹೆೇಳಿದ್ ಹನಗೆ್, 
ಇದ್ತ ೨೦೦೭ರೆ್ೇ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ಸಕನಾರದ್ ಆದ್ೇೆಶ ಆಗಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಒಟತಟ ಅಲ್ಲಿ ೨೧೬ ಎಕರ ೆ೨೬ 
ಗ್ತೀಂಟ ೆಜಮಿೇನನತು ಗ್ತರತತಿಸಿರತತ್ೆುೇವೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ 71 ಎಕರ ೆ ೧೫ ಗ್ತೀಂಟೆ ಜಮಿೇನನತು ರನಜೇವಚ 
ಗ್ನೀಂಧಿ ಆರೂೆೇಗ್ಯ ವಿಜ್ಞನನಗ್ಳ್ ವಿಶವವಿದ್ನಯಲಯವನತು ನಿಮನಾಣ ಮನಡತವುದ್ಕೆೆ ಕೊಟಿಟರತತ್ುೆೇವೆ. 
ಆದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಖನಸಗಿ ವಯಕುಗ್ಳ್ಳ ಆ ಜಮಿೇನಿಗ್ೆ ಸೀಂಬೀಂಧಪಟಟೀಂತ್ೆ ವನಯಜಯವನತು ಮನಡಿ 
ಮನನಯ ರ್ನಯಯನಲಯದ್ ಮೆಟಿಟಲತ ಏರಿರತತ್ನುರ.ೆ ಆದ್ರೂ ಸಹ ರ್ನವು, ಮನನಯ 
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ಮತಖ್ಯಮೀಂತಿರಗ್ಳ್ಳ ಹನಗ್ೂ ರನಮನಗ್ರ ಜಲ್ೆಿಯ ಜಲ್ನಿ ಉಸತುವನರಿ ಸಚಿವರತಗ್ಳ್ಳ ಈಗ್ನಗ್ಲ್ೆೇ 
ಎಲ್ನಿ ಅಧಿಕನರಿಗ್ಳ್ ಜೊತ್ ೆಮತ್ತು ಎಲ್ನಿ ಜನಪರತಿನಿಧಿಗ್ಳ್ ಜೊತ್ೆ ಎರಡತ ಸತತಿುನ ಸಭೆಯನತು 
ಮನಡಿರತತ್ೆುೇವೆ. ಎಲ್ಲಿ ವನಯಜಯ ಇದ್ೆ, ಆ ಜನಗ್ವನತು ಬಿಟತಟ, ಉಳಿದರತವೀಂತ್ಹ ಸೆಳ್ದ್ಲ್ಲಿ ಸದ್ರಿ 
ವಿಶವವಿದ್ನಯಲಯದ್ ಕನಯೀಂಪಸ್ಚ ಅನತು ನಿಮನಾಣ ಮನಡತವುದ್ಕೆೆ ಯನವುದ್ೆೇ ಅಡಚಣ ೆ
ಇರತವುದಲಿ. ಹನಗ್ನಗಿ, ಕನಮಗ್ನರಿಯನತು ಮತೀಂದ್ತವರಸೆಬೆೇಕೆೀಂದ್ತ ಈಗ್ನಗ್ಲ್ೆೇ ಕರಮವನತು 
ರ್ನವು ತ್ೆಗೆ್ದ್ತಕೂೆೀಂಡಿರತತ್ುೆೇವೆ. ಈ ನಿಟಿಟನಲ್ಲಿ ಈಗ್ನಗ್ಲ್ೆೇ Karnataka Health Systems 
Reforms and Development Project (KSHRDP) ಗೆ್ ವಿಸೃತ್ ಯೇಜರ್ನ ವರದ 
ತ್ೆಗೆ್ದ್ತಕೂೆಳ್ಳುವುದ್ಕೆೆ ಕರಮ ವಹಿಸಿರತತ್ೆುೇವೆ. ಅದ್ತ ಬೀಂದ್ ಕೂಡಲ್ೇೆ, ಸದ್ರಿ ಕನಮಗ್ನರಿಗ್ ೆ
ಟೆೀಂಡರಚ ಅನತು ಕರದೆ್ತ ಆದ್ಷತಟ ಶ್ೇಘರದ್ಲ್ಲಿ ನಮಮ ಸಕನಾರ ಸದ್ರಿ ವಿಶವವಿದ್ನಯಲಯ ಕಟಟಡದ್ 
ಶೀಂಕತಸನೆಪರ್ಯೆನತು ಇನತು ೩ ತಿೀಂಗ್ಳಿನಲ್ಲಿ ಮನಡತವೀಂತ್ಹ ಎಲ್ನಿ ಕರಮವನತು 
ಮನಡತತಿುದ್ೆದೇವೆೀಂದ್ತ ನೂರಕೆೆ ನೂರರಷತಟ ಹೆೇಳ್ಳತ್ೆುೇರ್ೆ.  

ಶ್ರೇ ಅ. ದ್ೆೇವೆೇಗ್ೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಧನಯವನದ್ಗ್ಳ್ಳ. 

ಶ್ರೇ ಗ್ೊೇವಿೀಂದ್ ಎೀಂ. ಕನರಜೊೇಳ್(ಬೃಹತ್ಚ ಹನಗ್ೂ ಮಧಯಮ 
ನಿೇರನವರಿ(ಜಲಸೀಂಪನೂಮಲ) ಸಚಿವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇೀಂಧನ ಹನಗ್ೂ ಕನುಡ 
ಮತ್ತು ಸೀಂಸೃತಿ ಇಲ್ನಖೆ ಸಚಿವರತ ತ್ಮಮ ಅನತಮತಿ ಪಡದೆ್ತ ಹೂೆೇಗಿರತತ್ನುರೆ. ಆದ್ತದ್ರಿೀಂದ್, 
ಮನನಯ ಸಚಿವರಿಗೆ್ ಸೀಂಬೀಂಧಪಟಟೀಂತೆ್ ಅೀಂದ್ರೆ, ಇೀಂಧನ ಅಥವನ ಕನುಡ ಮತ್ತು ಸೀಂಸೃತಿ 
ಇಲ್ನಖಗೆ್ ೆಸೀಂಬೀಂಧಪಟಟ ಪರಶೆುಗ್ಳಿಗ್ೆ ಅವರ ಪರವನಗಿ ಉತ್ುರಿಸಲತ ರ್ನನತ ತ್ಯನರಿದ್ೆದೇರೆ್. ಒೀಂದ್ತ 
ವೆೇಳ್ೆ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಬೀಂದ್ ನೀಂತ್ರವೆೇ ರ್ನವು ಮನನಯ ಸಚಿವರಿೀಂದ್ಲ್ೇೆ ಉತ್ುರ 
ಬಯಸತತ್ೆುೇವೆೀಂದ್ತ ಹೆೇಳಿದ್ರ,ೆ ಅವರತ ರ್ನಳ್ ೆದವಸ ಸದ್ನಕೆೆ ಹನಜರನಗ್ತತ್ನುರೆ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಸಚಿವರಿಗೆ್ ಸೀಂಬೀಂಧಪಟಟ ಪರಶೆುಗ್ಳಿಗ್ೆ ತ್ನವು ಉತ್ುರ 
ನಿೇಡಿದ್ರೂ ಆಗ್ತತ್ುದ್ೆ.  
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ಶ್ರೇ ಗೆ್ೂೇವಿೀಂದ್ ಎೀಂ. ಕನರಜೊೇಳ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಹನಗ್ನದ್ರ ೆ ಮನನಯ 
ಸಚಿವರಿಗೆ್ ಸೀಂಬೀಂಧಪಟಟ ಪರಶೆು ಕೆೇಳ್ಬಹತದ್ತ.  
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ಪರಶೆು ಸೀಂಖೆಯ:1776 

(ಉತ್ುರವನತು ಲಗ್ತಿುಸಲ್ನಗಿದ್ೆ) 

ಶ್ರೇ ಕತಶನಲಪಪ ಎೀಂ.ಪಿ.(ಸತಜನ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ನನು ಪರಶೆುಗ್,ೆ ಕೊಡಗ್ತ 
ಜಲ್ೆಿಯಲ್ಲಿ ವೆೈದ್ಯಕೇಯ ವಿಜ್ಞನನಗ್ಳ್ ಸೀಂಸೆೆ, ಮಡಿಕೆೇರಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೂಪರಚ ಸಪೆಷನಲ್ಲಟಿ ಆಸಪತ್ೆರಯನತು 
ನಿಮನಾಣ ಮನಡತವ ಬಗ್ೆಗಿನ ಪರಸನುವರೆ್ ಸಕನಾರದ್ ಮತೀಂದರತವುದಲಿ”ಚ ಎೀಂದ್ತ ಉತ್ುರ 
ನಿೇಡಿದ್ನದರ.ೆ ಆದ್ರೆ, ಕೂೆಡಗ್ತ ಜಲ್ೆಿಯಲ್ಲಿ ಜನರತ ಹೆಚಿಚನ ಚಿಕತೆ್ಸಗ್ನಗಿ ೧೨೦ ಕಲ್ೊೇಮಿೇಟರಚ 
ದ್ೂರದ್ ಮೆೈಸೂರತ ಜಲ್ೆಿ ಅಥವನ ೧೫೦ ಕಲ್ೊೇಮಿೇಟರಚ ದ್ೂರವಿರತವ ಮೀಂಗ್ಳ್ೂರತ 
ಜಲ್ೆಿಯಲ್ಲಿರತವ ಆಸಪತ್ರೆಗ್ಳಿಗ್ೆ ಹೊೇಗ್ಬೇೆಕನಗಿರತತ್ುದ್ೆ. ಆದ್ರೆ, ಕೊಡಗ್ತ ಜಲ್ೆಿಯಲ್ಲಿ ಕಡತಬಡವರತ 
ಹೆಚಿಚನ ಸೀಂಖೆಯಯಲ್ಲಿದ್ನದರೆ. ಆದ್ತದ್ರಿೀಂದ್, ಆ ಕಡತಬಡವರ ಜೇವ ಉಳಿಸತವುದ್ಕೆೆ ಕೊಡಗ್ತ ಜಲ್ೆಿಗ್ೆ 
ಸೂಪರಚ ಸಪೆಷನಲ್ಲಟಿ ಆಸಪತ್ೆರಯನತು ಕೊಡತವೀಂತ್ಹ ವಯವಸೆೆ ಆಗ್ಬೇೆಕತ. ಇವತಿುನ ದವಸ 
ಚಿಕೆಮಗ್ಳ್ೂರತ ಜಲ್ೆಿ ಮತ್ತು ಚಿಕೆಬಳ್ನುಪತರ ಜಲ್ೆಿಗ್ ೆ ಸೂಪರಚ ಸಪೆಷನಲ್ಲಟಿ ಆಸಪತ್ೆರ 
ಕೊಡಲ್ನಗಿರತತ್ುದ್ೆ. ಅದ್ೇೆ ರಿೇತಿ ಕೊಡಗ್ತ ಜಲ್ೆಿಗ್ ೆ ಯನವನಗ್ ಸೂಪರಚ ಸಪೆಷನಲ್ಲಟಿ ಆಸಪತ್ೆರ 
ಕೊಡತತ್ನುರೀೆಂದ್ತ ನನು ಪರಶೆುಯನಗಿರತತ್ುದ್ೆ.  

ಡನ: ಕ.ೆ ಸತಧನಕರಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಕೊಡಗ್ತ ಜಲ್ೆಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ್ನಗ್ಲ್ೆೇ 
ಸತಮನರತ ೩೦0 ಹನಸಿಗ್ೆ ಸನಮಥಯಾ ಇರತವೀಂತ್ಹ ಜಲ್ನಿ ಆಸಪತ್ೆರ ಇತ್ತು. ಇದ್ರ ಜೊತ್ೆಗೆ್, ರ್ನವು 
ಹೆಚತಚವರಿಯನಗಿ 450 ಹನಸಿಗ್ ೆ ಸನಮಥಯಾ ಇರತ್ಕೆೀಂತ್ಹ ಆಸಪತ್ೆರಯ ಕಟಟಡ ಕನಮಗ್ನರಿ 
ಮತಗಿಯತವ ಹೀಂತ್ದ್ಲ್ಲಿರತತ್ುದ್ೆ. ಈ ಕನಮಗ್ನರಿ ಬಹಳ್ ವೆೇಗ್ವನಗಿ ಆಗ್ಬೇೆಕತ ಮತ್ತು ಸದ್ರಿ 
ಆಸಪತ್ೆರ ಆದ್ಷತಟ ಶ್ೇಘರದ್ಲ್ಲಿ ಸೇೆವೆಗ್ ೆಮತಕುವನಗ್ಬೆೇಕೀೆಂದ್ತ ರ್ನವು ಈಗ್ನಗ್ಲ್ೆೇ ಸಭೆಯನತು ಸಹ 
ಮನಡಿರತತ್ೆುೇವೆ. ಆದ್ರೆ, ಮನನಯ ಸದ್ಸಯರತ ಸೂಪರಚ ಸಪೆಷನಲ್ಲಟಿ ಬಗೆ್ೆ ಕೆೇಳ್ಳತಿುದ್ನದರ.ೆ ಆದ್ರೆ, 
ರ್ನವು ಕೊಡಗ್ತ ಜಲ್ೆಿಯಲ್ಲಿ ಸಪೆಷನಲ್ಲಟಿ ಆಸಪತ್ೆರಯನತು ಮನಡತತಿುರತತ್ೆುೇವೆ. ಸೂಪರಚ ಸಪೆಷನಲ್ಲಟಿ 
ಆಸಪತ್ೆರ ಮತ್ತು ಆ ಒೀಂದ್ತ ಚಿಕತೆ್ಸಯ ವಿಧಿವಿಧನನಗ್ಳ್ ಅವಶಯಕತ್ೆಯಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಕನಯಾದ್ ಒತ್ುಡ 
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ಇದ್ೆಲಿವನೂು ಪರಿಗ್ಣಿಸಿ ಹೀಂತ್-ಹೀಂತ್ವನಗಿ ತ್ೆಗೆ್ದ್ತಕೊೀಂಡಿರತತ್ುೆೇವೆ. ಸೂಪರಚ ಸಪೆಷನಲ್ಲಟಿ ಆಸಪತ್ೆರ 
ಬಳ್ನುರಿ, ಮೆೈಸೂರತ ಮತ್ತು ಚಿಕೆಮಗ್ಳ್ೂರತ ಜಲ್ೆಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮನಾಣ ಮನಡಲ್ನಗಿರತತ್ುದ್ೆ.  ಆದ್ರೆ, 
ಚಿಕೆಬಳ್ನುಪತರ ಜಲ್ೆಿಯಲ್ಲಿ ಸಪೆಷನಲ್ಲಟಿ ಆಸಪತ್ೆರ ಮನತ್ರ ಇದ್ತದ, ಸೂಪರಚ ಸಪೆಷನಲ್ಲಟಿ ಆಸಪತ್ೆರ 
ಇರತವುದಲಿ. ಹನಗ್ನಗಿ, ಕೊಡಗ್ತ ಜಲ್ೆಿಯಲ್ಲಿ ಸಪೆಷನಲ್ಲಟಿ ಆಸಪತ್ೆರಯನತು ಸೂಪರಚ ಸಪೆಷನಲ್ಲಟಿ 
ಆಸಪತ್ೆರಗ್ೆ ಶ್ಫ್ಟಚ ಮನಡತವುದ್ಕೆೆ ಪರಸತುತ್ ಸನಿುವೆೇಶದ್ಲ್ಲಿ ಅವಕನಶ ಇರತವುದಲಿ. ಆದ್ನಗ್ೂಯ, 
ಕೊಡಗ್ತ ಜಲ್ೆಿಗ್ ೆ ರ್ನವು ವಿಶೆೇಷವನದ್ೀಂತ್ಹ ಆಸಕುಯನತು ವಹಿಸಿದ್ತದ, 450 ಹನಸಿಗ್ೆ 
ಸನಮಥಯಾದ್ ಸಪೆಷನಲ್ಲಟಿ ಆಸಪತ್ೆರಯನತು ರ್ನವು ಈಗ್ನಗ್ಲ್ೆೇ ಮನಡತತಿುರತತ್ೆುೇವೆ. ಒೀಂದ್ತ 
ವೆೇಳ್ೆಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ತ್ಯಬಿದ್ದರೆ ಖ್ೀಂಡಿತ್ವನಗಿಯೂ ಕೂೆಡಗ್ತ ಜಲ್ೆಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಸೂಪರಚ 
ಸಪೆಷನಲ್ಲಟಿಯ ಒೀಂದ್ತ ವಿೀಂಗಚ ಅನತು establish ಮನಡತವೀಂತ್ಹ ಎಲ್ನಿ ಕರಮಗ್ಳ್ನತು 
ಪರಿಶ್ೇಲ್ಲಸಿ ಕರಮ ತ್ೆಗೆ್ದ್ತಕೂೆಳ್ಳುತ್ೆುೇವೆ.  
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ಪರಶೆು ಸೀಂಖೆಯ: 1717 

(ಉತ್ುರವನತು ಲಗ್ತಿುಸಲ್ನಗಿದ್ೆ) 

ಶ್ರೇ ಕೆ.ಟಿ. ಶ್ರೇಕೀಂಠೆೇಗ್ೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ನನು ಪರಶೆುಗ್ ೆ ಉತ್ುರವನತು 
ಒದ್ಗಿಸಿದ್ನದರ.ೆ ಆದ್ರೆ, ನನಗೆ್ ನಮಮ ಸಕನಾರದ್ ಧೊೇರಣೆಯೇ ಅಥಾವನಗ್ತತಿುರತವುದಲಿ. 
ಏಕೆೀಂದ್ರ,ೆ ಕಳ್ೆದ್ 10 ವಷಾಗ್ಳ್ ಹಿೀಂದ್ ೆ ಡನ: ಗ್ೀಂಗ್ೂಬನಯಿ ಹನನಗ್ಲ್ಚ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ 
ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜಯ ಡನ. ಗ್ೀಂಗ್ೂಬನಯಿ ಹನನಗ್ಲ್ಚ ಸೀಂಗಿೇತ್ ಮತ್ತು ಪರದ್ಶಾಕ ಕಲ್ೆಗ್ಳ್ 
ವಿಶವವಿದ್ನಯಲಯವನತು ಮೆೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ನರರೀಂಭ ಮನಡಿದ್ನದರ.ೆ ಈ ರಿೇತಿ ಹತ್ನುರತ 
ವಿಶವವಿದ್ನಯಲಯಗ್ಳ್ನತು ಸಕನಾರದೀಂದ್ ಪ್ನರರೀಂಭ ಮನಡಲ್ನಗಿರತತ್ುದ್ೆ. ಕಳ್ೆದ್ ೧೦ ವಷಾಗ್ಳಿೀಂದ್ 
ಸತಮನರತ ೨೧ ಜನ ಎಫ್ಚ.ಡಿ.ಸಿ., ಎಸ್ಚ.ಡಿ.ಸಿ., ಕೀಂಪೂಯಟರಚ ಆಪರೆೇಟರಚ ಮತ್ತು ʼಡಿʼ ಗ್ೂರಪಚ 
ರ್ೌಕರರತ ಕೊರೇಡಿೇಕೃತ್ ವೇೆತ್ನದ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ಸದ್ರಿ ವಿಶವವಿದ್ನಯಲಯದ್ಲ್ಲಿ 
ಕನಯಾನಿವಾಹಿಸತತಿುದ್ದರತ. ಸದ್ರಿ ವಿಶವವಿದ್ನಯಲಯಕೆೆ ೧೯ ಹತದ್ೆದಗ್ಳ್ ಮೀಂಜೂರನತಿ ಕೊಟಿಟದ್ದರೂ 
ಸಹ ೨೧ ಜನ ಕೊರೇಡಿೇಕೃತ್ ವೆೇತ್ನದ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹೊರಗ್ತತಿುಗ್ೆ ಆಧನರದ್ ಮೆೇರಗೆ್ ೆ೯ ಜನ 
ಕೆಲಸ ಮನಡತತಿುದ್ದರತ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ವನರ್ಚಮನಯನಚ, ಸಕೊಯರಿಟಿ ಮತ್ತು ಲ್ೆೈಬರೆೇರಿಯನಚ ಸೇೆರಿರತತ್ನುರ.ೆ 
ಕಳ್ೆದ್ ವಷಾ ಸವತ್ಃ ರ್ನರೆ್ೇ ಆರ್ಥಾಕ ಇಲ್ನಖಯೆವರ ಜೊತ್ೆ ಮನತ್ರ್ನಡಿ, ಹಣ ಬಿಡತಗ್ಡೆ 
ಮನಡಿಸಿದ್ದರಿೀಂದ್ ಅವರಿಗ್ೆ ವೆೇತ್ನ ಸಿಕೆರತತ್ುದ್ೆ. ಆದ್ರೆ, ಈಗ್ ಕಳ್ೆದ್ ೧೦ ತಿೀಂಗ್ಳ್ಳಗ್ಳಿೀಂದ್ ವೆೇತ್ನ 
ಕೂಡ ನಿೇಡಿರತವುದಲಿ. ಅಲಿದ್ೆೇ, ಅವರನತು ಸದ್ರಿ ವಿಶವವಿದ್ನಯಲಯದೀಂದ್ ಹೊರಗ್ೆ 
ಹನಕಲ್ನಗಿರತತ್ುದ್ೆ. ಸದ್ರಿ ವಿಶವವಿದ್ನಯಲಯದ್ ಇಡಿೇ ಬೊೇಧಕೆೇತ್ರ ಸಿಬಬೀಂದಗ್ಳ್ನತು ಹೊರಗ್ ೆ
ಹನಕರತತ್ನುರೆ. ಇದ್ರಿೀಂದ್ನಗಿ, ಅವರತ ಕಳ್ೆದ್ 21 ದನಗ್ಳಿೀಂದ್ ಬಿೇದಗ್ ೆ ಬಿದದರತತ್ನುರೆ. ಅದ್ಕೆೆ 
ಸಕನಾರದ್ವರತ ರೂೆೇಸಟರಚ ಇರತವುದಲಿವೆೀಂದ್ತ ಹೆೇಳ್ಳತಿುರತತ್ುದ್ೆ. ಆದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿ ದ್ಲ್ಲತ್ರತ ಹೆಚ್ನಚಗಿ 
ಇದ್ತದ, ರೂೆೇಸಟರಚಗೆ್ ಅಗ್ತ್ಯವಿರತವುದ್ಕೆೀಂತ್ ಹೆಚತಚ ಸೀಂಖೆಯಯಲ್ಲಿರತತ್ನುರೆ. ನನು ಪರಶೆು ಏರೆ್ೀಂದ್ರೆ, 
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ಒೀಂದ ವಿಶವವಿದ್ನಯಲಯಕೆೆ ಯತ.ಜ.ಸಿ. ಗ್ೆೈಡಚಲ್ೆೈನಸಚ ಪರಕನರ ೫ ಇಲ್ನಖಗೆ್ಳ್ಳ ಇರಬೇೆಕತ, ಅದ್ತ 
ಇರತತ್ುದ್ೆ.  

(ಮತೀಂದ್ತ) 

(294) 14.03.2022 11.30 ವೆೈಎಲ್-ವಿಕೆ          (ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿೆತಿ) 

ಶ್ರೇ ಕೆ.ಟಿ.ಶ್ರೇಕೀಂಠೆೇಗ್ೌಡ (ಮತೀಂದ್ತ):- 

45 ಜನ ಬೊೇಧಕರಿದ್ತದ, ಒಬಬರತ ಸಹ ಖನಯೀಂ ಬೊೇಧಕರಿಲಿದ್ೀಂತ್ನಗಿದೆ್.  There is no 
permanent teaching staff. ಜೊತ್ೆಗೆ್ ಒಬಬರತ ಸಹ ಬೊೇಧಕೇೆತ್ರ ಸಿಬಬೀಂದಗ್ಳಿಲಿ.  
ಮೀಂಜೂರನಗಿರತವೀಂಥ ಹತದ್ೆದಗ್ಳ್ಲ್ಲಿ “ಡಿ”ಚ ಗ್ೂರಪಚನವರನಗ್ಲ್ಲ ಅಥವನ ವನಹನ ಚ್ನಲಕರನಗ್ಲ್ಲ 
ಒಬಬರೂ ಇಲಿದ್ೀಂತ್ನಗಿದ್ೆ.  ಈ ರಿೇತಿಯನದ್ರೆ, ವಿಶವವಿದ್ನಯಲಯವನತು ಹೆೇಗ್ ೆ ನಡಸೆಬೆೇಕತ?  
ಕಳ್ೆದ್ ಹತ್ತು ವಷಾಗ್ಳಿೀಂದ್ consolidated pay scale ನಲ್ಲಿಯೇ ಕತ್ಾವಯವನತು 
ನಿವಾಹಿಸತತಿುರತವವರನತು ಹೊರಗ್ ೆಕಳ್ಳಹಿಸಿ, ಸೀಂಬಳ್ ನಿೇಡತವುದ್ಕೆೆ ಸನಧಯವಿಲಿ, ವಿಶವವಿದ್ನಯಲಯ 
ನಡಸೆತವುದಲಿವೆೀಂದ್ರೆ, ಏನತ ಅಥಾ? ದ್ಯವಿಟತಟ ಕೂಡಲ್ೇೆ ಆ ಸಿಬಬೀಂದಗ್ಳ್ಳ ವಿಶವವಿದ್ನಯಲಯಕೆೆ 
ಹೊೇಗಿ ಕತ್ಾವಯ ನಿವಾಹಿಸತವ ಹನಗೆ್ ಮನಡಬೇೆಕತ.  ಏಕೆೀಂದ್ರ,ೆ ವಿಶವವಿದ್ನಯಲಯವು ಸಹ 
ಉತ್ುಮವನಗಿ ನಡಯೆಬೆೇಕಲಿವೆೇ? Roster maintain ಮನಡಲ್ಲ, ಅದ್ಕೆೆ ನನು 
ವಿರೂೆೇಧವೇೆನಿಲಿ.  ರೂೆೇಸಟರಚಗಿೀಂತ್ ಹಚೆ್ನಚಗಿಯೇ ಸಿಬಬೀಂದಗ್ಳಿದ್ನದರ.ೆ  ಡನ|| ಗ್ೀಂಗ್ೂಬನಯಿ 
ಹನನಗ್ಲ್ಚರವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ವಿಶವವಿದ್ನಯಲಯವನತು ತ್ೆರೆದ್ತ, ಅವರಿಗೆ್ ಈ ರಿೇತಿ ಅಪಮನನ 
ಮನಡತವುದ್ತ ಏತ್ಕೆೆ? ಇಲಿದದ್ದರ ೆ ಆ ವಿಶವವಿದ್ನಯಲಯಕೆೆ ಬಿೇಗ್ವನತು ಹನಕಲ್ಲ, ನನು 
ಅಭಯೀಂತ್ರವೇೆನಿಲಿ.  ಒಬಬರತ ಸಹ ಬೊೇಧಕೆೇತ್ರ ಸಿಬಬೀಂದಗ್ಳ್ಳ ಆ ವಿಶವವಿದ್ನಯಲಯದ್ಲ್ಲಿ 
ಇಲಿವೆೀಂದ್ರೆ ಹೆೇಗ್?ೆ ವಿಶವವಿದ್ನಯಲಯವನತು ನಡಸೆತವುದ್ನದ್ರೆ ಹೆೇಗ್ ೆಎೀಂಬತದ್ತ ನನಗ್ ೆಅಥಾವೆೇ 
ಆಗ್ತತಿುಲಿ.  ಒಬಬ ಸಹ ಖನಯೀಂ ಬೊೇಧಕರಿಲಿವೆೀಂದ್ರೆ ಹೆೇಗ್?ೆ ಇೀಂತ್ಹ ಸಮಸಯೆಯಿೀಂದ್ನಗಿ 21 
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ಸಿಬಬೀಂದಗ್ಳ್ಳ ಬಿೇದಗ್ೆ ಬೀಂದದ್ನದರೆ.  ಈ ಕೂಡಲ್ೇೆ ಅವರನತು ವಿಶವವಿದ್ನಯಲಯಕೆೆ ಸೇೆರಿಸಿಕೊೀಂಡತ, 
ವೆೇತ್ನ ಬಿಡತಗ್ಡೆ ಮನಡಿ, ವಿಶವವಿದ್ನಯಲಯವು ಉತ್ುಮ ರಿೇತಿ ನಡಯೆತವೀಂತ್ ೆಮನನಯ ಸಚಿವರತ 
ರೆ್ೂೇಡಿಕೂೆಳ್ುಬೆೇಕತ. 

ಡನ|| ಅಶವಥ್ಚ ರ್ನರನಯಣ ಸಿ.ಎನ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸದ್ಸಯರತ 
ಈಗ್ನಗ್ಲ್ೆೇ ಡನ|| ಗ್ೀಂಗ್ೂಬನಯಿ ಹನನಗ್ಲ್ಚ ಸೀಂಗಿೇತ್ ಮತ್ತು ಪರದ್ಶಾಕ ಕಲ್ೆಗ್ಳ್ 
ವಿಶವವಿದ್ನಯಲಯದ್ ಬೊೇಧಕೆೇತ್ರ ಸಿಬಬೀಂದಗ್ಳ್ ಬಗ್ೆೆ ಪರಶೆುಯನತು ಕೇೆಳಿದ್ದರತ.  ಈಗ್ನಗ್ಲ್ೇೆ 
ಆರ್ಥಾಕ ಇಲ್ನಖಯೆಿೀಂದ್ “ಈ ರಿೇತಿಯನಗಿ sanction post ಗ್ಳಿಲಿ ಹನಗ್ೂ sanction post 
ಗ್ಳಿಗಿೀಂತ್ ಹಚೆ್ನಚಗಿ ರೆ್ೇಮಕನತಿ ಮನಡಿಕೂೆಳ್ುಲತ ಅವಕನಶವಿಲಿವೆೀಂದ್ತ”ಚ ಬಹಳ್ ಸಪಷಟವನಗಿ 
ಸತತ್ೊುೇಲ್ೆ ಹೂೆರಡಿಸಲ್ನಗಿದ್ೆ.  ಆದ್ರೂ ಸಹ ಈ ವಿಚ್ನರವನಗಿ ಆರ್ಥಾಕ ಇಲ್ನಖಯೆವರ 
ಗ್ಮನಕೆೆ ತ್ೀಂದ್ತ, ಆ ಸಿಬಬೀಂದಗ್ಳಿಗ್ ೆ ಅವಕನಶ ಕಲ್ಲಪಸತವೀಂಥ ಪರಯತ್ು ಮನಡತತ್ೆುೇರ್ ೆ ಎೀಂದ್ತ 
ತ್ಮಮ ಮೂಲಕ ಮನನಯ ಸದ್ಸಯರಿಗೆ್ ತಿಳಿಸಲ್ಲಚಿಚಸತತ್ೆುೇರೆ್.   

ಶ್ರೇ ಕ.ೆಟಿ.ಶ್ರೇಕೀಂಠೆೇಗ್ೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 10 ವಷಾಗ್ಳಿೀಂದ್ ಕೆಲಸ 
ಮನಡಿರತವವರಿಗೆ್ ಸೀಂಬಳ್ ನಿೇಡಬೆೇಕಲಿವೆೇ? ಅದ್ಲಿದ್ೆೇ ಆರ್ಥಾಕ ಇಲ್ನಖಯೆವರತ 26  
ಹತದ್ೆದಗ್ಳಿಗ್ೆ ಮೀಂಜೂರನತಿ ಮನಡಿಕೊಡಿ ಎೀಂದ್ತ ಪರಸನುವರ್ ೆಸಲ್ಲಿಸಿದ್ತದ, ಅದ್ಕೆೆ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ 
ಅನತಮೊೇದ್ರೆ್ಯನತು ನಿೇಡಿರತವುದಲಿ.  ಆ 21 ರ್ೌಕರರತಗ್ಳ್ನತು ಏಕನಏಕ ರೆ್ೇಮಕ 
ಮನಡಿಕೊಳ್ುಲ್ನಗಿದ್ೆ.  ಒೀಂದ್ತ ವಿಶವವಿದ್ನಯಲಯ ನಡಯೆಬೆೇಕನದ್ರೆ, ಯತಜಸಿಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷಠ ಐದ್ತ 
ವಿಷಯಗ್ಳ್ ಇಲ್ನಖಗೆ್ಳ್ಳ ಇರಬೇೆಕತ ಎೀಂದ್ತ ಮನಗ್ಾಸೂಚಿ ಇದ್ತದ,  ಅದ್ರೀಂತ್ ೆಆ ಸಿಬಬೀಂದಗ್ಳ್ಳ 
8 ಇಲ್ನಖಗೆ್ಳ್ಲ್ಲಿ ಇದ್ನದರ.ೆ ಜೊತ್ೆಗೆ್ 45 ಜನ ಬೊೇಧಕ ಸಿಬಬೀಂದಗ್ಳಿದ್ತದ, ಒಬಬರೂ ಸಹ 
ಖನಯೀಂಗ್ೂೆೀಂಡಿಲಿ.  ಅನತಪ್ನತ್ 1:೪ ಬೊೇಧಕೆೇತ್ರ ಸಿಬಬೀಂದಗ್ಳಿರಬೆೇಕತ, ಅದ್ತ ಸಹ ಇಲಿ.  
ಜೊತ್ೆಗೆ್ ಆರ್ಥಾಕ ಇಲ್ನಖೆಯವರತ 26 ಹತದ್ೆದಗ್ಳಿಗ್ೆ ಮೀಂಜೂರನತಿ ನಿೇಡಿದ್ತದ, ಅದ್ತ ಸಹ 
ಮನಡಿಲಿ.  ಕಳ್ೆದ್ 10 ವಷಾಗ್ಳಿೀಂದ್ ಕತ್ಾವಯ ನಿವಾಹಿಸಿ, ಇವತ್ತು ಬಿೇದಯಲ್ಲಿದ್ತದ, ಅವರ 
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ಕತಟತೀಂಬದ್ ಕಥೆ ಏರ್ನಗ್ಬೆೇಕತ ಮತ್ತು ವಿಶವವಿದ್ನಯಲಯದ್ ಕಥೆ ಏರ್ನಗ್ಬೆೇಕತ? ದ್ಯವಿಟತಟ ಆ 
ಸಿಬಬೀಂದಗ್ಳ್ನತು ಮತ್ೆು ವಿಶವವಿದ್ನಯಲಯದೆ್ೂಳ್ಗ್ೆ ಸೇೆರಿಸಿಕೊಳ್ುಬೆೇಕತ.  Streamline ಮನಡಿ 
ವಯವಸೆೆಯನತು ಸರಿಪಡಿಸಲತ ಏರ್ನದ್ರೂ ವಯವಸೆೆ ಮನಡಬೇೆಕತ.   

ಡನ|| ಅಶವಥ್ಚ ರ್ನರನಯಣ ಸಿ.ಎನ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಆ ವಿಶವವಿದ್ನಯಲಯದ್ಲ್ಲಿ 
ಸತಮನರತ 125 ವಿದ್ನಯರ್ಥಾಗ್ಳ್ಳ ಇದ್ನದರ.ೆ   

ಶ್ರೇ ಕ.ೆಟಿ.ಶ್ರೇಕೀಂಠೆೇಗ್ೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅಲ್ಲಿ ಒಟತಟ 160 
ವಿದ್ನಯರ್ಥಾಗ್ಳಿದ್ನದರ.ೆ 

ಡನ|| ಅಶವಥ್ಚರ್ನರನಯಣ ಸಿ.ಎನ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಹೌದ್ತ.  ಸತಮನರತ 120 
ರಿೀಂದ್ 160 ವಿದ್ನಯರ್ಥಾಗ್ಳಿದ್ನದರೆ.  ಆ ವಿದ್ನಯರ್ಥಾಗ್ಳ್ ಸೀಂಖೆಯಯನತು ರೆ್ೂೇಡಿದ್ರ,ೆ 
ವಿಶವವಿದ್ನಯಲಯಕೆೆ ಬೆೇಕನಗಿರತವೀಂಥ ಹೆಚಿಚನ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಬಬೀಂದಗ್ಳ್ನತು ಭತಿಾ ಮನಡಿಕೂೆಳ್ುಲತ 
ಕನನೂನಿನಲ್ಲಿ ಅವಕನಶವಿಲಿವೆೀಂದ್ರೂ ಭತಿಾ ಮನಡಿಕೊಳ್ಳುವೀಂಥ ಕೆಲಸವನಗಿದ್ೆ.  ಯನವುದ್ೆೇ 
ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ವಿಶವವಿದ್ನಯಲಯಕೆೆ ಅಧಿಕನರ ಇಲಿದದ್ದರೂ ಈ ಹಿೀಂದ್ಯೆೇ ಸಿಬಬೀಂದಗ್ಳ್ನತು ಭತಿಾ 
ಮನಡಿ, ಕನನೂನಿನ ಉಲಿೀಂಘರ್ೆಯನತು ಮನಡಿದ್ನದರ.ೆ  ವಿದ್ನಯರ್ಥಾಗ್ಳಿಗಿೀಂತ್ ಸಿಬಬೀಂದಗ್ಳ್ 
ಸೀಂಖೆಯಯೇ ಹೆಚ್ನಚಗಿದ್ೆ ಎೀಂದ್ತ ಅದ್ನತು ಸರಿಪಡಿಸತವೀಂಥ ಕೆಲಸವನಗ್ತತಿುದ್ೆ.  

ಶ್ರೇ ಕ.ೆಟಿ.ಶ್ರೇಕೀಂಠೆೇಗ್ೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಆ ರಿೇತಿ ಏನಿಲಿ.  Affiliated 
ಇದ್ೆ. ಸಬ-ಸೀೆಂಟರಚಗ್ಳಿವೆ.  

ಡನ|| ಅಶವಥ್ಚ ರ್ನರನಯಣ ಸಿ.ಎನ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಆಗ್ಲ್ಲ.  ಡನ|| 
ಗ್ೀಂಗ್ೂಬನಯಿ ಹನನಗ್ಲ್ಚ ಸೀಂಗಿೇತ್ ಮತ್ತು ಪರದ್ಶಾಕ ಕಲ್ೆಗ್ಳ್ ವಿಶವವಿದ್ನಯಲಯವನತು 
ಉತ್ುಮಗ್ೊಳಿಸಲತ, ರೆ್ೂೇೀಂದ್ನವಣೆ ಸೀಂಖೆಯಯನತು ಹೆಚಿಚಸಲತ ಹನಗ್ೂ ದ್ೊಡೆ ಮಟಟದ್ಲ್ಲಿ 
ಬೆಳ್ೆಸಲತ ಎಲ್ನಿ ರಿೇತಿಯ ಕರಮವಹಿಸಲ್ನಗ್ತತಿುದ್ೆ.   
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ಶ್ರೇ ಕೆ.ಟಿ.ಶ್ರೇಕೀಂಠೆೇಗ್ೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈ 21 ಮೀಂದಗ್ಳಿಗ್ೆ ಏನತ 
ಮನಡತತ್ನುರ?ೆ ಏಕೆೀಂದ್ರ,ೆ ಅವರತ ಸಹ ಕಳ್ೆದ್ 10 ವಷಾಗ್ಳಿೀಂದ್ ಕತ್ಾವಯ ನಿವಾಹಿಸಿದ್ನದರ.ೆ   

ಡನ|| ಅಶವಥ್ಚ ರ್ನರನಯಣ ಸಿ.ಎನ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, post ಗ್ಳ್ 
ಸೃಜರೆ್ಗ್ಳ್ನತು ಮನಡಿಸಲತ ಈಗ್ನಗ್ಲ್ೆೇ ಪರಸನುವರೆ್ ಸಲ್ಲಿಸಲ್ನಗಿದ್ ೆ ಹನಗ್ೂ ಹಚೆಿಚನ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ 
grant ನಿೇಡಬೆೇಕೆೀಂದ್ತ ಒತ್ನುಯ ಮನಡಲ್ನಗ್ತತಿುದ್ೆ.  ಇತಿುೇಚಿನ ವಿಶವವಿದ್ನಯಲಯಗ್ಳ್ಲ್ಲಿ 
affiliation ಇರತವುದಲಿ, number of students ಇರತವುದಲಿ.  ಸಕನಾರವು ನಿೇಡತವೀಂಥ 
ಗ್ನರಯೀಂಟಚ ಮೆೇಲ್ೆಯೇ ಸೀಂಪೂಣಾವನಗಿ ಅವಲೀಂಬಿತ್ವನಗಿದ್ೆ.  ಹನಗ್ನಗಿ sustainable ಆಗಿ 
ಬೆಳ್ೆಯಲತ ಅವಕನಶ ಕಲ್ಲಪಸತವ ರಿೇತಿ ಬೆೇರ ೆಬೆೇರ ೆಕೇೆೀಂದ್ರಗ್ಳಿಗ್ೆ ಮನನಯತ್ ೆನಿೇಡಿ, affiliation 
ಗ್ಳ್ ಸೀಂಸೆೆಗ್ಳ್ನತು ಪ್ನರರೀಂಭ ಮನಡಿ, ಆ ವಿಶವವಿದ್ನಯಲಯವನತು ಉತ್ುಮ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ 
ಕೊೀಂಡೊಯತಯವುದ್ಕೆೆ ಎಲ್ನಿ ರಿೇತಿ ಕರಮವಹಿಸಿ ಪರಯತ್ು ಮನಡಲ್ನಗ್ತತಿುದ್.ೆ   

ಶ್ರೇ ಕೆ.ಟಿ.ಶ್ರೇಕೀಂಠೆೇಗ್ೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಕೆೇೀಂದ್ರಸನೆನದ್ಲ್ಲಿ 160 
ವಿದ್ನಯರ್ಥಾಗ್ಳಿದ್ನದರ.ೆ  ಆದ್ರ,ೆ affiliated, ಸಬ-ಸೀೆಂಟರಚಗ್ಳಿವೆ ಅಲಿವೆೇ?  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಸಚಿವರೆ, ಮನನಯ ಕ.ೆಟಿ.ಶ್ರೇಕೀಂಠೇೆಗ್ೌಡರವರನತು ಒಮೆಮ 
ಕರಸೆಿಕೂೆೀಂಡತ ಇದ್ರ ಬಗೆ್ೆ ಮನತ್ರ್ನಡಿ, ಈ ಸಮಸೆಯಯನತು ಸರಿಪಡಿಸಿ.  

ಡನ|| ಅಶವಥ್ಚ ರ್ನರನಯಣ ಸಿ.ಎನ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಆಗ್ಲ್ಲ. 
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ಪರಶೆು ಸೀಂಖೆಯ 1739 
(ಉತ್ುರವನತು ಲಗ್ತಿುಸಲ್ನಗಿದ್ೆ) 

ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವೆೀಂಕಟೆೇಶ್ಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರನಜಯದ್ಲ್ಲಿ ಮತಖ್ಯಮೀಂತಿರ 
ಸನೀಂತ್ವನ-ಹರಿೇಶ್ಚ ಯೇಜರೆ್ಯತ ಜನರಿಯಲ್ಲಿದ್ೆಯೇ; ಎೀಂದ್ತ ಪರಶೆುಯನತು ಕೇೆಳಿದ್ೆದನತ.  ಆದ್ರೆ, 
ಆ ಯೇಜರೆ್ಯತ ಜನರಿಯಲ್ಲಿತ್ತು, ಆದ್ರೆ, ಆಯತಷನಮನಚ ಭನರತ್ಚ-ಆರೂೆೇಗ್ಯ 
ಕರ್ನಾಟಕದ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲ್ಲೇನಗೆ್ೂಳಿಸಲ್ನಗಿದ್ ೆ ಎೀಂದ್ತ ಉತ್ುರದ್ಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ನದರ.ೆ  ಈ 
ಯೇಜರೆ್ಯನತು ಏತ್ಕೆೆ ವಿಲ್ಲೇನಗೆ್ೂಳಿಸಿದ್ನದರ ೆಎೀಂಬತದ್ತ ಗ್ೊತ್ನುಗ್ತತಿುಲಿ.  ಏಕೆೀಂದ್ರ,ೆ ಬಜೆಟಚ 
ಅನತದ್ನನದ್ಲ್ಲಿ ಆಯತಷನಮನಚ ಭನರತ್ಚಗೆ್ ರೂ.700.00 ಕೊೇಟಿ ಮಿೇಸಲ್ಲಟಿಟದ್ತದ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ 
ಸತಮನರತ ರೂ.400.00 ಕೊೇಟಿಯನತು ಜನಹಿೇರನತಿಗ್ೆ ಭರಿಸಲ್ನಗಿದ್ೆ ಎೀಂದ್ತ ಪತಿರಕೆಯಲ್ಲಿ 
ವರದಯನಗಿರತವುದ್ನತು ಓದದ್ೆದೇರ್.ೆ  ಮತ್ೂೆುೀಂದ್ತ ಪರಶೆುಯೇರೆ್ೀಂದ್ರೆ, ಒಬಬ ವಯಕು ಅಪಘಾತ್ಕೆೆ 
ಒಳ್ಗ್ನಗಿ ಕೆೈ-ಕನಲತ ಮತರಿದ್ತಕೂೆೀಂಡತ ರಸೆುಯಲ್ಲಿ ಬಿದದದ್ದರೆ, ಆತ್ನನತು ತ್ಕ್ಷಣವೆೇ ಆಸಪತ್ೆರಗೆ್ 
ಸೇೆರಿಸಿ, ಸತಮನರತ 25000 ವರಗೆ್ೂ ಚಿಕತೆ್ಸ ನಿೇಡಬೆೇಕೆೀಂದ್ತ ಹನಗ್ೂ ಯನರನದ್ರೂ ಆ 
ವಯಕುಯನತು ಆಸಪತ್ೆರಗ್ೆ ಸೇೆರಿಸಿದ್ರೆ, ಅವರಿಗ್ೂ ಸಹ “ಜೇವ ರಕ್ಷ”ಚ ಪರಶಸಿು ನಿೇಡಬೆೇಕೆೀಂದ್ತ 
ಯೇಜರೆ್ ಮನಡಲ್ನಗಿತ್ತು.   ಆದ್ರೆ, ಇೀಂತ್ಹ ಯೇಜರೆ್ಗ್ಳ್ನತು ಆಯತಷನಮನಚ ಭನರತ್-
ಆರೂೆೇಗ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕದ್ಡಿ ವಿಲ್ಲೇನಗೆ್ೂಳಿಸಲ್ನಗಿದ್ ೆ ಎೀಂದ್ತ ಹೇೆಳಿದ್ರೆ ಹೆೇಗ್?ೆ ಅಪಘಾತ್ಕೆೆ 
ಒಳ್ಗ್ನದ್ ವಯಕು ಏನತ ಮನಡಬೇೆಕತ? ಸಕನಾರ ಮನಡಿರತವೀಂಥ ಯೇಜರೆ್ಯ ಪರಕನರ 
ಹತಿುರದ್ಲ್ಲಿರತವೀಂಥ ಆಸಪತ್ರೆಯತ ಆಯತಷನಮನಚ ಭನರತ್ಚಗೆ್ ಮನನಯತ್ ೆಪಡದೆರತವುದಲಿ.  ಆಗ್ ಆ 
ವಯಕು ಸತ್ತು ಹೂೆೇಗ್ಬೆೇಕೇೆ? ಇದ್ಕೆೆ ಸಕನಾರ ಉತ್ುರ ನಿೇಡಬೆೇಕತ. 

ಡನ|| ಸತಧನಕರಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರನಜಯದ್ಲ್ಲಿ ಮತಖ್ಯಮೀಂತಿರ ಸನೀಂತ್ವನ-
ಹರಿೇಶ್ಚ ಯೇಜರೆ್ ಏನಿದ್,ೆ ಅದ್ರ ಬಗೆ್ೆ ಮನನಯ ಸದ್ಸಯರತ ಪರಸನುಪಿಸಿದ್ನದರ.ೆ  ಜೊತ್ೆಗೆ್ ಈ 
ಯೇಜರೆ್ಯನತು ಮತೀಂದ್ತವರೆಸಿಕೊೀಂಡತ ಹೊೇಗ್ಬೇೆಕೆನತುವ ವಿಚ್ನರವನತು ಸಹ ಹೆೇಳಿದ್ನದರೆ.  
ಕೆಲವು ಯೇಜರೆ್ಗ್ಳ್ಳ ಅಸಿುತ್ವದ್ಲ್ಲಿದ್ತದ, ಅದ್ೆೇ ರಿೇತಿ ರನಜಯದ್ಲ್ಲಿ ಮತಖ್ಯಮೀಂತಿರ ಸನೀಂತ್ವನ-ಹರಿೇಶ್ಚ 
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ಯೇಜರೆ್, ಯಶಸಿವನಿ ಯೇಜರೆ್ ಎೀಂದ್ಲೆ್ನಿ ರ್ನಲ್ೆೆೈದ್ತ ಯೇಜರೆ್ಗ್ಳ್ಳ ಜನರಿಯಲ್ಲಿತ್ತು.  ಅರೆ್ೇಕ 
ಸೀಂದ್ಭಾಗ್ಳ್ಲ್ಲಿ ಈ ಯೇಜರೆ್ಗ್ಳ್ಳ duplication ಆಗ್ತತಿುದ್ತದ, ಜನರಿಗ್ೂ ಆ ಯೇಜರೆ್ಗ್ಳ್ 
ಬಗೆ್ೆ ಅರಿವು ಮನಡಿಕೂೆಳ್ಳುವುದ್ತ ಕಷಟವನಗ್ತತಿುತ್ತು.  ಅದ್ಕನೆಗಿ simplify ಮನಡಿ, ಇೀಂದನ 
ಸಕನಾರ “ಆಯತಷನಮನಚ ಭನರತ್-ಆರೂೆೇಗ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ”ಚಎೀಂದ್ತ ಜನರಿಗ್ೆ ತ್ೀಂದತ್ತು.  ಕೆೇೀಂದ್ರ 
ಸಕನಾರವು ಆಯತಷನಮನಚ ಭನರತ್ಚ ಯೇಜರೆ್ಯನತು ಜನರಿಗ್ ೆತ್ೀಂದದ್ತದ, ಅದ್ರೂೆೀಂದಗೆ್ ನಮಮ 
ಸಕನಾರ ಎ.ಪಿ.ಎಲ್ಚ. ಕನಡಚಾ ಹೂೆೀಂದರತವವರಿಗ್ೂ ಈ ಯೇಜರೆ್ ತ್ಲತಪಿಸಬೇೆಕೆೀಂದ್ತ 
ಆಯತಷನಮನಚ ಭನರತ್ಚರೆ್ೂೀಂದಗೆ್ ಆರೂೆೇಗ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಎೀಂದ್ತ ಸೇೆರಿಸಿ, ಬಿ.ಪಿ.ಎಲ್ಚ. ಕನಡಚಾ 
ಅಥವನ ಎ.ಪಿ.ಎಲ್ಚ ಕನಡಚಾ ಹೊೀಂದರತವವರಿಗ್ೂ ಸಹ ಆರೂೆೇಗ್ಯ ವಿಮೆ ನಿೇಡಲತ ಈ 
ಯೇಜರೆ್ಯನತು ಜನರಿಗ್ೆ ತ್ರಲ್ನಗಿದ್ೆ.   ಅಪಘಾತ್ಕೆೆ ಒಳ್ಗ್ನದ್ ವಯಕುಯತ 48 
ಗ್ೀಂಟೆಗ್ಳ್ೊಳ್ಗ್ನಗಿ ಆಸಪತ್ರೆಗ್ೆ ಹೊೇದ್ರ,ೆ ಆತ್ನ ಸೇೆವೆಗ್ ೆ ರೂ.25,000 ಖ್ಚತಾ ಮನಡಲತ 
ಅವಕನಶ ಕಲ್ಲಪಸಲ್ನಗಿತ್ತು, ಅದ್ೆೇ ರಿೇತಿ ಸತವಣಾ ಆರೂೆೇಗ್ಯ ಸತರಕ್ಷನ ಟರಸ್ಟಚ ಮೂಲಕ 165 
ಆಸಪತ್ೆರಗ್ಳ್ಳ ಇೀಂತ್ಹ ಸೇೆವಗೆ್ಳಿಗ್ೆ ಲಭಯ ಇದ್ೆ. ಜೊತ್ಗೆ್ೆ ತ್ತತ್ತಾ ಸೇೆವೆಗ್ ೆಅಗ್ತ್ಯವಿರತವೀಂಥ 18 
ಆಸಪತ್ೆರಗ್ಳ್ನತು ಸಹ ಆ ಟರಸ್ಟಚಗೆ್ ಸೇೆರಿಸಲ್ನಗಿದ್ೆ.  ಹನಗ್ನಗಿ ಯನರೆೇ ಅಪಘಾತ್ಕೆೆ ಒಳ್ಗ್ನದ್ರೂ 
ಸರಿ AB-ArK (Ayushman Bharat – Arogya Karnataka) Card 
ತ್ೆಗೆ್ದ್ತಕೂೆೀಂಡತ, ಯನವುದ್ೆೇ ಖನಸಗಿ ಆಸಪತ್ೆರಯನಗ್ಲ್ಲ ಅಥವನ ಸಕನಾರಿ ಆಸಪತ್ೆರಯನಗ್ಲ್ಲ 
ರೆ್ೇರವನಗಿ ಹೊೇಗಿ ಆ ಆಸಪತ್ೆರಗ್ೆ ದ್ನಖ್ಲ್ನಗ್ಬಹತದ್ತ.  ಶೆೇಕಡ 100 ರಷತಟ ಆ ಅಪಘಾತ್ಕೆೆ 
ಒಳ್ಗ್ನದ್ ವಯಕುಗ್ ೆತ್ತತ್ತಾ ಸೇೆವೆ ನಿೇಡತವೀಂಥ AB-ArK ಯೇಜರೆ್ ಇದ್.ೆ  ಮನನಯ ಸದ್ಸಯರತ 
ಪರಸನುಪಿಸಿದ್ೀಂಥ ವಿಚ್ನರವನಗಿ ಹೆೇಳ್ಳವುದ್ನದ್ರೆ, ರನಜಯದ್ಲ್ಲಿ ಮತಖ್ಯಮೀಂತಿರ ಸನೀಂತ್ವನ-ಹರಿೇಶ್ಚ 
ಯೇಜರೆ್ಯತ ಅದ್ರೊಳ್ಗ್ೆ ಸೇೆಪಾಡಗೆ್ೂೆೀಂಡಿದ್ೆ.  ಜನರಿಗ್ ೆಸತಲಭವನಗ್ಲ್ಲ ಎೀಂಬ ಉದ್ೆದೇಶದೀಂದ್ 
AB-ArK ಇವೆರಡನೂು ಸೇೆರಿಸಿ ಒೀಂದ್ೇೆ ಯೇಜರೆ್ಯನಗಿ ಮನಡಲ್ನಗಿದ್ೆ.  ಬಜೆಟಚ 
ಅನತದ್ನನದ್ಲ್ಲಿ ಆಯತಷನಮನಚ ಭನರತ್ಚಗೆ್ ಕೆೇವಲ ರೂ.700.00 ಕೊೇಟಿ ಮನತ್ರವಲಿದ್ೆ, ಈ 
ವಷಾ ಸತಮನರತ ಒೀಂದ್ತ ಸನವಿರ ಕೊೇಟಿ ರೂಪ್ನಯಿ ವಯಯ ಮನಡಲ್ನಗಿದ್ೆ.  ಜೊತ್ೆಗೆ್ 
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ಜನಹಿೇರನತಿಗ್ ೆ ರೂ.400.00 ಕೊೇಟಿ ಖ್ಚತಾ ಮನಡಲ್ನಗ್ತತಿುದ್ೆ ಎೀಂದ್ತ ಹೆೇಳಿದ್ದರತ, ಆ 
ರಿೇತಿಯನಗಿ ಜನಹಿೇರನತಿಗ್ ೆ ರೂ.4.00 ಕೊೇಟಿ ಸಹ ಖ್ಚತಾ ಮನಡಿಲಿ. Let it be very 
clear.  ನಮಮ ರನಜಯದ್ಲ್ಲಿ AB-ArK ಯೇಜರೆ್ ವತಿಯಿೀಂದ್ ಬಹಳ್ಷತಟ ಒಳ್ೆುಯ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ 
ಬಡ ಜನರಿಗ್ ೆಉತ್ುಮವನಗಿರತವೀಂಥ ಸೇೆವೆ ಸಿಗ್ತತಿುದ್.ೆ  ಬಹತಶಃ ಯನವುದ್ೆೇ ರನಜಯಗ್ಳ್ಲ್ಲಿ ಇಷತಟ 
ದ್ೊಡೆ ಮೊತ್ುದ್ ಹಣವನತು ಆರೂೆೇಗ್ಯ ಸೇೆವೆಗ್ೆ ಭರಿಸತತಿುಲಿ.  ಆದ್ರೆ, ನಮಮ ಸಕನಾರ ಸತಮನರತ 
ಒೀಂದ್ತ ಸನವಿರ ಕೊೇಟಿ ರೂಪ್ನಯಿಗ್ಳ್ಷತಟ ಹಣವನತು ಈ ರನಜಯದ್ಲ್ಲಿ ವಿಮೆಗ್ನಗಿ ಬಡವರಿಗೆ್ 
ಮತ್ತು ಎ.ಪಿ.ಎಲ್. ಕನಡಚಾನವರಿಗೆ್ ಶೆೇಕಡ 30 ರಷತಟ ಚಿಕತ್ನಸ ವೆಚಚ ಭರಿಸತತಿುದ್ೆ.  ಮನನಯ 
ಸದ್ಸಯರತ “ಜೇವ ರಕ್ಷಕ”ಚ ಪರಶಸಿುಯನತು ಮತೀಂದ್ತವರಸೆಬೆೇಕೆೀಂದ್ತ ಹೆೇಳಿದ್ತದ, ಮನನಯ ಸದ್ಸಯರ 
ಸಲಹೆಯನತು ಸನವಗ್ತಿಸತತ್ೆುೇರ್ೆ.  ಇದ್ೆೇ ವಷಾದೀಂದ್ “ಜೇವ ರಕ್ಷಕ”ಚ ಪರಶಸಿುಯನತು 
ಮತೀಂದ್ತವರೆಸಿಕೊೀಂಡತ ಹೂೆೇಗ್ಲತ ಕರಮವಹಿಸತತ್ೆುೇವ.ೆ   

(ಮತೀಂದ್ತ) 

(295) 14.03.2022/11.40/ಎಸ್ಚಕ-ೆವಿಕ ೆ

(ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿೆತಿ) 

ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ. ವೆೀಂಕಟೆೇಶ್:-  ಮನನಯ ಸಚಿವರೆೇ, ತ್ನವು ಹೆೇಳಿರತವುದ್ನತು ರ್ನನತ ಸನವಗ್ತ್ 
ಮನಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬಿ.ಪಿ.ಎಲ್ಚ., ಎ.ಪಿ.ಎಲ್ಚ ಎನತುವೀಂತ್ಹದ್ತದ ಬರತವುದಲಿ. ಅಪಘಾತ್ವನದ್  
ಸೀಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ಯನರನದ್ರೂ ಸನಯಬಹತದ್ತ. ಆದ್ತದ್ರಿೀಂದ್ ಅಪಘಾತ್ವನದ್  ತ್ಕ್ಷಣ 
recognize ಇಲಿದ್ೆೇ ಇರತವೀಂತ್ಹ ಆಸಪತ್ೆರಗ್ೆ ಹೊೇದ್ರ ೆ ಏನತ ಮನಡತವುದ್ತ? ಅವರತ 
ತ್ೆಗೆ್ದ್ತಕೂೆಳ್ುದ್ೇೆ ಹೂೆೇದ್ರ,ೆ ಏನತ ಮನಡತವುದ್ತ? ಈ ಯೇಜರೆ್ಗ್ಳ್ಲ್ಲಿ ಹಣ ಬರತವುದ್ತ 
ವಿಳ್ೀಂಬವನಗ್ತತ್ುದ್ೆ. ಇದ್ತ ಆಗ್ತವುದಲಿ ಎೀಂದ್ತ ಹೆೇಳ್ಳತ್ನುರೆ. ಅದ್ರಿೀಂದ್ನಗಿ, ಇೀಂತ್ಹ 
ಅಚ್ನತ್ತಯಾವನದ್ನಗ್, ಇೀಂತ್ಹದ್ದಕೆೆ ಏರ್ನದ್ರೊೀಂದ್ತ ಪರಿಹನರ ಸಿಗ್ಬೆೇಕೆೀಂದ್ರೆ, 
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ಯನವುದ್ನದ್ರೊೀಂದ್ತ ಯೇಜರೆ್ಯನತು ರೂಪಿಸಬೆೇಕೆೀಂದ್ತ ರ್ನನತ ತ್ಮಮ ಮೂಲಕ ಮನನಯ 
ಸಚಿವರಿಗೆ್ ವಿನೀಂತಿ ಮನಡತತ್ೆುೇರ್ೆ.  

ಡನ. ಕ.ೆ ಸತಧನರಕರಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ  ಎ.ಪಿ.ಎಲ್ಚ., ಮತ್ತು 
ಬಿ.ಪಿ.ಎಲ್ಚ ನವರತ ಎೀಂದ್ತ ವಿೀಂಗ್ಡಣ ೆಮನಡತವ ಪರಶುೆಯೇ ಬರತವುದಲಿ. ಯನವುದ್ೆೇ ಒಬಬ ವಯಕು 
ಅಪಘಾತ್ಕೆೆ ಒಳ್ಗ್ನಗಿರತವೀಂತ್ಹ ವಯಕುಯನತು ಆಸಪತ್ೆರಗ್ ೆ ಕರದೆ್ತಕೊೀಂಡತ ಹೂೆೇದ್ರ,ೆ ಯನವುದ್ೆೇ 
ಆಸಪತ್ೆರಗ್ಳ್ಳ ಕೂಡ ನಿರನಕರಿಸತವೀಂತಿಲಿ. ಆಸಪತ್ೆರಗ್ಳ್ಳ ಏರ್ನದ್ರೂ ನಿರನಕರಿಸಿದ್ರ,ೆ ಇದ್ರ ಮೆೇಲ್ ೆ
ಕರಮ ತ್ೆಗೆ್ದ್ತಕೂೆಳ್ಳುತ್ುೆೇವೆ.  

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ.ೆ ಹರಿಪರಸನದಚ (ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ್ ರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 
Act amendment ಆದ್ ನೀಂತ್ರ 2018-19 ರಲ್ಲಿ  ‘Golden Hours’ಚಎೀಂದ್ತ ಹೇೆಳಿ, ಆ 
ಕನಯಿದ್ೆಯಲ್ಲಿ ಕನನೂನನತು ತ್ೀಂದದ್ನದರೆ. ಆ ‘Golden Hours’ಚ ನಲ್ಲಿ ಯನರೇೆ ಹೊೇದ್ರೂ 
ಸಹ ಉಚಿತ್ವನಗಿ ಚಿಕತೆ್ಸಯನತು ಕೊಡಬೇೆಕತ. ಇದ್ರ ಬಗೆ್ೆ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಸದ್ನಕೆೆ ತಿಳಿಸಿದ್ರೆ, 
ತ್ತೀಂಬನ ಉತ್ುಮವನಗ್ತತ್ುದ್.ೆ  

ಡನ. ಕ.ೆ ಗ್ೊೇವಿೀಂದ್ರನಜಚ (ವಿಧನನಸಭೆಯಿೀಂದ್ ಚತರ್ನಯಿತ್ರನದ್ವರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ direction ಅನತು ಕೊಡಬೇೆಕತ. 

ಡನ. ಕ.ೆ ಸತಧನರಕರಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಖ್ೀಂಡಿತ್ವನಗಿಯೂ ಕೊಡತತ್ೆುೇವೆ. 
ಈಗ್ ಮೊದ್ಲತ ಅದ್ರಲ್ಲಿ  ಹಣ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು. ಇವತ್ತು AB-ArK  (Ayushman 
Bharat-Arogya Karnataka) ದ್ಲ್ಲಿ upto ಐದ್ತ ಲಕ್ಷ ರೂಪ್ನಯಿಗ್ಳ್ವರಗೆ್ೂ ಕೂಡ 
ಇವತ್ತು ಖ್ಚತಾ ಮನಡತವುದ್ಕೆೆ ಅವಕನಶ ಇದ್ೆ. ಹನಗ್ನಗಿ ಎ.ಪಿ.ಎಲ್ಚ. ನವರಿಗೆ್ ಮೂರತ ಲಕ್ಷ 
ರೂಪ್ನಯಿಗ್ಳ್ವರೆಗ್ೂ ಇದ್.ೆ ಇವತ್ತು empanelment ಇನೂು ಹೆಚ್ನಚಗಿ ಆಗ್ಬೇೆಕೆೀಂದ್ತ ಮನನಯ 
ಸದ್ಸಯರತ ಹೆೇಳ್ಳತಿುದ್ನದರೆ. ಅದ್ನತು ಖ್ೀಂಡಿತ್ವನಗಿಯೂ ಕೂಡ ರ್ನನತ ಒಪತಪತ್ುೆೇರೆ್. 
Empanelment ಅನತು ಯನವುದ್ೆೇ ಆಸಪತ್ೆರಗ್ಳ್ಳ ಕೂಡ ಮನಡಿಕೂೆೀಂಡಿಲಿ. ಅವರಿಗ್ೂ ಕೂಡ 
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ರ್ನವು ನಿದ್ೆೇಾಶನ ಕೊಟತಟ, ಎಲ್ನಿ ಆಸಪತ್ೆರಗ್ಳ್ಲ್ಲಿ ಅವಕನಶವಿದ್ದರ,ೆ  ಅಪಘಾತ್ಕೊೆಳ್ಗ್ನದ್ ವಯಕುಗ್ಳ್ಳ 
ಯನರತ ಇರತತ್ನುರೂೆೇ, ಅಲ್ಲಿ  ಚಿಕತೆ್ಸ ಕೂೆಡತವುದ್ಕೆೆ ಅವಕನಶವಿದ್ೆ. ಅೀಂತ್ಹವರನತು 
ಕಡನೆಯವನಗಿ empanelment ಅನತು ಮನಡಿಕೂೆಳ್ಳುವುದ್ಕೆೆ ನಿದ್ೇೆಾಶನವನತು ಕೊಡತತ್ುೆೇವೆ.  

ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ. ವೆೀಂಕಟೆೇಶ್ಚ:- Empanelment ಇಲಿದ್ೆೇ ಹೂೆೇದ್ರೂ ಸಹ  ಸಕನಾರ 
ಅದ್ನತು ತ್ೆಗೆ್ದ್ತಕೂೆಳ್ುಬೆೇಕೀೆಂದ್ತ ಸಕನಾರ ಒೀಂದ್ತ ಆದ್ೆೇಶ ಮನಡಬೇೆಕೆೀಂದ್ತ ಕೇೆಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ೆುೇರೆ್.   
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ಪರಶೆು ಸೀಂಖೆಯ ೧742 
(ಉತ್ುರವನತು ಲಗ್ತಿುಸಲ್ನಗಿದ್ೆ) 

 
ಶ್ರೇಮತಿ ಎಸ್ಚ. ವಿೇಣನ ಅಚಚಯಯ:-  ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ,  ಕೊಡಗ್ತ ಜಲ್ೆಿಯ 

ತ್ಣಿಣಮನನಿ ಗ್ನರಮದ್ “ನಿಶನನಿ ಮೊಟೆಟ”ಚ ಮಿೇಸಲತ ಅರಣಯದ್ ಪರದ್ೆೇಶದ್ಲ್ಲಿ ಅಕರಮವನಗಿ ಹರಳ್ಳ 
ಕಲತಿ ಗ್ಣಿಗ್ನರಿಕ ೆ ನಡಯೆತತಿುರತವುದ್ತ ಸಕನಾರದ್ ಗ್ಮನಕೆೆ ಬೀಂದೆ್ದ್ೆಯೇ ಎೀಂಬ ಪರಶೆುಯನತು 
ಕೆೇಳಿದ್ೆದ. ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ನಮಮ ಗ್ಮನಕೆೆ ಬೀಂದದ್ ೆ ಎೀಂದ್ತ ಉತ್ುರವನತು ಕೊಟಿಟದ್ನದರೆ.  
ಕೊಡಗ್ತ ಜಲ್ೆಿಯ ಕಲತಿ ಗ್ಣಿಗ್ನರಿಕೆಯ ಅಕರಮಗ್ಳ್ಳ ಬಗ್ದೆ್ಷತಟ ಆಳ್ವನಗ್ತತಿುದ್ೆ ಪರಕರಣದ್ಲ್ಲಿ 
ಅರಣಯ ಇಲ್ನಖಯೆ ಅಧಿಕನರಿಗ್ಳ್ಳ ಮತ್ತು ಹಲವು ಪರಭನವಿಗ್ಳ್ಳ ಕೂಡ ಭನಗಿಯನಗಿದ್ನದರ ೆಎೀಂಬ 
ಆರೂೆೇಪಗ್ಳ್ ಬಗೆ್ೆ ಪತಿರಕಗೆ್ಳ್ಲ್ಲಿ ಬೀಂದದ್.ೆ ಕೆೀಂಪತ ಹರಳ್ಳ ಕಲತಿ ಕೂೆಡಗಿನ ಪಟಿಟಘಾಟಿ ಬಟೆಟ 
ಸನಲತಗ್ಳ್ ಒಡಲಲ್ಲಿ ಹತದ್ತಗಿರೊೇ ಅತ್ಯಮೂಲಯ ಸೀಂಪತ್ತು. ಆಭರಣ ತ್ಯನರಿಕನ ಉದದಮೆಯಲ್ಲಿ 
ಈ ಹರಳ್ಳ ಕಲತಿ ನೂರನರತ ಕೊೇಟಿ ರೂಪ್ನಯಿ ಬೆಲ್ ೆ ಬನಳ್ಳತ್ುದ್ೆ. ಇೀಂಥನ ಅಮೂಲಯ 
ವಸತುವರೆ್ುೇ ಇದೇಗ್ ಲೂಟಿ ಮನಡಲ್ನಗ್ತತಿುದ್ೆ ಎೀಂದ್ತ ಪತಿರಕೆಯಲ್ಲಿ ಬೀಂದದ್ ೆಮತ್ತು ನಮಗ್ೂ 
ಕೂಡ ಗ್ೊತ್ನುಗಿದ್.ೆ ಈ ಪರಕರಣ ನಡದೆ್ತ, ಸತಮನರತ ಒೀಂದ್ತ ತಿೀಂಗ್ಳ್ಳ ಕಳ್ೆದದ್ತದ, ಇದ್ತವರೆವಿಗ್ೂ 
ಯನವುದ್ೆೇ ಕರಮ ಕೈೆಗ್ೂೆೀಂಡಿಲಿ. ಕೆೇವಲ ಇಬಬರತ guards ಅನತು ಅಮನನತ್ತು ಮನಡಿದ್ನದರ.ೆ 
ಇಬಬರತ ಚಿಲಿರ ೆದ್ೀಂಧಕೊೆೇರರನತು ಬೀಂಧಿಸಿದ್ನದರೆ. ಸೆಳಿೇಯ ಶನಸಕರತ ಕೂಡ ಇದ್ನತು ಸಿ.ಓ.ಡಿ. 
ತ್ನಿಖೆಗ್ ೆ ಒಪಿಪಸಿ ಎೀಂದ್ತ ಒತ್ನುಯ ಮನಡಿದ್ನದರ.ೆ ಇದ್ತ ನಿರೀಂತ್ರವನಗಿ ನಡಯೆತತಿುದ್ೆ.  
ಜನಸನಮನನಯರತ ಅರಣಯದ್ಲ್ಲಿ ಒೀಂದ್ತ ಮರ ಕಡಿದ್ರ,ೆ  ಅರಣಯ ಇಲ್ನಖಯೆ ಸಿಬಬೀಂದಯವರತ 
ಅವರನತು ಬೀಂಧಿಸಿ, ಶ್ಕ್ಷ ೆಕೂೆಡತತ್ನುರ.ೆ ಸತಮನರತ ಹದರೆ್ೈದ್ತ ವಷಾಗ್ಳಿೀಂದ್ ಇದ್ತ ನಿರೀಂತ್ರವನಗಿ 
ನಡಯೆತತಿುದ್.ೆ ಇದ್ರ ಬಗೆ್ೆ ಯನವುದ್ೆೇ ರಿೇತಿಯ ಕನನೂನತ ಕರಮವನತು ಕೆೈಗ್ೂೆೀಂಡಿಲಿ. ಇದ್ತ ಬೆಟಟ 
ಪದ್ೆೇಶದ್ಲ್ಲಿ ನಡಯೆತವೀಂತ್ಹ ದ್ೀಂಧಯೆನಗಿದೆ್. ಆ ಬಟೆಟ ಏರ್ನದ್ರೂ ಕತಸಿದ್ರ,ೆ ಪತನಃ  ಕೂೆಡಗ್ತ 
2018 ರಲ್ಲಿ ವನಪಸತಸ ಹೊೇಗ್ತವೀಂತ್ಹ ಪರಿಸಿೆತಿ ಉೀಂಟನಗ್ತತ್ುದ್.ೆ ಹನಗ್ನಗಿ, ಸಕನಾರ ಇದ್ರ ಬಗ್ೆೆ 
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ಗ್ಮನಹರಿಸಿ, ಆದ್ಷತಟ ಬೇೆಗ್ ಕಲತಿ ಗ್ಣಿಗ್ನರಿಕೆಯನತು ನಿಲ್ಲಿಸಬೆೇಕತ. ಇದ್ರ ಜೊತ್ೆಗೆ್ ಕಠಿಣ 
ಕರಮಗ್ಳ್ನತು ಕೈೆಗ್ೊಳ್ುಬೇೆಕತ. ಯನರೆೇ ಪರಭನವಿಗ್ಳಿದ್ದರೂ ಅವರನತು ಕೂಡ ಬೀಂಧಿಸಬೆೇಕೆೀಂದ್ತ 
ಹೆೇಳಿ, ರ್ನನತ ತ್ಮಮ ಮೂಲಕ ಮನನಯ ಸಚಿವರಿಗೆ್ ಕೆೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ೆುೇರೆ್.  

ಶ್ರೇ ಕೊೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಅರಣಯ ಹನಗ್ೂ ಆಹನರ, ರ್ನಗ್ರಿಕ ಸರಬರನಜತ 
ಮತ್ತು ಗ್ನರಹಕರ ವಯವಹನರಗ್ಳ್ ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ 
ಸದ್ಸಯರತ ಸತದೇಘಾವನದ್ ಪರಶೆುಯನತು ಕೆೇಳಿದ್ನದರೆ. ಆ ಪರಶೆುಗ್ ೆಉತ್ುರವನತು ಒದ್ಗಿಸಲ್ನಗಿದ್ೆ. 
ಕೊಡಗ್ತ ಜಲ್ೆಿಯ ತ್ಣಿಣಮನನಿ ಎೀಂಬ ಗ್ನರಮದ್ “ನಿಶನನಿ ಮೊಟೆಟ”ಚ ಎೀಂಬ ಮಿೇಸಲತ ಅರಣಯ 
ಪರದ್ೆೇಶದ್ಲ್ಲಿ ಆರತ ಅಡಿ ವಿಸಿುೇಣಾದ್ ಒೀಂದ್ತ ಹೂೆೀಂಡ ಮನಡಿ, ಅದ್ರ ಆರೀೆಂಟತ ಅಡಿಯ ಕೆಳ್ಗ್ೆ 
ಹೊೇಗಿ, ಕೆೀಂಪತ ಅರಳ್ಳಗ್ಳ್ನತು ತ್ೆಗೆ್ಯತವೀಂತ್ಹ ದ್ೀಂಧಯೆನತು ಮನಡತತಿುದ್ನದರ.ೆ ಈ ದ್ೀಂಧ ೆ
ಗ್ೊತ್ನುದ್ ತ್ಕ್ಷಣವೆೇ, ಅರಣಯ ಅಧಿಕನರಿಗ್ಳ್ನತು ಕಳ್ಳಹಿಸಲ್ನಗಿತ್ತು. ಇಬಬರತ ಅಧಿಕನರಿಗ್ಳ್ಳ 
ಶನಮಿೇಲ್ನಗ್ದ್ೆೇ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ, ಅವರತ ನಿಲಾಕ್ಷಯ ವಹಿಸಿದ್ನದರೀೆಂಬ ಆಧನರದ್ ಮೆೇಲ್ೆ ಇಬಬರತ 
ಅಧಿಕನರಿಗ್ಳ್ನದ್ DRFO (Deputy Range Forest Officer), Forester ಅನತು 
ಅಮನನತ್ತು ಮನಡಲ್ನಗಿದ್.ೆ ದರ್ನೀಂಕ 04.01.2022 ರೀಂದ್ತ ಈ ಪರಕರಣವನತು ದ್ನಖ್ಲತ 
ಮನಡಲ್ನಗಿದ್.ೆ ಒಬಬ ಆರೂೆೇಪಿಯ ಹೆಸರತ ಸಲ್ಲೇೀಂ ಎೀಂಬತವವನತು ಬೀಂಧಿಸಲ್ನಗಿದ್ೆ. ಆ ಆರೂೆೇಪಿ 
ರ್ನಲತೆ ಜನರ ಹೆಸರನತು ಹೆೇಳಿದ್ನದರ್.ೆ ಅವರೆಲಿರೂ ಜನಮಿೇನತ ತ್ೆಗೆ್ದ್ತಕೊೀಂಡಿದ್ನದರೆ. ಅದ್ರೂ 
ಕೂಡ ಪರಕರಣ ನಡಯೆತತಿುದ್ೆ. ಇಬಬರತ ಅದಕನರಿಗ್ಳ್ನತು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಅಮನನತ್ತು ಮನಡತವೀಂತ್ಹ 
ಕೆಲಸವನತು ಮನಡಿದ್ೆದೇವೆ. ಆ ಪರದ್ೆೇಶಕೆೆ ಸತತ್ತುವರೆದ್ತ, ಬೇೆಲ್ಲ ಹನಕಲ್ನಗಿದ್.ೆ ಸಿಸಿ 
ಕನಯಮನರಗ್ಳ್ನತು ಸಹ ಅಳ್ವಡಿಸಲ್ನಗಿದೆ್. ಆ ಕೆೀಂಪತ ಹರಳ್ಳ ಕಲತಿ ಎಲ್ೆಿಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತತ್ುದ್ೆ ಎೀಂಬ ಬಗೆ್ೆ 
ಸಿ.ಸಿ. ಕನಯಮನರಗ್ಳ್ನತು ಅಳ್ವಡಿಸತವೀಂತ್ಹ ಕೆಲಸ ಮತಗಿದದ್.ೆ ಇದ್ರ ಬಗೆ್ೆ ಕಟತಟನಿಟಿಟನ ಕರಮ 
ತ್ೆಗೆ್ದ್ತಕೂೆಳ್ುಬೇೆಕೆೀಂದ್ತ ಮನನಯ ಸದ್ಸಯರತ ಹೆೇಳಿದ್ನದರೆ. ಆದ್ತದ್ರಿೀಂದ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ೆೆಯೂ ಕೂಡ 
ಕರಮಗ್ಳ್ನತು ಕೆೈಗ್ೂೆಳ್ಳುತ್ೆುೇರ್ೆ ಹನಗ್ೂ ಯನವುದ್ೇೆ ಗ್ೊೀಂದ್ಲವಿಲಿದ್ೆೇ, ಎೀಂತ್ಹ ಪರಭನವಿ 
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ವಯಕುಗ್ಳಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ರ್ನವು ಅವರನತು ಬೀಂಧಿಸತತ್ುೆೇವೆೀಂದ್ತ ರ್ನನತ ತ್ಮಮ ಮೂಲಕ ಮನನಯ 
ಸದ್ಸಯರಿಗೆ್ ಹೆೇಳ್ಬಯಸತತ್ೆುೇರ್ೆ. 

ಶ್ರೇಮತಿ ಎಸ್ಚ. ವಿೇಣನ ಅಚಚಯಯ:-  ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ 
ಸಭನರ್ನಯಕರತ ಒೀಂದ್ತ ಸೆಳ್ದ್ ಬಗ್ೆೆ ಮನತ್ರ ಹೆೇಳಿದ್ರತ. ಭನಗ್ಮೀಂಡಲ, ತ್ಣಿಣಮನನಿ, 
ಕಡಮಕಲತಿ, ಎರಡರೆ್ೇ ಮೊಣಣೀಂಗ್ೆೇರಿ, ಬಿಳ್ೆಗ್ೆೇರಿ ಈ ಕಡಗೆ್ಳ್ಲ್ಲಿ ಕೆೀಂಪತ ಹರಳ್ಳ ಕಲತಿ 
ದ್ೊರೆಯತತಿುದ್.ೆ ಅರೆ್ೇಕ ವಷಾಗ್ಳಿೀಂದ್ ಈ ದ್ೀಂಧ ೆನಡಯೆತತಿುದ್.ೆ ದ್ಯವಿಟತಟ, ಸಕನಾರ ಇದ್ರ 
ಬಗ್ೆೆಯತ ಸಹ ಗ್ಮನಹರಿಸಬೆೇಕೆೀಂದ್ತ ರ್ನನತ ಸಭನಪತಿಯವರ ಮೂಲಕ ಕೆೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ೆುೇರ್ೆ.   

ಶ್ರೇ ಕೊೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಭನಗ್ಮೀಂಡಲದ್ 
ಇೀಂತ್ಹ ಸೆಳ್ಗ್ಲ್ಲಿ ದ್ೀಂಧ ೆ ನಡಯೆತತಿುದ್ ೆ ಎೀಂದ್ತ ಹೆೇಳ್ಳತಿುದ್ನದರ.ೆ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಎಲ್ನಿ 
ಸವೆಾಗ್ಳ್ನತು ಮನಡಿದ್ನದಗಿದ್.ೆ ಮನನಯ ಸದ್ಸಯರತ ಮೊದ್ಲತ ಕೂಡ ಈ ವಿಚ್ನರಗ್ಳ್ನತು 
ಹೆೇಳಿದ್ನದರೆ. ಇವರತ ಹೆೇಳಿರತವ ಆಧನರದ್ ಮೆೇಲ್ ೆ ಸೆಳಿೇಯ ಶನಸಕರ ಅಭಿಪ್ನರಯವನತು 
ತ್ೆಗೆ್ದ್ತಕೂೆೀಂಡತ, ಅಲ್ಲಿ ಪೂಣಾ ಪರಮನಣದ್ಲ್ಲಿ ಸಮಿೇಕ್ಷೆಯನತು ಮನಡಿದ್ೆದೇವೆ. ನಿಖ್ರವನಗಿ ಕೆೀಂಪತ 
ಹರಳ್ಳಗ್ಳ್ ದ್ೀಂಧ ೆಎಲ್ಲಿ ನಡಯೆತತಿುದ್ಯೆೇ, ಅಲ್ಲಿ  ಅದ್ನತು ತ್ೆಗೆ್ದ್ತಕೊೀಂಡತ ಹೊೇಗ್ತವೀಂತ್ಹ 
ಜನಗ್ಕೆೆ ಸಿ.ಸಿ. ಕನಯಮನರಗ್ಳ್ನತು ಅಳ್ವಡಿಸಿದ್ೆದೇವೆ. ಉಳಿದರತವ ಕಡಗೆ್ಳ್ಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. 
ಕನಯಮನರಗ್ಳ್ನತು ಅಳ್ವಡಿಸತವೀಂತ್ಹ ಕೆಲಸವನತು ಮನಡತತ್ೆುೇವೆ.   
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ಪರಶೆು ಸೀಂಖೆಯ ೧707 
(ಉತ್ುರವನತು ಲಗ್ತಿುಸಲ್ನಗಿದ್ೆ) 

 
ಶ್ರೇ ಸೂರಜಚ ರೆೇವಣಣ:-  ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ನಿೇಡಿರತವ 

ಉತ್ುರ ಎನುಬೆೇಕೂೆೇ ಅಥವನ ಪರಶೆು ಎನುಬೆೇಕತ ಎನತುವುದ್ತ ಗ್ೂೆತ್ನುಗ್ತತಿುಲಿ. ಹನಸನ ಜಲ್ೆಿಯ 
ಹೊಳ್ೆನರಸಿೇಪತರ ತ್ನಲೂಿಕನ ದ್ೊಡೆಕತೀಂಚಿ ಗ್ನರಮದ್ ಪ್ನರಥಮಿಕ ಆರೂೆೇಗ್ಯ ಕೆೇೀಂದ್ರವನತು 30 
ಹನಸಿಗ್ೆಗ್ಳ್ ಸತಮದ್ನಯ ಆರೂೆೇಗ್ಯ ಕೆೇೀಂದ್ರವರ್ನುಗಿ ಮೆೇಲದಜಾೆಗ್ೇೆರಿಸಿ, 27 ವಷಾಗ್ಳ್ಳ 
ಕಳ್ೆದ್ರೂ ಸಹ ಆಸಪತ್ೆರ ಕಟಟಡವು ಶ್ರ್ಥಲ್ನವಸೆೆಯಲ್ಲಿದ್ೆ. ಇದ್ರ ಬಗೆ್ೆ ಕೂಡ ನನಗ್ ೆಅಥಾವನಗ್ತತಿುಲಿ. 
ಇಲ್ಲಿ sufficient staff, doctors, nurses and ambulance ವಯವಸೆೆಯೂ ಕೂಡ 
ಇಲಿ. ಈ ವಷಾದ್ ಅಯವಯಯ ಮತಗಿದದ್.ೆ ರ್ನನತ ಕೇೆಳ್ಳವುದ್ೆೇರ್ೀೆಂದ್ರೆ, ಈಗ್ನಗ್ಲ್ೆೇ ಸತಮನರತ 
8 ಕೊೇಟಿ ರೂಪ್ನಯಿಗ್ಳಿಗ್ೆ ತ್ಮಮ ಇಲ್ನಖಯೆ ಇೀಂಜನಿೇಯರಚಗ್ಳ್ಳ ಅೀಂದ್ನಜತ ಮನಡಿದ್ನದರ.ೆ 
ಇೀಂತಿೀಂಥ ಕಟಟಡಗ್ಳಿಗ್ೆ ಸೀಂಬೀಂಧಪಟಟೀಂತ್ ೆಇೀಂತಿೀಂಥ ಸನಮನಗಿರಗ್ಳ್ನತು ವಯವಸೆೆ ಮನಡಬೇೆಕತ. ಈ 
ಅೀಂದ್ನಜತ ಮೊತ್ುದ್ ಪರಸನುವರ್ೆಯನತು ದರ್ನೀಂಕ 05.10.2021 ರೀಂದ್ತ ಸಕನಾರದ್ಲ್ಲಿ 
ಸಿವೇಕೃತ್ವನಗಿದ್ೆ. ರ್ನನತ ಕೆೇಳ್ಳವುದ್ೆೇರ್ೀೆಂದ್ರೆ, 2022-23ರೆ್ೇ ಅಯವಯಯದ್ಲ್ಲಿ ಇದ್ಕೆೆ 
ವಯವಸಿೆತ್ವನಗಿ ಅನತಕೂಲ ಮನಡಿಕೊಡತತಿುೇರನ ಎೀಂದ್ತ ಕೆೇಳ್ಳತಿುದ್ೆದೇರೆ್.  

ಡನ. ಕ.ೆ ಸತಧನರಕರಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಹನಸನ ಜಲ್ೆಿಯ ಹೊಳ್ೆನರಸಿೇಪತರ 
ತ್ನಲೂಿಕನ ದ್ೂೆಡೆಕತೀಂಚಿ ಗ್ನರಮದ್ ಪ್ನರಥಮಿಕ ಆರೂೆೇಗ್ಯ ಕೆೇೀಂದ್ರವನತು ಈಗ್ ಸತಮದ್ನಯ 
ಆರೂೆೇಗ್ಯ ಕೇೆೀಂದ್ರವನಗಿ ಸತಮನರತ 25 ವಷಾಗ್ಳ್ನಗಿರತವುದ್ತ ನಿಜ. ಇದ್ನತು ಮೆೇಲದಜಾೆಗ್ ಕೂಡ 
ಹೆೇರಿಸಿದ್ನದರ.ೆ ಸನಮನನಯವನಗಿ ಆ ತ್ನಲೂಿಕನಲ್ಲಿ 12 ಕೆೇೀಂದ್ರಗ್ಳ್ಳ ಇರಬೇೆಕನಗಿತ್ತು. 
ಮೀಂಜೂರನಗಿರತವೀಂತ್ಹ ಕೆೇೀಂದ್ರಗ್ಳ್ಳ ಹದರೆ್ೈದ್ತ ಇದ್ೆ.   ಇದ್ನತು ಮೆೇಲದಜಾೆಗ್ೆೇರಿಸತವ 
ಕನಮಗ್ನರಿಯ ರೂ. 8.00 ಕೊೇಟಿ ರೂಪ್ನಯಿಗ್ಳ್ ಅೀಂದ್ನಜತ ಮೊತ್ುದ್ ಪರಸನುವರೆ್ಯತ 
ದರ್ನೀಂಕ 05.10.2021 ರೀಂದ್ತ ಸಕನಾರದ್ಲ್ಲಿ ಸಿವೇಕೃತ್ವನಗಿದ್ೆ. ಅಲ್ಲಿನ ಶನಸಕರನದ್ ಮನನಯ 
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ಹೆರ್ಚ.ಡಿ. ರೇೆವಣಣನವರತ ಸಹ ನನಗ್ ೆ ಕೊಟಿಟದ್ನದರೆ. ಹನಗ್ನಗಿ ಇದ್ನತು ಆಡಳಿತ್ನತ್ಮಕವನದ್ 
ವಿಷಯವನಗಿರತವುದ್ರಿೀಂದ್ ನಿಯಮನನತಸನರವನಗಿ ಆರ್ಥಾಕ ಇಲ್ನಖಯೆವರರ ಜೊತ್ೆ ಇದ್ರ ಬಗೆ್ೆ  
ಪರಿಶ್ೇಲರೆ್ ಮನಡಿ, ಇದ್ನತು ಅನತಮೊೇದ್ರ್ೆ ಕೂೆಡತವೀಂತ್ಹ ಕೆಲಸವನತು ಮನಡತತ್ೆುೇವೆ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 

                                                                                                                                                ವಿಪ/14-03-2022

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

 

ಪರಶೆು ಸೀಂಖೆಯ ೧751 
(ಉತ್ುರವನತು ಲಗ್ತಿುಸಲ್ನಗಿದ್ೆ) 

 
ಶ್ರೇ ಪಿ.ಆರಚ ರಮೆೇಶ್ಚ:-  ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇದ್ಕೆೆ ಉತ್ುರ ಕೊಟಿಟರತವೀಂತ್ಹ 

ಸೀಂಬೀಂಧಪಟಟ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಈ ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಿ ಇಲಿ. ಸತಮನರತ ಆರತ ತಿೀಂಗ್ಳ್ಳ್ ಹಿೀಂದ್ಯೆೇ 
ಈ ವಿಷಯವನತು ಮನನಯ ಸಚಿವರ ಗ್ಮನಕೆೆ ತ್ೀಂದದ್ದೆೇರೆ್. ಆದ್ರೆ ಈ ವಿಷಯ ತ್ಮಮ ಗ್ಮನಕೆೆ 
ಬೀಂದದ್ ೆಎೀಂದ್ತ ಹೇೆಳ್ಳವುದ್ಕೆೆ ಆಗ್ತವುದಲಿ. ಮನನಯ ಸಚಿವರ ಗ್ಮನದ್ಲ್ಲಿರತವೀಂತ್ಹದ್ದನತು, ತ್ನವು 
ಹೆೇಳ್ಳವುದ್ಕನೆಗ್ತವುದಲಿ. ಅವರ ಮನಸತಸ, ತ್ಮಮ ಮನಸತಸ transfer ಆಗ್ತವುದಲಿ. ಆದ್ತದ್ರಿೀಂದ್ 
ಅವರಿೀಂದ್ಲ್ೆೇ ಉತ್ುರ ಪಡಯೆಬೆೇಕೆೀಂಬ ಆಸ ೆ ಇತ್ತು. ಆದ್ರೆ ತ್ನವು ಉತ್ುರ ಕೊಡತತ್ುೆೇವೆೀಂದ್ತ 
ಹೆೇಳ್ಳತಿುದದೇರಿ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಈ ಪರಶೆುಗ್ ೆಮನನಯ ಸಚಿವರಿೀಂದ್ ಉತ್ುರ ಕೊಡಿಸಿ ಎೀಂದ್ತ ಅವರಿಗೆ್ 
ಹೆೇಳಿದ್ೆ.  ಇದ್ರ ಬಗ್ೆೆ ರ್ನರೆ್ೇ ಉತ್ುರ ಕೂೆಡತತ್ುೆೇರೆ್ೀಂದ್ತ ಹೆೇಳಿದ್ರತ.  

ಶ್ರೇ ಪಿ.ಆರಚ ರಮೆೇಶ್ಚ:-  ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೆೇ, ಆಯಿತ್ತ. ರ್ನನತ ತ್ಮಗ್ೆ ಕೆೈ 
ಮತಗಿಯತತ್ೆುೇರೆ್.  ಮನನಯ ಗ್ೊೇವಿೀಂದ್ ಎೀಂ ಕನರಜೊೇಳ್ರವರೆೇ, ಈ  ತಿೀಂಗ್ಳ್ಳ ಮತಗಿದ್ತ 
ಹೊೇಗ್ತತ್ುದ್ೆ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ರ್ನನತ ಅದ್ಕೆೆ ಹೆೇಳಿದ್ೆದೇರ್ೆ. ಅದ್ರ ಬಗೆ್ೆ ಹೆೇಳ್ಳತ್ನುರೆ. 

ಶ್ರೇ ಪಿ.ಆರಚ ರಮೆೇಶ್ಚ:-  ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇದ್ತ ಯನವನಗ್ ಮತಗಿದ್ತ 
ಹೊೇಗ್ತತ್ುದ್ೆ ಎೀಂಬ ಬಗೆ್ೆ ಸೀಂಶಯವನಗಿ ಬಿಟಿಟದ್ೆ. ಅದ್ರೂ ಕೂಡ ಹತಮಮನಸಿಸನಿೀಂದ್ 
ಕೊಡತತ್ುೆೇವೆೀಂದ್ತ ಹೆೇಳ್ಳತಿುದದೇರಿ.   

(ಮತೀಂದ್ತ) 
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(296) 14-03-2022 11.50 ಟಿಸಿಹೆರ್ಚ-ಬಿಎನಎಸ್        (ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿೆತಿ) 

ಶ್ರೇ ಪಿ.ಆರಚ ರಮೆೇಶ್ಚ (ಮತೀಂದ್ತ):-  

ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈ ಕರಗ್ ಉತ್ಸವಗ್ಳ್ಳ ಎನತುವುದ್ತ ನಮಮ ರ್ನಡಿನ ಸೀಂಸೃತಿ ಮತ್ತು 
ಈ ರ್ನಡಿನ ಒೀಂದ್ತ ಇತಿಹನಸವಿರತ್ಕೆೀಂಥದ್ತದ ಎೀಂದ್ತ ಹೆೇಳ್ಬಹತದ್ತ. ಇದ್ತ ಸತಮನರತ ನೂರನರತ 
ವಷಾಗ್ಳಿೀಂದ್ ನಡದೆ್ತಕೂೆೀಂಡತ ಬೀಂದದ್.ೆ ಬೆೀಂಗ್ಳ್ೂರಿನಲ್ಲಿ ಸತಮನರತ 300-350 ವಷಾಗ್ಳಿೀಂದ್ 
ಕರಗ್ ಉತ್ಸವ ನಡಯೆತತಿುದ್ೆಯೀಂದ್ತ ದ್ನಖ್ಲ್ೆಗ್ಳಿವೆ. ಬೆೀಂಗ್ಳ್ೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡಯೆತ್ಕೆೀಂಥ ಕರಗ್ 
ಉತ್ಸವವು ಬಹಳ್ ಹಿೀಂದನಿೀಂದ್ಲೂ ನಡದೆ್ತಕೊೀಂಡತ ಬೀಂದರತ್ಕೆೀಂಥದ್ತದ. ಬೆೀಂಗ್ಳ್ೂರತ 
ಹೊರತ್ತಪಡಿಸಿ ನನು ಪರಶೆು ಇರತತ್ುದ್ೆ. ಇದ್ತ ಮಜರನಯಿ ಇಲ್ನಖಗೆ್ ೆಸೀಂಬೀಂಧಪಟಿಟದ್ದಲಿ, ಕನುಡ 
ಮತ್ತು ಸೀಂಸೃತಿ ಇಲ್ನಖಗೆ್ ೆಸೀಂಬೀಂಧಪಟಿಟದ್ತದ. ನಮಮ ರ್ನಡಿನ ಸೀಂಸೃತಿಯನತು ಉಳಿಸತ್ಕೆೀಂಥದ್ತದ 
ನಮೆಮಲಿರ ಕತ್ಾವಯವನಗ್ತತ್ುದ್ೆ. ಕರಗೆ್ೂೇತ್ಸವವು ಕನಯಕ ಸಮನಜದೀಂದ್ ಮನಡತ್ಕೆೀಂಥದ್ನದಗಿದ್ೆ. 
ಬಹಳ್ ಹಿೀಂದನಿೀಂದ್ ಈ ಒೀಂದ್ತ ಉತ್ಸವಕೆೆ ಸಕನಾರ ಹಣವನತು ಕೊಡತತಿುರಲ್ಲಲಿ. ಆದ್ರೆ 2017-
18ರೆ್ೇ ಸನಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಸರ್ನಮನಯ ಶ್ರೇ ಸಿದ್ದರನಮಯಯನವರತ ಮತಖ್ಯಮೀಂತಿರಯನಗಿದ್ನದಗ್ ಸಕನಾರದೀಂದ್ 
ಪರತಿಯೀಂದ್ತ ಕರಗ್ ಉತ್ಸವಕೆೆ ಕನಿಷಠ ರೂ.2 ಲಕ್ಷಗ್ಳ್ನತು ಕೊಡಿ ಎೀಂದ್ತ ರೂ.2ಕೊೇಟಿಗ್ಳ್ನತು 
ಮಿೇಸಲ್ಲಟಿಟದ್ದರತ. ಅವತ್ತು ಸತಮನರತ 100 ಕರಗ್ ಉತ್ಸವ ನಡಯೆತತ್ುವೆೀಂದ್ತ 
ಅೀಂದ್ನಜಸಲ್ನಗಿತ್ತು. ಅೀಂತಿಮವನಗಿ ಅದ್ರ ಲ್ೆಕೆ ತ್ೆಗೆ್ದ್ತಕೊೀಂಡನಗ್ ಅದ್ತ ಸತಮನರತ 130ಕೂೆ 
ಜನಸಿುಯನಯಿತ್ತ. ಹನಗ್ನಗಿ ಕೆಲವು ಕರಗ್ ಉತ್ಸವಕೆೆ ಹಣವನತು ಕೊಟಿಟದದೇರಿ. ಕೆಲವು 
ಮನಹಿತಿಯನತು ಸಕನಾರ ಕೊಟಿಟದ್ೆ. ನನಗ್ ೆ ಇರತ್ಕೆೀಂಥ ಮನಹಿತಿ ಪರಕನರ 10 ಜಲ್ೆಿಗ್ಳ್ಲ್ಲಿ 
ಸತಮನರತ 130-147 ಕರಗ್ ಉತ್ಸವಗ್ಳ್ಳ ನಡಯೆತತಿುವೆ. ಆದ್ರೆ ಇವತಿುನ ಸಮಸೆಯ ಏರೆ್ೀಂದ್ರೆ, 
ಇೀಂತ್ಹ ಉತ್ಸವಗ್ಳಿಗ್ೆ ಬಹಳ್ಷತಟ ಜಲ್ೆಿಗ್ಳಿಗ್ ೆಸಕನಾರ ಕನುಡ ಮತ್ತು ಸೀಂಸೃತಿ ಇಲ್ನಖಯೆಿೀಂದ್ 
ಹಣ ಕೊಡತತಿುದ್ೆ. ಸರ್ನಮನಯ ಶ್ರೇ ಬಿ.ಎಸ್ಚ.ಯಡಿಯೂರಪಪನವರತ ಮತಖ್ಯಮೀಂತಿರಗ್ಳ್ನಗಿದ್ನದಗ್ ಕರಗ್ 
ಉತ್ಸವಕೆೆ ಬಜೆಟಚನಲ್ಲಿ ಹಣ ಮಿೇಸಲ್ಲಡತವೀಂತೆ್ ವಿನೀಂತಿ ಮನಡಿಕೂೆೀಂಡಿದ್ದೆನತ. ಆಗ್ ಅವರತ ರ್ನನತ 
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ಖ್ೀಂಡಿತ್ವನಗಿಯತ ಅದ್ಕೆೆ ಬಜೆಟಚನಲ್ಲಿ ಹಣವನತು ಮಿೇಸಲ್ಲಡತತ್ೆುೇರೆ್ೀಂದ್ತ ಹೆೇಳಿದ್ದರತ. ಆದ್ರೆ 
ಸರ್ನಮನಯ ಶ್ರೇ ಬಿ.ಎಸ್ಚ.ಯಡಿಯೂರಪಪನವರತ ಬಜೆಟಚನಲ್ಲಿ ಹಣವನತು ಮಿೇಸಲ್ಲಟಿಟಲಿ. ಅವರದ್ೇೆ 
ಸಕನಾರವನದ್ೀಂಥ ಸರ್ನಮನಯ ಶ್ರೇ ಬಸವರನಜ ಬೂೆಮನಮಯಿಯವರ ಸಕನಾರಕೂೆ ಕೂಡ ರ್ನನತ 
ಮನವಿ ಮನಡಿದ್ೆದನತ. ಈ ವಷಾದ್ ಬಜೆಟಚನಲ್ಲಿ ಸಕನಾರ ಹಣವನತು ಮಿೇಸಲ್ಲಟಿಟಲಿವೆೀಂದ್ತ 
ಉತ್ುರವನತು ಕೂೆಟಿಟದ್ೆ.  ಎಲ್ೊಿೇ ಒೀಂದ್ತ ಕಡ ೆ ಆ  ಕನಯಕ ಸಮನಜದ್ವರನತು ಸಕನಾರ 
ಕಡಗೆ್ಣಿಸತತಿುದ್ೆಯೇ. ಆ ಸಮತದ್ನಯದ್ವರನತು ಅಸಡೆೆ ಮನಡತತಿುದ್ನದರಯೆೇ ಎನುತ್ಕೆೀಂಥ 
ಮರ್ೊೇಭನವ ಮೂಡತತಿುದ್ೆ. ಅವರೆಲ್ನಿ ಹಿೀಂದ್ತಳಿದ್ ವಗ್ಾದ್ವರತ. ಅದ್ನತು ಬರಿೇ ನಮಮ 
ಜನಸಮತದ್ನಯದ್ವರತ ಮನಡತತಿುರಬಹತದ್ತ ಅಥವನ ಬೆೇರ ೆಯನವುದ್ೆೇ ಒೀಂದ್ತ ಸಮತದ್ನಯ 
ಮನಡತತಿುರತವೀಂಥದ್ತದ. ದ್ಕ್ಷಿಣ ಕರ್ನಾಟಕದ್ಲ್ಲಿರಕೆೀಂಥ ಹಲವನರತ ಜನ ಕರಗ್ ಉತ್ಸವದ್ಲ್ಲಿ 
ಪ್ನಲ್ೂೆೆಳ್ಳುತ್ನುರೆ. ಮತಸಿಿೀಂ ಸಮತದ್ನಯದ್ವರೂ ಕೂಡ ಪ್ನಲ್ೂೆೆಳ್ಳುತ್ನುರೆ. ಎಲ್ನಿ ಜನರತ ಈ ಕರಗ್ 
ಉತ್ಸವದ್ಲ್ಲಿ ಪ್ನಲ್ೂೆೆಳ್ಳುತ್ನುರ.ೆ   

 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಈಗ್ ಏರ್ನಗ್ಬೆೇಕತ ಹೆೇಳಿ. 

 ಶ್ರೇ ಪಿ.ಆರಚ ರಮೆೇಶ್ಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈ ಹಿೀಂದ್ ೆ ಸರ್ನಮನಯ                     
ಶ್ರೇ ಸಿದ್ದರನಮಯಯನವರತ ಬಜೆಟಚನಲ್ಲಿ 2 ಕೊೇಟಿಗ್ಳ್ನತು ಮಿೇಸಲ್ಲಟತಟ, ಪರತಿಯೀಂದ್ತ ಕರಗ್ 
ಉತ್ಸವಕೆೆ ರೂ.2 ಲಕ್ಷಗ್ಳ್ನತು ಕೊಡತತಿುದ್ದರತ. ಅದ್ೇೆ ರಿೇತಿ ಈಗಿನ ಸಕನಾರದ್ವರತ ಕೂಡ 
ಕೊಡಬೇೆಕತ. ಅವತಿುನ ದವಸ  ರೂ. ೨ ಲಕ್ಷಗ್ಳ್ನತು ಅೀಂದನ ಬೆಲ್ೆಗೆ್ ತ್ಕೆೀಂತ್ ೆ ಹಣವನತು 
ಕೊಟಿಟದ್ದರತ. ಆದ್ರೆ ಇವತಿುನ ಬೆಲ್ೆಗೆ್ ತ್ಕೆೀಂತ್ೆ ಒಬೊಬಬಬರಿಗ್ೆ ಐದ್ೆೈದ್ತ ಲಕ್ಷ ರೂಪ್ನಯಿಗ್ಳ್ರ್ನುದ್ರೂ 
ಒೀಂದ್ೂೆೀಂದ್ತ ಕರಗ್ ಉತ್ಸವಕೆೆ ಕೊಟಟರ ೆ ಸಕನಾರಕೆೆ ಉತ್ುಮವನದ್ ಹೆಸರತ ಬರತತ್ುದ್ೆೀಂದ್ತ 
ಹೆೇಳ್ಳತಿುದ್ೆದೇರೆ್. ಸಕನಾರ ಅದ್ನತು ಮನಡಿಕೊಡತತ್ುದ್ೆೀಂದ್ತ ಉತ್ುರ ನಿರಿೇಕ್ಷಿಸತತ್ುೆೇರೆ್. 
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 ಶ್ರೇ ಗ್ೊೇವಿೀಂದ್ ಎೀಂ.ಕನರಜೊೇಳ್, ಬೃಹತ್ಚ ಹನಗ್ೂ ಮಧಯಮ ನಿೇರನವರಿ ಇಲ್ನಖ ೆ(ಜಲ 
ಸೀಂಪನೂಮಲ ಸಚಿವರತ) (ಇೀಂಧನ ಹನಗ್ೂ ಕನುಡ ಮತ್ತು ಸೀಂಸೃತಿ ಇಲ್ನಖ ೆ ಸಚಿವರ 
ಪರವನಗಿ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, . . . 

 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಗ್ೊೇವಿೀಂದ್ ಎೀಂ.ಕನರಜೊೇಳ್ ರವರೆೇ, ಒೀಂದ್ತ ನಿಮಿಷ. 
ಮನನಯ ಅಡಗ್ೂರಚ ಹರೆ್ಚ.ವಿಶವರ್ನಥ್ಚವರರತ ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ನುರೆ. ಅವರನದ್ ನೀಂತ್ರ ತ್ನವು 
ಮನತ್ರ್ನಡಿ. 

 ಶ್ರೇ ಅಡಗ್ೂರಚ ಹೆರ್ಚ. ವಿಶವರ್ನಥ್ಚ (ರ್ನಮ ನಿದ್ೆೇಾಶನ ಹೊೀಂದದ್ವರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈ ವಿಧನನಸೌಧದ್ ನಿಮನಾತ್ೃವನದ್ ಮನನಯ ಕೆೀಂಗ್ಲ್ಚ 
ಹನತಮೀಂತ್ಯಯನವರತ ಕನುಡ ಮತ್ತು ಸೀಂಸೃತಿ ಇಲ್ನಖ ೆ ನಿದ್ೆೇಾಶರ್ನಲಯವನತು ಪ್ನರರೀಂಭ 
ಮನಡಿದ್ದರತ. ರ್ನನತ ಕನುಡ ಮತ್ತು ಸೀಂಸೃತಿ ಇಲ್ನಖ ೆ ಸಚಿವರ್ನದ್ ನೀಂತ್ರ ಅದ್ಕೆೆ ಒೀಂದ್ತ 
ಸವತ್ೀಂತ್ರ ಸಚಿವನಲಯವನತು ಮನನಯ ವಿೇರಪಪಮೊಯಿಲ್ಲ ಕನಲದ್ಲ್ಲಿ ನಿಮನಾಣ ಮನಡಿದ್ದೆವು. ಅದ್ಕೆೆ 
ಗ್ನರೀಂಟ ಕೂಡ ಇದ್ೆ. ಮನನಯ ಪಿ.ಆರ.ರಮೆೇಶ್ ರವರತ ಹೆೇಳಿದ್ೀಂತ್ೆ, ರ್ನವು ಸೀಂಸೃತಿಯನತು 
ಎಲ್ಲಿ ಕನಣಬೆೇಕತ. ಸೀಂಸೃತಿಯ ಆರನಧಕರತ ಈ ಸಮನಜಗ್ಳ್.ೆ ಈ ಸಮನಜಕೆೆ ಕೊಡತತಿುಲಿ, 
ಆದ್ರೆ ಬೆೇರ ೆ ಬೆೇರ ೆ ಕಡಗೆ್ಳಿಗ್ೆ ಹಣ ಹೊೇಗ್ತತಿುದ್ೆ. ಈ ರ್ನಡಿನ ಸೀಂಸೃತಿಯನತು ಯನರತ 
ಬೆಳ್ೆಸಿಕೊೀಂಡತ ರಕ್ಷಣೆ ಮನಡಿಕೊೀಂಡತ ಬರತತಿುದ್ನದರೊೇ ಅೀಂತ್ಹ ಜನಕೆೆ ಕೊಟಿಟಲಿ. ಅಷೆಟೇ ಅಲಿದ್ೆೇ 
ಡೂೆಳ್ಳು ಹೂೆಡಯೆತವವರಿಗ್ೂ ಹಣ ಕೊಡಬೇೆಕತ, ತ್ಮಟ ೆ ಹೂೆಡಯೆತವವರಿಗ್ೂ ಹಣ 
ಕೊಡಬೇೆಕತ; ವನದ್ಯ ಪರಿಕರಗ್ಳಿಗ್ೂ ಹಣ ಕೊಡಬೇೆಕತ. ಹೌದ್ತ, ರ್ನನತ ಕನುಡ ಮತ್ತು ಸೀಂಸೃತಿ 
ಇಲ್ನಖ ೆಸಚಿವರ್ನಗಿದ್ನದಗ್ ಪ್ನರರೀಂಭ ಮನಡಿದ್ೆದನತ. ಈಗ್ ಪರತಿ ಜಲ್ೆಿಯಲೂಿ ಕೂಡ ಹತ್ುತ್ತು ಲಕ್ಷ 
ರೂಪ್ನಯಿಗ್ಳ್ ವನದ್ಯ ಪರಿಕರಗ್ಳ್ನತು ಕೊಡಬೇೆಕತ. ನಮಮ ಸಮನಜದ್ ಮಕೆಳಿಗ್ ೆಅದ್ತ ಒೀಂದ್ತ 
ಅರಕೆನಲ್ಲಕ ಉದ್ೊಯೇಗ್. ಅಲ್ಲಿ ಉದ್ೂೆಯೇಗ್ ಒದ್ಗಿಸತವುದ್ತ ಕೂಡ ಆಗ್ತತ್ುದ್ೆ. ಹನಗ್ನಗಿ, ಮನನಯ 
ಸಚಿವರನದ್ ಶ್ರೇ ಗ್ೂೆೇವಿೀಂದ್ರನಜ ಎೀಂ. ಕನರಜೊೇಳ್ರವರನದ್ ತ್ನವು ಈ ಎಲ್ನಿ ಕಷಟ-ಸತಖ್ಗ್ಳ್ಲ್ಲಿ 
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ರೆ್ೂೀಂದ್ತ-ಬೆೀಂದ್ತ ಬೀಂದ್ೀಂಥವರತ. ಹನಗ್ನಗಿ ಸಕನಾರ ಇದ್ಕೆೆ ವಿಶೆೇಷವನದ್ ಗ್ಮನವನತು ಕೊಟತಟ 
ಈ ಸೀಂಸೃತಿಯನತು ಉಳಿಸತವುದ್ಕೆೆ ತ್ನವು ಆಧನರ ಆಗ್ಬೇೆಕೆೀಂದ್ತ ರ್ನನತ ಹೆೇಳ್ಳವುದ್ಕೆೆ 
ಬಯಸತತಿುದ್ೆದೇರ್ೆ.  

 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಗ್ೊೇವಿೀಂದ್ ಎೀಂ. ಕನರಜೊೇಳ್ರವರತ ರವರತ ಕೂಡ ಕನುಡ 
ಮತ್ತು ಸೀಂಸೃತಿ ಇಲ್ನಖೆ ಸಚಿವರನಗಿದ್ದರತ. 

ಶ್ರೇ ಗ್ೊೇವಿೀಂದ್ ಎೀಂ.ಕನರಜೊೇಳ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ 2008 ರಿೀಂದ್ 
2013ರವರೆಗ್ ೆಕನುಡ ಮತ್ತು ಸೀಂಸೃತಿ ಇಲ್ನಖ ೆಸಚಿವರ್ನಗಿದೆ್ದನತ. ನನಗ್ೆ ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಐದ್ತ 
ನಿಮಿಷ ಹಚೆಿಚಗ್ೆ ಅವಕನಶ ಕೊಟಟರೆ ಅವರಿಗೆ್ ಉತ್ುರ ಸರಿಯನಗಿ ಹೆೇಳ್ಳತ್ೆುೇರ್ೆ. ಅದ್ಕೆೆ 
ಪರಿಹನರವನೂು ಕೂಡ ಕೂೆಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಗ್ೊೇವಿೀಂದ್ ಎೀಂ. ಕನರಜೊೇಳ್ ರವರೆೇ, ತ್ನವು ಉತ್ುರ 
ಕೊಡಿ. ಆದ್ರೆ ಐದ್ತ ನಿಮಿಷ ಹೆಚಿಚಗ್ ೆತ್ೆಗೆ್ದ್ತಕೊಳ್ಳುವುದ್ತ ಬೆೇಡ. 

ಶ್ರೇ ಗೆ್ೂೇವಿೀಂದ್ ಎೀಂ. ಕನರಜೊೇಳ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅವರತ ಕತಲದ್ 
ಕಸತಬರ್ೆುೇ ರೆ್ನಪಿಸಿ ಕೊಟಟರತ.ಚ“ಕತಲದ್ ಕಸತಬರ್ೆುೇ ನೀಂಬಿ ಬದ್ತಕತ್ಕೆೀಂಥವರ ಸೀಂಸೃತಿಯೇ, ಈ 
ಕನುಡ ಮತ್ತು ಸೀಂಸೃತಿ ಇಲ್ನಖ”ೆ.ಚಇದ್ತ ಅವರಿಗೆ್ ಗ್ೂೆತಿುರಲ್ಲ.  ರ್ನನತ ಕೂಡ ಅದ್ೆೇ ಕತಲದೀಂದ್ 
ಬೀಂದ್ವನತ. ರ್ನವು ತ್ಮಟ ೆಹೊಡೆಯತತ್ೆುೇವೆ. ನಮಮ ಕಡ ೆಹಲ್ಲಿಗ್ೆ ಎೀಂದ್ತ ಹೆೇಳ್ಳತ್ೆುೇವೆ. ಒೀಂಬತ 
ಊದ್ತತ್ುೆೇವ ೆಗ್ೊತ್ುೆ, ಡೂೆಳ್ಳು ಬನರಿಸತತ್ುೆೇವ;ೆ ನಗ್ನರಿ ಬನರಿಸತತ್ೆುೇವೆ. ಆ ನಗ್ನರಿಯನತು ತ್ಯನರತ 
ಮನಡತವವರತ ಕೂಡ ರ್ನವೇೆ. ಚಮಾದೀಂದ್ ನಗ್ನರಿಯನತು ತ್ಯನರತ ಮನಡತತ್ುೆೇವೆ. 
ಚಮಾದೀಂದ್ ನಗ್ನರಿ ಮನಡಿದ್ರೆ ಹೆಚತಚ ಸೌೀಂಡಚ ಬರತತ್ುದ್ೆ. ಸಿೀಂತ್ೆಟಿಕಚನಿೀಂದ್ ನಗ್ನರಿ ಅಥವನ 
ತ್ಮಟೆ ತ್ಯನರತ ಮನಡಿದ್ರ ೆಹೆಚತಚ ಸೌೀಂಡಚ ಬರತವುದಲಿ. ಇದ್ತ ನಿಮಗ್ೆ ಗ್ೂೆತಿುರಲ್ಲ. ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ತ್ಮಗ್ೆ ಹೆಚ್ೆಚೇನತ ಹೆೇಳ್ಬೇೆಕನಗಿಲಿ. ರ್ನನತ ಅಲ್ಲಿೀಂದ್ಲ್ೆೇ ಬೀಂದ್ವನತ. 
2008 ರಿೀಂದ್ 2013ರವರಗೆ್ೂ ರ್ನನತ ಕನುಡ ಮತ್ತು ಸೀಂಸೃತಿ ಇಲ್ನಖ ೆ ಸಚಿವರ್ನಗಿ ಕೆಲಸ 
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ಮನಡಿದ್ೆದೇರ್.ೆ ಮನನಯ ಪಿ.ಆರಚ.ರಮೆೇಶ್ಚರವರತ ಸವಲಪ ರನಜಕೇಯ ಮಿಕಸಚ ಮನಡಿದ್ರತ. ಏಕೆೀಂದ್ರ ೆ
ಇದ್ರಲ್ಲಿ ರನಜಕೇಯ ಮಿಕಸಚ ಮನಡತವ ಅವಶಯಕತ್ ೆ ಇಲಿ. ನನಗ್ೂ ಭನಷ ೆ ಅಥಾವನಗ್ತತ್ುದ್ೆ. 
ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಕತಲಕಸತಬರ್ೆುೇ ನೀಂಬಿ ಬದ್ತಕತ್ೆೀಂಥ  ಕೆಳ್ವಗ್ಾದ್ ಜನ ಏನಿದ್ನದರ,ೆ 
ಅವರತ ಈ ಜನನಪದ್ ಕಲ್ೆಯನತು ಈ ರ್ನಡಿನ ಸೀಂಸೃತಿಯನತು ಉಳಿಸಿ ಬೆಳ್ೆಸಿಕೂೆೀಂಡತ 
ಬೀಂದ್ೀಂಥವರತ. ನಮಮ ಹಿೀಂದ್ೂ ಸೀಂಸೃತಿಯಲ್ಲಿ ಹತಣಿಣಮೆ ಮತ್ತು ಅಮನಸಯೆಗ್ ೆಒೀಂದ್ರೀಂತ್ ೆಪರತಿ 
ತಿೀಂಗ್ಳ್ಳ ಎರಡತ ಹಬಬ ಹರಿ-ದನಗ್ಳ್ನತು ಆಚರಣೆ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆ. ಅದ್ಕೆೆಲಿದ್ದಕೂೆ 
ಪ್ೊರೇತ್ನಸಹಿಸತ್ಕೆೀಂಥ ಮತ್ತು ಕಲ್ೆಗ್ಳ್ನತು ನಿೇಡತ್ಕೆೀಂಥವರೆೇ ಈ ಕೆಳ್ವಗ್ಾದ್ ಜನ. ಆ ಜನರ 
ಬದ್ತಕೆೇ ಕಲ್ ೆಮತ್ತು ಸೀಂಸೃತಿ. 21ರೆ್ೇ ಶತ್ಮನನದ್ಲ್ಲಿ ಅದ್ತ ನಶ್ಸಿಹೂೆೇಗ್ತತಿುದ್ೆ. ರ್ನನತ ಕನುಡ 
ಮತ್ತು ಸೀಂಸೃತಿ ಸಚಿವರ್ನಗಿದ್ದೀಂಥ ಸೀಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ಬಿೇದ್ರಚ ನಲ್ಲಿ ಒೀಂದ್ತ ʻವಿಶವ ಜನನಪದ್ 
ಸಮೆೇಳ್ನʼ ವನತು ಆಚರಣ ೆ ಮನಡಿದ್ೆವು. ಕನುಡ ಮತ್ತು ಸೀಂಸೃತಿ ಇಲ್ನಖೆಯಿೀಂದ್ 2011 
ಮನರ್ಚಾ ತಿೀಂಗ್ಳ್ ತ್ನರಿೇಖ್ತ 11, 12, ಮತ್ತು ೧೩ ರೀಂದ್ತ ಇವೆಲ್ನಿ ಕಲ್ಗೆ್ಳ್ನತು ಉಳಿಸಿ 
ಬೆಳ್ೆಸಬೆೇಕೆೀಂದ್ತ ʻವಿಶವ ಕನುಡ ಸಮೆೇಳ್ನʼವನತು ಮನಡಿದ್ೆವು. ಕಲ್ೆಗ್ಳ್ಳ ಉಳಿಯಬೆೇಕತ, ಸನಹಿತ್ಯ 
ಉಳಿಯಬೆೇಕತ. ಯತವ ಜರ್ನೀಂಗ್ಕೆೆ ಈ ಕಲ್ೆಗ್ಳ್ನತು ಪರಿಚಯಿಸಬೇೆಕೆೀಂದ್ತ ಬಹಳ್ 
ಅದ್ತುತ್ವನದ್ೀಂಥ ಕನಯಾಕರಮಗ್ಳ್ನತು ಮನಡಿದ್ೆದವು. ಆ ʻವಿಶವ ಕನುಡ ಸಮೆೇಳ್ನʼದ್ಲ್ಲಿ ಸತಮನರತ 
೨೦ ಲಕ್ಷ ಜನ ಭನಗ್ವಹಿಸಿದ್ದರತ. ಆಗ್ ರ್ನನತ ಕನುಡ ಮತ್ತು ಸೀಂಸೃತಿ ಇಲ್ನಖ ೆಸಚಿವರ್ನಗಿದೆ್ದನತ.  
ಹತಬಬಳಿುಯ ಒಬಬ ಹೆಣತಣ ಮಗ್ಳ್ನದ್ ಶ್ರೇಮತಿ ಮನಲತಿ ಸತಧಿೇರಚರವರತ ನನುನತು ಒೀಂದ್ತ ದನ 
ರ್ನಟಕ ಉದ್ನುಟರೆ್ಗ್ ೆನನುನತು ಆಹನವನಿಸಿದ್ದರತ. ರ್ನನತ ಯನವನಗ್ಲತ ಯನವುದ್ೆೇ ಕನಯಾಕರಮಕೆೆ 
ಸವಲಪ ಮತೀಂಚಿತ್ವನಗಿ ಹೊೇಗಿಯೇ ಅಭನಯಸ. ರ್ನನತ ಅಲ್ಲಿಗ್ೆ ಮತೀಂಚ್ೆಯೇ ಹೂೆೇಗಿಬಿಟಟೆ. ರ್ನನತ 
ಹೊೇದ್ೀಂಥ ಸೀಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ರ್ನಟಕದ್ ಸಟೆೇಜಚ ಹಿೀಂಭನಗ್ದ್ಲ್ಲಿ ಅವರೆಲ್ನಿ ಒೀಂದ್ತ ಶಡೆಚ 
ನಿಮಿಾಸಿಕೂೆೀಂಡತ ಊಟ ಮನಡತತಿುದ್ದರತ. ರ್ನನತ ಅದ್ರೊಳ್ಗ್ಡೆಗ್ ೆ ಹೂೆೇಗಿ ರೆ್ೂೇಡಿದ್ನಗ್, 
ಅವರೆಲಿರೂ ಅಲೂಯಮಿನಿಯೀಂ ತ್ನಟಚನಲ್ಲಿ ಅನು ಮತ್ತು ತಿಳಿ ಸನೀಂಬರಚ ಊಟ ಮನಡತತಿುದ್ದರತ. 
ತ್ನವು ಊಟಕೆೆ ಏರೆ್ೇನತ ಮನಡಿದದೇರಿ ಎೀಂದ್ತ ಕೆೇಳಿದ್ೆನತ. ಊಟಕೆೆ ಅನು ಮತ್ತು ಸನೀಂಬರಚ 
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ಮನಡಿದ್ೆದೇವೆೀಂದ್ತ ಹೆೇಳಿದ್ರತ. ಬೆೇರ ೆಪಲ್ೆಯ, ಚಪ್ನತಿ ಮತ್ತು ರೂೆಟಿಟಯನತು ಏಕ ೆಮನಡಿಲಿವೆೀಂದ್ತ 
ಕೆೇಳಿದ್ೆನತ. ಅವರತ ನಮಗ್ ೆ ಈ ಊಟ ಸಿಗ್ತವುದ್ತ ಕಷಟವನಗಿದ್ ೆ ಎೀಂದ್ತ ಹೆೇಳಿದ್ರತ. ಅವರತ 
ರೇೆಷನಚ ಅೀಂಗ್ಡಿಯಿೀಂದ್ ಅಕೆ ಮತ್ತು ಒೀಂದ್ತ ಕಲ್ೂೆೇ ಟಮೊೇಟವನತು ತ್ೀಂದ್ತ ಒೀಂದ್ತ ದ್ೂೆಡೆ 
ಬೊೇಗ್ನಣಿಯಳ್ಗ್ೆ ಸನೀಂಬರಚ ಮನಡಿದ್ದರತ. ರ್ನನತ ಊಟ ಮನಡತತ್ೆುೇರ್ೆ, ನನಗ್ೂ ಸವಲಪ ಊಟ 
ಬಡಿಸಿ ಎೀಂದ್ನಗ್ ಊಟ ಬಡಿಸಿದ್ರತ. ರ್ನನತ ಅವರ ಜೊತ್ೆ ಸವಲಪ ಅನು ತಿೀಂದ್ೆನತ. ಆ 
ಸನೀಂಬರಚನಲ್ಲಿ ಬರಿೇ ಉಪತಪ ಮತ್ತು ನಿೇರತ ಇತ್ತು ಅಷೆಟ. ಏಕೆ ಊಟಕೆೆ ಕಷಟವೇೆ ಎೀಂದ್ತ ಕೆೇಳಿದ್ನಗ್ 
ಅವರತ, ಈ ಎಲ್ೆಕನರನಿಕಚ ಯತಗ್ದ್ಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮನ ಮತ್ತು ರ್ನಟಕಗ್ಳ್ನತು ರೆ್ೂೇಡತ್ಕೆೀಂಥವರತ ಬಹಳ್ 
ಕಡಿಮೆ, ಯನರೂ ಬರತತಿುಲಿ; ಹನಗ್ನಗಿ ಅವುಗ್ಳ್ನತು ನಡಸೆತವುದ್ೆೇ ಕಷಟವನಗಿದ್ೆ. ರ್ನವು ಹೆೇಗ್ೆ 
ಮನಡತವುದ್ತ ಎೀಂದ್ರತ. ಸತಮನರತ ೭೫ ರ್ನಟಕ ಕೀಂಪನಿಗ್ಳ್ಲ್ಲಿ ಈಗ್ ಬರಿೇ  ೨೫ ರ್ನಟಕ 
ಕೀಂಪನಿಗ್ಳ್ಳ ಉಳಿದವೆಯೀಂದ್ತ ಹೆೇಳಿದ್ರತ. ಮರತದನವೆೇ ಯನವನಯವ ರ್ನಟಕ ಕೀಂಪನಿಗ್ಳ್ಳ 
ಚ್ನಲ್ಲುಯಲ್ಲಿವೆ ಅವು ಉಳಿಯಬೆೇಕೆೀಂದ್ತ, ಆ ೨೫ ರ್ನಟಕ ಕೀಂಪನಿಗ್ಳಿಗ್ ೆಪರತಿ ವಷಾ ಐದ್ೆೈದ್ತ ಲಕ್ಷ 
ರೂಪ್ನಯಿಗ್ಳ್ಳ ̒ maintenance grant’ಚಎೀಂದ್ತ ಕೊಟೆಟನತ.  

(ಮತೀಂದ್ತ...) 

(297)14.3.2022/12.00/ಎೀಂ.ಎೀಂ.-ಬಿ.ಎನ.ಎಸ್ಚ.      (ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿೆತಿ) 

ಶ್ರೇ ಗ್ೊೇವಿೀಂದ್ ಎೀಂ. ಕನರಜೊೇಳ್(ಮತೀಂದ್ತ):-  

ರೂ. 05 ಲಕ್ಷ ರೂಪ್ನಯಿಗ್ಳ್ನತು ಒೀಂದ್ತ ವಷಾಕೆಲಿ ಪರತಿ ವಷಾವೂ ಕೂೆಟೆಟವು; ಈಗ್ಲೂ 
ಕೊಡತತಿುದ್ೆದೇವೆ.  ಅದ್ತ ಹನಗೆ್ಯೇ ಮತೀಂದ್ತವರಯೆಿತ್ತ. ರೂ. 05 ಲಕ್ಷ ರೂಪ್ನಯಿಗ್ಳ್ನತು 
ಶನಶವತ್ವನಗಿ ಅೀಂದ್ರೆ, ಆ ರ್ನಟಕ ಕೀಂಪನಿ ಎಲ್ಲಿಯವರಗೆ್ೆ ಇರತತ್ುದ್ೂೆೇ ಅಲ್ಲಿಯವರಗೆ್ೂ ಅವರತ 
ಅದ್ನತು ತ್ೆಗೆ್ದ್ತಕೂೆಳ್ಳುವುದ್ಕೆೆ ಅಹಾರನಗಿದ್ನದರ.ೆ  ಅದ್ನದ್ ಮೆೇಲ್ ೆ ಗ್ಡಿರ್ನಡಿನವರತ ಬೀಂದ್ರತ. 
ಗ್ಡಿರ್ನಡಿನ ಬಗೆ್ೆ ಏತ್ಕೆೆ ಹೆೇಳ್ಳತಿುದ್ದೆೇರೆ್ೀಂದ್ರೆ, ಮನನಯ ಸದ್ಸಯರನದ್ ಗ್ೊೇವಿೀಂದ್ರನಜತರವರತ 
ಒೀಂದ್ತ ಪರಶೆು ಹನಕದ್ನದರ.ೆ  ಗ್ಡಿರ್ನಡಿನಲ್ಲಿರತವ ಅಕೆಲಕೊೇಟೆ, ಸೂೆೇಲ್ನಪತರದ್ವರತ ಬೀಂದ್ತ 
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ನಮಮಲ್ಲಿಯೂ ರ್ನಟಕ ಕೀಂಪನಿಗ್ಳಿವೆ, ನಮಗ್ೂ ಏರ್ನದ್ರೂ ಮನಡಿಕೂೆಡಿ ಎೀಂದ್ತ ಕೆೇಳಿದ್ರತ. 
ಆಗ್ ಅವರಿಗ್ೂ ರೂ. 05 ಲಕ್ಷ ರೂಪ್ನಯಿಗ್ಳ್ನತು ಕೊಟೆಟವು.  ಗ್ಡಿರ್ನಡಿನಲ್ಲಿರತವೀಂತ್ಹ 
ಹೊರರ್ನಡ ಕನುಡಿಗ್ರಿಗ್ೂ ಕೂಡ ಮೆೇೀಂಟೆರೆ್ನಸಚ ಗ್ನರಯೀಂಟ ಕೂೆಡತವ ಕೆಲಸ ಮನಡಿದ್ೆದೇವೆ.  
ಮನನಯ ಸದ್ಸಯರತ ನಿದಾಷಟವನಗಿ ಕರಗ್ ಉತ್ಸವ ಸಲತವನಗಿ ಪರಶೆು ಕೆೇಳಿದ್ನದರೆ. ಕರಗ್ ಉತ್ಸವದ್ 
ಸಲತವನಗಿ ಐದ್ತ ವಷಾಕೆೆ ಸೀಂಬೀಂಧಿಸಿದ್ೀಂತ್ ೆಜಲ್ೆಿಯಲ್ಲಿ, ತ್ನಲೂಿಕನಲ್ಲಿ ಕೂೆಟಿಟರತವ ಅನತದ್ನನದ್ 
ವಿವರಗ್ಳ್ನತು ಕೂೆಟಿಟದ್ದೆೇರೆ್.  ಬೆೀಂಗ್ಳ್ೂರತ ನಗ್ರಕೆೆ ರೂ. 66 ಲಕ್ಷ ರೂಪ್ನಯಿಗ್ಳ್ನತು, 
ಬೆೀಂಗ್ಳ್ೂರತ ಗ್ನರಮನೀಂತ್ರಕೆೆ 23 ಲಕ್ಷ ರೂಪ್ನಯಿಗ್ಳ್ನತು ಕೊಟಿಟದ್ೆದೇವೆ.  ಮನನಯ ಸದ್ಸಯರತ 
ಈಗ್ ಏನತ ಜಲ್ೆಿಗ್ಳ್ನತು ಹೇೆಳಿದ್ರತ; ಬೆೀಂಗ್ಳ್ೂರತ ನಗ್ರದ್ಲ್ಲಿ ಕರಗ್ ಉತ್ಸವ ಆಚರಣ ೆ. . . 

 ಶ್ರೇ ಪಿ.ಆರ. ರಮೆೇಶ್:- ಮನನಯ ಸಚಿವರೆೇ, . . . 

 ಶ್ರೇ ಗ್ೊೇವಿೀಂದ್ ಎೀಂ. ಕನರಜೊೇಳ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಒೀಂದ್ತ ನಿಮಿಷ; 
ಮನನಯ ರಮೆೇಶ್ಚರವರೆೇ, ಕತಳಿತ್ತಕೂೆಳಿು. ತ್ನವು ಐದ್ತ ವಷಾದ್ ವಿವರ ಕೇೆಳಿದದೇರಿ, ಅದ್ನತು 
ಕೊಟಿಟದ್ದೆೇವೆ. 2017-18ರಲ್ಲಿ ಮನನಯ ಸಿದ್ದರನಮಯಯನವರ ಸಕನಾರ ಇದ್ನದಗ್ಲ್ೆೇ ಕೊಡಲ್ನಗಿದ್.ೆ   

ಶ್ರೇ ಪಿ.ಆರ. ರಮೆೇಶ್:- ಮನನಯ ಸಚಿವರೆೇ, ಅದ್ನದ್ ಮೆೇಲ್ೆ ಕೂೆಟಿಟದ್ನದರಯೆೇ 
ಎನತುವುದ್ತ ನನು ಪರಶೆು.   

ಶ್ರೇ ಗೆ್ೂೇವಿೀಂದ್ ಎೀಂ.ಕನರಜೊೇಳ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 2017-18 ರಿೀಂದ್ 
ಅನತದ್ನನ ಕೊಡಲ್ನಗಿದ್ೆ.  ಕರಗ್ ಉತ್ಸವವು ಎಲ್ನಿ ಕಡ ೆ ನಡಯೆತವುದಲಿ.  ಕರಗ್ ಉತ್ಸವ 
ನಡಯೆತವುದ್ತ ಬೆೀಂಗ್ಳ್ೂರತ ನಗ್ರ, ಬೆೀಂಗ್ಳ್ೂರತ ಗ್ನರಮನೀಂತ್ರ, ರನಮನಗ್ರ, ತ್ತಮಕೂರತ, 
ಕೊೇಲ್ನರ, ಚಿಕೆಬಳ್ನುಪತರ, ಶ್ವಮೊಗ್ೆ, ಮೆೈಸೂರತ, ಮೀಂಡಯ, ಚ್ನಮರನಜನಗ್ರ, ಮಧಯ 
ಕರ್ನಾಟಕದ್ ಹನವೇೆರಿ ಇಷತಟ ಕಡಗೆ್ಳ್ಲ್ಲಿ ಮನತ್ರ ಕರಗ್ ಉತ್ಸವವನತು ಮನಡತತ್ನುರ.ೆ  ಇಲ್ಲಿ ಸತತಿು 
ಬಳ್ಸಿ ಹೆೇಳ್ಳವೀಂತ್ಹದದಲಿ.  ಹಿೀಂದನ ಕನುಡ ಮತ್ತು ಸೀಂಸೃತಿ ಇಲ್ನಖ ೆಸಚಿವರನದ್ೀಂತ್ಹ ಮನನಯ 
ವಿಶವರ್ನಥ್ಚರವರತ ಹೆೇಳಿದ್ರತ ಖ್ೀಂಡಿತ್ವನಗಿಯೂ ಕರಗ್ ಉತ್ಸವವನಗಿರಬಹತದ್ತ, ಬೆೇರ ೆಯನವುದ್ೆೇ 
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ಉತ್ಸವವನಗಿರಬಹತದ್ತ, ಕನುಡ ಮತ್ತು ಸೀಂಸೃತಿ ಇಲ್ನಖಯೆಿೀಂದ್ ಅನತದ್ನನ ಕೊಡತವ 
ವಯವಸೆೆಯನತು ಸಕನಾರ ಮನಡತತ್ುದ್ೆ ಮತ್ತು ಹಿೀಂದ್ತಳಿದ್ ಜರ್ನೀಂಗ್ದ್ ಕಲ್ೆ ಮತ್ತು ಸೀಂಸೃತಿ 
ಏನಿದ್,ೆ ಅದ್ನತು ಉಳಿಸತವೀಂತ್ಹ, ಬಳೆ್ೆಸತವೀಂತ್ಹ ಕನಯಾಕರಮವನತು ಮನಡತತ್ುದ್ೆ. ಮತೀಂದನ 
ಜರ್ನೀಂಗ್ಕೂೆ ಅದ್ನತು ಪರಿಚಯಿಸತವೀಂತ್ಹ; ಅಷೆಟೇ ಅಲಿದ್ೆೇ, ಗ್ತ್ವೆೈಭವದ್ ಅರ್ನವರಣ ಆಗ್ತವ 
ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಮ ಸಕನಾರ ಸಕನಾರ ಕನಯಾಕರಮ ಮನಡತತ್ುದ್ೆ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಈಗ್ ಮನನಯ ಸದ್ಸಯರನದ್ ಗ್ೊೇವಿೀಂದ್ರನಜತರವರ ಪರಶೆು. 

ಶ್ರೇ ಪಿ.ಆರ. ರಮೆೇಶ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, . . . 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ರಮೆೇಶ್ಚರವರೆೇ, ಸನಕತ, ನಿಮಮ ಪರಶೆುಗ್ ೆ 15 ನಿಮಿಷ 
ಸಮಯವನಯಿತ್ತ.  

ಶ್ರೇ ಪಿ.ಆರ. ರಮೆೇಶ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ದ್ಯವಿಟತಟ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ್ 
ಮತಖ್ಯವನದ್ ಅೀಂಶವಿದ್ೆ.  ಇಷತಟ ಹೂೆತಿುಗ್ೆ ನನು ಪರಶೆು ಮತಗಿದ್ತ ಹೊೇಗ್ತತಿುತ್ತು. 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ನಿಮಮದ್ತ ಬಹಳ್ ಕನಟವನಯಿತ್ತ. ಬೆೇಗ್ರೆ್ ಮತಗಿಸಿ. 

ಶ್ರೇ ಪಿ.ಆರ. ರಮೆೇಶ್:- ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಅನತದ್ನನವನತು ಕೊಡತತ್ೆುೇವ ೆ ಎೀಂದ್ತ 
ಹೆೇಳಿದ್ನದರೆ.  ಇಲ್ಲಿ ಎರಡತ ವಷಾದೀಂದ್ ಕೂೆೇವಿಡಚ ಇತ್ತು, ಹನಗ್ನಗಿ ಅದ್ನತು ಕೆೈ ಬಿಟಿಟದ್ೆದೇವ ೆ
ಎೀಂದ್ತ ಹೆೇಳ್ಳತ್ನುರೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ವಷಾ ಕೂಡ ಕರಗ್ ಉತ್ಸವದ್ ತಿೀಂಗ್ಳ್ಳ ಮತಗಿದ್ತ ಹೊೇಗ್ತತ್ುದ್ೆ.  
ಇದ್ತ ನಮಮ ರನಜಯದ್ಲ್ಲಿ ಒಟತಟ 147 ಕಡಗೆ್ಳ್ಲ್ಲಿ ನಡಯೆತತ್ುದ್ೆ.  ಹಿೇಗಿರತವನಗ್ ನಿೇವು ಈಗ್ 
ಕೊಡದದ್ತದ, ಮತೀಂದ್ೆ ಬಜೆಟಚನಲ್ಲಿಯೂ ಹಣವನತು ಮಿೇಸಲ್ಲಟಿಟಲಿ, ಇನತು ಕೊಡತವುದ್ೆಲ್ಲಿೀಂದ್ 
ಬೀಂತ್ತ ಎನತುವುದ್ತ ನನು ಪರಶೆು.  ಅದ್ಕೆೆ ರ್ನನತ ಹೆೇಳ್ಳವುದ್ೇೆರ್ೆೀಂದ್ರೆ, ಬೆೇಕನದ್ಷತಟ ಗ್ನರಯೀಂಟಸಚ 
ಇದ್.ೆ  ತ್ನವು ಇಲ್ಲಿ ಆಶನವಸರೆ್ ಕೊಡಿ, ಇನತು 15 ದವಸದ್ಲ್ಲಿ ಅನತದ್ನನವನತು ಬಿಡತಗ್ಡೆ 
ಮನಡತತ್ೆುೇವೆೀಂದ್ತ ಒೀಂದ್ತ ಆಶನವಸರೆ್ ಕೊಡಿ.  ಆಗ್ ರ್ನನತ ಅದ್ನತು ಒಪತಪತ್ೆುೇರ್.ೆ  ಕೊಡತತ್ೆುೇವ ೆ
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ಎೀಂದ್ತ ಹೆೇಳ್ಳತಿುೇರಿ, ಆದ್ರೆ ಕೊಡತವುದಲಿ. ಮನಜ ಮತಖ್ಯಮೀಂತಿರಗ್ಳ್ನದ್ ಮನನಯ 
ಯಡಿಯೂರಪಪನವರೂ ಅದ್ರೆ್ುೇ ಹೆೇಳಿದ್ರತ, ನಿೇವೂ ಅದ್ರೆ್ು ಹೆೇಳಿದ್ರೆ ರ್ನವು ಯನರನತು 
ಕೆೇಳ್ೊೇಣ? 

ಶ್ರೇ ಗೆ್ೂೇವಿೀಂದ್ ಎೀಂ. ಕನರಜೊೇಳ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇದ್ನತು ಮನನಯ 
ಸದ್ಸಯರಿಗೆ್, ಸದ್ನಕೆೆ ಮತ್ತು ಸಮನಜಕೆೆ ತಿಳಿಸತವ ಪರಯತ್ು ಮನಡತತ್ೆುೇರ್ೆ.  ನಮಮಲ್ಲಿ ಕನುಡ 
ಮತ್ತು ಸೀಂಸೃತಿ ಇಲ್ನಖಗೆ್ ೆವಿಭನಗ್ವನರತ lump sum grant  ಕೂೆಟಿಟರತತ್ೆುೇವೆ.  ಅೀಂದ್ರೆ, 
ಕೀಂದ್ನಯ ವಿಭನಗ್ವನರತ ಅಲಿ, ಯನವ ಯನವ ಉತ್ಸವಗ್ಳಿಗ್ೆ ಖ್ಚತಾ ಮನಡಬೇೆಕೆೀಂದ್ತ lump 
sum grant ಇಟತಟಕೂೆೀಂಡಿರತತ್ೆುೇವೆ.  ಆ ಗ್ನರಯೀಂಟಚನಲ್ಲಿ ಎಲಿರಿಗ್ೂ ಕೂೆಡತವ ಕೆಲಸವನತು 
ಖ್ೀಂಡಿತ್ವನಗಿಯೂ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆ, ಉತ್ಸವವನತು ಪ್ನರರೀಂಭ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆ,  ಕೊರೂೆೇರ್ನ 
ಪರಿಸಿೆತಿಯನತು ರೆ್ೂೇಡಿಕೊೀಂಡತ ಉತ್ಸವವನತು ಯನವನಗ್ ಪ್ನರರೀಂಭ ಮನಡಬೇೆಕೀೆಂಬತದ್ನತು ಜಲ್ನಿ 
ಆಡಳಿತ್ ನಿಧನಾರ ಮನಡತತ್ುದ್ೆ ಎೀಂಬತದ್ನತು ಈ ಸೀಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ಹೇೆಳ್ಬಯಸತತ್ೆುೇರ್ೆ.   
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ಚತಕೆೆ ಪರಶೆು ಸೀಂಖೆಯ: 1778 

(ಉತ್ುರವನತು ಲಗ್ತಿುಸಿದ್)ೆ 

 ಶ್ರೇ ಗೆ್ೂೇವಿೀಂದ್ರನಜತ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಗ್ಡಿ ಅಭಿವೃದಿ ಪ್ನರಧಿಕನರಕೆೆ ಕಳ್ೆದ್ 
ಐದ್ತ ವಷಾದ್ ಆಯವಯಯದ್ಲ್ಲಿ ಒದ್ಗಿಸಿರತವ ಅನತದ್ನನ ಎಷತಟ ಎೀಂದ್ತ ಪರಶೆು ಕೆೇಳಿದ್ೆದ, ಮನನಯ 
ಸಚಿವರತ ಐದ್ತ ವಷಾದ್ ಅನತದ್ನನದ್ ವಿವರಗ್ಳ್ನತು ಕೊಟಿಟದ್ನದರೆ. ಕಳ್ೆದ್ 2019-20ರ ತ್ನಕ 
ಸತಮನರತ 50 ಕೂೆೇಟಿ ರೂಪ್ನಯಿಗ್ಳ್ ಅನತದ್ನನ ಕೊಡತತಿುದ್ದರತ, 2020-21ಕೆೆ ಕೆೇವಲ 25 
ಕೊೇಟಿ ರೂಪ್ನಯಿಗ್ಳ್ ಅನತದ್ನನವನತು ಮನತ್ರ ಕೊಡಲ್ನಗಿದ್.ೆ  ಕನುಡ ಅಭಿವೃದಿ ಪ್ನರಧಿಕನರವು 
ಒೀಂದ್ತ ಪ್ನರಧಿಕನರವನಗಿರತವುದ್ರಿೀಂದ್ ಪ್ನರಧಿಕನರದ್ ಖ್ಚ್ೆಾಲ್ನಿ ಹೂೆೇಗಿ ರೂ. 25 ಕೊೇಟಿಯಲ್ಲಿ 
19 ಜಲ್ೆಿಗ್ಳ್, 63 ತ್ನಲೂಿಕತಗ್ಳ್ ಗ್ಡಿ ಭನಗ್ ಈ ಪ್ನರಧಿಕನರದ್ ಮಿತಿಗ್ೆ ಬರತತ್ುದ್ೆ.  ರೂ. 25 
ಕೊೇಟಿ ಹಣವನತು ಏನತ ಕೊಟಿಟದ್ನದರೆ, ಅದ್ತ ಬಹಳ್ ಕಡಿಮೆ.  ಏಕೆೀಂದ್ರ,ೆ ನಿೇವು ಏರೆ್ೇನತ 
ಮನಡಬಹತದ್ತ ಎೀಂಬತದ್ನತು ಹೆೇಳಿದದೇರಿ. ಕನುಡ ಶನಲ್ೆಗ್ಳಿಗ್ ೆ ಅಗ್ತ್ಯವನದ್ ಗ್ರೀಂಥನಲಯಗ್ಳ್ 
ನಿಮನಾಣ, ಶನಲ್ನ ಕಟಟಡಗ್ಳ್ ನಿಮನಾಣ, ಶೌಚ್ನಲಯಗ್ಳ್ ನಿಮನಾಣ, ಸನೀಂಸೃತಿಕ ಭವನಗ್ಳ್ 
ನಿಮನಾಣ, ಅಗ್ತ್ಯ ರಸೆುಗ್ಳ್ ನಿಮನಾಣ, ಕತಡಿಯತವ ನಿೇರಿನ ಪೂರೈೆಕೆ, ಪಿೇಠೂೆೇಪಕರಣಗ್ಳ್ 
ಪೂರೈೆಕೆ ಮತೀಂತ್ನದ್ ಅಗ್ತ್ಯ ಯೇಜರೆ್ಗ್ಳ್ನತು ಅನತಷನಟನ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆೀಂದ್ತ ಹೆೇಳಿದ್ನದರೆ.  
ತ್ನವು ಏನತ ರೂ. 25 ಕೂೆೇಟಿ ಹಣವನತು ಕೂೆಟಿಟದದೇರಿ, 19 ಜಲ್ೆಿಗ್ಳ್ 63 ಗ್ಡಿ ತ್ನಲೂಿಕತಗ್ಳಿಗ್ೆ 
ಈ ಅನತದ್ನನವನತು ಯನವ ರಿೇತಿ ಬಳ್ಕೆ ಮನಡತವುದ್ತ? ಯನವ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಕನುಡ ಮತ್ತು ಗ್ಡಿ 
ಜಲ್ೆಿಗ್ಳ್ ಮೂಲ ಸೌಕಯಾಗ್ಳ್ನತು ಅಭಿವೃದಿ ಮನಡತವುದ್ತ ಎೀಂಬತದ್ನತು ದ್ಯವಿಟತಟ ತ್ನವು 
ತಿಳಿಸಿಕೊಡಬೇೆಕತ.  ಅದ್ಲಿದ್ೆೇ 2019-20ರೆ್ೇ ಸನಲ್ಲನಲ್ಲಿ ರೂ. 49.42 ಕೊೇಟಿ ಅನತದ್ನನವನತು 
ಕೊಟಿಟದ್ದೆೇವೆೀಂದ್ತ ಹೆೇಳ್ಳತಿುೇರಿ, ಆದ್ರೆ ನಿೇವು ಕೊಟಿಟರತವ ಉತ್ುರದ್ಲ್ಲಿನ ಅನತಬೀಂಧದ್ಲ್ಲಿ 14 
ಕೊೇಟಿ 20 ಲಕ್ಷ ಹಣವನತು ಖ್ಚತಾ ಮನಡಿರತವುದ್ನತು ಮನತ್ರ ನಮೂದಸಿದದೇರಿ.  ಇದ್ರಲ್ಲಿ 
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ಯನವುದ್ತ ಸರಿ? ಈ 14 ಕೊೇಟಿ ಹಣದೀಂದ್ 63 ಗ್ಡಿ ತ್ನಲೂಿಕತಗ್ಳ್ಳ ಯನವ ರಿೇತಿ 
ಅಭಿವೃದಿಯನಗ್ತತ್ುವ ೆಎೀಂಬತದ್ನತು ಹೆೇಳಿದ್ರ ೆರ್ನನತ ಮತೀಂದನ ಉಪಪರಶೆು ಕೆೇಳ್ಳತ್ೆುೇರ್.ೆ   

ಶ್ರೇ ಗ್ೊೇವಿೀಂದ್ ಎೀಂ. ಕನರಜೊೇಳ್(ಜಲಸೀಂಪನೂಮಲ ಸಚಿವರತ) (ಇೀಂಧನ ಹನಗ್ೂ 
ಕನುಡ ಮತ್ತು ಸೀಂಸೃತಿ ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಗ್ಡಿ ಅಭಿವೃದಿ 
ಪ್ನರಧಿಕನರದ್ಲ್ಲಿ ರ್ನವು ಕೂೆಡತವೀಂತ್ಹ ಹಣ ಬಹಳ್ ಪರಮತಖ್ವನಗಿ ಗ್ಡಿ ರ್ನಡಿನಲ್ಲಿರತವೀಂತ್ಹ 
ನಮಮ ಕನುಡ ಭನಷಿಕರೇೆನಿದ್ನದರೆ, ಅವರ ಮೆೇಲ್ೆ ಅನಯ ಭನಷಿಕರ ಪರಭನವ ಆಗ್ಬನರದ್ತ ಎನತುವ 
ಕನರಣಕನೆಗಿ ರ್ನವು ಅವಶಯಕತ್ೆಗ್ನತಗ್ತಣವನಗಿ ಹಣವನತು ಕೊಡತತಿುದ್ೆದವು.  ಅದ್ನತು ಏತ್ಕೆೆ 
ಉಪಯೇಗ್ ಮನಡತವುದ್ಕೆೆ ಕೊಡಲ್ನಗಿದ್ ೆಎೀಂದ್ರೆ, ಶನಲ್ನ ಕನಲ್ೇೆಜತಗ್ಳ್ಳ, ಶೌಚ್ನಲಯಗ್ಳ್ನತು 
ಮನಡತತ್ೆುೇವೆೀಂದ್ತ ಹೇೆಳಿದ್ನದರೆ.  ಅಷೆಟೇ ಅಲಿದ್ೆೇ ಗ್ಡಿ ಉತ್ಸವಗ್ಳ್ನತು ಮತ್ತು ಗ್ಡಿರ್ನಡ 
ಹಬಬಗ್ಳ್ನತು ಸಹ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆ.  ಬಹತಶಃ ಉತ್ುರ ಕೊಟಟವರತ ಸರಿಯನಗಿ ಉತ್ುರ ಕೂೆಟಿಟಲಿ. 
ಅಷೆಟೇ ಅಲಿದ್ೆೇ ಈ ಅನತದ್ನನದ್ಲ್ಲಿ ಗ್ಡಿ ರ್ನಡಿನಲ್ಲಿ ಸೀಂಸೃತಿ ಭವನಗ್ಳ್ನತು ಕೂಡ ಕಟತಟತಿುದ್ೆದೇವೆ.  
ರೂ. 25 ಕೂೆೇಟಿ ಹಣ ಕಡಿಮೆಯನಗ್ತತ್ುದ್ೆ, 19  ಜಲ್ೆಿ, 63 ಗ್ಡಿ ತ್ನಲೂಿಕತಗ್ಳಿಗ್ ೆ
ಸನಕನಗ್ತವುದಲಿ ಎೀಂದ್ತ ತ್ನವೆೇನತ ಹೆೇಳ್ಳತಿುೇರಿ, ಅದ್ನತು ಖ್ೀಂಡಿತ್ವನಗಿಯೂ ಒಪತಪತ್ುೆೇರೆ್. 
ಏಕೆೀಂದ್ರ,ೆ ರ್ನನತ ಗ್ಡಿ ಜಲ್ೆಿಯಲ್ಲಿ ಹತಟಿಟದ್ವನತ, ನಮಮ ಊರಿಗ್ ೆಗ್ಡಿ ಬಹಳ್ ಹತಿುರವಿದ್,ೆ ರ್ನನತ 
ಅಲ್ಲಿೀಂದ್ ಬೀಂದ್ೀಂತ್ಹವನತ. ಹನಗ್ನಗಿ ನಿಮಮ ಕಳ್ಕಳಿ ನನಗ್ ೆಅಥಾವನಗಿದ್ೆ.  ಬರಿೇ ಗ್ಡಿ ಅಭಿವೃದಿ 
ಪ್ನರಧಿಕನರದೀಂದ್ ಅನತದ್ನನವನತು ಕೊಡಬೇೆಕೆೀಂದಲಿ.  ಬೆೇರ ೆ ಬೆೇರ ೆ ಅನತದ್ನನಗ್ಳಿೀಂದ್ 
ಕೊಡತವುದ್ಕೆೆ ನಮಗ್ೆ ಅವಕನಶವಿದ್.ೆ  ಇನೂು ಹೆಚಿಚನ ಅವಕನಶಗ್ಳ್ನತು ಮನಡಿಕೂೆಡಬೇೆಕೆೀಂಬ 
ವಿಚ್ನರ ಏನತ ತ್ಮಮ ಗ್ಮನಕೆೆ ಬೀಂದದ್ೆ. ಖ್ೀಂಡಿತ್ವನಗಿಯೂ ಸಕನಾರ ಅದ್ನತು 
ಮನಡಿಕೊಡತತ್ುದ್.ೆ  

ಶ್ರೇ ಗೆ್ೂೇವಿೀಂದ್ರನಜತ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ 4ರೆ್ೇ ಪರಶೆುಗ್ೆ 
ಸೀಂಬೀಂಧಪಟಟೀಂತ್ ೆ ಹೆೇಳ್ಳವುದ್ನದ್ರೆ, ಕೊೇಲ್ನರ ಜಲ್ೆಿಯ 06 ತ್ನಲೂಿಕತಗ್ಳ್ಲ್ಲಿ 05 
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ತ್ನಲೂಿಕತಗ್ಳಿಗ್ೆ ಗ್ಡಿ ಬರತತ್ುದ್ೆ.  ಇಡಿೇ ನಮಮ ರನಜಯದ್ಲ್ಲಿ ಹೆಚತಚ ತ್ನಲೂಿಕತಗ್ಳ್ ಗ್ಡಿ ಸಿಗ್ತವುದ್ತ 
ಕೊೇಲ್ನರ ಜಲ್ೆಿಯಲ್ಲಿ ಮನತ್ರ.  ಅದ್ರಲೂಿ ಕೊೇಲ್ನರ ಜಲ್ೆಿಯಲ್ಲಿ ಶೆೇ.60ಕೆೀಂತ್ ಹೆಚತಚ ಜನರ 
ಮನತ್ೃಭನಷ ೆ ತ್ೆಲತಗ್ತ ಮತ್ತು ತ್ಮಿಳ್ಳ ಆಗಿರತತ್ುದ್ೆ.  ಅೀಂತ್ಹದ್ದರಲ್ಲಿ ಕಳ್ೆದ್ ಐದ್ತ ವಷಾದ್ಲ್ಲಿ 
ಎಷತಟ ಅನತದ್ನನವನತು ಕೊಟಿಟದ್ನದರ ೆಎೀಂದ್ತ ಕೆೇಳಿದ್ೆದವು.  ಐದ್ತ ವಷಾದ್ಲ್ಲಿ 01 ಕೊೇಟಿ, 42 ಲಕ್ಷ 
ರೂಪ್ನಯಿಗ್ಳ್ನತು ಮನತ್ರ ಬಿಡತಗ್ಡೆ ಮನಡಿದ್ನದರ.ೆ  ಅೀಂದ್ರೆ ಏನತ ಗ್ಡಿರ್ನಡ ಅಭಿವೃದಿ 
ಪ್ನರಧಿಕನರ ಮನಡತವ ಉದ್ೆದೇಶ ಇತ್ತು, ಕೊೇಲ್ನರ ಜಲ್ೆಿಗ್ ೆ ಸೀಂಬೀಂಧಪಟಟ ಹನಗೆ್ ಸಕನಾರದ್ 
ಉದ್ೆದೇಶ ಏನಿದ್ ೆ ಅದ್ತ ಈಡೇೆರಿಲಿ. ಅದ್ಲಿದ್ೇೆ ಪಕೆದ್ ರನಜಯಗ್ಳ್ನದ್ ಗ್ೊೇವನ, ಆೀಂಧರಪರದ್ೆೇಶ, 
ತ್ೆಲೀಂಗ್ನಣ, ಮಹನರನಷರ ಹನಗ್ೂ ತ್ಮಿಳ್ಳರ್ನಡತ ರನಜಯಗ್ಳ್ ಕನುಡ ಸೀಂಘ-ಸೀಂಸೆೆಗ್ಳಿಗ್ೆ ಎಷತಟ 
ಹಣವನತು ಬಿಡತಗ್ಡೆ ಮನಡಿದ್ನದರ ೆಹನಗ್ೂ ಎಷತಟ ಕನಯಾಕರಮವನತು ಮನಡಿದ್ನದರ ೆಎೀಂದ್ತ ಪರಶೆು 
ಕೆೇಳಿದ್ೆದ.  ರ್ನವು ಕಳ್ೆದ್ 2016-17, 2017-18 ಮತ್ತು 2019-20ರಲ್ಲಿ ವನಷಿಾಕವನಗಿ ರೂ. 9 
ಕೊೇಟಿ, ರೂ. 08 ಕೊೇಟಿ ಹಣವನತು ಖ್ಚತಾ ಮನಡಿದದೇರಿ.  ಆದ್ರೆ ನಿಮಮ ಉತ್ುರದ್ಲ್ಲಿ 
ಅನತಬೀಂಧವನತು ಕೊಟಿಟರತವೀಂತೆ್ 2020-21ರಲ್ಲಿ ಕೇೆವಲ ರೂ. 05 ಲಕ್ಷ ಹಣವನತು ಮನತ್ರ 
ಖ್ಚತಾ ಮನಡಿದ್ನದರ.ೆ  ಇದ್ತ ಕೇೆವಲ ಐದ್ತ ಲಕ್ಷವೇ ಅಥವನ ತ್ಪತಪ ಮನಹಿತಿಯನತು 
ಕೊಟಿಟದ್ನದರೊೇ ಅದ್ತ ಗ್ೊತಿುಲಿ.  ಅದ್ಲಿದ್ೆೇ 2021-22 ರೆ್ೇ ಸನಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಕೆೇವಲ ರೂ. 02 ಲಕ್ಷ 
ಅನತದ್ನನವನತು ಮನತ್ರ ಕೂೆಟಿಟದ್ನದರೆ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಏನತ ಮನಡಬೇೆಕೆೀಂದ್ತ ಹೆೇಳಿ. 

ಶ್ರೇ ಗ್ೊೇವಿೀಂದ್ರನಜತ:- ರ್ನನತ ಮೊದ್ಲ್ೇೆ ಹೆೇಳಿದ್ೆ.  

(ಮತೀಂದ್ತ) 
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(298) 14-03-2022 KH/KS    12-10 

(ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿೆತಿ) 

ಶ್ರೇ ಗ್ೊೇವಿೀಂದ್ರನಜತ (ಮತೀಂದ್ತ):-  

ತ್ನವು ಕೂೆಟಿಟರತವೀಂತ್ಹ ಕೆೇವಲ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪ್ನಯಿಗ್ಳ್ಳ, 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪ್ನಯಿಗ್ಳ್ನತು 5 
ರನಜಯಗ್ಳ್ಲ್ಲಿ ಖ್ಚತಾ ಮನಡಿದ್ರೆ ಹೆೇಗ್?ೆ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕನುಡ ಭನಷ ೆಮನತ್ರ್ನಡತತಿುರತವೀಂತ್ಹವರತ 
ಇರತತ್ನುರ.ೆ ಅವರಿಗೆ್ ತ್ನವು ಏನತ ರ್ನಯಯ ಕೊಟಟೀಂತ್ನಗ್ತತ್ುದ್ೆ. ಅವರಿಗೆ್ ಹೆಚಿಚನ ಅನತದ್ನನ 
ಕೊಟತಟ ಈ ಭನಗ್ದ್ಲ್ಲಿ ಶನಲ್ೆಗ್ಳ್ನತು, ಸನೀಂಸಿೆಕ ಭವನಗ್ಳ್ನತು ಉಳಿಸತವ ನಿಟಿಟನಲ್ಲಿ ತ್ನವು 
ಪರಯತ್ು ಮನಡಬೇೆಕತ. ಬಹಳ್ ಮತಖ್ಯವನಗಿ ಕೂೆೇಲ್ನರ ಜಲ್ೆಿಯಲ್ಲಿ 5 ತ್ನಲೂಿಕತಗ್ಳ್ಳ ಇವೆ. 
ಇಲ್ಲಿಗ್ೆ ಏರೆ್ೇನತ ಕನಯಾಕರಮಗ್ಳ್ನತು ಕೂೆಡಲ್ನಗ್ತತ್ುದ್ೆ ಎೀಂದ್ತ ತ್ನವು ಹೇೆಳ್ಬೇೆಕತ. 

 ಶ್ರೇ ಗ್ೊೇವಿೀಂದ್ ಎೀಂ ಕನರಜೊೇಳ್ (ಬೃಹತ್ಚ ಹನಗ್ೂ ಮಧಯಮ ನಿೇರನವರಿ ಸಚಿವರತ) 
(ಇೀಂಧನ ಹನಗ್ೂ ಕನುಡ ಮತ್ತು ಸೀಂಸೃತಿ ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 
ರ್ನನತ ಉಪರ್ನಯಕರ್ನದ್ ಮೆೇಲ್ೆ ನನು ಕಣತಣ ಕೊೇಲ್ನರ ಜಲ್ೆಿಯ ಮೆೇಲ್ಲದ್ ೆ ಎೀಂದ್ತ ರ್ನನತ 
ತಿಳಿದ್ತಕೂೆೀಂಡಿದ್ದೆ. ಹನಗೆ್ಯೇ, ಮನನಯ ಸದ್ಸಯರ ಕಣತಣ ಕೂಡ ಕೊೇಲ್ನರ ಜಲ್ೆಿಯ ಮೆೇಲ್ಲದ್ೆ. 
ಇಬಬರ ಕಣತಣಗ್ಳ್ಳ ಕೂೆೇಲ್ನರ ಜಲ್ೆಿಯ ಮೆೇಲ್ಯೆೇ ಇದ್ೆ. ರ್ನನತ ಇಷೆಟೇ ಹೆೇಳ್ಳವುದ್ಕೆೆ 
ಬಯಸತತ್ೆುೇರೆ್. 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪ್ನಯಿಗ್ಳ್ನತು ಕೊಟಿಟದ್ನದರ ೆ ಎೀಂದ್ತ ಹೆೇಳಿದ್ರತ. ಸಕನಾರ ಕನುಡ 
ಮತ್ತು ಸೀಂಸೃತಿ ಇಲ್ನಖಯೆಿೀಂದ್ ಅಕೆಲಕೂೆೇಟೆಯಲ್ಲಿ ನಡಸೆತವೀಂತ್ಹ ಕನುಡ ಶನಲ್ೆಗ್ಳಿಗ್ ೆಕಟಟಡ 
ಕಟತಟವುದ್ಕೆೆ ಹಣ ಕೊಟಿಟದ್ೆದೇವೆ. ಇದ್ರಚ ಜೊತ್ೆಗೆ್ ಜತ್ ತ್ನಲೂಿಕನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮನಡತವುದ್ಕೆೆ ಹಣ 
ಕೊಟಿಟದ್ದೆೇವೆ. ಮತೀಂಬೆೈನಲ್ಲಿ ಕನುಡ ಶನಲ್ೆಗ್ಳ್ಳ ಮತ್ತು ಹೆೈಸೂೆಲ್ಚಗ್ಳ್ನತು ನಡಸೆತತಿುದ್ನದರ.ೆ ಅವರಿಗ್ೂ 
ಹಣ ಕೊಟಿಟದ್ೆದೇವೆ. ಕೆೇವಲ ಗ್ಡಿ ಪರದ್ೆೇಶ ಅಭಿವೃದಿ ಪ್ನರಧಿಕನರದೀಂದ್ ಕೊಡಬೆೇಕೆೀಂದ್ತ ಇಲಿ. 



62 

                                                                                                                                                ವಿಪ/14-03-2022

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

 

ಸಕನಾರ ಅನತದ್ನನ ಕೊಡತತ್ುದ್ೆ. ಅದ್ಕೆೆ ತ್ಮಗ್ೆ ಕಳ್ಕಳಿ ಮತ್ತು ಕನಳ್ಜ ಇದ್.ೆ ನಿದಾಷಟವನಗಿ 
ಇೀಂತ್ಹ ಕಡ ೆಈ ರಿೇತಿಯನಗ್ಬೆೇಕೆೀಂದ್ರೆ ಖ್ೀಂಡಿತ್ವನಗಿಯೂ ಪರಿಶ್ೇಲರ್ೆ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆ.  

 ಶ್ರೇ ಗೆ್ೂೇವಿೀಂದ್ರನಜತ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಒೀಂದ್ೇೆ ಒೀಂದ್ತ ಸಪಷಿಟೇಕರಣ ಇದ್ೆ. 
ನನು ಹತಿುರ ಇರತವ ಮನಹಿತಿಯ ಪರಕನರ 2019-20ರೆ್ೇ ಸನಲ್ಲನಲ್ಲಿ ರನಯಚೂರತ ಜಲ್ೆಿಯಲ್ಲಿ 
high mast light ಹನಕತವುದ್ಕೆೆ 25 ಲಕ್ಷ ರೂಪ್ನಯಿಗ್ಳ್ಳ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರದ್ತಗ್ಾ ಜಲ್ೆಿಯ 
ಚಳ್ುಕೆರೆಯಲ್ಲಿ high mast light ಗೆ್ 75 ಲಕ್ಷ ರೂಪ್ನಯಿಗ್ಳ್ಳ ಯನವ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ 
ಖ್ಚ್ನಾಗಿದ್ೆ ಎನತುವುದ್ನತು ತಿಳಿಸಬೆೇಕತ. ನಮಮ ಪರಪೀಂಚದ್ಲ್ಲಿ high mast light 75 ಲಕ್ಷ 
ರೂಪ್ನಯಿಗ್ ೆಇದ್ೆಯೇ, ಆ ಹಣವನತು ಏಕೆ ಪ್ೊೇಲತ ಮನಡಿದ್ನದರ.ೆ ದ್ಯವಿಟತಟ, ಇದ್ನತು ಮನನಯ 
ಮೀಂತಿರಗ್ಳ್ಳ ಗ್ಮನಿಸಬೆೇಕೀೆಂದ್ತ ತಿಳಿಸತತ್ುೆೇರೆ್.  

ಶ್ರೇ ಗೆ್ೂೇವಿೀಂದ್ ಎೀಂ ಕನರಜೊೇಳ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ. ಇದ್ರ ಬಗೆ್ೆ 
ಖ್ೀಂಡಿತ್ವನಗಿಯೂ ಪರಿಶ್ೇಲರೆ್ ಮನಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ 
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ಪರಶೆು ಸೀಂಖೆಯ:1782  

(ಉತ್ುರವನತು ಲಗ್ತಿುಸಲ್ನಗಿದ್ೆ) 

ಶ್ರೇ ಎಸ್.ರತದೆ್ರೇಗ್ೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ. ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರವನತು 
ಒದ್ಗಿಸಿದ್ನದರ.ೆ ವಷಾದೀಂದ್ ವಷಾಕೆೆ 2.972 ವಿದ್ತಯತ್ಚ ಪರಸರಣದ್ಲ್ಲಿ ಆಗ್ತವೀಂತ್ಹ ನಷಟವನತು 
ತಿಳಿಸಿದ್ನದರ.ೆ ಇದ್ಕನೆಗಿ ಇಲ್ನಖಯೆವರನತು ಮತ್ತು ಮನನಯ ಸಚಿವರನತು ಅಭಿನೀಂದಸತತ್ೆುೇರೆ್. 
ಆದ್ರೆ, ಹೊಸ ವಿದ್ತಯತ್ಚ ಪರಸರಣ ಮನಗ್ಾಗ್ಳ್ನತು ನಿಮನಾಣ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆ ಎೀಂದ್ತ ಉತ್ುರವನತು 
ಕೊಟಿಟದ್ನದರೆ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಮಮ ರನಜಯದ್ಲ್ಲಿ 5 ಬೇೆರ ೆ ಬೆೇರ ೆ ವೇಲ್ಟೆೇಜಚನಲ್ಲಿ ವಿದ್ತಯತ್ಚ ಪರಸರಣ 
ಆಗ್ತತ್ುದ್ೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ rationalize ಮನಡತವುದ್ರಿೀಂದ್, ಸನಕಷತಟ ಉಳಿಯಬಹತದ್ೆೀಂದ್ತ 
ಅೀಂದ್ತಕೂೆೀಂಡಿದ್ದೆೇರ್.ೆ ಬಹಳ್ ಹಿೀಂದ್ ೆ ಯನವನಗ್ ಕರ್ನಾಟಕದ್ಲ್ಲಿ ವಿದ್ತಯತ್ಚ ಪರಸರಣ 
ಪ್ನರರೀಂಭವನಯಿತ್ೊೇ, ಆ ಸೀಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ 66 ಕ.ೆವಿ.,ಗೆ್ 110 ಕ.ೆವಿ., ಇದ್ೆ. ಇನತು ಹನಗೆ್ಯೇ 
ಓಡತತಿುದ್.ೆ ಇೀಂತ್ಹ ಪರಸರಣ ಮನಗ್ಾಗ್ಳ್ಲ್ಲಿ ವಿದ್ತಯತಿುನ ನಷಟ ಜನಸಿುಯನಗ್ತತ್ುದ್ೆ. ಈ ರಿೇತಿಯ 
ಆಲ್ೊೇಚರೆ್ ಏರ್ನದ್ರೂ ಇದ್ೆಯೇ ಎನತುವುದ್ತ ಒೀಂದ್ತ. ಎರಡರೆ್ಯದ್ತ, ಈ ವಿದ್ತಯತ್ಚ ಪರಸರಣ 
ನಷಟವನತು ಕಡಿಮೆ ಮನಡತವುದ್ಕೆೆ ಏನತ ಗ್ತರಿಯನಿುಟತಟಕೊೀಂಡಿದ್ನದರೆ ಎನತುವುದ್ನತು ಮನನಯ 
ಸಚಿವರಲ್ಲಿ ಕೆೇಳ್ಳವುದ್ಕೆೆ ಬಯಸತತ್ೆುೇರೆ್.  

ಶ್ರೇ ಗ್ೊೇವಿೀಂದ್ ಎೀಂ ಕನರಜೊೇಳ್ (ಬೃಹತ್ಚ ಹನಗ್ೂ ಮಧಯಮ ನಿೇರನವರಿ ಸಚಿವರತ) 
(ಇೀಂಧನ ಹನಗ್ೂ ಕನುಡ ಮತ್ತು ಸೀಂಸೃತಿ ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 
ಮನನಯ ಸದ್ಸಯರತ ಕೆೇಳಿರತವೀಂತ್ಹ ಪರಶೆುಗ್ ೆ system improvement ಆಗ್ದ್ೇೆ ಇರತವ 
ಕನರಣಕನೆಗಿ ನಷಟಗ್ಳ್ಳ ಜನಸಿುಯನಗ್ತತಿುವ.ೆ  System improvement ಎೀಂದ್ರ ೆಏನತ? ಈಗ್ 
33 ಕ.ೆವಿ., ಸಟೆೇಷನಚ ಅನತು 110 ಕ.ೆವಿ., ಗೆ್ upgradation ಮನಡಬೇೆಕತ್ತು. 110 ಕ.ೆವಿ., ಇದ್ದಲ್ಲಿ 
220 ಕ.ೆವಿ.,ಗೆ್ upgradation ಮನಡಬೇೆಕನಗಿರತವೀಂತ್ಹದ್ತದ ಆಗ್ತತ್ುದ್ೆ. 220 ಕ.ೆವಿ., ಇರತವ 
ಕಡ ೆ400 ಕ.ೆವಿ., ಸಟೆೇಷನಚಗ್ಳ್ನತು upgradation ಮನಡಬೇೆಕನಗ್ತತ್ುದ್ೆ. ಈಗ್ ಆಗಿರತವೀಂತ್ಹ 
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transmission loss ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದ್.ೆ ಒೀಂದ್ತ ಕನಲದ್ಲ್ಲಿ ಶೆೇಕಡನ 17 ರಿೀಂದ್ 18 ರಷತಟ 
transmission losses ಇತ್ತು.  Transmission loss ನಲ್ಲಿ ಇರ್ೂೆುೀಂದ್ತ theft ಕೂಡ 
ಆಗ್ತತಿುತ್ತು. ಈಗ್ ಕರಮೆೇಣವನಗಿ system improvement ಮನಡಿಕೂೆೀಂಡತ 
ಬರತತಿುರತವುದ್ರಿೀಂದ್ ಕಡಿಮೆಯನಗಿದ್ೆ. ತ್ನವು ಕೇೆಳ್ಳತಿುರತವುದ್ೇೆರ್ೆೀಂದ್ರ,ೆ transmission ಮತ್ತು 
distribution losses ಕಡಿಮೆ ಮನಡತವುದ್ಕೆೆ ಇನತು ಏರೆ್ೇನತ ಮನಡಬೇೆಕತ ಮತ್ತು quality 
power ಕೂೆಡತವುದ್ಕೆೆ ಏನತ ಮನಡಬೇೆಕೆೀಂಬತದ್ತ ತ್ಮಗ್ೆ ಆತ್ೀಂಕ ಇರತವೀಂತ್ಹದ್ನದಗಿದ್.ೆ 
ಸಕನಾರ ಇವತ್ತು ವಿದ್ತಯತ್ಚನಲ್ಲಿ ಸನವವಲೀಂಬಿಯನಗಿದ್ೆ ಎೀಂದ್ತ ಹೆೇಳ್ಳವುದ್ಕೆೆ ಬಯಸತತ್ೆುೇರೆ್.  
ಏಕೆೀಂದ್ರ,ೆ 32,000 ಮೆಗ್ನ ವನಯಟಚನಷತಟ ನಮಮ ಹತಿುರ installed capacity ಇದ್ೆ. ರ್ನವು 
ಜಲವಿದ್ತಯತ್ಚ, wind power ಮತ್ತು thermal power ಉತ್ನಪದ್ರೆ್ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆ. 
ಅದ್ಲಿದ್ೆೇ ಸೂೆೇಲ್ನರಚ ಪವರಚ ಉತ್ನಪದ್ರೆ್ ಮನಡತತ್ುೆೇವೆ. ಅದ್ಲಿದ್ೇೆ ಸಕೆರೆ ಕನಖನಾರ್ಗೆ್ಳ್ಳ ಮತ್ತು 
ಇನತುಳಿದ್ ಕನಖನಾರ್ೆಗ್ಳ್ಳ ಕೂಡ ವಿದ್ತಯತ್ಚ ಉತ್ನಪದ್ರ್ ೆಮನಡತತಿುದ್ನದರ.ೆ ಅಲ್ಲಿೀಂದ್ಲೂ ಸಹ ರ್ನವು 
ವಿದ್ತಯತ್ಚ ಅನತು ತ್ೆಗೆ್ದ್ತಕೂೆಳ್ಳುತ್ೆುೇವೆ. ಈಗ್ನಗಿ ನಮಗ್ೆ ವಿದ್ತಯತ್ಚ ಉತ್ನಪದ್ರೆ್ ಮನಡತವುದ್ರಲ್ಲಿ 
ಏನತ ಸಮಸೆಯ ಇಲಿ. System improvement ಎೀಂದ್ರೆ, ಹೂೆಸ ಹೊಸ ಕೆ.ವಿ., 
ಸಟೆೇಷನಚಗ್ಳ್ನತು  ಮನಡಬೇೆಕನಗ್ತತ್ುದ್ೆ. ಈಗ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮಗ್ೆ ಕಡಿಮೆ ಇರತವೀಂತ್ಹದ್ತದ, 110 
ಕ.ೆವಿ., ಸಟೆೇಷನಚಗ್ಳ್ನಗ್ಬೇೆಕತ, 66 ಕ.ೆವಿ., ಸಟೆೇಷನಚಗ್ಳ್ನಗ್ಬೇೆಕತ, 400 ಕ.ೆವಿ., 
ಸಟೆೇಷನಚಗ್ಳ್ನಗ್ಬೇೆಕತ, ಈಗ್ ಏರ್ನಗಿದೆ್ ಎೀಂದ್ತ ತ್ಮಗೆ್ ತಿಳಿಸತತ್ುೆೇರೆ್. ಇಡಿೇ ಉತ್ುರ 
ಕರ್ನಾಟಕದ್ಲ್ಲಿ ಧನರವನಡದ್ ನರೇೆೀಂದ್ರದ್ಲ್ಲಿ ಒೀಂದ್ೇೆ ಒೀಂದ್ತ 400 ಕ.ೆವಿ., ಸಟೆೇಷನಚ ಇತ್ತು. ಈಗ್ 
ರ್ನವು ಬಿಜನಪತರದ್ಲ್ಲಿಯೂ 400 ಕ.ೆವಿ., ಸಟೆೇಷನಚ ಮನಡತವುದ್ಕೆೆ ತ್ಯನರತ ಮನಡಿದ್ೆದೇವೆ. 
ಬನಗ್ಲಕೊೇಟೆ ಜಲ್ೆಿ, ಮತಧೊೇಳ್ ತ್ನಲೂಿಕತ ಲ್ೂೆೇಕನಪತರದ್ಲ್ಲಿಯೂ ಒೀಂದ್ತ 400 ಕ.ೆವಿ., 
ಸಟೆೇಷನಚ ಅನತು ಮನಡತವುದ್ಕೆೆ ತ್ಯನರತ ಮನಡಿದ್ದೆೇವೆ. ಇದ್ದರಿೀಂದ್ ಏರ್ನಗ್ತತ್ುದ್ ೆಎೀಂದ್ರೆ, ರ್ನವು 
ವಿದ್ತಯತ್ಚ ಅನತು ಜೊೇಳ್, ಗ್ೊೇಧಿಯನತು ಹಗ್ ೆಹನಕ ಇಟತಟಕೂೆಳ್ಳುವುದ್ಕೆೆ ಬರತವುದಲಿ. ಉತ್ನಪದ್ರೆ್ 
ಮನಡಿದ್ನತು transmission ಮನಡಬೇೆಕನಗ್ತತ್ುದ್ ೆ ಹನಗ್ೂ export ಮನಡಬೇೆಕನಗ್ತತ್ುದ್ೆ. 
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ಅದ್ಕನೆಗಿ system improvement ಎೀಂದ್ತ ಹೆೇಳ್ಳತ್ುೆೇವೆ. ಹಳ್ೆೇ ಕೀಂಡಕಟರಚಗ್ಳ್ನತು 
ಬದ್ಲ್ನವಣೆ ಮನಡತತಿುರತತ್ೆುೇವೆ. 11 ಕ.ೆವಿ., ಲ್ೆೈನಚಗ್ಳ್ನತು ಹೆಚ್ನಚಗಿ ಹನಕತತಿುದ್ೆದೇವೆ. ಸನಕಷತಟ 
ಅಭಿವೃದಿ ಕಲೆಸ ಕನಯಾಗ್ಳ್ನತು ಕೆೈಗ್ೂೆೀಂಡಿದ್ದೆೇವೆ. ಸವಲಪ ದವಸ ಕನಯಬೆೇಕನಗ್ತತ್ುದ್ೆ, ಏಕೆೀಂದ್ರ,ೆ 
ಇದ್ನತು ಒೀಂದ್ೇೆ ಬನರಿ ಮನಡತವುದ್ಕೆೆ ಆಗ್ತವುದಲಿ. ಸವತ್ೀಂತ್ರ ಬೀಂದ್ತ 75 ವಷಾಗ್ಳ್ಲ್ಲಿ ಆಗ್ದ್ೆೇ 
ಇರತವಷತಟ ಕೆಲಸವನತು ಈಗ್ ರ್ನವು ಮನಡತತಿುದ್ೆದೇವೆ ಮತ್ತು ಮನನಯ ನರೇೆೀಂದ್ರ ಮೊೇದಜೇಯವರ 
ಕನಸತ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ೆ. ಇವತ್ತು ಕೆೇೀಂದ್ರ ಸಕನಾರದ್ ಯೇಜರೆ್ಯಳ್ಗ್ೆ ಈ ವಷಾ ಸತಮನರತ 8 
ಸನವಿರ ಕೊೇಟಿ ರೂಪ್ನಯಿಗ್ಳ್ ಅನತದ್ನನವನತು ಕೊಟಿಟದ್ನದರೆ. ಇದ್ನತು system 
improvement ಗ್ನಗಿ ಹಣವನತು ಉಪಯೇಗ್ ಮನಡತತಿುದ್ೆದೇವೆ. ಖ್ೀಂಡಿತ್ವನಗಿಯೂ ತ್ಮಮ 
ಕಳ್ಕಳಿ ಅಥಾವನಗ್ತತ್ುದ್ೆ. ಇದ್ನತು ಖ್ೀಂಡಿತ್ವನಗಿಯೂ ಮನಡತತ್ೆುೇವ.ೆ  
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ತ್ಡಹೆಿಡಿಯಲ್ನದ್ ಪರಶೆುಗ್ಳ್ಳ 
ಪರಶೆು ಸೀಂಖೆಯ: 1200 

(ಉತ್ುರವನತು ಲಗ್ತಿುಸಲ್ನಗಿದ್ೆ) 
ಶ್ರೇ ಎೀಂ.ಎಲ್.ಅನಿಲ್ಚ ಕತಮನರ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅವಕನಶಕನೆಗಿ 

ಧನಯವನದ್ಗ್ಳ್ಳ. ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರವನತು ಒದ್ಗಿಸಿದ್ನದರ.ೆ ಕೆಲವು ಉಪ ಪರಶೆುಗ್ಳಿಗ್ ೆಮನನಯ 
ಸಚಿವರಿೀಂದ್ ಉತ್ುರವನತು ಬಯಸತತ್ೆುೇರೆ್. ವಿಶೆೇಷವನಗಿ ಇಡಿೇ ರನಜಯದ್ ಬಗೆ್ೆ, ಕೊೇಲ್ನರ ಮತ್ತು 
ಚಿಕೆಬಳ್ನುಪತರದ್ ಜಲ್ೆಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು Primary Health Centres (PHCs) ಮತ್ತು 
Community Health Centres (CHCs) ಬಗೆ್ೆ ಕೂಡ ಕೆೇಳಿದ್ೆದ. ಮನನಯ ಸಚಿವರತ 
ಉತ್ುರವನತು ಒದ್ಗಿಸಿದ್ತದ, ವಿಶೆೇಷವನಗಿ ಇವತ್ತು PHCs ಮತ್ತು CHCs ಗ್ಳ್ಳ ಗ್ನರಮಿೇಣ 
ಪರದ್ೆೇಶದ್ಲ್ಲಿ ಇರತತ್ುದ್ೆ. ಇವತ್ತು ಕೊೇಲ್ನರ ಜಲ್ೆಿಯಲ್ಲಿ 43 PHCs 24X7 ಇದ್ೆ, 
ಚಿಕೆಬಳ್ನುಪತರದ್ ಬಗೆ್ೆ ನನಗ್ ೆಯನವುದ್ೆೇ ಮನಹಿತಿ ಇಲಿ. ಇವತ್ತು ಕರೂೆೇನ-19ರ ಸೀಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ 
ಬಹಳ್ಷತಟ ಜನರತ PHCs ಮತ್ತು CHCs ಗ್ಳಿಗ್ೆ ಹೊೇಗ್ತವೀಂತ್ಹದ್ತದ ಆಗಿದ್.ೆ ಇವತ್ತು 24X7 
ನಲ್ಲಿ ರನತಿರ ಹೊತ್ತು ಡನಕಟರಚಗ್ಳ್ಳ ಉಳಿದ್ತಕೂೆಳ್ಳುವುದಲಿ. ಕೆೇವಲ ಹಗ್ಲತ ಹೊತ್ತು ಮನತ್ರ 
ಇರತತ್ನುರ.ೆ ರನತಿರ ಹೊತ್ತು ಸನಟಫ್ಚ ನಸ್ಚಾ, ಒಬಬ ಅಟೆೀಂಡರಚ ಮತ್ತು ಒಬಬ ದ್ನದಯರತ ಇರತತ್ನುರ.ೆ 
ಹನಗ್ನಗಿ ವಿಶೆೇಷವನಗಿ ಮನನಯ ಮೀಂತಿರಗ್ಳ್ಳ ಆಸಕು ತ್ೆಗೆ್ದ್ತಕೂೆೀಂಡತ PHCs 24X7… ಈ 
ಕರೂೆೇನ-19ರ ಸೀಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ಹೆಚತಚ ರೂೆೇಗಿಗ್ಳ್ಳ ಎಲ್ಲಿ ಹೊೇಗ್ತತ್ನುರೆ. ಅಲ್ಲಿಗ್ ೆ ರನತಿರ ಹೊತ್ತು 
ಡನಕಟರಚಗ್ಳ್ಳ ಇರತವುದ್ಕೆೆ ಅವಕನಶ ಮನಡಿಕೂೆಡಬೆೇಕತ. ಈ ಡನಕಟರಚಗ್ಳಿಗ್ ೆ ರನತಿರ ಹೊತ್ತು 
ಉಳಿದ್ತಕೊಳ್ಳುವುದ್ಕೆೆ ಕನವಟಸ್ಚಾ ಮತ್ತು ಇನಿುತ್ರ ಸವಲತ್ತುಗ್ಳ್ನತು ಕೊಡಬೇೆಕತ. ವಿಶೆೇಷವನಗಿ 
ರನತಿರ ಹೊತ್ತು snake bites ಆಗ್ತತ್ುದ್ೆ, ಹನಟಚಾ ಆಟನಯಕಚಗ್ಳ್ಳ ಆಗ್ತತ್ುದ್ೆ, ಡಲೆ್ಲವರಿ 
ಕೆೇಸ್ಚಗ್ಳ್ಳ ಬರತತ್ುದ್ೆ, accident ಕೆೇಸ್ಚಗ್ಳ್ಳ ಬರತತ್ುವೆ. ಇೀಂತ್ಹ ಕೆೇಸ್ಚಗ್ಳಿಗ್ ೆಪರಥಮ ಚಿಕತೆ್ಸ 
ಕೊಡತವುದ್ಕೆೆ ಸತಲಭವನಗ್ತತ್ುದ್ೆ ಮತ್ತು ತ್ತೀಂಬನ ಒಳ್ೆುಯದ್ನಗ್ತತ್ುದ್ೆ. ಆ ನಿಟಿಟನಲ್ಲಿ ಮನನಯ 
ಸಚಿವರತ ಆಸಕು ತ್ೆಗೆ್ದ್ತಕೂೆೀಂಡತ ಮನಡಬೇೆಕತ. ಕೂೆೇಲ್ನರ ಮತ್ತು ಚಿಕೆಬಳ್ನುಪತರ ಜಲ್ೆಿಯಲ್ಲಿ 3 
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PHCs ಗ್ಳ್ನತು CHCs ಗ್ಳ್ನಗಿ ಈಗ್ನಗ್ಲ್ೆೇ ವೆಮಗ್ಲ್ಚ, ಕೂೆೇಲ್ನರದ್ ದ್ಘಾಮೊಹಲ್ನಿ, 
ಚಿಕೆಬಳ್ನುಪತರ ಜಲ್ೆಿಯ ಹೊಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಕಟಟಡಗ್ಳ್ ನಿಮನಾಣ ಮನಡಲ್ನಗಿದ್ತದ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ 
ಕೊೇಲ್ನರದ್ ದ್ಘಾಮೊಹಲ್ನಿ, ಚಿಕೆಬಳ್ನುಪತರ ಜಲ್ೆಿಯ ಹೊಸೂರತ ನಲ್ಲಿ CHCs ಕಟಟಡಗ್ಳ್ 
ನಿಮನಾಣ ಪೂಣಾವನಗಿದ್ೆ. ವೆಮಗ್ಲ್ಚನಲ್ಲಿ ಶೇೆಕಡನ 75 ರಷತಟ ಭನಗ್ ಕಟಟಡ ನಿಮನಾಣ 
ಪೂಣಾವನಗಿದ್.ೆ ಇದ್ಕೆೆ ಆಸಕು ತ್ೆಗೆ್ದ್ತಕೊೀಂಡತ ಮನಡಬೇೆಕತ. ಆದ್ರೆ, ಇದ್ಕೆೆ ಇನತು 
ಮೀಂಜೂರನತಿ ಕೂೆಟಿಟಲಿ. ಇದ್ಕೆೆ ಮೀಂಜೂರನತಿ ಕೊಟಟರೆ ಡನಕಟರಚಗ್ಳ್ಳ, ಇನತು ಹೆಚಿಚನ 
ಸನಟಫ್ಚಗ್ಳ್ನತು ಕೂೆಡತವುದ್ರಿೀಂದ್ ಉಪಯೇಗ್ವನಗ್ತತ್ುದ್ೆ. ಹನಗ್ನಗಿ ಕೊೇಲ್ನರ, ಚಿಕೆಬಳ್ನುಪತರ 
ಜಲ್ೆಿಯಿೀಂದ್ ಬೀಂದ್ೀಂತ್ಹ ತ್ನವು ಇದ್ರ ಬಗೆ್ೆ ಹೆಚಿಚನ ಆಸಕುಯನತು ತ್ೆಗೆ್ದ್ತಕೂೆೀಂಡತ 
ಮನಡಿಕೊಡಬೆೇಕತ. PHCs, CHCs ಮತ್ತು ತ್ನಲೂಿಕತ ಆಸಪತ್ೆರಗ್ಳಿಗ್ೆ drugs supply 
ಯನವನಯವುದ್ೂ ಮನಡಬೇೆಕೆೀಂದ್ತ National Health Mission (NHM) ನವರತ ಏನತ 
notified ಮನಡಿ ನಿಗ್ದ ಮನಡಿದ್ನದರ,ೆ ಅದ್ನತು ಸಫೆಿೈ ಮನಡಬೇೆಕತ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಅವರತ indent 
ಹನಕತತ್ನುರ.ೆ ಹನಗ್ನಗಿ ಅವರತ indent ಹನಕದ್ರೂ ಕೂಡ drugs supply ಆಗ್ತತಿುಲಿ ಎೀಂದ್ತ 
ಬಹಳ್ಷತಟ ದ್ೂರತಗ್ಳ್ಳ ಇವ.ೆ  

(ಮತೀಂದ್ತ) 
(299) ಎಸ್ಚಪಿಆರಚ/ಕೆಎಸ್ಚ/12:೨0/14/03/2022       (ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿೆತಿ) 
 
ಶ್ರೇ ಎೀಂ.ಎಲ್ಚ.ಅನಿಲ್ಚ ಕತಮನರಚ(ಮತೀಂದ್ತ):-  
ಅದ್ರಲೂಿ ವಿಶೆೇಷವನಗಿ ಕೊೇವಿಡಚ-19 ನೀಂತ್ಹ ಸನೀಂಕನರಮಿಕ ಕನಯಿಲ್ೆಗ್ನಗಿ ಲಸಿಕಗೆ್ಳ್ನತು 
ನಿೇಡಿದ್ ಸೀಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ಸಿರೆೀಂಜಚಗ್ಳ್ನತು ಹೆಚತಚ ಬಳ್ಕೆ ಮನಡಿದ್ದರಿೀಂದ್ ಅವುಗ್ಳ್ ಸರಬರನಜತ ಸಹ 
ಕಡಿಮೆ ಪರಮನಣದ್ಲ್ಲಿ ಇದ್ ೆ ಎೀಂಬತದ್ನಗಿ ತಿಳಿಸತತಿುದ್ನದರ.ೆ  ಹಿೇಗ್ನಗಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ೆೆಯೂ ಸಹ 
ಸಚಿವರತ ಹೆಚತಚ ಆಸಕುಯನತು ವಹಿಸಬೆೇಕೆೀಂದ್ತ ತ್ಮಮ ಮೂಲಕ ಕೂೆೇರತತ್ೆುೇರ್ೆ. 
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ಡನ|| ಕ.ೆಸತಧನಕರಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಸದ್ಸಯರ ಕನಳ್ಜಯನತು 
ಸನವಗ್ತಿಸತತ್ೆುೇರೆ್.  ಇವತಿುನ ದವಸ ಪ್ನರಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಸಮತದ್ನಯ ಚಿಕತ್ನಸ ಕೇೆೀಂದ್ರಗ್ಳ್ಳ ಬಹತ 
ಪ್ನಲತ ಗ್ನರಮಿೇಣ ಪರದ್ೇೆಶಗ್ಳ್ಲ್ಲಿವೆ. ನಮಮ ದ್ೆೇಶದ್ ದ್ಕ್ಷಿಣ ಭನಗ್ದ್ಲ್ಲಿರತವ ಚಿಕತ್ನಸ ಕೆೇೀಂದ್ರಗ್ಳ್ 
ಸೀಂಖೆಯಗ್ಳ್ನತು ಗ್ಮನಿಸಿದ್ರ,ೆ ಇವುಗ್ಳ್ಳ ನಮಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜಯದ್ಲ್ಲಿಯೇ ಅತ್ಯಧಿಕವನಗಿವ.ೆ  
ನಮಮ ರನಜಯದ್ಲ್ಲಿ 2,390 ಪ್ನರಥಮಿಕ ಚಿಕತ್ನಸ ಕೆೇೀಂದ್ರಗ್ಳಿವೆ.  ಇದ್ೆೇ ರಿೇತಿಯನಗಿ ಸಮತದ್ನಯ 
ಚಿಕತ್ನಸ ಕೆೇೀಂದ್ರಗ್ಳ್ೂ ಸಹ ಹೆಚಿಚನ ಸೀಂಖೆಯಯಲ್ಲಿವೆ.  ಈ ಪ್ೆೈಕ ಸತಮನರತ 960 ಪ್ನರಥಮಿಕ 
ಚಿಕತ್ನಸ ಕೆೇೀಂದ್ರಗ್ಳ್ಳ 24X೭ ಮನದ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ನಿವಾಹಿಸತತಿುವೆ.  ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಒೀಂದ್ತ ಮನತ್ತ 
ಸತ್ಯವನಗಿದ್;ೆ ಅದ್ೆೇರೆ್ೀಂದ್ರೆ, ಎೀಂ.ಬಿ.ಬಿ.ಎಸ್ಚ. ಮತ್ತು ಆಯತಷಚ ಇೀಂತ್ಹ ಇಬಬರತ ವೆೈದ್ಯರನತು 
ರ್ನವು ಅಲ್ಲಿ ನಿಯೇಜನಿಸಿದ್ರೂ ಕೂಡ, ಅವರತಗ್ಳ್ಳ ರನತಿರ ವೆೇಳ್ಯೆಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಯೇ ತ್ೀಂಗ್ತವುದಲಿ.  
ಇೀಂತ್ಹ ಪದ್ಿತಿಯತ ಅರೆ್ೇಕ ವಷಾಗ್ಳಿೀಂದ್ ನಡದೆ್ತಕೂೆೀಂಡತ ಬರತತಿುದ್ೆ.  ಈ ನಿಟಿಟನಲ್ಲಿ ವೆೈದ್ಯರಿಗೆ್ 
ಅಗ್ತ್ಯವನದ್, ಒಳ್ುೆಯ ಗ್ತಣಮಟಟದ್ ವಸತಿಯನತು ಸಕನಾರವು ಕಲ್ಲಪಸಬೇೆಕನಗ್ತತ್ುದ್ೆ.  ಈ 
ರಿೇತಿಯ ವಯವಸೆೆಯತ ಇನೂು ಸಹ ರನಜಯದ್ ಎಲ್ನಿ ಕಡಗೆ್ಳ್ಲ್ಲಿ ಆಗಿಲಿ.  ಒೀಂದ್ತ ವೆೇಳ್ೆ ಈ 
ರಿೇತಿಯ ವಯವಸೆೆಗ್ಳಿದ್ದರೂ ಸಹ ವೆೈದ್ಯರತಗ್ಳ್ಳ ತ್ಮಮ ಮಕೆಳ್ ವಿದ್ನಯಭನಯಸಕೆೆ ಅಗ್ತ್ಯವನದ್ 
ಶನಲ್ೆಗ್ಳ್ಳ, ಅವರಿಗೆ್ ಅಗ್ತ್ಯವನಗಿರತವ ಒಳ್ೆುಯ ರಿೇತಿಯ ಮರ್ೆಗ್ಳ್ಳ ಇತ್ನಯದ ಕನರಣಗ್ಳಿೀಂದ್ 
ಅಲ್ಲಿಯೇ ರನತಿರ ತ್ೀಂಗ್ತತಿುಲಿ.  ಚಿಕತ್ನಸ ಕೆೇೀಂದ್ರಗ್ಳ್ ವೆೈದ್ಯರತಗ್ಳ್ಳ ಕಡನೆಯವನಗಿ ಪರತಿದನ ಬೆಳ್ಗ್ೆೆ 
9 ಗ್ೀಂಟೆಗ್ಯೆಿೀಂದ್ ಸೀಂಜೆ 5 ಗ್ೀಂಟೆಯವರಗೆ್ ೆಕನಯಾ ನಿವಾಹಿಸಬೇೆಕತ.  ನಮಮ ರನಜಯದ್ಲ್ಲಿ 9 
ಸನವಿರಕೂೆ ಹೆಚತಚ ಉಪ ಕೇೆೀಂದ್ರಗ್ಳಿದ್ತದ, ಅಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಎ.ಎನಚ.ಎೀಂ.ಗ್ಳ್ನತು ರೆ್ೇಮಿಸಲ್ನಗ್ತತಿುದ್ೆ. 
10 ಸನವಿರ ಜನಸೀಂಖೆಯಯತಳ್ು ಪರದ್ೇೆಶಗ್ಳ್ಲ್ಲಿ ಉಪಕೆೇೀಂದ್ರಗ್ಳಿದ್ತದ, ಇವುಗ್ಳ್ನತು ‘ಹೆಲ್ುಚ ಮತ್ತು 
ವೆಲ್ಚರೆ್ಸ್ಚ ಸೀೆಂಟರಚ̓ಗ್ಳ್ನಗಿ ಮನಡಲ್ನಗ್ತತಿುದ್ೆ.  ಇೀಂತ್ಹ ವಯವಸೆೆಯಲ್ಲಿ ರ್ನವು ಇಡಿೇ 
ದ್ೆೇಶದ್ಲ್ಲಿಯೇ ಮೊದ್ಲರೆ್ೇ ಸನೆನದ್ಲ್ಲಿದ್ೆದೇವೆ.  ನಮಮ ರನಜಯದ್ಲ್ಲಿ ಈಗ್ನಗ್ಲ್ೆೇ ಸತಮನರತ 6,500 
ಉಪ ಕೆೇೀಂದ್ರಗ್ಳ್ನತು ‘ಹೆಲ್ುಚ ಮತ್ತು ವಲೆ್ಚರೆ್ಸ್ಚ ಸೀೆಂಟರಚ̓ಗ್ಳ್ನಗಿ ಮನಡಲ್ನಗಿದ್ೆ.  ಈ ಮೊದ್ಲತ 
ಇಲ್ನಖಯೆಲ್ಲಿ ವೆೈದ್ಯರತಗ್ಳ್ ಕೊರತೆ್ಯತ ತಿೇವರವನಗಿತ್ತು.  ಈ ಅೀಂಶವನತು ನಿೇವುಗ್ಳ್ೆಲಿರೂ 
ಗ್ಮನಿಸಿರಬಹತದ್ತ.  ಕೂೆೇವಿಡಚ-19 ನೀಂತ್ಹ ಸನೀಂಕನರಮಿಕ ಕನಯಿಲ್ೆಯತ ವನಯಪಕವನಗಿ 
ಹರಡತತಿುರತವ ಸೀಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ 1,730 ವೆೈದ್ಯರತಗ್ಳ್ನತು ರೆ್ೇರ ರೆ್ೇಮಕನತಿ ಮನಡಿಕೊಳ್ುಲ್ನಯಿತ್ತ. 
ಇದ್ರೂೆೀಂದಗೆ್ 2,000 ವೆೈದ್ಯರತಗ್ಳ್ಳ ಕಡನೆಯವನಗಿ ಗ್ನರಮಿೇಣ ಭನಗ್ದ್ಲ್ಲಿ ಸೇೆವ ೆಸಲ್ಲಿಸಬೇೆಕೆೀಂಬ 
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ಷರತ್ುನತು ವಿಧಿಸಿ, ರೆ್ೇಮಕನತಿ ಮನಡಿಕೂೆಳ್ುಲ್ನಯಿತ್ತ.  ಸದ್ಸಯರತ ಕೊೇಲ್ನರ ಮತ್ತು 
ಚಿಕೆಬಳ್ನುಪತರ ಜಲ್ೆಿಗ್ಳ್ಲ್ಲಿ ವೆೈದ್ಯರ ಕೊರತೆ್ಯ ಪರಶೆುಯನತು ಕೆೇಳಿದ್ನಗ್, ಎರಡೂ ಜಲ್ೆಿಗ್ಳ್ಲ್ಲಿನ 
ಖನಲ್ಲ ಹತದ್ೆದಗ್ಳ್ನತು ಅವಲ್ೊೇಕಸಿದ್ನಗ್, ಅಲ್ಲಿ ೧ ತ್ಜ್ಞರ ಮತ್ತು ೧ ವೆೈದ್ಯರ ಹತದ್ೆದಗ್ಳ್ಳ ಮನತ್ರವೆೇ 
ಖನಲ್ಲ ಇವೆ.  ಈ ರಿೇತಿಯನಗಿ ಖನಲ್ಲ ಹತದ್ದೆಗ್ಳ್ ಭತಿಾಯತ ಕಳ್ದೆ್ 25 ವಷಾಗ್ಳ್ಲ್ಲಿ ಎೀಂದಗ್ೂ 
ಸಹ ಆಗಿಲಿ.  ರನಜಯದ್ ಪರತಿ ಜಲ್ೆಿ ಮತ್ತು ಪರತಿ ಚಿಕತ್ನಸ ಕೆೇೀಂದ್ರಗ್ಳ್ಲ್ಲಿ ವೆೈದ್ಯರ ಮತ್ತು 
ಎ.ಎನಚ.ಎೀಂ.ಗ್ಳ್  ರೆ್ೇಮಕನತಿಯನಗಿದೆ್.  ಅದ್ೆೇ ರಿೇತಿಯನಗಿ ಟೆಕುಷಿಯನಚಗ್ಳ್ ರೆ್ೇಮಕನತಿಯೂ 
ಸಹ ಆಗಿದ್.ೆ  ರನತಿರ ವೆೇಳ್ೆಯಲ್ಲಿ ವೆೈದ್ಯರತಗ್ಳ್ಳ ಚಿಕತ್ನಸ ಕೆೇೀಂದ್ರಗ್ಳ್ಲ್ಲಿಯೇ ಉಳಿದ್ತಕೊಳ್ಳುವ 
ಆರ್ಥಾಕ ಇತಿ-ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ನಿ ಪರಯತ್ುಗ್ಳ್ನತು ಮನಡಬೇೆಕನಗಿದ್ೆ.  ರನಜಯದ್ ಆರ್ಥಾಕ 
ಸಿೆತಿಯನೂು ಸಹ ಗ್ಣರೆ್ಗ್ ೆತ್ೆಗೆ್ದ್ತಕೂೆೀಂಡತ, ಅಲ್ಲಿಯೇ ವಸತಿ ಸಮತಚಚಯಗ್ಳ್ನತು ನಿಮಿಾಸತವ 
ಕೆಲಸಗ್ಳ್ನಗ್ಬೆೇಕತ.  ಇದ್ಕೆೆ ಕೆಲವು ವಷಾಗ್ಳ್ಳ ಬೇೆಕನಗ್ತತ್ುವೆ.  ಈ ರಿೇತಿಯ ವಯವಸೆೆಗ್ಳ್ನದ್ನಗ್, 
ಗ್ನರಮಿೇಣ ಪರದ್ೆೇಶಗ್ಳ್ಲ್ಲಿ ಉತ್ೃಷಟ ಮಟಟದ್ ಪ್ನರಥಮಿಕ ಚಿಕತ್ನಸ ಸೇೆವೆಯನತು 
ನಿೇಡತವುದ್ಕನೆಗ್ತತ್ುದ್ೆ.  ಇದ್ತ ಉತ್ುಮವನದ್ ಸಲಹಯೆನಗಿದೆ್.  ಮತೀಂದನ ದನಗ್ಳ್ಲ್ಲಿ ಸಕನಾರವು 
ಇದ್ನತು ಯನವ ರಿೇತಿಯನಗಿ ಮನಡಬೇೆಕತ ಎೀಂಬತದ್ರ ಬಗೆ್ೆ ವಿಚ್ನರ ಮನಡಲ್ನಗ್ತತ್ುದ್ೆ.   

 
ಶ್ರೇ ಎೀಂ.ಎಲ್ಚ.ಅನಿಲ್ಚ ಕತಮನರಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅಲ್ಲಿನ ಹೂೆಸೂರತ 

ಮತ್ತು ದ್ಗ್ಾಮೊಹಲ್ನಿ ಪರದ್ೆೇಶಗ್ಳ್ಲ್ಲಿ ಸಮತದ್ನಯ ಚಿಕತ್ನಸ ಕೆೇೀಂದ್ರಗ್ಳ್ ಕಟಟಡದ್ ನಿಮನಾಣವು 
ಪೂಣಾಗ್ೂೆೀಂಡಿದ್.ೆ   

 
ಡನ|| ಕ.ೆಸತಧನಕರಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈ ಹಿೀಂದ್ ೆಚಿಕತ್ನಸ ಕೆೇೀಂದ್ರಗ್ಳ್ ಕಟಟಡ 

ನಿಮನಾಣಕನೆಗಿ ಮನತ್ರವೆೇ ಅನತಮೊೇದ್ರ್ೆಯನತು ಪಡದೆ್ತಕೂೆಳ್ುಲ್ನಗ್ತತಿುತ್ತು.  ಅದ್ೆೇ ವೆೇಳ್ೆಗ್ೆ, 
ಅದ್ಕೆೆ ಅವಶಯಕವನದ್ ಉಪಕರಣ ಹನಗ್ೂ ಸಿಬಬೀಂದಗ್ಳ್ ಕತರಿತ್ನಗಿ ಅನತಮೊೇದ್ರ್ೆಯನತು 
ಪಡದೆ್ತಕೂೆಳ್ಳುತಿುರಲ್ಲಲಿ.  ಆದ್ರ ೆಈಗ್ ರ್ನನತ ಇಲ್ನಖಯೆ ಪರಭನರವನತು ವಹಿಸಿಕೊೀಂಡ ನೀಂತ್ರ 
ಏಕ ಕನಲದ್ಲ್ಲಿಯೇ ಚಿಕತ್ನಸ ಕೆೇೀಂದ್ರದ್ ಕಟಟಡ, ಉಪಕರಣ ಹನಗ್ೂ ಅಗ್ತ್ಯ ಸಿಬಬೀಂದಗ್ಳ್ 
ಅನತಮೊೇದ್ರೆ್ಯನತು ಪಡದೆ್ತಕೊಳ್ುಲ್ನಗ್ತತಿುದ್ೆ.  ಈ ತ್ಕ್ಷಣವೆೇ ಚಿಕತ್ನಸ ಕೆೇೀಂದ್ರಕೆೆ ಅಗ್ತ್ಯವನದ್ 
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ಉಪಕರಣ ಹನಗ್ೂ ಸಿಬಬೀಂದಗ್ಳಿಗ್ೆ ಅನತಮೊೇದ್ರ್ಯೆನತು ನಿೇಡಿ, ಅತಿೇ ಶ್ೇಘರದ್ಲ್ಲಿ ಚಿಕತ್ನಸ 
ಕೆೇೀಂದ್ರವನತು ಸೇೆವೆಗ್ ೆಮತಕು ಮನಡಲ್ನಗ್ತವುದ್ತ.   

 
ಶ್ರೇ ಎೀಂ.ಎಲ್ಚ.ಅನಿಲ್ಚ ಕತಮನರಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಚಿಕತ್ನಸ ಕೆೇೀಂದ್ರಗ್ಳಿಗ್ ೆ

ಅವಶಯವನದ್ ಔಷಧಿಗ್ಳ್ನತು ಸರಬರನಜತ ಮನಡತವ ಬಗ್ೆೆಯೂ ಸಹ ಸಚಿವರತ ಗ್ಮನಿಸಬೆೇಕತ. 
 
ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಸದ್ಸಯರೆೇ ಸನಕತ ಮನಡಿ. 
 
ಶ್ರೇ ಎೀಂ.ಎಲ್ಚ.ಅನಿಲ್ಚ ಕತಮನರಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಪರಸಕು ಸನಲ್ಲನ 

ಆಯವಯಯದ್ಲ್ಲಿ, ನಗ್ರ ಪರದ್ೆೇಶಗ್ಳ್ಲ್ಲಿ ‘ನಮಮ ಕಿನಿಕಚ̓ ಎನತುವ ಹೊಸ ಯೇಜರೆ್ಯ ಬಗೆ್ೆ 
ಘೂೇಷಿಸಲ್ನಗಿದ್.ೆ  ಸಕನಾರವು ದ್ಯಮನಡಿ ಈ ಯೇಜರೆ್ಯನತು ಗ್ನರಮಿೇಣ ಪರದ್ೆೇಶಗ್ಳಿಗ್ೂ 
ಸಹ ವಿಸುರಿಸದ್ರ,ೆ ಅೀಂದ್ರೆ ಪೀಂಚ್ನಯಿತಿ ವನಯಪಿುಗ್ೂೆೀಂದ್ತ ‘ನಮಮ ಕಿನಿಕಚ̓ ಗ್ಳ್ನತು ಆರೀಂಭಿಸಿದ್ರ,ೆ 
ಆ ಭನಗ್ದ್ ಜನರಿಗ್ ೆ ತ್ತೀಂಬನ ಒಳ್ೆುಯದ್ನಗ್ತತ್ುದ್ೆ ಹನಗ್ೂ ತ್ಮಮ ಹೆಸರತ ಶನಶವತ್ವನಗಿರತತ್ುದ್ೆ 
ಎೀಂದ್ತ ರ್ನನತ ಈ ಸೀಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ಹೆೇಳ್ಲ್ಲಚಿಿಸತತ್ೆುೇರ್ೆ. 

 
ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಶ್ರೇ ಅನಿಲ್ಚ ಕತಮನರಚರವರೆೇ, ದ್ಯಮನಡಿ ಕತಳಿತ್ತಕೂೆಳಿು.  ಈಗ್ 

ಪರಶೆ್ುೇತ್ುರ ಅವಧಿಯತ ಮತಕನುಯವನಗಿದ್ೆ.   
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ಆ) ಚತಕೆೆ ಗ್ತರತತಿಲಿದ್ ಪರಶೆುಗ್ಳಿಗೆ್ ಲ್ಲಖಿತ್ ಮೂಲಕ ನಿೇಡಲ್ನದ್ ಉತ್ುರಗ್ಳ್ಳ 
 

ಶ್ರೇ ಕೊೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 
ದರ್ನೀಂಕ: 14ರೆ್ೇ ಮನರ್ಚಾ, 2022 ಸಮೂಹ-1ರ ಲ್ಲಖಿತ್ ಮೂಲಕ ಉತ್ುರಿಸತವ ಒಟತಟ 128 
ಪರಶೆುಗ್ಳ್ ಪ್ೆೈಕ 25 ಪರಶೆುಗ್ಳಿಗ್ೆ ಉತ್ುರಗ್ಳ್ನತು ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಿ ಮೀಂಡಿಸತತಿುದ್ೆದೇರೆ್. 

 
ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮೀಂಡಿಸಲ್ನಯಿತ್ತ. 
 

(ಉತ್ುರಗ್ಳ್ನತು ಲಗ್ತಿುಸಲ್ನಗಿದ್ೆ) 
  



72 

                                                                                                                                                ವಿಪ/14-03-2022

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

 

೦೩. ಪರಕಟಣೆ 
 
ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಸೂೆೇಮವನರ ದರ್ನೀಂಕ 14 ರೆ್ೇ ಮನರ್ಚಾ, 2022 ರೀಂದ್ತ 

ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಿ ಕಡನೆಯವನಗಿ ಉಪಸಿೆತ್ರಿರಬೇೆಕನದ್ ಮನನಯ ಸಚಿವರತಗ್ಳ್ಳ:  
ಶ್ರೇ ಗ್ೂೆೇವಿೀಂದ್ ಎೀಂ.ಕನರಜೊೇಳ್, ಶ್ರೇ ಅರಗ್ ಜ್ಞನರೆ್ೇೀಂದ್ರ, ಶ್ರೇ ಅರಬೆೈಲತ ಹೆಬನಬರ 

ಶ್ವರನೀಂ, ಶ್ರೇ ಕೊೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೇಕೆ.ಗ್ೊೇಪ್ನಲಯಯ.  
ಅದ್ೆೇ ರಿೇತಿಯನಗಿ ಇೀಂದನ ಸಭೆಗ್ ೆ ಕಡನೆಯವನಗಿ ಹನಜರಿರಬೆೇಕನದ್ ಅಧಿಕನರಿಗ್ಳ್ಳ: 

ಶ್ರೇಮತಿ ಎೀಂ.ಶ್ಲಪ, ಶ್ರೇ ಪರದೇಪಚ, ಶ್ರೇ ರಣದೇಪಚ ಮತ್ತು ಶ್ರೇಮತಿ ಮೀಂಜತಳ್. 
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೦೪.   ಸಭನಪತಿಯವರ ಅನತಮತಿ ಮೆೇರಗೆ್ ೆಪರಸನುಪಿಸಲ್ನದ್ ವಿಷಯಗ್ಳ್ಳ 
 
ಅ)  ವಿಷಯ:- ಬಳ್ನುರಿ ವಿಶವವಿದ್ನಯಲಯ ವನಯಪಿುಯ ಕನಲ್ೇೆಜತಗ್ಳ್ಲ್ಲಿ  

   ವನಯಸೀಂಗ್ ಮನಡಿದ್ ವಿದ್ನಯರ್ಥಾಗ್ಳಿಗ್ ೆಪರಿೇಕ್ಷೆ ನಡದೆ್ತ ಆರತ  
   ತಿೀಂಗ್ಳ್ನದ್ರೂ ಅೀಂಕಪಟಿಟ ನಿೇಡದರತವ ಬಗೆ್ೆ  

* * * 
ಶ್ರೇ ಅರವಿೀಂದ್ ಕತಮನರ ಅರಳಿ(ವಿಧನನಸಭನ ಕ್ಷೆೇತ್ರದೀಂದ್ ಚತರ್ನಯಿತ್ರನದ್ವರತ):- 

ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ವಿದ್ನಯರ್ಥಾಗ್ಳ್ ಸಮತದ್ನಯಕನೆಗ್ತತಿುರತವ ಅರ್ನಯಯ, ದ್ೌಜಾನಯ 
ಕತರಿತ್ತ ಶ್ನಯ ವೆೇಳ್ೆಯಲ್ಲಿ ಪರಸನುಪಿಸಲತ ಅನತಮತಿ ನಿೇಡಿದ್ದಕನೆಗಿ ಧನಯವನದ್ಗ್ಳ್ಳ. 

ರನಜಯದ್ ಬಳ್ನುರಿ ವಿಶವವಿದ್ನಯಲಯದ್ ವನಯಪಿುಗ್ೆ ಬರತವ ಕನಲ್ೇೆಜತಗ್ಳ್ ಪದ್ವಿ ಮತ್ತು 
ಸನುತ್ಕೊೇತ್ುರ ಪದ್ವಿ ಓದದ್ ವಿದ್ನಯರ್ಥಾಗ್ಳ್ಳ ಪರಿೇಕ್ಷೆ ಬರೆದ್ತ ಆರತ ತಿೀಂಗ್ಳ್ನದ್ರೂ ಅೀಂಕಪಟಿಟ 
ನಿೇಡತತಿುಲಿ, ಶತಲೆ ವಿರ್ನಯಿತಿ ಪಡದೆ್ತ ದ್ನಖ್ಲ್ನದ್ ಕನರಣಕೆೆ ಸಕನಾರದೀಂದ್ ಯನವುದ್ೇೆ 
ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ವಿರ್ನಯಿತಿಯ ಹಣ ಮೀಂಜೂರತ ಆಗಿಲಿ ಎೀಂಬ ರೆ್ಪವಡಿೆ ವಿಶವವಿದ್ನಯಲಯವು 
ಅೀಂಕಪಟಿಟ ನಿೇಡತತಿುಲಿ.  ಎಲ್ನಿ ವಿದ್ನಯರ್ಥಾಗ್ಳ್ಳ ಪರವೇೆಶ ಸೀಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ವಿಶವವಿದ್ನಯಲಯ ಹನಗ್ೂ 
ಕನಲ್ೇೆಜತ ಹೊರಡಿಸಿದ್ ಆದ್ೆೇಶದ್ೀಂತೆ್ ಶತಲೆ ಪ್ನವತಿಸಿದ್ನದರೆ.  ಆದ್ರೆ, ಸಕನಾರದೀಂದ್ ವಿರ್ನಯಿತಿ 
ಹಣ ಮೀಂಜೂರತ ಆಗಿಲಿ ಎೀಂಬ ರೆ್ಪವಡಿೆ ವಿಶವವಿದ್ನಯಲಯದ್ ಕನಲ್ೇೆಜತಗ್ಳಿಗ್ ೆಹಣದ್ ಕೊರತೆ್ 
ನಿೇಗಿಸಲತ ಬಡ ವಿದ್ನಯರ್ಥಾಗ್ಳ್ ಹನಗ್ೂ ಪ್ೂೆೇಷಕರಿೀಂದ್ ಹಣ ವಸೂಲ್ಲ ಮನಡತತಿುರತವುದ್ತ 
ಅಮನನವಿೇಯವನಗಿದ್ೆ, ಅಲಿದ್ೆೇ ಶತಲೆ ಸೀಂದ್ನಯ ವಿಷಯಕೆೆ ಸೀಂಬೀಂಧಿಸಿದ್ೀಂತ್ೆ, ಪರವೆೇಶದ್ 
ಸೀಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ಒೀಂದ್ತ ನಿೇತಿ ಪರಿೇಕ್ಷ ೆ ಬರೆದ್ತ ಅೀಂಕಪಟಿಟ ನಿೇಡತವನಗ್ ಮತ್ೊುೀಂದ್ತ ನಿೇತಿ 
ವಿಶವವಿದ್ನಯಲಯ ಹನಗ್ೂ ಕನಲ್ೇೆಜತಗ್ಳ್ಳ ಅನತಸರಿಸತತಿುವೆ.  ಈ ಮೂಲಕ ವಿದ್ನಯರ್ಥಾಗ್ಳ್ 
ಜೇವನದ್ೂೆೀಂದಗೆ್ ಚ್ೆಲ್ನಿಟವನಡತತಿುವೆ. ತ್ೆೇಗ್ಾಡೆ ಹೂೆೀಂದದ್ ವಿದ್ನಯರ್ಥಾಗ್ಳ್ಳ ಪ್ೊರೇತ್ನಸಹಧನ 
ಪಡಯೆಲತ ಹನಗ್ೂ ವಿದ್ನಯಭನಯಸಕನೆಗಿ ಮತೀಂದನ ತ್ರಗ್ತಿಗ್ ೆ ಹೂೆೇಗ್ಲತ ಅೀಂಕಪಟಿಟ ಇಲಿದ್ 
ಕನರಣ ತ್ೊೀಂದ್ರ ೆಅನತಭವಿಸತತಿುದ್ನದರೆ.  ವಿಶವವಿದ್ನಯಲಯವು ಹನಗ್ೂ ಕನಲ್ೇೆಜತ ವಿದ್ನಯರ್ಥಾಗ್ಳ್ 
ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ಭವಿಷಯವನತು ಗ್ಮನದ್ಲ್ಲಿಟತಟಕೂೆೀಂಡತ ಈ ಕೂಡಲ್ೇೆ ವಿದ್ನಯರ್ಥಾಗ್ಳಿಗ್ ೆಅೀಂಕಪಟಿಟಗ್ಳ್ನತು 
ನಿೇಡಿ, ವಿದ್ನಯರ್ಥಾಗ್ಳ್ ಹಿತ್ ಕನಪ್ನಡತವೀಂತ್ೆ ಸೀಂಬೀಂಧಪಟಟ ವಿಶವವಿದ್ನಯಲಯ ಹನಗ್ೂ 
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ಕನಲ್ೇೆಜತಗ್ಳಿಗ್ೆ ಸಕನಾರ ಮನಗ್ಾದ್ಶಾನ ನಿೇಡಬೆೇಕೆೀಂದ್ತ ಈ ಮೂಲಕ ಸಕನಾರವನತು 
ಒತ್ನುಯಿಸತತ್ೆುೇರೆ್. 

ಶ್ರೇ ಕೊೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 
ಸದ್ಸಯರತ ಶ್ನಯ ವೆೇಳ್ಯೆಲ್ಲಿ ಪರಸನುಪಿಸಿದ್ ವಿಷಯಕೆೆ ಸೀಂಬೀಂಧಪಟಟೀಂತ್ ೆ ಉನುತ್ ಶ್ಕ್ಷಣ 
ಸಚಿವರಿೀಂದ್ ಉತ್ುರವನತು ಒದ್ಗಿಸಲ್ನಗ್ತವುದ್ತ. 
 

ಆ) ವಿಷಯ:- ರನಜಯದ್ ಸಕನಾರಿ ಇೀಂಜನಿಯರಿೀಂಗಚ ಕನಲ್ೇೆಜತಗ್ಳ್ಲ್ಲಿ  
ಉಪರ್ನಯಸಕರ ಕೊರತೆ್ ಇರತವ ಬಗೆ್ೆ 

* * * 
ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವೆೀಂಕಟೆೇಶ್ಚ(ರ್ನಮನಿದೆ್ೇಾಶ್ತ್ರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 

ಅವಕನಶಕನೆಗಿ ಧನಯವನದ್ಗ್ಳ್ಳ.    
‘ಆಳ್ಳ ರೆ್ೂೇಡಿದ್ರೆ ಅಲೀಂಕನರ, ಬನಳ್ಳ ರೆ್ೂೇಡಿದ್ರ ೆ ಬನಯಿ ಬಡಿದ್ತಕೊಳ್ಳುʼ ಎನತುವ 

ಉತ್ುರ ಕರ್ನಾಟಕದ್ ಗ್ನದ್ ೆ ಮನತಿನೀಂತ್,ೆ ರನಜಯದ್ ಬಹತತ್ೆೇಕ ಸಕನಾರಿ ಇೀಂಜನಿಯರಿೀಂಗಚ 
ಕನಲ್ೇೆಜತಗ್ಳಿಗ್ ೆ ಕಟಟಡಗ್ಳಿದ್ದರೂ ಖನಯೀಂ ಬೂೆೇಧಕರತ ಹನಗ್ೂ ಬೂೆೇಧಕೆೇತ್ರ ಸಿಬಬೀಂದ, 
ಗ್ರೀಂಥನಲಯ, ಪೂಣಚಾ ಪರಮನಣದ್ಲ್ಲಿ ಪರಯೇಗ್ನಲಯ ಕೊರತೆ್ಗ್ಳಿೀಂದ್ನಗಿ ವಿದ್ನಯರ್ಥಾಗ್ಳ್ ಕಲ್ಲಕೆ, 
ಕೌಶಲಯ, ಉನುತ್ ಉದ್ೂೆಯೇಗ್ದ್ ಅವಕನಶಗ್ಳ್ ಮೆೇಲ್ೆ ದ್ತಷಪರಿಣನಮ ಬಿೇರತತಿುರತವುದ್ತ 
ಪತಿರಕೆಗ್ಳ್ಲ್ಲಿ ವರದಯನಗಿದೆ್. 

 
ರನಜಯ ಸಕನಾರ 14 ಇೀಂಜನಿಯರಿೀಂಗಚ ಕನಲ್ೇೆಜತಗ್ಳ್ನತು ಆರೀಂಭಿಸಿದ್ದರೂ, ಕಲ್ಲಕೆಗ್ ೆ

ಬೆೇಕನದ್ ಸೌಲಭಯಗ್ಳಿಲಿ.  ಬಹತೆ್ೇಕ ಇೀಂಜನಿಯರಿೀಂಗಚ ಕನಲ್ೇೆಜತಗ್ಳ್ಳ ಅತಿರ್ಥ ಉಪರ್ನಯಸಕರರೆ್ುೇ 
ಆಶರಯಿಸಿದ್.ೆ  ಅಖಿಲ ಭನರತ್ ತ್ನೀಂತಿರಕ ಶ್ಕ್ಷಣ ಮೀಂಡಳಿ ನಿಯಮನವಳಿಗ್ಳಿಗ್ ೆಅನತಗ್ತಣವನಗಿ 
ಬೊೇಧಕರ ಹತದ್ೆದಗ್ಳ್ೂ ಮೀಂಜೂರನಗಿಲಿದರತವುದ್ತ, ಬೂೆೇಧಕ-ವಿದ್ನಯರ್ಥಾಗ್ಳ್ ನಡತವಿನ 
ಅನತಪ್ನತ್ 1:15 ರ ಬದ್ಲತ 1:20 ಇರಬೇೆಕತ ಎೀಂದ್ತ ಎ.ಐ.ಸಿ.ಟಿ.ಇ. ಬದ್ಲ್ನವಣ ೆಮನಡಿದ್ದರಿೀಂದ್ 
2007 ರಲ್ಲಿ ಆರೀಂಭವನಗಿದ್ದ ಕನಲ್ೇೆಜತಗ್ಳ್ಲ್ಲಿದ್ದ ಬೂೆೇಧಕರನತು ಹೆಚತಚವರಿ ಎೀಂದ್ತ ಪರಿಗ್ಣಿಸಿ, 
ಹತದ್ೆದ ಸಮೆೇತ್ ರ್ನಲತೆ ಹೂೆಸ ಕನಲ್ೇೆಜತಗ್ಳಿಗ್ೆ ವಗ್ನಾಯಿಸಲ್ನಗಿದ್.ೆ  ವಿದ್ತಯತ್ಚ ಬಿಲ್ಚ ಕಟಟದ್ 
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ಕನರಣ, ಬೆೀಂಗ್ಳ್ೂರಿನ ಸಿಲವರಚ ಜೂಯಬಿಲ್ಲ ತ್ನೀಂತಿರಕ ಮಹನವಿದ್ನಯಲಯಕೆೆ ಬಸೆನೆೀಂ ವಿದ್ತಯತ್ಚ 
ಕಡಿತ್ಗ್ೊಳಿಸಲ್ನಗಿತ್ತು.  ಸವೀಂತ್ ಹಣದ್ಲ್ಲಿ ಡಿೇಸಲೆ್ಚ ತ್ೀಂದ್ತ ಜನರೇೆಟರಚ ಮೂಲಕ ಕನಲ್ೇೆಜತ 
ನಡಸೆಬೆೇಕನದ್ ಅನಿವನಯಾತ್ೆ ಉೀಂಟನಗಿದ್ತದ, ಲ್ನಯಬಚಗ್ಳ್ ಕನಯಾನಿವಾಹಣೆಗ್ೆ ವಿದ್ತಯತ್ಚ 
ಅನಿವನಯಾ ಎನತುವುದ್ತ ಪ್ನರೀಂಶತಪ್ನಲರ ಅಳ್ಲ್ನಗಿದ್ೆ.  ಸಿವಿಲ್ಚ, ಮೆಕನನಿಕಲ್ಚ ವಿಭನಗ್ಗ್ಳ್ಲ್ಲಿ 
ಪರಯೇಗ್ನಲಯಗ್ಳಿಲಿದ್ ಕನರಣ ಹತಿುರದ್ ಖನಸಗಿೇ ಕನಲ್ೇೆಜತಗ್ಳ್ರ್ುೆೇ ಕೆಲವರತ 
ಅವಲೀಂಬಿಸಿದ್ನದರ.ೆ  ಅಧಿಕನರಿಗ್ಳಿಗ್ೆ ಸಮಸೆಯ ಬಗ್ಹೆರಿಸಲತ ಆಸಕುಯಿಲಿವನಗಿದ್ತದ, ವೃೀಂದ್ ಮತ್ತು 
ರೆ್ೇಮಕನತಿ ನಿಯಮಗ್ಳಿಗ್ೆ ತಿದ್ತದಪಡಿ ತ್ರದ್ ಕನರಣ ಹೊಸ ರೆ್ೇಮಕನತಿಗ್ೆ ಅವಕನಶವೂ 
ಇಲಿವನಗಿದ್.ೆ  ಸಕನಾರಕೆೆ ‘ಉದ್ಯಮಿಯನಗ್ತ ಉದ್ೂೆಯೇಗ್ ನಿೇಡತʼ,ಚ ‘ಕೌಶಲ್ನಯಭಿವೃದಿ ಯೇಜರೆ್ʼ 
ಇೀಂತ್ಹ ಹೊಸ ಹೂೆಸ ಹೆಸರಿನ ಯೇಜರೆ್ಗ್ಳ್ನತು ಅರೆ್ವೇಷಣೆಗ್ೂೆಳಿಸಿ ಆಕಷಿಾಸತವುದ್ಷೆಟೇ 
ಕೆಲಸವನಗಿದ್ೆಯೇ ಹೊರತ್ತ, ಇರತವೀಂತ್ ಕನಲ್ೇೆಜತಗ್ಳ್ಳ ಅವಶಯ ಮೂಲಭೂತ್ 
ಸೌಕಯಾಗ್ಳಿಲಿದ್ೆೇ ನಶ್ಸತತಿುರತವ ಕಡಗೆ್ ೆ ಗ್ಮನವಿಲಿದ್ನಗಿದ್.ೆ  ಕೂಡಲ್ೇೆ ಅಗ್ತ್ಯವಿರತವ 
ಮೂಲಭೂತ್ ಸೌಕಯಾಗ್ಳ್ನತು ಒದ್ಗಿಸತವ ನಿಟಿಟನಲ್ಲಿ ಸಕನಾರ ಮತೀಂದ್ನಗ್ಬೇೆಕತ.  ಇಲಿದದ್ದಲ್ಲಿ 
ಎಲಿರಿಗ್ೂ ಕಡಿಮೆ ಖ್ಚಿಾನಲ್ಲಿ ಉತ್ುಮ ಗ್ತಣಮಟಟದ್ ಶ್ಕ್ಷಣ ದ್ೊರೆಯತವ ಹನಗೆ್ ಶ್ಕ್ಷಣ 
ಕ್ಷೆೇತ್ರವರೆ್ುೇ ಖನಸಗಿೇಕರಣಗ್ೊಳಿಸಬೆೇಕೆೇನತುವ ಬಗೆ್ೆ ಮನನಯ ಉನುತ್ ಶ್ಕ್ಷಣ ಮತ್ತು 
ಕೌಶಯಲ್ನಭಿವೃದಿ ಸಚಿವರನತು ಶ್ನಯ ವೆೇಳ್ೆಯಲ್ಲಿ ಒತ್ನುಯಿಸತತ್ೆುೇರೆ್. 

 
ಶ್ರೇ ಕೊೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 

ಮನನಯ ಸದ್ಸಯರತ ಶ್ನಯ ವೆೇಳ್ೆಯಲ್ಲಿ ಪರಸನುಪಿಸಿದ್ ವಿಷಯಕೆೆ ಸೀಂಬೀಂಧಪಟಟೀಂತ್ೆ, ಉನುತ್ ಶ್ಕ್ಷಣ 
ಸಚಿವರಿೀಂದ್ ಉತ್ುರವನತು ಒದ್ಗಿಸಲ್ನಗ್ತವುದ್ತ. 

 
ಸದ್ಸಯರಲ್ಲಿ ಸಪಷಟತ್ೆಯೀಂದ್ನತು ಕೆೇಳ್ಲ್ಲಚಿಿಸತತ್ುೆೇರೆ್.  ಅವರ ಶ್ನಯ ವೆೇಳ್ೆ ಪರಸನುವರೆ್ಯ 

ಕೊರೆ್ಯ ಖ್ೀಂಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರತವ ಅೀಂಶದ್ಲ್ಲಿನ ಶಬದಗ್ಳ್ಳ ಸರಿಯೇ ಅಥವನ ಅದ್ನತು 
ಬದ್ಲ್ನವಣೆ ಮನಡತತ್ನುರಯೆೇ ಎೀಂದ್ತ ರ್ನನತ ಕೆೇಳ್ಳತ್ೆುೇರ್.ೆ   
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ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವೆೀಂಕಟೆೇಶ್ಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅವುಗ್ಳ್ಳ ಸರಿಯನಗಿವೆ.  
ಏಕೆೀಂದ್ರ,ೆ.. 

 
ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಸತಮಮರ್ೆ ಚಚ್ೆಾ ಮನಡತವುದ್ತ ಬೇೆಡ. 
 

 (ಮತೀಂದ್ತ) 

(೩೦೦)/೧೪-೩-೨೦೨೨/೧೨-೩೦/ಎಲ್ಚಎೀಂ/ಜಆರಚ 

          ಇ) ಕೊೇಲ್ನರ ಜಲ್ನಿ ರ್ನಯಯನಲಯದ್ ಕಟಟಡ ಶ್ರ್ಥಲಗೆ್ೂೀಂಡತ ನೂತ್ನ ಕಟಟಡ  
              ನಿಮನಾಣಕೆೆ ೨೫ ಕೊೇಟಿ ಮೀಂಜೂರನಗಿದ್ದರೂ ಕಟಟಡ ಕನಮಗ್ನರಿ  
              ಪ್ನರರೀಂಭಗ್ೊಳ್ುದರತವ ಬಗೆ್ೆ. 
                               ------------ 

    ಶ್ರೇ ಎೀಂ.ಎಲ್.ಅನಿಲ್ಚಕತಮನರ(ಸೆಳಿೇಯ ಸೀಂಸೆೆಗ್ಳ್ ಕ್ಷೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಗ್ಳ್ೆ    ರನಜಯದ್, ಅರೆ್ೇಕ 
ಜಲ್ೆಿಗ್ಳ್ಲ್ಲ ಮತ್ತು ತ್ನಲೂಿಕತಗ್ಳ್ಲ್ಲಿ ಹೂೆಸ ಕಟಟಡಗ್ಳ್ಲ್ಲಿ ರ್ನಯಯನಲಯದ್ ಕಲ್ನಪಗ್ಳ್ಳ ಸರನಗ್ವನಗಿ 
ನಡಯೆತತಿುದ್ತದ, ಕೊೇಲ್ನರ ಜಲ್ನಿ ರ್ನಯಯನಲಯವು ನೂರತ ವಷಾಗ್ಳ್ಷತಟ ಹಳ್ೆಯದ್ನಗಿದ್ತದ, ವಿಪರಿೇತ್ ಮಳ್ ೆ
ಮತ್ತು ಸರಿಯನದ್ ನಿವಾಹಣೆಯಿಲಿದ್ೆ ಶ್ರ್ಥಲಗ್ೂೆೀಂಡಿದ್ತದ, ಕಲ್ನಪಗ್ಳ್ನತು ನಡಸೆಲತ ತ್ೊೀಂದ್ರಯೆನಗ್ತತಿುದ್ೆ,  ೩ 
ವಷಾಗ್ಳ್ ಹಿೀಂದ್ಯೆೇ  ಹೂೆಸ ಕಟಟಡ ನಿಮನಾಣಕೆೆ ೨೫ ಕೊೇಟಿ ರೂ.ಗ್ಳ್ಳ ಮೀಂಜೂರನಗಿದ್ತದ ಕಟಟಡ ನಿಮನಾಣ 
ಸೀಂಬೀಂಧ ಅನಗ್ತ್ಯ ವಿಳ್ೀಂಬ ಮನಡಲ್ನಗ್ತತಿುದ್ೆ. ಕಟಟಡ  ನಿಮನಾಣಕೆೆ ಸಕನಾರಕೆೆ ಹಲವು ಬನರಿ ಮನವಿ 
ಮನಡಿದ್ದರತ ಇದ್ರ ಬಗೆ್ೆ ಸಕನಾರವು ಯನವುದ್ೇೆ ಕರಮಗ್ಳ್ನತು ಕೆೈಗ್ೂೆಳ್ುದ್ೇೆ ಇರತವುದ್ರಿೀಂದ್ ಸತಸಜಿತ್ 
ರ್ನಯಯನಲಯದ್ ಕಟಟಡಗ್ಳ್ಳ ಇಲಿದ್ ೆಕಕ್ಷಿದ್ನರರತ ಮತ್ತು ವಕೇಲರತಗ್ಳಿಗ್ೆ ತ್ೊೀಂದ್ರಯೆನಗ್ತತಿುದ್ೆ. ಆದ್ದರಿೀಂದ್ ಈ 
ನಿಟಿಟನಲ್ಲಿ ಸಕನಾರ ಈ ಕೂಡಲ್ೇೆ ಕರಮವಹಿಸಿ ಕೂೆೇಲ್ನರ ಜಲ್ನಿ ರ್ನಯಯನಲಯದ್ ಕಟಟಡ ಕನಮಗ್ನರಿಯನತು 
ಆದ್ಷತಟ ಬೆೇಗ್ ಪ್ನರರೀಂಭಿಸಬೆೇಕೆೀಂದ್ತ ಮನನಯ ಕನನೂನತ, ಸೀಂಸದೇಯ ವಯವಹನರಗ್ಳ್ಳ ಮತ್ತು ಶನಸನ ರಚರೆ್ 
ಸಚಿವರ ಗ್ಮನವನತು ಸಳೆ್ೆಯತತ್ೆುೇರ್.ೆ  
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     ಶ್ರೇ ಕೊೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಗ್ಳ್ೆ, ಮನನಯ ಸದ್ಸಯರನದ್ 
ಎೀಂ.ಎಲ್.ಅನಿಲ್ಚಕತಮನರಚರವರತ ಶ್ನಯವೆೇಳ್ೆಯಲ್ಲಿ ಎತಿುರತವ ವಿಷಯಕೆೆ ಮನನಯ ಕನನೂನತ. ಸೀಂಸದೇಯ 
ವಯವಹನರಗ್ಳ್ಳ ಮತ್ತು ಶನಸನ ರಚರೆ್ ಸಚಿವರಿೀಂದ್ ಉತ್ುರವನತು ಒದ್ಗಿಸಲ್ನಗ್ತತ್ುದ್ೆ. 

      ಈ): ಕನಯನಸರ ಕನಯಿಲ್ ೆಹೆಚ್ನಚಗ್ತತಿುರತವ ಕತರಿತ್ತ ಮತೀಂಜನಗ್ರೂಕತ್ೆ  
 ಕರಮ ಕೆೈಗ್ೊಳ್ಳುವ ಬಗೆ್ೆ.                

                                    ---- 
        ಶ್ರೇ ಹರಿೇಶ್ಚ ಕತಮನರ(ವಿಧನನಸಭೆಯಿೀಂದ್ ಚತರ್ನಯಿತ್ರನದ್ವರ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಗ್ಳ್,ೆ ರನಜಯದ್ಲ್ಲಿ ಕನಯನಸರಚ ಪಿೇಡಿತ್ರ ಸೀಂಖೆಯ ಹಚಚಳ್ವನಗ್ತತಿುದ್ತದ, ಜನಸೀಂಖೆಯ 
ಆಧನರಿತ್ ಕನನಸರಚ ದ್ನಖ್ಲ್ನತಿ ಪರಕನರ ೨೦೨೧ರ ಒೀಂದ್ೇೆ ಸನಲ್ಲನಲ್ಲಿ ೭೬,೩೮೧ ಹೊಸ 
ಪರಕರಣಗ್ಳ್ಳ ಪತ್ೆುಯನಗಿವೆ. ತ್ಪ್ನಸಣೆ ಪರಮನಣ ಹೆಚಿಚದ್ತದ, ಈ ಸೀಂಖೆಯ ಮತ್ಷತಟ ಹೆಚ್ನಚಗ್ತವ 
ಸನಧಯತ್ ೆ ಇದ್ೆ ಎೀಂದ್ತ ಕನಯನಸರಚ ತ್ಜ್ಞರತ ಕಳ್ವಳ್ ವಯಕುಪಡಿಸಿರತವುದ್ತ ಪತಿರಕೆಗ್ಳ್ಲ್ಲಿ 
ವರದಯನಗಿದೆ್.  

    ೨೦೨೦ರಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಪರಕರಣಗ್ಳ್ ಸೀಂಖೆಯ ೭೦ ಸನವಿರದ್ಷಿಟತ್ತು, ಆರೂೆೇಗ್ಯ ಇಲ್ನಖಯೆತ 
ರನಷಿರೇಯ ಕನಯನಸರಚ, ಮಧತಮೆೇಹ, ಹೃದ್ೂೆರೇಗ್, ಪ್ನಶವಾವನಯತ ನಿಯೀಂತ್ರಣ 
ಕನಯಾಕರಮದ್ಡಿ ಸನೀಂಕನರಮಿಕವಲಿದ್ ಕನಯಿಲೆ್ಗ್ಳ್ ಬಗೆ್ೆ ಜನಗ್ೃತಿ ಮೂಡಿಸತತಿುದ್ತದ, ೩೦ 
ವಷಾ ಮೆೇಲಪಟಟ ಎಲಿ ವಯಸೆರಿಗ್ೂ ಪರತಿ ೫ ವಷಾಕೆೆ ಒೀಂದ್ತ ಬನರಿಯೀಂತ್ೆ ಬನಯಿ, ಸುನ 
ಮತ್ತು ಗ್ಭಾಕೀಂಠ ಕನಯನಸರ ತ್ಪ್ನಸಣೆ ನಡಸೆಿ, ಚಿಕತ್ೆಸಗ್ ೆ ಒಳ್ಪಡಿಸತತಿುದ್ೆ. ಇದ್ರಿೀಂದ್ನಗಿ 
ಹೆಚಿಚನ ಸೀಂಖೆಯಯಲ್ಲಿ ಕನಯನಸರಚ  ಪರಕರಣಗ್ಳ್ನತು ಪ್ನರರೀಂಭಿಕ ಹೀಂತ್ದ್ಲ್ಲಿಯೇ ಗ್ತರತತಿಸಲತ 
ಸನಧಯವನಗ್ತತಿುತ್ತು. ಆದ್ೆ, ಕಳ್ೆದ್ ಎರಡತ ವಷಾಗ್ಳಿೀಂದ್ ಈ ತ್ಪ್ನಸಣೆ ಹನಗ್ೂ ಚಿಕತೆ್ಸಗ್ ೆ
ಕೊೇವಿಡಚ ಅಡಿೆಪಡಿಸಿರತವುದ್ತ ತಿಳಿದ್ತಬೀಂದದ್ೆ. ಕದ್ನವಯಿ ಆಸಪತ್ೆರಯಲ್ಲಿ ಪರತಿವಷಾ ೧೭ ರಿೀಂದ್ 
೧೮ ಸನವಿರ ಪರಕರಣಗ್ಳ್ಳ ರೆ್ೂೇೀಂದ್ಣಿಯನಗ್ತತಿುವೆ, ಮೊದ್ಲ್ೆರಡತ ವಷಾಗ್ಳ್ಲ್ಲಿ ಕೊೇವಿಡಚ 
ಅಲ್ೆಯಲ್ಲಿ ದನಕೆೆ ೨೫೦ ರಿೀಂದ್ ೪೦೦ ರೂೆೇಗಿಗ್ಳ್ಳ ಕದ್ನವಯಿಗೆ್ ಭೆೇಟಿ ನಿೇಡತತಿುದ್ದವರತ ಈಗ್ 
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ಪರತಿ ದನಕೆೆ ೧೦೦ ರೂೆೇಗಿಗ್ಳಿಗ್ೆ ಏರಕಯೆನಗಿದೆ್. ಎಲಿ ೭೦೦ ಹನಸಿಗ್ೆಗ್ಳ್ಳ ಭತಿಾಯನಗಿವ.ೆ 
೨೦೨೫ರ ವೆೇಳ್ಗ್ೆ ಕನಯನಸರಚ ಪರಕರಣಗ್ಳ್ಳ ಶೇೆಕಡ ೧೧ರಷತಟ ಹೆಚಚಳ್ವನಗ್ಲ್ಲದ್ ೆ ಎೀಂಬತದ್ನಗಿ 
ವರದಯೀಂದ್ರಲ್ಲ ಉಲ್ೆಿೇಖಿಸಲ್ನಗಿದ್ೆ. ರನಜಯದ್ಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ೨.೩ ಲಕ್ಷ ಸಕರಯ ಕನಯನಸರಚ 
ಪರಕರಣಗ್ಳಿವೆ ಎೀಂದ್ತ ಇಲ್ನಖ ೆಅೀಂದ್ನಜಸಿದ್.ೆ 

     ಆದ್ಕನರಣ, ಈ ವಿಚ್ನರದ್ಲ್ಲಿ ಸಕನಾರ ಹೆಚತಚ ಮತರೆ್ುಚಚರಿಕನ ಕರಮಗ್ಳ್ನತು ಕೆೈಗ್ೊೀಂಡತ 
ಹೆಚತಚ ಜನಗ್ೃತಿಯನತು ಮೂಡಿಸತವುದ್ತ ಸೇೆರಿೀಂದ್ರೆ ಕನಯನಸರಚ ರೂೆೇಗ್ವನತು ನಿಯೀಂತಿರಸತವ 
ಮತ್ತು ತ್ಡಗೆ್ಟತಟವ ನಿಟಿಟನಲ್ಲಿ ವಿಶೆೇಷ ಕನಯಾಯೇಜರೆ್ಯನತು ರೂಪಿಸಬೇೆಕನೆತುವ ಬಗೆ್ೆ  
ಶ್ನಯವೆೇಳ್ೆಯಲ್ಲಿ ಮನನಯ ಆರೂೆೇಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕತಟತೀಂಬ ಕಲ್ನಯಣ ಹನಗ್ೂ ವೆೈದ್ಯಕೇಯ 
ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಚಿವರ ಗ್ಮನವನತು ಸಳೆ್ೆಯತತ್ೆುೇರ್.ೆ 

     ಶ್ರೇ ಕ.ೆಸತಧನಕರ(ಆರೂೆೇಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕತಟತೀಂಬ ಕಲ್ನಯಣ ಹನಗ್ೂ ವೆೈದ್ಯಕೇಯ ಶ್ಕ್ಷಣ 
ಸಚಿವರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಗ್ಳ್ೆ, ಮನನಯ ಸದ್ಸಯರತ ವಯಕುಪಡಿಸಿರತವೀಂತ್ಹ ಕಳ್ವಳ್ 
ಪರಸತುತ್ವನಗಿರತವೀಂಥದ್ತದ. ಅದ್ೆೇ ರಿೇತಿ ಕನಯನಸರಚ ಪಿೇಡಿತ್ರ ಸೀಂಖೆಯ ರನಜಯದ್ಲ್ಲಿ ಮನತ್ರವಲಿ 
ಇಡಿೇ ವಿಶವದ್ಲ್ಲಿಯೇ ಹೆಚ್ನಚಗ್ತತಿುದ್ೆ. ಅದ್ಕನೆಗಿ ನಮಮ ಸಕನಾರ ಸನೀಂಕನರಮಿಕ ರೂೆೇಗ್ಗ್ಳ್ನತು 
ಬಹಳ್ ಬೆೇಗ್ ಪತ್ೆುಹಚಚಬೇೆಕನಗಿರತವುದ್ರಿೀಂದ್ ಇದ್ಕೆೆ ವಿಶೆೇಷವನದ್ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸತವೀಂತ್ಹ  
ಕನಯಾಕರಮಗ್ಳ್ನತು ಹಮಿಮಕೂೆೀಂಡಿದ್ದೆೇವೆ. ೨೦೨೧ ರಿೀಂದ್ ೨೦೨೫ ವೆೇಳ್ೆಗ್ ೆ ಈಗ್ ಇರತವ 
ಸೂೆೇಕತ್ರ ಸೀಂಖೆಯಗಿೀಂತ್ ೧೧% ಹೆಚ್ನಚಗ್ತತ್ುದ್ ೆಎನತುವ ವರದಯತ ನಮಮಲ್ಲಿ ಇದ್.ೆ ಆದ್ದರಿೀಂದ್ 
೩೦ ವಷಾಕೆೀಂತ್ ಮೆೇಲಪಟಟ ಮಹಿಳ್ೆಯರತ ಮತ್ತು ಪತರತಷರತ ಇಬಬರೂ ಕೂಡನ ಕನಿಷಠ ೫ 
ವಷಾಕೆೆ ಒಮೆಮ  ಬನಯಿ, ಸುನ ಮತ್ತು ಗ್ಭಾಕೀಂಠ ಕನಯನಸರ ತ್ಪ್ನಸಣೆ ಮನಡಿಸಿಕೊಳ್ುಬೆೇಕತ. 
ಇದ್ಕೆೆ ಸೀಂಬೀಂಧಪಟಟೀಂತ್ ೆ ಒೀಂದ್ತ screening ಆಗ್ಬೇೆಕತ. ಇದ್ಕನೆಗಿ ನಮಮ ಎಲ್ನಿ 
ತ್ನಲೂಿಕತ ಆಸಪತ್ೆರಗ್ಳ್ಲ್ಲಿ ವಯವಸೆೆಯನತು ಮನಡತತಿುದ್ೆದೇವೆ. ಕದ್ನವಯಿ ಸೀಂಸೆೆಯಲ್ಲಿ ಕನಯಾದ್ 
ಒತ್ುಡ ಜನಸಿುಯನಗಿದ್ೆ ಎನತುವುದ್ತ ನಮಮ ಗ್ಮನದ್ಲ್ಲಿದ್ೆ. ಪರತಿದನ ಸತಮನರತ ೧೮೦೦ ರಿೀಂದ್ 
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೨೦೦೦ ಹೊರರೂೆೇಗಿಗ್ಳ್ಳ ಅಲ್ಲಿಗ್ೆ ಬರತತಿುದ್ನದರೆ. ಅದ್ಕೆೆ ಈಗ್ ವಿಭನಗ್ನವನರತ ಕನಯನಸರಚ 
ಆಸಪತ್ೆರಗ್ಳ್ನತು ಅಭಿವೃದಿಪಡಿಸತತಿುದ್ೆದೇವೆ. ಈಗ್ನಗ್ಲ್ೆೇ ಕಲಬತರಗಿ ಜಲ್ನಿ ಕೆೇೀಂದ್ರದ್ಲ್ಲಿ ಕದ್ನವಯಿ 
ಆಸಪತ್ೆರ ಕೆಲಸ ಮನಡತತಿುದ್ೆ. ಇತಿುೇಚ್ೆಗ್ ೆ ತ್ತಮಕೂರತ ಜಲ್ೆಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ನತು ಪ್ನರರೀಂಭ 
ಮನಡತತಿುದ್ೆದೇವೆ. ಶ್ವಮೊಗ್ೆ ಜಲ್ೆಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮನಾಣ ಮನಡಲತ ಟೆೀಂಡರಚ ಕೆಲಸ ನಡಯೆತತಿುದ್.ೆ  
ಮೊರೆ್ು ಮೀಂಡಿಸಿದ್ ಬಜೆಟಚನಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಗ್ನವಿ ಹನಗ್ೂ ಮೆೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಕನಯನಸರಚ ಆಸಪತ್ೆರಯನತು 
ಪ್ನರರೀಂಭ ಮನಡತತಿುದ್ೆದೇವೆ. ಮೀಂಡಯದ್ಲ್ಲಿ ಈಗ್ನಗ್ಲ್ೆೇ ಅಭಿವೃದಿಪಡಿಸಿ ವೆೈದ್ಯಕೇಯ ಕನಲ್ೇೆಜಗ್ೆ 
handover ಮನಡಿದ್ದೆೇವೆ. ಕನಯನಸರಚ ಬಗೆ್ೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸತವ ಕಲೆಸ ಬೆೇಗ್ 
ಮನಡಬೇೆಕನಗಿದ್.ೆ ತ್ಪ್ನಸಣೆಯತ ಕೂಡನ ಸಮಯಕೆೆ ಸರಿಯನಗಿ ಆಗ್ಬೇೆಕತ. ಆ ನಿಟಿಟನಲ್ಲಿ 
ಸಕನಾರ ಎಲ್ನಿ ಪರಯತ್ುಗ್ಳ್ನತು ಮನಡತತಿುದ್ೆ. ಇದ್ರ ಜೊತ್ೆಗೆ್ ಪರತಿನಿತ್ಯದ್ ಆಹನರ ಸೇೆವರ್,ೆ 
ವನಯಯನಮ ಮನಡತವ ಬಗ್ೆೆಯತ ಮನಗ್ಾದ್ಶಾನವನತು ಕೊಡಬೇೆಕನಗಿದ್ೆ. ತ್ೀಂಬನಕತ 
ಸೇೆವರ್ೆಯನತು ರನಜಯದ್ಲ್ಲಿ ಸೀಂಪೂಣಾವನಗಿ  ನಿಗ್ರಹ ಮನಡಬೇೆಕನಗಿದ್.ೆ  

   ಶ್ರೇ ಲಕ್ಷಣ. ಸೀಂಗ್ಪಪ ಸವದ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಗ್ಳ್ೆ, ಮನನಯ ಸದ್ಸಯರತ ಕನಯನಸರಚ ಬಗೆ್ೆ 
ಪರಸನುಪಿಸಿದ್ರತ. ಅದ್ಕೆೆ ಮೀಂತಿರಗ್ಳ್ಳ ಉತ್ುರವನತು ಕೊಟಿಟದ್ನದರೆ. ತ್ಮಮಲ್ಲಿ ನನು ವಿನೀಂತಿ 
ಎೀಂದ್ರೆ, ಒೀಂದ್ತ ದನ ಪೂತಿಾ ಕನಯನಸರಚ ಬಗೆ್ೆ ಚಚ್ೆಾ ಮನಡಲತ ತ್ನವು ಅವಕನಶ 
ಮನಡಿಕೊಡಬೆೇಕತ. ಇದ್ತ ಬಹಳ್ ಗ್ೀಂಭಿೇರವನದ್ ವಿಚ್ನರವನಗಿದ್.ೆ ಮತೀಂದನ ದನಗ್ಳ್ಲ್ಲಿ ಇದ್ತ 
ಪರತಿಶತ್ ೫ ರಷತಟ ಹೆಚ್ನಚಗ್ತತ್ುದ್ೆ ಎೀಂದ್ತ ಮನನಯ ಆರೂೆೇಗ್ಯ ಸಚಿವರತ ನಿರಿೇಕ್ಷೆ ಮನಡಿದ್ನದರ.ೆ 
ರನಜಯದ್ಲ್ಲಿ ಅಷೆಟೇ ಅಲಿದ್ೆ, ಇಡಿೇ ದ್ೆೇಶದ್ಲ್ಲಿ ಕನಯನಸರಚ ಹೆಚತಚ ಆಗ್ಲತ ಕನರಣವೆೇನತ? ನಮಮ 
ಆಹನರ ಪದ್ದತಿಯಲ್ಲಿ ಏರ್ನಗ್ತತಿುದ್;ೆ ಈ ಆಹನರ ಪದ್ದತಿಯನತು ಬದ್ಲ್ನವಣೆ ಮನಡಬೇೆಕೆೇ 
ಎನತುವ ಬಗೆ್ೆ ಚಿೀಂತ್ರೆ್ಯನಗ್ಬೆೇಕತ, ಸಿಗ್ರೇೆಟಚ ಸೇೆದ್ತವುದ್ರಿೀಂದ್, ತ್ೀಂಬನಕತ ಸೇೆವರೆ್ಯಿೀಂದ್ 
ಮನತ್ರ  ಕನಯನಸರಚ ಕೀಂಡತ ಬರತತ್ುದ್ ೆ ಎನತುವುದ್ನತು ತ್ಲ್ೆಯಿೀಂದ್ ತ್ೆಗೆ್ದ್ತ ಹನಕಬೆೇಕತ. 
ಸಿಗ್ರೇೆಟಚ ಸೇೆದ್ದ್ ೆಇರತವವರಲ್ಲಿ, ತ್ೀಂಬನಕತ ಸೇೆವರ್ ೆಮನಡದ್ ೆಇರತವವರಲ್ಲಿಯತ ಇವತ್ತು 
ಕನಯನಸರಚ ಬರತತಿುದ್ೆ. ನಮಮಲ್ಲ ಇರತವ ಆಹನರ ಪದ್ದತಿ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಪದ್ದತಿ ಯನವನಗ್ 
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ಬದ್ಲ್ನಗ್ತತ್ುದ್ೆ ಆಗ್ ಮನತ್ರ ಕನಯನಸರಚನತು ಕಡಿಮೆ ಮನಡಲತ ಸನಧಯವಿದ್.ೆ ಕಳ್ೆದ್ 
ಅಧಿವೆೇಶನದ್ಲ್ಲಿ ಸೀಂವಿಧನನದ್ ಬಗೆ್ೆ ಚಚ್ೆಾ ಮನಡಲತ ಎರಡತ ದನಗ್ಳ್ನತು ಅವಕನಶವನತು 
ಹೆೇಗ್ ೆ ಕೂೆಡಲ್ನಗಿತ್ತು, ಅದ್ೆೇ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಮರೆ್ಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕೆಳ್ಮರ್ಯೆಲ್ಲಿ ಎರಡತ 
ದನಗ್ಳ್ ಕನಲ್ನವಕನಶವನತು ಇದ್ರ ಚಚ್ೆಾಗ್ೆ ಕೊಡಬೇೆಕತ. ನಮಮ ಕೃಷಿ ಪದ್ದತಿಯಲ್ಲಿ 
ಬಲ್ನವಣೆ ತ್ರದ್ ೆ ಹೂೆೇದ್ರೆ ಕನಯನಸರಚನತು ತ್ಡಹೆಿಡಿಯಲತ ಸನಧಯವನಗ್ತವುದಲಿ. ಆದ್ಕನರ 
ಇದ್ರ ಬಗೆ್ೆ ಗ್ೀಂಭಿೇರವನಗಿ ಚಚ್ೆಾ ಮನಡಲತ ಎರಡತ ದನಗ್ಳ್ ಕನಲ್ನವಕನಶವನತು 
ಕೊಡಬೇೆಕೆೀಂದ್ತ ರ್ನನತ ತ್ಮಮಲ್ಲಿ ವಿನೀಂತಿ ಮನಡಿಕೂೆಳ್ಳುತ್ೆುೇರ್ೆ. 

     ಉ): ರನಜಯದ್ಲ್ಲಿ ಮಕೆಳ್ ಜನಗ್ೃತಿ ಮತ್ತು ಹಿತ್ರಕ್ಷಣೆಯ ಸಲತವನಗಿ ಪೀಂಚ್ನಯಿತಿ 
             ಮಟಟದ್ಲ್ಲಿ ಪರತಿ ತಿೀಂಗ್ಳ್ಳ ಗ್ನರಮ ಸಭೆಗ್ಳ್ನತು ನಡಸೆತವ ಬಗ್ೆೆ. 
                            ----------- 
    ಶ್ರೇ ಸಲ್ಲೇೀಂ ಅಹಮದ(ಸೆಳಿೇಯ ಸೀಂಸೆೆಗ್ಳ್ ಕ್ಷೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಗ್ಳ್ೆ, ರನಜಯದ್ಲ್ಲಿ 
ಮಕೆಳ್ ಹಕತೆಗ್ಳ್ ಜನಗ್ೃತಿ ಮತ್ತು ಅನತಷನಠನಕನೆಗಿಯೇ ಗ್ನರಮ ಸವರನಜಚ ಮತ್ತು 
ಪೀಂಚ್ನಯತ್ಚ ರನಜಚ ಅಧಿನಿಯಮದ್ೀಂತೆ್ ಗ್ನರಮಸಭಯೆನತು ಪೀಂಚ್ನಯತ್ಚ ಮಟಟದ್ಲ್ಲಿ ಪರತಿ 
ತಿೀಂಗ್ಳಿಗ್ೊಮೆಮ  ಮಕೆಳ್ ಗ್ನರಮಸಭೆಯನತು ಕಡನೆಯವನಗಿ ನಡಸೆಬೆೇಕೆೀಂದ್ತ ಸಕನಾರದ್ 
ಕನನೂನಿದ್ದರೂ ಸಹನ ರನಜಯದ್ ಅರೆ್ೇಕ ಜಲ್ೆಿಗ್ಳ್ಲ್ಲಿನ ಪೀಂಚ್ನಯಿತಿಗ್ಳ್ಲ್ಲಿ ಸತಮನರತ ೬ 
ತಿೀಂಗ್ಳ್ನದ್ರೂ ಸಹನ ಮಕೆಳ್ ಹಕೆಗ್ಳ್ ಗ್ನರಮ ಸಭೆಗ್ಳ್ಳ ನಡಯೆದೆ್ ಇರತವ ಸೀಂಗ್ತಿಯತ 
ಸನವಾಜನಿಕವನಗಿ ಮಹತ್ವದ್ನದಗಿದ್ೆ. 
    ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ನರಮ ಸವರನಜಚ ಮತ್ತು ಪೀಂಚ್ನಯತ್ಚ ರನಜಯ ಅಧಿನಿಯಮ ೧೯೯೩ರ 
ಕನಯದಗ್ೆ ೨೦೧೫ರಲ್ಲಿ ತಿದ್ತದಪಡಿ ತ್ೀಂದದ್ತದ, ಈ ತಿದ್ತದಪಡಿ ಕನಯದಯೀಂತೆ್ ೨೦೧೬ರ ನೀಂತ್ರ 
ಮಕೆಳ್ ಜನಗ್ೃತಿ ಮತ್ತು ಹಕತೆಗ್ ಅನತಷನಠನಕನೆಗಿ ಗ್ನರಮ ಪೀಂಚ್ನಯಿತಿಗ್ಳ್ಲ್ಲಿ ಪರತಿತಿೀಂಗ್ಳ್ 
ಮಕೆಳ್ ವಿಶೇೆಷ ಗ್ನರಮಸಭೆಗ್ಳ್ನತು ನಡಸೆತವುದ್ತ ಕಡನೆಯವನಗಿರತತ್ುದ್ೆ. ಅದ್ಲಿದ್ೆೇ 
ರ್ನಯಯನಲಯಗ್ಳ್ೆೇ ಕಡನೆಯವನಗಿ ಗ್ನರಮ ಪೀಂಚ್ನಯಿತಿಗ್ಳ್ಲ್ಲಿ  ಮಕೆಳ್ ಗ್ನರಮ ಸಭೆಗ್ಳ್ನತು 
ನಡಸೆಬೆೇಕೆೀಂದ್ತ ಆದ್ೆೇಶವನತು ಮನಡಿವ,ೆ ಆದ್ದರಿೀಂದ್ ಪೀಂಚ್ನಯತ್ಚ ರನಜಚ ಮತ್ತು 
ಗ್ನರಮಿೇಣನಭಿವೃದಿ ಇಲ್ನಖಯೆ ಆದ್ೆೇಶದ್ ರೆ್ಪ ಹೆೇಳ್ದ್ ೆಮಕೆಳ್ ಗ್ನರಮಸಭೆಗ್ಳ್ನತು ನಡಸೆಿ, 
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ಅದ್ನತು ಅನತಷನಠನಕೆೆ ತ್ರತವ ಮೂಲಕ ಮಕೆಳಿಗ್ೆ ರ್ನಯಯ ಒದ್ಗಿಸತವುದ್ತ  ಅಧಿಕನರಿಗ್ಳ್ 
ಆದ್ಯ ಕತ್ಾವಯವನಗಿರತತ್ುದ್ೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಅಧಿಕನರಿಗ್ಳ್ ನಿಲಾಕ್ಷಯದೀಂದ್ ಸಮಯಕೆೆ ಸರಿಯನಗಿ 
ಗ್ನರಮಸಭೆಗ್ಳ್ನತು ಮನಡದ್ೆೇ ಇರತವುದ್ರಿೀಂದ್ ಕನಯದಯನತು ಸೀಂಪೂಣಾವನಗಿ ಉಲಿೀಂಘರ್ ೆ
ಮನಡಿದ್ೀಂತ್ನಗಿರತತ್ುದ್ೆ. ಈ ಕನರಣದೀಂದ್ ಮಕೆಳ್ಳ ತ್ಮಮ ಹಕತೆಗ್ಳಿೀಂದ್ 
ವೀಂಚಿತ್ರನಗ್ತತಿುರತವುದ್ತ  ವಿಪಯನಾಸದ್ ಸೀಂಗ್ತಿಯನಗಿದೆ್. 
    ಆದ್ದರಿೀಂದ್ ರನಜಯದ್ಲ್ಲಿ ಮಕೆಳ್ ಹಕತೆಗ್ಳ್ ಜನಗ್ೃತಿ ಮತ್ತು ಹಿತ್ರಕ್ಷಣೆಯ ಸಲತವನಗಿ 
ಸಕನಾರವು ಹೊರಡಿಸಿರತವ ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ನರಮ ಸವರನಜಚ ಮತ್ತು ಪೀಂಚ್ನಯತ್ಚ ರನಜಚ 
ಅಧಿನಿಯಮ (ತಿದ್ತದಪಡಿ ೨೦೧೫)ರ ಕನಯದಯೀಂತೆ್ ರನಜಯದ್ ಎಲ್ನಿ ಜಲ್ೆಿಗ್ಳ್ ಪೀಂಚ್ನಯತ್ಚ 
ಮಟಟದ್ಲ್ಲಿ ಪರತಿತಿೀಂಗ್ಳ್ಳ ಕಡನೆಯವನಗಿ ಗ್ನರಮಸಭೆಗ್ಳ್ನತು ನಡಸೆಿ, ರನಜಯದ್ಲ್ಲಿ ಮಕೆಳ್ 
ಹಕತೆಗ್ಳ್ ಜನಗ್ೃತಿ ಮತ್ತು ಮಕೆಳ್ ಹಿತ್ರಕ್ಷಣೆಯನತು ಕನಪ್ನಡತವ ನಿಟಿಟನಲ್ಲಿ ಸೂಕು ಕರಮ 
ಕೆೈಗ್ೊಳ್ಳುವ ಸಲತವನಗಿ ಶ್ನಯವೆೇಳ್ೆಯಲ್ಲಿ ಸಕನಾರವನತು ಒತ್ನುಯಿಸತತ್ೆುೇರೆ್. 
      
    ಶ್ರೇ ಕೊೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಗ್ಳ್ೆ, ಮನನಯ  
ಸದ್ಸಯರನದ್ ಶ್ರೇ ಸಲ್ಲೇೀಂ ಅಹಮದಚರವರತ ಶ್ನಯವೇೆಳ್ೆಯಲ್ಲಿ ತ್ೀಂದರತವ ವಿಷಯಕೆೆ ಮನನಯ 
ಗ್ನರಮಿೇಣನಭಿವೃದಿ ಮತ್ತು ಪೀಂಚ್ನಯತ್ಚ ರನ ಸಚಿವರಿೀಂದ್ ನೀಂತ್ರ ಉತ್ುರವನತು 
ಒದ್ಗಿಸಲ್ನಗ್ತವುದ್ತ. 

                  (ಮತೀಂದ್ತ) 
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(301)14-03-2022(12-40)bsd-gr 

ವಿಷಯ: ಇ-ಸವತ್ತು, ಖನತ್ನ, ವನಟಣಿ ಸಕನಾರಿ 
ಸನಫ್ಟಚವೆೇರಚಗ್ಳಿಗ್ೆ ಕನು ಹನಕ ಇ-ಖನತ್ೆಗ್ಳ್ಲ್ಲಿ 
ಅಕರಮಗ್ಳ್ನಗಿರತವ ಬಗೆ್ೆ 

     @@@@@ 

 ಶ್ರೇ ಹೆರ್ಚ.ಎಸ್ಚ. ಗ್ೊೇಪಿರ್ನಥ್ಚ (ಸೆಳಿೇಯ ಸೀಂಸೆೆಗ್ಳ್ ಕೆ್ಷೇತ್ರ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರನಮನಗ್ರ ಜಲ್ೆಿಯ ಕನಕಪತರ ಹನರೊೇಹಳಿು ಗ್ನರಮ ಪೀಂಚ್ನಯಿತಿ 
ಅಧಯಕ್ಷರತ ಹನಗ್ೂ ಸಿಬಬೀಂದ ಶನಮಿೇಲ್ನಗಿ ಎರಡತ ಜಲ್ೆಿಗ್ಳ್ಲ್ಲಿ ಅನಧಿಕೃತ್ವನಗಿ ಖನತೆ್ 
ಮನಡಿಕೊಟಿಟರತವುದ್ತ ಬೆಳ್ಕಗ್ ೆಬೀಂದದ್.ೆ ಸನವಾಜನಿಕರಿಗ್ ೆಸತಲಬವನಗಿ ಸೇೆವ ೆದ್ೊರಕಲ್ಲ ಎೀಂಬ 
ಉದ್ೆದೇಶದೀಂದ್ ಗ್ನರಮ ಪೀಂಚ್ನಯಿತಿಗ್ಳಿಗ್ೆ ನಿೇಡಿದ್ದ ಅಧಿಕನರಿ ದ್ತಬಾಳ್ಕೆಯನಗ್ತತಿುದ್ೆ. 

 ಇರ್ೂೆುೀಂದ್ೆಡೆ, ಗ್ನರಮ ಪೀಂಚ್ನಯಿತಿ ಸವಾರಚ ಹನಗ್ೂ ಇ-ಸವತ್ತು ಸನಫ್ಟಚವೆೇರಚಗ್ಳ್ಳ ಎಷತಟ 
ಸತರಕ್ಷಿತ್ ಎೀಂಬ ಪರಶೆು ಸನವಾಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಆತ್ೀಂಕ ಮೂಡಿಸಿದೆ್. 

 ಪಟಟಣ ಪೀಂಚ್ನಯಿತಿಯನಗಿರತವ ಹನರೊೇಹಳಿು ಕಳ್ೆದ್ ವಷಾ ಗ್ನರಮ ಪೀಂಚ್ನಯಿತಿ 
ಆಗಿತ್ತು. ಅೀಂದ್ತ ಅಧಯಕ್ಷರನಗಿದ್ದ ಗ್ತರತಪರಸನದಚ ಎೀಂಬತವರತ ತ್ಮಮ ಡನೀಂಗ್ಲ್ಚ ಬಳ್ಸಿ, ೨೦೨೧ರ 
ಸಪೆ್ೆಟೀಂಬರಚ ೧೭ ರಿೀಂದ್ ೨೦ ರ ನಡತವ ೆ ಬೆೀಂಗ್ಳ್ೂರತ ಗ್ನರಮನೀಂತ್ರ ಜಲ್ೆಿಯ ದ್ೆೇವನಹಳಿು 
ತ್ನಲೂಿಕನ ಚನುಹಳಿು ಗ್ನರಮ ಪೀಂಚ್ನಯಿತಿ ಪಿಡಿಓ ಅವರ ಇ-ಸವತ್ತು ಲ್ನಗಿನಚ ದ್ತಬಾಳ್ಕ ೆ
ಮನಡಿಕೊೀಂಡಿದ್ತದ, ಮನತ್ರವಲಿದ್ೆೇ ತ್ನಲೂಿಕಚ ಪೀಂಚ್ನಯಿತಿಯ ಇಓ ರವರ ಡಿಜಟಲ್ಚ ಸಹಿ 
ಇಲಿದ್ೆಯೇ ಇಬಬರ ಹೆಸರಿಗ್ೆ ೩೬ ಇ-ಖನತೆ್ಗ್ಳ್ನತು ಅನತಮೊೇದಸಿದ್ನದರ ೆಯನವುದ್ೆೇ ಪಿಡಿಓ ಇ-
ಸವತ್ತು ಸವಾರಚಗೆ್ ಲ್ನಗಿನಚ ಮನಡಬೇೆಕದ್ದರ ೆಅಲ್ಲಿನ ಇಓ ಅವರ ಇ-ಸವತ್ತು ಲ್ನಗಿನಚ ಐಡಿ ಬಳ್ಸಿ 
ಅವರ ಮೂಲಕವೆೇ ಮನಡಬೇೆಕತ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ದ್ೇೆವನಹಳಿು ಇಓ ವಸೀಂತ್ಕತಮನರಚ ಅವರ 
ಲ್ನಗಿನಚ ಅನತು ಹನಯಕಚ ಮನಡಲ್ನಗಿದ್.ೆ 
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 ರನಮನಗ್ರ ಹನಗ್ೂ ಬೆೀಂಗ್ಳ್ೂರತ ಗ್ನರಮನೀಂತ್ರ ಜಲ್ೆಿಯ ಕೆಲ ಗ್ನರಮ ಪೀಂಚ್ನಯಿತಿ 
ವನಯಪಿುಯಲ್ಲಿ ಈ ಅಕರಮ ನಡದೆರತವುದ್ತ ಅಧಿಕೃತ್ವನಗಿ ದ್ೃಢಪಟಿಟದ್ೆ. ಸೆಳಿೇಯವನಗಿಯಲಿದ್ೆೇ 
ಹೊರ ಜಲ್ೆಿಯ ಸವಾರಚಗ್ೂ ಕನುಹನಕ ಅನಧಿಕೃತ್ವನಗಿ ಖನತೆ್ ಅನತಮೊೇದಸಿರತವುದ್ತ 
ಅಚಚರಿಕೆಗ್ ೆಕನರಣವನಗಿದ್ೆ. 

 ನೂರನರತ ಅನಧಿಕೃತ್ ಇ-ಖನತೆ್ಗ್ಳ್ಳ ಸೃಷಿಟಯನಗಿರತವುದ್ರಿೀಂದ್ ಕೆಲ ವಷಾಗ್ಳಿೀಂದ್ ಖನತೆ್ 
ಮನಡಿಸಿಕೂೆೀಂಡಿರತವವರೂ ಮತ್ೊುಮೆಮ ಪರಿಶ್ೇಲ್ಲಸಿಕೂೆಳ್ುಬೆೇಕನದ್ ಅನಿವನಯಾತ್ೆ ಸೃಷಿಟಯನಗಿದೆ್. 

 ಗ್ನರಮ ಪೀಂಚ್ನಯಿತಿ ಅಧಯಕ್ಷರೇೆ ಖನತೆ್ ಸೃಷಿಟಸತವುದ್ತ ಹನಗ್ೂ ಇ-ಸವತ್ತು ಸನಫ್ಟಚವೇೆರಚನಲ್ಲಿ 
ಲ್ನಗಿನಚ ಮನಡತವುದ್ತ ಸನಧಯವನಗ್ತವುದ್ನದ್ರ ೆಸಕನಾರದ್ ಸವಾರಚ ಸಹ ಸತಲಭವನಗಿ ಹನಯಕಚ 
ಮನಡಬಹತದ್ನದ್ಷತಟ ದ್ತಬಾಲ ಎೀಂಬತವುದ್ತ ಖ್ಚಿತ್ಪಟಿಟದ್ೆ. ಹನಗ್ನಗಿ ತ್ಪಿಪತ್ಸೆರ ವಿರತದ್ಿ 
ಕಟತಟನಿಟಿಟನ ಅಗ್ತ್ಯ ಕರಮವನತು ಕೆೈಗ್ೊಳ್ಳುವೀಂತ್ ೆ ಸಕನಾರವನತು ಶ್ನಯವೆೇಳ್ೆಯಲ್ಲಿ 
ಒತ್ನುಯಿಸತತ್ೆುೇರೆ್. 

 ಶ್ರೇ ಕೊೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 
ಮನನಯ ಸದ್ಸಯರ ಶ್ನಯವೆೇಳ್ೆಯ ಪರಶೆುಗೆ್ ಮನನಯ ಗ್ನರಮಿೇಣನಭಿವೃದಿ ಮತ್ತು  ಪೀಂಚ್ನಯತ್ಚ 
ರನಜಚ ಸಚಿವರಿೀಂದ್ ಉತ್ುರವನತು ಒದ್ಗಿಸಲ್ನಗ್ತವುದ್ತ. 

ಋ): ಸಕನಾರಿ ಇಲ್ನಖೆಗ್ಳ್ಲ್ಲಿ ರೆ್ೇಮಕಗ್ೂೆೀಂಡ ಪರಿಶ್ಷಟ 
ಪೀಂಗ್ಡದ್ ಗ್ೊೀಂಡ, ಟೊೇಕರ,ೆ ಕೊೇಳಿ ಜನತಿಗ್ಳ್ 
ಸಿೀಂಧತತ್ವ ಪರಮನಣ ಪತ್ರ ನಿೇಡಿಕೆ ಕತರಿತ್ತ 

      @@@@ 

 ಶ್ರೇ ಶಶ್ಲ್ಚ ಜ. ನಮೊೇಶ್ (ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್ಷೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇತಿುೇಚ್ೆಗ್ ೆ
ಕಲ್ನಯಣ ಕರ್ನಾಟಕದ್ ಭನಗ್ದ್ಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಸಕನಾರಿ ಇಲ್ನಖಗೆ್ಳ್ಲ್ಲಿ ರೆ್ೇಮಕವನದ್ ಪರಿಶ್ಷಟ 
ಪೀಂಗ್ಡದ್ ಗ್ೊೀಂಡ, ಟೂೆೇಕರೆ, ಕೊಳಿ ಹನಗ್ೂ ಇನಿುತ್ರ ೆ ಕೆಲವು ಜನತಿಗ್ಳ್ ಅಭಯರ್ಥಾಗ್ಳಿಗ್ ೆ
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ಸಿೀಂಧತತ್ವ ಪರಮನಣ ಪತ್ರ ಪಡಯೆಲತ ರ್ನಗ್ರಿಕ ಹಕತೆ ಜನರಿ ನಿದ್ೆೇಾಶರ್ನಲಯದ್ ವರದಯನತು 
ಕಡನೆಯಗ್ೊಳಿಸಿರತವುದ್ರಿೀಂದ್ ಅತ್ೀಂತ್ರ ಸಿೆತಿಗ್ ೆಸಿಲತಕ ಅಭಯರ್ಥಾಗ್ಳ್ಳ ತ್ಮಮ ವಯೇಮಿತಿಯನತು 
ಕಳ್ೆದ್ತಕೊಳ್ಳುವ ಭಿೇತಿಯಲ್ಲಿದ್ನದರೆ. ಬಿೇದ್ರಚ, ಕಲಬತರಗಿ ಮತ್ತು ಯನದ್ಗಿರಿ ಜಲ್ೆಿಯ ೧೫೦ಕೂೆ 
ಅಧಿಕ ಅಭಯರ್ಥಾಗ್ಳಿಗ್ೆ ವಿವಿಧ ಇಲ್ನಖಗೆ್ಳ್ಲ್ಲಿ ರ್ೌಕರಿ ಸಿಕೆರೂ ಕೂಡ ಸಿೀಂಧತತ್ವ ಪರಮನಣ ಪತ್ರ 
ಸಕನಲದ್ಲ್ಲಿ ದ್ೂೆರಯೆದ್ ಹಿರೆ್ುಲ್ೆಯಲ್ಲಿ ರ್ೌಕರಿಗೆ್ ಹನಜರನಗ್ತತಿುಲಿ. ಸಿೀಂದ್ತತ್ವವೂ ಇಲಿ, 
ರ್ೌಕರಿಯೂ ಇಲಿ ಎೀಂಬೀಂತ್ನಗಿದ್ೆ. ಇದ್ರಿೀಂದ್ನಗಿ ಕಲ್ನಯಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಸನರಿಗ್ ೆ ಇಲ್ನಖಯೆಲ್ಲಿ 
ಚ್ನಲಕರನಗಿ ಸೇೆವೆ ಸಲ್ಲಿಸತತಿುದ್ದ ಹತಮರ್ನಬನದಚ ತ್ನಲೂಿಕನ ಕತಮನರಚ ಚಿೀಂಚ್ೊಳಿು ಗ್ನರಮದ್ 
ಓೀಂಕನರ ರೇೆವಣಪಪ ಅವರತ ಸಿೀಂಧತತ್ವ ಪರಮನಣ ಪತ್ರ ಸಕನಲದ್ಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ದ್ ಕನರಣ ಭನನತವನರ 
ಆತ್ಮಹತ್ೆಯಗೆ್ ಶರಣನಗಿರತವುದ್ತ ಇೀಂದನ ದನಪತಿರಕಯೆಲ್ಲಿ ಪರಕಟವನಗಿದ್ೆ. ಇದ್ತ ಸಮಸೆಯಯ 
ಗ್ೀಂಭಿೇರತ್ೆಯನತು ಎತಿು ತ್ೂೆೇರಿಸತತಿುದ್ೆ. 

 ಆದ್ದರಿೀಂದ್, ಈ ಗ್ೊೀಂದ್ಲವನತು ನಿವನರಿಸಲತ ಸಿೀಂಧತತ್ವ ಪರಮನಣ ಪತ್ರಕನೆಗಿ ರ್ನಗ್ರಿಕ 
ಹಕತೆ ಜನರಿ ನಿದ್ೆೇಾಶರ್ನಲಯದ್ ವರದ ನಿೇಡಬೆೇಕೆೀಂಬ ನಿಧನಾರವನತು ಕೆೈಬಿಟತಟ ಈ 
ಮೊದ್ಲ್ಲನೀಂತ್ ೆ ಜನತಿ ಸಿೀಂಧತತ್ವ ಪರಮನಣ ಪತ್ರವನತು ನಿೇಡತವ ಅಧಿಕನರವನತು ಆಯನ 
ಜಲ್ನಿಧಿಕನರಿಗ್ಳಿಗ್ ೆ ನಿೇಡತವ ಮೂಲಕ ಶ್ೇಘರವನಗಿ ಕರಮ ಕೆೈಗ್ೊೀಂಡತ ಅಭಯರ್ಥಾಗ್ಳಿಗ್ೆ ರ್ನಯಯ 
ಒದ್ಗಿಸಿಕೊಡಬೇೆಕೆೀಂದ್ತ ಮನನಯ ಕೀಂದ್ನಯ ಸಚಿವರ ಗ್ಮನ ಸಳೆ್ೆಯಲತ ಶ್ನಯವೆೇಳ್ೆಯಲ್ಲಿ 
ಪರಸನುಪಿಸತತ್ೆುೇರ್.ೆ  

 ಶ್ರೇ ಕೊೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 
ಮನನಯ ಸದ್ಸಯರ ಶ್ನಯವೇೆಳ್ೆಯ ಪರಶೆುಗ್ ೆಕೀಂದ್ನಯ ಇಲ್ನಖಯೆಿೀಂದ್ ಮನಹಿತಿಯನತು ಪಡದೆ್ತ, 
ಪರಿಶ್ಷಟ ಪೀಂಗ್ಡ ವಿಷಯವು ಸಮನಜ ಕಲ್ನಯಣ ಇಲ್ನಖಯೆ ವನಯಪಿುಗ್ೆ ಬರತವುದ್ರಿೀಂದ್ ರ್ನಳ್ ೆ
ಉತ್ುರವನತು ಒದ್ಗಿಸತತ್ೆುೇರೆ್.  
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 ಶ್ರೇ ಶಶ್ಲ್ಚ ಜ. ನಮೊೇಶ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಶ್ನಯವೇೆಳ್ೆಯ ಅರೆ್ೇಕ 
ವಿಷಯಗ್ಳಿಗ್ ೆಉತ್ುರ ಬೀಂದರತವುದಲಿ. 

 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಆಯಿತ್ತ, ಕೂೆಡಿಸತತ್ೆುೇರ್ೆ. 

 ಶ್ರೇ ಕೊೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಬಹತತ್ೇೆಕ ವಿಷಯಗ್ಳಿಗ್ೆ 
ಉತ್ುರ ನಿೇಡಿದ್ತದ, ಇದ್ತ ತ್ತತ್ನಾಗಿರತವುದ್ರಿೀಂದ್ ರ್ನಳ್ ೆಉತ್ುರವನತು ಕೂೆಡತತ್ುೆೇರೆ್. 

 

೦೫. ಪರಕಟಣ ೆ

 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- Commonwealth  ಸೀಂಸದೇಯ ಸೀಂಘವು 
Commonwealth  ದರ್ನಚರಣೆಯನತು ೧೯೭೭ ರಿೀಂದ್ ಆಚರಿಸಿಕೂೆೀಂಡತ ಬೀಂದರತತ್ುದ್ೆ. 
ಲೀಂಡನಚನಲ್ಲಿರತವ Commonwealth ಸೀಂಸದೇಯ ಸೀಂಘದ್ ಕೆೇೀಂದ್ರ ಕಛೆೇರಿಯಲ್ಲಿ ಹನಗ್ೂ 
ಇನಿುತ್ರ ೆ Commonwealth ರನಷರಗ್ಳ್ಲ್ಲಿ ಪರತಿವಷಾ ಮನರ್ಚಾ ತಿೀಂಗ್ಳ್ ಎರಡರೆ್ 
ಸೂೆೇಮವನರದ್ೀಂದ್ತ ಸನಮನನಯವನಗಿ Commonwealth ದರ್ನಚರಣೆ ಆಚರಿಸಲ್ನಗ್ತತಿುದ್ೆ. 
ಸೀಂವಿಧನನಿಕ, ಶನಸರ್ನತ್ಮಕ, ರನಜಕೇಯ, ಸನಮನಜಕ ಮತ್ತು ಸನೀಂಸೃತಿಕ ಅೀಂಶಗ್ಳಿಗ್ೆ 
ಉತ್ೆುೇಜನ ನಿೇಡತವುದ್ನತು ಗ್ಮನದ್ಲ್ಲಿಟತಟಕೊೀಂಡತ ಈ ದರ್ನಚರಣೆಯನತು ಆಚರಿಸಲ್ನಗ್ತತಿುದ್ೆ. 
ಪರಪೀಂಚದ್ಲ್ಲಿಯೇ ೬೮ Commonwealth  ರನಷರಗ್ಳಿದ್ತದ, ಅವುಗ್ಳಿಗ್ ೆ ಪರಸಪರ ವಿವಿಧ 
ಕ್ಷೆೇತ್ರಗ್ಳ್ಲ್ಲಿ ಸನಧಿಸಿರತವ ಪರಗ್ತಿಗೆ್ ಸೀಂಬೀಂಧಿಸಿರತವ ವಿಚ್ನರ ವಿನಿಮಯಕೆೆ ಸಹಕನರಿಯನಗಿರತತ್ುದ್ೆ. 
ಪರತಿ ವಷಾ Commonwealth  ದರ್ನಚರಣಯೆನತು Commonwealth  ಮತಖ್ಯಸೆರನದ್ 
United Kingdom  ನ ಘನವೆತ್ು ರನಣಿ ಶ್ರೇಮತಿ ಎಲ್ಲಜಬೆತ್ಚ-೨ ರವರತ ಶತಭ ಹನರೆೈಸಿ 
ಸೀಂದ್ೆೇಶವನತು ಕಳ್ಳಹಿಸಿರತತ್ನುರೆ. ಈ ದನ Commonwealth  ದರ್ನಚರಣೆಯ ಪರಯತಕು 



86 

                                                                                                                                                ವಿಪ/14-03-2022

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

 

ಸದ್ನದ್ ಎಲ್ನಿ ಸದ್ಸಯರತಗ್ಳಿಗ್ೆ Commonwealth  ಸೀಂಸದೇಯ ಸೀಂಘ, ಕರ್ನಾಟಕ 
ಶನಖೆಯ ವತಿಯಿೀಂದ್ ಶತಭನಷಯಗ್ಳ್ನತು ಈ ಸದ್ನದ್ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಯಬಯಸತತ್ೆುೇರೆ್. 

 

೦೬. ಚತರ್ನವಣನ ಪರಸನುವ 

ಶ್ರೇ ಕೊೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ 
ಕನುಡ ವಿಶವವಿದ್ನಯಲಯ, ಹೀಂಪಿ Governing Council ಗೆ್ ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುನ ಒಬಬರತ 
ಸದ್ಸಯರನತು ಚತರ್ನಯಿಸತವ ಬಗೆ್ೆ ದರ್ನೀಂಕ ೦೯-೦೩-೨೦೨೨ ರೀಂದ್ತ ಚತರ್ನವಣನ 
ಪರಸನುವವನತು ಮೀಂಡಿಸಲ್ನಗಿರತತ್ುದ್ೆ. ಆದ್ರೆ, ಸದ್ನದ್ ಪದ್ಿತಿಯೀಂತ್ ೆ ಸದ್ರಿ ವಿಶವವಿದ್ನಯಲಯಕೆೆ 
ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುನ ಸದ್ಸಯರನತು ಚತರ್ನಯಿಸತವ ಬದ್ಲತ ರ್ನಮನಿದ್ೆೇಾಶ್ಸಲತ ಈ ಸದ್ನ 
ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರಿಗ್ ೆಅಧಿಕನರ ನಿೇಡಬೆೇಕೆೀಂದ್ತ ಕೊೇರತತ್ೆುೇರೆ್.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಪರಸನುವ ಏರೆ್ೀಂದ್ರೆ, 

“ಕನುಡ ವಿಶವವಿದ್ನಯಲಯ Governing Council ಗೆ್ ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುನ ಸದ್ಸಯರನತು 
ಚತರ್ನಯಿಸತವ ಬದ್ಲತ ರ್ನಮನಿದೆ್ೇಾಶ್ಸಲತ ಈ ಸದ್ನವು ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರಿಗೆ್ 
ಅಧಿಕನರ ನಿೇಡತವುದ್ತ” 

“ಪರಸನುವ ಅೀಂಗಿೇಕೃತ್ಗೆ್ೂೀಂಡಿತ್ತ” 
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೦೭. ವಿತಿುೇಯ ಕನಯಾಕಲ್ನಪಗ್ಳ್ಳ 

೨೦೨೨-೨೩ರ್ೇೆ ಸನಲ್ಲನ ಆಯವಯಯ ಅೀಂದ್ನಜತಗ್ಳ್ ಮೆೇಲ್ಲನ ಮತೀಂದ್ತವರೆದ್ ಚಚ್ೆಾ 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಶ್ರೇ ವೆೈ.ಎೀಂ. ಸತಿೇಶ್ಚ ರವರತ ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಿ ಇಲಿ, ನೀಂತ್ರ ಶ್ರೇ 
ಸೂರಜಚ ರೇೆವಣಣನವರತ ಮನತ್ರ್ನಡಿ. 

ಶ್ರೇ ಸೂರಜಚ ರೆೇವಣಣ (ಸೆಳಿೇಯ ಸೀಂಸೆೆಗ್ಳಿೀಂದ್ ಚತರ್ನಯಿತ್ರನದ್ವರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ನನಗ್ೆ ಅವಕನಶ ನಿೇಡಿದ್ದಕನೆಗಿ ಧನಯವನದ್ಗ್ಳ್ಳ. ರೆ್ೇಗಿಲ ಕತಲದ್ಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದ್ೆ 
ಧಮಾ, ರೆ್ೇಗಿಲ ಮೆೇಲ್ ೆ ನಿೀಂತಿದ್ ೆ ಕಮಾ ಎೀಂಬ ಶ್ರೇಯತತ್ ರನಷರಕವಿ ಕತವೆೀಂಪತರವರ 
ಮನತ್ತಗ್ಳ್ನತು ಸಮರಿಸತತ್ನು, ರೈೆತ್ರ ಬಗೆ್ೆ ಸಕನಾರ ವಹಿಸತವ ಕನಳ್ಜ ಬಗೆ್ೆ ರೆ್ೂೇಡಬೆೇಕನಗಿದೆ್. 
ಇವತ್ತು ರೈೆತ್ ಎಷತಟ ಮತಖ್ಯ ಹನಗ್ೂ ಹಲವನರತ ಪರತಿಭಟರೆ್ಗ್ಳ್ನತು ರೆ್ೂೇಡತತಿುದ್ೆದೇವೆ, ಕೃಷಿ, 
ತ್ೊೇಟಗ್ನರಿಕ,ೆ ಪಶತಸೀಂಗ್ೂೆೇಪರ್ೆ, ಹೆೈನತಗ್ನರಿಕೆ, ಜೆೇನತ ಕೃಷಿ, ಮಿೇನತ ಸನಗ್ನಣಿಕೆ, ರೇೆಷೆಮ ಕೃಷಿ 
ಸೇೆರಿದ್ೀಂತ್ ೆಸನಕಷತಟ ಚಟತವಟಿಕೆಗ್ಳ್ಲ್ಲಿ ತ್ೂೆಡಗಿಸಿಕೂೆೀಂಡಿರತತ್ನುರ್.ೆ ರೈೆತ್ನ ಪರಿಶರಮದೀಂದ್ ದ್ೆೇಶದ್ 
ಆರ್ಥಾಕ ಸೀಂರಕ್ಷಣೆಯನಗ್ಬಹತದ್ತ, ಪರಿಸರ ಸೀಂರಕ್ಷಣೆಯನಗ್ಬಹತದ್ತ, ಮತಖ್ಯವನಗಿ ಆಹನರ 
ಹನಗ್ೂ ಆರೂೆೇಗ್ಯ ಸೀಂರಕ್ಷಣೆಗ್ಳ್ೆದ್ದಕೂೆ ಕನರಣವನಗ್ತತ್ನುರ್.ೆ ರೆ್ೇರವನಗಿ ದ್ೇೆಶದ್ ಪರಗ್ತಿಯಲ್ಲಿ 
ಆತ್ನ ಪ್ನತ್ರ ಇದ್ೆ. ಭನರತ್ ದ್ೆೇಶದ್ ಹಳಿುಗ್ಳ್ಲ್ಲಿ ರೈೆತ್ನ ಮತಖ್ಯ ಉದ್ೂೆಯೇಗ್ ಕೃಷಿಯನಗಿದೆ್. ರ್ನನತ 
ರೈೆತ್ರಿಗ್ ೆವಿನೀಂತಿಸತವುದ್ೆೇರೆ್ೀಂದ್ರೆ, hard work  ಅೀಂದ್ರೆ ಪರಿಶರಮವನತು ಬಿಟತಟ ದ್ಯಮನಡಿ 
smart work  ಮನಡಬೇೆಕೆೀಂದ್ತ ಹೇೆಳ್ಬಯಸತತ್ೆುೇರೆ್. ಈ smart work ಅೀಂದ್ರೆ ಅನಯಥನ 
ಭನವಿಸಬನರದ್ತ. ಇವತಿುನ ಕನಲದ್ಲ್ಲಿ ರೆ್ೂೇಡತತಿುರತವೀಂತೆ್ real estate ಉದ್ಯಮಿಗ್ಳ್ೆಲಿರೂ 
ರೈೆತ್ರನತು ಪ್ೆರೇರಪಣೆ ಮನಡತತ್ನುರ,ೆ ಒೀಂದ್ರೆಡತ ಎಕರಗೆ್ಳ್ನತು ಹೊೀಂದರತವ ರೈೆತ್ನ ಜಮಿೇನನತು 
ಮನರನಟ ಮನಡಿ, site conversion ಗ್ೊೇ ಅಥವನ ಇರ್ನಯವುದ್ಕೊೆೇ ಮನಡಿಕೊೀಂಡತ ಅದ್ೇೆ 
ರೈೆತ್ನನತು ನಗ್ರ ಪರದ್ೆೇಶಗ್ಳ್ಲ್ಲಿ ಐದ್ತ್ತು ಸನವಿರ ರೂಪ್ನಯಿಗ್ಳಿಗ್ೆ ಕೈೆಚ್ನಚಿ ಬಿೇದಗ್ ೆ ಬರತವ 
ಪರಿಸಿೆತಿ ಆಗಿದ್.ೆ ಉದ್ನಹರಣೆಗ್ ೆ ಹನಸನ ನಗ್ರದ್ ಹೊರವಲಯದ್ಲ್ಲಿ ರೆ್ೂೇಡತತ್ೆುೇವ.ೆ ಬೆೇರ ೆ
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ಯನವ real estate  ಉದ್ಯಮಿಗ್ಳ್ಳ ಬೇೆಡ, ನಮಮ ಜನ ಪರತಿನಿಧಿಗ್ಳ್ೆೇ ಮಧಯವತಿಾಗ್ಳ್ 
ಮೂಲಕ ೬೦%, ೪೦% ಅಥವನ 55%:45% ಎೀಂದ್ತ ರೈೆತ್ರ ಜೊತ್ ೆ agreement 
ಮನಡಿಕೊೀಂಡತ site conversion  ಗೆ್ ರೈೆತ್ನ ಕೃಷಿ ಆಧನರಿತ್ ಭೂಮಿಯನತು 
ದ್ತರತಪಯೇಗ್ ಮನಡಿಕೂೆಳ್ಳುತಿುದ್ನದರೆ ಎೀಂದ್ತ ಹೆೇಳ್ಳವುದ್ಕೆೆ ಬಯಸತತ್ುೆೇರೆ್. Smart work 
ಎೀಂದ್ರೆ ನನು ಅಭಿಪ್ನರಯದ್ಲ್ಲಿ ರೈೆತ್ ಒೀಂದ್ತ ಬೆಳ್ೆಯನತು ಬೆಳ್ೆಯತವುದ್ರಿೀಂದ್ ಇರಬಹತದ್ತ 
ಅಥವನ ಒೀಂದ್ತ ಬೆಳ್ೆಯತವ ಕೃಷಿ ಪದ್ಿತಿ ಇರಬಹತದ್ತ ಅಥವನ ಆತ್ ಕೃಷಿ ಪದ್ಿತಿಗ್ ೆ
ಉಪಯೇಗಿಸತವೀಂತ್ಹ ಯೀಂತ್ೊರೇಪಕರಣಗ್ಳ್ಳ ಇರಬಹತದ್ತ ಅಥವನ ಬಳೆ್ಯೆತವ ಬೆಳ್ಗೆ್ ೆಬೆಲ್ೆ 
ಸಿಗ್ತವೀಂತ್ ೆರನಜಯ ಮತ್ತು ಕೆೇೀಂದ್ರ ಸಕನಾರಗ್ಳ್ಳ ಸನಕಷತಟ policy ಗ್ಳ್ನತು, ಸನಕಷತಟ scheme  
ಗ್ಳ್ನತು ಕೊಡತತಿುದ್.ೆ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಮನಕೆೆ ತ್ರತವುದ್ೆೇರ್ೀೆಂದ್ರ ೆಕರಮ ಸೀಂಖೆಯ ೨೦ ರೆೈತ್ ಶಕು ಎೀಂದ್ತ 
ಹೆೇಳ್ಳತ್ನುರ.ೆ ತ್ೆೈಲ ಬೆಲ್ೆ ಏರಿಕೆಯ ಕನರಣವನಗಿ ಒೀಂದ್ತ ಎಕರಗೆ್ ೆ ಒಬಬ ರೈೆತ್ನಿಗೆ್ ರೂ.೨೫೦ 
ಗ್ಳ್ನತು subsidy ಕೂೆಡತತ್ೆುೇವೆ ಎೀಂದ್ತ ಹೇೆಳಿದ್ನದರ.ೆ ಯೀಂತ್ೊರೇಪಕರಣಗ್ಳ್ನತು ಹೊೀಂದರತವ 
ರೈೆತ್ನಿಗ್ೆ ರೂ.೨೫೦ ಗ್ಳ್ನತು subsidy ಯನಗಿ ರೂ.೫೦೦ ಕೂೆೇಟಿ ವೆಚಚದ್ಲ್ಲಿ ಕೊಡತವ ಬಗೆ್ೆ 
ಹೆೇಳಿದ್ನದರೆ. ರ್ನನತ ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮೀಂತಿರಗ್ಳ್ನತು ಕೆೇಳ್ಳವುದ್ೆೇರ್ೀೆಂದ್ರೆ, ಯೀಂತ್ೂೆರೇಪಕರಣಗ್ಳ್ಳ 
ಎೀಂದ್ತ ಹೆೇಳಿರತವುದ್ಕೆೆ ಸಪಷಟರ್ ೆಬೆೇಕನಗಿದೆ್. ಯೀಂತ್ೂೆರೇಪಕರಣ ಎೀಂದ್ರೆ pump set ಅಥವನ 
tractor ಎೀಂಬ ಬಗ್ೆೆ ಪರಸನುಪ ಇಲಿ. 

(ಮತೀಂದ್ತ) 

(302) 14.03.2022 12.50 hv.md 
ಶ್ರೇ ಸೂರಜಚ ರೇೆವಣಣ(ಮತೀಂದ್ತವರಿದ್ದ್ತದ):- 
ಸರ್ನಮನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇದ್ಕೆೆ parallel ಆಗಿ ಯೇಚಿಸಿದ್ರೆ, ಯೀಂತ್ೊರೇಪಕರಣ 
ಇರತವೀಂತ್ಹ ರೈೆತ್ರಿಗ್ೆ ಸಕನಾರ ಸಬಿಸಡಿಯನತು ನಿೇಡತತಿುದ್ೆ. ಯೀಂತ್ೂೆರೇಪಕರಣ ಇಲಿದ್ೆೇ 
ಇರತವೀಂತ್ಹ ರೈೆತ್ರ ಬಗೆ್ೆ ರ್ನವು ಯೇಚರೆ್ ಮನಡಬೇೆಕನಗಿದ್.ೆ ಈ ಸನಲ್ಲನ ಆಯವಯಯದ್ಲ್ಲಿ 
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“ಕೃಷಿ ಯೀಂತ್ರಧನರ ೆ ಯೇಜರೆ್”ಯನತು ರನಜಯದ್ ಎಲಿ ಹೊೇಬಳಿಗ್ಳಿಗ್ೆ ವಿಸುರಿಸಲ್ನಗ್ತವುದ್ತ 
ಎನತುವ ಮನತ್ನತು ಹೆೇಳಿದ್ನದರ.ೆ ಆದ್ರೆ,ಚ“ಕೃಷಿ ಯೀಂತ್ರಧನರೆ ಯೇಜರೆ್”ಚಯ ಪರಿಸಿೆತಿ ಏರ್ನಗಿದೆ್ 
ಎನತುವುದ್ಕೆೆ ನಮಮ ಹನಸನ ಜಲ್ೆಿಯ ಉದ್ನಹರಣೆಯನತು ಹೆೇಳ್ಳವುದ್ಕೆೆ ಬಯಸತತಿುದ್ೆದೇರ್ೆ. 
“Varsha Agri Business Centre for Development Limited’ಚ ಎನತುವ 
ಏಜೆನಿಸಯವರಿಗೆ್ ನಿೇಡಲ್ನಗಿದ್ೆ. ಯೀಂತ್ೊರೇಪಕರಣಗ್ಳ್ಳ ಅತಿೇ ಸಣಣ ಮತ್ತು ಸಣಣ ರೈೆತ್ರ 
ಕೆೈಗ್ೆಟಕತವೀಂತ್ ೆ ಮನಡಬೇೆಕೆನತುವ ಉದ್ೆದೇಶದೀಂದ್ ಇದ್ನತು ಜನರಿಗ್ೊಳಿಸಲ್ನಗಿದ್ೆ. ತ್ೆೈಲ ದ್ರ 
ಏರಿಕೆಯನದ್ ನೀಂತ್ರ ಅೀಂದ್ರೆ, ಕಳ್ೆದ್ 5-6 ತಿೀಂಗ್ಳ್ಳಗ್ಳ್ ಹಿೀಂದ್ ೆ ಆ ಏಜೆನಿಸಯವರತ ಜೀಂಟಿ 
ಕನಯಾದ್ಶ್ಾ, ಕೃಷಿ ಇಲ್ನಖ,ೆ ಹನಸನ ಜಲ್ೆಿ ಇವರಿಗ್ ೆ ಒೀಂದ್ತ ಪತ್ರವನತು ಬರಯೆತತ್ನುರೆ. ಆ 
ಪತ್ರದ್ಲ್ಲಿನ ಮತಖನಯೀಂಶಗ್ಳ್ನತು ಮನತ್ರ ಸದ್ನದ್ ಗ್ಮನಕೆೆ ತ್ರಲತ ಬಯಸತತಿುದ್ೆದೇರೆ್. ಆ ಪತ್ರದ್ 
ಒಕೆಣೆ ಈ ರಿೇತಿ ಇದ್;ೆ 

 
“ಕರೂೆೇನದ್ ಸೀಂಕಷಟದೀಂದ್ನಗಿ ರನಜಯದ್ಲ್ಲಿ ತ್ೆೈಲ ಬೆಲ್ ೆ
ಏರಿಕೆಯ ಬಿಸಿ ತ್ಟಿಟದ್ೆ. ಕಛೆೇರಿ ನಿವಾಹಣೆ, ಚ್ನಲಕರ ವೆೇತ್ನ 
ಉಪಕರಣಗ್ಳ್ ರಿಪ್ೆೇರಿ ಮತೀಂತ್ನದ್ ಖ್ಚತಾಗ್ಳ್ಳ ನಿವಾಹಣೆ 
ಸೇೆರಿದ್ೀಂತ್ ೆಸನಕಷತಟ ಖ್ಚತಾಗ್ಳ್ಳ ಬರತತಿುವೆ.” 

 
“ಸನಕಷತಟ ಖ್ಚತಾಗ್ಳ್ಳ”ಚ ಅೀಂದ್ರೆೇನತ ಎನತುವುದ್ತ ಆ ಭಗ್ವೀಂತ್ನಿಗ್ೆೇ ಗ್ೂೆತ್ತು. ಮತೀಂದ್ತವರದೆ್ತ 
ಅವರತ ಹೆೇಳ್ಳತ್ನುರೆ; 

“ಸಧಯದ್ ಪರಿಸಿೆತಿಯಲ್ಲಿ ಟನರಯಕಟರಚ ಮತ್ತು 
ಉಪಕರಣಗ್ಳ್ ಬನಡಿಗೆ್ಯನತು ಹಿೀಂದನಷೆಟೇ ಪಡಯೆಲತ 
ಸನಧಯವಿಲಿ. ಕೃಷಿ ಯೀಂತ್ೊರೇಪಕರಣಗ್ಳ್ ಬನಡಿಗೆ್ ದ್ರವನತು 
ಪರಿಷೆರಣೆ ಮನಡಿ, ರೈೆತ್ರಿಗ್ೆ ಸಕನಲದ್ಲ್ಲಿ ಸೇೆವೆಯನತು 
ಒದ್ಗಿಸಲತ ತ್ನವು ಪರಿಷೃತ್ ಬನಡಿಗೆ್ ದ್ರವನತು ಹೆಚಿಚಸಲತ 
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ತ್ಮಮ ಸಲಹ-ೆಸೂಚರೆ್ ಮನಗ್ಾದ್ಶಾನದ್ೊೀಂದಗ್ ೆ ಆದ್ೆೇಶ 
ನಿೇಡಿ, ರೈೆತ್ರಿಗ್ ೆಸಕನಲದ್ಲ್ಲಿ ಹೆಚಿಚನ ಸೇೆವೆಯನತು ಒದ್ಗಿಸಲತ 
ಅವಕನಶ ಮನಡಿಕೊಡಬೆೇಕೆೀಂದ್ತ ತ್ಮಮ ಅವಗ್ನಹರೆ್ಗ್ ೆತ್ರಲತ 
ಬಯಸತತಿುದ್ೆದೇರ್ೆ.” 

 
ಎೀಂದ್ತ ಬರೆದದ್ನದರ.ೆ ಉದ್ನಹರಣೆಗ್ೆ ಹೆೇಳ್ಬೆೇಕನದ್ರ,ೆ ಸೆಳಿೇಯವನಗಿ ಯನರತ ಟನರಯಕಟರಚ 
ಇಟತಟಕೂೆೀಂಡಿರತತ್ನುರೆ. ಅವರತ Rotavator ಇಟತಟಕೊೀಂಡಿರತತ್ನುರೆ. ಇದ್ಕೆೆ ಒೀಂದ್ತ ಗ್ೀಂಟೆಗ್ೆ 
ಒೀಂದ್ತ ಸನವಿರ ರೂಪ್ನಯಿಗ್ಳ್ೀಂತ್ೆ ಬನಡಿಗೆ್ಯನತು ತ್ೆಗೆ್ದ್ತಕೊಳ್ಳುತ್ನುರೆ್. ಸಕನಾರದ್ ಕೃಷಿ 
ಯೀಂತ್ರಧನರ ೆಯೇಜರೆ್ಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ನತು ಬನಡಿಗೆ್ಗ್ೆ ತ್ೆಗೆ್ದ್ತಕೂೆೀಂಡರೇೆ 700 ರೂಪ್ನಯಿಗ್ಳ್ 
ಬನಡಿಗೆ್ಯನತು ನಿೇಡಬೆೇಕನಗ್ತತ್ುದ್ೆ. ಇವರತ ಪರಿಷೆರಿಸಬೆೇಕನಗಿರತವ ಬನಡಿಗೆ್ ದ್ರ ಸತಮನರತ 
900 ರಿೀಂದ್ 1000 ರೂಪ್ನಯಿಗ್ಳ್ೆೀಂದ್ತ ಹೇೆಳ್ಳತಿುದ್ನದರೆ. ಸೆಳಿೇಯವನಗಿ ಬನಡಿಗ್ ೆಕೊಡತವವರತ 
ಸಹ ಅದ್ೆೇ ದ್ರವನತು ವಿಧಿಸತತಿುದ್ನದರ.ೆ ಸಕನಾರದ್ ಏಜೆನಿಸಗ್ಳ್ಳ ಸಹ ಪರಿಷೃತ್ ದ್ರವರ್ನುಗಿ ಅಷೆಟೇ 
ದ್ರವನತು ಕೆೇಳ್ಳತಿುವೆ. ಇದ್ರಿೀಂದ್ ಯೀಂತ್ೊರೇಪಕರಣ ಹೊೀಂದರದ್ೇೆ ಇರತವೀಂತ್ಹ ರೈೆತ್ರಿಗ್ೆ 
ಯನವುದ್ೆೇ ರಿೇತಿಯ ಅನತಕೂಲಗ್ಳ್ನಗ್ತತಿುಲಿ. ಆದ್ದರಿೀಂದ್ ರ್ನನತ ತ್ಮಮ ಮೂಲಕ ಸಕನಾರದ್ಲ್ಲಿ 
ಮತ್ತು ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮೀಂತಿರಗ್ಳ್ಲ್ಲಿ ವಿನೀಂತಿ ಮನಡಿಕೊಳ್ಳುವುದ್ೇೆರ್ೆೀಂದ್ರೆ, ಸಕನಾರದ್ “ಕೃಷಿ 
ಯೀಂತ್ರಧನರ ೆ ಯೇಜರೆ್”ಯ ಮೂಲಕ ಎಲಿ ಯೀಂತ್ರಗ್ಳ್ನತು ಸಬಿಸಡಿ ದ್ರದ್ಲ್ಲಿ ರೈೆತ್ರಿಗ್ೆ 
ನಿೇಡತವುದ್ಕೆೆ ಬದ್ಲ್ನಗಿ, ರೈೆತ್ರತ ಯನವ ಯೀಂತ್ರಗ್ಳ್ನತು ಅತಿೇ ಹೆಚತಚ ಬಳ್ಕೆ ಮನಡತತ್ನುರ ೆ
ಅೀಂದ್ರೆ, Rotavator, Cultivator, Auto Seed cum Fertilizer Drill, Multi 
Crop Thresher, Reaper ಇೀಂತ್ಹ ಯೀಂತ್ೂೆರೇಪಕರಣಗ್ಳ್ನತು ಕಡಿಮೆ ದ್ರದ್ಲ್ಲಿ 
ಒದ್ಗಿಸಬೆೇಕೆೀಂದ್ತ ವಿನೀಂತಿ ಮನಡಿಕೊಳ್ಳುತಿುದ್ೆದೇರ್.ೆ ಯೀಂತ್ೊರೇಪಕರಣ ಹೊೀಂದರತವ ರೈೆತ್ರಿಗ್ ೆ
250 ರೂಪ್ನಯಿಗ್ಳ್ನತು ಒೀಂದ್ತ ಎಕರಗೆ್ೆ ಡಿೇಸೆಲ್ಚ ವೆಚಚಕೆೆೀಂದ್ತ ನಿೇಡಲ್ನಗ್ತತಿುದ್ೆ. 
ಯೀಂತ್ೊರೇಪಕರಣ ಇಲಿದ್ೇೆ ಇರತವೀಂತ್ಹ ರೈೆತ್ರಿಗ್ೆ ಇಷನಟದ್ರೂ subsidy ಅನತಕೂಲತ್ೆಗ್ಳ್ನತು 
ಮನಡಿಕೊಡಬೆೇಕೆನತುವುದ್ತ ನನು ಸಲಹೆಯನಗಿದೆ್.  
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 ಸರ್ನಮನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೆೇ, ಬಿೇಜ ವಿತ್ರಣೆಯ ಬಗೆ್ೆ ಮನನಯ ಸದ್ಸಯರತಗ್ಳ್ನದ್ ಶ್ರೇ 
ಎನಚ.ರವಿಕತಮನರಚರವರತ ಮತ್ತು ಶ್ರೇ ಗ್ೂೆೇವಿೀಂದ್ರನಜತರವರತ ಬಹಳ್ಷತಟ ಬೆಳ್ಕತ ಚ್ೆಲ್ಲಿದ್ನದರೆ. 
ಯನವ ಕೀಂಪನಿಯವರತ ಬಿೇಜ ವಿತ್ರಣೆ ಮನಡತತ್ನುರ,ೆ ಎನತುವುದ್ರ ಬಗೆ್ೆ ಸಕನಾರ ಕೊಟಿಟರತವ 
ಉತ್ುರವನತು ರ್ನನತ ರೆ್ೂೇಡಿದ್.ೆ ಆ ಉತ್ುರ ಅಷತಟ ಸಮನಧನನಕರವನಗಿ ಇರಲ್ಲಲಿ. ಬಿೇಜ ವಿತ್ರಣೆ 
ಎನತುವುದ್ತ ಇವತಿುನ ದನಗ್ಳ್ಲ್ಲಿ ಹದ್ಗ್ಟೆಟ ವಯವಸೆೆಯನಗಿ ಮನಪಾಟಿಟದ್ೆ.  ಕೆೇೀಂದ್ರ ಸಕನಾರ 
“International Year of Millets 2023”ಚಎೀಂದ್ತ ಘೂೇಷಣೆ ಮನಡಿದ್.ೆ ಈ ಹಿರೆ್ುಲ್ೆಯಲ್ಲಿ 
ರನಜಯ ರೈೆತ್ ಸೀಂಪಕಾ ಕೇೆೀಂದ್ರಗ್ಳಿೀಂದ್ ಬಿೇಜಗ್ಳ್ನತು ವಿತ್ರಣೆ ಮನಡಲ್ನಗ್ತತಿುದ್ೆ. ಒೀಂದ್ತ ಎಕರಗೆ್ೆ 
10 ಕ.ೆಜ. ರನಗಿ ಬಿೇಜವನತು, ಒೀಂದ್ತ ಎಕರಗೆ್ ೆಎರಡತ ರಿೇತಿಯ ಜೊೇಳ್ದ್ 8 ಕ.ೆಜ. ಬಿೇಜಗ್ಳ್ನತು 
ಮತ್ತು ದವದ್ಳ್ ಧನನಯಗ್ಳ್ನದ್ ಉದ್ತದ, ಹೆಸರತಕನಳ್ಳ ಮತೀಂತ್ನದ್ವುಗ್ಳ್ನತು 5 ಕ.ೆಜ.ಯ ಒೀಂದ್ತ 
ಬನಯಗಚ ರೂಪದ್ಲ್ಲಿ ಕೊಡತತಿುದ್ನದರೆ.  ಇದ್ರ ಬಗೆ್ೆ ನಮಮ ರೈೆತ್ರ ಆಕ್ಷೆೇಪಣೆಗ್ಳ್ೆೇರೆ್ೀಂದ್ರೆ, ಈ ರಿೇತಿ 
ಬಿೇಜ ವಿತ್ರಣೆಯನತು 5 ಎಕರ ೆ ಜಮಿೇನತ ಹೊೀಂದರತವವರೆಗ್ ೆ ಮನತ್ರ ಸಿೇಮಿತ್ಗ್ೂೆಳಿಸಿದ್ನದರೆ. 
ಉದ್ನಹರಣೆಗ್ ೆ 7 ಎಕರ ೆ ಜಮಿೇನತ ಇರತವೀಂತ್ಹ ರೈೆತ್ 5 ಎಕರವೆರಗೆ್ ೆ ಸಕನಾರದೀಂದ್ 
ಕೊಡತವೀಂತ್ಹ ಬಿೇಜವನತು 1000 ಅಥವನ 1200 ರೂಪ್ನಯಿಗ್ಳಿಗ್ೆ ಖ್ರಿೇದ ಮನಡತತ್ನುರೆ್. 
ಉಳಿದ್ 2 ಎಕರಯೆಲ್ಲಿ multiple farming ಮನಡಬೇೆಕೆನತುವ ಬಯಕೆ ಇರತತ್ುದ್ೆ. ಆಗ್ ಆತ್ 
ಖನಸಗಿಯವರಿೀಂದ್ ಬಿತ್ುರೆ್ ಬಿೇಜಗ್ಳ್ನತು ಖ್ರಿೇದ ಮನಡಬೇೆಕನಗ್ತತ್ುದ್ೆ. ಖನಸಗಿಯವರತ 1800, 
2000 ರೂಪ್ನಯಿಗ್ಳ್ಳ ಅಥವನ ಅವರ ಮನಸಿಸಗ್ ೆ ಬೀಂದ್ಷತಟ ದ್ರವನತು ತ್ೆಗೆ್ದ್ತಕೂೆಳ್ಳುತ್ನುರೆ. 
ಇವತಿುನ ಅೀಂಕಅೀಂಶಗ್ಳ್ನತು ರೆ್ೂೇಡಿದ್ರ,ೆ ಸಣಣ ಹನಗ್ೂ ಅತಿೇ ಸಣಣ ರೈೆತ್ರತ ಅೀಂದ್ರೆ, 5 
ಎಕರಗೆಿೀಂತ್ ಕಡಿಮೆ ಜಮಿೇನನತು ಹೊೀಂದರತವವರ ಸೀಂಖೆಯ 69,80,864 ಆಗಿದ್.ೆ 5 ಎಕರಗೆಿೀಂತ್ 
ಹೆಚತಚ ಜಮಿೇನನತು ಹೊೀಂದರತವ ಮಧಯಮ ಮತ್ತು ದ್ೊಡೆ ಪರಮನಣದ್ ರೈೆತ್ರತ ಈ ವಗ್ಾಕೆೆ 
ಸೇೆರತತ್ನುರ.ೆ  ರನಜಯದ್ಲ್ಲಿ ಇವರ ಸೀಂಖೆಯ ಸತಮನರತ 17 ಲಕ್ಷ ಇದ್ೆ.  ಇದ್ನತು ಸಹ ಸಕನಾರ 
ಗ್ಣರೆ್ಗ್ ೆ ತ್ೆಗೆ್ದ್ತಕೊಳ್ುಬೆೇಕನೆತುವುದ್ತ ನನು ವಿನೀಂತಿಯನಗಿದೆ್. ಕನರಣವೆೇರ್ೀೆಂದ್ರೆ, ಅತಿೇ ಸಣಣ, 
ಸಣಣ, ಮಧಯಮ ಅಥವನ ದ್ೊಡೆ ರೈೆತ್ರತ ಯನರೆೇ ಆದ್ರೂ ಅವರತ ರೈೆತ್ರೇೆ ಆದ್ದರಿೀಂದ್ ರೈೆತ್ರ 
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ಬಗೆ್ೆ ಸಕನಾರಕೆೆ ಕನಳ್ಜ ಇರಬೇೆಕನಗ್ತತ್ುದ್ೆ. ಈಗ್ 5 ಎಕರಗೆಿೀಂತ್ ಕಡಿಮೆ ಜಮಿೇನನತು 
ಹೊೀಂದರತವ ರೈೆತ್ ಎನತುವ ನಿಬೀಂಧರೆ್ಯನತು ಸಕನಾರ ವಿಧಿಸಿದ್.ೆ ಈ ನಿಬೀಂಧರೆ್ಯನತು ಸವಲಪ 
ಸಡಿಲಗ್ೂೆಳಿಸಬೇೆಕೆೀಂದ್ತ ತ್ಮಮ ಮೂಲಕ ಸಕನಾರವನತು ಒತ್ನುಯಿಸತತಿುದ್ೆದೇರ್ೆ.  
 
 ಸರ್ನಮನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೆೇ, ರನಗಿ ಖ್ರಿೇದಗ್ ೆಸೀಂಬೀಂಧಪಟಟೀಂತ್ೆ ಎ.ಪಿ.ಎೀಂ.ಸಿ.ಗೆ್ ಸಕನಾರ 
ಒೀಂದ್ತ ಆದ್ೆೇಶವನತು ಹೊರಡಿಸಿದ್.ೆ ಒೀಂದ್ತ ಎಕರಯೆಲ್ಲಿ ರನಗಿ ಬೆಳ್ೆದದ್ದರೆ, ಒೀಂದ್ತ ಕವೀಂಟನಲ್ಚ, 2 
ರಿೀಂದ್ 3 ಎಕರ ೆಪರದ್ೆೇಶದ್ಲ್ಲಿ ರನಗಿ ಬೆಳ್ೆದದ್ದರೆ, 20 ಕವೀಂಟನಲ್ಚ ರನಗಿಯನತು ಮನತ್ರ ಖ್ರಿೇದ 
ಮನಡಬೇೆಕೆನತುವ ನಿಬೀಂಧರೆ್ಯನತು ವಿಧಿಸಿದ್ೆ. ಹಿೀಂದ್ ೆ 5 ಎಕರವೆರಗೆ್ೆ ರನಗಿ ಬೆಳ್ೆದದ್ದರೆ, 50 
ಕವೀಂಟನಲ್ಚ ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರನಗಿಯನತು ಖ್ರಿೇದ ಮನಡಬೇೆಕೆೀಂದ್ತ ಹೇೆಳ್ಲ್ನಗಿತ್ತು. ಇವತ್ತು 
ಎ.ಪಿ.ಎೀಂ.ಸಿ.ಯವರತ ಒೀಂದ್ತ ಕವೀಂಟನಲ್ಚ ರನಗಿಗ್ ೆ 3377 ರೂಪ್ನಯಿಗ್ಳ್ನತು ನಿೇಡತತಿುದ್ನದರ.ೆ. 
ಮಧಯವತಿಾಗ್ಳ್ಳ 2500 ಅಥವನ 2800 ರೂಪ್ನಯಿಗ್ಳಿಗ್ೆ ಖ್ರಿೇದ ಮನಡತತಿುದ್ನದರ.ೆ ಇಲ್ಲಿ 
ಬಹಳ್ ಅರ್ನಯಯ ನಡಯೆತತಿುದ್ೆ. ಈ ಸಕನಾರ ಮೂರತ ಎಕರಗೆ್ ೆ 20 ಕವೀಂಟನಲ್ಚ ಎೀಂದ್ತ 
ಸಿೇಮಿತ್ಗ್ೂೆಳಿಸಿರತವುದ್ನತು ತ್ೆಗೆ್ದ್ತ, ಹಿೀಂದನೀಂತ್ ೆ 5 ಎಕರಗೆ್ ೆ 50  ಕವೀಂಟನಲ್ಚ ಎೀಂದ್ತ ಮರತ 
ನಿಗ್ದ ಮನಡತವ ಮೂಲಕ ರೈೆತ್ರಿಗ್ ೆ ಅನತಕೂಲವನಗ್ತವೀಂತ್ಹ ವನತ್ನವರಣವನತು ಸೃಷಿಟ 
ಮನಡಬೇೆಕೆೀಂದ್ತ ತ್ಮಮ ಮೂಲಕ ಸಕನಾರವನತು ಒತ್ನುಯಿಸತತಿುದ್ೆದೇರ್.ೆ  
 
 ಸರ್ನಮನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅಕನಲ್ಲಕ ಮಳ್ೆಯಿೀಂದ್ನಗಿ ಬೆಳ್ ೆಹನನಿಯನಗಿರತತ್ುದ್ೆ. ಬೆಳ್ೆ 
ಪರಿಹನರವೀೆಂದ್ತ ಕೆೇೀಂದ್ರ ಸಕನಾರದೀಂದ್ ಒೀಂದ್ತ ಗ್ತೀಂಟೆಗ್ ೆ 68 ರೂಪ್ನಯಿಗ್ಳ್ೀಂತ್ೆ ಒೀಂದ್ತ 
ಎಕರಗೆ್ ೆ 2600 ರೂಪ್ನಯಿಗ್ಳ್ನತು ನಿೇಡಲ್ನಗಿದ್ೆ. ಯನವ ಪರಿಕಲಪರ್ೆಯ ಮೆೇರಗೆ್ ೆ ಇದ್ನತು 
ನಿಗ್ದಗ್ೊಳಿಸಲ್ನಗಿದ್ ೆಎನತುವುದ್ತ ನನಗ್ ೆಅಥಾವನಗ್ತತಿುಲಿ.  
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 ಸರ್ನಮನಯ ಸಭನಪತಿಯವೆೇ, ನಮಮ ರನಜಯದ್ ರನಗಿ ಬೆಳ್ೆಗ್ನರರತ ಅರೆ್ೇಕ ಸಮಸೆಯಗ್ಳ್ನತು 
ಎದ್ತರಿಸತತಿುದ್ನದರೆ.  ಅವರಿಗೆ್ ಅನತಕೂಲ ಮನಡಿಕೊಡಬೇೆಕೆೀಂದ್ತ ಕೇೆಳಿಕೂೆಳ್ಳುತಿುದ್ೆದೇರ್ೆ.  ರನಗಿ 
ಬೆಳ್ೆಗ್ನರರತ ಒೀಂದ್ತ ತ್ನೀಂತಿರಕ ಸಮಸೆಯಯನತು ಎದ್ತರಿಸತತಿುದ್ನದರ.ೆಚ ಚ ‘Bele Darshak App’ಚ
ಎೀಂದ್ತ ಮನಡಲ್ನಗಿದ್ೆ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಆಧನರಚ ಕನಡಚಾ ಸೀಂಖೆಯಯನತು ನಮೂದ್ತ ಮನಡಿದ್ರೆ, ರೈೆತ್ನ 
ಹೆಸರತ, ಸವೆಾ ನೀಂಬರಚ, ಹಳಿು, ಹೊೇಬಳಿ ಮತ್ತು ದ್ೂರವನಣಿ ಸೀಂಖೆಯ ಎಲಿ ವಿವರಗ್ಳ್ಳ 
ತ್ೆರೆದ್ತಕೊಳ್ಳುತ್ುವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒೀಂದ್ತ ತ್ನೀಂತಿರಕ ಸಮಸೆಯ ಇದ್ೆ. Village Accountantಗ್ಳ್ಳ ಈ 
ವಿವರಗ್ಳ್ನತು ನಮೂದ್ತ ಮನಡತವುದ್ನತು ಸಮಿೇಕ್ಷೆದ್ನರರಿಗ್ ೆ ವಹಿಸಿಕೂೆಡತತ್ನುರ.ೆ ಈ 
ಸಮಿೇಕ್ಷೆದ್ನರರತ ಏನತ ಮನಡತತ್ನುರೀೆಂದ್ರೆ, ಯನವುದ್ೂೆೇ ಒಬಬ ರೈೆತ್ನ ಒೀಂದ್ತ ಎಕರ ೆಅಥವನ 
ಎರಡತ ಎಕರಯೆಲ್ಲಿರತವ ರನಗಿ ಅಥವನ ಜೊೇಳ್ದ್ ಬೆಳ್ೆಯ ಫೊೇಟೂೆೇವನತು ತ್ೆಗೆ್ದ್ತ ಅದ್ೆೇ 
ಫೊೇಟೂೆೇವನತು ಎಲಿ ರೈೆತ್ರಿಗ್ೂ ಅಪಚಲ್ೂೆೇಡಚ ಮನಡತತ್ನುರ.ೆ ಇದ್ರಿೀಂದ್ನಗಿರತವ 
ಸಮಸೆಯಯೀಂದ್ರೆ, ರನಗಿ ಬೆಳ್ೆಗ್ನರ ತ್ನನತ ಬೆಳ್ೆದ್ ರನಗಿಯನತು ಎ.ಪಿ.ಎೀಂ.ಸಿ.ಗೆ್ 
ಕೊಡಬೇೆಕನಗ್ತತ್ುದ್ೆ. ಕೃಷಿ ಅಧಿಕನರಿಗ್ಳ್ಳ ಸೀಂಬೀಂಧಪಟಟ ರೈೆತ್ನ ಆಪಚ ತ್ೆರೆದ್ತ ರೆ್ೂೇಡಿದ್ರ ೆಅಲ್ಲಿ 
ಜೊೇಳ್ದ್ ಬಳೆ್ೆ ಇರತತ್ುದ್ೆ. ಇದ್ನತು ಬದ್ಲ್ನವಣೆ ಮನಡತವುದ್ಕೆೆ ಸತಮನರತ ಹದರೆ್ೈದ್ರಿೀಂದ್ ಒೀಂದ್ತ 
ತಿೀಂಗ್ಳ್ ಕನಲ್ನವಕನಶ ಬೆೇಕನಗಿದೆ್. ಇದ್ರಿೀಂದ್ನಗಿ ನಮಮ ರನಗಿ ಬೆಳ್ೆಗ್ನರರತ ಕಷಟದ್ ಪರಿಸಿೆತಿಯಲ್ಲಿ 
ಸಿಲತಕಕೊೀಂಡಿದ್ನದರೆ. ಇದ್ರ ಬಗೆ್ೆ ಸಕನಾರ ಗ್ಮನಹರಿಸಬೆೇಕೆೀಂದ್ತ ವಿನೀಂತಿ ಮನಡಿಕೊಳ್ಳುತಿುದ್ೆದೇರ್.ೆ  
 
 ಸರ್ನಮನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮೀಂತಿರಗ್ಳ್ಳ ಮೀಂಡಿಸಿರತವ ಈ ಸನಲ್ಲನ 
ಆಯವಯಯ ಪತಸುಕದ್ ಪತಟ ಸೀಂಖೆಯ 21ರಲ್ಲಿ ಕೆೇೀಂದ್ರ ಸಕನಾರದ್ ಪಿ.ಎೀಂ.ಕಸನನಚ 
ಯೇಜರೆ್ಯಡಿಯಲ್ಲಿನ 50 ಲಕ್ಷಕೂೆ ಹೆಚತಚ ರೈೆತ್ರಿಗ್ ೆ 2021-22ರೆ್ೇ ಸನಲ್ಲನಲ್ಲಿ ರನಜಯ 
ಸಕನಾರದೀಂದ್ ಹೆಚತಚವರಿಯನಗಿ 1,978 ಕೂೆೇಟಿ ರೂಪ್ನಯಿಗ್ಳ್ ಅನತದ್ನನವನತು ರೆ್ೇರವನಗಿ 
ರೈೆತ್ರ ಬನಯೀಂಕಚ ಅಕೌೀಂಟಚಗೆ್ ನಗ್ದ್ನತು ವಗ್ನಾಯಿಸಲ್ನಗ್ತತ್ುದ್ೆೀಂದ್ತ ಹೇೆಳಿದ್ನದರ.ೆ ರೈೆತ್ರ ಕೃಷಿ 
ಯೀಂತ್ೊರೇಪಕರಣಗ್ಳ್ನತು ಪ್ೊರೇತ್ನಸಹಿಸಲತ ಮತ್ತು ಇೀಂಧನ ವೆಚಚದ್ ಭನರವನತು ಕಡಿಮೆ ಮನಡಲತ 



94 

                                                                                                                                                ವಿಪ/14-03-2022

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

 

ರನಜಯದ್ಲ್ಲಿಯೇ ಮೊಟಟಮೊದ್ಲ ಬನರಿಗ್ ೆ ಪರತಿ ಎಕರಗೆ್ ೆ 250 ರೂಪ್ನಯಿಗ್ಳ್ೀಂತ್ ೆ ಗ್ರಿಷಠ 5 
ಎಕರಗೆ್ ೆ DBT (Direct Benefit Transfer) ಮೂಲಕ ಡಿೇಸೆಲ್ಚ  ಸಹನಯಧನವನತು 
ನಿೇಡಲತ “ರೈೆತ್ ಶಕು”ಚಎನತುವ ಯೇಜರೆ್ಗ್ ೆ 500 ಕೊೇಟಿ ರೂಪ್ನಯಿಗ್ಳ್ನತು ಒದ್ಗಿಸಲ್ನಗಿದ್ೆ 
ಎೀಂದ್ತ ಹೆೇಳಿದ್ನದರ,ೆ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಒೀಂದ್ತ ತ್ನೀಂತಿರಕ ಸಮಸೆಯಯಿದ್ೆ. ರೈೆತ್ರತ ರೆ್ೂೀಂದ್ನಣಿ 
ಮನಡಬೇೆಕನದ್ರ,ೆ Farmer Identification Number ಎೀಂದ್ತ ಬರತತ್ುದ್ೆ. ಉದ್ನಹರಣೆಗ್ೆ 
ಹೆೇಳ್ಬೆೇಕನದ್ರೆ, ಭೊೇಜೆೇಗ್ೌಡ-೧ ಮತ್ತು ಭೊೇಜೇೆಗ್ೌಡ-೨ ಎೀಂದ್ತ ಇರತತ್ುದ್ೆ. ಭೊೇಜೆೇಗ್ೌಡ-
೧ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡತ ಎಕರ,ೆ ಎರಡೂವರ ೆಎಕರ ೆಮತ್ತು ಮೂರತ ಎಕರಯೆ ಮೂರತ ಪಹಣಿಗ್ಳ್ಳ 
ಇರತತ್ುವೆ. ಭೊೇಜೆೇಗ್ೌಡ-೨ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಒೀಂದ್ೂವರೆ ಎಕರಗೆ್ ೆ ಒೀಂದ್ತ ಪಹಣಿ ಇರತತ್ುದ್ೆ. 
ಪಿ.ಎೀಂ.ಕಸನನಚ ಯೇಜರೆ್ಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡೂವರ ೆಎಕರಗೆಿೀಂತ್ ಕಡಿಮೆ ಜಮಿೇನತ ಹೊೀಂದರತವ 
ರೈೆತ್ರಿಗ್ ೆ 4 ತಿೀಂಗ್ಳಿಗ್ೊಮೆಮ ಎರಡತ ಸನವಿರ ರೂಪ್ನಯಿಗ್ಳ್ನತು ನಿೇಡಲ್ನಗ್ತತ್ುದ್ೆೀಂದ್ತ ಮನನಯ 
ಪರಧನನಮೀಂತಿರಗ್ಳ್ಳ ಘೂೇಷಣೆ ಮನಡಿರತವುದ್ರಿೀಂದ್ ಈ ಯೇಜರೆ್ಯ 
ಫಲ್ನನತಭವಿಯನಗ್ತವುದ್ಕೆೆ ಭೊೇಜೆೇಗ್ೌಡ-೧ ಎನತುವವನತ ಒೀಂದ್ೂವರೆ ಎಕರ ೆ ಜಮಿೇನತ 
ಇರತವೀಂತ್ಹ ಒೀಂದ್ತ ಪಹಣಿಯನತು ಮನತ್ರ ಕೂೆಡತತ್ನುರೆ್. ಉಳಿದ್ ಎರಡತ ಪಹಣಿಯನತು 
ಭೊೇಜೆೇಗ್ೌಡ-೨ ರೈೆತ್ನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ರೆ್ೂೇೀಂದ್ಣಿ ಮನಡತತ್ನುರೆ್. ಸವೆಾ ನೀಂಬರಚ ಅಲ್ಲಿಗ್ೆ 
ಬರತತ್ುದ್ೆ.  
                  (ಮತೀಂದ್ತವರಿದದ್)ೆ 
(303)  14.3.2022  1.00  ಪಿಕೆ:ಎೀಂಡಿ 

ಶ್ರೇ ಸೂರಜಚ ರೇೆವಣಣ(ಮತೀಂದ್ತ) 

ಈ ಯೇಜರೆ್ಯ ಅಡಿ ಒಬಬ ಫಲ್ನನತಭವಿಗ್ೆ ಒೀಂದ್ತ ಪಹಣಿಯನತು ಮನತ್ರ ಕೊಡತತ್ನುರೆ.  
ಇರ್ುೆರಡತ ಪಹಣಿಗ್ ೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ೆ ಭೊೇಜೇೆಗ್ೌಡ-೨ ಎನತುವ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ರೆ್ೂೇೀಂದ್ಣಿ 
ಮನಡತತ್ನುರ.ೆ  ಅವನಿಗ್ ೆ ಆ ಸವೆಾ ನೀಂಬರಚ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿಗ್ೆ ಬರತತ್ುದ್ೆ.  ಇದ್ರಿೀಂದ್, 



95 

                                                                                                                                                ವಿಪ/14-03-2022

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

 

ಯೀಂತ್ೊರೇಪಕರಣ ಖ್ರಿೇದ ಮನಡತವುದ್ಕೆೆ ಆಗ್ಬಹತದ್ತ, ಸರ್ಕಾರದ್ ಸಹನಯ ಧನ 
ಪಡಯೆತವುದ್ಕನೆಗ್ಬಹತದ್ತ, ಬೆಳ್ ೆ ಸನಲ ಪಡಯೆತವುದ್ಕನೆಗ್ಬಹತದ್ತ ಇವೆಲಿದ್ಕೂೆ ತ್ನೀಂತಿರಕ 
ದ್ೊೇಷಗ್ಳ್ಳ ಎದ್ತರನಗ್ತತಿುವೆ.  ಇದ್ರ addition ಅನತು RSK (Raitha Samparka 
Kendra) ಅಥವನ ತ್ನಲೂಿಕತ ಲ್ವೆೆಲ್ಚನಲೂಿ ಮನಡಬಹತದ್ತ.  ಆದ್ರೆ deletion ಎನಿದ್ೆ, 
ಅದ್ಕೆೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ, ಭೊೇಜೆೇಗ್ೌಡ-೨ ಎೀಂಬ ಹೆಸರಿನ ಏನತ ೨ ಪಹಣಿಗ್ಳಿದ್ದವೇ 
ಅವುಗ್ಳ್ನತು ವನಪಸ್ಚ ತ್ೀಂದ್ತ delete ಮನಡಿ ಮತ್ೆು addition ಮನಡತವೀಂಥದ್ದನತು ಜಲ್ನಿ 
ಮಟಟದ್ಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬಹತದ್ತ, ತ್ನಲೂಿಕತ ಮಟಟದ್ಲ್ನಿಗ್ಬಹತದ್ತ ಅಥವನ ಹೂೆೇಬಳಿ ಮಟಟದ್ ರೈೆತ್ 
ಸೀಂಪಕಾ ಕೆೇೀಂದ್ರಗ್ಳ್ೇೆನಿವಯೆೇ ಇವುಗ್ಳಿಗ್ೆಯೇ ಸರ್ಕಾರ ಅವಕನಶ ಮನಡಿಕೂೆಡಬೇೆಕತ.   

 ಇನತು  Crop Insurance ಬಗೆ್ೆ ಹೆೇಳಿದ್ನದರೆ.  ʼಪರಧನನ ಮೀಂತಿರ ಫಸಲ್ಚ ಬಿಮನ 
ಯೇಜರೆ್ʼ ಬಗೆ್ೆ ಸತಮನರತ 10 ದನಗ್ಳಿೀಂದ್ ಮನನಯ ಸದ್ಸಯರತಗ್ಳ್ಳ ಅರೆ್ೇಕ ವಿಷಯಗ್ಳ್ನತು 
ಮನತ್ರ್ನಡಿದ್ರತ.  ರನಷಿರೇಯ ಬನಯೀಂಕತಗ್ಳ್ನಗ್ಬಹತದ್ತ ಅಥವನ ಕನವೆೇರಿ ಗ್ನರಮಿೇಣ 
ಬನಯೀಂಕತಗ್ಳ್ನಗ್ಬಹತದ್ತ, ಅಲ್ೆಿೇನತ ರೈೆತ್ ಸನಲ ತ್ೆಗೆ್ದ್ತಕೊೀಂಡಿರತತ್ನುರ್ೂೆೇ ಅೀಂಥವರಿಗೆ್ ಮನತ್ರ 
ಈ ವಿಮೆ ತ್ೆಗೆ್ದ್ತಕೂೆಳ್ುಲತ ಉತ್ೆುೇಜನ ನಿೇಡತತ್ನುರ.ೆ  ಯನವ ರೈೆತ್ ಸನಲ 
ತ್ೆಗೆ್ದ್ತಕೂೆೀಂಡಿರತವುದಲಿವೇ ಅೀಂಥವರಿಗೆ್ ರ್ನಳ್ೆ ಬನ; ಇವತ್ತು ಬನ ಎೀಂದ್ತ ಹೆೇಳ್ಳತಿುರತತ್ನುರ.ೆ  
ನಮಮ ಬಹಳ್ಷತಟ ಜನ ರೈೆತ್ರತ ವಿದ್ನಯವೀಂತ್ರನಗಿರತವುದಲಿ.  ಅವರಿಗೆ್ ಆರ್ಥಾಕ ಸಮಸೆಯಗ್ಳಿರತತ್ುವೆ, 
ಓಡನಡಿ ವಿಮೆ ಮನಡಿಸಲತ ಸಮಸೆಯಗ್ಳ್ಳ ಇರತತ್ುವೆ.  ತ್ನವೆೇ voluntary ಆಗಿ ವಿಮೆ 
ಮನಡಿಸತವುದ್ಕೆೆ ಬೀಂದ್ರೂ ಅದ್ಕೆೆ ಅವಕನಶವನಗ್ತತಿುಲಿ.  ಈ ನಿಟಿಟನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಬನಯೀಂಕತಗ್ಳಿಗ್ ೆ
ಸೂಕುವನದ್ ನಿದ್ೆೇಾಶನ ಕೊಡಬೇೆಕತ.  ಹಿೀಂದ್,ೆ ಏರೆ್ೇ RTGS  ಮನಡಿಕೊೀಂಡರೂ ಸಹ 
ಯನವುದ್ೆೇ ಯೀಂತ್ೂೆರೇಪಕರಣಗ್ಳ್ನತು ಖ್ರಿೇದ ಮನಡಬೇೆಕನದ್ರೂ ಅಥವನ ಬೇೆರ ೆಏರೆ್ೇದ್ನರೂ 
ಖ್ರಿೇದಸತವುದ್ನತು ಡಿ.ಡಿ. ಮೂಲಕ ಮನಡಲ್ನಗ್ತತಿುತ್ತು.  ಆದ್ರೆ ಈಗ್ ಬೆೇಕೆೀಂತ್ಲ್ೇೆ ಚ್ಕೆಚ 
ಮೂಲಕ ಮನಡತತಿುದ್ನದರೆ.  ಈ ವಿಷಯದ್ಲ್ಲಿ ರೈೆತ್ರಿಗ್ ೆಬಹಳ್ ತ್ೊೀಂದ್ರ ೆಆಗ್ತತಿುದ್ ೆಎೀಂಬತದ್ನತು 
ಸರ್ಕಾರದ್ ಗ್ಮನಕೆೆ ತ್ರಬಯಸತತ್ೆುೇರೆ್.   
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 ಯೀಂತ್ೊರೇಪಕರಣಗ್ಳ್ ಬಗ್ೆೆ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದ್ನದ್ರೆ, ನಮಮ ರೈೆತ್ ಸನಮನನಯವನಗಿ 
ಬಳ್ಸತವೀಂತ್ಹ Sprinkler, Rotavator ಇವಲೆಿಕೂೆ locking period ಮನಡಿದ್ನದರ.ೆ  
ಒೀಂದ್ತ ಪಹಣಿಯ ಮೆೇಲ್ ೆ ಒೀಂದ್ತ ಸಿರೀಂಕಿರನತು ತ್ೆಗೆ್ದ್ತಕೊೀಂಡರ ೆ ಅದ್ಕೆೆ ೭ ವಷಾ locking 
period ಮನಡಿದ್ನದರ.ೆ  ಆದ್ರೆ ಅದ್ತ ಒೀಂದ್ರೆಡತ ವಷಾ ಬನಳಿಕೆ ಬರಬಹತದ್ತ ಅಷೆಟ.  
ದ್ಯಮನಡಿ ಈ ಅವಧಿಯನತು ೪-೫ ವಷಾದ್ ಅವಧಿಗ್ ೆ ಸಡಿಲ ಮನಡಿದ್ರೆ ರೈೆತ್ನಿಗ್ ೆ
ಅನತಕೂಲವನಗ್ತತ್ುದ್ೆ.  ಅದ್ೆೇರಿೇತಿ Rotavator ಗೆ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ೩ ವಷಾ locking 
period ಮನಡಿದ್ನದರ;ೆ ಇದ್ನೂು ೨ ವಷಾದ್ ಅವಧಿಗ್ ೆ relax ಮನಡಿ ಕೊಡಬೇೆಕೆೀಂದ್ತ 
ಹೆೇಳುವುದರ್ೆೆ ಇಷ್ಟಪಡುತೆತೇನೆ.  ಮತ್ೆು,  ಒೀಂದ್ತ ಎಕರಗೆ್ ೆ ಕೆೇವಲ ೫ Sprinkler ಗ್ಳ್ನತು 
ಕೊಡತತ್ನುರ.ೆ  ಈ ಸೀಂಖೆಯ ಯನವ ಮೂಲ್ೆಗ್ೂ ಇಲಿ. ಕನಿಷಠ ಇದ್ರ ಸೀಂಖೆಯನತು ೭-೮ ರಷನಟದ್ರೂ 
ಹೆಚಿಚಸಬೆೇಕತ.  ಸಣಣ ಸಣಣ Sprinkler ಕೂೆಡತವ ಬದ್ಲತ ಒೀಂದ್ತ ಎಕರಗೆ್ೆ ಒೀಂದ್ತ Range 
Sprinkler ಕೂೆಟಟರೆ ಅದ್ರಿೀಂದ್ ಜೊೇಳ್ ಬಳೆ್ೆಯತವ ರೈೆತ್ರಿಗ್ ೆಮತ್ತು ರೇೆಷಮೆ ಕೃಷಿಕರಿಗ್ ೆಬಹಳ್ 
ಅನತಕೂಲವನಗ್ತತ್ುದ್ೆ.   

 ಕರಮ ಸೀಂಖೆಯ: 43ರಲ್ಲಿ, ರೇೆಷೆಮ ಉದ್ಯಮದ್ಲ್ಲಿ ರನಜಯ ಮೊದ್ಲರೆ್ಯ ಸನೆನದ್ಲ್ಲಿದ್ ೆಎೀಂದ್ತ 
ಉಲ್ೆಿೇಖ್ ಮನಡಿದದೇರಿ.  ಮದ್ೂದರತ, ರನಣೆಬೆನೂುರತ ಮತ್ತು ದ್ೆೇವನಹಳಿು ಪರದ್ೇೆಶಗ್ಳ್ಲ್ಲಿ ದವತ್ಳಿ 
ಮೊಟೆಟ ಉತ್ನಪದಸಿ ಇಡಲತ ಶೆೈತ್ನಯಗ್ನರಗ್ಳ್ನತು ನಿಮಿಾಸತತ್ೆುೇವೆ ಎೀಂದ್ತ ಹೇೆಳಿದದೇರಿ. ದವತ್ಳಿ ಬಿತ್ುನ 
ಗ್ೂಡಿಗ್ೆ ಪರತಿ ಕೆಜಗ್ ೆರೂ. ೫೦ಗ್ಳ್ ಪ್ೊರೇತ್ನಸಹ ಧನವನತು ಕೊಡತತ್ೆುೇವೆ ಎೀಂದ್ತ ಹೆೇಳಿದದೇರಿ.  e-
weighment & e-payment ಅನತಷನಟನಗ್ೂೆಳಿಸಲ್ನಗ್ತವುದ್ತ ಎೀಂದ್ತ ಹೆೇಳಿದದೇರಿ. ಇದ್ನತು 
ಒಪಿಪಕೊಳ್ಳುತ್ೆುೇರೆ್. ರೇೆಷೆಮಯ ಎಲ್ನಿ ಉತ್ನಪದ್ರ್ನ ಚಟತವಟಿಕೆಗ್ಳಿಗ್ ೆ ಸೀಂಬೀಂಧಿಸಿದ್ ಸತಸಜಿತ್ 
ತ್ರಬೇೆತಿ ಕೆೇೀಂದ್ರನತು  ಕ.ೆಆರಚ.ಪ್ೆೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ನರರೀಂಭ ಮನಡತತಿುದ್ೆದೇವ ೆಎೀಂದ್ತ ಹೆೇಳಿರತವುದ್ನತು 
ರ್ನನತ ಸನವಗ್ತಿಸತತ್ೆುೇರೆ್.   
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 ರೈೆತ್ರತ ಏನತ ರೇೆಷೆಮ ಬಳೆ್ೆಯತವ ಪದ್ಿತಿಯನತು ಅನತಸರಿಸತತಿುದ್ನದರೂೆೇ,  ಅದ್ರಲ್ಲಿ 
ಅನತಕೂಲ ಮನಡಿಕೂೆಡಬೇೆಕತ.  ರ್ನನತ Range Sprinkler ಬಗೆ್ೆ ಹೆೇಳಿದ್ೆ.  ಇದ್ತ ಇೀಂತ್ಹ 
ರೈೆತ್ರಿಗ್ ೆಬಹಳ್ಷತಟ ಅನತಕೂಲವನಗ್ತತ್ುದ್ೆ.  ಮತ್ೆು, ರೇೆಷೆಮ ಮರ್ೆಗ್ಳ್ನತು ಕಟತಟವುದ್ಕೆೆ ಸಬಿಸಡಿಗ್ಳ್ನತು 
ಕೊಡತತಿುದದೇರಿ.  ರೇೆಷೆಮ ಇಲ್ನಖಯೆ ಅಧಿಕನರಿಗ್ಳ್ಳ, ಸರಿಯನಗಿ ಸಪೀಂದಸದ್ ೆಇವತ್ತು ಬನಿು; ರ್ನಳ್ೆ 
ಬನಿು ಎೀಂದ್ತ ಹೆೇಳ್ಳತಿುದ್ನದರ.ೆ   ಅಲ್ಲಿ ಏನತ ನಡಯೆತತಿುದ್ೆ ಎನತುವುದ್ತ ಅಥಾವೆೇ ಆಗ್ತತಿುಲಿ.  ಎಷತಟ 
ಸಬಿಸಡಿಯನತು ಎಷತಟ ರೇೆಷೆಮ ಮರ್ೆಗ್ಳ್ನತು ಕೊಟಿಟದ್ನದರ ೆಎನತುವುದ್ರ ನಿಖ್ರ ಮನಹಿತಿಯೇ ಇಲಿ.  
ಈ ನಿಟಿಟನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಗ್ಮನಹರಿಸಬೆೇಕತ.  ಸನಮನನಯ ರೈೆತ್ ಕೃಷಿ ಚಟತವಟಿಕೆಗ್ ೆ
ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ೆ  ಇವತ್ೆುೇನತ ಸಮಸೆಯಗ್ಳ್ನತು ಎದ್ತರಿಸತತಿುದ್ನದರೆ್ೂೇ ಆ ಕತರಿತ್ತ ರ್ನನತ ಚರ್ೆಾ 
ಮನಡಿದ್ೆದೇರ್.ೆ ರ್ನನತ ಇರೆ್ೂುೀಂದ್ತ ವಿಷಯವನತು ಸರ್ಕಾರದ್ ಗ್ಮನಕೆೆ ತ್ರಬಯಸತತ್ೆುೇರೆ್.    
ಪ್ನರಥಮಿಕ ಕೃಷಿ ಪತಿುನ ಸಹಕನರ ಸೀಂಘಗ್ಳ್ನತು ಗ್ಣಕೇಕರಣಗ್ೊಳಿಸಬೇೆಕತ ಎನತುವ 
ಮನತ್ತಗ್ಳ್ನತು ಹೆೇಳ್ಳತಿುದ್ನದರೆ.  ಒಟತಟ ರೂ. 256 ಕೂೆೇಟಿಗ್ಳ್ ಪ್ೆೈಕ ಕೇೆೀಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ್ ಪ್ನಲತ 
ರೂ. 154 ಕೊೇಟಿಗ್ಳ್ನಗಿರತತ್ುದ್ೆ ಎೀಂದ್ತ ಹೆೇಳ್ಳತಿುದದೇರಿ.  ರನಜಯದ್ಲ್ಲಿ ೨೧ ಡಿಸಿಸಿ ಬನಯೀಂಕತಗ್ಳಿವೆ.  
ರ್ನನೂ ಒಬಬ ಜಲ್ನಿ ಕೇೆೀಂದ್ರ ಸಹಕನರ ಬನಯೀಂಕನ ನಿದ್ೆೇಾಶಕರ್ನಗಿ ಒೀಂದ್ತ ಮನತ್ನತು 
ಹೆೇಳುವುದರ್ೆೆ ಇಷ್ಟಪಡುತೆತೇನೆ. 2017-18ರಲ್ಲಿ ಇದ್ತ ಘೂೇಷಣೆಯನಗಿತ್ತು.  ಅೀಂದ್ರ ೆಈಗ್ನಗ್ಲ್ೆೇ 
ಸತಮನರತ ೫ ವಷಾಗ್ಳ್ಳ ಕಳ್ೆದವ.ೆ  ಈ PACS (Primary Agricultural Credit 
Society) ಏನಿವ ೆಇವೆಲಿವೂ ಡಿಸಿಸಿ ಬನಯೀಂಕತಗ್ಳ್ ಮೆೇಲ್ೆ ಅವಲೀಂಬಿತ್ವನಗಿವ.ೆ  ಡಿಸಿಸಿ ಮತ್ತು 
ಅಪ್ೆಕಸಚ ಬನಯೀಂಕತಗ್ಳ್ಳ ನಬನಡಚಾ ಮೆೇಲ್ೆ ಅವಲೀಂಬಿತ್ವನಗಿವೆ.  PACS ನಿೀಂದ್ ಅಲ್ನಪವದ ಕೃಷಿ 
ಸನಲ ಮತ್ತು ಮಧಯಮನವಧಿ ಕೃಷಿ ಸನಲವನತು ಒದ್ಗಿಸಲ್ನಗ್ತತಿುದ್ೆ.  ನಮಮ PACS ನಲ್ಲಿ ಬೆೇರ ೆ
ಹೆಚಿಚನ ಸೌಲಭಯಗ್ಳ್ೆೇನತ ಇಲಿ.  ಸದ್ಸಯರತಗ್ಳ್ ಮತ್ತು ರೈೆತ್ರ ಷೆೇರತ ಹಣ ಬಿಟಟರ ೆ ಬೆೇರ ೆ
ಸೀಂಪನೂಮಲಗ್ಳಿಲಿ.  ಕೆಲವು PACS ಗ್ಳ್ಲ್ಲಿ pigmy, ಠೇೆವಣಿ, ವನಯಪ್ನರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮೂಲಕ 
ಸೀಂಪನೂಮಲಗ್ಳ್ನತು ಕೂೆರೇಡಿೇಕರಿಸತತ್ನುರೆ; ರ್ನನತ ಇಲಿ ಎೀಂದ್ತ ಹೆೇಳ್ಳತಿುಲಿ.  ನಿೇವು ಇವತ್ೆುೇನತ 
ಗ್ಣಕೇಕರಣ ಮನಡತತ್ೆುೇವ ೆಎೀಂದ್ತ ಒಪಿಪಕೂೆಳ್ಳುತಿುದದೇರೂೆೇ ಅದ್ನತು ರ್ನನತ ಸನವಗ್ತ್ ಮನಡತತ್ೆುೇರೆ್.  
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ಇದ್ರಿೀಂದ್ ವೃತಿುಪರತ್ ೆ ಬರತತ್ುದ್ೆ ಮತ್ತು ಹಣ ದ್ತರತಪಯೇಗ್ವನಗ್ತವುದ್ನತು 
ತ್ಡಯೆಬಹತದ್ನಗಿದ್ೆ.  ಕೆೇೀಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ಕೆೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ೆಶೆೇಕಡ ೬೦ ರಷತಟ, ರನಜಯ 
ಸರ್ಕಾರ ಶೆೇಕಡ ೩೫ರಷತಟ ಮತ್ತು ಉಳಿದ್ ಶೇೆಕಡ ೫ರಷತಟ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಆಯನ PACS ಗ್ಳ್ಳ 
ಭರಿಸಬೆೇಕತ ಎೀಂದ್ತ ಹೆೇಳಿದ್ರತ.  ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಎಷೊಟೇ PACS ಗ್ಳ್ಳ ನಷಟದ್ಲ್ಲಿವೆ.  ಕೆೇೀಂದ್ರ 
ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ರನಜಯ ಸರ್ಕಾರಗ್ಳ್ಳ ಏನತ ಪರತ್ೆಯೇಕವನಗಿ ಸಹಕನರ ಇಲ್ನಖಗೆ್ೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ 
ಒೀಂದ್ತ ಪರತ್ೆಯೇಕ ಸಚಿವನಲಯವನತು ಮನಡಿದ್ನದರೂೆೇ ಇದ್ರ ಅಡಿ ಒೀಂದ್ತ ಕನಮನಚ ತ್ೀಂತ್ನರೀಂಶ 
ರೂಪಿಸಬೇೆಕತ.  ಮತ್ೆು, ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸಿಬಬೀಂದಗ್ಳಿಗ್ ೆಸೂಕು ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ತ್ರಬೇೆತಿ ನಿೇಡಬೆೇಕತ. 
ಮತಖ್ಯವನಗಿ ಅಧಿಕನರಿಗ್ಳ್ ಸಲಹೆಗ್ಳ್ನತು ತ್ೆಗೆ್ದ್ತಕೊೀಂಡತ ಕನಯಾಸೂಚಿಯನತು 
ಸಿದ್ಿಪಡಿಸಬೆೇಕತ.  ಎಲ್ನಿ ರಿೇತಿಯ ಠೇೆವಣಿಗ್ಳ್ಳ, ಸನಲಗ್ಳ್ಳ, ವನಯಪ್ನರಗ್ಳ್ಳ, ವಯವಹನರಗ್ಳ್ಳ, 
PDS (Public Distribution System) ವಿತ್ರಣೆ, point of sales ಮೂಲಕ ಗ್ೂೆಬಬರ 
ವಿತ್ರಣೆ, ಸನಲಗ್ನರಿಕೆ ಪ್ನಸ್ಚ ಪತಸುಕ ಈ ಎಲ್ನಿ ವಿಚ್ನರಗ್ಳ್ ಬಗ್ೆೆ ಸರ್ಕಾರ ಗ್ಮನಹರಿಸಬೆೇಕತ.  
ಇದ್ತ ಒೀಂದ್ತ ರೈೆತ್ ಆಧನರಿತ್ ಯೇಜರೆ್ಯನಗಿದೆ್.  ಇದ್ಕೆೆ ನಿೇವು ಎಷತಟ ಬಜೆಟಚ ಕೊಡತತಿುೇರಿ; 
ಕೆೇೀಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ್ ಪ್ನಲತ ರೂ. ೧೫೬ ಕೂೆೇಟಿ ಎೀಂದ್ತ ಹೆೇಳ್ಳತಿುೇರಿ, ಇದ್ತ ಬಿಟತಟ ಮಿಕೆ ಶೆೇಕಡ 
೪೦ರಷತಟ ದ್ತಡೆೆೇನತ ರನಜಯ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡಬೇೆಕೂೆೇ ಅದ್ರ ಮೊತ್ು ಎಷತಟ ಎನತುವುದ್ನತು 
ತಿಳಿಸಬೆೇಕತ.   

 ಸಭಕಪತಿಯವರು:- ನಿಮಮ ಸಮಯ ಮತಗಿಯಿತ್ತ.  ಬೆೇಗ್ ಮತಗಿಸಿ. 

 ಶ್ರೇ ಸೂರಜಚ ರೇೆವಣಣ:- ಮಕನ್ಯ ಸಭಕಪತಿಗಳೆ, ಇರೆ್ುೈದ್ತ ನಿಮಿಷದ್ಲ್ಲಿ ಮತಗಿಸತತ್ೆುೇರೆ್.  
ಸರ್ಕಾರ “ಕ್ಷಿೇರ ಸಮೃದಿ ಸಹಕನರ ಬನಯೀಂಕಚ”ಚಸನೆಪಿಸತತ್ೆುೇವೆ ಎೀಂದ್ತ ಹೇೆಳಿದ್ೆ.ಚಚ“ಸದ್ರಿ ಬನಯೀಂಕಗ್ೆ 
ಹನಲತ ಉತ್ನಪದ್ಕರ ಸಹಕನರ ಸೀಂಘ, ಕನಕಾಟ್ಕ ಹನಲತ ಮಹನಮೀಂಡಳ್ ಹನಗ್ೂ ಜಲ್ನಿ ಹನಲತ 
ಒಕೂೆಟಗ್ಳ್ಳ ಒಟನಟರೆ ರೂ. ೨೬೦ ಕೊೇಟಿ ಮತ್ತು ರನಜಯ ಸರ್ಕಾರವು  ರೂ.100 ಕೊೇಟಿ ಷೆೇರತ 
ಬೀಂಡವನಳ್ವನತು ಒದ್ಗಿಸಲ್ಲದ್ೆ”ಚ ಎೀಂದ್ತ ಹೇೆಳಿದದೇರಿ.  ಈಗ್ೆೇನತ “ಕ್ಷಿೇರ ಸಮೃದಿ ಸಹಕನರ 
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ಬನಯೀಂಕಚ”ಚ ಎೀಂದ್ತ ಸನೆಪರ್ೆ ಮನಡತತಿುದ್ನದರೊೇ ಇದ್ತ ಡಿಸಿಸಿ ಗೆ್ ಪಯನಾಯವನದ್ ಬನಯೀಂಕಚ 
ಆಯಿತ್ೆೇರೆ್ೂೇ ಎನತುವ ಅನತಮನನ ನನಗ್ ೆ ಬರತತಿುದ್ೆ.  ರ್ನನೂ ಒಬಬ ಜಲ್ನಿ ಬನಯೀಂಕನ 
ನಿದ್ೆೇಾಶಕರ್ನಗಿ, ಇಡಿೇ ಸಹಕನರ ವಲಯದ್ skeleton break ಮನಡಿದ್ ಹನಗ್ನಗ್ತತ್ುದ್ೆ ಎೀಂಬ 
ಮನತ್ನತು ಹೆೇಳ್ಬಯಸತತ್ೆುೇರ್ೆ.  ಈ ಕತರಿತ್ತ ತ್ನವು ತ್ಳ್ಮಟಟದೀಂದ್ ಯೇಚರೆ್ ಮನಡಿ ರೆ್ೂೇಡಿ.    
ಹನಲತ ಉತ್ನಪದ್ಕರ ಸಹಕನರ ಸೀಂಘ, ಕನಕಾಟ್ಕ ಹನಲತ ಮಹನಮೀಂಡಳ್ ಹನಗ್ೂ ಜಲ್ನಿ ಹನಲತ 
ಒಕೂೆಟಗ್ಳ್ಳ ಆಗಿರಬಹತದ್ತ, ಇದ್ರ ಜೊತ್ೆಗೆ್ ಪಯನಾಯವನಗಿ PACS, ಡಿಸಿಸಿ ಬನಯೀಂಕತಗ್ಳ್ಳ 
ಮತ್ತು ಅಪ್ಕೆಸಚ ಬನಯೀಂಕತಗ್ಳ್ಳ ಹೆೈನತಗ್ನರಿಕೆಗ್ ೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಉತ್ುಮ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ 
ಕನಯಾನಿವಾಹಿಸತತಿುವೆ.  ಹನಗ್ನಗಿ, ಪರಸನುಪಿಸಿರತವ ಈ ಯೇಜರೆ್ ಪರಯೇಜನವಿಲಿದ್ತದ ಎೀಂದ್ತ 
ಹೆೇಳ್ಬಯಸತತ್ುೆೇರೆ್.  ಇದ್ೇೆ ರೂ.೧೦೦ ಕೊೇಟಿಯನತು ಪಶತಸೀಂಗ್ೊೇಪರೆ್ಗ್ೂೆೇ ಅಥವನ ಬೆೇರೆ 
ಬೆೇರ ೆ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೇಗಿಸಬೆೇಕತ; ಯನವುದ್ಕೆೆ ಉಪಯೇಗಿಸಬೆೇಕತ ಎೀಂದ್ತ ನೀಂತ್ರ 
ರ್ನನತ ಹೆೇಳ್ಳತ್ುೆೇರೆ್.ಚಚ“ಕ್ಷಿೇರ ಸಮೃದಿ ಸಹಕನರ ಬನಯೀಂಕಚ”ಚಎೀಂದ್ತ ಏನತ ಪರತ್ೆಯೇಕವನಗಿ ಮನಡಲತ 
ಹೊರಟಿದದೇರೊೇ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಹೆೈನತಗ್ನರಿಕೆಗ್ ೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ೆ ಬಡಿೆರಹಿತ್ ಸನಲವರೆ್ುೇರ್ನದ್ರೂ 
ಕೊಡತತಿುೇರನ? ಅಥವನ ಬಡಿೆಯ ಮೊತ್ುಕೆೆ ಸಬಿಸಡಿಯರೆ್ುೇರ್ನದ್ರೂ ಕೊಡತತಿುೇರನ?  ರ್ನನತ 
ನಿಮಮಲ್ಲಿ ವಿನೀಂತಿ ಮನಡಿಕೊಳ್ಳುವುದ್ೆೇರ್ೀೆಂದ್ರೆ, Animal Husbandry Department 
polarize ಮನಡಬೇೆಡಿ. It is part of Agricultural Sector.  ಒೀಂದ್ಕೂೆೆೀಂದ್ತ 
ಅನತಸರಿಸಿಕೊೀಂಡತ ಹೂೆೇಗ್ಬೆೇಕನಗ್ತತ್ುದ್ೆ. 

 ಮಕನ್ಯ ಸಭಕಪತಿಗಳೆ, ಗ್ೂೆೇ ಸೀಂಪತಿುನ ಸೀಂರಕ್ಷಣಗೆ್ ೆ ಹೆಚಿಚನ ಮಹತ್ವ ನಿೇಡಿದ್ತದ ಆ 
ಹಿರೆ್ುಲ್ೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ೊೇ ಹತ್ನಯ ನಿಷೆೇಧ ಅಧಿನಿಯಮ 2020ನತು ಜನರಿಗ್ ೆತ್ೀಂದದ್ತದ,  ಈ ಕನಯದಯ 
ಪರಿಣನಮಕನರಿ ಅನತಷನಠನಕೆೆ ಪೂರಕವನಗಿ ಪರಸತುತ್ ರನಜಯದ್ಲ್ಲಿರತವ ಗ್ೊೇಶನಲ್ೆಗ್ಳ್ 
ಸೀಂಖೆಯಯನತು ೩೧ ರಿೀಂದ್ ೧೦೦ಕೆೆ ಹೆಚಿಚಸಲ್ನಗ್ತವುದ್ತ.  ಈ ಉದ್ೆದೇಶಕೆೆ ರೂ. ೫೦ ಕೊೇಟಿಗ್ಳ್ನತು 
ಒದ್ಗಿಸಲ್ನಗ್ತವುದ್ತ ಎೀಂದ್ತ ಆಯವಯಯದ್ಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ನದರೆ.   



100 

                                                                                                                                                ವಿಪ/14-03-2022

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

 

(304)  14.3.2022  1.10  ಪಿಕೆ:ಎಕ ೆ

ಶ್ರೇ ಸೂರಜಚ ರೇೆವಣಣ(ಮತೀಂದ್ತ) 

ರ್ನನತ ಒೀಂದ್ರೆಡತ ವಿಷಯಗ್ಳ್ನತು ಪರಸನುಪಿಸಬಯಸತತ್ೆುೇರೆ್.  2020ರೆ್ೇ ಸನಲ್ಲನ ಡಿಸೀೆಂಬರಚ 
ತಿೀಂಗ್ಳ್ಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಾಕ ಇಲ್ನಖೆಯವರತ ಹೆೇಳಿದ್ ಮನತ್ತಗ್ಳಿವೆ ಹಿೇಗಿವೆ.ಚ “…This decision 
may be reconsidered in view of the huge financial implications.  We 
cannot agree to this kind of expenditure when we are struggling to 
make both ends meet”.ಚ ಚ “According to the cabinet note, the total 
cost of implementing the Anti-cattle Slaughter Act was estimated at 
Rs.5.240.18 crore.  The cabinet estimated an expense of Rs.3,512.32 
crore to maintain 4.84 lakh head of cattle over four years.  The 
anticipated expenditure to build 2,417 cattle shelters was Rs.1,208.50 
crore”.ಚ ಚ ಅೀಂದ್ರೆ, 2,417 cattle shelters ಬೆೇಡ.  ಮೊರೆ್ು ಮನನಯ ಭೊೇಜೆೇಗ್ೌಡರತ 
ಮನತ್ನಡತತ್ನು, ಪರತಿ ಹೊೇಬಳಿಗ್ೂ ಮನಡಿ ಎನತುವ ಮನತ್ನತು ಹೆೇಳಿದ್ರತ.  ಪರತಿ ಹೊೇಬಳಿಗ್ ೆ
ಮನಡತವುದ್ತ ಬೆೇಡ;  ಪರತಿಯೀಂದ್ತ ತ್ನಲೂಿಕತಗ್ಳ್ಲ್ಲಿ ಮನಡಿ.  ಒಟತಟ ಸತಮನರತ 227 
ತ್ನಲೂಿಕತಗ್ಳ್ಲ್ಲಿ ಮನಡಿದ್ರ ೆರೂ.೧೧೨ ಕೊೇಟಿ ಆಗ್ತತ್ುದ್ೆ.ಚ ಚ “ಕ್ಷಿೇರ ಸಮೃದಿ ಸಹಕನರ ಬನಯೀಂಕಚ”ಚ
ಎೀಂದ್ತ ಪರತ್ೆಯೇಕ ಬನಯೀಂಕಚ ಮನಡಲತ ರೂ. ೧೦೦ ಕೂೆೇಟಿ ವಚೆಚ ಮನಡತವುದ್ಕೆೆ ಹೊರಟಿದದೇರೊೇ 
ಆ ಹಣವನತು ಇಲ್ನಿದ್ರೂ ಸದ್ತಪಯೇಗ್ ಮನಡಿಕೊಳ್ುಬಹತದ್ತ ಎನತುವುದ್ನತು ಸರ್ಕಾರದ್ 
ಗ್ಮನಕೆೆ ತ್ರಬಯಸತತ್ೆುೇರೆ್.   

 ಗ್ೊೇ ಹತ್ೆಯ ನಿಷೇೆಧ ಕನನೂನತ ತ್ೀಂದರತವುದ್ತ, ಧಮಾ; ಸೀಂಸೃತಿ ಎೀಂದ್ೆೇರ್ೂೆೇ 
ಹೆೇಳ್ಳತಿುೇರಿ ನಿಜ. ಅದ್ನತು ಒಪಿಪಕೊಳ್ಳುತ್ೆುೇರೆ್.  ಈ ಕನನೂನಿನ ಮೂಲಕ ರ್ನವು ಯನವುದ್ೇೆ 
section of the society ಯನೂು sensitize ಮನಡತವುದ್ತ ಬೆೇಡ.  ರ್ನನತ ಈ 



101 

                                                                                                                                                ವಿಪ/14-03-2022

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

 

ಕನನೂನಿಮ ಬಗ್ೆೆ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದ್ಕೆೆ ಹೂೆೇಗ್ತವುದಲಿ.  ಆದ್ರ ೆ ಇದ್ರಿೀಂದ್ ಆಗಿರತವ 
ಪರಿಣನಮಗ್ಳ್ ಬಗೆ್ೆ ಮನತ್ರ್ನಡಬೆೇಕನಗ್ತತ್ುದ್ೆ.  ಇವತಿುನ leather tanneries, leather 
industries ನತು ಗ್ಮನಿಸಿ.ಚ ಚ “According to the Karnataka State 2020-21 
Economic Survey, Karnataka’s leather exports were at Rs.562 crore 
in 2018-19, Rs.502 crore in 2019-20, and Rs.166.84 crore in 2020-
21.  ಎಷತಟ steep decline ಆಗಿದ್ ೆಎನತುವುದ್ತ ಗ್ೊತ್ನುಗ್ತತ್ುದ್ೆ.  Leather industry, 
skin curing industry ಗ್ಳ್ಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮನಡತತಿುದ್ದ ಕನಮಿಾಕರತ  ಬಿೇದಗ್ ೆ ಬೀಂದದ್ನದರ.ೆ  
ಅವರಲ್ಲಿ ಬಹತತ್ೇೆಕ ಅಲಪಸೀಂಖನಯತ್ರನಗಿದ್ನದರ,ೆ ದ್ಲ್ಲತ್ರನಗಿದ್ನದರ.ೆ  ಅವರಿಗೆ್ ಪಯನಾಯವನಗಿ 
ಏನತ  ವಯವಸೆೆ ಮನಡಿಕೂೆಟಿಟದದೇರೂೆೇ ನನಗ್ ೆಗ್ೊತಿುಲಿ. ಬಜೆಟಚ ಭನಷಣದ್ ಕರಮ ಸೀಂಖೆಯ 167ರಲ್ಲಿ, 
“To promote leather artisans and to encourage the incorporation of 
innovative designs, common facility complexes will be established in 
Bagalakote and Haveri…”ಚ ಎೀಂದ್ತ ಹೇೆಳಿದದೇರಿ.  ಆದ್ರೆ ಕಚ್ನಚ ಸನಮಗಿರಗ್ಳ್ೆೇ ಇಲಿದ್ 
ಮೆೇಲ್ ೆ ಏರೆ್ೇ ಇನಚಫನರಸರಕಚರಚ ಮನಡಿದ್ರೂ ಪರಯೇಜನವನಗ್ತವುದಲಿ.  ಒೀಂದ್ತ ಕಡ ೆ ಕಚ್ನಚ 
ವಸತುಗ್ಳಿಲಿ; ಇರ್ೂೆುೀಂದ್ತ ಕಡ ೆ ಆ ಕನಮಿಾಕರನತು ಬಿೇದ ಪ್ನಲತ ಮನಡಲ್ನಗಿದ್.ೆ  ಈ 
ಇನಚಫನರಸರಕಚರಚ ಇಟತಟಕೂೆೀಂಡತ ಏನತ ಮನಡತತಿುೇರೊೇ, ಅದ್ರಿೀಂದ್ ಏನತ ಉಪಯೇಗ್ವನಗ್ತತ್ುದ್ ೆ
ಎನತುವುದ್ತ ನನಗ್ ೆ ಅಥಾವನಗ್ತತಿುಲಿ.  ಸನೀಂಸೃತಿಕ ಸೀಂಗ್ತಿಗ್ಳ್ಳ ಎೀಂದ್ತ ಬೀಂದ್ನಗ್ ಮೊರೆ್ು 
ಮನನಯ ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ್ ರ್ನಯಕರನದ್ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರಸನದಚರವರತ,  ರನಜಸನೆನದ್ಲ್ಲಿ ಹೂೆೇಲ್ಲಯ 
ಸಂದರ್ಾದ್ಲ್ಲಿ ಮನದ್ಕ ವಸತುಗ್ಳ್ನತು ಬಳ್ಸತತ್ನುರೆ, ಅದ್ೆೇನೂ ತ್ಪಪಲಿ ಎನತುವ ಮನತ್ನತು 
ಹೆೇಳಿದ್ರತ.  ಅದ್ೆೇ ಮನದ್ರಿಯಲ್ಲಿ ರ್ನನತ ಸರ್ಕಾರಕೆೆ ಒೀಂದ್ತ ಪರಶೆು ಕೆೇಳ್ಬಯಸತತ್ೆುೇರೆ್.  ನಮಮ 
ರನಜಯದ್ಲ್ಲಿ ಎಷೊಟೇ ಶಕು ದ್ೇೆವತ್ೆಗ್ಳ್ ದ್ೇೆವಸನೆನಗ್ಳಿವೆ.  Anti-cow Slaughter Act ನಲ್ಲಿ, 
buffalos more than 13 years ಮನತ್ರ ಅನತಮತಿ ಕೂೆಡತತ್ೆುೇವೆ, ಅದ್ಕೆೀಂತ್ ಕಡಿಮೆ 
ಇರತವುದ್ಕೆೆ ಮನಡತವುದ್ಕೆೆ ಬಿಡತವುದಲಿ ಎೀಂದ್ತ ಹೆೇಳ್ಳತಿುೇರಿ.  ಶಕು ದ್ೆೇವತ್ೆಗ್ಳ್ ದ್ೆೇವನಸೆನಗ್ಳ್ಲ್ಲಿ 
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ಹಿೀಂದನಿೀಂದ್ ಬೀಂದರತವ ಸೀಂಪರದ್ನಯದ್ೀಂತೆ್ ಕೊೇಣದ್ ಮರಿಗ್ಳ್ನತು ಕಡಿಯಲ್ೆೇ ಬೆೇಕತ.  Are 
you not meddling with the culture of Hindus?  Are you not 
meddling with the emotions of Hindus?  ದನ ಬೆಳ್ಗ್ನದ್ರ ಹಿೀಂದ್ೂತ್ವ ಅದ್ತ-
ಇದ್ತ; ಅದ್ಕೆೆ Anti-cow Slaughter Act ಮನಡಿದ್ೆವು ಎೀಂದ್ತ ಹೆೇಳ್ಳತಿುೇರಿ.  ಈ ಒೀಂದ್ತ 
ಗ್ೊೇಹತ್ೆಯ ನಿಷೇೆಧ ಕನಯಿದ್ೆಯಿೀಂದ್ ಯನವ ರಿೇತಿ ಪರಿಣನಮ ಬಿೇರತತಿುದ್ೆ ಎೀಂದ್ತ 
ಹೆೇಳ್ಬಯಸತತ್ುೆೇರೆ್.  ಆಯಿತ್ತ, ಈ ಒೀಂದ್ತ ವಿಷಯವನತು ಪರತ್ೆಯೇಕವನಗಿ ಚರ್ೆಾ ಮನಡೂೆೇಣ.  
ಈಗ್ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದ್ತ ಬೆೇಡ.   

 ಮಕನ್ಯ ಸಭಕಪತಿಗಳೆ, artificial insemination ಬಗೆ್ೆ ಮನನಯ ಸದ್ಸಯರತಗ್ಳ್ಳ 
ಮನತ್ರ್ನಡಿದ್ರತ.  ಹೆಣತಣ ಕರತಗ್ಳ್ೆೇ ಜನಿಸಬೆೇಕೆೀಂದ್ತ sexed semen ಏನತ ಬೀಂದದ್ ೆಅದ್ನತು 
I.V.R.I (Indian Veterinary Research Institute), I.C.A.R (Indian Council 
of Agricultural Research) ಅಪೂರವಚ ಮನಡಿವ.ೆ  ಇದ್ನತು ಸರ್ಕಾರದ್ ಮೂಲಕವೆೇ 
ಸತಮನರತ ರೂ.೪೫೦ಗ್ಳಿಗೆ್ ೧೦-೧೫ ಸೀೆಂಟರಚಗ್ಳಿಗ್ೆ ಮನತ್ರ ಕೂೆಡಲ್ನಗ್ತತಿುದ್ೆ.  ಈ ಸೀಂಖೆಯಯನತು 
ಜನಸಿು ಮನಡಬೇೆಕತ.  ರೂ. ೪೫೦ ಮೊತ್ು ಏನಿದ್ೆ ಆ ಮೊತ್ುವನತು ಕಡಿಮೆ ಮನಡಬೇೆಕತ ಅಥವನ 
ಏರ್ನದ್ರೂ ಒೀಂದ್ತ ಇನಚಸೀೆಂಟಿವಚ ಕೊಟಟರೆ ಹೆೈನತಗ್ನರಿಕ ೆ ಮನಡತವ ರೈೆತ್ ಖ್ರಿೇದಸತತ್ನುರ್.ೆ  
Jersey ಮತ್ತು ಮಿಶರ ತ್ಳಿಗ್ಳಿೀಂದ್ infection ಆಗ್ಬಹತದ್ತ; ಇವುಗ್ಳಿೀಂದ್ ಗ್ೀಂಡತ ಕರತಗ್ಳ್ಳ 
ಏನತ ಹತಟತಟತ್ುದ್ಯೆೇ ಅವುಗ್ಳ್ನತು ಹತ್ೆಯ ಮನಡಬನರದ್ತ ಎೀಂತ್ಲ್ೂೆೇ ಅಥವನ ಎಲ್ಲಿ ಬಿಡಬೆೇಕತ 
ಎನತುವ ಪರಸಪರ ಆಡಳಿತ್ ಪಕ್ಷ ಮತ್ತು ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷಗ್ಳ್ ಸದ್ಸಯರ ನಡತವೆ ವನದ್-ವಿವನದ್ಗ್ಳ್ಳ 
ಆಗ್ತವುದ್ತ ಬೆೇಡವೇೆ ಬೇೆಡ.  ಒೀಂದ್ತ ಸಣಣ ಚ್ೆೇೀಂಜಸ್ಚ ಮನಡತವುದ್ರಿೀಂದ್ ಇೀಂಥದ್ದನತು 
ತ್ಪಿಪಸಬಹತದ್ತ ಎೀಂದ್ತ ಹೆೇಳಬಯಸುತೆತೇನೆ.   

 ಮಕನ್ಯ ಸಭಕಪತಿಗಳ,ೆ ಪಶತ ಚಿಕತ್ನಸಲಯಗ್ಳ್ ಬಗೆ್ೆ ಕೆಲವು ಮನತ್ತಗ್ಳ್ನತು 
ಹೆೇಳಬಯಸುತತೆೇನೆ.  In para 50 of the budget speech, the government 
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has told,ಚ “…In addition to strengthening the existing veterinary 
clinics, 100 new veterinary clinics will be commenced in phases.  
Action has already been taken to fill up 400 vacant posts of 
veterinary doctors”.ಚಚಅೀಂದ್ರೆ ಅವು “100ಚnew veterinary clinics”ಚಚಯನವುದ್ತ 
ಎನತುವುದ್ತ ಅಥಾವನಗ್ತತಿುಲಿ.  ಪ್ನರಥಮಿಕ ಪಶತ ಚಿಕತ್ನಸಲಯಗ್ಳ್ೂೆೇ ಅಥವನ ಬರಿೇ ಪಶತ 
ಚಿಕತ್ನಸಲಯಗ್ಳ್ೂೆೇ ಗ್ೂೆತ್ನುಗ್ತತಿುಲಿ; ಈ ಕತರಿತ್ತ ಸರ್ಕಾರ ನನಗ್ ೆಕನಿಯರಿಟಿ ಕೂೆಡಬೇೆಕತ.  

 2017ರ ಬಜೆಟಚನಲ್ಲಿ ಮನಜ ಮತಖ್ಯಮೀಂತಿರಗ್ಳ್ನಗಿರತವ ಮನನಯ ಸಿದ್ಿರನಮಯಯನವರತ 
ದ್ೂರದ್ೃಷಿಟ ಇಟತಟಕೂೆೀಂಡತ ಒೀಂದ್ತ ಮನತ್ನತು ಹೆೇಳ್ಳತ್ನುರೆ.  ಒೀಂದ್ತ ಆದ್ೆೇಶ ಮನಡತತ್ನುರ.ೆ  
ಅದ್ರ ಹೆೈಲ್ೆೈಟಸಚ ಮನತ್ರ ಓದ್ತತ್ೆುೇರೆ್.ಚ ಚ “ಅಧಿೇನದ್ಲ್ಲಿ ೩೦ ಪ್ನಲ್ಲ ಕಿನಿಕಚಗ್ಳ್ಳ, ೬೬೪ ಪಶತ 
ಆಸಪತ್ೆರಗ್ಳ್ಳ, ೧೮೩೩ ಪಶತ ಚಿಕತ್ನಸಲಯಗ್ಳ್ಳ, ೧೭೬ ಸೀಂಚ್ನರಿ ಪಶತಚಿಕತ್ನಸಲಯಗ್ಳ್ಳ ಮತ್ತು 
೧೫೧೨ ಪ್ನರಥಮಿಕ ಪಶತ ಚಿಕತ್ನಸಲಯ ಕೆೇೀಂದ್ರಗ್ಳ್ಳ ಸೇೆರಿ ಒಟತಟ ೪201 ಪಶತ ಚಿಕತ್ನಸಲಯ 
ಕೆೇೀಂದ್ರಗ್ಳ್ಳ ಕನಯಾನಿವಾಹಿಸತತಿುರತತ್ುವೆ.  ಉಳಿದ್ 1512 ಪ್ನರಥಮಿಕ ಪಶತ ಚಿಕತ್ನಸಲಯ 
ಕೆೇೀಂದ್ರಗ್ಳ್ಲ್ಲಿ ಪದ್ವಿೇಧರ ಪಶತ ವೈೆದ್ಯರ ಸೇೆವ ೆ ಲಭಯವಿರತವುದಲಿ.  According to 
standard pattern and norms of IVAR,  ಪರತಿಯೀಂದ್ ಪಶತ ಚಿಕತ್ನಸಲಯ 
ಕೆೇೀಂದ್ರಗ್ಳ್ಲೂಿ ಪದ್ವಿೇಧರ ಪಶತ ವೆೈದ್ಯರತ ಇರಬೇೆಕನಗ್ತತ್ುದ್ೆ”ಚಎೀಂದ್ತ ಹೆೇಳಿದ್ನದರ.ೆ  ಆ ನಿಟಿಟನಲ್ಲಿ 
ಆ ವಷಾದ್ಲ್ಲಿ 302 ಕೇೆೀಂದ್ರಗ್ಳ್ನತು ಮೆೇಲದಜೆಾಗ್ೇೆರಿಸಬೆೇಕೆೀಂದ್ತ ಮನಜ ಮತಖ್ಯಮೀಂತಿರಗ್ಳ್ಳ 
ನಿಧನಾರ ತ್ೆಗೆ್ದ್ತಕೊಳ್ಳುತ್ನುರೆ.  ಇದ್ೆೇ ಮನದ್ರಿಯಲ್ಲಿ 2018-19ರಲ್ಲಿ ೪೦೦ ಕೆೇೀಂದ್ರಗ್ಳ್ನತು 
ಮೆೇಲದಜಾೆಗ್ೆೇರಿಸಬೆೇಕತ, ಪರತಿ ಕೆೇೀಂದ್ರದ್ಲೂಿ ಒಬಬ ಪಶತ ವೈೆದ್ಯರಿರಬೆೇಕತ ಎೀಂದ್ತ ಅವರಿಗ್ೂ 
ಅನತಮತಿ ಕೊಡತತ್ನುರೆ ಮತ್ತು 400ಚ “ಡಿ ಗ್ೂರಪಚ”ಚ ಸಿಬಬೀಂದ ಕೂಡ ಇರಬೇೆಕತ ಎೀಂದ್ತ 
ತಿೇಮನಾನ ಮನಡತತ್ನುರೆ.  2019-20ರಲ್ಲಿ 400 ಮತ್ತು 2020-೨೧ರೆ್ೇ ಸನಲ್ಲನಲ್ಲಿ 410 ಹಿೇಗ್ೆ 
ಒಟತಟ 1512 ಪ್ನರಥಮಿಕ ಪಶತ ಚಿಕತ್ನಸಲಯ ಕೆೇೀಂದ್ರಗ್ಳ್ಳ ಬನಕ ಉಳಿದವಯೆೇ ಅವುಗ್ಳ್ೆಲಿವನೂು 
ಹೀಂತ್ ಹೀಂತ್ವನಗಿ ಮೆೇಲದಜೆಾಗ್ೆೇರಿಸಬೆೇಕತ ಎೀಂದ್ತ ತಿೇಮನಾನ ಮನಡತತ್ನುರ.ೆ  2017-18ರೆ್ೇ 



104 

                                                                                                                                                ವಿಪ/14-03-2022

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

 

ಸನಲ್ಲನಲ್ಲಿ 302 ಕೆೇೀಂದ್ರಗ್ಳ್ನತು ಮೆೇಲದಜೆಾಗ್ೆೇರಿಸಿರತವುದ್ತ ಬಿಟಟರ ೆ ಅಥವನ ಪಶತ ವೆೈದ್ಯರನತು 
ರೆ್ೇಮಕ ಮನಡತವೀಂಥದ್ತದ ಆಗಿಲಿ.  ರ್ನನತ ಒೀಂದ್ತ ಉದ್ನಹರಣೆ ಕೂೆಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ  ನಮಮ 
ಶ್ರೇನಿವನಸಪತರದ್ ಪಶತ ಚಿಕತ್ನಸ ಕೆೇೀಂದ್ರದ್ಲ್ಲಿ ಒಬಬ ವೆೈದ್ಯರನತು ಬಿಟಟರ ೆಡಿ ಗ್ೂರಪಚ ಸಿಬಬೀಂದಯೂ 
ಇಲಿ, ಯನವ Veterinary Inspector ಕೂಡ ಇಲಿ.  ಆತ್ ಬನಗಿಲತ ಹನಕಕೂೆೀಂಡ ಹೊೇದ್ರೆ 
ಸತತ್ುಮತತ್ುಲ್ಲನ ಜನಕೆೆ ತ್ೊೀಂದ್ರ ೆ ಆಗ್ತತ್ುದ್ೆ.  ಡಿ ಗ್ೂರಪಚನವರಿದ್ೂದರೂ manage 
ಮನಡಬಹತದ್ತ.  ಆದ್ರೆ, ಆ ಹತದ್ೆದಗ್ಳ್ೂ ಕೂಡ ಬಹಳ್ ಕನಲದೀಂದ್ ಖನಲ್ಲ ಇವ.ೆ  ದ್ಯವಿಟತಟ 
ಸರ್ಕಾರ ಇವುಗ್ಳ್ನತು ಪರಿಗ್ಣಿಸಬೆೇಕೆೀಂದ್ತ ಕೆೇಳ್ಳತ್ುೆೇರೆ್.  ಇನೂು ೬-೭ ಇಲ್ನಖಗೆ್ಳ್ ಬಗೆ್ೆ 
ಮನತ್ರ್ನಡತವುದತ್ತು.  ಆದ್ರೂ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದ್ಕೆೆ ಇಷತಟ ಸಮಯ ಕೊಟಿಟದ್ದಕನೆಗಿ 
ಧನಯವನದ್ಗ್ಳ್ನತು ಅಪಿಾಸತತ್ೆುೇರ್ೆ. 

 ಸಭಕಪತಿಯವರು:-ಮನನಯ ಚನುರನಜಚ ಬಸವರನಜಚ ಹಟಿಟಹೂೆಳಿಯವರತ.  
ಅನತಪಸಿೆತ್ರನಗಿದ್ನದರೆ. 

ಶ್ರೇ ಆಯನೂರತ ಮೀಂಜತರ್ನಥ್ಚ(ಪದ್ವಿೇಧರ ಕ್ಷೆೇತ್ರ):- ಮಕನ್ಯ ಸಭಕಪತಿಗಳೆ, 
ಯನವತ್ೂು ಕನಣದ್ೆೇ ಇರತವೀಂತ್ಹ ಭಿೇಕರ ಸನೀಂಕನರಮಿಕ ರೂೆೇಗ್ ಇಡಿೇ ಪರಪೀಂಚವರೆ್ುೇ ಕನಡಿತ್ತ.  
ಅತ್ಯೀಂತ್ ಹೆಚಿಚನ ಜನಸೀಂಖೆಯ ಇರತವೀಂತ್ಹ ಭನರತ್ ಬಹಳ್ ದ್ೂೆಡೆ ಆತ್ೀಂಕದ್ಲ್ಲಿತ್ತು.  
ಯೂರೊೇಪಿಯನಚ ದ್ೆೇಶಗ್ಳ್ ಜನಸೀಂಖೆಯಯನತು ಒಟತಟಗ್ೂಡಿಸಿದ್ರೂ ಅದ್ಕೆೀಂತ್ಲೂ ಹೆಚತಚ ಜನ 
ನಮಮ ದ್ೆೇಶದ್ಲ್ಲಿದ್ನದರೆ.  ಕರೂೆೇನ ರೂೆೇಗ್ಕೆೆ ಎಷತಟ ಜನ ಬಲ್ಲಯನಗಿಬಿಡತತ್ನುರೂೆೇ ಎನತುವ 
ಆತ್ೀಂಕ ನಮಮನತು ಕನಡತತಿುತ್ತು.  ಕಳ್ೆದ್ ೨ ವಷಾಗ್ಳ್ಲ್ಲಿ ಎಲ್ನಿ ಚಟತವಟಿಕೆಗ್ಳ್ಳ, ಆರ್ಥಾಕ 
ವಹಿವನಟತಗ್ಳ್ಳ, ಉದ್ಯಮಗ್ಳ್ಳ ಎಲಿವೂ ನಿೀಂತ್ತ ಹೊೇಗಿ, ಜನ ಬಹಳ್ ಸೀಂಕಷಟಕೆೆ ಸಿಕೆ 
ಹನಕಕೊೀಂಡರತ.  ವಯಕುಗ್ತ್ ಆದ್ನಯವೂ ನಿೀಂತ್ತ ಹೂೆೇಯಿತ್ತ; ಸರ್ಕಾರದ್ ಆದ್ನಯವೂ ನಿೀಂತ್ತ 
ಹೊೇಯಿತ್ತ. 
          (ಮತೀಂದ್ತ . ..)  
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(305) 14.03.2022 01.20 ಎಸ್ಚವಿ (ಎೀಂಎೀಂ)-ಎಕೆ 
(ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನಚರವರ ಉಪಸಿೆತಿ) 

ಶ್ರೇ ಆಯನೂರತ ಮೀಂಜತರ್ನಥ್ಚ (ಮತೀಂದ್ತ):-  
ವಯಕುಗ್ತ್ ಆದ್ನಯವೂ ನಿೀಂತ್ತ ಹೂೆೇಯಿತ್ತ.  ಸಕನಾರದ್ ಆದ್ನಯಗ್ಳ್ೂ ನಿೀಂತ್ತ ಹೂೆೇಯಿತ್ತ.  
ಎರಡತ ವಷಾಗ್ಳ್ ಕನಲ ಪರತಿಯೀಂದ್ತ ಸಕನಾರಕೂೆ ತ್ನು ಜನರನತು ಸೀಂರಕ್ಷಣೆ ಮನಡತವೀಂತ್ಹ, 
ಅವರಿಗೆ್ ಊಟೂೆೇಪಚ್ನರವನತು ಒದ್ಗಿಸತವೀಂತ್ಹ ಕೆಲಸವೆೇ ಬಹಳ್ ದ್ೊಡೆ ಪರಶೆುಯನಗಿತ್ತು.  
ಲ್ನಕಚಡೌನಚ ಪರಿಣನಮವನಗಿ ಕೂಲ್ಲ ಕನಮಿಾಕರತ ಕೆಲಸಕೆೆ ಹೂೆೇಗ್ಲತ ಆಗ್ತತಿುರಲ್ಲಲಿ. 
ಅೀಂತ್ಹವರೆಲಿರಿಗ್ೂ ಆಹನರ ಕಟಚಗ್ಳ್ನತು ವಿತ್ರಿಸತವುದ್ರ ಆದಯನಗಿ ಕೂೆೇಟಯೀಂತ್ರ ಜನರನತು 
ಮರ್ೆಯಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿ ಸನಕತವೀಂತ್ಹ ಒೀಂದ್ತ ಬೃಹತ್ಚ ಕನಯಾ ಎಲ್ನಿ ಸಕನಾರಗ್ಳ್ೂ ಮನಡಿತ್ತ; 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಕನಾರವೂ ಮನಡಿದ್.ೆ  ಆ ರಿೇತಿ ಆದ್ನಯದ್ ಕೊರತೆ್ ಇರತವೀಂತ್ಹ ಸೀಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ 
ಸರ್ನಮನಯ ಮತಖ್ಯಮೀಂತಿರಯವರನದ್ ಶ್ರೇ ಬಸವರನಜ ಬೊಮನಮಯಿಯವರತ ಬಹಳ್ ಒಳ್ೆುಯ 
ಬಜೆಟಚ ಅರೆ್ುೇ ಕೊಟಿಟದ್ನದರ.ೆ  ಇೀಂದನ ಆರ್ಥಾಕ ಸಿೆತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ಕೆೀಂತ್ ಒಳ್ೆುಯ ಬಜೆಟಚ ಅನತು 
ಕೊಡಲತ ಸನಧಯವಿತ್ತು ಎೀಂದ್ತ ರ್ನನತ ಭನವಿಸತವುದಲಿ.  ನಿಜ, ನಮೆಮಲಿರ ಆಕನೀಂಕ್ಷಗೆ್ಳ್ಳ ಇರತತ್ುವೆ.  
ನನುದ್ೂ ಇದ್ೆ, ಬೆೇರಯೆವರದ್ತದ ಕೂಡ ಇರತತ್ುದ್ೆ.  ಇರ್ೂೆುೀಂದಷತಟ ಹನಗ್ನಗ್ಬೆೇಕತ್ತು, 
ಹಿೇಗ್ನಗ್ಬೆೇಕತ್ತು ಎನತುವ ನಿರಿೇಕ್ಷೆಯೂ ಇದ್ೆ.  ಆ ನಿರಿೇಕ್ಷೆಯ ಹಿರೆ್ುಲ್ೆಯಳ್ಗ್ ೆ ಆರ್ಥಾಕ 
ಹಿರೆ್ುಲ್ೆಯನೂು ಗ್ಮನಿಸಬೇೆಕನಗ್ತತ್ುದ್.ೆ  ಮನನಯ ಬೂೆಮನಮಯಿಯವರಿಗ್ ೆ ಸವತ್ಃ ದೇಘಾಕನಲದ್ 
ರನಜಕೇಯ ಅನತಭವ ಇದ್ದ ಕನರಣ ಎಲ್ನಿ ಕ್ಷೆೇತ್ರಗ್ಳಿಗ್ೂ ಸವಾಸಪಶ್ಾಯನದ್ೀಂತ್ಹ ಸನಧಯವನದ್ಷತಟ 
ಪ್ನರಮತಖ್ಯತ್ೆಯನತು ಕೊಡತತ್ನು ಬೀಂದದ್ನದರ.ೆ  ಜೊತ್ೆಗೆ್ ಒೀಂದ್ತ ಸನಹಸವನತು ಕೂಡ ಮನಡಿದ್ನದರ.ೆ  
ಈ ಬನರಿ ರ್ನನತ ಯನವುದ್ೆೇ ತ್ೆರಿಗ್ೆಯನತು ಏರಿಸತವುದಲಿ – ಇದ್ತ ಬಹಳ್ ದ್ೊಡೆ ಸವನಲ್ಲನ 
ಪರಶೆು.  ಆರ್ಥಾಕ ಹಿೀಂಜರಿತ್ ಇರತವನಗ್ ತ್ೆರಿಗ್ೆಯ ಮೂಲಕವೆೇ ಸೀಂಪನೂಮಲವನತು 
ಕೊರೇಢೇಕರಿಸಬೆೇಕನದ್ ಸೀಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ರ್ನನತ ಹೂೆಸದ್ನಗಿ ತ್ೆರಿಗ್ೆಯರೆ್ುೇ ಹನಕತವುದಲಿ.  ಜೊತ್ೆಗೆ್ 
ಕಲ್ನಯಣ ಕನಯಾಕರಮಗ್ಳ್ನತು ಮತೀಂದ್ತವರಸೆಿಕೂೆೀಂಡತ ಹೊೇಗ್ತತ್ೆುೇರ್ೆ ಎೀಂದ್ತ ಹೆೇಳಿರತವುದ್ನತು 
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ಎೀಂತ್ಹವರನದ್ರೂ ಅತ್ಯೀಂತ್ ಸೀಂತ್ೂೆೇಷದೀಂದ್ ಸನವಗ್ತ್ವನತು ಮನಡಬೇೆಕತ. ಸಹಜವನಗಿ, 
ವಿರೂೆೇಧಪಕ್ಷಗ್ಳ್ನಗಿದ್ನದಗ್ ಅದ್ನತು ಒಪಿಪಕೊಳ್ಳುವುದ್ತ ಕಷಟ.  ಹನಗ್ನಗಿ “ಇದ್ತ ಉಪತಪ 
ಖನರವಿಲಿದ್ೀಂತ್ಹ ಒೀಂದ್ತ ಬಜೆಟಚ”ಚ ಎೀಂದ್ತ ಒಬಬರತ ಮನಜ ಮತಖ್ಯಮೀಂತಿರಗ್ಳ್ಳ ಹೆೇಳಿದ್ರತ.  
ಕಳ್ೆದ್ ಬನರಿ ಅವರೆೇ “ಇದ್ತ ರದದ ಪ್ೆೇಪರಚ”ಚಎೀಂದ್ತ ಹೇೆಳಿದ್ದರತ. ಒಬಬ ಮತಖ್ಯಮೀಂತಿರಯನಗಿದ್ದವರತ 
ನೂಯನತ್ೆಗ್ಳ್ನತು ತ್ೊೇರಿಸಿಕೊಡಬೇೆಕತ.  ಇದ್ತ ರದದ ಪ್ೆೇಪರಚ, ಇದ್ಕೆೆ ಉಪಿಪಲಿ, ಹತಳಿಯಿಲಿ, ಖನರ 
ಇಲಿ ಎೀಂದ್ತ ಹೆೇಳ್ಳವುದ್ತ, ಬಜೆಟಚ ಮೀಂಡರೆ್ಯನಗಿ ಹೊರಬರತತಿುದ್ದೀಂತ್ೆ ಇದ್ತ ರೈೆತ್ ವಿರೂೆೇಧಿ 
ಎೀಂದ್ತ ಹೆೇಳ್ಳವುದ್ತ.  ಇನತು ಬಜೆಟಚ ಮೀಂಡರೆ್ಯನಗಿ ಮರತಕ್ಷಣದ್ಲ್ಲಿಯೇ ಪರತಿಕರಯಯನತು 
ಕೊಡತ್ಕೆೀಂತ್ಹ ಆರ್ಥಾಕ ತ್ಜ್ಞರತ ಪರಪೀಂಚದ್ಲ್ಲಿ ಯನರನದ್ರೂ ಇದ್ದರೆ ಅದ್ತ ನಮಮ ದ್ೆೇಶದ್ಲ್ಲಿ 
ಮನತ್ರ.  ನಮಮ ದ್ೆೇಶದ್ಲ್ಲಿ ಬಜೆಟಚ ಮೀಂಡರೆ್ಯನಗಿ ಹೊರಹೊೇಗ್ತತಿುದ್ದೀಂತ್ೆ ಆರ್ಥಾಕ 
ವಿಶೆಿೇಷಣೆಯನತು ಕೊಡತತ್ನುರೆ.  ಅದ್ತ ಯನವುದ್ೇೆ ಪಕ್ಷವನಗಿರಲ್ಲ, ರ್ನವು ವಿರೂೆೇಧಪಕ್ಷವನಗಿರಲ್ಲ 
ಅಥವನ ಬೆೇರಯೆವರಿರಲ್ಲ.  ಅೀಂತ್ಹ ರನಜಕನರಣಿ ಆರ್ಥಾಕ ತ್ಜ್ಞರ ಸಮತದ್ನಯವೆೇರ್ನದ್ರೂ 
ಇದ್ದರ ೆಅದ್ತ ನಮಮ ದ್ೆೇಶದ್ಲ್ಲಿ ಮನತ್ರವೆೇ.  ಮನನಯ ಸಿದ್ದರನಮಯಯನವರತ ಇದ್ನತು ಬೊೇಗ್ಸ್ಚ 
ಎೀಂದ್ತ ಹೆೇಳಿದ್ರತ.  ಮನಜ ಮತಖ್ಯಮೀಂತಿರಗ್ಳ್ಳ, ೧೩ ಬಜೆಟಚಗ್ಳ್ನತು ಮನಡಿರತವವರತ ಹೆೇಳಿದ್ನಗ್ 
ಹೌದ್ೆೇರ್ೂೆೇ ಎೀಂದ್ತ ನಮಗ್ೂ ಸವಲಪ ಅನತಮನನ.  ಜೊತ್ೆಗೆ್ ಇದ್ತ ಜನವಿರೂೆೇಧಿ. ನಮಮ 
ಗ್ೆಳ್ೆಯರನದ್ ಮನನಯ ವೆೀಂಕಟೆೇಶ್ಚ ಅವರತ ಹೆೇಳಿದ್ೀಂತ್ೆ ಅರೆ್ೈತಿಕ ಸಕನಾರ ಕೊಟಿಟರತವ ಬಜೆಟಚ 
ಇದ್ತ.  ಒಪಿಪಕೂೆೀಂಡಿದದೇರಿ.  ಪಕ್ಷಗ್ಳಿಗ್ ೆರನಜೇರ್ನಮೆ ಕೂೆಟತಟ ಮನನಯ ಶನಸಕರತ ಚತರ್ನಯಿತ್ರನಗಿ 
ಬೀಂದ್ತ ಕತಳಿತ್ ಸಕನಾರ ಅರೆ್ೈತಿಕವನಗ್ಬಹತದ್ನದ್ರೆ ಬಹತಮತ್ವಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಇರೆ್ೂುೀಂದ್ತ ಪಕ್ಷದ್ 
ಮರ್ೆಬನಗಿಲ್ಲಗ್ ೆ ಹೂೆೇಗಿ ಕಡಿಮೆ ಸೀಂಖೆಯಯಿದ್ದವರನತು ಹೆಗ್ಲ ಮೆೇಲ್ೆ ಕೂರಿಸಿಕೂೆೀಂಡತ ಬೀಂದ್ತ 
ಆಡಳಿತ್ ಮನಡಿಸಿದ್ತದ ಯನವ ರೆ್ೈತಿಕತ್ ೆಎೀಂದ್ತ ನನಗ್ ೆಗ್ೊತ್ನುಗ್ಲ್ಲಲಿ.   

ಶ್ರೇ ಗೆ್ೂೇವಿೀಂದ್ ಎೀಂ.ಕನರಜೊೇಳ್ (ಜಲಸೀಂಪನೂಮಲ ಸಚಿವರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಆಯನೂರತ ಮೀಂಜತರ್ನಥ್ಚ ಅವರತ ಚ್ೆರ್ನುಗಿ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದ್ತದ, 
ಕೆೇಳ್ಳತ್ನು ಕತಳಿತಿದ್ದೆನತ.  ನಡತವ ೆ ರೆ್ೈತಿಕತ್-ೆಅರೆ್ೈತಿಕತ್ ೆ ಎೀಂದ್ತ ಹೆೇಳಿದ್ರತ.  ಆ ರೆ್ೈತಿಕತ್ೆ-



107 

                                                                                                                                                ವಿಪ/14-03-2022

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

 

ಅರೆ್ೈತಿಕತ್ ೆಬಹಳ್ ದ್ೊಡೆ ಅಥಾಗ್ಭಿಾತ್ವನದ್ ಪದ್ಗ್ಳ್ಳ.  ಯನರೊೇ ಹೆೇಳಿದ್ರತ ಎೀಂದ್ತ ನಿೇವು 
ಬಳ್ಸತವುದ್ತ ಸೂಕುವಲಿ.  ಅಷಟರ್ೆುೇ ಹೆೇಳ್ಬಯಸತತ್ೆುೇರ್.ೆ  ಸಮಯ ಸಿಕನೆಗ್ ರೆ್ೈತಿಕತ್ ೆಹನಗ್ೂ 
ಅರೆ್ೈತಿಕತ್ ೆಬಗೆ್ೆ ಹೆಚಿಚನ ವಿಶೆಿೇಷಣೆ ಮನಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ   

ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವೆೀಂಕಟೆೇಶ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮಧಯದ್ಲ್ಲಿ ನನು ಹೆಸರತ 
ಪರಸನುಪವನಗಿರತವುದ್ರಿೀಂದ್ ರ್ನನತ ಹೆೇಳ್ಬಹತದ್ತ.  ಆದ್ರೆ ಕನಲ್ನವಕನಶ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ೆ.  
ಆದ್ದರಿೀಂದ್ ರ್ನನತ ಬೆೇರ ೆ ಸಮಯದ್ಲ್ಲಿ ಮನನಯ ಆಯನೂರತ ಮೀಂಜತರ್ನಥ್ಚ ಅವರಿಗೆ್ ಇದ್ಕೆೆ 
ಉತ್ುರ ಕೂೆಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ   

ಶ್ರೇ ಆಯನೂರತ ಮೀಂಜತರ್ನಥ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ವೆೀಂಕಟೆೇಶ್ಚ 
ಅವರ ಮನತ್ತಗ್ಳ್ನತು ಕೆೇಳಿ ನಮಗ್ೆ ಮನಸಿಸನಲ್ಲಿ ಜಜ್ಞನಸೆ ಹತಟಿಟತ್ತ.  ಇದ್ತ ಆ ರಿೇತಿಯ 
immoral government ಎನಿುಸತವುದ್ನದ್ರೆ ಇದ್ೆೇನಿದ್ತ? ಸೀಂಖೆಯ ದ್ೊಡೆದ್ತ.  
ಕಡಿಮೆಯಿದ್ದವರ ಮರ್ೆಬನಗಿಲ್ಲಗ್ ೆ ಹೊೇಗಿ “ಅಣನಣ, ದ್ಯವಿಟತಟ ಬನ, ನಮಮ ಹೆಗ್ಲ ಮೆೇಲ್ ೆ
ಕತಳಿತ್ತಕೂೆ. ನಿಮಮನತು ಹೂೆತ್ತು ಓಡನಡತತ್ುೆೇವೆ”ಚಎೀಂದ್ತ ಹೆೇಳ್ಳವುದ್ತ ಬಹಳ್ ದ್ೂೆಡೆ political 
morality ಆಗ್ತತ್ುದ್ೆ.  ಏಕೆ ಹೆಗ್ಲ ಮೆೇಲ್ೆ ಕತಳಿತ್ತಕೂೆಳ್ುಬೆೇಕೆೀಂದ್ರೆ ಬಿಜೆಪಿಯವರತ ಬೀಂದ್ತ 
ಬಿಡತತ್ನುರೆ.  ಭಯ ರೆ್ೂೇಡಿ.  ಅದ್ಕೆೆ ಬನ ಅಣನಣ, ನಿನುನತು ನಮಮ ಹೆಗ್ಲ ಮೆೇಲ್ ೆ
ಕೂರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ೆುೇವೆ.  ಹೆಗ್ಲ ಮೆೇಲ್ೆ ಕೂರಿಸಿಕೂೆಳ್ಳುವುದ್ತ.  ಅಭನಯಸ ಬಲದ್ೀಂತ್ ೆಯನವುದ್ೊೇ 
ಒೀಂದ್ತ ಸೀಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ಎತಿು ಕೆಳ್ಗ್ೆ ಹನಕತವುದ್ತ.  ಇದ್ತ ಕೇೆೀಂದ್ರ ಸಕನಾರದ್ಲ್ಲಿಯೂ ಆಗಿತ್ತು. 
ಇಲ್ಲಿಯೂ ಆಯಿತ್ತ.  ನಮಮ ಕನೀಂಗ್ೆರಸ್ಚ ಸುೆೇಹಿತ್ರಿಗ್ ೆಏಕೆ ನಮಮ ಬಜೆಟಚ ಮೆೇಲ್ ೆಸಿಟತಟ ಎೀಂದ್ತ 
ರ್ನನತ ಅಥಾ ಮನಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ೆುೇರ್ೆ.  ರ್ನವು ಬರಬನರದ್ತ ಎೀಂದ್ತ ತ್ಡೆ ಹಿಡಿದ್ವರತ ಅವರೆೇ.  
ಯನರ ಯನರ ಜೊತ್ೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಸೇೆರಿಕೂೆೀಂಡತ ಸಕನಾರ ಮನಡಿದ್ರತ. ಅದ್ತ ಬೆೇಡವನೆಿುಸಿತ್ತ.  
ಹೆಗ್ಲ ಮೆೇಲ್ ೆ ಕತಳಿತ್ವರತ ಬಹಳ್ ಭನರ ಎನಿುಸಿತ್ತ. ಅದ್ಕೆೆ ನಮಮ ಸಕನಾರವನತು ರಚರೆ್ 
ಮನಡಿಕೊಟಟವರತ ತ್ನವೆೇ.   
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ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರಸನದಚ (ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ್ ರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 
ಮನನಯ ಆಯನೂರತ ಮೀಂಜತರ್ನಥ್ಚ ಅವರತ ರೆ್ೈತಿಕತ್ ೆ ಮತ್ತು ಅರೆ್ೈತಿಕತ್ೆಯ ಬಗೆ್ೆ 
ಮನತ್ರ್ನಡಿದ್ರತ.  ಎಲಿರೂ ಹಮನಮಚ ಮೆೇ ಸಬಚ ನೀಂಗ್ೇೆ ಹೆೈ ಎೀಂದ್ತ ಹಿೀಂದಯಲ್ಲಿ ಹೆೇಳ್ಳತ್ನುರೆ. 
ಮತಫ್ತು ಮೊಹಮಮದಚ ಜೊತ್ೆಯಲ್ಲಿ ಕನಶ್ೇರದ್ಲ್ಲಿ ಸಕನಾರ ಮನಡಿದ್ವರತ ಯನರತ? ಜೇವನ 
ಪೂತಿಾ ಇವರ ಸಿದ್ನಿೀಂತ್ದ್ ವಿರತದ್ಿ ಇದ್ದವರ ಜೊತ್ ೆಸೇೆರಿಕೊೀಂಡತ ಸಕನಾರ ಮನಡಿದ್ರತ. ಆ 
ರಿೇತಿಯ ರ್ನಲತೆ ಉದ್ನಹರಣೆಗ್ಳ್ನತು ರ್ನವೂ ಕೂೆಡಬಹತದ್ತ.  ಬಜೆಟಚ ಮೆೇಲ್ೆ ಬರತವುದ್ತ 
ಬಹಳ್ ಒಳ್ುೆಯದ್ತ.  ಏಕೆೀಂದ್ರ ೆರ್ನವಲೆಿರೂ ಒೀಂದ್ೆೇ ಗ್ರಡಿಯಲ್ಲಿರತವವರತ.  ಅದ್ಕೆೆ ಹಿೀಂದಯಲ್ಲಿ 
ಹಮನಮಚ ಮೆೇ ಸಬಚ ನೀಂಗ್ೆೇ ಹೆೈ ಎೀಂದ್ತ ಹೆೇಳ್ಳತ್ನುರೆ.   

ಶ್ರೇ ಆಯನೂರತ ಮೀಂಜತರ್ನಥ್:- ಮನನಯ ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ್ ರ್ನಯಕರೇೆ, ಇದ್ತ ನನು 
ಪದ್ಗ್ಳ್ಲಿ.   ಬಜೆಟಚನ ಭನಷಣದ್ೊಳ್ಗ್ ೆನಮಮ ಗ್ೆಳ್ಯೆರತ ಹೆೇಳಿದ್ೀಂತ್ಹ ಮನತ್ತಗ್ಳ್ನತು ರ್ನನತ 
ಉಲ್ೆಿೇಖಿಸತತಿುದ್ೆದೇರ್ೆಯೇ ಹೂೆರತ್ತ ಯನವುದ್ೂ ಹೂೆಸತ್ನತು ತ್ರತತಿುಲಿ.    

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರಸನದ:- ನಿಜ, ರ್ನವು ಹೂೆೇಗಿದ್ೆದವು.  ರೆ್ೈತಿಕತ್ೆ-ಅರೆ್ೈತಿಕತ್ ೆ ಎೀಂದ್ತ 
ಹೆೇಳ್ಳವುದ್ತ ಬೆೇರ.ೆ   

ಶ್ರೇ ಆಯನೂರತ ಮೀಂಜತರ್ನಥ್:- ಮನನಯ ವಿರೂೆೇಧಪಕ್ಷದ್ ರ್ನಯಕರೇೆ, ತ್ಮಗೆ್ ಹೆಚಿಚನ 
ಅವಕನಶಗ್ಳ್ಳ ದ್ೂೆರಯೆತತ್ುದ್ೆ.  Opening Batsman ತ್ನವು. ಈಗ್ನಗ್ಲೆ್ೇ ತ್ನವು 
ಮನತ್ರ್ನಡಿ ನಮಮನತು ಹಿಡಿದ್ತ ಒದ್ರಿದದೇರಿ.   

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರಸನದ:- ತ್ಮಮ ಅನತಮತಿಯಿಲಿದ್ ೆರ್ನನತ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಲಿ.  ತ್ನವು 
yield ಆಗಿದ್ದಕೆೆ ರ್ನನತ ಮನತ್ರ್ನಡಿದ್ೆದೇರ್.ೆ   

ಶ್ರೇ ಆಯನೂರತ ಮೀಂಜತರ್ನಥ್:- ಮನನಯ ವಿರೂೆೇಧಪಕ್ಷದ್ ರ್ನಯಕರೇೆ, ತ್ನವು 
ಕೆೇಳಿದ್ನಗ್ ರ್ನವು yield ಆಗ್ತವುದ್ತ ಸಹಜ. 
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ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ:- ಮನನಯ ಆಯನೂರತ ಮೀಂಜತರ್ನಥ್ಚ ಅವರೆೇ, ಒೀಂದ್ತ ನಿಮಿಷ.  
ತ್ನವು ಗ್ಹನವನದ್ ವಿಷಯವನತು ಪರಸನುಪಿಸಿದದೇರಿ.  Political attacks ಮನಡತವುದ್ಕೆೆ 
ಪರಜನಪರಭತತ್ವದ್ಲ್ಲಿ ಖ್ೀಂಡಿತ್ ಅವಕನಶವಿದ್.ೆ ಈ ಸದ್ನದ್ ಒಳ್ಗ್ೆ ನನಗ್ೂ ಅನಿುಸಿದ್.ೆ  ಮನನಯ 
ಹರಿಪರಸನದಚ ಅವರತ ಸಹನಯಕೆೆ ಬರಬೆೇಕತ.  ಒೀಂದ್ತ ಚತರ್ನಯಿತ್ ಸಕನಾರ ಪರಜನಸತ್ನುತ್ಮಕ 
ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಂದ್ನಗ್ ಅರೆ್ೈತಿಕ ಸಕನಾರ ಎನತುವುದ್ನತು avoid ಮನಡಬಹತದ್ೆೇ ಎೀಂದ್ತ ನನಗ್ ೆ
ಒೀಂದ್ತ ಜಜ್ಞನಸೆ ಮೂಡಿದ್.ೆ  ಅರೆ್ೈತಿಕ ಸಕನಾರ ಎನತುವುದ್ನತು ಸದ್ನದ್ ಒಳ್ಗ್ೆ ಹೆೇಳಿದ್ನಗ್ 
ಎಲ್ಲಿಯೇ ಒೀಂದ್ತ ಕಡ ೆ ಪರಜನಪರಭತತ್ವದ್ಲ್ಲಿ ಇರ್ನಯವ ಮನನದ್ೀಂಡ ಇದ್ ೆ ಎೀಂದ್ನೆಿಸತತ್ುದ್ೆ.  
ಚತರ್ನವಣ ೆಎನತುವುದ್ತ ನೀಂಬರಚ ಗ್ೆೇಮ.  ಸರಿಯೇ ತ್ಪ್ೂೆಪೇ ಎನತುವುದ್ರ ಬಗೆ್ೆ  ಹೊರಗ್ೆ 
ಅಟನಯಕಚ ಮನಡಬಹತದ್ತ.  ಸದ್ನದೀಂದ್ನಚ್ ೆ ಏನತ ಬೆೇಕನದ್ರೂ ಬಳ್ಸಬಹತದ್ತ.  ಮನನಯ 
ವೆೀಂಕಟೆೇಶ್ಚ ಅವರತ ಈ ಶಬದವನತು ಬಳ್ಸಿದ್ದರ ೆ ಅವರಿಗ್ೂ ಅನವಯಿಸತತ್ುದ್ೆ.  ಒೀಂದ್ತ ಚಚ್ೆಾ 
ಮನಡಬಹತದ್ತ ಎನಿುಸತತ್ುದ್.ೆ   

ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವೆೀಂಕಟೆೇಶ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ಯನವನಗ್ಲೂ 
unparliamentary word ಅನತು ಬಳ್ಸಿಲಿ.  ಏನತ ಮನತ್ರ್ನಡಬೆೇಕನದ್ರೂ ಅದ್ನತು 
ಸೀಂಕ್ಷಿಪುವನಗಿ ಹೆೇಳಿದ್ದೆೇರೆ್.  ಮತ್ೊುಮೆಮ ಇದ್ನತು ದೇಘಾಕನಲದ್ ಚಚ್ಾೆಗ್ೆ ಹನಕಕೂೆಳ್ೂೆುೇಣ.   

ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ:- ರ್ನನತ ಸಪಷಟವನಗಿ ಹೆೇಳಿದ್ೆದೇರ್.ೆ  ತ್ನವು ಮತ್ತು ಮನನಯ 
ವಿರೂೆೇಧಪಕ್ಷದ್ ರ್ನಯಕರಿಬಬರೂ ಕೂಡ ಸೀಂಸತ್ುನತು ರೆ್ೂೇಡಿ ಬೀಂದ್ವರತ.  ಸದ್ನದ್ ಒಳ್ಗ್ೆ 
ಅರೆ್ೈತಿಕ ಸಕನಾರ ಎನತುವುದ್ಕೆೆ  ನನು ದ್ೃಷಿಟಯಲ್ಲಿ ಮನನಯತ್ ೆ ಸಿಗ್ತವುದಲಿ.  Elected 
government based on number of seats won by a political party.  ಆ 
ಪರಕರಯಗ್ ೆ ನಮಮ ಸೀಂಸದೇಯ ಪದ್ಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮನುಣೆ ಸಿಕೆದ್ ಮೆೇಲ್ೆ ಆ ಶಬದ ಉಪಯೇಗ್ 
ಮನಡತವುದ್ರಿೀಂದ್ ಉಪಯೇಗ್ ಮನಡಿದ್ವರ ಗ್ೌರವ ಕಡಿಮೆಯನಗ್ತತ್ುದ್ೆ ಏರೆ್ೂೇ ಎನತುವುದ್ತ 
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ನನು ಒೀಂದ್ತ ಆತ್ೀಂಕ.  ಹನಗ್ನಗಿ ಸದ್ನದ್ ಒಳ್ಗ್ೆ avoid ಮನಡಿ.  ಹೂೆರಗೆ್ ಏನತ ಬೆೇಕನದ್ರೂ 
ಟಿೇಕೆ ಮನಡಿ. 

ಶ್ರೇ ಗ್ೊೇವಿೀಂದ್ ಎೀಂ.ಕನರಜೊೇಳ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರೆ್ೈತಿಕತ್ ೆ ಮತ್ತು 
ಅರೆ್ೈತಿಕತ್ ೆ ಬಗೆ್ೆ ೧೨ರ್ೇೆ ಶತ್ಮನನದ್ಲ್ಲಿ ಬಸವಣಣನವರತ ಹೆೇಳಿದ್ನದರ.ೆ  ಈ ರೆ್ೈತಿಕತ್ ೆ ಮತ್ತು 
ಅರೆ್ೈತಿಕತ್ೆಯ ಪರಶೆು ಬೀಂದ್ನಗ್ ಅವರತ ಒೀಂದ್ತ ವಚನದ್ಲ್ಲಿ ಹೆೇಳ್ಳತ್ನುರೆ.   

ಅಪಪ ಶ್ವಶರಣ ಮನದ್ನರ ಚ್ೆನುಯಯನ ಮರ್ೆಯ ದ್ನಸನ ಮಗ್ನತ  
ಕಕೆಯಯನ ಮರ್ೆಯ ದ್ನಸಿಯ ಮಗ್ಳ್ಳ  
ಈವಾರೂ ಕೂಡಿ ಹೊಲದ್ೂೆಳ್ಳ ಬೆರಣಿಗ್ೆ ಹೊೇದ್ನಗ್   
ಸೀಂಗ್ವ ಮನಡಿ ಅವರಿಗೆ್ ಹತಟಿಟದ್ ಮಗ್ರೆ್ೇ ರ್ನನತ  
ಕೂಡಲಸೀಂಗ್ಮರ್ನಥನ ಸನಕ್ಷಿಯನಗಿ ಹೆೇಳ್ಳತ್ುೆೇರೆ್  
ಎೀಂದ್ತ ಹೆೇಳ್ಳತ್ನುರೆ.   

(…ಮತೀಂದ್ತ) 

   
(306) 14-03-2022 (1.30) ಕೆಜ-ಆರಚಎನಚ    

     (ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನಚರವರ  ಉಪಸಿೆತಿ)                 
 ಶ್ರೇ ಗ್ೊೇವಿೀಂದ್ ಎೀಂ. ಕನರಜೊೇಳ್ (ಮತೀಂದ್ತ):- 
ಈ ರೆ್ೈತಿಕತ್ ೆಮತ್ತು ಅರೆ್ೈತಿಕತ್ೆ ಪರಶೆು ಬರಬನರದ್ತ.  ಈ ಸಮನಜದ್ಲ್ಲಿ ಯನರತ ಕೇಳ್ಲಿ, ಯನರತ 
ಮೆೇಲಲಿ, ಪರತಿಯಬಬರೂ ಸಹ ಒೀಂದ್ೇೆ  ಎನತುವ ಕನರಣಕನೆಗಿ “ಅರೆ್ೈತಿಕತ್ೆ”ಚಎನತುವ ಪದ್ವನತು 
ಬಳ್ಸತವುದ್ತ ಸನಧತವಲಿ.  

    ಶ್ರೇ ಕ.ೆಎಸ್ಚ.ನವಿೇನಚ (ಸೆಳಿೇಯ ಸೀಂಸೆೆಗ್ಳ್ ಕ್ಷೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ,  
ಒೀಂದ್ತ ವಿಷಯವನತು ಸದ್ನಕೆೆ ಹೆೇಳ್ಬಯಸತತ್ೆುೇರೆ್. ಈಗ್ ಮನನಯ ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ್ ರ್ನಯಕರತ 
ಮನನಯ ಸದ್ಸಯರನದ್ ಯತ.ಬಿ.ವೆೀಂಕಟೆೇಶ್ಚರವರತ ಹೆೇಳಿದ್ ಪದ್ವನತು ಬಳ್ಸತವುದಲಿವೆೀಂದ್ತ 
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ಹೆೇಳಿದ್ರತ. ಇದ್ಕೆೆ ಒೀಂದ್ತ ತ್ನಜನ ಉದ್ನಹರಣೆ ಎೀಂದ್ರೆ, ಮಹನರನಷರದ್ಲ್ಲಿ ನಮೊಮೀಂದಗ್ೆ seat 
share ಮನಡಿದ್ೀಂತ್ಹ ಶ್ವಸೇೆರ್ ೆಪಕ್ಷವನತು ಬೆೀಂಬಲ್ಲಸಿ ಅವರತ ಸಕನಾರವನತು ನಡಸೆತತಿುದ್ನದರ.ೆ 
ಶ್ವಸೇೆರ್ ೆ ಪಕ್ಷದ್ವರತ ನಮಮ ಮತ್ಗ್ಳ್ನತು ಪಡದೆ್ತಕೂೆೀಂಡತ ಅವರತ ಸಿೇಟತಗ್ಳ್ನತು 
ಪಡದೆ್ತಕೂೆೀಂಡಿದ್ನದರೆ. ನಮಮ seat sharing ನಲ್ಲಿ ಗೆ್ದ್ದವರ ಜೊತ್ೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ್ ಅವರತ 
ಕೆೈಜೂೆೇಡಿಸಿದ್ನದರ.ೆ ಅದ್ಕೆೆ ಅವರತ ಯನವ ಪದ್ದ್ ವಿಶೆಿೇಷಣೆಯನತು ಮನಡತತ್ನುರ?ೆ   

ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನಚ:- ಮನನಯ ಸದ್ಸಯರೆೇ, ತ್ಮಮ batting ಅನತು ಹೊರಗ್ಡೆ 
ಮನಡಿಕೊಳಿು. ಮನನಯ ಆಯನೂರತ ಮೀಂಜತರ್ನಥ್ಚರವರೇೆ, ತ್ನವು ಚಚ್ಾೆಯನತು ಮತೀಂದ್ತವರಿಸಿ. 

(ಗ್ೊೀಂದ್ಲ) 

ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವೆೀಂಕಟೆೇಶ್ಚ (ರ್ನಮನಿದೆ್ೇಾಶನ ಹೊೀಂದದ್ವರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಒೀಂದ್ತ ನಿಮಿಷ. ರ್ನನತ ಅವರ ರೆ್ೈತಿಕತ್ೆಯ ಬಗೆ್ೆ ಪರಶೆುಯನತು 
ಮನಡಿದ್ೆದೇರ್ೆಯೇ ಹೂೆರತ್ತ, ರ್ನನತ ಅವರಿಗೆ್  ಅರೆ್ೈತಿಕತ್ ೆಎೀಂದ್ತ ಹೇೆಳಿಲಿ. ಅವರತ ಕಡತ್ಕೆೆ ತ್ಪತಪ 
ಸೀಂದ್ೆೇಶವನತು ಕೊಡತತಿುದ್ನದರೆ. ರ್ನನತ ಮನತ್ರ್ನಡಿದ್ೀಂತ್ಹ ಸೀಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ರೆ್ೈತಿಕತ್ೆಯ ಬಗೆ್ೆ ಪರಶೆು 
ಮನಡಿದ್ೆದೇರ್.ೆ  

(ಗ್ೊೀಂದ್ಲ) 

ಶ್ರೇ ಎೀಂ.ಕ.ೆಪ್ನರಣೆೇಶ್ಚ (ಸೆಳಿೇಯ ಸೀಂಸೆೆಗ್ಳ್ ಕ್ಷೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅವರೆೇ 
ಆ ಪದ್ವನತು ಬಳ್ಸಿದ್ನದರೆ ರ್ನನತ ಅೀಂದ್ತ ಪಿೇಠವನತು ಕೆೇಳಿದ್ದೆ. ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಿ ಅರೆ್ೈತಿಕತ್ೆಯ ಪದ್ 
ಬರಬನರದ್ತ.  ಆ ಪದ್ಕೆೆ ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಿ ಬೆೇರ ೆಬೆೇರ ೆರಿೇತಿಯ ವನಯಕರಣವನತು ಮನಡಲ್ನಗ್ತತ್ುದ್ೆ 
ಎೀಂದ್ತ ಹೆೇಳಿದ್ೆ. ಮನನಯ ಸದ್ಸಯರನದ್ ವೆೀಂಕಟೆೇಶ್ಚರವರತ ಅರೆ್ೈತಿಕತ್ೆಯ ಪದ್ವನತು ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಿ 
ಬಳ್ಸಿದ್ನದರ.ೆ  

(ಗ್ೊೀಂದ್ಲ) 

ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವೆೀಂಕಟೆೇಶ್ಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಹೌದ್ತ. ರ್ನನತ ರೆ್ೈತಿಕತ್ೆಯ ಬಗೆ್ೆ 
ಪರಶೆು ಮನಡಿದ್ೆದೇರ್.ೆ ತ್ನವು  ಕಡತ್ವನತು ತ್ೆಗೆ್ದ್ತ ರೆ್ೂೇಡಿ. ರ್ನನತ ರೆ್ೈತಿಕತ್ ೆ ಬಗೆ್ೆ 10 
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ಉದ್ನಹರಣೆಗ್ಳ್ನತು ಕೊಟಿಟದ್ೆದೇರ್.ೆ  ಅವರತ ಬೆೇಕನದ್ರ,ೆ ಕಡತ್ವನತು ತ್ೆಗೆ್ದ್ತ ರೆ್ೂೇಡಲ್ಲ. ತ್ಪತಪ 
ಸೀಂದ್ೆೇಶ ಕಡತ್ಕೆೆ ಹೂೆೇಗ್ಬನರದ್ತ.  

(ಗ್ೊೀಂದ್ಲ) 

ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನಚ:- ಮನನಯ ಸದ್ಸಯರನದ್ ವೆೀಂಕಟೆೇಶ್ಚರವರತ ಮನತ್ರ್ನಡತವೀಂತ್ಹ 
ಸೀಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ಆ ಪದ್ವನತು ಬಳ್ಸಿಲಿವೆೀಂದ್ತ ಹೆೇಳಿದ್ನದರ.ೆ ಹನಗ್ನದ್ರೆ, ಅದ್ನತು ವನಪಸತಸ 
ತ್ೆಗೆ್ಸಬೆೇಕೆೇ?  

(ಗ್ೊೀಂದ್ಲ) 

ಶ್ರೇ ಆಯನೂರತ ಮೀಂಜತರ್ನಥ್ಚ(ಪದ್ವಿೇಧರರ ಕ್ಷೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 
ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ್ ರ್ನಯಕರತ ಸಹಜವನಗಿ yield  ಆಗಿ ಎೀಂದ್ತ ಕೆೇಳಿದ್ನಗ್, ರ್ನವು  yield  
ಆಗ್ತವೀಂತ್ಹದ್ತದ ಒೀಂದ್ತ ಗ್ೌರವ. ಸಕನಾರದ್ ಪರವನಗಿ ಸಚಿವರತ, ಸಭನರ್ನಯಕರತ ಮತ್ತು 
ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ್ ರ್ನಯಕರತ yield  ಆಗಿ ಎೀಂದ್ತ ಕೆೇಳಿದ್ನಗ್, yield  ಆಗ್ಬೇೆಕನಗ್ತತ್ುದ್ೆ.  ಆ 
ಸನೆನದ್ ಗ್ೌರವಕನೆಗಿ yield ಆಗ್ಬೇೆಕನಗ್ತತ್ುದ್ೆ. ಹನಗೆ್ೀಂದ್ತ ರ್ನವಲೆಿರೂ ಅದ್ರೆ್ುೇ  ಶತರತ 
ಮನಡಿದ್ರೆ, yield ಎೀಂಬ ಪದ್ಕೆೆ  ಅಥಾ ಹೊೇಗಿಬಿಡತತ್ುದ್ೆ.ಚ ಚ “ರೆ್ೈತಿಕತ್ೆ ಮತ್ತು ಅರೆ್ೈತಿಕತ್ೆ”ಚ
ಪದ್ವನತು ಬಹಳ್ ಸಣಣದ್ನಗಿ ಯೇಚರೆ್ ಮನಡಬನರದ್ತ.   ಆ ಪದ್ಗ್ಳ್ ಬದ್ಲ್ನಗಿ “ನಿೇತಿಯತತ್ 
ಮತ್ತು ಅನಿೇತಿಯತತ್”ಚಎೀಂದ್ತ ಹೆೇಳ್ಬಹತದ್ತ.  ಹನಗ್ನಗಿ, ಅವರತ ಬಳ್ಸಿದ್ ಆ ಪದ್ ಯನರಿಗ್ೂ 
ಇಷಟವನಗ್ಲ್ಲಲಿ. ಹನಗ್ನಗಿ, ಆ ಪದ್ವನತು ಬಿಟತಟಬಿಡೂೆೇಣ. Principled and unprincipled 
ಎೀಂದ್ತ ತಿಳಿದ್ತಕೂೆಳ್ೂೆುೇಣ.  

                              (ಗ್ೊೀಂದ್ಲ) 

ಡನ||ಕ.ೆಗ್ೊೇವಿೀಂದ್ರನಜತ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, legitimate and 
illegitimate  ಎೀಂದ್ತ ಬಳ್ಸಬಹತದ್ತ.   

(ಗ್ೊೀಂದ್ಲ) 
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ಶ್ರೇ ಆಯನೂರತ ಮೀಂಜತರ್ನಥ್ಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಶ್ರೇ 
ಗ್ೊೇವಿೀಂದ್ರನಜತರವರತ ಹೇೆಳ್ಳವ ಪದ್ಗ್ಳಿಗ್ ೆಬೆೇರ ೆಅಥಾ ಬೀಂದ್ತಬಿಡತತ್ುದ್ೆ.ಚ “Unprincipled 
and principled”ಚ ಚ ಎೀಂದ್ತ ಬಳ್ಸತವುದ್ತ ಚ್ೆರ್ನುಗಿ ಇದ್ೆ. ಹನಗ್ನಗಿ, ನಮಮದ್ತ 
unprincipled ಎೀಂದ್ತ ಟಿೇಕೆ ಮನಡಿದ್ನಗ್, ಇದ್ತ ಯನವ principle ಆಗಿತ್ತು ಎೀಂದ್ತ ನನು 
ಸಹಜ ಪರಶೆು ಇತ್ತು. ನಮಮ ಬಜೆಟಚ ಬಗೆ್ೆ ಸಹಜವನಗಿ ಕನೀಂಗ್ೆರಸ್ಚ ರ್ನಯಕರತಗ್ಳಿಗ್ೆ ಕೂೆೇಪ 
ಬರತತ್ುದ್ೆ. ಅದ್ತ ಬಹಳ್  ಸನತಿವಕ ಕೊೇಪ. ಏಕೆೀಂದ್ರ,ೆ ಬಜೆಟಚನತು ಬಹಳ್ ಕೆಟಟದ್ನದಗಿ ಮನಡಿಲಿ. 
ಏಕೆೀಂದ್ರ,ೆ ಅವರ ಹೆಗ್ಲ ಮೆೇಲ್ೆ ಇದ್ದ ಭನರವನತು ಎತಿುಹನಕದ್ರತ. ನಮಮ ಸಕನಾರ ರಚರೆ್ 
ಮನಡಿಕೊಟಟವರತ ಯನರತ?   ರ್ನವು operation ಮನಡಿದ್ೆದೇವೆೀಂದ್ತ ಹೇೆಳಿದ್ದೆವು. ರ್ನವು ಇನತು 
ಕತ್ುರಿಯನತು ಕೆೈಗ್ೆ ತ್ೆಗೆ್ದ್ತಕೊೀಂಡಿಲಿ. ಆಗ್ಲ್ೇೆ ಅವರೇೆ ಕಟಚ ಮನಡಿಕಳ್ಳಹಿಸಿ ಕೂೆಟಿಟದ್ದರತ. ನಮಮ 
ಕಡಗೆ್ ೆಬೀಂದ್ವರತ ಯನರತ ಯನರತ ಕಳ್ಳಹಿಸಿಕೂೆಟಿಟದ್ನದರೀೆಂದ್ತ ಹೆೇಳಿದ್ರತ. ಮನನಯ ಸದ್ಸಯರನದ್ 
ವಿಶವರ್ನಥ್ಚರವರಿಗ್ ೆ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದ್ಕೆೆ ಬಿಟಟರೆ, ಅವರತ ಎಲಿವನತು ಹೆೇಳ್ಳತ್ನುರೆ. ಮನನಯ 
ಸಚಿವರನದ್ ಡನ||ಕ.ೆಸತಧನಕರಚರವರಿಗ್ ೆಮನತ್ರ್ನಡತವುದ್ಕೆೆ ಬಿಟಟರ,ೆ ಅವರೂ  ಹೆೇಳ್ಳತ್ನುರೆ. ಅವರತ 
ಯನವುದ್ೊೇ ತ್ಮಮ ರನಜಕೇಯ ಅಸಿುತ್ವಗ್ಳ್ಳ ಮನಯವನಗಿಬಿಡತತ್ುವ ೆಎನತುವ ಕನರಣಕನೆಗಿ ಆ 
ಮತಖ್ಯಮೀಂತಿರಯವರನತು ಕೆಳ್ಗಿಳಿಸಿ ನಮಗ್ೆ ಕೊಟಟರತ. ಏರೆ್ೂೇ ರನಜಯಬನರ ಮನಡಿಕೊೀಂಡತ 
ಹೊೇಗ್ತತ್ನುರೆೀಂದ್ರ,ೆ ಇಷೂೆಟೀಂದ್ತ ಒಳ್ೆುಯ ಬಜೆಟಚನತು ಕೊಟಿಟದ್ನದರೆ, ಇಷೊಟೀಂದ್ತ ಒಳ್ೆುಯ 
ಆಡಳಿತ್ವನತು ಕೊಟಿಟದ್ನರೆ, ಕೊವಿೇಡಚ-19 ಸೀಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿಯೂ ಈ ರಿೇತಿ ನಡಸೆಿಕೂೆೀಂಡತ 
ಹೊೇದ್ರ ೆಮತೀಂದನ ಚತರ್ನವಣೆಯಲ್ಲಿ  ನಮಮ ಪರಿಸಿೆತಿ  ಹೆೇಗ್ ೆಎನತುವೀಂತ್ಹ ಒೀಂದ್ತ ಆತ್ೀಂಕ 
ಅವರಿಗಿದ್.ೆ ಆ ಕನರಣಕನೆಗಿ ಅವರತ ಟಿೇಕೆಗ್ಳ್ನತು ಮನಡತತಿುದ್ನದರಯೆೇ ಹೂೆರತ್ತ, ಅವರತ ಬೆೇರ ೆ
ಯನವುದ್ೆೇ ಕನರಣಕೂೆ ಟಿೇಕೆಗ್ಳ್ನತು ಮನಡತತಿುಲಿ. ನಮಮದ್ತ  double engine ಸಕನಾರ. 
Undoubtedly prove ಮನಡಿದ್ೆದೇವೆ. ನಮಮ ಎರಡತ engine ಗ್ಳ್ಳ strong ಆಗಿ ಇವ.ೆ 
ಅದ್ನತು ರೆ್ೂೇಡಿ ಸೀಂಕಟಪಟಟರೆ, ಅದ್ನತು ತ್ಪತಪ ಎೀಂದ್ತ ರ್ನನತ ಭನವಿಸತವುದಲಿ. ಏಕೆೀಂದ್ರ,ೆ 
they don’t have engines. ಅವರಿಗೆ್ engine ಗ್ಳ್ಳ ಇಲಿ. ಇರತವುದ್ೆೇ ಎರಡತ ಬನಯಟರಿ. 
ಅವುಗ್ಳಿಗ್ ೆಇರ್ೂೆುೀಂದ್ತ extra battery ಸೇೆರಿಕೂೆೀಂಡಿತ್ತು. ಆದ್ರೂ ಸಹ, ಆ ಬನಯಟರಿಗ್ಳಿಗ್ ೆ
fix ಮನಡತವುದ್ಕೆೆ engine  ಸಿಗ್ದರತವುದ್ರಿೀಂದ್ ಗ್ನಡಿಗ್ಳ್ಳ ವನಪಸತಸ ಹೂೆೇಗಿವೆ. ನಮಮದ್ತ 
double engine. ರ್ನವು ನಮಮ ದ್ೆೇಶದ್ ತ್ತೀಂಬ ಓಡನಡತತಿುದ್ೆದೇವ.ೆ  ಕೆೇವಲ ಬನಯಟರಿಗ್ಳಿೀಂದ್  
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ಆ ರಿೇತಿ ಸೀಂಚರಿಸತವುದ್ಕೆೆ ಆಗ್ತವುದಲಿ.  ಆ ಬನಯಟರಿಗ್ಳಿಗ್ ೆ engine ಬೇೆಕತ. ರ್ನಯಕತ್ವ 
ಬೆೇಕನಗ್ತತ್ುದ್ೆ. ಆದ್ರೂ ಸಹ, ನಮಮ ಜನರತ ಬಹಳ್ ಒಳ್ೆುಯವರತ. ಜನರತ ಸನುಡತೆ್ವುಳ್ುವರತ.  
ಪರಜನತ್ೀಂತ್ರದ್ ವಯವಸೆೆಯಳ್ಗ್ ೆ ಒೀಂದ್ತ ಮನನವಿೇಯ ಮೌಲಯಗ್ಳ್ನತು 
ಇಟತಟಕೂೆೀಂಡಿರತವೀಂತ್ಹವರತ. ನಮಗ್ೂ ಸಹ ನಮಮ ಸಕನಾರಕೆೆ ಮತ್ತು  ನಮಮ ಮೀಂತಿರಯವರಿಗ್ ೆ
ಅಮತಮ-ಗಿಮತಮ ಬನರಬನರದ್ತ.  ರ್ನವು ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷ  ಇರಬೇೆಕೆೀಂದ್ತ ಬಯಸತತ್ೆುೇವೆ. ವಿರೂೆೇಧ 
ಪಕ್ಷ ಒೀಂದ್ತ ಕನುಡಿಯ ತ್ರಹ.  ರ್ನವು ಆಗ್ನಗ್ ಆ ಕನುಡಿಯಲ್ಲಿ ಮತಖ್  ತ್ೂೆಳ್ೆದದ್ದೆೇವೆಯೇ, 
ನಮಮ ತ್ಲ್ ೆಕೂದ್ಲತ ಸರಿ ಇದ್ೆಯೇ,  ಬಟೆಟಗ್ಳ್ನತು ಸರಿಯನಗಿ ಹನಕಕೊೀಂಡಿದ್ದೆೇವೆಯೇ ಅಥವನ 
ಇಲಿವೇ ಎೀಂಬತದ್ನತು ರೆ್ೂೇಡಿಕೂೆಳ್ುಬೆೇಕನಗ್ತತ್ುದ್ೆ. ನಮಗ್ೆ ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷಗ್ಳ್ಳ ಕನುಡಿಯ 
ತ್ರಹ. ಆ ಕನುಡಿ ಎಲ್ೊಿೇ ಮನಸಿ ಹೊೇಗಿಬಿಡತತಿುದ್ೆ ಎೀಂದ್ತ ನಮಗ್ೆ  ಬಹಳ್ ರೆ್ೂೇವು ಆಗ್ತತಿುದ್ೆ. 
ಮನನಯ ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ್ ರ್ನಯಕರತ ಹೆೇಳಿದ್ೀಂತ್ೆ, ಎಲ್ೊಿೇ ಕರನಳ್ ದವಸ ಬೀಂದ್ತಬಿಟಿಟದ್ ೆಎೀಂದ್ತ 
ಅನಿಸತತ್ುದ್.ೆ  ಹನಗ್ನಗಿ, ಲ್ೊೇಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷಗ್ಳ್ಳ ಇಲಿ. ವಿಧನನ ಸಭೆಗ್ಳ್ಲ್ಲಿಯೂ 
ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷಗ್ಳ್ಳ ಇಲಿ. ಪರಜನತ್ೀಂತ್ರದ್ ವಯವಸೆೆಯಳ್ಗ್ೆ ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷಕೆೆ ಒೀಂದ್ತ ಸನೆನಮನನ 
ಇದ್ೆ. ಅದ್ೆೇ ಎಲ್ೂೆಿೇ ಮನಯವನಗ್ತತಿುದ್ ೆಎೀಂಬ ಆತ್ೀಂಕ ಮತ್ತು  ರೆ್ೂೇವು ನನಗ್ ೆಇದ್ೆ. ಎಲ್ನಿ 
ಕಡಯೊ  ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷಗ್ಳ್ಳ ಮನಯವನಗಿ ಹೊೇಗ್ತತಿುವೆ.  

ಶ್ರೇ ಲಕ್ಷಣ ಸೀಂಗ್ಪಪ ಸವದ (ವಿಧನನ ಸಭೆಯಿೀಂದ್ ಆಯೆಯನದ್ವರತ):-  ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸದ್ಸಯರನದ್ ಆಯನೂರತ ಮೀಂಜತರ್ನಥ್ಚರವರತ ವಿರೂೆೇಧ 
ಪಕ್ಷದ್ವರಿಗೆ್ ಗ್ನಯದ್ ಮೆೇಲ್ೆ ಬಟೆಟಯನತು ಒತಿುದ್ೀಂತ್ೆ ಒತ್ತುತಿುದ್ನದರೆ. ಅವರ ಅಸಿುತ್ವ ಹೂೆೇಗಿದ್.ೆ 
ಅವರತ ಶಕುಯನತು ಕಳ್ೆದ್ತಕೊೀಂಡಿದ್ನದರೆ. ಅವರನತು ಸಮನಜದ್ಲ್ಲಿ ಜನರತ ಕೆೈಬಿಟಿಟದ್ನದರ.ೆ ಅವರಿಗೆ್ 
ಗ್ನಯದ್ ಮೆೇಲ್ೆ ಬಟೆಟಯಿೀಂದ್ ಒತ್ತುವುದ್ರ ಜೊತ್ೆಗೆ್, ಇನುಷತಟ ಖನರದ್ ಪತಡಿಯನತು ಹನಕದ್ೀಂತೆ್ 
ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದ್ನದರ.ೆ  

(ಗ್ೊೀಂದ್ಲ) 

ಶ್ರೇ ಆಯನೂರತ ಮೀಂಜತರ್ನಥ್ಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ನನು  ದ್ತಃಖ್ಗ್ಳ್ನತು 
ಹೀಂಚಿಕೂೆಳ್ಳುವನಗ್, ಅವರ  ದ್ತಃಖ್ಗ್ಳ್ನತು ಹೀಂಚಿಕೂೆಳ್ಳುತಿುದ್ೆದೇರ್ೆಯೇ ಹೂೆರತ್ತ, ರ್ನನತ ಅವರನತು 
ರೆ್ೂೇಯಿಸತತಿುಲಿ.  
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                                (ಗ್ೊೀಂದ್ಲ)  

ಶ್ರೇ ಲಕ್ಷಣ ಸೀಂಗ್ಪಪ ಸವದ:-  ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ,  ಮೊರೆ್ು ದವಸ ಅವರ 
ಪರಿಸಿೆತಿ ಏರ್ನಗಿತ್ತು ಎೀಂದ್ರ,ೆ  5 ರನಜಯಗ್ಳ್ ಚತರ್ನವಣ ೆ ಆದ್ೀಂತ್ಹ ಸೀಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ನಮಮ 
ಮಹನರನಷರ ಗ್ಡಿ ಭನಗ್ದ್ಲ್ಲಿ “ತಿೇನಚ ತ್ೆೇರನ ನವಚ ಅಠನರ”ಚಆಗಿ ಹೊೇಗಿದ್ ೆಎೀಂಬ ಗ್ನದೆ್ ಮನತ್ತ 
ಇದ್ೆ.  ಆ ಕಡಯೆವರಿಗ್ ೆ ಈ ಗ್ನದೆ್ ಮನತ್ತ ಗ್ೂೆತಿುದ್.ೆ ಅವರದ್ತದ ಏನತ ಬಿೇಡಪಪ,ಚ“ತಿೇನಚ  ತ್ೆೇರನ 
ನವಚ ಅಠನರ”ಚಆಗಿ ಹೊೇಗಿದ್ೆ ಎೀಂದ್ತ ಹೆೇಳ್ಳತ್ನುರೆ.  

ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನಚ:- ಮನನಯ ಸವದಯವರೇೆ, ಈ ಕಡಗೆ್ೂ sportsmen ಇದ್ನದರ.ೆ  

ಶ್ರೇ ಲಕ್ಷಣ ಸೀಂಗ್ಪಪ ಸವದ:-  ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ,ಚ “ತಿೇನಚ ತ್ೆೇರನ ನವಚ 
ಅಠನರ”ಚಎೀಂದ್ರೆ, ಒೀಂದ್ತ ರನಜಯದ್ಲ್ಲಿ ಮೂರತ. ಇರ್ೂೆುೀಂದ್ತ ರನಜಯದ್ಲ್ಲಿ 13. ಒೀಂದ್ತ ರನಜಯದ್ಲ್ಲಿ 
9.  

                        (ಗ್ೊೀಂದ್ಲ) 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರಸನದಚ (ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ್ ರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 
ಮನನಯ ಸವದಯವರತ ಆಯನೂರತ ಮೀಂಜತರ್ನಥ್ಚರವರಿಗೆ್ supplement ಮನಡತತಿುದ್ನದರ.ೆ  

(ಗ್ೊೀಂದ್ಲ) 

 ಶ್ರೇ ಲಕ್ಷಣ ಸೀಂಗ್ಪಪ ಸವದ:-  ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅವರ ಪರಿಸಿೆತಿ “ತಿೇನಚ 
ತ್ೆೇರನ ನವಚ ಅಠನರ””ಚಆಗಿ ಹೊೇಗಿದ್.ೆ ಹನಗ್ನಗಿ, ಆಯನೂರತ ಮೀಂಜತರ್ನಥ್ಚ ರವರತ ಅವರನತು 
ಇನುಷತಟ ಕೆದ್ಕ ಕೆದ್ಕ ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ್ವರನತು ಮೆೇಲಕೆೆ ಏಳಿಸತವುದ್ತ, ಕತಳಿುರಿಸತವುದ್ತ 
ಮನಡಬನರದ್ತ.  

(ಗ್ೊೀಂದ್ಲ) 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರಸನದಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ,  ಆ ತ್ರಹ ಮನಡತವೀಂತ್ ೆಇದದ್ದರ ೆ
ಯನವತೆ್ೂುೇ ಒಡಿಹೊೇಗ್ಬೇೆಕನಗಿತ್ತು.  
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                           (ಗ್ೊೀಂದ್ಲ) 

ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನಚ:- ಮನನಯ ಆಯನೂರತ ಮೀಂಜತರ್ನಥ್ಚರವರತ ಮನತ್ರ 
ಮನತ್ರ್ನಡಬೆೇಕತ.  ಏಕೆೀಂದ್ರ,ೆ ಆ flow ಹೊರಟತಹೂೆೇಗ್ತತ್ುದ್ೆ ಎೀಂದ್ತ ಅಷಟೆೇ.   

ಶ್ರೇ ಆಯನೂರತ ಮೀಂಜತರ್ನಥ್ಚ:-  ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಸನಧಯವನದ್ರ,ೆ 
ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ್ ರ್ನಯಕರತ ತ್ೆಗೆ್ದ್ತಕೂೆಳ್ುಲ್ಲ. ಇಲಿವೆೀಂದ್ರೆ, ನಮಮ ಸಭನರ್ನಯಕರತ 
ತ್ೆಗೆ್ದ್ತಕೂೆಳ್ುಲ್ಲ. ಸನಧಯವನದ್ರೆ, ಚಚ್ೆಾಯ ಮಧೆಯ ಸನಧಯವನದ್ಷತಟ interventions 
ಕಡಿಮೆಯನದ್ರ ೆ ಒಳ್ೆುಯದ್ತ.  ಆದ್ರೂ ಸಹ,  ಕೊಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ ಏಕೆೀಂದ್ರ,ೆ ಇದ್ತ ಸೀಂಸದೇಯ 
ವಯವಸೆೆ, ಅದ್ಕನೆಗಿ ಗ್ೌರವಿಸಬೆೇಕನಗಿದೆ್. ರೆ್ೂೇವು ಆದ್ೀಂತ್ಹ ಸೀಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ಆ ರೆ್ೂೇವನತು 
ಹೀಂಚಿಕೂೆಳ್ಳುವೀಂತ್ಹದ್ತದ ಮನನವಿೇಯತ್.ೆ ನಮಮ ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷಗ್ಳಿಗ್ ೆ ಆದ್ೀಂತ್ಹ ರೆ್ೂೇವನತು 
ರ್ನವು enjoy ಮನಡಬನರದ್ತ, ಅದ್ನತು ಹೀಂಚಿಕೂೆಳ್ುಬೆೇಕತ, ಅವರಿಗೆ್ ಈ ರಿೇತಿ ಆಯಿತ್ಲಿವೇೆ: 
ದ್ಯವಿಟತಟ ಶಕುಶನಲ್ಲಗ್ಳ್ನಗಿ, ಮೆೇಲ್ೆ ಬನಿು ಎೀಂದ್ತ ಹೆೇಳ್ಬೆೇಕತ. ಜನರತ ಬಹಳ್ ಒಳ್ೆುಯವರತ 
ಇದ್ನದರ.ೆ ಎಷೆಟೇ ರೆ್ೂೇವಿನ ತಿೇಮನಾನವನತು ಕೊಟಟರೂ ಸಹ, ಉತ್ುರ ಪರದ್ೆೇಶದ್ಲ್ಲಿ “ಆರತಿಗ್ೊೀಂದ್ತ 
ಮತ್ತು ಕೇತಿಾಗ್ೂೆೀಂದ್ತ”ಚ ಎೀಂದ್ತ ಎರಡತ ಸನೆನಗ್ಳ್ನತು ಕೊಟಿಟದ್ನದರ.ೆ ಜನರತ ಕೊಡದ್ೇೆ ಬಿಟಿಟಲಿ.  
“ಒೀಂದ್ತ ಆರತಿಗ್,ೆ  ಇರ್ೂೆುೀಂದ್ತ ಕೇತಿಾಗ್ೆ”ಚಚಎೀಂದ್ತ ಎರಡತ ಸಿೇಟತಗ್ಳ್ನತು ಕೊಟಿಟದ್ನದರ.ೆ  

ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನಚ;- ಮನನಯ ಸದ್ಸಯರೆೇ, ತ್ನವು ಸಹ ಅಲ್ಲಿೀಂದ್ಲ್ೆೇ ಶತರತ ಮನಡಿದ್ತದ 
ಅಲಿವೆೇ? 

ಶ್ರೇ ಆಯನೂರತ ಮೀಂಜತರ್ನಥ್ಚ:-  ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅಲ್ಲಿೀಂದ್ಲ್ೆೇ 
ಎೀಂಬತದ್ನತು ಒಪತಪತ್ೆುೇರ್ೆ. ನಮಮ ಪರಜನತ್ೀಂತ್ರ ವಯವಸೆೆಯಳ್ಗ್ ೆ up and downs ಇರತತ್ುದ್ೆ. 
ಅವರಿಗೆ್ ಪೀಂಜನಬಚನಲ್ಲಿ ಇದದ್ದನತು  ಸೀಂಪೂಣಾವನಗಿ ಕಸಿದ್ತಕೊೀಂಡತ ಕಳ್ಳಹಿಸಿಬಿಟಿಟದ್ನದರ.ೆ ರ್ನವು 
ಇಲಿದರತವೀಂತ್ಹ  ಜನಗ್ದ್ಲ್ಲಿ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಮೊಳ್ಕೆಯನತು ಹೊಡೆದದ್ೆದೇವೆ.  

ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನಚ:- ಮನನಯ ಸದ್ಸಯರೆೇ, ಮತ್ದ್ನರರ ೆ supreme. ನಿಮಮಬಬರನೂು 
ಮಿೇರಿದ್ವರತ ಮತ್ದ್ನರರತ.  



117 

                                                                                                                                                ವಿಪ/14-03-2022

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

 

ಶ್ರೇ ಆಯನೂರತ ಮೀಂಜತರ್ನಥ್ಚ:-  ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈ ವಯವಸೆೆಗ್ಳ್ಲ್ಲಿ 
ನಮಮ ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ್ ರ್ನಯಕರತ ಬಜೆಟಚನಲ್ಲಿ ಪಟಿಟ ಮನಡಿ ಹೆೇಳ್ಳವೀಂತ್ಹ ಸೀಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ 
ನಮಗ್ೆ  ಹೌದ್ತ ಅಲಿವೇೆ, ರ್ನವು ಎಷೊಟೇ ಕಡ ೆdrop ಮನಡಿದ್ೆದೇವ ೆಎೀಂದ್ತ ಅನಿಸತತಿುತ್ತು. ಆ 
ಯೇಜರೆ್ drop, ಈ ಯೇಜರೆ್ drop ಎೀಂದ್ತ ಅವರತ ಹೇೆಳ್ಳತಿುದ್ದರತ. ಆ “drop”ಚಎನತುವ 
ಪದ್ ಗ್ತೀಂಗ್ನಗಿ ತ್ಲ್ೆಯಲ್ಲಿ ಸೇೆರಿಕೊೀಂಡಿತ್ತು.  ಇವತಿುನ ಫಲ್ಲತ್ನೀಂಶವನತು ರೆ್ೂೇಡಿದ್ರೆ, ಅವರನತು 
ಇಲ್ಲಿ drop, ಅಲ್ಲಿ drop.  ಕೂೆರೆ್ಗ್ ೆಫಲ್ಲತ್ನೀಂಶವೆೇ drop ಆಗಿಬಿಟಿಟದ್ೆ.  ಎಲ್ನಿ ಕಡಯೊ 
drop ಆಗಿದ್.ೆ Percentage ಸಹ ಕಡಿಮೆಯನಗಿದ್ೆ.   

(ಮತೀಂದ್ತ)  
 

(307) 14-03-2022 (1.40) ಎೀಂ.ವಿ-ಆರಚಎನ 
(ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನಚರವರ ಉಪಸಿೆತಿ) 

ಶ್ರೇ ಆಯನೂರತ ಮೀಂಜತರ್ನಥ್ಚ (ಮತೀಂದ್ತ):- 

ಅಸಿುತ್ವವನತು ಕಳ್ೆಯಬನರದ್ತ ಎೀಂದ್ತ ಅಲಿಲ್ಲಿ ಒೀಂದಷಟನತು ಉಳಿಸಿದ್ನದರ.ೆ ಆ ಮೊಳ್ೆಕೆಗ್ಳ್ಳ ಬಲ್ಲತ್ತ 
ಮತೀಂದ್ ೆ ಬರಲ್ಲ ಎೀಂದ್ತ ರ್ನನತ ಆಸಪೆಡತತ್ೆುೇರ್ೆ. ಪರಜನಪರಭತತ್ವದ್ ವಯವಸೆೆಯಲ್ಲಿ ನಿೇವು ನಮಮ 
ಎದ್ತರನಳಿಗ್ಳ್ಳ, ನಮಗ್ೆ strong opponents ಗ್ಳ್ಳ ಬೆೇಕತ. ರ್ನವು ಮನಡಿದ್ೆದ ಸರಿ ಎೀಂದ್ತ, 
ಪರಜನತ್ೀಂತ್ರ ವಯವಸೆೆಯಲ್ಲಿ ಹೊೇಗ್ತವೀಂತ್ಹ ಅವಕನಶಗ್ಳ್ಳ ಬರಬನರದ್ತ. ಹನಗ್ನಗಿ ತ್ನವು 
strong ಆಗಿ. ಈಗ್ ತ್ನವು ಒೀಂದ್ತ ತ್ರಹದ್ oxygen ನಲ್ಲಿ ಇದದೇರಿ. ಮನನಯ ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ್ 
ರ್ನಯಕರ,ೆ ಇಡಿೇ ದ್ೆೇಶದ್ಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ್ oxygen ರಿೇತಿ ಇದದೇರಿ. ಅವರಿಗೆ್ ಒೀಂದ್ತ ಶಕು ಇದ್ೆ. 
ಅವರತ ಜನರ ಮಧೆಯ ಓಡನಡತತಿುದ್ನದರ.ೆ ಇಡಿೇ ದ್ೆೇಶದ್ಲ್ಲಿ ಕನೀಂಗ್ೆರಸ್ಚ ಉಸಿರನಡತತಿುದ್ದರೆ, ಅದ್ತ 
oxygen ಇಟತಟಕೂೆೀಂಡತ, ಮನಸ್ೆಚ ಹನಕಕೊೀಂಡತ ಕರ್ನಾಟದ್ಲ್ಲಿದ್ೆ. ಅದ್ತ ಬಲವನಗ್ಬೆೇಕತ. ಆದ್ರೆ, 
ಮನನಯ ಅರವಿೀಂದ್ ಕತಮನರಚ ಅರಳಿಯವರ,ೆ ಸೀಂಕಟವೆೇರ್ೀೆಂದ್ರೆ ಈಗ್ ಯನರ ಮನಸ್ೆಚ ಅನತು 
ಯನರತ ಕತ್ತುಬಿಡತತ್ನುರೊೇ ಎೀಂದ್ತ ಅವರತಗ್ಳ್ಲ್ೆಿೇ ಅನತಮನನ ಶತರತವನಗಿದ್ೆ. ಆ ಮನಸ್ೆಚನಲ್ಲಿ 
ಇರತವುದ್ನತು, ಪ್ೆೈಪ್ೊೇಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರತವೀಂತ್ಹ ಒೀಂದ್ತ ಗ್ನಯಸ್ಚ ಸಿಲ್ಲೀಂಡರಚನಲ್ಲಿ, ಇಬಬರತ 
spanner  ಹಿಡಿದ್ತಕೊೀಂಡತಬಿಟಿಟದ್ನದರೆ. ಯನರತ ಕೆಳ್ಗಿನ ರೆ್ಟಚ ಅನತು loose ಮನಡಿ, ಯನರ 
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ಗ್ನಯಸ್ಚ ತ್ೆಗೆ್ಯತತ್ನುರೆೀಂದ್ತ ಗ್ೊತಿುಲಿ. ಆ infight  ಗ್ಳ್ ಪರಿಣನಮ, ಯನವುದ್ೆೇ ರನಜಕೇಯ 
ಪಕ್ಷಗ್ಳಿಗ್ ೆ ಅದ್ತ ನಮಮ ಪಕ್ಷವನಗಿರಲ್ಲ, ಅದ್ತ ಅವರ ಪಕ್ಷವನಗಿರಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ, ಒಳ್ೆುಯ 
ಫಲ್ಲತ್ನೀಂಶಗ್ಳ್ಳ ಬೀಂದಲಿ. ಇಲೂಿ ಸಹ ಹೇೆಗ್ೆ ಅದ್ೆೇ ರಿೇತಿ ಆಗಿಬಿಡತತ್ುದ್ಯೆೇ ಎೀಂದ್ತ. 

ಶ್ರೇ ಆರ.ಬಿ.ತಿಮನಮಪೂರ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸದ್ಸಯರಿಗೆ್ ಇದ್ರ ಬಗೆ್ೆ 
ಆತ್ೀಂಕ ಬೆೇಡ.  

ಶ್ರೇ ಆಯನೂರತ ಮೀಂಜತರ್ನಥ್ಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಪ್ನಪ ಅವರತ ಎಷತಟ 
ಸಧೃಡವೆೀಂದ್ತ ಗ್ೂೆತ್ನುಗಿದ್ೆ. ಈಗ್ ತ್ೂರನಡತವ ದ್ತಬಾಲ ವಯಕು ಕೂಡ ಅದ್ೆೇ ರಿೇತಿ ಹೆೇಳ್ಳವುದ್ತ. 
ಅವರತ ಅದ್ೆೇ ರಿೇತಿ ಹೆೇಳಿದ್ನದರ.ೆ  

ಶ್ರೇ ಆರ.ಬಿ.ತಿಮನಮಪೂರ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅವರತ ಅಲ್ಲಿ ರೆ್ೂೇಡಿಕೊೀಂಡತ, 
ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ್ ಖ್ತಷಿಪಡತತಿುದ್ನದರೆ. ಚತರ್ನವಣ ೆಬರಲ್ಲ. ಆಗ್ ರ್ನವು ಸಹ ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ೆುೇವೆ.  

ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ:- ಮನನಯ ಆರ.ಬಿ.ತಿಮನಮಪೂರರವರ,ೆ ಅವರತ ನಿಮಗ್ೆ ಒೀಂದ್ತ ಚ್ನನಸಚ 
ನಿೇಡಿ, ನಿಮಮನತು ಎಚಚರಿಸತತಿುದ್ನದರೆ.  

ಶ್ರೇ ಆಯನೂರತ ಮೀಂಜತರ್ನಥ್ಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ಅವರತ ಎಚಚರ 
ವಹಿಸತವೀಂತ್ ೆಹೆೇಳ್ಳತಿುದ್ದೆೇರೆ್. 

ಶ್ರೇ ಆರ.ಬಿ.ತಿಮನಮಪೂರ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರನಜಯದ್ಲ್ಲಿ ಜನರತ ಏನತ 
ಹೆೇಳ್ಳತ್ನುರೆೀಂದ್ತ ರೆ್ೂೇಡೂೆೇಣ. 

ಶ್ರೇ ಆಯನೂರತ ಮೀಂಜತರ್ನಥ್ಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈಗ್ ರನಜಕನರಣದ್ಲ್ಲಿ 
ಹಮತಮ ಬಿಮಿಮನಿೀಂದ್ ನಡದೆ್ತಕೊಳ್ಳುವುದ್ಕೆೆ ಆಗ್ತವುದಲಿ.. ಅವರತ ಇಲ್ಲಿ ವಿರೂೆೇಧ 
ಪಕ್ಷದ್ವರನಗಿದ್ನದರ ೆ ಎಚಚರ ವಹಿಸಿ. ಇದ್ರ್ನುದ್ರೂ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ುಲ್ಲ. ಇದ್ನತು ಸಹ 
ಕಳ್ೆದ್ತಕೊೀಂಡತಬಿಡತತ್ನುರೀೆಂದ್ತ ನನು ಒೀಂದ್ತ sympathy. ಈಗ್ ಇವರ ತ್ರಹದ್ವರನತು 
ಕಟಿಟಕೊೀಂಡರ ೆ ಅಧಿಕನರಕೆೆ ಹೆೇಗ್ ೆ ಬರತತ್ನುರ.ೆ ಈಗ್ ಮೀಂತಿರಯನಗಿ ಇದ್ದೀಂತ್ಹವರತ, ವಿಧನನ 
ಸಭೆಯನತು ಕಳ್ೆದ್ತಕೊೀಂಡೀಂತ್ಹವರತ ಬೀಂದ್ತ ಪಕ್ಷವನತು ಕಟತಟತ್ನುರೆಯೇ? ಈಗ್ ಹೊಸ 
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ಯತವಕರತ ಬೀಂದದ್ನದರ ೆ ಅವರತ ಪಕ್ಷ ಕಟತಟವುದ್ಕೆೆ ಬಿಡಿ. ಈಗ್ ಅವರತ ಮೀಂತಿರಗ್ಳ್ನದ್ನಗ್ 
ಪಕ್ಷವನತು ಗ್ಟಿಟಗ್ೊಳಿಸಿ ಗ್ಲೆ್ಲಿಸಲ್ಲಲಿ. ಅೀಂತ್ಹವರತ ಸತಮಮರ್ೆ ಏಕೆ ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ನುರ.ೆ ರ್ನನತ 
ಅತ್ಯೀಂತ್ ಗ್ೌರವದೀಂದ್ ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ್ ಪರವನದ್ೀಂತ್ಹ ಮನತ್ತಗ್ಳ್ನತು ಆಡತತಿುದ್ೆದೇರ್.ೆ ಅದ್ತ 
ಬಲವನಗ್ಬೆೇಕೆೀಂದ್ತ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದ್ೆದೇರ್ೆ. 

ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ:- ಮನನಯ ಸದ್ಸಯರೆ, ತ್ನವು ಪಿೇಠವನತು ರೆ್ೂೇಡಿಕೊೀಂಡತ, ಪಿೇಠದ್ 
ಕಡ ೆಮನತ್ರ್ನಡಿ.  

ಶ್ರೇ ಆರ.ಬಿ.ತಿಮನಮಪೂರ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅವರಿಗೆ್ ಜನರತ ಯನವತ್ತು 
ಅಧಿಕನರ ಕೊಟಿಟದ್ನದರೆೀಂದ್ತ ಹೆೇಳ್ಲ್ಲ.  

ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ:- ಮನನಯ ಆಯನೂರತ ಮೀಂಜತರ್ನಥ್ಚರವರತ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದ್ತ 
ಮನತ್ರ ಕಡತ್ಕೆೆ ಹೂೆೇಗ್ಲ್ಲ. 

(ಮನನಯ ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನಚರವರ ಆದ್ೆೇಶದ್ೀಂತ್ ೆಮನನಯ ಆಯನೂರತ ಮೀಂಜತರ್ನಥ್ಚರವರ 
ಹೆೇಳಿಕೆಯನತು ಹೊರತ್ತಪಡಿಸಿ ಬೆೇರ ೆಸದ್ಸಯರ ಹೆೇಳಿಕೆಗ್ಳ್ನತು ದ್ನಖ್ಲ್ಲಸಿರತವುದಲಿ) 

ಶ್ರೇ ಆಯನೂರತ ಮೀಂಜತರ್ನಥ್ಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈ ಬಜೆಟಚ “ಸಬಚ ಕನ 
ಸನಥ್ಚ, ಸಬಚ ಕನ ವಿಕನಸ್ಚ ಮತ್ತು ಸಬಚ ಕನ ವಿಶನವಸ್ ಹನಗೆ್ ಸಬಚ ಕನ ಪರಯನಸ್” ಆದ್ 
ಕನರಣಕನೆಗಿ, ರ್ನವು ದ್ೆೇಶದ್ ಎಲ್ನಿ ಕಡಗೆ್ಳಿಗ್ೂ ಸಹ ಪಸರಿಸತತಿುದ್ೆದೇವೆ. ಆದ್ರ,ೆ ಯನರೊೇ ಒಬಬ 
ರ್ನಯಕರತ ಹೆೇಳಿದ್ರತ “ಸಬಚ ಕನ ವಿರ್ನಶ್” ಎೀಂದ್ತ. ಈಗ್ ನನಗ್ೆ ಅನಿಸತತಿುದ್ೆ, ರೆ್ೂೇಡಿ ಈಗ್ 
ಯನರನಚಯರ ರ್ನಲಗೆ್ಯಲ್ಲಿ ಮಚ್ೆಚ ಇರತತ್ುದ್ಯೆೇ ಗ್ೂೆತಿುಲಿ. ಆಗ್ ಅವರತ ಸವಾರ್ನಶ್ಚ ಎೀಂದ್ತ 
ಹೆೇಳಿದ್ರತ. ಆ ರಿೇತಿ ಅವರತ ಸವಾ ರ್ನಶವರೆ್ುೇ ಆಹನವನ ಮನಡಿಬಿಟಟರತ. ಅವರತ ಎೀಂತ್ಹ 
ಜೊಯೇತಿಷಿಗ್ಳ್ಳ. ರ್ನಲ್ಲಗೆ್ಯಲ್ಲಿ ಒೀಂದ್ತ ಮಚ್ೆಚ ಇದ್ೆ. ಆದ್ರೆ, ಕೆಲವು ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ್ ಸದ್ಸಯರತ 
ಬೆೈಯಬೆೇಕನದ್ರೆ, ಅವರ ರ್ನಲ್ಲಗೆ್ಯ ಮಚ್ಚೆ ಇರ್ೂೆುೀಂದ್ತ ಲ್ನಭ ಕೊಡತತ್ುದ್ೆ. ಈಗ್ ಯನರನಚಯರತ 
ಅಧಿಕನರಕೆೆ ಬರತವುದಲಿವೀೆಂದ್ತ ಶನಪ ಕೊಡತತ್ನುರೂೆೇ, ಅವರೆಲ್ನಿ ಸಹ ಅಧಿಕನರಕೆೆ ಬೀಂದ್ತ 
ಬಿಡತತ್ನುರೆ. ಈಗ್ ಈ ಜನಮದ್ಲ್ಲಿ ಮತಖ್ಯಮೀಂತಿರ ಆಗ್ತವುದಲಿವೆೀಂದ್ತ ಅನಿಸಿಕೂೆೀಂಡೀಂತ್ಹವರತ 
ಮತಖ್ಯಮೀಂತಿರಗ್ಳ್ನಗಿದ್ನದರೆ. ಹನಗ್ನಗಿ ಒಬಬರತ 13 ಬಜೆಟಚಗ್ಳ್ನತು ಮೀಂಡರೆ್ ಮನಡಿದ್ೀಂತ್ಹವರತ 
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ಎಷತಟ ಸನಲ ಮನಡಿದ್ರತ ಎೀಂದ್ತ ಸನಲದ್ ಪರಸನುಪವಿದ್.ೆ ಈಗ್ ರ್ನವು 72 ಸನವಿರ ಕೊೇಟಿ 
ರೂಪ್ನಯಿಗ್ಳ್ನತು ಸನಲ ಮನಡಿದ್ೆದೇವೆ. ಈಗ್ ಯನರನಚಯರ ಕನಲಘಟಟದ್ಲ್ಲಿ ಎಷೆಟಷತಟ ಸನವಿರ 
ಕೊೇಟಿಗ್ಳ್ ಸನಲವನಗಿದ್ೆ ಎನತುವೀಂತ್ಹ ಪರಸನುವವನತು ಮನಡೂೆೇಣ. ಅವರ ಕನಲಘಟಟದ್ತದ ಮತ್ತು 
ನೀಂತ್ರ ಕನಲಘಟಟಕೆೆ ಸೀಂಬೀಂಧಿಸಿದ್ೀಂತೆ್ ಅಗ್ತ್ಯ ಬಿದ್ದರ ೆಸಕನಾರ ಒೀಂದ್ತ ಶವೆೇತ್ಪತ್ರ ಹೂೆರಡಿಸಲ್ಲ. 
ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಾಕ ರೆ್ಲಗ್ಟಿಟನ ಚಚ್ೆಾಯನತು ಮನಡೂೆೇಣ. ಆಗ್ “ಪ್ನನಿ ಕನ ಪ್ನನಿ, ದ್ೂದಚ ಕನ 
ದ್ೂದ”. ಸತಮಮರೆ್ ಹೇೆಳ್ಳತ್ನು ಹೂೆೇದ್ರ,ೆ ಸನಕನಗ್ತವುದಲಿ. ರ್ನವು ಈ ಬಜೆಟಚರೆ್ೂಳ್ಗ್ೆ 
ಸವಾವನಯಪಿುಯನಗಿ, ಎಲ್ನಿ ಕ್ಷೆೇತ್ರಗ್ಳಿಗ್ೂ ಕೂಡ, ಅೀಂಗ್ನವನಡಿಯಿೀಂದ್ ಹಿಡಿದ್ತ 
ಉದ್ೊಯೇಗ್ಸೆರವರಗೆ್.ೆ ಬಡವರಿೀಂದ್ ಹಿಡಿದ್ತ ಕೃಷಿಕರತ, ಮಹಿಳ್ೆಯರತ, ರೆ್ೇಕನರರತ ಅೀಂದ್ರೆ 
ಎಲಿರಿಗ್ೂ ಕೂಡ, ನಗ್ರಗ್ಳಿೀಂದ್ ಹಳಿುಗ್ಳ್ವರೆಗ್ ೆ ಎಲ್ನಿ ರಿೇತಿಯ ಸವಲತ್ತು ಮತ್ತು 
ಸೌಕಯಾಗ್ಳ್ನತು ಕೂೆಡತವೀಂತ್ಹ ಪರಯತ್ುಗ್ಳ್ನತು ಮನಡಿದ್ೆದೇವೆ. ಈ ಒೀಂದ್ೆೇ ಬಜೆಟಚನಲ್ಲಿ 
ಸಮನಜ ಮತ್ತು ದ್ೆೇಶವನತು ಕಟಿಟ ನಿಲ್ಲಿಸತವುದ್ಕೆೆ ಆಗ್ತವುದಲಿ. ಇನತು ಮನಡಬೇೆಕನದ್ೀಂತ್ಹ 
ಬಹಳ್ಷತಟ ಕೆಲಸಗ್ಳ್ಳ ಇವೆ. ಹಣಕನಸಿನ ರೆ್ರವಿಗ್ ೆ ತ್ಕೆೀಂತ್ೆ ಅದ್ನತು ಪರತಿ ವಷಾವೂ 
ಒೀಂದ್ೂೆೀಂದ್ನತು ಮನಡತತ್ನು ಹೊೇಗ್ತವೀಂಥದ್ತದ. ಆ ರಿೇತಿ ಆಗ್ಬೇೆಕೆೀಂದ್ತ ನಮಗ್ೂ ಸಹ 
ಅನಿಸತತ್ುದ್.ೆ ಈಗ್ 72 ಸನವಿರ ಕೊೇಟಿ ಸನಲ ಪಡದೆದ್ೆದೇವೆ. ಸನಲ ಪಡಯೆದೆ್ ಮತೀಂದ್ೆ 
ಹೊೇಗ್ತವೀಂತ್ಹ ಸಿೆತಿಗ್ ೆ ಬೀಂದಲಿ. ಏಕೆೀಂದ್ರ,ೆ ಹಿೀಂದನ ಯನವ ಸಕನಾರಗ್ಳ್ಳ ಅಷೂೆಟೀಂದ್ತ 
ಆದ್ಶಾವನಗಿ ನಡಸೆಿಲಿ. ಅವರತ ಸನಲ ಮನಡಿಯೇ ಸಕನಾರ ನಡಸೆಿರತವುದ್ತ. 100 ಕೊೇಟಿ 
ರೂಪ್ನಯಿಗ್ಳ್ನತು ಮತಟತಟವುದ್ಕೆೆ ಸಮಯವನತು ತ್ೆಗೆ್ದ್ತಕೊೀಂಡರೆ, 300 ಕೊೇಟಿ 
ರೂಪ್ನಯಿಗ್ಳ್ನತು ಮತಟತಟವುದ್ಕೆೆ ಈಗ್ ತ್ೆಗೆ್ದ್ತಕೊೀಂಡಿದ್ೆದೇವೆ. ಮನನಯ ಜಗ್ದೇಶ್ಚ ಶೆಟಟರವರಗೆ್ೆ 
100 ಕೊೇಟಿ ರೂಪ್ನಯಿಗ್ಳ್ನತು ಮತಟಟಬೆೇಕನದ್ರ,ೆ ಎಷತಟ ವಷಾವನಯಿತ್ತ. ಅನೀಂತ್ರ ಕಲೆವೆೇ 
ವಷಾಗ್ಳ್ಲ್ಲಿ, ನಮಮ ಸಕನಾರವಿರಬಹತದ್ತ, ಮನನಯ ಹೆರ್.ಡಿ.ಕತಮನರಚಸನವಮಿಯವರ 
ಸಕನಾರವಿರಬಹತದ್ತ ಮತ್ತು ಸಿದ್ದರನಮಯಯನವರ ಸಕನಾರವಿರಬಹತದ್ತ. ಈ ಎಲಿವೂ 
ಸೇೆರಿಕೊೀಂಡತ ಎಷತಟ ಬೆೇಗ್ ಸನಲವನತು ಮನಡಿದ್ೆದೇವೆ. ಇತಿುೇಚ್ೆಗ್ ೆಸನಲ ಜನಸಿುಯನಗ್ತತಿುದ್ೆ. ಆದ್ರೆ, 
ಆದ್ನಯ ಎಲ್ಲಿಗ್ೆ ಹೊೇಗ್ತತಿುದ್ೆ ಎೀಂದ್ತ ಗ್ೊತಿುಲಿ. ಮನತ್ತ ಎತಿುದ್ದರ,ೆ ಇವತಿುನ ಬನಸ್ಚಗ್ಳ್ಳ ಯನರತ 
ಎೀಂದ್ರೆ, ನಮಮ ಸಚಿವರತ ಅಲಿ. ಅದ್ತ ಆರ್ಥಾಕ ಇಲ್ನಖ.ೆ ಈ ಸಕನಾರವನತು ನಡಸೆತವುದ್ಕೆೆ 
ಹೊೇಗ್ತವೀಂತ್ಹ ಇಲ್ನಖ ೆ ಏಕೆ ಸನಲದ್ ಸತಳಿಗ್ೆ ಸಿಕೆಹನಕಕೊಳ್ಳುವೀಂತ್ೆ ಮನಡಿದ್.ೆ ಬಡಬಗ್ೆರ, 



121 

                                                                                                                                                ವಿಪ/14-03-2022

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

 

ಕೂಲ್ಲಕನರರ, ರ್ೌಕರರ ವೆೇತ್ನಗ್ಳಿಗ್ ೆ ಆರ್ಥಾಕ ಇಲ್ನಖ ೆ ತ್ಡ ೆ ಒಡತೆತ್ುದ್ೆ. ಹನಗ್ನದ್ರೆ, ಏಕೆ 
pilferage ತ್ಡ ೆ ಒಡತೆವುದ್ಕೆೆ ಆಗಿಲಿ. ಆರ್ಥಾಕ ಇಲ್ನಖಯೆವರತ ಎಲಿದ್ರಲೂಿ ಸಹ ತ್ಮಮ 
ಸನಮಥಯಾವನತು ತ್ೂೆೇರಿಸತತಿುದ್ನದರೆ. ಎಲ್ೆಿಲ್ಲಿ ಭರಷನಟಚ್ನರಗ್ಳ್ಳ ಆಗಿವ ೆಮತ್ತು ಎಲ್ೆಿಲ್ಲಿ ಅಡಿಟಚನಲ್ಲಿ 
ತ್ಪತಪಗ್ಳ್ಳ ಆಗಿವ,ೆ ಅದ್ಕೆೆ ಏನತ ಕರಮ ತ್ೆಗೆ್ದ್ತಕೊೀಂಡಿದ್ನದರ.ೆ ಈಗ್ ಜರೆ್ೂೇಪಯೇಗಿ ಕೆಲಸಗ್ಳಿಗ್ ೆ
ಯನವುದ್ನದ್ರೂ ಕಡತ್ ಹೊೇದ್ರ,ೆ ಆ ಕಡತ್ಗ್ಳಿಗ್ ೆ ಬೆರೇಕಚ ಹನಕತತ್ನುರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳ್ ದ್ಕ್ಷ 
ಅಧಿಕನರಿಗ್ಳ್ಳ ಇರತವನಗ್ ಸನಲದ್ ಸತಳಿಗ್ೆ ಹೂೆೇಗ್ತವುದ್ತ ಹೆೇಗ್ೆ ಸನಧಯವನಗ್ತತ್ುದ್?ೆ 
Unplanned  ಬಜೆಟ.  ಈಗ್ ಬರತತ್ನು ಬರತತ್ನು ನಮಮ ಬಜೆಟಚಗ್ಳ್ಲ್ಲಿ asset create 
ಆಗ್ತಿುಲಿ.  

ಶ್ರೇ ಸಲ್ಲೇೀಂ ಅಹಮದ(ಸೆಳಿೇಯ ಸೀಂಸೆೆಗ್ಳ್ ಕ್ಷೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 
ಒೀಂದ್ೇೆ ಒೀಂದ್ತ ನಿಮಿಷ. ಆರ್ಥಾಕ ಇಲ್ನಖಯೆ ಬಗೆ್ೆ ಹೆೇಳ್ಳತಿುರತವುದ್ರಿೀಂದ್ ಅದ್ರ ಬಗೆ್ೆ ಒೀಂದ್ತ 
ವಿಷಯವನತು ಹೆೇಳ್ಳತ್ೆುೇರ್ೆ. ಇವತ್ತು ಮನನಯ ಮೀಂತಿರಗ್ಳ್ಳ ಬೀಂದ್ತ ಹೆೇಳಿಕೆ ನಿೇಡತತ್ನುರ.ೆ ಆರ್ಥಾಕ 
ಇಲ್ನಖಯೆವರತ ಒಪತಪವುದಲಿ ಮತ್ತು ಅದ್ನತು ಮನಡತವುದ್ಕೆೆ ಆಗ್ತವುದಲಿ ಎೀಂಬ ಮನತ್ನತು 
ಹೆೇಳ್ಳತ್ನುರ.ೆ ಸಕನಾರ ಆರ್ಥಾಕ ಇಲ್ನಖ ೆಹೆೇಳ್ಳವೀಂತ್ಹ ಮನತ್ನತು ಕೆೇಳ್ಬೆೇಕತ. ಆದ್ರೆ, ಅವರನತು 
ಹೆೇಗ್ ೆ ನಿಭನಯಿಸಬೆೇಕತ ಎನತುವೀಂತ್ಹ ಶಕು ಸಕನಾರಕೆೆ ಇರಬೇೆಕತ. ರೆ್ೇರವನಗಿ ಆರ್ಥಾಕ 
ಇಲ್ನಖಯೆವರತ ಹೆೇಳಿದ್ದನತು ಇಲ್ಲಿ ಬೀಂದ್ತ ಹೆೇಳ್ಳವುದ್ಕೆೆ ಸಕನಾರ ಏಕೆ ಬೆೇಕತ? Department 
is the part of the Government.  ಆದ್ತದ್ರಿೀಂದ್ ವಿಶೇೆಷವನಗಿ ನಮಮ ಮನನಯ 
ಸದ್ಸಯರಿಗೆ್ ಗ್ೌರವಧನವನತು ಹೆಚಿಚಗ್ ೆ ಮನಡಬೇೆಕೆೀಂದ್ತ ಹೆೇಳಿದ್ರತ. ಅದ್ಕೆೆ ಆರ್ಥಾಕ 
ಇಲ್ನಖಯೆವರತ ಒಪತಪತಿುಲಿವೆೀಂದ್ತ ಮನನಯ ಕ.ೆಎಸ್.ಈಶವರಪಪನವರತ ಹೆೇಳಿದ್ರತ.  

ಶ್ರೇ ಆಯನೂರತ ಮೀಂಜತರ್ನಥ್ಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ಈ ಮನತ್ನತ 
ಏಕೆ ಹೆೇಳ್ಳತ್ೆುೇರ್ೆೀಂದ್ರೆ, ಮನನಯ ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ್ ರ್ನಯಕರ,ೆ ಶ್ವಮೊಗ್ೆ ಜಲ್ೆಿಯಲ್ಲಿ ಸಕೆರಬೆೈಲತ 
ಎೀಂದ್ತ ಒೀಂದ್ತ ಆರೆ್ ಬಿಡನರವಿದೆ್. ಅಲ್ಲಿ ಕನವನಡಿಗ್ಳ್ಳ ಇದ್ನದರೆ. ಅವರೆಲಿರೂ ಸಹ 
ಅವಿದ್ನಯವೀಂತ್ರತ. ಸಹಜವನಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಬತಡಕಟತಟ ಜರ್ನೀಂಗ್ದ್ವರತ ಇದ್ದರತ. ಅವರತ ಹೊೇದ್ಮೆೇಲ್ೆ 
ಅಲ್ಲಿ ಮತಸಿಿೀಂ ಕತಟತೀಂಬದ್ವರತ ಇದ್ನದರ.ೆ ಅವರ ಮಕೆಳ್ಳ ವಿದ್ನಯವೀಂತ್ರನಗಿರತವುದಲಿ. ಅವರತ 
ಆರೆ್ಗ್ಳಿಗ್ ೆ ಸನುನ ಮನಡಿಸಿ, ಆರೆ್ಗ್ಳ್ ಜೊತ್ಯೆಲ್ಲಿ ಇದ್ತದ ಅವುಗ್ಳ್ ಜೊತ್ೆಯಲ್ಲಿಯೇ 
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ಬೆಳ್ೆಯತತ್ನುರ.ೆ ಆ ಕನವನಡಿಗ್ಳ್ನತು ವಿದ್ನಯವೀಂತ್ರ ಜೊತ್ೆ ಹೂೆೇಲ್ಲಸತವುದ್ಕೆೆ ಆಗ್ತವುದಲಿ. ಈಗ್ 
ಯನವ ವಿದ್ನಯವೀಂತ್ರತ ಸಹ ಆರೆ್ಗ್ಳ್ನತು ಕರದೆ್ತಕೊೀಂಡತ ಹೊೇಗಿ ಅವುಗ್ಳ್ನತು ಪಳ್ಗಿಸತವುದ್ಕೆೆ 
ಆಗ್ತವುದಲಿ. ಅವರಿಗ್ೆ ಅತ್ಯೀಂತ್ ಕಡಮೆ ಸೀಂಬಳ್ವಿದ್ೆ. ಈಗ್ ಆರೆ್ ಭನಷಯೆೇ ಬೆೇರ.ೆ ಅೀಂದ್ರೆ, 
ಬೆೀಂಗ್ನಳಿ, ಉದ್ತಾ ಅದ್ತ ಏರೆ್ೇರ್ೂೆೇ ಮಿಕಸೀಂಗಚ ಭನಷ ೆ ಇದ್ೆ. ಈಗ್ ದ್ಸರನ ಸಮಯದ್ಲ್ಲಿ 
ಮೆರವಣಿಗ್ ೆಮನಡಿ ಅವುಗ್ಳ್ನತು ಬಿಟತಟ ಬಿಟಟರೆ. ಬರಬೆೇಕನದ್ನಗ್ ಮನತ್ರ ಗ್ೂೆತ್ನುಗ್ತತ್ುದ್ೆ. ಆದ್ರೆ 
ಅವರತ ಹೊೇಗ್ತವನಗ್ ಗ್ೂೆತ್ನುಗ್ತವುದ್ೆೇ ಇಲಿ. ಇತಿುೇಚ್ಗೆ್ೆ ಅವರಿಗೆ್ ಒೀಂದ್ತ ಒಳ್ೆುಯ ಊಟ ಹನಕಸಿ 
ಕಳ್ಳಹಿಸತತಿುದ್ದೆೇವೆ. ಅವರ ಬದ್ತಕತ ಹೆೇಗಿದ್ ೆಎೀಂದ್ತ ರೆ್ೂೇಡಿಲಿ. ಅವರಿಗೆ್ ಸೀಂಬಳ್ ಕೊಡತವನಗ್ 
ಇಲ್ನಖಯೆವರತ ಅವರ ವಿದ್ನಯಹಾತ್ೆಯನತು ಕೆೇಳ್ಳತ್ನುರ.ೆ ಹನಗ್ನದ್ರೆ, ಯನರತ ವಿದ್ನಯವೀಂತ್ರತ 
ಇದ್ನದರ,ೆ ಅವರನತು ಅರೆ್ಯ ಮಧಯಕೆೆ ಕಳ್ಳಹಿಸಲ್ಲ. ಈಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಮದ್ ಹತಿುದ್ ಆರೆ್ ನಿೀಂತಿರತತ್ುದ್ೆ. 
ಪರತಿ ಆರೆ್ಗ್ೂ ಮದ್ ಬೀಂದ್ತ ಅವುಗ್ಳಿಗ್ೆ ಮದ್ ಏರತತ್ುದ್ೆ. ಅದ್ನತು ನಿಯೀಂತಿರಸತವುದ್ತ 
ಸತಲಭವಲಿ. ನಮಮ ಕನವನಡಿಯ ಮಗ್ ಅವುಗ್ಳ್ ಜೊತ್ೆಗೆ್ ಆಟವನಡಿಕೂೆೀಂಡತ ಬೆಳ್ೆದ್ೀಂತ್ಹವನತ 
ಅವನ ಅಪಪ ಏರ್ನದ್ರೂ ಹತಷನರತ ಇಲಿದ್ೆ ಹೂೆರಗ್ಡ ೆ ಹೊೇಗಿದ್ದರ,ೆ ಆ ಹತಡತಗ್ ಆರೆ್ಯನತು 
ನಿಯೀಂತಿರಸತವುದ್ಕೆೆ ಹೂೆೇಗ್ತತ್ನುರೆ್. ಆ ನೀಂತ್ರ ಬನಕ ಪಳ್ಗಿದ್ ಮನವುತ್ರತಗ್ಳ್ಳ 
ಸೇೆರಿಕೊಳ್ಳುತ್ನುರ.ೆ ಈಗ್ ಮದ್ವೆೇರಿದ್ ಆರೆ್ಯನತು ಪಳ್ಗಿಸಬೆೇಕನದ್ರೆ, ಜೇವವನತು ಒತ್ೆು ಇಟಟೀಂತ್ೆ. 
ಅೀಂತ್ಹವರ ಸೀಂಬಳ್ದ್ ಬಗ್ೆೆ ಅರಣಯ ಇಲ್ನಖ ೆಶ್ಫನರಸತಸ ಮನಡಿ, ಗ್ನಡಚಾಗ್ಳಿಗ್ ೆಸಮನನವನದ್ 
ವೆೇತ್ನವನತು ನಿೇಡಿ ಹೇೆಳಿದ್ರೆ, ಅದ್ನತು ನಿೇಡತವುದ್ಕೆೆ ಆರ್ಥಾಕ ಇಲ್ನಖಗೆ್ೆ ಒೀಂದ್ತ ವಷಾ ಬೆೇಕೇೆ? 
ದನ ಬೆಳ್ಗ್ನದ್ರೆ ತ್ಮಮ ಪ್ನರಣವನತು ಪಣವಿಟತಟ ಯನರತ ಪ್ನರಣಿಗ್ಳ್ನತು ಪಳ್ಗಿಸತತ್ನುರೂೆೇ, 
ಅರಣಯಕೆೆ ಬೆೀಂಕ ಬಿದ್ನದಗ್, ಆರೆ್ಗ್ಳ್ನತು ಉಪಯೇಗಿಸಿ ಅಗಿು ಅವಘಡಗ್ಳ್ನತು ತ್ಡಯೆತತ್ನುರೊೇ, 
ಹತಲ್ಲ ಹನವನಳಿಯನದ್ನಗ್ ಅದ್ನತು ಕೀಂಟೊರೇಲ್ಚ ಮನಡತವುದ್ಕೆೆ ಹೊೇಗ್ತತ್ನುರೊೇ.  

(ಮತೀಂದ್ತ…) 
(308) 14.03.2022 01.50 LL-VK 

(ವೆೈಸ್ಚ ಚ್ೆೇಮಾನಚರವರ ಉಪಸಿೆತಿ) 
ಶ್ರೇ ಆಯನೂರತ ಮೀಂಜತರ್ನಥ್ಚ(ಮತೀಂದ್ತ) 
ಹತಲ್ಲ ಹನವಳಿ ಆದ್ನಗ್ ಅದ್ನತು ಕೀಂಟೊರೇಲ್ಚ ಮನಡತವುದ್ಕೆೆ ಹೂೆೇಗ್ತತ್ನುರೊೇ, ಒೀಂಟಿ ಸಲಗ್ಗ್ಳ್ಳ 
ದ್ನಳಿ ಮನಡಿದ್ನಗ್ ಅವುಗ್ಳ್ನತು ಪಳ್ಗಿಸತವುದ್ಕೆೆ ಹೊೇಗ್ತತ್ನುರೂೆೇ, ಅಗ್ತ್ಯಬಿದ್ನದಗ್ ರನತಿರ 
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ವೆೇಳ್ೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಅರಣಯದ್ೊಳ್ಗ್ೆ ಆರೆ್ಗ್ಳ್ ಜೊತ್ೆ ಕತಳಿತ್ತ ಅರಣಯವನತು ರಕ್ಷಣ ೆಮನಡತತ್ನುರೂೆೇ 
ಅೀಂತ್ಹವರಿಗ್ ೆ ವೆೇತ್ನ ಕೂೆಡತವುದ್ಕೆೆ ಒೀಂದ್ತ ವಷಾ ಸಮಯ ತ್ೆಗೆ್ದ್ತಕೂೆಳ್ಳುತ್ನುರೆ ಹನಗ್ೂ 
ಅರಣಯ ಇಲ್ನಖಯೆ ಮತಖ್ಯ ಅರಣನಯಧಿಕನರಿಗ್ಳ್ಳ ಕನವನಡಿಗ್ಳಿಗ್ ೆ ಕಳ್ಳಹಿಸಿಕೂೆಟಟ ವೆೇತ್ನದ್ 
ಪರಸನುವರೆ್ಗ್ ೆ ಆರ್ಥಾಕ ಇಲ್ನಖಯೆವರತ ಕೊಡತವುದಲಿವೆೀಂದ್ತ ಹೆೇಳ್ಳವುದ್ನದ್ರೆ ಬೆೇರ ೆ ಯನರಿಗೆ್ 
ಕೊಡತತ್ನುರ?ೆ ಆರ್ಥಾಕ ಇಲ್ನಖ ೆಎೀಂದ್ತ ಹೆೇಳಿದ್ರ ೆಹೃದ್ಯ ರಹಿತ್ವನಗಿದ್ತದ, ಕೆೇವಲ ಮೆದ್ತಳ್ಳ 
ಮನತ್ರ ಇರತತ್ುದ್ೆಯೇ? ಇೀಂತ್ಹ ಹಲವು ಇಲ್ನಖೆಗ್ಳಿವೆ. ಅೀಂತ್ಹ ಬಡವರ ಸೀಂಬಳ್ದ್ೊಳ್ಗ್ೆ ಬಹಳ್ 
ನಿಯೀಂತಿರಸದ್ ಮೆೇಲ್ೆ ಸಕನಾರ ಪರತಿ ವಷಾ ಸನಲ ಪಡದೆ್ತಕೂೆಳ್ಳುವುದ್ಕೆೆ ಹೂೆೇಗ್ತತ್ುದ್ೆ ಎೀಂದ್ತ 
ಆರ್ಥಾಕ ಇಲ್ನಖಯೆವರತ ಹೆೇಳ್ಳತ್ನುರೆಯೇ?  

ಬಡವರಿಗೆ್ ಕೊಡತ್ಕೆೀಂತ್ಹ ಸವಲತ್ತುಗ್ಳಿಗ್ೆ ಬರೆೇಕಚ ಹನಕತವನಗ್ ಇರತವೀಂತ್ಹ ಆರ್ಥಾಕ 
ಇಲ್ನಖಯೆ ಪ್ನೀಂಡಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ೌರಢಮೆ, ಬಡವರ ಪರವನಗಿ, ರ್ೌಕರರ ಪರವನಗಿ, ಕೂಲ್ಲಕನರರ 
ಪರವನದ್ ಕೆಲಸಗ್ಳ್ನತು ಮನಡತವನಗ್ ಇರತವುದಲಿ ಎನತುವುದ್ನತು ರ್ನನತ ಅತ್ಯೀಂತ್ 
ಗ್ೀಂಭಿೇರವನಗಿ ಟಿೇಕೆ ಮನಡತತಿುದ್ೆದೇರೆ್. ಆದ್ತದ್ರಿೀಂದ್, ಬಡವರ ಮತ್ತು ಕೂಲ್ಲಕನರರಿಗ್ ೆಕೂಡಲ್ೇೆ 
ಸೀಂಬಳ್ವನತು ಕೊಡಿಸಬೆೇಕತ. ಈ ಬಗೆ್ೆ ಸಕನಾರವೆೇ ಪರಸನುವರೆ್ ಕಳ್ಳಹಿಸಿಕೂೆಟಿಟರತತ್ುದ್ೆ. ಅಲಿದ್ೆೇ, 
ಆ ಕೂಲ್ಲಕನರರ ಸೀಂಬಳ್ದ್ ಒಟತಟ ವೆಚಚ ೯೬ ಲಕ್ಷ ರೂಪ್ನಯಿಗ್ಳ್ಳ, not more than that 
proposal. ಆ ೯೬ ಲಕ್ಷ ರೂಪ್ನಯಿ ಹಣವನತು ಒೀಂದ್ತ ವಷಾವನದ್ರೂ ಕೊಟಿಟರತವುದಲಿ. 
ಆಕಸನಮತ್ಚ ಆ ಜನಗ್ದ್ಲ್ಲಿ ನಮಮ ಮಕೆಳ್ೊೇ ಅಥವನ ಅಧಿಕನರಿಗ್ಳ್ ಮಕೆಳ್ೂೆೇ ಅಲ್ಲಿ ಇದದದ್ದರ ೆ
ರ್ನವು ಹಿೇಗ್ೆಯೇ ಮನಡತತಿುದ್ೆದವೆ? ಆ ಕನವನಡಿಗ್ಳ್ಳ ಪರತಿದನ ಆರೆ್ಗ್ಳ್ ಮೆೈ ತ್ೊಳ್ೆಯತವೀಂತ್ಹ 
ಸೀಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ನಮಮ ಮಕೆಳ್ನತು ಅಲ್ಲಿಗ್ೆ ಕರದೆ್ತಕೂೆೀಂಡತ ಆ ಆರೆ್ ತ್ೂೆಳ್ಯೆತವನಗ್ ಪಕೆದ್ಲ್ಲಿ 
ನಿೀಂತ್ತಕೂೆೀಂಡತ ಫೊೇಟೂೆೇ ತ್ೆಗೆ್ಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ೆುೇವೆ, ಆ ಆರೆ್ಗ್ಳ್ ಮೆೇಲ್ ೆನಮಮ ಮಕೆಳ್ನತು ಸವನರಿ 
ಮನಡಿಸತತ್ೆುೇವ ೆ ಮತ್ತು ವಷಾಕೂೆೆೀಂದ್ತ ಬನರಿ ಕರೇಡನಕೂಟವನತು ಸಹ ನಡಸೆತತ್ೆುೇವೆ. ಆ 
ಕರೇಡನಕೂಟಕೆೆ ನಮಮ ಮಕೆಳ್ಳ ಮತ್ತು ಅಧಿಕನರಿಗ್ಳ್ ಮಕೆಳ್ಳ ಸಹ ಭನಗ್ವಹಿಸತತ್ನುರ.ೆ ಆ 
ಕರೇಡನಕೂಟದ್ಲ್ಲಿ ಆರೆ್ಗ್ಳಿೀಂದ್ ಫತಟಚಬನಲ್ಚ ಆಡಿಸಿ ನಮಗ್ೆ ತ್ೊೇರಿಸತತ್ನುರೆ. ಆದ್ರ,ೆ ಆ ಆಟವನತು 
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ಆಡಿಸತವವರತ ಯನರತ ಅೀಂದ್ರೆ ಆ ಕನವನಡಿಗ್ಳ್ಳ. ನಮಮ ಮಕೆಳಿಗ್ ೆ ಮನರೀಂಜರೆ್ 
ಕೊಡಬಹತದ್ನದ್ೀಂತ್ಹ ಆ ಕತಟತೀಂಬದ್ ರಕ್ಷಣೆಗ್ ೆ ರ್ನವು ಹೊೇಗ್ತವುದಲಿವೆೀಂದ್ರೆ, ಸಕನಾರಕೆೆ 
ಕೆೇವಲ ಮೆದ್ತಳ್ಳ ಇದ್ದರೆ ಸನಲದ್ತ, ಅದ್ಕೆೆ ಹೃದ್ಯವೂ ಸಹ ಇರಬೇೆಕನಗ್ತತ್ುದ್ೆ. ಅಧಿಕನರಿಗ್ಳಿಗ್ೆ 
ಅದ್ತ ಇರಬೇೆಕನಗ್ತತ್ುದ್ೆ. ನಮಮ ಊರಿನಿೀಂದ್ ಕೆೇವಲ ೧೦ ಕಲ್ೂೆೇಮಿೇಟರಚ ದ್ೂರದ್ಲ್ಲಿಯೇ 
ಲಯನಚ ಸಫನರಿ ಇರತತ್ುದ್ ೆಮತ್ತು ಎಲ್ಲಫೆೀಂಟಚ ಸಫನರಿ ಇರತತ್ುದ್ೆ. ಅವುಗ್ಳ್ನತು ರೆ್ೂೇಡಿ ರ್ನವು 
ಬೆಳ್ೆದರತತ್ೆುೇವೆ. ಅೀಂತ್ಹ ಸೀಂಗ್ತಿಗ್ಳ್ಳ ಇರಬೇೆಕನದ್ರ,ೆ ಸಕನಾರಕೆೆ ಏತ್ಕೆೆ ಸನಲ ಮನಡತವೀಂತ್ಹ 
ಪರಿಸಿೆತಿ ಬರತತ್ುದ್?ೆ ಹನಗ್ನದ್ರೆ, ಬೆೇರ ೆ ಎಲ್ಲಿ pilferage ಆಗ್ತತ್ುದ್ೆ ಎನತುವುದ್ತ ನನು 
ಪರಶೆುಯನಗಿರತತ್ುದ್ೆ.  

ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನಚ:- ಕಳ್ದೆ್ ಬನರಿ ಶ್ರೇ ಎೀಂ.ಕ.ೆ ಪ್ನರಣೆೇಶ್ಚರವರತ ಅಧಯಕ್ಷರನಗಿದ್ತ್ಹ 
ಅಜಾಗ್ಳ್ ಸಮಿತಿಯಿೀಂದ್ ರ್ನವು ಬೀಂಡಿೇಪತರ ಹನಗ್ೂ ಇತ್ರ ೆಭನಗ್ಗ್ಳಿಗ್ೆ ಪರವನಸ ಹೊೇಗಿದ್ೆದವು. 
ವನಯಜೇವಿಗ್ಳ್ ಮತ್ತು ಸಕೆರಬೆೈಲತ ಬಗೆ್ೆ ತ್ನವು ಏನತ ಪರಸನುಪ ಮನಡತತಿುದದೇರಿ, ಅತ್ಯೀಂತ್ 
ಕಿಷಟಕರವನದ್ ಮನನವಿೇಯ ಮೌಲಯಗ್ಳ್ ಬಗೆ್ೆ ಮನನಯ ಆಯನೂರತ ಮೀಂಜತರ್ನಥ್ಚರವರತ 
ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದ್ನದರ.ೆ ಸಕನಾರ ಇದ್ರ ಬಗೆ್ೆ ಗ್ಮನಹರಿಸಬೆೇಕನಗಿದೆ್. ಇತಿುೇಚ್ೆಗೆ್ ರ್ನನತ 
ದ್ನವಣಗ್ೆರೆಯಿೀಂದ್ ಹೆಲ್ಲಕನಯಪಟರಚನಿೀಂದ್ ಬರಬೇೆಕನದ್ೀಂತ್ಹ ಒೀಂದ್ತ ಸನಿುವೇೆಶ ಇತ್ತು. ಆ 
ಸೀಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದ್ತಗ್ಾ ಭನಗ್ದ್ ಎಲ್ನಿ ಅರಣಯಗ್ಳ್ಳ ಹತಿು ಉರಿಯತತಿುತ್ತು. ಅರಣಯ ಇಲ್ನಖಯೆ 
ಪರವನಗಿ, ಸಭನರ್ನಯಕರ ಮೂಲಕ ರ್ನನತ ಸಕನಾರಕೆೆ ಗ್ಮನ ಸಳೆ್ಯೆತವುದ್ೇೆರ್ೆೀಂದ್ರ,ೆ 
ಅರಣಯಗ್ಳ್ಲ್ಲಿ ಕನಡಿೆಚತಚ ಬಿದ್ದೀಂತ್ಹ ಸೀಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ತ್ಕ್ಷಣವೆೇ ಆ ಸೆಳ್ಕೆೆ ಅಡರೆಸ್ಚ ಮನಡತವುದ್ಕೆೆ 
ಒೀಂದ್ತ ಹೆಲ್ಲಕನಯಪಟರಚ ಅಥವನ ಲಘು ವಿಮನನ ನಮಮ ಇಲ್ನಖಯೆಲ್ಲಿ ಇರತವುದಲಿವೆನತುವುದ್ತ 
ದ್ೊಡೆ ಬೆೇಡಿಕೆಯನಗಿದೆ್ ಹನಗ್ೂ ಆದ್ಯತ್ ೆ ಕೂಡ ಇರತತ್ುದ್ೆ. ಏಕೆೀಂದ್ರ,ೆ ಅರಣಯ ಅಥವನ 
ವನಯಜೇವಿಗ್ಳ್ ರ್ನಶವನದ್ರ ೆ ರ್ನವು ಪತನಃ ಅದ್ನತು ಕರಯೇಟಚ ಮನಡತವುದ್ಕೆೆ ಆಗ್ತವುದಲಿ. 
ಆದ್ಕನರಣ, ಸಕನಾರ ದ್ಯಮನಡಿ ಶ್ರೇ ಆಯನೂರತ ಮೀಂಜತರ್ನಥ್ಚರವರತ ಹೆೇಳಿದ್ೀಂತ್ ೆಅರಣಯ 
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ಇಲ್ನಖ ೆ ಕಡ ೆ ಹೆಚತಚ ಗ್ಮನ ಕೊಡಬೇೆಕತ. ಆ ಸಮಸೆಯಗ್ಳ್ ಬಗ್ೆೆಯೂ ಸಹ ತ್ನವು 
ಮನತ್ರ್ನಡಬೆೇಕೆೀಂದ್ತ ಹೆೇಳ್ಳತ್ೆುೇರ್ೆ.  

ಶ್ರೇ ಆಯನೂರತ ಮೀಂಜತರ್ನಥ್ಚ(ಪದ್ವಿೇಧರರ ಕ್ಷೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈ 
ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಿ ಮನನಯ ಹಿರಿಯ ಸಚಿವರನದ್ೀಂತ್ಹ ಶ್ರೇ ಗ್ೂೆೇವಿೀಂದ್ ಎೀಂ. ಕನರಜೊೇಳ್ರವರತ ಹನಗ್ೂ 
ಗ್ೃಹ ಸಚಿವರನದ್ ಶ್ರೇ ಆರಗ್ ಜ್ಞನರೆ್ೇೀಂದ್ರರವರತ ಸಹ ಇದ್ನದರ.ೆ ರ್ನನತ ರ್ೌಕರರ ಮತ್ತು 
ಕನಮಿಾಕರ ಮಧೆಯ ಬೀಂದ್ೀಂತ್ಹವನತ. ನಮಮ ಸಕನಾರ ಎಲ್ಲಿ ಸವಲತ್ತುಗ್ಳ್ನತು ತ್ಡಹೆಿಡಿಯತತ್ುದ್ ೆ
ಅೀಂದ್ರೆ, ಅದ್ತ ಪ್ೂೆಲ್ಲೇಸ್ಚ ಇಲ್ನಖಯೆಲ್ಲಿ.  ಆ ಇಲ್ನಖಯೆಲ್ಲಿ ಅತಿೇ ಸಣಣ ಸಣಣ ಹಣವನತು 
ತ್ಡಹೆಿಡಿಯತತ್ುದ್ೆ. ಇದ್ರಿೀಂದ್ನಗಿ, ಸಕನಾರಗ್ಳಿಗ್ೆ ಕೆಟಟ ಹೆಸರತ ಬರತತ್ುದ್ೆ. ಅದ್ತ ಯನವುದ್ೆೀಂದ್ರೆ, 
ಪ್ೊಲ್ಲೇಸ್ಚ ಇಲ್ನಖಯೆಲ್ಲಿ ಒಬಬ ಪ್ೂೆಲ್ಲೇಸ್ಚ ಕನನಸಚಟೇೆಬಲ್ಚ ಹತದ್ೆದಯಿೀಂದ್ ಹೆಡಚ ಕನನಸಚಟೆೇಬಲ್ಚ 
ಆಗ್ತತ್ನುರ್ ೆ ಅಥವನ ಹಡೆಚ ಕನನಸಚಟೆೇಬಲ್ಚನಿೀಂದ್ ಎ.ಎಸ್ಚ.ಐ. ಆಗ್ತತ್ನುರ್.ೆ ಸನಮನನಯವನಗಿ 
ಪರಮೊೇಷನಚ ಆದ್ರೆ ನಮಗ್ ೆ ಸೀಂಬಳ್ ಮತ್ತು ಭತ್ೆಯಗ್ಳ್ಳ ಸಹಜವನಗಿ ಏರಿಕಯೆನಗ್ಬೆೇಕಲಿವೆೇ? 
ಮನನಯ ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ್ ರ್ನಯಕರನದ್ ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ.ೆ ಹರಿಪರಸನದಚರವರತ ಸಹ ಈ ಹಿೀಂದ್ೆ 
ಎನಚ.ಜ.ಎಫ್ಚ.ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮನಡತತಿುದ್ದರತ ಎೀಂದ್ತ ರ್ನನತ ಕೆೇಳಿರತತ್ೆುೇರೆ್. ಆದ್ರೆ, ನಮಮ ರನಜಯದ್ 
ಪ್ೊಲ್ಲೇಸ್ಚ ಇಲ್ನಖೆಯಲ್ಲಿ ಒೀಂದ್ತ ಮಜನ ಇರತತ್ುದ್ೆ. ಅದ್ೆೇರೆ್ೀಂದ್ರೆ, ಪ್ೊಲ್ಲೇಸ್ಚ ಇಲ್ನಖಯೆಲ್ಲಿ 
ಪರಮೊೇಷನಚ ಆದ್ರೆ, ಭತ್ೆಯ ಕಡಿತ್ವನಗ್ತತ್ುದ್ೆ.  

ಸನಮನನಯ ಮನತಷಯ ಶನಸಕರ್ನದ್ರೆ ನನಗ್ ೆ ಒೀಂದ್ತ ಸನೆನ ಬರತತ್ುದ್ೆ, ಶನಸಕರ್ನದ್ವನತ 
ಅಧಯಕ್ಷರ್ನದ್ರೆ ಇರ್ೂೆುೀಂದ್ತ ನನು ಭತ್ೆಯಗ್ಳ್ಳ ಜನಸಿುಯನಗ್ತತ್ುದ್ೆ, ಶನಸಕರ್ನದ್ವನತ ರನಜಯದ್ 
ಮೀಂತಿರಗ್ಳಿಗ್ೆ ಅಥವನ ಸಚಿವ ಸೀಂಪತಟ ದ್ಜೆಾ ಮೀಂತಿರಯನದ್ರ ೆ ನನು ಭತ್ೆಯಗ್ಳ್ಳ 
ಜನಸಿುಯನಗ್ತತ್ುದ್ೆ. ಅದ್ೆೇ ರಿೇತಿ, ಕನಯಾದ್ಶ್ಾಯನದ್ವನತ ಅಪರ ಕನಯಾದ್ಶ್ಾಯನದ್ರೆ ಭತ್ೆಯ 
ಜನಸಿುಯನಗ್ತತ್ುದ್ೆ ಅಥವನ ಸಕನಾರದ್ ಮತಖ್ಯ ಕನಯಾದ್ಶ್ಾಯನದ್ರ ೆ ಭತ್ೆಯಗ್ಳ್ಳ 
ಜನಸಿುಯನಗ್ತತ್ುದ್ೆ. ಆದ್ರೆ, ಪ್ೊಲ್ಲೇಸ್ಚನವರಿಗೆ್ ಮನತ್ರ ಪರಮೊೇಷನಚ ಆದ್ರ ೆ ಭತ್ೆಯಗ್ಳ್ಳ 
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ಕಡಿಮೆಯನಗ್ತತ್ುದ್ೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೆೇಗಿದ್ ೆ ಎೀಂದ್ರೆ, ಪ್ೂೆಲ್ಲೇಸ್ಚ ಇಲ್ನಖಯೆಲ್ಲಿ weekly off 
ಕೊಡತತ್ನುರ.ೆ ಪಿ.ಸಿ. ಮತ್ತು ಹೆರ್ಚ.ಸಿ.ಗ್ಳಿಗ್ೆ weekly off ಕೊಡತತ್ನುರೆ. ಆದ್ರೆ, ಅವರ 
ಜೊತ್ೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಕಲೆಸ ಮನಡತವೀಂತ್ಹ ಎ.ಎಸ್ಚ.ಐ.ಗ್ಳಿಗ್ೆ weekly off ಇರತವುದಲಿ. ಆ 
ಎ.ಎಸ್ಚ.ಐ. ಸಹ ಆ ಸಮಯದ್ಲ್ಲಿ ಮರ್ೆಯಲ್ಲಿ ಇರದ್ೇೆ ವನರದ್ ೭ ದನಗ್ಳ್ಲ್ಲಿ ಅವರ 
ಜೊತ್ೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಓಡನಡಿಕೂೆೀಂಡಿರತತ್ನುರೆ. ಆತ್ನಿಗ್ೆ ಏತ್ಕನೆಗಿ weekly off ಅನತು ಕನನೂನತ 
ಬದ್ಿವನಗಿರತವೀಂಥದ್ದನತು ತ್ೆರೆದರತತ್ನುರ?ೆ ಈ ಅಧಿಕನರಿಗ್ಳಿಗ್ೆ ಹೆೇಳ್ಳವವರತ, ಕೆೇಳ್ಳವವರತ 
ಯನರತ ಇರತವುದಲಿವೆೇ? ಇದ್ನತು ಸಕನಾರ ಗ್ೀಂಭಿೇರವನಗಿ ತ್ೆಗೆ್ದ್ತಕೂೆಳ್ುಬೆೇಕಲಿವೇೆ? 
ಇರತ್ಕೆೀಂತ್ಹ established ಆಕಟಚಗ್ಳ್ಳ, ಕನನೂನತಗ್ಳ್ಳ ಇರತವನಗ್ ಅದ್ಕೆೆ ಏರೆ್ೇರ್ೂೆೇ 
ಕನರಣಗ್ಳ್ನತು ಕೊಟತಟ ಅದ್ನತು ತ್ಡಹೆಿಡಿಯತತ್ನುರೆ. ಪ್ೊಲ್ಲೇಸ್ಚ ಇಲ್ನಖಯೆಲ್ಲಿ ಈ ರಿೇತಿಯ 
ಕೆಲಸ ಮನಡಿದ್ವರಿಗೆ್ ವಷಾದ್ ಕೊರೆ್ಯಲ್ಲಿ ಒೀಂದ್ತ ತಿೀಂಗ್ಳ್ ಹಚೆತಚ ವೇೆತ್ನ ಕೂೆಡತತ್ನುರ.ೆ ಆದ್ರೆ, 
ಎ.ಎಸ್ಚ.ಐ. ಆದ್ ತ್ಪಿಪಗ್ೆ ಹನಗ್ೂ ಆತ್ ಕೆಲಸ ಮನಡಿದ್ದರೂ ಸಹ ಆತ್ನಿಗ್ೆ ವಷಾಕೆೆ ಕೆೇವಲ ೧೫ 
ದನಗ್ಳ್ ಹೆಚತಚ ವೇೆತ್ನ ಕೊಡತತ್ನುರ.ೆ ಪಿ.ಸಿ. ಮತ್ತು ಹೆರ್ಚ.ಸಿ. ಗ್ಳಿಗ್ ೆ ಒೀಂದ್ತ ತಿೀಂಗ್ಳ್ ಹೆಚತಚ 
ವೆೇತ್ನ ಕೂೆಡತತ್ನುರ.ೆ ಆದ್ರ,ೆ ಎ.ಎಸ್ಚ.ಐ. ಆಗಿ ಪರಮೊೇಷನಚ ತ್ಗೆ್ೆದ್ತಕೂೆೀಂಡಿದ್ನದರೆ್ೀಂದ್ತ ಆತ್ನ 
ದ್ತರನದ್ೃಷಟ ಎನತುವ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ೧೫ ದನಗ್ಳ್ ಹೆಚತಚವರಿ ವೆೇತ್ನ ಕಟಚ ಮನಡತತ್ನುರೆ.  

ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನಚ:- ಅದ್ಕೆೆ ಏರ್ನದ್ರೂ ನಿದಾಷಟ ಕನರಣ ಕೊಟಿಟದ್ನದರೆಯೇ? 

ಶ್ರೇ ಆಯನೂರತ ಮೀಂಜತರ್ನಥ್ಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇಲಿ ಯನವುದ್ೆೇ ಕನರಣ 
ನಿೇಡಿರತವುದಲಿ. ಏಕೆೀಂದ್ರ,ೆ ಅದ್ತ ಪ್ೂೆಲ್ಲೇಸ್ಚ ಇಲ್ನಖ.ೆ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ೆೆ ಪರಶೆು ಮನಡತವುದ್ಕೆೆ 
ಆಗ್ತವುದಲಿ. 

ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನಚ:- ಏಕೆೀಂದ್ರ,ೆ ಈ ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಿ ಮನನಯ ಗ್ೃಹ ಸಚಿವರತ ಇದ್ನದರ.ೆ ಅವರತ 
ಸಹ ತ್ಮಮ ಮನತ್ನತು ಗ್ಮನಿಸತತಿುದ್ನದರ.ೆ ಅದ್ಕನೆಗಿ ರ್ನನತ ಆ ಪರಶೆು ಕೆೇಳಿದ್ೆದೇರ್ೆ.  
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ಶ್ರೇ ಆಯನೂರತ ಮೀಂಜತರ್ನಥ್ಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಹೌದ್ತ. ರ್ನನತ ಸಹ 
ಅದ್ನತು ಅವರ ಗ್ಮನಕೆೆ ತ್ೀಂದದ್ದೆೇರ್.ೆ ಅದ್ಕೆೆ ಮನನಯ ಗ್ೃಹ ಸಚಿವರತ ಅಧಿಕನರಿಗ್ಳ್ 
ಗ್ನಯಲರಿಯಲ್ಲಿ ಕತಳಿತಿರತವೀಂತ್ಹ ಅಧಿಕನರಿಗ್ಳಿೀಂದ್ ಮನಹಿತಿ ಪಡಯೆತತ್ನುರೆ. ಪಿ.ಸಿ.ಗ್ಳಿಗ್ೆ risk 
allowance ೩ ಸನವಿರ ರೂಪ್ನಯಿ ಕೂೆಡತತ್ನುರೆ. ಅದ್ನತು ಅವರಿಗೆ್ ಕೂೆಡಬೇೆಕತ. ಏಕೆೀಂದ್ರ,ೆ 
ಆತ್ ಹಗ್ಲತ-ರನತಿರ ಲ್ನಟಿ ಹಿಡಿದ್ತಕೂೆೀಂಡತ ಓಡನಡತತಿುರತತ್ನುರ ೆ ಹನಗ್ೂ ಬೆೇರ ೆ ಬೆೇರ ೆ
ಗ್ಲ್ನಟೆಗ್ಳ್ಲ್ಲಿ ಹೊೇಗ್ತತ್ನುರೆ. ಹನಗ್ನಗಿ, ಅವರಿಗೆ್ risk allowance ಕೂೆಡಬೇೆಕತ. ಆದ್ರೆ, 
ಎ.ಎಸ್ಚ.ಐ. ಅವರ ಜೊತ್ ೆಇದ್ದರ,ೆ ರಿಸ್ೆಚ ಕಡಿಮೆ ಎೀಂದ್ತ ಕನಣಿಸತತ್ುದ್ೆ. ಅದ್ಕನೆಗಿ, ಅವರಿಗೆ್ ೧ 
ಸನವಿರ ರೂಪ್ನಯಿ ಕಡಿಮೆ ಮನಡಿ, ೨ ಸನವಿರ ರೂಪ್ನಯಿ risk allowance ಕೊಡತತ್ನುರೆ. 
ಪಿ.ಸಿ., ಹೆರ್ಚ.ಸಿ. ಮತ್ತು ಎ.ಎಸ್ಚ.ಐ.ಗ್ಳ್ಳ ಒಟಿಟಗ್ೆ ಕೆಲಸ ಮನಡಿದ್ರೆ, ಪಿ.ಸಿ. ಮತ್ತು ಹೆರ್ಚ.ಸಿ.ಗ್ಳಿಗ್ ೆ
೩ ಸನವಿರ ರೂಪ್ನಯಿ risk allowance ಕೊಡತತ್ನುರೆ. ಆದ್ರೆ, ಎ.ಎಸ್ಚ.ಐ.ನವರಿಗೆ್ ೨ ಸನವಿರ 
ರೂಪ್ನಯಿ risk allowance ಕೂೆಡತತ್ನುರೆ. ಅದ್ೆೇ same shoes ನಲ್ಲಿ ಎ.ಎಸ್ಚ.ಐ.ನವರ 
ಕನಲತ ಸಹ ಇರತತ್ುದ್ ೆ ಅಥವನ ಅಷೆಟೇ ಒತ್ುಡದ್ಲ್ಲಿ/ಅಪ್ನಯದ್ಲ್ಲಿ ಅವರತ ಸಹ ಕೆಲಸ 
ಮನಡತತ್ನುರ.ೆ ಆದ್ರೆ, ಈ ಭತ್ೆಯಗ್ಳ್ನತು ಕಟಚ ಮನಡಿದ್ೀಂತ್ಹ ಬೃಹಸಪತಿ ಯನರತ ಎೀಂದ್ತ ಈ 
ಸದ್ನ ರೆ್ೂೇಡಬೆೇಕಲಿವೆೇ? ಇಷೆಟಲ್ನಿ ಕೆಲಸ ಮನಡಿದ್ೀಂತ್ಹ ಆ ಬೃಹಸಪತಿ ಯನರೆೀಂದ್ತ ಆತ್ನ 
ಹೆಸರನತು ಒಮೆಮ ಈ ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಿ ಪರಕಟ ಮನಡಬೇೆಕಲಿವೆೇ ಹನಗ್ೂ ಇೀಂತ್ಹ ಆದ್ೆೇಶಗ್ಳ್ನತು 
ಮನಡಿದ್ೀಂತ್ಹ ಆತ್ನನತು ರ್ನವಲೆಿರೂ ಒಮೆಮ ರೆ್ೂೇಡಬೆೇಕಲಿವೆೇ? ವನರದ್ ಭತ್ೆಯ ಒಬಬರಿಗ್ ೆ೨೦೦ 
ರೂಪ್ನಯಿ. ಮತ್ೂೆುಬಬರಿಗ್ ೆ 400 ರೂಪ್ನಯಿ. ಇದ್ತ ನನಗ್ ೆ ಅಥಾವನಗ್ತವುದಲಿ.  ಮನನಯ 
ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ್ ರ್ನಯಕರೇೆ, ಇೀಂತ್ಹ ಕೆಟಟ negative attitude ನ ಅಧಿಕನರಿಗ್ಳಿೀಂದ್ನಗಿ 
ಸಕನಾರಗ್ಳಿಗ್ ೆ ಕೆಟಟ ಹೆಸರತ ಬರತತ್ುದ್ೆ. ಅದ್ತ ಯನವುದ್ೆೇ ಸಕನಾರ ಆಗಿರಲ್ಲ, ಇೀಂತ್ಹ 
ಕೆಲಸಗ್ಳಿೀಂದ್ನಗಿ ರ್ನವು ಜನರ ವಿರೂೆೇಧಿಗ್ಳ್ನಗಿ ಕನಣಿಸತತ್ೆುೇವೆ. ಇೀಂತ್ಹದ್ದರ್ೆುೇ ರ್ನವು ಮೊದ್ಲತ 
ಸರಿಪಡಿಸಬೆೇಕನಗಿರತವುದ್ತ.  
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ಇದ್ೆೇ ಸೀಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ರ್ನವು ಕನಮಿಾಕರ ಬಗೆ್ೆ ಹೆಚತಚ ಕನಳ್ಜಯನತು ವಹಿಸಿದ್ೆದೇವ.ೆ ನಮಮ 
ಬಜೆಟಚನಲ್ಲಿ ಸೀಂಘಟಿತ್ ಮತ್ತು ಅಸೀಂಘಟಿತ್ ಕನಮಿಾಕರಿಗ್ ೆ ಬಹಳ್ ದ್ೊಡೆ ಸವಲತ್ತುಗ್ಳ್ನತು 
ನಿೇಡಿದ್ೆದೇವೆ. ಅದ್ತ ಬಸ್ಚ ಪ್ನಸ್ಚನಿೀಂದ್ ಹಿಡಿದ್ತ ಅವರಿಗೆ್ ಮರ್ೆಗ್ಳ್ನತು ಕಟಿಟಕೊಡತವ 
ವಿಷಯದ್ವರೆಗ್ ೆ ರ್ನವು ಅರೆ್ೇಕ ಸವಲತ್ತುಗ್ಳ್ನತು ನಿೇಡಿರತತ್ೆುೇವ.ೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿಯೂ ವಿಶೆೇಷವನಗಿ 
ಕಟಟಡ ಕನಮಿಾಕರತ ಮತ್ತು ಅಸೀಂಘಟಿತ್ ಕನಮಿಾಕರಿಗ್ೆ ನಿೇಡಿರತತ್ೆುೇವೆ. ಈ ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಿ ಮನನಯ 
ಕನಮಿಾಕ ಸಚಿವರತ ಇರತವುದಲಿ. ಆದ್ರೆ, ಕನಮಿಾಕ ರ್ನಯಕರತ ಇದ್ನದರೆ. ಈ ಸೀಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ 
ನನು ವಿನೀಂತಿ ಏರೆ್ೀಂದ್ರೆ, ಈ ದ್ೆೇಶದ್ಲ್ಲಿ ಸತಮನರತ ೨೭ ರಿೀಂದ್ ೨೯ ಕನಮಿಾಕ ಕನನೂನತಗ್ಳ್ನತು 
ಒಟತಟಗ್ೂೆಳಿಸಿ, ಕೆೇೀಂದ್ರ ಸಕನಾರ ಲ್ೆೇಬರಚ ಕೂೆೇಡಚಗ್ಳ್ನತು ಜನರಿಗ್ ೆತ್ೀಂದರತತ್ುದ್ೆ. ಅದ್ನತು ಆಯನ 
ರನಜಯ ಸಕನಾರಗ್ಳ್ಳ ಅನತಷನಠನಗ್ೊಳಿಸಬೆೇಕನಗಿರತತ್ುದ್ೆ. ಆದ್ರೆ, ನಮಮ ರನಜಯದ್ೊಳ್ಗ್ ೆ ರ್ನವು 
ಕೆೇವಲ ಸೀಂಘಟಿತ್ ಮತ್ತು ಅಸೀಂಘಟಿತ್ ಕನಮಿಾಕರ ಮಧೆಯ ಓಡನಡತತಿುದ್ೆದೇವೆ. ಆ ಕೊೇಡಚಗ್ಳ್ 
ಬಗೆ್ೆ ಗ್ಮನ ಹನಕರತವುದಲಿ. ಇದ್ಕನೆಗಿ ಒೀಂದ್ತ ಇಲ್ನಖ ೆ ಕೂಡ ಇರತತ್ುದ್ೆ. ಆ ಇಲ್ನಖಯೆಲ್ಲಿ 
ದ್ೊಡೆ ದ್ೂೆಡೆ ಅಧಿಕನರಿಗ್ಳ್ಳ ಸಹ ಇರತತ್ನುರ.ೆ ಆದ್ರ,ೆ ಇರತವೀಂತ್ಹ ೪ ಕೊೇಡಚಗ್ಳ್ಲ್ಲಿ ಒೀಂದ್ತ 
ಕೊೇಡಚ ಸಹ ಇದ್ತವರವೆಿಗ್ೂ ಜನರಿಯನಗಿರತವುದಲಿ.  

ಪರಸತುತ್ ನಮಮ ದ್ೆೇಶದ್ಲ್ಲಿ ಸತಮನರತ ೧೮ ರನಜಯಗ್ಳ್ಳ ಸದ್ರಿ ಕೊೇಡಚಗ್ಳ್ನತು ಪ್ನಸ್ಚ 
ಮನಡಿಕೊೀಂಡಿರತತ್ನುರೆ. ಕೆೇೀಂದ್ರ ಸಕನಾರದ್ಲ್ಲಿರತ್ಕೆೀಂತ್ಹ ಕನಮಿಾಕ ಇಲ್ನಖಯೆ ಅಧಿಕನರಿಗ್ಳ್ಳ 
ಪರತಿ ಬನರಿ ಸಭ ೆ ಮನಡಿ, ಆ ಕೊೇಡಚಗ್ಳ್ನತು ಮನಡಿಕೊಡಿ ಎೀಂದ್ತ ಕೆೇಳ್ಳತಿುರತತ್ುದ್.ೆ ಆ 
ಕೊೇಡಚಗ್ಳ್ ಪ್ೈೆಕ ಎರಡತ ಕೊೇಡಚಗ್ಳಿಗ್ೆ ಡನರಫ್ಟಚ ಮನಡಿದ್ತದ, ಅೀಂತಿಮಗ್ೂೆಳಿಸಿರತವುದಲಿ. ಇನತು 
ಉಳಿದ್ ಎರಡತ ಕೂೆೇಡಚಗ್ಳ್ನತು ಏನತ ಮನಡಿರತವುದಲಿ. ಆಕಸನಮತ್ಚ ಕೆೇೀಂದ್ರ ಸಕನಾರ ತ್ನನತ 
ರೂಲ್ಸಚ ಅನತು ಅರ್ೌನಸಚ ಮನಡಿಬಿಟಟರ,ೆ ಈ ವಿಚ್ನರದ್ಲ್ಲಿ ರನಜಯ ಸಕನಾರಕೆೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ 
ಅವಕನಶ ಉಳಿಯತವುದಲಿ. ಅದ್ರೆ್ುೇ ಫನಲ್ೂೆೇ ಮನಡಬೇೆಕನಗ್ತತ್ುದ್.ೆ ಕೆೇೀಂದ್ರ ಸಕನಾರ ಆ 
ಕೊೇಡಚ ಅನತು ಅೀಂತಿಮಗ್ೊಳಿಸಿದ್ರ,ೆ federal system ಅವಕನಶ ಕೊಟಿಟದ್ ೆ ಅದ್ನತು 
ಉಪಯೇಗಿಸಿಕೊಳ್ುದ್ೇೆ ನಮಮ ರನಜಯದ್ ಅಧಿಕನರಿಗ್ಳ್ಳ ಸತಮಮರೆ್ ಕತಳಿತಿದ್ನದರಲ್ನಿ ಇದ್ಕೆೆ ಏನತ 
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ಹೆೇಳ್ಬೆೇಕತ? ಬೇೆರ ೆ ಯನವ ಕೆಲಸ ಮನಡತತಿುದ್ನದರೆ. ಅವರೆಲಿರೂ ಸಹ ಬಹಳ್ ದ್ೊಡೆ ದ್ೂೆಡೆ 
ಹತದ್ೆದಯಲ್ಲಿರತತ್ನುರೆ. ಆ ಸೀಂಹಿತೆ್ಗ್ಳ್ನತು ಕೂಡಲ್ೇೆ ಜನರಿ ಕೊಡಬೇೆಕತ. ಅದ್ರಿೀಂದ್ ಆಗ್ತ್ಕೆೀಂತ್ಹ 
merits and demerits ಬಗೆ್ೆ ವರದಯನಗಿದೆ್ ಮತ್ತು ಚಚ್ಾೆಯನಗಿದ್ೆ. ಈ ಬಗೆ್ೆ 
ರನಷರಮಟಟದ್ಲ್ಲಿ ಎಲ್ನಿ ರನಜಯ ಸಕನಾರಗ್ಳ್ ಅಧಿಕನರಿಗ್ಳ್ ಸಭ ೆಮನಡಿದ್ನದರೆ. ಆ ಕೊೇಡಚಗ್ಳ್ನತು 
ಯನವನಗ್ ಜನರಿಗ್ ೆ ಕೊಡತತ್ನುರ,ೆ ಅವುಗ್ಳಿಗ್ೆ ಏತ್ಕೆೆ draft final ಮನಡತವುದ್ಕೆೆ ಆಗ್ಲ್ಲಲಿ, 
ಕೆೇೀಂದ್ರ ಸಕನಾರದೀಂದ್ ಈ ಬಗೆ್ೆ ರೂಲ್ಸಚ ಬೀಂದ್ತ ಅದ್ನತು ಏರ್ನದ್ರೂ ಜನರಿ ಮನಡಿದ್ರೆ ರ್ನವು 
ಎಚಚರ ಇಟತಟಕೊಳ್ುಬೆೇಕತ, ನಮಮ ರನಜಯದ್ ಕನಮಿಾಕ ಇಲ್ನಖ ೆinsignificant ಆಗ್ತತ್ುದ್ೆ. ರ್ನವು 
ಏನನತು ಮನಡತವುದ್ಕೆೆ ಸನಧಯವಿಲಿ. As it is follow ಮನಡಬೇೆಕನಗ್ತತ್ುದ್ೆ. ರನಜಯದ್ 
ಕನಮಿಾಕ ಇಲ್ನಖ ೆ ನಿಷಿೆಿಯಗೆ್ೂಳ್ಳುತ್ುದ್ೆ. ನಮಮ ಅಧಿಕನರಿಗ್ಳ್ಳ ಆ ಅಧಿಕನರವನತು 
ಕಳ್ೆದ್ತಕೊಳ್ಳುತಿುದ್ನದರ?ೆ ಏತ್ಕೆೆ ಈ ಬಗೆ್ೆ ಹೆೇಳ್ಳತಿುಲಿ? ನನಗ್ ೆ ಕನಮಿಾಕ ಸಚಿವರ ಬಗೆ್ೆ ನನಗ್ೆ 
ಅಪ್ನರವನದ್ ಗ್ೌರವವಿದ್.ೆ  

(ಮತೀಂದ್ತ) 
(309) 14.03.2022 2.00 ವೆೈಎಲ್-ವಿಕೆ             (ವೆೈಸ್ಚಛೆೇಮಾನಚರವರ ಉಪಸಿೆತಿ) 
ಶ್ರೇ ಆಯನೂರತ ಮೀಂಜತರ್ನಥ್ಚ (ಮತೀಂದ್ತ):- 
ಬಹತಶಃ ಅಹಾ ವಯಕುಗ್ೆ ಸಚಿವ ಸನೆನ ಸಿಕೆದ್ೆ.  ಏಕೆೀಂದ್ರ,ೆ ಈ ಹಿೀಂದ್ ೆ ಯನರತ ಟನಯಕಸ 
ಡೈೆವರಚರನಗಿದ್ದರೂೆೇ ಅಥವನ ಕೀಂಡಕಟರಚರನಗಿ ಡೈೆವರಚ ಜೊತ್ೆ ಕಲೆಸ ಮನಡಿ, ಆ ಡೈೆವರಚನಿೀಂದ್ 
ತ್ಲ್ೆ ಮೆೇಲ್ ೆಹೊಡತೆ್ ತಿನತುತಿುದ್ದೀಂತ್ಹ ವಯಕು ಮನನಯ ಶ್ವರನಮಚ ಹೆಬನಬರಚರವರತ ಇವತ್ತು ಒಬಬ 
ಕನಮಿಾಕ ಸಚಿವರನಗಿರತತ್ನುರ.ೆ ಒಬಬ ಕನಮಿಾಕ ಮೀಂತಿರಯ ಹಿರೆ್ುಲ್ೆ ಒಬಬ ಕನಮಿಾಕರನಗಿರತವುದ್ತ. 
ಅವರಿಗೆ್ ಈ ಬಗೆ್ೆ ಹೆಚಿಚಗ್ೆ ಗ್ೊತಿುರತವುದಲಿ. ಅವರಿಗೆ್ ಈ ಕೊೇಡಚಗ್ಳ್ ಬಗೆ್ೆ ಹೆೇಳಿಕೊಡಬೇೆಕಲಿವೆೇ, 
ಏತ್ಕೆೆ ಅದ್ನತು ಹೇೆಳಿಕೂೆಡತತಿುಲಿ? ಅವರಲ್ಲಿ ರ್ನನತ ವಿನೀಂತಿ ಮನಡತವುದ್ೇೆರೆ್ೀಂದ್ರೆ, ಕಟಟಡ 
ಕನಮಿಾಕ ಕಲ್ನಯಣ ಮೀಂಡಳಿಯ ರಿೇತಿ ವನಹನ ಚ್ನಲಕರಿಗ್,ೆ ಸೀಂಬೀಂಧಪಟಟೀಂತ್ಹ ಎಲ್ನಿ 
ವಗ್ಾದ್ವರತ ಅೀಂದ್ರೆ, ಗ್ನಯರೇೆಜಚನವರತ ಇರಬಹತದ್ತ, ಟೆೈರಚ ಮತ್ತು ಟೂಯಬಚನವರತ ಇರಬಹತದ್ತ 
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ಅಥವನ ಕೀಂಡಕಟರಚ ಇರಬಹತದ್ತ ಅವರೆಲಿರಿಗ್ೂ ಸೇೆರಿಸಿ ಒೀಂದ್ತ ಕಲ್ನಯಣ ಮೀಂಡಳಿಯನತು ರಚರೆ್ 
ಮನಡಬೇೆಕತ. ಹೆೇಗ್ೆ ಕಟಟಡ ಕನಮಿಾಕರತ ಮರ್ೆಗ್ಳ್ನತು ನಿಮಿಾಸಲತ ಪರವನನಗಿ 
ತ್ೆಗೆ್ದ್ತಕೂೆಳ್ಳುತ್ನುರ,ೆ approximate estimate ನಲ್ಲಿ ಕನಮಿಾಕರಿಗ್ೆ ಶೇೆ.1 ರಷತಟ Cess 
ನಿೇಡತತ್ನುರೂೆೇ,  ಅದ್ೇೆ ರಿೇತಿ ನಮಮ ವನಹನಗ್ಳ್ನತು ರೆ್ೂೇೀಂದ್ಣಿ ಮನಡತವನಗ್ ಶೆೇ.1 ರಷತಟ 
Cess ತ್ೆಗೆ್ದ್ತಕೂೆಳ್ುಲ್ಲ.  

 ಇವತಿುನ ದವಸ ಲಕ್ಷನೀಂತ್ರ ಮೀಂದ ಕೀಂಡಕಟರಚ ಮತ್ತು ವನಹನ ಚ್ನಲಕರತ ರಸುೆಯಲ್ಲಿ 
ಬಿದ್ತದ ಸನಯತತಿುದ್ತದ, ಅವರ ಕತಟತೀಂಬಗ್ಳ್ಳ ಅರ್ನಥವನಗ್ತತಿುವೆ.  ಆದ್ದರಿೀಂದ್ ಕೂಡಲ್ೇೆ ವನಹನ 
ಚ್ನಲಕರಿಗ್,ೆ ನಿವನಾಹಕರಿಗ್ೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮನಡತವೀಂಥ ಸೀಂಬೀಂಧಪಟಟ ಸಮೂಹಕೆೆ 
ಕಲ್ನಯಣ ಮೀಂಡಳಿಯನತು ಕೂಡಲ್ೇೆ ರಚರೆ್ ಮನಡಬೇೆಕತ.  ಏಪಿರಲ್ಚರೆ್ೂಳ್ಗ್ೆ code ಗ್ಳ್ಳ ಜನರಿಗ್ೆ 
ಬರಲ್ಲಲಿವೆೀಂದ್ರೆ, ಅಪ್ನಯಕೆೆ ಸಿಲತಕಕೊಳ್ಳುತ್ುೆೇವ ೆ ಎನತುವೀಂಥ ಎಚಚರಿಕೆ ಮನತ್ನತು ರ್ನನತ 
ಹೆೇಳ್ಳತಿುದ್ೆದೇರೆ್, ಸಕನಾರವು ಇದ್ನತು ಗ್ೀಂಭಿೇರವನಗಿ ತ್ೆಗೆ್ದ್ತಕೂೆಳ್ುಬೇೆಕತ.  ಆ code ಗ್ಳ್ನತು 
notify ಮನಡಬೇೆಕತ.  ಅದ್ತ ಆಗ್ಲ್ಲಲಿವೆೀಂದ್ರ,ೆ ಕೆೇೀಂದ್ರ ಸಕನಾರದ್ ಕೆೈಗ್ೆ ನಮಮ ಕನಮಿಾಕ 
ವಗ್ಾವು ಹಗ್ೆ ಕೂೆಟತಟ ಕೆೈಕಟಿಟಸಿಕೂೆಳ್ಳುವೀಂತ್ನಗ್ತತ್ುದ್ೆ. ಹನಗ್ನಗಿ ಕೂಡಲ್ೇೆ code 
ಮನಡಬೇೆಕೆೀಂದ್ತ ಗ್ಮನ ಸಳೆ್ೆಯಬಯಸತತ್ೆುೇರೆ್.  ಜೊತ್ೆಗೆ್ ಅೀಂಗ್ವನಡಿಯವರಿಗ್ೆ ಎನಚ.ಪಿ.ಎಸ್ಚ. 
ಅನವಯಿಸಿರತವುದಲಿ.   

ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ:- ಮನನಯ ಆಯನೂರತ ಮೀಂಜತರ್ನಥ್ಚರವರೆ, ತ್ಮಗ್ೆ ಇನತು ಎಷತಟ 
ಸಮಯ ಬೆೇಕನಗ್ಬಹತದ್ತ?  ಊಟದ್ ಸಮಯವನದ್ ಪರಯತಕು ಕೆೇಳ್ಳತಿುದ್ೆದೇರೆ್.  

ಶ್ರೇ ಆಯನೂರತ ಮೀಂಜತರ್ನಥ್ಚ (ಪದ್ವಿೇಧರರ ಕ್ಷೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 
ಆಗ್ಲ್ಲ.  ಊಟದ್ ವಿರನಮದ್ ನೀಂತ್ರ ನನು ಮನತ್ನತು ಮತೀಂದ್ತವರಸೆತತ್ೆುೇರೆ್.  ಸಕನಾರ ಕೆಲವು 
ಸಲಹೆಗ್ಳ್ನತು ಒಪಿಪಕೂೆೀಂಡತ, modification ಆಗ್ಬೆೇಕನಗಿದೆ್.  ಸತಮಮರೆ್ ಅವರನತು ಟಿೇಕೆ 
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ಮನಡಿಕೊೀಂಡತ ಏನತ ಮನಡಲ್ಲ?  ಟಿೇಕೆ ಮನಡಬೇೆಕೀೆಂದ್ರೆ ಬಹಳ್ ಇದ್ೆ, ಆದ್ರೆ ರ್ನನತ ಆ ರಿೇತಿ 
ಮನಡತವುದ್ಕೆೆ ಹೂೆೇಗ್ತವುದಲಿ.  

ಛೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ:- ಆಗ್ಲ್ಲ.  ಈಗ್ ಭೂೆೇಜನಕನೆಗಿ ಸದ್ನವನತು ಮಧನಯಹು 3.00 
ಗ್ೀಂಟೆಯವರಗೆ್ೂ ಮತೀಂದ್ೂಡಲ್ನಗ್ತವುದ್ತ. 

(ಸದ್ನವು ಭೊೇಜನಕನೆಗಿ ಮಧನಯಹು 2 ಗ್ೀಂಟೆ 2 ನಿಮಿಷಕೆೆ ಮತೀಂದ್ೂಡಲಪಟತಟ, ಪತನಃ ಮಧನಯಹು 
3.00 ಗ್ೀಂಟೆಗ್ ೆಸೇೆರಲತ ನಿಶಚಯಿಸಿತ್ತ) 

(310)14.3.2022/3.20/ಎೀಂ.ಎೀಂ-ಕ.ೆಎಸ್ಚ 

(ಭೊೇಜನ ವಿರನಮಕನೆಗಿ ಮಧನಯಹು 02 ಗ್ೀಂಟೆ 02 ನಿಮಿಷಕೆೆ ಮತೀಂದ್ೂಡಲಪಟಟ ಸದ್ನವು 
ಪತನಃ ಮಧನಯಹು 03 ಗ್ೀಂಟೆ 24 ನಿಮಿಷಕೆೆ ಪ್ನರರೀಂಭವನಯಿತ್ತ) 

(ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರತ ಪಿೇಠವನುಲೀಂಕರಿಸಿದ್ರತ) 
 

 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಸದ್ಸಯರನದ್ ಆಯನೂರತ ಮೀಂಜತರ್ನಥರವರತ ಇನೂು 
ಮನತ್ರ್ನಡಿ ಮತಗಿಸಿಲಿವೇೆ? 

ಶ್ರೇ ಆಯನೂರತ ಮೀಂಜತರ್ನಥ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇಲಿ. ಪ್ನರರೀಂಭ 
ಮನಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ನಿೇವು ಈಗ್ನಗ್ಲ್ೆೇ 45 ನಿಮಿಷ ಮನತ್ರ್ನಡಿದದೇರಿ. ಇನತು ಎಷತಟ 
ನಿಮಿಷ ಮನಡರ್ನಡತತಿುೇರಿ ರೆ್ೂೇಡಿ. 

ಶ್ರೇ ಆಯನೂರತ ಮೀಂಜತರ್ನಥ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 55 ನಿಮಿಷದ್ಲ್ಲಿ 45 
ನಿಮಿಷಗ್ಳ್ ಸಮಯ ನಮಮ ಎಲ್ನಿ ಗ್ೆಳ್ೆಯರಿಗ್ೇೆ ಹೂೆೇಯಿತ್ತ.  
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ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಅದ್ಲೆ್ನಿ ನನಗ್ ೆಸೀಂಬೀಂಧವಿಲಿದ್ ವಿಷಯ.  ನಿಮಮದ್ಷಟೆೇ ಹೆೇಳ್ಳತ್ೆುೇರ್ೆ.  
ಏತ್ಕೆೆ ನಿೇವು ಅವರಿಗೆ್ ಯಿೇಲ್ೆಚ ಆದರಿ? 

ಶ್ರೇ ಆಯನೂರತ ಮೀಂಜತರ್ನಥ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯರೆೇ, ಒಬಬ ವಿರೂೆೇಧಪಕ್ಷದ್ 
ರ್ನಯಕರತ . . . . 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಅದ್ತ ನನಗ್ ೆಗ್ೊತಿುಲಿ.  

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕೆ. ಹರಿಪರಸನದಚ (ವಿರೂೆೇಧಪಕ್ಷದ್ ರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 
ಮನನಯ ಸದ್ಸಯರನದ್ ಮೀಂಜತರ್ನಥ್ ರವರತ ಟಿೇಕೆ ಟಿಪಪಣಿಗ್ಳ್ನತು ಸಹಿಸಿಕೂೆಳ್ಳುವುದ್ನತು, ಜೇಣಾ           
ಮನಡಿಕೊಳ್ಳುವುದ್ನತು ಮನಡತತಿುದ್ದರತ.  ಆಗ್ ಅವರತ ಡನರಪಚ ಎೀಂದ್ರೆ ಕನುಡದ್ಲ್ಲಿ ಕೆೈ ಬಿಟಿಟದ್ೆ 
ಎೀಂದ್ತ ಹೇೆಳಿದ್ರತ.  ಇೀಂಗಿಿಷಚನಲ್ಲಿ ಡನರಪಚ ಎೀಂದ್ತ ಸಕನಾರದ್ ಪತಸುಕದ್ಲ್ಲಿದ್ೆಯೇ ಇದ್ೆ ಅದ್ನತು 
ಓದದ್ೆದೇರ್.ೆ  ನನುದ್ಲಿ. 

ಶ್ರೇ ಆಯನೂರತ ಮೀಂಜತರ್ನಥ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ಅದ್ಕೂೆೆೇಸೆರ 
ಪತಸುಕವನತು ತ್ರಿಸಿದ್ೆ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಆಯನೂರತ ಮೀಂಜತರ್ನಥರವರೇೆ, ಪ್ನರರೀಂಭ ಮನಡಿ.  
ಇವರತ ಆದ್ ಮೆೇಲ್ ೆ ಮನನಯ ನಸಿೇರಚ ಅಹಮದಚರವರತ ಮನತ್ರ್ನಡಬೆೇಕತ. ಇಲ್ಲಿಯೇ 
ಕತಳಿತ್ತಕೂೆಳಿು, ಎಲ್ಲಿಯೂ ಹೊೇಗ್ಬೇೆಡಿ. 

ಶ್ರೇ ಆಯನೂರತ ಮೀಂಜತರ್ನಥ(ಪದ್ವಿೇಧರರ ಕ್ಷೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 
ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮೀಂತಿರಯವರನದ್ ಬೊಮನಮಯಿಯವರ ಸಕನಾರ ಕೆಟಟ ಆರ್ಥಾಕ ಪರಿಸಿೆತಿ ಮಧೆಯ 
ಕೂಡ ಯನವುದ್ೆೇ ಕೆಲಸಗ್ಳ್ನತು ಮನಡಲ್ಲಲಿ ಎನತುವ ಪರಶೆು ಉದ್ುವವನಗಿದ್.ೆ  ರ್ನವು ಸಲಹ ೆ
ಮನಡತತಿುರತವುದ್ತ ಇದ್ರ ಮಧೆಯ ಕೂಡ ಇನೂು ಏರ್ನದ್ರೂ ಮನಡಬೇೆಕನಗಿತ್ತು ಎೀಂಬ ನಿರಿೇಕ್ಷ ೆ
ಬಗೆ್ೆ ಹೆೇಳ್ಳತಿುದ್ೆದೇವೆ.  ಸವಿಸನುರವನಗಿ ಎಲ್ನಿ ಕ್ಷೆೇತ್ರವನೂು ಸಪಶಾ ಮನಡಿದ್ನದರ,ೆ ಅದ್ಕೆೆ ಹಣವನತು 
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ಬಿಡತಗ್ಡೆ ಮನಡಿದ್ನದರ.ೆ  ಕೃಷಿಕರತ, ಕನಮಿಾಕರನದಯನಗಿ ಅೀಂಗ್ನವನಡಿಗ್ಳ್ನಗ್ಲ್ಲೇ, 
ಪತರಸಭೆಗ್ಳ್ಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮನಡತವ ಕೆಳ್ ಮಟಟದ್ ಕನಯಾಕತ್ಾರನತು ಕತರಿತ್ತ ಎಲಿರ ಬಗ್ೆೆಯೂ 
ಬಹಳ್ಷತಟ ಕನಳ್ಜಯನತು ವಯಕು ಮನಡಿದ್ೀಂತ್ಹ ಬಜೆಟಚ ಇದ್ತ.  ನಮಮ ಪ್ೂೆಲ್ಲೇಸ್ಚ 
ಇಲ್ನಖಯೆಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಸಿಬಬೀಂದಗ್ಳಿಗ್ೊೇಸೆರ ಪ್ೂೆಲ್ಲೇಸ್ಚ ಗ್ೃಹ ಯೇಜರೆ್ ಎೀಂದ್ತ 10,034 
ವಸತಿ ಗ್ೃಹಗ್ಳ್ನತು 2,000 ಕೊೇಟಿ ರೂಪ್ನಯಿಗ್ಳ್ನಿುಟತಟ ಪ್ೊಲ್ಲೇಸ್ಚ ಇಲ್ನಖಗೆ್ ೆಇಷತಟ ದ್ೂೆಡೆ 
ಪರಮನಣದ್ಲ್ಲಿ ವಸತಿಗ್ಳ್ನತು ನಿಮನಾಣ ಮನಡಿಕೂೆಡತತಿುದ್ನದರೆ.  ಬೀಂದೆ್ೂೇಬಸ್ುಚಗೆ್ ಬರತವೀಂತ್ಹ 
ಸಿಬಬೀಂದಗ್ಳಿಗ್ತ ಕೂಡ ಅವರತ ಹೂೆೇದ್ ಕಡ ೆ ಅವರಿಗೆ್ ಉಳಿದ್ತಕೂೆಳ್ಳುವ ವಯವಸೆೆಯನತು 
ಮನಡಿದ್ನದರ.ೆ ಐದ್ತ ಕಮಿೇಷನರೆೇಟಚಗ್ಳ್ಲ್ಲಿ 200 surveillance camera ಗ್ಳ್ನತು 
ಅಳ್ವಡಿಸಿದ್ನದರ.ೆ  ಇದ್ೇೆ ಸೀಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ಒೀಂದ್ತ ನೂತ್ನ ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ.ಪಿ ಮಹಿಳ್ನ 
ಕೀಂಪನಿಯನತು ಪ್ನರರೀಂಭಿಸಲ್ನಗ್ತವುದ್ತ ಎೀಂದ್ತ ಹೆೇಳಿದ್ನದರ.ೆ ಮಹಿಳ್ನ ವಷಾದ್ಲ್ಲಿ ಒೀಂದ್ತ ಒಳ್ುೆಯ 
ಕೊಡತಗ್ೆಯನತು ಕೊಟಿಟದ್ನದರೆ.  ಆದ್ರೆ ಸಕನಾರಕೆೆ ನನು ವಿನೀಂತಿಯೇರೆ್ೀಂದ್ರೆ, ಕ.ೆಎಸ್.ಆರ.ಪಿ., 
ಯ ಮಹಿಳ್ನ ವಿಭನಗ್ವನತು ಪ್ನರರೀಂಭಿಸಿರತವುದ್ನತು ಸನವಗ್ತ್ ಮನಡತತ್ೆುೇರೆ್.  ಅದ್ೇೆ ಸೀಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ 
ಕ.ೆಎಸ್.ಆರ.ಪಿ. ಮತ್ತು ಸಿವಿಲ್ಚ ಪ್ೊಲ್ಲೇಸರ ಮಧಯೆ ಇರತವೀಂತ್ಹ ಅಗ್ನಧವನದ್ೀಂತ್ಹ ಸೇೆವನ 
ವಯವಸೆೆಯಲ್ಲಿ ಎಲಿರೂ ಒೀಂದ್ೇೆ ರಿೇತಿಯನದ್ ಅಹಾತ್ ೆ ಮತ್ತು ಪದ್ವಿಯನತು ಹೊೀಂದರತತ್ನುರೆ.  
ಒಬಬರತ ರಿಸವಚಾ ಪ್ೊಲ್ಲೇಸ್ಚನಲ್ಲಿ DAR (District Armed Reserve) ಹನಗ್ೂ ಕೆ.ಎಸ್.
ಆರ.ಪಿ ಗೆ್ ಬರತತ್ನುರೆ ಇನತು ಕೆಲವರತ ಸಿವಿಲ್ಚಗೆ್ ಬರತತ್ನುರ.ೆ ಸೀಂದ್ಶಾನ ಕೂಡ ಒೀಂದ್ೇೆ ರಿೇತಿ 
ಇರತತ್ುದ್ೆ.  ಆಯೆ ಮನನದ್ೀಂಡ ಕೂಡ ಒೀಂದ್ೇೆ ರಿೇತಿ ಇರತತ್ುದ್ೆ. ಅಹಾತ್ೆಗ್ಳ್ಲೆ್ನಿ ಒೀಂದ್ೇೆ ರಿೇತಿ 
ಇರತತ್ುದ್ೆ.  ಆದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ್ ಕೊಡತವೀಂತ್ಹ ಗ್ೌರವ ಮತ್ತು ನಡಸೆಿಕೂೆಳ್ಳುವ ರಿೇತಿ ಮತ್ತು ಕೆ.ಎಸ್.
ಆರ.ಪಿ ಯವರನತು ನಡಸೆಿಕೂೆಳ್ಳುವ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ್ ಅಗ್ನಧವನದ್ ವಯತ್ನಯಸವಿರತತ್ುದ್ೆ.  
ಇಬಬರಿಗ್ೂ ಒೀಂದ್ೇೆ ರಿೇತಿಯ ಟೆೈನಿೀಂಗಚ ಆಗಿರತತ್ುದ್ೆ. ಯನರತ ರಿಸವಚಾ ಪ್ೂೆಲ್ಲೇಸ್ಚಗೆ್ 
ಸೇೆರಿಕೊೀಂಡತ ಬಿಡತತ್ನುರ ೆ DAR ಆಗ್ಲ್ಲೇ, ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ.ಪಿ ಆಗ್ಲ್ಲೇ ಅವರ ಜೇವನ 
ವನಯನಚಗ್ಳ್ಲ್ೆಿೇ ಕಳ್ೆದ್ತಹೂೆೇಗ್ತತ್ುದ್ೆ. ಒೀಂದ್ತ ಸಲ ಗ್ಲ್ನಟೆಯನದ್ ಜನಗ್ದ್ಲ್ಲಿ ಅವರನತು 
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ಕರದೆ್ತಕೊೀಂಡತ ಹೊೇಗಿ ವನಯನಚನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರ,ೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ ಕೆಲವು ಜನಗ್ಗ್ಳ್ಲ್ಲಿ ಶೌಚ್ನಲಯಗ್ಳ್ಳ 
ಕೂಡ ಇರತವುದಲಿ.  ಒೀಂದ್ತ ರಿೇತಿ ಅಪರತ್ಯಕ್ಷ ಬೀಂಧಿಗ್ಳ್ ರಿೇತಿ ಅವರತ ವನಯನಚಗ್ಳ್ಲ್ೆಿೇ 
ಬೀಂಧಿಯನಗಿರತತ್ನುರ.ೆ  ಅೀಂತ್ಹವರ ಬಗೆ್ೆ ಸವಲಪ ಕನಳ್ಜಯಿೀಂದ್ ಸಕನಾರ ಆಲ್ೊೇಚರೆ್ 
ಮನಡಬೇೆಕತ.  ಅವರ ಉಪಯೇಗ್ವನಗ್ತವುದ್ತ ನಮಮೀಂತ್ಹ ವಿ.ಐ.ಪಿ.,ಗ್ಳ್ ಮರ್ ೆ ಬನಗಿಲತ 
ಕನಯತವುದ್ಕೆೆ, ಜಡಿಚಗ್ಳ್ ಮರ್ ೆಬನಗಿಲತ ಕನಯತವುದ್ಕೆೆ, ಇರ್ನಯರಿಗೆ್ೂೇ ಸಕೆತಯರಿಟಿ ಕೊಡತವುದ್ಕೆೆ, 
ಗ್ಲ್ನಟೆಯನದ್ ಕಡೆ ಲ್ನಠಿ ತ್ೆಗೆ್ದ್ತಕೊೀಂಡತ ಹೂೆಡಯೆತವುದ್ಕೆೆ ಈ ರಿೇತಿ 
ಉಪಯೇಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ನುರೆ. ಒೀಂದ್ತ ವಯವಸೆೆ ಬೆೇಕತ.  ಆದ್ರೆ ಅವರನತು ಎಷೊಟೀಂದ್ತ ಕೆಳ್ದ್ಜೆಾಗ್ೆ 
ಉಪಯೇಗಿಸಿಬಿಡತತ್ನುರ ೆ ಎೀಂದ್ರೆ ಕೆಲವಮೆಮ ಉನುತ್ ಅಧಿಕನರಿಗ್ಳ್ಳ ಅವರ ಮರ್ೆಯ 
ಆಡಾಲ್ಲಾಗ್ಳ್ನಗಿ ಅನಧಿಕೃತ್ವನಗಿ ಅವರ ಮರ್ೆಯ ಹೆೀಂಗ್ಸರತ, ಮಕೆಳ್ ಬಟೆಟ ತ್ೊಳ್ೆಯತವುದ್ಕೂೆ 
ಕೂಡ ಉಪಯೇಗಿಸಿಬಿಡತತ್ನುರೆ.  ಅವರೆ್ೂಬಬ ಪ್ೂೆಲ್ಲೇಸ್.  ರನಜಚಿಹೆು ಆತ್ನ ಟೊೇಪಿ ಮೆೇಲ್ೆ 
ಮತ್ತು ಎದ್ೆಯ ಮೆೇಲ್ಲದ್ೆ.  ಆದ್ರೆ ಆಡಾಲ್ಲಾ ಪದ್ಿತಿಯನತು ರದ್ತದ ಮನಡತತ್ುೆೇವ ೆಎೀಂದ್ತಕೂೆೀಂಡತ 
ಆಡಾಲ್ಲಾಯನಗಿ ಉಪಯೇಗಿಸತತ್ನುರೆ.  ಅವರ ಮಕೆಳ್ನತು ಶನಲ್ಗೆ್ ೆ ಕರದೆ್ತಕೊೀಂಡತ 
ಹೊೇಗ್ತವುದ್ತ, ವನಪಸ್ಚ ಕರದೆ್ತಕೊೀಂಡತ ಬರತವುದ್ತ ಇವರ ದ್ೂೆಡೆ ಕೆಲಸವನಗ್ತತ್ುದ್ೆ. 
ಯನವುದ್ೊೇ ಒಬಬ ಅಧಿಕನರಿಯ ಮಕೆಳ್ನತು ಶನಲ್ೆಗ್ ೆ ಕಳ್ಳಹಿಸಿಕೂೆಡತವುದ್ಕೆೆ, ಅವರ ಮರ್ೆಯ 
ಬನಗಿಲತ ಕನಯತವುದ್ಕೆೆ 30-40 ಸನವಿರ ಸೀಂಬಳ್ ಕೊಡತವೀಂತ್ಹ 5-6 ಜನ ಪ್ೊಲ್ಲೇಸರತ 
ಬೆೇಕೆೇ? ಅದ್ರ ಬದ್ಲತ ಅೀಂತ್ಹ ಉನುತ್ ಅಧಿಕನರಿಗ್ಳಿಗ್ೆ allowance ಕೂೆಟತಟಬಿಡಿ. ಅವರತ 
ಯನರನತು ಬೆೇಕನದ್ರೂ ಇಟತಟಕೂೆಳ್ುಲ್ಲ. At least, ಪ್ೂೆಲ್ಲೇಸ್ಚ ಎನತುವ ಹತದ್ದೆಗ್ೆ ಗ್ೌರವವನದ್ರೂ 
ಸಿಗ್ಬೆೇಕತ. ಅವರನತು ಸಕನಾರ ಬೆೇರ ೆ ಸೀಂದ್ಭಾಗ್ಳ್ಲ್ಲಿ ಉಪಯೇಗ್ ಮನಡಿಕೂೆಳ್ುಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ್ 
ಟೆೈನಿೀಂಗಚ ಆಗಿರತತ್ುದ್ೆ.  ಕೆಲವಮೆಮ law and order ನಲ್ಲಿ ತ್ೊೀಂದ್ರಯೆನದ್ನಗ್ ಟೆೈನಿೀಂಗಚ 
ಇಲಿದರತವೀಂತ್ಹ ಹೊೇಮಚ ಗ್ನಡಚಾಗ್ಳ್ನತು ಉಪಯೇಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ನುರೆ. ಅವರಿಗೆ್ ಹಚೆಿಚನ 
ತ್ರಬೇೆತಿ ಇರತವುದಲಿ. ಆದ್ರ ೆಟೆೈನಿೀಂಗಚ ಇರತವ ಇವರನತು ಉಪಯೇಗಿಸಿಕೂೆಳ್ುಬೆೇಕತ. ಅವರಿಗೆ್ 
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ಸಮನನ ಅಹಾತ್ೆ ಇದ್ೆ.  ಇದ್ರ ಬಗೆ್ೆ ಬೆೇರ ೆ ಬೆೇರ ೆ ಆಯೇಗ್ಗ್ಳ್ಳ ವರದ ಕೊಟಿಟದ್ನದರೆ. 
ಸನಧಯವನದ್ರ ೆಅದ್ನತು ರೆ್ೂೇಡಿ. 

(ಮತೀಂದ್ೆ) 

(311) 14-03-2022 KH/KS    3-30 
(ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿೆತಿ) 

ಶ್ರೇ ಆಯನೂರತ ಮೀಂಜತರ್ನಥ್ಚ (ಮತೀಂದ್ತ):-  

ಕೆೇರಳ್ನ, ತ್ಮಿಳ್ಳರ್ನಡತ, ಇತ್ನಯದ ಕಡಯೆಿೀಂದ್ ವರದಗ್ಳ್ನತು ತ್ರಿಸಿಕೂೆೀಂಡತ ಕೆಲವು ವಷಾಗ್ಳ್ಳ 
ಅಲ್ಲಿೀಂದ್ ಇಲ್ಲಿಗ್ೆ ಸಿವಿಲ್ಚ ಪ್ೊಲ್ಲೇಸ್ಚ ಮಧೆಯಯೇ ಕೆಲಸ ಮನಡತವುದ್ಕೆೆ ಅವಕನಶ 
ಮನಡಿಕೊಡಬೆೇಕತ. ಅವರತ ರಿಸವಚಾ ಪ್ೂೆಲ್ಲೇಸ್ಚ ಆಗಿ ಇದ್ದರ,ೆ ಅವರತ ಒೀಂದ್ತ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ 
ಮೃಗ್ಗ್ಳ್ನಗಿ ಹೂೆೇಗ್ತತ್ನುರ.ೆ ಇದ್ರ ಮೆೇಲ್ೆ ಒೀಂದ್ತ ಕೀಂಡಿೇಷನಚ ಬೆೇರ.ೆ ರ್ನನತ ಹೆೇಳಿದ್ ಹನಗೆ್ 
ಸಕಾಲ್ಚನಲ್ಲಿ ಗ್ಲ್ನಟೆಯನದ್ರ ೆಇವರತ ಕನಯತವುದ್ಕೆೆ ಇರತತ್ನುರ.ೆ ವಿ.ಐ.ಪಿ.,ಗ್ಳ್ ಬೆೀಂಗ್ನವಲ್ಲಗ್ನಗಿ 
ಇರತತ್ನುರ.ೆ ಎೀಂ.ಎಲ್.ಎ., ಎೀಂ.ಪಿ., ಗ್ಳ್ ಹಿೀಂದ್ ೆ ಇರತವುದ್ಕೆೆ ಗ್ನಚಮನಯನಚಗ್ಳ್ಳ ಇರತತ್ನುರೆ. 
ಆತ್ನಿಗ್ ೆಯನವುದ್ೆೇ ಕಛೆೇರಿ ಕೆಲಸ ಇಲಿ. ಅವನತ ಯನವುದ್ೆೇ ಎಫ್.ಎ.ಆರ., ಅರಯೆತವುದಲಿ. 
ಎಲ್ನಿ ಪ್ೊಲ್ಲೇಸ್ಚಗ್ೂ ಹನಕದ್ೀಂತೆ್ ಅವನಿಗ್ೂ ಒೀಂದ್ತ ಕೀಂಡಿೇಷನಚ ಹನಕತತ್ನುರೆ.  ನಿೇನತ 
ಕೀಂಪೂಯಟರಚ ಪರಿೇಕ್ಷೆ ಪ್ನಸ್ಚ ಮನಡಿರಬೆೇಕೆೀಂದ್ತ ಸತತ್ೊುೇಲ್ೆ ಇದ್ೆ. ಎೀಂದ್ತ ಹೆೇಳ್ಳತ್ನುರೆ. ರಿಸವಚಾ 
ಪ್ೊಲ್ಲೇಸ್ಚನವರತ ಕೀಂಪೂಯಟರಚ ಉಪಯೇಗ್ ಮನಡತವುದಲಿ. ಅವನಿಗ್ ೆ ಏನತ ಕೆಲಸ ಇದ್ೆ, 
ಸಿವಿಲ್ಚ ಪ್ೊಲ್ಲೇಸ್ಚನವರತ ಒೀಂದ್ತ ಎಫ್.ಎ.ಆರ., ಹನಕ, ರ್ನಯಯನಲಯಕೆೆ ತ್ೆಗೆ್ದ್ತಕೂೆೀಂಡತ 
ಹೊೇಗ್ತತ್ನುರ್ೆ. ನಿೇನತ ಈ ಪರಿೇಕ್ಷೆಯನತು ಪ್ನಸ್ಚ ಮನಡದ್ೇೆ ಇದ್ದರೆ ಇೀಂಕರಮೆೀಂಟಚ ಕಟಚ 
ಮನಡತತ್ೆುೇವ ೆ ಮತ್ತು ನಿನಗ್ ೆ ಮತೀಂದನ ಪರಮೊೇಷನಚ ಇಲಿ ಎೀಂದ್ತ ಹೆೇಳ್ಳತ್ನುರೆ. ಯನರತ 
ಕಛೆೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮನಡತತ್ನುರೂೆೇ, ಅವರಿಗೆ್ ಕೀಂಪೂಯಟರಚ ಕಲ್ಲಸಿಕೂೆಡಿ. ಫ್ತೇಲ್ೆಚನಲ್ಲಿರತವ 
ರಿಸವಚಾ ಪ್ೊಲ್ಲೇಸ್ಚನವರಿಗ್ೆ ಕೀಂಪೂಯಟರಚನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮನಡತವುದ್ಕೆೆ ಅವಕನಶ ಎಲ್ಲಿದ್ೆ? ಬಹಳ್ 



136 

                                                                                                                                                ವಿಪ/14-03-2022

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

 

ಜನ ರಿಸವಚಾ ಪ್ೊಲ್ಲೇಸ್ಚನವರತ ನಮಮ ಮೀಂತಿರಗ್ಳ್ಳ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಶನಸಕರ ಹತಿುರ 
ಗ್ನಚಮನಯನಚಗ್ಳ್ನಗಿ ಕಲೆಸ ಮನಡತತಿುದ್ನದರ.ೆ ಅವನತ ಯನವನಗ್ ಕೀಂಪೂಯಟರಚ ಪರಿೇಕ್ಷ ೆಪ್ನಸ್ಚ 
ಮನಡಬೇೆಕತ? ಗ್ನಚಮನಯನಚ ಎೀಂದ್ರೆ, ಅವನತ ನಮಮ ಸಕೊಯರಿಟಿ ಕೆಲಸ ಅಷೆಟೇ ಮನಡತತ್ನುರೆ್ಯೇ, 
ರ್ನವು ಮತ್ತು ಮನನಯ ಶನಸಕರತ ಉದ್ನರವನದಗ್ಳ್ಳ, ಅವನ ಹತಿುರ ಕನಫ್ತ, ತಿೀಂಡಿಯಿೀಂದ್ ಹಿಡಿದ್ತ 
ತ್ರಬನರದ್ಲೆ್ನಿ ರ್ನವು ತ್ರಿಸತತ್ೆುೇವೆ. ಗ್ನಚಮನಯನಚ ಇಟತಟಕೂೆಳ್ಳುವುದ್ೆೇ ಒೀಂದ್ತ ಶೆ್ೇಭೆ ಎೀಂದ್ತ 
ತಿಳಿದ್ತಕೂೆಳ್ಳುತ್ೆುೇವೆ. ರ್ನವು ಬರಬೆೇಕನದ್ರೆ ನಮಮ ಜೊತ್ೆ ಗ್ನಚಮನಯನಚ ಇದ್ನದರ ೆಎೀಂದ್ರೆ ನಮಮ 
ರ್ನಯಕತ್ವ ಸನಬಿೇತ್ನಗ್ತತ್ುದ್ೆ.  ಸನವಾಜನಿಕರ ಮಧೆಯ ಆಯೆಯನಗಿ ಬೀಂದ್ ನಮಗ್ೆ 
ಸನವಾಜನಿಕರ ಮಧೆಯಯೇ ರ್ನವು ಭಯದೀಂದ್ ಇರಬೆೇಕತ. ಅದ್ಕೆೆ ನಮಗ್ೆ ಸನವಾಜನಿಕರಿೀಂದ್ 
ರಕ್ಷಣ ೆ ಕೊಡಪಪ ಎೀಂದ್ತ ಕೆೇಳ್ಳವುದ್ಕೂೆೆೇಸೆರ ರ್ನವು ಇಟತಟಕೂೆೀಂಡಿದ್ದೆೇವೆಯೇ, ಏಕೆ ಇಷೊಟೀಂದ್ತ 
ಸಕೊಯರಿಟಿ, ಯನವುದ್ೂೆೇ ಹಲ್ೆಿಯನಗ್ತತ್ುದ್ೆ, ಜೇವ ಭಯ ಇದ್ೆ ಎೀಂದ್ತ ಬರೆದ್ತಕೊಟಟರೆ 
ಅೀಂತ್ಹವರಿಗ್ ೆರಕ್ಷಣ ೆಕೊಡಿ. ಶನಸಕ ಆಗಿಬಿಟಟರ ೆಅವನ ಮರ್ೆಗೆ್ ಒಬಬ ಗ್ನಚಮನಯನಚ ಇರತತ್ನುರೆ್. 
ಅವನತ ಕೂಡ ಶನಸಕರ ಮರ್ೆಗೆ್ ಬೀಂದ್ತ ಮಕೆಳ್ನತು ಕರದೆ್ತಕೂೆೀಂಡತ ಹೊೇಗ್ತವುದ್ತ, 
ಮನರತಕಟೆಟಗ್ ೆಬರತವುದ್ತ, ಅಮಮವರನತು ಕರದೆ್ತಕೂೆೀಂಡತ ಹೊೇಗಿ ಪ್ೆೇಟೆಗ್ ೆಹೊೇಗಿ ಬರತವುದ್ತ, 
ತ್ರಕನರಿ ತ್ರತವುದ್ಕೆೆ ಹೊೇಗ್ತವುದ್ತ ಮನಡತತ್ನುರ.ೆ ಇವರತ ಒೀಂದ್ತ ಗ್ೌರವನನಿವತ್ ಹತದ್ದೆಯಲ್ಲಿದ್ತದ, 
ತ್ಮಮ ಜೇವ ಪಣಕೆಟತಟ ನಕಸಲ್ೆಟಚ ಮಧೆಯ ಮತ್ತು ದ್ೊೀಂಬಿ ದ್ನೀಂದ್ಲ್ ೆಮಧೆಯ ಬಡೆದ್ನಡಿ ಸಮನಜ 
ರಕ್ಷಣ ೆಮನಡತವೀಂತ್ಹ ರಿಸವಚಾ ಪ್ೂೆಲ್ಲೇಸ್ಚರವರನತು ಅತ್ಯೀಂತ್ ಕೇಳ್ನಗಿ ನಡಸೆಿಕೂೆಳ್ಳುತಿುದ್ೆ. ಇದ್ತ 
ನಮಮ ಸಕನಾರ, ನಿಮಮ ಸಕನಾರ ಎೀಂದ್ಲಿ. ಅನೂಚ್ನನವನಗಿ ನಡದೆ್ತಕೊೀಂಡತ ಬೀಂದದ್.ೆ ಇದ್ತ 
ಬದ್ಲ್ನಗ್ಬೆೇಕತ. ಇದ್ರ ಜೊತ್ೆಗೆ್ ಔರನದ್ೆರಚ ವರದ ಬಗೆ್ೆ ರ್ನನತ ಹೆಚತಚ ಚಚ್ಾೆ ಮನಡತವುದ್ಕೆೆ 
ಹೊೇಗ್ತವುದಲಿ. ಔರನದ್ೆರಚ ವರದಯನತು ಯನವತ್ನುದ್ರೂ ಒೀಂದ್ತ ಸನರಿ ಪರಿಶ್ೇಲರ್ ೆಮನಡಿ.  

(ಈ ಹೀಂತ್ದ್ಲ್ಲಿ ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನಚರನದ್ ಮನನಯ ಕ.ೆಟಿ.ಶ್ರೇಕೀಂಠೆೇಗ್ೌಡರವರತ 
ಸಭನಪಿೇಠವನತು ಅಲೀಂಕರಿಸಿದ್ರತ) 
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 ಇಲ್ಲಿ ಜೂನಿಯಸ್ಚಾಗ್ಳಿಗ್ ೆ ಲ್ನಭವನಯಿತ್ತ. ಸಿೇನಿಯಸ್ಚಾಗ್ಳಿಗ್ೆ ಅರ್ನಯಯವನಯಿತ್ತ. 
ಔರನದ್ೆರಚ ವರದಯನತು ಮತ್ೊುಮೆಮ ಪತನರಚ ಪರಿಶ್ೇಲರ್ ೆಮನಡಬೇೆಕತ. ಇದ್ನತು ಪರಿಶ್ೇಲರೆ್ 
ಮನಡಿ, ಅಲ್ಲಿರತವೀಂತ್ಹ ಅಧಿಕನರಿಗ್ಳಿಗ್ೂ ಕೂಡ ಅವಕನಶ ಮನಡಿಕೊಡಬೆೇಕೆನತುವ 
ವಿನೀಂತಿಯನತು ಮನಡತತ್ೆುೇರ್ೆ. ಸಕನಾರ ಪ್ೂೆಲ್ಲೇಸ್ಚನವರಿಗೆ್ೂೇಸೆರ ತ್ೀಂದರತವೀಂತ್ಹ ಎಲ್ನಿ 
ವಯವಸೆೆಯನತು ಅತ್ಯೀಂತ್ ಹೃತ್ೂೂವಾಕವನಗಿ ಬೀೆಂಬಲ್ಲಸತತ್ನು, 10 ಸನವಿರ ಮರ್ೆಗ್ಳ್ನತು 
ಕಟತಟವೀಂತ್ಹ ಕೆಲಸ ಇದ್ೆಯಲಿವೆೇ, ಪ್ೂೆಲ್ಲೇಸ್ಚನವರ ಕನವಟಸ್ಚಾ ಅನತು ರೆ್ೂೇಡತವುದ್ಕೆೆ 
ಆಗ್ತವುದಲಿ. ರ್ನನತ ನಮಮ ಗ್ೃಹ ಸಚಿವರನತು ಕೆೇಳಿಕೂೆೀಂಡೆ. ರ್ನವು ಹತಟತಟವುದ್ಕೆೀಂತ್ 
ಮತೀಂಚಿನಿೀಂದ್ ನಮಮ ಆಯನೂರಿನಲ್ಲಿ ಒೀಂದ್ತ ಪ್ೊಲ್ಲೇಸ್ಚ ಔಟಚ ಪ್ೂೆೇಸ್ಟಚ ಇದ್ೆ. ಇದ್ತ 
ಮೆೈನಚರೂೆೇಡಚನಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ತದ, ಇದ್ತ ಭಗ್ವೀಂತ್ನಿಗ್ ೆ ಪಿರೇತಿ. ಇದ್ತ ನಮಮ ಊರಿನದ್ತ ಎೀಂದ್ತ 
ಹೆೇಳ್ಳವುದ್ಕೆೆ ನಮಗ್ೆ ಅವಮನನವನಗ್ತತ್ುದ್.ೆ ಆ ಸಟೆೇಷನಚ ಹೆೇಗಿದ್ ೆಎೀಂದ್ರೆ, ಅಜೆಾೀಂಟಚ ಆದ್ರೆ 
ರ್ನಯಿಗ್ಳ್ಳ ಕೂಡ ಮೂತ್ರ ವಿಸಜಾರ್ೆಗ್ ೆ ಹೂೆೇಗ್ತವುದಲಿ ಅಷತಟ ಕಟೆಟದ್ನಗಿ ಇದ್ೆ. ಅಲ್ಲಿ 
ಪ್ೊಲ್ಲೇಸ್ಚನವರತ ಕತಳಿತ್ತಕೊಳ್ಳುತ್ನುರೆ. ಇದ್ತ ಮೆೈನಚರೂೆೇಡಚನ ಹೆೈವೆೈನಲ್ಲಿ ಇದ್ೆ. ಆ ರಿೇತಿಯ 
ವಯವಸೆೆಯಲ್ಲಿರತವೀಂತ್ಹ ಪ್ೂೆಲ್ಲೇಸ್ಚನವರಿಗೆ್ ಒೀಂದಷತಟ ವಸತಿ ಗ್ೃಹಗ್ಳ್ನತು ಮತ್ತು ಗ್ೌರವವನತು 
ಕೊಡತವೀಂತ್ಹ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಸಕನಾರ ವಯವಸೆೆ ಮನಡತತಿುರತವುದ್ನತು ರ್ನನತ ಅತ್ಯೀಂತ್ 
ಹೃತ್ೂೂವಾಕವನಗಿ ಸನವಗ್ತ್ ಮನಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ ಇದ್ರ ಜೊತ್ೆಗೆ್ ಅೀಂಗ್ನವನಡಿಯವರಿಗೆ್ ಎನ.ಪಿ.ಎಸ್., 
ಇರಲ್ಲಲಿ ಎೀಂದ್ತ 30 ಸನವಿರ, 50 ಸನವಿರ ಎೀಂದ್ತ ಈ ರಿೇತಿಯನಗಿ ಇಡಿಗ್ೀಂಟನತು ಕೊಟಟರತ. 
ಅದ್ನತು ಸನವಗ್ತ್ ಮನಡತತ್ೆುೇರ್ೆ. ಅವರತ ನಿವೃತಿು ಹೂೆೀಂದ ಹೊರಗ್ಡೆ ಹೂೆೇಗ್ತವನಗ್ 50 ಸನವಿರ, 
ಸಹನಯಕೆೆ 30 ಸನವಿರ ಎೀಂದ್ತ ಅವರಿಗೆ್ ಒೀಂದಷತಟ ಇಡಿಗ್ೀಂಡನತು ಕೂೆಡತತ್ನುರ.ೆ ತ್ಮಮ 
ಬದ್ತಕಗ್ೊೇಸೆರ ತ್ಮಮ ಕನಲಘಟಟದ್ ಮತಸಸೀಂಜೆಯ ದನಗ್ಳ್ಲ್ಲಿ ಕೆಳ್ಮಟಟದ್ ಸಣಣ ಹತದ್ದೆಯ 
ಕನಯಾಕತ್ೆಾ 50 ಸನವಿರ ರೂಪ್ನಯಿಗ್ಳ್ನತು ಹಿಡಿದ್ತಕೂೆೀಂಡತ ಹೂೆೇದ್ರೆ ಅವರ ಮರ್ೆಯಲ್ಲಿ 
ಚ್ೆರ್ನುಗಿ ರೆ್ೂೇಡಿಕೂೆಳ್ಳುತ್ನುರೆ. ಅದ್ೆೇ ರಿೇತಿ ಇರ್ೂೆುೀಂದ್ತ ಮನವಿಯೇರ್ೆೀಂದ್ರ,ೆ ಇದ್ೆೇ ರಿೇತಿ ಕೆಲಸ 
ಮನಡತವೀಂತ್ಹ ಅೀಂಗ್ನವನಡಿ ಇವರತಗ್ಳಿಗ್ೆಲ್ನಿ ಹೇೆಗ್ ೆ ಕೆೇೀಂದ್ರ ಸಕನಾರದ್ ಯೇಜರೆ್ ಒೀಂದ್ತ 
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ಭನಗ್ವನಗಿದ್ೆಯೇ, ಹನಗೆ್ಯೇ, ರನಷಿರೇಯ ಹೆಲ್ುಚ ಮಿಷನಚ (NHM) ರೆ್ೂಳ್ಗ್ೆ ಸತಮನರತ 24 
ರಿೀಂದ್ 26 ಸನವಿರ ಜನ ಕೆಲಸ ಮನಡತತಿುದ್ನದರ.ೆ ಅವರಿಗೆ್ ಎನ.ಪಿ.ಎಸ್., ಅಥವನ ನಿವೃತಿು 
ವೆೇತ್ನಗ್ಳ್ನಗ್ಲ್ಲ ಇಲಿ. ಕರೂೆೇರ್ನ-19 ಬೀಂದ್ೀಂತ್ಹ ಸಮಯದ್ಲ್ಲಿ ನಸ್ಚಾಗ್ಳ್ಳ ಜೇವವನತು 
ಪಣಕೆಟತಟ, ರಗೆ್ೂಯಲರಚ ಸಿಬಬೀಂದಗ್ಳ್ಷೆಟೇ, ಕೆಲವಮೆಮ ಅವರಿಗಿೀಂತ್ ಜನಸಿು ರೂೆೇಗಿಗ್ಳ್ ಮರ್ೆ 
ಬನಗಿಲನತು ತ್ಟಿಟದ್ವರತ ಅವರತ. ಇವರತ ನಸ್ಚಾಗ್ಳ್ನಗಿ ಕೆಲಸ ಮನಡತತ್ನುರ.ೆ ರಗೆ್ೂಯಲರಚ 
ನಸ್ಚಾಗೆ್ 35 ಸನವಿರ ಸೀಂಬಳ್ ದ್ೊರತೆ್ರ,ೆ ಇವರಿಗ್ ೆ 12 ಸನವಿರ ರೂಪ್ನಯಿಗ್ಳ್ ಸೀಂಬಳ್ 
ಸಿಗ್ತತ್ುದ್ೆ. ವೆೇತ್ನದ್ಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ತ್ನರತ್ಮಯ ಇದ್ೆ. ಇತಿುೇಚ್ೆಗ್ ೆ ಡನ|| ಕ.ೆಸತಧನಕರಚರವರ 
ಜೊತ್ೆಗೆ್ ಕತಳಿತ್ತಕೊೀಂಡತ ಮನತ್ತಕತ್ ೆಮನಡಿ ವೇೆತ್ನವನತು ಒಪಪೀಂದ್ ಮನಡತವೀಂತ್ಹ ಪರಯತ್ು 
ಮನಡಿದ್ೆದೇವ.ೆ ಇದ್ನತು ಇನತು ಒೀಂದ್ತ ವನರದ್ೊಳ್ಗ್ೆ ಮನಡಿಕೊಡತತ್ೆುೇವ ೆ ಎನತುವೀಂತ್ಹ 
ಭರವಸಯೆನತು ಆರೂೆೇಗ್ಯ ಸಚಿವರತ ಕೂೆಟಿಟದ್ನದರೆ. ಅವರಿಗ್ೂ ಕೂಡ ನಿವೃತಿು ಹೂೆೀಂದದ್ ಮೆೇಲ್ೆ 
ಖನಲ್ಲ ಕೆೈಯಲ್ಲಿ ಹೂೆೇಗ್ತತ್ನುರೆ. ಕರೂೆೇರ್ನ-19 ನೀಂತ್ಹ ಕನಯಿಲ್ೆಗ್ಳ್ಳ ಬೀಂದ್ಮೆೇಲ್ೆ ಇದ್ತ 
ಜೇವನದ್ ಒೀಂದ್ತ ಭನಗ್ವನಗಿ ಪರತಿವಷಾ ಒೀಂದ್ೊೀಂದ್ತ ರೂಪದ್ಲ್ಲಿ ಬರಬಹತದ್ತ. ಹನಗ್ನಗಿ, ತ್ಮಮ 
ಜೇವವನತು ಪಣಕೆಟತಟ ನಮಮ ಜೇವವನತು ಕನಪ್ನಡತವೀಂತ್ಹ ಅವರಿಗ್ೂ ಕೂಡ ಮತಸಸೀಂಜೆಯ 
ದನಗ್ಳ್ಲ್ಲಿ ಒೀಂದ್ತ ಇಡಿಗ್ೀಂಟತ ಸಿಗ್ತವೀಂತ್ನಗ್ಬೇೆಕತ ಅಥವನ ನಿವೃತಿು ವೇೆತ್ನ ರೂಪದ್ಲ್ಲಿ 
ಸಿಗ್ತವೀಂತ್ನಗ್ಬೆೇಕತ. ಅದ್ನತು ಸಕನಾರ ಪರಿಗ್ಣರೆ್ ಮನಡಬೇೆಕೆೀಂದ್ತ ಒತ್ನುಯ ಮನಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ  

ಕಳ್ೆದ್ ಬನರಿ ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಿ ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮೀಂತಿರಯವರ ಜೊತ್ೆಗೆ್ ಶ್ಶತಪ್ನಲರ್ನ ರಜೆಯ 
ಬಗೆ್ೆ ರ್ನನತ ಚಚ್ೆಾ ಮನಡತತ್ನು ಮನತ್ರ್ನಡಿದ್.ೆ ಇದ್ನತು ಹೆೇಗ್ ೆಮನಡಬೇೆಕೆೀಂದ್ತ ಯೇಚಿಸಬೇೆಕತ. 
ಹಿರಿಯ ಮೀಂತಿರಗ್ಳ್ನದ್ ಮನನಯ ಗ್ೊೇವಿೀಂದ್ ಎೀಂ. ಕನರಜೊೇಳ್ರವರತ ಇದ್ನದರ,ೆ ಮನನಯ 
ಸಭನರ್ನಯಕರತ ಇದ್ನದರೆ, ಶ್ಶತ ಹತಟಿಟದ್ನಗಿನಿೀಂದ್ 18 ವಷಾದ್ವರೆಗೆ್ ಶ್ಶತ ಎೀಂದ್ತ ಪರಿಗ್ಣಿಸಿ, ಆ 
ಮಗ್ತ ಅೀಂಗ್ವಿಕಲ, ಇರ್ೂೆುೀಂದ್ನಗಿದ್ದರ ೆ ಆ ಅವಧಿಯಳ್ಗ್ೆ ಆ ತ್ನಯಿಗ್ೆ ಆ ಮಗ್ತವನತು 
ರೆ್ೂೇಡಿಕೂೆಳ್ಳುವುದ್ಕೆೆ 6 ತಿೀಂಗ್ಳ್ ರಜೆಯನತು ಕೊಟಿಟದ್ನದರ.ೆ ಆ ಶ್ಶತವಿನ ಪದ್ದ್ ವನಕನಯನವನತು 
ಸರಿಪಡಿಸದ್ೆೇ ಇದ್ದರ ೆ ತ್ೊೀಂದ್ರೆಯನಗ್ತತ್ುದ್ೆ. ಶ್ಶತ ಹತಟಿಟದ್ನಗಿನಿೀಂದ್ 18 ವಷಾದ್ವರೆಗೆ್ ಶ್ಶತ 
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ಎೀಂದ್ತ ಕರಯೆತವುದ್ಕೆೆ ಹೂೆೇಗ್ಬನರದ್ತ. ಸವಲಪ ಸತತ್ೂೆುೇಲ್ಯೆನತು ಸರಿಪಡಿಸಬೆೇಕತ. 10 ವಷಾದ್ 
ನೀಂತ್ರ ಆ ಮಗ್ತವಿನ ತ್ೀಂದ್ೆ-ತ್ನಯಿ ಡೈೆವಸ್ಚಾ ತ್ೆಗೆ್ದ್ತಕೊೀಂಡರ ೆಜಡಚಾ ಆ ಮಗ್ತವಿನ ಹತಿುರ 
ನಿೇನತ ತ್ೀಂದ್ೆ ಹತಿುರ ಹೂೆೇಗ್ತತಿುೇಯೇ ಅಥವನ ತ್ನಯಿ ಹತಿುರ ಹೊೇಗ್ತತಿುೇಯೇ ಎೀಂದ್ತ 
ಕೆೇಳ್ಳತ್ನುರ.ೆ ಅಲ್ಲಿಯವರಗೆ್ೂ ಆ ಮಗ್ತ ತ್ನಯಿ ಹತಿುರ ಇರತತ್ುದ್ೆ. 12 ವಷಾದ್ೂೆಳ್ಗ್ ೆಆ ಮಗ್ತ 
ಪರಭತದ್ಿತ್ಗೆ್ ೆ ಬರತತಿುದ್ ೆ ಎೀಂದ್ತ ರ್ನಯಯನಲಯವೇೆ ಪರಿಗ್ಣರೆ್ ಮನಡತತ್ುದ್ೆ. ರ್ನವು 18 
ವಷಾದ್ವರಗೆೆ್ ಶ್ಶತ ಎೀಂದ್ತ ಹೆೇಳಿದ್ರ,ೆ ಏಕೊೇ ಸತತ್ೊುೇಲ್ೆ ಸರಿಯನದ್ ಕರಮ ಅಲಿ. ಹನಗ್ನಗಿ, 
ಶ್ಶತಪ್ನಲನ ರಜೆಯನತು ತ್ನಯಿಗ್ ೆ ಕೊಡತತ್ನುರ.ೆ ಆಕಸನಮತ್ಚ ತ್ನಯಿ ತಿೇರಿ ಹೊೇದ್ರ ೆ ಇಲ್ಲಿ 
issue ಇರತವುದ್ತ ಹೆಣತಣ-ಗ್ೀಂಡಿನ ಪರಶೆು ಅಲಿ. ಆ ಮಗ್ತವಿನ ಪ್ನಲರೆ್ಗ್ನಗಿ ಆ ತ್ೀಂದ್ೆಗೆ್ 
ಯನವುದ್ೆೇ ರಿೇತಿಯ ಶ್ಶತಪ್ನಲನ ರಜೆ ಇಲಿ. ತ್ನಯಿ ಮನತ್ರ ಶ್ಶತಪ್ನಲನ ರಜೆಯನತು 
ಎೀಂಜನಯಚ ಮನಡತತ್ನುಳ್ೆ, ತ್ೀಂದ್ೆಗೆ್ ಮನಡತವುದಲಿವೆೀಂದ್ರ ೆ ಹೆೇಗ್?ೆ ತ್ೀಂದ್-ೆತ್ನಯಿ ಎೀಂದ್ತ 
ಬೆೇಪಾಡಿಸಿ, ಶ್ಶತವಿನ ಪ್ನಲರೆ್ಗ್ೂೆೇಸೆರ ಈ ರಜೆಯನತು ಕೊಟಿಟದ್ನದರೆ. ಅಲೂಿ ಕೂಡ ಒೀಂದ್ತ ಸಣಣ 
ತಿದ್ತದಪಡಿಯನಗ್ಬೇೆಕೆೀಂದ್ತ ರ್ನನತ ಸಕನಾರಕೆೆ ಸಲಹೆ ಕೊಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ ಇದ್ರ ಜೊತ್ೆಗೆ್ ಸಕನಾರ 
ಕಟಟಡ ಕನಮಿಾಕರಿಗ್ೆ ಬಹತ ದ್ೊಡೆ ಅವಕನಶಗ್ಳ್ನತು ಮನಡಿಕೊಟಿಟದ್ೆ. ಬಸ್ಚ ಪ್ನಸ್ಚಗ್ಳ್ನಗಿ, 
ಅತ್ಯೀಂತ್ ಕನಮಿಾಕರ ಪರವನದ್ೀಂತ್ಹ ಆಲ್ೊೇಚರ್ೆಗ್ಳ್ನತು ಸಕನಾರ ಮನಡಿದ್ೆ. ಪ್ೌರಕನಮಿಾಕರಿಗ್ ೆ
hardship allowance ಎೀಂದ್ತ 2 ಸನವಿರ ರೂಪ್ನಯಿಗ್ಳ್ಳ, ಇನತು ಜನಸಿು ಕೊಟಟರೆ ತ್ಕರನರತ 
ಇಲಿ. ಅದ್ನತು ಸನವಗ್ತ್ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆ. ಪ್ೌರ ಕನಮಿಾಕರತ ಕೂಡ ಕರೂೆೇರ್ನ-19 ದನಗ್ಳ್ಲ್ಲಿ ತ್ಮಮ 
ಜೇವನವನತು ಒತ್ೆುಯಿಟತಟ ಕೆಲಸವನತು ಮನಡಿದ್ೀಂತ್ಹವರತ. ನಮಮ ಸಕನಾರ ತೆ್ರಿಗೆ್ 
ವಿಧಿಸತವುದಲಿವೆೀಂದ್ತ ಹೇೆಳಿದ್ೆ. 72 ಸನವಿರ ಕೊೇಟಿ ರೂಪ್ನಯಿಗ್ಳ್ ಸನಲವನತು ಮನಡಿದ್ೆದೇವೆ 
ಎೀಂದ್ತ ಹೇೆಳಿದ್ೆ. ಅದ್ರ ಬಗೆ್ೆ ಸನಕಷತಟ ಟಿೇಕೆಗ್ಳ್ಳ ಕೂಡ ಬೀಂದದ್ೆ. ಸಕನಾರ ಸನಲವನತು 
ಮನಡತತ್ುದ್ಯೆೇ ಹೇೆಗ್ ೆ ಎನತುವೀಂತ್ಹ ಟಿೇಕೆಗ್ಳ್ಳ ಬೀಂದದ್ೆ. ಇವರತ ಮನನಯ 
ಮತಖ್ಯಮೀಂತಿರಯವರನದ್ ಬಸವರನಜ ಬೊಮನಮಯಿಯವರತ ಪ್ನರರೀಂಭ ಮನಡಿದ್ನದರ ೆಎೀಂದ್ತ ತ್ಪತಪ 
ತಿಳಿದ್ತಕೂೆೀಂಡಿದ್ನದರೆ ಎೀಂದ್ತ ಕನಣಿಸತತಿುದ್ೆ. ಇದ್ತ ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮೀಂತಿರಯವರನದ್ ಬಸವರನಜ 
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ಬೊಮನಮಯಿಯವರತ ಪ್ನರರೀಂಭ ಮನಡಿರತವುದ್ಲಿ. ಹಿೀಂದನವರತ ಮನಡಿಕೂೆೀಂಡತ ಬೀಂದರತವೀಂತ್ಹ 
ಹೊಣೆಯನತು ಮತೀಂದ್ಕೆೆ ಸನಗಿಸಿಕೂೆೀಂಡತ ಹೊೇಗಿರತವೀಂತ್ಹದ್ತದ. ಅದ್ನತು ರ್ನವು 
ಮತೀಂದ್ತವರಸೆಿದ್ದೆೇವೆ. ಮನಜ ಮತಖ್ಯಮೀಂತಿರಯವರನದ್ ಮನನಯ ಹೆರ್.ಡಿ.ಕತಮನರಸನವಮಿಯವರತ 
ಯನವುದ್ನೂು ಲಜಿ ಎೀಂದ್ರೊೇ, ಅವರ ಕನಲದ್ಲ್ಲಿಯೂ 48 ಸನವಿರ ಕೊೇಟಿ ರೂಪ್ನಯಿಗ್ಳ್ 
ಸನಲವನತು ಮನಡಿತ್ತು. ಹಿೀಂದನ ಮತಖ್ಯಮೀಂತಿರ ಹೆರ್.ಡಿ.ಕತಮನರಸನವಮಿಯವರತ ಇದ್ರಲ್ಲಿ 
ಹೊರತ್ಲಿ. ಇವರತ ಕೂಡ ಸನಲವನತು ಮನಡಿದ್ನದರ.ೆ ಮನಜ ಮತಖ್ಯಮೀಂತಿರಯವರನದ್ ಮನನಯ 
ಸಿದ್ದರನಮಯಯನವರತ ಕೂಡ ಸನಲವನತು ಮನಡಿದ್ನದರ.ೆ ಆ ರಿೇತಿ ಯನರತ ಸನಲವನತು ಮನಡಲ್ಲಲಿ. 
ಯನಯನಾರ ಕನಲದ್ಲ್ಲಿ ಎಷೆಟೇಷತಟ ಸನಲ ಮನಡಲ್ನಯಿತ್ತ ಎೀಂದ್ತ ಒಮೆಮ ರೆ್ೂೇಡಿಕೂೆೀಂಡತ 
ನೀಂತ್ರ ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮೀಂತಿರಯವರನದ್ ಬಸವರನಜ ಬೊಮನಮಯಿಯವರನತು ಟಿೇಕೆ 
ಮನಡಬೇೆಕತ. ರ್ನವು 72 ಸನವಿರ ಕೊೇಟಿ ರೂಪ್ನಯಿಗ್ಳ್ ಸನಲವನತು ಮನಡಿರತವುದ್ತ ನಿಜ. 13 
ಬನರಿ ದ್ನಖ್ಲೆ್ಯ ಬಜೆಟಚ ಮೀಂಡರೆ್ ಮನಡಿರತವೀಂತ್ಹ ಮನಜ ಮತಖ್ಯಮೀಂತಿರಯವರನದ್ 
ಸಿದ್ದರನಮಯಯನವರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚತಚ ಸನಲ ಮನಡಿರತವೀಂತ್ದ್ತದ. ದ್ನಖ್ಲ್ಗೆ್ಳ್ ಪರಕನರ 
ಇವತ್ತು ಅವರತ ಕೂಡ ಹೆೇಳ್ಳತಿುರತವುದ್ತ. ಅೀಂಕ-ಸೀಂಖೆಯಗ್ಳ್ಳ ನನು ಹತಿುರ ಮನಹಿತಿ ಇರತವ 
ಪರಕನರ ಹೆೇಳ್ಳತ್ೆುೇರ್ೆ. ಅದ್ನತು ಅಲಿಗ್ೆಳ್ೆಯತವೀಂತ್ಹ ಅವಕನಶಗ್ಳ್ಳ ಎಲಿರಿಗ್ೂ ಇದ್ೆದೇ ಇದ್ೆ. ಆ 
ರಿೇತಿ ಎಲಿರ ಅವಧಿಯಳ್ಗ್ೆ ಅತಿ ಹೆಚತಚ ಸನಲವನತು ಮನಡಿದ್ನದರ.ೆ  

 ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವೆೀಂಕಟೆೇಶ್ಚ (ರ್ನಮ ನಿದ್ೆೇಾಶನ ಹೊೀಂದದ್ವರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಆಯನೂರತ ಮೀಂಜತರ್ನಥ್ಚರವರತ ಸವಲಪ ಅೀಂಕ-ಅೀಂಶಗ್ಳ್ನತು 
ಹೆೇಳ್ಬಹತದ್ೆೇ? 

 ಶ್ರೇ ಆಯನೂರತ ಮೀಂಜತರ್ನಥ್ಚ (ಪದ್ವಿೇಧರರ ಕ್ಷೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 
ಖ್ೀಂಡಿತ್ವನಗಿಯೂ ಹೆೇಳ್ಳತ್ೆುೇರ್ೆ. ದ್ನಖ್ಲೆ್ಗ್ಳ್ಳ ಎಲ್ೆಿಲ್ಲಿ ಇದ್ೆ ಎೀಂದ್ತ ಸಹ ಹೆೇಳ್ಬಹತದ್ತ.  
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 ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವೆೀಂಕಟೆೇಶ್:- ಮನನಯ ಆಯನೂರತ ಮೀಂಜತರ್ನಥ್ಚರವರೆೇ, ನಮಗ್ೆ ಸವಲಪ 
ಗ್ೊತ್ನುಗ್ಲ್ಲ ಹೇೆಳಿ.  

(ಮತೀಂದ್ತ) 
(312) ಎಸ್ಚಪಿಆರಚ/ಜಆರಚ/3:40/14/03/2022      (ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನಚರವರ ಉಪಸಿೆತಿ) 

ಶ್ರೇ ಡಿ.ಎಸ್.ಅರತಣಚ (ಸೆಳಿೇಯ ಸೀಂಸೆೆಗ್ಳ್ ಕ್ಷೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 
2013ರೆ್ೇ ಇಸಿವಗ್ ೆ 1 ಲಕ್ಷ ಕೊೇಟಿ ರೂಪ್ನಯಿಗ್ಳ್ಷಿಟದ್ದ ನಮಮ ರನಜಯದ್ ಸನಲವು 2018 ರ 
ಸನಲ್ಲನಷೊಟತಿುಗ್ೆ 2 ಲಕ್ಷದ್ 25 ಸನವಿರ ಕೊೇಟಿ ರೂಪ್ನಯಿಗ್ಳ್ಷತಟ ಆಯಿತ್ತ.  2013 ರೆ್ೇ 
ಇಸವಿಯವರಗೆ್ ೆಕನಲಕನಲಕೆೆ ರನಜಯದ್ ಸನಲ ಒೀಂದ್ತ ಲಕ್ಷ ರೂಪ್ನಯಿಗ್ಳ್ಷತಟ ಮನತ್ರವೇೆ ಇತ್ತು.  
ಇದ್ನದ್ ನೀಂತ್ರ 2018 ರೆ್ೇ ಇಸಿವಯ ಹೊತಿುಗ್ೆ ಸರನಸರಿಯನಗಿ ಹಿೀಂದಗಿೀಂತ್ ಮೂರತ ಪಟತಟ 
ಹೆಚ್ನಚಯಿತ್ತ.  ಪರಸತುತ್ ನಮಮ ರನಜಯದ್ ಜ.ಡಿ.ಪಿ., ಯತ 17 ಲಕ್ಷದ್ಷಿಟದ್ೆ.  ಅೀಂದ್ರೆ 17 ಲಕ್ಷಕೆೆ 
ಶೆೇಕಡನ 25 ರಷತಟ ರ್ನವು ಸನಲವನತು ತ್ೆಗೆ್ದ್ತಕೂೆಳ್ುಬಹತದ್ತ ಎೀಂದ್ತ ಮನಜ 
ಮತಖ್ಯಮೀಂತಿರಗ್ಳ್ನದ್ ಶ್ರೇ ಸಿದ್ದರನಮಯಯನವರತ ನಮಗ್ೆ ಪ್ನಠ ಮನಡತವ ಸೀಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ 
ತಿಳಿಸಿದ್ದರತ.  ರ್ನವು 2013 ರೆ್ೇ ಇಸಿವಯಿೀಂದ್ 2018 ರೆ್ೇ ಇಸಿವಯವರಗೆ್ ೆ ಪರಿಗ್ಣಿಸಿದ್ನಗ್, 
2,25,000 ಲಕ್ಷ ಕೂೆೇಟಿ ರೂಪ್ನಯಿಗ್ಳ್ಷತಟ ಒಟತಟ ಸನಲ ರನಜಯದ್ನದಗಿದ್ೆ. 

 
ಶ್ರೇ ಆಯನೂರತ ಮೀಂಜತರ್ನಥ್ಚ(ಪದ್ವಿೇಧರರ ಕ್ಷೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 

ದ್ೆೇಶಕೆೆ ಸನವತ್ೀಂತ್ರಯ ಬೀಂದ್ನಗಿನಿೀಂದ್; ಪರಸಕು ವಷಾ 72 ಸನವಿರ ಕೊೇಟಿ ರೂಪ್ನಯಿಗ್ಳ್ಷತಟ ಸನಲ 
ಮನಡಲ್ನಗ್ತತಿುದ್ೆ.  ರನಜಯವು ಸನಲವನತು ಮನಡತತ್ುಲ್ೇೆ ಹೊೇಗ್ಬೆೇಕನದ್ೀಂತ್ಹ ಸನಲದ್ 
ಸತಳಿಯಲ್ಲಿ ಇವತಿುನ ದವಸ ಸಕನಾರವೆೇನೂ ಸಿಕೆಹನಕಕೊೀಂಡಿಲಿ. ರ್ನವು 2,65,000 ಸನವಿರ 
ಕೊೇಟಿ ರೂಪ್ನಯಿಗ್ಳ್ಷತಟ ಆಯವಯಯವನತು ಮೀಂಡಿಸಿರತವುದ್ತ.  ಆದ್ರೆ, ರನಜಯದ್ ಸನಲ 
ಇದ್ಕೆೀಂತ್ ದ್ತಪಪಟತಟ ಆಗ್ತತ್ನು ಬೀಂದದ್.ೆ  4.5 ಲಕ್ಷ ಕೊೇಟಿ ರೂಪ್ನಯಿಗ್ಳ್ಷತಟ ಸನಲದ್ವರೆಗ್ ೆ
ರ್ನವು ಹೊೇಗಿದ್ೆದೇವೆ.  ಆದ್ರ ೆ ಇದ್ರ ಅಧಾದ್ಷತಟ ಮನತ್ರವೇೆ ನಮಮ ಆಯವಯಯವಿರತವುದ್ತ.  
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ನಮಮ ಪಕ್ಷದ್ ಅಧಿಕನರನವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸನಲ ಏಕೆ ಆಗಿದ್ ೆ ಎೀಂದ್ರೆ, ಅದ್ತ ಕರೂೆೇನ ಸೀಂಕಷಟದ್ 
ಅವಧಿಯನಗಿತ್ತು.  ಆ ಸೀಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ರನಜಯಕೆೆ ಆದ್ನಯವಿರಲ್ಲಲಿ ಹನಗ್ೂ ಸೀಂಪನೂಮಲಗ್ಳ್ 
ಕೊರತೆ್ಯನಗಿತ್ತು.  ಹಿೇಗ್ನಗಿ ಅನಿವನಯಾವನಗಿ ಸನಲವನತು ಮನಡತತ್ನು ಹೊೇಗಿದ್ೆದೇವೆ.  ಹಿೀಂದನ 
ಸನಲತಗ್ಳ್ವರಗೆ್ೆ ಯನವ ಸೀಂದ್ಭಾವಿತ್ತು ಎೀಂದ್ತ ರ್ನನತ ಕೆೇಳ್ಲ್ಲಚಿಿಸತತ್ೆುೇರೆ್.  ರನಜಯದ್ ಹಿೀಂದನ 
ಮತಖ್ಯಮೀಂತಿರಗ್ಳ್ನದ್ ಶ್ರೇ ಹೆರ್ಚ.ಡಿ.ಕತಮನರಸನವಮಿ ಹನಗ್ೂ ಶ್ರೇ ಸಿದ್ಿರನಮಯಯರವರತಗ್ಳ್ 
ಅಧಿಕನರನವಧಿಯಲ್ಲಿ ಯನವ ಕರೂೆೇರ್ನವಿತ್ತು?  ಅವರ ಅಧಿಕನರನವಧಿಯಲ್ಲಿ ಯನವ ಕನರಣಕನೆಗಿ 
ಸನಲವನತು ಮನಡಿದ್ರತ ಎನತುವ ವಿವರಣೆಯನತು ನಿೇಡಬೇೆಕನಗ್ತತ್ುದ್ೆ. ಈ ಕನರಣಕನೆಗಿ ರ್ನನತ 
ಆಗ್ಲ್ೇೆ ಒೀಂದ್ತ ಮನತ್ನತು ಹೆೇಳಿದ್ೆನತ.  ಸನಲದ್ ಶೆವೇತ್ಪತ್ರವನತು ಹೊರಗ್ೆ ತ್ೀಂದ್ರೆ, ಅದ್ನತು 
ಸೀಂಪೂಣಾವನಗಿ with thread bare, in detail ಅಧಯಯನ ಮನಡಲತ ಸನಧಯವನಗ್ತತ್ುದ್ೆ.  
ಅದ್ನತು ಬಿಟತಟ ಕೆೇವಲ ಅಸಪಷಟವನಗಿ touch and go  ಎನತುವ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಮ ಸಕನಾರದ್ 
ಮೆೇಲ್ ೆ ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ್ವರತ ಆಪ್ನದ್ರೆ್ಗ್ಳ್ನತು ಮನಡತವುದ್ತ ಬೆೇಡ. ಯನರ ಕನಲದ್ಲ್ಲಿ 
ಏರೆ್ೇರ್ನಯಿತ್ತ, ಎಲ್ಲಿ ಹಣದ್ ಉಪಯೇಗ್ವನಯಿತ್ತ; ಎಲ್ಲಿ ಉಪಯೇಗ್ವನಗ್ಲ್ಲಲಿ, ಸನಲ 
ಮನಡಲತ ಕನರಣಗ್ಳ್ೆೇನತ ಇೀಂತ್ಹ ಎಲ್ನಿ ಅೀಂಶಗ್ಳ್ ಬಗೆ್ೆ ಆರ್ಥಾಕ ತ್ಜ್ಞರ 
ದ್ೃಷಿಟಕೂೆೇನವನಿುಟತಟಕೂೆೀಂಡತ ರ್ನವೂ ಸಹ ಪರಿಶ್ೇಲರ್ೆಯನತು ಮನಡಬಹತದ್ತ. ಸಕನಾರಕೆೆ 
ಅಥವನ ಇರ್ನಯರಿಗೆ್ ಈ ಬಗೆ್ೆ ಅನತಮನನಗ್ಳಿವಯೆೇ, ಎಲ್ನಿ ಪಕ್ಷಗ್ಳ್ೂ ಸೇೆರಿ ಇದ್ನತು 
ಒತ್ನುಯಿಸೂೆೇಣ. ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮೀಂತಿರಗ್ಳ್ನದ್ ಶ್ರೇ ಬಸವರನಜ ಬೊಮನಮಯಿರವರತ ಉತ್ುರ 
ನಿೇಡತವ ಸೀಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ಸನಲದ್ ಶೆವೇತ್ಪತ್ರವನತು ಹೊರಡಿಸಿ ಎೀಂದ್ತ ಒತ್ನುಯಿಸೂೆೇಣ.ಚಚ “ರ್ನವು 
ಸವಚಿರಿದ್ೆದೇವೆ, ರ್ನವು ಸನಲ ಮನಡಲ್ೇೆ ಇಲಿ; ಕೆೇವಲ ಇವರತ ಮನತ್ರವೆೇ ಸನಲ ಮನಡಿದ್ನದರ”ೆಚ
ಎನತುವ ಅಗ್ನಧವನದ್ ನೀಂಬಿಕೆಯತ ಯನರಿಗ್ ೆ ಇದ್ೆಯೇ, ಅವರಲ್ಲಿ ರ್ನನತ 
ವಿನೀಂತಿಸಿಕೂೆಳ್ಳುವುದ್ೆೇರ್ೀೆಂದ್ರೆ, ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮೀಂತಿರಗ್ಳ್ಳ ಉತ್ುರ ನಿೇಡತವ ಸೀಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ 
ಎಲಿರೂ ಸಹಮತಿಯಿೀಂದ್ ಶೆವೇತ್ಪತ್ರವನತು ಹೊರಡಿಸಿ ಎನತುವ ಬೆೇಡಿಕೆಯನತು ಇಟತಟ, ಅದ್ಕೆೆ 
ಅನತಮತಿಯನತು ಪಡದೆ್ತಕೊಳ್ೂೆುೇಣ.  ನೀಂತ್ರದ್ಲ್ಲಿ ಆ ಶೆವೇತ್ಪತ್ರದ್ ಮೆೇಲ್ ೆ ಚಚ್ೆಾಯನತು 
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ಮನಡೂೆೇಣ. ಇದ್ಕೆೆ ಎಲಿರ ಒಪಿಪಗ್ೆ ಇದ್ೆ ಎೀಂದ್ನದ್ರ,ೆ ರ್ನಡಿದ್ತದ ಮತಖ್ಯಮೀಂತಿರಗ್ಳ್ಳ ಉತ್ುರ 
ನಿೇಡಲತ ಇಲ್ಲಿಗ್ೆ ಬೀಂದ್ನಗ್ ದ್ಯಮನಡಿ you make it a prime demand.  ಒೀಂದ್ತ 
demand ಅನತು ಇಡಿ.  

 
ಶ್ರೇ ಆರಚ.ಬಿ.ತಿಮನಮಪೂರ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನವೂ ಸಹ ಇದ್ಕೆೆ 

ಒಪಿಪಗ್ೆಯನತು ಸೂಚಿಸತತ್ೆುೇವೆ.  ಹಿೇಗ್ನಗಿ ಮತಖ್ಯಮೀಂತಿರಗ್ಳ್ಳ ಇದ್ನದಗ್ ರ್ನವು ಈ ಬಗೆ್ೆ 
ಒತ್ನುಯಿಸತತ್ೆುೇವ.ೆ   

ಶ್ರೇ ಆಯನೂರತ ಮೀಂಜತರ್ನಥ್ಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಖ್ೀಂಡಿತ್ವನಗಿಯೂ ಸಹ 
ರ್ನವುಗ್ಳ್ಳ ಈ ರಿೇತಿಯನಗಿ ಮನಡಿದ್ರೆ …. 

ಶ್ರೇ ಆರಚ.ಬಿ.ತಿಮನಮಪೂರ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇದ್ಕೆೆ ನಿೇವಬಬರೆ 
ಮನತ್ರವಲಿದ್ೆೇ ನಿಮಮ ಪಕ್ಷದ್ವರೂ ಸಹ ಬೆೀಂಬಲ್ಲಸಬೆೇಕತ. 

ಶ್ರೇ ಆಯನೂರತ ಮೀಂಜತರ್ನಥ್ಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಖ್ೀಂಡಿತ್ವನಗಿಯೂ ಸಹ 
ರ್ನವು ಮನಡತತ್ೆುೇವೆ.  ರ್ನನತ ಯನರತ ಯನರತ ಸನಲ ಮನಡಿದ್ದರತ ಎೀಂದ್ತ ಹೆೇಳ್ಳವುದಲಿ.  
ಇದ್ರಿೀಂದ್ನಗ್ತವ ಲ್ನಭವೆೇರೆ್ೀಂದ್ರೆ, ನಮಮ ರನಜಯದ್ ಆರ್ಥಾಕ ಸಿೆತಿ-ಗ್ತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಸಿೆತಿಗ್ಳ್ಳ, 
ಆಡಳಿತ್ದ್ಲ್ನಿಗ್ತವ pilferages, ಎಲ್ಲಿ ಸರಿಯನಗಿದ್;ೆ ಎಲ್ಲಿ ಸರಿಯನಗಿಲಿ ಎನತುವುದ್ತ 
ಶನಸಕರನಗಿ ರ್ನವೂ ಕೂಡ ಈ ಬಗೆ್ೆ ಅಧಯಯನ ಮನಡಿದ್ೀಂತ್ನಗ್ತತ್ುದ್ೆ ಹನಗ್ೂ ನಮಗ್ ೆ
ಮತ್ದ್ನನ ಮನಡಿದ್ ಮತ್ದ್ನರರ ಮತೀಂದ್ ೆ ಎಲಿವನೂು ಸಪಷಟವನಗಿ ತ್ೆರೆದಟಟೀಂತ್ನಗ್ತತ್ುದ್ೆ.  
ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ್ ಸದ್ಸಯರತಗ್ಳ್ೂ ಸಹ ಈ ರಿೇತಿಯ ಒತ್ನುಯವನತು ಮನಡಿದ್ರೆ, 
ಅನತಕೂಲವನಗ್ತತ್ುದ್ೆ.  ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನನುದ್ೂ ಹನಗ್ೂ ನನು ಪಕ್ಷದ್ೂದ ಸಹ ಒತ್ನುಯವಿದ್.ೆ ಆ 
ರಿೇತಿಯ ಚಚ್ೆಾಯನತು ರ್ನವು ಮನಡೂೆೇಣ.  ನಮಮ ರನಜಯದ್ ಸನಲವು 2013 ರೆ್ೇ ಇಸಿವಯವರೆಗ್ ೆ
ಒೀಂದ್ತ ಲಕ್ಷ ಕೂೆೇಟಿ ರೂಪ್ನಯಿಗ್ಳ್ಷತಟ ಇತ್ತು.  2016-17 ರೆ್ೇ ಸನಲ್ಲಗ್ೆ ರನಜಯದ್ ಸನಲದ್ 
ಪರಮನಣವು 2 ಲಕ್ಷದ್ 11 ಸನವಿರ ಕೊೇಟಿ ರೂಪ್ನಯಿಗ್ಳ್ಷತಟ ಇತ್ತು.  ಒೀಂದ್ೇೆ ಬನರಿಗ್ ೆಸನಲದ್ 
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ಪರಮನಣವು ದ್ತಪಪಟನಟಯಿತ್ತ.  ಒೀಂದ್ತ ಲಕ್ಷ ಕೊೇಟಿ ರೂಪ್ನಯಿಗ್ಳ್ಷತಟ ಸನಲವನತು ಮತಟಟಲತ 
60 ವಷಾಗ್ಳ್ಷತಟ ದೇಘಾ ಸಮಯವನತು ರ್ನವು ತ್ಗೆ್ೆದ್ತಕೂೆೀಂಡೆವು.  ಆದ್ರೆ ಮತೀಂದನ ಒೀಂದ್ತ 
ಲಕ್ಷ ಕೊೇಟಿ ರೂಪ್ನಯಿಗ್ಳ್ಷತಟ ಸನಲದ್ ಮೊತ್ುವನತು ತ್ಲತಪಲತ ರ್ನವು ಕೆೇವಲ 4 ವಷಾಗ್ಳ್ 
ಸಮಯವನತು ತ್ೆಗೆ್ದ್ತಕೂೆೀಂಡಿದ್ದೆೇವೆ.  ಹಿೇಗ್ೆ ಸನಲದ್ ಮೊತ್ುವು ಒೀಂದ್ತ ಲಕ್ಷ ಕೊೇಟಿ 
ರೂಪ್ನಯಿಗ್ಳ್ಷತಟ ಹೆಚ್ನಚಗ್ತವನಗ್ ಹನಗ್ೂ ನನು ಬಳಿ ಇರತವ ಅೀಂಕ-ಸೀಂಖೆಯಗ್ಳ್ ಪರಕನರ ಈ 
ರ್ನಲತೆ ವಷಾಗ್ಳ್ ಅವಧಿ ಯನರದ್ತದ ಎೀಂದ್ತ ಹೆೇಳಿದ್ರ,ೆ ಅದ್ತ ಮನಜ ಮತಖ್ಯಮೀಂತಿರಗ್ಳ್ನದ್ ಶ್ರೇ 
ಸಿದ್ದರನಮಯಯನವರ ಅಧಿಕನರನವಧಿಯನಗಿದೆ್.  ಇವರ ರ್ನಲತೆ ವಷಾಗ್ಳ್ ಅಧಿಕನರನವಧಿಯಲ್ಲಿ 
ಒೀಂದ್ತ ಲಕ್ಷ ಕೂೆೇಟಿ ರೂಪ್ನಯಿಗ್ಳ್ಷತಟ ಸನಲ ಮನಡಲ್ನಗಿದ್.ೆ  ಇದ್ಕೆೆ ತ್ಗ್ಲತವ ಬಡಿೆ 
ಮೊತ್ುವೆಷತಟ?  ಒೀಂದ್ತ ಲಕ್ಷ ಕೊೇಟಿ ರೂಪ್ನಯಿಗ್ಳಿಗ್ೆ ಶೆೇಕಡನ 7 ರಷತಟ ಬಡಿೆ ದ್ರದ್ಲ್ಲಿ ಎಷತಟ 
ಮೊತ್ುವನತು ಪ್ನವತಿಸಬೆೇಕತ? ಮತೀಂದನ ಸನಲ್ಲನ ಆಯವಯಯದ್ ಹೊತಿುಗ್ೆ ಬಡಿೆಯ ದ್ತಪಪಟತಟ 
ಮೊತ್ುವನತು ಪ್ನವತಿಸಬೆೇಕನಗಿರತತ್ುದ್.ೆ ಆಗ್ ಒೀಂದ್ೂವರ ೆ ಲಕ್ಷ ರೂಪ್ನಯಿಗ್ಳ್ಷತಟ ಸನಲ 
ಮನಡಬೇೆಕನಗ್ತತ್ುದ್.ೆ  ಈ ರಿೇತಿಯನಗಿ ಸನಲದ್ ಪರಮನಣವು ದ್ತಪಪಟನಟಗ್ತತ್ನು ಹೊೇಗಿದ್.ೆ  ಈ 
ಹಿೀಂದ್ ೆ ಶ್ರೇ ಹೆರ್ಚ.ಡಿ.ಕತಮನರಸನವಮಿರವರತ ಮತಖ್ಯಮೀಂತಿರಗ್ಳ್ನಗಿದ್ನದಗ್, ಅವರೇೆ ಮೀಂಡಿಸಿದ್ 
ಆಯವಯಯದ್ಲ್ಲಿ ನಮೂದಸಿದ್ೀಂತ್,ೆ 48 ಸನವಿರ ಕೊೇಟಿ ರೂಪ್ನಯಿಗ್ಳ್ಷತಟ ಸನಲ 
ಮನಡಲ್ನಗಿದ್.ೆ  ಇಷತಟ ಮೊತ್ುದ್ ಸನಲ ಮನಡಿರತವುದ್ನಗಿ ಅೀಂದನ ಸಕನಾರವು ತಿಳಿಸಿದ್.ೆ ಇಷತಟ 
ಮೊತ್ುದ್ ಸನಲಕೆೆ ಬಡಿೆಯನತು ಸೇೆರಿಸಬೆೇಕನದ್ರೆ, ಇನೂು 3 ಸನವಿರ ಕೊೇಟಿ ರೂಪ್ನಯಿಗ್ಳ್ಷಟನತು 
ಸೇೆರಿಸಬೆೇಕತ.  ಅಲ್ಲಿಗ್ೆ ರನಜಯದ್ ಸನಲದ್ ಮೊತ್ು 51 ಸನವಿರ ಕೊೇಟಿ ರೂಪ್ನಯಿಗ್ಳ್ಷನಟಗ್ತತ್ುದ್ೆ.  
ಮತೀಂದನ ಸನಲ್ಲನ ಮತ್ೊುೀಂದ್ತ ಆಯವಯಯವನತು ಮೀಂಡಿಸಬೆೇಕನದ್ರೆ, ಈ 51 ಸನವಿರ ಕೊೇಟಿ 
ರೂಪ್ನಯಿಗ್ಳಿಗ್ ೆ ಮತ್ೆು 50 ಸನವಿರ ಕೊೇಟಿ ರೂಪ್ನಯಿಗ್ಳ್ನತು ಸೇೆರಿಸಬೆೇಕನಗ್ತತ್ುದ್ೆ.  
ಪರತಿಯೀಂದ್ತ ಸಕನಾರಗ್ಳ್ಳ ಈ ರಿೇತಿಯನಗಿ ಸನಲದ್ ಸತಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕೆಹನಕಕೂೆೀಂಡಿವೆ. ರ್ನನತ 
ವಯಕುಗ್ತ್ವನಗಿ ಯನವುದ್ೆೇ ಒೀಂದ್ತ ಸಕನಾರವನತು ಗ್ತತಿಾಸತವುದಲಿ.  ಮತೀಂದ್ೆ ಅಧಿಕನರಕೆೆ 
ಬರತವ ಸಕನಾರಗ್ಳ್ಳ ಈ ಹಿೀಂದನ ಸಕನಾರಗ್ಳ್ಳ ಮನಡಿರತವ ಸನಲವನತು 
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ಮತೀಂದ್ತವರೆಸಿಕೊೀಂಡತ ಹೂೆೇಗ್ಬೇೆಕತ.  ಯನವುದ್ೇೆ ಸಕನಾರಗ್ಳ್ಳ ಸನಲ ಮನಡಿದ್ರೆ, ಅದ್ರ 
ಹೊಣೆಯತ ಮತೀಂದ್ೆ ಆಡಳಿತ್ಕೆೆ ಬರತವ ಸಕನಾರದ್ನದಗಿರತತ್ುದ್ೆ.  ಈ ಹಿರೆ್ುಲ್ೆಯಲ್ಲಿ ನಮಮ 
ಸಕನಾರವು ಸಕನರಣಕನೆಗಿ ಸನಲವನತು ಮನಡಿದ್ೆ.  ಕರೂೆೇರ್ನ ಸೀಂಕಷಟ, ಸೀಂಪನೂಮಲಗ್ಳ್ ಕೂೆರತೆ್, 
ವನಯಪ್ನರ ವಹಿವನಟತಗ್ಳ್ಳ ಸೆಗಿತ್ಗ್ೊೀಂಡತ, ನಿರತದ್ೊಯೇಗ್ ತ್ನೀಂಡವವನಡಿದ್ದರಿೀಂದ್ ಅೀಂತ್ಹ 
ಸೀಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ಹನಗ್ೂ ಜನರ ಆರೂೆೇಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆಗ್ನಗಿ ಈ ಎಲ್ನಿ ಕನರಣಕನೆಗಿ ನಮಮ ಸಕನಾರವು 
ಸನಲ ಮನಡಿದ್.ೆ  ನಮಮ ಪಕ್ಷದ್ ಮತಖ್ಯಮೀಂತಿರಗ್ಳ್ ಅಧಿಕನರನವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಜನರತ ಉಪವನಸದೀಂದ್ 
ನರಳ್ಬನರದ್ತ ಎೀಂಬ ಕನರಣಕನೆಗಿ ಹನಗ್ೂ ಆಹನರ, ಔಷಧಿ ಇತ್ನಯದಗ್ಳ್ನತು ಉಚಿತ್ವನಗಿ 
ನಿೇಡಿದ್ದಕನೆಗಿ ನಮಮ ಸಕನಾರಕೆೆ ಸನಲ ಮನಡತವ ಅನಿವನಯಾತ್ೆಯತೀಂಟನಯಿತ್ತ. 

ಶ್ರೇ ಅರವಿೀಂದ್ ಕತಮನರಚ ಅರಳಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸದ್ಸಯರತ 
ಸನಲದ್ ಶೆವೇತ್ಪತ್ರವನತು ಹೊರಡಿಸತವ ಬಗೆ್ೆ ಪರಸನುಪಿಸಿದ್ರತ.  ಹಿೇಗ್ನಗಿ ಕರೂೆೇರ್ನ ಸೀಂಕಷಟದ್ 
ಸೀಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ಎಷತಟ ಖ್ಚತಾ ಇತ್ತು ಎನತುವುದ್ರ ಬಗ್ೆೆಯೂ ಸಹ ಸಕನಾರವು ಶೆವೇತ್ರಪತ್ರವನತು 
ಹೊರಡಿಸಬೆೇಕೆೀಂದ್ತ ರ್ನನತ ಮನವಿ ಮನಡಿಕೂೆಳ್ಳುತ್ೆುೇರೆ್. 

ಶ್ರೇ ಆಯನೂರತ ಮೀಂಜತರ್ನಥ್ಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈ ವಿಚ್ನರದ್ಲ್ಲಿ ನಿೇವೂ 
ಸಹ ಬೆೇಡಿಕ ೆ ಇಡಿ.  ಯನವುದ್ರ್ುೆೇ ಕೆೇಳ್ಳವ ಅಭಿಪ್ನರಯ ಹನಗ್ೂ ಸನವತ್ೀಂತ್ರಯ ಹೆೇಗ್ ೆ ನನಗ್ ೆ
ಇದ್ೆಯೇ ಅದ್ೆೇ ರಿೇತಿಯನಗಿ ಅವರಿಗ್ೂ ಸಹ ಇದ್ೆ.  ಒೀಂದ್ತ ಬನರಿ ಮತಚತಚಮರೆಯ ಅೀಂದ್ರೆ, 
hippocratic politics ನಿೀಂದ್ ರ್ನವುಗ್ಳ್ಳ ಹೂೆರಗೆ್ ಬರೊೇಣ.  ರ್ನವು ಒಳ್ೆುಯವರಲಿ, 
ಆದ್ರೂ ಸಹ ಒಳ್ುೆಯವರತ ಎೀಂದ್ತ ಬಿೀಂಬಿಸತವುದ್ತ; ಪ್ನರಮನಣಿಕರಲಿ ಆದ್ರೂ ಸಹ 
ಪ್ನರಮನಣಿಕರೀೆಂದ್ತ ಬಿೀಂಬಿಸತವುದ್ತ; ಅದ್ೆೇ ರಿೇತಿಯನಗಿ ದ್ಕ್ಷರಲಿ ಆದ್ರೂ ಸಹ ದ್ಕ್ಷರೀೆಂದ್ತ 
ಬಿೀಂಬಿಸತವುದ್ತ ಆಗ್ತತಿುದ್ೆ. ಇರ್ೂೆುಬಬರನತು ಟಿೇಕೆ ಮನಡತವುದ್ರಲ್ಲಿಯೇ ಕನಲಹರಣ 
ಮನಡತವುದ್ಕೆೀಂತ್ ಕಲೆಸವನತು ಮನಡೂೆೇಣ.  ಒಟನಟರಯೆನಗಿ hippocratic politics ನಿೀಂದ್ 
ಹೊರಗ್ ೆ ಬರೊೇಣ.  ಒೀಂದ್ತ ಕನಲಘಟಟದ್ಲ್ಲಿ ನಮಮದ್ತ ಏರೆ್ೇನತ ಬೆೇಡಿಕೆ ಇದ್ ೆ ಎನತುವುದ್ತ 
ಹೊರಗೆ್ ಬರಲ್ಲ. ಮತೀಂದ್ೆ ಅಧಿಕನರಕೆೆ ಬರತವವರತ ಅಥವನ ಯನರತ ಅದ್ನತು ತಿದ್ತದಕೂೆಳ್ುಬೆೇಕೂೆೇ 
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ಅವರೆೇ ತಿದ್ತದಕೂೆೀಂಡತ ಮತೀಂದ್ಕೆೆ ಹೊೇಗ್ತತ್ನುರೆ.  ಹಿೇಗ್ನಗಿ ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ್ ಸದ್ಸಯರತಗ್ಳ್ೂ 
ಸಹ ಇದ್ರ ಬಗೆ್ೆ ಬೆೇಡಿಕಯೆನಿುಡಬಹತದ್ತ. ಇದ್ೇೆ ರಿೇತಿಯನಗಿ ಶ್ರೇ ಹೆರ್ಚ.ಡಿ.ಕತಮನರಸನವಮಿರವರತ 
ಮತಖ್ಯಮೀಂತಿರಗ್ಳ್ನಗಿದ್ದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅೀಂದ್ರೆ ಮೂರತ ವಷಾಗ್ಳ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಮಮ ರನಜಯದ್ 
ಸನಲದ್ ಪರಮನಣವು 3,27,209 ಕೂೆೇಟಿ ರೂಪ್ನಯಿಗ್ಳಿಗ್ೆ ಮತಟಿಟತ್ತ.  ಈಗ್ ಪತನಃ ಸನಲದ್ 
ಪರಮನಣವನತು ಏರಿಕ ೆ ಮನಡಲ್ನಗಿದ್.ೆ  ಈ ರಿೇತಿಯನಗಿ ಸನಲದ್ ಏರಿಕೆಗೆ್ ನನು ಕಣಿಣನಲ್ಲಿ 
ಸಕನರಣವು ಕನಣತತ್ುದ್ೆ.  ಆದ್ರೆ ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ್ವರ ಕಣಿಣನಲ್ಲಿ ಸಕನರಣವೆೇ ಇಲಿ.  ಈ ಹಿೀಂದ್ ೆ
ಆಡಳಿತ್ದ್ಲ್ಲಿದ್ದ ಸಕನಾರಗ್ಳ್ಳ ರೈೆತ್ರ ಸನಲ ಮರ್ನು ಮನಡತತ್ೆುೇವೆೀಂದ್ತ ಹೆೇಳಿದ್ರನದ್ರೂ ಪೂಣಾ 
ಪರಮನಣದ್ಲ್ಲಿ ಸನಲ ಮರ್ನು ಮನಡಲ್ಲಲಿ.  ಅದ್ನತು ಅಧಾಕೆೆ ಬಿಟತಟಹೊೇಗ್ಲ್ನಯಿತ್ತ.  ನೀಂತ್ರದ್ಲ್ಲಿ 
ಶ್ರೇ ಸಿದ್ಿರನಮಯಯನವರತ ಅಧಿಕನರಕೆೆ ಬೀಂದ್ರತ.  ಅವರ ಅಧಿಕನರವಧಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಭನಗ್ಶಃ 
ಸನಲ ಮರ್ನು, ಇನತುಳಿದ್ದ್ದನತು ಮತೀಂದನ ಸಕನಾರಕೆೆ ಬಿಟತಟ ಹೂೆೇದ್ರತ.  ಆದ್ರ,ೆ 
ಆಡಳಿತ್ದ್ಲ್ಲಿರತವ ಯನವುದ್ೆೇ ಪಕ್ಷದ್ ಸಕನಾರಗ್ಳ್ಳ ತ್ೆಗೆ್ದ್ತಕೂೆೀಂಡಿರತವ ನಿಣಾಯಗ್ಳ್ನತು 
ಮತೀಂದ್ತವರೆಸಿಕೊೀಂಡತ ಹೊೇಗ್ಬೇೆಕಲಿವೆೇ?  ಹಿೇಗ್ೆ ಹಿೀಂದನ ಸಕನಾರಗ್ಳ್ಳ ಮನಡಿದ್ ಸನಲವು 
ಮತೀಂದ್ಕೆೆ ಸನಗ್ತತ್ನು ಹೂೆೇಯಿತ್ತ.  ಪರಿಸಿೆತಿ ಹಿೇಗಿರತವನಗ್, ಕೇೆವಲ ʼಶ್ರೇ ಬಸವರನಜ 
ಬೊಮನಮಯಿರವರ ರೆ್ೇತ್ೃತ್ವದ್ ಸಕನಾರ ಸನಲ ಮನಡಿದ್ೆ̓  ಎೀಂಬ ಆಪ್ನದ್ರೆ್ಗ್ಳ್ನತು ಮನಡಲತ 
ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ್ವರ ಬಳಿ ಯನವ ರಿೇತಿಯನದ್ ತ್ಕಾ ಇದ್ೆ ಎನತುವುದ್ತ ನನಗ್ ೆಅಥಾವನಗಿಲಿ.  
ಒೀಂದ್ತ ವೇೆಳ್ೆ ಬೇೆರೆ ಸಕನಾರಗ್ಳ್ಳ ಮನಡಿದ್ರೆ ಅದ್ತ ಸನಲ ಅಲಿ; ಆದ್ರೆ, ಅದ್ನತು ರ್ನವು 
ಮನಡಿದ್ರೆ, ಅದ್ತ ಸನಲವನಗ್ತತ್ುದ್ಯೆಲಿವೆೇ?  ಇದ್ತ ಹೆೇಗ್ ೆಸನಧಯ ಎೀಂದ್ತ ರ್ನನತ ಕೆೇಳ್ಳತ್ೆುೇರ್ೆ.  
ಸನಲ ಮನಡಿರತವ ಸಕನರಣವು ನನು ಕಣಿಣಗ್ೆ ಕನಣತತ್ುದ್ೆ, ಆದ್ರೆ ಅವರ ಕಣಿಣಗ್ೆ ಕನಣತವುದಲಿ.  
ಸೀಂಕಷಟದ್ ಸಮಯದ್ಲ್ಲಿ ಈ ರನಜಯದ್ ಜನರನತು ಕನಪ್ನಡತವ, ಅವರಿಗೆ್ ಆಹನರದ್ ಕಟಚಗ್ಳ್ನತು 
ಒದ್ಗಿಸತವ, ಅವರ ಜೇವವನತು ಉಳಿಸತವ ಇತ್ನಯದ ಸಕನರಣಗ್ಳ್ಳ ನಮಗ್ೆ ಇತ್ತು.  ಆ 
ಸೀಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ರನಜಯಕೆೆ ಆದ್ನಯವಿರಲ್ಲಲಿ.  ಈ ಎಲ್ನಿ ಕನರಣಗ್ಳಿಗ್ನಗಿ ನಮಮ ಸಕನಾರವು 
ಸನಲವನತು ಮನಡಿದ್.ೆ  ಆದ್ರೆ, ಈ ಹಿೀಂದ್ ೆಆಡಳಿತ್ ನಡಸೆಿದ್ ಸಕನಾರಗ್ಳಿಗ್ೆ ಸನಲ ಮನಡಲತ 
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ಯನವ ಕನರಣವಿತ್ತು ಎೀಂದ್ತ ರ್ನನತ ಕೆೇಳ್ಳತ್ೆುೇರ್ೆ.  ಈ ಬಗೆ್ೆ ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ್ವರತ ತ್ಮಮ 
ಕನರಣಗ್ಳ್ನತು ತಿಳಿಸಿದ್ರೆ, ತ್ತೀಂಬನ ಒಳ್ುೆಯದ್ನಗ್ತತ್ುದ್.ೆ   

 
ಶ್ರೇ ಸೀಂತ್ೂೆೇಷಚ ಹೆಗ್ೆೆಯವರತ ಈ ಹಿೀಂದ್ ೆಲ್ೂೆೇಕನಯತಕುರನಗಿ ಕನಯಾ ನಿವಾಹಿಸಿದ್ದರತ.  

ನಮಗ್ೆಲಿರಿಗ್ೂ ಸಹ ಅವರ ಬಗೆ್ೆ ಗ್ೌರವವಿದ್.ೆ  ನಮಗ್ ೆಅವರ ಬಗೆ್ೆ ಸವಲಪ ಕಡಿಮೆ ಪರಮನಣದ್ಲ್ಲಿ 
ಗ್ೌರವವಿದ್ ೆ ಆದ್ರೂ ಸಹ ಅವರ ಬಗೆ್ೆ ನಮಗ್ೆಲ್ನಿ ಗ್ೌರವವಿದ್.ೆ ಈ ಹಿೀಂದ್ ೆ ಅವರತ 
ಲ್ೊೇಕನಯತಕುರನದ್ನಗ್ ನಮಗ್ೆ ಮನತ್ರವೆೇ ಅರದೆ್ತ ಹೊೇದ್ರತ; ಬೆೇರಯೆವರಿಗ್ ೆ ಅರಯೆಲ್ಲಲಿ; 
ಅವರತಗ್ಳ್ನತು ಬಿಟತಟಬಿಟಟರತ.  ಆದ್ರೂ ಸಹ ಅವರತ ರ್ನಯಯನಧಿೇಶರತ.  ಹಿೇಗ್ನಗಿ ಅವರ ಬಗೆ್ೆ 
ನಮಗ್ೆ ಗ್ೌರವವಿದ್.ೆ  ಅವರತ ತ್ಮಮ ಅಧಿಕನರನವಧಿಯಲ್ಲಿ ವರದಯೀಂದ್ನತು ನಿೇಡಿದ್ದರತ.  
Former Chief Justice of India Justice Venkatachalaiah and Former 
Lokayuktha Justice Santhosh Hegde ರವರತಗ್ಳ್ಳ ವರದಯೀಂದ್ನತು ನಿೇಡತತ್ನುರೆ.  
ಅದ್ತ ರ್ನನತ ಅಥವನ ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ.ೆಹರಿಪರಸನದಚ ರವರತ ನಿೇಡಿದ್ ವರದಯಲಿ.  ಇಲ್ಲಿ ಕತಳಿತ್ ಶ್ರೇ 
ಗ್ೊೇವಿೀಂದ್ ಎೀಂ.ಕನರಜೊೇಳ್ ರವರ ಆದಯನಗಿ ಇಲ್ಲಿರತವವರನರದ್ೂದ ಅಲಿ. ಶ್ರೇ ಸೀಂತ್ೂೆೇಷ 
ಹೆಗ್ೆೆರವರತ ನಿೇಡಿದ್ ವರದಯಲ್ಲಿ “Karnataka crashes to 7th place from top spot 
in social protection”ಚ ಎೀಂದ್ತ ಹೆೇಳಿದ್ನದರ.ೆ   ಸನಮನಜಕ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದ್ಲರೆ್ೇ 
ಸನೆನದ್ಲ್ಲಿದ್ದ ನಮಮ ರನಜಯವು ೭ರೆ್ೇ ಸನೆನಕೆೆ ಕತಸಿಯಿತ್ತ.  It reads:ಚ“According to the 
latest Public Affairs Index Report, released by former Chief Justice 
of India - Justice Venkatahalaiah and former Lokayukta Justice 
Santhosh Hegde, Karnataka has slipped from top spot to 7th in the 
Social Protection Index in the list of 18 states...”ಚಚಇದ್ತ ಯನರ regime? 
It is our beloved Joint C.M., Siddaramaiah. ವರದಯಲ್ಲಿ ಮತಖ್ಯಮೀಂತಿರಗ್ಳ್ಳ 
ಎೀಂದ್ತ ಬರೆದದ್ನದರ.ೆ  ಈ ಹಿೀಂದನ ಮತಖ್ಯಮೀಂತಿರಗ್ಳ್ನದ್ ಶ್ರೇ ಸಿದ್ದರನಮಯಯನವರೇೆ ಆಗಿದ್ನದರೆ.  
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ನಮಮ ರನಜಯವು ಕಳೆ್ಸನೆನಕೆೆ ಕತಸಿದದ್ೆ ಎೀಂದ್ತ ಹೆೇಳಿದ್ತದ ನಮಮ ಭನರತಿೇಯ ಜನತ್ನ ಪಕ್ಷವಲಿ.  
ರ್ನವು ಹನಗ್ೂ ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ್ವರತ ಗ್ೌರವಿಸತವ ಸವೇಾಚಿ ರ್ನಯಯನಲಯದ್ 
ರ್ನಯಯಮೂತಿಾ ಶ್ರೇ ವೆೀಂಕಟನಚಲಯಯ ಹನಗ್ೂ ಈ ರನಜಯವು ಲ್ೊೇಕನಯತಕುರರ್ನುಗಿ 
ಒಪಿಪಕೊೀಂಡ ಶ್ರೇ ಸೀಂತ್ೂೆೇಷಚ ಹೆಗ್ೆೆ ರವರತಗ್ಳ್ಳ ನಿೇಡಿದ್ ವರದಯನಗಿದೆ್.  ಸನಮನಜಕ ರಕ್ಷಣೆಯ 
ವಿಚ್ನರದ್ಲ್ಲಿ ಮೊದ್ಲರೆ್ೇ ಸನೆನದ್ಲ್ಲಿದ್ದ ನಮಮ ರನಜಯವು ೭ರೆ್ೇ ಸನೆನಕೆೆ ಇಳಿದದ್ೆ ಎನತುವ 
ವರದಯನತು ಲ್ೊೇಕನಯಕುರವರತಗ್ಳ್ಳ ನಿೇಡಿದ್ರತ.  ಆಗಿನ ಕನಲಘಟಟವು ಹನಗಿತ್ತು.         

   (ಮತೀಂದ್ತ) 
(313)/14-3-2022/3-50/ಎಲ್ಚಎೀಂ/ಜಆರಚ 

    ಶ್ರೇ ನಸಿೇರಚ ಅಹಮದ:- ಯನವ ಇಯರಚ ಎನತುವುದ್ನತು ಹೆೇಳ್ಬೆೇಕತ. 

    ಶ್ರೇ ಆಯನೂರತ ಮೀಂಜತರ್ನಥ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಗ್ಳ್ೆ, I think,  2014 ಇರಬಹತದ್ತ. 

    ಶ್ರೇ ನಸಿೇರಚ ಅಹಮದ:-:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಗ್ಳ್ೆ, ೨೦೧೪ರಲ್ಲಿ ವರದ ಕೂೆಟಿಟದ್ನದರೆ ಎೀಂದ್ರೆ 
ಅದ್ತ ೨೦೧೩ರೆ್ೇ ಸನಲ್ಲನ ವಿಷಯವನಗಿರತತ್ುದ್ೆ.  

    ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ.ೆಹರಿಪರಸನದ(ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ್ ರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಗ್ಳ್,ೆಚ ‘social 
protection’ಚಎೀಂದ್ತ ಮನನಯ ಸದ್ಸಯ ಹೆೇಳಿದ್ರತ.   ಅದ್ತ social protection  ವಿಷಯ 
ಆಗಿದ್ಯೆೇ? ಅಥವನ Human Development Index  ಆಗಿದ್ಯೆೇ? 

    ಶ್ರೇ ಆಯನೂರತ ಮೀಂಜತರ್ನಥ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಗ್ಳ್,ೆ social protection means 
ಬಡವರಿಗೆ್ ಕೊಡತವೀಂತ್ಹ social security  ಇರಬಹತದ್ತ,  ಎಲಿವೂ ಇರಬಹತದ್ತ.  ರ್ನನತ 
in-detail  ಗೆ್ ಹೂೆೇಗ್ಲ್ಲಲಿ.  ಯನವ ವಷಾ, ಯನರ ಹೆಸರತ ಇವೆಲಿವನತು ರ್ನನತ ಸೇೆರಿಸಿ 
ಹೆೇಳ್ಳತಿುಲಿ. As it is I am quoting.   
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    Sri B.K.HARIPRASAD:-  You are right.  ಆದ್ರ ೆಆಗ್ ಇದ್ದವರತ ಮನನಯ 
ಸಿದ್ದರನಮಯಯನವರತ ಅಲಿ.  

    ಶ್ರೇ ಆಯನೂರತ ಮೀಂಜತರ್ನಥ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಗ್ಳ್,ೆ ಯನವ ವಷಾ ಎೀಂದ್ತ ಅಲ್ಲಿ 
ಇಲಿ, ರ್ನನತ ರೆ್ೂೇಟಚ ಮನಡಿಕೊೀಂಡಿರತವುದ್ತ ‘Fragile India then (March 2014)ʼ  
ಎೀಂದ್ತ ನನು reference ನಲ್ಲಿ ಇದ್ೆ. ತ್ಪಿಪಸಿಕೂೆಳ್ುಲತ ತ್ನವು ಏರ್ನದ್ರೂ ಹೇೆಳ್ಬಹತದ್ತ, that 
is your right.  ರ್ನನೂ ಅದ್ರೆ್ು ಮನಡತವುದ್ತ. To escape from the clutches, 
you can try.  No problem.  ಈ ಕನಮೆೀಂಟಚ ನನುದ್ಲಿ. ಮನನಯ ಸಿದ್ದರನಮಯಯನವರ 
ಮೆೇಲ್ ೆನನಗ್ ೆಆಗ್ನಧವನದ್ ಗ್ೌರವವಿದ್.ೆ ಈ ವರದ ತ್ಪ್ೂೆಪ ಸರಿಯ ನನಗ್ ೆಗ್ೊತಿುಲಿ, ಇದ್ತ 
ನನು ಕೆೈಯಲ್ಲಿ ಇದ್ೆ. ಅದ್ರ ಬಗೆ್ೆ ಸದ್ನದ್ ಗ್ಮನಕೆೆ ತ್ರತತಿುದ್ದೆೇರೆ್. ಇದ್ೇೆ ಸರಿ ಎೀಂದ್ತ ರ್ನನತ 
ವನದ್ ಮನಡತತಿುಲಿ.  

     ಶ್ರೇ ಆರ.ಬಿ.ತಿಮನಮಪೂರ;- ಯನವ ಇಯರಚ ಎೀಂದ್ತ ಹೆೇಳಿ.  

    ಶ್ರೇ ಆಯನೂರತ ಮೀಂಜತರ್ನಥ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಗ್ಳ್,ೆ ಯನರ ಕನಲದ್ಲ್ಲಿ ಎೀಂದ್ತ 
ಅವರತ ಹೆೇಳಿದ್ನದರ.ೆ ಇದ್ನತು ಬರೆದರತವುದ್ತ ರ್ನನಲಿ. ಇಯರಚಫೂೆೇನಚ ಹನಕಕೊೀಂದ್ತ ಸವಲಪ 
ಸೀಂಯಮದೀಂದ್ ಕೆೇಳಿದ್ರೆ ರ್ನನತ ಏನತ ಹೆೇಳ್ಳತಿುದ್ೆದೇರ್ ೆಎನತುವುದ್ತ ನಿಮಗ್ೆ ಅಥಾವನಗ್ತತ್ುದ್.ೆ  

    ಶ್ರೇ ಆರ.ಬಿ.ತಿಮನಮಪೂರ:- ಯನವ ಇಸವಿಯಿೀಂದ್ ಯನವ ಇಸವಿವರೆಗ್ೆ ಎನತುವುದ್ನತು 
ಹೆೇಳಿ. ಆ ವರದಯ ಒೀಂದ್ತ ಕನಪಿ ನಮಗ್ೆ ಕೂೆಡಿ. 

   ಶ್ರೇ ಆಯನೂರತ ಮೀಂಜತರ್ನಥ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಗ್ಳ್ೆ, ವರದಯ ಕನಪಿ ಬೆೇಕತ ಎೀಂದ್ರ ೆ
ಕಳ್ಳಹಿಸಿಕೂೆಡತತ್ೆುೇರ್ೆ.  You should be a good Advocate, not for bad cases.  
ಸತಮಮರ್ೆ ಯನಕ ೆತ್ೂೆೀಂದ್ರೆ ತ್ೆಗೆ್ದ್ತಕೊಳ್ಳುತಿುೇರಿ. ಮನನಯ ಸಿದ್ದರನಮಯಯನವರಿಗೆ್ ನಿಮಮ ಮೆೇಲ್ೆ 
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ಆಗ್ನಧ ನೀಂಬಿಕ,ೆ ಗ್ೌರವವಿದ್ ೆ ಸತಮಮರ್ೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವರ ಬಗೆ್ೆ ಮನತ್ರ್ನಡಿ ನಿಷೆಠ ತ್ೊೇರಿಸತವ 
ಅವಶಯಕತ್ ೆಇಲಿ.  

    ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ.ೆಹರಿಪರಸನದ:- ಮನನಯ ಸಿದ್ನರಮಯಯನವರ ಹೆಸರತ ಹೆೇಳಿರತವುದ್ರಿೀಂದ್ ರ್ನವು 
ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದ್ೆದೇವೆ. ಅವರತ ಇಲ್ಲಿ ಬೀಂದ್ತ defend ಮನಡಿಕೂೆಳ್ುಲತ ಆಗ್ತವುದಲಿ.ಚ ‘ಮನಜ 
ಮತಖ್ಯಮೀಂತಿರಗ್ಳ್ಳ’ಚಎೀಂದ್ತ ಹೆೇಳಿದ್ದರ ೆರ್ನವು ಸತಮಮರ್ ೆಕತಳಿತಿರತತಿುದ್ದೆವು. 

    ಶ್ರೇ ಆಯನೂರತ ಮೀಂಜತರ್ನಥ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಗ್ಳ್,ೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬರೆದರತವುದ್ನತು 
ಓದ್ತತಿುದ್ೆದೇರ್.ೆ  I will show you.  

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರಸನದ:- ಅದ್ರ ಕನಪಿ ಕೊಡಿ. 

ಶ್ರೇ ಆಯನೂರತ ಮೀಂಜತರ್ನಥ್:- ಕೂೆಡೂೆೇಣ. This report further reads 
thus: 

“Karnataka: 1st rank in Corruption! 

According to the CMS – India  Corruption Study 2017 
survey, the estimated total amount paid as bribes went 
down from Rs.20,500 crore in 2005 to Rs.6350 crore 
in 2016 i.e., the Indian households paid 67% less bribe 
in 2017 compared to the amount given as bribe in 
2005,!   ….” 

೨೦೦೫ರೆ್ೇ ಸನಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಯನರತ ಇದ್ದರತ ನನಗ್ ೆಗ್ೂೆತಿುಲಿ. ನಿೇವೇೆ ನರೆ್ಪಿಸಿಕೊಳಿು. This report 
further reads thus: 

“ಚ ..ಚ ಚ reinforces the Modi govt’s claim that it has 
made a dent in graft with its various anti - 
corruption initiatives.  Come to Karnataka, - With 
77% households experiencing corruption, Karnataka 
State under Congress (then) CM Siddaramaiah 
recorded the highest corruption in public services 
during last one year ….” 
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    ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ.ೆಹರಿಪರಸನದ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಗ್ಳ್ೆ, ಮನನಯ ರ್ನಯಯಮೂತಿಾ ಸೀಂತ್ೂೆೇಷ 
ಹೆಗ್ಡೆಯವರ ಮೆೇಲ್ೆ ಮತ್ತು ರ್ನಯಯಮೂತಿಾ ವೆೀಂಕಟನಚಲಯಯನರವರ ಬಗೆ್ೆ ನನಗ್ ೆತ್ತೀಂಬನ 
ಗ್ೌರವವಿದ್.ೆ ಕನೀಂಗ್ೆರಸ್ಚ ಸಕನಾರದ್ ಬಗೆ್ೆ ಅವರ ನಿಲತವು ಏನತ ಎನತುವುದ್ತ ನನಗ್ ೆ ಚ್ೆರ್ನುಗಿ 
ಗ್ೊತಿುದ್ೆ. I.M.F., (International Monitory Fund) ಎೀಂದ್ತ ಇದ್ೆ ೨೦೧೪ನಲ್ಲಿ 
‘corruption’ಚ ನಲ್ಲಿ  ರ್ನವು ೮೪ರೆ್ೇ ಸನೆನದ್ಲ್ಲಿದ್ದೆೇವು. ಈಗ್ ೮೬ ಸನೆನಕೆೆ ಹೊೇಗಿದ್.ೆ ತ್ಮಮ 
ಗ್ಮನಕನೆಗಿ ಹೆೇಳ್ಳತಿುದ್ೆದೇರ್ೆ. 

    ಶ್ರೇ ಆಯನೂರತ ಮೀಂಜತರ್ನಥ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಗ್ಳ್ೆ, ನಿೇವು enlighten ಮನಡಿದರಿ, 
ಒಳ್ೆುಯದ್ತ ಏಕೆೀಂದ್ರ ೆ ರ್ನನತ ಕಲ್ಲಯತವುದದ್ೆ, ತ್ನವು ಕಲ್ಲಯತವುದ್ತ ಇದ್ೆ. ತ್ನವು 
ಹೆೇಳಿರತವುದ್ನತು ರ್ನವು insert ಮನಡಿಕೂೆಳ್ಳುತ್ೆುೇವೆ. 

    ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ:- ಮನನಯ ಮೀಂಜತರ್ನಥ್ಚರವರೆ ಇನತು ೫ ನಿಮಿಷದ್ಲ್ಲಿ ತ್ಮಮ 
ಮನತ್ತಗ್ಳ್ನತು ಮತಕನುಯಗ್ೊಳಿಸಿ.  

    ಶ್ರೇ ಆಯನೂರತ ಮೀಂಜತರ್ನಥ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಗ್ಳ್ೆ, ಹನಗೆ್ ಹೇೆಳ್ಬೆೇಡಿ ಸರಚ, ಮೊರೆ್ು 
ಆಟದ್ ವಿಷಯಕೆೆ ಮನನಯ ಕ.ೆಗ್ೊೇವಿೀಂದ್ರನಜಚರವರಿಗ್ ೆಒೀಂದ್ತ ಕನಲತ ಗ್ೀಂಟೆ ಕನಲ್ನವಕನಶವನತು 
ಕೊಡಲ್ನಗಿದ್.ೆ  

    ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ:- ನಿೇವು ಇನತು ೫ ನಿಮಿಷ ಮನತ್ರ್ನಡಿದ್ರೆ  ಒೀಂದ್ೂವರೆ 
ಗ್ೀಂಟೆಯನಗ್ತತ್ುದ್ೆ. ಇನತು ಮನತ್ರ್ನಡತವವರತ ತ್ತೀಂಬನ ಸದ್ಸಯರಿದ್ನದರೆ. ೫ ನಿಮಿಷದ್ಲ್ಲಿ 
ಮನತ್ರ್ನಡಿ ಮತಗಿಸಿಬಿಡಿ. 

    ಶ್ರೇ ಆಯನೂರತ ಮೀಂಜತರ್ನಥ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ನಿೇವು ಕೆಳ್ಗ್ೆ ಕತಳಿತ್ನಗ್ 
ಒೀಂದ್ತ ರಿೇತಿ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುೇರಿ, ಆ ಪಿೇಠದ್ ಮೆೇಲ್ೆ ಕತಳಿತ್ನಗ್ ಇರ್ೂೆುೀಂದ್ತ ರಿೇತಿ 
ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುೇರಿ. ಇದ್ರಿೀಂದ್ ನನಗ್ ೆವಿಕರಮನದತ್ಯನ ಕಥೆ ರೆ್ನಪ್ನಗ್ತತಿುದ್ೆ.  
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    ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ:- ನಿಮಗ್ೂ ಒೀಂದ್ತವರ ೆಗ್ೀಂಟೆ ಕನಲ್ನವಕನಶವನತು ಕೊಡಲ್ನಗಿದ್.ೆ ಇನತು 
ಬಜೆಟಚ ಬಗೆ್ೆ ಮನತ್ರ್ನಡಿ. 

    ಶ್ರೇ ಆಯನೂರತ ಮೀಂಜತರ್ನಥ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಗ್ಳ್ೆ, ದ್ನ ಕನಯತವ ಒಬಬ ಸನಮನನಯ 
ಹತಡತಗ್, ಒಬಬ ಹಳಿು ಹತಡತಗ್ ಹೆೇಗ್ ೆಇರಬೇೆಕತ,  ಹನಗ್ ೆಇರತತ್ನುರೆ್. ಅವನತ ತ್ನು ಪಶತಗ್ಳ್ನತು 
ಮೆೇಯಿಸಿಕೂೆೀಂಡತ ಬರತತ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಒೀಂದ್ತ ದಣೆಣ ಇರತತ್ುದ್ೆ. ಆ ದಣೆಣ ಮೆೇಲ್ ೆ ಹೊೇಗಿ ಕತಳಿತ್ 
ತ್ಕ್ಷಣ ನಿೇತಿ ಪ್ನಠ ಮನಡಲತ ಪ್ನರರೀಂಭ ಮನಡತತ್ನುರೆ್. ಏನತ ಆಯಿತ್ತ ಈ ಹತಡತಗ್ನಿಗ್ೆ ಎೀಂದ್ತ 
ಆ ಗ್ತಡೆವನತು ಅಗ್ದೆ್ತ ರೆ್ೂೇಡಬೆೇಕತ ಎೀಂದ್ತ ಆ ಗ್ತಡೆವನತು ಅಗ್ಯೆತತ್ನುರೆ. ಅಲ್ಲಿ 
ವಿಕರಮನದತ್ಯನ ಸಿೀಂಹನಸನ ಇರತತ್ುದ್ೆ. ಅದ್ಕನೆಗಿ ರಗ್ಳ್ೆ ಮನಡತತಿುರತವ ಹತಡತಗ್ ಆ ಗ್ತಡೆದ್ 
ಮೆೇಲ್ ೆಕತಳಿತ್ ತ್ಕ್ಷಣ ಒಳ್ೆುಯದ್ನತು ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಪ್ನರರೀಂಭಿಸಿದ್. ದ್ಯಮನಡಿ ನಮಮ ಮನನಯ 
ಶ್ರೇಕೀಂಠೆೇಗ್ೌಡರತ ಹನಗೆ್ ಆಗ್ಬನರದ್ತ. ನಿೇವು ನಮಮ ತ್ರಹವೆೇ ಇರಬೇೆಕತ,  

     ಯನರ-ಯನರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ  ಬೀಂದರತವ  ಕೆೈಗ್ನರಿಕೆಗ್ಳ್ಳ ವನಪಸ್ಚ ಹೂೆೇದ್ವು, ಮನನಯ 
ಪರಧನನ ಮೀಂತಿರಗ್ಳ್ನದ್ ನರೇೆೀಂದ್ರ ಮೊೇದಯವರತ ಎಲ್ನಿ ರನಜಯದ್ ಮತಖ್ಯಮೀಂತಿರಗ್ಳ್ನತು ಚ್ೆೈರ್ನಕೆೆ 
ಕರದೆ್ನಗ್, ಬೆೇರ ೆರನಜಯದ್ ಮತಖ್ಯಮೀಂತಿರಗ್ಳ್ಳ ಹೂೆೇಗಿ ಅಲ್ಲಿೀಂದ್ ಕೆೈಗ್ನರಿಕೆಗ್ಳ್ನತು ತ್ೆಗೆ್ದ್ತಕೂೆೀಂಡತ 
ಬೀಂದ್ರತ. ಆದ್ರೆ ನಮಮ ರನಜಯದ್ ಆಗಿನ ಮತಖ್ಯಮೀಂತಿರಗ್ಳ್ಳ ಹೂೆೇಗ್ಲ್ಲಲಿ. ಈ ರನಜಯಕೆೆ 
ಬರಬೆೇಕನದ್ ಬೀಂಡವನಳ್ವನತು ತ್ರಲ್ಲಲಿ.  

     ಇನತು ಹತ್ನುರತ ಘಟರೆ್ಗ್ಳ್ನತು quote ಮನಡಬಹತದ್ತ, ಆದ್ರ ೆಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರತ 
ನನಗ್ ೆ ಲಗ್ನಮತ ಹನಕತತಿುರತವುದ್ರಿೀಂದ್ ಎಲ್ನಿ ವಿಚ್ನರಗ್ಳ್ ಬಗೆ್ೆ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಲಿ. ಒೀಂದ್ತ 
ಮನತಿನಲ್ಲಿ ಹೆೇಳ್ಬಹತದ್ತ ಎೀಂದ್ರೆ, ಹಿೀಂದನ ಎಲಿ ಪರಿಸಿೆತಿಗ್ಳ್ನತು ಹೊೇಲ್ಲಸಿದ್ನಗ್ ಇವತಿುನ 
ಪರಿಸಿೆತಿ ವಿಭಿನವನಗಿದ್ದರೂ ಸಹಿತ್, ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮೀಂತಿರಗ್ಳ್ನದ್ ಬಸವರನಜ 
ಬೊಮನಮಯಿಯವರತ ಪರಿಸಿೆತಿಯನತು ಮಿೇರಿ ಎಲಿರನೂು ರಕ್ಷಣ ೆಮನಡಲತ ಪರಯತ್ು ಮನಡಿದ್ನದರ.ೆ  
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    ಶ್ಕ್ಷಣ ಕ್ಷೆೇತ್ರ, ಕನಮಿಾಕ ಕ್ಷೆೇತ್ರಕೆೆ, ಕೃಷಿ ಕ್ಷೆೇತ್ರಕೆೆ, ಆರೂೆೇಗ್ಯ ಕ್ಷೇೆತ್ರಕೆೆ ಅನತದ್ನನವನತು 
ಕೊಟಿಟದ್ನದರೆ. Pay Commission ಮನಡಬೇೆಕೆೀಂದ್ತ ನಮಮ ಸಕನಾರಿ ರ್ೌಕರರತ ಕೆೇಳಿದ್ನದರೆ. 
ಆಯವಯಯದ್ಲ್ಲಿ ಏನತ ಹೆೇಳಿರತವುದಲಿ. ಆದ್ರೆ ಹೂೆರಗ್ಡ ೆ 7th Pay Commission ಗೆ್ 
ಒೀಂದ್ತ ಸಮಿತಿಯನತು ಮನಡತತ್ೆುೇರ್ ೆ ಎೀಂದ್ತ ಹೇೆಳಿದ್ನದರ.ೆ ಅವರತ ಆದ್ಷತಟ ಬೇೆಗ್ Pay 
Commission  ಘೂೇಷಣೆ ಮನಡಲ್ಲ ಎೀಂದ್ತ ರ್ನನತ ಸಕನಾರಕೆೆ ಒತ್ನುಯವನತು ಮನಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ  

     ಇದ್ೆೇ ಸೀಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ಎನಚ.ಪಿ.ಎಸ್ಚ., ನತು ರದ್ತದ ಮನಡಬೇೆಕತ ಎನತುವುದ್ತ ಎಲಿರ 
ಒತ್ನುಯವನಗಿದ್.ೆ ಬಹತಷ: ಆರ್ಥಾಕ ನಿಭಾೀಂದ್ಕನೆಗಿ ಮನಡಿರತವುದಲಿ ಎೀಂದ್ತ ರ್ನನತ 
ಭನವಿಸತತ್ೆುೇರೆ್. ಈಗ್ನಗ್ಲ್ೆ ೧೦% ರ್ೌಕರರತ ಮತ್ತು ೧೪% ಸಕನಾರ ಕೊಟಿಟರತವ ಹಣವೆೇ ಸನವಿರನರತ 
ಕೊೇಟಿ  ರೂಪ್ನಯಿಗ್ಳ್ಳ ಇವೆ. ಆ ಹಣವನತು ಇಟತಟಕೊೀಂಡತ ಎನಚ.ಪಿ.ಎಸ್ಚ., ನತು ರದ್ತದ ಮನಡಿ 
ಓ.ಪಿ.ಎಸ್ಚ., ನತು ತ್ರತವುದ್ತ ಬಹಳ್ ಉಚಿತ್.  

   ಇತಿುೇಚ್ೆಗ್ಷಟೆೇ  ರ್ನವು ನಿವೃತ್ುರನಗ್ ಬೆೇಕನಗ್ತತ್ುದ್ೆ ಎೀಂದ್ತ, ನಮಮ ಸೀಂಬಳ್ವನತು ೪೦+೫ 
ಇರತವುದ್ನತು ಇನತು ೧೦% ಜನಸಿು ಮನಡಿಕೊೀಂಡಿದ್ದೆೇವ.ೆ ಏಕೆೀಂದ್ರ ೆನಮಮ ಮತಸಸೀಂಜೆ ದನಗ್ಳ್ಲ್ಲಿ 
ರ್ನವು ಗ್ೌರವದೀಂದ್ ಬದ್ತಕಬೆೇಕೆೀಂದ್ತ ರ್ನವು ಶನಸಕರತ ನಮಮ ಸೀಂಬಳ್ವನತು ಹೆಚತಚ 
ಮನಡಿಕೊೀಂಡಿದ್ೆದೇವ.ೆ ಅದ್ ೆ ರಿೇತಿ ರ್ೌಕರರ ವಗ್ಾದ್ವರತ ಸಹ ನಿವೃತ್ುರನದ್ ಮೆೇಲ್ೆ ಅವರ 
ಮತಪಿಪನ, ಮತಸಸೀಂಜೆ ದನಗ್ಳ್ಲ್ಲಿ ಸನವಿನ ಸಮಿೇಪ ಸನಗ್ತತಿುರತವನಗ್ ಇರ್ೂೆುಬಬರಿಗ್ೆ ಕೆೈ ಚ್ನಚದ್ೆ 
ರೆ್ಮಮದ ಬದ್ತಕನತು ಬದ್ತಕಬೆೇಕನದ್ರೆ ಆ ಎನಚ.ಪಿ.ಎಸ್ಚ., ರದ್ನದಗಿ ಓ.ಪಿ.ಎಸ್ಚ., ನತು ಬರತವುದ್ತ 
ಒಳ್ೆುಯದ್ತ. ಓ.ಪಿ.ಎಸ್ಚ., ನತು ಜನರಿಗ್ ೆ ತ್ರಬೇೆಕತ. ಇದ್ರ ಬಗೆ್ೆ ನೀಂತ್ರ ವಿವರವನಗಿ 
ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ  

    ಇನತು ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಅರೆ್ೇಕ ವಿಷಯಗ್ಳ್ಳ ಇವ,ೆ ಆದ್ರೆ ಕನಲದ್ ಇತಿ-ಮಿತಿ ಇದ್ೆ. ನನು 
ಎಲಿ ಮಿತ್ರರತ ಇದ್ನತು ಮತಕು ಮನಸಿಸನಿೀಂದ್ ರೆ್ೂೇಡಬೆೇಕತ ಎೀಂದ್ತ ವಿನೀಂತಿಸಿಕೂೆಳ್ಳುತ್ೆುೇರೆ್. ಒೀಂದ್ತ 
ಕಥೆಯನತು ಹೆೇಳಿ ನನು ಮನತ್ತಗ್ಳ್ನತು ಮತಕನುಯಗ್ೊಳಿಸತತ್ೆುೇರೆ್.  
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    ಒಬಬ ಹೆಸರನೀಂತ್ ಚಿತ್ರ ಕಲ್ನವಿದ್ನಿದ್ದ, ಅವನತ ತ್ತೀಂಬನ ಚ್ೆರ್ನುಗಿ ಚಿತ್ರವನತು ಬಿಡಿಸತತಿುದ್ದನತ, 
ಒೀಂದ್ತ ಸನರಿ ಅವನಿಗ್ೆ ಸನವಾಜನಿಕರ ಅಭಿಪ್ನರಯವೆೇನತ ಇದ್ ೆ ಎನತುವುದ್ನತು 
ತಿಳಿದ್ತಕೂೆಳ್ುಬೆೇಕೆೀಂದ್ತ ಮನಸನಸಯಿತ್ತ. ಒೀಂದ್ತ ದ್ೂೆಡೆ ಚಿತ್ರವನತು ಬರೆದ್ತ ತ್ೆಗೆ್ದ್ತಕೂೆೀಂಡತ 
ಹೊೇಗಿ ಒೀಂದ್ತ ಸಕಾಲ್ಚನಲ್ಲಿ ಇಟಟನತ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇರತವ ದ್ೂೆೇಷಗ್ಳ್ನತು ಗ್ತರತತಿಸಿ ಎೀಂದ್ತ   
ಅದ್ಕೆೆ ಒೀಂದ್ತ caption ಕೊಟಟ. ರ್ನನತ ಪರಪೀಂಚದ್ ಹೆಸರನೀಂತ್ ಕಲ್ನವಿದ್ ನನು ದ್ೊೇಷಗ್ಳ್ನತು 
ಯನರತ ಗ್ತರತತಿಸತವುದಲಿ ಎನತುವ ಭನವರೆ್ ಅವನಿಗ್ ೆ ಇತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಸನಯೀಂಕನಲ ಬೀಂದ್ತ 
ರೆ್ೂೇಡಿದ್ರ ೆಅವನ ಎದ್ೆ ಒಡದೆ್ತ ಹೂೆೇಯಿತ್ತ.  ಜನರತ ಹೊೇಗ್ತತ್ನು ಬರತತ್ನು ಬೀಂದ್ತ ಈ ಕೆೈ 
ಸರಿಯಿಲಿ, ಈ ಮೂಗಿನ ಹತಿುರ ಸರಿಯಿಲಿ, ಕಣತಣ ಸರಿಯಿಲಿ ಎೀಂದ್ತ ಇಡಿೇ ಚಿತ್ರದ್ಲ್ಲಿ ಗ್ತರತತ್ತ 
ಹನಕದ್ರತ. ಚಿತ್ರವೆೇ ಕನಣತತಿುರಲ್ಲಲಿ. ಆ ಹೆಸರನೀಂತ್ ಕಲ್ನವಿದ್ನಿಗ್ ೆಬಹಳ್ ದ್ತ:ಖ್ವನಯಿತ್ತ.  

          (ಮತೀಂದ್ತ)  
(314)14-03-2022(04-00)bsd-md 
ಶ್ರೇ ಆಯನೂರತ ಮೀಂಜತರ್ನಥ (ಮತೀಂದ್ತ) 
ನೀಂತ್ರ ಅತ್ಯೀಂತ್ ದ್ತಃಖ್ದೀಂದ್ ಮರ್ೆಗೆ್ ಹೂೆೇಗಿ ಕತಳಿತ್ತಕೂೆೀಂಡ, ಯನರೊೇ ಸುೆೇಹಿತ್ರತ ಬೀಂದ್ತ 
ಏಕೆ ಹಿೇಗ್ ೆಕತಳಿತಿದದೇಯನ ಎೀಂದ್ತ ಕೆೇಳಿದ್ನಗ್ “ನನು ಚಿತ್ರದ್ಲ್ಲಿ ಒೀಂದ್ತ ಇೀಂಚತ ಜನಗ್ ಬಿಡದೆ್ೇ 
ತ್ಪತಪಗ್ಳ್ನತು ಗ್ತರತತಿಸಿದ್ನದರೆ. ಹನಗ್ನಗಿ ಇನತು ಮತೀಂದ್ ೆ ರ್ನನತ ಕತೀಂಚವನತು ಕೆೈಯಲ್ಲಿ 
ಹಿಡಿಯತವುದಲಿ, ಇನತು ಸನಕತ, ನಿವೃತ್ುರ್ನಗ್ತತ್ೆುೇರ್ೆʼ ಎೀಂದ್ತ ಹೆೇಳ್ಳತ್ನುರ್ೆ. ಆಗ್ ಸುೆೇಹಿತ್ರತ “ಚ
ಇರ್ೂೆುಮೆಮ ಚಿತ್ರವನತು ಬರದೆ್ತಕೊಡತ”ಚ ಎೀಂದ್ತ ಹೆೇಳಿ ಮತ್ೊುಮೆಮ ಚಿತ್ರವನತು ಬರೆಸಿಕೊೀಂಡತ 
circle ನಲ್ಲಿ ಇಡತತ್ನುರ.ೆ ನೀಂತ್ರ ಸನಯೀಂಕನಲ ಚಿತ್ರಕನರನನತು ಕರದೆ್ತಕೊೀಂಡತ ಹೊೇದ್ನಗ್ 
ಅದ್ೆೇ ರಿೇತಿ mark ಗ್ಳ್ಳ ಬಿದದದ್ದವು. ಆ ಚಿತ್ರಕೆೆ ಇರತವ caption ಅನತು ರೆ್ೂೇಡಿದ್ನಗ್ “ಚಈ 
ಚಿತ್ರದ್ಲ್ಲಿರತವ ಒಳ್ೆುಯ ಗ್ತಣಗ್ಳ್ನತು ಗ್ತರತತಿಸಿ”ಚಎೀಂದ್ತ  ಇತ್ತು. ಮೊದ್ಲರೆ್ಯದ್ತ negative 
ಇದ್ನದಗ್ಲೂ ಅದ್ೆೇರಿೇತಿ mark ಗ್ಳ್ಳ ಬಿದದದ್ದವು ಹನಗ್ೂ ಒಳ್ೆುಯ ಅೀಂಶಗ್ಳ್ನತು ಗ್ತರತತಿಸತವ 
ಬಗ್ೆೆಯೂ ಅದ್ೆೇ ರಿೇತಿ ಇತ್ತು. ಆಗ್ ಚಿತ್ರಕನರನಿಗ್ ೆಆಶಚಯಾವನಯಿತ್ತ. ಆಗ್ ಸುೆೇಹಿತ್ರತ “ಚಚಿತ್ರ 
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ಒೀಂದ್ೇೆ ಆದ್ರೂ ರೆ್ೂೇಡತವ ದ್ೃಷಿಟಕೂೆೇನಗ್ಳ್ಳ ಬದ್ಲ್ನಯಿತ್ತ, ನಿೇನತ ದ್ೂೆೇಷವನತು ಕೆೇಳಿದ್ನಗ್ 
ಜನರತ ದ್ೊೇಷವನತು ತ್ೂೆೇರಿಸಿದ್ರತ, ನಿೇನತ ಒಳ್ುೆಯದ್ದನತು ಕೆೇಳಿದ್ನಗ್ ಜನರತ ಒಳ್ೆುಯದ್ದನತು 
ತ್ೊೇರಿಸಿದ್ನದರ.ೆ”ಚ ಆದ್ದರಿೀಂದ್ ಇವರತ ಆ ರಿೇತಿ ಆಗ್ಬನರದ್ತ, ಒಳ್ೆುಯದ್ದನತು ತ್ೊೇರಿಸಿದ್ರ ೆ
ಪರತಿಯೀಂದ್ತ ಅೀಂಶದ್ಲ್ಲಿಯೂ underline ಮನಡತತ್ನುರ.ೆ ಮನನಯ ಬಸವರನಜ ಬೊಮನಮಯಿ 
ರವರತ ಇೀಂತ್ಹ ಕನಲಘಟಟದ್ಲ್ಲಿ ಇೀಂತ್ಹ ಒಳ್ೆುಯದ್ದನತು ಕೂೆಟಿಟದ್ನದರೆಯೇ ಎನತುತ್ನುರೆ. 
ಎರಡರೆ್ಯದ್ನಗಿ ಅವರತ ಬಲ್ನಢಯರನಗ್ಬೆೇಕತ, ಶಕುಶನಲ್ಲಗ್ಳ್ಳ ಮತ್ತು ಪರಜ್ಞನವೀಂತ್ರನಗ್ಬೆೇಕತ. 
ಕೆೇವಲ ಟಿೇಕೆಕನರರನಗ್ಬನರದ್ತ. ಹತೀಂಬತ್ನದೀಂದ್ ಗ್ೆದ್ತದ ಬೀಂದ್ತ ಬಿಡತತ್ೆುೇವೆ ಎೀಂದ್ತ 
ಹೆೇಳ್ಬನರದ್ತ. ಗ್ೆದ್ತದ ಬರಲತ ಪರಯತ್ು ಮನಡಬೇೆಕತ. ಅವರ ಶರಮ ಬೆೇಕೇೆ ಹೂೆರತ್ತ ಬೀಂಡಲ್ಚ 
ಮನತ್ತಗ್ಳಿೀಂದ್ ಅಧಿಕನರಕೆೆ ಬರಲತ ಸನಧಯವಿಲಿ. ಜನಪರವನಗಿ ನಿೀಂತ್ತಕೂೆಳ್ುಬೆೇಕತ, ಜನರ 
ಭನವರೆ್ಗ್ಳ್ ಪರವನಗಿ ನಿೀಂತ್ತಕೂೆಳ್ುಬೆೇಕತ. ಇದ್ರೆ್ುಲ್ನಿ ಚಚ್ೆಾ ಮನಡತವ ವಿಷಯವಲಿ. ಜನರ 
ಭನವರೆ್ಗ್ಳ್ ವಿರತದ್ಿ ಅವರ ನಿಲತವುಗ್ಳ್ನತು ಪರದ್ಶಾನ ಮನಡಿದ್ದಕೂೆೆೇಸೆರ ಚತರ್ನವಣೆಗ್ಳ್ಲ್ಲಿ ಪ್ೆಟತಟ 
ಬಿದದದ್ೆ. ಜನರ ಬಹತ ದ್ೂೆಡೆ ಭನವರೆ್ಗ್ಳ್ ವಿರತದ್ಿ ಸಣೆಸನಡಿದ್ನದರ.ೆ ಭನವರೆ್ಗ್ಳ್ನತು ಗ್ೌರವಿಸದ್ೆೇ 
ಇರತವುದ್ರಿೀಂದ್, ಆ ಭನವರೆ್ಗ್ಳ್ಳ ಪ್ೆಟತಟ ಕೂೆಟಿಟವ.ೆ ಕರ್ನಾಟಕದ್ ಕನೀಂಗ್ೆರಸ್ಚನವರತ ಹೆಮಮ 
ಪಡಬೆೇಕತ. ಇಡಿೇ ದ್ೇೆಶದ್ಲ್ಲಿ ಒೀಂದಷತಟ ಗ್ೌರವವನದ್ ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ್ ಸನೆನದ್ಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿದ್ನದರೆ. 
ದ್ಯವಿಟತಟ ಏರ್ನದ್ರೂ ಮನಡಿ ಉಳಿಸಿಕೂೆಳ್ುಲ್ಲ, ಕಷಟಪಟತಟ ಈ ಸನೆನವನತು ಉಳಿಸಿಕೂೆಳ್ುಲ್ಲ, 
ಇದ್ನತು ಕಳ್ೆದ್ತಕೂೆಳ್ುಬನರದ್ತ. ಅವರತ ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ್ಲ್ಲಿಯೇ ಕತಳಿತಿರಬೇೆಕತ ಎೀಂಬ ಸದ್ನಶಯ 
ನಮಮದ್ನಗಿದ್ೆ. ಮತೀಂದನ ಬನರಿ ಬೀಂದ್ನಗ್ಲೂ ನಮಮನತು ಎಚಚರಿಸಲತ ಅವರತ ನಮಮ ಎದ್ತರಿಗ್ ೆ
ಇರಬೇೆಕತ. ಅವರತ ಶ್ನಯರನದ್ರೆ ರ್ನವು ಯನರ ಜೊತ್ೆ ಗ್ತದ್ನದಡೂೆೇಣ? ನಮಮನತು ಯನರತ 
ಟಿೇಕೆ ಮನಡಬೇೆಕತ? ಅದ್ಕೆೆ ಮತೀಂದನ ಬನರಿಯೂ ಬಲವನದ್ ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷವನಗಿ ಅವರತ ಇಲ್ಲಿ 
ಕತಳಿತಿರಬೆೇಕತ. ಸತಮಮಸತಮಮರ್ೆ ಬರತತ್ೆುೇವೆ ಎೀಂದ್ ತ್ೊಡತೆ್ಟಟದ್ೇೆ ಕನಚ್ನ ತ್ೊಟತಟ 
ತ್ೊಡೆತ್ಟಟಬೆೇಕತ. ಗ್ತದ್ನದಡತವವರತ ಹವನದ್ಲ್ಲಿ ಗ್ತದ್ನದಡಬನರದ್ತ, ರೆ್ಲದ್ಲ್ಲಿ ಕನಲೂರಿ 
ಗ್ತದ್ನದಡತವವರತ ಮನತ್ರ ಬರತತ್ನುರ,ೆ ಸತಮಮರ್ೆ ಬೀಂಡಲ್ಚ ಹೂೆಡದೆ್ತಕೂೆೀಂಡತ ಬೀಂದ್ರ ೆಅಧಿಕನರಕೆೆ 
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ಬರತವುದಲಿ. ರ್ನವು ಸದ್ನ ಪಕ್ಷ ಕಟಟಬೆೇಕತ. ಯನರೊೇ ಪಕ್ಷ ಕಟತಟತ್ನುರೆ ಎೀಂದ್ತ ಅವರ ಹಿೀಂದ್ೆ 
ಓಡನಡತವುದ್ಲಿ! ಅವರತ ಪಕ್ಷ ಕಟಟಬೆೇಕತ. ರ್ನವು ಸವಗ್ಾ ಕನಣಬೆೇಕೆೀಂದ್ರೆ ರ್ನವು ಸನಯಬೆೇಕೆೇ 
ಹೊರತ್ತ ಪಕೆದ್ ಮರ್ೆಯವನತ ಸತ್ುರೆ ನಮಗ್ೆ ಸವಗ್ಾ ಕನಣತವುದಲಿ. ರ್ನವು ಸತ್ುರ ೆಮನತ್ರ ಸವಗ್ಾ 
ಕನಣಬಹತದ್ೆೇ ವಿನಃ ಪಕೆದ್ ಮರ್ೆಯವನತ ಸನಯಲ್ಲ ಎೀಂದ್ತ ಅವರತ ಯನರಿಗ್ೊೇ ಪ್ನದ್ಯನತ್ರೆ 
ಮನಡಲತ ಹೂೆೇಗಿ ಮರ್ಯೆಲ್ಲಿ ಮಲಗಿಕೊೀಂಡತ ಬಿಟಟರಲ್ನಿ!. ಟಿ.ವಿ. ಯಲ್ಲಿ ಅವರತ ನಮಗ್ೆ 
ಕನಣಿಸಲ್ಲಲಿ. ಹನಗ್ನಗಿ ಅವರತ ಹೊೇರನಟವನತು ಮನಡಲ್ಲ, ಹೊೇರನಟವನತು ಗ್ೌರವಿಸೊೇಣ. 
ಮತೀಂದನ ಬನರಿ ದ್ಯಮನಡಿ ಬರಲ್ಲ, ಸಮಥಾವನದ್ ಇಬಬರತ ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ್ ರ್ನಯಕರತ 
ಸಿಗ್ತತ್ನುರ,ೆ ಒೀಂದ್ತ ಕಡೆ ಮನನಯ ಸಿದ್ದರನಮಯಯನವರತ ಹನಗ್ೂ ಇರ್ೂೆುೀಂದ್ತ ಕಡ ೆ ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕೆ. 
ಹರಿಪರಸನದಚ ರವರತ ಸಿಗ್ತತ್ನುರೆ. ಅವರತಗ್ಳ್ಳ ಮತೀಂದನ ಹತ್ನುರತ ವಷಾಗ್ಳ್ ಕನಲ ನಮಮನತು 
ಇದ್ೆೇರಿೇತಿ ಎಚಚರಿಸತತಿುರಬೆೇಕತ. ನಮಮ ತ್ಪತಪಗ್ಳ್ನತು ತಿದ್ದಬೆೇಕತ. ಆ ತ್ಪತಪಗ್ಳ್ನತು ತಿದ್ತದವ ಕರಯಗ್ ೆ
ರ್ನವು ಋಣಿಯನಗಿರಬೆೇಕತ. 

 ಶ್ರೇ ಮೊೇಹನಚ ಕತಮನರಚ ಕೊೀಂಡಜಿ:- ಮನನಯ ಮರಿತಿಬಬೆೇಗ್ೌಡರನತು ಮರತೆ್ತಬಿಟಟರತ. 

 ಶ್ರೇ ಆಯನೂರತ ಮೀಂಜತರ್ನಥ:- ಮನನಯ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗ್ೌಡರ ಮತ್ತು ನಮಮ ಸುೆೇಹ 
ಚ್ೆರ್ನುಗಿದ್ತದ, ಅವರೊೀಂದ್ತ ರಿೇತಿ ಸುೆೇಹ ಜೇವಿ. ಅವರತ ಯನರತ ಕರಯೆತತ್ನುರೊೇ, ಆ ಕಡೆ 
ಬೀಂದ್ತ ಬಿಡತತ್ನುರೆ. He is my good friend. ಅವರತ ಪಿರೇತಿಯಿೀಂದ್ ಎತಿುಕೊೀಂಡವರ 
ಕೂಸನಗ್ತತ್ನುರ.ೆ ಮೊದ್ಲತ ಯನರೊೇ ಎತಿುಕೂೆೀಂಡಿದ್ದರತ, ಕೀಂಕಲ್ಲನಿೀಂದ್ ಇಳಿಸಿದ್ನದರೆ.  

 ಶ್ರೇ ಗೆ್ೂೇವಿೀಂದ್ ಎೀಂ. ಕನರಜೊೇಳ್:- ಅವರ ಬಗೆ್ೆ ಹೆೇಗ್ ೆ ಹೆೇಳ್ಬೆೇಕೆೀಂದ್ರೆ, ಮನನಯ 
ಮರಿತಿಬೆಬೇಗ್ೌಡರತ ಸಕೆರೆ ಗ್ೊೀಂಬ ೆಇದ್ದೀಂತ್!ೆ ಕನಲ್ಲನ ಕಡ ೆ ರೆ್ಕೆದ್ರೂ ರತಚಿಯನಗಿರತತ್ುದ್ೆ, ತ್ಲ್ೆ 
ಕಡ ೆರೆ್ಕೆದ್ರೂ ರತಚಿಯನಗಿರತತ್ುದ್ೆ. 

 ಶ್ರೇ ಆಯನೂರತ ಮೀಂಜತರ್ನಥ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ 
ಮರಿತಿಬೆಬೇಗ್ೌಡರತ open hearted ಆಗಿದ್ನದರೆ ಎೀಂಬ ಖ್ತಷಿ ಇದ್ೆ. ರ್ನವು ಸರಿ ಇದ್ೆದೇವೆ ಎೀಂದ್ತ 
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ಅವರಿಗೆ್ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ರ್ನಳ್ ೆ ಬೆಳ್ಗ್ೆೆ ಯನರತ ಏನತ ಹೆೇಳಿದ್ರೂ ಕೆೇಳ್ದ್ೇೆ ಈ ಕಡ ೆ ಬೀಂದ್ತ 
ಕತಳಿಕೂೆಳ್ಳುತ್ನುರೆ. ಆ ವಿಶನವಸ ನಮಗಿದ್ೆ. ರ್ನವು ಸರಿಯಿದ್ೆದೇವೆ ಎೀಂದ್ತ ನಮಗ್ೂ ವಿಶನವಸ ಇದ್ೆ. 
ಸದ್ಯ ಯನರ ಮೆೇಲ್ಲನ ಸಿಟಿಟಗ್ೆ ಅವರತ ಒೀಂದ್ತ ಕಡ ೆ ಹೊೇಗಿದ್ತದ, ನಮಮ ಕಡ ೆ ಬರಲತ ಬಹಳ್ 
ಹೊತ್ತು ತ್ೆಗೆ್ದ್ತಕೊಳ್ಳುವುದಲಿ. ನಮಮ ಮನನಯ ಭೊೇಜೆೇಗ್ೌಡರತ ಅದ್ೆೇ ರಿೇತಿ ಇದ್ತದ, ಮನನಯ 
ಮರಿತಿಬೆಬೇಗ್ೌಡರಿಗೆ್ ಮನತ್ರ ಹೆೇಳ್ಳತಿುದ್ನದರ ೆ ಎೀಂದ್ತ ಅವರತ ತ್ಪತಪ ತಿಳಿದ್ತಕೂೆಳ್ಳುವುದ್ತ ಬೆೇಡ. 
ಯನರೊೇ ಬರಲ್ಲ ಎೀಂದ್ತ ಆಹನವನ ಕೂೆಡತವ ಸನೆನದ್ಲ್ಲಿ ಅಥವನ ಬೆೇಡ ಎೀಂದ್ತ ಹೇೆಳ್ಳವ 
ಸನೆನದ್ಲ್ಲಿ ರ್ನನಿಲಿ. ಆದ್ರ ೆ ಹಿೇಗ್ೆ ನಮಮಗ್ಳ್ ಮಧೆಯ ಎಷತಟ ಅೀಂಥ ರ್ನವು ಮತಖ್ ಗ್ೀಂಟತ 
ಇಟತಟಕೂೆೀಂಡತ, ಒೀಂದ್ತ ರಿೇತಿ gastric trouble ನೀಂತ್ ೆನಗ್ದ್ೆೇ, ಮತಖ್ ಬಿಗಿ ಹಿಡಿದ್ತಕೂೆೀಂಡತ 
ಇಲ್ಲಿ ಕತಳಿತ್ತಕೊೀಂಡತ ಯನವ ರನಜಕನರಣ ಮನಡೂೆೇಣ? ಒೀಂದಷತಟ ನಗ್ತನಗ್ತತ್ನು ಮನಡಿದ್ರೆ 
ಒೀಂಚೂರತ gas ಆದ್ರೂ release ಆಗ್ತತ್ುದ್ೆ. Gastric patient ರಿೇತಿ ಇರಬನರದ್ತ. Let 
us smile.  ರ್ನವು ಮನನಯ ಹರಿಪರಸನದಚ ರವರನತು ದ್ೆಹಲ್ಲಯಲ್ಲಿಯೂ ರೆ್ೂೇಡಿದ್ೆದೇವೆ. 
ಟಿೇಕೆಗ್ಳ್ನತು ಎದ್ತರಿಗ್ೆ enjoy ಮನಡಿದ್ವರಿದೆ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಟಿೇಕೆ ಮನಡತವೀಂತ್ೆಯೇ ಇಲಿ, ಅವರತ 
ಮನಡಿದ್ರೆ ರ್ನವು ಎದ್ತದ ಬರತತ್ೆುೇವೆ, ರ್ನವು ಮನಡಿದ್ರ ೆಅವರತ ಎದ್ತದ ಬರತತ್ನುರ.ೆ ಹನಸಯವನತು 
ಅಥಾ ಮನಡಿಕೊಳ್ುದರತವ ಹನಸನಯಸಪದ್ ವಯಕುಗ್ಳ್ನಗಿ ಬಿಟಿಟದ್ೆದೇವಯೆೇ? ಹನಸಯವನತು enjoy  
ಮನಡತವುದ್ಕೆೆ ಆಗ್ತತಿುಲಿವೆೇ? ರ್ನನತ ಇದ್ನತು ಎಲಿರಿಗ್ೂ apply ಮನಡಿಕೊೀಂಡತ 
ಹೆೇಳ್ಳತಿುದ್ೆದೇರೆ್ಯೇ ವಿನಃ ಯನರನತು ಟಿೇಕೆ ಮನಡತತಿುಲಿ. ರ್ನವು ಹನಸಯವನತು enjoy 
ಮನಡತತಿುಲಿ. 

 ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ.ೆ ಹರಿಪರಸನದಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಕನುಡದ್ಲ್ಲಿ ಗ್ನದೆ್ ಅೀಂದ್ರೆ 
phrase  ಅನತುತ್ನುರೆ.ಚ“Good Lawyer defending a bad case”ಚಎನತುವೀಂತೆ್ ಅಷೆಟೇ.  

 Sri AYANUR MANJUNATH:- Yes.  Atleast I am a Lawyer. 
ಅವರತಗ್ಳ್ೆಲಿರೂ ಸತಮಮರ್ ೆbag ಹೂೆತ್ತುಕೊೀಂಡತ ಬರತವ Assistant ಗ್ಳ್ಳ. Lawyer ಗ್ಳ್ 
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ಹಿೀಂದ್ ೆbook, file, bag  ಹಿಡಿದ್ತಕೂೆೀಂಡತ ಎಷತಟ ಜನ ಹೊತ್ತುಕೂೆೀಂಡತ ಬರತತ್ನುರೆ? ಅವರತ 
ಸಹ Lawyer ರಿೇತಿ ರ್ನಯಯನಲಯಕೆೆ ಹೊೇಗ್ತತಿುದ್ೆದೇವೆ ಎೀಂದ್ತ ತಿಳಿದ್ತಕೂೆೀಂಡಿರತತ್ನುರೆ. I am 
a good Lawyer for bad cases and sometimes bad Lawyer for good 
cases. ಆದ್ರೆ ಅವರತ Assistant ಗ್ಳ್ನಗ್ಬನರದ್ತ. You should become good 
Advocates.  ಹನಗ್ನಗಿ ಹೆಚತಚ ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಬೇೆರ ೆಸಮಯ ಸಿಗ್ತತ್ುದ್ೆ.  

 ಶ್ರೇಮತಿ ಭನರತಿಶಟೆಿಟ:- ಬನರಹಮಣರ ರಿೇತಿ…… 

 ಶ್ರೇ ಆಯನೂರತ ಮೀಂಜತರ್ನಥ:- ಅವರತ ಬನರಹಮಣರೊೇ ಅಥವನ ಯನವ ಜನತಿ ಎೀಂದ್ತ 
ಗ್ೊತಿುಲಿ. ಆದ್ರೆ ಅವರತ ಹತಟಿಟನಿೀಂದ್ ಅಥವನ ಆಚರಣೆಯಿೀಂದ್ ಬನರಹಮಣರೊೇ ಎೀಂಬ ವಿಷಯ 
ಗ್ೊತಿುಲಿ. ರನತಿರ ಹೂೆತ್ತು ಎಲ್ೆಿಲ್ೊಿೇ ಹೂೆೇದ್ರ ೆಆಚರಣೆಯಿೀಂದ್ ಬನರಹಮಣರಲಿ. ಅವರತ ಎಲ್ಲಿಯೂ 
ಹೊೇಗ್ದ್ೇೆ ಸೀಂಧನಯವೀಂದ್ರೆ್ಯನತು correct ಆಗಿ ಮನಡಿಕೊೀಂಡಿದ್ದರೆ ನಿಜವನದ್ ಬನರಹಮಣರತ 
ಇರಬಹತದ್ತ. ಹತಟಿಟನಿೀಂದ್ ಯನರೂ ಒಳ್ೆುಯವರೂ ಅಲಿ, ಶೆರೇಷಠರೂ ಅಲಿ, ಕೆಟಟವರೂ ಅಲಿ. ಅವರತ 
ಯನವ ಪೀಂಕುಗ್ೆ ಸೇೆರತತ್ನುರ ೆಎೀಂದ್ತ ಅವರೆೇ decide ಮನಡಿ ರ್ನಳ್ ೆನನಗ್ೆ ಹೆೇಳಿಬಿಡಲ್ಲ, ಏನೂ 
ತ್ೊೀಂದ್ರಯೆಿಲಿ. I am not in a hurry.  ನಮಮ ಎಲ್ನಿ ಸದ್ಸಯರ ಮಧಯೆ ನನು ಕೊರೆ್ಯ 
request ಏರೆ್ೀಂದ್ರೆ ಅವರನದ್ರೂ ನಮಮನತು ಟಿೇಕ ೆಮನಡಲ್ಲ, ರ್ನವನದ್ರೂ ಅವರನತು ಟಿೇಕೆ 
ಮನಡೂೆೇಣ. Let us enjoy it.  ರ್ನವು ಜಗ್ಳ್ ಮನಡತವುದ್ತ ಬೇೆಡ. ವಿಧನನ ಸಭೆ 
ನಡಯೆದದ್ದ ದವಸಗ್ಳ್ಲ್ಲಿಯೂ ವಿಧನನ ಪರಿಷತ್ತು ನಡಯೆಬೆೇಕತ. ಗ್ತದ್ನದಡೊೇಣ. ಆದ್ರೆ ಪರತಿ 
ಮನತಿಗ್ೂ ಸಿಟತಟ ಮನಡಿಕೊಳ್ಳುವುದ್ತ ಬೇೆಡ, ರ್ನವು ಹೊರಗ್ ೆ ಹೊೇದ್ ಮೆೇಲ್ೆ ಎಲಿರೂ 
ಸುೆೇಹಿತ್ರತ, ಇಲ್ಲಿ ಎಷತಟ ಬೆೇಕನದ್ರೂ ಮನಡೂೆೇಣ. ಆ ರಿೇತಿಯ culture ಅನತು ಬೆಳ್ೆಸಿದ್ರ ೆ
ಮೆೇಲಮರ್,ೆ ಹಿರಿಯರ ಮರ್ ೆಎನತುವುದ್ಕೂೆ ಅಥಾ ಬರತತ್ುದ್ೆ, ಇದ್ತ ‘Red Carpet House’ಚ
not ‘Green Carpet House’ಚ ಎನತುವೀಂತ್ೆ ಆಗಿ ‘Red Carpet House’ಚ ಗೆ್ ಒೀಂದ್ತ 
value ಇದ್ತದ, ಅದ್ಕೆೆ ತ್ಕೆೀಂತ್ ೆಮರ್ೆಯ ಸದ್ಸಯರನಗಿ ರ್ನವಲೆಿರೂ ಇರೊೇಣ ಎೀಂದ್ತ ಹೆೇಳಿ, 



159 

                                                                                                                                                ವಿಪ/14-03-2022

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

 

ಇನತು ಮತೀಂದ್ನದ್ರೂ ಒಳ್ೆುಯ ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ್ವರನಗ್ತತ್ನುರ ೆ ಎೀಂದ್ತ ನೀಂಬಿ ನನು 
ಮನತ್ತಗ್ಳ್ನತು ಮತಗಿಸತತ್ೆುೇರ್ೆ. ಧನಯವನದ್ಗ್ಳ್ಳ.  

 ಶ್ರೇ ಎಸ್ಚ.ಎಲ್ಚ. ಭೊೇಜೇೆಗ್ೌಡ:- ಏರೆ್ೇ ಆದ್ರೂ ಮನನಯ ಮೀಂಜಣಣನವರತ ಚ್ೆರ್ನುಗಿ 
convince ಮನಡಿ confusion ನಲ್ಲಿ ಇಟತಟಬಿಟಟರತ.  Budget ಅನತು convince 
ಮನಡಲ್ಲಲಿ. ಹನಗ್ನಗಿ ಅವರಿಗ್ ೆದ್ೆೇವರತ ಒಳ್ುೆಯದ್ನತು ಮನಡಲ್ಲ. 

 ಶ್ರೇ ಆಯನೂರತ ಮೀಂಜತರ್ನಥ:- ನಿಮಮನತು ಯನರೂ convince ಮನಡತವುದ್ಕೆೆ 
ಆಗ್ತವುದಲಿ, ಏಕೆೀಂದ್ರ ೆ you are a man to be confused. ಆ ಶಕು ಅವರಿಗೆ್ ಇದ್ೆ. 
ಅವರತ ಹೊೇದ್ನಗಿನಿೀಂದ್ ಮನನಯ ಕತಮನರಣಣನವರಿಗ್ೆ ಇನೂು confusion ಹೊೇಗಿಲಿ. Still, 
he is in confusion.  ಅವರತ ಸದ್ನಕೆೆ ಬರತವುದಲಿ. ಮನನಯ ಮನಜ ಮತಖ್ಯಮೀಂತಿರಗ್ಳ್ನದ್ 
ಕತಮನರಸನವಮಿ ರವರತ ಸದ್ನಕೆೆ ಬರತವುದಲಿ. ರದದ ಪ್ೆೇಪರಚ ರಿೇತಿ ಸದ್ನಕೆೆ ಬರತವುದಲಿ. ಜನರತ 
ಆಯೆ ಮನಡಿರತವುದ್ರಿೀಂದ್ ಸದ್ನಕೆೆ ಬನಿು ಎೀಂದ್ರೆ ಇಲಿ, confusion. Lawyer ಹೆೇಳಿಕೊಟತಟ 
ಬಿಟಿಟದ್ನದರ,ೆ no, no you should not attend unnecessarily”ಚಎನತುತ್ನುರ.ೆ ಅವರತ 
Parliament ನಲ್ಲಿ ಇದ್ನದಗ್ ಅವರ attendance ಅನತು ತೆ್ಗೆ್ಸಿ ರೆ್ೂೇಡಲ್ಲ, Parliament 
ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ less attendance ಇದ್ೆ.  I am not making a comment.  ನನಗ್ೆ 
ಒೀಂದ್ತ ಜವನಬನದರಿ ಕೊಟತಟ ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಿ ಕತಳಿತ್ತಕೊಳ್ುಲತ ಜನರತ ಕಳ್ಳಹಿಸಿದ್ನದರ.ೆ ಕಸ 
ಹೊಡೆಯಲತ ಮತ್ತು ಹೂೆರಗ್ ೆಕತಳಿತ್ತಕೂೆೀಂಡತ press meet ಮನಡತವುದ್ಕೆೆ ಅಥವನ tweet 
ಮನಡತವುದ್ಕೆಲಿ. ಹೊರಗ್ ೆ ಕತಳಿತ್ತಕೂೆೀಂಡತ tweet ಮನಡತತ್ನುರ,ೆ ಸದ್ನಕೆೆ ಬರತವುದಲಿ. 
Parliament ಗೆ್ ಬರತತ್ನುರೆ, ಆದ್ರೆ Parliament ಗೆ್ ಒಳ್ಗ್ಡೆ ಹೂೆೇಗ್ತವುದಲಿ. ಇದ್ತ 
ಯನವರಿೇತಿ ಎೀಂದ್ತ ಹೆೇಳ್ಳವುದ್ತ? ಇದ್ನದ್ ಮೆೇಲ್ೆ ಉಪಿಪಲಿ, ಖನರ ಇಲಿ, ರೆ್ೀಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದ್ಕೆೆ 
ಇಲಿ ಎೀಂದ್ತ budget ಓದ ಎೀಂದ್ರೆ ಅದ್ನತು ರ್ನಲ್ಲಗೆ್ಗ್ ೆ ರೆ್ಕೆ ಅದ್ಕೆೆ ಉಪತಪ ಇಲಿ, ಖನರ ಇಲಿ 
ಎನತುತ್ನುರ.ೆ 
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 ಶ್ರೇ ನಸಿೇರಚ ಅಹಮದಚ (ವಿಧನನಸಭೆಯಿೀಂದ್ ಚತರ್ನಯಿತ್ರನದ್ವರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಮೀಂಜತರ್ನಥ ರವರತ ಸನಕಷತಟ ಬೆಳ್ಕತ ಚ್ೆಲ್ಲಿದ್ತದ, ಅದ್ರ ಜೊತ್ೆ 
ಒೀಂದ್ತ ‘White Paper’ಚಅನತು ಇಡಬೇೆಕತ ಎೀಂದ್ತ ವನದ್ ಮನಡಿದ್ನದರ.ೆ ನಿಜವನಗ್ಲೂ ರ್ನವು 
ಸನವಗ್ತಿಸತತ್ೆುೇವೆ. ಕೆೇವಲ ಆ ‘White Paper’ಚ ನಮಮ State Finance ಗೆ್ ಮನತ್ರ 
ಸೀಂಬೀಂಧಪಟಿಟದ್ನದಗಿರಬನರದ್ತ. ಅದ್ರ ಜೊತ್ೆಗೆ್ ನನು request ಏರೆ್ೀಂದ್ರೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ Central 
Government Finance ಸಹ ತ್ೆಗೆ್ದ್ತಕೊಳ್ುಬೇೆಕತ. 

(ಮತೀಂದ್ತ) 
(315) 14.03.2022 4.10 hv.md 
 
ಶ್ರೇ ನಸಿೇರಚ ಅಹಮದಚ(ಮತೀಂದ್ತವರಿದ್ದ್ತದ):- 
 ಸರ್ನಮನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ನಮಮ ರನಜಯಕೆೆ ಎಷತಟ ಜ.ಎಸ್ಚ.ಟಿ. ಪ್ನಲತ ಬರಬೆೇಕನಗಿತ್ತು, ಈಗ್ 
ಎಷತಟ ಬೀಂದದ್ ೆಎನತುವುದ್ರ ಬಗ್ೆೆಯೂ ಚಚ್ೆಾ ಆಗ್ಬೇೆಕನಗಿದೆ್.  

ಶ್ರೇ ಆಯನೂರತ ಮೀಂಜತರ್ನಥ್ಚ:- ಸರ್ನಮನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಮನಮೊೇಹನಚ 
ಸಿೀಂಗಚರವರತ ಪರಧನನ ಮೀಂತಿರಗ್ಳ್ನಗಿದ್ದ ಕನಲದೀಂದ್ಲೂ ಚಚ್ೆಾಗ್ೆ ತ್ೆಗೆ್ದ್ತಕೂೆಳ್ೂೆುೇಣ. 

ಶ್ರೇ ನಸಿೇರಚ ಅಹಮದಚ:- ಸರ್ನಮನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಖ್ೀಂಡಿತ್ವನಗಿಯೂ ಮನನಯ 
ಮನಮೊೇಹನಚಸಿೀಂಗಚರವರತ ಪರಧನನ ಮೀಂತಿರಗ್ಳ್ನಗಿದ್ದ 10 ವಷಾಗ್ಳ್ ಕನಲದ್ ಅೀಂಕ ಅೀಂಶಗ್ಳ್ಳ 
ಮತ್ತು ಇವರ ಏಳ್ಳ ವಷಾಗ್ಳ್ ಕನಲದ್ ಅೀಂಕ ಅೀಂಶಗ್ಳ್ನತು ಚಚ್ೆಾಗ್ೆ  ತ್ೆಗೆ್ದ್ತಕೂೆಳ್ೊುೇಣ.  

Sri AYANUR MANJUNATH:- Fine, most welcome.  
Sri NASEER AHMED:- Let us see.  ಈ ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಿ ಮೊರೆ್ು ತ್ನರೆ್ೇ 

ಪೀಂಚ್ನಯತ್ಚ ರನಜಚ ವಯವಸೆೆಯಲ್ಲಿರತವ ಸದ್ಸಯರತ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿನ ಸಿಬಬೀಂದಗ್ಳಿಗ್ ೆ
ನಿೇಡಲ್ನಗ್ತತಿುರತವ ಗ್ೌರವ ಧನವನತು ಹೆಚಚಳ್ ಮನಡತವ ಬಗೆ್ೆ ಪಕ್ಷಬೇೆಧ ಮರತೆ್ತ ಎಲಿ ಸದ್ಸಯರತ 
ಒಟನಟಗಿ ಚಚ್ಾೆ ಮನಡಿದ್ೆದವು. ಸವನಾನತಮತ್ದೀಂದ್ ಅವರಿಗೆ್ ನಿೇಡತತಿುರತವ ಗ್ೌರವ ಧನವನತು 
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ಹೆಚಚಳ್ ಮನಡಬೇೆಕೆೀಂದ್ತ ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮೀಂತಿರಗ್ಳ್ ಮೆೇಲ್ೆ ಒತ್ುಡವನತು ಸಹ ತ್ೀಂದದ್ದೆವು. 
ಸತಮನರತ 95 ಸನವಿರ ಜನ ಪೀಂಚ್ನಯಿತಿ ಸದ್ಸಯರಿದ್ನದರೆ. ಅವರಿಗೆ್ ಅರ್ನಯಯವನಗಿದ್ೆ. ಅವರಿಗೆ್ 
ರ್ನಯಯ ಒದ್ಗಿಸಿಕೊಡಬೇೆಕೆನತುವ ದ್ೃಷಿಟಯಿೀಂದ್ ರ್ನವಲೆಿರೂ ಹೂೆೇಗಿ ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮೀಂತಿರಗ್ಳ್ 
ಬಳಿ ಮನತ್ರ್ನಡಿದ್ದೆವು. ಅದ್ೆೇ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಮ ರನಜಯಕೆೆ ಅರ್ನಯಯವನಗ್ತತಿುರತವನಗ್ ಈ ಸದ್ನ 
ಏನತ ಮನಡಬೇೆಕತ? ಎಲಿರೂ ಒಟಿಟಗ್ೆ ಹೊೇಗಿ,ಚ “ನಮಗ್ೆ ಅರ್ನಯಯವನಗಿದ್ೆ ರೆ್ೂೇಡಿ”ಚ ಎೀಂದ್ತ 
ಹೆೇಳ್ಬೆೇಕನಗ್ತತ್ುದ್ೆ. ರ್ನನತ ರನಜಯ ಮತ್ತು ಕೆೇೀಂದ್ರ ಸಕನಾರಗ್ಳ್ಳ ಕೂೆಟಿಟರತವ ದ್ನಖ್ಲ್ಗೆ್ಳ್ ಮೆೇಲ್ೆ 
ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದ್ೆದೇರ್.ೆ ಇದ್ನತು ರ್ನವು ಯನರೂ ಸೃಷಿಟ ಮನಡತವುದ್ಕೆೆ ಸನಧಯವನಗ್ತವುದಲಿ. ಅವರತ 
ಕೊಟಿಟರತವ ದ್ನಖ್ಲೆ್ಗ್ಳ್ನತು ಬಿಟತಟ ಬೆೇರ ೆಮನತ್ರ್ನಡತವುದ್ಕೆೆ ಸನಧಯವನಗ್ತವುದಲಿ. 2010-11ರೆ್ೇ 
ಸನಲ್ಲನಲ್ಲಿ Karnataka Receipts from Central Government ಶೇೆಕಡನ 23ರಷತಟ 
ಇತ್ತು, Share in Central Taxes ಶೆೇಕಡನ 13ರಷಿಟತ್ತು, Grants from Central 
Government ಶೆೇಕಡನ 10ರಷಿಟತ್ತು, ಒಟನಟರೆಯನಗಿ ಶೆೇಕಡನ 23 ರಷನಟಗಿತ್ತು.  2015-16ರೆ್ೇ 
ಸನಲ್ಲನಲ್ಲಿ Share in Central Taxes ಶೆೇಕಡನ 17ರಷನಟಯಿತ್ತ, Grants from Central 
Government ಶೆೇಕಡನ 10ರಷನಟಯಿತ್ತ. ಒಟನಟರೆಯನಗಿ ಶೆೇಕಡನ 27 ರಷನಟಯಿತ್ತ. ರ್ನನತ 
ಎಲಿ ವಷಾಗ್ಳ್ ಅೀಂಕ ಅೀಂಶಗ್ಳ್ನತು ನಿೇಡತವುದ್ಕೆೆ ಹೂೆೇಗ್ತತಿುಲಿ. ಪರಸಕು ವಷಾ ಎೀಂದ್ರೆ, 2021-
22ರೆ್ೇ ಸನಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಪರಮನಣ ಶೆೇಕಡನ 18ರಷನಟಗಿದ್.ೆ ಅೀಂದ್ರೆ, Share in Central 
Taxes is about 11 percent and Grants is about 7 percent. Totally it is 
18 percent.  ಇದ್ನತು ಅವರ ವಿವೆೇಚರೆ್ಗ್ ೆ ಬಿಡತತಿುದ್ೆದೇರ್.ೆ ಈ ಅೀಂಕ ಅೀಂಶಗ್ಳ್ನತು 
ರೆ್ೂೇಡಿದ್ನಗ್ ಇದ್ರ ಬಗೆ್ೆ ಚಚ್ೆಾ ಮನಡಬೇೆಕೆೇ ಬೇೆಡವೆೇ ಎನತುವ ವಿಚ್ನರವನತು ಅವರಿಗೆ್ೇ 
ಬಿಡತತಿುದ್ೆದೇರ್.ೆ ಅರ್ನಯಯ ಆಗಿದ್ಯೆೇ ಇಲಿವೆೇ ಎನತುವುದ್ನತು ರ್ನವೇೆ ತಿೇಮನಾನ ಮನಡೂೆೇಣ. 
ನಮಮ ಮನಸಿಸಗ್ೆ “ಹೌದ್ತ ಅರ್ನಯಯವನಗಿದ್ೆ”ಚ ಎನಿಸಿದ್ರೆ, ಎಲಿರೂ ಒಟಿಟಗ್ ೆ ಸೇೆರಿ ಮನವಿ 
ಮನಡಿಕೊಳ್ೊುೇಣ. ನಮಮ ರನಜಯದೀಂದ್ ಕೆೇೀಂದ್ರ ಸಕನಾರಕೆೆ Income Tax and Corporate 
Tax ಯಿೀಂದ್ ಸತಮನರತ 1 ಲಕ್ಷದ್ 26 ಸನವಿರ ಕೊೇಟಿ ರೂಪ್ನಯಿಗ್ಳ್ಳ ಹೊೇಗ್ತತಿುವೆ. 
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Customs Duty ಯಿೀಂದ್ ಸತಮನರತ 30 ಸನವಿರ ಕೊೇಟಿ ರೂಪ್ನಯಿಗ್ಳ್ಷತಟ ರವೆಿನೂಯ 
ಹೊೇಗ್ತತಿುದ್ೆ. ಒಟನಟರೆಯನಗಿ ಸತಮನರತ 3 ಲಕ್ಷ ಕೂೆೇಟಿ ರೂಪ್ನಯಿಗ್ಳ್ಷತಟ ರವೆಿನೂಯ ನಮಮ 
ರನಜಯದೀಂದ್ ಕೆೇೀಂದ್ರ ಸಕನಾರಕೆೆ ಹೂೆೇಗ್ತತಿುದ್ೆ. ನಮಮ ರನಜಯದೀಂದ್ ಹೊೇಗ್ತತಿುರತವ 3 ಲಕ್ಷ 
ಕೊೇಟಿ ರೂಪ್ನಯಿಗ್ಳ್ ಆದ್ನಯದ್ಲ್ಲಿ ಪತನಃ ನಮಮ ರನಜಯಕೆೆ ಕೆೇವಲ 43 ಸನವಿರ ಕೊೇಟಿ 
ರೂಪ್ನಯಿಗ್ಳ್ಳ ಮನತ್ರ ವನಪಸತಸ ದ್ೊರೆಯತತಿುವೆ. ಇದ್ನತು ರ್ನವು ಒಪಿಪಕೊಳ್ಳುವುದ್ಕೆೆ 
ತ್ಯನರಿದ್ೆದೇವೆ.  Karnataka is one of the Developed State.  ಕೆೈಗ್ನರಿಕನ 
ಬೆಳ್ವಣಿಗೆ್ಯನಗಿದೆ್. ಆರ್ಥಾಕವನಗಿ ಬೆಳ್ವಣಿಗೆ್ಯನಗಿದ್ೆ; Economically, we are doing 
very well. ಬೇೆರ ೆರನಜಯಗ್ಳಿಗ್ೂ ಸಹನಯ ಮನಡತವುದ್ತ ನಮಮ ಕತ್ಾವಯವನಗಿರತತ್ುದ್ೆ. ಬೇೆರೆ 
ರನಜಯಗ್ಳ್ ಜ.ಡಿ.ಪಿ. ಕಡಿಮೆ ಇರತತ್ುದ್ೆ. ನಮಮ ರನಜಯದ್ ಜ.ಡಿ.ಪಿ. ಸತಮನರತ 18 ಲಕ್ಷ ಕೊೇಟಿ 
ರೂಪ್ನಯಿಗ್ಳ್ನಗಿವ.ೆ ಆದ್ಕನರಣ ರ್ನವು ಸಹನಯ ಮನಡಬೇೆಕನಗಿದ್ೆ, ಮನಡೂೆೇಣ. ಆದ್ರೆ, 
ಕೆೇೀಂದ್ರ ಸಕನಾರದೀಂದ್ ನಮಮ ರನಜಯಕೆೆ ಬರತವೀಂತ್ಹ ಪ್ನಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಅರ್ನಯಯವನಗ್ಬನರದ್ತ 
ಎನತುವುದ್ತ ನನು ವನದ್ವನಗಿದ್ೆ. ಇದ್ರ ಬಗ್ೆೆಯೂ ಸಹ ಈ ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಿ ಚಚ್ೆಾಯನಗ್ಬೆೇಕನಗಿದ್.ೆ  

ಸರ್ನಮನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈ ಸನಲ್ಲನ ಆಯವಯಯವನತು ಮೀಂಡರೆ್ ಮನಡತವೀಂತ್ಹ 
ಸೀಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮೀಂತಿರಗ್ಳ್ಳ ಪೀಂಚಸೂತ್ರದ್ ಬಗೆ್ೆ ಉಲ್ೆಿೇಖ್ ಮನಡಿದ್ನದರ.ೆ ಈ 
ಪೀಂಚಸೂತ್ರಗ್ಳ್ ಉದ್ೆದೇಶವೆೇರ್ೀೆಂದ್ರೆ, there should be Economic Growth 
inclusive of Comprehensive Economic and Social Development in the 
State.   

Government’s “Pancha Suthra”ಚ (Five formulae) for development 
of the State are as under:  

• Inclusive, comprehensive economic and social development in 
the State.  
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• To give emphasis for the protection and upliftment of weaker 
sections - formulation of schemes for education, employment and 
empowerment to lead self reliant life without being dependent.  

ಇವುಗ್ಳ್ ಬಗ್ೆೆ ಹೆಚತಚ ಒತ್ುನತು ನಿೇಡಲ್ನಗಿದ್ೆ. ಇದ್ರ ಜೊತ್ೆಗೆ್  
• Identification of backward regions of the State in a scientific 

manner, concerted efforts for the growth of various sectors so as to 
bring the human development index on par with the State.  
ಎಲ್ೆಿಲ್ಲಿ ಹಿೀಂದ್ತಳಿದ್ ತ್ನಲೂಿಕತಗ್ಳ್ಳ ಮತ್ತು ಜಲ್ೆಿಗ್ಳಿವೆ ಅವುಗ್ಳ್ನತು ಅಭಿವೃದಿಪಡಿಸಿ ಮನನವ 
ಸೀಂಪನೂಮಲವನತು ಅಭಿವೃದಿಪಡಿಸಬೆೇಕತ, human development index on par with 
the State ಬರಬೆೇಕೆನತುವುದ್ತ ಮತಖ್ಯ ಉದ್ೆದೇಶವನಗಿದ್.ೆ  It is one of the very good 
programme.  We will welcome it. ಇದ್ರ ಜೊತ್ೆಯಲ್ಲಿ,  

• Achieving higher development in agriculture, industry and 
service sectors by public participation.  

ಸರ್ನಮನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ನವ ಭನರತ್ಕನೆಗಿ ನವ ಕರ್ನಾಟಕ 
ನಿಮನಾಣವನಗ್ಬೇೆಕೆನತುವ ಹಿರೆ್ುಲ್ೆಯಲ್ಲಿ ಪೀಂಚಸೂತ್ರವನತು ರೂಪಿಸಿದ್ನದರೆ. ಇದ್ತ ಒಳ್ೆುಯ 
ಕೆಲಸವನಗಿದ್.ೆ ಇದ್ನತು ಕನಯಾಗ್ತ್ಗ್ೊಳಿಸತವುದ್ಕೆೆ ಸಕನಾರ ಯನವ initiative 
ತ್ೆಗೆ್ದ್ತಕೂೆೀಂಡಿದ್ ೆಎನತುವುದ್ರ ಬಗೆ್ೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ತಿಳಿಸಿಲಿ.  

ಸರ್ನಮನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ನಮಮ ರೆ್ರೆಯ ರನಜಯವನಗಿರತವ ತ್ಮಿಳ್ಳರ್ನಡಿನಲ್ಲಿ 
“Economic Governing Council”ಚ ಎೀಂದ್ತ ರಚರೆ್ ಮನಡಿದ್ನದರ.ೆ ಈ ಗ್ೌನಿಾೀಂಗಚ 
ಕೌನಿಸಲ್ಚಗೆ್ ಎೀಂತ್ಹವರನತು ರೆ್ೇಮಕ ಮನಡಿದ್ನದರೀೆಂದ್ರೆ, ಅಥಾಶನಸರದ್ಲ್ಲಿ ರೆ್ೂಬಲ್ಚ ಪರಶಸಿು ವಿಜೆೇತ್ 
Sri Esther Duflo ಅವರನತು ಒಳ್ಗ್ೊೀಂಡೀಂತ್ ೆ 5 ಜನ ಸದ್ಸಯರಿರತವ ಒೀಂದ್ತ ಗ್ೌನಿಾೀಂಗಚ 
ಕೌನಿಸಲ್ಚ ಅನತು ರಚರೆ್ ಮನಡಲ್ನಗಿದ್.ೆ ಇವರ ಜೊತ್ಗೆ್ೆ Sri Aravind Subramani ̧a ಇವರ 
ಜೊತ್ೆಗೆ್ Former Governor of Reserve Bank of India Sri Raghuram 
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Rajan, ಇರ್ೂೆುಬಬರತ Former Union Finance Secretary Sri S.Narayanan 
and Development Economist  Sri Jean Dreze ಈ 5 ಜನರನತು ಒಳ್ಗ್ೊೀಂಡ 
ಒೀಂದ್ತ ಸಮಿತಿಯನತು ರಚರೆ್ ಮನಡಿ ‘Terms of Reference’ಚಚಕೊಡತತ್ನುರೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ; 

 “This committee will provide general guidance on economic 
and social policy, social justice and human development-related 
issues, in particular matters related to ensuring equal opportunities 
for women and the well-being of underprivileged groups.”ಚಎೀಂದ್ತ ಇದ್ೆ.    

ಸರ್ನಮನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮಹಿಳ್ೆಯರಿಗ್ೂ ಸಮನನ ಅವಕನಶಗ್ಳ್ನತು  
ನಿೇಡಬೆೇಕೆನತುವುದ್ತ ಒೀಂದ್ತ ಅೀಂಶವನಗಿದ್.ೆ ಇದ್ರ ಜೊತ್ೆಗೆ್ boost to economic 
growth, ಇೀಂತ್ಹ ‘Terms of Reference’ಚ ಕೊಟತಟ, ಇದ್ರ ಬಗೆ್ೆ ತ್ನವುಗ್ಳ್ಳ ಸಕನಾರಕೆೆ 
advise ಮನಡಬೇೆಕೆೀಂದ್ತ ಒೀಂದ್ತ ಸಕನಾರದ್ ಆದ್ೆೇಶವನತು ಹೂೆರಡಿಸಿದ್ನದರೆ. ನಮಮ ರನಜಯ 
ಸಕನಾರ ಕೆೇವಲ ಆಯವಯಯದ್ ಪತಸುಕದ್ಲ್ಲಿ ಪೀಂಚಸೂತ್ರಗ್ಳ್ನತು ಪರಕಟಿಸಿದ್ರ ೆಸನಕನಗ್ತವುದಲಿ.  
You should also make some efforts.  ಇೀಂತ್ಹ ‘Terms of Reference’ಚ
ಕೊಟಿಟದ್ದೆೇವೆ. ಅವರತಗ್ಳ್ಳ ಈ ವಿಚ್ನರದ್ ಬಗೆ್ೆ ಸಕನಾರಕೆೆ ಗ್ೆೈಡಚ ಮನಡತತ್ನುರೆ ಎನತುವುದ್ನತು 
ಹೆೇಳ್ಬೆೇಕನಗ್ತತ್ುದ್ೆ.  

ಸರ್ನಮನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ತ್ಮಿಳ್ಳರ್ನಡತ ಸಕನಾರ ಹೊರಡಿಸಿರತವ ಆದ್ೆೇಶದ್ಲ್ಲಿ 
“This committee is going to be a superpower.  It will be above the 
Planning Commission.”ಚಅಲ್ಲಿರತವೀಂತ್ಹ ಪ್ನಿನಿೀಂಗಚ ಬೊೇಡಚಾನ ಮೆೇಲ್ಲರತತ್ುದ್.ೆ Then, 
this people can definitely give a proper report.  ಆ ರಿಪ್ೊೇಟಚಾನ ಆಧನರದ್ 
ಮೆೇಲ್ ೆ ರ್ನವು ಯನವ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಾಕ ಬಳೆ್ವಣಿಗ್ೆಗೆ್ ಶರಮಿಸಬೇೆಕತ, ಯನವ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ 
ಕೆೈಗ್ನರಿಕೆಗ್ಳ್ನತು ಅಭಿವೃದಿಪಡಿಸಬೆೇಕತ ಮತ್ತು ಯನವ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಮ index, 
ಜ.ಡಿ.ಪಿ.ಯನತು ಅಭಿವೃದಿಪಡಿಸಬಹತದ್ತ ಎನತುವುದ್ರ ಬಗೆ್ೆ ಚಚ್ೆಾ ಮನಡಬಹತದ್ನಗಿದೆ್. I want 
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to take this House into confidence for an important issue. ರ್ನನತ ಯನರ 
ಬಗ್ೆೆಯೂ ಟಿೇಕೆ ಮನಡತವುದ್ಕೆೆ ಹೊೇಗ್ತವುದಲಿ. ಇರತವೀಂತ್ಹ ವನಸುವನೀಂಶವನತು ಹೆೇಳ್ಳತಿುದ್ೆದೇರೆ್.  

ಸರ್ನಮನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಬಹಳ್ಷತಟ ಪತಿರಕಗೆ್ಳ್ಲ್ಲಿ ಪರಕಟವನಗಿರತವೀಂತ್ೆ ಮತ್ತು ಅರೆ್ೇಕ 
ಸದ್ಸಯರತ ಉಲ್ೆಿೇಖ್ ಮನಡಿರತವೀಂತ್ೆ ರನಜಯ ಸಕನಾರದ್ ಸನಲದ್ ಬಗೆ್ೆ ಮನತ್ನಡತವುದ್ಕೆೆ 
ಬಯಸತತಿುದ್ೆದೇರ್ೆ. ಕಲೆವು ಸದ್ಸಯರತ ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ನು, ಮನನಯ ಸಿದ್ಿರನಮಯಯನವರತ 
ಮತಖ್ಯಮೀಂತಿರಗ್ಳ್ನಗಿದ್ನದಗ್, ಪರಿಸಿೆತಿ ಹೆೇಗಿತ್ತು̧, ಈಗ್ ಹೆೇಗಿದ್ ೆಎನತುವುದ್ರ ಬಗೆ್ೆ ಹೊೇಲ್ಲಕೆ ಮನಡಿ 
ಹೆೇಳಿದ್ನದರೆ. ಯನರ ಕನಲದ್ಲ್ಲಿಯೇ ಆಗ್ಲ್ಲೇ, it is a commitment given by the 
State.  ಈಗ್ ಸತಮನರತ 4.57 ಲಕ್ಷ ಕೊೇಟಿ ರೂಪ್ನಯಿಗ್ಳ್ಷತಟ ಸನಲ ಇದ್ೆ. ಈ ರನಜಯದ್ಲ್ಲಿ 
ವನಸ ಮನಡತತಿುರತವ ಪರತಿಯಬಬ ರ್ನಗ್ರಿಕನ ತ್ಲ್ೆ ಮೆೇಲ್ೆ ಸನಲ ಇದ್ೆ. ರನಜಯದ್ಲ್ಲಿ ಒೀಂದ್ತ ಮಗ್ತ 
ಹತಟಿಟದ್ರ ೆಆ ಮತಗ್ತವಿನ ಮೆೇಲೂ ಸನಲದ್ ಹೊರೆ ಬಿೇಳ್ಳತಿುದ್ೆ. ಪರತಿಯಬಬ ರ್ನಗ್ರಿಕನ ಮೆೇಲ್ ೆ
74 ಸನವಿರ ರೂಪ್ನಯಿಗ್ಳ್ಷತಟ ಸನಲದ್ ಹೊರೆ ಇದ್.ೆ ಭನರತ್ ಸಕನಾರದ್ ಸನಲದ್ ಪರಮನಣ 1 
ಲಕ್ಷದ್ 53 ಸನವಿರ ಕೊೇಟಿ ರೂಪ್ನಯಿಗ್ಳ್ಷತಟ ಆಗಿದ್.ೆ  

                  (ಮತೀಂದ್ತವರಿದದ್ೆ) 
316/14-3-2022/4-20/pk(bkp)-ak 

ಶ್ರೇ  ನಸಿೇರಚ  ಅಹಮದಚ( ಮತೀಂದ್ತ) 

ರ್ನನತ  ಮತ್ೆು ಹೆೇಳ್ಲ್ಲಕೆೆ  ಬಯಸತತ್ೆುೇರೆ್.  ಈ ಬಗೆ್ೆ  ಇರತವೀಂತ್ಹ ರಕೆನಡಸಚಾ  ತ್ೊೇರಿಸತತ್ುೆೇರೆ್.  
I have records.  I will show it to you.  It is not mine.  It is the 
Central Government budget. ಅಲ್ಲಿ  ಉಲ್ೆಿೇಖ್  ಮನಡಿರತವೀಂತ್ಹದ್ದನತು   ಬೆೇಕನದ್ರೆ  
ಸಭನಪತಿಯವರಿಗ್ ೆ  ಕಳ್ಳಹಿಸಿಕೂೆಡತತ್ುೆೇರೆ್.    ನಿೇವು  ರೆ್ೂೇಡಿಕೂೆಳ್ುಬಹತದ್ತ.    ಅದ್ರ  
ಜೊತ್ೆಯಲ್ಲಿ    ಶ್ರೇಮನನಚ ಮನಮೊೇಹನಚ  ಸಿೀಂಗಚ  ಕನಲದ್ಲ್ಲಿ  ಎಷತಟ  ಇತ್ತು ಎೀಂದ್ತ  ತ್ನವು  
ಏನತ  ಕೆೇಳಿದರಿ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ  ಅದ್ತ ಸಹ  ಇದ್ೆ. ಜೊತ್ೆಯಲ್ಲಿ    ಶ್ರೇಮನನಚ ಮನಮೊೇಹನಚ  
ಸಿೀಂಗಚ  ಕನಲದ್ಲ್ಲಿ   53 ಲಕ್ಷ  ಕೊೇಟಿಗ್ಳ್ಳ  ಇತ್ತು.     ಈಗ್  153 ಲಕ್ಷ  ಕೊೇಟಿಗ್ಳಿದ್ೆ .    
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ಶ್ರೇ  ಎೀಂ.ಕೆ.  ಪ್ನರಣೆೇಶ್ಚ(  ಸೆಳಿೇಯ  ಸೀಂಸೆೆಗ್ಳ್  ಕ್ಷೆೇತ್ರ):-   ಮನನಯ  
ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ   ಶ್ರೇಮನನಚ  ಮನಮೊೇಹನಚ  ಸಿೀಂಗಚ  ಕನಲದ್ಲ್ಲಿ     ಸಕನಾರ   53 
ಕೊೇಟಿಗ್ಳ್ಳ    ಇಷತಟ  ಇತ್ತು  ಎೀಂದ್ತ  ತ್ನವು ಏನತ  ಹೆೇಳ್ಳತಿುದದೇರಿ, ಬಡಿೆ ಎಷನಟಗಿ,    ಅದ್ತ  
ಅಷನಟಗಿದ್ ೆ ಎೀಂದ್ತ  ಹೇೆಳ್ಬೆೇಕತ.    ತ್ನವು  ಚ್ೆರ್ನುಗಿ  ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದದೇರಿ.  

ಶ್ರೇ  ನಸಿೇರಚ  ಅಹಮದಚಮನನಯ  ಸಭನಪತಿಯವರೆ,  ರ್ನನತ  ಟಿೇಕೆ  ಮನಡತತಿುಲಿ.     
ಇದ್ರ ಬಗೆ್ೆ  ಚಚ್ಾೆಯನಗ್ಬೆೇಕೆೀಂದ್ತ  ಹೆೇಳ್ಳತಿುದ್ೆದೇರೆ್.      ಈಗ್  ನಮಮ ಬಜೆಟಚನಲ್ಲಿ   
ಸತಮನರತ   Revenue Receipt 1,88,888 ಕೊೇಟಿ  ರೂಪ್ನಯಿಗ್ಳಿದ್ೆ.   ಪರತಿ ವಷಾ  
ಇದ್ತ  ಬಡಿೆ  ಮನತ್ರ.  29   ಕೂೆೇಟಿ  ರೂಪ್ನಯಿಗ್ಳ್ನತು  ಕೂೆಡಬೇೆಕತ.   ಮತ್ೆು 
repayment 14 ಸನವಿರ  ಕೊೇಟಿ ರೂಪ್ನಯಿಗ್ಳ್ಳ.  ಎಲಿವೂ  ಸೇೆರಿದ್ರ,ೆ  43,400   
ಕೊೇಟಿ  ರೂಪ್ನಯಿಗ್ಳ್ಳ  ಬರತತ್ುದ್ೆ.   ಎಷತಟ   ಪಸಾೆೀಂಟೆೇಜಚ  ಆಯಿತ್ತ ಎೀಂದ್ರೆ,  ನಮಮ 
ವರಮನನಕೆೆ  ಬರತವೀಂತ್ಹದ್ತದ   ಎಷತಟ  ಪಸಾೆೀಂಟೆೇಜಚ  ಬರತತ್ುದ್ೆ  ಎೀಂದ್ತ   ಲ್ೆಕೆ  
ಹನಕಬೆೇಕನಗ್ತತ್ುದ್ೆ.    ಅದ್ರ ಜೊತ್ೆಗೆ್  ನಮಮ         ಸೀಂಬಳ್, ಪಿೀಂಚಣಿ  ಇದ್ೆಲಿವೂ  
ಸೇೆರಿದ್ರ ೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ 50% Committed Expenditure ಗೆ್ ಹೂೆರಟತ  ಹೊೇಗ್ತತ್ುದ್ೆ.  
ಉಳಿದರತ್ಕೆೀಂತ್ಹದ್ತದ  50%.   90 ಸನವಿರ  ಕೂೆೇಟಿ  ರೂಪ್ನಯಿಗ್ಳ್ಳ.     ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏರೆ್ಲ್ನಿ  
ಮನಡತತಿುೇರಿ?  I just want to take you to another picture.  ನಿೇವುಗ್ಳ್ಳ  
ಮತ್ತು ರ್ನವುಗ್ಳ್ಳ ಪರತಿದನ  ಪ್ೆೇಪರಚನಲ್ಲಿ  ಬರತವುದ್ನತು  ರೆ್ೂೇಡಿದ್ದೆೇವೆ.     ಪ್ೊರೇ||  ಬೆೈಜತ  
ಅವರತ  ಬೆೀಂಗ್ಳ್ೂರಿನವರೇೆ  ಆಗಿದ್ನದರ.ೆ      

ಶ್ರೇ  ಎನಚ.  ರವಿಕತಮನರಚ:-     ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ    

ಶ್ರೇ  ನಸಿೇರಚ  ಅಹಮದಚ:-ಶ್ರೇಯತತ್  ರವಿಕತಮನರಚ ರವರೆ, ರ್ನನತ ತ್ಮಮಲ್ಲಿ  
ಬೆೇಡಿಕೂೆಳ್ಳುತ್ೆುೇರೆ್.    ರ್ನನತ  ಪೂಣಾಗ್ೊಳಿಸತವುದ್ಕೆೆ ಅವಕನಶ ಮನಡಿಕೊಡಿ. ಪ್ೂೆರೇ||  
ರ್ನರನಯಣಸನವಮಿ ಬೆೈಜತ ಎೀಂದ್ತ  ಹೆೇಳಿ, ಬೆೀಂಗ್ಳ್ೂರಿನವರೇೆ ಆಗಿ online tuition ಪ್ನರರೀಂಭ  
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ಮನಡಿ  ಸತಮನರತ  6  ವಷಾಗ್ಳ್ನಯಿತ್ತ.  Do you know what is his valuation 
today?  ಆ  ಕೀಂಪನಿಯ valuation ಇವತ್ತು  22 ಬಿಲ್ಲಯನಚ  ಡನಲಸ್ಚಾ.  ಅದ್ತ  
ಸತಮನರತ  1,65,000  ಕೊೇಟಿ  ರೂಪ್ನಯಿಗ್ಳ್ಳ.   ಅದ್ೆೇ  ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ   ನಮಮಲ್ಲಿ  
ಇರತವೀಂತ್ಹ  ಕೀಂಪನಿಗ್ಳ್ಳ ತ್ೆಗೆ್ದ್ತಕೂೆೀಂಡರ,ೆ whether it is TCS, Wipro or 
Infosys, ಇಡಿೇ  ದ್ೆೇಶದ್ಲ್ಲಿ   ಅೀಂತ್ರ  ರನಷಿರೇಯ  ಮಟಟದ್ಲ್ಲಿರತವೀಂತ್ಹ ಕೀಂಪನಿಗ್ಳ್ನತು 
ತ್ೆಗೆ್ದ್ತಕೂೆೀಂಡರ,ೆ best of the companies are in Bengaluru.  There is a 
Government of India rule which says that any company which 
makes more than Rs.500 crores profit, ಆ ಕೀಂಪ್ನೆಿ ಶೆೇಕಡ 2.5 ರಷಟನತು 
C.S.R. (Corporate Social Responsibility) ಗೆ್ ಕೊಡಬೇೆಕೆೀಂದ್ತ ಇದ್ೆ.  ಈಗ್    
ಮನನಯ  ಗ್ೃಹ ಸಚಿವರತ ಈಗ್  ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಿಯೇ  ಇದ್ನದರ.ೆ   ನಮಮ  ಸಕನಾರ  ಎಷತಟ   
ಕೀಂಪನಿಯವರ     ಹತಿುರ ಹೊೇಗಿ      ನಿಮಮ C.S.R. Funds ಎಷಿಟದ್ ೆ ಎೀಂದ್ತ    ಚಚ್ೆಾ  
ಮನಡಿದ್ೆದೇವ?ೆ      ನಿೇವು  ಯನವ  ರಿೇತಿ  ಮನಡತತಿುೇರಿ.  ನಮಮ social sector ಇದ್ೆ.      
ಕೆಲವು ಬನರಿ  ಈ   ಕೆಲಸವನತು  ಮನಡತತಿುದ್ನದರ.ೆ ಇನಚಫೊೇಸಿಸ್ಚನಲ್ಲಿ  ಮನನಯ ರ್ನರನಯಣ 
ಮೂತಿಾಯವರ   ಪತಿುಯವರತ   ಸನಕಷತಟ  ಕನಲ್ೇೆಜತಗ್ಳಿಗ್ೆ, ಶನಲ್ೆಗ್ಳಿಗ್ ೆ ಕಟಟಡಗ್ಳ್ನತು  
ಕಟಿಟಕೊಡತತಿುದ್ನದರೆ. ಉಪಕರಣಗ್ಳ್ನತು  ಕೊಡತತಿುದ್ನದರೆ.  ಅಜೇಮಚ  ಪ್ೆರೇಮಚಜೇ  ಒೀಂದ್ತ     
ಯತನಿವಸಿಾಟಿಯರೆ್ುೇ  ಮನಡಿದ್ನದರ.ೆ   ಅದ್ರ  ಜೊತ್ೆಯಲ್ಲಿ  ಸಕನಾರದ್  ವತಿಯಿೀಂದ್  
ಆಫ್ತೇಸಿಯಲ್ಚ  ಆಗಿ ಅವರ  ಜೊತ್ೆಯಲ್ಲಿ  ಕತಳಿತ್ತಕೊೀಂಡತ    ರೆ್ೂೇಡಿ,    ನಮಮ  ಪರಿಸಿೆತಿ  
ಹಿೇಗಿದ್,ೆ  ಸತಮನರತ ಸೂೆಲ್-ಕನಲ್ೇೆಜತಗ್ಳಿವೆ.   ಕಟಟಡಗ್ಳ್  ಪರಿಸಿೆತಿ  ಹಿೇಗಿದ್.ೆ  Why don’t 
you take up few thousand buildings?  ನಿೇವು 500  ಕಟಟಡಗ್ಳ್ನತು  
ತ್ೆಗೆ್ದ್ತಕೂೆಳಿು.  ಕನಿಸ್ಚ ರೂೀಂಗ್ಳ್ಳ,  ಸಪೆಷಲ್ಚ  ರೂಮಸಚ, ಬೊೇಡಸಚಾ  ಎಲಿವನತು  ಮನಡಿ ಕೊಡಿ  
ಎೀಂದ್ತ  ಹೆೇಳಿದ್ನಗ್  I think cent percent they will oblige.  ಸಕನಾರದೀಂದ್ 
ಸರಿಯನದ್ initiatives ತ್ೆಗೆ್ದ್ತಕೊಳ್ಳುತಿುಲಿ. ಅವರ  ಜೊತ್ೆ  ಸೇೆರಿ ರ್ನವು  initiatives 
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ತ್ೆಗೆ್ದ್ತಕೂೆೀಂಡತ ಈ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ  ಕಲೆಸ ಮನಡಿದ್ರೆ  100%   ಮನಡಲ್ಲಕೆೆ  ನಮಗ್ೆ  ಅವಕನಶ  
ಇದ್ೆ.   

(ಈ ಹೀಂತ್ದ್ಲ್ಲಿ ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನಚ ಆದ್ ಡನ|| ತ್ೆೇಜಸಿವನಿಗ್ೌಡ ರವರತ ಪಿೇಠದ್ಲ್ಲಿ ಕತಳಿತ್ರತ) 

 ಮನನಯ  ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ ಆ  ಭನಗ್ದ್ಲ್ಲಿ ಸಭನ ರ್ನಯಕರಿಲಿ, ಮತ್ೆು  ಅಧಿಕನರಿಗ್ಳ್  
ಗ್ನಯಲರಿಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಾಕ ಇಲ್ನಖಯೆಿೀಂದ್ ಯನರನದ್ರೊಬಬರತ ಕನಯಾದ್ಶ್ಾಗ್ಳ್ಳ  
ಕತಳಿತಿರಬೆೇಕನಗಿತ್ತು,  ಕತಳಿತಿಲಿ.  Why should we speak?  ರ್ನನತ ಎತ್ಕೆೆ  
ಮನತ್ರ್ನಡಬೆೇಕತ.  

ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ:-  ಸೀಂಬೀಂಧಪಟಟ  ಅಧಿಕನರಿಗ್ಳ್ನತು  ಕರಸೆಿ.    ತ್ನವು  
ಮತೀಂದ್ತವರಿಸಿ.   

ಶ್ರೇ  ನಸಿೇರಚ  ಅಹಮದಚ:-  ಕೊರೆ್ಯ  ಪಕ್ಷ  ರ್ನನತ  ಮನತ್ರ್ನಡತವನಗ್    
ಕನಯಾದ್ಶ್ಾ   ಹೀಂತ್ದ್  ಅಧಿಕನರಿಗ್ಳ್ಳ  ಇರಬೇೆಕಲಿವೇೆ? ಅಡಿಷನಲ್ಚ  ಸಕೆೆರಟರಿ  
ಯನರರ್ನುದ್ರೂ  ರೆ್ೇಮಿಸಬೇೆಕಲಿವೆೇ?  ಮೊರೆ್ು  ದವಸ ಮನನಯ   ಸಭನರ್ನಯಕರತ   ಒೀಂದ್ತ  
ವಿಚ್ನರವನತು  ಹೆೇಳ್ಳತಿುದ್ದರತ. ಏಕೆೀಂದ್ರ,ೆ  ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ್ವರತ  ಸಕನಾರಕೆೆ  ಸೂಕುವನದ್ 
ಸಲಹೆಗ್ಳ್ನತು  ಕೊಟಟರೆ  ಅದ್ನತು   ರ್ನವು ಪರಿಗ್ಣಿಸತತ್ೆುೇವೆೀಂದ್ತ  ಹೆೇಳ್ಳತಿುದ್ದರತ.  ಇವತ್ತು  
ರ್ನನತ  ಸಲಹೆಗ್ಳ್ನತು ಕೊಡಲ್ಲಕೆೆ  ನಿೀಂತಿದ್ದೆೇರೆ್.   ಈ  ವಿಚ್ನರಗ್ಳ್ಳ  ಗ್ೀಂಭಿೇರವನಗಿ  
ಚಚ್ೆಾಯನಗ್ಬೆೇಕತ.  ರ್ನವು  ಇಷತಟ  ದವಸಗ್ಳ್ ಕನಲ ಒೀಂದ್ತ  ಕಡೆ revenue surplus 
budget ಕೂೆಡತತಿುದ್ೆದವು. ಕಳ್ೆದ್  ಎರಡತ  ವಷಾಗ್ಳಿೀಂದ್  deficit budget ಬರತತಿುದ್ೆ.  
There are reasons for it.  I don’t say ‘no’ಚto it.  It may be due to 
pandemic or other reasons. But I am also very happy.  ನಮಮ  
ಕರ್ನಾಟಕ  ರನಜಯದ್ಲ್ಲಿ ಯನವುದ್ೆೇ ವಲಯದ್ಲ್ನಿದ್ರೂ ಆಗ್ಬಹತದ್ತ, ಅೀಂದ್ರೆ ಅದ್ತ 
industries sector ಆಗಿರಬಹತದ್ತ, businessmen, traders ಆಗಿರಬಹತದ್ತ, ಯನರೆೇ  
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ಆಗಿರಬಹತದ್ತ  ಶ್ಸತು ಇದ್.ೆ  ಇವತ್ತು  ನಮಮ ಬಜೆಟಚ  ಅನತು ರೆ್ೂೇಡಿ. ನಮಮ ಮನನಯ  
ಮತಖ್ಯಮೀಂತಿರಗ್ಳ್ಳ  ಘೂೇಷಿಸಿದ್ನದರ.ೆ  ನಿಮಗ್ೆ  ಟನಗೆ್ಾಟಚ  ಇದದದ್ತದ,  ಉದ್ನಹರಣೆಗ್ ೆ 
Commercial Tax ಅೀಂದ್ರೆ Goods and Services Tax ನಲ್ಲಿ your last year’s 
target was around Rs.76,000 crores.  76  ಸನವಿರ  ಕೊೇಟಿ  ಇತ್ತು  
ಎನತುವುದ್ನತು  ಮನನಯ ಸಭನ ರ್ನಯಕರತ ಗ್ಮನಿಸಬೆೇಕತ. ಈಗ್ನಗ್ಲ್ೆೇ  ಫೆಬರವರಿ  ವರಗೆ್ ೆ70 
ಸನವಿರ  ಕೊೇಟಿ  ಬೀಂದದ್ೆ.  70,757   ಕೊೇಟಿ ರೂಪ್ನಯಿಗ್ಳ್ಳ  ಈಗ್ನಗ್ಲ್ೆೇ  ಬೀಂದದ್ೆ.  
ಮನರ್ಚಾನಲ್ಲಿ  100%   ಇನತು  6  ಸನವಿರ   ಕೊೇಟಿ  ಬೀಂದೆ್ೇ ಬರತತ್ುದ್ೆ.  Or it may go 
above that also.  ಅದ್ೆೇ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಮ Stamps and Registration ನಲ್ಲಿ 
12,655 ಕೊೇಟಿಗ್ಳ್ ಗ್ತರಿ ಇತ್ತು.  ಫೆಬರವರಿಯವರೆಗ್ ೆ 12,105 ಕೊೇಟಿ  ರೂಪ್ನಯಿಗ್ಳ್ನಗಿದ್ೆ.   
You may get more than that in March.  ಮನರ್ಚಾನಲ್ಲಿ 600 ಕೂೆೇಟಿಗ್ಳ್ ಮೆೇಲ್ೆ  
ಬರಬಹತದ್ತ.  You may get more than your target.  ಅದ್ೆೇ  ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ  ನಿಮಮ  
excise collection  ಜನಸಿುಯನಗಿದ್.ೆ  So, even after this, only one place 
where you are going short of your target is in the Transport 
Department.  We have to put some efforts as far as Transport 
Department is concerned.  Efforts ಹನಕದ್ರ ೆರ್ನವು ಅಲ್ಲಿಯೂ..… ಉದ್ನಹರಣೆಗ್ೆ, 
ತ್ಮಿಳ್ಳ  ರ್ನಡಿನ ಸಕನಾರದ್ವರತ wet lease ನಲ್ಲಿ  ಬಸ್ಚಗ್ಳ್ನತು  ಕೂೆಡತತಿುದ್ನದರ.ೆ  What 
is wet lease?  ಬಸ್ಚಗ್ಳ್ಳ  ಸಹ ಸಕನಾರದ್ೆದೇ  ಆಗಿರತತ್ುದ್ೆ.  ಡೈೆವರಚ  ಮತ್ತು 
ಕೀಂಡಕಟರಚರವರತ  ಸಕನಾರದ್ವರೆೇ,  ಅವನತ  ಯನರತ  ಆ   ಒೀಂದ್ತ ರೂಟಚನಲ್ಲಿ   
ಬಸ್ಚಗ್ಳ್ನತು  ನಡಸೆತತಿುದ್ನದರೆ್.   ಅವನತ ಇಷತಟ  ಹಣವೆೀಂದ್ತ  ಹೆೇಳಿ  ಸಕನಾರಕೆೆ  ಕಟಟಬೇೆಕತ. 
ಮತ್ತು  ಬಸ್ಚಗ್ಳ್ನತು  operate ಮನಡಬೇೆಕತ.  That has been approved by the 
World Bank.  As such, they are making lot of money.  ಅವನತ ದ್ತಡತೆ 
ಮನಡತತಿುದ್ನದರ್.ೆ  ಸಕನಾರದ್ವರತ  ದ್ತಡತೆ  ಮನಡತತಿುದ್ನದರ.ೆ ಅೀಂತ್ಹ  ಒೀಂದ್ತ  ಹೊಸ  
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ವಯವಸೆೆಯನತು  ಕರ್ನಾಟಕ ಸಕನಾರ ಮನಡಬೇೆಕೆೀಂದ್ತ ನಮಮ ಸಲಹ.ೆ  We have best of 
officers in the Finance Department.  ರ್ನನತ  ಇಲಿವೆೀಂದ್ತ  ಹೇೆಳ್ಳತಿುಲಿ.  ಅದ್ರ  
ಜೊತ್ೆಯಲ್ಲಿ  ಒಬಬರೇೆ Finance Secretary ಆರ್ಥಾಕ ಇಲ್ನಖಯೆಲ್ಲಿ  ಸತಮನರತ  12  
ವಷಾಗ್ಳಿೀಂದ್ಲೂ   ಇದ್ದರ,ೆ     ಹೇೆಗ್ೆ?   ಜೊತ್ೆಗೆ್  ಮೊತ್ೂೆುಬಬರನತು ಅಲ್ಲಿಗ್ ೆಹನಕ.   This 
is Digital India.  Digitization ವಯವಸೆೆ ಬೀಂದದ್.ೆ  ಹೊಸ ಟೆಕನುಲಜ  ಬೀಂದದ್.ೆ  How 
to improve our growth and how to bring more revenue ಎೀಂಬತದ್ರ  
ಬಗೆ್ೆ  ಚಿೀಂತ್ರ್ೆಯನಗ್ಬೆೇಕತ.  ಉದ್ನಹರಣೆಗ್ೆ  ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮೀಂತಿರಯವರತ mention 
ಮನಡಿದ್ನದರ.ೆ  We are in a very big position in Startup Karnataka.  ರ್ನವು 
ಅವರಿಗೆ್  ಸತಮನರತ  30  ಕೂೆೇಟಿ  ರೂಪ್ನಯಿಗ್ಳ್ನತು  ಕೂೆಟಿಟದ್ದೆೇವೆ.    ಇದ್ನತು  ನಮಮ  
ಮತಖ್ಯಮೀಂತಿರಯವರತ  ಬಜೆಟಚನಲ್ಲಿ mention ಮನಡಿದ್ನದರ.ೆ  ಸಕನಾರಕೆೆ  ನನು  ವಿನೀಂತಿ 
ಏರೆ್ೀಂದ್ರೆ,     ಮನನಯ ಸಭನರ್ನಯಕರತ  ಗ್ಮನಿಸಬೇೆಕತ.  Young minds ಏನಿದ್ೆ,  
ಅವರಿಗೆ್  ನಿೇವು ಒೀಂದ್ತ ಗ್ತರಿಯನತು  ಕೂೆಡಿ.    Public Distribution System ಬಗ್ೆೆ  
ಅಧಯಯನ  ಮನಡಿ  ಎೀಂದ್ತ  ನಿೇವು ಅವರಿಗೆ್  ಹೆೇಳಿ.  ಈ  ರನಜಯದ್ಲ್ಲಿ ಇರತ್ಕೆೀಂತ್ಹ  
ಮೆೈನಿೀಂಗಚ  ಬಗೆ್ೆ ಅಧಯಯನ  ಮನಡಿ, ಒೀಂದ್ತ  ಪ್ನರಜೆಕಟಚ  ಮನಡಿ  ಒೀಂದ್ತ ವರದಯನತು  
ಕೊಡಿ. ಅದ್ೇೆ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ M.S.M.E (Micro, Small and Medium Enterprises) 
ಬಗೆ್ೆ  ಇರತವುದ್ನತು ಅಧಯಯನ ಮನಡಲ್ಲ.  Let them identify what are all the 
infrastructure that is available in all the districts.  ಏರೆ್ೇನತ  metals 
ಇದ್ೆ, ಏರೆ್ೇನತ minerals ಇದ್ೆ ಎೀಂದ್ತ  ಹೆೇಳಿ ಎಲ್ನಿ  ಜಲ್ೆಿಗ್ಳ್ಲ್ಲಿ available 
infrastructure ಗ್ತರತತಿಸಿ, ಅದ್ಕೆೆ  ತ್ಕೆೀಂತ್ೆ  ಒೀಂದ್ತ  ಇೀಂಡಸಿರೇ  ಮನಡತವುದ್ನಗ್ಲ್ಲ,  
natural resources ಏರೆ್ೇನತ ಸಿಕತೆತ್ುದ್ೆ,  ಅದ್ನತು  ರೆ್ೂೇಡಿ let them prepare one 
Project Report.  ಅವರಿಗೆ್  ಆ ಒೀಂದ್ತ  Startup India ದ್ವರತ  ಯನರತ ಯನರತ  
ಇದ್ನದರ,ೆ    ನಿಮಮ  ಜೊತ್ೆಯಲ್ಲಿ  ಕೆಲಸ  ಮನಡಲ್ಲಕೆೆ ಯನರತ ಯನರತ  ತ್ಯನರತ  ಇದ್ನದರೆ, 
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do some investment with them. ಆ ಕೀಂಪನಿಯಲ್ಲಿ  ನಿೇವು ಸಹ  ಇನಚವೆಸ್ಟಚ ಮನಡಿ.  
Let them do something for the state.  ಇವತಿುನ ದವಸ startup company 
ಎೀಂದ್ತ ಹೆೇಳಿ ತ್ೆಗೆ್ದ್ತಕೂೆೀಂಡರೆ, ಉದ್ಹನರಣೆಗ್ೆ ‘OYO’ಚಎೀಂದ್ತ  ಹೆೇಳಿ  ಹೂೆೇಟೆಲ್ಚ  ಇೀಂಡಸಿರ 
ಇದ್ೆ. ಅದ್ನತು ಯನರತ ಶತರತ ಮನಡಿದ್ರತ, he started his career when he was 
just about 21 years old.  Today he is ruling the entire world.  ನಿೇವು 
ಇಲ್ಲಿೀಂದ್ ಕತಳಿತ್ತಕೂೆೀಂಡತ  ಪರಪೀಂಚದ್ ಯನವುದ್ೆೇ ಭನಗ್ದ್ಲ್ಲಿ ನಿಮಗ್ೆ  ರೂಮಚ  ಬೆೇಕೆೇ, 
apartment ಬೇೆಕೆೇ, boarding and lodging ಬೆೇಕೆೇ, budget hotel ಬೆೇಕೆೇ,s 
ಒೀಂದ್ತ ಬಟನಚ ಒತಿುದ್ರೆ  ಸನಕತ.  ಎಲಿವೂ  ಸಿಕತೆತ್ುದ್ೆ.  Like that, these are all the 
startups and minds we have in India, particularly in Karnataka.   

ಮತೀಂದ್ತ.  

317/14-3-2022/4-30/ಬಿಕೆಪಿ-ಎಕ ೆ

(ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನಚ  ಪಿೇಠದ್ಲ್ಲಿದ್ದರತ) 

Sri NASEER AHMED (contd.):-  

On one side, the Government of India has a very ambitious 
programme of making this economy a 5 trillion economy.  ಆ ರಿೇತಿ 
ಒೀಂದ್ತ ಮನಡಬೇೆಕೆೀಂದ್ತ ಒೀಂದ್ತ ambitious programme ಇಟತಟಕೊೀಂಡಿದದೇರಿ. Why 
don’t the Chief Minister come out and say,ಚ “ರ್ನವು  ಕರ್ನಾಟಕವನತು 1 
trillion economy ಮನಡತತ್ೆುೇವೆ”ಚಎೀಂದ್ತ  ಹೇೆಳ್ಲ್ಲ.  Because we have that kind 
of infrastructure available in Karnataka. ನಮಮ growth, ನಮಮ G.D.P. 
ಏನಿದ್?ೆ  We have already touched nearly about Rs.18 lakh crores.  If 
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we really tap our resources whether it is in the field of horticulture, 
agriculture or minerals, the government can make wonders.  ಅೀಂತ್ಹ  
ಮೂಲಭೂತ್ ಸೌಕಯಾಗ್ಳ್ಳ  ನಮಮಲ್ಲಿ  ಇದ್ೆ. ಅದ್ರ  ಬಗೆ್ೆ  ರ್ನವು ಚಚ್ೆಾ  ಮನಡತತಿುಲಿ.  
ಅದ್ರ  ಬಗೆ್ೆ  ರ್ನವು  deep ಅಗಿ  ಹೊೇಗ್ತತಿುಲಿ.  ಅದ್ರ   ಬಗೆ್ೆ  ರ್ನವು efforts ಹನಕತತಿುಲಿ.  
So, my request to the Leader of the House is, ದ್ಯವಿಟತಟ  ಇದ್ರ   ಬಗೆ್ೆ   
ತ್ನವು  ಬರತವುದ್ಕೆೆ  ಮತೀಂಚ್ೆ  ಚಚ್ೆಾಯನಯಿತ್ತ. ಒೀಂದ್ತ  financial position of the 
State ಬಗೆ್ೆ ಒೀಂದ್ತ ಶೆವೇತ್ ಪತ್ರ ಹೂೆರಡಿಸಬೇೆಕತ. ಕೆೇೀಂದ್ರ  ಸಕನಾರದೀಂದ್ ನಮಗ್ೆ 
ಬರಬೆೇಕನಗಿರತವೀಂತ್ಹ  ಹಣ  ಎಷತಟ?    14th Finance Commission and 15th 
Finance Commission ನಲೂಿ  ಸಹ  ನಮಗ್ೆ  ಅರ್ನಯಯವನಗಿದ್ೆ.  I don’t want to 
go into the details.  I have all the papers with me.  13th Finance 
Commission ನಲ್ಲಿ  ನಮಗ್ೆ ಎಷತಟ ಹಣ  ಬೀಂತ್ತ?   12th Finance Commission ನಲ್ಲಿ 
ನಮಗ್ೆ ಎಷತಟ  ಹಣ  ಬೀಂತ್ತ.  14th and 15th Finance Commission ನಲ್ಲಿ ಎಷತಟ 
ಬೀಂದದ್ ೆಎೀಂಬ ವಿವರಗ್ಳ್ಳ ಏನಿವ ೆit is all available in the records.  It is not 
created by me.   ಅದ್ನತು ರ್ನವು    ಕರಯೇಟಚ  ಮನಡಲ್ಲಕೆೆ  ಆಗ್ತವುದಲಿ,  ನಿೇವು 
ಕರಯೇಟಚ  ಮನಡಲ್ಲಕೆೆ  ಆಗ್ತವುದಲಿ.  It is all available in the records.  ಅದ್ನತು  
ರೆ್ೂೇಡಿ  ಮನತ್ರ್ನಡೊೇಣ.   ನಮಗ್ ೆ ಎಲ್ಲಿ  ಅರ್ನಯಯ  ಆಗಿದ್,ೆ  let us join together.  
There is no question of political parties in this matter.  Everybody 
thinks in the interest of State.  ಅಲ್ಲಿಗ್ೆ  ಹೂೆೇಗ್ೂೆೇಣ,  ಹೂೆೇಗಿ  ವಿನೀಂತಿ 
ಮನಡೂೆೇಣ.    ನಮಗ್ ೆ  ಅರ್ನಯಯವನಗಿದ್ೆ,  ಇದ್ನತು  ಮನಡಿಕೂೆಡೂೆೇಣ  ಎೀಂದ್ತ   
ಕೆೇಳ್ೊೇಣ.  ಅದ್ತ ನಮಮ ಹಕತೆ.    ಹಿೇಗ್ನಗಿ, ಇವತಿುನ ದವಸ  ರ್ನವು  ಇರ್ೂೆುೀಂದ್ತ  
ಪರಮತಖ್ವನದ್…  
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ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನಚ :-  ಶ್ರೇಯತತ್ ನಸಿೇರಚ ಅಹಮದಚ ರವರೆ,  ಒೀಂದ್ತ ನಿಮಿಷ. ರ್ನವು  
ಒಬೊಬಬಬರಿಗ್ೆ 20   ನಿಮಿಷಗ್ಳ್ೀಂತ್ ೆ allocate ಮನಡಿಕೊೀಂಡಿದ್ೆದೇವೆ.  ತ್ನವು  ಈಗ್ನಗ್ಲ್ೇೆ   
25  ನಿಮಿಷ  ತ್ೆಗೆ್ದ್ತಕೂೆೀಂಡಿದದೇರಿ,  ಇನತು  ಎಷತಟ  ನಿಮಿಷ  ತ್ೆಗೆ್ದ್ತಕೊಳ್ಳುತಿುದದೇರಿ.    ತ್ನವು  
ಬಹಳ್  ಚ್ೆರ್ನುಗಿ   ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದದೇರಿ.   ಕೆಲವಮೆಮ   ಪಕ್ಷಗ್ಳಿಗಿೀಂತ್ …. 

ಶ್ರೇ  ನಸಿೇರಚ  ಅಹಮದಚ:-    ಮನನಯಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ  ಇರ್ೂೆುೀಂದ್ತ  ಪರಮತಖ್ವನದ್  
ವಿಷಯ ಏರೆ್ೀಂದ್ರೆ the divide between the poor and the rich.  ಎಷಟರಮಟಿಟಗೆ್ 
ಗ್ನಯಪಚ ಆಗಿದ್?ೆ  You must have read it in the newspaper.  ಒೀಂದ್ತ  
ಗ್ೀಂಟೆಯಲ್ಲಿ  ನಮಮ Reliance Promoter ಆದ್ ಶ್ರೇ  ಮತಖೆೇಶ್ಚ ಅೀಂಬನನಿಯವರ  
ಆದ್ನಯ 90  ಕೊೇಟಿ  ರೂಪ್ನಯಿಗ್ಳ್ಳ.    24 ಗ್ೀಂಟೆಯಲ್ಲಿ  ಎಷತಟ  ಆದ್ನಯವನಗ್ತತ್ುದ್ ೆ 
ಎೀಂದ್ತ ತಿೇಮನಾನ  ಮನಡಿ.  I don’t know what kind of economy this is.  I 
don’t know what kind of system this is.  ಒೀಂದ್ತ  ಕಡೆ  ರ್ನವು  pandemic 
ಇದ್ನದಗ್   ಬಡ ಜನರತ  ಇನತು  ಕಷಟದ್ಲ್ಲಿದ್ದರತ.  ಅವರಿಗೆ್ ತಿನುಲ್ಲಕೆೆ  ಊಟ   ಇರಲ್ಲಲಿ.  
ಅವರತಗ್ಳ್ಳ  ಊರತಗ್ಳಿಗ್ೆ  ಹೊೇಗ್ಲ್ಲಕೆೆ   ವಯವಸೆೆ  ಇರಲ್ಲಲಿ ಎೀಂದ್ತ  ಹೆೇಳಿ  ಚಚ್ಾೆ  
ಮನಡತತ್ೆುೇವ.ೆ  ಅದ್ೆೇ  ಸೀಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ   ಈ ದ್ೆೇಶದ್ಲ್ಲಿ 96 richest persons ಇದ್ದ್ತದ it 
went up to 142.  And do you know what is their income?  It is 
about Rs.53 lakh crores.  ಎಲ್ಲಿೀಂದ್?  Rs.23.14 lakh crores ನಿೀಂದ್ 
pandemic ನಲ್ಲಿ  ಆ  ಎರಡತ  ವಷಾದ್ಲ್ಲಿ  their income and valuation has 
gone up to Rs.53.16 lakh crores, i.e., 719 billion dollars.  This is 
beyond our imagination.  ಒೀಂದ್ತ ಕಡ ೆ ರ್ನವು  ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ೆುೇವೆ   ಪ್ನಪ, ಬಹಳ್ 
ಕಷಟದ್ಲ್ಲಿ  ಎರಡೆರೆಡತ ಸನವಿರ, ಮೂರತ-ಮೂರತ ಸನವಿರ  ದ್ತಡತೆ ಕೂೆಟಿಟದ್ದೆೇವೆ.   ಅವರವರ    
ಊರತಗ್ಳಿಗ್ೆ  ಮತಟಟಲ್ಲಕೆೆ  ವಯವಸೆೆ ಮನಡಿ ಕೂೆಟಿಟದ್ೆದೇವೆ.  ಆದ್ರೆ ಇರ್ೂೆುೀಂದ್ತ ಕಡ ೆರೆ್ೂೇಡಿದ್ನಗ್ 
84% of Indians have gone poorer.  This is the income of only 142 
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companies and individuals.  ಇರ್ೂೆುೀಂದ್ತ  ಅಧಯಯನ  ಏನತ  ಹೆೇಳ್ಳತ್ುದ್ೆ  ಎೀಂದ್ರೆ,  
1% of the population of this country has 86% of the wealth.  86% of 
wealth is only with 1% population and 14% of wealth is with the 
remaining population.   

ಶ್ರೇ  ಎೀಂ.ಕ.ೆ  ಪ್ನರಣೆೇಶ್ಚ(ಸೆಳಿೇಯ  ಸೀಂಸೆೆಗ್ಳ್  ಕೆ್ಷೇತ್ರ):-  ಈ  ಆದ್ನಯದ್  ವಿಷಯ  
Reliance ನ profit ಬಗ್ೆೆ ಏನತ  ಹೆೇಳಿದದೇರಿ, ಅದ್ತ  ಯನವ  ಸಕೆನಟರಚನದ್ತದ? 

ಶ್ರೇ  ಡಿ.ಎಸ್.  ಅರತಣಚ(ಸೆಳಿೇಯ  ಸೀಂಸೆೆಗ್ಳ್   ಕ್ಷೆೇತ್ರ):-  ಶ್ರೇಯತತ್  ಪ್ನರಣೆೇಶ್ಚ 
ರವರೆ, ಅವರತ  valuation of the company ಬಗೆ್ೆ ಹೆೇಳಿದ್ತದ; it is not the profit.  

ವೆೈಸ್ಚ  ಛೆೇಮಾನಚ:-  ಶ್ರೇಯತತ್ ಅರತಣಚರವರೆ, ತ್ನವು ಮನತ್ರ್ನಡತವನಗ್  ಅದ್ರ  
ಮೆೇಲ್ ೆಬಳೆ್ಕತ ಚ್ೆಲ್ಲಿ.    ಈಗ್  ಅವರತ  ಮನತ್ರ್ನಡಲ್ಲ.  

ಶ್ರೇ  ಪಿ.ಆರಚ. ರಮೆೇಶ್ಚ:-  ತ್ನವು ಬಗೆ್ೆ Reliance ಅನತು  defend 
ಮನಡತತಿುದದೇರನ? 

ಶ್ರೇ  ಎೀಂ.ಕ.ೆ  ಪ್ನರಣೆೇಶ್ಚ:- ರ್ನನತ ಏನತ  ಕೆೇಳಿದ್ ೆಎೀಂದ್ರೆ, ಅದ್ರ  ವಿವರ  ಇದ್ದರೆ  
ಹೆೇಳಿ ಎೀಂದ್ತ   ಕೆೇಳಿದ್ೆ  ಅಷೆಟ. ಮನನಯ  ಸದ್ಸಯರತ  ಆ  ವಿಚ್ನರವನತು ತ್ತೀಂಬನ  ಚ್ೆರ್ನುಗಿ 
ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದ್ನದರ.ೆ  

ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನಚ:-  ಶ್ರೇಯತತ್  ನಸಿೇರಚ  ಅಹಮದಚ ರವರೆ,  ತ್ನವು yield 
ಆಗಿದದೇರನ?  ಶ್ರೇಯತತ್   ಪ್ನರಣೆೇಶ್ಚರವರೆ,   ತ್ಮಮ ಅವಧಿ  ಬೀಂದ್ನಗ್  ಈ ವಿಷಯದ್  ಮೆೇಲ್ೆ 
ಮನತ್ರ್ನಡಿ.   
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ಶ್ರೇಮತಿ   ಭನರತಿ  ಶೆಟಿಟ(ರ್ನಮನಿದೆ್ೇಾಶ್ತ್ರತ):- ಯನವನಯವ    ಮೂಲಗ್ಳಿೀಂದ್   
ಅಷತಟ  ಆದ್ನಯ  ಮನಡಿದ್ನದರನೆತುವುದ್ನತು  ಹೆೇಳಿ.  

(ಗ್ೊೀಂದ್ಲ) 

ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನಚ:-   ಶ್ರೇಯತತ್  ನಸಿೇರಚ ಅಹಮದಚರವರತ  ಮನತ್ರ್ನಡಿದ್ತದ  ಬಿಟತಟ  
ಬೆೇರೆ  ಯನವುದ್ತ  ಕಡತ್ಕೆೆ  ಹೊೇಗ್ಬನರದ್ತ.      

  ಶ್ರೇ ನಸಿೇರಚ  ಅಹಮದಚ:- ಅವರತ core sector ನಲ್ಲಿ ಇದ್ನದರ.ೆ  For your 
information and the information of the entire country, Reliance 
ಇವತಿುನ ದವಸ   ದನಸಿ  ಅೀಂಗ್ಡಿಗ್ಳ್ಲ್ಲಿ  ರ್ನವು  ಏರೆ್ೇನತ  ತ್ೆಗೆ್ದ್ತಕೊಳ್ಳುತ್ೆುೇವೆ.  ಅದ್ರಿೀಂದ್ 
ಹಿಡಿದ್ತ ತ್ರಕನರಿಯಿೀಂದ್ ಹಿಡಿದ್ತ, ಬಟೆಟಯಿೀಂದ್ ಹಿಡಿದ್ತ,  ಚಪಪಲ್ಲಯಿೀಂದ್ ಹಿಡಿದ್ತ, ಚಿನುದೀಂದ್ 
ಹಿಡಿದ್ತ, you talk about any sector and they are there.  ಅದ್ರ  ಜೊತ್ೆಯಲ್ಲಿ  
you will be surprised to know that at present, they have 14 lakh 60 
thousand shops as on today in the entire country.  ಇನತು  ಮತೀಂದ್ಕೆೆ  
ಎಷತಟ  ಹೂೆೇಗ್ತತ್ುದ್ೆ  ಗ್ೊತಿುಲಿ.   

ವೆೈಸ್ಚಛೆೇಮಾನ:-  ಶ್ರೇಯತತ್  ನಸಿೇರಚ ಅಹಮದಚರವರೆ,  ಈಗ್  ಒೀಂದ್ತ  ನಿಮಿಷ.   
ಈಗ್  ಭನರತ್ದ್   ಒಬಬ  ಉದ್ಯಮಿಯನಗಿ ಅವರಿಗೆ್  ಸೀಂವಿಧನನದ್ಲ್ಲಿ business ಮನಡಲ್ಲಕೆೆ  
ಕನನೂನಿನಲ್ಲಿ ಅವಕನಶ   ಇದ್ತದ,   ಇದ್ರ  ಬಗೆ್ೆ  ಕನನೂನತಬನಹಿೇರವನಗಿ  ಈ  ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಿ  
ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದ್ನದರೀೆಂದ್ತ  ತ್ಪತಪ  ಸೀಂದ್ೇೆಶ   ಹೊೇಗ್ಬನರದ್ತ. 

     Sri NASEER AHMED: I am not against him.  I am not against 
any…  

(Interruptions) 



176 

                                                                                                                                                ವಿಪ/14-03-2022

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

 

ಶ್ರೇ   ಮೊೇಹನಚ ಕತಮನರಚ  ಕೊೀಂಡಜಿ:-  ಮನನಯ  ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ 
monopoly… ಅದ್ನನಿ… 

(ಗ್ೊೀಂದ್ಲ) 

ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನಚ:-  ಅವರತ ವಿದ್ೆೇಶ್  ಉದ್ಯಮಿ ಅಲಿ.  ಟನಟನ, ಬಿಲ್ನಾ ಈ  ದ್ೆೇಶದ್  
ಉದ್ಯಮಿ  ಅಲಿವೇೆ? 

(ಗ್ೊೀಂದ್ಲ) 

Sri NASEER AHMED: They are all entrepreneurs.  

(ಗ್ೊೀಂದ್ಲ) 

ಶ್ರೇ  ಆಯನೂರತ  ಮೀಂಜತರ್ನಥ್ಚ:   ಮನನಯ  ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ  ಮನನಯ ಸದ್ಸಯರತ  
ಬಡತ್ನ   ಮತ್ತು   ಶ್ರೇಮೀಂತಿಕೆಯ ಅೀಂತ್ರ  ಎಷನಟಗ್ತತಿುರತವುದ್ರ  ಬಗೆ್ೆ  ಹೆೇಳ್ಳತಿುದ್ನದರ.ೆ    

ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನಚ:-  ನಿೇವು ಏನತ ಹೆೇಳ್ಳತಿುದದೇರನ it is well taken.  ನಿಮಮ  
ಉದ್ೆದೇಶ  ನನಗ್ ೆ  ಅಥಾ  ಆಯಿತ್ತ,   ಇಲ್ಲಿ  ಆ  ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಸೀಂದ್ೆೇಶ   ಹೊೇಗ್ಬನರದ್ತ    
ಎೀಂದ್ತ  ಹೆೇಳಿದ್ೆ.  

ಶ್ರೇ  ಬಿ.ಕೆ. ಹರಿಪರಸನದಚ:- ಮನನಯ  ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ ಕೆಲವರತ  ಬೆಳ್ೆಯತತಿುದ್ನದರ,ೆ  
ಮತ್ೊುೀಂದ್ತ  ಕಡ ೆ ಬಡವರತ ಬಡವರನಗಿಯೇ  ಉಳಿಯತತಿುದ್ನದರೀೆಂದ್ತ  ಹೆೇಳ್ಳತಿುದ್ನದರ ೆಅಷೆಟ.  

ಶ್ರೇ  ನಸಿೇರಚ  ಅಹಮದಚ:-   ಮನನಯ  ಸಭನಪತಿಯವರೆ, ಅವರಿೀಂದ್  ಸನಕಷತಟ     
ಉದ್ೊಯೇಗ್  ಸೃಷಿಟಯನಗ್ತತಿುದ್ೆ  ಎೀಂದ್ತ   ಸಹ   ಹೆೇಳ್ಳತಿುದ್ೆದೇರೆ್.  ಒೀಂದ್ತ  ಪರಶೆು  ಏರೆ್ೀಂದ್ರೆ,  
ರ್ನನತ  ಇದ್ನತು  ಏತ್ಕೆೆ  ಪರಸನುಪ ಮನಡಿದ್ ೆ  ಎೀಂದ್ರೆ, corporate tax ಏನಿತ್ತು,  ಅದ್ತ  
30%   ಇತ್ತು.   ಅದ್ತ ಈಗ್  ಕಡಿಮೆಯನಗಿದ್ೆ.    ಮೊದ್ಲತ ಯನವರಿೇತಿ  ಇತ್ತು  ಎೀಂದ್ರ,ೆ   
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ಒೀಂದ್ತ  ರೂಪ್ನಯಿಯಲ್ಲಿ ತ್ೆರಿಗ್ೆಯಲ್ಲಿ 25 ಪ್ೆೈಸ ೆ middle-classes ಮತ್ತು below 
middle-classes tax contribution ಆಗ್ತತಿುತ್ತು.   

          ಮತೀಂದ್ತ.  

(೩೧೮)/೧೪-೩-೨೦೨೨/೪-೪೦/ಎಸ್ಚವಿ(ಎಲ್ಚಎೀಂ)/ಆರಚಎನಚ 

 ಶ್ರೇ ನಸಿೇರಚ ಅಹಮದ (ಮತೀಂದ್ತ):-  

೭೫ ಪ್ೆೈಸ ೆ high-network individuals ನಿೀಂದ್ ಮತ್ತು corporate ನಿೀಂದ್ ಬರತತ್ುದ್ೆ. 
ಈಗ್ 51% middle class and below middle class ನಿೀಂದ್ ಬರತತಿುದ್,ೆ ೪೯% ಮನತ್ರ 
high-network and corporate ನಿೀಂದ್ ಬರತತಿುದ್ೆ. This is how there is a big 
divide between poor and rich.  ಇದ್ನತು ಸರಿಮನಡಬೆೇಕನಗಿದೆ್. 

     ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ:- ಇದ್ಕೆೆ ಗ್ನರಹಕ ಸೀಂಸೃತಿಯತ ಕನರಣವನಗಿರಬಹತದ್ತ. 
ವಿಕೆೇೀಂದರಕರಣದೀಂದ್ ಸಣಣ-ಸಣಣ ವನಯಪ್ನರಗ್ಳ್ಳ ಹತಟಿಟಕೂೆೀಂಡಿರತತ್ುವೆ. 

    ಶ್ರೇ ನಸಿೇರಚ ಅಹಮದ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಗ್ಳ್,ೆ ಮೆೇಡೀಂ ತ್ನವು ಪಿೇಠದ್ಲ್ಲಿ 
ಕತಳಿತಿದದೇರಿ… FDI (Foreign Direct Investment) ಇದ್ರ ಬಗೆ್ೆ ಚಚ್ಾೆಯನಗ್ಬೆೇಕತ.  

   ಶ್ರೇ ಪಿ.ಆರ.ರಮೆೇಶ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ Foreign Direct Investment  
ಏನಿದ್ ೆಅದ್ತ making this type of economy. 

    ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ:- ರ್ನವು ಎಲಿರೂ policy makers.  ಭನರತ್ದ್ ಪರಜಗೆ್ಳ್ೆಲಿರಿಗ್ೂ 
ಪ್ನಲ್ಲಸಿಯಲ್ಲಿ ಅವಕನಶವಿರತತ್ುದ್ೆ.  

    ಶ್ರೇ ನಸಿೇರಚ ಅಹಮದ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಗ್ಳ್ೆ, flow of thoughts ಹೊೇಗ್ತವುದ್ತ 
ಬೆೇಡ, ಇದ್ತ ನನು ವಿನೀಂತಿ. for example, last year tax exemption ಕೊಟಿಟರತವುದ್ತ 
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nearly about three lakh twenty-one thousand crore corporate tax 
exemption.   Three lakh twenty-one thousand crore exemption 
ಬರತತಿುತ್ತು. ಅದ್ನತು ೨5% ಮನಡಿಬಿಟಟರತ. Somewhere you made it 23%.  ಅದ್ೆೇ  
೩೦% ಇಟತಟಕೂೆೀಂಡಿದ್ದರೆ this is one area we have to look at it.  ಇರ್ೂೆುೀಂದ್ತ 
ಮತಖ್ಯವನದ್ ವಿಚ್ನರ ಎೀಂದ್ರ,ೆ this is also a subject matter we have to 
discuss. Eleven lakh twenty-six thousand waive off  that is all 
public money. That is all people money. Only up to  last year 
ಮನಡಿರತವುದ್ತ ಯನವ  source ಎೀಂದ್ರೆ,  this is the reply given by the 
Minister in the Parliament. ಅವರತ ಏನತ ಹೆೇಳ್ಳತ್ನುರ ೆ ಎೀಂದ್ರೆ, last about 
rupees  ten lakh seventy-two thousand crore write-off has 
happened since 15th financial year when the Narendra Modi 
government assumed power. The bulk of write-off happened after 
the RBI under Governor Raghu Ram Rajan. ಅದ್ನತ ಬರೆದದ್ನದರ,ೆ  as an 
asset qualify review. This is a reply given in the Parliament.      
ಇದ್ರ ಬಗ್ೆೆಯೂ ರ್ನವು see eleven lakh crore is a very big…-ಈಗ್ ರ್ನವು 
ಮನತ್ರ್ನಡಿಕೂೆೀಂಡಿದ್ದೆೇವೆ.   One hundred and fifty-three crore   ಸನಲ ಇದ್ೆ 
ಎೀಂದ್ತ ಹೆೇಳಿದ್ನದರ.ೆ ಅದ್ರ ಬಡಿೆ.. Government of India is paying about nine 
lakh fifty-one thousand crore per year interest.  

    ಡನ: ವೆೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣಸನವಮಿ:-ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಗ್ಳ್,ೆ ಮನನಯ ಸದ್ಸಯರತ ಬಹಳ್ ಚ್ೆರ್ನುಗಿ 
ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದ್ನದರ;ೆ ಆದ್ರ,ೆ write-off ಆಗಿರತವುದ್ತ upto which year ಎೀಂಬತದ್ನತು 
ಸಹ ಅವರತ ತಿಳಿಸಿದ್ರೆ ಒಳ್ೆುಯದ್ೆನಿಸತತ್ುದ್ೆ. 
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    ಶ್ರೇ ನಸಿೇರಚ ಅಹಮದ:-ಮನನಯಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅದ್ರೆ್ು ರ್ನನತ ಹೆೇಳಿದ್ತದ, this is the 
reply given in the Parliament. Financial Year from 2015 upto 2020-
21ರ ವರಗೆ್ ೆಕೂೆಟಿಟರತವುದ್ತ. We want further details about each bank. State 
Bank of India, Punjab National Bank, Bank of Baroda   ಎಷತಟ 
ಎನತುವುದ್ನತು ಕೂೆಟಿಟದ್ನದರೆ. This is all record.  ಇದ್ನತು ರ್ನನತ-ನಿೇವು ಬರೆದರತವುದಲಿ. 
Parliament ನವರತ ಕೂೆಟಿಟರತವುದ್ತ. I was talking about the divide.   ಅದ್ತ 
ಯನವ ರಿೇತಿ poor and rich ಬರತತಿುದ್ೆ ಎನತುವುದ್ನತು ರೆ್ೂೇಡಿದ್ನಗ್, another study 
ಎೀಂದ್ತ ಇದ್ೆ the bottom fifty percent of All Indians together own 6% of 
the country’s wealth and only one percent they own fifty-three 
lakhs sixteen thousand crore. ಈಗ್ನಗ್ಲ್ೆೇ ರ್ನನತ   Resources ಬಗೆ್ೆ 
ಮನತ್ರ್ನಡಬೆೇಕನದ್ರೆ. ಈಗ್ ‘One Nation, One Card’ಚ ಮನಡಲತ ಪರಯತ್ು 
ಮನಡತತಿುದ್ನದರ.ೆ ಉದ್ನಹರಣೆಗ್ೆ ಕರ್ನಾಟಕದ್ಲ್ಲಿ PDS (Public Distribution System) 
System ನಲ್ಲಿ ಎಷತಟ varieties of cards ಗ್ಳ್ಳ ಇವ;ೆ How many varieties of 
cards? We have.  ಎಪಿಎಲ್ಚ, ಬಿಪಿಎಲ್ಚ ಮತ್ತು ಆಧನರ nearly about 4-5 types 
of cards. ನಮಮಲ್ಲಿಯೇ ಒೀಂದ್ೇೆ ಕನಡಚಾ ಇಲಿ, how could you expect ‘One 
Nation One Card’?ಚ ಅದ್ರ ಬಗೆ್ೆಯತ ಚಚ್ೆಾಯನಗ್ಬೆೇಕತ. This is all important 
things we have to discuss.  ಯನವುದ್ನತು ರ್ನನತ criticize ಮನಡತವುದಲಿ. For 
example, Government of India ದ್ವರತ Schemes and Programmes 
announce ಮನಡತತ್ನುರ.ೆ Funds  ಬರತತ್ುದ್ೆ. They said  ಅವರ ಖನತ್ೆಗೆ್ ರೆ್ೇರವನಗಿ 
ವಗ್ನಾವಣೆ ಮನಡತತ್ುೆೇವ ೆ ಎೀಂದ್ತ ಹೇೆಳ್ಳತ್ನುರೆ. ಆದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ್ infrastructure  
ಕೊಡತತಿುೇರನ? ಸವಚಚ ಭನರತ್ ಎೀಂದ್ತ ಹೆೇಳಿ ಎಲಿ ಕಡ ೆಶೌಚ್ನಲಯಗ್ಳ್ನತು ನಿಮನಾಣ ಮನಡಲತ 
ಹಣವನತು ಕೊಡತತ್ನುರೆ. ಶೌಚ್ನಲಯದ್ ಕಟಟಡವನತು ಕಟಟಬಹತದ್ತ ಆದ್ರ,ೆ ಅದ್ಕೆೆ ಅವಶಯವನದ್ 



180 

                                                                                                                                                ವಿಪ/14-03-2022

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

 

ನಿೇರತ ಹೇೆಗ್ೆ ಕೂೆಡತತ್ನುರ?ೆ Water supply ಇಲಿದ್ ೆಇದ್ದರ ೆಅದ್ನತು maintain ಮನಡಲತ 
ಆಗ್ತತ್ುದ್ೆಯೇ? ನಿೇರಿಗ್ೆ ಹಣವನತು ಕೊಡತತ್ನುರಯೆೇ? ಗ್ನರಮ ಪೀಂಚ್ನಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಿೇರತ 
ಸರಬರನಜತ ಮನಡಲತ ಅನತದ್ನನವನತು ಕೊಡತತ್ನುರೆಯೇ? This is all where we have 
to look at in a rationalize way.  ಯನವ ರಿೇತಿ ಮನಡಿದ್ರೆ implement and 
success ಆಗ್ತತ್ುದ್ೆ ಎನತುವುದ್ನತು ಯೇಚರೆ್ ಮನಡಬೇೆಕತ. These are the subjects. 
ದ್ೆಹಲ್ಲಯಲ್ಲಿ ಕತಳಿತ್ತ, One Ministry  scheme announce ಮನಡಿಬಿಡತತ್ನುರ.ೆ ಅದ್ಕೆೆ 
ರ್ನನತ ಗ್ೃಹ ಮೀಂತಿರಗ್ಳ್ೆೇ ಇದ್ರ ಬಗೆ್ೆ ಒೀಂದ್ತ ಚಚ್ೆಾಯನಗ್ಬೆೇಕತ ಎೀಂದ್ತ ರ್ನನತ ಹೆೇಳಿದ್ತದ. 
ಕೆೇೀಂದ್ರದ್ಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸಕನಾರವಿರಲ್ಲ, ಕನೀಂಗ್ೆರಸ್ಚ ಇರಲ್ಲ, ಜೆಡಿಎಸ್ಚ ಇರಲ್ಲ. ಹೊಸ ಸಕನಾರ 
ಅಧಿಕನರಕೆೆ ಬೀಂದ್ ತ್ಕ್ಷಣ ಮೊದ್ಲತ ೮೦% ಕೆೇೀಂದ್ರ ಸಕನಾರ ಅನತದ್ನನವನತು ಕೊಡತತ್ುದ್ೆ, ೨೦% 
ರನಜಯ ಸಕನಾರ ಹನಕಕೊಳಿು ಎೀಂದ್ತ ಹೆೇಳ್ಳತ್ನುರೆ. ಒೀಂದ್ತ ವಷಾ ಕಳ್ೆದ್ ಮೆೇಲ್ೆ ೫೦% ನಿೇವು 
೫೦% ಕೆೇೀಂದ್ರದೀಂದ್ ಅನತದ್ನನ ಎೀಂದ್ತ ಹೆೇಳ್ಳತ್ನುರ.ೆ ಮೂರರೆ್ೇ ವಷಾದ್ಲ್ಲಿ ೨೦% ಕೆೇೀಂದ್ರ 
ಸಕನಾರದೀಂದ್ ಅನತದ್ನನ ಕೊಡತತ್ೆುೇವೆ, ೮೦% ರನಜಯ ಸಕನಾರ ಭರಿಸಿಕೂೆಳ್ುಬೆೇಕೆೀಂದ್ತ 
ಹೆೇಳ್ಳತ್ನುರ.ೆ ಹಸೆರತ ಮನತ್ರ ಅವರದ್ೆೇ ಇರಬೇೆಕತ. These are all the issues we are 
facing.  We have to discuss it. Economic growth; can you believe  
ಈಗ್ ಇರತವೀಂತ್ಹ Karnataka State GDP 80 lakh crore plus ಇದ್ೆ.  If we 
really make good efforts next year it can be taken to 20 lakh crore. 
This is possible. We have to tap the resources.  For example; Power 
Sector ತ್ೆಗೆ್ದ್ತಕೊಳಿು. Power Sectorನಲ್ಲಿ  ದ್ೆಹಲ್ಲಯಲ್ಲಿ up to 200 units free  
ಯನಗಿ ಕೊಡತತ್ನುರ.ೆ ತ್ಮಿಳ್ಳರ್ನಡಿನಲ್ಲಿ up to 100 units free ಯನಗಿ ಕೊಡತತ್ನುರ.ೆ 
ಆೀಂಧರದ್ಲ್ಲಿ 50 units ಉಚಿತ್ವನಗಿ ಕೂೆಡತತ್ನುರೆ, ಆೀಂಧರದ್ಲ್ಲಿ 15 to 100  units two 
rupees seventy paise charge ಮನಡತತ್ನುರೆ. ಅದ್ೆೇ ರಿೇತಿ various States, up to 
400 units subsidize   ಮನಡತತ್ನುರ.ೆ ಆದ್ರ ೆ ನಮಮ ಕರ್ನಾಟಕದ್ಲ್ಲಿ ಒೀಂದ್ೇೆ ದ್ರದ್ಲ್ಲಿ 
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ಕೊಡಲ್ನಗ್ತತಿುದ್ೆ. ನಮಮಲ್ಲಿ ವಿದ್ತಯಚಿಕು ಉತ್ನಪದ್ರೆ್ಯನಗ್ತತಿುರತದ್ತ ಎಷತಟ? see our 
requirement is only about 10500 Mega Watts and demand also. 
Today we have producing about 30000 Mega Watts.  ಸಕನಾರ ಅದ್ನತು 
ಸರಿಯನಗಿ ಮನರನಟವನತು ಮನಡತತಿುಲಿ. ಅದ್ಕೆೆ ಒೀಂದ್ತ ಏಜೆನಿಸ ರೆ್ೇಮಿಸಿ ಸರಿಯನಗಿ 
ಮನರನಟವನದ್ರೂ ಮನಡಿ. Private Sector ನಲ್ಲಿ Wind Power,  ಮೊದ್ಲತ owners-
ಎನತ ಮನಡತತಿುದ್ದರತ ಎೀಂದ್ರೆ, ಇರ್ೂೆಪೇಸಿಸ್ಚಗೆ್ ಎಷತಟ ಬೆೇಕತ, ಐಟಿಸಿ ಗೆ್ ಎಷತಟ ಬೆೇಕತ, ಈ 
ಹೊಟೆೇಲ್ಚಗೆ್ ಎಷತಟ ಬೆೇಕತ, ಆ ಹೊಟೆೇಲ್ಚಗೆ್ ಎಷತಟ ಬೆೇಕತ ಎೀಂದ್ತ ಲ್ೆಕೆ ಮನಡಿ ೮ ರೂ.ಗೆ್ 
ಅಥವನ ೧೦ ರೂ.ಗೆ್ ರೆ್ೇರವನಗಿ ಮನರನಟ ಮನಡತತಿುದ್ದರತ. ಈಗ್ ಅದ್ತ ನಿೀಂತ್ತಬಿಟಿಟದ್ೆ. Grid ಗೆ್  
ಸಕನಾರ ಕೊಡತವುದ್ತ ಮೂರತವರ ೆರತಪ್ನಯಿ. ನಿೇವೇೆ grid ನಲ್ಲಿ ತ್ೆಗೆ್ದ್ತಕೂೆೀಂಡತ ನಿೇವೇೆ ಏಕೆ 
ಮನರನಟ ಮನಡತತಿುಲಿ; ಏಕೆ ಸಕನಾರ ಅದ್ನತು generate ಮನಡತತಿುಲಿ? Adani Powers 
ಎೀಂದ್ತ ಉಡತಪಿಯಲ್ಲಿ… ರನಯಚೂರತ ಥಮಾಲ್ಚ ಪ್ನಿೀಂಟಚ ನಿೀಂತ್ತಹೊೇಗಿದ್ೆ. ವಿಜಯನಗ್ರ 
ಪವರಚಪ್ನಿೀಂಟಚ ನಿೀಂತ್ತ ಹೂೆೇಗಿದ್ೆ.  Adani ಅವರದ್ತದ ನಡಯೆತತಿುದ್ೆ. ಅವರಿಗ್ ೆ ಪರತಿವಷಾಕೆೆ 
೧,೭೬,೦೦೦ ಕೊೇಟಿ ರೂಪ್ನಯಿಗ್ಳ್ನತು ಕೊಡಲ್ನಗ್ತತ್ುದ್ೆ. You are District Minister, if 
I am wrong, please tell me.  ಅದ್ನತು ರ್ನವು ವಕಚಾಔಟಚ ಮನಡಿದ್ರೆ our 
investment is only 505 crore.  

 
(ಮತೀಂದ್ತ) 

(319) 14-03-2022 (4.50) ಕೆಜ-ಆರಚಎನಚ    

      (ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನಚರವರ  ಉಪಸಿೆತಿ)                 

ಶ್ರೇ ನಸಿೇರಚ ಅಹಮದಚ (ಮತೀಂದ್ತ):- 

ನಮಮಲ್ಲಿ close ಮನಡಿದ್ನದರ.ೆ  ನಮಗ್ೆ coal  ಸಿಗ್ತವುದಲಿವೆೀಂದ್ತ  ಹೆೇಳ್ಳತ್ನುರೆ. ವಿಜಯನಗ್ರ 
plant ಬೀಂದಚ ಆಗಿದ್ೆ.  ರನಯಚೂರಿನಲ್ಲಿ  Thermal Plant 4 units ಇವ.ೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಎಷತಟ 
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ನಡಯೆತತಿುವ ೆಎೀಂದ್ತ ಗ್ೊತಿುಲಿ. Why this kind of mismanagement? Why are 
you buying power from him? Improve our own sources.   ಇದ್ರೆ್ುಲ್ನಿ 
pilferages ರ್ನವು plug ಮನಡಿದ್ರೆ, our income will go up. Two lakh sixty-
five thousand crore is our Budget size. Seventy-two thousand crore  
ಸನಲ ಮನಡಬೇೆಕೆೀಂದ್ತ ಇದ್ನದರ.ೆ Yes, that is estimated. You plug those 
leakages, plug the loopholes.   ಇದ್ರಲ್ಲಿಯೇ you can make and generate 
more money. Power Sector ನಲ್ಲಿ ಒೀಂದ್ತ ಉದ್ನಹರಣೆಯನತು ಕೂೆಟಿಟದ್ೆದೇರ್ೆ.  ಆ ರಿೇತಿ 
ರೆ್ೂೇಡಿದ್ರ,ೆ ಸನಕಷತಟ Mining Sector ಆಗ್ಬಹತದ್ತ. ಇಲಿವೆೀಂದ್ರ ೆ coal is an 
international market trade.  ಎಷೂೆಟೇ ಜನ coal dealers ಇದ್ನದರ.ೆ ICM 
(International Coal Market) ನಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತತ್ುದ್ೆ. ಯನವುದ್ೆೇ coal ಬೇೆಕೆೀಂದ್ರೆ, ಬೆಳಿಗ್ೆೆ 
ಗ್ಣಕಯೀಂತ್ರದ್ ಮತೀಂದ್ೆ ಕತಳಿತ್ತಕೂೆೀಂಡತ ICM ನಲ್ಲಿ ಬೀಂದ್ರ,ೆ ಅಲ್ಲಿೀಂದ್ Africa ಇರಬಹತದ್ತ, 
Malaysia  ಇರಬಹತದ್ತ Indonesia  ಇರಬಹತದ್ತ  ಯನವುದ್ೇೆ ದ್ೆೇಶ  ಇರಬಹತದ್ತ, 
ಒೀಂದ್ೂೆೀಂದ್ತ ಹಡಗಿನಲ್ಲಿ 50 ಸನವಿರ ಟನಚ, 1 ಲಕ್ಷ ಟನಚ coal ಬರತತಿುರತತ್ುದ್ೆ.  ಆಗ್ ರ್ನವು ಈ 
ಹಡಗಿನಲ್ಲಿ ಎಷತಟ ಇದ್ೆ ಎೀಂದ್ತ ಕೆೇಳಿದ್ರ,ೆ ಅದ್ರ ಬೆಲ್ ೆಗ್ೊತ್ನುಗ್ತತ್ುದ್ೆ. You can buy it 
directly. Why you want agent? ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಒಬಬ ಏಜೆೀಂಟಚನತು ಮನಡತತ್ನುರ.ೆ ಆ 
ಏಜೆೀಂಟಚ ಇವರಿಗ್ ೆ ಸರಬರನಜತ ಮನಡತತ್ನುರೆ್. I do not go for any detailed 
discussion. These are the possibilities I am talking about. All 
possibilities are there. Where there is a Will there is way ಎೀಂದ್ತ 
ಹೆೇಳ್ಳತ್ನುರ.ೆ ಅದ್ನತು ಮನಡಬೇೆಕೆೀಂದ್ತ ಹಠ ಮತ್ತು ಚಲದೀಂದ್ ಮನಡಿದ್ರೆ, we should be 
able to do it. ಇಲಿವೆೀಂದ್ತ ಹೆೇಳ್ಳವುದಲಿ. ಅದ್ರ ಜೊತ್ೆಗೆ್, ರ್ನನತ   14th and 15th   
Finance Commission  ಬಗೆ್ೆ ಮನತ್ರ್ನಡಿದ್ದೆೇರೆ್. ಹನಗೆ್ಯೇ, Garments ಬಗೆ್ೆ 
ಹೆೇಳ್ಬೆೇಕೆೀಂದ್ರೆ, ಅವರತ employment generation ಬಗೆ್ೆ ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ನುರೆ.  

     ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನಚ:-  ಮನನಯ  ನಸಿೇರಚರವರೇೆ, ತ್ಮಗ್ ೆ ನಿೇಡಿದ್ 45 ನಿಮಷಗ್ಳ್ಳ 
ಮತಗಿಯಿತ್ತ. ತ್ಮಗ್ೆ ಇನೂು 5 ನಿಮಿಷಗ್ಳ್ ಕನಲವಕನಶ ಸನಕೆ?  
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     ಶ್ರೇ ನಸಿೇರಚ ಅಹಮದಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, employment generation  
ಬಗೆ್ೆ ಹೆೇಳ್ಳತ್ೆುೇರ್.ೆ ಇದ್ತ important. ಇದ್ತ ತ್ಮಗ್ ೆಬಹಳ್ pet subject.  

     ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನಚ:-  ಮನನಯ  ನಸಿೇರಚರವರೆೇ, ಇದ್ಕೆೆ ಪಿೇಠ ಒಪತಪವುದಲಿ. ಏಕೆೀಂದ್ರ,ೆ 
ಬೆೇರ ೆಸದ್ಸಯರಿಗ್ೂ ಅವಕನಶ  ಕೊಡಬೇೆಕನಗ್ತತ್ುದ್ೆ.  ಅದ್ಕೆೆ ತ್ನವು 5 ನಿಮಿಷಗ್ಳ್ಲ್ಲಿ ಮತಗಿಸಿ.  

      ಶ್ರೇ ನಸಿೇರಚ ಅಹಮದಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, employment generation 
ಬನರಿ ಸತಲಭವನಗಿ ಆಗಿರತವೀಂತ್ಹ ಯನವುದ್ನದ್ರೂ sector ದ್ೆೇಶದ್ಲ್ಲಿ  ಇದ್ದರ,ೆ ಅದ್ತ 
Textile sector, ಬರಿ ಕೆೇವಲ 10 ದವಸಗ್ಳ್ಲ್ಲಿ ಒಬಬರಿಗ್ ೆತ್ರಬೇೆತಿ ಕೂೆಟತಟ ನೀಂತ್ರ ಅವರನತು 
machine ಮೆೇಲ್ೆ ಕೂರಿಸಬಹತದ್ತ. ಕೆೇವಲ ಹತ್ತು ದವಸಗ್ಳ್ಲ್ಲಿ. ಒೀಂದ್ತ ತಿೀಂಗ್ಳ್ಳ 
ಬೆೇಕನಗ್ತವುದಲಿ. ಅವರತ Skill Development ಬಗೆ್ೆ ಮನತ್ರ್ನಡಿದ್ನದರೆ. More 
advantage ಇವತಿುನ ದವಸ ಭನರತ್ ದ್ೆೇಶಕೆೆ ಇದ್ ೆಎೀಂದ್ತ ಹೇೆಳಿದ್ರೆ, particularly ಆಗಿ 
south ನಲ್ಲಿ ಇದ್ೆ ಎೀಂದ್ತ ಹೆೇಳಿದ್ರ,ೆ China and United States of America 
ನಡತವಿನ ಸೀಂಬೀಂಧ ಕೆಟಿಟರತವುದ್ರಿೀಂದ್, all the brands in America whether it is 
GAP, American Eagle, Coals or American all brands. Everybody 
stopped production in China. And everybody is looking for 
production facilities.  ಕೆಲವರತ ಬನೀಂಗ್ನಿ ದ್ೆೇಶಕೆೆ ಹೊೇಗ್ತತ್ನುರೆ.  ಕೆಲವರತ ಪ್ನಕಸನೆನಕೆೆ  
ಹೊೇಗ್ತತ್ನುರೆ. ಕೆಲವರತ ಬಮನಾಗ್ೆ  ಹೊೇಗ್ತತ್ನುರೆ. ಕಲೆವು Cambodia ಗೆ್ ಹೊೇಗ್ತತ್ನುರೆ. 
ಕೆಲವರತ Philippines ಗೆ್ ಹೊೇಗ್ತತ್ನುರೆ. Now they are coming to India. ಇಲ್ಲಿ 
ನಮಮ ಕೀಂಪನಿ Gokul Das ಇರಲ್ಲ, ಮತ್ೊುೀಂದ್ತ ಇರಲ್ಲ ಇವರಲೆಿರೂ ಮೊದ್ಲತ ಕೀಂಪನಿಗ್ಳ್ನತು 
ಮತಚತಚತಿುದ್ದರತ. ಈಗ್ Gokul Das, Shahi, L.T Karley & Co. Texport, Sonal, 
ಎಲಿರೂ ಸಹ additional facilities ಗೆ್ ಜನಗ್ವನತು ಹತಡತಕತತಿುದ್ನದರ.ೆ Minimum 
wages 14000 ಬರತತ್ುದ್ೆ. ಅದ್ನತು ಸಕನಾರ ವತಿಯಿೀಂದ್ ಕರಯಟಚ ಮನಡತವುದ್ಕೆೆ you 
have to put lot of money. You give some incentives. ಒೀಂದ್ತ ಸನವಿರ job 
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generation ಮನಡಿದ್ರ,ೆ ಅವರಿಗೆ್ ಇಷತಟ incentives ಕೊಡತತ್ೆುೇವೆೀಂದ್ತ ಕೂೆಡಿ.  ಕೊರೆ್ಯ 
ಪಕ್ಷ ಒೀಂದ್ತ ತ್ಲ್ಗೆ್ೆ ಒೀಂದ್ತ ಸನವಿರ ರೂಪ್ನಯಿ contribute  ಮನಡತತ್ೆುೇವೆೀಂದ್ತ ಹೆೇಳ್ಲ್ಲ.  
They will do the generation of jobs. ಆಗ್ ಲಕ್ಷನೀಂತ್ರ ಜನರಿಗ್ ೆopportunities 
ಸಿಗ್ತತ್ುದ್ೆ.  

      ಶ್ರೇಮತಿ ಭನರತಿ ಶೆಟಿಟ (ರ್ನಮನಿದೆ್ೇಾಶನ ಹೊೀಂದದ್ವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 
Textile ನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳ್ಯೆರಿಗ್ೆ ಅರೆ್ೇಕ ರಿೇತಿಯ ಉದ್ೊೇಗ್ಯಗ್ಳ್ಳ ಕರಯಟಚ ಆಗ್ತತ್ುವೆ ಈಗ್ 
ರ್ನವೇೆ ನಮಮ ಜಲ್ೆಿಗ್ಳಿಗ್ ೆ ಬೀಂದ್ತ Textile ಅನತು ಮನಡಿ ಎೀಂದ್ತ ಕರಯೆತತಿುದ್ೆದೇವೆ. ಅದ್ಕೆೆ 
Textile ನವರತ ನಮಗ್ೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಆಗ್ತವಷತಟ ಲ್ನಸ್ಚ ಬೆೇರ ೆ ಯನವುದ್ರಲ್ಲಿಯೂ 
ಆಗ್ತವುದಲಿವೆೀಂದ್ತ ಹೆೇಳ್ಳತ್ನುರೆ.  ಉದ್ನಹರಣೆಗ್ೆ, ಸನಗ್ರಚ ಮತ್ತು ಶ್ಕನರಿಪತರದ್ಲ್ಲಿ Textile 
ಇದ್ೆ. ರ್ನವು ಸೂೆರಬ ತ್ನಲೂಿಕಗ್ೂ ಬನಿು ಎೀಂದ್ರೆ, ಸೂೆರಬಕೆೆ ಏಕೆ ಬರಬೆೇಕತ, ರ್ನವು ಇಲ್ಲಿಯೇ 
ಒದ್ನದಡತತಿುದ್ದೆವೆೀಂದ್ತ ಹೆೇಳ್ಳತ್ನುರೆ.  ಆದ್ರೆ,  ಮನನಯ ಸದ್ಸಯರತ ಇದ್ರ ಮೆೇಲ್ ೆಇಷತಟ ಚ್ೆರ್ನುಗಿ 
ಬೆಳ್ಕತ ಚ್ೆಲತಿವನಗ್ ನಮಗ್ ೆ  ಅದ್ರ ಬಗೆ್ೆ ಆಶಯ ಇದ್ೆ. ಯನರನದ್ರೂ ಬೀಂದ್ತ ನಮಮ 
ತ್ನಲೂಿಕನಲ್ಲಿ Textile ಮನಡಲ್ಲ. ರ್ನವು ಕೆೇಳ್ಳತಿುದ್ೆದೇವೆ. ಆದ್ರೆ, ಯನರತ ಬರತತಿುಲಿ. ಮನನಯ 
ಸದ್ಸಯರತ Garments  ನ ಮನಲ್ಲೇಕರತ ಎೀಂದ್ತ ಗ್ೊತಿುದ್ೆ. ಅದ್ಕೆೆ ಇದ್ರ ಬಗೆ್ೆ ಮನತ್ರ್ನಡಿದ್ೆ.  
ಮನನಯ ಸದ್ಸಯರತ ನಮಮ ತ್ನಲೂಿಕಗ್ ೆಬೀಂದ್ರೂ ಸಹ, ರ್ನವು ಅಲ್ಲಿ ರಡೆಿ ಮನಡಿಸಿಕೂೆಡತತ್ುೆೇವೆ. 
ಸತಮನರತ ಜನ Garments ಮತಚಿಚದ್ನದರೆ. ಸನಗ್ರದ್ಲ್ಲಿ ನಿಮಾಲ Garments ಇತ್ತು. ಅವರತ 
ಅದ್ನತು ಮತಚಿಚಕೊೀಂಡತ  ಹೊೇದ್ರತ.  

    ಶ್ರೇ ನಸಿೇರಚ ಅಹಮದಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ನಮಮ ಕೀಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಸತಮನರತ 12 
ಸನವಿರ ಜನ ಕೆಲಸ ಮನಡತತಿುದ್ದರತ. ರ್ನವು ಅವರಿಗ್ ೆ ತಿೀಂಗ್ಳಿಗ್ೆ ಸತಮನರತ 18 ಕೂೆೇಟಿ 
ರೂಪ್ನಯಿಗ್ಳ್ ವೆೇತ್ನವನತು ಕೊಡತತಿುದ್ೆದೇವು. Because of wrong Policies of 
Government of India, Government of India ನಿೀಂದ್ ಮೊದ್ಲತ 10% export 
incentive ಸಿಗ್ತತಿುತ್ತು. ರ್ನವು ಒೀಂದ್ತ ಕೂೆೇಟಿ ರೂಪ್ನಯಿ export ಮನಡಿದ್ರೆ, 
ಸಕನಾರದ್ವರತ ನಮಗ್ ೆ10 ಲಕ್ಷ ರೂಪ್ನಯಿಗ್ಳ್ನತು ವನಪಸ್ಚ ಕೊಡತತಿುದ್ದರತ. ಅದ್ನತು ಬರತತ್ನು, 
ಬರತತ್ನು, 2% ಗೆ್ ಮನಡಿದ್ನದರ.ೆ ಹನಗ್ನಗಿ, ರ್ನವು international market ಅನತು compete 
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ಮನಡಬೇೆಕನಗಿದ್.ೆ International Market ಏಕೆ ಎೀಂದ್ರೆ, whether it is 
Bangladesh, Bhutan, Philippines, Cambodia, favourite nation ಎೀಂದ್ತ 
ಹೆೇಳಿ,  ಅಲ್ಲಿೀಂದ್ export ಆದ್ರೆ, there is no duty in US and UK. ಅಲ್ಲಿ Duty 
ಕೊಡತವುದ್ತ ಬೆೇಕನಗಿರಲ್ಲಲಿ. ಇೀಂಡಿಯನದ್ಲ್ಲಿ export ಮನಡಿದ್ರೆ, ಅವರತ 10% duty 
ಕೊಡಬೇೆಕತ. ಅದ್ಕೆೆ ಅವರತ ಏನತ ಮನಡತತಿುದ್ದರತ ಎೀಂದ್ರೆ, ಬನೀಂಗ್ನಿ ದ್ೆೇಶದ್ಲ್ಲಿ 5 ಡನಲರಚಗೆ್ 
ತ್ೆಗೆ್ದ್ತಕೂೆೀಂಡರ,ೆ 5 ಡನಲರಚಗೆ್ ಅವರಿಗೆ್ ಯತಕದೆ್ಲ್ಲಿಯೇ ಸಿಗ್ತತಿುತ್ತು.  ಇಲ್ಲಿೀಂದ್ ಅವರತ 5 
ಡನಲರಚಗೆ್ ತ್ೆಗೆ್ದ್ತಕೂೆೀಂಡರೆ ಅವರತ 5 ಡನಲರಚಗೆ್ 50 cents  ಕೊಡಬೇೆಕತ.  ಹನಗ್ನಗಿ, 
ಅವರತ ನಮಗ್ೆ 4.5 Dollar ನಲ್ಲಿ ಕೊಟಟರೆ ಮನತ್ರ ತ್ೆಗೆ್ದ್ತಕೊಳ್ಳುತ್ೆುೇವೆೀಂದ್ತ negotiate  
ಮನಡತತಿುದ್ದರತ.  ಹನಗ್ನಗಿ, ರ್ನವು ಮನಡತವುದ್ಕೆೆ ಬರತತಿುಲ್ಲಲಿ.  ಹನಗ್ನಗಿ, it came down.  
ಈಗ್ because of China development and so many other factors ಸವಲಪ 
open-up  ಆಗಿದ್ೆ. ಅದ್ಕೆೆ ಸಕನಾರ incentives ಕೊಡಬೇೆಕತ. ರ್ನನತ ಅದ್ರೆ್ುೇ ಹೆೇಳಿದ್ತದ. 
ರ್ನವು ಒಬಬ operator ಗೆ್ 14 ಸನವಿರ ರೂಪ್ನಯಿ ಕೊಡತತಿುದ್ದೆೇವೆ. ಅದ್ಕೆೆ ಒೀಂದ್ತ ಸನವಿರ 
ಜನರನತು  generate ಮನಡಿದ್ರೆ, ರ್ನವು ಒಬಬರಿಗ್ ೆ 1 ಸನವಿರ ರೂಪ್ನಯಿಗ್ಳ್ನತು 
ಕೊಡತತ್ುೆೇವೆೀಂದ್ತ ಮನಡಿದ್ನಗ್. Then automatically people will come.  ಅವರತ 
ESI  ಕಟಟಬೆೇಕತ. PF ಕಟಟಬೆೇಕತ. ಅದ್ರ  ಜೊತ್ೆಗೆ್ ಸಕನಾರ ಒೀಂದ್ತ ಸನವಿರ ರೂಪ್ನಯಿ 
ಕೊಡತತ್ುದ್ೆ ಎೀಂದ್ತ ಹೆೇಳಿದ್ರ,ೆ that itself become their profit. ಒೀಂದ್ತ ಸನವಿರ 
ರೂಪ್ನಯಿ ಖ್ಚತಾ ಮನಡಿ ಒಬಬರಿಗ್ ೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡತವುದ್ಕೆೆ ಆಗ್ತವುದಲಿ. ಸಕನಾರ  ಒಬಬರಿಗ್ೆ 
ಒೀಂದ್ತ ಸನವಿರ ರೂಪ್ನಯಿ ಕೊಡತತ್ುದ್ೆ ಎೀಂದ್ತ ಹೆೇಳಿದ್ರ,ೆ ರ್ನವು ಲಕ್ಷನೀಂತ್ರ ಜನರಿಗ್ ೆ job 
opportunities ಅನತು ಕರಯಟಚ ಮನಡಿಕೂೆಳ್ಳುವುದ್ಕೆೆ ಅವಕನಶ ಇದ್ೆ.   ಸಕನಾರ ಇದ್ರ ಬಗೆ್ೆ 
ಯೇಚರೆ್ ಮನಡಬೇೆಕತ. ಇದ್ರ ಬಗೆ್ೆ ಒೀಂದ್ತ ಚಚ್ಾೆಯನತು ಮನಡೂೆೇಣ. Manufacturers 
ರವರನತು ಕರಯೆೇಣ. ಅವರನತು ಕರಸೆಿ ಚಚ್ೆಾ ಮನಡಿ they give some suggestions. 
ಮನನಯ ಸದ್ಸಯರನದ್ ಭನರತಿ ಶೆಟಿಟಯವರತ ಹೆೇಳಿದ್ೀಂತ್ೆ ಸೂೆರಬ ಅಥವನ ಸನಗ್ರದ್ಲ್ಲಿ  ಆಗ್ಲ್ಲ 
ಯನವ ಸೆಳ್ದ್ಲ್ಲಿ ಬೆೇಕನದ್ರೂ ಮನಡತವುದ್ಕೆೆ ತ್ಯನರತ  ಇದ್ನದರ.ೆ ರ್ನನತ ಮೊದ್ಲತ ರನಣೆ 
ಬೆನೂುರಿನಲ್ಲಿ ಮನಡಿದ್ೆದ.  

(ಗ್ೊೀಂದ್ಲ) 
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    ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನಚ:- ಮನನಯ ಸದ್ಸಯರೆೇ, ತ್ನವು ಬಹಳ್ ಚ್ೆರ್ನುಗಿ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದದೇರಿ. 
ಬಹಳ್ ಒಳ್ೆುಯ inputs  ಅನತು ಕೊಡತತಿುದದೇರಿ. ಇದ್ನತು ಸೀಂಬೀಂಧಪಟಟ ಸಚಿವರ ಜೊತ್ೆಗೆ್ 
ಮತ್ತು ಸದ್ಸಯರ ಜೊತ್ೆಗೆ್ share  ಮನಡಿಕೊಳಿು. ಇದ್ರ ಬಗೆ್ೆ ಬೆೇರೂೆೀಂದ್ತ ಸೀಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿಯೂ 
ಸಹ ಮನತ್ರ್ನಡಬಹತದ್ತ.  

    ಶ್ರೇ ನಸಿೇರಚ ಅಹಮದಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, SCP/TSP ನಲ್ಲಿ ಬಜೆಟಚ ಗ್ನತ್ರ two 
lakh sixty-five crore ಇದ್ೆ.  ಈ ಬನರಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ twenty-eight thousand two 
hundred and thirty-four crore ಕೊಟಿಟದ್ನದರ.ೆ ಕಳ್ೆದ್ ಬನರಿ ಬಜೆಟಚ ಗ್ನತ್ರ ಎರಡತ 
ಲಕ್ಷದ್ ಎರಡತ ಸನವಿರ ಇದ್ನದಲ್ೆೇ ಅವಗ್ನಲ್ೆೇ ರೂ.29,691 crores ಕೊಟಿಟದ್ನದರ.ೆ   ಇದ್ರಲ್ಲಿ 
ಸತಮನರತ ಒೀಂದ್ೂವರೆ ಸನವಿರ ಕೊೇಟಿ  ರೂಪ್ನಯಿಗ್ಳ್ ವಯತ್ನಯಸ ಇದ್ೆ.  ಇನೂು ಹೆಚಿಚಗ್ ೆ
ಕೊಡಬೇೆಕನಗಿತ್ತು. ಇದ್ರ ಬಗೆ್ೆ ಸಕನಾರ ಸವಲಪ ಬೆಳ್ಕತ ಚ್ೆಲಿಬೆೇಕೆೀಂದ್ತ ಕೇೆಳಿಕೂೆಳ್ಳುತಿುದ್ದೆೇರೆ್.  
ಬೆೀಂಗ್ಳ್ೂರಿನಲ್ಲಿ ರ್ನವಲೆಿರೂ ರೆ್ೂೇಡಿದ್ದೆೇವೆ. ಶೆ್ ೇಭ ಕೀಂಪನಿ ಆಗ್ಬಹತದ್ತ, Godrej 
ಆಗ್ಬಹತದ್ತ,  Nan-Chandani ಎೀಂದ್ತ ಬನೀಂಬೆದ್ವರತ ಆಗಿರಬಹತದ್ತ, Salarpuria 
ಆಗಿರಬಹತದ್ತ, Sattva  ಆಗಿರಬಹತದ್ತ, ಎಲಿರೂ ಬೀಂದ್ತ   ಮನಡಿದ್ನದರೆ. ಭೂಮಿ ಯನರದ್ತದ?  
ನಮಮದ್ೆೇ ಭೂಮಿ. ಕೆಲಸ ಮನಡತವವರತ ಯನರತ? ಯನರತ ಇೀಂಜನಿಯಸ್ಾ? ಯನರತ 
Architects? ಎಲಿರೂ ನಮಮವರ,ೆ what is their earning?  ನಮಮಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಎ ಇಲಿವೇೆ? 
ಈಗ್ ಅವರತ  ಬಿಲ್ಲೆೀಂಗಚ ಕಟತಟತಿುಲಿ.         (ಮತೀಂದ್ತ)  

 
(320) 14-03-2022 (5.00) ಎೀಂ.ವಿ-ವಿಕೆ 

(ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನಚರವರ ಉಪಸಿೆತಿ) 
ಶ್ರೇ ನಸಿೇರಚ ಅಹಮದ (ಮತೀಂದ್ತ):-  
ಅವರತ ಒೀಂದ್ತ ಬಿಲ್ಲೆೀಂಗಚಗ್ಳ್ನತು ಸಹ ಕಟತಟತಿುಲಿ. ಈಗ್ ಅವರತ ಏನತ ಮನಡತತಿುದ್ನದರೆೀಂದ್ರ,ೆ 
ಜಮಿೇನತ ತ್ೆಗೆ್ದ್ತಕೊೀಂಡತ, ಅವುಗ್ಳಿೀಂದ್ 30x40, 40x60, 50x80 ಅಳ್ತ್ಯೆ ಸೈೆಟಚಗ್ಳ್ನತು 
ಮನಡತತ್ನುರ.ೆ ಈಗ್ central facilities ಗ್ಳ್ನದ್, ಕಿಬಚಹೌಸ್ಚ, ವನಟರಚ, ಡೈೆರೆ್ೇಜಚ ಮತ್ತು 
ಎಲ್ೆಕರಸಿಟಿಗ್ಳ್ನತು ಒದ್ಗಿಸತತ್ನುರೆ. ಅಲ್ಲಿ  ಒೀಂದ್ತ ಸೈೆಟಚಗೆ್ ಒೀಂದ್ತ ಕೂೆೇಟಿ ರೂಪ್ನಯಿಗ್ಳ್ಷತಟ 
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ಬೆಲ್ ೆಇದ್.ೆ ಸೈೆಟಚನ ಅಳ್ತ್ೆಯ ಮೆೇಲ್ೆ ಬೆಲ್ ೆನಿಗ್ದಪಡಿಸತತ್ನುರ.ೆ ಒೀಂದ್ತ ಸೈೆಟಚಗೆ್ ಒೀಂದ್ೂವರೆ 
ಕೊೇಟಿ ರೂಪ್ನಯಿ ಇದ್ೆ. ಹನಗ್ನದ್ರೆ, ಬಿ.ಡಿ.ಎ.ದ್ವರತ ಏನತ ಮನಡತತಿುದ್ನದರ?ೆ ಈ ರಿೇತಿ 
ಮನಡತವುದ್ಕೆೆ ಏಕೆ ಆಗ್ತತಿುಲಿ? You can make thousands of crores. ಸೈೆಟಚಗ್ಳ್ನತು 
ಮನಡತವುದ್ಕೆೆ ಬಿ.ಡಿ.ಎ. ಬಳಿ ಜನಗ್ವಿದ್,ೆ ಇದ್ೆೇ ರಿೇತಿಯ ಜನರತ ಇದ್ನದರೆ. ಎಲ್ನಿ Architect 
ಗ್ಳ್ಳ ನಮಮವರತ. ಎಲ್ನಿ ಸಿವಿಲ್ಚ ಎೀಂಜನಿಯರಚಗ್ಳ್ಳ ನಮಮವರತ. ಎಲ್ನಿ ಕೆಲಸಗ್ನರರತ 
ನಮಮವರತ. ಎಲ್ನಿ ಕಚ್ನಚ ಪದ್ನಥಾಗ್ಳ್ಳ ನಮಮದ್ತ. Why not we think of it?  ಅದ್ೇೆ 
ರಿೇತಿ ರ್ನವು ಸಹ ಸನವಿರನರತ ಕೊೇಟಿ ರೂಪ್ನಯಿಗ್ಳ್ನತು ಮನಡಬಹತದ್ಲಿವೆೇ? ದ್ಯವಿಟತಟ 
ಅದ್ರ ಬಗೆ್ೆ ಸವಲಪ ಗ್ಮನ ನಿೇಡಬೆೇಕೆೀಂದ್ತ ಕೆೇಳಿಕೂೆಳ್ಳುತಿುದ್ೆದೇರ್ೆ.  

 ಶ್ರೇ ಮೊೇಹನಚ ಕತಮನರಚ ಕೊೀಂಡಜಿ(ರ್ನಮನಿದ್ೆೇಾಶನ ಹೊೀಂದದ್ವರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ಮನಲ್ಲನಯ ನಿಯೀಂತ್ರಣ ಮೀಂಡಳಿಯ ಸದ್ಸಯರ್ನಗಿದೆ್ದ. ಆಗ್ ಅಲ್ಲಿಗ್ ೆ
ಸೀಂಬೀಂಧಪಟಟ ಬಿಲೆಸ್ಚಾ ಕೀಂಪನಿಗ್ಳ್ ಕಡತ್ ಬರತತಿತ್ತು. ಆ ಕೀಂಪನಿಗ್ಳ್ಲ್ಲಿ ಒಬಬ ಕನುಡಿಗ್ನೂು ಸಹ  
ಇರತತಿುರಲ್ಲಲಿ. ಕಡತ್ದ್ಲ್ಲಿ ಹತಡತಕನಡಿ, ಹತಡತಕನಡಿ ರೆ್ೂೇಡಿದ್ರ ೆ ಯನರೂ ಸಹ ಕನುಡದ್ವರತ 
ಇರತತಿುರಲ್ಲಲಿ. ಎಲಿರೂ ಸಹ ಹೊರ ರನಜಯದೀಂದ್ ಬೀಂದ್ತ ಕೆಲಸ ಮನಡತತಿುದ್ನದರ.ೆ ಮನನಯ 
ಸದ್ಸಯರತ ಹೆೇಳ್ಳತಿುರತವುದ್ಲೆ್ನಿ ಸಹ ಸತ್ಯವಿದ್ೆ. ಅವರತ ನೂರನರತ ಕೂೆೇಟಿ ರೂಪ್ನಯಿಗ್ಳ್ ಲ್ನಭ 
ಮನಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ನುರ.ೆ ಅಲ್ಲಿ ಕನುಡಿಗ್ರೂ ಇಲಿ ಮತ್ೆು ನಮಮ ಬಿ.ಡಿ.ಎ. ಯನವನಗ್ಲೂ ಸಹ ಆರ್ಥಾಕ 
ಸೀಂಕಷಟದ್ಲ್ಲಿಯೇ ಇರತತ್ುದ್ೆ. 

ಶ್ರೇ ಕೊೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈಗ್ ಎಸ್ಚ.ಸಿ.ಪಿ., 
ಮತ್ತು ಎಸ್.ಟಿ.ಪಿ.ಯಲ್ಲಿ ಎಷತಟ ಹಣ ಕಡಿಮೆಯನಗಿದ್ೆ ಎೀಂದ್ತ ಮನನಯ ಸದ್ಸಯರತ ತಿಳಿಸಲ್ಲ.  

ಶ್ರೇ ನಸಿೇರಚ ಅಹಮದ:-  ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಸತಮನರತ ಒೀಂದ್ೂವರ ೆ
ಸನವಿರ ಕೊೇಟಿ ರೂಪ್ನಯಿಯಷತಟ ಹಣ ಕಡಿಮೆಯನಗಿದ್.ೆ ಕಳ್ೆದ್ ಬನರಿಯ ಮನನಯ 
ಸಿದ್ದರನಮಯಯನವರ ಬಜೆಟ  ಮತ್ತು ಈ ಬಜೆಟಚ ಬಗೆ್ೆ ರ್ನನತ ಹೊೇಲ್ಲಕೆ ಮನಡಿದ್ತದ. ಈಗ್ 
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ಇರತವ ಮೀಂಡಿಸಿರತವ ಬಜೆಟಚ 2.65 ಲಕ್ಷ ಕೂೆೇಟಿ ರೂಪ್ನಯಿದ್.ೆ ಅವರ ಬಜೆಟಚ 2.2 ಲಕ್ಷ 
ಕೊೇಟಿ ರೂಪ್ನಯಿ ಇತ್ತು. ಆ ಬಜೆಟಚನಲ್ಲಿ ಅವರತ 29 ಸನವಿರ ಕೂೆೇಟಿ ರೂಪ್ನಯಿಗ್ಳ್ನತು 
ನಿೇಡಿದ್ದರತ. ಈಗಿನ ಬಜೆಟಚ 2.65 ಲಕ್ಷ ಕೂೆೇಟಿ ರೂಪ್ನಯಿ ಇದ್ದರೂ ಸಹ, ಕೆೇವಲ 28,000 
+ ಕೊೇಟಿ ರೂಪ್ನಯಿಗ್ಳ್ನತು ನಿೇಡದ್ನದರ.ೆ ಅವರತ ಅದ್ರ ಬಗೆ್ೆ ಸವಲಪ ಯೇಚರೆ್ ಮನಡಿ 
ರೆ್ೂೇಡಲ್ಲ. This is the sectors which we must provide opportunities. ಈ 
sectors ಗೆ್ opportunities ಕೊಡಬೇೆಕತ. ಅವರತ ಕೀಂಟನರಕಟಚ ಮನಡತವುದ್ನತು ಶತರತ 
ಮನಡಿದ್ನದರ.ೆ ಈಗ್ ಐವತ್ತು ಲಕ್ಷ ಇರತವುದ್ನತು, ಒೀಂದ್ತ ಕೊೇಟಿ ಮನಡಬೇೆಕೆೀಂದ್ತ, ಬೆೇಡಿಕ ೆಇತ್ತು. 
ಅದ್ರ ಬಗೆ್ೆ ಸವಲಪ ಗ್ಮನಹರಿಸಬೆೇಕೆೀಂದ್ತ ಹೆೇಳ್ಳತಿುದ್ೆದೇರೆ್. ಆ ರಿೇತಿ ಒೀಂದ್ತ, what is Budget? 
ಒೀಂದ್ತ prospective ಇಷತಟ ಕಲ್ೆಕಟಚ ಮನಡಬಹತದ್ತ, ಇಷತಟ ಖ್ಚತಾ ಮನಡಬಹತದ್ತ ಎೀಂದ್ತ. 
ಈಗ್ ಅದ್ಕೆೆ ಒೀಂದ್ತ ಎಸಿಟಮೆೇಟಚ ಇರತತ್ುದ್ೆ. ಈಗ್ revised estimate ಬರತತ್ುದ್ೆ. Actual 
ಬೀಂದರತವೀಂಥದ್ತದ ಏನಿದ್ೆ, ಅದ್ತ ಬರತತ್ುದ್.ೆ ಅದ್ರ ಜೊತ್ೆಯಲ್ಲಿ where we can improve 
our position is, ಈ loopholes ಗ್ಳ್ನತು pickup ಮನಡಿದ್ರೆ, you can get 
another 50,000 crores. ರ್ನವು ಇವತಿುನ ದವಸ capital expenditure ನಲ್ಲಿ, ಎಷತಟ 
capital expenditure ಮನಡತತಿುೇರಿ, ಅಷೆಟೇ economy growth ಆಗ್ತತ್ುದ್ೆ. ರ್ನವು 
expenditure ಮನಡಿದ್ರ,ೆ asset create ಆಗ್ತತ್ುದ್ೆ. ರ್ನವು capital expenditure 
ಮನಡದ್ೇೆ ಇದ್ದರ,ೆ ಕೇೆವಲ ರವೆಿನೂಯ ಕಲ್ಕೆ್ಷನಚ ತ್ೆಗೆ್ದ್ತಕೂೆೀಂಡತ, salaries, pension, 
interest, committed expenditure ಇವುಗ್ಳಿಗ್ೆ ಹೊರಟತ ಹೂೆೇದ್ರೆ, then there is 
no growth and there is no asset creation. ದ್ಯವಿಟತಟ ಇದ್ರ ಬಗೆ್ೆ ಗ್ಮನ 
ಕೊಡಬೇೆಕತ. ಈಗ್ ಯನವುದ್ೆೇ ಒೀಂದ್ತ prospective developed States ಅನತು 
ರೆ್ೂೇಡಿದ್ರ,ೆ ಪಶ್ಚಮ ಬೀಂಗ್ನಳ್ದ್ಲ್ಲಿ ಡನ||ಅಮಿತ್ಚ ಮಿತ್ರ ಎೀಂದ್ತ ಇದ್ನದರೆ. He was the 
Finance Minister for such a long time. But currently he is a Special 
Advisor to the Chief Minister of West Bengal on Finance, ಮಮತ್ನ 
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ಬನಯನಜಾಗ್ೆ. He is an Indian Economist. ಅದ್ೆೇ ರಿೇತಿ ಸಕನಾರಕೆೆ ನನು ಒೀಂದ್ತ 
ಮನವಿ ಏರೆ್ೀಂದ್ರೆ, you create an Economic Council and see how changes 
will come. Start-ups ಗೆ್ ಒೀಂದ್ತ ಪ್ನರಜೆಕಟಚ ನಿೇಡಿ. ಒೀಂದ್ತ public distribution 
system ನಲ್ಲಿ ನಿೇಡಲ್ಲ, ಒೀಂದ್ತ ಮೆೈನಿೀಂಗಚನಲ್ಲಿ ನಿೇಡಲ್ಲ. Natural resources ನಲ್ಲಿ 
ನಿೇಡಲ್ಲ. Let them come out and present a project report before you.  
They have a fresh mind, and it works like anything. ಉದ್ನಹರಣೆಗ್ೆ ರ್ನವು 
ಮತ್ತು ನಿೇವು ರೆ್ೂೇಡಿದ್ ಹನಗ್ ೆಸರೆೆ್ಕಸಚ ಅದ್ತ ಯನವ ರಿೇತಿ ಬೆಳ್ೆಯತತಿುದ್ೆ.  This is all our 
Indian Companies only.  That is all part of GDP only. ಇದ್ೆಲ್ನಿ ಹೆೇಗ್ೆ 
ಆಗ್ತತಿುದ್ೆ ಎೀಂದ್ತ ಹೇೆಳಿದ್ರ,ೆ Financial Experts ಅವರರೆ್ುಲ್ನಿ involve 
ಮನಡಿಸಿಕೂೆಳ್ುಬೇೆಕತ. We are having lot of respect for ಮನನಯ 
ಐ.ಎಸ್.ಎನಚ.ಪರಸನದಚ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಾಕ ಇಲ್ನಖಯೆ ಕನಯಾದ್ಶ್ಾಗ್ಳ್ಳ, they are doing a 
good job.  ಆದ್ರೆ, ಹದರೆ್ೈದ್ತ ವಷಾಗ್ಳಿೀಂದ್ ಒೀಂದ್ೆೇ ರಿೇತಿಯ ಕೆಲಸವನತು ಮನಡಿಕೊೀಂಡತ 
ಬರತತಿುದ್ನದರ.ೆ ಅದ್ಕೆೆ ಒೀಂದ್ತ ಬದ್ಲ್ನವಣೆ ಬರಲ್ಲ. ರ್ನನತ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದ್ಕೆೆ ಅವಕನಶ ನಿೇಡಿದ್ 
ಮನನಯ ಛೆೇಮಾನಚರವರಿಗೆ್ ವೀಂದಸತತ್ೆುೇರೆ್. 

ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ:- ಮನನಯ ನಸಿೇರಚ ಅಹಮದಚರವರತ ಬಹಳ್ ಚ್ೆರ್ನುಗಿ ಮನತ್ರ್ನಡಿದ್ರತ. 
ಈ ವಿಷಯವನತು ಮತ್ೊುೀಂದ್ತ ಸೀಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ಮನತ್ರ್ನಡಿ.  

ಶ್ರೇ ಕ.ೆಟಿ.ಶ್ರೇಕೀಂಠೆೇಗ್ೌಡ (ಪದ್ವಿೇಧರರ ಕ್ಷೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 
ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಅವಕನಶ ನಿೇಡಿದ್ದಕನೆಗಿ ತ್ಮಗ್ೆ ಧನಯವನದ್ಗ್ಳ್ಳ. ಇದ್ತವರೆಗ್ ೆಮನನಯ ನಸಿೇರಚ 
ಅಹಮದಚರವರತ ಬಹಳ್ ಪರಿಣನಮಕನರಿಯನಗಿ ಮನತ್ರ್ನಡಿದ್ನದರ.ೆ ಬಹತಶಃ ರ್ನನತ 14 ಬಜೆಟಚಗ್ಳ್ 
ಮೆೇಲ್ ೆಪರತಿಕರಯ ಮನಡತವೀಂತ್ಹ ಸೌಭನಗ್ಯ ನನುದ್ನಗಿದೆ್. ಈಗ್ನಗ್ಲ್ೆೇ ರ್ನನತ 13 ಬಜೆಟಚಗ್ಳ್ 
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ಮೆೇಲ್ ೆ ನನು ಪರತಿಕರಯಗ್ಳ್ನತು ವಯಕುಪಡಿಸಿದ್ೆದೇರ್ೆ. ಮನನಯ ಸಿದ್ದರನಮಯಯನವರತ 13 
ಬಜೆಟಚಗ್ಳ್ನತು ಮೀಂಡಿಸಿದ್ನದರ.ೆ ಆದ್ರೆ, ರ್ನನತ ಜನಸಿು. 

ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ:- ಅವರತ ಬಜೆಟಚ ಮೆೇಲ್ೆ ಭನಷಣ ಮನಡತವುದ್ಕೆೆ ಮನತ್ರ ಅವಕನಶ 
ಸಿಕೆದ್ೆ. 

ಶ್ರೇ ಕೆ.ಟಿ.ಶ್ರೇಕೀಂಠೆೇಗ್ೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಸತಮನರತ 2,61,977 ಕೊೇಟಿ 
ರೂಪ್ನಯಿಗ್ಳ್ ಬಜೆಟಚ ಅನತು ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮೀಂತಿರಗ್ಳ್ ಕಳ್ೆದ್ ೪ರೆ್ೇ ತ್ನರಿೇಖಿನೀಂದ್ತ ಮೀಂಡರೆ್ 
ಮನಡಿದ್ನದರ.ೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಜೆಟಚನ ಗ್ನತ್ರ ವಿಸನುರವನಗ್ತತ್ನು ಬರತತಿುದ್ೆ. ರ್ನವಲೆಿರೂ ಸಹ ಬಜೆಟಚ ಗ್ನತ್ರ 
ವಿಸನುರವನಗ್ತತಿುದ್ೆ ಎೀಂದ್ತ ಖ್ತಷಿಪಡತತಿುದ್ೆದೇವೆ. ಆದ್ರ,ೆ ಬಜೆಟಚನ sanctity ಕ್ಷಿೇಣವನಗ್ತತ್ನು 
ಬರತತಿುದ್ೆ. ರ್ನನತ ಯನವತ್ತು ಸಹ ಬಜೆಟಚ ಮೆೇಲ್ೆ ರನಜಕನರಣದ್ ಲ್ೆೇಪವನತು ಕೊಟತಟ 
ಮನತ್ರ್ನಡಿಲಿ ಮತ್ತು ಆ ರಿೇತಿ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದ್ೂ ಇಲಿ. ವಸತುನಿಷೆಠ ರೆ್ಲ್ೆಯಲ್ಲಿ 
ವನಸುವನೀಂಶಗ್ಳ್ನತು ಬಿಚಿಚ ಇಡತವೀಂತ್ಹ ಪರಯತ್ುವನುಷೆಟ ಮನಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ ಒೀಂದ್ತ ಕನಲದ್ಲ್ಲಿ ಬಜೆಟಚ 
ಎೀಂದ್ರೆ, ಆಗ್ನಧವನದ್ ಗ್ೌರವ ಮತ್ತು ಘನತ್ ೆಇತ್ತು.  ಆಗ್ ರ್ನವಲೆ್ನಿ ಮನತ್ರ್ನಡಿಕೂೆಳ್ಳುತಿುದ್ೆದವು. 
ರ್ನವು ಏರ್ನದ್ರೂ ಮನಡಿ ಈ ಯೇಜರೆ್ಯನತು ಈ ಬನರಿಯ ಬಜೆಟಚನಲ್ಲಿ ಸೇೆರಿಸಬೆೇಕತ. ಈ 
ಕನಮಗ್ನರಿಯನತು ಈ ಬನರಿಯ ಬಜೆಟಚನಲ್ಲಿ ಸೇೆರಿಸಬೆೇಕತ. ಅದ್ತ ಬಜೆಟಚಗೆ್ ಸೇೆರಿದ್ರ ೆಅದ್ರ 
ಕೆಲಸ ಆಗಿ ಹೊೇಗ್ತತ್ುದ್ೆ. ಬಜೆಟಚಗೆ್ ಸೇೆರಿಸದ್ೆೇ ಹೂೆೇದ್ರ ೆ ಅದ್ತ ಆಗ್ತವುದಲಿವೆೀಂದ್ತ ಇತ್ತು. 
ಆದ್ರೆ, ಈಗ್ ಏರ್ನಗಿದೆ್ ಎೀಂದ್ರೆ, ಅದ್ತ ಬಜೆಟಚಗೆ್ ಸೇೆರದ್ ೆಹೊೇದ್ರೂ ಸಹ ಯನವತ್ನುದ್ರೂ 
ಕೆಲಸ ಮನಡಿಸಿಕೂೆಳ್ುಬಹತದ್ತ ಎನತುವೀಂತ್ಹ ಅಭಿಪ್ನರಯ ಜನರಿಗ್ ೆ ಬೀಂದದ್ೆ. Out of the 
Budget. ಬಜೆಟಚ ಇಲಿದ್,ೆ ಪರತಿದನ ಹತ್ನುರತ ಕೊೇಟಿ ರೂಪ್ನಯಿಗ್ಳ್ನತು ಮೀಂಜೂರತ 
ಮನಡತವೀಂತ್ಹ ಕೆಟಟ ಸೀಂಪರದ್ನಯ ಮತ್ತು ಅಶ್ಸತು ಇತಿುೇಚಿನ ದನಗ್ಳ್ಲ್ಲಿ ಆರೀಂಭವನಗಿಬಿಟಿಟದ್ೆ. 
ಹನಗ್ನಗಿ ಬಜೆಟಚ ತ್ನು sanctity ಯನತು ಕಳ್ೆದ್ತಕೊಳ್ಳುತಿುದ್ೆ. ಅದ್ತ ಎಷಟರಮಟಿಟಗ್ೆ ತ್ನು 
sanctity ಯನತು ಕಳ್ೆದ್ತಕೂೆಳ್ಳುತಿುದ್ೆ ಎನತುವುದ್ಕೆೆ, ತ್ಮಮ ಎದ್ತರಿಗ್ ೆ ಒೀಂದ್ತ ಸಣಣ 
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ಉದ್ನಹರಣೆಯನತು ಇಟಟರೆ, ಅದ್ರ ಪರಿಸಿೆತಿ ಅಥಾವನಗ್ತತ್ುದ್ೆ ಎೀಂದ್ತಕೂೆಳ್ಳುತ್ುೆೇರೆ್. ಈಗ್ ಮೂರತ 
ವಷಾಗ್ಳ್ಲ್ಲಿ ವೆಚಚದ್ ಪರಮನಣ, ಗ್ನರಮಿೇಣನಭಿವೃದಿ ಇಲ್ನಖ ೆ 2019ರೆ್ೇ ಸನಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಕೊೇವಿಡಚ-19 
ನಡತವ ೆ 10,541/- ಕೊೇಟಿ ರೂಪ್ನಯಿ ಹಣ ಖ್ಚ್ನಾಗಿತ್ತು. 2020ರೆ್ೇ ಸನಲ್ಲನಲ್ಲಿ 9,334/- 
ಕೊೇಟಿ ರೂಪ್ನಯಿಗ್ಳಿಗ್ೆ ಬೀಂತ್ತ. ಅದ್ತ ಕಳ್ೆದ್ ಸನಲ್ಲನಲ್ಲಿ 8,678/- ಕೂೆೇಟಿ ರೂಪ್ನಯಿಗ್ಳಿಗ್ ೆ
ನಿೀಂತ್ತ ಹೂೆೇಯಿತ್ತ. ಗ್ನರಮಿೇಣನಭಿವೃದಿ ಇಲ್ನಖಯೆಲ್ಲಿ ಸತಮನರತ 2,000/- ಕೊೇಟಿ 
ರೂಪ್ನಯಿ ಹಣ ಕಡಿಮೆಯನಗಿ ಹೊೇಯಿತ್ತ. ಮತಖ್ಯವನದ್ದ್ೀಂತ್ಹ ಜಲ ಸೀಂಪನೂಮಲ ಇಲ್ನಖಗೆ್ೆ 
ಸೀಂಬೀಂಧಪಟಟೀಂತ್ ೆಹೆೇಳ್ಳವುದ್ನದ್ರೆ, 2019ರೆ್ೇ ಸನಲ್ಲನಲ್ಲಿ 11,462/- ಕೊೇಟಿ ರೂಪ್ನಯಿಗ್ಳ್ಳ. 
2020ರೆ್ೇ ಸನಲ್ಲನಲ್ಲಿ 11,033/- ಕೂೆೇಟಿ ರೂಪ್ನಯಿಗ್ಳ್ಳ. ಕಳ್ದೆ್ ವಷಾ ಸನಲ್ಲನಲ್ಲಿ 8,659/- 
ಕೊೇಟಿ ರೂಪ್ನಯಿ ಮನತ್ರ. ಜಲ ಸೀಂಪನೂಮಲ ಇಲ್ನಖಗೆ್ ೆ ಸತಮನರತ 3.500/- ಕೊೇಟಿ 
ರೂಪ್ನಯಿ ಹಣ ಕಡಿಮೆಯನಯಿತ್ತ. ಇನತು ಲ್ೊೇಕೊೇಪಯೇಗಿ ಇಲ್ನಖಯೆಲೂಿ ಸಹ ಅದ್ೆೇ 
ರಿೇತಿಯ ಪರಿಸಿೆತಿ ಇದ್ೆ. 2019ರೆ್ೇ ಸನಲ್ಲನಲ್ಲಿ 4,236/- ಕೊೇಟಿ ರೂಪ್ನಯಿಗ್ಳ್ಳ. 2020ರೆ್ೇ 
ಸನಲ್ಲನಲ್ಲಿ 5,155/- ಕೂೆೇಟಿ ರೂಪ್ನಯಿಗ್ಳ್ಳ. 2021ರೆ್ೇ ಸನಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಕೆೇವಲ 3,987/- ಕೂೆೇಟಿ 
ರೂಪ್ನಯಿಗ್ಳ್ಳ ಮನತ್ರ. ಹಿೀಂದ್ತಳಿದ್ ವಗ್ಾಗ್ಳ್ ಕಲ್ನಯಣ ಇಲ್ನಖ,ೆ ಸಮನಜ ಕಲ್ನಯಣ ಇಲ್ನಖ,ೆ 
ಅಲಪಸೀಂಖನಯತ್ರ ಕಲ್ನಯಣ ಇಲ್ನಖ,ೆ ಸಹಕನರ ಇಲ್ನಖ ೆಈ ರಿೇತಿ ಎಲ್ನಿ ಇಲ್ನಖಗೆ್ಳ್ ಪರಿಸಿೆತಿ 
ಇದ್ೆೇ ರಿೇತಿ ಆಗಿ ಹೊೇಗಿದ್ೆ. ರ್ನನತ ಕಳ್ೆದ್ ವಷಾದ್ ಬಜೆಟಚನ ಪರಿಸಿೆತಿಯನತು ಹೆೇಳ್ಳವುದ್ನದ್ರೆ, 
ಇನತು ಶೆೇಕಡನ 55 ರಿೀಂದ್ 60ರಷತಟ ಹಣವನತು ವೆಚಚ ಮನಡತವುದ್ಕೆೆ ಸನಧಯವನಗಿಲಿ ಮತ್ತು 
ಗ್ತರಿಯನತು ಮತಟತಟವುದ್ಕೆೆ ಸನಧಯವನಗಿಲಿ. ಹನಗ್ನಗಿ ಎಲ್ೊಿೇ ಒೀಂದ್ತ ಕಡೆ, ಈ ಬಜೆಟಚ ಮೆೇಲ್ಲನ 
ಘನತ್ ೆಮತ್ತು ಗ್ೌರವ ಕಡಿಮೆಯನಗ್ತತಿುದ್ೆ. ಇದ್ತ ಹೊೇಗ್ಬೆೇಕತ. ಬಜೆಟಚ ಎೀಂದ್ರೆ, ಶೆೇಕಡನ 90, 
95, 100ಕೆೆ 100 ಭನಗ್ ಅನತಷನಠನಕೆೆ ತ್ರತವೀಂತ್ಹ ಪ್ನರಮನಣಿಕ ಪರಯತ್ು ಮನಡಬೇೆಕತ. ಅದ್ತ 
ಯನವುದ್ೆೇ ಸಕನಾರವಿರಲ್ಲ, ಆ ಸಕನಾರದೀಂದ್ ಆಗ್ಬೇೆಕತ. ಬಜೆಟಚ ಅನತು ಏಕೆ ಮನಡತವುದ್ತ? 
ಬಜೆಟಚನ ಘನತ್ ೆ ಏನತ? ಆ ಬಜೆಟಚನ ಸವನಲತ ಏನತ? ಹನಗ್ನಗಿ ಈ ಮೂಲಕ ಮೊದ್ಲ್ಲಗ್ೆ 
ಸಕನಾರವನತು ಆಗ್ರಹಿಸತತ್ೆುೇರೆ್. ಈಗ್ ಮನರ್ಚಾ ತಿೀಂಗ್ಳಿಗ್ೆ ಬೀಂದ್ತ ನಿೀಂತ್ತಬಿಟತಟ, ಏಕೆೀಂದ್ರ ೆಕಳ್ೆದ್ 
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ಬನರಿಯ ಮನನಯ ಬಿ.ಎಸ್.ಯಡಿಯೂರಪಪನವರ ಬಜೆಟಚಗೆ್ ಸೀಂಬೀಂಧಿಸಿದ್ೀಂತ್ ೆ ಕೃಷಿ 
ಇಲ್ನಖಯೆವರನತು ಕೆೇಳಿದ್ ೆಸನವಯವ ಕೃಷಿಯ ಬಗ್ೆೆ ಏನತ ಮನಡಿದದೇರಿ ಎೀಂದ್ತ. ಅದ್ಕೆೆ ಅವರತ 
ಮೊರೆ್ಯ ದವಸ ನಿದ್ೇೆಾಶನ ಬೀಂದದ್.ೆ ಅದ್ಕೆೆ ಮತೀಂದ್ೆ ಪರಯತ್ು ಮನಡತತ್ೆುೇರ್ೆ ಎೀಂದ್ರತ. ಇನತು 
ಹದರೆ್ೈದ್ತ ದವಸದ್ಲ್ಲಿ ಏನತ ಪರಯತ್ು ಮನಡತತಿುೇಯನ ಎೀಂದ್ತ ಕೆೇಳಿದ್ೆ. ಇನತು 60, 65 ಮತ್ತು 
70 ವಿಚ್ನರಗ್ಳ್ ಬಗೆ್ೆ ಈ ರಿೇತಿ ಆಗಿ ಹೊೇಗಿದ್ೆ. ಇದ್ೆೇ ಒೀಂದ್ತ ಎೀಂದ್ತ ಅಲಿ. ಇನೂು 
ಒೀಂದ್ೂೆೀಂದ್ತ ಯೇಜರೆ್ಗ್ಳ್ಳ ಇನತು ಚಚ್ೆಾಯಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ೆ. O & M ಇರಲ್ಲ. ರ್ನವು ಈಗ್ ಆ 
ರಿೇತಿಯ ಪರಿಸಿೆತಿಗ್ಳಿಗ್ೆ ಬೀಂದ್ತ ಬಿಟಿಟದ್ೆದೇವೆ. ಆದ್ರೂ ಎಲ್ೊಿೇ ಒೀಂದ್ತ ಕಡ ೆಕಳ್ೆದ್ ಬಜೆಟಚನಲ್ಲಿ 
ಒೀಂದ್ತ ವಿಚ್ನರದ್ಲ್ಲಿ ನನಗ್ ೆಒೀಂದ್ತ ಮೆಚತಚಗ್ೆ ಇದ್ೆ. ಅದ್ತ ರೈೆತ್ ಮಕೆಳಿಗ್ೆ ಅಗಿರಕಲಚರಚನ ಎ.ಜ., 
ಬಿ.ವಿ.ಎಸ್.ಸಿ. ಮತ್ತು ತ್ೊೇಟಗ್ನರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಶೆೇಕಡನ 40 ರಿೀಂದ್ 50 ರಷತಟ ದ್ನಖ್ಲ್ನತಿಗ್ಳ್ನತು 
ಮನಡತತ್ೆುೇವೆೀಂದ್ತ ಹೇೆಳಿದ್ರತ. ಅದ್ತ ಅನತಷನಠನಗ್ೊೀಂಡತ ಜನರಿಗ್ೊೀಂಡಿದ್ೆ.  

(ಮತೀಂದ್ತ… 

(321) 14.03.2022 05.10 LL-VK 
(ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿೆತಿ) 

ಶ್ರೇ ಕೆ.ಟಿ. ಶ್ರೇಕೀಂಠೆೇಗ್ೌಡ(ಮತೀಂದ್ತ) 
ಅದ್ತ ರ್ನನತ ಹೆಮೆಮಪಡತವೀಂತ್ಹ ವಿಚ್ನರ. ಈ ಸನಲ್ಲನ ಬಜೆಟಚನಲ್ಲಿ ಎರಡತ ವಿಚ್ನರಕೆೆ ನನು 
ಮೆಚತಚಗ್ ೆ ಇದ್ೆ.  ಯಶಸಿವನಿ ಯೇಜರೆ್ಯನತು ಜನರಿಗ್ ೆ ತ್ೀಂದದ್ತದ ಒೀಂದ್ತ ವಿಚ್ನರ. ಸದ್ರಿ 
ಯೇಜರೆ್ಯನತು ಜನರಿಗ್ೆ ತ್ೀಂದದ್ದನತು ಒಪತಪತ್ುೆೇರೆ್. ಆದ್ರೆ, ಈ ಹಿೀಂದ್ ೆಆ ಖನಸಗಿ ಆಸಪತ್ೆರಗ್ಳ್ಳ 
ಸದ್ರಿ ಯೇಜರೆ್ಯನತು ದ್ತರತಪಯೇಗ್ಪಡಿಸಿಕೂೆೀಂಡವು ಎನತುವ ಲ್ೊೇಪ-ದ್ೂೆೇಷಗ್ಳ್ಳ 
ಬೀಂದದ್ತದ, ಅದ್ನತು ಹತ್ೂೆೇಟಿಗ್ೆ ತ್ರತವೀಂತ್ಹ ಸವನಲತ ಕೂಡ ಸಕನಾರದ್ ಜೊತ್ೆಗಿರತತ್ುದ್ೆ. 
ಯಶಸಿವನಿ ಯೇಜರೆ್ಯನತು ಈ ರ್ನಡಿನ ರೈೆತ್ರ ಪರವನಗಿ ಮತ್ತು ರ್ನಡಿನ ಪರವನಗಿ ರ್ನನತ 
ಸನವಗ್ತಿಸತತ್ೆುೇರೆ್.  
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ಎರಡರೆ್ಯದ್ನಗಿ, ರ್ನಲ್ನೆರತ ಬನರಿ ಈ ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಿ ಮೆೈ ಷತಗ್ರಚ ಸಕೆರೆ ಕನಖನಾರ್ ೆಬಗೆ್ೆ 
ಪರಸನುಪ ಮನಡಿದ್ೆದನತ. ಅದ್ಕೆೆ ತ್ನವು ಮತ್ತು ಬಹಳ್ ಜನ ಸಹಚ ಧವನಿಗ್ೂಡಿಸಿದ್ದರತ. ಏಕೆೀಂದ್ರ,ೆ ಇದ್ತ 
ನಮಮ ಜಲ್ೆಿಯಲ್ಲಿರತವ ಏಕೆೈಕ ಸಕೆರೆ ಕನಖನಾರ್ೆಯನಗಿದ್ತದ, ಅದ್ತ ಸಕನಾರದ್ ಜವನಬನದರಿಯಲ್ಲಿ 
ನಡಯೆಬೆೇಕತ ಎೀಂದ್ತ ಹೇೆಳಿದ್ೆದನತ. ಅದ್ಕೆೆ ಸಕನಾರ ಒಪಿಪ, ಸನೀಂಕೆೇತಿಕವನಗಿ ೫೦ ಕೂೆೇಟಿ 
ರೂಪ್ನಯಿ ಹಣವನತು ಕೂೆಟಿಟರತತ್ುದ್ೆ. ಅದ್ಕೆೆ ಇನತು ಹಚೆಿಚನ ಹಣ ಬೆೇಕನಗಿತ್ತು. ಭವಿಷಯದ್ಲ್ಲಿ ಇನತು 
ಹೆಚಿಚನ ಹಣ ಕೊಡತತ್ನುರೆ ಎನತುವೀಂತ್ಹ ನೀಂಬಿಕ ೆಇದ್.ೆ ಈ ಬಗೆ್ೆ ರ್ನನತ ಸಕೆರೆ ಸಚಿವರೊೀಂದಗೆ್ 
ಮನತ್ರ್ನಡಿರತತ್ುೆೇರೆ್. ಹನಗ್ನಗಿ, ಆ ಸಕೆರೆ ಕನಖನಾರ್ೆಯನತು ಸಕನಾರದ್ ಜವನಬನದರಿಯಿೀಂದ್ 
ನಡಸೆತ್ಕೆೀಂತ್ಹ ಒೀಂದ್ತ ನಿಣಾಯವನತು/ಘೂೇಷಣಯೆನತು ಈ ಬಜೆಟಚನಲ್ಲಿ ಮೀಂಡಿಸಿದ್ನದರೆ. 
ಅದ್ಕನೆಗಿ, ಈ ಎರಡತ ವಿಚ್ನರಗ್ಳ್ ಬಗೆ್ೆ ರ್ನನತ ಸಕನಾರಕೆೆ ಸನವಗ್ತ್ವನತು ಬಯಸತತ್ೆುೇರ್.ೆ  

ಇನತು ಬಹಳ್ ಮತಖ್ಯವನಗಿ ರ್ನನತ ರೈೆತ್ರ ಬಗೆ್ಗಿನ ವಿಚ್ನರದ್ ಬಗೆ್ೆ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದ್ಕೆೆ 
ಮೊದ್ಲರೆ್ ಆದ್ಯತ್ಯೆನತು ನಿೇಡತತ್ೆುೇರೆ್. ಅದ್ಕೆೆ ಮೊದ್ಲತ ಏತ್ಕೆೆ ಏರೆ್ೂೇ ಈ ವಷಾ ಮತ್ತು 
ಕಳ್ೆದ್ ವಷಾ ಈ ಬಜೆಟಚ ಹೀಂಚಿಕಯೆನತು ಇಲ್ನಖನವನರತ ಬಿಟತಟ, ವಲಯವನರತ ಹೀಂಚಿಕ ೆ
ಮನಡಿದ್ನದರ.ೆ ಇದ್ತ ಏತ್ಕೆೆ ಎೀಂದ್ತ ಅನತಮನನ ಶತರತವನಗಿ ಕೆಲವರತ ಏರೆ್ೇರ್ೂೆೇ 
ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ನುರೆ. ಅದ್ೆೇರೆ್ೀಂದ್ರೆ, ಸಕನಾರದ್ಲ್ಲಿ ಇರತವೀಂತ್ಹ ೩೯ ಇಲ್ನಖೆಗ್ಳಿಗ್ ೆ ಬಜೆಟಚ 
ಹೀಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ನಯಯ ಕೊಡತವುದ್ತ ಕಷಟವನಗಿರತತ್ುದ್ೆ. ಏಕೆೀಂದ್ರ,ೆ ಬಜೆಟಚನಲ್ಲಿ ಎಲ್ನಿ 
ಇಲ್ನಖಗೆ್ಳಿಗ್ೂ ರ್ನಯಯ ಕೊಡಬೇೆಕತ. ವಲಯವನರತ ಎೀಂದ್ನಗ್ ಯನರತ ಕೂಡ ಮನತ್ರ್ನಡತವ 
ಆಗಿಲಿ. ಏಕೆೀಂದ್ರ,ೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕೆೇವಲ ೬ ವಲಯಗ್ಳ್ಳ ಇರತತ್ುವೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಹೆೇಗ್ ೆಬೆೇಕನದ್ರೂ 
ಆಟ ಆಡಬಹತದ್ತ. ಯನವುದ್ೆೇ ಇಲ್ನಖಗೆ್ ೆಕೂೆಟಟರ ೆಕೊಡಬಹತದ್ತ, ಬಿಟಟರೆ ಬಿಡಬಹತದ್ತ. Not 

good. ವಲಯವನರತ ಬಜೆಟಚ ಹೀಂಚಿಕ ೆ ಸಮೀಂಜಸವಲಿ. ಇದ್ರಿೀಂದ್ನಗಿ, ಎಲ್ನಿ ಇಲ್ನಖಗೆ್ಳಿಗ್ೆ 
ಎಲ್ನಿ ವಲಯಗ್ಳಿಗ್ ೆ ರ್ನಯಯ ಸಿಕತೆವುದ್ತ ಅತ್ಯೀಂತ್ ಕಠಿಣ ಮತ್ತು ಕಷಟವನಗಿರತತ್ುದ್ೆ. ಅದ್ನತು 
ತ್ಪಿಪಸಿಕೂೆಳ್ಳುವ ಸಲತವನಗಿ ವಲಯವನರತ ಪದ್ಿತಿಗ್ ೆ ಮೊರ ೆ ಹೂೆೇಗಿದ್ನದರೀೆಂದ್ತ ರ್ನನತ 
ಅೀಂದ್ತಕೂೆಳ್ಳುತ್ೆುೇರೆ್. ಆದ್ರ,ೆ ಮತೀಂದನ ದನಮನನಗ್ಳ್ಲ್ನಿದ್ರೂ ಈ ಹಿೀಂದ್ ೆ ಇದ್ದೀಂತ್ೆ 
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ಇಲ್ನಖನವನರತ ಹೀಂಚಿಕ ೆ ಕೊಡತವುದ್ೇೆ ಸರಿ. ಹನಗೆ್ಯೇ ಎಲ್ನಿ ಇಲ್ನಖಗೆ್ಳಿಗ್ೆ ರ್ನಯಯ 
ಸಿಗ್ತವೀಂತ್ಹ ಒೀಂದ್ತ ಪರಯತ್ು ಆಗ್ತತ್ುದ್ೆ.  

ರ್ನನತ ರೈೆತ್ರ ಕೃಷಿ ಬಗೆ್ಗೆ್ ಪರಸನುಪ ಮನಡಬೇೆಕನಗಿದ್.ೆ ತ್ಮಗ್ೆ ತಿಳಿದರತವೀಂತ್,ೆ ರ್ನವು 
ರೈೆತ್ರ ಬಗೆ್ೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಕೆದ್ರ ೆ ಅಲ್ಲಿ ಒೀಂದ್ತ ರ್ನಡಗಿೇತ್ಯೆನತು ಹನಡತತ್ೆುೇವೆ. ಈ ಯತಗ್ದ್ ಕವಿ 
ಕತವೆೀಂಪತರವರತ ಕೂೆಟಟೀಂತ್ಹ ಒೀಂದ್ತ ಗಿೇತ್ ೆ ರ್ನಡಗಿೇತ್ೆಯನದ್ರೆ, ಮತ್ೊುೀಂದ್ತ 
ರೈೆತ್ಗಿೇತ್ೆಯನಗಿರತತ್ುದ್ೆ. ರೈೆತ್ ಗಿೇತ್ೆಯನತು ೫-೬ ಜನ ಸೇೆರಿಕೊೀಂಡತ ಬಹಳ್ ಚ್ೆರ್ನುಗಿ 
ಹನಡತತ್ನುರ.ೆ ರೈೆತ್ ರನಷರದ್ ಬೆರೆ್ುಲತಬತ ಎೀಂದ್ತ ರ್ನವು ಸಹ ಹೆೇಳ್ಳತ್ೆುೇವೆ. ಆದ್ರ,ೆ ಆ ಉಳ್ಳವ 
ಯೇಗಿಯ ಬೆನುನತು ಹೆೇಗ್ ೆಮತರಿದದ್ದೆೇವೆ. ಅದ್ರಿೀಂದ್ನಗಿ, ಆ ರೈೆತ್ನ ಬೆನತು ಬನಗಿ ಹೊೇಗಿದ್ ೆ
ಅದ್ನತು ರ್ನನತ ಒೀಂದ್ತ ಸಕನಾರದ್ ಮೆೇಲ್ೆ ಲ್ೂೆೇಪ ಕೊಡತವುದಲಿ. ಕಳ್ೆದ್ ೭೫ ವಷಾಗ್ಳಿೀಂದ್ 
ನಮಮನತು ಆಳಿದ್ ಎಲ್ನಿ ಸಕನಾರಗ್ಳ್ ಮೆೇಲ್ೆ ರ್ನನತ ಲ್ೊೇಪ ಕೊಡತತ್ೆುೇರೆ್. ಇನತು ಸಹ ರೈೆತ್ 
ಯನವ ದ್ಹನಿೇಯ ಸಿೆತಿಯಲ್ಲಿದ್ನದರ್ೆ ಎನತುವುದ್ನತು ರ್ನವು ಅಥಾ ಮನಡಿಕೂೆಳ್ುಬೆೇಕಲಿವೆೇ? ರೈೆತ್ 
ಇನತು ಸಮನಧನನದ್ ಬದ್ತಕತ ಸನಧಯವಿಲಿ ಎನತುವ ಸಿೆತಿಯಲ್ಲಿದ್ನದರೆ್. ಇವತಿುನ ದವಸ 
ಬೆೀಂಗ್ಳ್ೂರಿನಲ್ಲಿರತವ ಬನರಚಗ್ಳ್ಲ್ಲಿ, ಹೂೆೇಟಲೆ್ಚಗ್ಳ್ಲ್ಲಿ, ಕೆಲವು ಪರದ್ೇೆಶಗ್ಳ್ಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ 
ಮನಡತತಿುರತವವರತ ರೈೆತ್ನ ಮಕೆಳ್ೆೇ ಆಗಿರತತ್ನುರ.ೆ ಅವರತ ಬೆೀಂಗ್ಳ್ೂರಿನ ಲ್ನಡಿಚಗ್ಳ್ಲ್ಲಿ, 
ಬನರಚಗ್ಳ್ಲ್ಲಿ, ಹೊೇಟೆಲ್ಚಗ್ಳ್ಲ್ಲಿ ಏರೆ್ೇರ್ೂೆೇ ಕೆಲಸ ಮನಡತತಿುರತತ್ನುರ.ೆ ಆದ್ರ,ೆ ಆತ್ ತ್ನು 
ಊರಿನಲ್ಲಿ ೫ ಎಕರ,ೆ ೧೦ ಎಕರ,ೆ ೧೫ ಎಕರ ೆ ಅಥವನ ೨೦ ಎಕರ ೆ ಜಮಿೇನತ ಇದ್ ೆ ಎೀಂದ್ತ 
ಹೆೇಳ್ಳತ್ನುರ್.ೆ ಆದ್ರೆ, ಆತ್ ಬೆೀಂಗ್ಳ್ೂರಿನಲ್ಲಿರತವ ಬನರಚಗ್ಳ್ಲ್ಲಿ ಮದ್ಯ ಸರಬರನಜತ 
ಮನಡತತಿುರತತ್ನುರ್.ೆ ಇರ್ನುವುದ್ೊೇ ಹೂೆೇಟಲೆ್ಚನಲ್ಲಿ ಸಪ್ೆಿಯರಚ ಅಥವನ ಕಿೇನಿೀಂಗಚ ಕಲೆಸ 
ಮನಡತತಿುರತತ್ನುರ್.ೆ  
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ಆದ್ರೆ, ಈ ಸನವಭಿಮನನಿ ರೈೆತ್ನ ಬಗೆ್ಗೆ್ ಕತವೆೀಂಪತರವರತ ಬಹಳ್ ಚ್ೆರ್ನುಗಿ ಹೆೇಳ್ಳತ್ನುರೆ. 
ಅವರತ ಎಲ್ನಿ ಮನತ್ತಗ್ಳ್ನತು ರ್ನನತ ಇಲ್ಲಿ ಹೆೇಳ್ಳವುದ್ಕೆೆ ಹೂೆೇಗ್ತವುದಲಿ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು 
ಮನತ್ತಗ್ಳ್ನತು ರ್ನನತ ಇಲ್ಲಿ ಹೆೇಳ್ಳತ್ುೆೇರೆ್. 

ಕಮಾವೆ ಇಹಪರ ಸನಧನವು, 
ಕಷಟದ್ೊಳ್ನುವ ದ್ತಡಿವರ್ ೆತ್ನಯಗಿ, 

ಸೃಷಿಠ ನಿಯಮದ್ೂೆಳ್ಗ್ವರ್ೇೆ ಭೊೇಗಿ, 
ಉಳ್ಳವ ಯೇಗಿಯ ರೆ್ೂೇಡಲ್ಲಿ, 
ಉಳ್ಳವ ಯೇಗಿಯ ರೆ್ೂೇಡಲ್ಲಿ. 

 
ಲ್ೊೇಕದ್ೂೆಳ್ೆೇರ್ೇೆ ನಡಯೆತತ್ಲ್ಲರಲ್ಲ, 
ತ್ನಿುೇ ಕನಯಾವ ಬಿಡರೆ್ೀಂದ್ತ, 

ರನಜಯಗ್ಳ್ಳದಸಲ್ಲ, ರನಜಯಗ್ಳ್ಳಿಯಲ್ಲ, 
ಹನರಲ್ಲ ಗ್ದ್ತದಗ್ೆ ಮತಕತಟಗ್ಳ್ಳ, 
ಮತತಿುಗ್ ೆಹನಕಲ್ಲ ಸೈೆನಿಕರೆಲಿ, 

ಬಿತ್ತುಳ್ಳವುದ್ನವ ರ್ನವು ಬಿಡತವುದ್ೆೇ ಇಲಿ. 
ಉಳ್ಳವ ಯೇಗಿಯ ರೆ್ೂೇಡಲ್ಲಿ, 
ಉಳ್ಳವ ಯೇಗಿಯ ರೆ್ೂೇಡಲ್ಲಿ. 

 
ಏನತ ರೈೆತ್ನನತು ರೆ್ೂೇಡತವುದ್ತ? ಎಲ್ಲಿಗ್ೆ ಹೂೆೇಗಿ ರೆ್ೂೇಡಬೆೇಕತ? ಬಹಳ್ ಜನ ಸದ್ಸಯರತ 

ರೈೆತ್ರ ಬಗೆ್ೆ ಮನತ್ರ್ನಡಿದ್ರತ. ಭಿತ್ುರೆ್ ಬಿೇಜದೀಂದ್ ರೈೆತ್ನ ಬದ್ತಕತ ಆರೀಂಭವನಗ್ತತ್ುದ್ೆ. ಆತ್ನ 
ಸಣೆೆಸನಟ, ಆತ್ನ ಹೂೆೇರನಟ. ಆ ನೀಂತ್ರ, medicines spray ನಿೀಂದ್ ಆರೀಂಭವನಗ್ತತ್ುದ್.ೆ ಆ 
ನೀಂತ್ರ ನಿೇರತ ಉಣಿಸತವುದ್ತ. ಆ ನೀಂತ್ರ, ಒಕೆಲತತ್ನ. ಆ ನೀಂತ್ರ, ಮನರನಟ. ಆ ನೀಂತ್ರ, ಆತ್ 
ಬದ್ತಕಬೆೇಕತ. ಆ ನೀಂತ್ರ, ಆತ್ ಬದ್ತಕದ್ನದರ್ೊೇ ಅಥವನ ಇಲಿವೇ ಎೀಂದ್ತ ಹತಡತಕಬೆೇಕತ. ಆ 
ರೈೆತ್ನ ಬಗೆ್ೆ ನಮಮಲ್ಲಿ ಒೀಂದ್ತ ಗ್ನದೆ್ ಇರತತ್ುದ್ೆ. ಅದ್ೆೇರ್ೀೆಂದ್ರೆ, ರೈೆತ್ ಎೀಂದ್ರೆ,ಚ “ನಿೇ ಸನಯ, 
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ನಿಮಮಪಪ ಸನಯ, ಮರ್ೆ ಮೀಂದಯಲ್ನಿ ಸನಯ”ಚ ಎನತುವೀಂತ್ಹ ಗ್ನದೆ್ ಮನತ್ತ ಇರತತ್ುದ್ೆ. 
ಅದ್ರಿೀಂದ್, ಆತ್ ಇನತು ಮತಕು ಆಗ್ಲ್ೇೆ ಇಲಿ.  

ಬಹಳ್ ಜನ ಸದ್ಸಯರತ ಬಹಳ್ ವಿಚ್ನರಗ್ಳ್ನತು ರೈೆತ್ರ ಬಗೆ್ೆ ಮನತ್ರ್ನಡಿದ್ರತ. ರೈೆತ್ನ 
ಬಗೆ್ಗೆ್, ಆತ್ನ ವಯವಸೆೆ ಬಗೆ್ಗೆ್ ಮತ್ತು ಆತ್ನ ಸಮಸೆಯಗ್ಳ್ ಬಗೆ್ಗೆ್ ಮನತ್ರ್ನಡಿದ್ರತ. ರ್ನನತ 
ರೆ್ೇರವನಗಿ ಒೀಂದ್ತ ವಿಚ್ನರವನತು ಕೆೇಳ್ಳತ್ೆುೇರ್.ೆ ಈ ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಿ ಮನಜ ಸಹಕನರ ಸಚಿವರತ ಈ 
ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಿದ್ತದ, ಹನಲ್ಲ ಸಹಕನರ ಶನಸಕರತ ಇರತವುದಲಿ. ಈ ಹಿೀಂದ್ ೆ ಶ್ರೇ ಹೆರ್ಚ.ಡಿ. 
ಕತಮನರಸನವಮಿಯವರತ ಸಹಕನರ ಸೀಂಸೆೆಗ್ಳ್ಲ್ಲಿ ೧ ಲಕ್ಷ ರೈೆತ್ರ ಸನಲವನತು ಮರ್ನು ಮನಡಿದ್ರತ. 
ಆ ರೈೆತ್ರ ಸನಲವನತು ಮರ್ನು ಮನಡಿರತವವರಿಗೆ್ಲ್ನಿ ಅಹಾತ್ೆ ಇರತವವರಿಗ್ೆ ಸನಲ ಮರ್ನು 
ಹಣವನತು ಬಿಡತಗ್ಡೆ ಮನಡಬೇೆಕಲಿವೇೆ? ರ್ನನತ ನಮಮ ಮೀಂಡಯ ಜಲ್ೆಿಯ ಬಗೆ್ೆ 
ಮನತ್ರ್ನಡತವುದ್ಕೆೆ ಬಯಸತತ್ೆುೇರೆ್. ಇಡಿೇ ಎಲ್ನಿ ಸೀಂಘಟರ್ ೆ ಕತಳಿತ್ತಕೂೆೀಂಡತ ಪತಿರಕನಗ್ೂೆೇಷಿಠ 
ಮನಡಿರತತ್ನುರ.ೆ ನಮಮ ಮೀಂಡಯ ಜಲ್ೆಿಯಲ್ಲಿ ೩,೦೨೧ ರೈೆತ್ರ ಸನಲ ಮರ್ನು ಆಗಿದ್,ೆ ಆದ್ರೆ ಹಣ 
ಬಿಡತಗ್ಡೆ ಆಗಿರತವುದಲಿ. ೧೫ ಕೊೇಟಿ ೩೭ ಲಕ್ಷ ರೂಪ್ನಯಿಗ್ಳ್ ಹಣ ಈ ೩,೦೨೧ ರೈೆತ್ರಿಗ್ ೆ
ಸೀಂಬೀಂಧಪಟಿಟದ್ತದ ಇರತತ್ುದ್.ೆ ಈಗ್ನಗ್ಲ್ೆೇ ೩೯ ತಿೀಂಗ್ಳ್ಳ ಕಳ್ೆದರತತ್ುದ್.ೆ ಅವರಿಗೆ್ ಹೊಸ ಸನಲತ 
ಸಿಗ್ತವುದಲಿ ಹನಗ್ೂ ಸನಲ ಮರ್ನು ಆಗಿರತವೀಂತ್ಹ ಹಣ ಸಹ ಬಿಡತಗ್ಡೆ ಆಗಿರತವುದಲಿ.  

ಮನನಯ ಡನ: ವೆೈ.ಎ. ರ್ನರನಯಣಸನವಮಿಯವರೇೆ, ರೈೆತ್ರ ಸನಲ ಮರ್ನು ಮನಡಿ 
ಈಗ್ನಗ್ಲ್ೆೇ ೩೯ ತಿೀಂಗ್ಳ್ಳ ಕಳ್ೆದ್ತ ಹೂೆೇಗಿರತತ್ುದ್ೆ. ಆ ರೈೆತ್ನನತು ಅಪಚಡೇೆಟಚ ಸಹ 
ಮನಡಲ್ನಗಿರತತ್ುದ್.ೆ ಮೀಂಡಯ ಜಲ್ೆಿಯೀಂದ್ರಲ್ಲಿ ೧೫ ಕೊೇಟಿ ೩೭ ಲಕ್ಷ ಸನಲ ಮರ್ನು ಹಣ 
ಬಿಡತಗ್ಡೆ ಮನಡಬೇೆಕನಗಿರತತ್ುದ್ೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ 3,021 ಜನ ರೈೆತ್ರತ ಇದ್ನದರ.ೆ ಅವರಿಗೆ್ ಎಲ್ನಿ 
eligibility ಇರತತ್ುದ್ೆ. ಆ ರೈೆತ್ನಿಗ್ೆ ಹೂೆಸ ಸನಲ ಸಿಗ್ತತಿುಲಿ ಮತ್ತು ಸನಲ ಮರ್ನುದ್ ಹಣ ಕೂಡ 
ಬೀಂದರತವುದಲಿ. ಇನತು ಇಡಿೇ ರನಜಯದ್ಲ್ಲಿ ಈ ರಿೇತಿಯ ಸನಲ ಮರ್ನು ಮನಡಿರತವ ಹಣ ಎಷಿಟದ್ ೆ
ಎೀಂದ್ರೆ, ೨೬೦ ಕೂೆೇಟಿ ರೂಪ್ನಯಿ ಹಣ ಕೊಡಬೇೆಕನಗಿರತತ್ುದ್ೆ. ಈ ಬಗೆ್ೆ ಸೀಂಪೂಣಾ ಮನಹಿತಿ 
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ಕೆೇಳಿದ್ರ,ೆ ಅದ್ನತು ಅಪಚಡೇೆಟಚ ಮನಡಬೇೆಕತ, ಅದ್ನತು ರಿಸಿೇವಚ ಮನಡತತಿುರತವುದಲಿ. 
ಒಟನಟರೆಯನಗಿ ೪೬೦ ಕೊೇಟಿ ರೂಪ್ನಯಿ ಹಣ ಕೊಡಬೆೇಕನಗಿರತತ್ುದ್ೆ. ಸನಲ ಮರ್ನು ಮನಡಿ ೩೯ 
ತಿೀಂಗ್ಳ್ಳ ಆಗಿಹೂೆೇಗಿರತತ್ುದ್ೆ. ಆ ರೈೆತ್ ಈಗ್ ಎರ್ನಗ್ಬೆೇಕತ? ಆ ರೈೆತ್ನಿಗ್ೆ ಹೊಸ ಸನಲ 
ಕೊಡತತ್ುೆೇವೆೀಂದ್ತ ಹೆೇಳಿ, ಸನಲದ್ ವಿಚ್ನರದ್ಲ್ಲಿ ಎಲ್ನಿ ಮನಹಿತಿಗ್ಳ್ನತು ಅಪಚಡೇೆಟಚ 
ಮನಡಲ್ನಗಿರತತ್ುದ್.ೆ ಈಗ್ ಸನಲ ಮರ್ನು ಆಗ್ದ್ೆೇ ಹೊೇದ್ರ ೆ ಆ ರೈೆತ್ ಹೊಸ ಸನಲ 
ತ್ೆಗೆ್ದ್ತಕೂೆಳ್ಳುವ ಆಗಿಲಿ. ಜೊತ್ೆಗೆ್, ಆ ರೈೆತ್ ಬೇೆಸನಯ ಕೂಡ ಮನಡತವ ಆಗಿಲಿ. ಇದ್ತ ಎೀಂತ್ಹ 
ವಯವಸೆೆ? This is committed from the Budget.  

ವೆೈಸ್ಚ ಚ್ೆೇಮಾನಚ:- ಮನನಯ ಶ್ರೇಕೀಂಠೆೇಗ್ೌಡರವರೇೆ, ರೈೆತ್ರ ಸನಲ ಮರ್ನು ವಿಚ್ನರದ್ಲ್ಲಿ 
ಯನವ ಹೀಂತ್ದ್ಲ್ಲಿ ನಿದಾಷಟ ಲ್ೊೇಪ ಎಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ಯೆೀಂದ್ತ ಸಕನಾರದ್ ಗ್ಮನ ಸಳೆ್ೆಯಿರಿ. 

ಶ್ರೇ ಕ.ೆಟಿ. ಶ್ರೇಕೀಂಠೆೇಗ್ೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಸನಲ ಮರ್ನು ಹಣ ಬಿಡತಗ್ಡೆ 
ಮನಡತವ ವಿಚ್ನರದ್ಲ್ಲಿ ಆಗಿರತತ್ುದ್ೆ. ಈ ಸನಲ್ಲನ ಬಜೆಟಚನಲ್ಲಿ ಹೀಂಚಿಕಯೆನಗ್ಬೆೇಕನಗಿತ್ತು, ಅದ್ತ 
ಆಗಿರತವುದಲಿ. ಅಲಿದ್ೇೆ, ಕಳ್ೆದ್ ಬನರಿ ಬಜೆಟಚ ಮೆೇಲ್ಲನ ಭನಷಣದ್ಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಮನತ್ರ್ನಡಿದ್ತದ, 
ಆಗ್ಲೂ ಸಹ ಆಗಿರತವುದಲಿ. ಇದ್ರಿೀಂದ್ ಸಕನಾರ ತ್ಪಿಪಸಿಕೂೆಳ್ಳುವುದ್ಕೆೆ ಆಗ್ತವುದಲಿ. 
ಇದ್ರಿೀಂದ್ನಗಿ, ಸಹಕನರ ಸೀಂಘಗ್ಳ್ಳ ಮತ್ತು ಸೆಳಿೇಯ ಡಿ.ಸಿ.ಸಿ. ಬನಯೀಂಕತಗ್ಳ್ ವಯವಸೆೆ ಹನಳ್ನಗಿ 
ಹೊೇಗ್ತತ್ುದ್ೆ. ಈ ವಿಷಯ ನಮಮ ಸಚಿವರಿಗೆ್ ಮತ್ತು ಮನಜ ಉಪಮತಖ್ಯಮೀಂತಿರಗ್ಳಿಗ್ ೆ
ಅಥಾವನಗ್ತತ್ುದ್ೆ. This is committed. ರ್ನವು ಹಣ ಬಿಡತಗ್ಡೆ ಮನಡಲ್ೆೇಬೆೇಕತ. ರ್ನನತ 
ಇವತಿುನ ದವಸ ಮನನಯ ಸಭನರ್ನಯಕರ ಮೂಲಕ ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮೀಂತಿರಗ್ಳಿಗ್ ೆ
ಆಗ್ರಹಿಸತವುದೆ್ೇರ್ೀೆಂದ್ರೆ, eligibility ರೈೆತ್ರತ, ಅಪಚಲ್ೊೇಡಚ ಆಗಿರತವ ರೈೆತ್ರಿಗ್ ೆಸನಲ ಮರ್ನು 
ಮನಡಿರತವ ಹಣವನತು ಕೂೆಡಲ್ೇೆಬೇೆಕನಗಿರತತ್ುದ್ೆ. ಅದ್ನತು ಇವತ್ತು ಅಲಿ ರ್ನಳ್ ೆಕೊಡಲ್ೇೆಬೆೇಕತ. 
ಇವತಿುನ ದವಸ ರೈೆತ್ರತ ಅತ್ೀಂತ್ರ ಸಿೆತಿಯಲ್ಲಿದ್ನದರೆ. ಅವರಿಗೆ್ ಸೀಂಬೀಂಧಪಟಟ ೪೬೦ ಕೊೇಟಿ 
ರೂಪ್ನಯಿ ಸನಲ ಮರ್ನು ಹಣವನತು ಬಿಡತಗ್ಡೆ ಮನಡಬೇೆಕಲಿವೆೇ? ಈ ಬಗೆ್ೆ ಬಜೆಟಚನಲ್ಲಿ ಏನತ 
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ಪರಸನುಪ ಆಗಿರತವುದಲಿ. ಇದ್ತ ಆಗ್ದ್ೇೆ ಹೂೆೇದ್ರೆ, ಇಡಿೇ ಸಹಕನರ ಸೀಂಘದ್ ಆರ್ಥಾಕ ವಯವಸೆೆ 
ಮತ್ತು ರೈೆತ್ನ ಬದ್ತಕತ ಬಬನಾದಚ ಆಗ್ತತ್ುದ್ೆ ಅಥವನ ಅತ್ೀಂತ್ರ ಆಗಿ ಹೂೆೇಗ್ತತ್ುದ್ೆ. ಆ ಹಣವನತು 
ಸಕನಾರ ಕೊಡಲ್ೇೆಬೆೇಕತ. Now you cannot escape. ಉಳಿದ್ ಸನವಿರನರತ ಕೊೇಟಿ ಸನಲ 
ಮರ್ನು ಹಣ ಜಮೆ ಆಗಿರತತ್ುದ್ೆ. 

 ಇನತು ಬಹಳ್ ಮತಖ್ಯವನಗಿ ಭಿತ್ುರೆ್ ಬಿೇಜ, ಕರಮಿರ್ನಶಕ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ೆಗ್ಳ್ ಬಗ್ೆೆ ರ್ನವು 
ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ೆುೇವೆ. ರ್ನನತ ರೈೆತ್ರ ಬಗೆ್ೆ ಒೀಂದ್ತ ವಿಚ್ನರವನತು ಹೆೇಳ್ಳವುದ್ಕೆೆ ಇಷಟಪಡತತ್ುೆೇರೆ್. 
ಸಕನಾರ ಬಿೇಜ ನಿಗ್ಮವನತು ಏತ್ಕೆೆ ಸನೆಪರ್ ೆಮನಡಿರತತ್ುದ್?ೆ ಬಿೇಜ ನಿಗ್ಮ ಸನೆಪರ್ ೆಮನಡಿದ್ 
ಮೆೇಲ್ ೆಖನಸಗಿ ಕೀಂಪನಿಯವರತ ಏತ್ಕನೆಗಿ ಭಿತ್ುರ್ೆ ಬಿೇಜ ಮನರನಟ ಮನಡತತ್ನುರ?ೆ ಒೀಂದ್ತ ವೆೇಳ್ೆ 
ಅಗ್ತ್ಯವೆನಿಸಿದ್ರೆ, ಖನಸಗಿ ಕೀಂಪನಿಯವರಿೀಂದ್ ಭಿತ್ುರೆ್ ಬಿೇಜಗ್ಳ್ನತು ಬಿೇಜ ನಿಗ್ಮಕೆೆ 
ತ್ೆಗೆ್ದ್ತಕೂೆಳ್ುಲ್ಲ. ಅದ್ಕೆೆ ನನು ಅಭಯೀಂತ್ರವೇೆನತ ಇರತವುದಲಿ. ಈ ಹಿೀಂದ್ ೆ ಬಿೇಜ ನಿಗ್ಮದೀಂದ್ 
ಭತ್ುದ್ ಬಿೇಜಗ್ನತು ಬೆಳ್ೆದ್ತ ಕೊಡಬೇೆಕೆೀಂದ್ತ ಆಯದ ರೈೆತ್ರಿಗ್ ೆ ಕೊಡತತಿುದ್ದರತ. ಆ ನೀಂತ್ರ, ಆ 
ರೈೆತ್ರತ ಭಿತ್ುರ್ೆ ಬಿೇಜಗ್ಳಿಗ್ೆ ಏರೆ್ಲ್ನಿ ಷರತ್ತುಗ್ಳ್ನತು ಬಿೇಜ ನಿಗ್ಮದೀಂದ್ ವಿಧಿಸಲ್ನಗ್ತತಿುತ್ತು, 
ಅದ್ರೀಂತ್ ೆ ಅವರತ ಭಿತ್ುರೆ್ ಬಿೇಜಗ್ಳ್ನತು ಬೆಳ್ದೆ್ತಕೊಡತತಿುದ್ದರತ. ಈ ಭಿತ್ುರೆ್ ಬಿೇಜಗ್ಳ್ನತು 
ಪರಿಶ್ೇಲ್ಲಸಲತ ಅವರತ ರೈೆತ್ರ ಜಮಿೇನತಗ್ಳಿಗ್ೆ ಬೀಂದ್ತ ಅವುಗ್ಳ್ನತು ಪರಿಶ್ೇಲ್ಲಸಿ, ಆ ನೀಂತ್ರ 
ಬಿೇಜ ನಿಗ್ಮಕೆೆ ತ್ೆಗೆ್ದ್ತಕೊಳ್ಳುತಿುದ್ದರತ. ಎಲ್ನಿ ರೈೆತ್ರಿೀಂದ್ ಭಿತ್ುರ್ೆ ಬಿೇಜಗ್ಳ್ನತು ಸಲೆ್ೆಕಟಚ 
ಮನಡತತಿುರಲ್ಲಲಿ. ಆದ್ರೆ, ರೈೆತ್ರಿಗ್ ೆ ಭಿತ್ುರ್ೆ ಬಿೇಜಗ್ಳ್ಳ ಬಿೇಜ ನಿಗ್ಮದೀಂದ್ಲ್ೆೇ ಸರಬರನಜತ 
ಆಗ್ತತಿುತ್ತು. ಆದ್ರೆ, ಈಗ್ ಯನರೊೇ ಖನಸಗಿ ವಯಕುಗ್ಳಿಗ್ೆ ಭಿತ್ುರೆ್ ಬಿೇಜ ಪೂರೈೆಕೆ ಮನಡತವುದ್ಕೆೆ 
ಅನತಮತಿ ನಿೇಡತತಿುೇರಿ. ಆ ಖನಸಗಿ ವಯಕುಗ್ಳ್ಳ ರೈೆತ್ರಿಗ್ ೆ ಭಿತ್ುರ್ ೆ ಬಿೇಜಗ್ಳ್ನತು ಪೂರೈೆಕೆ 
ಮನಡತತಿುದ್ದರತ. ಹನಗ್ನದ್ರೆ, ಬಿೇಜ ನಿಗ್ಮದ್ ಜವನಬನದರಿ ಏನತ? ನನಗ್ೆ ಗ್ೊತಿುಲಿ, ಸಕನಾರ 
ಯನರಿೀಂದ್ಲ್ನದ್ರೂ ಭಿತ್ುರೆ್ ಬಿೇಜಗ್ಳ್ನತು ತ್ೆಗೆ್ದ್ತಕೊಳ್ುಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ, ಭಿತ್ುರ್ ೆ ಬಿೇಜ ಬಿೇಜ 
ನಿಗ್ಮದೀಂದ್ ಸಕನಾರದ್ ಜವನಬನದರಿಯಿೀಂದ್ಲ್ೆೇ ಪೂರೈೆಕೆ ಆಗ್ಬೇೆಕತ. ಆಗ್ ಮನತ್ರ ಸಕನಾರಕೆೆ 



199 

                                                                                                                                                ವಿಪ/14-03-2022

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

 

ಜವನಬನದರಿ ಇರತತ್ುದ್ೆ ಹನಗ್ೂ ರೈೆತ್ರಿಗ್ ೆಕಳ್ಪ್ೆ ಭಿತ್ುರೆ್ ಬಿೇಜ ಸಿಕತೆವುದ್ತ ತ್ಪತಪತ್ುದ್.ೆ ಅದ್ರಿೀಂದ್ನಗಿ, 
ರೈೆತ್ರ ತ್ನು ಬೆಳ್ೆಯನತು ಖ್ೀಂಡಿತ್ವನಗಿ ಬೆಳ್ೆಯತವುದ್ಕೆೆ ಸನಧಯವನಗ್ತತ್ುದ್ೆ. 

 ಇನತು ರೈೆತ್ ಬಳೆ್ೆ ಹನಕದ್ ಮೆೇಲ್ೆ, ಆ ಬೆಳ್ೆಗ್ ೆಭದ್ರತ್ ೆಬೆೇಕತ. ಈ ಕೆಲಸವನತು ಸಕನಾರದ್ 
ಜವನಬನದರಿಯಿೀಂದ್ಲ್ೆೇ ಕೊಡಬೇೆಕತ. ಅದ್ಕೆೆ ರೈೆತ್ ಏತ್ಕೆೆ ಹಣ ಕೊಡಬೇೆಕತ? ಆ ರೈೆತ್ ಯನರಿಗ್ೆ 
ಅನು ಬೆಳ್ೆದ್ತ ಕೊಡತತ್ನುರ್?ೆ ನಮಮ ಮೀಂಡಯ ಜಲ್ೆಿಯಲ್ಲಿ ಮದ್ೂದರತ ಎೀಂಬ ಗ್ನರಮ ಇದ್ೆ. ಆ 
ಗ್ನರಮದ್ಲ್ಲಿ ಒಬಬ ಮಗ್ ತ್ನು ತ್ೀಂದ್ೆಯವರ ಜೊತ್ೆ ಆಸಿು ವಿಚ್ನರಕೆೆ ಸೀಂಬೀಂಧಪಟಟೀಂತ್ೆ ಬಹಳ್ಷತಟ 
ಜಗ್ಳ್ ಆಡಿ, ಆತ್ನ ಭನಗ್ವನತು ತ್ೆಗೆ್ದ್ತಕೊೀಂಡನತ. ಅದ್ಕೆೆ ಮೊದ್ಲತ ಎಷೆಟೇ ಜಗ್ಳ್ ಆಡಿದ್ರೂ 
ಸಹ ಆ ರೈೆತ್ ತ್ನು ಮಗ್ನಿಗ್ೆ ಆಸಿುಯಲ್ಲಿ ಭನಗ್ ಕೊಟಿಟರತವುದಲಿ. ಅದ್ಕೆೆ ಆ ರೈೆತ್,ಚ“ನಿೇನತ ಪ್ೊೇಲ್ಲ 
ಬಿದದದದೇಯನ, ನಿೇನತ ಸರಿಯನಗಿ ಭತ್ು ಬೆಳ್ೆಯತವುದಲಿ ಹನಗ್ೂ ಸರಿಯನಗಿ ವಯವಸನಯ 
ಮನಡತತಿುಯೇ ಇಲಿವೇ ನನಗ್ ೆ ಗ್ೊತಿುಲಿ. ಅದ್ಕನೆಗಿ, ರ್ನನತ ನಿನಗೆ್ ಆಸಿುಯಲ್ಲಿ ಭನಗ್ 
ಕೊಡತವುದಲಿ”ಚ ಎೀಂದ್ತ ಹೆೇಳಿದ್ನತ. ಆದ್ರೂ ಸಹ ಮಗ್ ಗ್ಲ್ನಟೆ ಮನಡಿ ಭನಗ್ 
ತ್ೆಗೆ್ದ್ತಕೂೆೀಂಡಿರತತ್ನುರ್ೆ. ಆ ರೈೆತ್ನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಒಟತಟ ೬ ಎಕರ ೆ ಆಸಿುಯಿದ್ತದ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಆತ್ 
ದ್ೊಡೆದ್ನಗಿ ಭತ್ು ಬೆಳ್ದೆ್ತ ದ್ೊಡೆ ಭತ್ುದ್ ಮೆದ್ೆ(ಬಣವ)ೆ ಹನಕದ್ನತ. ನೀಂತ್ರ, ತ್ನು ತ್ೀಂದ್ೆಯನತು 
ಕರದೆ್ತಕೊೀಂಡತ ಹೊೇಗಿ ಆ ಭತ್ುದ್ ಮೆದ್ೆಯನತು ತ್ೊೇರಿಸಿದ್ನತ.  

(ಮತೀಂದ್ತ) 
 

(322) 14.03.2022 5.20 ವೆೈಎಲ್-ಬಿಎನಚಎಸ್      (ವೆೈಸ್ಚಛೆೇಮಾನಚರವರ ಉಪಸಿೆತಿ) 
ಶ್ರೇ ಕೆ.ಟಿ.ಶ್ರೇಕೀಂಠೆೇಗ್ೌಡ (ಮತೀಂದ್ತ):- 
ಅವರ ಅಪಪನನತು ಕರದೆ್ತಕೊೀಂಡತ ಹೂೆೇಗಿ “ರೆ್ೂೇಡತ ಅಪಪ, ನಿೇನತ ನನಗ್ೆ ಜಮಿೇನಿನ ಪ್ನಲತ 
ಕೊಡವುದಲಿ”ಚ ಎೀಂದ್ತ ಹೆೇಳಿದ್ೆ. ಆದ್ರೆ ರ್ನನತ ಹೆೇಗ್ ೆ ಭತ್ು ಬೆಳ್ೆದದ್ದೆೇರ್ೆ ರೆ್ೂೇಡತ” ಎೀಂದ್ತ 
ತ್ೊೇರಿಸತತ್ನುರ್.ೆ  ಅದ್ಕೆೆ ಆತ್ನ ತ್ೀಂದ್ೆಯತ “ಏ, ಮಗ್ರ್ೇೆ ಬನ ಇಲ್ಲಿ.  ನಿೇನತ ಬೆಳ್ೆದ್ ಭತ್ುವು 
ಬೆೀಂಗ್ಳ್ೂರಿನ ಯನವುದ್ೆೇ ಒೀಂದ್ತ ಏರಿಯನದ್ ಬಿೇದ ಜನರತ ಉಣತಣವುದ್ಕೂೆ ಸನಕನಗ್ತವುದಲಿ, 
ನಡಿೇ ಕೀಂಡಿದ್ದೆೇರೆ್”ಚ ಎೀಂದ್ತ ಹೆೇಳ್ಳತ್ನುರೆ್.  ಅೀಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಅಥಾ,ಚ “ರ್ನನತ ಬಳೆ್ೆದ್ ಭತ್ು ನನಗ್ ೆ
ಮನತ್ರವಲಿ, ಈ ರ್ನಡಿನ ಜನರತ ಊಟ ಮನಡಲತ ನಿೇಡತತಿುರತವುದ್ತ ಎನತುವೀಂಥ”ಚಭನವರೆ್ ಆ 
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ತ್ೀಂದ್ೆಯದ್ನಗಿತ್ತು. ಆ ರೈೆತ್ನ ಪರಿಕಲಪರ್ ೆಯನವ ರಿೇತಿ ಇದ್ೆ ಎೀಂಬತದ್ನತು ರೆ್ೂೇಡಿ.  ಆ ರಿೇತಿ 
ಇರತವನಗ್ ರೈೆತ್ನ ಬದ್ತಕಗ್ನಗಿ ನಮಮ ಸಕನಾರ ಒೀಂದ್ತ ವಿಮೆ ಮನಡಿಸಲತ ಹಿೀಂದ್-ೆಮತೀಂದ್ೆ 
ರೆ್ೂೇಡಬೆೇಕೇೆ? ಸಬಿಸಡಿ ಎಲಿವನೂು ನಿಲ್ಲಿಸಿ, seeds corporation ನಿೀಂದ್ ಸಕನಾರ ನಿೇಡಲ್ಲ.  
ಆತ್ ಬೆಳ್ೆದ್ ಬೆಳ್ೆಗ್ ೆಸಕನಾರ ವಿಮೆ ಮನಡಿಸಿಕೂೆಡಲ್ಲ.  ಮೂರರೆ್ಯದ್ನಗಿ, ಇವತಿುನ ದವಸ ನಮಮ 
ರನಜಯದ್ ರೈೆತ್ರತ ಬದ್ತಕತತಿುದ್ತದ, ಅಷೂೆಟೇ, ಇಷೂೆಟೇ ಸೀಂಸನರ ನಡಯೆತತಿುದ್ೆ ಎೀಂದ್ರೆ, ಅದ್ಕೆೆ 
ಕನರಣ ಆ ಮರ್ೆಯ ಹೆಣತಣ ಮಕೆಳ್ಳ ಹಸತವಿನ ಹನಲತ ಕರಯೆತತಿುರತವುದ್ರಿೀಂದ್ ಮನತ್ರ.  ಪರತಿ 
ರ್ನಲತೆ ಊರಿಗ್ೂೆೀಂದ್ತ ಹನಲತ ಉತ್ನಪದ್ಕರ ಸಹಕನರ ಸೀಂಘ ಇದ್ತದ, ಅವರತ ಸದ್ತದ ಇಲಿದ್ೇೆ 
ಹಸತ-ಎಮೆಮ ಸನಕ, ಅದ್ರ ಹನಲನತು ತ್ೆಗೆ್ದ್ತಕೊೀಂಡತ ಹೊೇಗಿ ಹನಲತ ಉತ್ನಪದ್ಕರ ಸಹಕನರ 
ಸೀಂಘಕೆೆ ಹನಕತವುದ್ರಿೀಂದ್ ಪರತಿ ವನರವು ಆ ಹೆಣತಣ ಮಕೆಳ್ ಕೆೈಗ್ೆ ಹಣ ಸಿಗ್ತತ್ುದ್ೆ.    

 ಸಕನಾರವು ಸಬಿಸಡಿ ರೂಪದ್ಲ್ಲಿ ಎರಡತ ರೂಪ್ನಯಿ, ರ್ನಲತೆ ರೂಪ್ನಯಿ ನಿೇಡತತ್ುದ್.ೆ   
ವನಸುವವನಗಿ ಹಳಿುಗ್ಳ್ಲ್ಲಿ ಹನಲತ ಉತ್ಪತಿು, ಹನಲತ ಶೆೇಖ್ರಣೆಯಿೀಂದ್ಲ್ೇೆ ಸೀಂಸನರ ನಡಯೆಲತ 
ಕನರಣ.  ಅದ್ತ ಬಿಟತಟ ಬೆೇರ ೆಯನವ ಆದ್ನಯ ಬರತತ್ುದ್ಯೆೇ, ಇಲಿವೇ ಗ್ೂೆತಿುಲಿ.  ಆದ್ರೆ, ಆ 
milk procurement ಸೆಳ್ದ್ಲ್ೆಿೇ ಆಗ್ತತಿುದ್ೆ.  ನಮಮ ರನಜಯದ್ಲ್ಲಿ ಭತ್ು, ರನಗಿ, ಜೊೇಳ್ ಈ 
ಮೂರತ ಬೆಳ್ೆಗ್ಳ್ಳ ಮನತ್ರ ಗ್ಟಿಟಯನಗಿವೆ. ಇವತಿುನ ದವಸ ಸಹಕನರ ವಯವಸೆೆ ಜನರಿಯಲ್ಲಿದ್ೆ.  
ಹನಲ್ಲಗೆ್ ವಯವಸೆೆ ಮನಡಿರತವ ಹನಗೆ್ಯೇ, ಈ procurement ನತು ರಗೆ್ತಯಲರಚ ಆಗಿ ಕೊೇ-
ಆಪರೆೇಟಿವಚ ಸಿಸಟೀಂನಲ್ಲಿ ಮನಡಲ್ಲ.  ಅದ್ತ ಬಿಟತಟ ವಷಾ ಪೂತಿಾ ಕನಯಬೇೆಕತ.  ರನಗಿ ಖ್ರಿೇದ 
ಕೆೇೀಂದ್ರ ತ್ೆರೆದ್ತ, 20 quintal ರನಗಿ ಇದ್ದರ ೆಮನತ್ರ ಖ್ರಿೇದಸತತ್ನುರ,ೆ ಇಲಿದದ್ದರ ೆಬೆೇಡ ಎೀಂದ್ತ 
ಹೆೇಳ್ಳತ್ನುರ ೆಅಥವನ ಮನಸಿಸಗ್ ೆಬೀಂದ್ಷತಟ ಹಣ ನಿೇಡಿ ರನಗಿ ಖ್ರಿೇದಸತತ್ನುರೆ. ಜೊತ್ೆಗೆ್ ಇಲ್ಲಿಯೇ 
ರನಗಿ ನಿೇಡಿದ್ರ ೆ ಒಳ್ೆುಯ ದ್ರ, ಹೊರಗ್ ೆ ಹೊೇದ್ರೆ ಸತಮನರತ ಸನವಿರದ್ ನೂರತ ರೂಪ್ನಯಿ 
ಕಡಿಮೆ ನಿೇಡತತ್ನುರ.ೆ  ಜೊೇಳ್ ಮತ್ತು ಭತ್ು ಎರಡಕೂೆ ಅದ್ೆೇ ಸಮಸೆಯ.  ಈ ಭತ್ು ಮತ್ತು 
ಜೊೇಳ್ವನತು ಹನಲತ ಮನರನಟ ಮೀಂಡಳಿ ವಯವಸೆೆಯ ಹನಗೆ್ ಖ್ರಿೇದ ಮನಡತವೀಂಥ ವಯವಸೆೆ 
ಮನಡಿದ್ರೆ ಈ ರನಜಯದ್ ರೆೈತ್ ಬದ್ತಕಕೂೆಳ್ಳುತ್ನುರೆ್.  ಈ ಜಗ್ತಿುನಲ್ಲಿ ಎಲಿರೂ ಅವರವರತ ಬೆಳ್ೆದ್ 
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ಉತ್ಪನುಗ್ಳಿಗ್ೆ ದ್ರ ನಿಗ್ದ ಮನಡತತ್ನುರ.ೆ  ಆದ್ರೆ, ರೈೆತ್ ಮನತ್ರ ಆತ್ ಬಳೆ್ೆದ್ ಉತ್ಪನುಕೆೆ ದ್ರ ನಿಗ್ದ 
ಮನಡಲತ ಸನಧಯವನಗ್ತತಿುಲಿ.  ಆತ್ನ ಶರಮವನತು ಲ್ೆಕೆ ಹನಕಲತ ಸನಧಯವನಗ್ತತಿುಲಿ, ಬದ್ತಕಲತ 
ಸನಧಯವನಗ್ತತಿುಲಿ.  ಬೆೀಂಗ್ಳ್ೂರಿನಲ್ಲಿ 20ʼX 30ʼ ವಿಸಿುೇಣಾದ್ ಜನಗ್ದ್ ಬೆಲ್ ೆಏನಿದ್,ೆ ಆ ಬೆಲ್ೆಯತ 
ನಮಮ ಕಡ ೆ 10 ಎಕರಗೆ್ ೆ ನಿಗ್ದಯನಗ್ತತ್ುದ್ೆ.  ಯನರಿಗ್ ೆ ನಮಮ ಕಷಟ ಹನಗ್ೂ ರೆ್ೂೇವನತು 
ಹೆೇಳಿಕೂೆಳ್ಳುವುದ್ತ? ಹನಗ್ನಗಿ ಆ ರೈೆತ್ ಬೆಳ್ೆಯತವ ಬಿತ್ುರೆ್ ಬಿೇಜದೀಂದ್ ಹಿಡಿದ್ತ, ಆತ್ ಹನಕತವ 
ಬೆಳ್ೆಗ್ ೆ ಭದ್ರತ್ ೆ ನಿೇಡಿ, ಆ ದ್ವಸ-ಧನನಯವನತು ಖ್ರಿೇದಸಿ, ಆತ್ನಿಗ್ ೆಉತ್ುಮವನಗಿ ಬನಳ್ಳವೀಂಥ 
ಬೆಲ್ೆಯನತು ಸನವಮಿರ್ನಥನಚ ಆಯೇಗ್ ಎೀಂದ್ತ ಏನತ ಹೆೇಳ್ಳತ್ನುರೆ, ಆ ಬೆಲ್ಯೆನತು ನಿೇಡಿದ್ರೆ 
ಸನಕತ, ಆ ಸನವಭಿಮನನಿ ರೈೆತ್ ಬದ್ತಕಕೂೆಳ್ಳುತ್ನುರ್ೆ.  ಅಷತಟ ಕಲೆಸ ಮನಡಿದ್ರೆ ಮನತ್ರ, ಈ 75 
ವಷಾಗ್ಳ್ ಸನವತ್ೀಂತ್ರಯವನತು ಏನತ ತ್ೆಗೆ್ದ್ತಕೂೆೀಂಡಿದ್ದೆೇವೆ, ಅದ್ತ ಸನಥಾಕವನಗ್ತತ್ುದ್ೆ.  ಆ ರಿೇತಿ 
ಮನಡದ್ೇೆ, ಆ ರೈೆತ್ನನತು ಎಷತಟ ಗ್ೂೆೇಳ್ನಡಿಸತವುದ್ತ?  ಎಷತಟ ಸಲ ಕಣಿಣೇರತ ಹನಕಸತವುದ್ತ? 
ಎಷತಟ ಸಲ ರೆ್ೇಣಿಗೆ್ ಏರಿಸತವುದ್ತ? ಇನತು ಎಷತಟ ಜನ ರೈೆತ್ರತ ಆತ್ಮಹತ್ೆಯ ಮನಡಿಕೂೆಳ್ುಬೆೇಕತ? 
ಇತಿುೇಚ್ೆಗ್ ೆ ರೈೆತ್ ಆತ್ಮಹತ್ೆಯ ಮನಡಿಕೂೆಳ್ಳುತಿುರತವುದ್ನತು ಲ್ೆಕೆ ಹನಕತವುದ್ನತು ಸಹ ನಿಲ್ಲಿಸಿ 
ಬಿಟಿಟದ್ೆದೇವ.ೆ  ಏಕೆೀಂದ್ರ,ೆ ಹೃದ್ಯ ಕತ್ತು ಬರತತ್ುದ್ೆ.  ಹನಗ್ನಗಿ, ಈ ರೈೆತ್ನನತು ಉಳಿಸತವೀಂಥ 
ದಸಯೆಲ್ಲಿ ಗ್ಟಿಟಯ ನಿಣಾಯವನತು ತ್ೆಗೆ್ದ್ತಕೊಳ್ುಬೆೇಕೆೀಂದ್ತ ನನು ಆಗ್ರಹ.  ಏಕೆೀಂದ್ರ,ೆ 
ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಬೆೇಕನದ್ಷತಟ ವಿಚ್ನರಗ್ಳಿವೆ. ಆದ್ರೆ, ಅದ್ರ ಬಗೆ್ೆ ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಹೊೇಗ್ತವುದಲಿ.  
ಹನಗೆ್ಯೇ ರೈೆತ್ನಿಗೆ್ ಸೀಂಬೀಂಧಿಸಿದ್ೀಂಥ ಅತ್ಯೀಂತ್ ಮಹತ್ವದ್ ವಿಚ್ನರವೆೇರ್ೆೀಂದ್ರ,ೆ ನಿೇರನವರಿ.  
ಬಹಳ್ಷತಟ ನಮಮ ಸುೆೇಹಿತ್ರತ ನಿೇರನವರಿ ಕತರಿತ್ತ ಮನತ್ರ್ನಡಿದ್ನದರೆ.  ಮೊದ್ಲರೆ್ಯದ್ನಗಿ, 
ಕನವೇೆರಿ ನಿೇರಿನ ವಿಚ್ನರವನಗಿ ಪರಸನುಪ ಮನಡಬೇೆಕನಗಿದೆ್.  ನೀಂತ್ರ, ಮಹದ್ನಯಿ, ಕೃಷಣ, 
ತ್ತೀಂಗ್ಭದ್ನರ ವಿಚ್ನರಕೆೆ ಬರತತ್ೆುೇರೆ್.   

 ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ:- ಮನನಯ ಕ.ೆಟಿ.ಶ್ರೇಕೀಂಠೆೇಗ್ೌಡರವರ,ೆ ತ್ನವು ಮನತ್ರ್ನಡಲತ 
ಪ್ನರರೀಂಭಿಸಿ 20 ನಿಮಿಷವನಗಿದ್ೆ.  ಇನತು ಎಷತಟ ನಿಮಿಷ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುೇರಿ?  
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ಶ್ರೇ ಕ.ೆಟಿ.ಶ್ರೇಕೀಂಠೆೇಗ್ೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಆಯನೂರತ 
ಮೀಂಜತರ್ನಥ್ಚರವರಿಗ್ೆ ಸತಮನರತ 1 ಗ್ೀಂಟೆ 30 ನಿಮಿಷ ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಕನಲ್ನವಕನಶ 
ನಿೇಡಿದದೇರಿ.  

ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ:- ಮನನಯ ಕೆ.ಟಿ.ಶ್ರೇಕೀಂಠೇೆಗ್ೌಡರವರ,ೆ ಅಪರೂಪಕೆೆ ಒಮೆಮ  
ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ನುರೆ. 

ಶ್ರೇ ಕೆ.ಟಿ.ಶ್ರೇಕೀಂಠೆೇಗ್ೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ಏರ್ನದ್ರೂ 
ಅನವಶಯಕವನಗಿ ಮನತ್ರ್ನಡಿದ್ರೆ ನನಗ್ ೆ ಕನಲ್ನವಕನಶ ನಿೇಡಬೆೇಡಿ.  ರ್ನನತ ಹೆೇಳ್ಳವ 
ಮನತಿನಿೀಂದ್ ಸಕನಾರಕೆೆ ಸಲಹ ೆ ಇದ್ೆ ಹನಗ್ೂ ಈ ರ್ನಡಿನ ಜನರಿಗ್ ೆ ಪರಿಹನರ ಇದ್ೆ ಎೀಂದ್ರೆ, 
ಸಮಯನವಕನಶ ಕಲ್ಲಪಸಿ, ಇಲಿದದ್ದರ ೆಬೇೆಡ.   

ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ:- ಮನನಯ ಕ.ೆಟಿ.ಶ್ರೇಕೀಂಠೆೇಗ್ೌಡರವರೆ, ಆ ರಿೇತಿ ಏನಿಲಿ.  ಸಮಯವನತು 
ನಿೇಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ   

ಶ್ರೇ ಕ.ೆಟಿ.ಶ್ರೇಕೀಂಠೆೇಗ್ೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಆಯಿತ್ತ.  ರ್ನನತ ಆದ್ಷತಟ ಬೆೇಗ್ 
ಮನತ್ರ್ನಡಿ ಮತಗಿಸತತ್ೆುೇರ್ೆ.  ಅನವಶಯಕವನಗಿ ಒೀಂದ್ತ ಪದ್ವನತು ಸಹ ರ್ನನತ ಬಳ್ಸತವುದಲಿ.  
ಜೊತ್ೆಗೆ್ ಕೆಲಸಕೆೆ ಬನರದ್ ವಿಚ್ನರವನತು ಸಹ ಬಳ್ಸತವುದಲಿ.  ಇನತು ಒೀಂದ್ತ ತ್ನಸಿರೆ್ೂಳ್ಗ್ೆ ನನು 
ಮನತ್ನತು ಮತಗಿಸತತ್ೆುೇರ್ೆ.   

ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ:- ಮನನಯ ಕ.ೆಟಿ.ಶ್ರೇಕೀಂಠೇೆಗ್ೌಡರವರ,ೆ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗ್ ೆ ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಿರತವ 
ಸದ್ಸಯರತ ಕತಳಿತ್ತಕೂೆಳ್ಳುತ್ನುರಯೆೇ ಕೆೇಳಿ.  

ಶ್ರೇ ಕ.ೆಟಿ.ಶ್ರೇಕೀಂಠೆೇಗ್ೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ಅತ್ಯೀಂತ್ ರಚರ್ನತ್ಮಕವನದ್ 
ಸಲಹೆಯನತು ನಿೇಡತತ್ೆುೇರೆ್.  ಸಮಸೆಯಯನತು ಹೆೇಗ್ೆ ಪರಿಹರಿಸಬೆೇಕೆೀಂದ್ತ ಸಹ ಹೆೇಳ್ಳತ್ೆುೇರ್ೆ.  ಬರಿೇ 
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ಸಮಸೆಯಯರೆ್ುೇ ಹೆೇಳ್ಳವುದಲಿ. ಸಮಸೆಯಗೆ್ ಪರಿಹನರವನತು ಸಹ ಹೆೇಳ್ಳತ್ೆುೇರ್ೆ.  ಏತ್ಕೆೆ ಆಡಳಿತ್ 
ಪಕ್ಷದ್ವರತ ಆತ್ೀಂಕ ಪಟತಟಕೂೆಳ್ಳುತ್ನುರ?ೆ  

ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ:- ಮನನಯ ಕ.ೆಟಿ.ಶ್ರೇಕೀಂಠೇೆಗ್ೌಡರವರ,ೆ ಒೀಂದ್ತ ಸಮಯವನತು ನಿಗ್ದ 
ಮನಡಿಕೊಳಿು.  ಬೇೆರೆಯವರಿಗ್ೂ ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಸಮಯ ನಿೇಡಬೇೆಕನಗಿದ್ೆ. ನಿಮಮ ಪಕ್ಷದ್ವರೆ 
ಸಮಯವನತು ನಿಣಾಯ ಮನಡಿದ್ತದ, ರ್ನನತ ಆ ಸಮಯವನತು ಪ್ನಲರೆ್ ಮನಡತತಿುದ್ೆದೇರ್ ೆಅಷೆಟೇ.  

ಶ್ರೇ ಕೆ.ಟಿ.ಶ್ರೇಕೀಂಠೆೇಗ್ೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಆಗ್ಲ್ಲ.  ಮೆೈ ಶತಗ್ರಚ, ಯಶಸಿವನಿ, 
ಕೃಷಿ ಹನಗ್ೂ  BVSc., ವಿದ್ನಯರ್ಥಾಗ್ಳಿಗ್ ೆ ಶೆೇಕಡ 50 ರಷತಟ reservation  
ನಿೇಡಿರತವುದ್ೆಲಿವನೂು ಈಗ್ನಗ್ಲ್ೆೇ ಸನವಗ್ತ್ ಮನಡಿದ್ೆದೇರ್ೆ.  ಬಜೆಟಚನಲ್ಲಿ ಹೆೇಗ್ ೆ ಕೊರತೆ್ ಬಿದ್ತದ, 
ಕೆಲಸಗ್ಳ್ಳ ನಡಯೆತತಿುಲಿವೀೆಂದ್ೂ ಸಹ ಹೆೇಳಿದ್ೆದೇರ್ೆ. ಎರಡನೂು ಸಹ ಹೇೆಳಿದ್ೆದೇರ್.ೆ  ರ್ನನತ 
ಯನವತ್ತು ಸಹ ರನಜಕನರಣ ಮನಡತವುದ್ಕೆೆ ಹೂೆೇಗ್ತವುದಲಿ as I am not a politician 
but I am a Principal of a College. 

ಡನ|| ವೆೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣಸನವಮಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ 
ಕ.ೆಟಿ.ಶ್ರೇಕೀಂಠೇೆಗ್ೌಡರತ ಆ ರಿೇತಿ ಹೆೇಳಿ, ಹೆೇಳಿ ಎರಡತ ಸಲ MLC ಆಗಿದ್ನದರೆ.   

ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ:- ಮನನಯ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗ್ೌಡರವರತ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಲಿ ಎೀಂದ್ತ 
ಅನಿಸತತ್ುದ್.ೆ  ಹನಗ್ನಗಿ ಅವರ ಸಮಯವನತು ಮನನಯ ಕ.ೆಟಿ.ಶ್ರೇಕೀಂಠೆೇಗ್ೌಡರಿಗ್ೆ ನಿೇಡೊೇಣ 
ಎೀಂದ್ತ ಅನಿಸತತಿುದ್ೆ.   

ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗ್ೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನಳ್ ೆಮನತ್ರ್ನಡತತ್ುೆೇರೆ್.   

ಶ್ರೇ ಕೆ.ಟಿ.ಶ್ರೇಕೀಂಠೆೇಗ್ೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮೀಂತಿರಗ್ಳ್ಳ ಉತ್ುರ 
ನಿೇಡತವುದ್ತ ಸಹ ಒೀಂದ್ತ ದವಸ ಮತೀಂದ್ ೆಹೂೆೇಗಿದ್ತದ, ಗ್ನಬರಿಯನಗಿಯನಗ್ತವುದ್ತ ಬೆೇಡ.  
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ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ:- ಮನನಯ ಕ.ೆಟಿ.ಶ್ರೇಕೀಂಠೆೇಗ್ೌಡರವರ,ೆ ಮನನಯ ಮರಿತಿಬಬೆೇಗ್ೌಡರ 
ಸಮಯವನತು ತ್ಮಗ್ೆ ನಿೇಡೂೆೇಣ ಎೀಂದ್ತ ರ್ನನತ ಅವರನತು ಕೆೇಳ್ಳತಿುರತವುದ್ತ.   

ಶ್ರೇ ಕ.ೆಟಿ.ಶ್ರೇಕೀಂಠೆೇಗ್ೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈಗ್ ನನು ಸಮಯವು 
ವಯಯವನಗ್ತತಿುದ್ೆ.   

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರಸನದಚ (ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ್ ರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 
ಸೀಂಪರದ್ನಯದ್ ಪರಕನರ ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ್ವರಿಗೆ್ ಜನಸಿು ಸಮಯ ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಅವಕನಶ 
ನಿೇಡಬೆೇಕತ. ಆಡಳಿತ್ ಪಕ್ಷದ್ವರಿಗೆ್ ಸವಲಪ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯ ಕೂೆಡಬಹತದ್ತ. ಆದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ 
reverse ಆಗ್ತತಿುದ್ೆ.  

ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ:- ಮನನಯ ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ್ ರ್ನಯಕರ,ೆ ಆ ರಿೇತಿ ಏನಿಲಿ, ಖ್ೀಂಡಿತ್ 
ನಿೇಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ  ಈಗ್ನಗ್ಲ್ೇೆ ತ್ನವುಗ್ಳ್ೇೆ ಎಲ್ನಿ ಸೇೆರಿ ಒಬೊಬಬಬರಿಗ್ ೆ 20 ನಿಮಿಷ ಮನತ್ರ್ನಡಲತ 
ಅವಕನಶ ನಿೇಡಬೇೆಕೆೀಂದ್ತ ಫ್ತಕಸಚ ಮನಡಿಕೊೀಂಡಿದದೇರಿ. ರ್ನನತ ಅದ್ನತು ಪ್ನಲರೆ್ ಮನಡಬೇೆಕನಗಿದ್ತದ, 
ತ್ಮಮ ಗ್ಮನಕೆೆ ತ್ರತವುದ್ತ ಸಹ ನನು ಕತ್ಾವಯವೆೀಂದ್ತ  ತ್ಮಮ ಗ್ಮನಕೆೆ ತ್ರತತಿುದ್ೆದೇರ್ೆ.  ನಿಮಮ 
ಸಹಕನರ ಇಲಿದ್ೆೇ ರ್ನವು ಚಚ್ೆಾಯನತು ಮತಕನುಯಗೆ್ೂಳಿಸಲತ ಸನಧಯವಿಲಿ.  

ಶ್ರೇ ಕೆ.ಟಿ.ಶ್ರೇಕೀಂಠೆೇಗ್ೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ದರ್ನೀಂಕ: 05ರೆ್ೇ ಫೆಬರವರಿ 
2007 ರೀಂದ್ತ ಕನವೇೆರಿ ರ್ನಯಯ ಮೀಂಡಳಿಯತ ಒೀಂದ್ತ ತಿೇಪತಾ ನಿೇಡಿತ್ತು.  ಆ ತಿೇಪಾನತು 
ಮನಜ ಮತಖ್ಯಮೀಂತಿರಗ್ಳ್ನದ್ ಶ್ರೇ ಹೆರ್.ಡಿ.ಕತಮನರಸನವಮಿಯವರತ ಮನಜ ಪರಧನನ 
ಮೀಂತಿರಗ್ಳ್ನದ್ ಶ್ರೇ ಹರೆ್.ಡಿ.ದ್ೆೇವೆೇಗ್ೌಡರ ಮನಗ್ಾದ್ಶಾನದ್ಲ್ಲಿ ಪರಶೆು ಮನಡಿದ್ರತ.  ನೀಂತ್ರ 
ದರ್ನೀಂಕ: 16ರೆ್ೇ ಫೆಬರವರಿ 2018 ರೀಂದ್ತ ತಿೇಪತಾ ಬೀಂತ್ತ.  ಆ ತಿೇಪಿಾನಿೀಂದ್ 14.75 ಟಿ.ಎೀಂ.ಸಿ. 
ಹೆಚತಚವರಿ ನಿೇರತ ಕರ್ನಾಟಕಕೆೆ ಸಿಕೆತ್ತ.  19೨ ಟಿ.ಎೀಂ.ಸಿ. ನಿೇರಿನ ಬದ್ಲತ 177.೨೫ ಟಿ.ಎೀಂ.ಸಿ. 
ನಿೇರತ ವಷಾ ಪೂತಿಾ ತ್ಮಿಳ್ಳರ್ನಡಿಗೆ್ ಬಿಡತವ ಹನಗೆ್ ಆಯಿತ್ತ.  ಅದ್ತ ಎಷಟರ ಮಟಿಟಗ್ೆ ಹೊೇಗಿದ್ೆ 



205 

                                                                                                                                                ವಿಪ/14-03-2022

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

 

ಎೀಂಬತದ್ನತು ಕೆೇಳಿದ್ರೆ ಬಚೆಿಚ ಬಿೇಳ್ಳತಿುೇರಿ.  ಈ ವಷಾ 240 ಟಿ.ಎೀಂ.ಸಿ. ನಿೇರತ ತ್ಮಿಳ್ಳರ್ನಡಿಗೆ್ 
ಬಿಟಿಟದ್ೆದೇವ.ೆ  ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗ್ ೆ353, 210, 225, 259, 398, 270 ಟಿ.ಎೀಂ.ಸಿ. ನಿೇರತ ಬಿಟಿಟದ್ತದ, 
ಆ ನಿೇರತ ಸಮತದ್ರಕೂೆ ತ್ಲತಪಿದ್ೆ.  ರ್ನಯಯ ಮೀಂಡಳಿಯತ ಒೀಂದ್ತ ತಿೇಮನಾನ ನಿೇಡತವೀಂಥ 
ಸೀಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ಒೀಂದ್ತ ವಿಚ್ನರವನತು ಪರಸನುಪ ಮನಡಿದ್.ೆ  ಅದ್ೆೇರೆ್ೀಂದ್ರೆ, ಮೆೇಕೆದ್ನಟತವಿನಲ್ಲಿ 
ಹೆೈಡೊರೇ ಪವರಚ ಪ್ನರಜೆಕಟಚ ಮನಡಲತ ಪರಸನುಪಿಸಿ, ಗಿರೇನಚ ಸಿಗ್ುಲ್ಚ ನಿೇಡಿದ್ೆ.  ಅದ್ರ ಜೊತ್ೆಗೆ್ 
ಸವೇಾಚಿ ರ್ನಯಯನಲಯದ್ಲ್ಲಿ ಸಹ ತ್ಮಿಳ್ಳರ್ನಡಿನ ವಕೇಲರತ ವನದ್ ಮನಡತವನಗ್ “177.25ಚ
ಟಿ.ಎೀಂ.ಸಿ. ನಿೇರತ ನಮಗ್ೆ ನಿೇಡಲ್ಲ, ಅವರತ ಏರ್ನದ್ರೂ ಮನಡಿಕೂೆಳ್ುಲ್ಲ”ಚಎೀಂದ್ತ ಹೆೇಳಿದ್ ಮೆೇಲ್ ೆ
ತ್ಮಿಳ್ಳರ್ನಡಿನವರತ ಹೂೆಗ್ೆನಕಲ್ಚ ಕೆಳ್ಗ್ೆ ಕತಡಿಯತವ ನಿೇರಿನ ಯೇಜರೆ್ ಮನಡಿಕೊೀಂಡಿದ್ತದ, 
ಅದ್ಕೆೆ ಯನರ ಅನತಮತಿ ಅಥವನ clearance ತ್ೆಗೆ್ದ್ತಕೊೀಂಡರತ? ತ್ಮಿಳ್ಳರ್ನಡಿನವರತ ಈಗ್ 
ನಿೇರನತು ತ್ೆಗೆ್ದ್ತಕೊೀಂಡತ ಹೊೇಗ್ತತಿುಲಿವೆೇ? ಅದ್ನದ್ ನೀಂತ್ರ ರೂ.3600 ಕೊೇಟಿಗ್ಳ್ ವೆಚಚದ್ಲ್ಲಿ 
ಹೊಸ ರ್ನಲ್ಗೆ್ಳ್ನತು ತ್ೂೆೇಡಿಸಿ, ಸತಮನರತ ಒೀಂದ್ೂವರ ೆಲಕ್ಷದ್ಷತಟ ಹಕೆೆಟೇರಚ ಪರದ್ೆೇಶಕೆೆ ನಿೇರನತು 
ಬೆೇಸನಯಕೆೆ ತ್ೆಗೆ್ದ್ತಕೊೀಂಡತ ಹೊೇದ್ರತ.  ಅದ್ರೂೆೀಂದಗೆ್ ಕನವೇೆರಿ-ವೆೈಗ್ೈೆ-ಗ್ತೀಂಡನರಚ 3 
ನದಗ್ಳ್ ಜೊೇಡಣೆಯನತು ಕೆೈಗ್ೆತಿುಕೂೆೀಂಡಿದ್.ೆ  ದರ್ನೀಂಕ 21ರೆ್ೇ ಫೆಬರವರಿ 2021 ರೀಂದ್ತ ಈ 
ಯೇಜರೆ್ಗ್ ೆಚ್ನಲರೆ್ ನಿೇಡಿದ್ತದ, ಕೆೇೀಂದ್ರ ಸಕನಾರವು ಇದ್ನತು “ರನಷಿರೇಯ ಯೇಜರೆ್”ಚ ಎೀಂದ್ತ 
ಘೂೇಷಣೆ ಮನಡತವೀಂತೆ್ ತಿಳಿಸಿದ್.ೆ  ಅದ್ರ ಜೊತ್ೆಗೆ್ ಕೇೆೀಂದ್ರದ್ ಹಣಕನಸತ ಸಚಿವಯೆನದ್ ಶ್ರೇಮತಿ 
ನಿಮಾಲ್ನ ಸಿೇತ್ನರನಮನಚರವರತ ಗ್ೊೇದ್ನವರಿ, ಕೃಷನಣ, ಪ್ೆರ್ನುರಚ, ಕನವೇೆರಿ ಈ ನದ ಜೊೇಡಣ ೆ
ಕನಯಾಕರಮವನತು ಏನತ ಘೂೇಷಣೆ ಮನಡಿದ್ನದರ,ೆ ಇವುಗ್ಳಿೀಂದ್ ಸಿಗ್ತವ 240 ಟಿ.ಎೀಂ.ಸಿ. 
ನಿೇರಿನಲ್ಲಿ ಸಹ 140 ಟಿ.ಎೀಂ.ಸಿ. ನಿೇರತ ತ್ಮಿಳ್ಳರ್ನಡಿಗ್ೆ ಹೊೇಗ್ತತ್ುದ್ೆ.  ನದ ಜೊೇಡಣೆಯಿೀಂದ್ 
ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜಯಕೆೆ ಏರೆ್ೇನತ ನಿೇರತ ಸಿಗ್ತವುದಲಿ. ಆದ್ರ,ೆ ಸತಮನರತ 90 ರಿೀಂದ್ 100 ಟಿ.ಎೀಂ.ಸಿ. 
ನಿೇರತ ತ್ಮಿಳ್ಳರ್ನಡಿಗೆ್, ಆೀಂಧರ ಪರದ್ೇೆಶಕೆೆ ಮತ್ತು ತ್ಲೆೀಂಗ್ನಣ ರನಜಯಕೂೆ ಸಿಗ್ತತಿುದ್ೆ.  ಆದ್ರ,ೆ 
ನಮಗ್ೆ ಆ ನಿೇರತ ಸಿಗ್ತತಿುಲಿ.  ಹನಗ್ನದ್ರೆ, ಇಡಿೇ ರನಷರದ್ ಹಣದ್ಲ್ಲಿ ರನಷಿರೇಯ ಯೇಜರೆ್ 
ಮನಡತತಿುದ್ತದ, 177 ಟಿ.ಎೀಂ.ಸಿ. ಯಲ್ಲಿ ನಿೇರತ ಕಡಿತ್ವನಗ್ಬೆೇಕಲಿವೆೇ? ನಮಗ್ೆ ನಿೇರತ ಬರತವುದ್ತ 
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ಬೆೇಡ, ಕೊರೆ್ ಪಕ್ಷ ಆ ನಿೇರತ ಕಡಿತ್ವನದ್ರೂ ಆಗ್ಬೆೇಕಲಿವೆೇ? ಇಷೆಟಲ್ನಿ ಏತ್ಕೆೆ ಹೆೇಳ್ಳತಿುದ್ೆದೇರೆ್ 
ಎೀಂದ್ರೆ, ನಮಮ ಹೆೈಡೊರೇ ಪವರಚ ಪ್ನರಜೆಕಟಚಗೆ್ ಯನರ ಅಡಿೆಯೂ ಇಲಿ.  ಹಳಿುಯ ಭನಷಯೆಲ್ಲಿ 
ಹೆೇಳ್ಳವುದ್ನದ್ರೆ, ಯನವ ದ್ೊಣಣೆ ರ್ನಯಕನ ಅಪಪಣೆಯೂ ಬೆೇಕನಗಿಲಿ.  ರನಷರದ್, ಜಗ್ತಿುನ ಎಲ್ನಿ 
ನಿಯಮಗ್ಳ್ಳ ಕತಡಿಯತವ ನಿೇರಿನ ಯೇಜರೆ್ ಮನಡಿ ಎೀಂದ್ತ ಹೇೆಳ್ಳತಿುವೆ.  ಮತ್ೂೆುೀಂದ್ತ 
ಸತ್ಯವನದ್ ಮನತ್ನತು ಹೆೇಳ್ಳತ್ುೆೇರೆ್.  ಅದ್ೆೇರೆ್ೀಂದ್ರೆ, ಮೆೇಕೆದ್ನಟತ ಯೇಜರೆ್ಯನದ್ರೆ 
ತ್ಮಿಳ್ಳರ್ನಡಿನವರಿಗೆ್ ಅನತಕೂಲವನಗ್ತತ್ುದ್ೆ. ರ್ನಯಯಮೀಂಡಳಿ ಮತೀಂದ್ೆ ಆ ಯೇಜರೆ್ಯನತು 
ಮನಡಿ ಎೀಂದ್ತ ಹೆೇಳಿದ್ರತ.  ಏಕೆೀಂದ್ರ,ೆ ಅಲ್ಲಿೀಂದ್ ಮೆೇಲ್ೆ ನಿೇರನತು ತ್ರವುದ್ಕೆೆ ಸನಧಯವಿಲಿ 
ಅಲಿವೆೇ? ಹೆೈಡೊರೇ ಪವರಚ ಪ್ನರಜೆಕಟಚ ಮನಡಿ, ಎಲ್ೆಕರಸಿಟಿ ಉತ್ಪತಿು ಮನಡಿ, ಆ ಮೂಲಕ ನಿೇರತ 
ಹರಿದ್ತಕೂೆೀಂಡತ ಬರಲ್ಲ ಎೀಂದ್ತ ಹೆೇಳಿದ್ರತ.  ಮಹನರನಜರ ಕನಲದ್ಲ್ಲಿ ಶ್ವನಸಮತದ್ರಕೆೆ 25 
ಮೆಗ್ನವನಯಟ ಎಲ್ೆಕರಸಿಟಿ ಉತ್ಪತಿು ಆಗ್ತವೀಂತ್ ೆ ಮನನಯ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗ್ೌಡರ ಊರಿನಲ್ಲಿ 
ಮನಡಲ್ಲಲಿವೆೇ? ಅದ್ೆೇ ರಿೇತಿ ರ್ನಲ್ೆೆೈದ್ತ Hydro power project ಇಲಿವೆೇ? ಇದ್ೆ.  
ಕತಡಿಯತವ ನಿೇರಿಗ್ ೆ ಯನರತ ಅಡಿೆಪಡಿಸತವುದಲಿ.  ಒೀಂದ್ಲಿ, ಎರಡರೆ್ೇ ಯೇಜರೆ್ಯನತು 
ಕೆೈಗ್ೆತಿುಕೂೆೀಂಡಿಲಿವೇೆ? ನಮಮ ರನಜಯಕೆೆ ಕತಡಿಯತವ ನಿೇರತ ಹನಗ್ೂ 400 ಮೆಗ್ನವನಯಟಚ 
ವಿದ್ತಯಚಿಕು, 60 ಟಿ.ಎೀಂ.ಸಿ. ನಿೇರನತು ಶೆೇಖ್ರಣೆ ಮನಡಿಕೊಳ್ಳುವೀಂಥ balancing reservoir 
ಮನಡಬೇೆಕತ.    ಅಗ್ತ್ಯವಿದ್ನದಗ್ 177 ಟಿ.ಎೀಂ.ಸಿ. ನಿೇರನತು ಬಿಡಲತ ಸನಧಯವನಗ್ತತ್ುದ್ೆ, ಜೊತ್ೆಗೆ್ 
ಇನೂು 100 ಟಿ.ಎೀಂ.ಸಿ. ನಿೇರತ ಸಿಗ್ತತಿುದ್ೆ.   

(ಮತೀಂದ್ತ…)                  
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(323) 14.03.2022/5.30/ಎಸ್ಚಕ-ೆಬಿಎನಚಎಸ್ಚ 
(ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನಚರವರ   ಉಪಸಿೆತಿ) 

ಶ್ರೇ ಕೆ.ಟಿ. ಶ್ರೇಕೀಂಠೆೇಗ್ೌಡ (ಮತೀಂದ್ತ):- 
ಇವತ್ತು ಜಲ ಸೀಂಪನೂಮಲ ಸಚಿವರತ ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಿ ಇದದದ್ದರ,ೆ ಸರಿ ಹೊೇಗ್ತತಿುತ್ತು. ನದ ಜೊೇಡಣ ೆ
ವಿಚ್ನರದ್ಲ್ಲಿ ಅವರ allocation ಕಡಿಮೆ ಕೇೆಳ್ಬೇೆಕಲಿ. ಅವರತ ಈ ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಿ ಇಲಿ. ಹನಗ್ನಗಿ, 
ಈ ಪ್ನರಜೆಕಟಚಗ್ನಗಿ ಅರಣಯ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಇಲ್ನಖೆಯ ಅನತಮತಿಯನತು ತ್ೆಗೆ್ದ್ತಕೂೆೀಂಡತ, 
ಇದ್ನತು ಮನಡತವುದ್ತ ಬಿಟಟರ,ೆ ಯನವುದ್ೆೇ ಪಯನಾಯವಿಲಿ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ ಇರತವುದ್ರಿೀಂದ್ 
ಕೆಲವು ಪರಿಸರವನದಗ್ಳ್ಳ  ವನದ್ ಮನಡತತಿುದ್ನದರ.ೆ ಅದ್ಕೆೆ ಪಯನಾಯವನಗಿ ಎಲ್ೆಿಲ್ಲಿ 
ಅರಣಯಗ್ಳ್ನತು ನಿಮನಾಣ ಮನಡಬೇೆಕೂೆೇ, ಅದ್ನತು ಮನಡತವ ಷರತಿುಗ್ೂೆಳ್ಪಟತಟ, ಅವರನತು 
ಸಮನಧನನ ಮನಡಿ, ಪರಿಸರ ಇಲ್ನಖಯೆನತು ಸಮನಧನನ ಮನಡಿ,  ಮೀಂಡಯ ಜಲ್ೆಿಯಿೀಂದ್  
ನೂರತ ಎಕರ ೆಕೂೆಡಿ ಎೀಂದ್ತ ಕೆೇಳಿ. ಹನಸನ ಜಲ್ೆಿಯಿೀಂದ್ ನೂರತ ಎಕರ ೆಕೂೆಡಿ ಎೀಂದ್ತ ಕೇೆಳಿ. 
ಚ್ನಮರನಜನಗ್ರ ಜಲ್ೆಿಯಿೀಂದ್ ಎರಡತನೂರತ ಎಕರ ೆ ಕೊಡಿ ಎೀಂದ್ತ ಕೆೇಳಿ. ತ್ತಮಕೂರತ 
ಜಲ್ೆಿಯಿೀಂದ್  ನೂರತ ಎಕರ ೆ ಜನಗ್ ಕೊಡಿ ಎೀಂದ್ತ ಕೆೇಳಿ. ಎಲ್ನಿ ಜಲ್ೆಿಗ್ಳ್ಲ್ಲಿ ಸನಕಷತಟ 
ಭೂಮಿಯನತು ತ್ೆಗೆ್ದ್ತಕೂೆೀಂಡತ, ಪಯನಾಯವನಗಿ ಏನತ ಅರಣಯ ಮನಡಬೇೆಕೊೇ, ಮನಡಿ. ಅದ್ಕೆೆ 
ಹಸಿರತ ನಿಶನರೆ್ ತ್ೆಗೆ್ದ್ತಕೂೆೀಂಡತ, ಈ ಯೇಜರೆ್ಯನತು ಜನರಿ ಮನಡಿ. ಈ ಯೇಜರೆ್ ಮನಡದ್ೇೆ 
ತ್ಮಗ್ೇೆನೂ ಗ್ತ್ಯೀಂತ್ರವಿದ್ೆ. ರ್ನನತ ಕಟತ ಸತ್ಯವನತು ಹೆೇಳ್ಳವುದ್ೆೇರ್ೀೆಂದ್ರೆ, ತ್ೆಲ್ನೀಂಗ್ಣ 
ರನಜಯದ್ಲ್ಲಿ ಸತಮನರತ 95 ಲಕ್ಷ ಕೊೇಟಿ ರೂಪ್ನಯಿಗ್ಳ್ನತು ಖ್ಚತಾ ಮನಡಿ, ಕನಳ್ೆೇಶವರೀಂ 
ಅಣೆಕಟಟನತು ಮೂರತ ವಷಾಗ್ಳ್ಲ್ಲಿ ಕಟತಟತ್ನುರೆ. ಆ ಅಣೆಕಟಿಟನಿೀಂದ್  179 ಟಿ.ಎೀಂ.ಸಿ. ನಿೇರತ 
ವಯವಸನಯ ಮತ್ತು 39 ಟಿ.ಎೀಂ.ಸಿ. ನಿೇರತ ಕತಡಿಯತವುದ್ಕನೆಗಿ ಬಳ್ಸಿಕೂೆಳ್ುಲತ ಸತಮನರತ 14 
ಜಲ್ೆಿಗ್ಳಿಗ್ೆ ಇದ್ನತು ಮನಡಿರತವೀಂತ್ಹದ್ತದ.  ರ್ನವು ಇದ್ರ ಬಗೆ್ೆ ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ುಲ್ೇೆ ಇದ್ೆದೇವೆ. 
1967ರಲ್ಲಿ ವಿಧನನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮನನಯ ಹೆರ್ಚ.ಡಿ. ದ್ೆೇವೆೇಗ್ೌಡರತ ಖನಸಗಿೇ ನಿಣಾಯವನತು 
ಮೀಂಡರೆ್ ಮನಡತತ್ನುರ.ೆ ಪರಧನನಿ ಮೀಂತಿರಗ್ಳ್ನದ್ ಮನನಯ ಪರಣಬಚ ಮತಖ್ಜಾಯವರ ಜೊತ್ೆ 
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ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ನುರೆ. ಟಿರಬೂಯನಲ್ಚ ಹೆೇಳ್ಳತ್ುದ್ೆ. ಮನನಯ ಸವೇಾಚಿ ರ್ನಯಯನಲಯ ಕೂಡ 
ಹೆೇಳ್ಳತ್ುದ್ೆ. ರ್ನವು ದನ ದನ ಮೆೇಕೆದ್ನಟಿನ ಬಗೆ್ೆ ಇದ್ರೆ್ುೇ ಕೆೇಳ್ಳವೀಂತ್ಹದ್ನದಗಿದ್ೆ.  ರ್ನನತ ಕೂಡ 
ಮೂರತ ಬನರಿ ಅಧಿವೆೇಶನದ್ಲ್ಲಿ ಪರಸನುಪ ಮನಡಿದ್ೆದೇರ್.ೆ ಆದ್ರೆ ಇದ್ತ ಇತ್ಯಥಾವನಗ್ಲ್ಲಲಿ. 
ಮಹನದ್ನಯಿ ಏನತ? ಹನಗ್ನದ್ರ ೆ ಮಹದ್ನಯಿಯೂ ಕೂಡ ಅದ್ೆೇ ರಿೇತಿಯನಗಿದೆ್.  ಈಗಿನ 
ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮೀಂತಿರಗ್ಳ್ ತ್ೀಂದ್ ೆ ಮನನಯ ಎಸ್ಚ.ಆರಚ. ಬೂೆಮನಮಯಿಯವರತ 1978ರಲ್ಲಿ 
ಮಹದ್ನಯಿ ಕತಡಿಯತವ ನಿೇರಿನ ಯೇಜರೆ್ ಬಗೆ್ೆ ಆಯೇಗ್ ರಚರೆ್ ಮನಡಿ,  1980 ರಲ್ಲಿ 
ವರದಯನತು ಕೊಟಟರತ. ಮನನಯ ರನಣೆಯವರ ಜೊತ್ೆಯಲ್ಲಿ ಮನತ್ತಕಥೆ ನಡಸೆಿ, 45 ಟಿ.ಎೀಂ.ಸಿ. 
ನಿೇರತ ಕೊಡತವುದ್ಕೆೆ ಒಪಿಪಗ್ೆಯನಗ್ತತ್ುದ್ೆ. ಅವಳಿ ನಗ್ರಗ್ಳ್ನದ್ ಹತಬಬಳಿು-ಧನರವನಡ, ಬೆಳ್ಗ್ನವಿ, 
ಬನಗ್ಲಕೊೇಟೆ, ಗ್ದ್ಗ್ ಜಲ್ೆಿಗ್ಳ್ಳ ಸೇೆರಿದ್ೀಂತ್ ೆ ರ್ನಲತೆ ಜಲ್ೆಿಗ್ಳಿಗ್ೆ ಕತಡಿಯತವ ನಿೇರಿನ 
ಯೇಜರೆ್ಯ ಬಗೆ್ೆ 1978 ಇಸವಿಯಿೀಂದ್ ರ್ನವು ಬರಿೇ ಮನತ್ನಡತತಿುದ್ೆದೇವೆ. ಅದ್ರ ಬಗೆ್ೆ ಒಪಿಪದ್ತದ, 
ತ್ಕರನರತ ಕೂಡ ತ್ೆಗೆ್ದ್ರತ. ಕೊರೆ್ಗ್ ೆ ಸತಮನರತ 1300 ಟಿ.ಎೀಂ.ಸಿ. ನಿೇರತ ಹೀಂಚಿಕಯೆನಗಿ   
ಸತಮನರತ 500 ಟಿ.ಎೀಂ.ಸಿ. ಕತಡಿಯತವ  ನಿೇರಿಗ್ ೆಎೀಂದ್ತ ಹೆೇಳಿದ್ತದ,  ಈಗ್ ಸನವಿರ ಕೊೇಟಿ 
ರೂಪ್ನಯಿಗ್ಳ್ನತು ಕೊಟಿಟದದೇರಿ. ಅದ್ಕೆೆ ಟೆೀಂಡರಚ ಕರಯೆತವುದ್ತ ಯನವನಗ್? ಅರಣಯ ಮತ್ತು 
ಪರಿಸರ ಇಲ್ನಖಯೆಿೀಂದ್ ಪತನಃ ಅನತಮತಿ ತ್ೆಗೆ್ದ್ತಕೊಳ್ುಬೆೇಕತ. ಈಗ್ನಗ್ಲ್ೆೇ ಹದರೆ್ೈದ್ತವರ ೆ
ಕಲ್ೊೇ ಮಿೇಟರಚಗ್ಳ್ಷತಟ ರ್ನಲ್ಯೆಲ್ಲಿ ನಿೇರತ ಖನಲ್ಲಯನಗಿ ಹೊೇಗಿದ್ೆ. ಮನನಯ ಕೆ.ಎಸ್ಚ. 
ಈಶವರಪಪನವರತ ನಿೇರನವರಿ ಸಚಿವರತ,  ಮನನಯ ಬಿ.ಎಸ್ಚ. ಯಡಿಯೂರಪಪನವರತ ಉಪ 
ಮತಖ್ಯಮೀಂತಿರ ಮತ್ತು ಮನನಯ ಹೆರ್ಚ.ಡಿ. ಕತಮನರಸನವಮಿಯವರತ ಮತಖ್ಯಮೀಂತಿರಗ್ಳ್ನಗಿದ್ನದಗ್, 
ಹದರೆ್ೈದ್ತವರ ೆ ಕಲ್ೂೆೇ ಮಿೇಟರಚಗ್ಳ್ಷತಟ ರ್ನಲ್ ೆ ನಿಮನಾಣವನಗಿ ಹೂೆೇಗಿದ್.ೆ ಮಹನದ್ನಯಿ 
ಯೇಜರೆ್ಗ್ ೆಈಗ್ ಸನವಿರ ಕೊೇಟಿ  ರೂಪ್ನಯಿಗ್ಳ್ನತು  ತ್ೆಗೆ್ದ್ತ ಇಟಟರೆ,  ಕತಡಿಯತವ ನಿೇರನತು 
ಒದ್ಗಿಸತವುದ್ಕೆೆ ಇನತು ಎಷತಟ ವಷಾಗ್ಳ್ಳ ಬೇೆಕತ? ತ್ೆಲ್ನೀಂಗ್ಣ ರನಜಯದ್ಲ್ಲಿ ಕನಳ್ೆೇಶವರೀಂ 
ಅಣೆಕಟಟನತು ಮೂರತ ವಷಾಗ್ಳ್ಲ್ಲಿ ಮತಗಿಸತತ್ನುರ.ೆ ಏಷಿಯನದ್ಲ್ಲಿ ಇದ್ತ ದ್ೊಡೆ ಅಣೆಕಟತಟ ಆಗಿದ್.ೆ 
Upper Krishna Project- B Scheme  130 ಟಿ.ಎೀಂ.ಸಿ. ನಿೇರಲ್ಲಿ,  ಈಗ್ನಗ್ಲ್ೆೇ 173 
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ಟಿ.ಎೀಂ.ಸಿ ನಿೇರನತು ಬಳ್ಕೆ ಮನಡತತಿುದ್ೆದೇವೆ. ೩೦೩ ಟಿ.ಎೀಂ.ಸಿ. ನಿೇರತ ಗ್ೀಂಗ್ನ ಬಿಟಟರ ೆಕೃಷನಣ ದ್ೊಡೆ 
ನದ.  ಈಗ್ ಐದ್ತ ಸನವಿರ ಕೊೇಟಿ ರೂಪ್ನಯಿಗ್ಳ್ನತು ತ್ೆಗೆ್ದ್ತ ಇಡತತಿುೇರಿ. ಈಗ್ 65 ಸನವಿರ 
ಕೊೇಟಿ ರೂಪ್ನಯಿಗ್ಳ್ಳ ಬೆೇಕನಗಿರತವೀಂತ್ಹದ್ತದ. ಈ ಹಣ ಎಲ್ಲಿಗ್ೆ ಸನಕನಗ್ತತ್ುದ್ೆ? ತ್ೆಲ್ನೀಂಗ್ಣ 
ರನಜಯ ಮತ್ತು ಆೀಂಧರಪರದ್ೇೆಶದ್ವರತ ಹೆಚತಚವರಿ ನಿೇರತ ಬೆೇಕೆೀಂದ್ತ  ಮನನಯ ರ್ನಯಯನಲಯದ್ 
ಮೊರೆ ಹೊೇಗಿದ್ನದರ.ೆ ಕೆೇೀಂದ್ರ ಸಕನಾರದೀಂದ್  ಒೀಂದ್ತ ಅಫ್ತಡವಿಟ/statement ಹನಕಸಬೆೇಕತ. 
ನಿೇವೆಲಿರೂ ಇದ್ನತು ಹನಕಸಬೆೇಕಲಿ. ಮಹನದ್ನಯಿ ಯೇಜರೆ್ಗ್ ೆ Gazette Notification 
ಆಗಿದ್.ೆ There are no hurdles at all.  ನಮಗ್ೆ ಯನವುದ್ೇೆ ರಿೇತಿ hurdles ಇಲಿ. 
ಕೃಷನಣಕೆೆ ಗ್ೆಜೆಟ ರೆ್ೂೇಟಿಫ್ತಕೆೇಷನ ಮನಡಿಸತವೀಂತ್ಹ ಸವನಲತ ಇದ್.ೆ ಕೆೇೀಂದ್ರ ಸಕನಾರದೀಂದ್  
ಮನನಯ ಸವೇಾಚಿ ರ್ನಯಯನಲಯದ್ಲ್ಲಿ statement ಹನಕಸಬೆೇಕತ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಯನವುದ್ೆೇ 
ತ್ಡಯೆನಜೆ್ಞ ಇಲಿ.  ಸತಮನರತ ೬೫ ಸನವಿರ ಕೊೇಟಿ ರೂಪ್ನಯಿಗ್ಳ್ಳ ಇದ್ೆ. ಇದ್ನತು 
ತ್ಡಮನಡಿದ್ರ,ೆ ಅದ್ತ ಎತಿುನಹೊಳ್ೆ ಯೇಜರೆ್ ಹೂೆೇದ್ ರಿೇತಿ  ಸತಮನರತ ೭೦, ೭೫-೮೦ 
ಸನವಿರ, ಒೀಂದ್ತ ಲಕ್ಷ ಕೂೆೇಟಿ ರೂಪ್ನಯಿಗ್ಳ್ಷತಟ ಆಗ್ತತ್ುದ್ೆ. ರ್ನವು  130 ಟಿ.ಎೀಂ.ಸಿ. ನಿೇರನತು 
ಬಳ್ಕೆ ಮನಡಬೇೆಕಲಿ. ಈ 130 ಟಿ.ಎೀಂ.ಸಿ ನಿೇರತ ಬಳ್ಸಿಕೊಳ್ುದ್ೆೇ ಹೂೆೇದ್ರ,ೆ ಜನರಿಗ್ನಗ್ತವ 
ತ್ೊೀಂದ್ರಯೆನತು ಸರಿಪಡಿಸತವುದ್ತ ಹೆೇಗ್?ೆ ಈ  ಕೃಷನಣ ಮೆೇಲದೀಂಡ,ೆ ಮಹನದ್ನಯಿ, ಮೆೇಕೆದ್ನಟತ 
ಯೇಜರೆ್ಗ್ಳ್ನತು ಗ್ೀಂಭಿೇರವನದ್ ಸವನಲರ್ನುಗಿ ತ್ೆಗೆ್ದ್ತಕೂೆಳ್ುಬೇೆಕತ. ರ್ನವು ಬಜೆಟ ಮೆೇಲ್ೆ 
permanent asset creation ಎೀಂದ್ತ ಹೆಚತಚ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುರತತ್ುೆೇವೆ.  Permanent 
asset creation ಎೀಂದ್ರ ೆಇದ್ತ. ತ್ತೀಂಗ್ನಭದ್ನರ ಎನತುವೀಂತ್ಹದ್ತದ, ಹೊಸ ಪಯನಾಯವನಗಿ 
ಮೆೇಲ್ ೆಒೀಂದ್ತ ಸಮತ್ೊೇಲನ ಜಲ್ನಶಯ ಮನಡಿ, ಅದ್ನತು ರನಷಿರೇಯ ಯೇಜರೆ್ ಘೂೇಷಣ ೆ
ಮನಡಿ ಎೀಂದ್ತ ಕೆೇೀಂದ್ರ ಸಕನಾರಕೆೆ ಕೆೇಳ್ಳತ್ೆುೇವೆ ಎೀಂದ್ತ ಹೆೇಳಿದರಿ. ಕೃಷನಣವನತು ರನಷಿರೇಯ 
ಯೇಜರೆ್ಯರ್ನುಗಿ  ಘೂೇಷಣೆ ಮನಡತವೀಂತ್ ೆ ಕೇೆಳ್ಳತ್ುೆೇವೆೀಂದ್ತ ಹೆೇಳಿದರಿ. ಇದ್ತ ಯನವ 
ಹೀಂತ್ಕೆೆ ತ್ಲತಪಿದ್ೆ ಎೀಂಬ ಬಗೆ್ೆ ನನಗ್ ೆ ಅಥಾವನಗ್ಲ್ಲಲಿ. ತ್ಮಿಳ್ಳರ್ನಡತ ರನಜಯದ್ವರತ ಕೆೇೀಂದ್ರ 
ಸಕನಾರಕೆೆ ಹೊೇಗಿ ಸರಳ್ವನಗಿ ಕೆಲಸ ಮನಡಿಕೊೀಂಡತ ಬೀಂದ್ತ ಬಿಡತತ್ನುರೆ. ಆೀಂಧರಪರದ್ೆೇಶದ್ವರತ 
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ಕೆೇೀಂದ್ರ ಸಕನಾರಕೆೆ ಹೊೇಗಿ ಸರಳ್ವನಗಿ ಕೆಲಸ ಮನಡಿಕೊೀಂಡತ ಬೀಂದ್ತ ಬಿಡತತ್ನುರೆ.  ಈ ರಿೇತಿ 
ಕಲೆಸವನತು ಕರ್ನಾಟಕದ್ವರತ ಏತ್ಕನೆಗಿ ಮನಡಿಕೂೆಳ್ಳುವುದ್ಕನೆಗ್ತತಿುಲಿ? ಮಹನದ್ನಯಿ, 
ಮೆೇಕೆದ್ನಟತ ಯೇಜರೆ್ಗ್ಳ್ಳ, ಕೃಷನಣ ಮೆೇಲದೀಂಡೆ ಯೇಜರೆ್ ಬಿ ಸಿೆೇಮಚ, ಮೂರರೆ್ೇ ಹೀಂತ್-3 
ಇದ್ರಲೂಿ ಯನವುದ್ೆೇ ರಿೇತಿ ಪರಿಹನರವನಗ್ಲ್ಲಲಿ. ಇದ್ಕೆೆ ಪರಿಹನರವನತು ಕೀಂಡತಕೊಳ್ಳುವ 
ಸವನಲನತು ಸಿವೇಕನರ ಮನಡಬೇೆಕಲಿ.   ಹೆಚತಚವರಿಯನಗಿ 130 ಟಿ.ಎೀಂ.ಸಿ. ನಿೇರಿನತು ಸೇೆರಿಸಿದ್ದೆೇವೆ. 
ಕೃಷನಣ  ಮೆೇಲದೀಂಡೆ ಯೇಜರೆ್ಯಿೀಂದ್ ೩೦೩ ಟಿ.ಎೀಂ.ಸಿ. ನಿೇರತ ಕೂೆಡತತಿುದ್ದೆೇವೆ. ಇನತು 
ಹೆಚತಚವರಿಯನಗಿ ರ್ನಲ್ೆೆೈದ್ತ ಎಕರ ೆ ಭೂಮಿಗ್ೆ ನಿೇರನವರಿ ಆಯಿತ್ತ ಎೀಂದ್ತ ಜನರಿಗ್ ೆ
ಹೆೇಳಿಕೂೆಳ್ುಬೆೇಕಲಿ. ರ್ನಲತೆ ಜಲ್ೆಿಗ್ಳ್ನದ್ ಹತಬಬಳಿು-ಧನರವನಡ, ಗ್ದ್ಗ್, ಬೆಳ್ಗ್ನವಿ ಜಲ್ೆಿಗ್ಳ್ ಜನರಿಗ್ ೆ
ಕತಡಿಯತವ ನಿೇರತ ಕೂೆಟಿಟದ್ೆದೇವೆೀಂದ್ತ ಹನಗ್ೂ ಇಲ್ಲಿನ ಜನರಿಗ್ ೆಹೆೇಳ್ಬೆೇಕಲಿ ಹನಗ್ೂ ಬೆೀಂಗ್ಳ್ೂರತ 
ಜಲ್ೆಿಯವರಿಗ್ೂ ಕೂಡ ಹೆೇಳ್ಬೇೆಕಲಿ. ರನಜಯದ್ ಮೂರರೆ್ೇ ಒೀಂದ್ತ ಭನಗ್ದ್ ಜನರತ 
ಬೆೀಂಗ್ಳ್ೂರಿನಲ್ಲಿದ್ನದರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕತಡಿಯತವ ನಿೇರಿನ ಹನಹನಕನರ ಇದ್ೆ.   ಕ.ೆಆರ.ಎಸ್. ಅಣೆಕಟತಟ 
ಕಟಿಟಕೊೀಂಡಿದ್ದೆೇವೆ. ಆದ್ರೆ ನಮಮ ಹಳಿುಗ್ಳಿಗ್ ೆಕೂಡ ಕತಡಿಯತವ ನಿೇರತ ಇಲಿ. ಕೃಷನಣರನಜ ಸನಗ್ರ 
ಎನತುವೀಂತ್ಹ ಊರಿಗ್ೆ ಕತಡಿಯತವ ನಿೇರತ ಇಲಿ. ಬೆೀಂಗ್ಳ್ೂರಿಗ್ೆ ಕತಡಿಯತವ ನಿೇರತ 
ಕೊಡತತಿುದ್ೆದೇವೆ. ಬೆೀಂಗ್ಳ್ೂರತ ಜಲ್ೆಿಗ್ ೆ ಎಷತಟ ಕತಡಿಯತವ ನಿೇರತ ಕೂೆಡತವುದ್ಕನೆಗ್ತತ್ುದ್?ೆ ಈ 
balancing reservoir ಅನತು ತ್ರಬೇೆಕನಗ್ತವುದ್ತ ಅನಿವನಯಾ ಮತ್ತು ಅಗ್ತ್ಯ ಕೂಡ ಇದ್ೆ. 
ಹನಗ್ನಗಿ ಈ ಯೇಜರೆ್ಗ್ಳ್ನತು ಕಿಯರ ಮನಡಿಸತವುದ್ರ ಜೊತ್ಗೆ್ೆ ಈ ತ್ತೀಂಗ್ನಭದ್ರ ಮತ್ತು 
ಕೃಷನಣ ಯೇಜರೆ್ಗ್ಳ್ನತು ರನಷಿರೇಯ ಯೇಜರೆ್ಯರ್ನುಗಿ ಘೂೇಷಣೆ ಮನಡಿಸತವ ದ್ೊಡೆ ಸವನಲತ 
ಮತ್ತು ಜವನಬನದರಿ ಸಕನಾರದ್ ಮೆೇಲ್ಲದ್.ೆ ಅದ್ತ ಬರಿೇ ಮನತ್ನಗಿಯೇ ಉಳಿಯಿತ್ತ. ಬೆಳ್ಗ್ನವಿಯ 
ಅಧಿವೆೇಶನದ್ಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಬಗೆ್ೆ ಮನತ್ರ್ನಡಿದ್ದೆೇ ಆಯಿತ್ತ. ಸದ್ಸಯರತಗ್ಳ್ಳ ತಿರತಗ್ನಡತವುದ್ಕೆೆ 
ಎಲ್ೆಿಲ್ಲಿಗ್ೂೆೇ ಹೂೆೇಗಿದ್ದರತ. ರ್ನನತ ಎರಡತ ದನ ಕತಳಿತ್ತಕೂೆೀಂಡತ ಇದ್ರ ಬಗೆ್ೆ ಓದದ್ೆದೇ ಓದದ್ತದ. 
ಮನನಯ ಎಸ್.ಆರ. ಪ್ನಟಿೇಲ್ಚರವರತ, ತ್ತೀಂಬನ ಚ್ೆರ್ನುಗಿ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುೇರನ ಎೀಂದ್ತ ನನಗ್ ೆ
ಹೆೇಳಿದ್ರತ. ಆದ್ರೆ result ಏರ್ನಯಿತ್ತ? What is the result and what is the 
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outcome? ಈ ಯೇಜರೆ್ಗ್ಳ್ ಬಗೆ್ೆ  ಎಲಿರೂ ಮನತ್ರ್ನಡಿದ್ನದಯಿತ್ತ. ಇದ್ರ ಬಗೆ್ೆ 
ಮನತ್ರ್ನಡತವ ಬದ್ಲತ ಪಯನಾಯವನದ್ ಪರಿಹನರ ಏನತ? ಈ ಯೇಜರೆ್ಗ್ಳ್ಳ ಯನವನಗ್ 
ಮತಗಿಯತತ್ುವೆ?   ಈ ಯೇಜರೆ್ಗ್ಳ್ಳ ಎಷತಟ ವಷಾಗ್ಳಿೀಂದ್ ಇವ?ೆ ಏಕೆೀಂದ್ರ ೆ ಮಹದ್ನಯಿ 
ಕತಡಿಯತವ ನಿೇರಿಗ್ನಗಿ ಈಗಿನ ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮೀಂತಿರಗ್ಳ್ಳ ಸತಮನರತ ೨5೦ ಕಲ್ೊೇ 
ಮಿೇಟರಚರವರೆಗ್ೂ ಪ್ನದ್ಯನತ್ರೆ ಮನಡಿದ್ನದರ.ೆ  ಇದ್ರ ಬಗೆ್ೆ ಧರಣಿ, ಚಳ್ಳವಳಿಗ್ಳ್ನತು ಜನರತ 
ಮನಡತತ್ುಲ್ೆೇ ಇದ್ನದರೆ. ಈ ರ್ನಡಿನ ಜನರ ಪರವನಗಿ, ನನು ವಿನಮರ ಮನವಿ ಏರೆ್ೀಂದ್ರೆ, ಈ 
ರ್ನಲತೆ ಯೇಜರೆ್ಗ್ಳ್ ವಿಚ್ನರದ್ಲ್ಲಿ ಮಿೇರ್ನಮೆೇಷ ಮನಡತವುದ್ತ ಬೆೇಡ. ಒೀಂದ್ತ ಕನಲಬದ್ಿ 
ಮಿತಿಯಳ್ಗ್ೆ ಸವನಲನತು ಸಿವೇಕನರ ಮನಡಿ. ಆ  ಕೆಲಸವನತು ಮನಡತವೀಂತ್ಹ ಕೆಲಸವನತು 
ಮನಡದ್ೇೆ ಹೂೆೇದ್ರ,ೆ ಬಹತಶಃ ಈ ರ್ನಡಿದ್ ಜನರತ ನಮಮನತು ಮತ್ತು ಈ ಸಕನಾರವನತು 
ಕ್ಷಮಿಸದೆ್ೇ ಹೊೇಗ್ತತ್ನುರೆ. ಆ ಕನರಣಕನೆಗಿ, ಈ ಸಕನಾರ ಗ್ೀಂಭಿೇರವನಗಿ ತ್ೆಗೆ್ದ್ತಕೊಳ್ುಬೆೇಕೆೀಂದ್ತ 
ಹೆೇಳ್ಳತ್ನು, ರ್ನನತ ತ್ಮಮ ಮೂಲಕ ಸಕನಾರಕೆೆ ಕೆೈಮತಗಿದ್ತ ಪ್ನರಥಾರ್ ೆಮನಡತತ್ೆುೇರ್ೆ.  

ಶ್ರೇ ಲಕ್ಷಮಣ ಸೀಂಗ್ಪಪ ಸವದ (ವಿಧನನಸಭೆಯಿೀಂದ್ ಚತರ್ನಯಿತ್ರನದ್ವರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಶ್ರೇಕೀಂಠೆೇಗ್ೌಡರತ ನಿೇರನವರಿ ಬಗೆ್ೆ ಬಹಳ್ ಚ್ೆರ್ನುಗಿ 
ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದ್ನದರ.ೆ ಅದ್ರ ಬಗೆ್ೆ ನನಗ್ ೆ ಮತ್ಸರವಿಲಿ. ಇದ್ರ ಬಗೆ್ೆ ಒಳ್ೆುಯ ಬೆಳ್ಕನತು 
ಚ್ೆಲತಿವೀಂತ್ಹ ಕಲೆಸವನತು ಮನಡತತಿುದ್ನದರ.ೆ ಆ ಪಕ್ಷದ್ ಸಕನಾರ, ಈ ಪಕ್ಷದ್ ಸಕನಾರ ಎನತುವ 
ಬಗೆ್ೆ ಮನನಯ ಸದ್ಸಯರ ಮನತಿನಲ್ಲಿ ಆ   ಭೆೇದ್-ಭನವ ಬರಲ್ಲಲಿ.  ಅವತಿುನ ದವಸದೀಂದ್ 
ಇವತಿುನ ದವಸದ್ವರೆಗ್ ೆ ಅರೆ್ೇಕ ನಿೇರನವರಿ ಯೇಜರೆ್ಗ್ಳ್ಳ ಆಗ್ಬೇೆಕನಗಿತ್ತು. ಇದ್ತ ಆಗ್ತತಿುಲಿ 
ಎೀಂಬ ಬಗೆ್ೆ ಮನನಯ ಸದ್ಸಯರಿಗ್ೆ ಆತ್ೀಂಕ ಮತ್ತು ಕಳ್ಕಳಿ ಇದ್ೆ. ಸನವತ್ೀಂತ್ರಯ ಸಿಕೆ ಮತೀಂದನ ಆಗ್ಸ್ಟಚ 
ತಿೀಂಗ್ಳಿಗ್ ೆ ೭೫ ವಷಾಗ್ಳ್ನಗ್ತತ್ುದ್ೆ. ಅವತಿುನ ದನದೀಂದ್ ಇವತಿುನ ದನದ್ವರಗೆ್ ೆ ಯನವುದ್ೆೇ 
ಪಕ್ಷಗ್ಳ್ ಸಕನಾರಗ್ಳ್ಳ ಇರಲ್ಲ. ಎಲ್ನಿ ಪಕ್ಷಗ್ಳ್ ಸಕನಾರಗ್ಳ್ ಬದ್ಿತ್ೆಗ್ಳ್ಳ ಕಡಿಮೆಯನಗ್ತತಿುದ್ ೆ
ಎನತುವುದ್ತ ನನು ಭನವರೆ್ಯನಗಿದೆ್. ಈ ಹಿೀಂದ್ ೆ ಬದ್ಿತ್ೆ ಹೆೇಗಿತ್ತು ಎೀಂದ್ರೆ, ಹಿೀಂದ್ ೆ ಬಿರಟಿಷರ 
ಸಕನಾರವಿತ್ತು. ಈ ರನಜಯದ್ ಆಳಿವಕ ೆ ಮತಗಿದ್ ಮೆೇಲ್ೆ ಬಿರಟಿಷರತ ಈ ರನಜಯವನತು ಆಕರಮ 
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ಮನಡಿಕೊೀಂಡತ, ಅವರ ಆಳಿವಕೆ ಪ್ನರರೀಂಭವನಯಿತ್ತ. ಅವತಿುನ ದವಸದೀಂದ್ ಇವತಿುನ 
ದವಸದ್ವರೆಗ್ೂ ಪರಿಸರವನದಗ್ಳ್ ಹೊೇರನಟ ಏನಿತ್ೂೆುೇ, ಆ ಹೂೆೇರನಟ ನಡಯೆತತ್ನು ಬೀಂದದ್.ೆ  

ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಉತ್ುರ ಪರದ್ೆೇಶದ್ಲ್ಲಿ ಒಬಬ ಋಷಿ ಮತನಿಗ್ಳ್ಳ ಗ್ೀಂಗ್ನ ನದಯ 
ಪಕೆದ್ಲ್ಲಿ ಆಶರಮವನತು ಕಟಿಟಕೊೀಂಡತ ಇರತತ್ನುರೆ. ಆಗ್ ಬಿರಟಿಷ ಅಧಿಕನರಿ ಒಬಬರತ ಇರತತ್ನುರೆ. 
ವಯಥಾವನಗ್ತವೀಂತ್ಹ ನಿೇರನತು ತ್ಡಯೆಬೆೇಕತ. ಆ ನಿೇರನತು ತ್ಡದೆ್ರ ೆ ಈ ಭನಗ್ದ್ಲ್ಲಿರತವ ಅರೆ್ೇಕ 
ಜನರಿಗ್ ೆ ಒಳ್ೆುಯದ್ನಗ್ತತ್ುದ್ ೆ ಎೀಂದ್ತ ಹೆೇಳಿ, ಒಳ್ೆುಯ ಆಲ್ೊೇಚರೆ್, ಕಲಪರ್ೆ ಅವನಿಗ್ ೆ ಬರತತ್ುದ್ೆ. 
ಸನವತ್ೀಂತ್ರಯ  ನೀಂತ್ರ ಅಲಿ. ಈ ಹಿೀಂದ್ ೆ ಬಿರಟಿಷರತ ಇದ್ದೀಂತ್ಹ ಸೀಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ಅವತಿುನ ದನ 
ಇದ್ದೀಂತ್ಹ ಅಧಿಕನರಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಣೆಕಟತಟ ಕಟಟಲತ ಸಿದ್ಿತ್ಯೆನತು ಮನಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ನುರ್ೆ. ಮನನಯ ವಿರೂೆೇಧ 
ಪಕ್ಷದ್ ರ್ನಯಕರಿಗ್ ೆ ಬಹತತ್ೆೇಕ ಇತಿಹನಸ ಗ್ೊತ್ತು ಎೀಂದ್ತ ರ್ನನತ ತಿಳಿದ್ತಕೂೆೀಂಡಿದ್ದೆೇರೆ್. 
ಅವತಿುನ ದನ ಋಷಿ ಮತನಿಗ್ಳಿದ್ದೀಂತ್ಹವರತ ನಿೇರತ ಹರಿಯತತಿುರಬೇೆಕತ. ಸರ್ನಯಸಿ ಸೀಂಚ್ನರ 
ಮನಡತತಿುರಬೇೆಕತ. ಇವುಗ್ಳ್ನತು ತ್ಡಯೆಬನರದ್ತ ಎೀಂದ್ತ ತ್ಕರನರತ ಮನಡತತ್ನುರೆ್. ಆಗ್ ಅಧಿಕನರಿ 
ಏರ್ನದ್ರೂ ಮನಡಿ, ಅಣಕೆಟತಟ ಕಟಟಲ್ೆೇಬೆೇಕೆೀಂಬ ಹಠ ಇರತತ್ುದ್ೆ. ಆ ಹಠದೀಂದ್ನಗಿ ಸರ್ನಯಸಿಯ 
ಜೊತ್ೆಗೆ್ ಸನಕಷತಟ ವಿಚ್ನರ-ವಿನಿಮಯವನಗಿ, ಅರೆ್ೇಕ ಘಷಾಣೆಗ್ಳ್ಳ ಪ್ನರರೀಂಭವನಗ್ತತ್ುದ್ೆ. 
ಕೊರೆ್ಯದ್ನಗಿ, ಆ ಸರ್ನಯಸಿ ಒೀಂದ್ತ ಷರತ್ುನತು ಹನಕತತ್ನುರ್.ೆ ನಿನುಲ್ಲಿ ಬದ್ಿತ್ೆ ಇದ್ತದ, ಈ ಅಣೆಕಟತಟ 
ಕಟತಟವುದ್ನದ್ರೆ, ಜನರಿಗ್ ೆ ಒಳ್ೆುಯದ್ನಗ್ತತ್ುದ್ ೆ ಎೀಂದ್ರೆ, ನಿನಗೆ್ ಶರಿೇರ ದ್ೀಂಡರೆ್ ಮನಡತವುದ್ಕೆೆ 
ಒೀಂದ್ತ ಅವಕನಶ ಕೂೆಡತತ್ೆುೇರ್ೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ  ಶರಿೇರ ದ್ೀಂಡರೆ್ ಮನಡಿಕೂೆೀಂಡತ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಪ್ನರನದ್ರೆ, 
ನಿನಗೆ್ ಒಪಿಪಗ್ೆ ಕೂೆಡತತ್ೆುೇರೆ್ ಎೀಂದ್ತ ಹೆೇಳ್ಳತ್ನುರೆ್.   ಅದ್ತ ಏನತ ಹೆೇಳಿ ಎನತುತ್ನುರೆ್. 

(ಮತೀಂದ್ತ) 
(324) 14-03-2022 5.40 ಟಿಸಿಹರೆ್ಚ-ಕೆಎಸ್       (ವೆೈಸ್ಚ ಚ್ೆೇಮಾನಚರವರ ಉಪಸಿೆತಿ) 
ಶ್ರೇ ಲಕ್ಷಮಣ ಸವದ (ಮತೀಂದ್ತ):-  
ಆ ನದಯಿೀಂದ್ ನನು ಆಶರಮದ್ವರೆಗೆ್ ಮತಳಿುನ ಹನಸಿಗ್ ೆಹನಕತತ್ೆುೇರೆ್. ಆ ಮತಳಿುನ ಹನಸಿಗ್ ೆಮೆೇಲ್ೆ 
ನಿೇನತ ನಡದೆ್ತಕೂೆೀಂಡತ ಬರಬೆೇಕೆೀಂದ್ತ ಹೇೆಳ್ಳತ್ನುರೆ. ಆಗ್ ಬಿರಟಿಷಚ ಅಧಿಕನರಿ ಆ ನದಯಳ್ಗ್ ೆ



213 

                                                                                                                                                ವಿಪ/14-03-2022

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

 

ಮತಳ್ಳಗಿ ಆ ಮತಳಿುನ ಹನಸಿಗೆ್ ಮೆೇಲ್ೆ ಆಶರಮದ್ವರಗೆ್ ೆನಡದೆ್ತಕೊೀಂಡತ ಹೊೇಗ್ತತ್ನುರ.ೆ  ಎೀಂತ್ಹ 
ಕಳ್ಕಳಿ ಇರತ್ಕೆೀಂಥ ಒಬಬ ವಯಕುಗ್ ೆರ್ನನತ ತ್ೊೀಂದ್ರ ೆಕೊಟಟನಲಿ ಎೀಂದ್ತ ಆ ಸರ್ನಯಸಿ ಕಣಣಲ್ಲಿ ನಿೇರತ 
ಬರತತ್ುದ್ೆ. ನಿೇವು ಆ ಡನಯೀಂ ಕಟಿಟ ಹೊೇಗಿ ಎೀಂದ್ತ ಹೆೇಳ್ಳತ್ನುರ.ೆ ಡನಯೀಂ ಕಟತಟತ್ನುರೆ. ಆ ಬಿರಟಿಷಚ 
ಅಧಿಕನರಿ ಹೆಸರತ ರೂಕಾ; ಇವತಿುನ ದವಸ ಆ ಡನಯೀಂನ ಹೆಸರತ ʻರೂಕಾʼ ಎೀಂದ್ತ ಕರಯೆತತ್ನುರೆ. 
ಇದ್ನತು ರ್ನನತ ಏಕೆ ಹೆೇಳ್ಳತಿುದ್ದೆೇರೆ್ೀಂದ್ರೆ, ಹಿೀಂದನ ದನಮನನಗ್ಳ್ಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀಂಥ ಒೀಂದ್ತ ಬದ್ಿತ್ೆ 
ಮತ್ತು ದ್ೂರದ್ೃಷಿಟ ಇವತಿುನ ದವಸ ನಮಮ ಸಕನಾರಗ್ಳ್ಲ್ಲಿ, ನಮಮ ಅಧಿಕನರಿಗ್ಳ್ಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಮಮ 
ರನಜಕನರಣಿಗ್ಳ್ಲ್ಲಿ ಕೊರತೆ್ಯನಗ್ತತಿುದ್ೆಯೀಂದ್ತ ರ್ನನತ ಮಧೆಯ ಪರವೇೆಶ ಮನಡಿ ಈ ಮನತ್ನತು 
ಹೆೇಳಿದ್ೆದೇರ್.ೆ 

ಶ್ರೇ ಕೆ.ಟಿ.ಶ್ರೇಕೀಂಠೆೇಗ್ೌಡ (ಪದ್ವಿೇಧರರ ಕ್ಷೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ 
ಸಚಿವರಿಗೆ್ ಧನಯವನದ್ಗ್ಳ್ಳ. ನಿೇರನವರಿ ಯೇಜರೆ್ಗ್ಳ್ ತಿೇವರತ್ೆ, ಅನಿವನಯಾತ್ ೆ ಮತ್ತು 
ದ್ೂರದ್ೃಷಿಟಯ ಆಲ್ೂೆೇಚರೆ್ಗ್ಳ್ಳ ಯೇಜರೆ್ಗ್ಳ್ಳ ಹೆೇಗ್ ೆ ಇರಬೆೇಕೆೀಂದ್ತ ಸಕನಾರಕೆೆ 
ಮತಟಿಟದ್ೆಯೀಂದ್ತ ರ್ನನತ ಭನವಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ುೆೇರೆ್. ರ್ನನತ ನನು ಅತಿಮತಖ್ಯವನದ್ ಶ್ಕ್ಷಣ ಕ್ಷೆೇತ್ರಕೆೆ 
ಹೊೇಗ್ತವ ಮತರ್ನು, ಕೆೈಗ್ನರಿಕ ೆ ಬಗೆ್ೆ ವಿದ್ತಯಚಿಕು ಬಗ್ೆೆ ಹನಗ್ೂ ಆರೂೆೇಗ್ಯದ್ ಬಗೆ್ೆ ಒೀಂದ್ರೆಡತ 
ವಿಚ್ನರಗ್ಳ್ನತು ಮನತ್ರ್ನಡಬೇೆಕನಗಿದ್ೆ. ರ್ನವಲೆ್ನಿ ಬಳೆ್ಗ್ೆೆ ಆರೂೆೇಗ್ಯದ್ ವಿಚ್ನರದ್ಲ್ಲಿ ಆಸಪತ್ೆರಗ್ಳ್ಳ, 
ಆಸಪತ್ೆರಗ್ಳ್ ವಯವಸೆೆಗ್ಳ್ ಬಗ್ೆೆ ಮನತ್ರ್ನಡಿದ್ವೆು. ಕದ್ನವಯಿ ಸನಮರಕ ಗ್ೀಂರ್ಥ ಸೀಂಸೆೆ ಈ ಕನಯನಸರಚ 
ಆಸಪತ್ೆರ ಬಗೆ್ೆ ಮನತ್ರ್ನಡತವನಗ್ ಆರೂೆೇಗ್ಯ ಸಚಿವರನದ್ ಮನನಯ ಡನ.ಕ.ೆಸತಧನಕರಚರವರತ 
ಇರಬೇೆಕನಗಿತ್ತು.  ರ್ನವು ಸತಮನರತ 30-35 ವಷಾಗ್ಳ್ ಹಿೀಂದ್ ೆ ಏರ್ನದ್ರೂ ಹನಟಚಾ 
ಆಪರೆೇಷನಚ ಎೀಂದ್ರ ೆವೆಲೂಿರಚ ಎೀಂದ್ತ ಹೆೇಳ್ಳತಿುದ್ೆದವು. ಆದ್ರೆ ಈಗ್ ಇಡಿೇ ಏಷನಯಖ್ೀಂಡದ್ಲ್ಲಿರತವ 
ಜನರನತು ಕೆೇಳಿದ್ರ ೆ `ಹನಟಚಾ ಆಪರೆೇಷನಚಗೆ್ ಬೆೀಂಗ್ಳ್ೂರಿನ ಜಯದೆ್ೇವ ಆಸಪತ್ೆರ’ಚ ಎೀಂದ್ತ 
ಹೆೇಳ್ಳತ್ನುರ.ೆ ಈ ಜಯದೆ್ೇವ ಹೃದ್ಯನಲಯವು ಸಕನಾರಿ ಆಸಪತ್ೆರ. ಇದ್ನತು 
ಮತನುಡಸೆತತಿುರತವುದ್ತ ಡನ.ಸಿ.ಎನಚ.ಮೀಂಜತರ್ನಥ್ಚರವರತ. ಇವರತ ಪದ್ಮಶ್ರೇ ಪರಶಸಿು ಪತರಸೃತ್ರತ. 
ಇವತಿುನ ದವಸ ಅವರತ 300 ಆಸಪತ್ೆರಗ್ಳ್ನತು 1850 ಆಸಪತ್ೆರಗ್ಳಿಗ್ ೆತ್ೆಗೆ್ದ್ತಕೊೀಂಡತ ಹೊೇಗಿದ್ನದರೆ. 
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ಬೆೇಕನದ್ರೆ ನಿೇವು ನಮಮ ಮೆೈಸೂರಿಗ್ ೆ ಬನಿು, ರ್ನವು ಆಸಪತ್ೆರಗ್ೆ ಹೂೆೇಗ್ತತಿುದ್ದೆೇವೇ ಅಥವನ 
ರಜೆನಟಚಾಗೆ್ ಹೊೇಗ್ತತಿುದ್ೆದೇವೇ ಎನಿಸತತ್ುದ್ೆ.  ಅಧಾ ಕನಯಿಲ್ ೆಆಸಪತ್ೆರ ಒಳ್ಗ್ೆ ಹೊೇಗ್ತತಿುದ್ದೀಂತ್ ೆ
ವನಸಿಯನಗ್ತತ್ುದ್ೆ.  ಇವತಿುನ ದವಸ ಇನಚಫೊೇಸಿಸ್ಚ ಕೀಂಪನಿಯ ಶ್ರೇಮತಿ 
ಸತಧನಮೂತಿಾಯವರತ ರ್ನವು ಇಲ್ಲಿಗ್ೆ ದ್ತಡತೆ ಕೊಟಟರೆ ಒೀಂದ್ತ ಪ್ೆೈಸ ೆ ಹಣ ಅಪವಯಯ 
ಆಗ್ತವುದಲಿವೆೀಂದ್ತ ಒೀಂದ್ತ ಹೊಸ ವನಡಚಾನತು ಮನಡಿಕೊಟಿಟದ್ನದರ.ೆ  ಯನರೊೇ ಒಬಬರತ,ಚ ‘ಕೂಲ್ಲ 
ಮನಡತತಿುದ್ದೀಂಥ ಒಬಬ ಬಡವನಿಗ್ ೆಆಪರೆೇಷನಚ ಮನಡಬೆೇಕತ ನಿೇವು ಅವರಿಗೆ್ ರೂ.50,000ಗ್ಳ್ಳ 
ಕೊಡಿ’ಚಎೀಂದ್ತ ಬೀಂದ್ತ ಹೆೇಳಿದ್ರತ.  ಅವರತ 2-3 ಜನರಿಗ್ೂ ಸೇೆರಿದ್ೀಂತ್ ೆಹಣ ಕೊಟಟರತ. ಒಬಬರತ 
ಕೊಟಿಟದ್ದನತು ಬಳ್ಸಿಕೂೆೀಂಡರತ. ಇನಿುಬಬರದ್ತದ ಹಚೆಿಚಗ್ೆ ಹಣವನತು ಅವರೆೇ ಅವರ ಮರ್ೆಗೆ್ ವನಪಸತಸ 
ತ್ೆಗೆ್ದ್ತಕೂೆೀಂಡತ ಹೂೆೇದ್ರತ. ನಿೇವು ಏಕೆ ಹಣವನತು ವನಪಸತಸ ತ್ೀಂದ್ತಕೂೆಡತತಿುದದೇರಿ ಎೀಂದ್ತ 
ಕೆೇಳಿದ್ದಕೆೆ, `ಇಲ್ನಿ, ಯನರೊೇ ಬೇೆರೆಯವರತ ಕೊಟಟರತ, ಈ ರಿೇತಿ ಆಯಿತ್ತ’ಚಎೀಂದ್ತ ಹೆೇಳಿದ್ರತ. 
ಆ ಮನತಷಯ `ನಿಮಗ್ೆ ಹಣ ಕೊಟಟರ ೆವೆೇಸ್ಟಚ ಆಗ್ತವುದಲಿ’ಚ ಎೀಂದ್ತ ಅವರಿಗೆ್ 6 ಕೊೇಟಿಗ್ಳ್ನತು 
ಕೊಟಿಟದ್ನದರ್.ೆ ಇವತಿುನ ದವಸ ಆ ಸೀಂಸೆೆಗ್ೆ ಸಕನಾರದ್ ಪ್ನಲತ ಶೆೇ.51ರಷತಟ ಇದ್ೆ. ಅದ್ತ 
autonomous ವಯವಸೆೆ. ಇವತಿುನ ದವಸ ಬೆೀಂಗ್ಳ್ೂರತ, ಮೆೈಸೂರಿನಲ್ಲಿದ್ೆ. ಹತಬಬಳಿು-ಧನರವನಡ 
ಹನಗ್ೂ ಗ್ತಲಬಗ್ನಾದ್ಲ್ಲಿ ಹನಟಚಾ ಆಸಪತ್ೆರಯನತು ಮನಡತವುದ್ಕೆೆ ವಯವಸೆೆ ಮನಡತತಿುದ್ನದರ.ೆ  ಈ 
ದ್ೆೇಶದ್ ಜನ ಅಲಿದ್ೆೇ ಬೆೇರ ೆಬೆೇರ ೆದ್ೆೇಶಗ್ಳಿೀಂದ್ ಜನ ಬೆೀಂಗ್ಳ್ೂರಿಗ್ ೆಹನಟಚಾ ಆಪರೆೇಷನಚಗ್ನಗಿ 
ಬರತತಿುದ್ನದರ.ೆ ಅದ್ೇೆ ರಿೇತಿ ಕದ್ನವಯಿ ಗ್ರೀಂರ್ಥ ಸೀಂಸೆೆಯನೂು ಕೂಡ ಅದ್ೇೆ ರಿೇತಿ ಬೆೇರ ೆ ಬೇೆರೆ 
ಕಡಗೆ್ಳ್ಲ್ಲಿ ಸನೆಪರ್ ೆ ಮನಡಿ, ಜನರಿಗ್ ೆ ಕನಯನಸರಚ ಟಿರೇಟೆಮೀಂಟಚ ಕೊಡಬೇೆಕಲಿವೆೇ? ಏಕೆೀಂದ್ರ ೆ ಈ 
ಹೃದ್ಯ ಬೆೇರ್ಯೆ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಕನಯನಸರ ಕನಯಿಲೆ್ ಸಹ ಜನರನತು ತಿೇವರವನಗಿ ಕನಡತತಿುದ್ೆ. 
ಆ autonomous ಆಸಪತ್ೆರಗ್ೂ ಕೂಡ ಡನ.ಸಿ.ಎನಚ.ಮೀಂಜತರ್ನಥ್ಚರೀಂತ್ಹವರನತು 
ರೆ್ೇಮಿಸಬೇೆಕಲಿವೇೆ? ಈಗ್ ಜಯದೆ್ೇವ ಹೃದ್ೂೆರೇಗ್ ಆಸಪತ್ೆರಯಲ್ಲಿ ಡನ.ಸಿ.ಎನಚ.ಮೀಂಜತರ್ನಥ್ಚ 
ನಿವೃತಿುಯನದ್ರೂ ಕೂಡ ಸಕನಾರ ಮೂರತ ಬನರಿ ಅವರನತು ಮತೀಂದ್ತವರಸೆಿದ್ೆ. ಅವರ ಶಕು 
ಇರತವವರಗೆ್ೂ ಆ ಆಸಪತ್ೆರಯಲ್ಲಿರಬೆೇಕೆೀಂದ್ತ ಇಡಿೇ ರನಜಯ ಕೂಗ್ತತ್ುದ್ೆ.  ಅವರತ ಅಲ್ಲಿ ಅಷೊಟೀಂದ್ತ 
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ಅದ್ತುತ್ವನದ್ೀಂಥ ಕೆಲಸವನತು ಮನಡತತಿುದ್ನದರ.ೆ ಅವರತ ಏನತ ಹೆೇಳ್ಳತ್ನುರೆೀಂದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿಗ್ೆ ಒಬಬ 
ಬಡವ ಅಥವನ ಒಬಬ ಕೂಲ್ಲ ಕನಮಿಾಕರತ ಬೀಂದ್ರ ೆಬೆೇರ ೆಕಡ ೆಎಲ್ಲಿಗ್ೂ ಹೂೆೇಗ್ತವೀಂತಿಲಿ. ಅವನ 
ಹತಿುರ ಬಿ,ಪಿ.ಎಲ್ಚ. ಕನಡಚಾ ಇಲಿದದ್ದರೂ ಕೂಡ ರ್ನನತ ಮನಡಿಸತತ್ೆುೇರೆ್ೀಂದ್ತ ಹೆೇಳ್ಳತ್ನುರೆ. 
ಅವರಿಗೆ್ ಅೀಂತ್ಹ ಇಚ್ನಿಶಕು ಇದ್ೆ. ಅವರತ ದನದ್ 24 ತ್ನಸತ 18 ಕಡ ೆಆಪರೇೆಷನಚ ಮನಡಿ 
ಟಿರೇಟಚಮೆೀಂಟಚ ಕೂೆಡತವೀಂಥ ಐ.ಸಿ.ಯತ. ವಯವಸೆೆಯನತು ಮನಡಿಕೊೀಂಡಿದ್ನದರ.ೆ ಯನರೆೇ ವಯಕು 
ಹನಟಚಾ ಆಪರೆೇಷನಚಗೆ್ ಆಸಪತ್ೆರಗ್ೆ ಹೊೇದ್ರ ೆಅವರತ ಚಿಕತೆ್ಸ ಇಲಿದ್ೆ ವನಪಸತಸ ಬರತವೀಂತಿಲ್; ಅಷತಟ 
ಚ್ೆರ್ನುಗಿ ಟಿರೇಟಚಮೆೀಂಟಚ ಮನಡಿರತತ್ನುರ.ೆ ಅದ್ತ ಸಕನಾರಿ ಆಸಪತ್ೆರಯೀಂದ್ತ ರ್ನವು 
ಭನವಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದ್ಕೂೆ ಸನಧಯವಿಲಿ. ಆ ಮನದ್ರಿಯಲ್ಲಿ ರ್ನವು ರ್ನಲತೆ ಡಿವಿಜನಚನಲ್ಲಿ 
ಕಟಟಬೆೇಕಲಿವೆೇ? ಆ ಆಸಪತ್ೆರಯನತು ಕಟತಟವೀಂಥ ವಯವಸೆೆಗ್ ೆಸಕನಾರ ಮತೀಂದ್ನಗ್ಬೆೇಕಲಿವೆೇ? ಈಗ್ 
ರ್ನವಲೆ್ನಿ ದ್ೆಹಲ್ಲ ಮತಖ್ಯಮೀಂತಿರಯವರನದ್ ಮನನಯ ಅರವಿೀಂದ್ ಕೆೇಜರೇವನಲ್ಚ ರವರನತು 
ಹೊಗ್ಳ್ಳತ್ೆುೇವೆ. ಅವರ ಪಕ್ಷ ಪೀಂಜನಬಚನಲ್ಲಿ ಗ್ೆದ್ತದ ಬೀಂತ್ತ. ಏಕೆೀಂದ್ರ ೆಅವರತ ಫ್ತರೇ ಎಜತಕೆೇಷನಚ, 
ಫ್ತರೇ ಹೆಲ್ುಚ, ಫ್ತರೇ ಎಲ್ೆಕರಸಿಟಿ, ಫ್ತರೇ ಡಿರೀಂಕೀಂಗಚ ವನಟರಚ ಕೊಡತತ್ೆುೇವೆೀಂದ್ತ ಭರವಸ ೆ ಕೊಟಟರತ. 
ಮತಖ್ಯವನಗಿ ಮನತಷಯನಿಗ್ ೆಇದ್ತ ಬಿಟತಟ ಇರ್ುೆೇನತ ಬೆೇಕತ. ಆರೂೆೇಗ್ಯ, ಶ್ಕ್ಷಣ, ಸನರಿಗ್ ೆಮತ್ತು 
ವಿದ್ತಯಚಿಕು ಮತೀಂತ್ನದ್ ಅವಶಯಕ ಸೌಲಭಯಗ್ಳ್ನತು ಕಲ್ಲಪಸಿಕೊಟಟರ ೆ ಮತಗಿಯಿತ್ತ. ಆಗ್ ಎಲಿರೂ 
ಬನಿು ಎೀಂದ್ತ ಕರಯೆತತ್ನುರೆ. ಬಹತಶಃ ಇನತುಮತೀಂದ್ ೆ ಇಡಿೇ ದ್ೆೇಶದ್ಲ್ೆಿೇ ನಿೇವು ಬನಿು ಎೀಂದ್ತ 
ಹೆೇಳ್ಳತ್ನುರೊೇ ಏರೆ್ೂೇ.  ರ್ನವು ಎಚ್ೆಚತ್ತುಕೂೆಳ್ುದದ್ದರ ೆಇಡಿೇ ದ್ೆೇಶದ್ಲ್ಲಿ ನಿಮಮ ಪಕ್ಷ ಬರಬೆೇಕತ 
ಎೀಂದ್ತ ಜನ ಅವರಿಗೆ್ ಹೇೆಳ್ಳತ್ನುರ.ೆ ದ್ೆಹಲ್ಲಯಲ್ಲಿ ಅವರತ ಅಷೂೆಟೀಂದ್ತ ಪರಿಣನಮಕನರಿಯನಗಿ 
ಶ್ಕ್ಷಣ ಕೊಡತತಿುದ್ನದರೆ. ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ಕೆೈಗ್ನರಿಕ ೆವಿಚ್ನರ ಮತಗಿಸಿಕೂೆೀಂಡತ, 
ಶ್ಕ್ಷಣದ್ ಬಗೆ್ೆ ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ೆುೇರೆ್. ನಿಮಗ್ೆ ತ್ೂೆೀಂದ್ರೆಕೊಡತವುದಲಿ. ತ್ನವು ಕೇೆಳ್ಳವಷಟರಲ್ಲಿ ನನು 
ಮನತ್ನತು ಮತಗಿಸತತ್ೆುೇರ್ೆ.  

ವೆೈಸ್ಚ ಚ್ೆೇಮಾನಚ:- ಮನನಯ ಕ.ೆಟಿ.ಶ್ರೇಕೀಂಠೆೇಗ್ೌಡರವರೇೆ, ಈ ರಿೇತಿ ಜನಪಿರಯ 
ಯೇಜರೆ್ಗ್ಳ್ನತು public involvement ಮನಡಿ, ಮತೀಂದ್ತವರೆಸಬೆೇಕೆ ಅಥವನ ಬೆೇಡವೇೆ? 
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Populist programme ಹನಗ್ೂ pro-people programmes ಕತರಿತ್ತ ಈಗ್ನಗ್ಲ್ೆೇ 
ಒೀಂದ್ತ ದ್ೊಡೆ ಚಚ್ೆಾ ಶತರತವನಗಿದ್ೆ. ಅದ್ರ ಬಗೆ್ೆ ನಿಮಮೀಂಥವರತ ಮನತ್ರ್ನಡತವನಗ್ ಒೀಂದ್ತ 
ವಸತುನಿಷಠ debate ಆಗ್ತವುದ್ತ ಒಳ್ೆುಯದ್ತ. 

ಶ್ರೇ ಕೆ.ಟಿ.ಶ್ರೇಕೀಂಠೆೇಗ್ೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅೀಂತ್ಹ ವಿಷಯಗ್ಳ್ರ್ುೆೇ ರ್ನವು 
ಒೀಂದ್ೂೆೀಂದ್ತ ದನ ಇಟತಟಕೂೆೀಂಡತ ಚಚ್ಾೆ ಮನಡಿ, ಅದ್ಕೊೆೀಂದ್ತ ಪರಿಹನರವನತು 
ಕೀಂಡತಕೊಳ್ುಬೆೇಕನಗಿದ್ೆ.  

ವೆೈಸ್ಚ ಚ್ೆೇಮಾನಚ:- ಹೌದ್ತ. ಎಲಿವೂ ಫ್ತರೇ ಎನತುವ notion ನಿೀಂದ್  ಈಗ್ನಗ್ಲ್ೇೆ ತ್ನವು 
taxpayers’ಚmoney ಯನತು ಈ ದ್ೆೇಶದ್ಲ್ಲಿ ಎಷತಟ ದನ ಭರಿಸತವುದ್ಕೆೆ ಸನಧಯವನಗ್ತತ್ುದ್ೆ?  

ಶ್ರೇ ಕೆ.ಟಿ.ಶ್ರೇಕೀಂಠೆೇಗ್ೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನಲ್ೆೆೈದ್ತ ವಷಾಗ್ಳ್ ಹಿೀಂದ್ ೆ
ಚರೆ್ುೈಗ್ೆ ನಮೆಮಲಿರನತು ಸಕನಾರ ಅಧಯಯನ ಪರವನಸಕನೆಗಿ ಕಳ್ಳಹಿಸಿಕೂೆಟಿಟತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ SEZ 
(Special Economic Zone) concept…. ಡನ.ವೆೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣಸನವಮಿಯವರತ ಸಹ 
ನಮೊಮಡರೆ್ ಇದ್ದರತ. ನಮಮ ಜೊತ್ೆಯಲ್ಲಿ ಪರಜನವನಣಿ ರಿಪ್ೊೇಟಾಸ್ಚಾ ಬೀಂದದ್ದರತ. ಮನನಯ 
ಸಭನರ್ನಯಕರೇೆ, SEZ concept ನಲ್ಲಿ ಜನಗ್ ಅವರದ್ತದ, infrastructure ಅವರದ್ತದ, ಅಲ್ಲಿಗ್ ೆ
ಹೊೇಗಿ industry ಮನಡತವವನತ ಮನಡಬಹತದ್ತ ಅಷೆಟ. ಅಲ್ಲಿನ ಜನಕೆೆ ಆ ಕೀಂಪನಿಯವರತ 
ಕೆಲಸ ಕೊಟಟರೆ ಸನಕತ. ಅಲ್ಲಿ ಆ ರಿೇತಿ ಇದ್ೆ. ನಮಮ ಕರ್ನಾಟಕದ್ಲ್ಲಿ ರ್ನಯರೆ್ೂೇ ಇೀಂಡಸಿರೇಸ್ಚ 
ಹತಬಬಳಿು-ಧನರವನಡಕೆೆ ಬರಲತ ಪರಯತಿುಸಿತ್ತ. ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯನರೂ ಅವರಿಗೆ್ ಜನಗ್ ಕೊಡಲ್ಲಲಿ. 
ಗ್ತಜರನತ್ಚನಲ್ಲಿ ಈಗಿನ ಪರಧನನ ಮೀಂತಿರಗ್ಳ್ನದ್ ಸರ್ನಮನಯ ನರೇೆೀಂದ್ರ ಮೊೇದಯವರೇೆ 
ಮತಖ್ಯಮೀಂತಿರಗ್ಳ್ನಗಿದ್ದರತ. ಆ ಇೀಂಡಸಿರೇನವರನತು ಕರದೆ್ತ ಜನಗ್ ಕೊಟತಟ, ಅವರಿಗೆ್ 5 ವಷಾ 
free electricity ಕೊಟಟರತ ಹನಗ್ೂ ಅವರಿಗೆ್ infrastructure ಕೂಡ ಕೂೆಟಟರತ. ಹನಗ್ನಗಿ 
ಆ ಇೀಂಡಸಿರೇಯವರತ ಅಲ್ಲಿಗ್ ೆಹೊೇಗಿ ಉದದಮೆಯನತು ಪ್ನರರೀಂಭಿಸಿ, ಸನವಿರನರತ ಜನರಿಗ್ ೆಕೆಲಸ 
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ಕೊಡತತಿುತ್ತು. ಆ ರ್ನಯರೆ್ೂೇ ಇೀಂಡಸಿರೇ ಕನರಣನೀಂತ್ರಗ್ಳಿೀಂದ್ ಮತಚಿಚ ಹೂೆೇಯಿತ್ತ, ಅದ್ತ ಬೆೇರ ೆ
ವಿಚ್ನರ. ರ್ನನತ ಅದ್ರ ಬಗೆ್ೆ ಒೀಂದ್ತ ಉದ್ನಹರಣೆ ಕೊಟೆಟನತ ಅಷೆಟ.  

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ.ೆಹರಿಪರಸನದಚ (ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ್ ರ್ನಯಕರತ):- ಆ ರ್ನಯರೆ್ೂೇ ಇೀಂಡಸಿರಗ್ ೆ
ರೂ.9,000 ಕೊೇಟಿಗ್ಳ್ಷತಟ ಲ್ೊೇನಚ ಕೂಡ ಕೊಟಟರತ.  1200 ಎಕರ ೆ ಜಮಿೇನಿನಲ್ಲಿದ್ನದ ಆ 
ಉದದಮೆ ಮತಚಿಚಹೊೇಯಿತ್ತ. 

ಶ್ರೇ ಕೆ.ಟಿ.ಶ್ರೇಕೀಂಠೆೇಗ್ೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈಗ್ ರ್ನನತ ಏನತ 
ಹೆೇಳ್ಳತಿುದ್ೆದೇರೆ್ೀಂದ್ರೆ, ಈಗ್ ನಮಮ ಕರ್ನಾಟಕಕೆೆ ಇೀಂಡಸಿರಗ್ಳ್ಳ ಬರತತಿುಲಿ. ಜನರಿಗೆ್ ಉದ್ೊಯೇಗ್ 
ಕೂಡ ಸಿಗ್ತತಿುಲಿ. ಈಗ್ ನಿೇವು ಸಕನಾರದೀಂದ್ ಲ್ನಯೀಂಡಚಬನಯೀಂಕಚ ಮನಡಬೆೇಕತ. ನಿೇವು 
ಜಮಿೇನತಗ್ಳ್ನತು ತ್ನು ವಶದ್ಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಟತಟಕೂೆಳ್ು ಬೇೆಕತ. ಒೀಂದ್ತವೇೆಳ್ೆ ಯನರನದ್ರೂ ನಮಮ 
ರನಜಯಕೆೆ ಬೀಂದ್ತ ಇೀಂಡಸಿರ ಓಪನಚ ಮನಡಿ ಸತಮನರತ 500-1000 ಜನಕೆೆ ಕಲೆಸ ಕೊಡತತ್ೆುೇರೆ್, 
ನನಗ್ ೆಅವಕನಶ ಕೊಡಿ ಎೀಂದ್ನಗ್, ಅವರಿಗೆ್ ಅವಕನಶ ಕೊಡಬೇೆಕತ. ಇಲ್ಲಿ ಅವರತ ಜಮಿೇನಿಗ್ ೆ
ಅಪ್ೆಿೈ ಮನಡಿ ಅದ್ನತು ಸನವಧಿೇನಕೆೆ ತ್ೆಗೆ್ದ್ತಕೊಳ್ಳುವಷಟರಲ್ಲಿ 3 ರಿೀಂದ್ 5 ವಷಾಗ್ಳ್ನಗ್ತತ್ುದ್ೆ. ಅಷತಟ 
ಹೊತಿುಗ್ ೆಅವನತ ಬೆೇರ ೆಕಡಗೆ್ ೆಹೊೇಗಿ ಇೀಂಡಸಿರ ಪ್ನರರೀಂಭ ಮನಡತತ್ನುರೆ್. 

ಶ್ರೇ ಲಕ್ಷಮಣ ಸೀಂಗ್ಪಪ ಸವದ (ವಿಧನನ ಸಭೆಯಿೀಂದ್ ಚತರ್ನಯಿತ್ರನದ್ವರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಶ್ರೇ ಕ.ೆಟಿ.ಶ್ರೇಕೀಂಠೆೇಗ್ೌಡರತ ಇೀಂಡಸಿರೇಸ್ಚ ಬಗೆ್ೆ ಹೆೇಳ್ಳತಿುದ್ನದರೆ. ನನಗ್ ೆನಗ್ತ 
ಬರತತ್ುದ್ೆ. ಮನನಯ ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ್ ರ್ನಯಕರೇೆ, ರ್ನನತ ಒೀಂದ್ತ ಸಕೆರೆ ಕನಖನಾರ್ ೆ ಸನೆಪರ್ೆ 
ಮನಡಲತ ಲ್ನಯೀಂಡಚ ಪಚ್ೆೇಾಸ್ಚ ಮನಡಿಕೂೆಡತವೀಂತೆ್ IEM (Industrial Entrepreneur’s 
Memorandum) ನತು ತ್ೆಗೆ್ದ್ತಕೂೆೀಂಡೆನತ. ಸಕೆರೆ ಕನಖನಾರ್ ೆಸನೆಪರ್ೆ ಮನಡಲತ ನನಗ್ ೆಇಷತಟ 
ಎಕರಯೆನತು land acquisition ಮನಡಿಕೊಡತವೀಂತ್ ೆ ಕೂೆೇರಿ ಕೆಐಎಡಿಬಿಗೆ್ 
ರೂ.1,45,00,000 ಕೊೇಟಿಗ್ಳ್ನತು ಕಟಿಟದ್ೆನತ.  ಆ ದ್ತಡತೆ ಕಟಿಟ ಸತಮನರತ 6 
ವಷಾಗ್ಳ್ನಯಿತ್ತ.  ನನಗ್ ೆಲ್ನಯೀಂಡಚ ಸಿಗ್ಲ್ಲಲಿ. ಆದ್ರೆ ಭನರತ್ ಸಕನಾರದ್ ಷರತ್ತು ಏರೆ್ೀಂದ್ರೆ 
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ನಿೇವು ಐದ್ತ ವಷಾದ್ೂೆಳ್ಗ್ ೆಸಕೆರೆ ಪ್ೊರಡಕ್ಷನಚ ಮನಡದದ್ದರ ೆನಿಮಮ ಲ್ೆೈಸೆನಸಚ ಲ್ನಯಪಸಚ ಆಗ್ತತ್ುದ್ೆ. 
ಲ್ನಯಪಸಚ ಆದ್ರೆ  ಕಷಟ. ಏಕೆೀಂದ್ರ ೆ ರ್ನನತ ಒೀಂದ್ತ ಕೊೇಟಿ ರೂಪ್ನಯಿಗ್ಳ್ ಬನಯೀಂಕಚ 
ಗ್ನಯರೀಂಟಿಯನತು ಕೊಟಿಟರತತ್ೆುೇರೆ್. ದ್ತಡತೆ ಹೂೆೇಯಿತ್ತ. ರ್ನನತ ಸತಮನರತ 7 ವಷಾಗ್ಳ್ನದ್ 
ನೀಂತ್ರ ಕೆಐಎಡಿಬಿಯವರಿಗ್ೆ land acquisition ಮನಡಿ ಕೂೆಡಿ ಎೀಂದ್ತ ಕೆೇಳಿದ್ೆನತ. ಅದ್ಕೆೆ 
ಅವರತ ಆಗ್ತವುದಲಿವೆೀಂದ್ತ ಹೆೇಳಿದ್ರತ. ನಮಗ್ೆ ಆ ದ್ತಡೆನತು ವನಪಸತಸ ಕೊಡಿ ಎೀಂದ್ತ ಕೆೇಳಿದ್ೆನತ. 
7 ವಷಾಗ್ಳಿೀಂದ್ ಬಡಿೆ ಕೂೆಡದದ್ದರೂ ಆಯಿತ್ತ ಎೀಂದ್ೆನತ. ರ್ನನತ ಕಟಿಟರತ್ಕೆೀಂಥ ದ್ತಡಿೆನಲ್ಲಿ 
ಶೆೇ.20 ರಷತಟ ಕಟನವಣೆ ಮನಡಿಕೊೀಂಡತ ಕೂೆಡತತ್ೆುೇವೆೀಂದ್ತ ಹೆೇಳಿದ್ರತ. ಇದ್ತ ನಮಮ ರನಜಯದ್…. 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರಸನದಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ತ್ನವು taxpayers’ಚ money 
ಯಲ್ಲಿ ರ್ನವು ಈ ರಿೇತಿ populist programmes  ಕೊಡತವುದ್ಕೆೆ ಆಗ್ತತ್ುದ್ೆಯೇ ಎೀಂದ್ತ 
ಹೆೇಳಿದದೇರಿ. ಅಮೆರಿಕನ ಬೀಂಡವನಳ್ಶನಹಿ ರನಷರ. ಅಮೆರಿಕನದ್ೀಂಥ ರನಷರಗ್ಳ್ಲ್ಲಿ ಇವತಿುಗ್ೂ ಕೂಡ 
healthcare ಮನತ್ರ ಈಗ್ಲೂ ಕೂಡ government ಕೆೈಯಲ್ೆಿೇ ಇದ್.ೆ Taxpayers’ಚ
money ಯಿೀಂದ್ ಜನಗ್ಳ್ ಜೇವ ಉಳಿಸತ್ಕೆೀಂತ್ಹದ್ತದ, it is the fundamental 
responsibility of the Government.   ಆರೂೆೇಗ್ಯ ಮತ್ತು ಶ್ಕ್ಷಣಕೆೆ taxpayers’ಚ
ಹಣವನತು ಉಪಯೇಗಿಸಬೆೇಕತ. ರ್ನವು ಎಲ್ಲಿಯವರಗೆ್ೆ ಶಸಕುರನಗಿರತತ್ೆುೇವೇ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗ್ ೆ
ಅದ್ರೆ್ುಲ್ನಿ ಫ್ತರೇಯನಗಿ ಕೂೆಡಬೇೆಕತ. ಅದ್ತ populist programme ಅಲಿ. It is the 
fundamental responsibility of the Government.  ತ್ನವು communist 
background ಇಟತಟಕೊೀಂಡತ, populist programme ಎೀಂದ್ತ ಹೆೇಳ್ಳವುದ್ತ ನನಗ್ ೆ
ಆಶಚಯಾವನಗ್ತತ್ುದ್.ೆ  

ವೆೈಸ್ಚ ಚ್ೆೇಮಾನಚ:- ಮನನಯ ಬಿ.ಕ.ೆಹರಿಪರಸನದಚರವರೇೆ, ರ್ನನತ ಆ ರಿೇತಿ ಹೇೆಳ್ಲ್ಲಲಿ.  
Generalize ಮನಡಿ, ಎಲಿರಿಗ್ೂ ಅಥವನ ಒೀಂದ್ತ ಬಡತ್ನದ್ ರೇೆಖೆ ಅಥವನ ಅದ್ಕೆೆ ಏರ್ನದ್ರೂ 
ಒೀಂದ್ತ ಮನನದ್ೀಂಡ ಬೆೇಕ.ೆ ಬಿಪಿಎಲ್ಚ ಮತ್ತು ಎಪಿಎಲ್ಚ. . .  
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ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರಸನದಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಡವರಿಗೆ್ ಫ್ತರೇಯನಗಿ 
ಬೆೇಕನಗಿರತವೀಂಥದ್ತದ. ಮನನಯ ಕ.ೆಟಿ.ಶ್ರೇಕೀಂಠೆೇಗ್ೌಡರವರತ ಹೆೇಳಿದ್ೀಂತ್ ೆಕನಯನಸರಚ ಆಸಪತ್ೆರಗ್ೆ ನಿೇವು 
ಒಮೆಮ ಹೂೆೇಗಿ ರೆ್ೂೇಡಿ.  All India Institute of Medical Sciences (AIIMS), 
ದ್ೆಹಲ್ಲಯಲ್ಲಿ ಫತಟಚಬನತ್ಚನಲ್ಲಿ ಜನ ಬೀಂದ್ತ ಮಲಗಿರತತ್ನುರೆ. ಇನೂು ರ್ನವು ಆ ಸಿೆತಿಗ್ ೆತ್ಲತಪಿಲಿ. 
ನಮಗ್ೆ ಹೆೇಳ್ಳವುದ್ಕೆೆ ಸನವಿರ ವಿಷಯಗ್ಳಿವೆ. 

ಶ್ರೇ ಕೆ.ಟಿ.ಶ್ರೇಕೀಂಠೆೇಗ್ೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅಲ್ಲಿ 13 ಆಸಪತ್ೆರಗ್ಳಿವ.ೆ ಅಲ್ಲಿ 
ಡನಕಟರಚಗ್ಳ್ಳ ಇಲಿ, ಹೆೇಳ್ಳವವರತ ಕೆೇಳ್ಳವವರತ ಯನರೂ ಇಲಿ. 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರಸನದಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ತ್ನವು ಒಮೆಮ ಬೆೀಂಗ್ಳ್ೂರಿನ 
ವಿಕೊಟೇರಿಯನ ಆಸಪತ್ೆರಗ್ೆ ಹೂೆೇಗಿ ರೆ್ೂೇಡಿ, ತ್ಮಗ್ೆ ಅಲ್ಲಿನ ವಸತುಸಿೆತಿ ಗ್ೂೆತ್ನುಗ್ತತ್ುದ್ೆ. 

ಶ್ರೇ ಕೆ.ಟಿ.ಶ್ರೇಕೀಂಠೆೇಗ್ೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮೆೈಸೂರತ ಭನಗ್ಕೆೆ ಮೀಂಡಯದ್ಲ್ಲಿ 
ಮನಡಿದ್ನದರ.ೆ ಅಲ್ಲಿಯತ ಸಹ ಹೆೇಳ್ಳವವರತ ಕೆೇಳ್ಳವವರತ ಯನರೂ ಇಲಿ. 

ಶ್ರೇಮತಿ ಭನರತಿ ಶೆಟಿಟ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅಮೆೇರಿಕನದ್ಲ್ಲಿ ಶ್ಕ್ಷಣ ಮತ್ತು 
ಆರೂೆೇಗ್ಯ ಎಲಿರಿಗ್ೂ ಫ್ತರೇ. ಅಲ್ಲಿ ಬಡತ್ನ ರೇೆಖೆ ಎೀಂಬತದ್ೆೇ ಇಲಿ.  

ವೆೈಸ್ಚ ಚ್ೆೇಮಾನಚ:- ಉತ್ುಮವನದ್ ವಯವಸೆೆಗ್ಳ್ಳ ಎಲ್ಲಿದ್ದರೂ ರ್ನವು ಅವುಗ್ಳ್ನತು 
ಸಿವೇಕರಿಸೂೆೇಣ.  

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ.ೆಹರಿಪರಸನದಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅವರತ budget ನಲ್ಲಿ 
maximum importance ಹೆಲ್ುಚಗೆ್ ಕೂೆಡತತ್ನುರೆ. ಆಮೆೇಲ್ೆ ಎಜತಕೆೇಷನಚಗೆ್ ಕೊಡತತ್ನುರೆ. 
ರ್ನವು Howard University ಹನಗ್ೂ ಇನಿುತ್ರ ೆಸೀಂಸೆೆಗ್ಳ್ಳ ಎೀಂದ್ತ ಏನತ ಹೆೇಳ್ಳತಿುದ್ೆದೇವಲ್ನಿ, 
ಅವುಗ್ಳ್ರೆ್ುಲ್ನಿ corporate sectors ಗ್ಳ್ಳ ನಡಸೆತತ್ುವೆ. ಅವರತ scholarship ನಲ್ಲಿ 
ನಡಸೆತತ್ನುರೆ. ಆದ್ದರಿೀಂದ್ ಅವರದ್ತದ taxpayers’ಚmoney ಎೀಂದ್ೇೆನಿಲಿ. ಅವರ ದ್ೆೇಶ ಉದ್ನಿರ 
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ಆಗ್ಬೇೆಕೆೀಂದ್ತ  ಆ ದ್ೆೇಶದ್ಲ್ಲಿ ಸೀಂಪ್ನದ್ರೆ್ ಮನಡತ್ಕೆೀಂಥವರತ `ಕೆರೆಯ ನಿೇರನತು ಕೆರೆಗ್ ೆ
ಚ್ೆಲ್ಲಿ’ಎೀಂದ್ತ ಮನಡತತ್ನುರ.ೆ ನಮಮಲ್ಲಿ ಆ ರಿೇತಿ ಯನರೂ ಯೇಚರೆ್ ಮನಡತವುದಲಿ. ನಮಮಲ್ಲಿ ಬರಿೇ 
ರನಷಿರೇಯ ಯೇಜರೆ್ ಎೀಂದ್ತ ಹೆೇಳ್ಳತ್ನುರೆ.  

ವೆೈಸ್ಚ ಚ್ೆೇಮಾನಚ:- ನಮಮದ್ತ ಕೂಡ ರನಷಿರೇಯ ಮತ್ತು ರನಜಯದ್ ಯೇಜರೆ್ಗ್ಳ್ಲ್ಲಿ 
ಆರೂೆೇಗ್ಯದ್ ವಿಚ್ನರದ್ಲ್ಲಿನ ಯೇಜರೆ್ಗ್ಳ್ಳ ಮೆಚತಚವೀಂಥದ್ದೆ. `ಆಯತಷನಮನಚ ಭನರತ್ಚ’ಚ ಇೀಂತ್ಹ 
ಯೇಜರೆ್ಗ್ಳ್ಳ ದ್ೂೆಡೆ ಪರಮನಣದ್ಲ್ಲಿ ರಿೇರ್ಚ ಆಗ್ತತಿುವೆ. 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ.ೆಹರಿಪರಸನದಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, `ಆಯತಷನಮನಚ ಭನರತ್ಚ’ಚಇೀಂತ್ಹ 
ಎಲ್ನಿ ಕನಯಾಕರಮಗ್ಳ್ ವಿಚ್ನರದ್ಲ್ಲಿ ರ್ನನತ ನಿಮಗ್ೆ ಹೆೇಳ್ಳವುದ್ೆೇರೆ್ೀಂದ್ರೆ, ರ್ನವು 
ಟನಪಚನಲ್ಲಿದ್ೆದೇವೆ.  

 ಶ್ರೇ ಕೆ.ಟಿ.ಶ್ರೇಕೀಂಠೆೇಗ್ೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇೀಂಡಸಿರೇಸ್ಚ ಬಗೆ್ೆ ಇರೆ್ೂುೀಂದ್ತ 
ವಿಚ್ನರವನತು ಹೆೇಳಿ, ನೀಂತ್ರ ಶ್ಕ್ಷಣದ್ ಬಗೆ್ೆ ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ೆುೇರ್ೆ. ನಿೇವೆೇನತ ಗ್ನಬರಿಯನಗ್ಬೆೇಡಿ.  

ವೆೈಸ್ಚ ಚ್ೆೇಮಾನಚ:- ಮನನಯ ಕ.ೆಟಿ.ಶ್ರೇಕೀಂಠೆೇಗ್ೌಡರವರೇೆ, ಒೀಂದ್ತ ನಿಮಿಷ. ನಿೇವು ಎಷತಟ 
ಸಮಯ ಬೆೇಕನದ್ರೂ ಮನತ್ರ್ನಡಿ. ನಿಮಮ ಸಹಕನರ ಬೆೇಕತ.  Just listen to me for a 
minute. ತ್ನವು ರ್ನನತ ಹೆೇಳ್ಳವುದ್ನತು ಕೆೇಳಿಸಿಕೂೆಳಿು.  

ಶ್ರೇ ಕೆ.ಟಿ.ಶ್ರೇಕೀಂಠೆೇಗ್ೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ಈ ರ್ನಡಿನ ಜನರ 
ಮೂಲಭೂತ್ ಅವಶಯಕತ್ಗೆ್ಳ್ ಬಗೆ್ಗೆ್ ರಚರ್ನತ್ಮಕವನಗಿ ಅಭಿಪ್ನರಯಗ್ಳ್ನತು ವಯಕುಪಡಿಸಿ, ನನು 
ಮನತ್ತಗ್ಳ್ನತು ಮತಗಿಸತತ್ೆುೇರ್ೆ. ರ್ನನತ ಆದ್ಷತಟ ಬೇೆಗ್ರೆ್ ನನು ಮನತ್ನತು ಮತಗಿಸತತ್ೆುೇರೆ್.  

ವೆೈಸ್ಚ ಚ್ೆೇಮಾನಚ:- ಮನನಯ ಕೆ.ಟಿ.ಶ್ರೇಕೀಂಠೇೆಗ್ೌಡರವರೆೇ, ಒೀಂದ್ತ ನಿಮಿಷ. ರ್ನನತ 
ನಿಮಗ್ೆ ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಅವಕನಶ ಕೊಡತತ್ೆುೇರ್ೆ. ಈಗ್ನಗ್ಲೆ್ೇ ಸಮಯ 06 ಗ್ೀಂಟಯೆನಗಿದೆ್. 
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(ಮತೀಂದ್ತ...) 
(325)14.3.2022/5.50/ಎೀಂ.ಎೀಂ-ಕ.ೆಎಸ್ಚ 

(ವೆೈಸ್ಚ ಚ್ೆೇಮಾನಚರವರ ಉಪಸಿೆತಿ) 
ಶ್ರೇ ಕೆ.ಟಿ. ಶ್ರೇಕೀಂಠೆೇಗ್ೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈಗ್ ಟೆೈೀಂ ಟೆೇಬಲ್ಚ 

ಬದ್ಲ್ನಗಿದ್.ೆ ಮತಖ್ಯಮೀಂತಿರಗ್ಳ್ಳ ಉತ್ುರ ಕೊಡತವುದ್ತ ಒೀಂದ್ತ ದನ ಮತೀಂದ್ೆ ಹೂೆೇಗಿದ್ೆ. ರ್ನಳ್ೆ 
ಅಲ್ಲಿ, ರ್ನಳಿದ್ತದ ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ುರ ಕೊಡತತ್ನುರೆ.  

ಶ್ರೇ ಡಿ.ಎಸ್. ಅರತಣ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಸದ್ನವನತು 06 ಗ್ೀಂಟೆಗ್ ೆಮತಗಿಸಿ 
ರ್ನಳ್ ೆಬೆಳ್ಗ್ೆೆ ಮತ್ುೆ ಅವರಿಗೆ್ ಅವಕನಶ ಮನಡಿಕೂೆಡಬಹತದ್ನಗಿದ್ೆ. 

ಶ್ರೇ ಕೆ.ಟಿ. ಶ್ರೇಕೀಂಠೆೇಗ್ೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನವು ವಿದ್ತಯಚಿಕು ಬಗೆ್ೆ 
ಮನತ್ರ್ನಡತವಷತಟ ಸನವವಲೀಂಬಿತ್ನ ನಮಗ್ೆ ಬೀಂದದ್ೆ. ನವಿೇಕರಿಸಬಹತದ್ನದ್ ಇೀಂಧನವನತು ಖ್ರಿೇದ 
ಮನಡತವ ವಿಚ್ನರದ್ಲ್ಲಿ ಏಕೊೇ ಏರೆ್ೂೇ ಸಕನಾರ ಮಿೇನ ಮೆೇಷ ಎಣಿಸತತಿುದ್ೆ. ರ್ನನತ ಈಗ್ 
ತ್ನರೆ್ೇ ಶ್ರೇ ಅರವಿೀಂದ್ ಕೇೆಜರವನಲ್ಚ ಬಗ್ೆೆ ಹೆೇಳಿದ್ೆ. ಅವರತ ಎಲಿರಿಗ್ೂ 200 ಯತನಿಟಚವರಗೆ್ೆ 
ವಿದ್ತಯಚಿಕುಯನತು ಉಚಿತ್ವನಗಿ ಕೊಡತತಿುದ್ನದರೆ. ರ್ನವಲೆ್ನಿ 70-80 ಯತನಿಟಚ ಖ್ಚತಾ 
ಮನಡಿಕೊಳ್ಳುವುದ್ೇೆ ಕಷಟ. ಇನೂು 120 ಯತನಿಟಚ excess ಆಗ್ತತ್ುದ್ೆ.  ಈಗ್ 
ಏರ್ನಗಿದೆ್ಯೀಂದ್ರೆ, ಖ್ರಿೇದ ಮನಡತವುದ್ನತು ನಿಲ್ಲಿಸಿಬಿಟಟರತ.  ಈಗ್ ಷತಗ್ರಚ ಫನಯಕಟರಿ, ಷತಗ್ರಚ 
ಫನಯಕಟರಿಯಲ್ಲಿ ನಿರನಣಿ ಕತಟತೀಂಬದ್ವರತ ದ್ೂೆಡೆ ಸನಧರೆ್ ಮನಡಿದ್ನದರ.ೆ ಅವರತ ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗ್ ೆ
ಹೊೇಗಿದ್ನದರೆ ಎೀಂದ್ರೆ ಗ್ನಯಸ್ಚ ಉತ್ನಪದ್ರೆ್ ಮನಡತತಿುದ್ನದರ.ೆ  ಅದ್ರ ಉದ್ನಾಟರೆ್ಗ್ೆ ಶ್ರೇ ಅಮಿತ್ಚ 
ಷನರವರತ ಬೀಂದ್ತ ಹೊೇದ್ರತ. ಅದ್ರ ಚ್ನಲರೆ್ಯನಯಿತ್ತ. ಷತಗ್ರಚ ಫನಯಕಟರಿಯಲ್ಲಿ waste 
ನಿೀಂದ್ ಗ್ನಯಸ್ಚ ತ್ೆಗೆ್ಯಬಹತದ್ೆೀಂದ್ತ ತ್ೂೆೇರಿಸಿಕೂೆಟಿಟದ್ನದರೆ. ಬೆೀಂಗ್ಳ್ೂರಿನಲ್ಲಿ ಕಸದೀಂದ್ ಗ್ನಯಸ್ಚ 
ತ್ೆಗೆ್ಯತತ್ೆುೇವ ೆ ಎೀಂಬ ಯೇಜರೆ್ಯನತು ತ್ೀಂದ್ರತ.  ಹಿೀಂದ್ೆ ನಮಮಲ್ೆಿಲ್ನಿ ಗ್ೊೇಬರಚ ಗ್ನಯಸ್ಚ 
ಮನಡತತಿುದ್ದ ಮನದ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಷತಗ್ರಚ ಫನಯಕಟರಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ತಯಚಿಕು ಉತ್ನಪದ್ರೆ್ 
ಮನಡತವುದ್ನತು ಪ್ನರರೀಂಭ ಮನಡಿದ್ನದರ.ೆ ಏರ್ನಗಿದೆ್ಯೀಂದ್ರೆ, ವಿದ್ತಯಚಿಕುಯನತು ಆ ಮನದ್ರಿಯಲ್ಲಿ 
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ಉತ್ನಪದ್ರೆ್ ಮನಡತವುದ್ಕೆೆ ಹೊರಟರತ. ಆದ್ರೆ ಸಕನಾರ ಅದ್ನತು ಖ್ರಿೇದ ಮನಡಬೇೆಕಲಿವೇೆ? 
ರೈೆತ್ರಿಗ್ ೆ 4-5 ಗ್ೀಂಟೆ ಮನತ್ರ ವಿದ್ತಯತ್ಚ ಎೀಂದ್ತ ಏತ್ಕೆೆ ಸನಯಿಸತತಿುೇರಿ? 24 ಗ್ೀಂಟೆಗ್ಳ್ 
ವಿದ್ತಯಚಿಕು ಸೌಕಯಾ ಕೂೆಡಿ, ಅದ್ರಿೀಂದ್ ಅವನತ ಚ್ೆರ್ನುಗಿ ಬೆಳ್ ೆ ಬೆಳ್ೆಯತತ್ನುರೆ್.  ಆಗ್ ಬೆಳ್ೆ 
ನಷಟವನಗ್ತವುದಲಿ.  ರೈೆತ್ರಿೀಂದ್ ವಿದ್ತಯತ್ುನತು ಖ್ರಿೇದ ಮನಡಿ.  ಸಕನಾರದ್ ಪ್ನಲ್ಲಸಿಗ್ಳ್ಳ ನನಗ್ ೆ
ಅಥಾವೆೇ ಆಗ್ತತಿುಲಿ. ವಿದ್ತಯಚಿಕುಯನತು ರೈೆತ್ರಿೀಂದ್ ಖ್ರಿೇದ ಮನಡಿ. ವಿದ್ತಯಚಿಕು ಉತ್ನಪದ್ರೆ್ 
ಮನಡತವುದ್ನತು ಬೆೇಡ ಅನುಬೆೇಡಿ. ಸಕೆರೆ ಕನಖನಾರೆ್ಯವರತ Ethanol, ಜೊತ್ೆಗೆ್ Cogen 
ಹನಗ್ೂ distillery ಇಟತಟಕೂೆೀಂಡರ ೆ ಲ್ನಭದ್ನಯಕವನಗ್ತತ್ುದ್ೆ.  ಅವರಿೀಂದ್ ವಿದ್ತಯಚಿಕುಯನತು 
ಖ್ರಿೇದ ಮನಡಿ. ರೈೆತ್ರಿಗ್ೆ ಹಣ ಬರತತ್ುದ್ೆ, ಜನರಿಗ್,ೆ ರೈೆತ್ರಿಗ್ೂ ವಿದ್ತಯಚಿಕು ಸಿಗ್ತತ್ದ್ೆ. ಅದ್ನೂು 
ನಮಮೀಂತ್ಹವರೇೆ ಹೆೇಳ್ಬೆೇಕೇೆ? It is a very simple logic.  

 ಇನತು ರ್ನನತ ಶ್ಕ್ಷಣ ವಿಚ್ನರದ್ ಬಗೆ್ೆ ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ ಕರ್ನಾಟಕದ್ ಶ್ಕ್ಷಣ ವಯವಸೆೆ 
ಬಗೆ್ೆ ರ್ನನತ ಬಹಳ್ ರೂೆೇಸಿ ಹೂೆೇಗಿದ್ೆದೇರ್ೆ. 37-38 ವಷಾದೀಂದ್ ತ್ಲ್ ೆ ಕೂದ್ಲನತು 
ಕತ್ತುಕೂೆಳ್ುಬೆೇಕತ ಅನಿಸತತಿುದ್ೆ. ರ್ನವು ಸಮನನ ಶ್ಕ್ಷಣ, ಸನವಾತಿರಕ ಶ್ಕ್ಷಣ, ಎಲಿರಿಗ್ೂ 
ಗ್ತಣಮಟಟದ್ ಶ್ಕ್ಷಣ ಕೂೆಡಬೇೆಕತ ಎೀಂದ್ತ ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ೆುೇವೆ. ಒಬಬ ಸಿ.ಬಿ.ಎಸ್.ಸಿ ಶನಲ್ೆಯಲ್ಲಿ 
ಓದ್ತವುದ್ತ, ಇರ್ೂೆುಬಬ ಐ.ಸಿ.ಎಸ್ಚ.ಸಿ ಶನಲ್,ೆ ಜವನಹರಚ ನವೇದ್ಯ ಶನಲ್ಯೆಲ್ಲಿ ಓದ್ತವುದ್ತ, 
ಇರ್ನಯರೊೇ ವಸತಿ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸೀಂಸೆೆಯಲ್ಲಿ ಓದ್ತವುದ್ತ. ಯನರೊೇ ಬಡ ಹತಡತಗ್ ಸಕನಾರಿ 
ಶನಲ್ೆಯಲ್ಲಿ ಓದ್ತವುದ್ತ ಏನಿದ್ತ? ಏನಿೇ ವಯತ್ನಯಸ? ಯನಕೇ ವೆೈಪರಿೇತ್ಯ? ಹೂೆೇಗ್ಲ್ಲ 
ಇದ್ರ್ನುದ್ರೂ ನಿೇವು ಸರಿಯನಗಿ ರೆ್ೂೇಡಿಕೂೆಳ್ಳುತಿುೇರನ? ಇಲಿ.  ಮೆೇಷತರಗ್ಳ್ಳ 30 ದವಸಗ್ಳಿೀಂದ್ 
ಟೆೀಂಟಚ ಹನಕಕೂೆೀಂಡತ ಕತಳಿತ್ತ ಧರಣಿ ಮನಡತತಿುದ್ನದರೆ.  90 ದನಗ್ಳ್ ಸೀಂಬಳ್ ಕೂೆಟಿಟಲಿ ಇಲಿವೇೆ 
ಅನತದ್ನನ ಕೊಡಿ, ಅತಿರ್ಥ ಉಪರ್ನಯಸಕರತಗ್ಳ್ನತು ಐದ್ತ ಜನರನತು ಕೆಲಸದೀಂದ್ ತ್ೆಗೆ್ದ್ತ ಬಿಟಿಟರಿ, 
ಐ.ಟಿ.ಐ ನವರತ ಹತಬಬಳಿು-ಧನರವನಡದೀಂದ್ ಪ್ನದ್ಯನತ್ರೆ ಹೊರಟಿದ್ನದರ.ೆ ನಿೇವು ಸೀಂಬಳ್ ಕೊಡಿ, 
ವಿದ್ನಯರ್ಥಾಗ್ಳ್ ತ್ಲ್ೆಯನತು ಏತ್ಕೆೆ ಲ್ೆಕೆ ಹನಕಕೂೆಳ್ಳುತಿುೇರಿ? ಇೀಂಜನಿಯರಿೀಂಗಚ ಕನಲ್ೇೆಜನವರತ 
“ಪರಜನವನಣಿ”ಚದನಪತಿರಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ್ ಚ್ೆರ್ನುಗಿ ಲ್ೆೇಖ್ನ ಬರೆದದ್ನದರ.ೆ  ಸಕನಾರಿ ಇೀಂಜನಿಯರಿೀಂಗಚ 
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ಕನಲ್ೇೆಜತಗ್ಳ್ಲ್ಲಿ ಕಟಟಡಗ್ಳಿವೆ, ಸೌಕಯಾಗ್ಳಿಲಿ ಎೀಂದ್ತ ಬರೆದದ್ನದರ.ೆ ಬೇೆಕನದ್ರ ೆ ಪರಜನವನಣಿ 
ಪತಿರಕೆಯನತು ಓದ.  ವಿಶವವಿದ್ನಯಲಯಗ್ಳ್ನತು ರೆ್ೂೇಡಿದ್ರೆ ಅವರತ ಎಲಿವನೂು ಬಿಚಿಚಟಿಟದ್ನದರ.ೆ ಅಲ್ಲಿ 
ಯನವ ಸಿಬಬೀಂದಗ್ಳ್ೂ ಇಲಿ. ಪ್ನಠ ಮನಡಲತ ಬೊೇಧಕ ಸಿಬಬೀಂದಗ್ಳಿಲಿ, ಬೊೇಧಕೆೇತ್ರ 
ಸಿಬಬೀಂದಗ್ಳ್ೂ ಇಲಿ.  ಇಲ್ಲಿ ಯನವನಗ್ಲೂ ವಿಶವವಿದ್ನಯಲಯ ವಿಧೆೇಯಕವನತು ತ್ರತತ್ನುರೆ. 
ಅಲ್ಲಿಯತ ಸಹ ಹೆೇಳ್ಳವವರತ ಕೆೇಳ್ಳವವರೂ ಯನರೂ ಇಲಿ.  ಗ್ತಣಮಟಟದ್ ಶ್ಕ್ಷಣ ಎೀಂದ್ರೆ 
ಏನತ? ಅನತದ್ನನಿತ್, ಅನತದ್ನನರಹಿತ್, ಖನಸಗಿ, ಸೀೆಂಟರಲ್ಚ, ಸಿ.ಬಿ.ಎಸ್.ಸಿ, ಐ.ಸಿ.ಎಸ್ಚ.ಸಿ., state 
syllabus ಏನತ ಈ ಸಕಾಸ್ಚ ಎೀಂಬತದ್ತ ನನಗ್ ೆಅಥಾವನಗ್ತತಿುಲಿ.  ಒೀಂದ್ತ ಕೆಲಸ ಮನಡಿ.  
ರನಷಿರೇಕರಣ ಮನಡಿಬಿಡಿ.  ಕೆೇಜರವನಲ್ಚ ಮನದ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಎಲಿರಿಗ್ೂ ಸಮನನವನದ್ ಶ್ಕ್ಷಣವನತು 
ಕೊಡಿ.  ಎಲಿರಿಗ್ೂ ಒೀಂದ್ೇೆ ರಿೇತಿಯ ಶ್ಕ್ಷಣ.  ಅವನತ ಬಡವ ಇರಲ್ಲ, ಬಲ್ಲಿದ್ನಿರಲ್ಲ, ಉಳ್ುವನಿರಲ್ಲ 
ಅಥವನ ಇಲಿದರಲ್ಲ ಕೂೆಟತಟ ಬಿಡಿ.  108 ಸಮಸೆಯಗ್ಳ್ನತು ಪರಿಹನರ ಮನಡತವುದ್ಕೆೆ ನಿಮಮಲ್ಲಿ 
ಆಗ್ತತ್ುದ್ೊೇ ಇಲಿವೇ.  ಆ ಸಿೆತಿಗ್ ೆಬರತತ್ುದ್ೆ.  ರ್ನರೆ್ೇ desperate ಆಗಿಬಿಡತತ್ೆುೇರ್ೆ. 

ಡನ: ವೆೈ.ಎ. ರ್ನರನಯಣಸನವಮಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಶ್ರೇಕೀಂಠೆೇಗ್ೌಡರತ 
ಎ.ಎ.ಪಿ., ಗೆ್ ಸೇೆರಿದ್ನಗ್ ಅದ್ತ ಸನಧಯವನಗ್ತತ್ುದ್ೆ. 

(ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಿ ನಗ್ತ) 

ಶ್ರೇ ಕೆ.ಟಿ. ಶ್ರೇಕೀಂಠೆೇಗ್ೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ,  well said.  ಅವರತ 
ನನುರೆ್ು ಮತಖ್ಯಮೀಂತಿರ ಅಭಯರ್ಥಾ ಎೀಂದ್ತ ಘೂೇಷಣೆ ಮನಡಿಬಿಟಟರ ೆಆಗ್ ಏನತ ಮನಡತವುದ್ತ? 

ವೆೈಸ್ಚ ಚ್ೆೇಮಾನ:- ಆಗ್ ಮನನಯ ರ್ನರನಯಣಸನವಮಿಯವರತ ನಿರನಶರನಗ್ಬಹತದ್ತ. 
(ಗ್ೊೀಂದ್ಲ)  

ಡನ: ವೆೈ.ಎ. ರ್ನರನಯಣಸನವಮಿ:- ನಿಮಮ ಧನಟಿಯನತು ರೆ್ೂೇಡಿದ್ರೆ ನಿೇವು ಅವರ ಕಡಗೆ್ೆ 
ಹೊೇಗ್ತತಿುದದೇರಿ ಎೀಂದ್ತ ಅನಿಸತತಿುದ್.ೆ (ಗ್ೊೀಂದ್ಲ) 
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ವೆೈಸ್ಚ ಚ್ೆೇಮಾನ:- ಮನನಯ ಶ್ರೇಕೀಂಠೆೇಗ್ೌಡರೇೆ, ಇಳಿ ಸೀಂಜೆಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ೂೆುಳ್ುೆಯ ಕನಸತ 
ಕನಣತತಿುದದೇರಿ.  

ಶ್ರೇ ಕೊೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 
ಮನನಯ ಶ್ರೇಕೀಂಠೆೇಗ್ೌಡರತ ಮತ್ತು ಮನನಯ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗ್ೌಡರತ ಸದ್ನಕೆೆ ಶ್ಕ್ಷಣ ಮತ್ತು 
ಪದ್ವಿೇಧರರ ಕ್ಷೆೇತ್ರದೀಂದ್ ಆಯೆಯನದ್ವರತ.  ಶ್ಕ್ಷಣ ಹೆೇಗಿರಬೆೇಕೆೀಂದ್ತ ಸದ್ನಕೆೆ ಮತ್ತು ರನಜಯಕೆೆ 
ಮನಗ್ಾದ್ಶಾನ ಮನಡಬೇೆಕನದ್ವರತ. ಮನನಯ ಶ್ರೇಕೀಂಠೇೆಗ್ೌಡರೇೆ, ನಿೇವು ಬಜೆಟಚ ಭನಷಣದ್ಲ್ಲಿ 
ತ್ತೀಂಬನ ಸಲ ಶ್ಕ್ಷಣದ್ ಬಗೆ್ೆ, ಶ್ಕ್ಷಣದ್ ಸಿೆರತೆ್ ಬಗೆ್ೆ ಚಚ್ೆಾಯನಗ್ಬೆೇಕತ, ಸಮನನ ಶ್ಕ್ಷಣದ್ 
ವಯವಸೆೆಯನಗ್ಬೆೇಕೆೀಂದ್ತ ಅಪರೂಪಕೆೆ ಒೀಂದ್ೂೆೀಂದ್ತ ಸಲ ಹೆೇಳಿಬಿಡತತಿುೇರಿ. ನಿೇವು ಏನತ 
ಮನಡತತಿುೇರೆೀಂದ್ರೆ, ನಿೇವು ಹೆೇಳ್ಳವುದ್ತ ಸರಿ ಇದ್ೆ.  ಶ್ಕ್ಷಣದ್ ಸಮಸೆಯ ಬಗೆ್ೆ, ಶ್ಕ್ಷಕರ ಸಮಸೆಯ 
ಬಗೆ್ೆ ಚಚ್ೆಾ ಮನಡಬೇೆಕೆೀಂದ್ನಗ್ ಎಲಿರೂ ಗ್ೀಂಭಿೇರವನಗಿರತತ್ನುರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬನಧ ೆಇಲಿ.  ತ್ನವೆಲ್ನಿ 
ಹಿರಿಯರತ, ಶ್ಕ್ಷಣ ಹಿೇಗ್ ೆ ಇರಬೇೆಕತ, ಶ್ಕ್ಷಣ ರನಷಿರೇಕರಣವನಗ್ಬೆೇಕತ, ಖನಸಗಿ ಶನಲ್ೆಯೀಂತ್ ೆ
ಇರಬನರದ್ತ ಸಕನಾರಿಕರಣದ್ಲ್ಲಿ ವಯವಸೆೆ ಆಗ್ಬೆೇಕತ ಇೀಂತ್ಹ ಮನಗ್ಾಸೂಚಿಯನತು 
ಕೊಡತತ್ುೆೇವೆೀಂದ್ತ ಹೆೇಳಿ ನಿಮಗ್ೆ ಸಿಕೆರತವ ಎಲ್ನಿ ಸಮಯದ್ಲೂಿ ಕೂಡ ಸಕನಾರದ್ ಮೆೇಲ್ೆ 
ಒತ್ುಡ ಹೆೇರದದ್ದರ ೆ ನಮಮ ಸಕನಾರ, ನಿಮಮ ಸಕನಾರ ಅೀಂತ್ ಹೆೇಳ್ದ್ೆ,  ಒೀಂದಷತಟ ಹೆಜೆಿ 
ಮತೀಂದ್ತವರೆಯತತಿುತ್ತು ಅನಿಸತತ್ುದ್.ೆ ಇಲ್ಲಿ ನನು ವನದ್ ಇಲಿ, ನಿಮಮ ಪರವನಗಿಯೇ 
ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದ್ೆದೇರ್.ೆ 

 ಶ್ರೇ ಕೆ.ಟಿ. ಶ್ರೇಕೀಂಠೆೇಗ್ೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಆಮಚ ಆದಮ ಪ್ನಟಿಾ ಬಗೆ್ೆ 
ಹೆೇಳಿದರಲ್ನಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ೆೆ ನಿೇವೆೇ ಕೆರಡಿಟಚ ತ್ೆಗೆ್ದ್ತಕೊಳಿು.  ಅವರತ ಹೇೆಗ್ೆ ಶ್ಕ್ಷಣ, ಆರೂೆೇಗ್ಯ, 
ಬಸತಸ, ವಿದ್ತಯಚಿಕು ಇವುಗ್ಳ್ನತು ಸಕನಾರದ್ ಜವನಬನದರಿಗ್ ೆ ತ್ೆಗೆ್ದ್ತಕೂೆೀಂಡತ ಕೊಡತತಿುದ್ನದರೂೆೇ 
ನಿೇವು ಒೀಂದ್ತ concept ಆದ್ರೂ; ಮನಜ ಪರಧನನಿ ಶ್ರೇಮತಿ ಇೀಂದರನಗ್ನೀಂಧಿಯವರತ 4-5 
ರನಷಿರೇಕರಣ ಮನಡಿದ್ರತ. ಬನಯೀಂಕಚ ಸೇೆರಿಸಿ; ನಿೇವು ಒೀಂದ್ರ್ನುದ್ರೂ ರನಷಿರೇಕರಣ ಮನಡಿಸಿ. 
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ಎಲಿರಿಗ್ೂ common education ಸಿಗ್ಲ್ಲ.  ಶ್ಕ್ಷಣದ್ ಬಗೆ್ೆ ಒೀಂದ್ತ ಕೂೆರೆ್ಯ ಮನತ್ನತು 
ಹೆೇಳ್ಳತ್ುೆೇರೆ್.  

ವೆೈಸ್ಚ ಚ್ೆೇಮಾನ:- ಮನನಯ ಶ್ರೇಕೀಂಠೆೇಗ್ೌಡರೇೆ, ನಿಮಮ ಸಮಯ ಇನತು ರ್ನಲತೆ 
ನಿಮಿಷವಿದ್ೆ. 

ಶ್ರೇ ಕ.ೆಟಿ. ಶ್ರೇಕೀಂಠೆೇಗ್ೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಸಕನಾರಿ ಶನಲ್ೆಗ್ಳ್ನತು ಸರಿ 
ಮನಡಬೇೆಕತ, ಒಳ್ುೆಯ ಶ್ಕ್ಷಣ ನಿೇಡಬೆೇಕೆೀಂದ್ತ . . . 

ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ. ವೆೀಂಕಟೆೇಶ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, . . . 

ಶ್ರೇ ಕೆ.ಟಿ. ಶ್ರೇಕೀಂಠೆೇಗ್ೌಡ:- ಮನನಯ ವೆೀಂಕಟೆೇಶ್ಚರವರೇೆ, ಬೀಂದೆ್ . . . 

ವೆೈಸ್ಚ ಚ್ೆೇಮಾನ:- ಅತಿರ್ಥ ಉಪರ್ನಯಸಕರನತು ಕರಸೆಿ ಬರತತ್ನುರೆ. 

ಶ್ರೇ ಕೊೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಒೀಂದ್ೇೆ ನಿಮಿಷ, ರ್ನನತ 
ಹೆಚತಚ ಸಮಯ ತ್ೆಗೆ್ದ್ತಕೊಳ್ಳುವುದಲಿ. ಸನಮನನಯವನಗಿ ಪರತಿ ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಿ ಆರೀಂಭದ್ಲ್ಲಿ, ಮಧಯದ್ಲ್ಲಿ, 
ಅೀಂತ್ಯದ್ಲ್ಲಿ ಯನವುದ್ನದ್ರೂ ಒೀಂದ್ತ ಸಮಯದ್ಲ್ಲಿ ಶ್ಕ್ಷಕರ ಮತ್ತು ಪದ್ವಿೇಧರ ಕ್ಷೆೇತ್ರದ್ ಎಲ್ನಿ 
ಪರತಿನಿಧಿಗ್ಳ್ಳ ಕಡನೆಯವನಗಿ ಶ್ಕ್ಷಣ ಮೀಂತಿರಗ್ೆೀಂದ್ತ ಸಮಯವನತು ತ್ೆಗೆ್ದ್ತಕೂೆಳ್ಳುತಿುೇರಿ.  
ಅಲ್ಲಿಯೂ ಸಮಸೆಯಗ್ಳಿವ.ೆ  ಇಲಿವೆೀಂದ್ಲಿ. ಕಲೆವು ಸಲ ಮತಖ್ಯಮೀಂತಿರಯವರನೂು 
ಭೆೇಟಿಯನಗ್ತವಷಟರ ಮಟಿಟಗ್ೆ ಒತ್ುಡ ಹೆೇರತತಿುೇರಿ. ಸೀಂದ್ಭಾ ಸಿಕೆರ ೆಈ ಸದ್ನದ್ ಬನವಿಗಿಳಿದ್ತ 
ಎಲ್ನಿ ಪಕ್ಷದ್ ಸದ್ಸಯರೂ ಒಟನಟಗಿ ಚಚ್ೆಾ ಮನಡತತ್ನುರ.ೆ  ಇದ್ರಲ್ಲಿ ವನದ್ವಿಲಿ.  ನನು 
ವಿನೀಂತಿಯೇರೆ್ೀಂದ್ರೆ, ಶ್ಕ್ಷಣ ಸತಧನರಣೆಗ್ ೆ ಹಚೆತಚ ಒತ್ತು ಕೂೆಡತವುದ್ಕೆೆ ಅವಕನಶವನತು 
ಬಳ್ಸಿಕೊೀಂಡರೆ ನಿಶಚಯವನಗಿ ಏರ್ನದ್ರೂ ಯೇಚರೆ್ ಮನಡತವೀಂತ್ಹ ಪರಿಸಿೆತಿ 
ನಿಮನಾಣವನಗ್ತತ್ುದ್ ೆಎೀಂದ್ತ ನನಗ್ನಿಸತತ್ುದ್ೆ. 
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ಶ್ರೇ ಕೆ.ಟಿ. ಶ್ರೇಕೀಂಠೆೇಗ್ೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನರ್ನಯಕರಿಗ್ ೆ ಧನಯವನದ್ಗ್ಳ್ಳ. ಮನಜ 
ಮತಖ್ಯಮೀಂತಿರಯನದ್ ಶ್ರೇ ಹೆರ್.ಡಿ. ಕತಮನರಸನವಮಿಯವರತ ಒೀಂದ್ತ ಸಲ . . . 

ವೆೈಸ್ಚ ಚ್ೆೇಮಾನ:- ಮನನಯ ಶ್ರೇಕೀಂಠೆೇಗ್ೌಡರೆೇ, ತ್ಮಮ ಸಮಯ ಇನತು ಮೂರತ ನಿಮಿಷ 
ಮನತ್ರ ಇದ್.ೆ 

ಶ್ರೇ ಕ.ೆಟಿ. ಶ್ರೇಕೀಂಠೆೇಗ್ೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇನತು ಹತ್ತು ನಿಮಿಷದ್ಲ್ಲಿ 
ಮತಗಿಸತತ್ುೆೇರೆ್. ಪತನಃ ರ್ನಳ್ೆ ಅವಕನಶ ಕೊಡತವುದ್ನದ್ರ ೆಈಗ್ಲ್ೆೇ ಮತಗಿಸತತ್ೆುೇರೆ್. 

ವೆೈಸ್ಚ ಚ್ೆೇಮಾನ:- ರ್ನಳ್ ೆಬೆೇಡ, ಇೀಂದ್ೆೇ ಮತಗಿಸಿ.  

ಶ್ರೇ ಎೀಂ.ಕ.ೆ ಪ್ನರಣೆೇಶ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, . . . 

ವೆೈಸ್ಚ ಚ್ೆೇಮಾನ:- ಮನನಯ ಶ್ರೇಕೀಂಠೆೇಗ್ೌಡರತ ಮೊದ್ಲತ ಅವರ ಮನತ್ನತು ಮತಗಿಸಲ್ಲ. 

(ಗ್ೊೀಂದ್ಲ) 

ಶ್ರೇ ಎೀಂ.ಕ.ೆ ಪ್ನರಣೆೇಶ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸದ್ಸಯರನದ್ 
ಶ್ರೇಕೀಂಠೆೇಗ್ೌಡರಿಗೆ್ 22 ನಿಮಿಷ ಕನಲ್ನವಕನಶ ಕೂೆಟಿಟದದೇರಿ. ನಿೇವು ಅಲ್ಲಿ ಕತಳಿತ್ನಗ್ ಒೀಂದ್ತ ರಿೇತಿ, 
ಕೆಳ್ಗ್ಡ ೆ ಬೀಂದ್ನಗ್ ಒೀಂದ್ತ ರಿೇತಿಯಲಿ.  ನನುನತು 22-23 ನಿಮಿಷಕೆೆ 
ಸಭನಪಿೇಠದ್ಲ್ಲಿದ್ದೀಂತ್ಹವರತ ನಿಮಮ ಸಮಯ ಮತಗಿದದ್ೆ ಎೀಂದ್ತ ಕೂರಿಸಿದ್ ತ್ನವುಗ್ಳ್ೆೇ ಮತ್ೆು ಆ 
ಪಿೇಠ ಬಿಟಟ ಸೀಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ಮನತ್ರ್ನಡಿ ಏತ್ಕೆೆ 22-23 ನಿಮಿಷ (ಗ್ೊೀಂದ್ಲ) 

ವೆೈಸ್ಚ ಚ್ೆೇಮಾನ:- ಈ ಸಮಸೆಯಗೆ್ ಏನತ ಮನಡತವುದ್ತ? ನಿಮಮ ಸಹಕನರ ಇದ್ದರ ೆ. . . . 
ಯನರತ ಉತ್ುರ ಕೂೆಡತವುದ್ತ? (ಗ್ೊೀಂದ್ಲ) 

ಶ್ರೇ ಕೆ.ಟಿ. ಶ್ರೇಕೀಂಠೆೇಗ್ೌಡ:-  ಇದ್ಕೆೆ ರ್ನನತ ಉತ್ುರ ಕೂೆಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ  ಮನನಯ 
ಪ್ನರಣೆೇಶ್ಚರವರೆೇ, ಮನನಯ ಸದ್ಸಯರನದ್ ಆಯನೂರತ ಮೀಂಜತರ್ನಥ್ಚರವರತ 01 ಗ್ೀಂಟೆ 35 
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ನಿಮಿಷ ಮನತ್ರ್ನಡಿದ್ರತ, ಎಲಿರೂ 95 ನಿಮಿಷ ಮನತ್ರ್ನಡಿದ್ರತ.  ನನು ಸಮಯ ಇನೂು 50 
ನಿಮಿಷ ಆಗಿಲಿ. 

(ಗ್ೊೀಂದ್ಲ) 

ಶ್ರೇ ಎೀಂ.ಕೆ. ಪ್ನರಣೆೇಶ್:- ಪಿೇಠದ್ಲ್ಲಿರತವವರತ ನಿಧನಾರ ತ್ೆಗೆ್ದ್ತಕೂೆಳ್ುಬಹತದ್ತ, 
ಸಮಯವನತು ನಿಗ್ದ ಮನಡಿದ್ ಮೆೇಲ್ೆ (ಗ್ೂೆೀಂದ್ಲ) 

ಶ್ರೇ ಕೆ.ಟಿ. ಶ್ರೇಕೀಂಠೆೇಗ್ೌಡ:- ಮನನಯ ಪ್ನರಣೆೇಶ್ಚರವರೆೇ, don’t waste my time. 

ವೆೈಸ್ಚ ಚ್ೆೇಮಾನ:- ಮನನಯ ಪ್ನರಣೆೇಶ್ಚರವರೆೇ,  ರ್ನನತ ಕನಲ ಕನಲಕೆೆ (ಗ್ೊೀಂದ್ಲ) 

ಶ್ರೇ ಎೀಂ.ಕ.ೆ ಪ್ನರಣೆೇಶ್:- ರ್ನನತ ಜೊೇರನಗಿ ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ೆುೇರೆ್. 

(ಗ್ೊೀಂದ್ಲ) 

ಶ್ರೇ ಕೆ.ಟಿ. ಶ್ರೇಕೀಂಠೆೇಗ್ೌಡ:- (ಗ್ೂೆೀಂದ್ಲ) ಮನನಯ ಆಯನೂರತ ಮೀಂಜತರ್ನಥ್ಚರವರತ 
ಒೀಂದ್ೂವರ ೆಗ್ೀಂಟೆ ಮನತ್ರ್ನಡಿದ್ನದರೆ.  

ಶ್ರೇ ಎೀಂ.ಕೆ. ಪ್ನರಣೆೇಶ್:- ಮನನಯ ಶ್ರೇಕೀಂಠೆೇಗ್ೌಡರೇೆ, ನಿೇವು ನನುನತು ಉದ್ೆದೇಶ್ಸಿ 
ಮನತ್ರ್ನಡಬೆೇಡಿ, ರ್ನನತ ಸಭನಪತಿಯವರಿಗ್ ೆಹೆೇಳ್ಳತಿುದ್ೆದೇರ್.ೆ ನಿಮನುಲಿ. ನಿೇವು ನನುನತು ಹೆೇಗ್ೆ 
ಕೂರಿಸಿದರಿ? ಈಗ್ ಏತ್ಕೆೆ ಸಮಯ ಮಿೇರತತಿುದದೇರಿ? ನನು ಪರಶೆು ಇಷತಟ. 

ವೆೈಸ್ಚ ಚ್ೆೇಮಾನ:- ಮನನಯ ಪ್ನರಣೇೆಶ್ಚರವರೆೇ, ಒೀಂದ್ತ ನಿಮಿಷ.  ನಿೇವು 
ಮನತ್ರ್ನಡತವನಗ್ ರ್ನನತ ಪಿೇಠದ್ಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲಲಿ.  

ಶ್ರೇ ಎೀಂ.ಕ.ೆ ಪ್ನರಣೆೇಶ್:- ರ್ನನತ ಪಿೇಠವನತು ಕೆೇಳ್ಳತಿುದ್ೆದೇರ್ೆ, ನಿಮಮನುಲಿ. 
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ಶ್ರೇ ಪರಕನಶ್ಚ ಕೆ. ರನಥೂೆೇಡಚ (ವಿರೊೇಧಪಕ್ಷದ್ ಮತಖ್ಯ ಸಚೆ್ೇತ್ಕರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ವಿರೂೆೇಧಪಕ್ಷದ್ವರಿಗ್ೆ ಜನಸಿು ಸಮಯ ಕೊಟತಟ ಆಡಳಿತ್ ಪಕ್ಷದ್ವರತ ಕಡಿಮೆ 
ಸಮಯ ತ್ೆಗೆ್ದ್ತಕೂೆಳ್ುಬೆೇಕತ.  ನಮಗ್ೆ ಜನಸಿು ಅವಕನಶ ಕೊಡಿ.  ತ್ನವು ಬೆಳ್ಗ್ೆೆಯಿೀಂದ್ 
ರೆ್ೂೇಡತತಿುದದೇರಿ, ಯನರತ ಎಷೆಟಷತಟ ಮನತ್ರ್ನಡಿದ್ನದರೀೆಂದ್ತ ನಿಮಗ್ೆ ಗ್ೊತಿುದ್ೆ.  ನಿೇವು ನಮಗ್ೆ 
ಜನಸಿು ಸಮಯ ಕೊಡಬೇೆಕತ. ಸಭನಪತಿಯವರಿದ್ನದಗ್ಲೂ ರ್ನವು ಇದ್ರೆ್ುೇ ವಿನೀಂತಿ ಮನಡಿದ್ೆದವು.  

(ಗ್ೊೀಂದ್ಲ) 

ಶ್ರೇ ಕೆ.ಟಿ. ಶ್ರೇಕೀಂಠೆೇಗ್ೌಡ:- ನನು ಟೆೈೀಂ ವೆೇಸ್ಟಚ ಆಗ್ತತಿುದ್.ೆ  

ಶ್ರೇ ಎೀಂ.ಕ.ೆ ಪ್ನರಣೆೇಶ್:- ಪಿೇಠದ್ಲ್ಲಿ ಕತಳಿತ್ೀಂತ್ಹ ಸಭನಪತಿಗ್ಳ್ಳ (ಗ್ೂೆೀಂದ್ಲ) 

ಶ್ರೇ ಕೆ.ಟಿ. ಶ್ರೇಕೀಂಠೆೇಗ್ೌಡ:- ನನು ಸಮಯವರೆ್ುೇ ಕತ್ತುಕೂೆಳ್ುಬೆೇಕೆೇ? 

(ಗ್ೊೀಂದ್ಲ) 

ವೆೈಸ್ಚ ಚ್ೆೇಮಾನ:- ನಿಮಮ ಅಹವನಲತ ಸರಿ ಇದ್ೆ. (ಗ್ೂೆೀಂದ್ಲ) ತ್ಮಮ ವನದ್ ಸರಿ ಇದ್ೆ. 

ಶ್ರೇ ಆಯನೂರತ ಮೀಂಜತರ್ನಥ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಪದ್ೆೇ ಪದ್ೆೇ ನನು ಹೆಸರತ 
ಪರಸನುವರೆ್ಯನತು ಮನನಯ ಶ್ರೇಕೀಂಠೆೇಗ್ೌಡರತ ಮನಡತತಿುದ್ನದರ.ೆ ಸರಿ.  ಜನಸಿು ಮನತ್ರ್ನಡತವೀಂತ್ಹ 
ವಿಷಯಗ್ಳಿದ್ೆ.  ಆದ್ರೆ ನನಗ್ೆೇತ್ಕೆೆ ಅವಕನಶ ಕೊಟಟರತ ಎೀಂದ್ರೆ ನೀಂಬರಚ ಜನಸಿು ಇದ್ೆ.  ಅವರೆಷತಟ 
ಇದ್ನದರ ೆಎೀಂದ್ರೆ, ಕನೀಂಗ್ೆರಸ್ಚನವರನತು ಕೆೇಳ್ಲ್ಲ.  

ಶ್ರೇ ಕೆ.ಟಿ. ಶ್ರೇಕೀಂಠೆೇಗ್ೌಡ:-  ಅಯಯೇ! ನನು ಟೆೈೀಂ ವೆೇಸ್ಟಚ ಆಯಿತ್ತ. 

ಶ್ರೇ ಆಯನೂರತ ಮೀಂಜತರ್ನಥ:- ಸೀಂಸದೇಯ ವಯವಸೆೆಯಳ್ಗ್ೆ ಮನನಯ ವಿರೂೆೇಧಪಕ್ಷದ್ 
ರ್ನಯಕರನದ್ ಹರಿಪರಸನದಚರವರನತು ಕೆೇಳಿ ಸಮಯ (ಗ್ೊೀಂದ್ಲ) ನಿೇವು ಪದ್ೆೇ ಪದ್ೆೇ ನನುನತು 
ಹಿಡಿದ್ತಕೂೆೀಂಡತ ಎಳ್ದೆ್ನಡಿದ್ರ ೆಹೆೇಗ್;ೆ 
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(ಗ್ೊೀಂದ್ಲ) 

(ಮತೀಂದ್ತ) 

(326) 14-03-2022 KH/GR    6-00      (ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇರಚಮನಚರವರ ಉಪಸಿೆತಿ) 

(ಗ್ೊೀಂದ್ಲ) 

ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇರಚಮನಚ:- ಮನನಯ ಕ.ೆಟಿ.ಶ್ರೇಕೀಂಠೆೇಗ್ೌಡರವರೇೆ,  ಒೀಂದ್ತ ನಿಮಿಷ. ರ್ನನತ 
ಹನಯೀಂಡಲ್ ಮನಡತತ್ುೆೇರೆ್.  

(ಗ್ೊೀಂದ್ಲ) 

ಶ್ರೇ ಆಯನೂರತ ಮೀಂಜತರ್ನಥ್ಚ (ಪದ್ವಿೇಧರರ ಕ್ಷೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 
ಮೂರತ ಮತ್ೂೆುೀಂದ್ತ ಜನಕೆೆ ಎಷತಟ ಸಮಯ ಕೊಡಬೇೆಕತ?  

ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇರಚಮನಚ:- ಮನನಯ ಕ.ೆಟಿ.ಶ್ರೇಕೀಂಠೆೇಗ್ೌಡರವರೇೆ, ಒೀಂದ್ತ ನಿಮಿಷ. ನನಗ್ೆ 
ರೆ್ನಪಿದ್,ೆ ತ್ನವು ಕತಳಿತ್ತಕೂೆಳಿು. ಮನನಯ ಎೀಂ.ಕ.ೆಪ್ನರಣೇೆಶ್ಚರವರತ ಪಿೇಠವನತು ಪರಶೆು ಮನಡಿದ್ನದರ.ೆ 
ಅವರಿಗೆ್ ಆ ಹಕೆದ್.ೆ ರ್ನವು ಅದ್ನತು ಗ್ೌರವಿಸತತ್ೆುೇವೆ.  

ಶ್ರೇ ಕೆ.ಟಿ.ಶ್ರೇಕೀಂಠೆೇಗ್ೌಡ (ಪದ್ವಿೇಧರರ ಕ್ಷೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ 
ಎೀಂ.ಕ.ೆಪ್ನರಣೇೆಶ್ಚರವರತ ನಮಮ ಸುೆೇಹಿತ್ರತ. ಅವರ ಹತಿುರ ರ್ನನತ ಮನತ್ರ್ನಡಿಕೂೆಳ್ಳುತ್ೆುೇರ್ೆ ಬಿಡಿ.  

ವೆೈಸ್ ಛೆೇರಚಮನ:- ಮನನಯ ಕ.ೆಟಿ.ಶ್ರೇಕೀಂಠೇೆಗ್ೌಡರವರೇೆ, ಒೀಂದ್ತ ನಿಮಿಷ. ಕಲೆವು ಸಲ 
ಹಿರಿಯ ಸದ್ಸಯರತ ಒೀಂದ್ಷತಟ ಉತ್ುಮ ವಿಚ್ನರಗ್ಳ್ನತು ಚ್ೆರ್ನುಗಿ ಮೀಂಡಿಸತವನಗ್ ರನಜಯಕೆೆ 
ಲ್ನಭವನಗ್ತತ್ುದ್ೆ. ಆ ಕನರಣಕೊೆೇಸೆರ ಪಿೇಠದೀಂದ್ ಒೀಂದ್ತ ವಿವೆೇಚರೆ್ಯಿೀಂದ್ ರ್ನವು ಒೀಂದ್ಷತಟ 



230 

                                                                                                                                                ವಿಪ/14-03-2022

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

 

ಸಮಯವನತು ಕೊಡಬೇೆಕನಗ್ತತ್ುದ್ೆ. ಎಲಿರೂ ಕೂಡ ಅದ್ನತು ಗ್ೌರವಿಸಬೆೇಕತ. ಅವರ ಸಹಕನರ 
ಇಲಿದ್ೆೇ ರ್ನವು ಅಷತಟ ಸಮಯವನತು ಕೊಡತವುದ್ಕೆೆ ಆಗ್ತವುದಲಿ.  

ಶ್ರೇ ಎಸ್.ಎಲ್.ಭೊೇಜೇೆಗ್ೌಡ (ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್ಷೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 
ದ್ಯಮನಡಿ ಪಿೇಠದ್ಲ್ಲಿ ಕತಳಿತ್ತಕೊೀಂಡತ . . .  

(ಗ್ೊೀಂದ್ಲ) 

ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇರಚಮನ:- ಮನನಯ ಎಸ್.ಎಲ್.ಭೂೆೇಜೆೇಗ್ೌಡರವರೇೆ, ಮನನಯ ಬಿ.ಕೆ. 
ಹರಿಪರಸನದಚರವರತ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದ್ನದರ.ೆ ನೀಂತ್ರ ತ್ನವು ಮನತ್ರ್ನಡಿ. (ಗ್ೊೀಂದ್ಲ) ಮನನಯ 
ಎಸ್.ಎಲ್.ಭೂೆೇಜೇೆಗ್ೌಡರವರ intervention ಕಡಿಮೆಯನದ್ರ ೆ ಅಧಾ ಸಮಯ 
ಕಡಿಮೆಯನಗ್ತತ್ುದ್ೆ.  

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರಸನದಚ (ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ್ ರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 
ಪಿೇಠದ್ಲ್ಲಿ ತ್ನವು ಕತಳಿತ್ ನೀಂತ್ರ ಸದ್ನವನತು ನಡಸೆತವೀಂತ್ಹದ್ತದ ತ್ಮಮ ವಿವೆೇಚರೆ್ಗ್ ೆ
ಬಿಟಿಟರತವೀಂತ್ಹದ್ತದ, ಮನನಯ ಆಯನೂರತ ಮೀಂಜತರ್ನಥ್ಚರವರತ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುರತವುದ್ನತು 
ಯನರತ ತ್ಪತಪ ಎೀಂದ್ತ ಹೇೆಳ್ಳತಿುಲಿ. ಅವರ ಪಕ್ಷದ್ ಸಮಯವನತು ಅವರತ ತ್ಗೆ್ೆದ್ತಕೂೆೀಂಡಿದ್ನದರೆ 
ಅದ್ರಲ್ಲಿ ತ್ಪತಪ ಏನಿದ್ೆ? ಅವರಿಗೆ್ ಜನಸಿು ಸಮಯವನತು ಕೊಟಿಟದ್ನದರೆ ಎೀಂದ್ತ ಅವರತ ಅದ್ೆೇ 
ರಿೇತಿಯ ಭನವರೆ್ಯಲ್ಲಿ ಹೆೇಳಿರಬಹತದ್ತ, ಅದ್ನತು ರ್ನನತ ತ್ಪತಪ ತಿಳಿದ್ತಕೂೆಳ್ಳುವುದ್ಕೆೆ 
ಆಗ್ತವುದಲಿ. ಅದ್ಕೆೆ ರ್ನನತ ತ್ಮಮ ಗ್ಮನಕೆೆ ತ್ೀಂದದ್ತದ, ಆಳ್ಳವ ಪಕ್ಷದ್ವರತ ಬಜೆಟಚ ಮೀಂಡರೆ್ 
ಮನಡಿದ್ನಗ್ ಅವರತ ಮನತ್ರ್ನಡತವೀಂತ್ಹದ್ತದ ಸಹಜ. ಅದ್ನತು ರ್ನವು ತಿೇಕ್ಷ್ಣವನಗಿ ಯೇಚರ್ೆ 
ಮನಡಿ ಮನತ್ರ್ನಡಬೆೇಕನದ್ರ ೆ ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ್ವರಿಗ್ ೆ ಜನಸಿು ಸಮಯ ಕೊಡಬೇೆಕತ. ಮನನಯ 
ಕ.ೆಟಿ.ಶ್ರೇಕೀಂಠೇೆಗ್ೌಡರವರತ ಅರ್ನವಶಯಕವನಗಿ ಏನತ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುಲಿ? ಅವರತ 
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ಮನತ್ರ್ನಡತವುದ್ಕೆೆ ಅವಕನಶ ಕೊಡಿ. ಸಮಯ ಕೊಡತವೀಂತ್ಹ ಯೇಚರ್ ೆ ತ್ಮಮ ಪಿೇಠಕೆೆ 
ಬಿಟಿಟರತವೀಂತ್ಹದ್ತದ.  

(ಗ್ೊೀಂದ್ಲ) 

ಶ್ರೇ ಕ.ೆಟಿ.ಶ್ರೇಕೀಂಠೆೇಗ್ೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ಶ್ಕ್ಷಣಕೆೆ ಸೀಂಬೀಂಧಪಟಟ 
ಹನಗೆ್  . . . 

ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇರಚಮನ:- ಮನನಯ ಕೆ.ಟಿ.ಶ್ರೇಕೀಂಠೆೇಗ್ೌಡರವರೆೇ, ಒೀಂದ್ತ ನಿಮಿಷ. ಮನನಯ 
ಸಭನರ್ನಯಕರತ ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ನುರೆ.  

ಶ್ರೇ ಕೊೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನ ರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ 
ಕ.ೆಟಿ.ಶ್ರೇಕೀಂಠೇೆಗ್ೌಡರವರೆೇ, ಒೀಂದ್ತ ನಿಮಿಷ. ಮನನಯ ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ್ ರ್ನಯಕರತ ಹೆೇಳಿರತವ 
ಮನತಿಗ್ ೆ ನನು ಸಹಮತ್ ಇದ್ೆ. ಆದ್ರ,ೆ ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಿ ಎಲ್ನಿ ಸದ್ಸಯರತ ಸಹಮತ್ವನತು 
ಹೊೀಂದರತತ್ನುರ.ೆ ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ್ವರತ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದ್ಕೆೆ ಹೆಚತಚ ಸಮಯ ಬೇೆಕತ. ಏಕೆೀಂದ್ರ,ೆ 
ರನಜಯದ್ ಜಲವೀಂತ್ ಸಮಸೆಯಗ್ಳ್ ಬಗೆ್ೆ ಚಚ್ೆಾ ಮನಡಬೇೆಕೆೀಂದ್ನಗ್ ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ್ ರ್ನಯಕರಿಗ್ೆ 
ಸಮಯದ್ ನಿದಾಷಟ ಮಿತಿಯಿಲಿ. ಅವರತ ಪೂಣಾವನಗಿ ಜಲವೀಂತ್ ಸಮಸೆಯಗ್ಳ್ ಬಗ್ೆೆ 
ಮನತ್ರ್ನಡಬಹತದ್ತ. ಇನತು ಉಳಿದ್ೆಲಿರಿಗ್ೂ ಕೂಡ ಅವರವರ ಪಕ್ಷವನರತ, ಇರತವ ಅೀಂಕ-
ಸೀಂಖೆಯಗ್ಳ್ ಆಧನರದ್ಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗ್ೂ ಕೂಡ ಸಮಯವನತು ನಿಗ್ದ ಮನಡತತಿುದ್ದರತ. ಕೆಲವು 
ಹಿರಿಯ ಸದ್ಸಯರತ ಹೆಚತಚ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದ್ದರತ. ಕೆಲವರತ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದ್ತ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು. ಆಗ್ 
ಮರತ ಹೂೆೀಂದ್ನಣಿಕೆಯನಗ್ತತಿುತ್ತು ಎನತುವುದ್ನತು ತ್ನವು ಗ್ಮನಿಸಬೇೆಕತ.  

ಶ್ರೇ ಪರಕನಶ್ಚ ಕೆ. ರನಥೊೇಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, . . . 
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ಕ.ೆಟಿ.ಶ್ರೇಕೀಂಠೆೇಗ್ೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಶ್ಕ್ಷಣದ್ ಬಗೆ್ೆ . . . ಮನನಯ ಪರಕನಶ್ಚ 
ಕ.ೆರನಥೊೇಡಚರವರೆೇ ಕತಳಿತ್ತಕೂೆಳಿು. 

ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇರಚಮನ:- ಮನನಯ ಸದ್ಸಯರೆೇ ರ್ನನತ ತ್ಮಮನತು ಕರದೆಲಿ. ಮನನಯ 
ಕ.ೆಟಿ.ಶ್ರೇಕೀಂಠೇೆಗ್ೌಡರವರೆೇ, ಒೀಂದ್ತ ನಿಮಿಷ ಕತಳಿತ್ತಕೂೆಳಿು. ರ್ನನತ ಸಮಯ ಕೊಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ  

(ಗ್ೊೀಂದ್ಲ) 

ಶ್ರೇ ಪರಕನಶ್ಚ ಕ.ೆರನಥೊೇಡಚ (ರ್ನಮ ನಿದ್ೆೇಾಶನ ಹೊೀಂದದ್ವರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಕ.ೆಟಿ.ಶ್ರೇಕೀಂಠೇೆಗ್ೌಡರವರೆೇ, ಪರವನಗಿಲಿ. ತ್ನವು ರ್ನಳ್ೆ ಮನತ್ರ್ನಡಿ.  

ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇರಚಮನ:- ಮನನಯ ಪರಕನಶ್ಚ ಕ.ೆರನಥೊೇಡಚರವರೆೇ, ಈ ಕಡ ೆ ಮನತ್ರ್ನಡಿ. 
(ಗ್ೊೀಂದ್ಲ) ಇವರನತು ಬಿಟತಟ ಬೆೇರ ೆಯನರೂ ಮನತ್ರ್ನಡಬೆೇಡಿ.  

ಶ್ರೇ ಪರಕನಶ್ಚ ಕೆ.ರನಥೊೇಡಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನವು ಸಮಯವನತು ನಿಗ್ದ 
ಮನಡಿರತವುದ್ತ.  

ಡನ|| ವೆೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣಸನವಮಿ (ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್ಷೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ 
ಕ.ೆಟಿ.ಶ್ರೇಕೀಂಠೇೆಗ್ೌಡರವರನತು ಮನತ್ರ್ನಡತವುದ್ಕೆೆ ಹೇೆಳಿ. 

ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇರಚಮನ:- ಮನನಯ ವೆೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣಸನವಮಿಯವರೇೆ, ಅವರತ ಮನತ್ರ್ನಡಿದ್ 
ಮೆೇಲ್ ೆಅವರಿಗೆ್ ಅವಕನಶ ಕೊಡತತ್ುೆೇರೆ್.  

ಶ್ರೇ ಪರಕನಶ್ಚ ಕೆ.ರನಥೊೇಡಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಸದ್ನವನತು ಬೆಳ್ಗ್ೆೆ 10-30 
ಗ್ೀಂಟೆಯಿೀಂದ್ 6-00 ಗ್ೀಂಟೆಯವರಗೆ್ ೆನಡಸೆಬೆೇಕೆೀಂದ್ತ ನಿಣಾಯ ಮನಡಿದ್ೆದೇವ.ೆ ಅದ್ರ ಪರಕನರ 
ರ್ನವು ನಡದೆ್ತಕೂೆೀಂಡತ ಹೂೆೇಗ್ೂೆೇಣ. ಈಗ್ ಮನನಯ ಕೆ.ಟಿ.ಶ್ರೇಕೀಂಠೇೆಗ್ೌಡರವರತ ಮನತ್ರ್ನಡಲ್ಲ. 
ನಮಮದ್ೆೇನೂ ಅಭಯೀಂತ್ರ ಇಲಿ.  
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ಡನ|| ವೆೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣಸನವಮಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಹನಗ್ನದ್ರೆ 25 ನಿಮಿಷಕೆೆ 
ಮತಕನುಯಗೆ್ೂಳಿಸಬೆೇಕನಗ್ತತ್ುದ್ೆ. 

ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇರಚಮನ:- ಮನನಯ ವೆೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣಸನವಮಿಯವರೇೆ, ಆ ರಿೇತಿ ಇಲಿ. ರ್ನನತ 
ರ್ನಳ್ ೆಮನತ್ರ್ನಡತವುದ್ಕೆೆ ಸಮಯ ಕೊಡತತಿುಲಿ. ಕಡತ್ಕೆೆ ತ್ಪತಪ ಅಭಿಪ್ನರಯ ಹೂೆೇಗ್ಬನರದ್ತ.  

(ಗ್ೊೀಂದ್ಲ) 

ಡನ|| ವೆೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣಸನವಮಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ತ್ನವು ಮನನಯ ಪರಕನಶ್ಚ 
ಕ.ೆರನಥೊೇಡಚರವರ ಮನತ್ನತು ಕೆೇಳಿಕೂೆಳ್ಳುತ್ನು ಹೂೆೇದ್ರ ೆ (ಗ್ೊೀಂದ್ಲ) ತ್ನವೆೇ ಸಭೆಯನತು 
ಮನಡಿದದೇರಿ.  

(ಗ್ೊೀಂದ್ಲ) 

ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇರಚಮನ:- ಈಗ್ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದ್ತ ಕಡತ್ಕೆೆ ಹೂೆೇಗ್ಬನರದ್ತ. ರ್ನನತ ಸದ್ನ 
ನಡಸೆತವುದ್ಕೆೆ ತ್ನವೆಲಿರೂ ಸಹಕನರ ಕೊಡಬೇೆಕತ.  

(ಮನನಯ ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇರಚಮನಚರವರ ಆದ್ೆೇಶದ್ೀಂತ್ ೆಈ ಹೀಂತ್ದ್ಲ್ಲಿ ಸದ್ಸಯರತಗ್ಳ್ಳ 
ಮನತ್ರ್ನಡಿದ್ದನತು ದ್ನಖ್ಲ್ಲಸಿರತವುದಲಿ) 

ಡನ|| ವೆೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣಸನವಮಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಒಬಬರಿಗ್ ೆ 20 ನಿಮಿಷ 
ಎೀಂದ್ತ ಸಮಯ ನಿಗ್ದ ಮನಡಿದ್ನದರ.ೆ  

ಶ್ರೇ ಪರಕನಶ್ಚ ಕ.ೆರನಥೊೇಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈ ಸಮಯವನತು ರ್ನವೇೆ 
ನಿಗ್ದ ಮನಡಿದ್ೆದೇವೆ.  
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ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇರಚಮನ:- ಮನನಯ ಬಿ.ಕ.ೆಹರಿಪರಸನದಚರವರೆೇ, ಒೀಂದ್ತ ನಿಮಿಷ. ನನು 
ವಿವೆೇಚರೆ್ಯನತು ಬಳ್ಸಿ ರ್ನನತ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದ್ಕೆೆ ಅವಕನಶ ಕೂೆಟಿಟದ್ದೆೇರೆ್. ಅವರತ ಕೂಡ 
ಸಹಕನರ ಮನಡಿದ್ನದರ.ೆ ಅವರಿಗೆ್ ಏರೆ್ೂೇ ಒೀಂದ್ತ ಮಹತ್ುರವನದ್ ವಿಚ್ನರ ಹೆೇಳ್ಬೆೇಕೆೀಂದತ್ತು. 
ರ್ನನತ ಅವಕನಶ ಕೊಟಿಟದ್ನದಯಿತ್ತ ಎೀಂದ್ತ ಹೆೇಳಿದ್ನದರೆ. ಅದ್ನತು ರ್ನವು ಗ್ೌರವಿಸತತ್ೆುೇವೆ.  

ಶ್ರೇ ಕೆ.ಟಿ.ಶ್ರೇಕೀಂಠೆೇಗ್ೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಶ್ಕ್ಷಣ ಇಲ್ನಖಗೆ್ ೆಸೀಂಬೀಂಧಪಟಟ 
ಹನಗೆ್ . . .  

ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇರಚಮನ:- ಮನನಯ ಕ.ೆಟಿ.ಶ್ರೇಕೀಂಠೆೇಗ್ೌಡರವರೇೆ, ಒೀಂದ್ತ ನಿಮಿಷ. ತ್ನವು 
ಹೆೇಳ್ಳತಿುರತವುದ್ನತು ಬೆೇರಯೆವರಲೆ್ನಿ ಕೆೇಳಿಸಿಕೊಳ್ುಬೇೆಕಲಿವೆೇ? 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ.ೆಹರಿಪರಸನದ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಪರಕನಶ್ಚ 
ಕ.ೆರನಥೊೇಡಚರವರ ಮೆೇಲ್ ೆ ಹೆೇಳ್ಬೆೇಕನಗಿರತವೀಂತ್ಹದ್ತದ ಏನತ ಇಲಿ. ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನ 
ಪರಿಷತಿುನ ಕನಯಾವಿಧನನ ಹನಗ್ೂ ನಡವಳಿಕೆ ನಿಯಮಗ್ಳ್ಳ, ಸದ್ನದ್ ಉಪವೆೇಶನಗ್ಳ್ಳ, 
ನಿಯಮ 12 ರಲ್ಲಿ ಪರಿಷತಿುನ ಉಪವೆೇಶನಗ್ಳ್ಳ “ಸಭನಪತಿಯವರತ ಅನಯಥನ ನಿದ್ೆೇಾಶ್ಸಿದ್ 
ಹೊರತ್ತ ಸದ್ನದ್ ಉಪವೇೆಶನಗ್ಳ್ಳ ಸನಮನನಯವನಗಿ ಬೆಳ್ಗ್ೆೆ 10.30 ಗ್ೀಂಟೆಯಿೀಂದ್ ಮಧನಯಹು 
2.00 ಗ್ೀಂಟೆಯವರಗೆ್ೆ (ಬೆಳ್ಗಿನ ಉಪವೆೇಶನ) ಮತ್ತು ಮಧನಯಹು 3.00 ಗ್ೀಂಟೆಯಿೀಂದ್ ಸೀಂಜೆ 
6.00 ಗ್ೀಂಟೆಯವರಗೆ್ೆ (ಮಧನಯಹು ಉಪವೆೇಶನ) ನಡಯೆತ್ಕೆದ್ತದ”ಚ ಎೀಂದ್ತ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬಹಳ್ 
ಸಪಷಟವನಗಿ ಇದ್ೆ. ಆದ್ದರಿೀಂದ್, ಅದ್ರ ಪರಕನರ ಮನಡಬೇೆಕತ. ಈಗ್ ಮನನಯ 
ಕ.ೆಟಿ.ಶ್ರೇಕೀಂಠೇೆಗ್ೌಡರವರತ ಭನಷಣ ಮನಡತತಿುದ್ನದರ.ೆ ಅವರತ ಎಷತಟ ಹೊತ್ತು ಬೇೆಕನದ್ರೂ 
ಮನತ್ರ್ನಡಲ್ಲ. ನೀಂತ್ರ ಸದ್ನವನತು ಮತಕನುಯಗೆ್ೂಳಿಸಿ. 

ಶ್ರೇ ಕೊೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಮನನಯ ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ್ ರ್ನಯಕರನದ್ 
ಬಿ.ಕ.ೆಹರಿಪರಸನದಚರವರತ ನಿಯಮಗ್ಳ್ನತು ಉಲ್ೆಿೇಖ್ ಮನಡಿ ಹೆೇಳಿದ್ನದರೆ. ಅದ್ತ ಸರಿ ಇದ್ೆ. 
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ಸೀಂದ್ಭಾನತಸನರವನಗಿ ಈ ರಿೇತಿಯನಗಿ ನಿದ್ೆೇಾಶ್ಸಬಹತದ್ೆೀಂದ್ತ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇದ್ೆ. ಕಲೆವು 
ಸೀಂದ್ಭಾಗ್ಳ್ಲ್ಲಿ ಏರ್ನಗ್ತತ್ುದ್ೆ ಎೀಂದ್ರೆ, ಮತೀಂದನ ಬತಧವನರ ಸಕನಾರ ಉತ್ುರ ಕೂೆಡತತ್ುದ್ೆ 
ಎೀಂದ್ತ ರ್ನವು ತಿಳಿದ್ತಕೂೆೀಂಡರ ೆ ಎಲಿರೂ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದ್ಕೆೆ ಅವಕನಶ ಕೂೆಡಬೇೆಕನಗ್ತತ್ುದ್ೆ. 
ಅೀಂತ್ಹ ಸಮಯದ್ಲ್ಲಿ ಒೀಂದಷತಟ ಸಮಯವನತು ಹೆಚತಚ ಕೊಡತವುದ್ಕೆೆ ಅಧಿಕನರ ಹೊೀಂದರತತ್ುೆೇವೆ. 
ಇದ್ಕೆೆ ಎಲಿರೂ ಸಹಕನರ ಕೊಡತತ್ನುರ ೆಎನತುವುದ್ತ ನನು ವಿಶನವಸ.  

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರಸನದ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಕೆ.ಟಿ.ಶ್ರೇಕೀಂಠೇೆಗ್ೌಡರವರತ 
ಮನತ್ರ್ನಡಿ ಮತಗಿಸಲ್ಲ. 

ಶ್ರೇ ಕ.ೆಟಿ.ಶ್ರೇಕೀಂಠೆೇಗ್ೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಖ್ೀಂಡಿತ್ವನಗಿಯೂ ರ್ನನತ 
ಮನತ್ರ್ನಡಿ ಮತಗಿಸತತ್ೆುೇರ್ೆ. 

ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇರಚಮನ:- ಮನನಯ ಕ.ೆಟಿ.ಶ್ರೇಕೀಂಠೆೇಗ್ೌಡರವರೇೆ, ಒೀಂದ್ತ ನಿಮಿಷ. ನಮಮ 
ಸಮಸೆಯಯೇರ್ೆೀಂದ್ರ,ೆ listed ಆಗಿರತವೀಂತ್ಹ ಮನನಯ ಸದ್ಸಯರತಗ್ಳಿಗ್ೆ ಅವಕನಶ 
ಕೊಡಲ್ೇೆಬೇೆಕತ. ರ್ನವು ಅತಿ ಹೆಚತಚ ಏನತ ಮನಡಬಹತದ್ೆೀಂದ್ರ,ೆ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದ್ತ ಕಡಿಮೆ ಮನಡಿ 
ಎೀಂದ್ತ ಪಿೇಠದೀಂದ್ ಮನವಿ ಮನಡಿಕೊಳ್ುಬಹತದ್ತ. ಆ ಕಡ ೆ ಕೂಡ ಸೀಂಯಮದೀಂದ್ ಸಹಕನರ 
ಮನಡಿದ್ನದರ.ೆ ಈ ಕಡೆ ಕೂಡ ಚ್ೆರ್ನುಗಿ ಮನತ್ರ್ನಡತವನಗ್ ರನಜಯದ್ ಹಿತ್ದ್ೃಷಿಟಯಿೀಂದ್ ಇದ್ನತು 
ತ್ೆಗೆ್ದ್ತಕೂೆಳ್ಳುತಿುದ್ೆದೇವೆ. ರ್ನನತ ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ.ೆಹರಿಪರಸನದಚರವರಿಗ್ೂ 6.00 ಗ್ೀಂಟಯೆ ನೀಂತ್ರ ಹೆೇಗ್ೆ 
ಎೀಂದ್ತ ಕೆೇಳಿದ್ೆ? ಹನಗೆ್ಯೇ, ಮನನಯ ಸಭನರ್ನಯಕರತ ಕೂಡ ಅವರ ಇಚ್ೆಿಯನತು 
ವಯಕುಪಡಿಸಿದ್ರತ. ಈಗ್ ಸದ್ನವನತು 6.00 ಗ್ೀಂಟೆಗ್ ೆ ಮತಗಿಸೊೇಣ ಎನತುವುದ್ತ ಎಲಿರ 
ಭನವರೆ್ಯನಗಿರತವುದ್ರಿೀಂದ್, ಈಗ್ ಮನನಯ ಕೆ.ಟಿ.ಶ್ರೇಕೀಂಠೆೇಗ್ೌಡರವರತ ಮನತ್ರ್ನಡಿ ಮತಗಿಸಲ್ಲ. 
ರ್ನಳ್ೆಯಿೀಂದ್ ಸದ್ನದ್ ಸಮಯವನತು ಹಚೆತಚ ಮನಡತವುದಲಿ. ಇದ್ತ ವಿಶೆೇಷ 
ಪರಕರಣವನಗಿರತವುದ್ರಿೀಂದ್, ಯನರಿಗ್ೂ ಸಮಯವನತು ಕಡಿಮೆ-ಜನಸಿು ಮನಡತವುದ್ಕೆೆ 
ಆಗ್ತವುದಲಿ. ತ್ನವೆೇ ನಿಣಾಯ ಮನಡಿದದೇರನ ಅದ್ನತು ಗ್ೌರವಿಸೊೇಣ.  



236 

                                                                                                                                                ವಿಪ/14-03-2022

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

 

ಶ್ರೇ ಕೆ.ಟಿ.ಶ್ರೇಕೀಂಠೆೇಗ್ೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇನತು 4-5 ನಿಮಿಷಗ್ಳ್ಲ್ಲಿ 
ಮನತ್ರ್ನಡಿ ಮತಗಿಸತತ್ೆುೇರೆ್. ಶ್ಕ್ಷಣಕೆೆ ಸೀಂಬೀಂಧಪಟಟ ಹನಗೆ್ ರ್ನನತ ಒೀಂದ್ತ ಮನತ್ನತು 
ಹೆೇಳ್ಬೆೇಕನಗಿದೆ್. ಇವತ್ತು ಮನನಯ ಹೆರ್.ಡಿ.ಕತಮನರಸನವಮಿಯವರತ ಒೀಂದ್ತ ಸನವಿರ ಪಬಿಿಕಚ 
ಶನಲ್ೆಗ್ಳ್ನತು ನಸಾರಿಯಿೀಂದ್ ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ.,ಯವರಗೆ್ ೆ ಕ.ೆಪಿ.ಎಸ್., ಮನದ್ರಿಯಲ್ಲಿ 
ಕೊಟಿಟದ್ನದರೆ. ಇದ್ಕೆೆ ಬಹಳ್ ಬೆೇಡಿಕ ೆ ಇದ್ೆ. ಇದ್ನತು ಮನಡತವ ಪರಯತ್ು 
ಮತೀಂದ್ತವರೆಸಬೆೇಕನಗಿತ್ತು. ಏಕೊೇ ಮತೀಂದ್ತವರೆಸತತಿುಲಿ. ಇದ್ನತು ಮನಡಿದ್ರೆ ಬಹಳ್ ಪರಿಹನರ 
ಸಿಗ್ತತ್ುದ್ೆ. ರ್ನನತ ಈ ವಿಚ್ನರದ್ಲ್ಲಿ ಕೆೇರಳ್ನ ರನಜಯವನತು ಮನದ್ರಿಯನಗಿ ತ್ೆಗೆ್ದ್ತಕೊಳ್ುಬೆೇಕೆೀಂದ್ತ 
ಹೆೇಳ್ಳತ್ುೆೇರೆ್. ನಮಮಲ್ಲಿ 1ರೆ್ೇ ತ್ರಗ್ತಿಯಿೀಂದ್ 5ರೆ್ೇ ತ್ರಗ್ತಿಯವರಗೆ್ ೆ21 ಪತಸುಕಗ್ಳ್ಳ ಇವೆ. 5ರೆ್ೇ 
ತ್ರಗ್ತಿಯವರಗೆ್ ೆ ಒಬಬರಿೀಂದ್ ಇಬಬರತ ಶ್ಕ್ಷಕರನತು ಕೂೆಡತತ್ನುರ.ೆ ಈ ಶ್ಕ್ಷಕರತ ಯನವ ಪತಸುಕ 
ಮತಟತಟವುದ್ತ, ಯನವ ಪತಸುಕ ಬಿಡತವುದ್ತ, ಒೀಂದ್ೂೆೀಂದ್ತ ತ್ರಗ್ತಿಗ್ ೆ20 ರಿೀಂದ್ 21 ಪತಸುಕಗ್ಳ್ಳ 
ಇವೆ. ಇದ್ರ ಬಗೆ್ೆ ನನಗ್ೆ ಅಥಾವನಗ್ತತಿುಲಿ. ಕೆೇರಳ್ನ ರನಜಯದ್ಲ್ಲಿ ಪರತಿ ತ್ರಗ್ತಿಗ್ ೆ ಒಬಬ ಶ್ಕ್ಷಕ 
ಇದ್ನದರ್.ೆ We can expect something.  ಇಲ್ಲಿ 5ರೆ್ೇ ತ್ರಗ್ತಿಯವರಗೆ್ೆ ಮಕೆಳ್ನತು 
ಸತಮಮರ್ೆ ಇರಿಸತವುದ್ೇೆ ಆಗಿಹೂೆೇಗ್ತತ್ುದ್ೆ. ಇನತು ಯನವನಗ್ ಪ್ನಠ ಮನಡತತ್ನುರ?ೆ 5ರೆ್ೇ 
ತ್ರಗ್ತಿಯವರಗೆ್ ೆ ಇಬಬರತ ಶ್ಕ್ಷಕರತ ಇರತತ್ನುರ.ೆ ಇದ್ತ ಹೊೇಗ್ಬೆೇಕಲಿವೆೇ? ತ್ನವು ರನಜಕನರಣ 
ಮನಡಿಬಿಟತಟ, ಎಲಿರಿಗ್ೂ ಸನಮನನಯವನಗಿ ಒೀಂದ್ೇೆ ರಿೇತಿಯ ಶ್ಕ್ಷಣ ಕೊಡಿ. ಮನನಯತ್ ೆವಿಚ್ನರವನಗಿ 
ಮನನಯ ಬಸವರನಜ ಹೊರಟಿಟ ರೆ್ೇತ್ೃತ್ವದ್ ಸಮಿತಿ ವರದಯರ್ನುದ್ರೂ ಕೊಡಿ. ಮನನಯ 
ಸೀಂಕನೂರತ ಸಮಿತಿಯನತು ಜನರಿಗ್ ೆಕೊಡಿ ಎೀಂದ್ತ ಹೇೆಳ್ಳತ್ುೆೇರೆ್. ಬೆಳ್ಗ್ೆೆ ಎದ್ದರ ೆಒೀಂದ್ತ ದನಕೆೆ 12 
ಗ್ೀಂಟೆ ಪೂಣಾವನಗಿ ನಮಮ ಶ್ಕ್ಷಕರದ್ದೆೇ ಫೊೇನಚ ಅನತು ರಿಸಿೇವಚ ಮನಡಬೇೆಕನಗ್ತತ್ುದ್ೆ. ಮನನಯತ್ ೆ
ವಿಚ್ನರವನಗಿ ಕೆೇಳ್ಬೆೇಕೆೇ, ಗ್ೆಸ್ಟಚ ಲ್ೆಚಚರಚ ವಿಚ್ನರವನಗಿ ಕೆೇಳ್ಬೆೇಕೆೇ, Notional Increment 
ವಿಚ್ನರವನಗಿ ಕೆೇಳ್ಬೇೆಕೆೇ, ಜೆ.ಓ.ಸಿ., ವಿಚ್ನರವನಗಿ ಕೆೇಳ್ಬೆೇಕೆೇ ಎನತುವುದ್ೆೇ ಗ್ೂೆತ್ನುಗ್ತತಿುಲಿ. ಇಲ್ಲಿ 
ಸಮಸೆಯಗ್ಳ್ ಆಗ್ರವನಗಿ ಹೊೇಗಿದ್.ೆ ಈ ಸಮಸೆಯಗೆ್ ಏರ್ನದ್ರೂ ಮನಡಿ ಪರಿಹನರ ಅಥವನ 
ತಿಲ್ನೀಂಜಲ್ಲ ಆಡತವೀಂತ್ಹ ಕೆಲಸವನಗ್ಬೆೇಕಲಿವೆೇ? ಖ್ೀಂಡಿತ್ವನಗಿಯೂ ಆ ಕೆಲಸವನಗ್ಲ್ೆೇಬೆೇಕತ. 
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ಇನತು ಸಕನಾರಿ ರ್ೌಕರರ ಬಗೆ್ೆ ಎರಡತ ವಿಚ್ನರಗ್ಳ್ನತು ಈ ಹಿೀಂದ್ ೆಪರಸನುಪ ಮನಡಿದ್ೆದ. 
ಮೊರೆ್ುಯ ದವಸ ರನಜಸನುನ ಸಕನಾರ ಎನ.ಪಿ.ಎಸ್., ಬದ್ಲತ ಒ.ಪಿ.ಎಸ್., ಕೊಡತತ್ೆುೇವ ೆ
ಎೀಂದ್ತ ಘೂೇಷಣೆ ಮನಡಿಬಿಟಿಟದ್ೆ. ಇದ್ರ ಜೊತ್ೆಗೆ್ ಸತಪಿರೇೀಂ ಕೊೇಟಚಾಗೆ್ ಬಿಹನರದ್ವರತ Old 
Pension Scheme ಮನಡಬೇೆಕೆೀಂದ್ತ ಮೊಕದ್ದಮೆ ಹೂಡಿದ್ನಗ್ ಕೊಡಬೇೆಕೆೀಂದ್ತ ಸತಪಿರೇೀಂ 
ಕೊೇಟಚಾ ಒೀಂದ್ತ ತಿೇಮನಾನವನತು ಕೊಟಿಟದ್ೆ. ಮನತಷಯ 30 ರಿೀಂದ್ 35 ವಷಾಗ್ಳ್ ಕನಲ 
ಸೇೆವೆಯನತು ಮನಡಿದ್ ಮೆೇಲ್ೆ ಇಳಿವಯಸಿಸನಲ್ಲಿ ಬದ್ತಕಲತ ನಿವೃತಿು ವೆೇತ್ನದ್ ಅವಶಯಕತ್ ೆಇದ್ೆ. 
ರ್ನನತ ಒೀಂದ್ತ ಉದ್ನಹರಣೆಯನತು ಹೆೇಳಿದ್ದೆ. ನಮಮ ಮರ್ೆ ಬಿೇದಯಲ್ಲಿ ನಿವೃತಿು 
ಹೊೀಂದರತವವರನತು ಮರೆ್ ಮೀಂದಯವರಲೆ್ನಿ ವನಕೀಂಗಚ, ಅದ್ತ-ಇದ್ತ ಎೀಂದ್ತ ಚ್ೆರ್ನುಗಿ 
ರೆ್ೂೇಡಿಕೂೆಳ್ಳುತ್ನುರೆ. ತಿೀಂಗ್ಳಿಗ್ೆ ಒೀಂದ್ತ ದವಸ ಚ್ರೆ್ನುಗಿ ಡರೆಸ್ಚ ಹನಕಸಿ, ಕೊೇಲತ ಕೂೆಟತಟ 
ಕರದೆ್ತಕೊೀಂಡತ ಹೊೇಗ್ತತ್ನುರೆ. ಎಲ್ಲಿಗ್ಪ್ನಪ ಎೀಂದ್ರ,ೆ ಬನಯೀಂಕಚ ಎೀಂದ್ತ ಹೇೆಳ್ಳತ್ನುರೆ. ಏಕಪ್ನಪ 
ಎೀಂದ್ರೆ, ನಮಮ ತ್ನತ್ನ ಪ್ೆನಷನಚ ಬರತತ್ುದ್ೆ ಎೀಂದ್ತ ಹೆೇಳ್ಳತ್ನುರೆ. ಇಷೊಟೀಂದ್ತ ಏಕ ೆ
ರೆ್ೂೇಡಿಕೂೆಳ್ಳುತಿುೇರಿ ಎೀಂದ್ರ,ೆ ನಮಮ ತ್ನತ್ನ ಪ್ೆನಷನಚನಲ್ಲಿ ಮರ್ ೆಜೇವನ ನಡಯೆತತ್ುದ್ ೆಎೀಂದ್ತ 
ಹೆೇಳ್ಳತ್ನುರ.ೆ ಈ ಪ್ೆನಷನಚನಿೀಂದ್ ಇಡಿೇ ಕತಟತೀಂಬದ್ ಜೇವನ ನಡಯೆತತ್ುದ್ೆ. ಹನಗ್ನಗಿ ಪ್ೆನಷನಚ 
ಜೇವನದ್ ಭದ್ರತ್ೆಗ್ ೆ ವೃದ್ನಿಪಯದ್ಲ್ಲಿ ಬೆೇಕನಗ್ತತ್ುದ್ೆ. ಮನನಯ ಆಯನೂರತ ಮೀಂಜತರ್ನಥ್ಚರವರೆೇ, 
ಇವತ್ತು ರನಜಸನುನದ್ಲ್ಲಿ ಒ.ಪಿ.ಎಸ್., ಎೀಂದ್ತ ಘೂೇಷಣೆ ಮನಡಿದ್ೆ. ಇದ್ಕೆೆ ಮನಜ 
ಮತಖ್ಯಮೀಂತಿರಯವರನದ್ ಮನನಯ ಬಿ.ಎಸ್.ಯಡಿಯೂರಪಪನವರತ ಏರ್ನದ್ರೂ ಮನಡಿ 
ಎನ.ಪಿ.ಎಸ್., ಅನತು ಕಳ್ಳಹಿಸಿ ಒ.ಪಿ.ಎಸ್., ಅನತು ತ್ರಬೇೆಕೆೀಂದ್ತ ನಮಮ ಪರ ನಿೀಂತಿದ್ನದರೆ. 
ತ್ನವು ಹೆೇಳಿದ್ ಹನಗೆ್ ಸನವಿರನರತ ಕೊೇಟಿ ರೂಪ್ನಯಿಗ್ಳ್ ಹಣ ಇದ್ೆ. ಶೇೆಕಡನ 14 ರಷತಟ 
ಸಕನಾರದ್ತದ, ಶೇೆಕಡನ 10 ರಷತಟ ಶ್ಕ್ಷಕರತ/ರ್ೌಕರರದ್ತದ, ಈ ಹಣ ಎಲ್ಲಿ ಹೂೆೇಗ್ತತ್ುದ್ೆ, ಎಲ್ಲಿದ್ೆ 
ಎನತುವುದ್ೆೇ ಯನರಿಗ್ೂ ಗ್ೊತಿುಲಿ. ಆ ಸನವಿರನರತ ಕೊೇಟಿ ರೂಪ್ನಯಿಗ್ಳ್ನತು ಸಕನಾರವೆೇ 
ಇಟತಟಕೂೆಳ್ುಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ, ಒ.ಪಿ.ಎಸ್., ಅನತು ಜನರಿಗ್ೆ ತ್ೀಂದ್ತಬಿಡಲ್ಲ. ಈಗ್ ಬಿಹನರದ್ ಕೆೇಸ್ಚನಲ್ಲಿ 
ಸತಪಿರೇೀಂ ಕೊೇಟಚಾನಲ್ಲಿ ಆಗಿರತವೀಂತ್ಹ ಜಡಿಚಮೆೀಂಟಚ ಇಡಿೇ ರನಷರಕೆೆ ಅನವಯವನಗ್ತತ್ುದ್ೆ. ಇನತು 
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salary on par with Central Government ವಿಚ್ನರವನಗಿ ಅವತ್ತು ಕೆೇಳಿದ್ೆದ. ಆದ್ರೆ, 
ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಿ ಗ್ಲ್ನಟ ೆಇದ್ದ ಕನರಣದೀಂದ್ನಗಿ ಸರಿಯನಗಿ ಕೆೇಳಿಸಲ್ಲಲಿ. ಕೇೆೀಂದ್ರ ಸಕನಾರಿ ರ್ೌಕರರತ 
ಮನರತಕಟೆಟಗ್ ೆ ಹೂೆೇದ್ರೆ ಒೀಂದ್ತ ಬೆಲ್,ೆ ರನಜಯ ಸಕನಾರಿ ರ್ೌಕರರತ ಮನರತಕಟೆಟಗ್ ೆ ಹೊೇದ್ರ ೆ
ಇರ್ೂೆುೀಂದ್ತ ಬೆಲ್ ೆಇದ್ೆಯೇ? ಕರನಣಿ ಅೀಂಗ್ಡಿಗ್ ೆಹೂೆೇದ್ರ ೆನಮಗ್ೊೀಂದ್ತ, ಅವರಿಗೆ್ೂೀಂದ್ತ ಬೆಲ್ೆ 
ಇದ್ೆಯೇ? ಬೆೀಂಗ್ಳ್ೂರಿನಲ್ಲಿ ಮರ್ ೆ ಬನಡಿಗೆ್ P & T ರ್ೌಕರರಿಗ್ ೆ ಒೀಂದ್ತ, ರನಜಯ ಸಕನಾರಿ 
ರ್ೌಕರರಿಗ್ ೆಒೀಂದ್ತ ಕೊಡತತ್ನುರೆಯೇ? ಜೇವನದ್ ವಚೆಚ ಇಬಬರಿಗ್ೂ ಒೀಂದ್ೇೆ. on par with 
ಕೆೇೀಂದ್ರ ಸಕನಾರಿ ರ್ೌಕರರ ಸೀಂಬಳ್ವನತು ಸತಮನರತ 25 ರನಜಯಗ್ಳ್ಲ್ಲಿ ಕೊಡತತಿುದ್ನದರ.ೆ ನಮಮ 
ರನಜಯದ್ಲ್ಲಿ ಏಕೆ ಕೊಡತತಿುಲಿ?  ನಮಮಲ್ಲಿ ಸತಮನರತ 5 ರಿೀಂದ್ 6 ವಷಾಕೊೆಮೆಮ ಪ್ೆೇ ಕಮಿೇಷನಚ 
ಮನಡತತ್ೆುೇವ ೆ ಎೀಂದ್ತ ಹೆೇಳಿದ್ರತ. 62ರೆ್ೇ ಇಸವಿಯಿೀಂದ್ ಲ್ೆಕೆ ಹನಕಕೊೀಂಡರ ೆ 58 
ವಷಾಗ್ಳ್ನಯಿತ್ತ. ಇಷತಟ ಹೊತಿುಗ್ ೆತ್ನವು 10 ರಿೀಂದ್ 11 ಪ್ೆೇ ಕಮಿೇಷನಚ ಆಗ್ಬೆೇಕನಗಿತ್ತು. ಇನತು 
6ರೆ್ೇ ಪ್ೆೇ ಕಮಿೇಷನಚನಲ್ಲಿಯೇ ನಿೀಂತಿದ್.ೆ ಅದ್ರ ಬದ್ಲತ ಈಗ್ 7ರೆ್ೇ ಪ್ೆೇ ಕಮಿೇಷನಚ 
ಮನಡತತ್ೆುೇವ ೆಎೀಂದ್ತ ಹೇೆಳಿದ್ರತ. ಪ್ೆೇ ಕಮಿೇಷನಚಗ್ೂ ಅಪಪಣೆ ಆಗ್ಲ್ಲಲಿ.  Salary on par 
with Central Government ಕೂಡ ಆಗ್ಲ್ಲಲಿ. ಈ ಎರಡತ ವಿಚ್ನರಗ್ಳ್ಲ್ಲಿ ಮನಜ 
ಮತಖ್ಯಮೀಂತಿರಯವರನದ್ ಮನನಯ ಬಿ.ಎಸ್.ಯಡಿಯೂರಪಪನವರತ ನಮಮ ಪರವನಗಿ 
ನಿೀಂತ್ತಕೂೆೀಂಡಿದ್ನದರೆ. ತ್ಮಮನತು ಬಿಟತಟ ಅವರನತು ಕರೆದ್ತಕೊೀಂಡತ ಹೊೇರನಟ ಮತ್ತು ಚಳ್ಳವಳಿ 
ಮನಡಬೇೆಕನಗ್ತತ್ುದ್.ೆ  

(ಮತೀಂದ್ತ)  
(327) ಎಸ್ಚಪಿಆರಚ/ಜಆರಚ/6:10/14/03/2022        (ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನಚರವರ ಉಪಸಿೆತಿ) 
ಶ್ರೇ ಕೆ.ಟಿ.ಶ್ರೇಕೀಂಠೆೇಗ್ೌಡ(ಮತೀಂದ್ತ):-  
ರನಜಯ ಸಕನಾರವು ʼವೆೇತ್ನ ಆಯೇಗ್ʼವನತು ಘೂೇಷಿಸಬೇೆಕತ ಅಥವನ ಹಳ್ೆಯ ಪಿೀಂಚಿಣಿ 
ಯೇಜರೆ್ಯನತು ಜನರಿಗ್ೊಳಿಸಬೆೇಕತ. ಇಲಿವೆೀಂದ್ನದ್ರ,ೆ ಶ್ರೇ ಬಿ.ಎಸ್.ಯಡಿಯೂರಪಪನವರನತು 
ಕರದೆ್ತಕೊೀಂಡತ ರ್ನವುಗ್ಳ್ಲೆಿರೂ ʼಸನವತ್ೀಂತ್ರಯ ಉದ್ನಯನವನʼ ಕೆೆ ಹೂೆೇಗ್ತತ್ೆುೇವೆ.  ಪರಸತುತ್ ನಮಮ 
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ರನಜಯದ್ಲ್ಲಿ ಸತಮನರತ 2,69,000 ಹತದ್ೆದಗ್ಳ್ಳ ಖನಲ್ಲ ಇವೆ. ಇದ್ರಿೀಂದ್ನಗಿ ಸಕನಾರಕೆೆ ಒೀಂದ್ತ 
ಹಣಕನಸಿನ ವಷಾಕೆೆ 7,890 ಕೊೇಟಿ ರೂಪ್ನಯಿಗ್ಳ್ಷತಟ ಮೊತ್ು ಉಳಿಯತತಿುದ್ೆ.  ಒಬೊಬಬಬ 
ರ್ೌಕರನತ 2-3 ಕೆಲಸಗ್ಳ್ನತು ಮನಡತತಿುದ್ನದರ್ೆ.  ಪರಿಸಿೆತಿ ಹಿೇಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ಸಕನಾರವು ಏಕ ೆ
ಮಿೇರ್ನ-ಮೆೇಷ ಮನಡತತಿುದ್ೆ?  ನಮಗ್ೆ ಮನತ್ರ ಪರತಿ 5 ವಷಾಗ್ಳಿಗ್ೂೆಮೆಮ ಸೀಂಬಳ್ ಹೆಚ್ನಚಗ್ತತಿುದ್ೆ.  
ಅಧಿವೆೇಶನದ್ಲ್ಲಿ ಪರಸನುಪಿಸದ್ೆೇ, ಶನಸಕರ ಸೀಂಬಳ್-ಭತ್ೆಯಗ್ಳ್ನತು ಹೆಚತಚ ಮನಡಬಹತದ್ತ ಎೀಂದ್ತ 
ರನಜಯಪ್ನಲರೂ ಸಹ ಹೆೇಳಿದ್ನದರೆ.  ಹನಗಿದ್ದರ ೆರ್ೌಕರರತ ಮನತಷಯರಲಿವೇೆ?  ಹಿೇಗ್ನಗಿ ಅವರಿಗ್ೂ 
ಸಹ ರ್ನವು ಸೀಂಬಳ್ಗ್ಳ್ನತು ಹೆಚಿಚಗ್ ೆಮನಡಬೇೆಕತ.  ಈಗ್ನಗ್ಲ್ೆೇ 6½ - 7 ವಷಾಗ್ಳ್ನಗಿವ.ೆ  
ಈಗ್ೆೆ ಎರಡತ ವಷಾಗ್ಳ್ ಕನಲ ವೆೇತ್ನ ಹೆಚಚಳ್ದ್ಲ್ಲಿ ವಿಳ್ೀಂಬ ಮನಡಿ ಅದ್ನತು ಹಿೀಂದನಿೀಂದ್ಲೂ 
ಜನರಿಗ್ ೆತ್ರಬೇೆಕತ,  ರನಜಯ ಸಕನಾರಿ ರ್ೌಕರರ ವೆೇತ್ನ ಹೆಚಚಳ್ ಸೀಂಬೀಂಧ ಸಕನಾರವು ʼವೆೇತ್ನ 
ಆಯೇಗ್ʼವನತು ಘೂೇಷಿಸಬೆೇಕತ ಅಥವನ Salary on par  with the Central 
Government Employees  ಅನತು ಘೂೇಷಿಸಬೇೆಕತ ಅಥವನ ಹಳ್ೆಯ ಪಿೀಂಚಣಿ 
ಯೇಜರೆ್ಯರ್ನುದ್ರೂ ಜನರಿಗ್ೊಳಿಸಬೆೇಕತ.  ಸಕನಾರವು ಇಷತಟ ಕೆಲಸಗ್ಳ್ನತು ಮನಡಲ್ಲ.  
ಸಮಸೆಯಗ್ಳ್ಳ ಇನೂು ಬೆಟಟದ್ಷಿಟವೆ.  ಇರ್ೂೆುೀಂದ್ತ ಬನರಿ ಇಲ್ನಖನವನರತ ಚಚ್ಾೆ ಮನಡಿದ್ನಗ್, ಆಳ್ಕೆೆ 
ಇಳಿದ್ತ ಚಚಿಾಸಿ, ಸಮಸೆಯಗ್ಳಿಗ್ೆ ಪರಹನರವನತು ಹತಡತಕೊೇಣ.  ಇಷತಟ ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಅವಕನಶ 
ನಿೇಡಿದ್ದಕನೆಗಿ ತ್ಮಗ್ೆ ವೀಂದಸಿ, ನನು ಮನತ್ತಗ್ಳ್ನತು ಮತಗಿಸತತ್ುೆೇರೆ್.   

ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನಚ:- ಸದ್ನವನತು ರ್ನಳ್ ೆ ಬೆಳ್ಗ್ೆೆ 10:30 ಗ್ೀಂಟೆಯವರಗೆ್ೆ 
ಮತೀಂದ್ೂಡಲ್ನಗಿದ್ೆ. 

(ಸದ್ನವು ಸೀಂಜೆ 6 ಗ್ೀಂಟೆ 11 ನಿಮಿಷಕೆೆ ಮತಕನುಯಗೆ್ೂೀಂಡತ 
ಪತನಃ ದರ್ನೀಂಕ 15 ರ್ೆೇ ಮನರ್ಚಾ ಮನಹ ೆ2022 ರ ಮೀಂಗ್ಳ್ವನರದ್ೀಂದ್ತ 

ಬೆಳಿಗ್ೆೆ 10:30 ಗ್ೀಂಟೆಗ್ ೆಸೇೆರಲತ ನಿಶಚಯಿಸಿತ್ತ) 
<><><> 


