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ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನ ಪರಿಷತ್ತು 
ನೂರ ನಲವತ್ನುರರೆ್ಯ ಅಧಿವೆೇಶನ  

 
                         15ರೆ್ೇ ಫೆಬ್ರವರಿ 2022  

                                            ಮಂಗಳವನರ 
ವಿಷಯನನತಕರಮಣಿಕೆ (Index) 

1. ಸಂತ್ನಪ ಸೂಚರೆ್ 
ಹಿರಿಯ ನಟಿ ಶ್ರೇಮತಿ ಭನಗಾವಿ ರ್ನರನಯಣ ರವರ ನಿಧನದ ಕತರಿತ್ತ. 

- ಶ್ರೇ ಕೂೆೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ) 
- ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ.ೆಹರಿಪರಸನದ (ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ) 

 
2. ಪರಶೆ್ನೇತ್ುರಗಳು 

ಅ) ಚತಕೆೆ ಗತರತತಿನ ಪರಶೆನಗಳಿಗೆ ಮೌಖಿಕವನಗಿ ನಿೇಡಲನದ ಉತ್ುರಗಳು 
56– ಕೊಡಗತ ಜಿಲೆೆಯ ಮಡಿಕೆೇರಿ ನಗರಸಭೆಗ ೆಅನತದನನ ನಿೇಡತವ ಕತರಿತ್ತ.  

- ಶ್ರೇಮತಿ ಎಸ .ವಿೇಣನ ಅಚಚಯಯ 
- ಶ್ರೇ ಎನ .ರ್ನಗರನಜ (ಎಂ.ಟಿ.ಬಿ.)(ಪೌರನಡಳಿತ್, ಸಣ್ಣ ಕೆೈಗನರಿಕೆಗಳು ಹನಗೂ 

ಸನವಾಜನಿಕ ವಲಯ ಉದಯಮಗಳ ಸಚಿವರತ) 
26- ಪತರಸಭೆಗಳಿಗೆ ಸಕನಾರದಂದ ನಿೇಡಿರತವ ಅನತದನನಗಳ ಬ್ಗೆೆ 

- ಶ್ರೇ ಎಂ.ಎಲ .ಅನಿಲ ಕತಮನರ  
- ಶ್ರೇ ಎನ .ರ್ನಗರನಜ (ಎಂ.ಟಿ.ಬಿ.)(ಪೌರನಡಳಿತ್, ಸಣ್ಣ ಕೆೈಗನರಿಕೆಗಳು ಹನಗೂ 

ಸನವಾಜನಿಕ ವಲಯ ಉದಯಮಗಳ ಸಚಿವರತ) 
31 – ಬಿೇದರ  ಜಿಲೆೆಯ ಸಕೆರೆ ಕನರ್ನಾರ್ೆಗಳ ಬ್ಗೆೆ  

- ಶ್ರೇ ಅರವಿಂದ ಕತಮನರ  ಅರಳಿ 
- ಶ್ರೇ ಶಂಕರ ಬಿ.ಪನಟಿೇಲ  ಮತರೆ್ೇನಕೂೆಪಪ(ಕೆೈಮಗೆ, ಜವಳಿ ಹನಗೂ ಸಕೆರೆ 

ಸಚಿವರತ) 
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12- ಅಕರಮ ಗಣಿಗನರಿಕೆಯಂದ ಭನಧಿತ್ವನಗಿರತವ ವಲಯಗಳಲ್ಲೆ ಪರಿಸರ ಪತನಃಶೆಚೇತ್ನ    
    ಮತ್ತು ಪತನರ  ವಸತಿ ಬ್ಗೆೆ 

- ಶ್ರೇ ಕ.ೆಎ.ತಿಪಪೆೇಸನಾಮಿ 
- ಶ್ರೇ ಆಚನರ  ಹನಲಪಪ ಬ್ಸಪಪ(ಗಣಿ ಮತ್ತು ಭೂವಿಜ್ಞನನ, ಮಹಿಳನ ಮತ್ತು ಮಕೆಳ 

ಅಭಿವೃದಿ ಹನಗೂ ವಿಕಲಚೇೆತ್ನರ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ರ್ನಗರಿೇಕರ ಸಬ್ಲ್ಲೇಕರಣ್ 
ಸಚಿವರತ) 

78- ಎ.ಪಿ.ಎಂ.ಸಿ. ಕನಯ್ದೆ ತಿದತೆಪಡಿ/ಎ.ಪಿ.ಎಂ.ಸಿ.ಗಳ ವಿಲ್ಲೇನಗೊಳಿಸತವ ಬ್ಗೆೆ 
- ಶ್ರೇ ಕ.ೆಹರಿೇಶ ಕತಮನರ  
- ಶ್ರೇ ಎಸ .ಟಿ.ಸೂೆೇಮಶೇೆಖರ (ಸಹಕನರ ಸಚಿವರತ) 

15 – ಅಪನಯದ ಅಂಚಿನಲ್ಲೆರತವ ಅಂಗನವನಡಿ ಕೆೇಂದರಗಳ ಬ್ಗೆೆ. 
- ಶ್ರೇ ಆರ .ರನಜೆೇಂದರ ರನಜಣ್ಣ  
- ಶ್ರೇ ಆಚನರ  ಹನಲಪಪ ಬ್ಸಪಪ(ಗಣಿ ಮತ್ತು ಭೂವಿಜ್ಞನನ, ಮಹಿಳನ ಮತ್ತು ಮಕೆಳ 

ಅಭಿವೃದಿ ಹನಗೂ ವಿಕಲಚೇೆತ್ನರ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ರ್ನಗರಿೇಕರ ಸಬ್ಲ್ಲೇಕರಣ್ 
ಸಚಿವರತ) 

76- ಮೈಸೂರತ ಲನಯಂಪ್ಸ  ಕನರ್ನಾರ್ೆಯ ಜನಗದ ಬ್ಗೆೆ 
- ಶ್ರೇ ಕ.ೆಟಿ.ಶ್ರೇಕಂಠೆೇಗೌಡ 
- ಡನ: ಮತರತಗೆೇಶ  ಆರ .ನಿರನಣಿ(ಬ್ೃಹತ  ಮತ್ತು ಮಧಯಮ ಕೆೈಗನರಿಕನ ಸಚಿವರತ)  

13- ಬೆಂಗಳೂರತ ನಗರದ ಗತರತ ರನಘವೆೇಂದರ ಮತ್ತು ವಶ್ಷಠ ಸೌಹನದಾ ಸಹಕನರ  
    ಬನಯಂಕ ನ ಅವಯವಹನರ ಕತರಿತ್ತ. 

-  ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವೆಂಕಟೆೇಶ  
- ಶ್ರೇ ಎಸ .ಟಿ.ಸೂೆೇಮಶೇೆಖರ (ಸಹಕನರ ಸಚಿವರತ) 

82- ಸಹಕನರ ಇಲನರ್ೆಯಡಿಯಲ್ಲೆ ಆಡಿಟ  ವಯವಸೆೆ ಕತರಿತ್ತ 
- ಶ್ರೇಮತಿ ಭನರತಿ ಶೆಟಿಿ 
- ಶ್ರೇ ಎಸ .ಟಿ.ಸೂೆೇಮಶೇೆಖರ (ಸಹಕನರ ಸಚಿವರತ) 

94- ಹೊಸ ಮರಳು ನಿೇತಿಯ ಬ್ಗೆೆ 
- ಶ್ರೇ ಸಿ.ಎನ .ಮಂಜೆೇಗೌಡ 



«¥À/15.02.2022/3 

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

- ಶ್ರೇ ಆಚನರ  ಹನಲಪಪ ಬ್ಸಪಪ(ಗಣಿ ಮತ್ತು ಭೂವಿಜ್ಞನನ, ಮಹಿಳನ ಮತ್ತು ಮಕೆಳ 
ಅಭಿವೃದಿ ಹನಗೂ ವಿಕಲಚೇೆತ್ನರ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ರ್ನಗರಿೇಕರ ಸಬ್ಲ್ಲೇಕರಣ್ 
ಸಚಿವರತ) 

68- ಸನಾಟ ಾ ಸಿಟಿ ಯೇಜರೆ್ ಕತರಿತ್ತ 
- ಶ್ರೇ ಶಶ್ಲ  ಜಿ.ನಮೇಶ್ 
- ಶ್ರೇ ಬಿ.ಎ.ಬ್ಸವರನಜತ(ನಗರನಭಿವೃದಿ ಸಚಿವರತ) 

83 – ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜಯದ ಮಹಿಳನ ವಿಶಾವಿದನಯಲಯದ ಕತರಿತ್ತ 
- ಶ್ರೇ ಅರತಣ್ ಶಹನಪೂರ 
- ಶ್ರೇ ಆಚನರ  ಹನಲಪಪ ಬ್ಸಪಪ(ಗಣಿ ಮತ್ತು ಭೂವಿಜ್ಞನನ, ಮಹಿಳನ ಮತ್ತು ಮಕೆಳ 

ಅಭಿವೃದಿ ಹನಗೂ ವಿಕಲಚೇೆತ್ನರ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ರ್ನಗರಿೇಕರ ಸಬ್ಲ್ಲೇಕರಣ್ 
ಸಚಿವರತ) 

89- ಮಂಡಯದಲ್ಲೆ ಸಕನಾರಿ ಸನಾಮಯದ ಮೈಶತಗರ  ಸಕೆರೆ ಕನರ್ನಾರ್ೆ  
       ಪತನಃಶೆಚೇತ್ನ ಕತರಿತ್ತ. 

- ಡನ.ತ್ೆೇಜಸಿಾನಿಗೌಡ 
- ಶ್ರೇ ಶಂಕರ ಬಿ.ಪನಟಿೇಲ  ಮತರೆ್ೇನಕೂೆಪಪ(ಕೆೈಮಗೆ, ಜವಳಿ ಹನಗೂ ಸಕೆರೆ 

ಸಚಿವರತ) 
22- ರನಜಯದ ಕೆೈಗನರಿಕ ೆವಸನಹತತ್ತಗಳ ಸದಯದ ಪರಿಸಿೆತಿ ಕತರಿತ್ತ 

- ಶ್ರೇಮತಿ ಹೆಚ .ಎಂ.ರಮೇಶ ಗೌಡ 
- ಡನ. ಮತರತಗೆೇಶ  ಆರ .ನಿರನಣಿ (ಬ್ೃಹತ  ಮತ್ತು ಮಧಯಮ ಕೆೈಗನರಿಕನ 

ಸಚಿವರತ)  
ಆ) ಚತಕೆೆ ಗತರತತಿಲೆದ ಪರಶೆನಗಳಿಗೆ ಲ್ಲಖಿತ್ ಮೂಲಕ ನಿೇಡಲನದ ಉತ್ುರಗಳು. 

3. ಸಭನಪತಿಯವರ ಅನತಮತಿ ಮೇರಗೆೆ ಪರಸನುಪಿಸಲಪಟಿ ವಿಷಯಗಳು 
ಅ) ಚನಮರನಜನಗರ ಜಿಲೆೆ ಬೆೇಡಗತಳಿ-ಅತಿುರ್ನರೆ್ ಪರದೆೇಶದಲ್ಲೆ ರಸೆು ದತರಸಿು   
      ಇಲೆದೆೇ ತ್ೊಂದರಯೆನಗಿರತವ ಬ್ಗೆೆ. 
 - ಶ್ರೇ ಮತನಿರನಜತಗೌಡ ಪಿ.ಎಂ. 
 - ಶ್ರೇ ಕೂೆೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ) 
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ಆ) ಕೊೇಲನರ ನಗರದಲ್ಲೆರತವ ಎಸ ಎನ ಆರ  ಆಸಪತ್ೆರಯಲ್ಲೆ ಹೊರಗತತಿುಗೆ  
     ಮೇಲೆ ಸೇೆವೆ ಸಲ್ಲೆಸತತಿುರತವ 134 ರ್ೌಕರರ ವೆೇತ್ನ ಪನವತಿಯನಗದರತವ  
     ಬ್ಗೆೆ 

  - ಶ್ರೇ ಗೂೆೇವಿಂದರನಜತ 
 - ಶ್ರೇ ಕೂೆೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ) 
 
ಇ) ಬೆಂಗಳೂರಿನ ರ್ನಗರಿೇಕರಿಗ ೆವಿದತಯತ  ಬಿಲ  ಜೊತ್ೆ ಕಸದ ತೆ್ರಿಗೆ ವಿಧಿಸತವ ಪರಸನುವರೆ್ 

ಬ್ಗೆೆ. 
  - ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವೆಂಕಟೆೇಶ  

 - ಶ್ರೇ ಕೂೆೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ) 
ಈ) ಕತವೆಂಪತ ವಿಶಾವಿದನಯಲಯದ  ದೂರ ಶ್ಕ್ಷಣ್ದ ಫಲ್ಲತ್ನಂಶವನತನ ಪರಿೇಕೆ್ಷ  
      ಇಲೆದೆೇ ಪರಕಟಿಸಿರತವ ಬ್ಗೆೆ. 

   - ಶ್ರೇ ಎಸ .ರತದೆರೇಗೌಡ 
  - ಶ್ರೇ ಕೂೆೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ) 
      ಉ) ರನಜಯದಲ್ಲೆ ಭೂ ಸವೆಾ ಅಜಿಾ ಶತಲೆವನತನ 35 ರೂಪನಯಗಳಿಂದ ರ್ನಲತೆ   
            ಸನವಿರ ರೂಪನಯಗಳಿಗೆ ಹೆಚಿಚಸಿರತವ ಕತರಿತ್ತ 
   - ಶ್ರೇ ಕ.ೆಹರಿೇಶ ಕತಮನರ  
  - ಶ್ರೇ ಆರ .ಅಶೆ್ೇಕ(ಕಂದನಯ ಸಚಿವರತ) 

ಊ) ಪಿ.ಯತ.ಸಿ. ಹೆಚತಚವರಿ ಉಪರ್ನಯಸಕರ ರೆ್ೇಮಕನತಿ ಪಟಿಿಯಲ್ಲೆ  
        ಇರತವವರಿಗ ೆರೆ್ೇಮಕನತಿ ಆದೆೇಶ ನಿೇಡದರತವ ಕತರಿತ್ತ. 
  -   ಶ್ರೇ ಎಸ .ವಿಿ.ಸಂಕನೂರತ 

- ಶ್ರೇ ಬಿ.ಸಿ.ರ್ನಗೇೆಶ (ಪನರಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ ರೌಢಶ್ಕ್ಷಣ್ ಸಚಿವರತ) 
 
4. ಸಂತ್ ಸೇೆವನಲನಲ  ಜಯಂತಿಯ ಪರಯತಕು ರನಜಯದ ಲಂಬನಣಿ ಜರ್ನಂಗದವರಿಗೆ ಶತಭ 

ಹನರೆೈಸತವ ಕತರಿತ್ತ. 
- ಶ್ರೇ ಪರಕನಶ  ಆರ.ರನಥೂೆೇಡ (ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ಮತಖಯ ಸಚೇೆತ್ಕರತ) 

    - ಶ್ರೇ ಕೂೆೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ) 
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5. ಪರಕಟಣ ೆ
6. ಕನಯಾದಶ್ಾಯವರ ವರದ 
7. ಗಮನ ಸೆಳಯೆತವ ಸೂಚರ್ೆಗಳು 

ಅ) ಅನತದನನಿತ್ ಶನಲನ ಕನಲೇೆಜತಗಳಲ್ಲೆ 2006ರ ನಂತ್ರ ರೆ್ೇಮಕಗೂೆಂಡಿರತವ ಹನಗೂ 
ಹೊಸದನಗಿ ವೆೇತ್ರ್ನನತದನನಕೆೆ ಒಳಪಟಿಿರತವ ಬೊೇಧಕ/ಬೊೇಧಕೆೇತ್ರ  ಸಿಬ್ಬಂದಗೆ 
ಎನ .ಪಿ.ಎಸ .ಯೇಜರೆ್ಯಂದ ಪರಯೇಜನವನಗದರತವ ಬ್ಗೆೆ. 
 - ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗೌಡ 
 - ಶ್ರೇ ಬಿ.ಸಿ.ರ್ನಗೇೆಶ (ಪನರಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ ರೌಢ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಸಚಿವರತ):- 
 
ಅ) ಕೊಡಗತ ಜಿಲೆೆಯಲ್ಲೆ ಇತಿುೇಚಿನ ದನಗಳಲ್ಲೆ ಹತಲ್ಲ ಹನಗೂ ಕನಡನರೆ್ಗಳ ನಿರಂತ್ರ 
ದನಳಿಯಂದ ಜಿೇವಹನನಿ, ಬೆಳಹೆನನಿ ಹನಗೂ ಜನನತವನರತಗಳ ಮೇಲ್ಲನ ದನಳಿಯಂದನಗಿ 
ಜನರತ ಗಂಭಿೇರ ಸಮಸೆಯ ಎದತರಿಸತತಿುರತವ ಬ್ಗೆೆ. 

 
- ಶ್ರೇ ಎಸ.ವಿೇಣನ ಅಚಚಯಯ 
- ಶ್ರೇ ಉಮೇಶ  ವಿ.ಕತಿು(ಅರಣ್ಯ, ಆಹನರ ರ್ನಗರಿೇಕ ಸರಬ್ರನಜತ ಮತ್ತು ಗನರಹಕರ 

ವಯವಹನರಗಳ ಸಚಿವರತ) 
8. ಘನತೆವತೆ್ತ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಭಾಷಣಕ್ೆೆ ಸಲ್ಲಿಸತ್ಕ್ೆ ವಂದನಾ ನಿಣಣಯದ  ಮಂಡನೆ ಹಾಗೂ 

ಚರ್ೆಣ. 
- ಶ್ರೀ ಅರುಣ ಶಹಾಪೂರ 
- ಶ್ರೀ ಯು.ಬಿ.ವೆಂಕ್ಟೆೀಶ  
- ಶ್ರೀ ಕ್ೂೆೀಟ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾನಾಯಕ್ರು) 
- ಶ್ರೀ ಕ್ೆ.ಹರಿೀಶ ಕ್ುಮಾರ  
- ಡನ.ತ್ಳವನರ  ಸನಬ್ಣ್ಣ 
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9. ನಿಯಮ 330ರ ಮೇರಗೆ ೆಚಚೆಾ 
ಅ) ವೃತಿು ಶ್ಕ್ಷಣ್ (ಜೆ.ಓಸಿ.) ಇಲನರ್ೆಯಲ್ಲೆ ಕಳದೆ 25 ವಷಾಗಳಿಂದ  ಸೆೇವೆ ಸಲ್ಲೆಸತತಿುರತವ 
ಶ್ಕ್ಷಕರನತನ ರ್ನಯಂಗೂೆಳಿಸಿ ನಿಶ್ಚತ್ ಪಿಂಚಣಿ ನಿೇಡತವುದರೂೆಂದಗೆ ಹಿಂದನ ಅಹಾತ್ನ 
ಸೇೆವೆಯನತನ ಪರಿಗಣಿಸತವ ಕತರಿತ್ತ. 

- ಶ್ರೀ ಕ್ೆ.ಟಿ.ಶ್ರೀಕ್ಂಠೆೀಗೌಡ 
- ಶ್ರೇ ಬಿ.ಸಿ.ರ್ನಗೇೆಶ (ಪನರಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ ರೌಢ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಸಚಿವರತ) 

 
ಆ) ರ್ನಸಗಿ ಅನತದನನಿತ್/ಅನತದನನರಹಿತ್ ಶನಲೆಗಳ ಪರಥಮ ಮನನಯತ್ ೆಹನಗೂ ನವಿೇಕರಣ್ 
ನಿಯಮಗಳನತನ ಸರಳಿೇಕರಣ್ಗೊಳಿಸತವ ಬ್ಗೆೆ. 
 - ಶ್ರೇ ಪತಟಿಣ್ಣ 

                      - ಶ್ರೇ ಬಿ.ಸಿ.ರ್ನಗೇೆಶ (ಪನರಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ ರೌಢ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಸಚಿವರತ)  
 

10.ಘನತೆವತೆ್ತ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಭಾಷಣಕ್ೆೆ ಸಲ್ಲಿಸತ್ಕ್ೆ ವಂದನಾ ನಿಣಣಯದ  ಮೀಲ್ಲನ ಮುಂದುವರದೆ  
   ಚರೆ್ಣ. 

- ಶ್ರೀ ಅರವಂದಕ್ುಮಾರ  ಅರಳಿ 
- ಶ್ರೇ ಕೂೆೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ) 
- ಶ್ರೇ ಎಂ.ಕ.ೆಪನರಣೇೆಶ  
- ಶ್ರೇ ಡಿ.ಎಸ .ಅರತಣ  

 
೧೧. ಗಮನ ಸೆಳಯೆತವ ಸೂಚರೆ್ 

ಇ) ಮಂಡಯ ಜಿಲೆೆಯ ಬ್ಸರನಳು ಹೊೇಬ್ಳಿ ಕನರೆಕಟೆಿ ಗನರಮದ ಸಮಿೇಪದಲ್ಲೆರತವ 
ರನಸನಯನಿಕ ತ್ಯನರಿಕನ ಕನರ್ನಾರ್ೆಯಂದ ರೈೆತ್ರಿಗ ೆ ಆಗಿರತವ ನಷಿಕೆೆ ಸಕನಾರದ 
ವತಿಯಂದ ಸೂಕು ಪರಿಹನರ ನಿೇಡತವ ಕತರಿತ್ತ. 
 -    ಶ್ರೇ ದರೆ್ೇಶ  ಗೂಳಿಗೌಡ 
 -   ಡನ.ಮತರತಗೇೆಶ ಆರ .ನಿರನಣಿ(ಬ್ೃಹತ  ಮತ್ತು ಮಧಯಮ ಕೈೆಗನರಿಕನ  
           ಸಚಿವರತ) 
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೧೨. ಘನತೆವತೆ್ತ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಭಾಷಣಕ್ೆೆ ಸಲ್ಲಿಸತ್ಕ್ೆ ವಂದನಾ ನಿಣಣಯದ  ಮೀಲ್ಲನ ಮುಂದುವರದೆ  
   ಚರೆ್ಣ. 

- ಶ್ರೀ ಎಸ .ರುದೆರೀಗೌಡ 
 
 

07) 15-02-2022 (10.30) ಕೆಜಿ-ಆರ ಎನ  

 
 

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನ ಪರಿಷತ್ತು  
ಮಂಗಳವನರ, 15ರೆ್ೇ ಫೆಬ್ರವರಿ 2022 

 
ಸದನವು ವಿಧನನಸೌಧದಲ್ಲೆರತವ ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುನ 

ಸಭನಂಗಣ್ದಲ್ಲೆ ಪೂವನಾಹನ 10 ಗಂಟೆ 39 ನಿಮಿಷಕೆೆ ಸಮನವೆೇಶಗೂೆಂಡಿತ್ತ. 
 

ಸಭನಪತಿಯವರನದ (ಶ್ರೇ ಬ್ಸವರನಜ ಶ್ವಲ್ಲಂಗಪಪ ಹೊರಟಿಿ) ಅವರತ ಪಿೇಠದಲ್ಲೆ ಉಪಸಿೆತ್ರಿದೆರತ. 
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1. ಸಂತ್ನಪ ಸೂಚರೆ್ 
ಸಭನಪತಿಯವರತ:-  

ರಂಗಭೂಮಿಯ ಹಿರಿಯ ಕಲನವಿದೆ ಹನಗೂ ನಟಿ ಭನಗಾವಿ ರ್ನರನಯಣ  ರವರತ   
ನಿಧನರನದತದನತನ  ಈ ಸದನಕೆೆ ತಿಳಿಸಲತ  ವಿಷನದಸತತ್ೆುೇರೆ್.  

 
ಭನಗಾವಿ ರ್ನರನಯಣ  

ರಂಗಭೂಮಿಯ  ಹಿರಿಯ ಕಲನವಿದೆ ಹನಗೂ  ನಟಿ ಭನಗಾವಿ ರ್ನರನಯಣ   ರವರತ  
ದರ್ನಂಕ 14.02.2022 ರಂದತ ನಿಧನ ಹೊಂದರತತ್ನುರ.ೆ  

                                                             (ಮತಂದತ.,)  
 

(8) 15-02-2022 (10.40) ಎಂ.ವಿ-ಆರ ಎನ  
(ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿೆತಿ) 

ಸಭನಪತಿಯವರತ (ಮತಂದತ…):- 

1938ರ ಫೆಬ್ರವರಿ, ೪ರಂದತ ಜನಿಸಿದೆ ಶ್ರೇಯತತ್ರತ ಬಿ.ಎಸಿಸ., ಮತ್ತು ಇಂಗಿೆಷ  ಎಂ.ಎ., 
ಸನನತ್ಕೊೇತ್ುರ ಪದವಿ ಪಡದೆದೆರತ. ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲನವಿದರನಗಿದನೆಗಲೆೇ “ಮೇಕಪ್  ರ್ನಣಿ” ಎಂದೇೆ 
ಹೆಸರನಗಿದೆ ಬೆಳವನಡಿ ನಂಜತಂಡಯಯ ರ್ನರನಯಣ್ ಅವರನತನ ಮದತವೆಯನದರತ. 60ರ ದಶಕದಲೆೆೇ 
ಕನನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಕೆೆ ಪನದಪಾಣೆ ಮನಡಿದೆ ಶ್ರೇಯತತ್ರತ ʼಪೂೆರ.ಹತಚತಚರನಯʼ ಚಿತ್ರದಲ್ಲೆನ ಅವರ 
ನಟರೆ್ಗ ೆ 1974-75ರ ಸನಲ್ಲನ ಅತ್ತಯತ್ುಮ ಪೂೆೇಷಕ ನಟಿ, ರನಜಯ ಪರಶಸಿು; ಕರ್ನಾಟಕ ರ್ನಟಕ 
ಅಕನಡೆಮಿ ಪರಶಸಿು, ಅವರ “ರ್ನನತ ಭನಗಾವಿ” ಎಂಬ್ ಆತ್ಾಕಥನಕೆೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜಯ ಸನಹಿತ್ಯ 
ಅಕನಡೆಮಿ ಪರಶಸಿು ಸೇೆರಿದಂತ್ೆ ಹಲವು ಪರಶಸಿು ಪತರಸನೆರಗಳಿಗೆ ಭನಜನರನಗಿದನೆರೆ. 

ಶ್ರೇಯತತ್ರ ನಿಧನದಂದನಗಿ ರನಜಯವು ಹಿರಿಯ ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲನವಿದೆ ಹನಗೂ ಚಲನಚಿತ್ರ 
ನಟಿಯಬ್ಬರನತನ ಕಳೆದತಕೂೆಂಡಂತ್ನಗಿದೆ. 
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ಶ್ರೇ ಕೊೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 
ರಂಗಭೂಮಿಯ ಹಿರಿಯ ಕಲನವಿದೆ ಹನಗೂ ನಟಿ ಭನಗಾವಿ ರ್ನರನಯಣ  ರವರ ನಿಧನಕೆೆ ತ್ನವು 
ಸಂತ್ನಪ ಸೂಚರೆ್ಯನತನ ಏನತ ಮಂಡಿಸಿದೆೇರಿ, ಅದಕೆೆ ಸಕನಾರದ ಪರವನಗಿ ನನನ ಸಹಮತ್ವನತನ 
ವಯಕುಪಡಿಸತತ್ೆುೇರ್.ೆ ಸತಮನರತ 60ರ ದಶಕಗಳ ದನಗಳಲ್ಲೆ ಮಹಿಳೆಯರತ ರಂಗಭೂಮಿ ಅಥವನ 
ಸಿನಿಮನ ರಂಗಕೆೆ ಬ್ರತವುದತ ಸತಲಭ ಸನಧಯವನದಂತ್ಹ ದನಗಳು ಅಲೆ. ಅವತಿುನ ದನಗಳಲ್ಲೆ 
ರಂಗಭೂಮಿಯ ಕಲನವಿದಯೆನಗಿ ಉತ್ುಮವನದಂತ್ಹ ನಟಿ ಎನತನವಂತ್ಹ ಗೌರವಕೆೆ ಪನತ್ರವನಗಿದತೆ 
ಮನತ್ರವಲೆ. ಸತಮನರತ 60ರ ದಶಕದಲ್ಲೆ ಕನನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಕೆೆ ಪನದನಪಾಣೆ ಮನಡಿ, 
ʼಪೊರ.ಹತಚತಚರನಯʼ ಸಿನಿಮನದಲ್ಲೆ ಒಬ್ಬ ಶರೆೇಷಠ ನಟಿ ಎಂಬ್ತದಕೆೆ ರನಜಯ ಪರಶಸಿು ಪಡದೆರತವುದತ ಮತ್ತು 
ಅವರತ ಹಲವನರತ ರ್ನಟಕ ಅಕನಡೆಮಿ ಪರಶಸಿುಗಳನತನ ಹನಗೂ ಅವರ ಆತ್ಾಕಥನಕೆೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜಯ 
ಸನಹಿತ್ಯ ಅಕನಡೆಮಿ ಪರಶಸಿು ಸಿಕ್ಕೆರತವುದತ ಅವರ ಪರತಿಭೆಗ ೆಒಂದತ ಸನಕ್ಷಿ ಎಂದತ ತಿಳಿದತಕೊಂಡಿದೆೆೇರ್ೆ. 
ಒಟನಿರೆ ಸತದೇಘಾ ಕನಲನವಧಿವರೆಗ ೆರಂಗಭೂಮಿಯ ಒಬ್ಬ ಶೆರೇಷಠ ನಟಿಯನಗಿ ಚಲನಚಿತ್ರ ರಂಗದಲ್ಲೆ 
ಒಬ್ಬ ಉತ್ುಮ ಕಲನವಿದೆಯನಗಿ ಮತ್ತು ಲೇೆಖಕ್ಕಯನಗಿ ಹಲವನರತ ಗಮರ್ನಹಾ ಸನಧರೆ್ 
ಮನಡಿದಂತ್ಹ, ನಟಿ ಭನಗಾವಿಯವರಿಗೆ ತ್ನವು ಏನತ ಸಂತ್ನಪ ಸೂಚರೆ್ಯನತನ ಮಂಡರೆ್ 
ಮನಡಿದೆೇರಿ, ಅವರ ಸಂತ್ನಪ ಸೂಚರೆ್ಗ ೆ ಸಕನಾರ ಮತ್ತು ಸದನದ ಪರವನಗಿ ಸಹಮತ್ವನತನ 
ವಯಕುಪಡಿಸತತ್ನು, ಅವರ ಆತ್ಾಕೆೆ ಪರಮನತ್ಾ ಚಿರಶನಂತಿಯನತನ ಕರತಣಿಸಲ್ಲ ಎಂದತ ಕೂೆೇರತತ್ುೆೇರೆ್. 
ಧನಯವನದಗಳು. 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ.ೆಹರಿಪರಸನದ (ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ತ್ನವು 
ಮಂಡಿಸಿರತವಂತ್ಹ ಸಂತ್ನಪ ಸೂಚರೆ್ಗ ೆ ನನನ ಸಹಮತ್ವನತನ ವಯಕುಪಡಿಸತತ್ನು, ರಂಗಭೂಮಿಯ 
ಹಿರಿಯ ಕಲನವಿದೆ ಹನಗೂ ನಟಿ ಭನಗಾವಿ ರ್ನರನಯಣ ರವರತ ಫೆಬ್ರವರಿ 14, 2022ರಂದತ ನಿಧನ 
ಹೊಂದದನೆರ.ೆ ಅವರತ ಬೆಂಗಳೂರತ ನಗರದಲ್ಲೆ ಇರತ್ಕೆಂತ್ಹ ಥಿಯ್ದೇಟಸ ಾನಲ್ಲೆ ಬ್ಹಳ 
ಜನಪಿರಯರನಗಿದೆಂತ್ಹ ಕಲನವಿದೆಯನಗಿದೆರತ. ಇವರತ ನಟಿಸಿದಂತ್ಹ ʼಪೊರ.ಹತಚತಚರನಯʼ ಮತ್ತು 
ಇನತನ ಹಲವು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲೆ ಜನ ಮಚತಚವಂತ್ಹ ಪನತ್ರಗಳನತನ ಮನಡಿರತವಂಥದೆನತನ ಸಹ ರ್ನವುಗಳು 
ರೆ್ೂೇಡಿದೆೆೇವೆ. ಇವರ ನಿಧನದಂದ ಕಲನಕ್ಷೇೆತ್ರ ಒಬ್ಬ ಅತ್ತಯನನತ್ ಕಲನವಿದೆಯನತನ ಕಳೆದತಕೂೆಂಡಿದೆ. 
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ತ್ನವು ಪರಸನುಪ ಮನಡಿದಂತ್ಹ ಸಂತ್ನಪ ಸೂಚರೆ್ಗೆ ರ್ನನತ ಸಹ ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ಪರವನಗಿ 
ಸಹಮತ್ವನತನ ಸೂಚಿಸತತ್ನು, ಅವರ ಆತ್ಾಕೆೆ ಶನಂತಿ ಸಿಗಲ್ಲ ಎಂದತ ಪನರಥಾರ್ೆ ಮನಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ 

 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮೃತ್ರ ಆತ್ಾಕೆೆ ಸದೆತಿಯನತನ ಕೊೇರತತ್ನು, ಅವರ ಅಗಲ್ಲಕಯೆ 
ರೆ್ೂೇವನತನ ಸಹಿಸತವ ಶಕ್ಕುಯನತನ ಅವರ ಕತಟತಂಬ್ ವಗಾಕೆೆ ಪರಮನತ್ಾನತನ ಕರತಣಿಸಲೆಂದತ 
ಪನರಥಿಾಸತತ್ುೆೇರೆ್. 

(ಈ ಹಂತ್ದಲ್ಲೆ ಮೃತ್ರ ಗೌರವನಥಾ ಸದನದಲ್ಲೆ ಉಪಸಿೆತ್ರಿದೆವರಲೆೆರೂ ಎದತೆ ನಿಂತ್ತ ಒಂದತ 
ನಿಮಿಷ ಮೌನವರ್ನನಚರಿಸಿದರತ) 
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2. ಪರಶೆ್ನೇತ್ುರಗಳು 
ಆ) ಚತಕೆೆ ಗತರತತಿನ ಪರಶೆನಗಳಿಗೆ ಮೌಖಿಕವನಗಿ ನಿೇಡಲನದ ಉತ್ುರಗಳು. 

 
ಪರಶೆನ ಸಂರ್ೆಯ: 56 

(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದೆ) 

ಶ್ರೇಮತಿ ಎಸ.ವಿೇಣನ ಅಚಚಯಯ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸಚಿವರತ 
ಉತ್ುರವನತನ ಒದಗಿಸಿದನೆರ.ೆ ಈಗ ಮಡಿಕೆೇರಿ ನಗರಸಭೆ ದನದಂದ ದನಕೆೆ ವಿಸನುರವನಗಿ ಬೆಳೆಯತತಿುದೆ. 
ಸತಮನರತ ರ್ನಲೆೆೈದತ ವಷಾಗಳ ಹಿಂದ ೆಒಳಚರಂಡಿ ಕನಮಗನರಿಗಳನತನ ಕೆೈಗೂೆಂಡಿದೆರತ. ಆದರೆ, ಅದತ 
ಇನೂನ ಕೂಡ ಪೂಣ್ಾವನಗಿಲೆ. ಹನಗೆಯ್ದೇ ಕಸ ವಿಲೆೇವನರಿಯ ದೂೆಡಡ ಗೂೆಂದಲ ಕೂಡ ಇದ.ೆ 
ಈಗನಗಲೆೇ ಜಿಲನೆಡಳಿತ್ ಮತ್ತು ನಗರಸಭೆಯವರತ ಒಂದತ ಜನಗವನತನ ಗತರತತ್ತ ಮನಡಿದನೆರ.ೆ 
ಆದರೆ, ಆ ಸೆಳದಲ್ಲೆ ಜನರತ ವನಸಿಸತತಿುದನೆರಂೆದತ ಕಳೆದ ಮೂರತ-ರ್ನಲತೆ ದವಸಗಳ ಹಿಂದ ೆಒಂದತ 
ಆಕ್ಷೆೇಪಣೆಯನತನ ಸಹ ಸಲ್ಲೆಸಿದನೆರೆ. ಆಮೇಲೆ ನಗರಸಭೆಯ ಪಕೆದಲೆೆೇ ಕನವೇೆರಿ ಕಲನಕ್ಷೇೆತ್ರದ ಕಟಿಡ 
ಇದೆ. ಅದತ ಪತರನತ್ನ ಕನಲದ ಕಟಿಡವನಗಿದೆ. ಅದನತನ ಆದಷತಿ ಶ್ೇಘರದಲ್ಲೆ ದತರಸಿು 
ಮನಡಿಸಬೆೇಕನಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರ,ೆ ಅದತ ಬಿೇಳುವ ಹಂತ್ದಲ್ಲೆದೆ. ರ್ನನತ ಈಗನಗಲೆೇ ಹೆೇಳಿದ ಹನಗೆ 
ಅರೆ್ೇಕ ಪಂಚನಯತಿಗಳು ನಗರಸಭೆಗ ೆ ಸೇೆರತವ ಹಂತ್ದಲ್ಲೆದೆ. ಹನಗನಗಿ, ಸಕನಾರ ಆದಷತಿ ಬೆೇಗ 
ಹಣ್ವನತನ ಬಿಡತಗಡೆ ಮನಡಬೇೆಕತ. ಮತ್ೆು ಮಡಿಕೆೇರಿ ನಗರಸಭೆ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದ ತ್ಕ್ಷಣ್, ನಮಗೆ 
ಸಿಗನಲ ಲೆೈಟ ನ ಯೇಚರೆ್ಯನಗತತ್ುದೆ. ಬ್ಹತಶಃ ಸಿಗನಲ  ಲೆೈಟ  ಇಲೆದ ನಗರಸಭೆ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದರ ೆ
ಅದತ ನಮಾ ಮಡಿಕೆೇರಿ ನಗರಸಭೆ. ಹನಗನಗಿ, ವನಹನಗಳ ದಟಿಣಿ ಹೆಚನಚಗತತಿುರತವ ನಿಟಿಿನಲ್ಲೆ ಅಲ್ಲೆಗೂ 
ಕೂಡ ಸಿಗನಲ  ಲೆೈಟ ಗಳನತನ ಅಳವಡಿಸಬೆೇಕೆಂದತ, ತ್ಮಾ ಮೂಲಕ ಮನನಯ ಸಚಿವರಿಗೆ 
ಕೆೇಳಿಕೂೆಳುುತಿುದೆೆೇರೆ್. 

ಶ್ರೇ ಎನ.ರ್ನಗರನಜ (ಎಂ.ಟಿ.ಬಿ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಕೆೇಳಿರತವ 
ಪರಶೆನಗಳಿಗೆ ಈಗನಗಲೆೇ ಬ್ಹಳ ವಿವರವನದ ಉತ್ುರವನತನ ನಿೇಡಿದೆೆೇವೆ. ಮನನಯ ಸದಸಯರತ 
ನಗರಸಭೆಗಳ ಅನತದನನಗಳ ಬ್ಗೆೆ ಕೆೇಳಿದನೆರ.ೆ ರ್ನವು ಹಿಂದ ೆಕೂಡ ಮೂರರೆ್ೇ ಹಂತ್ದಲ್ಲೆ ಸತಮನರತ 
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35 ಕೊೇಟಿ ರೂಪನಯಗಳನತನ ನಗರೊೇತ್ನೆನ ಯೇಜರೆ್ಯಡಿಯಲ್ಲೆ ನಿೇಡಿದೆೆೇವೆ. ಈಗನಗಲೆೇ 15ರೆ್ೇ 
ಹಣ್ಕನಸತ ಆಯೇಗದಂದ 2020-21ರೆ್ೇ ಸನಲ್ಲನಲ್ಲೆ ಸತಮನರತ 202 ಲಕ್ಷಗಳನತನ ನಿೇಡಿದೆೆೇವೆ. 
ಅದೆೇ ರಿೇತಿ 2021-22ರೆ್ೇ ಸನಲ್ಲನಲ್ಲೆ ಸತಮನರತ 140.46 ಲಕ್ಷಗಳನತನ ನಿೇಡಿದೆೆೇವೆ. ಈಗನಗಲೆೇ 
ಹೊಸದನಗಿ ನಗರೊೇತ್ನೆನ ೪ರೆ್ೇ ಹಂತ್ವೆಂದತ ನಮಾ ಮನನಯ ಮತಖಯಮಂತಿರಗಳು ೭5ರೆ್ೇ 
ಸನಾತ್ಂತ್ೂೆರಯೇತ್ಸವದ ಅಂಗವನಗಿ, ರನಜಯದಲ್ಲೆರತವಂತ್ಹ ಎಲನೆ ನಗರಸಭೆಗಳಿಗೆ, ಪತರಸಭೆಗಳಿಗ ೆಮತ್ತು 
ಪಟಿಣ್   ಪಂಚನಯತಿಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಲೆನ ಜನಸಂರ್ೆಯಗೆ ಅನತಗತಣ್ವನಗಿ ಹಣ್ವನತನ ನಿೇಡಿದೆೆೇವ.ೆ  ಈಗ 
ಪಟಿಣ್ ಪಂಚನಯತಿಗಳಿಗ ೆ 5 ಕೊೇಟಿ ಹಣ್ವನತನ ನಿೇಡಿದೆೆೇವ.ೆ ಪತರಸಭೆಗಳಿಗೆ 10 ಕೊೇಟಿ 
ರೂಪನಯಗಳನತನ ನಿೇಡಿದೆೆೇವೆ. ಹನಗೆಯ್ದೇ ನಗರಸಭೆಗಳಿಗ ೆ 30 ಕೂೆೇಟಿ ರೂಪನಯಗಳನತನ 
ನಿೇಡಿದೆೆೇವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲೆ ಸತಮನರತ 23 ಗೆರೇಡ-೧ ನಗರಸಭೆಗಳಿವೆ. ಇದರಲ್ಲೆ ಮನನಯ ಸದಸಯರತ 
ಕೆೇಳಿರತವ ನಗರಸಭೆಯತ ಸಹ ಸೇೆಪಾಡಯೆನಗತತ್ುದೆ. ಮನನಯ ಸದಸಯರ ನಗರಸಭೆಗೂ ಕೂಡ 
ಈಗನಗಲೆೇ ಸತಮನರತ 40 ಕೊೇಟಿ ರೂಪನಯಗಳ ಅನತದನನವನತನ ನಿೇಡಿದೆೆೇವೆ. ಈಗನಗಲೆೇ 
ಮದಲರೆ್ೇ ಹಂತ್ದಲ್ಲೆ ಸತಮನರತ 15 ಕೊೇಟಿ ರೂಪನಯಗಳ ಹಣ್ವನತನ ಸಕನಾರ ಬಿಡತಗಡೆ 
ಮನಡಿದ.ೆ ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಮೂರತ ವಷಾದ ಕ್ಕರಯನ ಯೇಜರೆ್ಯನತನ ಮನಡಿಕೊಟಿರ,ೆ ಅಲ್ಲೆ 
ಹಂತ್-ಹಂತ್ವನಗಿ ಕನಮಗನರಿಗಳನತನ ಪನರರಂಭ ಮನಡಬ್ಹತದತ. ಮನನಯ ಸದಸಯರಿಗೆ ಇರ್ನೆೇರ್ನದರೂ 
ಹೆಚಿಚನ ವಿವರಗಳು ಬೇೆಕನದರ ೆಅದನತನ ನನನ ಗಮನಕೆೆ ತ್ರಬ್ಹತದತ. ಈಗ ಪಟಿಣ್ ಪಂಚನಯತಿಗಳಿಗ ೆ
ಇರ್ನೆೇರಡತ ಕೊೇಟಿ ರೂಪನಯಗಳನತನ ಮತ್ತು ಪತರಸಭೆಗಳಿಗ ೆ ಐದತ ಕೂೆೇಟಿ ರೂಪನಯಗಳನತನ 
ಹೆಚತಚವರಿ ಅನತದನನವನಗಿ ನಿೇಡಬೆೇಕೆಂದತ ಮರೆ್ನಯ ದವಸ ಮನನಯ ಮತಖಯಮಂತಿರಗಳಿಗ ೆಮನವಿ 
ಮನಡಿಕೊಂಡಿದೆೆೇರ್.ೆ ಅದಕೆೆ ಮನನಯ ಮತಖಯಮಂತಿರಗಳು ಆಯತ್ತ ಮನಡೂೆೇಣ್ವೆಂದತ ಭರವಸ ೆ
ನಿೇಡಿದನೆರ.ೆ  

ಶ್ರೇಮತಿ ಎಸ.ವಿೇಣನ ಅಚಚಯಯ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಮಂತಿರಗಳು 
ಹೆೇಳಿರತವುದತ ಎಲೆವೂ ಸಹ ಸರಿಯದ.ೆ ಆದರೆ, ಕಸ ವಿಲೆೇವನರಿ ಸಮಸೆಯ ಸತಮನರತ ವಷಾಗಳಿಂದ 
ಹನಗೆಯ್ದೇ ಇದೆ. ಈಗ ಕಸ ಹನಕತವಂತ್ಹ ಘಟಕ ಸತಬ್ರಮಣ್ಯ ನಗರದ ಹತಿುರವಿದ ೆಎಂದತ ಅಲ್ಲೆನ 
ನಿವನಸಿಗಳು ಪರತಿಭಟರೆ್ಯನತನ ಸಹ ಮನಡಿದನೆರ.ೆ ಈಗ ಪತರಸಭೆಯಂದ ರ್ನಲತೆ ಎಕರ ೆಜನಗವನತನ 
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ಗತರತತ್ತ ಮನಡಿದನೆರ.ೆ ಅದೂ ಸಹ ಜನನಿಬಿಡ ಪರದೆೇಶವನಗಿದ.ೆ ಹನಗನಗಿ, ಅದರ ಪಕೆದಲ್ಲೆ ಸಾಲಪ 
ದೂರದಲ್ಲೆ ಎಂಟತ ಎಕರ ೆಜನಗವಿದ ೆಎಂದತ ಹೆೇಳುತಿುದನೆರ.ೆ ದಯವಿಟತಿ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಅದನತನ 
ಪರಿಶ್ೇಲರೆ್ ಮನಡಿ, ಮತಂದಕೆೆ ಹೆಜೆೆ ಇಡಬೇೆಕೆಂದತ ತ್ಮಾ ಮೂಲಕ ಮನನಯ ಸಚಿವರನತನ 
ಕೆೇಳಿಕೂೆಳುುತ್ೆುೇರ್ೆ. 

ಶ್ರೇ ಎನ.ರ್ನಗರನಜ (ಎಂ.ಟಿ.ಬಿ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅಲ್ಲೆರತವಂತ್ಹ ಎಂಟತ 
ಎಕರ ೆಜನಗವನತನ ಕನಯೆರಿಸತವುದಕೆೆ, ಅಲ್ಲೆನ ಜಿಲನೆಧಿಕನರಿಗಳು ಮತ್ತು ಮತರ್ನಯಧಿಕನರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚರೆ್ 
ನಿೇಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ 
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ಪರಶೆನ ಸಂರ್ೆಯ: 26 
(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದೆ) 

ಶ್ರೇ ಎಂ.ಎಲ.ಅನಿಲ ಕತಮನರ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸಚಿವರತ 
ಉತ್ುರವನತನ ನಿೇಡಿದನೆರೆ. ಈಗ ಎಸ.ಎಫ್.ಸಿ ವಿಶೆೇಷ ಅನತದನನ, ಅಮೃತ  ನಗರೊೇತ್ನೆನ 
ಯೇಜರೆ್ ಹಂತ್-೪ ಮತ್ತು ಸಾಚಚ ಭನರತ್ ಮಿಷನ  ಯೇಜರೆ್ ಹನಗೂ 15ರೆ್ೇ ಹಣ್ಕನಸತ 
ಯೇಜರೆ್ಯ ಬ್ಗೆೆ ಮನಹಿತಿಯನತನ ಒದಗಿಸಿದನೆರ.ೆ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಕೂೆಟಿಿರತವಂತ್ಹ ಉತ್ುರದಲ್ಲೆ 
2020-21ರೆ್ೇ ಸನಲ್ಲನ 15ರೆ್ೇ ಹಣ್ಕನಸತ ಯೇಜರೆ್ಯಲ್ಲೆ ಹಂಚಿಕಯೆನಗಿರತವುದತ 238.64 
ಕೊೇಟಿ ರೂಪನಯಗಳು. ಅದತ ಬಿಡತಗಡ ೆಸಹ ಆಗಿದ.ೆ ಆದರೆ, 117.08 ಕೂೆೇಟಿ ರೂಪನಯ ಮನತ್ರ 
ವೆಚಚವನಗಿದೆ. ಹನಗೆಯ್ದೇ 2021-22ರೆ್ೇ ಸನಲ್ಲನಲ್ಲೆ ಹಂಚಿಕಯೆನಗಿರತವುದತ 180.64 ಕೊೇಟಿ 
ರೂಪನಯಗಳು. ಅದರಲ್ಲೆ ಸತಮನರತ 90.32 ಕೂೆೇಟಿ ರೂಪನಯ ಬಿಡತಗಡಯೆನಗಿದೆ. ಆದರೆ, 5.59 
ಕೊೇಟಿ ರೂಪನಯ ಮನತ್ರ ವೆಚಚವನಗಿದ.ೆ ರ್ನವು ಇವತ್ತು ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲೆ ಇದೆೆೇವೆ. ಈಗ 
ಮನಚ ಾ 31ಕೆೆ ಈ ಹಣ್ಕನಸತ ವಷಾದ ಅವಧಿ ಮತಕನುಯವನಗತತ್ುದೆ. 

(ಮತಂದತ… 

(009) 15.02.2022 10.50 LL-VK  

(ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿೆತಿ) 

ಶ್ರೇ ಎಂ.ಎಲ . ಅನಿಲಕತಮನರ (ಮತಂದತ):- 

ಅದೆೇ ರಿೇತಿ ಎಸ .ಎಫ್ .ಎಸ.ಸಿ.ಯಲ್ಲೆಯೂ ಕೂಡ ಏನತ ಹಣ್ ನಿಗದಯನಗಿದೆ, ಅಷತಿ progress 
ಆಗತತಿುಲೆ. 2020-21ರಲ್ಲೆಯೂ ಕೂಡ ಆಗಿರತವುದಲೆ. 2021-22ರಲ್ಲೆಯೂ ಕೂಡ ಆಗಿರತವುದಲೆ. 
ಕನರಣ್ ಏರೆ್ಂದರೆ, ಎಲನೆ ನಗರಸಭೆ, ಪತರಸಭೆ ಮತ್ತು ಪಟಿಣ್ ಪಂಚನಯತಿಗಳಲ್ಲೆ ಸಿಬ್ಬಂದಗಳ 
ಕೊರತೆ್ ಬ್ಹಳ ಇದೆ. ಅದತ ಇಂಜಿನಿಯಸ ಾ ಆಗಿರಬ್ಹತದತ, ಎ.ಇ.ಇ.ಗಳು ಇರಬ್ಹತದತ, ಕೆಲಸ 
ಮನಡತವುದಕೆೆ grassroots level ನಲ್ಲೆ ಇಂಜಿನಿಯಸ ಾ ಕೊರತೆ್ ಇರತವುದರಿಂದ ಇದತ 
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ಹಿನನಡಯೆನಗಿರತತ್ುದೆ. ರ್ನನತ ಇಡಿೇ ರನಜಯಕೆೆ ಸಂಬ್ಂಧಪಟಿಂತ್ ೆ ಹೆೇಳುವುದೇೆರ್ೆಂದರೆ, ಇತಿುೇಚೆಗೆ 
ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಪತಿರಕೆಯಲ್ಲೆಯೂ ಸಹ ಒಂದತ ಸತದೆಯನಗಿದೆ. ಅದೇೆರ್ೆಂದರ,ೆ 37,758 
ಹತದೆೆಗಳಲ್ಲೆ ಸತಮನರತ 26,900 ಹತದೆೆಗಳು ರ್ನಲ್ಲ ಇರತತ್ುವೆ. ಈ ರಿೇತಿ ಹತದೆೆಗಳನತನ ರ್ನಲ್ಲ 
ಇಟತಿಕೂೆಂಡತ, ಸದರಿ ಹತದೆೆಗಳಿಗೆ ಹೊರಗತತಿುಗೆ ಆಧನರದ ಮೇರಗೆ ೆ ರೆ್ೇಮಕನತಿ ಮನಡಿಕೊಂಡರೆ, 
ಸಕನಾರದಂದ ಅನತದನನ ಬಿಡತಗಡೆ ಮನಡಿದರೂ ಸಹ ಅಭಿವೃದಿ ಮನಡತವುದಕೆೆ ಸನಧಯವನಗತವುದಲೆ. 
ಆದತದರಿಂದ, ಈ ಬ್ಗೆೆ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರ ನಿೇಡಬೇೆಕೆಂದತ ತ್ಮಾ ಮೂಲಕ ಕೊೇರತತ್ುೆೇರೆ್.  

ಶ್ರೇ ಎನ . ರ್ನಗರನಜತ(ಎಂ.ಟಿ.ಬಿ.):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಕೆೇಳಿರತವ 
ಪರಶೆನಗ ೆ ವಿವಿಧ ಅನತಬ್ಂಧಗಳಲ್ಲೆ ವಿವರವನದ ಉತ್ುರವನತನ ಕೂೆಡಲನಗಿದೆ. ಅವರ ಮೂಲ ಪರಶೆನ 
ಏರೆ್ಂದರೆ, ಇಡಿೇ ರನಜಯದಲ್ಲೆರತವ ಎಲನೆ ಪಟಿಣ್ ಪಂಚನಯತಿಗಳು ಮತ್ತು ನಗರಸಭೆಗಳಿಗ ೆಜನಸಂರ್ೆಯ 
ಅನತಗತಣ್ವನಗಿ ಎಸ .ಎಫ್ .ಎಸ .ಸಿ. ಗನರಂಟ  ಇರಬ್ಹತದತ ಅಥವನ ನಗರೊೇತ್ನೆನ 3ರೆ್ೇ ಹಂತ್ 
ಇರಬ್ಹತದತ, 15ರೆ್ೇ ಹಣ್ಕನಸತ ಯೇಜರೆ್, 14ರೆ್ೇ ಹಣ್ಕನಸತ ಯೇಜರೆ್, ವಿಶೆೇಷ ಅನತದನನ ಮತ್ತು 
ಅಮೃತ್ ಯೇಜರೆ್ ಈ ಎಲನೆ ಯೇಜರೆ್ಗಳಲ್ಲೆಯೂ ಸಹ ಅಲ್ಲೆನ ಪತರಸಭ ೆ ಮತ್ತು ಪಟಿಣ್ 
ಪಂಚನಯತಿಗಳ ಜನಸಂರ್ೆಯಯ ಅನತಗತಣ್ವನಗಿ ರ್ನವು ಆಯನ ವಷಾ ಬ್ರತ್ಕೆಂತ್ಹ 
ಎಸ .ಎಫ್ .ಎಸ .ಸಿ.ಯಲ್ಲೆ ಕತಡಿಯತವ ನಿೇರತ ಮತ್ತು ವಿಶೆೇಷ ಯೇಜರೆ್ಗಳಿಗೆ ರ್ನವು ಕನಲ ಕನಲಕೆೆ 
ಅನತದನನವನತನ ಕೊಟಿಿದೆೆೇವೆ. ಈ ಮಧೆಯ ಕಳೆದ ವಷಾ ಕೊೇವಿಡ -19 ಸನಂಕನರಮಿಕ ರೂೆೇಗ ಬ್ಂದ 
ನಂತ್ರ ಇಡಿೇ ರನಜಯದಲ್ಲೆರತವ ನಗರಸಭೆ ಮತ್ತು ಪಟಿಣ್ ಪಂಚನಯತಿಗಳಲ್ಲೆ ಬ್ರತ್ಕೆಂತ್ಹ ಆಸಿು 
ತ್ೆರಿಗೆಗಳಲ್ಲೆ ಶೆೇಕಡ 35ರಿಂದ 40 ರಷತಿ ಕಡಿಮ ತೆ್ರಿಗೆ ಸಂಗರಹವನಗಿರತತ್ುದ.ೆ ಆ ಕನರಣ್ದಂದ 
ರ್ನವು ಈ ವಷಾದಲ್ಲೆ ಎಸ .ಎಫ್ .ಎಸ .ಸಿ. ಗನರಂಟ ಗನಗಿ ಬ್ರತವ ಆಯವಯಯದಲ್ಲೆ ಅನತದನನ 
ನಿೇಡಬೆೇಕೆಂದತ ರ್ನವು ಮನನಯ ಮತಖಯಮಂತಿರಗಳ ಗಮನವನತನ ರ್ನವು ಸಳೆೆದದೆೆೇವೆ. 
ಎಸ .ಎಫ್ .ಎಸ .ಸಿ. ಗನರಂಟ ಗೆ ಹೆಚಿಚನ ಅನತದನನವನತನ ಈ ಸನಲ್ಲನ ಆಯವಯಯದಲ್ಲೆ 
ಕೊಡಬೇೆಕನಗತತ್ುದೆ. ಕೂೆೇವಿಡ -19 ಕನರಣ್ದಂದ ಕಳೆದ ವಷಾದಂದ ನಗರಸಭೆಗಳಲ್ಲೆ ಅಭಿವೃದೆ ಸಾಲಪ 
ಮಟಿಿಗೆ ಕತಂಠಿತ್ವನಗಿರತತ್ುದೆ ಎನತನವ ವಿಷಯವನತನ ನಮಾ ಇಲನರ್ ೆ ಮತ್ತು ಶ್ರೇ ಬಿ.ಎ. 
ಬ್ಸವರನಜತ(ಭೆೈರತಿ)ಯವರ ಇಲನರ್ಯೆನತನ ಒಂದೆೇ ಸನರಿಗ ೆ ಬ್ಜೆಟ  ರಿವೂಯ ಮನಡತವಂತ್ಹ 
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ಸಂದಭಾದಲ್ಲೆ ಈ ಬ್ಗೆೆ ಮನನಯ ಮತಖಯಮಂತಿರಗಳ ಗಮನವನತನ ಸಳೆೆದದೆೆೇವೆ. ಇದರ ಜೊತ್ೆಗೆ, 
ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಸಿಬ್ಬಂದ ಕೊರತೆ್ ಬ್ಗೆೆ ಪರಸನುಪ ಮನಡಿರತತ್ನುರ.ೆ ಸದರಿ 37,758 ಹತದೆೆಗಳಲ್ಲೆ 
ಕೊರತೆ್ ಇರತವುದತ ಕೇೆವಲ 9300. ಆದರೆ, ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಹೆೇಳಿದ ರಿೇತಿ 26,900 ಹತದೆೆಗಳು 
ರ್ನಲ್ಲ ಇರತವುದಲೆ. ಅದತ ಸರಿಯನದ ಮನಹಿತಿ ಆಗಿರತವುದಲೆ. ಆದನಗೂಯ, ಇಂಜಿನಿಯಸ ಾಗಳ 
ರೆ್ೇಮಕನತಿ ಮನಡತವುದಕೆೆ ರ್ನವು ಈಗನಗಲೆೇ ಪರಕ್ಕರಯ್ದ ಪನರರಂಭ ಮನಡಿದತೆ, ಸದರಿ ಇಂಜಿನಿಯಸ ಾ 
ಹತದೆೆಗಳ ರೆ್ೇಮಕನತಿ ಮನಡಬೇೆಕೆಂದತ ಈಗನಗಲೆೇ ರ್ನವು ಕ.ೆಪಿ.ಎಸ .ಸಿ.ಗೆ ಪಟಿಿಯನತನ ಸಹ 
ಕಳುಹಿಸಿದೆೆೇವೆ. ಅದರಂತ್,ೆ ಸದರಿ ಹತದೆೆಗಳನತನ ರೆ್ೇಮಕನತಿ ಮನಡತವುದಕೆೆ ಸಕನಾರ ಆದಷತಿ ಬೆೇಗ 
ಕರಮ ತ್ೆಗೆದತಕೂೆಳುುತ್ುದೆ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಪರಶೆನ ಸಂರ್ೆಯ:22 ಶ್ರೇ ಹೆಚ .ಎಂ. ರಮೇಶ ಗೌಡರವರದತೆ. 

(ಈ ಹಂತ್ದಲ್ಲೆ ಶ್ರೇ ಹೆಚ .ಎಂ. ರಮೇಶ ಗೌಡರವರತ ಸದನದಲ್ಲೆ ಗೆೈರತ ಹನಜರನಗಿದೆರತ) 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಪರಶೆನ ಸಂರ್ೆಯ:89 ಡನ: ತ್ೇೆಜಸಿಾನಿಗೌಡರವರದತೆ.  

(ಈ ಹಂತ್ದಲ್ಲೆ ಡನ: ತ್ೆೇಜಸಿಾನಿ ಗೌಡರವರತ ಸದನದಲ್ಲೆ ಗೆೈರತ ಹನಜರನಗಿದೆರತ) 
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ಪರಶೆನ ಸಂರ್ೆಯ:31 
(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದೆ) 

ಶ್ರೇ ಅರವಿಂದ ಕತಮನರ  ಅರಳಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ನನನ ಪರಶೆನಗ ೆ ಉತ್ುರವನತನ 
ಒದಗಿಸಿದನೆರ.ೆ ಆದರೆ, ರ್ನನತ ಬಿೇದರ  ಜಿಲೆೆಯಲ್ಲೆ 03 ಸಹಕನರ ಸಕೆರೆ ಕನರ್ನಾರ್ಗೆಳಿದತೆ, 02 
ಕನರ್ನಾರ್ೆಗಳಿವ ೆಎಂದತ ಉತ್ುರ ನಿೇಡಿರತತ್ನುರೆ. ಸದರಿ ಕನರ್ನಾರ್ ೆ 2021ರ ಏಪಿರಲ  ಅದತ ಚನಲತ 
ಆಗಿರತತ್ುದ.ೆ ಆದರೆ, ಈ ಬ್ಗೆೆ ಮನಹಿತಿಯನತನ ತ್ಪತಪ ಕೊಟಿಿದನೆರಂೆದತ ನನಗನಿನಸತತಿುದೆ. ಅಲೆದೆೇ, 
ಜಿಲನೆ ಉಸತುವನರಿ ಸಚಿವರತ ಮತ್ತು ಜಿಲನೆಡಳಿತ್ ಒಟಿಿಗ ೆಸೇೆರಿ ಪರತಿ ಟನ  ಕಬ್ತಬ ಬೆಳೆಗ ೆರೂ.2400/- 
ಕೊಡಬೇೆಕೆಂದತ ನಿಧನಾರ ಮನಡಿ ಪತಿರಕನಗೂೆೇಷ್ಠಠ ಮನಡಿ ರೈೆತ್ರಿಗ ೆ ಆಶನಾಸರೆ್ ನಿೇಡಿದೆರತ. ಆದರೆ, 
ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ತ್ಮಾ ಉತ್ುರದಲ್ಲೆ, ಜಿಲನೆ ಉಸತುವನರಿ ಸಚಿವರಿಗನಗಲ್ಲ ಅಥವನ ಜಿಲನೆಡಳಿತ್ಕನೆಗಲ್ಲ 
ಬೆಲ ೆನಿಧನಾರ ಮನಡತವ ಅವಕನಶ ಇರತವುದಲೆ” ಎಂದತ ಉತ್ುರ ನಿೇಡಿರತತ್ನುರೆ. ಸದರಿ ಬೆಲೆಯನತನ 
ಎಫ್ .ಆರ.ಪಿ. ಪರಕನರ ಕೊಡಬೇೆಕೆಂದತ ಉತ್ುರ ನಿೇಡಿರತತ್ನುರೆ. ಆದರೆ, ಈ ಹಿಂದ ೆಮನನಯ ಸಚಿವರತ 
ನಿಗದ ಮನಡಿದಂತ್ಹ ಬಲೆ ೆ ತ್ಪನಪಗಿರತತ್ುದೆಯ್ದೇ? ಎನತನವ ಪರಶೆನ ಕೆೇಳುವುದಕೆೆ ಬ್ಯಸತತ್ೆುೇರೆ್. 
ಅದಲೆದೆೇ, ನಮಾ ಬಿೇದರ  ಜಿಲೆೆಯಲ್ಲೆ 5-6 ಸಕೆರ ೆ ಕನರ್ನಾರ್ೆಗಳಿರತತ್ುವೆ. ಅವುಗಳು ಕಳೆದ 4-5 
ವಷಾಗಳಿಂದ ಕಡಿಮ ಇಳುವಿರ ತ್ೊೇರಿಸತತ್ನು ಬ್ಂದರತತ್ುವೆ. ಏಕೆಂದರ,ೆ ಯನವುದೆೇ ಕನರಣ್ಕೂೆ 9 ರ 
ಮೇಲ ೆ ಮತ್ತು 10 ಒಳಗ ೆ ಇಳುವರಿ ಬ್ರಬೇೆಕೆಂಬ್ ನಿಯಮ ಇರತತ್ುದೆ. ಆದರೆ, ಯನವುದೆೇ 
ಕನರ್ನಾರ್ೆಗಳು ಸಹ 8, 7, 6 ಈ ರಿೇತಿ ಇಳುವರಿ ತ್ೊೇರಿಸಿ, ರೈೆತ್ರಿಗೆ ಮೇಸ ಮನಡಿರತತ್ನುರೆಂಬ್ 
ಬ್ಗೆೆ ರ್ನನತ ಪರಶೆನ ಕೆೇಳಿದೆೆನತ. ಆ ಪರಶೆನಗ ೆಯನವುದೆೇ ದೂರತ ಸಿಾೇಕೃತ್ವನಗಿರತವುದಲೆವೆಂದತ ಉತ್ುರ 
ನಿೇಡಿರತತ್ನುರ.ೆ ಆದರೆ, ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಮನಹಿತಿ ನಿೇಡಿರತವುದರಲ್ಲೆ, ಈ ವಷಾದಲ್ಲೆ ಇಂತಿಷತಿ 
ಇಳುವರಿ ಬ್ಂದರತತ್ುದ ೆ ಎಂದತ ಮನಹಿತಿ ನಿೇಡಿದತೆ, ಈ ಬ್ಗೆೆ ಯನವುದೆೇ ದೂರತ 
ಬ್ಂದರತವುದಲೆವೆಂದತ ಉತ್ುರ ನಿೇಡಿರತತ್ನುರೆ. ಹನಗನಗಿ, ಈ ಬ್ಗೆೆ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಸಪಷಿರೆ್ 
ನಿೇಡಬೆೇಕೆಂದತ ಕೂೆೇರತತ್ುೆೇರೆ್.  

ಶ್ರೇ ಶಂಕರ ಬಿ. ಪನಟಿೇಲ ಮತರೆ್ೇನಕೂೆಪಪ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ವಿಧನನ 
ಪರಿಷತಿುನ ಸದಸಯರನಗಿರತ್ಕೆಂತ್ಹ ಶ್ರೇ ಅರವಿಂದ ಕತಮನರ  ಅರಳಿಯವರತ ರ್ನಲತೆ ಪರಶೆನಯನತನ 
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ಕೆೇಳಿರತತ್ನುರೆ. ಅದರಲ್ಲೆ, ಸಂಬ್ಂಧಪಟಿ ಜಿಲನೆ ಉಸತುವನರಿ ಮಂತಿರಗಳು ಮತ್ತು ಜಿಲನೆಧಿಕನರಿಗಳಿಗೆ 
ಎಫ್ .ಆರ .ಪಿ. ಬೆಲೆಯನತನ ಹೊರತ್ತಪಡಿಸಿ ರೈೆತ್ರಿಗ ೆಯನವುದೆೇ ಹೆಚತಚವರಿ ಹಣ್ವನತನ ಕೊಡತವುದಕೆೆ 
ಅವಕನಶವಿರತವುದಲೆ ಎನತನವುದನತನ ಬ್ಹಳ ಸಪಷಿವನಗಿ ರ್ನನತ ಉತ್ುರದಲ್ಲೆ ಹೆೇಳಿರತತ್ುೆೇರೆ್. ಅದರ 
ಜೊತ್ೆಗೆ, ಬಿೇದರ  ಜಿಲೆೆಯಲ್ಲೆ ಹೊಸದನಗಿ ಯನವ ಕನರ್ನಾರ್ೆಗಳು ಪನರರಂಭವನಗಿವ ೆ ಅವುಗಳಿಗೆ 
ಮನನಯ ಸದಸಯರ ಜೊತ್ೆ ಒಂದತ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲೆ ಎರಡತ ಬನರಿ ಸಾತ್ಃ ರ್ನರೆ್ೇ ಭೆೇಟಿ ನಿೇಡಿರತತ್ೆುೇರ್.ೆ ಅದತ 
ಹೊಸದನಗಿ ಪನರರಂಭವನಗಿರತವ ಕನರ್ನಾರ್ ೆ ಆಗಿರತವುದರಿಂದ, ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಪರಶೆನ ಕೇೆಳಿರತವ 
ದರ್ನಂಕದ ಪರಕನರವನಗಿ ಅದತ ಉತ್ುರದಲ್ಲೆ ನಮೂದನಗಿರತವುದಲೆ. ಅದರಂತ್,ೆ ಬಿೇದರ  ಜಿಲೆೆಯಲ್ಲೆ 
ಏನತ ಸಕೆರೆ ಕನರ್ನಾರ್ೆ ಪನರರಂಭವನಗಿದೆ, ಆ ಕನರ್ನಾರೆ್ಯಂದ ರೈೆತ್ರಿಗೆ ಕೂೆಡತ್ಕೆಂತ್ಹ ಎಲನೆ ಬನಕ್ಕ 
ಹಣ್ವನತನ ವಸೂಲ್ಲ ಮನಡಿ ಕೊಡಿಸತವಂತ್ಹ ಎಲನೆ ಕೆಲಸವನತನ ಸಹ ಮನಡಿದೆೆೇವೆ. ಇದರ ಜೊತ್ೆಗೆ, 
ಕೆೇಂದರ ಸಕನಾರದ ನಿಯಮದಡಿಯಲ್ಲೆ ಎಫ್ .ಆರ .ಪಿ.ಯನತನ ನಿಗದ ಮನಡಿರತತ್ುದೆ, ಅದನತನ 
ಹೊರತ್ತಪಡಿಸಿ, ಜಿಲನೆ ಉಸತುವನರಿ ಮಂತಿರಗಳನಗಲ್ಲ ಅಥವನ ಅಲ್ಲೆನ ಜಿಲನೆಧಿಕನರಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚತಚ 
ಮನಡತವುದಕೆೆ ನಿಯಮನನತಸನರ ಯನವುದೆೇ ಅವಕನಶ ಇರತವುದಲೆ ಎನತನವಂತ್ಹದೆನತನ ರ್ನನತ 
ಈಗನಗಲೆೇ ಹೆೇಳಿರತತ್ೆುೇರ್ೆ. ಬಿೇದರ  ಜಿಲೆೆಯಲ್ಲೆ ಕಬ್ತಬ ಇಳುವರಿ ಕಡಿಮ ತ್ೂೆೇರಿಸತತಿುರತವ ಬ್ಗೆೆ 
ದೂರತಗಳನತನ ಸಾತ್ಃ ರ್ನರೆ್ೇ ಬಿೇದರ  ಜಿಲೆೆಗ ೆಭೇೆಟಿ ನಿೇಡಿದಂತ್ಹ ಸಂದಭಾದಲ್ಲೆ ರೈೆತ್ ಮತಖಂಡರತ 
ನನಗ ೆ ಮನವಿ ಮನಡಿಕೊಂಡಿರತತ್ನುರೆ. ಅಲೆದೆೇ, ಆ ಭನಗದ ಅರೆ್ೇಕ ಜನಪರತಿನಿಧಿಗಳು ಬಿೇದರ  
ಜಿಲೆೆಯಲ್ಲೆ ರೈೆತ್ರಿಗ ೆಬ್ಹಳ ತ್ೊಂದರಯೆನಗತತಿುದೆ, ಕಬ್ತಬ ಬೆಳಗ ೆಕಡಿಮ ಇಳುವರಿ ತ್ೊೇರಿಸತತಿುದನೆರೆ 
ಎನತನವಂಥದೆನತನ ನನನ ಗಮನಕೆೆ ತ್ಂದರತತ್ನುರೆ. ಈ ಬ್ಗೆೆ ರ್ನನತ ನಮಾ ಇಲನರ್ೆಯ ಅಧಿಕನರಿಗಳಿಗೆ 
ಸೂಚರೆ್ ಕೂೆಟಿಿರತತ್ುೆೇರೆ್. ರ್ನನತ ಕೂಡ ಸಕೆರೆ ಕನರ್ನಾರೆ್ಗಳಿಗ ೆಭೆೇಟಿ ಕೊಟತಿ ಬ್ಂದರತತ್ೆುೇರ್.ೆ ಅಲೆದೆೇ, 
ನಮಾ ಇಲನರ್ಯೆ ಅಧಿಕನರಿಗಳು ಸಹ ಸದರಿ ಸಕೆರ ೆ ಕನರ್ನಾರ್ೆಗಳಿಗೆ ಭೆೇಟಿ ನಿೇಡಿ, ಪರಿಶ್ೇಲರ್ ೆ
ಮನಡಿ  ಒಂದತ ವನರದೊಳಗನಗಿ ನನಗ ೆ ಸೂಕು ವರದಯನತನ ನಿೇಡಬೆೇಕೆಂದತ ಸೂಚರೆ್ 
ನಿೇಡಿರತತ್ೆುೇರ್.ೆ ಅದರಂತ್,ೆ ವರದ ಬ್ಂದ ತ್ಕ್ಷಣ್ ಬಿೇದರ  ಜಿಲೆೆಯಲ್ಲೆರತವ ಯನವುದೆೇ ಸಕೆರೆ 
ಕನರ್ನಾರ್ೆಗಳಿದೆರೂ ಸಹ ರ್ನನತ ಕರಮವನತನ ತ್ೆಗೆದತಕೊಳುುತ್ೆುೇರೆ್ಂದತ ತ್ಮಾ ಮೂಲಕ ಮನನಯ 
ಸದಸಯರಿಗೆ ಹೆೇಳುತ್ೆುೇರ್ೆ.  
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ಪರಶೆನ ಸಂರ್ೆಯ: 12 
(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದೆ) 

ಶ್ರೇ ಕೆ.ಎ. ತಿಪಪೆೇಸನಾಮಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ತ್ಮಾ ಮೂಲಕ ರ್ನನತ ಸಕನಾರಕೆೆ 
ಒಂದತ ಪನರಥಾರ್ ೆಮನಡತವುದೆೇರ್ಂೆದರೆ, ಗಣಿಗನರಿಕೆ ಪರಭನವಕೆೆ ಒಳಗನಗಿರತವಂತ್ಹ ಅದರಲ್ಲೆಯೂ 
ಸಹ ಅತಿ ಹೆಚನಚಗಿ ಗಣಿಗನರಿಕ ೆ ಒಳಗನಗಿರತವಂತ್ಹ ಬ್ಳನುರಿ ಜಲೆೆ, ಚಿತ್ರದತಗಾ ಜಿಲೆೆ ಮತ್ತು 
ತ್ತಮಕೂರತ ಜಿಲೆೆಗಳಲ್ಲೆ ಈ ಪರಿಸರ ಸಮತ್ೊೇಲನ ಕನಪನಡತವುದಕೆೆ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಠ ಚಟತವಟಿಕೆ 
ಮೂಲ ಸೌಕಯಾ ಕಲ್ಲಪಸತವ ಸಲತವನಗಿ ಸಕನಾರ ಈಗನಗಲೆೇ ದರ್ನಂಕ:11.10.2018ರಂದತ ಮನನಯ 
ಸರ್ೇಾಚಛ ರ್ನಯಯನಲಯಕೆೆ ಒಂದತ comprehensive plan ಅನತನ ಕೂೆಟಿಿರತತ್ುದೆ. ಅದರ ಒಟತಿ 
ಮತ್ು ರೂ.24,996.71/-. ಅದಕೆೆ ಇದತವರೆವಿಗೂ ಸಹ ಮನನಯ ಸರ್ೇಾಚಛ ರ್ನಯಯನಲಯದಂದ 
ಅನತಮತಿ ದೂೆರಕ್ಕರತವುದಲೆ. ಸಕನಾರ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲೆ ಬ್ಹಳಷತಿ ಪರಯತ್ನ ಮನಡಿರತತ್ುದೆ. ಆದರೆ, 
ಇದೆೇ ರಿೇತಿ ಇರತವಂತ್ಹ ಒರಿಸನಸ ಪರಕರಣ್ದಲ್ಲೆ ಮನನಯ ಸರ್ೇಾಚಛ ರ್ನಯಯನಲಯ ಆಕ್ಷನ  ಪನೆನ ಗೆ 
ಮಂಜೂರನತಿ ಕೂೆಟತಿ, ಬನಧಿತ್ ಪರದೇೆಶಗಳಲ್ಲೆ ಅಭಿವೃದಿ ಕನಯಾಗಳನತನ ಕೆೈಗೊಳುಬ್ಹತದೆಂದತ 
ಅನತಮತಿ ನಿೇಡಿರತತ್ುದೆ. ಈ ಬ್ಗೆೆ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರ ನಿೇಡಬೆೇಕೆಂದತ ಕೂೆೇರತತ್ುೆೇರೆ್.  

ಶ್ರೇ ಆಚನರ  ಹನಲಪಪ ಬ್ಸಪಪ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 2009ರಲ್ಲೆ ಸಮನಜ ಪರಿವತ್ಾರ್ನ 
ಸಮತದನಯದವರತ ಚಿತ್ರದತಗಾ, ಬ್ಳನುರಿ ಮತ್ತು ತ್ತಮಕೂರತ ಈ ಮೂರತ ಜಿಲೆೆಗಳಲ್ಲೆ ಗಣಿ ಬನಧಿತ್ 
ಪರದೆೇಶಗಳಲ್ಲೆ ತ್ೂೆಂದರೆ ಆಗತತಿುದೆ, ಅಲ್ಲೆ ಸಕನಾರದಂದ ಒಂದತ ರ್ನಯಯವನತನ ಕೊಡಬೇೆಕತ 
ಎನತನವಂತ್ಹ ದೃಷ್ಠಠಯಲ್ಲೆ ಅರ್ತಿುನ ದವಸ ಮನನಯ ಸರ್ೇಾಚಛ ರ್ನಯಯನಲಯಕೆೆ ಹೂೆೇದಂತ್ಹ 
ಸಂದಭಾದಲ್ಲೆ, “ಆ ವಲಯಗಳಿಗೆ ಸಮಗಾ ಪರಿಸರ ಪತನಶಚೆೇತ್ನ ಯೇಜರೆ್ಯನತನ ಅಲ್ಲೆ 
ತ್ೆಗೆದತಕೂೆಳುಬೇೆಕತ” ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದನಗ, ಅರ್ತಿುನ ದವಸ ಸದರಿ ಯೇಜರೆ್ಯನತನ 
ಕೆೈಗೆತಿುಕೂೆಳುಲನಗಿರತತ್ುದೆ.  

(ಮತಂದತ…) 
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(10) 15.02.2022 11.00 YL-VK                                            
(ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿೆತಿ) 

ಶ್ರೇ ಆಚನರ  ಹನಲಪಪ ಬ್ಸಪಪ (ಮತಂದತ):-  

ಅದನತನ ಕೆೈಗೆತಿುಕೂೆಂಡ ನಂತ್ರ monitoring or supervision ಮನಡಲತ ಒಂದತ ಸಮಿತಿಯ 
ಅವಶಯಕತ್ ೆ ಇದೆ ಪರಯತಕು Karnataka Mining Environment Restoration 
Corporation, ಕಂಪನಿ ಆಕಿ ರೆ್ೂಳಗೆ ಪನರರಂಭ ಮನಡಲನಗಿತ್ತು. ನಂತ್ರ ಅದಕೆೆ ಅವಶಯಕವನಗಿರತವ 
ಸಂಪನೂಾಲವನತನ ಕೂರಢೇಕರಿಸಲತ Monitoring Committee ಮನಡಿ, ಆ ಕಮಿಟಿ ಮೂಲಕ 
ಹಣ್ವನತನ ಸಂಗರಹಿಸತತಿುದನೆರೆ.  ಹನಗೆಯ್ದೇ ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಗಣಿ ಗತತಿುಗೆದನರರಿಂದ 
ಸಂದನಯವನದ ಮತ್ುವಷೆತಿ? ಎಂದತ ಪರಶೆನಯಲ್ಲೆ ಕೆೇಳಿದತೆ, ಗಣಿ ಗತತಿುಗದೆನರರಿಂದ ಹಣ್ವನತನ 
ತ್ೆಗೆದತಕೂೆಂಡಿಲೆ. ಗಣಿ ಬನಧಿತ್ ಪರದೆೇಶದಲ್ಲೆ ನಿಯಮಬನಹಿರವನಗಿ ಮನಡಿರತವ ಸಂಪನೂಾಲವೆಂದರೆ, 
ಗಣಿ ಉತ್ನಪದರೆ್ ಮನಡಿದಂಥ ore ಅನತನ ಎ, ಬಿ ಮತ್ತು ಸಿ ವಗಾಗಳನಗಿ ವಿಗಂಡಿಸಲನಗಿದತೆ, ʼಸಿʼ 
ವಗಾದಲ್ಲೆರತವ ಸಂಪನೂಾಲವನತನ ಜಪಿು ಮನಡಿಕೂೆಂಡತ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ವಗಾದಲ್ಲೆರತವ ಗಣಿ 
ಸಂಪನೂಾಲಕೆೆ ಸಾಲಪ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿ ಡಿಸಂೆಬ್ರ  ಮನಹೆಯವರಗೊ ಕೂರಡಿೇಕರಿಸಿದ ಒಟತಿ ಮತ್ು 
ರೂ.19,443 ಕೊೇಟಿ ಸಂಗರಹಿಸಲನಗಿದ.ೆ ಸರ್ೇಾಚಛ ರ್ನಯಯನಲಯವು Monitoring 
Committee ಮನಡಿದ ಪರಯತಕು Monitoring Committee ಅಧಿೇನದಲ್ಲೆಯ್ದೇ ಆ ಹಣ್ ಇದತೆ, 
ಅದನತನ ಬಿಡತಗಡೆ ಮನಡಬೇೆಕೆಂದರೆ ಸರ್ೇಾಚಛ ರ್ನಯಯನಲಯವೆೇ ಬಿಡತಗಡೆ ಮನಡಬೇೆಕತ.  
ಈಗನಗಲೆೇ 8 ಸಲ Advocate General ರವರತ, Solicitor General ರವರ ಮೂಲಕ 
ಸರ್ೇಾಚಛ ರ್ನಯಯನಲಯಕೆೆ ಅಪಿೇಲತ ಸಲ್ಲೆಸಲನಗಿದ ೆಹನಗೂ ಅದರ ಜೊತ್ೆಗೆ ಹಿರಿಯ ವಕ್ಕೇಲರನತನ 
ಸಹ ರೆ್ೇಮಕ ಮನಡಿ ಪರಯತಿನಸಲನಗಿದೆ. ಆದಷತಿ ಬೆೇಗ ಸಕನಾರದಂದ ಆ ಹಣ್ವನತನ 
ಬಿಡತಗಡೆಗೂೆಳಿಸಿಕೂೆಂಡತ ಆ ಭನಗದ ಜನರಿಗ ೆಏರೆ್ೇನತ ಅಭಿವೃದಿ ಕೆಲಸಗಳು ಆಗಬೇೆಕನಗಿದ,ೆ ಆ 
ಕೆಲಸವನತನ ಮನಡಿಕೂೆಡತತ್ೆುೇವೆ ಎಂದತ ಹೆೇಳಲ್ಲಚಿಛಸತತ್ೆುೇರ್.ೆ 
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 ಶ್ರೇ ಕೆ.ಎ.ತಿಪೆಪೇಸನಾಮಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, Monitoring Committee 
ಕಮಿಟಿಯಲ್ಲೆ ಯನಯನಾರತ ಇದನೆರ?ೆ ಹನಗೂ ರನಜಯ ಸಕನಾರ ರೆ್ೇಮಕ ಮನಡಿರತವ ಸಮಿತಿಯ್ದೇ 
ಅಥವನ ಸರ್ೇಾಚಛ ರ್ನಯಯನಲಯ ರೆ್ೇಮಕ ಮನಡಿರತವ ಸಮಿತಿಯ್ದೇ? ಜೊತ್ೆಗೆ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ 
ವಗಾದ ಗಣಿಗನರಿಕ ೆ ಇದ ೆ ಅದರಿಂದ ಬ್ರತವಂಥ ಸಂಪನೂಾಲಕೆೆ ಅವರ ಇಲನರ್ಯೆ ಮೂಲಕವೇೆ 
ದಂಡ ವಿಧಿಸತತಿುದನೆರಯೆ್ದೇ ಅಥವನ ಉಸತುವನರಿ ಸಮಿತಿಯ ಮೂಲಕ ದಂಡ ವಿಧಿಸತತಿುದನೆರಯೆ್ದೇ 
ಎಂಬ್ತದರ ಬ್ಗೆೆ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಸಪಷ್ಠಿೇಕರಣ್ವನತನ ನಿೇಡಬೆೇಕತ.  

 ಶ್ರೇ ಆಚನರ  ಹನಲಪಪ ಬ್ಸಪಪಃ- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, Monitoring Committee 
ಯಲ್ಲೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲನರ್ಯೆ ವತಿಯಂದ ಇಲನರ್ನ ಮತಖಯಸೆರನಗಿ ಶ್ರೇ ದೇಪಕ  ಶಮನಾ, ನಿವೃತಿು, ಶ್ರೇ 
ಯತ.ವಿ.ಸಿಂಗ , ನಿವೃತ್ು ಐ.ಎಫ್.ಎಸ. ಅಧಿಕನರಿ ಹನಗೂ ನಮಾ ರನಜಯದ ಗಣಿ ಮತ್ತು ಭೂವಿಜ್ಞನನ 
ಇಲನರ್ಯೆ ನಿದೆೇಾಶಕರತ ಇದಕೆೆ Convenor ಆಗಿರತತ್ನುರ.ೆ ಈ ಮೂರತ ಮಂದ ಮನನಿಟರಿ 
ಕಮಿಟಿಯ ಸದಸಯರನಗಿದನೆರೆ ಹನಗೂ ಗಣಿಯಂದ ಸಂಗರಹಿಸಿದ ಹಣ್ವನತನ ಸರ್ೇಾಚಛ 
ರ್ನಯಯನಲಯದ ಮೂಲಕವೆೇ ಬಿಡತಗಡೆಗೂೆಳಿಸಬೆೇಕನಗಿದೆ.  
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ಪರಶೆನ ಸಂರ್ೆಯ 78 

(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದೆ) 

ಶ್ರೇ ಕ.ೆಹರಿೇಶ ಕತಮನರ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರವನತನ 
ಒದಗಿಸಿದನೆರ.ೆ ಎ.ಪಿ.ಎಂ.ಸಿ. ಕನಯ್ದೆಯ ತಿದತೆಪಡಿಯನತನ ಹಿಂಪಡೆದತಕೂೆಳುುವ ಪರಸನುವ ಸಕನಾರದ 
ಮತಂದದಯೆ್ದೇ; ಎಂದತ ಪರಶೆನಯನತನ ಕೆೇಳಿದೆೆೇನತ.  ಈಗನಗಲೆೇ ಕೇೆಂದರ ಸಕನಾರವು ಆ 
ಕನಯ್ದೆಯನತನ ಹಿಂಪಡೆದತಕೊಂಡಿದತೆ, ಅದರ ಬ್ಗೆೆ ರನಜಯ ಸಕನಾರದಂದ ಯನವುದೆೇ ನಿಯಮ 
ಇರತವುದಲೆ.  ರನಜಯದ ರೈೆತ್ರ ಹಿತ್ನಸಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಅನತಗತಣ್ವನಗಿ ಪರಿಶ್ೇಲ್ಲಸಲನಗತವುದತ.  ಸದರಿ 
ತಿದೆಪಡಿಯ ಅನತಕೂಲ ಹನಗೂ ಅರ್ನನತಕೂಲಗಳನತನ ಪರಿಶ್ೇಲ್ಲಸಿ ಸೂಕು ನಿಧನಾರ 
ಕೆೈಗೊಳುಲನಗತವುದತ ಎಂದತ ಉತ್ುರದಲ್ಲೆ ತಿಳಿಸಿದನೆರ.ೆ   ಬ್ಹತಶಃ ಇವತಿುನ ದವಸ ಎಲನೆ 
ಮನರತಕಟೆಿಗಳು ಹೂೆಸ ಎ.ಪಿ.ಎಂ.ಸಿ. ಕನಯ್ದೆ ಬ್ಂದ ಮೇಲೆ ನಷಿದಲ್ಲೆವೆ.  ಒಂದೂವರ ೆರೂಪನಯ 
ಇದೆ ಮನರತಕಟೆಿ ಶತಲೆ ಈಗ ಅರವತ್ತು ಪೆೈಸೆಗೆ ಇಳಿದದತೆ, ಎ.ಪಿ.ಎಂ.ಸಿ. ಗೆ ನಲವತ್ೂಾರತ ಪೆೈಸ ೆ
ಸಿಗತತ್ುದೆ.  ಇದರಿಂದನಗಿ ಸತಮನರತ ಶೆೇಕಡನ 70 ರಷತಿ ಆದನಯ ಕೃಷ್ಠಕನೆಗಿ ನಷಿದಲ್ಲೆದೆ.  ಈ 
ಮದಲತ ಎ.ಪಿ.ಎಂ.ಸಿ. ಪನರಂಗಣ್ದ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಶತಲೆ ಪಡಯೆಲತ ಅವಕನಶ ಇದತೆ, ಈಗ ಆ 
ಅವಕನಶವು ಇಲೆದಂತ್ನಗಿದೆ.  ಉದನಹರಣೆಗ:ೆ ಪತತ್ೂುರತ ಎ.ಪಿ.ಎಂ.ಸಿ. ಮನರತಕಟೆಿಯಲ್ಲೆ ಪರತಿ ವಷಾ 
ಸತಮನರತ ರೂ.7.00 ಕೂೆೇಟಿಗಳಷತಿ ಆದನಯ ಬ್ರತತಿುತ್ತು.  ಆದರೆ, ಕಳೆದ ವಷಾ ರೂ.4.00 
ಕೊೇಟಿಗಳಿಗೆ ಇಳಿದದ.ೆ  ಜೊತ್ೆಗೆ ಇವತಿುನ ದವಸ ಅಧಯಕ್ಷರತ ಸತಮನರತ ರೂ.2.00 ಕೂೆೇಟಿಗಿಂತ್ 
ಕಡಿಮ ಆದನಯ ಬ್ರಬ್ಹತದೆಂದತ ಹೇೆಳುತಿುದನೆರೆ.  ಆದೆರಿಂದ ಈಗನಗಲೆೇ ಎ.ಪಿ.ಎಂ.ಸಿ. 
ಕನಯ್ದೆಯನತನ ಕೆೇಂದರ ಸಕನಾರ ರದತೆಪಡಿಸಿದತೆ, ಅದೆೇ ರಿೇತಿ ರನಜಯ ಸಕನಾರವು ಎ.ಪಿ.ಎಂ.ಸಿ. 
ಕನಯ್ದೆಯನತನ ರದತೆಪಡಿಸಿದರ ೆಎ.ಪಿ.ಎಂ.ಸಿ. ರವರತ ಉಳಿಯಬ್ಹತದತ.  ಜೊತ್ಗೆೆ ಎ.ಪಿ.ಎಂ.ಸಿ.ಗಳನತನ 
ವಿಲ್ಲೇನಗೊಳಿಸತವ ಕತರಿತ್ತ ಪತಿರಕೆಯಲ್ಲೆ ವರದಯನಗತತಿುದೆ.  ಇವತ್ತು ಅನತಭವಿಸತತಿುರತವ 
ನಷಿದಂದನಗಿ ಬೆಳುಂಗಡಿಯ ಎಂ.ಪಿ.ಎಂ.ಸಿ. ಮನರತಕಟೆಿಯಲ್ಲೆ 12 ಹತದೆೆಗಳು ರ್ನಲ್ಲ ಇದತೆ, ಕೆೇವಲ 
03 ಹತದೆೆಗಳು ಭತಿಾ ಮನಡಲನಗಿತ್ತು.  ಹನಗನಗಿ ಆ 12 ಹತದೆೆಗಳನತನ ಹೊರಗತತಿುಗ ೆ ಮೂಲಕ 
ರೆ್ೇಮಿಸಿ ಕೆಲಸ ಮನಡಿಸಲನಗತತಿುದತೆ, ಈಗ 06 ಹತದೆೆಗಳನತನ ಭತಿಾ ಮನಡಲನಗಿದೆ.  ಈಗನಗಲೆೇ 
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ಎ.ಪಿ.ಎಂ.ಸಿ. ಕನಯ್ದೆಯಂದ ನಮಾ ರನಜಯದಲ್ಲೆ ಸನವಿರನರತ ಜನ ಕೆಲಸವನತನ ಕಳೆದತಕೂೆಂಡಿದನೆರೆ.  
ಹನಗನಗಿ ಮತ್ೆು ಆ ಕನಯ್ದೆಯನತನ ಹಿಂಪಡೆದತಕೂೆಂಡರ ೆಅರೆ್ೇಕ ಜನರಿಗ ೆ ಕೆಲಸ ಸಿಗತತ್ುದ ೆಮತ್ತು 
ಎ.ಪಿ.ಎಂ.ಸಿ. ಗೆ ಲನಭ ಸಹ ಬ್ರತತ್ುದ ೆ ಎನತನವಂಥ ಮನತ್ನತನ ಮನನಯ ಸಚಿವರ ಗಮನಕೆೆ 
ತ್ರಬ್ಯಸತತ್ೆುೇರೆ್.   

ಶ್ರೇ ಎಸ.ಟಿ.ಸೂೆೇಮಶೆೇಖರ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಎ.ಪಿ.ಎಂ.ಸಿ. ಕನಯ್ದೆಯಲ್ಲೆ 
ತಿದತೆಪಡಿ ಮನಡಲನಗಿದೆ, ಅದಕೆೆ ಸಂಬ್ಂಧಿಸಿದಂತ್ ೆಹೇೆಳುವುದನದರೆ ರೈೆತ್ ಬೆಳದೆಂಥ ಬೆಳೆಯನತನ ಎಲ್ಲೆ 
ಬೆೇಕನದರೂ ಮನರನಟ ಮನಡಬ್ಹತದತ ಎಂದತ ಬೆೈಲನ ತಿದತೆಪಡಿ ಮನಡಲನಗಿದೆ.  ಈ ಮದಲತ ರೈೆತ್ 
ಬೆಳೆದಂತ್ಹ ಉತ್ಪನನವನತನ ಎ.ಪಿ.ಎಂ.ಸಿ. ಒಳಗೆ ಮನರನಟ ಮನಡಬೇೆಕೆಂಬ್ ಷರತ್ತು ವಿಧಿಸಲನಗಿತ್ತು.  
ಆದರೆ, ಈಗ ಆ ಷರತ್ುನತನ ರದತೆಪಡಿಸಲನಗಿದತೆ, ಆತ್ ಬೆಳೆದ ಉತ್ಪನನವನತನ ಹೊಲದಲನೆದರೂ 
ಮನರನಟ ಮನಡಬ್ಹತದತ ಅಥವನ ಇಡಿೇ ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜಯದಲ್ಲೆ ಯನವ ಎ.ಪಿ.ಎಂ.ಸಿ. 
ಮನರತಕಟೆಿಯಲ್ಲೆ ಬೆೇಕನದರೂ ಮನರನಟ ಮನಡಬ್ಹತದತ.  ಆತ್ ಬೆಳೆದ ಬೆಳೆಗ ೆ ಒಳೆುಯ ಬೆಲ ೆ
ಸಿಗತವಂಥ ಯನವ ಜನಗದಲ್ಲೆ ಬೆೇಕನದರೂ ಮನರನಟ ಮನಡಬ್ಹತದತ ಎಂಬ್ ದೃಷ್ಠಿಯಂದ ಈ 
ಕನಯ್ದೆಯನತನ ಮನಡಲನಗಿದೆ.  ಆದರೆ, ಈ ಮದಲತ ಆ ರಿೇತಿಯ ವಯವಸೆೆ ಇರಲ್ಲಲೆ. ಆ ರೈೆತ್ ಬಳೆೆದ 
ಉತ್ಪನನವನತನ ಹೊರಗೆ ಮನರನಟ ಮನಡಿದರೆ ಆತ್ನಿಗ ೆಸತಮನರತ ರೂ.5,000 ದಂದ ರೂ.25,000 
ದವರೆಗೂ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲನಗತತಿುತ್ತು.  ಈಗ ಆ ದಂಡವನತನ ರದತೆಪಡಿಸಲನಗಿದತೆ, ರೈೆತ್ರಿಗ ೆ
ಅನತಕೂಲ ಮನಡಿಕೂೆಡತವಂಥ ಕನನೂನತ ಮನಡಲನಗಿದೆ.  ಆದೆರಿಂದ ಎ.ಪಿ.ಎಂ.ಸಿ. ಕನಯ್ದೆಯನತನ 
ರದತೆಪಡಿಸತವಂಥ ಚಿಂತ್ರೆ್ ಸಕನಾರದ ಮತಂದ ೆ ಇರತವುದಲೆ.  ರೈೆತ್ರಿಗ ೆ ಅನತಕೂಲ 
ಮನಡಿಕೊಡಬೆೇಕೆಂಬ್ ಉದೆೆೇಶದಂದ ಮನಡಲನಗಿದೆ.   ಹನಗೆಯ್ದೇ ಎರಡೆರಡತ ಎ.ಪಿ.ಎಂ.ಸಿ. ಗಳನತನ 
ವಿಲ್ಲೇನಗೊಳಿಸತವ ನಿಧನಾರಕೆೆ ಸಂಬ್ಂಧಿಸಿದಂತ್ ೆ ಸದಯಕೆೆ ಸಕನಾರದ ಮತಂದ ೆ ಯನವುದೆೇ ಅಜಿಾ 
ಬ್ಂದರತವುದಲೆ. ಆ ರಿೇತಿ ಏರ್ನದರೂ ಅಜಿಾ ಬ್ಂದತ ಸಕನಾರಕೆೆ maintain ಮನಡಲತ ಸನಧಯವಿಲೆ 
ಎನತನವುದತ ಸಹಕನರ ಇಲನರ್ಗೆ ೆಮನದಟನಿದರೆ, ಎರಡೆರಡತ ಎ.ಪಿ.ಎಂ.ಸಿ.ಗಳನತನ ವಿಲ್ಲೇನಗೊಳಿಸತವ 
ಕೆಲಸ ಮನಡಲನಗತವುದತ.   
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ಶ್ರೇ ಕೆ.ಹರಿೇಶ  ಕತಮನರ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ವಿಲ್ಲೇನಗೊಳಿಸತವುದಕೆೆ 
ಸಂಬ್ಂಧಿಸಿದಂತ್,ೆ ಒಂದೂೆಂದತ ಎ.ಪಿ.ಎಂ.ಸಿ. ಯಲ್ಲೆ ಸತಮನರತ 15 ಎಕರ,ೆ 20 ಎಕರ ೆಜಮಿೇನತ 
ಇದೆ.  ಕಟಿಡ, ಗೊೇಡೌನ ಗನಗಿ ಕೊೇಟನಯಂತ್ರ ರೂಪನಯ ಅನತದನನವನತನ ವೆಚಚ ಮನಡಲನಗಿದೆ.   
ಇಷೆಿಲನೆ ಖಚತಾ ಮನಡಿ, ಈಗ ವಿಲ್ಲೇನ ಮನಡತವುದಕೆೆ ಹೂೆೇದರ ೆ ಎರಡತ ತ್ನಲೂೆಕನತನ ಒಂದತ 
ಮನಡಿದನಗ, ಒಂದತ ಎ.ಪಿ.ಎಂ.ಸಿ. dead ಆಗತತ್ುದೆ. ಸಕನಾರಕೆೆ ಕೂೆೇಟನಯಂತ್ರ ರೂಪನಯ 
ನಷಿವನಗತತ್ುದೆ.  ಆದೆರಿಂದ ವಿಲ್ಲೇನ ಮನಡತವ ಪರಸನುಪ ಸಕನಾರದ ಮತಂದ ೆಇರಬನರದತ.  ಪರತಿ 
ತ್ನಲೂೆಕ್ಕನಲ್ಲೆ ಎ.ಪಿ.ಎಂ.ಸಿ. ಮನಡಲನಗಿದತೆ, ಅದತ ಅಲ್ಲೆಯ್ದೇ ನಡಯೆತವಂತ್ನಗಬೆೇಕತ, ಜೊತ್ೆಗೆ 
ಕನಯ್ದೆಯನತನ ತಿದತೆಪಡಿ ಮನಡಬೇೆಕತ, ಪರತಿಯಂದತ ಎ.ಪಿ.ಎಂ.ಸಿ. ಲನಭ ಬ್ರತವ ಹನಗೆ 
ಮನಡಬೇೆಕೆಂದತ ತ್ಮಾ ಮೂಲಕ ಮನನಯ ಸಚಿವರಿಗೆ ವಿನಂತಿ ಮನಡಿಕೊಳುುತ್ೆುೇರೆ್.   

ಶ್ರೇ ಎಸ.ಟಿ.ಸೂೆೇಮಶೆೇಖರ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, suo motu ಯನವುದನತನ 
ವಿಲ್ಲೇನ ಮನಡತವುದಲೆ.  ಒಂದತ ವೆೇಳೆ ಕನನೂನತ ಇದೆರೂ ಸಹ ಮನಡತವುದಲೆ.  ಒಂದೂವರ ೆ
ರೂಪನಯ ಶತಲೆ ಇದೆ ಸಂದಭಾದಲ್ಲೆ ವಷಾಕೆೆ 625 ಕೊೇಟಿ ರೂಪನಯಯಂದ ರೂ.650 ಕೊೇಟಿ 
ಸಂಗರಹವನಗತತಿುತ್ತು.  ಈಗ ಅರವತ್ತು ಪೆೈಸ ೆಶತಲೆ ವಿಧಿಸಿರತವುದರಿಂದ ರೂ. 135.00 ಕೊೇಟಿಯಂದ 
ರೂ.170.00 ಕೂೆೇಟಿ ಸಂಗರಹವನಗತತಿುದೆ.  ಯನವುದೆೇ ಎ.ಪಿ.ಎಂ.ಸಿ. ಮನರತಕಟೆಿ ನಷಿದಲ್ಲೆದೆ 
ಎನತನವಂಥ ವಿಚನರ ನಮಾ ಗಮನಕೆೆ ಬ್ಂದರತವುದಲೆ.  ಒಂದತ ವೆೇಳೆ ಆ ರಿೇತಿ ಯನವುದನದರೂ 
ಎ.ಪಿ.ಎಂ.ಸಿ. ಮನರತಕಟೆಿ ನಷಿದಲ್ಲೆದೆರ ೆ ಸಕನಾರವೆೇ ಅವರಿಗೆ ಸಂಬ್ಳ ಮತ್ತು ಸೌಲಭಯವನತನ 
ಒದಗಿಸತತ್ುದೆ.  ಈಗ ವಿಧಿಸಿರತವ ಕಡಿಮ ಶತಲೆವೇೆನಿದೆ, ಅದಕೆೆ ಸಂಬ್ಂಧಿಸಿದಂತ್ೆ ನಷಿವನಗಿದ ೆ
ಎನತನವಂಥ ಯನವುದೆೇ ಮನಹಿತಿ ಸಕನಾರದ ಮತಂದೆ ಇರತವುದಲೆ.  ಒಂದೂವರ ೆರೂಪನಯ ಶತಲೆ 
ಇದನೆಗ ಜನಸಿು ಆದನಯ ಸಂಗರಹವನಗತತಿುತ್ತು.  ಆದರ,ೆ ಅರವತ್ತು ಪೆೈಸೆ ಮನಡಿರತವುದರಿಂದ ಕಡಿಮ 
ಆದನಯ ಬ್ರತತಿುದೆ.  ಆ ರಿೇತಿ ಏರ್ನದರೂ ನಷಿದಲ್ಲೆರತವುದತ ನನನ ಗಮನಕೆೆ ಬ್ಂದರ ೆಸಕನಾರವೆೇ 
ಅವರಿಗೆ ಬೆೇಕನದ ಎಲನೆ ಸೌಲಭಯವನತನ ಒದಗಿಸತತ್ುದೆ.   
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ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ.ೆಹರಿಪರಸನದ  (ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಡಬ್ಲ  
ಇಂಜಿನ  ಸಕನಾರ ಅಧಿಕನರದಲ್ಲೆದೆ.  ಕೆೇಂದರ ಸಕನಾರದಲ್ಲೆ ಮನನಯ ಪರಧನನ ಮಂತಿರಗಳನದ ಶ್ರೇ 
ನರೇೆಂದರ ಮೇದಯವರ ೆ ಆ 3 ಕನಯ್ದೆಯನತನ ಹಿಂಪಡೆದತಕೂೆಂಡಿದನೆರೆ.  ಹನಗಿರತವನಗ ಡಬ್ಲ  
ಇಂಜಿನ  ಸಕನಾರಕೆೆ ಕೆೇಂದರದಲ್ಲೆ ಒಂದತ ತಿೇಮನಾನ, ರನಜಯದಲ್ಲೆ ಒಂದತ ತಿೇಮನಾನ ಏತ್ಕೆೆ 
ಎಂಬ್ತದರ ಬ್ಗೆೆ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಸಪಷಿರೆ್ ನಿೇಡಿದರೆ ಒಳೆುಯದತ.   

ಶ್ರೇ ಎಸ.ಟಿ.ಸೊೇಮಶೆೇಖರ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರೈೆತ್ರಿಗ ೆ ಅನತಕೂಲ 
ಮನಡಿಕೊಡಬೆೇಕೆಂಬ್ ಉದೆೆೇಶದಂದ ನಮಾ ಸಕನಾರ ತ್ಂದರತವಂಥ ಕನಯ್ದೆಯನಗಿದೆ.  ರೈೆತ್ ಬೆಳದೆ 
ಬೆಳೆಯನತನ ಎ.ಪಿ.ಎಂ.ಸಿ. ಪನರಂಗಣ್ದಲ್ಲೆಯ್ದೇ ಮನರನಟ ಮನಡಬೇೆಕೆಂಬ್ ನಿಯಮ ಇತ್ತು.   

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರಸನದ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಆದರೆ, ಈಗ ಮನನಯ ಪರಧನನ 
ಮಂತಿರಗಳನದ ಶ್ರೇ ನರೇೆಂದರ ಮೇದಯವರತ ಆ ಮೂರತ ಕರನಳ ಕನನೂನನತನ ವನಪಸತಸ 
ತ್ೆಗೆದತಕೂೆಂಡಿದತೆ, ಅದತ ತ್ಪತಪ ಎಂದತ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಹೆೇಳುತಿುದನೆರಯೆ್ದೇ?  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಅದರ ಬ್ಗೆೆ ಏರೆ್ಂದತ ಸಚಿವರತ ಹೆೇಳುತ್ನುರೆ?  ನಮಾ ರನಜಯದ ಬ್ಗೆೆ 
ಮನತ್ರ ಸಚಿವರತ ಹೆೇಳುತ್ನುರೆ. 

ಶ್ರೇ ಎಸ.ಟಿ.ಸೂೆೇಮಶೆೇಖರ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ನಮಾ ಕರ್ನಾಟಕ 
ರನಜಯಕೆೆ ಮನತ್ರ ಸಿೇಮಿತ್ವನಗಿ ಹೆೇಳುತಿುದೆೆೇರೆ್.   

ಶ್ರೇ ಕೊೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಚಚೆಾ 
ಸರಿಯನಗಿ ಆಗತತಿುದೆ ದಯವಿಟತಿ ಅದನತನ ಹೆೇಳಲ್ಲ. 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರಸನದ :- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಚಚೆಾ ಪರಶೆನ ಬ್ರತವುದಲೆ.  ಕೆೇಂದರ 
ಸಕನಾರದವರತ ಒಂದತ ವಷಾಗಳ ಕನಲ ಅಲ್ಲೆಯ ರೈೆತ್ರತ ಚಳುವಳಿಯಲ್ಲೆ  ಕತಳಿತ್ತಕೊಂಡ ನಂತ್ರ 
ಈ 3 ಕರನಳ ಕನನೂನನತನ ವನಪಸತಸ ತ್ೆಗೆದತಕೊಂಡಿದನೆರೆ,  ಜೊತ್ೆಗೆ ರೈೆತ್ರ ಹತಿುರ 
ಕ್ಷಮನಪಣೆಯನತನ ಸಹ ಕೆೇಳಿದನೆರ.ೆ  ಆ ರಿೇತಿ ಇರತವನಗ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಮನನಯ ಪರಧನನ 



«¥À/15.02.2022/26 

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

ಮಂತಿರಗಳನದ ಶ್ರೇ ನರೇೆಂದರ ಮೇದಯವರ ವಿರತದಿ ಹೊೇಗತತಿುದನೆರಯೆ್ದೇ? ರ್ನನತ ಚಚೆಾ 
ಮನಡತತಿುಲೆ.  ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರ ಅನತಮತಿ ಪಡದೆತಕೊಂಡೆೇ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದೆೆೇರ್.ೆ ಮನನಯ 
ಸಚಿವರತ ಸರಿಯನಗಿ, ಸಪಷಿವನದ ಉತ್ುರ ಕೂೆಡಲ್ಲ ಎಂದತ ಹೆೇಳುತಿುದೆೆೇರೆ್, ರ್ನನತ ಇಲ್ಲೆ ಚಚೆಾ 
ಮನಡಲತ ತ್ಯನರಿಲೆ.  ಒಂದತ ಲೆೈನ ನಲ್ಲೆ ಸಪಷಿವನದ ಉತ್ುರ ನಿೇಡಲ್ಲ.   

ಶ್ರೇ ಎಸ.ಟಿ.ಸೊೇಮಶೆೇಖರ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ನಮಾ ಸಕನಾರ ರೈೆತ್ರಿಗ ೆ
ಅನತಕೂಲ ಮನಡಿಕೂೆಡಬೇೆಕೆನತನವ ದೃಷ್ಠಿಯಂದ ಈ ಕನಯ್ದೆಯನತನ ಮನಡಿರತವುದತ. ರೈೆತ್ರಿಗ ೆ
ತ್ೊಂದರಯೆನಗಬನರದತ, ದಂಡ ವಿಧಿಸಬನರದತ ಎನತನವಂಥ ಕನಯದ ೆ ಇದನಗಿದೆ.  ಇಡಿೇ 
ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೆ ಯನವುದೆೇ ಎ.ಪಿ.ಎಂ.ಸಿ. ಮನರತಕಟೆಿಗೆ ರೈೆತ್ರತ ಉತ್ಪನನವನತನ ಹನಕತತ್ನುರ ೆ ಅದಕೆೆ 
ಸಂಬ್ಂಧಿಸಿದಂತ್ ೆಒಂದೇೆ ಒಂದತ ದೂರತ ಬ್ಂದಲೆ.  ಒಂದತ ವೆೇಳೆ ದೂರತ ಬ್ಂದರ ೆಅದರ ಬ್ಗೆೆ 
ಪರಿಶ್ೇಲರೆ್ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆ.    

 (…ಮತಂದತ) 
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(011) 15.02.2022/11.10/ಎಸ ಕ-ೆಬಿಎನ ಎಸ  

(ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿೆತಿ) 

ಪರಶೆನ ಸಂರ್ೆಯ 15 
(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದೆ) 

ಶ್ರೇ ಆರ . ರನಜೆೇಂದರ ರನಜಣ್ಣ:- ರ್ನನತ ಕೇೆಳಿರತವ ಪರಶೆನಗ ೆಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರವನತನ 
ಒದಗಿಸಿದನೆರ.ೆ ಮಕೆಳ ಸತರಕ್ಷತೆ್ಯ ದೃಷ್ಠಿಯಂದ ಶ್ಥಿಲಗೂೆಂಡ ಅಂಗನವನಡಿಗಳನತನ ಸಮಿೇಪದ 
ಬನಡಿಗೆ ಕಟಿಡ, ಸಮತದನಯ ಭವನ ಮತ್ತು ಶನಲನ ಕಟಿಡಗಳಿಗೆ ಸೆಳನಂತ್ರಿಸಲನಗಿದೆ. ಅನತದನನದ 
ಲಭಯತ್ಗೆನತಗತಣ್ವನಗಿ ಸದರಿ ಅಂಗನವನಡಿ ಕಟಿಡಗಳನತನ ವಿವಿಧ ಯೇಜರೆ್ಗಳಡಿ ಪತನರ  
ನಿಮಿಾಸಲತ ಕರಮವಹಿಸಲನಗತವುದತ ಎಂದತ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರವನತನ ಕೊಟಿಿದನೆರೆ. ಇದಕೆೆ 
ಒಂದತ ಕನಲನವಕನಶವನತನ ಅಥವನ ಕನಲಮಿತಿಯನತನ ಒದಗಿಸದೆೇ ಇರತವಂತ್ಹದತೆ.  ನಮಾ 
ಜಿಲೆೆಯಲ್ಲೆ ದತರಸಿೆಯನಗದೆೇ ಅಪನಯದ ಅಂಚಿನಲ್ಲೆರತವ ಸತಮನರತ 74 ಅಂಗನವನಡಿ ಕೆೇಂದರಗಳು 
ಇದೆ ಎಂದತ ಮನಹಿತಿಯನತನ ಕೊಟಿಿರತವಂತ್ಹದತೆ. ಗತಬಿಬ ಸತಮನರತ 18 ಮತ್ತು ಮಧತಗಿರಿಯಲ್ಲೆ 12 
ದತರಸಿೆಯನಗದೆೇ ಅಪನಯದ ಅಂಚಿನಲ್ಲೆರತವ ಅಂಗನವನಡಿ ಕಟಿಡಗಳು.  ತ್ತಮಕೂರತ ಜಿಲೆೆಯಲ್ಲೆ 
ಸತಮನರತ 3576 ಅಂಗನವನಡಿ ಕೆೇಂದರಗಳಿವೆ. ಅದರಲ್ಲೆ ಸತಮನರತ 1,54,000 ಜನ ಮಕೆಳು 
ವಿದನಯಭನಯಸ ಮನಡತತಿುದನೆರೆ. ನಮಾ ಜಿಲೆೆ ಹಿಂದತಳಿದರತವಂತ್ಹ ಜಿಲೆೆಯನಗಿದತೆ, ಅದರಲ್ಲೆ  ರೈೆತ್ 
ಮತ್ತು ಬ್ಡವರ ಮಕೆಳು ಓದತವಂತ್ಹ ವಿದನಯಥಿಾಗಳು ನಮಾ ಜಿಲೆೆಯಲ್ಲೆದನೆರ.ೆ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ 
ಆದಷತಿ ಬೆೇಗ ಅದಕೆೆ ಒಂದತ ಕನಲಮಿತಿಯಲ್ಲೆ ಕಟಿಡಗಳನತನ ದತರಸಿೆ ಮನಡತವುದಕೆೆ ಅನತದನನವನತನ 
ಒದಗಿಸಬೆೇಕೆಂದತ ರ್ನನತ ತ್ಮಾ ಮೂಲಕ ಮನನಯ ಸಚಿವರಿಗೆ ಕೆೇಳಬ್ಯಸತತ್ೆುೇರೆ್.  

ಶ್ರೇ ಆಚನರ ಹನಲಪಪ ಬ್ಸಪಪ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ,  ತ್ತಮಕೂರತ ಜಿಲೆೆಗ ೆ
ಸಂಬ್ಂಧಪಟಿಂತ್ ೆ ದತಸಿೆತಿಯಲ್ಲೆರತವ ಅಂಗನವನಡಿ ಕಟಿಡಗಳ ಮನಹಿತಿಯನತನ ಮನನಯ ಸದಸಯರತ 
ಕೆೇಳಿದನೆರ.ೆ ತ್ತಮಕೂರತ ಜಿಲೆೆಗ ೆ ಸಂಬ್ಂಧಪಟಿಂತ್ೆ, ಸತಮನರತ 4,109  ಒಟತಿ ಕಟಿಡಗಳಿದತೆ,  
ಅದರಲ್ಲೆ ಸತಮನರತ 25 ಅಂಗನವನಡಿಗಳು ಪಂಚನಯತಿ ಕಟಿಡಗಳಲ್ಲೆ ನಡಯೆತತಿುವ.ೆ ಸತಮನರತ  
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163  ಅಂಗನವನಡಿಗಳು  ಸಮತದನಯ ಭವನದಲ್ಲೆ ನಡಯೆತತಿುವೆ. ಸತಮನರತ  328 
ಅಂಗನವನಡಿಗಳು ಶನಲನ ಆವರಣ್ದಲ್ಲೆ ನಡಯೆತತಿುವೆ. ಸತಮನರತ 587 ಅಂಗನವನಡಿಗಳು ಬನಡಿಗೆ 
ಕಟಿಡಗಳಲ್ಲೆ ನಡಯೆತತಿುವ.ೆ  ಸತಮನರತ 59 ಅಂಗನವನಡಿಗಳು ಪಯನಾಯ ವಯವಸೆೆಯಲ್ಲೆ 
ನಡಯೆತತಿುಿವೆ. ಒಟತಿ 4180 ಕಟಿಡಗಳಲ್ಲೆ ಅಂಗನವನಡಿಗಳು ನಡಯೆತತಿುವ.ೆ ದತಸಿೆತಿಯಲ್ಲೆರತವ 
ಕಟಿಡಗಳನತನ ದತರಸಿೆ ಮನಡಿಕೊಡತತಿುೇರನ ಹನಗೂ ಅವುಗಳನತನ ಆದಷತಿ ಬೆೇಗ ಮನಡಿಕೊಡಿ ಎಂದತ 
ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಕೆೇಳಿದನೆರೆ. ಇಂತಿಂಥ ಯೇಜರೆ್ಗಳಲ್ಲೆ ಪರತಿ ವಷಾದಲ್ಲೆ ಅಂಗನವನಡಿ 
ಕಟಿಡಗಳನತನ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆ. ವಿಶೆೇಷ ಅಭಿವೃದಿ ಯೇಜರೆ್, ನರೇೆಗನ ಯೇಜರೆ್, SCP/TSP 
ಯೇಜರೆ್, ಆರ .ಡಿ.ಪಿ.ಆರ ನಲ್ಲೆ ಬ್ರತವ SCP/TSP ಯೇಜರೆ್ ಹನಗೂ DMFT fund ನಲ್ಲೆ 
ಅಂಗನವನಡಿಗಳನತನ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆ. ಲೂೆೇಕಸಭನ ಸದಸಯರ ಅನತದನನ ಹನಗೂ ಶನಸಕರ 
ಅನತದನನವನತನ ಕೊಡತತ್ನುರೆ.  ಹಿೇಗೆ ಉಳಿದರತವಂತ್ಹ ಕಟಿಡಗಳನತನ ಇಡಿೇ ರನಜಯದನದಯಂತ್ 
ಉಳಿದವೆ ಎನತನವ ಹನಗಿಲೆ.  ಕೆಲವು ಹಳೆಯದನಗಿರತತ್ುವೆ. ಪರತಿ ವಷಾ ನಮಾ action plan 
ರೆ್ೂಳಗೆ ಆಯನಯ ಭನಗಗಳಲ್ಲೆ ಕಟಿಿಕೊಟಿಿರತತ್ೆುೇವೆ. ಸಕನಾರದಂದ ಏರ್ನದರೂ ವಿಶೆೇಷ 
ಯೇಜರೆ್ಗಳು ಬ್ಂದರ,ೆ ಬ್ಹತಶಃ ಕೆೇಂದರ ಸಕನಾರದಂದ ಹಣ್ ಬ್ಂದರಲ್ಲಲೆ. ಹನಗನಗಿ ಹೊೇದ ವಷಾ 
ಕೊಟಿಿಲೆ. ಈ ವಷಾ ಹಣ್ ಬ್ಂದರ,ೆ ದತಸಿೆತಿಯಲ್ಲೆರತವ ಕಟಿಡಗಳೆೇನಿವ,ೆ ಅವುಗಳನತನ ರಿಪೆೇರಿ ಮನಡಿ, 
ಹೊಸ ಕಟಿಡಗಳನತನ ಮನಡಿಕೊಡತತ್ುೆೇವೆ.  

ಶ್ರೇ ಆರ . ರನಜೆೇಂದರ ರನಜಣ್ಣ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇದತ ನಮಾ ಜಿಲೆೆಯ 
ಸಮಸೆಯಯಲೆ. ಇಡಿೇ ರನಜಯದಲ್ಲೆ ಈ ಸಮಸೆಯ ಇರತವಂತ್ಹದತೆ. ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ನರೇೆಗನ 
ಅನತದನನದಲ್ಲೆ ಇದನತನ ಆದಷತಿ ಬೆೇಗ ಮನಡಬೇೆಕೆಂದತ ರ್ನನತ ತ್ಮಾ ಮೂಲಕ ಕೆೇಳಬ್ಯಸತತ್ುೆೇರೆ್.  

ಶ್ರೇ ಆಚನರ ಹನಲಪಪ ಬ್ಸಪಪ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇಡಿೇ ರನಜಯದಲ್ಲೆ ನರೇೆಗನ 
ಅನತದನನದಲ್ಲೆ ಈಗನಗಲೇೆ ಕಟಿಡಗಳು ನಡಯೆತತಿುವೆ. ನರೇೆಗನ ಯೇಜರೆ್ಯಲ್ಲೆ ಸತಮನರತ ಐದತ 
ಲಕ್ಷರೂಪನಯಗಳ ಅನತದನನವನತನ ಕೊಡತತ್ನುರ.ೆ ನಮಾ ಇಲನರ್ಯೆಂದ ಸತಮನರತ ಐದತ ಲಕ್ಷ 
ರೂಪನಯಗಳನತನ ಕೊಡತತ್ನುರೆ. ಈಗನಗಲೆೇ ಕಟಿಡಗಳನತನ ಕಟತಿವುದಕೆೆ ಚನಲರೆ್ ಮನಡಿದೆೆೇವೆ. 
ಮನನಯ ಸದಸಯರ ಜಿಲೆೆಗೂ ಕೂಡ ಅನತಕೂಲ ಮನಡಿಕೂೆಡತತ್ೆುೇವೆ.  
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ಪರಶೆನ ಸಂರ್ೆಯ 76 
(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದೆ) 

ಶ್ರೇ ಕೆ.ಟಿ. ಶ್ರೇಕಂಠೆೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರವನತನ 
ಕೊಟಿಿದನೆರೆ. ಆದರೆ ನನಗೆ ಸಮನಧನನ ತ್ಂದಲೆ. ಸನಾತ್ಂತ್ರಯ ಪೂವಾದಲ್ಲೆ ಮೈಸೂರತ ಮಹನರನಜರ  
ವಂಶ ಅದತುತ್ವನದಂತ್ಹ ಕೆಲಸವನತನ ಈ ರನಜಯದಲ್ಲೆ ಮನಡಿ ಹೂೆೇಗಿದನೆರೆ. ಈ ಕೆಲಸ ಇಡಿೇ ದೇೆಶಕೆೆ 
ಮನದರಿಯನಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೆ ಮೈಸೂರತ ಲನಯಂಪ್ಸ  ಕೂಡ ಒಂದತ. ಮೈಸೂರತ ಲನಯಂಪ್ಸ  ಆಸಿುಯನತನ 
ಇವತ್ತು ಕಬ್ಳಿಸತವ ಒಂದತ ದೂೆಡಡ ಹತರ್ನನರ ನಡದೆದ.ೆ ನನಗ ೆ ಸಂತ್ೂೆೇಷ, ಈ ಹಿಂದ ೆ ತ್ನವು 
ಸಕನಾರ ಮೈಸೂರತ ಮಿನರಲಸ ಗೆ ಮನರನಟ ಮನಡಲತ  ಹೊರಟನಗ, ನನನ ಜನಗದಲ್ಲೆ ತ್ನವು ನಿಂತ್ತ, 
ಅದನತನ ಉಳಿಸಿದೆೇರಿ. ರ್ನಡಿನ ಜನರ ಪರವನಗಿ ತ್ಮಗೆ ರ್ನನತ ಧನಯವನದಗಳನನಪಿಾಸತತ್ೆುೇರ್ೆ. 
ಇವತಿುಗೂ ಮೈಸೂರತ ಲನಯಂಪ್ಸ ನ ಸತಮನರತ 22 ಎಕರ ೆ ಜನಗವು ಸನವಿರನರತ ಕೊೇಟಿ 
ರೂಪನಯಗಳ ಬಲೆ ೆಬನಳುವ ಜನಗವನಗಿದೆ. ಅದನತನ ಯನವುದೆೇ ಒಂದತ ಸಂಸೆೆ ಅಥವನ ರ್ನಸಗಿೇ 
ಟರಸಿ ನತನ ಮನಡಿ ಪರಭನರ ೆ ಮನಡತವ ಪರಯತ್ನ. ಅಲ್ಲೆ ಅದನಯವುದೂೆೇ ಒಂದತ ಮೂಯಸಿಯಂ 
ಮನಡತವಂತ್ಹ ಹೆಸರತ. ಅಧಿಕನರಿಗಳ ಮತ್ತು ರ್ನಸಗಿೇ ಜನರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲೆ ಟರಸಿ   ಮನಡತವಂತ್ಹ 
ಹತರ್ನನರ ನಡದೆದ.ೆ ಸಕನಾರಿ ಆಸಿುಯನತನ ರ್ನಸಗಿಯವರಿಗೆ ಕೊಡತವಂತ್ಹ ವಿಚನರದಲ್ಲೆ ಈ ಆತ್ತರ 
ಏಕೆ? ಕನರಣ್ ಇದತ  ಒಂದತ ಕಂಪನಿ. ಈ ಕಂಪನಿ ಇನೂನ ಅಸಿುತ್ಾದಲ್ಲೆದೆ. ಇದರಲ್ಲೆ ಸನವಿರನರತ ಜನ 
ಷೆೇರತದನರರತ ಇದನೆರೆ. ಅದನತನ ಸಮನಪಿು ಮನಡದೇೆ, ಆ ಕಂಪನಿ ಅಸಿುತ್ಾದಲ್ಲೆದನೆಗೂಯ, ಇದರ ಆಸಿುಗಳ 
ಕತರಿತ್ನಗಿ ನೂರನರತ ವನಯಜಯಗಳಿವೆ. ಮನನಯ ಉಚಛ ರ್ನಯಯನಲಯದಲ್ಲೆ ಹನಗೂ  ಬೆೇರ ೆ ಬೇೆರೆ 
ರ್ನಯಯನಲಯಗಳಲ್ಲೆವೆ. ಅಲ್ಲೆ ಇನೂನ ಅಂತಿಮ ತಿೇಮನಾನ ಬ್ಂದಲೆ. NGEF ಬ್ಗೆೆ ರ್ನನತ 
ಕೆೇಳಿದೆೆೇರ್.ೆ  ಯನವ ಕನರಣ್ಕೂೆ ಸಕನಾರವನತನ ಬಿಟತಿ, ಹೊರಗಡೆ ಪರಭನರೆ ಮನಡಬನರದತ ಎಂದತ 
ಹೆೇಳಿರತವ ಬ್ಗೆೆ ಸಪಷಿವನದ ಆದೆೇಶವಿದ.ೆ ಅದತ ಸತಮನರತ  119 ಎಕರ,ೆ ಇದತ ಸತಮನರತ 22 ಎಕರ ೆ
ಇದೆ. ಈ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವನಯಮನಲ್ಲನಯದ ಪರಿಸಿೆತಿ ಎಲ್ಲೆಗೆ ಹೊೇಗಿ ಮತಟಿಿದೆ ಎಂಬ್ತದರ ಬ್ಗೆೆ ರ್ನನತ 
ನಿರ್ನೆ ರನತಿರ ಕಣನಣಡಿಸತತಿುದೆೆ. ರ್ನವು ಈಗನಗಲೆೇ ದೆಹಲ್ಲಯ ಸಮಿೇಪಕೆೆ ಹೂೆೇಗತತಿುದೆೆೇವೆ. ದೆಹಲ್ಲಯ 
ಬ್ಗೆೆ ತ್ನವೆಲೆರೂ ಕೆೇಳಿದೆೇರಿ. ಅಲ್ಲೆಯ ಜನ ಉಸಿರನಡತವುದಕೆೆ ಅಮೆಜನಕವಿಲೆವೆಂದತ ವನರಗಟಿಲೆ 
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ದಹೆಲ್ಲಯನತನ ಬ್ಂದ  ಮನಡಿದೆರತ ಮತ್ತು ಶನಲನ-ಕನಲೇೆಜತಗಳನತನ ಬ್ಂದ  ಮನಡಿದೆರತ. ನಮಾಲ್ಲೆ 
ʼAQIʼ which means Air Quality Index very poor ಇರತವಂತ್ಹದತೆ ಶೆೇಕಡ 60 
ಭನಗದಷತಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಏರಿಯನಗಳಿದನೆವ.ೆ ಅದರಲ್ಲೆ ಬನಪೂಜಿ ನಗರ, ಹೆಬನಬಳ, ಜಯನಗರ, 
ಕೊೇರಮಂಗಲ, ಸಿಲೆ  ಬೊೇಡ ಾ, ವಿಜಯನಗರ, ಪಿೇಣ್ಯಕೆೆ ಹೊಂದಕೊಂಡಿರತವಂತ್ಹ 
ಗೊರಗತಂಟೆಪನಳಯ ಸಹ ಇದೆ.  ಹನಗನದರೆ, ಮನಡಿ. ಕಬ್ಬನ  ಪನಕ ಾನತನ ಮನಡಿಲ್ಲೆಲೆವೆೇ? ಕಬ್ಬನ  
ಪನಕ ಾನತನ  ಮಹನರನಜರತ ಮನಡಿರತವುದತ ಬಿಟಿರ,ೆ ಈ ರ್ನಗರಿೇಕ ಸಕನಾರಗಳು ಯನವ ದೂೆಡಡ 
ಉದನಯನವನತನ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೆ ಮನಡಿದೆೇರಿ ಮತ್ತು ಉಳಿಸಿದೆೇರಿ. ಬೆಂಗಳೂರತ ಉದನಯನ ನಗರ, 
ಸತಂದರವನದ ನಗರ. ಈಗ ಏರ್ನಗತತಿುದೆ? Concrete ನಗರ ಆಗತತಿುದೆ. ಎಲ್ಲೆ ರೆ್ೂೇಡಿದರೂ 
ನಲವತ್ತು-ಐವತ್ತು floors buildings ಬ್ರತತಿುವ.ೆ ಜನರತ ಬ್ದತಕತವುದಕೆೆ ಆಮೆಜನಕ ಬೆೇಕಲೆ. ಆ 
ತ್ರಹರೆ್ೇ ದೊಡಡ ಪನಕ ಾ ಮನಡಿ. ಸತಮನರತ 119 ಎಕರ ೆಪನಕ ಾ ಮನಡಿ. Lung space ಬೆೇಕಲೆ. 
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೆ ಸತಮನರತ ಒಂದೂವರ ೆಕೊೇಟಿ ಜನಸಂರ್ೆಯ ಇದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜಯದ ಮೂರರೆ್ೇ 
ಒಂದತ ಭನಗದ ಜನರತ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೆದನೆರೆ. ಆ ಜನರಿಗ ೆ ಎಲ್ಲೆ ಆಮೆಜನಕವನತನ ಉತ್ಪತಿು 
ಮನಡತತಿುದೆೇರಿ. ಊಟ ಮನಡತವುದಕೆೆ ಭತ್ು, ರನಗಿ, ಗೊೇಧಿ ಬಳೆೆಯತತಿುೇರಿ. ಮನತಷಯ 
ಉಸಿರನಡತವುದಕೆೆ ಆಮೆಜನಕ ಬೆೇಕಲೆ. ಮನನಯ ರ್ನಯಯನಲಯದ ತಿೇಮನಾನ ಬ್ರತವವರೆಗೂ ಯನವ 
ಟರಸಿ ಗೂ ಹಸನುಂತ್ರ ಮನಡಬನರದತ. NGEF ಆಸಿುಯನಗಲ್ಲ...  

ಶ್ರೇ ಮತರತಗೆೇಶ  ಆರ . ನಿರನಣಿ:- ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ ಶ್ರೇ ಶ್ರೇಕಂಠೆೇಗೌಡರತ ಹಿರಿಯ 
ಸದಸಯರತ.  ಅವರತ ಒಂದತ ಭನಗ ಮನತ್ರ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದನೆರೆ. ಈ ಪರಶೆನ ಈಗನಗಲೆೇ 
ವಿಧನನಸಭೆಯಲ್ಲೆ ಕೆೇಳಿದೆರತ. ಇದಕೆೆ ವಿವರವನದಂತ್ಹ ಉತ್ುರವನತನ ಕೊಟಿಿದೆೆೇರ್.ೆ ಇದರ ಟರಸಿ  
ಪರಭನರೆ ಮನಡತವಂತ್ಹದತೆ, ಯನವುದೇೆ ಹತರ್ನನರ ನಡದೆಲೆ ಎನತನವ ಬ್ಗೆೆ ರ್ನನತ ಈ ಸದನದಲ್ಲೆ 
ಬ್ಹಳ ಸಪಷಿವನಗಿ ತಿಳಿಸಬ್ಯಸತತ್ೆುೇರೆ್. ಇದರಲ್ಲೆ ಏಳು ಜನ ಹಿರಿಯ ಐ.ಎ.ಎಸ . ಅಧಿಕನರಿಗಳು 
ಟರಸಿಿಗಳನಗಿರತತ್ನುರ.ೆ ಮದಲರೆ್ಯದನಗಿ, ಟರಸಿ ನಲ್ಲೆ ಮತಖಯ ಕನಯಾದಶ್ಾಯವರೇೆ ಈ ಟರಸಿ ಗೆ 
ಅಧಯಕ್ಷರನಗಿರತತ್ನುರ.ೆ ಇನತನಳಿದರತವಂತ್ಹ ಆರತ ಜನ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಕನಾರದ ಅಪರ ಮತಖಯ 
ಕನಯಾದಶ್ಾ, ಅಭಿವೃದಿ ಆಯತಕುರತ ಇರತತ್ನುರೆ. ಮೂರರೆ್ಯದನಗಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸಕನಾರದ ಅಪರ 
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ಮತಖಯ ಕನಯಾದಶ್ಾ, ನಗನರಭಿವೃದಿ ಇಲನರ್ಯೆವರತ ಇರತತ್ನುರ.ೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಕನಾರದ ಅಪರ 
ಮತಖಯ ಕನಯಾದಶ್ಾ, ವನಣಿಜಯ ಮತ್ತು ಕೆೈಗನರಿಕನ ಇಲನರ್ಯೆವರತ ಇರತತ್ನುರ.ೆ ಆಯತಕುರತ, 
ಬ್ೃಹತ  ಬೆಂಗಳೂರತ ಮಹನನಗರ ಪನಲ್ಲಕಯೆವರತ ಇರತತ್ನುರ.ೆ ಸಕನಾರದ ಪರಧನನ ಕನಯಾದಶ್ಾ, 
ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಜಿೇವ ವಿಜ್ಞನನ ಇಲನರ್ಯೆವರತ ಇರತತ್ನುರೆ. ಏಳರ್ೆಯದನಗಿ, ಕೈೆಗನರಿಕನ ಅಭಿವೃದಿಯ 
ಆಯತಕುರತ ಮತ್ತು ವನಣಿಜಯ ಮತ್ತು ಕೆೈಗನರಿಕನ ಇಲನರ್ಯೆ ನಿದೆೇಾಶಕರತ ಆ ಟರಸಿ ನಲ್ಲೆ ಇರತತ್ನುರ.ೆ 
ಈ ಟರಸಿ ನಲ್ಲೆ ಸಕನಾರಿ ಇಲನರ್ಯೆ ಅಧಿಕನರಿಗಳ ಜೊತ್ೆಗೆ ಐದತ ಜನ ರ್ನಮ ನಿದೆೇಾಶಕರತ 
ಇರತತ್ನುರ.ೆ ಅದರಲ್ಲೆ Architect ಒಬ್ಬರತ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ರ್ನಗರಿೇಕರತ ಎಂದತ ಒಬ್ಬರನತನ 
ಮನಡಿದೆೆೇವ.ೆ ಈ ಕ್ಷೆೇತ್ರದಲ್ಲೆ ಯನರಿಗ ೆಅನತಭವ ಇರತತ್ುದಯೆೇ, ಅವರತ nominated  ಇರತತ್ನುರ.ೆ 
ಈ ಟರಸಿ ನಲ್ಲೆ majority ಯಲ್ಲೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಕನಾರದ ಹಿರಿಯ ಐ.ಎ.ಎಸ . ಅಧಿಕನರಿಗಳು 
ಇರತತ್ನುರ.ೆ ಅದರ ಬ್ಗೆೆ ತ್ನವು ಓದದೆೇರಿ ಹನಗೂ ತ್ಮಗೆ ಡಿೇಡ  ಕನಪಿಯನತನ ಸಹ ಕೊಟಿಿದೆೆೇವೆ. 
ಇದರ ಉದೆೆೇಶ, ತ್ನವು ಬೆೇರ ೆ ಬೆೇರ ೆ ದೆೇಶಗಳ  ಪರವನಸ ಮನಡಿದೆೇರಿ. ಬೆೇರ ೆ ಬೆೇರ ೆ ದೆೇಶಕೆೆ 
ಹೊೇದನಗ, ಆ ಸಿಟಿಯ ಸಂಪೂಣ್ಾವನಗಿರತವಂತ್ಹ ನಕ್ಷೆಯನತನ ಹಿಂದನ ಇತಿಹನಸವನತನ ಮತಂದನ 
ಪಿೇಳಿಗೆಗೆ ಒಂದೇೆ ಸೆಳದಲ್ಲೆ ತ್ೊೇರಿಸಿಕೂೆಡತವಂತ್ಹ ಒಂದತ ವಿನೂತ್ನವನಗಿರತವಂತ್ಹ ಒಂದತ 
ಯೇಜರೆ್ಯನತನ ಮನಡತತಿುದೆೆೇವೆ. ‘ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬಳೆಕತ’, ‘Excellence of Bengaluru’ ಎಂದತ 
ಮನಡತತಿುದೆೆೇವೆ. ಇದರಲ್ಲೆ ಎಲೆವೂ ಕವರ  ಆಗತತಿುದ.ೆ ಅಲ್ಲೆರತವಂತ್ಹ ಸತಮನರತ 21 ಎಕರಯೆಲ್ಲೆ 
ಯನವುದೆೇ ಕಟಿಡವನತನ ಒಡದೆತ ಹನಕತವುದನಗಲ್ಲೇ, ತ್ೆಗೆದತ ಹನಕತವುದನತನ ಮನಡತತಿುಲೆ. ಇದರಲ್ಲೆ 
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಒಟತಿ ಬೆಂಗಳೂರತ ಗನಯಲರಿ ಆ ಸೆೆೇಲ  ಪರಕನರ entire Bengaluru ನತನ ಆ 
ಒಂದತ ಸೆಳದಲ್ಲೆ  ಮನಡತವಂತ್ಹದತೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಅನತಭವವನತನ ಹಂಚಿಕೊಳುುವಂತ್ಹದತೆ. 
ಪನರದೆೇಶ್ಕ ಯೇಜರ್ನ ಕೇೆಂದರಗಳನತನ ಅಲ್ಲೆ ನಿಮನಾಣ್ ಮನಡತವಂತ್ಹದತೆ.   ಇಡಿೇ ಕರ್ನಾಟಕ 
ರನಜಯದಲ್ಲೆ ಆಹನರ ಪದಿತಿ  ಯನವ ರಿೇತಿ ಇದೆ ಎನತನವುದನತನ ಮತಂದನ ಪಿೇಳಿಗೆಗ ೆ
ತ್ೊೇರಿಸಿಕೂೆಡತವಂತ್ಹದತೆ. ಹಸಿರತ ವನತ್ನವರಣ್ವನತನ ನಿಮನಾಣ್ ಮನಡತವುದಕೂೆ ಕೂಡ ಅಲ್ಲೆ 
ಜನಗವನತನ ಮಿೇಸಲ್ಲಟಿಿದೆೆೇವೆ. ಈ ರಿೇತಿಯ ಬೆೇರ ೆ ಬೆೇರ ೆ ಕಲೆಸಗಳನತನ ಬೆಂಗಳೂರತ 
ಆಕಷಾಣೆಯನಗತವ ಸಲತವನಗಿ ಆ ತ್ರಹ ಮನಡತವಂತ್ಹದತೆ ಇದೆ.  ಯನವುದೇೆ ಕನರಣ್ಕೂೆ ಸಹಿತ್ 
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ಈ ಆಸಿುಯನತನ ಪರಭನರೆ ಮನಡತವಂತ್ಹ  ಹತರ್ನನರ ಇದರಲ್ಲೆ ಇಲೆ ಎನತನವ ಬ್ಗೆೆ ರ್ನನತ ಮನನಯ 
ಸದಸಯರಿಗೆ ಸಪಷಿವನಗಿ ಹೆೇಳಬ್ಯಸತತಿುದೆೆೇರ್.ೆ ಡಿೇಡ ನಲ್ಲೆರತವ ಬ್ಗೆೆ ಸಂಪೂಣ್ಾವನಗಿ ಓದ, ತ್ನವು 
ಯನವನಗ ಬೆೇಕನದರೂ ಚಚೆಾಗೆ ತ್ೆಗೆದತಕೊಂಡರೂ ಸಹಿತ್, ಅದರ ಬ್ಗೆೆ ಸಪಷಿವನಗಿ ಉತ್ುರ 
ಕೊಡತವುದಕೆೆ ರ್ನನತ ಸಿದೆನಿದೆೆೇರೆ್.                                             

                                                                                                 
(ಮತಂದತ) 

(12) 15.02.2022, 11.20, ಟಿಸಿಹೆಚ-ಬಿಎನಎಸ 
(ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರತ) 

ಶ್ರೇ.ಕೆ.ಟಿ.ಶ್ರೇಕಂಠೆೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಬೆಳಗನಂ ಅಧಿವೇೆಶನದಲ್ಲೆ ಈ 
ವಿಚನರ ಪರಸನುಪವನದನಗ ಅಧಾ ಗಂಟೆ ಕನಲನವಧಿ ಚಚೆಾಗೆ ಅವಕನಶ ಮನಡಿಕೂೆಡತತ್ೆುೇರ್ೆಂದತ ತ್ನವು 
ಹೆೇಳಿದೆೇರಿ. 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಈಗ ಟರಸಿ  ಮನಡತವ ಅವಶಯಕತ್ ೆಏನಿತ್ೆುಂದತ ಕೇೆಳಲನಗಿದೆ. 
 
 ಶ್ರೇ.ಕೆ.ಟಿ.ಶ್ರೇಕಂಠೆೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅಧಾ ತ್ನಸತ ಚಚಾೆ ಆಗಲೆೇ ಇಲೆ. 
ಮತ್ೆು ಸಕನಾರದ ಆಸಿುಯನಗಿ ಒಂದತ ಟರಸಿ  ಮನಡಿಕೊಡತವುದತ ಏನಿದ,ೆ ರ್ನವು ಗನಲಫ  ಕೆಬ  
ಸಿೆತಿಯನತನ ರೆ್ೂೇಡತತಿುದೆೆೇವೆ. ನಮಾ ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುನ ವಿಧನನ ಮಂಡಲದ ಕಚೆೇರಿಗ ೆ
ಹೊಂದಕೂೆಂಡಿರತವ ಜನಗವು ಇವತಿುನ ದವಸ ಸಚಿವನಲಯದ ಅಧಿಕನರಿಗಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕೆದೆ. ನಿರ್ನೆ ದವಸ 
ಬೆಂಗಳೂರತ ಟಫ್ಾ ಕೆಬ  ಹತಿುರ ನಮಾನತನ ಬಿಡಲ್ಲಲೆ. ರೇೆಸ  ಆಡತ್ಕೆಂಥ ಜನರನತನ ಮನತ್ರ 
ಬಿಡತತ್ನುರೆ, ರ್ನವು ಮನತ್ರ ಓಡನಡಬನರದಂತ್ೆ. ಬ್ರಿೇ ರೇೆಸ  ಆಟ ಆಡತವವರತ ಮನತ್ರ ಬ್ರಬ್ಹತದತ. 
ರ್ನವನಯರೂ ಅಲ್ಲೆ ಓಡನಡಬನರದೆೇ? ಅದತ prime location ನಲ್ಲೆದೆ. ಆ ರಸೆುಯರೆ್ನೇ ಬ್ಂದ  
ಮನಡಿದನೆರ.ೆ ರ್ನನತ ಮತ್ತು ಮನನಯ ಶನಸಕರನದ ಮನನಯ ಎಸ .ಎಲ .ಭೊೇಜೆೇಗೌಡ ರ್ನವಿಬ್ಬರೂ 
ಮತಷೆರಕೆೆ ಹೊೇಗತವನಗ ಕೊರೆ್ಗ ೆ ಗಲನಟ ೆ ಮನಡಿ ಹೊೇಗಬೆೇಕನಯತ್ತ. ಅದಕೆೆ ರ್ನನತ ಏನತ 
ಹೆೇಳುತಿುದೆೆೇರೆ್ಂದರೆ, ಇದತ ಸಕನಾರದ ಆಸಿು. ಈ ಸಕನಾರದ ಆಸಿುಯನತನ ಟರಸಿ  ಗೆ ಕೂೆಡತ್ಕೆಂಥ 
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ಅಗತ್ಯತ್ ೆಏನಿದ?ೆ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಈಗಷೆಿೇ ಟರಸಿ  ಡಿೇಡ ನತನ ಕೂೆಟಿಿದನೆರೆ.  ರ್ನನತ ಓದತವುದಕೆೆ 
ಆಗಿಲೆ. ಅದರಲ್ಲೆ ರ್ನಸಗಿಯವರನತನ ರ್ನಮಿನಿ ಮನಡತವುದೆಲನೆ ಇದ.ೆ Senior citizen ಆ ಟರಸಿ 
ನಲ್ಲೆದನೆರ.ೆ ಹಿಂಬನಗಿಲ ಮೂಲಕ ರ್ನಸಗಿಯವರಿಗೆ ಕೊಡತ್ಕೆಂಥ ಒಂದತ ಪರಯತ್ನವನಗಿದ ೆಎಂದತ 
ಸೂಕ್ಷಮವನಗಿ ಗಮನಿಸಿದ ಮೇಲೆ ನನಗ ೆವೆೇದಯವನಗಿದೆ. ಅಧಾ ತ್ನಸತ ಚಚೆಾ ಇಲ್ಲೆ ಆಗಲೇೆ ಇಲೆವಲನೆ. 
NGEFನ 119 ಎಕರ ೆಜಮಿೇನತ, ಮೈಸೂರತ ಲನಯಂಪ್ಸ ನ 22 ಎಕರ ೆಜಮಿೇನನತನ ರ್ನಸಗಿಯವರಿಗೆ 
ಟರಸಿ  ಮನಡಿದನೆರ,ೆ ಈಗ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕಸೂುರಬನ ರಸೆುಯಲ್ಲೆ ಇರತ್ಕೆಂಥ ಒಂದತ ಮೂಯಜಿಯಂಗ ೆ
ಪರತಿನಿತ್ಯ ಎಷತಿ ಜನ ಭೇೆಟಿ ಕೊಡತತಿುದನೆರ;ೆ  ವೆಂಕಟಪಪ ಆಟ ಾ ಗನಯಲರಿ ಇದ,ೆ ಅಲ್ಲೆಗೆ ಎಷತಿ ಜನ 
ಭೆೇಟಿ ಕೂೆಡತತಿುದನೆರೆ ಹೆೇಳಿ. ಅದರೆ್ನೇ stream line ಮನಡಿ, ಇದರೆ್ನೇ ಏಕೆ ಮೂಯಜಿಯಂಗೆ 
ಕೊಡತತಿುೇರಿ. ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಕೊಟಿಿರತ್ಕೆಂಥ ಉತ್ುರದಂದ ನನಗ ೆಸಮನಧನನವನಗಿಲೆ.  
 ಶ್ರೇ ಎಸ .ಎಲ .ಭೊೇಜೇೆಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈ ವಿಚನರದ ಬ್ಗೆೆ ಚಚೆಾ 
ಮನಡಲತ ಅಧಾ ಗಂಟೆ ಕನಲನವಧಿ ಚಚೆಾಗ ೆಅವಕನಶ ಮನಡಿಕೊಡಬೇೆಕೆಂದತ ವಿನಂತಿಸತತ್ೆುೇರೆ್.  
 ಶ್ರೇ.ಕೆ.ಟಿ.ಶ್ರೇಕಂಠೆೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನವು ಪರಶೆ್ನೇತ್ುರ ಅವಧಿಯಲ್ಲೆದೆೆೇವೆ. 
ಅಧಾಗಂಟ ೆಚಚೆಾಗ ೆಅವಕನಶ ಕೊಡಿ. ಇದತ ಅತ್ಯಂತ್ ಗಂಭಿೇರವನದ ವಿಚನರವನಗಿದ.ೆ ಈ ರ್ನಡಿನ 
ಆಸಿು ವಿಚನರ, ಬೆಂಗಳೂರತ ನಗರವನತನ ಉಳಿಸತವಂಥ ವಿಚನರ. ಇದರ ಬ್ಗೆೆ ಗಂಭಿೇರವನಗಿ 
ಅಧಾಗಂಟ ೆಕನಲ ಚಚೆಾಯನದ ನಂತ್ರ ಅವರತ ತಿೇಮನಾನ  ಹೆೇಳಲ್ಲ.  ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ 
ಸದಸಯರತ ಪತ್ರವನತನ ಕಳುಹಿಸಿದರ ೆಈ ವಿಚನರವನತನ ಅಧಾಗಂಟ ೆಚಚೆಾಗೆ convert ಮನಡತತ್ುೆೇರೆ್. 
 ಶ್ರೇ ಕೆ.ಟಿ.ಶ್ರೇಕಂಠೆೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ ಆಯತ್ತ ಕಳುಹಿಸಿಕೂೆಡತತ್ೆುೇವೆ. 
 ಶ್ರೇ ಮೇಹನ  ಕತಮನರ  ಕೊಂಡಜಿೆ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಲೊೇಕಲ  ಎಂಎಲ ಎ 
ಮತ್ತು ಎಂಎಲ ಸಿಯವರನತನ ಆ ಟರಸಿ ಗೆ consider  ಮನಡಿಲೆ. ಬ್ರಿೇ IAS Officers ಅನತನ 
consider ಮನಡಿದರೆ ಹೆೇಗ?ೆ 
 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಆಯತ್ತ. ಅಧಾಗಂಟೆ ಚಚೆಾಗ ೆಅವಕನಶ ಕೊಡತತ್ೆುೇರೆ್. 
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ಪರಶೆನ ಸಂರ್ೆಯ.03 
(ಉತ್ುರ ಲಗತಿುಸಿದೆ) 

ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವೆಂಕಟೆೇಶ :- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರವನತನ 
ಬ್ಹಳ ಚೆರ್ನನಗಿ ಕೂೆಟಿಿದನೆರ.ೆ ರ್ನನತ ಮೂರರೆ್ಯ ಬನರಿ ಈ ಪರಶೆನಯನತನ ಕೆೇಳುತಿುದೆೆೇರ್.ೆ ಮೂರರೆ್ಯ 
ಬನರಿಗೂ ಕೂಡ ಇದೇೆ ಉತ್ುರವನತನ ಕೊಟಿಿದನೆರೆ. ತ್ನವು ಬೆೇಕನದರೆ ಕಡತ್ ತ್ೆಗೆದತ ರೆ್ೂೇಡಬ್ಹತದತ. 
ಮದಲರೆ್ಯ ಬನರಿ ಏನಿತ್ತು, ಎರಡರೆ್ಯ ಬನರಿ ಏನಿತ್ತು ಮತ್ತು ಮೂರರೆ್ಯ ಬನರಿ ಕೂಡ ಅದೆೇ 
ಇದೆ. ಈ ಜನ ಪನಪಿಷಿರತ. ಏತ್ಕನೆದರೂ ಶ್ರೇ ಗತರತರನಘವೆೇಂದರ ಸಹಕನರ ಬನಯಂಕ  ನಿ., ದಲ್ಲೆ 
ದತಡಡನತನ ಇಟಿಿದೆರೊೇ. ಏಕೆಂದರೆ, ಈಗನಗಲೆೇ ಸತಮನರತ 100 ಜನ ಸತ್ತು ಹೊೇಗಿದನೆರೆ. ಈ 
ಉತ್ುರದಲ್ಲೆ ಅವರಿಗೆ ಏನತ ಕೊಡತತ್ೆುೇವಯೆೇ ಅಥವನ ಬಿಡತತ್ೆುೇವಯೆೇ ಎಂದತ ಏನೂ ಕನಳಜಿಯ್ದೇ 
ಇಲೆ. ನಮಾ ಹಣ್ದಂದ ಒಬೊಬಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದೂೆಂದತ ಲಕ್ಷ ರೂಪನಯಗಳನತನ ಕೊಟಿಿದೆೆೇವೆ ಎಂದತ 
ಹೆೇಳುತ್ನುರ.ೆ ಈ ಐದತ ಲಕ್ಷ ರೂಪನಯಗಳು ಬಿಟತಿ ಒಂದೂೆಂದತ ಲಕ್ಷ ರೂಪನಯಗಳನತನ 
ಕೊಟಿಿದೆೇರನ ಅಥವನ ಐದತ ಲಕ್ಷ ರೂಪನಯಗಳು ಸೇೆರಿ ಒಂದೂೆಂದತ ಲಕ್ಷ ರೂಪನಯಗಳನತನ 
ಕೊಟಿಿದೆೇರನ ಎಂದತ ಹೇೆಳಬೆೇಕತ. 2018-19ರೆ್ೇ ಸನಲ್ಲನ annual report ಪರಕನರ ಅರ್ತಿುನ ದನ 
ನಡದೆ ಸಭೆಯಲ್ಲೆ ಶೆೇ.16 ರಷತಿ dividend declare  ಮನಡತತ್ನುರೆ. ಎಲನೆ ಆಡಿಟಸ ಾ ಇದತ 
ಉತ್ುಮ ಬನಯಂಕ  ಮತ್ತು ಅತ್ತಯತ್ುಮ ಬನಯಂಕ  ಎಂದತ ರಿಸರ್ ಾ ಬನಯಂಕ್ಕನಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಅವನಡ ಾ 
ಕೊಟಿಿದನೆರೆ. ಅದಕನೆಗಿ ರ್ನನತ ಮನನಯ ಸಹಕನರ ಸಚಿವರಿಗೆ ಇದರ ಬ್ಗೆೆ ಸಾಲಪ ಗಮನ ಕೂೆಡಿ ಎಂದತ 
ಮದಲ್ಲನಿಂದಲೂ ಹೆೇಳುತಿುದೆೆೇರ್ೆ. ಅವರತ ಎರಡತ ಬನರಿ ಒಂದತ ವನರದಲ್ಲೆ ಸಭೆ ಕರಯೆತತ್ೆುೇರ್ೆಂದತ 
ಹೆೇಳಿದರತ. ಕೊರೆ್ಗ ೆ ಅಧಿವೆೇಶನ ಬ್ಂದದೆರಿಂದ ಎರಡೂಾರತ ದನಗಳ ಹಿಂದ ೆ ಸಭ ೆ ಕರದೆದೆರತ. 
ಅದಕನೆಗಿ ರ್ನನತ ಅವರಿಗೆ ಧನಯವನದಗಳನತನ ಹೆೇಳುತಿುದೆೆೇರ್ೆ.  ಆದರೆ Reserve Bank of India 
(RBI) ನವರತ ಸತಮನರತ 10 ವಷಾದ ಹಿಂದ ೆfraud ಆಗಿರತವ ಈ ಬನಯಂಕ ಗೆ ಸಂಬ್ಂಧಿಸಿದಂತ್ ೆ
ಎಲೆವೂ ಸರಿಯನಗಿದೆ ಎಂದತ ವರದ ಕೂೆಟಿಿದನೆರೆ. ಆದರೆ ಇವತಿುನ ದವಸ ಈ ಬನಯಂಕ ನತನ 
ಮತಚಿಚಸತತಿುದನೆರ.ೆ ಈಗ ನಿೇವು ಅವರ ಮೇಲೆ ಏಕೆ ಕರಮ ತ್ೆಗೆದತಕೂೆಂಡಿಲೆ? ಸತಮನರತ 24 
ಜನರಿಂದ ರೂ.924 ಕೂೆೇಟಿಗಳು ಬ್ರಬೇೆಕತ. ಅವರಲೆನೆ ಹೆಸರತಗಳನತನ publish  ಮನಡಿ, 
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ಫೊೇಟೂೆೇಗಳನತನ publish  ಮನಡಿ ಇಂತ್ಹವರತ ಹಣ್ ಕೊಡಲತ ಬನಕ್ಕ ಇದನೆರಂೆದತ 
ಇವತಿುನವರಗೊ ಮನಡಿಲೆ. ಯನಯನಾರತ ಅವಯವಹನರ ಮನಡಿದನೆರೂೆೇ ಅವರನತನ ಸಿಐಡಿ ತ್ನಿರ್ೆಗ ೆ
ಕೊಟಿಿದೆೆೇವೆಂದತ ಹೆೇಳಿದರತ. ಈಗ ಅವರೆಲೆರೂ ಜನಮಿೇನತ ಪಡದೆತಕೂೆಂಡತ ಹೊರಗಡೆ ಆರನಮನಗಿ 
ಇದನೆರ.ೆ ಯನಯನಾರತ ಹಣ್ deposit  ಇಟಿಿದನೆರೂೆೇ ಅವರಲ್ಲೆ ಕೆಲವರತ ಆಸಪತ್ೆರಗಳಲ್ಲೆದನೆರೆ, 
ಕೆಲವರ ಮಕೆಳಿಗ ೆ ಇನೂನ ಮದತವೆಯನಗಿಲೆ, ಕೆಲವರತ ತ್ಮಾ ಮರ್ೆಗಳನತನ ಮನರನಟ 
ಮನಡಿಕೊಂಡಿದನೆರೆ, ಕೆಲವರಿಗ ೆ ಆಸಪತ್ೆರಗೆ ಕಟಿಲತ ದತಡತಡ ಇಲೆ.  
 ಸಭನಪತಿಯರತ:- ಈಗ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಏನತ ಮನಡಬೇೆಕತ ಹೆೇಳಿ.  

ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವೆಂಕಟೆೇಶ :- ರ್ನನತ ಕಳೆದ ಬನರಿ ಪರಶೆನ ಕೆೇಳಿದನೆಗ ಸಕನಾರ High Power 
Committee ಅನತನ ರಚರೆ್ ಮನಡಬೇೆಕೆಂದತ ಹೆೇಳಿದೆೆನತ. RoC (Registrar of Co-
operative Societies), RBI ಮತ್ತು ಈ ಬನಯಂಕ ನವರತ ಇವತಿುನವರಗೊ ಮನಡಲ್ಲಲೆ. ಇವರತ 
ಒಂದತ High Power Committee ಮನಡಿಕೂೆಂಡತ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದತ ಸಭ ೆಮನಡಬ್ಹತದತ್ತು. 
ಸಕನಾರ ಒಬ್ಬರತ ಶ್ರೇ ಆರ.ಅಶೆ್ೇಕನ ಎನನತ್ಕೆಂಥವರನತನ ಆಡಳಿತ್ನಧಿಕನರಿಯರ್ನನಗಿ ರೆ್ೇಮಕ 
ಮನಡಿದನೆರ.ೆ ಅವರತ ಸರ , ನನನ ಹತಿುರ ಒಬ್ಬರತ ಸನಿಫ್  ಕೂಡ ಇಲೆವೆಂದತ ಹೇೆಳಿದರತ. ಒಂದೂವರ ೆ
ವಷಾ ಆಯತ್ತ. ಇನೂನ ಆಡಿಟ  ಆಗಿಲೆ. ಈಗ ಏರ್ನಗಿದೆಯ್ದಂದರೆ, ಅವಯನಾರತ ಜನಮಿೇನತ 
ತ್ೆಗೆದತಕೂೆಂಡಿದನೆರ,ೆ ಅವರೆಲೆರಿಗೂ ಬೇೆರ್ನಮಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲೆ ಆಸಿು ಇತ್ತು, ಆ ಆಸಿುಯರೆ್ನಲನೆ ಅಧಾಭನಗ 
ಪರಭನರೆ ಮನಡಿದನೆರ.ೆ ಸಕನಾರ ಆಡಿಟ  ಮನಡಿ complete  ಮನಡತವ ಹೊತಿುಗ ೆ ಏನೂ 
ಸಿಗತವುದಲೆ. ಈ ಬ್ಡಪನಯಗಳು ವಿಷ ಸೇೆವಿಸಿ ಸನಯಬೆೇಕನಗತತ್ುದೆ ಅಷೆಿ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಯತ.ಬಿ.ವೆಂಕಟೆೇಶ  ರವರೆೇ, ಈಗ ಮನನಯ ಸಚಿವರಿಂದ 
ಏರ್ನಗಬೆೇಕತ ಹೆೇಳಿ. 

ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವೆಂಕಟೆೇಶ :- ನನನದತ ಎರಡತ ಪರಶೆನ ಇದ.ೆ ಇದನದ ನಂತ್ರ ಶ್ರೇ ವಶ್ಷಿ ಕೆರಡಿಟ  
ಸೌಹನದಾ ಸಹಕನರಿ ನಿ., ಇದರಲ್ಲೆ ನೂರನರತ ಕೊೇಟಿ ರೂಪನಯಗಳ ಅವಯವಹನರವನಗಿದ.ೆ ಅದರ 
ಬ್ಗೆೆ ರ್ನವು supersede  ಮನಡಿ ಕೆೇಸ ನತನ ಹನಕ್ಕದೆೆೇವೆಂದತ ಹೆೇಳುತ್ನುರ.ೆ ಸನಾಮಿ, ಕೆೇಸ  
ಹನಕ್ಕದೆೇರಿ, ಆದರೆ ಅವರತ ಜನಮಿೇನತ ತ್ೆಗೆದತಕೂೆಂಡತ ಹೊರಗಡೆ ಆರನಮನಗಿ ಇದನೆರ.ೆ ಆಮೇಲೆ 
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depositors  ಕೆೇಸ  ದನಖಲ್ಲಸಲತ ಹೊೇದರ ೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಒಂದತ ಸೆಿೇ ತ್ೆಗೆದತಕೊಂಡಿದನೆರೆ. 
ಸಕನಾರ ಏಕ ೆ ಸೆಿೇ ವೆಕೇೆಟ  ಮನಡಿಸತತಿುಲೆ? ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಸಕನಾರಕೆೆ ಅವರ ಬ್ಗೆೆ 
ಕನಳಜಿ ಇಲೆ. ಆಮೇಲೇೆ RBI ನಿಂದ ಐದೆೈದತ ಲಕ್ಷ ರೂಪನಯಗಳು ಕೂೆಟಿಿದೆೆೇವೆಂದತ ಹೇೆಳಿದನೆರೆ. 
ಅದಕೆೆ ಬ್ಹಳ ಸಂತ್ೂೆೇಷ. ಈ ರನಜಯದಲ್ಲೆ ನೂರನರತ ಸೂೆಸೈೆಟಿಗಳಿವೆ. ದೂೆಡಡ ದೊಡಡ ಸೂೆಸೈೆಟಿಗಳಲ್ಲೆ 
ಮನನಯ ಸಹಕನರಿ ಸಚಿವರತ ಅವರೆೇ ಇದನೆರ.ೆ ಈ ಸಹಕನರ ಬನಯಂಕ್ಕನಲ್ಲೆ ಈ ರಿೇತಿ 
ಯನವನಗಲನದರೂ ಆದನಗ ಅವರಿಗೂ ಐದತ ಲಕ್ಷದ ಪರಕನರ ಸಕನಾರ ಎರಡೂಾರತ ಲಕ್ಷ 
ರೂಪನಯಗಳನತನ ಇವರಿಗೂ ಕೊಡತವುದಕೆೆ ಏನತ ತ್ೂೆಂದರೆ ಇದೆ? ಈಗ ಒಬ್ಬರತ ಅಲ್ಲೆ ಡಪೆನಸಿಟ  
ಇಟಿಿರತವುದೆೇ ಒಂದತ ಲಕ್ಷ ರೂಪನಯಗಳು ಇದನೆಗ, ಆತ್ನ ಜಿೇವನಕೆೆ ದತಡತಡ ಇಲೆ, ಹಿೇಗನದರ ೆ
ಅವರತ ಬ್ದತಕತವುದತ ಹೆೇಗ ೆಎಂಬ್ತದನತನ ಸಕನಾರ ಹೆೇಳಲ್ಲ. ಬೇೆಕನದರ ೆ ರ್ನನತ ಪೆೇಪರ  ತ್ಂದತ 
ಕೊಡತತ್ುೆೇರೆ್.  

ಶ್ರೇ ಎಸ .ಟಿ.ಸೂೆೇಮಶೆೇಖರ :- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಪರತಿ ಬನರಿ ಇದೆೇ ಪರಶೆನಯನತನ 
ಮನನಯ ಶನಸಕರನದ ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವೆಂಕಟೆೇಶ ರವರತ ಕೆೇಳುತಿುದನೆರೆ.  

ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವೆಂಕಟೆೇಶ :- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮೂರತ ಬನರಿಯತ ಅದೆೇ 
ಉತ್ುರವನತನ ಕೂೆಟಿಿದನೆರೆಂದತ ರ್ನನತ ಹೆೇಳಿದೆನತ. ಅದತ ಬಿಟತಿ ಬೆೇರ ೆಏನೂ ಇಲೆ. 

ಶ್ರೇ ಎಸ .ಟಿ.ಸೂೆೇಮಶೆೇಖರ :- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮೂರತ ಬನರಿಯೂ ಕೂಡ 
ಸನಕಷತಿ developments  ಆಗಿದ.ೆ ಹೆೈಕೊೇಟ ಾ ಮತ್ತು RBI direction ಮೇಲೆ, ಅವರದೆೇ 
ಆದಂತ್ಹ Administrator ನತನ ಹನಕ್ಕದನೆರ.ೆ ರ್ನವು ನಮಾ Administrator ನತನ ಹನಕ್ಕದಂಥ 
ಸಂದಭಾದಲ್ಲೆ Additional Registrar ರವರನತನ ವನಪಸತಸ ಕಳುಹಿಸಿ, ಹೆೈಕೂೆೇಟ ಾ ನಿದೆೇಾಶನದ 
ಮೇಲ ೆRBI ನವರೇೆ ಆಡಳಿತ್ನಧಿಕನರಿಯನತನ ಹನಕ್ಕದನೆರ.ೆ ಅವರ ರೆ್ೇತ್ೃತ್ಾದಲ್ಲೆ ಆ ಸಹಕನರ ಬನಯಂಕ  
ನಡಯೆತತಿುದ.ೆ 24 ಜನ ನಿದೆೇಾಶಕರತ ಮತ್ತು ಒಬ್ಬರತ ಅಧಯಕ್ಷರ ಆಸಿುಯನತನ ಇ.ಡಿ.ಯವರತ 
ಮತಟತಿಗೂೆೇಲತ ಹನಕ್ಕಕೂೆಂಡಿದನೆರ.ೆ 2014-15ರೆ್ೇ ಸನಲ್ಲನಿಂದ continuous ಆಗಿ re-auditing  
ನಡಯೆತ್ತ. ಈಗ ಏನತ loss  ಆಗಿದಯೆ್ದಂದತ ಯನರತ ಏರೆ್ೇ ಹೆೇಳಿದರೂ ಕೂಡ ಅದನತನ re-
audit  ಮನಡಿದನಗ ಮನತ್ರ ತಿಳಿಯತತ್ುದ.ೆ ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 2014-15ರೆ್ೇ ಸನಲ್ಲನದತೆ 
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re-auditing ಆಗಿದೆ. ರೂ.807 ಕೂೆೇಟಿಗಳು ಅವಯವಹನರವನಗಿದ ೆಎಂದತ fix  ಆಗಿದ.ೆ  2015-
16ರಲ್ಲೆ ರೂ.483 ಕೂೆೇಟಿಗಳು. 2016-17ರೆ್ೇ ಸನಲ್ಲನಲ್ಲೆ ರೂ.333 ಕೂೆೇಟಿಗಳು. 2019-20 ಮತ್ತು 
2021-22 re-audit  ಆಗಬೇೆಕತ. ಎಲನೆ re-audit  ಆಗಬೇೆಕನಗಿದೆ. ಎಷತಿ ಕೂೆೇಟಿಗಳು 
ಯನರಿಗ ೆಲನಸ  ಆಗಿದೆ ಎನನತ್ಕೆಂಥದೆನತನ ಮದಲತ ಪೂರರ್  ಮನಡಬೇೆಕತ. ಆಮೇಲೆ ಸಿಓಡಿಯವರತ 
ಕೂಡ ಅದರ enquiry ಮನಡತತಿುದನೆರ.ೆ ಸಿಓಡಿಯವರತ, ಯನಯನಾರತ ಏರೆ್ೇನತ ಚಿೇಟಿಂಗ  
ಮನಡಿದನೆರ,ೆ ಅವರೆಲೆರ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ದೊೇಷನರೂೆೇಪ ಪಟಿಿ ಮನಡಿ, ಅವರರೆ್ನಲನೆ ಅರಸೆಿ  ಕೂಡ 
ಮನಡಿದನೆರ.ೆ ಅವರತ ಬೇೆಲ  ತ್ೆಗೆದತಕೊಂಡ ತ್ಕ್ಷಣ್ಕೆೆ ಅವರ ಮೇಲ್ಲನ ಆರೂೆೇಪ ಹೂೆೇಗತವುದಲೆ. 
ಆಮೇಲೆ ಇಲನರ್ಯೆವರತ ಕೂಡ ಕಲಂ 64 ರಡಿಯಲ್ಲೆ ತ್ನಿರ್ೆ ಮನಡಿದನೆರೆ. ಅದರ ವರದ ಕೂಡ 
ಬ್ಂದದ.ೆ ಅದರಲ್ಲೆ ಯನರೆಲನೆ culprits  ಇದನೆರ,ೆ ಯನಯನಾರತ cheating  ಮನಡಿದನೆರ ೆ
ಇದೆಲನೆ ಒಂದತ lengthy process ಇದೆ. ಇ.ಡಿ.ಯವರಿಗ ೆ inform ಮನಡತ್ಕೆಂಥದತೆ ಏರೆ್ಲನೆ 
problems ಇದೆ. ಮನನಯ ತ್ೆೇಜಸಿಾ ಸೂಯಾ ಇವರತ ಆ ಭನಗದ ಲೂೆೇಕಸಭನ ಸದಸಯರನಗಿದನೆರ.ೆ 
ಅವರತ ಕೆೇಂದರ ಸಚಿವರ ಹತಿುರ ಮನತ್ರ್ನಡಿ ರೂ.719 ಕೂೆೇಟಿಗಳನತನ ರೂ.5 ಲಕ್ಷಗಳು 
ಯನಯನಾರತ ಇಟಿಿದನೆರೆ, ಅವರಿಗೆ ಬಿಡತಗಡೆ ಮನಡತ್ಕೆಂಥದೆನೂನ ಕೂಡ ಮನಡಿದನೆರ.ೆ Health 
problems ಇರತವವರಿಗೆ  ಒಂದೂೆಂದತ ಲಕ್ಷ ರೂಪನಯಗಳನತನ ಕೂೆಡತ್ಕೆಂಥದೆಕೆೆ ವಯವಸೆೆ 
ಮನಡಿದನೆರ.ೆ ಎಲನೆ property ಯನತನ seize ಮನಡಿ auction ಮನಡತ್ಕೆಂಥದತೆ ಆಗಬೇೆಕತ. 
ರೂ.1792 ಕೂೆೇಟಿಗಳು ಏನತ ಲನಸ  ಆಗಿದಯೆೇ ಅದನತನ ರಿಕವರಿ ಮನಡತವುದಕೆೆ legally step 
by step ಮನಡಲನಗತತಿುದೆ. ನಮಾ ಇಲನರ್ಯೆ ರಿಜಿಸನಾರ ರವರತ, ಸಿಓಡಿ ಅಧಿಕನರಿಗಳು ಮತ್ತು RBI 
ನವರತ ಒಂದತ ತಿಂಗಳಿಗ ೆ ಎರಡೂಾರತ ಸಭೆಗಳನತನ continuous ಆಗಿ ಮನಡತತಿುದನೆರ.ೆ ರ್ನನತ 
ಕೂಡ 3 ಸಭೆಗಳನತನ ಮನಡಿದೆೆೇರ್.ೆ ಆ ಭನಗದ ಲೂೆೇಕಸಭನ ಸದಸಯರತ ಹನಗೂ ವಿಧನನ ಪರಿಷತ ನ 
ಸದಸಯರನತನ ಕರದೆತ ಸಭ ೆಮನಡಿದೆೆೇರ್.ೆ ಕಳೆದ ವನರ ನನನ ಕಚೆೇರಿಯಲೂೆ ಕೂಡ COD Officers, 
RBI ನವರತ ಮತ್ತು  ಶ್ರೇ ಗತರತ ರನಘವೆೇಂದರ ಸಹಕನರ ಬನಯಂಕ ಗೆ ಸಂಬ್ಂಧಪಟಿಂತ್ಹ ಎಲನೆ 
ಅಧಿಕನರಿಗಳನೂನ ಕೂಡ ಕರದೆತ ಸಭ ೆ ಮನಡಿದೆೆೇರೆ್. ಮತಂದನ ವನರದಲ್ಲೆ ಡಿಸಿಪಿಯವರತ ಮತ್ತು 
ಸಂಬ್ಂಧಪಟಿಂತ್ಹ ಪೊಲ್ಲೇಸ  Officersನತನ ಕರದೆತ ಸಭೆಯನತನ ಮನಡಿ, ಅವರೆಲೆರ 
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ಪನರಪಟಿಾಯನತನ ಮತಟತಿಗೂೆೇಲತ ಹನಕ್ಕಕೊಳುುವನಗ protection ಕೊಡಬೇೆಕತ ಎನನತ್ಕೆಂಥದೆಕೆೆ 
ಕೂಡ ಸಭ ೆ ಮನಡತ್ಕೆಂಥದೆನತನ ಹೆೇಳಿದೆೆೇವೆ. ಸಹಕನರ ಇಲನರ್ ೆ ಎಲನೆ ರಿೇತಿಯ ವಯವಸೆೆಯನತನ 
ಮನಡಿ RBI direction ಮತ್ತು High Court direction ಇದೆರೂ ಕೂಡ ನಮಾ 
ಇಲನರ್ಯೆವರತ ಏನತ ಮನಡಬೆೇಕ್ಕದೆಯೇ ಅದಕೆೆ ಕಠಿಣ್ ಕರಮ ತ್ೆಗೆದತಕೊಳುುವುದಕೆೆ ರ್ನವು ಎಲನೆ 
ಸಿದೆತ್ ೆ ಮನಡತತಿುದೆೆೇವೆ. ಸಹಕನರ ಇಲನರ್ ೆ ಏನೂ ಸತಮಾರ್ೆ ಕತಳಿತಿಲೆ. ಶ್ರೇ ಗತರತ ರನಘವೆೇಂದರ 
ಸಹಕನರ ಬನಯಂಕ  ನತನ ಏನತ action ಮನಡತತ್ುೆೇವೆ, ಅದರಿಂದ through out State ಗೆ 
ಒಂದತ ಮಸೇೆಜ  ಹೂೆೇಗಬೆೇಕತ ಎನನತ್ಕೆಂಥ ದೃಷ್ಠಿಯಂದ ಬ್ಹಳ ಸಿೇರಿಯಸ  ಆಗಿ ನಮಾ 
ಅಧಿಕನರಿಗಳು ಇದನತನ ತ್ಗೆೆದತಕೂೆಂಡಿದನೆರೆ. ಮನನಯ ಶನಸಕರನದ ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವೆಂಕಟೆೇಶ  ರವರತ 
ಹೆೇಳಿದಂತ್,ೆ ಸಹಕನರ ಇಲನರ್ ೆ ಏನೂ ಸತಮಾರ್ೆ ಕತಳಿತಿಲೆ. ಶ್ರೇ ವಶ್ಷಿ ಸೌಹನದಾ ಸಹಕನರ 
ಬನಯಂಕ ಗೆ  ಕೂಡ ಶನಸನಬ್ದಿವನಗಿ enquiry  ಮನಡಿದೆೆೇವೆ.  ಅಲ್ಲೆ ರೂ.295 ಕೂೆೇಟಿಗಳಷತಿ 
ಅವಯವಹನರ ಆಗಿದ.ೆ  ಕಲಂ ೬೪ ಅಡಿಯಲ್ಲೆ enquiry ನಲ್ಲೆ ಯನರೆಲನೆ ಇದನೆರ,ೆ ಅದನತನ 
procedure ಪರಕನರ ಮನಡತ್ಕೆಂಥದೆಕೆೆ ಚನಲರೆ್ ಮನಡಿದೆೆೇವೆ. ನಮಾ ಇಲನರ್ ೆ ಏನೂ ಸತಮಾರ್ೆ 
ಕತಳಿತಿಲೆ. ಸಿಓಡಿ ಅಧಿಕನರಿಗಳು ಕೂಡ ಸತಮಾರೆ್ ಕತಳಿತಿಲೆ. ೨೪ ನಿದೇೆಾಶಕರ ಆಸಿು ಮತ್ತು ಅಧಯಕ್ಷರ 
ಆಸಿುಯನತನ ಇ.ಡಿ.ಯವರತ ಮತಟತಿಗೂೆೇಲತ ಹನಕ್ಕಕೊಂಡಿದನೆರೆ.  

(ಮತಂದತ...) 
  
(13)15.2.2022/11.30/ಎಂ.ಎಂ-ಕ.ೆಎಸ  

(ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿೆತಿ) 

ಶ್ರೇ ಎಸ.ಟಿ. ಸೂೆೇಮಶೆೇಖರ  (ಮತಂದತ):- 

ಇನತನಳಿದವರ ಪನರಪಟಿಾಗಳು ಕರ್ನಾಟಕ ಸಹಕನರ ಸಂಘಗಳ ಅಧಿನಿಯಮ 1959ರ ಪರಕರಣ್ 64ರ 
ವಿಚನರಣೆಗೆ ಬ್ರತತಿುದೆ.  ಆ ಪನರಪಟಿಾಯನತನ ಇಲನರ್ಯೆತ ತ್ೆಗೆದತಕೂೆಳುಲ್ಲದೆ. ಅದನತನ ಆಕ್ಷನ  
ಮನಡಲ್ಲದೆ.  ಇವೆಲನೆ ಪೂೆರಸಿೇಜರ ಗಳು ರಗೆತಯಲರ  ಆಗಿ ಆಗತತಿುವೆ.  ಅವರಿಗ ೆಯನವ ಕನರಣ್ಕೂೆ 
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ಅರ್ನಯಯವನಗಬನರದತ ಎಂಬ್ತದೆೇ ಸಹಕನರ ಇಲನರ್ಯೆ ಮತ್ತು ಸಕನಾರದ ಆಶಯವನಗಿದೆ.  
ರ್ನವೇೆನತ ಸತಮಾರೆ್ೇ ಕತಳಿತಿಲೆ.  ಡಿಪನಸಿಟ  ಇಟಿಿದೆವರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯನತನ ಕೂೆಡತವುದತ, ಕನನೂನಿನ 
ವನಯಪಿುಯಳಗೆ ಏರೆ್ಲನೆ ಮನಡಬ್ಹತದತ, ಯನರೆಲನೆ ಅವಯವಹನರ ಮನಡಿದನೆರೆ ಅವರಿಗೆ ಏರೆ್ಲನೆ ಶ್ಕ್ಷೆ 
ಆಗಬೇೆಕತ ಅದರೆ್ನಲನೆ ಕನನೂನಿನ ಒಳಗೆ ಮನಡತವುದನತನ ಅವರ ಗಮನಕೆೆ ತ್ರತತ್ೆುೇವೆ.  

 ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ. ವೆಂಕಟೆೇಶ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇವರತ ನಷಿವನತನ ಹತಡತಕತವುದಕೆೆ 
ಆಡಿಟ  ಮನಡತತ್ೆುೇವೆ ಎಂದತ ಹೆೇಳುತ್ನುರೆ.  24 ಜನ ಸತಸಿುದನರರತ ಯನರತ ಬನಕ್ಕ ಇದನೆರ ೆಅವರ 
ಹೆಸರತಗಳನತನ ಪಬಿೆಷ  ಮನಡಿ ಅವರ ಆಸಿುಯನತನ ಮತಟತಿಗೂೆೇಲತ ಹನಕತವುದಕೆೆ ಸಕನಾರಕೆೆ 
ಏರ್ನಗಿದೆ? ವಸಿಷಿ ಬನಯಂಕ ನಲ್ಲೆ ಸಕನಾರದಂದ 2-3 ಲಕ್ಷ ಡಿಪನಸಿಟಸ ಾಗೆ ಕೊಡತವುದಕೆೆ ಏನತ? 
ಲೊೇಕಸಭನ ಸದಸಯರತ ರೂ. 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪನಯಗಳನತನ ಕೊಡಿಸಿದರತ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದರತ. ಸಕನಾರದ 
ಪನಲ್ಲಸಿ; ಲೊೇಕಸಭನ ಸದಸಯರತ ಕೊಡಿಸಲ್ಲಲೆ.  ನಿೇವು ಮಚಿಚಸತವುದಕೆೆ ಮನತ್ರ್ನಡಬೆೇಡಿ.  ಮರೆ್ನ 
ನಡದೆ ಮಿೇಟಿಂಗ ನಿಂದ ರ್ನನತ ಎದತೆ ಹೂೆೇದೆ.  ಲೊೇಕಸಭನ ಸದಸಯರತ ಆನ ಲೆೈನ ನಲ್ಲೆ ನಮಾ 
ಬಿ.ಜೆ.ಪಿ, ನಮಾ ಮೇದ ಎಂದತ ಹೆೇಳುತಿುದೆರತ.  ನಿೇವು ಜನರಿಗ ೆಸನಲ ಕೊಡಿಸಿ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದರ;ೆ 
ದತಡಿಡಟಿಿರತವವರ ಮರ್ೆ ಹತಿುರ ಜನರತ ಹೊೇದರ ೆಹೊಡೆಯತತ್ನುರ.ೆ ಅವರ ಪರಿಸಿೆತಿ ಹನಗಿದ.ೆ  ರ್ನನತ 
ಕಳೆದ ಸಲವೆೇ ಹೆೇಳಿದೆ.  ತ್ನವು ಯನವನಗಲನದರೂ ಟೆೈಂ ಮನಡಿಕೂೆಂಡತ ಅಧಾ ಗಂಟೆ 
ಬ್ಸವನಗತಡಿಗೆ ನನನ ಜೊತ್ೆಗೆ ಬ್ನಿನ.  ರ್ನನತ ಕರೆದತಕೊಂಡತ ಹೊೇಗತತ್ೆುೇರ್ೆ. 100 ಮರ್ೆಗಳನತನ 
ಸತಮಾರ್ೆೇ ಸತತ್ತು ಹನಕ್ಕಸತತ್ೆುೇರ್ೆ.  ಅವರ ಕಷಿಗಳನತನ ರೆ್ೂೇಡಿ.  ರ್ನನತ ಹೆೇಳುತಿುದೆೆೇರ್ೆ, 24 ಜನರಿಂದ 
ರೂ. 924 ಕೂೆೇಟಿ ಹಣ್ ಮೇಸವನಗಿದ ೆಅವರ ಹೆಸರತಗಳನತನ ಪಬಿೆಷ  ಮನಡಿ.  ಅವರರೆ್ನೇಕೆ ನಿೇವು 
ಬಿಟತಿಕೂೆಂಡಿದೆೇರಿ? ನಿಮಾ ಸನಲ ಹತಡತಕತವುದತ ಆಮೇಲೆ.  ಬ್ರಬೇೆಕನಗಿರತವ ಹಣ್ವನತನ 
ಕೆೇಳುವುದಕೆೆ ನಿಮಗೆೇನತ? ವಸಿಷಿ ಬನಯಂಕ ನ ಯನರೊೇ investors ಒಂದತ ಕೆೇಸ  ಹನಕ್ಕದರ ೆ
ಅದಕೆೆ ಸೆಿೇ ತ್ಂದದನೆರೆ.  ಸಕನಾರಕೆೆ ಆ ಸೆಿೇ ವೆಕೆೇಷನ  ಮನಡಿಸತವುದಕೆೆ ಏರ್ನಗಿದೆ? ಅವರಿಗೆ 
ಸಕನಾರದಂದ 2-3 ಲಕ್ಷ ಹಣ್ವನತನ ಕೊಡಿ.  ಇಲ್ಲೆ ರೂ. 05 ಲಕ್ಷ ಕೂೆಟಿ ಹನಗೆ. ನಿಮಾ ಹೆಸರತ 
ಮತ್ತು ಮನನಯ ಮತಖಯಮಂತಿರಯವರನದ ಬೊಮನಾಯಯವರ ಹೆಸರನತನ ರ್ನವು ಎಲನೆ ಕಡ ೆಪಿರಂಟ  
ಮನಡಿ ಹನಕ್ಕಸತತ್ೆುೇವೆ.  ದಯವಿಟತಿ ಇದನತನ ಮನಡಿಕೊಡಿ.  ಶ್ರೇ ಗತರತ ರನಘವೆೇಂದರ ಸಹಕನರ 
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ಬನಯಂಕ  ಉದನಿರವನಗಬೆೇಕನದರೆ ಈ ಬನಯಂಕನತನ ಮಜ ಾ ಮನಡಬೇೆಕತ.  ಇಷತಿ ಬನಯಂಕತಗಳಿವೆ.  
ಸಕನಾರ ಒಂದತ ತಿೇಮನಾನವನತನ ತ್ೆಗೆದತಕೊಂಡತ ಈ ಬನಯಂಕನತನ ಯನವುದನದರೂ ಬನಯಂಕ್ಕನ 
ಜೊತ್ೆ merge ಮನಡಿದರ ೆ ಇದತ ಉಳಿಯತತ್ುದೆ.  ಇಲೆದೆೇ ಹೂೆೇದರೆ ಇವರಲೆೆರೂ ಸತ್ತು 
ಹೊೇಗತತ್ನುರೆ.  ಅದೇೆ ರಿೇತಿ ವಸಿಷಿ ಕೆರಡಿಟ  ಸೌಹನದಾ ಸಹಕನರಿ ನಿ., ಇಲ್ಲೆಯೂ ಅಷೆಿೇ, ಮನನಯ 
ಮಂತಿರಯವರತ co-operative sector ಬ್ಗೆೆ ಅರದೆತ ಕತಡಿದತ ಬಿಟಿಿದನೆರೆ.  ಅವರತ ಏತ್ಕೆೆ ಇದರ 
ಬ್ಗೆೆ ನಿಗನ ವಹಿಸತತಿುಲೆ ಎಂಬ್ತದತ ನನಗ ೆ ಗೊತಿುಲೆ.  ಅವರತ ಮನಸತಸ ಮನಡಿದೆರ ೆ ಎರಡನೂನ 
ಪರಿಹನರ ಮನಡಬ್ಹತದನಗಿತ್ತು.  ಈ ಇಲನರ್ ೆ ಮೇಲೆ ಪಿರೇತಿ ಇದೆ ಆದರೆ ಕೆಲಸ ಮನಡತವುದಕೆೆ 
ಪತರತಸೂೆತಿುಲೆ.  ಇವರ ಕೆಲಸ ಹನಗನಗಿದೆ.   

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಸಚಿವರೆೇ, ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಸಲಹೆಯನತನ ಹೆೇಳಿದನೆರ ೆಅದನತನ 
ರೆ್ೂೇಡಿ.  

 ಶ್ರೇ ಎಸ.ಟಿ. ಸೂೆೇಮಶೆೇಖರ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಶ್ರೇ ಗತರತ ರನಘವೆೇಂದರ 
ಸಹಕನರ ಬನಯಂಕ ಗೆ ಸಂಬ್ಂಧಪಟಿಂತ್ ೆರ್ನನತ ಲೂೆೇಕಸಭನ ಸದಸಯರತ, ವಿಧನನ ಪರಿಷತ ಸದಸಯರತ 
ಮತ್ತು ಶನಸಕರನತನ ಸಭೆಗ ೆ ಕರದೆದೆೆ.  ಲೊೇಕಸಭೆ ನಡಯೆತತಿುರತವುದರಿಂದ virtual ನಲ್ಲೆ 
ಮಿೇಟಿಂಗ  ಅನತನ ಅಟೆಂಡ  ಮನಡತತ್ೆುೇರ್ೆಂದತ ಸಂಸದರನದ ಮನನಯ ತ್ೆೇಜಸಿಾ ಸೂಯಾರವರತ 
ಹೆೇಳಿದರತ.  ಅದರಲ್ಲೆ ರನಜಕ್ಕೇಯವೇೆನೂ ಇಲೆ.  ಸತಮನರತ ರೂ. 719 ಕೊೇಟಿ ಹಣ್ವನತನ ಕೊಡಿಸಿದ 
ಬ್ಗೆೆ ಅವರತ ಮನಹಿತಿಯನತನ ಕೊಟಿರತ.  ಜೊತ್ೆಗೆ ತ್ನಗ ೆತ್ತತ್ನಾಗಿ ಬೆೇರ ೆಕನಯಾಕರಮವಿದ ೆರ್ನನತ 
ಕೌನಿಸಲ ನಲ್ಲೆ ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ೆುೇರ್ೆ ಎಂದತ ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ ಯತ.ಬಿ. ವೆಂಕಟೆೇಶ ರವರತ ಎದತೆ 
ಹೊೇದರತ.  ಈಗ ರೆ್ೂೇಡಿದರ ೆ ಏರೆ್ೂೇ ಮನತ್ರ್ನಡಿದರತ ಅದಕೆೆ ಎದತೆ ಹೂೆೇದ ೆ ಎಂದತ 
ಹೆೇಳುತಿುದನೆರ.ೆ  

 ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ. ವೆಂಕಟೆೇಶ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈಗ ರ್ನನತ ಅದನತನ ಹೆೇಳುತಿುಲೆ. 
ಮನನಯ ಸೂೆೇಮಶೆೇಖರ ರವರತ ಸಕನಾರದಲ್ಲೆ ಮಂತಿರಯನಗಿದನೆರ.ೆ  ರ್ನನತ ನಿಮಾ ಮತಂದ ೆ ಹನಗೆ 
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ಹೆೇಳಿ ಹೂೆೇಗತವುದಕನೆಗತತ್ುದೆಯ್ದೇ? ನನಗ ೆ ಕೆಲಸವಿದ ೆ ಹೊೇಗತತ್ೆುೇರ್ೆ ಎಂದತ ಮಯನಾದೆಯಂದ 
ಹೆೇಳಿ ಹೂೆೇದೆ.   

 ಶ್ರೇ ಎಸ.ಟಿ. ಸೂೆೇಮಶೆೇಖರ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ಸಹಕನರ ಮಂತಿರಯನಗಿ 
ಲೊೇಕಸಭನ ಸದಸಯರನತನ ಹಿೇಗೆಯ್ದೇ ಮನತ್ರ್ನಡಿ ಎಂದತ ಹೆೇಳುವುದಕನೆಗತತ್ುದಯೆ್ದೇ? ಮನನಯ 
ಸದಸಯರೂ ಮಿೇಟಿಂಗ ನಲ್ಲೆದೆರತ ಹಿೇಗೆಯ್ದೇ ಮನತ್ರ್ನಡಿ ಎಂದತ ಹೆೇಳುವುದಕನೆಗತತ್ುದೆಯ್ದೇ?  
ಎಲೆರೂ ಫ್ರೇಯನಗಿ ಏನತ ಬೆೇಕನದರೂ ಮನತ್ರ್ನಡಿ.  ಶ್ರೇ ಗತರತ ರನಘವೆೇಂದರ ಸಹಕನರ ಬನಯಂಕ ಗೆ 
ಯನರತ ಡಿಪನಸಿಟ  ಇಟಿಿರತತ್ನುರ ೆಅವರಿಗೆ ವನಪಸ  ಕೊಡತವುದಕೆೆ ಒಳುೆಯ ಸಲಹೆಗಳನತನ ಕೂೆಟಿರೆ 
ಅದನತನ ಇಲನರ್ಯೆತ ಸಿಾೇಕನರ ಮನಡತತ್ುದೆ.  ಕಠಿಣ್ ಕನನೂನತಗಳನತನ ತ್ೆಗೆದತಕೊಂಡತ ಪರತಿ ವನರ, 
ಹದರೆ್ೈದತ ದನಕೂೆೆಂದತ ಸಲ ಆರ .ಸಿ.ಎಸ  ನವರತ, ಆಡಿಟರ ಗಳು, ರಿಸರ್ ಾ ಬನಯಂಕ ನವರತ ಮತ್ತು 
ಸಿ.ಓ.ಡಿ ಅಧಿಕನರಿಗಳು ಎಲೆರೂ ಮಿೇಟಿಂಗ  ಮನಡತತಿುದನೆರೆ.  ಆ ಮಿೇಟಿಂಗ ನ ನಡವಳಿಗಳೂ ಇವೆ.  
ಅವರತ ಹೆೇಳಿದ ಹನಗೆ High Power Committee ಅನತನ ಮನಡತವುದಕನೆಗತವುದಲೆ.  ಏಕೆಂದರ,ೆ 
ಹೆೈಕೊೇಟ ಾ ಡೈೆರೆಕ್ಷನ , ರಿಸರ್ ಾ ಬನಯಂಕ  ಡೈೆರೆಕ್ಷನ ಇದೆ.  ಆದರೂ ರ್ನವು ನಮಾ ಇಲನರ್ಗೆೆ 
ಸಂಬ್ಂಧಪಟಿಂತ್ ೆ ಏನತ ಕನನೂನನತನ ಮನಡಬ್ಹತದತ ಅದರೆ್ನಲೆವನೂನ ಮನಡತತಿುದೆೆೇವ.ೆ  ಮನನಯ 
ಸದಸಯರೂ ಮಿೇಟಿಂಗ ನಲ್ಲೆದೆರತ.  ಪರತಿಯಂದತ ಅಂಶಗಳನೂನ ಕೂಡ ಅವರ ಗಮನಕೆೆ ತ್ಂದದೆೆೇವ.ೆ  
ಇನತನ ಮತಂದ ೆಏನತ ಮನಡಬೇೆಕತ, ಇ.ಡಿ., ಅವರತ ಏರೆ್ಲನೆ ಮನಡಿದನೆರ,ೆ ಉಳಿದ ಪನರಪಟಿಾಗಳನತನ 
ಏನತ ಸಿೇಜ಼್  ಮನಡಬೇೆಕತ ಎಂಬ್ ಬ್ಗೆೆ ಎಲನೆ ಮನತ್ರ್ನಡಿದೆೆೇವೆ.  ಅವರತ ಸತಮನರತ ರೂ. 895 
ಕೊೇಟಿ ಹಣ್ವನತನ 29 ಜನರಿಗ ೆಕೊಟಿಿದನೆರ ೆಎಂದತ ಹೆೇಳಿದರತ.  ರ್ನರೆ್ೇ ಮಿೇಟಿಂಗ ನಲ್ಲೆ ಹೆೇಳಿದೆ.  
29 ಜನರನತನ ಪೆೇಪರ ನಲ್ಲೆ ರೆ್ೂೇಟಿಫ್ಕೆೇಷನ  ಮನಡಿ, ಎಷತಿ ಚಿೇಟಿಂಗ  ಮನಡಿದನೆರ,ೆ ಎಷತಿ 
ಹಣ್ವನತನ ತ್ೆಗೆದತಕೂೆಂಡಿದನೆರೆ, ಕನನೂನತಬನಹಿರವನಗಿ ಏನತ ಮನಡಿದನೆರ?ೆ ಇವರಲೆನೆ ಸಮನಜದಲ್ಲೆ 
ಅತಿ ಗಣ್ಯ ವಯಕ್ಕುಗಳು.  ಪೆೇಪರ ನಲ್ಲೆ ರೆ್ೂೇಟಿಫ್ಕೇೆಷನ  ಹನಕ್ಕ ಎಂದತ ಸಿ.ಓ.ಡಿ ಅಧಿಕನರಿಗಳಿಗೆ ರ್ನರೆ್ೇ 
ಸಜೆಸಿ  ಮನಡತತ್ೆುೇರ್ೆ.  ವಸೂಲ್ಲ ಮನಡತವುದಕೆೆ ಏರೆ್ಲನೆ ಕನನೂನತ ಕರಮಗಳನತನ 
ತ್ೆಗೆದತಕೂೆಳುಬ್ಹತದೂೆೇ ಅದನತನ ನಮಾ ಇಲನರ್ಯೆತ 100ಕೆೆ 100 ಭನಗದಷತಿ ಕರಮವನತನ 
ತ್ೆಗೆದತಕೂೆಳುುತ್ುದೆ.  



«¥À/15.02.2022/42 

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

 ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ. ವೆಂಕಟೆೇಶ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಠೇೆವಣಿದನರರಿಗೆ SMS ಮನಡಿ 
ಹಿೇಗಿದ ೆಎಂದತ ಒಂದತ ಸಂದೆೇಶವರ್ನನದರೂ ಕಳುಹಿಸಲ್ಲ.  ಒಬ್ಬ ಪನಪನತ್ಾ ಅಲ್ಲೆ ಹಣ್ವಿಟತಿ ಎರಡತ 
ವಷಾಗಳನಯತ್ತ.  ಬನಯಂಕ್ಕಗ ೆಹೊೇದರ ೆಯನರೂ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಲೆ.  ಪೂೆರಗೆರಸ  ಹಿೇಗಿದ ೆಎಂದತ 
ಅವರಿಗೆ ಒಂದತ ಎಸ.ಎಂ.ಎಸ  ರ್ನದರೂ ಕಳುಹಿಸಲ್ಲ.  

ಶ್ರೇ ಎಸ.ಟಿ. ಸೊೇಮಶೆೇಖರ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ತ್ಕ್ಷಣ್ವೇೆ ಮಿೇಟಿಂಗ  
ಮನಡಬೇೆಕೆಂದತ ಶ್ರೇ ಗತರತ ರನಘವೆೇಂದರ ಸಹಕನರ ಬನಯಂಕ ನ ಅಡಿಾನಿಸೆಾೇಟರ  ಯನರಿದನೆರ ೆಅವರಿಗೆ 
ಮನಹಿತಿ ಕೊಟಿಿದೆೆೇವೆ.  ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲೆ ಡಿಪನಸಿಟ ಗಳನತನ ಯನರತ ಇಟಿಿರತತ್ನುರೆ 
ಅವರೆಲೆರಿಗೂ virtual meeting ಮತರ್ನಂತ್ರ ಇದತವರೆಗ ೆಏರೆ್ಲನೆ ರಿಕವರಿಯನಗಿದೆ, ಏರೆ್ಲನೆ 
ತ್ೊಂದರಗೆಳನಗಿದ,ೆ ಯನರ ಮೇಲೆ ಕೆೇಸ  ಹನಕ್ಕದೆೆೇವೆ, ಎಷತಿ ಕೂೆೇಟಿ ಲನಸ  ಆಗಿದ,ೆ ಯನರತ ಲನಸ  
ಮನಡಿದನೆರ ೆ ಅದಲೆನೆ ಸಂಪೂಣ್ಾವನದ ಮನಹಿತಿಗಳನತನ ಡಿಪನಸಿಟಸ ಾಗೆ ಕೊಡಿ ಎಂಬ್ 
ನಿಣ್ಾಯವನತನ ಮಿೇಟಿಂಗ ನಲ್ಲೆ ತ್ೆಗೆದತಕೂೆಂಡಿದೆೆೇವೆ.  ಆಗ ಮನನಯ ಸದಸಯರೂ ಅಲ್ಲೆದೆರತ. 
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                          ಚತಕೆೆ ಪರಶೆನ ಸಂರ್ೆಯ: 82 
                         (ಉತ್ುರದ ಪರತಿ ಲಗತಿುಸಿದೆ) 

ಶ್ರೇಮತಿ ಭನರತಿ ಶೆಟಿಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇದಕೆೆ ಮತಂಚಿನ ಪರಶೆನಯನತನ ಮನನಯ 
ಸದಸಯರನದ ಯತ.ಬಿ. ವೆಂಕಟೆೇಶ ರವರತ ಏನತ ಕೆೇಳಿದೆರತ ಆ ರಿೇತಿಯ ಪರಶೆನಯನತನ ಕಳೆದ ಬನರಿ 
ರ್ನನತ ಕೂಡ ಹನಕ್ಕದೆೆ.  ಅವರತ ಹೆೇಳಿದ ಹನಗೆ ಅದಕೆೆ ಸಮಪಾಕವನದ ಉತ್ುರ ಬ್ಂದಲೆ.  ಇವತ್ತು 
ಬ್ಹಳ ಚೆರ್ನನಗಿ ಉತ್ುರವನತನ ಕೊಡತತ್ನು, re-audit ಆಗಿದ,ೆ ಸಹಕನರ ಇಲನರ್ೆಯಂದ ಎಲನೆ ಕಠಿಣ್ 
ಕರಮಗಳನತನ ತ್ೆಗೆದತಕೂೆಂಡಿದೆೆೇವೆ ಎಂದತ ಹೇೆಳಿದರತ.  ಆದರೂ ಕೂಡ ಏತ್ಕೆೆ ಹಿೇಗೆ ಆಗತತ್ುದೆ? 
ಸಿ.ಎ., ಗಳಿಂದ ಆದಂತ್ಹ ಗೊೇಲ ಮನಲನತನ ಇವರತ ಒಪತಪತ್ನುರೆ.  ರ್ನನತ ಈಗ ಕೆೇಳಿದ ಪರಶೆನಗೆ 
ಲೆಕೆಪರಿಶೆ್ೇಧರ್ನ ವಯವಸೆೆಯನತನ ಸಿ.ಎ.ಗಳಿಗೆ ವಹಿಸಿದ ನಂತ್ರ ಸಹಕನರ ಸಂಘಗಳಲ್ಲೆ ಹಣ್ 
ದತರತಪಯೇಗವನದಂತ್ಹ ಪರಕರಣ್ಗಳನತನ ಪತ್ೆು ಹಚಚದರತವ ಬ್ಗೆೆ ದೂರತಗಳು ಸಕನಾರದ ಗಮನಕೆೆ 
ಬ್ಂದದ ೆ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದರತ.  ನಮಾ ಆಶಯವೆೇರ್ಂೆದರೆ, ಪರಸತುತ್ ಇಲನರ್ಯೆಲ್ಲೆ ತ್ನನ 
ಕನಯಾದೂೆಂದಗೆ ವಿಚಕ್ಷಣನ ದಳವರ್ನನಗಿ ಕನಯಾ ನಿವಾಹಿಸಿದಂತ್ನಗಲತ ಸಕನಾರ ಅಗತ್ಯ 
ತಿದತೆಪಡಿಯನತನ ತ್ರತವುದೆೇ? ಹನಗಿದೆಲ್ಲೆ ಅದಕೆೆೇರ್ನದರೂ ಕನಲಮಿತಿ ಇದಯೆ್ದೇ ಎಂಬ್ತದತ ನನನ 
ಪರಶೆನ.  ಏಕೆಂದರ,ೆ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಬ್ಹಳ ಉದೆವನದ ಉತ್ುರವನತನ ಬ್ಹಳ ಚೆರ್ನನಗಿ ಮನನಯ 
ಸದಸಯರನದ ಯತ.ಬಿ. ವೆಂಕಟೆೇಶ ರವರಿಗ ೆ ಕೊಟಿರತ.  ಅವರತ ಪಟಿ ಪರಿಶರಮ, ಅವರ ಇಲನರ್ ೆ
ಮನಡಿದ ಕೆಲಸವರೆ್ನಲನೆ ಹೆೇಳಿದರತ. ಆದರೂ ಏನೂ ಆಗತವುದಲೆ ಎಂದರೆ ಏನತ ಮನಡತವುದತ? 
ಇವರತ ಏರ್ನದರೂ ತಿದತೆಪಡಿಯನತನ ಮನಡತತ್ನುರಯೆ್ದೇ? ಇದಕೆೆ ಏರ್ನದರೂ ಕನಲಮಿತಿ ಇದೆಯ್ದೇ? 
ಅವಯವಸೆೆಗಳ ಬ್ಗೆೆ ಅವರತ ಹೆೇಳಿದರತ.  402 ಲೆಕೆ ಪರಿಶೆ್ೇಧಕರ ಹತದೆೆಗಳ ರೆ್ೇಮಕನತಿಗೆ 
ಪರಸನುವರೆ್ ಸಲ್ಲೆಸಿದ,ೆ ಪರಕ್ಕರಯ್ದ ಚನಲರೆ್ಯಲ್ಲೆದೆ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದರತ.  ಇದತ ಬ್ರಿೇ ಚನಲರೆ್ಯಲ್ಲೆಯ್ದೇ 
ಇರತತ್ುದೆಯ್ದೇ ಅಥವನ ರೆ್ೇಮಕನತಿ ಯನವನಗನದರೂ ಭತಿಾಯನಗತತ್ುದೆಯ್ದೇ? ಇದಕ್ಕೆರತವ ಕನಲಮಿತಿ 
ಏನತ ಎನತನವುದನತನ ಮನನಯ ಸಚಿವರಲ್ಲೆ ತ್ಮಾ ಮೂಲಕ ಕೆೇಳಬ್ಯಸತತ್ೆುೇರ್ೆ. 
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ಶ್ರೇ ಎಸ.ಟಿ. ಸೊೇಮಶೆೇಖರ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಸಹೊೇದರಿಯನದ ಭನರತಿ 
ಶೆಟಿಿಯವರತ ಬ್ಹಳ ಪರಮತಖವನದ ವಿಷಯವನತನ ಪರಸನುಪ ಮನಡಿದನೆರ.ೆ  ಅವರತ ಕೆೇಳಿದ ಎಲನೆ 
ಪರಶೆನಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಉತ್ುರವನತನ ಕೊಟಿಿದೆೆೇವೆ.  402 ಲೆಕೆ ಪರಿಶೆ್ೇಧಕರ ಹತದೆೆಗಳು ರ್ನಲ್ಲ ಇವೆ 
ಎನತನವುದನತನ ಸಕನಾರದ ಗಮನಕೆೆ ತ್ಂದದೆೆೇವೆ.  ಎರಡತ ವಷಾದಂದ ಕೊೇವಿಡ -19 ಇದತೆದರಿಂದ 
ಇನೂನ ಪಮಿಾಷನ  ಕೊಟಿಿಲೆ.  ಯನವುದೆೇ ಸಹಕನರ ಸಂಘ ಆಡಿಟ  ಆಗಬೆೇಕನದರ ೆ ಪೆೈವೆೇಟ  
ಚನಟಾಡ ಾ ಅಕೌಂಟೆಂಟ  ಗಳಿಗೆ ಮನಡಬೇೆಕೆಂದತ ಮನಡಿದನೆರ.ೆ 1700 ಜನರತ ಚನಟಾಡ ಾ 
ಅಕೌಂಟೆಂಟ ಗಳು ರೆ್ೂೇಂದನಯಸಿಕೂೆಂಡಿದನೆರೆ.  ಅದರಲ್ಲೆ ಯನವುದನದರೂ ಒಂದತ ಕಂಪೆೆಂಟ  
ಬ್ಂದರ ೆಅದನತನ re-audit ಮನಡತವುದಕೆೆ ಬ್ಹಳ ಸಿೇರಿಯಸ  ಮನಡಿದೆೆೇವೆ.  ಮದಲ ಸಲ 60 
ಜನ ಚನಟಾಡ ಾ ಅಕೌಂಟಂೆಟ  ಗಳಿಗೆ ಇನತನ ಮತಂದೆ ಅವರತ ಯನವುದೆೇ ಕನರಣ್ಕೂೆ ಚನಟಾಡ ಾ 
ಅಕೌಂಟೆಂಟ  ಕೆಲಸವನತನ ಮನಡಬನರದತ ಎಂದತ ಇಲನರ್ಯೆಲ್ಲೆ ತಿೇಮನಾನ ತ್ೆಗೆದತಕೊಂಡಿದೆೆೇವೆ.  
ಅವರಿಗೆ ರೆ್ೂೇಟಿಸ  ಕೂೆಟಿಿದೆೆೇವೆ, ವಿಚನರಣೆ ಮನಡಿದೆೆೇವೆ.  ಅದನತನ ಮನಡಬನರದೆಂದತ ಮದಲ ಸಲ 
ಬನಯನ  ಮನಡಿದೆೆೇವೆ. ಒಬ್ಬ ಚನಟಾಡ ಾ ಅಕೌಂಟೆಂಟ  250-400 ಆಡಿಟ  ಮನಡತವುದಕೆೆ ಅವಕನಶ 
ಇತ್ತು. ಈ ರಿೇತಿ ಎಲನೆ ಚಿೇಟಿಂಗ  ಆಗತತ್ುದೆ ಎನತನವ ಒಂದೇೆ ಉದೆೆೇಶದಂದ ಒಂದತ ವಷಾಕೆೆ 
ಇಷಿರ್ೆನೇ ಆಡಿಟ  ಮನಡಬೆೇಕೆಂದತ ಒಂದತ ಕನನೂನನತನ ಏಪಿರಲ  ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ತ್ರತತಿುದೆೆೇವೆ. 
ಇಲೆದದೆರ ೆ ಚನಟಾಡ ಾ ಅಕೌಂಟೆಂಟ ಗಳು ಏನತ ಮನಡತತ್ನುರಂೆದರೆ ಯನರರೆ್ೂನೇ 
ತ್ನತ್ನೆಲ್ಲಕವನಗಿಟತಿಕೂೆಳುುತ್ನುರೆ, ಅವರತ ಆಡಿಟ  ಮನಡತತ್ನುರ,ೆ ಇವರೂೆಂದತ ಸಹಿ ಹನಕತತ್ನುರ.ೆ  ಈ 
ರಿೇತಿಯ ಅವಯವಹನರ ಆಗತವುದನತನ ರೆ್ೂೇಡಿದೆೆೇವೆ. ಈಗ 11 ಸಹಕನರ ಸಂಘಗಳ ಮೇಲೆ ಕಂಪೆೆೇಂಟ  
ಬ್ಂದದ.ೆ  ಅದನತನ re-audit ಮನಡಿದೆೆೇವೆ. Re-audit ನಲ್ಲೆ ಏರ್ನದರೂ ಇವರತ ಅಪಿಪ-ತ್ಪಿಪ 
misguide ಮನಡಿರತವುದತ, ಏನರ್ನನದರೂ ತ್ೊೇರಿಸದೆೇ ಇದೆ ಪಕ್ಷದಲ್ಲೆ ಅವರನತನ ಬನಯನ  ಕೂಡ 
ಮನಡಿದೆೆೇವ.ೆ Re-audit ಮನಡಿ ಪನರಪಟಿಾಯನತನ ಸಿೇಜ಼್  ಮನಡತವುದನತನ ಮನಡತತಿುದೆೆೇವೆ. 
ಹೊಸದನಗಿ ಗೆೈಡ ಲೆೈನಸ ಮನಡತತಿುದೆೆೇವೆ. ಚನಟಾಡ ಾ ಅಕೌಂಟೆಂಟ  ಏನತ ಮನಡಬೇೆಕತ, ಎಷತಿ 
ದವಸಕೆೆ ಮನಡಬೇೆಕತ, ಅವಯವಹನರಗಳನದರೆ ಏನತ ಶ್ಕ್ಷ ೆ ಇದೆ ಅದೆಲೆವನೂನ ಕೂಡ ಮತಂದನ 
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ಅಧಿವೆೇಶನದಲ್ಲೆ ಕನನೂನತ ತ್ಂದತ ಕಠಿಣ್ವನದ ಕರಮವನತನ ತ್ೆಗೆದತಕೂೆಳುಬೆೇಕೆಂದತ 2-3 
ಚಿಂತ್ರ್ೆಗಳನತನ ಮನಡಿದೆೆೇವೆ.  

(ಮತಂದತ) 
(14) ಎಸ ಪಿಆರ /ಕೆಎಸ /11:40/15/02/2022 

      (ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿೆತಿ) 
ಶ್ರೇ ಎಸ .ಟಿ.ಸೂೆೇಮಶೆೇಖರ (ಮತಂದತ):- 
ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಈಗನಗಲೆೇ ತಿಳಿಸಿದಂತ್,ೆ ನಮಾಲ್ಲೆ ಲೆಕೆಪರಿಶೆ್ೇಧಕರತ ಕಡಿಮ ಇದನೆರ.ೆ  ಹಿೇಗನಗಿ 
ಚನಟೆಾಡ  ಅಕೌಂಟೆಂಟ ಗಳು ಲೆಕೆಪರಿಶೆ್ೇಧರೆ್ ಮನಡತತಿುದನೆರ.ೆ  ಇವರಿಗೂ ಸಹ ಕಠಿಣ್ ಕರಮಗಳನತನ 
ತ್ೆಗೆದತಕೂೆಳುಲನಗತವುದತ.  ಸದಯದಲ್ಲೆಯ್ದೇ ಇದಕೆೆ ಅನತಮತಿ ನಿೇಡತವುದನಗಿ ತಿಳಿಸಿದತೆ, ಮತಂದನ 
ದನಗಳಲ್ಲೆ ಲೆಕೆಪರಿಶೆ್ೇಧರ್ನ ಇಲನರ್ಯೆನತನ ಸತಧನರಿಸಲತ ಕರಮ ವಹಿಸಲನಗತವುದತ. 
 

ಶ್ರೇಮತಿ ಭನರತಿ ಶೆಟಿಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಸಚಿವರತ ನಿೇಡಿರತವ ಉತ್ುರವು 
ಸಮಪಾಕವನಗಿಲೆ ; ಬ್ದಲನಗಿ ʼಅಡಡ ಗೂೆೇಡೆಯ ಮೇಲೆ ದೇಪವಿಟಿಂತ್ೆ̓  ಎಂಬ್ 
ರ್ನಣ್ತಣಡಿಯಂತ್ನಗಿದ.ೆ  ಏಕೆಂದರ,ೆ ಒಂದಡೆ ೆ ಲೆಕೆಪರಿಶೆ್ೇಧಕರನತನ ನಿಷೆೇಧಿಸತವುದನಗಿ ಹೆೇಳಿದತೆ, 
ಈವರಗೆ ೆ ಇಷೊಿಂದತ ದೂೆಡಡ ಹಗರಣ್ಗಳನಗಿದತೆ, ನಿಷೆೇಧಿಸಿದ ಲೆಕೆ ಪರಿಶೆ್ೇಧಕರನತನ ತಿಳಿಸಲ್ಲ. 
ಮತ್ೊುಂದೆಡೆ ಇರತವ ಪರಶೆನ ಏರೆ್ಂದರೆ. . . 

 
ಶ್ರೇ ಎಸ .ಟಿ.ಸೂೆೇಮಶೆೇಖರ :- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಸದಸಯರಿಗೆ ಮನಹಿತಿಯನತನ 

ನಿೇಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ  ಈವರಗೆೆ 60 ಸಂಘ ಸಂಸೆೆಗಳನತನ ಆಡಿಟ  ಮನಡಲನಗಿದೆ.  ಈವರಗೆ ೆನಿಷೆೇಧಿಸಿದ 
ಲಕೆೆ ಪರಿಶೆ್ೇಧಕರ ಪಟಿಿಯತ ಇಲ್ಲೆದತೆ, ಇದನೂನ ಸಹ ಅವರಿಗೆ ನಿೇಡಲನಗತವುದತ. ರ್ನನತ 
ಸದನದಲ್ಲೆದತೆ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದೆೆೇರ್ೆ.  ಈ ವಿಚನರದಲ್ಲೆ, ʼಚನಟೆಾಡ  ಅಕೌಂಟೆಂಟ ನತನ ಸೆಿೇ ಮನಡಿ, 
ಅವರಿಗೆ ತ್ೊಂದರ ೆನಿೇಡಬೆೇಡಿʼ ಎನತನವ ಹನಗೂ ಇರ್ನಯವುದೆೇ ರಿೇತಿಯ ಪರಭನವ ಬ್ಂದರೂ ಸಹ 
ಅವರಿಗೆ ಒಂದತ ಅವಕನಶವನೂನ ಸಹ ನಿೇಡಲ್ಲಲೆ.  ಏಕೆಂದರೆ ಲೆಕೆ ಪರಿಶೆ್ೇಧರ್ನ ವರದಯಗಳ 
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ಆಧನರದ ಮೇಲೆ ಸಂಘ ಸಂಸೆೆಗಳು ಕನಯಾನಿವಾಹಿಸತತಿುವೆ.  ಲೆಕೆ ಪರಿಶೆ್ೇಧರ್ನ ವರದಯ 
ಆಧನರದ ಮೇಲೆಯ್ದೇ ಎಲೆವನೂನ ಅನತಮೇದಸಲನಗತವುದತ.  ಹಿೇಗನಗಿ ಒಂದತ ವೆೇಳೆ ಲೆಕೆ 
ಪರಿಶೆ್ೇಧಕರೆೇ ಮೇಸ ಮನಡಿದರೆ, ಎಲನೆ ಅವಯವಹನರಗಳಿಗ ೆ ಲೆಕೆ ಪರಿಶೆ್ೇಧಕರೆೇ 
ಕನರಣ್ರನಗತತ್ನುರ.ೆ  ಈ ದೃಷ್ಠಿಯಂದ ರ್ನವು ಈ ರಿೇತಿಯ ಕರಮಗಳನತನ ತ್ೆಗೆದತಕೂೆಂಡಿದೆೆೇವೆ.  
ಯನರರೆ್ನಲನೆ ನಿಷೆೇಧಿಸಿದೆೆೇವೆ ಎನತನವ ಮನಹಿತಿಯನತನ ತ್ಮಾ ಸಮತಾಖದಲ್ಲೆಯ್ದೇ ಸದಸಯರ ಗಮನಕೆೆ 
ತ್ರಲನಗತವುದತ.   

 
ಶ್ರೇಮತಿ ಭನರತಿ ಶೆಟಿಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಸಚಿವರ ಕನಯಾವೆೈಖರಿಯ ಬ್ಗೆೆ 

ರ್ನನತ ಪರಶ್ನಸತವುದಲೆ.  ಪನರಯಶಃ ಸೂಕು ಸನೆನದಲ್ಲೆ ಸೂಕು ಮಂತಿರಯ ಪದವಿಯನತನ ಅವರತ 
ಹೊಂದದನೆರ ೆ ; ಒಳುೆಯ ಕೆಲಸವನೂನ ಸಹ ಮನಡತತಿುದನೆರ.ೆ  ಈ ಹಿಂದ ೆ ನಡದೆ ಎಲನೆ 
ಲೊೇಪದೊೇಷಗಳು ಸರಿಯನಗಲ್ಲ ಎನತನವ ಉದೆೆೇಶದಂದ ರ್ನನತ ಪರಶೆನಯನತನ ಕೆೇಳಿದೆೆೇರ್ೆ.  ಸಚಿವರತ 
ಉತ್ುರಿಸತವನಗ ʼಚನಲರೆ್ಯಲ್ಲೆದೆ, ಕೊಟಿಿದೆೆೇವೆ̓  ಎನತನವ ಪದ ಪರಯೇಗ ಮನಡಿದೆರಿಂದ ರ್ನನತ ʼಅಡಡ 
ಗೊೇಡಯೆ ಮೇಲೆ ದೇಪವಿಟಿಂತ್ೆ̓  ಎಂಬ್ತದನಗಿ ಹೆೇಳಿದೆೆನತ.  ರೆ್ೇಮಕನತಿಯನತನ ಯನವನಗ 
ಪೂಣ್ಾಗೂೆಳಿಸಲನಗತವುದತ ಎನತನವ ಒಟನಿರೆ ಕನಲಮಿತಿಯನತನ ರ್ನನತ ಕೆೇಳಿದೆೆೇರ್.ೆ ಅಥವನ ಇದಕೆೆ 
ಇರ್ನಯವುದೆೇ ತಿದತೆಪಡಿಯನತನ ತ್ರಲನಗತತ್ುದೆಯ್ದೇ; ಹನಗಿದೆಲ್ಲೆ ಇದಕೆೆ ಕನಲಮಿತಿ ಏನತ ಎನತನವುದರ 
ಬ್ಗೆೆ ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರಿಸಬೆೇಕೆಂದತ ತ್ಮಾ ಮೂಲಕ ರ್ನನತ ಕೆೇಳುತ್ೆುೇರ್ೆ.   
 
 ಶ್ರೇ ಎಸ .ಟಿ.ಸೂೆೇಮಶೆೇಖರ :- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮತಂದನ ಅಧಿವೆೇಶನ 
ಅವಧಿಯಳಗೆ ಜನರಿಗೆ ತ್ರಬೇೆಕೆಂದತ ಅಂದತಕೂೆಳುಲನಗಿದತೆ, ಈ ಸಂಬ್ಂಧ ಈಗನಗಲೆೇ 2-3 
ಸಭೆಗಳನತನ ಮನಡಲನಗಿದ.ೆ  ಇಂದತ ಬಳೆಗೆೆಯೂ ಸಹ ಅಲ್ಲೆನ ನಿದೆೇಾಶಕರವರೊಂದಗೆ ಈ 
ವಿಚನರವನಗಿ ಚಚಿಾಸಲನಗಿದೆ.  ಹಿೇಗನಗಿ ಇದನತನ ಮತಂದನ ಅಧಿವೇೆಶನ ಸಂದಭಾದೊಳಗೆ 
ಜನರಿಗೊಳಿಸತವ ಪರಯತ್ನ ಮನಡತತ್ೆುೇವ.ೆ 
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ಪರಶೆನ ಸಂರ್ೆಯ: 94 
(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಿದ)ೆ 

 
ಶ್ರೇ ಸಿ.ಎನ .ಮಂಜೆೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ನನನ ಪರಶೆನಗ ೆ ಸಚಿವರತ 

ಉತ್ುರಿಸಿದನೆರ;ೆ ಆದನಗೂಯ ಸಹ ರ್ನನತ ಅವರನತನ ಪರಶೆನ ಕೆೇಳಬ್ಯಸತವುದೇೆರ್ೆಂದರೆ, ಗನರಮಿೇಣ್ 
ಪರದೆೇಶದ ರೈೆತ್ರತ ಮರ್ೆ ನಿಮಿಾಸಲತ, ಸಕನಾರದ ಸಹನಯದಂದ ಕೊಟಿಿಗೆಯನತನ ನಿಮಿಾಸಲತ, ರೇೆಷಾೆ 
ಸನಗನಣಿಕೆಗನಗಿ ಮರ್ೆ ನಿಮಿಾಸತವುದತ, ಆಶರಯ ಹನಗೂ ವಸತಿ ಯೇಜರೆ್ಗಳಡಿ ಮರ್ೆಗಳನತನ 
ನಿಮಿಾಸಲತ ಮರಳಿನ ಅಭನವಯತಂಟನಗಿದ.ೆ  ಹಿೇಗನಗಿ ಇದರ ಬ್ಗೆೆ ವಹಿಸಿರತವ ಕರಮಗಳ ಬ್ಗೆೆ 
ಸಚಿವರತ ತಿಳಿಸಬೆೇಕತ.  ರನಜಯದಲ್ಲೆ ಮರಳಿನ ಅಭನವವನತನ ನಿವನರಿಸಲತ ಸಕನಾರವು ಹಚೆಿಚನ 
ಪರಮನಣ್ದಲ್ಲೆ ಮರಳು ಲಭಯವನಗತವಂತ್ ೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂ ಖನಿಜ ರಿಯನಯತಿ (ತಿದತೆಪಡಿ) 
ಕನಯ್ದೆಯನಾಯ ಮರಳು ನಿೇತಿಯನತನ ಸರಳಗೊಳಿಸಲನಗಿದೆ ಎಂದತ ಸಕನಾರವು ತಿಳಿಸಿದ.ೆ  ಗನರಮ 
ಪಂಚನಯತಿಗಳ ಮತರ್ನಂತ್ರ 316 ಮರಳು ಬನೆಕ ಗಳ ಪೆೈಕ್ಕ 187 ಮರಳು ಬನೆಕ ಗಳಿಗ ೆ
ಅಧಿಸೂಚರೆ್ಗಳನತನ ಹೂೆರಡಿಸಲನಗಿದತೆ, ಆ 169 ಮರಳು ಬನೆಕ ಗಳಿಗೆ ಈಗನಗಲೆೇ 
ಕನಯನಾದೆೇಶವನತನ ನಿೇಡಲನಗಿದತೆ, 11 ಬನೆಕ ಗಳಲ್ಲೆ ಮರಳನತನ ತ್ೆಗೆಯಲತ ಈಗನಗಲೆೇ 
ಪನರರಂಭಿಸಲನಗಿದ ೆಎಂದತ ಸಕನಾರವು ತಿಳಿಸಿದೆ.  ಈ 11 ಬನೆಕ ಗಳು ಯನವ ತ್ನಲೂೆಕ್ಕನ ಯನವ 
ಗನರಮ ಪಂಚನಯತಿಯ ವನಯಪಿುಗೆ ಬ್ರತತ್ುವೆ ಎಂದತ ತಿಳಿಸಬೆೇಕತ.  ಆನ ಲೆೈನ  ಬ್ತಕ್ಕೆಂಗ  
ಮತರ್ನಂತ್ರ ಮರಳು ಲಭಯವನಗತವ ವಯವಸೆೆಯನತನ ಕಲ್ಲಪಸಲನಗಿದ ೆ ಎಂದತ ಸಕನಾರವು ತಿಳಿಸಿದೆ.  
ಆದರೆ, ಗನರಮಿೇಣ್ ಭನಗದ ಬ್ಡ ರೈೆತ್ರತ ಆನ  ಲೆೈನ  ಮತರ್ನಂತ್ರ ಮರಳಿಗ ೆಅಪೆೆೈ ಮನಡತವುದತ 
ಹೆೇಗ ೆಎನತನವುದನತನ ಸಕನಾರವು ತಿಳಿಸಬೆೇಕತ.  ರೈೆತ್ರತ ಸಕನಾರದ ಅನತದನನವನತನ ಪಡದೆತಕೂೆಂಡತ 
ನಿಮಿಾಸತವ ಮರ್ೆಗಳಿಗೆ ಗನರಮ ಪಂಚನಯತಿಯ ಮಟಿದಲ್ಲೆ ದೊರಕತವ ಹಳು-ಕೊಳು, ಕೆರೆ-ಕತಂಟೆ 
ಹನಗೂ ನದಯ ಪನತ್ರಗಳಲ್ಲೆ ಲಭಯವಿರತವ ಮರಳನತನ ಉಚಿತ್ವನಗಿ ಪಡಯೆಲತ ಸಕನಾರವು ಅವಕನಶ 
ಮನಡಿಕೊಡಬೆೇಕತ.  ಇದರಿಂದ ರೈೆತ್ರಿಗ ೆ ಹನಗೂ ಸಕನಾರಕೆೆ ಒಳೆುಯ ಹೆಸರತ ಬ್ರತತ್ುದೆ ಎಂದತ 
ರ್ನನತ ಈ ಸಂದಭಾದಲ್ಲೆ ಹೆೇಳುತ್ುೆೇರೆ್. 
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ಶ್ರೇ ಆಚನರ  ಹನಲಪಪ ಬ್ಸಪಪ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜಯದಲ್ಲೆ ಮರಳು 
ನಿೇತಿಯನತನ ಸರಳಿೇಕರಣ್ಗೊಳಿಸಲನಗಿದೆಯ್ದೇ ಎಂಬ್ ಪರಶೆನಯನತನ ಸದಸಯರತ ಕೆೇಳಿದನೆರ.ೆ  ದರ್ನಂಕ 
05/05/2020 ರಂದತ ಹೊಸ ಮರಳು ನಿೇತಿ, 2020 ನತನ ಹನಗೂ ತ್ತ್ಸಂಬ್ಂಧ ಕರ್ನಾಟಕ 
ಉಪಖನಿಜ ರಿಯನಯತಿ (ತಿದತೆಪಡಿ) ನಿಯಮಗಳು, 2021 ನತನ ಜನರಿಗೊಳಿಸಲನಗಿದೆ.  ಈಗನಗಲೆೇ 
ತಿಳಿದರತವಂತ್,ೆ ಇವತಿುನ ದವಸ I, II ಮತ್ತು III ರೆ್ೇ ಶೆರೇಣಿಯ ಹಳು/ತ್ೊರ ೆ ಮತ್ತು ಕೆರೆಗಳಲ್ಲೆ 
ಲಭಯವಿರತವ ಮರಳನತನ ತ್ೆಗೆಯತವ ಕೆಲಸವನತನ ಆಯನ ಗನರಮ ಪಂಚನಯತಿಗಳ ಮೂಲಕವೇೆ 
ಮನಡಬೇೆಕತ.  ಇದನತನ ಆಯನ ಗನರಮ ಪಂಚನಯತಿಯವರೇೆ ಮೇಲತಸತುವನಗಿ ವಹಿಸಬೆೇಕತ ಹನಗೂ 
ಗನರಮಿೇಣ್ ಭನಗದ ನಿಮನಾಣ್ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಪರತಿ ಮಟಿರಕ  ಟನ  ಮರಳಿಗ ೆ ಕೆೇವಲ 300/- 
ರೂಪನಯಗಳಿಗ ೆ ಮರಳನತನ ವಿಲೆೇವನರಿ ಮನಡತವ ಪೂತಿಾ ಅಧಿಕನರವನತನ ಆಯನ ಗನರಮ 
ಪಂಚನಯತಿಯಗಳಿಗೆ ನಿೇಡಲನಗಿದ.ೆ  ಈಗನಗಲೇೆ ರನಜಯದಲ್ಲೆ 275 ಮರಳ ಬನೆಕ  ನಿಕ್ಷೇೆಪ 
ಪರದೆೇಶಗಳನತನ ಗತತಿಾಸಲನಗಿದೆ.  ಆ ಪೆೈಕ್ಕ 198 ಮರಳು ನಿಕ್ಷೇೆಪ ಪರದೇೆಶಗಳಿಗೆ ಸಂಬ್ಂಧಪಟಿ ಜಿಲನೆ 
ಮರಳು ಸಮಿತಿಯಂದ ಮರಳು ತ್ೆಗೆದತ ವಿಲೆೇವನರಿ ಮನಡಲತ ಅಧಿಸೂಚರೆ್ ಹೊರಡಿಸಲನಗಿದೆ.  
ಪರಸತುತ್ 21 ಮರಳು ಬನೆಕ ಗಳಲ್ಲೆ ಮರಳು ತ್ೆಗೆಯತವ ಪರಕ್ಕರಯ್ದಯನತನ ಪನರರಂಭಿಸಲನಗಿದತೆ, ಇವು 
ರನಜಯದ ಬೆೇರ ೆಬೆೇರ ೆಪರದೆೇಶಗಳಲ್ಲೆವೆ.     

 
ಮತಂದತವರೆದತ, IV, V ಮತ್ತು VI ರೆ್ೇ ಶೆರೇಣಿಯ ಹೊಳೆ/ನದ ಮತ್ತು ಅಣೆಕಟತಿ/ 

ಜಲನಶಯ/ಬನಯರೇೆಜ  ಹನಗೂ ಅಣೆಕಟಿಿನ ಹಿನಿನೇರಿನ ಪರದೆೇಶದಲ್ಲೆ ಹೂಳಿರ್ೊಂದಗೆ ದೊರೆಯತವ 
ಮರಳನತನ ವಿಲೇೆವನರಿ ಮನಡಲತ ಸಕನಾರಿ ಸನಾಮಯದ ಸಂಸೆೆಗಳನದ ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜಯ ಮಿನರಲ  
ಕನಪೂೆೇಾರೆೇಷನ  ಮತ್ತು ಹಟಿಿ ಚಿನನದ ಗಣಿ ಇವರತಗಳಿಗೆ ವಹಿಸಲನಗಿದೆ.  ಆದರ ೆಈ ಸಂಸೆೆಗಳಿಗೆ 
ವೆಬ ಪೊೇಟ ಾಲ ಮತ್ತು ಆನ  ಲೆೈನ  ಮತರ್ನಂತ್ರ ಬ್ತಕ್ಕೆಂಗ  ಮನಡತವುದಕೆೆ ಅನತಮತಿಸಿಲೆ.  
ಗನರಮ ಪಂಚನಯತಿಗಳ ಮಟಿದಲ್ಲೆ ಪರತಿ ಮಟಿರಕ  ಟನ  ಮರಳನತನ 300/- ರೂಪನಯಗಳಿಗ ೆ
ವಿಲೆೇವನರಿ ಮನಡತವುದಕೆೆ ಅವಕನಶ ನಿೇಡಲನಗಿದೆ.  ಉತ್ುರ ಕರ್ನಾಟಕ ಭನಗದ 15 ಜಿಲೆೆಗಳಲ್ಲೆ 
ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಭನಗದ 15 ಜಿಲೆೆಗಳಲ್ಲೆ ಮರಳು ವಿಲೇೆವನರಿ ಮನಡತವ ಕೆಲಸವನತನ ಈ 
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ಎರಡೂ ಸಕನಾರಿ ಸನಾಮಯದ ಸಂಸೆೆಗಳಿಗೆ ವಹಿಸಲನಗಿದ.ೆ  ಇವು ದೊಡಡ ಮರಳು 
ಬನೆಕ ಗಳನಗಿರತವುದರಿಂದ ಈ ಸಂಸೆೆಗಳು ಮರಳನತನ ಸಂಗರಹಿಸಿ ಪರತಿ ಮಟಿರಕ  ಟನ  ಮರಳಿಗ ೆ
700/- ರೂಪನಯಗಳಂತ್ೆ ವಿಲೆೇವನರಿ ಮನಡಲತ ದರ ನಿಗದಪಡಿಸಲನಗಿದೆ.  ಆನ  ಲೆೈನ  
ಮತರ್ನಂತ್ರ ಯನರತ ಮರಳಿಗ ೆಬೆೇಡಿಕೆಯನಿನಡತತ್ನುರೂೆೇ, ಅವರಿಗೆ ರೆ್ೇರವನಗಿ ಮರಳು ತ್ಲತಪಿಸತವ 
ವಯವಸೆೆಯನತನ ಸಕನಾರವು ಜನರಿಗ ೆತ್ಂದರತವ ಹೂೆಸ ಮರಳು ನಿೇತಿಯಲ್ಲೆ ಅವಕನಶ ಕಲ್ಲಪಸಲನಗಿದೆ.   

 
ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಮೈಸೂರತ ಮತ್ತು ಚನಮರನಜನಗರ ಜಿಲೆೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬ್ಂಧಪಟಿಂತ್ ೆಪರಶೆನ 

ಕೆೇಳಿದನೆರ.ೆ  ಮೈಸೂರತ ಜಿಲನೆ ವನಯಪಿುಯ I, II ಮತ್ತು III ರೆ್ೇ ಶೆರೇಣಿಗಳ ಹಳುಗಳ ಪನತ್ರಗಳಲ್ಲೆ 
ಮರಳು ನಿಕ್ಷೇೆಪ ಲಭಯವಿಲೆದರತವುದತ ಕಂಡತ ಬ್ರತತ್ುದೆ.  ಚನಮರನಜನಗರ ಜಿಲನೆ ವನಯಪಿುಯ I, II 
ಮತ್ತು III ರೆ್ೇ ಶೆರೇಣಿಗಳ ಹಳುಗಳ ಪನತ್ರಗಳಲ್ಲೆ 9 ಮರಳು ನಿಕ್ಷೇೆಪ ಪರದೇೆಶಗಳನತನ ಗತತಿಾಸಲನಗಿದ.ೆ  
ಸದರಿ ಕೆಲವು ನಿಕ್ಷೆೇಪ ಪರದೆೇಶಗಳಲ್ಲೆ ಮರಳು ತ್ೆಗೆಯಲತ ರೈೆತ್ರಿಂದ ಆಕ್ಷೆೇಪವಿದೆ.  ಅಲ್ಲೆನ ಮರಳೂ 
ಸಹ ಗತಣ್ಮಟಿದನೆಗಿಲೆ.  ಈ ಕನರಣ್ಕನೆಗಿ ಅಲ್ಲೆ ಮರಳು ತ್ೆಗೆಯತವ ಪರಕ್ಕರಯ್ದಯನತನ ಕೆೈಬಿಡಲನಗಿದೆ.  
ಇಷತಿ ಮನಹಿತಿಯನತನ ಸದಸಯರ ಗಮನಕೆೆ ತ್ರಬ್ಯಸತತ್ೆುೇರೆ್.   

 
ಶ್ರೇ ಸಿ.ಎನ .ಮಂಜೆೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇತಿುೇಚೆಗೆ ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ 

ದನಪತಿರಕೆಯಲ್ಲೆ ವರದಯಂದತ ಪರಕಟಗೊಂಡಿತ್ತು.  ಗನರಮ ಪಂಚನಯತಿಗಳ ವನಯಪಿುಯಲ್ಲೆ ಪರತಿ 
ಮಟಿರಕ  ಟನ  ಮರಳಿಗೆ 300/-ರೂಪನಯಗಳನತನ ನಿಗದಪಡಿಸಲನಗಿದೆ.  ಈ ರಿೇತಿಯನಗಿ ಮರಳು 
ವಿಲೆೇವನರಿ ಮನಡಿದ ಉದನಹರಣೆಯನತನ ನಿೇಡಬೆೇಕತ.  ಇತ್ುದನ ದವಸ ಎಂ-ಸನಯಂಡ  ಮತ್ತು ಡಸಿ  
ಮರಳು ಪರತಿ ಮಟಿರಕ  ಟನ ಗೆ 950/- ರೂಪನಯಗಳಿಂದ 1,100/- ರೂಪನಯಗಳವರೆಗ ೆದರ ಇದೆ.  
ರನಜಯದ ಮೈಸೂರತ ಮತ್ತು ಚನಮರನಜನಗರ ಜಿಲೆೆಗಳಲ್ಲೆ ಕನವೇೆರಿ ಮತ್ತು ಉಪ ನದಗಳಿವೆ.  ಈ 
ಪನರಂತ್ಯಗಳಲ್ಲೆ ಲಭಯವಿರತವ ಮರಳು ಮಳೆ ಮತ್ತು ಪರವನಹಗಳುಂಟನದನಗ ಕೂೆಚಿಚಕೂೆಂಡತ ರೆ್ರೆಯ 
ತ್ಮಿಳುರ್ನಡತ ರನಜಯವನತನ ಸೇೆರತತಿುದೆ.  ಕೆೇರಳ ರನಜಯದಲ್ಲೆ ಅಕರಮವನಗಿ ಮರಳು ಕಳು ಸನಗಣ ೆ
ಮನಡಲನಗತತಿುದೆ.  ಪರಿಸಿೆತಿ ಹಿೇಗಿದೆರೂ ಸಹ ಆ ಭನಗದಲ್ಲೆನ ಮರಳನತನ ತ್ೆಗೆಯಲತ ಇವತಿುನವರಗೆೆ 



«¥À/15.02.2022/50 

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

ಸಕನಾರವು ಯನವುದೆೇ ಅವಕನಶವನತನ ನಿೇಡಿರತವುದಲೆ.  ಮರ್ ೆ ಮತ್ತು ಇನಿನತ್ರ ೆ ಸಕನಾರಿ 
ಕಟಿಡಗಳನತನ ನಿಮಿಾಸಲತ ಇವತಿುನ ದವಸ ಎಂ-ಸನಯಂಡ  ಮತ್ತು ಡಸಿ  ಸನಯಂಡ ಗಳನತನ 
ಉಪಯೇಗಿಸಲನಗತತಿುದೆ.  ರೆ್ೈಸಗಿಾಕವನದ ಮರಳಿನಲ್ಲೆ ದೂೆರಯೆತವ ಬ್ನಿ ಎಂ-ಸನಯಂಡ  ಮತ್ತು 
ಡಸಿ  ಸನಯಂಡ ಗಳಲ್ಲೆ ದೂೆರಯೆತವುದಲೆ ಹನಗೂ ಈ ಮರಳಿನಲ್ಲೆ ಗತಣ್ಮಟಿವೂ ಸಹ ಇರತವುದಲೆ.  
ಇವತಿುನ ದವಸ ಸಕನಾರಿ ಕಟಿಡಗಳನತನ ಎಂ-ಸನಯಂಡ  ಮತ್ತು ಡಸಿ  ಸನಯಂಡ ಗಳನತನ ಬ್ಳಸಿ 
ನಿಮಿಾಸಲನಗತತಿುದೆ.  ಆ ಭನಗದಲ್ಲೆ ಮರಳು ತ್ತಂಬಿದೆ. ಜನರಿಗೊಳಿಸಿರತವ ಹೊಸ ಮರಳು 
ನಿೇತಿಯನತನ ಸಕನಾರವು ಸರಳಿೇಕರಣ್ಗೊಳಿಸಿದರೆ ಅನತಕೂಲವನಗತತ್ುದ.ೆ  ಟಿ.ನರಸಿೇಪತರ ಭನಗದಲ್ಲೆ 
ಲಭಯವಿರತವ ಮರಳು ರೆ್ರೆಯ ರನಜಯಗಳಿಗ ೆಹರಿದತ ಹೊೇಗತತಿುದೆ.  ಈ ಕನರಣ್ದಂದನಗಿ ಸಕನಾರವು 
ರೈೆತ್ರಿಗ ೆ ಅನತಕೂಲವನಗತವ ಕರಮಗಳನತನ ದಯಮನಡಿ ತ್ೆಗೆದತಕೂೆಳುಬೆೇಕೆಂದತ ತ್ಮಾ ಮೂಲಕ 
ಒತ್ನುಯಸತತ್ೆುೇರೆ್.   

 
ಶ್ರೇ ಆಚನರ  ಹನಲಪಪ ಬ್ಸಪಪ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅಲ್ಲೆನ ಗನರಮ ಪಂಚನಯತಿಯ 

ಮಟಿದಲ್ಲೆ I, II ಮತ್ತು III ರೆ್ೇ ಶೆರೇಣಿಗಳ ಮರಳಿನ ಬನೆಕ ಗಳಿಲೆ.  ಮೈಸೂರತ ಜಿಲೆೆಯ ನದ 
ಪನತ್ರದಲ್ಲೆ ಮರಳನತನ ತ್ೆಗೆಯಲತ ಅರಣ್ಯ, ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಜಿೇವಿಶನಸರ ಇಲನರ್ಯೆ ಸಮಸೆಯ ಇದೆ.  ಆ 
ಭನಗದಲ್ಲೆ ನದ ಉಗಮ ಸನೆನವಿರತವುದರಿಂದ ಅಲ್ಲೆ ದೊಡಡ ಮರಳಿನ ನಿಕ್ಷೆೇಪಗಳಿವೆ.  ಮರಳನತನ 
ನಿಯಂತಿರಸಲತ ಜಿಲನೆ ಮತ್ತು ತ್ನಲೂೆಕತ ಮಟಿದ ಸಮಿತಿಗಳಿವೆ.  ಅಲ್ಲೆ ಮರಳು ತ್ೆಗೆಯತವ ಕೆಲಸದ 
ಮೇಲ ೆ ಆಯನ ಜಿಲನೆಧಿಕನರಿಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣ್ವಿದ.ೆ  ಅವರತಗಳು ತ್ಮಾ ಜಿಲೆೆಗಳಲ್ಲೆ ಅಕರಮ 
ಮರಳುಗನರಿಕ ೆನಡಯೆತತಿುದೆರೆ, ತ್ಕ್ಷಣ್ವೆೇ ಅದನತನ ಸೆಗಿತ್ಗೊಳಿಸಬೆೇಕನಗತತ್ುದೆ.  ಈ ಬ್ಗೆೆ ನಮಗೆ 
ಮನಹಿತಿ ಬ್ಂದಲ್ಲೆ, ಅಲ್ಲೆನ ಜಿಲನೆಡಳಿತ್ಕೆೆ ಇದರ ಬ್ಗೆೆ ಮನಹಿತಿ ನಿೇಡಿ ಅಕರಮ ಮರಳುಗನರಿಕಯೆನತನ 
ತ್ಕ್ಷಣ್ವೆೇ ನಿಯಂತಿರಸಲತ ತಿಳಿಸಲನಗತವುದತ.   

 
(ಮತಂದತ) 
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(15) 11.50  15-02-2022 ಸಿಎಸ.ಜಿಆರ  

ಶ್ರೇ ಆಚನರ  ಹನಲಪಪ ಬ್ಸಪಪ(ಮತಂದತ):- 

 ಆದರೆ ಇಡಿೇ ರನಜಯದಲ್ಲೆ ಮರಳಿನ ಲಭಯತ್ ೆ ಕಡಿಮ ಇದೆ.   35-40 ದಶಲಕ್ಷ ಟನ  ಮರಳಿನ 
ಬೆೇಡಿಕ ೆ  ಇದೆರ ೆ 30 ದಶಲಕ್ಷ ಟನ   ಮರಳಿನ ಉತ್ನಪದರೆ್ ಆಗತತಿುದೆರೂ ಸಹ ಇನೂನ ಮರಳಿನ  
ಕೊರತೆ್ ಇದೆ.   ಹನಗನಗಿ ಎಂ-ಸನಯಂಡನತನ ಹೆಚನಚಗಿ ಉತ್ನಪದರೆ್ ಮನಡಬೇೆಕನಗಿರತವ ನಿಟಿಿನಲ್ಲೆ 
ಸಕನಾರ ಒಂದತ ಹೆಜೆೆ ಮತಂದೆ ಹೊೇಗಿ  ಎಂ-ಸನಯಂಡನತನ ಉತ್ನಪದರೆ್ ಮನಡತವವರಿಗೆ ಅನತಕೂಲ 
ಮನಡಿಕೊಡತವ ದೃಷ್ಠಿಯಂದ ಕೆಲವು  ನಿಯಮಗಳನತನ ರೂಪಿಸಲನಗಿದೆ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



«¥À/15.02.2022/52 

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

ಪರಶೆನ ಸಂರ್ೆಯ 68 
(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದೆ) 

 ಶ್ರೇ ಶಶ್ಲ  ಜಿ ನಮೇಶ್:-  ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಗಳೆೇ, ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ನನನ ಪರಶೆನಗೆ 
ವಿವರವನದ ಉತ್ುರವನತನ ಒದಗಿಸಿದನೆರ.ೆ   ಸನಾಟ ಾ ಸಿಟಿ ಯೇಜರೆ್ಯಡಿಯಲ್ಲೆ ಯನವನಯವ 
ನಗರಗಳನತನ ಆಯ್ದೆ ಮನಡಲನಗಿದ ೆ ಎನತನವ ನನನ ಪರಶೆನಗ ೆ ಬೆಳಗನವಿ, ದನವಣ್ಗೆರೆ, ಹತಬ್ಬಳಿು-
ಧನರವನಡ, ಮಂಗಳೂರತ, ಶ್ವಮಗೆ, ತ್ತಮಕೂರತ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರತ ನಗರಗಳನತನ ಆಯ್ದೆ 
ಮನಡಲನಗಿದ ೆ ಎನತನವ ಉತ್ುರವನತನ ನಿೇಡಿದನೆರ.ೆ   ಆದರೆ ಹೆೈದರಬನದ-ಕರ್ನಾಟಕ ಭನಗದಲ್ಲೆ  
ಶೆೇಕಡ 20 ರಷತಿ ಜನಸಂರ್ೆಯ ಇದೆ.   ಈ ಭನಗದ ಕಲಬ್ತರಗಿ ಮತ್ತು ಬ್ಳನುರಿ ನಗರಗಳು 
ಮಹನನಗರ ಪನಲ್ಲಕಯೆನತನ ಹೊಂದರತವ ನಗರಗಳು.   ಈ ನಗರಗಳನತನ ಸನಾಟ ಾ ಸಿಟಿ 
ಯೇಜರೆ್ಯಡಿಯಲ್ಲೆ ಏಕ ೆ ಸೇೆರಿಸಿಲೆವೆನತನವುದತ ನನನ ಪರಶೆನ.    ಕೆಲವು ಮನನದಂಡಗಳ ಆಧನರದ 
ಮೇಲ ೆನಗರಗಳನತನ  ಸನಾಟ ಾ ಸಿಟಿ ಯೇಜರೆ್ಯಡಿಯಲ್ಲೆ ಆಯ್ದೆ ಮನಡಲನಗಿದೆ ಎಂದತ ಉತ್ುರದಲ್ಲೆ 
ಹೆೇಳಿದನೆರೆ.   ಆದರೆ ಈ ಯೇಜರೆ್ಯಡಿಯಲ್ಲೆ ನಗರಗಳನತನ ಆಯ್ದೆ ಮನಡತವ ಅಧಿಕನರ 
ರನಜಯಸಕನಾರಕೂೆ ಸಹ ಇರತತ್ುದೆ.  ನನನ ಪರಶೆನ ಏರೆ್ಂದರೆ comparatively ಯನವ ನಗರಗಳು 
ಬೆಳೆದವ,ೆ  ಯನವ ನಗರಗಳು ಅಭಿವೃದಿಯನತನ ಹೊಂದವ,ೆ  ಆ ನಗರಗಳಿಗೆ ಫಂಡ  ನಿೇಡಿ, ಮತ್ುಷತಿ 
ಅಭಿವೃದಿಪಡಿಸತತ್ೆುೇವೆ ಎಂದರೆ,  ಇಂತ್ಹ ನಗರಗಳು ಯನವನಗ ಅಭಿವೃದಿಯನತನ ಹೊಂದಬೆೇಕತ?    
ರನಜಯ ಸಕನಾರ ಏಕೆ ಇಂತ್ಹ ನಗರಗಳ ಬ್ಗೆೆ ಚಿಂತ್ರ್ೆಯನತನ ಮನಡಲ್ಲಲೆ,  ಎನತನವುದತ ನನನ 
ಮದಲರೆ್ಯ ಪರಶೆನ.   ಯನವ ಮನನದಂಡಗಳ ಆಧನರದ ಮೇಲೆ ನಗರಗಳನತನ ಸನಾಟ ಾ ಸಿಟಿ 
ಯೇಜರೆ್ಯಡಿಯಲ್ಲೆ ಆಯ್ದೆ ಮನಡಲನಗತವುದತ ಎನತನವ ವಿವರಗಳನತನ ಉತ್ುರದಲ್ಲೆ ಮನನಯ 
ಸಚಿವರತ ನಿೇಡಿದನೆರೆ.   ಎರಡತ ವಷಾ ಆದ ಮೇಲ ೆನಗರಗಳ  ಪರಗತಿಯನತನ  ಪರಿಶ್ೇಲರ್ೆಯನತನ 
ಮನಡತವ ಸಂದಭಾದಲ್ಲೆ   ಅವುಗಳನತನ ರಿ- ಅಲೂೆೇಕೆೇಟ   ಮನಡಬ್ಹತದತ.  ಅಂತ್ಹ ಸಭೆಗಳನತನ 
ರನಜಯಸಕನಾರ  ನಡಸೆಿದೆಯ್ದೇ, ನಡಸೆಿದೆಲ್ಲೆ ಅದರ ಪರಿಣನಮ  ಏರ್ನಗಿದೆ?  Shortlisting of 
cities by the States ಎಂದದ,ೆ  ಹನಗಿದನೆಗ  ನಮಾ ಸಕನಾರ ಏಕೆ ಅದನತನ act  ಮನಡಿಲೆ? 
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 ಶ್ರೇ ಬಿ.ಎ.ಬ್ಸವರನಜತ:-  ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಗಳೆೇ, ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಕೆೇಳಿರತವ  ಪರಶೆನಗೆ 
ವಿವರವನದ ಉತ್ುರವನತನ ನಿೇಡಿದೆೆೇರ್.ೆ   ಈ ವಿಚನರದಲ್ಲೆ ಕೆೇಂದರ ಸಕನಾರ ಕಲೆವು 
ಮನನದಂಡಗಳನತನ  ಹನಕ್ಕದ.ೆ   ಈ ಯೇಜರೆ್ ಮನನಯ ಪರಧನನ ಮಂತಿರಗಳನದ ಶ್ರೇಯತತ್ ನರೇೆಂದರ 
ಮೇದಯವರ ಕನಸತ.   ನಮಾ ರನಜಯಕೆೆ 7 ಸನಾಟ ಾ ಸಿಟಿಗಳನತನ ನಿೇಡಿದನೆರೆ.   ಅದರಲ್ಲೆ 
ಹೆೈದರನಬನದ-ಕರ್ನಾಟಕ ಭನಗಕೆೆ ಏಕೆ ನಿೇಡಿಲೆವೆನತನವುದತ ಮನನಯ ಸದಸಯರ ಪರಶೆನ.   ಈ ಭನಗಕೆೆ 
ಕೊಡದರತವುದಕೆೆ ಕೆಲವು ಮನನದಂಡಗಳು ಹನಗೂ ಕನರಣ್ಗಳಿವೆ. ಆ ಮಹನನಗರ ಪನಲ್ಲಕಗೆಳಿಗ ೆ
ಎಷತಿ ಆಯವಯಯವನತನ ನಿೇಡಲನಗಿದ,ೆ ಅದಕೆೆ ಎಷತಿ ಅಂಕಗಳು ದೂೆರತೆಿವ,ೆ ಈ ಎಲನೆ  
ಅಂಶಗಳನತನ ಪರಿಗಣ್ರೆ್ಗ ೆತ್ೆಗೆದತಕೊಂಡತ ಕೇೆಂದರ ಸಕನಾರ ನಿಧನಾರವನತನ ಮನಡತತ್ುದೆ.   ರನಜಯ 
ಸಕನಾರದ ತಿೇಮನಾನ ಆಗಿದೆರ ೆ ರ್ನವೇೆ ಎಲೆವನತನ ಸೇೆರಿಸಿ ಮನಡತತಿುದೆೆವು.   ನಿರ್ನೆಯ ದವಸ 
ನಡದೆಂತ್ಹ ಬ್ಜೆಟ ನ  ಪೂವಾಬನವಿ ಸಭೆಯಲ್ಲೆಯೂ ಸಹ ರ್ನನತ 4 ಮಹನನಗರ ಪನಲ್ಲಕಗೆಳನತನ 
ಸನಾಟ ಾ ಸಿಟಿಗ ೆ ಸೇೆರಿಸಬೇೆಕೆಂದತ ಮನನಯ ಮತಖಯಮಂತಿರಗಳಿಗ ೆ ಮನವಿಯನತನ ಮನಡಿಕೂೆಂಡೆನತ.   
ಕೆೇಂದರ ಸಕನಾರದಂದ ನಮಾ ರನಜಯದಲ್ಲೆ ಕೆೇವಲ 7 ನಗರಗಳನತನ ಮನತ್ರ ಸನಾಟ ಾ ಸಿಟಿ 
ಯೇಜರೆ್ಯಡಿಯಲ್ಲೆ ಆಯ್ದೆ  ಮನಡಲನಗಿದ.ೆ   ರ್ನನತ ಕೂಡ ಕೇೆಂದರ ಸಕನಾರಕೆೆ 2 ಪತ್ರಗಳನತನ 
ಬ್ರೆದದೆೆೇರ್.ೆ   ಅದನತನ ಪತನಃ ಪರಿಗಣ್ರೆ್ಗ ೆತ್ೆಗೆದತಕೊಳುುವುದನಗಿ ಉತ್ುರ ನಿೇಡಿದನೆರ.ೆ  ಹನಗನಗಿ 
ಕಲನಯಣ್ ಕರ್ನಾಟಕ  ಭನಗಕೆೆ  ಹೆಚತಚ ಒತ್ುನತನ ನಿೇಡಬೇೆಕನಗಿರತವುದತ  ನಮಾ ಸಕನಾರದ ಆದಯ 
ಕತ್ಾವಯ.   ಈ ಸನಲ್ಲನ ಆಯವಯಯದಲ್ಲೆಯೂ ಸಹ ಗತಲಬಗನಾ, ಬ್ಳನುರಿ, ವಿಜಯಪತರ  ಹನಗೂ 
ಮೈಸೂರತ ನಗರಕೆೆ  ಹಚೆಿಚನ ಒತ್ುನತನ ಕೊಟತಿ ಹಚೆಿಚನ ಅನತದನನವನತನ ಒದಗಿಸಿಕೊಡಬೇೆಕೆಂದತ 
ಮನನಯ ಮತಖಯಮಂತಿರಗಳಿಗೆ  ಮನವಿಯನತನ ಮನಡಿದೆೆೇರ್.ೆ   ಮತಖಯಮಂತಿರಗಳು ಅದಕೆೆ 
ಒಪಿಪಗೆಯನತನ ಸೂಚಿಸಿ ಈ ರ್ನಲತೆ ನಗರಗಳಿಗೆ  ಹೆಚಿಚನ ಅನತದನನವನತನ ಕೊಡೂೆೇಣ್ ಎನತನವ 
ಮನತ್ನತನ ಹೆೇಳಿದನೆರೆ.   ಮತಂದನ ಆಯವಯಯದಲ್ಲೆ ಈ ನಗರಗಳಿಗೆ ಹೆಚಿಚನ ಅನತದನನವನತನ 
ನಿೇಡತವುದರ ಮೂಲಕ ಆ ನಗರಗಳ ಅಭಿವೃದಿಗೆ  ಸಕನಾರ ಹೆಚಿಚನ ಗಮನವನತನ ಕೊಡತತ್ುದೆ.   

 ಶ್ರೇ ಶಶ್ಲ  ಜಿ ನಮೇಸಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಗಳೆೇ, ಒಂದತ ಕಡ ೆ ಪತ್ರದಲ್ಲೆ ದರ್ನಂಕ     
25-11-2021ರಲ್ಲೆ  ಕೆೇಂದರ ಸಕನಾರ ಪತ್ರವನತನ ಬ್ರೆದತ ಯನವುದನತನ ಅಡಿಷನ  ಮನಡಲ್ಲಕೆೆ ‘there 
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is no scope’ ಎಂದತ ಹೆೇಳುತಿುದನೆರ.ೆ   ಈಗ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಈ ನಗರಗಳಿಗೆ ಹೆಚಿಚನ ಒತ್ುನತನ 
ನಿೇಡತವುದನಗಿ ಹೆೇಳುತಿುದನೆರೆ.  ಅದನತನ ಕನಯಾಗತ್ಗೊಳಿಸಬೇೆಕೆಂದತ ಕೂೆೇರತತ್ೆುೇರ್.ೆ  2016-17ಕೆೆ  
ಎಲೆವನತನ ಫೆೈನಲೈೆಸ   ಮನಡಿ 5-6 ವಷಾಗಳನದರೂ ಸಹ  ಬ್ಹಳ ಮಂದಗತಿಯಲ್ಲೆ ಈ 
ಕೆಲಸಗಳು ನಡಯೆತತಿುವೆ.   

 ಶ್ರೇ ಬಿ.ಎ.ಬ್ಸವರನಜತ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಗಳೆೇ, ಇಡಿೇ ದೆೇಶದಲ್ಲೆ ನಮಾ ರನಜಯ 7ರೆ್ೇ 
ಸನೆನದಲ್ಲೆದ.ೆ   ರ್ನನತ ಸಚಿವರ್ನದ ಮೇಲೆ ಹಲವು ಬನರಿ  ಸನಾಟ ಾ ಸಿಟಿ ಯೇಜರೆ್ಯಡಿಯಲ್ಲೆ 
ನಡಯೆತತಿುರತವ ಕನಮಗನರಿಗಳ ಪರಿವಿೇಕ್ಷಣೆಯನತನ ಮನಡಿದೆೆೇರ್.ೆ   ಅಧಿಕನರಿಗಳಿಗೂ ಸಹ 
ನಿದೆೇಾಶನಗಳನತನ ನಿೇಡಿದೆೆೇರ್ೆ.   ನಮಗೆ ನಿೇಡಿರತವ ಅವಧಿಯಲ್ಲೆ ಈ 7 ಸನಾಟ ಾ ಸಿಟಿ 
ಕನಮಗನರಿಗಳನತನ ಪೂಣ್ಾಗೊಳಿಸತವುದಕೆೆ  ಸಕನಾರ ಅಗತ್ಯ ಕರಮಗಳನತನ ಕೆೈಗೂೆಳುುತ್ುದೆ.   
ಕಲನಯಣ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ಭನಗವನತನ ಕೂಡ ಗಮನದಲ್ಲೆಟತಿಕೂೆಂಡತ   ಅ ನಗರಗಳ ಅಭಿವೃದಿಗೂ ಸಹ 
ಆದಯತ್ಯೆನತನ ನಿೇಡಲನಗತವುದತ. 
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ಪರಶೆನ ಸಂರ್ೆಯ 83 
(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದೆ) 

 
ಶ್ರೇ ಅರತಣ್ ಶಹನಪೂರ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಗಳೇೆ, ನನನ ಪರಶೆನಗ ೆ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ 

ಉತ್ುರವನತನ ಒದಗಿಸಿದನೆರ.ೆ   ರ್ನನತ ಈ ಸಕನಾರವನತನ ಮನತ್ರವಲೆದೆೇ ಕಳೆದ 20 
ವಷಾಗಳಿಂದಲೂ ಆಡಳಿತ್ದಲ್ಲೆದೆ ಸಕನಾರಗಳನತನ ಮದಲ್ಲಗ ೆಅಭಿನಂದಸತತ್ುೆೇರೆ್.    ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೆ 
ಮಹಿಳನ ವಿಶಾವಿದನಯನಿಲಯ ಸನೆಪರ್ ೆಆಗಿ 2 ದಶಕಗಳು ಕಳೆದವ.ೆ  ಈ ವಿಶಾವಿದನಯನಿಲಯಕೆೆ 20 ಲಕ್ಷ 
ರೂಪನಯಗಳನತನ ನಿೇಡತವಂತ್ಹ ಬ್ಹಳ ದೂೆಡಡ ಕೆಲಸವನತನ ಈ ಸಕನಾರಗಳು ಮನಡಿವೆ.   
ಅದಕನೆಗಿ ರ್ನನತ ಅಭಿನಂದರೆ್ಯನತನ ಸಲ್ಲೆಸತತ್ೆುೇರ್ೆ.  ಮಹಿಳನ ಸಬ್ಲ್ಲೇಕರಣ್ಕನೆಗಿ 20 ವಷಾಗಳ 
ಅವಧಿಯಲ್ಲೆ 20 ಲಕ್ಷ ರೂಪನಯಗಳನತನ ನಿೇಡತವಂತ್ಹ ಕೆಲಸವನತನ  ಸಕನಾರಗಳು ಮನಡಿವ ೆ
ಎನತನವುದತ ರ್ನವಲೆೆರೂ ಹೆಮಾ ಪಡತ್ಕೆ ವಿಚನರ ಎಂದತ ಹೆೇಳಬ್ಯಸತತ್ೆುೇರೆ್.   ಇಂತ್ಹ  
ವಿಶಾವಿದನಯನಿಲಯಕೆೆ ವಷಾಕೆೆ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪನಯಗಳನತನ ನಿೇಡಲನಗತತಿುದೆ.    ಮಹಿಳನ 
ವಿಶಾವಿದನಯನಿಲಯ ಸನೆಪರ್ ೆಆದ ಮೇಲ ೆಇಲ್ಲೆ ಯನವ  ರಿೇತಿಯ ಮಹಿಳನ ಕೆೇಂದರತ್ ಅಧಯಯನಗಳು, 
ಸಂಶೆ್ ೇಧರ್ೆಗಳು ನಡಯೆತತಿುವೆ ಎನತನವುದತ ಮಹಿಳನ ಮತ್ತು ಮಕೆಳ ಅಭಿವೃದಿ ಇಲನರ್ಗೆ ೆಮನಹಿತಿ 
ಇದೆಯ್ದೇ ಎನತನವ ಪರಶೆನಯನತನ ರ್ನನತ ಸಕನಾರಕೆೆ ಕೆೇಳಿದೆೆೇರೆ್.   ಮಹಿಳಯೆರಿಗ ೆ ಸಂಬ್ಂಧಪಟಿ 
ಒಂದತ ವಿಶಾವಿದನಯನಿಲಯವನತನ  ಸನೆಪರ್ ೆಮನಡಿದ ನಂತ್ರ  ಮಹಿಳನ ಮತ್ತು ಮಕೆಳ ಅಭಿವೃದಿ 
ಇಲನರ್ಯೆತ ಇದತ ನಮಗೆ ಸಂಬ್ಂಧವೆೇ ಇಲೆ, ಇದತ ಉನನತ್ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಇಲನರ್ಗೆೆ 
ಸಂಬ್ಂಧಪಟಿಿರತವುದತ ಎನತನವ ರಿೇತಿಯಲ್ಲೆ ನಡದೆತಕೊಳುುತಿುದೆ ಎಂದತ ರ್ನನತ ಬ್ಹಳ 
ಪನರಮನಣಿಕವನಗಿ ಹೆೇಳಬ್ಯಸತತ್ೆುೇರೆ್.  ಇದತ ಎಷಿರಮಟಿಿಗ ೆಸರಿ ಎಂದತ ಮನನಯ ಮಹಿಳನ ಮತ್ತು 
ಮಕೆಳ ಅಭಿವೃದಿ ಇಲನರ್ ೆಸಚಿವರನತನ ರ್ನನತ ಕೆೇಳಬ್ಯಸತತ್ೆುೇರೆ್.  152 ಕನಲೆೇಜತಗಳು ಇದರಲ್ಲೆ 
ಸಂಯೇಜರೆ್ಗೂೆಂಡಿವೆ.   ಅದರಲ್ಲೆ ಕೆೇವಲ 16 ಕನಲೆೇಜತಗಳು ಮನತ್ರ ಅನತದನನಿತ್ ಕನಲೇೆಜತಗಳು 
ಇವೆ.   ಇದರಿಂದ ಈ ಯೂನಿವಸಿಾಟಿ ಹೆೇಗೆ ನಡಯೆಬೆೇಕೆನತನವುದತ ನನನ ಮತ್ೊುಂದತ ಪರಶೆನ.   
ಆದೆರಿಂದ ಮಹಿಳನ ಮತ್ತು ಮಕೆಳ ಅಭಿವೃದಿ ಇಲನರ್ೆಯಂದ ಈ ವಿಶಾವಿದನಯನಿಲಯದ ಅಡಿಯಲ್ಲೆ 



«¥À/15.02.2022/56 

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

ಬ್ರತವ ಕನಲೇೆಜತಗಳಿಗೆ ಅನತದನನವನತನ ನಿೇಡತವಂತ್ಹ ವಿಚನರ ಸಕನಾರಕ್ಕೆದೆಯ್ದೇ?  ಅದತ ಸಹ 
ಇಲೆ.  ಈ ವಿಶಾವಿದನಯನಿಲಯದಲ್ಲೆ ಮಹಿಳೆಯರೆೇ ಓದಬೆೇಕತ  ಎನತನವ ಸದತದೆೆೇಶದಂದ  
ವಿದನಯಥಿಾನಿಯರಿಗೆ ಶತಲೆ ವಿರ್ನಯತಿಯರೆ್ನೇರ್ನದರೂ ನಿೇಡತವ ಉದೆೆೇಶ ಇದೆಯ್ದೇ? Gross 
Enrolment Ratio  ಹೆಚನಚಗಬೇೆಕನತನವ ದೃಷ್ಠಿಯಂದ ಶತಲೆ ವಿರ್ನಯತಿಯನತನ ನಿೇಡತವ 
ಕೆಲಸವರ್ನನದರೂ ಇಲನರ್ಯೆವರತ ಮನಡಬೇೆಕೆಲೆವೇೆ?  ಕಳೆದ 20 ವಷಾಗಳಿಂದ ಈ ಕೆಲಸ 
ಮನಡಬೇೆಕೆನತನವುದತ  ಯನರ ಗಮನಕೂೆ ಸಹ ಬ್ಂದರತವುದಲೆ.   ಇದರ ಬ್ಗೆೆ ಏರ್ನದರೂ ಸಕನಾರ 
ಕರಮ  ಕೆೈಗೂೆಳುುವುದೆೇ?  ಮೂರರೆ್ಯದನಗಿ  ಈ ಮಹಿಳನ ಕೆೇಂದರತ್ ಅಧಯಯನಗಳು ಅಲ್ಲೆನ 
ಪಠಯ ಪತಸುಕಗಳಲ್ಲೆದ ೆಎನತನವ ಉತ್ುರವನತನ ಸಕನಾರ ನಿೇಡಿದೆ.   ಸಚಿವರಿಗೆ ನನನ ವಿನಂತಿ ಏರೆ್ಂದರೆ, 
ದಯಮನಡಿ ಅಧಿಕನರಿಗಳ ಒಂದತ ಸಮಿತಿಯನತನ ರಚರೆ್ ಮನಡಿ, ಮಹಿಳನ  ಕೆೇಂದರತ್ ಅಧಯಯನ 
ಮತ್ತು ಸಂಶೆ್ ೇಧರ್ ೆ ಏರ್ನಗಿದೆ  ಎನತನವ ಬ್ಗೆೆ ಅಧಯಯನ ನಡಸೆಿ, ಒಂದತ ವರದ ಕೂೆಡಬೇೆಕತ  
ಮತ್ತು ಈ ಇಲನರ್ಯೆಂದ ಈ ಕೆಲಸಕನೆಗಿ ಏರೆ್ೇನತ ಕನಯಕಲಪಗಳನತನ ಮನಡಲನಗತವುದತ 
ಎನತನವುದರ ಬ್ಗೆೆ ನನಗೆ ಮನಹಿತಿಯನತನ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ನಿೇಡಬೇೆಕತ. 

ಶ್ರೇ ಆಚನರ  ಹನಲಪಪ ಬ್ಸಪಪ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಗಳೇೆ,  ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಒಂದತ ಮಹಿಳನ 
ವಿಶಾವಿದನಯನಿಲಯದ ಬ್ಗೆೆ ಪರಶೆನಯನತನ ಕೆೇಳಿದನೆರೆ.  ಇದತ ಉನನತ್ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಇಲನರ್ಗೆ ೆ ಬ್ರತತ್ುದ.ೆ   
ಮಹಿಳ ಮತ್ತು ಮಕೆಳ ಅಭಿವೃದಿ ಇಲನರ್ಯೊ ಇದತವರವೆಿಗೂ ಯನವುದೆೇ ವಿಶಾವಿದನಯನಿಲಯಗಳನತನ 
ರೆ್ೂೇಡಿಕೂೆಂಡಿರತವುದಲೆ.   20 ವಷಾಗಳ ಹಿಂದ ೆ ಒಂದತ ಮಹಿಳನ ವಿಶಾ ವಿದನಯನಿಲಯವನತನ 
ಸನೆಪರ್ ೆಮನಡಿದನಗ  ಶ್ರೇ ಯಶೆ್ೇಧರಮಾ ದನಸಪಪ ಮಹಿಳನ ದತಿು ಪಿೇಠವನತನ ಸನೆಪಿಸಲತ ಮನತ್ರ 
20 ಲಕ್ಷ ರೂಪನಯಗಳನತನ ಮಹಿಳನ ಮತ್ತು ಮಕೆಳ ಅಭಿವೃದಿ ಇಲನರ್ಯೆಂದ ನಿೇಡಲನಗಿತ್ತು.   
ಅದನದ ನಂತ್ರ ವಿಶಾವಿದನಯನಿಲಯದ ಜೊತ್ೆಗೆ ಯನವುದೆೇ ವಯವಹನರ ನಮಾ ಇಲನರ್ಯೆಲ್ಲೆಲೆ.   
ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಕೇೆಳಿರತವ ಪರಶೆನಗಳು ಉನನತ್ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಇಲನರ್ಗೆ ೆ ಬ್ರತತ್ುವ.ೆ  ಈ ಪರಶೆನಯನತನ 
ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ನನಗೆ ಏಕೆ ಕೆೇಳಿದರೂೆೇ ಗೊತಿುಲೆ.   ಈ ಪರಶೆನಯನತನ ಪೂತಿಾಯನಗಿ ಓದದರೆ 
ಎಲೆರಿಗೂ ತಿಳಿಯತತ್ುದೆ. 

         (ಮತಂದತ)   
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(016)/15-2-2022/12-00/ಎಲ ಎಂ/ಜಿಆರ  

 ಶ್ರೇ ಆಚನರ  ಹನಲಪಪ(ಮತಂದತ):-  

ಒಂದತ ಸಮಿತಿಯನತನ ರಚರೆ್ ಮನಡಿ ಅದರ ಮೂಲಕ ರ್ನಯಯ ಕೊಡಿ ಎಂದತ ಮನನಯ ಸದಸಯರತ 
ಸಲಹೆಯನತನ ಕೊಟಿಿದನೆರ.ೆ ಅದರ ಬ್ಗೆೆ ಪರಯತ್ನ ಮನಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ ನನನ ಇಲನರ್ಯೆಂದ ಈ 
ವಿಶಾವಿದನಯಲಯಕೆೆ ಏನತ ಸಹಕನರ ಕೊಡಲತ ಸನಧಯ ಆ ಎಲನೆ ಪರಯತ್ನವನತನ ರ್ನನತ ಮನಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ 

    ಶ್ರೇ ಅರತಣ್ ಶಹನಪೂರ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಗಳೆ, ಕೃತ್ತತ್ಾ ಇರ್ೂೆನಂದತ ಹೆಸರ ೆ  ಹನಲಪ 
ಆಚನಾರ. ಇಂತ್ಹ ಒಳುೆಯ ಮಂತಿರಗಳ ಸಮನಜ ಕಲನಯಣ್ ಇಲನರ್ ೆಬ್ಂದದನೆರ.ೆ ಮನನಯ ಮಂತಿರಗಳು 
ದಯಮನಡಿ ಒಂದತ ಸಮಿತಿ ಮನಡಿ ಅದರ ವರದಯನತನ ತ್ರಿಸಿಕೊಂಡತ ಮಹಿಳನ ಮತ್ತು ಮಕೆಳ 
ಕಲನಯಣ್ ಇಲನರ್ಯೆನತನ ಸಬ್ಲ್ಲೇಕರಣ್ಗೊಳಿಸತವಂತ್ಹ ಕೆಲಸವನತನ ಮನಡಬೇೆಕೆಂದತ 
ಕೆೇಳಿಕೂೆಳುುತ್ೆುೇರ್ೆ. 

    ಶ್ರೇ ಹನಲಪಪ ಆಚನಾಯ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಗಳೆ, ಉನನತ್ ಇಲನರ್ಯೆ ಅಧಿಕನರಿಗಳನತನ ಮತ್ತು 
ಮನನಯ ಅರತಣ್ ಶಹನಪೂರರವರನತನ ಕರಯೆಸಿ ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ೆುೇರೆ್. 

     ಸಭನಪತಿಯವರತ;- ಎಲೆರೂ ಒಂದತ ವಿಷಯವನತನ ಗಮನಿಸಬೇೆಕತ. ರ್ನನತ ಪರಶೆನ ಕೆೇಳಲತ 
ಹೆಸರನತನ ಕರದೆವರತ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲೆ ಸದನದಲ್ಲೆ ಉಪಸಿೆತ್ರಿಲೆದೇೆ ಹೂೆೇದರ ೆ ಮತ್ೆು ಅವರಿಗೆ 
ಅವಕನಶವನತನ ಇನತನ ಮತಂದೆ ರ್ನನತ ಕೊಡತವುದಲೆ. ಇವತ್ತು ಒಂದತ ದನ ಮನತ್ರ ತ್ಡವನಗಿ 
ಬ್ಂದವರಿಗೆ ತ್ಮಾ ಪರಶೆನಯನತನ ಕೆೇಳಲತ ಅವಕನಶವನತನ ಕೊಡತತ್ುೆೇರೆ್. ಇನತನ ಯನರೆೇ ತ್ಡವನಗಿ 
ಬ್ಂದರೂ ಅವರಿಗೆ ಪರಶೆನ ಕೇೆಳಲತ ರ್ನನತ ಅವಕನಶವನತನ ಕೊಡತವುದಲೆ.  
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ಪರಶೆನ ಸಂರ್ೆಯ: 89 
(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದೆ) 

          ಡನ: ತ್ೆೇಜಸಿಾನಿ ಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಗಳ,ೆ ಮಂಡಯದಲ್ಲೆರತವ ಐತಿಹನಸಿಕ ಸಕನಾರಿ 
ಮೈಶತಗರ  ಸಕೆರೆ ಕನರ್ನಾರ್ೆಯನತನ ಆಧತನಿಕ ರಿೇತಿಯಲ್ಲೆ ಪತನಃ ಶೆಚೇತ್ನಗೊಳಿಸಲತ ಸಕನಾರ 
ಕೆೈಗೊಂಡಿರತವ ಕನಯಾ ಯೇಜರೆ್ಗಳೆೇನತ ಎನತನವ ನನನ ಪರಶನಗ,ೆ ಸಕನಾರಿಂದ  ಮೈಸೂರತ ಸಕೆರೆ 
ಕನರ್ನಾರ್ೆಯನತನ ಎರಡತ ವಷಾಗಳ ಅವಧಿಗ ೆಪನರಯೇಗಿಕವನಗಿ ಸಕನಾರಿ ಸನಾಮಯದಲೆೆೇ  ನಡಸೆತ 
ದರ್ನಂಕ: ೧೮-೧೨-೨೦೨೧ರಂದತ ಮನನಯ ಮತಖಯಮಂತಿರಯವರ  ಅಧಯಕ್ಷತ್ಯೆಲ್ಲೆ ನಡಸೆಿದ ಸಭೆಯಲ್ಲೆ 
ತಿೇಮನಾನಿಸಲನಗಿದೆ ಎಂದತ ಉತ್ುರ ಕೊಟಿಿದನೆರೆ. ಅದಕನೆಗಿ ರ್ನನತ ಮನನಯ ಮತಖಯಮಂತಿರಗಳನತನ 
ಮತ್ತು ಇಲನರ್ನ ಮಂತಿರಗಳನತನ ಅಭಿನಂದಸತತ್ೆುೇರೆ್. ಈ ಕನರ್ನಾರ್ೆಯ ಪತನಃ ಶೆಚೇತ್ನ ಪರಯತ್ನಕೆೆ 
ಯನವ ರಿೇತಿಯ ಅಡಚಣೆಗಳು ಎದತರನಗಿವೆ ಎನತನವುದತ ನನನ ಪರಶೆನಯನಗಿದೆ. ಇದಕೆೆ lack of 
working capital, ಬ್ಂಡವನಳದ ಕೂೆರತೆ್ ಇರತವುದರಿಂದಲೇೆ ಇದತ ಮತಚಿಚದೆ ಎನತನವುದತ 
ನಮಗೂ ಗೂೆತಿುದೆ. ಆದರೆ ಇದಕೆೆ ಏನತ ಪರಯತ್ನ ನಡದೆದ ೆಎನತನವ ಉತ್ುರವನತನ ರ್ನನತ ನಿರಿೇಕ್ಷೆ 
ಮನಡಿದ.ೆ ಆದರೆ ಅದಕೆೆ ಮಂತಿರಗಳಿಂದ ಉತ್ುರ ಬ್ಂದರತವುದಲೆ. ಮನನಯ ಮತರೆ್ೇನಕೂೆಪಪನವರತ 
ಸಚಿವರನದ ಮೇಲೆ ಬ್ಹಳ ಕ್ಕರಯನಶ್ೇಲರನಗಿ ಕೆಲಸವನತನ ಮನಡತತಿುದನೆರೆ. ಮಂಡಯದ  ಲಕ್ಷನಂತ್ರ 
ರೈೆತ್ರತ ಮತ್ತು ಪರತ್ಯಕ್ಷವನಗಿ ಪರೂೆೇಕ್ಷವನಗಿ ಈ ಉದಯಮದ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತ್ರನದ ಕೊೇಟನಯಂತ್ರ 
ಕಬ್ತಬ ಬೆಳೆಗನರರತ, ಸಕೆರೆ ಗನರಹಕರತ ಇಂದತ ತ್ೂೆಂದರಯೆಲ್ಲೆದನೆರೆ. ಐತಿಹನಸಿಕವನದ ವಿಚನರ ಎಂದರೆ 
ಭನರತ್ ರತ್ನ ಸರ  ಎಂ.ವಿಶೆಾೇಶಾರಯಯನವರತ ಸನೆಪರೆ್ ಮನಡಿರತವಂತ್ಹ ನಮಾ ಹೆಮಾಯ ಸಕೆರೆ 
ಕನರ್ನಾರ್ ೆ ಇದತ. ಇದರ ಸಮಸೆಯ ಬ್ಗಹೆರಿಸತತ್ನುರೆ ಎಂದತ ಅಲ್ಲೆಯ ರೈೆತ್ರತ ಸಕನಾರದ ಕಡಗೆ ೆ
ರೆ್ೂೇಡತತಿುದನೆರ.ೆ  ೧೪ ದನಗಳ ಅಲನಪವಧಿ ಟೆಂಡರ  ಕರಯೆತತ್ನುರೆ, exemption under 
Section 4(g) of the K.T.P.P., Act ಕೆೇಳಿದನೆರ.ೆ ಸರ ಎಂ ವಿಶೆಾೇಶಾರಯಯನವರ ೆಉತ್ುಮ 
ಆಡಳಿತ್ಗನರರತ. ಅವರಂತ್ಹ ಒಳುೆೇಯ ಆಡಳಿತ್ಗನರರನತನ ಇಲ್ಲೆ ರೆ್ೇಮಿಸಿ ಎಂದತ ರ್ನನತ 
ಹೆೇಳಬ್ಯಸತತ್ುೆೇರೆ್. ಅವರಿಗ ೆಹಣ್ದ ಸಹನಯವನತನ ಕೊಡಿ, ತ್ನಂತಿರಕತ್ೆಯನತನ ಒದಗಿಸಿಕೊಡಿ ಈ 
ನಿಟಿಿನಲ್ಲೆ ಸಕನಾರ ಯನವ ಕರಮವನತನ ತ್ೆಗೆದತಕೂೆಂಡಿದೆ ಎನತನವುದನತನ ರ್ನನತ ಕೆೇಳಿದೆ, ಆದರೆ ಅದಕೆೆ 
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ಉತ್ುರ ಬ್ಂದರತವುದಲೆ. ದಯಮನಡಿ ಸಮನಧನನಕರವನದ ಉತ್ುರವನತನ ಸಕನಾರ ಕೊಡಬೇೆಕೆಂದತ  
ತ್ಮಾ ಮತರ್ನಂತ್ರ ಕೆೇಳುತ್ೆುೇರ್ೆ. 
          ಶ್ರೇ ಶಂಕರ.ಬ್.ಪನಟಿೇಲ , ಮತರೆ್ೇನಕೊಪಪ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಗಳ,ೆ ಮೈ ಶತಗರ  
ಕಂಪನಿ ಬ್ಗೆೆ ಎರಡತ ಸದನಗಳಲ್ಲೆ ತ್ತಂಚನ ಚಚಾೆಯನಗಿದೆ. ಹಿಂದ ೆಇದರ ಬ್ಗೆೆ ರ್ನನತ ಉತ್ುರವನತನ 
ಕೊಟಿಿದೆೆೇರೆ್. ಆಗ ಈ ವಿಚನರವನತನ ಮನನಯ ಮತಖಯಮಂತಿರಗಳ ಗಮನಕೆೆ ತ್ಂದತ ಒಂದತ ಸಭ ೆಮನಡಿ 
ತಿೇಮನಾನ ಮನಡತತ್ೆುೇರ್ೆ ಎಂದತ ಭರವಸಯೆನತನ ಕೊಟಿಿದೆ. ಮನನಯ ಮತಖಯಮಂತಿರಗಳು ರೈೆತ್ರ 
ಹಿತ್ವನತನ ಕನಪನಡಬೇೆಕತ ಎನತನವ ನಿಟಿಿನಲ್ಲೆ ಒಂದತ ತಿೇಮನಾನವನತನ ತ್ಗೆೆದತಕೂೆಂಡಿದನೆರೆ. ಆ 
ಭನಗದ ಜನಪರತಿನಿಧಿಗಳನತನ ಮತ್ತು ಆ ಭನಗದ ರೈೆತ್ರನತನ ಎಲೆರನೂನ ಕರದೆತ ಸಭ ೆ ಮನಡಿದನೆರ.ೆ 
ರೂೆೇಗಗರಸು ಎನತನವ ಹೆಸರನತನ ಪಡದೆರತವ ಮೈ ಶತಗರ  ಕಂಪನಿಗ ೆ೨೦೨೨-೨೩ರೆ್ೇ ಸನಲ್ಲನಲ್ಲೆ ಹೂೆಸ 
ಕನಯಕಲಪವನತನ ಕೊಡಲನಗತತ್ುದೆ. ಆಥಿಾಕ ಮತ್ತು ತ್ನಂತಿರಕ ಸಲಹೆಗನರರನತನ ರೆ್ೇಮಕ ಮನಡಿ 
ಮೂರತ ತಿಂಗಳ ಕನಲಮಿತಿಯಲ್ಲೆ ವರದಯನತನ ತ್ೆಗೆದತಕೊಂಡತ ಐತಿಹನಸಿಕ ಮೈ ಶತಗರ ಗೆ 
ಕನಯಕಲಪವನತನ ಒದಗಿಸಲನಗತವುದತ. ಇಲ್ಲೆ ಅರೆ್ೇಕ  ರಿೇತಿಯ ರನಜಕ್ಕೇಯ ಇರಬ್ಹತದತ, ಅದರ 
ಬ್ಗೆೆ ರ್ನನತ ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಹೂೆೇಗತವುದಲೆ. ಮಂಡಯ ಭನಗದ ರೈೆತ್ರ ಹಿತ್ ಕನಪನಡಲತ ಮನನಯ 
ಮತಖಯಮಂತಿರಗಳು ಈಗನಗಲೆೇ ಒಳೆುೇಯ ತಿೇಮನಾನವನತನ ತ್ೆಗೆದತಕೊಂಡಿದನೆರೆ. ಮಂಡಯ ಭನಗದ 
ರೈೆತ್ರಿಗ ೆ ಮೈ ಶತಗರ  ವಿಚನರದಲ್ಲೆ ಆದಷತಿ ಬೆೇಗ ಸಿಹಿ ಸತದೆಯನತನ ಸಕನಾರದ ವತಿಯಂದ 
ಕೊಡತತ್ುೆೇವೆ ಎನತನವ ಭರವಸಯೆನತನ ಕೊಡತತ್ುೆೇರೆ್.  
           ಡನ: ತ್ೆೇಜಸಿಾನಿ ಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಗಳ,ೆ ಹಣ್ಕನಸಿನ ಅಡಚಣೆ ಇದೆ ಎಂದತ 
ಹೆೇಳಿದನೆರೆ.  ೨೩೫ ಎಕರ ೆ ಅಮೂಲಯವನದ ಭೂಮಿ ಆ ಕನರ್ನಾರ್ೆಯ ಒಡತೆ್ನದಲ್ಲೆದೆ. ಸಿಹಿ 
ಸತದೆಯನತನ ಕೊಡತತ್ೆುೇವ ೆ ಎಂದತ ಸಕೆರೆ ರ್ನಡಿನ ಅಕೆರೆಯ ರೈೆತ್ರನತನ ಈ ಭನವರ್ನತ್ಾಕವನಗಿ 
ಉಬಿಬಸತತಿುದನೆರ.ೆ ೧,೮೦೦ ಕೂೆೇಟಿ ರೂಪನಯಗಳ ಭೂಮಿ ಅಲ್ಲೆ ಇದೆ. ಇದನತನ ಎಷತಿ ದನಗಳಲ್ಲೆ ಪತನಃ 
ಶೆಚೇತ್ನಗೂೆಳಿಸತತಿುೇರಿ ಎಂದತ ರ್ನನತ ಕನಲಮಿತಿಯನತನ ಕೆೇಳಿದೆೆೇರ್ೆ. ೨೦೨೨-೨೩ರ್ೇೆ ಸನಲ್ಲನವರಗೆೆ 
ಏನತ ಮನಡತತ್ೆುೇವ ೆ ಎನತನವ ಉತ್ುರವನತನ ಕೂೆಟಿಿದನೆರ.ೆ ಮನನಯ ಮತಖಯಮಂತಿರಗಳು ಸಭ ೆ ಮನಡಿ 
ಈಗನಗಲ ೆ ೪ ತಿಂಗಳು ಕಳೆದತ ಹೂೆೇಗಿದೆ. ಮತಂದತ ಚತರ್ನವಣೆ ಬ್ರತತ್ುದೆ. ಎರಡತ ವಷಾಗಳ 
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ಪನರಯೇಗಿಕವನಗಿ ಸಕನಾರದ ಸನಾಮಯದಲ್ಲೆ ನಡಸೆತತ್ೆುೇವೆ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದನೆರೆ. ಆದರೆ ಅದರ ಪರಕ್ಕರಯ್ದ 
ಪನರರಂಭವನಗಬೆೇಕನಗತತ್ುದ.ೆ ರೈೆತ್ರತ ಎದತರತ ರೆ್ೂೇಡತತಿುದನೆರ.ೆ ಅದಕನೆಗಿ ಮನನಯ ಮಂತಿರಗಳು 
ನಿಖರವನದ ಒಂದತ ವನಗನೆನವನತನ ರೈೆತ್ ಬನಂಧವರಿಗೆ ಕೊಡಬೇೆಕೆಂದತ ತ್ಮಾ ಮತರ್ನಂತ್ರ 
ಕೆೇಳಿಕೂೆಳುುತ್ೆುೇರ್ೆ.  
           ಶ್ರೇ ಶಂಕರ.ಬ್.ಪನಟಿೇಲ , ಮತರೆ್ೇನಕೂೆಪಪ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಗಳ,ೆ ಖಂಡಿತ್ವನಗಿ ಸರಿ 
ಮನಡತತ್ೆುೇವ.ೆ  ರೂೆೇಗಗರಸು ಎಂದತ ಹೆಸರನತನ ಪಡದೆತಕೊಂಡಿದೆರತ ಕೂಡನ ಕೆೇಂದರದಂದ ತ್ಂಡ 
ಬ್ಂದತ ಪರಿಶ್ೇಲ್ಲಸಿದನೆರೆ. ಅವರಿಂದ ತ್ನಂತಿರಕ ಮತ್ತು ಆಥಿಾಕ ಸಲಹೆಗಳನತನ ಪಡಯೆಲನಗಿದೆ. ಈ 
ಕನಯಾಕನೆಗಿ ಕನಲಮಿತಿಯನತನ ನಿಗದ ಮನಡಿ ಮನನಯ ಮತಖಯಮಂತಿರಗಳು ಇದನತನ ಅಂತಿಮ 
ಹಂತ್ಕೆೆ ತ್ಂದದನೆರೆ. ನನಗ ೆ ಸಾಲಪ ಕನಲನವಕನಶವನತನ ಕೊಡಿ. ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ ಶ್ರೇ 
ಕ.ೆಟಿ.ಶ್ರೇಕಂಠೇೆಗೌಡರತ ಈ ವಿಷಯವನಗಿ ವನರಕೆೆ ಒಂದೇೆರಡತ ಬನರಿ ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ುಲೆೇ ಇದನೆರ.ೆ  
ಖಂಡಿತ್ವನಗಿ ಈ ಸಮಸೆಯಯನತನ ಬ್ಗಹೆರಿಸತತ್ೆುೇವೆ.  

          ಡನ: ತ್ೆೇಜಸಿಾನಿ ಗೌಡ:- ದಕ್ಷತ್ ೆಬ್ಗೆೆ ಪರಮನಣಿಕತ್ ೆಬ್ಗೆೆ ನಿಲಾಕ್ಷ ಮನಡಬೇೆಡಿ. ಒಳೆುಯ 
ದಕ್ಷ. ಪನರಮನಣಿಕ ಅಧಿಕನರಿಗಳನತನ ರೆ್ೇಮಕ ಅವರಿಗ ೆ ಅಧಿಕನರವನತನ ಕೂೆಡಿ ಅವರತ ಮನಡಿ 
ತ್ೊೇರಸತತ್ನುರ.ೆ ಒಳೆುಯ ಕನರ್ನಾರ್ೆಯನತನ ಅಭಿವೃದಿಪಡಿಸತವುದತ ಸನಧರೆ್ಯಲೆ. ಇಂತ್ಹ 
ರೂೆೇಗಗರಸು ಕನರ್ನಾರ್ೆಯನತನ ಅಭಿವೃದಿಪಡಿಸಬೇೆಕತ 
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ಪರಶೆನ ಸಂರ್ೆಯ: 22 
(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದೆ) 

         ಶ್ರೇ ಹೆಚ .ಎಂ.ರಮೇಶಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಗಳ,ೆ ಉತ್ುರವನತನ ಒದಗಿಸಿದನೆರೆ. ಆದರೆ 
ಉತ್ುರವು ಸಮಪಾವನಗಿ ಇರತವುದಲೆ. ಪಿೇಣ್ಯ ಕೆೈಗನರಿಕನ ಪರದೆೇಶ, ವಸಂತ್ ನರಸನಪತರ ಕೆೈಗನರಿಕನ 
ಪರದೆೇಶ ಹನಗೂ ಶ್ವಮಗೆ ಸೇೆರಿದಂತ್ ೆ ರನಜಯದ ಹಲವು ಕೆೈಗನರಿಕನ ಪರದೇೆಶಗಳಿಗೂ ಜಿ.ಎಸ.ಟಿ 
ಅನತಷನಠನದ ನಂತ್ರ ಸಂಕಷಿ ಅನತಭವಿಸತತಿುರತವುದತ ಸಕನಾರದ ಗಮನಕೆೆ ಬ್ಂದದೆಯ್ದೇ ಎಂದತ 
ರ್ನನತ ಪರಶೆನ ಕೆೇಳಿದೆೆರೆ್. ಅದಕೆೆ ಸಕನಾರದಂದ, ಜಿ.ಎಸ.ಟಿ ಯನತನ ಕೇೆಂದರ ಸಕನಾರವು ದರ್ನಂಕ: ೧-
೭-೨೦೧೭ರಿಂದ ಜನರಿಗೆ ತ್ಂದದ.ೆ ಜಿ.ಎಸ.ಟಿ ಯನತನ ಜನರಿಗ ೆ ತ್ಂದ ನಂತ್ರ ಕೆಲವು ತ್ನಂತಿರಕ 
ಹನಗೂ ತ್ಂತ್ನರಂಶದ ತ್ೊಂದರೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಜಿಾಯನತನ ತ್ತಂಬ್ತವ ಕತರಿತ್ತ ಗೊಂದಲಗಳಿದತೆ ಈಗ 
ನಿವನರಣೆ ಆಗಿರತತ್ುದೆ ಎಂದತ ಉತ್ುರವನತನ ಕೊಟಿಿದನೆರ.ೆ ೧೫ ದನಗಳ ಹಿಂದ ೆ ಪಿೇಣ್ಯದಲ್ಲೆ ಒಂದತ 
ಸಭೆಯನತನ ಮನಡಿದರತ. ರ್ನನತ ಆ ಸಭೆಗ ೆಹೂೆೇಗಿದೆೆ. ಸಣ್ಣ ಕೆೈಗನರಿಕೆಗಳು ೫ ಕೂೆೇಟಿ ರೂಪನಯಗಳ 
limitation ಕೂೆಟಿಿದನೆರೆ. ಜಿ.ಎಸ .ಟಿ., ಬ್ಂದಮೇಲ ೆಅದನತನ ಮನಡಲತ ಅವರಿಗ ೆಸನಧಯವನಗತತ್ುಲೇೆ 
ಇಲೆ.  ಕೊೇವಿಡ -೧೯ ಬ್ಂದತ ಎಷೊಿೇ ಸಣ್ಣ ಕೆೈಗನರಿಕೆಗಳು ಬ್ಂದ  ಆಗಿರತತ್ುವ.ೆ ಈ ಸಂದಭಾದಲ್ಲೆ 
ಉದೊಯೇಗ ಕಳೆದತಕೂೆಂಡವರತ ಎಷತಿ ಜನ ಎನತನವ ಮನಹಿತಿ ಸಕನಾರದಲ್ಲೆ ಇದೆೆೇಯ್ದೇ? ಅಂತ್ವರಿಗೆ 
ಬೆೇರ ೆರಿೇತಿಯ ವಯವಸೆೆಯನತನ ಮನಡಲನಗಿದೆಯ್ದೇ ಎನತನವುದನತನ ಮನನಯ ಮಂತಿರಗಳು ಹೆೇಳಬೆೇಕತ.   
ಎಫ್ .ಡಿ.ಐ., ಬ್ಗೆೆ ಹೆೇಳಿದನೆರ.ೆ ೧,೦೨,೮೬೬ ಕೂೆೇಟಿ (೪೬% ರಷತಿ)ನತನ ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜಯವು ಆಕಷ್ಠಾಸಿ 
ಅಗರಸನೆನದಲ್ಲೆದ ೆಎಂದತ ಹೆೇಳಿದನೆರೆ. ಈ ಎಫ್ .ಡಿ.ಐ., ರೆ್ೇರವನಗಿ ರನಜಯ ಸಕನಾರಕೆೆ ಬ್ರತತ್ುದೆಯ್ದೇ 
ಅಥವನ ಕೆೇಂದರ ಸಕನಾರಕೆೆ ಹೊೇಗಿ ಅವರಿಂದ ನಮಾ ರನಜಯಕೆೆ ಬ್ರತತ್ುದಯೆ್ದೇ? ಎಷತಿ ಕೆೇಂದರ 
ಸಕನಾರಕ ೆ ಹೊೇಗತತ್ುದೆ ಅಷತಿ ಎಫ್ .ಡಿ.ಐ., ನಮಾ ರನಜಯಕೆೆ ವನಪಸ  ಬ್ರತತ್ುದಯೆ್ದೇ ಅಥವನ 
ಕೆೇಂದರದವರತ ಸಾಲಪ ಉಳಿಸಿಕೂೆಂಡತ ನಂತ್ರ ನಮಗ ೆ ಕೊಡತತ್ನುರಯೆ್ದೇ ಎನತನವುದನತನ ಮನನಯ 
ಮಂತಿರಗಳು ತಿಳಿಸಬೆೇಕತ.  
          ಡನ: ಮತರತಗೆೇಶ ಆರ.ನಿರನಣಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಗಳ,ೆ ಬೆೇರ ೆದೆೇಶಗಳಿಂದ ಬ್ಂಡವನಳ 
ರೂಪದಲ್ಲೆ ಬ್ರತವಂತ್ಹ ಹಣ್. ಈ ಹಣ್ ಕೆೇಂದರಕೆೆ ಬ್ರತತ್ುದೆ. ಅವರತ ಶೆೇಕಡನವನರತ ನಮಗೆ ಹಂಚಿಕ ೆ
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ಮನಡತತ್ನುರ.ೆ ಕಳೆದ ೬ ತಿಂಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ೪೬% ಎಫ್ .ಡಿ.ಐ., ಹಣ್ ಬ್ಂದದ.ೆ ಇಡಿೇ ದೆೇಶದಲ್ಲೆಯ್ದೇ 
ನಮಾ ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜಯ ನಂಬ್ರ  ೧ ಸನೆನದಲ್ಲೆದೆ. ಹಿಂದನ quarter 52% ನಮಗೆ ಬ್ಂದತ್ತು. ಈಗ 
44% ಆಗಿದ.ೆ On an average, 46% ಬ್ರತವುದರಿಂದ Foreign Direct Investment  
attract ಮನಡತವಲ್ಲೆ ನಮಾ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಕನಾರದ ಕೆೈಗನರಿಕನ ಇಲನರ್ೆ ನಂಬ್ರ- ೧ ಸನೆನದಲ್ಲೆದೆ 
ಎನತನವ ವಿಷಯವನತನ ಬ್ಹಳ ಹೆಮಾಯಂದ ಹೆೇಳುತ್ೆುೇರೆ್. ಈ ಹಣ್ ರೆ್ೇರವನಗಿ ಬ್ರತತ್ುದೆ.  
            ಪಿೇಣ್ಯ ಮತ್ತು ವಸಂತ್ ನರಸನಪತರ ಕೆೈಗನರಿಕನ ಪರದೆೇಶಗಳು Small Scale 
Industrial Areas  ಗೆ ಬ್ರತತ್ುದೆ. ನಮಗೆ ಬ್ರತವುದಲೆ. ಆದರೂ ಸಣ್ಣ ಕೆೈಗನರಿಕೆಯವರತ ಬ್ಂದತ 
ನನನನತ ಭೆೇಟಿಯನಗಿದನೆರ.ೆ ಅವರಿಗೆ ಸನಲವನತನ restructure  ಮನಡಿಕೂೆಡಬೆೇಕನಗಿದೆ. ಮೂರತ 
ಶ್ಫ್ಿ ನಲ್ಲೆ ನಡಯೆತತಿುದ ಕೆೈಗನರಿಕೆಗಳು ಕೊೇವಿಡ-೧೯ ಬ್ಂದಮೇಲೆ ಒಂದೇೆ ಶ್ೇಫ್ಿ ನಲ್ಲೆ ಕೆಲಸ 
ನಡಯೆತತಿುದ.ೆ ಹಿೇಗನಗಿ ಸಣ್ಣ ಕೆೈಗನರಿಕೆಯವರತ ಸಂಕಷಿದಲ್ಲೆದನೆರೆ. ಅವರ ಸನಲವನತನ restructure  
ಮನಡಿ ಒಂದತ ವಷಾ ಮತಂದಕೆೆ ಹನಕ್ಕ ಕೊಟಿರ ೆ ಅವರಿಗೆ ಅನತಕೂಲವನಗತತ್ುದೆ. ಆ ಕೆಲಸವನತನ 
ಮನಡಲತ ಕರಮ ಕೆೈಗೂೆಳುುತಿುದೆೆೇವೆ.  
 
                        (ಮತಂದತ)   
(17)15-02-20222(12-10)bsd-md 

ಡನ: ಮತರತಗೆೇಶ  ಆರ . ನಿರನಣಿ (ಮತಂದತ) 

ಬೆೇರ ೆ ಬೆೇರ ೆ ರಿೇತಿ ಅನತಕೂಲ ಮನಡಿಕೂೆಡತವ ಕೆಲಸ ಮನಡತತಿುದತೆ, ಕೆೇವಲ ಕರ್ನಾಟಕ 
ಮನತ್ರವಲೆದೆೇ ಇಡಿೇ ಜಗತಿುನಲ್ಲೆ ಕೂೆೇವಿಡ  ಬ್ಂದರತವ ಹಿನನಲೆಯಲ್ಲೆ ಸಮಸೆಯಗಳನಗತತಿುದತೆ, 
maximum ಅವರಿಗೆ ಸಹಕನರ ಮನಡತವ ಕೆಲಸವನತನ ಇಲನರ್ಯೆಂದ ಮನಡತತಿುದೆೆೇವೆ. 

ಶ್ರೇ ಹೆಚ .ಎಂ. ರಮೇಶ ಗೌಡ :- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಕೊೇವಿಡ  
ಬ್ಗೆೆ ಹೆೇಳಿದತೆ, ಸನಕಷತಿ ಪರಮನಣ್ದಲ್ಲೆ FDI (Foreign Direct Investment) ಬ್ಗೆೆ ಹೆೇಳಿದನೆರೆ. 
ಇದೆೇರಿೇತಿ ೨ ರಿಂದ ೫ ಎಕರ ೆಜಮಿೇನತ ಕೂೆಟಿಿದನೆರೆ. ಹೊಸದನಗಿ ಕೈೆಗನರಿಕ ೆಪನರರಂಭಿಸತವವರಿಗೆ 



«¥À/15.02.2022/63 

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

ಜಮಿೇನತ allot  ಮನಡಿದತೆ, ನಂತ್ರ ಕೆಲವರತ ಕೊೇವಿಡ ನಿಂದನಗಿ construction ಮನಡಲತ 
ಸನಧಯವನಗಿಲೆ. ಕೆಲವು ಅಧಿಕನರಿಗಳು ಅವರಿಗೆ ಬೇೆಕನಗಿರತವವರಿಗ ೆfine ಹನಕ್ಕಲೆ, ಇನೂನ ಬೆೇಕನಗದ 
ಕೆಲವರಿಗ ೆಬೆೇಕನಬಿಟಿಿ fine  ಹನಕ್ಕದನೆರ.ೆ ಎಲೆರಿಗೂ ಬೆೇಕನದರ ೆ fine ಹನಕಲ್ಲ, ತ್ೊಂದರ ೆ ಇಲೆ. 
ಎರಡತ ವಷಾಗಳಲ್ಲೆ ಕೂೆೇವಿಡ  ಇದೆದೆರಿಂದ construction ಮನಡಲತ ಸನಧಯವನಗದ ಹನಗೂ 
ಕೆೈಗನರಿಕ ೆ ಸನೆಪರ್ ೆ ಮನಡಲತ ಆಗದವರೆಲೆರಿಗೂ ಕರಮ ತ್ೆಗೆದತಕೂೆಳುಲ್ಲ. ಆದರ ೆ ಅಧಿಕನರಿಗಳನತನ 
ಹೊೇಗಿ ರೆ್ೂೇಡಿದವರಿಗೆ fine ಹನಕ್ಕಲೆ, ಈ ಮನಹಿತಿ ಮನನಯ ಸಚಿವರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೂೆಡತತ್ೆುೇರೆ್. ಇನತನ 
ಕೆಲವರತ ಅಜಿಾ ಕೊಟಿಿದೆರೂ ಇಷಿ ಬ್ಂದಂತ್ ೆಬೆೇಕನಬಿಟಿಿ fine ಹನಕ್ಕದನೆರ.ೆ ಈ ರಿೇತಿ ಆಗಬನರದತ. 
ಆದೆರಿಂದ ಕರಮ ಕೈೆಗೊಳುಬೇೆಕೆಂದತ ಕೂೆೇರತತ್ೆುೇರೆ್.  

ಡನ: ಮತರತಗೆೇಶ  ಆರ . ನಿರನಣಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಒಬ್ಬರಿಗೂೆಂದತ ಇರ್ೂೆನಬ್ಬರಿಗೆ 
ಒಂದತ ಆಗಿಲೆ. Time extension ಅನತನ ಎಲೆರಿಗೂ ಕೊಡತತಿುದೆೆೇವೆ.  ಪೂಣ್ಾವನಗಿ payment 
ಮನಡದೇೆ ಇರತವವರಿಗೆ ಮನತ್ರ interest ಹನಕ್ಕದತೆ, penalty ಹನಕ್ಕರತವುದಲೆ. ಪೂತಿಾ amount 
ಕಟಿಿದವರಿಗ ೆಬ್ರತವುದಲೆ. ಒಬ್ಬರತ 30 percent ಕಟಿಿ time extension ಬೆೇಡಿರತತ್ನುರೆ. ಆಗ 
ಉಳಿದರತವ amount ಗೆ ಮನತ್ರ interest ಹನಕತತ್ನುರೆ. 100 percent payment ಮನಡಿದರ ೆ
interest ಅಥವನ penalty ಬ್ರತವುದಲೆ. ಅದತ ಮನನಯ ಸದಸಯರಿಗೆ confusion ಆಗಿದ.ೆ  

ಶ್ರೇ ಹೆಚ .ಎಂ. ರಮೇಶ ಗೌಡ:- ಅದತ ನನಗ ೆಗೂೆತಿುದೆ, ಕೊೇವಿಡ  ಬ್ಂದರತವುದತ ಎಲೆರಿಗೂ 
ಗೊತಿುದತೆ, ಯನವುದತ applicable ಆಗತತ್ುದೊೇ, ಅದಕೆೆ ಕೊೇವಿಡ  ಬ್ಂದದ ೆಎಂದತ ಹೆೇಳುತ್ನುರೆ. 
ಆದರೆ ಕೊೇವಿಡ  ಬ್ಂದ ನಂತ್ರವೂ ಉಳಿಕೆ amount ಗೆ fine ಹನಕ್ಕದನೆರೆ ಎಂದತ ಹೆೇಳುತಿುದೆೆೇರ್ೆ. 
Intime ನಲ್ಲೆ ಕೈೆಗನರಿಕೆ ...... ಅವರಿಗೂ ಸಹ fine ಹನಕ್ಕದನೆರ.ೆ  

ಡನ: ಮತರತಗೆೇಶ  ಆರ . ನಿರನಣಿ:- ಯನವುದೆೇ ರಿೇತಿ ತ್ನರತ್ಮಯವನಗಿರತವುದಲೆ, 
ಅಂತ್ಹದೆೆೇರ್ನದರೂ ಇದೆರ ೆನನನ ಕಡ ೆಕಳುಹಿಸಿಕೂೆಡಲ್ಲ, ಅದನತನ ಸರಿಮನಡಿಸತತ್ೆುೇರ್ೆ. 
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ಪರಶೆನ ಸಂರ್ೆಯ 46 

ಸಭನಪತಿಯವರತಃ- ಮನನಯ ರವಿಕತಮನರ  ರವರ ಪರಶೆನಯತ ಕಂದನಯ ಇಲನರ್ಗೆ ೆ
ವಗನಾವಣೆಯನಗಿದೆ. 
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ಆ) ಚತಕೆೆ ಗತತಿಾಲೆದ ಪರಶೆನಗಳಿಗೆ ಲ್ಲಖಿತ್ ಮೂಲಕ ನಿೇಡಲನದ ಉತ್ುರಗಳು 

ಶ್ರೇ ಕೊೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 
ದರ್ನಂಕ ಫೆಬ್ರವರಿ, ೨೦೨೦, ಸಮೂಹ-೨ರ ಲ್ಲಖಿತ್ ಮೂಲಕ ಉತ್ುರಿಸತವ ಒಟತಿ ೭೮ ಪರಶೆನಗಳ ಪೆೈಕ್ಕ 
೨೬ ಪರಶೆನಗಳಿಗೆ ಉತ್ುರಗಳನತನ ಸದನದಲ್ಲೆ ಮಂಡಿಸತತಿುದೆೆೇರ್ೆ. 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮಂಡಿಸಲನಯತ್ತ. 

(ಲ್ಲಖಿತ್ ಉತ್ುರದ ಪರತಿಗಳನತನ ಲಗತಿುಸಬೆೇಕತ) 
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3. ಸಭನಪತಿಯವರ ಅನತಮತಿ ಮೇರಗೆೆ ಪರಸನುಪಿಸಲಪಟಿ ವಿಷಯಗಳು 

ವಿಷಯಃ ಅ) ಚನಮರನಜನಗರ ಜಿಲೆೆ ಬೆೇಡಗತಳಿ-ಅತಿುರ್ನರೆ್ 
ಪರದೆೇಶದಲ್ಲೆ ರಸೆು ದತರಸಿು ಇಲೆದೆೇ ತ್ೊಂದರಯೆನಗಿರತವ 
ಬ್ಗೆೆ. 

---- 
 

 ಶ್ರೇ ಮತನಿರನಜತ ಗೌಡ ಪಿ.ಎಂ. (ಸೆಳಿೇಯ ಸಂಸೆೆಗಳಿಂದ ಚತರ್ನಯತ್ರನದವರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಚನಮರನಜನಗರ ಜಿಲೆೆಯ ಬೆೇಡಗತಳಿ-ಅತಿುರ್ನರೆ್ ಪರದೆೇಶಗಳಲ್ಲೆ ತ್ಳ 
ಸಮತದನಯದ ಸೂೆೇಲ್ಲಗರತ ವನಸಿಸತತಿುದನೆರ.ೆ ಈ ಪರದೆೇಶವನತನ ಸಂಪಕ್ಕಾಸತವ ಬೆೇಡಗತಳಿ-ಅತಿುರ್ನರೆ್ 
ರಸೆುಯತ ಕಳೆದ ಹಲವನರತ ದಶಕಗಳಿಂದ ದತರಸಿುಯನತನ ಕನಣ್ದರತವುದತ ರ್ೆೇದಕರ. ಇದರಿಂದನಗಿ 
ಈ ಪರದೆೇಶದ ಅಭಿವೃದಿಯತ ಕತಂಠಿತ್ವನಗಿರತವುದಲೆದೆೇ, ಇಲ್ಲೆ ವನಸಿಸತತಿುರತವ ೨೦೦೦ ಕೂೆ ಹೆಚತಚ 
ಜನರಿಗ ೆಯನವುದೆೇ ಮೂಲಭೂತ್ ಸೌಕಯಾಗಳು ಸಿಗದಂತ್ನಗಿದೆ. ಈ ಪರದೆೇಶದಲ್ಲೆ ವನಸಿಸತತಿುರತವ 
ಬ್ಡ ಕತಟತಂಬ್ಗಳಲ್ಲೆ ಯನರಿಗನದರೂ ಆರೂೆೇಗಯ ಸಮಸೆಯ ಎದತರನದರೆ ಬೆೇಡಗತಳಿ ಪನರಥಮಿಕ 
ಆರೂೆೇಗಯ ಕೆೇಂದರದಲ್ಲೆ ಪೂಣನಾವಧಿ ವೆೈದನಯಧಿಕನರಿಗಳು ಇಲೆದರತವುದರಿಂದ ೨೫ ಕ್ಕ.ಮಿೇ ದೂರದ 
ಕೊೇಳಿಪನಳಯಕೆೆ ಹೂೆೇಗಬೇೆಕನದಂತ್ಹ ಪರಿಸಿೆತಿ ಇರತವುದತ ಬೆೇಸರದ ವಿಷಯವನಗಿದ.ೆ ಈ 
ಪರದೆೇಶವನತನ ಸಂಪಕ್ಕಾಸಲತ ಕೆೇವಲ ಒಂದತ ರ್ನಸಗಿ ಬ್ಸತಸ ಮನತ್ರ ಇರತವುದನಗಿದೆ. ಈ ಪರದೆೇಶಕೆೆ 
ಸನಾತ್ಂತ್ರಯ ದೂೆರತೆ್ತ ೭೫ ವಷಾಗಳನದರೂ ಸಮಪಾಕವನದ ಸನರಿಗ ೆ ವಯವಸೆೆ ಒದಗಿಸಲತ 
ಸನಧಯವನಗಿರತವುದಲೆ. ಈ ಪರದೆೇಶವು ಅತಿೇ ಹೆಚತಚ ಕನಫ್ ಎಸೆಿೇಟ  ಕನಮಿಾಕರನತನ ಹೊಂದರತವ 
ಪರದೆೇಶವನಗಿದೆ. ಸನಾತ್ಂತ್ರಯ ಪೂವಾದಂದಲೂ ಎಸೆಿೇಟ ಗಳಿದತೆ, ಇವುಗಳರ್ನೆೇ ನಂಬಿ ಈ ಗನರಮಗಳ 
೧೦ ಹನಡಿಗಳಲ್ಲೆ ಸೂೆೇಲ್ಲಗರೇೆ ಹೆಚತಚ ಸಂರ್ೆಯಯಲ್ಲೆ ವನಸಿಸತತಿುದನೆರ.ೆ ಈ ಸೂೆೇಲ್ಲಗ ಸಮತದನಯದ 
ಜನರ ಪನರಥಮಿಕ ಅವಶಯಕತ್ೆಗಳನದ ರಸೆು, ಆರೂೆೇಗಯ ಸೇೆವೆ ಹನಗೂ ಸನರಿಗ ೆವಯವಸೆೆಯನತನ ಕಲ್ಲಪಸತವ 
ಕತರಿತ್ತ ಶ್ನಯವೆೇಳಯೆಲ್ಲೆ ಸಕನಾರವನತನ ಒತ್ನುಯಸತತ್ೆುೇರ್.ೆ 
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 ಶ್ರೇ ಕೊೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈ 
ವಿಷಯಕೆೆ ನಿದಾಷಿ ಉತ್ುರವನತನ ಗನರಮಿೇಣನಭಿವೃದಿ ಮತ್ತು ಪಂಚನಯತ  ರನಜ  ಸಚಿವರಿಂದ 
ಕೊಡಿಸತತ್ುೆೇರೆ್. 

 

ವಿಷಯಃ (ಆ) ಕೊೇಲನರ ನಗರದಲ್ಲೆರತವ ಎಸ ಎನ ಆರ  ಆಸಪತ್ೆರಯಲ್ಲೆ 
ಹೊರಗತತಿುಗೆ ಮೇಲೆ ಸೆೇವೆ ಸಲ್ಲೆಸತತಿುರತವ 134 ರ್ೌಕರರ 
ವೆೇತ್ನ ಪನವತಿಯನಗದರತವ ಬ್ಗೆೆ. 

 

 ಶ್ರೇ ಗೊೇವಿಂದರನಜತ (ವಿಧನನಸಭನ ಕ್ಷೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಕೊೇಲನರ 
ನಗರದಲ್ಲೆರತವ ಎಸ ಎನ ಆರ  ಆಸಪತ್ೆರಯಲ್ಲೆ ಹಲವು ವಷಾಗಳಿಂದ ಹೂೆರಗತತಿುಗೆ ಆಧನರದಲ್ಲೆ 
ಸತಮನರತ 134 ಮಂದ ಕೆಲಸ ನಿವಾಹಿಸತತಿುದತೆ, ಇವರ ಗತತಿುಗೆ ಪಡದೆಂತ್ಹ ಏಜೆನಿಸಯವರತ 
ಸತಮನರತ 6 ತಿಂಗಳಿಂದ ವೆೇತ್ನ ಪನವತಿ ಮನಡಿರತವುದಲೆ. ಈ ಸಂಬ್ಂಧ ಆರೂೆೇಗಯ ಇಲನರ್ಯೆ 
ಅಧಿಕನರಿಗಳಿಗ ೆ ಹಲವು ಬನರಿ ದೂರತ ನಿೇಡಿದರೂ ಸಮಸೆಯ ಬ್ಗಹೆರಿದಲೆ ಎಂಬ್ತದನಗಿ 
ಪರತಿಭಟರ್ನನಿರತ್ರತ ತ್ಮಾ ಅಳಲತ ತ್ೂೆೇಡಿಕೊಳುುತಿುದನೆರೆ. 

 ಆಸಪತ್ೆರಯ ವಿವಿಧ ವಿಭನಗಗಳಿಗೆ ರ್ೌಕರರನತನ ಗತತಿುಗ ೆ ಪಡದೆರತವ ಬೆಂಗಳೂರಿನ “ಮಟೊರ 
ಸಕೊಯರಿಟಿ ಅಂಡ  ಅಲೈೆಡ  ಸವಿಾಸ  ಏಜೆನಿಸ” ಎಂಬ್ತದನಗಿ ತಿಳಿದತಬ್ಂದದತೆ, ಗತತಿುಗೆ ಏಜೆನಿಸಯ 
ನಿಯಮನನತಸನರ ರ್ೌಕರರಿಗ ೆಪರತಿ ತಿಂಗಳು ವೆೇತ್ನ ಕೊಡಬೇೆಕತ, ಜೊತ್ೆಗೆ ರ್ೌಕರರಿಗ ೆಇಎಸ ಐ 
ಮತ್ತು ಫ್ಎಫ್  ಸೌಲಭಯಗಳನತನ ಸಹ ಕಲ್ಲಪಸಬೇೆಕತ. 

 ಎಸ ಎನ ಆರ  ಆಸಪತ್ರೆಯಲ್ಲೆ ಬ್ಹತತ್ೆೇಕವನಗಿ ಹೂೆರಗತತಿುಗ ೆ ರ್ೌಕರರತ ಪರಿಶ್ಷಿ ಜನತಿ, 
ಪರಿಶ್ಷಿ ಪಂಗಡ ಹನಗೂ ಅಲಪಸಂರ್ನಯತ್ರ ಸಮತದನಯದವರನಗಿದನೆರೆ. ಈ ರ್ೌಕರರತ ಕೊೇವಿಡ  
ಸಂದಭಾದಲ್ಲೆ ತ್ಮಾ ಜಿೇವನದ ಹಂಗತ ತ್ೂೆರದೆತ ಹಗಲ್ಲರತಳು ಕೆಲಸ ಮನಡಿದನೆರ.ೆ ಇವರಿಗ ೆಬ್ರತವ 
ವೆೇತ್ನವರೆ್ನೇ ನಂಬಿರತವ ರ್ೌಕರರ ಕತಟತಂಬ್ಗಳು ಯನವುದೇೆ ಆದನಯವಿಲೆದೆೇ ಒಂದೂೆತಿುನ 
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ಊಟಕೂೆ ಪರದನಡತವಂತ್ನಗಿದೆ. ಈ ಹಿರೆ್ನಲೆಯಲ್ಲೆ ಮನನಯ ಆರೂೆೇಗಯ ಮತ್ತು ಕತಟತಂಬ್ ಕಲನಯಣ್ 
ಸಚಿವರತ ಸಂಬ್ಂಧಪಟಿ ಅಧಿಕನರಿಗಳೊಂದಗೆ ಚಚಿಾಸಿ ಎಲನೆ ಸಿಬ್ಬಂದಗಳಿಗೆ ಈ ಕೂಡಲೇೆ 
ಸಂಬ್ಳವನತನ ಬಿಡತಗಡೆಗೂೆಳಿಸಲತ ಆದೆೇಶ ನಿೇಡಬೆೇಕಂೆದತ ಶ್ನಯವೇೆಳೆಯಲ್ಲೆ ಒತ್ನುಯಸತತ್ೆುೇರೆ್.  

ಶ್ರೇ ಕೊೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ 
ಆರೂೆೇಗಯ ಮತ್ತು ಕತಟತಂಬ್ ಕಲನಯಣ್ ಸಚಿವರಿಂದ ಉತ್ುರ ಒದಗಿಸತತ್ೆುೇರೆ್.  

ಶ್ರೇ ಸಿ.ಎಂ. ಇಬನರಹಿಂ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ತ್ನವು ನನನ ಪರಸನುಪವನತನ 
ತ್ೆಗೆದತಕೂೆಳುುತಿುೇರೂೆೇ, ಅಥವನ ಇದಕೆೆ ಬೆೇರ ೆನಿಯಮ ಇದಯೆೇ? 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಶ್ನಯವೆೇಳೆಯ ನಂತ್ರ ತಿಳಿಸತತ್ೆುೇರ್.ೆ ಈಗ ಶ್ನಯವೆೇಳೆ ನಡಯೆತತಿುದೆ. 

 

 (ಇ)ವಿಷಯಃ  ಬೆಂಗಳೂರಿನ ರ್ನಗರಿಕರಿಗ ೆ ವಿದತಯತ  ಬಿಲ  ಜೊತ್ೆ 
ಕಸದ ತ್ೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸತವ ಪರಸನುವರ್ೆ ಬ್ಗೆೆ. 

--- 
 

ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ. ವೆಂಕಟೆೇಶ  (ರ್ನಮನಿದೆೇಾಶ್ತ್ರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ನಗರದ 
ರ್ನಗರಿಕರತ ವಿದತಯತ  ಬಿಲ  ಜೊತ್ೆಗೆ ಗನಬೆೇಾಜ  ಶತಲೆವನತನ ಸಹ ಹೆಚತಚವರಿಯನಗಿ 
ಪನವತಿಸಬೆೇಕನದ ಅನಿವನಯಾತ್ೆ ಸದಯದಲೆೆೇ ಬ್ರಲ್ಲದ ೆಎಂಬ್ ಬ್ಗೆೆ ಪತಿರಕೆಗಳಲ್ಲೆ ವರದಯನಗಿರತತ್ುದೆ. 

ರನಜಧನನಿಯಲ್ಲೆ ವಿದತಯತ  ಬಿಲ  ಜೊತ್ೆಗೆ ಕಸದ ತೆ್ರಿಗೆ ವಿಧಿಸತವ ಪರಸನುವರೆ್ ೨೦೧೯ರಲೆೆೇ 
ಸಿದೆಗೊಂಡತ ೨೦೨೦ರ ಜೂನ ನಲೆೆೇ ಅಧಿಸೂಚರೆ್ ಹೂೆರಡಿಸಲನಗಿದೆ. ನಿತ್ಯ ೧೦೦ ಕ.ೆಜಿ ಗಿಂತ್ ಕಡಿಮ 
ಕಸ ಉತ್ನಪದಸತವ ಮರ್ೆಗಳು, ೧೦೦ ಕ.ೆಜಿ ಗಿಂತ್ ಹಚೆತಚ ಕಸ ಉತ್ನಪದಸತವ ವನಣಿಜಯ ಕಟಿಡಗಳು 
ಹಿೇಗೆ ವನಯಪಿುಗೆ ಅನತಸನರವನಗಿ ಕಸ ಸಂಗರಹವನಗತವ ಮನನದಂಡದಡಿ ವಿಂಗಡಣ ೆಮನಡಿ ಅದಕೆೆ 
ಶತಲೆ ವಿಧಿಸತವ ಬ್ಗೆೆ ಪರಸನುವರೆ್ಯಲ್ಲೆ ಸೇೆರಿಸಿರತವುದತ ತಿಳಿದತಬ್ಂದರತತ್ುದೆ. 
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ಕಸ ನಿವಾಹಣೆಯ ಬ್ಳಕದೆನರರ ಶತಲೆವನತನ ಪನಲ್ಲಕ ೆ ವತಿಯಂದ ಸಂಗರಹಿಸಲತ ಹೆಚಿಚನ 
ಮನನವ ಸಂಪನೂಾಲ ಬೇೆಕನಗತತ್ುದೆ ಎನತನವ ಕನರಣ್ಕನೆಗಿ ಬೆಸನೆಂ ಪರತಿ ತಿಂಗಳು ವಸತಿ ಮತ್ತು 
ವನಣಿಜಯ ಕಟಿಡಗಳಿಂದ ಸಂಗರಹಿಸತತಿುರತವ ಶತಲೆದೂೆಂದಗೆ ಕಸ ನಿವಾಹಣ ೆ ಶತಲೆವನೂನ ಸಹ 
ಬ್ಳಕೆದನರರಿಂದ ವಸೂಲತ ಮನಡಲತ ಹೂೆರಟಿದೆ. 

ಆದರೆ, ಈಗನಗಲೆೇ ಜನರತ ತಿೇವರ ರಿೇತಿಯ ಆಥಿಾಕ ಸಂಕಷಿದಲ್ಲೆದತೆ, ಜಿೇವನ ನಿವಾಹಣೆ 
ಮನಡಲತ ಒದನೆಡತತಿುರತವುದರಿಂದ ಜನರ ಮೇಲೆ ಹೊರೆ ಹನಕತವುದತ ಸರಿಯನದ ಕರಮವಲೆ. 
ಈಗನಗಲೆೇ ಗನಬೆೇಾಜ  ಸಸೆ  ಎಂದತ ತ್ೆರಿಗೆಯಲ್ಲೆಯ್ದೇ ತ್ೆಗೆದತಕೊಳುುತಿುದತೆ, ಅದನತನ 
ಬೆಸನೆಂರೆ್ೂಂದಗೆ ಜೊೇಡಿಸಿ ತ್ೆಗೆದತಕೂೆಳುುವುದತ ಸರಿಯನದ ಕರಮವಲೆ. ದಯಮನಡಿ ಸಕನಾರ ಈ 
ಸನವಾಜನಿಕ ಸನೆೇಹಿಯಲೆದ ಇಂತ್ಹ ಪರಸನುವರೆ್ಯನತನ ಹಿಂಪಡೆಯಬೆೇಕತ. ಯನವುದೆೇ ಹೊಸ 
ತೆ್ರಿಗೆಗೆ ಅವಕನಶ ಕೊಡಬನರದತ ಎನತನವ ವಿಷಯದ ಬ್ಗೆೆ ಮನನಯ ಮತಖಯಮಂತಿರಗಳನತನ 
ಒತ್ನುಯಸತತ್ೆುೇರೆ್. 

ಶ್ರೇ ಕೊೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ 
ಸದಸಯರತ ಪರಸನುಪಿಸಿದ ವಿಷಯಕೆೆ ಮತಖಯಮಂತಿರಯವರಿಂದ ಉತ್ುರ ಪಡದೆತ ಮಂಡಿಸಲನಗತವುದತ.  

ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ. ವೆಂಕಟೆೇಶ :- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಕಳೆದ ಬನರಿ ವಿಷಯಕೆೆ ಉತ್ುರ 
ಬ್ಂದಲೆ, ಲ್ಲಖಿತ್ ಉತ್ುರವೂ ಬ್ಂದಲೆ, ತ್ನವು ನಮಾ ರೆ್ರವಿಗ ೆಬ್ರಬೆೇಕತ. 

ಶ್ರೇ ಕೊೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಬ್ಹತತ್ೇೆಕ ಉತ್ುರಗಳನತನ ಕಳುಹಿಸಿಕೂೆಟಿಿದತೆ, 
ಯನವುದನದರೂ ಉತ್ುರ ಬನಕ್ಕ ಇದೆರ ೆಕಳುಹಿಸಿಕೂೆಡತತ್ೆುೇವೆ. 
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ವಿಷಯಃ (ಈ) ಕತವೆಂಪತ ವಿಶಾವಿದನಯಲಯದ ದೂರ ಶ್ಕ್ಷಣ್ದ 
ಫಲ್ಲತ್ನಂಶವನತನ ಪರಿೇಕ್ಷೆ ಇಲೆದೆೇ ಫಲ್ಲತ್ನಂಶ 
ಪರಕಟಿಸಿರತವ ಬ್ಗೆೆ. 

 

 ಶ್ರೇ ಎಸ . ರತದೆರೇಗೌಡ (ವಿಧನನಸಭನ ಕ್ಷೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಕತವೆಂಪತ 
ವಿಶಾವಿದನಯಲಯವು ದೂರ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ವಿಭನಗದಂದ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಪಡಯೆತತಿುರತವ ಸತಮನರತ ೧೮ ಸನವಿರ 
ವಿದನಯಥಿಾಗಳ ಫಲ್ಲತ್ನಂಶವನತನ ಪರಿೇಕ್ಷ ೆ ನಡಸೆದೆೇ ಪರಕಟಿಸಿದ ೆ ಹನಗೂ ದೂರ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ವಿಭನಗದ 
ಅಧಯಯನದಲ್ಲೆರತವ ಕೆಲವರ ಫಲ್ಲತ್ನಂಶವನತನ ಪರಕಟಿಸದರತವುದತ ಗೊಂದಲ ಮೂಡಿಸಿದ.ೆ ಅಲೆದೇೆ 
ನಿರಂತ್ರ (Regular) ಅಧಯಯನದ ವಿದನಯಥಿಾಗಳೂ ಕೂಡ ಕತಲಪತಿಗಳ ಈ ನಿಧನಾರದಂದ 
ಅಸಮನಧನನ ವಯಕುಪಡಿಸತತಿುದನೆರ.ೆ 

 ಇಂತ್ಹ ಕ್ಕೆಷಿ ಸಂದಭಾಗಳಲ್ಲೆ ಸಲಹ ೆಸೂಚರೆ್ ಕೂೆಡಲತ ವಿದನಯವಿಷಯಕ ಪರಿಷತ್ತು ಹನಗೂ 
ಸಿಂಡಿಕೆೇಟ ಗಳ ರಚರೆ್ಯನಗಿ ಅನತಭವಿಗಳ ತ್ಂಡವೆೇ ಇದೆ. ಇಷನಿದರೂ ಮನನಯ ಕತಲಪತಿಗಳು 
ವಿದನಯವಿಷಯಕ ಪರಿಷತ ನಲನೆಗಲ್ಲೇ ಅಥವನ ಸಿಂಡಿಕೆೇಟ ನಲನೆಗಲ್ಲೇ ಚಚಿಾಸದೆೇ ಫಲ್ಲತ್ನಂಶ 
ಪರಕಟಿಸಿರತವುದತ ವಿಶಾವಿದನಯಲಯ ವಯವಸೆೆಯನತನ ಸಂಪೂಣ್ಾವನಗಿ ನಿಲಾಕ್ಷಿಸಿದಂತ್ನಗಿದೆ. ಈ ಬ್ಗೆೆ 
ಶ್ನಯವೆೇಳೆಯಲ್ಲೆ ಸಕನಾರದ ಗಮನ ಸಳೆೆಯಲತ ಬ್ಯಸತತ್ೆುೇರೆ್. 

(ಮತಂದತ) 

(018)/15.02.2022/12.20/ಹೆಚ ವಿ:ಎಂಡಿ 
                                                                           
(ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿೆತಿ) 
 ಶ್ರೇ ಕೊೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 
ಸಂಬ್ಂಧಪಟಿ ಸಚಿವರಿಂದ ಉತ್ುರವನತನ ಕೂೆಡಿಸಲನಗತತ್ುದೆ.  
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ವಿಷಯ:(ಉ) ರನಜಯದಲ್ಲೆ ಭೂಸವೆಾ ಅಜಿಾ ಶತಲೆವನತನ 
35 ರೂಪನಯಗಳಿಂದ ರ್ನಲತೆ ಸನವಿರ 
ರೂಪನಯಗಳಿಗೆ ಹೆಚಿಚಸಿರತವ ಕತರಿತ್ತ 

---- 
 
 ಶ್ರೇ ಕೆ.ಹರಿೇಶ  ಕತಮನರ (ವಿಧನನಸಭೆಯಂದ ಚತರ್ನಯತ್ರನದವರತ):- ಸರ್ನಾನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರನಜಯದಲ್ಲೆ ಭೂಸವಾೆ (ಭೂ ಹದತೆಬ್ಸತು) ಅಜಿಾ ಶತಲೆವನತನ ರನಜಯ ಸಕನಾರ 35 
ರೂಪನಯಗಳಿಂದ ಗರಿಷಠ 4000 ರೂಪನಯಗಳವರಗೆೆ ಏಕನಏಕ್ಕ ಏರಿಸಿದತೆ, ಕೊೇವಿಡ -19, ರೆ್ರೆ 
ಮತ್ತು ಅಕನಲ್ಲಕ ಮಳಯೆಂದ ಕಂಗಟೆಿಿರತವ ರೈೆತ್ರ ಮೇಲೆ ಆ ಮೂಲಕ ಮತ್ೊುಂದತ ಪರಹನರ 
ನಡಸೆಿರತವುದತ ದರ್ನಂಕ:05.02.2022ರ “ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ” ದನ ಪತಿರಕೆಯ ʼಸವೆಾ ಇನತನ 
ಬ್ಲತ ದತಬನರಿʼ ಎನತನವ ಶ್ರೂೆೇರ್ನಮಯಡಿ ವರದಯನಗಿರತತ್ುದೆ.  

ಈ ಅಜಿಾ ಶತಲೆದ ಮತ್ುವನತನ ಫೆಬ್ರವರಿ 01 ರಿಂದಲೆೇ ಹೆಚಿಚಸಿರತವುದತ ರೈೆತ್ರ ಆಕೊರೇಶಕೆೆ 
ಕನರಣ್ವನಗಿದ.ೆ ಮದಲತ ಗನರಮಿೇಣ್ ಮತ್ತು ನಗರ ಪರದೆೇಶಗಳಲ್ಲೆ ಪರತಿ ಸವೆಾ ಅಥವನ ಹಿಸನಸ 
ನಂಬ್ರಿಗನಗಿ ರೈೆತ್ರತ ಅಜಿಾ ಶತಲೆ ಎಂದತ 35 ರೂಪನಯ ಪನವತಿಸತತಿುದೆರತ. ನೂತ್ನ ಆದೆೇಶದಲ್ಲೆ 
ಗನರಮಿೇಣ್ ಮತ್ತು ನಗರ ಪರದೆೇಶಗಳೆಂದತ ಪರತ್ೆಯೇಕ್ಕಸಿ, 4000 ರೂಪನಯಗಳವರೆಗೂ ಶತಲೆ 
ಹೆಚಿಚಸಲನಗಿತ್ತು. ಆಡಳಿತ್ನತ್ಾಕ ಮತ್ತು ನಿವಾಹಣನ ವೆಚಚಗಳನತನ ಸರಿದೂಗಿಸಲತ ಹನಗೂ ರ್ನಸಗಿ 
ಭೂಮನಪಕರಿಗ ೆನಿೇಡತತಿುದೆ ಸೇೆವನ ಶತಲೆವನತನ 800 ರೂಪನಯಗಳಿಂದ 1200 ರೂಪನಯಗಳಿಗೆ 
ಹೆಚಿಚಸಿ, ಪರಿಷೆರಣ ೆಮನಡಿರತವುದತ ಸಕನಾರದ ನಿಲತವನಗಿದೆ.  

ಆದರೆ, ರನಜಯ ಸಕನಾರ ಹಿಂದೆಂದೂ ಕಂಡತ ಕೆೇಳರಿಯದ ರಿೇತಿಯಲ್ಲೆ ಮನಸೊಸೇ ಇಚಛೆ ಅಜಿಾ 
ಶತಲೆವನತನ ಏರಿಸಿರತವುದರ ವಿರತದಿ ರನಜಯ ವನಯಪಿ ಖಂಡರೆ್ ವಯಕುವನದ ಹಿರೆ್ನಲೆಯಲ್ಲೆ ರನಜಯ ಸಕನಾರ 
ಮೂಗಿಗ ೆ ತ್ತಪಪ ಸವರತವ ಪರಯತ್ನ ನಡಸೆಿ ಗನರಮಿೇಣ್ ಭನಗದಲ್ಲೆ ಅಜಿಾ ಶತಲೆ 35 ರೂಪನಯ 
ಇದತೆದೆನತನ ಎರಡತ ಎಕರವೆರಗೆ ೆ 1500 ರೂಪನಯಗಳು, ಎರಡತ ಎಕರಗೆಿಂತ್ ಜನಸಿು ಇದೆಲ್ಲೆ 
ಹೆಚತಚವರಿಯನಗಿ ಪರತಿ ಎಕರಗೆ ೆ 300 ರೂಪನಯಗಳು ಹನಗೂ ನಗರ ಪರದೆೇಶದಲ್ಲೆ ಎರಡತ 
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ಎಕರಯೆವರಗೆ ೆ 2000 ರೂಪನಯಗಳು, ಎರಡತ ಎಕರಗೆಿಂತ್ ಜನಸಿು ಇದೆಲ್ಲೆ ಹೆಚತಚವರಿಯನಗಿ ಪರತಿ 
ಎಕರಗೆ ೆ400 ರೂಪನಯಗಳ ಶತಲೆ ವಿಧಿಸಿ, ಮರತ ಆದೆೇಶ ಹೊರಡಿಸಿರತತ್ುದೆ.  

ರನಜಯದ ರೈೆತ್ರತ ಕಳೆದ ಎರಡತ ವಷಾಗಳಿಂದ ಕೂೆೇವಿಡ -೧೯ ದತರಂತ್ಕೆೆ ಒಳಗನಗಿ ಬಳೆ ೆ
ಬೆಳೆಯದೆೇ ಹೂೆಟೆಿಗಿಲೆದೆೇ ಸನವು-ರೆ್ೂೇವುಗಳನತನ ಕಂಡಿದನೆರ.ೆ ಅದೆೇ ರಿೇತಿ ನಗರವನಸಿಗಳು 
ಜಿೇವನಕೆೆ ಆಧನರವನದ ಉದೊಯೇಗವನತನ ಕಳೆದತಕೂೆಂಡತ ಗತಳೆ ಹೂೆರಟತ ಹೊೇಗಿದನೆರೆ. ಇಂತ್ಹ 
ಪರಿಸಿೆತಿಯಲ್ಲೆ ರನಜಯ ಸಕನಾರ ಹನಲ್ಲ ಇದೆ ಅಜಿಾ ಶಲೆವನತನ ಕನಿಷಠ ದರಕೆೆ ನಿಗದಗೊಳಿಸತವ ಬ್ದಲತ 
ಸನವಿರ ಪಟತಿ ಹೆಚಿಚಸಿದತೆ, ಸರಿಯನದ ಕರಮವಲೆ. ದಯಮನಡಿ ಸಕನಾರ ಹನಲ್ಲ ಅಜಿಾ ಶತಲೆವನತನ 
ಕನಿಷಠ 5 ವಷಾಗಳವರಗೆೆ ಯಥನಸಿೆತಿ ಮತಂದತವರಿಸಬೆೇಕೆನತನವ ವಿಷಯದ ಬ್ಗೆೆ ಮನನಯ ಕಂದನಯ 
ಸಚಿವರನತನ ಒತ್ನುಯಸತತಿುದೆೆೇರ್ೆ.  

ಶ್ರೇ ಆರ . ಅಶೆ್ೇಕ(ಕಂದನಯ ಸಚಿವರತ):- ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ,  
ಇಲ್ಲೆಯವರೆವಿಗೂ ರನಜಯದಲ್ಲೆ ಸತಮನರತ ಎರಡತ ಲಕ್ಷದಷತಿ ಸವಾೆ ಮನಡಬೇೆಕನಗಿರತವ ಅಜಿಾಗಳು 
ಬನಕ್ಕ ಇವೆ. ಇದರ ಸಂರ್ೆಯ ಪರತಿ ವಷಾ ಹಚೆನಚಗತತ್ನು ಹೂೆೇಗತತಿುದೆ. ಮದಲತ ಸಕನಾರಿ 
ಸವೆಾಯರ ಗಳು ಮನತ್ರ ಸವೆಾ ಮನಡತತಿುದೆರತ. ಆದರ,ೆ ಈಗ ರ್ನಸಗಿ ಸವೆಾಯರ ಗಳಿಗೂ ಸವೆಾ 
ಮನಡತವುದಕೆೆ ಅವಕನಶವನತನ ನಿೇಡಲನಗಿದ.ೆ ಕಳೆದ 50 ವಷಾಗಳ ಹಿಂದ ೆಸವೆಾ ಶತಲೆವನತನ 35 
ರೂಪನಯಗಳೆಂದತ ನಿಗದಪಡಿಸಲನಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲೆಯವರಗೆೆ ಅದನತನ ಹೆಚಿಚಸಿರಲ್ಲಲೆ. ಆಗ ಸಕನಾರಿ 
ಸವೆಾಯರ ಗಳು ಮನತ್ರ ಸವೆಾ ಮನಡತತಿುದೆರತ. ರ್ನವು ಅವರಿಗೆ ಸಂಬ್ಳ ಕೊಡತತಿುದೆೆವು. ಈಗ ಸವೆಾ 
ಕನಯಾಕನೆಗಿ ಬ್ಂದರತವ ಅಜಿಾಗಳ ಸಂರ್ೆಯ ಎರಡತ ಲಕ್ಷದಷ್ಠಿದೆ ಮತಂದನ 4-5 ವಷಾಗಳಲ್ಲೆ 
ಇವುಗಳ ಸಂರ್ೆಯ ಸತಮನರತ 5 ಲಕ್ಷವನತನ ಮತಟಿಬ್ಹತದನಗಿದ.ೆ ಜನರಿಗ ೆ ತ್ೊಂದರಯೆನಗತತಿುದೆ 
ಎನತನವ ದೃಷ್ಠಿಯಂದ ಈಗ ಕನಯದೆಯನತನ ಬ್ದಲನವಣ ೆಮನಡಲನಗಿದೆ. ಈಗ ರ್ನಸಗಿಯವರಿಗೂ 
ಸವೆಾ ಮನಡತವುದಕೆೆ ಅನತಮತಿಯನತನ ಕೊಡತತಿುದೆೆೇವೆ. ರ್ನಸಗಿ ಸವೆಾಯರ ಗಳಿಗೆ ಒಂದತ ಸವೆಾ 
ಕನಯಾಕನೆಗಿ 1200 ರೂಪನಯಗಳನತನ ನಿೇಡಬೆೇಕನಗಿದೆ.  ಆ ಹಿರೆ್ನಲೆಯಲ್ಲೆ ಈ ಶತಲೆವನತನ 
ಪರಿಷೆರಣ ೆ ಮನಡಲನಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಹಲವನರತ ಜನ ಸದಸಯರತ ನನಗೆ ಫೊೇನ  ಮನಡಿ ಇದನತನ 
ಕಡಿಮ ಮನಡಬೇೆಕೆಂದತ ಕೆೇಳಿಕೊಂಡಿರತವ ಹಿರೆ್ನಲೆಯಲ್ಲೆ ಈ ಹಿಂದ ೆ ನಿಗದ ಮನಡಿದೆ 1500 
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ರೂಪನಯಗಳ ಶತಲೆವನತನ 500 ರೂಪನಯಗಳಿಗೆ ಇಳಿಸಲನಗಿದೆ. ಸರಿಸತಮನರತ 1000 
ರೂಪನಯಗಳಷತಿ ಕಡಿಮ ಮನಡಿದೆೆೇವೆ. ನಗರ ಪರದೆೇಶಗಳಲ್ಲೆ ನಿಗದಗೂೆಳಿಸಿಸತರವ ಶತಲೆವನತನ 
ಕಡಿಮ ಮನಡಿಲೆ. ಗನರಮಿೇಣ್ ಪರದೆೇಶದಲ್ಲೆ 11(ಇ) ಸೆೆಚ ಗಳ ದರವನತನ ಸಹ ಕಡಿತ್ಗೂೆಳಿಸಲನಗಿದೆ. 
ಗನರಮಿೇಣ್ ಪರದೆೇಶದಲ್ಲೆ 4000 ರೂಪನಯಗಳ ಮಿತಿಯನತನ ಸಹ ತ್ೆಗೆದತ ಹನಕ್ಕದೆೆೇವೆ. ಸತಮನರತ 
50 ವಷಾಗಳ ನಂತ್ರ ಈ ಪರಿಷೆರಣೆಯನತನ ಮನಡಲನಗಿದ.ೆ ಇದರಲ್ಲೆ ಸಕನಾರಕೆೆ ಆದನಯ 
ಬ್ರತವುದೆೇ ಇಲೆ. 1200 ರೂಪನಯಗಳು ರ್ನಸಗಿ ಸವೆಾಯರ ಗಳಿಗ ೆಕೂೆಡಬೇೆಕನಗಿದ.ೆ ಈಗ ಶತಲೆ 
ದರವನತನ ರ್ನವು ಕಡಿಮಗೂೆಳಿಸಿರತವುದರಿಂದ ಸಕನಾರದಂದಲೆೇ ಅದನತನ ಭರಿಸಿಕೊಡಬೇೆಕನಗಿದೆ.  

 
ವಿಷಯ:(ಊ) ಪಿ.ಯತ.ಸಿ. ಹೆಚತಚವರಿ ಉಪರ್ನಯಸಕರ ರೆ್ೇಮಕನತಿ 

ಪಟಿಿಯಲ್ಲೆ ಇರತವವರಿಗ ೆರೆ್ೇಮಕನತಿ ಆದೆೇಶ ನಿೇಡದರತವ 
ಕತರಿತ್ತ 

---- 
 
ಶ್ರೇ ಎಸ .ವಿಿ.ಸಂಕನೂರತ(ಪದವಿೇಧರರ ಕ್ಷೆೇತ್ರ):- ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಕರ್ನಾಟಕ 

ಪರಿೇಕ್ಷನ ಪನರಧಿಕನರವು ಪದವಿ ಪೂವಾ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಇಲನರ್ಯೆಲ್ಲೆ ದರ್ನಂಕ:29.05.2014ರವರೆಗ ೆರ್ನಲ್ಲ 
ಇದೆ 1203 ಹತದೆೆಗಳನತನ ರೆ್ೇರ ರೆ್ೇಮಕನತಿ ಮೂಲಕ ತ್ತಂಬಿಕೂೆಳುಲತ 
ದರ್ನಂಕ:28.02.2017ರಂದತ ಅಧಿಸೂಚರೆ್ ಹೊರಡಿಸಿ 2018ರ ಡಿಸಂೆಬ್ರ ನಲ್ಲೆ ಸಪಧನಾತ್ಾಕ ಪರಿೇಕ್ಷ ೆ
ನಡಸೆಿ ಡಿಸಂೆಬ್ರ  2020ರಲ್ಲೆ ರೆ್ೇಮಕನತಿ ಆದೇೆಶ ಪತ್ರ ನಿೇಡಿದನೆರ.ೆ  

ಇದನದ ನಂತ್ರ 2021ರ ಮನಚ ಾ 8ರಂದತ ಶೇೆಕಡ 10ರಷತಿ ಹೆಚತಚವರಿ ಪಟಿಿಯನತನ ಕೂಡ 
ಪರಕಟಿಸಿ ಅಭಯಥಿಾಗಳ ದನಖಲೆಗಳನತನ ಪರಿಶ್ೇಲರ್ೆ  ಮನಡಿದತೆಂಟತ. ಆದರೆ, ಇದತವರೆಗ ೆಹಚೆತಚವರಿ 
ಪಟಿಿಯಲ್ಲೆ ಇರತವವರಿಗೆ ರೆ್ೇಮಕನತಿ ಆದೇೆಶ ನಿೇಡಿರತವುದಲೆ.  

ಈ ಹಿಂದ ೆ 2009ರಲ್ಲೆ ಕ.ೆಪಿ.ಎಸ .ಸಿ. ಮೂಲಕ ಉಪರ್ನಯಸಕರ ರೆ್ೇಮಕನತಿ ಮನಡಿಕೊಂಡ 
ಸಂದಭಾದಲ್ಲೆ ಶೆೇಕಡನ 10ರಷತಿ ಕನಯೆರಿಸಿ ಪಟಿಿಯಲ್ಲೆರತವ ಅಭಯಥಿಾಗಳನತನ ಕೂಡ ರೆ್ೇಮಕ 
ಮನಡಿಕೊಳುಲನಗಿದೆ. ಅದೆೇ ರಿೇತಿ 2015ರಲ್ಲೆ ಪರಿೇಕ್ಷನ ಪನರಧಿಕನರದ ಮೂಲಕ ಸನಿಫ್  ನಸ ಾ ರೆ್ೇಮಕ 
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ಮನಡಿಕೊಳುುವನಗ ಮತ್ತು 2017ರಲ್ಲೆ ಕ.ೆಪಿ.ಎಸ .ಸಿ. ಮೂಲಕ ಹೆಚತಚವರಿ ರೆ್ೇಮಕ ಮನಡಿಕೊಂಡಿರತವ 
ಉದನಹರಣೆಗಳುಂಟತ. ಈ ಹಿರೆ್ನಲೆಯಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ಹೆಚತಚವರಿ ಆಯ್ದೆ ಪಟಿಿಯಲ್ಲೆರತವ ಅಭಯಥಿಾಗಳ 
ವಯೇಮಿತಿ ಮಿೇರತತಿುರತವುದರಿಂದ ಅಲೆದೇೆ ಗತಣ್ಮಟಿದ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ನಿೇಡತವ ದೃಷ್ಠಿಯಂದ 
ಹೆಚತಚವರಿಯನಗಿ ಶೆೇಕಡನ 10ರಷತಿ ಉಪರ್ನಯಸಕರನತನ ರೆ್ೇಮಕನತಿ ಮನಡಿಕೂೆಳುಲತ ಕರಮ ಕೆೈಗೂೆಳುಲತ 
ಕೊೇರತತಿುದೆೆೇರ್ೆ.    

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಸಿ.ರ್ನಗೇೆಶ (ಪನರಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪೌರಢ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಸಚಿವರತ):- ಸರ್ನಾನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈ ವಿಚನರದ ಬ್ಗೆೆ ಪರಿಶ್ೇಲರೆ್ ಪನರರಂಭಿಸಿದೆೆೇವೆ. ಪರಿಶ್ೇಲರೆ್ ಪೂಣ್ಾಗೊಂಡ 
ನಂತ್ರ ಒಂದತ ಉತ್ುಮವನದ ನಿಣ್ಾಯವನತನ ಕೆೈಗೂೆಳುಲನಗತವುದತ. 

ಡನ:ವೆೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣ್ಸನಾಮಿ(ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್ಷೆೇತ್ರ):- ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈ ಸದನಕೆೆ 
ಸತಮನರತ 25 ಜನ ಹೂೆಸ ಸದಸಯರತ ಬ್ಂದದನೆರ.ೆ ಅವರತಗಳ ಪರಿಚಯ ಮನಡಿಕೊಳುುವುದಕೆೆ ತ್ನವು 
ಅವಕನಶವನತನ ನಿೇಡಿದರ ೆ ಎಲೆರಿಗೂ ಗೂೆತ್ನುಗತತ್ುದೆ. ಎರಡರೆ್ಯದನಗಿ, ಈಗ ಕೊೇವಿಡ -19 
ಸನಂಕನರಮಿಕ ರೂೆೇಗದ ತಿೇವರತ್ೆ ಕಡಿಮಯನಗಿದೆ. ಆದೆರಿಂದ ದಯಮನಡಿ ಎರಡತ ಕತಚಿಾಗಳ ನಡತವ ೆ
ಇರತವಂತ್ಹ ಈ ಗನಜಿನ ತ್ಡಗೆೊೇಡೆಯನತನ ತೆ್ಗೆಸಬೆೇಕೆಂದತ ಕೇೆಳಿಕೂೆಳುುತಿುದೆೆೇರೆ್.  

 
 
4. ಸಂತ್ ಸೆೇವನಲನಲ  ಜಯಂತಿಯ ಪರಯತಕು ರನಜಯದ ಲಂಬನಣಿ ಜರ್ನಂಗದವರಿಗೆ ಶತಭ 

ಹನರೆೈಸತವ ಕತರಿತ್ತ 
 
ಶ್ರೇ ಪರಕನಶ  ಕೆ.ರನಥೊೇಡ ( ವಿರೊೇಧ ಪಕ್ಷದ ಮತಖಯ ಸಚೆೇತ್ಕರತ):- ಸರ್ನಾನಯ 

ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಸಂತ್ ಸೇೆವನಲನಲರ ಜಯಂತಿಯನತನ ಬ್ಂಜನರ ಜರ್ನಂಗದವರತ ಆಚರಣ ೆ
ಮನಡತತಿುದನೆರ.ೆ ಇಡಿೇ ದೆೇಶದಲ್ಲೆ ಎಲ್ಲೆಯೂ ಸಹ ಇದರ ಆಚರಣೆ ಮನಡತತಿುಲೆ.  ಹಿಂದನ 
ಸಕನಾರದಲ್ಲೆ ಮನನಯ ಸಿದೆರನಮಯಯನವರತ ಮತಖಯಮಂತಿರಗಳನಗಿದೆ ಸಂದಭಾದಲ್ಲೆ ಈ ರನಜಯದಲ್ಲೆ 
ಸಂತ್ ಸೇೆವನಲನಲರ ಜಯಂತಿಯನತನ ಆಚರಣೆ ಮನಡತವಂತ್ಹ ತಿೇಮನಾನವನತನ 
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ತ್ೆಗೆದತಕೂೆಳುಲನಯತ್ತ. ಅದನತನ ಈ ಸಕನಾರವೂ ಮತಂದತವರಿಸಿಕೂೆಂಡತ ಬ್ರತತಿುದೆ.  ಇದತ ನಮಾ 
ಧಮಾ ಗತರತಗಳಿಗ ೆ ಕೂೆಟಿಂಥ ಗೌರವವನಗಿದ.ೆ ಕಡತ ಬ್ಡತ್ನದಲ್ಲೆರತವ ಈ ಸಮನಜಕೆೆ ಸಕನಾರ 
ಹಲವನರತ ಯೇಜರೆ್ಗಳನತನ ರೂಪಿಸಿ, ಈ ಜರ್ನಂಗವನತನ ಮತಖಯವನಹಿನಿಗೆ ಬ್ರತವಂತ್ಹ 
ಪರಯತ್ನವನತನ ಮನಡತತಿುದೆ.  

ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಬ್ಂಜನರ ಜರ್ನಂಗದ ಗತರತಗಳನದ ಸಂತ್ ಸೇೆವನಲನಲ ರವರತ 
ಸಮನಜ ಸತಧನರಕರನಗಿದೆರತ. ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಅರಣ್ಯ ರಕ್ಷಣೆಯ ಬ್ಗೆೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ೆ ಗೌರವ 
ನಿೇಡತವ ಬ್ಗೆೆ, ಜಲ ರಕ್ಷಣೆಯ ಬ್ಗೆೆ ಮತ್ತು ಸಮನಜದಲ್ಲೆ ಗೌರವಯತತ್ವನಗಿ ಬನಳುವೆ ಮನಡತವ 
ಬ್ಗೆೆ 400 ವಷಾಗಳ ಹಿಂದೆಯ್ದೇ ಅವರತ ಪರಸನುಪ ಮನಡಿದೆರತ. ಅವರತ ಆಚರಣೆಗ ೆ ತ್ಂದಂತ್ಹ 
ಅರೆ್ೇಕ ಅಂಶಗಳು ಇಂದತ ನಮಾ ಜಿೇವನಕೆೆ ದನರಿದೇಪವನಗಿವೆ. ಸಂತ್ ಸೇೆವನಲನಲ ರವರ ಜಯಂತಿ 
ದನವನದ ಇಂದತ ಈ ಸದನದ ಮೂಲಕ ಬ್ಂಜನರ ಜರ್ನಂಗದವರಿಗೆ ಶತಭ ಹನರೆೈಸಬೇೆಕೆಂದತ 
ಕೆೇಳಿಕೂೆಳುುತಿುದೆೆೇರೆ್.  

ಶ್ರೇ ಕೊೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ 
ಮತಖಯಮಂತಿರಗಳು ಸಂತ್ ಸೇೆವನಲನಲ ರವರ ಜಯಂತಿಯ ಅಂಗವನಗಿ ರನಜಯದಲ್ಲೆನ ಬ್ಂಜನರ 
ಜರ್ನಂಗದವರಿಗ ೆ ಶತಭ ಹನರೆೈಸಿದನೆರ.ೆ ಲಂಬನಣಿ ಜರ್ನಂಗಕೆೆ ಸಂಬ್ಂಧಪಟಿಂತ್ ೆ ಅಭಿವೃದಿ 
ಕೆಲಸಗಳನಗಬೆೇಕೆನತನವುದತ ಅವರ ಉದೆೆೇಶವನಗಿದ.ೆ ತ್ನಂಡಗಳ ಮತ್ತು ಬ್ಂಜನರ ಜರ್ನಂಗದವರ 
ಅಭಿವೃದಿಗನಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ತ್ನಂಡನ ಅಭಿವೃದಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ್ವನತನ ಸನೆಪರ್ ೆ ಮನಡಲನಗಿದೆ. 
ಅದರ ಅಧಯಕ್ಷರನಗಿ ಕತಡಚಿ ಕ್ಷೆೇತ್ರದ ಶನಸಕರನಗಿರತವ  ಶ್ರೇ ಪಿ.ರನಜಿೇರ್ ರವರತ 
ಕನಯಾನಿವಾಹಿಸತತಿುದನೆರೆ. ಬ್ಂಜನರ ಜರ್ನಂಗಕೆೆ ಸಂಬ್ಂಧಪಟಿ ಎಲೆ ಯೇಜರೆ್ಗಳನತನ ಅಥಾವತ್ನುಗಿ 
ಜನರಿಗೊಳಿಸತವುದಕೆೆ ಈ ಸಕನಾರ ಸಿದಿವಿದೆಯ್ದಂದತ ಹೆೇಳುತ್ನು, ಈ ಸದನದ ಮೂಲಕ ಬ್ಂಜನರ 
ಜರ್ನಂಗದವರಿಗ ೆಸಕನಾರದ ಪರವನಗಿ ಶತಭ ಹನರೆೈಸತತಿುದೆೆೇರ್ೆ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಸದನದ ಪರವನಗಿ ಲಂಬನಣಿ ಜರ್ನಂಗದವರಿಗೆ ಶತಭ 
ಹನರೆೈಸಲನಗತತಿುದೆ.   
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5. ಪರಕಟಣ ೆ
ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುನ ಕನಯಾವಿಧನನ ಹನಗೂ ನಡವಳಿಕೆಯ 

ನಿಯಮ 222ರ ಮೇರಗೆ ೆ ಕನಯಾಕಲನಪಗಳ ಸಲಹನ ಸಮಿತಿಯನತನ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತ್ೆ 
ರಚಿಸಲನಗಿದ;ೆ 

 
ಕರಮ 
ಸಂರ್ೆಯ 

ಶ್ರೇಯತತ್ರತಗಳನದ ಸನೆನ 

01 ಕೊೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ 
ಮನನಯ ಸಮನಜ ಕಲನಯಣ್ ಹನಗೂ ಹಿಂದತಳಿದ ವಗಾಳ ಕಲನಯಣ್ 
ಸಚಿವರತ ಮತ್ತು ಸಭನರ್ನಯಕರತ 

 
ಸದಸಯರತ 

02 ಬಿ.ಕ.ೆಹರಿಪರಸನದ  
ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುನ ಮನನಯ ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ 

ಸದಸಯರತ 

03 ಪರಕನಶ  ಕ.ೆರನಥೂೆೇಡ  
ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುನ ಮನನಯ ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ಮತಖಯ ಸಚೆೇತ್ಕರತ 

ಸದಸಯರತ 

04 ಡನ||ಕ.ೆಗೊೇವಿಂದರನಜತ 
ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುನ ಮನನಯ ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ಉಪ ರ್ನಯಕರತ 

ಸದಸಯರತ 

05 ಮರಿತಿಬೆಬೇಗೌಡ 
ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುನ ಶನಸಕರತ 

ಸದಸಯರತ 

06 ಶಶ್ೇಲ  ಜಿ.ನಮೇಶ್ 
ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುನ ಶನಸಕರತ 

ಸದಸಯರತ 

07 ಯತ.ಬಿ.ವೆಂಕಟೆೇಶ  
ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುನ ಶನಸಕರತ 

ಸದಸಯರತ 
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ವಿಶೆೇಷ ಆಹನಾನಿತ್ರತ 
 

ಕರಮ 
ಸಂರ್ೆಯ 

ಶ್ರೇಯತತ್ರತಗಳನದ ಸನೆನ 

01 ಬ್ಸವರನಜ ಬೊಮನಾಯ ಮನನಯ ಮತಖಯಮಂತಿರಗಳು 
 

02 ಜೆ.ಸಿ.ಮನಧತಸನಾಮಿ ಮನನಯ ಕನನೂನತ, ಸಂಸದೇಯ 
ವಯವಹನರಗಳು ಮತ್ತು ಶನಸನ ರಚರೆ್ ಹನಗೂ 
ಸಣ್ಣ ನಿೇರನವರಿ ಸಚಿವರತ 

 
ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರತ ಸಮಿತಿಯ ಅಧಯಕ್ಷರನಗಿರತತ್ನುರೆ. ಸಕನಾರದ ಮತಖಯ ಸಚೆೇತ್ಕರನತನ 
ಮತ್ತು ಉಪ ರ್ನಯಕರನತನ ಇನತನ ರೆ್ೇಮಕ ಮನಡಿಲೆ. ಅವರತಗಳ ರೆ್ೇಮಕನತಿ ನಂತ್ರ, ಅವರತಗಳು 
ಸಹ ಈ ಕನಯಾಕಲನಪಗಳ ಸಲಹನ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸಯರತಗಳನಗಿರತತ್ನುರೆ.  
 ಶ್ರೇ ಸಿ.ಎಂ.ಇಬನರಹಿಂ:- ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ತ್ನವು ಏತ್ಕೂೆೆೇಸೆರ ಈ ತ್ನರತ್ಮಯ 
ಧೊೇರಣೆಯನತನ ತ್ನಳುತಿುದೆೇರಿ ಎನತನವುದತ ನನಗ ೆ ಅಥಾವನಗತತಿುಲೆ. ಬೆೇರ ೆ ಸದಸಯರಿಗೆ 
ಶ್ನಯವೆೇಳೆಯಲ್ಲೆ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕೆೆ ಅವಕನಶವನತನ ನಿೇಡಿದೆೇರಿ, ನನಗೆ ಮನತ್ರ ಈಗ ಕರಯೆತತ್ೆುೇರ್ೆ 
ಆಗ ಕರಯೆತತ್ೆುೇರ್ೆಂದತ ಹೇೆಳಿ. ಮರೆತ್ೇೆ ಬಿಟಿಿದೆೇರಿ. ದಯಮನಡಿ ತ್ನವು ನನನ ವಿಚನರವನತನ ರಿಜೆಕಿ  
ಮನಡಿದೆೆೇರ್ೆಂದತ ಹೆೇಳಿ, ಇಲೆದದೆರೆ ಕರಯೆತತ್ೆುೇರ್ೆಂದತ ಹೆೇಳಿ ಸನಕತ. 
 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ರ್ನನತ ತ್ಮಾ ಹೆಸರನತನ ಕರಯೆತತ್ೆುೇರ್ೆಂದತ ಹೆೇಳಲ್ಲಲೆ. 
ಶ್ನಯವೆೇಳೆಯಲ್ಲೆ ಒಂದನದ ಮೇಲೊಂದತ ವಿಷಯಗಳನತನ ತ್ೆಗೆದತಕೂೆಳುುತಿುದೆೆೇರ್ೆ. ನಿಮಾ 
ವಿಚನರವನತನ ಈ ದನದ ಕನಯಾಕಲನಪಗಳ ಪಟಿಿಯಲ್ಲೆ ತ್ೆಗೆದತಕೂೆಂಡಿಲೆ. ತ್ಮಾ ಜೊತ್ೆಗೆ ಚಚಾೆ 
ಮನಡಿದ ನಂತ್ರ ಹೆೇಳುತ್ುೆೇರೆ್.  
                     (ಮತಂದತವರಿದದೆ)  
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(19)  15.2.2022  12.30  ಪಿಕೆ:ಎಕ ೆ

  ಶ್ರೇ ಸಿ.ಎಂ.ಇಬನರಹಿಂ:- ನನನ ಜೊತ್ೆ ಚಚಾೆ ಮನಡತವುದತ ಏನಿದೆ?  ರ್ನನತ ಈಗನಗಲೆೇ 
ಅದನತನ ನಿಮಾ ಗಮನಕೆೆ ತ್ಂದದೆೆೇರೆ್. 

 ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಇವತಿುನ ಅಜೆಂಡನದಲ್ಲೆ ಅದನತನ ತ್ೆಗೆದತಕೂೆಂಡಿಲೆ. 

 ಶ್ರೇ ಸಿ.ಎಂ.ಇಬನರಹಿಂ:- ಯನವನಗ ತ್ೆಗೆದತಕೂೆಳುುತಿುೇರಿ? 

 ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಇವತ್ತು ಶ್ನಯವೇೆಳೆ ಇದೆದೆರಿಂದ ಅದನತನ ತ್ೆಗೆದತಕೂೆಂಡಿಲೆ. 

 ಶ್ರೇ ಸಿ.ಎಂ. ಇಬನರಹಿಂ:- ಮಾನಯ ಸಭಾಪತಿಗಳೆ, ಶ್ನಯವೆೇಳೆ ದರ್ನಗಲೂ ಇರತತ್ುದೆ.  ಬ್ಹಳ 
ಪರಮತಖವನಗಿರತವಂಥದೆನತನ ಮನತ್ರ ರ್ನನತ ನಿಮಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಕೂೆಡತತ್ುೆೇರೆ್.  ಈ ವಿಷಯ ---- 
ಆಗತತ್ುದೆ ಎನತನವ ಕನರಣ್ದಂದ ತ್ೆಗೆದತಕೂೆಳುುವುದಕೆೆ ಹಿಂಜರಿಯತತಿುದೆೇರಿ.  ಏಕ ೆಎಂದತ ಗೊತಿುಲೆ. 

 ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ತ್ೆಗೆದತಕೊಳುುವುದಕೆೆ ಹಿಂಜರಿಯತತಿುಲೆ. ಇಂತ್ಹ ಅರೆ್ೇಕ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ 
ಸಂಬಂಧಪಟಟಂತ ೆಅವಕನಶ ಮನಡಿಕೂೆಡಲನಗಿದೆ.  ಇವತಿುನ ಶ್ನಯವೇೆಳೆಯಲ್ಲೆ ಅದತ ಬ್ರತವುದಲೆ; 
ಆದೆರಿಂದ ನಿಮಾ ಜೊತ್ೆ ಚರ್ೆಣ ಮನಡಿ ತ್ೆಗೆದತಕೂೆಳುುತ್ೆುೇರ್ೆ ಎಂದತ ಹೇೆಳಿದೆ. 

 ಶ್ರೇ ಸಿ.ಎಂ. ಇಬನರಹಿಂ:- ಮಾನಯ ಸಭಾಪತಿಗಳ,ೆ ರ್ನನತ ಎಷತಿ ದವಸ ಇಲ್ಲೆರತತ್ೆುೇರ್ ೆಎನತನವ 
ಗನಯರಂಟಿ ನನಗ ೆಇಲೆ.  ರ್ನನತ ಹೊೇಗತವುದಕೆೆ ಮತಂಚೆ ನಮಾ ವಿಷಯವನತನ ಚರ್ೆಣಗೆ ತ್ೆಗೆದತಕೊಳಿು. 

 ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಹನಗೆೇನೂ ಆಗತವುದಲೆ. 
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6. ಕ್ಾಯಣದಶ್ಣಯವರ ವರದಿ 

ಕ್ಾಯಣದಶ್ಣ, ಕ್.ವ.ಪ.:- ಕಳೆದ ಅಧಿವೆೇಶನದಲ್ಲೆ ವರದಯನತನ ಒಪಿಪಸಿದ ನಂತ್ರ 
ರನಷಾಪತಿಯವರಿಂದ ಹನಗೂ ರನಜಯಪನಲರಿಂದ ಒಪಿಪಗ ೆಪಡದೆ ವಿಧೆೇಯಕಗಳ ಪಟಿಿಯನತನ ಸಭೆಯಲ್ಲೆ 
ಮಂಡಿಸತತ್ೆುೇರ್.ೆ 

1. ಕ್ನಾಣಟಕ್ ನಗರ ಪನಲ್ಲಕಗೆಳ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಇತ್ರ ಕನನೂನತ (ಎರಡರೆ್ೇ ತಿದತೆಪಡಿ) 
ವಿಧೆೇಯಕ, 2021 
The Karnataka Municipal Corporations and Certain Other Law (Second 
Amendment) Bill, 2021 

2. ಕ್ನಾಣಟಕ್ ಭೂ ಕಂದನಯ (ತಿದತೆಪಡಿ) ವಿಧೆೇಯಕ, 2021 
The Karnataka Land Revenue  (Amendment)  Bill, 2021 

3. ಕ್ನಾಣಟಕ್ ನಗರ ಪನಲ್ಲಕಗೆಳ ಮತ್ತು ಇತ್ರ ಕನನೂನತ (ತಿದತೆಪಡಿ) ವಿಧೆೇಯಕ, 2021 
The Karnataka Municipal Corporations and Certain Other Law 
(Amendment) Bill, 2021 

4. ಕ್ನಾಣಟಕ್ ಧನವಿನಿಯೇಗ (ಸಂರ್ೆಯ-೪) ವಿಧೆೇಯಕ, 2021 
The Karnataka Appropriation (No-4)  Bill, 2021 

5. ಕ್ನಾಣಟಕ್ ಕೆಲವು ಇರ್ನಮತಗಳ ರದೆಯನತಿ ಮತ್ತು ಕಲೆವು ಇತ್ರ ಕನನೂನತ (ತಿದತೆಪಡಿ) 
ವಿಧೆೇಯಕ, 2021 

The Karnataka Certain Inams Abolition and Certain other Law 
(Amendment)  Bill, 2021 
    6.ಕ್ನಾಣಟಕ್ ರನಜಯ ಸಿವಿಲ  ಸೇೆವೆಗಳು (ಶ್ಕ್ಷಕರ ವಗನಾವಣೆ ನಿಯಂತ್ರಣ್)(ಎರಡರೆ್ೇ ತಿದತೆಪಡಿ) 
ವಿಧೆೇಯಕ, 2021 
The Karnataka State Civil Services (Regulation of Transfer of 
Teachers)(Second Amendment)  Bill, 2021 

7.ಕೃಷ್ಠ ವಿಜ್ಞನನಗಳ ವಶವವದಾಯಲಯಗಳ (ತಿದತೆಪಡಿ) ವಿಧೆೇಯಕ, 2021 
The Universities of Agricultural Science (Amendment)  Bill, 2021 
      ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಂಡಿಸಲಾಯಿತ್ು. 
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7. ಗಮನ ಸೆಳಯೆತವ ಸೂಚರ್ೆಗಳು 

ಅ) ಅನತದನನಿತ್ ಶನಲನ ಕನಲೇೆಜತಗಳಲ್ಲೆ 2006ರ ನಂತ್ರ ರ್ೆೇಮಕಗೂೆಂಡಿರತ ಹನಗೂ  
     ಹೊಸದನಗಿ ವೆೇತ್ರ್ನನತದನನಕೆೆ ಒಳಪಟಿಿರತವ ಬೊೇಧಕ/ಬೊೇಧಕೆೇತ್ರ    
     ಸಿಬ್ಬಂದಗೆ ಎನ .ಪಿ.ಎಸ .ಯೇಜರೆ್ಯಂದ ಪರಯೇಜನವನಗದರತವ ಬ್ಗೆೆ. 

 

ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗೌಡ(ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್ಷೆೇತ್ರ):- ಮಾನಯ ಸಭಾಪತಿಗಳೆ, ಅನತದನನಿತ್ ಶನಲನ 
ಕನಲೇೆಜತಗಳಲ್ಲೆ 2006ರ ನಂತ್ರ ರೆ್ೇಮಕಗೂೆಂಡಿರತವ ಹನಗೂ ಹೊಸದನಗಿ ವೆೇತ್ರ್ನನತದನನಕೆೆ 
ಒಳಪಟಿಿರತವ ಬೊೇಧಕ/ಬೂೆೇಧಕೇೆತ್ರ    ಸಿಬ್ಬಂದಗೆ ಎನ .ಪಿ.ಎಸ . ಯೇಜರೆ್ಯಂದ 
ಪರಯೇಜನವನಗದರತವ ಬ್ಗೆೆ ಮನನಯ ಸಚಿವರ ಗಮನ ಸಳೆೆಯಬ್ಯಸತತ್ೆುೇರೆ್. 

 
ಶ್ರೇ ಬಿ.ಸಿ.ರ್ನಗೇೆಶ (ಪನರಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪೌರಢ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಸಚಿವರತ):- ಮಾನಯ ಸಭಾಪತಿಗಳೆ, . . 

. 
  (ಲ್ಲಖಿತ್ ಉತ್ುರ ಪರತಿಯನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ)ೆ 
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ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗೌಡ:- ಮಾನಯ ಸಭಾಪತಿಗಳೆ, ರ್ನನತ ತ್ಮಾ ಮೂಲಕ ಮನನಯ ಸಚಿವರಲ್ಲೆ 
ಒಂದತ ವಿನಂತಿ ಮನಡಬ್ಯಸತತ್ೆುೇರೆ್. ರನಜಯದಲ್ಲೆ  ೪೦,೦೦೦ ಮಂದ, ದರ್ನಂಕ: 1.4.2006ರ 
ನಂತ್ರ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಇಲನರ್ಯೆಲ್ಲೆ ರೆ್ೇಮಕಗೂೆಂಡಿದನೆರ.ೆ  ಅದರಲ್ಲೆ ೨000 ಮಂದ ಈಗನಗಲೆೇ 
ನಿವೃತ್ುರನಗಿದನೆರ.ೆ  ನಿವೃತ್ುರನಗಿರತವ ಬ್ದತಕತ ಹೇೆಗಿದ ೆಎಂದರೆ, ಔಷಧಿ ತ್ೆಗೆದತಕೂೆಳುುವುದಕೂೆ ಅವರ 
ಹತಿುರ ಕನಸಿಲೆ.  ಅವರಿಗೆ ವೃದನಿಪಯ ವೇೆತ್ನ ಕೂಡ ಬ್ರತವುದಲೆ.  ಅವರತ ಆತ್ಾಹತ್ೆಯಗ ೆಶರಣನಗತವ 
ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬ್ಂದದ.ೆ  ಈ ದೆೇಶದಲ್ಲೆ  ಸಕ್ಾಣರಗಳು ನಿವೃತಿು ವೆೇತ್ನವನತನ ಕೊಡಬೇೆಕತ ಎಂದತ, 
ನೂತ್ನ ಪಿಂಚಣಿ ಯೇಜರೆ್ಯನತನ ತ್ಂದ ಸಂದರ್ಣದಲ್ಲೆ ರ್ನಸಗಿ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಸಂಸೆೆಗಳಿಗೆ 
ಸಂಬಂಧಪಟಟಂತ ೆ ಆಡಳಿತ್ ಮಂಡಳಿಯವರೆೇ ಕೊಡಬೇೆಕತ ಎಂದತ ನಿಯಮ ಮನಡಿದರಿ.  
ಇದತವರೆಗೂ ಕೂಡ ಒಂದತ ಆಡಳಿತ್ ಮಂಡಳಿಯೂ ಸಹ ಕೊಡಬೇೆಕನದ ಪಿಂಚಣಿಯನತನ ಕೊಟಿಿಲೆ.  
ಇಂಥವರಿಗ ೆಸಂಬಂಧಪಟಟಂತೆ ಒಬ್ಬರಿಗೂ deduct ಆಗಿಲೆ.  ಇದನತನ ಸಕ್ಾಣರದ ಗಮನಕೆೆ ಪದೇೆ 
ಪದೆೇ ತ್ರತತಿುದೆರೂ; ಒತ್ನುಯ ಮನಡತತಿುದೆರೂ ಸಕ್ಾಣರ ಇದೆೇ ರಿೇತಿಯ ಉತ್ುರ ಕೊಡತತಿುದೆ.  
ಈಗನಗಲೆೇ ನೂತ್ನ ಪಿಂಚಣಿ ಯೇಜರೆ್ ಬ್ಂದಮೇಲೆ, ರನಜಯದಲ್ಲೆ ಬ್ಹಳಷತಿ ಜನರತ ನಿವೃತ್ುರನದ 
ಮೇಲ ೆಆತ್ಾಹತ್ೆಯಗ ೆ ಶರಣನಗತತಿುದನೆರ.ೆ  ಅವರ ಮರೆ್ಯಲೂೆ ಕೂಡ ಬ್ದತಕತ ಬ್ಹಳ ತ್ನರಸನಗಿದೆ.  
ಇದನತನ ಸಚಿವರತ ಗಮನಿಸಬೆೇಕತ.  Old pension scheme ಇದನೆಗ ಅನತದನನಿತ್ ಸಂಸೆೆಯ 
ರ್ೌಕರರಿಗೂ ಕೂಡ ಪಿಂಚಣಿ ಇತ್ತು.  ಕೆಲವು ಕನನಡ ಮನಧಯಮ ಶನಲೆಯ ಆಡಳಿತ್ ಮಂಡಳಿಯವರತ 
ಹಣ್ದ ಕೊರತೆ್ಯಂದ ಶನಲ ೆ ನಡಸೆತವುದಕನೆಗದೇೆ, ಅದನತನ ಸಕ್ಾಣರ ವಹಿಸಿಕೊಳುಲ್ಲ ಎಂದತ 
ಹೆೇಳುತಿುದನೆರ.ೆ  ಮತ್ೆು, ದತಡಿಡರತವ ಸಂಸೆೆಯವರತ ಯನರೂ ಸಹ ಈ ಪಿಂಚಣಿ  ಯೇಜರೆ್ಯಲ್ಲೆ 
ರ್ೌಕರರ ಸಂಬ್ಂಧ ಹಣ್ ತ್ೊಡಗಿಸತತಿುಲೆ.  ಇದತ ತ್ಮಗೆ ಗೊತಿುದೆ.   ಓರಿಸನಸ, ಆಂಧರಪರದೆೇಶ, ಕೆೇರಳ 
ಇತ್ನಯದ ರನಜಯಗಳಲ್ಲೆ ಈ ಒಂದತ ಎನ .ಪಿ.ಎಸ  ಬ್ಂದಮೇಲ,ೆ ಅನತದನನಿತ್ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಸಂಸೆೆಗಳಲ್ಲೆ 
ಕೆಲಸ ಮನಡತತಿುರತವ ರ್ೌಕರರಿಗೂ ಕೂಡ ಅದನತನ ವಿಸುರಿಸಿದನೆರ.ೆ  ಆಡಳಿತ್ ಮಂಡಳಿಯವರತ 
ಕಟಿಬೆೇಕನದ ಬನಬ್ುನತನ ಮನನವಿೇಯತ್ಯೆ ದೃಷ್ಠಿಯಂದ ಸಕ್ಾಣರವೇೆ ಕೊಡತ್ಕೆಂಥದೆನತನ 
ಕನಯಾಗತ್ ಮನಡಿದನೆರ.ೆ  ನಮಾ ರನಜಯದಲೂೆ ಕೂಡ ತ್ನವು ಮನಡಿದೆೇರಿ.  ಯನರಿಗ?ೆ  ಬಿಬಿಎಂಪಿ 
ನಡಸೆತತಿುರತವ ಶನಲೆಗಳೆೇನಿವೆ, ಅಲ್ಲೆಯ ರ್ೌಕರರಿಗ ೆತ್ನವು ಈ ಸೌಲಭಯವನತನ ವಿಸುರಿಸಿದೆೇರಿ.  ಕೆೈಸಿ  
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ಸಂಸೆೆಯ ವತಿಯಂದ ನಡಯೆತತಿುರತವ ಶನಲನ ಶ್ಕ್ಷಕರಲೆೆರಿಗೂ ಸಕ್ಾಣರವೆೇ ಶೆೇಕಡ ೧೦ರಷಿನತನ 
ಭರಿಸತತಿುದೆ.  ಇತಿುೇಚಿಗಷೆಿೇ ಇದನತನ ಶೆೇಕಡ 14 ರಷತಿ ಮನಡಲನಗಿದೆ.  ಸದರಿ ಸಂಸೆೆಯಂದ 
ನಡಯೆತವಂಥದೂೆ ಕೂಡ ರ್ನಸಗಿ ಸಂಸೆೆಗಳನಗಿವ.ೆ  ಈ ರ್ನಸಗಿ ಸಂಸೆೆಗಳು ನಡಯೆತವುದಕೆೆ 
ಸಂಬಂಧಪಟಟಂತ ೆಅನತಮೇದರ್ೆಯನತನ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲೆನ ಹತದೆೆಗಳ ರೆ್ೇಮಕನತಿಗ ೆಸಕ್ಾಣರ ಅನತಮತಿ 
ಕೊಡತತ್ುದೆ.  ಈ ರ್ನಸಗಿ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಸಂಸೆೆಗಳ ಎಲನೆ ರ್ೌಕರರಿಗ ೆ ಸಕ್ಾಣರವೆೇ ಸಂಬ್ಳ ಕೊಡತತಿುದೆ. 
ರೆ್ೇಮಕನತಿ ಆದೆೇಶವನತನ ಆಡಳಿತ್ ಮಂಡಳಿಯವರೇೆ ಕೊಟಿರೂ ಕೂಡ ಸಕ್ಾಣರದ ಅನತಮೇದರ್ ೆ
ಇಲೆದೆೇ ಆಡಳಿತ್ ಮಂಡಳಿಯವರತ ರೆ್ೇಮಕ ಮನಡಿಕೂೆಳುುವುದಕೆೆ ಸನಧಯವಿಲೆ.  ಸಮನಜದಲ್ಲೆ 
ಗೌರವಯತತ್ವನಗಿ ಈ ರ್ನಡಿನ ಮಕೆಳನತನ ತ್ಯನರತ ಮನಡತವಂತ್ಹ, ಉತ್ುಮ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಕೂೆಡತವ 
ಕೆಲಸವನತನ ರ್ನಸಗಿ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಸಂಸೆೆಯ ಈ ರ್ೌಕರರತ ಮನಡತತಿುದನೆರ.ೆ  ಆದರ,ೆ ಇಂಥವರತ ನಿವೃತಿು 
ಆದಮೇಲೆ ಒಂದತ ಬಿಡಿಗನಸತ ಕೂಡ ಇವರಿಗ ೆಸಿಗತತಿುಲೆ.  ನಿವೃತಿು ಆದಮೇಲೆ ಅವರ ಅಕೌಂಟ ನಿಂದ 
ಒಂದತ ರೂಪನಯಯನತನ ಬ್ಳಕೆ ಮನಡಿಕೊಳುುವ ಹನಗಿಲೆ ಎಂದರೆ ಹೆೇಗೆೇ?  ಅವರಿಗೆ ೬೦ ವಷಾ 
ಆದಮೇಲೆ ನಿೇವು ವೃದನಿಪಯ ವೆೇತ್ನ ಕೂೆಡತತಿುೇರನ?  ಇವರಿಗ ೆ ಯನವುದೆೇ ಆರೂೆೇಗಯ ವಿಮನ 
ಯೇಜರೆ್ಯ ಸೌಲಭಯವಿಲೆ.  ಇವರ ಕತಟತಂಬ್ದಲ್ಲೆ ಯನರನದರೂ  ಅರ್ನರೊೇಗಯಕೆೆ ಒಳಗನದರೆ 
ಅವರಿಗೊೇಸೆರ ರೂ. ೩-೪ ಲಕ್ಷ ಸನಲ ಮನಡಬೇೆಕನಗತತ್ುದೆ.  ಇಂತ್ಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಅವರತಗಳನತನ 
ಸಕ್ಾಣರಗಳು ನೂಕ್ಕದರೆ ಹೇೆಗೆೇ?  ಬೇೆರ ೆರನಜಯಗಳಲ್ಲೆ ಅನತಸರಿಸತತಿುರತವ ನಿಯಮಗಳ ಬ್ಗೆೆ ನಿೇವು 
ಪರಿಶ್ೇಲರೆ್ ಮನಡಿ.  ಇವರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬ್ಹಳ ತ್ನರಸದನಯಕವನಗಿದ.ೆ  ಯನವುದೇೆ ಒಂದತ ರ್ನಗರಿಕ 
ಸಕ್ಾಣರ ಈ ರಿೇತಿಯ ತಿೇಮನಾನ ಮನಡತವಂಥದೆಲೆ.  ಮನಯರೆ್ೇಜ ಮಂಟ ನಿಂದ ಕೊಡಿಸತವುಕೆೆ 
ಸಕ್ಾಣರದಂದ ಆಗಲ್ಲಲೆ; ಕೇೆವಲ ಕನಯದೆಯನತನ ಮನಡಿದರಿ.  ಆ ಕನಯದ ೆಕನಯಾಗತ್ವನಗಲ್ಲಲೆ.  
ಇದತ ಕನಯಾಗತ್ವನಗಿದೆ ಎನತನವುದನದರೆ ಆಡಳಿತ್ ಮಂಡಳಿಯಂದ ಇಂತ್ಹ ರ್ೌಕರರಿಗೆ 
ಸಕನರನತ್ಾವನಗಿ ಸಪಂದಸತವಂತೆ್ ಮನಡಿ.  ಈ ರಿೇತಿ ಅವರನತನ ಬಿೇದ ಪನಲತ ಮನಡತವುದತ 
ಸರಿಯಲೆ.  ಶ್ಕ್ಷಕರನಗಿ-ಶ್ಕ್ಷಕೆೇತ್ರರನಗಿ ಈ ಸಮನಜಕೊೆೇಸೆರ ದತಡಿದಂತ್ಹ ಈ ಜನರ ಬ್ದತಕತ ೬೦ 
ವಷಾ ಆದಮೇಲ ೆಆತ್ಾಹತ್ಯೆ ಮನಡಿಕೊಳುುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೊೇಗಿದ.ೆ    
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ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗೌಡ(ಮತಂದತ):- 

ಇವತ್ತು ಅವರ ಕತಟತಂಬ್ದಲೂೆ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವವಿಲೆ.  ಏಕೆಂದರ,ೆ ನಿವೃತಿುಯನದ ಮೇಲ ೆ 
ಅವರತ ಸೇೆವೆ ಮನಡಿದ ಅವಧಿಯದತೆ ಎಂದತ ಬನಯಂಕ ನ ಅಕೌಂಟ ನಲ್ಲೆ ಒಂದತ ಪೆೈಸ ೆಡನರ ಮನಡತವ 
ಹನಗಿಲೆ. ಇಂತ್ಹ ಒಂದತ ಪರಿಸಿೆತಿ ನಮಾ ರನಜಯದಲ್ಲೆ ಆಗತವುದತ ಬೆೇಡ.   ಬೆೇರ ೆಬೆೇರ ೆರನಜಯಗಳಲ್ಲೆ 
ಆಗಿರತವಂತ್ಹ ಮನಹಿತಿಗಳನತನ ಕೂಡ ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಗಳ ಮೂಲಕ ಮನನಯ ಸಚಿವರಿಗೆ 
ಕೊಡತತ್ುೆೇರೆ್.  ನಮಾ ರನಜಯದಲೆೆೇ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವನಯಪಿುಯಲ್ಲೆ ಬ್ರತವಂತ್ಹ ಶನಲೆಗಳಿಗ ೆಮತ್ತು ವಸತಿ 
ಶನಲೆಗಳ ಶ್ಕ್ಷಕರಿಗೆ ಏನತ ಕೊಟಿಿದನೆರೆ ಅದರ ಬ್ಗೆೆಯೂ ಮನಹಿತಿಯನತನ ಕೊಡತತ್ೆುೇರ್ೆ. 
ವಿಶಾವಿದನಯನಿಲಯದಲ್ಲೆ ಕೆಲಸ ಮನಡತ್ಕೆಂಥವರಿಗ ೆದರ್ನಂಕ:೦೧-೦೪-೨೦೦೬ರ ನಂತ್ರ ರೆ್ೇಮಕನತಿ 
ಹೊಂದದವರಿಗ ೆ ಹೂೆಸ ಪಿಂಚಣಿ ಯೇಜರೆ್ಯನತನ ಅಂದರೆ, New Pension Scheme 
ಕೊಡತತಿುದನೆರ.ೆ   ವಿಶಾವಿದನಯನಿಲಯ ಒಂದತ ಸನಾಯತ್ು ಸಂಸೆೆ. KREIS (Karnataka 
Residential Educational Institutions Society) ಒಂದತ ಸಂಸೆೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲೆ ಕೆಲಸ 
ಮನಡತತಿುದೆ.  ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಕೊಟಿಿದನೆರೆ.  ಇವರಿಗ ೆಏಕೆ ಕೊಡಬನರದತ?  ದಯಮನಡಿ ಇದನತನ 
ಪತನರ  ಪರಿಶ್ೇಲ್ಲಸಬೆೇಕತ.  ಇದತ ಹಣ್ಕನಸಿನ ವಿಚನರವನಗಿರತವುದರಿಂದ ಮನನಯ ಮತಖಯಮಂತಿರಗಳ 
ಜೊತ್ೆಯಲ್ಲೆ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಮನತ್ರ್ನಡಬೆೇಕತ.  ರ್ನವಲೆನೆ ಸದಸಯರತ ಹೊಸ ಪಿಂಚಣಿ ಯೇಜರೆ್ 
ಜನರಿಗ ೆ ಬ್ಂದನಗಿನಿಂದಲೂ ಇದರಲ್ಲೆ ಆಗಿರತವ ಅರ್ನಯಯವನತನ ಸರಿಪಡಿಸಬೆೇಕೆಂದತ ಹೂೆೇರನಟ 
ಮನಡತತಿುದೆೆೇವೆ.  ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಮನನಯ ಮತಖಯಮಂತಿರಗಳ ಜೊತ್ೆ ಮನತ್ರ್ನಡಿ ಇದರಲ್ಲೆ ಆಗಿರತವ 
ಅರ್ನಯಯವನತನ ಸರಿಪಡಿಸಬೆೇಕತ.  ಇವರಲೆೆರಿಗೂ ಆರೂೆೇಗಯ ಯೇಜರೆ್, ವಿಮನ ಯೇಜರೆ್ ಮತ್ತು 
ಹೊಸ ಪಿಂಚಣಿ ಯೇಜರೆ್ಯಲ್ಲೆ ಆಡಳಿತ್ ಮಂಡಳಿಗಳು ಕಟಿಬೆೇಕನಗಿರತವಂತ್ಹ ಹಣ್ವನತನ 
ಸಕನಾರವೆೇ ಕಟತಿವಂತ್ಹ ಕರಮವನತನ ಬೇೆರ ೆ ರನಜಯಗಳಲ್ಲೆ ಮನಡಿರತವಂತೆ್ ಮನಡಬೆೇಕೆಂದತ ತ್ಮಾ 
ಮೂಲಕ ಮನನಯ ಸಚಿವರಿಗೆ ವಿನಂತಿ ಮನಡಿಕೊಳುುತ್ೆುೇರ್ೆ.  ಇದನತನ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಎಷತಿ 
ಸಮಯದೊಳಗೆ ಮನಡತವುದಕೆೆ ಸನಧಯ ಎಂಬ್ತದನತನ  ತಿಳಿಸಬೆೇಕತ.   ಸಮನಜದ ಒಳಿತಿಗನಗಿ 
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ಶ್ಕ್ಷಕರತ ಸೇೆವೆಯನತನ ಮನಡತತಿುದನೆರ.ೆ ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕಷಿವನತನ ಗತರತತಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಪರಿಹನರ 
ಸೂಚಿಸಬೆೇಕೆಂದತ ತ್ಮಾ ಮೂಲಕ ಮನನಯ ಸಚಿವರಿಗೆ ರ್ನನತ ವಿನಂತಿ ಮನಡತತಿುದೆೆೇರ್.ೆ 

 ಶ್ರೇ ಬಿ.ಸಿ.ರ್ನಗೆೇಶ (ಪನರಥಮಿಕ ಹನಗೂ ಪೌರಢ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಹನಗೂ ಸಕನಲ ಸಚಿವರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈ ವಿಚನರದ ಬ್ಗೆೆ ಮನನಯ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗೌಡರತ, ಇನಿನತ್ರ ಸದಸಯರತಗಳು ನನನ 
ಜೊತ್ೆಯಲ್ಲೆ ಮನತ್ರ್ನಡಿದನೆರೆ.  ತ್ನವೆೇ ಈ ವಿಚನರದ ಬ್ಗೆೆ ಆಸಕ್ಕುಯನತನ ವಹಿಸಿ ನನನ ಹತಿುರ 
ಸನಕಷತಿ ಸಲ ಮನತ್ರ್ನಡಿದೆೇರಿ.  ಇದತ optional ಇತ್ತು ಎಂಬ್ತದತ ನಮಗೆ ಗೊತಿುದೆ. 
ದರ್ನಂಕ:೦೧-೦೪-೨೦೦೬ರ ನಂತ್ರ ಯನಯನಾರಿಗ ೆಪಿಂಚಣಿ ಯೇಜರೆ್ ಬೆೇಕತ ಎಂದತ option 
ಕೊಟತಿ, ಎಲೆರನತನ ಒಪಿಪಸಿಕೊಂಡತ ಮನಡಿರತವಂತ್ಹ ಯೇಜರೆ್.  ಇದತ ದೆೇಶದಲೆೆೇ introduce 
ಆಗಿರತವಂತ್ಹ ಯೇಜರೆ್ಯನಗಿದೆ, ಕೆೇವಲ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೆ ಅಲೆ.  ಮನನಯ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗೌಡರತ 
ಹೆೇಳಿದ ಹನಗೆ ಬೆೇರ ೆ ಬೇೆರ ೆ ರನಜಯಗಳಲ್ಲೆ  ಏರ್ನದರೂ ಮನಡಿದೆರ ೆ ಅದನತನ ಪರಿಶ್ೇಲ್ಲಸಿ ಮನನಯ 
ಮತಖಯಮಂತಿರಗಳ ಜೊತ್ಯೆಲ್ಲೆ ಮನತ್ರ್ನಡಿ ಆದಷತಿ ಬೆೇಗ ನಿಣ್ಾಯ ತ್ೆಗೆದತಕೂೆಳುುವಂತ್ಹ ಪರಯತ್ನ 
ಮನಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ  

 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಸಚಿವರೆೇ, ರ್ನನತ ತ್ಮಗ ೆಸಲಹ ೆಮನಡತವುದೆೇರ್ಂೆದರ,ೆ ಮನನಯ 
ಮತಖಯಮಂತಿರಗಳ ಜೊತ್ಯೆಲ್ಲೆ ಸಭೆಯನತನ ನಿಗದ ಮನಡಿ ಎಲೆರನತನ ಕರದೆತ ಚಚಾೆ ಮನಡಿ 
ತಿೇಮನಾನಕೆೆ ಬ್ನಿನ.  

 ಶ್ರೇ ಬಿ.ಸಿ.ರ್ನಗೇೆಶ :- ಸಭ ೆಕರಯೆತವುದರ ಬ್ಗೆೆ ಪರಯತ್ನ ಮನಡತತ್ೆುೇರ್ೆ. 

 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಸಭ ೆಕರಯೆತವ ಬ್ಗೆೆ ರ್ನನತ ಮನನಯ ಮತಖಯಮಂತಿರಗಳಿಗೆ ಹೆೇಳುತ್ುೆೇರೆ್.  

 ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ತ್ನವು ಹೆೇಳಿದೆಕೆೆ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಏನತ 
ಮನತ್ರ್ನಡಲ್ಲಲೆ?  ಬೆೇರ ೆಏನತ ಹೆೇಳದದೆರೂ ತ್ನವೆೇನತ ಹೆೇಳಿದೆೇರಿ ಅದರ್ನನದರೂ ಹೆೇಳಬೇೆಕಲೆವೆೇ?  
ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಈ ಶ್ಕ್ಷಕರ ದತಃಖವನತನ  ರೆ್ೂೇಡಬೆೇಕತ, ಅವರ ಮರ್ೆಯಲೆೆೇ ಅವರನತನ ಹೊರಗೆ 
ಹನಕತತಿುದನೆರ,ೆ ಶ್ಕ್ಷಕರತ ಆತ್ಾಹತ್ೆಯ ಮನಡಿಕೂೆಳುುತಿುದನೆರ.ೆ  
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 ಶ್ರೇ ಬಿ.ಸಿ.ರ್ನಗೇೆಶ :- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಶ್ಕ್ಷಕರತ ಎಷತಿ ದತಃಖದಲ್ಲೆದನೆರ ೆಎಂಬ್ತದತ 
ಮನನಯ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗೌಡರ ಮತಖದಲೆೆೇ ಕನಣ್ತತಿುದೆ.  ಇದರ ಬ್ಗೆೆ ಖಂಡಿತ್ವನಗಿಯೂ ಮನನಯ 
ಮತಖಯಮಂತಿರಗಳ ಜೊತ್ಯೆಲ್ಲೆ ಮನತ್ರ್ನಡಿ ಈ ಸಮಸೆಯಯನತನ ಬ್ಗಹೆರಿಸೊೇಣ್.  

 ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಚಿವರೆೇ, ಮನನಯ ಮತಖಯಮಂತಿರಗಳ ಅಧಯಕ್ಷತ್ಯೆನತನ 
ಸಭೆಯನತನ ಮನಡಿ. 

 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಸದನದಲ್ಲೆ ಆದಂತ್ಹ ಚಚೆಾಯ ಹಿರೆ್ನಲೆಯಲ್ಲೆ ಮನನಯ 
ಮತಖಯಮಂತಿರಗಳ ಜೊತ್ಯೆಲ್ಲೆ ಸಭೆಯನತನ ಕರದೆತ ಚಚೆಾ ನಡಸೆಿ ತಿೇಮನಾನಕೆೆ ಬ್ನಿನ.   

 
ಆ) ವಿಷಯ: ಕೊಡಗತ ಜಿಲೆೆಯಲ್ಲೆ ಇತಿುೇಚಿನ ದನಗಳಲ್ಲೆ ಹತಲ್ಲ ಹನಗೂ ಕನಡನರ್ೆಗಳ 
ನಿರಂತ್ರ ದನಳಿಯಂದ ಜಿೇವಹನನಿ, ಬೆಳಹೆನನಿ ಹನಗೂ ಜನನತವನರತಗಳ ಮೇಲ್ಲನ 
ದನಳಿಯಂದನಗಿ ಜನರತ ಗಂಭಿೇರ ಸಮಸೆಯ ಎದತರಿಸತತಿುರತವ ಬ್ಗೆೆ. 

    ------ 
 ಶ್ರೇಮತಿ ಎಸ.ವಿೇಣನ ಅಚಚಯಯ(ವಿಧನನಸಭೆಯಂದ ಚತರ್ನಯತ್ರನದವರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ,  ತ್ನವು ಅವಕನಶ ಕೂೆಟಿಿದೆಕನೆಗಿ ಧನಯವನದಗಳು.  ಕೂೆಡಗತ ಜಿಲೆೆಯಲ್ಲೆ ಇತಿುೇಚಿನ 
ದನಗಳಲ್ಲೆ ಹತಲ್ಲ ಹನಗೂ ಕನಡನರೆ್ಗಳ  ನಿರಂತ್ರ ದನಳಿಯಂದ ಜಿೇವಹನನಿ, ಬೆಳೆಹನನಿ ಹನಗೂ 
ಜನನತವನರತಗಳ  ಮೇಲ್ಲನ ದನಳಿಯಂದನಗಿ ಜನರತ ಗಂಭಿೇರ ಸಮಸಯೆ ಎದತರಿಸತತಿುರತವ ಬ್ಗೆೆ 
ಮನನಯ ಅರಣ್ಯ ಸಚಿವರ ಗಮನ ಸಳೆೆಯತತಿುದೆೆೇರೆ್. 
 
 ಶ್ರೇ ಉಮೇಶ  ವಿ.ಕತಿು(ಅರಣ್ಯ, ಆಹನರ, ರ್ನಗರಿಕ ಸರಬ್ರನಜತ ಮತ್ತು ಗನರಹಕರ 
ವಯವಹನರಗಳ ಸಚಿವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 
   (ಸಚಿವರ ಹೆೇಳಿಕೆಯ ಪರತಿಯನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದೆ) 
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 ಶ್ರೇಮತಿ ಎಸ.ವಿೇಣನ ಅಚಚಯಯ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ,  ಮನನಯ ಸಚಿವರತ 
ಕೊಟಿಿರತವ ಉತ್ುರ ನನಗೆೇನತ ತ್ೃಪಿುಯನಗಿಲೆ.  ಆದರೆ ಮರೆ್ನ ತ್ನರೆ್ೇ ಒಬ್ಬ ಕನಮಿಾಕನನತನ ಆರೆ್ 
ಕೊಂದತ ಹನಕ್ಕದ.ೆ  ರ್ನನತ ಕಳೆದ ವಷಾ ಕೂಡ ಈ ವಿಚನರದ ಬ್ಗೆೆ ಮನನಯ ಅರಣ್ಯ ಸಚಿವರಿಗೆ 
ಹೆೇಳಿದೆೆ.  ಒಂದತ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲೆ ೪-೫ ಜನರನತನ ಹತಲ್ಲ ಕೂೆಂದತ ಹನಕ್ಕತ್ತು.  ಆ ಸಂದಭಾದಲ್ಲೆ 
ಕೊಡಗತ ಜಿಲೆೆಯ ಜನರತ ತ್ತಂಬನ ಕಷಿದ ಪರಿಸಿೆತಿಯಲ್ಲೆದನೆರೆ, ಮನನಯ ಅರಣ್ಯ ಸಚಿವರತ ಕೊಡಗಿಗೆ 
ಒಂದತ ಸಲ ಬ್ರಬೆೇಕೆಂದತ ಹೆೇಳಿದೆೆ.  ಆದರೆ ಯನರತ ಬ್ರಲ್ಲಲೆ.  ಕೊಡಗಿಗ ೆ ಬ್ರತವುದಕೆೆ ಏಕೆ 
ಹೆದರತತಿುದನೆರ ೆ ಎಂಬ್ತದತ ನನಗೂ ಅಥಾವನಗತತಿುಲೆ.  ಹತಲ್ಲ ನಮಗೂ ಏನತ ಮನಡತವುದಲೆ, 
ಅವರಿಗೂ ಏನತ ಮನಡತವುದಲೆ.  ಪನಪದವರನತನ ಕೊಂದತ ತಿನತನತಿುದ.ೆ ರ್ನವು ತ್ತಂಬನ 
ಕಷಿದಲ್ಲೆದೆೆೇವೆ.  ಜೊತ್ೆಗೆ  ಬೆಳಗೆೆ ಕನಫ್ ತ್ೂೆೇಟಕೆೆ ಕನಮಿಾಕರತ ಹೂೆೇಗತವುದಕನೆಗತವುದಲೆ, ರಸೆುಯಲ್ಲೆ 
ವನಕ್ಕಂಗ  ಹೊೇಗತವುದಕನೆಗತವುದಲೆ. ಅಂತ್ಹ ಕೆಟಿ ಪರಿಸಿೆತಿ ಇದೆ. ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರದಲ್ಲೆ 
ಏರೆ್ೇನತ ಮನಡಿದನೆರೆ ಎಂದತ ಮನಹಿತಿ ಕೂೆಟಿಿದನೆರ.ೆ  ಆದರೆ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಇದನತನ 
ಗಂಭಿೇರವನಗಿ ತ್ೆಗೆದತಕೂೆಳುಬೆೇಕನಗತತ್ುದ.ೆ  ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಇಲನರ್ನಧಿಕನರಿಗಳು ಕೊಟಿ 
ಉತ್ುರವನತನ  ದಯವಿಟತಿ ನಂಬ್ತವುದಕೆೆ ಹೊೇಗಬೆೇಡಿ.   ಅಲ್ಲೆ ಏನತ ಮನಡತತಿುಲೆ. ಅಲ್ಲೆ ಅರಣ್ಯ 
ಇಲನರ್ ೆಎಂದತ ಇದೆ.   ಆದರೆ ಅವರತ ಜನರ ಕಷಿ ಸತಖಕೆೆ ಸಪಂದಸತತಿುಲೆ.  ಒಬ್ಬ ಕನಮಿಾಕ ಸತ್ುರ ೆ
ಅವರನತನ ಕರದೆತಕೊಂಡತ ಬ್ರತವುದಕೆೆ ರ್ನವು ಹೂೆೇಗಬೇೆಕನದರ ೆ ಅಧಾ ದವಸ, ಒಂದತ ದವಸ 
ಕಳೆದತ ಹೂೆೇಗತತ್ುದೆ. ಆಗ ಒಂದತ ಸಣ್ಣಪತಟಿ ಪರಿಹನರವನತನ ಕೊಡತತ್ನುರೆ.  ಅಲ್ಲೆ ರ್ನಲತೆ ಜನ 
ರನಜಕನರಣಿಗಳಿದೆೆೇವ.ೆ ನಮಗೆ ಸತ್ು ಜನಗಕೆೆ ಹೊೇಗತವುದಕೆೆ ಭಯ.  ಏಕೆಂದರ,ೆ ರ್ನವೇೆ 
ಕನಡನರೆ್ಯನತನ ಬಿಟಿ ಹನಗೆ ನಮಾ ಜೊತ್ೆಯಲ್ಲೆ ಜಗಳ ಮನಡತತ್ನುರ.ೆ  ಆಗ ರ್ನವು ಸಕನಾರ ಏನತ 
ಮನಡತತಿುದೆ ಎಂಬ್ತದನತನ ಕೆೇಳಬೆೇಕಲೆವೆೇ?  ಹನಗನಗಿ ಅಲ್ಲೆ ಪರಿಸಿೆತಿ ಯನವ ರಿೇತಿ ಇದೆ ಎಂಬ್ತದತ 
ಎಲೆರಿಗೂ ಗೂೆತಿುರತವುದರಿಂದ ದಯವಿಟತಿ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಅಲ್ಲೆಗೆ ಬ್ಂದತ  ರೆ್ೂೇಡಬೆೇಕೆಂದತ 
ರ್ನನತ ಮನವಿ ಮನಡಿಕೂೆಳುುತ್ೆುೇರ್ೆ.  
          (ಮತಂದತ)  
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(21) 15-02-2022/12-50/bkp-rn 

ಶ್ರೇಮತಿ  ವಿೇಣನ  ಅಚಚಯಯ( ಮತಂದತ ..)  

 ದಯವಿಟತಿ  ತ್ನವು  ಈ ವಿಚನರವನತನ  ಗಂಭಿೇರವನಗಿ ತ್ೆಗೆದತಕೊಳುಬೇೆಕತ. ತ್ಮಾ 
ಇಲನರ್ನಧಿಕನರಿಗಳು  ಈ  ಬ್ಗೆೆ ಕೂೆಟಿಿರತವ   ಉತ್ುರವನತನ  ನಂಬ್ಲ್ಲಕೆೆ  ಹೂೆೇಗಬೆೇಡಿ. ದಯವಿಟತಿ  
ತ್ನವು ಅಲ್ಲೆಗೆ ಬ್ರಲೆೇ ಬೇೆಕನಗತತ್ುದೆ  ಮತ್ತು ಅಲ್ಲೆ ಒಂದತ ಸಭೆಯನತನ  ಕರಯೆಬೆೇಕನಗತತ್ುದೆ.    
ಮತ್ೆು,  ಈ ತ್ಂತಿಬೆೇಲ್ಲ, ಸೂೆೇಲನರ   ಅನತನ  ಆರೆ್ಗಳು  ಕೆೇರ   ಮನಡತವುದಲೆ.  ಅದಕೆೆ  ಏನತ  
ಮನಡಬೇೆಕೆಂದತ ಆರೆ್ಗಳಿಗೆ  ಗೊತ್ನುಗಿದ.ೆ  ಕೊಡಗತ  ಜಿಲೆೆಯಲ್ಲೆಯ್ದೇ   ಈ   ರಿೇತಿ  
ಆಗತತಿುರತವುದತ ನನಗೆ  ಅಥಾವನಗತತಿುಲೆ.      

ಮತ್ೆು,  ರ್ನನತ WhatsApp ನಲ್ಲೆ ರೆ್ೂೇಡಿದೆೆೇರ್.ೆ ಹತಲ್ಲಗಳು ರನಜನರೊೇಷವನಗಿ  ನಮಾ  
ತ್ೊೇಟಗಳಿಗೆ ಹೂೆೇಗತತಿುರತತ್ುವೆ.   ಇದಕೆೆ ಯನರತ  ಹೊಣೆ  ಮತ್ತು ರ್ನವು ಅಲ್ಲೆ  ಯನವ  
ರಿೇತಿಯಲ್ಲೆ ಬ್ದತಕಬೆೇಕತ.    ಇದಕೆೆ ತ್ನವು  ಉತ್ುರವನತನ  ಹೆೇಳಬೆೇಕತ.   ಇಲೆವೆಂದರೆ, ನಮಾ 
ಕೊಡಗಿನವರಿಗೆ  ಬೆೇರ ೆ ಎಲ್ಲೆಯನದರೂ  ಜನಗವನತನ  ಕೊಡಿ.    ರ್ನವು ಅಲ್ಲೆಗೆ  ಹೊೇಗತತ್ೆುೇವೆ.  
ಆದರೆ,  ರ್ನವು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ  ಖಂಡಿತ್ವನಗಿಯೂ  ಬ್ರತವುದಲೆ.  

ಶ್ರೇ  ಉಮೇಶ  ವಿ.  ಕತಿು:-  ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ,   ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ  ಶ್ರೇಮತಿ 
ವಿೇಣನ ಅಚಚಯಯನವರತ  ಹೆೇಳಿದ  ಹನಗೆ  ಅರಣ್ಯ ಸಚಿವರನದ  ಮೇಲೆ  ರ್ನವು ಇನತನ  ಅಲ್ಲೆಗ ೆ 
ಹೊೇಗಿಲೆ.  ಸದನ  ಮತಗಿದ ತ್ಕ್ಷಣ್ ರ್ನನತ ಅಲ್ಲೆಗೆ ಹೂೆೇಗತತ್ೆುೇರೆ್.  

ಶ್ರೇಮತಿ  ವಿೇಣನ  ಅಚಚಯಯ:    ಹಿಂದ ೆಅರಣ್ಯ ಸಚಿವರನದವರತ  ಸಹ ಇದೆೇ  ರಿೇತಿ  
ಹೆೇಳಿದೆರತ.  ಅವರತ ಸಹ ಅಲ್ಲೆಗೆ  ಬ್ಂದರಲ್ಲಲೆ.   

ಶ್ರೇ  ಉಮೇಶ   ವಿ.   ಕತಿು:-  ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ,     ಈ ವಿಚನರ  ನನಗೆ  
ಗೊತಿುಲೆ.  ಆದರೆ ರ್ನನತ ಈ ಸದನ ಮತಗಿದ ತ್ಕ್ಷಣ್ ಬ್ರತತ್ೆುೇರೆ್.    ರ್ನನತ ಅಲ್ಲೆಗೆ  ಬ್ಂದತ 
ನಿಮಾಗಳ  ಜೊತ್ೆ ಚಚೆಾ  ಮನಡಿ  ಈ  ವಿಚನರದಲ್ಲೆ ಏನತ ಮನಡಲ್ಲಕೆೆ ಸನಧಯವಿದೆಯೇ  ಆ 
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ರಿೇತಿಯಲ್ಲೆ ಕರಮ ಕೈೆಗೂೆಳುುತ್ೆುೇವೆ.   ಈ  ಆರೆ್ಗಳು  ಮತ್ತು  ಈ  ಹತಲ್ಲಗಳು  ಕೂೆಡಗತ  
ಜಿಲೆೆಯಲ್ಲೆಯ್ದೇ  ಇವೆ  ಹೊರತ್ತ, ಬೆಳಗನವಿ, ಧನರವನಡದಲ್ಲೆ  ಇರತವುದಲೆ.  ಅಲ್ಲೆ  ಮನತ್ರ 
ಇರತವುದರಿಂದ    ಏನತ  ಮನಡಲ್ಲಕೆೆ  ಆಗತತಿುಲೆ.  ಏನತ  ಮನಡಬೇೆಕೆಂದತ ತ್ನವೇೆ  ಸಲಹೆಗಳನತನ  
ಕೊಡಿ.   

ಶ್ರೇಮತಿ  ವಿೇಣನ  ಅಚಚಯಯ:     ಮನನಯ ಸಚಿವರತ  ಕೊಡಗತ   ಜಿಲೆೆಗ ೆ  ಬ್ರಬೆೇಕತ,  
ಸಚಿವರೆೇ    ಕೆೈಚೆಲ್ಲೆ  ಕತಳಿತ್ರ,ೆ  ರ್ನವು  ಏನತ  ಮನಡಲ್ಲಕೆೆ ಸನಧಯ?  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:-   ಸಚಿವರೆೇ,  ಕೂೆಡತಗತ  ಜಿಲೆೆಗೆ  ಹೂೆೇಗಿ ಅಧಿಕನರಿಗಳೂೆಂದಗೆ ಸಭ ೆ 
ಮನಡಿ, ಈ ಬ್ಗೆೆ  ಕರಮ ತ್ಗೆೆದತಕೂೆಳಿು.  

    ಶ್ರೇ   ಮೇಹನ   ಕತಮನರ   ಕೊಂಡಜಿೆ (ರ್ನಮ ನಿದೆೇಾಶ್ತ್ರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ 
ರ್ನವು  ಅಜಿಾಗಳ ಸಮಿತಿ ವತಿಯಂದ ಅರಣ್ಯವನತನ  ರೆ್ೂೇಡಲ್ಲಕೆೆ  ಹೊೇಗಿದೆೆವು.    ಈ ರೈೆಲೆಾೇ 
ಕನರಿಡನರ   ಎಂದತ  ಇದೆ.   ಈ ವಿಚನರವನಗಿ ರ್ನವು ರೈೆತ್ರ  ಜೊತ್ೆ ಮನತ್ರ್ನಡಿದೆೆೇವ.ೆ   
ರೈೆತ್ರತಗಳು ರೈೆಲಾೆೇ  ಇಲನರ್ೆಯ ವೆೇಸೆಿೇಜ   ಏನಿದೆ, ಅದನತನ ತ್ೆಗೆದತಕೂೆಂಡತ ಬ್ಂದತ  ಕೆಲವು ಕಡ ೆ
ಹನಕ್ಕದನೆರ.ೆ ಅದರಿಂದನಗಿ  ಆರೆ್ಗಳು  ಕನಡಿನಿಂದ  ರ್ನಡಿಗೆ  ಬ್ರತವುದನತನ ತ್ಡಗೆಟಿಿದಂತ್ನಗಿದೆ.  
ಅದಕೆೆ 400-500  ಕೂೆೇಟಿ ರೂಪನಯಗಳು  ಬೇೆಕಂತ್.ೆ   ಇದರ  ಬ್ಗೆೆ ತ್ನವು ಗಮನಹರಿಸಿ,    
ಆ ರಿೇತಿಯಲ್ಲೆ ವಯವಸೆೆಯನತನ ನಿಜವನಗಿಯೂ  ಜನರಿಗ ೆ     ತ್ಂದರೆ    ಆರೆ್ಗಳು ಬ್ರತವುದತ 
ತ್ಪತಪತ್ುದೆ  ಎಂದತ  ಎಲನೆ  ರೈೆತ್ರತ  ಹೆೇಳುತ್ನುರ.ೆ   ಸಮಿತಿಯ ಅಧಯಕ್ಷರನದ ಶ್ರೇ ಎಂ.ಕ.ೆ  
ಪನರಣೆೇಶ  ರವರ  ಜೊತ್ೆ ಸಮಿತಿ  ಪರವನಸವನತನ  ಕೈೆಗೊಂಡಿದೆೆವು.    ಇದರ ಬ್ಗೆೆ  ರ್ನನತ ಪರಧನನ  
ಮಂತಿರಯವರನದ  ಶ್ರೇ  ಮೇದಯವರಿಗೆ   ಒಂದತ ಪತ್ರವನತನ ಬ್ರೆದದತೆ, ಅದಕೆೆ  ಉತ್ುರ ಬ್ಂದದೆ.  
ರ್ನನತ ಏನತ ಪತ್ರ  ಬ್ರೆದದೆೆ  ಎಂದರೆ,   ರೈೆಲೆಾೇ   ವೆಸೆಿೇಜ  ಅನತನ  ಉಚಿತ್ವನಗಿ  ಕೊಡಿ.  6 
ರನಜಯಗಳಲ್ಲೆ  ಆರೆ್ಗಳ  ಕನಟ  ಇದೆ.   ಅದನತನ ತ್ೆಗೆದತಕೂೆಂಡತ ಬ್ಂದತ  ಹನಕ್ಕದರ ೆ   ಈ 
ಸಮಸೆಯಯನತನ ಬ್ಗಹೆರಿಸಬ್ಹತದತ.   
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ಶ್ರೇ  ಉಮೇಶ    ಕತಿು:-  ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ,  ಅಲ್ಲೆಗೆ  ಎಲೆರೂ  ಹೊೇಗಿ ಅಲ್ಲೆ  
ಒಂದತ ಸಭೆಯನತನ  ಮನಡತವುದರ  ಮೂಲಕ    ಈ ಸಮಸೆಯಯನತನ ಸರಿ  ಮನಡತವಂತ್ಹ  
ಕೆಲಸ ಮನಡೂೆೇಣ್.     

ಸಭನಪತಿಯವರತ:-   ಇಲ್ಲೆ ಸಭನರ್ನಯಕರತ ಗಮನಿಸಬೇೆಕತ.    ನಿಯಮ 72 ಕೆೆ 
ಸಂಬ್ಂಧಪಟಿಂತ್ ೆ 2  ಪರಶೆನಗಳಿಗೆ  ಮತ್ತು  ನಿಯಮ 330 ಕೆೆ ಸಂಬ್ಂಧಪಟಿಂತ್ೆ  4 ಪರಶೆನಗಳಿಗೆ  
ಉತ್ುರ  ಬ್ಂದರತವುದಲೆ.  ಏನತ  ಮನಡಬೇೆಕೆಂದತ  ತ್ನವು  ಹೆೇಳಬೆೇಕತ.  

ಶ್ರೇ  ಕೊೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ  ಪೂಜನರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ) :-    ಇವುಗಳಿಗೆ ಇಂದತ ಉತ್ುರ  
ಬ್ಂದಲೆವೆಂದರೆ  ರ್ನಳೆಗೆ  ಹನಕ್ಕಕೊಳಿು. 

ಶ್ರೇ  ಪರಕನಶ    ಕ.ೆ ರನಥೊೇಡ:-   ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೆ,   ಈ ಬ್ಗೆೆ  ರ್ನವುಗಳು 
ಮದಲೇೆ ರೆ್ೂೇಟಿೇಸ   ಕೂೆಟಿಿರತತ್ುೆೇವೆ.     ಉತ್ುರ  ಕೊಡಬೇೆಕಲೆವೆೇ? 

ಶ್ರೇ  ಕೊೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ  ಪೂಜನರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ) :-    ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ    
ಇವುಗಳ ಬ್ಗೆೆ  ಅಜೆಂಡನದಲ್ಲೆ  ಹನಕ್ಕದನಗ ಅದಕೆೆ ಉತ್ುರ ಬ್ರಬೆೇಕತ. ಉತ್ುರ ಬ್ಂದ ತ್ಕ್ಷಣ್   
ಇವುಗಳನತನ ತ್ನವು ತ್ೆಗೆದತಕೊಳಿು.   

ಸಭನಪತಿಯವರತ:-   ಸಭನರ್ನಯಕರ,ೆ ಅವರತ  ಮದಲೆೇ  ರೆ್ೂೇಟಿೇಸ   ಅನತನ  
ಕಳುಹಿಸಿರತತ್ನುರೆ.  ಅದಕೆೆ    ಉತ್ುರಗಳನತನ  ಕೂೆಡಬೇೆಕಲೆವೇೆ?     ಇಂದತ ಹನಕ್ಕಕೊಂಡಿದತೆ  
ಉತ್ುರ  ಬನರದೇೆ  ಇರತವುದರಿಂದ      ವಯಥಾವನಗತವುದಲೆವೆೇ?   ಇದನತನ  ರ್ನಳ ೆ ರಿೇಪಿೇಟ   
ಮನಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ    ಉತ್ುರ  ಒದಗಿಸತವುದತ ನಿಮಾ ಜವನಬನೆರಿಯನಗಿರತತ್ುದೆ.   
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8. ರನಜಯಪನಲರ  ಭನಷಣ್ಕೆೆ ಸಲ್ಲೆಸತ್ಕೆ ವಂದರ್ನ  ನಿಣ್ಾಯದ ಮಂಡರೆ್ 

ಶ್ರೇ ಅರತಣ್ ಶಹನಪತರ(ಶ್ಕ್ಷಕರ  ಕ್ಷೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ   ಈ    ಕೆಳಕಂಡ  
ಪರಸನುವವನತನ   ಮಂಡಿಸಲತ   ತ್ಮಾ ಅನತಮತಿಯನತನ  ಕೊೇರತತ್ುೆೇರೆ್.   

“ದರ್ನಂಕ ೧೪-೦೨-೨೦೨೨ ರಂದತ ವಿಧನನಮಂಡಲದ  
ಸದಸಯರನತನದೆೆೇಶ್ಸಿ ದಯಪನಲ್ಲಸಿದ    ಭನಷಣ್ಕನೆಗಿ ಈ  ಅಧಿವೆೇಶನದಲ್ಲೆ  
ಸೇೆರಿರತವ  ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುನ   ಸದಸಯರನದ   ರ್ನವು    ರನಜಯಪನಲರಿಗೆ  
ಕೃತ್ಜ್ಞತ್ನಪೂವಾಕವನದ   ವಂದರೆ್ಗಳನತನ  ಸಮಪಿಾಸತತ್ೆುೇವ.ೆ”  

 
ಶ್ರೇಮತಿ  ಭನರತಿ ಶೆಟಿಿ(ರ್ನಮ ನಿದೆೇಾಶ್ತ್ರತ):-ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ  ರ್ನನತ  

ಪರಸನುವರೆ್ಯನತನ  ಅನತಮೇದಸತತ್ೆುೇರೆ್.  

ಪರಸನುವವನತನ  ಮಂಡಿಸಲನಯತ್ತ. 

(ಈ ಹಂತ್ದಲ್ಲೆ ವೆೈಸ  ಛೆೇಮಾನ ರನದ  ಶ್ರೇ ಕೆ.ಟಿ. ಶ್ರೇಕಂಠೆೇಗೌಡ  ರವರತ ಸಭನಪಿೇಠವನತನ 
ಅಲಂಕರಿಸಿದರತ) 

ಶ್ರೇ ಅರತಣ್ ಶಹನಪತರ(ಶ್ಕ್ಷಕರ  ಕ್ಷೆೇತ್ರ):-  ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ  ರನಜಯದಲ್ಲೆ ಸರ್ನಾನಯ       
ಶ್ರೇ ಬ್ಸವರನಜ ಬೊಮನಾಯ ರೆ್ೇತ್ೃತ್ಾದ  ಸಕನಾರ ಅಧಿಕನರಕೆೆ  ಬ್ಂದನಂತ್ರ  ಈ ರನಜಯದ  
ಆಡಳಿತ್  ವಯವಸೆೆಯನತನ  ಸತಸಿೆತಿಗೆ  ತ್ರತವಂತ್ಹ ಒಂದತ  ಒಳೆುಯ  ಕನಯಾವನತನ  ಅವರತ  
ಮನಡಿದನೆರ.ೆ  ವಿಶೆೇಷವನಗಿ  ಕಳೆದ ಎರಡತ ವಷಾಗಳಲ್ಲೆ ಕೂೆೇವಿಡ-19ರ  ಈ ಸಮಸೆಯಯ 
ಮಧಯದಲ್ಲೆ  ಇಡಿೇ ದೆೇಶದ  ಅಥಾ ವಯವಸೆೆ  ವಯತ್ನಯಸವನಗಿರತವ  ಸಂದಭಾದಲ್ಲೆ  ಈ  ದೆೇಶದಲ್ಲೆ  
ಕೊೇವಿಡ   ನಿವನರಣೆ, ಕೊೇವಿಡ  ಸಮಸೆಯಯನತನ  ಎದತರಿಸತವುದತ ಬ್ಹಳ  ದೊಡಡ ಸವನಲತ 
ಆಗಿರತವಂತ್ಹ ಸಂದಭಾದಲ್ಲೆ   ಒಂದತ Vaccination Drive  ಮನಡತವಂತ್ಹ  ನಿಟಿಿನಲ್ಲೆ   
ಇಡಿೇ ದೆೇಶವೇೆ ಮಚತಚವಂತ್ಹ  ಕೆಲಸವನತನ  ನಮಾ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಕನಾರ  ಮನಡಿದ ೆಎಂದತ ಬ್ಹಳ 
ಹೆಮಾಯಂದ   ಹೆೇಳಲ್ಲಕೆೆ  ಇಷಿಪಡತತ್ೆುೇರೆ್.  ಈ ಸಂದಭಾದಲ್ಲೆ  ರ್ನನತ ಮನನಯ ಮತಖಯಮಂತಿರಗಳಿಗ ೆ  
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ಮತ್ತು ಸಕನಾರಕೆೆ ಅಭಿನಂದರೆ್ಯನತನ ಸಲ್ಲೆಸಲ್ಲಕೆೆ  ಬ್ಯಸತತ್ೆುೇರೆ್.   ವಿಶೆೇಷವನಗಿ ಈ 
ಸೂೆೇಂಕ್ಕತ್ರನತನ  ಗತರತತಿಸತವಲ್ಲೆ Task Force ಎನತನವಂತ್ಹ ಒಂದತ  ಹೊಸ ಕರಮವನತನ 
ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜಯ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡತ, ಕೊೇವಿಡ   ನಿವನರಣೆಗನಗಿ  ಒಂದತ ಕರಮವನತನ   
ಕೆೈಗೊಳುುವಲ್ಲೆ  ಯಶಸಿಾಯನಗಿರತವ  ಕನರಣ್ಕನೆಗಿ  3ರೆ್ೇ ಅಲೆ ಬ್ರತತ್ುದೆ,  3ರೆ್ೇ ಅಲ ೆಬ್ರತತ್ುದೆ,    
ಎಂದತ ಒಂದತ ಬ್ಹಳ ದೂೆಡಡ ಆತ್ಂಕ ಏನತ ನಿಮನಾಣ್ವನಗಿತ್ತು.   ಇವತ್ತು 3ರೆ್ೇ ಅಲ ೆ  ನಮಾ 
ರನಜಯವನತನ ಬನದಸದೆೇ    ಇರತವುದಕೆೆ  ಕನರಣ್  ಏರೆ್ಂದರೆ  ರ್ನವು  ಯಶಸಿಾಯನಗಿ  ಈ 
ಕೊೇವಿಡ Vaccination Drive   ಮನಡಿರತವುದೆೇ  ಕನರಣ್  ಎನತನವುದನತನ  ರ್ನವಲೆೆರೂ  
ಒಪಿಪಕೊಳುಬೇೆಕನದ ಸಂಗತಿ.   

 3ರೆ್ೇ ಅಲೆ ಬ್ಂದರತವಂತ್ಹ ಸಂದಭಾದಲ್ಲೆ   ಕೊೇವಿಡ   ಏನತ ಎನತನವಂತ್ಹ ಬ್ಹಳ ದೊಡಡ  
ಪರಶೆನ ನಮಾಲ್ಲೆ  ಇತ್ತು.    ಕೊೇವಿಡ  ಏನತ ಎಂದತ ಚಚಾೆಯನಗಿರಲ್ಲಲೆ.  ಅದನತನ ಚಚೆಾ  
ಮನಡತವಂತ್ಹ ಸಂದಭಾದಲ್ಲೆ  ಕೊೇವಿಡ  ಅಲಯೆ ನಂತ್ರ  ದೆೇಶದ   ಮತ್ತು ರನಜಯದ ಸಿೆತಿ 
ಏರ್ನಗತತ್ುದೆ,  ನಮಗೆ  ಏರ್ನಗತತ್ುದೆ  ಎನತನವ  ಬ್ಗೆೆ    ಚಚಾೆಗಳು   ನಡದೆರತವುದಕೆೆ  ರ್ನವುಗಳು 
ಸನಕ್ಷಿ  ಇದೆೆೇವೆ.   ನಮಾ ಆರೂೆೇಗಯ ವಯವಸೆೆ ಹೆೇಗಿತ್ತು ಎಂದತ ಹೆೇಳಿ ಒಂದತ  ಸಲ ಪರಶನನಥಾಕ 
ಚಿರೆ್ಿಯನತನ    ನಮಾ ಎದತರತಗಡೆ  ಇಟತಿಕೂೆಂಡರೆ, ನಮಾಲ್ಲೆ   ವೆಂಟಿಲೆೇಟರ   ಇರಲ್ಲಲೆ,  ನಮಾಲ್ಲೆ 
Oxygen ಇರಲ್ಲಲೆ.   ನಮಾಲ್ಲೆ ಬೇೆಕನಗಿರತವಂಥ  ವೆೈದಯರತ ಸನಕಷತಿ ಪರಮನಣ್ದಲ್ಲೆ ಇರಲ್ಲಲೆ.   
ನಮಾಲ್ಲೆ ಬೇೆಕನಗಿರತವಂತ್ಹ supporting staff ಇರಲ್ಲಲೆ.  ಇಂತ್ಹ ಸಂದಭಾದಲ್ಲೆ ಕೊೇವಿಡ   
ಅನತನ   ಎದತರಿಸತವಂತ್ಹ ಸಿೆತಿ   ಇತ್ತು.  ಕೊೇವಿಡ   ಅಂದರೆ ಏನತ ಎನತನವುದರ ಬ್ಗೆೆ ಬ್ಹಳ 
ತ್ಜ್ಞರ ಬ್ಳಿ   ಬ್ಹಳ ದೊಡಡ ಸವನಲತಗಳಿದೆವು.  ಕೊೇವಿಡ   ಬ್ಗೆೆಯ್ದೇ  Indian Institute of 
Medical Science   ರವರತ  ಒಂದತ ಅಭಿಪನರಯವನತನ  ಹೆೇಳಿದರೆ Task Force ನವರತ  
ಇರ್ೂೆನಂದತ ಅಭಿಪನರಯವನತನ  ಹೆೇಳುವಂತ್ಹ ಸಿೆತಿಯಲ್ಲೆ ಇತ್ತು.     ಆ  ಕನರಣ್ಕನೆಗಿ  ಡಲೆನಿ  
ಎನತನವಂತ್ಹ ಇರ್ೂೆನಂದತ ರೂಪನಂತ್ರ ತ್ಳಿ  ಬ್ಂದರತವಂತ್ಹ, 2ರೆ್ೇ ಅಲ ೆ   ಬ್ಂದರತವಂತ್ಹ 
ಸಂದಭಾದಲ್ಲೆ  ಸನಕಷತಿ  ವೆೇಗವನಗಿ  ಹರಡತವಿಕೆ  ಕನರಣ್ಕನೆಗಿ ಅರ್ನಹತತ್ ಏದತರಿಸತವಂತ್ಹ ಸಿೆತಿ 
ಬ್ಂತ್ತ. ಆದರೆ,  ಕರ್ನಾಟಕ ಸಕನಾರ ಬ್ಹಳ ದೊಡಡ  ಪರಮನಣ್ದಲ್ಲೆ   ಕೊರತೆ್ಗಳನತನ  ನಿೇಗಿಸತವಲ್ಲೆ  
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ಒಂದತ ಬ್ದಿತ್ಯೆಂದ  ಕೆಲಸ  ಮನಡಿದ ೆ  ಎನತನವಂತ್ಹದತೆ   ಮತ್ತು  ಇವತ್ತು  ಈ ರನಷಾ    
ಕೊೇವಿಡ    ಸವನಲನತನ   ಈ  ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜಯ  ಯಶಸಿಾಯನಗಿ      ಎದತರಿಸಲ್ಲಕೆೆ  
ಸನಧಯವನಗಿರತವುದಕೆೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಕನಾರದ  ಉಪ ಕರಮಗಳೇೆ ಸನಕ್ಷಿಯನಗಿವೆ  ಎನತನವುದನತನ  
ರ್ನವು  ಗಮನಿಸಬೇೆಕನಗತತ್ುದೆ.   ಸರ್ನಾನಯ ಮತಖಯಮಂತಿರಗಳು  ಈ ರನಜಯದ  Task Force  
ಮೂಲಕ  ಮನಡಿರತವ  ಕರಮಗಳ  ಕನರಣ್ಕೊೆೇಸೆರವನಗಿ,     ಇವತ್ತು  ಈ ರನಜಯದ  ಬ್ಹತತ್ೆೇಕ 
ತ್ನಲೂೆಕತ ಆಸಪತ್ೆರಗಳು   ಇವತ್ತು oxygen ಯತಕು   ಆಗಿರತಂತ್ಹ oxygen ಉತ್ನಪದರೆ್ಯನತನ    
ಹೊಂದರತವಂತ್ಹ ಆಸಪತ್ರೆಗಳನಗಿ  ಕನಯಾನಿವಾಹಿಸತತಿುವೆ.   ಇವತ್ತು  ventilators   ಸಂರ್ೆಯ 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಕನಾರದ  ಉಪ ಕರಮಗಳಿಂದನಗಿ  ಅಥವನ   PM CARES Fund (Prime 
Minister's Citizen Assistance and Relief in Emergency Situations 
Fund)   ಮೂಲಕ   ಇರಬ್ಹತದತ.   ಅಕಸನಾತ  ಈ  ventilators  ವಯವಸೆೆ ಆಗದೇೆ ಇದೆರ ೆ   
ಕೊೇವಿಡ   ಸಮಸೆಯ ಇನತನ  ದೊಡಡ  ಪರಮನಣ್ದಲ್ಲೆ   ಕರ್ನಾಟಕವನತನ  ಬನದಸತತಿುತ್ತು  ಎನತನವುದತ  
ಕಠೂೆೇರ ವನಸುವ  ಎನತನವುದನತನ    ಅಥಾ ಮನಡಿಕೂೆಳುಬೆೇಕತ.  ಈ ಸಂದಭಾದಲ್ಲೆ  ರ್ನವು 
ವಿಶೆೇಷವನಗಿ  ಈ ಟೆಸಿ ಗಳನತನ  ಮನಡಿರತವುದತ ಬ್ಹಳ ದೂೆಡಡ  ದನಖಲೆಯನಗಿದೆ. ಬ್ಹಳ  ದೂೆಡಡ  
ಪರಮನಣ್ದಲ್ಲೆ ಟೆಸಿ   ಮನಡಿರತವುದರಲ್ಲೆ  ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜಯ ಮತಂಚೂಣಿಯಲ್ಲೆದೆ.  ಟೆಸಿ   
ಮನಡಿರತವಂತ್ಹ  ಈ  ದನಖಲೆಯಲ್ಲೆ  ಖಂಡಿತ್ವನಗಿ   ರ್ನವು Home Quarantine   
ಎನತನವಂತ್ಹ  ಪದಿತಿಯನತನ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡತ, ಏನತ Medicinal Kit ಗಳನತನ ತ್ಲತಪಿಸತವಲ್ಲೆ  
ಈ  ಸಕನಾರ  ಯಶಸತಸ ಸಂಪನದಸಿದೆ.   ಆ ಕನರಣ್ಕನೆಗಿ ಬ್ಹಳ  ದೊಡಡ  ಪರಮನಣ್ದ  
ರೂೆೇಗಿಗಳು ಆಸಪತ್ೆರಗೆ   ಬ್ರತವುದತ ನಿಲತೆವುದಕೆೆ  ಸನಧಯವನಗಿದ.ೆ ನಮಾಲ್ಲೆರತವ ಆಸಪತ್ೆರಗಳ  ಸಂರ್ೆಯ  
ಬ್ಗೆೆ  ಹೆೇಳಬೇೆಕನದರ ೆ  ಸನಾತ್ಂತ್ರ  ಬ್ಂದತ  ಇಷತಿ  ವಷಾಗಳನದರೂ   ಸಹ ನಮಾ ಆರೂೆೇಗಯ  
ವಯವಸೆೆಯನತನ  ಇಟತಿಕೂೆಂಡತ ಬ್ಂದರತವ   ರಿೇತಿಯನತನ  ರೆ್ೂೇಡಿದರೆ   ಖಂಡಿತ್ವನಗಿಯೂ 
Home Quarantine  ಸಹ  ಈ Medicinal Kits  ಮೂಲಕ   ಮತ್ತು  
ತೆ್ಗೆದತಕೂೆಳುಬೇೆಕನಗಿರತವ  ಮತರೆ್ನಚಚರಿಕೆ    ವಿಚನರದಲ್ಲೆ  ಆಶನ  ಕನಯಾಕತ್ೆಾಯರತ  ಇರಬ್ಹತದತ   
ಅಥವನ ನಮಾ  ಆರೂೆೇಗಯ  ಇಲನರ್ಯೆ  ಕನಯಾಕತ್ೆಾಯರತ  ಇರಬ್ಹತದತ,  ಇವರತಗಳು ಬ್ಹಳ 
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ಅದತಬತ್ವನಗಿರತವಂತ್ಹ  ಕನಯಾನಿವಾಹಣೆಯನತನ  ಮನಡಿದನೆರ.ೆ    ಅವರ  ಮೂಲಕ  ಈ  
ಕೆಲಸವನತನ ಸಕನಾರ  ಸಕನರಗೊಳಿಸಿತ್ತ  ಎನತನವುದನತನ ಈ  ಸಂದಭಾದಲ್ಲೆ   ಕೃತ್ಜ್ಞತ್ೆಯಂದ  
ಅವರ  ಕನಯಾಕೆೆ  ಮಚತಚಗೆಯನತನ  ವಯಕು  ಮನಡಬೇೆಕನಗತತ್ುದೆ.   ಆ ಹಿರೆ್ನಲೆಯಲ್ಲೆ    ಇವತ್ತು  
ಎರಡತ  ಬನರಿ Vaccination   ಮತಗಿಸಿ,   ಈಗ  ಮತರೆ್ನಚಚರಿಕೆ Vaccination     ಕೂಡ   
ಕರ್ನಾಟಕ  ರನಜಯ  ಮತಂದಕೆೆ  ಹೂೆೇಗಿದೆ.   ಆದಯತ್ನ ವಯಕ್ಕುಗಳಿಗ ೆ    ಮತ್ತು  
ಮತಂಚೂಣಿಯಲ್ಲೆರತವ ಆರೂೆೇಗಯ  ಕನಯಾಕತ್ಾರಿಗ ೆ Corona  Warriors ಗೆ  3ರೆ್ೇ  ಹಂತ್ದ 
Vaccination  Drive   ಅನತನ  ಕರ್ನಾಟಕ  ಸಕನಾರ  ಯಶಸಿಾಯನಗಿ  ಮನಡತವಂತ್ಹ     
ಮತಂಚೂಣಿ ರನಜಯಗಳಲ್ಲೆ  ಒಂದನಗಿದ.ೆ       ಬ್ೂಸಿರ   ಡೂೆೇಸ    ಎನತನವುದತ       
ಮತಂಚೂಣಿ ರನಜಯಗಳಲ್ಲೆ  ಒಂದತ  ಎನತನವುದರ ಬ್ಗೆೆ  ಈ  ಆರೂೆೇಗಯದ  ಸವನಲನತನ   ಕರ್ನಾಟಕ 
ಸಕನಾರ  ಬ್ಹಳ ಯಶಸಿಾಯನಗಿ ನಿವಾಹಿಸಿದೆ ಎನತನವುದನತನ  ಈ  ಸಂದಭಾದಲ್ಲೆ     ಏನತ 
ಘನತ್ೆವತೆ್ು  ರನಜಯಪನಲರತ ತ್ಮಾ  ಭನಷಣ್ದಲ್ಲೆ ಕರ್ನಾಟಕ  ಸನಧರೆ್ ಬ್ಗೆೆ ಉಲೆೆೇಖ  ಮನಡಿದನೆರ,ೆ 
ಅವರಿಗೆ  ರ್ನನತ ಅಭಿನಂದರೆ್ಗಳನತನ ಸಲ್ಲೆಸತತ್ೆುೇರ್ೆ.   

             ಮತಂದತ. …    

(೨೨) ೧೫.೦೨.೨೦೨೨ ೦೧.೦೦ ಎಸ ವಿ-ಆರ ಎನ   

(ವೆೈಸ  ಛೆೇರ ಮನ  ಉಪಸಿೆತಿ) 

ಶ್ರೇ ಅರತಣ್ ಶಹನಪತರ (ಮತಂದತ):-  

 ಕಳೆದ ಎರಡತ ವಷಾಗಳಿಂದ ನಮಾದತರಿಗೆ ಇದೆ ಆರೂೆೇಗಯದ ಸವನಲತ ಮದಲರೆ್ಯ ಸವನಲನದರ,ೆ 
ಎರಡರೆ್ಯ ಅತಿ ದೊಡಡ ಸವನಲತ ಶ್ಕ್ಷಣ್ದ ಸವನಲತ.  ನಮಗೆ ಅತಿ ಹೆಚತಚ ಬನಧಯೆನಗಿದೆರೆ ಅದತ 
ಆರೂೆೇಗಯದಂದ.  ಎರಡರೆ್ಯದನಗಿ ಅತಿ ಹೆಚತಚ ಬನಧಿತ್ಗೊಂಡಿರತವುದತ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಕ್ಷೆೇತ್ರ.  ಶನಲೆಗಳನತನ 
ಪನರರಂಭ ಮನಡಬೇೆಕೆ, ಬೆೇಡವೇೆ ಎನತನವಂತ್ಹ ಅಸಿೆರ ವನತ್ನವರಣ್ ರನಜಯದಲ್ಲೆತ್ತು.  ಆ 
ಸಂದಭಾದಲ್ಲೆ ಬ್ಹತತ್ೆೇಕ ಮಕೆಳು ಶನಲೆಯಂದ ಹೊರಗತಳಿಯಬೇೆಕನದ ಅನಿವನಯಾತ್ೆ ಇತ್ತು.  
ಆದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಕನಾರ ದೂರಶ್ಕ್ಷಣ್ದ ಮೂಲಕ, Information Technology initiates 
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ಮೂಲಕ ಆ ಮಕೆಳಿಗ ೆಬ್ದಲ್ಲ ವಯವಸೆೆ ಮನಡತವುದರಲ್ಲೆ ಮತಂಚೂಣಿ ರನಜಯ ಎನತನವುದನತನ ಕೂಡ 
ರ್ನವು ಗಮನಿಸಬೇೆಕನಗತತ್ುದೆ.  ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜಯದ ಡಿ.ಎಸ.ಇ.ಆರ.ಟಿ. ಮೂಲಕ ಅತಿ ಹೆಚತಚ e-
content ಅನತನ develop ಮನಡತವ ಕನಯಾ ನಮಾ ರನಜಯದಲ್ಲೆ ಆಗಿದೆ. ವಿದನಯಗಮ ಪದಿತಿಯ 
ಮೂಲಕ ಕೂೆೇವಿಡ  ಸವನಲ್ಲನ ಮಧಯದಲ್ಲೆ ಮಕೆಳ ಬ್ಳಿಗ ೆ ತ್ೆರಳಿ ಶ್ಕ್ಷಣ್ವನತನ 
ಮತಂದತವರೆಸಲನಯತ್ತ.  ಈ ವಿದನಯಗಮ ಕನಯಾಕರಮವು ರನಷನಾದಯಂತ್ ಮಚತಚಗೆಯನತನ 
ಪಡದೆತಕೂೆಂಡದೆನತನ ರ್ನವು ಈ ಸಂದಭಾದಲ್ಲೆ ರೆ್ನಪಿಸಿಕೂೆಳುಬೆೇಕತ.   

ಇಂದತ ಇಡಿೇ ದೆೇಶದಲ್ಲೆ learning loss ಬ್ಗೆೆ ಬ್ಹಳ ದೊಡಡ ಚಚಾೆಯನಗತತಿುದೆ.  ಆದರೆ 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಕನಾರ ಕಳೆದೆರಡತ ವಷಾಗಳಲ್ಲೆ ಕೂೆೇವಿಡ ನಿಂದನಗಿ ಉಂಟನದ ಸಮಸೆಯಯಂದ 
ಹೊರಬ್ರಲತ, ಮಕೆಳು ಕಲ್ಲತಿದೆನತನ ಸಹ ಮರೆತ್ತ ಹೊೇಗತವಂತ್ಹ ಸಿೆತಿಯಂದ ಹೊರ ತ್ರಲತ 
ಇಂದತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಕನಾರ 3 ಮತ್ತು ೪ರೆ್ೇ ತ್ರಗತಿಯ ಮಕೆಳಿಗನಗಿ bridge courses 
ಮನಡಬೇೆಕತ.  ಮಕೆಳ learning loss ಅನತನ fillup ಮನಡಿಕೂೆಡಬೇೆಕತ ಎನತನವ ಕನರಣ್ದಂದ 
ಕನಯಾಯೇಜರೆ್ಯನತನ ತೆ್ಗೆದತಕೂೆಳುುವುದರಲ್ಲೆ ಮದಲರೆ್ಯ ರನಜಯವನಗಿ ಕನಯಾ 
ನಿವಾಹಿಸತತಿುದೆ.   

ಇದರ ಜೊತ್ೆಗೆ ರ್ನನತ ವಿಶೆೇಷವನಗಿ ಮತಖಯಮಂತಿರಯವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದರೆ್ಗಳನತನ 
ಸಲ್ಲೆಸಬ್ಯಸತತ್ೆುೇರೆ್.  ಇಲ್ಲೆಯವರೆಗ ೆ ಕನಯಟಗರಿ ಆಧನರದಲ್ಲೆ ಮಕೆಳಿಗೆ scholarship ಅನತನ 
ಕೊಡತವಂತ್ಹ ಕೆಲಸ ಮನಡಲನಗತತಿುತ್ತು. ಮದಲರೆ್ಯ ಬನರಿಗ ೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೆ ರೈೆತ್ನ ಮಕೆಳು 
ಎಂದತ ಗತರತತಿಸಿ ಅವರತ ಯನವ ಜನತಿ, ಯನವ catagory ಎಂಬ್ತದನತನ ರೆ್ೂೇಡದ ೆ  ರೈೆತ್ನ 
ಮಕೆಳು ಎನತನವ ಕನಯಟಗರಿಯನತನ ಗತರತತಿಸಿ ರೈೆತ್ನ ಮಕೆಳಿಗನಗಿ scholarship ಅನತನ 
ಕೊಡತವಂತ್ಹ ಯೇಜರೆ್ಯನತನ ತ್ರತವ ಮೂಲಕ ಬ್ಹಳ ದೊಡಡ ಭೆೇದಭನವವನತನ ಹೊಡೆದತ 
ಹನಕತವಲ್ಲೆ ಒಂದತ ಕನರಂತಿಕನರಕ ಹೆಜೆೆಯನತನ ಸರ್ನಾನಯ ಮತಖಯಮಂತಿರಯವರತ ಇಟಿಿದನೆರ.ೆ  ಆ 
ಹಿರೆ್ನಲೆಯಲ್ಲೆ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದರೆ್ಗಳನತನ ಸಲ್ಲೆಸತತ್ೆುೇರೆ್.   
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 ಘನತ್ೆವತೆ್ು ರನಜಯಪನಲರತ ಮನಡಿರತವ ಭನಷಣ್ದಲ್ಲೆ ಸತದೇಘಾವನದ ಸಂಗತಿಗಳನತನ 
ಹೆೇಳಿದತೆ, ಈ ಭನಷಣ್ಕೆೆ ತ್ನವೆಲೆರೂ ಅನತಮತಿಯತನ ಕೊೇರಬೇೆಕೆಂದತ ಹೆೇಳಿ ನರೆ್ನರಡತ 
ಮನತ್ತಗಳನತನ ಮತಗಿಸತತ್ೆುೇರ್ೆ.   

 ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವೆಂಕಟೆೇಶ  (ರ್ನಮನಿದೆೇಾಶ್ತ್ರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅವಕನಶಕನೆಗಿ 
ಧನಯವನದಗಳು.  ಈ ಬನರಿ ರನಜಯಪನಲರತ ಮನಡಿರತವ ಭನಷಣ್ವು ನಮಗ ೆ ವಿಶೆೇಷವನದತದತ, 
ವಿಶ್ಷಿವನದತದನಗಿದ.ೆ  ಅದಕೆೆ ರ್ನವು ಮಚತಚಗೆಯನತನ  ಸೂಚಿಸಿ, ಧನಯವನದಗಳನತನ ಅಪಿಾಸತತ್ೆುೇವೆ.  
ಏಕೆಂದರ ೆ ಘನತ್ೆವತೆ್ು ರನಜಯಪನಲರತ ಔದನಯಾಪೂಣ್ಾವನದ ಭನಷಣ್ವನತನ ಮನಡಿದನೆರ.ೆ  
ಭನಷಣ್ವನತನ ಓದದತೆ ರನಜಯಪನಲರೇೆ ಆದರೂ ಅದನತನ ಸಿದಿ ಪಡಿಸಿರತವುದತ ಸಕನಾರ.  
ರನಜಯಪನಲರಿಗೆ ಈ ಭನಷಣ್ದಲ್ಲೆ ಒಂದತ ಅಕ್ಷರವಿರಲ್ಲ, ಒಂದತ ಅಲಪವಿರನಮವನತನ ಕೂಡ 
ಬ್ದಲನಯಸತವಂತ್ಹ ಅವಕನಶ ಇರತವುದಲೆ.  ಏಕೆಂದರ ೆ ಅದತ ರನಜನಯಂಗ.  ರ್ನವಲೆೆರೂ 
ಒಪಿಪಕೊಂಡಿರತವ ಕಟತಿಪನಡತ.   ಹಿೇಗನಗಿ ಇಂತ್ಹ ಅಲನೆವುದೆೇನನ  ಅದತುತ್ ದೇಪವನತನ ಅಣ್ಕ್ಕಸತವ 
ರಿೇತಿಯಲ್ಲೆರತವ ಈ ಭನಷಣ್ವನತನ ಘನತ್ೆವತೆ್ು ರನಜಯಪನಲರಿಂದ ಓದಸಿದೆಕೆೆ ಸಕನಾರಕೆೆ ಮತ್ೂೆುಮಾ 
ಧನಯವನದಗಳು.    

ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರನಜಯಪನಲರ ಭನಷಣ್ ಸತಂದರವನಗಿದೆ.  ಬಿಳಿ ಕನಗದದ ಮೇಲ ೆ
ಕನನಡದ ಅಕ್ಷರಗಳನತನ ಕಂಡನಗ ಕನನಡಿಗರ್ನದ ನನಗೆ ಅದೆೇರೆ್ೂೇ ಕಲರವ.  ಅದನತನ ಓದತತ್ನು 
ಹೊೇದಂತೆ್ ಈ ಭನಷಣ್ವೆೇನತ ಭೂತ್ಕನಲದೂೆೆೇ, ವತ್ಾಮನನ ಕನಲದೂೆೆೇ ಅಥವನ ಭವಿಷಯತ  
ಕನಲದೂೆೆೇ ಎನತನವ ಗೊಂದಲ ಉಂಟನಯತ್ತ.  ಅವರತ ಹೆೇಳಿರತವ ಒಂದತ ಮತರ್ನಯಂಶವೆಂದರೆ 
ಏಪಿರಲ  ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಒಂದತ ಕ.ೆಜಿ. ಅಕ್ಕೆಯನತನ ಹೆಚತಚ ಮನಡತವುದತ. ಅದೂೆಂದನತನ ಬಿಟಿರ ೆಉಳಿದ 
ಎಲನೆ ಕನಯಾಕರಮಗಳೂ ಇಷತಿ ದನಗಳಿಂದಲೂ ಮನಡಿರತವ ಕನಯಾಕರಮ.  ಅದತ ಒಂದತ 
Action Taken Report ಇದೆಂತಿದ.ೆ ನನಗ ೆ ತಿಳಿದಂತ್ ೆ ರನಜಯಪನಲರ ಭನಷಣ್ ಸಕನಾರದ 
ಮತಂದನ ದಕೂಸಚಿಯನಗಬೆೇಕತ.  ರನಜಯಪನಲರ ಕೆೈಯಲ್ಲೆ ಭನಷಣ್ ಮನಡಿಸಿದರ ೆಮತಂದನ ಬ್ಜೆಟ  
ಅನತನ follow ಮನಡತತ್ುದೆ.  ಮತಂಬ್ರತವ ದನಗಳಲ್ಲೆ ಇಂತ್ಹ ಕನಯಾಕರಮಗಳನತನ implement  
ಮನಡತತ್ೆುೇವ ೆಎನತನವ ಅಂಶಗಳು ಬ್ರಬೆೇಕತ.  ಆದರೆ ಯನವುದನತನ ಮನಡಲನಗಿದೆಯೇ ಅದತ ಸಹ 
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ಸರಿ ಇಲೆ.  ರ್ನನತ ಮತಂದೆ ಅದನತನ ಹೆೇಳುತ್ೆುೇರ್ೆ.  ಏಕೆಂದರ ೆಇದತ ಒಂದತ ವಷಾವಲೆ. ಈ ಸಕನಾರ 
ಅಧಿಕನರಕೆೆ ಬ್ಂದನಗಿನಿಂದ ಮೂರತ ಬನರಿ ಹೇೆಳಿರತವುದತ ಮೂರತ ಬನರಿಯೂ ಸತಳನುಗಿದೆ.  ರ್ನವು 
ಪರತಿ ಬನರಿಯೂ ಅದನತನ ಹೆೇಳುತ್ನು ಬ್ಂದದೆೆೇವೆ.  ರ್ನವು ಸರಿ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆಂದತ ಹೇೆಳುತ್ನುರೆ.  
ಆದರೆ ಇದತವರೆವಿಗೂ ಸರಿ ಮನಡಿರತವುದಲೆ. ರ್ನನತ ಒಂದೂೆಂದನಗಿ ಹೇೆಳುತ್ೆುೇರ್.ೆ   

೧೧೬ ಅಂಶಗಳರ್ೂೆನಳಗೊಂಡಿರತವ ೩೦ ಪತಟಗಳ ಪತಸುಕವನತನ ನಮಗೆ ಕೊಟಿಿದನೆರ.ೆ  ಇದತ 
ಹೆೇಗಿದೆಯ್ದಂದರೆ "ಆಳು ರೆ್ೂೇಡಿದರ ೆಅಲಂಕನರ, ಬನಳು ರೆ್ೂೇಡಿದರ ೆಬ್ಡೊೆಂಡಂಗ”ೆ ಎನತನವಂತಿದ.ೆ 
ರನಜಯಪನಲರ ಭನಷಣ್ದ ಸಂಪರದನಯವೆೇ ಬೆೇರ.ೆ  ಬಿರಟಿಷರ ಪದಿತಿಯಂದ ಭನರತ್ದಲ್ಲೆ ರನಜಯಪನಲರ 
ಭನಷಣ್ವನತನ ಅಳವಡಿಸಿಕೂೆಂಡದೆೆೇರ್ೂೆೇ ನಿಜ.  ಅಳವಡಿಸಿಕೂೆಳುುವುದರ ಜೊತ್ೆಗೆ ಸಂಪರದನಯದ 
ಪರಿಪನಲರೆ್ಯನಗಬೆೇಕತ.  ರ್ನವು ಇನೂನ ಬಿರಟಿಷರ ಕನಲದಲ್ಲೆಯ್ದೇ ಇದೆೆೇವ.ೆ  ರನಜಯಪನಲರ 
ಭನಷಣ್ವು ವಷನಾರಂಭದ ಅಧಿವೆೇಶನದಲ್ಲೆ ಮಂಡರೆ್ಯನಗತವುದತ ಸಂಪರದನಯ.   ಇದರ 
ಉದೆೆೇಶವೇೆರೆ್ಂದರೆ ಈ ವಷಾ ಸಕನಾರ ಹೆಜೆೆ ಹನಕತವ ದಕತೆ-ದಸಯೆನತನ ಶನಸನ ಸಭೆಯ ಮೂಲಕ 
ಜನರ ಮತಂದಡತವುದತ.  ಇದತ ಕೂಡ ಸಂಪರದನಯವೆೇ. ಸಕನಾರಕೆೆ ಒಂದತ ಕನಸಿದನೆಗ, ರ್ನಡತ 
ಕಟತಿವ ಮನಸಿದನೆಗ ರ್ನಡಿನ ಜನರನತನ ಗೆಲತೆವ ಛಲವಿದನೆಗ ಇಂತ್ಹ ಕನಸತಗಳು ಗರಿಗೆದರತವುದತ 
ಸಹಜ.  ಆದರೆ ಈ ಸಕನಾರಕೆೆ ಕನಸೇೆ ಇಲೆ.   

ತ್ೊಘಲಕ  ರ್ನಟಕದಲ್ಲೆ ಪರಸನುಪವನಗಿರತವ ಸಂಭನಷಣೆ ಹಿೇಗಿದೆ.  “ಬಳೆಕ್ಕಲೆದ, ಗೊತಿುಲೆದ 
ಕನಗಾತ್ುಲ ದನರಿಯಲ್ಲೆ ನಡಯೆತವ ಧೈೆಯಾವಿದೆ.  ಆದರೆ ಕನಸಿಲೆದ ದನರಿಯಲ್ಲೆ 
ನಡಯೆತವುದನದರೂ ಹೆೇಗ?ೆ” ತ್ೊಘಲಕ  ರ್ನಟಕದ ಈ ಮನತ್ತ ಸಕನಾರಕೆೆ ಅನಾಯಸತವಂತಿದೆ.  
ಮತಂದನ ದನರಿಯ ಬ್ಗೆೆ ಸಪಷಿತ್ೆಯ್ದೇ ಇಲೆದರತವನಗ ಕೆೇವಲ ಗತಣನಕನರ, ಭನಗನಕನರಗಳನತನ 
ಮನಡತತ್ನು ಆಡಳಿತ್ವನತನ ನಡಸೆಿ ಕಲನಯಣ್ ಕರ್ನಾಟಕವನತನ ಸನೆಪಿಸತವುದತ ಇವರ ಕೆಲಸ.  ಮನನಯ 
ಅರತಣ್ ಶಹನಪತರ ಅವರತ ಮನತ್ರ್ನಡತವನಗ ಇಷತಿ ಒಳೆುಯ ಸಕನಾರ ಏರೆ್ೇನತ ಅಭಿವೃದಿ ಮನಡಿದ ೆ
ಎಂಬ್ತದನತನ  ಹೆೇಳಿದರತ.   ಕೊೇವಿಡ  ಬ್ರಬೆೇಕಂೆದತ ರ್ನವು ಯನರೂ ಅಂದತಕೂೆಂಡಿರಲ್ಲಲೆ.  
ಕೊೇವಿಡ  ಬ್ರಬೆೇಕೆಂದತ ಸಕನಾರ ಆರೂೆೇಗಯ, ಶ್ಕ್ಷಣ್ದ ಸತಧನರಣೆ ಮನಡಬೇೆಕೆಂದೆೇನೂ ಇರಲ್ಲಲೆ.  
ಕೊೇವಿಡ ನಲ್ಲೆ ಸಕನಾರದ ಸನಧರೆ್ಯನದರೂ ಏನತ? ಆರತ ಸನವಿರ ಕೂೆೇಟಿ ರೂಪನಯಗಳು 
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ಖಚನಾಗಿದ ೆ ಎನತನವ ಅಂದನಜಿದ.ೆ  ಎಷತಿ ಖಚನಾಗಿದ ೆ ಎಂದತ ಇಂದನವರವೆಿಗೂ ಸಕನಾರ 
ಶೆಾೇತ್ಪತ್ರವನತನ ಹೊರಡಿಸಲ್ಲಲೆ.  ಆದರೆ ಕೊೇವಿಡ  ರೆ್ಪದಂದ ಎರಡತ ವಷಾದಂದಲೂ ಸಕನಾರದಲ್ಲೆ 
ಏನೂ ಕೆಲಸವನಗಿಲೆ. ಯನವುದೆೇ ರಿೇತಿಯ ಕಲೆಸ, ಅದತ development ಆಗಿರಬ್ಹತದತ, 
progress ಆಗಬ್ಹತದತ, employment ಆಗಬ್ಹತದತ.  ಜನರತ ಬ್ರಿಬೆತ್ುಲೆ ಸಕನಾರವನತನ 
ಬೆೈಯತತಿುದನೆರ.ೆ  ಕೂೆರೂೆೇರ್ನ ಬ್ಗೆೆ ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ನು  ಸಕನಾರ ಇಷತಿ ಆಕ್ಕಸಜನ , 
ವೆಂಟಿಲೆೇಟರ ಗಳನತನ ಒದಗಿಸಿತ್ತ ಎಂದತ ಹೇೆಳಿದರತ.  ಒಮಾ ಚನಮರನಜನಗರದ ಇತಿಹನಸವನತನ 
ಓದ.  ೩೬ ಜನರತ ಅಧಿಕನರಿಗಳ ತ್ಪಿಪನಿಂದನಗಿ ಪನರಣ್ ತ್ೆತ್ುರತ. ಆದರೆ ಮನನಯ ಮಂತಿರಗಳು ಅಲ್ಲೆಗೆ 
ಹೊೇಗಿ ಮೂರತ ಜನರತ ಮನತ್ರ ಸತಿುದನೆರೆಂದತ ಪತಿರಕನಗೂೆೇಷ್ಠಠಯಲ್ಲೆ ಹೇೆಳಿದರತ.  ಇದತ ಧಮಾವೆೇ? 
೩೬ ಜನರತ ಸತ್ುರೆ ಸಕನಾರ ೩ ಜನ ಎಂದತ ಹೆೇಳುತ್ುದೆ.  ಕೊೇವಿಡ  ನಿವಾಹಣೆಯನತನ ಚೆರ್ನನಗಿ 
ಮನಡಿದೆೆೇವೆಂದತ ಹೆೇಳುತ್ನುರ.ೆ  ಇದತ ಯನವ ಪರಿ? ನಿಜವನತನ ನಿಜ ಎಂದತ ಹೆೇಳಬೇೆಕತ.  
ಸತಿುರತವವರನತನ ಸತಿುಲೆ ಎಂದತ ಹೆೇಳುವುದಕನೆಗತವುದಲೆ.  ಸಕನಾರ ಏನತ ಹೆೇಳಿದರೂ ನಡಯೆತತ್ುದ ೆ
ಎಂದತ ಬ್ಂದತಬಿಟಿಿದೆ.  ಕೂೆೇವಿಡ ನಿಂದನಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೆ ರ್ನಲತೆ ಲಕ್ಷ ಜನರತ ಸತಿುದನೆರ.ೆ  Actual 
ಎಷತಿ ಜನ ಸತಿುದನೆರೆ? ೪೦ ಲಕ್ಷ ಜನರತ ಸತಿುದನೆರ.ೆ  ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಅಥವನ Corporations, 
Muncipality ಯವರತ Death Certificates ಗಳನತನ issue  ಮನಡತತ್ನುರ.ೆ  ಈ ಅವಧಿಯ 
ಲೆಕೆವನತನ ತ್ೆಗೆದತ ರೆ್ೂೇಡಿದರೆ… ninety percent have died, just because of 
Covid.  ಆದರೆ ಸಕನಾರದ ಬ್ಳಿ ಅದಕೆೆ ಉತ್ುರವೆೇ ಇಲೆ.  ಯನವುದತ ಕೆೇಳಿದರೂ ಕೂೆೇವಿಡ  
ಎಂದತ ಹೆೇಳುತ್ನುರೆ.  ಕೂೆೇವಿಡ  ಬ್ಂದದ,ೆ ಅದನತನ ನಿಭನಯಸಬೆೇಕತ.  ಅದರಲ್ಲೆ ಏನೂ ತ್ಪಿಪಲೆ.  
ಆದರೆ ಇವರತ ಅದರೆ್ನೇ ರೆ್ಪ ಮನಡಿಕೊಂಡಿದನೆರ.ೆ  ಕೊೇವಿಡ  ಬ್ಂದರತವುದಕೆೆ ರೂ.೬,೦೦೦ 
ಕೊೇಟಿಗಳನತನ ಖಚತಾ ಮನಡಲನಗಿದ.ೆ  ಸಕನಾರದ ಹಣ್ಕನಸಿನ ಪರಿಸಿೆತಿ ಎಲ್ಲೆಗ ೆಬ್ಂದದ?ೆ ಬ್ಜೆಟ  
ಪನರರಂಭವನದನಗಿನಿಂದ ಸಿದೆರನಮಯಯನವರ ಸಕನಾರ ಇರತವವರವೆಿಗೂ ರನಜಯದಲ್ಲೆ 
ರೂ.೨,೪೦,೦೦೦ ಕೊೇಟಿ ಸನಲ ಇತ್ತು.  ಈ ಒಂದತ ವಷಾದಲ್ಲೆ ರೂ.೪,೫೦,೦೦೦ ಕೊೇಟಿ ಆಗಿದ.ೆ  
ರೂ.೨,೫೦,೦೦೦ ಕೂೆೇಟಿ ಸನಲ ಹೆಚನಚಗಿದೆ.  ಇಷತಿ ಸನಲವನತನ ತಿೇರಿಸತವುದನದರೂ ಹೇೆಗೆ? 
ಸಕನಾರದಲ್ಲೆ ಒಂದತ system ಇದೆ. ನನಗ ೆತಿಳಿದರತವಂತ್ ೆ Income Tax, State Tax and 
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Central Tax ಎಲೆ ಸೇೆರಿದರೂ Committed Expenditure should not exceed 
more than 75-80%. ನನಗ ೆ ಗೊತಿುದೆಂತ್ೆ ಈ ರಿೇತಿ ಇದೆ. ರ್ನನತ  economist  ಅಲೆ.  
ಯನವ ವಷಾದಲ್ಲೆಯೂ ೭೫-೮೦%ಗಿಂತ್ಲೂ ಮೇಲ ೆಹೊೇಗಿಲೆ. ಈ ಬನರಿ ೧೦೨% ಗೆ ಹೊೇಗಿದೆ.  
ಸಕನಾರಕೆೆ ಬ್ರತವ ಆದನಯಕ್ಕೆಂತ್ ಖಚೆೇಾ ಹೆಚನಚಗಿದೆ.  ಸನಲ ಮನಡಿ recurring  ಸಂಬ್ಳಕೆೆ, 
ಬ್ಡಿಡಗ ೆ ಇತ್ನಯದಗಳಿಗೆ ಖಚತಾ ಮನಡಿದರ ೆ ಇದತ ಯನವ ಧಮಾ? ಮತಂದ ೆ ಬ್ರತವವರತ ಏನತ 
ಮನಡತವುದತ? ಸಕನಾರಕೆೆ ಏಕೆ ಇಷತಿ ಸನಲ ಮನಡತವ ಛಲ ಎಂದತ ನಮಗೆ ಗೂೆತಿುಲೆ.  

ರನಜಯಪನಲರ ಭನಷಣ್ದ ಪತಸುಕದಲ್ಲೆ ಎತಿುನಹೊಳೆ ಯೇಜರೆ್ಯನತನ ಮನಡಿದೆೆೇವೆಂದತ 
ಎಲ್ಲೆಯೇ ಒಂದತ ಕಡೆ ಹೇೆಳಲನಗಿದೆ.  ಇಂದನ ಪತಿರಕೆಯಂದರ ಸಂಪನದಕ್ಕೇಯದಲ್ಲೆ ಬ್ರೆದದನೆರೆ.  
ಈ ಸಕನಾರ ಬ್ಂದನಗಿನಿಂದ ಒಂದತ ರೂಪನಯ ಕೂಡ ಕೂೆಟಿಿರತವುದಲೆ.  ಪರಯೇಜನವೆೇನತ? 
ಪತಸುಕದಲ್ಲೆ ಯೇಜರೆ್ಯನತನ ಮನಡಲನಗತತಿುದೆ ಎಂದತ ಸತಮಾರ್ೆ ಹನಕ್ಕಬಿಡತವುದತ.  ಇಂದನ 
ಪತಿರಕೆಯ ಸಂಪನದಕ್ಕೇಯದಲ್ಲೆ ಬ್ಂದದ.ೆ  ದತಡೆಡೇ ಕೂೆಡದ,ೆ “ಬ್ಯಲತಸಿೇಮಗ ೆ ನಿೇರತ 
ಹರಿಸತತಿುದೆೆೇವೆಂದತ” ಎಂದತ ಇವರತ ರನಜಯಪನಲರಿಂದ ಹೆೇಳಿಸತತ್ನುರ.ೆ   

(…ಮತಂದತ) 

(23) 15-02-2022 (1.10) ಕೆಜಿ-ವಿಕೆ  

                                                       (ವೆೈಸ  ಛೆೇಮಾನ  ಉಪಸಿೆತಿ)                                   

ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವೆಂಕಟೆೇಶ  (ಮತಂದತ.,):-     
ಹಣ್ ಕೊಡದದೆರೆ ಆ ಯೇಜರೆ್  ಹೆೇಗ ೆ  ಪೂತಿಾ ಆಗತತ್ುದೆ?  ಈ ಕನಯಾಕರಮ  ಸತಮನರತ 8-9  
ಸನವಿರ ಕೊೇಟಿ ರೂಪನಯಗಳಲ್ಲೆ ಆಗಬೇೆಕನಗಿತ್ತು. ಇದತ delay ಆಗಿ, ಆಗಿ ಈಗ ಇದತ 25 
ಸನವಿರ ಕೊೇಟಿ ರೂಪನಯಗಳಿಗೆ ಹೂೆೇಗಿದೆ.  ಇದತ ಮತಂದ ೆ ಆಲಮಟಿಿ ಯೇಜರೆ್ಯ ತ್ರಹ 
ಲಕ್ಷನಂತ್ರ ಕೂೆೇಟಿ ರೂಪನಯಗಳಿಗೆ ಹೂೆೇಗಿ ಬಿಡತತ್ುದ.ೆ  ಇದಕೆೆ ಹಣ್ವನತನ ಕೊಡದ ೆ ಈ ಯೇಜರೆ್ 
ವಷಾದಂದ ವಷಾಕೆೆ ಮತಂದಕೆೆ ಹೊೇಗತತಿುದೆರೆ ಹೆೇಗ?ೆ  ರ್ನವು ಸಕನಾರ ನಡಸೆತತಿುದೆೆೇವೆ, ರ್ನವು 
ಹೆೇಳಿದೆೆೇ ಸರಿ. ಕೂೆೇವಿಡ -19 ಬ್ಂತ್ತ ಏನತ ಮನಡಿದನೆರೆ? ನಮಗ ೆಮದಲರೆ್ ಅಲ ೆ ಗೊತಿುರಲ್ಲಲೆ. 
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ಅದತ ಯನರಿಗೂ ಗೊತಿುರಲ್ಲಲೆ. ಆದೆರಿಂದ ಕರಮಕೆೈಗೂೆಳುಲತ  ತ್ಡವನದರೆ ಅದರಲ್ಲೆ ತ್ಪತಪ ಏನಿಲೆ. 
ಎರಡರೆ್  ಅಲೆಯಲ್ಲೆ ಹೆಚಿಚಗ ೆ ಜನರತ ಸತಿುದನೆರ.ೆ ಸಕನಾರ ಮದಲರೆ್ ಅಲೆಯಲ್ಲೆ  ಏನತ 
ಮನಡಬೇೆಕೆಂದತ ಎಚಚತ್ತುಕೂೆಳುಲ್ಲಲೆ. ಎರಡರೆ್ ಅಲೆಯ ಸಂದಭಾದಲ್ಲೆ ಸತ್ು ಹೆಣ್ವನತನ ಸತಡತವುದಕೂೆ 
ಸಹ ಜನಗ ಇರಲ್ಲಲೆ. Crematorium ಇರಲ್ಲಲೆ. ಸಕನಾರದವರತ ಕೂೆರೆ್ಗೆ ಎಲೊೆೇ ಜಮಿೇನತಗಳಲ್ಲೆ 
ಹೆಣ್ಗಳನತನ ಸತಟಿರತ. ಆದರ,ೆ ಎಷತಿ ಜನರತ ಸತ್ುರತ ಎಂಬ್ ಬ್ಗೆೆ ಇದತವರಗೊ ಸಹ ಯನವುದೆೇ 
ಅಂಕ್ಕ-ಅಂಶಗಳು ಸರಿಯನಗಿ ಬ್ರತತಿುಲೆ. corona warriors ಸತ್ುರೆ, ಅವರಿಗೆ 30 ಲಕ್ಷ 
ರೂಪನಯಗಳನತನ ಕೊಡತತ್ೆುೇವೆಂದತ ಸಕನಾರ ಮದಲರೆ್ ಅಲೆಯಲ್ಲೆಯ್ದೇ ಹೆೇಳಿತ್ತು. ಆದರೆ, 
ಇದತವರೆಗ ೆಎಷತಿ ಜನ warriors ಗೆ ಪರಿಹನರದ ಹಣ್ ಕೊಟಿಿದನೆರ ೆಎನತನವ ಬ್ಗೆೆ ಲೆಕೆ ಕೂೆಡಲ್ಲ? 
ಇವತಿುಗೂ ಸಹ, ಅವರ ಕತಟತಂಬ್ದವರಿಗ ೆಕಲೆಸ ಸಹ ಸಿಕ್ಕೆಲೆ. ಅದಕೆೆ ಬೆೇಕನದಷತಿ ಪತರನವಗೆಳನತನ 
ಬೆೇಕನದರೆ ಕೂೆಡತತ್ುೆೇರೆ್. ಎರಡರೆ್ ಅಲ ೆ ಆಯತ್ತ, ಮೂರರೆ್ ಅಲ ೆ ಆಯತ್ತ. ಆದರೆ, ಇದತವರೆಗ ೆ
ಅವರಿಗೆ ಪರಿಹನರ ಸಿಕ್ಕೆಲೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಕತಟತಂಬ್ದವರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಸಹ ಸಿಕ್ಕೆಲೆ. 
    ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಕೊೇವಿಡ ನಿಂದ ಸತ್ುವರಿಗ ೆಬಿ.ಪಿ.ಎಲ .,ನವರಿಗೆ ರನಜಯ ಸಕನಾರ 
ಒಂದತ ಲಕ್ಷ ರೂಪನಯ ಮತ್ತು ಕೇೆಂದರ ಸಕನಾರ 50 ಸನವಿರ ರೂಪನಯಗಳು ಸೇೆರಿ ಒಟತಿ 1.50 
ಲಕ್ಷ ರೂಪನಯಗಳು ಹನಗೂ ಎ.ಪಿ.ಎಲ .,ನವರಿಗೆ 50 ಸನವಿರ ರೂಪನಯಗಳನತನ ಕೊಡತತ್ೆುೇವೆಂದತ 
ಹೆೇಳಿದೆರತ. ಮದಲತ ಇದನತನ ಡಿ.ಸಿ.,ಗಳು ಕೂೆಡತತಿುದೆರತ. ಮತ್ೆು ಆ ವಯವಸೆೆಯನತನ ತ್ೆಗೆದತ 
ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ.,ಯವರತ ಕೂೆಡತತ್ನುರಂೆದತ ಹೆೇಳಿದರತ. ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ.,ಯ ವನಡ ಾಗಳಿಗೆ ಹೊೇದರೆ, 
ಕೊೇವಿಡ ನಿಂದ ಸತ್ತು ಹೊೇಗಿರತವ ಸಂಬ್ಂಧಿಕರ ಬ್ಳಿ ಹಣ್ ತ್ೆಗೆದತಕೊಳುುವವರಗೊ ಕೆಲಸ 
ಆಗತವುದಲೆ.  ಎಲೂೆೆೇ contractor 40% ಕೊಡತತ್ನುರೆ, ok. ಕೂೆೇವಿಡ ನಿಂದ ಸತ್ತು 
ಹೊೇಗಿರತವವರ ಸಂಬ್ಂಧಿಕರ ಬ್ಳಿ ಏನತ ಇರತವುದಲೆ. ಅವರಿಗೆ ವಂಶವೃಕ್ಷ ತೆ್ಗೆದತಕೂೆಂಡತ ಬ್ನಿನ, 
ಏರೆ್ೇನೂ ಬೆೇಡವನದಂತ್ಹ technical ಆಗಿ ದನಖಲೆಗಳನತನ ಕೆೇಳುತ್ನುರೆ. ಸಕನಾರ ಇಂತ್ಹ ಸಣ್ಣ 
ವಿಚನರಗಳಲ್ಲೆ ಅಧಿಕನರಿಗಳನತನ ಕರಸೆಿ  ಅವರ ಕ್ಕವಿಯನತನ ಹಿಂಡಿ ಬ್ಡಬ್ಗೆರ ಹತಿುರ ಹಣ್ 
ತ್ೆಗೆದತಕೂೆಳುಬೇೆಡಿ ಎಂದತ ಹೆೇಳುವುದಕೆೆ ಏರ್ನಗಿದೆ?  
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ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮರ್ ೆ ಕಟತಿವುದಕೆೆ 5 ಲಕ್ಷ ಕೊಡತತ್ೆುೇವೆ. ಮರ್ ೆ ರಿಪೆೇರಿ 
ಮನಡತವುದಕೆೆ 3 ಲಕ್ಷ ಕೂೆಡತತ್ೆುೇವೆ, ಒಂದತ ಲಕ್ಷ ರೂಪನಯಗಳನತನ ಕೊಡತತ್ೆುೇವೆಂದತ ಹೆೇಳಿದನೆರೆ. 
ಬೆಳಗನವಿಯಲ್ಲೆ ಅತಿವೃಷ್ಠಿ ಅರ್ನವೃಷ್ಠಿ ಬ್ಂದತ ಎಷತಿ ದವಸಗಳು ಆಗಿವೆ? ಆದರ,ೆ ಇವತಿುನವರಗೊ  
ಅಲ್ಲೆ ಎಷತಿ ಮರ್ೆಗಳನತನ ಕಟಿಲನಗಿದ ೆಎಂಬ್ತದರ ಲೆಕೆ ಇಲೆ. ರ್ನವು ಅಲ್ಲೆಗೆ ಹೊೇದರ,ೆ ಅಲ್ಲೆನ ಜನರತ 
ಇವತಿುನವರಗೊ ನಮಗ ೆ ಪರಿಹನರ ಸಿಕ್ಕೆಲೆವೆಂದತ  ಕೆೇಳುತ್ನುರೆ. ನನಗೆ ಗೊತಿುಲೆ. ಆದರೆ, ಆ 
ಭನಗದವರತ ಏರ್ನದರೂ ಪರಿಹನರ ಸಿಕ್ಕೆದೆ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದರ ೆ ನನನ ಅಭಯಂತ್ರ ಇಲೆ.  ಏಕೆಂದರ,ೆ 
ರ್ನವು ಅಲ್ಲೆಯವರಲೆ. ಕಳೆದ ಡಿಸಂೆಬ್ರ  ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲೆ ಬೆಳಗನವಿಯಲ್ಲೆ ನಡದೆ ಅಧಿವೆೇಶನಕೆೆ 
ಹೊೇದಂತ್ಹ ಸಂದಭಾದಲ್ಲೆ ಅಲ್ಲೆನ ಜನರತ ನಮಗೆ ಇನೂನ ಪರಿಹನರ ಸಿಕ್ಕೆಲೆವೆಂದತ ಹೆೇಳಿದರತ. 
ಮನನಯ ಬಿ.ಎಸ .ಯಡಿಯೂರಪಪನವರತ ಮತಖಯ ಮಂತಿರಗಳನಗಿದೆ ಸಂದಭಾದಲ್ಲೆ ಮೂರತ ವಷಾಗಳ 
ಹಿಂದ ೆ  ಪರಿಹನರ declare ಮನಡಿದೆರತ. ಈಗ ಸಕನಾರದಲ್ಲೆ ಬ್ದಲನವಣ ೆ ಬ್ಂತ್ತ. ಇದರಿಂದ 
ಏರ್ನಯತ್ತ ಏಂದರ,ೆ  ಮದಲರೆ್ಯದನಗಿ ಅರೆ್ೈತಿಕವನಗಿ ಸಕನಾರ ಅಧಿಕನರಕೆೆ ಬ್ಂತ್ತ. 
ಎರಡರೆ್ಯದನಗಿ ಮನನಯ ಬಿ.ಎಸ . ಯಡಿಯೂರಪಪನವರತ ಅಧಿಕನರಕೆೆ ಬ್ಂದರತ. ಮನನಯ ಬಿ.ಎಸ . 
ಯಡಿಯೂರಪಪನವರತ ಅಧಿಕನರಕೆೆ ಬ್ಂದನಗಲೆಲನೆ ತ್ೊಂದರ ೆ ಕೂೆಡತತ್ನುರೆ. ರ್ನವು ಮದಲರೆ್ 
ದವಸವೆೇ ಮನನಯ ಬಿ.ಎಸ . ಯಡಿಯೂರಪಪನವರಿಗ ೆತ್ಮಾನತನ ಹೆಚತಚ ದವಸಗಳ ಕನಲ ಅಧಿಕನರದಲ್ಲೆ 
ಇರಲತ ಬಿಡತವುದಲೆವೆಂದತ ಹೆೇಳಿದೆೆವು. ಮನನಯ ಬಿ.ಎಸ . ಯಡಿಯೂರಪಪನವರತ ಹೊೇದರತ. ಈಗ 
ಮನನಯ ಬ್ಸವರನಜ ಬೊಮನಾಯರವರತ ಅಧಿಕನರಕೆೆ  ಬ್ಂದದನೆರ.ೆ  ಈಗ ಅವರ ಕಥೆ ಏರೆ್ಂದತ 
ಅವರಿಗೆ ಗೊತಿುರಬೆೇಕತ.  ಆದರೆ, ಜನರಿಗ ೆ ಸಕನಾರ ಏರ್ನದರೊಂದತ ಹೆೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಅದನತನ 
ಮನಡಬೇೆಕತ.  ಪರತಿಬನರಿಯೂ ಸಹ ಮನತ್ರ್ನಡತವನಗ ಕಲನಯಣ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹೆಸರನತನ 
ಬ್ದಲನಯಸಿದೆೆೇವೆಂದತ ಹೆೇಳುತ್ನುರ.ೆ ಆದರೆ, ಸಕನಾರ ಕೊಟಿಿರತವಂತ್ಹ ಅನತದನನದಲ್ಲೆ  
ಇದತವರೆವಿಗೂ 12% ಮನತ್ರ ಹಣ್ ಅಲ್ಲೆ ಖಚನಾಗಿದ.ೆ  ಇವತ್ತು ಅದಕೆೆ Board ಮನಡಿದನೆರಂೆದತ 
ಮನಹಿತಿ ಬ್ಂದದ.ೆ ಇನೂನ ಏರ್ನದರೂ ಖಚತಾ ಆಗಬ್ಹತದೆರ್ೂೆೇ ಗೊತಿುಲೆ. ಒಂದತ Board 
ಮನಡತವುದಕೆೆ ಮೂರತ ವಷಾ ಬೆೇಕನಯತ್ತ. ಅದಕೆೆ ಒಬ್ಬ ಅಧಯಕ್ಷರನತನ ಮನಡತವುದಕೆೆ ಒಂದೂವರ ೆ
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ವಷಾ ಬೆೇಕನಯತ್ತ.  ಅದತ amendment ಮನಡಿ. ಕನನೂನತ ಪರಕನರ, ಆ ಭನಗದ ಮಂತಿರ 
ಇರಬೇೆಕನಗಿತ್ತು.  ಅದನತನ ತ್ೆಗೆದತ ಎಂ.ಎಲ .ಎ.,ಗೆ ಅಧಯಕ್ಷರರ್ನನಗಿ ಮನಡಿದನೆರ.ೆ  
     ಡನ||| ವೆೈ.ಎ..ರ್ನರನಯಣ್ಸನಾಮಿ (ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್ಷೆೇತ್ರ): ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅರೆ್ೈತಿಕ 
ಸಕನಾರ ಎಂದರೆೇನತ? 
      ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವೆಂಕಟೆೇಶ :- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ಅವರಿಗೆ yield ಆಗಿಲೆ.  

ಡನ||| ವೆೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣ್ಸನಾಮಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ಅವರಿಗೆ ಹೆೇಳುತಿುಲೆ. 
ಅರೆ್ೈತಿಕ ಸಕನಾರ ಅಂದರೆ ಹೆೇಗ?ೆ ಅವರತ ಮನನಯ ಹೆಚ .ಡಿ.ಕತಮನರಸನಾಮಿಯವರ ಜೊತ್ೆಗೆ ಸೇೆರಿ 
ಸಕನಾರ ಮನಡಿರಲ್ಲಲೆವೇೆ?  
  ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವೆಂಕಟೆೇಶ :- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಹೌದತ. ರ್ನವು ಅವರಿಗ ೆ yield 
ಆಗಿಲೆ.  
 ವೆೈಸ  ಛೆೇಮಾನ :- ರ್ನರನಯಣ್ಸನಾಮಿಯವರೇೆ, ಅವರತ yield ಆಗಿಲೆ. ಅವರತ yield 
ಆಗದೇೆ ನಿಮಾನತನ allow ಮನಡತವುದಕೆೆ ಬ್ರತವುದಲೆ.  
                                       (ಗೊಂದಲ)  

 ಡನ||| ವೆೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣ್ಸನಾಮಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ,  ಇಲ್ಲೆ ಯನವುದತ ಅರೆ್ೈತಿಕ 
ಸಕನಾರ ಇಲೆ.  

(ಗೊಂದಲ) 
ವೆೈಸ  ಛೆೇಮಾನ :- ರ್ನರನಯಣ್ಸನಾಮಿಯವರೇೆ, ನಿಮಾ ಸರದ ಬ್ಂದನಗ, ತ್ನವು 

ಮನತ್ರ್ನಡಿ. ದಯವಿಟತಿ ಕತಳಿತ್ತಕೂೆಳಿು.  
(ಗೊಂದಲ) 

ಡನ||| ವೆೈ.ಎ. ರ್ನರನಯಣ್ಸನಾಮಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಒಂದತ ನಿಮಿಷ ಅವರತ 
ಅರೆ್ೈತಿಕ ಸಕನಾರ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದನೆರೆ. ಹನಗನಗಿ, ಅದತ ಚಚೆಾ ಆಗಬೇೆಕಲೆವೇೆ? 

(ಗೊಂದಲ) 
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ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವೆಂಕಟೆೇಶ :- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ತ್ನವು ಮನತ್ರ್ನಡಬೇೆಡಿ ಎಂದತ 
ಹೆೇಳಿದರ ೆಕತಳಿತ್ತಕೂೆಳುುತ್ೆುೇರೆ್.   

ವೆೈಸ  ಛೆೇಮಾನ :- ವೆಂಕಟೆೇಶ ರವರೆೇ, ತ್ನವು ಮನತ್ರ್ನಡಿ. ತ್ನವು ಅವರಿಗೆ yield ಆದರೆ 
ಅವರಿಗೆ ಅವಕನಶ ಕೂೆಡತತ್ೆುೇರ್ೆ. 

(ಗೊಂದಲ) 
ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವೆಂಕಟೆೇಶ :- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನವು ಅವರಿಗೆ yield ಆಗಿಲೆ.  

(ಗೊಂದಲ) 
ವೆೈಸ  ಛೆೇಮಾನ :- ರ್ನರನಯಣ್ಸನಾಮಿಯವರೇೆ, ತ್ಮಗೆ ಅವಕನಶ ಕೂೆಟಿಿಲೆ. ಹನಗನಗಿ, 

ತ್ನವು ಕತಳಿತ್ತಕೂೆಳಿು.   
(ಈ ಹಂತ್ದಲ್ಲೆ ಎರಡೂ  ಕಡಯೆ  ಹಲವನರತ ಸದಸಯರತಗಳು ಒಮಾಲೆ  ಎದತೆನಿಂತ್ತ  

ಮನತ್ರ್ನಡ ತ್ೊಡಗಿದರತ) 
 

ವೆೈಸ  ಛೆೇಮಾನ :- ಈ ಹಂತ್ದಲ್ಲೆನ ನಡವಳಿಗಳನತನ ದನಖಲ್ಲಸಬನರದೆಂದತ ಸೂಚಿಸಿದರತ. 
(ಗೊಂದಲ) 

ವೆೈಸ  ಛೆೇಮಾನ :- ದಯವಿಟತಿ ಎಲೆರೂ ಕತಳಿತ್ತಕೂೆಳಿು.  ಇಲ್ಲೆ ಎಲೆರಿಗೂ 
ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕೆೆ ಅವಕನಶ ಇದೆ.  

(ಗೊಂದಲ) 
     ಶ್ರೇ ಬಿ.ಎ.ಬ್ಸವರನಜತ (ನಗರನಭಿವೃದಿ ಸಚಿವರತ, ಬೆಂಗಳೂರತ ಹೊರತ್ತಪಡಿಸಿ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, “ಅರೆ್ೈತಿಕ ಸಕನಾರ” ಎನತನವ ಪದವನತನ ಕಡತ್ದಂದ ತೆ್ಗೆಸಿ.  

(ಗೊಂದಲ) 
ವೆೈಸ  ಛೆೇಮಾನ :- ಸಚಿವರೆೇ, ದಯವಿಟತಿ ಕತಳಿತ್ತಕೊಳಿು. ಈಗ ಸಭನರ್ನಯಕರಿಗೆ 

ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕೆೆ allow ಮನಡಿದೆೆೇರ್.ೆ ಹನಗನಗಿ, ದಯವಿಟತಿ ಎಲೆರೂ ಕತಳಿತ್ತಕೊಳಿು.  
(ಗೊಂದಲ) 
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ಶ್ರೇ ಕೊೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ  ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):-  ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 
ತ್ನವು ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ ಯತ.ಬಿ.ವೆಂಕಟೆೇಶ ರವರಿಗ ೆಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕೆೆ ಅವಕನಶ ಕೊಟಿಿದೆೇರಿ. 
ರ್ನವು ಅದನತನ ಗೌರವದಂದ ಆಲ್ಲಸತತಿುದೆೆೇವೆ. ಆದರೆ, ಅವರತ ಮನತ್ರ್ನಡತವಂತ್ಹ ಭರದಲ್ಲೆ ಕೆಲವು 
ತ್ಪನಪದ ಶಬ್ೆಗಳನತನ ಬ್ಳಸಿದನೆರ.ೆ ಹನಗನಗಿ, “ಅರೆ್ೈತಿಕ ಸಕನಾರ“ ಎನತನವ ಶಬ್ೆವನತನ ತ್ೆಗೆಯತವುದಕೆೆ 
ತ್ನವು ಆದೆೇಶ ನಿೇಡಿ. 

(ಗೊಂದಲ) 
ವೆೈಸ  ಛೆೇಮಾನ :- ಮನನಯ ಸಭನರ್ನಯಕರೇೆ, ಅರೆ್ೈತಿಕ ಸಕನಾರ ಎನತನವ ಪದ 

ಅಸಂಸದೇಯ ಪದವಲೆ.  
(ಗೊಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವೆಂಕಟೆೇಶ :- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ಏರ್ನದರೂ 
unparliamentary words ಬ್ಳಸಿದೆರ,ೆ ತ್ನವು ಅದನತನ ತ್ೆಗೆಸಬ್ಹತದತ.  

(ಗೊಂದಲ) 
ವೆೈಸ  ಛೆೇಮಾನ :- ರ್ನರನಯಣ್ಸನಾಮಿಯವರೇೆ, ತ್ಮಗೆ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕೆೆ allow 

ಮನಡಿಲೆ. ದಯವಿಟತಿ ಕತಳಿತ್ತಕೂೆಳಿು. ವೆಂಕಟೆೇಶ ರವರೆೇ, ತ್ನವು ಮನತ್ರ್ನಡಿ. ಆದರೆ, ತ್ನವು 
ಪಿೇಠವನತನ address ಮನಡಿ ಮನತ್ರ್ನಡಿ.  ಈಗ ಮನನಯ ಸಭನರ್ನಯಕರತ ಆಕ್ಷೆೇಪ ಎತಿುದನೆರೆ. 
“ಅರೆ್ೈತಿಕ ಸಕನಾರ” ಎನತನವ ಪದ ಅಸಂಸದೇಯ ಪದ ಅಲೆ.  ಹನಗನಗಿ, ಆತ್ಂಕ ಪಡತವುದತ ಬೇೆಡ. 
ರ್ನನತ ಆಡಳಿತ್ ಪಕ್ಷದ ಸದಸಯರಲ್ಲೆ ಮನವಿ ಮನಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದವರತ ಏರೆ್ೇನತ 
ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ನುರೆಂದತ ಗತರತತ್ತ ಹನಕ್ಕಕೊಂದತ ತ್ಮಾ ಸರದ ಬ್ಂದನಗ ಅದಕೆೆ ಪಕಾವನದ 
ಉತ್ುರವನತನ ನಿೇಡಿ.  

(ಗೊಂದಲ) 
ಡನ||| ವೆೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣ್ಸನಾಮಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಸಂವಿಧನನದಲ್ಲೆ ಅರೆ್ೈತಿಕ 

ಸಕನಾರ ಇದೆಯ್ದೇ? ಅದಕೆೆ ದಯವಿಟತಿ ಅರೆ್ೈತಿಕ ಸಕನಾರ ಎಂದರೆೇನತ ಹೆೇಳಿ? 
(ಗೊಂದಲ) 
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ವೆೈಸ  ಛೆೇಮಾನ :- ರ್ನರನಯಣ್ಸನಾಮಿಯವರೇೆ, ದಯವಿಟತಿ ಕತಳಿತ್ತಕೂೆಳಿು, ರ್ನನತ ಆ 
ಕತರಿತ್ತ ಕಳೆದ ವನರ ನಡದೆಂತ್ಹ ಶನಸಕರ ಶ್ಬಿರದ ತ್ರಭೇೆತಿ ಕನಯಾಕರಮ ನಡದೆನಗ  ಈ ಬ್ಗೆೆ 
ಸಮಗರವನಗಿ ಅಧಯಯನ ಮನಡಿದೆೆೇರ್.ೆ Practice and Procedure of Parliament book 
by M.N. Kaul and S.L. Shakdher  ಅನತನ ಅಧಯಯನ ಮನಡಿದೆೆೇರೆ್. ಯನವುದತ 
ಸಂಸದೇಯ ಪದ ಮತ್ತು ಯನವುದತ ಅಸಂಸದೇಯ ಪದವೆಂದತ ಅಧಯಯನ ಮನಡಿ ಅದರ ಬ್ಗೆೆ 
ಒಂದತ ಗಂಟೆ ಕನಲ ಶನಸಕರ ತ್ರಬೇೆತಿಯಲ್ಲೆ ಪನಠವನತನ ಮನಡಿದೆೆೇರ್ೆ.  ಹನಗನಗಿ, ರ್ನನತ ಈ 
ವಿಷಯದಲ್ಲೆ ಅಳವನದ ಅಧಯಯನವನತನ ಮನಡಿರತವುದರಿಂದ “ಅರೆ್ೈತಿಕ ಸಕನಾರ” ಎನತನವುದತ 
ಅಸಂಸದೇಯ ಪದವಲೆವಂೆದತ ಸದನಕೆೆ ಸಾಷಿವನಗಿ  ಹೆೇಳಬ್ಯಸತತ್ುೆೇರೆ್.  

(ಗೊಂದಲ) 
ಡನ||| ವೆೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣ್ಸನಾಮಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, “ಅರೆ್ೈತಿಕ” ಎನತನವ ಪದ ಬ್ಳಕ ೆ

ಅಸಂಸದೇಯವಲೆ. ಆದರೆ, ಆ ಪದದ ಜೊತ್ೆಯಲ್ಲೆ “ಸಕನಾರ” ಇದೆ ಅಲೆವೆೇ?  
(ಗೊಂದಲ) 

ವೆೈಸ  ಛೆೇಮಾನ :- ರ್ನರನಯಣ್ಸನಾಮಿಯವರೇೆ, ಅದನತನ ಬಿಟತಿಬಿಡಿ. ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದವರತ 
ಸಾಲಪ ಮಟಿಿಗನದರೂ ತಿಳಿಸಿ  ಮನತ್ರ್ನಡಬೆೇಕತ ಅಲೆವೆೇ?  ವೆಂಕಟೆೇಶ ರವರೆೇ, ತ್ನವು ಮನತ್ರ್ನಡಿ.  

(ಗೊಂದಲ) 
ಶ್ರೇ ಎಂ.ಕೆ.ಪನರಣೆೇಶ  (ಸೆಳಿೇಯ ಸಂಸೆೆಗಳ ಕ್ಷೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅರೆ್ೈತಿಕ 

ಸಕನಾರ ಎನತನವ ಪದಕೆೆ clarification ಕೊಡಿ. ತ್ದನಂತ್ರ ಅವರಿಗೆ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕೆೆ  ಹೇೆಳಿ.  
 

                                                         (ಮತಂದತ.,)  
(24) 15-02-2022 (1.20) ಎಂ.ವಿ-ವಿಕೆ 

(ವೆೈಸ  ಛೆೇಮಾನ ರವರ ಉಪಸಿೆತಿ) 
ಶ್ರೇ ಎಂ.ಕ.ೆಪನರಣೆೇಶ  (ಮತಂದತ):- 
ಈಗ ಅರೆ್ೈತಿಕ ಸಂಬ್ಂಧ ಎನತನವಂಥದತೆ…. 



«¥À/15.02.2022/105 

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

(ಗೊಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವೆಂಕಟೆೇಶ  (ರ್ನಮನಿದೆೇಾಶನ ಹೊಂದದವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 
ಅವರತ ಈ ಹಿಂದ ೆ ಸತಮನರತ ಇಪಪತ್ತು ಬನರಿ ಇಂತ್ಹ ಮನತ್ತಗಳನತನ ಆಡಿದನೆರ.ೆ ಅವರತ ಏನತ 
ಮನತ್ರ್ನಡಿದನೆರೆಂದತ ಕಡತ್ ತ್ೆಗೆದತ ರೆ್ೂೇಡಲ್ಲ.  

(ಗೊಂದಲ) 

ಡನ|| ವೆೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣ್ಸನಾಮಿ (ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್ಷೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಸಕನಾರಕೆೆ 
ಅರೆ್ೈತಿಕ ಸಕನಾರವೆಂದತ ಹೆೇಳುವಂತಿಲೆ. ಅವರತ ಆ ರಿೇತಿ ಹೆೇಳುವುದತ ತ್ಪನಪಗತತ್ುದೆ. 

(ಗೊಂದಲ) 

ವೆೈಸ  ಛೆೇಮಾನ:- ಡನ||ವೆೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣ್ಸನಾಮಿಯವರ,ೆ ನನಗೆ ನಿಮಾಲೆರ ಭನವರೆ್ಗಳು 
ಅಥಾವನಗತತ್ುದೆ. ಆದರೆ, ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದವರತ ಮನತ್ರ್ನಡಬೆೇಕಲೆವೆೇ?  

ಶ್ರೇ ಸತನಿೇಲ  ವಲನಯಪತರ  (ವಿಧನನ ಸಭೆಯಂದ ಚತರ್ನಯತ್ರನದವರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದವರತ ಮನತ್ರ್ನಡಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಅರೆ್ೈತಿಕ 
ಸಕನಾರವೆಂದತ ಮನತ್ರ್ನಡಬ್ಹತದೆ? 

ವೆೈಸ  ಛೆೇಮಾನ:- ಒಂದತ ನಿಮಿಷ ನನನ ಮನತ್ನತನ ಕೆೇಳಿಸಿಕೂೆಳಿು. ಪಿೇಠದಂದ 
ಮನತ್ರ್ನಡತವನಗ ನಿೇವು ಏತ್ಕೆೆ ಆತ್ತರಪಡತತಿುೇರಿ? ನಿೇವು ಅಂದತಕೂೆಂಡ ಹನಗೆ ವಿರೂೆೇಧ 
ಪಕ್ಷದವರತ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕೆೆ ಆಗತವುದಲೆ. ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದವರತ ತ್ಮಾನತನ ಎಚಚರಿಸತವಂತ್ಹ 
ಕೆಲಸವನತನ ಮನಡಬೇೆಕನಗತತ್ುದೆ. ಈಗ ರ್ನನತ ಮನಹಿತಿಯನತನ ತ್ೆಗೆದತಕೊಂಡಿದೆೆೇರ್ೆ. ಖಂಡಿತ್ವನಗಿ 
“ಅರೆ್ೈತಿಕ” ಎಂಬ್ ಪದ ಅಸಂಸದೇಯವಲೆ. ಹನಗನಗಿ ತ್ನವು ಆತ್ಂಕಕೆೆ ಒಳಗನಗತವುಬೇೆಡ. ತ್ಮಾ 
ಸರದ ಬ್ಂದನಗ, ನಿಮಗೆ ಅವಕನಶ ಮನಡಿಕೂೆಡತತ್ುೆೇರೆ್. ಆಗ ತ್ನವೂ ಸಹ ಮನತ್ರ್ನಡಿ. ಆಗ ತ್ನವು 
ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದವರಿಗೆ ಯನವ ರಿೇತಿಯಲ್ಲೆ ಉತ್ುರ ಹೆೇಳಬ್ಹತದತ ಎಂಬ್ತದನತನ ಸದನದಲ್ಲೆ 
ಇರತವಂತ್ಹ ನಿಮಾ ಅವಕನಶವನತನ ಉಪಯೇಗಿಸಿಕೊಂಡತ ಉತ್ುರ ಹೇೆಳಬೇೆಕನಗತತ್ುದೆ.  



«¥À/15.02.2022/106 

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

ಶ್ರೇ ಲಹರ  ಸಿಂಗ  ಸಿರೊೇಯನ (ವಿಧನನ ಸಭೆಯಂದ ಚತರ್ನಯತ್ರನದವರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಸಮಿಾಶರ ಸಕನಾರದ ಹದರೆ್ೈದತ ಜನ ಶನಸಕರತ ರನಜಿೇರ್ನಮ ನಿೇಡಿ ಮತ್ುೆ ಜನರ 
ಆಶ್ೇವನಾದ ತ್ೆಗೆದತಕೂೆಂಡತ ರಚರೆ್ಯನಗಿರತವಂತ್ಹ ಸಕನಾರ ಇದತ. ಇದಕೆೆ ಅರೆ್ೈತಿಕ ಎಂದತ 
ಹೆೇಳುವಂತ್ಹ ಪರಶೆನ ಬ್ರತವುದಲೆ. ಈಗ ಅವರತ ಮನತ್ರ್ನಡಿರತವುದತ ಅರೆ್ೈತಿಕ. ತ್ನವು ಇದನತನ ಅಥಾ 
ಮನಡಿಕೊಳುಬೇೆಕತ. ದಯವಿಟತಿ ಈ ಪದವನತನ ವನಪಸತಸ ತ್ೆಗೆದತಕೂೆಳುಬೆೇಕತ. ಏಕೆಂದರ,ೆ ಈ 
ಸಕನಾರಕೆೆ ಜನರತ ಆಶ್ೇವನಾದ ಮನಡಿದನೆರ.ೆ ಆದೆರಿಂದ ಅವರತ ಇದನತನ ಅರೆ್ೈತಿಕ ಸಕನಾರವೆಂದತ 
ಹೆೇಗ ೆಹೆೇಳುತ್ನುರೆ? 

ವೆೈಸ  ಛೆೇಮಾನ:- ಈಗ ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಒಂದತ ಬನರಿ ಅರೆ್ೈತಿಕ ಸಕನಾರವೆಂದತ 
ಹೆೇಳಿದರತ. ಆದರೆ, ನಿೇವು ಅರೆ್ೈತಿಕ ಎಂಬ್ ಪದವನತನ ರ್ನಲನೆರತ ಬನರಿ ಬ್ಳಸಿದೆೇರಿ.  

ಶ್ರೇ ಲಹರ  ಸಿಂಗ  ಸಿರೊೇಯನ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, correct. But what I 
am telling is....   

ವೆೈಸ  ಛೆೇಮಾನ:- ಆಯತ್ತ, ಆ ವಿಷಯವನತನ ಬಿಟತಿಬಿಡಿ. ಮನನಯ ಲಹರ  ಸಿಂಗ  
ಸಿರೊೇಯನರವರೆ, ದಯವಿಟತಿ ಕತಳಿತ್ತಕೊಳಿು. ಈಗ ಮನನಯ ಯತ.ಬಿ.ವೆಂಕಟೆೇಶ ರವರತ ತ್ಮಾ 
ಮನತ್ನತನ ಮತಂದತವರಸೆಿ. ತ್ನವು ನನನನತನ ರೆ್ೂೇಡಿಕೊಂಡತ ಮನತ್ರ್ನಡಿ. 

ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವೆಂಕಟೆೇಶ :- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ತ್ಮಾನತನ ರೆ್ೂೇಡಿಕೊಂಡೆೇ 
ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದೆೆೇರ್.ೆ  

ವೆೈಸ  ಛೆೇಮಾನ:- ಆಯತ್ತ. Thank you. 

ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವೆಂಕಟೆೇಶ :- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ನಿಮಗ ೆ address 
ಮನಡತತಿುದೆೆೇರ್.ೆ ರ್ನನತ ಅವರನ ಯರನತನ ಸಹ ರೆ್ೂೇಡತತಿುಲೆ. ರ್ನನತ ನಿಮಗೆ ಹೆೇಳುತಿುದೆೆೇರೆ್. ಸಕನಾರ 
ತ್ನನ ಲೊೇಪದೂೆೇಷಗಳನತನ ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳುಲ್ಲ ಎಂದತ ರ್ನನತ ತ್ಮಾ ಮತರ್ನಂತ್ರ ಹೆೇಳುವುದಕೆೆ 
ಹೊರಟಿಿದೆೆೇರೆ್. ಈಗ ಪರತಿಪಕ್ಷದ ಸದಸಯರತಗಳು ಈ ರಿೇತಿಯ ಟಿೇಕೆಗಳನತನ ಮನಡತವುದತ 
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ಸನಾಭನವಿಕವೆಂದತ ನಮಾ ನಿಲತವುಗಳನತನ ತ್ಳಿು ಹನಕಬ್ಹತದತ. ಆದರೆ, ಅವರತ ಮತಕು ಮನಸಿಸನಿಂದ 
ತ್ಮಾ ಎದ ೆ ಮತಟಿಿಕೂೆಂಡತ ರನಜಯಪನಲರ ಭನಷಣ್ ಕೆೇವಲ ತ್ೌಡತ ಕತಟತಿವ ಕೆಲಸ ಹೌದೊೇ 
ಅಲೆರ್ೇ ಎಂದತ ಹೆೇಳಲ್ಲ. ಅವರತ ವತ್ಾಮನನವನತನ ಮರೆತ್ತ, ಭವಿಷಯಕೆೆ ಕತರತಡನಗಿ, ಭೂತ್ದ 
ಕಡಗೆ ೆ ಹೊರಳಿ, ಭೂತ್ ಚೆೇಷೆಿಯಲ್ಲೆ ತ್ೃಪಿುಪಡತತಿುರತವ ಅವರ ಸಕನಾರದಂದ ಇನತನ ಎಂತ್ಹ 
ಮತಂಗಡಪತ್ರವನತನ ನಿರಿೇಕ್ಷಿಸಬ್ಹತದತ ಸನಾಮಿ. ಬ್ರತತ್ನು ಬ್ರತತ್ನು ರನಯರ ಕತದತರ ೆಅದತ ಏರೆ್ೂೇ 
ಆಯತ್ತ ಎಂದತ ಒಂದತ ಗನದೆ ಮನತಿದ.ೆ ಇದನತನ ನಮಾ ಕಡ ೆಈ ರಿೇತಿ ಹೆೇಳುತ್ನುರೆ. ಅಂದರೆ, ಈಗ 
ಕತದತರ ೆಎಂದತ ಭನವಿಸಿದ ಗನಧಾವನ ನಿಜ ವೆೇಷ ಬ್ಯಲನಗತತಿುದೆ. ಅಂದರೆ, ಅವರತ ಎಷತಿ ಒಳೆುಯ 
ಕೆಲಸ ಮನಡಿದನೆರಂೆದತ. ಜನರತ ಅವರ ಬ್ಗೆೆ ಬಿೇದ ಬಿೇದಯಲ್ಲೆ ಮನತ್ರ್ನಡಿಕೊಳುುತಿುದನೆರೆ. ಮತ್ೆು 
ಮತಂದ ೆ ಅವರಿಗೆ ಏನತ ಮನಡಬೇೆಕತ ಮತ್ತು ಅವರನತನ ಯನವ ತ್ರಹ ಸನಾಗತಿಸಬೆೇಕತ ಮತ್ತು 
ಏರೆ್ೇನತ ಮನಡಬೇೆಕೆಂದತ ಹೆೇಳುತಿುದನೆರ.ೆ ಅವರತ ಅದರ ಬ್ಗೆೆ ಯೇಚರೆ್ ಮನಡಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೆ ರ್ನನತ 
ಒಬ್ಬರ್ೇೆ ಹೆೇಳುವುದತ ಬೆೇರ.ೆ ಆದರೆ, ಅವರನತನ ಸತಮನರತ ಆರೂವರ ೆಕೂೆೇಟಿ ಜನರತ ಅವರ ಆಟ 
ಪನಠಗಳನತನ ರೆ್ೂೇಡತತಿುದನೆರ.ೆ ಈಗ ಅವರತ ಕೊೇವಿಡ-೧೯ ಎಂದತ ಈ ರನಜಯವನತನ ಮತಗಿಸಿಬಿಟಿರತ.  

(ಗೊಂದಲ) 

ವೆೈಸ  ಛೆೇಮಾನ:- ಮನನಯ ಯತ.ಬಿ.ವೆಂಕಟೆೇಶ ರವರ,ೆ ತ್ನವು ನನನನತನ ರೆ್ೂೇಡಿಕೂೆಂಡತ 
ಮನತ್ರ್ನಡಿ. 

ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವೆಂಕಟೆೇಶ :- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ತ್ಮಗೆ ಕಳದೆ ಬನರಿಯ್ದೇ 
ತಿಳಿಸಿದೆೆೇರ್.ೆ ರ್ನನತ ಯನವನಗ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕೆೆ ನಿಂತ್ತಕೂೆಳುುತ್ೆುೇರೆ್. ಆಗ ಇವರಲೆೆರೂ ಸಹ 
ಬೆೇಕೆಂದತ ಎದತೆ ನಿಂತ್ತಕೊಂಡತ ಅಡಿಡಪಡಿಸತವುದತ ಮತ್ತು ನನನ mind ಅನತನ divert 
ಮನಡತವುದನತನ ಮನಡತತ್ನುರ.ೆ  

ವೆೈಸ  ಛೆೇಮಾನ:- ಮನನಯ ಯತ.ಬಿ.ವೆಂಕಟೆೇಶ ರವರೆ, ನಿೇವು ವಿಚಲ್ಲತ್ರನಗಬೆೇಡಿ. 

ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವೆಂಕಟೆೇಶ :- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ಅವರಿಗೆ ಈ ರಿೇತಿಯ 
ಮನತ್ತಗಳನತನ ಹೆೇಳಿದೆೆೇರ್ಯೆ್ದೇ? ರ್ನನತ ಇಲ್ಲೆಗ ೆಏರೆ್ೇರೆ್ೂೇ ಹೆೇಳಬೆೇಕೆಂದತ ಬ್ಂದರತತ್ೆುೇರ್.ೆ  
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(ಗೊಂದಲ) 

ವೆೈಸ  ಛೆೇಮಾನ:- ತ್ನವು ತ್ಮಾ ಮನತ್ನತನ ಕೇೆಂದರೇಕರಿಸಿ ಮನತ್ರ್ನಡಿ. 

ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವೆಂಕಟೆೇಶ :- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಲೆಕಚರರನದಂತ್ಹ 
ಡನ||ವೆೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣ್ಸನಾಮಿಯವರತ ಇಂತ್ಹವುದರಲ್ಲೆ ತ್ತಂಬನ expert ಇದನೆರ.ೆ ಅಂದರೆ, ರ್ನವು 
ಏನನತನ ಸಹ ಹೆೇಳಬನರದತ. ಇದತ ಒಂದರಲೆೆೇ ಮತಗಿದತಬಿಡಲ್ಲ ಎಂದತ ತ್ಕ್ಷಣ್ deviate 
ಮನಡಿಬಿಡತತ್ನುರ.ೆ ಈಗ ಮನನಯ ಎಂ.ಕ.ೆಪನರಣೆೇಶ ರವರತ ತ್ತಂಬನ ಚೆರ್ನನಗಿದೆರತ. ಅವರತ ಸಹ ಏಕೆ 
ಎದತೆ ನಿಂತ್ರತ ಎಂದತ ಗೂೆತ್ನುಗಲ್ಲಲೆ? ಅದತ ಅವರ ಸಾಭನವವಲೆ.  

(ಗೊಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಸತನಿೇಲ  ವಲನಯಪತರ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಯತ.ಬಿ.ವೆಂಕಟೆೇಶ ರವರತ 
ಏನತ ಬೆೇಕನದರೂ ಮನತ್ರ್ನಡಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಅವರತ ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದಲ್ಲೆ ಇದನೆರ.ೆ ರ್ನವು ಆಡಳಿತ್ 
ಪಕ್ಷದಲ್ಲೆದೆೆೇವೆ. ಆದರೆ, ಅವರತ ಶಬ್ೆಗಳನತನ ಬ್ಳಸತವನಗ ಇತಿಮಿತಿ ಇರಲ್ಲ.  

ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವೆಂಕಟೆೇಶ :- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅವರತ ಈ ಹಿಂದ ೆಈ ಪದವನತನ 
ಸತಮನರತ ಇಪಪತ್ತು ಬನರಿ ಬ್ಳಸಿದನೆರ.ೆ  

(ಗೊಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಸತನಿೇಲ  ವಲನಯಪತರ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಯತ.ಬಿ.ವೆಂಕಟೆೇಶ ರವರತ 
ಹಿರಿಯ ಸದಸಯರತ. ಅವರತ ಮನತ್ರ್ನಡತವನಗ ಬ್ಳಸತವ ಶಬ್ೆಗಳಿಗ ೆಸಾಲಪ ಇತಿಮಿತಿ ಇರಲ್ಲ.  

ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವೆಂಕಟೆೇಶ :- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅವರತ ಈ ಹಿಂದೆ ಬ್ಳಸಿರತವ 
ಶಬ್ೆಗಳ ಬ್ಗೆೆ ಹೆೇಳಿದರೆ, ಅವರತ ಸದನದಂದ ಎದತೆ ಹೊೇಗಿ ಬಿಡತತ್ನುರೆ. ರ್ನನತ ರೆ್ೈಜ ಮನಗಾದಲ್ಲೆ 
ಅವರಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ನಿೇಡತವ ಶಬ್ೆವನತನ ಬ್ಳಸತತಿುದೆೆೇರೆ್. ಅದತ ಅಸಂಸದೇಯ ಪದವಲೆ.  
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ವೆೈಸ  ಛೆೇಮಾನ:- ಮನನಯ ಯತ.ಬಿ.ವೆಂಕಟೆೇಶ ರವರ,ೆ ತ್ನವು ವಿಷಯಕೆೆ ಸಂಬ್ಂಧಪಟಿಂತ್ ೆ
ಮನತ್ರ್ನಡಿ. 

ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವೆಂಕಟೆೇಶ :- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ unparliamentary 
word ಅನತನ use ಮನಡದ ೆಹೆೇಳುತಿುದೆೆೇರೆ್. ಅವರತ ಬೆೇಕೆಂದತ ನಮಗೆ ಈ ರಿೇತಿ ಮನಡತತಿುದನೆರ.ೆ 
ಈಗ ಪರತಿ ವಷಾವೂ ಸಹ ಒಂದೂೆಂದತ ಪತಸುಕ ಮನಡಿ, ಮನನಯ ರನಜಯಪನಲರ ಕೆೈಯಲ್ಲೆ, ಸಕನಾರ 
ಆ ರಿೇತಿ ಇದೆ, ಈ ರಿೇತಿ ಇದೆ ಎಂದತ ಹೇೆಳಿಸತತ್ನುರ.ೆ ಆದರೆ, ಅವರತ ಮತಂದ ೆ ಏನನತನ 
ಮನಡತತ್ನುರಂೆದತ ಏಕೆ ಹೆೇಳಿಸತವುದಲೆ?  

(ಗೊಂದಲ) 

ಈಗ ರ್ನವು ಹಿಂದ ೆ ಮತದರಸಿರತವ ಪತಸುಕ ಇದೆ. ಅವರತ ಅದನತನ ತ್ೆಗೆದತ ರೆ್ೂೇಡಲ್ಲ. ಇವುಗಳಿಗೆ 
ಸಂಬ್ಂಧಪಟಿಂತ್ ೆ ದನಖಲೆಗಳು ಇರತತ್ುವೆ. ಇವತ್ತು ರ್ನನತ ಹೆೇಳಿದರೆ ಆಗತವುದಲೆ. ಹಳೆಯ 
ದನಖಲೆಗಳು ಸಹ ಇವೆ. ಅವರತ ಬ್ಜೆಟ  ಬ್ಗೆೆ ಹೆೇಳುತಿುದೆರತ. ಅದಕೆೆ ರ್ನನತ ಹೆೇಳಿದೆ, 2022ರಿಂದ 
ಕೆೇವಲ ಒಂದತ ಕ.ೆಜಿ ಅಕ್ಕೆ ಬ್ಗೆೆ ಹೆೇಳಿದನೆರ.ೆ ಅದತ ಒಂದನತನ ಬಿಟತಿ ಹೂೆಸ item ಏನೂ ಇಲೆ.  

(ಗೊಂದಲ) 

ವೆೈಸ  ಛೆೇಮಾನ:- ಡನ|| ವೆೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣ್ಸನಾಮಿಯವರ,ೆ why you are 
intervening often and often.  

ಡನ||ವೆೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣ್ಸನಾಮಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇಡಿೇ ದೆೇಶಕೆೆ ಮನಚಾ 
೩೧ರವರೆಗ…ೆ… 

ವೆೈಸ  ಛೆೇಮಾನ:- ಡನ|| ವೆೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣ್ಸನಾಮಿಯವರ,ೆ ಮನನಯ 
ಯತ.ಬಿ.ವೆಂಕಟೆೇಶ ರವರತ yield ಆಗಿಲೆ. ಅವರತ yield ಆದಮೇಲೆ ತ್ನವು ಮನತ್ರ್ನಡಿ.  
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ಡನ||ವೆೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣ್ಸನಾಮಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇಡಿೇ ದೆೇಶಕೆೆ ಮನಚಾ 
೩೧ರವರೆಗ ೆfree ration ಕೊಡತತಿುದೆೆೇವೆ. ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಅದರ ಬ್ಗೆೆ ಹೆೇಳಲ್ಲ. ಅವರತ ಕೇೆವಲ 
ಒಂದತ ಕ.ೆಜಿ. ಬ್ಗೆೆ ಮನತ್ರ ಹೆೇಳುತಿುದನೆರ.ೆ 

ವೆೈಸ  ಛೆೇಮಾನ:- ಡನ|| ವೆೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣ್ಸನಾಮಿಯವರ,ೆ ತ್ನವು ಮನತ್ರ್ನಡತವನಗ ಅದರ 
ಬ್ಗೆೆ ಒತ್ತುಕೂೆಟತಿ ಮನತ್ರ್ನಡಿ. 

ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವೆಂಕಟೆೇಶ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅವರತ ಏರೆ್ೇನತ free 
ಕೊಟಿಿದನೆರೆಂದತ ಮನತ್ರ್ನಡತವನಗ ಮನತ್ರ್ನಡಲ್ಲ. ಈಗ Prime Minister Cares Fund 
ಎಂದತ ಇದೆ. ಅಂದರೆ, ಅದಕೆೆ ಎಷತಿ ದತಡತಡ ಬ್ಂತ್ತ ಮತ್ತು ಎಷತಿ ದತಡಡನತನ ಖಚತಾ ಮನಡಿದೆೆೇವೆಂದತ. 
ಅದರ ಬ್ಗೆೆಯೂ ಸಹ ಅವರತ ಹೆೇಳುವುದಲೆ. ಕರ್ನಾಟಕಕೆೆ ಏನತ ಬ್ಂತ್ತ ಎಂದತ ಕೆೇಳಿ ಎಂದರೆ, 
ಅದರ ಬ್ಗೆೆಯೂ ಸಹ ಅವರತ ಕೆೇಳುವುದಲೆ.  

ಡನ||ವೆೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣ್ಸನಾಮಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸದಸಯರತ “ರನಜಿೇರ್  
ಗನಂಧಿ ಫೌಂಡೇೆಶನ ” ಬ್ಗೆೆ ಹೆೇಳಲ್ಲ.  

(ಗೊಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವೆಂಕಟೆೇಶ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇವರಿಗ ೆ ಹೌಸ  ನಡಸೆತವಂತ್ಹ 
intention ಇಲೆವೆನಿಸತತ್ುದ.ೆ  

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ.ೆಹರಿಪರಸನದ (ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇದತ 
ರನಜಯಪನಲರ ಭನಷಣ್ದ ಮೇಲೆ ವಂದರೆ್ಗಳನತನ ಹೇೆಳುವಂತ್ಹ ವಿಚನರವಿದತ. ಆಡಳಿತ್ ಪಕ್ಷದವರತ 
ಪರತಿಯಂದತ ಪದಗಳಿಗೂ ಸಹ object ಮನಡತತಿುದೆರ,ೆ ಅದತ ಸರಿಯನಗತವುದಲೆ. ಅದಕೆೆ 
ದಯವಿಟತಿ ತ್ನವು ಆಡಳಿತ್ ಪಕ್ಷದವರಿಗೆ ನಿದೇೆಾಶನ ಕೊಡಬೇೆಕತ. ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದವರತ 
ಬ್ಂದರತವುದತ ಆಡಳಿತ್ ಪಕ್ಷದವರನತನ ಹೊಗಳುವುದಕೆೆ ಅಲೆ. ಮನನಯ ರನಜಯಪನಲರತ ಏನನತನ 
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ಓದದನೆರ,ೆ ಅದರಲ್ಲೆ ಏರೆ್ೇನತ ಇದ ೆಎಂಬ್ತದನತನ ಹೆೇಳುತಿುದೆೆೇವೆ. ಅದನತನ ಅವರತ ಕೆೇಳಿಸಿಕೂೆಳುುವುದಕೆೆ 
ಆಗತವುದಲೆವೆಂದರೆ, ರ್ನವು ಸಹ ಅದೆೇ ರಿೇತಿ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆ.  

ವೆೈಸ  ಛೆೇಮಾನ:- ಮನನಯ ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರ ೆ ತ್ನವು ಕತಳಿತ್ತಕೂೆಳಿು. ಈಗ 
ಮನನಯ ಯತ.ಬಿ.ವೆಂಕಟೇೆಶ ರವರತ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದನತನ ಮತಂದತವರಸೆತವುದತ. ಮನನಯ 
ಡನ||ವೆೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣ್ಸನಾಮಿಯವರ,ೆ ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಹೆೇಳುವುದನತನ ತ್ನವು ತ್ನಳಾೆಯಂದ 
ಕೆೇಳಿಸಿಕೂೆಳಿು. ತ್ಮಾ ಸರದ ಬ್ಂದನಗ ಅದರ ಬ್ಗೆೆ ಮನತ್ರ್ನಡಿ. 

ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವೆಂಕಟೆೇಶ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಶನಸನ ಸಭೆಗಳಲ್ಲೆ ಕೆಲವು ಮಹತ್ಾದ 
ವಿಚನರಗಳನತನ ಪರಸನುಪ ಮನಡಲತ, ಏರೆ್ೂೇ ಒಂದತ ರಿೇತಿಯ ಸಂಕೂೆೇಚ. ನಮಾ ವತ್ಾರ್ೆ ಶನಸನ 
ಸಭೆಯ ಪನವಿತ್ರಯಕೆೆ ಅಪಚನರ ತ್ಂದತಬಿಡತತ್ುದ ೆ ಎಂದತ ಮತ್ತು ಜನರ ದೃಷ್ಠಿಯಲ್ಲೆ ತ್ಪತಪ 
ಹೆಜೆೆಯನಗತತ್ುದ ೆ ಎಂದತ ಕನಣಿಸತತ್ುದೆ. ಹಿೇಗನಗಿ ಹಲವನರತ ಸಂದಭಾಗಳಲ್ಲೆ ಎದತರನಗತವ 
ಸಂಘಷಾಗಳನತನ ನತಂಗಿಕೊಂಡತ ಬ್ಂದರತವುದತ ರೆ್ೂೇಡಿದರೆ, ನತಂಗಿಕೊಂಡತ 
ನಂಜತಂಡೆೇಶಾರರ್ನಗತವುದತ ಪರಯೇಜನವಿಲೆವೆಂದತ ಈಗ ನನಗೆ ಮನವರಿಕೆಯನಗತತಿುದೆ. 
ಡನ||ವೆೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣ್ಸನಾಮಿಯವರ,ೆ ಮತಕು ಚಚಾೆಗೆ ಅವಕನಶ ಮತ್ತು ಆಗಲೇೆ ಹೊಸ ಗನಳಿ 
ಬಿೇಸಲತ ಅವಕನಶವನಗತತ್ುದೆ. ಶನಸನ ಸಭೆಯಲ್ಲೆ ಶ್ಷನಿಚನರದ ಪನಲರೆ್ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಇದರ ಬ್ಗೆೆ 
ಯನರದೂೆ ತ್ಕರನರತ ಇಲೆ. ಆದರೆ, ಮನನಯ ರನಜಯಪನಲರ ಭನಷಣ್ ಮತ್ತು ಕನಯಾಕಲನಪಗಳು 
ಕೆೇವಲ….. 

ಶ್ರೇ ಆಯನೂರತ ಮಂಜತರ್ನಥ  (ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್ಷೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ,…. 

ವೆೈಸ  ಛೆೇಮಾನ:- ಮನನಯ ಆಯನೂರತ ಮಂಜತರ್ನಥ ರವರೆ, ತ್ಮಗೂ ಸಹ ಅವಕನಶ 
ನಿೇಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ  

ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವೆಂಕಟೆೇಶ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನವು ಮನನಯ ಆಯನೂರತ 
ಮಂಜತರ್ನಥ ರವರಿಗೆ ಜವನಬ್ತ ಕೊಡತವುದಕೆೆ ಆಗತವುದಲೆ.  
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ವೆೈಸ  ಛೆೇಮಾನ:- ಮನನಯ ಆಯನೂರತ ಮಂಜತರ್ನಥ ರವರೆ, ಮನನಯ ಸದಸಯರತ yield 
ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಅವಕನಶ ನಿೇಡತತ್ೆುೇರೆ್. 

ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವೆಂಕಟೆೇಶ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೆೇ, ರ್ನನತ yield ಆಗಿಲೆವಂೆದತ ಮನನಯ 
ಆಯನೂರತ ಮಂಜತರ್ನಥ ರವರಿಗ ೆಹೆೇಳಿ. ನನನ ಮನತ್ನತನ ಎರಡತ ನಿಮಿಷದಲ್ಲೆ ಮತಗಿಸಿ ಬಿಡತತ್ೆುೇರ್ೆ. 
ರ್ನನತ ಮನನಯ ಆಯನೂರತ ಮಂಜತರ್ನಥ ರವರ ರಿೇತಿ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕೆೆ ಆಗತವುದಲೆ.  

ಶ್ರೇ ಆಯನೂರತ ಮಂಜತರ್ನಥ  (ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್ಷೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ 
ಯತ.ಬಿ.ವೆಂಕಟೆೇಶ ರವರತ ಬ್ಹಳ ಚೆರ್ನನಗಿ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದನೆರೆ. ಅವರತ ಬ್ರೆದತಕೊಂಡಿರತವುದನತನ 
ಓದಬನರದತ.  

ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವೆಂಕಟೆೇಶ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೆೇ, ರ್ನನತ ಬ್ರೆದತ ಕೊಂಡಿರತವುದನತನ 
ಓದತತಿುಲೆ. ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ರ್ನನತ ತ್ೂೆೇರಿಸತತಿುರತವುದನತನ ರೆ್ೂೇಡಲ್ಲ. ರ್ನನತ ವಿಷಯಗಳ ಬ್ಗೆೆ 
ಪನಯಂಟಸ  ಮನಡಿಕೊಂಡಿದೆೆೇರ್ೆ.  

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರಸನದ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ರನಜಯಪನಲರ ೆ ಪತಸುಕವನತನ 
ಓದರತವನಗ. ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಓದತವುದರಲ್ಲೆ ಏನೂ ತ್ಪನಪಗತವುದಲೆ. ಅನತಭವ ಇರತವಂತ್ಹ 
ಮನನಯ ಆಯನೂರತ ಮಂಜತರ್ನಥ ರವರತ ಈ ರಿೇತಿ ಹೆೇಳುವುದತ ಸರಿಯಲೆ. ಈಗ 
teleprompter ಇಡಬೇೆಕೆಂದತ ಹೆೇಳಲ್ಲ. ರ್ನವು ಅವರಿಗೂ ಸಹ teleprompter ಅನತನ 
ಇಡತತ್ೆುೇವೆ.  

ಶ್ರೇ ಆಯನೂರತ ಮಂಜತರ್ನಥ :- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ 
ಬಿ.ಕ.ೆಹರಿಪರಸನದ ರವರತ ನನಗಿಂತ್ ಹಿರಿಯರತ.  

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ.ೆಹರಿಪರಸನದ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಆಯನೂರತ 
ಮಂಜತರ್ನಥ ರವರತ ಹಿರಿಯರನಗಿದತೆ ಅವರತ ಮನನಯ ಸದಸಯರಿಗೆ guide ಮನಡಿದರೆ ಬ್ಹಳ 
ಒಳೆುಯದತ.  
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ಶ್ರೇ ಆಯನೂರತ ಮಂಜತರ್ನಥ :- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಓದತವ ಪದಿತಿ ಸಂಸದೇಯ 
ಪದಿತಿಯಲ್ಲೆ ಇಲೆ. ಆದರೆ, reference ಇದೆ.  

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ.ೆಹರಿಪರಸನದ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, no. ಈಗ ಓದತವ ಪದಿತಿ ಇದೆ ಅಥವನ 
ಇಲೆ ಎನತನವುದತ….  

ಶ್ರೇ ಆಯನೂರತ ಮಂಜತರ್ನಥ :- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈಗ ರನಜಯಪನಲರತ ಸಹ 
ಓದತತಿುದನೆರ,ೆ ಅದಕೆೆ ರ್ನನತ ಸಹ ಓದತತಿುದೆೆೇರೆ್ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದರ,ೆ ಅದತ ಅವರ knowledge ಬ್ಗೆೆ 
ಹೆಚಿಚಗ ೆಹೆೇಳುವುದಕೆೆ ಹೂೆೇಗತವುದಲೆ.  

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ.ೆಹರಿಪರಸನದ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸದಸಯರಿಗೆ ಯನವ ರಿೇತಿಯಲ್ಲೆ 
ಅನತಕೂಲವನಗತತ್ುದೆ ಆ ರಿೇತಿ ಓದತತ್ನುರ.ೆ ಅದತ ಬೆೇರ ೆಪರಶೆನ.  

ವೆೈಸ  ಛೆೇಮಾನ:- ಮನನಯ ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರ,ೆ… 

ಶ್ರೇ ಆಯನೂರತ ಮಂಜತರ್ನಥ :- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಸಂಸದೇಯ ಪದಿತಿಯ 
ವಯವಸೆೆಯಲ್ಲೆ ಆ ರಿೇತಿ ಇಲೆ. ಅವರತ ಹಿರಿಯ ಸದಸಯರತ, ಅವರತ ಏಕೆ ಈ ರಿೇತಿ argument 
ಮನಡತತಿುದನೆರೆಂದತ ನನಗೆ ಅಥಾವನಗತತಿುಲೆ. 

ವೆೈಸ  ಛೆೇಮಾನ:- ಮನನಯ ಸದಸಯರತಗಳು ಕತಳಿತ್ತಕೂೆಳಿು. ಈ ರಿೇತಿ ಯನವನಗ ಇದ ೆ
ಎನತನವುದನತನ ಹೆೇಳುತ್ೆುೇರ್.ೆ ಸನಮನನಯ ಸಂದಭಾಗಳಲ್ಲೆ ಬ್ರೆದರತವುದನತನ ಓದತವಂತಿಲೆ. ಆದರೆ, 
ಪಿೇಠದ ಅನತಮತಿ ಪಡದೆತಕೊಂಡತ ಓದಬ್ಹತದತ. ಏಕೆಂದರ,ೆ ಮರೆ್ನಯ ದವಸ ನಡದೆತ 
ತ್ರಬೇೆತಿಯಲ್ಲೆ ಬ್ಹಳ ಸಪಷಿವನಗಿ ತಿಳಿಸಿದೆೆೇರೆ್. ಈಗ ಮನನಯ ಯತ.ಬಿ.ವೆಂಕಟೆೇಶ ರವರತ ತ್ಮಾ 
ಮನತ್ನತನ ಮತಂದತವರಸೆಬ್ಹತದತ. 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ.ೆಹರಿಪರಸನದ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ತ್ನವು ಮನನಯ ಸದಸಯರಿಗ ೆ ಅಪಪಣ ೆ
ನಿೇಡಿದೆೇರಿ ಅದಕೆೆ ಅವರತ ಮನತ್ರ್ನಡಿಕೂೆಂಡತ ಹೂೆೇಗತತಿುದನೆರೆ.  
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ಶ್ರೇ ಕೊೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಯನರ್ತ್ತು ಕೂಡ 
ಪರತಿಪಕ್ಷಗಳು ಸಕನಾರವನತನ ಹೊಗಳಬೇೆಕೆಂದತ ಅಪೆೇಕ್ಷೆಪಡತವುದತ ಅಥಾವಿಲೆ. ಆದರೆ, ಪರತಿಪಕ್ಷಗಳು 
ಟಿೇಕೆ-ಟಿಪಪಣೆಗಳನತನ ಮನಡಬೇೆಕತ. ಸಕನಾರದ ಕ್ಕವಿ ಹಿಂಡಬೆೇಕತ, ಸಕನಾರದ ಲೊೇಪದೊೇಷಗಳನತನ 
ತಿಳಿಸಬೆೇಕತ. ಇದೆಲೆವನತನ ಸಹ ಸಕನಾರ ಸಹಿಸಬೇೆಕತ. ರ್ನವು ತ್ೆರೆದ ಮನಸಿಸನಿಂದಲೆೇ ಇದೆೆೇವೆ. 
ಆಕ್ಷೆೇಪಹಾ ಶಬ್ೆ ಬ್ಳಸಿದೆಕೆೆ ಮನತ್ರ ರ್ನವು ತ್ಮಗೆ ಮನವಿ ಮನಡಿ, ಆಕ್ಷೆೇಪಹಾ ಪದವನತನ ತ್ೆಗೆಯಸಿ 
ಎಂದತ ಕೆೇಳಿದೆವು. ಈಗ ಪಿೇಠ ಯನವ ಉದೆೆೇಶದಂದ ಅದತ ಸರಿಯದೆ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದೆ. ಅದನತನ 
ರ್ನವು ಅಥಾ ಮನಡಿಕೂೆಂಡತ ರ್ನವು ಪಿೇಠದ ಮನತ್ನತನ ಒಪಿಪಕೊಂಡಿದೆೆೇವೆ. ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ತ್ಮಾ 
ಮನತ್ನತನ ಮತಂದತವರಸೆಲ್ಲ. 

ವೆೈಸ  ಛೆೇಮಾನ:- ಈಗ ಹೊಗಳಿಕೆ ಮತ್ತು ತ್ೆಗಳಿಕೆ ಎರಡನೂನ ಸಹ ಸಮನನವನಗಿ 
ಸಿಾೇಕನರ ಮನಡಲ್ಲ. ನಿಮಾಗಳ ಸರದ ಬ್ಂದನಗ, ತ್ನವುಗಳು ಎಷತಿ ಆಳಕೆೆ ಇಳಿದತ ಮನತ್ರ್ನಡಬ್ಹತದತ 
ಮನತ್ರ್ನಡಿ. ಇದತ ಬ್ತದಿ ಜಿೇವಿಗಳ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯರ ಸದನ. ರ್ನವು ಒಂದತ ಒಳೆುಯ 
ಪರಂಪರಯೆನತನ ಮತಂದತವರಸೆಿಕೂೆಂಡತ ಹೂೆೇಗೂೆೇಣ್. ನಿೇವುಗಳು ಏಕೆ ಗನಬ್ರಿಯನಗತತಿುೇರಿ?  

ಶ್ರೇ ಕೊೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ಪರತಿಪಕ್ಷದವರಿಗ ೆ
ಒಂದತ ವಿನಂತಿ ಮನಡತವುದೆೇರ್ಂೆದರೆ, ಮನನಯ ರನಜಯಪನಲರ ಭನಷಣ್ ಬ್ಗೆೆ ಅವರತ ಏರೆ್ೇನತ 
ಹೆೇಳುತ್ನುರ.ೆ ಅದನತನ ರ್ನವು ತ್ೆರೆದ ಮನಸಿಸನಿಂದ ಕೇೆಳುತ್ೆುೇವೆ. 

(ಮತಂದತ… 

(025) 15.02.2022 01.30 LL-BNS               (ವೆೈಸ  ಚೆೇಮಾನ ರವರ ಉಪಸಿೆತಿ) 

ಶ್ರೇ ಕೊೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಮತಂದತ…):-  

ಆಕ್ಷೆೇಪನಹಾ ಶಬ್ೆ ಬ್ಳಸಿದೆಕೆೆ ರ್ನವು ತ್ಮಗೆ ಅಪಿೇಲತ ಮನಡಿದತೆ ಹೌದತ. ಆದರ,ೆ ಯನವ ಕನರಣ್ಕೆೆ 
ಅದತ ಸರಿ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದೆೇರಿ ಅದರ ಬ್ಗೆೆ ನಮಾ ವನದ ಇಲೆ. ಈಗ ಮನನಯ ವೆಂಕಟೆೇಶ ರವರತ 
ತ್ಮಾ ಮನತ್ನತನ ಮತಂದತವರಸೆಲ್ಲ.  
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ವೆೈಸ  ಚೆೇಮಾನ :- ಮನನಯ ಯತ.ಬಿ. ವೆಂಕಟೆೇಶ ರವರೆೇ, ತ್ಮಗೆ ಹೆಚಿಚನ ಅನತಭವ ಇದೆ. ಆ 
ಅನತಭವದ ಮೇರಗೆ ೆ ಸಕನಾರವನತನ/ಆಡಳಿತ್ ಪಕ್ಷವನತನ ಯನವ ರಿೇತಿ ಎಚಚರಿಸಬೆೇಕೊೇ ಆ ರಿೇತಿ 
ಎಚಚರಿಸಿ. (ಗೊಂದಲ) ಈಗ ಮನನಯ ಯತ.ಬಿ. ವೆಂಕಟೆೇಶ ರವರತ ತ್ಮಾ ಮನತ್ನತನ ಮತಂದತವರಸೆಲ್ಲ. 

ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ. ವೆಂಕಟೆೇಶ (ರ್ನಮನಿದೆೇಾಶನ ಹೊಂದದವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 
ಮನನಯ ಆಯನೂರತ ಮಂಜತರ್ನಥ ರವರತ ಬ್ರೆದತಕೊಂಡತ ಓದಬನರದಂೆದತ ಹೆೇಳಿದರತ. ಅವರತ 
ಲೊೇಕಸಭೆ, ರನಜಯಸಭೆ, ವಿಧನನಸಭೆ ಮತ್ತು ವಿಧನನ ಪರಿಷತ್ತು ಸೇೆರಿದಂತೆ್ ರ್ನಲತೆ ಸದನಗಳನತನ 
ರೆ್ೂೇಡಿದಂತ್ಹ ಒಬ್ಬ ಮಹನಿೇಯರತ. ಆದರೆ, ರ್ನನತ ಬ್ರೆದದೆನತನ ಓದತತಿುಲೆ. ರ್ನನತ ಕೊೇವಿಡ -೧೯ 
ಎಂದತ ಬ್ರೆದತಕೂೆಂಡಿದೆೆೇರೆ್. ಅದರಂತ್,ೆ ಕೊೇವಿಡ -೧೯ ಬ್ಗೆೆ ಏನತ ಎಂದತ ರ್ನನತ ಸಕನಾರವನತನ 
ಎಚಚರಿಸಬೆೇಕತ. ಚನಮರನಜನಗರದಲ್ಲೆ ಸತಿುದೆನತನ ಹೆೇಳಬೆೇಕತ, ಆಕ್ಕಸಜನ  ಇರಲ್ಲಲೆವೆಂದತ ಹೆೇಳಬೆೇಕತ, 
ಸಕನಾರದ ವೆೈಫಲಯಗಳನತನ ಹೆೇಳಬೆೇಕತ. ಆದರೆ, ರ್ನನತ ಈ ಸದನದಲ್ಲೆ ಬ್ಂದನಗಿನಿಂದ, 
ಇರ್ತಿುನವರಗೊ ಎಲ್ಲೆಯೂ ಸಹ ಅಸಂವಿಧನನಿಕ ಪದ ಬ್ಳಕೆ ಮನಡತವುದಲೆ. ಆಡಳಿತ್ ಪಕ್ಷದವರಿಗ ೆ
ಆ ರಿೇತಿ ಅನಿಸಿದರೆ ರ್ನವು ಅದಕೆೆ ಏನತ ಮನಡತವುದಕೆೆ ಆಗತವುದಲೆ. ರ್ನನತ ಸಕನಾರಕೆೆ ಏನತ 
ಹೆೇಳುತಿುದೆೆೇರೆ್ಂದರೆ, ತ್ಮಾ ತ್ಪಪನತನ ತಿದೆಕೊಳಿು, ಇನೂನ ಕನಲ ಮಿಂಚಿರತವುದಲೆ. ಇನತನ ಕೆೇವಲ 10-
12 ತಿಂಗಳು ಬನಕ್ಕ ಇದೆ. ಇರ್ತಿುನ ದವಸದಂದಲೆೇ ಜನ ಗೊೇಡಯೆ ಮೇಲೆ ಬ್ರೆಯತತಿುದನೆರೆ. 
ಅದನತನ ಬಿಡಲ್ಲ ಜನ. ಆದರೆ, ರ್ನವು ಅದನತನ ಒಪತಪವುದಲೆ, ರ್ನವು ಮನಡಿದೆೆೇ ಸರಿ, ರ್ನವು ಹಿೇಗೆಯ್ದೇ 
ಹೊೇಗತತ್ೆುೇವೆಂದರೆ, ಅದತ ಅವರ ಹಣೆಬ್ರೆಹ, ಅದಕೆೆ ರ್ನವು ಏನೂ ಮನಡತವುದಕೆೆ ಆಗತವುದಲೆ. 
ಆಡಳಿತ್ ಪಕ್ಷದವರತ ಈ ಹಿಂದ ೆವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದಲ್ಲೆಯ್ದೇ ಇದೆರತ. ಕಳೆದ ಐದತ ವಷಾದಲ್ಲೆ ಅವರತ 
ಆಡಳಿತ್ ಪಕ್ಷದ ಸನೆನದಲ್ಲೆದೆರೆ? ಕನರಣನಂತ್ರಗಳಿಂದ ಅವರತ ಈಗ ಆಡಳಿತ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲೆದನೆರ.ೆ ಅದಕೆೆ 
ಮದಲತ ರ್ನವೇೆ ಆ ಸನೆನದಲ್ಲೆದೆೆವು. ಆಡಳಿತ್ ಪಕ್ಷದವರತ ಈ ಹಿಂದ ೆ ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದಲ್ಲೆದೆಂತ್ಹ 
ಸಂದಭಾದಲ್ಲೆ ಯನವ ರಿೇತಿ ಮನತ್ರ್ನಡಿದನೆರೆಂಬ್ತದನತನ ಒಮಾ ಪತಟ ತ್ೆಗೆದತ ರೆ್ೂೇಡಬೆೇಕತ. ಅದತ 
ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲೆ ಸಿಗತತ್ುದೆ. ಯನವತ್ೂು ಸಹ ಯನವುದೂ ಸಹ ಸಿಗದೇೆ ಇರತವಂತ್ಹ ವಸತು ಇರತವುದಲೆ. 
ಆ ಸಂದಭಾದಲ್ಲೆ ಅವರತ ಏರೆ್ೇನತ ಮನತ್ರ್ನಡಿದನೆರ,ೆ ಎಷತಿ ಗಲನಟೆ ಮನಡತತಿುದೆರತ ಎಂಬ್ತದನತನ 
ಅವರತ ರೆ್ೂೇಡಲ್ಲ. ಆಗ ಅವರತ ಪರತಿಯಂದತ ವಿಷಯಕೂೆ ಸಹ ಸದನದ ಬನವಿಯಲ್ಲೆ ಧರಣಿ 
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ಮನಡತತಿುದೆರತ. ಪರತಿಯಂದತ ವಿಷಯಕೂೆ ಸಹ ಗಲನಟ ೆ ಮನಡತತಿುದೆರತ. ಈಗ ರ್ನವು ಆ ರಿೇತಿ 
ಮನಡತತಿುದೆೆೇವೆಯ್ದೇ? ರ್ನವು ಹೆೇಳುವುದನತನ ಅವರತ ಸಿಾೇಕೃತ್ ಮನಡಲ್ಲ. ತ್ದನಂತ್ರ, ಸಕನಾರ ಉತ್ುರ 
ನಿೇಡತವನಗ ಹೇೆಳಲ್ಲ. ಒಂದತ ವೆೇಳೆ ರ್ನನತ ಹೆೇಳಿರತವುದತ ತ್ಪನಪಗಿದೆರ,ೆ ಸಮಥಾರೆ್ 
ಮನಡಿಕೊಳುುವುದಕೆೆ ರ್ನನತ ಸಿದೆನಿದೆೆೇರ್.ೆ ರ್ನನತ ಈ ಮದಲ ೆ ಹೆೇಳಿದಂತ್,ೆ ರ್ನನತ ಏನತ 
ಮನತ್ರ್ನಡಬೆೇಕೆಂದತ ಅಂದತಕೊಂಡಿರತತ್ೆುೇರ್ೆ ಅದನತನ ಡೈೆವಟ ಾ ಮನಡತವುದಕೂೆೆೇಸೆರ ಈ tactics 
ನಡಯೆತತ್ುದೆ.  

ವೆೈಸ  ಚೆೇಮಾನ :- ಅದಕನೆಗಿ ತ್ನವು ಯನವುದೆೇ ವಿಷಯ ಮರತೆ್ತ ಹೂೆೇಗಬನರದಂೆದತ 
ಪನಯಂಟಸ  ಗತರತತ್ತ ಹನಕ್ಕಕೊಂಡಿದೆೇರಲೆವ?ೆ 

ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ. ವೆಂಕಟೆೇಶ :- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಎಲ್ಲೆ ಸರ , ಎಲೆವೂ ಸಹ 
ಹೊೇಯತ್ತ. ರ್ನನತ ಈ ಮನತ್ನತನ ಸತಮನರತ 06 ತಿಂಗಳು ಹಿಂದೆಯ್ದೇ, ನಮಾ ಪರತ್ನಪ್ ಸಿಂಹ 
ರ್ನಯಕ ರವರತ/ಸಜೆನರತ, ನಮಾ ಊರಿನವರತ. ರ್ನನತ ಅವರಿಗೆ ನಮಾ ಭನಷಯೆಲ್ಲೆ, “ರೆ್ೂೇಡಿ ಸರ  
ರ್ನನತ ಏರೆ್ೂೇ ಮನತ್ರ್ನಡಬೆೇಕೆಂದತ ನಿಂತ್ತಕೂೆಂಡರ,ೆ ಅದಕೆೆ ತ್ಮಾ ಪಕ್ಷದವರತ ಈ ರಿೇತಿ 
ಮನಡತತ್ನುರ”ೆ ಎಂದತ ಹೇೆಳಿದೆೆನತ. ಇದತ ಪರತಿ ಬನರಿಯ ಸದನದಲ್ಲೆ ನಡಯೆತತಿುರತತ್ುದೆ. ಇದಕೆೆ 
ತ್ನವೆೇರ್ನದರೂ ಒಂದತ ವಯವಸೆೆ ಮನಡಬೇೆಕತ. ಇತಿುೇಚೆಗ ೆತ್ನವು ನಮಗೆ ಒಂದತ ತ್ರಬೇೆತಿಯನತನ 
ಸಹ ಕೊಟಿಿದೆೇರಿ. ಆ ತ್ರಬೇೆತಿಯಲ್ಲೆ ರ್ನವು ಕತಳಿತ್ತಕೂೆಂಡತ ಪೂಣ್ಾ ತ್ರಬೇೆತಿಯನತನ ಕೆೇಳಿರತತ್ೆುೇವೆ. 
ಆದರೆ, ಅದತ ಇಲ್ಲೆ ಯನವುದೆೇ ಕೆಲಸಕೆೆ ಬ್ರತವುದಲೆವಲೆ.  

(ಗೊಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಎಂ.ಕ.ೆ ಪನರಣೆೇಶ :- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಯತ.ಬಿ. ವೆಂಕಟೆೇಶ ರವರತ 
ಆಗಲೇೆ ನಮಾ ಭನಷೆಯಲ್ಲೆ ಮನತ್ರ್ನಡಿದರೆೆ್ಂದತ ಹೆೇಳಿದರತ. ಆ ಭನಷ ೆಯನವುದೆಂದತ ಗೊತ್ನುಗಲ್ಲಲೆ.  

ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ. ವೆಂಕಟೆೇಶ :- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ನಮಾದತ ಉಡತಪಿ ಜಿಲೆೆ, ನಮಾ 
ಭನಷ ೆತ್ತಳು. ಅದರಲ್ಲೆ ರ್ನನತ ಅವರಿಗೆ, “ರೆ್ೂೇಡಿ ರ್ನಯಕರೇೆ, ರ್ನನತ ಏರೆ್ೂೇ ಮನತ್ರ್ನಡಬೆೇಕೆಂದತ 
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ನಿಂತ್ತಕೂೆಂಡರೆ, ಅದಕೆೆ ತ್ಮಾ ಪಕ್ಷದವರತ ಈ ರಿೇತಿ ಮನಡತತ್ನುರ”ೆ ಎಂದತ ನಮಾ ತ್ತಳು 
ಭನಷಯೆಲ್ಲೆಯ್ದೇ ರ್ನನತ ಮನತ್ರ್ನಡಿದನೆತ.  

ಶ್ರೇ ಅರತಣ್ ಶಹನಪತರ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಯತ.ಬಿ. ವೆಂಕಟೆೇಶ ರವರತ 
ತ್ತಳು ಭನಷಯೆಲ್ಲೆ ಮನತ್ರ್ನಡಿರತವುದತ ರಕೆನಡ ಾಗೆ ಹೂೆೇಗತವುದಲೆ.  

ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ. ವೆಂಕಟೆೇಶ :- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈ ಸಕನಾರ ಅಧಿಕನರಕೆೆ 
ಬ್ಂದನಗಿನಿಂದ ಶ್ರೇ ಬಿ.ಎಸ . ಯಡಿಯೂರಪಪನವರತ ಬ್ದಲನಗಿ, ಶ್ರೇ ಬ್ಸವರನಜ 
ಬೊಮನಾಯಯವರತ ಬ್ಂದರತ. ಇದರಿಂದನಗಿ, ಅದೆೇ ಪನತ್ರಧನರಿಗಳು ಬ್ಂದರತವುದತ ಅಥವನ ಅದೇೆ 
ವೆೇಷ ಬಿಟಿರ ೆಜನರಿಗ ೆಮನತ್ರ ಅದೇೆ ಸಂಕಷಿ ಮತಂದತವರಯೆತತ್ುಲೆೇ ಇದೆ. ಈ ಮದಲತ ಏರ್ನಗಿತ್ತು, 
ಅದತ ಇನೂನ ಜನಸಿುಯನಗತತಿುದೆ. ಏಕೆಂದರ,ೆ ಅತಿವೃಷ್ಠಠಯವರಿಗ ೆಮತ್ತು ಅರ್ನವೃಷ್ಠಠಯವರಿಗೆ ಪರಿಹನರ 
ಸಿಕ್ಕೆರತವುದಲೆ. ಬ್ರ ಪರಿಹನರ ಸಿಕ್ಕೆರತವುದಲೆ. ಇದರ ಜೊತ್ೆಗೆ, ಎಂ.ಎಸ .ಪಿ. ಬ್ಗೆೆ ರ್ನವು 
ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ುಲೇೆ ಇರತತ್ೆುೇವೆ. ಅದನತನ ಏಕೂೆೇ-ಏರೆ್ೂೇ ಯನರತ ಸಹ ಗಮನಕೆೆ ತ್ೆಗೆದತಕೊಳುುವುದೇೆ 
ಇಲೆ. ಬೆೇರ ೆ ಬೇೆರ ೆ ಭನಗಗಳಲ್ಲೆ ಬೆೇರ ೆ ಬೇೆರೆ ಬಳೆೆಗಳನತನ ಬೆಳೆಯತತ್ನುರೆ. ಒಂದತ ಕಡ ೆ ಭತ್ು 
ಬೆಳೆಯತತ್ನುರೆ, ಒಂದತ ಕಡ ೆರನಗಿ ಬೆಳೆಯತತ್ನುರೆ, ಒಂದತ ಕಡ ೆಜೊೇಳ ಬೆಳಯೆತತ್ನುರೆ, ಮತ್ೂೆುಂದತ 
ಬೆೇಳೆಕನಳುಗಳನತನ ಬೆಳೆಯತತ್ನುರೆ. ಆದರೆ, ಇದರಲ್ಲೆ ಯನವುದಕೂೆ ಸಹ ಲ್ಲಮಿಟೆೇಷನ  ಇರತವುದಲೆ. 
ಆ ಬೆಳೆಗಳನತನ ಕೊಂಡತಕೂೆಳುುವುದತ ಇಲೆ. ಯನವುದನತನ ಕೆೇಳಿದರೂ ಸಹ ಕೂೆೇವಿಡ -19 ಕನರಣ್ 
ಹೆೇಳುತ್ನುರ.ೆ  

ಇರ್ತಿುನ ದವಸ ಸಕನಾರದಲ್ಲೆ ಶೆೇಕಡ 50 ರಷತಿ ಕೆಲಸ ಮನಡತವ ಜನರೇೆ ಇರತವುದಲೆ. 
ಶೆೇಕಡ 10 ರಿಂದ 20 ರಷತಿ ಕೆಲಸವನತನ ಗತತಿುಗೆ ಆಧನರದ ಮೇರಗೆ ೆತ್ೆಗೆದತಕೂೆಂಡತ ನಡಸೆತತಿುದನೆರ.ೆ 
ಉದನಹರಣೆಗ ೆ ರ್ನನತ ಬಿ.ಡಿ.ಎ. ಬ್ಗೆೆ ಹೆೇಳುತ್ೆುೇರ್ೆ. ಅಲ್ಲೆ ಸನವಿರನರತ ಜನ ಸಿಬ್ಬಂದಗಳು 
ಇರಬೇೆಕನಗಿದತೆ, ಅಲ್ಲೆ ಕೆೇವಲ 120 ಜನ ಇರತತ್ನುರ.ೆ ಬನಕ್ಕಯವರಲೆೆರೂ ಸಹ ಗತತಿುಗೆ ಆಧನರದ 
ಮೇರಗೆ ೆ ಕನಯಾನಿವಾಹಿಸತತಿುದನೆರೆ. ಅವರತ ಏನತ ಮನಡತತಿುದನೆರೆಂದರ,ೆ ನಮಾನತನ ಸಕನಾರ 
ರ್ನಯಂಗೂೆಳಿಸತತ್ುದೆಯೇ ಇಲೆರ್ೇ ಎಂದತ ಭನವಿಸಿ, ಅವರಿಗೆ ಹೇೆಗ ೆ ಬೆೇಕೂೆೇ ಹನಗೆ, 
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ಯನವುದೊೇ ಕನಗದಪತ್ರಗಳನತನ ಜೆರನಕಸ  ಮನಡಿ, ಇರೆ್ೂನಂದತ ರ್ನತೆ್ ಮನಡಿ, ಬೆೇರ್ನಮಿ ಅಕೌಂಟ ಗೆ 
ಹನಕ್ಕ ಬೊೇಗಸ  ರ್ನತೆ್ಗಳನತನ ಮನಡಿಕೊಡತತ್ನುರೆ. ಅವರತ ಎಂತ್ಹ ಆಸಿುಗಳನತನ ಬೊೇಗಸ  ರ್ನತೆ್ 
ಮನಡತತ್ನುರಂೆದರೆ, ಯನರತ ಯನರತ ವಿದೇೆಶದಲ್ಲೆದತೆ, ಇಲ್ಲೆ ಅವರ ಸೈೆಟತಗಳು ಇರತತ್ುವೆ, 
ಅಂತ್ಹವರನತನ ಹತಡತಕತತ್ನುರೆ. ತ್ದನಂತ್ರ, ಆತ್ ಈ ದೆೇಶದಲ್ಲೆಯ್ದೇ ಇರತವುದಲೆ, ಸತಮನರತ 10 
ವಷಾಗಳಿಂದ ಈ ಸೈೆಟ ನ ಕನಂಪೌಂಡ  ಇದೇೆ ರಿೇತಿ ಇದೆ ಎಂಬ್ತದನತನ ಖಚಿತ್ಪಡಿಸಿಕೂೆಂಡತ, ಆ 
ಜನಗಕೆೆ ಮದಲ 06 ತಿಂಗಳು ಕಸವನತನ ತ್ೆಗೆದತಕೊಂಡತ ಹೊೇಗಿ ಹನಕತತ್ನುರ.ೆ ಆ ನಂತ್ರ 
ಸತಮನರತ 06 ತಿಂಗಳು ಬಿಟತಿ, ಅಲ್ಲೆ ಕಲತೆ ಚಪಪಡಿ ಹನಕತತ್ನುರೆ. ಆಗಲೂ ಸಹ ಯನರತ 
ಬ್ಂದಲೆವೆಂಬ್ತದನತನ ರೆ್ೂೇಡಿಕೊಂಡತ, ಅದಕೆೆ ಒಂದತ ದನಖಲೆ ತ್ಯನರತ ಮನಡತತ್ನುರ.ೆ  

ಅಂತಿಮವನಗಿ ಯನವುದೂೆೇ ವಯಕ್ಕುಗ ೆ ಆ ಸೈೆಟ ನತನ ಮನರಿ, ಹಣ್ ಪಡಯೆತತ್ನುರೆ. ಇದರಲ್ಲೆ 
ಅಧಿಕನರಿಗಳು ಸಹ ಭನಗಿಯನಗತತ್ನುರ.ೆ ಏಕಂೆದರೆ, ಆ ದನಖಲೆಗಳನತನ ಅಧಿಕನರಿಗಳೆೇ 
ಮನಡಿಕೊಡತವುದತ. ಇತಿುೇಚೆಗೆ ಈ ಬ್ಗೆೆ ಲೊೇಕನಯತಕುದಲ್ಲೆ, “ಅಂತ್ಹ ಸತಮನರತ 5-6 ಜನ 
ಅಧಿಕನರಿಗಳನತನ ಅರಸೆಿ  ಮನಡತತ್ನುರ,ೆ ಸಕನಾರ ಅದಕೆೆ ಅನತಮತಿ ಕೂೆಡತತಿುದೆ” ಎಂದತ ಕೇೆಳಿ 
ಬ್ರತತಿುದೆ. ಇದೆಲೆವೂ ಸಹ ಏತ್ಕೆೆ ಆಗತತಿುದೆಯ್ದಂದರೆ, ಸಕನಾರದಲ್ಲೆ ಕೆಲಸ ಮನಡತವುದಕೆೆ ಜನರೇೆ 
ಇರತವುದಲೆ. ಇದರಿಂದನಗಿ, ಸಕನಾರ ನಡಯೆಬೆೇಕತ ಎಂದರೆ ಹೆೇಗೆ ನಡಯೆಬೆೇಕತ? ಸಕನಾರ 
ನಡಸೆತವುದಕೂೆ ಸಹ ಜನ ಇಲೆದೆೇ ಇದೆರ,ೆ ಅವರತ ಸಕನಾರ ಹೆೇಗ ೆನಡಸೆತತ್ನುರ?ೆ ಅದಕೆೆ ಯನರತ 
ಜವನಬನೆರಿ? ಎಲನೆ ವಿಷಯಗಳಿಗೂ ಸಹ ಆಥಿಾಕ ಇಲನರ್ಯೆನತನ ತ್ೊೇರಿಸತತ್ನುರೆ. ಆಥಿಾಕ ಇಲನರ್ ೆ
ಯನವುದನದರೂ ಎಂಪನೆಯ ಮಂಟ ಗೆ ಸಕನಾರದಂದ ಬೆೇರ ೆ ಇದಯೆ್ದೇ? ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೆ 
ಎಂಪನೆಯ ಮಂಟ ಗೆ ಆಥಿಾಕ ಇಲನರ್ ೆ ಬೆೇಕನಗತತ್ುದೆ. ಆದರೆ, ಹೆೈದರನಬನದ -ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೆ 
ಆಥಿಾಕ ಇಲನರ್ ೆಬೆೇಕನಗಿರತವುದಲೆ.  

ಇರ್ತಿುನ ದವಸ ಹೆೈದರನಬನದ -ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೆ ಸತಮನರತ 25 ರಿಂದ 30 ಸನವಿರ 
ಹತದೆೆಗಳು ರ್ನಲ್ಲ ಇರತತ್ುವೆ. ಅದಕೆೆ ಏತ್ಕನೆಗಿ ಭತಿಾ ಮನಡತತಿುಲೆ? ಅದರ ಬ್ಗೆೆ ಸಕನಾರವನತನ 
ಕೆೇಳುವವರತ ಇಲೆವೇೆ? ಈ ಬ್ಗೆೆ ರ್ನವೇೆರ್ನದರೂ ಕೆೇಳುವುದಕೆೆ ಹೊೇದರೆ, “ಅವನತ ಆ ಭನಗದವನಲೆ, 
ಅವನಿಗ ೆಏನೂ ಗೊತಿುರತವುದಲೆ. ಆದರೂ ಈ ಭನಗದವನತ ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ನುರ್ೆ” ಎಂದತ ಹೆೇಳುತ್ನುರೆ.  
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ಒಂದತ ವೆೇಳೆ ರ್ನವು ಹೆೇಳಿರತವುದತ ತ್ಪನಪಗಿದೆರೆ, “ನಿೇನತ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುರತವುದತ ಸರಿಯಲೆ” ಎಂದತ 
ಅವರತ ಹೆೇಳಲ್ಲ. ಯನವ ವಿಭನಗದಲ್ಲೆ ಉದನೆರವನಗಿದೆ? ಈ ಬ್ಗೆೆ ಮನನಯ ಅರತಣ್ ಶಹನಪತರರವರತ 
ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ನು, “ವಿದನಯಭನಯಸಕನೆಗಿ ʼವಿದನಯಗಮʼ ಎಂಬ್ ಯೇಜರೆ್ಯನತನ ಜನರಿಗ ೆ ತ್ಂದದೆೆೇವೆ” 
ಎಂದತ ಹೇೆಳಿದರತ. ಆದರೆ, ಅರೆ್ೇಕ ಮಕೆಳ ಹತಿುರ ಸನಾಟ ಾ ಫೂೆೇನ  ಇರತವುದಲೆ, ಹಳಿುಗಳಲ್ಲೆ 
ಇಂಟರ ರೆ್ಟ  ಇರತವುದಲೆ. ಇದರಿಂದನಗಿ, ಯನವ ಆನ ಲೆೈನ  ಬಿಸಿರೆ್ಸ  ನಡಯೆತತ್ುದ?ೆ ಬೆಂಗಳೂರತ 
ನಗರದಲ್ಲೆ ಸಾಲಪ ಪರವನಗಿಲೆ. ಆದರೆ, ಸೇೆಡಂ ಹತಿುರ, ಬಿೇದರ  ಹತಿುರ, ಯನದಗಿರಿ ಹತಿುರ ಇರತವಂತ್ಹ 
ಹಳಿುಗಳಲ್ಲೆ ಕರಂೆಟ  ಬ್ರತವುದಲೆ, ಇಂಟರ ರೆ್ಟ  ಬ್ರತವುದಲೆ. ಅಲ್ಲೆನ ಮಕೆಳು ಯನವ ರಿೇತಿ 
ಓದಬೆೇಕತ? ಇದಕೆೆ ಸಕನಾರದ ಪರಿಹನರವೇೆನತ? 

ಶ್ರೇ ರಘುರ್ನಥ ರನರ್  ಮಲನೆಪೂರ(ೆವಿಧನನಸಭನ ಕ್ಷೆೇತ್ರದಂದ ಆಯ್ದೆಯನದವರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಬಿೇದರ  ಮತ್ತು ಯನದಗಿರಿ ಜಿಲೆೆಯಲ್ಲೆ ಕರಂೆಟ  ಬ್ರತವುದಲೆವೆಂದತ ಮನನಯ 
ಸದಸಯರಿಗೆ ಯನರತ ಹೆೇಳಿದನೆರಂೆಬ್ತದನತನ ದಯಮನಡಿ ತಿಳಿಸಲ್ಲ.  

ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ. ವೆಂಕಟೆೇಶ :- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ಹೆೇಳಿದತೆ ಕರಂೆಟ  
ವಿಷಯವಲೆ. ಇಂಟರ ರೆ್ಟ  ಬ್ಗೆೆ ರ್ನನತ ಹೆೇಳಿರತತ್ುೆೇರೆ್.  

ಶ್ರೇ ರಘುರ್ನಥ ರನರ್  ಮಲನೆಪೂರೆ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಬಿೇದರ  ಮತ್ತು 
ಗತಲಬಗನಾ ಜಿಲೆೆಗಳಂತ್ಹ ಜಿಲೆೆಗಳು ಏನಿವ ೆ ಅವು ಸಹ ನಮಾ ರನಜಯದ ಜಿಲೆೆಗಳೆೇ ಆಗಿರತತ್ುವೆ. 
ಅವುಗಳು ಪರದೆೇಶದ ಜಿಲೆೆಗಳನಗಿರತವುದಲೆ.  

ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ. ವೆಂಕಟೆೇಶ :- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಆದರೆ, ಆ ಜಿಲೆೆಗಳವರತ 
ಇಂಡೆಕಸ ನಲ್ಲೆ 30ರೆ್ೇ ಸನೆನದಲ್ಲೆದನೆರ.ೆ  

(ಗೊಂದಲ) 

ವೆೈಸ  ಚೆೇಮಾನ :- ಮನನಯ ಯತ.ಬಿ. ವೆಂಕಟೆೇಶ ರವರೆೇ ಅವರತ ತ್ಮಾ ಮನತ್ನತನ 
ಪೂಣ್ಾಗೂೆಳಿಸಲ್ಲ.  
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ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ. ವೆಂಕಟೆೇಶ :- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಬಿೇದರ  ಜಿಲೆೆ ಕರ್ನಾಟಕ 
ರನಜಯದಲ್ಲೆರತವ 30 ಜಿಲೆೆಗಳಲ್ಲೆ 30ರೆ್ೇ ಸನೆನದಲ್ಲೆದೆ. ಅದರ ಬ್ಗೆೆ ಅವರತ ಉತ್ುರ ಹೆೇಳಲ್ಲ.  

(ಗೊಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ರಘುರ್ನಥ ರನರ್  ಮಲನೆಪೂರ:ೆ- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ತ್ನವು ನನಗ ೆಅವಕನಶ 
ಕೊಟಿಿದೆರಿಂದ ರ್ನನತ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದೆೆೇರ್ೆ.  

(ಗೊಂದಲ) 

ವೆೈಸ  ಚೆೇಮಾನ :- ಮನನಯ ಯತ.ಬಿ. ವೆಂಕಟೆೇಶ ರವರೇೆ ತ್ನವು ಯೇಲಡ  ಆಗಿರತವುದರಿಂದ, 
ಮನನಯ ರಘುರ್ನಥ ರನರ್  ಮಲನೆಪೂರಯೆವರತ ಈಗ ಮನತ್ರ್ನಡಲ್ಲ.  

(ಗೊಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ರಘುರ್ನಥ ರನರ್  ಮಲನೆಪೂರ:ೆ- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ತ್ನವು ನನಗ ೆಅನತಮತಿ 
ನಿೇಡಿದೆರಿಂದ ರ್ನನತ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದೆೆೇರ್ೆ. ಶ್ರೇ ನಂಜತಂಡಪಪ ವರದ ಅನತಷನಠನದ ಪರಕನರವನಗಿ ನಮಾ 
ರನಜಯದಲ್ಲೆ ಕಲನಯಣ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಭನಗದ ಬಿೇದರ , ಕಲಬ್ತರಗಿ, ಯನದಗಿರಿ, ರನಯಚೂರತ , ಬ್ಳನುರಿ 
ಮತ್ತು ಕೊಪಪಳ ಜಿಲೆೆಗಳಲ್ಲೆ ಆಥಿಾಕವನಗಿ ಮತ್ತು ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕವನಗಿ ಹಿಂದತಳಿದದ ೆ ಎಂದತ ವರದ 
ಕೊಟಿಿರತವುದತ ತ್ಮಗಲೆನೆ ಗೊತಿುರತತ್ುದೆ. ಆದನಗೂಯ, ಸಹ ಬಿೇದರ  ಜಿಲೆೆಯಲ್ಲೆ ಕರಂೆಟ  ಇರತವುದಲೆ 
ಅಥವನ ಬಿೇದರ  ಜಿಲೆೆಯಲ್ಲೆ ಇಂಟರ ರೆ್ಟ  ಇರತವುದಲೆವೆಂದತ ಹೆೇಳುವುದಲೆ. ಯನವುದೆೇ 
ವಿಷಯದಲ್ಲೆ ಸಕನಾರವನತನ ಎಚಚರಿಸತವ ಕೆಲಸವನತನ ಆಡಳಿತ್ ಪಕ್ಷವೂ ಮನಡಬೇೆಕತ ಮತ್ತು ವಿರೂೆೇಧ 
ಪಕ್ಷವು ಸಹ ಮನಡಬೇೆಕತ. ಆದರೆ, ನಮಾನತನ ಹಿೇಯನಳಿಸತವುದನತನ ಮನಡಬನರದಂೆದತ ರ್ನನತ 
ದಯಮನಡಿ ಎಲೆರಲ್ಲೆಯೂ ಕಳಕಳಿಯ ಮನವಿ ಮನಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ  

ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ. ವೆಂಕಟೆೇಶ :- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಆ ಹಳಿುಗಳಿಗೆ ಇಂಟರ ರೆ್ಟ  ರಿೇಚ  
ಆಗತತಿುಲೆವೆಂದತ ರ್ನನತ ಹೆೇಳುತಿುದೆೆೇರ್.ೆ  ಮನನಯ ರಘುರ್ನಥ ರನರ್  ಮಲನೆಪೂರಯೆವರ 
ಮನವಿಯನತನ ರ್ನವು ಪತರಸೆರಿಸತತ್ೆುೇವೆ. ರ್ನನತ ಯನರಿಗೂ ಸಹ ಬೆೇಜನರನಗಬೆೇಕೆಂದತ ಯನವುದೆೇ 
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ಜಿಲೆೆಯ ಬ್ಗೆೆ ಹೆೇಳುತಿುಲೆ. ಆದರೆ, ಇಂಡೆಕಸ ನಲ್ಲೆ ರನಜಯದಲ್ಲೆರತವ 30 ಜಿಲೆೆಗಳ ಪೆೈಕ್ಕ ಬಿೇದರ  ಜಿಲೆೆ 
23 ರಿಂದ 29 ಅಥವನ 30ರೆ್ೇ ಸನೆನದಲ್ಲೆರತತ್ುದೆ. ಇದರಿಂದನಗಿ, ನಮಗೆ ಹೊಟೆಿ ಉರಿಯತತ್ುದೆ. 
ಯನವ ಕನರಣ್ಕನೆಗಿ ತ್ನವು ನಮಾ ಜೊತ್ೆ ಬ್ರಬನರದತ? ತ್ಮಗೆ ಏರ್ನಗಬೆೇಕತ ಅದನತನ 
ಸಕನಾರದಂದ ಪಡಯೆಬೆೇಕತ. ಬ್ದಲನಗಿ, ಏತ್ಕನೆಗಿ ಸತಮಾರ್ೆ ಕತಳಿತ್ತಕೂೆಂಡಿದನೆರೆ? ಪರತಿ ಬನರಿಯೂ 
ಆಯವಯಯದಲ್ಲೆ ಈ ಭನಗಕೆೆ ಅನತದನನ ಘೂೇಷಣ ೆಮನಡತತ್ನುರ.ೆ ಆಗಲೇೆ ರ್ನನತ ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ನು, 
ಆ ಭನಗಕೆೆ ಬ್ಂದರತವಂತ್ಹ ಅನತದನನದಲ್ಲೆ ಶೆೇಕಡ 12ರಷತಿ ಅನತದನನವನತನ ಮನತ್ರ ಖಚತಾ 
ಮನಡಿರತತ್ನುರ.ೆ ಹನಗನದರೆ, ಇನತನಳಿದ ಶೆೇಕಡ 80ರಷತಿ ಅನತದನನವನತನ ಉಳಿದ 01 ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲೆ 
ಖಚತಾ ಮನಡತತ್ನುರಯೆ್ದೇ? ಇರ್ತಿುನ ದವಸ ಅಥವನ ನಿರ್ನೆಯ ದವಸ ಒಂದತ ಬೂೆೇಡ ಾ 
ಮನಡಿರತತ್ನುರ.ೆ ಕಳೆದ 03 ವಷಾದಂದ ಅದಕೆೆ ಬೊೇಡ ಾ ಇರತವುದಲೆ. ಅಲೆದೆೇ, ಕಳೆದ 02 
ವಷಾಗಳಿಂದ ಅದಕೆೆ ಒಬ್ಬರತ ಅಧಯಕ್ಷರತ ಇರಲ್ಲಲೆ. ಆ ಬೊೇಡ ಾನಲ್ಲೆ ಒಂದತ ರೂಪನಯ ಅನತದನನ 
ಖಚತಾ ಮನಡಬೇೆಕನದರ ೆ ಅದಕೆೆ ಒಂದತ ಸಂವಿಧನನ ಇರತತ್ುದೆ. ಅದತ ಆಗತತಿುಲೆವೆಂದತ ರ್ನನತ 
ಹೆೇಳಿರತತ್ುೆೇನಷೆಿೇ. ರ್ನನತ ಬಿೇದರ  ಜಿಲೆೆ ಬ್ಗೆೆ ಹೆೇಳಿದೆರಿಂದ ಮನನಯ ಸದಸಯರಿಗೆ ಬೆೇಜನರತ ಆಗಿದೆರ,ೆ 
ರ್ನನತ ವಿಷನದಸತತ್ೆುೇರೆ್. ಆದರೆ, ರ್ನನತ ಹೆೇಳುತಿುರತವುದೆೇರ್ಂೆದರೆ, ಒಂದತ ವಿದನಯಗಮ 
ಯೇಜರೆ್ಯಲ್ಲೆ ಮಕೆಳು ಹಳಿುಗಳಲ್ಲೆ ಆನ ಲೆೈನ  ಮತರ್ನಂತ್ರ ವಿದನಯಭನಯಸ ಮನಡತವುದಕೆೆ ಆಗತತಿುಲೆ. 
ಅದರಿಂದನಗಿ, ಆ ಮಕೆಳು ಏನತ ಮನಡಬೇೆಕತ? ಅದರ ಜೊತ್ೆಗೆ, ಈಗ ಹೊಸದನದ ಯೇಜರೆ್ಯನತನ 
ಸಹ ಜನರಿಗ ೆತ್ಂದದನೆರೆ.  

ವೆೈಸ  ಚೆೇಮಾನ :- ಮನನಯ ಯತ.ಬಿ. ವೆಂಕಟೆೇಶ ರವರೆೇ, ತ್ನವು ಇನತನ ಎಷತಿ ನಿಮಿಷ 
ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುೇರಿ?  

ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ. ವೆಂಕಟೆೇಶ :- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ನನನ ಮನತ್ತ ಮತಗಿಯತತ್ನು 
ಬ್ಂದದ.ೆ ತ್ನವು ಹೆೇಳಿದರ ೆರ್ನನತ ಬೆೇಗರೆ್ ನನನ ಮನತ್ನತನ ಮತಗಿಸತತ್ೆುೇರ್ೆ. ರ್ನವು ಸಕನಾರಕೆೆ ಪದೆೇ 
ಪದೆೇ ಯನವ ಯನವ ಕೆಲಸಗಳು ಆಗಿರತವುದಲೆ, ಇವರತ ಎಲೆೆಲ್ಲೆ ಎಡವಟತಿಗಳನತನ ಮನಡಿದನೆರ ೆ
ಎಂಬ್ತದನತನ ರ್ನವು ಹೆೇಳುತ್ನು ಬ್ಂದದೆೆೇವೆ. ಅದತ ಸನಲ ಮನಡಿರತವುದತ ಆಗಿರಬ್ಹತದತ, ಕೂೆೇವಿಡ -
೧೯ ಆಗಿರಬ್ಹತದತ, ವಿದನಯಭನಯಸ ಆಗಿರಬ್ಹತದತ. ಇತಿುೇಚೆಗ ೆನಮಾ ಪಕ್ಷದವರತ ಏಕನಏಕ್ಕ ಮೇಕೆದನಟತ 
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ಯೇಜರೆ್ಗನಗಿ ಪನದಯನತ್ೆರ ಕೆೈಗೂೆಂಡೆವು. ಆ ಸಂದಭಾದಲ್ಲೆ ಕೊೇವಿಡ ಸಂರ್ೆಯ ಹೆಚನಚಗಬೆೇಕೆಂದತ 
ಪರತಿದನ ಎರಡೂವರ ೆಲಕ್ಷ ಅಂದರೆ, ಎರಡತ ಲಕ್ಷ ಅರವತ್ತು ಸನವಿರ ಕೂೆೇವಿಡ -೧೯ ಪರಿೇಕ್ಷೆಗಳನತನ 
ಮನಡತತಿುದೆರತ. ಆದರೆ, ಇರ್ತಿುನ ದವಸ ಪರತಿದನ ಒಂದತ ಲಕ್ಷ ಕೊೇವಿಡ -19 ಟೆಸಿ  ಮನಡತತಿುದನೆರ.ೆ 
ಇದರಿಂದನಗಿ, ಕೂೆೇವಿಡ -19 ಕಡಿಮಯನಯತ್ತ. ಇದನತನ ಏತ್ಕೂೆೆೇಸೆರ ಮನಡತತಿುದನೆರಂೆದರೆ, 
ಪರತಿಪಕ್ಷಗಳನತನ ಕಟಿಿಹನಕಬೆೇಕತ, ಅವರತ ಮತಂದೆ ನಡಯೆಬನರದತ ಇಂತ್ಹ ದತರತದೆೆೇಶ ಸಕನಾರಕೆೆ 
ಬ್ರಬನರದತ. ಏಕೆಂದರ,ೆ ರ್ನಳೆಯ ದವಸ ಅವರತ ಸಹ ಸತ್ನಯಗರಹ ಮನಡಬೇೆಕನಗಬ್ಹತದತ. ಅವರತ 
ಶನಶಾತ್ವನಗಿ ಅಧಿಕನರದಲ್ಲೆ ಇರತವುದಕನೆಗತತ್ುದಯೆ್ದೇ? ಇನತನ ಕೆೇವಲ 11 ತಿಂಗಳು ಮನತ್ರ 
ಉಳಿದರತತ್ುದೆ. ತ್ದನಂತ್ರ, ಅವರತ ತ್ಮಾ ಅವಧಿಯನತನ ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದಲ್ಲೆಯ್ದೇ ಕಳೆಯಬೆೇಕತ. 
ಅದನತನ ಅವರತ ಬ್ರೆದಟತಿಕೊಳುಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲೆ ಎರಡರೆ್ ಮನತಿಲೆ. ಆದರೆ, ಸಕನಾರಕೆೆ ಏತ್ಕನೆಗಿ ಈ 
ರಿೇತಿಯ ದತಬ್ತಾದಿ ಬ್ರತತಿುದೆ? ಈಗ ಕೊೇವಿಡ -19 ಎಲ್ಲೆದ?ೆ ಆಗಲೆೇ ಮನನಯ ಆಡಳಿತ್ ಪಕ್ಷದ 
ಸದಸಯರೊಬ್ಬರತ ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ನು, ಈ ಸದನದಲ್ಲೆ ಅಳವಡಿಸಿರತವ ಗನಜಿನ ಪರದೆಯನತನ 
ತ್ೆಗೆಸಬೆೇಕೆಂದತ ಹೆೇಳಿದರತ. ಆ ಕೆಲಸವನತನ ಮನಡಲ್ಲ. ಅದರ ಬ್ಗೆೆ ನಮಗೂ ಸಹ ಗೊತಿುದ.ೆ ಆದರೆ, 
ಏರ್ನದರೂ ಮನಡಿ ಪನದಯನತ್ರೆಯನತನ ನಿಲ್ಲೆಸಬೆೇಕತ. ಇದರಿಂದನಗಿ, ಅವರಿಗ ೆ ಒಳೆುಯ ಹೆಸರತ 
ಬ್ರತತಿುದೆ ಎನತನವಂತ್ಹ ಯೇಚರೆ್ಗಳನತನ ಮನಡಬನರದತ.  

(ಮತಂದತ…) 

(26) 15.02.2022 1.40 YL-BNS                       (ವೆೈಸ  ಛೆೇಮಾನ ಉಪಸಿೆತಿ) 

ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವೆಂಕಟೆೇಶ  (ಮತಂದತ):- 

ಆಡಳಿತ್ ಪಕ್ಷವೂ ಒಳೆುಯ ಕೆಲಸಗಳನತನ ಮನಡಲ್ಲ.  ಮೇಕೆದನಟತ ಯೇಜರೆ್ಗ ೆ ಸಂಬ್ಂಧಿಸಿದಂತ್ೆ 
ಹೆೇಳುವುದನದರೆ, ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷದಂದ 25 ಜನ ಎಂ.ಪಿ. ಗಳಿದನೆರ.ೆ  ಅವರೆಲೆರೂ ಮನನಯ ಪರಧನನ 
ಮಂತಿರಗಳನದ ಶ್ರೇ ನರೇೆಂದರ ಮೇದಯವರ ಮರ ೆ ಹೊೇಗಿ ಮೇಕೆದನಟತ ಸಮಸೆಯಯನತನ 
ಬ್ಗಹೆರಿಸಿಕೊಂಡತ ಬ್ಂದರ ೆರ್ನವು ಅವರಿಗೆ ಹೂವಿನ ಹನರ ಹನಕ್ಕ, ಪೂಜೆ ಮನಡಿ ಅವರ ಕನಲ್ಲಗೆ 
ನಮಸನೆರ ಹನಕ್ಕ ರ್ನವೇೆ ಸರ್ನಾನ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆ.  ಅದನತನ ಬಿಟತಿ ಕೂೆರೂೆೇರ್ನ ಎಂದತ ನಮಾನತನ 
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ಮಟಕತ ಮನಡಿದರೆ ಯನವ ಧಮಾ? ಸಕನಾರ ಯನವನಗಲೂ ಜನಪರ ಕೆಲಸ ಮನಡಬೇೆಕತ.  
ಯನವನಗಲೂ ವರದಗಳ ಪರ, ಮತ್ೂೆುಂದರ ಪರ ಮನಡತವುದಕೆೆ ಹೊೇಗಬನರದತ.  ಯನವುದೇೆ 
ಭನಗವನತನ ಅಭಿವೃದಿ ಮನಡಲ್ಲ.  ನಿೇರನವರಿಗೆ ಸಂಬ್ಂಧಿಸಿದಂತ್,ೆ ಬಿಜೆಪಿ ಸಕನಾರ ಅಧಿಕನರಕೆೆ 
ಬ್ಂದನಗಿನಿಂದ ಏನತ ಕೆಲಸ ಮನಡಿದ ೆಹೆೇಳಲ್ಲ. ನಮಾ ಸಕನಾರ ಅಧಿಕನರದಲ್ಲೆದನಗ ಇಷತಿ ರೂಪನಯ 
ಖಚತಾ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆ ಎಂದತ ಪರಣನಳಿಕೆಯಲ್ಲೆ ಹೆೇಳಿದೆೆವು.  ಅದೆೇ ರಿೇತಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸಕನಾರದವರತ 
ನಿೇರನವರಿಗ ೆಇಷತಿ ರೂಪನಯ ಖಚತಾ ಮನಡತತ್ುೆೇವ ೆಎಂದತ ಪರಣನಳಿಕೆಯಲ್ಲೆ ಹೆೇಳಿದೆರ ೆ ರೆ್ೂೇಡಲ್ಲ.  
ಎಷತಿ ರೂಪನಯ ಖಚತಾ ಮನಡಿದನೆರ,ೆ ಯನವ ನಿೇರನವರಿ ಯೇಜರೆ್ ಅವರ ಕನಲದಲ್ಲೆ 
ನಡಯೆತತಿುದ?ೆ ಎಲೆವೂ ನಿಂತ್ತ ಹೂೆೇಗಿವೆ. ಹಳೆಯ ಬಿಲೆನತನ ಕೊಡತವ ಕೆಲಸ ಮನಡತತಿುದೆ ವಿನಃ 
ಯನವುದೆೇ ಅಭಿವೃದಿ ಪಥದ ಕಡಗೆ ೆಈ ರನಜಯವನತನ ತ್ೆಗೆದತಕೊಂಡತ ಹೂೆೇಗತತಿುಲೆ.  ಕರ್ನಾಟಕ 
ರನಜಯ ಈ ಮದಲತ ಯನವ ಸನೆನದಲ್ಲೆತ್ತು, ಈಗಲೂ ಅದೆೇ ಸನೆನದಲ್ಲೆದೆೆೇವ ೆಎಂದತ ಹೆೇಳಿದೆರತ. 
ಇಲೆ, ಈಗ ಆ ಸನೆನದಲ್ಲೆ ಇಲೆದೆೇ ಕೆಳಗ ೆಬ್ಂದದನೆರ.ೆ 3 ವಷಾಗಳ ಅಭಿವೃದಿ ಕತರಿತ್ತ ಮನಹಿತಿ 
ತ್ೆಗೆದತ ರೆ್ೂೇಡಲ್ಲ.  ಬಿಜೆಪಿ ಸಕನಾರ ಅಧಿಕನರಕೆೆ ಬ್ರತವ ಮದಲತ ಕರ್ನಾಟಕ ಯನವ ಸನೆನದಲ್ಲೆತ್ತು 
ಆದರೆ, ಈಗ ಯನವ ಸನೆನದಲ್ಲೆದ ೆಎಂದತ ರೆ್ೂೇಡಲ್ಲ. ಅವಶಯಕವನಗಿದೆರೆ ರ್ನರೆ್ೇ ಅದರ ಸಂಪೂಣ್ಾ 
index ನಿೇಡತತ್ೆುೇರೆ್.  ಹನಗನಗಿ, ಗೌರವನನಿಾತ್ ರನಜಯಪನಲರ ಬನಯಲ್ಲೆ ಸತಳುು ಭನಷಣ್ 
ಹೆೇಳಿಸತವುದರ ಬ್ದಲತ ರ್ನವು ಮತಂದೆ ಏನತ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆ,… 

 ಡನ|| ವೆೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣ್ಸನಾಮಿ (ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್ಷೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಸತಳುು ಎನತನವ 
ಪದ ಸರಿಯಲೆ.  ಆ ಪದವನತನ ಕಡತ್ದಂದ ತ್ೆಗೆಯಸಿ.  

 ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವೆಂಕಟೆೇಶ (ರ್ನಮನಿದೆೇಾಶನ ಹೊಂದದವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 
ಮನನಯ ವೆೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣ್ಸನಾಮಿಯವರತ ಏರೆ್ಂದತ ಹೆೇಳುತ್ನುರೆ ಅದರೆ್ನೇ ಬ್ರೆಯಸಿ.  ಸತಳುು, 
ಅರೆ್ೈತಿಕ, ಎನತನವ ಪದವನತನ ತ್ೆಗೆಯಸಿ.  ಏಕೆಂದರ,ೆ ಅವರತ ಉಪರ್ನಯಸಕರನಗಿದನೆರೆ, ಅವರತ 
ಏರೆ್ಂದತ ಹೆೇಳುತ್ನುರೆಯೇ, ಅದರೆ್ನೇ ಬ್ರೆಯಸಿ.   

 ವೆೈಸ  ಛೆೇಮಾನ:- ಮನನಯ ಸದಸಯರೆ, ಅವರ ಮನತಿಗ ೆತ್ನವು ಏತ್ಕೆೆ tempt ಆಗತತಿುೇರಿ?  
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 ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವೆಂಕಟೆೇಶ:- ನಿಜವನಗಿ ಹೆೇಳಬೆೇಕೆಂದರ,ೆ ಈ ರಿೇತಿ tempt ಮನಡಿ, ಅಧಾಕೆೆ 
ಆ ವಿಚನರವನತನ ಕಟ  ಮನಡಿಬಿಟಿರತ.  

ವೆೈಸ  ಛೆೇಮಾನ:- ತ್ನವು ಹಿರಿಯರಿದೆೇರಿ, ಬ್ಹಳ ಅನತಭವ ಇದೆ. ತ್ನವು ಏತ್ಕೆೆ ಅವರ 
ಮನತಿಗ ೆtempt ಆಗತತಿುೇರಿ.  

ಡನ|| ವೆೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣ್ಸನಾಮಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಕಳೆದ 05 ವಷಾಗಳ 
ಅವಧಿಯಲ್ಲೆ ಗೌರವನನಿಾತ್ ರನಜಯಪನಲರ ಬನಯಲ್ಲೆ ಸತಳುು ಭನಷಣ್ ಮನಡಿಸಿದನೆರಯೆ್ದೇ? ರ್ನವು ಸಹ 
ಅವರನತನ ಕೆೇಳಬ್ಹತದಲೆವೇೆ?  

ವೆೈಸ  ಛೆೇಮಾನ:- ಆಯತ್ತ.  ಮನನಯ ಯತ.ಬಿ.ವೆಂಕಟೆೇಶ ರವರೆ ತ್ಮಾ ಮನತ್ನತನ 
ಮತಗಿಯಸಿ.   

ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವೆಂಕಟೆೇಶ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಆಡಳಿತ್ ಪಕ್ಷದವರತ ಪದೆೇ ಪದೆೇ 
ನಿಂತ್ತ ಬೆೇಜನರತ ಮನಡಿಕೊಳುುವುದತ ಬೆೇಡ. ಊಟದ ಸಮಯವನಗತತಿುದತೆ, ಎಲೆರಿಗೂ ಹಸಿವು 
ಆಗತತಿುದೆ.  ಹನಗನಗಿ ಆ ಕೊೇಪವನತನ ನನನ ಮೇಲೆ ಬಿಡತತಿುದನೆರ ೆಎಂದತ ಅನಿಸತತಿುದೆ.  ಎಲೆರೂ 
ಊಟಕೆೆ ಹೂೆೇಗಬೇೆಕನಗಿದತೆ, ರ್ನನತ ಊಟಕೂೆ ಬಿಡದೇೆ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದೆೆೇರೆ್ ಎಂದತ ಬೆೇಜನರತ 
ಮನಡಿಕೊಳುುವುದತ ಬೆೇಡ.  ದಯವಿಟತಿ ಈ ಸಕನಾರ ಒಳೆುಯ ಕನಯಾಕರಮವನತನ ಹನಕ್ಕಕೊಂಡತ, 
ಜನಪರ ಕನಯಾವನತನ ಮನಡಿ, ಎಲೆರಿಗೂ ಒಳೆುಯದನತನ ಮನಡಲ್ಲ ಎಂದತ ಆಶ್ಸತತ್ನು, ರನಜಯಪನಲರ 
ಬನಯಲ್ಲೆ ಸತಳುು ಭನಷಣ್ ಮನಡಿಸಿದ ಪರಯತಕು ಈ ಸಕನಾರ ಮತ್ೊುಮಾ ಈ ತ್ಪತಪ 
ಮನಡಬನರದಂೆದತ ಕಳಕಳಿಯಂದ ಕೆೇಳಿಕೂೆಂಡತ, ನನನ ಮನತ್ನತನ ಮತಗಿಸತತ್ುೆೇರೆ್.   

ಶ್ರೇ ಕೆ.ಹರಿೇಶ  ಕತಮನರ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರನಜಯಪನಲರ ಭನಷಣ್ದ ವಂದರ್ನ 
ನಿಣ್ಾಯ ಕತರಿತ್ತ ಚಚೆಾಗೆ ಅವಕನಶ ಕಲ್ಲಪಸಿದೆಕನೆಗಿ ತ್ಮಗೆ ಧನಯವನದಗಳು.  ನನಗ ೆಸಾರಣ್ ಶಕ್ಕು 
ಸಾಲಪ ಕಡಿಮ.  ಕೆಲವು ಸಲ ಓದಬೆೇಕನಗತವ ಪರಸಂಗ ಇದತೆ, ಅದಕೆೆ ತ್ನವು ಅನತಮತಿ ನಿೇಡಬೆೇಕತ.   
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ವೆೈಸ  ಛೆೇಮಾನ:- ಯನವನಗಲೂ ಟಿಪಪಣಿಗಳು ತ್ಮಗೆ ರೆ್ನಪತ ಮನಡಿಕೂೆಡತವ ಹನಗೆ 
ಇರಬೇೆಕತ.   

ಶ್ರೇ ಕೆ.ಹರಿೇಶ  ಕತಮನರ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರನಜಯಪನಲರ ಭನಷಣ್ದ ಮೇಲ ೆ
ಅರೆ್ೇಕ ವಷಾಗಳಿಂದ ಕೃಷ್ಠ ವಿಚನರವನಗಿ ಪರಸನುಪವನಗತತಿುತ್ತು. ಆದರೆ, ನಮಾ ರನಜಯದ ದತದೆೈಾವ 
ಎಂದತ ಕನಣಿಸತತ್ುದೆ,  ಕಳದೆ ವಷಾ ಕೂೆೇವಿಡ-19 ನಿಂದನಗಿ ಹನಗೂ ಈ ವಷಾ ಸಹ ಕೂೆೇವಿಡ-
19 ಮತ್ತು ಓಮಿಕನರನ ನಿಂದನಗಿ ರನಜಯಕೆೆ ದೊಡಡ ಶನಪವನಗಿ ಪರಿಣ್ಮಿಸಿದೆ.  ಬ್ಹತಶಃ ಆ 
ಸಂದಭಾದಲ್ಲೆ ಜನರತ ಪಟಿ ಕಷಿ ರನಜಯದ ಎಲನೆ ಜನರಿಗೂ ಗೊತಿುದೆ.  ಕೂಲ್ಲ, ವನಯಪನರ, ಆರೂೆೇಗಯ 
ಇಲೆ, ಪಡಿತ್ರ ಕಡಿತ್ವನಯತ್ತ, ಅಗತ್ಯ ವಸತುಗಳ ಬೆಲ ೆ ಜನಸಿುಯನಯತ್ತ, ಹಣ್ಕನಸತ ಸಂಸೆೆಗಳ 
ಕ್ಕರತಕತಳದಂದನಗಿ ಅರೆ್ೇಕ ಜನರತ ಆತ್ಾಹತ್ೆಯ ಮನಡಿಕೂೆಂಡರತ.  ಈ ಒಂದತ ಸನಂಕನರಮಿಕ 
ರೂೆೇಗದಂದನಗಿ ಜನರತ ಹೆೈರನಣನಗಿದನೆರ.ೆ   ಪರಥಮ ಹಂತ್ದಲ್ಲೆ ಈ ಒಂದತ ರೂೆೇಗವನತನ 
ನಿವನರಿಸತವಲ್ಲೆ ಸಕನಾರಕೆೆ ಬ್ಹಳ ಕಷಿಕರವನಯತ್ತ.  ಏಕೆಂದರ,ೆ ಪರಥಮ ಬನರಿಗ ೆ ಕೊೇವಿಡ-19 
ರೂೆೇಗದ ಬ್ಗೆೆ ಯನರಿಗೂ ಅಷತಿ ಅರಿವು ಇರಲ್ಲಲೆ.  ಆದೆರಿಂದ ಈಗ ಆ ರೂೆೇಗವನತನ ನಿವಾಹಿಸಿದ 
ರಿೇತಿಯನತನ ರ್ನವು ತ್ಡದೆತಕೊಂಡಿದೆೆೇವೆ.  ಅದೆೇ ರಿೇತಿ ಎರಡರೆ್ಯ ಅಲ ೆ ಬ್ಂದ ಸಂದಭಾದಲ್ಲೆ 
ಸಕನಾರ ಸಂಪೂಣ್ಾವನಗಿ ನಿಷ್ಠೆಿಯವನಗಿತ್ತು ಎಂದತ ಹೆೇಳಬ್ಯಸತತ್ುೆೇರೆ್.  ಏಕೆಂದರ,ೆ ಮದಲ 
ಅಲೆಯಲ್ಲೆಯ್ದೇ ಸಕನಾರ ಪನಠ ಕಲ್ಲಯಬೆೇಕನಗಿತ್ತು.  ಆದರೆ, ಆ ಕೆಲಸವನತನ ಮನಡಲ್ಲಲೆ.  ಹನಗನಗಿ 
ಎರಡರೆ್ಯ ಅಲೆ ಬ್ಂದನಗ ಬೆಡ , ಆಕ್ಕಸಜನ , ವೆಂಟಿಲೆೇಟರ , ಐ.ಸಿ.ಯತ. ಇಲೆದೆೇ ಜನರತ ಅರೆ್ೇಕ 
ಆಸಪತ್ೆರಗಳಲ್ಲೆ ಚನಮರನಜನಗರದ ಆಸಪತ್ೆರಯಲ್ಲೆ ಮರಣ್ ಹೊಂದದೆನತನ ಸಹ ರೆ್ೂೇಡಿದೆೆೇವೆ.  ಕೊರೆ್ಗೆ 
ಅಧಿಕನರಿಗಳು ಸಹ ಕ್ಕತ್ನುಡಿಕೊಂಡತ ವಗನಾವಣೆ ಮಟಿಕೆೆ ಹೊೇಗಿ ಆ ಸಮಸೆಯ ಮತಗಿಯತತ್ುದೆ.  
ಇಂತ್ಹ ಪರಿಸಿೆತಿಗಳನತನ ನಿಭನಯಸತವಲ್ಲೆ ಸಕನಾರ ಎಡವಿದ.ೆ  ರೂೆೇಗಿಗಳಿಗ ೆ ಉಚಿತ್ವನಗಿ ಚಿಕ್ಕತೆ್ಸ 
ನಿೇಡತವ ವಯವಸೆೆಯನತನ ಆಸಪತ್ೆರಗಳಲ್ಲೆ ಮನಡತತ್ುೆೇವ ೆ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿ, ಸಕನಾರ ಆ ಕೆಲಸವನತನ 
ಮನಡಲ್ಲಲೆ. ಸನವಿೇಗಿೇಡನದ ಜನರಿಗ ೆ ಪರಿಹನರವನತನ ನಿೇಡಲ್ಲಲೆ.  ಕೊೇವಿಡ-19 ನಿಂದ ಮರಣ್ 
ಹೊಂದದ ಕತಟತಂಬ್ಕೆೆ ಒಂದತ ಲಕ್ಷ ಪರಿಹನರ ನಿೇಡತತ್ೆುೇವ ೆಎಂದತ ಸಕನಾರ ಘೂೇಷಣೆ ಮನಡಿತ್ತು. 
ಇವತಿುನವರಗೊ ಆ ಪರಿಹನರ ಹಣ್ವನತನ ನಿೇಡಲತ ಸಕನಾರಕೆೆ ಸನಧಯವನಗಲ್ಲಲೆ.  ಸನವಿೇಗಿೇಡನದ 
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ಅರೆ್ೇಕ ಕತಟತಂಬ್ಗಳು ಬಿೇದಗೆ ಬ್ರತವ ಪರಿಸಿೆತಿ ನಿಮನಾಣ್ವನಗಿದೆ.  ಗೌರವನನಿಾತ್ ರನಜಯಪನಲರತ 
ದನದಯರತ, ಕರೂೆೇರ್ನ ವನರಿಯರ ಗಳ ಬ್ಗೆೆ ಅರೆ್ೇಕ ವಿಚನರಗಳನತನ ಉಲೆೆೇಖಿಸಿ, ಅವರಿಗೆಲನೆ 
ಧನಯವನದಗಳನತನ ಸಹ ಸಲ್ಲೆಸಿದರತ.  ಆದರೆ, 24 ಗಂಟೆಗಳ ಕನಲ ಕೆಲಸ ಮನಡಿದಂಥ ದನದಯರತ 
ಸಹ ಇದನೆರ.ೆ  ಸಣ್ಣ ಮಕೆಳನತನ ಅವರ ತ್ನಯ, ಅಜಿೆಯವರ ಮರ್ೆಯಲ್ಲೆ ಬಿಟತಿ ಕೂೆೇವಿಡ  
ವನರಿಯರ ಗಳನಗಿ ಕತ್ಾವಯವನತನ ನಿವಾಹಿಸಿದನೆರೆ.  ಹನಗನಗಿ ಅವರಿಗೆ risk ಭತ್ೆಯ ನಿೇಡತವುದನಗಿ 
ಸಕನಾರ ತಿಳಿಸಿತ್ತು.  ಇವತಿುನವರಗೊ risk ಭತ್ೆಯಯನತನ ಸಕನಾರ ನಿೇಡಲ್ಲಲೆ. ದನದಯರಿಗ ೆ risk 
ಭತ್ೆಯ ನಿೇಡತವ ಬ್ದಲತ ಕೆೇವಲ ಕೃತ್ಜ್ಞತ್ೆಯನತನ ಅಪಿಾಸತವ ಮೂಲಕ ಸಕನಾರ ಜನರಿಕೊಂಡಿದ.ೆ  
ಗೌರವನನಿಾತ್ ರನಜಯಪನಲರತ ವೆೇತ್ನದನರರಿಗ ೆ ಸಂಬ್ಂಧಿಸಿದಂತ್ ೆ ಭನಷಣ್ ಮನಡಿದರತ.  ಆ 
ವೆೇತ್ನದನರರಿಗ ೆ ಮನಸಿಕ ವೆೇತ್ನ ನಿೇಡತವುದಕೆೆ ಸಂಬ್ಂಧಿಸಿದಂತೆ್ ಮರ್ ೆ ಬನಗಿಲ್ಲಗ ೆ ಪಿಂಚಣಿ 
ಮನಸನಶನ ನಿೇಡತತ್ೆುೇವೆ ಎನತನವ ವಿಚನರವನತನ ಪತಸುಕದಲ್ಲೆ ತಿಳಿಸಿದನೆರೆ.  ಶೇೆ.75 ಕ್ಕೆಂತ್ ಕಡಿಮ 
ಅಂಗವೆೈಕಲಯತ್ ೆ ಇರತವಂಥವರಿಗೆ ವಿಶೆೇಷ ಚೇೆತ್ನರಿಗೆ ರೂ.1000 ಇರತವುದನತನ ರೂ.1200 ಕೆೆ 
ಏರಿಸಲನಗಿದ ೆ ಹನಗೂ ಅದೆೇ ರಿೇತಿ ಶೆೇ.75 ಕ್ಕೆಂತ್ ಜನಸಿು ಅಂಗವೆೈಕಲಯತ್ೆ ಇರತವಂಥವರಿಗ ೆ
ಮನಸನಶನ ಏರಿಕ ೆಮನಡಲ್ಲಲೆ.  ಬ್ಹತಶಃ ಶೆೇ.75 ಕ್ಕೆಂತ್ ಕಡಿಮ ಅಂಗವೆೈಕಲಯತ್ೆ ಇರತವಂಥ ವಿಶೆೇಷ 
ಚೆೇತ್ನರತ ಸಣ್ಣ-ಪತಟಿ ಕಲೆಸ ಮನಡಿಕೂೆಂಡತ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಬ್ರತವ ಪಿಂಚಣಿಯಂದ ತ್ಮಾ 
ಜಿೇವನವನತನ ನಿವಾಹಣ ೆ ಮನಡತತ್ನುರ.ೆ  ಅದೆೇ ರಿೇತಿ ಶೆೇ.75 ಕ್ಕೆಂತ್ ಜನಸಿು ಅಂಗವೆೈಕಲಯ 
ಇರತವವರಿಗ ೆ ಹೆಚತಚ ಸಂಕಷಿ ಇರತವುದತ.  ಏಕಂೆದರೆ, ಅವರತ ಅವರ ಕತಟತಂಬ್ದವರರೆ್ನೇ 
ಅವಲಂಬಿಸಬೆೇಕತ, ಕೆಲಸಕೆೆ ಹೊೇಗಲತ ಸನಧಯವನಗತವುದಲೆ. ಹನಗನಗಿ ಅಂಥವರಿಗೆ ವೆೇತ್ನ ಏರಿಕ ೆ
ಮನಡದೇೆ ಶೆೇ.75 ಕ್ಕೆಂತ್ ಕಡಿಮ ಇರತವ ವಿಕಲ ಚೆೇತ್ನರಿಗ ೆ ಮನಸನಶನ ಏರಿಕ ೆ ಮನಡಲನಗಿದೆ.  
ಶೆೇ.75 ಕ್ಕೆಂತ್ ಜನಸಿು ಅಂಗವೆೈಕಲಯತ್ ೆಇರತವವರತ ಅವರ ಔಷಧಿ, ಕ್ಷೌರ, ಬ್ಟೆಿ ಇತ್ನಯದಗಳನತನ ಸಹ 
ಹೊಂದಸಿಕೂೆಳುಬೆೇಕತ.  ಅವರತ ಹೆಚನಚಗಿ ಅವರ ಕತಟತಂಬ್ದವರರೆ್ನೇ ಅವಲಂಬಿಸಿರತತ್ನುರ.ೆ ಸಕನಾರ 
ಅವರನತನ ಕೆೈಬಿಟಿಿರತವುದತ ಸರಿಯಲೆ. ಹನಗನಗಿ ಸಕನಾರವು ಶೆೇ.75 ಕ್ಕೆಂತ್ ಹೆಚತಚ ಅಂಗವೈೆಕಲಯತೆ್ 
ಇರತವವರಿಗೂ ಅಂಗವಿಕಲ ವೆೇತ್ನವನತನ ಜನಸಿು ಮನಡಲತ ಕರಮ ಕೆೈಗೊಳುಬೆೇಕೆಂದತ 
ವಿನಂತಿಸಿಕೂೆಳುುತ್ೆುೇರ್ೆ.   
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 ಗಂಗನ ಕಲನಯಣ್ ಯೇಜರೆ್ಗ ೆ ಸಂಬ್ಂಧಿಸಿದಂತ್,ೆ ಸಣ್ಣ ಹಿಡತವಳಿದನರ ಕೃಷ್ಠ ಜಮಿೇನಿಗೆ 
ನಿೇರನವರಿ ಮನಡಲತ ಕೈೆಗೊಂಡಿರತವಂಥ ಕನಯಾಕರಮವನಗಿದೆ.  ಅದರಲ್ಲೆ ಕೊಳವೆ ಬನವಿಗಳನತನ 
ಕೊರಸೆತತ್ನುರೆ.  18569 ಕೊಳವೆ ಬನವಿಗಳಿಗೆ ಸಂಪಕಾ ಕಲ್ಲಪಸತವ ವಯವಸೆೆ ಸಕನಾರದಂದ 
ಆಗಬೇೆಕನಗಿದ.ೆ  ಆದರೆ, 10534 ಕೂೆಳವ ೆಬನವಿಗಳಿಗೆ ಸಂಪಕಾ ಕಲ್ಲಪಸಲನಗಿದ.ೆ  8035 ಕೂೆಳವ ೆ
ಬನವಿಗಳಿಗೆ ಇವತಿುಗೂ ಸಕನಾರ ಸಂಪಕಾ ನಿೇಡಲ್ಲಲೆ. ಈಗನಗಲೆೇ 11 ತಿಂಗಳು ಕಳೆದವ.ೆ  ಕ.ೆಡಿ.ಪಿ. 
ಸಭೆಯಲ್ಲೆ ಸಹ ಮನಚ ಾ ಮನಹೆಯಳಗೆ ಗತರಿ ತ್ಲತಪತತ್ೆುೇವೆ ಎಂದತ ಹೇೆಳುತ್ನುರೆ.  ಈಗನಗಲೆೇ 
ಫೆಬ್ರವರಿ ಮನಹ ೆಮತಗಿಯತತ್ನು ಬ್ಂದದತೆ, ಬನಕ್ಕ ಇರತವುದತ 01 ತಿಂಗಳು ಮನತ್ರ. ಹನಗನಗಿ ಮನಚ ಾ 
ಮನಹೆಯಳಗೆ 8035 ಕೊಳವೆ ಬನವಿಗಳಿಗ ೆ ಸಂಪಕಾ ಕಲ್ಲಪಸತವ ಕೆಲಸ ಸಕನಾರದಂದ 
ಆಗತತ್ುದೆಯ್ದೇ? ಅದತ ಸನಧಯವೆೇ ಎಂಬ್ತದರ ಕಡ ೆಸಕನಾರ ಗಮನಹರಿಸಬೆೇಕತ.  ಈಗನಗಲೆೇ ಬೆೇಸಿಗೆ 
ಕನಲ ಪನರರಂಭವನಗಿದೆ.  ಬಿಸಿಲತ ಜನಸಿು ಆಗತತಿುದತೆ, ಗನರಮಿೇಣ್ ಪರದೆೇಶದಲ್ಲೆ ಕತಡಿಯತವ ನಿೇರಿನ 
ಅಭನವ ತ್ಲೆದೂೆೇರಿದೆ.  ಇವತ್ತು ಆ ಭನಗದಲ್ಲೆ ಬೊೇರ ವೆಲ  ಕೊರಯೆತವ ವಯವಸೆೆ ಇದೆ.  
ಟನಸೆ ಫೊೇಸ ಾ ಎನತನವಂಥ ಅನತದನನದಂದ ಪರತಿ ವಷಾ ತ್ಕ್ಷಣ್ವೆೇ ಕತಡಿಯತವ ನಿೇರಿನ 
ವಯವಸೆೆಗನಗಿ ಬೊೇರ ವಲೆ  ಕೊರಸೆತವಂಥ ಕಲೆಸವನತನ ಪಂಚನಯತಿ ವನಯಪಿುಯಲ್ಲೆ ಮನಡಬೇೆಕನಗಿದೆ.  
ಇವತ್ತು ಪಂಚನಯತಿಗಳಲ್ಲೆ ಹಣ್ ಇಲೆದಂತ್ನಗಿದೆ.  ಪಂಚನಯತಿಗಳಿಗೆ ನಿೇಡತತಿುದೆ ಯನವುದೆೇ 
ಅನತದನನವನತನ ಸಕನಾರ ಕಡಿಮ ಮನಡಿದ.ೆ  ಕತಡಿಯತವ ನಿೇರಿನ ವಯವಸೆೆ ಸಹ ಆಗಬೇೆಕನಗಿದ.ೆ  
ಟನಸೆ ಫೊೇಸ ಾ ಸಭೆಯಲ್ಲೆ E.O. ರವರನತನ ಕೆೇಳಿದರ,ೆ ಎರಡತ ವಷಾಗಳಿಂದ ಹಣ್ ಬ್ಂದಲೆ 
ಎನತನವಂಥ ಉತ್ುರವನತನ ನಿೇಡತತ್ನುರ.ೆ  ಕೆೇವಲ ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದವರಿಗೆ ಮನತ್ರ ಆ ರಿೇತಿ ಉತ್ುರ 
ನಿೇಡತತಿುದನೆರೆಯ್ದೇ ಅಥವನ ಆಡಳಿತ್ ಪಕ್ಷದವರಿಗೂ ಅದೆೇ ರಿೇತಿ ಉತ್ುರ ನಿೇಡತತ್ನುರೆಯ್ದೇ ಎಂಬ್ತದತ 
ಗೊತಿುಲೆ.  ಇದತ ಕತಡಿಯತವ ನಿೇರಿನ ವಿಚನರವನಗಿದತೆ, ಇದರ ಕಡ ೆ ಸಕನಾರ ಗಮನಹರಿಸಬೆೇಕತ 
ಹನಗೂ ಹೆಚಿಚನ ಆದಯತ್ ೆನಿೇಡಬೇೆಕೆಂದತ ಸಕನಾರಕೆೆ ಒತ್ನುಯಸತತ್ೆುೇರೆ್.                               

(…ಮತಂದತ)  
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(027) 15.02.2022/1.50/ಎಸ ಕ-ೆಕೆಎಸ  

(ವೆೈಸ ಛೆೇಮಾನ ರವರ ಉಪಸಿೆತಿ) 

ಶ್ರೇ ಕೆ. ಹರಿೇಶ  ಕತಮನರ  (ಮತಂದತ):-  

ಇರ್ೂೆನಂದತ ಕತಡಿಯತವ ಯೇಜರೆ್ಯನದ ಎತಿುನಹೂೆಳೆ ಯೇಜರೆ್ಯನಗಿದೆ. ಈಗನಗಲೆೇ ಮನನಯ 
ಯತ.ಬಿ.ವೆಂಕಟೆೇಶ ರವರತ ಅದರ ಬ್ಗೆೆ ಪರಸನುಪ ಮನಡಿದನೆರೆ. ರನಜಯಪನಲರ ಭನಷಣ್ದಲ್ಲೆ ಎರಡೂವರ ೆ
ಟಿ.ಎಂ.ಸಿ ನಿೇರನತನ ಹಂಚಿಕೆ ಮನಡಲನಗಿದೆ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದನೆರ.ೆ ಇನೂನ ಕೂಡ ಯೇಜರೆ್ 
ಪರಗತಿಯಲ್ಲೆದೆ. ಈ ಕೆಲಸ ಸಂಪೂಣ್ಾವನಗಿಲೆ. ಯನವ ರಿೇತಿ ಹಂಚಿಕ ೆಮನಡಲನಗಿದ ೆಎನತನವ ಬ್ಗೆೆ 
ನಮಗೆ ಸಂಶಯಕೆೆ ಎಡಮೆನಡಿಕೊಟಿಂತ್ನಗಿದೆ. ಈ ಕೆಲಸ ಇವತ್ತು ನಿಂತ್ತ ಹೊೇಗಿದೆ. ಈ 
ಎತಿುನಹೊಳೆ ಯೇಜರೆ್ಗ ೆಸಕನಾರದಂದ  ಯನವುದೇೆ ಅನತದನನ ಸಿಕ್ಕೆಲೆ. ಕೆಲವು ಕಡ ೆಶೆೇಕಡ ೫೦ 
ಭನಗ ಕೆಲಸವನಗಿದೆರೆ, ಇನೂನ ಕೆಲವು ಕಡ ೆ ಶೆೇಕಡ ೮೦ ಭನಗ ಕೆಲಸವನಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಸಕನಾರ 
ಸತಮನರತ 3600 ಕೊೇಟಿ ರೂಪನಯಗಳ ಬಿಲ  ಬನಕ್ಕ ಇಟತಿಕೊಂಡಿದೆ. ಕನಮಗನರಿ ಸೆಗಿತ್ವನದಲ್ಲೆ, 
ಎಲನೆ ಕೆಲಸಗನರರತ ಕೂಡ ಟೆಂಟ ಗಳನತನ ರ್ನಲ್ಲ ಮನಡಿದನೆರ.ೆ ಕಲೆಸ ಮನಡಲತ ಕೆಲಸಗನರರಿಲೆ. 
ಗತತಿುಗೆದನರರ ಕೆಲಸ ಮನಡತವುದಕೆೆ ಒಪತಪತಿುಲೆ. ಸಕನಾರ ಅಧಿಕನರಿಗಳಿಗೆ ಎಷೆಿೇ ಒತ್ುಡ ಹನಕ್ಕದರೂ 
ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮನಡತವುದಕೆೆ ಕೆೇಳುತಿುಲೆ. ಎಲೆ ಕೆಲಸವನತನ ಸೆಗಿತ್ ಮನಡಿದನೆರ.ೆ ಇದರ ಬ್ಗೆೆ ಸಕನಾರ 
ಕತಡಿಯತವ ನಿಲಾಕ್ಷ ಧೊೇರಣೆಯನತನ ತ್ನಳುತಿುದೆ. ಸತಮನರತ ಒಂಭತ್ತು ಕೊೇಟಿ ರೂಪನಯಗಳಲ್ಲೆ ಈ 
ಯೇಜರೆ್ ಪನರರಂಭವನಯತ್ತ ಎಂದತ ಮನನಯ ಯತ.ಬಿ. ವೆಂಕಟೆೇಶ ರವರತ ಹೆೇಳಿದನೆರೆ. ತ್ಜ್ಞರತ 
ಮತ್ತು ಪತಿರಕನ ವರದಯ ಪರಕನರ ಸತಮನರತ ಹತ್ುರಿಂದ ಹರೆ್ನರಡತ ಕೊೇಟಿ ರೂಪನಯಗಳ 
ಅಗತ್ಯವಿದ ೆಎಂದತ ಹೆೇಳುತಿುದನೆರ.ೆ ಕೊೇಲನರ ಮತ್ತು ಚಿಕೆಬ್ಳನುಪತರದ ಕಡಯೆ ಆರತ ಜಿಲೆೆಗಳು. ಆ 
ಆರತ ಜಿಲೆೆಗಳಿಗೆ ನಿೇರತ ಉಣಿಸತವಂತ್ಹ ಒಂದತ ಬ್ೃಹತ  ಆದಂತ್ಹ ಒಂದತ ಕನಯಾಕರಮವನಗಿದೆ. 
ಹಲವನರತ ವಷಾಗಳನಗಿದತೆ, ಇಷತಿ ಹೂೆತಿುಗೆ ನಿೇರತ ಕೊಡತವಂತ್ಹ ವಯವಸೆೆಯನಗಬೆೇಕನಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲೆ 
ಲವಣನಂಶದ ನಿೇರತ ಅಲ್ಲೆರತವ ಕನರಣ್ದಂದ ಜನರತ  ವಯೇಮಿತಿಯಂದ ಸನಯತತಿುದನೆರ.ೆ 
ಹಲತೆಗಳು ಉದತರಿ ಹೊೇಗತತಿುವೆ. ಅರ್ನರೊೇಗಯದಂದ ಬ್ಳಲತತಿುದನೆರೆ. ಈ ನಿೇರಿನಿಂದನಗಿ, ಇಲ್ಲೆರತವ 
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ಜನರಿಗ ೆ ಅರ್ನರೊೇಗಯ ಬ್ಂದದ ೆ ಎಂಬ್ತದನತನ ರ್ನವು ಕಂಡತಕೊಂಡಿದೆೆೇವೆ. ಆದೆರಿಂದ, ಈ 
ಯೇಜರೆ್ಯನತನ ತ್ಾರಿತ್ವನಗಿ ಮನಡಬೇೆಕತ. ಆರೂೆೇಗಯಕೆೆ ಹನನಿಯನಗತತಿುರತವಂತ್ಹ ಜನರ ರೆ್ರವಿಗೆ 
ಬ್ರಬೆೇಕತ. ಕೊೇಲನರ ಜಿಲೆೆಯಲ್ಲೆ ಒಂದತ ಸನವಿರ ಅಡಿ ತ್ೊೇಡಿದರೂ ಕೂಡ ನಿೇರತ ಸಿಗತತಿುಲೆ. ಕಲೆವು 
ಕಡ ೆನಿೇರತ ಸಿಕ್ಕೆದರೂ ಕೂಡ ಲವಣನಂಶ ಇರತವ ನಿೇರತ. ಇದರಿಂದನಗಿ, ಈ ಭನಗದಲ್ಲೆರತವ ಜನರ 
ಆರೂೆೇಗಯ ಕೆಡತತಿುದೆ. ಅದಕೊೆೇಸೆರ  ಆ ಎತಿುನಹೂೆಳೆ ಯೇಜರೆ್ಗ ೆಸಕನಾರ ಸಕನಲದಲ್ಲೆ ಸಪಂದಸಿ, 
ಅದಕೆೆ ಬೆೇಕನದಂತ್ಹ ರೆ್ರವನತನ ಕೊಡಬೇೆಕೆಂದತ ಹೆೇಳಿ, ರ್ನನತ ತ್ಮಾ ಮೂಲಕ ಸಕನಾರಕೆೆ 
ಒತ್ನುಯಸತತ್ೆುೇರೆ್.  

ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇರ್ೂೆನಂದತ ವಿಚನರವಿದ.ೆ  ರನಜಯಪನಲರತ ಅದರ ಬ್ಗೆೆ ಚಕನರ 
ಕೂಡ ಎತ್ುಲ್ಲಲೆ. ಉಡತಪಿ, ದಕ್ಷಿಣ್ ಜಿಲೆೆ ಮತ್ತು ಉತ್ುರ ಕನನಡ ಜಿಲೆೆಯ ಹಲವು ಭನಗಗಳಲ್ಲೆ 
ನಿೇರಿನಿಂದನಗಿ ಎಂಡೊೇಸಲನಫನ  ಪಿೇಡಿತ್ರತ ಆಗಿದನೆರ.ೆ ಅದೊಂದತ ಕನಯಲೆ ಅಲೆ. ಎಂಡೊೇಸಲನಫನ  
ಎನತನವುದತ ಒಂದತ ಕ್ಕೇಟ ರ್ನಶಕ. ಇದರಿಂದ ಗೆೇರತ ಸಸಿಗಳಿಗೆ ಹೆಲ್ಲಕನಯಪಿರ  ಮತರ್ನಂತ್ರ ಕ್ಕೇಟ 
ರ್ನಶಕ ಸಿಂಪಡಣ ೆಮನಡತವನಗ, ಆದಂತ್ಹ ಪರಿಣನಮದಂದ ಜನರಿಗ ೆಬ್ಂದಂತ್ಹ ಒಂದತ ರೂೆೇಗ. 
ಇದತ ಕನಯಲ ೆ ಅಲೆ. ಇದರಿಂದ ಅಂಗವೆೈಕಲಯತ್ ೆ ಎಲೆವೂ ಆಗಿದೆ. ಕೆಲವರತ ಸಂಪೂಣ್ಾ 
ಅಂಗವೆೈಕಲಯತ್ಯೆಂದ ಕೂಡಿದವರನಗಿದತೆ,  ಮನತ್ತ ಕೂಡ ಬ್ರತತಿುಲೆ.   ಮಲಗಿದಲ್ಲೆಯ್ದೇ 
ಮಲಗಿದನೆರ.ೆ ಇಂತ್ಹ ಅರೆ್ೇಕ ಕತಟತಂಬ್ಗಳು ಸತಮನರತ 3600 ಹಚೆತಚ ಜನರತ ನಮಾ ಜಿಲೆೆಯಲ್ಲೆ 
ಎಂಡೊೇಸಲನಫನ  ಪಿೇಡಿತ್ರನಗಿದನೆರೆ. ಇವರಿಗನಗಿ ಎರಡತ ಡೇೆ-ಕೇೆರ  ಸಂೆಟರ ಗಳಿದೆವು. ಇವತ್ತು 
ಮೂರತ ಡೇೆ-ಕೇೆರ  ಸಂೆಟರ ಗಳನತನ ಮನಡಿದನೆರ.ೆ ಈ ಮೂರತ ಡೇೆ-ಕೆೇರ  ಸಂೆಟರ ಗಳಲ್ಲೆ  
ಸರಿಯನದಂತ್ಹ ವಯವಸೆೆಗಳಿಲೆ.  ಅವರಿಗೆ ಸರಿಯನಗಿ ಔಷಧಿಯನತನ ಕೊಡತತಿುಲೆ. ಫ್ೇಸಿಯೇಥೆರಪಿ 
ಮತಿುತ್ರ ಉಪಚನರಗಳು ಬೆೇಕನಗತತ್ುದೆ. ಇಂತ್ಹ ವಯವಸೆೆಗಳು ಕೂಡ ಅಲ್ಲೆ ಇಲೆ. ಇದತ 
ಸಕನಾರದಂದ ಆದಂತ್ಹ ಒಂದತ ತ್ಪತಪ. ಸಕನಾರದ ತ್ಪಿಪನಿಂದನಗಿ, ಸತಮನರತ ಒಂದತ ಸನವಿರ 
ಕತಟತಂಬ್ಗಳು ಇದರ ಪರಿಣನಮವನತನ ಎದತರಿಸತತಿುದನೆರ.ೆ ಅವರ ಕಷಿ ರೆ್ೂೇಡಿದರ ೆಗೊತ್ನುಗತತ್ುದೆ. 
ಅಲ್ಲೆಗೆ ಭರವಸ ೆ ಸಮಿತಿಯೂ ಕೂಡ ಭೆೇಟಿ ನಿೇಡಿತ್ತು. ಅಲ್ಲೆನ ಸಂದಭಾ ಏರ್ನಗತತ್ುದೆ ಎಂದರ,ೆ 
ಕೆಲವರಿಗ ೆ ನಡಯೆತವುದಕನೆಗತತಿುಲೆ. ಕೆಲವರತ ಅಂಗವಿಕಲರನಗಿದನೆರೆ. ಕೆಲವರಿಗ ೆ ಮನನಸಿಕವನಗಿ 
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ತ್ೊಂದರಯೆನಗಿದೆ. ಅವರನತನ ಎತಿುಕೊಂಡಿಯ್ದೇ ಹೊೇಗಬೆೇಕತ ಹೊರತ್ತ, ಅವರಿಗೆ 
ನಡಯೆತವುದಕನೆಗತವುದಲೆ. ಇಲ್ಲೆ ಒಂದತ ಭಿೇಕರ ಕನಯಲೆಯಂದನಗಿ,  ಸತಮನರತ ಒಂದತ ಸನವಿರ 
ಕತಟತಂಬ್ ಕಷಿದಲ್ಲೆ ಇವ.ೆ ಇಲ್ಲೆರತವ ಡೇೆ-ಕೆೇರ  ಸಂೆಟರ ಗಳಲ್ಲೆ ಸರಿಯನದ ವಯವಸೆೆ ಇಲೆ. ಇವರಿಗ ೆ
ಉಚಿತ್ವನದ ವೆೈದಯಕ್ಕೇಯ ಸೇೆವೆ ಕೊಡಬೇೆಕೆಂಬ್ತದತ ಇದೆ. ಸಕನಾರಿ ಆಸಪತ್ೆರಯಲ್ಲೆ ಆಗದದೆರ,ೆ 
ರ್ನಸಗಿೇ ಆಸಪತ್ೆರಯಲ್ಲೆ ಉಚಿತ್ವನದ ಸೇೆವಯೆನತನ ಕೂೆಡಬೇೆಕತ. ಈಗ ಯನವ ಆಸಪತ್ೆರಗಳು ಕೂಡ 
ಕೊಡತತಿುಲೆ. ಅವರ ಸಂಕಷಿಕೆೆ ಯನರೂ ಕೂಡ ಸಪಂದಸತತಿುಲೆ. ಅವರಿಗೆ ಸರಿಯನಗಿ ಸಿಗತವಂತ್ಹ 
ತಿಂಗಳ ಮನಸನಶನ ಕೂಡ ಸಿಗತತಿುಲೆ. ಅವರಿಗೆ ತ್ತಂಬನ ಕಷಿವಿದೆ. ಅವರಿಗೆ ಮತ್ೊುಂದತ ಸಮಸೆಯ 
ಏರೆ್ಂದರೆ, ಅವರ ಮರ್ೆಯಂದ ಹೆಣ್ತಣ ಕೊಂಡತ ಹೊೇಗತವುದಲೆ ಮತ್ತು ಗಂಡಸರಿಗ ೆ ಹೆಣ್ತಣ 
ಕೊಡತವುದಲೆ. ಒಂದೇೆ ಮರ್ೆಯಲ್ಲೆ ಒಬ್ಬ ಎಂಡೊೇಸಲನಫನ  ಪಿೇಡಿತ್ರಿದೆರೆ ಸನಕತ, ಅವನ ಮರ್ೆಗೆ 
ಯನರೂ ಕೂಡ ಹೆಣ್ತಣ ಕೂೆಡತವುದಕೆೆ ತ್ಯನರಿಲೆ. ಆ ಮರ್ೆಯಂದ ಹೆಣ್ತಣಮಗಳು ಸರಿಯನಗಿದೆರೂ 
ಕೂಡ ಆ ಹೆಣ್ತಣ ಮಗಳನತನ ಮದತವೆಯನಗತವುದಕೆೆ ಯನರೂ ಕೂಡ ಒಪತಪವುದಲೆ. ಇಂತ್ಹ ಪರಿಸಿೆತಿ 
ಈ ಕತಟತಂಬ್ದಲ್ಲೆ ಇದೆ. ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಒಂದೇೆ ಕತಟತಂಬ್ದ ರ್ನಲತೆ ಜನರತ ಸನಮೂಹಿಕವನಗಿ 
ಆತ್ಾಹತ್ೆಯ ಮನಡಿಕೊಂಡರತ.  ಅವರಿಗೆ ಬೆೇರ ೆ ದನರಿಯ್ದೇ ಇಲೆ. ಅಂತ್ಹ ಪರಿಸಿೆತಿಯಲ್ಲೆ 
ಎಂಡೊೇಸಲನಫನ  ಪಿೇಡಿತ್ರಿದನೆರೆ. ಇದರ ಬ್ಗೆೆ ಸಕನಾರ ರನಜಯಪನಲರ ಭನಷಣ್ದಲ್ಲೆ ಒಂದತ ಚಕನರ 
ಮನತ್ತ ಕೂಡ ಎತ್ುಲ್ಲಲೆ. ದಯವಿಟತಿ, ಸಕನಾರ ಇದರ ಬ್ಗೆೆ ಹೆಚಿಚನ ಗಮನವನತನ ಹರಿಸಬೆೇಕೆಂದತ 
ರ್ನನತ ತ್ಮಾ ಮೂಲಕ ಸಕನಾರಕೆೆ ಒತ್ನುಯಸತತ್ೆುೇರೆ್. ಇಲೆದದೆರೆ, ಅಂತ್ಹ ಕತಟತಂಬ್ 
ಸನಮೂಹಿಕವನಗಿ ಆತ್ಾಹತ್ೆಯ ಮನಡಿಕೊಳುಬೆೇಕನಗತತ್ುದೆ ಅಥವನ ಬಿೇದ ಪನಲನಗತವಂತ್ಹ ಪರಿಸಿೆತಿ 
ಅಲ್ಲೆದೆ. ಡೇೆ-ಕೆೇರ  ಸಂೆಟರ ಗಳಿಗೆ ರೂೆೇಗಿಗಳನತನ ವನಹನದ ವಯವಸೆೆಯಲ್ಲೆ ಬೆಳಗೆೆ ಮನತ್ರ 
ಕರದೆತಕೊಂಡತ ಬ್ರಬೆೇಕತ. ಅವರಿಗೆ ಬೆಳಗೆೆಯಂದ ಸನಯಂಕನಲದವರಗೆೆ ಆಹನರ ಕೊಡಬೇೆಕತ. 
ಸನಯಂಕನಲ ಅವರನತನ ಮರ್ೆಗೆ ವನಪಸತಸ ಬಿಡಬೆೇಕತ.  ಆ ವನಹನಗಳು ಕೂಡ ಸರಿಯನಗಿ 
ವಯವಸಿೆತ್ವನಗಿಲೆ.  ಶ್ರೇ ಕ್ಷೇೆತ್ರ ಧಮಾಸೆಳದಂದ ಕೆಲವು ಸಮಯದಲ್ಲೆ ಅದನತನ ನಡಸೆತತಿುದೆರತ. ಆಗ 
ಸರಿಯನದ ವಯವಸೆೆ ಇತ್ತು. ಇವತ್ತು ಸಕನಾರ ಟೆಂಡರ  ಕರಯೆತವುದರ ಮತರ್ನಂತ್ರ ಯನವುದೂೆೇ 
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ಸಂಘ-ಸಂಸೆೆಗಳು ವಹಿಸಿಕೂೆಟಿಿದೆ.  ಅವರತ  ಸರಿಯನದ ವಯವಸೆೆ ಮನಡತತಿುಲೆ.  ಇದರ ಬ್ಗೆೆ ಸಕನಾರ 
ಗಮನಹರಿಸಬೆೇಕೆಂದತ ರ್ನನತ ತ್ಮಾ ಮೂಲಕ ಸಕನಾರಕೆೆ ಒತ್ನುಯಸತತ್ೆುೇರ್ೆ.  

ಸಕನಾರದಲ್ಲೆ ಹೂೆಸ ಮತಖಯಮಂತಿರಗಳು ಬ್ಂದತ, ಅರೆ್ೇಕ ದನಗಳನಯತ್ತ.  ಹೂೆಸ 
ಮತಖಯಮಂತಿರಗಳು ಬ್ಂದರತವುದರಿಂದ ರನಜಕ್ಕೇಯ ಆಡಳಿತ್ ವಯವಸೆೆ ಚೆರ್ನನಗಿ ನಡಯೆತತ್ುದೆ.  
ಅಧಿಕನರಿಗಳು ತ್ಮಾ ಕೆಲಸದಲ್ಲೆ ಚೆರ್ನನಗಿ ತ್ೊಡಗಿಸಿಕೊಳುುವುದಕೆೆ ಪನರರಂಭಿಸತತ್ನುರೆ, ಅಧಿಕನರಿಗಳಿಗ ೆ
ಚತರತಕತ ಮತಟಿಬ್ಹತದತ ಎಂದತ ರ್ನನತ ಭನವಿಸಿದೆೆ. ಆದರ ೆ ಸಕನಾರದ ಈ ಒಂದತ ಆಡಳಿತ್ ಯಂತ್ರ 
ಇನೂನ ಕೂಡ ವೆೇಗ ಪಡಯೆಲ್ಲಲೆ. ಅಧಿಕನರಿಗಳ ಧೂೆೇರಣೆ ಕೂಡ ಇನೂನ ಬ್ದಲನವಣೆಯನಗಿಲ್ಲಲೆ. 
ರನಜಯದಲ್ಲೆ ಇವತ್ತು ಹಿಂದೂ, ಮತಸಿೆಂ, ಕ್ಕರಶ್ಚಯನ , ಹಿಜನಬ , ಕೆೇಸರಿ ಎಂದತ ಧಮಾ ಎಂದತ  
ಹೊಡೆದತಕೊಳುುತಿುದೆೆೇವೆ. ರನಜಯದ ಜನರತ ಈ ಒಂದತ ಬೆಂಕ್ಕಯಲ್ಲೆ ಬೆೇಯತತಿುದನೆರ.ೆ  ಕಲೆವರತ 
ಇದನತನ ಅನತಭವಿಸತತಿುದನೆರ.ೆ ಕೆಲವರತ ಇನೂನ ಕೂಡ “ಅಚೆಛೇ ದನ ” ಬ್ರತತ್ುದೆ ಎಂದತ 
ಕನಯತತಿುದನೆರ.ೆ ಅಚಛೆೇ ದನ  ಯನವನಗ ಬ್ರತತ್ುದ ೆ ಎಂಬ್ ಬ್ಗೆೆ ಸಕನಾರ ಹೆೇಳಬೆೇಕತ. ಅರೆ್ೇಕ 
ವಿಚನರಗಳನತನ ಇವತಿುನ ವಿದನಯ ಸಂಸೆೆಗಳಲ್ಲೆ ರ್ನವು ರೆ್ೂೇಡತತಿುದೆೆೇವೆ.  ಇಂದನ ಮಕೆಳೆೇ ಮತಂದನ 
ಜರ್ನಂಗ ಎಂದತ ಹೆೇಳುತ್ೆುೇವೆ. ಆದರೆ ಮತಂದನ ಜರ್ನಂಗವನತನ ರ್ನವು ಯನವ ರಿೇತಿ 
ಬೆಳೆಸತತಿುದೆೆೇವೆ? ಅವರಿಗೆ ಯನವ ರಿೇತಿಯ ತ್ರಬೆೇತಿಯನತನ ಕೂೆಡತತಿುದೆೆೇವೆ? ಅವರಿಗೆ ಯನವ 
ರಿೇತಿಯ ವಿದನಯಭನಯಸವನತನ ಕೊಡತತಿುದೆೆೇವ?ೆ ವಿದನಯಲಯ ದೆೇವನಲಯ ಆಗಿರಬೆೇಕನಗಿತ್ತು. ಆದರೆ 
ಇಲ್ಲೆಯೂ ಕೂಡ ರನಜಕ್ಕೇಯ ಬ್ರತವಂತ್ಹ ವಯವಸೆೆ ಇವತ್ತು ಆಗಿದೆ. ರ್ನವು ವಿದನಯಲಯವನತನ 
ದೆೇವನಲಯ ಎಂದತ ಕರಯೆತತ್ೆುೇವೆ. ವಿದನಯಲಯದಲ್ಲೆ ರನಜಕ್ಕೇಯ ಬ್ರಬನರದತ. ಇವತಿುನ ಮಕೆಳಿಗೆ 
ಸಣ್ಣ ಪನರಯದಲ್ಲೆ ಒಳೆುಯ ಸಂಸನೆರವನತನ ಕಲ್ಲಸಿದರ,ೆ ಮನತ್ರ ಅವರತ ಒಳೆುಯ ವಿದನಯವಂತ್ 
ರ್ನಗರಿೇಕರನಗಿ ಬನಳಬ್ಹತದತ. ಆದರೆ ಈ ಮಕೆಳಲ್ಲೆ ಇಂದನ ವಿದನಯಮನನಗಳನತನ ರೆ್ೂೇಡತವನಗ, 
ಇದತ ಯನವ ರಿೇತಿ ಮತಂದತವರೆಯತತ್ುದೆ ಎನತನವ ಬ್ಗೆೆ ರ್ನವು ಊಹಿಸಬ್ಹತದತ. ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಸಂಸೆೆಗಳಲ್ಲೆ 
ಲನಠಿ ಚನಜ ಾ ಆಗಿರತವ ಬ್ಗೆೆ ರ್ನವು ರೆ್ೂೇಡತತಿುದೆೆೇವೆ.  ಮಕೆಳಿಗೆ ಗೆೇಟ  ಹನಕ್ಕ ನಿರನಕರಿಸಿರತವುದನತನ 
ರೆ್ೂೇಡತತಿುದೆೆೇವೆ.  ಇಂತ್ಹ ಅರೆ್ೇಕ ವಿಚನರಗಳು ಇರಬ್ಹತದತ. ಆದರ ೆ ಮಕೆಳಿಗ ೆ ಅದರ 
ಪರಿಣನಮವನಗಬನರದತ. ಶನಲೆಯ ಆವರಣ್ದಲ್ಲೆ ದೇೆಶದ ತಿರವಣ್ಾ ಧವಜ ಹನರಬೇೆಕನದಲ್ಲೆ, ರ್ನವು 
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ಇವತ್ತು ಕೆೇಸರಿ ಧವಜನವನತ ಹನರಿಸತತಿುರತವುದನತನ ರೆ್ೂೇಡತತಿುದೆೆೇವೆ. ಮತಂದನ ದನಗಳಲ್ಲೆ ಕೆಂಪತ 
ಬನವುಟ ಬ್ರತತ್ುದ ೆ ಎಂದತ ಹೆೇಳುತ್ನುರೆ. ಆದರೆ ಈ ತಿರವಣ್ಾ ಧವಜದಲ್ಲೆಯೂ ಕೂಡ ಕೆೇಸರಿ ಇದೆ 
ಎಂದತ ರ್ನವು ಸಂತ್ೂೆೇಷಪಟಿಿಕೊಳುಬ್ಹತದತ. ಅದರಲ್ಲೆಯೂ ಕೂಡ ಕೆೇಸರಿ, ಬಿಳಿ, ಹಸಿರತ ಬ್ಣ್ಣ ಇದೆ. 
ಆದರೆ ಹಸಿರತ ಮತ್ತು ಕೆೇಸರಿಗ ೆ ಮನತ್ರ ವಿಜೃಂಭಿಸತತಿುದೆೆೇವೆ.  ಇವತ್ತು ಬಿಳಿ ಯನರಿಗೂ 
ಬೆೇಡವನದಂತ್ಹ ಪರಿಸಿೆತಿಯಲ್ಲೆ ರ್ನವಿದೆೆೇವೆ. ಅದರಿಂದ ಮಕೆಳ ಭವಿಷಯ ಹನಳನಗತತಿುದ.ೆ ಈ ಮಕೆಳ 
ದನರಿ ತ್ಪತಪವುದನತನ ತ್ಪಿಪಸಬೆೇಕತ. ಕೆಲವು ಮಕೆಳ ಈ ಒಂದತ ವಯವಸೆೆಯಂದನಗಿ, ಇಡಿೇ ಸಮನಜದಲ್ಲೆ 
ಅವರ ಪೊೇಷಕರತ ಕೂಡ ಚಿಂತಿತ್ರನಗಿದನೆರೆ.   

ಇವತ್ತು ಹಿಜನಬ  ವಿಷಯವು ಒಂದತ  international issue ಆಗಿದ.ೆ ಈ ವಿಷಯ 
ಮನನಯ ರ್ನಯಯನಲಯದಲ್ಲೆ ಇದೆ. ರ್ನವು ಅದರ ಬ್ಗೆೆ ಮನತ್ರ್ನಡತವ ಅವಶಯಕತ್ ೆಇಲೆ. ಅದೂೆಂದತ 
ಅರೇೆಬಿಕ  ಭನಷಯೆ ಒಂದತ ಪದವನಗಿರತವುದರಿಂದ ಇವತಿುನ ಅಶನಂತಿಗೆ ಕನರಣ್ವನಯತ್ತ ಎಂದತ 
ನಮಗೆ ಸಂಶಯ ಬ್ರತತ್ುದೆ. ಏಕೆಂದರ ೆ ಇದೊಂದತ ತ್ಲೆ ಮತ್ತು ಕತತಿುಗೆಯನತನ ಮತಚತಚವಂತ್ಹ 
ಒಂದತ ಹೆಣ್ತಣ ಮಕೆಳ ವಸರದ ತ್ತಣ್ತಕತ. ಉತ್ುರ ಭನರತ್ದಲ್ಲೆ ಘೂಂಘಟ  ಎಂದತ ಹೆೇಳುತ್ನುರ.ೆ  ಅದಕೆೆ 
ಜನತಿ, ಮತ್ ಏನಿಲೆ, ಅದನತನ ಎಲೆರೂ ಕೂಡ ಇದನತನ ಬ್ಳಸತತ್ನುರೆ. ಇವತ್ತು ವಿಚನರ ನಮಾ 
ಸಕನಾರದಂದ  ಕೆೇಳಿಬ್ರತತ್ುದೆ. ಮರೆ್ನ ಮಂತಿರಯವರತ ಮಕೆಳ ಗಭಾ ಸಂಸನೆರ ಎನತನವ ಬ್ಗೆೆ  
ಒಂದತ ಹೆೇಳಿಕೆಯನತನ ಕೂೆಟಿಿದೆರತ.   

 

(28) 15.02.2022, 2.00, ಟಿಸಿಹೆಚ-ಕೆಎಸ  
(ವೆೈಸ  ಚೆೇಮಾನ ರವರ ಉಪಸಿೆತಿ) 

ಶ್ರೇ.ಕೆ.ಹರಿೇಶ  ಕತಮನರ  (ಮತಂದತ):- 
ಬ್ಹತಶಃ ರ್ನವು ಮಕೆಳಿಗೆ, ವಿದನಯಥಿಾಗಳಿಗೆ ಸಂಸನೆರ ಮತ್ತು ಸಂಸೃತಿಯನತನ ಕಲ್ಲಸತತಿುದೆೆವು. ಆದರೆ 
ಇವತಿುನ ದವಸ ತ್ನಯಯ ಗಭಾದಲ್ಲೆರತವ ಮಗತವಿಗ ೆ ಸಂಸನೆರ ಕಲ್ಲಸತವಷತಿ ರ್ನವು 
ಮತಂದತವರೆದದೆೆೇವೆ. ಆದರ ೆಇದತ ಈ ಒಂದತ ಎಲಕೆನಾನಿಕ  ಯತಗದಲ್ಲೆ ಸಮಂಜಸವೆೇ? ಇದರಿಂದ 
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ಗಭಿಾಣಿ ಸಿರೇಯರಿಗೆ ಪೂಜನ ಮಂದರಗಳಲ್ಲೆ, ಧನಮಿಾಕ ವಿಧಿ-ವಿಧನನಗಳ ಮೂಲಕ ಅಭಿಮನತಯವಿನ 
ಕಲಪರ್ೆಯಂತ್ ೆಈ ಯೇಜರೆ್. ಅಭಿಮನತಯವಿಗ ೆ ಕೂೆರೆ್ಗೂ ಚಕರವೂಯಹದಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬ್ರತವುದಕೆೆ 
ಆಗಲ್ಲಲೆ. ಈ ಯೇಜರೆ್ ಇವತಿುನ ದನಗಳಲ್ಲೆ ಇದತ ಪರಸತುತ್ವೆೇ? ಎನತನವುದನತನ ರ್ನನತ ಸಕನಾರದ 
ಗಮನವನತನ ಸಳೆೆಯತತ್ೆುೇರೆ್. ಅಂದರೆ ಧನಮಿಾಕತೆ್ಗೂಂದತ ಪರಿೇಧಿ ಇರಲ್ಲ ಎಂದತ ಹೆೇಳುತಿುದೆೆೇರ್ೆ. 
ರ್ನವು ಹೆಚತಚ ಧನಮಿಾಕತ್ೆ ಬ್ಗೆೆ ಹೊೇದನಗ ಅದತ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಆರೂೆೇಗಯಕೆೆ ಹನನಿಕರ ಆಗಬ್ಹತದತ. 
ಆದೆರಿಂದ ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮತ್ೊುಂದತ ವಿಚನರವನತನ ಹೆೇಳಿ ಮತಗಿಸತತ್ೆುೇರೆ್. ‘Dream 
Big’ ಎಂದತ ಇದೆ.  ಎಂದರೆ “ದೊಡಡ ಕನಸನತನ ಕನಣಿ”. ನಮಾ ದೆೇಶದ ಹಿಂದನ ಮದಲ ಪರಧನನ 
ಮಂತಿರಗಳನದ ಪಂಡಿತ  ಜವನಹರ  ಲನಲ  ರೆ್ಹರತರವರತ ಈ ಒಂದತ ದೂೆಡಡ ಕನಸಸನತನ ಕಂಡವರತ. 
ಅವರ ಒಂದತ ದೂರದೃಷ್ಠಿಯಲ್ಲೆ ನಮಾ ಭನರತ್ ಭವಯವನಗಿ ಬೆಳೆದದ.ೆ ಇಲ್ಲೆ ಕೃಷ್ಠ ಅಭಿವೃದಿಗೆ ಬ್ೃಹತ  
ಅಣೆಕಟತಿಗಳನತನ ಕಟಿಲನಗಿದೆ. ಬ್ೃಹತ  ಕೆೈಗನರಿಕೆಗಳು, ರೈೆಲತ ಮನಗಾ, ವಿಮನನಯನನ, ರನಷ್ಠಾೇಯ 
ಹೆದನೆರಿ, ವಿಶಾವಿದನಯಲಯಗಳು, ಜಿೇವವಿಮ, ಪೆಟೊರೇಲ್ಲಯಂ ಕಂಪನಿಗಳು, ವೆೈದಯಕ್ಕೇಯ 
ಕನಲೇೆಜತಗಳಂತ್ಹ ಅರೆ್ೇಕ ಬ್ೃಹತ  ಕನಯಾಕರಮಗಳು ರೆ್ಹರೂರವರ ಕನಲದಲ್ಲೆ ಆಯತ್ತ. ಇವತಿುನ 
ದವಸ ಭವಯ ಭನರತ್ದ ನಿಮನಾಣ್ದ ಗತರಿ ಹೊಂದ ಯಶಸಿಾಯನದಂಥ ಆ ಕತಟತಂಬ್ ಸನಾತ್ಂತ್ರಯ 
ಹೊೇರನಟಕೂೆ ಕೂಡ ಹತ್ನುರತ ವಷಾಗಳ ಕನಲ ಜೆೈಲತ ಶ್ಕ್ಷೆಯನತನ ಅನತಭವಿಸಿದಂಥ ಒಂದತ 
ಶ್ರೇಮಂತ್ ಕತಟತಂಬ್. ಇಡಿೇ ತ್ನನ ಶ್ರೇಮಂತಿಕೆಯನತನ ಈ ದೆೇಶಕೊೆೇಸೆರ ಅವರತ 
ತ್ನಯಗಮನಡಿರತವುದನತನ ರ್ನವು ರೆ್ೂೇಡಿದೆೆೇವೆ. ಇಂತ್ಹ ಒಂದತ ಕತಟತಂಬ್ದ ವಿಚನರವನಗಿಯತ ಕೂಡ 
ರ್ನವು ಇವತ್ತು ಕತಹತಕದ ಮನತ್ತಗಳನತನ ಕೆೇಳುತಿುದೆೆೇವೆ. ಅಂದರೆ, ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದವರನೂನ ಕೂಡ 
ಕೆೇವಲವನಗಿ ಕನಣ್ತವಂಥದತೆ ಆಗತತಿುದೆ. ಅವರ ಬ್ಗೆೆ ಗೌರವವಿಲೆದೆೇ ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದವರನತನ ಕೂಡ 
ಹಿೇಯನಳಿಸತವಂಥದತೆ ಆಗತತಿುದೆ. ರ್ನವು ಇವತಿುನ ದನಗಳಲ್ಲೆ ನಮಾ ದೆೇಶದವರೆೇ ಹೊರದೆೇಶಗಳಲ್ಲೆ 
ಹೊೇಗಿ ಕೆೇವಲವನಗಿ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದನತನ ರ್ನವಲೆನೆ ರೆ್ೂೇಡತತಿುದೆೆೇವೆ. ಇದಲೆನೆ ಪರಜನಪರಭತತ್ಾಕೆೆ 
ಸರಿಯನದ ವಯವಸೆೆ ಅಲೆ. ಇವತಿುನ ದವಸ ‘ಟತಕೆಡ ಟತಕೆಡ ಗನಯಂಗ ̓ ಎನತನವಂಥ ಪದ ಕೆೇಳಿಬ್ರತತಿುದೆ. 
ಹಿಂದ ೆ ಒಮಾ ಕ್ಕಚಿಡಿ ಸಕನಾರ ಕೂಡ ಇತ್ತು. ಆ ಕ್ಕಚಡಿ ಸಕನಾರದಲ್ಲೆ ಯನರೆಲನೆ 
ಭನಗಿಯನಗಿದನೆರಂೆದತ ರ್ನವು ಆಲೂೆೇಚರ್ ೆ ಮನಡಬೇೆಕತ. ‘ಟತಕೆಡ ಟತಕೆಡ ಗನಯಂಗ ̓ ಎನತನವ ಪದ 
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ಬ್ಳಸತವಂಥ ಸಂದಭಾ ಕ್ಕಚಿಡಿ ಸಕನಾರದ ಬ್ಗೆೆ ಕೂಡ ಅವರತ ಆಲೊೇಚರ್ೆ ಮನಡತವಂಥ ಸಂದಭಾ 
ಇದೆಯ್ದಂದತ ರ್ನನತ ಹೆೇಳುತಿುದೆೆೇರೆ್. ಈ ಹಿಂದ ೆ ತ್ತತ್ತಾ ಪರಿಸಿೆತಿ ಇತ್ತು. ಆದರ ೆ ಇವತ್ತು ಕೂಡ 
ತ್ತತ್ತಾ ಪರಿಸಿೆತಿಯನತನ ಅನತಭವಿಸತತಿುದೆೆೇವೆ. ಬ್ಹತಶಃ ಅಘೂೇಷ್ಠತ್ ತ್ತತ್ತಾಪರಿಸಿೆತಿ ಇದೆ. ಈ ಒಂದತ 
ಅಘೂೇಷ್ಠತ್ ತ್ತತ್ತಾ ಪರಿಸಿೆತಿಯಲ್ಲೆ ರ್ನವಲೆನೆ ಇದೆೆೇವೆ. ಇವತಿುನ ಈ ಒಂದತ ವಯವಸೆೆಯಂದನಗಿ ಬೆಲ ೆ
ಏರಿಕೆಯನಗಿದೆ, ದಬನಬಳಿಕೆ, ಸಾಜನ ಪಕ್ಷಪನತ್, ಉದಿಟತ್ನ, ಶೆೇ.೪೦ ಭರಷನಿಚನರ, ರೈೆತ್ರಿಗ ೆಅಪಹನಸಯ, 
ನಿರತದೊಯೇಗ, ಆತ್ಾಹತ್ೆಯ, ಸಂವಿಧನನದ ಬ್ದಲನವಣೆಯ ಮನತ್ತಗಳು, ಹೂೆೇರನಟ ಹತಿುಕತೆವುದತ, 
ದತಬ್ಾಲ ಆಯವಯಯ, ಇವತಿುನ ದವಸ ಆಡಳಿತ್ ವೆೈಫಲಯದಂದನಗಿ ಜನರತ ಕಂಗಟೆಿಂಥ 
ಸಂದಭಾವರೆ್ನಲನೆ ಬ್ದಗೊತ್ುಲ್ಲಕನೆಗಿ ಇಂತ್ಹ ಹಿಜನಬ , NRC (National Register of 
Citizens) ಗಳನತನ ಹರಿಬಿಡತವುದತ ಮತ್ತು ಜನರ ಭನವರೆ್ಗಳನತನ ಕೆರಳಿಸತವುದನತನ ಬೆೇರಡೆಗೆ ೆ
ಚಲ್ಲಸತವಂಥ ವಯವಸೆೆಯನತನ ರ್ನವು ಇವತಿುನ ದವಸ ರೆ್ೂೇಡತತಿುದೆೆೇವೆ. 

ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇವತಿುನ ದನಗಳಲ್ಲೆ ರ್ನವು ಕೆೇಳುತಿುರತವಂಥ ಮನತ್ತಗಳನತನ 
ರೆ್ೂೇಡಿದರ,ೆ ಕನಂಗೆರಸ  ಇಲೆವನಗಿದೆರ;ೆ ಈ ದೆೇಶಕೆೆ ಸನಾಂತ್ರಯವೂ ಸಿಗತತಿುರಲ್ಲಲೆ. ಈ ದೆೇಶದ 
ಅಭಿವೃದಿಯೂ ಆಗತತಿುರಲ್ಲಲೆ. ಕನಂಗೆರಸ  ವಿರತದಿ ವಿಶಾ ಗತರತವಿಗೆ ಮನತ್ರ್ನಡತ್ಕೆಂಥ ಅವಕನಶವೂ 
ಸಿಗತತಿುರಲ್ಲಲೆ. ಇಂದಗೂ ರ್ನವಲೆೆರೂ ಬಿರಟಿಷರಿಗ ೆ ಕೈೆಮತಗಿದತ ರನಜ-ರನಣಿಯರ ಸೇೆವಕರನಗಿಯ್ದೇ 
ಉಳಿಯತತಿುದೆೆವು. ಸನಾತ್ಂತ್ರಯ ಗಳಿಸಿಕೂೆಡಲತ ಅಹಿಂಸನತ್ಾಕವನಗಿ ಹೂೆೇರನಟ ಮನಡಿದಂಥ 
ಬನಪೂಜಿಯವರನತನ ರ್ನವು ಇವತ್ತು ರೆ್ರೆ್ಸಿಕೊಳುಬೇೆಕನಗಿದೆ. ಆದೆರಿಂದ ಈ ದೆೇಶ ಭದರವನಗಿಯ್ದೇ 
ಇದೆ. ೬೦ ವಷಾಗಳ ಕನಲ ಕನಂಗೆರಸ  ಪಕ್ಷ ಆಡಳಿತ್ ಮನಡಿದೆರೂ ಸತಭದರವನದ ಸಕನಾರವನತನ 
ಕೊಟಿಿದೆ. ಇವತಿುನ ದವಸ ನಮಗೆ ಸನಾತ್ಂತ್ರಯ ಸಿಕ್ಕೆದತೆ 2014ರಿಂದೇಚಗೆೆ ಮನತ್ರವಲೆ. 1947ರೆ್ೇ 
ಇಸವಿಯಲೆೆೇ ನಮಗೆ ಈ ದೆೇಶಕೆೆ ಸನಾತ್ಂತ್ರಯ ಸಿಕ್ಕೆದೆ. ಮತ್ೆು ಎಲನೆ ಪರಧನನಿಗಳು ಕೂಡ ಈ ದೆೇಶದ 
ಅಭಿವೃದಿಗೂೆೇಸೆರವೇೆ ಹೊೇರನಟ ಮನಡಿದನೆರ.ೆ 2014 ರಿಂದೇಚೆಗ ೆಮನತ್ರ ಸನಾತ್ಂತ್ರಯ ಬ್ಂದದತೆ ಅಲೆ 
ಎಂಬ್ತದನತನ ರ್ನನತ ತ್ಮಾ ಗಮನಕೆೆ ತ್ರತತ್ನು, ರ್ನವಲೆೆರೂ “ಬನಪೂಜಿಯವರನತನ ರೆ್ರೆ್ಸಿಕೊಳೊುೇಣ್, 
ಸಂವಿಧನನವನತನ ಉಳಿಸೂೆೇಣ್” ಎಂದತ ಹನರೆೈಸಿ ಗೌರವನನಿಾತ್ ರನಜಯಪನಲರತ ಮನಡಿದ ಭನಷಣ್ದ 
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ವಂದರ್ನ ನಿಣ್ಾಯದ ಚಚೆಾಯಲ್ಲೆ ಭನಗವಹಿಸತವುದಕೆೆ ಅವಕನಶ ಮನಡಿಕೊಟಿ ತ್ಮಗೆ ಇರ್ೂೆನಮಾ 
ಧನಯವನದಗಳು. 
 ಶ್ರೇಮತಿ ಭನರತಿ ಶೆಟಿಿ (ರ್ನಮನಿದೆೇಾಶನ ಹೊಂದದವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 
ತ್ತತ್ತಾ ಪರಿಸಿೆತಿಯಲ್ಲೆ ಕಷಿಪಟಿವರತ ನಮಾ ಪಕ್ಷದವರತ. ಮನನಯ ಕ.ೆಹರಿೇಶ ಕತಮನರ ರವರತ 
ಅಘೂೇಷ್ಠತ್ ತ್ತತ್ತಾ ಪರಿಸಿೆತಿ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದರತ. ತ್ತತ್ತಾ ಪರಿಸಿೆತಿ ಎಂದರ ೆ ಏನತ ಎಂದತ 
ಗೊತಿುದೆಯ್ದೇ? ರ್ನವು ಸನಕಷತಿ ಜನರನತನ ಕಳೆದತಕೊಂಡಿದೆೆೇವೆ, ನಮಾ ಕತಟತಂಬ್ಗಳು ಸನಕಷತಿ 
ರ್ನಶವನಗಿವ.ೆ  
  ಶ್ರೇ ಕ.ೆಹರಿೇಶ ಕತಮನರ :- ನಮಾ ಮನತ್ನತನ ರ್ನವು ಹೆೇಳಿದೆೆೇವೆ, ಮನನಯ ಸಚಿವರತ 
ಮನತ್ರ್ನಡತವನಗ ಅವರತ ಉತ್ುರ ಕೂೆಡಲ್ಲ. 
 ವೆೈಸ  ಚೆೇಮಾನ :- ಮನನಯ ಕ.ೆಹರಿೇಶ ಕತಮನರ  ರವರತ ಎಂಡೊೇ ಸಲನಫನ  ಬ್ಗೆೆ 
ಗಂಭಿೇರವನದ ವಿಚನರ ಪರಸನುಪ ಮನಡಿದರತ. ನಮಾ ಭರವಸ ೆಸಮಿತಿಯವರತ ಕೂಡ ಅಲ್ಲೆಗೆ ಭೇೆಟಿ 
ನಿೇಡಿ, ಆಳವನಗಿ ಅಧಯಯನ ಮನಡಿದೆೆೇವೆ. ರ್ನವು ಹತ್ನುರತ ಮರ್ೆಗಳಿಗ ೆ ಹೊೇಗಿದೆೆವು. ಅದರ 
ಪರಿಣನಮ ಬ್ಹಳ ತಿೇವರವನಗಿದೆ. ಮನನಯ ಸಭನ ರ್ನಯಕರೇೆ, ತ್ನವು ಆ ಭನಗದಂದ ಬ್ಂದದೆೇರಿ. 
ಈಗ ತ್ನವು ಪರಭನವಿ ಸಚಿವರತ ಕೂಡ ಇದೆೇರಿ, ಹನಗನಗಿ, you should find some 
concrete solution for this issue. ಏಕೆಂದರ,ೆ ಮತಂದನ ತ್ಲೆಮನರತಗಳು ಅದಕೆೆ 
ತ್ತತ್ನುಗತತ್ೆುೇವೆಂಬ್ ಆತ್ಂಕದಲ್ಲೆ ಅಲ್ಲೆನ ಜನರತ ಇದನೆರ.ೆ ಬ್ಹಳಷತಿ ಶನಸಕರತ ಅಲ್ಲೆಯವರೆೇ ಇದನೆರೆ. 
ನಿೇವು ಅದನತನ ಮನಡಲತ ಸಮಥಾರತ ಕೂಡ ಇದೆೇರಿ. Hence, some concrete solution 
has to be found for this issue. ಇದತ ನನನ ಸಲಹ.ೆ  
 ಶ್ರೇ ಕೊೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನ ರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ 
ಈ ವಿಷಯದ ಬ್ಗೆೆ ಮನನಯ ಆರೂೆೇಗಯ ಸಚಿವರ ಜೊತ್ ೆಮನತ್ರ್ನಡತತ್ೆುೇರ್ೆ.  

(ಸದನವು ಭೊೇಜನ ವಿರನಮಕನೆಗಿ ಮಧಯಹನ ೨ ಗಂಟ ೆ೬ ನಿಮಿಷದಂದ ಮಧನಯಹನ ೩ ಗಂಟೆ ೧೫ 
ನಿಮಿಷದವರಗೆ ೆಮತಂದೂಡಲನಯತ್ತ) 
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(29) ಎಸ ಪಿಆರ /ಜಿಆರ /3:30/15/02/2022 
 

(ಅಪರನಹನ 2 ಗಂಟೆ 06 ನಿಮಿಷಕೆೆ ಭೊೇಜನಕನೆಗಿ ಮತಂದೂಡಲಪಟಿ ಸದನವು 
ಪತನಃ 3 ಗಂಟೆ 37 ನಿಮಿಷಕೆೆ ಸಮನವೆೇಶಗೊಂಡಿತ್ತ) 
(ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರತ ಪಿೇಠವನತನ ಅಲಂಕರಿಸಿದರತ) 

 
ರನಜಯಪನಲರ ಭನಷಣ್ಕೆೆ ಸಲ್ಲೆಸತ್ಕೆ ವಂದರ್ನ ನಿಣ್ಾಯದ ಮೇಲ್ಲನ ಚಚೆಾ 

                ಡನ||ತ್ಳವನರ  ಸನಬ್ಣ್ಣ(ರ್ನಮ ನಿದೆೇಾಶನ ಹೊಂದದವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 
ಅವಕನಶಕನೆಗಿ ಧನಯವನದಗಳು.  ರನಜಯಪನಲರತ ರನಜಯ ವಿಧನನ ಮಂಡಲದಲ್ಲೆ ಮನಡಿದ ಭನಷಣ್ವನತನ 
ರ್ನನತ ಬೆಂಬ್ಲ್ಲಸತತ್ನು, ಕೆಲರ್ಂದತ ವಿಚನರಗಳನತನ ಇಲ್ಲೆ ಪರಸನುಪಿಸಲ್ಲಚಿಛಸತತ್ೆುೇರೆ್.  ತ್ಮಗೆಲೆರಿಗೂ 
ತಿಳಿದರತವಂತ್,ೆ ಸರಿ ಸತಮನರತ ಕಳೆದೆರೆಡತ ವಷಾಗಳಿಂದ ರ್ನವು ಕೊೇವಿಡ -19 ರಂತ್ಹ 
ಸನಂಕನರಮಿಕ ಮಹನ ಕನಯಲೆಯ ಕನರಣ್ಕನೆಗಿ ಹಲವನರತ ತ್ೊಂದರಗೆಳನತನ ಅನತಭವಿಸತತಿುದೆೆೇವೆ.  
ಈ ದಟಿಿನಲ್ಲೆ ಹಲವನರತ ಕ್ಷೆೇತ್ರಗಳೂ ಸಹ ತ್ೂೆಂದರಗೆೊಳಗನಗಿವೆ. ಆಥಿಾಕ ಪರಗತಿಯತ ಸನಕಷತಿ 
ಕತಂಠಿತ್ವನಗಿರತವ ಸಂದಭಾ ಒದಗಿದರೂ ಸಹ, ಇವತಿುನ ದವಸ ರನಷಾ ಮಟಿದಲ್ಲೆ ಆಥಿಾಕ ಸಿೆತಿಯತ 
ಉತ್ೆುೇಜನಗೊಳುುತಿುದತೆ; ಚೇೆತ್ರಿಕೆಯನತನ ರ್ನವು ಕನಣ್ತತಿುದೆೆೇವೆ.   ಅದೆೇ ರಿೇತಿಯನಗಿ ನಮಾ 
ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜಯದಲ್ಲೆಯೂ ಸಹ ರ್ನವು ಆಥಿಾಕ ಚೆೇತ್ರಿಕೆಯನತನ ಕನಣ್ತತಿುದೆೆೇವೆ.  ಇವತಿುನ ದವಸ 
ನಮಗೆ ಹಲವನರತ ಜನರತ ಹನಗೂ ಮನನಯ ಸದಸಯರತಗಳೂ ಸಹ ಟಿೇಕೆ ಮನಡತತ್ನುರೆ. 

 
    (ಮತಂದತ) 

(30) 03.40  15-02-2022  ಸಿಎಸ. ಎಂಡಿ 

ಶ್ರೇ ತ್ಳವನರ ಸನಬ್ಣ್ಣ(ಮತಂದತ):- 

ಅದೆೇರೆ್ಂದರೆ ಸಕನಾರ ಪರಗತಿ ದನರಿಯಲ್ಲೆಲೆ ಎಂದತ ಹೆೇಳುತ್ನುರೆ. ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದವರಿಗೆ ಒಂದತ 
ವಿಚನರವನತನ ಹೆೇಳಬ್ಯಸತವುದೆೇರ್ಂೆದರೆ  ಕೆೇಂದರ ಸಕನಾರ ಆಗಲ್ಲೇ ಅಥವನ ರನಜಯ 
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ಸಕನಾರವನಗಲ್ಲೇ ಹಣ್ವನತನ ವೆಚಚ ಮನಡಬೇೆಕನದರ ೆ ಆದನಯ  ಬ್ಹಳ ಮತಖಯವೆಂದತ ರ್ನನತ 
ಹೆೇಳಬ್ಯಸತತ್ುೆೇರೆ್.   ಆದನಯ ಇಲೆದೆೇ ವೆಚಚ ಮನಡತವುದಕೆೆ ಸನಧಯವನಗತವುದಲೆ.  ಕೊೇವಿಡ  
ಸಂದಭಾದಲ್ಲೆ ಹಲವನರತ ಕ್ಷೆೇತ್ರಗಳು ಆಥಿಾಕ   ತ್ೊಂದರಗೆ ೆ ಒಳಗನಗಿ ಆದನಯದ ಮೂಲ 
ಕತಂಠಿತ್ವನಗಿದತೆ ನಮಗೆಲೆರಿಗೂ ಗೊತಿುದೆ.   ಆದರೂ ಸಹ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಕನಾರವೂ ತ್ನನದೆೇ ಆದ  
ಒಂದತ ಉನನತಿಯ ದನರಿಯಲ್ಲೆ  ಇವತಿುನವರೆಗ ೆ ಸನಗತತಿುದ ೆ ಎನತನವುದನತನ ಈ ಸಂದಭಾದಲ್ಲೆ 
ಹೆೇಳಲ್ಲಕೆೆ ಇಚೆಛ ಪಡತತ್ೆುೇರೆ್.   ಆರೂೆೇಗಯದ ವೆಚಚ ಅನಿರಿೇಕ್ಷಿತ್ವನಗಿ ಹಚೆನಚಯತ್ತ.   ಅದರೊಂದಗೆ 
ಹಲವನರತ ತ್ೊಂದರಗೆಳು ಬ್ಂದವು.  ಜನರ ಜಿೇವನ ಮತ್ತು ಜಿೇವಕೆೆ  ಅಲ್ಲೆ ಹನನಿಯನಗಿದೆನತನ ರ್ನವು 
ಕನಣ್ತತ್ೆುೇವೆ.   ಸಕನಾರಕೆೆ ಇದೊಂದತ ದೊಡಡ ಛನಲಂೆಜ   ಆಗಿತ್ತು.   ಇಂತ್ಹ ಒಂದತ ಛನಲಂೆಜನತನ 
ಸಕನಾರವು ಇವತ್ತು ಬ್ಹಳ ಯಶಸಿಾಯನಗಿ  ನಿಭನಯಸಿದ ೆಎಂದತ ರ್ನನಿಲ್ಲೆ ಹೇೆಳಬ್ಯಸತತ್ೆುೇರೆ್.   

  ಮತಖಯವನಗಿ ಕೂೆೇವಿಡ ನಿಂದ ಹನನಿಗೂೆಳಗನದ ಕ್ಷೆೇತ್ರಗಳೆೇಂದರೆ ಶ್ಕ್ಷಣ್  ಕ್ಷೆೇತ್ರ,  
ಇವತಿುನವರಗೆ ೆ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಕ್ಷೆೇತ್ರವೂ ಸಂಪೂಣ್ಾವನಗಿ ತ್ೆರೆದತಕೂೆಂಡಿಲೆ.    ರ್ನನತ ಹಲವನರತ 
ಕನಲೇೆಜತಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಶನಲೆಗಳಿಗ ೆ ಭೆೇಟಿಯನತನ ನಿೇಡತತಿುರತತ್ುೆೇರೆ್.   ಭೆೇಟಿ ನಿೇಡತತಿುರತವ 
ಸಂದಭಾದಲ್ಲೆ ರ್ನನತ ಕಂಡ ಹನಗೆ ವಿದನಯಥಿಾಗಳ ಸಂರ್ೆಯ ಸಂಪೂಣ್ಾವನಗಿ ಕಡಿಮ ಇದೆ.   ಪೂಣ್ಾ 
ಪರಮನಣ್ದಲ್ಲೆ ವಿದನಯಥಿಾಗಳು ಶನಲನ-ಕನಲೇೆಜತಗಳಿಗ ೆಬ್ರತತಿುಲೆ.   ಇಂತ್ಹ ಸಂದಭಾದಲ್ಲೆ ತ್ನನದೆೇ 
ಆದಂತ್ಹ ಪರಯತ್ನಗಳನತನ ನಮಾ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಕನಾರವೂ ಮನಡತತಿುದೆ ಎಂದತ ಹೆೇಳುವುದಕೆೆ 
ಇಷಿಪಡತತ್ುೆೇರೆ್. ಉದನಹರಣೆಗೆ  ರನಷ್ಠಾೇಯ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ನಿೇತಿ 2020  ಇದನತನ ಇಡಿೇ  ರನಷಾದಲ್ಲೆಯ್ದೇ 
ಜನರಿಗ ೆತ್ಂದರತವ ರನಜಯ ಯನವುದನದರೂ ಇದೆರ ೆ  ಅದತ ನಮಾ ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜಯ ಎನತನವುದತ 
ಎಲೆರಿಗೂ  ಗೊತಿುರತವ ಸಂಗತಿ.   ಯತಜಿಸಿ ವಲಯದಲ್ಲೆ ಅದನತನ ಈಗನಗಲೆೇ ಜನರಿಗೊಳಿಸಿದೆೆೇವೆ.  
ಪನರಥಮಿಕ ವಲಯದಲ್ಲೆ  ಮತ್ತು ಪೌರಢಶನಲನ ಮಟಿದಲ್ಲೆಯೂ ಸಹ ಅದನತನ ಜನರಿಗೊಳಿಸತವ ಒಂದತ 
ಸಿದಿತ್ೆಯನತನ ರ್ನವು ಮನಡತತಿುದೆೆೇವ.ೆ  ರನಷ್ಠಾೇಯ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ನಿೇತಿಯ  ಒಂದತ ವಿಶ್ಷಠತ್ೆ ಏರೆ್ಂದರೆ  
ಇಲ್ಲೆಯವರೆಗ ೆನಿೇಡಿರತವ ಶ್ಕ್ಷಣ್ದ ಪದಿತಿಯ್ದೇ  ಬೆೇರ ೆಆಗಿತ್ತು,  ಅದತ ಸರಿ ಇಲೆ ಎಂದತ ರ್ನನತ 
ಹೆೇಳುತಿುಲೆ.   ಆದರೆ ಮತಂದ ೆ ಬ್ರತವ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಪದಿತಿಯತ ಕೌಶಲಯಪೂರಿತ್ವನದ  ಶ್ಕ್ಷಣ್ವನತನ 
ಕೊಡತತ್ುದೆ.    ಅದರೊಂದಗೆ ಇಲ್ಲೆ ತ್ಂತ್ನರಂಶದ ಹಚೆಿಚನ ಬ್ಳಕೆಗ ೆ ಒಂದತ ಅವಕನಶವಿದ ೆ  ಮತ್ತು 
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ದೆೇಶದಲ್ಲೆ ಲಭಯವಿರತವ ಜ್ಞನನ,  ಸಂಪನೂಾಲವನತನ ಬ್ಳಸಿಕೊಂಡತ  ಹೆಚಿಚನ ಪರಗತಿಯನತನ 
ಸನಧಿಸಬೆೇಕೆನತನವ ಹೆಚಿಚನ ಒಂದತ ಮಹತ್ುರವನದ ಉದೆೆೇಶವನಿನಟತಿಕೂೆಂಡತ ರನಷ್ಠಾೇಯ ಶ್ಕ್ಷಣ್ 
ನಿೇತಿಯನತನ ತ್ರಲನಗಿದೆ.    ಆ ಒಂದತ ಹಿನನಲೆಯಲ್ಲೆ ಸರ್ನಾನಯ ರನಜಯಪನಲರತ  ತ್ಮಾ ಭನಷಣ್ದಲ್ಲೆ 
“ಮರಳಿ ತ್ನಯನನಡಿಗೆ” ಎನನತ್ಕೆ  ಒಂದತ ಯೇಜರೆ್ಯನತನ ಘೂೇಷಣೆ  ಮನಡಿದನೆರ.ೆ   ಈ ಮರಳಿ 
ತ್ನಯನನಡಿಗ ೆ ಎನತನವ ಯೇಜರೆ್ಯನತನ ‘brain-drain’ ಎಂದತ ಕರಯೆತತ್ೆುೇವೆ.   ನಮಾ 
ದೆೇಶದಲ್ಲೆರತವ ಎಲನೆ ಸವಲತ್ತುಗಳನತನ ಪಡದೆತಕೊಂಡತ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಪಡದೆತ  ವಿದೇೆಶಕೆೆ ಹೂೆೇಗಿ ಕೆಲಸ 
ಮನಡತತಿುರತವುದನತನ ರ್ನವು ಕನಣ್ತತಿುದೆೆೇವೆ.  ನಮಾಲ್ಲೆ ಅಂತ್ಹ ವಿಷಯಗಳು ಮತ್ತು ಅದಕೆೆ 
ಪೂರಕವನದ ಅನತಕೂಲತ್ೆಗಳು ಮತ್ತು ಸವಲತ್ತುಗಳು ಲಭಯ ಇಲೆದ ಕನರಣ್  ವಿದೆೇಶಕೆೆ 
ಹೊೇಗತತಿುದನೆರ.ೆ  ಅದಕೆೆ ಬ್ದಲನಗಿ ನಮಾಲ್ಲೆಯ್ದೇ  ಕೆಲಸ ಮನಡಿ,  ಅಥವನ ಈಗನಗಲೆೇ ವಿದೆೇಶಕೆೆ 
ಹೊೇಗಿದೆರೆ ಪತನಃ ಹಿಂದಕೆೆ ಬ್ಂದತ ನಮಾಲ್ಲೆಯ್ದೇ ಕೆಲಸ ಮನಡಿ  ಎನತನವ ಉದೆೆೇಶದಂದ “ಮರಳಿ 
ತ್ನಯನನಡಿಗ”ೆ ಎನತನವ ಯೇಜರೆ್ಯನತನ  ಘೂೇಷಣೆ ಮನಡಿದನೆರ.ೆ ಇದತ ಬ್ಹಳ ಸನಾಗತ್ನಹಾವನದ 
ಒಂದತ ಯೇಜರೆ್. ಇದಕೆೆ ಸಂಪೂಣ್ಾವನದ ಬೆಂಬ್ಲವನತನ ರ್ನನತ ವಯಕುಪಡಿಸತತ್ೆುೇರ್ೆ.   

 ಹನಗೆಯ್ದೇ ರ್ನಬನಡ ಾ ಸಹಯೇಗದೂೆಂದಗ ೆ ಸರಿಸತಮನರತ 3370 ಪನರಥಮಿಕ 
ಶನಲೆಗಳನತನ  2870 ಪ ರೌಢ ಶನಲೆಗಳನತನ  ಸಕನಾರವು ನಿಮನಾಣ್ ಮನಡಿದೆ.   ಇದತ ಸಣ್ಣ ಸನಧರೆ್ 
ಅಲೆ. ನಮಾ ಮತಖಯಮಂತಿರಗಳು ಅಧಿಕನರವನತನ ಸಿಾೇಕನರ ಮನಡಿದ ತ್ಕ್ಷಣ್ವೆೇ  ರೈೆತ್ರನತನ 
ದೃಷ್ಠಿಯಲ್ಲೆಟತಿಕೂೆಂಡತ, ರೈೆತ್ರ ಮಕೆಳ ಶ್ಕ್ಷಣ್ವನತನ ದೃಷ್ಠಿಯಲ್ಲೆಟತಿಕೂೆಂಡತ ಮತಖಯಮಂತಿರಗಳು”ರೈೆತ್ 
ವಿದನಯ ನಿಧಿ” ಯೇಜರೆ್ ಘೂೇಷಣೆ ಮನಡಿದತೆ, scholarship ನ ರೂಪದಲ್ಲೆ ರೈೆತ್ರ ಮಕೆಳಿಗ ೆ
ಶ್ಕ್ಷಣ್ಕೆೆ  ಸಹನಯ ಮನಡಲತ  ಸತಮನರತ 126 ಕೊೇಟಿ ರೂಪನಯಗಳನತನ ನಿೇಡಲನಗಿದೆ.   
ಮತ್ೊುಂದತ ‘ವಿಜ್ಞನನ ಪರತಿಭನ ಯೇಜರೆ್’ ಪಿಯತಸಿಯಲ್ಲೆ ವಿಜ್ಞನನ ಓದತತಿುರತವ ಮಕೆಳಿಗ ೆ  ಅವರ 
ಪರತಿಭೆಯನತನ ಗತರತತಿಸಿ, ಪರತಿ ವಷಾ 1000 ರೂಪನಯಯ ಹನಗೆ  ಅವರಿಗೆ scholarship 
ನಿೇಡಲನಗತತಿುದ.ೆ   ಅಂದರ ೆಶ್ಕ್ಷಣ್ಕೆೆ ಎಷತಿ ಸನಧಯರ್ೇ ಅಷತಿ ಉತ್ೆುೇಜನವನತನ ನಿೇಡಲತ ಸಕನಾರ 
ಪರಯತ್ನ ಮನಡತತಿುದೆ.   
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 ‘ಡನ|| ಅಂಬೇೆಡೆರ  ಕನಮಿಾಕ ಸಹನಯ ಹಸು ಯೇಜರೆ್’ಯನತನ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಕನಾರ 
ಅದರಲ್ಲೆಯೂ ಈಗಿನ ಸಕನಾರ ಪರಿಣನಮಕನರಿಯನಗಿ ಜನರಿಗ ೆತ್ರತತಿುದೆ. ಈ ಯೇಜರೆ್ಯಡಿಯಲ್ಲೆ 
ಅಸಂಘಟಿತ್ ಕನಮಿಾಕರಿಗೆ ಬೆೇಕನದಂತ್ಹ  ಸಹನಯವನತನ ನಿೇಡಲನಗತತಿುದೆ.   ಕನಮಿಾಕರಲ್ಲೆ ಶೆೇಕಡ 
90ರಷತಿ ಅಸಂಘಟಿತ್ ಕನಮಿಾಕರಿದನೆರೆ.   ಅದರಲ್ಲೆ ವಿಶೆೇಷವನಗಿ 11 ವಗಾಗಳಿವೆ.  ಹಮನಲರತ, ಗೃಹ 
ಕನಮಿಾಕರತ, ಚಿಂದ ಆಯತವವರತ, ಟೈೆಲರ ಗಳು, ಮಕನನಿಕ ಗಳು ಹಿೇಗ ೆ ಅರೆ್ೇಕ ವಗಾಗಳ 
ಕನಮಿಾಕರಿದನೆರ.ೆ   ಅವರಿಗ ೆ ಕೊೇವಿಡ  ಸಂದಭಾದಲ್ಲೆ ಕೆಲಸ ಇರಲ್ಲಲೆ. ಕಲೆಸ ಇಲೆದೆ ಅವರ 
ಜಿೇವರ್ೊೇಪನಯಕೆೆ ಬ್ಹಳ ತ್ೊಂದರ ೆಆಗಿತ್ತು.   ಇದನತನ ದೃಷ್ಠಿಯಲ್ಲೆಟತಿಕೂೆಂಡತ ಸಕನಾರವು 11 ಲಕ್ಷ 
ಕನಮಿಾಕರಿಗ ೆ ರೂಪನಯ 2000ಗಳನತನ ಕೂೆೇವಿಡ ನ 2ರೆ್ೇ ಅಲೆಯಲ್ಲೆ ಅವರಿಗೆ ಸಂದನಯ 
ಮನಡಲನಗಿದ.ೆ ಅಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಕನಾರವು ೨32 ಕೊೇಟಿ ರೂಪನಯಗಳನತನ ಈ ಕನಮಿಾಕರಿಗೆ 
ವಿತ್ರಣೆ ಮನಡಲನಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಈ ಸಕನಾರವೂ ಇವರಿಗ ೆಜಿೇವನ ನಡಸೆಲತ ಒಂದತ ತ್ನತ್ನೆಲ್ಲಕ 
ಭದರತ್ೆಯನತನ  ನಿೇಡಿದೆ.   

 ಈಗ ರ್ನವು ಎಲನೆ ಕಡಗೆಳಲ್ಲೆಯೂ ಸಹ ತ್ಂತ್ನರಂಶಗಳನತನ ಬ್ಳಕೆ ಮನಡತತಿುರತವುದನತನ 
ಕನಣ್ತತಿುದೆೆೇವೆ.   ತ್ಂತ್ನರಂಶಗಳಿಲೆದೇೆ ನಮಾ ಜಿೇವನವೆೇ ನಡಯೆತವುದಲೆ ಎನತನವಂತ್ಹ ಒಂದತ 
ಸಂದಭಾ ಉದುವ ಆಗಿದೆ.  ಅದತ ಶ್ಕ್ಷಣ್ದಲ್ಲೆ ಆಗಿರಬ್ಹತದತ ಅಥವನ ಕೆೈಗನರಿಕೆಗಳಲ್ಲೆ ಆಗಿರಬ್ಹತದತ, 
Service Sector, Agricultural Sector ಗೂ ಸಹ ತ್ರಲನಗತತಿುದೆ. ತ್ಂತ್ನರಂಶಗಳನತನ 
ಬ್ಳಸಿಕೊಂಡತ ಗನರಮಿೇಣನಭಿವೃದಿಯನತನ ಮನಡತವಂತ್ಹ ಆಶಯವನತನ ಸಹ ನಮಾ ಸಕನಾರ 
ಹೊಂದದೆ.  ಈ ನಿಟಿಿನಲ್ಲೆ ದೆೇಶದಲ್ಲೆಯ್ದೇ ಮಟಿಮದಲರೆ್ಯದನಗಿ Engineering ಸಂಶೆ್ ೇಧರ್ ೆ
ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದಿ R & D (Research and Development) ಪನಲ್ಲಸಿ 2021 ಅನತನ ತ್ಂದದತೆ 
ಈ ಸಕನಾರ ಎಂದತ ರ್ನನತ ಹೆೇಳಬ್ಯಸತತ್ೆುೇರೆ್.   

  ಭನರತ್ ದೆೇಶ 75ರೆ್ೇ ಸನಾತ್ಂತ್ೂೆರೇತ್ಸವವನತನ ಆಚರಣ ೆ ಮನಡತತಿುದೆ. ಈ ಸಂದಭಾದಲ್ಲೆ 
ನಗರ, ಗನರಮಿೇಣ್ ಪರದೆೇಶ, ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಮತ್ತು ರೈೆತ್ರನತನ ಗಮನದಲ್ಲೆಟತಿಕೊಂಡತ  ಸರಿಸತಮನರತ 14 
ಯೇಜರೆ್ಗಳನತನ  ಜನರಿಗ ೆ ತ್ಂದರತವುದತ ಪರಸತುತ್ ಸಕನಾರ ಎಂದತ  ರ್ನನಿಲ್ಲೆ ಹೆೇಳಲ್ಲಕೆೆ 
ಇಷಿಪಡತತ್ುೆೇರೆ್.   ಇದೆೇ ಸಂದಭಾದಲ್ಲೆ ಧನರವನಡ, ವಿಜಯನಗರ,  ಮೈಸೂರತ ಜಿಲೆೆಗಳಲ್ಲೆ 
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ಕೊಳಗೇೆರಿಗಳಲ್ಲೆ ವನಸಿಸತ್ಕೆ ವಸತಿ ಇಲೆದವರಿಗೆ ಅಂದರೆ  3 ಲಕ್ಷದ 36 ಕತಟತಂಬ್ಗಳಿಗ ೆ ಈ 
ಸಕನಾರ ವಸತಿಗಳನತನ ನಿೇಡಲನಗಿದ.ೆ ಇದೂೆಂದತ ದೊಡಡ ಸನಧರೆ್ ಎಂದತ ಕೂಡ ರ್ನನಿಲ್ಲೆ 
ಹೆೇಳುವುದಕೆೆ ಇಷಿಪಡತತ್ೆುೇರೆ್. ಹನಗೆಯ್ದೇ ||ಬನಬನ ಸನಹೇೆಬ್ ಅಂಬೇೆಡೆರ  ನಿಗಮ ಹನಗೂ ಇನಿನತ್ರ 
ನಿಗಮಗಳು ಸನಮನಜಿಕ ಮತ್ತು ಆಥಿಾಕ ದೃಷ್ಠಿಯಂದ ಪರಿಶ್ಷಿ ಜನತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶ್ಷಿ ಪಂಗಡಗಳಿಗ ೆ
ಮತ್ತು ಹಿಂದತಳಿದವರಿಗೆ, ಸಫನಯ ಕಮಾಚನರಿಗಳಿಗನಗಿ ನಿಗಮಗಳನತನ ಸನೆಪರ್ ೆ ಮನಡಲನಗಿದೆ.   
ಈ ನಿಗಮಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲೆ 31415 ಫಲನನತಭವಿಗಳಿಗ ೆಸಾಯಂ ಉದೊಯೇಗವನತನ ಕಲ್ಲಪಸಿಕೊಡಲನಗಿದೆ.   
ಅದಕೆೆ ಸಬಿಸಡಿಯನತನ ಇದೆೇ ಸಕನಾರ ನಿೇಡಿದೆ.   ಅದಕನೆಗಿ 151 ಕೂೆೇಟಿ ರೂಪನಯಗಳನತನ 
ಈಗನಗಲೆೇ ಸಂದನಯ ಮನಡಲನಗಿದ.ೆ   ಅದೆೇ ರಿೇತಿ ಒಬಿಸಿ ಯವರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಹನಯಧನ 
ನಿೇಡಬೆೇಕನಗಿತ್ತು ಎಂದತ ಸಕನಾರಕೆೆ ಒತ್ನುಯ ಮನಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ ಇದರಿಂದ ಉದೊಯೇಗ ಸೃಷ್ಠಿ 
ಸನಮನಜಿಕ ಭದರತ್ೆ, ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ಪರಗತಿಗ ೆ ಇದೊಂದತ ಸಹನಯಕವನಗತತ್ುದೆ ಎನತನವುದನತನ ಇಲ್ಲೆ 
ಹೆೇಳಬ್ಯಸತತ್ುೆೇರೆ್. ರನಜಯಪನಲರತ ತ್ಮಾ ಭನಷಣ್ದಲ್ಲೆ ಹಲವನರತ ವಿಚನರಗಳನತನ ಪರಸನುಪ 
ಮನಡಿದನೆರ.ೆ   ಅದರಲ್ಲೆ ಮೂಲಭೂತ್ ಸೌಕಯಾಗಳ ಬ್ಗೆೆ ಪರಸನುಪಿಸಿದತೆ, ನಗರ ಪರದೆೇಶಗಳಿಗ ೆ
ಬೆೇಕನಗಿರತವ  ರೈೆಲೆಾೇ, ಮಟೊರ, ರಸೆುಗಳು, ವಿಮನನ ನಿಲನೆಣ್ಗಳ ಬ್ಗೆೆ ಉಲೆೆೇಖಿಸಿದನೆರ.ೆ  ಸನಾಟ ಾ 
ಸಿಟಿಗಳ ಬ್ಗೆೆ ಉಲೆೆೇಖವನತನ ಮನಡಿದನೆರ.ೆ  ಹನಗೆಯ್ದೇ ಕಲತಬಗಿಾ ವಿಮನನನಿಲನೆಣ್ವನತನ ಹೆಚಿಚನ 
ಜನನಿಬಿಡ ವಿಮನನ ನಿಲನೆಣ್ವೆಂದತ ಉಲೆೆೇಖಿಸಿದನೆರ.ೆ ಹನಗನಗಿ ಗೌರವನನಿಾತ್ ರನಜಯಪನಲರತ—
ವಿಚನರಗಳನತನ ಮಂಡಿಸಿದನೆರ.ೆ ಇದತ ಸಕನಾರದ ಸನಧರೆ್ ಅಲೆ. ಸಕನಾರದ ಹಿಂದನ ಸನಧರೆ್.   
ಕೊೇವಿಡ  ಸಂದಭಾದಲ್ಲೆ ಸಕನಾರ ಮತಂದ ೆಹೆೇಗ ೆಹೊೇಗಬೇೆಕೆಂದತ ಉಲೆೆೇಖಿಸಿದನೆರ.ೆ   ಮನನಯ 
ರನಜಯಪನಲರತ ಮನಡಿರತ್ಕೆ ಭನಷಣ್ಕೆೆ ನನನ ಬೆಂಬ್ಲವನತನ ಸೂಚಿಸತತ್ನು, ಇನೂನ 3  ವಿಷಯಗಳನತನ 
ಹೆೇಳಿ ನನನ ಮನತ್ತಗಳನತನ ಮತಗಿಸತತ್ೆುೇರೆ್. 
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(031)/೧೫-೨-೨-೨೨/೩-೫೦/ಎಲ ಎಂ/ಎಂಡಿ 

ಡನ: ತ್ಳವನರ ಸನಬ್ಣ್ಣ (ಮತಂದತ):-  

ರ್ನವು ಪರಗತಿಯ ದನರಿಯನತನ ತ್ಪಪದೆ, ರೆ್ೈತಿಕ ದನರಿಯಲ್ಲೆದೆೆೇವ ೆ ಎನತನವುದನತನ ನನನ ಮಿತ್ರರರಿಗೆ 
ಹೆೇಳಬ್ಯಸತತ್ುೆೇರೆ್. ಎರಡರೆ್ಯದನಗಿ, ಹಿಂದನ ಹೆೈದನರಬನದ  -ಕರ್ನಾಟಕ ಇಂದನ ಕಲನಯಣ್ 
ಕರ್ನಾಟಕ. ಇದಕೆೆ ಯನರತ ಕನರಣ್ರತ, ಅಲ್ಲೆಂದ ಬ್ಂದ ಮತಖಯಮಂತಿರಗಳು ಯನವ ಪಕ್ಷದವರತ? 
ಅಂದತ ಕೆೇಂದರದಲ್ಲೆದ ಪರಧನನ ಮಂತಿರಗಳು ಯನರತ ಎನತನವುದನತನ ರೆ್ನಪಿಸತವ ಅವಶಯಕತ್ ೆ ಇಲೆ 
ಎಂದತ ನನನ ಭನವರೆ್. ಹನಗಯೆ್ದೇ ಮಹನತ್ನಾ ಗನಂಧಿೇಜಿಯವರತ ಒಂದತ ಮನತ್ನತನ ಹೆೇಳಿದನೆರ.ೆ 
ಸನಾತ್ಂತ್ರಯ ಬ್ಂದ ನಂತ್ರ ಕನಂಗೆರಸ  ಒಂದತ ಪಕ್ಷವನಗಿ ಮತಂದತವರಯೆಬನರದತ, ಕನಂಗೆರಸ ನತನ 
ಕೆೇವಲ ಸನಾತ್ಂತ್ರಯ ಹೂೆೇರನಟಕನೆಗಿ ರ್ನವು ಮನಡಿಕೊಂಡಿರತವುದತ ಅದಕನೆಗಿ ಇದನತನ 
ವಿಸಜಿಾಸಬೆೇಕತ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದೆರತ. ಇದನತನ ಹೆೇಳಿರತವುದತ ಮಹತ್ನಾಜಿೇಯವರತ ಮನನಯ 
ಮೇದಜಿಯವರತ ಅಲೆ. ಇಷತಿ ಸಮಯ ಅವಕನಶ ಕೊಟಿಿದಕನೆಗಿ ಧನಯವನದಗಳನತನ ಸಲ್ಲೆಸತತ್ೆುೇರ್ೆ. 
ನಮಸನೆರಗಳು. 

 
9. ನಿಯಮ ೩೩೦ರ ಮೇರಗೆ ೆಚಚೆಾ 

ಅ) ವೃತಿು ಶ್ಕ್ಷಣ್ (ಜೆ.ಓ.ಸಿ)ಇಲನರ್ಯೆಲ್ಲೆ ಕಳದೆ ೨೫ ವಷಾಗಳಿಂದ ಸೇೆವೆ ಸಲ್ಲೆಸತತಿುರತವ  ಶ್ಕ್ಷಕರನತನ 
ರ್ನಯಂಗೊಳಿಸಿ ನಿಶ್ಚತ್ ಪಿಂಚಣಿ ನಿೇಡತವುದರೂೆಂದಗೆ ಹಿಂದನ ಅಹಾತ್ನ   ಸೇೆವೆಯನತನ 
ಪರಿಗಣಿಸತವ ಕತರಿತ್ತ. 
                                  ---------- 
     ಶ್ರೇ ಕೆ.ಟಿ.ಶ್ರೇಕಂಠೆೇಗೌಡ(ಪದವಿೇಧರರ ಕ್ಷೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಗಳ,ೆ ೭೦ರ ದಶಕದಲ್ಲೆ 
ಕೆೇಂದರ ಸಕನಾರ  ಒಬ್ಬ ವಯಕ್ಕು ಶ್ಕ್ಷಣ್ದ ಜೊತ್ೆಯಲ್ಲೆ ಉದೊಯೇಗವನತನ ಆಧರಿಸಿ ಅವನ ಬ್ದತಕನತನ 
ಕಟಿಿಕೊಳುಲತ ತ್ರಬೇೆತಿ ಮತ್ತು ಕೂೆೇಸ ಾಗಳನತನ ಇಡಿೇ ದೆೇಶದಲ್ಲೆ ಪನರರಂಭ ಮನಡಿದರತ. ಆ ಪರಕನರ 
೧೯೭7ರ ಸಮಯದಲ್ಲೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೆಯತ ವೃತಿು ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಕೊೇಸ ಾಗಳು ಪನರರಂಭವನದವು. 
ಎಸ ಎಸ ಎಲ ಸಿ ಆದ ನಂತ್ರ  ಪಿಯತಸಿಗ ೆಸಮರ್ನಂತ್ರವನದ ಈ ವೃತಿು ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಕೊೇಸ ಾಗಳು 
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ಸತಮನರತ ೪೦೦೦ ಬೊೇಧಕ ಮತ್ತು ಬೊೇಧಕೆೇತ್ರ ಶ್ಕ್ಷಕರನತನ ರೆ್ೇಮಿಸಿಕೂೆಂಡತ ಕರ್ನಾಟಕದ 
ಅರೆ್ೇಕ ಕನಲೇೆಜತಗಳಲ್ಲೆ ಈ ಕೊೇಸ ಾ ಪನರರಂಭವನಯತ್ತ. ಈ ಕೂೆೇಸ ಾಗಳಲ್ಲೆ ಕೆಲಸ 
ಮನಡತತಿುರತವ ಭೊೇದಕ ಮತ್ತು ಭೊೇದಕೆೇತ್ರ ವೃತಿು ಶ್ಕ್ಷಕರತ ತ್ಮಾನತನ ರ್ನಯಂ ಮನಡಬೇೆಕತ 
ಎನತನವ ಬೆೇಡಿಕೆಯನತನ ಇಟಿರತ. ಆ ಬೆೇಡಿಕೆಗ ೆ ಸಕನಾರ ಪೂರಕವನಗಿ ಸಪಂದರೆ್ ಮನಡದ 
ಸಮಯದಲ್ಲೆ ಅವರತ ರನಜಯ ಹೆೈಕೊೇಟ ಾ ಮತ್ತು ಸತಪಿರೇಮ  ಕೊೇಟ ಾಗೆ ಹೊೇದರತ. ಎರಡತ 
ಕೊೇಟ ಾಗಳಲ್ಲೆ ಅವರ ಹತದೆೆಗಳನತನ supernumerary  ಎಂದತ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಯನರ ಸೇೆವೆ ೧೦ 
ವಷಾಗಳನಗಿವ ೆಅವರನತನ ರ್ನಯಂ ಮನಡಬೇೆಕತ ಮತ್ತು ಎಲೆ ರಿೇತಿಯ ಸವಲತ್ತು, ಸೌಲಭಯಗಳನತನ 
ನಿೇಡಬೆೇಕತ ಎಂದತ ಆದೆೇಶವನತನ ನಿೇಡಿದವು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲೆ ರನಜಯ ಸಕನಾರ ಮನನಯ 
ಭಟನಿಚನಯಾರ ರೆ್ೇತ್ೃತ್ಾದಲ್ಲೆ ಒಂದತ ಸಮಿತಿಯನತನ ರಚರೆ್ ಮನಡಿತ್ತು. ಮನನಯ ಭಟನಿಚನಯಾರರತ 
ಸಮಥಾ ಅಧಿಕನರಿಯನಗಿದೆರತ. ಯನರತ ವೃತಿು ಶ್ಕ್ಷಣ್ದಲ್ಲೆ ಕೆಲಸ ಮನಡತತ್ನು ಬ್ಂದದನೆರ,ೆ ಅವರ ಪೆೈಕ್ಕ 
೧೦ ವಷಾ ಸೇೆವೆ ಸಲ್ಲೆಸಿದವರನತನ ಕನಲ-ಕನಲಕೆೆ ರ್ನಯಂ  ಮನಡಿ ಎಂದತ ಅವರತ ಒಂದತ 
ವರದಯನತನ ಕೊಡತತ್ನುರೆ, ಆ ವರದ ಆಧನರದ ಮೇಲ ೆಕನಲ-ಕನಲಕೆೆ  ಮೂರತ ಹಂತ್ಗಳಲ್ಲೆ ೧೬೦ 
ಜನ ಬೊೇಧಕರನತನ ರ್ನಯಂ ಮನಡಿದನೆರ.ೆ ಇವರಲ್ಲೆ ಅರೆ್ೇಕರತ ನಿವೃತಿು  ಹೊಂದದನೆರ.ೆ ಸಕನಾರದ 
ಎಲೆ ಸವಲತ್ತುಗಳನತನ ಪಡದೆತಕೊಂಡಿದನೆರೆ. ಈಗ ನಿವೃತಿು ವೆೇತ್ನವನತನ ಪಡದೆತಕೂೆಳುುತಿುದನೆರೆ. 
ಮೂರತ ಹಂತ್ದಲ್ಲೆ ರ್ನಯಂ ಮನಡಿದ ಮೇಲೆ ನಂತ್ರ ರ್ನಯಂ ಮನಡತವುದನತನ ನಿಲ್ಲೆಸಿಬಿಟಿರತ. 
ಮನನಯ ಭಟನಿಚನಯಾರ ವರದಯನತನ ಮತಂದತವರಸೆಿಕೂೆಂಡತ ಹೊೇಗಿದೆರ ೆ ಆಗಿನ ಕನಲದಲ್ಲೆ 
ಎಲೆರಿಗೂ ರ್ನಯಯ ಸಿಗತತಿುತ್ತು. ನಂತ್ರ ವೃತಿು ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಕೊೇಸ ಾಗಳನತನ ವಿಲ್ಲೇನಗೊಳಿಸಬೆೇಕತ ಅಥವನ 
ಸಮನಪನಗೊಳಿಸಬೇೆಕತ ಎನತನವ ಬ್ಗೆೆ ಚಚೆಾ ನಡಯೆತ್ತ. ಕಡಗೆೆ ಸಕನಾರ ವೃತಿು ಶ್ಕ್ಷಣ್ 
ಕೊೇಸ ಾಗಳನತನ ಕೆೈಬಿಡಬೇೆಕತ ಎನತನವ ತಿೇಮನಾನಕೆೆ ಬ್ಂದತ ಮನನಯ ಹರಿೇಶಗೌಡರವರ 
ರೆ್ೇತ್ೃತ್ಾದಲ್ಲೆ ಒಂದತ ಸಮಿತಿಯನತನ ಮನಡಿದರತ. ಆ ಸಮಿತಿ ಯನರತ ೫ ವಷಾ ಸೇೆವೆಯನತನ 
ಸಲ್ಲೆಸಿದನೆರೆ ಅವರೆಲೆರನತನ ವಿವಿಧ ಇಲನರ್ಗೆಳಲ್ಲೆ ವಿಲ್ಲೇನಗೂೆಳಿಸಬೇೆಕತ ಎಂದತ ಶ್ಫನರಸತಸ ಮನಡಿತ್ತು. 
ಆ ಸಮಿತಿಯ ವರದ ಆಧನರದ ಮೇಲೆ ಅಂದನ ಬಿಜೆಪಿ ಸಕನಾರ ವಿಶೆೇಷವನದ ಕನನೂನನತನ ತ್ಂದತ 
ಎರಡೂ ಸದನಗಳಲ್ಲೆ ಮಂಡರೆ್ ಮನಡಿದೆರತ.  ಎರಡತ ಸದನಗಳು ಅದಕೆೆ ಒಪಿಪಗೆಯನತನ ಕೂೆಟಿ 
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ಮೇಲ,ೆ “One Time Relief” ಒಂದತ ಬನರಿ ವೃತಿು ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಇಲನರ್ಯೆಲ್ಲೆ ಕೆಲಸ 
ಮನಡತತಿುರತವಂತ್ಹ ಬೂೆೇಧಕ ಮತ್ತು ಬೊೇಧಕೆೇತ್ರ ಸಿಬ್ಬಂದಗಳು ೫ ವಷಾ ಸೇೆವ ೆ ಸಲ್ಲೆಸಿದರೆ 
ಅವರೆಲೆರನತನ ರ್ನಯಂ ಮನಡತವುದತ ಎಂದತ ತಿೇಮನಾನವನಯತ್ತ. ಆ ರಿೇತಿ ೩೦೦೦ 
ಸಿಬ್ಬಂದಗಳನತನ ರ್ನಯಂ ಮನಡಲನಯತ್ತ. ಈಗ ನನನ ಪರಶೆನ ಎಂದರೆ, ಸತಪಿರೇಮ ಕೂೆೇಟ ಾ 
ತಿೇಮನಾನ ಕೂೆಟಿಿದೆ, ಮನನಯ ಭಟನಿಚನಯಾರ ಸಮಿತಿ ವರದ ಕೊಟಿಿದೆ. ಆ ತಿೇಪತಾ ಮತ್ತು 
ವರದಯಲ್ಲೆ ಯನರ ಸೇೆವೆ ೧೦ ವಷಾಗಳನಗಿವ ೆಅವರೆಲೆರನತನ ರ್ನಯಂ ಮನಡಬೇೆಕತ ಅವರೆಲೆರಿಗೂ 
ಎಲನೆ ಸೌಕಯಾಗಳು ಕೂೆಡಿ ಎಂದತ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಸಕನಾರ ರ್ನಯಂ ಮನಡತವನಗ ೫ ವಷಾಗಳ 
ಸೇೆವೆಯನತನ ಪರಿಗಣ್ರೆ್ಗ ೆತ್ೆಗೆದತಕೂೆಂಡಿದತೆ. ೧೯೭7 ರಿಂದ ೧೯೮೫ರವರೆಗೆ ಕಲೆಸ ಮನಡತತಿುರತವವರ 
ಸೇೆವನಪೂವಾ ಅವಧಿಯನತನ ಸಕನಾರ ಲೆಕೆಕೆ ತ್ೆಗೆದತಕೊಳುಲ್ಲಲೆ. ೨೦೦೬ರ ಈಚಿನ 5 ವಷಾಗಳ 
ಸೇೆವನ ಅವಧಿಯನತನ ಮನತ್ರ ಪರಿಗಣಿಸಲನಯತ್ತ. ಹಿಂದನ ೧೦/೧೫ ವಷಾಗಳ ಸೇೆವೆಯನತನ ಕೆೈ 
ಬಿಟಿರತ. ನನನ ವನದ ಎಂದರೆ, ಈಗ ರ್ನಯಂ ಆಗಿರತವವರತ ೨೦೦೬ ರ ನಂತ್ರದಲ್ಲೆ 
ರೆ್ೇಮಕವನದವರಲೆ. ೨೦೦೬ರ ಪೂವಾದಲ್ಲೆ ರೆ್ೇಮಕವನದವರತ. ೨೦೦೬ರ ಪೂವಾದಲ್ಲೆ ೧೦-೧೫-೨೦ 
ವಷಾಗಳ ಸೇೆವೆಯನತನ ಸಲ್ಲೆಸಿದನೆರೆ.  ರ್ನಯಂ ಆದವರಲ್ಲೆಯೂ ಕೆಲವರತ ನಿವೃತ್ುರನಗಿದನೆರೆ. 
ಕೆಲವರತ ಮರಣ್ ಹೊಂದದನೆರ,ೆ ಇನತನ ಕೆಲವರತ ವಿವಿಧ ಇಲನರ್ಯೆಲ್ಲೆ ಸೇೆವಯೆಲ್ಲೆದನೆರ.ೆ ೨೦೦೬ 
ಪೂವಾದಲ್ಲೆ ರೆ್ೇಮಕವನದವರ ಬ್ಗೆೆ ಲೊೇಕಸೇೆವನ ಆಯೇಗದಲ್ಲೆ ಜನಹಿರನತ್ತ ನಿೇಡಿದೆರೂ 
ಸನಕನಗತತಿುತ್ತು. ನಮಾ ಕರ್ನಾಟಕ ಲೊೇಕ ಸೇೆವನ ಆಯೇಗದಂದ ರೆ್ೇಮಕನತಿಯನದವರಿಗ ೆ
ರೆ್ೇಮಕನತಿ ಆದೇೆಶ ೨೦೦೬ರ ನಂತ್ರ ಕೂೆಟಿಿರಲ್ಲ, ಆದರ ೆರೆ್ೇಮಕನತಿಯ ಪರಕಟಣೆಯನತನ ಮದಲತ 
ಹೊರಡಿಸಿದೆರೂ ಸಹ ೨೦೦೬ರ ಮತಂಚಿನ ರ್ೌಕರರತ ಎಂದತ ಅವರಿಗೆ ನಿವೃತಿು ವೆೇತ್ನ ಸೇೆರಿದಂತ್ ೆ
ಎಲನೆ ಸೇೆವನ ಸವಲತ್ತು ಕೊಡತತಿುದನೆರ.ೆ ನಮಾ ವೃತಿು ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಇಲನರ್ಯೆಲ್ಲೆ ಕೆಲಸ ಮನಡಿದವರತ 
ಶ್ಕ್ಷಕರತ ಈ ಎಲನೆ ಸವಲತ್ತುಗಳಿಂದ ವಂಚಿತ್ರನಗಿದನೆರೆ. ಈಗ ಬ್ಹಳ ಜನ ನಿವೃತ್ುರನಗತತಿುದನೆರೆ. 
ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕೆರತವುದೆ ೫, ೮, ೧೦ ವಷಾಗಳ ಸೇೆವೆ. ತ್ಮಾ ಮತರ್ನಂತ್ರ ರ್ನನತ ಸಚಿವರಲ್ಲೆ ಮನವಿ 
ಮನಡತವುದತ, ಈ ವಿಷಯವನಗಿ ಹಿಂದನ  ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಸಚಿವರನಗಿದೆ ಶ್ರೇ ಸತರೆೇಶ ಕತಮನರ ರವರತ 
ಒಂದತ ಸಭೆಯನತನ ಮನಡಿದರತ. ಎಲೆ ಮನಹಿತಿಯನತನ ಅವರತ ತ್ರಿಸಿಕೂೆಂಡತ ಈ ಬೆೇಡಿಕೆ 
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ಸಮಂಜಸವನಗಿದ.ೆ ಇದನತನ ರ್ನನತ ಪರಿಗಣಿಸತತ್ೆುೇರೆ್, ಹಿಂದನ ಸೇೆವನ ಅವಧಿಯನತನ ಲೆಕೆಕೆೆ 
ತ್ೆಗೆದತಕೂೆಳುುತ್ೆುೇರೆ್, ಅವರಿಗೂ ಪಿಂಚಣಿ ಇತ್ರ ೆ ಸವಲತ್ತುಗಳನತನ ಒದಗಿಸಿಕೊಡತತ್ುೆೇರೆ್ ಎಂದತ 
ಸದನದಲ್ಲೆಯೂ ಹೆೇಳಿದೆರತ ಮತ್ತು ಆ ಕತರಿತ್ತ ಎರಡತ-ಮೂರತ ಸಭೆಗಳನತನ ಮನಡಿ ಸಮಗರವನದ 
ಮನಹಿತಿಯನತನ ತ್ರಿಸಿಕೂೆಂಡಿದೆರತ.  ಆದರೆ ಇದತವರಗೊ ಆ ಕತರಿತ್ತ ಯನವುದೆೇ ಸಪಷಿವನದ 
ನಿಣ್ಾಯ ಸಕನಾರದಂದ ಆಗಲ್ಲಲೆ. ೨೦೦೬ರ ಪೂವಾದಲ್ಲೆಯ ಸೇೆವೆಯನತನ ಪರಿಗಣಿಸತವಂತ್ಹ 
ಕೆಲಸ  ಮತ್ತು ಆ ಕತರಿತ್ತ ನಿಣ್ಾಯ ಸಕನಾರದ ಕಡಯೆಂದ ಆಗಲ್ಲಲೆ. ಆದೆರಿಂದ ರ್ನನತ ಶ್ಕ್ಷಣ್ 
ಸಚಿವರಲ್ಲೆ ಮನವಿ ಮನಡಿಕೂೆಳುುವುದತ, ರೆ್ೂಂದರತವಂತ್ಹ ವೃತಿು ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಇಲನರ್ ೆರ್ೌಕರರತ, ೨೦೦೬ರ 
ನಂತ್ರದಲ್ಲೆ ರೆ್ೇಮಕ ಹೊಂದದವರಲೆ. ೧೯೭೦-೮೦ರೆ್ೇ ಸನಲ್ಲನಿಂದ ಕಲೆಸ ಮನಡಿಕೂೆಂಡತ 
ಬ್ಂದರತವಂಥವರತ. ಅವರ ಹಿಂದನ ಸೇೆವೆಯನತನ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಹೆೇಗ ೆ೨೦೦೬ರಕ್ಕೆಂತ್ ಮತಂಚ ೆರೆ್ೇಮಕ 
ಹೊಂದದವರಿಗ ೆ ಸವಲತ್ತುಗಳನತನ ಕೊಡಲನಗತತಿುದ ೆಅದೆೇ ರಿೇತಿ ರೆ್ೂಂದ ಶ್ಕ್ಷಕರಿಗೂ ಕೂೆಡಬೇೆಕತ 
ಎನತನವುದತ ನನನ ಆಗರಹ. ಏಕೆಂದರ ೆಕನನೂನತ ಕೂಡನ ಅದರೆ್ನ ಹೆೇಳುತ್ುದೆ. They are not new 
employees.  ಅವರತ ೨೦೦೬ರ ನಂತ್ರ ರೆ್ೇಮಕವನದವರಲೆ. ಅವರತ ೧೯೭೫-೮೦ರೆ್ೇ 
ಸನಲ್ಲನಲ್ಲೆಯ್ದೇ ರೆ್ೇಮಕವನಗಿರತವವರತ. ಅವರತ ೧೫, ೨೦ ವಷಾಗಳ ಸೇೆವಯೆನತನ ಮನಡಿದನೆರ.ೆ 
ಕೆಲವರತ ನಿವೃತಿುಯನಗಿದನೆರ,ೆ ಇನತನ ಕೆಲವರತ ನಿವೃತಿು ಅಂಚಿನಲ್ಲೆದನೆರ.ೆ ಅವರತ ಜಿೇವನ ಮನಡತವುದತ 
ಹೆೇಗ?ೆ ಅವರತ ತ್ಮಾ ಜಿೇವನವನತನ ೨೫, ೩೦ ವಷಾಗಳಿಂದ ವೃತಿು ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಇಲನರ್ಯೆಲ್ಲೆಯ 
ಸೇೆವೆಯಲ್ಲೆಯ್ದೇ ಕಳೆದತಬಿಟಿಿದನೆರೆ.  ವಿಶೆೇಷ ಕನಯದೆಯಲ್ಲೆ ಇದರ ಪರಸನುಪವನಗಿರತವುದಲೆ. “One 
Time Relief” ಎಂದತ ಅವರನತನ ವಿಲ್ಲೇನಗೊಳಿಸತವುದತ, ಅವರನತನ ಸೇೆವೆಗ ೆತ್ೆಗೆದತಕೂೆಳುುವುದತ 
ಎಂದತ ಆಯತ್ತ. ಅದರೆ ನಿವೃತಿುಯ ವಿಷಯವನತನ ಯನರತ ಮನತ್ರ್ನಡಲ್ಲಲೆ. ಈ ಕತರಿತ್ತ ಹಿಂದನ 
ಸಚಿವರ ಜೊತ್ೆಯಲ್ಲೆ ಮನತ್ರ್ನಡಿದ ಸಂದಭಾದಲ್ಲೆ ಅವರತ ಸಕನರನತ್ಾಕವನಗಿ ಮನತ್ರ್ನಡಿ 
ಸಪಂದಸಿದೆರತ. ಆದೆರಿಂದ ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್ಷೆೇತ್ರದಂದ ಮತ್ತು ಪದವಿೇಧರ ಕ್ಷೆೇತ್ರದಂದ ಬ್ಂದರತವ ರ್ನವು ೧೪ 
ಜನರ ಒಕೊೆರಲ್ಲನ ಮನವಿಯನಗಿದೆ. ಹಿಂದ ೆಸಭಯೆಲ್ಲೆ ನಿಣ್ಾಯವನಗಿದೆ, ಸಮಗರ ಮನಹಿತಿಯನತನ 
ತ್ರಿಸಿಕೊಂಡಿದನೆರೆ, ಮನತ್ನತನ ಕೊಟಿಿದನೆರ.ೆ  ಇದತ ನಿೇವೆೇ ಮನಡಿರತವ ನಿಣ್ಾಯ. ಹನಗನಗಿ ಈಗ 
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ಉಳಿದತಕೊಂಡಿರತವ ಶ್ಕ್ಷಕರ ೨೦೦೬ರ ಹಿಂದನ ಸೇೆವೆಯನತನ ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಅವರತ ಅಹಾರಿರತವ 
ಪಿಂಚಣಿ ಸೌಲಭಯವನತನ ಮತಂದತವರಸೆಿ ಕೂೆಡಬೇೆಕತ ಎಂದತ ಮನವಿ ಮನಡಿಕೂೆಳುುತ್ೆುೇರ್ೆ.  
                            (ಮತಂದತ)  
(32)15-02-2022(04-00)bsd-ak 

ಶ್ರೇ ಕೆ.ಟಿ. ಶ್ರೇಕಂಠೆೇಗೌಡ (ಮತಂದತ) 

ಈ ಕತರಿತ್ತ ಹಿಂದನ ಸಕನಾರ ಮತ್ತು ಸಚಿವರತ ಕೊಟಿ ಮನತ್ನತನ ಉಳಿಸತವ ಕೆಲಸದಲ್ಲೆ 
ಮತಂದನಗಬೇೆಕತ, ನಿವೃತ್ುರನದ ಮೇಲೆ ಬ್ದತಕತ ನಡಸೆತವುದೆೇ ಕಷಿವನಗಿದೆ. ಅವರ ಬ್ದತಕತ 
ಬ್ಬನಾದನಗಿದ.ೆ ಬ್ಹಳ ಜನರತ ಸನವನೂನ ಅಪಿಪದನೆರೆ. ಶ್ರೇ ಹರಿಶನಸಿರ ಎಂಬ್ತವವರತ ತಿೇರಿಕೊಂಡಿದತೆ, 
ಅವರ ಹಳೆಯ ಸೇೆವೆಯನತನ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಕತಟತಂಬ್ ನಿವೃತಿು ವೆೇತ್ನ ನಿೇಡಬೆೇಕೆಂದತ High Court 
ಆದೆೇಶ ಮನಡಿದ.ೆ ಇದೊಂದತ ಉದನಹರಣೆಯನಗಿದತೆ, ಹಿಂದನ ಸೇೆವೆಯನತನ ಪರಿಗಣಿಸಬೆೇಕೆಂದತ 
High Court ಕೂಡ ಒಪಿಪದೆ. ಹಿಂದನ ಸಚಿವರತ ಒಪಿಪದನೆರ.ೆ ಹನಗನಗಿ ಅವರ ಹಿಂದನ ಸೇೆವೆಯನತನ 
ಒಪಿಪ, ಕತಟತಂಬ್ ನಿವೃತಿು ವೆೇತ್ನವನತನ ಘೂೇಷಣೆ ಮನಡಬೇೆಕತ ಹನಗೂ ಅವರ ಬ್ದತಕ್ಕಗೆ 
ರೆ್ರವನಗಬೆೇಕೆಂದತ ಸಭನಪತಿಯವರ ಮೂಲಕ ಮನವಿ ಮನಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ  

 ಶ್ರೇ ಬಿ.ಸಿ. ರ್ನಗೇೆಶ  (ಪನರಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪೌರಢ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಹನಗೂ ಸಕನಲ ಸಚಿವರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ,  

(ಉತ್ುರದ ಪರತಿ ಲಗತಿುಸಿದ)ೆ 
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ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ವೃತಿು ಶ್ಕ್ಷಣ್ದಲ್ಲೆ ೨೦೧೧ರಲ್ಲೆ ಒಮಾ settlement ಮನಡತವಂತ್ಹ 
ಸಮಯದಲ್ಲೆಯ್ದೇ ಯನವುದೆೇ ತ್ರವನದ ಜೆಯೇಷಠತ್ೆ, ರಜನ, pension ಗಳನಯವುದನೂನ ಪರಿಗಣ್ರೆ್ 
ಮನಡತವುದಲೆ ಎಂದತ ನಿಯಮದ ಅನತಸನರವೆೇ ಎಲೆರನತನ ಕೆಲಸಕೆೆ ತ್ೆಗೆದತಕೊಳುಲನಗಿತ್ತು. ಈಗ 
ಮತ್ೊುಮಾ change ಮನಡಲತ Supreme Court ನಿಂದ ತ್ೊಂದರ ೆ ಇರತವ ಕನರಣ್ದಂದ 
ಹನಗೂ ನಿಯಮವನತನ ೨ರ್ೇೆ ಬನರಿ ಪರಿಶ್ೇಲರೆ್ ಮನಡಲತ ಅವಕನಶ ಇಲೆದೆೇ ಇರತವುದರಿಂದ 
ಖಂಡಿತ್ ಸದಯಕೆೆ ಏನೂ ಮನಡಲತ ಆಗಿಲೆ. ಆದರ ೆ ಮತಂದನ ದನಗಳಲ್ಲೆ ಮನನಯ ಸದಸಯರತ 
ಹೆೇಳಿದಂತ್ ೆ ಮನನವಿೇಯತ್ೆ ಆಧನರದಲ್ಲೆ ಪರಿಶ್ೇಲರೆ್ ಮನಡಲತ ಹೇೆಳಿದನೆರ.ೆ ಮನನಯ Chief 
Minister ರವರ ರೆ್ೇತ್ೃತ್ಾದಲ್ಲೆ Finance Department ಜೊತ್ೆ ಕತಳಿತ್ತ ಏರ್ನದರೂ ಮನಡತವ 
ಪರಯತ್ನ ಮನಡತತ್ುೆೇರೆ್.  

 ಶ್ರೇ ಕ.ೆಟಿ. ಶ್ರೇಕಂಠೆೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಪರಿಗಣಿಸತತ್ೆುೇವ ೆ
ಎಂದತ ಮೌಖಿಕವನಗಿ ಹೆೇಳುತಿುದತೆ, ಉತ್ುರದಲ್ಲೆ “ ವಿಧೆೇಯಕ-೨೦೧೧ನತನ ಪತನಃ ತ್ೆರೆಯಲತ ಮತ್ತು 
ತಿದತೆಪಡಿ ಮನಡಿ ಅವರ ರ್ನಯಂ ಪೂವಾ ಸೇೆವೆಯನತನ ಪರಿಗಣಿಸಿ ನಿಶ್ಚತ್ ಪಿಂಚಣಿ ನಿೇಡಲತ 
ಹನಗೂ ಅವರ ಹಿಂದನ ಅಹಾತ್ೆಯನತನ ಪರಿಗಣಿಸಲತ ಅವಕನಶವಿರತವುದಲೆ” ಎಂದತ ಸಪಷಿವನಗಿ 
ಹೆೇಳಿದನೆರೆ. ರ್ನನತ ಶ್ರೇ ಹರಿಶನಸಿರ ಎಂಬ್ತವವರ ಉದನಹರಣೆಯನತನ ಕೂೆಟಿಿದತೆ, ಅವರ ಕೆೇಸ  High 
Court ನಲ್ಲೆ ದನಖಲನಗಿ, ಅವರ Mrs. ಗೆ Family Pension ಕೊಡಬೇೆಕೆಂದತ ಆದೆೇಶ ಆಗಿದ.ೆ  
There are no hurdles from the judiciary.   ಆಗ court ನಿಂದ ವಿರೂೆೇಧ ಇಲೆ, 
court ಕೂೆಡಬೇೆಕೆಂದತ ಹೆೇಳುತಿುದೆ. ರ್ನಯಂ ಪೂವನಾವಧಿ ಸೇೆವೆಯನತನ ಪರಿಗಣಿಸಬೆೇಕೆಂದತ 
court ಹೆೇಳುತಿುದೆ. ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಅಂದತ ಪರಸನುಪ ಮನಡಲ್ಲಲೆ. ಅವರತ ಸೇೆವನ ವಿಲ್ಲೇರ್ನತಿ 
ಮನಡತವುದಕೆೆ ಮತಂಚ ೆ೨೦-೨೫ ವಷಾಗಳ ಕನಲ ಮನಡಿದ ಸೇೆವೆಯನತನ ಲೆಕೆಕೆೆ ತ್ೆಗೆದತಕೂೆಳುುತ್ನುರೆ 
ಎಂದತಕೂೆಂಡಿದೆೆವು. ರ್ನನತ ಹೊಸದನಗಿ ಹೆೇಳುತಿುಲೆ.  Contract ನವರಿಗೆ ಸೇೆವನವಧಿಯನತನ 
ಒಪಿಪದನೆರ.ೆ  Local candidate ಗಳಿಗ ೆ ಒಪಿಪದನೆರ.ೆ ಬ್ಹಳ ಇಲನರ್ಗೆಳಲ್ಲೆ ಕೆಲಸ 
ಮನಡಿದವರೆಲೆರಿಗೂ ರ್ನಯಂ ಮನಡಿದನಗ ಹಿಂದನ ಅವಧಿಯನತನ ಒಪಿಪಕೊಂಡಿದನೆರೆ. ಇವರಿಗ ೆಏಕೆ 
ಅರ್ನಯಯವನಗಬೆೇಕತ?  They are not new people.  They are not appointed 
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after  2006.  ಅವರತ ಅದಕೂೆ ಮತಂಚೆ ರೆ್ೇಮಕನತಿಯನಗಿ ೧೫-೨೦ ವಷಾಗಳ ಕನಲ ಸೇೆವ ೆ
ಮನಡಿದನೆರ.ೆ  Court ಕೂೆಡಿ ಎಂದ ಮೇಲ ೆಯನರ ಅಡಿಡ ಇದ?ೆ  Court ನ ಅಡಿಡ ಇಲೆ, ಹಿಂದನ 
ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಸಚಿವರತ ಮನತ್ತ ಕೂೆಟಿಿದತೆ, ಆ ಮನತ್ನತನ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡತ ಎಲೆಕ್ಕೆಂತ್ ಹೆಚನಚಗಿ 
ಮನನವಿೇಯತ್ ೆಮರೆಯಬೇೆಕಲೆವೆೇ? ಅವರತ ನಿವೃತ್ುರನದ ಮೇಲೆ ಬ್ದತಕಬೆೇಕಲೆವೆೇ? ಅವರಿಗೆ ಈಗ 
ಏಳೆಂಟತ ವಷಾ ಸೇೆವೆ ಸಿಕ್ಕೆದೆ. ಏಕೆಂದರ ೆಮಧೆಯ course ಗಳನತನ windup ಮನಡಿದನೆರ.ೆ ೧೬೮ 
ಜನರಿಗ ೆ pension ಕೊಡತತಿುದನೆರ.ೆ  They are retired.  ಅವರನತನ ರ್ನಯಂ ಮನಡಿ, 
Supreme Court direction ಕೊಟಿಿತ್ತು. Supreme Court direction, ಶ್ರೇ 
ಭಟನಿಚನಯಾರ ವರದಯನತನ ಅನತಷನಠನಕೆೆ ತ್ರಲ್ಲಲೆ, ೩ ಹಂತ್ದಲ್ಲೆ ಕೊಟತಿ ನಂತ್ರ ನಿಲ್ಲೆಸಿಬಿಟಿರತ. 
ಸಕನಾರದಂದ ತ್ಪನಪಗಿದತೆ, ಅದನತನ ಸರಿಪಡಿಸಲತ High Court ಸಹ ಹೆೇಳಿದೆ. ನಿಯಮಗಳು 
ಅವಕನಶ ಮನಡಿಕೂೆಟಿಿದೆ, ಹಿಂದ ೆSupreme Court ಸಹ ಹೆೇಳಿದೆ. ೧೬೮ ಜನರಿಗ ೆರ್ನಯಯ ಕೊಟತಿ 
why not for others?  ಯನವ ಅಡಿಡಯೂ ಇಲೆ. ಅವರ ಇಚನಛಶಕ್ಕು ಪರದಶಾನ ಆಗಬೇೆಕತ. 
ಅಷೂಿ ಜನರ ಬ್ದತಕ್ಕಗೆ ಆಶರಯ ಕೊಡತವ ನಿಣ್ಾಯಕೆೆ ಬ್ರಬೆೇಕೆಂದತ ಮನವಿ ಮನಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ  

 ಶ್ರೇ ಬಿ.ಸಿ. ರ್ನಗೇೆಶ :- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇದನತನ ಪರಿಶ್ೇಲ್ಲಸತವ ಪರಯತ್ನ 
ಮನಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ 

  ಆ) ರ್ನಸಗಿ ಅನತದನನಿತ್/ಅನತದನನರಹಿತ್ ಶನಲೆಗಳ ಪರಥಮ 
     ಮನನಯತ್ ೆಹನಗೂ ನವಿೇಕರಣ್ ನಿಯಮಗಳನತನ ಸರಳಿೇಕರಣ್ 
     ಗೊಳಿಸತವ ಬ್ಗೆೆ. 
 
 ಶ್ರೇ ಪತಟಿಣ್ಣ (ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್ಷೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅನತದನನಿತ್ ಮತ್ತು ಅನತದನನ 
ರಹಿತ್ ಶನಲೆಗಳ ವಿಚನರದ ಬ್ಗೆೆ ತ್ಮಗೂ ಗೂೆತಿುದ.ೆ ರ್ನಸಗಿ ಶನಲೆಗಳು ಇದೊಂದತ ದೂೆಡಡ 
problem ಅನತನ face ಮನಡತತಿುದನೆರ.ೆ ಸಕನಾರ ಒಂದತ ತಿೇಮನಾನಕೆೆ ಬ್ರಬೇೆಕತ. ಸಕನಾರವೆೇ 
ನಡಸೆತವುದನದರೆ ನಡಸೆಲ್ಲ, ಅವುಗಳನತನ ವಹಿಸಿಕೂೆಳುಲ್ಲ, ಇಲೆದದೆರ ೆಸತಗಮವನಗಿ ನಡಸೆಲತ ಒಳುೆಯ 
ವನತ್ನವನರಣ್ವನತನ ಸೃಷ್ಠಿ ಮನಡಬೇೆಕತ. ರನಜಯದಲ್ಲೆ ಸತಮನರತ ಪನರಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪೌರಢ ಶ್ಕ್ಷಣ್ದಲ್ಲೆ 
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೧.೩೦ ಕೊೇಟಿಗೂ ಹೆಚತಚ ವಿದನಯಥಿಾಗಳು ಕಲ್ಲಯತತಿುದನೆರೆ. ಸತಮನರತ ೭೦ ಸನವಿರಕೂೆ ಹಚೆತಚ 
ಸಕನಾರಿ, ರ್ನಸಗಿ, ಅನತದನನಿತ್ ಹನಗೂ ಅನತದನನರಹಿತ್ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಸಂಸೆೆಗಳು ಇವ.ೆ ಪಟಿಣ್ 
ಪರದೆೇಶದಲ್ಲೆ ಶೆೇಕಡ ೮೩ ರಷತಿ ಮಕೆಳು ರ್ನಸಗಿ ಶನಲೆಗಳಲ್ಲೆ ಕಲ್ಲಯತತಿುದನೆರೆ. ಅಂದರೆ ಪಟಿಣ್ 
ಪರದೆೇಶಗಳಲ್ಲೆ ಸಕನಾರಿ ಶನಲಗೆಳಲ್ಲೆ ಕೆೇವಲ ಶೆೇಕಡ ೧೭ ರಷತಿ ಮಕೆಳು ಮನತ್ರ ಕಲ್ಲಯತತಿುದನೆರೆ. 
ಇನತನ ರನಜಯದಲ್ಲೆ ಶೆೇಕಡ ೫೫ ರಷತಿ ಮಕೆಳು ಅನತದನನಿತ್ ಮತ್ತು ಅನತದನನರಹಿತ್ ರ್ನಸಗಿ 
ಶನಲೆಗಳಲ್ಲೆ ಕಲ್ಲಯತತಿುದನೆರೆ. ಸನವಾಜನಿಕ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಇಲನರ್ಯೆಂದ...... 

 ಶ್ರೇ ಬಿ.ಸಿ. ರ್ನಗೇೆಶ  (ಪನರಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪೌರಢ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಹನಗೂ ಸಕನಲ ಸಚಿವರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಉತ್ುರ ಬ್ಂದಲೆ, ದಯಮನಡಿ ಕನಲನವಕನಶ ಕೊಡಬೇೆಕೆಂದತ ಕೊೇರತತ್ುೆೇರೆ್. 

ಸಭನಪತಿಯವರತಃ- ಇದನತನ ಮದಲೆೇ ಹೆೇಳಬೆೇಕಲೆವೆೇ? ಇದನತನ ರ್ನಳೆ 
ತ್ೆಗೆದತಕೂೆಳೂೆುೇಣ್ವೆೇ? 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಸಿ. ರ್ನಗೆೇಶ :- ರ್ನಳ ೆತ್ೆಗೆದತಕೂೆಳಿು. 

ಶ್ರೇ ಪತಟಿಣ್ಣ:- ರ್ನಳ ೆತ್ೆಗೆದತಕೊಂಡರೂ ನನನ ಅಭಯಂತ್ರವೆೇನೂ ಇಲೆ. ರ್ನನತ ನಿರ್ನೆ-ಮರೆ್ನ 
ರೆ್ೂೇಟಿೇಸ  ಕೂೆಟಿಿಲೆ. ಇದನತನ ಕೊಟತಿ ಎಷತಿ ದವಸಗಳನಗಿವ?ೆ Notification ಆದ next day 
ಕೊಟಿಿದೆೆೇವ?ೆ ಇಷತಿ ದವಸ ಆದರೂ ಬ್ರತವುದಲೆ ಎಂದರೆ ಹೇೆಗೆ? ಅಧಿಕನರಿಗಳು ಏನತ 
ಮನಡತತಿುದನೆರ?ೆ 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಸಭನರ್ನಯಕರತ ಈ ವಿಚನರವನತನ ತ್ೆಗೆದತಕೂೆಳುಲತ 
ಹೆೇಳಿದೆರಿಂದ ತ್ೆಗೆದತಕೂೆಂಡನೆತ.  

ಶ್ರೇ ಪತಟಿಣ್ಣ:- ನನನ ಆಕ್ಷೆೇಪಣೆ ಏನೂ ಇಲೆ, ರ್ನಳ ೆತ್ೆಗೆದತಕೂೆಳುಲತ ಹೆೇಳುತಿುದನೆರ,ೆ ಆದರೆ 
ಅಧಿಕನರಿಗಳು ಏನತ ಮನಡತತಿುದನೆರೆ? 

ಶ್ರೇ ಎಸ .ಎಲ . ಭೊೇಜೇೆಗೌಡ:- ರ್ನಳೆ ಇದನತನ ತ್ೆಗೆದತಕೂೆಳುಲೇೆಬೆೇಕತ, ಏಕೆಂದರ ೆthis is 
a burning issue of the State.  ಮತ್ೆು ವನಪಸತಸ ಹೊೇಗಬನರದತ.  
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ಶ್ರೇ ಪತಟಿಣ್ಣ:- ನನನ request ಏರೆ್ಂದರೆ, ನಿಯಮ ೩೩೦ರಲ್ಲೆ ಇದತ ಮದಲರೆ್ಯ 
ವಿಷಯವನಗಿ ಬ್ರಬೆೇಕತ, Renewal of Recognition (R.R) ಮನಡಲತ ಇವತ್ತು last date 
ಇತ್ತು, ಈಗನಗಲೆೇ ೩ ಬನರಿ extend ಆಗಿ, ೪ರೆ್ೇ ಬನರಿ extend ಆಗಬೇೆಕತ. ಯನರೂ 
ಮನಡತವುದಕೆೆ ಆಗತತಿುಲೆ. ಅವರತ ಕೊಟಿಿರತವುದಕೆೆ upload ಮನಡಲತ ಆಗತತಿುಲೆ. ಆ ರಿೇತಿಯ 
burning problem ಪರಿಸಿೆತಿ ಆಗಿಬಿಟಿಿದ.ೆ  

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಸಿ. ರ್ನಗೆೇಶ :- ಈ ತಿಂಗಳ ಕೊರೆ್ಯವರಗೊ extend ಮನಡಿದೆೆೇವೆ. 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಸಭನರ್ನಯಕರೇೆ, ನನಗೆ correct ಆಗಿ ಹೆೇಳಿ, ಇದನತನ ರ್ನಳೆ 
ಅಥವನ ರ್ನಳಿದತೆ ತ್ೆಗೆದತಕೂೆಳೂೆುೇಣ್ವೇೆ?  

ಶ್ರೇ ಕೊೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ರ್ನಳ ೆಕೆಳಮರ್ಯೆಲ್ಲೆ ಇರತವುದರಿಂದ ರ್ನಳಿದತೆ ಉತ್ುರ 
ಕೊಡಿಸತತ್ುೆೇರೆ್. 

(ಮತಂದತ) 

(033)/15.02.2022/4.10/ಹೆಚ ವಿ:ಎಕ ೆ
                                             (ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿೆತಿ) 

ಶ್ರೇ ಪತಟಿಣ್ಣ:- ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ತ್ಮಾ ಮೂಲಕ ಮನನಯ ಸಚಿವರಿಗೆ 
ಧನಯವನದಗಳನತನ ಅಪಿಾಸತತಿುದೆೆೇರ್.ೆ ಒಂದತ ವಷಾವನದರೂ ಅವರತ ವಿಧಿಸಿರತವಂತ್ಹ 
ನಿಬ್ಂಧರೆ್ಗಳನತನ ಪೂಣ್ಾಗೊಳಿಸತವುದಕೆೆ ಸನಧಯವನಗತವುದಲೆ. ಮನನಯ ಸಚಿವರಿಂದ ತ್ನವು ಉತ್ುರ 
ಕೊಡಿಸತತ್ುೆೇರೆ್ಂದತ ಹೇೆಳುತಿುದೆೇರಿ ಅದಕನೆಗಿ ತ್ಮಗೂ ಧನಯವನದಗಳನತನ ಅಪಿಾಸತತಿುದೆೆೇರ್ೆ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಈ ವಿಚನರಕೆೆ ಸಂಬ್ಂಧಪಟಿಂತ್ ೆರ್ನಳ ೆಅಥವನ ರ್ನಡಿದತೆ ಈ ಸದನದಲ್ಲೆ  
ಚಚೆಾ ಮನಡಿ ಒಂದತ ತಿೇಮನಾನ ತ್ೆಗೆದತಕೊಳೊುೇಣ್.  

ಶ್ರೇ ಪತಟಿಣ್ಣ:- ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನಳ ೆಅಥವನ ರ್ನಡಿದತೆ ಇದರ ಬ್ಗೆೆ ಒಂದತ 
ಅಂತಿಮ ತಿೇಮನಾನಕೆೆ ಬ್ರಲೇೆಬೆೇಕನಗಿದ.ೆ ಇಲೆದದೆರ,ೆ ರ್ನಸಗಿ ಶನಲೆಗಳನತನ ಮತಚತಚವುದತ ಅಥವನ 
ಅವುಗಳನತನ ಸಕನಾರವೆೇ ನಡಸೆತವಂತ್ಹ ತಿೇಮನಾನಕೆೆ ಬ್ರಬೆೇಕನಗಿದೆ. ಇಲೆದದೆರ ೆರ್ನಸಗಿ ಶನಲೆಗಳು 
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ಒಳೆುಯ ವನತ್ನವರಣ್ದಲ್ಲೆ ನಡಯೆತವಂತ್ ೆ ರೆ್ೂೇಡಿಕೂೆಳುಬೆೇಕನಗಿದೆ. ಅಧಿಕನರಿಗಳು ಸತಲ್ಲಗ ೆ
ಮನಡತತಿುದನೆರ.ೆ ಯನವುದೇೆ ಪಕ್ಷದ ಸಕನಾರ ಅಧಿಕನರದಲ್ಲೆದೆರೂ ಸಹ ಅಧಿಕನರಿಗಳು ತ್ಮಗ ೆಯನವ 
ರಿೇತಿ ಬೆೇಕತ, ಆ ರಿೇತಿ ನಡದೆತಕೊಳುುತಿುದನೆರ.ೆ  

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಸಿ.ರ್ನಗೇೆಶ (ಪನರಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪೌರಢ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಸಚಿವರತ):- ಸರ್ನಾನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅಧಿಕನರಿಗಳ ಜೊತ್ೆಗೆ ಎಸ .ವಿ. ಸಂಕನೂರ ರೆ್ೇತ್ೃತ್ಾದ ಪರಿಶ್ೇಲರ್ನ ಸಮಿತಿ 
ಸಕನಾರಕೆೆ ಸಲ್ಲೆಸಿದ ಶನಲಗೆಳ ಅಗಿನ ಸತರಕ್ಷತ್ನ  ಶ್ಫನರಸತಸಗಳನತನ ಇಟತಿಕೊಂಡತ ಒಂದತ ಸಭೆಯನತನ 
ನಡಸೆತವವರಿದೆೆೇವೆ. ಆ ಸಭೆಯ ನಂತ್ರ ರ್ನನತ ಈ ಸದನಕೆೆ ಸಂಪೂಣ್ಾವನದ ಉತ್ುರವನತನ 
ಕೊಡತತ್ುೆೇರೆ್.   

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಯನವ ದನ ಈ ವಿಚನರವನತನ ಚಚೆಾಗೆ ತ್ೆಗೆದತಕೂೆಳುಬೆೇಕೆಂದತ ತ್ನವು 
ನನಗ ೆತಿಳಿಸಿದರೆ, ಆ ದನ ರ್ನನತ ಈ ವಿಚನರವನತನ ತ್ೆಗೆದತಕೂೆಳುುತ್ೆುೇರೆ್.   

ಶ್ರೇ ಮತರತಗೆೇಶ  ರತದರಪಪ ನಿರನಣಿ(ಬ್ೃಹತ  ಮತ್ತು ಮಧಯಮ ಕೆೈಗನರಿಕನ ಸಚಿವರತ):- 
ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಶ್ರೇ ದರೆ್ೇಶ  ಗೂಳಿಗೌಡರವರ ಗಮನಸೆಳೆಯತವ ಸೂಚರೆ್ಯನತನ 
ತ್ೆಗೆದತಕೂೆಳುಬೇೆಕನಗಿದೆ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ ಶ್ರೇ ದರೆ್ೇಶ  ಗೂಳಿಗೌಡರವರತ ಸದನದಲ್ಲೆ 
ಹನಜರಿಲೆ. 

ಶ್ರೇ ಎಂ.ಕೆ.ಪನರಣೆೇಶ :- ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ದಯಮನಡಿ ನಮಾ ನಡತವ ೆ
ಇರತವಂತ್ಹ ಈ ಬನಯರಿಕೆೇಡ  ಅನತನ ತ್ೆಗೆಸಬೆೇಕೆಂದತ ಕೆೇಳಿಕೂೆಳುುತಿುದೆೆೇರೆ್. ಏಕಂೆದರೆ ಇದತ ಎರಡತ 
ಕತಚಿಾಗಳ ನಡತವ ೆ ಇರತವುದರಿಂದ ರ್ನವು ಪರಸಪರ ಮನತ್ರ್ನಡಿಕೂೆಳುುವುದಕೆೆ ಸನಧಯವನಗತತಿುಲೆ. 
ಇದರ ಬ್ಗೆೆ ಮನನಯ ವೆೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣ್ಸನಾಮಿಯವರತ ಬೆಳಗೆೆ ಸಹ ಪರಸನುಪ ಮನಡಿದನೆರ.ೆ ಬನಯರಿಕೆೇಡ  
ಇರತವುದರಿಂದ ಸೆಳನವಕನಶ ಕಡಿಮಯನಗಿದ ೆಕೆೈ ಆಡಿಸತವುದಕೆೆ ಆಗತತಿುಲೆ.  

ಡನ||ವೆೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣ್ಸನಾಮಿ:- ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈ ಬನಯರಿಕೆೇಡ ನಿಂದ 
ರೆ್ೂೇಡಿದರ ೆಜನರತ ಕನಟೂಾನ  ರಿೇತಿ ಕನಣ್ತತ್ನುರೆ. ದಯಮನಡಿ ಇದನತನ ತೆ್ಗೆಸಿ ಎನತನವುದತ ನಮಾ 
ಮನವಿಯನಗಿದೆ.  
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ಡನ||ಕ.ೆಗೊೇವಿಂದರನಜತ:- ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಬೆಳಗನವಿ ಅಧಿವೆೇಶನದಲ್ಲೆ ಈ 
ರಿೇತಿಯ ಬನಯರಿಕೆೇಡ  ಇಲೆದೆೇ ಅಧಿವೇೆಶನವನತನ ನಡಸೆಲನಗಿತ್ತು. ಅದೇೆ ರಿೇತಿ ಇಲ್ಲೆಯೂ ಮನಡಿ 
ಎನತನವುದತ ನಮಾ ಪನರಥಾರೆ್ಯನಗಿದೆ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಪತಟಿಣ್ಣನವರೆೇ, ಕನಯಾಕಲನಪಗಳ ಪಟಿಿಯಲ್ಲೆ 
ಮತದರತ್ವನಗಿರತವ ಕರಮದಂತ್ೆ ವಿಷಯಗಳನತನ ಚಚೆಾಗ ೆತ್ೆಗೆದತಕೊಳುಲನಗತತಿುದೆ. ಈಗ ಮನನಯ ಶ್ಕ್ಷಣ್ 
ಸಚಿವರತ ಕನಲನವಕನಶ ಬೇೆಕೆಂದತ ಕೇೆಳುತಿುರತವನಗ ರ್ನವು ಕನಲನವಕನಶವನತನ ನಿೇಡಬೆೇಕನಗತತ್ುದೆ. 
ಯನವುದೆೇ ಪರಶೆನ ಚಚೆಾಗೆ ಬ್ಂದರೂ, ಉತ್ುರ ಕೊಡತವುದಕೆೆ ತ್ಯನರಿರಬೆೇಕೆಂದತ ಹೇೆಳಿದೆೆೇರೆ್. 
ಮತಂದ ೆಈ ರಿೇತಿ ಆಗದಂತ್ೆ ಎಚಚರ ವಹಿಸಬೆೇಕೆಂದತ ಕೂಡ ತಿಳಿಸಿದೆೆೇರ್ೆ.  

ಶ್ರೇ ಎಸ .ಎಲ .ಭೊೇಜೇೆಗೌಡ:- ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈ ವಿಚನರಕೆೆ 
ಸಂಬ್ಂಧಪಟಿಂತ್ ೆರ್ನನತ ಮೂರತ ಬನರಿ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಸಚಿವರಿಗೆ ಪರಶೆನಯನತನ ಕೆೇಳಿದೆೆೇರ್ೆ. ಅವರತ ಮೂರತ 
ಬನರಿ ಕನಲನವಕನಶವನತನ ತ್ೆಗೆದತಕೂೆಂಡತ ಕೂೆರೆ್ಗೂ ಉತ್ುರವನತನ ಕೂೆಡಲ್ಲಲೆ. ಇಂತ್ಹ ಪರಿಸಿೆತಿ 
ಇದೆರ ೆಏನತ ಮನಡತವುದತ? 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಇದರ ಬ್ಗೆೆ ಚಚೆಾ ಸನಕತ. ಈಗ ಘನತ್ೆವತೆ್ು ರನಜಯಪನಲರ ಭನಷಣ್ದ 
ಮೇಲ್ಲನ ಚಚಾೆಯನತನ ಮತಂದತವರಸೊೆೇಣ್. 

 
೧೦. ಘನತೆವತೆ್ತ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಭಾಷಣಕ್ೆೆ ಸಲ್ಲಿಸತ್ಕ್ೆ ವಂದನಾನಿಣಣಯದ  ಮೀಲ್ಲನ ಮುಂದುವರದೆ  
    ಚರ್ೆಣ. 
 ಶ್ರೇ ಅರವಿಂದಕತಮನರ  ಅರಳಿ(ವಿಧನನಸಭನ ಕ್ಷೆೇತ್ರ):- ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 
ಘನತ್ೆವತೆ್ು ರನಜಯಪನಲರ ಭನಷಣ್ದ ಮೇಲ್ಲನ ವಂದರ್ನ ನಿಣ್ಾಯದ ಮೇಲ ೆ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕೆೆ 
ತ್ನವು ನನಗ ೆಅವಕನಶವನತನ ನಿೇಡಿರತವುದಕನೆಗಿ ತ್ಮಗೆ ಧನಯವನದಗಳನತನ ಅಪಿಾಸತತಿುದೆೆೇರ್.ೆ ರ್ನನತ 
ಘನತ್ೆವತೆ್ು ರನಜಯಪನಲರ ಏಕೆಂದರ,ೆ ಅವರ ಭನಷಣ್ದ ಪರತಿಯನತನ ಓದದ ಮೇಲ ೆ ಅದರಲ್ಲೆ 
ಯನವುದೆೇ ತಿರತಳಿಲೆವೆಂದತ ಅವರ ಭನಷಣ್ದ ಮೇಲ ೆಮನತ್ರ್ನಡಬನರದೆಂದತ ಸತಮಾನಿದೆೆ. ಮನನಯ 
ಸದಸಯರತಗಳನದ ಎಂ.ಕ.ೆಪನರಣೆೇಶ ರವರತ ಮತ್ತು ಶ್ರೇ ಅರತಣ್ ಶಹನಪತರ ರವರತ ಮನತ್ರ್ನಡಿದ 
ಮೇಲ ೆನನಗೂ ಸಹ ಮನತ್ರ್ನಡಬೆೇಕೆಂದತ ಅನಿಸಿತ್ತ.  
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 ಘನತ್ೆವತೆ್ು ರನಜಯಪನಲರ ಭನಷಣ್ದಲ್ಲೆ ರ್ನನತ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕೆೆ ಯನವುದೆೇ ವಿಶೇೆಷ 
ವಿಷಯ ಇಲೆ. ಹಿಂದ ೆಹೆೇಳಿರತವಂತ್ಹ ಕಥೆಯರೆ್ನೇ ಈಗಲೂ ಹೆೇಳಿದನೆರೆ. ಈ ಸಕನಾರ ಯನವುದೆೇ 
ಸನಧರೆ್ಯನತನ ಮನಡಿಲೆ. ಆದರೆ, ಒಳೆುಯ ಸನಧರೆ್ ಮನಡಿದೆೆೇವೆಂದತ ಘನತ್ೆವತೆ್ು ರನಜಯಪನಲರ 
ಬನಯಯಲ್ಲೆ ಹೆೇಳಿಸಿ ಶಹಭನಷ ಗಿರಿಯನತನ ಗಿಟಿಿಸಿಕೊಂಡಿದನೆರೆ. ನಮಾ ಹಿರಿಯ ಸದಸಯರನಗಿರತವ 
ಯತ.ಬಿ.ವೆಂಕಟೆೇಶ ರವರತ ಹೆೇಳಿದಂತ್ ೆಒಂದತ ಕೆ.ಜಿ. ಅಕ್ಕೆ ಕೊಡತವುದನತನ ಬಿಟಿರ ೆಉಳಿದರತವುದರೆ್ನಲೆ 
ನಿರ್ನಾಮ ಮನಡಿದಂತೆ್ ಆಗಿದ.ೆ  
 ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೆೇ, “ಕೊೇವಿಡ -19 ಬ್ಗೆೆ ನಮಾ ಸಕನಾರ ಒಳೆುಯ ಕೆಲಸ ಮನಡಿದೆ” 
ಎಂದತ ಸಕನಾರದ ಬೆನತನ ಚಪಪರಿಸತವಂತ್ಹ ಕೆಲಸವನತನ ಘನತ್ೆವತೆ್ು ರನಜಯಪನಲರತ ಮನಡಿದನೆರ.ೆ   
ಮನನಯ ಸದಸಯರತಗಳನದ ಶ್ರೇ ಎಂ.ಕ.ೆಪನರಣೆೇಶ  ಮತ್ತು ಶ್ರೇ ಅರತಣ್ ಶಹನಪತರ ರವರತಗಳು 
“ಕೊೇವಿಡ -೧೯ ವಿಚನರದಲ್ಲೆ ನಮಾ ಸಕನಾರ ಜನರ ಮನ ಮತಟತಿವಂತ್ಹ ಕಲೆಸವನತನ ಮನಡಿದೆ” 
ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದರತ. ಕೂೆೇವಿಡ -೧೯ ಸಂಕಷಿವನತನ ನಮಾ ಜನರತ ಯನವ ರಿೇತಿಯಲ್ಲೆ 
ಅನತಭವಿಸಿದನೆರನೆತನವುದತ ಅವರಿಗೂ ಗೊತಿುದೆ. ಆದರ,ೆ ಸಕನಾರವನತನ ಸಮಥಿಾಸಿಕೊಳುಬೇೆಕೆನತನವ 
ರಿೇತಿಯಲ್ಲೆ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದನೆರ.ೆ ರ್ನವು ಹೂೆರಗೆ ಪಡಸನಲಯೆಲ್ಲೆ ಕತಳಿತ್ತಕೂೆಂಡನಗ,  
ತ್ಪನಪಗಿದೆಯ್ದಂದತ ಅವರ ಮನಸಿಸಗೆ ಅನಿನಸತತ್ುದೆ. ಆದರ,ೆ ಸದನದ ಒಳಗೆ ಬ್ಂದಂತ್ಹ ಸಂದಭಾದಲ್ಲೆ 
ಅವರತಗಳು ಸಕನಾರದ ಪರವನಗಿಯ್ದೇ ಮನತ್ರ್ನಡಬೆೇಕನಗಿದೆ. ಕೂೆೇವಿಡ -೧೯ ಪರಿಸಿೆತಿಯನತನ 
ನಿಯಂತಿರಸತವಲ್ಲೆ ರನಜಯ ಸಕನಾರ ಮತ್ತು ಕೆೇಂದರ ಸಕನಾರ ಎರಡೂ ಸಕನಾರಗಳು 
ವಿಫಲಗೂೆಂಡಿವೆಯ್ದಂದತ ರ್ನನತ ಹೆೇಳುವುದಕೆೆ ಬ್ಯಸತತಿುದೆೆೇರ್ೆ. ಏಕೆಂದರ,ೆ ಕೊೇವಿಡ -೧೯ನ 
ಮದಲರೆ್ಯ ಅಲ ೆ ಬ್ಂದಂತ್ಹ ಸಂದಭಾದಲ್ಲೆ ಆ ಪರಿಸಿೆತಿಯನತನ ಎದತರಿಸತವುದಕೆೆ ಸಕನಾರ 
ಆಕ್ಕಸಜನ  ಸಿಲ್ಲಂಡರ ಗಳನತನ ಖರಿೇದ ಮನಡಬೇೆಕತ ಮತ್ತು ವೆಂಟಿಲೆೇಶನ  ವಯವಸೆೆ 
ಮನಡಿಕೊಳುಬೇೆಕೆಂದತ ಒತ್ನುಯಸಿ ರ್ನವುಗಳು ಧರಣಿ ಕತಳಿತಿದೆೆವು. ಆಗ ಉಪ ಮತಖಯಮಂತಿರಗಳನಗಿದೆ 
ಮನನಯ ಅಶಾತ ರ್ನರನಯಣ ರವರತ, “ಏನತ ಆಗತವುದಲೆ ರ್ನವು ಎಲೆ ವಯವಸೆೆಗಳನತನ 
ಮನಡಿಕೊಂಡಿದೆೆೇವ”ೆ ಎನತನವ ಉತ್ುರವನತನ ನಿೇಡಿದೆರತ. ಆದರೆ, ಮತಂದನ ದನಗಳಲ್ಲೆ ಆಕ್ಕಸಜನ  



«¥À/15.02.2022/153 

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

ಇಲೆದೆ, ವೆಂಟಿಲೆೇಶನ  ಇಲೆದೆ ಎಷತಿ ಜನರತ ಸತ್ುರತ  ಎನತನವುದರ ಬ್ಗೆೆ ಈ ಸಕನಾರ ಚಿಂತ್ರ್ೆ 
ಮನಡತತಿುಲೆ. ಕೆೇವಲ ಅಂಕ್ಕಅಂಶಗಳನತನ ಮನತ್ರ ತ್ೂೆೇರಿಸತತಿುದೆ. ಯನದಗಿರಿ ಜಿಲೆೆಯಲ್ಲೆ ಸತ್ುವರಿಗೂ 
ಲಸಿಕ,ೆ ಕೊೇವಿಡ  ಟೆಸಿ  ಸಂದೆೇಶವನತನ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಲನಗಿದೆ. ಯನರತ ಮೃತ್ಪಟಿಿದನೆರ ೆ ಅವರ 
ಹೆಸರಿನಲ್ಲೆಯೂ ಕೂೆೇವಿಡ  ಲಸಿಕ ೆಹನಕಲನಗಿದೆ ಎನತನವ ಸಂದೆೇಶ ಬ್ರತತಿುದೆ. ಒಂದಲೆ, ಎರಡಲೆ, 
ಮೂರರೆ್ೇ ಡೂೆೇಸ ಗೂ ಈ ಸಂದೆೇಶ ಬ್ರತತಿುದೆ. ಈ ಬ್ಗೆೆ “ಕನನಡ ಪರಭ” ದನ ಪತಿರಕೆಯಲ್ಲೆ ವರದ 
ಪರಕಟವನಗಿದ.ೆ 

ಆ ಜಿಲೆೆಯ ಜನರತ ಹೆಚನಚಗಿ ಬನಂಬೆ ಅಥವನ ಗೊೇವನ ರನಜಯಗಳಿಗ ೆ ಕೆಲಸವನತನ 
ಅರಸಿಕೊಂಡತ ವಲಸೆ ಹೂೆೇಗಿರತತ್ನುರೆ. ಅವರತ ಅಲ್ಲೆ ಲಸಿಕ ೆ ತ್ೆಗೆದತಕೂೆಂಡಿಲೆ. ಆದರೆ, ನಮಾ 
ರನಜಯದಲ್ಲೆ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲೆ ರಿಜಿಸಿರ  ಮನಡಲನಗಿದ.ೆ ಏಕೆಂದರ,ೆ ಇಷತಿ ಪರಮನಣ್ದಲ್ಲೆ ಲಸಿಕ ೆಹನಕ್ಕ 
ಗತರಿ ಮತಟಿಬೇೆಕತ ಎನತನವ ಒತ್ುಡ ನಮಾ ಅಧಿಕನರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಇರತವುದರಿಂದ ಜನರತ ಊರಿನಲ್ಲೆ 
ಇರಲ್ಲ, ಬಿಡಲ್ಲ ಅಥವನ ಸತಿುರಲ್ಲ, ಅವರ ಹೆಸರಿಗ ೆ ಒಂದತ ಸಂದೆೇಶವನತನ ಕಳುಹಿಸಿಕೂೆಟತಿ 
ಅಂಕ್ಕಸಂರ್ೆಯಯನತನ ತ್ೊೇರಿಸಲನಗತತಿುದೆ.  

ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಯನದಗಿರಿ ಜಿಲೆೆಯಲ್ಲೆ ಕೂೆೇವಿಡ  ಪರಿಹನರ 
ನಿೇಡತವುದರಲ್ಲೆಯೂ ಇದೇೆ ರಿೇತಿಯನದ ಧೂೆೇರಣಯೆನತನ ತ್ಳೆದದನೆರೆ.  ಸಕನಾರ ನಿೇಡಿರತವ 
ಕೊೇವಿಡ  ಪರಿಹನರದ ಚಕ  ಬೌನಸ  ಎಂದತ ಪತಿರಕಯೆಲ್ಲೆ ಪರಕಟವನಗಿದೆ. ಇದರ ಬ್ಗೆೆ ಫಲನನತಭವಿಯ 
ಜೊತ್ೆಗೆ ಮನತ್ರ್ನಡಿದಂತ್ಹ ಸಂದಭಾದಲ್ಲೆ ಅವರತ ಸಹ “ನಮಗೆ ನಿೇಡಿರತವ ಚೆಕ  ಬೌನಸ  ಆಗಿದ”ೆ 
ಎನತನವ ಮನತ್ನತನ ಹೆೇಳಿದನೆರ.ೆ ಆದರೆ, ಸಕನಾರದವರತ “ಇಲೆ, ರ್ನವು ಈಗನಗಲೆೇ ಅವರ ಅಕೌಂಟ ಗೆ 
ಹಣ್ವನತನ ಹನಕ್ಕದೆೆೇವೆ” ಎಂದತ ಹೆೇಳುತಿುದನೆರ.ೆ ಆದರೆ, ಆ ಅಕೌಂಟ ನಲ್ಲೆ ದತಡತಡ ಇರಲ್ಲಲೆ. ಈ ಬ್ಗೆೆ 
ವಿಚನರಿಸಿದರ ೆಸಕನಾರ ತ್ನಂತಿರಕ ಕನರಣ್ವನತನ ಹೆೇಳುತಿುದೆ. ಯನದಗಿರಿ ಜಿಲೆೆಯ ಕೆಲವು ಬನಯಂಕ ಗಳ 
ಮೇಲ ೆಎಫ್ .ಐ.ಆರ . ಅನತನ ಸಹ ದನಖಲತ ಮನಡಲನಗಿದ.ೆ ಇಂತ್ಹ ವನಸುವಿಕ ಪರಿಸಿೆತಿ ಇದೆರೂ ಸಹ 
ಈ ಸಕನಾರ ಘನತ್ೆವತೆ್ು ರನಜಯಪನಲರಿಂದ ಒಳೆುಯ ಮನತ್ತಗಳನತನ ಹೆೇಳಿಸಿ, ಶಹಭನಷ ಗಿರಿಯನತನ 
ಗಿಟಿಿಸಿಕೊಳುುತಿುದೆ. ಇದತ ನನಗ ೆಅಥಾವನಗತತಿುಲೆ.  
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 ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅವರತ ಒಳುೆಯ ಕೆಲಸ ಮನಡಿದೆರೆ ರ್ನವು ಸಹ ಅವರನತನ 
ಅಭಿನಂದಸತತ್ೆುೇವೆ. ಯನವ ಕೆಲಸವನತನ ಮನಡದೇೆ ಸತಮಾರ್ ೆ ಪೇೆಪರ ನಲ್ಲೆ ಅಂಕ್ಕಅಂಶಗಳನತನ 
ತ್ೊೇರಿಸಿ, ಶಹಭನಷ ಗಿರಿ ಪಡದೆತಕೂೆಳುುವುದತ ಒಳೆುಯದಲೆ ಎನತನವುದತ ನನನ ಭನವರೆ್ಯನಗಿದೆ. ಈ 
ಮರ್ೊೇಭನವ ಮತಂದನ ದನಗಳಲ್ಲೆ ನಮಗೂ ಒಳೆುಯದಲೆ ಅವರಿಗೂ ಒಳೆುಯದಲೆ ಎನತನವ 
ಮನತ್ನತನ ಹೇೆಳುವುದಕೆೆ ಬ್ಯಸತತಿುದೆೆೇರ್ೆ. ರ್ನವುಗಳು ಜನರ ಮತಂದ ೆ ಹೊೇದರ,ೆ ನಮಗೂ 
ಬೆೈಯತತ್ನುರ,ೆ ಅವರಿಗೂ ಬೆೈಯತತ್ನುರ.ೆ ಆದೆರಿಂದ ಸತಳುು ಹೆೇಳುವುದತ ಬೇೆಡವೆನತನವುದತ ನನನ 
ಅಭಿಪನರಯವನಗಿದ.ೆ ಕೂೆೇವಿಡ  ಸಂತ್ರಸುರಿಗೆ ಆದಷತಿ ಬೆೇಗರೆ್ೇ ಪರಿಹನರವನತನ ನಿೇಡತವ ನಿಟಿಿನಲ್ಲೆ 
ಸಕನಾರ ಕರಮ ತ್ೆಗೆದತಕೂೆಳುಬೆೇಕನಗಿದೆ. ಘನತ್ೆವತೆ್ು ರನಜಯಪನಲರ ಭನಷಣ್ದಲ್ಲೆ ಎಲ್ಲೆಯೂ ಸಹ 
ಉದೊಯೇಗ ಸೃಷ್ಠಿಯ ಬ್ಗೆೆ ಅಥವನ ಬೆಲ ೆ ಏರಿಕಯೆ ಬ್ಗೆೆ ಪರಸನುಪ ಮನಡಿಲೆ.  ರ್ನವು ಯನವ 
ವಿಚನರದ ಬ್ಗೆೆ ಮನತ್ರ್ನಡಬೇೆಕೆನತನವುದತ ಅಥಾವನಗತತಿುಲೆ. ಸಕನಾರವನತನ ಹೂೆಗಳುವುದಕನೆಗಿಯ್ದೇ 
ಅವರತ ಬ್ಂದದೆರೆಂದತ ಕನಣ್ತತ್ುದೆ. ಘನತ್ೆವತೆ್ು ರನಜಯಪನಲರತ ಬ್ಹಳ ಬ್ತದಿವಂತ್ರಿದನೆರೆ. ರ್ನವು ಡನ|| 
ಬಿ.ಆರ.ಅಂಬೇೆಡೆರ  ಫೌಂಡೆೇಶನ ನ ಸದಸಯರ್ನಗಿದೆ ಸಂದಭಾದಲ್ಲೆ ಅವರೂೆಂದಗೆ ಕೆಲಸ 
ಮನಡತವಂತ್ಹ ಅವಕನಶ ದೊರೆತಿತ್ತು. ಆಗ ಅವರನತನ ರ್ನನತ ಬ್ಹಳ ಹತಿುರದಂದ ರೆ್ೂೇಡಿದೆೆೇರ್ೆ. 
ಅಂತ್ಹ ಒಳುೆಯವರಿಂದ ಸಕನಾರ ಇಂತ್ಹ ಕೆಲಸವನತನ ಮನಡಿಸಿದ.ೆ   
 ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, PM CARES Fundನಿಂದ ಯನವ ಜಿಲೆೆಗ ೆ ಎಷತಿ ಹಣ್ 
ಬ್ಂದದ ೆಯನವ ಯನವ ಸಲಕರಣೆಗಳನತನ ಖರಿೇದ ಮನಡಲನಗಿದ ೆಎನತನವುದರ ಬ್ಗೆೆ ಇಲ್ಲೆಯವರೆಗ ೆ
ನಮಗೆ ಉತ್ುರ ಸಿಕ್ಕೆಲೆ. 
                      (ಮತಂದತವರಿದದ)ೆ    
(34) 15.2.2022  4.20 ಪಿಕೆ:ಆರ ಎನ  

ಶ್ರೇ ಅರವಿಂದಕತಮನರ  ಅರಳಿ(ಮತಂದತ) 

ಸಕ್ಾಣರವೂ ಉತ್ುರ ಕೂೆಡತತಿುಲೆ, ಅಧಿಕನರಿಗಳು ಉತ್ುರ ಕೂೆಡತತಿುಲೆ.  ನನಗಿದತ ಅಥಾವನಗತತಿುಲೆ.  
ಪಿಎಂ ಕೆೇಸ ಾ ಫಂಡ  ಎಂದರೆ personal money  ಎಂದತ ಭನವಿಸಿದನೆರೂೆೇ ಅಥವನ 
ದೆೇಶಕೊೆೇಸೆರ ಕಲೆಕಿ  ಮನಡಿದೆರೊೇ ಎನತನವುದತ ಅಥಾವನಗತತಿುಲೆ.  ಈ ಕತರಿತ್ತ ಸಕ್ಾಣರ ಸಪಷಿವನಗಿ 
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ಉತ್ುರ ನಿೇಡಬೆೇಕನಗಿತ್ತು. ಈ ಕತರಿತ್ತ ಉತ್ುರ ನಿೇಡದೆೇ ಹೂೆೇದರೂ ಕೂಡ ರನಜಯಪನಲರತ, ನನನ 
ಸಕ್ಾಣರ   ಒಳೆುಯ ಸಕ್ಾಣರ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದತೆ ದತರನದೃಷಿಕರವನದ ಮತ್ತು ಶೆ್ೇಚನಿೇಯವನದ 
ಸಂಗತಿ.   

 ಮಾನಯ ಸಭಾಪತಿಗಳೆ, ಹೊೇಮ  ಐಸೂೆಲೆೇಷನ  ಬ್ಗೆೆ ಹೆೇಳಿದನೆರೆ.  ಹೊೇಮ  ಐಸೂೆಲೆೇಷನ  
ಆದಮೇಲೆ ೩-೪ ಸಲ ಹೊೇಗಿ ಭೆೇಟಿ ಆಗಬೇೆಕತ, ರೂೆೇಗಿಗಳ ಯೇಗಕ್ಷೇೆಮ ಕೆೇಳಬೆೇಕತ ಎನತನವ 
ನಿಯಮವನತನ ಸಕ್ಾಣರ ಮನಡಿತ್ತ.  ಹೊೇಮ  ಐಸೂೆಲೆೇಷನ  ಆದವರಿಗೆ ಸರಿಯನಗಿ ಕ್ಕಟ  
ವಿತ್ರಿಸಲ್ಲಲೆ.  ಔಷಧಿಗಳನತನ ಬ್ರೆದತ ಕೊಟತಿ, ಮರೆ್ಯಲೆೆೇ ಇರತ ಹೂೆರಗೆ ಹೊೇಗಬೇೆಡ ಎಂದತ 
ಹೆೇಳುತ್ನುರ.ೆ  ಕ್ಕಟ  ಕೊಟಿಿದೆೆೇವೆ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿರತವುದತ ಎಷತಿ ನಿಜರ್ೇ ಗೊತಿುಲೆ. ನಿೇವೂ ಕೂಡ 
ಫ್ೇಲಡ ನಲ್ಲೆದೆರಿ, ಅಲ್ಲೆ ಎಷತಿ ಕೆಲಸವನಗಿದ ೆಎನತನವುದತ ನಿಮಗ ೆಗೊತಿುದೆರೂ ಸತಳುು ಹೆೇಳುವ ಕೆಲಸ 
ಮನಡಿದರಿ.  ಈ ರಿೇತಿಯ ಕೆಲಸ ಯನವನಗಲೂ ಮನಡಬನರದತ ಎನತನವುದತ ನನನ ಮನವಿ.  
“ಆಯತಷನಾನ  ಭನರತ ” ಬ್ಗೆೆ ಬ್ಹಳ ಗವಾದಂದ ಅಷತಿ ಲಕ್ಷ ಕೊಟಿಿದೆೆೇವೆ; ಇಷತಿ ಲಕ್ಷ ಕೊಟಿಿದೆೆೇವೆ 
ಎಂದತ ಹೆೇಳುತಿುೇರಿ.  ಕೊೇವಿಡ  ಸಮಯದಲ್ಲೆ ಆಯತಷನಾನ  ಕನಡ ಾ ಎಲೆೆಲ್ಲೆ 
ಉಪಯೇಗವನಯತ್ತ, ಬ್ಡವರಿಗೆ ಎಷತಿ ಉಪಯೇಗವನಯತ್ತ, ಬಿಪಿಎಲ ನವರಿಗೆ ಎಷತಿ 
ಉಪಯೇಗವನಯತ್ತ ಎನತನವ ಅಂಕ್ಕ-ಅಂಶಗಳು  ನಿಮಗೆ ಲಭಯವನಗಿರತತ್ುದ.ೆ  ಇದರ ಬ್ಗೆೆಯೂ 
ಚಕನರವೆತಿುಲೆ.  ಕಲನಯಣ್ ಕ್ನಾಣಟಕ್ ಪರದೆೇಶ ಬ್ಹಳ ಹಿಂದತಳಿದ ಪರದೇೆಶವನಗಿದತೆ, ಅಲ್ಲೆ ಬಿಪಿಎಲ  
ಕನಡ ಾ ಹೊಂದರತವ ಜನ ಹೆಚನಚಗಿದನೆರೆ.  ಅವರ ಆರೂೆೇಗಯ ದೃಷ್ಠಿಯಂದ ಆಯತಷನಾನ  ಕನಡ ಾನ 
ಅವಶಯಕತ್ ೆಹೆಚಿಚರತತ್ುದೆ.  ಅದರ ಬ್ಳಕೆ ಆಗಬೇೆಕತ, ಸದತಪಯೇಗ ಆಗಬೆೇಕತ.  ಕೆಲವು ಆಸಪತ್ೆರಗಳು 
ಈ ಕನಡಾನತನ ಒಪತಪವುದಲೆ ಎಂದತ ಹೇೆಳುತ್ನುರೆ.  ಆಗ ಬ್ಡವರತ ಸನಲ ಮನಡಿ ದತಡತಡ ತ್ಂದತ 
ಚಿಕ್ಕತೆ್ಸ ಕೊಡಿಸತತ್ನುರೆ.  ಆಯತಷನಾನ  ಭನರತ  ಯೇಜರೆ್ ಅಡಿ ಕೆಲವು ಆಸಪತ್ೆರಗಳನತನ ಮನತ್ರ 
ಘೂೇಷಣೆ ಮನಡಿದೆೇರಿ.  ಒಟಿಿನಲ್ಲೆ ಹೆಚಿಚನ ಬ್ಡವರಿಗೆ ಈ ಕನಡ ಾನಿಂದ ಹೆಚತಚ 
ಉಪಯೇಗವನಗತತಿುಲೆ.  ಈ ಕತರಿತ್ತ ಸಕ್ಾಣರ ಗಮನಹರಿಸಬೆೇಕತ ಎಂದತ ಹೆೀಳುವುದಕ್ೆೆ 
ಇಷಟಪಡುತತೆೀನೆ.  
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 ಕಳೆದ ಎರಡತ ವಷಾದಲ್ಲೆ ರೆ್ರೆ ಹನವಳಿ ಬ್ಂದತ ಮರ್ೆಗಳು, ಗದೆೆಗಳು ಹನಳನಯತ್ತ.  ಅದಕೆೆ 
ಪರಿಹನರ ಕೊಟಿಿದೆೆೇವೆ ಎಂದತ ರನಜಯಪನಲರ ಬನಯಲ್ಲೆ ಹೆೇಳಿಸಿದೆೇರಿ.  ಆದರೆ ಬ್ಹಳಷತಿ ಜನರಿಗ ೆತ್ಕೆ 
ಪರಿಹನರ ಸಿಕ್ಕೆಲೆ; ಅವರಿಗ ೆ ಮರ್ ೆ ಸಿಗದೆೇ ರಸೆುಯ ಮೇಲ್ಲದನೆರೆ.  ಇಂಥವರಿಗ ೆ ಸಹನಯ 
ಮನಡತವಂತ್ಹ ಪರಿಪನಠವನತನ ಹನಕ್ಕಕೊಳುಬೇೆಕೆಂದತ ವಿನಂತಿ ಮನಡಿಕೊಳುುತ್ೆುೇರ್ೆ.  ೫ ಲಕ್ಷ 
ಮರ್ೆಗಳನತನ ಕೂೆಡತತ್ೆುೇವೆ ಎಂದೇೆರ್ೊೇ ಹೆೇಳಿದನೆರ.ೆ  ಆದರೆ ನನಗ ೆತಿಳಿದ ಮಟಿಿಗೆ ಕೆಲವು ಜನರಿಗೆ 
ಅಷೆಿೇ ಅದತ ಸಿಕ್ಕೆದೆ.  ಇನತನ ಬ್ಹಳಷತಿ ಜನರಿಗ ೆ ಸಿಕ್ಕೆಲೆ.  ಅವರಿಗೆ ಸೂಕು ಪರಿಹನರ ಕೊಡದೇೆ 
ಇದೆರೂ, ನಮಾ ಸಕ್ಾಣರ ಒಳೆುಯ ಸಕ್ಾಣರ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿಸತತಿುೇರಿ.   

ಮಾನಯ ಸಭಾಪತಿಗಳೆ, ರನತಿರ ೧೨ ಗಂಟೆಯವರಿಗೆ ಎನ ಇಪಿ ಬ್ಗೆೆ ಚರ್ೆಣ ಮನಡಿದೆವು.  ಇದರ 
ನಿೇತಿ ಏನತ ಎನತನವುದನತನ ಸಕ್ಾಣರ ಇದತವರೆಗೂ ನಮಗೆ ಹೆೇಳಿಲೆ ಎಂದತ ಭನವಿಸತತ್ೆುೇರೆ್.  ಮನನಯ 
ಸದಸಯರನದ ತ್ಳವನರ ರವರತ, ಎನ ಇಪಿ ಸಂಬಂಧ ರ್ನವು ರನಷಾದಲೆೆೇ ಮದಲರೆ್ ಸನೆನದಲ್ಲೆದೆೆೇವ ೆ
ಎನತನವ ಮನತ್ನತನ ಹೆೇಳಿದರತ.  ಎನ ಇಪಿಯನತನ ಕೆೇವಲ ಪೆೇಪರ ನಲೆಷೆಿೇ ಮನಡಿದೆೇರಿ.  ಶನಲೆಗಳಲ್ಲೆ 
ಏನತ ನಡಯೆತತಿುದ?ೆ  ಅಲ್ಲೆ ಶ್ಕ್ಷಕರತ ಇದನೆರಯೆ್ದೇ?  ಎಷತಿ ಜನ ಶ್ಕ್ಷಕರತ ಕಲೆಸ ಮನಡತತಿುದನೆರ,ೆ 
ಎಷತಿ ಮಕೆಳಿದನೆರೆ ಎನತನವುದರ ಬ್ಗೆೆ ನಿಮಗೆ ಅರಿವು ಇಲೆ.  ಒಬ್ಬ ಶ್ಕ್ಷಕ ಸತಮನರತ ೮೦ 
ವಿದನಯಥಿಾಗಳನತನ ರೆ್ೂೇಡಿಕೊಳುಬೆೇಕನಗತ್ುದೆ.  ಆತ್ ಅವರನತನ ಹೆೇಗೆ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಮನಡತವುದಕೆೆ 
ಆಗತತ್ುದೆ?  ಎನ ಇಪಿ ತ್ಂದದೆೆೇವ ೆ ಎಂದತ ಹೆೇಳುತಿುೇರಿ; ಆದರೆ ಅದತ ನಮಗಂತ್ೂ ಹಿಡಿಸಲ್ಲಲೆ.  
ಕೆೇಂದರ ಸಕ್ಾಣರ ಇದನತನ ನಿಮಾ ಮೇಲೆ ಹೆೇರಿರತವುದರಿಂದ ನಿೇವು ಕನಯಾಗತ್ ಮನಡಿದೆೇರಿ.  ಆದರೆ 
ಇದತ ಬ್ಹಳ ಮನರಕವನಗಿದೆ.  ತ್ನವು ಇದನತನ ಸಿಡಿ ಮನಡಬೇೆಕತ ಎಂದತ ಮನವರಿಕ ೆ
ಮನಡಿಕೊಡಬ್ಯಸತತ್ೆುೇರೆ್.   

ಮಾನಯ ಸಭಾಪತಿಗಳೆ, ರೈೆತ್ರ ಬ್ಗೆೆ ಎಲೂೆ ಕೂಡ ಸಹನಯ ಮನಡತವಂತ್ಹ ಹೆೇಳಿಕೆಗಳನತನ 
ಕೊಟಿಿಲೆ.  ಮತಂದ ೆ ಹನಗ ೆ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆ, ಹಿೇಗ ೆ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದನೆರೆ.  ಆದರೆ 
ಇಲ್ಲೆಯವರೆಗ ೆಏನತ ಮನಡಿದನೆರೆ?  ನಮಾಲ್ಲೆ ಕಬ್ತಬ ಬೆಳೆಯತವ ರೈೆತ್ನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟಟಂತೆ ಬ್ಹಳಷತಿ 
ಸಮಸೆಯಗಳಿವೆ.  ಸಕೆರೆ ಫನಯಕಿರಿಯ ಮನಲ್ಲೇಕರತ ರೈೆತ್ರನತನ ಶೆ್ೇಷಣೆ ಮನಡತತಿುದನೆರ.ೆ  ಆ ಬ್ಗೆೆ 
ಕೂಡ ಇವರತ ರನಜಯಪನಲರ ಭನಷಣ್ದಲ್ಲೆ ಮನತ್ರ್ನಡಿಲೆ.  ಆ ರೈೆತ್ರಿಗೆ ಯನವರಿೇತಿ ಬೆಂಬ್ಲ ಬೆಲ ೆ
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ಕೊಡಬೇೆಕತ ಎಂಬ್ತದನತನ ಹೆೇಳಿಲೆ.  ಈಗನಗಲೇೆ ನಮಾ ಕೆಲವು ಸದಸಯರತ ಈ ಕತರಿತ್ತ 
ಮನತ್ರ್ನಡಿದನೆರೆ.  ಕೆೇಂದರದವರತ ೩ ಕೃಷ್ಠ ಕನನೂನತಗಳನತನ ಹಿಂಪಡೆದರತವನಗ ರನಜಯದಲ್ಲೆ ಹೆೇಗ ೆ
ಅವು ಜನರಿಯಲ್ಲೆರತತ್ುವ?ೆ ಇದರಿಂದ ಬ್ಹಳ ತ್ೊಂದರೆಗಳನಗತತ್ುವೆ.  ಆದರ ೆ ಸಕ್ಾಣರ ಅದನತನ 
ಸಮಥಾರೆ್ ಮನಡಿಕೂೆಳುುತಿುದೆ.   ಈ ರಿೇತಿ ಸಮಥಾರೆ್ ಮನಡತವುದತ ಒಳೆುಯದಲೆ.  ರ್ನವು ರೈೆತ್ರ 
ಪರವನಗಿದೆೆೇವೆ, ಬ್ಡವರ ಪರವನಗಿದೆೆೇವೆ ಎಂದತ ಹೇೆಳುತಿುೇರಿ ಅಷೆಿ.  ನಿಜವನಗಲೂ ನಿೇವು ಕೆಲಸ 
ಮನಡಿ ತ್ೊೇರಿಸಿದರೆ ರ್ನವು ಶಹಬನಬಸ ಗಿರಿ ಕೂೆಡತತ್ೆುೇವೆ.  ರನಜಯಪನಲರ ಕೆೈಯಲ್ಲೆ ಒಂದತ ಪತಸುಕ 
ಕೊಟತಿ ಅದನತನ ಓದಸತವ ಕೆಲಸ ಮನಡಬೇೆಡಿ.  ರೈೆತ್ರ ಬ್ಗೆೆ ಸಾಲಪ ಕನಳಜಿ ಇರಲ್ಲ ಎನತನವ ಮನತ್ನತನ 
ಈ ಸಂದರ್ಣದಲ್ಲೆ ಹೆೀಳುವುದಕ್ೆೆ ಇಷಟಪಡುತೆತೀನೆ. ಕನಳಜಿ ಇಲೆದೇೆ ಇದೆರೂ, ನಮಗೂ ಕನಳಜಿ ಇದ ೆ
ಎಂದತ ರನಜಯಪನಲರ ಬನಯಲ್ಲೆ ಹೆೇಳಿಸತವುದತ ಶೆ್ೇಚನಿೇಯವನದತದತ.   

ಮಾನಯ ಸಭಾಪತಿಗಳೆ, ಪಡಿತ್ರ ಚಿೇಟಿಯ ಬ್ಗೆೆ ಮನತ್ರ್ನಡಿದನೆರೆ. “ಒನ  ರೆ್ೇಷನ , ಒನ  
ಕನಡ ಾ” ಎಂದತ ಹೇೆಳುತ್ನುರೆ.  ಈಗಿರತವ ಪದಿತಿಯಲ್ಲೆ ಬಿಪಿಎಲ ನವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಬ್ಡವರಿಗೆ 
ಸರಿಯನಗಿ ರೇೆಷನ  ಸಿಗತತಿುಲೆ.  ಬ್ಡವ ಹೂೆಲಕೆೆ ಹೂೆೇಗಿ ಬ್ಂದತ ಆತ್ನಿಗ ೆಸಮಯ ಸಿಕನೆಗ ಆತ್ 
ಅಂಗಡಿಗ ೆ ಹೂೆೇಗತತ್ನುರ್ೆ. ಆದರೆ ಆಗ ಅಂಗಡಿ ಮತಚಿಚರತತ್ುದ.ೆ  ಈ ಯೇಜರೆ್ಯಂದ ಎಲೆೆೇ 
ಹೊೇದರೂ ಪಡಿತ್ರ ತ್ೆಗೆದತಕೊಳುಬ್ಹತದತ ಎಂದತ ಹೆೇಳುತ್ನುರೆ.  ಆದರೆ, ಅದತ ಹೆೇಗ ೆ ಸನಧಯ?  
ಬ್ಡವ ಯನವ ಪರದೆೇಶದಲ್ಲೆರತತ್ನುರ್ೂೆೇ ಅಲೆೆೇ ಇರತವಂತ್ಹ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲೆ ಆತ್ನಿಗೆ ರೇೆಷನ  
ಸಿಗತತ್ುದೆ.  ಬೇೆರ ೆ ಕಡೆ ಹೂೆೇಗಿ ಹೆೇಗ ೆತ್ೆಗೆದತಕೂೆಳುುವುದಕೆೆ ಆಗತತ್ುದ?ೆ  ಇದತ ಯನವ ರಿೇತಿಯ 
ಪನಲ್ಲಸಿಯೇ ನನಗಂತ್ೂ ಅಥಾವನಗಲ್ಲಲೆ.  ತ್ನವು ಅಥಾ ಮನಡಿಸಬೆೇಕತ ಎಂದತ ಹೆೀಳುವುದಕ್ೆೆ 
ಇಷಟಪಡುತತೆೀನೆ.  

ಮಾನಯ ಸಭಾಪತಿಗಳೆ, ಸಣ್ಣ ನಿೇರನವರಿ ಬ್ಗೆೆ ಹೆೇಳಿದನೆರ.ೆ  ಈ ಕತರಿತ್ತ ರ್ನನತ ಬೆೇರ ೆ
ಪರದೆೇಶಕೆೆ ಸಂಬಂಧಪಟಟಂತೆ ಹೆೇಳುವುದಕೆೆ ಹೂೆೇಗತವುದಲೆ. ನನನ ಜಿಲೆೆಯ ಉದನಹರಣೆ ಕೊಡತತ್ೆುೇರ್ೆ.  
ನನನ ಜಿಲೆೆಯಲ್ಲೆ ೭೦ರ ದಶಕದಲ್ಲೆ ರೂ. ೯ ಕೊೇಟಿ ಅಂದನಜತ ವೆಚಚದಲ್ಲೆ ಕನರಂಜಿ ಯೇಜರೆ್ 
ಪನರರಂಭವನಯತ್ತ.   ಆದರೆ ಅದಕೆೆ ಇವತ್ತು ರೂ.೭೦೦ ಕೊೇಟಿ ಆದರೂ ಅದತ ಮತಗಿಯತತಿುಲೆ.  ಆ 
ಬ್ಗೆೆ ಎಲೂೆ ಪರಸನುಪ ಮನಡಿಲೆ.   ಈ ಯೇಜರೆ್ಯನತನ ಬೆೇಗ ಮತಗಿಸತವುದಕೆೆ ಸಂಬಂಧಪಟಟಂತ ೆ
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ಏನನೂನ ಹೆೇಳಿಲೆ.  ಆದರೂ ನಿೇವು ರನಜಯಪನಲರಿಂದ ಶಹಬನಬಸ ಗಿರಿ ಪಡಯೆತತಿುದೆೇರಿ, ಅವರ 
ಬನಯಯಂದ ಹೆೇಳಿಸತತಿುದೆೇರಿ.  ನಮಾ ಮನನಯ ಸದಸಯರೊಬ್ಬರತ ಗಂಗನ ಕಲನಯಣ್ ಯೇಜರೆ್ ಬ್ಗೆೆ 
ಹೆೇಳಿದರತ.  ಇದರಿಂದ ಉಳುವವನಿಗೆ ಒಳುೆಯದನಗತತ್ುದೆ ಎಂಬ್ ಮನತ್ನತನ ಹೆೇಳಿದರತ.  ಈ ಹಿಂದ ೆ
ಸಕ್ಾಣರಗಳು ಒಂದತ ವಿಧನನಸಭನ ಕ್ಷೆೇತ್ರಕೆೆ ಸಂಬಂಧಪಟಟಂತೆ ೨೦ ರಿಂದ ೪೦ ಫಲನನತಭವಿಗಳನತನ 
ಗತರತತಿಸತತಿುತ್ತು.  ಆದರೆ ಈಗ ಗಂಗನ ಕಲನಯಣ್ ಯೇಜರೆ್ ಎನತನವುದತ ಕೇೆವಲ ಹೆಸರಿಗ ೆಮನತ್ರ 
ಇದತೆ, ೩-೪-೫ ಫಲನನತಭವಿಗಳ ಸಂರ್ೆಯಗಳನತನ ಕೊಡತತ್ನುರ.ೆ  ಈ ರಿೇತಿ ಕೊಟತಿ ಶನಸಕರ ಮಧೆಯ 
ಜಗಳ ಮನಡಿಸತವಂತ್ಹ ಕಲೆಸ ಮನಡಿಸತತ್ನುರೆ.  ಸಕ್ಾಣರ ಯನವುದೇೆ ಫ್ೇಲಡ ನಲೂೆ ಒಳೆುಯ ಕಲೆಸ 
ಮನಡದೇೆ ಇದೆರೂ ಕೂಡ ರನಜಯಪನಲರಿಂದ ಶಹಬನಬಸ ಗಿರಿ ಪಡಯೆತವಂತ್ಹ ಕೆಲಸ ಮನಡಿದೆ,   
ಸತಳುು ಹೇೆಳಿಸಿದನೆರೆ.  ಕಲನಯಣ್ ಕ್ನಾಣಟಕ್ದ ಅಭಿವೃದಿಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟಟಂತ ೆ ಒಂದೂವರ ೆ ಸನವಿರ 
ಕೊೇಟಿಯಷತಿ ಬ್ಜೆಟ  ಇಟಿಿದೆೆೇವೆ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದನೆರ.ೆ  ಹಿಂದನ ಸಪೆೆಿಂಬ್ರ  ತಿಂಗಳಲ್ಲೆ ಮನನಯ 
ಮತಖಯಮಂತಿರಗಳು, ಮದಲತ ಈ ಮತ್ುವನತನ ಖಚತಾ ಮನಡಿ, ನಂತ್ರ ಮತ್ೆು ಮೂರತ ಸನವಿರ 
ಕೊೇಟಿ ಕೂೆಡತತ್ೆುೇವೆ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದರತ.  ಅದತ ಸನಾಗತ್ನಹಾವನದತದತ. 

                       (ಮತಂದತ . . .) 

(35) 15-02-2022 4.30 ಡಿಎಸ-ಆರ ಎನ  

ಶ್ರೇ ಅರವಿಂದ ಕತಮನರ  ಅರಳಿ(ಮತಂದತ):- 

ಅದತ ಸನಾಗತ್ನಹಾವನಗಿದೆ.  ಆದರೆ ೧೫೦೦ ಕೂೆೇಟಿ ರೂಪನಯಗಳಲ್ಲೆ ಎಷತಿ ಹಣ್ ಬಿಡತಗಡೆ 
ಮನಡಿದನೆರ,ೆ ಎಷತಿ ಹಣ್ ಖಚನಾಗಿದೆ, ಎಷ್ಠಿಮೇಟ  ಮನಡಿ ಯನವನಗ ಜನರಿ ಮನಡಿದನೆರ?ೆ  
ಇದತವರೆವಿಗೂ ಕೂಡ ಅದತ ಅಪೂರವಲ  ಆಗಿಲೆ.  ೩೩೦ ಕೊೇಟಿ ರೂಪನಯ ಮನತ್ರ ಖಚನಾಗಿದ.ೆ  
ಆದರೆ ಇನತನ ಕೂಡ ಅಪೂರವಲ  ಆಗಿಲೆ.  ಏಕೆಂದರ,ೆ ಅಲ್ಲೆ ಮಂಡಳಿಯ್ದೇ ಇರಲ್ಲಲೆ. ಈಗ ಮಂಡಳಿ 
ಮನಡಿದನೆರಂೆದತ ತಿಳಿದತಬ್ಂದದೆ. ಮಂಡಳಿ ಇದೆದೆರ ೆಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ರೂಪನಯಗಳವರೆಗೂ ಅಪೂರವಲ  
ಮನಡಿಕೊಳುಬ್ಹತದನಗಿತ್ತು.  ಪರತಿಯಂದರಲೂೆ ಒಂದತ ಲಕ್ಷ ರೂಪನಯಗಳ ಮೇಲ್ಲದೆರೆ 
ಅಪೂರವಲ  ಮನಡಿಕೂೆಂಡತ ಬ್ನಿನ ಎಂದತ ಬೆಂಗಳೂರಿಗ ೆ ಕಳುಹಿಸಬೆೇಕತ.  ಯನರನದರೂ ಅಲ್ಲೆ 
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followup ಮನಡಿ ವಯವಸೆೆ ಮನಡಿದರೆ ವನಪಸ  ಬ್ರತತ್ುದೆ ಇಲೆದದೆರೆ ಬ್ರತವುದಲೆ.  ಈಗ ಫೆಬ್ರವರಿ 
ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲೆದೆೆೇವೆ, ಇಲ್ಲೆಯವರಗೆೆ ಅದತ ಅಪೂರವಲ  ಆಗಿ ಬ್ಂದಲೆ.  ಅದತ ಹಣ್ ಖಚನಾಗತವುದಕೆೆ 
ಸನಧಯವಿಲೆ.  ಈ ರಿೇತಿ ಹಣ್ ಖಚನಾಗದರತವಂತ್ಹ ವಯವಸೆೆಯನತನ ಮನಡತತಿುದನೆರ.ೆ ಮತ್ೊುಂದತ 
ವಿಚನರವೆೇರ್ಂೆದರೆ,  ಶನಸಕರತ ಯನವುದನದರತ ಪರಪೂೆೇಸಲ  ಕೊಟಿರೆ ಇವರ ಹತಿುರ ಅನತದನನವಿಲೆ.  
ಸಕನಾರದಲ್ಲೆರತವ ಪಕ್ಷದ ಕನಯಾಕತ್ಾರತ ಯನರತ defeated candidate ಇರತತ್ನುರ,ೆ ಅವರತ 
ಪರಪೊೇಸಲ  ಕೊಟಿರೆ ಮಂಜೂರತ ಮನಡತತ್ನುರ.ೆ  ರ್ನವು ಇಷತಿ ಕೊೇಟಿ ತ್ಂದದೆೆೇವೆ ರೆ್ೂೇಡಿ ಎಂದತ 
ಅವರತ ನಮಗೆ  ತ್ೂೆೇರಿಸತತ್ನುರೆ.  ಇದತ ಲೂಟಿ ಮನಡತವಂತ್ಹ ಕೆಲಸ.  ಸಕನಾರ ಮತಂದ ೆ
ಇರತತ್ುದೆಯೇ ಇಲೆರ್ೇ ಎಂಬ್ತದತ ಗೂೆತಿುಲೆ.  ಕನಯಾಕತ್ಾರಿಂದ ಲೂಟಿ ಆಗತತಿುದೆ ಎನತನವುದತ 
ಕಂಡತಬ್ಂದದ.ೆ  ಈ ರಿೇತಿಯ ಉದೆೆೇಶ ಸರಿಯಲೆ.  ಏಕೆಂದರ ೆಇದರಿಂದ ಶನಸಕರ privilege ಗೆ 
ಚತಯತಿ ಆಗತತ್ುದೆ.  ಶನಸಕರನದವರತ ಪರಪೊೇಸಲ  ಕಳುಹಿಸಿದರ ೆಯನವುದೇೆ ಹಣ್ವಿಲೆ, ಕೊರೂೆೇರ್ನ 
ಇದೆ, ನಮಗೆ ಮನಡತವುದಕನೆಗತವುದಲೆ ಎಂದತ ಹೆೇಳುತ್ನುರೆ.  ಉದನಹರಣೆಗೆ ಹೇೆಳುವುದನದರೆ, ಇಲ್ಲೆ 
ನಮಾ ಸಮನಜ ಕಲನಯಣ್ ಸಚಿವರಿದನೆರ.ೆ  ಸಮನಜ ಕಲನಯಣ್ ಸಚಿವರಿಗೆ ರ್ನವು ಒಂದತ ಪರಪೊೇಸಲ  
ಕಳುಹಿಸಿದೆೆವು.  ಹಣ್ ಇಲೆ ಎಂದತ ಆ ಪರಪೂೆೇಸಲ ನತನ ರಿಜೆಕಿ  ಮನಡಿ ಕಚೆೇರಿಗೆ ವನಪಸ  
ಕಳುಹಿಸಿದರತ.  ಆದರೆ ಅದೆೇ ಸಚಿವರತ  ಹತ್ತು ಜನ ಕನಯಾಕತ್ಾರಿಗೆ ಕನರನತನ ಮಂಜೂರತ ಮನಡಿ 
ಕಳುಹಿಸಿದನೆರ.ೆ  ಈ ರಿೇತಿಯನದರೆ ಏರ್ನಗತತ್ುದ?ೆ  

 ಶ್ರೇ ಕೊೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 
ಸನಮನನಯವನಗಿ ಎಂ.ಎಲ.ಎ., ಎಂ.ಎಲ .ಸಿ., ಯವರತ ರಸೆು, ಚರಂಡಿಗಳಿಗನಗಿ ಪರಪೊೇಸಲ ಗಳನತನ 
ಕೊಟಿಿರತತ್ನುರ.ೆ  ಇದರ ಜೊತ್ೆ ನಮಾಲ್ಲೆ ಬೆೇರ ೆನಿಗಮಗಳಿವೆ. ಅಂಬೇೆಡೆರ  ನಿಗಮ, ತ್ನಂಡನ  ನಿಗಮ 
ಇದೆ.  ಈ ರಿೇತಿ ಹಿಂದತಳಿದ ವಗಾದಲೂೆ ಇದೆ.  ಸನಾಭನವಿಕವನಗಿ ಪರಪೂೆೇಸಲ ಗಳನತನ 
ಕೊಟಿಿರತತ್ನುರ.ೆ  ಈ ಸಲ ಏರ್ನಗಿದೆ ಎಂದರೆ ನಮಾ ಇಲನರ್ಯೆಲ್ಲೆರತವಂತ್ಹ ಪರಿಶ್ಷಿ ಜನತಿ ಮತ್ತು 
ಪರಿಶ್ಷಿ ಪಂಗಡದ ಅಭಿವೃದಿಗೆ ಅನತದನನಗಳನತನ ರ್ನನತ ಶನಸಕರಿಗ;ೆ ಶನಸಕರತ ಎಂದರೆ ಮೇಲಾರ್ ೆ
ಮತ್ತು ಕೆಳಮರೆ್ ಇಬ್ಬರತ ಶನಸಕರತಗಳಿದನೆರ.ೆ  ಕೆಳಮರ್ೆಯ ಶನಸಕರಲ್ಲೆ  ವಿಧನನಸಭನ ಕ್ಷೆೇತ್ರವನರತ 
ಹಂಚಿಕ ೆ ಮನಡಬೇೆಕೆನತನವ ನಿಯಮವಿದ.ೆ  ಮನನಯ ಅರವಿಂದ ಕತಮನರ  ಅರಳಿಯವರತ 
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ರ್ನಮನಿದೆೇಾಶನ ಹೊಂದದವರನಗಿದೆರೆ ಇಡಿೇ ರನಜಯವೆೇ ಅವರ ಕ್ಷೆೇತ್ರವನಗಿರತತ್ುದೆ.  ಸೆಳಿೇಯ 
ಸಂಸೆೆಯವರಿಗ ೆ೨-೩ ಜಿಲೆೆ ಒಂದತ ಕ್ಷೇೆತ್ರವನಗಿರತತ್ುದೆ.  ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್ಷೇೆತ್ರದಂದ ಆಯ್ದೆಯನದವರಿಗ ೆ೪-೫ 
ಜಿಲೆೆ ಒಂದತ ಕ್ಷೆೇತ್ರವನಗಿರತತ್ುದೆ.  ವಿಧನನಸಭನ ಕ್ಷೆೇತ್ರಕೆೆ ಸಿೇಮಿತ್ಗೊಳಿಸಿ ಅನತದನನ 
ಕೊಡಬೇೆಕೆನತನವುದತ ನಮಾಲ್ಲೆ ನಿಯಮವಿದ.ೆ  ಅವರತ ದಂಧ ೆಮನಡತತಿುದನೆರಂೆದತ ಹೆೇಳಿದರತ. ಕೂೆೇಟ 
ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪೂಜನರಿಯವರ ಹೆಸರನತನ ತ್ೆಗೆದತಕೊಂಡತ ಯನರನದರತ ಒಂದತ ಪಸಾೆಂಟ  ಹೆೇಳಿದರೂ 
ರ್ನನತ ರನಜಿೇರ್ನಮ ಕೂೆಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ  ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕೂೆ ಮಿತಿ ಇರಬೇೆಕತ. ಕನಯಾಕತ್ಾರಿಗೆ 
ಕನರನತನ ಕೊಟಿಿದನೆರೆ ಎಂದತ ಇವರತ ಹೆೇಳುತಿುದನೆರೆ.  ಯನರಿಗ ೆ ಕನರತ ಕೊಟಿಿದೆೆೇವೆ ಎಂಬ್ತದನತನ 
ಇವರತ ಹೆೇಳಲ್ಲ.  

 ಶ್ರೇ ಅರವಿಂದ ಕತಮನರ  ಅರಳಿ:- ಮನನಯ ಸಭನರ್ನಯಕರೇೆ, ರ್ನನತ ನಿಮಾ ಮೇಲೆ ಆರೂೆೇಪ 
ಮನಡತತಿುಲೆ.  

 ಶ್ರೇ ಕೊೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇದತ ತ್ಮಾ 
ಗಮನದಲ್ಲೆರಲ್ಲ. ಶನಸಕರತ ಕೊಟಿ ಪಟಿಿಗೆ ಅನತದನನ ಬಿಡತಗಡೆ ಮನಡದರತವುದತ ಅಪರೂಪ 
ಇರಬ್ಹತದತ.  ಕೆಲರ್ಬ್ಬರತ ಒಂದತ ಸಲ ೨೦ ಲಕ್ಷ ಅನತದನನ ಬೇೆಕೆಂದತ ತ್ರತತ್ನುರೆ.  ಆದರೆ 
ಜಿಲನೆಧಿಕನರಿಗಳ ರ್ನತೆ್ಗ ೆಹಣ್ ಜಮನ ಮನಡಿ ಈ ವಿಧನನಸಭನ ಕ್ಷೆೇತ್ರದಲ್ಲೆ ಇಷತಿ ಜನ ಪರಿಶ್ಷಿ ಜನತಿ 
ಮತ್ತು ಪರಿಶ್ಷಿ ಪಂಗಡದವರಿದನೆರೆ,  ಇಷತಿ ಹಣ್ವನತನ ಈ ಕ್ಷೆೇತ್ರದ ಶನಸಕರಿಗ ೆ ನಿೇವು ಪಟಿಿ 
ತ್ೆಗೆದತಕೂೆಂಡತ ಕೂೆಡಬೇೆಕೆನತನವ ಸೂಚರೆ್ಯನತನ ಕೊಡಲನಗಿದ.ೆ  ಮಿೇಸಲತ ಕ್ಷೆೇತ್ರ ಎಂದತ ಇದೆ. 
ಅಲ್ಲೆ ಪರಿಶ್ಷಿ ಜನತಿಯವರತ ಶೆೇಕಡ ೫೦ ಕ್ಕೆಂತ್ ಹೆಚತಚ ಜನರತ ಇರತತ್ನುರ.ೆ  ಅವರಿಗೆ ಗರಿಷಠ 
ಅನತದನನವನತನ ಕೂೆಡಬೇೆಕನಗತತ್ುದೆ.   ಅದತ ಇಡಿೇ ರನಜಯದಲ್ಲೆರತವಂಥದತೆ.  ಅದತ ಕನಂಗೆರಸ , 
ಬಿಜೆಪಿ ಎನತನವಂಥದೆಲೆ.   ಇಡಿೇ ರನಜಯದಲ್ಲೆ ಮಿೇಸಲತ ಕ್ಷೆೇತ್ರದ ವಿಧನನಸಭನ ಕ್ಷೆೇತ್ರಕೆೆ  ನಿದಾಷಿವನದ 
ಮತ್ುವನತನ ಸಮರ್ನಗಿ ಹಂಚಲನಗಿದ.ೆ  ಅದರಿಂದ ಹೊರತ್ನಗಿ ಕೆಲವು ಕಡಗೆಳಲ್ಲೆ ನಮಾ ಉಡತಪಿ 
ಜಿಲೆೆಯಲ್ಲೆ ೫ ಪಸಾೆಂಟ , ಮಂಗಳೂರತ ಜಿಲೆೆಯಲ್ಲೆ ೭ ಪಸಾೆಂಟ  ಇರತತ್ನುರ.ೆ  ಕೊೇಲನರ ಅಥವನ 
ಬೆೇರ ೆ ಜಿಲೆೆಗಳಲ್ಲೆ ೪೦ ಪಸಾೆಂಟ , ೪೨ ಪಸಾೆಂಟ ಉಳಿದರತತ್ನುರ.ೆ  ಅಲ್ಲೆರತವಂತ್ಹ ಕ್ಷೇೆತ್ರವನರತ 
ವಿಚನರಗಳನಿನಟತಿಕೂೆಂಡತ ಜಿಲನೆಧಿಕನರಿಗಳಿಗೆ ಹಣ್ ಕಳುಹಿಸಿ, ಅಲ್ಲೆರತವಂತ್ಹ ಶನಸಕರಿಂದ ಪಟಿಿ 
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ತ್ೆಗೆದತಕೂೆಂಡತ ಮನಡಿ ಎಂದತ ರ್ನವು ಹೆೇಳಿದೆೆೇವೆ.  ಅವರತ ಕನರತ ಕೊಟಿಿದನೆರೆ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದರತ, 
ಆದರೆ ಇಲ್ಲೆಯವರವೆಿಗೂ ರ್ನವು ಕನರನತನ ಹಂಚಿಲೆ.  ಆ ರಿೇತಿಯ ಉದನಹರಣೆಗಳಿದೆರ ೆ ಅವರತ 
ಹೆೇಳಲ್ಲ.  ಯನರಿಗನದರೂ ಒಬ್ಬರಿಗ ೆಕೊಟಿಿರತವಂಥದೆನತನ ಅವರತ ಹೆೇಳಲ್ಲ. ಅವರತ ಮನತ್ರ್ನಡಿದನೆರೆ 
ಎನತನವ ಕನರಣ್ಕೆೆ ಪತನಃ ಆರೂೆೇಪ ಮನಡತವುದತ ನನನ ಉದೆೆೇಶವಲೆ. ಆದರ ೆ ವನಸುವಿಕ ಸಂಗತಿ 
ಅವರಿಗೆ ಗೊತಿುರಲ್ಲ ಎನತನವ ಕನರಣ್ಕೆೆ ಈ ಸೂಚರೆ್ಯನತನ ಕೊಡಲನಗಿದೆ.   

 ಶ್ರೇ ಅರವಿಂದ ಕತಮನರ  ಅರಳಿ:- ಮನನಯ ಸಚಿವರೆೇ, ರ್ನನತ ನಿಮಾ ಮೇಲೆ ಆರೂೆೇಪ ಮನಡಿ 
ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುಲೆ. ಪಟಿಿಯನತನ ತ್ಂದತ ಕೂೆಡಿ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದೆೇರಿ, ರ್ನನತ ಆ ಪಟಿಿಯನತನ ತ್ಮಗ ೆ
ಸಬ ಮಿಟ  ಮನಡತತ್ೆುೇರೆ್.  ಇದನತನ ಇಲ್ಲೆಗೆ ಬಿಟತಿಬಿಡೂೆೇಣ್. ಸತಮಾರ್ೆ ವನದ-ವಿವನದ ಮನಡತವುದತ 
ಸರಿಯಲೆ.  

 ಶ್ರೇ ಕೊೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ಮಂತಿರಯನದ 
ಮೇಲ ೆಇಲ್ಲೆಯವರೆವಿಗೂ ಯನವುದೆೇ ಹಂಚಿಕೆ ಮನಡಿಲೆ, ಹಂಚಿಕ ೆಮನಡಬೇೆಕನಗಿದೆ.  ಅವರ ವಿರತದಿ 
ರ್ನನತ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುಲೆ.  ವನಸುವಿಕ ಸಂಗತಿ ಎಲೆರಿಗೂ ಗೊತ್ನುಗಬೆೇಕಲೆವೆೇ?  

 ಶ್ರೇ ಅರವಿಂದ ಕತಮನರ  ಅರಳಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ಮನನಯ ಸಚಿವರಿಗೆ 
ರೆ್ೇರವನಗಿ ಆರೂೆೇಪ ಮನಡಲ್ಲಲೆ. ರ್ನನತ ಈ ರಿೇತಿ ಆಗತತಿುದ ೆ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದ ೆ ಅಷೆಿ.  ಮನನಯ 
ಸಚಿವರಿಗೆ ಇದೆೇನತ ಸಂಬ್ಂಧವಿಲೆ.  ಲೂೆೇಕೂೆೇಪಯೇಗಿ ಸಚಿವರ ರ್ನತ್ೆಯಲ್ಲೆ SCP/TSP 
ಅಡಿಯಲ್ಲೆನ ಕನಯಾಕರಮಗಳಲ್ಲೆ ಎಲನೆ ವಕಾರ ಗಳಿಗ ೆby name  ಬ್ಂದದ.ೆ  SCP/TSP ಯಲ್ಲೆ 
ಇವರಿಗ ೆ೨ ಕೊೇಟಿ, ೩ ಕೂೆೇಟಿ, ೪ ಕೂೆೇಟಿ ಎಂದತ ಹಂಚಿಕೆ ಆಗಿರತವುದತ ಬ್ಂದದ.ೆ  

 ಶ್ರೇ ಅ.ದೆೇವೆೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಅರವಿಂದ ಕತಮನರ  ಅರಳಿಯವರೇೆ, ತ್ನವು ಸಮನಜ 
ಕಲನಯಣ್ ಸಚಿವರತ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದೆೇರಿ.  

 ಶ್ರೇ ಅರವಿಂದ ಕತಮನರ   ಅರಳಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ಸಮನಜ ಕಲನಯಣ್ 
ಇಲನರ್ಯೆ ಕನರಿನ ವಿಚನರದ ಬ್ಗೆೆ ಹೆೇಳಿದೆೆೇರ್.ೆ  ಕಳೆದ ಐದತ ಅಧಿವೇೆಶನದಲ್ಲೆ SCP/TSP ವಕ ಾ 
ಬ್ಗೆೆ ಪರಸನುಪ ಮನಡಿದೆೆೇರ್ೆ.  SCP/TSP ಯಲ್ಲೆ ಅವಯವಹನರವನಗತತಿುದೆ, ಸರಿಯನಗಿ 
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ಅನತಷನಠನವನಗತತಿುಲೆ   ಅದರ ಬ್ಗೆೆ ರೆ್ೂೇಡಿ ಎಂದತ  ಲೂೆೇಕೂೆೇಪಯೇಗಿ ಇಲನರ್ಯೆ 
ಮಂತಿರಗಳಿಗೂ ಬ್ರೆದದೆೆೇರ್.ೆ ಇಲ್ಲೆ ನಮಗೆ ಉತ್ುರ ಸಿಗತತಿುಲೆ ತ್ನವು ಹೆೇಳಿ ಎಂದತ ತ್ಮಗೂ ಕೂಡ 
ರ್ನನತ ಮನವಿ ಮನಡಿದೆೆೇರೆ್.  ಅದತ ತ್ಮಗೆ ರೆ್ನಪಿದೆಯೇ ಏರೆ್ೂೇ ಗೂೆತಿುಲೆ.  ಮರೆ್ನ ಒಂದತ 
ಆದೆೇಶ ಬ್ಂದದ.ೆ ಕನನೂನತ ಮನಡಿದನೆರ,ೆ ಶನಸಕರ ಅನತಮತಿ ಪಡದೆತ ಮತಂದನ ಕೆಲಸ ಮನಡಿ 
ಎಂದತ ಬ್ರೆದದನೆರ.ೆ  ಆದರೆ ಅವರ ಹೆಸರನತನ release ಮನಡಿದನೆರಲನೆ?  ಅವರತ ರೆ್ೇರವನಗಿ 
ಲನಯಂಡ  ಆಮಿಾಗೆ ಕೂೆಟತಿ, ಲನಯಂಡ  ಆಮಿಾ ಮೂಲಕ ಕೆಲಸ ಮನಡತವುದತ ಅಥವನ  ಯನರದೊೇ 
ಹೆಸರಿಗ ೆ ಕೆಲಸ ಮನಡತವುದತ, ಈ ರಿೇತಿ ಮನಡಿದನಗ ಶನಸಕರಿಗೆ ಮತಜತಗರವನಗತತ್ುದೆ.  
ಶನಸಕರ್ನಗಿದತೆ ರ್ನರೆ್ೇನತ ಮನಡಲ್ಲ? ಕನಯಾಕತ್ಾರ್ೇೆ ಕೆಲಸ ಮನಡತತ್ನುರೆ್ ಎಂದ ಮೇಲ ೆನನಗೆೇನತ 
ಕೆಲಸ ಎಂದ ಹನಗೆ ಆಗತತ್ುದೆ.  ಈ ರಿೇತಿಯನಗತತಿುದೆ ಎಂದತ ರ್ನನತ ಮನನಯ ಸಚಿವರ ಗಮನಕೆೆ 
ತ್ರತತಿುದೆೆೇರೆ್.  ಬೆೇಕನದರೆ ಮನನಯ ಸಚಿವರಿಗೆ ಸನಕ್ಷಿ ಸಮೇತ್ ಕೊಡತತ್ೆುೇರೆ್.  ರ್ನನತ ಬ್ರಿೇ ಬನಯಲ್ಲೆ 
ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಲೆ.  ತ್ಮಗೆ ರ್ನನತ ಸನಕ್ಷಿಯನತನ ಕೂೆಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ  ತ್ನವು ಅದನತನ ಮನನಯ ಸಚಿವರಿಗೆ 
ಕಳುಹಿಸಿ ಕೂೆಡಿ ಎಂದತ ಮನವಿ ಮನಡತತ್ುೆೇರೆ್.   

 ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮೂಲಭೂತ್ ಸೌಕಯಾದ ಬ್ಗೆೆ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದನದರೆ,  ರ್ನನತ 
ಕಲಬ್ತರಗಿ ವಿಮನನ ನಿಲನೆಣ್ದ ಬ್ಗೆೆ ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ೆುೇರೆ್.  ಕಲಬ್ತರಗಿ ವಿಮನನ ನಿಲನೆಣ್ ಕನಂಗೆರಸ  
ಸಕನಾರವಿದನೆಗ ಆಯತ್ತ, ಆದರೆ ಉದನಾಟರೆ್ಯನತನ ಮನನಯ ಬಿ.ಎಸ.ಯಡಿಯೂರಪಪನವರತ 
ಮನಡಿದರತ, ಅದರಿಂದ ಎಲೆರಿಗೂ ಒಳುೆಯದನಯತ್ತ.  ಆದರೆ ರ್ನನತ ಹೆೇಳುವುದೆೇರ್ಂೆದರೆ, ನಮಾ 
ಬಿೇದರ  ಜಿಲೆೆಯಲ್ಲೆ ಇರತವಂತ್ಹ Air Force area ದಲ್ಲೆ ರ್ನಗರಿೇಕ ವಿಮನನಯನನ 
ನಡಸೆತವುದಕೆೆ ಅನತಮತಿ ಕೊಡಬೇೆಕೆಂದತ ರ್ನವು ಬ್ಹಳ ದನಗಳಿಂದ ಒತ್ನುಯ ಮನಡತತಿುದೆೆವು. 
ಕೊರೆ್ಗೂ ಮನನಯ ಬಿ.ಎಸ.ಯಡಿಯೂರಪಪನವರತ ಬ್ಂದತ ಉದನಾಟರೆ್ಯನತನ ಮನಡಿದರತ.  ಆದರೆ 
ನಡಯೆತತಿುದೆ ಕನಮಗನರಿ ಅದೂ ಸಹ ಮೂರತ ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ನಿಂತ್ತ ಹೂೆೇಗಿದೆ.  ಟಮಿಾನಲ  ಹನಳು 
ಬಿದತೆ ಹೊೇಗಿದೆ.  ಅದಕೆೆ ಕೊೇಟಯಂತ್ರ ರೂಪನಯ ಹನಕ್ಕದೆೆವು.  ಆ ಕೊೇಟಯಂತ್ರ ರೂಪನಯ 
ವೆೇಸಿ  ಆಗತತಿುದ.ೆ  ಆ ಬ್ಗೆೆ ಚಿಂತ್ರ್ ೆಇಲೆ.  ಒಳೆುಯದೆನತನ ರ್ನವು ಮನಡಿದವೆು ಎಂದತ ಹೆೇಳುತ್ನುರೆ, 
ಮನಡಿದವರತ ಯನರೊೇ ಆದರೆ ಶಹಬನಷ ಗಿರಿಯನತನ ಅವರತ ತ್ೆಗೆದತಕೊಳುುತ್ನುರೆ.  ಅವರತ 
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ಮನಡಿರತವಂಥದನೆದರೂ ಸರಿ ಮನಡಬೇೆಕಲೆವೇೆ?  ಇದರಿಂದ ಬಿೇದರ ನವರಿಗೆ ಬ್ಹಳಷತಿ 
ತ್ೊಂದರಯೆನಗತತಿುದೆ.  ಈಗ ಬಿೇದರ  ಏರ ಪೊೇಟ ಾ ಬ್ಂದ  ಆಗಿದ.ೆ  ರ್ನವು ಬ್ಂದರೆ 
ಹೆೈದರನಬನದ ಗೆ ಬ್ರಬೆೇಕತ, ಇಲೆದದೆರ ೆ ಮತ್ೆು ಗತಲಬಗನಾಕೆೆ ಹೂೆೇಗಬೆೇಕತ.  ಅದರ ಬ್ಗೆೆ ಎಲೂೆ 
ಹೆೇಳಿಲೆ.  ಯನವುದೆೇ ವಿಚನರ ತ್ೆಗೆದತಕೊಂಡರೂ ಕೂಡ ಅದತ ಶ್ವಮಗೆದಲ್ಲೆ ಆಗಬೇೆಕತ. 
ಯನವುದೆೇ ವಿಶಾವಿದನಯಲಯ ಆಗಬೇೆಕೆಂದರೆ ಅದತ ಶ್ವಮಗೆದಲ್ಲೆ ಆಗಬೇೆಕತ.  ಯನವುದೆೇ ಕನಲೇೆಜತ 
ಬೆೇಕೆಂದರೂ ಅದತ ಶ್ವಮಗೆದಲ್ಲೆ ಆಗಬೇೆಕತ.  ವಿಮನನ ನಿಲನೆಣ್ ಬೆೇಕತ ಎಂದರೆ ಅದತ 
ಶ್ವಮಗೆದಲ್ಲೆ ಆಗಬೇೆಕತ.  ಇವೆಲನೆ ರೆ್ೂೇಡಿದರ ೆ ಸತಮಾರ್ೆ ಶ್ವಮಗೆವರ್ನೆೇ ರನಜಧನನಿ 
ಮನಡಿಕೊಂಡತಬಿಡಿ.  ಎಲನೆ ಅಲೆೆೇ ಬೆೇಕೆಂದರೆ ಸತಮಾರೆ್ ಏಕೆ ಇಲ್ಲೆರತವುದತ?  ವಿಧನನಸೌಧವನತನ  
ಅಲೆೆೇ ಕಟಿಿಸಿಬಿಡೊೇಣ್.  ಬೆಳಗನವಿಯಲ್ಲೆ ಸತವಣ್ಾಸೌಧವನತನ ಕಟಿಿಸಿದ ಹನಗ ೆ ಶ್ವಮಗೆದಲೂೆ 
ಸತವಣ್ಾಸೌಧವನತನ ಕಟಿಿಸಿಬಿಡಿ.  ಆ ರಿೇತಿ ಒಂದೇೆ ಕಡ ೆಒತ್ತು ಕೊಟತಿ ನಮಾ ಅಧಿಕನರ ಅವಧಿಯಲ್ಲೆ 
ರ್ನವೇೆ ಮನಡಿಕೂೆಳುುವುದತ ಸರಿಯಲೆ; ನಮಾ ಅಧಿಕನರ ನಡಯೆತತಿುದೆ ಎಂದತ ಈ ರಿೇತಿ 
ಮನಡಿಕೊಳುುವುದತ ಸರಿಯಲೆ. ಎಲನೆ ಜಿಲೆೆಗಳಿಗೂ ತ್ನರತ್ಮಯ ಮನಡದ ೆ ಸಮನನ ರಿೇತಿಯಲ್ಲೆ 
ರೆ್ೂೇಡತವಂತ್ಹ ಪರಿಪನಠವನತನ ಹನಕ್ಕಕೂೆಳುಬೆೇಕೆಂದತ ರ್ನನತ ಹೇೆಳಬ್ಯಸತತಿುದೆೆೇರ್ೆ.  ಎಲನೆ 
ಜಿಲೆೆಗಳನತನ ಸಮನನ ರಿೇತಿಯಲ್ಲೆ ರೆ್ೂೇಡತತಿುಲೆ.  ಯನರತ ಜೊೇರತ ಇದನೆರಯೆೇ ಅವರಿಗೆ 
ಹನಕ್ಕಬಿಡತವುದತ.  ನಮಾಲ್ಲೆ ಒಂದೇೆ ಒಂದತ ಪಶತ ವಿಶಾವಿದನಯಲಯ ಇದೆ.  ಆ ವಿಶಾವಿದನಯಲಯವನತನ 
handicap ಮನಡಿಬಿಟಿಿದನೆರ.ೆ  ಅಲ್ಲೆ ಅಧಾಕ್ಕೆಂತ್ ಜನಸಿು ಜನ ಯನರತ faculty ಗಳಿಲೆ.  ಅಲ್ಲೆ 
ಮಕೆಳು ಓದತವುದಕೆೆ ಏನತ ಮನಡಬೇೆಕತ? 

               (ಮತಂದತ) 

(36)  15-02-2022/4-40/bkp-vk       (ಸಭನಪತಿಯವರತ ಪಿೇಠದಲ್ಲೆ  ಉಪಸಿೆತ್ರಿದೆರತ) 

ಶ್ರೇ ಅರವಿಂದ ಕತಮನರ   ಅರಳಿ(ಮತಂದತ) 

ಅಲ್ಲೆ ಹೆೇಳುವವರತ  ಕೆೇಳುವವರತ  ಯನರತ  ಇಲೆ.    ವಿ.ಸಿ. ಇದನೆರೆ.  ಅವರತ  ೧೨  ತಿಂಗಳು 
ಇಲ್ಲೆಯ್ದೇ ಇರತತ್ನುರೆ.    ಏರ್ನದರೂ  ಫೈೆಲ   ಇದೆರ,ೆ    ಇಲ್ಲೆಯ್ದೇ   ತ್ೆಗೆದತಕೊಂಡತ ಬ್ನಿನ ಸಹಿ  
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ಹನಕತತ್ೆುೇರೆ್ಂದತ  ಹೆೇಳುತ್ನುರೆ.     ಈ   ವಿ.ಸಿ.ಯವರೇೆ  ಇದನತನ ಶ್ವಮಗೆಕೂೆ  ಡಿವೆೈಡ   
ಮನಡಬೇೆಕೆಂದತ  ಬ್ರೆದತಕೊಟಿಿದನೆರೆ.  ಇಂತ್ಹವರನತನ ಸಕನಾರದಲ್ಲೆ  ಇಟತಿಕೊಂಡರ ೆಸಕನಾರಕೂೆ  
ಕೆಟಿ ಹೆಸರತ.   ಮತ್ೆು  ಆ  ಭನಗದ  ಜನರಿಗೂ  ಅರ್ನಯಯವನಗತತ್ುದೆ.    ಇರತವುದತ  ಒಂದತ 
ಯತನಿವಾಸಿಟಿ. ಅದನತನ  ನಡಯೆಲ್ಲಕೆೆ  ಬಿಡಬೆೇಕಲೆವೆೇ?   ಇರತವಂತ್ಹ ಪನಯಕಲ್ಲಿ  ತ್ತಂಬಿ ಎಂದರೆ  
ತ್ತಂಬ್ಲ್ಲಕೆೆ  ತ್ಯನರತ ಇಲೆ.   ವಿ.ಸಿ. ಸರಿಯನಗಿ  ಯತನಿವಾಸಿಟಿಗೆ  ಬ್ರತವುದಲೆ.  ಅಲ್ಲೆ 
ಇರತವಂತ್ಹ ಬಿಲ್ಲಡಂಗ   ಹನಳನಗಿ  ಹೂೆೇಗತತಿುದೆ.  ಅದನತನ  ರೆ್ೂೇಡತವವರತ  ಯನರತ  ಇಲೆ.    
ಇಂತ್ಹ  ಲೊೇಪದೂೆೇಷಗಳರ್ನೆಲನೆ   ಇಟತಿಕೊಂಡರೆ    ಹೆೇಗ?ೆ ಮನಡತವಂತ್ಹ ಕೆಲಸಗಳನತನ 
ಸರಿಯನಗಿ  ಮನಡತವುದಲೆ.   ಆದರೂ  ಕೂಡ  ರನಜಯಪನಲರ  ಕಡಯೆಂದ  ನಮಾ ಸಕನಾರ  
ಒಳೆುಯ ಕೆಲಸ  ಮನಡತತಿುದೆ  ಎಂದತ ಹೆೇಳಿಸತತಿುದನೆರ.ೆ  ನಿೇವು  ಈ  ರಿೇತಿಯಲ್ಲೆ  ಮನಡಿ, 
ರನಜಯಪನಲರಿಂದ  ಒಳೆುಯ ಸಕನಾರ ಎಂದತ ಅವರ ಬನಯಯಂದ  ಹೆೇಳಿಸತವುದತ ಮತ್ತು  ರ್ನವು 
ಅವರ  ಭನಷಣ್ ಸರಿಯಲೆವೆಂದತ   ನಮಾ ಬನಯಯಂದ  ಹೆೇಳಿಸತವುದತ ಎಷತ ಸಮಂಜಸ?  
ಆದೆರಿಂದ, ಈ ರಿೇತಿಯ  ತ್ಪತಪ  ನಿೇತಿಯನತನ ಅನತಸರಿಸಬನರದತ.    ಎಲನೆ  ಕಡ ೆ  ಒಂದೇೆ  
ರಿೇತಿಯಲ್ಲೆ  ಕೆಲಸ ಮನಡಬೇೆಕತ.    ಯನವುದೊೇ ಒಂದೇೆ  ಭನಗಕೆೆ   ಎಲೆವನತನ  ಒಯತಯವಂತ್ಹ  
ಪರಯತ್ನ  ಮನಡಬನರದತ.  ಕನಲ  ಕನಲಕೆೆ  ಯನವುದೆೇ  ಸಕನಾರ  ಬ್ಂದರೂ   ಹೆೈದನರಬನದ   
ಕರ್ನಾಟಕವನತನ ಸಾಲಪಮಟಿಿಗೆ  neglect ಮನಡಿಕೂೆಂಡತ  ಬ್ಂದದನೆರ.ೆ   

ಸಭನಪತಿಯವರತ:-  ತ್ನವುಗಳು  ಮನತ್ರ್ನಡಬೇೆಕನದರೆ  ಪರತಿ  ಬನರಿಯೂ  
ಹೆೈದನರಬನದ -ಕರ್ನಾಟಕ, ಹೆೈದನರಬನದ   ಕರ್ನಾಟಕ ಎಂದತ ಕರಯೆತತಿುೇರಿ.   ನಿೇವು  ಕಲನಯಣ್  
ಕರ್ನಾಟಕ ಎಂದತ  ಕರಯೆಬೆೇಕತ.  ನಿೇವೇೆ ಈ ರಿೇತಿಯಲ್ಲೆ  ಹೆೇಳಿದರೆ  ಹೆೇಗ.ೆ   

ಶ್ರೇ ಅರವಿಂದ ಕತಮನರ   ಅರಳಿ:-    ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ  ಆಯತ್ತ.  ರ್ನವು  ಈ  
ರಿೇತಿ ಹೆೇಳಲ್ಲಕೆೆ  ಅಭನಯಸ  ಮನಡಿಕೂೆಳುುತಿುದೆೆೇವೆ.   ಆದರೆ, ನಮಾ  ಆಫ್ೇಸರ ಗಳು ಸಹ ಕಲನಯಣ್ 
ಕರ್ನಾಟಕ ಎನತನವ  ಬ್ದಲ್ಲಗೆ  ಹೆೈದನರಬನದ - ಕರ್ನಾಟಕ ಎಂದತ  ಹೆೇಳುತ್ನುರ.ೆ   ಹೆೈದನರಬನದ  
ಕರ್ನಾಟಕವನತನ  ಕಲನಯಣ್  ಕರ್ನಾಟಕ ಎಂದತ ಮನಡಬೇೆಕತ.  ಕಲನಯಣ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಂದತ  ಹೆಸರತ 
ಮನಡಿದನೆರಯೆ್ದೇ  ಹೂೆರತ್ತ ಕಲನಯಣ್  ಯನರದತೆ ಸಹ ಆಗಿರತವುದಲೆ.    
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ಶ್ರೇಮತಿ ಭನರತಿ ಶೆಟಿಿ(ರ್ನಮನಿದೆೇಾಶ್ತ್ರತ):  ಕಲನಯಣ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಂದತ ರ್ನಮಕರಣ್  
ಮನಡಲನಗಿದ.ೆ  

ಶ್ರೇ ಅರವಿಂದ ಕತಮನರ   ಅರಳಿ:-   ಅದನತನ ಮನಡಿ ಎಷತಿ  ವಷಾಗಳನಯತ್ತ?   

ಶ್ರೇ ಎಸ .ಎಲ .ಭೊೇಜೇೆಗೌಡ:- ಒಂದತ ವಷಾವನಯತ್ತ. 

ಶ್ರೇ ಅರವಿಂದ ಕತಮನರ  ಅರಳಿ:- ಅವರತ ಇನತನ ಹನಿಮೂನ   ಪಿರಿಯಡ ನಲ್ಲೆ  ಇದನೆರ.ೆ 
ಅದಕೊೆೇಸೆರ ಆ ಭನಗಕೆೆ  ಹೆಚತಚ ಒತ್ತು  ಕೂೆಟತಿ  ಪರಯತ್ನ  ಮನಡಬೇೆಕತ.  ಆ  ಭನಗದ   
imbalance ನತನ ಸರಿ ಮನಡಬೇೆಕತ. ಏಕೆಂದರ,ೆ ನಂಜತಂಡಪಪ ವರದಯತ ಸಹ ಅದೆೇ ರಿೇತಿ 
ಆಗತತಿುದೆ.  ಮರೆ್ನ   ಪಿಎಸ ಐ.ಗಳ  ಆಯ್ದೆಯನಯತ್ತ.  ಅದರಲ್ಲೆ ಆಯ್ದೆಯನತನ  ಕೆೇಳಿರತತ್ನುರೆ,  
ನಿೇವು  ಹೆಚ .ಕ.ೆಡಿ.ಬಿ. ಭನಗದಲ್ಲೆ ಹೊೇಗತತಿುರೂೆೇ ಅಥವನ ರನಜಯ ಭನಗದಲ್ಲೆ  ಹೊೇಗತತಿುೇರೂೆೇ  
ಎಂದತ  ಕೆೇಳಿರತತ್ನುರೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲೆ ಆಯ್ದೆಯನಗತವಂತ್ಹ ಹತಡತಗ ಯನವ ರಿೇತಿಯಲ್ಲೆ  
ಇರತತ್ನುರೆ್ಂದರೆ, ಒಟನಿರೆ  ನನಗ ೆ ರ್ೌಕರಿ  ಸಿಗತತ್ುದ ೆ ಎಂದತ  ಹೆೇಳಿ ಅವನಿಗ ೆ ಮರಿಟ   ಇದೆರೂ 
ಸಹ  ಅವನಿಗ ೆ  ತಿಳಿಯದೆೇ  ಹೆಚ .ಕ.ೆಡಿ.ಬಿ  ಭನಗದಲ್ಲೆಯ್ದೇ  ಹೂೆೇಗತತ್ುೆೇರೆ್ಂದತ  ಹೆೇಳುತ್ನುರೆ್.    
ಈ ರಿೇತಿಯಲ್ಲೆ  ಅವನಿಗೆ  ಮರಿಟ   ಇದೆರೂ ಸಹ merit consider ಮನಡಿಲೆ.   ಇಲ್ಲೆ  ಇವನತ  
೧ರೆ್ೇ  ರನಂಕ ನಲ್ಲೆ ಇದೆವನತ ಅಲ್ಲೆ ೪೦ರೆ್ೇ ರನಂಕ ಗೆ  ಬ್ರತತ್ನುರ್.ೆ  ಮರಿಟ  ಲ್ಲಸಿ   ರೆ್ೂೇಡಿದನಗ  
ತಿಳಿಯತತ್ುದೆ.  ಮರಿಟ  ಆಧನರದ ಮೇಲೆ  ಆಯ್ದೆ  ಮನಡತವನಗ ಮದಲತ ಮರಿಟ  ಆಧನರದಲ್ಲೆ  
ಮನಡಿದ ನಂತ್ರ ಹೆಚ ಕೆಡಿಬಿ.  ಇತ್ನಯದಯನಗಿ  ಕನಯಟಗರಿಯಲ್ಲೆ  ಪರಿಗಣಿಸಬೆೇಕತ.   ಇತಿುೇಚೆಗೆ ಈ  
ವಿಷಯವನಗಿ  ಮನನಯ ಮತಖಯಮಂತಿರಗಳನತನ ಭೆೇಟಿ ಮನಡಿದನಗ   ಇದನತನ ಸರಿ  ಮನಡತತ್ೆುೇರ್ೆಂದತ  
ಹೆೇಳಿದೆರತ. ಏಕೆಂದರ,ೆ ೨೦೧೬ ರಲ್ಲೆ ಒಂದತ ಸತತ್ೂೆುೇಲಯೆನತನ  ಹೊರಡಿಸಿ, ಕೆ.ಪಿ.ಎಸ.ಸಿ.ಯಂದ  
ಆಯ್ದೆ  ಮನಡಿದೆರತ.  ಅದತ ಯನವುದತ  ತ್ೊಂದರಯೆನಗಿಲೆ.  ಆದರೆ ೨೦೨೦ ರಲ್ಲೆ  ಒಂದತ  
ರೆ್ೇಮಕನತಿ ಆದೇೆಶವನತನ  ಹೊರಡಿಸಿ, ಎಲನೆ rules and regulations ಬ್ದಲನವಣೆ ಮನಡಿ   
ಈಗ  ಮತ್ೆು  ತ್ೊಂದರ ೆ ಮನಡಿದನೆರ.ೆ ಇದರಿಂದ ನಮಾ ಭನಗದ  ಎಲನೆ  ನಿರತದೊಯೇಗಿ  ಯತವಕ-
ಯತವತಿಯರಿಗ ೆತ್ೂೆಂದರೆಯನಗಿದೆ. ಈ ಬ್ಗೆೆ  ಗಮನವಿಟತಿ  ಕೆಲಸ ಮನಡಬೆೇಕನಗಿತ್ತು.  ಅದನತನ  
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ಮನಡಿಲೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಘನತ್ೆವತೆ್ು ರನಜಯಪನಲರ ಬನಯಯಂದ ಶಹಬನಬಸ ಗಿರಿ  
ತ್ೆಗೆದತಕೂೆಂಡಿದೆೇರಿ.  ಆದರೂ ಸಹ ರ್ನನತ ನನಗ ೆ  ತಿಳಿದಂತ್ಹ ವಿಷಯಗಳನತನ ಸದನದಲ್ಲೆ  
ಮಂಡಿಸಿದೆೆೇರೆ್.   ಈಗಲೂ ಸಹ  ಇವರ  ಕನಲ  ಇನತನ  ಮತಗಿದಲೆ.  ಇನತನ ಸಹ ಒಂದತ  ವಷಾ  
ಇದೆ.   ಈ ಸಮಯದಲ್ಲೆ  ಒಳೆುಯ  ಕೆಲಸ  ಮನಡಬೇೆಕೆಂದತ  ವಿನಂತಿ ಮನಡತತ್ನು,   ಘನತ್ೆವತೆ್ು 
ರನಜಯಪನಲರಿಂದ  ಶಹಬನಬಸ ಗಿರಿಯನತನ  ತ್ೆಗೆದತಕೊಂಡಿದೆೇರಿ.  ಅದಕೆೆ ನನಗ ೆ ರನಜಯಪನಲರ  
ಭನಷಣ್ದ  ಮೇಲೆ  ಮನತ್ರ್ನಡಲ್ಲಕೆೆ  ಅವಕನಶವನತನ ಕೊಟಿಿರತವುದಕೆೆ  ತ್ಮಗೆ  ಅಭಿನಂದರೆ್ಗಳನತನ 
ಸಲ್ಲೆಸಿ  ರ್ನನತ ನನನ ಮನತ್ನತನ  ಮತಗಿಸತತ್ೆುೇರೆ್. 

ಶ್ರೇ ಎಂ.ಕ.ೆ ಪನರಣೆೇಶ (ಸೆಳಿೇಯ ಸಂಸೆೆಗಳ  ಕ್ಷೆೇತ್ರ):-   ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ  
ಘನತ್ೆವತೆ್ು ರನಜಯಪನಲರತ ವಿಧನನ ಮಂಡಲದಲ್ಲೆ ಮನನಯ ಸದಸಯರತಗಳನತನದೆೆೇಶ್ಸಿ,  ಮನತ್ರ್ನಡಿದ  
ಭನಷಣ್ದ ಮೇಲೆ  ಮನತ್ರ್ನಡಲ್ಲಕೆೆ  ಅವಕನಶ ಕೊಟಿಂತ್ಹ ತ್ಮಗೆ  ಧನಯವನದಗಳು.   ಈಗನಗಲೆೇ  
ಸನಕಷತಿ  ವಿಚನರಗಳನತನ  ಆಡಳಿತ್ ಪಕ್ಷದ  ಮತ್ತು  ವಿರೂೆೇಧ  ಪಕ್ಷದ  ಸದಸಯರತಗಳು  
ಮನತ್ರ್ನಡಿದನೆರೆ.   ಬ್ಹತಶಃ ರ್ನನತ  ಹೆಚಿಚಗ ೆಮನತ್ರ್ನಡಲ್ಲಕೆೆ  ಹೂೆೇಗತವುದಲೆ. ಆದರೆ  ಕೂೆೇವಿಡ -
19 ರ  ಸಂದಭಾದಲ್ಲೆ  ನಮಾ ಮೇಲೆ ಬ್ರ ಸಿಡಿಲನಂತ್ ೆ  ಬ್ಂದಂತ್ಹ  ಕೊೇವಿಡ   ಯನರಿಗೂ  
ಗೊತಿುರಲ್ಲಲೆ   ಮತ್ತು  ಯನರೂ  ಸಹನಿರಿೇಕ್ಷಯೆನತನ  ಕೂಡ ಮನಡಿರಲ್ಲಲೆ.   ಅಂತ್ಹ 
ಸಂದಭಾದಲ್ಲೆ ಅದತ  ನಮಾನತನ  ಆಕರಮಿಸಿತ್ತ.  ಅಂತ್ಹ ಸಂದಭಾದಲ್ಲೆ  ಕೇೆಂದರ  ಮತ್ತು  ರನಜಯ  
ಸಕನಾರಗಳು  ತ್ೆಗೆದತಕೂೆಂಡಂತ್ಹ  ತಿೇಮನಾನಗಳು  ಬ್ಹತಶಃ  ಎಲೆರಿಗೂ  ಗೊತಿುದೆ.  ಮನಸಿಸನಲ್ಲೆ  
ಎಲೆರಿಗೂ ಅಭಿನಂದಸತವಂತ್ಹ ವಿಶನಾಸ, ಪಿರೇತಿ  ಇದೆ.  ಆದರೆ, ವಿರೂೆೇಧಕೂೆೆೇಸೆರ  
ವಿರೂೆೇಧತ್ೆಯನತನ  ತ್ೊೇರಿಸತವಂತ್ಹ ಕೆಲಸವನತನ  ಕೆಲವರತ  ಮನಡತತಿುದನೆರ.ೆ    ಬ್ಹತಶಃ  
ಕೆೇಂದರದ  ಪರಧನನ ಮಂತಿರಗಳನದ  ಶ್ರೇ ನರೇೆಂದರ ಮೇದಯವರತ  “ಸಬ ಕನ ಸನಥ , ಸಬ ಕನ 
ವಿಕನಸ , ಸಬ ಕನ ವಿಶನಾಸ , ಸಬ ಕನ ಪರಯನಸ ” ಎನತನವ ಒಂದತ  ಮನತ್ನತನ  ಹೆೇಳಿದರತ. 

(ಈ ಹಂತ್ದಲ್ಲೆ  ವೆೈಸ  ಛೆೇಮಾನ ರವರನದ  ಶ್ರೇಮತಿ  ಭನರತಿ ಶೆಟಿಿಯವರತ  ಪಿೇಠವನತನ 
ಅಲಂಕರಿಸಿದರತ) 
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ಬ್ಹತಶಃ   ಇವತ್ತು ಈ ಕರೂೆೇರ್ನವನತನ ನಿಯಂತಿರಸತವುದಕೆೆ  ಈ  ಒಂದತ  ಮನತ್ತಗಳು  ಪೂಣ್ಾ  
ಅನಾಯವನಗತತ್ುದ ೆ  ಎಂದತ   ರ್ನನತ  ಭನವಿಸಿದೆೆೇರೆ್. ಏತ್ಕೆೆ ರ್ನನತ  ಈ  ಮನತ್ನತನ  
ಹೆೇಳುತಿುದೆೆೇರೆ್ಂದರೆ     ಇದನತನ ಸನಮನನಯವನಗಿ  ಎಲೆರನತನ  ಒಟತಿಗೂಡಿಸಿಕೂೆಂಡತ,  ಎಲೆರನೂನ   
ಪಿರೇತಿಯಂದ  ತ್ೆಗೆದತಕೂೆಂಡತ, ಎಲೆರ  ಸಹಕನರದೊಂದಗ ೆ  ಇದನತನ  ನಿಭನಯಸಲ್ಲಕೆೆ  
ಸನಧಯವನಗಿದ ೆ ಎನತನವ  ಮನವರಿಕೆಯನತನ  ಮನಡಿಕೊಂಡೆೇ ಈ  ಮನತ್ನತನ  ಎಲೆರೂ  ಉಲೆೆೇಖ  
ಮನಡಿದನೆರಂೆದತ  ರ್ನನತ ಭನವಿಸಿದೆೆೇರ್.ೆ  ಹಲವನರತ  ಸಂದಭಾಗಳಲ್ಲೆ  ಕೂೆೇವಿಡ   ಬ್ಂದಂತ್ಹ  
ಸಂದಭಾದಲ್ಲೆ    ಇಡಿೇ  ದೆೇಶವನತನ  ಒಟತಿಗೂಡಿಸತವಂತ್ಹ  ಪರಯತ್ನದಲ್ಲೆ  ಎಷತಿ  
ವಿರೂೆೇಧತ್ೆಗಳು  ಬ್ಂತ್ತ ಎನತನವುದತ  ತ್ಮಗೆಲೆರಿಗೂ  ಗೊತಿುದೆ  ಎಂದತ  ರ್ನನತ 
ತಿಳಿದತಕೂೆಂಡಿದೆೆೇರೆ್.    ಪನರರಂಭಿಕ    ಹಂತ್ದಲ್ಲೆ ಈ  ಕೊೇವಿಡ   ಅನತನ  ದೂರ ಇಡಬೇೆಕೆನತನವ  
ಸಂದಭಾದಲ್ಲೆ  ಎಲೆರನತನ  ಒಟನಿಗಿ ತ್ೆಗೆದತಕೂೆಂಡತ ಹೊೇಗಬೇೆಕೆನತನವ  ಪರಯತ್ನವನತನ    ಮನನಯ 
ಶ್ರೇ  ನರೇೆಂದರ  ಮೇದಯವರತ ಮನಡಿದರತ.  ಈ ಕೆಲಸವನತನ  ಮನಡಬೆೇಕನದರೆ     ಏನತ  
ಮನಡಬೇೆಕತ  ಎನತನವಂತ್ಹ ವಿಚನರಗಳು  ಬ್ಂದನಗ  ಎಲೆರೂ  ತ್ಮಾ ತ್ಮಾ ಮರ್ೆಗಳಲ್ಲೆ    
ಜನಗಟೆಯನತನ  ಭನರಿಸತವುದರ  ಮೂಲಕ  ಈ ಕೊರೂೆೇರ್ನವನತನ ಹೊಡೆದೊಡಿಸತವ  
ಪರಯತ್ನವನತನ  ಮನಡಲ್ಲಕೆೆ  ನಮಾಂದಗ ೆ  ಕೆೈಜೂೆೇಡಿಸಿ  ಎನತನವಂತ್ಹ  ಕರೆಯನತನ  ಕೊಟಿರತ.   
ಅಂತ್ಹ ಸಂದಭಾದಲ್ಲೆ ಇಡಿೇ  ದೆೇಶ  ಅದರೊಟಿಿಗ ೆ  ಕೆೈಜೂೆೇಡಿಸತವಂತ್ಹ ಕಲೆಸವನತನ  ಮನಡಿದೆ.  
ಆದರೆ, ಕೆಲವರತ ರನಜಕನರಣ್ದ  ಮೂಲ ಉದೆೆೇಶಕೆೆ  ವಿರೂೆೇಧವನತನ ಮನಡತವಂತ್ಹ ಪರಯತ್ನವನತನ 
ಮನಡಿ, ಜನರನತನ ಅಲ್ಲೆ ದಕತೆ ತ್ಪಿಪಸತವಂತ್ಹ ಪರಯತ್ನವನತನ  ಮನಡಿದರೂ  ಕೂಡ   
ಯಶಸಿಾಯನಗಲ್ಲಲೆ.  ತ್ದನಂತ್ರ 2ರೆ್ೇ ಹಂತ್ದಲ್ಲೆ ಮತ್ೆು ಜನರನತನ  ಪಿರೇತಿಗ ೆ  ತ್ೆಗೆದತಕೊಳುಬೇೆಕತ  
ಎನತನವಂತ್ಹ  ನಿಟಿಿನಲ್ಲೆ    ಕೆಲಸ ಮನಡತವನಗ  ಆ  ಸಮಯದಲ್ಲೆ   ಇದಕೆೆ   ಇನತನ ಯನವ  
ಚಿಕ್ಕತೆ್ಸಯನತನ  ಕೊಡಬೇೆಕಂೆದತ  ಯನರಿಗೂ ಗೊತಿುರಲ್ಲಲೆ.   ಕೊೇವಿಡ-19 ಎನತನವುದತ  ಹೊಸ  
ರ್ನಯಲ.ೆ   ನಮಾ ದೆೇಶಕೆೆ  ಬ್ಂದಂತ್ಹದತೆ.  ಇದಕೆೆ ಮದತೆ  ಇಲೆ.   ಇಂತ್ಹ ಸಂದಭಾದಲ್ಲೆ    
ಮತ್ೊುಮಾ  ಪರಯತ್ನವನತನ    ಎಲೆರೂ    ಕೂಡ  ಒಟನಿಗಿ,   ರ್ನವು  ಮರೆ್ಯಲ್ಲೆ ದೇಪವನತನ 
ಬೆಳಗತವಂತ್ಹ   ಕೆಲಸ-ಕನಯಾಗಳನತನ  ಮನಡೂೆೇಣ್  ಎನತನವಂತ್ಹ   ಕರಗೆಳನತನ  ಕೊಟಿರತ.   
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ಅಂತ್ಹ ಸಂದಭಾದಲ್ಲೆ  ಎಲೆರೂ  ಜೊತ್ೆಗೂಡತವಂತ್ಹ  ಪರಯತ್ನ  ಅಯತ್ತ. ಅದರಲ್ಲೆ ಮತ್ುೆ  
ತ್ಪತಪ  ಹತಡತಕತವಂತ್ಹ ಸಂದಭಾದಲ್ಲೆ  ಸರ್ನಾನಯ ಮನಜಿ  ಪರಧನನ ಮಂತಿರಗಳನದ  ಶ್ರೇ  ಹೆಚ .ಡಿ.  
ದೆೇವೆೇಗೌಡರವರತ  ತ್ಮಾ ಮರ್ಯೆಳಗ ೆ  ದೇಪವನತನ  ಬೆಳಗಿಸತವುದರ ಮೂಲಕ  ರ್ನವು  ಈ  
ಕೊೇವಿಡ   ಅನತನ  ದೂರ  ಇಡತವಂತ್ಹ   ಈ  ಪರಯತ್ನಕೆೆ  ಕೆೈಜೂೆೇಡಿಸತತ್ೆುೇವೆ ಎನತನವುದನತನ  
ಈ ದೆೇಶದ  ಮನಜಿ  ಪರಧನನ ಮಂತಿರಗಳನದ  ಶ್ರೇ  ಹೆಚ .ಡಿ.  ದೆೇವೇೆಗೌಡರವರತ     
ತ್ೊೇರಿಸಿಕೂೆಟಿರತ.  ಆಗಲನದರೂ  ವಿರೂೆೇಧ   ಪಕ್ಷದವರತ  ತಿಳಿದತಕೂೆಳುಬೆೇಕನಗಿತ್ತು.  ಅಲ್ಲೆಯೂ  
ಅವರತ  ತಿಳಿದತಕೂೆಳುುವಂತ್ಹ ಪರಯತ್ನವನತನ  ಮನಡಲ್ಲಲೆ.  ಆದರೆ, ಇದತ  ಯನವುದಕೂೆ  
ಹಿಂಜರಿಯದೆೇ    ಪತನಃ  ಎಲನೆ  ಪರಯತ್ನಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲೆ  ಲಸಿಕಯೆನತನ  ಕಂಡತ ಹಿಡಿಯತವಂತ್ಹ  
ಪರಯತ್ನವನತನ ಮನಡಲ್ಲಕೆೆ ಹೊರಟಂತ್ಹ ಸಂದಭಾದಲ್ಲೆ  ಸನಕಷತಿ  ಆರೂೆೇಪಗಳು  ಬ್ಂತ್ತ. ಏನತ 
ಬ್ಂತ್ತ ಎಂದರೆ, ಲಸಿಕಯೆನತನ  ಬೆೇರ ೆ ದೆೇಶದಂದ  ತ್ರತವಂತ್ಹ ಪರಯತ್ನ ಆಯತ್ತ. ಆದರೆ,  ಆ 
ಲಸಿಕಗೆಳ  ಮೇಲ ೆವಿಶನಾಸ  ನಮಾ ದೇೆಶದ  ಪರಧನನ ಮಂತಿರಗಳಿಗ ೆ  ಬ್ರಲ್ಲಲೆ.   ರ್ನವೇೆ ಸಾತ್ಃ  
ತ್ಯನರತ  ಮನಡಬೇೆಕತ  ಎಂದತ  ನಿಧಾರಿಸಿದರತ.  

(ಗೊಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಎಸ. ರವಿ( ಸೆಳಿೇಯ ಸಂಸೆೆಗಳ  ಕ್ಷೆೇತ್ರ):-     ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ  

ಶ್ರೇ ಎಂ.ಕ.ೆ ಪನರಣೆೇಶ :-    ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ ರ್ನನತ  ಯೇಲಡ    ಆಗಿಲೆ.    
ಇದತ ರನಜಯಪನಲರ  ಭನಷಣ್ದ ಮೇಲ್ಲನ   ವಂದರ್ನ ನಿಣ್ಾಯದ  ಚಚಾೆ.  

ವೆೈಸ   ಛೆೇಮಾನ:-  ಶ್ರೇಯತತ್ ರವಿ ರವರೆ, ತ್ಮಾ ಸರಿ  ಬ್ಂದನಗ  ತ್ನವು ಸಹ  
ರನಜಯಪನಲರ  ಭನಷಣ್ದ  ವಂದರ್ನ  ನಿಣ್ಾಯದ  ಮೇಲೆ   ಮನತ್ರ್ನಡಬ್ಹತದತ.   ನಿಮಗೆ 
ಅವಕನಶ  ಸಿಕ್ಕೆದನಗ  ನಿೇವು  ಮನತ್ನಡಿ. ಈಗ  ಕತಳಿತ್ತಕೊಳಿು.    

ಶ್ರೇ ಎಸ. ರವಿ:-ರ್ನವು  ಈಗ  ಪನಲ್ಲಾಮಂಟ ನಲ್ಲೆ  ಕತಳಿತಿದೆೆವಯೆೇ  ಕೌನಿಸಲ ನಲ್ಲೆ  
ಕತಳಿತಿದೆೆೇವೆಯೇ  ಎಂದತ  ನನಗ ೆ  ಗೂೆಂದಲವನಯತ್ತ.  ಇದತ ಪನಲ್ಲಾಂಮಂಟ  ಎಂದತ 
ಭನವಿಸಿಕೊಳುುತ್ುೆೇವೆ, ನಮಾದೆೇನೂ ತ್ಕರನರತ ಇಲೆ. ಚರೆ್ನನಗಿ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದನೆರೆ, ಮನತ್ರ್ನಡಲ್ಲ.  
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   ಶ್ರೇ  ಕೊೇಟ  ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ):-  ತ್ನವು ವನಸುವಿಕ ವಿಚನರಕೆೆ  
ಬ್ರಬೆೇಕೆಂದತ ವಿನಂತಿ  ಮನಡಿಕೊಳುುತ್ೆುೇರೆ್.   

ಶ್ರೇ ಎಂ.ಕ.ೆ ಪನರಣೆೇಶ :-  ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ ರ್ನನತ  ಯನರಿಗೂ ಯೇಲಡ    ಆಗಿಲೆ.    
ರ್ನನತ ಹಂತ್ ಹಂತ್ವನಗಿ  ವಿಚನರಕೆೆ  ಬ್ರತತಿುದೆೆೇರ್ೆ.  ರ್ನನತ ನಿಮಾ ವಿಷಯಕೆೆ  ಬ್ರತತಿುದೆೆೇರ್ೆ.  ಬೆೇರೆ  
ವಿಷಯಕೆೆ  ಹೊೇಗತವುದಲೆ.  ಹೆೇಳುವಂತ್ಹ ವಿಚನರವನತನ ಕೆಳಗಡಯೆಂದ  ಪನರರಂಭ  ಮನಡಿ 
ಮೇಲ ೆ ಹೂೆೇಗಬೇೆಕನಗತತ್ುದೆ.   

ಶ್ರೇ ಎಸ. ರವಿ:-ಮನನಯ  ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ   

ವೆೈಸ   ಛೆೇಮಾನ:- ದಯಮನಡಿ  ಕತಳಿತ್ತಕೂೆಳಿು.  ನಿಮಗೆ  ಮನತ್ರ್ನಡಲ್ಲಕೆೆ  ಅವಕನಶ  
ಕೊಟನಿಗ  ನಿೇವು  ಮನತ್ರ್ನಡಿ.  ಶ್ರೇಯತತ್  ಪನರಣೆೇಶ  ರವರೆ,  ತ್ನವು  ಮನತ್ರ್ನಡಿ.   

ಶ್ರೇ ಎಂ.ಕೆ. ಪನರಣೆೇಶ :- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ ಲಸಿಕಗೆಳನತನ  ಕಂಡತಹಿಡಿಯತವಂತ್ಹ 
ಪರಯತ್ನಗಳನತನ ಮನಡಿದನಗ  ಲಸಿಕಗೆಳನತನ ಪನರಮನಣಿಕವನಗಿ  ಕಂಡತ ಹಿಡಿಯತವಂತ್ಹದನೆಗಿದೆ.     

ಮತಂದತ. . 
.  

(37) 15.02.2022 04.50 ಎಸ ವಿ-ವಿಕೆ  

(ವೆೈಸ  ಛೆೇರ ಮನ  ಉಪಸಿೆತಿ) 

ಶ್ರೇ ಎಂ.ಕ.ೆಪನರಣೆೇಶ  (ಮತಂದತ):-  

ಏನತ ಹೆೇಳಿದರತ? ಲಸಿಕಗೆಳನತನ ತ್ೆಗೆದತಕೊಳುಬೇೆಡಿ, ಇದತ ನರೇೆಂದರ ಮೇದಯವರ ಲಸಿಕ.ೆ  ಇದತ 
distilled water ಅನತನ ಚತಚತಚವಂತ್ಹ ಲಸಿಕ.ೆ  ಇದನತನ ತ್ೆಗೆದತಕೂೆಂಡರ ೆ ಮಕೆಳನಗತವುದಲೆ 
ಎಂದತ ಯನರತ ಹೆೇಳಿದತೆ? ಕೇೆಂದರದವರಲೆ, ರನಜಯದವರತ.  ರ್ನನತ ಹೆಸರನತನ ಉಲೆೆೇಖ 
ಮನಡತವುದಲೆ. ಇಲ್ಲೆರತವಂತ್ಹ ರನಜಯದ ರ್ನಯಕರತ ಹೆೇಳಿದರತ. ತ್ದನಂತ್ರ ಕ್ಷಿಪರಗತಿಯಲ್ಲೆ 



«¥À/15.02.2022/170 

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

ಕೊರೂೆೇರ್ನ ಎಲೆರ ಮೇಲ ೆ ಆಕರಮಣ್ ಮನಡಲತ ಪನರರಂಭಿಸಿತ್ತ.  ರ್ನನತ ಏಕೆ ಈ ಮನತ್ನತನ 
ಉಲೆೆೇಖ ಮನಡತತಿುದೆೆೇರ್ೆಂದರ ೆನಮಾ ರನಜಯದೊಳಗೆ, ನಮಾ ದೆೇಶದೊಳಗೆ ವಿದನಯವಂತ್ರತ ಹನಗೂ 
ಅವಿದನಯವಂತ್ರತ ಇದನೆರೆ.  ಕೆಲವು ರನಜಕ್ಕೇಯ ರ್ನಯಕರತ ಬ್ಹಳ ಬ್ತದಿವಂತ್ರತ, ಅವರ 
ಹೆೇಳಿಕೆಗಳೆಂದರ ೆಸವಾಜ್ಞನ ಹೆೇಳಿಕೆಗಳು ಎಂದತ ತಿಳಿದ ಜನರತ ಇದನೆರೆ.  ಇಂತ್ಹ ಮನತ್ತಗಳನತನ 
ಹೆೇಳಿದನಗ ಆ ಜನರ ಪರಿಸಿೆತಿ ಏನತ? Distilled water ಲಸಿಕ,ೆ ನರೇೆಂದರ ಮೇದ ಲಸಿಕ,ೆ ಈ 
ಲಸಿಕಯೆನತನ ತ್ೆಗೆದತಕೂೆಂಡರೆ ಮಕೆಳನಗತವುದಲೆ ಎಂದತ ಅಪಪರಚನರ ಮನಡಿದರ ೆಕೊೇವಿಡ  ಅನತನ 
ಹೆೇಗ ೆನಿಯಂತ್ರಣ್ ಮನಡಲತ ಸನಧಯ?  

ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವೆಂಕಟೆೇಶ (ರ್ನಮನಿದೆೇಾಶ್ತ್ರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಗಂಟೆ 
ಬನರಿಸಿದರೆ ಕೊರೂೆೇರ್ನ ಹೊೇಗತತ್ುದೆ, ಜನಗಟೆ ಹೊಡೆದರೆ ಕೊರೂೆೇರ್ನ ಹೊೇಗತತ್ುದೆ, ಕನಯಂಡಲ  
ಹಚಿಚದರ ೆ ಕೊರೂೆೇರ್ನ ಹೂೆೇಗತತ್ುದೆ ಎಂದ ಮೇಲ ೆಇದಕೆೆ ಹೂೆೇಗತವುದಲೆವೇೆ? ಮನನಯ ಪನರಣೆೇಶ  
ಅವರತ ಇರ್ೂೆನಂದೆರಡತ ದನ ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ನುರೆ.  ಆಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಅವಕನಶ ಸಿಗತವುದಲೆ. ಉಪ 
ಸಭನಪತಿಯನಗತತ್ನುರೆ. ಅಲ್ಲೆಯವರೆಗ ೆ ಏರೆ್ೇನತ ಬೆೇಕೊೇ ಮನತ್ರ್ನಡಿ ಬಿಡಲ್ಲ.  ಆಮೇಲೆ ಅವರತ 
ಮನತ್ರ್ನಡತವಂತಿಲೆ.  

ಶ್ರೇ ಎಂ.ಕ.ೆಪನರಣೆೇಶ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇವರಿಗ ೆಅಥಾವನಗದದೆರೆ ರ್ನನತ ಏನೂ 
ಮನಡಲ್ಲಕೆೆ ಸನಧಯವಿಲೆ. “ಸಬ  ಕನ ಸನಥ  ಸಬ  ಕನ ವಿಕನಸ ; ಸಬ  ಕನ ವಿಶನಾಸ  ಸಬ  ಕನ 
ಪರಯನಸ ” ಈ ರ್ನಲತೆ ಶಬ್ೆಗಳೊಳಗೆ ಅವರ ಮನತಿನ ಅಥಾವಿದೆ.  ಅವರತ ಕೆೇಳುವ ಪರಶೆನಗೆ ಈ 
ರ್ನಲತೆ ಶಬ್ೆಗಳಲ್ಲೆ ಉತ್ುರ ಅಡಗಿದ.ೆ  ರ್ನನತ ಆಗಲೇೆ ಹೆೇಳಿದೆ.  ವಿದನಯವಂತ್ರತ, ಅವಿದನಯವಂತ್ರತ ಈ 
ದೆೇಶದಲ್ಲೆದನೆಗ ಅವರನತನ ಒಟತಿಗೂಡಿಸಿ ಸಂಘಟರೆ್ಯನತನ ಮನಡಿ, ಈ ಹೆಮನಾರಿಯನತನ 
ಹೊಡೆದೂೆೇಡಿಸಬೇೆಕೆಂದರೆ ಈ ಎಲನೆ ಅಗತ್ಯತ್ಗೆಳು ಇವೆ.  ಬ್ತದಿವಂತ್ರತ ಈಗ ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ನುರೆ.  
ಅವರತ ಪತಸುಕಗಳನತನ ಓದರತತ್ನುರ.ೆ  ಅವರಿಗೆ ವಿದನಯಭನಯಸವಿದತೆ, ಅಥಾವನಗತತ್ುದೆ.  ಸನಮನನಯ 
ಮನತಷಯನಿಗ ೆಭನವರ್ನತ್ಾಕವನಗಿ ತ್ೆಗೆದತಕೂೆಂಡನಗ ಅಥಾವನಗತತ್ುದೆ.  ಹೌದತ, ಇಂತ್ಹ ವಿಚನರಗಳು 
ಇದರಲ್ಲೆದ ೆಎನತನವುದತ ಅಥಾವನಗತತ್ುದೆ ಎನತನವುದತ ಇದರ ಉದೆೆೇಶ.  ಏಕೆಂದರ ೆಅವರಿಗೆ ಗೊತಿುಲೆ, 
ತಿಳಿದರಲ್ಲ ಎಂದತ ಹೇೆಳುತಿುದೆೆೇರ್ೆ.   
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ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನವು ದೆೇಶ ಮದಲತ ಎನತನವಂತ್ಹ ಸಂಸೃತಿಯಲ್ಲೆ ಬೆಳೆದವರತ.  
ರ್ನವು ಅಲ್ಲೆಂದ ಇಲ್ಲೆಗೆ ಬ್ಂದದೆೆೇವೆ.  ರ್ನವು ಏಕನಏಕ್ಕ ಮೇಲ್ಲಂದ ಚಿಗತರಿದವರಲೆ. ಬ್ಡೆಡಯಂದ 
ನಮಾನತನ ನಿೇನತ ದೇೆಶಕೂೆೆೇಸೆರ ಎಂದತ ಬೆಳೆಸಿದನೆರೆ. ದೆೇಶಕೆೆ ಏರ್ನದರೂ ಅಪನಯವನದರೆ… 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ.ೆಹರಿಪರಸನದ:- ಮನನಯ ಪನರಣೆೇಶ  ಅವರೆೇ, ದೆೇಶ ಮದಲನ, ಧಮಾ ಮದಲನ 
ಎಂದತ ಹೆೇಳಿ.   

ಶ್ರೇ ಎಂ.ಕ.ೆಪನರಣೆೇಶ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ yield  ಆಗತವುದಲೆ. “ನಿನನ 
ಪನರಣ್ವನತನ ದೆೇಶಕೊೆೇಸೆರ ತ್ನಯಗ ಮನಡತ.  ಆದರೆ ದೆೇಶವನತನ ಬ್ಲ್ಲ ಕೊಡಬೇೆಡ” ಎನತನವ 
ಹಂತ್ದಂದ ರ್ನವು ಬ್ಂದದೆೆೇವೆ.  ಹನಗನಗಿ ಎಲನೆ ಅರಿವುಗಳೂ  ನಮಗಿವೆ.  ಈ ಎಲನೆ 
ಅರಿವುಗಳನತನ ಜನರಿಗ ೆಮನವರಿಕ ೆಮನಡಿಕೂೆಡತವ ಅಗತ್ಯತ್ೆ ಇತ್ತು.   

ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಲಸಿಕ ೆತ್ೆಗೆದತಕೂೆಳುಲತ ಮದಲತ ಓಡಿ ಹೂೆೇದವರತ ಯನರತ? 
ಇದೆೇ ವಿರೂೆೇಧ ಮನಡಿದವರೇೆ ಅವರ ಕತಟತಂಬ್ದವರನತನ ಕರದೆತಕೊಂಡತ ಹೊೇಗಿ ಲಸಿಕಗೆಳನತನ 
ತ್ೆಗೆದತಕೂೆಳುುವಂತ್ಹ ಕೆಲಸವನತನ ಮನಡಿದರತ.  ಬೆೇರಯೆವರನತನ ದಕತೆ ತ್ಪಿಪಸಿ, ಅವರ ಜಿೇವಕೆೆ 
ಅಪನಯ ಬ್ರತವಂತ್ಹ ಸಂದಭಾದಲ್ಲೆ ಓಡಿ ಹೊೇಗಿ ಕತಟತಂಬ್ ಸಮೇತ್ ಲಸಿಕಯೆನತನ 
ತ್ೆಗೆದತಕೂೆಂಡರತ.  ಏಕ ೆತ್ಗೆೆದತಕೂೆಳುಬೇೆಕ್ಕತ್ತು? ಆಗ ಇದತ distilled water ಆಗಿರಲ್ಲಲೆವೆೇ? ಆಗ 
ಇದತ ಮೇದ ಲಸಿಕೆ ಆಗಿರಲ್ಲಲೆವೆೇ? ಇದತ ಮಕೆಳನಗದರತವುದಕೆೆ ಕನರಣ್ ಎಂದತ ತಿಳಿದತ್ುಲೆವೆೇ? 
ಹನಗನದರೆ ಲಸಿಕಯೆನತನ ಏಕೆ ತ್ೆಗೆದತಕೊಂಡರತ? ತ್ಗೆೆದತಕೂೆಳುಬನರದತ್ತು.  ಇಂದತ ರ್ನವೆಲನೆ ಬ್ದತಕ್ಕ 
ಇಲ್ಲೆ ಕತಳಿತಿದೆೆೇವೆ ಎಂದರ ೆ ಏನತ ಮೂಲ ಕನರಣ್? ರನಜಯ ಮತ್ತು ರನಷಾವು ಕೊರೂೆೇರ್ನ ವಿರತದಿ 
ಹೊೇರನಟ ಮನಡಿ ಲಸಿಕಗೆಳನತನ ತ್ೆಗೆದತಕೂೆಂಡ ಕನರಣ್ ರ್ನವು ಇಂದತ ಇಲ್ಲೆ ಮನಸೆ ಗಳನತನ ತ್ೆಗೆದತ 
ಕತಳಿತಿದೆೆೇವೆ.  ನಮಾ ಪರಿಸಿೆತಿ ಹೆೇಗಿತ್ತು? ಸದನದ ಒಳಗೆ ಬ್ರಲನಗದಂತ್ಹ ಪರಿಸಿೆತಿ ಇತ್ತು.  ಅಂದತ 
ಇದೆಲನೆ ಇವರಿಗ ೆಜ್ಞನಪಕವಿರಲ್ಲಲೆವೆೇ? ಭರಷನಿಚನರ, ಭರಷನಿಚನರ ಎಂದತ ಹೇೆಳುತ್ನುರ.ೆ  ಆಕನಶ, ನಿೇರತ, 
ರೆ್ಲದಲ್ಲೆ ಭರಷನಿಚನರ ಮನಡಿದವರತ ಕೂೆೇವಿಡ  ವಿಷಯದಲ್ಲೆ ಭರಷನಿಚನರ ನಡದೆದ ೆಎಂದತ ಹೆೇಳುತ್ನುರೆ.  
ನಮಗೆ ಯನವುದೆೇ ಅರಿವಿಲೆದೆ ಬ್ಂದಂತ್ಹ ಕನಯಲೆಗ ೆ ಔಷಧಿಗಳನತನ ತ್ಯನರತ ಮನಡತವನಗ 
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ನಿಗದತ್ ಬೆಲೆಗೆ ತ್ಯನರತ ಮನಡಲ್ಲಕೆೆ ಆಗತವುದಲೆ.  ಹೊರದೆೇಶದಂದ ತ್ರಿಸತವಂತ್ಹ ಔಷಧಗಳಿಗ ೆ
ಬೆಲ ೆ ಕಟತಿವುದಕೆೆ ನಮಗ ೆ ಅದರ ಬೆಲ ೆ ಗೊತಿುರತವುದಲೆ.  ಅಂತ್ಹ ತ್ತತ್ತಾ ಸಂದಭಾದಲ್ಲೆ ಜನರ 
ಜಿೇವನವನತನ ಉಳಿಸಬೆೇಕನೆತನವಂತ್ಹ ದೃಷ್ಠಿಯಂದ ಹಣ್ವನತನ ಕೊಟತಿ ತ್ರತವಂತ್ಹ ಅನಿವನಯಾತ್ೆ 
ಇದೆ.  ಅದಕೆೆ ಅಷತಿ ಹಣ್ವನತನ ಕೊಟಿಿರಿ, ಭರಷನಿಚನರ ಮನಡಿದೆೇರಿ ಎಂದತ ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ನುರಲೆ, ಇದಕೆೆ 
ಏನತ ಹೆೇಳುವುದತ? ರ್ನನತ ಅರೆ್ೈತಿಕತ್ ೆ ಎನತನವುದರ ಬ್ಗೆೆ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಲೆ. ಇವರಿಗ ೆ
ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕೆೆ ರೆ್ೈತಿಕತ್ೆ ಏನಿದ?ೆ ಮದಲತ ಹೇೆಳಿದರತ,  ರ್ನನತ ಆ ಶಬ್ೆವನತನ ಬ್ಳಸತವುದಲೆ. 
ರ್ನನತ ರೆ್ೈತಿಕತ್ ೆ ಎನತನವ ಶಬ್ೆವನತನ ಬ್ಳಸತತ್ುೆೇರೆ್.  ರೆ್ೈತಿಕತ್ೆಯ ಬ್ಗೆೆ ಒಂದತ ಮನತ್ನತನ ರ್ನನತ 
ಹೆೇಳಬ್ಯಸತತ್ುೆೇರೆ್.  

ಒಮಾ ಶ್ರೇ ರನಮಕೃಷಣ ಪರಮಹಂಸರತ ಒಂದತ ಊರಿಗೆ ಬ್ರತತ್ನುರಂೆದತ ಹೆೇಳಿ 
ಪರಚನರವನಗತತ್ುದೆ.  ತ್ಮಗೆಲೆರಿಗೂ ತಿಳಿದರತವಂತ್ ೆ ಶ್ರೇ ರನಮಕೃಷಣ ಪರಮಹಂಸರತ ಸನಾಮಿ 
ವಿವೆೇಕನನಂದರ ಗತರತಗಳು.  ಆಗ ಜನರತ ಶ್ರೇ ರನಮಕೃಷಣ ಪರಮಹಂಸರತ ನಮಾ ಊರಿಗ ೆಬ್ಂದರ ೆ
ಅದರಿಂದ ಏನತ ಪರಿಹನರವೆಂದತ ಕೆೇಳುತ್ನುರೆ.  ಆಗ ಪರಮಹಂಸರ ಬ್ಗೆೆ ತಿಳಿದದೆವರತ “ಅವರತ 
ಮಹನನ  ಜ್ಞನನಿಗಳು, ಅವರತ ಊರಿಗ ೆಬ್ಂದ ಸಂದಭಾದಲ್ಲೆ ಏನತ ಹೆೇಳುತ್ನುರೆಯೇ ಅದನತನ ಜನರತ 
ಶ್ರಬನಗಿ ಮನಡತತ್ನುರೆ” ಎನತನವ ಮನತ್ನತನ ಹೆೇಳುತ್ನುರೆ.  ಆ ಊರಿನ ಒಬ್ಬ ಹೆಂಗಸಿಗೆ ಶ್ರೇ 
ರನಮಕೃಷಣ ಪರಮಹಂಸರತ ಬ್ಂದರ ೆಎಲನೆ ಸಮಸೆಯಗಳನತನ ಪರಿಹರಿಸತತ್ನುರಂತೆ್ ಎಂದತ ತಿಳಿಯತತ್ುದೆ.  
ನಂತ್ರ ಶ್ರೇ ರನಮಕೃಷಣ ಪರಮಹಂಸರತ ಆ ಊರಿಗ ೆಬ್ರತತ್ನುರ.ೆ  ಆ ತ್ನಯ ತ್ನನ ಮಗತವನತನ 
ಕರದೆತಕೊಂಡತ ಪರಮಹಂಸರ ಬ್ಳಿಗೆ ಹೊೇಗತತ್ನುರೆ.  ಶ್ರೇ ರನಮಕೃಷಣ ಪರಮಹಂಸರತ ಬೆೇರಯೆವರ 
ಕಷಿಗಳರ್ೆನಲನೆ ಆಲ್ಲಸಿ, ಅದಕೆೆ ಪರಿಹನರಗಳನತನ ಹೆೇಳುತ್ನುರೆ.  ನಂತ್ರ ಈ ತ್ನಯಯನತನ ಕರದೆತ 
ಏನಮನಾ.. ಎಂದತ ಕೆೇಳುತ್ನುರೆ.  ಆಗ ತ್ನಯಯತ “ಇದತ ಸಣ್ಣ ವಿಚನರ. ಹೆೇಗ ೆ ನಿಮಾ ಬ್ಳಿ 
ಹೆೇಳಿಕೂೆಳುುವುದತ? ಆದರೂ ನಿಮಾ ಬ್ಳಿ ಹೇೆಳುತ್ೆುೇರ್.ೆ  ನನನ ಮಗತ ಬಲೆೆವನತನ ತಿನತನತ್ುದೆ.  ಮಗತ 
ಬೆಲೆವನತನ ತಿನತನವುದನತನ ಬಿಡಿಸಬೆೇಕತ” ಎಂದತ ಹೇೆಳುತ್ನುರೆ.  ಆಕೆ ಹಳಿುಯ ಮತಗೆಿ.  ಆ ತ್ನಯಯ 
ಮನತಿಗ ೆಶ್ರೇ ರನಮಕೃಷಣ ಪರಮಹಂಸರತ “ರೆ್ೂೇಡಮನಾ, ನಿೇನತ ಒಂದತ ತಿಂಗಳ ತ್ರತವನಯ ನನನ 
ಆಶರಮಕೆೆ ಬನ” ಎಂದತ ಹೆೇಳುತ್ನುರೆ.  ಆ ತ್ನಯಯತ ಬ್ಹತಶಃ ಏರೆ್ೂೇ ದೊಡಡ ವಿಚನರಗಳನತನ ನನನ 
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ಮತಂದ ೆ ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ನುರೆ ಎಂದತ ಭನವಿಸತತ್ನುಳ.ೆ  ಶ್ರೇ ರನಮಕೃಷಣ ಪರಮಹಂಸರತ ತ್ಮಾ 
ಕೆಲಸಗಳನತನ ಮತಗಿಸಿ ಆಶರಮಕೆೆ ಹೂೆೇಗತತ್ನುರೆ.   ಒಂದತ ತಿಂಗಳ ನಂತ್ರ ತ್ನಯ ಮಗತವನತನ 
ಕರದೆತಕೊಂಡತ ಆಶರಮಕೆೆ ಹೊೇಗತತ್ನುಳೆ.  ಪರಮಹಂಸರತ ಮಗತವನತನ ತ್ಮಾ ಬ್ಳಿ ಕರದೆತ “ರೆ್ೂೇಡತ 
ಮಗತ, ನಿೇನತ ಅತಿಯನದ ಬೆಲೆವನತನ ತಿನನಬೆೇಡ. ತಿಂದರ ೆಆರೂೆೇಗಯಕೆೆ ಒಳೆುಯದಲೆ. ನಿನನ ಹಲತೆಗಳು 
ಪೂತಿಾಯನಗಿ ಹನಳನಗತತ್ುವೆ.  ಆದೆರಿಂದ ನಿೇನತ ಬೆಲೆವನತನ ತಿನತನವುದನತನ ಬಿಡಬೆೇಕತ” ಎಂದತ 
ಹೆೇಳುತ್ನುರ.ೆ  ಪರಮಹಂಸರ ವಿಶೆೇಷ ಗತಣ್ದ ಪರಭನವದಂದ ಆ ಮಗತವು ಇನತನ ಮತಂದ ೆಬೆಲೆವನತನ 
ತಿನತನವುದಲೆ ಎಂದತ ಹೇೆಳಿತ್ತ.  ಆಗ ಮಗತವಿನ ತ್ನಯಗ ೆ ಒಂದತ ಕಡ ೆ ಸಂತ್ೂೆೇಷವನಗತತ್ುದೆ.  
ಮತ್ೊುಂದತ ಕಡಯೆಲ್ಲೆ ವಿಪರಿೇತ್ ಸಿಟತಿ ಬ್ರತತ್ುದೆ.  ಇಂತ್ಹ ಒಂದತ ಸಣ್ಣ ಮನತ್ನತನ ಹೆೇಳಲ್ಲಕೆೆ 
ನನನನತನ ಒಂದತ ತಿಂಗಳು ಕನಯಸಿದರತ.  “ರ್ನರೆ್ೂಬ್ಬ ಹಳಿುಯ ಸನಮನನಯ ಹಣೆ್ತಣ ಮಗಳು. ಅಷತಿ 
ದೂರದ ಊರಿನಿಂದ ಈ ಆಶರಮಕೆೆ ಬ್ಂದತ ಇವರ ಮನತ್ನತನ ಕೆೇಳಿಸಿಕೂೆಳುಲ್ಲಕೆೆ ಬ್ರಬೆೇಕನಯತ್ನ?” 
ಎಂದತ ಯೇಚಿಸತತ್ನುಳೆ.  ಹೆೇಗ ೆಕೆೇಳುವುದತ ಎಂದತ ಯೇಚಿಸತತ್ುಲೆೇ ಪರಮಹಂಸರನತನ ಕೆೇಳಿಯ್ದೇ 
ಬಿಡತತ್ನುಳ.ೆ  “ಸನಾಮಿ, ತ್ನವು ಅಂದೇೆ ಈ ಮನತ್ನತನ ಹೆೇಳಬ್ಹತದನಗಿತ್ತು.  ಆದರ ೆಇಷತಿ ದನಗಳ 
ಕನಲ ತ್ಡದೆತ ಏಕೆ ಈ ಮನತ್ನತನ ಇಂದತ ಹೇೆಳಿದರಿ” ಎಂದತ ಕೆೇಳುತ್ನುಳೆ.  ಆಗ ಶ್ರೇ ರನಮಕೃಷಣ 
ಪರಮಹಂಸರತ “ರೆ್ೂೇಡಮನಾ, ನನಗೂ ಕೂಡ ಜನಸಿು ಬೆಲೆವನತನ ತಿನತನವ ಅಭನಯಸವಿತ್ತು.  ಆದರೆ 
ನಿೇನತ ಹೇೆಳಿದ ಸಮಸೆಯಗೆ ಪರಿಹನರವನತನ ಹೆೇಳಲತ ನನಗ ೆ ರೆ್ೈತಿಕತ್ೆ ಏನಿದ?ೆ  ರ್ನನತ ಆಶರಮಕೆೆ 
ಬ್ಂದತ ಒಂದತ ತಿಂಗಳು ನಿರಂತ್ರವನದ ಪರಯತ್ನವನತನ ಮನಡಿ ಬೆಲೆ ತಿನತನವುದನತನ ಬಿಟಿಿದೆೆೇರೆ್.  
ಇಂದತ ನನಗ ೆ ರೆ್ೈತಿಕತ್ೆ ಬ್ಂದದ.ೆ  ಹನಗನಗಿ ರ್ನನತ ಇಂದತ ಬೆಲೆವನತನ ತಿನನಬೆೇಡ ಎಂದತ ಈ 
ಮಗತವಿಗ ೆಹೇೆಳುತಿುದೆೆೇರ್ೆ” ಎಂದತ ಹೆೇಳುತ್ನುರೆ.   

ರೆ್ೈತಿಕತ್ೆಯನತನ ಇಟತಿಕೊಂಡತ ಮನತ್ರ್ನಡಿದರೆ ರ್ನವು ಒಪಿಪಕೂೆಳುುವುದಕೆೆ ತ್ಯನರಿದೆೆೇವೆ.  
ಆಕನಶ, ಜಲ, ರೆ್ಲ ಎಲೆದರಲ್ಲೆಯೂ ಭರಷನಿಚನರಗಳನತನ ಮನಡಿಕೊಂಡವರತ ಈಗ ಒಳೆುಯ 
ಕೆಲಸವನತನ ಮನಡಲತ ಹೊೇದನಗಲೂ ಈ ರಿೇತಿ ತ್ಪತಪಗಳನತನ ಹತಡತಕತವಂತ್ಹ ಕೆಲಸವನತನ 
ಮನಡತತಿುದನೆರ.ೆ  ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಏನಿದೆ ಇವರಿಗ ೆರೆ್ೈತಿಕತ್?ೆ  
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ಕೆಲವರಿಗ ೆ ಒಂದತ ರ್ನಯಲ ೆ ಬ್ರತತ್ುದೆ.  ಇಂಗಿೆಷ ನಲ್ಲೆ ಜನಂಡಿೇಸ  ಎಂದತ ಹೆೇಳುತ್ನುರೆ.  
ಕನನಡದಲ್ಲೆ ಅರಿಶ್ನಮತಂಡಿಗೆ ರ್ನಯಲ ೆಎಂದತ ಹೇೆಳುತ್ೆುೇವೆ.  ಅದನತನ ಕನಮನಲ ೆರ್ನಯಲ ೆಎಂದತ 
ಸಹ ಕರಯೆತತ್ನುರೆ.  ಈ ರ್ನಯಲ ೆ ಬ್ಂದವರ ಕಣ್ತಣ ಅರಿಶ್ಣ್ ಬ್ಣ್ಣವನಗತತ್ುದೆ.  ಆದರೆ ಅವರತ 
ರೆ್ೂೇಡತವ ದೃಷ್ಠಿಯೂ ಕೂಡ ಅರಿಶ್ಣ್ವೆೇ.  ಹನಗನಗಿ ನಮಾಲ್ಲೆರತವಂತ್ಹ ಜನಂಡಿೇಸ  
ರ್ನಯಲೆಯವರಿಗೆ ಸಂಪೂಣ್ಾವನಗಿ ಅದೆೇ ಕನಣ್ತತ್ುದ.ೆ  ಈ ರ್ನಯಲೆ ಬ್ಂದವರಿಗ ೆಯನರತ ತ್ನರೆ್ೇ 
ಉತ್ುರ ಕೂೆಡಲತ ಸನಧಯ? ರ್ನವು ಉತ್ುರವನತನ ಕೊಟಿಿದೆೆೇವೆ.  ಕೂೆರೂೆೇರ್ನವನತನ ಹೊಡೆದೂೆೇಡಿಸತವ 
ನಿಟಿಿನಲ್ಲೆ ಪನರಮನಣಿಕ ಪರಯತ್ನವನತನ ಮನಡತವ ಮೂಲಕ ಉತ್ುರವನತನ ಕೂೆಟಿಿದೆೆೇವೆ.  ಕೊರೂೆೇರ್ನ 
ಕೆೇವಲ ನಮಾ ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜಯಕೆೆ ಬ್ರಲ್ಲಲೆ.  ಕೆೇವಲ  ಭನರತ್ ದೆೇಶಕೆೆ ಬ್ರಲ್ಲಲೆ.  ಇಡಿೇ ಪರಪಂಚಕೆೆ 
ಬ್ಂತ್ತ.  ಆದರೆ ಇಡಿೇ ಪರಪಂಚದಲ್ಲೆ ೧೩೬ ಕೊೇಟಿ ಜನಸಂರ್ೆಯಯರತವ ದೆೇಶ ನಮಾದತ.  ಇದೆೇನತ 
ಸನಮನನಯವನದ ವಿಚನರವೆೇ? ಯೂರೂೆೇಪ್ ನ ದೆೇಶಗಳಲ್ಲೆ ೩೦-೪೦ ಕೊೇಟಿ, ಅಮರಿಕನದಲ್ಲೆ ೪೫ 
ಕೊೇಟಿ ಜನಸಂರ್ೆಯ ಇರತವುದನತನ ಹದತೆಬ್ಸಿುಗೆ ತ್ರಲ್ಲಕನೆಗಲ್ಲಲೆ.  ಆದರೆ ರ್ನವು ಏನತ ಮನಡಿದೆವು, 
ಯನರತ ಕೊರೂೆೇರ್ನವನತನ ಹಿಮಾಟಿಿಸಿದವರತ? ಇನೂನ ಇವರತ ಈ ರಿೇತಿಯ ಸಹಕನರಗಳನತನ 
ಮದಲೇೆ ಕೂೆಟಿಿದೆರೆ ನಮಾ ಕೆೇಂದರ ಮತ್ತು ರನಜಯ ಸಕನಾರಗಳು ಇನೂನ ಆರತ ತಿಂಗಳ ಮದಲೆೇ  
ಈ ಪರಿಸಿೆತಿಗ ೆತ್ರತತಿುತ್ತು.   

ನನನ ವಿನಂತಿ ಇಷೆಿೇ. ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದವರತ ಆಡಳಿತ್ ಪಕ್ಷದ ಕ್ಕವಿ ಹಿಂಡತವಂತ್ಹ ಕೆಲಸ 
ಮನಡಬೇೆಕತ.  ಒಳುೆಯ ಕಲೆಸ ಮನಡಿದನಗ ಬೆನತನ ತ್ಟತಿವುದನತನ ಮನಡಬೇೆಕತ. ಆಥಿಾಕತ್ಯೆ ಬ್ಗೆೆ 
ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ನುರೆ.  ವಿರೂೆೇಧಪಕ್ಷದವರಿಗ ೆಗೊತಿುಲೆವೇೆ? ಸಕನಾರಕೆೆ ಆದನಯಗಳು ಎಲ್ಲೆತ್ತು? ಇಂದತ 
ಇರತವ ರನಜಯಪನಲರಿಂದ ಭನಷಣ್ ಏನತ ಇವರಿಗ ೆಹೊಸತ್ೇೆ? ಭನರತಿೇಯ ಜನತ್ನ ಪಕ್ಷ ಅಧಿಕನರಕೆೆ 
ಬ್ಂದ ನಂತ್ರ ಜಂಟಿ ಅಧಿವೆೇಶನದಲ್ಲೆ ರನಜಯಪನಲರಿಂದ ಭನಷಣ್ವನತನ ಓದಸಿ ಬಿಟಿರತ, ಸತಳುನತನ 
ಓದಸಿಬಿಟಿರತ ಎಂದತ ಹೆೇಳುತ್ನುರೆ.   

(…ಮತಂದತ) 
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(38) 15-02-2022 (5.00) ಕೆಜಿ-ಬಿಎನ ಎಸ   

                        (ವೆೈಸ  ಚೆೇಮಾನ ರವರ ಉಪಸಿೆತಿ)                 

ಶ್ರೇ ಎಂ.ಕ.ೆಪನರಣೆೇಶ  (ಮತಂದತ):-  

ಬಿ.ಜೆ.ಪಿ., ಅಧಿಕನರಕೆೆ ಬ್ಂದ ನಂತ್ರ,  ರ್ನವು ಇದನತನ ಹೊಸದನಗಿ ಹತಟತಿ ಹನಕ್ಕದೆರ,ೆ ಅವರತ   
ಹೆೇಳುವಂಥಹದತೆ ಸರಿ. ಆದರ,ೆ ಅವರತ ಈ ಹಿಂದೆ ಧಿೇಘಾಕನಲ ಆಡಳಿತ್ ಮನಡಿದನೆರೆ. ದೇಘಾಕನಲ 
ಆಡಳಿತ್ ಮನಡಿದಂತ್ಹ ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷಗಳು ಅವತ್ತು ಏನತ ಮನಡತತಿುದೆರತ? ಅವತ್ುೆೇ ಇದತ 
ಬೆೇಡವನಗಿತ್ತು. ಇದನತನ ಓದಸತವಂತ್ಹ ಅವಶಯಕತ್ೆಗಳಿಲೆವೆಂದತ  ಹೇೆಳಬ್ಹತದನಗಿತ್ತು. ಅವರೇೆ 
ಇದನತನ ಹತಟತಿಹನಕ್ಕ, ಅವರೇೆ ಇದನತನ ತ್ಂದತ, ಅವರತ ಎಲೆವನತನ ಮನಡಿದ ನಂತ್ರ, ರ್ನವು ಅದನತನ 
ಮನಡಿದನಗ ಅದರಲ್ಲೆ ತ್ಪತಪಗಳನತನ ಹತಡತಕತವ ಪರಯತ್ನಗಳನತನ ಮನಡತವುದತ ಸರಿಯ್ದೇ? ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ತ್ನವು ಯೇಚರೆ್ಯನತನ ಮನಡಿ. ಹನಗನಗಿ, ಇದರಲ್ಲೆ ಏನಿದ?ೆ ಇಂತ್ಹ 
ಸಂದಭಾಗಳಲ್ಲೆಯೂ ರನಜಯ ಸಕನಾರ ಇಷೊಿಂದತ ಅಭಿವೃದಿ  ಕನಯಾಗಳನತನ ಮನಡಿದ.ೆ ಹಣ್ವನತನ  
ಹೊಂದಸಿದ.ೆ ಆ ಸಂದಭಾದಲ್ಲೆ ಒಂದತ ರೂಪನಯ ಆದನಯ ಇರಲ್ಲಲೆ. ಇಡಿೇ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೆ 
ಎಲ್ಲೆಂದ ಆದನಯ ಬ್ರತತಿುತ್ತು? ಇಡಿೇ ನಮಾ ದೆೇಶದಲ್ಲೆಯ್ದೇ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೆ ಹೆಚತಚ ಆದನಯ 
ಬ್ರತತ್ುದೆ. ಒಂದತ ಸಿನಿಮನ ಥಿಯ್ದೇಟರ  ನಡಯೆತತಿುತ್ೆುೇ?  ಒಂದತ ಮನಲ    ನಡಯೆತತಿುತ್ೆುೇ?  
ಒಂದತ ಅಂಗಡಿ ನಡಯೆತತಿುತ್ೆುೇ? ಏನತ ನಡಯೆತತಿುತ್ತು? ಯನವುದರ ಮೇಲ ೆ ತ್ೆರಿಗೆಯನತನ ಹನಕ್ಕ  
ಸಕನಾರವನತನ ನಡಸೆಬೆೇಕನಗಿತ್ತು? ಎಲ್ಲೆಂದ ಹಣ್ವನತನ ತ್ರಬೇೆಕನಗಿತ್ತು? ಆದರೂ ಸಹ, ಅವತ್ತು 
ಮತಖಯ ಮಂತಿರಯನಗಿದೆ ಮನನಯ ಬಿ.ಎಸ .ಯಡಿಯೂರಪಪನವರತ ಬಿೇದಬ್ದ ವನಯಪನರಿಗಳಿಗ,ೆ ಸವಿತ್ನ 
ಸಮನಜದವರಿಗೆ ಮತ್ತು  ಆಟೊೇ ರಿಕ್ಷನದವರಿಗೆ ಎಲೆರಿಗೂ ಸಹ ಹಣ್ವನತನ ಕೂರಢೇಕರಿಸಿ 2 ರಿಂದ 3 
ಸನವಿರ ರೂಪನಯಗಳನತನ ಕೊಡಲ್ಲಲೆವೇೆ? ಅವರತ ಇದನತನ ಏಕೆ ಅಭಿನಂದಸತವುದಲೆ? ನಂತ್ರ 
ಮನನಯ ಮತಖಯ ಮಂತಿರಗಳನದ ಶ್ರೇ ಬ್ಸವರನಜ ಬೂೆಮನಾಯರವರ ರೆ್ೇತ್ೃತ್ಾದಲ್ಲೆ ಹಣ್ ಸರನಗವನಗಿ 
ಹರಿದತ ಬ್ಂತೆ್ೇ? ಎಲ್ಲೆಂದ  ಬ್ಂತ್ತ? ಬ್ರಲ್ಲಲೆ. ಆದರೂ ಸಹ, ಜವನಬನೆರಿಯಂದ ಅಧಿಕನರವನತನ 
ಮನಡತತಿುರತವಂತ್ಹ ಭನರತಿೇಯ ಜನತ್ನ ಪಕ್ಷ, ರ್ನನತ ಮದಲೆೇ ಹೇೆಳಿದಂತ್ೆ ರ್ನವು  ದೇೆಶ 
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ಮದಲತ ಎನತನವಂತ್ಹ ಭನವರೆ್ಯಳಗಡೆ ಇರತವವರತ.  ಇಲೆವೆಂದರೆ, ರ್ನವು  ಕೆೈಚಲ್ಲೆ  
ಕತಳಿತ್ತಕೂೆಳುಬ್ಹತದನಗಿತ್ತು. ಕೊೇವಿಡ  ಬ್ಂದದ ೆ ಏನೂ ಮನಡತವುದಕೆೆ ಆಗತವುದಲೆವೆಂದತ 
ಉದನಹರಣೆಗಳನತನ ಕೊಟತಿಕೂೆಂಡತ ಕೈೆಕಟಿಿಕೂೆಂಡತ ಕತಳಿತ್ತಕೂೆಳುುವುದಕೆೆ ನಮಗ ೆಗೊತಿುರಲ್ಲಲೆವೆೇ? 
ರ್ನವು ಅದನತನ ಮನಡಲ್ಲಲೆ. ಹಲವನರತ ಸಮಸಯೆಗಳ ಅಡಿಯಲೂೆ ಸಹ, ಪನರಮನಣಿಕವನದ 
ಪರಯತ್ನವನತನ ಮನಡಿರತವಂಥದೆೆೇ ಮನನಯ ರನಜಯಪನಲರ ಕೆೈಯಲ್ಲೆ ಓದಸಿರತವಂಥದತೆ. ಮನನಯ 
ರನಜಯಪನಲರಿಗೆ ಕೆೇವಲ ಬ್ರೆದತಕೊಟತಿ  ಓದಸತವುದಕೆೆ  ಸನಧಯವೆೇ? ಸತ್ನಯಸತ್ಯತ್ೆ  ಇಲೆದದೆರೆ 
ಓದಸಲತ ಸನಧಯವೆೇ? ಆದರ,ೆ ಅದನತನ ತಿರತಚಿ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕೆೆ ಸನಧಯ.  ಆದರೆ, ಇರತವಂತ್ಹ 
ವನಸುವಿಕತೆ್ಗಳನತನ ತಿರತಚತವುದಕೆೆ ಯನರಿಗೂ ಸನಧಯವಿಲೆ. ರ್ನನತ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕೆೆ ಉಳಿದಂತ್ಹ 
ವಿಚನರಗಳಿವೆ. ಆದರೆ, ರ್ನನತ ಹೆಚಿಚಗ ೆ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕೆೆ  ಹೊೇಗತವುದಲೆ. ರ್ನನತ ಒಂದೇೆ 
ವಿಚನರದಲ್ಲೆ ಹೇೆಳಿದೆೆೇರೆ್.  ಹಣ್ವನತನ ಸಂಪೂಣ್ಾವನಗಿ ಕೂೆರೇಡಿಕರಿಸಿ ಮನನಯ ರನಜಯಪನಲರ 
ಭನಷಣ್ವನತನ ಮನಡಿಸತವಂತ್ಹ ಸಂದಭಾದಲ್ಲೆ ಹೆೇಳಿದೆ. ಇದೆಲೆವನತನ ಅದರೊಳಗೆ 
ಅಳವಡಿಸಿಕೂೆಂಡಿದ.ೆ ಎಲೆದರೂೆಳಗೆ ಸೇೆರಿಕೂೆಂಡಿದ.ೆ ಹನಗನಗಿ, ಮನನಯ ರನಜಯಪನಲರ ಭನಷಣ್ದಲ್ಲೆ 
ಅದೆಲೆವನತನ ಕೊಟಿಿದೆ. ಪರತಿಯಬ್ಬ ಎಸ .ಸಿ/ಎಸ .ಟಿ ಸಮತದನಯಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದತ, ಮಧಯಮ 
ವಗಾದವರಿಂದ ಹಿಡಿದತ  ಪರತಿಯಬ್ಬರನತನ ಜೊೇಡಿಸಿಕೊಂಡತ ಇವತ್ತು ಕೆಲಸವನತನ ಮನಡತವಂತ್ಹ  
ಪರಮನಣಿಕ ಪರಯತ್ನದಲ್ಲೆ ಸಕನಾರ ನಡದೆದ.ೆ  ಹನಗನಗಿ, ನನನ ವಿನಂತಿಯೂ ಸಹ ಇದೆ. ವಿರೂೆೇಧ 
ಪಕ್ಷಗಳಿರಬ್ಹತದತ. ಆಡಳಿತ್ ಪಕ್ಷಗಳು ಇರಬ್ಹತದತ. ಯನವತಿುಗೂ ಒಟನಿಗಿ ಕೆಲಸ ಮನಡಬೇೆಕತ.  

    ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇರ್ೂೆನಂದತ ಮನತ್ನತನ ಹೆೇಳಿ ನನನ ಮನತ್ನತನ ಮತಗಿಸತತ್ೆುೇರೆ್. 
ಕೊೇವಿಡ ನಂತ್ಹ ಸಮಸೆಯಗಳು ಬ್ಂದತ್ತು. ಇಂತ್ಹ ಸಮಸೆಯಗಳು  ಬ್ಂದಂತ್ಹ ಸಂದಭಾದಲ್ಲೆ ಒಮಾ 
ನಮಾ ಕೈೆಯಲ್ಲೆರತವಂತ್ಹ ಐದತ ಬೆಟತಿಗಳಲ್ಲೆ ರ್ನನತ ದೂೆಡಡವನತ, ರ್ನನತ ದೂೆಡಡವರೆ್ಂದತ ಜಗಳ 
ಪನರರಂಭವನಗತತ್ುದೆ. ಈಗ ರ್ನನತ ಹೆೇಳುವಂತ್ಹದತೆ ಸಕನಾರ, ರ್ನವು ಚತರ್ನಯತ್ ಪರತಿನಿಧಿಗಳಿಗ ೆ
ಅನಾಯಸತವಂಥದತೆ. ಐದತ ಬೆಟತಿಗಳಲ್ಲೆಯೂ ರ್ನನತ ದೊಡಡವನತ, ರ್ನನತ ದೊಡಡವನತ, ರ್ನನತ 
ದೊಡಡವರ್ೆಂದತ  ಪರಸಪರ ಜಗಳ ಪನರರಂಭವನಗತತ್ುದೆ.  ಈ ರಿೇತಿ ಇದನೆಗ ಒಬ್ಬರಿಗೂೆಬ್ಬರಿಗ ೆಒಮಾತ್ 
ಮೂಡತವುದಲೆ.  ಒಮಾತ್ ಮೂಡದದೆಂತ್ಹ ಸಂದಭಾದಲ್ಲೆ  ಸೃಷ್ಠಿಕತ್ಾ ಬ್ರಹಾನ ಬ್ಳಿಗ ೆ
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ಹೊೇಗೂೆೇಣ್ವೆಂದತ ನಿಶಚಯ ಮನಡತತ್ನುರ.ೆ ಅದರಂತ್,ೆ ಎಲೆರೂ ಸೇೆರಿ ಸೃಷ್ಠಿಕತ್ಾ ಬ್ರಹಾನ ಬ್ಳಿಗೆ 
ಹೊೇಗತತ್ನುರೆ. ಆಗ ಬ್ರಹಾ ಇವರನತನ  ಏಕೆ ಬ್ಂದದೆೇರಿ ಎಂದತ ಕೆೇಳುತ್ನುರೆ್. ನಮಾಲ್ಲೆ ರ್ನನತ 
ದೊಡಡವನತ, ರ್ನನತ ದೂೆಡಡವನತ, ರ್ನನತ ದೊಡಡವರ್ೆಂದತ ಭಿನನಮತ್ಗಳು ಪನರರಂಭವನಗಿವೆ.  ಹನಗನಗಿ, 
ತ್ನವೆೇ ಇದಕೆೆ  ಒಂದತ  ಪರಿಹನರವನತನ ಹತಡತಕಬೆೇಕೆಂದತ ಹೆೇಳುತ್ನುರೆ. ಅದಕೆೆ ಬ್ರಹಾ ನಿಮಾ 
ಅಭಿಪನರಯಗಳನತನ ಹೆೇಳಿ ಎಂದತ ಹೆೇಳುತ್ನುರೆ್. ಮದಲ್ಲಗ ೆಬ್ರಹಾ ಹೆಬೆಿಟಿಿಗೆ ನಿನನ ಅಭಿಪನರಯ ಏರೆ್ಂದತ 
ಕೆೇಳುತ್ನುರ,ೆ ಆಗ ಹೆಬೆಬಟತಿ ರ್ನನತ ದಪಪವನಗಿ, ಗಟಿಿಯನಗಿ, ಬ್ಲ್ಲಷಠರ್ನಗಿದೆೆೇರ್.ೆ ಹನಗನಗಿ, ರ್ನನತ 
ದೊಡಡವರ್ೆಂದತ ಹೆೇಳುತ್ನುರೆ್. ಎರಡರೆ್ಯದನಗಿ, ತ್ೊೇರತ ಬೆರಳಿನ ಅಭಿಪನರಯವನತನ ಕೆೇಳುತ್ನುರೆ್. 
ಅದಕೆೆ ತ್ೂೆೇರತ ಬೆರಳು ಯನರೆೇ ಬ್ಂದಂತ್ಹ ಸಂದಭಾದಲ್ಲೆ, ಯನವುದೆೇ ವಸತುವನತನ 
ತ್ೊೇರಿಸತವಂತ್ಹ ಸಂದಭಾದಲ್ಲೆ ರ್ನನತ ತ್ೂೆೇರಿಸತತ್ುೆೇರ್ೆ. ಹನಗನಗಿ, ರ್ನನತ ದೊಡಡವರೆ್ಂಬ್ ಮನತ್ನತನ 
ತ್ೊೇರತ ಬೆರಳು ಹೆೇಳುತ್ನುರೆ್. ಮೂರರೆ್ ಮಧಯದ ಬೆರಳನತನ ಕೆೇಳುತ್ನುರೆ್. ಅದಕೆೆ ಮಧಯದ ಬೆರಳು 
ರ್ನನತ  ಉದೆವನಗಿದೆೆೇರೆ್. ಹನಗನಗಿ, ರ್ನರೆ್ೇ ಸಹಜವನಗಿ ದೊಡಡವರ್ೆಂದತ ಹೆೇಳುತ್ನುರ್.ೆ ರ್ನಲೆರೆ್ 
ಬೆರಳಿನ ಅಭಿಪನರಯವನತನ ಕೆೇಳಿದನಗ, ಯನವುದೆೇ ನಿಶ್ಚತ್ನಥಾಗಳು, ಯನವುದೆೇ ಮದತವ ೆ
ಮತಂಜಿಗಳು ಆದಂತ್ಹ ಸಂದಭಾದಲ್ಲೆ ನನಗ ೆ  ವಜರ ಅಥವನ ರಿಂಗ ನತನ ಹನಕ್ಕ ನಿಶ್ಚತ್ನಥಾವನತನ 
ಮನಡಿಕೊಳುುತ್ನುರ.ೆ ರ್ನನತ ಇಲೆದದೆರ,ೆ ಇದತ ಆಗತವುದಲೆ. ಹನಗನಗಿ, ರ್ನನತ ದೊಡಡವರ್ೆಂದತ 
ಹೆೇಳುತ್ನುರ್.ೆ  ಕೊರೆ್ಯದನಗಿ, ಬ್ರಹಾ ಐದರೆ್ೇ ಬೆರಳನತನ ನಿೇನತ ಚಿಕೆವನತ ನಿನಿನಂದ ಏರ್ನಗತತ್ುದೆಂದತ 
ಕೆೇಳುತ್ನುರ್.ೆ ಆಗ ಐದರೆ್ ಬೆರಳು  ರ್ನನತ ಚಿಕೆವನಿರಬ್ಹತದತ, ಆದರೆ ಯನರನದರೂ ಮರ್ೆಗೆ ಅತಿಥಿ 
ಬ್ಂದಂತ್ಹ ಸಂದಭಾದಲ್ಲೆ ಅವರನತನ ಮತಂದೆ  ನಿಂತ್ತ ಸನಾಗತ್ ಮನಡತತ್ೆುೇರ್ೆ. ಅವರಿಗೆ ನಮಸನೆರ  
ಮನಡತವನಗ ಮತಂದೆ ಇರತತ್ೆುೇರ್.ೆ ಹನಗನಗಿ, ರ್ನನತ ದೊಡಡವರ್ೆಂಬ್ ಅಭಿಪನರಯವನತನ ಹೆೇಳುತ್ನುರ್ೆ. 
ಆಗ ಬ್ರಹಾ ನಿೇವು ಹೆೇಳಿದ ಯನವುದೆೇ ಉತ್ುರ  ಸರಿ ಕನಣ್ತತಿುಲೆ. ಅದಕೆೆ ನಿೇವೆಲೆರೂ ಒಂದತ 
ಕೆಲಸವನತನ ಮನಡಿ. ಅದರಲ್ಲೆ ಯನರತ ವಿಜೆೇತ್ರನಗತತಿುೇರಿ ಅವರತ ಬ್ಲ್ಲಷಠರನಗತತಿುೇರಿ ಎನತನವಂತ್ಹ 
ಮನತ್ನತನ  ಹೆೇಳಿ ಒಂದತ ಹನಲತ ತ್ತಂಬಿದ ಕತಡಿಕಯೆನತನ ತ್ರಿಸಿ ಅದನತನ ಒಂದತ ಟಿೇಪನಯ ಮೇಲ ೆ
ಇಡಿಸತತ್ನುರ್.ೆ ನಂತ್ರ ಬ್ರಹಾ ಒಂದೂೆಂದತ ಬೆರಳಿಗೂ ನಿೇವು ಒಬ್ೂಬಬ್ಬರೆ ವೆೈಯಕ್ಕುವನಗಿ ಹನಲ್ಲನ 
ಕತಡಿಕೆಯನತನ ಮೇಲಕೆೆ ಎತಿು ಎಂದತ ಹೆೇಳುತ್ನುರೆ್. ಆಗ  ಒಂದೂೆಂದೆೇ ಬೆರಳುಗಳು ಆ ಕತಡಿಕೆಯನತನ 



«¥À/15.02.2022/178 

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

ಮೇಲಕೆೆ ಎತ್ುಲತ ಪರಯತ್ನ ಪಡತತ್ನುರೆ. ಆದರೆ,  ಯನವ ಬೆರಳಿನಿಂದಲೂ ಮೇಲಕೆೆ ಎತ್ತುವುದಕೆೆ 
ಆಗತವುದಲೆ. ಆಗ ಬ್ರಹಾ ಐದತ ಬೆರಳುಗಳು ಸೇೆರಿ ಕತಡಿಕೆಯ ಕಂಠವನತನ ಹಿಡಿದತಕೂೆಂಡತ ಮೇಲಕೆೆ 
ಎತಿು ಎಂದತ ಹೆೇಳುತ್ನುರೆ್. ಆಗ ಐದತ ಬೆರಳಗಳು ಸೇೆರಿ ಕತಡಿಕೆಯನತನ ಎತಿುದನಗ, ಆ ಹನಲ್ಲನ ಕತಡಿಕೆ  
ಹೂವಿನಷೆಿೇ ಸರನಗವನಗಿ ಮೇಲಕೆೆ ಬ್ರತತ್ುದೆ.  ಆಗ ಬ್ರಹಾ ರ್ನನತ ಬ್ಲ್ಲಷಠ, ನಿೇನತ ಬ್ಲ್ಲಷಠ 
ಎನತನವಂತ್ಹ ವಿರೂೆೇಧತ್ಗೆಳನತನ ಮನಡಬೇೆಡಿ,  ಸಂಕಷಿಗಳು ಬ್ಂದನಗ ಎಲೆರೂ ಒಟನಿಗಿ ಸೇೆರಿ 
ಕೆಲಸಗಳನತನ ಮನಡಿದರೆ ಅದಕೆೆ ಪರಿಹನರ ಇದೆ, ಆ ಪರಿಹನರವೇೆ ಇದತ ಎಂದತ ಹೆೇಳುತ್ನುರ್ೆ.  
ಹನಗನಗಿ, ಕೊೇವಿಡ  ಬ್ಂದನಗ ಆಡಳಿತ್ ಪಕ್ಷವನತನ ವಿರೂೆೇಧ ಮನಡತವುದತ, ಆ ಮೇಲ ೆ
ಮನತ್ರ್ನಡತವುದತ. ಆಗ ಒಟನಿಗಿ ಸೇೆರಿ ಹನಲ್ಲನ ಕತಡಿಕೆಯನತನ  ಎತಿುದ ಹನಗೆ  ಎತಿುದದೆರ,ೆ  ಈಗ 
ರ್ನನತ ಹೆೇಳಿದ ಹನಗೆ ಕೂೆರೂೆೇರ್ನವನತನ 6 ರಿಂದ 8 ತಿಂಗಳು ಮದಲೆೇ  ಈ ಸಮಸೆಯಗಳನತನ 
ಬ್ಗಹೆರಿಸತವಂಥದತೆ ಆಗತತಿುತ್ತು.  

       ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮತಂದ ೆಇಂತ್ಹ ಸಂಕಷಿಗಳು ಬ್ಂದನಗ ರ್ನವು-ಅವರತ ಸೇೆರಿ 
ಕೆಲಸ ಮನಡೂೆೇಣ್. ಬೇೆರ ೆ ಟೆೈಮ ನಲ್ಲೆ ರನಜಕನರಣ್ ಮನಡೂೆೇಣ್. ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದವರತ ಇಲ್ಲೆಗ ೆ
ಬ್ರತವುದಕೆೆ ಕನಯತತಿುರತತ್ನುರೆ. ಅದತ ಸಹಜವನಗಿ ಇರತವಂಥದತೆ. ಆದರೆ, ಯನರೊೇ ಜಿೇವನದಲ್ಲೆ 
ಆಟವನಡತವಂಥದತೆ ಮತ್ತು ಇಂತ್ಹ ಕಷಿಗಳು ಬ್ಂದನಗ ಆಟವನಡತವಂತ್ಹದೆನತನ ಯನರತ 
ಮನಡಬನರದತ. ಈ ದೃಷ್ಠಿಯಂದಲೆೇ ಮನನಯ ರನಜಯಪನಲರತ ಮನಡಿರತವಂತ್ಹ ಭನಷಣ್ದಲ್ಲೆ 
ಇದೆಲೆವನತನ ಹೇೆಳಿದನೆರೆ. ಆದರೆ, ಯನವುದನತನ ಅದರೂೆಳಗೆ ಅತಿರೆೇಕವನಗಿ ವಣಿಾಸಲ್ಲಕೆೆ ಹೂೆೇಗಿಲೆ. 
ವಿರೂೆೇಧಪಕ್ಷದವರತ ಹೆೇಳಬ್ಹತದತ. ಆದರೆ, ಅದರಲ್ಲೆ ಯನವುದತ ಅತಿರೆೇಕವನಗಿ ಇದೆ? ಯನವುದತ 
ಆಗಿಲೆ. ನಮಗೆ ದೆೇಶ ಮದಲತ. ಆ ರಿೇತಿ   ಮನಡಬೇೆಕನಗಿದೆರ,ೆ ಕೇೆಂದರ ಸಕನಾರದಲ್ಲೆ ಆದಂತ್ಹ 
ಬ್ಜೆಟ ನಲ್ಲೆ ಮರೆ್ನಯ ಚತರ್ನವಣೆಯ ದೃಷ್ಠಿಯನತನ ಇಟತಿಕೂೆಂಡತ ಮನಡಬ್ಹತದನಗಿತ್ತು. ಆದರ,ೆ 10-
20 ವಷಾಗಳ ದೂರದೃಷ್ಠಿಯನತನ  ಇಟತಿಕೊಂಡತ ಬ್ಜೆಟ ನತನ ಮನಡಿದನೆರ.ೆ ಏಕೆಂದರ,ೆ ದೆೇಶ 
ಮದಲತ. ದೆೇಶದಲ್ಲೆನ ಎಲೆರೂ ಒಂದತ.  ಕೆೇವಲ  ರನಜಕನರಣ್ಕನೆಗಿ  ಮತ್ತು ಚತರ್ನವಣೆಗನಗಿ  
ಮನಡಲ್ಲಲೆ. ಅದನತನ ಇವರತ ಅಥಾ ಮನಡಿಕೂೆಳುಬೆೇಕಂೆದತ ಈ ಸಂದಭಾದಲ್ಲೆ ಹೆೇಳುತ್ನು, ಮತ್ೊುಮಾ  
ಮನನಯ ರನಜಯಪನಲರ  ಭನಷಣ್ದಲ್ಲೆರತವಂತ್ಹ ಎಲನೆ ವಿಷಯಗಳನತನ ಸನಾಗತ್ ಮನಡತತ್ೆುೇರೆ್. 
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ಖಂಡಿತ್ವನಗಿ ಈ ರನಜಯಕೆೆ  ಒಂದತ ಒಳೆುಯ ಕೊಡತಗೆಯನತನ ಕೊಡತವಂತ್ಹ ಪನರಮನಣಿಕ 
ಪರಯತ್ನದ ಒಂದತ ಭನಗ  ಮನನಯ ರನಜಯಪನಲರ ಭನಷಣ್ವನಗಿದ ೆಎಂದತ  ಹೇೆಳುತ್ನು, ನನಗ ೆಈ 
ಸಂದಭಾದಲ್ಲೆ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕೆೆ ಅವಕನಶ ಮನಡಿಕೊಟಿಂತ್ಹ ತ್ಮಾಲೆರಿಗೂ ವಂದಸಿ  ನನನ 
ಮನತ್ತಗಳನತನ ಮತಗಿಸತತ್ೆುೇರ್ೆ. ನಮಸನೆರ.  

     ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವೆಂಕಟೆೇಶ  (ರ್ನಮ ನಿದೆೇಾಶ್ತ್ರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ 
ಸದಸಯರತ ಇನೂನ ಸಾಲಪ ಹೊತ್ತು ಅವರ ಮನತ್ತಗಳನತನ continue ಮನಡಿ ಇನೂನ ಎರಡತ 
ಕಥೆಗಳನತನ ಹೆೇಳಿದರೆ ಒಳೆುಯದತ.  

    ಶ್ರೇ ಎಂ.ಕ.ೆಪನರಣೆೇಶ :- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ಮನನಯ ಸದಸಯರ ತ್ರಹ 
ರೆ್ೈತಿಕತ್ೆಗೂ ಮತ್ತು ಅರೆ್ೈತಿಕತ್ೆಗೂ ಎಂದತ ಭನಷಣ್ ಮನಡತವುದಕೆೆ ಬ್ಂದಲೆ. ರ್ನನತ ಒಳೆುಯ 
ಸಮನಜದೊಳಗ ೆ ಬೆಳೆದರತವಂತ್ಹವನತ. ಹನಗನಗಿ, ನನನ ಬನಯಯಲ್ಲೆ ಅಂತ್ಹ ಕೆಟಿ ಪದಗಳು 
ಬ್ರತವುದಲೆ. ಮನನಯ ಸದಸಯರಿಗೆ ದಯಮನಡಿ ಕತಳಿತ್ತಕೂೆಳುುವುದಕೆೆ ಹೇೆಳಿ. ನನಗ ೆ  ಅವರಿಗಿಂತ್  
ಎರಡತ ಶಬ್ೆಗಳ ಪರಯೇಗಗಳು ಗೂೆತಿುತ್ತು. ಆದರೆ, ಒಂದೆೇ ಒಂದತ ಶಬ್ೆವನತನ ಪರಯೇಗ ಮನಡಿಲೆ. 
ಏಕೆಂದರ,ೆ ರ್ನನತ ರನಷ್ಠಾೇಯ ಸಾಯಂ ಸೇೆವಕ ಸಂಘದ ಸಂಸೃತಿಯಲ್ಲೆ  ಬೆಳೆದದೆೆೇರೆ್.  ಹನಗನಗಿ, 
ನನಗ ೆಹೆಮಾ ಇದೆ. ಅವರತ ಕತಳಿತ್ತಕೂೆಳುಲ್ಲ ಸನಕತ.  

(ಗೊಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಡಿ.ಎಸ .ಅರತಣ  (ಸೆಳಿೇಯ ಸಂಸೆೆಗಳ ಕ್ಷೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ,  ನನಗ ೆ
ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಅವಕನಶ ಕೊಟಿಿದಕೆೆ ತ್ಮಗೆ ಧನಯವನದಗಳು. ನಿರ್ನೆಯಂದ ನನನ ಹೆಸರತ 
ಅರತಣ ಕತಮನರ  ಎಂದತ ಹೆೇಳುತಿುದನೆರ.ೆ ತ್ನವೂ ಸಹ, ನನನ ಹೆಸರತ ಅರತಣ ಕತಮನರ   ಎಂದತ 
ಹೆೇಳಿದೆೇರಿ. ನನನ ಹೆಸರತ ಅರತಣ ಕತಮನರ  ಅಲೆ. ನನನ ಹೆಸರತ ಡಿ.ಎಸ .ಅರತಣ .  
ಮದಲರೆ್ಯದನಗಿ, ಮನನಯ ರನಜಯಪನಲರತ ಮನಡಿರತವಂತ್ಹ ಭನಷಣ್ಕೆೆ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದರೆ್ಗಳನತನ 
ಸಲ್ಲೆಸತತ್ೆುೇರ್.ೆ ಅದೆೇರಿೇತಿ ಸಕನಾರಕೂೆ ಸಹ ಅಭಿನಂದರೆ್ಗಳನತನ  ಸಲ್ಲೆಸತವುದಕೆೆ ಇಚೆಚಪಡತತ್ೆುೇರೆ್. 
ಮನನಯ ರನಜಯಪನಲರತ ಅವರ ಭನಷಣ್ದಲ್ಲೆ ಹಲವನರತ ವಿಷಯಗಳ ಬ್ಗೆೆ ಪರಸನುವರ್ ೆ ಮನಡಿದನೆರ,ೆ 



«¥À/15.02.2022/180 

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

ಅದೆೇರಿೇತಿ ಪರಸನುಪವನತನ ಮನಡಿದನೆರ.ೆ ವಿಶೆೇಷವನಗಿ ಕೊೇವಿಡ ನಲ್ಲೆ ತ್ೆಗೆದತಕೂೆಂಡಂತ್ಹ 
ನಿಧನಾರಗಳು ಎಲನೆ ಕ್ಷೆೇತ್ರಗಳಲ್ಲೆಯೂ ಅಭಿವೃದಿ ಕನಯಾಗಳನತನ ರೆ್ೂೇಡಿದನಗ, ಕಳೆದ ಎರಡತ 
ವಷಾಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲೆ ಕೂೆೇವಿಡ  ಸಂದಭಾದಲ್ಲೆ ರ್ನನತ ಇದನತನ ಹೇೆಳುವುದಲೆ. ಜನಸನಮನನಯರತ 
ಕೊೇವಿಡ   ಏರ್ನದರೂ  ಕೆೇಂದರ ಮತ್ತು ರನಜಯದಲ್ಲೆ ಬಿ.ಜೆ.ಪಿ.,ಯ್ದೇತ್ರ ಯನವುದನದರೂ ಸಕನಾರ 
ಇದೆದೆರ ೆಇದಕೆೆ ದೆೇವರ ೆಗತಿ ಎನತನವಂತ್ಹ ಒಂದೇೆ ಮನತ್ನತನ  ಜನಸನಮನನಯರತ ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ನುರೆ. 
ಕಷಿಕನಲದಲ್ಲೆ ಎಲನೆ ಕ್ಷೇೆತ್ರಗಳಿಗೂ ಅವಶಯಕತ್ೆ ಇದೆದೆನತನ ಮತ್ತು ಕೂೆೇವಿಡ ನ ಸಂದಭಾದಲ್ಲೆ 
ಬೆೇಕನದಂತ್ಹ ಎಲನೆ ಸಹಕನರಗಳನತನ ಕೆೇಂದರ ಮತ್ತು ರನಜಯ ಸಕನಾರ ಕೂೆಟಿಿದೆ.  ರ್ನವು ಬ್ಹಳಷತಿ 
ವಷಾಗಳಿಂದ ಕೆೇಂದರ ಸಕನಾರದ ಯೇಜರೆ್ಗಳನತನ ರೆ್ೂೇಡತತಿುದೆೆೇವೆ. ಕೆೇಂದರ ಸಕನಾರದಂದ 
ನಿರಂತ್ರವನಗಿ ಸಹಕನರಗಳು ಮತ್ತು ಯೇಜರೆ್ಗಳು ಬ್ರತತಿುರತತ್ುವೆ. ರ್ನವು 2014ರೆ್ೇ ಸನಲ್ಲನಿಂದ 
ಕೆೇಂದರ ಸಕನಾರದ ಹಲವು ಯೇಜರೆ್ಗಳು  ನಮಾ ರನಜಯಕೆೆ, ನಮಾ ಜಿಲೆೆಗ,ೆ ನಮಾ ಗನರಮಕೆೆ 
ಬ್ಂದವೆಯ್ದೇ ಎಂದತ ರೆ್ೂೇಡತತಿುದೆೆೇವೆ.  ರನಜಯ ಸಕನಾರ ಅನತಷನಠನ ಮನಡತತ್ುದೆ. 

 (ಮತಂದತ.,)  
 

(39) 15-02-2022 (5.10) ಎಂ.ವಿ-ಬಿಎನ ಎಸ 

(ವೆೈಸ  ಛೆೇಮಾನ ರವರ ಉಪಸಿೆತಿ) 
ಶ್ರೇ ಡಿ.ಎಸ.ಅರತಣ (ಮತಂದತ):- 
ಹನಗನಗಿ, 2019ರ ನಂತ್ರ ಮನನಯ ಬಿ.ಎಸ.ಯಡಿಯೂರಪಪನವರ ಸಕನಾರ ಅಸಿುತ್ಾಕೆೆ ಬ್ಂದತ, 
2020ರೆ್ೇ ಸನಲ್ಲನಲ್ಲೆ ಕೊೇವಿಡ-೧೯ ಬ್ಂದ ಮೇಲ,ೆ ಹಲವು ಸಹಕನರಗಳನತನ ಕೆೇಂದರ ಸಕನಾರ 
ಕೊಟಿಂತ್ಹ ಸಂದಭಾದಲ್ಲೆ ಅದನತನ ಸರಿಯನದ ರೂಪದಲ್ಲೆ ಅನತಷನಠನ ಮನಡಿದ ೆ ಎಂದತ 
ನಮಾಲೆರಿಗೂ ಸಹ ಹೆಮಾ ಇದೆ. ಈಗ “ಆಯತಷನಾನ ” ಎನತನವುದತ ತ್ತಂಬನ ಅದತುತ್ವನದಂತ್ಹ 
ಕೆಲಸ. ಆಯತಷನಾನ  ಅನತನ ಇಡಿೇ ದೇೆಶದಲ್ಲೆ ಅನತಷನಠನ ಮನಡಬೇೆಕತ ಮತ್ತು ಪರತಿಯಬ್ಬರಿಗೂ ಆ 
ಕನಡ ಾಗಳನತನ ಹನಗೂ ಎಪಿಎಲ  ಮತ್ತು ಬಿಪಿಎಲ  ಕನಡ ಾಗಳನತನ ಕೊಡಬೇೆಕೆಂದತ ಯೇಚರ್ೆ 
ಮನಡಿದನಗ, ನಮಾ ರನಜಯ ಬ್ಹಳ ಮತಂದತವರೆದತ, ಇವತ್ತು ಇಡಿೇ ದೇೆಶದಲೆೆೇ ಎರಡರೆ್ೇ ಸನೆನದಲ್ಲೆ 
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ಈ ಆಯತಷನಾನ  ಕನಡ ಾನ ವಿತ್ರಣೆಯನಗಿದ ೆಎಂಬ್ತದತ ನಮಾಲೆರಿಗೂ ಸಹ ಹೆಮಾ ಇದೆ. ಅದೆೇ 
ರಿೇತಿ ರ್ನವು ಯನವನಗಲೂ ಗನರಮಸಾರನಜಯವೆಂದತ, ಗನರಮವೆೇರ್ನದರೂ ವಿಕನಸವನದರೆ ಇಡಿೇ ದೇೆಶ 
ಸಾರನಜಯವನಗತತ್ುದೆ ಎಂದತ ಹೆೇಳುತಿುದೆೆವು. ರ್ನವು ಅದನತನ ಕೆೇವಲ ಕೆೇಳುವುದೆೇ ಆಗಿತ್ತು. ಈಗ ರೈೆತ್ರತ 
ನಮಾ ದೆೇಶದ ಬೆರೆ್ನಲತಬ್ತ ಎಂದತ ಹೆೇಳುತಿುದೆರತ. ಆದರೆ, ರ್ನವು ಯನರ್ತ್ತು ಸಹ ರೈೆತ್ರಿಗೆ 
ಬೆೇಕನದಂತ್ಹ ಅನತಕೂಲಗಳನತನ ರೆ್ೂೇಡಿರಲ್ಲಲೆ. ಅಮೃತ್ ಗನರಮ ಯೇಜರೆ್ಯಲ್ಲೆ ಇವತ್ತು ಸತಮನರತ 
750 ಗನರಮಗಳನತನ ಅಮೃತ್ ಗನರಮಗಳರ್ನನಗಿ ಮನಡಿ, ಸತಮನರತ 25 ಲಕ್ಷ ಅನತದನನವನತನ 
ಕೊಟಿಿರತವಂಥದತೆ ನಿಜವನಗಿಯೂ ನಮಗೆ ಹಮೆಾಯ ವಿಷಯ. ಇದರಿಂದ ಇವತ್ತು ಗನರಮಗಳ 
ಬೆಳವಣಿಗೆಯನಗತತಿುದ.ೆ ರ್ನವು ಇವತ್ತು 21ರೆ್ೇ ಶತ್ಮನನದಲ್ಲೆ ಇದೆೆೇವ.ೆ ಡಿಜಿಟಲ್ಲಕರಣ್ 
ಆಗಲೇೆಬೆೇಕೆಂದತ ಹೆೇಳುತಿುದೆೆೇವೆ. ಈಗ ಡಿಜಿಟಲ್ಲಕರಣ್ಕೆೆ ಕೆೇಂದರ ಮತ್ತು ರನಜಯ ಸಕನಾರದಲ್ಲೆ ಏರೆ್ೇನತ 
ವಯವಸೆೆಗಳಿರತತ್ುವೆ ಅವುಗಳು ಗನರಮಗಳಿಗ ೆ ಹೂೆೇಗಬೆೇಕತ ಎಂದತ ಕೇೆವಲ ಬನಯ ಮನತಿನಲ್ಲೆ 
ಹೆೇಳುತಿುದೆೆವು. ಮೂಲಭೂತ್ ಸೌಕಯಾಗಳಿಗೆ ತ್ತಂಬನ ಒದನೆಟವನತನ ಮನಡತತಿುದೆೆವು. 2014ರೆ್ೇ 
ಇಸವಿಯವರಗೆ ೆ ನಮಾ ದೇೆಶಕೆೆ ಸನಾತ್ಂತ್ರಯ ಬ್ಂದತ 67 ವಷಾವನದರೂ ಕೂಡ, ಸತಮನರತ 67 
ವಷಾಗಳ ಕನಲ ಮೂಲಭೂತ್ ಸೌಕಯಾಗಳಿಗೆ ಒದನೆಟವನತನ ಮನಡತತಿುದೆಂತ್ಹ ಸಂದಭಾದಲ್ಲೆ, 
ಇವತ್ತು ಗನರಮಗಳನತನ ಯನವ ರಿೇತಿ ಅಭಿವೃದಿ ಮನಡಬೇೆಕತ ಮತ್ತು ಅವುಗಳು ಡಿಜಿಟಲ್ಲಕರಣ್ 
ಆಗಬೇೆಕತ ಎನತನವಂತ್ಹ ಕಲಪರ್ ೆಕೊಟಿಿರತವಂಥದತೆ ಕೆೇಂದರ ಸಕನಾರ, 2019ರ ನಂತ್ರ ಸತಮನರತ 
2.8 ಲಕ್ಷ ಗನರಮಗಳಲ್ಲೆ ಬನರಡ  ಬನಯಂಡ  ಅನತನ ತ್ಲಪಿಸತವಂತ್ಹ ಪರಯತ್ನವನತನ ಕೆೇಂದರ ಮತ್ತು 
ರನಜಯ ಸಕನಾರ ಮನಡಿರತವಂಥದತೆ. ನಮಾ ಸಕನಾರ ಅಧಿಕನರಕೆೆ ಬ್ಂದನಗ ಸಮಸೆಯಗಳು ಬ್ಂದವೆ. 
2019ರ ನಂತ್ರ ಮನನಯ ಬಿ.ಎಸ.ಯಡಿಯೂರಪಪನವರತ ಈ ರನಜಯದ ಮತಖಯಮಂತಿರಗಳನದ ನಂತ್ರ 
ರನಜಯಕೆೆ ರೆ್ರೆ ಬ್ಂತ್ತ. ರೆ್ರ ೆ ಬ್ಂದನಗಲೂ ಕೂಡ ರನಜಯ ಸಕನಾರ ಸತಮಾರ್ ೆ ಕತಳಿತ್ತಕೂೆಳುಲ್ಲಲೆ. 
ಸತಮನರತ 496 ಕನಳಜಿ ಕೆೇಂದರಗಳನತನ ಪನರರಂಭ ಮನಡಿ, 1,38,504 ಜನರಿಗ ೆ ಆಶರಯ 
ಕೊಟಿಿದಂತ್ಹ ಯನವುದನದರೂ ಸಕನಾರವೆಂದರ,ೆ ಅದತ ಭನರತಿೇಯ ಜನತ್ನ ಪನಟಿಾಯ ಮನನಯ 
ಬಿ.ಎಸ.ಯಡಿಯೂರಪಪನವರ ರೆ್ೇತ್ೃತ್ಾದ ಸಕನಾರ. ಈಗ ಮರ್ೆ ಹನನಿಯನಯತ್ತ, ನಮಾ 
ಜಿಲೆೆಯಲೂೆ ಕೂಡ ಮರ್ಗೆಳ ಹನನಿಯನಯತ್ತ. ಮರ್ ೆ ಹನನಿಯನದವರಿಗ ೆ ತ್ಕ್ಷಣ್ಕೆೆ ಸತಮನರತ 
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ಐವತ್ತು ಸನವಿರದಂದ ಐದತ ಲಕ್ಷದವರೆಗ ೆ ರೆ್ೇರವನಗಿ ಹಣ್ ಅವರ ಅಕೌಂಟ ಗೆ ಹೊೇಯತ್ತ. ರ್ನವು 
ಹಿಂದ ೆ ರೆ್ರೆ ಹನನಿಯ ಪರಿಹನರದ ದತಡತಡ ಯನವನಗ ಬ್ರತತ್ುದೆ ಎಂದತ ಕೆೇಳುತಿುದೆೆವು. ಅದಕೆೆ ರ್ನವು 
ಅವುಗಳಿಗ ೆಅಜಿಾಗಳನತನ ಹನಕಬೆೇಕನಗಿತ್ತು ಹನಗೂ ದತಡತಡ ಮತ್ತು ಚೆಕ  ಯನವನಗ ಬ್ರತತ್ುದೆ ಎಂದತ 
ಕೆೇಳಲತ, ತ್ನಲೂೆಕತ ಕಚೆೇರಿಗೆ ಹೂೆೇಗಿ ತ್ಹಶ್ೇಲನೆರ ರವರ ಬ್ಳಿಗೆ ಹೂೆೇಗಬೆೇಕನಗಿತ್ತು ಮತ್ತು 
ಜಿಲನೆಧಿಕನರಿಗಳ ಬ್ಳಿ ಗಲನಟ ೆಮನಡಬೇೆಕನಗಿತ್ತು. ಆದರ,ೆ ಇವತ್ತು ಕೇೆಂದರ ಸಕನಾರ ಮತ್ತು ರನಜಯ 
ಸಕನಾರ ರೆ್ೇರವನಗಿ DBT (Direct Benefit Transfer) ಮತರ್ನಂತ್ರ ಅವರ ಅಕೌಂಟ ಗೆ 
ಹೊೇಗತತ್ುದೆ, ನಿಜವನಗಿಯೂ ನಮಾಲೆರಿಗೂ ಸಂತ್ೊೇಷವನಗತತ್ುದ.ೆ ಈಗ ಯನವುದೆೇ ರಿೇತಿಯ 
ಮಧಯವತಿಾಗಳಿಲೆದ ೆಹಣ್ ಅವರ ಅಕೌಂಟ ಗೆ ಹೂೆೇಗತತಿುದೆ. ಇದರಿಂದ ರೈೆತ್ರತ ರೆ್ಮಾದಯ ಜಿೇವನ 
ಮನಡತತಿುದನೆರ.ೆ “ಕ್ಕಸನನ ಸಮನಾನ ” ಯೇಜರೆ್ಯ ಅಡಿಯಲ್ಲೆ DBT ಮತರ್ನಂತ್ರ ರೆ್ೇರವನಗಿ 
ರೈೆತ್ರಿಗ ೆಹೂೆೇಗಿರತವಂಥದತೆ, ನಮಾಲೆರಿಗೂ ಸಂತ್ೂೆೇಷವನಗತತ್ುದೆ. ಹತ್ತು ಸನವಿರ ರೂಪನಯಗಳಿಗ ೆ
ಪೂರಕವನಗಿ ನಮಾ ರನಜಯ ಸಕನಾರ ಕೂಡ 6,200/- ರೂಪನಯಗಳನತನ ಸೇೆರಿಸಿ, 
ಕೊಡತತಿುರತವುದತ ಕೂಡ ನಮಾಲೆರಿಗೂ ಸಹ ಅತಿೇವ ಸಂತ್ೂೆೇಷವನತನಂಟತ ಮನಡಿದ.ೆ ಅವರತ MSP 
(Minimum Support Price) ಬ್ಗೆೆ ಹೇೆಳಿದರತ. ಈಗ MSP ಬ್ಗೆೆ ಯನವುದನದರೂ ಸಕನಾರ 
ಅತಿ ಹೆಚತಚ ಕನಳಜಿಯನತನ ವಹಿಸಿದೆರ,ೆ ಅದತ ಕೆೇಂದರ ಮತ್ತು ರನಜಯ ಸಕನಾರಗಳು. ಬೆಳೆಗ ೆಬೆೇಕನದ 
ಮನನದಂಡಗಳನತನ ಇಟತಿಕೊಂಡತ MSP ಅನತನ ಕೊಟಿಿರತವಂಥದತೆ ಕೆೇಂದರ ಸಕನಾರ. ನಮಾ 
ದೆೇಶದಲ್ಲೆ ಹಲವನರತ ಜನರತ ವಸತಿ ಮತ್ತು ನಿವೇೆಶನ ರಹಿತ್ರನಗಿ ಇರತವುದನತನ ರ್ನವು ಬ್ಹಳಷತಿ 
ವಷಾಗಳಿಂದ ರೆ್ೂೇಡತತಿುದೆೆೇವೆ. ಇವತ್ತು 25.4 ಲಕ್ಷ ವಸತಿ ರಹಿತ್ರಿಗ ೆಮತಂದನ ದನಗಳಲ್ಲೆ ವಸತಿ 
ಕೊಡಬೇೆಕೆಂದತ ಕೆೇಂದರ ಮತ್ತು ರನಜಯ ಸಕನಾರದ ಯೇಚರೆ್ ನಿಜವನಗಿಯೂ ಇದತ ಆಗಬ್ಹತದತ 
ಎನತನವುದಕೆೆ ಈಗನಗಲೆೇ ಸತಮನರತ ಮರ್ೆಗಳನತನ ಮತ್ತು ನಿವೇೆಶನಗಳನತನ ಕೂೆಟಿಿರತವುದನತನ ರ್ನವು 
ರೆ್ೂೇಡತತಿುದೆೆೇವೆ. ನಮಾ ರನಜಯ ಸಕನಾರ ಹಲವನರತ ಯೇಜರೆ್ಗಳನತನ ತ್ೆಗೆದತಕೊಳುುತಿುದೆ. 
ಮೂಲಭೂತ್ ಸೌಕಯಾಗಳು ಆಯತ್ತ. ಅದತ ಆದಮೇಲ ೆಬೆೇರ ೆಬೆೇರ ೆ connectivity ಗಳನತನ 
ಸಹ ರ್ನವು ರೆ್ೂೇಡತತಿುದೆೆೇವೆ. ಕೇೆಂದರ ಸಕನಾರದವರತ ಗತಿ ಶಕ್ಕುಯ ಬ್ಗೆೆ ಹಲವನರತ 
ಯೇಜರೆ್ಗಳನತನ ತ್ರತತಿುದನೆರೆ. ಈ ಗತಿ ಶಕ್ಕುಯಲ್ಲೆ ಎಲೆರೂ ಯೇಚರೆ್ಯರೆ್ನೇ ಮನಡದೇೆ 
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ಇರತವಂತ್ಹ ರಿೇತಿಯಲ್ಲೆ connectivity ಗಳನತನ, ಅಂದರೆ ಒಂದಕೂೆೆಂದತ co-ordination 
ಇಲೆವೆಂದತ ರ್ನವುಗಳು ಯನವನಗಲೂ ಹೇೆಳುತಿುರತತ್ೆುೇವೆ. ಆ ಗತಿ ಶಕ್ಕುಯ ಅಡಿಯಲೂೆ ಕೂಡ 
ಒಂದಕೂೆೆಂದತ connectivity ಮನಡಿ, ಎಂಟತ ವಿಭನಗದಲ್ಲೆ, road, railways, airport, 
ports, mass transport, water ways, logistics infrastructure ಇವುಗಳೆಲೆವನತನ 
ಸಹ ಜೊತ್ೆಗೂಡಿಸಿ, ಅಭಿವೃದೆಯನತನ ಮನಡಿದರೆ ಯನವ ರಿೇತಿ ಆಗತತ್ುದೆ ಎಂಬ್ತದನತನ ರ್ನವು 
ರೆ್ೂೇಡತತಿುದೆೆೇವೆ. ಮತಂದನ ದನಗಳಲ್ಲೆ ಅದರ ಅನತಷನಠನ ಆಗತವಂಥದತೆ ಕೂಡ ಆಗತತ್ುದೆ. ರ್ನವು 
ಬ್ಹಳ ವಿಶೆೇಷವನಗಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಕನಳಜಿಯ ಬ್ಗೆೆ ಹೆೇಳುತ್ುಲೇೆ ಇರತತ್ೆುೇವ.ೆ ಆದರೆ, ಇವತ್ತು 
ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ೆ ಹೆಚತಚ ಸಹನಯ ಮತ್ತು ಸಹಕನರವನತನ ನಿೇಡಿರತವುದತ ಯನವುದನದರೂ ಸಕನಾರ 
ಎಂದರೆ ಅದತ ನಮಾ ಸಕನಾರ. ಹಿಂದನಿಂದಲೂ ರ್ನವು ಹಲವನರತ ನಂಬಿಕೆಗಳನತನ 
ಇಟತಿಕೂೆಂಡಿರತವಂತ್ಹ ಯೇಜರೆ್ಗಳನತನ ಮಹಿಳಯೆರಿಗೆ ಕೊಟಿಿರತವುದತ ಅದತ ನಮಾ ಸಕನಾರ. ಆ 
ಯೇಜರೆ್ಗಳೆಂದರ,ೆ “ಮಡಿಲತ”, “ಭನಗಯಲಕ್ಷಿಮ” “ಸೈೆಕಲ  ವಿತ್ರಣೆ” ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಡಿಗಿರ ಆಗತವವರೆಗ ೆ
“ಉಚಿತ್ ಶ್ಕ್ಷಣ್” ನಿೇಡತವಂಥದತೆ. ವಿಶೇೆಷವನಗಿ ತ್ತತ್ತಾ ಸೇೆವೆಗಳಿಗೆ 112 ಅನತನ ಪನರರಂಭ 
ಮನಡಿರತವುದತ ನಮಾ ಸಕನಾರ. ಈ ರಿೇತಿ ಹಲವು ವಿನೂತ್ನವನದ ಯೇಜರೆ್ಗಳು ಮತ್ತು 
National Education Policy ಯನತನ ಕೂಡ implement ಮನಡಿದತೆ ನಮಾ ರನಜಯ 
ಸಕನಾರ. ಕನಫ್ ಬೆಳಗನರರಿಗ ೆ subsidy ಹನಗೂ ತೆ್ಂಗತ ಮತ್ತು ತೆ್ಂಗಿನ ಉತ್ಪನನಗಳಿಗೆ ರಫ್ುನ 
ಅವಕನಶ ಇರಬ್ಹತದತ. ಇಷತಿ ವಷಾವೂ ಕೂಡ ಅತಿ ಹೆಚತಚ ವಸತುಗಳನತನ ಆಮದತ 
ಮನಡಿಕೊಳುುತಿುದೆೆೇವೆ. ಆದರ,ೆ ಈಗ ನಮಾ ದೆೇಶದಂದ ವಸತುಗಳನತನ ರಫತು ಮನಡತವಂತ್ಹ 
ಅವಕನಶವನತನ ಕೆೇಂದರ ಮತ್ತು ರನಜಯ ಸಕನಾರಗಳು ಮನಡಿಕೂೆಟಿಿವ.ೆ ಆಗನಗ ಇಡಿೇ ರನಜಯದಲ್ಲೆ 
ಬಿಗತವಿನ ವನತ್ನವರಣ್ ಸೃಷ್ಠಿಯನಗತತಿುರತತ್ುದೆ. ಆ ಬಿಗತವಿನ ವನತ್ನವರಣ್ ಕರನವಳಿಯಲ್ಲೆ 
ಇರಬ್ಹತದತ, ಶ್ವಮಗೆದಲ್ಲೆ ಇರಬ್ಹತದತ ಮತ್ತು ಬೆೇರ ೆ ಬೆೇರ ೆ ಕಡ ೆ ಇರಬ್ಹತದತ. ಅಂತ್ಹ 
ವನತ್ನವರಣ್ವನತನ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಮನಡಿದತೆ ಯನವುದನದರೂ ಸಕನಾರವೆಂದರ,ೆ ಅದತ ನಮಾ ಸಕನಾರ. 
ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ೆ ವಿಶೆೇಷವನದ ಒತ್ತು ಕೂೆಡಬೇೆಕತ ಎಂದತ ದೆೇಶದಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ರನಜಯದಲ್ಲೆ ಮಹಿಳನ 
ಪೊಲ್ಲೇಸ ನವರನತನ ಅತಿ ಹೆಚತಚ ಮತ್ತು ದತಪಪಟತಿ ಮನಡಿರತವಂಥದತೆ ಯನವುದನದರೂ ಎಂದರೆ ಅದತ 
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ನಮಾ ಸಕನಾರ. ರ್ನನತ ಇಲ್ಲೆ ಮದಲರೆ್ ದವಸ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದೆೆೇರ್ೆ. ರ್ನನತ ಯನವುದೆೇ ಕನರಣ್ಕೂೆ 
ಮದಲರೆ್ ದವಸ ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದವರನತನ ಅದರಲೂೆ ವಿಶೆೇಷವನಗಿ ಕನಂಗೆರಸ  ಪಕ್ಷದವರನತನ ಟಿೇಕೆ 
ಮನಡಬನರದತ ಎಂದತಕೂೆಂಡಿದೆೆ. ಆದರೆ, ಅನಿವನಯಾ ಅನಿಸತತ್ುದೆ. ನನಗ ೆ ಮತಂದ ೆ ಆರತ 
ವಷಾಗಳಲ್ಲೆ ಇನತನ ಹೆಚಿಚಗ ೆ ಮನತ್ರ್ನಡತವ ಅವಕನಶಗಳು ಸಹ ಸಿಗತತ್ುವೆ. ಆದರೆ, ಅವರತ 
ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುರಬೇೆಕನದರೆ, ಈಗಿನ ಬಿಗತವಿನ ವನತ್ನವರಣ್ ತ್ತತ್ತಾ ಪರಿಸಿೆತಿಯಲ್ಲೆದೆೆೇವೆಂದತ 
ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದೆರತ. ಈಗ ಯನರತ ತ್ತತ್ತಾ ಪರಿಸಿೆತಿಯ ಬ್ಗೆೆ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದನೆರಂೆದತ ರ್ನನತ 
ಸತಮಾರ್ೆ ಅವಲೂೆೇಕನ ಮನಡತತಿುದೆೆ. ಈಗ ಡಿ.ಜೆ. ಹಳಿು ಮತ್ತು ಕ.ೆಜಿ. ಹಳಿುಯ ತ್ತತ್ತಾ ಪರಿಸಿೆತಿಯ್ದೇ? 
ಕೆೈಯಲ್ಲೆ ತ್ಲವನರ  ಹಿಡಿದತಕೊಂಡತ ಹೂೆೇಗತವಂಥದತೆ ತ್ತತ್ತಾ ಪರಿಸಿೆತಿಯ್ದೇ? ಈಗ ರ್ನವು ಯನವ 
ತ್ತತ್ತಾ ಪರಿಸಿೆತಿಯಲ್ಲೆ ಇದೆೆೇವೆ. ಈಗ ಕರನವಳಿಯಲ್ಲೆ ಬಿಗತವಿನ ವನತ್ನವರಣ್ ಬ್ಂದನಗ ಅದನತನ 
ನಿಯಂತಿರಸಿದತೆ ಯನರತ?  

(ಮತಂದತ… 

(040) 15.02.2022 05.20 LL-KS 

(ವೆೈಸ  ಚೆೇಮಾನ ರವರ ಉಪಸಿೆತಿ) 

ಶ್ರೇ ಡಿ.ಎಸ. ಅರತಣ (ಮತಂದತ…):- 

1974-75ರೆ್ೇ ಇಸವಿಯಲ್ಲೆ ಇದೆಂಥ ಆ ತ್ತತ್ತಾ ಪರಿಸಿೆತಿರ್ನ? ಏಕೆಂದರ,ೆ ಅದನತನ ರ್ನವು ಕೆೇವಲ 
ಓದರತವಂಥದತೆ ಹನಗೂ ರೆ್ೂೇಡಿರತವಂಥದತೆ. ರ್ನನತ ಆಗ ಸಣ್ಣ ವಯಸಿಸನ ಹತಡತಗ. ಆ ತ್ತತ್ತಾ 
ಪರಿಸಿೆತಿರ್ನ ಎಂದತ ನನಗನಿನಸತತಿುತ್ತು. ಇರ್ತಿುನ ದವಸ ತ್ಲನಾರ  ಹಿಡಿದತಕೊಂಡತ ಹೊೇಗಿರತವಂಥ 
ತ್ತತ್ತಾ ಪರಿಸಿೆತಿರ್ನ ಅಥವನ ಡಿ.ಜೆ. ಹಳಿು ಹನಗೂ ಕೆ.ಜಿ. ಹಳಿು ವನಹನಗಳಿಗೆ ಬೆಂಕ್ಕ ಹನಕ್ಕದಂತ್ಹ 
ತ್ತತ್ತಾ ಪರಿಸಿೆತಿರ್ನ ಅಥವನ ಬೆೇರೆ ಬೆೇರ ೆಗಲಭೆಗಳನತನ ಸೃಷ್ಠಠ ಮನಡತವಂತ್ಹ ತ್ತತ್ತಾ ಪರಿಸಿೆತಿರ್ನ 
ಎಂದತ ನನಗನಿನಸತತಿುತ್ತು. ಈ ಹಿಂದ ೆ ಯನವುದೆೇ ತ್ಲನಾರ  ಅಥವನ ಯನವುದೆೇ ಗೂಂಡನಗಳು 
ಇಲೆದೆೇ ಇರತವಂತ್ಹ ಸಂದಭಾದಲ್ಲೆ ‘ಭನರತ  ಮನತ್ನಕ್ಕೇ ಜೆೈʼ, ‘ವಂದೇೆ ಮನತ್ರಂʼ ಎಂದತ 
ಹೆೇಳಿದನಗ ಜೆೈಲ್ಲರ್ೂೆಳಗ ೆಇಟಿಿದಂತ್ಹ ತ್ತತ್ತಾ ಪರಿಸಿೆತಿರ್ನ ಎಂಬ್ ಬ್ಗೆೆ ನನಗ ೆಅನತಮನನಗಳು ಇವೆ. 
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1974-75ರೆ್ೇ ಇಸವಿಯಲ್ಲೆ ‘ಭನರತ  ಮನತ್ನಕ್ಕೇ ಜೆೈʼ, ‘ವಂದೇೆ ಮನತ್ರಂʼ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದನಗ 
ತ್ತತ್ತಾ ಪರಿಸಿೆತಿಯಲ್ಲೆ ಸನವಿರನರತ/ಲಕ್ಷನಂತ್ರ ಜನರನತನ ಜೆೈಲ್ಲರ್ೂೆಳಗೆ ಹನಕ್ಕದೆಂತ್ಹ ತ್ತತ್ತಾ 
ಪರಿಸಿೆತಿರ್ನ ಎಂಬ್ ಬ್ಗೆೆಯೂ ಸಹ ನನಗ ೆಅನತಮನನಗಳು ಇವೆ. ಏಕೆಂದರ,ೆ ನಮಾ ಕತಟತಂಬ್ದಲ್ಲೆ 14 
ಜನರನತನ ಜೆೈಲ್ಲನಲ್ಲೆ ಇಟಿಿದೆರತ. ಇಲ್ಲೆ ಕತಳಿತಿರತವಂಥ ಹಲವನರತ ಜನರನತನ ಸಹ ತ್ತತ್ತಾ ಪರಿಸಿೆತಿಯ 
ಸಂದಭಾದಲ್ಲೆ ಜೆೈಲ್ಲನಲ್ಲೆಟಿಿದೆರತ. ಆ ಒಂದೇೆ ಕನರಣ್ಕೆೆ ಅವರತ ‘ಭನರತ  ಮನತ್ನಕ್ಕೇ ಜೆೈʼ, ‘ವಂದೇೆ 
ಮನತ್ರಂʼ ರನಷ್ಠಾೇಯತೆ್ಯನತನ ನಂಬಿರತವಂತ್ಹ ಒಂದತ ಸಿದನಿಂತ್ದ ಬ್ಗೆೆ ಅವರನತನ ಜೆೈಲ್ಲರ್ೂೆಳಗೆ 
ಇಟಿಿದೆಂತ್ಹ ತ್ತತ್ತಾ ಪರಿಸಿೆತಿರ್ನ ಎನತನವುದರ ಬ್ಗೆೆಯೂ ಸಹ ಚಚೆಾಗಳು ಆಗಬೇೆಕೆಂದತ 
ಅನಿನಸತತ್ುದೆ.  

ನಿಜವನಗಿಯೂ ಅತ್ತಯತ್ುಮವನದಂತ್ಹ ಭನಷಣ್ವನತನ ರನಜಯಪನಲರತ ಮನಡಿದನೆರ.ೆ ಅದಕನೆಗಿ 
ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತು ರನಜಯ ಸಕನಾರಕೆೆ ಸಹ ಅಭಿನಂದರೆ್ಯನತನ ಸಲ್ಲೆಸತತ್ೆುೇರ್ೆ. ಪರತಿಯಬ್ಬ ಮಂತಿರಯೂ 
ಅವರವರ ಇಲನರ್ಯೆಲ್ಲೆ ಕಲೆಸ ಮನಡತತಿುರತವಂಥದೆನತನ ಇರ್ತ್ತು ಗಮನಿಸತತಿುದೆೆೇವೆ. ಪನರಮನಣಿಕತ್ೆ, 
ಪನರದಶಾಕತೆ್ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ್ವನತನ ರ್ನವು ಇದತವರಗೆೆ ಕೆೇವಲ ಪತಸುಕಗಳಲ್ಲೆ ಓದತತಿುದೆೆವು. ಆದರ,ೆ 
ಅದನತನ 2019ರಿಂದ ಹಲವನರತ ಯೇಜರೆ್ಗಳನತನ ಅನತಷನಠನ ಮನಡತವುದರೂೆಳಗೆ ಅಥವನ 
ಅಭಿವೃದಿ ಮನಡತವುದರೂೆಳಗೆ ಕನಣ್ಬ್ಹತದತ. ಆಗಲೇೆ ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ನು, 
ಶ್ವಮಗೆ ಜಿಲೆೆಯ ಬ್ಗೆೆ ಹೆೇಳಿದರತ. ಅದರಂತ್,ೆ ಎಲನೆ ಅಭಿವೃದಿ ಕಲೆಸಗಳನತನ ಶ್ವಮಗೆ ಜಿಲೆೆಗೆ 
ತ್ರತವಂಥದನೆಗಿದೆ. ಕಳೆದ 75 ವಷಾಗಳಲ್ಲೆ ಒಬೂೆಬಬ್ಬ ಮತಖಯಮಂತಿರಗಳು ಒಂದೂೆಂದತ ಜಿಲೆೆಯನತನ 
ತ್ೆಗೆದತಕೂೆಂಡತ ಎಲೆರ ಸಹಕನರದಂದ ಅಭಿವೃದಿಪಡಿಸತತ್ನು ಹೊೇದರೆ, ಇಷಿರಲ್ಲೆ ಇಡಿೇ ರನಜಯವೆೇ 
ಸಂಪೂಣ್ಾವನಗಿ ಅಭಿವೃದಿಗೊಳುುತಿುತ್ತು ಎನತನವುದತ ನನನ ಅಭಿಪನರಯ. ಅದರಂತ್,ೆ ಶ್ವಮಗೆ 
ಜಿಲೆೆಯಲ್ಲೆ ಎಲನೆ ಯೇಜರೆ್ಗಳನತನ ಅನತಷನಠನ ಮನಡತತಿುರತವಂಥದನೆಗಿದೆ. ಇರ್ತಿುನ ದವಸ ಬ್ಹಳ 
ಅವಶಯಕತ್ ೆಇರತವಂತ್ಹ ಕರೆ್ಕ್ಕಿವಿಟಿಗ ೆಏನತ ಬೆೇಕತ ಅದನತನ ಮನಡತತಿುರತವಂಥದನೆಗಿದೆ.  

ಕೊೇವಿಡ -19 ವಿಷಯದಲ್ಲೆ ರ್ನನತ ಇಡಿೇ ರನಜಯದ ವಿಷಯ ಮನತ್ರ್ನಡದೆೇ ಕೆೇವಲ 
ಶ್ವಮಗೆ ಜಿಲೆೆಯ ಬ್ಗೆೆ ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ ಅದರಂತ್,ೆ ಶ್ವಮಗೆ ಜಿಲೆೆಯಲ್ಲೆ ನಮಾ ಎಲನೆ ಸಚಿವರತ 
ಅಂದರೆ, ಶ್ರೇ ಕ.ೆಎಸ. ಈಶಾರಪಪನವರ ಆದಯನಗಿ, ಶ್ವಮಗೆ ಜಿಲೆೆಯ ಎಲನೆ ಜನಪರತಿನಿಧಿಗಳು 
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ಮನಡಿದಂತ್ಹ ಕೆಲಸಗಳು ಶನೆಘನಿೇಯವನಗಿವೆ. ಕೊೇವಿಡ -19 ಇಡಿೇ ದೆೇಶದಲ್ಲೆ ಒಂದತ 
ಭನಗವನದರೆ, ಇಡಿೇ ಪರಪಂಚವೇೆ ದವನಳಿ ಆಗತತಿುದೆನತನ ಗಮನಿಸಿದರೆ, ನಮಾ ಭನರತ್ ಇನೂನ 
ಬ್ಲ್ಲಷಠವನಗಿದ.ೆ ಅಷೆಿೇ ಅಲೆದೆೇ,  ಕೆೇಂದರ ಸಕನಾರದವರತ ಮತ್ತು ನಮಾ ರನಜಯ ಸಕನಾರ 
ನಡದೆತಕೊಳುುತಿುರತವ ರಿೇತಿ ರೆ್ೂೇಡಿದರ ೆಮತಂದನ ದನಗಳಲ್ಲೆ ನಮಾ ಭನರತ್ ದೇೆಶ ವಿಶಾಗತರತ ಸಹ 
ಆಗತತ್ೆುೇವೆ ಎಂಬ್ ಮರ್ೂೆೇಭನವರೆ್ಯಂದ ನಮಗೆ ಗೊತ್ನುಗತತ್ುದೆ. ಶ್ವಮಗೆ ಜಿಲೆೆಯಲ್ಲೆ ಕೊೇವಿಡ -
19 ಅನತನ ತ್ಡಗೆಟತಿವ ನಿಟಿಿನಲ್ಲೆ ರನಜಯ ಸಕನಾರ ಅತ್ತಯತ್ುಮವನಗಿ ಕನಯಾನಿವಾಹಿಸಿರತತ್ುದೆ. ಇಡಿೇ 
ದೆೇಶದಲ್ಲೆನ ಪರಿಸಿೆತಿಯನತನ ಅವಲೊೇಕ್ಕಸಿದರ ೆ ಅತ್ಯಂತ್ ಕಡಿಮ ಕೊೇವಿಡ -19 ಪರಕರಣ್ಗಳು 
ಬ್ಂದದತೆ ಎಲ್ಲೆ ಎಂದರೆ ಅದತ ನಮಾ ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜಯದಲ್ಲೆ ಎಂದತ ಹೆೇಳಬ್ಹತದನಗಿರತತ್ುದ.ೆ ಆ ರಿೇತಿ 
ರ್ನವು ಕೊೇವಿಡ -೧೯ನತನ ತ್ಡಗೆಟಿಿರತತ್ುೆೇವೆ. ಸನಾಭನವಿಕವನಗಿ ಈ ಸನಂಕನರಮಿಕ ರೂೆೇಗ ಎಲನೆ ಕಡೆ 
ಹರಡಬೆೇಕತ, ಅದರಂತ್ ೆಈ ರೂೆೇಗ ಎಲನೆ ಕಡ ೆಹರಡಿತ್ತ. ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜಯದಲ್ಲೆಯೂ ಸಹ ಅತಿೇ 
ಹೆಚತಚ ಪರಕರಣ್ಗಳಿದನೆಗ ರನಜಯ ಸಕನಾರ ಒಂದೂೆಂದತ ಜಿಲೆೆಗೂ ಸಹ ಬೆೇಕನದಂತ್ಹ ಎಲನೆ ರಿೇತಿಯ 
ಸಹಕನರಗಳನತನ ಕೊಟಿಿರತತ್ುದೆ. ಆ ಸಂದಭಾದಲ್ಲೆ ಬೆೇಕನದಂತ್ಹ ಆಕ್ಕಸಜನ  ಇರಬ್ಹತದತ, 
ವೆಂಟಿಲೆೇಟರ  ಇರಬ್ಹತದತ ಅದರೆ್ನಲನೆ ಕೊಟಿಿರತವಂಥದತೆ ನಮಾ ರನಜಯ ಸಕನಾರ.  

ಶ್ವಮಗೆ ಜಿಲೆೆಯಲ್ಲೆ ಕೊೇವಿಡ -19 ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಮನಡಿರತವುದರ ಬ್ಗೆೆ ನಮಗೆ ಬ್ಹಳ 
ಹೆಮಾ ಇದೆ. ಅಲ್ಲೆ ಇಡಿೇ ಜನಪರತಿನಿಧಿಗಳ ತ್ಂಡ ಬಳೆಗೆೆ ರನತಿರ ಕನಯಾನಿವಾಹಿಸಿ ಕೊೇವಿಡ -19 
ಅನತನ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಮನಡತವುದಕೆೆ ಸಹಕನರ ನಿೇಡಿರತತ್ನುರ.ೆ ಪನರರಂಭದಲ್ಲೆ ಕೊೇವಿಡ -19 
ಸನಂಕನರಮಿಕ ರೂೆೇಗ ಬ್ಂದಂತ್ಹ ಸಂದಭಾದಲ್ಲೆಯೂ ಸಹ ಅದನತನ ನಿಯಂತಿರಸತವುದಕೆೆ 
ಜನಪರತಿನಿಧಿಗಳು ಸಹ ಸಹಕನರ ನಿೇಡಿರತತ್ನುರೆ. ಈ ಮಧೆಯ ಶ್ವಮಗೆ ಜಿಲೆೆ ತ್ತಂಬನ ಚೆರ್ನನಗಿ 
ಬೆಳವಣಿಗೆಯನಗತತಿುದೆ ಎನತನವಂತ್ಹ ಸಂದಭಾದಲ್ಲೆ ಇತಿುೇಚೆಗ ೆ ಅಲ್ಲೆ ಒಂದತ ಪರಕರಣ್ವನಯತ್ತ. 
ಅದರಿಂದನಗಿ, ನಮಗೆ ಬ್ಹಳ ರೆ್ೂೇವನಗತತ್ುದೆ. ಏಕೆಂದರ,ೆ ಶ್ವಮಗೆ ಜಿಲೆೆ ಇರ್ತಿುನ ದವಸ ತ್ತಂಬನ 
ಚೆರ್ನನಗಿ ಬೆಳೆಯತತಿುದತೆ, ಬೆೇರ ೆ ಬೆೇರ ೆ ಕಡಯೆಂದ ಹೂಡಿಕೆದನರರತ ಶ್ವಮಗೆ ಜಿಲೆೆಗೆ 
ಬ್ರತತಿುರತವಂತ್ಹ ಸಂದಭಾದಲ್ಲೆ ಶ್ವಮಗೆ ಜಿಲೆೆಯ ಹೆಸರಿಗ ೆ ಮಸಿ ಬ್ಳಿಯಬೆೇಕತ ಎನತನವಂತ್ಹ 
ಯೇಚರೆ್ಗಳನತನ ಕೆಲವರತ ಮನಡತತಿುರತವುದತ ನಮಗೆ ನಿಜವನಗಿಯೂ ಬ್ಹಳ ಬೆೇಜನರನಗತತ್ುದೆ. 
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ಒಂದತ ರನಷ್ಠಾೇಯ ಪಕ್ಷದ ಕನಯನಾಧಯಕ್ಷರತ ಅವರಿಗ ೆ ವಿಷಯ ಗೂೆತಿುಲೆದೆ ಇದೆರೂ ಸಹ ಒಂದತ 
ಪತಿರಕನ ಹೆೇಳಿಕೆಯನತನ ನಿೇಡತತ್ನುರ.ೆ ಜನಪರತಿನಿಧಿಗಳನದ ನಮಗೆ ಎಲನೆ ವಿಷಯಗಳು ತಿಳಿದರತವುದಲೆ. 
ರ್ನವು ಎಲನೆ ವಿಷಯಗಳನತನ ಮದಲತ ತಿಳಿದತಕೊಳುಬೆೇಕತ. ನಮಗೆ ನಮಾದೆೇ ಆದಂತ್ಹ 
ವಯವಸೆೆಗಳಿರತತ್ುದೆ. ಪೂೆಲ್ಲೇಸ  ಇಲನರ್ ೆಇರತತ್ುದೆ ಅಥವನ ಗತಪುಚರ ಇಲನರ್ಯೆ ಬ್ಳಿ ವಿಷಯಗಳನತನ 
ತಿಳಿದತಕೂೆಂಡತ ರ್ನವು ಹೆೇಳಿಕೆಯನತನ ನಿೇಡಬೇೆಕತ. 

ಶ್ವಮಗೆ ಜಿಲೆೆಯ ಬನಪೂಜಿ ನಗರದಲ್ಲೆರತವ ಸಕನಾರಿ ಪದವಿ ಪೂವಾ ಕನಲೇೆಜಿನಲ್ಲೆ ಒಂದತ 
ಘಟರ್ ೆಆಯತ್ತ. ಆ ಘಟರ್ಯೆ ಬ್ಗೆೆ ಪೂಣ್ಾ ವಿವರ ತಿಳಿದತಕೂೆಳುದೆೇ ಒಂದತ ರನಷಾಧವಜವನತನ ಇಳಿಸಿ, 
ಒಂದತ ಕೆೇಸರಿ ಧವಜವನತನ ಏರಿಸಿದನೆರ ೆಎನತನವಂತ್ಹದೆನತನ ಹೆೇಳಿದನಗ, ಇಡಿೇ ದೆೇಶದ ಮತ್ತು ಇಡಿೇ 
ಪರಪಂಚದ ಕಣ್ತಣ ಶ್ವಮಗೆ ಜಿಲೆೆಯ ಮೇಲೆ ಬಿತ್ತು. ಯನವತ್ೂು ಸತಳುು ಬ್ಹತ ಬೆೇಗ ಪರಚನರ 
ಆಗತತ್ುದೆ. ಅದನತನ ಸರಿ ಮನಡಬೇೆಕೆಂದತ ಹೊರಟನಗ ಬ್ಹಳ ಸಮಯ ತ್ೆಗೆದತಕೊಳುುತ್ುದ.ೆ ಅಲೆದೆೇ, 
ಇಲೆ ಆ ರಿೇತಿ ಆಗಿರತವುದಲೆವೆಂದತ ಎಲನೆ ಕಡ ೆ ಹೆೇಳಬೇೆಕನಗತತ್ುದೆ. ಅದನತನ ಹೆೇಳುವಷಿರಲ್ಲೆ 
ರನತಿರಯನಯತ್ತ. ಈ ಬ್ಗೆೆ ಮದಲತ ಜನರಿಗ ೆ ಗೊತ್ನುಗಲ್ಲಲೆ. ಎಲೆರೂ ಏನತ 
ತಿಳಿದತಕೂೆಂಡಿದೆರೆಂದರೆ, ಶ್ವಮಗೆ ಜಿಲೆೆಯಲ್ಲೆ ರನಷಾಧವಜವನತನ ಇಳಿಸಿ, ಕೆೇಸರಿ ಧವಜವನತನ ಏರಿಸಿದನೆರ ೆ
ಎಂದತ. ಆದರೆ, ಆ ರಿೇತಿ ಆಗಿರತವುದಲೆ. ಆ ಧವಜಸುಂಭದಲ್ಲೆ ರ್ನವು ಎನ .ಸಿ.ಸಿ. ದನದಂದತ 
ಎನ .ಸಿ.ಸಿ. ಧವಜ ಹನಕ್ಕ ದರ್ನಚರಣೆ ಮನಡತತ್ುೆೇವೆ. ಅದೆೇ ರಿೇತಿ ಎನ .ಎಸ .ಎಸ . ದನದಂದತ 
ಎನ .ಎಸ .ಎಸ . ಧವಜ ಹನಕ್ಕ ದರ್ನಚರಣೆ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆ. ಕನನಡ ರನಜೊಯೇತ್ಸವ ದನದಂದತ ಕನನಡ 
ಧವಜವನತನ ಏರಿಸಿ ಕನನಡ ರನಜೊಯೇತ್ಸವ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆ. ಅಂತ್ಹ ಧವಜಸುಂಭದಲ್ಲೆ ಕೆೇಸರಿ ಬ್ಣ್ಣದ 
ಧವಜವನತನ ಹನಕ್ಕದತೆ ಉಂಟತ ಹನಗೂ ಆ ಧವಜವನತನ ಹನಕಲನಗಿರತತ್ುದೆ. ಅದನದ ಮೇಲೆ ಆ ಧವಜವನತನ 
ತ್ೆಗೆಯಲನಗಿರತತ್ುದೆ. ಅದನದ ಮೇಲೆ ಏರ್ನಯತ್ೆಂದರ,ೆ ಶ್ವಮಗೆ ಜಿಲೆೆಯಲ್ಲೆ 144 ಸಕೆ್ಷನ  
ಜನರಿಯಲ್ಲೆದನೆಗ, ಯನರತ ಸಹ ಆ ಜನಗಕೆೆ ಬ್ರಬನರದತ ಎನತನವಂತ್ಹ ಜನಗಲದಲ್ಲೆ ಒಂದಷತಿ ಜನ 
ಯನರಿಗೂ ಗೊತ್ನುಗದ ರಿೇತಿಯಲ್ಲೆ ರನಷಾಧವಜವನತನ ಏರಿಸತತ್ನುರೆಂದರ,ೆ ಈ ದೆೇಶ ಎಲ್ಲೆಗೆ 
ಹೊೇಗತತಿುದೆ. ಆ ಮಕೆಳಿಗ ೆಶ್ಕ್ಷಣ್ದ ಬ್ಗೆೆ ರ್ನವು ಏನತ ಹೆೇಳಿಕೂೆಡಬೇೆಕತ ಅಥವನ ಅವರ ಮತಂದನ 
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ಭವಿಷಯದ ಬ್ಗೆೆ ರ್ನವು ಏನತ ಹೆೇಳಿಕೊಡಬೇೆಕತ ಎಂದತ ಯೇಚರೆ್ ಮನಡಿದರ ೆ ಇರ್ತಿುನ ದವಸ 
ರ್ನವು ಹೆೇಳಿಕೂೆಡತತಿುರತವುದತ ಬೆೇರಯೆ್ದೇ ಆಗಿದೆ.  

ಶ್ರೇ ಸಲ್ಲೇಂ ಅಹಮದ (ಸೆಳಿೇಯ ಸಂಸೆೆಗಳ ಕ್ಷೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 
ಧವಜಸುಂಭದಲ್ಲೆ ರನಷಾಧವಜವನತನ ಹನಕತವುದತ ತ್ಪನಪ? ಅಲೆದೆೇ, ಆಡಳಿತ್ ಪಕ್ಷದ ಹಿರಿಯ 
ರ್ನಯಕರೂೆಬ್ಬರತ ದೆಹಲ್ಲಯಲ್ಲೆರತವ ಕೆಂಪತಕೂೆೇಟಯೆ ಮೇಲ ೆಕೆೇಸರಿ ಧವಜವನತನ ಹನರಿಸತತ್ೆುೇವೆಂದತ 
ಹೆೇಳಿರತವುದತ ಸರಿಯ್ದೇ? ಸಂವಿಧನನಕೆೆ ವಿರತದಿವನಗಿ ನಡದೆತಕೂೆಳುುವುದಕೆೆ ಅವರಿಗೆ 
ರ್ನಚಿಕಯೆನಗಬೆೇಕತ.  

ಶ್ರೇ ಡಿ.ಎಸ. ಅರತಣ :- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರನಷಾಧವಜವನತನ ಹನರಿಸಿದತೆ ತ್ಪತಪ 
ಎಂದತ ರ್ನನತ ಹೇೆಳುತಿುಲೆ. ಆದರೆ, ಅಲ್ಲೆ ಸಕೆ್ಷನ  144 ಜನರಿಯಲ್ಲೆದತೆ, ಅಲ್ಲೆ ಬಿಗತವಿನ ವನತ್ನವರಣ್ 
ಇಡಿೇ ಊರಿನಲ್ಲೆ ಇದೆ. ಅದನತನ ರ್ನನತ ಹೆೇಳುತಿುದೆೆೇರೆ್ಯ್ದೇ ಹೊರತೆ್ತ, ರನಷಾಧವಜ ಏರಿಸಿದತೆ ತ್ಪತಪ 
ಎಂದತ ರ್ನನತ ಹೆೇಳುತಿುಲೆ. ಆ ಬಿಗತವಿನ ವನತ್ನವರಣ್ದಲ್ಲೆ ಈ ರಿೇತಿಯ ಘಟರ್ೆಗಳು 
ನಡಯೆಬನರದೆಂಬ್ತದತ ನನನ ಉದೆೆೇಶ ಆಗಿರತತ್ುದೆ.  

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ.ೆ ಹರಿಪರಸನದ (ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅಲ್ಲೆ 
ರನಷಾಧವಜವನತನ ಏರಿಸಿರತವುದರಲ್ಲೆ ಯನವುದೇೆ ಕನನೂನತ ಉಲೆಂಘರ್ ೆಆಗಿರತವುದಲೆ. ಏಕೆಂದರ,ೆ ಈ 
ಹಿಂದ ೆ ಬಿರಟಿಷರ ವಿರತದಿ ತ್ಮಾ ಪನರಣ್ವನತನ ಕೂೆಟತಿ ನಮಾ ರನಷಾಧವಜವನತನ ಹನಕ್ಕರತತ್ನುರೆ. ಆ 
ಸಂದಭಾದಲ್ಲೆ ಸಕೆ್ಷನ  144 ಅಲೆದೆೇ, ಇನೂನ ಗಂಭಿೇರವನದ ಸಕೆ್ಷನ ಗಳು ಸಹ ಇದೆವು. ಆ 
ಸಂದಭಾದಲ್ಲೆ ಸನವಿರನರತ ಜನರತ ಸತಿುರತತ್ನುರ.ೆ ಅದರಲ್ಲೆ ಕನನೂನತ ಪರಶೆನ ಅಥವನ ಸಕೆ್ಷನ  144 ಪರಶೆನ 
ಬ್ರತವುದಲೆ. (ಗೊಂದಲ) ಮನನಯ ಡಿ.ಎಸ. ಅರತಣ ರವರತ ಯತವಕರನಗಿದತೆ, ಬ್ಹಳ ಚೆರ್ನನಗಿ 
ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದನೆರ.ೆ ಆ ವಿಷಯದ ಬ್ಗೆೆ ರ್ನನತ ಸಹ ಮನತ್ರ್ನಡಬೆೇಕನಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಪಿೇಠದಂದ 
ನನಗ ೆ ಆದೆೇಶ ಬ್ಂದದೆರಿಂದ ರ್ನನತ ಮನತ್ರ್ನಡತವ ಕನಲನವಕನಶವನತನ ಬಿಟತಿಕೂೆಟಿಿರತತ್ೆುೇರೆ್. 
ತ್ದನಂತ್ರ, ಶ್ರೇ ದರೆ್ೇಶ  ಗೂಳಿಗೌಡರವರತ ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ನುರೆ. ಅವರತ ಸಹ ಹೊಸ 
ಸದಸಯರನಗಿರತತ್ನುರ.ೆ ಮನನಯ ಅರತಣ ರವರತ ಚೆರ್ನನಗಿ ಭನಷಣ್ ಶತರತ ಮನಡಿದರತ. ಅವರ ವಯಸತಸ 
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ಸತಮನರತ 35 ರಿಂದ 40 ಇರಬ್ಹತದತ. ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ತ್ತತ್ತಾ ಪರಿಸಿೆತಿ ಬ್ಗೆೆ ಅವರತ 
ಮನತ್ರ್ನಡಬೆೇಕನದರೆ, ಅವರಿಗೆ ಅದತ ಇತಿಹನಸ. ಆದರೆ, ಅದತ ನನಗೆ ಮತ್ತು ಶ್ರೇ ಆಯನೂರತ 
ಮಂಜತರ್ನಥ ರವರಿಗೆ ಅದತ ಘಟರ್.ೆ ಸಕೆ್ಷನ  144 ಜನರಿಯಲ್ಲೆದನೆಗ ರನಷಾಧವಜವನತನ ಏರಿಸಿದತೆ ತ್ಪತಪ 
ಎನತನವುದದೆರ,ೆ ಈ ದೆೇಶಕೆೆ ಅದಕ್ಕೆಂತ್ಲೂ ದೊಡಡ ದೊರೇಹ ಯನವುದತ ಇರತವುದಲೆ. ಹನಗನಗಿ, 
ದಯಮನಡಿ ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಚೆರ್ನನಗಿ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದತೆ, constructive ಆಗಿ 
ಮನತ್ರ್ನಡತವುದನತನ ಕಲ್ಲಯತವುದತ ಬ್ಹಳ ಉತ್ುಮವೆಂಬ್ತದತ ನನನ ಸಲಹೆ.  

ಶ್ರೇ ಪಿ.ಹೆಚ . ಪೂಜನರ :- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ,.. 

ವೆೈಸ  ಚೆೇಮಾನ :- ಮನನಯ ಪೂಜನರ ರವರೆೇ, ಒಂದತ ನಿಮಿಷ. ಮನನಯ ಅರತಣ ರವರತ 
ತ್ಮಾ ಮನತ್ನತನ ಪೂಣ್ಾಗೊಳಿಸಲ್ಲ.  

ಶ್ರೇ ಡಿ.ಎಸ . ಅರತಣ :- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ,.. 

ಶ್ರೇ ಪಿ.ಹೆಚ . ಪೂಜನರ :- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರನಷಾಧವಜವನತನ ರ್ನವು ಎರಡತ 
ಸಂದಭಾಗಳಲ್ಲೆ ಹನರಿಸಬೆೇಕತ. ಒಂದತ ಜನವರಿ 26 ರಂದತ ಹನರಿಸಬೆೇಕತ ಮತ್ತು ಇರ್ೂೆನಂದತ 
ಆಗಸಿ  15 ರಂದತ ಹನರಿಸಬೆೇಕತ. ಇನೂನ ಬೆೇರ ೆಬೆೇರ ೆಕನರಣ್ಗಳಲ್ಲೆ ರನಷಾಧವಜವನತನ ಹನರಿಸತವಂತ್ಹ 
ಅವಕನಶ ಇರತವುದಲೆ. 

(ಗೊಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ.ೆ ಹರಿಪರಸನದ :- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸದಸಯರಿಗೆ ಈ ಬ್ಗೆೆ 
ಸಂಪೂಣ್ಾ ಮನಹಿತಿ ಇರತವುದಲೆ. ಮನನಯ ಸರ್ೇಾಚಛ ರ್ನಯಯನಲಯದಲ್ಲೆ ಶ್ರೇ ನವಿೇನ  ಜಿಂದನಲ  
ಎಂಬ್ತವವರತ, ಒಂದತ ರನಷಾಧವಜವನತನ 365 ದನಗಳಲ್ಲೆಯೂ ಸಹ ಹನರಿಸಬ್ಹತದೆಂದತ ಹೆೇಳಿರತತ್ುದ.ೆ 
ಆ ಬ್ಗೆೆ ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಮನಹಿತಿ ತ್ೆಗೆದತಕೂೆಳುಲ್ಲ. ಅಲೆದೆೇ, ಈ ಸದನದಲ್ಲೆ ಏರ್ನದರೂ 
ಹೆೇಳುವನಗ, ಆ ಬ್ಗೆೆ ಮದಲತ ಹೊೇಂ ವಕ ಾ ಮನಡಬೇೆಕತ. ಬ್ದಲನಗಿ, ಇಲ್ಲೆ ಏರೆ್ೇರ್ೂೆೇ 
ಹೆೇಳುವುದಕೆೆ ಆಗತವುದಲೆ. ಹನಗನಗಿ, ಅವರತ ಸತಮಾನಿರಬೇೆಕತ.  
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ಶ್ರೇ ನಸಿೇರ  ಅಹಾದ :- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, National Flag ಸಹ ಒಂದತ ಆಕಿ  
ಅಡಿ ಬ್ರತತ್ುದೆ.  

(ಗೊಂದಲ) 

ವೆೈಸ  ಚೆೇಮಾನ :- ಮನನಯ ಅರತಣ ರವರತ ತ್ನವು ತ್ಮಾ ಮನತ್ನತನ ಮತಂದತವರೆಸಿ. 
ದಯಮನಡಿ ಎಲೆರೂ ಸಹ ಕತಳಿತ್ತಕೂೆಳುಬೇೆಕತ.  

(ಗೊಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಡಿ.ಎಸ. ಅರತಣ :- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈಗನಗಲೆೇ ರ್ನನತ ಹೆೇಳಿದಂತ್ಹ 
ಕನಲೇೆಜಿನಲ್ಲೆ ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಹೆೇಳಿದ ಹನಗೆ, ವಷಾದಲ್ಲೆ ಎರಡತ ಬನರಿ ರನಷಾಧವಜವನತನ ಹನರಿಸತವ 
ಅಭನಯಸ ಇರತತ್ುದೆ. ಅದತ ಜನವರಿ 26ರಂದತ ಮತ್ತು ಆಗಸಿ  15 ರಂದತ ಹನರಿಸತತ್ೆುೇವೆ. ಹನಗನಗಿ, 
ಈ ವಿಷಯದ ಬೆೇರ ೆಚಚಾೆ ಮನಡದೇೆ ಹನಗೂ ಈ ರಿೇತಿಯನದಂತ್ಹ ಘಟರೆ್ಗಳು ರ್ನವು ಮತಂದನ 
ದನಗಳಲ್ಲೆ ಆಗದೆೇ ಇರತವ ರಿೇತಿಯಲ್ಲೆ ಜನಪರತಿನಿಧಿಗಳು ಯನವುದೆೇ ಗೂೆಂದಲ ವನತ್ನವರಣ್ ಸೃಷ್ಠಿ 
ಮನಡದೇೆ ಈ ದೆೇಶವನತನ ಮತ್ತು ಈ ರನಜಯವನತನ ರ್ನವು ಕನಪನಡತವಂತ್ಹ ಕೆಲಸವನತನ ರ್ನವು 
ಮನಡಬೇೆಕೆನತನವುದನಗಿದೆ. ಈ ಮೇಲಾರ್ೆಗೆ ಬ್ರಬೆೇಕೆನತನವುದತ ನನನ ಬ್ಹಳ ವಷಾದ ಕನಸತ.  

(ಮತಂದತ…) 

(41) 15.02.2022 5.30 YL-KS                  (ವೆೈಸ  ಛೆೇಮಾನ ರವರ ಉಪಸಿೆತಿ) 

ಡಿ.ಎಸ.ಅರತಣ  (ಮತಂದತ):-  

1988ರೆ್ೇ ಸನಲ್ಲನಲ್ಲೆ ನನನ ತ್ಂದೆಯವರತ ಮದಲ ಬನರಿಗ ೆಆಯ್ದೆಯನಗಿದೆ ಸಂದಭಾದಲ್ಲೆ ಕನಿಷಠ 10, 
15 ದನಗಳ ಕನಲ ಸದನ ನಡಯೆತತಿುದೆ ಸಂದಭಾದಲ್ಲೆ ರ್ನನತ ಸಹ ನಮಾ ತ್ಂದೆಯವರೂೆಂದಗೆ 
ಬ್ಂದತ ವಿೇಕ್ಷಕರ ಗನಯಲರಿಯಲ್ಲೆ ಕತಳಿತ್ತ ಈ ಸದನದಲ್ಲೆನ ಚಚಾೆಯನತನ ರೆ್ೂೇಡತತಿುದೆೆ.  ಆಗ ರ್ನನತ 
ಇಲ್ಲೆನ ಚಚೆಾಗಳನತನ ರೆ್ೂೇಡಿ ಮತಂದ ೆಒಂದತ ದನ ರ್ನನತ ಸಹ ಆಯ್ದೆಯನಗಿ ಈ ಸದನಕೆೆ ಬ್ಂದತ 
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ನನಗ ೆಮನತ್ರ್ನಡತವ ಅವಕನಶ ಸಿಗಬ್ಹತದೆಂದತ ಪೆರೇರಿತ್ರ್ನಗಿದೆೆನತ.  ಈಗ ಅಂತ್ಹ ಅವಕನಶ ನನಗ ೆ
ದೊರೆತಿುದತೆ, ನನಗ ೆ ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಅವಕನಶ ಕಲ್ಲಪಸಿದೆ ತ್ಮಗೂ, ಗೌರವನನಿಾತ್ ರನಜಯಪನಲರಿಗೆ 
ಹನಗೂ ಸಕನಾರಕೆೆ ಅಭಿನಂದರೆ್ ಸಲ್ಲೆಸತತ್ನು ನನನ ಮನತಿಗ ೆವಿರನಮ ನಿೇಡತತ್ುೆೇರೆ್.   

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರಸನದ  (ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ನಮಾ 
ಪಕ್ಷದ senior leaders ಗಳ meeting 6.00 ಗಂಟೆಗ ೆ ಇದೆ.  ಈಗನಗಲೆೇ ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರಲ್ಲೆ 6.00 ಗಂಟೆಗ ೆಸದನ ಮತಗಿಸಬೇೆಕೆಂದತ ಮನವಿ ಮನಡಿಕೂೆಂಡಿದೆೆೇವ.ೆ  ಜೊತ್ೆಗೆ 
ಹೊಸ ಸದಸಯರತ ಸದನಕೆೆ ಆಗಮಿಸಿದತೆ, ಅವರಿಗೆ ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಅವಕನಶ ನಿೇಡಬೆೇಕೆಂದತ ರ್ನನತ 
yield ಆಗಿದೆೆೇರ್.ೆ  ರ್ನನತ ಭನಷಣ್ ಮನಡತವನಗ ಏರ್ನದರೂ 6.00 ಗಂಟೆಯನದರೆ ನನನ ಮನತ್ನತನ 
ಮಧಯದಲ್ಲೆಯ್ದೇ ನಿಲ್ಲೆಸತತ್ೆುೇರ್ೆ. ಹನಗನಗಿ ರ್ನಳೆ ನನನ ಮನತ್ನತನ ಮತಂದತವರಸೆಲತ ಅವಕನಶ 
ಕಲ್ಲಪಸಬೇೆಕತ.  

ವೆೈಸ  ಛೆೇಮಾನ:- ಆಯತ್ತ. ಮನನಯ ದರೆ್ೇಶ  ಗೂಳಿಗೌಡರವರೆ ಗಮನ ಸಳೆಯೆತವ ಸೂಚರೆ್ 
ಮೇಲ ೆಮನತ್ರ್ನಡಿ.  

11. ಗಮನ ಸೆಳಯೆತವ ಸೂಚರ್ೆ 

ವಿಷಯ:-ಇ) ಮಂಡಯ ಜಿಲೆೆಯ ಬ್ಸರನಳು ಹೊೇಬ್ಳಿ ಕನರೆಕಟೆಿ ಗನರಮದ ಸಮಿೇಪದಲ್ಲೆರತವ 
ರನಸನಯನಿಕ ತ್ಯನರಿಕನ ಕನರ್ನಾರ್ೆಯಂದ ರೈೆತ್ರಿಗ ೆಆಗಿರತವ ನಷಿಕೆೆ 
ಸಕನಾರದ ವತಿಯಂದ ಸೂಕು ಸೂಕು ಪರಿಹನರ ನಿೇಡತವ ಕತರಿತ್ತ. 

**** 

 ಶ್ರೇ ದರೆ್ೇಶ  ಗೂಳಿಗೌಡ (ಸೆಳಿೇಯ ಸಂಸೆೆಗಳ ಕ್ಷೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮಂಡಯ 
ಜಿಲೆೆಯ ಬ್ಸರನಳು ಹೊೇಬ್ಳಿ ಕನರೆಕಟೆಿ ಗನರಮದ ಸಮಿೇಪದಲ್ಲೆರತವ ರನಸನಯನಿಕ ತ್ಯನರಿಕನ 
ಕನರ್ನಾರ್ೆಯಂದ ರೈೆತ್ರಿಗ ೆಆಗಿರತವ ನಷಿಕೆೆ ಸಕನಾರದ ವತಿಯಂದ ಸೂಕು ಸೂಕು ಪರಿಹನರ ನಿೇಡತವ 
ಕತರಿತ್ತ ಮನನಯ ಬ್ೃಹತ  ಮತ್ತು ಮಧಯಮ ಕೆೈಗನರಿಕ ೆಸಚಿವರ ಗಮನ ಸಳೆೆಯಬ್ಯಸತತ್ೆುೇರೆ್.  
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ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಬ್ಸರನಳು ಹೂೆೇಬ್ಳಿ ಕನರಕಟೆಿ ಗನರಮದಲ್ಲೆ ರ್ನಸಗಿಯನಗಿ 
ರಸಗೊಬ್ಬರ ತ್ಯನರತ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆ ಎಂದತ ಕನರ್ನಾರೆ್ಯ ಲೆೈಸೆನಸ  ಪಡದೆತ ಸದರಿ ಕನರ್ನಾರ್ೆಯಲ್ಲೆ 
ಆಸಿಡ  ತ್ಯನರತ ಮನಡತವಂಥ ಕೆಲಸವನತನ ಕನರ್ನಾರ್ೆಯವರತ ಮನಡತತಿುದನೆರ.ೆ  ಅದರಿಂದ 
ಬ್ರತತಿುರತವ ವಿಷನನಿೇಲ ಸೂೆೇರಿಕೆಯನಗಿ 15 ಎಕರ ೆಜಮಿೇನಿನಲ್ಲೆ ರೈೆತ್ರತ ಬೆಳದೆ ಬೆಳೆಗಳು ಹನಗೂ 
ಅದರ ಪಕೆದಲ್ಲೆಯ್ದೇ ಇದೆ ಅರಣ್ಯ ಗಿಡಗಳು ರ್ನಶಗೊಂಡಿವ.ೆ  ರಸಗೂೆಬ್ಬರ ಕನರ್ನಾರ್ೆಗ ೆ 4 ಎಕರ ೆ
ಜಮಿೇನಿಗ ೆಅನತಮತಿ ಪಡದೆತ ಅದರ ಪಕೆದಲ್ಲೆಯ್ದೇ ಇದೆ ಸಕನಾರದ ಜಮಿೇನನತನ ಸಹ ಒತ್ತುವರಿ 
ಮನಡಿಕೊಂಡಿದನೆರೆ ಎಂದತ ಅಲ್ಲೆಯ ರೈೆತ್ರತ ಹೆೇಳುತಿುದನೆರೆ.  ರನಗಿ, ಟೊಮನಯಟೊೇ, ಹತರಳಿ, 
ತೆ್ಂಗಿನ ಗಿಡಗಳು ರ್ನಶಗೂೆಂಡಿವೆ.  ಇದಕೆೆ ಯನವುದೆೇ ಪರಿಹನರವನತನ ಕನರ್ನಾರ್ ೆ ಮನಲ್ಲೇಕರತ 
ನಿೇಡಿರತವುದಲೆ.  ಜೊತ್ೆಗೆ ಅಂದನಿಂದ ಕನರ್ನಾರ್ೆ ಮನಲ್ಲೇಕರತ ಆ ಕಡೆ ತ್ಲೆ ಸಹ ಹನಕ್ಕಲೆ.  ರೈೆತ್ರತ 
ಬ್ಹಳ ಸಂಕಷಿದಲ್ಲೆದನೆರೆ. ಆ ವಿಷ ಅನಿಲವನತನ ಅಲ್ಲೆಯ್ದೇ ಪಕೆದಲ್ಲೆ ನಿೇರತಗನಲತವೆ ಸಹ ಇದತೆ, 
ಕತಡಿಯತವ ನಿೇರಿಗ ೆಉಪಯೇಗಿಸತತಿುದನೆರೆ.  ಇದರಿಂದನಗಿ ನಿೇರಿಗ ೆಆ ವಿಷನನಿೇಲ ಬೆರೆತ್ರ ೆಜನರಿಗ ೆ
ತ್ತಂಬನ ಹನನಿಯನಗತತಿುದತೆ,  ಆ ಕನರ್ನಾರ್ೆಯನತನ ಕೆೈಗನರಿಕನ ಪರದೆೇಶಕೆೆ ಸೆಳನಂತ್ರ ಮನಡಬೇೆಕತ.  
ಜೊತ್ೆಗೆ ಲೆೈಸನೆಸ  ನಿೇಡಿದವರನತನ ಅಮನನತ್ತಗೂೆಳಿಸಬೆೇಕೆಂದತ ತ್ಮಾ ಮೂಲಕ ಸಚಿವರಲ್ಲೆ 
ಕೆೇಳಿಕೂೆಳುುತ್ೆುೇರ್ೆ.   

 ಡನ|| ಮತರತಗೆೇಶ ಆರ  ನಿರನಣಿ (ಬ್ೃಹತ  ಮತ್ತು ಮಧಯಮ ಕೆೈಗನರಿಕೆ ಸಚಿವರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ,  

(ಹೆೇಳಿಕೆಯನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದೆ) 
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ಜಿಲನೆಧಿಕನರಿಗಳು, ಮಂಡಯ ಜಿಲೆೆ ಇವರತ ಬ್ಸರನಳು ಹೊೇಬ್ಳಿ ಕನರೆಕಟೆಿ ಸವೆೇಾ ನಂ.113/1, 
113/2 ರಲ್ಲೆ ಸನೆಪಿಸಿರತವ ಮ|| ಕ್ಕೇತಿಾ ರಸನಯನಿಕ ಸಲೂಫರಿಕ  ಆಸಿಡ  ತ್ಯನರಿಕನ ಕನರ್ನಾನಯಲ್ಲೆ 
ವಿಷನನಿೇಲ ಸೂೆೇರಿಕೆಯನಗಿರತವ ಬ್ಗೆೆ ಕೆೈಗನರಿಕೆ ಮತ್ತು ವನಣಿಜಯ ಇಲನರ್ೆ, ಫನಯಕಿರಿೇಸ  ಹನಗೂ 
ಬನಯೆರ  ಇಲನರ್ ೆ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಮನಲ್ಲನಯ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧಿಕನರಿಗಳು ಸೆಳ 
ಪರಿಶ್ೇಲ್ಲಸಿ ಈಗನಗಲೆೇ ವರದಯನತನ ಸಲ್ಲೆಸಿದನೆರೆ.  ಜಂಟಿ ನಿದೆೇಾಶಕರತ, ಜಿಲನೆ ಕೆೈಗನರಿಕನ ಕೆೇಂದರ, 
ಮಂಡಯ ಜಿಲೆೆ ಕನರ್ನಾರ್ೆ ಮತ್ತು ಬನಯೆರ  ಅಧಿಕನರಿಗಳು ನಿೇಡಿರತವ ವರದಗೂ ಹನಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ 
ಮನಲ್ಲನಯ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಮಂಡಳಿಯವರತ ನಿೇಡಿರತವ ವರದಗೂ ವಯತ್ನಯಸ ಇರತವುದರಿಂದ 
ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಜಂಟಿಯನಗಿ ಸೆಳ ಪರಿಶ್ೇಲರ್ ೆಮನಡಿ, 07 ದವಸಗಳೂೆಳಗೆ ವರದಯನತನ ಸಲ್ಲೆಸತವಂತ್ ೆ
ತಿಳಿಸಲನಗಿದೆ.  ಇನತನ 03 ದವಸಗಳೊಳಗೆ ಆ ವರದ ಬ್ರತತ್ುದೆ.  ವರದ ಬ್ಂದ ನಂತ್ರ ತ್ಪಿಪತ್ಸೆರ 
ಮೇಲ ೆಕಠಿಣ್ ಕರಮವನತನ ತ್ೆಗೆದತಕೂೆಳುಲನಗತವುದತ.  

ಶ್ರೇ ದರೆ್ೇಶ  ಗೂಳಿಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರೈೆತ್ರಿಗೆ ಪರಿಹನರ ನಿೇಡತವ ಕೆಲಸ 
ಸಹ ಮನಡಬೇೆಕನಗಿದೆ.  

(ಈ ಹಂತ್ದಲ್ಲೆ ಸಭನಪತಿಯವರತ ಪಿೇಠವನತನ ಅಲಂಕರಿಸಿದರತ) 

ಡನ|| ಮತರತಗೆೇಶ ಆರ  ನಿರನಣಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ವರದ ಬ್ಂದ ನಂತ್ರ 
ಪರಿಹನರವನತನ ಸಹ ನಿೇಡಲನಗತವುದತ.  

೧೨. ರನಜಯಪನಲರ ಭನಷಣ್ಕೆೆ ಸಲ್ಲೆಸತ್ಕೆ ವಂದರ್ನ ನಿಣ್ಾಯದ ಮೇಲ್ಲನ ಮತಂದತವರೆದ ಚಚೆಾ 
ಶ್ರೇ ಎಸ.ರತದೆರೇಗೌಡ (ವಿಧನನಸಭೆಯಂದ ಚತರ್ನಯತ್ರನದವರತ):- ಮನನಯ 

ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಗೌರವನನಿಾತ್ ರನಜಯಪನಲರತ ಉಭಯ ಸದನಗಳನತನ ಉದೆೆೇಶ್ಸಿ ಮನಡಿದ 
ಭನಷಣ್ದ ಅಭಿನಂದರ್ನ ನಿಣ್ಾಯದ ಮೇಲ ೆ ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ನನಗೆ ಅವಕನಶ ಕಲ್ಲಪಸಿದೆಕೆೆ 
ಧನಯವನದಗಳನತನ ಸಲ್ಲೆಸತತ್ೆುೇರೆ್.  ಗೌರವನನಿಾತ್ ರನಜಯಪನಲರ ಭನಷಣ್ಕೆೆ ಸಂಬ್ಂಧಿಸಿದಂತ್ ೆ
ಹೆೇಳುವುದನದರೆ, ಒಟನಿರೆಯನಗಿ ಸಮಥಾ ನಿವಾಹಣೆಗೆ ನಿೇಡಿರತವಂಥ ಭನಷಣ್ದ ಹೆಚಿಚನ ಸನರನಂಶದ 
ಕತರಿತ್ತ ಹನಗೂ ಜೊತ್ ೆ ಜೊತ್ೆಯನಗಿ ಸವಾರ ಕಲನಯಣ್ಕೂೆ ಸಹ ಆದಯತ್ ೆ ನಿೇಡಿ, ಹಲವನರತ 
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ಕನಯಾಕರಮಗಳ ಬ್ಗೆೆ ಗೌರವನನಿಾತ್ ರನಜಯಪನಲರ ಭನಷಣ್ದಲ್ಲೆ ಉಲೆೆೇಖ ಮನಡಿರತವುದನತನ 
ಗಮನಿಸತತ್ೆುೇವೆ.  ಕೊೇವಿಡ-19 ಬ್ಗೆೆ ಸನಕಷತಿ ವಿಸನುರವನಗಿ ಎಲನೆ ಸದಸಯರತ ಸಹ 
ಮನತ್ರ್ನಡಿದನೆರೆ.  ಅದರ ಬ್ಗೆೆ ಹೆಚತಚ ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಹೂೆೇಗತವುದಲೆ.  ಆದರ,ೆ ಕೊೇವಿಡ-19 
ನಿಂದನಗಿ ಎಲನೆ ವಿಷಯದಲ್ಲೆ ಕೊೇವಿಡ  ಕನರಣ್ವನತನ ನಿೇಡಿ, ಎಲನೆ ಆಥಿಾಕತ್ಯೆನತನ 
ಅಲೆಗೆಡವಿದನೆರೆ ಎನತನವ ಭನವರೆ್ಯನತನ ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ಗೌರವನನಿಾತ್ ಸದಸಯರತ ಉಲೆೆೇಖ 
ಮನಡಿದನೆರ.ೆ ಅದಕನೆಗಿ ರ್ನನತ ಹೆೇಳುವುದೇೆರ್ೆಂದರ,ೆ “ಜಿೇವ ಇದೆರ ೆ ಜಿೇವನ” ಎನತನವ ಮನತ್ನತನ 
ಹೆೇಳಬ್ಯಸತತ್ುೆೇರೆ್.   ಆ ಹಿನನಲೆಯಲ್ಲೆ ಜನಪರವನದ ಜವನಬನೆರಿಯತತ್ ಸಕನಾರ ಎಲನೆ ರಿೇತಿಯ 
ಕನಯಾವನತನ ಕೆೈಗೂೆಂಡಿದೆ ಎನತನವುದನತನ ಸದನದ ಮೂಲಕ ಎಲೆರ ಗಮನಕೆೆ ತ್ರಬ್ಯಸತತ್ೆುೇರ್ೆ.  
ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ ಶ್ರೇ ಎಂ.ಕ.ೆಪನರಣೇೆಶ ರವರತ ಕೂೆೇವಿಡ -19 ಬ್ರತತ್ುದೆ ಎಂದತ ಯನರೂ ಸಹ 
ನಿರಿೇಕ್ಷೆ ಮನಡಲತ ಸನಧಯವೆೇ  ಇಲೆದಂಥ ಮಹನಮನರಿಯನಗಿದತೆ,  ಅದನತನ ಹಂತ್ ಹಂತ್ವನಗಿ 
ಕೆೇಂದರ ಮತ್ತು ರನಜಯ ಸಕನಾರವು ಯನವ ರಿೇತಿ ನಿವಾಹಣೆ ಮನಡಿದೆರತ ಹನಗೂ ಅದಕೆೆ ಇಡಿೇ 
ರನಷಾದ ಜನತ್ ೆಯನವ ರಿೇತಿ ಕೆೈಜೂೆೇಡಿಸಿದೆರತ ಎನತನವುದನತನ ಬ್ಹಳ ಚೆರ್ನನಗಿ ತಿಳಿಸಿದನೆರ.ೆ  ಇಲ್ಲೆ 
ರ್ನವು ಗಮನಿಸಬೇೆಕನದ ಅಂಶವೆೇರ್ಂೆದರೆ, ನಮಾ ವಯವಸೆೆ ಯನವ ರಿೇತಿ ಇತ್ತು, ಆಸಪತ್ೆರಯ ಸಿೆತಿಗತಿ 
ಹೆೇಗ ೆ ಇತ್ತು ಎಂಬ್ತದನತನ ರೆ್ೂೇಡಬೆೇಕನಗಿದೆ.  ಯನವುದೆೇ ಅನತಕೂಲ ಇಲೆದ ಸಂದಭಾದಲ್ಲೆ 
ಮದಲ ಅವಧಿಯಲ್ಲೆ ಕಡಿಮ ಸನವು-ರೆ್ೂೇವು ಉದುವಿಸಿದತೆ, ನಂತ್ರದ ಬ್ಂದ ಮಹನಮನರಿಯಂದ 
ಬ್ಹಳ ದೂೆಡಡ ಸನವು-ರೆ್ೂೇವು ಉದುವಿಸಿದ ಸಂದಭಾದಲ್ಲೆ ಕಂಡಿರತವ ನೂಯನತ್ೆಗಳನತನ ರನಜಯ 
ಸಕನಾರ ಅತ್ಯಂತ್ ಯಶಸಿಾಯನಗಿ ‘5T formula’- testing, tracking, tracing, triaging 
and technology ಗಳನದ ತ್ಪನಸಣೆ ನಡಸೆಿ, ನಂತ್ರ ಅದನತನ ನಿರಂತ್ರವನಗಿ follow up 
ಮನಡಿ, ಅವರಿಗೆ ಸೂಕುವನದ ವಯವಸೆೆ ಮನಡಲನಗಿತ್ತು.  ಜೊತ್ೆಗೆ ಲಸಿಕಯೆನತನ ಕಂಡತ ಹಿಡಿದ 
ಸಂದಭಾದಲ್ಲೆ ಆ ಲಸಿಕ ೆ ನಿಜವನಗಿಯತ ಪರಿಣನಮಕನರಿಯನಗತತ್ುದಯೆ್ದೇ ಎಂದತ ಇಡಿೇ ರನಷಾದಲ್ಲೆ 
ಚಚೆಾಯನಗಿತ್ತು.  ಬ್ಹಳಷತಿ ಜನ ಅದಕೆೆ ಹಿಂದೇೆಟತ ಹನಕ್ಕದೆರತ ಹನಗೂ ಅಪಪರಚನರ ಸಹ 
ಮನಡಿದೆರತ.  ಆದರೆ, ಇಲ್ಲೆ ಗಮನಿಸಬೇೆಕನದ ಅಂಶವೇೆರ್ೆಂದರ,ೆ ಹಿಂದ ೆಇಷತಿ ಶ್ೇಘರವನಗಿ ಯನವುದೆೇ 
ಲಸಿಕಯೆನತನ ಕಂಡತ ಹಿಡಿದ ಉದನಹರಣೆಗಳೇೆ ಇಲೆ.  ಕೆೇಂದರ ಸಕನಾರದ ಆಸಕ್ಕು ಮತ್ತು ಮನನಯ 
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ಪರಧನನ ಮಂತಿರಗಳನದ ಶ್ರೇ ನರೇೆಂದರ ಮೇದಯವರತ ನಿೇಡಿದ ಪೊರೇತ್ನಸಹದ ಹಿನನಲೆಯಲ್ಲೆ ಲಸಿಕೆ 
ಬ್ಂತ್ತ, ಆ ಲಸಿಕ ೆ ಬ್ರತತಿುದೆ ಎಂಬ್ ವಿಚನರ ಗೊತ್ನುದ ನಂತ್ರವೆೇ ಸಕನಾರವು ಎಲನೆ ರಿೇತಿಯ 
ವಯವಸೆೆಯನತನ ಮನಡಿಕೂೆಳುಲತ ಪನರರಂಭ ಮನಡಿತ್ತು.  ಬ್ಹತಶಃ ಆ ಕೆಲಸ ಆಗದೆೇ ಇದೆದೆರ ೆಇಡಿೇ 
ರನಷಾದಲ್ಲೆ ಇಷತಿ ಶ್ೇಘರವನಗಿ ನೂರತ ಕೂೆೇಟಿಗೂ ಹೆಚತಚ ಜನರಿಗ ೆಲಸಿಕ ೆನಿೇಡಲತ ಸನಧಯವನಗತತಿುರಲ್ಲಲೆ 
ಎನತನವಂಥ ಸತ್ಯವನತನ ಈ ಸದನದ ಮೂಲಕ ಎಲೆರಿಗೂ ತಿಳಿಸಬ್ಯಸತತ್ೆುೇರ್ೆ.  ಹನಗೆಯ್ದೇ ಆ 
ಲಸಿಕಯೆನತನ ತ್ಪನಸಣ ೆ ಮನಡಿ, ಆಸಪತ್ೆರಗೆ ಬ್ಂದ ರೂೆೇಗಿಗಳನತನ ಅವರವರ ಮರ್ೆಗಳಲ್ಲೆಯ್ದೇ 
ಐಸೂೆೇಲೇೆಶನಲ್ಲೆಟತಿ ಔಷಧಿಯನತನ ಒದಗಿಸಿರತವುದತ ಸಕನಾರದ ಆದಯತ್ಯೆನಗಿದತೆ, ಅದರ ಜೊತ್ೆಗೆ 
ಜನಸನಮನನಯರ ಜಿೇವಕೆೆ ನಿೇಡಿರತವ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಬೆಲ ೆಎಂದತ ಭನವಿಸತತ್ೆುೇರ್ೆ.  ಎರಡರೆ್ಯ ಅಲ ೆ
ಬ್ಂದ ಸಂದಭಾದಲ್ಲೆ ರ್ನವು ಮನಡಿದಂಥ ಹಲವನರತ ಮೂಲಭೂತ್ ಸೌಕಯಾಗಳ ಬ್ಗೆೆ 
ರನಜಯಪನಲರ ವರದಯಲ್ಲೆ ಉಲೆೆೇಖವನಗಿದ.ೆ  ವಿಶೆೇಷವನಗಿ ಗಮನ ಸಳೆೆಯತವುದೆೇರ್ಂೆದರೆ, ಪರತಿ ದನ 
ಸನವಿರದ ಇನೂನರತ ಮಟಿರಕ  ಟನ ನಷತಿ ಆಕ್ಕಸಜನ  ಉತ್ನಪದರೆ್ಯನತನ ಕೇೆವಲ ಆರತ ತಿಂಗಳ 
ಕನಲನವಧಿಯಲ್ಲೆ ಉನನತಿುೇಕರಿಸಿದತೆ, ಪರತಿಯಬ್ಬರತ ಮಚಿಚಕೂೆಳುಲೇೆಬೆೇಕನದ ಕೆಲಸ ಎಂದತ 
ಹೆೇಳುತ್ುೆೇರೆ್.   

(…ಮತಂದತ)   

(42) 15.02.2022/5.40/ಎಸ ಕ-ೆಜಿಆರ  

(ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿೆತಿ) 

ಶ್ರೇ ಎಸ. ರತದೆರೇಗೌಡ (ಮತಂದತ):- 

ಇವೆಲೆವೂ ಕೂಡ ರನಜಯಪನಲರ ಭನಷಣ್ದಲ್ಲೆ ಉಲೆೆೇಖವನಗಿದೆ. ಇದರ ಜೊತ್ೆಗೆ ಬ್ರಗನಲ, ಕೊೇವಿಡ, 
ಪರವನಹ ಇದೆಂತ್ಹ ಪರಿಸಿೆತಿಯಲ್ಲೆ ಲಕ್ಷನಂತ್ರ ಜನ ಕೆಲವು ವೃತಿು ಮತ್ತು ಕೂಲ್ಲಯನತನ 
ನಂಬಿಕೊಂಡಿದೆರತ. ಅವರಿಗೂ ಯನವುದೆೇ ಕಲೆಸ ಇಲೆದಂತ್ನದನಗ, ಅವರ ಆದನಯ 
ಸಂಪೂಣ್ಾವನಗಿ ನಿಂತ್ತ ಹೊೇಯತ್ತ. ಅವರತ ಬೆೇರ ೆ ಬೆೇರ ೆ ಊರತಗಳಿಗೆ ಹೊೇಗಿ ಜಿೇವನ 
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ಮನಡತವಂತ್ಹ ಪರಿಸಿೆತಿ ಇತ್ತು. ಅಲ್ಲೆ ಕೂಡ ಅತ್ಂತ್ರ ಸಿೆತಿಯದನೆಗ, ರನಜಯ ಸಕನಾರ ಸಪಂದಸಿದ ರಿೇತಿ, 
ಅವರಿಗೆ ಕೊಟಿಂತ್ಹ ಸಹಕನರವನತನ ರ್ನವು ಕೂಡ ಒಪಿಪಕೊಳುಬೆೇಕನಗತತ್ುದೆ ಮತ್ತು ಸಕನಾರವನತನ 
ಅಭಿನಂದಸಬೆೇಕನಗತತ್ುದೆ. ಸತಮನರತ 85,862 ರೆ್ರೆ ಸಂತ್ರಸು ಕತಟತಂಬ್ಗಳು ಮರೆ್, ಬ್ಟೆಿ ಪನತೆ್ರಗಳು 
ಎಲೆವನೂನ ಕಳೆದತಕೂೆಂಡಿರತತ್ನುರೆ. ಅಂತ್ಹ ಸಂದಭಾದಲ್ಲೆ ಆ ಕತಟತಂಬ್ಗಳ ಪತನವಾಸತಿಗನಗಿ 
ಸಕನಾರ ರೆ್ೇರವನಗಿ ಹತ್ತು ಸನವಿರ ರೂಪನಯಗಳನತನ ತ್ಕ್ಷಣ್ ನಿೇಡಿರತವುದೊಂದತ ದೂೆಡಡ 
ಸನಧರೆ್ಯನಗಿದೆ. ರೆ್ರೆ ಸಂತ್ರಸು ಕತಟತಂಬ್ಗಳು ಯನರಿಗೂ ಕೂಡ ಪರಿಚಯವನಗಬೆೇಕನಗಿರಲ್ಲಲೆ 
ಮತ್ತು ಕಛೆೇರಿ ಮತಂದೆ ಕನಯಬೆೇಕನಗಿರಲ್ಲಲೆ. ಸಾತ್ಃ ಸಕನಾರದ ಅಧಿಕನರಿಗಳು ರೆ್ೇರವನಗಿ ಹೊೇಗಿ, 
ಆ ಕತಟತಂಬ್ಗಳಿಗೆ ತ್ಲತಪಿಸಿರತವಂತ್ಹದತೆ. ಬೆಳ ೆ ಹನನಿಗ ೆ ಯನವುದೆೇ ಪರಿಹನರ ಸಿಗಲ್ಲಲೆವೆಂಬ್ 
ಆರೂೆೇಪ ಮನಡಿರತವ ಮನತ್ತಗಳನತನ ರ್ನನತ ಇಲ್ಲೆ ಕೆೇಳಿದೆ. ಬಳೆೆ ಹನನಿಗ ೆ ಸತಮನರತ 1135.00 
ಕೊೇಟಿ ರೂಪನಯಗಳನತನ ಮಂಜೂರತ ಮನಡಿ, ಸತಮನರತ 1129.00 ಕೊೇಟಿ ರೂಪನಯಗಳನತನ 
ರೆ್ೇರವನಗಿ ಬೆಳ ೆ ಹನನಿಗೂೆಳಗನದ ಕತಟತಂಬ್ಗಳಿಗ ೆ ಕೊಟಿಿರತವಂತ್ಹದತೆ ಕೂಡ ರನಜಯಪನಲರ 
ಭನಷಣ್ದಲ್ಲೆ ಉಲೆೆೇಖ ಮನಡಿರತವುದರ ಬ್ಗೆೆ ರ್ನನತ ಸದನದ ಗಮನಕೆೆ ತ್ರಬ್ಯಸತತ್ೆುೇರೆ್. ಅದೆೇ 
ರಿೇತಿ ಶ್ಕ್ಷಣ್ದಲ್ಲೆ ಮನಡಿರತವಂತ್ಹ ಹಲವನರತ ಉನನತಿೇಕರಣ್ ಮತ್ತು ಕೊೇವಿಡ ಸಂದಭಾದಲ್ಲೆ 
ಮಕೆಳ ವಿದನಯಭನಯಸದ ಗತಣ್ಮಟಿ ಕತಂಠಿತ್ವನಗಬನರದತ ಎಂಬ್ ಕನರಣ್ಕನೆಗಿ  ಹಲವನರತ ಅಂದರೆ,  
internet ಮೂಲಕ, ಅವರತ ಇದೆಂತ್ಹ ಜನಗದಲ್ಲೆ ಹೊೇಗಿ ಪನಠ ಮನಡಿರತವಂತ್ಹದತೆ. ಈ 
ರಿೇತಿಯ ಎಲನೆ ವಯವಸೆೆಗಳನತನ ಸಕನಾರ ಆಲೂೆೇಚರೆ್ ಮನಡಿ, ಕೆಲಸಗಳನತನ ಮನಡಿರತವುದತ ಕೂಡ  
ಈ ಸಂದಭಾದಲ್ಲೆ ಸಕನಾರವನತನ ರ್ನವು ಅಭಿನಂದಸಬೆೇಕನಗತತ್ುದೆ. ಈಗನಗಲೆೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಕನಾರ 
ರನಷ್ಠಾೇಯ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ನಿೇತಿಗೆ ಸನಕಷತಿ ಮತಂಚೂಣಿಯಲ್ಲೆ ಎಲನೆ ವಯವಸೆೆಗಳನತನ ಮನಡಿಕೊಂಡತ, 
ಅವರಿಗೆ ಬೆೇಕನದಂತ್ಹ ತ್ರಬೇೆತಿಯನತನ ಕೂಡ ಕೊಟಿಿದೆ. ಮತ್ೂೆುಂದತ ಹೂೆಸ ಆಲೊೇಚರೆ್ಗಳೆೇನಿವೆ, 
ಆ ಹೊಸ ಆಲೊೇಚರೆ್ಗಳಲ್ಲೆ ಬ್ಹಳ ವಿಶೆೇಷವನದಂತ್ಹದತೆ ಎಂದರೆ, ನಮಾ ಭನರತಿೇಯರತ 
ವಿದೆೇಶದಲ್ಲೆ ಏನತ ರೆ್ಲೆಸಿದನೆರ?ೆ  ಅವರಿಗೆ ಇರತವಂತ್ಹ ಜ್ಞನನವನತನ ನಮಾ ದೆೇಶದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು 
ತ್ನಂತಿರಕ ಉನನತಿೇಕರಣ್ಕೆೆ ಉಪಯೇಗಿಸಿಕೂೆಳುುವಂತ್ಹ ಒಂದತ ವಿನೂತ್ನವನದ ಚಿಂತ್ರ್ೆಯನತನ 
ರನಜಯಪನಲರ ಭನಷಣ್ದಲ್ಲೆ ಉಲೆೆೇಖ ಮನಡಿದನೆರೆ.   
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 ರೈೆತ್ರ ಮಕೆಳಿಗೆ ವಿದನಯಥಿಾ ವೆೇತ್ನ ಕೊಟಿಿರತವುದತ ಬ್ರಿೇ ಘೂೇಷಣೆ ಅಷೆಿೇ ಅಲೆ. ಸತಮನರತ 
5.2 ಲಕ್ಷ ವಿದನಯಥಿಾಗಳ ರ್ನತೆ್ಗಳಿಗ ೆ ಸತಮನರತ 126 ಕೊೇಟಿ ರೂಪನಯಗಳಷತಿ ವಿದನಯಥಿಾ 
ವೆೇತ್ನವನತನ ಕೊಟಿಿರತವುದತ ಸನಕಷತಿ ಪರಿಣನಮ ಮನಡಿದ ೆ ಎಂದತ ಈ ಸಂದಭಾದಲ್ಲೆ ಹೆೇಳುತ್ುೆೇರೆ್. 
ಇಂಜಿನಿೇಯರಿಂಗ ಸಂಶೆ್ ೇಧರ್ ೆ ಎಂದರೆ, ನಮಾ ದೆೇಶದಲ್ಲೆ ಸಕನಾರದ ಕೆಲವು 
ವಿಶಾವಿದನಯನಿಲಯಗಳ ಕೆಲವು ವಿಭನಗಗಲ್ಲೆ ಮನತ್ರ ಸಂಶೆ್ ೇಧರ್ೆಗಳು ನಡಯೆತತ್ುದೆ. ಕೆಲವು ಸನರಿ 
ನಮಾ ದನ ನಿತ್ಯ ಜಿೇವನಕೆೆ   ಉಪಯೇಗವನಗದೇೆ ಇರತವಂತ್ಹ ಸಂಶೆ್ ೇಧರೆ್ಗಳು ನಡಯೆತತ್ುವೆ. 
ಅದತ ಎಲೆರಿಗೂ ಗೊತಿುರತವ ವಿಷಯ. ಮದಲ ಬನರಿಗ ೆಡಿವಿಷನ ನಲ್ಲೆರತವಂತ್ಹ Engineering 
Research and Development ನಲ್ಲೆ ಸನಕಷತಿ ಅವಿಷನೆರಗಳನತನ ಮನಡತವುದಕೆೆ ಒಂದತ 
ವಿನೂತ್ನವನದ ಪರಿಕಲಪರ್ಗೆಳನತನ ರನಜಯಪನಲರ ಭನಷಣ್ದಲ್ಲೆ ಹೆೇಳಲನಗಿದೆ. ಅದೆೇ ರಿೇತಿ ಜಲ 
ಸಂಪನೂಾಲಕೆೆ ಸಂಬ್ಂಧಪಟಿಂತ್ೆ ಕೃಷನಣ ಮೇಲೆಂಡೆ ಬ್ಗೆೆ ಸನಕಷತಿ ಬನರಿ ಚಚೆಾಯನಗಿದೆ. ಅದರ ಬ್ಗೆೆ 
ಬೆಳಗನವಿಯಲ್ಲೆಯೂ ಕೂಡ ದನವಿಡಿೇ ಚಚೆಾಯನಗಿದೆ. ಅಲ್ಲೆ ಮತಳುಗತವಂತ್ಹ ಸತಮನರತ ಇಪಪತ್ತು 
ಹಳಿುಗಳಿಗ ೆ ಪತನವಾಸತಿಗೆ ಒತ್ತು ಕೂೆಟಿಿರತವುದನತನ ರನಜಯಪನಲರ ಭನಷಣ್ದಲ್ಲೆ ಉಲೆೆೇಖ 
ಮನಡಲನಗಿದ.ೆ  

ತ್ತಂಗನಭದನರ ಮತ್ತು ಕೃಷನಣ ನದಗಳಿಂದ ಕೊಪಪಳ ಮತ್ತು ಯಲಬ್ತಗನಾ ಜೆಲೆೆಗಳಲ್ಲೆರತವ 
ಸತಮನರತ 290 ಕೆರೆಗಳಿಗ ೆಏತ್ ನಿೇರನವರಿ ಮೂಲಕ ನಿೇರನತನ ತ್ತಂಬಿಸತವಂತ್ಹ ಯೇಜರೆ್ಯನತನ 
ಕೂಡ ಇಲ್ಲೆ ಪರಸನುಪ ಮನಡಿದನೆರ.ೆ  

      ಉದೊಯೇಗ ಮತ್ತು  ಕೆೈಗನರಿಕೆಗಳ ಬ್ಗೆೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜಯದಲ್ಲೆ ಹೆೇಗಿರಬೇೆಕತ ಎನತನವುದಕೆೆ 
ಈಗನಗಲೆೇ ಒಂದತ ಹೊಸ ಯೇಜರೆ್ಯ ಬ್ಗೆೆ ಇತಿುೇಚೆಗ ೆ ಜವನಬನೆರಿ ತ್ಗೆೆದತಕೂೆಂಡಂತ್ಹ ಶ್ರೇ 
ಮತರತಗೇೆಶ ನಿರನಣಿಯವರತ ಕೆೈಗನರಿಕನ ಮಂತಿರಗಳು. ಉದಯಮಿಯನಗತ-ಉದೊಯೇಗಿತ್ರ್ನಗತ 
ಎಂದರೆ ನಿೇರ್ೆೇ ಉದಯಮಿಯನಗಿ, ಉದೊಯೇಗವನತನ ಕೊಡತ. 1980 ರ ದಶಕದಲ್ಲೆ ಸರ್ನಾನಯ 
ರನಮಕೃಷನ ಹೆಗಡೆಯವರತ ಮತಖಯಮಂತಿರಗಳಗಿದನೆಗ, ಶ್ರೇ ಎಸ.ಆರ. ಬೊಮನಾಯಯವರತ 
ಕೆೈಗನರಿಕನ ಮಂತಿರಗಳನಗಿದೆಂತ್ಹ ಸಂದಭಾದಲ್ಲೆ ಇದೆೇ ರಿೇತಿಯ ಒಂದತ ಯೇಜರೆ್ಯನತನ ಕೊಟಿರತ. 
ಆಗ ಒಂದತ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದತ ಸನವಿರ ಕೆೈಗನರಿಕಗೆಳು ಆಗಬೇೆಕೆಂದತ ಹೆೇಳಿ, ಆಗ ರ್ನರೆ್ೂಬ್ಬ 
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ಕೆೈಗನರಿಕೊೇದಯಮಿಯನಗಿ, ಆ ಸಂದಭಾದಲ್ಲೆ ಪನರರಂಭ ಮನಡಿದೆೆ. ಆಗ ದೊಡಡ ಯಶಸಸನತನ ಕಂಡಿತ್ತ. 
ಆ ರಿೇತಿಯ ಆಲೊೇಚರ್ಯೆಂದ ರನಜಯಪನಲರ ಭನಷಣ್ದಲ್ಲೆ ಉಲೆೆೇಖ ಮನಡಲನಗಿದೆ.  

ನಮಾ ಭನರತಿೇಯ Foreign Direct Investment  ಬ್ಗೆೆ ಈಗನಗಲೆೇ ಹೆೇಳಿದನೆರೆ. 
ಕರ್ನಾಟಕ ಈಗನಗಲೆೇ ಅಗರಸನೆನದಲ್ಲೆದೆ. ಈ ರಿೇತಿಯ ಹಲವನರತ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲೆ ಕರ್ನಾಟಕವನತನ 
ಮತಂದ ೆ ನಡಸೆತವಂತ್ಹ ಬ್ಹಳ ಜವನಬನೆರಿಯತತ್ವನದ ನಿಧನಾರಗಳನತನ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಕನಾರ 
ತ್ೆಗೆದತಕೂೆಂಡತ ಕನಲ ಕನಲಕೆೆ ಮನಡತತಿುದೆ.  ವಿಶೆೇಷವನಗಿ ಯತವಕರಿಗ ೆ ಆಥಿಾಕತ್ಯೆಲ್ಲೆ 
ಅರ್ನನತಕೂಲವನಗಿದೆಂತ್ಹವರತ ಮತ್ತು ಅವಿಷನೆರ ಮನಡತವ ಮನಸತಸ ಇರತವಂತ್ಹ 
ವಿದನಯಥಿಾಗಳನತನ ಆಯ್ದೆ ಮನಡಿ, ಅವರಿಗೆ ಶ್ಷಯ ವೇೆತ್ನ ಕೊಡತವಂತ್ಹ ಒಂದತ ವಿನೂತ್ನವನದ  
ಪರಿಕಲಪರ್ೆಯನತನ ರನಜಯಪನಲರ ಭನಷಣ್ದಲ್ಲೆ ಹೆೇಳಿದನೆರ.ೆ  

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಕನಾರ ತ್ೆಗೆದತಕೊಂಡಿರತವ ಗನರಮ ಒನ ಯೇಜರೆ್. ಇದತ ಅತ್ಯಂತ್ ಪರಶಂಸೆಗ ೆ
ಒಳಪಟಿಿದೆ. ರ್ನನತ ಹಲವನರತ ಗನರಮಗಳಿಗೆ ಹೊೇದಂತ್ಹ ಸಂದಭಾದಲ್ಲೆ ಇಲ್ಲೆನ ಸೇೆವನ ಸಿಂಧೂ 
ಮೂಲಕ ಗನರಮ ಒನ ಯೇಜರೆ್ಯಲ್ಲೆ ರೈೆತ್ರತ ತ್ಮಗೆ ಬೆೇಕನದಂತ್ಹ ಎಲನೆ ರಿೇತಿಯ 
ಮನಹಿತಿಗಳನತನ ಪಡಯೆತವ ವಯವಸೆೆ ಅತ್ಯಂತ್ ಯಶಸಿಾಯನಗಿ ನಡಯೆತತಿುದೆ. ಇಷೆಿಲನೆ ಕೂೆೇವಿಡ 
ಇರತವ ಅವನಂತ್ರ ಮಧೆಯದಲ್ಲೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಕನಾರ ಅತ್ಯಂತ್ ಯಶಸಿಾಯನಗಿ ಎಲನೆ ಕ್ಷೆೇತ್ರಗಳಲ್ಲೆ 
ಅಂದರೆ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಕ್ಷೆೇತ್ರವನಗಲ್ಲೇ, ನಿೇರನವರಿ ಕ್ಷೆೇತ್ರವನಗಲ್ಲೇ ಎಲನೆ ಕ್ಷೆೇತ್ರಗಳಲ್ಲೆಯೂ ಕೂಡ 
ದನಪತಗನಲನತನ ಹನಕತತಿುದ ೆ ಎಂಬ್ ಬ್ಗೆೆ ರನಜಯಪನಲರ ಭನಷಣ್ದಲ್ಲೆ ಉಲೆೆೇಖ ಮನಡಿದನೆರ.ೆ ಈ 
ಸಂದಭಾದಲ್ಲೆ ರನಜಯಪನಲರಿಗೂ ಮತ್ತು ಸಕನಾರಕೂೆ ಕೂಡ ನನನ ಅಭಿನಂದರೆ್ಗಳನತನ ತಿಳಿಸಿ, ನನನ 
ಮನತ್ನತನ ಮತಗಿಸತತ್ೆುೇರ್ೆ.  
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ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಈಗ ಸಭೆಯತ ಮತಕನುಯವನಗಿ ರ್ನಳ ೆಬೆಳಿಗೆೆ 10 ಗಂಟೆ 30 ನಿಮಿಷಕೆೆ  
ಸೇೆರತವುದತ. 

(ಸದನವು ಸನಯಂಕನಲ 5 ಗಂಟೆ 47 ನಿಮಿಷಕೆೆ ಮತಕನುಯಗೊಂಡತ, ಪತನಃ ಬ್ತಧವನರ 16ರೆ್ೇ 
ಫೆಬ್ರವರಿ ಮನಹೆೇ 2022 ರಂದತ ಬೆಳಿಗೆೆ 10 ಗಂಟೆ 30 ನಿಮಿಷಕೆೆ ಸಮನವೆೇಶಗೂೆಳುಲತ 

ತಿೇಮನಾನಿಸಿತ್ತ) 
<><><> 

 

 

 

 


