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ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನ ಪರಿಷತ್ತು 
ನೂರ ನಲವತ್ನುರರೆ್ಯ ಅಧಿವೆೇಶನ 

16ರೆ್ೇ ಮನರ್ಚಾ 2022  
ಬತಧವನರ 

 
                                  

೦೧. ಪರಶೆ್ನೇತ್ುರ  

ಅ) ಚತಕೆ್ೆ ಗತರತತಿನ ಪರಶೆನಗಳಿಗೆ ಮೌಖಿಕವನಗಿ ನೇಡಲನದ ಉತ್ುರಗಳು 
1992 –ವಸತಿ ಯೇಜರೆ್ಯ ಅನತದನನದ ಬಗೆೆ 

- ಶ್ರೇ ಕ್.ೆಟಿ.ಶ್ರೇಕಂಠೆೇಗೌಡ 
- ಶ್ರೇ ವಿ.ಸೂೆೇಮಣ್ಣ (ವಸತಿ ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಲಭ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ  

                ಸಚಿವರತ) 
1925 – ಕ್ೊೇಳಿ ಸನಕ್ನಣಿಕ್ೆಯನತನ ಕೃಷಿ ಎಂದತ ಪರಿಗಣಿಸತವ ಬಗೆೆ 

- ಶ್ರೇ ಎಂ.ಎಲ್.ಅನಲ್ಚ ಕತಮನರ್ 
- ಶ್ರೇ ಪರಭ್ತ ಬಿ.ಚವನಾಣ್ (ಪಶತಸಂಗೊೇಪರೆ್ ಸಚಿವರತ)  

1969 – ಗೊೇ ರಕ್ಷಣೆ ಆಂಬತಯಲೆನ್ಸಚ ಕತರಿತ್ತ 
- ಶ್ರೇ ಮತನರನಜತ ಗೌಡ ಪಿ.ಎಂ.  
- ಶ್ರೇ ಪರಭ್ತ ಬಿ.ಚವನಾಣ್ (ಪಶತಸಂಗೊೇಪರೆ್ ಸಚಿವರತ)  

1981 – ತ್ತಮಕೂರತ-ರನಯದತಗಾ ರೈೆಲೆೆ ಯೇಜರೆ್ಯ ಬಗೆೆ 
- ಶ್ರೇ ರನಜೆೇಂದರ ರನಜಣ್ಣ 
- ಶ್ರೇ ವಿ.ಸೂೆೇಮಣ್ಣ (ವಸತಿ ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಲಭ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ  

                ಸಚಿವರತ) 
1905 – ಕರ್ನಾಟಕ ಕಂದನಯ ಕ್ನಯ್ದೆ-1964ರ ಪರಕ್ನರ ಮರತ ಸವೆಾ ಕತರಿತ್ತ 

- ಶ್ರೇ ಕ್.ೆಎ.ತಿಪಪೆೇಸನೆಮಿ 
- ಆರ್.ಅಶೆ್ೇಕ (ಕಂದನಯ ಸಚಿವರತ) 

ವಿಷಯಾನುಕ್ರ ಮಣಿಕೆ (INDEX) 
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1976 – ಟೊೇಲ್ಚ ಶತಲೆ ಕತರಿತ್ತ 
- ಸಿ.ಎಂ.ಇಬ್ನರಹಂ 
- ಶ್ರೇ ಸಿ.ಸಿ.ಪನಟಿೇಲ (ಲೊೇಕ್ೂೆೇಪಯೇಗಿ ಸಚಿವರತ) 

ತ್ಡಹೆಡಿಯಲನದ ಪರಶೆನ 
1415 – ದಕ್ಷಿಣ್ ಕನನಡ ಜಿಲೆೆಯಲ್ಲೆ ಮರ್ೆಗಳ ನಮನಾಣ್ ಕತರಿತ್ತ  

-  ಶ್ರೇ ಪರತ್ನಪಚ ಸಿಂಹ ರ್ನಯಕಚ ಕ್ೆ. 
-    ಶ್ರೇ ವಿ.ಸೂೆೇಮಣ್ಣ (ವಸತಿ ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಲಭ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ  

                ಸಚಿವರತ) 
1958 – ರನಷಿರೇಯ ಹೆದನೆರಿ ಕ್ನಮಗನರಿಗಳು ಮಂದಗತಿಯಲ್ಲೆ ಸನಗತತಿುರತವ ಬಗೆೆ 

-  ಶ್ರೇ ಎಸ್. ರವಿ 
-    ಶ್ರೇ ಸಿ.ಸಿ.ಪನಟಿೇಲ (ಲೊೇಕ್ೂೆೇಪಯೇಗಿ ಸಚಿವರತ) 

2007 - “ಸಮಗರ ದೆೇವನಲಯ ನವಾಹಣೆ”ಚಮತ್ತು ದೆೈವ ಸಂಕಲಪ ಯೇಜರೆ್ಯ ಬಗೆೆ 
 - ಶ್ರೇ ಶಶ್ೇಲ್ಚ ಜಿ.ನಮೇಶ್ 
 - ಶ್ರೇ ಆರ್.ಅಶೆ್ೇಕ (ಕಂದನಯ ಸಚಿವರತ)  
   (ಮತಜರನಯಿ, ಹಜಚ ಹನಗೂ ವಕಫಚ ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ) 

1999 - ಬ್ೆಂಗಳೂರತ ಮೈಸೂರತ ರನಷಿರೇಯ ಹೆದನೆರಿ ಬಗೆೆ 
  - ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬ್ೆಬೇಗೌಡ 
  - ಶ್ರೇ ಸಿ.ಸಿ.ಪನಟಿೇಲ (ಲೊೇಕ್ೊೇಪಯೇಗಿ ಸಚಿವರತ)  
1920 – ಅನತದನನ ಬಿಡತಗಡೆ ಮನಡದ್ಧರತವ ಬಗೆೆ 

- ಶ್ರೇ ಸೂರಜಚ ರೇೆವಣ್ಣ 
 - ಶ್ರೇ ಆರ್.ಅಶೆ್ೇಕ (ಕಂದನಯ ಸಚಿವರತ)  
   (ಮತಜರನಯಿ, ಹಜಚ ಹನಗೂ ವಕಫಚ ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ) 

1540 – ಧನರವನಡ, ಹನವೇೆರಿ, ಗದಗ ಜಿಲೆೆಯಲ್ಲೆ ಅತಿವೃಷಿಿಯಿಂದ ಹನನಯನದ ಬಗೆೆ 
     - ಶ್ರೇ ಸಲ್ಲೇಂ ಅಹಮದ್ 
     - ಶ್ರೇ ಆರ್.ಅಶೆ್ೇಕ (ಕಂದನಯ ಸಚಿವರತ) 

ಆ)  ಚತಕ್ೆೆ ಗತರತತಿಲೆದ ಪರಶೆನಗಳಿಗ ೆಲ್ಲಖಿತ್ ಮೂಲಕ ನೇಡಲನದ ಉತ್ುರಗಳು 
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02.    ಪರಕಟಣ ೆ
  ಸದನದಲ್ಲೆ ಕಡನಾಯವನಗಿ ಹನಜರಿರಬ್ೆೇಕ್ನದ ಸಚಿವರತಗಳು ಹನಗೂ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳ  
             ಕತರಿತ್ತ 
03. ಸಭನಪತಿಯವರ ಅನತಮತಿ ಮೇರಗೆೆ ಪರಸನುಪಿಸಲಪಟಟ ವಿಷಯಗಳು 

 ಅ) ಮರ್ೆ ಮರ್ೆಗಳಿಗೆ ಪತಿರಕ್ ೆಹನಕತವವರಿಗೆ ಪಿಂಚಣಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸತವ ಬಗೆೆ. 
    - ಶ್ರೇ ಕ್.ೆಟಿ.ಶ್ರೇಕಂಠೆೇಗೌಡ 
    - ಶ್ರೇ ಆರ್.ಅಶೆ್ೇಕ (ಕಂದನಯ ಸಚಿವರತ) 
            (ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಗಳ ಪರವನಗಿ) 
 ಆ) ಚಿಕೆಮಗಳೂರತ ಜಿಲೆೆ ಕಳಸ ತ್ನಲೂೆಕಿನಲ್ಲೆ ಸತರಿದ ಭನರಿ ಮಳಯೆಿಂದ ಮರ್ೆಗಳು  
         ಸಂಪೂಣ್ಾವನಗಿ ರ್ನಶವನಗಿದತೆ ಈವರಗೆೆ ಪರಿಹನರ ನೇಡದೆೇ ಇರತವ ಬಗೆೆ 
    - ಶ್ರೇ ಎಸ್.ಎಲ್.ಭೂೆೇಜೇೆಗೌಡ 

- ಶ್ರೇ ಆರ್.ಅಶೆ್ೇಕ (ಕಂದನಯ ಸಚಿವರತ) 
ಇ) ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ. ವನಯಪಿುಯ ರನಜರನಜೆೇಶೆರಿ ನಗರ ಫ್ಲನೆಾಟಚ ಮನಲ್ಲೇಕರಿಗ ೆ 
   ಅನಧಿಕೃತ್ ನಮನಾಣ್ವೆಂದತ ಪರಿಗಣಿಸಿ ದನಖ್ಲೆಗಳನತನ ಕ್ೆೇಳಿರತವ ಬಗೆೆ 

    - ಶ್ರೇ ಹೆರ್.ಎಸ್.ಗೂೆೇಪಿರ್ನಥ್ 
    - ಶ್ರೇ ಆರ್.ಅಶೆ್ೇಕ (ಕಂದನಯ ಸಚಿವರತ)  
                                            (ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಗಳ ಪರವನಗಿ) 

ಈ) ತ್ಂಬ್ನಕತ ಸೇೆವರ್ೆ ನಷೆೇಧದ ಬಳಿಕ ಹೆಚಿಿನ ಜನಹರನತ್ತ ಬಳಸತತಿುರತವ ಬಗೆೆ 
   - ಶ್ರೇ ಕ್.ೆಹರಿೇಶಚ ಕತಮನರ್ 

                          - ಶ್ರೇ ಆರ್.ಅಶೆ್ೇಕ (ಕಂದನಯ ಸಚಿವರತ)  
                                            (ಗೃಹ ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ) 

ಉ) ಇಂದ್ಧರನ ಕ್ನಯಂಟಿೇನ್ಚನಲ್ಲೆ ಗತಣ್ಮಟಟದ ಆಹನರವನತನ ಪೂರೆೈಕ್ೆ  
    ಮನಡತತಿುಲೆದ್ಧರತವ ಬಗೆೆ 

    - ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವೆಂಕಟೆೇಶ 
    - ಶ್ರೇ ಆರ್.ಅಶೆ್ೇಕ (ಕಂದನಯ ಸಚಿವರತ)  
                                            (ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಗಳ ಪರವನಗಿ) 
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ಊ) ಕಿಯೇನಕಸಚ ಮೂಲಕ ಹನಸಟಲ್ಚಗಳಿಗೆ ವನಷಿಂಗಚ ಮಷಿನ್ಚ ಖ್ರಿೇದ್ಧಸಿರತವ   
     ಬಗೆೆ 

    - ಶ್ರೇ ಸಲ್ಲೇಂ ಅಹಮದ್ 
    - ಶ್ರೇ ಆರ್.ಅಶೆ್ೇಕ (ಕಂದನಯ ಸಚಿವರತ)  
                                           (ಸಮನಜ ಕಲನಯಣ್ ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ) 

ಋ) ಬ್ೆಂಗಳೂರತ ಗನರಮನಂತ್ರ ಜಿಲೆೆಯಲ್ಲೆ ಕೃಷಿ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಹನಗೂ ಇತ್ರೆ  
    ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳ ಕ್ೊರತೆ್ ಬಗೆೆ 

    - ಶ್ರೇ ಎಸ್.ರವಿ 
- ಶ್ರೇ ಆರ್.ಅಶೆ್ೇಕ (ಕಂದನಯ ಸಚಿವರತ)  

                                            (ಕೃಷಿ ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ) 
ಎ) ಕಲನಯಣ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಭನಗದಲ್ಲೆ ಪನರಥಮಿಕ ಆರೂೆೇಗಯ ಕ್ೆೇಂದರಗಳು ಇಲೆದೆೇ  
   ತ್ೊಂದರಯೆನಗಿರತವ ಬಗೆೆ 

    - ಶ್ರೇ ಶಶ್ೇಲ್ಚ ಜಿ.ನಮೇಶ್ 
- ಶ್ರೇ ಆರ್.ಅಶೆ್ೇಕ (ಕಂದನಯ ಸಚಿವರತ)  

                           (ಆರೂೆೇಗಯ ಮತ್ತು ಕತಟತಂಬ ಕಲನಯಣ್ ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ) 
ಏ) ಕ್ೊೇಲನರ ಜಿಲನೆ ರ್ನಯಯನಲಯದ ಕಟಟಡ ಶ್ಥಿಲಗೊಂಡತ ನೂತ್ನ ಕಟಟಡ  
   ನಮನಾಣ್ಕೆ್ೆ 25 ಕ್ೊೇಟಿ ಮಂಜೂರನಗಿದೆರೂ ಕಟಟಡ ಕ್ನಮಗನರಿ  
   ಪನರರಂಭ್ಗೊಳಳದ್ಧರತವ ಬಗೆೆ 

    - ಶ್ರೇ ಗೂೆೇವಿಂದರನಜತ 
- ಶ್ರೇ ಆರ್.ಅಶೆ್ೇಕ (ಕಂದನಯ ಸಚಿವರತ)  

                            (ಕ್ನನೂನತ, ಸಂಸದ್ಧೇಯ ವಯವಹನರಗಳು ಮತ್ತು  
                          ಶನಸನ ರಚರೆ್ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ನೇರನವರಿ ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ) 
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ಐ) ಶ್ವಮಗೆದ ಸಹನಯದ್ಧರ ವಿಜ್ಞನನ ಕ್ನಲೇೆಜಿನ ಹನಸೆಟಲ್ಚಗಳಲ್ಲೆ ಶತಚಿತ್ೆ ಇಲೆದೆ  
   ಇರತವ ಬಗೆೆ 

    - ಶ್ರೇ ಡಿ.ಎಸ್.ಅರತಣ್ 
- ಶ್ರೇ ಆರ್.ಅಶೆ್ೇಕ (ಕಂದನಯ ಸಚಿವರತ)  

                                            (ಉನನತ್ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ) 
 ಒ) ಮಲಪರಭನ ನದ್ಧ ದಡದಲ್ಲೆರತವ ಎರಡತ ಬದ್ಧಯಲ್ಲೆ 11 ಏತ್ ನೇರನವರಿ ಯೇಜರ್ೆ  
          ಕ್ೆೈಗೊಳುಳವ ಬಗೆೆ 

- ಶ್ರೇ ಹಣ್ಮಂತ್ ಆರ್.ನರನಣಿ 
- ಶ್ರೇ ಆರ್.ಅಶೆ್ೇಕ (ಕಂದನಯ ಸಚಿವರತ)  

                            (ಕ್ನನೂನತ, ಸಂಸದ್ಧೇಯ ವಯವಹನರಗಳು ಮತ್ತು  
                          ಶನಸನ ರಚರೆ್ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ನೇರನವರಿ ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ) 

04. ಸಭನಪತಿಯವರ ಅನತಮತಿ ಮೇರಗೆೆ ಪರಸನುಪಿಸಲಪಟಟ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟಟ ಸಚಿವರ 
ಹೆೇಳಿಕ್ೆಗಳು  

ಅ) ದ್ಧರ್ನಂಕ 11-03-2022ರಂದತ ಶ್ರೇ ಚಿದನನಂದ ಎಂ.ಗೌಡರವರತ    
ಕರ್ನಾಟಕ ಪರಿೇಕ್ಷನ ಪನರಧಿಕ್ನರ (ಕ್.ೆಇ.ಎ) 1242 ಸಹನಯಕ ಪನರಧನಯಪಕರ 
ರ್ೆೇರ ರೆ್ೇಮಕ್ನತಿ ಸಂಬಂಧ ಪತಿರಕ್ನಗೊೇಷಿಿ ನಡೆಸಿರತವ ಬಗೆೆ   
ಪರಸನುಪಿಸಿರತವ ವಿಷಯ 

- ಶ್ರೇ ಆರ್.ಅಶೆ್ೇಕ (ಕಂದನಯ ಸಚಿವರತ)  
                            (ಉನನತ್ ಶ್ಕ್ಷಣ್, ಐ.ಟಿ.-ಬಿ.ಟಿ. ವಿಜ್ಞನನ ಮತ್ತು ತ್ಂತ್ರಜ್ಞನನ,  
                             ವಿದತಯರ್ನಾನ ಹನಗೂ ಕ್ೌಶಲನಯಭಿವೃದ್ಧಿ, ಉದಯಮಶ್ೇಲತ್ ೆ            
                             ಮತ್ತು ಜಿೇವರ್ೂೆೇಪನಯ ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ) 

ಆ) ದ್ಧರ್ನಂಕ 14-03-2022ರಂದತ ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವೆಂಕಟೆೇಶಚರವರತ ರನಜಯದ    
   ಸಕ್ನಾರಿ ಇಂಜಿನಯರಿಂಗಚ ಕ್ನಲೆೇಜತಗಳಲ್ಲೆ ಉಪರ್ನಯಸಕರ ಕ್ೊರತೆ್ ಇರತವ ಬಗೆೆ  
   ಪರಸನುಪಿಸಿರತವ ವಿಷಯ 

- ಶ್ರೇ ಆರ್.ಅಶೆ್ೇಕ (ಕಂದನಯ ಸಚಿವರತ)  
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                            (ಉನನತ್ ಶ್ಕ್ಷಣ್, ಐ.ಟಿ.-ಬಿ.ಟಿ. ವಿಜ್ಞನನ ಮತ್ತು ತ್ಂತ್ರಜ್ಞನನ,  
                             ವಿದತಯರ್ನಾನ ಹನಗೂ ಕ್ೌಶಲನಯಭಿವೃದ್ಧಿ, ಉದಯಮಶ್ೇಲತ್ ೆ            
                             ಮತ್ತು ಜಿೇವರ್ೂೆೇಪನಯ ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ) 
ಇ) ದ್ಧರ್ನಂಕ 14-03-2022ರಂದತ ಶ್ರೇ ಅರವಿಂದ ಕತಮನರ ಅರಳಿಯವರತ   

   ಪರಸನುಪಿಸಿರತವ ಬಳನಳರಿ ವಿಶೆವಿದನಯಲಯ ವನಯಪಿುಯ ಕ್ನಲೆೇಜತಗಳಲ್ಲೆ ವನಯಸಂಗ  
   ಮನಡಿದ ವಿದನಯಥಿಾಗಳಿಗ ೆಪರಿೇಕ್ಷೆ ನಡದೆತ 6 ತಿಂಗಳನದರೂ ಅಂಕಪಟಿಟ  
   ನೇಡದ್ಧರತವ ಬಗೆೆ ಪರಸನುಪಿಸಿರತವ ವಿಷಯ 

- ಶ್ರೇ ಆರ್.ಅಶೆ್ೇಕ (ಕಂದನಯ ಸಚಿವರತ) 
       (ಉನನತ್ ಶ್ಕ್ಷಣ್, ಐ.ಟಿ.-ಬಿ.ಟಿ. ವಿಜ್ಞನನ ಮತ್ತು ತ್ಂತ್ರಜ್ಞನನ,  
                       ವಿದತಯರ್ನಾನ ಹನಗೂ ಕ್ೌಶಲನಯಭಿವೃದ್ಧಿ, ಉದಯಮಶ್ೇಲತ್ೆ             
                       ಮತ್ತು ಜಿೇವರ್ೊೇಪನಯ ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ) 
ಈ) ದ್ಧರ್ನಂಕ 14-03-2022ರಂದತ ಶ್ರೇ ಎಂ.ಎಲ್.ಅನಲ್ಚ ಕತಮನರ್ಚರವರತ   

    ಕ್ೊೇಲನರ ಜಿಲನೆ ರ್ನಯಯನಲಯದ ಕಟಟಡ ಶ್ಥಿಲಗೊಂಡತ ನೂತ್ನ ಕಟಟಡ      
    ನಮನಾಣ್ಕೆ್ೆ ೨೫ ಕ್ೊೇಟಿ ಮಂಜೂರನಗಿದೆರೂ ಕಟಟಡ  
    ಕ್ನಮಗನರಿ ಪನರರಂಭ್ಗೊಳಳದ್ಧರತವ ಬಗೆೆ ಪರಸನುಪಿಸಿರತವ ವಿಷಯ 

- ಶ್ರೇ ಆರ್.ಅಶೆ್ೇಕ (ಕಂದನಯ ಸಚಿವರತ) 
  (ಕ್ನನೂನತ, ಸಂಸದ್ಧೇಯ ವಯವಹನರಗಳು ಮತ್ತು ಶನಸನ ರಚರೆ್  
   ಹನಗೂ ಸಣ್ಣ ನೇರನವರಿ ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ) 

೦೫. ಸಭೆಯ ಮತಂದ್ಧಡಲನದ ಕ್ನಗದ ಪತ್ರಗಳು 
  ಅ) ಭನರತ್ದ ಲೆಕೆ ನಯಂತಿರಕರತ ಮತ್ತು ಮಹನಲೆಕೆಪರಿಶೆ್ೇಧಕರ ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜಯ  
          ರಸೆು ಸತರಕ್ಷತ್ನ ಪನರಧಿಕ್ನರದ ಕ್ನಯಾನವಾಹಣೆಯ ಕ್ನಯಾಕ್ಷಮತೆ್  
          ಲೆಕೆಪರಿಶೆ್ೇಧರ್ನ ವರದ್ಧ (ಸಂಖ್ೆಯ-5) 
 ಆ) ಪಂಚನಯತಚ ರನಜಚ ಸಂಸೆೆಗಳ ಮತ್ತು ನಗರ ಸೆಳಿೇಯ ಸಂಸೆೆಗಳ ಮೇಲ್ಲನ  
          ಸಂಯೇಜಿತ್ ವನಷಿಾಕ ತ್ನಂತಿರಕ ಪರಿಶ್ೇಲರ್ನ ವರದ್ಧ 

- ಶ್ರೇ ಆರ್.ಅಶೆ್ೇಕ (ಕಂದನಯ ಸಚಿವರತ) 
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06. ವಿತಿುೇಯ ಕ್ನಯಾಕಲನಪ 
      2022-23ರೆ್ೇ ಸನಲ್ಲನ ಆಯವಯಯ ಅಂದನಜತಗಳ ಮೇಲ್ಲನ ಮತಂದತವರದೆ ಚಚೆಾ 

- ಶ್ರೇ ಆರ್.ಬಿ.ತಿಮನಾಪೂರ್ 
- ಶ್ರೇ ಗೂೆೇವಿಂದರನಜತ 
- ಶ್ರೇ ಶರಣ್ಗೌಡ ಬಯನಯಪತರ 
- ಶ್ರೇ ಪಿ.ಎಂ.ಮತನರನಜತ ಗೌಡ 
- ಶ್ರೇ ಬಿ.ಎಂ.ಫ್ಲನರೂಖಚ 
- ಶ್ರೇ ಸಿ.ಎಂ.ಲ್ಲಂಗಪಪ 
        ~*~*~*~*~ 
 

 (364) 16.03.2022 10.30 ಎಸ್ಚವಿ-ಆರ್ಚಎನ್ಚ 

 

 
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನ ಪರಿಷತ್ತು 

 
ಬತಧವನರ, ೧6ರೆ್ೇ ಮನರ್ಚಾ ೨೦೨೨ 

ಸದನವು ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುನ ಸಭನಂಗಣ್ದಲ್ಲೆ 
ಬ್ೆಳಗೆೆ ೧೦ ಗಂಟೆ 38 ನಮಿಷಗಳಿಗೆ ಸಮನವೆೇಶಗೂೆಂಡಿತ್ತ. 

 
ಸಭನಪತಿಯವರನದ ಶ್ರೇ ಬಸವರನಜ ಶ್ವಲ್ಲಂಗಪಪ ಹೊರಟಿಟ ಅವರತ ಪಿೇಠದಲ್ಲೆ ಉಪಸಿೆತ್ರನದರತ. 
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೦೧. ಪರಶೆ್ನೇತ್ುರ 

ಅ) ಚತಕೆ್ೆ ಗತರತತಿನ ಪರಶೆನಗಳಿಗೆ ಮೌಖಿಕವನಗಿ ನೇಡಲನದ ಉತ್ುರಗಳು 

ಪರಶೆನ ಸಂಖ್ೆಯ 1992 

(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದೆ) 

ಶ್ರೇ ಕೆ್.ಟಿ.ಶ್ರೇಕಂಠೆೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ,  ಸತದ್ಧೇರ್ಾವನದ ಉತ್ುರವನತನ 
ನೇಡಿದನೆರ.ೆ  ನನನ ಅಹವನಲತ ಏರೆ್ಂದರೆ ಬಹಳ ಹಂದ ೆ ರೂ.೧,೨೦,೦೦೦ಗಳನತನ ಸನಮನನಯರಿಗೆ, 
ಹಂದತಳಿದ ವಗಾದವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಪರಿಶ್ಷಟ ಜನತಿ/ಪರಿಶ್ಷಟ ಪಂಗಡದವರಿಗ ೆರೂ.೧,೭೫,೦೦೦ಗಳನತನ, 
ರೂ.೧,೫೦,೦೦೦ಗಳನತನ ವಿವಿಧ ವಸತಿ ಯೇಜರೆ್ಗಳನದ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೇಜರೆ್, ಡನ.ಬಿ.ಆರ್. 
ಅಂಬ್ೇೆಡೆರ್ಚ ನವನಸ್ಚ ಯೇಜರೆ್, ದೆೇವರನಜ ಅರಸತ ವಸತಿ ಯೇಜರೆ್ಯಡಿಯಲ್ಲೆ ನೇಡಲನಗತತಿುತ್ತು.  
ಈ ಹಣ್ ಬಹಳ ಕಡಿಮಯನಯಿತ್ತ. ಅವರತ ಮರ್ ೆಕಟತಟವುದಕ್ೆೆ ಆಗತವುದ್ಧಲೆ.  ಪರದನಡಿ ಅಧಾಕ್ೆೆ 
ನಲ್ಲೆಸಿರತತ್ನುರ.ೆ  ಏರ್ನದರೂ ಮನಡಿ ಇದನತನ ಹಚೆಿಳ ಮನಡಬ್ೇೆಕಲೆವೆ? ಪರಸತುತ್ ಸಿೇಮಂಟಚ ಬ್ಲೆೆ 
ಏರ್ನಗಿದೆ? ಇಟಿಟಗೆ ಬ್ೆಲ ೆಏರ್ನಗಿದೆ? ಪರತಿಯಂದತ ವಸತುವಿನ ಬ್ೆಲೆಯೂ ಗಗನಕ್ೆೆ ಹೊರಟತ ಹೂೆೇಗಿದೆ. 
ಮರಳು ಬದಲತ ಡಸ್ಟಚ ತ್ರಬ್ೇೆಕ್ನದರ ೆ ಅವರ ಕಷಟ ದೆೇವರಿಗ ೆ ಪಿರೇತಿ. ಒಂದತ ಬ್ನಗಿಲತ 
ಮನಡಿಸಬ್ೆೇಕ್ನದರೆ ಕಷಟ, ಒಂದತ ಕಿಟಕಿ ಮನಡಿಸಬ್ೆೇಕ್ನದರೆ ಕಷಟ.  ದಯಮನಡಿ ಈ ಮತ್ುವನತನ 
ಹೆಚತಿ ಮನಡಬ್ೆೇಕತ.   

 ಎರಡರೆ್ಯದನಗಿ ಗನರಮ ಪಂಚನಯತಚ ಸದಸಯರತ ಆಯ್ದೆಯನಗಿ ಬಂದ್ಧದನೆರ.ೆ  ಅವರಿಗೆಲನೆ 
ಒಂದ್ಧಪಪತ್ತು ಮರ್ೆಗಳನತನ ಕ್ೂೆಡಲನಗಿದೆ.  ಈಗ ಒಬ್ೂೆಬಬಬ ಸದಸಯರಿಗೆ ಒಂದತ ಅಥವನ ಎರಡತ ಮರ್ೆ 
ಕೂಡ ಬರತವುದ್ಧಲೆ.  ಹನಗೆ ಆಗಿದ.ೆ  ಏರ್ನದರೂ ಮನಡಿ ಆ ಸಂಖ್ೆಯಯನತನ ತ್ನವು ಹೆಚಿಳ 
ಮನಡಬ್ೇೆಕತ.   

 ಮೂರರೆ್ಯದನಗಿ ಮನಕರಗತವಂತ್ಹ ರ್ಟರ್.ೆ  ಮಡಿಕ್ೆೇರಿಯ ಒಬಬ ಯೇಧ ಹಮಪನತ್ದಲ್ಲೆ 
ಸಿಲತಕಿ ಮೃತ್ ಪಟಿಟದನೆರೆ.  ಅವನ ವಿಧವನ ಪತಿನ, ಎರಡತ ಮಕೆಳು, ತ್ನಯಿ ಇದತೆ, ಅವರಿಗೆ 
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ಮರ್ೆಯಿಲೆ. ಮಡಿಕ್ೆೇರಿಯಲ್ಲೆ ನರನಶ್ರತ್ರಿಗನಗಿ ಮನನಯ ಕತಮನರಸನೆಮಿಯವರತ ಚನಲರೆ್ಯನತನ ನೇಡಿ 
ರೂ.೯.೫ ಲಕ್ಷಗಳ ವೆಚಿದಲ್ಲೆ ಮರ್ೆಗಳನತನ ನಮಿಾಸಿದೆರತ.  ಮನನಯ ವಿೇಣನ ಅಚಿಯಯನವರ ಬಳಿ 
ವಿಶೆೇಷವನಗಿ ಅಜಿಾ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಂಡತ ಅವರಿಗ ೆಅಲ್ಲೆ ಮರೆ್ ಕ್ೊಡತವಂತ್ಹ ಕ್ಲೆಸ ಮನಡಬ್ೇೆಕತ.  

(…ಮತಂದತ) 

(365) 16-03-2022 (10.40) ಕ್ೆಜಿ-ಆರ್ಚಎನ್ಚ    

     (ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿೆತಿ)                 

ಶ್ರೇ  ವಿ.ಸೂೆೇಮಣ್ಣ:-   ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ ಶ್ರೇಕಂಠೆೇಗೌಡರವರತ  ಒಂದತ ಮರ್ ೆ ಕಟಟಲತ  
೧.೨೦ ಲಕ್ಷ ರೂಪನಯಿಗಳ ಸಹನಯಧನವನತನ ಕ್ೊಡತತ್ನುರ,ೆ ಈ ಹಣ್ ಯನವುದಕೂೆ 
ಸನಕ್ನಗತವುದ್ಧಲೆವೆಂದತ ಹೆೇಳಿದನೆರೆ. ರ್ನನತ ಅವರ ಮನತ್ನತನ ಒಪತಪತ್ುೆೇರೆ್.  ಸಕ್ನಾರದ್ಧಂದ 
ಮರ್ೆಕಟತಟವುದಕ್ೆೆ ಸಹನಯಧನವನತನ ಮನತ್ರ ಕ್ೂೆಡತತಿುದೆೆೇವೆ.  ಈ ಮದಲತ ೨೦ ಸನವಿರ 
ರೂಪನಯಿಗಳು ಇತ್ತು. ಆದನದ ಮೇಲೆ ೪೦ ಸನವಿರ ರೂಪನಯಿಗಳಿಗೆ  ಹಚೆಿಿಗೆ ಮನಡಲನಯಿತ್ತ.  
ರ್ನನತ ಅಂದ್ಧನ ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಗಳನಗಿದೆ ಮನನಯ ಬಿ.ಎಸ್ಚ.ಯಡಿಯೂರಪಪನವರ ಜೊತ್ೆಗೆ ಚಚೆಾ  
ಮನಡಿ  ಆ ಬಗೆೆ ನಮಾ ಸಕ್ನಾರದ್ಧಂದ ಕ್ೆೇಂದರ ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ಪರಸನುವರೆ್ಯನತನ ಕಳುಹಸಿದೆೆವು.   ಈಗ 
೧.೨೦ ಲಕ್ಷ ರೂಪನಯಿಗಳನತನ ಕ್ೊಡತತಿುದೆೆವೆ. ಈ ಮತ್ುದಲ್ಲೆ ರನಜಯ ಸಕ್ನಾರ ೪೮ ಸನವಿರ 
ರೂಪನಯಿಗಳನತನ  ಹನಗೂ ಕ್ೆೇಂದರ ಸಕ್ನಾರ ೭೨ ಸನವಿರ ರೂಪನಯಿಗಳನತನ ಕ್ೊಡತಿುದೆ.  ಇದರ 
ಜೊತ್ೆಗೆ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೇಜರೆ್ಯಡಿ ೧.೨೦ ಲಕ್ಷ ರೂಪನಯಿಗಳನತನ ಕ್ೊಡತತಿುದೆೆೇವೆ. 
ಡನ||ಅಂಬ್ೇೆಡೆರ್ಚ ವಸತಿ ಯೇಜರೆ್ಯಲ್ಲೆ ೧.೨೦ ಲಕ್ಷ ರೂಪನಯಿಗಳನತನ ಕ್ೊಡತತಿುದೆೆೇವೆ. ಇದರ 
ಜೊತ್ೆಗೆ SCP/TSP ನಂದ ೧.೭೫ ಲಕ್ಷ ರೂಪನಯಿಗಳನತನ ಕ್ೊಡತತಿುದೆೆವೆ. ಶ್ರೇ ದೆೇವರನಜತ ಅರಸತ 
ವಸತಿ  ಯೇಜರೆ್ಯಲ್ಲೆ ಈ ಮದಲತ ೧.೨೦ ಲಕ್ಷ ರೂಪನಯಿಗಳ ಸಹನಯಧನ ಇತ್ತು. ರ್ನನತ 
ಸಚಿವರ್ನದ ಮೇಲ ೆ೧.೨೦ ಲಕ್ಷ ರೂಪನಯಿಗಳಿಂದ ೧.೫೦ ಲಕ್ಷ ರೂಪನಯಿಗಳಿಗ ೆಹೆಚಿಿಸಿದೆೆರ್.ೆ  ಇದನತನ 
ಇನತನ ೨೫ ಸನವಿರ ರೂಪನಯಿಗಳನತನ ಹೆಚಿಿಗ ೆಮನಡಬ್ೆೇಕ್ೆಂದತ ಪರಸನುವರೆ್ಯನತನ ಕಳುಹಸಿಕ್ೂೆಟಿಟದೆೆರ್ೆ. 
ರನಜಯ ಪರಿಷತ್ತು ಎಂದ್ಧದೆ, ಕ್ೆೇಂದರ ಸಕ್ನಾರ  ಕ್ೊಡತವಂತ್ಹ ಅನತದನನದಲ್ಲೆ ಯನವುದೆೇ 
ಬದಲನವಣೆಗಳು ಇರತವುದ್ಧಲೆ. ರನಜಯ ಪರಿಷತಚನಂದ ಮತ್ತು  ದೆೇವರನಜತ ಅರಸತ ವಸತಿ 
ಯೇಜರೆ್ಯಿಂದ ಅನತದನನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುಳವಂತ್ಹ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲೆ ಅಂದ್ಧನ ಮನನಯ  
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ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಯವರತ ಅದರ ಅಧಯಕ್ಷರನಗಿದೆರತ. ಅದತ ೧.೫೦ ಲಕ್ಷ ರೂಪನಯಿಗಳು  ಇತ್ತು. ಈಗ 
ಅದನತನ ೧.೭೫ ಲಕ್ಷ ರೂಪನಯಿಗಳಿಗ ೆ ಹೆಚಿಿಸಬ್ೆೇಕ್ೆಂದತ ಚಿಂತ್ರೆ್ ಮನಡಿದೆೆೇವೆ,    ಈ 
ಸಹನಯಧನವನತನ ಕ್ೆೇಂದರ ಸಕ್ನಾರ ಮತ್ತು ರನಜಯ ಸಕ್ನಾರ ಒಟನಟಗಿ ಮನಡತತ್ುವೆ.  ರ್ನನತ ಕ್ೆೇಂದರ 
ಸಕ್ನಾರದ ಸಚಿವರನದ ಮನನಯ ಗಿರಿರನಜಚಸಿಂಗಚರವರಿಗೂ ಸಹ ಪತ್ರ ಬರೆದ್ಧದೆೆೇರ್.ೆ  ಅದರ ಬಗೆೆ 
ಲೊೇಕಸಭೆಯಲ್ಲೆಯೂ ಸಹ ಚಚೆಾಯನಗಿದೆ.  ಇದನತನ ಯನವ ರಿೇತಿ ಮನಡಬ್ೇೆಕ್ೆಂದತ  
ಚಿಂತ್ರ್ೆಯನತನ ಮನಡತತ್ುೆೇವೆ.  

   ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಎರಡರೆ್ಯದನಗಿ,  ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಹೆಣ್ತಣ ಮಗಳ ಬಗೆೆ 
ಹೆೇಳಿದನೆರೆ. ತ್ನವು ಮಡಿಕ್ೇೆರಿಯಲ್ಲೆ ಜನಗ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡಿದ್ಧೆರಿ. ನನನ ಸಹೊೇದರಿ ಶ್ರೇಮತಿ ಮಿೇಣನ 
ಅಚಿಯಯನವರತ ಸದನದಲ್ಲೆದನೆರೆ. ಅದಕ್ೆೆ ಎಷತಟ ಕಷಟವನಯಿತ್ತ, ಅದತ ಹೆೇಗೆಲನೆ ಆಯಿತ್ತ 
ಎಂಬತದನತನ ರೆ್ೂೇಡಿದ್ಧೆರೊೇ  ಇಲೆವೇ  ಗೊತಿುಲೆ.   ಈಗ ಅಲ್ಲೆ ಎಲೆವೂ ಸಹ ವಯವಸಿೆತ್ವನಗಿ 
ಒಂದತ ಹಂತ್ಕ್ೆೆ ಮರ್ೆಗಳು ಬಂದ್ಧದೆೆೇವೆ.  ಇನತನ ಒಂದತ ಮರ್ೆಯ ಬಗೆೆ ಶ್ರೇಮತಿ ಮಿೇಣನ 
ಅಚಿಯಯನವರತ ಹೇೆಳಿದನೆರ,ೆ ಅದರ ಬಗೆೆ  ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದೆೆೇರೆ್. ಈ ಬ್ನರಿ ೪೫-೪೬ ಮರ್ೆಗಳ 
ಕ್ೆಲಸ ಮತಗಿದ್ಧದ.ೆ ಅದರಲ್ಲೆ ಒಂದತ ಮರ್ೆಯನತನ ಸೇೆರಿಸಿ ಕ್ೊಡತವಂತ್ಹ ಕ್ೆಲಸವನತನ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆ. 
ಶ್ರೇಮತಿ ಮಿೇಣನ ಅಚಿಯಯನವರ ಪರವನಗಿ ರ್ನನತ ಮನನಯ ಸಚಿವರನದ ಸಿ.ಸಿ.ಪನಟಿೇಲ್ಚರವರಿಗ ೆ
ಅಭಿನಂದರೆ್ಗಳನತನ ಸಲ್ಲೆಸತತ್ೆುೇರೆ್. ಅಂದತ  ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರತ ೧.೫೦ ಕ್ೂೆೇಟಿ 
ರೂಪನಯಿಗಳಿಗ ೆಮನಡಿದ ಆದೆೇಶದಂತ್,ೆ ರ್ನವು ಆದೆೇಶವನತನ ಮನಡಿ ಅದಕ್ೆೆ ಹಣ್ವನತನ ಬಿಡತಗಡೆ 
ಮನಡತವಂತ್ಹ ಕ್ೆಲಸವನತನ ಮನಡಿದೆೆೇವೆ.  

ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ ಶ್ರೇಕಂಠೆೇಗೌಡರವರ ಗಮನಕ್ೆೆ ಒಂದತ 
ವಿಷಯವನತನ ತ್ರತವುದಕ್ೆೆ ಇಷಟಪಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ ಸಕ್ನಾರದ್ಧಂದ ಗನರಮಿೇಣನ ಪರದೆೇಶ ಜನರಿಗ ೆ
ಕ್ೊಡತತಿುರತವಂತ್ಹ ಸಹನಯಧನದಲ್ಲೆ ಎಷಟರ ಮಟಿಟಗ ೆmisuse ಆಗತತಿುದೆ ಎನತನವುದತ ತ್ಮಗೂ 
ಗೊತಿುದೆ.  ಈಗ ಅದನತನ ಹಂತ್ ಹಂತ್ವನಗಿ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಂಡತ ಹೊೇಗಬ್ೆೇಕ್ನಗಿದೆ. ಬಡವರಿಗೆ ಅಷತಟ 
ಹಣ್ವನತನ ಕ್ೊಟಟರೂ ಸಹ, ಅದರಲೂೆ ಅಡಮನನ ಮತ್ೊುಂದತ  ಇತ್ತು. ಈಗ ಅಡಮನನವನತನ ಸಹ 
ತ್ೆಗೆದತ ಹನಕದೆೆೇವೆ. ಈಗ ೪ ಕಂತ್ತಗಳು ಇರತವುದನತನ, ಮತಂದೆ ೩ ಮೂರತ ಕಂತ್ತಗಳಿಗೆ 
ಮನಡಬ್ೇೆಕ್ೆಂದತ  ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಯವರಲ್ಲೆ ಮನವಿ ಮನಡಿದೆೆೇವೆ. ಸಕ್ನಾರ ಬಡವರಿಗೆ  
ನೇಡತವ  ಸಹನಯಧನಕ್ೆೆ ಎಷಟರ ಮಟಿಟಗೆ ಸಪಂದ್ಧಸಬಹತದೊೇ ಅಷತಟ ಸೆಂದ್ಧಸತತ್ೆುೇವೆ.  ರ್ನವು 
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ಕ್ೊಡತತಿುರತವಂತ್ಹ ಅನತದನನ ಸನಲದತ ಅದತ ಹೆಚಿಿಗ ೆಆಗಬ್ೇೆಕತ  ಎನತನವಂತ್ಹ  ಕಳಕಳಿ ನನಗೂ 
ಇದೆ.  ಇದರ ಬಗೆೆ ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಯವರ ಬಳಿ ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ೆುೇರ್ೆ.  

ಶ್ರೇ ಕ್.ೆಟಿ.ಶ್ರೇಕಂಠೆೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ,  ವಿವಿಧ ಹಂತ್ಗಳಲ್ಲೆ  ಕಂತ್ತಗಳಲ್ಲೆ 
ಬಿಡತಗಡೆ ಮನಡತತಿುರತವುದರಲ್ಲೆ ವಿಳಂಬವನಗತತಿುದೆ. ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಸಮಥಾರಿದನೆರೆ.  ಇಂತ್ಹವರ 
ಕ್ನಲದಲ್ಲೆಯೂ ವಿಳಂಬ ಎಂದರೆ  ಹೆೇಗ?ೆ  ಮನನಯ ಸಚಿವರಿಗೆ ಬಹಳ ಸನಮಾಥಯ ಇದೆ, ಬಹಳ 
ಕಿರೇಯನಶ್ೇಲತ್ ೆ ಇದೆ. ಹನಗನಗಿ, ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಕಂತ್ತಗಳನತನ ಬಿಡತಗಡೆ ಮನಡತವುದರಲ್ಲೆ 
ತ್ಡವನಗದಂತ್ೆ ರೆ್ೂೇಡಿಕ್ೂೆಳಳಬ್ೆೇಕತ. ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಮೃತ್ ಶ್ರೇ ಇಬ್ನರಹಂರವರಿಗೆ ಘೂೇಷಣೆ 
ಮನಡಿರತವಂತ್ಹ, ವಿಧವನ ಪತಿನಗ,ೆ ಆತ್ನ  ತ್ನಯಿಯವರಿಗೆ ನರನಶ್ರತ್ರ ತ್ನಣ್ದಲ್ಲೆ ಒಂದತ 
ಮರ್ೆಯನತನ  ಕ್ೊಡಸಬ್ೆೇಕತ. ಇದಕ್ೆೆ ಮನನಯ ಸಚಿವರಿಗೆ ಧನಯವನದಗಳನತನ ಹೆೇಳುತ್ೆುೇರ್.ೆ  

ಶ್ರೇ ಸೂೆೇಮಣ್ಣ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅವರಿಗ ೆಮರ್ೆಯನತನ ಕ್ೊಡತತ್ೆುೇವೆ. ಮೂರತ 
ಕಡ ೆGPS ಇತ್ತು. Whistle  off, Indira whistle off  ಈ ರಿೇತಿ ೩-೪ off  ಗಳನತನ  
ಇಟತಟಕ್ೂೆಂಡಿದೆರತ.  ರ್ನನತ ಸಚಿವರ್ನಗಿ ಬಂದಮೇಲೆ ಅದೆಲೆವನತನ ಕೂರಡಿೇಕರಿಸಿ ಈಗ Indira 
whistle off  ಅನತನ ಮನಡಿ ಸರಳಿೇಕರಣ್ ಮನಡಿದೆೆೇವೆ. ನಮಾ code number ಅನತನ 
ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡತ ಈಗ ಯನವುದೆೇ ಹಳಿಳಯಲ್ಲೆ ರೆ್ೂೇಡಿದರೂ ಸಹ, ಆ ಮನಹತಿ ಸಿಗತತ್ುದೆ.  ನಮಗೆ 
ಗನರಮಿೇಣನಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲನಖ್ಯೆಿಂದ  ಮನಹತಿ ಬರಬ್ೇೆಕ್ನಗಿತ್ತು. ಅದತ ಸೆಲಪ ತ್ಡವನಗಿತ್ತು. ಈಗ ರ್ನವು 
ಅದಕೂೆ ಸಹ ಚನಲರೆ್ ಕ್ೂೆಟಿಟದೆೆವೆ. 

ಶ್ರೇ ಕೆ್.ಟಿ.ಶ್ರೇಕಂಠೆೇಗೌಡ:- ಧನಯವನದಗಳು.   

 

ಪರಶೆನ ಸಂಖ್ೆಯ  1920 

(ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ ಶ್ರೇ ಸೂರಜಚ ರೇೆವಣ್ಣನವರತ  ಈ ಹಂತ್ದಲ್ಲೆ ಗೆೈರತ ಹನಜರನಗಿದೆರತ) 
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ಪರಶೆನ ಸಂಖ್ೆಯ  1925 

                        (ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದೆ)  

ಶ್ರೇ  ಎಂ.ಎಲ್ಚ.ಅನಲ್ಚ ಕತಮನರ್ಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ನನಗ ೆ ಅವಕ್ನಶ 
ಕ್ೊಟಿಟದಕ್ನೆಗಿ ಧನಯವನದಗಳು.  ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ರ್ನನತ ಕ್ೆೇಳಿರತವಂತ್ಹ ಪರಶೆನಗಳಿಗೆ ಉತ್ುರವನತನ  
ನೇಡಿದನೆರ.ೆ  ಮದಲರೆ್ಯದನಗಿ,  ಕ್ೊೇಳಿ  ಸನಕ್ನಣಿಕ್ೆಯನತನ  ಕೃಷಿ  ವಲಯಕ್ೆೆ ಪರಿಗಣಿಸತವ  
ಪರಸನುವರೆ್ ಸಕ್ನಾರದ ಮತಂದ್ಧದಯೆ್ದೇ ಹನಗಿದೆಲ್ಲೆ  ಕ್ೊೇಳಿ ಸನಕ್ನಣಿಕ್ಯೆನತನ ರನಜನಯದನಯಂತ್   
ರೈೆತ್ರತ  ಉಪ ಕಸತವರ್ನನಗಿ  ಹನಗೂ ಕ್ೆಲವು  ರೈೆತ್ರತ  ಗರಿಷಿ ಪರಮನಣ್ದಲ್ಲೆ  ಕ್ೊೇಳಿ ಸನಕ್ನಣಿಗ ೆ 
ಮನಡತತಿುರತವುದತ  ಸಕ್ನಾರದ ಗಮನಕ್ೆೆ ಬಂದ್ಧದಯೆ್ದೇ ಎಂಬತದನಗಿ ಕ್ೇೆಳಿದೆೆ.  ಅದಕ್ೆೆ ಮನನಯ 
ಸಚಿವರತ   ಕ್ೂೆೇಳಿ ಸನಕ್ನಣಿಕ್ೆಯನತನ  ರನಜನಯದನಯಂತ್  ರೈೆತ್ರತ  ಉಪಕಸತಬರ್ನನಗಿ  ಹನಗೂ 
ಕ್ೆಲವು  ರೈೆತ್ರತ  ಗರಿಷಿ ಪರಮನಣ್ದಲ್ಲೆ  ಕ್ೂೆೇಳಿ ಸನಕ್ನಣಿಕ್ ೆ ಮನಡತತಿುರತವುದತ ಸಕ್ನಾರದ ಗಮನಕ್ೆೆ 
ಬಂದ್ಧದ ೆ ಹನಗೂ ೧೯೬೧ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಭ್ೂ ಸತಧನರಣೆ ಕ್ನಯಿದ ೆ ೨(೧) (ಡಿ) ಅಡಿಯಲ್ಲೆ  ಕ್ೊೇಳಿ 
ಸನಕ್ನಣಿಕ್ೆಯನತನ ಕೃಷಿ  ಚಟತವಟಿಕ್ೆ ಎಂದತ  ಒಳಗೂೆಂಡಿರತತ್ುದೆಂದತ ತಿಳಿಸಿದನೆರ.ೆ  ಆದರೆ, ಇದರಲ್ಲೆ 
ಬಹಳಷತಟ ಗೂೆಂದಲವಿದೆ.  ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಕೃಷಿ ವಲಯಕ್ೆೆ ಸೇೆರಿಸಿದನೆರೆಂದತ ಹೆೇಳಿದನೆರ.ೆ  ಆದರೆ, 
ರೈೆತ್ರತ ಕೃಷಿ ಇಲನಖ್ಗೆ ೆ ಹೊೇಗಿ ಕ್ೂೆೇಳಿ ಸನಕ್ನಣಿಕ್ೆಗ ೆ ಸಂಬಂಧಪಟಟಂತ್ ೆ ಕ್ೆೇಳಿದನಗ, ಅಲ್ಲೆನ 
ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಇದತ ಕೃಷಿ ವಲಯಕ್ೆೆ ಬರತವುದ್ಧಲೆ. ಹನಗನಗಿ, ರಿಯನಯಿತಿ ಆಗಬಹತದತ,  
incentives, ಆಗಬಹತದತ, subsidies ಇದತ ಯನವುದನತನ ಕ್ೊಡತವುದಕ್ೆೆ ಬರತವುದ್ಧಲೆವೆಂದತ 
ಹೆೇಳುತ್ನುರ.ೆ  ಇದತ industries ಗೆ ಬರತತ್ುದೆ ಎಂದತ ಹೆೇಳುತ್ನುರೆ. ರೈೆತ್ರತ industries ಗೆ 
ಹೊೇಗಿ ಕ್ೇೆಳಿದನಗ ಅಲ್ಲೆನ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಇದತ ನಮಗೆ ಬರತವುದ್ಧಲೆ. ಇದತ  ಕೃಷಿ ವಲಯಕ್ೆೆ 
ಬರತತ್ುದ ೆ ಎಂದತ ಹೆೇಳುತ್ನುರೆ. ೨೦೧೪ ರಿಂದ ಸಕ್ನಾರದ ಮತಂದೆ ಈ ಪರಸನುಪ ಇದೆ. ಎಲನೆ 
ಸಕ್ನಾರಗಳು ಇದೆಂತ್ಹ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲೆಯೂ ರೈೆತ್ರತ ಬಹಳಷತಟ ಒತ್ುಡಗಳನತನ  ಕ್ೊೇಳಿ ಸನಕ್ನಣಿಕ್ ೆ
ಬಗೆೆ ತ್ರತತಿುದೆರತ. ಮನನಯ ಹೆರ್ಚ.ಡಿ,ಕತಮನರಸನೆಮಿಯವರ ಮತ್ತು ಕ್ನಂಗೆರಸ್ಚ ರೆ್ೇತ್ೃತ್ೆದ ಸಮಿೀಶರ 
ಸಕ್ನಾರ ಇದೆಂತ್ಹ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲೆ ರೈೆತ್ರತ ಸನಕಷತಟ ಒತ್ನುಯವನತನ ಮನಡಿದ ಮೇಲೆ, ಅವತಿುನ 
ಪಶತಸಂಗೊೇಪರ್ ೆ ಸಚಿವರ  ಕೃಷಿ ಸಚಿವರ ಹನಗೂ  Speaker  ಆಗಿದೆಂತ್ಹ  ಮನನಯ 
ರಮೇಶಚಕತಮನರ್ಚರವರ ರೆ್ೇತ್ೃತ್ೆದಲ್ಲೆ ಬ್ೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೆ ಸನಕಷತಟ ಸಭೆಗಳು ಆದವು. 
ಬ್ೆಳಗನವಿನಲ್ಲೆಯೂ ಸಹ ಸನಕಷತಟ ಸಭೆಗಳನತನ ಮನಡಿದೆರತ. ಆಗ ಕೃಷಿ ವಲಯಕ್ೆೆ ಸೇೆರಿಸತವುದಕ್ೆೆ 
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ಒಂದತ draft ಅನತನ ಸಹ ತ್ಯನರತ ಮನಡಿದೆರತ. ಅವತಿುನ ಸಭೆಯಲ್ಲೆ ಪರಧನನ 
ಕ್ನಯಾದಶ್ಾಯನಗಿದೆ ಮನನಯ ಮಂಜತರ್ನಥ್ಚರ್ನಯಕಚರವರತ ಭನಗವಹಸಿದೆರತ.  ಆ draft ಅನತನ 
ಕ್ನಯಬಿರೆ್ೇಟಚಗೆ ತ್ಂದತ,   ಕ್ನಯಬಿರೆ್ೇಟಚನಲ್ಲೆ ಕೃಷಿ ವಲಯಕ್ೆೆ ಸೇೆರಿಸಬ್ೇೆಕ್ೆಂದತ ತಿೇಮನಾನವನಗಿತ್ತು. 
ನಂತ್ರ ಸಕ್ನಾರ  ಪತ್ನವನದ ಮೇಲೆ  ಇದನತನ   ಕೃಷಿ ವಲಯಕ್ೆೆ ಸೇೆರಿಸಬ್ೆೇಕ್ೆಂಬ ಪರಸನುವರೆ್ 
ಅಲ್ಲೆಗೆ ನಂತ್ತ ಹೂೆೇಗಿದೆ. ಈಗ  ಇರತವ ಸಕ್ನಾರ ಅಧಿಕ್ನರಕ್ೆೆ ಬಂದತ ಮೂರತ ವಷಾಗಳು ಆಗಿವ.ೆ 
ಆದರೂ ಸಹ, ಇದರ ಬಗೆೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿಲೆ. ರ್ನನತ  ಈ ಬಗೆೆ  ಪರಶೆನಯನತನ ಕ್ೆೇಳಿದೆೆೇರ್ೆ. ಮನನಯ 
ಸಚಿವರತ ಇದನತನ ಈಗನಗಲೆೇ ಕೃಷಿ ಚಟತವಟಿಕ್ೆ ಎಂದತ ಪರಿಗಣಿಸತತಿುದೆೆವೆಂದತ ಹೆೇಳಿದನೆರೆ.  

ಶ್ರೇ ಪರಭ್ತ ಬಿ.ಚವನಾಣ್ಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಕ್ೆೇಳಿರತವಂತ್ಹ 
ಪರಶೆನಗಳಿಗೆ  ಲ್ಲಖಿತ್ ಮೂಲಕ  ಉತ್ುರ ನೇಡಿದೆೆೇರೆ್. ಇದರ ಬಗೆೆ ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಯವರ 
ಜೊತ್ೆಗೆ ಮನತ್ರ್ನಡಿ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಪರಯತ್ನ  ಪಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ ೨೦೨೧-೨೨ರ್ೆೇ ಸನಲ್ಲನಲ್ಲೆ  ಕ್ೆೇಂದರ 
ಸಕ್ನಾರವು  ರನಷಿಟೇಯ  ಜನನತವನರತ  ಅಭಿಯನನ (ಎನ್ಚಎಲ್ಚಎಂ) ಯೇಜರೆ್ಯಡಿಯಲ್ಲೆ  
“ಉದಯಮಮಿತ್ರ”ಚಚನೂತ್ನ  ಯೇಜರೆ್ಯನತನ  ಘೂೇಷಣೆ  ಮನಡಿರತತ್ುದೆ. ಈ ಯೇಜರೆ್ಯಡಿಯಲ್ಲೆ   
ಉದಯಮಶ್ೇಲತ್ೆ  ಸನೆಪರೆ್ಗನಗಿ  ಯೇಜರೆ್ಯ ವಚೆಿಕ್ನೆಗಿ  ೫೦% ಬಂಡವನಳ  ಸಹನಯಧನವನತನ  
ಗರಿಷಿ  ರೂ.೨೫ ಲಕ್ಷ ರೂಪನಯಿಗಳವರೆಗೆ ಪಡಯೆಬಹತದನಗಿದ.ೆಚ “ಉದಯಮಮಿತ್ರ”ಚ ಚ ನೂತ್ನ  
ಯೇಜರೆ್ಯನತನ  ಕ್ೆೇಂದರ ಸಕ್ನಾರ   ಘೂೇಷಣೆ  ಮನಡಿದೆ, ಅದನತನ implement 
ಮನಡತತಿುದೆೆೇವೆ.  ಗನರಮಿೇಣ್ ಕ್ೊೇಳಿ ಸನಕ್ನಣಿಕ್ೆಯ  ಉದಯಮಶ್ೇಲತ್ೆಯಿಂದ  ಹನಯಚರಿ  ಮತ್ತು  
ಕ್ನವು ವಯವಸೆೆ  ಒಳಗೊಂಡಂತ್ ೆ  ೧೦೦೦ ದೆೇಸಿ ಮನತ್ೃ ಮಟೆಟ  ಕ್ೊೇಳಿ ರ್ಟಕ ಸನೆಪರ್ೆಗನಗಿ 
ಸಹನಯಧನ  ನೇಡತತಿುದೆ.  ಬ್ೆಂಗಳೂರತ ನಗರದ ಹೆಬ್ನಬಳದಲ್ಲೆ  ಪಶತ ಆರೂೆೇಗಯ  ಮತ್ತು ಜೆೈವಿಕ 
ಸಂಸೆೆ ಇದತೆ,  ಇಲ್ಲೆ ವಿವಿಧ  ಖ್ನಯಿಲೆಗಳ  ಪತ್ೆುಗನಗಿ   ವಿಶೆೆೇಷಣೆ ಕ್ನಯಾಗಳು ನಡಯೆತತಿುವೆ. 
ಇತ್ರ ಜೊತ್ೆಗೆ   ಮತಂದೆ ಏರೆ್ೇನೂ ಮನಡಬ್ೇೆಕ್ೆಂದತ ಕ್ೆೇಂದರ ಸಕ್ನಾರದ ಜೊತ್ೆಗೆ ಚಚಾೆ ಮನಡಿ 
ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಪರಯತ್ನ ಪಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ  

ಶ್ರೇ ಎಂ.ಎಲ್.ಅನಲ್ಚ ಕತಮನರ್ಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಕ್ೊೇಳಿ ಸನಕ್ನಣಿಕ್ೆಯನತನ 
ಕೃಷಿ ಕ್ಷೆೇತ್ರಕ್ೆೆ ಸೇೆರಿಸಬ್ೆೇಕ್ೆಂದತ ಏಕ್ೆ ಒತ್ನುಯ ಮನಡತತಿುದನೆರೆಂದರ,ೆ ಸನಕಷತಟ ರೈೆತ್ರತ ಕ್ೂೆೇಳಿ 
ಸನಕ್ನಣಿಕ್ ೆ ಮೇಲ ೆ ಅವಲಂಬಿತ್ರನಗಿದನೆರ.ೆ  ಈಗ ಕೃಷಿ ಮನಡತವಂತ್ಹ ರೈೆತ್ರಿಗ ೆ ಮತ್ತು ಕೃಷಿಗೆ 
ಯನವ ಸಂದಭ್ಾ ಬಂದ್ಧದ ೆಎಂದತ ತ್ಮಾಲೆರಿಗೂ  ಗೊತಿುದೆ. ಹನಗನಗಿ, ರೈೆತ್ರತ ಕ್ೊೇಳಿ ಸನಕ್ನಣಿಕ್ೆ, 
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ಹಸತ ಸನಕ್ನಣಿಕ್ೆ ಮತ್ತು  ಹಂದ್ಧ ಸನಕಣಿಕ್ೆ  ಮನಡತವಂತ್ಹ ಉಪ ಕಸತಬತಗಳನತನ ಮನಡತತಿುದನೆರ.ೆ 
ನಮಾ ರನಜಯದಲ್ಲೆ ಕ್ೊೇಳಿ ಸನಕ್ನಣಿಗ ೆ growth rate ಏನದ ೆ ಎಂದರೆ, 6% to 8% ಗೆ 
ಹೊೇಗತತಿುದೆ. ಇದತ ಮತಂದ್ಧನ ದ್ಧವಸಗಳಲ್ಲೆ ೧೦%ಗೆ ಹೊೇಗತತ್ುದೆ ಎನತನವಂತ್ಹ ಒಂದತ ವರದ್ಧ ಇದೆ.  
ಈಗನಗಲೆೇ ICMR (Indian Council of Medical Research) ನವರತ ಒಬಬರಿಗ ೆ೧೦.೫ ಕ್ೆಜಿ 
consumption  ಆಗಬ್ೇೆಕ್ೆಂದತ recommend ಮನಡಿದನೆರ.ೆ ನಮಾ ರನಜಯದಲ್ಲೆ ಬರಿೇ ೪.೫ ಕ್ೆಜಿ 
poultry meat ಅನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುಳತಿುದೆೆವೆ. ಇವತ್ತು GDP growth ಗೆ poultry ಯಿಂದ 
ಸತಮನರತ ೧% ಹೊೇಗತತಿುದ.ೆ  

(ಮತಂದತ.,)  
 

(366) 16-03-2022 (10.50) ಎಂ.ವಿ-ಕ್ೆಎಸ್              (ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿೆತಿ) 
ಶ್ರೇ ಎಂ.ಎಲ್ಚ.ಅನಲ್ಚ ಕತಮನರ್ಚ (ಮತಂದತ):- 
ಆದರೆ, ಬ್ೆೇರ ೆಬ್ೆೇರ ೆಸಕ್ನಾರಗಳು ಏನವ,ೆ ಅಂದರೆ ಅಕೆಪಕೆದ ರನಜಯ ಸಕ್ನಾರಗಳು ಇದಕ್ೆೆ ಸನಕಷತಟ 
ಸವಲತ್ತುಗಳನತನ ನೇಡತತಿುದನೆರ.ೆ ಅದತ ಗತಜರನತಚ, ಒಡಿಶನ, ಆಂಧರ ಪರದೆೇಶ ಮತ್ತು ತ್ೆಲಂಗನಣ್ ಈ 
ರನಜಯಗಳಲ್ಲೆ ಇದನತನ ಕೃಷಿ ಎಂದತ ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಅವರತ ಪಡಯೆತವಂತ್ಹ ಸನಲ ಮತ್ತು ವಿದತಯಚಛಕಿುಗೆ 
ಸಬಿಸಡಿ ನೇಡತತ್ನುರೆ. ಈಗ ಯನವ ಜಮಿೇನನತನ ಕ್ೊೇಳಿ ಸನಕ್ನಣಿಕ್ೆಯ ಉದೆೆೇಶಕ್ೆೆ 
ಇಟತಟಕ್ೂೆಂಡಿರತತ್ನುರೆ, ಅದನತನ ರೆ್ೂೇಂದಣಿ ಮನಡತವಂತ್ಹ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲೆ ಜಮಿೇನನ 
ಸನಟಾಂಪಚಡೂಯಟಿ ಉಚಿತ್ವೆಂದತ ಮನಡಿದನೆರೆ. ಈ ರನಜಯಗಳು ಕ್ೊೇಳಿ ಸನಕ್ನಣಿಕ್ೆಗ ೆ ಬಹಳಷತಟ 
ಸೌಲಭ್ಯಗಳನತನ ನೇಡತತಿುದನೆರೆ. ಇವತ್ತು ನಮಾ ರನಜಯದಲ್ಲೆ ಕ್ೂೆೇಳಿ ಸನಕ್ನಣಿಕ್ಗೆೆ ಸಂಬಂಧಪಟಟಂತ್ೆ 
ಯನವುದೆೇ ಬ್ನಯಂಕತಗಳಿಗ ೆ ಹೊೇದರೂ ಸಹ ಅಲ್ಲೆ ಕ್ೊೇಳಿ ಸನಕ್ನಣಿಕ್ೆದನರರಿಗ ೆ ಸನಲ ಸೌಲಭ್ಯ 
ದೊರೆಯತವುದ್ಧಲೆ. ರೈೆತ್ರತ ವಿಶೆೇಷವನಗಿ ಕಮಷಿಾಯಲ್ಚ ಬ್ನಯಂಕಚಗೆ ಹೂೆೇಗಿ ಕ್ೊೇಳಿ ಸನಕ್ನಣಿಕ್ೆಗ ೆ
ಸನಲ ಬ್ೆೇಕ್ೆಂದರೆ, ಅವರತ ತ್ಮಾ ಜಮಿೇನನತನ ನೇಡತವುದರ ಜೊತ್ೆಗೆ collateral security 
ಎಂದತ ತ್ಮಾ urban site ಗಳನತನ ಸಹ ನೇಡಬ್ೆೇಕ್ನಗತತ್ುದೆ. ಇವತಿುನ ದ್ಧವಸ ರೈೆತ್ರತ 
collateral security ಗೆ ತ್ಮಾ urban site ಗಳನತನ ನೇಡಿ, ಕ್ೊೇಳಿ ಸನಕ್ನಣಿಕ್ ೆ
ಮನಡತವಂತ್ಹ ಸಿೆತಿಗ ೆಬಂದ್ಧಲೆ. ವಿಶೆೇಷವನಗಿ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಇದರ ಕಡಗೆ ೆಗಮನ ಹರಿಸಬ್ೆೇಕತ. 
ಸಹಕ್ನರ ಸಂರ್ಗಳಲ್ಲೆ ಕ್ೊೇಳಿ ಸನಕ್ನಣಿಕ್ೆಗ ೆಏರ್ನದರೂ ಕೂಡ ಸನಲ ಕ್ೊಡತವಂಥದೆಕ್ೆೆ ಅವಕ್ನಶ 
ಮನಡಿಕ್ೊಟಟರ,ೆ ರೈೆತ್ರತ ಯನವ ಕೃಷಿ ಜಮಿೇನನಲ್ಲೆ ಇದನತನ ಮನಡಬ್ೇೆಕ್ಂೆದತ ಇರತತ್ನುರ,ೆ ಆ 
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ಜಮಿೇನತಗಳ ದನಖ್ಲೆಗಳನತನ ಸಹಕ್ನರ ಸಂರ್ಗಳಿಗ ೆನೇಡತತ್ನುರ.ೆ ಸಹಕ್ನರ ಸಂರ್ಗಳಲ್ಲೆ ಈ ರಿೇತಿ 
collateral security ಯ ಅಗತ್ಯವಿರತವುದ್ಧಲೆ. ಈ ರಿೇತಿಯ ಉದೆೆೇಶಗಳಿಗೆ ಬ್ನಯಂಕತಗಳಲ್ಲೆ ಸನಲ 
ಸೌಲಭ್ಯ ನೇಡತತಿುಲೆ. ಇವತ್ತು ಬಡಿಾ ದರವನತನ ಸಹ ಕಡಿಮ ಮನಡಬ್ೇೆಕ್ನಗತತ್ುದೆ. ಈ ಎಲನೆ 
ಪರಸನುವರೆ್ಗಳು ಸಹ ರ್ನನತ ಹೆೇಳುತಿುರತವಂತ್ಹ ಈ ಡನರಫ್ಟಚನಲ್ಲೆವೆ. ನನನ ಬಳಿ ಇರತವುದತ ಕರ್ನಾಟಕ 
ಸಕ್ನಾರದ ಡನರಫ್ಟಚ, ಇದನತನ ಬ್ೆೇಕ್ನದರೆ ಮನನಯ ಸಚಿವರಿಗೆ ಒದಗಿಸತತ್ೆುೇರೆ್. ಹಂದ ೆ ಮನನಯ 
ರ್ನಡಗೌಡರತ, ಪಶತಪನಲರ್ನ ಸಚಿವರತ, ಮನನಯ ಶ್ವಶಂಕರ ರಡೆಿಾ, ಕೃಷಿ ಸಚಿವರತ ಮತ್ತು ಪರಧನನ 
ಕ್ನಯಾದಶ್ಾಗಳನದ ಶ್ರೇ ಮಂಜತರ್ನಥ್ಚ ರ್ನಯಕಚರವರತ ಇದೆಂತ್ಹ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲೆ ತ್ಯನರತ 
ಮನಡಿದಂತ್ಹ ಡನರಫ್ಟ ಇದತ. ಇದನತನ ತ್ಮಗೂ ಸಹ ಒದಗಿಸತತ್ೆುೇರೆ್. ಈ ಸಕ್ನಾರ ಬಂದತ ಮೂರತ 
ವಷಾವನಗಿದ,ೆ ಇನೂನ ಸಹ ಈ ಡನರಫ್ಟಚ ಮನನಯ ಸಚಿವರ ಗಮನಕ್ೆೆ ಬಂದ್ಧಲೆ. 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಸಚಿವರೆ, ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಕ್ೊೇಳಿ ಸನಕ್ನಣಿಕ್ೆಯನತನ 
ಕೃಷಿಯ್ದಂದತ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಎಂದತ ಕ್ೆೇಳುತಿುದನೆರೆ. 

 ಶ್ರೇ ಪರಭ್ತ ಬಿ. ಚವನಾಣ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ಈಗನಗಲೆೇ ತಿಳಿಸಿದೆೆೇರ್.ೆ ಈ 
ವಿಷಯವನತನ ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಗಳ ಜೊತ್ ೆ ಚಚಾೆ ಮನಡತತ್ೆುೇರೆ್. ಅದೆೇ ರಿೇತಿ ಮನನಯ 
ಎಂ.ಎಲ್.ಅನಲ್ಚ ಕತಮನರ್ಚರವರತ ಒಂದತ ಒಳೆಳಯ ಸಲಹ ೆ ಮತ್ತು ಸೂಚರೆ್ಗಳನತನ ನೇಡಿದನೆರೆ. 
ಅದರ ಬಗೆೆಯೂ ಸಹ ಚಚೆಾ ಮನಡತವಂತ್ಹ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲೆ ಮನನಯ ಸದಸಯರನತನ ಸಹ 
ಕರಯೆತತ್ೆುೇರ್.ೆ ಅವರತ ನೇಡತವಂತ್ಹ ಸಲಹ-ೆಸೂಚರೆ್ಗಳನತನ ರೆ್ೂೇಡಿಕ್ೊಂಡತ ಮತಂದ್ಧನ 
ತಿೇಮನಾನ ಮನಡೂೆೇಣ್. 

 

 

 

 

 

 



16 

                                                                                                                                                  ವಿಪ/16-03-2022   
“ wzÀÄÝ¥ÀrAiÀiÁUÀzÀ ¥Àæw/unedited copy/£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ¼À°è CxÀªÁ ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉUÁV G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀPÀÆqÀzÀÄ 

__________________________________________________________________________________ 

ಪರಶೆನ ಸಂಖ್ೆಯ: 1969 
(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದೆ) 

ಶ್ರೇ ಮತನರನಜತ ಗೌಡ ಪಿ.ಎಂ.:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸಚಿವರತ 
ಉತ್ುರವನತನ ಒದಗಿಸಿದನೆರ.ೆ ಆದರೆ, ನನನ ಉಪಪರಶೆನ ಏರೆ್ಂದರೆ, ಈಗ ಒಟತಟ 15 ಆಂಬತಯಲೆನ್ಸಚಗಳನತನ 
ಜಿಲೆೆಗಳಲ್ಲೆ ಉಪಯೇಗಿಸತವುದಕ್ೆೆ ನೇಡತತ್ೆುೇವೆ, ಮತಂದ್ಧನ ದ್ಧನಗಳಲ್ಲೆ 275 ಸತಸಜಿಿತ್ ಸಂಚನರಿ 
ಪಶತ ಚಿಕಿತ್ನಸ ವನಹನಗಳನತನ ಖ್ರಿೇದ್ಧಸತವ ಪರಕಿರಯ್ದ ಜನರಿಯಲ್ಲೆದೆ ಎಂದತ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ 
ಉತ್ುರವನತನ ನೇಡಿದನೆರೆ. ನನನ ಪರಶೆನ ಏರೆ್ಂದರೆ, ಮತಂದ್ಧನ ದ್ಧನಗಳಲ್ಲೆ ಏನತ 275 ವನಹನಗಳನತನ 
ಖ್ರಿೇದ್ಧ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಹೊರಟಿದನೆರ,ೆ ಆ 275 ವನಹನಗಳಲ್ಲೆ ಕನಷಿಪಕ್ಷ ಒಬಬರತ ಡನಕಟರತ, 
ಸಹನಯಕ, ಡೈೆವರ್ಚ ಮತ್ತು ಕಿೆೇನರ್ಚ ಇರಬ್ೇೆಕ್ನಗತತ್ುದೆ.  ಇವರತಗಳನತನ ಸಕ್ನಾರದ ವತಿಯಿಂದಲೇೆ 
ರೆ್ೇಮಕ್ನತಿ ಮನಡಿಕ್ೂೆಳುಳತ್ನುರೊೇ ಅಥವನ ಖ್ನಸಗಿಯವರಿಂದ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುಳತ್ನುರೊೇ? ಅವರನತನ 
ಖ್ನಸಗಿಯವರಿಂದ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಳುಳವುದನದರ,ೆ ಅವರಿಗೆ ತ್ರಬ್ೇೆತಿ ಕ್ೊಡತವಂತ್ಹ ವಯವಸೆೆ 
ಮನಡತತ್ನುರಯೆ್ದ ಎಂದತ ಮನನಯ ಸಚಿವರಲ್ಲೆ ಕ್ೆೇಳುವುದಕ್ೆೆ ಬಯಸತತ್ುೆೇರೆ್. 

ಶ್ರೇ ಪರಭ್ತ ಬಿ. ಚವನಾಣ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಪಿ.ಎಂ.ಮತನರನಜತ 
ಗೌಡರವರತ ಆಂಬತಯಲೆನ್ಸಚಗಳ ಬಗೆೆ ಪರಶೆನ ಕ್ೆೇಳಿದನೆರೆ. ರ್ನನತ ಅದಕ್ೆೆ ಉತ್ುರವನತನ ಸಹ ಒದಗಿಸಿದೆೆೇರ್ೆ. 
ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೆ ನಮಾ ಸಕ್ನಾರ ಅಸಿುತ್ೆಕ್ೆೆ ಬಂದತ ರ್ನನತ ಪಶತಸಂಗೂೆೇಪರ್ೆ ಮಂತಿರಯನದ ಮೇಲ ೆ18 
ಜಿಲೆೆಗಳಿಗೆ ಒಟತಟ 1962 ಆಂಬತಯಲೆನ್ಸಚಗಳನತನ ಒದಗಿಸಲನಗಿದ.ೆ ಈ ರಿೇತಿ ಒದಗಿಸಿದಂತ್ಹ 
ಆಂಬತಯಲೆನ್ಸಚ ಸೇೆವೆ ಯಶಸಿೆಯನಯಿತ್ತ. ಆ ನಂತ್ರ ಕ್ೆೇಂದರದ ಮಂತಿರಗಳನದ ಮನನಯ ಗಿರಿರನಜಚ 
ಸಿಂಗಚರವರತ ನನನನತನ ತ್ಮಾ ಬಳಿಗೆ ಕರಯೆಿಸಿಕ್ೂೆಂಡರತ. 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಸಚಿವರೆ, ಅದೆಲನೆ ಬ್ೆೇಡ. ಈಗ ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಕ್ೆೇಳಿರತವ 
ಪರಶೆನಗ ೆಉತ್ುರ ಹೆೇಳಿ ಸನಕತ. 
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ಶ್ರೇ ಪರಭ್ತ ಬಿ. ಚವನಾಣ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈ ರಿೇತಿ 15 ಆಂಬತಯಲನೆ್ಸಚಗಳ ಸೇೆವೆ 
ಚೆರ್ನನಗಿ ಯಶಸಿೆಯನಗಿದೆರಿಂದ, ಮನನಯ ಗಿರಿರನಜಚ ಸಿಂಗಚರವರತ ನನನನತನ ಫ್ಲೊೇನ್ಚ ಮನಡಿ 
ಕರಯೆಿಸಿ, ನೇವು ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜಯದಲ್ಲೆ ಬಹಳ ಒಳೆಳಯ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡತತಿುದ್ಧೆೇರಿ, ಈ ರಿೇತಿಯ 
ವಯವಸೆೆಯನತನ ಕ್ೆೇಂದರ ಸಕ್ನಾರ ದೆೇಶವನಯಪಿ ಮನಡಬ್ೇೆಕ್ೆಂದತ ಅಭಿಪನರಯಪಟಟರತ. ಈಗ 275 
ಆಂಬತಯಲೆನ್ಸಚಗಳು ಮಂಜೂರನಗಿವೆ. ಇದೇೆ ತಿಂಗಳು ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಗಳ ಕ್ೆೈಯಿಂದ 
ಅವುಗಳನತನ ಲೊೇಕ್ನಪಾಣೆ ಮನಡತತಿುದೆೆೇವ.ೆ ಅದರ ನವಾಹಣೆಯ ಬಗೆೆ ಮನನಯ ಸದಸಯರತ 
ಕ್ೆೇಳಿದನೆರ.ೆ ಈಗ ಅದರಲ್ಲೆ ಡನಕಟರ್ಚ, ಸಹನಯಕ ಮತ್ತು ಕಿೆೇನರ್ಚ ಇರತತ್ನುರ.ೆ ರ್ನವು ಅದನತನ ಎಲನೆ 
ರಿೇತಿಯಲ್ಲೆ ಸತಸಜಿಿತ್ವನಗಿ ಮನಡತತಿುದೆೆೇವೆ. ಆಮೇಲ ೆ ಬ್ೆೇರಯೆವರಿಗ ೆ contract ಕ್ೂೆಡತತಿುದೆೆೇವೆ. 
ಇದನತನ ಶ್ೇರ್ರದಲೆೆೇ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆ. ಈ ಯೇಜರೆ್ಯನತನ ಯೂರೂ ಮನಡಿರಲ್ಲಲೆ. ಇದನತನ ನಮಾ 
ಕ್ೆೇಂದರ ಮತ್ತು ರನಜಯ ಸಕ್ನಾರದವರೆೇ ಮನಡತತಿುದೆೆೇವೆ. ಇದತ ಒಂದತ ಇತಿಹನಸವನಗಿದೆ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಆ ಆಂಬತಯಲೆನ್ಸಚಗಳ ಮೇಲೆ ತ್ಮಾ ಭನವಚಿತ್ರಗಳನತನ ಹನಕಿಸಿ. 

ಶ್ರೇ ಪರಭ್ತ ಬಿ. ಚವನಾಣ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಹೌದತ ಆ ಆಂಬತಯಲನೆ್ಸಚಗಳ ನಮಾ 
ಭನವಚಿತ್ರಗಳನತನ ಹನಕಿಸಲೆೇಬ್ೆೇಕತ. ಏಕ್ೆಂದರ,ೆ ಅದಕ್ೆೆ ಶ್ಷನಿಚನರವಿದೆ. ಇದನತನ ಒಂದತ ಒಳೆಳಯ 
ರಿೇತಿಯಲ್ಲೆ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆ. 

ಶ್ರೇ ಮತನರನಜತ ಗೌಡ ಪಿ.ಎಂ.:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸಚಿವರಲ್ಲೆ ಒಂದತ 
ಮನವಿ ಏರೆ್ಂದರೆ, ಹಳಿಳಗಳಲ್ಲೆ ೨ ರಿಂದ 10 ಸತಮನರತ 20 ದನಕರತಗಳು ಇದನೆಗ ಅವುಗಳನತನ 
ರೆ್ೂೇಡತವಂತ್ಹ ಕ್ೆಲಸವನತನ ಗೊೇಪನಲಕರತ ಮನಡತತಿುದೆರತ. ಇದತ ಕತಲಕಸತಬ್ನಗಿ ಸಹ ಇತ್ತು. 
ಇಂತ್ಹ ಗೊೇಪನಲಕರಿಗ ೆ ಸಕ್ನಾರದ ವತಿಯಿಂದ ಏರ್ನದರೂ ಗೌರವಧನ ಕ್ೊಡತವಂತ್ಹ ದೂೆಡಾ 
ಮನಸಸನತನ ಮನಡಬ್ೇೆಕ್ೆಂದತ ತ್ಮಾ ಮೂಲಕ ಮನನಯ ಸಚಿವರಲ್ಲೆ ಕ್ೆೇಳಿಕ್ೊಳುಳತ್ುೆೇರೆ್.   

ಶ್ರೇ ಪರಭ್ತ ಬಿ. ಚವನಾಣ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇದಕ್ೆೆ ಸಂಬಂಧಪಟಟಂತೆ್ ನಮಗೆ 
ಸಲಹ ೆ ಮತ್ತು ಸೂಚರೆ್ಗಳು ಬಂದ್ಧವ.ೆ ಇದರ ಬಗೆೆ ಪರಿಶ್ೇಲರ್ ೆ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆ. ಈಗ ಯನರತ 
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ಆಂಬತಯಲೆನ್ಸಚಗೆ ಕರ ೆ ಮನಡತತ್ನುರೂೆ, ಅಂತ್ಹವರ ಮರ್ ೆ ಬ್ನಗಿಲ್ಲಗೆ ಆಂಬತಯಲೆನ್ಸಚ ತ್ೆರಿತ್ವನಗಿ 
ಹೊೇಗತತ್ುದೆ.  

ಶ್ರೇ ಮತನರನಜತ ಗೌಡ ಪಿ.ಎಂ.:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಆ ಆಂಬತಯಲೆನ್ಸಚಗಳು ಕ್ೆೇವಲ 
ಬ್ೆಳಗೆೆಯಿಂದ ಸಂಜೆಯವರಗೆೆ ಅಷೆಟೇ ಅಲೆದೆ, ಅವುಗಳು 24x7 ಸೇೆವೆಯಲ್ಲೆ ಇರತವಂತ್ ೆ ವಯವಸೆೆ 
ಮನಡಿಸಲ್ಲ.  

ಶ್ರೇ ಪರಭ್ತ ಬಿ. ಚವನಾಣ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈಗನಗಲೆೇ  ಆಂಬತಯಲೆನ್ಸಚ ಸೇೆವ ೆ
24x7 ಇದೆ. ಆದರೆ, ಅದತ ಮನನಯ ಸದಸಯರಿಗೆ ಗೊತಿುಲೆವೆನಸತತ್ುದೆ. 

ಪರಶೆನ ಸಂಖ್ೆಯ: 2007 
(ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ ಶಶ್ೇಲ್ಚ ಜಿ. ನಮೇಶ್ಯವರತ ಸದನದಲ್ಲೆ ಗೆೈರತ ಹನಜರಿದೆರತ) 
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ಪರಶೆನ ಸಂಖ್ೆಯ: 1981 
(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದೆ) 

ಶ್ರೇ ರನಜೆೇಂದರ ರನಜಣ್ಣ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರವನತನ 
ಒದಗಿಸಿದನೆರ.ೆ ಇದತ ಕ್ೆೇಂದರ ಮತ್ತು ರನಜಯ ಸಕ್ನಾರದ ಅನತದನನದಲ್ಲೆ ನಡಯೆತತಿುರತವಂತ್ಹ ಒಂದತ 
ಮಹತ್ನೆಕ್ನಂಕ್ಷಿ ಯೇಜರೆ್ಯನಗಿದೆ. ಈ ಭನಗ ಬಯಲತಸಿೇಮಗ ೆ ಸೇೆರತವಂಥದತೆ. 
ಕಲನಯಣ್ದತಗಾದ್ಧಂದ ತ್ತಮಕೂರತ ಜಿಲೆೆಯವರೆಗ ೆಈ ರೈೆಲೆೆ ಪನರಜೆಕಟಚನ ಕ್ೆಲಸ ನಡಯೆತತಿುದ.ೆ ಇದತ 
ಸತಮನರತ 206 ಕಿಲೊೇಮಿೇಟರ್ಚ ಉದೆದ ಮನಗಾವಿದತೆ, ನಮಾ ರನಜಯದಲ್ಲೆ ಕನಷಿ 113 
ಕಿಲೊೇಮಿೇಟರ್ಚ ಇದೆ. ಆಂಧರಪರದೆೇಶದಲ್ಲೆ 94 ಕಿಲೊೇಮಿೇಟರ್ಚ ಇದೆ. ಇದತ ಒಟತಟ 207 
ಕಿಲೊೇಮಿೇಟರ್ಚ ಇದೆ. ಈ ಕ್ನಮಗನರಿಗ ೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಭ್ೂಸನೆಧಿೇನ ಪರಕಿರಯ್ದ ಮತ್ತು ಪರಿಹನರ 
ನೇಡಿಕ್ೆ ಬಹಳಷತಟ ತ್ಡವನಗಿ ಮಂದಗತಿಯಲ್ಲೆ ನಡಯೆತತಿುದ.ೆ 

ಶ್ರೇ ವಿ.ಸೊೇಮಣ್ಣ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ತ್ತಮಕೂರತ-ರನಯದತಗಾ ರೈೆಲೆೆ 
ಯೇಜರೆ್ 2007-08ರೆ್ೇ ಸನಲ್ಲನಲ್ಲೆ ಪನರರಂಭ್ವನಗಿದೆ. ಶೆೇಕಡನ 50:50ರ ಅನತಪನತ್ದಲ್ಲೆ ಈ 
ಯೇಜರೆ್ಯ ಕ್ಲೆಸವನತನ ಪನರರಂಭ್ ಮನಡಿದೆೆೇವೆ. ಸತಮನರತ 207 ಕಿಲೂೆೇಮಿೇಟರ್ಚನಲ್ಲೆ 113 
ಕಿಲೊೇಮಿೇಟರ್ಚ ನಮಾ ರನಜಯಕ್ೆೆ ಸಂಬಂಧಪಟಿಟದೆ. ಉಳಿದ 94 ಕಿಲೊೇಮಿೇಟರ್ಚ ಆಂಧರಪರದೇೆಶಕ್ೆೆ 
ಸೇೆರಿದ.ೆ ಇದರ ಒಟತಟ ಅಂದನಜತ ವೆಚಿ 1027.89 ಕ್ೂೆೇಟಿ ರೂಪನಯಿಗಳನಗಿದತೆ, ರ್ನವು ಈಗನಗಲೆೇ 
ಭ್ೂಸನೆಧಿೇನಕ್ೆೆ 162.75 ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪನಯಿಗಳನತನ ನೇಡಿದೆೆೇವೆ. ಸತಮನರತ 992 ಎಕರ ೆ
ಭ್ೂಸನೆಧಿೇನವನಗಿದೆ, ಇನೂನ ಸತಮನರತ 400 ಎಕರಗೊ ಹೆಚತಿ ಜಮಿೇನತ 
ಭ್ೂಸನೆಧಿೇನವನಗಬ್ೆೇಕ್ನಗಿದೆ.  

ಈಗ ರನಯದತಗಾ-ಕದ್ಧರಿದೆೇವರಪಲ್ಲೆಯಲ್ಲೆ 63.17 ಕಿಲೊೇಮಿೇಟರ್. ಕದ್ಧರಿದೇೆವರಪಲ್ಲೆ-
ದೊಡಾಹಳಿಳಯಲ್ಲೆ 22.00 ಕಿಲೊೇಮಿೇಟರ್. ದೂೆಡಾಹಳಿಳ-ಕ್ೊಟನಯಲಂ 25.00 ಕಿಲೊೇಮಿೇಟರ್. 
ಊರತಕ್ೆರೆ-ತ್ತಮಕೂರತ 11.00ಕಿಲೊೇಮಿೇಟರ್ಚ. ಕ್ೂೆಟನಯಲಂ-ಮಡಕಸಿರನ 12.00 ಕಿಲೊೇಮಿೇಟರ್. 
ಕ್ೊರಟಗೆರೆ-ಊರತಕ್ೆರೆ 18.00 ಕಿಲೊೇಮಿೇಟರ್. ಮಡಕಸಿರನ-ಕ್ೊರಟಗೆರೆ 55.00 ಕಿಲೊೇಮಿೇಟರ್ಚ 
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ಇದೆ. ಈಗನಗಲೆೇ ಕ್ೆಲವು ಕಡಗೆಳಲ್ಲೆ 2016-17ರಿಂದ ರೈೆಲತ ಸಂಚನರ ಪನರರಂಭ್ವನಗಿದ.ೆ ಇದತ 
ಉಳಿದ್ಧರತವಂತ್ಹ ಕದ್ಧರಿದೇೆವರಪಲ್ಲೆ-ದೂೆಡಾಹಳಿಳಯ 22.00 ಕಿಲೊೇಮಿೇಟರ್ಚ ಅನತನ 2022-23ರೆ್ೇ 
ಸನಲ್ಲನಲ್ಲೆ ಮತಕ್ನುಯ ಮನಡತತ್ೆುೇವ.ೆ ದೊಡಾಹಳಿಳ-ಕ್ೊಟನಯಲಂ 25.00 ಕಿಲೊೇಮಿೇಟರ್ ಅನತನ 
2024-25ರೆ್ೇ ಸನಲ್ಲನಲ್ಲೆ ಮತಕ್ನುಯ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆ. ಊರತಕ್ೆರೆ-ತ್ತಮಕೂರತ 11.00 
ಕಿಲೊೇಮಿೇಟರ್ಚ ಅನತನ 2023-24ರೆ್ೇ ಸನಲ್ಲನಲ್ಲೆ ಮತಕ್ನುಯ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆ. ಕ್ೂೆಟನಯಲಂ-
ಮಡಕಸಿರನ 12.00 ಕಿಲೂೆೇಮಿೇಟರ್ ಕ್ನಮಗನರಿಯನತನ 2024-25ರೆ್ೇ ಸನಲ್ಲನಲ್ಲೆ ಮತಕ್ನುಯ 
ಮನಡತತ್ೆುೇವ.ೆ ಕ್ೂೆರಟಗೆರೆ-ಊರತಕ್ೆರೆ 18.00 ಕಿಲೂೆೇಮಿೇಟರ್ ಅನತನ 2024-25ರೆ್ೇ ಸನಲ್ಲನಲ್ಲೆ 
ಮತಕ್ನುಯ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆ. ಹನಗೆಯ್ದೇ ಮಡಕಸಿರನ-ಕ್ೊರಟಗೆರೆ 55.00 ಕಿಲೊೇಮಿೇಟರ್ಚ ಅನತನ 
2025-26ರೆ್ೇ ಸನಲ್ಲನಲ್ಲೆ ಮತಕ್ನುಯ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆ. ಹೇಗೆ ಈ ಯೇಜರೆ್ಯನತನ ವಿವಿಧ ಹಂತ್ದಲ್ಲೆ 
ಚೆಕಚ ಪನಯಿಂಟಚ ಮನಡಿಕ್ೊಂಡತ ಕ್ೆಲಸವನತನ ಪನರರಂಭ್ ಮನಡಿದೆೆೇವೆ. ಕ್ನಮಗನರಿ ಸೆಗಿತ್ವನಗಿತ್ತು. 
ಈಗ ಅದಕ್ೆೆ ಚನಲರೆ್ ಸಿಕಿೆದೆ. ಭ್ೂಸನೆಧಿೇನ ಪರಕಿರಯ್ದ ಶೆೇಕಡನ 50:50ರ ಅನತಪನತ್ದಲ್ಲೆ 
ನಡಯೆತತಿುದತೆ, ಕ್ೆಲವು ಕಡಗೆಳಲ್ಲೆ ಜಮಿೇನತಗಳನತನ ಬಿಟತಟಕ್ೂೆಡತವುದಕ್ೆೆ ತ್ಕರನರತ ಇತ್ತು. ಇದೆಲೆವನತನ 
ಸಹ ಜಿಲನೆಧಿಕ್ನರಿಗಳ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲೆ ಒಂದತ ಹಂತ್ಕ್ೆೆ ತ್ಂದ್ಧದೆೆೇವೆ. ಈ ಯೇಜರೆ್ಯ ಬಗೆೆ ಏನತ 
ಮನಹತಿಯನತನ ನೇಡಿದೆೆೇವ,ೆ ಆ ಮನಹತಿ ಪರಕ್ನರ ದ್ಧರ್ನಂಕವನತನ ನಗದ್ಧಪಡಿಸಿದೆೆೇವೆ. ಅಷಟರೂೆಳಗ ೆಈ 
ಯೇಜರೆ್ಯನತನ ಮತಗಿಸತವಂಥದೆಕ್ೆೆ ಸಕ್ನಾರ ಪೂಣ್ಾ ಕರಮ ಕ್ೆೈಗೂೆಳುಳತ್ುದೆ. 

ಶ್ರೇ ರನಜೆೇಂದರ ರನಜಣ್ಣ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈಗ ರನಯದತಗಾ-
ಕದ್ಧರಿದೇೆವರಪಲ್ಲೆಯಲ್ಲೆ ರೈೆಲತ ಪನರರಂಭ್ವನಗಿರತವುದತ ಆಂಧರಪರದೆೇಶದಲ್ಲೆ. ಅದತ ನಮಾ ರನಜಯಕ್ೆೆ 
ಬರತವುದ್ಧಲೆ. ಈಗ ಪನವಗಡ ತ್ನಲೂೆಕಿನಲ್ಲೆ ಕ್ಲೆಸಗಳು ಪನರರಂಭ್ವನಗಿವೆ. ಈಗ ಮಧತಗಿರಿ 
ತ್ನಲೂೆಕಿನಲ್ಲೆ ಕನಷಿ ಇನತನ 250 ಎಕರಗೆಿಂತ್ ಹಚೆತಿ ಮತ್ತು ಕ್ೂೆರಟಗೆರೆ ತ್ನಲೂೆಕಿನಲ್ಲೆ 60 
ಎಕರಗೊ ಹೆಚತಿ ಭ್ೂಸನೆಧಿೇನವನಗಬ್ೆೇಕತ. ಅದೇೆ ರಿೇತಿ ತ್ತಮಕೂರತ ಜಿಲೆೆಯಲೂೆ ಸಹ ಹೆಚತಿ ಇದೆ. 

(ಮತಂದತ…) 
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(367) 16.03.2022 11.00 LL-KS                       (ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿೆತಿ) 

ಶ್ರೇ ವಿ. ಸೊೇಮಣ್ಣ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಕ್ೆೇಳಿರತವಂತ್ಹ ಪರಶೆನಗೆ 
ಪರತಿಯಂದತ ಮನಹತಿಯನತನ ಒದಗಿಸಿರತತ್ೆುೇವೆ.  

ಶ್ರೇ ಆರ್ಚ. ರನಜೆೇಂದರ ರನಜಣ್ಣ:_ ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಆದರೆ ನನಗ ೆ ಕ್ೊಟಿಟರತವ 
ಉತ್ುರದಲ್ಲೆ ಆ ಮನಹತಿ ನೇಡಿರತವುದ್ಧಲೆ.  

ಶ್ರೇ ವಿ. ಸೂೆೇಮಣ್ಣ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಕ್ೆೇಳಿರತವಂತ್ ಪರಶೆನಗೆ 
ಮನಹತಿಯನತನ ಸವಿಸನುರವನಗಿ ಕ್ೊಟಿಟರತತ್ೆುೇವೆ. ಒಂದತ ವಿಚನರಕ್ೆೆ ಅವರ ಗಮನಕ್ೆೆ 
ತ್ರತವುದೆೇರ್ಂೆದರೆ, ಸದರಿ ರೈೆಲತ ಯೇಜರೆ್ಗ ೆ ಇನತನ 408 ಎಕರ ೆ ೧೬ ಗತಂಟ ೆ ಜಮಿೇನತ 
ಸನೆಧಿೇನಪಡಿಸಿಕ್ೂೆಳಳಬ್ೇೆಕ್ನಗಿರತತ್ುದೆ. ಅದನತನ ರ್ನವು ಹಂತ್-ಹಂತ್ವನಗಿ 
ಸನೆಧಿೇನಪಡಿಸಿಕ್ೂೆಳುಳತಿುದೆೆೇವೆ. ಅದಲೆದೇೆ, ಈ ಯೇಜರೆ್ಗ ೆ ರನಜಯ ಸಕ್ನಾರದ್ಧಂದ 239 ಕ್ೂೆೇಟಿ 
ರೂಪನಯಿ ಹಣ್ವನತನ ಸಂಪೂಣ್ಾವನಗಿ ಬಿಡತಗಡೆ ಮನಡಿರತತ್ೆುೇವೆ. ಈ ಯೇಜರೆ್ ೨೦೦೭-೦೮ರಲ್ಲೆ 
ಪನರರಂಭ್ವನಗಿರತವುದರಿಂದ, ಯೇಜರ್ನ ವೆಚಿವನತನ ಪರಿಷೃತ್ ಮನಡಿರತವುದರಿಂದ ಸೆಲಪ 
ಜನಸಿುಯನಗಿರತತ್ುದೆ. ಈ ಯೇಜರೆ್ಯಲ್ಲೆ ರ್ನವು ಹಂತ್-ಹಂತ್ವನಗಿ ಏನತ ದ್ಧರ್ನಂಕ ನಗದ್ಧ 
ಮನಡಿದೆೆೇವ,ೆ ಆ ದ್ಧರ್ನಂಕದೊಳಗ ೆಈ ಯೇಜರೆ್ ಈಗನಗಲೆೇ ನಮಾ ರನಜಯದ ಯನವ ಯನವ ಗಡಿ 
ಭನಗಗಳಿಗ ೆ ಬಂದ್ಧರತತ್ುದೆ, ಅದನತನ ಮತಂದತವರಸೆಿಕ್ೊಂಡತ ಹೊೇಗತವುದಕ್ೆೆ ಏನತ ಅಡ-ೆತ್ಡಗೆಳು 
ಇವೆ, ಅದನತನ ನವನರಿಸತವಂತ್ಹ ಕ್ೆಲಸವನತನ ಸಕ್ನಾರ ಮನಡತತ್ುದ.ೆ  

ಶ್ರೇ ಆರ್ಚ. ರನಜೆೇಂದರ ರನಜಣ್ಣ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅಲ್ಲೆ ರೈೆಲತ ನಲನೆಣ್ಗಳನತನ 
ನಮನಾಣ್ ಮನಡಬ್ೇೆಕತ. ಇದರ ಜೊತ್ೆಗೆ, ಸದರಿ ಯೇಜರೆ್ಯಲ್ಲೆ ಏನತ ಭ್ೂಸನೆಧಿೇನ ಆಗತತಿುದೆ, ಆ 
ಭ್ೂಸನೆಧಿೇನ ಕ್ಲೆಸಗಳನತನ ತ್ೆರಿತ್ವನಗಿ ಪನರರಂಭ್ ಮನಡಬ್ೆೇಕ್ೆಂದತ ಕ್ೂೆೇರತತ್ೆುೇರೆ್.  

ಶ್ರೇ ವಿ. ಸೂೆೇಮಣ್ಣ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ತ್ತಮಕೂರತ, ಮಧತಗಿರಿ ಮತ್ತು ಪನವಗಡ 
ಭನಗಗಳಲ್ಲೆ ಏನತ ರೈೆಲತ ಯೇಜರೆ್ ಬರತತಿುದೆ, ಅಲ್ಲೆನ ರೈೆತ್ರತ ಸಹ ಈ ಯೇಜರೆ್ಗ ೆ ಸಹಕ್ನರ 
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ನೇಡಬ್ೆೇಕತ. ಏಕ್ೆಂದರ,ೆ ರ್ನವು ಆ ಭನಗದಲ್ಲೆ ಭ್ೂಸನೆಧಿೇನಕ್ೆೆ ಎಷತಟ ಪರಿಹನರ ಹಣ್ ನೇಡಬ್ೆೇಕತ 
ಅದನತನ ಕ್ೊಟಿಟರತತ್ೆುೇವೆ. ಅದೆಲೆವೂ ಸಹ ರೆ್ೂೇಟಿಫಿಕ್ೆೇಷನ್ಚ ಆಗಿರತತ್ುದೆ. ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಕೂಡ 
ಯತವಕರನಗಿದತೆ, ಈ ಯೇಜರೆ್ಗ ೆಸಂಬಂಧಪಟಟ ಭ್ೂಸನೆಧಿೇನ ಪರಕಿರಯ್ದಯಲ್ಲೆ ಸೆಲಪ ಹೆಚತಿ ಓಡನಡಿ 
ಸಹಕ್ನರ ನೇಡಬ್ೆೇಕತ. ರ್ನನತ ಸಹ ನಮಾ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳಿಗೆ ಅವರ ಜೊತ್ೆ ಈ ಯೇಜರೆ್ ವಿಚನರದಲ್ಲೆ 
ಸಂಪಕಾ ಬ್ೆಳೆಸತವುದಕ್ೆೆ ಸೂಚರೆ್ ನೇಡತತ್ೆುೇರೆ್ ಹನಗೂ ಆ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ತ್ಮಾನತನ ಸಹ 
ಕರದೆತಕ್ೊಂಡತ ಹೊೇಗಬ್ೆೇಕ್ೆಂದತ ಸೂಚರೆ್ ಸಹ ನೇಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ ಅದರಂತ್,ೆ ಅವರತ ಆ ಭನಗದಲ್ಲೆ ಹೆಚತಿ 
ಓಡನಡಿ, ರೈೆತ್ರ ಜೊತ್ೆ ಚಚೆಾ ಮನಡಿ ಇದಕ್ೆೆ ಸಹಕ್ನರ ನೇಡಬ್ೆೇಕತ. ಇವೆಲೆವೂ ಸಹ 
ಯೇಜರೆ್ಗಳನಗಿದತೆ, ಯೇಜರೆ್ಗಳನಗಿಯ್ದೇ ಉಳಿಯಬ್ನರದತ. ಅವುಗಳು ಕ್ನಯಾರೂಪಕ್ೆೆ 
ಬರಬ್ೆೇಕತ. ಅದಕ್ೆೆ ಏರೆ್ೇನತ ಪರಯತ್ನಗಳನತನ ಮನಡಬ್ೇೆಕತ ಅದೆಲೆವನೂನ ಸಹ ರ್ನವು ಮನಡೂೆೇಣ್. 
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ಪರಶೆನ ಸಂಖ್ೆಯ: 1905 
(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದೆ) 

ಶ್ರೇ ಕ್.ೆಎ. ತಿಪಪೆೇಸನೆಮಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ನನನ ಪರಶೆನಗ ೆ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ 
ಉತ್ುರವನತನ ಒದಗಿಸಿದನೆರ.ೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಭ್ೂ ಕಂದನಯ ೧೯೬೪ ಕ್ನಯಿದೆ ಏನದ,ೆ ಅದರ ಸಕೆ್ಷನ್ಚ ೧೧೫ 
ರಡಿಯಲ್ಲೆ ಕಂದನಯ ವಯವಸೆೆಯಲ್ಲೆ ಒಂದತ ಮರತ ಭ್ೂಮನಪನ ಮತ್ತು ನಗರದಲ್ಲೆರತ್ಕೆಂತ್ಹ 
ಆಸಿುಗಳ ಮರತ ಭ್ೂಮನಪನವನತನ ಕೂಡ ಪರತಿ ೩೦ ವಷಾಗಳಿಗೂೆಮಾ ಮನಡಬ್ೇೆಕ್ೆಂದತ ಇದೆ.  ನಮಾ 
ರನಜಯ ಏಕಿೇಕರಣ್ವನದ ನಂತ್ರದಲ್ಲೆ, ಐದತ ಭನಗಗಳು ನಮಾ ರನಜಯಕ್ೆೆ ಸೇೆರಿಕ್ೂೆಂಡಿರತತ್ುವ.ೆ ಅದರಲ್ಲೆ 
ಕ್ೊಡಗತ ಪನರಂತ್ಯದಲ್ಲೆ Part-C State ಎಂದತ ಏನತ ಹೆೇಳುತ್ೆುೇವೆ ಅದತ ೧೯೧೨ ರಲ್ಲೆ ರಿೇಸವೆಾ 
ಆಗಿರತತ್ುದ.ೆ ೧೯೧7 ರಲ್ಲೆ ಹಳೆೇ ಮೈಸೂರತ ಪನರಂತ್ಯದಲ್ಲೆ ಆಗಿರತತ್ುದೆ. ಅದೇೆ ರಿೇತಿ ಹೆೈದರನಬ್ನದ್ಚ 
ಪನರಂತ್ಯದಲ್ಲೆ ೧೯೧೬ ರಲ್ಲೆ ಆಗಿರತತ್ುದೆ. ಅದೆೇ ರಿೇತಿ ಮತಂಬ್ೆೈ ಪನರಂತ್ಯದಲ್ಲೆ 1921 ರಲ್ಲೆ ಆಗಿರತತ್ುದೆ. 
ಅದೆೇ ರಿೇತಿ ಮದರನಸತ ಪನರಂತ್ಯದಲ್ಲೆ 1935ರಲ್ಲೆ ಆಗಿರತತ್ುದೆ. ತ್ದನಂತ್ರವನಗಿ, ಸಕ್ನಾರ ಆಯೆ 
ಗನರಮಗಳಲ್ಲೆ ಮನತ್ರ ಕ್ೆಲವಂದತ ಕಂದನಯ ವಯವಸೆೆಯಲ್ಲೆ ರಿೇಸವಾೆ ಕ್ೈೆಗೂೆಂಡಿರತತ್ುದೆ. ೨೦೧೭-
೧೮ರಲ್ಲೆ ೦೫ ಜಿಲೆೆಗಳಲ್ಲೆ ರ್ನವು ಡೂೆರೇಣ್ಚ ಸವಾೆಯನತನ, ರನಮನಗರ, ತ್ತಮಕೂರತ, ಹನಸನ, 
ಬ್ೆಳಗನವಿ ಮತ್ತು ಉತ್ುರಕನನಡ ಜಿಲೆೆಯಲ್ಲೆ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆಂದತ ಹೇೆಳಿರತತ್ನುರೆ. ಆದರ,ೆ ಇದತವರೆವಿಗೂ 
ಡೂೆರೇಣ್ಚ ಸವೆಾ ಆಗಿರತವಂಥದತೆ, ರನಮನಗರ, ತ್ತಮಕೂರತ ಮತ್ತು ಹನಸನ ಜಿಲೆೆಯಲ್ಲೆ ಆಗಿರತತ್ುದೆ. 
ಆದರೆ, ಬ್ೆಳಗನವಿ ಮತ್ತು ಉತ್ುರಕನನಡ ಜಿಲೆೆಯಲ್ಲೆ ಏತ್ಕ್ೆೆ ಡೂೆರೇಣ್ಚ ಸವೆಾ ಆಗಿರತವುದ್ಧಲೆವೆಂದತ 
ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ತಿಳಿಸಬ್ೆೇಕ್ೆಂದತ ಕ್ೂೆೇರತತ್ೆುೇರ್ೆ. ಈ ಪರಶೆನ ಕ್ೇೆಳುವುದಕ್ೆೆ ಯನವ ಕ್ನರಣ್ 
ಇರತತ್ುದೆಯ್ದಂದರೆ, ಇತಿುೇಚೆಗ ೆ DECCAN HERALD ದ್ಧನಪತಿರಕ್ೆಯಲ್ಲೆ ದ್ಧರ್ನಂಕ: 
26.02.2022ರಲ್ಲೆ  “Drone survey to update land records in State. The 
survey work will be carried out at an estimated cost of Rs.287 Crore.”ಚ
ಎಂದತ ವರದ್ಧಯನಗಿರತತ್ುದ.ೆ  ರ್ನನತ ಮನನಯ ಸಚಿವರ ಗಮನಕ್ೆೆ ತ್ರಬಯಸತವುದೆೇರ್ಂೆದರೆ, 
ಕರ್ನಾಟಕ ಕಂದನಯ ಕ್ನಯಿದೆ ಏನದ ೆ ಅದರ ಅಧನಯಯ-೬ ಮತ್ತು ೭ರಲ್ಲೆ ರವೆಿನೂಯ ಮೇಜಣಿ 
ಮತ್ತು ಕಂದನಯ ವಯವಸೆೆಯಲ್ಲೆ ಅಂದರೆ, ರಿೇಸವೆಾ ಮತ್ತು ರಿೇಸೆಟೆಮಂಟಚ ಮನಡಬ್ೆೇಕ್ನದರೆ ಒಂದತ 
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ಸಿೆೇಮಚ ಅನತನ ಅರ್ೌನ್ಸಚ ಮನಡಬ್ೇೆಕತ. ಕ್ೆೇವಲ ಡೂೆರೇಣ್ಚ ಮನಡಿದರೆ ಏನೂ ಉಪಯೇಗ 
ಆಗತವುದ್ಧಲೆ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:_ ಮನನಯ ತಿಪಪೆೇಸನೆಮಿಯವರೇೆ, ಏನತ ಮನಡಬ್ೇೆಕ್ೆಂದತ ಹೆೇಳಿ. 

ಶ್ರೇ ಕೆ್.ಎ. ತಿಪೆಪೇಸನೆಮಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ವಯಕಿುಗಳ ಆಸಿು ಬಗೆೆ ಅದತ ನಗರ 
ಇರಬಹತದತ ಅಥವನ ಕಂದನಯ ವಯವಸೆೆಯಲ್ಲೆ ಆರ್.ಟಿ.ಸಿ.ಯಲ್ಲೆ ದನಖ್ಲನಗಿರತ್ಕೆಂಥದತೆ ಇರಬಹತದತ 
ಅದಕ್ೆೆ ಒಂದತ ಸಿೆೇಮಚ ಮನಡಬ್ೆೇಕತ. ಅದಕ್ೆೆ ರವೆಿನೂಯ ಸಟೆೆಮಂಟಚ ಆಫಿೇಸರ್ಚ ಅನತನ ಅಲ್ಲೆ ರೆ್ೇಮಕ 
ಮನಡಬ್ೇೆಕತ. ಆ ರಿೇತಿಯ ಸಿೆೇಮಚ ಅನತನ ಮನಡಿ, ನಂತ್ರವನಗಿ ಡೂೆರೇಣ್ಚ ಸವೆೇಾ ಮತಖ್ನಂತ್ರ 
ಏನತ ಸವೆಾ ಮನಡತತ್ನುರ ೆಒಂದತ ಸಿೆೇಮಚ ಅನತನ ಅರ್ೌನ್ಸಚ ಮನಡಿ, ಅದಕ್ೆೆ ತ್ಕರನರತ ಕರಯೆಬೆ್ೇಕತ. 
ಆ ರಿೇತಿಯ ವಯವಸೆೆ ಏರ್ನದರೂ ಮನಡಿದನೆರೆಯ್ದೇ? ಕ್ೆೇವಲ ಡೂೆರೇಣ್ಚ ಸವಾೆ ಮನಡತವುದರಿಂದ ಏನತ 
ಉಪಯೇಗವನಗತವುದ್ಧಲೆ. ಇಲ್ಲೆ ಏರ್ನಗತತ್ುದೆಯ್ದಂದರ,ೆ ಈ ಕಂದನಯ ಇಲನಖ್ೆಯಲ್ಲೆ ಇ-ಆಡಳಿತ್ 
ಎಂದತ ಇದೆ. ಅಲ್ಲೆರತ್ಕೆಂತ್ಹ ಕ್ನಯಾದಶ್ಾಗಳು ತ್ಮಾದೆೇ ಆದ ರಿೇತಿಯಲ್ಲೆ ಒಂದೂೆಂದತ ಡೂೆರೇಣ್ಚ 
ಸವೆಾ ಮನಡಿಸತತ್ನುರೆ. ಒಂದತ ಬ್ನರಿ ‘’Survey of India’ಚ ದ್ಧಂದ ಸವೆಾ ಮನಡಿಸಿರತತ್ನುರೆ. 
ಮತ್ೊುಂದತ ಬ್ನರಿ ಇರ್ೂೆನಂದತ ಸಂಸೆೆಯಿಂದ ಸವಾೆ ಮನಡಿಸಿರತತ್ನುರೆ. ಆ ರಿೇತಿ ಆಗಬ್ನರದತ. 
ಇಂತ್ಹ ವಿಚನರಗಳಲ್ಲೆ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಮತಖ್ಯಸೆರನಗಿದತೆ, ಇದರಲ್ಲೆ ಅವರತ ತಿೇಮನಾನ 
ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳಳಬ್ೇೆಕತ. ಏಕ್ೆಂದರ,ೆ ಇದೆಲೆವೂ ಕ್ೂೆರೇಡಿೇಕೃತ್ವನಗಿರತವಂಥತೆ. ಅದಕ್ೊೇಸೆರವನಗಿ ತ್ನವು 
ಕಂದನಯ ಇಲನಖ್ಯೆಲ್ಲೆ ಏರ್ನದರೂ ಮನಹತಿಯನತನ ಅಪಚಡೇೆಟಚ ಮನಡಬ್ೇೆಕ್ನದರ,ೆ ಅದಕ್ೆೆ ಒಂದತ 
ಸಿೆೇಮಚ ಅನತನ ತ್ಯನರತ ಮನಡಿ, ಅದರಡಿಯಲ್ಲೆ ಡೂೆರೇಣ್ಚ ಸವೆಾ ಮನಡಬ್ೇೆಕ್ೆಂದತ ರ್ನನತ ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ 
ತ್ಮಾ ಮೂಲಕ ಕ್ೊೇರತತ್ೆುೇರ್ೆ.  

ಶ್ರೇ ಆರ್. ಅಶೆ್ೇಕ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ತಿಪಪೆೇಸನೆಮಿಯವರತ ಸವೆಾ ಬಗೆೆ 
ರ್ನವು ಏನತ ದನಖ್ಲೆ ಕ್ೂೆಟಿಟದೆೆೇವೆ, ಅದರ ಬಗೆೆ ಹೇೆಳಿದನೆರೆ. ಬಿರಟಿಷರ ಕ್ನಲದಲ್ಲೆ ಅಂದರೆ, ೧೯೧೭ರೆ್ೇ 
ಇಸವಿಯಲ್ಲೆ ಇದತ ಪನರರಂಭ್ವನಗಿರತತ್ುದೆ. ಇಲ್ಲೆಗ ೆ ಸತಮನರತ ೧೦೦ ವಷಾಕ್ೆೆ ಮೇಲಪಟತಟ ಸಮಯ 
ಆಗಿರತತ್ುದ.ೆ ಇದತವರವೆಿಗೂ ಸಹ ಯನವುದೇೆ ಸಕ್ನಾರಗಳು ಸವಾೆ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಪರಯತ್ನ 
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ಮನಡಿರತವುದ್ಧಲೆ. ಆದರೆ, ರ್ನವು ಈಗ ಅದನತನ ಕ್ನಯಾರೂಪಕ್ೆೆ ತ್ರತವುದಕ್ೆೆ ಪರಯತ್ನ 
ಮನಡತತಿುದೆೆೇವೆ. ಅದರಂತ್,ೆ ಈಗನಗಲೆೇ ರನಮನಗರ, ತ್ತಮಕೂರತ ಮತ್ತು ಬ್ೆಂಗಳೂರತ ನಗರದಲ್ಲೆ 
ಡೂೆರೇಣ್ಚ ಸವೆಾಯನತನ ಕ್ೆೇಂದರ ಸಕ್ನಾರದ ಸಹಯೇಗದೂೆಂದ್ಧಗೆ ಮನಡತತಿುದೆೆೇವೆ. ಅದಕ್ೆೆ 
ಈಗನಗಲೆೇ ೭೬ ಕ್ೂೆೇಟಿ ರೂಪನಯಿ ಹಣ್ವನತನ ಕ್ೂೆಟಿಟರತತ್ೆುೇವ.ೆ ಉಳಿದಂತ್ಹ ಜಿಲೆೆಗಳಲ್ಲೆಯೂ ಸಹ 
ಇದೆೇ ಆಧನರದ ಮೇರಗೆೆ ಡೂೆರೇಣ್ಚ ಸವೆಾಯನತನ ಕ್ೆೇಂದರ ಸಕ್ನಾರದ ಸಹಯೇಗದೊಂದ್ಧಗೆ ಅಂದರೆ, 
ಕ್ೆೇಂದರ ಸಕ್ನಾರದ ರೂಲ್ಸಚ ಮತ್ತು ಗೆೈಡಚಲೈೆನ್ಸಚ ಮೇರೆಗ ೆ ಸವೆಾ ಮನಡಬ್ೇೆಕ್ೆಂದತ 
ತಿೇಮನಾನಸಲನಗಿರತತ್ುದೆ. ಅದಕ್ನೆಗಿ, ಈಗನಗಲೆೇ 287 ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪನಯಿ ಹಣ್ವನತನ ರನಜಯ 
ಸಕ್ನಾರ ಬಿಡತಗಡೆ ಮನಡಿರತತ್ುದೆ. ಇದತ ಟೆಂಡರ್ಚ ಮನಡತವಂತ್ಹ ಸಿೆತಿಗ ೆಬಂದ್ಧರತತ್ುದ.ೆ ಅದರಂತ್,ೆ 
ಟೆಂಡರ್ಚ ಮನಡಿ, ಎಲನೆ ಜಿಲೆೆಗಳಲ್ಲೆಯೂ ಸಹ ಡೂೆರೇಣ್ಚ ಸವೆಾ ಮನಡಿ, ಪರಸತುತ್ ಇರತವಂತ್ಹ ಕ್ನಗದ 
ಪತ್ರಗಳಲ್ಲೆರತವ ದನಖ್ಲೆಗಳನತನ ಡಿಜಿಟಲ್ಚ ವಯವಸೆೆಯಲ್ಲೆ ಶನಶೆತ್ವನಗಿ ಮನಡತವ ಮತಖ್ನಂತ್ರ 
ಅದನತನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮನಡತತಿುದೆೆೇವ.ೆ ಇದರ ಜೊತ್ೆಗೆ, ಎಲನೆ ಸಕ್ನಾರಿ ಜಮಿೇನತ ಮತ್ತು ಆಸಿುಗಳು 
ಡೂೆರೇಣ್ಚ ಸವೆಾಯಲ್ಲೆ ಬರತತಿುರತವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ಇದನತನ ಸತಮನರತ ನೂರತ ವಷಾದ ನಂತ್ರ 
ಮನಡತತಿುರತವುದರಿಂದ ಇದನತನ ಕ್ೆೇಂದರ ಸಕ್ನಾರದ ಸಹಯೇಗದೂೆಂದ್ಧಗೆ ಮತ್ತು ಗೆೈಡಚಲೆೈನ್ಸಚ 
ಅಡಿಯಲ್ಲೆ ರ್ನವು ಸವೆಾ ಕ್ಲೆಸ ಮನಡತತಿುದೆೆೇವೆ. ಇದರ ಮತಖ್ನಂತ್ರ ಇಷತಟ ವಷಾ ಬ್ನಕಿ ಇದೆಂತ್ಹ 
ಒಂದತ ವಯವಸೆೆಯನತನ ರ್ನವು ಜನರಿಗ ೆತ್ರತತಿುದೆೆೇವೆ. ಅದಕ್ೆೆ ಅವರತ ಸನೆಗತ್ ಮನಡಬ್ೆೇಕತ.  

ಶ್ರೇ ಕೆ್.ಎ. ತಿಪಪೆೇಸನೆಮಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇದತ ಒಳೆಳಯ ಕ್ಲೆಸ. ಆದರೆ, ರ್ನನತ 
ಏನತ ಹೆೇಳುತ್ೆುೇರ್ೆಂದರೆ, ಯನವುದೆೇ ಯೇಜರೆ್ಗ ೆಒಂದತ ಸಿೆೇಮಚ ಇರಬ್ೇೆಕತ ಮತ್ತು ರೂಲ್ಸಚ ಪರಕ್ನರ 
ಹೊೇಗಬ್ೇೆಕತ. ಏಕ್ೆಂದರೆ, ಈ ಹಂದ ೆ ರ್ನವು ಚೆೈನ್ಚ ಸವೆಾ, ಟೆೇಬಲ್ಚ ಸವೆಾ ಮತ್ತು ಟೊೇಟಲ್ಚ 
ಸಟೆೇಷನ್ಚ ಸವೆಾ ಮನಡತತಿುದೆೆವು. ರ್ನವು ಏನತ ಮನಡಿದರೂ ಸಹ ಅದತ ರೂಲ್ಸಚ ಪರಕ್ನರ ಸಿೆೇಮಚನಲ್ಲೆ 
ಬರಬ್ೆೇಕತ. ಅದಕ್ೂೆೇಸೆರ ಇದರಲ್ಲೆ ಒಂದತ ಸಿೆೇಮಚ ಅರ್ೌನ್ಸಚ ಮನಡಬ್ೇೆಕತ.  

ಶ್ರೇ ಆರ್ಚ. ಅಶೆ್ೇಕಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ತಿಪಪೆೇಸನೆಮಿಯವರತ ಏನತ ಸಲಹ ೆ
ಕ್ೊಟಿಟದನೆರೆ. ಅದನತನ ಕ್ನನೂನನ ಅಡಿಯಲ್ಲೆ ತ್ರತವಂತ್ಹ ವಯವಸೆೆಯನತನ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆ.  
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ಪರಶೆನ ಸಂಖ್ೆಯ: 1999 

(ಈ ಹಂತ್ದಲ್ಲೆ ಮನನಯ ಮರಿತಿಬ್ೆಬೇಗೌಡರವರತ ಸದನದಲ್ಲೆ ಗೆೈರತ ಹನಜರನಗಿದೆರತ) 

ಪರಶೆನ ಸಂಖ್ೆಯ: 1930 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ರವಿಕತಮನರ್ಚರವರೆೇ, ತ್ಮಾ ಪರಶೆನಗೆ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಒಂದತ 
ವನರ ಕ್ನಲನವಕ್ನಶ ಕ್ೆೇಳಿದನೆರ.ೆ  

ಪರಶೆನ ಸಂಖ್ೆಯ: 2004 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:_ ಮನನಯ ಗೊೇವಿಂದರನಜತರವರೇೆ, ತ್ಮಾ ಪರಶೆನಗ ೆ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ೨ 
ವನರ ಕ್ನಲನವಕ್ನಶ ಕ್ೆೇಳಿರತತ್ನುರೆ.  

ಡನ: ಕ್.ೆ ಗೊೇವಿಂದರನಜತ:_ ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇದತ ಬಹಳ ಪರಮತಖ್ವನದಂತ್ಹ 
ಪರಶೆನಯನಗಿದೆ. ಇಲೆವನದರ,ೆ ಈ ವಿಷಯವನತನ ತ್ನವು ಅಧಾ ಗಂಟ ೆಕ್ನಲನವಧಿ ಚಚೆಾಗೆ ಅವಕ್ನಶ 
ನೇಡಿ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ತ್ಮಾ ಪರಶೆನಗ ೆಇನತನ ಉತ್ುರ ಬಂದ್ಧಲೆವೆಂದರೆ ರ್ನನತ ಏನತ ಮನಡಬ್ೇೆಕತ?  

ಡನ: ಕ್.ೆ ಗೊೇವಿಂದರನಜತ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ನನನ ಪರಶೆನಗ ೆ೩ ವಷಾದ ಮನಹತಿ 
ನೇಡತವುದಕ್ೆೆ ೨ ವನರಗಳ ಕ್ನಲನವಕ್ನಶ ಏತ್ಕ್ೆೆ ಬ್ೆೇಕತ?  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಸಚಿವರೆೇ, ತ್ಮಗೆ ಏತ್ಕ್ೆೆ ೨ ವನರ ಕ್ನಲನವಕ್ನಶ ಬ್ೇೆಕತ?  

ಶ್ರೇ ಪರಭ್ತ ಚವನಾಣ್ಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಗೊೇವಿಂದರನಜತರವರತ ಏನತ 
ಪರಶೆನ ಕ್ೆೇಳಿದನೆರ.ೆ ಅದಕ್ೆೆ ಜಿಲನೆವನರತ ಮತ್ತು ತ್ನಲೂೆಕತವನರತ ಮನಹತಿ ಪಡಯೆಬ್ೆೇಕ್ನಗಿರತತ್ುದೆ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಅದಕ್ೆೆ ೨ ವನರ ಕ್ನಲನವಕ್ನಶ ನೇಡತವುದಕ್ೆೆ ಆಗತವುದ್ಧಲೆ. ಮನನಯ 
ಗೊೇವಿಂದರನಜತರವರ ಪರಶೆನಗೆ ತ್ನವು ಮತಂದ್ಧನ ವನರ ಉತ್ುರ ನೇಡಬ್ೇೆಕತ.  
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ಶ್ರೇ ಎಸ್ಚ.ಎಲ್ಚ. ಭೊೇಜೆೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಮಂತಿರಗಳ 
ಕಛೆೇರಿಯಲ್ಲೆ ಪರತಿ ವಷಾದ ಹನಗೂ ಪರತಿ ನಮಿಷದ ರಕೆ್ನಡಚಾ ಇರಬ್ೆೇಕತ. ಆ ಮನಹತಿ ಅವರ ಬಳಿ 
ಇಲೆವೆಂದರೆ ಹೆೇಗ?ೆ  
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ಪರಶೆನ ಸಂಖ್ೆಯ: 1976 
(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದೆ) 

ಶ್ರೇ ಸಿ.ಎಂ. ಇಬ್ನರಹಂ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ನನನ ಪರಶೆನಗೆ ಉತ್ುರವನತನ 
ಒದಗಿಸಿಲನಗಿರತತ್ುದೆ. ಆದರ,ೆ ನಮಾ ರನಜಯದಲ್ಲೆರತವ ಟೊೇಲ್ಚ ಪನೆಜನಗಳಿಗ ೆಎಷತಟ ಹಣ್ ಬರತತಿುದೆ, 
ಈಗ ಎಷತಟ ಹಣ್ ಬಂದ್ಧದೆ, ಇನತನ ಎಷತಟ ಹಣ್ ಬರಬ್ೇೆಕತ. ಆ ಮನಹತಿ ನನಗ ೆನೇಡಿರತವ ಉತ್ುರದಲ್ಲೆ 
ಇರತವುದ್ಧಲೆ. From long time ವಸೂಲತ ಮನಡತತ್ುಲೇೆ ಇದನೆರೆ. ಕ್ೆಲವು ಟೊೇಲ್ಚ ಪನೆಜನಗಳ 
ಅವಧಿ ಮತಗಿದತ ಹೂೆೇಗಿದೆರೂ ಸಹ ಅವರತ ಟೂೆೇಲ್ಚ ವಸೂಲತ ಮನಡತತಿುದನೆರ.ೆ ಆದರೆ, ನನಗೆ 
ನೇಡಿರತವ ಉತ್ುರದಲ್ಲೆ ಸದರಿ ಟೊೇಲ್ಚ ಪನೆಜನದವರತ ಕ್ೊೇಟಚಾಗೆ ಹೂೆೇಗಿರತತ್ನುರೆಂದತ ಉತ್ುರ 
ನೇಡಿರತತ್ನುರ.ೆ ಆದರೆ, ಸಕ್ನಾರದವರತ ಟೂೆೇಲ್ಚ ಪನೆಜನಗಳೂೆಂದ್ಧಗೆ ಅಗಿರಮಂಟಚ ಮನಡಬ್ೇೆಕ್ನದರ ೆ
ಸಪಷಟವನಗಿ ‘no provision to go for an appeal’ಚಎಂದತ clause ಆಗಬ್ೇೆಕ್ನಗಿತ್ತು. ಅದನತನ 
ಮನಡಿರತವುದ್ಧಲೆ.  

ಎರಡರೆ್ಯದನಗಿ, ಈ ಟೊೇಲ್ಚ ಪನೆಜನಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸತವ ರಸೆುಗಳಿಗೆ ಯನವ 
ಮನನದಂಡ ವಿಧಿಸಲನಗಿರತತ್ುದೆ. ಏಕ್ೆಂದರ,ೆ ಉದನಹರಣೆಗೆ ರ್ನಲತೆ ಪಥದ ರಸೆು ಮನಡಿದತೆ, ಆ 
ರಸೆುಯ ಯೇಗಯತೆ್ ಹೆೇಗಿರತತ್ುದೆಯ್ದಂದರ,ೆ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಆ ರಸೆುಯಲ್ಲೆ ಯನವುದನದರೂ ವನಹನ 
ಹೊೇದರ ೆ ‘ದಡ, ದಡʼ ಎಂದತ ಶಬೆ ಬರತತಿುರತತ್ುದೆ. ಆ ರಸೆುಗಳಿಗ ೆ finishing ಇರತವುದ್ಧಲೆ. 
ಹತಬಬಳಿಳಯಿಂದ ಬ್ೆಳಗನವಿಯವರಗೆೆ ಸಿಂಗಲ್ಚ ರೂೆೇಡಚ ಇದತೆ, ಅಲ್ಲೆ ಪರತಿದ್ಧನ ೩ ರಿಂದ ೪ ರಸೆು 
ಅಪಘಾತ್ಗಳು ಆಗತತಿುರತತ್ುವೆ. ಅದತ ಈ ಸಕ್ನಾರದ ತ್ಪತಪ ಎಂದತ ಹೆೇಳುತಿುಲೆ. ಹಂದ್ಧನ ಸಕ್ನಾರಗಳು 
ಅಧಿಕ್ನರದಲ್ಲೆದನೆಗಲೂ ಸಹ ರ್ನನತ ಈ ಬಗೆೆ ಪರಸನುಪ ಮನಡಿರತತ್ೆುೇರ್.ೆ  

(ಮತಂದತ) 
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(368) 16.03.2022 11.10 ವೆೈಎಲ್-ಜಿಆರ್                 (ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿೆತಿ) 

ಶ್ರೇ ಸಿ.ಎಂ.ಇಬ್ನರಹಂ (ಮತಂದತ):- 

ಈ ಹಂದ್ಧನ ಸಕ್ನಾರ ಅಧಿಕ್ನರದಲ್ಲೆದನಗ ಸಹ ಒಂದತ ಕ್ನನೂನತ ಜನರಿಗ ೆ ತ್ಂದತ ಅದಕ್ೆೆ 
ಕ್ನರಣ್ವನದರನತನ ಕಿತ್ತು ಹನಕತವಂತ್ ೆಹೆೇಳಿದೆೆೇರ್ೆ.  ಸಕ್ನಾರ ಮನಸತಸ ಮನಡಿದರೆ ಬಗಿೆಸತವುದತ ಏನತ 
ದೊಡಾ ಮನತ್ಲೆ, ಏರ್ನದರೂ ಮನಡಿ ಬಗಿೆಸಬಹತದತ.  ಆ ಸಣ್ಣ ರಸೆುಯಿಂದನಗಿ ಅರೆ್ೇಕ ದತರಂತ್ಗಳು 
ಸಂಭ್ವಿಸತತಿುದತೆ, ಟೊೇಲ್ಚನಲ್ಲೆ ಒಂದತ ವನಹನಕ್ೆೆ ರೂ.50.00, ರೂ.60.00, ರೂ.70,00 ಗಳಂತ್ ೆ
ಲೆಕೆವಿಲೆದಷತಟ ಹಣ್ವನತನ ವಸೂಲ್ಲ ಮನಡತತಿುದನೆರ.ೆ  ಅದಲೆದೇೆ ಆ ರಸುೆಯನತನ ನವಾಹಣೆ 
ಮನಡತತಿುರತವವರತ ಯನರತ? ಏಕ್ೆಂದರ,ೆ ಅಲ್ಲೆ ರಸೆುಯನತನ ಸಂಪೂಣ್ಾವನಗಿ ನವಾಹಣೆ ಸಹ 
ಸರಿಯನಗಿ ಮನಡತತಿುಲೆ.  ವಿಧನನಸಭೆ ಎಂ.ಎಲ್.ಎ ಹನಗೂ ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುನ ಎಂ.ಎಲ್.ಸಿ., ಗಳಿಗ ೆ
ಒಂದತ ಪನಸ್ಚ ಮನತ್ರ ನೇಡಲನಗತತಿುದತೆ, ಒಂದತ ವೆೇಳೆ ಆ ಕ್ನರ್ಚ ಕ್ೆಟಟ ಪಕ್ಷದಲ್ಲೆ ಇರ್ೂೆನಂದತ ಕ್ನರಿನ 
ಪನಸ್ಚ ವಯವಸೆೆಯನದರೂ ಮನಡಬ್ೇೆಕತ.  ಹನಗೆಯ್ದೇ ನಮಾ ಧಮಾಪತಿನಯರಿಗೂ,… ಪತಿನ ಎಂದರೆ 
ಒಂದತ ಎಂದಥಾ, ರ್ನನತ ಇಬಬರಿಗೂ ಪನಸ್ ನೇಡಿ ಎಂದತ ಕ್ೆೇಳುವುದ್ಧಲೆ.   

ಶ್ರೇ ಸಿ.ಸಿ.ಪನಟಿೇಲ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಅವರ ರೆ್ೂೇವನತನ 
ಹೆೇಳಿಕ್ೂೆಳುಳತಿುದನೆರೆ.  ಹನಗನಗಿ ಅವರತ ಮನತ್ರ್ನಡತವನಗ ಪತಿನ ಎಂದತ ಹೆೇಳದೆೇ, ಪತಿನಯರತ 
ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದರತ.   

ಶ್ರೇ ಸಿ.ಎಂ.ಇಬ್ನರಹಂ;- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಸಂಸತಚ ಭ್ವನದಲನೆದರ ೆ ಪತಿನಗೂ 
ಒಂದತ ವನಹನದ ಪನಸ್ಚ ನೇಡತತ್ನುರ.ೆ  ಉದನಹರಣ ೆ ಹೆೇಳುವುದನದರೆ, ರ್ನನತ ಅಧಿವೆೇಶನಕ್ೆೆ 
ಹನಜರನಗಿದತೆ, ನನನ ಹೆಂಡತಿ ಊರಿನಂದ ಇಲ್ಲೆಗೆ ಬರಬ್ೆೇಕ್ೆಂದರೆ,… 

ಶ್ರೇ ಸಿ.ಸಿ.ಪನಟಿೇಲ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ವನಹನದ ಪನಸ್ಚ ನೇಡಲತ ನನನ 
ಅಭ್ಯಂತ್ರವೇೆನಲೆ.  ಆದರ,ೆ ಮನನಯ ಇಬ್ನರಹಂರವರ ಪತಿನಯರತ “ಅವರಿಗೆ ಮನತ್ರ ಪನಸ್ಚ ಕ್ೂೆಟತಟ, 
ನನಗ ೆಏತ್ಕ್ೆೆ ಪನಸ್ ಕ್ೂೆಡಲ್ಲಲೆವೆಂದತ”ಚತ್ಕರನರತ ಮನಡಬ್ನರದತ ಅಷೆಟೇ.  
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ಶ್ರೇ ಸಿ.ಎಂ.ಇಬ್ನರಹಂ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಆ ರಿೇತಿ ಏನಲೆ.  ರ್ನವು ಏನದೆರೂ 
ಸಿಂಗಲ್ಚ ಫ್ಲನಯಕಟರಿ ಅಷೆಟೇ ಇರತವುದತ, ಡಬಲ್ಚ ಫ್ಲನಯಕಟರಿ  ಇಲೆ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಆಯಿತ್ತ.  ಮನನಯ ಸಚಿವರೆ ಉತ್ುರ ಹೆೇಳಿ.  

ಶ್ರೇ ಸಿ.ಸಿ.ಪನಟಿೇಲ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, N.H.A.I., ನವರತ ಟೊೇಲ್ಚ ದರವನತನ 
ಫಿಕಸಚ ಮನಡತತ್ನುರ.ೆ   ಹರಿಯ ಸದಸಯರನದ ಮನನಯ ಸಿ.ಎಂ.ಇಬ್ನರಹಂರವರತ ಟೊೇಲ್ಚ ಹಣ್ದ ಬಗೆೆ 
ಸಹ ಮನತ್ರ್ನಡಿದತೆ, ಪರಶೆನಯಲ್ಲೆ ತಿಳಿಸಿರಲ್ಲಲೆ.  ಅದರ ಬಗೆೆ ಅಧಿಕೃತ್ವನಗಿ ಉತ್ುರವನತನ 
ಒದಗಿಸಿಕ್ೊಡತತ್ೆುೇರೆ್.  ಕ್ಲೆವು ರಸೆುಗಳಲ್ಲೆ ನವಾಹಣ ೆಸರಿಯನಗಿ ಆಗತತಿುಲೆವೆಂದತ ಹೆೇಳಿದೆರತ.  ಆ 
ರಿೇತಿ ನವಾಹಣೆ ಆಗತತಿುಲೆ ಎಂದತ ಏನಲೆ.  ಬಹತತ್ೆೇಕ ಕಡ ೆIndian Road Congress (IRC) 
ಎಂಬತದತ ಅಸಿುತ್ೆದಲ್ಲೆದತೆ, ಅವರತ ಅದನತನ standard ಮನಡತತ್ನುರ.ೆ  ಹನಗೆಯ್ದೇ ಮನನಯ ಸದಸಯರತ 
ಹೆೇಳಿದ ಹನಗೆ ಕ್ೆಲವು reach ನಲ್ಲೆ ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲೆಂದ ತ್ತಮಕೂರತ ರಸೆುಗೆ ಹೊೇಗತವ ಕಡ ೆಸೆಲಪ 
ಮಟಿಟಗೆ ರಸೆುಗಳು ಹನಳನಗಿವೆ.   ಅದರ ಬಗೆೆ ಈಗನಗಲೆೇ N.H.A.I., ನವರಿಗೆ patch-up 
ಮನಡತವಂತ್ ೆ ತಿಳಿಸಿದತೆ, ಕ್ೆಲಸ ಮನಡಲನಗಿದೆ.  ಟೊೇಲ್ಚನ ಪನಸ್ಚಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ ೆ
ಹೆೇಳುವುದನದರೆ, ಈಗನಗಲೆೇ ಪನಸ್ಚ ನೇಡತವ ಅಧಿಕ್ನರ ಸಭನಪತಿಯವರಿಗ ೆಹನಗೂ ಸಭನಧಯಕ್ಷರಿಗ ೆ
ಇದತೆ, ಎರಡತ ಪನಸ್ಚಗಳನತನ ನೇಡತತಿುದನೆರ.ೆ  ಆದರ,ೆ ಅವಧಿ ಮಿೇರಿದ ಟೂೆೇಲ್ಚ ಏನದ,ೆ ಅದರಲ್ಲೆ 
ಒಂದತ ಕ್ನೆಸ್ಚ ಇದೆ.  ಉದನಹರಣೆಗ ೆಹೆೇಳುವುದನದರೆ, ಇಲ್ಲೆಂದ ತ್ತಮಕೂರಿಗೆ ಹೊೇಗಬ್ೇೆಕ್ನದರ ೆ
ರೆ್ಲಮಂಗಲದ ಬಳಿ ಎರಡತ   toll plaza ಗಳು ಬರತತ್ುವೆ.  ಅಲ್ಲೆ ಸತಮನರತ  ೪೭೭ ದ್ಧವಸ 
ಆಬಿಾಟೆರೇಷನ್ಚನಲ್ಲೆ extension ಕ್ೊಟಿಟದೆರತ.  ಆ ರಿೇತಿ extension ಕ್ೊಟಿಟದತೆ ತ್ಪತಪ ಎಂದತ ರ್ನವು 
ಈಗನಗಲೆೇ ಉಚಛ ರ್ನಯಯನಲಯದ ಮರ ೆಹೊೇಗಿದೆೆೇವೆ. ಉಚಛ ರ್ನಯಯನಲಯದ ಆದೆೇಶ ಬಂದ 
ನಂತ್ರ ಅದನತನ ಪನಲ್ಲಸತತ್ೆುೇವೆ.    
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ಶ್ರೇ ಸಿ.ಎಂ.ಇಬ್ನರಹಂ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇದತ ಬಹಳ ಮತಖ್ಯವನದ 
ಪರಶೆನಯನಗಿದತೆ, ಎಲನೆ ಸದಸಯರತ ಇದರ ಮೇಲೆ ಮನತ್ರ್ನಡಬ್ೆೇಕ್ನಗಿದೆ.  ಹನಗನಗಿ ತ್ನವು ಅಧಾ 
ಗಂಟೆ ಕ್ನಲನವಧಿ ಚಚಾೆಗ ೆಅವಕ್ನಶ ಕಲ್ಲಪಸಬ್ೇೆಕತ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಆಯಿತ್ತ.  ಅಧಾ ಗಂಟೆ ಕ್ನಲನವಧಿ ಚಚೆಾ ಅವಕ್ನಶ ಕ್ೊೇರಿ 
ಪತ್ರವನತನ ಬರೆದತಕ್ೊಡಿ. 

 

 

ಪರಶೆನ ಸಂಖ್ೆಯ 1953 

(ಈ ಹಂತ್ದಲ್ಲೆ ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ ಶ್ರೇ ಚಂದರಶೆೇಖ್ರ್ಚ ಬಿ.ಪನಟಿೇಲ್ಚರವರತ  
ಸದನಕ್ೆೆ ಗೆೈರತ ಹನಜರನಗಿದೆರತ) 
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ತ್ಡ ೆಹಡಿಯಲನದ ಪರಶೆನ 
ಪರಶೆನ ಸಂಖ್ೆಯ 1415 

(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದೆ) 
ಶ್ರೇ ಪರತ್ನಪ ಸಿಂಹ ರ್ನಯಕ.ಕ್:ೆ- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಸಮಥಾ ಸಚಿವರತ 

ಸಮಥಾವನದ ಉತ್ುರವನತನ ನೇಡಿದನೆರ.ೆ  ಹನಗೆಯ್ದೇ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಮದಲ ಪರಶೆನಯಲ್ಲೆ ಅಂಕಿ-
ಸಂಖ್ೆಯಗಳ ಬಗೆೆ ತಿಳಿಸಿದತೆ, ಅದರ ವಿವರಣೆ ನನಗ ೆಬ್ೆೇಕ್ನಗಿಲೆ.  ಆದರೆ, ಅದರ ಕ್ೊರೆ್ಯ ಭನಗಕ್ೆೆ 
ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಗಮನಹರಿಸಬ್ೆೇಕ್ೆಂದತ ಕ್ೆೇಳಿಕ್ೂೆಳುಳತ್ೆುೇರ್ೆ.  ಮಂಗಳೂರತ ವಿಧನನಸಭನ ಕ್ಷೆೇತ್ರದ 
ಉಲನೆಳದಲ್ಲೆ ಹಲವನರತ ಮರ್ೆಗಳು ನಮನಾಣ್ಗೂೆಂಡ ಬಗೆೆ ಪರಶೆನಯನತನ ಕ್ೆೇಳಿದೆೆೇನತ.  ಅದಕ್ೆೆ 
ಇಲನಖ್ನಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಉತ್ುರ ನೇಡಿದತೆ, ಇದರ ಸಂಪೂಣ್ಾ ಮನಹತಿಯನತನ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಸಹ 
ಒಮಾ ಗಮನಸಬೆ್ೇಕ್ೆಂದತ ಹೆೇಳಬಯಸತತ್ೆುೇರ್.ೆ  1999-2000ರೆ್ೇ ಸನಲ್ಲನಲ್ಲೆ 390 ಮರ್ೆಗಳನತನ 
ನಮಿಾಸಲನಗಿತ್ತು.  ಸಕ್ನಾರವು ಆ ಜಮಿೇನನತನ ಖ್ರಿೇದ್ಧಸಲತ ಹಣ್ ನೇಡಿ,  ಸನವಾಜನಕರಿಗನಗಿ ಈ 
ಮರ್ೆಗಳನತನ ನಮನಾಣ್ ಮನಡಿತ್ತು.   

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಆಯಿತ್ತ. ಏರ್ನಗಬೆ್ೇಕತ ಅದನತನ ಹೆೇಳಿ.   

ಶ್ರೇ ಪರತ್ನಪ ಸಿಂಹ ರ್ನಯಕ.ಕ್ೆ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಪರಶೆನ ಮೇಲೆ 
ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದೆೆೇರ್.ೆ  390 ಮರ್ೆಗಳನತನ ನಮಿಾಸತವನಗ ಒಂದತ ಕ್ೂೆೇಟಿ ರೂಪನಯಿಗಳಷತಟ 
ಹಣ್ವನತನ ಗತತಿುಗೆದನರರಿಗೆ ಪನವತಿಸಲನಗಿದೆ.  ಮೂಲಭ್ೂತ್ ಸೌಕಯಾ ಇಲೆದೆೇ ಇರತವಂಥ 
ಮರ್ೆಗಳನಗಿದತೆ, ಅದತ ಕ್ೊೇಳಿ ಗೂಡಿಗಿಂತ್ ಸಣ್ಣದನಗಿದ ೆ ಹನಗೂ ಮನತಷಯರ ವನಸಕ್ೆೆ 
ಯೇಗಯವನಗಿಲೆ.  ಸಕ್ನಾರ ನೇಡಿರತವಂಥ ವರದ್ಧಯಲ್ಲೆಯ್ದೇ “ಕಳಪೆ ಕ್ನಮಗನರಿ ಮನಡಿ ಕಟಿಟದ 
ಮರ್ೆಗಳು”ಚಎಂದತ ತಿಳಿಸಿದನೆರ.ೆ  ಈ ಕಳಪೆ ಕ್ನಮಗನರಿ ಮನಡಿ ಕಟಿಟದ ಮರ್ೆಗಳಿಗೆ ಗತತಿುಗೆದನರರಿಗ ೆ
ಹಣ್ ಪನವತಿಯನಗಿದತೆ, ಆ ಗತತಿುಗೆದನರರತ ಪತನಃ ರೂ.60.00 ಲಕ್ಷ ಪನವತಿಸಬ್ೆೇಕ್ೆಂದತ 
ರ್ನಯಯನಲಯದ ಮರೆ ಹೂೆೇಗಿದನೆರ.ೆ  ಅದಕ್ೆೆ ಮನನಯ ಉಚಛ ರ್ನಯಯನಲಯವು ಪತನಃ ರೂ.20.00 
ಲಕ್ಷ ನೇಡಬ್ೆೇಕ್ೆಂದತ   Compromise Petition ನಲ್ಲೆ  ತಿಳಿಸಿದತೆ, ಹಣ್ವು ಪನವತಿಯನಗಿದೆ.   
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ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಸಚಿವರೆ ಉತ್ುರ ಹೆೇಳಿ.  

ಶ್ರೇ ವಿ.ಸೂೆೇಮಣ್ಣ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ದಕ್ಷಿಣ್ ಕನನಡ ಜಿಲೆೆಯ ಮಂಗಳೂರತ 
ವಿಧನನಸಭನ ಕ್ಷೆೇತ್ರ ಉಲನೆಳ ವನಯಪಿುಯಲ್ಲೆ ಸವೆೇಾ ನಂ.131 (13ಬಿ) ನಲ್ಲೆ ಒಟತಟ 9 ಎಕರ ೆಜಮಿೇನನತನ 
ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳಳಲನಗಿತ್ತು.  1999-2000ರೆ್ೇ ಸನಲ್ಲನಲ್ಲೆ 73 ಮರ್ೆಗಳಿಗೆ ಮಂಜೂರನತಿ ನೇಡಲನಗಿತ್ತು, 
ನಂತ್ರ 2002ರೆ್ೇ ಸನಲ್ಲನಲ್ಲೆ 317 ಮರ್ೆಗಳಿಗ ೆ ಮಂಜೂರನತಿ ನೇಡಲನಗಿತ್ತು.  ಒಟತಟ 390 
ಮರ್ೆಗಳನತನ ಆಯ್ದೆ ಮನಡಲನಗಿತ್ತು.  ಅಂದ್ಧನ ದ್ಧವಸ ಅದರ ರ್ಟಕದ ವೆಚಿ ಮದಲತ ರೂ.25,000 
ಇತ್ತು.  ನಂತ್ರ ರೂ.30,000 ಆಗಿತ್ತು.  ನಮಾ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಸರಿಯನಗಿ ಗತಣ್ಮಟಟವನತನ 
ಪರಿಶ್ೇಲ್ಲಸದ ಪರಯತಕು ಲೂೆೇಕ್ನಯತಕುಕ್ೆೆ ದೂರತ ಹೂೆೇಗಿತ್ತು.  ಲೂೆೇಕ್ನಯತಕು ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಸೆಳ 
ಪರಿಶ್ೇಲರೆ್ ಮನಡಿ, ಅಲ್ಲೆಯ ಲೊೇಕ್ನಯತಕು ಕಛೆೇರಿಯ ತ್ನಂತಿರಕ ಭನಗದ ಮತಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತ್ರರತ 
ಹನಗೂ ಸಹನಯಕ ಕ್ನಯಾಪನಲಕ ಅಭಿಯಂತ್ರರಿಂದ ತ್ನಖ್ೆ ಮನಡಿಸಲನಗಿದತೆ, ಕತ್ಾವಯದಲ್ಲೆ 
ನಲಾಕ್ಷಾವಹಸಿದನೆರ ೆ ಎಂದತ ಮೇಲೂೆನೇಟಕ್ೆೆ ಕಂಡತ ಬಂದ್ಧದ.ೆ  ಹನಗನಗಿ ಸಂಬಂಧಪಟಟ 
ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳನದ ಶ್ರೇ ನತ್ನಯನಂದ, ಅಭಿಯಂತ್ರರತ, ಮಂಗಳೂರತ ಮಹನನಗರ ಪನಲ್ಲಕ್ ೆ (2) ಶ್ರೇ 
ಎ.ವಿ.ಗಣೆೇಶಚ, ಹಂದ್ಧನ ಮತಖ್ನಯಧಿಕ್ನರಿ, ಪತರಸಭ ೆಮೂಡಗೆರೆ (3) ಶ್ರೇ ಎಂ.ಪದಾರ್ನಭ್, ಹಂದ್ಧನ 
ಮತಖ್ನಯಧಿಕ್ನರಿ ಪತರಸಭೆ ಉಲನೆಳ (4) ಶ್ರೇ ಎಂ.ಶ್ರೇನವನಸ್ಚ, ಆರೂೆೇಗಯ ನರಿೇಕ್ಷಕರತ, ಪನರಥಮಿಕ 
ಆರೂೆೇಗಯ ಕ್ೇೆಂದರ, ಅಜೆಕರ, ಕ್ನಕಾಳ ತ್ನಲೂೆಕತ (5)ಶ್ರೇ ಬಿ.ಸಿ.ಸದನನಂದ, ಮತಖ್ನಯಧಿಕ್ನರಿಗಳು 
ಪತರಸಭ ೆ ಕತಂದನಪತರ. ಇವರತಗಳ ಮೇಲ ೆ ಶ್ಸತು ಕರಮಕ್ೆೈಗೂೆಂಡಿದತೆ ವೇೆತ್ನದ ಬಡಿುಯನತನ 
ತ್ಡಹೆಡಿಯಲನಗಿದ.ೆ  ವಿಚನರಣೆಯತ ಅಂತಿಮ ಹಂತ್ಕ್ೆೆ ಬರತತಿುದತೆ, ಈ ಸಂಬಂಧ  ರ್ನನತ ಸಹ 
ಅಲ್ಲೆಯ ಸೆಳಿೇಯ ಶನಸಕರೂೆಂದ್ಧಗೆ ಚಚೆಾ ಮನಡಿದೆೆೇರ್.ೆ  ಮತ್ೂೆುಮಾ ಹೊೇಗತವನಗ ಮನನಯ 
ಸದಸಯರನತನ ಸಹ ಕರಯೆತತ್ೆುೇರ್ೆ.  1999-2000ರೆ್ೇ ಸನಲ್ಲನಲ್ಲೆ ಆಗಿರತವಂಥ ಕಹ ರ್ಟರ್ೆಯನಗಿದತೆ, 
ಬಡ ಜನರಿಗ ೆಯನವ ಉದೆೆೇಶಕ್ನೆಗಿ ಮನಡಲನಗಿತ್ತು, ಅದತ ಸಫಲತ್ಯೆನಗಲ್ಲಲೆ.  ಈಗನಗಲೆೇ ರ್ನನತ 
ಸಹ ಎರಡತ-ಮೂರತ ಬ್ನರಿ review ಮನಡಿದತೆ, ನನಗೂ ಸಹ ಸಪಷಟವನಗಿ ಮನಹತಿ ಬಂದ್ಧಲೆ.  
ಹನಗನಗಿ ರ್ನರೆ್ೇ ಸೆತ್ಃ ಮಂಗಳೂರಿಗ ೆ ಹೂೆೇದನಗ ಮನನಯ ಸದಸಯರನತನ ಕರದೆತಕ್ೊಂಡತ 
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ಹೊೇಗತತ್ೆುೇರೆ್, ಯನರತ ಬಡವರ ಹೆಸರನತನ ಹೆೇಳಿಕ್ೊಂಡತ ತ್ಪತಪ ಮನಡಿದನೆರ,ೆ ಅಂಥವರಿಗ ೆ ಶ್ಕ್ಷೆ 
ವಿಧಿಸಲನಗತವುದತ.  ಜೊತ್ೆಗೆ ಇವತ್ತು ಮಂಗಳೂರತ ಮಹನನಗರ ಪನಲ್ಲಕ್ ೆ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳನತನ ಸಹ 
ಕರಸೆಿದತೆ, ಅವರೊಂದ್ಧಗೆ ಚಚಿಾಸಿ, ಕ್ನನೂನನ ಪರಕ್ನರ ಕರಮ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಳುಳವಂಥ ಕ್ೆಲಸ 
ಮನಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ   

ಶ್ರೇ ಪರತ್ನಪ ಸಿಂಹ ರ್ನಯಕ.ಕ್:ೆ- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ಸಹ ಭ್ರವಸ ೆ
ಸಮಿತಿಯ ಸದಸಯರ್ನಗಿದತೆ, ನನನ ಅನತಭ್ವದ ಆಧನರದ ಮೇಲೆ ಹೆೇಳುವುದೆೇರ್ಂೆದರ,ೆ ಈ 
ಲೊೇಕ್ನಯತಕುಕ್ೆೆ ಹೂೆೇಗತವಂಥ ಕತ್ಾವಯ ಲೂೆೇಪ ಮತ್ತು ಭ್ರಷಟಚನರ ಪರಕರಣ್ ಏನದ,ೆ ಅದರಲ್ಲೆ 
ತ್ನಕಿಾಕ ಅಂತ್ಯ ಬರತವುದತ ಬಹಳ ಕಡಿಮಯನಗಿದೆ.  ಕ್ನಲಚಕರದ ಅಡಿಯಲ್ಲೆ ಪತನಃ ಮರೆತ್ತ 
ಹೊೇಗಬ್ನರದತ.  ಏಕ್ೆಂದರ,ೆ ಇದತ ಸನವಾಜನಕರ ಹಣ್ವನಗಿದತೆ ಯನರತ ತ್ಪತಪ ಮನಡಿದನೆರ ೆ
ಅಂಥವರಿಗ ೆಸರಿಯನದ ರಿೇತಿ ತ್ಕೆ ಶನಸಿಿಯನಗತವಂತ್ ೆವಿಶೆೇಷವನದ ಮತತ್ತವಜಿಾಯನತನ ಮನನಯ 
ಸಚಿವರತ ವಹಸಬ್ೆೇಕ್ೆಂದತ ಕ್ೆೇಳಿಕ್ೂೆಳುಳತ್ೆುೇರ್ೆ. 

ಶ್ರೇ ವಿ.ಸೂೆೇಮಣ್ಣ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ತ್ಮಾ ಮೂಲಕ ಮನನಯ ಸದಸಯರಿಗೆ 
ತಿಳಿಸತವುದೇೆರ್ೆಂದರ,ೆ ರ್ನನತ ಸಹ ಇದನತನ ಬಹಳ ಗಂಭಿೇರವನಗಿ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡಿದೆೆೇರ್ೆ.  ಇದಕ್ೆೆ ತ್ಕೆ 
ಕರಮವಹಸಲನಗತವುದತ.  ಒಟಿಟಗೆ ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂೆಂಡತ ಚಚಾೆ ಮನಡಿ, ಮನನಯ ಸದಸಯರ 
ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲೆಯ್ದೇ ಸೆಳಿೇಯ ಶನಸಕರೂೆಂದ್ಧಗೆ ಚಚಿಾಸಲನಗತವುದತ.  ಯನವುದೆೇ ಕ್ನರಣ್ಕೂೆ 
ಯನರೂ ತ್ಪತಪ ಮನಡಿದನೆರ,ೆ ಅವರಿಗೆ ಶ್ಕ್ಷ ೆವಿಧಿಸತವಲ್ಲೆ ಲೊೇಕ್ನಯತಕುದಲ್ಲೆಯ್ದೇ ವಿಳಂಬವನಗತತ್ುದ ೆ
ಎನತನವುದಕಿೆಂತ್ ಹೆಚನಿಗಿ ಕ್ನನೂನತ ಪರಕ್ನರ ಏನತ ಕರಮ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಳಳಲತ ಅವಕ್ನಶ ಇದೆಯೇ, 
ಅದನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುಳವಂಥ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆ.   

ಪರಶೆನ ಸಂಖ್ೆಯ 1540 

(ಈ ಹಂತ್ದಲ್ಲೆ ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ ಶ್ರೇ ಸಲ್ಲೇಂ ಅಹಾದ್ಚರವರತ ಸದನದಲ್ಲೆ ಗೆೈರತ 
ಹನಜರನಗಿದೆರತ) 



35 

                                                                                                                                                  ವಿಪ/16-03-2022   
“ wzÀÄÝ¥ÀrAiÀiÁUÀzÀ ¥Àæw/unedited copy/£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ¼À°è CxÀªÁ ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉUÁV G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀPÀÆqÀzÀÄ 

__________________________________________________________________________________ 

ಪರಶೆನ ಸಂಖ್ೆಯ 1958 
(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದೆ) 

ಶ್ರೇ ಎಸ್.ರವಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ತ್ಮಾ ಕೃಪನಕಟನಕ್ಷದ್ಧಂದ ಉತ್ುರ ಬಂದ್ಧದೆ.  
ರನಷಿರೇಯ ಹೆದನೆರಿಗಳಲ್ಲೆನ ಕ್ನಮಗನರಿ ಬಗೆೆ ಪರಸನುಪ ಮನಡಿದೆೆನತ.   

(ಮತಂದತ) 

(369) 16.03.2022/11.20/ಎಸ್ಚಕ್-ೆಜಿಆರ್ಚ              (ಸಭನಪತಿಯವರ  ಉಪಸಿೆತಿ) 

ಶ್ರೇ ಎಸ್ಚ. ರವಿ (ಮತಂದತ):- 
ಈ ಲೊೇಕ್ೊೇಪಯೇಗಿ ಇಲನಖ್ ೆವನಯಪಿುಯಳಗಡ ೆಭನರತಿೇಯ ರನಷಿರೇಯ ಹೆದನೆರಿ ಪನರಧಿಕ್ನರದ 
ವತಿಯಿಂದ ಕ್ೆೈಗೂೆಂಡಿರತವ ಕ್ನಮಗನರಿಗಳು ಬರತವುದ್ಧಲೆ. ರನಷಿರೇಯ ಹೆದನೆರಿ ಪನರಧಿಕ್ನರ 
ಬರತವಂತ್ಹದತೆ ಭನರತ್ ಸಕ್ನಾರದ ವನಯಪಿುಯಲ್ಲೆ. ಅದರ ಬಗೆೆ ವಿವರವನದ ಉತ್ುರವನತನ ಕ್ೊಟಿಟದನೆರೆ. 
ಯನವ ರಸೆುಗಳ ಕ್ನಮಗನರಿ ಕ್ೆಲಸ  ನಡಯೆತತಿುದೆ ಮತ್ತು ಯನವನಗ ಪನರರಂಭ್ವನಗಿದ ೆಎಂಬ ಬಗೆೆ 
ಉತ್ುರವನತನ ಕ್ೂೆಟಿಟದನೆರೆ. ರ್ನನತ ಬ್ೆೇರ ೆ ಯನವುದನತನ ಪರಸನುಪ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಹೂೆೇಗತವುದ್ಧಲೆ. 
ವಿಶೆೇಷವನಗಿ ರನಷಿರೇಯ ಹದೆನೆರಿ ರಸೆು -209  ಕನಕಪತರದ್ಧಂದ ತ್ಮಿಳುರ್ನಡಿಗೆ ಹೊೇಗತವಂತ್ಹದತೆ. 
ಕನಕಪತರ via ಚನಮರನಜನಗರ ಕ್ೊಳೆಳಗನಲ ರಸೆು ಆಗಿದತೆ, ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಕ್ೊಟಿಟರತವಂತ್ಹ 
ಉತ್ುರದಲ್ಲೆ ಇದತ ಸತಮನರತ 937 ದ್ಧನ delay ಆಗಿದ.ೆ ರೆ್ೈಸ್ಚ ರಸೆುಯಿಂದ ಕನಕಪತರದವರೆಗೂ 
four track ರಸೆು ಮನಡಿರತವಂತ್ಹ ಕ್ನಮಗನರಿಗ ೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ೆ Sadbhav  
Infrastructure ಎನತನವಂತ್ಹ Delhi based ಕಂಪನಯವರತ ಗತತಿುಗೆಯನತನ 
ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡರತ.  ಮನನಯ ವಿ. ಸೂೆೇಮಣ್ಣನವರತ ನಮಾ ಕನಕಪತರಕೂೆ ಕೂಡ ಬರತತ್ನುರ.ೆ ಇಡಿೇ 
ರನಜಯದಲ್ಲೆ ಅತ್ಯಂತ್ ದತಸಿೆತಿ ಇರತವಂತ್ಹ ಯನವುದನದರೂ  ರನಷಿರೇಯ ಹದೆನೆರಿ ಇದೆರ,ೆ ಅದತ 
ರನಷಿರೇಯ ಹೆದನೆರಿ-209 ರಸೆುಯನಗಿದ.ೆ ಹನರೊೇಹಳಿಳ ಕ್ೈೆಗನರಿಕ್ನ ಪರದೆೇಶವನಗಿದ.ೆ ಮತತ್ುತಿು, 
ಮೇಕ್ೆದನಟತ, ಮೈಸೂರತ ರಸೆು  ಸತಮನರತ 30 ಅಡಿ ಇರತವಂತ್ಹದತೆ. ರನಷಿರೇಯ ಹೆದನೆರಿ-209 
ರಸೆುಯಲ್ಲೆ ಅಪಘಾತ್ಗಳಿಂದನಗಿ ಪರತಿದ್ಧನ ಸನವಾಜನಕರತ ಸನವನನಪತಪತಿುದನೆರೆ. ಆದರೆ ಕ್ೆಲಸ ಕೂಡ 
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ಪೂತಿಾಯನಗಲ್ಲಲೆ. ನನಗೆ ಇರತವ ಮನಹತಿಯ ಪರಕ್ನರ ಪರಶೆನ ಕ್ೆೇಳಿದೆೆೇರ್ೆ. ಈ ಕ್ನಮಗನರಿ ಕ್ೆಲಸ 
ತ್ಡ ಮನಡಿದವರ ಮೇಲ ೆ ಏರ್ನದರೂ ಕರಮ ಕ್ೈೆಗೂೆಂಡಿರತವ ಬಗೆೆ ಏರ್ನದರೂ ವರದ್ಧ ಇದೆಯನ? 
ನಗದ್ಧತ್ ಸಮಯದೊಳಗ ೆ ಮನಡಿದ್ಧೆೇರನ ಎಂಬ ಮೂರತ ಪರಶೆನಯನತನ ಕ್ೇೆಳಿದೆೆ. ಆದರೆ ಮೂರರೆ್ೇ  
ಪರಶೆನಯಲ್ಲೆ  “ನಗದ್ಧತ್ ಸಮಯದೊಳಗೆ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡಿದೆೆೇವೆ”ಚ ಎಂದತ ಉತ್ುರವನತನ ಕ್ೊಟಿಟದನೆರೆ. 
ಅದಕ್ೆೆ ಉತ್ುರವನಗಿ ಅಂತ್ಹ ಯನವುದೆೇ ಸಂದಭ್ಾ ಬಂದ್ಧಲೆ, ನಗದ್ಧತ್ ಅವಧಿಯಳಗೆ ಕ್ೆಲಸ 
ಮನಡಲನಗಿದ ೆ ಎಂದತ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರವನತನ ಕ್ೊಟಿಟದನೆರೆ. ಟಂೆಡರ್ಚ ಆಗಿರತವಂತ್ಹ 
Sadbhav Infrastructure ಕಂಪನಯ ವಯವಸನೆಪಕ ಸನವನನಪಿಪದನೆರ್.ೆ ಈ 
ಕಂಪನಯಲ್ಲೆರತವಂತ್ಹವರತ ಅವರ ಅಳಿಯಂದ್ಧರತ.  

ಶ್ರೇ ಸಿ.ಸಿ. ಪನಟಿೇಲ್ಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರನಷಿರೇಯ ಹೆದನೆರಿ-209 ಸತಮನರತ 
ಒಂದರೆಡತ  ಕಿಲೂೆೇ ಮಿೇಟರ್ಚಗಳಷತಟ ಇದೆ. ಮನನಯ ಸದಸಯರೆೇ ಹೆೇಳಿರತವಂತ್,ೆ ಈ ರಸೆುಯ 
ಕ್ನಮಗನರಿಯನತನ ಮನಡಲತ 2017 ರಲ್ಲೆ Sadbhav  Infrastructure ಗೆ ಕ್ೊಟಿಟತ್ತು. It is 
one of the good construction agencies in India. ಅವರ ಕತಟತಂಬದ 
ಸಮಸೆಯಯಿಂದನಗಿ bankrupt ಆಗಿ, ಅದರ ಮನಲ್ಲಕ ಸತ್ತುಹೂೆೇದ.  ಅ ಟೆಂಡರ್ಚನತನ 
ಬ್ೆೇರಯೆವರಿಗ ೆಕ್ೂೆಡತವುದಕ್ೆೆ ವಯವಸೆೆಯನತನ ಮನಡತತಿುದೆೆೇರ್.ೆ ಇದೆೇ ತ್ರಹ ಗದಗ ಜಿಲೆೆಯಲ್ಲೆ ಕೂಡ 
ಅಗಿತ್ತು. ಅವರತ ಅದನತನ ಒಪಿಪಕ್ೊಂಡತ ಬ್ೆೇರಯೆವರಗೆ ೆ ಕ್ೊಟಿಟದನೆರೆ. ತ್ನವು ಕ್ೆೇಳಿರತವಂತ್ಹ 
ನದ್ಧಾಷಟವನದ ಪರಶೆನ ಎಂದರ,ೆ ಸತಮನರತ 47 ಕಿಲೂೆೇ ಮಿೇಟರ್ಚ ರಸೆು ಸಂಪೂಣ್ಾವನಗಿ ಹನಳನಗಿದ.ೆ 
ಅದರಲ್ಲೆ ಸತಮನರತ 47 ಕಿಲೊೇ ಮಿೇಟರ್ಚ ರಸುೆ ಮನಡತವುದಕ್ನೆಗಿ ಸತಮನರತ 9 ಕ್ೊೇಟಿ 
ರೂಪನಯಿಗಳ ಟೆಂಡರ್ಚನತನ ಕರದೆ್ಧದೆೆೇವೆ. ರ್ನವು ಮತ್ತು ಮನನಯ ವಿ. ಸೂೆೇಮಣ್ಣನವರತ ಸೇೆರಿಕ್ೂೆಂಡತ, 
ಒಂದತ ಸಭೆಯನತನ ಮನಡಿ, ಈಗನಗಲೆೇ ಟೆಂಡರ್ಚ ಕೂಡ ಕರದೆ್ಧದೆೆೇವೆ. ಆ ಕ್ೆಲಸ ಕೂಡ 
ಪರಗತಿಯನಗತತಿುದ.ೆ ಈ ಕ್ೆಲಸವನತನ ಡಿಸಂೆಬರ್ಚ 2022 ರೂೆಳಗೆ ಪೂಣ್ಾಗೂೆಳಿಸತವಂತ್ಹ 
ಕ್ೆಲಸವನತನ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆ. 
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ಶ್ರೇ ಎಸ್ಚ. ರವಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಆಸಕಿುದನಯಕವನದ 
ಉತ್ುರವನತನ ಹೆೇಳಿದನೆರೆ. ನಮಗೆ ಇದೊಂದತ ಸಂದಭ್ಾ.ಚ “ಪನಪಿ ಸಮತದರಕ್ೆೆ ಹೂೆೇದರೂ, 
ಮಣ್ಕ್ನಲತವರಗೆ ೆನೇರತ”ಚಎಂಬಂತ್ ೆಇದೆ.  ನನಗೆ ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಅವಕ್ನಶವನತನ ಕ್ೊಟಿಟರಿ. ಇದಕ್ೆೆ 
ಒಂದತ ಪರಿಹನರವನಗಬ್ೆೇಕತ. ಅಂತ್ಹ ದತಸಿೆತಿ ರಸುೆ ಈ ರನಜಯದಲ್ಲೆ ಬ್ೆೇರಲೊೆ ಇಲೆ. ರನಷಿರೇಯ 
ಹೆದನೆರಿ ಪನರಧಿಕ್ನರಿದ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಈ ಕ್ನಮಗನರಿಗಳು ಪೂಣ್ಾಗೂೆಂಡಿದೆ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿ, 
Completion Certificate  ಅನತನ ಕ್ೊಟಿಟದನೆರೆ. National Highways Authority of 
India ದ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಆ ಕಂಪನಯವರ ಜೊತ್ೆ ಷನಮಿೇಲನಗಿ ಈ ಕ್ನಮಗನರಿ ಕ್ೆಲಸ 
ಪೂಣ್ಾಗೂೆಂಡಿಲೆದ್ಧದೆರೂ ಕ್ನಮಗನರಿ ಪೂಣ್ಾಗೂೆಂಡಿದ ೆ ಎಂದತ Completion Certificate  
ಅನತನ  ಪಡದೆತಕ್ೊಂಡತ, ಅದನತನ ಮತಚಿಿ ಹನಕಿಬಿಟಿಟದನೆರ,ೆ ಅದರ ಹಣ್ವರೆ್ನಲನೆ ಗೊೇರನಕಿಬಿಟಿಟದನೆರೆ. 
ಇದೊಂದತ ದೊಡಾ ಅವಯವಹನರವನಗಿದೆ. ಇದಕ್ೆೆ ಸಂಬಂಧಪಟಟಂತ್ಹ ದೆೇಗತಲಮಠದ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳ 
ಜೊತ್ೆ ಸಭ ೆಮನಡಬ್ೇೆಕತ.  

ಶ್ರೇ ಸಿ.ಸಿ. ಪನಟಿೇಲ್ಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಆರೂೆೇಪ ಮನಡಿರತವ 
ಬಗೆೆ ಇಲ್ಲೆ ಪರಶೆನ ಇಲೆ.  

ಶ್ರೇ ಎಸ್ಚ. ರವಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಆ ಕಂಪನಯ ವಯವಸನೆಪಕ ಸನವನನಪಿಪದನೆರ್.ೆ 
ಆ ಕಂಪನಯಲ್ಲೆರತವಂತ್ಹವರತ ಅವರ ಅಳಿಯಂದ್ಧರತ. ಅಲ್ಲೆ alternative ಆಗಿ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ, 
ಅಲ್ಲೆ ಕ್ೆಲಸ ಪೂಣ್ಾಗೂೆಂಡಿದೆ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿ,  Completion Certificate ಅನತನ ಈಗನಗಲೆೇ 
ಕ್ೊಟತಟಬಿಟಿಟದನೆರೆ.  ಇವರ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳಿಂದ  ಅವರತ ಈಗನಗಲೆೇ  Completion Certificate 
ಅನತನ ಪಡದೆತಕ್ೊಂಡತಬಿಟಿಟದನೆರೆ. 

ಶ್ರೇ ಸಿ.ಸಿ. ಪನಟಿೇಲ್ಚ:- ರ್ನವು ಆ ತ್ರಹದೆನತನ blind ಆಗಿ   ಎಲೆವನೂನ overlook 
ಮನಡತವುದಕ್ನೆಗತವುದ್ಧಲೆ. ಅದನತನ ಬ್ೆೇರೆಯವರಿಗ ೆ ಗತತಿುಗ ೆ ಕ್ೊಟತಟ ಕ್ೆಲಸವನತನ 
ಪೂಣ್ಾಗೂೆಳಿಸತತ್ೆುೇವ.ೆ   
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ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಸಚಿವರೆೇ, C.C., (Completion Certificate) ಕ್ೊಟಿಟದನೆರ ೆ
ಎಂದತ ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಹೆೇಳುತಿುದನೆರ.ೆ ತ್ನವು ಅದರ ಬಗೆೆ ಹೆೇಳಿ.  

ಶ್ರೇ ಸಿ.ಸಿ. ಪನಟಿೇಲ್ಚ:- ಅಲ್ಲೆ ರಸೆು ಪೂತಿಾಯನಗಿ ಮತಗಿದ್ಧದೆ.  

ಶ್ರೇ ಎಸ್ಚ. ರವಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರೆ್ೈಸ್ಚ ರಸೆುಯಿಂದ ಕನಕಪತರದ ಸತಮನರತ 
46 ಕಿಲೊೇ ಮಿೇಟರ್ಚ ಬಗೆೆ ಮನತ್ರ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಹೆೇಳುತಿುದನೆರೆಯ್ದೇ?  

ಶ್ರೇ ಸಿ.ಸಿ. ಪನಟಿೇಲ್ಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸದಸಯರತ 47 ಕಿಲೊೇಮಿೇಟರ್ಚ 
ರಸೆುಯ ಬಗೆೆ ಕ್ೆೇಳುತಿುದನೆರ.ೆ  ಅಲೆವೆೇ?  

ಶ್ರೇ ಎಸ್ಚ. ರವಿ:- ಹೌದತ. It is a four track road. 

ಶ್ರೇ ಸಿ.ಸಿ. ಪನಟಿೇಲ್ಚ:- ಆ 47 ಕಿಲೊೇ ಮಿೇಟರ್ಚ ರಸುೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟಟಂತ್ೆ, ರ್ನನತ ಮತ್ತು 
ಮನನಯ ಸೂೆೇಮಣ್ಣನವರತ ನದ್ಧಾಷಟವನಗಿ National Highways Authority of India ನವರ 
ಜೊತ್ೆ … 

ಶ್ರೇ ಎಸ್ಚ. ರವಿ:- ನಮಾ ಎಂ.ಪಿ.ಗಳನದ  ಶ್ರೇ ಸದನನಂದ ಗೌಡರತ ಮತ್ತು ಶ್ರೇ ಡಿ.ಕ್.ೆ 
ಸತರೆೇಶಚರವರನತನ ಸಹ ಕರಯೆಿರಿ. ಅದರ ಬಗೆೆ ಸತ್ನಯಂಶ ಚಚೆಾಯನಗಲ್ಲ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಸಚಿವರೆೇ, ಇವರರೆ್ನಲನೆ ಕರದೆತ ಚಚೆಾ ಮನಡಿ. 
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   ಪರಶೆನ ಸಂಖ್ೆಯ 2007 
(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದೆ) 

ಶ್ರೇ ಶಶ್ೇಲ್ಚ ಜಿ. ನಮೇಶ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ,ಚ “ದೆೈವ ಸಂಕಲಪ”ಚಯೇಜರೆ್ಯಡಿ 
ಆಯ್ದೆಯನದ “ಎ”ಚದಜೆಾಯ ಒಟತಟ 205 ದೆೇವನಲಯಗಳಲ್ಲೆ ಪರಥಮ ಹಂತ್ದಲ್ಲೆ ಕ್ೆೈಗೆತಿುಕ್ೂೆಂಡ 25 
ಪರಮತಖ್ ದೆೇವನಲಯಗಳಲ್ಲೆ ಕಲನಯಣ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಭನಗದ್ಧಂದ ಎಷತಟ ದೇೆವನಲಯಗಳನತನ ಆಯ್ದೆ 
ಮನಡಲನಗಿದ;ೆ ಅವು ಯನವುವು ಎಂಬ ಪಟಿಟಯನತನ ಕ್ೆೇಳಿದೆೆೇರ್ೆ. ಕಲನಯಣ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಭನಗದಲ್ಲೆ ಎಷತಟ 
ದೆೇವನಲಯಗಳಿವ ೆಎಂದತ ಕ್ೆೇಳಿದೆಲ್ಲೆ, ಪಟಿಟ ಕ್ೂೆಟಿಟಲೆ. ಕ್ೊಪಪಳ ಜಿಲೆೆ ಹತಲ್ಲಗ ೆಗನರಮದ ಶ್ರೇ ಹತಲ್ಲಗಮೆಾ 
ದೆೇವನಲಯವನತನ ಮನತ್ರ ಆಯ್ದೆ ಮನಡಿದನೆರ.ೆ ನಮಾ ಭನಗದಲ್ಲೆ ಪರಸಿದಿವನದಂತ್ಹ ಅರೆ್ೇಕ 
ದೆೇವನಲಯಗಳಿವ.ೆ ಗನಣ್ಗಪತರದ ಶ್ರೇ ದತ್ನುತ್ರೆೇಯ ದೆೇವಸನೆನ, ದತ್ುರಗದ ಶ್ರೇ ಭನಗಯವತಿ 
ಮಂದ್ಧರ,  ರ್ನಗವಿ ಯಲೆಮಾ ದೆೇವಿ, ಬ್ನದನಮಿಯಲ್ಲೆ ಬನಶಂಕರಿ ದೆೇವನಲಯ ಹೇಗೆ ಹಲವನರತ 
ದೆೇವಸನೆನಗಳಿವ.ೆ  ದಕ್ಷಿಣ್  ಕನನಡ ಭನಗದಲ್ಲೆ ಬರತವಂತ್ಹ ಸತಮನರತ 23 ದೆೇವನಲಯಗಳನತನ 
ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡಿದ್ಧೆೇರಿ. ಆ ಭನಗಕ್ೆೆ ಏತ್ಕ್ೆೆ ನಲಾಕ್ಷಾ ಮನಡತತಿುೇರನ ಎಂಬತದತ ನನನ ಮದಲರೆ್ೇ 
ಪರಶೆನಯನಗಿದೆ. ಶೆೇಕಡನ 20 ರಷತಟ ಜನಸಂಖ್ೆಯ ಹೂೆಂದ್ಧರತವಂತ್ಹ ನಮಾ ಭನಗ ಇದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ 
ರನಜಯದಲ್ಲೆ ೧೭-೧೮% of the land area wise  ಕಲನಯಣ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಭನಗಕ್ೆೆ ಬರತತ್ುದೆ.  
ಹನಗಿದೆಲ್ಲೆ, ಏತ್ಕ್ೆೆ ತ್ನರತ್ಮಯ ಮನಡತತಿುೇರನ ಎಂಬ ಬಗೆೆ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ತಿಳಿಸಬೆ್ೇಕತ.ಚ “ಈ 
ವೆಚಿವನತನ ರನಜಯ ಧನಮಿಾಕ ಪರಿಷತಿುನ ಅನತಮೇದರೆ್ ಪಡದೆತ, ಸನಮನನಯ ಸಂಗರಹಣನ ನಧಿಯಿಂದ 
ಭ್ರಿಸಲನಗತತ್ುದೆ”ಚಎಂದತ ತಿಳಿಸಲನಗಿದತೆ, ಇದಕ್ೆೆ ಎಷತಟ ಅನತದನನವನತನ ಮಿೇಸಲ್ಲಡಲನಗಿದೆ ಎಂಬತದತ 
ನನನ ಮದಲರೆ್ೇ ಪರಶೆನ. ಈ ಬಗೆೆ ಪರಕಟವನಗಿರತವ ಪತಿರಕ್ನ ವರದ್ಧಯ ಪರತಿ ನನನ ಬಳಿ ಇದೆ.  
ಸತಮನರತ 1143.61 ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪನಯಿಗಳ ಅನತದನನದಲ್ಲೆ ದಕ್ಷಿಣ್ ಕನನಡ ಭನಗದ ದೆೇವಸನೆನಗಳಿಗ ೆ
ಸತಮನರತ 50  ಕ್ೂೆೇಟಿ ರೂಪನಯಿಗಳನತನ ಇಟಿಟದನೆರ.ೆ ಈ ಪತಿರಕ್ನ ಹೇೆಳಿಕ್ ೆಬಗೆೆ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ 
ಹೆೇಳಬ್ೆೇಕತ. ಇದನತನ ಸರಿಪಡಿಸಬ್ೆೇಕತ. ಏಕ್ೆಂದರ ೆ  ಎಲನೆ ಭನಗಗಳಲ್ಲೆಯೂ 
ದೆೇವಸನೆನಗಳಿವೆಯನದರೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೂೆಂದ್ಧದಂತ್ಹ  ದೆೇವಸನೆನಗಳಿಗ ೆಅನತದನನ ಕ್ೂೆಡತತಿುೇರನ 
ಎಂದರೆ, ಆ ಭನಗದ ದೆೇವಸನೆನಗಳು ಯನವನಗ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಬ್ೇೆಕತ? ಅಲ್ಲೆ ಒಳೆಳಯ Tourist 
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Centre ಅಥವನ ಇರ್ನಯವುದೆೇ ಆಗಲ್ಲ ಯನವನಗ ಆಗಬ್ೇೆಕತ? ದಕ್ಷಿಣ್ ಭನಗಕ್ೆೆ consider 
ಮನಡಿದನೆರಂೆಬ ಬಗೆೆ ನನನ ಪರಶೆನಯನಗಿದೆ.  

ಶ್ರೇ ಆರ್ಚ. ಅಶೆ್ೇಕ (ಕಂದನಯ ಸಚಿವರತ) (ಮತಜರನಯಿ, ಹಜಚ ಹನಗೂ ವಕಫಚ ಸಚಿವರ 
ಪರವನಗಿ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಆ ತ್ರಹ ತ್ನರತ್ಮಯ ಮನಡತವಂತ್ಹ ವಯವಸೆೆ ಏನಲೆ. 
ಇಡಿೇ ರನಜಯದಲ್ಲೆ ಸತಮನರತ 31 ಜಿಲೆೆಗಳಲ್ಲೆ ಸತಮನರತ 25ಚ‘ಎ’ಚಗೆರೇಡಚ ದೆೇವಸನೆನಗಳನತನ  ಗತರತತ್ತ 
ಮನಡಿರತವಂತ್ಹದತೆ. ಸತಮನರತ ಇಪಪತ್ೆೈದತ ಲಕ್ಷ ರೂಪನಯಿಗಳಿಗಿಂತ್ ಹಚೆತಿ  ಆದನಯ ಬರತವಂತ್ಹ 
ದೆೇವಸನೆನಗಳನತನ  first phase ನಲ್ಲೆ  ಮನಡಿದೆೆೇವೆ.  ಮನನಯ ಶನಸಕರ ಉಳಿದಂತ್ಹ 
ಡಿಮನಯಂಡಚಗಳೇೆನವೆ, ಎರಡತ ಮತ್ತು ಮೂರರೆ್ೇ ಹಂತ್ದ ದೇೆವಸನೆನಗಳನತನ “ದೆೈವ ಸಂಕಲಪ” 
ಯೇಜರೆ್ ಅಡಿಯಲ್ಲೆ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳಳಲನಗತತಿುದೆಯ್ದೇ ಎನತನವುದತ ಅವರ ಪರಶೆನಯನಗಿದೆ. ಇದನತನ 
ಪನರರಂಭ್ದಲ್ಲೆ ಪನರರಂಭ್ ಮನಡಿದೆೆೇವಷೆಟ. ಕಲನಯಣ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಭನಗದ ಶ್ರೇ ಹತಲ್ಲಗೆಮಾ 
ದೆೇವಸನೆನವನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಂಡಿದೆೆೇವೆ. ಹೆಚತಿ ಆದನಯ ಬರತವಂತ್ಹ ದೆೇವಸನೆನಗಳನತನ 
ಮದಲರೆ್ಯದನಗಿ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಂಡಿದೆೆೇವೆ. Second phase ನಲ್ಲೆ ಎರಡರೆ್ೇ ಆದನಯ ಬರತವಂತ್ಹ 
ದೆೇವನಲಯಗಳು ಈ ತ್ರಹದೆಲೆವೂ ಕೂಡ “ದೆೇವ ಸಂಕಲಪ”ಚ ಯೇಜರೆ್ ಅಡಿಯಲ್ಲೆ ಜನರಿಗೆ 
ತ್ರತವಂತ್ಹ ವಯವಸೆೆಯನತನ ಮನಡಿದೆೆೇವೆ.  ಈ “ದೆೈವ ಸಂಕಲಪ”ಚಯೇಜರೆ್ ಏನದ,ೆ ಅದತ popular 
ಆಗಿದ.ೆ  ದೇೆವಸನೆನಗಳಿಗ ೆಬರತವಂತ್ಹ ಭ್ಕ್ನುಧಿಗಳಿಗೆ ಎಲನೆ ಸೇೆವೆಗಳು ಅಂದರ,ೆ ವಸತಿ, ಪೂಜನ 
ಸೌಕಯಾ, ಇವೆಲೆವುಗಳನತನ ಮನಡತವಂತ್ಹ ಇದೊಂದತ ಹೂೆಸ ಯೇಜರೆ್. ಆದರೆ ಈ ಯೇಜರೆ್ 
ಈಗ ಪನರರಂಭ್ವನಗತತಿುರತವುದರಿಂದ ಗರೆೇಡಚ ಪರಕ್ನರ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುಳತಿುದೆೆೇವೆ. Next phase ನಲ್ಲೆ 
ಹೆಚತಿ ಕಲನಯಣ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಭನಗದ ದೆೇವಸನೆನಗಳನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುಳತ್ೆುೇವೆ.   

ಶ್ರೇ ಶಶ್ೇಲ್ಚ ಜಿ. ನಮೇಶ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಆ ಪಟಿಟಯನತನ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ 
ಕ್ೊಟಿಟಲೆ. ಆ 205 ದೆೇವಸನೆನಗಳ ಪಟಿಟಯಲ್ಲೆ ಎಷತಟ ದೇೆವಸನೆನಗಳನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡಿದನೆರೆ, 
ಇನತನಳಿದವುಗಳನತನ ಈಗ ಸೇೆರಿಸಿಕ್ೊಳಳಲನಗತತ್ದೆಯ್ದೇ ಎನತನವುದತ ನನನ ಪರಶೆನ.  
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ಶ್ರೇ ಆರ್ಚ. ಅಶೆ್ೇಕ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸದಸಯರಿಗೆ ಆ ಪಟಿಟಯನತನ 
ಕಳುಹಸಿಕ್ೂೆಡತತ್ೆುೇರ್ೆ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಮರಿತಿಬ್ೆಬೇಗೌಡರೇೆ, ಬಹಳ ಜೊೇರತ ಮನಡತತಿುೇರಿ. ಆದರೆ ತ್ನವು 
ಸದನಕ್ೆೆ ಬ್ೆಳಗೆೆ 11 ಗಂಟೆಗ ೆಬರತತಿುೇರನ.  

ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆ್ಬೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈ ಅಧಿವೆೇಶನದಲ್ಲೆ ಇವತ್ೆುೇ ಚತಕ್ೆೆ 
ಗತರತತಿನ ಪರಶೆನ ಬಂದ್ಧರತವುದತ. ಎಲನೆ ಸದಸಯರ ಚತಕ್ೆೆ ಗತರತತಿನ ಪರಶೆನ ಪರತಿ ದ್ಧನ ಬರತತ್ುದೆ. ರ್ನನತ 
ಚತಕ್ೆೆ ಗತರತತಿನ ಪರಶೆನ ಹನಕಿದರೂ ಕೂಡ ಯನಕ್ೂೆೇ ಬರತತಿುಲೆ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಅದನತನ ಲನಟರಿಯವರನತನ ಕ್ೆೇಳಿ.  

ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆ್ಬೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈ ಚತಕ್ೆೆ  ಗತರತತಿನ ಪರಶೆನ ಇದೆೇ 
ಮದಲ ಬ್ನರಿ ಬಂದ್ಧರತವಂತ್ಹದತೆ. ದಯವಿಟತಟ ತ್ಮಾ ಅದೆೇಶವನತನ ಪನಲ್ಲಸತತ್ೆುೇವೆ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಸದಸಯರೆೇ, ತ್ಮಾ ಪರಶೆನಯನತನ ಕ್ೆೇಳಿ. 
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   ಪರಶೆನ ಸಂಖ್ೆಯ 1999   
(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದೆ) 

ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆ್ಬೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರವನತನ 
ಒದಗಿಸಿದನೆರ.ೆ ಮೈಸೂರತ-ಬ್ೆಂಗಳೂರತ ರನಷಿರೇಯ ಹೆದನೆರಿಯತ ಇಡಿೇ ರನಜಯದಲ್ಲೆಯ್ದೇ ಅತ್ಯಂತ್ 
ಪರಮತಖ್ವನದಂತ್ಹ ಹತ್ತು ಪಥದ ರಸೆುಯನಗಿದ.ೆ  ಮೈಸೂರತ-ಬ್ೆಂಗಳೂರತ ನಡತವ ೆಕ್ೆೈಗನರಿಕ್,ೆ ಜನರ 
ಸತರಕ್ಷತ್ ೆ ಇವುಗಳೆಲನೆ ದೃಷಿಟಯಿಂದ ಇದೂೆಂದತ ಪರಮತಖ್ವನದಂತ್ಹ ದೊಡಾ ಯೇಜರೆ್. ಈ 
ಸಂಬಂಧವನಗಿ ಮೂರತ ಜನರನತನ ರ್ನನತ ಅಭಿನಂದ್ಧಸಲೆೇಬ್ೆೇಕತ. ಕ್ನರಣ್ವೆೇರೆ್ಂದರೆ, ಮಟಟಮದಲ 
ಬ್ನರಿಗ ೆಈ ಮೈಸೂರತ-ಬ್ಂೆಗಳೂರಿಗ ೆ ಜೊೇಡಿ ರಸೆುಯನತನ ಮನಡಿದಂತ್ಹವರತ ಮನನಯ ಎಸ್ಚ.ಎಂ. 
ಕೃಷಣರವರತ. ಸತಮನರತ 380 ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪನಯಿಗಳ ವೆಚಿದಲ್ಲೆ ಜೊೇಡಿ ರಸೆುಯನತನ 2002ರೆ್ೇ 
ಇಸವಿಯಲ್ಲೆ  ಪನರರಂಭ್ ಮನಡಿದರತ. ಆಗ ಒಂದತ ಕ್ನಯಕಲಪ ಕ್ೂೆಟಟರತ. ಎರಡರೆ್ಯದನಗಿ, ಇದನತನ 
ರನಜಯ ಹೆದನೆರಿಯಿಂದ ರನಷಿರೇಯ ಹೆದನೆರಿಯನಗಿ upgrade ಮನಡಿದಂತ್ಹವರತ ಶ್ರೇಮನನ್ಚ ಅಸೆರ್ಚ 
ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್ಚರವರತ. ಈ ಯೇಜರೆ್ಗ ೆ ಅನತಮೇದರೆ್ ಕ್ೊಟಟಂತ್ಹವರತ ಕ್ೆೇಂದರ ಸಚಿವರನದ 
ಶ್ರೇಮನನ್ಚ  ನತಿನ್ಚ  ಗಡೆರಿಯವರತ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಸದಸಯರೆೇ, ಇದಕ್ೆೆ ಏನತ ಮನಡಬ್ೇೆಕ್ೆಂಬತದನಗಿ ಹೆೇಳಿ. 

 (ಮತಂದತ) 
 

(370) 16-03-2022 11.30 ಟಿಸಿಹೆರ್ಚ-ಎಂಡಿ                 (ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿೆತಿ) 
ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆ್ಬೇಗೌಡ (ಮತಂದತ):-  
ಇವರತ ಮೂರತ ಜನರನೂನ ಕೂಡ ರ್ನನತ ಈ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲೆ ಬಹಳ ವಿಶೆೇಷವನಗಿ ಅಭಿನಂದ್ಧಸತತ್ೆುೇರೆ್. 
ಈ ಯೇಜರೆ್ಗ ೆ approval ಆದ ಕೂಡಲೇೆ ಬಹಳ ತ್ೆರಿತ್ವನಗಿ ಭ್ೂಸನೆಧಿೇನಪಡಿಸತವುದತ, 
ಕ್ನಮಗನರಿ ಕ್ೆೈಗೊಳುಳವಂಥ ವಿಚನರದಲ್ಲೆ ನಮಾ ಕ್ನಂಗೆರಸ್ಚ ಮತ್ತು ಜೆಡಿಎಸ್ಚ ಮೈತಿರ ಸಕ್ನಾರದಲ್ಲೆ 
ಸರ್ನಾನಯ ಹೆರ್ಚ.ಡಿ.ರೇೆವಣ್ಣನವರತ ಪನರರಂಭ್ದಲ್ಲೆ ಬಹಳ ಒಳೆಳಯ ಕ್ೆಲಸವನತನ ಮನಡಿದೆರತ.  ಅದಕ್ನೆಗಿ 
ರ್ನನತ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಭಿನಂದ್ಧಸತತ್ೆುೇರೆ್. ಇವತಿುನ ದ್ಧವಸ ಈ ಕ್ನಮಗನರಿ ಮತಕ್ನುಯದ ಹಂತ್ಕ್ೆೆ 
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ಬಂದ್ಧದ.ೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಕ್ೊೇವಿಡಚ-೧೯ ಬಂದ್ಧದೆರಿಂದ ನಗದ್ಧತ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲೆ ಪೂಣ್ಾಗೂೆಳಿಸತವುದಕ್ೆೆ 
ಆಗಲ್ಲಲೆವೆಂದತ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರ ಕ್ೂೆಟಿಟದನೆರ.ೆ ಅದಕ್ೆೆ ಸೆಲಪ ಸಮಯ ಕ್ೂೆಟಿಟದನೆರೆ.  
ಮದಲರೆ್ೇ ಹಂತ್ ದ್ಧರ್ನಂಕ 02.05.2022ಕ್ೆೆ ಮತಗಿಯತತ್ುದೆಂದತ ಹೇೆಳಿದನೆರ.ೆ ಅಂತಿಮವನಗಿ 
ಡಿಸಂೆಬರ್ಚ 2022ರಲ್ಲೆ ಈ ಯೇಜರೆ್ಯ ಕ್ನಮಗನರಿ ಪೂಣ್ಾಗೂೆಳುಳತ್ುದೆಂದತ ಹೆೇಳಿದನೆರೆ. ಇದರಲ್ಲೆ 
ರ್ನನತ ಮನನಯ ಸಚಿವರಿಗೆ ವಿನಂತಿ ಮನಡತವುದೇೆರ್ೆಂದರ,ೆ ಪನಂಡವಪತರ ಶನಸಕರನದ ಶ್ರೇ 
ಪತಟಟರನಜತರವರತ ಮತ್ತು ಸಂಸದರತ ಇವರಲೆೆರೂ ಆ ರಸೆುಯಲ್ಲೆ ಒಂದರೆಡತ ಕಡಗೆಳಲ್ಲೆ ಕ್ೆಳಸೆೇತ್ತವ ೆ
ಅಂದರೆ under bridge fix ಮನಡಿ ಮನಡತತಿುರತವುದತ ಸನವಾಜನಕರಿಗ ೆ
ಅರ್ನನತಕೂಲವನಗತತಿುದಯೆ್ದಂದತ ಬಹಳ ಬ್ೊಬ್ಬೆ ಹೊಡೆಯತತಿುದನೆರ.ೆ ಆ ಸಂಬಂಧ ಬಹಳ ಗಲನಟೆ 
ನಡಯೆತತಿುತ್ತು. ಅದರ ಬಗೆೆ ಸೆಲಪ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಗಮನಸಬೆ್ೇಕತ. ಈ ಪನರಜಕಟಚನಂದ 
ಜನಸನಮನನಯರೆಲೆರಿಗೂ ಅನತಕೂಲವನಗಬ್ೇೆಕತ.  

 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಅರವಿಂದಕತಮನರ್ಚ ಅರಳಿಯವರೇೆ, ತ್ನವು ಪರತಿೇ ದ್ಧನವು ನಮಾ 
ಫ್ಲೊೇನ್ಚ ತ್ಂದತ ಆನ್ಚನಲ್ಲೆ ಇಡತತಿುೇರಿ. ಅದತ ರಿಂಗಣಿಸತತ್ುದೆ. ನೇವು ಕ್ನನೂನತ ಏನದೆಯೇ ಅದನತನ 
ಪನಲ್ಲಸಬ್ೆೇಕತ.  

 ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆ್ಬೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ಎರಡರೆ್ಯದನಗಿ ವಿನಂತಿ 
ಮನಡತವುದೆೇರ್ಂೆದರೆ, ಸವಿೇಾಸ್ಚ ರಸೆುಗಳಿವೆ, ರ್ನವು ದ್ಧನನತ್ಯ ಈ ಸವಿೇಾಸ್ಚ ರೂೆೇಡಚನಲೆೆೇ 
ಓಡನಡತತ್ೆುೇವೆ. ಈ ಸವಿೇಾಸ್ಚ ರಸೆುಗಳು ಸಂಪೂಣ್ಾವನಗಿ, ಪರಿಪೂಣ್ಾವನಗಿ ಅಚತಿಕಟನಟಗಿ quality 
work ಆಗಬ್ೇೆಕತ. ಈಗ ಆಗತತಿುರತವ ಸವಿೇಾಸ್ಚ ರೂೆೇಡಚ ಮೇಲೂೆನೇಟಕ್ೆೆ quality ಇಲೆ. ಟಿಕಿನಕಲ್ಚ 
ಆಗಿ ಏನತ ನಮಗೆ ಗೂೆತಿುಲೆ. ಆದರೆ ದೆಹಲ್ಲಯಲ್ಲೆರತ್ಕೆಂಥ ಕ್ನರಿಡನರ್ಚ ರಸೆುಗಳರ್ೆನಲನೆ ರೆ್ೂೇಡಿರತತ್ೆುೇವೆ. 
ಇಲೂೆ ಕೂಡ ತ್ನವು ೧೦ ಪಥಗಳ ರಸೆುಯನತನ ಮನಡತತಿುದ್ಧೆೇರಿ, ರ್ನವು ಅವುಗಳನೂನ ರೆ್ೂೇಡಿದನಗ 
ಎಲೊೆೇ ಒಂದತ ಕಡೆ quality work ಇಲೆವೆನತನವುದತ ನಮಗೆ ಅನತಮನರ್ನಸಪದವನಗಿದ.ೆ ಅದರ 
ಬಗೆೆ ಗಮನಸಬ್ೇೆಕತ. ಸವಿೇಾಸ್ಚ ರಸೆುಗಳು ಕೂಡ ಬಹಳ ಅಚತಿಕಟನಟಗಿ quality work 
ಮನಡಬ್ೇೆಕತ. ತ್ನವೆೇನತ ಡಿಸಂೆಬರ್ಚ 2022ರ ಅಂತ್ಯದೊಳಗ ೆಕ್ನಮಗನರಿಯನತನ ಪೂಣ್ಾಗೂೆಳಿಸಲತ 
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ಅಂತಿಮ ಗಡತವು ಕ್ೂೆಟಿಟದ್ಧೆೇರಿ. ಅಷಟರೊಳಗೆ ಈ ಯೇಜರೆ್ಯನತನ ಮತಗಿಸಿಕ್ೊಡಬ್ೇೆಕ್ೆಂದತ ಹನಗೂ 
ಸವಿೇಾಸ್ಚ ರೂೆೇಡಚನತನ ಬಹಳ ಕ್ನೆಲ್ಲಟಿಯನಗಿ ಮನಡಿಸಲತ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಗಮನಸಬ್ೇೆಕ್ೆಂದತ 
ವಿನಂತಿ ಮನಡತತ್ನು ತ್ಮಗೂ ಕೂಡ ಅಭಿನಂದ್ಧಸತತ್ೆುೇರೆ್. ಆದೆರಿಂದ ಡಿಸಂೆಬರ್ಚ 2022 ರ 
ಅಂತ್ಯದೂೆಳಗೆ ಈ ಕ್ನಮಗನರಿಯನತನ ಪೂಣ್ಾಗೂೆಳಿಸಬ್ೆೇಕತ. ಈ ರ್ನಡಿನ ಜನರಿಗ ೆಒಂದತ ದೊಡಾ 
ಉಪಕ್ನರ ಮನಡಿದಂತ್ನಗತತ್ುದೆ. ಈ ವಿಚನರದಲ್ಲೆ ಈ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲೆ ಜೆ.ಡಿ.ಎಸ್ಚ (ಜನ) ಕ್ನಂಗೆರಸ್ಚ 
ಹನಗೂ ಬಿಜೆಪಿ ಸಕ್ನಾರದ ಎಲನೆ ರ್ನಯಕರತಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ರ್ನನತ ಅಭಿನಂದ್ಧಸತತ್ೆುೇರ್ೆ. 

 ಶ್ರೇ ಸಿ.ಸಿ.ಪನಟಿೇಲ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುನ ಶನಸಕರನದ 
ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬ್ೆಬೇಗೌಡರವರತ ಬ್ೆಂಗಳೂರತ-ಮೈಸೂರತ ರಸೆುಯಲ್ಲೆ ಅಂಡರ್ಚ ಪನಸ್ಚ ಬಗೆೆ ನನನ ಗಮನಕ್ೆೆ 
ತ್ಂದ್ಧದನೆರೆ. ರ್ನನತ ಸಂಬಂಧಪಟಟ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳನತನ ಕಳುಹಸಿ, ಸೆಳ ತ್ನಖ್ೆ ಮನಡಿಸಿ, ಸನವಾಜನಕರಿಗೆ 
ತ್ೊಂದರಯೆನಗದ ರಿೇತಿಯಲ್ಲೆ ರ್ನವು ಹೂೆಸ road construction ಮನಡಬ್ೆೇಕತ. ಹೂೆಸದನಗಿ 
under pass ಮನಡತವನಗ ಮತಂದ್ಧನ ಸತಮನರತ ೧೫ ರಿಂದ ೨೦ ವಷಾಗಳ 
ದೂರದೃಷಿಟಯನನಟತಟಕ್ೊಂಡತ ಮನಡತವಂಥ ಕ್ೆಲಸಕ್ೆೆ ಗಮನವನನರಿಸತತ್ೆುೇರೆ್. ಇನತನ ಮನನಯ ಶನಸಕರತ 
ಕ್ನೆಲ್ಲಟಿ ಬಗೆೆ ಹೆೇಳಿದರತ. ಅದಕ್ೆೆ ನಮಾ ಇಲನಖ್ಯೆಲ್ಲೆರತ್ಕೆಂಥ Quality Control Officer ನಂದ 
ಅದನೂನ ಕೂಡ check ಮನಡಿಸತತ್ೆುೇರೆ್. ಒಂದತವೆೇಳೆ ಅದರಲ್ಲೆ ಏರ್ನದರೂ ನೂಯನತ್ೆಗಳಿದೆರೆ 
ಖ್ಂಡಿತ್ವನಗಿಯತ ಕೂಡ ಸಂಬಂಧಪಟಟವರ ಮೇಲೆ ಕರಮ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುಳತ್ೆುೇವೆ. 2022 ರ ಡಿಸಂೆಬರ್ಚ 
ಅಂತ್ಯದೂೆಳಗೆ ಅದನತನ ಮತಗಿಸತವಂಥ ಪನರಮನಣಿಕವನದ ಪರಯತ್ನವನತನ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆ.  

 ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬ್ೆಬೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇರ್ನೆೇನತ ಮೈಸೂರತ ದಸರ 
ಪನರರಂಭ್ವನಗತತ್ುದೆ. ಟೂೆೇಲ್ಚ ಹನಕಲತ ಆ ರಸೆುಯ ಎರಡೂ ಕಡಗೆಳಲ್ಲೆ ಪನರರಂಭ್ ಮನಡತತಿುದನೆರೆ. ಆ 
ಟೊೇಲ್ಚನಲ್ಲೆ two wheelers ಗಳಲ್ಲೆ ಓಡನಡತ್ಕೆಂಥ ಜನ ಕೂಡ ಹಣ್ ಕ್ೊಡಬ್ೆೇಕ್ೆ? ಅದಕ್ೆೆ ಏನತ 
ಮನನದಂಡ ಇದೆಯ್ದಂದತ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ದಯವಿಟತಟ ಸಪಷಟರೆ್ ಕ್ೂೆಡಬ್ೇೆಕತ. 

 ಶ್ರೇ ಸಿ.ಸಿ.ಪನಟಿೇಲ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅದೆಲೆವನೂನ NHAI (National 
Highway Authority of India) ದವರತ ಮನಡತತ್ನುರೆ. ಆ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳನೂನ ಕೂಡ ಕರದೆತ 
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ರ್ನನತ ವಿಚನರ ಮನಡತತ್ೆುೇರ್ೆ. ತ್ಮಾ ಗಮನಕ್ೆೆ ತ್ರಬಯಸತವುದೆೇರ್ಂೆದರೆ, ಆ ರಸೆು ಬ್ೆೇಗ 
ಪನರರಂಭ್ವನಗತವುದಕ್ೆೆ ಆ ಕಡ ೆಸಮಸೆಯ ಬಂದನಗ, ರ್ನನತ Mines and Geology Minister 
ಇದನೆಗ special permission ಅವರ ಕಡ ೆplant ಹನಕತವುದಕ್ೆೆ ರ್ನನತ ಅವಕ್ನಶ ಕ್ೂೆಟಿಟದೆೆನತ 
ಎಂಬ ಅಂಶವನೂನ ಕೂಡ ತ್ಮಾ ಗಮನಕ್ೆೆ ತ್ರಬಯಸತತ್ೆುೇರೆ್.  
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ಪರಶೆನ ಸಂಖ್ೆಯ.1920 
(ಉತ್ುರ ಲಗತಿುಸಿದೆ) 

 ಶ್ರೇ ಸೂರಜಚ ರೇೆವಣ್ಣ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇವತಿುನ ದ್ಧವಸ ನಮಾ  
ಹೊಳೆನರಸಿೇಪತರ ಪಟಟಣ್ದಲ್ಲೆ ಒಂದತ ಪಣ್ಯಕ್ಷೆೇತ್ರವಿದೆ. ಭ್ವಯ ಪತರನತ್ನವನದ ಶ್ರೇ ಲಕ್ಷಿಮೇನರಸಿಂಹ 
ಸನೆಮಿ ದೆೇವಸನೆನವಿದೆ. ಇದತ 1568ರೆ್ೇ ಇಸವಿಯಲ್ಲೆ ಪನಳೆೇಗನರರ ಕ್ನಲದಲ್ಲೆ ಶ್ರೇ 
ನರಸಿಂಹರ್ನಯಕರಿಂದ ಚೊೇಳರ ಶೆೈಲ್ಲಯಲ್ಲೆ ಕಟಟಲಪಟಿಟದೆ. 1667ರ ನಂತ್ರ ಶ್ರೇ ಕಂಠೇರವ 
ನರಸಿಂಹರನಜ ಒಡಯೆರ್ಚ ಮೈಸೂರತ ಮಹನರನಜರ ವಶವನಗತತ್ುದೆ. ಇದನತನ ತಿರಕೂಟಚಲ ಕ್ಷೇೆತ್ರ 
ಎಂದತ ಕೂಡ ಕರಯೆತತ್ನುರೆ. ಇಲ್ಲೆ ಮೂರತ ಗಭ್ಾಗತಡಿಗಳಿವೆ. ಅದಕ್ೂೆೆೇಸೆರ ತಿರಕೂಟಚಲ ಕ್ಷೇೆತ್ರ 
ಎಂದತ ಕರಯೆತತ್ನುರೆ. ಲಕ್ಷಿಮೇ ರ್ನರನಯಣ್ಸನೆಮಿ, ಶ್ರೇ ವೆೇಣ್ತಗೊೇಪನಲಸನೆಮಿ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷಿಮನರಸಿಂಹ 
ಸನೆಮಿ ಇಂತ್ಹ ಒಂದತ ಇತಿಹನಸವುಳಳ ಕ್ಷೇೆತ್ರವನಗಿದೆ. ಇಲ್ಲೆ ವಶ್ಷಟ ಮಹಷಿಾಗಳು ಘೂೇರ ತ್ಪಸತಸ 
ಮನಡಿದರತ. ಆ ತ್ಪಸಿಸಗೆ ಮಚಿಿ ಶ್ರೇ ಲಕ್ಷಿಮನರಸಿಂಹಸನೆಮಿ ಪಲತೆಣ್ ಮನಸದ ಶತದಿ ಪೌಣ್ಾಮಿ ಪತಬ್ನಬ 
ನಕ್ಷತ್ರದ ದ್ಧನ ಬ್ೆಳಗೆೆ ಪರತ್ಯಕ್ಷವನಗಿ ಅವರಿಗೆ ಏರ್ನಗಬೆ್ೇಕತ ಎಂದತ ಕ್ೇೆಳುತ್ನುರೆ, ಇಲ್ಲೆ ಒಂದತ 
ಭ್ವಯವನದ ದೆೇವಸನೆನ ನಮನಾಣ್ವನಗಬ್ೆೇಕತ, ರ್ನನತ ಇಲೆೆೇ ರೆ್ಲೆಸತತ್ೆುೇರೆ್ಂದತ ವರ ಕ್ೊಡತತ್ನುರ.ೆ 
ಇದೊಂದತ ಅತಿ ಹೆಚಿಿನ ಇತಿಹನಸವುಳಳ ದೆೇವಸನೆನವನಗಿದ.ೆ ಇವತಿುನ ದ್ಧವಸ ವೆೈಖ್ನನಸತ ಪದೆತಿಯಲ್ಲೆ 
ದ್ಧನನತ್ಯ ಪೂಜನ-ಕ್ೈೆಂಕಯಾಗಳು ನಡಯೆತತಿುವೆ. ಅಲ್ಲೆ ಪರತಿೇವಷಾ ಬರಹಾ ರಥೂೆೇತ್ಸವ ಕೂಡ 
ನಡಯೆತತ್ುದೆ. ಹನಸನ ಜಿಲೆೆ ಹೊಳೆನರಸಿೇಪತರ ಪಟಟಣ್ದಲ್ಲೆರತವ ಸತಮನರತ ೯೦೦ ವಷಾಗಳಷತಟ 
ಪತರನತ್ನವನದ ಶ್ರೇ ಲಕ್ಷಿಮೇನರಸಿಂಹ ಸನೆಮಿ ದೆೇವಸನೆನವಿರತವುದತ ನಜವನಗಿರತತ್ುದೆಂದತ ತ್ಮಾ 
ಉತ್ುರದಲ್ಲೆ ಹೆೇಳಿದನೆರ.ೆ ಈಗ ರ್ನನತ ಕ್ೆೇಳುವುದತ ಇಷೆಟ.  

 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಸೂರಜಚ ರೇೆವಣ್ಣನವರೇೆ ಈಗ ಏನತ ಮನಡಬ್ೇೆಕತ ಹೆೇಳಿ. 

 ಶ್ರೇ ಸೂರಜಚ ರೇೆವಣ್ಣ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಆ ದೆೇವಸನೆನದ ಕಟಟಡದ ಬಗೆೆ ಎಲೂೆ 
ಪರಸನುವರೆ್ ಮನಡಿಲೆ. ಅವರ ಉತ್ುರದಲ್ಲೆ ಕ್ೊೇಟ ೆ ಗೊೇಡಯೆನತನ ಪತರನತ್ತ್ೆ ಇಲನಖ್ಯೆ 
ನಯಮನವಳಿಗಳ ರಿೇತ್ನಯ ಸಂರಕ್ಷಿಸಲನಗಿದ ೆಎಂದತ ಹೆೇಳಿದನೆರೆ. ಈ ಬಗೆೆ ಜಿಲನೆಧಿಕ್ನರಿಗಳು, ಹನಸನ 
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ಜಿಲೆೆ ರವರಿಂದ ಈ ದೆೇವಸನೆನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕ್ನಮಗನರಿಗ ೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ೆ ಅನತದನನ 
ಮಂಜೂರನತಿ ಬಗೆೆ ಪರಸನುವರ್ ೆ ಸಿೆೇಕೃತ್ವನದ ನಂತ್ರ ನಯಮನನತಸನರ ಮತಂದ್ಧನ ಕರಮ 
ಕ್ೆೈಗೊಳಳಲನಗತವುದತ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದನೆರೆ. ಆದರೆ ಯನವ ರಿೇತಿ ಕರಮ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಳುಳತ್ುದೆಂದತ ಸಪಷಟರೆ್ 
ಕ್ೊಡಬ್ೇೆಕ್ನಗಿದೆ. 

 ಶ್ರೇ ಆರ್.ಅಶೆ್ೇಕಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಹೆರ್ಚ.ಡಿ.ರೇೆವಣ್ಣನವರತ ಭ್ಕಿುಗ ೆ
ಹೆಸರತವನಗಿರತವುದನತನ ರ್ನವಲೆನೆ ಕ್ೆೇಳಿದೆೆೇವೆ. ಆದರೆ ಇವರತ ಅವರನತನ ಮಿೇರಿಸತವ ರಿೇತಿ ಇದನೆರ.ೆ 
ಅವರತ ಮದಲರೆ್ಯ ಪರಶೆನ ನನಗ ೆದೆೇವರ ಬಗೆೆ ಕ್ೆೇಳಿದನೆರ.ೆ ಅದಕ್ನೆಗಿ ಮನನಯ ಶನಸಕರನದ ಶ್ರೇ 
ಸೂರಜಚ ರೇೆವಣ್ಣನವರಿಗ ೆ ಅಭಿನಂದ್ಧಸತತ್ೆುೇರೆ್. ತ್ನವು ಕ್ೆೇಳಿರತವಂತ್ಹ 900 ವಷಾಗಳ 
ಪತರನತ್ನವನದಂಥ ಶ್ರೇ ಲಕ್ಷಿಮೇನರಸಿಂಹ ಸನೆಮಿ ಪತರನತ್ತ್ೆ ಇಲನಖ್ಗೆೆ ಸಂಬಂಧಟಿಟದೆ. ಈಗನಗಲೇೆ 
ಅದನತನ ಪತರತ್ನತ್ತ್ೆ ಇಲನಖ್ಯೆ ಒಂದತ ಸಂರಕ್ಷಣನ ಕ್ನಮಗನರಿಯನತನ ಕ್ೆೈಗೊಂಡಿದತೆ, 
ದೆೇವನಲಯದ ಉತ್ುರ ಭನಗದ ಹನಗೂ ಪಶ್ಿಮ ಭನಗಗಳ ಸತಮನರತ ೧೧೫.೦೦ ಮಿೇಟರ್ಚ ಉದೆದ 
ಕ್ೊೇಟೆ ಗೂೆೇಡೆಯನತನ ಪತರನತ್ತ್ೆ ಇಲನಖ್ಯೆ ನಯಮನವಳಿಗಳ ರಿೇತ್ನಯ ಸಂರಕ್ಷಿಸಲನಗಿದ.ೆ ಅದೆೇ 
ರಿೇತಿ ರಥ ಪಥಕ್ನೆಗಿ ೮೧೦.೦೦ ಚ.ಮಿೇ telephonic black granite ಹನಗೂ ಉಳಿದ heavy 
duty cobblestone ಕಲತೆಗಳನತನ  ಹನಕಿ ರೆ್ಲಹನಸತ ಮನಡಲನಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅವರತ ಮೂಲವನಗಿ 
ಶ್ರೇ ಲಕ್ಷಿಮೇನರಸಿಂಹ ದೇೆವನಲಯದ ಕಟಟಡ ಜಿೇರ್ೊೇಾದನೆರವನಗಬೆ್ೇಕತ ಎಂದತ ಪರಶೆನ ಕ್ೆೇಳಿದನೆರ.ೆ  

 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಸನಕಷತಟ ಶನಸಕರತ ಮನನಯ ಸೂರಜಚ ರೇೆವಣ್ಣನವರ ಸಹನಯಕ್ೆೆ ಹೊೇಗಿ 
ಅವರನತನ ಹನಳುಮನಡತತ್ನುರ.ೆ 

 ಶ್ರೇ ಆರ್ಚ.ಅಶೆ್ೇಕಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸೂರಜಚ ರೇೆವಣ್ಣನವರತ ಉಪ 
ಪರಶೆನ ಕ್ೆೇಳಲ್ಲ. ಅದಕೂೆ ಉತ್ುರ ಕ್ೂೆಡತತ್ೆುೇರ್ೆ. ಆದೆರಿಂದ ಮನನಯ ಸೂರಜಚ ರೇೆವಣ್ಣನವರಿಗ ೆ
ಹೆೇಳುವುದೇೆರ್ೆಂದರ,ೆ ಹನಸನದ ಜಿಲನೆಧಿಕ್ನರಿಗಳಿಂದ ಒಂದತ ರಿಪೊೇಟಚಾ ಬ್ೇೆಕ್ನಗತತ್ುದೆ. ಯನವ 
ರಿೇತಿ ಬದಲನವಣೆ ಮನಡಬ್ೇೆಕ್ೆಂದತ ರಿಪೂೆೇಟಚಾ ಬ್ೆೇಕ್ನಗತತ್ುದ.ೆ ಏಕ್ೆಂದರ ೆ ಇದತ ಪತರನತ್ತ್ೆ 
ಇಲನಖ್ಗೆ ೆಸಂಬಂದಪಟಿಟರತತ್ುದೆ. ರ್ನವು ಅವರ ಅನತಮತಿ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳಳಬ್ೆೇಕತ. ಅವರ ನದೆೇಾಶನದ 
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ಮೇಲೆಯ್ದೇ ರ್ನವು ಮನಡಬ್ೆೇಕ್ನಗತತ್ುದೆ. ಅದಕ್ೂೆೆೇಸೆರ ರ್ನನತ ಜಿಲನೆಧಿಕ್ನರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚರೆ್ 
ಕ್ೊಡತತ್ುೆೇರೆ್. ತ್ನವು ಕೂಡ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳ ಜೊತ್ೆ ಮನತ್ರ್ನಡಿ. ಅವರಿಂದ ಒಂದತ proposal 
ಬಂದರ ೆ ರ್ನವು ಮತಂದ್ಧನ ದ್ಧನಗಳಲ್ಲೆ ಅದನತನ consider ಮನಡಿ, ಆ ಜಿೇಣೊೇಾದನೆರ 
ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ವಯವಸೆೆ ಮನಡೂೆೇಣ್.  

 ಶ್ರೇ ಸೂರಜಚ ರೇೆವಣ್ಣ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇನೂನ ಎಷತಟ ದ್ಧನ ಆಗತತ್ುದೆಂದತ 
ಸಪಷಟವನಗಿ ಹೆೇಳಬ್ೆೇಕತ.  

 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಸಚಿವರೇೆ ನೇವು ಮನನಯ ಹೆರ್.ಡಿ.ರೇೆವಣ್ಣನವರನತನ ಕ್ೆೇಳಿ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿ. 

(ಈ ಹಂತ್ದಲ್ಲೆ ಸದನದಲ್ಲೆ ನಗತ) 

 ಶ್ರೇ ಆರ್ಚ.ಅಶೆ್ೇಕಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ನಮಗೆ ಇನೂನ proposal ಕೂಡ 
ಬಂದ್ಧಲೆ. ನಮಗೆ ಜಿಲನೆಧಿಕ್ನರಿಗಳಿಂದ proposal ಬರಬ್ೆೇಕತ. ಮತ್ುೆ ಪತರನತ್ತ್ೆ ಇಲನಖ್ಯೆವರತ 
ಅದಕ್ೆೆ ಅನತಮತಿ ಕ್ೊಡಬ್ೆೇಕತ. ಇವೆರಡೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಬಂದ್ಧಲೆ. ಈಗ ಅಲ್ಲೆ ಏರೆ್ೇನತ  
development  ಆಗಿದೆ. ಅದೆಲನೆ ಈ ಹಂದ ೆಆಗಿರತವಂಥದತೆ. ಈಗ ಏರ್ನಗಬೆ್ೇಕಿದೆಯೇ ಅದನತನ 
ತ್ನವು ನನನ ಹತಿುರ ಏನತ ಮನತ್ರ್ನಡಿದ್ಧೆೇರೂೆೇ ಅದನತನ ಜಿಲನೆಧಿಕ್ನರಿಗಳ ಗಮನಕೂೆ ತ್ನನ. ರ್ನನತ 
ಕೂಡ ಜಿಲನೆಧಿಕ್ನರಿಗಳನತನ ಸಂಪಕಿಾಸಿ ಹೆೇಳುತ್ೆುೇರ್ೆ. ನಮಗೆ ಒಂದತ proposal ಬಂದ ನಂತ್ರ 
ಇಲನಖ್ಯೆಿಂದ ಮನಡಿಕ್ೂೆಡತವಂಥದತೆ. 

 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಆರ್ಚ.ಅಶೆ್ೇಕಚರವರೆೇ, ನೇವು ಅವರನತನ ಕರದೆತ, ಮಹೊೇತ್ಾ 
ಕ್ೆೇಳಿ ಪನರರಂಭಿಸಿ. 

 ಶ್ರೇ ಆರ್ಚ.ಅಶೆ್ೇಕಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ವಿಧನನಸಭೆಗ ೆ ಮನನಯ 
ಹೆರ್ಚ.ಡಿ.ರೇೆವಣ್ಣನವರತ ರನಹತಕ್ನಲ, ಗತಳಿಕ್ನಲ ಯಮಗಂಡಕ್ನಲ ಇವೆಲೆವನೂನ ರೆ್ೂೇಡಿಕ್ೊಂಡೇೆ 
ಒಳೆಳಯ ಕ್ನಲದಲ್ಲೆ ಬರತತ್ನುರ.ೆ ಕ್ೆಲವು ಬ್ನರಿ ಅವರತ ಸದನಕ್ೆೆ ಚಪಪಲ್ಲ ಹನಕಿಕ್ೊಂಡತ ಬರತವುದ್ಧಲೆ. 
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ಅವರತ ಅದನತನ ಹೊರಗಡಯೆ್ದೇ ಬಿಟತಟ ಬರತತ್ನುರೆ. ಇವರತ ಕೂಡ ಅವರ ಪರಶೆ್ನೇತ್ುರ ಅವಧಿಗ ೆ
ಸಮಯ ರೆ್ೂೇಡಿಕ್ೂೆಂಡತ ಬಂದರತ.      

(ಈ ಹಂತ್ದಲ್ಲೆ ಸದನದಲ್ಲೆ ನಗತ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 

                                                                                                                                                  ವಿಪ/16-03-2022   
“ wzÀÄÝ¥ÀrAiÀiÁUÀzÀ ¥Àæw/unedited copy/£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ¼À°è CxÀªÁ ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉUÁV G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀPÀÆqÀzÀÄ 

__________________________________________________________________________________ 

  ಪರಶೆನ ಸಂಖ್ೆಯ.1540 
  (ಉತ್ುರ ಲಗತಿುಸಿದ)ೆ 

 ಶ್ರೇ ಸಲ್ಲೇಂ ಅಹಮದ್ಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಆ ರೈೆತ್ರಿಗೆ ಪರಿಹನರ ಘೂೇಷಣೆ 
ಮನಡಿರತವುದತ ಸರಿ ಇದಯೆ್ದೇ ಇಲೆವೆೇ ಎಂದತ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ತ್ಮಾ ಆತ್ಾ ಮತಟಿಟಕ್ೂೆಂಡತ 
ಹೆೇಳಬ್ೆೇಕತ. ಬಹತಶಃ ಆ ರೈೆತ್ರತ ಈಗನಗಲೆೇ ಬಹಳ ಕಷಟದಲ್ಲೆದನೆರೆ. ಅವರತ ಉತ್ುರವನತನ 
ಕ್ೊಟಿಟದನೆರೆ, ಇದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಏನೂ ಸಹನಯವನಗತವುದ್ಧಲೆ. 

(ಮತಂದತ)   
(371)16.3.2022/11.40/ಎಂ.ಎಂ-ಎಂ.ಡಿ 

(ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿೆತಿ) 
ಶ್ರೇ ಸಲ್ಲೇಂ ಅಹಮದ್ಚ (ಮತಂದತ):-  
ಈಗನಗಲೆೇ ಒಂದತ ರಿಪೂೆೇಟಚಾ ಇದ.ೆ  Farmers’ಚdeath close to 53 percent in six 
years ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದನೆರೆ. ದಯವಿಟತಟ ಮನನಯ ಮಂತಿರಗಳು ಹೆಚಿಿನ ರಿೇತಿಯಲ್ಲೆ ಸಹನಯ 
ಮನಡಬ್ೇೆಕ್ೆಂದತ ರ್ನನತ ಒತ್ನುಯ ಮನಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ 

 ಶ್ರೇ ಆರ್. ಅಶೆ್ೇಕ:- ಮನನಯ ಸಲ್ಲೇಂ ಅಹಮದ್ಚರವರೆೇ, ನದ್ಧಾಷಟವನಗಿ ಏನತ 
ಮನಡಬ್ೇೆಕ್ೆಂಬತದನತನ ಹೆೇಳಿ. 

 ಶ್ರೇ ಸಲ್ಲೇಂ ಅಹಮದ್:- ತ್ನವು ಏನತ ಸಬಿಸಡಿ ಮತ್ುವನತನ ಕ್ೊಟಿಟದ್ಧೆೇರಿ ಇದತ ಸನಲತವುದ್ಧಲೆ, 
ಅದನತನ ಜನಸಿು ಮನಡಬ್ೇೆಕ್ಂೆದತ ಹೆೇಳಬಯಸತತ್ೆುೇರೆ್.  

 ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕೆ್. ಹರಿಪರಸನದ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸದಸಯರತ NDRF 
(National Disaster Response Fund) ಮತ್ತು SDRF (State Disaster Response 
Fund) ಕಡಿಮಯನಗಿದಯೆ್ದಂದತ ಕ್ೆೇಳುತಿುದನೆರೆ.  

ಶ್ರೇ ಎಸ್. ರವಿ:- NDRF amount ಅಮೌಂಟೆೇ ಅಲೆ. 
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ಶ್ರೇ ಸಲ್ಲೇಂ ಅಹಮದ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, NDRF (National Disaster 
Response Fund) ಮತ್ತು SDRF (State Disaster Response Fund) amount ಏನತ 
ಕ್ೊಟಿಟದನೆರೆ ಅದತ ಬಹಳಷತಟ ಕಡಿಮಯನಗಿದ.ೆ ಅದನತನ ಹೆಚತಿ ಮನಡಬ್ೇೆಕ್ೆಂದತ ರ್ನನತ ಕ್ೆೇಳುತಿುದೆೆೇರ್ೆ.  

ಶ್ರೇ ಆರ್. ಅಶೆ್ೇಕ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ ಸಲ್ಲೇಂ ಅಹಮದ್ಚ 
ರವರತ ನನನ ಸನೆೇಹತ್ರತ.  

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕೆ್. ಹರಿಪರಸನದ್:- ರ್ನವು ಸನೆೇಹತ್ರಲೆವೇೆ? 

ಶ್ರೇ ಆರ್. ಅಶೆ್ೇಕ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ಮನನಯ ಸದಸಯರ ಮತ್ತು ನನನ 
ಸಂಬಂಧವನತನ ಹೆೇಳಿದೆ.  ನಮಾದತ ಬಂದನಗ ರ್ನನತ ನಮಾ ಬಗೆೆಯೂ ಹೇೆಳುತ್ುೆೇರೆ್.  ಮನನಯ 
ಸಲ್ಲೇಂ ಅಹಮದ್ಚರವರತ ಆತ್ಾ ಮತಟಿಟ ಹೆೇಳಬ್ೆೇಕ್ೆಂದತ ಹೇೆಳಿದನೆರ.ೆ ಆತ್ಾವನತನ 
ಮತಟಿಟಕ್ೊಳುಳವುದಕ್ನೆಗತವುದ್ಧಲೆ. Practical ಆಗಿ ಅತಿವೃಷಿಟ ಪರವನಹ ಆದನಗ ಮನನಯ 
ಹರಿಪರಸನದ್ಚರವರತ ಹೆೇಳಿದ ಹನಗೆ NDRF and SDRF rules ಪರಕ್ನರ ಕ್ೂೆಟಿಟದೆೆೇವೆ.  ಹಂದ ೆ
ಮನಜಿ ಪರಧನನ ಮನಮೇಹನ್ಚಸಿಂಗಚ ರೆ್ೇತ್ೃತ್ೆದ ಸಕ್ನಾರ ಇದನೆಗ NDRF rules ಮನಡಿದನೆರ.ೆ  
ಆಗ ಪರತಿ ಹಕೆ್ೆಟೇರ್ಚಗೆ ಮಳಯೆನಶ್ರತ್ ಬ್ೆಳ ೆವಿಧಕ್ೆೆ ರೂ. 6,800/-, ನೇರನವರಿಗ ೆರೂ. 13,500/-, 
ಬಹತವನಷಿಾಕ ಬ್ೆಳೆಗ ೆ ರೂ. 18,000/- ಇಷಟನತನ ಕ್ೊಟಿಟದನೆರೆ, ಅದರ ಪರಕ್ನರವೆೇ ಇದತವರೆಗೂ 
ಕ್ೊಡಲನಗತತಿುದೆ.  ಮರೆ್ನ ಕ್ೊೇವಿಡಚ-19 ಬಂದ್ಧತ್ತು.  ರ್ನವು ಕ್ೂೆೇವಿಡಚ-19 ಬರತವುದಕಿೆಂತ್ 
ಮದಲೇೆ ಇದನತನ ಜನಸಿು ಮನಡಬ್ೇೆಕ್ೆಂದತ ಪತ್ರ ಬರೆದ್ಧದೆೆವು.  ನಮಾದೂೆಂದೆೇ ರನಜಯಕೆಲೆ, ಇಡಿೇ 
ದೆೇಶದಲ್ಲೆಯ್ದೇ ಜನಸಿುಯನಗಬ್ೆೇಕ್ೆಂದತ ಪತ್ರ ಬರೆದ್ಧದೆೆೇವೆ.  ಪತ್ರವನತನ ಬರೆದತ Union Finance 
Minister ಜೊತ್ೆಗೆ ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಯವರತ ಮನತ್ರ್ನಡಿದನೆರ.ೆ 1:3 ಜನಸಿು ಆಗಬ್ೇೆಕ್ೆಂದತ ನಮಾ 
ಅಭಿಲನಷೆಯನಗಿದೆ. ಅದರಿಂದ ಅದನತನ ರ್ನವು ಕ್ೆೇಂದರ ಸಕ್ನಾರದ ಜೊತ್ೆಗೆ ಚಚೆಾ ಮನಡಿ 
ಮನಡತತ್ೆುೇವ.ೆ ಈಗನಗಲೆೇ ರನಜನಯದಯಂತ್ 2020-21ರೆ್ೇ ಸನಲ್ಲನಲ್ಲೆ 13.68 ಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ೆಟೇರ್ಚ ಬ್ೆಳೆಗ ೆ
ಹನನಯನಗಿದತೆ 12 ಲಕ್ಷ ಫಲನನತಭ್ವಿಗಳಿಗೆ ರೂ. 941.71 ಕ್ೊೇಟಿ input subsidy ಯನತನ 
ಕ್ೊಟಿಟದೆೆೇವೆ. ಈ ವಷಾದಲ್ಲೆ ರನಜಯ ಸಕ್ನಾರವು ಕ್ೆೇಂದರ ಸಕ್ನಾರ ಎಷತಟ ಕ್ೂೆಡತತಿುದಯೆೇ ಅದಕ್ೆೆ 
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ರ್ನವು ಸೇೆರಿಸಿ ಬಹತತ್ೆೇಕ ದತಪಪಟತಟ ಪರಿಹನರವನತನ ಈ ಸಲದ ಬ್ೆಳ ೆಹನನಗ ೆಕ್ೊಟಿಟದೆೆೇವೆ.  ಕಳೆದ 
ಬ್ನರಿ ಕ್ೊಟತಟ ಹೂೆಸ ಸಿಸಟಂ ಅನೂನ ತ್ಂದ್ಧದೆೆೇವೆ.  ಬ್ೆಳ ೆ ಹನನಯನದನಗ ಸನಮನನಯವನಗಿ 7-8 
ತಿಂಗಳನಗತತಿುತ್ತು.  ಕ್ೆಲವಂದತ ಬ್ನರಿ ಪರಿಹನರವನತನ ಕ್ೊಡತವುದಕ್ೆೆ ವಷಾಗಳನಗಿವೆ. ಈಗ ಅದನತನ 
ಬದಲನವಣೆ ಮನಡಿದೆೆೇವೆ.  ಜರೂರನಗಿ ಒಂದತ ತಿಂಗಳೂೆಳಗೆಯ್ದೇ ರೈೆತ್ರಿಗ ೆ input subsidy 
ಸಿಗಬ್ೆೇಕತ, ರೆ್ೇರವನಗಿ ಅವರ ಖ್ನತೆ್ಗೆ ಹೊೇಗಬ್ೆೇಕತ.  ಮದಲನದರ ೆಚೆಕಚ ಕ್ೂೆಡತವ ವಯವಸೆೆ ಇತ್ತು 
ಅದತ ಈಗ ಇಲೆ.  ರೆ್ೇರವನಗಿ ಅವರ ಖ್ನತೆ್ಗ ೆ ಹೊೇಗತವಂತ್ಹ ವಯವಸೆೆ ಮನಡಿದೆೆೇವೆ.  7-8 
ತಿಂಗಳು ವಿಳಂಬವನಗತತಿುದತೆದನತನ ತ್ಪಿಪಸಿ ಒಂದೇೆ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲೆ input subsidy details ಬಂದ 
ತ್ಕ್ಷಣ್ವೆೇ ಅವರ ಖ್ನತೆ್ಗ ೆ ಹಣ್ ಹೊೇಗತವಂತ್ಹ ಹೊಸ ಪದಿತಿಯನತನ ಈ ವಷಾದ್ಧಂದ ಜನರಿಗೆ 
ತ್ಂದ್ಧದೆೆೇವೆ.  ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ ಸಲ್ಲೇಂ ಅಹಮದ್ಚರವರ ಭನವರೆ್ ಏನದ ೆಅದಕ್ೆೆ ರ್ನವು ಸಪಂದರೆ್ 
ಮನಡತತ್ೆುೇವ,ೆ ಕ್ೆೇಂದರ ಸಕ್ನಾರಕೂೆ ವಿನಂತಿ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆ. ಇದತ ಬದಲನವಣೆಯನಗಬೆ್ೇಕತ ಆಗ 
ಮನತ್ರ ರೈೆತ್ರಿಗ ೆಒಳಳೆಯದನಗತತ್ುದ ೆಎನತನವ ಭನವರೆ್ ನನಗೂ ಇದೆ.  ಇದನತನ ಆದಷತಟ ಬ್ೆೇಗ ಕ್ೆೇಂದರ 
ಸಕ್ನಾರದ ಗಮನಕ್ೆೆ ತ್ರತವ ವಯವಸೆೆ ಮನಡತತ್ುೆೇವೆ.  

ಪರಶೆನ ಸಂಖ್ೆಯ: 1975 

(ಈ ಹಂತ್ದಲ್ಲೆ ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ ಸತನಲ್ಚಗೌಡ ಪನಟಿೇಲ್ಚ ಅವರತ ಗೆೈರತ ಹನಜರನಗಿದೆರತ)  
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ಇ) ಚತಕ್ೆೆ ಗತರತತಿಲೆದ ಪರಶೆನಗಳಿಗೆ ಲ್ಲಖಿತ್ ಮೂಲಕ ನೇಡಲನದ ಉತ್ುರಗಳು 

 ಶ್ರೇ ಆರ್. ಅಶೆ್ೇಕ(ಕಂದನಯ ಸಚಿವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ದ್ಧರ್ನಂಕ 16ರೆ್ೇ 
ಮನರ್ಚಾ 2022ರಂದತ ಸಮೂಹ-೩ರ ಲ್ಲಖಿತ್ ಮೂಲಕ ಉತ್ುರಿಸತವ ಒಟತಟ 94 ಪರಶೆನಗಳ ಪೆೈಕಿ 34 
ಪರಶೆನಗಳಿಗೆ ಉತ್ುರಗಳನತನ ಸದನದಲ್ಲೆ ಮಂಡಿಸತತಿುದೆೆೇರೆ್. 

 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮಂಡಿಸಲನಯಿತ್ತ. 
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೦೨. ಪರಕಟಣ ೆ

ವಿಷಯ:- ಸದನದಲ್ಲೆ ಕಡನಾಯವನಗಿ ಹನಜರಿರಬ್ೆೇಕ್ನದ ಸಚಿವರತಗಳು  
                      ಹನಗೂ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳ ಕತರಿತ್ತ 

@@@ 

 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಸದನದಲ್ಲೆ ಈ ದ್ಧನ ಕಡನಾಯವನಗಿ ಹನಜರಿರಬ್ೆೇಕ್ನದ ಮನನಯ ಸಚಿವರ 
ಹೆಸರತಗಳು ಈ ರಿೇತಿ ಇವ.ೆ 

1. ಶ್ರೇ ಉಮೇಶಚ ಕತಿು, ಮನನಯ ಅರಣ್ಯ, ಆಹನರ, ರ್ನಗರಿಕ ಸರಬರನಜತ ಹನಗೂ ಗನರಹಕರ 
ವಯವಹನರಗಳ ಸಚಿವರತ 

2. ಡನ|| ಸಿ.ಎನ್. ಅಶೆಥ್ಚ ರ್ನರನಯಣ್, ಮನನಯ ಉನನತ್ ಶ್ಕ್ಷಣ್, ಮನಹತಿ ತ್ಂತ್ರಜ್ಞನನ ಮತ್ತು 
ಜೆೈವಿಕ ತ್ಂತ್ರಜ್ಞನನ, ವಿಜ್ಞನನ ಮತ್ತು ತ್ಂತ್ರಜ್ಞನನ ಹನಗೂ ಕ್ೌಶಲನಯಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರತ, ಐಟಿ-
ಬಿಟಿ ಸಚಿವರತ 

3. ಶ್ರೇ ಆನಂದ್ ಸಿಂಗ, ಮನನಯ ಜಿೇವಿಪರಿಸಿೆತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ, ಪರವನಸೂೆೇದಯಮ ಸಚಿವರತ 
4. ಡನ: ಕ್.ೆ ಸತಧನಕರ್ಚ, ಮನನಯ ಆರೂೆೇಗಯ ಮತ್ತು ಕತಟತಂಬ ಕಲನಯಣ್ ಮತ್ತು ವೆೈದಯಕಿೇಯ 

ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಸಚಿವರತ 
5. ಶ್ರೇ ಬಿ.ಸಿ. ರ್ನಗೇೆಶಚ, ಮನನಯ ಪನರಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪೌರಢಶ್ಕ್ಷಣ್ ಹನಗೂ ಸಕ್ನಲ ಸಚಿವರತ 
6. ಶ್ರೇ ವಿ. ಸತನೇಲ್ಚ ಕತಮನರ್ಚ, ಮನನಯ ಇಂಧನ ಹನಗೂ ಕನನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸೃತಿ ಸಚಿವರತ 

ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳ ಹೆಸರತ ಈ ಕ್ೆಳಕಂಡಂತಿದ:ೆ 

1. ಶ್ರೇ ಸತಿೇಶಚ ಕತಮನರ್ಚ ಡಿ.ಎಂ, ಭನ.ಆ.ಸೇೆ., ನದೆೇಾಶಕರತ, ಸನಮನಜಿಕ ಭ್ದರತ್ೆ ಮತ್ತು 
ಪಿಂಚಣಿಗಳ ನದೆೇಾಶರ್ನಲಯ ಇಲನಖ್ ೆ

2. ಡನ: ಗೊೇಪನಲಕೃಷಣ ಹೆರ್.ಎನ್, ಭನ.ಆ.ಸೇೆ., ಆಯತಕುರತ, ಯತವ ಸಬಲ್ಲೇಕರಣ್ ಮತ್ತು 
ಕಿರೇಡನ ಇಲನಖ್ ೆ

3. ಶ್ರೇ ಮರ್ೊೇಜಚ ರನಜನ್, ಭನ.ಆ.ಸೇೆ., ಆಯತಕುರತ, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಪತ್ತು ನವಾಹಣನ 
ಪನರಧಿಕ್ನರ, ಬ್ೆಂಗಳೂರತ 
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4. ಅಮಿತಚಗನಗಾ, ಭನ.ರೈೆ.ಸೇೆ., ವಯವಸನೆಪಕ ನದೆೇಾಶಕರತ, ಕ್ೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಇ, ಸಂಪಕಾಸೌಧ, 
ರನಜನಜಿನಗರ, ಬ್ೆಂಗಳೂರತ 

ಅಧಿವೆೇಶನದ ಸನಯಂಕ್ನಲದಲ್ಲೆ ಹನಜರಿರಬ್ೇೆಕ್ನದ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳ ಪಟಿಟ 

1. ಶ್ರೇ ಮರ್ೊೇಜಚ ಕತಮನರ್, ಐ.ಎಫ್.ಎಸ್ಚ, ವಯವಸನೆಪಕ ನದೆೇಾಶಕರತ, ಜಂಗಲ್ಚ ಲನಡಿಚಸ್ಚ 
ಅಂಡಚ ರಸೆನಟಚಾ, ಖ್ನಜ ಭ್ವನ, ಬ್ೆಂಗಳೂರತ 
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03. ಸಭನಪತಿಯವರ ಅನತಮತಿ ಮೇರೆಗೆ ಪರಸನುಪಿಸಲಪಟಟ ವಿಷಯಗಳು 

 ಅ) ವಿಷಯ:- ಮರ್ ೆಮರ್ೆಗಳಿಗೆ ಪತಿರಕ್ೆ ಹನಕತವವರಿಗೆ ಪಿಂಚಣಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸತವ ಬಗೆೆ 

- - - - 

 ಶ್ರೇ ಕೆ್.ಟಿ. ಶ್ರೇಕಂಠೆೇಗೌಡ(ಪದವಿೇಧರರ ಕ್ಷೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ನರ್ನೆ ದ್ಧವಸ 
ಪರಜನವನಣಿ ಪತಿರಕ್ೆಯಲ್ಲೆ ಪರಕಟವನದಂತ್ಹ ರ್ನಡಿನ ಪತಿರಕ್ನ ವಿತ್ರಕರತ ಮತ್ತು ಹಂಚಿಕ್ದೆನರರ 
ಸಮಸೆಯಗಳನತನ ಸದನದಲ್ಲೆ ಪರಸನುಪ ಮನಡಲತ ಅವಕ್ನಶ ಮನಡಿಕ್ೂೆಟಿಟದೆಕ್ನೆಗಿ ಧನಯವನದಗಳು. 
ರನಜಯದಲ್ಲೆ ಸಕ್ನಾರದ ಯೇಜರೆ್ ಕ್ನಯಾಕರಮಗಳನತನ ಜನರಿಗ ೆ ತ್ಲತಪಿಸತವಲ್ಲೆ ಎಲೆಮರ ೆ
ಕ್ನಯಿಯಂತ್ ೆಕ್ೆಲಸ ಮನಡತತಿುರತವ ಪತಿರಕ್ನ ರಂಗದ ಪತಿರಕ್ನ ವಿತ್ರಕರತ, ಹಂಚಿಕ್ೆದನರರತ ಹನಗೂ 
ಪತಿರಕ್ ೆಹನಕತವ ಹತಡತಗರ ಪನತ್ರ ಮತಖ್ಯವನಗಿದ.ೆ  ಸಕ್ನಾರದ ಮತಂದೆ ಇವರತಗಳು ಅರೆ್ೇಕಬ್ನರಿ 
ತ್ಮಾ ಬ್ೆೇಡಿಕ್ೆಗಳನತನ ಈಡೇೆರಿಸತವಂತ್ ೆ ಮನವಿ ಮನಡಿದರೂ ಸಕ್ನಾರ ಇವರ ಬ್ೆೇಡಿಕ್ೆಗಳನತನ 
ಕಡಗೆಣಿಸತತ್ುಲೆೇ ಬಂದ್ಧದೆ.  ಪರಸಕು ಸನಲ್ಲನ ಬಜೆಟಚನಲೂೆ ಸಹ ಇವರ ಬ್ೇೆಡಿಕ್ೆಗಳಿಗೆ ಸಪಂದರೆ್ ಸಿಕಿೆಲೆ. 

 ರನಜಯದಲ್ಲೆ 70 ಸನವಿರಕೂೆ ಹೆಚತಿ ಮಂದ್ಧ ಪತಿರಕ್ನ ವಿತ್ರಕರಿದತೆ, ಪತಿರಕ್ ೆಹನಕತವ ಹತಡತಗರತ 
ಸೇೆರಿ 2 ಲಕ್ಷ ಜನ ಪತಿರಕ್ೆ ಮನಧಯಮವರ್ೆನೇ ನಂಬಿಕ್ೊಂಡತ ಜಿೇವನ ನಡಸೆತತಿುದನೆರ.ೆ  ಸತದ್ಧೆ 
ಮನಧಯಮಗಳ ಪೈೆಪೊೇಟಿಯ ನಡತವೆಯತ ಮತದರಣ್ ಮನಧಯಮದ ಉಳಿವಿಗನಗಿ ದತಡಿಯತತಿುರತವ 
ಇವರತಗಳ ರೆ್ರವಿಗ ೆಸಕ್ನಾರ ಧನವಿಸಬ್ೆೇಕ್ನಗಿದೆ. 

 ಪತಿರಕ್ನ ವಿತ್ರಕರತ, ಹಂಚಿಕ್ೆದನರರತ ಹನಗೂ ಪತಿರಕ್ ೆ ಹನಕತವ ಹತಡತಗರಿಗ ೆ ಕ್ಷೇೆಮನಭಿವೃದ್ಧಿ 
ನಧಿ ಸನೆಪಿಸಿ ಅನತದನನವನತನ ಮಿೇಸಲ್ಲಡಬ್ೆೇಕತ.  ಆ ಮೂಲಕ ಪತಿರಕ್ನ ವಿತ್ರಣೆ ಸಮಯದಲ್ಲೆ 
ಮೃತ್ಪಟಟವರಿಗ,ೆ ಅಪಘಾತ್ದಲ್ಲೆ ಮೃತ್ಪಟಟವರಿಗೆ ಹನಗೂ ಕ್ೊೇವಿಡ-19 ರಿಂದ ಮೃತ್ಪಟಟವರಿಗ ೆ
ಸಕ್ನಾರ ಸೂಕು ಪರಿಹನರವನತನ ನೇಡಬ್ೆೇಕತ ಹನಗೂ ಇವರತಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ್ ವೆೈದಯಕಿೇಯ ಸೇೆವೆ 
ಕಲ್ಲಪಸಬ್ೇೆಕತ, ಹನಗೂ 60 ವಷಾ ಮೇಲಪಟಟವರಿಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ರೂ. 5000/- ಗಳ ಪಿಂಚಣಿಯನತನ 
ನೇಡಬ್ೆೇಕ್ೆಂದತ ಒಕೂೆಟವು ಒತ್ನುಯಿಸತತಿುದೆ. 
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 ಆದೆರಿಂದ ಸಕ್ನಾರ ಈ ಬಗೆೆ ಗಮನಹರಿಸಿ ಸಕ್ನಾರದ ಯೇಜರೆ್ ಕ್ನಯಾಕರಮಗಳನತನ 
ಜನರಿಗ ೆತ್ಲತಪಿಸತವಲ್ಲೆ ಪರಮತಖ್ ಪನತ್ರ ವಹಸಿರತವ ಪತಿರಕ್ನ ಮನಧಯಮದ ಇವರತಗಳ ಬ್ೆೇಡಿಕ್ೆಗಳನತನ 
ಈಡೇೆರಿಸಬ್ೆೇಕ್ೆಂದತ ಈ ಮೂಲಕ ಸಕ್ನಾರವನತನ ಒತ್ನುಯಿಸತತ್ೆುೇರೆ್. 

 ಶ್ರೇ ಆರ್. ಅಶೆ್ೇಕ(ಕಂದನಯ ಸಚಿವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮರ್ ೆ ಮರ್ೆಗೆ 
ಪತಿರಕ್ ೆ ಹನಕತವರಿಗ ೆ ಪಿಂಚಣಿ ಸೌಲಭ್ಯದ ಬಗೆೆ ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ ಶ್ರೇಕಂಠೆೇಗೌಡರತ 
ಶ್ನಯವೆೇಳೆಯಲ್ಲೆ ಪರಸನುಪ ಮನಡಿದನೆರ.ೆ  ಇದನತನ ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಯವರ ಗಮನಕ್ೆೆ ತ್ಂದತ 
ಉತ್ುರವನತನ ಒದಗಿಸತತ್ೆುೇರೆ್.  

 

ಆ) ವಿಷಯ:- ಚಿಕೆಮಗಳೂರತ ಜಿಲೆೆ ಕಳಸ ತ್ನಲೂೆಕಿನಲ್ಲೆ ಸತರಿದ ಭನರಿ ಮಳಯೆಿಂದ ಮರ್ೆಗಳು  
          ಸಂಪೂಣ್ಾ ರ್ನಶವನಗಿದತೆ ಈವರಗೆ ೆಪರಿಹನರ ನೇಡದೆೇ ಇರತವ ಬಗೆೆ.  

- - - - 

 ಶ್ರೇ ಎಸ್.ಎಲ್. ಭೊೇಜೇೆಗೌಡ(ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್ಷೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅವಕ್ನಶಕ್ನೆಗಿ 
ಧನಯವನದಗಳು. ಚಿಕೆಮಗಳೂರತ ಜಿಲೆೆಯಲ್ಲೆ ಮೂಡಿಗೆರೆ ಹನಗೂ ಕಳಸ ತ್ನಲೂೆಕಿನಲ್ಲೆ 3 ವಷಾಗಳ 
ಹಂದ ೆ ಸತರಿದ ಭನರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಗತಡಾ ಕತಸಿತ್ದ್ಧಂದ ಮರ್ೆಗಳು ಸಂಪೂಣ್ಾ ಹನನಯನಗಿದತೆ, 
ಅದರಲ್ಲೆ ಮರಸಣ್ಗಿ ಗನರಮ ಪಂಚನಯಿತಿ ವನಯಪಿುಯ ಚೆನನಹಡತೆ ಗನರಮದಲ್ಲೆ 2019ರ ಆಗಸ್ಟಚ 
ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲೆ ಸತರಿದ ಮಳಯೆಿಂದ ಹಲವನರತ ಬಡ ಕತಟತಂಬಗಳು ಮರ್ೆಯನತನ ಕಳೆದತಕ್ೂೆಂಡತ 
ತ್ತಂಬ್ನ ಸಂಕಷಟಕ್ೆೆ ಸಿಲತಕಿದನೆರ.ೆ ಈ ಸಂತ್ರಸುರಿಗೆ ಸಕ್ನಾರದ್ಧಂದ ಮರ್ೆ ನಮನಾಣ್ ಮನಡಿಕ್ೂೆಡಲತ 
ಆಶನೆಸರೆ್ ನೇಡಿದತೆ, ಹನಗೂ ಸದರಿಯವರತ ವನಸಿಸಲತ ಬ್ನಡಿಗ ೆಮರ್ೆಯಲ್ಲೆರತವುದರಿಂದ ಇವರಿಗ ೆ
ಬ್ನಡಿಗೆಯನತನ ಪನವತಿಸದ್ಧಲೆದ್ಧರತವುದರಿಂದ ಈ ಭನಗದ ಜನರತ ಬಹಳ ತ್ೊಂದರಯೆಲ್ಲೆರತವುದರಿಂದ 
ಸಕ್ನಾರ ಈ ಬಗೆೆ ಗಂಭಿೇರವನಗಿ ಗಮನಹರಿಸಿ ಇಲ್ಲೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹನನಯನದ ಕತಟತಂಬಗಳಿಗೆ 
ವಸತಿಗಳನತನ ನಮಿಾಸಿಕ್ೂೆಟತಟ ಹನಗೂ ಈಗ ವನಸಿಸತತಿುರತವ ಮರ್ೆಗಳಿಗೆ ಬ್ನಡಿಗೆಯನತನ 
ಪನವತಿಸಲತ ಸಕ್ನಾರದ್ಧಂದ ಅನತದನನವನತನ ಮಂಜೂರತ ಮನಡಬ್ೇೆಕ್ೆಂದತ ಒತ್ನುಯಿಸತತ್ೆುೇರೆ್.  
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 ಶ್ರೇ ಆರ್. ಅಶೆ್ೇಕ(ಕಂದನಯ ಸಚಿವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ 
ಸದಸಯರನದ ಭೊೇಜೆೇಗೌಡರತ ಶ್ನಯವೇೆಳೆಯಲ್ಲೆ ಕ್ೆೇಳಿರತವ ವಿಷಯಕ್ೆೆ ಸಂಬಂಧಪಟಟಂತ್ ೆಮೂಡಿಗೆರೆ 
ತ್ನಲೂೆಕತ ಚೆನನಹಡತೆ ಗನರಮದ 16 ಸಂತ್ರಸುರಿಗೆ ಮನಗಡಿಕ್ೆರೆ ಗನರಮದಲ್ಲೆ ನವೆೇಶನದ ಹಕತೆಪತ್ರಗಳನತನ 
ಸಿದಿಗೊಳಿಸಿ ವಿತ್ರಣೆಗೆ ತ್ಯನರಿ ಮನಡಿಕ್ೊಳಳಲನಗಿತ್ತು.  ಸದರಿ ಸಂತ್ರಸುರತ ಮನವಿನಕ್ೆರೆ ಗನರಮಕ್ೆೆ 
ಸೆಳನಂತ್ರಗೊಳಳಲತ ನರನಕರಿಸಿದನೆರ.ೆ ಇಡಕಣಿ ಗನರಮಕ್ೆೆ ಸೆಳನಂತ್ರಗೂೆಳಳಲತ ಸಿದಿವಿರತವುದನಗಿ 
ತಿಳಿಸಿರತತ್ನುರ.ೆ ಆದೆರಿಂದ ಬದಲ್ಲ ಜನಗ ಗತರತತಿಸಿ ಹಕತೆಪತ್ರ ವಿತ್ರಿಸಲತ ತ್ನಂತಿರಕ ತ್ೊಡಕ್ನಗಿರತತ್ುದೆ. 
ಮೂಡಿಗೆರೆ ತ್ನಲೂೆಕಿನ 323 ಸಂತ್ರಸುರಿಗೆ ಪರತಿ ಮನಹೆಯನನ ರೂ. 5,000/-ಗಳಂತ್ ೆ10 ತಿಂಗಳ 
ಬ್ನಡಿಗೆಯನತನ ನೇಡಲನಗಿರತತ್ುದೆ. ಉಳಿದಂತ್ಹ 17 ಸಂತ್ರಸುರತ ಬ್ನಡಿಗೆ ಮರೆ್ಯಲ್ಲೆ ವನಸವಿದತೆ 
ಕಣ್ುಪಿಪನಂದ ನಗಮದ ತ್ಂತ್ನರಂಶದಲ್ಲೆ ತ್ನತ್ನೆಲ್ಲಕ ಶೆಡಚಗಳಲ್ಲೆ ವನಸವಿರತವುದನತನ ಗಮನಸಲನಗಿದ.ೆ  
ಇದನತನ ಸರಿಪಡಿಸತವಂತ್ ೆ ರ್ನನತ ಜಿಲನೆಧಿಕ್ನರಿಯವರಿಗ ೆ ಸೂಚರೆ್ ಕ್ೊಡತತ್ುೆೇರ್.ೆ  ಅದೆೇ ರಿೇತಿ 
ರನಜಿೇವಚ ಗನಂಧಿ ವಸತಿ ನಗಮವನತನ ಕ್ೊೇರಿರತತ್ನುರೆ.  ಅದರಂತ್ ೆ ತ್ಂತ್ನರಂಶದಲ್ಲೆ ಮನಪನಾಡತ 
ಮನಡಿ 17 ಜನ ಸಂತ್ರಸುರಿಗೆ ಏನತ  ಬ್ನಡಿಗೆ ಹಣ್ ತ್ಪಿಪಹೊೇಗಿದೆ ಅವರಿಗೆ ರೂ. 50,000/- ಅಥವನ 
ಹತ್ತು ತಿಂಗಳ ಬ್ನಡಿಗೆಯನತನ ಪನವತಿಸಲತ ಕರಮ ವಹಸತತ್ೆುೇರೆ್. 

 ಶ್ರೇ ಎಸ್.ಎಲ್. ಭೊೇಜೇೆಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ತ್ನವು ಅನತಮತಿ ನೇಡಿದರ ೆ
ಒಂದನತನ ಕ್ೆೇಳಬಯಸತತ್ುೆೇರೆ್. 

 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಇಲೆ, No discussion in Zero Hour.  

        ಇ) ವಿಷಯ:- ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ. ವನಯಪಿುಯ ರನಜರನಜೆೇಶೆರಿ ನಗರ ಪನೆಟಚ ಮನಲ್ಲೇಕರಿಗ ೆ    
              ಅನಧಿಕೃತ್ ನಮನಾಣ್ವೆಂದತ ಪರಿಗಣಿಸಿ ದನಖ್ಲೆಗಳನತನ ಕ್ೆೇಳಿರತವ ಬಗೆೆ.  

- - - - 

 ಶ್ರೇ ಹೆರ್.ಎಸ್. ಗೊೇಪಿರ್ನಥ್(ಸೆಳಿೇಯ ಸಂಸೆೆಗಳ ಕ್ಷೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 
ಬೃಹತಚ ಬ್ೆಂಗಳೂರತ ಮಹನನಗರ ಪನಲ್ಲಕ್ ೆ ಕಳದೆ ಶತಕರವನರ ಬ್ೆಂಗಳೂರತ ದಕ್ಷಿಣ್ ತ್ನಲೂೆಕತ 
ರನಜರನಜೆೇಶೆರಿ ನಗರ ವನಯಪಿುಯ ಹಲವನರತ ಫ್ಲನೆಾಟಚ ಮನಲ್ಲೇಕರಿಗ ೆರೆ್ೂೇಟಿಸ್ಚ ಜನರಿ ಮನಡಿ ಅವರ 
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ಆಸಿುಗ ೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲನೆ ದನಖ್ಲೆಗಳ ಪಟಿಟಯನತನ ೩ ದ್ಧನಗಳ ಒಳಗನಗಿ ಕಟಟಡ ನಮನಾಣ್ದ 
ಅನತಮತಿಸಿದ ನಕ್ಷ,ೆ ಕಟಟಡದ ಪನರರಂಭ್ ಕತರಿತ್ ಅನತಮತಿ ಪತ್ರ, ಆಕತಯಪನೆಸ ಪರಮನಣ್ಪತ್ರ, ತೆ್ರಿಗೆ 
ರಶ್ೇದ್ಧಗಳನತನ ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ಯ ಕಛೆೇರಿಗ ೆ ಸಲ್ಲೆಸಲತ ಸೂಚಿಸಿರತತ್ನುರೆ.  ವಿಫಲವನದರ ೆ ಅವರ 
ಆಸಿುಯನತನ ಅನಧಿಕೃತ್ ಎಂದತ ಘೂೇಷಿಸಲನಗತವುದತ ಎಂದತ ರೆ್ೂೇಟಿಸ್ಚ ನೇಡಿರತತ್ನುರೆ.  ಈ ಕಟಟಡ 
ನಮನಾಣ್ಗಳಿಗೆ ಆ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲೆ ಆ ಪರದೇೆಶದಲ್ಲೆ ಕ್ನಯಾ ನವಾಹಸಿದ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳೆೇ ರೆ್ೇರ ಹೊಣೆ. 
ಯನವುದೆೇ ಅಕರಮ ಕಟಟಡ ನಮನಾಣ್ವನದಲ್ಲೆ ಅಲ್ಲೆನ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕರಮ ಕ್ೆೈಗೂೆಳುಳವುದತ 
ಅನವನಯಾ ಹನಗೂ ಈಗನಗಲೆೇ ರೆ್ೂೇಟಿಸತ ಪಡದೆ್ಧರತವ ಮರ್ ೆ ಮನಲ್ಲಕರಿಗ ೆ ಇನೂನ ಹೆಚಿಿನ 
ಕ್ನಲನವಕ್ನಶ ನೇಡಿ ದನಖ್ಲೆಗಳನತನ ಪಡಯೆಲತ ಅವಕ್ನಶ ಕಲ್ಲಪಸತವ ಮೂಲಕ ಅರೆ್ೇಕ ಫ್ಲನೆಾಟಚ 
ಓನರ್ಚಗಳು ಡವೆಲಪರ್ಚಗಳಿಂದ ದನಖ್ಲೆಗಳನತನ ಪಡಯೆಲತ ಅನತಮತಿಸಬ್ೆೇಕ್ನಗಿದೆ.  ಈ ಎಲನೆ 
ದನಖ್ಲೆಗಳನತನ ಮರ್ೆ ಮನರನಟದ ರೆ್ೂೇಂದಣಿಯ ಸಮಯದಲೆೆೇ ರೆ್ೂೇಂದಣನಧಿಕ್ನರಿಯವರತ 
ಪರಿಶ್ೇಲ್ಲಸಬ್ೇೆಕ್ನಗಿದ.ೆ  ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವನಯಪಿುಯಲ್ಲೆ 28 ಲಕ್ಷ ಕಟಟಡಗಳು ಬಿಬಿಎಂಪಿಯ ಬ್ೆೈಲನ ಹನಗೂ 
ಸನಯಂಕ್ಷನ್ಚ ಪನೆನ್ಚ ಉಲೆಂಘಿಸಿ ನಡಯೆತತಿುದೆರೂ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಲಂಚ ಪಡದೆತ ಈ ಕಟಟಡ 
ಕ್ನಮಗನರಿಗಳನತನ ಮತಂದತವರೆಯಲತ ಬಿಟತಟ ನಮನಾಣ್ ಮತಕ್ನುಯವನದ ಬಳಿಕ ಗನರಹಕರತ ಸದರಿ 
ಆಸಿುಯನತನ ಖ್ರಿೇದ್ಧಸಿದ ಬಳಿಕ ಸದರಿ ಆಸಿುಯತ ಅನಧಿಕೃತ್ ಎಂದತ ಘೂೇಷಣಯೆನದರೆ ಈ ಆಸಿುಯ 
ಖ್ರಿೇದ್ಧಯ ನಷಟವನತನ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಧಿಕ್ನರಿಯಿಂದಲೇೆ ವಸೂಲತ ಮನಡಲತ ಸರಕ್ನರ ಸೂಕು 
ಆದೆೇಶ ಹೂೆರಡಿಸತವಂತ್ ೆ ಹನಗೂ ಎಲನೆ ಅನಧಿಕೃತ್ ನಮನಾಣ್ ಕ್ನಮಗನರಿಗಳಿಗ ೆ ಆಯನಯ 
ಪರದೆೇಶದ ಸಂಬಂಧಿತ್ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳೆೇ ಜವನಬ್ನೆರರತ ಎಂದತ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಸದರಿ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳ ಮೇಲ ೆ
ಕಠಣ್ ಕರಮ ಕ್ೆೈಗೊಳುಳವಂತ್ೆ ಶ್ನಯವೆೇಳೆಯಲ್ಲೆ ಸರಕ್ನರವನತನ ಒತ್ನುಯಿಸತತ್ೆುೇರೆ್. 

(ಮತಂದತ) 
(372) 16-03-2022 KH/AK   11-50                    (ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿೆತಿ) 

ಶ್ರೇ ಆರ್.ಅಶೆ್ೇಕಚ  (ಕಂದನಯ ಸಚಿವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ 
ಸದಸಯರನದ ಎಸ್.ಗೊೇಪಿರ್ನಥ್ಚರವರತ ರನಜರನಜೆೇಶೆರಿ ನಗರದಲ್ಲೆ ಅನಧಿಕೃತ್ ಫ್ಲನೆಾಟಚ ನಮನಾಣ್ದ 
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ಬಗೆೆ ಕ್ೆೇಳಿರತವಂತ್ಹ ವಿಚನರವನತನ ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಯವರ ಗಮನಕ್ೆೆ ತ್ಂದತ ನಂತ್ರ 
ಅವರಿಂದ ಉತ್ುರವನತನ ಒದಗಿಸತತ್ೆುೇರೆ್.  

 
   ಈ) ವಿಷಯ: ತ್ಂಬ್ನಕತ ಸೇೆವರ್ೆ ನಷೆೇಧದ ಬಳಿಕ ಹೆಚಿಿನ ಜನಹರನತ್ತ     
               ಬಳಸತತಿುರತವ ಬಗೆೆ.  

*** 
ಶ್ರೇ ಕೆ್.ಹರಿೇಶಚ ಕತಮನರ್ಚ (ವಿಧನನಸಭೆಯಿಂದ ಚತರ್ನಯಿತ್ರನದವರತ):- ಮನನಯ 

ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅವಕ್ನಶಕ್ನೆಗಿ ಧನಯವನದಗಳು. ರ್ನಯಷನಲ್ಚ ಲನ ಸೂೆಲ್ಚ ಹನಗೂ ಕನೂಸಮರ್ಚ 
ಲನ ಅಂಡಚ ಪನರಕಿಟೇಸಸ್ಚ ಸಹಯೇಗದಲ್ಲೆ ನಡಸೆಿದ ಸಮಿೇಕ್ಷೆಯ ಪರಕ್ನರ ರನಜಯದಲ್ಲೆ ತ್ಂಬ್ನಕತ 
ಸೇೆವರ್ ೆಹನಗೂ ಜನಹರನತಿಗೆ ಕಡಿವನಣ್ವಿದೆರೂ ಸನಮನಜಿಕ ಜನಲತ್ನಣ್ಗಳಲ್ಲೆ ತ್ಂಬ್ನಕತ ಸೇೆವರ್ ೆ
ಹನಗೂ ಮನರನಟದ ಬಗೆೆ ರನಜನರೊೇಷವನಗಿ ಜನಹರನತ್ತ ನೇಡಲನಗತತಿುರತವುದತ ಪತಿರಕ್ೆಗಳಲ್ಲೆ 
ವರದ್ಧಯನಗಿರತತ್ುದ.ೆ 

2019 ರಲ್ಲೆ ಎಲೆಕ್ನರನಕಚ ನಕ್ೊೇಟಿನ್ಚ ಡಲೆ್ಲವೆರಿ ಸಿಸಟಂ ಮತ್ತು ಹೇಬ್ಡೆಚ ತ್ಂಬ್ನಕತ 
ಪದನಥಾಗಳ ಮೇಲೆ ಕ್ೆೇಂದರ ಸರಕ್ನರ ಕ್ನನೂರ್ನತ್ಾಕವನಗಿ ನಷೆೇಧ ಹೇೆರಿದ.ೆ ಆದನಗೂಯ ಸಹ 
ಸನಮನಜಿಕ ಜನಲತ್ನಣ್ಗಳಲ್ಲೆ ಹೆಚತಿ ಜನಹರನತ್ತ ನೇಡಲನಗತತಿುದೆ. ಒಟತಟ 23 ರನಷಿರೇಯ ಕ್ನನೂನತ 
ವಿಶೆವಿದನಯಲಯಗಳಲ್ಲೆ ಕ್ೆೈಗೊಳಳಲನದ ಸಮಿೇಕ್ಷೆ ಪರಕ್ನರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೆ ಶೆೇಕಡನ 38.1 ರಷತಟ 
ನಷೆೇಧಿತ್ ತ್ಂಬ್ನಕತ ಸೇೆವರೆ್ ಮನರನಟದಲ್ಲೆದತೆ ಕರ್ನಾಟಕವೆೇ ಮತಂಚೂಣಿ ರನಜಯವನಗಿದ.ೆ 

ಭನರತ್ದಲ್ಲೆ ಇ-ಸಿಗರೇೆಟಚಗಳನತನ ಎಲೆಕ್ನರನಕಚ ಫ್ಲನೆಟಚಫ್ಲನರಂಗಳ ಮೂಲಕ ಹೆಚಿಿನ 
ಜನಹೇರನತಿಗ ೆ ಬಳಸಲತ ಅವಕ್ನಶ ಕಲ್ಲಪಸಲನಗಿದೆ. ನಷೆೇಧಿತ್ ಇ-ಸಿಗರೇೆಟಚ ಕತರಿತ್ತ ಹಚೆನಿಗಿ 
ಟೆಲ್ಲಗನರಂನಲ್ಲೆ ಜನಹರನತ್ತ ನೇಡಲನಗತತಿುದೆ ಎಂಬತದತ ಪೂೆರೇ.ಅಶೆ್ೇಕಚ ಪನಟಿೇಲ್ಚರವರ 
ಅಭಿಪನರಯವನಗಿರತತ್ುದೆ. ಉಳಿದಂತ್ ೆವನಟಸಪಚನಲ್ಲೆ ಶೇೆಕಡನ 22.6, ಫ್ಲೇೆಸ್ಚಬತಕಚನಲ್ಲೆ ಶೆೇಕಡನ 17.3, 
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ಟಿಕಚಟನಕಚನಲ್ಲೆ ಶೆೇಕಡನ 14.3 ಹನಗೂ ಟಿೆಟರ್ಚನಲ್ಲೆ ಶೆೇಕಡನ 6.8 ಜನಹರನತ್ತ ಗಮನಸಿರತವುದನಗಿ 
ಸಮಿೇಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಟಟವರತ ಅಭಿಪನರಯ ವಯಕುಪಡಿಸಿರತತ್ನುರ.ೆ 

ಮೇಲ್ಲನ ಎಲೆ ಅಂಶಗಳು ಸರಕ್ನರ ತ್ಂಬ್ನಕತ ಸೇೆವರ್ ೆ ನಷೆೇಧದ ಬಳಿಕವೂ ಯತವ 
ಜನತ್ೆಯನತನ ದನರಿ ತ್ಪಿಪಸಲತ ಬಳಸತವ ತ್ಂತ್ರವನಗಿದತೆ, ಯತವ ಜನತ್ೆ ಹಚೆಿಿನ ಸಮೀಹನಕ್ೆೆ, 
ಆಕಷಾಣೆಗ ೆ ಒಳಗನಗತವಂತ್ ೆ ಮನಡತತಿುದ.ೆ ಆದಕ್ನರಣ್, ಸರಕ್ನರ ಇ-ಸಿಗರೇೆಟಚ ವಿಚನರದಲ್ಲೆ 
ಸನಮನಜಿಕ ಜನಲತ್ನಣ್ಗಳಲ್ಲೆ ಜನಹರನತ್ತ ನೇಡತವವರ ವಿರತದಿ ಹದ್ಧೆನ ಕಣಿಣಟತಟ ಕರಮ 
ಕ್ೆೈಗೊಳಳಬ್ೆೇಕ್ೆಂದತ ಮನನಯ ಗೃಹ ಸಚಿವರನತನ ಒತ್ನುಯಿಸತತ್ೆುೇರೆ್. 

ಶ್ರೇ ಆರ್.ಅಶೆ್ೇಕಚ  (ಕಂದನಯ ಸಚಿವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ 
ಸದಸಯರನದ ಕ್.ೆಹರಿೇಶಚ ಕತಮನರ್ಚರವರತ ತ್ಂಬ್ನಕತ ಸೇೆವರ್ ೆನಷೆೇದದ ಬಳಿಕ ಹೆಚಿಿನ ಜನಹರನತ್ತ 
ಬಳಸತತಿುರತವ ಬಗೆೆ ಕ್ೆೇಳಿರತವಂತ್ಹ ವಿಚನರವನತನ ಮನನಯ ಗೃಹ ಸಚಿವರ ಗಮನಕ್ೆೆ ತ್ಂದತ ನಂತ್ರ 
ಅವರಿಂದ ಉತ್ುರವನತನ ಒದಗಿಸತತ್ೆುೇರೆ್.  

 
ಉ) ವಿಷಯ:- ಇಂದ್ಧರನ ಕ್ನಯಂಟಿೇನ್ಚನಲ್ಲೆ ಗತಣ್ಮಟಟದ ಆಹನರವನತನ ಪೂರೈೆಕ್ೆ 

ಮನಡತತಿುಲೆದ್ಧರತವ ಬಗೆೆ  
*** 

ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವೆಂಕಟೆೇಶಚ (ರ್ನಮನದೆೇಾಶನ ಹೊಂದ್ಧದವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 
ಅವಕ್ನಶಕ್ನೆಗಿ ಧನಯವನದಗಳು.ಚ “ರನಜಯದನದಯಂತ್ ಕಡತಬಡವರತ ಮತ್ತು ಕ್ನಮಿಾಕ ವಗಾದ ರೆ್ಚಿಿನ 
ಆಹನರ ತ್ನಣ್ವನಗಿ ಒಂದತ ಕ್ನಲದಲ್ಲೆ ಮಿಂಚಿದ ಇಂದ್ಧರನ ಕ್ನಯಂಟಿೇನ್ಚಗಳು ಕರಮೇಣ್ ತ್ಮಾ 
ಜನಪಿರಯತ್ಯೆನತನ ಕಳೆದತಕ್ೊಳುಳತಿುವೆ”ಚ ಎಂದತ ಕನನಡಪರಭ್ ಪತಿರಕ್ೆಯಲ್ಲೆ ದ್ಧರ್ನಂಕ:14-03-2022 
ರಂದತ ವರದ್ಧಯನಗಿರತತ್ುದ.ೆ 

ಇದಕ್ೆೆ ಪತಷಿಟ ನೇಡತವಂತ್ ೆ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವನಯಪಿುಯ ಸತಮನರತ 174 ಸಿೆರ ಹನಗೂ 24 
ಮಬ್ೆೈಲ್ಚ ಕ್ನಯಂಟಿೇನ್ಚಗಳಿದತೆ ಆರಂಭ್ಗೂೆಂಡ ಎರಡತ ವಷಾ ಬ್ೆಳಗೆೆ, ಮಧನಯಹನ ಮತ್ತು ರನತಿರ ತ್ಲನ 
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300 ರಿಂದ 450 ಮಂದ್ಧಯಂತ್ ೆ 3 ಲಕ್ಷದ್ಧಂದ 3.5 ಲಕ್ಷ ಮಂದ್ಧಗ ೆ ಆಹನರ ವಿತ್ರಣೆ 
ಮನಡಲನಗತತಿುತ್ತು. ಆದರೆ, ಪರಸತುತ್ದಲ್ಲೆ ಊಟ, ತಿಂಡಿಗ ೆ50 ರಿಂದ 100 ಜನ ಮನತ್ರ ಬರತತಿುದತೆ, ಈ 
ಸಂಖ್ೆಯ ದ್ಧನವಂದಕ್ೆೆ 1 ರಿಂದ 1.5 ಲಕ್ಷ ಮಂದ್ಧಗೆ ಕತಸಿದ್ಧದೆ.  

ಅಗೆದ ದರದಲ್ಲೆ ಗತಣ್ಮಟಟದ ಆಹನರವನತನ ಒದಗಿಸತವ ಮೂಲಕ ಬಡವರತ ಮತ್ತು ಕೂಲ್ಲ 
ಕ್ನಮಿಾಕರ ಹಸಿವನತನ ನೇಗಿಸತವ ಉದೆೆೇಶದ್ಧಂದ ಸಿದೆರನಮಯಯ ರೆ್ೇತ್ೃತ್ೆದ ಕ್ನಂಗೆರಸ್ಚ ಸಕ್ನಾರ 
2017ರಲ್ಲೆ ಈ ಕ್ನಯಂಟಿೇನ್ಚಗಳನತನ ಆರಂಭಿಸಿತ್ತು. ಈ ಕ್ನಯಂಟಿನ್ಚಗಳ ಮತಂದ ೆ ಆರಂಭ್ದಲ್ಲೆ 
ಉದತೆದೆದ ಸನಲತಗಳಿರತತಿುದೆವು. ಅದರಿೇಗ ಬ್ೆರಳೆಣಿಕ್ೆಯಷತಟ ಜನ ಮನತ್ರ ಇಂದ್ಧರನ ಕ್ನಯಂಟಿೇನ್ಚನ 
ಗನರಹಕರನಗಿದನೆರ.ೆ ಇದಕ್ೆೆ ಮತಖ್ಯ ಕ್ನರಣ್ ಸಕ್ನಾರ ಮತ್ತು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಇಂದ್ಧರನ ಕ್ನಯಂಟಿೇನ್ಚಗಳನತನ 
ಸಂಪೂಣ್ಾವನಗಿ ನಲಾಕ್ಷಿಸಿರತವುದತ ಹನಗೂ ಕ್ನಯಂಟಿೇನ್ಚಗಳಿಗೆ ಗತತಿುಗೆದನರರತ ಅತ್ಯಂತ್ ಕಳಪ ೆ
ಗತಣ್ಮಟಟದ ಆಹನರವನತನ ಸರಬರನಜತ ಮನಡತತಿುರತವುದನಗಿದೆ ಎಂದತ ತಿಳಿದತಬಂದ್ಧದ.ೆ 

ಇಷೆಟೇ ಅಲೆದೆ ಸಕ್ನಾರ ಸಹ ಕ್ನಯಂಟಿೇನ್ಚ ನವಾಹಣೆಗ ೆ ನೇಡತತಿುದೆ ಅನತದನನವನತನ 
ಸಂಪೂಣ್ಾವನಗಿ ಸೆಗಿತ್ಗೊಳಿಸಿದತೆ, ಬಿಬಿಎಂಪಿ ತ್ನನ ಆದನಯದಲೆೆೇ ಅದನತನ ನವಾಹಣೆ 
ಮನಡಬ್ೇೆಕ್ನಗಿರತತ್ುದೆ. ಕಳೆದ ಎರಡತ-ಮೂರತ ವಷಾಗಳಿಂದ ಈ ಕ್ನಯಂಟಿೇನ್ಚಗಳ ನವಾಹಣೆಗೆ 
ಸತಮನರತ ರೂ. 70 ಕ್ೊೇಟಿಯನತನ ಸಕ್ನಾರ ನೇಡಬ್ೆೇಕ್ನಗಿದತೆ, ಇಷತಟ ಮತ್ುದ ಬ್ನಕಿ 
ಬರಬ್ೆೇಕ್ನಗಿರತವುದರಿಂದ ಗತತಿುಗೆದನರರತ ಗತಣ್ಮಟಟದ ಆಹನರ ಪೂರೈೆಕ್ೆ ಮನಡತತಿುಲೆ ಎಂಬ 
ಆರೂೆೇಪಗಳು ಕ್ೇೆಳಿಬರತತಿುವೆ. 

ಗನರಹಕರ ಸಂಖ್ೆಯಯಲೂೆ ಗೊೇಲ್ಚಮನಲ್ಚ ಮನಡತತಿುರತವುದತ ದೃಡಪಟಿಟದತೆ, ಗತತಿುಗ ೆ
ಸಂಸೆೆಗಳು ನೇಡತವ ಗನರಹಕರ ಸಂಖ್ೆಯಗೂ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ರೆ್ೇಮಿಸಿರತವ ಮನಷಾಲ್ಚಗಳು ನೇಡತವ 
ಗನರಹಕರ ಸಂಖ್ೆಯಗೂ ಭನರಿ ವಯತ್ನಯಸವಿದತೆ, ಇದತ ಇಷೆಟಲನೆ ರನದನಿಂತ್ಕ್ೆೆ ಕ್ನರಣ್ವನಗತತಿುರತವುದನಗಿ 
ತಿಳಿದತಬಂದ್ಧರತತ್ುದೆ. ಆದಕ್ನರಣ್, ಈ ಬಗೆೆ ಸೂಕು ಕರಮ ಕ್ೆೈಗೂೆಂಡತ ಬಡವರತ ಮತ್ತು ಕ್ನಮಿಾಕರ 
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ಹಸಿವನತನ ನೇಗಿಸತವ ಮಹತ್ನೆಕ್ನಂಕ್ಷಯೆ ಯೇಜರೆ್ಯನತನ ಮತನನಡಸೆಬ್ೆೇಕ್ೆಂದತ ಮನನಯ 
ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಯವರನತನ ಶ್ನಯವೆೇಳೆಯಲ್ಲೆ ಒತ್ನುಯಿಸತತ್ೆುೇರೆ್.  

ಶ್ರೇ ಆರ್.ಅಶೆ್ೇಕಚ  (ಕಂದನಯ ಸಚಿವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ 
ಸದಸಯರನದ ಯತ.ಬಿ.ವೆಂಕಟೆೇಶಚರವರತ ಇಂದ್ಧರನ ಕ್ನಯಂಟಿೇನ್ಚ ಬಗೆೆ ಕ್ೆೇಳಿರತವಂತ್ಹ ವಿಚನರವನತನ 
ಸಂಬಂಧಪಟಟ ಮನನಯ ಸಚಿವರ ಗಮನಕ್ೆೆ ತ್ಂದತ ನಂತ್ರ ಉತ್ುರವನತನ ಒದಗಿಸತತ್ೆುೇರ್.ೆ  

 
ಊ) ವಿಷಯ: ಕಿಯೇನಕಸಚ ಮೂಲಕ ಹನಸಟಲ್ಚಗಳಿಗ ೆವನಷಿಂಗಚ ಮಷಿನ್ಚ  
             ಖ್ರಿೇದ್ಧಸಿರತವ ಬಗೆೆ. 

*** 

ಶ್ರೇ ಸಲ್ಲೇಂ ಅಹಮದ್ಚ (ಸೆಳಿೇಯ ಸಂಸೆೆಗಳ ಕ್ಷೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ವಸತುಗಳ 
ಪೂರೈೆಕ್ೆಯಲ್ಲೆ ಭ್ರಷನಟಚನರ: ಕಿಯೇನಕಸಚ ಮೂಲಕ ಪೂರೈೆಕ್ೆಯನಗಿರತವ ಮೂಲಭ್ೂತ್ 
ಸೌಕಯಾಗಳಿಗ ೆಮನರತಕಟೆಟ ದರಕಿೆಂತ್ ಎರಡತ-ಮೂರತ ಪಟತಟ ಹೆಚತಿ ಬಿಲ್ಚ ಮನಡಿ, ಗತತಿುಗೆದನರರಿಗ ೆ
ಹಣ್ವನತನ ನೇಡಿರತವ ವಿಷಯವು ಗಂಭಿೇರವನದೆರಿಂದ ಸದನದಲ್ಲೆ ಶ್ನಯವೆೇಳೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲೆ 
ಪರಸನುಪಿಸತತಿುದೆೆೇರೆ್. 

ರನಜಯದ ಅಲಪಸಂಖ್ನಯತ್ರ ಕಲನಯಣ್ ಇಲನಖ್ಯೆತ 2019-20ರೆ್ೇ ಸನಲ್ಲನಲ್ಲೆ ಇಲನಖ್ಯೆ 
ಅಡಿಯಲ್ಲೆ ಬರತವ ಮರನಜಿಾ ದೆೇಸನಯಿ ಹನಸಟಲ್ಚಗಳಿಗೆ 15 ಕ್.ೆಜಿ.ಸನಮಥಯಾದ ವನಷಿಂಗಚ ಮಷಿನ್ಚ 
ಪೂರೈೆಕ್ೆಗನಗಿ ಕಿಯೇನಕಸಚಗೆ ಬ್ೆೇಡಿಕ್ೆಯನತನ ಸಲ್ಲೆಸಿದೆ ಕ್ನರಣ್ ಒಟತಟ 270 ವನಷಿಂಗಚ ಮಷಿನ್ಚಗಳ 
ಪೂರೈೆಕ್ೆಗೆ ಹನಗೂ ಒಂದತ ವನಷಿಂಗಚ ಮಷಿನ್ಚನ ಬ್ೆಲ ೆರೂ.5.54 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಒಪಪಂದ ಮನಡಿಕ್ೂೆಂಡ 
ನಂತ್ರ ಸನಟರ್ಚಫಿಶಚ ಕಂಪನಯ ವನಷಿಂಗಚ ಮಷಿನ್ಚಗಳನತನ ಪೂರೈೆಸಿರತವ ಬಗೆೆ ದನಖ್ಲೆಗಳು 
ಹೆೇಳುತ್ುವೆ. ಆದರೆ, ವನಸುವವನಗಿ ಪರಿಶ್ೇಲರ್ೆಯ ವೇೆಳೆ ಎಲ್ಚ.ಜಿ. ಮತ್ತು ಬ್ೆೇರ ೆಬ್ೆೇರ ೆ ಕಂಪನಯ 
ಮತ್ತು ಕಡಿಮ ಸನಮಥಯಾದ ಮಷಿನ್ಚಗಳನತನ ಪೂರೈೆಸಲನಗಿರತವುದತ ಪತ್ೆುಯನಗಿದೆ. 
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15 ಕ್.ೆಜಿ.ಸನಮಥಯಾದ ಸನಟರ್ಚಫಿಶಚ ಕಂಪನಯ ವನಷಿಂಗಚ ಮಷಿನ್ಚನ ಮನರತಕಟೆಟ ಬ್ೆಲ ೆರೂ. 
3.18 ಲಕ್ಷಗಳು ಮತ್ತು ಎಲ್.ಜಿ. ಕಂಪನಯ ಬ್ೆಲ ೆ ರೂ.99 ಸನವಿರಗಳನಗಿದತೆ, ವನಸುವವನಗಿ 66 
ಸನಟರ್ಚಫಿಶಚ ಹನಗೂ 179 ಎಲ್.ಜಿ. ಕಂಪನಯ ವನಷಿಂಗಚ ಮಷಿನ್ಚಗಳನತನ ಪೂರೈೆಸಲನಗಿದ.ೆ ಆದರೆ, 
ಇಲ್ಲೆ ಈ ಎರಡತ ಕಂಪನ ವನಷಿಂಗಚ ಮಷಿನ್ಚಗಳ ಬ್ೆಲೆಗಳಿಗೂ ಒಂದೇೆ ರಿೇತಿಯನಗಿ ರೂ.5.54 
ಲಕ್ಷಗಳಂತ್ ೆಬಿಲ್ಚ ಮನಡಿ ಒಟತಟ ರೂ.9.28 ಲಕ್ಷಗಳನತನ ಪಡಯೆಲನಗಿದೆ.  

ಇದೆೇ ರಿೇತಿಯಲ್ಲೆ ಕೃಷಿ ಇಲನಖ್ಯೆಲ್ಲೆ 472 ಕಂಪೂಯಟರ್ಚಗಳ ಪೂರೈೆಕ್ೆಗನಗಿ ರೂ.45 
ಸನವಿರದ ಮನರತಕಟೆಟ ದರಕ್ೆೆ ರೂ.80 ಸನವಿರಗಳನತನ ಬಿಲ್ಚ ಮನಡಲನಗಿದತೆ, ಇದಲೆದೆೇ ಮಸಿೇದ್ಧ, 
ಜೆೈನ ಬಸದ್ಧ, ದಗನಾಗಳಿಗೆ ನೇರತ ಶತದ್ಧೆೇಕರಣ್ ರ್ಟಕಗಳ ಪೂರೈೆಕ್ೆಗನಗಿ ರೂ.60 ಸನವಿರದ 
ಮನರತಕಟೆಟ ದರಕ್ೆೆ ರೂ.1.5 ಲಕ್ಷಗಳನತನ ಬಿಲ್ಚ ಮನಡಲನಗಿದ.ೆ ತ್ನಂಡನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಗಮಕ್ೆೆ 375 
ದೊಡಾ ಮಟಟದ ನೇರತ ಶತದ್ಧೆೇಕರಣ್ ರ್ಟಕಗಳನತನ ಪೂರೈೆಕ್ೆ ಮನಡಲನಗಿದತೆ, ರೂ.2.40 ಲಕ್ಷದ 
ಮನರತಕಟೆಟ ದರಕ್ೆೆ ರೂ.11 ಲಕ್ಷಗಳನತನ ಬಿಲ್ಚ ಮನಡಲನಗಿದ.ೆ ಒಟನಟರೆ ಈ ಎಲನೆ ಖ್ರಿೇದ್ಧಯಲ್ಲೆ 
ಸತಮನರತ 90 ಕ್ೊೇಟಿ ರೂ.ಗಳ ಅವಯವಹನರವನಗಿರತವುದತ ಮಹನಲೇೆಖ್ಪನಲರ ತ್ಪನಸಣೆ ವೆೇಳೆ 
ಪತ್ೆುಯನಗಿದೆ. 

ಗತತಿುಗೆದನರರಿಂದ ಯನವುದೆೇ ವಸತುಗಳನತನ ಪಡದೆ ನಂತ್ರ,ಚ “ಮೂರರೆ್ೇ ವಯಕಿು 
ತ್ಪನಸಣೆಯತ”ಚ ಕಡನಾಯವನಗಿರತತ್ುದ.ೆ ಆದರೆ, ಇಲ್ಲೆ ಈ ಮೂರರೆ್ೇ ವಯಕಿುಯ ಸಂಸೆೆ ನೇಡತವ 
ವರದ್ಧಯ ಸಟಿಾಫಿಕ್ೆೇಟಚ ಸಹನ ಫ್ಲೆೇಕಚ ಎಂಬತದತ ಆಡಿಟಚ ವೆೇಳೆ ಪತ್ೆುಯನಗಿದೆ. ಯನವ ಸಂಸೆೆಯ 
ವಯಕಿು ತ್ಪನಸಣೆ ಮನಡಿದನೆರ ೆಎಂಬತದನಗಿ ದನಖ್ಲನಗಿದೆಯೇ ಅವರತ ಆಡಿಟಚ ತ್ಂಡಕ್ೆೆ “ಈ ಸಹ, 
ಸಿೇಲತ ತ್ಮಾದಲೆ”ಚ ಎಂಬತದನಗಿ ಲ್ಲಖಿತ್ ರೂಪದಲ್ಲೆ ಸಪಷಟರೆ್ಯನತನ ನೇಡಿರತವುದರಿಂದ ವಸತುಗಳ 
ಪೂರೈೆಕ್ೆಯಲ್ಲೆ ಕಿಯೇನಕಸಚ ಮತ್ತು ಅದರ ಪೂರೈೆಕ್ ೆಸಂಸೆೆಗಳು ಮನಡಿರತವ ವಂಚರೆ್, ಭ್ರಷನಟಚನರದ 
ಸೆರೂಪ ಬಯಲನಗಿರತವುದರಿಂದ, ಈ ಪರಕರಣ್ದಲ್ಲೆ ಭನಗಿಯನಗಿರತವ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳ ವಿರತದಿ ಸೂಕು 
ಕ್ನನೂನತ ಕರಮವನತನ ಜರತಗಿಸಿ ಗತತಿುಗೆದನರರನತನ ಕಪತಪಪಟಿಟಗೆ ಸೇೆರಿಸಿ ಇವರ ವಿರತದಿವೂ ಕ್ನನೂನತ 
ಕರಮ ಕ್ೆೈಗೂೆಳಳಬ್ೆೇಕ್ೆಂದತ ಈ ಸದನದ ಮೂಲಕ ಸಕ್ನಾರವನತನ ಒತ್ನುಯಿಸತತ್ೆುೇರೆ್.  
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ಶ್ರೇ ಆರ್.ಅಶೆ್ೇಕಚ  (ಕಂದನಯ ಸಚಿವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ 
ಸದಸಯರನದ ಸಲ್ಲೇಂ ಅಹಮದ್ಚರವರತ ಕ್ೆೇಳಿರತವಂತ್ಹ ಕಿಯೇನಕಸಚ ಆಗಿರತವಂತ್ಹ ವನಷಿಂಗಚ 
ಮಷಿನ್ಚ ಖ್ರಿೇದ್ಧಯ ಹಗರಣ್ದ ಬಗೆೆ ಮನನಯ ಸಮನಜ ಕಲನಯಣ್ ಸಚಿವರ ಗಮನಕ್ೆೆ ತ್ಂದತ 
ಉತ್ುರವನತನ ಒದಗಿಸತತ್ೆುೇರೆ್.  
 

ಋ)  ವಿಷಯ:-ಬೆ್ಂಗಳೂರತ ಗನರಮನಂತ್ರ ಜಿಲೆೆಯಲ್ಲೆ ಕೃಷಿ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಹನಗೂ   
              ಇತ್ರ ೆಅಧಿಕ್ನರಿಗಳ ಕ್ೊರತೆ್ ಬಗೆೆ.  

*** 
ಶ್ರೇ ಎಸ್.ರವಿ (ಸೆಳಿೇಯ ಸಂಸೆೆಗಳ ಕ್ಷೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ,ಚ “ಸಿಬಬಂದ್ಧಗಳ 

ಕ್ೊರತೆ್ ರೈೆತ್ರಿಗ ೆ ತ್ಪಪದ ಅಲೆದನಟ”ಚ ಎನತನವ ಶ್ೇಷಿಾಕ್ೆಯಡಿ ಪರಕಟವನಗಿರತವ ಬ್ೆಂಗಳೂರತ 
ಗನರಮನಂತ್ರ ಜಿಲೆೆಯಲ್ಲೆ ಕೃಷಿ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತ್ರ ೆಸಿಬಬಂದ್ಧಗಳ ಕ್ೂೆರತೆ್ಯಿಂದ ಆಗತತಿುರತವ 
ತ್ೊಂದರಗೆಳ ಬಗೆೆ ಶ್ನಯವೆೇಳೆಯಲ್ಲೆ ಪರಸನುಪಿಸಲತ ಅನತಮತಿ ಕ್ೂೆಟಿಟದೆಕ್ನೆಗಿ ತ್ಮಗೆ ಧನಯವನದಗಳು.  

ಬ್ೆಂಗಳೂರತ ಗನರಮನಂತ್ರ ಜಿಲೆೆಯ ಕೃಷಿ ಇಲನಖ್ಯೆತ ಏಕಕ್ನಲಕ್ೆೆ ಎರಡತ ಜಿಲೆೆಗಳ 
ಕ್ನಯಾವನಯಪಿು ಹೂೆಂದ್ಧದತೆ, ಬ್ೆಂಗಳೂರತ ನಗರದ 4 ತ್ನಲೂೆಕತಗಳು ಮತ್ತು ಗನರಮನಂತ್ರ ಜಿಲೆೆಯ 
4 ತ್ನಲೂೆಕತಗಳಲ್ಲೆ ಇದೆೇ ಅಧಿಕ್ನರಿ ವಲಯ ಕ್ನಯಾನವಾಹಸಬ್ೆೇಕ್ನಗಿದೆ. ಗನರಮನಂತ್ರ ಜಿಲೆೆಗ ೆ
ಮಂಜೂರನಗಿರತವ ಕೃಷಿ ಅಧಿಕ್ನರಿ ಮತ್ತು ಇತ್ರ ೆ ಹತದೆೆಗಳ ಸಂಖ್ೆಯ 102, ಆದರೆ 
ಕ್ನಯಾನವಾಹಸತತಿುರತವವರತ 56 ಮಂದ್ಧ. ಹನಗೆಯ್ದೇ 17 ಹೂೆೇಬಳಿಗಳ ವನಯಪಿುಯ ರೈೆತ್ ಸಂಪಕಾ 
ಕ್ೆೇಂದರಗಳ ಕ್ನಯಾಭನರ ಸೇೆರಿ ಕೃಷಿ ಇಲನಖ್ಯೆ ರ್ನರ್ನ ಯೇಜರೆ್ಗಳನತನ ಜನರಿಗೊಳಿಸತವ 
ಜವನಬ್ನೆರಿಯತ ಹನಲ್ಲ ಕತ್ಾವಯ ನವಾಹಸತತಿುರತವ 56 ಮಂದ್ಧ ಅಧಿಕ್ನರಿ ಮತ್ತು ಸಿಬಬಂದ್ಧಗಳ 
ಮೇಲೆಯ್ದೇ ಇದೆ. ಇದರಿಂದ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಸಹ ತಿೇವರ ಒತ್ುಡ ಅನತಭ್ವಿಸತತಿುದನೆರ.ೆ 

ಗನರಮಿೇಣ್ ಪರದೆೇಶದಲ್ಲೆ ರೈೆತ್ರಿಗ ೆಹೆಚಿಿನ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನತನ ಕೃಷಿ ಇಲನಖ್ಯೆಿಂದ ಒದಗಿಸತತಿುದತೆ, 
ಬಹತತ್ೆೇಕ ಹತದೆೆಗಳು ಖ್ನಲ್ಲ ಇರತವುದರಿಂದ ಬ್ೆಂಗಳೂರತ ಗನರಮನಂತ್ರ ಮತ್ತು ನಗರ ಜಿಲೆೆಗಳ 
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ರೈೆತ್ರತ ಕೃಷಿ ಇಲನಖ್ಯೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನತನ ಪಡಯೆತವಲ್ಲೆ ಸಮಸೆಯ ಅನತಭ್ವಿಸತತಿುದನೆರ.ೆ ಆದತದರಿಂದ 
ಈ ಜಿಲೆೆಯಲ್ಲೆ ಖ್ನಲ್ಲ ಇರತವ ಕೃಷಿ ಅಧಿಕ್ನರಿ, ಸಹನಯಕ ಕೃಷಿ ಅಧಿಕ್ನರಿ ಮತ್ತು ಇತ್ರ ೆ
ಸಿಬಬಂದ್ಧಗಳನತನ ಕೂಡಲೆೇ ಭ್ತಿಾ ಮನಡಲತ ಅಗತ್ಯ ಕರಮಗಳನತನ ಕ್ೈೆಗೊಳುಳವಂತ್ ೆಮನನಯ ಸಚಿವರನತನ 
ತ್ಮಾ ಮೂಲಕ ಒತ್ನುಯಿಸತತ್ೆುೇರೆ್.  

ಶ್ರೇ ಆರ್.ಅಶೆ್ೇಕಚ  (ಕಂದನಯ ಸಚಿವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ 
ಸದಸಯರನದ ಎಸ್.ರವಿರವರತ ಬ್ೆಂಗಳೂರತ ಗನರಮನಂತ್ರ ಜಿಲೆೆಯಲ್ಲೆ ಕೃಷಿ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಮತ್ತು 
ಇತ್ರ ೆಸಿಬಬಂದ್ಧಗಳ ಕ್ೂೆರತೆ್ಯಿಂದ ಆಗತತಿುರತವ ತ್ೊಂದರಗೆಳ ಬಗೆೆ ಕ್ೆೇಳಿದತೆ, ಸಂಬಂಧಪಟಟ ಮನನಯ 
ಸಚಿವರಿಂದ ನಂತ್ರ ಉತ್ುರವನತನ ಒದಗಿಸತತ್ೆುೇರೆ್.  

(ಮತಂದತ) 
(೩೭೩)/೧೬-೩-೨೦೨೨/೧೨-೦೦/ಎಲ್ಚಎಂ/ಎಕ್ ೆ

       ಎ) ವಿಷಯ: ಕಲನಯಣ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಭನಗದಲ್ಲೆ ಪನರಥಮಿಕ ಆರೂೆೇಗಯ ಕ್ೆೇಂದರಗಳು ಇಲೆದೆೇ  
                  ತ್ೊಂದರೆಯನಗಿರತವ ಬಗೆೆ. 
                                 ------ 
    ಶ್ರೇ ಶಶ್ೇಲ್ಚ ಜಿ.ನಮೇಶ್(ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್ಷೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಗಳ,ೆ ಕ್ೇೆಂದರ ಸಕ್ನಾರದ 
ರೆ್ರವಿನಡಿಯಲ್ಲೆ ರನಜಯಧಯಂತ್ ಇಲ್ಲೆವರೆಗ ೆಗನರಮಿೇಣ್ ಭನಗದಲ್ಲೆ ೨,೨೨೭ ಹನಗೂ ನಗರ ಪರದೆೇಶಗಳಲ್ಲೆ 
೪೩೫ ರಂತ್ ೆ ಒಟತಟ ೨,೫೬೨ ಪನರಥಮಿಕ ಆರೂೆೇಗಯ ಕ್ೆೇಂದರಗಳು ನಮನಾಣ್ವನಗಿ 
ಕ್ನಯಾನವಾಹಸತತಿುವೆ. ಇವು ರನಜಯದ ಬಡ ಗನರಮಿೇಣ್ ಹನಗೂ ನಗರ ಪರದೆೇಶದ ಜನರ ಆರೂೆೇಗಯ 
ರಕ್ಷಣೆಗ ೆ೨೪/೭ ರಂತ್ೆ ವೈೆದಯಕಿೇಯ ಸೇೆವ ೆಸಲ್ಲೆಸತತಿುರತವುದತ ಸಂತ್ೊೇಷದ ಸಂಗತಿ. ಆದರೆ ಒಂದತ 
ಪನರಥಮಿಕ ಆರೂೆೇಗಯ ಕ್ೇೆಂದರವನತನ ಸನೆಪಿಸಬ್ೇೆಕ್ನದರ ೆಗತಡಾಗನಡತ ಪರದೇೆಶದಲ್ಲೆ ಸತಮನರತ ೨೦,೦೦೦ 
ಜನಸಂಖ್ೆಯಗ ೆಮತ್ತು ವಿಶನಲವನದ ಗನರಮಿೇಣ್ ಭನಗದಲ್ಲೆ ಸತಮನರತ ೩೦,೦೦೦ ಜನಸಂಖ್ೆಯಗ ೆಒಂದತ 
ಪನರಥಮಿಕ ಆರೂೆೇಗಯ ಕ್ೆೇಂದರ ಇರಬ್ೇೆಕ್ೆಂಬ ನಯಮ ಇದೆ.  
    ಆದ ೆ ಕಲನಯಣ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಭನಗದ ಕ್ೆಲವು ಗನರಮಿೇಣ್ ಪರದೆೇಶದಲ್ಲೆ ಈ ಸಂಖ್ೆಯ ಸತಮನರತ 
೭೦,೦೦೦ ಜನಸಂಖ್ೆಯ ಇದೆರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲೆ ಒಂದತ ಪನರಥಮಿಕ ಆರೂೆೇಗಯ ಕ್ೆೇಂದರಗಳು ಇಲೆದ ೆ
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ಜನರತ ಅರ್ನರೊೇಗಯದ್ಧಂದ ಬಳಲ್ಲ ಚಿಕಿತೆ್ಸಗನಗಿ ನಗರ ಪರದೆೇಶಕ್ೆೆ ಹೊೇಗಲತ ಪರದನಡತವಂತ್ನಗಿದೆ. 
ಆದೆರಿಂದ ಈ ಸಮಸೆಯಯನತನ ನವನರಿಸಲತ ಕೂಡಲೇೆ ಆರೂೆೇಗಯ ಇಲನಖ್ೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿ ಇನನಷತಟ 
ಹೆಚಿಿನ ಪನರಥಮಿಕ ಆರೂೆೇಗಯ ಕ್ೆೇಂದರಗಳನತನ ಸನೆಪಿಸಿ ಸನವಾಜನಕರಿಗ ೆಅನತಕೂಲ ಮನಡಿಕ್ೂೆಡತವಲ್ಲೆ 
ಗಮನಹರಿಸಬ್ೆೇಕ್ನಗಿದೆ. ಆದೆರಿಂದ ಇದೂೆಂದತ ಸನವಾಜನಕ ಮಹತ್ೆದ ವಿಷಯವನಗಿರತವುದರಿಂದ 
ಶ್ೇರ್ರವನಗಿ ಇದರ ಬಗೆೆ ಗಮನಹರಿಸಿ ಕರಮ ಕ್ೈೆಗೊಂಡತ ಅನತಕೂಲ ಮನಡಿಕ್ೊಡಬ್ೆೇಕ್ೆಂದತ 
ಶ್ನಯವೆೇಳೆಯಲ್ಲೆ ಮನನಯ ಆರೂೆೇಗಯ ಮತ್ತು ಕತಟತಂಬ ಕಲನಯಣ್ ಸಚಿವರ ಗಮನವನತನ 
ಸಳೆಯತತ್ೆುೇರ್.ೆ 
    ಶ್ರೇ ಆರ್.ಅಶೆ್ೇಕ(ಕಂದನಯ ಸಚಿವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಗಳೆ, ಮನನಯ ಸದಸಯರ 
ಶ್ನಯವೆೇಳೆಗ ೆ ಸಂಬಂಧಪಟಟ ಹನಗೆ ಮನನಯ ಆರೂೆೇಗಯ ಮತ್ತು ಕತಟತಂಬ ಕಲನಯಣ್ ಸಚಿವರಿಂದ 
ಉತ್ುರವನತನ ಒದಗಿಸಲನಗತತ್ುದೆ. 
  
      ಏ) ವಿಷಯ: ಕ್ೊೇಲನರ ಜಿಲನೆ ರ್ನಯಯನಲಯದ ಕಟಟಡ ಶ್ಥಿಲಗೊಂಡತ ನೂತ್ನ ಕಟಟಡ 
                 ನಮನಾಣ್ಕ್ೆೆ ೨೫ ಕ್ೊೇಟಿ ಮಂಜೂರನಗಿದೆರೂ ಕಟಟಡ ಕ್ನಮಗನರಿ ಪನರರಂಭ್ 
                 ಗೊಳಳದ್ಧರತವ ಬಗೆೆ.  
                                    --------- 
    ಶ್ರೇ ಗೊೇವಿಂದರನಜತ(ವಿಧನನಸಭನ ಕ್ಷೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಗಳೆ. ಕ್ೂೆೇಲನರದಲ್ಲೆರತವ ಜಿಲನೆ 
ರ್ನಯಯನಲಯ ಸಂಕಿೇಣ್ಾವು ನೂರತ ವಷಾದಷತಟ ಹಳಯೆದನಗಿದತೆ, ನವಾಹಣೆಯಿಲೆದ ೆ
ಶ್ಥಿಲಗೂೆಂಡಿದೆ. ಪರಕರಣ್ಗಳು ಹನಗೂ ಕಕ್ಷಿದನರರ ಸಂಖ್ೆಯಗ ೆ ಅನತಗತಣ್ವನಗಿ ರ್ನಯಯನಲಯ 
ವಿಸನುರವನಗಿಲೆದ ಕ್ನರಣ್, ಕಲನಪಕ್ೆೆ ಸಮಸೆಯಯಗಿರತವ ಹರೆ್ನಲೆಯಲೆ ರ್ನಯಯನಲಯಕ್ೆೆ ನೂತ್ನ 
ಕಟಟಡ ನಮಿಾಸತವಂತ್ೆ ಕ್ೂೆೇರಿ ಕಳೆದ ೯ ವಷಾಗಳಿಂದ  ಜಿಲನೆ ವಕಿೇಲರ ಸಂರ್ದ್ಧಂದ ಸಕ್ನಾರವನತನ 
ಒತ್ನುಯಿಸತತಿುದೆ ಪರಿಣನಮ, ಕಳೆದ ೩ ವಷಾಗಳ ಹಂದ ೆಸಕ್ನಾರ ಹೊಸ ಕಟಟಡ ನಮನಾಣ್ಕ್ೆೆ ೨೫ 
ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪನಯಿಗಳನತನ ಮಂಜೂರತ ಮನಡಿರತವ ಹನನಲೆಯಲ್ಲೆ, ಹೆೈಕ್ೊೇಟಾ ಪರಮತಖ್ರತ 
ಉದೆೆೇಶ್ತ್ ರ್ನಯಯನಲಯ ಸಂಕಿೇಣ್ಾಕ್ೆೆ ಲಭ್ಯವಿರತವ ಜನಗ ಪರಿಶ್ೇಲ್ಲಸಿ ಹೂೆೇಗಿದೆರತ. ನಂತ್ರ  
ಹಲವು ಬ್ನರಿ ಸೆಳ ಪರಿಶ್ೇಲರ್ ೆ ನಡಸೆಿ ಹೊೇಗಿದೆರೂ ಸಹ ನೂತ್ನ ಕಟಟಡ ನಮನಾಣ್ದ ಭ್ರವಸ ೆ
ಕಡತ್ದಲೆೆೇ ಉಳಿದ್ಧದೆ. ಈಗಿರತವ ರ್ನಯಯನಲಯದ ಸೆಳವು ಒಂದತ ಎಕರಗೆೆ ಕಡಿಮ ಇದತೆ, ಪರತಿನತ್ಯ 
ಸತಮನರತ ಒಂದತ ಸನವಿರ ವಕಿೇಲರತ ಮತ್ತು ಕಕ್ಷಿದನರರತ ಬಂದತ ಹೊೇಗತತಿುದತೆ, ಇವರ ವನಹನ 
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ನಲತಗಡೆಗ ಸೆಳನವಕ್ನಶ ಇಲೆದೆ ಇರತವುದರಿಂದ, ಹೊಸಕಟಟಡಗಳ ಸಮತಚಿಯ ಕಟಿಟದಲ್ಲೆ ಈಗ 
ಇರತವ ೧೪ ರ್ನಯಯನಲಯಗಳ ಜೊತ್ೆಗೆ, ಇನತನ ೧೪ ರ್ನಯಯನಲಯಗಳನತನ ಕಟಿಟ, ಅದರಲ್ಲೆ ಕನಷಿ ೩೦ 
ವಕಿೇಲರತ ರ್ನಯಯನಲಯದಲ್ಲೆ ಪನಲೂೆೆೇಳಲತ ಮತ್ತು ಕಕ್ಷಿದನರರತ ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂೆಳಳಲತ ಸೆಳನವಕ್ನಶ 
ಮತ್ತು ಶೌಚನಲಯ, ವಕಿೇಲರ ವಿಶನರಂತಿ ಕ್ೊಠಡಿ, ಕತಡಿಯತವ ನೇರತ, ಅಂಗವಿಕಲರ ಮತ್ತು 
ವಯೇವೃದಿರಿಗ ೆಲ್ಲಫ್ಟಚ ಸೌಕಯಾ ಮನಡಿಕ್ೂೆಡತವ ಉದೆೆೇಶದ್ಧಂದ ವಿಶನಲವನದ ರ್ನಯಯನಲಯವನತನ 
ನಮಿಾಸಲತ ಹೆಚಿಿಗ ೆ ಸೆಳದ ಅವಶಯಕತ್ ೆ ಇರತತ್ುದೆ. ಆದಕ್ನರಣ್ ಪರಸತುತ್ ಇರತವ ರ್ನಯಯನಲಯಕ್ೆೆ 
ಹೊಂದ್ಧಕ್ೂೆಂಡತ್ ೆ ಇರತವ ತ್ೊೇಟಗನರಿಕ್ನ ಇಲನಖ್ಗೆ ೆ ಸೇೆರಿದ ೮.೦೨ ಎಕರ ೆ ಸೆಳದಲ್ಲೆ ಪರಸತುತ್ 
ವನಷಿಾಕ ಫಲಪತಷಪ ಪರದಶಾನಕ್ೆೆ ನಡಸೆತವುದಕ್ೆೆ ಮನತ್ರ ಉಪಯೇಗಿಸತತಿುರತವುದರಿಂದ ಈ ಜನಗದಲ್ಲೆ 
ರ್ನಯಯನಲಯ ಕಟಟಡವನತನ ಕಟಟಲತ ಅವಕ್ನಶ ನೇಡಿ, ತ್ೂೆೇಟಗನರಿಕ್ನ ಕ್ನಲೆೇಜಿನಲ್ಲೆ ಸನಕಷತಟ 
ಸೆಳನವಕ್ನಶವಿದತೆ, ಸದರಿ ಕ್ನಲೇೆಜಿನಲ್ಲೆ ಫಲಪತಷಪ ಪರದಶಾನಕ್ೆೆ ಅವಕ್ನಶ ನೇಡಬಹತದತ.  ಈ 
ವಿಷಯಕ್ೆೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ೆ ಕ್ೊೇಲನರ ರ್ನಯಯನಲಯಗಳಲ್ಲೆ ಕ್ೆಲಸ ನವಾಹಸತತಿುರತವ ಸತಮನರತ 
೧೦೦೦ ಕೂೆ ಹೆಚತಿ ವಕಿೇಲರತ ಮತಷೆರ ನಡಸೆತತಿುರತವ ಹರೆ್ನಲೆಯಲ್ಲೆ ಸಕ್ನಾರ ಸೂಕು ನಧನಾರ 
ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡತ ವಕಿೇಲರ ಬ್ೆೇಡಿಕ್ೆಯನತನ ಈಡೇೆರಿಸಬ್ೆೇಕ್ೆಂದತ ಶ್ನಯವೇೆಳಯೆಲ್ಲೆ ಸಕ್ನಾರವನತನ 
ಒತ್ನುಯಿಸತತ್ೆುೇರೆ್. 
    ಶ್ರೇ ಆರ್.ಅಶೆ್ೇಕ(ಕಂದನಯ ಸಚಿವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಗಳೆ, ಮನನಯ ಸದಸಯರ 
ಶ್ನಯವೆೇಳೆಗ ೆಸಂಬಂಧಪಟಟ ಹನಗೆ ಮನನಯ ಕ್ನನೂನತ, ಸಂಸದ್ಧೇಯ ವಯವಹನರಗಳು ಮತ್ತು ಶನಸನ 
ರಚರೆ್ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ನೇರನವರಿ  ಸಚಿವರಿಂದ ಉತ್ುರವನತನ ಒದಗಿಸಲನಗತತ್ುದೆ. 
 
      ಐ) ವಿಷಯ: ಶ್ವಮಗೆದ ಸಹನಯದ್ಧರ ವಿಜ್ಞನನ ಕ್ನಲೇೆಜಿನ ಹನಸೆಟಲ್ಚಗಳಲ್ಲೆ ಶತಚಿತ್ೆ ಇಲೆದೆ  
                 ಇರತವ ಬಗೆೆ. 
                                --- 
    ಶ್ರೇ ಡಿ.ಎಸ್ಚ.ಅರತಣ್ (ಸೆಳಿೇಯ ಸಂಸೆೆಗಳ ಕ್ಷೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಗಳ,ೆ ಸಹನಯದ್ಧರ ವಿಜ್ಞನನ 
ಕ್ನಲೇೆಜಿನ ಸತಮನರತ ೧೧ ವಿದನಯಥಿಾಗಳು ಅಸೆಸುರನಗಿದತೆ, ಹೊಟೆಟರೆ್ೂೇವು, ವನಂತಿಯಿಂದ ಬಳಲತತಿುದೆ 
ವಿದನಯಥಿಾಗಳನತನ ಆಸಪತ್ೆರಗೆ ದನಖ್ಲತ ಮನಡಲನಗಿತ್ತು. ಹನಸೆಟಲ್ಚನಲ್ಲೆ ಗತಣ್ಮಟಟದ ಆಹನರ ನೇಡತತಿುಲೆ. 
ಪರಿೇಕ್ಷ ೆ ಸೇೆರಿದಂತ್ ೆ ವಿವಿದ ಕ್ನರಣ್ಕ್ೆೆ ಕ್ನಲೇೆಜಿಗ ೆ ಬರತವ ಅತಿಥಿಗಳಿಗ ೆ ಹನಸೆಟಲ್ಚನಲ್ಲೆ ತ್ಯನರಿಸಿದ 
ಊಟವನತನ ಸರಬರನಜತ ಮನಡಿದನೆರ ೆಮತ್ತು ಹನಸೆಟಲ್ಚನ  ಶೌಚನಲಯವು ಕೂಡನ ಶತಚಿತ್ೆವನಗಿಲೆ, 
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ಅಡಿಗ ೆ ಮರ್ೆಯಲ್ಲೆಯತ ಶತಚಿತ್ೆವನತನ ಕ್ನಯತೆಕ್ೂೆಂಡಿಲೆ. ಕ್ನವಲತಗನರರತ ಮದಯಪನನ ಮನಡಿ 
ಕ್ೆಲಸಕ್ೆೆ ಬರತತ್ನುರ ೆ ಎನತನವ ಆರೂೆೇಪ ಇದೆ. ಇದೆೇ ರಿೇತಿ ವಿಶೆವಿದನಯನಲಯದ ಅಡಿಯಲ್ಲೆ 
ಬರತವಂತ್ಹ ಹನಸೆಟಲ್ಚಗಳಲ್ಲೆ ಸಮಸೆಯಗಳಿರತವುದತ ಗಮನಕ್ೆೆ ಬಂದ್ಧದ.ೆ ಆದೆರಿಂದ ಈ ಬಗೆೆ ಉನನತ್ 
ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಇಲನಖ್ಗೆ ೆಸಂಬಂಧಪಟಟ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಗಮನಹರಿಸಿ ಅಗತ್ಯ ಕರಮವನತನ ಕ್ೆೈಗೊಳಳಬ್ೆೇಕ್ೆಂದತ 
ಉನನತ್ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಸಚಿವರಲ್ಲೆ ಮನವಿ ಮನಡಿಕ್ೂೆಳುಳತ್ೆುೇರ್ೆ. 
   
    ಶ್ರೇ ಆರ್.ಅಶೆ್ೇಕ(ಕಂದನಯ ಸಚಿವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಗಳೆ, ಮನನಯ ಸದಸಯರ 
ಶ್ನಯವೆೇಳೆಗ ೆ ಸಂಬಂಧಪಟಟ ಹನಗೆ ಮನನಯ ಉನನತ್ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಸಚಿವರಿಂದ ಉತ್ುರವನತನ 
ಒದಗಿಸಲನಗತತ್ುದ.ೆ  
 
   ಒ) ವಿಷಯ: ಮಲಪರಭನ ನದ್ಧ ದಡದಲ್ಲೆರತವ ಎರಡತ ಬದ್ಧಯಲ್ಲೆ ೧೧ ಏತ್ ನೇರನವರಿ ಯೇಜರೆ್  
              ಕ್ೆೈಗೊಳುಳವ ಬಗೆೆ. 
                                     ------ 
    ಶ್ರೇ ಹಣ್ಮಂತ್ ಆರ್.ನರನಣಿ (ಪದವಿೇಧರರ ಕ್ಷೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಗಳ,ೆ ಮೇಲನೆಣಿಸಿದ 
ವಿಷಯಕ್ೆೆ ಸಂಬಂದ್ಧಸಿದಂತ್ೆ ೧೯೭೫ರಲ್ಲೆ ಪನರರಂಭ್ಗೊಂಡ ಮಲಪರಭನ ನದ್ಧಯ ಎರಡತ ಬದ್ಧಯ 
ಮೇಲನಾಗದಲ್ಲೆ ೧೧ ಏತ್ ನೇರನವರಿ  ಯೇಜರೆ್ಯಿಂದ ಸತಮನರತ ೫೫,೦೦೦ ಎಕರ ೆಭ್ೂ ಪರದೆೇಶವು 
ನೇರನವರಿಯನಗತತಿುತ್ತು, ಈಗ ಅದತ ಸೆಗಿತ್ಗೂೆಂಡತ ಸತಮನರತ ೧೫ ವಷಾಗಳು ಕಳೆದರೂ ಮರತ 
ಪನರರಂಭ್ಗೊಳಳದ್ಧರತವುದರಿಂದ ಈ ಭನಗದ ಸತಮನರತ ೫೫,೦೦೦ ಭ್ೂ ಪರದೆೇಶವು ನದ್ಧ ದಡದಲ್ಲೆದೆರತ 
ಸಹ ಪರಸತುತ್ ಒಣ್ ಬ್ೇೆಸನಯವನಗಿ ಪರಿವತ್ಾರ್ೆಗೂೆಂಡಿರತವುದತ ದತರದೃಷಟಕರವನದ ಸಂಗತಿ.  
    ೨೦೧೦-೧೧ರಲ್ಲೆ ಸಕ್ನಾರದ್ಧಂದ ಈ ಯೇಜರೆ್ಯ ಅಂದನಜ ವೆಚಿದ ಪರತಿಯನತನ ಸಲ್ಲೆಸಲತ 
ಸೂಚಿಸಲನಗಿತ್ತು, ಅದರಂತ್ ೆ ಅಂದನಜತ ವೆಚಿದ ಪರತಿಯನತನ ಸಹ ಮಂಜೂರತ ಮನಡತವಂತ್ೆ 
ಈಗನಗಲ ೆಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ಸಲ್ಲೆಸಲನಗಿತ್ತು, ಆದರೂ ಸಹ ಈ ಯೇಜರೆ್ಗ ೆಇಲ್ಲೆಯವರಗೊ ಸಕ್ನಾರದ್ಧಂದ 
ಸಕ್ನರನತ್ಾಕ ಸಪಂದರೆ್ ದೊರಯೆದ್ಧರತವುದತ ಬ್ೆೇಸರದ ಸಂಗತಿಯನಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಏತ್ ನೇರನವರಿ 
ಯೇಜರೆ್ಯನತನ ಪತನರನರಂಭಿಸಲತ  ಈ ಕತರಿತ್ತ ಹಲವನರತ ಬ್ನರಿ  ಅ ಭನಗದ ಜನರತ 
ಪನದಯನತ್ರೆ ನಡಸೆಿರತವುದತ ಪತಿರಕ್ೆಯ ಮತಖ್ನಂತ್ರ ನನನ ಗಮನಕ್ೆೆ ಬಂದ್ಧದೆ.  
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   ಪರಸತುತ್ ಮಲಪರಭನ ನದ್ಧಯ ೧೧ ಏತ್ ನೇರನವರಿ ಯೇಜರೆ್ಯ ಜನಕಚವನಲ್ಚಗಳಿಗೆ ಆಧತನಕ 
ತ್ಂತ್ರಜ್ಞನನ ಬಳಸಿ ಹೂೆಸ ಮನದರಿಯ ವಿದತಯತಚ ಪಂಪಚಗಳನತನ ಅಳವಡಿಸಲತ ಮತ್ತು 
ಜನಕಚವನಲ್ಚನಂದ ಚೇೆಂಬವಾರೆಗೆ ನೇರತ ಎತ್ತುವ ಪೆೈಪತಗಳನತನ ವಿಶೆೇಷ ಅನತದನನದ ಅಡಿಯಲ್ಲೆ 
ಮಂಜೂರತ ಮನಡಿದಲ್ಲೆ ೧೯೭೫ರಲ್ಲೆ ಪನರರಂಭ್ವನದಂತ್ ೆ ಮರಳಿ ನೇರನವರಿ ಪರದೆೇಶವನಗಿ 
ಪರಿವತ್ಾರೆ್ಯನಗಿ ೧೧ ಏತ್ ನೇರನವರಿ ಯೇಜರೆ್ಯಿಂದ ವಂಚಿತ್ರನದ ರೈೆತ್ರ ಆಥಿಾಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗ ೆ
ಅನತಕೂಲವನಗತತ್ುದೆ. ಅದೆರಿಂದ ಸೆಗಿತ್ಗೂೆಂಡ ಮಲಪರಭನ ಏತ್ ನೇರನವರಿ ಯೇಜರೆ್ಯನತನ 
ಶ್ೇರ್ರದಲ್ಲೆ ಪತನರನರಂಭಿಸಲತ ತ್ಮಾ ಮತಖ್ನಂತ್ರ ಸಕ್ನಾರವನತನ ಒತ್ನುಯಿಸತತ್ೆುೇರ್ೆ. 
    ಶ್ರೇ ಆರ್.ಅಶೆ್ೇಕ(ಕಂದನಯ ಸಚಿವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಗಳೆ, ಮನನಯ ಸದಸಯರ 
ಶ್ನಯವೆೇಳೆಗ ೆಸಂಬಂಧಪಟಟ ಹನಗೆ ಮನನಯ ಕ್ನನೂನತ, ಸಂಸದ್ಧೇಯ ವಯವಹನರಗಳು ಮತ್ತು ಶನಸನ 
ರಚರೆ್ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ನೇರನವರಿ  ಸಚಿವರಿಂದ ಉತ್ುರವನತನ ಒದಗಿಸಲನಗತತ್ುದೆ. 
 
04. ಸಭನಪತಿಯವರ ಅನತಮತಿ ಮೇರೆಗೆ ಪರಸನುಪಿಸಲಪಟಟ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ೆ  
    ಸಚಿವರ ಹೆೇಳಿಕೆ್ಗಳು 

 
ಅ) ವಿಷಯ:- ಕರ್ನಾಟಕ ಪರಿೇಕ್ಷನ ಪನರಧಿಕ್ನರ ಸಿ.ಎ.ಓ ೧೨೪೨ ಸಹನಯಕ    
             ಪನರಧನಯಪಕರ  ರೆ್ೇರ ರೆ್ೇಮಕ್ನತಿ ಸಂಬಂಧ  
             ಪತಿರಕ್ನಗೂೆೇಷಿಟ ನಡೆಸಿರತವ ಬಗೆೆ.      

                                          ***** 
   

ಶ್ರೇ ಕ್ೊೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ) (ಉನನತ್ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ):- 
ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಚಿದನನಂದ ಎಂ.ಗೌಡರವರತ ದ್ಧರ್ನಂಕ: ೧೧.೦೩.202೨ ರಂದತ 
ಶ್ನಯ ವೆೇಳೆಯಲ್ಲೆ ಪರಸನುಪಿಸಿರತವ ವಿಷಯಕ್ೆೆ ಸದನದಲ್ಲೆ ಉತ್ುರವನತನ ಮಂಡಿಸತತಿುದೆೆೇರ್.ೆ  
  

(ಪರತಿಯನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದೆ) 
 

 
 
 
 
 



71 

                                                                                                                                                  ವಿಪ/16-03-2022   
“ wzÀÄÝ¥ÀrAiÀiÁUÀzÀ ¥Àæw/unedited copy/£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ¼À°è CxÀªÁ ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉUÁV G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀPÀÆqÀzÀÄ 

__________________________________________________________________________________ 
 

ಆ) ವಿಷಯ:- ರನಜಯದ ಸಕ್ನಾರಿ ಇಂಜನೇಯರಿಂಗಚ ಕ್ನಲೆೇಜತಗಳಲ್ಲೆ ಉಪರ್ನಯಸಕರ 
          ಕ್ೊರತೆ್ ಇರತವ ಬಗೆೆ.      

                                          ***** 
   

ಶ್ರೇ ಕ್ೊೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ) (ಉನನತ್ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ):- 
ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ ಯತ.ಬಿ.ವೆಂಕಟೆೇಶಚ ರವರತ ದ್ಧರ್ನಂಕ: 
೧೪.೦೩.202೨ ರಂದತ ಶ್ನಯ ವೆೇಳೆಯಲ್ಲೆ ಪರಸನುಪಿಸಿರತವ ವಿಷಯಕ್ೆೆ ಸದನದಲ್ಲೆ ಉತ್ುರವನತನ 
ಮಂಡಿಸತತಿುದೆೆೇರೆ್.  
  

(ಪರತಿಯನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದೆ) 
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     ಇ) ವಿಷಯ:-  ಬಳನಳರಿ ವಿಶೆವಿದನಯಲಯ ವನಯಪಿುಯ ಕ್ನಲೇೆಜತಗಳಲ್ಲೆ ವನಯಸಂಗ ಮನಡಿದ 
                  ವಿದನಯಥಿಾಗಳಿಗೆ ಪರಿೇಕ್ಷ ೆನಡದೆತ ೬ ತಿಂಗಳನದರೂ ಅಂಕಪಟಿಟ ನೇಡದ್ಧರತವ 
                  ಬಗೆೆ.      
                                          ***** 
   

ಶ್ರೇ ಕ್ೊೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ) (ಉನನತ್ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ):- 
ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ ಅರವಿಂದ ಕತಮನರ ಅರಳಿಯವರತ ದ್ಧರ್ನಂಕ: 
೧೪.೦೩.202೨ ರಂದತ ಶ್ನಯ ವೆೇಳೆಯಲ್ಲೆ ಪರಸನುಪಿಸಿರತವ ವಿಷಯಕ್ೆೆ ಸದನದಲ್ಲೆ ಉತ್ುರವನತನ 
ಮಂಡಿಸತತಿುದೆೆೇರೆ್.  
  

(ಪರತಿಯನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದೆ) 
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ಈ) ವಿಷಯ:-ಕೆ್ೂೇಲನರ ಜಿಲನೆ ರ್ನಯಯನಲಯದ ಕಟಟಡ ಶ್ಥಿಲಗೂೆಂಡತ ನೂತ್ನ ಕಟಟಡ 
            ನಮನಾಣ್ಕ್ೆೆ  ೨೫.೦೦ ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪನಯಿಗಳು ಮಂಜೂರನಗಿದೆರೂ, ಕಟಟಡ 
            ಕ್ನಮಗನರಿ ಪನರರಂಭ್ಗೊಳಳದ್ಧರತವ ಬಗೆೆ.    

                                          ***** 
   

ಶ್ರೇ ಕೆ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ) (ಕ್ನನೂನತ, ಸಂಸದ್ಧೇಯ 
ವಯವಹನರಗಳು ಮತ್ತು ಶನಸನ ರಚರೆ್ ಹನಗೂ ಸಣ್ಣ ನೇರನವರಿ ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ ಎಂ.ಎಲ್.ಅನಲ್ಚ ಕತಮನರ್ ದ್ಧರ್ನಂಕ: ೧೪.೦೩.202೨ 
ರಂದತ ಶ್ನಯ ವೆೇಳೆಯಲ್ಲೆ ಪರಸನುಪಿಸಿರತವ ವಿಷಯಕ್ೆೆ ಸದನದಲ್ಲೆ ಉತ್ುರವನತನ ಮಂಡಿಸತತಿುದೆೆೇರೆ್.  
  

(ಪರತಿಯನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದೆ) 
 

                                                            (ಮತಂದತ) 
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(374)16-03-2022(12-10)bsd-rn 

05. ಸಭೆಯ ಮತಂದ್ಧಡಲನದ ಕ್ನಗದ ಪತ್ರಗಳು 

 ಶ್ರೇ ಆರ್ಚ. ಅಶೆ್ೇಕಚ (ಕಂದನಯ ಸಚಿವರತ) (ಮತಖ್ಯ ಮಂತಿರಗಳು ಹನಗೂ ಹಣ್ಕ್ನಸತ 
ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ,  

ಅ) ಭನರತ್ದ ಲೆಕೆ ನಯಂತಿರಕರತ ಮತ್ತು ಮಹನಲೆಕೆಪರಿಶೆ್ ೇಧಕರ ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜಯ ರಸೆು ಸತರಕ್ಷತ್ನ 
ಪನರಧಿಕ್ನರದ ಕ್ನಯಾನವಾಹಣೆಯ ಕ್ನಯಾಕ್ಷಮತ್ ೆ ಲೆಕೆಪರಿಶೆ್ೇಧರ್ನ ವರದ್ಧಯನತನ (ಸಂಖ್ೆಯ-೫) 
ಸಭೆಯ ಮತಂದ್ಧಡತತ್ುೆೇರೆ್. 

ಆ) ಪಂಚನಯತಚ ರನಜಚ ಸಂಸೆೆಗಳ ಮತ್ತು ನಗರ ಸೆಳಿೇಯ ಸಂಸೆೆಗಳ ಮೇಲ್ಲನ ಸಂಯೇಜಿತ್ 
ವನಷಿಾಕ ತ್ನಂತಿರಕ ಪರಿಶ್ೇಲರ್ನ ವರದ್ಧಯನತನ ಸಭೆಯ ಮತಂದ್ಧಡತತ್ೆುೇರ್ೆ. 

 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮಂಡಿಸಲನಯಿತ್ತ. 

 

06. ವಿತಿುೇಯ ಕ್ನಯಾಕಲನಪಗಳು 
೨೦೨೨-೨೩ರ್ೇೆ ಸನಲ್ಲನ ಆಯವಯಯ ಅಂದನಜತಗಳ ಮೇಲ್ಲನ ಮತಂದತವರೆದ ಚಚೆಾ 

 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಶ್ರೇ ಗೂೆೇವಿಂದರನಜತ ಹನಗೂ ಶ್ರೇ ಫ್ಲನರೂಕಚ ರವರತಗಳು ಇಲೆ, 
ನಂತ್ರ ಶ್ರೇ ತಿಮನಾಪೂರ್ಚ ರವರತ ಮನತ್ರ್ನಡಿ. 

 ಶ್ರೇ ಆರ್ಚ.ಬಿ. ತಿಮನಾಪೂರ್ಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ಬಜೆಟಚ ಬಗೆೆ 
ಮನತ್ರ್ನಡತವನಗ ಈ ಪವಿತ್ರ ಕ್ನಯಾ ಮನಡಿರತವ ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಗಳು ಮತಂದೆ ಆರೂವರ ೆಕ್ೊೇಟಿ 
ಜನರ ಕನಸತಗಳನತನ ನನಸನಗಿಸತವಂತ್ೆ ಕ್ನಣ್ಬ್ೆೇಕತ ಹನಗೂ ಹಲವನರತ ವಿಚನರಗಳಲ್ಲೆ ರೆ್ೂೇವು 
ನಲ್ಲವು ಉಂಡವರಿಗೆ ಬಜೆಟಚ ಅನತಕೂಲ  ಆಗಬ್ೇೆಕ್ಂೆಬ ರಿೇತಿಯಲ್ಲೆ ರ್ನನತ ರೆ್ೂೇಡತತಿುದೆೆೇರ್.ೆ ಮನನಯ 
ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಗಳು ಉತ್ುರ ಕರ್ನಾಟಕದವರತ ಹನಗೂ ಒಬಬ ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಯವರ ಮಗರ್ನಗಿ 
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ಹಲವನರತ ಅನತಭ್ವಗಳನತನ ಪಡದೆವರತ ಎಂದತ ಬಹಳ ನರಿೇಕ್ಷೆಗಳನತನ ಇಟತಟಕ್ೂೆಂಡಿದೆೆನತ. ಆದರೆ ಈ 
ನರಿೇಕ್ಷೆಗಳನತನ ರೆ್ೂೇಡಿದನಗ ನಮಾ ಹಳಿಳಗಳಲ್ಲೆ ಕ್ಲೆವರತ ಹೆೇಳುವಂತ್ ೆ “ರೆ್ಚಿಿನ ಎಮಾ ಕ್ೊೇಣ್ 
ಈಯತು”ಚಎಂಬಂತ್ ೆಆಗಿದೆ. ಆ ಕ್ೊೇಣ್ನ ಮತಂದೆ ರ್ನನತ ಕಿನನರಿ ಭನರಿಸತವಂತ್ೆ ಆಗಿದ.ೆ  

ಶ್ರೇ ಸಿ.ಸಿ. ಪನಟಿೇಲ್ಚ: ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅವರತ ಕಿನನರಿ ಏಕ್ೆ ಭನರಿಸತತ್ನುರೆ? ಅದರ 
ಬದಲತ ಸತಮಾರ್ ೆಕತಳಿತ್ತಕ್ೂೆಳುಳವುದಕ್ೆೆ ಹೆೇಳಿಬಿಡಿ. 

ಶ್ರೇ ಆರ್ಚ.ಬಿ. ತಿಮನಾಪೂರ್ಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅವರದತೆ “ಭೂೆೇಗಾಲೆ ಮೇಲ ೆ
ನೇರತ ಸತರಿದಂತೆ್”ಚ ಆಗಿದೆ. ಕ್ೊೇಣ್ ಅಂದರ ೆಚಮಾ ದಪಪ ಇರತತ್ುದೆ. ಅದಕ್ೆೆ ಏನೂ ಆಗತವುದ್ಧಲೆ. 
ಇಷನಟದರೂ ಅವರತ ಗಟಿಟಯನಗಿದೆರೆ ಮನನ ಮಯನಾದೆ ನನಗಿಲೆ. 

ಶ್ರೇ ಸಿ.ಸಿ. ಪನಟಿೇಲ್ಚ:  ಚಮಾ ದಪಪ ಇರತವವರ ಬಗೆೆ ಮನತ್ರ್ನಡಲ್ಲ, ಮದಲತ ಅವರ 
ಚಮಾ ಮತಟಿಟ ರೆ್ೂೇಡಿಕ್ೊಳಳಲ್ಲ. 

ಶ್ರೇ ಆರ್ಚ.ಬಿ. ತಿಮನಾಪೂರ್ಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇಷನಟದರೂ ಅವರತ ಗಟಿಟ ಇದೆರೆ 
ರ್ನನತ ಮನನ ಮಯನಾದ ೆಇಲೆದೆೇ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದೆೆೇರ್ೆ ಎನತನವ ಭನವರೆ್ಯನಗಿದೆ. ಈ ಬಜೆಟಚನಲ್ಲೆ 
ಹಣ್ ಎಲ್ಲೆದೆ? ಟನಯಕಸಚ ಎಲ್ಲೆಂದ ಸಂಗರಹ ಮನಡತತ್ನುರ ೆಎಂದತ ಸಪಷಟವನಗಿ ಜನತ್ಗೆ ೆಹೆೇಳಲ್ಲ. ಕಮಿಟಡೆಚ 
ಖ್ಚತಾ ಎಷಿಟದ?ೆ ಆನಂತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕ್ನಯಾಗಳಿಗೆ ಏರೆ್ೇನತ ಖ್ಚತಾ ಮನಡತತ್ನುರ ೆಎಂದತ ನಮಗ ೆ
ಗೊತ್ನುಗತತ್ುದೆ. ಅವರತ ಕಮಿಟೆಡಚ ಖ್ಚತಾ ತ್ೂೆೇರಿಸತವುದ್ಧಲೆ. ಏಕ್ ೆತ್ೊೇರಿಸತವುದ್ಧಲೆ ಎಂದರೆ “ಮಳಿಳ 
ಮಳಿಳ ಮಂಚಕ್ೆೆ ಕ್ನಲಷೆತಟ ಎಂದರೆ, ಮೂರತ-ಮತ್ೂೆುಂದತ”ಚ ಎನತನವಂತ್ೆ ಆಗಿದ.ೆ ಅಂದರೆ ಇದನತನ 
ಎಲೊೆೇ ಮತಚಿಿಟತಟ ಜನರನತನ ದನರಿ ತ್ಪಿಪಸತವ ಕ್ೆಲಸ ಆಗತತಿುದೆ. ಅವರತ ಗತತಿುಗೆದನರರಿಗ ೆಕ್ೊಡತವ 
ರೂ.೬೫ ಸನವಿರ ಕ್ೂೆೇಟಿ ಬಿಲ್ಚ ಬ್ನಕಿ ಇದೆ.   

ಶ್ರೇ ಸಿ.ಸಿ. ಪನಟಿೇಲ್ಚ:- ಎಲ್ಲೆಂದ ಬ್ನಕಿ ಇದೆ ಎನತನವುದನತನ ಹೆೇಳಲ್ಲ. 

 ಶ್ರೇ ಆರ್ಚ.ಬಿ. ತಿಮನಾಪೂರ್ಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಕಮಿಟೆಡಚ ಖ್ಚತಾ ಬಗೆೆ ಹೆೇಳಿದರ ೆ
ರ್ನನತ ಬಿಲ್ಚ ಬಗೆೆಯೂ ಹೆೇಳುತ್ುೆೇರೆ್. ಯನವ ವಷಾದ್ಧಂದ ಎಷೆಟಷತಟ ಉಳಿದ್ಧದ ೆಎಂದತ ಹೆೇಳುತ್ೆುೇರ್ೆ, 
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ಇದರ ಮೂಲಕ ಹೂೆಸ ಪಿೇಠಕ್ ೆಪನರರಂಭ್ ಮನಡಿ, ಇಷತಟ ಕಮಿಟೆಡಚ ಖ್ಚತಾ ಇದತೆ, ಇಷತಟ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಮನಡತತ್ೆುೇರ್ ೆ ಎಂದತ ಹೆೇಳಲ್ಲ. ಜಿಎಸ್ಚಟಿ ಬಂದ ನಂತ್ರ ಅಡತಗ ೆ ಎಣೆಣಯಿಂದ ಕಸ ಗತಡಿಸತವ 
ಪೊರಕ್ ೆ ಎಲೆದೆಕೂೆ ಕ್ೇೆಂದರ ಸಕ್ನಾರದವರತ ಕರ ಹನಕತತ್ನುರ.ೆ ಹನಗಿದನೆಗ ಬಜೆಟಚ ಮಂಡಿಸತವ 
ಮತಂಚ ೆ ಕ್ೆೇಂದರ ಸಕ್ನಾರದ ಒಂದತ ಬಜೆಟಚ ಪರತಿ ಕ್ೂೆಟಿಟದೆರ ೆ ರ್ನವು ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕ್ೆೆ 
ಆಗತತಿುರಲ್ಲಲೆ. ಇಲ್ಲೆ ಯನರನತನ ಹೊಗಳಬ್ೆೇಕತ, ಯನರನತನ ತ್ೆಗಳಬ್ೆೇಕತ ಎನತನವುದೆೇ ಗೊತ್ನುಗತತಿುಲೆ. 
ಮನನಯ ಮೇದ್ಧಯವರತ ಪರಧನನ ಮಂತಿರಗಳನಗಿದತೆ, ಅಡತಗೆ ಎಣಣೆ ಗಗನಕ್ೆೆೇರಿದೆ, ಪೆಟೂೆರೇಲ್ಚ 
ಗಗನಕ್ೆೆೇರಿದೆ. ಇದನತನ ಮನನಯ ಬ್ೊಮನಾಯಿಯವರತ ಕಡಿಮ ಮನಡತತ್ನುರಯೆ್ದೇ? ರ್ನನತ ಯನರನತನ 
ಹೊಗಳಬ್ೆೇಕತ, ಯನರನತನ ತ್ೆಗಳಬ್ೆೇಕತ? ಯನರನತನ ಟಿೇಕ್ೆ ಮನಡಬ್ೇೆಕತ? ಫ್ಲಡೆರಲ್ಚ ವಯವಸೆೆಯಲ್ಲೆ 
ರನಜಯಗಳನತನ ಹನಳು ಮನಡತವ ವಯವಸೆೆ ಆಗತತಿುದೆ. ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಗಳು ಏನತ ಸಂಗರಹ 
ಮನಡತತ್ನುರ?ೆ ಕ್ೇೆಂದರ ಸಕ್ನಾರದವರತ ಕ್ೂೆಟಟದೆನತನ ಹಂಚಬ್ೇೆಕತ. ಬಜೆಟಚ ರೆ್ೂೇವನತನ ಹೆೇಳುತೆ್ುೇರ್ೆ. 
ಒಬಬ ಕೂಲ್ಲಕ್ನರ ರೂ.೬೦ ರಿಂದ ೭೦ ಸನವಿರ ಕರ ಕಟತಟತ್ನುರೆ್. ಅವನ ಬ್ೆವರಿನ ಹಣ್. ಆದರೆ ನನನ 
ಸಕ್ನಾರ, ರ್ನನತ ಮನಡಿದೆೆೇರೆ್ ಎನತನತ್ನುರ.ೆ ಇದನತನ ಯನರತ ಮನಡಿದನೆರ?ೆ ಕರ ಕಟತಟವವರತ ಯನರತ? 
ಅವರತ ಬತಯಸಿರೆ್ಸ್ಚ ಮನಡತವುದರಿಂದ ಬ್ೆವರಿನ ರೆ್ೂೇವು ಗೊತ್ನುಗತವುದ್ಧಲೆ. ಬ್ೆವರತ ಸತರಿಸಿ ನೇಡಿದ 
ಹಣ್ವನತನ ಖ್ಚತಾ ಮನಡತತ್ನುರೆ.  

 ಶ್ರೇ ಲಹರ್ಚ ಸಿಂಗಚ ಸಿರೊೇಯನ:- ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಆ ರಿೇತಿ ಹೆೇಳಬ್ನರದತ, ರ್ನವು ಕ್ೆಲಸ 
ಮನಡಿದೆೆೇವ.ೆ ಸಕ್ನಾರವು ಸಂಗರಹವನದ ಹಣ್ವರೆ್ನೇ ಖ್ಚತಾ ಮನಡತತ್ುದೆ, ಯನರೂ ಮರ್ೆಯಿಂದ 
ತ್ರತವುದ್ಧಲೆ, ಯನವ ಮತಖ್ಯಮಂತಿರ ಅಥವನ ಮಂತಿರಗಳು ಅವರ ಮರ್ೆಯ ಹಣ್ವನತನ ಖ್ಚತಾ 
ಮನಡತವುದ್ಧಲೆ.  

 ಶ್ರೇ ಆರ್ಚ.ಬಿ. ತಿಮನಾಪೂರ್ಚ:- ಹನಗನದರೆ ಪೆೇಪರ್ಚನಲ್ಲೆ ಹನಕತವುದನತನ ಬಂದ್ಚ ಮನಡಲ್ಲ. 

 ಶ್ರೇ ಲಹರ್ಚ ಸಿಂಗಚ ಸಿರೂೆೇಯನ:- ಅವರತ ಮತಂಚೆ ಹನಕಿಲೆವೆೇ? ಅದತ ಪದಿತಿ. ಅವರ 
ಬಜೆಟಚನಲ್ಲೆ ಏರೆ್ೇನತ ಹೆೇಳಿ ಏರೆ್ೇನತ ಆಗಿದ ೆಎಂದತ ಹೆೇಳಲೆೇ? 
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 ಶ್ರೇ ಆರ್ಚ.ಬಿ. ತಿಮನಾಪೂರ್ಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನವು ಹನಕಿದೆೆೇವ,ೆ ರ್ನನತ ಇಷತಟ 
ಖ್ಚತಾ ಮನಡಿದೆೆೇರ್ ೆಎಂದತ ಪತಿರಕ್ೆಗಳಲ್ಲೆ ಬರತತ್ುದೆ. ಅವರತ ಮನಡಿಲೆ, ಅವರತ ಸನಲ ಮನಡಲ್ಲಲೆ, 
ಅಧಿಕ್ನರಕ್ೆೆ ಬಂದ್ಧದನೆರ,ೆ ರ್ನನತ ಅವರಲ್ಲೆ ವಿನಂತಿ ಮನಡತವುದೆೇರ್ಂೆದರೆ, ಅವರತ ಸಂಪೂಣ್ಾ 
ಮಜನರಿಟಿ ಬರತವಂತ್ೆ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡಲ್ಲ. ರನಜಯದ ಜನರತ ಒಮಾಯೂ ಅವರಿಗೆ ಮಜನರಿಟಿ ಕ್ೊಡಲ್ಲಲೆ. 
ಏರ್ನಗಿದೆ ಎಂದತ ರ್ನನತ ಹೆೇಳುತ್ೆುೇರ್.ೆ ಎರಡತ ಚತರ್ನವಣೆಗಳಲ್ಲೆ ಹೆೇಗ ೆ ಅಧಿಕ್ನರಕ್ೆೆ ಬಂದರತ? 
ಬ್ನಂಬ್ೆಗ ೆ ಕರದೆತಕ್ೂೆಂಡತ ಹೊೇದರತ, ವಿಧನನ ಸೌಧದ ಕತದತರ ೆ ರೇೆಸ್ಚನಲ್ಲೆ ರ್ನ ಮತಂದತ, ನೇ 
ಮತಂದತ ಎನತನವಂತ್ೆ ಮನಡಿದರತ. ಮನನಯ ರಮೇಶಚ ಕತಮನರ್ಚ ರವರತ….. ಆ ಕತದತರ ೆ ರೇೆಸ್ಚ 
ಎಲ್ಲೆತ್ತು? ಎಲೆೆಲ್ಲೆ ಹೂೆೇಗಿದೆವು? ಎಲ್ಲೆಂದ ಬಂದವು ಮತ್ತು ಏಕ್ೆ ಹೂೆೇದವು ಎಂದನಗ ಒಬಬರತ 
ಮತಖ್ಯಮಂತಿರ ಆಗಬ್ೇೆಕತ ಮತ್ೊುಬಬರತ ಮಂತಿರಯನಗಬೆ್ೇಕತ. ರನಜಯದ ಹತ್ ಕ್ನಪನಡಲತ ಓಡಿ 
ಹೊೇದರೇೆ? ರನಜಯದ ಹತ್ಕ್ನೆಗಿ ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಯನದರ?ೆ ಇವರಿಂದ ರ್ನವು ಏನತ ನರಿೇಕ್ಷೆ ಮನಡಲತ 
ಸನಧಯ? ಅವರಿಂದ ೪೦% ಕಮಿಷನ್ಚ ಬಗೆೆ ನರಿೇಕ್ಷೆ ಮನಡಬಹತದತ, ಇದಕಿೆಂತ್ ಹೆಚತಿ ಏನತ ಮನಡಲತ 
ಸನಧಯ? ಬ್ನಂಬ್ೆಯಿಂದ ಹಲೆ್ಲಕ್ನಫಟರ್ಚ ಯನರತ ಕ್ೂೆಟಟರತ? ಬ್ನಂಬ್ೆಯಲ್ಲೆ ಹೊಟೆೇಲ್ಚ ರಂೆಟಚ ಯನರತ 
ಕ್ೊಟಟರತ? ಇದಲೆದೆೇ ರೂ.೫೦ ಕ್ೂೆೇಟಿ ಹೆಚತಿವರಿಯನಗಿ ಕ್ೊಡೂೆೇದತ. ಮದಲತ ಗೊೇವನಕ್ೆೆ 
ಕರದೆತಕ್ೊಂಡತ ಹೊೇಗಿದೆರತ, ಬ್ನಂಬ್ೆಗ ೆಕರದೆತಕ್ೂೆಂಡತ ಹೊೇಗಿದೆರತ. 

 ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆ್ಬೇಗೌಡ:- ಬ್ನಂಬ್ ೆವಿಚನರ ಪರಸನುಪ ಮನಡತವುದತ ಬ್ೆೇಡ, ಮನನಯ ವಿಶೆರ್ನಥ್ಚ 
ರವರತ ಒಂದತ ಪತಸುಕ ಬರೆಯತತಿುದತೆ, ಅದರಲ್ಲೆ ಎಲೆವೂ ಬರತತ್ುದೆ. 

 ಶ್ರೇ ಆರ್ಚ.ಬಿ. ತಿಮನಾಪೂರ್ಚ:- ಮನನಯ ವಿಶೆರ್ನಥ್ಚ ರವರತ ಬಹಳ ಚೆರ್ನನಗಿ ಮನತ್ರ್ನಡಿದರತ. 
ಮನನಯ ಮೇದ್ಧ ರವರತ ೩ ಬ್ನರಿ ಗತಜರನತಚ ರನಜಯ ಮತಖ್ಯಮಂತಿರ ಮತ್ತು ೨ ಬ್ನರಿ ದೇೆಶದ 
ಪರಧನನಯನಗಿದೆರತ. ಏರ್ನಗಿದೆ? ಅಂಬ್ನನ, ಅದನನ ರವರತಗಳು ವಿಶೆದಲ್ಲೆಯ್ದೇ ಶ್ರೇಮಂತ್ರನಗಿದನೆರೆ. 
ದೆೇಶದಲ್ಲೆ ಅವರಿಗೆ ಮನತ್ರ ಏಕ್ೆ ಕ್ೂೆಡತತಿುದನೆರೆ? ಗದೆೆ ತ್ಕ್ಷಣ್ ದೂೆಡಾದಲೆ!.  Politics is power 
of game ಆಗಿದತೆ, ಗೆೇಮಚ ಆಡತವುದರಲ್ಲೆ ರ್ನನತ ಸೂೆೇಲಬಹತದತ, ಗೆಲೆಬಹತದತ. ಆದರೆ 
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ಅಧಿಕ್ನರದಲ್ಲೆದನೆಗ ಏನತ ಮನಡಿದೆೆೇವೆ ಎಂದತ ಹೆೇಳಬ್ೆೇಕಲೆವೆೇ? ಪಂಚರನಜಯಗಳ ಚತರ್ನವಣೆಯಲ್ಲೆ 
ಸೂೆೇತಿದೆೆೇವೆ. 

 ಶ್ರೇ ಅಡಗೂರತ ಹೆರ್ಚ. ವಿಶೆರ್ನಥ್ಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ತಿಮನಾಪೂರ್ಚ 
ರವರತ ಮನಡತತಿುರತವ ಭನಷಣ್ವನತನ ಮನನಯ ಶ್ರೇಕಂಠೇೆಗೌಡರತ ಅಥವನ ಮನನಯ ಮರಿತಿಬ್ೆಬೇಗೌಡರತ 
ಮನಡಿದರೆ ಒಪಿಪಕ್ೂೆಳಳಬಹತದತ. ಮನನಯ ತಿಮನಾಪೂರ್ಚ ರವರತ ಮಂತಿರಗಳನಗಿ ಸಕ್ನಾರದ ಒಂದತ 
ಭನಗವನಗಿ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡಿದವರನಗಿದನೆರೆ. ಅಲ್ಲೆ ಯಶಸತಸ ಎಷನಟಯಿತ್ತ? 

(ಮತಂದತ) 

(375) ಎಸ್ಚಪಿಆರ್ಚ/ಆರ್ಚಎನ್ಚ/12:20/16/03/2022  
      (ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿೆತಿ) 

ಶ್ರೇ ಅಡಗೂರ್ಚ ಹೆರ್ಚ.ವಿಶೆರ್ನಥ್ಚ(ಮತಂದತ):-  
ಶ್ರೇ ಆರ್ಚ.ಬಿ.ತಿಮನಾಪೂರರವರತ ಮಂತಿರಗಳನಗಿದೆವರತ ಹನಗೂ ಅವರತ ಸಕ್ನಾರದ ಒಂದತ ಭನಗವನಗಿ 
ಕ್ೆಲಸ ಮನಡಿದವರನಗಿದನೆರ.ೆ  ಅಲ್ಲೆ ಯಶಸತಸ ಎಷನಟಯಿತ್ತ ಹನಗೂ ಎಷತಟ ಆಗಿಲೆವೆನತನವುದತ 
ಎಲೆರಿಗೂ ತಿಳಿದ ವಿಚನರವನಗಿದೆ. ಶ್ರೇ ನರೇೆಂದರ ಮೇದ್ಧರವರತ ಮೂರತ ಬ್ನರಿ ಗತಜರನತಚ ರನಜಯದ 
ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಗಳನಗಿದೆರತ.  ಗತಜರನತಚ ರನಜಯವು ಮನದರಿ ರನಜಯ ಎಂಬತದನಗಿಯ್ದೇ ಇಲೆವೆೇ?  
ಇದತ ಏಕ್ೆ ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದವರ ಕಣಿಣಗೆ ಕ್ನಣಿಸತವುದ್ಧಲೆ?  ಅವರತ ದೆೇಶದ ಪರಧನನ ಮಂತಿರಗಳನಗಿ 
ಎಂತೆ್ಂತ್ಹ ಕ್ನಯಾಕರಮಗಳನತನ ನೇಡಿದನೆರೆ.  ಇದೂ ಸಹ ಅವರ ಕಣಿಣಗ ೆ ಏಕ್ೆ ಕ್ನಣ್ತವುದ್ಧಲೆ?  
ಅವರತ ಏನೂ ಮನಡಿಲೆವೆಂದತ ಕ್ೆೇವಲ ಒಂದೇೆ ಮನತಿನಲ್ಲೆ ಹೆೇಳುವುದಲೆ.  ಅವರ 
ಅಧಿಕ್ನರನವಧಿಯಲ್ಲೆ ಏರೆ್ೇನತ ಆಗಿದ ೆಎಂದತ ತಿಳಿದತಕ್ೊಂಡತ ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದವರತ ಹೆೇಳಬ್ೇೆಕತ. 

(ಗೊಂದಲ) 
ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.ೆಹರಿಪರಸನದ್ಚ(ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ,          

ಶ್ರೇ ಆರ್ಚ.ಬಿ.ತಿಮನಾಪೂರರವರತ ಯಿೇಲ್ಾಚ ಆಗತತಿುದನೆರ.ೆ  ಶ್ರೇ ಅಡಗೂರ್ಚ ಹರೆ್ಚ.ವಿಶೆರ್ನಥ್ಚರವರತ, 
ʼಗತಜರನತಚ ರನಜಯವು ಮನದರಿ ರನಜಯʼ ಎಂಬತದನಗಿ ಹೆೇಳಿದನೆರೆ, ಅದತ ಏರೆ್ಂದತ ಅವರೆೇ 
ದಯಮನಡಿ ಹೆೇಳಲ್ಲ.  ಗತಜರನತಚ ರನಜಯವು ಆರೂೆೇಗಯ ಮತ್ತು ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಕ್ಷೆೇತ್ರಗಳಲ್ಲೆ ಯನವ 
ಸನೆನದಲ್ಲೆದ ೆ ಎಂದತ ಸದಸಯರತ ತಿಳಿಸಲ್ಲ.  ಬ್ೆಂಗಳೂರತ ನಗರದ ವಿಮನನ ನಲನೆಣ್ಕ್ೆೆ ಸರಿ 
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ಸನಟಿಯನಗಿ ಗತಜರನತಚ ರನಜಯವು ಮನದರಿಯನಗಿದೆಯ್ದೇ ಎನತನವುದನತನ ಸದಸಯರತ ತಿಳಿಸಲ್ಲ.  ಶ್ರೇ 
ನರೇೆಂದರ ಮೇದ್ಧಯವರತ ಗತಜರನತಚ ರನಜಯದ ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಗಳನಗಿ ಈಗೆೆ 22 ವಷಾಗಳನಗಿವ.ೆ  
ಈಗ ಗತಜರನತಚ ರನಜಯವು ಯನವ ರಿೇತಿಯನಗಿ ಬ್ೇೆರ ೆರನಜಯಗಳಿಗ ೆಮನದರಿಯನಗಿದೆ ಎನತನವುದರ 
ಬಗೆೆ ಬ್ೆೇರ ೆ ಯನರೂ ಏನನೂನ ಸಹ ಪರಸನುಪಿಸಿಲೆ.  ಯನವ ರಿೇತಿಯನಗಿ ಮನದರಿಯನಗಿದೆ 
ಎನತನವುದನತನ ಸದಸಯರತ ಹೆೇಳಲ್ಲ.  ಶ್ರೇ ಅದನನ ಹನಗೂ ಶ್ರೇ ಅಂಬ್ನನ ರವರತಗಳೆೇ ಗತಜರನತಚ 
ರನಜಯದ ಮನದರಿಗಳೆೇ ಅಥವನ ಮಹತಲ್ಚ ಚೂೆೇಕಿಸರವರತ ಗತಜರನತಚ ರನಜಯದ ಮನದರಿಯ್ದೇ?   

(ಗೊಂದಲ) 
ಶ್ರೇ ಅಡಗೂರ್ಚ ಹೆರ್ಚ.ವಿಶೆರ್ನಥ್ಚ:-ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.ೆಹರಿಪರಸನದ್ಚರವರತ…, 
 
ಶ್ರೇ ಬಿ.ಸಿ.ರ್ನಗೇೆಶಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಶ್ರೇ ಅದನನ ಹನಗೂ ಶ್ರೇ 

ಅಂಬ್ನನರವರತಗಳನತನ ಯನರತ ಹತಟಿಟ ಹನಕಿದರತ ಎನತನವುದನತನ ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ 
ಹೆೇಳಲ್ಲ. 

(ಗೊಂದಲ) 
ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕೆ್.ಹರಿಪರಸನದ್ಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈ ಬಗೆೆ ಚಚೆಾಗಳನಗಲ್ಲ.  ಆಗ ರ್ನನತ 

ಶ್ರೇ ಅದನನ ಹನಗೂ ಶ್ರೇ ಅಂಬ್ನನ ರವರತಗಳ ಬಗೆೆ ಹೆೇಳುತ್ುೆೇರೆ್.   
(ಗೊಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಸಿ.ಸಿ.ಪನಟಿೇಲ್ಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ ಎಷತಟ 
ಸಮಥಾರಂೆದರೆ, … 

(ಗೊಂದಲ) 
ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕೆ್.ಹರಿಪರಸನದ್ಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಗತಜರನತಚ ರನಜಯವು ಹೇೆಗೆ ಮನದರಿ 

ಎಂದತ ಇವರತ ಹೇೆಳಲ್ಲ.  (ಗೊಂದಲ) ಶ್ರೇ ಅದನನ ಹನಗೂ ಶ್ರೇ ಅಂಬ್ನನ ಪರಕರಣ್ಗಳು ಯನವನಗ 
ಶತರತವನಯಿತ್ತ ಎನತನವುದತ ಆಮೇಲ್ಲನ ವಿಚನರವನಗಿದೆ.  ಇವರತಗಳ ಜೊತ್ೆಗೆ ಮಹೂಲ್ಚ ಚೂೆೇಕಿಸಗೆ 
30 ಸನವಿರ ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪನಯಿಗಳನತನ ಯನರತ ನೇಡಿದರತ?  

(ಗೊಂದಲ) 
ಡನ|| ವೆೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣ್ಸನೆಮಿ(ಸಕ್ನಾರಿ ಮತಖ್ಯ ಸಚೆೇತ್ಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 

ಆ ವಿಷಯಗಳ ಬಗೆೆ ಚಚೆಾ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಅವಕ್ನಶ ಮನಡಿಕ್ೊಡಬ್ೆೇಡಿ.   
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(ಗೊಂದಲ) 
 
ಶ್ರೇ ಲಹರ್ಚ ಸಿಂಗಚ ಸಿರೊೇಯನ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, … 
 
ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಎಲೆರೂ ಕತಳಿತ್ತಕ್ೊಳಿಳ. 

(ಗೊಂದಲ) 
ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.ೆಹರಿಪರಸನದ್ಚ:-ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 2,000 ಜನ ಅಮನಯಕರ 

ಕ್ೊಲೆಯನಯಿತ್ತ … 
 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಈಗ ಸದಸಯರತಗಳು ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುರತವುದತ ಯನವುದೂ ಸಹ ಕಡತ್ಕ್ೆೆ 
ಹೊೇಗಬ್ನರದತ.   

 
(ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರ ಆದೆೇಶದಂತ್ೆ, ಈ ಹಂತ್ದಲ್ಲೆ ಸದಸಯರತ  

ಮನತ್ರ್ನಡಿರತವುದನತನ ದನಖ್ಲ್ಲಸಿರತವುದ್ಧಲೆ) 
 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಎಲೆರೂ ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂೆಳಿಳ. ನನನ ಅನತಮತಿಯಿಲೆದೆೇ, ಯನರತ 
ಮನತ್ರ್ನಡಿದರೂ ಸಹ ಅದತ ಕತ್ಡಕ್ೆೆ ಹೂೆೇಗಬ್ನರದತ.  ಇದತ ಎಲೆರಿಗೂ ಸಹ ಅನೆಯಿಸತತ್ುದೆ.  ಶ್ರೇ 
ತಿಮನಾಪೂರರವರೇೆ ನೇವು ಮತಂದತವರೆಸಿ; ಆದರೆ, ಯಿೇಲ್ಾಚ ಆಗಬ್ೇೆಡಿ. 

 
ಶ್ರೇ ಆರ್ಚ.ಬಿ.ತಿಮನಾಪೂರ(ವಿಧನನಸಭೆಯಿಂದ ಚತರ್ನಯಿತ್ರನದವರತ):- ಮನನಯ 

ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈ ದೇೆಶದಲ್ಲೆ ಯನವ ರಿೇತಿಯ ಪರಿಸಿೆತಿ ಇದೆ ಎಂದರೆ,... ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ.ಯಿಂದ 
ಎಷೆಟಲನೆ ಅರ್ನಹತತ್ಗಳನದವು.  15ರೆ್ೇ ಹಣ್ಕ್ನಸತ ಆಯೇಗ ನಮಗೆ ದೂೆರಯೆಬ್ೆೇಕ್ನದ ಅನತದನನ 
ದೊರೆಯಲ್ಲಲೆ. ಅದೆೇ ರಿೇತಿಯನಗಿ 14ರೆ್ೇ ಹಣ್ಕ್ನಸತ ಆಯೇಗದಲ್ಲೆಯೂ ಸಹ ನಮಗೆ 
ದೊರೆಯಬ್ೆೇಕ್ನದ ಅನತದನನಗಳು ಲಭ್ಯವನಗಲ್ಲಲೆ.  ಈ ದೆೇಶದ ಪರಜನಪರಭ್ತತ್ೆ ವಯವಸೆೆಯಲ್ಲೆ 
ಅದರಲೂೆ ಪರಸತುತ್ ಪರಿಸಿೆತಿಯಲ್ಲೆ ಅಂದರೆ ಒಕೂೆಟ ವಯವಸೆೆಯಲ್ಲೆ ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ. ಪದಿತಿಯತ ಜನರಿಗೆ 
ಬಂದ ನಂತ್ರ, ರನಜಯದ ರ್ನಯಕರ ಬಳಿ “ಧಮ” ಇರಲ್ಲಲೆವೆಂದನದರೆ, ರನಜಯವನತನ ಭಿಕ್ಷೆ 
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ಬ್ೆೇಡತವುದಕ್ೆೆ ಹಚತಿವ ಪರಿಸಿೆತಿ ನಮನಾಣ್ವನಗತತ್ುದೆ.  ಹೊಗಳುವವರೆೇ ಇಲ್ಲೆ ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂೆಂಡಿದನೆರೆ.  
“ಶ್ರೇ ನರೇೆಂದರ ಮೇದ್ಧಯವರೇೆ, ನಮಗೆ ಇಲ್ಲೆ ಅರ್ನಯಯವನಗತತಿುದ;ೆ ಇಂತ್ಹ ಅನತದನನ ಬಿಡತಗಡೆ 
ಮನಡಿ”ಚಎಂದತ ಕ್ೇೆಳುವವರೇೆ ಯನರೂ ಇಲೆ.  ನಮಾ ರನಜಯದವರತ ಯನರನದರೂ ಸಹ ಕ್ೆೇಂದರಕ್ೆೆ 
ಹೊೇಗಿ ಕ್ೆೇಳಿದನೆರಯೆ್ದೇ?  ನಮಾ ರನಜಯದ್ಧಂದ ಆಯ್ದೆಗೂೆಂಡ 25 ಸಂಸದರತ ಎಲ್ಲೆದನೆರ?ೆ ಇವರತಗಳು 
ಯನವತ್ನುದರೂ ರನಜಯದ ಹತ್ದೃಷಿಟಯಿಂದ ಕ್ೆೇಂದರಕ್ೆೆ ಹೊೇಗಿ ಮನತ್ರ್ನಡತವ ಒಂದೇೆ ಒಂದತ 
ಅಂಶವನತನ ಇವರತ ಹೇೆಳಲ್ಲ.  ಸಭನರ್ನಯಕರತ ಎಂದನದರೂ ಹೂೆೇಗಿದನೆರೆಯ್ದೇ?  ನಮಾ ರನಜಯದ 
ಸಂಸದರ ಪೆೈಕಿ ಕ್ೆೇಂದರದಲ್ಲೆ ಎಷತಟ ಜನ ಮಂತಿರಗಳನಗಿದನೆರ ೆ ಎನತನವ ಮನಹತಿ ಇವರಲ್ಲೆ 
ಯನರಿಗನದರೂ ತಿಳಿದ್ಧದಯೆ್ದೇ? ಇವರತಗಳು ಯನರೂ ಸಹ ಟಿ.ವಿ.ಯಲ್ಲೆಯೂ ಕಂಡಿಲೆ.   

 
ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ನೇವು ನರೆ್ೂನಂದ್ಧಗೆ ಮನತ್ರ್ನಡಿ. ಅವರನತನ ಕ್ೆೇಳಬ್ೆೇಡಿ. ಏಕ್ೆಂದರ,ೆ 

ಇದತ “ಮಲಗಿದವರನತನ ಎಬಿಬಸಿದಂತೆ್”ಚಎನತನವ ಗನದೆ ಮನತಿನಂತ್ನಗಿದೆ.   
 
ಶ್ರೇ ಆರ್.ಬಿ.ತಿಮನಾಪೂರ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜಯದ್ಧಂದ 

ಆಯ್ದೆಗೊಂಡ ಕ್ೆೇಂದರದ ಮಂತಿರಗಳು ಎಷತಟ, ಅವರತ ಯನರತ ಹನಗೂ ಅವರತ ಯನವ ಖ್ನತೆ್ಗಳನತನ 
ಹೊಂದ್ಧದನೆರ ೆಎನತನವುದನತನ ಸಭನರ್ನಯಕರತ ತಿಳಿಸತತ್ನುರೆಯ್ದೇ? 

 
ಡನ|| ವೆೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣ್ಸನೆಮಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇಡಿೇ ದೆೇಶಕ್ೆೆ ಗೊತಿುದ ೆ

ಸದಸಯರಿಗೆ ತಿಳಿದ್ಧಲೆವೆೇ?  ದೆೇಶದ ಮಂತಿರಗಳ ಬಗೆೆ ಸದಸಯರಿಗೆ ತಿಳಿದ್ಧಲೆ. 
 

ಶ್ರೇ ಆರ್.ಬಿ.ತಿಮನಾಪೂರ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಎಷತಟ ಮಂತಿರಗಳಿದನೆರೆ; ಅವರತಗಳು 
ಯನರತ ಮತ್ತು ಅವರತಗಳ ಹೆಸರತಗಳೆೇನತ ಎನತನವುದನತನ ಸಕ್ನಾರಿ ಮತಖ್ಯ ಸಚೇೆತ್ಕರತ ಹೆೇಳಬ್ೆೇಕತ. 

 
ಡನ||ವೆೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣ್ಸನೆಮಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಕ್ೆೇಂದರದಲ್ಲೆರತವ ಮಂತಿರಗಳ ಬಗೆೆ 

ಎಲೆರಿಗೂ ಸಹ ತಿಳಿದ್ಧದೆ.  ಆದರೆ ಸದಸಯರಿಗೆ ಮನತ್ರವೇೆ ತಿಳಿದ್ಧಲೆ. 
 

(ಗೊಂದಲ) 
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ಶ್ರೇ ಆರ್.ಬಿ.ತಿಮನಾಪೂರ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮಂತಿರಗಳ ಹೆಸರತ ಮತ್ತು ಅವರತ 
ಹೊಂದ್ಧರತವ ಖ್ನತೆ್ಗಳ ವಿವರಗಳನತನ ಸಕ್ನಾರಿ ಮತಖ್ಯ ಸಚೆೇತ್ಕರತ ಹೇೆಳಲ್ಲ ರೆ್ೂೇಡೂೆೇಣ್. 

 
(ಗೊಂದಲ) 

 
ಶ್ರೇ ಕೆ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಕ್ೆೇಂದರದಲ್ಲೆರತವ ನಮಾ 

ರನಜಯದ ಮಂತಿರಗಳು ಯನರತ ಎಂದತ ಶ್ರೇ ಆರ್ಚ.ಬಿ.ತಿಮನಾಪೂರರವರಿಗೆ ಗೊತಿುಲೆವೆಂದರೆ, ರ್ನವು 
ಅವರಿಗೆ ಹೆೇಳಬ್ೇೆಕ್ನದ ಅವಶಯಕತ್ ೆಇಲೆ.   

(ಗೊಂದಲ) 
ಶ್ರೇ ಆರ್.ಬಿ.ತಿಮನಾಪೂರ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇಂತ್ಹ ರ್ನಯಕತ್ೆದ್ಧಂದನಗಿಯ್ದೇ 

ನಮಾ ರನಜಯವು ತ್ೂೆಂದರೆಗೆ ಸಿಕಿೆಹನಕಿಕ್ೊಂಡಿದೆ ಹನಗೂ ರೆ್ೂೇವಿನಲ್ಲೆದೆ.  ಇವತಿುನ ದ್ಧವಸ ನಮಾ 
ರನಜಯದ ಬಡವರತ ಅಡತಗ ೆಎಣೆಣಗನಗಿ ಪರದನಡತತಿುದನೆರೆ; ದತಡಿಯತವ ವಗಾದವರಿಗೆ ದತಡಿಮಯ್ದೇ 
ಇಲೆದಂತ್ನಗಿದ.ೆ ನಮಾ ರನಜಯ ಸನಲ ಪಡದೆತಕ್ೊಂಡಿದೆ.  ಸನಲ ಪಡದೆತಕ್ೊಂಡತ ಶನಲೆಗ ೆಹೊೇದ 
ಮಕೆಳಿಗ ೆಇವತಿುನ ದ್ಧವಸ ಕ್ೆಲಸವಿಲೆದೆೇ ಮರ್ೆಯಲ್ಲೆದನೆರ;ೆ ಅವರ ತ್ಂದ-ೆತ್ನಯಿ ಅವರನತನ “ನನನ 
ಮೇಲ ೆಸನಲ ಪಡದೆತಕ್ೂೆಂಡಿದೆೆೇವೆ ನನಗೆ ಇನೂನ ರ್ೌಕರಿ ಸಿಕಿೆಲೆ, ಬ್ನಯಂಕಿನವರತ ಮರ್ೆಗೆ ಬಂದರ ೆ
ರ್ನವು ಏನತ ಉತ್ುರವನತನ ಕ್ೊಡಬ್ೇೆಕತ”ಚಎಂದತ ಕ್ೆೇಳುತ್ನುರೆ. 

 
(ಈ ಹಂತ್ದಲ್ಲೆ ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್ಚರನದ ಶ್ರೇ ಕೆ್.ಟಿ.ಶ್ರೇಕಂಠೇೆಗೌಡರತ  

ಸಭನಪತಿಯ ಪಿೇಠವನತನ ಅಲಂಕರಿಸಿದರತ) 
 

ಹೇಗೆ ಸನಲ ಪಡದೆತಕ್ೂೆಂಡ ಮಗತ ತ್ಮಾ ತ್ಂದೆ ತ್ನಯಿಗಳಿಗೆ ಏನತ ಹೆೇಳಬ್ೆೇಕ್ೆಂಬ ರೆ್ೂೇವು ಆ 
ಮಗತವಿಗ ೆಇರತತ್ುದೆ.  ಇಂತ್ಹವರ ಬಗೆೆ ಆಯವಯಯದಲ್ಲೆ ಎಂದನದರೂ ಪರಸನುಪಿಸಲನಗಿದೆಯ್ದೇ?  ಆ 
ಮಕೆಳು ಎಲ್ಲೆಗೆ ಹೊೇಗಬ್ೆೇಕತ ಹನಗೂ ಅವರತಗಳಿಗ ೆಎಲ್ಲೆ ಉದೊಯೇಗ ದೊರಯೆತತ್ುದ?ೆ  ಇವರದತೆ 
committed ಆಯವಯಯವೆಂದತ ರ್ನನತ ಹೇೆಳುವುದಕ್ೆೆ ಪರಯತಿನಸತತ್ೆುೇರೆ್.  ಇವರದತೆ ʼಡಬಲ್ಚ̓ 
ಅಲೆ ʼಡಬ್ನಬʼ ಇಂಜಿನ್ಚ ಸಕ್ನಾರವನಗಿದ.ೆ  2019-2020 ರ ಸನಲ್ಲನಲ್ಲೆ ಕಮಿಟೆಡಚ ವೆಚಿವು 87 
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…..ಪಂಚ ರನಜಯಗಳ ಚತರ್ನವಣ ೆಗೆಲತವು ನನಗ ೆಸಂಬಂಧಿಸಿಲೆ.  It is a power of game.  
ಇವತಿುನ ಪರಿಸಿೆತಿಯಲ್ಲೆ ಇದತ ಒಂದತ ಆಟವಷೆಟೇ. 
 
 ಶ್ರೇ ಕೆ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಸದಸಯರತ ಚತರ್ನವಣ ೆ
ಗೆಲತೆವುದತ ಅವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧವಿಲೆವೆಂದರೆ ಏನಥಾ? 
 
 ಶ್ರೇ ಆರ್ಚ.ಬಿ.ತಿಮನಾಪೂರ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸಭನರ್ನಯಕರತ ಈ 
ರಿೇತಿಯನಗಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಕ್ೆೆ ಎದತೆ ನಲತೆವುದತ ಬ್ೆೇಡ. 
 

(ಗೊಂದಲ) 
 
ಶ್ರೇ ಕೆ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ಹೇೆಳುವುದನತನ 

ಅವರತ ಕ್ೆೇಳಲ್ಲ. 
(ಗೊಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.ೆಹರಿಪರಸನದ್ಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನವು ಚತರ್ನವಣೆಯನತನ ಸವನಲನಗಿ 
ಸಿೆೇಕರಿಸತತ್ೆುೇವೆ. (ಗೊಂದಲ) ರ್ನವು ಮತ್ತು ನಮಾ ಪಕ್ಷದವರತ ಓಡಿ ಹೊೇಗತವ ಜನಗಳಲೆ; ಇದನತನ 
ಸವನಲನಗಿ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುಳತ್ೆುೇವೆ.   

(ಗೊಂದಲ) 
ಶ್ರೇ ಕೆ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಚತರ್ನವಣ ೆಗಲೆತೆವುದತ… 

(ಗೊಂದಲ) 
 
ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್ಚ:- ದಯಮನಡಿ ಎಲೆರೂ ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂೆಳಿಳ. 

(ಗೊಂದಲ) 
ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕೆ್.ಹರಿಪರಸನದ್ಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನವು ಚತರ್ನವಣೆಯನತನ ಸೂೆೇತಿದೆೆೇವೆ. 

ಏನತ ಈಗ? 
(ಗೊಂದಲ) 
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 ಶ್ರೇ ಕೆ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇವರಿಗ ೆ ಸಂಬಂಧವಿಲೆ 
ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದರ,ೆ ಪರಜನಪರಭ್ತತ್ೆದ ಅಥಾವೇೆನತ? (ಗೊಂದಲ) ಸೂೆೇಲತ – ಗೆಲತವಿನ ಬಗೆೆ …. 

 
ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.ೆಹರಿಪರಸನದ್ಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಭನರತಿೇಯ ಜನತ್ನ ಪಕ್ಷವು ಅಧಿಕ್ನರಕ್ೆೆ 

ಬಂದತ ಏಳು ವಷಾಗಳನಗಿವೆ.  ರ್ನವು ಚತರ್ನವಣೆಯಲ್ಲೆ ಸೂೆೇತಿದೆೆೇವ;ೆ ಏನತ ಈಗ?   
 

(ಗೊಂದಲ) 
 
ಶ್ರೇ ಕ್ೊೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ನಮಗ ೆ ಯನವುದೆೇ 

ತ್ೊಂದರ ೆಇಲೆ.  ಗೆದೆವರತ …. 
(ಗೊಂದಲ) 

 
ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.ೆಹರಿಪರಸನದ್ಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇವರತ ಬಹಳ ಸನೆನಗಳನತನ ಗೆದ್ಧೆರತವ 

ಹನಗೆ ಹೆೇಳುತ್ನುರೆ; ಉತ್ುರ ಪರದೆೇಶ ರನಜಯದಲ್ಲೆ ಹಂದ್ಧನ ಚತರ್ನವಣಯೆಲ್ಲೆನ ಸನೆನಗಳನತನ 
ಹೊೇಲ್ಲಸಿದರ,ೆ ಈಗ 45 ಸನೆನಗಳು ಕಡಿಮ ಆಗಿವ.ೆ  (ಗೊಂದಲ)  ಮನಯನವತಿಯವರ ಪಕ್ಷದ 
ಜೊತ್ೆಗೆ ಇವರತ ಹೊಂದನಣಿಕ್ೆ ಮನಡಿಕ್ೊಂಡಿಲೆವೆಂದನದರೆ, ಓ.ವೆೈ.ಸಿ. ಜೊತ್ೆಗೆ ಹೊಂದನಣಿಕ್ೆ 
ಮನಡಿಕ್ೊಂಡಿಲೆವೇೆ?  ಹೇಗನಗಿ ಇವರತ ಪಂಚ ರನಜಯಗಳ ಚತರ್ನವಣ ೆಬಗೆೆ …. (ಗೊಂದಲ)  

 
ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್ಚ:- ದಯಮನಡಿ ಎಲೆರೂ ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂೆಳಿಳ. 

(ಗೊಂದಲ) 
ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕೆ್.ಹರಿಪರಸನದ್ಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಪಂಚ ರನಜಯಗಳ ಚತರ್ನವಣೆ ಬಗೆೆ 

ಚಚೆಾಯನಗಲ್ಲ.  ಇವರತ ಓ.ವೆೈ.ಸಿ. ಮತ್ತು ಮನಯನವತಿ ರವರತಗಳ ಜೊತ್ೆ  …..  
(ಗೊಂದಲ) 

 
ಶ್ರೇ ಕೆ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ 

ರ್ನಯಕರತ… 
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ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮನ್ಚಾ:- ನೇವು ಹೇಗ ೆ ಮಧಯಪರವೇೆಶ ಮನಡತತಿುದೆರೆ, ಶ್ರೇ 

ಆರ್ಚ.ಬಿ.ತಿಮನಾಪೂರರವರಿಗೆ ತ್ೊಂದರಯೆನಗತತ್ುದೆ.   
 
ಶ್ರೇ ಸಲ್ಲೇಂ ಅಹಮದ್ಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ದೆೇಶದ ಪರಧನನ ಮಂತಿರಗಳು ಮತ್ತು 

ಉತ್ುರ ಪರದೆೇಶ ರನಜಯದ ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಗಳು ಅಲ್ಲೆ ಎಷತಟ ಒಳೆಳಯ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡಿದನೆರ ೆ ಎಂದರೆ, 
ಹಂದ್ಧನ ಚತರ್ನವಣೆಗ ೆಹೊೇಲ್ಲಸಿದರೆ, ಈಗ 47 ಸನೆನಗಳು ಏಕ್ೆ ಕಡಿಮ ಬಂದ್ಧತ್ತ?  ಇದಕ್ೆೆ ಅವರತ 
ಉತ್ುರಿಸಬ್ೆೇಕತ.   

(ಗೊಂದಲ) 
 
ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮನ್ಚಾ:- ನೇವು ಹೇಗೆ ಮನಡತತಿುದೆರ,ೆ ಶ್ರೇ ಆರ್ಚ.ಬಿ.ತಿಮನಾಪೂರರವರಿಗೆ 

ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ತ್ೂೆಂದರೆಯನಗತತ್ುದೆ.  ಹೇಗನಗಿ ನೇವು ಯನರತ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುೇರೊೇ; ಮನತ್ರ್ನಡಿ.  
(ಗೊಂದಲ) ದಯಮನಡಿ ಎಲೆರೂ ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂೆಳಿಳ. 

(ಗೊಂದಲ) 
ಶ್ರೇ ಎಸ್ಚ.ರವಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಓ.ವೆೈ.ಸಿ.ಗೆ ತ್ೊಂದರ ೆ….  

(ಗೊಂದಲ) 
 
ಶ್ರೇ ಶರಣ್ಗೌಡ ಬಯಯಪತರ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇವರಿಗ ೆ ಮನನ ಮಯನಾದ ೆ

ಉಳಿದ್ಧಲೆ.  ಓ.ವೆೈ.ಸಿ. ರವರೊಂದ್ಧಗೆ …. 
(ಗೊಂದಲ) 

ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮನ್ಚಾ:- ಸಭನರ್ನಯಕರೇೆ, ದಯಮನಡಿ ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂೆಳಿಳ. ಇದರಿಂದನಗಿ 
ತ್ೊಂದರಯೆನಗತತಿುದೆ.   

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕೆ್.ಹರಿಪರಸನದ್ಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇವರತ ಯಿೇಲ್ಾಚ ಆಗತತಿುದನೆರ ೆ ; ಪಂಚ 
ರನಜಯ ಚತರ್ನವಣ ೆ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲೆ ಇವರತ ದೆೇವಸನೆನದ ಗಭ್ಾಗತಡಿಯಲ್ಲೆ ಓ.ವೆೈ.ಸಿ. ಮತ್ತು 
ಮನಯನವತಿ ರವರತಗಳನತನ ಪೂಜಿಸತತಿುದೆರತ.  ಇದನದ ಮೇಲ,ೆ ಪಂಚ ರನಜಯಗಳ ಚತರ್ನವಣ ೆ
…… 



86 

                                                                                                                                                  ವಿಪ/16-03-2022   
“ wzÀÄÝ¥ÀrAiÀiÁUÀzÀ ¥Àæw/unedited copy/£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ¼À°è CxÀªÁ ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉUÁV G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀPÀÆqÀzÀÄ 

__________________________________________________________________________________ 

(ಗೊಂದಲ) 
 
ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮನ್ಚಾ:- ಶ್ರೇ ಆರ್ಚ.ಬಿ.ತಿಮನಾಪೂರರವರೇೆ ನೇವು ಮತಂದತವರೆಸಿ. 

(ಗೊಂದಲ) 
 
ಶ್ರೇ ಕ್ೊೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಓ.ವೆೈ.ಸಿ. ರವರತ ನಮಗೆ 

ಏಕ್ೆ ನಮಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟಟವರತ. 
 
ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್ಚ:- ಸಭನರ್ನಯಕರೇೆ, ಸದಸಯರಿಗೆ ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಬಿಡಿ.  ಶ್ರೇ 

ಆರ್ಚ.ಬಿ.ತ್ಮನಾಪೂರರವರೇೆ ನೇವು ಯಿೇಲ್ಾಚ ಆಗಬ್ನರದತ; ನೇವು ಮನತ್ರ್ನಡಿ.   
 

(ಗೊಂದಲ) 
VICE CHAIRMAN: No..No.. I will not allow.  All of you please sit 

down.  
 

(ಗೊಂದಲ) 
ಶ್ರೇ ಲಹರ್ಚ ಸಿಂಗಚ ಸಿರೊೇಯನ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನವು ಆಯವಯಯದ ಮೇಲ ೆ

ಚಚೆಾಯನತನ ಮನಡೂೆೇಣ್. 
(ಗೊಂದಲ) 

ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್ಚ:- ದಯಮನಡಿ ಎಲೆರೂ ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂೆಳಿಳ. 
 
ಶ್ರೇ ಎಸ್ಚ.ರವಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಆಡಳಿತ್ ಪಕ್ಷದವರತ ತ್ಮಾ ಸನೆನಕ್ೆೆ 

ಗೌರವವನತನ ನೇಡಬ್ೆೇಕತ. 
(ಗೊಂದಲ) 

 
(ಮತಂದತ) 
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  (೩೭೬)16-3-2022/12-30/bkp-vk            (ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್ಚ  ಪಿೇಠದಲ್ಲೆದೆರತ) 

ವೆೈಸ್ಚಛೆೇಮಾನ್ಚ:-  ಶ್ರೇಯತತ್ ತಿಮನಾಪೂರ ರವರೆ,  ತ್ನವು  ಮತಂದತವರಿಸಿ, 

ಶ್ರೇ  ಆರ್ಚ.ಬಿ.  ತಿಮನಾಪೂರ (ವಿಧನನ ಸಭೆಯಿಂದ ಚತರ್ನಯಿತ್ರನದವರತ):-   ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ 2019-20ರಲ್ಲೆ, 87,  2020-21ರಲ್ಲೆ  92, 2021-22 ರಲ್ಲೆ  102 
ಪಸಾೆಂಟ. 

(ಗೊಂದಲ) 

ಡನ|| ಕ್.ೆ ಗೊೇವಿಂದರನಜಚ:-  ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ 

ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್ಚ:-  ಶ್ರೇಯತತ್  ಗೊೇವಿಂದ  ರನಜತ ರವರೆ,   ಶ್ರೇಯತತ್  ಆರ್.ಬಿ. 
ತಿಮನಾಪೂರ  ರವರತ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದನೆರ.ೆ   

   ಶ್ರೇ  ಆರ್ಚ.ಬಿ.  ತಿಮನಾಪೂರ:-   ಮನನಯ  ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ    ಇವರಿಗ ೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಹಣ್  
ಎಲ್ಲೆದೆ?  ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ  ಹಣ್  ಇಲೆದೆೇ  ಇರತವುದರಿಂದ,  ಅವರೆೇ  ಈ  ಬಗೆೆ  ಮನಹತಿಯನತನ  
ನೇಡಿದನೆರ.ೆ  ರ್ನನತ  ಹೇೆಳಿದೆಲೆ.  Medium Term Fiscal Plan ನಲ್ಲೆ ಮನಹತಿಯನತನ  
ನೇಡಿದನೆರ.ೆ ಸತಮಾರ್ ೆ  ಸನಲವನತನ  ಏತ್ಕ್ೆೆ  ಮನಡಿದರತ?   ಸನಲವನತನ  ಯನವ  ಕ್ನರಣ್ಕ್ನೆಗಿ  
ಮನಡತತಿುದ್ಧೆೇರಿ?  ಸನಲವನತನ  ಮನಡತವುದತ  asset create ಮನಡತವುದಕ್ೊೆೇ ಅಥವನ  ಸನಲ  
ತಿೇರಿಸತವುದಕ್ೊೆೇ    ಹೆೇಳಿ.    ಇವರದತೆ  committed expenditure ಜನಸಿು  ಇದೆ.    ನೇವು  
ಸನಲವನತನ ಯನವುದಕ್ೆೆ  ತ್ೆಗೆಯತತಿುೇರಿ?  ಸನಲ  ತ್ೆಗೆಯತವುದಕ್ೆೆ  ಮತ್ೆು  ತಿದತೆಪಡಿಯನತನ  
ತ್ರತವುದತ.  ಕ್ೆೇಂದರ  ಸಕ್ನಾರದವರತ  ಇವರಿಗ ೆಅನತಮತಿಯನತನ  ಕ್ೊಡತವುದತ.  ಸನಲವನತನ  
ಯನವ ಸಕ್ನಾರ  ಅಧಿಕ್ನರದಲ್ಲೆ  ಇದನೆಗ ತ್ೆಗೆದ್ಧಲೆ, ಹೆೇಳಿ.   ನಮಾ ಸಕ್ನಾರ  
ಅಧಿಕ್ನರದಲ್ಲೆದನೆಗಲೂ   ಸಹ ಸನಲವನನತ ತ್ೆಗೆದ್ಧದೆೆೇವೆ.  ಎಲನೆ  ಸಕ್ನಾರಗಳೂ  ಕೂಡ   
ಸನಲವನೂನ  ಮನಡಿಕ್ೂೆಂಡೆೇ   ಬಂದ್ಧದ.ೆ  ಆದರ,ೆ     ನೇವು  ಸನಲವನತನ  ತ್ೆಗೆಯಲ್ಲಕ್ೆೆ  
ತಿದತೆಪಡಿ  ಮನಡತವಂತ್ಹ  ಪರಿಸಿೆತಿ ಬಂತ್ತ.    ಇವತ್ತು   ಯನರ  ಯನರ  ಅವಧಿಯಲ್ಲೆ  
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ಎಷೆಟೇಷತಟ  ಸನಲ  ಇದೆ  ಎನತನವುದರ  ಬಗೆೆ  ಮನಹತಿ  ಬ್ೆೇಕ್ನದರೆ  ರ್ನನತ  ಹೆೇಳುತ್ೆುೇರ್.ೆ    ಈ 
ಸನರಿ ಸಕ್ನಾರ    72    ಸನವಿರ  ಕ್ೊೇಟಿ ಸನಲ  ಮನಡಲನಗತವುದೆಂದತ  ಬಜೆಟಚ ಭನಷಣ್ದಲ್ಲೆ  
ಹೆೇಳಿದನೆರೆ.     ರ್ನನತ  ಈಗನಗಲೆೇ  ಹೆೇಳಿದೆೆೇರ್ೆ.    ಬಡವನಗ ೆ  ಈ  ದೇೆಶದಲ್ಲೆ  ಬದತಕಲ್ಲಕ್ೆೆ   
ಕಷಟವನಗತತಿುದೆ.  ಅನಲದ  ಬ್ೆಲ ೆಗಗನಕ್ೆೆೇರಿದೆ.  ಪೆಟೂೆರೇಲ್ಚ, ಡಿಸಲೆ್ಚ  ಮತ್ತು  ತ್ರಕ್ನರಿ ಬ್ೆಲ ೆ ಜನಸಿು 
ಆಗಿದ,ೆ  ಅವನಗ ೆ  ಮರೆ್  ಕಟಟಲ್ಲಕ್ೆೆ  ಸನಧಯವಿಲೆ.  ಸಿಟೇಲ್ಚ, ಸಿಮಂಟಚ, ಲೆೇಬರ್ಚ  ಬ್ೆಲ ೆ 
ಜನಸಿುಯನಗಿದ.ೆ    ಈ  ವಿಚನರವನಗಿ  ರ್ನವು  ಯನರನತನ  ಕ್ೆೇಳಬ್ೆೇಕತ?  ಈ  ದೆೇಶದ  
ಅತ್ತಯನತನತ್  ಸನೆನದಲ್ಲೆರತ್ಕೆಂತ್ಹ  ಸರ್ನಾನಯ   ಪರಧನನಯವರಿಗೆ  ಗತತಿುಗೆದನರರ ಸಂರ್ದ  
ಅಧಯಕ್ಷರತ ೪೦%  ಕಮಿಷನ್ಚ  ಕ್ೊಡಬ್ೇೆಕ್ೆಂದತ    ಈ  ದೆೇಶದ  ಪರಧನನಯವರಿಗ ೆ ಒಂದತ 
ಪತ್ರವನತನ  ಬರೆಯತತ್ನುರೆ.    ದಲ್ಲತ್  ಸಮತದನಯಕ್ೆೆ  ಸೇೆರಿದ  ಶ್ರೇ ರ್ನಗೆೇಶಚ    ಎನತನವವರತ  
ಅಬಕ್ನರಿ  ಮಂತಿರಯನಗಿ   ಕ್ೆಲಸ  ಮನಡತತಿುದೆರಂತ್ೆ.   ಅವರಿಗೆ  ರ್ೌಕರರತ    ಇಲ್ಲೆ ಭ್ರಷನಟಚನರ  
ನಡಯೆತತಿುದ ೆ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿ. ಮದಲತ  ಒಂದತ  ಪತ್ರವನತನ ಬರೆದರತ.    ಆಗ  ರ್ನಗೇೆಶಚ  ನೇನತ  
ಮದಲತ ಮರ್ೆಗೆ  ಹೊೇಗಿ  ಎಂದತ   ಹೆೇಳಿದರತ.    ದಲ್ಲತ್ರ  ಮೇಲ ೆಈ    ದೆೇಶದ   
ಪರಧನನಗ ೆ ಪಿರೇತಿ. ಆದರೆ, ಭ್ರಷನಟಚನರದ  ಬಗೆೆ  ಬ್ನರಿ  ಅರಿವು  ಮೂಡಿಸಿದನಗ        ಭ್ರಷನಟಚನರ   
ಕಿತ್ತು  ಹನಕತತ್ೆುೇವೆಂದತ     ಹೆೇಳುವ ಈ ದೇೆಶದ   ಪರಧನನಯವರತ   ಬ್ನಯಿ  ಮತಚಿಿಕ್ೊಂಡತ  
ಏತ್ಕ್ೆೆ  ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂೆಂಡಿದನೆರೆ?   ರನಜಯ  ಸಕ್ನಾರದ  ಮೇಲೆ  ಏನತ  ಕರಮ   ಕ್ೆೈಗೊಂಡಿದ?ೆ  ಈ  
ವಿಚನರದಲ್ಲೆ  ಸರ್ನಾನಯ ಪರಧನನಯವರ  ಸಂದೆೇಶ ಏನತ?  ಭ್ರಷನಟಚನರ  ತ್ೆಗೆದತ ಹನಕತವಂತ್ಹ ಸೆಚಿ 
ಸಕ್ನಾರ.  

ಶ್ರೇ  ಅಡಗೂರತ ಹೆರ್.  ವಿಶೆರ್ನಥ್ಚ(ರ್ನಮನದೆೇಾಶ್ತ್ರತ):-    ಮನನಯ  ಸಭನಪತಿಯವರೆ,  
ಲೊೇಕ್ನಯತಕುಕ್ೆೆ  ಏತ್ಕ್ೆೆ  ಬ್ನಗಿಲತ  ಹನಕಿಸಿದ್ಧೆೇರಿ ಎನತನವುದನತನ  ಹೆೇಳಿ.?    

ಶ್ರೇ  ಆರ್ಚ.ಬಿ. ತಿಮನಾಪೂರ:-    ಲೊೇಕಪನಲ್ಚ   ಮಹನರನಷರದ ಮತಖ್ಯಸೆ  ಎಲ್ಲೆ  
ಹೊೇದ? ದೆೇಶದ  ತ್ತಂಬ್ನ  ಲೊೇಕಪನಲ್.   ಅಣನಣ  ಹಜನರೆ,  ಬ್ನಬ್ನ ರನಮದೆೇವಚ. 
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ಶ್ರೇ  ಅಡಗೂರತ ಹೆರ್.  ವಿಶೆರ್ನಥ್ಚ:-    ಮನನಯ  ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ    ಇದತ  ಬಹಳ  
ಗಂಭಿೇರವನದಂತ್ಹ  ವಿಚನರ.  ಇಡಿೇ  ದೆೇಶದಲ್ಲೆಯ್ದೇ  ಅತ್ಯಂತ್ ಬಲ್ಲಷಟವನದಂತ್ಹ  
ಲೊೇಕ್ನಯತಕುಕ್ೆೆ   ನೇವು  ಏತ್ಕ್ೆೆ  ಬ್ನಗಿಲತ  ಹನಕಿದ್ಧರಿ?   ಲೊೇಕ್ನಯತಕುದ  ಮೇಲೆ  ನಮಗ ೆ
ಭ್ಯ  ಇತ್ೆುೇ?  

(ಗೊಂದಲ) 

ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್:-  ದಯವಿಟತಟ  ಎಲೆರೂ  ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂೆಳಿಳ.    

ಶ್ರೇ  ಎಸ್ಚ.ರವಿ:-    ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಸತಳುಳ ಹೆೇಳುತಿುದನೆರ.ೆ   

ಶ್ರೇ.ಬಿ.ಕೆ್. ಹರಿಪರಸನದ್:-  ಬಿ.ಜೆ.ಪಿ.ಯವರತ ಬರಿ ಸತಳುಳ ಹೇೆಳುತಿುದನೆರೆ.  

ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್:-  ದಯವಿಟತಟ  ಎಲೆರೂ  ಕತಳಿತ್ತಕ್ೊಳಿಳ.   ಶ್ರೇಯತತ್  ತಿಮನಾಪೂರ 
ರವರೆ, ಮತಂದತವರಿಸಿ.     

ಶ್ರೇ  ಅಡಗೂರತ ಹೆರ್.  ವಿಶೆರ್ನಥ್ಚ:-    ಮನನಯ  ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ      ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೆ   
40%  ಎಂದತ  ಹೆೇಳುವವರತ. 

ಶ್ರೇ ಎಸ್ಚ.ರವಿ:-  ರ್ನವು  ಅದನತನ  ಹೆೇಳಿದೆಲೆ. 

   ಶ್ರೇ  ಅಡಗೂರತ ಹೆರ್.  ವಿಶೆರ್ನಥ್ಚ:-    ದೆೇಶದಲ್ಲೆ   ಅತ್ಯಂತ್  ಬಲ್ಲಷಟವನದಂತ್ಹ  
ಲೊೇಕ್ನಯತಕುಕ್ೆೆ  ಏತ್ಕ್ೆೆ  ಬ್ನಗಿಲತ  ಹನಕಿದ್ಧೆೇರಿ?       ಈ  ರನಜಯದಲ್ಲೆ    ಮನಡಿದತೆ  ಕ್ನಂಗೆರಸ್ಚ    
ಪಕ್ಷದ  ಸಕ್ನಾರ.   

(ಗೊಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆ್ಬೇಗೌಡ(ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್ಷೆೇತ್ರ):-    ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ   ನಮಾ ಹರಿಯ 
ಸದಸಯರನದ ಶ್ರೇಮನನ್ಚ ಅಡಗೂರತ  ಹೆರ್ಚ. ವಿಶೆರ್ನಥ್ಚ  ಸನಹೆೇಬರತ    ಏನತ  ಹೆೇಳಿದರತ  
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ಎಂದರತ. ಅದತ ಸರಿ  ಇದ.ೆ  ಈ  ಲೊೇಕ್ನಯತಕುವನತನ  ಕ್ನಂಗೆರಸ್ಚ  ಪಕ್ಷದವರತ  ತ್ೆಗೆದರತ ಮತ್ತು  
ಅದನತನ  ನಷಿೆರೇಯಗೂೆಳಿಸಿದರತ  ಎಂದತ  ಹೆೇಳಿದರತ. ಆ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲೆ   ಬಿಜೆಪಿ. ಪಕ್ಷದವರತ  
ತ್ನಲೂೆಕಿನಂದ  ಹಡಿದತ,  ಜಿಲೆೆಯಿಂದ  ಹಡಿದತ    ಎಲನೆ   ಕಡ ೆ ರನಜನಯದಯಂತ್ಹ   ಚತರ್ನವಣ ೆ 
ಪರಣನಳಿಕ್ಯೆಲ್ಲೆ   ರ್ನವು ಅಧಿಕ್ನರಕ್ೆೆ  ಬಂದ  ಮನರರೆ್ ದ್ಧವಸವೆೇ   ಲೊೇಕ್ನಯತಕುವನತನ  ಪತನರ್ಚ 
ಸನೆಪರ್ ೆ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆಂದತ   ಹೆೇಳಿದರತ.  ಬಿಜೆಪಿ. ಅಧಿಕ್ನರಕ್ೆೆ  ಬಂದತ  ಎಷತಟ  ದ್ಧವಸ  ಆಯಿತ್ತ  
ಎಂದತ  ಹೆೇಳಬ್ೆೇಕತ.   ನೇವು ಏತ್ಕ್ೆೆ  ಮನಡಿಲ್ಲಲೆ. ಈ ಸಕ್ನಾರ   ಮನಡದೇೆ   ಇರತವುದತ  40%    
ಮನಡಲ್ಲಕ್ೆೆ?     

ಶ್ರೇ  ಕ್ೊೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ  ಪೂಜನರಿ(ಸಭನ ರ್ನಯಕರತ):-  ಮನನಯ  ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ 
ಮನನಯ  ಸದಸಯರನದ ಶ್ರೇ  ಮರಿತಿಬ್ೆಬೇಗೌಡರತ   ಆಭ್ಾಟ  ಮನಡಿಕ್ೊಂಡತ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದತ  
ಬ್ೆೇಡ.  ಲೊೇಕ್ನಯತಕುವನತನ  ಏತ್ಕ್ೆೆ  ನಷಿೆರೇಯ  ಮನಡಿದರತ  ಎನತನವುದಕ್ೆೆ  ಕ್ನರಣ್ ಹೆೇಳಬ್ೆೇಕತ.   

(ಗೊಂದಲ) 

ಶ್ರೇ  ಬಿ.ಕೆ್.  ಹರಿಪರಸನದ್:-  ನೇವು  ಇದನತನ  ಏತ್ಕ್ೆೆ  ಬಲಪಡಿಸತತಿುಲೆವೆನತನವುದನತನ 
ಹೆೇಳಬ್ೆೇಕತ.   

(ಗೊಂದಲ) 

ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್ಚ:-   ಶ್ರೇಯತತ್ ತಿಮನಾಪೂರ್ಚರವರೆ,  ನೇವು  ಏತ್ಕ್ೆೆ yield ಆಗತತಿುದ್ಧೆೇರಿ?  
ನೇವು  yield ಆದಷತಟ  ನಮಾ ಸಮಯ ಹೊೇಗತತ್ುದೆ.   ನೇವು 12-45 ಕ್ೆೆ  ಮತಗಿಸಬ್ೆೇಕತ.     

(ಗೊಂದಲ) 

ಶ್ರೇ  ಆರ್.ಬಿ. ತಿಮನಾಪೂರ:-    ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ  ರ್ನನತ  yield ಆಗತವುದ್ಧಲೆ, 
ರ್ನನತ  ಮತಂದತವರಿಸತತ್ೆುೇರೆ್.  

ಶ್ರೇ  ಕ್ೊೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ  ಪೂಜನರಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ   
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ಶ್ರೇ  ಆರ್.ಬಿ. ತಿಮನಾಪೂರ:-    ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ   ಮನನಯ ಸಭನರ್ನಯಕರತ 
ಸಣ್ಣ  ಸಣ್ಣ  ವಿಚನರಕ್ೆೆ  ಎದತೆ  ನಲತೆವುದತ  ಬ್ೆೇಡ.      ಮನನಯ ಸಭನರ್ನಯಕರಿಗ ೆ  ಈ  
ಲೊೇಕ್ನಯತಕುವನತನ  ರ್ನವು  ನಷಿೆರೇಯ  ಮನಡಿದೆೆೇವೆ ಎನತನವ  ಭನವರೆ್  ಇದೆ.        

(ಗೊಂದಲ) 

ಶ್ರೇ  ಪರಕ್ನಶಚ ಕೆ್.  ರನಠೂೆೇಡಚ( ವಿರೊೇಧ  ಪಕ್ಷದ  ಮತಖ್ಯಸಚೆೇತ್ಕರತ):-    ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ 

ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್ಚ:-   ಶ್ರೇಯತತ್ ಪರಕ್ನಶಚ  ರನಠೂೆೇಡಚರವರೆ,  ನಮಾ  ಸದಸಯರೆೇ 
ಮನತ್ನರ್ನಡತತಿುದನೆರ,ೆ  ದಯವಿಟತಟ  ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂೆಳಿಳ.    

ಶ್ರೇ  ಕೆ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ  ಪೂಜನರಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೆ,    ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ  
ಶ್ರೇ ಆರ್ಚ.ಬಿ.  ತಿಮನಾಪೂರ್ಚರವರತ ಬಹಳ  ಅನತಭ್ವದ್ಧಂದ  ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದನೆರೆ.   ಅದನತನ  
ಕ್ೆೇಳಲ್ಲಕ್ೆೆ ರ್ನವಲೆೆರೂ  ಸಿದೆರಿದೆೆೇವ.ೆ    ರ್ನವು  ಏತ್ಕ್ೆೆ  ಮಧೆಯ ಪರವೇೆಶ     ಮನಡಬ್ೇೆಕ್ನಯಿತ್ತ  
ಎಂದರೆ,  ಅವರತ   ಆಡತವಂತ್ಹ  ಕ್ಲೆವು  ಮನತ್ತಗಳಿಗ ೆ  ಸಕ್ನಾರದ್ಧಂದ  ಸಪಷಿಟೇಕರಣ್  
ಕ್ೊಡಬ್ೇೆಕ್ನಗತತ್ುದೆ.     ಈಗಲೂ ಸಹ  ಅವರತ  ಮನತ್ರ್ನಡಲ್ಲ, ರ್ನವು ಗೌರವದ್ಧಂದ  
ಕ್ೆೇಳುತ್ುೆೇವೆ.   

ಶ್ರೇ  ಆರ್ಚ.ಬಿ. ತಿಮನಾಪೂರ:-    ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ  ಬಹಳ ಸಂತ್ೂೆೇಷ.  
ಸಭನರ್ನಯಕರಿಗ ೆ ಲೊೇಕ್ನಯತಕುದ  ಮೇಲೆ  ತ್ತಂಬ್ನ ಪಿರೇತಿ.  ಅಧಿಕ್ನರ ಬಂದತ 3  ವಷಾಗಳು 
ಆಯಿತ್ತ.    ನದೆೆ  ಮನಡತತಿುೇರನ?     ನಷಿೆರೇಯ್ದ  ಆಗಿದೆರ,ೆ ಅದನತನ  ನೇವು ಎಬಿಬಸಿ.    ನಮಾ  
ಹಗರಣ್ಗಳರ್ನೆಲನೆ  ತ್ೆಗೆಯಿರಿ.  ಅದತ ನಮಾ ತ್ನಕತ್ತು.   ಅದನತನ ಬಿಟತಟ,  ನೇವು  
ಲೊೇಕ್ನಯತಕುವನತನ ನಷಿೆರಯ್ದ ಮನಡಿಲೆವೇೆ ಎಂದತ  ಕ್ೆೇಳುತ್ನುರೆ.  ಆದರೆ, ಅಧಿಕ್ನರಕ್ೆೆ   ಬಂದ  
ಬಿಜೆಪಿಯವರತ    ಲೂೆೇಕ್ನಯತಕುಕ್ೆೆ    ಏಕ್ೆ ಶಕಿುಯನತನ ತ್ತಂಬಬ್ನರದತ?   What is this? 
ರ್ನಟಕ  ಯನರತ  ಯನರತ ಮನಡಿದನೆರ,ೆ ರ್ನಟಕ  ಮನಡಿದವರ  ಬಣ್ಣ  ಗೂೆತ್ನುಗತತ್ುದೆ.   ಪನಪ,  
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ಎಲೊೆೇ  ಒಂದತ  ಕಡೆ  ಅವರಿಗೆ  ರ್ನವೇೆ  ಆಗಿ ಬಿಟಿಟದೆೆೇವ.ೆ       ಎರಡತ  ಚತರ್ನವಣೆಗಳಲ್ಲೆ   
ನಮಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದ   ಜನರತ ಸಂಪೂಣ್ಾವನಗಿ  ಅಧಿಕ್ನರವನತನ  ಕ್ೊಡಲ್ಲಲೆ.     ಎಷತಟ  ಬ್ನರಿ  
ಬಹತಮತ್ದ್ಧಂದ  ಅಧಿಕ್ನರಕ್ೆೆ  ಬಂದ್ಧದ್ಧೆೇರಿ  ಎನತನವುದನತನ  ನೇವು  ರೆ್ನಪತ  ಮನಡಿಕ್ೊಳಿಳ.     
ನಮಾ  ರನಜಯ ಸಕ್ನಾರಕೆಂತ್ೂ ತೆ್ರಿಗೆ ಹನಕಲ್ಲಕ್ೆೆ  ಅಧಿಕ್ನರ   ಇಲೆ.  Registration Fee, 
Excise Duty, Transport Registration, Stamp Duty.   ಹೇಗಿರತವನಗ  ಏನತ  
ಮನಡಲ್ಲಕ್ೆೆ  ಆಗತವುದ್ಧಲೆ.  ಪೆಟೊರೇಲ್ಚ  ದರ  ಹೆಚನಿಗಿ  ಹೂೆೇಗಿದೆ,  Excise ದರ ಹಚೆನಿಗಿ   
ಹೊೇಗಿದ,ೆ    ಗನಯಸ್ಚ ದರ  ಕ್ೆೇಂದರ  ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ  ಬರತತ್ುದೆ.   ಈ  ವಿಚನರವನಗಿ ರ್ನನತ  
ಯನರನತನ  ಕ್ೆೇಳಬ್ೇೆಕ್ೊೇ  ಅವರನತನ  ಕ್ೇೆಳುತ್ೆುೇರೆ್.      ಯನರ  ಮೇಲೆ  ತ್ೆರಿಗೆಯನತನ  
ಹನಕತತಿುೇರಿ?    ಜಿೇವರ್ನಂಶದ  ವಸತುಗಳ  ಮೇಲೆ  ಏತ್ಕ್ೆೆ  ತ್ೆರಿಗೆಯನತನ ಹನಕತತಿುೇರಿ?    
ಲನಭನಂಶದ  ಮೇಲೆ  ತೆ್ರಿಗೆ  ಹನಕಿ.  ಜಿೇವರ್ನಂಶದ  ವಸತುಗಳ  ಮೇಲೆ  ತ್ೆರಿಗೆಯನತನ  
ಹನಕಬ್ೆೇಡಿ.                                                                                          

                                                             ಮತಂದತ.       

(377) 16.03.2022 12.40 ಎಸ್ಚವಿ-ವಿಕೆ್              (ವೆೈಸ್ಚಛೆೇಮಾನ್ಚರವರ ಉಪಸಿೆತಿ) 

ಶ್ರೇ ಆರ್.ಬಿ.ತಿಮನಾಪತರ (ಮತಂದತ):-   

ಜಿೇವರ್ನಂಶಗಳೆೇನತ? ಔಷಧ, ಬಟೆಟ, ಊಟ-ತಿಂಡಿ.  ಕಪಡನ, ಮಕ್ನನ್ಚ ಅಂತ್ೂ ದೂರವುಳಿಯಿತ್ತ.  
ಹೊೇಟಲೆ್ಚಗೆ ಹೂೆೇದರ ೆಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ. ಶೆೇ.೫ ಅದರಲ್ಲೆ ಅಧಾ ನಮಾದತ, ಅಧಾ ಕ್ೆೇಂದರ ಸಕ್ನಾರದತೆ.  
ಕ್ೆಲವು ವಸತುಗಳ ಮೇಲೆ ಶೆೇ.೧೮ ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ.  ಈ ರಿೇತಿ ಬ್ೆೇರ ೆಬ್ೆೇರ ೆವಸತುಗಳ ಮೇಲೆ ಬ್ೆೇರ ೆಬ್ೆೇರ ೆ
ರಿೇತಿಯ ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ. ಇದೆ.  ಕ್ೆೇಂದರ ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ಹೂೆೇಗಿ ನಮಾ ಹಣ್ದ ಪನಲನತನ ಕ್ೆೇಳಿ ತ್ರತವ ಶಕಿು, 
ಧವನ  ನಮಗಿಲೆ.  ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ. ಪರಿಹನರ ಜೂನ್ಚಗೆ ಮತಕ್ನುಯವನಗತತ್ುದೆ.  ಅದಕ್ೆೆೇನತ ಯೇಚರ್ೆ 
ಮನಡಿದ್ಧೆೇರಿ? ಆ ಹಣ್ವನತನ ಎಲ್ಲೆ ಸರಿಹೊಂದ್ಧಸತವುದಕ್ೆೆ ಯೇಚರೆ್ ಮನಡಿದ್ಧೆೇರಿ ಎಂಬತದನತನ 
ಹೆೇಳಲ್ಲಲೆ. ಕ್ೆೇಂದರದವರತ ನಮಗೆ ಪತನಃ ಕ್ೊಡತತ್ುೆೇವೆಂದತ ಹೆೇಳಿದನೆರೆಯ್ದೇ ಅಥವನ  ಇಲೆವೆಂದತ 
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ಹೆೇಳಿದನೆರೆಯ್ದೇ ಎಂಬತದನತನ ಇಲ್ಲೆ ಹೇೆಳಿರತವುದ್ಧಲೆ. ಅದಕ್ೆೆ ರ್ನನತ ಹೆೇಳಿದತೆ.  ನಮಾ ಬಜೆಟಚಗೆ 
ಮತಂಚೆ ಕ್ೆೇಂದರದ ಬಜೆಟಚ ಪತಸುಕವನತನ ನಮಗೆ ಕ್ೊಟಟರೆ ರ್ನವು ಮನತ್ರ್ನಡಲ್ಲಕ್ೆೆ 
ಅನತಕೂಲವನಗತತ್ುದೆ.   

ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ.ಗೆ ಪರಿಹನರ ಕ್ೊಡತವುದ್ಧಲೆವೆಂದತ ಹೆೇಳಿದರತ.  ಆದರ ೆ ಸಸೆ್ಚ ಹನಕತವುದನತನ 
ಬಿಡಲ್ಲಲೆ. ತ್ಂಬ್ನಕಿನ ಮೇಲೆ, ತ್ಂಪತ ಪನನೇಯಗಳ ಮೇಲೆ, ಸಿಗರೇೆಟಚ ಮೇಲ ೆಸಸೆ್ಚ ಹನಕಿದರತ.  
ಕ್ೆೇಂದರದವರತ ಮೂರತ ವಷಾ ಸಸೆ್ಚ ಅನತನ ಮತಂದತವರೆಸಲನಗತವುದೆಂದತ ಹೆೇಳಿದರತ. ಆ ಸಸೆ್ಚ 
ಅನತನ ರನಜಯಕ್ೆೆ ಕ್ೊಡತತ್ನುರಯೆ್ದೇ ಅಥವನ ತ್ಂದ್ಧರತವ ಸನಲಕ್ೆೆ ವಜನ ಮನಡಲನಗತತ್ುದೆಯ್ದೇ? 
ಏರೆ್ಂಬತದನತನ ಕ್ೆೇಂದರ ಸಕ್ನಾರ ಮರಮೆನಚಿದೆ.  ಇವರತ ಹೂೆೇಗಿ ಕ್ೆೇಂದರವನತನ ಕ್ೆೇಳಬ್ೇೆಕತ.  ನಮಾ 
ರನಜಯ ಸಕ್ನಾರ ಕಷಟದಲ್ಲೆದೆ. ಸಸೆ್ಚ ಅನತನ ನಮಗೆ ಕ್ೊಡಬ್ೇೆಕತ. ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ. ಪರಿಹನರ ಕ್ೊಡತವುದತ 
ಕ್ೆೇವಲ ಸಸೆ್ಚ ಮತಖ್ನಂತ್ರ ಬಂದಂತ್ಹ ಹಣ್ವನತನ ಮನತ್ರ.  ಅದರ ಬಗೆೆ ಇಲ್ಲೆ ಬಜೆಟಚನಲ್ಲೆ ಪರಸನುವರೆ್ 
ಇಲೆ. ಈ ರಿೇತಿ ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ. ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡತ ನಮಾನತನ ದ್ಧವನಳಿ ಎಬಿಬಸಿದನೆರೆ.   

ಕ್ೆೇಂದರ ಪತರಸೃತ್ ಯೇಜರೆ್ಗಳು ಬಂದವು.  ನಮಾ ರನಜಯದ್ಧಂದ ರೂ.೩ ಲಕ್ಷ ಕ್ೊೇಟಿ ಹಣ್ 
ತೆ್ರಿಗೆ ರೂಪದಲ್ಲೆ ನಮಿಾಂದ ಹೊೇಗತತ್ುದೆ. ಮನನಯ ಮನಮೇಹನಸಿಂಗಚ ಅವರತ ಪರಧನನ 
ಮಂತಿರಯನಗಿದನೆಗ ಇನೂನ ಕಡಿಮ ಇತ್ತು. ಆಗ ಸಹನಯಧನ ೭೫ ಭನಗ ಅವರತ ಕ್ೊಟಟರೆ ೨೫ ಭನಗ 
ರ್ನವು ಹನಕತತಿುದೆೆವು.  ಆದರ ೆಈಗ ಏರ್ನಗಿದೆ? ಪತರಸೃತ್ ಯೇಜರೆ್ಗಳಿಗೆ ೫೦:೪೦ ಅನತಪನತ್ ಇದೆ.  
ರನಜಯದ್ಧಂದ ಕ್ೆೇಂದರಕ್ೆೆ ಹೂೆೇಗತವಂತ್ಹ ತೆ್ರಿಗೆ ಹಣ್ ರೂ.೩ ಲಕ್ಷಕೂೆ ಹೆಚಿಿಗೆ ಇದೆರ ೆ೨೦೧೬-೧೭ರಲ್ಲೆ 
ರೂ.೭೮೭೬೦ ನಮಗೆ ಸಹನಯಧನ ರೂಪದಲ್ಲೆ ಬರತತ್ುದೆ. ಅಂದರ ೆಈ ಸಲ ನಮಗೆ ರೂ.೬೦,೦೦೦ 
ಕ್ೊೇಟಿ ಬರಬ್ೇೆಕ್ನಗತತ್ುದೆ.  ಅವರತ ಕ್ೊಟಿಟರತವುದತ ಎಷತಟ?  

ಹೇಗೆ ಸಕ್ನಾರದಲ್ಲೆ ಏಕ್ೆ ಭ್ರಷನಟಚನರ ಪನರರಂಭ್ವನಗಿದ ೆಎಂದತ ಈಗತ್ನರೆ್ೇ ಹೇೆಳಿದೆ.  ಅದಕ್ೆೆ 
ರ್ನವು ಈ ರಿೇತಿಯನಗಿ ಭ್ರಷನಟಚನರವನತನ ನಯಂತಿರಸತತ್ೆುೇವೆ ಎಂದತ ಚತರ್ನವಣನ ಪೂವಾದಲ್ಲೆ 
ಹೆೇಳಿದೆರತ.  ಆಗ ಭ್ರಷನಟಚನರದ ಬಗೆೆ ಹೆೇಳಿದೆರತ, ಲೊೇಕ್ನಯತಕುದ ಬಗೆೆ ಹೆೇಳಿದೆರತ. ಅದರಲ್ಲೆನ 
ಒಂದತ ಅಂಶವರ್ನನದರೂ ಜನತ್ೆಗೆ ಕ್ೊಟಿಟದ್ಧೆೇರನ? ಚತರ್ನವಣನ ಪರಣನಳಿಕ್ೆಯನತನ ರ್ನನತ ಓದಲೆೇ? 
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ಪರಣನಳಿಕ್ಯೆನತನ ಜನರ ಮತಂದ ೆತ್ಗೆೆದತಕ್ೂೆಂಡತ ಹೊೇಗಿ, ಜನರಿಂದ ಮತ್ವನತನ ಪಡದೆತಕ್ೂೆಂಡರತ. 
ನಮಾ ಪರಧನನ ಮಂತಿರಯವರತ ರೈೆತ್ರತ ನನನ ಮೇಲೆ ಬರತತ್ನುರ ೆಎಂದತ ಎ.ಪಿ.ಎಂ.ಸಿ. ಕ್ನಯ್ದೆಯನತನ 
ಹಂಪಡೆದರತ. ರ್ನವು ರೈೆತ್ರ ಸಹನಯಕ್ೆೆ ಹೊೇಗಬ್ೇೆಕತ ಎನತನವ ಯೇಚರೆ್ ನಮಾಲ್ಲೆಲೆ.  ನಮಗೆೇಕ್ೆ 
ಇನೂನ ಬತದ್ಧಿ ಬಂದ್ಧಲೆ? ದೆೇಶದ ಪರಧನನಯ ಮೇಲೆ ಗೌರವ ಇರತವ ನೇವು ಏಕ್ೆ ಇಲ್ಲೆನ 
ಕ್ನಯ್ದೆಯನತನ ಹಂಪಡೆಯತತಿುಲೆ. ರೈೆತ್ರ ಮೇಲೆ ನಮಗ ೆಹೆಚಿಿನ ಕ್ನಳಜಿ ಇದೆಯ್ದೇ?  

ನಮಾ ಚತರ್ನವಣನ ಪರಣನಳಿಕ್ೆಯಲ್ಲೆ ವಿದತಯತಚ ಅನತನ ಎಷತಟ ತ್ನಸತ ನೇಡತವುದನಗಿ ಹೆೇಳಿದ್ಧೆರಿ? 
ದ್ಧನಕ್ೆೆ ಎಂಟರಿಂದ ಹತ್ತು ತ್ನಸತ ಕ್ೊಡತವುದನಗಿ ಹೇೆಳಿದ್ಧೆರಿ.  ಆರತ ತ್ನಸತ ವಿದತಯತ ಕ್ೂೆಡತತ್ನುರೆ. 
Excess power ಇದ.ೆ ಇದತ ನಮಾ ಕ್ೂೆರೆ್ಯ ಆಯವಯಯವನಗಿದತೆ, ಇನತನ ಯನವನಗ 
ಕ್ೊಡತತಿುೇರಿ? ನಮಗೆ ಕ್ೊಡತವುದಕ್ೆೆ ಸನಧಯವಿದಯೆ್ದೇ? ಏಕ್ೆ ಜನಕ್ೆೆ ಸತಳುಳ ಹೆೇಳುತಿುೇರಿ?  ರೈೆತ್ರಿಗ ೆಏಕ್ೆ 
ಸತಳುಳ ಹೆೇಳುತಿುೇರಿ? ಈ ರಿೇತಿ ಸತಳುಳ ಹೇೆಳಿ ಎಷತಟ ಸಲ ಬರಲತ ಸನಧಯ? ನೇವು ಸತಳುಳ 
ಹೆೇಳುತಿುೇರಂೆದತ ಜನರಿಗ ೆ ಗೊತ್ನುಗಿ ಇದತವರೆಗೂ ನಮಗೆ ಬಹತಮತ್ವನತನ ಕ್ೊಟಿಟಲೆ. ತ್ಪೊಪೇ 
ಸರಿಯೇ ಅಧಿಕ್ನರಕ್ೆೆ ಬಂದ್ಧದನೆರ.ೆ  ಯನವ ರಿೇತಿ ಬಂದ್ಧದನೆರ ೆ ಎನತನವುದನತನ ಅವರತ 
ಆತ್ನಾವಲೂೆೇಕನ ಮನಡಿಕ್ೂೆಳಳಲ್ಲ. ರನಮ, ಶ್ರೇರನಮಚ, ಜೆೈರನಮಚ… 

(ಈ ಹಂತ್ದಲ್ಲೆ ಆಡಳಿತ್ ಪಕ್ಷದ ಸದಸಯರತ ಜೆೈ ಜೆೈ ರನಮಚ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದರತ) 

ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್:- ದಯವಿಟತಟ ಸತಮಾನರಿ.  ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಮನನಯ ಸಭನರ್ನಯಕರಿದನೆರೆ.  

ಶ್ರೇ ಆರ್ಚ.ಬಿ.ತಿಮನಾಪೂರ:- ಜೆೈ ಜೆೈ ರನಮಚ ಇವರಿಗಷೆಟೇ ಅಲೆ. ನನನಜಿ, ಮತತ್ುಜಿರ 
ಕ್ನಲದ್ಧಂದ ಇಲ್ಲೆಯವರೆಗ ೆ ರ್ನನತ ಅಸಪೃಶಯರ್ನಗಿ ಹಂದೂ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿಕ್ೂೆಳುಳತಿುದೆೆೇರೆ್. ನಮಗ ೆ
ರ್ನಚಿಕ್ಯೆನಗಬೆ್ೇಕತ.  ಅಸಪೃಶಯತೆ್ ಇನೂನ ಇದೆ.  ರ್ನವು ಧಮಾ ತ್ರತತ್ುೆೇವೆ.  ಹಂದೂ ಧಮಾ 
ತ್ರತತ್ೆುೇವೆ. ಹಂದೂ ಧಮನಾಧನರಿತ್… 

(ಗೊಂದಲ) 
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ಶ್ರೇ ಸಿ.ಸಿ.ಪನಟಿೇಲ್:-   ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇಷತಟ ದ್ಧನಗಳ ಕ್ನಲ ಈ ರನಜಯವನತನ 
ಈ ದೆೇಶವನತನ ಯನರತ ಆಳಿದನೆರೆ? ಇವರಿಗೆ ರ್ನಚಿಕ್ಯೆನಗಬೆ್ೇಕತ.   

ಶ್ರೇಮತಿ ಭನರತಿ ಶೆಟಿಟ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅಸಪೃಶಯತೆ್ ನವನರಣಗೆ ೆ ಇವರೇೆನತ 
ಮನಡಿದರತ? ಗನಂಧಿೇಜಿಯವರ ಮತಖ್ಕ್ೆೆ ಮಸಿ ಬಳಿದವರತ ನೇವು.   

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕೆ್.ಹರಿಪರಸನದ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಸದನದಲ್ಲೆ ಇಷೊಟಂದತ ದಬ್ನಬಳಿಕ್ ೆ
ಮನಡತವ ಜನ ಸಮನಜದಲ್ಲೆ ಏನತ ಮನಡತತ್ನುರಂೆಬತದನತನ ಇವರತ ತ್ೂೆೇರಿಸಿಕ್ೂೆಡತತಿುದನೆರೆ.  ಮನನಯ 
ಸದಸಯರಿಗೆ ಸದನದಲ್ಲೆ ಹೆೇಳಲತ ಹಕಿೆದ.ೆ  

ಶ್ರೇಮತಿ ಭನರತಿ ಶೆಟಿಟ:- ಅವರ ಮನತಿಗೆ ಉತ್ುರ ಕ್ೊಡಲತ ನಮಗೂ ಹಕಿೆದ.ೆ  

(ಗೊಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಎಸ್.ರವಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅಸಪೃಶಯತ್ೆಯ ಬಗೆೆ ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಹಕಿೆದ.ೆ   

(ಗೊಂದಲ) 

ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್:- ದಯಮನಡಿ ಎಲೆರೂ ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂೆಳಿಳ.  ಮನನಯ ತಿಮನಾಪೂರ ಅವರೇೆ 
ನಮಾ ಸಮಯ ಮತಗಿಯತತಿುದೆ.  ಬ್ೆೇಗರೆ್ ಮತಗಿಸಿ.    

ಶ್ರೇ ಆರ್.ಬಿ.ತಿಮನಾಪೂರ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈ ದೆೇಶದಲ್ಲೆ ಏನತ ನಡಯೆತತಿುದೆ? 
ಒಂದತ ಕಡ ೆಕ್ೂೆೇಮತವನದ, ಇರ್ೂೆನಂದತ ಕಡ ೆಜನತಿೇಯತ್.ೆ  ನರ್ನೆ ಸಿರೆ್ಮನ ರೆ್ೂೇಡಲತ ಹೂೆೇಗಿದೆಕ್ೆೆ 
ನನಗ ೆ ಬಹಳ ರೆ್ೂೇವನಗತತಿುದೆ.  ಇಲ್ಲೆ ರನಯಚೂರಿನಲ್ಲೆ ಬ್ನಲವೆ ಎನತನವ ಹೆಣ್ತಣಮಗಳನತನ 
ಕ್ನಮತಕರತ ಸೇೆರಿ ಸತಟತಟ ಹನಕತತ್ನುರ.ೆ  ಕ್ನರಣ್ ಜನತಿ.  ಕಲನದಗಿಯಲ್ಲೆ ಒಬಬ ಹೆಣ್ತಣ ಮಗಳನತನ 
ಕ್ೊಂದತ ಹನಕತತ್ನುರೆ.  ಬಸವನ ಬ್ನಗೆೇವನಡಿಯಲ್ಲೆ ಎರಡತ ಹೆಣ್ತಣ ಮಕೆಳು – ಅಕೆತ್ಂಗಿಯರನತನ 
ಕ್ೊಂದತ ಬ್ನವಿಗೆ ಎಸಯೆತತ್ನುರೆ.  ಇದತ ಯನವುದೂ ಕ್ನಣ್ತತಿುಲೆವೇೆ? ರ್ನವು ಹಂದೂ ಧಮಾದಲ್ಲೆ 
ಪನಲತದನರರತ ಹೌದಲೆವೇ? ಯನರನದರೂ ಸನೆಮಿೇಜಿಗಳು, ಯನರನದರೂ ರನಜಕ್ನರಣಿಗಳು 
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ಹೊೇಗಿ ಮನತ್ರ್ನಡಿದನೆರಯೆ್ದೇ? ರ್ನನತ ಹಂದೂ ಅಲೆವೆೇ? ಸತ್ತುಹೂೆೇದ ನನನ ಜರ್ನಂಗದವರತ 
ಹಂದೂ ಅಲೆವೆೇ? ಅವರ ಮೇಲೆ ಏಕ್ೆ ನಮಗೆ ಪಿರೇತಿ ಇಲೆ.  ಯನರನದರೂ ಒಬಬರನದರೂ 
ಹೊೇದರನ? 

(…ಮತಂದತ) 

(3೭೮) 1೬-03-2022 (೧೨.೫0) ಕ್ೆಜಿ-ಬಿಎನ್ಚಎಸ್ಚ      (ವೆೈಸ್ಚ  ಛೆೇಮಾನ್ಚರವರ ಉಪಸಿೆತಿ)                 

ಶ್ರೇ ಆರ್ಚ.ಬಿ.ತಿಮನಾಪೂರ (ಮತಂದತ):- 

ಇರ್ನಯರಿಗೆ ರ್ನಚಿಕ್ಯೆನಗಬ್ೆೇಕತ? ಏಕ್ೆಂದರ,ೆ ರ್ನನತ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕ್ೆೆ ನಂತಿದೆೆೇರೆ್. ನನಗೆ 
ರ್ನಚಿಕ್ಯೆನಗಲ್ಲ, ಪರವನಗಿಲೆ. ರ್ನನತ ಯನರಿಗೆ ರ್ನಚಿಕ್ೆಯನಗಬೆ್ೇಕ್ೆಂದತ ಹೇೆಳಬ್ೇೆಕತ ಸನೆಮಿ? ನನಗ ೆ
ರ್ನಚಿಕ್ಯೆನಗಬೆ್ೇಕ್ೆೇ? ಹೆೇಳುವವರಿಗೆ ರ್ನಚಿಕ್ೆಯನಗಬೆ್ೇಕ್ೆೇ? ಇದೆೇ ಹಣೆಬರಹ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಹನಲತ 
ಕತಡಿದ ರ್ನವು ಈ ಸಿೆತಿಗ ೆಬಂದ್ಧದೆೆೇವೆ. ಇನೂನ ಕ್ೂೆೇಮತವನದದ ವಿಷ ಕತಡಿದವರತ ಎಷತಟ ದ್ಧವಸಗಳು 
ಬದತಕತತಿುದನೆರಂೆದತ ರೆ್ೂೇಡತತಿುದೆೆೇವೆ. ಇಲ್ಲೆಗ ೆ ಅದನತನ ರೆ್ೂೇಡತವುದಕ್ೆೆ ಬಂದ್ಧದೆೆೇವೆ.  
ಕ್ೊೇಮತವನದದ್ಧಂದ ವಿಷ ಕತಡಿದವರತ ಬದತಕತವುದಕ್ೆೆ ಸನಧಯವೆೇ ಎಂಬತದನತನ ರ್ನವು 
ರೆ್ೂೇಡಬ್ೆೇಕ್ನಗಿದೆ.  

ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್ಚ:- ಮನನಯ ತಿಮನಾಪೂರರವರೇೆ, ತ್ನವು ಬ್ೆೇಗ ಮನತ್ರ್ನಡಿ ಮತಗಿಸಬ್ೆೇಕತ.  

ಶ್ರೇ ಆರ್ಚ.ಬಿ.ತಿಮನಾಪೂರ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ಇನೂನ ಪನರರಂಭ್ ಮನಡಿಲೆ. 
ರ್ನನತ social welfare ಬಗೆೆ ಹೆೇಳಬ್ೇೆಕತ.  

ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್ಚ:- ಮನನಯ ತಿಮನಾಪೂರರವರೇೆ, ತ್ನವು ಇನತನ ೩-೪ ನಮಿಷಗಳಲ್ಲೆ 
ಮನತ್ರ್ನಡಿ ಮತಗಿಸಬ್ೇೆಕತ. ಯನರತ disturb  ಮನಡಬ್ೇೆಡಿ. ಅವರತ ಮನತ್ರ್ನಡಿ ಮತಗಿಸಲ್ಲ. 

(ಗೊಂದಲ) 

(ಈ ಹಂತ್ದಲ್ಲೆ ಎರಡೂ ಕಡಯೆ ಸದಸಯರತ ಒಮಾಲೆ ಎಂದತ ನಂತ್ತ ಮನತ್ರ್ನಡ ತ್ೊಡಗಿದರತ) 
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ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್ಚ:-  ಈಗ  ಯನರೆೇ ಸದಸಯರತಗಳು  ಮನತ್ರ್ನಡಿದರತ ಕಡತ್ನಕ್ೆೆ 
ಹೊೇಗಬ್ನರದತ.   

(ಈ ಹಂತ್ದಲ್ಲೆ  ಮನತ್ರ್ನಡಿದ ಯನವುದೆೇ ನಡವಳಿ ಕಡತ್ಕ್ೆೆ ಹೊೇಗಬ್ನರದತ ಎಂದತ 
ಸೂಚಿಸಿದರಿಂದ ರೇೆಕ್ನಡಚಾ ಮನಡಿರತವುದ್ಧಲೆ) 

(ಗೊಂದಲ) 

ರ್ನನತ ನಮಾಲೆರಲೂೆ ಮನವಿ ಮನಡತವುದೆೇರ್ಂೆದರೆ, ಇದತ ಸಂತ್ ೆ ಅಲೆ. ಇದತ ಹರಿಯರ 
ಸದನ, ಬತದ್ಧಿ ಜಿೇವಿಗಳ ಸದನ, ಏಕ್ೆ ಈ ರಿೇತಿ ವತಿಾಸತತಿುೇರಿ, ಏನತ ಇದರ ಅಥಾ? ಮನನಯ 
ಪನರಣೆೇಶಚರವರೆೇ ರ್ನನತ ನಂತಿದೆೆೇರೆ್, I am aiming you, please sit down. ನೇವು 
ಮನತ್ರ್ನಡತವುದತ ಕಡತ್ಕ್ೆೆ ಹೊೇಗತವುದ್ಧಲೆ. ಮನನಯ ತಿಮನಾಪೂರರವರೇೆ, ತ್ನವು ಇನತನ ಮೂರತ 
ನಮಿಷಗಳಲ್ಲೆ ಮನತ್ರ್ನಡಿ ಮತಗಿಸಬ್ೆೇಕತ. 

(ಗೊಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಆರ್ಚ.ಬಿ.ತಿಮನಾಪೂರ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಡನ||ಅಂಬ್ೇೆಡೆರ್ಚರವರತ ಹಲವನರತ 
ವಿಚನರಗಳಲ್ಲೆ ರೆ್ೂೇವುಂಡವರತ. ಆ ರೆ್ೂೇವಿನಂದ ಇದನೆಗಲೂ ಸಹ, ಸಂವಿಧನನವನತನ ಬರೆಯತವನಗ 
ಅಸಪೃಶಯತೆ್ ಹೂೆೇಗಲನಡಿಸಲತ ಏರೆ್ೇನತ ಕರಮಗಳನತನ ಕ್ೆೈಗೊಳಳಬ್ೇೆಕ್ೆಂದತ ಹೆೇಳಿದೆರತ. ಅವರತ 
ಗೊೇಹತ್ೆಯದ ಬಗೆೆ ಬರೆದ್ಧದೆರತ. ಗೊೇಹತೆ್ಯ ನಷೇೆಧ ಬಗೆೆ ಹೆೇಳಿದೆರತ.  ಅವರಿಗೆ ಗೊೇಹತ್ೆಯದ ಬಗೆೆ 
ಬಹಳ  ಕ್ನಳಜಿ ಇತ್ತು.   ಈಗ  ಇವರತ ಗೊೇಹತ್ೆಯ ನಷೆೇಧ, ಮತ್ೊುಂದತ ಕ್ನನೂನತಗಳ ಬಗೆೆ 
ಹೆೇಳುತಿುದನೆರ.ೆ  ಅದರೆ್ನಲನೆ ಇವರತ ತ್ಂದತ ಅದಕ್ೆೆ ಏರ್ನದರೂ ಒಂದರೆಡತ punishment ಗಳನತನ 
ಸೇೆರಿಸತತ್ನುರ.ೆ ಇವರತ ಮತ್ೆುೇ ಗೊೇರಕ್ಷಣೆ ಬಗೆೆ ಹೆೇಳುತ್ನುರೆ.  ನಮಾ ರನಜಯದಲ್ಲೆ  ಗೊೇರಕ್ಷಣೆಗ ೆಎಷತಟ 
ಗೊೇಶನಲೆಗಳಿವೆ? ಅದಕ್ೆೆ ಎಷತಟ ಹಣ್ವನತನ ಮಿೇಸಲನಗಿಟಿಟದನೆರ?ೆ  ಮಿೇಸಲತ ಇಟಿಟರತವ ಹಣ್ದ್ಧಂದ ಈ 
ರನಜಯದಲ್ಲೆ ಇರತವಂತ್ಹ ಗೊೇವುಗಳನತನ ರಕ್ಷಣ ೆ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಸನಧಯವಿದಯೆ್ದೇ? ೧೦೦ 
ಗೊೇಶನಲೆಗಳನತನ ಮನಡಿದನೆರ.ೆ ನಮಾ ರನಜಯಕ್ೆೆ ಇಂತ್ಹ ಗೊೇಶನಲೆಗಳು ಎಷತಟ ಬ್ೆೇಕ್ನಗತತ್ುವೆ ಹೆೇಳಿ? 
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ಈಗ ಅದಕ್ೆೆ ಸಂಬಂಧಪಟಟ ಸಚಿವರತ ಸದನದಲ್ಲೆ ಇಲೆ. ಅವರತ ಆಗಲೆೇ ಸದನದ್ಧಂದ ಹೊರಗೆ 
ಹೊೇಗಿದನೆರೆ. ಡನ||ಅಂಬ್ೇೆಡೆರ್ಚರವರತ ಸಂವಿಧನನದಲ್ಲೆ ದಲ್ಲತ್ರೂ ಸಹ, ಎಲೆರಂತ್ ೆಬದತಕಬೆ್ೇಕ್ೆಂದತ 
ಹೆೇಳಿದೆರತ. ಆದರೆ, ಒಂದತ ರೆ್ೂೇವು ಎಂದರೆ, Golwalkar  ರವರತ ಈ ದೆೇಶಕ್ೆೆ ಸನೆತ್ಂತ್ರಾ 
ಕ್ೊಡತವುದನದರೆ, ದಲ್ಲತ್ರಿಗೆ ಸಮನನತ್ ೆ ಕ್ೂೆಟಟರೆ, ನಮಗೆ ಸನೆತ್ಂತ್ರಾವೆೇ ಬ್ೆೇಡವಂೆದತ ಹೆೇಳಿದೆರತ. 
ಏಕ್ೆಂದರ,ೆ ಕ್ೆಲವು pronunciation ನಲ್ಲೆ ವಯತ್ನಯಸ ಇರಬಹತದತ.  

(ಗೊಂದಲ) 

ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್ಚ:- ಆಯನೂರತ ಮಂಜತರ್ನಥ್ಚರವರೆೇ, ತ್ನವು ದಯವಿಟತಟ ಕತಳಿತ್ತಕ್ೊಳಿಳ. 
ಅವರತ yield  ಆಗಿಲೆ.  

(ಗೊಂದಲ) 

(ಈ ಹಂತ್ದಲ್ಲೆ ಎರಡೂ ಕಡಯೆ ಸದಸಯರತ ಒಮಾಲೆ ಎದತೆ ನಂತ್ತ 
ಮನತ್ರ್ನಡತ್ೊಡಗಿದರತ) 

(ಗೊಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಆರ್ಚ.ಬಿ.ತಿಮನಾಪೂರ:- ಅವರತ ʼ Bunch of thoughts ʼ ಪತಸುಕವನತನ ಓದಲ್ಲ. 

(ಗೊಂದಲ) 

ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್ಚ:- ದಯವಿಟತಟ ಎಲೆರೂ ಕತಳಿತ್ತಕ್ೊಳಿಳ. ತಿಮನಾಪೂರರವರೇೆ, ತ್ನವು ಬ್ೆೇಗ 
ಮನತ್ರ್ನಡಿ ಮತಗಿಸಿ.  ತ್ಮಗೆ ನೇಡಿದೆ ಸಮಯ ಮತಗಿಯಿತ್ತ. ತ್ನವು yield  ಆಗಬ್ನರದತ.  

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.ೆಹರಿಪರಸನದ್ಚ (ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ತ್ನವು 
ಅವರಿಗೆ ರಕ್ಷಣ ೆಕ್ೂೆಡಬ್ೇೆಕತ. ಮನನಯ ಸದಸಯರತ yield ಆಗತತಿುಲೆ.  

(ಗೊಂದಲ) 
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ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್ಚ:- ಮನನಯ ಸಭನರ್ನಯಕರತ ಮತ್ತು ವಿರೂೆೇಧಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ 
ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಬಯಸಿದನಗ, ಅದಕ್ೆೆ ಪಿೇಠ ಅವಕ್ನಶ ಕ್ೊಡಬ್ೇೆಕ್ನಗತತ್ುದೆ. Take my sense. 
Why are you hurrying? 

(ಗೊಂದಲ) 

 ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕೆ್.ಹರಿಪರಸನದ್ಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ನೇವು ಅವರಿಗೆ ಮನತ್ರ್ನಡಲತ 
ಅವಕ್ನಶ ಕ್ೊಡತವುದೆೇ? ತ್ನವು ದತಬಾಲ ವಗಾದವರಿಗೆ ರಕ್ಷಣ ೆ ಕ್ೊಡತತಿುಲೆವೆಂದತ ರೆ್ೇರವನಗಿ 
ಹೆೇಳುತ್ುೆೇರೆ್.  

(ಗೊಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಕ್ೊೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ 
ತಿಮನಾಪೂರರವರತ ಬಹಳ ಅನತಭ್ವದ್ಧಂದ ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ನುರೆ. ಅವರ ಮನತಿನ ಹಂದ್ಧರತವ ಕ್ೆಲವು 
ತ್ನತ್ಪಯಾಗಳು ಏರೆ್ಂದರೆ, ಅಸಪೃಶಯತೆ್ ಬಗೆೆ ಸಕ್ನಾರ ಏನತ ಮನಡಬ್ೇೆಕತ ಎನತನವುದರ ಬಗೆೆ  
ಯೇಚರೆ್ ಮನಡತತ್ನುರ.ೆ ಡನ||| ಬ್ನಬ್ನ ಸನಹೆೇಬಚ ಅಂಬ್ೇೆಡೆರ್ಚರವರತ ಬರೆದ್ಧರತವ ಸಂವಿಧನನದಲ್ಲೆ 
ಅರೆ್ೇಕ ವಿಚನರಗಳನತನ ಉಲೆೆೇಖ್ ಮನಡಿದನೆರ.ೆ ಅವರತ  ಮನತಿನ ಮಧೆಯ ಸಂರ್ದ ಹರಿಯರೂೆಬಬರತ 
ನಮಗೆ ಮಿೇಸಲನತಿ ಕ್ೊಡತವುದನದರೆ, ಸನೆತ್ಂತ್ರಾ ಬ್ೆೇಡವಂೆದತ ಹೆೇಳಿದನೆರಂೆದತ ಹೆೇಳಿದರತ. ಆದರೆ, 
ಅದತ ಸರಿಯಲೆ. ಸಂರ್ದ ೩ರೆ್ೇ ಸರಸಂರ್ಚನಲಕರತ Balasaheb Deoras ರವರತ ಅಸಪೃಶಯತೆ್ 
ಅಪರನಧವನಲೆವನದರೆ, ಜಗತಿುನ ಯನವ ತ್ಪತಪಗಳು ಸಹ ಅಪರನಧವಲೆವೆಂದತ ಸೆಷಟಪಡಿಸಿದನೆರೆ.  
ಇದನತನ ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ ತಿಮನಾಪೂರರವರತ ಗಮನಸಬ್ೆೇಕತ.  ಇದತ ಅವರಿಗ ೆಗೊತಿುರಬ್ೆೇಕ್ೆಂದತ 
ವಿನಂತಿ  ಮನಡತತ್ೆುೇರ್ೆ. ಮನನಯ ತಿಮನಾಪೂರರವರ ಭನವರೆ್ಗಳು ರೆ್ೈಜವನಗಿ ಈ ಸಮನಜದಲ್ಲೆ   
ಅಸೆಷಟತ್ ೆಇರತವುದತ ನಜ. ಸನೆತ್ಂತ್ರಾ ಬಂದತ ೭5 ವಷಾಗಳು ಆಗಿವೆ. ಇಷತಟ ವಷಾಗಳು ಯನರತ 
ಆಳಿದನೆರ,ೆ ಏರ್ನಗಿದೆ, ಇದಲೆೆವನತನ ಅವರ ವಿವೆೇಚರೆ್ಗೆ ಬಿಡತತ್ೆುೇರೆ್. ಆದರೆ, ಅವರಲ್ಲೆ ನನನ ಒಂದತ 
ಸಣ್ಣ ವಿನಂತಿ ಇದೆ. ನಮಾ ರನಜಯದಲ್ಲೆ ಯನವುದೊೇ ಒಬಬ ಹತಡತಗ ಅವರ ತ್ಂದ-ೆತ್ನಯಿಯ  
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ಜೊತ್ೆಯಲ್ಲೆ ದೆೇವಸನೆನಕ್ೆೆ ಹೊೇಗಿರತತ್ನುರ್ೆ.  ಆ ಮಗತ ಕ್ೆೈ ತ್ಪಿಪಸಿಕ್ೂೆಂಡತ ದೆೇವಸನೆನಕ್ೆೆ ಹೊೇದ 
ಎನತನವ ಕ್ನರಣ್ಕ್ೆೆ..  

                          (ಗೊಂದಲ) 

ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್ಚ:- ಗೊೇವಿಂದರನಜತರವರೇೆ, ಸಭನರ್ನಯಕರತ clarification  
ಕ್ೊಡತತಿುದನೆರ.ೆ ತ್ನವು ದಯವಿಟತಟ ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂೆಳಿಳ.  ಸಭನರ್ನಯಕರೇೆ, ತ್ನವು ಬ್ೆೇಗ ಮನತ್ರ್ನಡಿ 
ಮತಗಿಸಿ.  

(ಗೊಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕೆ್.ಹರಿಪರಸನದ್ಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅವರತ ಈ ರಿೇತಿಯನದರ,ೆ ರ್ನವು 
walkout ಮನಡತತ್ೆುೇವೆ ಅಷೆಟ.  

(ಮತಂದತ.,)  

 
(379) 16-03-2022 (1.00) ಎಂ.ವಿ-ಬಿಎನ್ಚಎಸ್ 

(ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್ಚರವರ ಉಪಸಿೆತಿ) 

(ಗೊಂದಲ) 

ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್:- ಮನನಯ ಸಭನರ್ನಯಕರ,ೆ ತ್ನವು ಇದೆಲೆವನತನ ಸಹ ರೆ್ೂೇಟಚ 
ಮನಡಿಟತಟಕ್ೊಳಿಳ. 

(ಗೊಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕೆ್.ಹರಿಪರಸನದ್ಚ (ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನರ್ನಯಕರ,ೆ ಮನನಯ 
ಸದಸಯರತ yield ಆಗಿಲೆ. ಅವರತ ದತಬಾಲ ವಗಾದವರ ಬಗೆೆ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದನೆರೆ. ಆದರೆ, ಅವರತ 
ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕ್ೆೆ ಅವಕ್ನಶ ನೇಡತತಿುಲೆ. 
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(ಗೊಂದಲ) 

ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್:- ಮನನಯ ಆರ್.ಬಿ.ತಿಮನಾಪೂರ್ಚರವರ,ೆ ತ್ನವು ಬ್ೆೇಗ ಮನತ್ರ್ನಡಿ. 

(ಗೊಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಕ್ೊೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈಗ 
ಸಕ್ನಾರ ಏರ್ನದರೂ ಹೆೇಳಬ್ೆೇಕ್ನದರೆ, ಈ ರಿೇತಿ ಮನತ್ರ್ನಡಿದರೆ ಏನತ ಅಥಾ? 

(ಗೊಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶಚ ಕೆ್. ರನಥೊೇಡ (ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ಮತಖ್ಯ ಸಚೆೇತ್ಕರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ದಲ್ಲತ್ರ ಬಗೆೆ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದನೆರೆ. 

(ಗೊಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಕೆ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈಗ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕ್ೆೆ 
ಬಿಡತವುದ್ಧಲೆವೆಂದರೆ, ಅದತ ಆಗತವುದ್ಧಲೆ. 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕೆ್.ಹರಿಪರಸನದ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕ್ೆೆ 
ಆಗತವುದ್ಧಲೆವೆಂದರೆ, ಆಗತವುದ್ಧಲೆ.  

ಶ್ರೇ ಕೆ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈಗ ಪಿೇಠದ್ಧಂದ ತ್ನವು 
ಏನತ ಆದೆೇಶ ನೇಡತತಿುೇರಿ? 

(ಗೊಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕೆ್.ಹರಿಪರಸನದ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ನೇವು ನಮಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಕ್ೊಡಬ್ೇೆಕತ. 
ಆದರೆ, ತ್ನವು ನಮಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ನೇಡತತಿುಲೆ. 

(ಗೊಂದಲ) 

ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್:- ದಯವಿಟತಟ ಎಲೆರೂ ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂೆಳಿಳ. ಈಗ ಇದತ ನನಗ ೆ
ಅಥಾವನಗತತಿುಲೆ. ಈಗ ಮನನಯ ಸಭನರ್ನಯಕರತ ಮತ್ತು ಮನನಯ ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ 
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ಇಬಬರೂ ಸಹ ಅನತಭ್ವಸೆರತ. ತ್ನವು note  ಮನಡಿಕ್ೊಳಳಬ್ೇೆಕತ. ಮನನಯ ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ 
ರ್ನಯಕರತ ತ್ನಳಾೆಯಿಂದ  ಇದತೆ,ಮನನಯ ಸಭನರ್ನಯಕರತ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕ್ೆೆ ಅವಕ್ನಶ 
ನೇಡಬ್ೆೇಕತ. ಮನನಯ ಆರ್.ಬಿ.ತಿಮನಾಪೂರರವರ ಧೊೇರಣೆ ಏರೆ್ಂದರೆ, ಯನರನದರೂ ಸದಸಯರತ 
ಎದತೆ ಮನತ್ರ್ನಡಲ್ಲ ಎಂದತ ಅವರತ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದನೆರೆ. ದಯವಿಟತಟ ತ್ಮಾ ಮನತ್ನತನ ಬ್ೆೇಗ 
ಮತಗಿಸಿ. Please conclude. ದಯಮನಡಿ ಯನರೂ ಸಹ ಅವರಿಗೆ disturb ಮನಡತವುದತ 
ಬ್ೆೇಡ. ಅವರತ ಮನತ್ರ್ನಡಲ್ಲ.  

(ಗೊಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕೆ್.ಹರಿಪರಸನದ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ,…. 

Mr. VICE CHAIRMAN:- No, I am not allowing others to speak. 

(ಗೊಂದಲ) 

ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್:- ಮನನಯ ಬಿ.ಕ್.ೆಹರಿಪರಸನದ್ಚರವರೆ, ತ್ನವು ಮತ್ೆು ಮೇಲೆ ಏಳಬ್ನರದತ.  

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.ೆಹರಿಪರಸನದ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ದತಬಾಲ 
ವಗಾದವರ ಬಗೆೆ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದನೆರೆ.  

(ಗೊಂದಲ) 

ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್:- ಮನನಯ ಆರ್.ಬಿ.ತಿಮನಾಪೂರರವರೆ, ದಯಮನಡಿ ತ್ನವು ತ್ಮಾ 
ಮನತ್ನತನ ಮತಂದತವರಸೆಿ. 

ಶ್ರೇ ಕೆ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ನಮಗೆ ರಕ್ಷಣ ೆನೇಡಿ. 

(ಗೊಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.ೆಹರಿಪರಸನದ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ತ್ನವು ಈ ರಿೇತಿ ಮನಡತವಂತಿಲೆ. 
ತ್ನವು ನಮಗೆ ರಕ್ಷಣ ೆಕ್ೂೆಡಬ್ೇೆಕತ. 

(ಗೊಂದಲ) 
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Mr. VICE CHAIRMAN:- What is this going on? It is not good. 
ಮನನಯ ಆರ್.ಬಿ.ತಿಮನಾಪೂರರವರೇೆ, ತ್ನವು ಬಜೆಟಚಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟಟಂತ್ೆ ಮನತ್ರ್ನಡಿ. 

(ಗೊಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಆರ್.ಬಿ.ತಿಮನಾಪೂರ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ಬಜೆಟಚ ಬಗೆೆಯ್ದೇ 
ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದೆೆೇರ್.ೆ ಮನನಯ ಸಿದೆರನಮಯಯನವರತ ದಲ್ಲತ್ರಿಗ ೆ ಸತಮನರತ 40 ಯೇಜರೆ್ಗಳನತನ 
ಜನರಿಗ ೆ ತ್ಂದರತ. ಆದರ,ೆ ಈಗಿನ ಸಕ್ನಾರದಲ್ಲೆ ಕ್ೆೇವಲ ಏಳು ಕ್ನಯಾಕರಮಗಳಿವೆ. ಆ ಏಳು 
ಕ್ನಯಾಕರಮಗಳು ಏರೆ್ಂದರ,ೆ ಮದಲರೆ್ಯದನಗಿ ಆಶರಮ ಶನಲೆಗ ೆ ಮಹಷಿಾ ವನಲ್ಲಾಕಿ ಹೆಸರನತನ 
ಇಡತವುದತ. ಎರಡರೆ್ಯದನಗಿ ಪರತಿ ಜಿಲೆೆಯಲ್ಲೆ ಹೆಚತಿ ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ ಒಬಬ ವಿದನಯಥಿಾಗೆ ಒಂದತ ಲಕ್ಷ 
ಕ್ೊಡತತ್ುೆೇವೆ ಎನತನವುದತ; ಉಳಿದ ಕ್ನಯಾಕರಮಗಳ ಬಗೆೆ ಕ್ೇೆಳಿದರೆ, ಅವುಗಳು ಇನೂನ ಸಹ 
ಪರಸನುವರೆ್ಯಲ್ಲೆವೆ ಎಂದತ ಹೆೇಳುತಿುದನೆರ.ೆ ಅವರಿಗ ೆ ದಲ್ಲತ್ ಜರ್ನಂಗದವರ ಮೇಲೆ ಬಹಳ 
ವಿಶೆೇಷವನದಂತ್ಹ ಪಿರೇತಿಯಿದೆ! ಕ್ನಂಗೆರಸ್ಚ ಸಕ್ನಾರವಿದನೆಗ ಮನನಯ ಸಿದೆರನಮಯಯನವರತ 
ಎಸ್.ಸಿ./ಎಸ್.ಟಿ. ಜರ್ನಂಗದ ಜನಸಂಖ್ೆಯಗ ೆ ಅನತಗತಣ್ವನಗಿ ಶೆೇಕಡನ 24.10ರಷತಟ ಅನತದನನ 
ಇಟಿಟದೆರತ. 2014ಕಿೆಂತ್ ಮದಲತ ಎಸ್ಚ.ಸಿ.ಪಿ./ಟಿ.ಎಸ್ಚ.ಪಿ.ಗೆ ಕ್ೆೇವಲ ಶೆೇಕಡನ 12ರಷತಟ ಅನತದನನ 
ಸಿಗತತಿುತ್ತು. ಜನಸಂಖ್ೆಯಗ ೆ ಅನತಗತಣ್ವನಗಿ ಶೆೇಕಡನ 24.10ರಷಟನತನ ಮಿೇಸಲ್ಲಟತಟ ಅನತದನನ 
ನೇಡಬ್ೆೇಕ್ೆಂದತ 2013ರಲ್ಲೆ ಒಂದತ ಕ್ನನೂನತ ಜನರಿಗ ೆಬಂತ್ತ. ಇದರಿಂದ ಹೆಚಿಿನ ಹಣ್ ಬರತವಂತ್ೆ 
ಅಯಿತ್ತ. ಹನಗೆಯ್ದೇ, ರ್ನನತ ಕ್ೆಲವು ವಿಚನರಗಳನತನ ಹೆೇಳಿಬಿಡತತ್ೆುೇರ್ೆ. ಅಂದರೆ, ಯನವನಯವ 
ಸಕ್ನಾರಗಳು ದಲ್ಲತ್ರನತನ ಎಷೆಟಷತಟ ಪಿರೇತಿಯಿಂದ ಕಂಡರತ ಮತ್ತು ದಲ್ಲತ್ರ ಬಗೆೆ ಎಷೆಟಷತಟ ಕ್ನಳಜಿ 
ವಹಸಿದರತ ಎಂದತ. ಸತಮನರತ 87 ಲಕ್ಷ ಜನ ಭ್ೂಮಿ ಇಲೆದ ಎಸ್.ಸಿ./ಎಸ್.ಟಿ. ಜರ್ನಂಗದವರತ 
ಇದನೆರ.ೆ ಎಸ್.ಸಿ.ಯವರಿಗ ೆಶೆೇಕಡನ 11.2ರಷತಟ ಜಮಿೇನತ ಇದೆ. ಎಸ್.ಟಿ.ಯವರಿಗ ೆಶೆೇಕಡನ 1.2 ಲಕ್ಷ 
ಹೆಕಟರ್ಚ ಜಮಿೇನತ ಇದೆ. ಆದರೆ, ಅವರ ಜಮಿೇನತಗಳು ನೇರನವರಿಗೆ ಒಳಗನಗಿರತವುದತ ಕ್ೆೇವಲ 
ಶೆೇಕಡನ 40ರಷತಟ ಮನತ್ರ. ಅದಕ್ೆೆ ಸಕ್ನಾರ ವಿಚನರ ಮನಡಿ, ಅವರನತನ ಸಹ ಕೃಷಿಕರರ್ನನಗಿ 
ಮನಡಬ್ೇೆಕತ ಮತ್ತು ಅವರತ ಕೃಷಿಯಲ್ಲೆ ಭನಗಿಯನಗಬೆ್ೇಕ್ೆಂದತ, ಕ್ನಂಗೆರಸ್ಚ ಪಕ್ಷದ ಮನನಯ 
ಸಿದೆರನಮಯಯನವರ ರೆ್ೇತ್ೃತ್ೆದ ಸಕ್ನಾರದವರತ ಗಂಗನ ಕಲನಯಣ್ ಯೇಜರೆ್ಗ ೆ 2015-16ರೆ್ೇ 
ಸನಲ್ಲನಲ್ಲೆ 300 ಕ್ೊೇಟಿ ಒದಗಿಸಿದರತ, 2016-17ರೆ್ೇ ಸನಲ್ಲನಲ್ಲೆ 325 ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪನಯಿಗಳನತನ, 
2017-18ರೆ್ೇ ಸನಲ್ಲನಲ್ಲೆ 430 ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪನಯಿಗಳನತನ ಒದಗಿಸಿದರತ. ಅಂದರೆ, ದಲ್ಲತ್ರ 
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ಜಮಿೇನತಗಳಿಗ ೆನೇರನವರಿಯನಗಲ್ಲ ಎಂದತ ಹಣ್ವನತನ ಒದಗಿಸಿದರತ. ಆ ನಂತ್ರ ಹೊಸ ಸಕ್ನಾರ 
ಅಸಿುತ್ೆಕ್ೆೆ ಬಂತ್ತ. 2019-20ರೆ್ೇ ಸನಲ್ಲನಲ್ಲೆ 300 ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪನಯಿಗಳನತನ ನೇಡಿದರತ. ತ್ತಚಕ್ಷಣ್ 
2020-21ರೆ್ೇ ಸನಲ್ಲನಲ್ಲೆ 100 ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪನಯಿಗಳನತನ ನೇಡಿದರತ. ಆದರೆ, ಈಗ ಎಷತಟ 
ಕ್ೊಡತತಿುದನೆರಂೆದರೆ, ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.ಗೆ 30 ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪನಯಿ ಮತ್ತು ಎಸ್.ಟಿ.ಪಿ.ಗೆ 20 ಕ್ೊೇಟಿ 
ರೂಪನಯಿಗಳನತನ ನೇಡತತಿುದನೆರೆ. ಈ ಎರಡೂ ಸೇೆರಿ 50 ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪನಯಿಗಳು. ಇದಕ್ೆೆ ರ್ನನತ 
ಏರೆ್ಂದತ ಹೆೇಳುವುದತ? ಇದತ ಇವರ ಕ್ೂೆರೆ್ಯ ಬಜೆಟ. ರ್ನಳ ೆ ಅವರತ ಹೂೆರಟತ ಹೊೇಗತತ್ನುರೆ. 
ಆದರೆ, ಅವರತ ಹೆೇಳುತ್ನುರ,ೆಚ “ದಲ್ಲತ್ರೆೇ ರ್ನವು ನಮಾನತನ ಪಿರೇತಿಸತತ್ುೆೇವ;ೆ ನಮಗೆ ನಮಾ ಮೇಲೆ 
ವಿಶೆೇಷವನದ ಪಿರೇತಿ ಇದ!ೆ”ಚ ಎನತನತ್ನುರೆ. ಇದನತನ ರೆ್ೂೇಡಿದರ ೆ ಅವರಿಗೆ ಏನೂನ ಅನಸತವುದ್ಧಲೆವೇೆ? 
ಈಗ ಎಲೆರನತನ ಸಹ ಸಮನನ ದೃಷಿಟಯಿಂದ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡತ ಹೂೆೇಗತವಂತ್ಹ ಭನವರೆ್ 
ಬರತವುದ್ಧಲೆವೆ. ಅದಕ್ೆೆ ರ್ನನತ ಹೆೇಳುವುದತ, ಅವರತ ‘Bunch of Thoughts’ಚ book ಅನತನ 
ಓದಲ್ಲ.ಚ ‘Bunch of Thoughts’ಚ book ಅನತನ ತ್ರಿಸಿಕ್ೂೆಂಡತ ಓದ್ಧದ ನಂತ್ರ, ರ್ನನತ 
ಹೆೇಳಿರತವುದತ ಸತ್ಯವೇ ಸತಳೊಳೇ ಎಂದತ ಹೇೆಳಲ್ಲ. 

ಕ್ನಂಗೆರಸ್ ಸಕ್ನಾರ ಐದತ ವಷಾಗಳಲ್ಲೆ 21887 ಕ್ೂೆಳವ ೆ ಬ್ನವಿಗಳಿಗ ೆ ವಿದತಯತ 
ಸಂಪಕಾಗಳನತನ ಕಲ್ಲಪಸಿದೆ. ಆದರೆ, ಬಿಜೆಪಿ ಸಕ್ನಾರ 19345, ಅಂದರೆ ಶೆೇಕಡನ 50ರಷತಟ ಮನತ್ರ 
ವಿದತಯತಚ ಸಂಪಕಾವನತನ ಕಲ್ಲಪಸಿದ.ೆ ಅವರಿಗೆ ಎಷಟರಮಟಿಟನ ಕ್ನಳಜಿ ಇದೆಯ್ದಂದತ ರೆ್ೂೇಡಿ! ಮದಲತ 
ಒಂದತ ಎಕರೆ  ಭ್ೂಮಿ ಖ್ರಿೇದ್ಧಗ ೆ5 ರಿಂದ 10 ಲಕ್ಷವಿತ್ತು.  2013ರಲ್ಲೆ ಹೊಸ ಕ್ನನೂನತ ಜನರಿಗ ೆ
ಬಂದನಗ, 15 ರಿಂದ 20 ಲಕ್ಷದವರೆಗ ೆ ಎಂದತ ಕ್ನಂಗೆರಸ್ಚ ಸಕ್ನಾರ ಅವಕ್ನಶ ಮನಡಿಕ್ೊಟಿಟತ್ತ. 
ಹನಗನದರೆ, ಕ್ನಂಗೆರಸ್ಚ ಸಕ್ನಾರ ಅಧಿಕ್ನರದಲ್ಲೆದನೆಗ ಎಷತಟ ಜಮಿೇನತ ಖ್ರಿೇದ್ಧ ಮನಡಿದೆರತ, ಅಕರಮ-
ಸಕರಮ ಯೇಜರೆ್ಯನತನ ಎಷಟರಮಟಿಟಗೆ ಜನರಿಗೆ ತ್ಂದರತ ಎಂದರೆ, ಆಗ ಎಸ್.ಟಿ.ಯವರಿಗ ೆ12225 
ಎಕರಯೆಷತಟ ಭ್ೂಮಿಯನತನ ಸಕರಮ ಮನಡಲನಯಿತ್ತ. ಆ ಕತಟತಂಬಗಳ ಸಂಖ್ೆಯ ಸತಮನರತ 62132 
ಇದೆ. ಕಂದನಯ ಕ್ನಯಿದೆ 94-ಎ(೪) ಗೆ ತಿದತೆಪಡಿ ತ್ಂದತ, ಹೊಸ ಅಜಿಾ ಸಲ್ಲೆಸತವುದಕ್ೆೆ ಅವಕ್ನಶ 
ಕಲ್ಲಪಸಿಕ್ೊಟನಟಗ ಹೊಸದನಗಿ ಸತಮನರತ 2.1 ಲಕ್ಷ ಅಜಿಾಗಳು ಬಂದ್ಧವೆ. ನನಗ ೆ ಇರತವಂತ್ಹ 
ಮನಹತಿಯ ಪರಕ್ನರ 2018 ರಿಂದ 2021ರವರೆಗ ೆಇವರತ ಐದತ ಜನರಿಗ ೆಮನತ್ರ ಅಕರಮ-ಸಕರಮದಲ್ಲೆ 
ಭ್ೂಮಿ ನೇಡಿದನೆರ.ೆ ಅದೂ ಕ್ೆೇವಲ ಆರತ ಎಕರ ೆಮನತ್ರ.ಚ“ವನಸಿಸತವವರ್ೇೆ ಜನಗದ ಒಡಯೆ”ಚಎಂಬ 
ಕ್ನನೂನತ ಬಂತ್ತ. ಅದನತನ ಮೂಲೆಗತಂಪತ ಮನಡಿದರತ. ಮನನಯ ದೇೆವರನಜ ಅರಸತರವರ The 
Karnataka Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prohibition of 
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Transfer of Certain Lands) Act ನತನ ದತಬಾಲ ಮನಡಿದರತ. ಕ್ನಂಗೆರಸ್ಚ ಸಕ್ನಾರವಿದನೆಗ 
ತ್ೊೇಟಗನರಿಕ್ೆಗೆ ಹಣ್ ನೇಡಿದರತ. ಕೃಷಿ ಭನಗಯ ಯೇಜರೆ್ ಅಡಿಯಲ್ಲೆ 2015-16ರೆ್ೇ ಸನಲ್ಲನಲ್ಲೆ 
ಸತಮನರತ 150 ಕ್ೂೆೇಟಿ ರೂಪನಯಿಗಳನತನ ನೇಡಿದರತ. 2017-18ರೆ್ೇ ಸನಲ್ಲನಲ್ಲೆ ಸತಮನರತ 
166.50 ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪನಯಿಗಳನತನ ನೇಡಿದರತ. ಆದರ,ೆ ಇವರತ ಅವುಗಳನತನ ತ್ೆಗೆದತಹನಕಿದನೆರೆ. ಈ 
ಬ್ನರಿ ಅದಕ್ೆೆ ಒಂದತ ನಯನ ಪೆೈಸ ೆಕ್ೊಟಿಟಲೆ.ಚ“ದಲ್ಲತ್ೂೆೇದನಿರ”ಚಎಂಬ ಮನತ್ತ ಅವರ ಪರಣನಳಿಕ್ೆಯಲ್ಲೆ 
ಇದೆ. ಅವರತ ಅದನತನ ಓದಲ್ಲ. ಆದತದರಿಂದ ಎಸ್.ಸಿ./ಎಸ್.ಟಿ. ಸಮತದನಯಗಳ ಕಲನಯಣ್ 
ಯೇಜರೆ್ಗಳಡಿಯಲ್ಲೆ ಯನರತ ಯನರತ ಏರೆ್ೇನತ ಮನಡಿದರತ ಎಂದತ ಹೂೆೇಲ್ಲಕ್ ೆಮನಡಿ ರೆ್ೂೇಡಿದರ ೆ
2019-20ರೆ್ೇ ಸನಲ್ಲನಲ್ಲೆ 56 ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪನಯಿಗಳನತನ, 2020-21ರೆ್ೇ ಸನಲ್ಲನಲ್ಲೆ 11.24 ಕ್ೊೇಟಿ 
ರೂಪನಯಿಗಳನತನ ನೇಡಿದನೆರೆ. ಆದರೆ, ಈ ಬ್ನರಿ ಏನೂ ಇಲೆ. 2013-14ರಲ್ಲೆ ಎಸ್.ಸಿ./ಎಸ್.ಟಿ. 
ಕಲನಯಣ್ಕ್ೆೆ ಐದತ ಸನವಿರ ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪನಯಿಗಳಷತಟ ಅನತದನನವನತನ ನಗದ್ಧಪಡಿಸಲನಗಿತ್ತು, ಹೊಸ 
ಕ್ನನೂನತ ಬಂದ ನಂತ್ರ ಇಪಪತ್ತು ಸನವಿರ ಕ್ೂೆೇಟಿ ರೂಪನಯಿಗಳನತನ ದಲ್ಲತ್ರಿಗ ೆ ಖ್ಚತಾ 
ಮನಡತವಂಥದತೆ ಕ್ನಂಗರೆಸ್ಚ ಸಕ್ನಾರದಲ್ಲೆ ಆಯಿತ್ತ. ಈಗ ಭ್ೂಮಿ, ವಸತಿ, ನೇರನವರಿ, ಶ್ಕ್ಷಣ್, 
ಉದೊಯೇಗ ಮತ್ತು ಕ್ನಲತವೆಗಳ ದತರಸಿು… 

(ಮತಂದತ…) 

(380) 16.03.2022 01.10 LL-KS                        (ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿೆತಿ) 

ಶ್ರೇ ಆರ್.ಬಿ. ತಿಮನಾಪೂರ(ಮತಂದತ) 

ಸೆ-ಉದೊಯೇಗಕ್ೆೆ ೨೦೧೫-೧೬ರಲ್ಲೆ 62 ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪನಯಿ. ೨೦೧೭-೧೮ರಲ್ಲೆ ೨೨೭ ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪನಯಿ. 
ಈಗ ಆಡಳಿತ್ ಪಕ್ಷ ಅಧಿಕ್ನರದಲ್ಲೆರತವನಗ ೨೦೨೦-೨೧ ರಲ್ಲೆ ೧೦೦ ಕ್ೊೇಟಿ. ೨೦೨೧-೨೨ ರಲ್ಲೆ ೭೦ 
ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪನಯಿ ಹಣ್ವನತನ ಕ್ೊಟಟರತತ್ನುರೆ. ಅಂದರೆ, ಎಷತಟ ಹಣ್ವನತನ ಕಡಿಮ ಮನಡಿದನೆರ ೆ
ಹನಗೂ ಏತ್ಕ್ನೆಗಿ ಕಡಿಮ ಮನಡಿದನೆರ?ೆ ಈ ರಿೇತಿ ಹಲವನರತ ವಿಚನರಗಳು ಬಂದ್ಧರತತ್ುವ.ೆ KSFC 
(Karnataka State Finance Corporation) ನಲ್ಲೆ ೧೦ ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪನಯಿಯನತನ ೪ 
ರೂಪನಯಿ ಬಡಿಾದರದಲ್ಲೆ ಕ್ೊಡತತಿುದೆರತ. KIADB (Karnataka Industrial Area 
Development Board) ಯಲ್ಲೆ ಭ್ೂಮಿ ಖ್ರಿೇದ್ಧಗ ೆ ೭೫ ಲಕ್ಷ ರೂಪನಯಿ ಬಡಿಾರಹತ್ 
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ಸಹನಯಧನವನತನ ನೇಡತತಿುದೆರತ. ಈ ರಿೇತಿ ಹಲವನರತ ಯೇಜನಗಳು ಇದೆವು. ಪಶತಪನಲರೆ್ಯಲ್ಲೆ 
ಶೆೇಕಡ ೭೫ ರವರೆಗೆ ಸಬಿಸಡಿ; ಕತರಿ ಮತ್ತು ಮೇಕ್ೆಗ ೆ ಶೆೇಕಡ ೯೦ ರಷತಟ ಸಬಿಸಡಿ ಹನಗೂ ರೇೆಷೆಾಗೆ 
ಶೆೇಕಡ ೯೦ ರಷತಟ ಸಬಿಸಡಿ; ಮಿೇನತ ಮನರನಟ ಕೃಷಿ ಸಂಸೆರಣೆಗ ೆಶೆೇಕಡ ೬೦ ರಷತಟ ಸಹನಯಧನ 
ಕ್ೊಡತವಂಥದತೆ. ಅದರ ಜೊತ್ೆಗೆ, ಗತತಿುಗದೆನರರಲ್ಲೆ ಗತತಿುಗೆಯನತನ ಕ್ೂೆಡತ್ಕೆಂಥದತೆ; ಮತಂಬಡಿುಯಲ್ಲೆ 
ಅವಕ್ನಶ ಮನಡಿಕ್ೊಡತ್ಕೆಂತ್ಹ ಹಲವನರತ ಯೇಜರೆ್ಗಳನತನ ನಮಾ ಸಕ್ನಾರ ಕ್ೊಡತತಿುತ್ತು. ಹೆೇಳಿ 
ಹಂದತಳಿದ ವಗಾದ ರ್ನಯಕರತ ಈ ಸದನದಲ್ಲೆ ಹನಜರಿದನೆರೆ.  

ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್ಚ:- ಮನನಯ ತಿಮನಾಪೂರರವರೇೆ, ತ್ನವು ತ್ಮಾ ಮನತ್ನತನ ಪೂಣ್ಾಗೂೆಳಿಸಿ. 
ತ್ನವು ೧೨ ಗಂಟೆ ೪೫ ನಮಿಷಕ್ೆೆ ತ್ಮಾ ಮನತ್ನತನ ಪೂಣ್ಾಗೂೆಳಿಸಬ್ೇೆಕ್ನಗಿತ್ತು, ಆದರೂ ಸಹ ತ್ಮಗ ೆ
೨೫ ನಮಿಷ ಹಚೆತಿವರಿ ಕ್ನಲನವಕ್ನಶ ನೇಡಲನಗಿರತತ್ುದೆ. ಹನಗನಗಿ, please conclude ಮನಡಿ.  

ಶ್ರೇ ಆರ್.ಬಿ. ತಿಮನಾಪೂರ(ವಿಧನನಸಭೆಯಿಂದ ಚತರ್ನಯಿತ್ರನದವರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ತ್ನವು ನನಗ ೆ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕ್ೆೆ ಅವಕ್ನಶ ಕ್ೊಟಿಟರತತಿುೇರಿ. ತ್ನವು ನನನ 
ಮನತ್ನತನ ಮತಗಿಸಬ್ೇೆಕತ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದರ,ೆ ರ್ನನತ ಮತಗಿಸತತ್ುೆೇರೆ್.  

ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್ಚ:- ತ್ನವು ೧೨ ಗಂಟೆ ೧೦ ನಮಿಷಕ್ೆೆ ತ್ಮಾ ಮನತ್ನತನ ಪನರರಂಭ್ ಮನಡಿದ್ಧೆೇರಿ. 
ಅದರಂತ್,ೆ ೧೨ ಗಂಟೆ ೪೫ ನಮಿಷಕ್ೆೆ ತ್ಮಾ ಮನತ್ನತನ ಪೂಣ್ಾಗೊಳಿಸಬ್ೆೇಕ್ನಗಿತ್ತು. ಈಗನಗಲೆೇ ೧ 
ಗಂಟೆ ೧೦ ನಮಿಷ ಆಗಿರತತ್ುದೆ.  

ಶ್ರೇ ಆರ್ಚ.ಬಿ. ತಿಮನಾಪೂರ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಹಂದತಳಿದ ವಗಾಗಳ 
ವಿದನಯಥಿಾನಯರತಗಳ ಪರವೆೇಶಕ್ನೆಗಿ ಈ ಹಂದ ೆಅತ್ಯಂತ್ ಬ್ೆೇಡಿಕ್ ೆಬಂದ್ಧರತತ್ುದೆ. ಅಂದರೆ, ಮರಿಟಚ 
ಹೊಂದ್ಧದಂತ್ಹ ವಿದನಯಥಿಾನಯರತಗಳಿಗೆ ಹನಸೆಟಲ್ಚಗಳಲ್ಲೆ ಜನಗ ಸಿಗದೇೆ ಇರತವಂತ್ಹ ಕಡಗೆಳಲ್ಲೆ 
ಸತಮನರತ ೨೦ ಸನವಿರ ವಿದನಯಥಿಾನಯರತಗಳಿಗೆ ಪರತಿ ತಿಂಗಳು ೧,೫೦೦ ರೂಪನಯಿ ಹಣ್ದಂತೆ್ ೧೦ 
ತಿಂಗಳ ಹಣ್ವನತನ ರೆ್ೇರವನಗಿ ಅವರ ಖ್ನತೆ್ಗ ೆ ಜಮ ಮನಡಲನಗತತಿುತ್ತು. 2015-16ರಲ್ಲೆ 125.5 
ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪನಯಿಗಳು, ೨೦೧೭-೧೮ರಲ್ಲೆ 116.49 ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪನಯಿಗಳು ಮತ್ತು ೨೦೨೦-೨೧ರಲ್ಲೆ 
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ಕ್ೆೇವಲ ೫೦ ಕ್ೂೆೇಟಿ ರೂಪನಯಿ ಹಣ್ವನತನ ನೇಡಿರತತ್ನುರೆ. ಹನಗನದರೆ, ೨೦೨೦-೨೧ರಲ್ಲೆ ಆ ಮಕೆಳು 
ಶನಲ ೆ ಬಿಟತಟ ಹೊೇಗಿರತತ್ನುರೆಯ್ದೇ? ಪಿ.ಹೆರ್ಚ.ಡಿ. ಪೂಣನಾವಧಿಗೆ ೨೦೨೦-೨೧ರಲ್ಲೆ ಅನತದನನ 
ನೇಡಿರತವುದ್ಧಲೆ. ಒ.ಬಿ.ಸಿ. ಸಲೆ್ಚಗೆ ೨೦೨೦-೨೧ರಲ್ಲೆ ಒಂದತ ನಯನಪೈೆಸೆ ಅನತದನನ ನೇಡಿರತವುದ್ಧಲೆ. 
ಎಸ್ಚ.ಎಸ್ಚ.ಎಲ್ಚ.ಸಿ., ಪಿ.ಯತ.ಸಿ. ಮತ್ತು ಸನನತ್ಕ್ೂೆೇತ್ುರ ಕ್ೊೇಸ್ಚಾಗಳಲ್ಲೆ ಶೆೇಕಡ 90ರಷತಟ ಅಂಕ 
ಗಳಿಸಿದವರಿಗ ೆನೇಡತತಿುದೆ “ಅರಸತ ಪತರಸನೆರ”ದ್ಧಂದ ಸತಮನರತ ೨೫೦೦ ಹಂದತಳಿದ ವಿದನಯಥಿಾಗಳಿಗೆ 
ಅನತಕೂಲ ಆಗತತಿುತ್ತು. 2020-21ರಲ್ಲೆ ಅದಕ್ೆೆ ಅನತದನನ ನೇಡಿರತವುದ್ಧಲೆ.  

ಇನತನ ವಿದೆೇಶ್ ವಿದನಯಲಯಗಳಲ್ಲೆ ಉನನತ್ ವನಯಸಂಗಕ್ನೆಗಿ ಹೂೆೇದಂತ್ಹ ಹಂದತಳಿದ 
ವಿದನಯಥಿಾಗಳಿಗ ೆ ಈ ವಷಾ ಒಂದತ ನಯನಪೈೆಸೆ ಹಣ್ ನೇಡಿರತವುದ್ಧಲೆ. ಐ.ಎ.ಎಸ್ಚ. ಮತಂತ್ನದ 
ಸೇೆವೆಗಳಿಗೆ ೩೦೦ ಯತವಕ-ಯತವತಿಯರಿಗ ೆ ತ್ರಬ್ೇೆತಿ ನೇಡತತಿುದತೆ, ಅದತ ಈ ವಷಾ 
ನೇಡಿರತವುದ್ಧಲೆ. ಹಂದತಳಿದ ವಗಾಗಳಲ್ಲೆ ಈ ರಿೇತಿ ಅರ್ನಯಯವನದರೆ ರ್ನವು ಯನರಿಗ ೆ ಶಹಬ್ನಸ್ಚ 
ಹೆೇಳಬ್ೆೇಕತ. ಯನವ ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ಶಹಬ್ನಸ್ಚ ಹೆೇಳಬ್ೆೇಕತ. ಹಂದತಳಿದ ವಗಾಗಳನತನ ಉದನಿರ 
ಮನಡತತ್ೆುೇವೆಂದತ ಇಷೆಟಲನೆ ಕಡಿತ್ ಮನಡತ್ಕೆಂತ್ಹ ಈ ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ರ್ನನತ ‘ಜೆೈʼ ಎನನಬ್ೆೇಕ್ೆೇ ಅಥವನ 
‘ವನಹಚ ಬಹಳ ಅದತಬತ್ವನದಂತ್ಹ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡಿದನೆರಂೆದತʼ ರ್ನನತ ಹೆೇಳಬ್ೆೇಕ್ೆೇ? ಅಥವನ ಹಂದತಳಿದ 
ವಗಾಗಳ ಬಗೆೆ ಕ್ನಂಗೆರಸ್ಚ ಸಕ್ನಾರದ ಕ್ನಯಾಕರಮಗಳನತನ ಹೆೇಳಿದೆೆೇರ್ೆ. ಹನಗನಗಿ ಅವರಿಗೆ ಜೆೈ 
ಎನನಬ್ೆೇಕ್ೆೇ? ಇದನತನ ಅವರೇೆ ಹೆೇಳಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ರ್ನವು ಜೆೈ ಎನನಬ್ೆೇಕ್ೆೇ? ಇಷಟೆಲನೆ ಕಡಿತ್ ಮನಡಿದರೂ 
ಸಹ ಪತನಃ ಪತನಃ ರ್ನವು ಅವರಿಗೆ ಜೆೈ ಎನನಬ್ೆೇಕ್ೆೇ? ಈ ಸಕ್ನಾರ ಹಂದತಳಿದ ವಗಾಗಳನತನ ಉದನಿರ 
ಮನಡಿದನೆರಂೆದತ ಅವರಿಗೆ ಜೆೈ ಎನನಬ್ೆೇಕ್ೆೇ?  

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

ಶ್ರೇ ಆರ್ಚ.ಬಿ. ತಿಮನಾಪೂರ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಕ್ನಂಗೆರಸ್ಚ ಸಕ್ನಾರದವರತ ಇಷೆಟಲನೆ 
ಹಣ್ ಖ್ಚತಾ ಮನಡಿದನೆರ ೆಅವರಿಗೆ ಜೆೈ ಎನನಬ್ೆೇಕ್ೆೇ?  
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ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್ಚ:- ಮನನಯ ಸಭನರ್ನಯಕರೇೆ, ಅವರತ ತ್ಮಾ ಮನತ್ನತನ ಪೂಣ್ಾಗೊಳಿಸಲ್ಲ.  

ಶ್ರೇ ಕೆ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅದತ ಆಗತವುದ್ಧಲೆ. 
ರಕೆ್ನಡಚಾಗೆ ತ್ಪತಪ ಮನಹತಿ ಹೊೇಗಬ್ನರದಲೆವೆೇ?  

ಶ್ರೇ ಆರ್ಚ.ಬಿ. ತಿಮನಾಪೂರ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ಅವರಿಗ ೆ ಹೆೇಳಿರತವುದ್ಧಲೆ. 
ನನಗ ೆರ್ನರೆ್ೇ ಹೆೇಳಿಕ್ೊಳುಳತಿುದೆೆೇರ್ೆ. ಅವರತ ಏನತ ಹೆೇಳುತ್ನುರೆ, ಅದನತನ ಹೆೇಳುತ್ುೆೇರ್ೆಂದತ ಇಲೆ.  

ಶ್ರೇ ಕೆ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರಕೆ್ನಡಚಾಗೆ ತ್ಪತಪ ಮನಹತಿ 
ಹೊೇಗಬ್ನರದತ. ರ್ನವು ಏನನತನ ಹೆೇಳಬ್ನರದತ, ಅವರತ ಹೆೇಳಿದೆೆಲನೆ ಸರಿ ಎಂದರ ೆಏನಥಾ? 

ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್ಚ:- ಮನನಯ ಸಭನರ್ನಯಕರೇೆ, ಅವರತ ಯಿೇಲ್ಾಚ ಆಗಬ್ೇೆಕಲೆವೇೆ?  

ಶ್ರೇ ಕ್ೊೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇದತ ಯನವ ರ್ನಯಯ? 
ಇದತ ನನಗ ೆಗೊತಿುರತವುದ್ಧಲೆ.  

ಶ್ರೇ ಆರ್ಚ.ಬಿ. ತಿಮನಾಪೂರ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ,… 

(ಗೊಂದಲ) 

ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್ಚ:- ಅದತ ಏತ್ಕ್ೆೆ ಎಂದತ ರ್ನರೆ್ೇ ಕ್ೆೇಳುತ್ೆುೇರ್ೆ. ಆದರೆ, ಅವರತ ಯಿೇಲ್ಾಚ 
ಆಗಿರತವುದ್ಧಲೆ.  

(ಗೊಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಕೆ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸದಸಯರತ 
ಮನತ್ರ್ನಡತವನಗ ಸಕ್ನಾರದವರನದ ರ್ನವು ಅವರತ ಹೆೇಳಿದಂತ್ಹ ವಿಚನರಕ್ೆೆ ಮಧಯಪರವೇೆಶ ಮನಡಿ 
ಸಪಷಟರೆ್ ನೇಡದ ೆಹೂೆೇದರೆ ಹೆೇಗ?ೆ  

(ಗೊಂದಲ) 
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ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್ಚ:- ಮನನಯ ತಿಮನಾಪೂರರವರೇೆ, ತ್ನವು ತ್ಮಾ ಮನತ್ನತನ ಪೂಣ್ಾಗೊಳಿಸಿ.  

(ಗೊಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಆರ್ಚ.ಬಿ. ತಿಮನಾಪೂರ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ಮತಗಿಸತವ ಹಂತ್ದಲ್ಲೆಯ್ದೇ 
ಇದೆೆೇರ್ ೆ 

(ಗೊಂದಲ) 

ಡನ: ಕ್.ೆ ಗೊೇವಿಂದರನಜತ:- ಮನನಯ ಸಭನರ್ನಯಕರೇೆ, ತ್ನವು ಅದನತನ ರೆ್ೂೇಟಚ 
ಮನಡಿಕ್ೊಂಡತ ಉತ್ುರ ನೇಡತವನಗ ಹೆೇಳಿ.  

(ಗೊಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಕ್ೊೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರೆ್ೂೇಟಚ ಮನಡಿಕ್ೊಂಡತ 
ಕ್ೊರೆ್ಯಲ್ಲೆ ಹೇೆಳುವುದಕ್ೆೆ ಇದತ ಮಂಡರೆ್ ಅಲೆ. ಇದತ ಚಚೆಾ.  

(ಗೊಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.ೆ ಹರಿಪರಸನದ್ಚ(ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 
ಸಭನರ್ನಯಕರನಗಲ್ಲ ಅಥವನ ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರನಗಲ್ಲ ಪರಸತುತ್ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುರತವಂತ್ಹ 
ಸದಸಯರತ ಯಿೇಲ್ಾಚ ಆಗದೇೆ ಹೂೆೇದರ ೆಅವರತ ಮನತ್ರ್ನಡತವಂತಿಲೆ. ಈ ಬಗೆೆ ಅವರತ ಇರತವಂತ್ಹ 
ನಯಮನವಳಿಗಳನತನ ತ್ೆಗೆದತ ರೆ್ೂೇಡಲ್ಲ. ಅದರಂತ್,ೆ ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಯಿೇಲ್ಾಚ ಆಗದೇೆ ಹೂೆೇದರೆ, 
ಯನರೂ ಸಹ ಮಧೆಯ ಮನತ್ರ್ನಡತವಂತಿಲೆ.  

ಶ್ರೇ ಕ್ೊೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅವರೊಬಬರೇೆ ವಿರೂೆೇಧ 
ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರನಗಿರತವುದ್ಧಲೆ. ಈ ಭನಗದ್ಧಂದಲೂ ಈ ಹಂದ ೆಅರೆ್ೇಕ ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ವಿರೂೆೇಧ 
ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರನಗಿ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡಿರತತ್ನುರ.ೆ ಹನಗನಗಿ, ಅವರತ ಈ ರಿೇತಿ ಬ್ನಯಿ ತ್ೆರೆಯತವ 
ಮೂಲಕ ಆಭ್ಾಟ ಮನಡಬ್ನರದತ.  
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(ಗೊಂದಲ)  

ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್ಚ:- ದಯಮನಡಿ ಎಲನೆ ಸದಸಯರತ ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂೆಳಿಳ.  

(ಗೊಂದಲ)  

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕೆ್. ಹರಿಪರಸನದ್ಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅವರ ಭನಷಣ್ ಮನಡತವುದನತನ 
ಮದಲತ ನಲ್ಲೆಸತವುದಕ್ೆೆ ಹೇೆಳಿ.  

(ಗೊಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಕ್ೊೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ಮತ್ೊುಮಾ ಪಿೇಠಕ್ೆೆ 
ಮನವಿ ಮನಡತವುದೆೇರ್ಂೆದರೆ ಇದತ ರ್ನಯಯ ಅಲೆ.  

(ಗೊಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶಚ ಕ್.ೆ ರನಥೊೇಡಚ(ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ಮತಖ್ಯ ಸಚೆೇತ್ಕರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಹೌದತ. ಸಕ್ನಾರದವರತ ಹಂದತಳಿದ ವಗಾಗಳಿಗೆ ನೇಡತತಿುರತವ ಅನತದನನವನತನ 
ಕಡಿಮ ಮನಡಿರತತ್ುದೆ. ಅದನತನ ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಹೆೇಳುತಿುದನೆರ.ೆ  

(ಗೊಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಕೆ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಆರೂೆೇಪ 
ಮನಡಿದಂತ್ಹ ವಿಚನರಕ್ೆೆ ಸಕ್ನಾರ ಮಧಯಪರವೆೇಶ ಮನಡಿದನಗ, ತ್ನವು ಪಿೇಠದ್ಧಂದ ನಮಗೆ ಅನತಮತಿ 
ನೇಡಬ್ೆೇಕತ. ರ್ನವು ಆ ಬಗೆೆ ಚಚೆಾಯಲ್ಲೆ ಭನಗವಹಸಬ್ೇೆಕತ.  

(ಗೊಂದಲ) 

ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್ಚ:- ಮನನಯ ತಿಮನಾಪೂರರವರತ ತ್ಮಾ ಮನತ್ನತನ ಪೂಣ್ಾಗೂೆಳಿಸಲ್ಲ.  

(ಗೊಂದಲ) 
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ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶಚ ಕೆ್. ರನಥೊೇಡಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಆ ಹಣ್ವನತನ ಕಡಿತ್ 
ಮನಡಿದನೆರಂೆದತ ಅವರತ ಹೇೆಳುತಿುದನೆರೆ.  

(ಗೊಂದಲ) 

ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್ಚ:_ ಮನನಯ ಪರಕ್ನಶಚ ಕ್ೆ. ರನಥೊೇಡಚರವರೆೇ, ಆ ವಿಚನರವನತನ ಮನನಯ 
ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ ಹೆೇಳಿರತತ್ನುರ.ೆ ತ್ನವು ದಯಮನಡಿ ಕತಳಿತ್ತಕ್ೊಳಿಳ. ಪದೆೇ ಪದೆೇ ತ್ನವು 
ಎದತೆ ನಂತ್ತಕ್ೂೆಂಡರೆ ಹೆೇಗ?ೆ  

(ಗೊಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಕ್ೊೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಬಜೆಟಚ 
ಅನತನ ವಿಮಶೆಾ ಮನಡತವನಗ ಏನತ ಹೆೇಳುತಿುದನೆರಂೆದರೆ, ಕಳೆದ ೨-೩ ವಷಾಗಳಿಂದ … 

(ಗೊಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶಚ ಕೆ್. ರನಥೊೇಡಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ತ್ನವು ಹೇೆಳಿದರೂ ಸಹ, 
ಸಭನರ್ನಯಕರತ ಮತ್ೆು ಮತ್ೆು ಅದರೆ್ನೇ ಹೆೇಳುತಿುದನೆರೆ. 

(ಗೊಂದಲ) 

ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್ಚ:- ಮನನಯ ಪರಕ್ನಶಚ ಕ್.ೆ ರನಥೂೆೇಡಚರವರೆೇ, ತ್ನವು ಪದೆೇ ಪದೆೇ ಈ ರಿೇತಿ 
ಎದತೆ ನಂತ್ತಕ್ೂೆಂಡರೆ ಹೆೇಗ?ೆ  

(ಗೊಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.ೆ ಹರಿಪರಸನದ್ಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಯಿೇಲ್ಾಚ ಆದರೆ 
ಪರವನಗಿಲೆ. 

(ಗೊಂದಲ) 
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ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್ಚ:- ಮನನಯ ಸಭನರ್ನಯಕರೇೆ, ಅವರತ ಯಿೇಲ್ಾಚ ಆಗಿರತವುದ್ಧಲೆ ಬಿಡಿ.  

(ಗೊಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಕೆ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ತ್ಮಾಲ್ಲೆ ವಿನಂತಿ 
ಮನಡತವುದೆೇರ್ಂೆದರೆ, ಸದನದಲ್ಲೆರತವ ಸದಸಯರೊಬಬರತ ಎದತೆ ನಂತ್ತ ಚಚೆಾ ಮನಡತವನಗ ಸಕ್ನಾರದ 
ವಿರತದಿ ಆರೂೆೇಪ ಮನಡಿರತತ್ನುರ.ೆ ಅವರ ಆರೂೆೇಪದಲ್ಲೆ ಸತ್ಯ ಇರಬಹತದತ. ಇಲೆವೆಂದತ 
ಹೆೇಳಬಹತದತ. ಅದತ ಇಲೆವೆಂದತ ರ್ನನತ ಹೆೇಳುವುದ್ಧಲೆ. ಆಗ ಸಕ್ನಾರ ಎದತೆ ನಂತ್ತ ಅದತ ಈಗಲೆ, 
ಹನಗೆ ಎಂದತ ಹೆೇಳಬ್ೆೇಕಲೆವೆೇ?  

ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್ಚ:- ಮನನಯ ಸಭನರ್ನಯಕರೇೆ, ಅದನತನ ಉತ್ುರ ನೇಡತವನಗ ತ್ನವು ಹೆೇಳಿ.  

ಶ್ರೇ ಕ್ೊೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈ ರಿೇತಿ ಸಕ್ನಾರ ಉತ್ುರ 
ಕ್ೊಡಲೇೆಬ್ನರದತ ಎಂದತ ಮನಡಿದರೆ, ಕಡತ್ಕ್ೆೆ ಮನಹತಿ ಹೊೇಗತವುದನತನ ತ್ನವು ಒಪಿಪಕ್ೊಳುಳತಿುೇರನ?  

(ಗೊಂದಲ) 

ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್ಚ:_ ತ್ಮಗ ೆರ್ನಳ ೆರಿಪೆೆೈ ಕ್ೊಡತವುದಕ್ೆೆ ಅವಕ್ನಶ ಇದೆಯಲೆವೆೇ? ಆಗ ಉತ್ುರ 
ನೇಡಿದರ ೆಆಯಿತ್ತ.  

(ಗೊಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಕೆ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಆ ರಿೇತಿ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ 
ಆಗತವುದ್ಧಲೆ.  

(ಗೊಂದಲ) 

ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್ಚ:- ಮನನಯ ತಿಮನಾಪೂರರವರೇೆ, ತ್ನವು ತ್ಮಾ ಮನತ್ನತನ ಪೂಣ್ಾಗೊಳಿಸಿ.  

(ಗೊಂದಲ) 
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ಶ್ರೇ ಕ್ೊೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಸಭನ ಸಂಪರದನಯವನತನ 
ರ್ನನತ ವಿನಯಿತ್ರ್ನಗಿ ರೆ್ನಪತ ಮನಡತತ್ುೆೇರೆ್. ನನನ ಸತದ್ಧೇರ್ಾ ಅವಧಿಯಲ್ಲೆ ಯನರನದರೂ ಸದಸಯರತ 
ಸಕ್ನಾರದ ವಿರತದಿ ಆರೂೆೇಪಗಳನತನ ಮನಡಿದನಗ ಅದಕ್ೆೆ ಸಪಷಟರೆ್ ಕ್ೊಡಬ್ೇೆಕಲೆವೆೇ?  

(ಗೊಂದಲ) 

ಪರಕ್ನಶಚ ಕ್.ೆ ರನಥೂೆೇಡಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ… 

(ಗೊಂದಲ) 

ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್ಚ:- ಮನನಯ ಪರಕ್ನಶಚ ಕ್ೆ. ರನಥೊೇಡಚರವರೆೇ, ಏತ್ಕ್ೆೆ ಮಧೆಯ ಎದತೆ ನಂತ್ತ 
ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುೇರಿ? ಮನನಯ ಸಭನರ್ನಯಕರೇೆ, ಆಯಿತ್ತ ತ್ನವು ಮತಗಿಸಿ.  

ಶ್ರೇ ಕ್ೊೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸದಸಯರ 
ಅಭಿಪನರಯಗಳಿಗ ೆಮತ್ತು ಸಕ್ನಾರದ ಅಭಿಪನರಯಗಳಿಗ ೆಹೊಂದನಣಿಕ್ ೆಕ್ೊಡತವನಗ ತ್ನವು ಪಿೇಠದ್ಧಂದ 
ಅನತಮತಿ ಕ್ೂೆಡಬ್ೇೆಕತ. ಇಲೆದ್ಧದೆರೆ, ಸದನ ನಡಸೆತವುದಕ್ೆೆ ಆಗತವುದ್ಧಲೆ.  

ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್ಚ:- ತ್ಮಗ ೆಈಗನಗಲೆೇ ಮೂರತ ಬ್ನರಿ ಅನತಮತಿ ಕ್ೂೆಟಿಟರತತ್ುೆೇರೆ್.  

ಶ್ರೇ ಕೆ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಮನನಯ ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರೇೆ, ತ್ನವು 
ದಯಮನಡಿ ಕತಳಿತ್ತಕ್ೊಳಿಳ. ತ್ನವು ಗಡಿಬಿಡಿ ಮನಡಬ್ೇೆಡಿ.  

(ಗೊಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.ೆ ಹರಿಪರಸನದ್ಚ:- ಮನನಯ ಸಭನರ್ನಯಕರೇೆ, ತ್ನವು ಮದಲತ ಕತಳಿತ್ತಕ್ೊಳಿಳ. ರ್ನನತ 
ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂೆಂಡೆೇ ಇದೆೆೇರ್ೆ.  
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ಶ್ರೇ ಕ್ೊೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಮನನಯ ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರೇೆ, ರ್ನನತ 
ಕ್ೆೈಜೂೆೇಡಿಸಿ ತ್ಮಾಲ್ಲೆ ಪನರಥಾರ್ ೆ ಮನಡತತ್ೆುೇರ್ೆ. ಈ ರಿೇತಿ ತ್ನವು ಆಭ್ಾಟ ಮನಡಿದರೆ, ಸದನ 
ನಡಯೆತವುದತ ಹೆೇಗ?ೆ  

(ಗೊಂದಲ) 

ಡನ: ವೆೈ.ಎ. ರ್ನರನಯಣ್ಸನೆಮಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ,… 

(ಗೊಂದಲ) 

ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್ಚ:-  ಮನನಯ ರ್ನರನಯಣ್ಸನೆಮಿಯವರೇೆ, ಎಲೆರೂ ಏತ್ಕ್ೆೆ ಈ ರಿೇತಿ ಎದತೆ 
ನಂತ್ತ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುೇರಿ?  

(ಗೊಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಎಸ್ಚ.ವಿಾ. ಸಂಕನೂರ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಹರಿಪರಸನದ್ಚರವರತ 
ಸಭನರ್ನಯಕರನತನ ಹೆದರಿಸತತಿುದನೆರೆ.  

(ಗೊಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಕೆ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇದತ ತ್ಮಗೆ 
ಅಥಾವನಗತವುದ್ಧಲೆವೆೇ? ಇದತ ಯನವ ರ್ನಯಯ?  

(ಗೊಂದಲ) 

ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್ಚ:- ಮನನಯ ತಿಮನಾಪೂರರವರೇೆ, ತ್ನವು ದಯಮನಡಿ ತ್ಮಾ ಮನತ್ನತನ 
ಪೂಣ್ಾಗೂೆಳಿಸಿ.  

(ಗೊಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಆರ್ಚ.ಬಿ. ತಿಮನಾಪೂರ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಕೃಷನಣ ಮೇಲೆಂಡ ೆಯೇಜರೆ್ಯಲ್ಲೆ... 
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(ಗೊಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಕೆ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಒಂದತ ನಮಿಷ. ಸಕ್ನಾರದ 
ಆರೂೆೇಪಗಳು ಬಂದನಗ ರ್ನವು ಸಪಷಿಟೇಕರಣ್ ಕ್ೊಡಬ್ೇೆಕ್ನಗತತ್ುದೆ. (ಗೊಂದಲ) ಮನನಯ 
ತಿಮನಾಪೂರರವರೇೆ ದಯಮನಡಿ ಒಂದತ ನಮಿಷ ಯಿೇಲ್ಾಚ ಆಗಿ. ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಹೆೇಳುವಂತ್ಹ 
ವಿಚನರದಲ್ಲೆ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಕ್ನಳಜಿ ಇರತತ್ುದೆ. ಅದತ ನಮಗೂ ಅಥಾವನಗಿರತತ್ುದೆ. ಅವರತ ಬಡವರ 
ಪರವನಗಿ, ದತಬಾಲರ ಪರವನಗಿ, ಹಂದತಳಿದ ಪರವನಗಿ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದನೆರೆ. ಆಗ ಸಕ್ನಾರ ಮಧೆಯ 
ಕ್ೆಲವಂದತ ಸಪಷಿಟೇಕರಣ್ಗಳನತನ ಅವರಿಗೆ ಕ್ೂೆಡಬ್ೇೆಕ್ನಗತತ್ುದೆ. ದಯವಿಟತಟ ಆ ಕ್ನರಣ್ಕ್ೆೆ ರ್ನನತ 
ತ್ಮಾಲ್ಲೆ ಅನತಮತಿ ಕ್ೂೆೇರಿರತತ್ೆುೇರೆ್. ಅವರತ ಹಂದತಳಿದ ವಗಾಗಳ ಇಲನಖ್ಯೆಲ್ಲೆ 2019-20, 
2020-21 ಮತ್ತು 2021-22ರಲ್ಲೆ …(ಗೊಂದಲ) ಮನನಯ ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರೇೆ, ಒಂದತ 
ನಮಿಷ. ಇಷೂೆಟಂದತ ಹಠ ಏತ್ಕ್ೆೆ?  

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕೆ್. ಹರಿಪರಸನದ್ಚ:- ಮನನಯ ಸಭನರ್ನಯಕರೇೆ, ತ್ನವು ಮನತ್ರ್ನಡಿ.  

ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್ಚ:- ಮನನಯ ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರೇೆ, ತ್ನವೆೇ ಡೈೆರೆಕ್ಷನ್ಚ ನೇಡಿದರೆ 
ಹೆೇಗ?ೆ  

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕೆ್. ಹರಿಪರಸನದ್ಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ನಮಾ ಸದಸಯರಿಗೆ ತ್ನವನದರೂ ರಕ್ಷಣೆ 
ನೇಡಬ್ೆೇಕತ ಇಲೆವನದರೆ ರ್ನವನದರೂ ರಕ್ಷಣ ೆಮನಡಬ್ೇೆಕತ.  

(ಗೊಂದಲ) 

ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್ಚ:- ಹನಗನದರ,ೆ ರ್ನನತ ಏನತ ಮನಡತತಿುದೆೆೇರ್ೆ? ಪಿೇಠ ಏನತ ಮನಡತತಿುದ?ೆ 
ಪಿೇಠ ಅದರೆ್ನೇ ಮನಡತತಿುದ.ೆ (ಗೊಂದಲ) ಮನನಯ ಸಭನರ್ನಯಕರೇೆ ತ್ನವು ಬ್ೆೇಗ ತ್ಮಾ ಮನತ್ನತನ 
ಎರಡತ ಮನತ್ತಗಳಲ್ಲೆ ಪೂಣ್ಾಗೊಳಿಸಿ.  

(ಗೊಂದಲ) 
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ಶ್ರೇ ಎಸ್.ಎಲ್ಚ. ಭೊೇಜೆೇಗೌಡ(ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್ಷೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈ ಸದನದಲ್ಲೆ 
ಹರಿಯರೇೆ ಈ ರಿೇತಿ ಮನಡತತಿುದನೆರ.ೆ ದಯಮನಡಿ, ಹರಿಯರತ ಸದನದ ಗೌರವ ಕ್ನಪನಡಬ್ೇೆಕಲೆವೇೆ?  
ಈ ರಿೇತಿಯನದರೆ ಏನತ ಮನಡಬ್ೇೆಕತ?  

ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್ಚ:- ಹೌದತ. ಮನನಯ ಸಭನರ್ನಯಕರತ ತ್ಮಾ ಮನತ್ನತನ 
ಪೂಣ್ಾಗೂೆಳಿಸಿರತತ್ನುರೆ.  

ಶ್ರೇ ಕ್ೊೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 2020-21 ಮತ್ತು 2021-
22ರಲ್ಲೆ ಸಕ್ನಾರದ್ಧಂದ ಹಂದತಳಿದ ವಗಾಗಳಿಗೆ ಅನತದನನ ಹಂದ್ಧನ ಸಕ್ನಾರಕಿೆಂತ್ 
ಕಡಿಮಯನಗಿರತತ್ುದ ೆ ಎಂದತ ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಹೆೇಳಿರತತ್ನುರೆ. ರ್ನನತ ಇಂತ್ಹ ಉತ್ುರಗಳು 
ಬರತತ್ುದೆಯ್ದಂದತ ಈ ದ್ಧನ ಬ್ೆಳಗೆೆ ಪರಗತಿ ಪರಿಶ್ೇಲರ್ನ ಸಭ ೆನಡಸೆಿರತತ್ೆುೇರೆ್. ಅದರಂತ್,ೆ ಹಂದತಳಿದ 
ವಗಾಗಳ ಕಲನಯಣ್ ಇಲನಖ್ೆಯಲ್ಲೆ ಇತಿಹನಸದಲ್ಲೆಯ್ದೇ ಪರಥಮ ಬ್ನರಿಗೆ ಶೇೆಕಡ ೯೮ರಷತಟ ವಿದನಯಥಿಾ 
ವೆೇತ್ನವನತನ ಬಿಡತಗಡೆ ಮನಡಲನಗಿರತತ್ುದೆ.  

ಡನ: ಕ್.ೆ ಗೊೇವಿಂದರನಜತ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇದತ ಪರಶೆ್ನೇತ್ುರ ಅವಧಿ ಅಲೆ.  

ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್ಚ:- ಮನನಯ ಗೊೇವಿಂದರನಜತರವರೇೆ, ಏನದತ?  

ಶ್ರೇ ಕ್ೊೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 2019-20 ಮತ್ತು 2020-
21ರಲ್ಲೆ ಹೌದತ, ವಿದೆೇಶ್ ವಿದನಯಥಿಾ ವೆೇತ್ನ ಕಡಿತ್ ಮನಡಲನಗಿರತತ್ುದೆ. ಏಕ್ಂೆದರೆ, ಕ್ೊರೂೆರ್ನ 
ಕ್ನರಣ್ಕ್ೊೇಸೆರ ಹಣ್ ಬಿಡತಗಡೆ ಮನಡಿರತವುದ್ಧಲೆ. ಆ ನಂತ್ರ ಹಂದತಳಿದ ವಗಾಗಳ ಕಲನಯಣ್ 
ಇಲನಖ್ಯೆ ಹಣ್ದಲ್ಲೆ ಒಂದತ ರೂಪನಯಿ ಹಣ್ ಕಡಿಮಯನಗಿರತವುದ್ಧಲೆ ಎಂಬತದನತನ ಅವರ ಗಮನಕ್ೆೆ 
ತ್ರತತ್ೆುೇರ್.ೆ  

ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್ಚ:- ಆಯಿತ್ತ. ಮನನಯ ತಿಮನಾಪೂರರವರೇೆ, ತ್ಮಾ ಮನತ್ನತನ 
ಪೂಣ್ಾಗೂೆಳಿಸಿ.  
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(ಗೊಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಆರ್.ಬಿ. ತಿಮನಾಪೂರ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ನಮಗೆ ಸಭನರ್ನಯಕರೇೆ ಸಮನಜ 
ಕಲನಯಣ್ ಇಲನಖ್ಯೆ ಮಂತಿರಗಳನಗಿರತತಿುೇರಿ. ಅದತ ಎಷತಟ ಖ್ತಷಿಯನದ ವಿಚನರವೆಂದರ,ೆ ಅವರತ ನಮಾ 
ರ್ನಯಕರತ ಹನಗೂ ನಮಗೆಲೆರಿಗೂ ರ್ನಯಕರತ.  

ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್ಚ:- ಮನನಯ ತಿಮನಾಪೂರರವರೇೆ, ತ್ನವು ಪಿೇಠದ ಕಡ ೆ ರೆ್ೂೇಡಿ ಮನತ್ರ್ನಡಿ. 
ತ್ನವು ಪತನಃ ಆ ಕಡೆ ರೆ್ೂೇಡಿ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುೇರಿ.  

ಶ್ರೇ ಆರ್.ಬಿ. ತಿಮನಾಪೂರ:_ ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ಇದತವರೆವಿಗೂ ಓದ್ಧದಂತ್ಹ 
ಎಲನೆ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳನತನ ಬರೆದತಕ್ೂೆಂಡತ, ಹಂದ್ಧನ ಸಕ್ನಾರಕಿೆಂತ್ಲೂ ಹೆಚತಿ ಅನತದನನ 
ಕ್ೊಡತತ್ುೆೇವೆಂದತ ಹೆೇಳಿದೆರ,ೆ ರ್ನನತ ಹೆಚತಿ ಖ್ತಷಿಪಡತತಿುದೆೆನತ. ಬದಲನಗಿ, ಕ್ೆೇವಲ ನಮಗೆ twist 
ಮನಡತ್ಕೆಂತ್ಹ ಕ್ೆಲಸದ್ಧಂದ ಅವರಿಗೆ ಏನೂ ಉಪಯೇಗವನಗತವುದ್ಧಲೆ.  

ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್ಚ:- ಮನನಯ ತಿಮನಾಪೂರರವರೇೆ, ತ್ಮಗೆ ತ್ತಂಬ್ನ ಸಮಯ ನೇಡಲನಗಿದೆ. 
ತ್ನವು ೧೨ ಗಂಟೆ ೪೫ ನಮಿಷಕ್ೆೆ ಪೂಣ್ಾಗೂೆಳಿಸಬ್ೇೆಕ್ನಗಿತ್ತು. ಈಗ ೧ ಗಂಟೆ ೨೦ ರಲ್ಲೆದೆೆೇವೆ. ಊಟದ 
ಸಮಯಕ್ೆೆ ಮದಲತ ಇನತನ ಇಬಬರತ ಸದಸಯರತ ಮನತ್ರ್ನಡಬ್ೆೇಕ್ನಗಿದೆ. ರ್ನನತ ಬ್ೆೇರಯೆವರನತನ 
ಕರಯೆತತ್ೆುೇರ್.ೆ  

ಶ್ರೇ ಆರ್ಚ.ಬಿ. ತಿಮನಾಪೂರ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ನನನ ಸಮಯವನತನ ಬ್ೆೇರೆ 
ಸದಸಯರೆೇ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಂಡಿರತತ್ನುರೆ.  

(381) 16.03.2022 1.20 ವೆೈಎಲ್-ಕ್ಎೆಸ್           (ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್ಚರವರ ಉಪಸಿೆತಿ) 

ಶ್ರೇ ಆರ್.ಬಿ.ತಿಮನಾಪೂರ (ಮತಂದತ):- 

ರ್ನನತ ಮನನಯ ಸಭನರ್ನಯಕರನತನ ಹೊಗಳುವುದಕ್ೆೆ ಡಿಕ್ಷನರಿಯಲ್ಲೆ ಪದಗಳನತನ ಹತಡತಕಿಕ್ೂೆಂಡತ 
ಕತಳಿತಿುದೆೆೇರ್.ೆ   
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     ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್:- ಅದೆಲನೆ ಬ್ೆೇಡ ಬಜೆಟಚ ಮೇಲೆ ಮನತ್ರ್ನಡಿ.  

     ಶ್ರೇ ಆರ್.ಬಿ.ತಿಮನಾಪೂರ (ವಿಧನನಸಭೆಯಿಂದ ಚತರ್ನಯಿತ್ರನದವರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸಭನರ್ನಯಕರನತನ ಹೊೇಗಲತವುದತ ಬ್ೇೆಡ ಎಂದತ ಹೆೇಳುವುದನದರೆ, 
ನನನ ಮನತ್ನತನ ಇಲ್ಲೆಗೆ ಮತಗಿಸತತ್ೆುೇರ್.ೆ   

     ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್:- ದಯವಿಟತಟ ನಮಾ ಮನತ್ನತನ ಮತಗಿಸಿ.  ಈಗನಗಲೆೇ ಸಮಯವನಗಿದೆ. 
ದಯವಿಟತಟ ಸಹಕರಿಸಿ.  

     ಶ್ರೇ ಆರ್.ಬಿ.ತಿಮನಾಪೂರ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಕೃಷನಣ ಮೇಲೆಂಡ ೆ ನೇರನವರಿ 
ಯೇಜರೆ್ಗ,ೆ… 

     ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್:- ತ್ಮಾ ಸಮಯ ಮತಗಿದ್ಧದೆ ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂೆಳಿಳ. ಒಂದೆರಡೂ ಮನತ್ನತನ ಹೆೇಳಿ 
ಮತಗಿಸಬ್ೆೇಕಲೆವೆೇ?  

     ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶಚ ಕೆ್.ರನಥೊೇಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ,… 

     ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್:- ಮನನಯ ಪರಕ್ನಶಚ ಕ್ೆ.ರನಥೊೇಡಚರವರೆ, ತ್ನವು ಪದೆೇ ಪದೆೇ ಎದತೆ 
ನಲತೆವುದತ ಬ್ೇೆಡ ದಯವಿಟತಟ ಕತಳಿತ್ತಕ್ೊಳಿಳ.  

(ಗೊಂದಲ) 

      ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶಚ ಕ್.ೆರನಥೊೇಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ಮನನಯ ಆರ್.
ಬಿ.ತಿಮನಾಪೂರರವರತ ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಸಮಯವನತನ ನೇಡಿ ಎಂದತ ಕ್ೆೇಳಿಕ್ೊಳುಳತಿುದೆೆೇರ್ೆ. ನರ್ನೆ ದ್ಧವಸ 
ಸದಸಯರತ ಮನತ್ರ್ನಡತವನಗ ಎಷತಟ ಸಮಯವನತನ ನೇಡಿದ್ಧೆೇರಿ? ಆದರ,ೆ ಒಬಬ ದಲ್ಲತ್ರತ 
ಮನತ್ರ್ನಡತವನಗ ಅವರಿಗೆ ಅವಕ್ನಶ ನೇಡಿ ಎಂದತ ಹೆೇಳುತಿುದೆೆೇರೆ್.  

(ಗೊಂದಲ) 
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   ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್:- ಮನನಯ ಪರಕ್ನಶಚ ಕ್.ೆರನಥೂೆೇಡಚರವರೆ, ಏರೆ್ೇರ್ೂೆೇ ಬಣ್ಣ ಹಚತಿವುದತ ಬ್ೇೆಡ.    

(ಗೊಂದಲ) 

    ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್:- ದಯವಿಟತಟ ಎಲೆರೂ ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂೆಳಿಳ.  

(ಗೊಂದಲ) 

    ಡನ|| ತ್ೆೇಜಸಿೆನಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಜನತಿ ಮೇಲೆ ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಸಮಯವನತನ 
ನೇಡತತಿುೇರನ? ಜನತಿ ಮೇಲೆಯ್ದೇ ಅವಕ್ನಶ ನೇಡತತಿುೇರನ? ಏನದತ. 

(ಗೊಂದಲ) 

    ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್:- ಆಯಿತ್ತ.  ದಯವಿಟತಟ ಎಲೆರೂ ಕತಳಿತ್ತಕ್ೊಳಿಳ. 

(ಗೊಂದಲ) 

     ಶ್ರೇ ಆರ್.ಬಿ.ತಿಮನಾಪೂರ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಎರಡತ ನಮಿಷ ನನನ ಮನತ್ನತನ 
ಮತಗಿಸತತ್ುೆೇರೆ್.  

(ಗೊಂದಲ) 

     ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್:- ಮನನಯ ಆರ್.ಬಿ.ತಿಮನಾಪೂರರವರ,ೆ ತ್ನವು 12 ಗಂಟ ೆ 10 ನಮಿಷದ್ಧಂದ 
ನಮಗೆ ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಸಮಯವನತನ ನೇಡಿದತೆ, ಈಗನಗಲೆೇ 1 ಗಂಟೆ 20 ನಮಿಷವನಗಿವೆ.   

(ಗೊಂದಲ) 

     ಶ್ರೇ ಆರ್.ಬಿ.ತಿಮನಾಪೂರ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮತಳುಗಡೆ ಆಗತತಿುರತವ ಕ್ಷೇೆತ್ರಕ್ೆೆ 
ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ ೆಒಂದರೆಡೂ ನಮಿಷ ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ೆುೇರ್ೆ.   
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     ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್:- ಆಯಿತ್ತ.  ಎರಡತ ನಮಿಷದಲ್ಲೆ ತ್ಮಾ ಮನತ್ನತನ ಮತಗಿಸಬ್ೆೇಕತ.   

     ಶ್ರೇ ಆರ್.ಬಿ.ತಿಮನಾಪೂರ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮತಧೊೇಳ ತ್ನಲೂೆಕಿನಲ್ಲೆ 
ಮನಚಿಕನೂರತ, ಬಂಕನೂರತ ಹಲವನರತ ಗನರಮಗಳು ಮತಳುಗಡೆಯನಗತತಿುವೆ.  ಜೂನ್ಚ ಮನಹ ೆ
ಬಂದರ ೆ ಸನಕತ ಯನವನಗ ಪರವನಹ ಬಂದತ ಮರ್ ೆ ಕಿತ್ತುಕ್ೂೆಂಡತ ಹೊೇಗತತ್ುದಯೆೇ ಎನತನವಂಥ 
ಆತ್ಂಕದಲ್ಲೆ ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂೆಂಡಿರತತ್ೆುೇವೆ.   ಕಳೆದ ಸಲ ಸಕ್ನಾರವು ತ್ಜ್ಞರ ಸಮಿತಿಯನತನ ಕಳುಹಸತತ್ೆುೇವ ೆ
ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದತೆ, ಇದತವರಗೊ ಯನವುದೆೇ ತ್ಜ್ಞರತ ಗನರಮಗಳಿಗೆ ಭೇೆಟಿ ನೇಡಿಲೆ.  ಸಮಿೇಪದಲ್ಲೆಯ್ದೇ 
ಜೂನ್ಚ ಮನಹ ೆಬರತತಿುದತೆ, ಆತ್ಂಕ ಶತರತವನಗಿದೆ.  ಈ ಸನಲ್ಲನ ಬಜೆಟಚನಲ್ಲೆ ಏರ್ನದರೂ ಸತಮನರತ 
12 ಹಳಿಳಗಳನತನ ವಗನಾವಣೆ ಮನಡಬಹತದೆಂಬ ಭನವರೆ್ಯನನಟತಟಕ್ೂೆಂಡಿದೆೆೇನತ. ಆದರೆ, ಅದನಯವುದರ 
ಬಗೆೆಯತ ಆಯವಯಯದಲ್ಲೆ ಹೆೇಳಿಲೆ.  ಹನಗನಗಿ ನನನ ವಿನಂತಿ ಏರೆ್ಂದರೆ, ಕೃಷನಣ ಮೇಲೆಂಡ ೆ
ಯೇಜರೆ್ಗ ೆ ಸಕ್ನಾರವು ಮಿೇಸಲ್ಲಟಿಟರತವ ಹಣ್ ಯನವುದಕೂೆ ಸನಕ್ನಗತವುದ್ಧಲೆ. ಆ ವಯವಸೆೆಯನತನ 
ಪೂಣ್ಾಗೂೆಳಿಸಲತ ಸನಧಯವಿಲೆ.  ಹೆಚಿಿಗ ೆ ಹಣ್ವನತನ ನೇಡತವಂಥ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡಬ್ೆೇಕತ.  ಆದಷತಟ 
ಮಟಿಟಗೆ ಗನರಮಗಳನತನ ಸೆಳನಂತ್ರ ಮನಡತವ ಕ್ಲೆಸವನಗಬ್ೆೇಕತ.   

     ಶ್ರೇ ಗೊೇವಿಂದರನಜತ (ವಿಧನನಸಭೆಯಿಂದ ಚತರ್ನಯಿತ್ರನದವರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಒಂದೂವರೆಗೆ ಮನನಯ ಗೂೆೇವಿಂದ ಎಂ.ಕ್ನರಜೊೇಳರವರತ ಊಟಕ್ೆೆ 
ಆಹನೆನಸಿದನೆರ.ೆ   ಈಗನಗಲೆೇ 1 ಗಂಟೆ 25 ನಮಿಷವನಗಿದತೆ ಕ್ೆೇವಲ 5 ನಮಿಷ ಮನತ್ರ ಬ್ನಕಿ ಇದೆ.  
ಊಟದ ಸಮಯವನಗಿದತೆ ನನಗ ೆ ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಎಷತಟ ಸಮಯವನತನ ನೇಡತತಿುೇರಿ? ಊಟದ 
ವಿರನಮದ ಬಳಿಕ ನನಗೆ ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಅವಕ್ನಶ ಕಲ್ಲಪಸಿದರೆ ಒಳೆಳಯದತ ಅನಸತತಿುದೆ.   

    ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್:- ಈಗ ತ್ನವು ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುೇರೊೇ, ಇಲೆವೇ?  ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಅವಕ್ನಶ 
ಕ್ೊಟನಟಗ ಊಟಕ್ೆೆ ಸಮಯವನಗಿತ್ತು ಎಂದತ ಹೆೇಳುತಿುದ್ಧೆೇರಿ.  ಇನತನ 1 ಗಂಟೆ 25 ನಮಿಷ 
ಮನತ್ರವನಗಿದೆ.  ಊಟದ ನಂತ್ರ ಕರದೆರ ೆತ್ನವು ಈ ಸದನದಲ್ಲೆ ಇರತವುದ್ಧಲೆ.   



121 

                                                                                                                                                  ವಿಪ/16-03-2022   
“ wzÀÄÝ¥ÀrAiÀiÁUÀzÀ ¥Àæw/unedited copy/£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ¼À°è CxÀªÁ ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉUÁV G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀPÀÆqÀzÀÄ 

__________________________________________________________________________________ 

     ಶ್ರೇ ಗೊೇವಿಂದರನಜತ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ಎಲ್ಲೆಗೂ ಹೊೇಗಿರಲ್ಲಲೆ.  ಸೆಲಪ 
ಆರೂೆೇಗಯದ ಸಮಸೆಯ ಇದೆ ಕ್ನರಣ್ ಮನತ್ೆರಯನತನ ಸೇೆವಿಸಲತ ಹೊೇಗಿದೆೆೇನತ.  ಮನತ್ೆರ 
ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುಳವುದಕ್ೆೆ ರ್ನನತ ಹೊರಗ ೆಹೊೇಗಬ್ನರದೆೇ?  

     ಡನ|| ತ್ೆೇಜಸಿೆನಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಎಲನೆ ಸದಸಯರತ ಪಿೇಠದ ಕಡಗೆ ೆ ತಿರತಗಿ 
ಏರತ ಧವನಯಲ್ಲೆ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದತ ಕ್ೆಟಟ ಸಂಪರದನಯ.  

     ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್:- ಹೌದತ.  

     ಡನ|| ತ್ೆೇಜಸಿೆನಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅದತ ಸರಿ ಹೊೇಗತವುದ್ಧಲೆ.  

     ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್:- ಮನನಯ ಗೊೇವಿಂದರನಜತರವರ ೆಮನತ್ರ್ನಡಿ.  

     ಶ್ರೇ ಗೊೇವಿಂದರನಜತ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇಷತಟ ದ್ಧವಸಗಳಿಂದ ರ್ನನತ ಈ ಬಜೆಟಚ 
ಮೇಲ ೆಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಏತ್ಕ್ೆೆ ತ್ಡ ಮನಡಿದೆೆೇನತ ಎಂದರೆ, ರ್ನನತ ಹೊಸ ಸದಸಯರ್ನಗಿದತೆ, ಎರಡರೆ್ 
ಬ್ನರಿ ಬಜೆಟಚ ಮೇಲೆ ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ನಂತಿದೆೆೇರೆ್.  ಎಲೆರೂ ಬ್ೇೆರ ೆಬ್ೆೇರ ೆವಿಷಯಗಳ ಮೇಲ ೆಬ್ೆಳಕತ 
ಚೆಲ್ಲೆದನಗ ನಮಗ ೆಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಹೆಚತಿ ಮನಹತಿ ಸಿಗತತ್ುದೆ, ಆ ಮನಹತಿಯನನಟತಟಕ್ೂೆಂಡತ ಹೆಚತಿ 
ಮನತ್ರ್ನಡಬಹತದೆಂಬ ಆಸಯೆಿಂದ ಇವತ್ತು ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಸಮಯವನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡಿರತವುದತ 
ಸತ್ಯ.  ನನಗೂ ಸಹ ಗಂಟಲತ ಬಹಳ ಜೊೇರನಗಿಯ್ದೇ ಇದೆ. ಆದರ,ೆ ಇಲ್ಲೆ ನಡದೆಂಥ ಕ್ೆಲವು 
ವಿದಯಮನನಗಳು ರೆ್ೂೇಡಿದನಗ ಶ್ರೇಮತಿ ತ್ೆೇಜಸಿೆನಗೌಡರವರತ ನನನ ಬಗೆೆ ಮನತ್ರ್ನಡಿರಬ್ೆೇಕತ 
ಅನಸತತಿುದೆ.  

    ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್:- ಮನನಯ ಗೊೇವಿಂದರನಜತರವರ,ೆ ಬಜೆಟಚ ಮೇಲೆ ಮನತ್ರ್ನಡಿ.  

     ಶ್ರೇ ಗೊೇವಿಂದರನಜತ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಸದಸಯರತಗಳು ಕೂಗನಡತವುದನತನ 
ರೆ್ೂೇಡಿ, ರ್ನನತ ಏರೆ್ೇನತ ಮನತ್ರ್ನಡಬ್ೆೇಕ್ೆಂದತ ತ್ಯನರತ ಮನಡಿಕ್ೂೆಂಡಿದೆೆೇನತ ಅವೆಲೆವೂ 
ಸದಸಯರತಗಳ ಕಿರತಚನಟದ್ಧಂದ ಮರತೆ್ತ ಹೂೆೇಗಿತ್ತು.  ಮನನಯ ಎಸ್.ಎಲ್.ಭೊೇಜೇೆಗೌಡರತ ಸತಮನರತ 
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1 ಗಂಟೆ 15 ನಮಿಷ ಮನತ್ರ್ನಡಿದ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲೆ ನಮಾಲವನಗಿ ಅವರ ಪರತಿಯಂದತ ಮನತ್ನತನ 
ರ್ನನತ ಆಲ್ಲಸಿದೆೆೇರ್.ೆ  ಅವರ ಭನಷಣ್ವು ಅಷತಟ ಸನಹತ್ಯ ಪೂರಕವನಗಿತ್ತು.   ರ್ನನತ ಅಷಟರ ಮಟಿಟಗ ೆ
ಮನತ್ರ್ನಡತವಂಥ ತಿಳುವಳಿಕ್ೆಯತಳಳವರ್ನಗಿಲೆ.  ಕ್ೇೆವಲ ನಮಾ ಕ್ೂೆೇಲನರದ ಮಟಿಟಗೆ ಮನತ್ರ ಏರೆ್ೇನತ 
ಮೂಲ ಸಮಸೆಯ ಇದೆ, ಅದರ ಬಗೆೆ ಮನತ್ರ ಸಕ್ನಾರದ ಗಮನಕ್ೆೆ ತ್ರತವಂಥ ಪರಯತ್ನ ಮನಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ   

    ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್:- ಮನನಯ ಆರ್.ಬಿ.ತಿಮನಾಪೂರರವರ,ೆ ತ್ನವು ಮನತ್ರ್ನಡಿದ ತ್ಕ್ಷಣ್ 
ಕತಚಿಾಯನತನ ಬಿಟತಟ ಹೊೇಗಬ್ನರದತ. ದಯವಿಟತಟ ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂೆಳಳಬ್ೇೆಕತ. ಅದಕೂೆ ನಯಮ ಇದ.ೆ  
ತ್ಮಾ ಮನತ್ತ ಮತಗಿದ ತ್ಕ್ಷಣ್ ಎದತೆ ಹೂೆೇದರ,ೆ ಉಳಿದವರ ಮನತ್ನತನ ಕ್ೆೇಳಿಸಿಕ್ೂೆಳುಳವವರತ 
ಯನರತ?  ದಯವಿಟತಟ ಬಂದತ ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂೆಳಿಳ.  

      ಶ್ರೇ ಗೊೇವಿಂದರನಜತ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈ ಬಜೆಟಚ ಪತಸುಕವನತನ ಬಹಳಷತಟ ಸಲ 
ತಿರತಗಿಸಿ, ತಿರತಗಿಸಿ ನಮಾ ಕ್ೊೇಲನರದ ಜಿಲೆೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ ೆ ಏರ್ನದರೂ ಕ್ನಯಾಕರಮವನತನ 
ನೇಡಿರಬಹತದೆಂದತ ದತಬಿಾನ್ಚ ಹನಕಿಕ್ೂೆಂಡತ ರೆ್ೂೇಡಿದೆೆೇನತ.  ಆದರೆ, ನಮಾ ಕ್ೊೇಲನರ ಜಿಲೆೆಗೆ 
ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ ೆ ಏರೆ್ೇನತ ಕ್ನಯಾಕರಮವನತನ ಬಜೆಟಚ ಪತಸುಕದಲ್ಲೆ ನೇಡಿರಲ್ಲಲೆ. ಕ್ೂೆೇಲನರವು 
ಬ್ೆಂಗಳೂರಿಗಿಂತ್ ಕ್ೇೆವಲ 65 ಕಿಲೊೇ ಮಿೇಟರ್ಚ ದೂರದಲ್ಲೆದತೆ, ರೈೆತ್ರತ, ಪರಿಶ್ಷಟ ಜನತಿ/ಪರಿಶ್ಷಟ 
ವಗಾ, ಕ್ನಲೇೆಜತ ವಿದನಯ ಸಮಸೆಯ, ಆರೂೆೇಗಯದ ಸಮಸೆಯ, ಈ ರಿೇತಿಯನಗಿ ಸನಕಷತಟ ಸಮಸೆಯಗಳಿವೆ. 
ಎಲೆರೂ ಪರತಿ ದ್ಧವಸ ಕ್ೂೆೇಲನರಕ್ೆೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ೆ ಏರ್ನದರೂ ಒಂದತ ಪರಶೆನ ಇದೆೆೇ ಇರತತ್ುದ ೆ
ಅಲೆವೆೇ ಎಂದತ ಕ್ೇೆಳುತ್ನುರೆ.  ಏರೆ್ೇ ಪರಶೆನ ಇದೆರೂ ಸಹ ಬ್ೆೇರ ೆಬ್ೆೇರ ೆಇಲನಖ್ನ ಸಚಿವರೊಂದ್ಧಗೆ 
ಮನತ್ರ್ನಡಿದೆೆೇರ್ ೆವಿನಃ ಅರ್ನವಶಯಕವನಗಿ ಯನವತ್ತು ಮನತ್ರ್ನಡಿಲೆ.  ಈ ಸಲ ರೂ.2.65 ಕ್ೂೆೇಟಿ 
ಬಜೆಟಚ ನೇಡಿದನೆರ.ೆ   ರ್ನನತ ರಸಿೇದ್ಧಯಲ್ಲೆ ಏನತ ಬರತತ್ುದೆ, ಅದೆಲೆವು  ಆದನಯದ ಬಜೆಟಚ 
ಆಗಿರಬಹತದತ ಎಂದತ ಭನವಿಸಿದೆೆೇನತ.  ಆದರೆ, ರೂ.2,65 ಕ್ೊೇಟಿಯಲ್ಲೆ ರೂ.72.00 ಕ್ೂೆೇಟಿ ಸನಲ 
ಇದೆ.  ರ್ನನತ ಸಹ ಕೃಷಿ ಕ್ಷೆೇತ್ರದ್ಧಂದ ಬಂದವರ್ನಗಿದತೆ, ಬಹಳ ದೂೆಡಾ ಮಟಟದಲ್ಲೆ ವಯವಹನರ 
ನಡಸೆಿಕ್ೂೆಂಡತ ಬಂದ್ಧದೆೆೇರೆ್.  ರ್ನನತ ಓದತತಿುರತವನಗ ನನನ ಜಿೇವನವು ಕ್ೆೇವಲ 75 ಪೈೆಸೆ 
ಕೂಲ್ಲಯಿಂದ ಶತರತವನಗಿತ್ತು. ಏತ್ಕ್ೆೆ ರ್ನನತ ಈ ಮನತ್ನತನ ಹೆೇಳುತಿುದೆೆೇರ್ೆ ಎಂದರೆ, ಈ 
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ಬಜೆಟಚನಲ್ಲೆರತವ ಅಂಶಗಳು ಹನಗೂ ರ್ನನತ ಜಿೇವನದಲ್ಲೆ ಬ್ೆಳೆದತ ಬಂದ ಅಂಶಗಳಿಗೂ ತ್ನಳ ೆಮನಡಿ, 
ಯನವ ರಿೇತಿ ಸನಲವನತನ ಸಿೆೇಕರಿಸಬ್ೆೇಕ್ೆಂಬತದನತನ ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷಮವನಗಿ ಹೆೇಳಲತ ಬಯಸತತ್ೆುೇರೆ್.  
1ರೆ್ೇ ತ್ರಗತಿಯಲ್ಲೆರತವನಗಲೆೇ 15 ಕತರಿಗಳನತನ ಮೈಯಿಸಿಕ್ೊಂಡತ ಬಂದತ, ನಂತ್ರ ಶನಲೆಗೆ 
ಹೊೇಗಬ್ೇೆಕ್ನಗಿತ್ತು.  ಬಹಳ ಬಡತ್ನದಲ್ಲೆ ಬ್ೆಳೆದತ ಬಂದವರ್ನಗಿದೆೆೇರ್.ೆ  ಸರಿಯನಗಿ ಊಟ ಇರಲ್ಲಲೆ, 
ಅಂತ್ಹ ಪರಿಸಿೆತಿಯಲ್ಲೆ ಪದವಿಯನತನ ಪಡದೆತಕ್ೂೆಂಡತ, ಸಕ್ನಾರಿ ಅಧಿಕ್ನರಿಯನಗಿ, ಕೃಷಿ ಕ್ಷೆೇತ್ರದಲ್ಲೆ 
ನನನದೆೇ ಆದ ಸನಧರೆ್ ಮನಡಿ ಇವತ್ತು ಬತದ್ಧಿವಂತ್ರ ಮರ್ ೆಹನಗೂ ಚಿಂತ್ಕರ ಚನವಡಿ ಎಂದಲೆನೆ 
ಏನತ ಕರಯೆತತಿುೇರಿ, ಅಂತ್ಹ ಸದನಕ್ೆೆ ಬಂದರ ೆಆ ಬತದ್ಧಿವಂತ್ರ ಮನತ್ತಗಳನತನ ಕ್ೆೇಳಿ ರ್ನನತ ಸಹ 
ಹೆಚತಿ ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಅವಕ್ನಶವನಗತತ್ುದ ೆಎಂದತ ಬಹಳ ಸಂತ್ೂೆೇಷದ್ಧಂದ ಬಂದ್ಧದೆೆೇರ್.ೆ  ರ್ನನತ 
ರನಜಕಿೇಯವನಗಿ ಬ್ೆಳೆದತ ಬಂದ್ಧಲೆ.  ಒಂದತ ವೇೆಳೆ ರನಜಕಿೇಯ ಮನಡಲೇೆಬ್ೇೆಕತ ಎಂದತ ಇದ್ಧೆದೆರ ೆ
15 ವಷಾಗಳ ಹಂದಯೆ್ದೇ ಶನಸಕರ್ನಗಿ ಆಯ್ದೆಗೊಂಡತ ಕ್ಳೆಮರೆ್ಯಲ್ಲೆ ಹೊೇಗಿ ಕ್ೆಲಸ 
ಮನಡಬಹತದನಗಿತ್ತು.  ಆದರ,ೆ ನನಗ ೆಅದತ ಇಷಟ ಇರಲ್ಲಲೆ.   

     ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್:- ಮನನಯ ಗೊೇವಿಂದರನಜತರವರ,ೆ ಬಜೆಟಚ ಮೇಲೆ ಮನತ್ರ್ನಡಿ.   

     ಶ್ರೇ ಗೊೇವಿಂದರನಜತ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಬಜೆಟಚ ಮೇಲ ೆಹೇೆಳಲತ ಬರತತಿುದೆೆೇರೆ್.  
ಈಗನಗಲೆೇ ಸನಲ ಇದತೆ, ಅದರ ಬಗೆೆ ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ತ್ಯನರಿ ಮನಡಿಕ್ೂೆಂಡತ ಬಂದ್ಧದೆೆೇರ್.ೆ  
ಇವತ್ತು ನಮಾ ರನಜಯ ಸಕ್ನಾರದ ಮೇಲೆ ರೂ.72 ಸನವಿರ ಕ್ೊೇಟಿ ಸನಲ ಇದ.ೆ  ಆದರೆ, ಇವತಿುನ 
ದ್ಧವಸ ರೂ.೪ ಲಕ್ಷ 1 ಸನವಿರ ಕ್ೊೇಟಿವರೆಗೂ ರ್ನವು ಸನಲದಲ್ಲೆದೆೆೇವೆ.  ನಮಾ ಆದನಯ ರೆ್ೂೇಡಿದರೆ, 
ರೂ.1 ಲಕ್ಷ 89 ಸನವಿರ ಕ್ೂೆೇಟಿ ಇದ.ೆ  ಪರತಿ ವಷಾ ಕ್ೆೇವಲ ರೂ.14.00 ಸನವಿರ ಕ್ೊೇಟಿ ಸನಲವನತನ 
ತಿೇರಿಸತತಿುದತೆ, ಸತಮನರತ ರೂ.27.00 ಸನವಿರ, ರೂ.28.00 ಸನವಿರ ಕ್ೊೇಟಿವರಗೊ ರ್ನವು 
ಬಡಿಾಯರೆ್ನೇ ಪನವತಿಸತತಿುದೆೆೇವೆ.  ಹೇಗನದರೆ ರ್ನವು ಸನಲವನತನ ತಿೇರಿಸತವುದತ ಯನವನಗ?  
ಸತಮನರತ 300 ಜನ ಶನಸಕರ ಮೇಲೆ ನಮಾ ರನಜಯದ ಆರೂವರ ೆ ಕ್ೊೇಟಿ ಜನ 
ಭ್ರವಸಯೆನನಟತಟಕ್ೂೆಂಡತ ಸಕ್ನಾರ ನಡಸೆಲತ ಕಳುಹಸಿಕ್ೂೆಟಿಟದನೆರೆ.  ವಷಾಗಟಟಲ ೆಇದೆೇ ರಿೇತಿ ಸನಲ 
ಬ್ೆಳೆಯತತ್ನು ಹೂೆೇದರೆ, ಈ ಜನರ ತ್ಲೆಯ ಮೇಲ ೆ ಸನಲದ ಹೊರೆಯನತನ ಹನಕತತ್ನು ಹೊೇದರೆ, 
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ಮತಂದ್ಧನ generation ನ ಪರಿಸಿೆತಿ ಏರ್ನಗಬಹತದತ? ಏತ್ಕ್ೆೆ ರ್ನನತ ಈ ಮನತ್ನತನ ಹೆೇಳುತಿುದೆೆೇರೆ್ 
ಎಂದರೆ, ಕ್ೊೇವಿಡ-19 ನಂದನಗಿ ಸನಕಷತಟ ನಷಟವನತನ ಅನತಭ್ವಿಸಿದೆೆೇವೆ.  ಆ ನಷಟವನತನ 
ಸರಿದೂಗಿಸಿಕ್ೂೆಂಡತ ವಯವಹನರದಲ್ಲೆ ಮತಂದತವರಯೆತವಂಥ ಪರಯತ್ನ ಮನಡತತಿುರತತ್ೆುೇವೆ.  ಹನಗನಗಿ, 
ನಮಾ ಆದನಯಕ್ೆೆ ತ್ಕೆ ಹನಗೆ ಸನಲ ಇದೆರೆ, ಸನಲ ತಿೇರಿಸತವುದತ ಹಡಿತ್ದಲ್ಲೆರತತ್ುದೆ ಎಂದತ 
ಹೆೇಳಬಯಸತತ್ುೆೇರೆ್.   

(ಮತಂದತ…) 

(382) 16.03.2022/1.30/ಎಸ್ಚಕ್-ೆಜಿಆರ್ಚ            (ವೆೈಸ್ಚಛೆೇಮಾನ್ಚರವರ  ಉಪಸಿೆತಿ) 

ಶ್ರೇ ಗೊೇವಿಂದ ರನಜತ (ಮತಂದತ):- 

ಆ ಒಂದತ ದ್ಧಸಯೆಲ್ಲೆ ಭನರತ್ ಸಕ್ನಾರ ಮತ್ತು ನಮಾ ರನಜಯ ಸಕ್ನಾರದ ಸನಲ ಆಗಬಹತದತ ಅಥವನ 
ಇನನತ್ರ ವಿಚನರಗಳಲ್ಲೆ ಒಳೆಳಯ ದನರಿಯಲ್ಲೆ ಸನಗತತಿುದೆೆೇವೆಂದತ ಹೆೇಳುತ್ುೆೇರೆ್.  

ಕ್ೊೇಲನರ ಜಿಲೆೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟಟಂತ್ೆ, ನೇರನವರಿ ಯೇಜರೆ್ಗಳ ಬಗೆೆ ಹೆೇಳುವುದನದರೆ, 
ಕ್ೊೇಲನರ ಜಿಲೆೆಗ ೆ ಹಂದ್ಧನ ಕ್ನಂಗೆರಸ್ಚ ಸಕ್ನಾರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲೆ ‘K.C. valley’ಚ ಅಂದರೆ, 
Koramangala Challaghatta Valley ಎನತನವುದನತನ ಈ ಒಂದತ ಜಿಲೆೆಗ ೆ ಶ್ರೇ ಡಿ.ಕ್.ೆ 
ರವಿಯವರತ ಜಿಲನೆಧಿಕ್ನರಿಯನಗಿದೆಂತ್ಹ ಸಮಯದಲ್ಲೆ ಆ ಕ್ೈೆಗನರಿಕ್ನ ಪರದೆೇಶ ನರಸನಪತರ ಭನಗದಲ್ಲೆ 
ಬಂದ್ಧದ.ೆ  ಅಲ್ಲೆ ಯನವುದೇೆ ನೇರನವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಇಲೆದೆೇ ಇರತವುದರಿಂದ ಆ ಒಂದತ ನರಸನಪತರ 
ಕ್ೆೈಗನರಿಕ್ನ ಪರದೇೆಶಕ್ೆೆ ನೇರನತನ ಒದಗಿಸಿದರ,ೆ ಅಂತ್ಜಾಲ ವೃದ್ಧಿಯನಗಬಹತದತ ಎಂದತ ಡಿ.ಪಿ.ಆರ್ಚ., 
ಮನಡಿರತವಂತ್ಹದತೆ. ಮತಂದ್ಧನ ದ್ಧನಗಳಲ್ಲೆ ರನಜಕಿೇಯ ರ್ನಯಕರತ ಇದಕ್ೆೆ ಹೆಚತಿ ಒತ್ತು ಕ್ೂೆಟತಟ, 
ಸತಮನರತ 3200 ಕ್ೂೆೇಟಿ ರೂಪನಯಿಗಳಷತಟ ಹಣ್ವನತನ ಖ್ಚತಾ ಮನಡಿ, ಅತಿ ವೆೇಗವನಗಿ 
ನೇರನವರಿಯನತನ ಕ್ೊೇಲನರ ಜಿಲೆೆಗ ೆ ತ್ಂದ್ಧರತವಂತ್ಹದತೆ ಇವತ್ತು ಸತ್ಯವನಗಿದ.ೆ ರ್ನನತ 
ವೆೈಯಕಿುಕವನಗಿ ಹೆೇಳುವುದೆೇರ್ಂೆದರೆ, ರ್ನರೆ್ೂಬಬ ವಿದನಯವಂತ್ರ್ನಗಿದತೆ, ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ತ್ೊೇಟಗನರಿಕ್ೆ 
ಬ್ೆಳೆಗಳನದ  ರೇೆಷೆಾ, ಹೆೈನತಗನರಿಕ್,ೆ ಕ್ೊೇಳಿ ಸನಕ್ನಣಿಕ್ೆ, ಕ್ನಫಿ ಬ್ೆಳೆಗಳಲ್ಲೆ ರ್ನನತ 
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ತ್ೊಡಗಿಸಿಕ್ೂೆಂಡಿದೆೆೇರೆ್. ರ್ನನತ ವೆೈಜ್ಞನನಕವನಗಿ ಹೆೇಳುವುದೇೆರ್ೆಂದರ,ೆ K.C. valley ನೇರತ ಎರಡತ 
ಹಂತ್ದಲ್ಲೆ ಶತದ್ಧಿೇಕರಣ್ ಮನಡಿ, ಕ್ೂೆೇಲನರ ಜಿಲೆೆಗ ೆ ನೇರತ ಸರಬರನಜತ ಮನಡತತಿುದನೆರ.ೆ ಎರಡತ 
ಹಂತ್ದಲ್ಲೆ ಶತದ್ಧಿೇಕರಣ್  ಮನಡಿರತವ ನೇರನತನ ಸರಬರನಜತ ಮನಡಿರತವ ಬಗೆೆ  ಕ್ೊೇಲನರ ಜಿಲೆೆಯ 
ಕಡಗೆ ೆ ಬಂದನಗ, ಆ ನೇರನತನ ದಯವಿಟತಟ, ತ್ನವು ರೆ್ೂೇಡಬ್ೇೆಕತ. ಆ ಕ್ೆರೆಗಳ ದಂಡೆಯ ಕ್ೊರೆ್ 
ಭನಗದಲ್ಲೆ ಕ್ೂೆಚೆಿ ಬಂದತ ಶೆೇಖ್ರಣೆಯನಗಿದ.ೆ ಇದಲೆದೆೇ ಮತಂದ್ಧನ ದ್ಧನಮನನಗಳಲ್ಲೆ K.C. valley 
ನಲ್ಲೆ ಎರಡತ ಹಂತ್ದಲ್ಲೆ ನೇರನತನ ಶತದ್ಧಿೇಕರಣ್ ಮನಡಿರತವುದರಿಂದ, ಅದರಲ್ಲೆರತವಂತ್ಹ ಕಸ 
ಅಂತ್ಜಾಲದಲ್ಲೆ ಶೆೇಖ್ರಣೆಯನಗತತ್ುದೆ. ಮತಂದ್ಧನ ದ್ಧನಗಳಲ್ಲೆ ಯನವುದೆೇ ಒಳೆಳಯ ನೇರನತನ 
ಕ್ೊಟಟರೂ ಸಹ  ಆ ಭ್ೂಮಿಯಲ್ಲೆ ಇಂಗತವಂತ್ಹ ಶಕಿುಯನತನ ಭ್ೂಮಿ ಕಳೆದತಕ್ೊಳುಳತ್ುದ ೆಎನತನವ 
ಮನತ್ನತನ ಹೆೇಳುವುದಕ್ೆೆ ಇಷಟಪಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ ಅವತಿುನಂದ ಇವತಿುನವರೆಗೂ ರ್ನವು ಒತ್ನುಯ 
ಮನಡತತಿುದೆೆೇವೆ. ಕ್ೊೇಲನರ ಜಿಲೆೆಯ ಚತರ್ನವಣ ೆ ಸಮಯದಲ್ಲೆ ಸರ್ನಾನಯ ಹೆರ್ಚ.ಡಿ. 
ಕತಮನರಸನೆಮಿಯವರತ ಇದರ ಬಗೆೆ ಹೆೇಳಿದೆರತ. ಈ ಎರಡತ ಹಂತ್ದ ನೇರತ ಶತದ್ಧಿೇಕರಣ್ದ ಬದಲ್ಲಗೆ, 
ಮೂರತ ಹಂತ್ದಲ್ಲೆ ನೇರನತನ ಶತದ್ಧಿೇಕರಣ್ ಮನಡಿದನೆದರ,ೆ ಅಂತ್ಜಾಲದಲ್ಲೆ ರ್ನಳ ೆ ದ್ಧವಸ 
ವೆೈಜ್ಞನನಕವನಗಿ ಸಮಸೆಯಯನಗತವುದನತನ ತ್ಪಿಪಸಬಹತದತ. ರ್ನನತ ತ್ಮಾ ಮೂಲಕ ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ 
ಒತ್ನುಯ ಮನಡತವುದೆೇರ್ಂೆದರೆ, ಎರಡತ ಹಂತ್ದಲ್ಲೆ ನೇರನತನ ಶತದ್ಧಿೇಕರಣ್ ಮನಡಿ, ಕ್ೊೇಲನರ ಜಿಲೆೆಗ ೆ
ಏನತ ಸರಬರನಜತ ಮನಡಲನಗತತಿುದೆ. ಇದನತನ ಮೂರತ ಹಂತ್ದಲ್ಲೆ ಶತದ್ಧಿೇಕರಣ್ ಮನಡಿ ಕ್ೊಟಿಟದನೆದರೆ, 
ನಜವನಗಿಯೂ ಕ್ೊೇಲನರ ಜಿಲೆೆಗ ೆಒಂದತ ವರವನಗತತ್ುದೆ. ಎರಡತ ಹಂತ್ದಲ್ಲೆ ನೇರನತನ ಶತದ್ಧಿೇಕರಣ್ 
ಮನಡಿಕ್ೊಟನಟಗ, ಮತಂದ್ಧನ ದ್ಧವಸ ಕ್ೊೇಲನರ ಜಿಲೆೆಗ ೆ ಇದತ ಒಂದತ ರಿೇತಿಯಲ್ಲೆ ಶನಪವನಗತತ್ುದೆ 
ಎನತನವ ಮನತ್ನತನ ಹೆೇಳುವುದಕ್ೆೆ ಬಯಸತತ್ೆುೇರೆ್. ಅದಲೆದೆೇ ಎರಡರೆ್ೇ ಹಂತ್ದ ಯೇಜರೆ್ಗ ೆಇವತಿುನ 
ಬಜೆಟಚನಲ್ಲೆ ಸತಮನರತ 450 ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪನಯಿಗಳನತನ ಘೂೇಷಣೆ ಮನಡಿದನೆರೆ. ಕಳೆದ ಬ್ನರಿ 
ಬಜೆಟಚನಲ್ಲೆ ಘೂೇಷಣೆ ಮನಡಿದಂತ್ಹ ಹಣ್ದ ಬಿಡತಗಡಗೆ ೆಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ೆ ಅಕ್ೊಟೇಬರ್ಚ 2021ರೆ್ೇ 
ಇಸವಿಯಲ್ಲೆ ಸಕ್ನಾರದ್ಧಂದ ಆದೆೇಶವನಗಿರತತ್ುದೆ. M/s. L & T  ಕಂಪನಯವರಿಗೆ ಇದರ ಟೆಂಡರ್ಚ 
ಸಹ ಆಗಿರತತ್ುದೆ. ಟೆಂಡರ್ಚ ಆಗಿರತವಂತ್ಹ ಯೇಜರೆ್ಯನತನ ರದತೆ ಮನಡಿ, ಯನವನಗಲೊೇ  
ಪನರರಂಭ್ ಮನಡಬ್ೇೆಕ್ನದಂತ್ಹ ಯೇಜರೆ್ಯನತನ, ಈ ವಷಾದಲ್ಲೆ ಅದೆೇ ಯೇಜರೆ್ಯನತನ ಘೂೇಷಣ ೆ
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ಮನಡಿರತವಂತ್ಹದತೆ, ಇದತ ಯನವ ರ್ನಯಯ ಎಂದತ ರ್ನನತ ತ್ಮಾ ಮೂಲಕ ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ಕ್ೆೇಳವುದಕ್ೆೆ 
ಇಚೆಛಪಡತತ್ೆುೇರ್ೆ. ಕಳೆದ ಇಪಪತ್ತು ವಷಾಗಳ ಹಂದ ೆ ಭ್ದನರ ಮೇಲೆಂಡ ೆಯೇಜರೆ್ಯಿಂದ ಕ್ೊೇಲನರ 
ಜಿಲೆೆಗ ೆನೇರತ ಬರತತ್ುದೆ ಎಂದತ ನಮಾ ಭನಗದ ಜನತ್ ೆಹತಡತಗರನಗಿದನೆಗಿನಂದಲೂ ರೆ್ೂೇಡತತಿುದೆೆೇವೆ. 
ಭ್ದನರ ಮೇಲೆಂಡ ೆ ಯೇಜರೆ್ಗ ೆ ಸಂಬಂಧಪಟಟಂತ್ೆ ಕ್ೊೇಲನರ ಜಿಲೆೆಯಲ್ಲೆ ಒಂದತ ಕಛೆೇರಿ ಕೂಡ 
ಆಗಿತ್ತು.  ಈ ಇಪಪತ್ತು ವಷಾಗಳ ಹಂದ ೆಅದೇೆ ಕಛೆೇರಿಯಲ್ಲೆ  ಡಿ.ಪಿ.ಆರ್ಚ., ಆಗಿತ್ತು. ಕಛೆೇರಿಯಲ್ಲೆ 
ಸಹನಯಕ ಕ್ನಯಾಪನಲಕ ಅಭಿಯಂತ್ರರತ, ಸಹನಯಕ ಅಭಿಯಂತ್ರರತ ಎಲೆರೂ ಕೂಡ ಕ್ೆಲಸ 
ಮನಡತತಿುದೆರತ. ಸಕ್ನಾರ ಏಕ್ನಏಕಿ ಎತಿುನಹೂೆಳೆ ಯೇಜರೆ್ಗ ೆಅನತಮೇದರೆ್ ಕ್ೊಟತಟ,  ಆ ಭ್ದನರ 
ಮೇಲೆಂಡ ೆ ಯೇಜರೆ್ ಕಛೆೇರಿಯನತನ ಎತಿುನಹೊಳೆ ಯೇಜರೆ್ ಕಛೆೇರಿಯರ್ನನಗಿ ಬದಲನವಣೆ 
ಮನಡಿತ್ತ.  ಭ್ದನರ ಮೇಲೆಂಡ ೆಯೇಜರೆ್ಯನತನ ಕ್ೆೈಬಿಟತಟ, ಎತಿುನಹೂೆಳೆ ಯೇಜರೆ್ಯಿಂದ ಈ ಜಿಲೆೆಗೆ 
ಕತಡಿಯತವ ನೇರತ ಕ್ೊಡತಲನಗತತ್ುದ ೆ ಎನತನವ ಮನತ್ನತನ ಅಂದ್ಧನ ಸಕ್ನಾರದ 
ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಗಳನದಂತ್ಹ ಮನನಯ ಸದನನಂದಗೌಡರತ ಯೇಜರೆ್ಯನತನ ಮಂಜೂರತ 
ಮನಡಿಕ್ೊಟಟರತ. ನಮಾ ಜಿಲೆೆಯ ಜನರತ ಬಹಳ ಆಶನಭನವರೆ್ಯನತನ ಇಟತಟಕ್ೊಂಡತ,   ಕ್ೊೇಲನರ 
ಜಿಲೆೆಗ ೆ ಎತಿುನಹೂೆಳೆ ಯೇಜರೆ್ಯಿಂದನಗಿ, ಕತಡಿಯತವ ನೇರತ ಬರತತ್ುದೆ. ಆ ನೇರನತನ ರ್ನವು 
ಕತಡಿಯಬಹತದತ ಎಂದತ ಆಸಯೆನತನ ಇಟತಟಕ್ೂೆಂಡಿದೆೆೇವೆ.  ಆದರೆ ಈ ಎತಿುನಹೊಳೆ ಯೇಜರೆ್ 
ಅನತಮೇದರೆ್ಯನಗಿ ಈಗನಗಲೆೇ ಸತಮನರತ ಹತ್ತು ವಷಾಗಳು ಕಳೆದ್ಧವೆ.  ಅದೆೇ ಭನಗದಲ್ಲೆ ನನನ  
ಕ್ನಫಿ ತ್ೊೇಟ ಇದೆ. ಆ ತ್ೊೇಟಕ್ೆೆ  ರ್ನನತ ಹೂೆೇಗಿ ಬರತತಿುರತವನಗ, ಆ ಯೇಜರೆ್ ಯನವ 
ಹಂತ್ದಲ್ಲೆದೆ ಎಂದತ ರ್ನನತ ರೆ್ೂೇಡತತಿುದೆೆ.  ಈ ಯೇಜರೆ್ಯಿಂದನಗಿ, ಕ್ೊೇಲನರ ಜಿಲೆೆಗ ೆಕತಡಿಯತವ 
ನೇರತ ಬರತತ್ುದ ೆ ಎಂಬ ಬಗೆೆ ಕ್ನಳಜಿ ಇತ್ತು. ಈ ಯೇಜರೆ್ ಯನವ ಹಂತ್ದಲ್ಲೆ 
ಕ್ನಯಾಗತ್ವನಗತತಿುದೆ ಎಂದರೆ, ಬರಿೇ ಐದತ ವಷಾಗಳ ಕ್ನಲ ಪೆೈಪಚಗಳನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಂಡತ 
ಹೊೇಗಿ, ರನಶ್ ಹನಕಿ, ಭ್ೂಮಿಯನತನ ತ್ೊೇಡಿ, ಪೆೈಪಚಲೆೈನ್ಚ ಮನಡಿದೆನತನ ಬಿಟಟರ,ೆ ಮತಂದ್ಧನ 
ಯೇಜರೆ್ಗನಗಿ ಗತರತ್ನೆಕಷಾಣೆಯಿಂದನಗಿ ನೇರತ ಏನತ ಬರತತಿುತ್ೂೆುೇ, ಅಲ್ಲೆಯವರಗೊ ಬಂದತ, 
ಈಗನಗಲೆೇ ಅದತ ಸಹ ನಂತ್ತ ಹೂೆೇಗಿದೆ.  
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ಕಳೆದ ಆರತ ತಿಂಗಳ ಹಂದ ೆ ಸರ್ನಾನಯ ಬಸವರನಜ ಬ್ೊಮನಾಯಿಯವರತ 
ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಗಳನದ ನಂತ್ರ ನಮಾ ಜೆ.ಡಿ(ಎಸ್) ಪಕ್ಷದ ಶನಸಕರಲೆೆರೂ ಒಟತಟಗೂಡಿ, ಸರ್ನಾನಯ 
ಹೆರ್ಚ.ಡಿ. ಕತಮನರಸನೆಮಿಯವರ ಜೊತ್ೆ ಹೊೇಗಿ, ಇದಕ್ೆೆ ಸಂಬಂಧಪಟಟ ಪೂತಿಾ  ವಿವರವನತನ 
ಒಳಗೊಂಡಂತ್,ೆ ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಗಳಿಗೆ ಮನವಿಯನತನ ಕ್ೊಟಿಟದೆೆೇವೆ. ಈ ಮನವಿ ಏತ್ಕ್ೆೆ 
ಕ್ೊಟಿಟದೆೆೇವೆಂದರ,ೆ ಇವತ್ತು ಏರೆ್ೂಂದತ ಜಲನಶಯ ನಮನಾಣ್ ಮನಡಿ, 10 ಟಿ.ಎಂ.ಸಿ., ನೇರನತನ 
ಕ್ೊೇಲನರ ಮತ್ತು ಚಿಕೆಬಳನಳಪತರ, ಬ್ೆಂಗಳೂರತ ಗನರಮನಂತ್ರ ಪರದೆೇಶಗಳಿಗ ೆ ಕತಡಿಯತವ ನೇರತ 
ಕ್ೊಡತವಂತ್ಹ ಯೇಜರೆ್ ಏನತ್ೊುೇ, ಅದರ ಒಂದತ storage capacity ಯನತನ ಕ್ೆೇವಲ 2.5 
ಟಿ.ಎಂ.ಸಿ.ಗೆ ಇಳಿಸಿದನೆರೆ. ಇದಕ್ೆೆ ಕ್ನರಣ್ ಕ್ೆೇಳಿದರ,ೆ ಅಲ್ಲೆ ಭ್ೂಮಿಯ ಬ್ಲೆ ೆ ಬಹಳ ಹೆಚನಿಗಿದೆ. 
ಭ್ೂಮಿಯನತನ ಕ್ೊಂಡತಕ್ೂೆಳಳಲತ ಸನವಿರನರತ ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪನಯಿಗಳಷತಟ ಹಣ್ ಬ್ೆೇಕ್ನಗತತ್ುದೆ.  ಅದಕ್ೆೆ 
ಪೂರಕವನಗಿ 10 ಟಿ.ಎಂ.ಸಿ., ನೇರನತನ ಕ್ೊಡತತ್ುೆೇವ.ೆ ಅದಕ್ೆೆ  ಹೊಂದ್ಧಕ್ೂೆಂಡಂತ್ೆ  ಬತಿು ಹೊೇಗದ 
ಒಂದತ ಜಲನಶಯವನತನ ಮನಡತತ್ನುರ ೆಎಂದತ ಮರೆ್ನ ತ್ನರೆ್ೇ ಡನ.ವೆೈ.ಎ. ರ್ನರನಯಣ್ಸನೆಮಿಯವರತ 
ಹೆೇಳಿದರತ. ಈ ಜಿಲೆೆಗೆ ನೇರಿನ ಕ್ೊರತೆ್ ಉಂಟತ ಮನಡತವುದ್ಧಲೆ.  ಸತಮನರತ 10 ಟಿ.ಎಂ.ಸಿ., ನೇರನತನ 
ಕ್ೊಟೆಟೇ ಕ್ೂೆಡತತ್ೆೇವೆಂದತ ಮನನಯ ಜಲಸಂಪನೂಾಲ ಸಚಿವರತ ಹೆೇಳಿದರತ. ಎತಿುನಹೊಳೆ ಯೇಜರೆ್ಗ ೆ
ಸತಮನರತ ಮೂರತ ಸನವಿರ ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪನಯಿಗಳನತನ ಕ್ೊಟಿಟದನೆರೆ. ಆ ಮೂರತ ಸನವಿರ ಕ್ೂೆೇಟಿ 
ರೂಪನಯಿಗಳನತನ ಯನವುದಕ್ೆೆ ಬಳಸಲನಗತತ್ುದ ೆ ಎಂಬ ಬಗೆೆ ಸಹ ಹೆೇಳಿದನೆರ.ೆ Ramanagara 
Feeder Canal, Madhugiri Feeder Canal ಗೆ  ಈ ಬ್ನರಿ ಬಜೆಟಚನಲ್ಲೆ ಯೇಜರೆ್ಯನತನ 
ಮನಡತತ್ೆುೇವೆಂದತ ಹೆೇಳಿದನೆರ.ೆ ಆದರೆ ಈ ಒಂದತ ಜಲನಶಯಕ್ೆೆ ಭ್ೂಮಿಯನತನ 
ಸನೆಧಿೇನಪಡಿಸಿಕ್ೂೆಳುಳವಂತ್ಹ ಪರಕಿರಯ್ದಗ ೆಇಲ್ಲೆಯವರೆವಿಗೂ ಚನಲರೆ್ಯನತನ ಕ್ೂೆಟಿಟರತವುದ್ಧಲೆ. Kolar 
Feeder Canal ಮತ್ತು Srinivasapura Feeder Canal ಗೆ ಯನವುದೆೇ ಹಣ್ವನತನ ಈ 
ಬ್ನರಿಯ ಬಜೆಟಚನಲ್ಲೆ ಘೂೇಷಣೆ ಮನಡಿರತವುದ್ಧಲೆ. ರ್ನನತ ತ್ಮಾ ಮೂಲಕ ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ಒತ್ನುಯ 
ಮನಡತವುದೆೇರ್ಂೆದರೆ, ಕ್ೊೇಲನರ, ಚಿಕೆಬಳನಳಪತರ ಮತ್ತು ಬ್ೆಂಗಳೂರತ ಗನರಮನಂತ್ರ ಜಿಲೆೆಗ ೆ
ಎತಿುನಹೊಳ ೆಯೇಜರೆ್ಯ್ದೇ ನೇರಿನ ಮೂಲವನಗಿದೆ.  ಈ ಎತಿುನಹೂೆಳೆ ಯೇಜರೆ್ಯನತನ ಅಂದ್ಧನ 
ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಗಳು  ಡಿ.ಪಿ.ಆರ್., ತ್ಯನರಿಸಿ, ಅನತಮೇದರೆ್ಯನತನ ಕ್ೊಟಿಟರತವಂತ್ಹದತೆ. ಈ 



128 

                                                                                                                                                  ವಿಪ/16-03-2022   
“ wzÀÄÝ¥ÀrAiÀiÁUÀzÀ ¥Àæw/unedited copy/£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ¼À°è CxÀªÁ ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉUÁV G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀPÀÆqÀzÀÄ 

__________________________________________________________________________________ 

ಎತಿುನಹೊಳೆ ಯೇಜರೆ್ಯಿಂದ ನಮಾ  ಕ್ೊೇಲನರ ಜಿಲೆೆಗ ೆನೇರತ ಸಿಗತತ್ುದಯೆ್ದ;  ರ್ನವು ಸನಯತವ 
ಮತನನ ಈ ನೇರತ ಕತಡಿಯತತ್ೆುೇವೆಯ್ದೇ ಎಂಬ ಬಗೆೆ ಚಿಂತೆ್ ಆಗಿದ.ೆ ಆದೆರಿಂದ ರ್ನನತ ತ್ಮಾ ಮೂಲಕ 
ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ಒತ್ನುಯ ಮನಡತವುದೆೇರ್ಂೆದರೆ, ಕ್ೊೇಲನರ, ಚಿಕೆಬಳನಳಪತರ ಜಿಲೆೆಯ ಜನರ ಪರವನಗಿ ಈ 
ಯೇಜರೆ್ಯನತನ ಕೂಡಲೆೇ ಕ್ನಯಾಗತ್ಗೊಳಿಸಬ್ೆೇಕ್ೆ ಹೊರತ್ತ ಅದನತನ ಮತಂದೂಡತತ್ನು 
ಹೊೇಗಬ್ನರದತ. ಈ ಯೇಜರೆ್ಯನತನ ಆದಷತಟ ಬ್ೆೇಗ ಮತಗಿಸಿ, ಕ್ೂೆೇಲನರ ಜಿಲೆೆಗ ೆ ಕತಡಿಯತವ 
ನೇರನತನ ಖ್ಂಡಿತ್ವನಗಿ ಕ್ೊಡಬ್ೇೆಕತ ಎನತನವ ಒಂದತ ಆಶನಭನವರೆ್ಯನತನ ಇಟತಟಕ್ೊಳುಳತ್ೆುೇರ್ೆ.   
ಕ್ೊೇಲನರದಲ್ಲೆ ಆರೂೆೇಗಯ ಸಮಸೆಯಗಳಿರತವ ಬಗೆೆ ಸನಕಷತಟ ಬ್ನರಿ ಪರಶೆನಗಳನತನ ಮನನಯ ಸಚಿವರಿಗೆ 
ಕ್ೆೇಳಿದೆೆ. ಕ್ೊೇಲನರದಲ್ಲೆರತವಂತ್ಹ ಸಕ್ನಾರಿ ಆಸಪತ್ೆರ ಸತಮನರತ 96 ವಷಾಗಳಷತಟ ಹಳೆಯದನಗಿದೆ. ಈ 
ಹಂದ ೆ ನಮಾ ರ್ನಲೆಡಿ ನರಸಿಂಹರನಜ ಒಡಯೆರ್ಚರವರತ ಅಂದರೆ, ಇದತ ಸನೆತ್ಂತ್ರಾ ಪೂವಾದಲ್ಲೆ 
ಮೈಸೂರತ ಮಹನರನಜರತ ಕಟಿಟದಂತ್ಹ ಆಸಪತ್ರೆ. ಇದೆೇ ಆಸಪತ್ೆರ ಸಕ್ನಾರಿ ಆಸಪತ್ೆರಯನಗಿ ಜನರಿಗೆ 
ಸೇೆವೆಯನತನ ಕ್ೊಡತತಿುದೆ. ಕ್ೆೇವಲ ರ್ನಲತೆ ಎಕರ ೆಜನಗದಲ್ಲೆ ಕಟಿಟದಂತ್ಹ ಆಸಪತ್ೆರ. ಆ ಆಸಪತ್ೆರಯನತನ 
ಕಟಿಟ ಸತಮನರತ 96 ವಷಾಗಳನಗಿದ.ೆ ಆ ಆಸಪತ್ೆರಯಲ್ಲೆ ಇವತಿುನವರಗೊ ಮೂಲ ಸೌಕಯಾವಿಲೆ. ಈ 
ಹಂದ ೆ  ಕ್ನಂಗೆರಸ್ಚ ಸಕ್ನಾರವಿದನೆಗ ಮಹಳನ ಮತ್ತು ಮಕೆಳ ಆಸಪತ್ೆರಯನತನ ಏರೆ್ೂಂದತ ಪನಕಚಾ 
ಜನಗವಿತ್ತು. ಆ ಜನಗದಲ್ಲೆಯ್ದೇ ಆಸಪತ್ೆರಯನತನ ಕಟಿಟಕ್ೂೆಟಿಟದನೆರೆ. ನಮಾ ಕ್ೂೆೇಲನರ ಜಿಲೆೆ ಬಗೆೆ ಬಹಳಷತಟ 
ಸಂದಭ್ಾಗಳಲ್ಲೆ ರ್ನನತ ಪರಸನುಪಿಸಿದೆೆೇರ್.ೆ  ಕ್ೊೇಲನರ ಜಿಲೆೆಯಲ್ಲೆ ಆರತ ಕ್ಷೆೇತ್ರಗಳಲ್ಲೆ ಮೂರತ ಕ್ಷೆೇತ್ರಗಳು 
ಪರಿಶ್ಷಟ ಜನತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶ್ಷಟ ವಗಾದವರತ ಇರತವಂತ್ಹ ಕ್ಷೆೇತ್ರ. ಅಲ್ಲೆ ಕ್ನಮಿಾಕರತ, ರೈೆತ್ 
ಕ್ನಮಿಾಕರತ ಹೆಚನಿಗಿ ಜಿೇವನ ಮನಡತತಿುರತವುದನತನ ರ್ನನತ ಸಕ್ನಾರದ ಗಮನಕ್ೆೆ ತ್ಂದ್ಧದೆೆೇರ್ೆ. 
ನರಸನಪತರ ಕ್ೆೈಗನರಿಕ್ನ ಪರದೆೇಶ, ವೆೇಮಗಲ್ಚ ಕ್ೆೈಗನರಿಕ್ನ ಪರದೆೇಶ ಈ ಹಂದ ೆಇದೆಂತ್ಹ  ಟಮಕ 
ಕ್ೆೈಗನರಿಕ್ನ ಪರದೆೇಶದ ಜೊತ್ೆಗೆ ಅಲ್ಲೆ ಸನಕಷತಟ ಮನಲೂರತ ಕ್ೆೈಗನರಿಕ್ನ ಪರದೆೇಶ ಮತ್ತು 
ಕ್.ೆಜಿ.ಎಫ್ಚ.,ನಲೂೆ ಕೂಡ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ 3100 ಎಕರಯೆಲ್ಲೆ ಜವಳಿ ಪನಕಚಾ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆಂದತ 
ಹೆೇಳಿದರತ. 
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(383) 16-03-2022 1.40 ಟಿಸಿಹೆರ್ಚ-ಜಿಆರ್ಚ           (ವೆೈಸ್ಚ ಚೆೇಮಾನ್ಚರವರ ಉಪಸಿೆತಿ) 

ಶ್ರೇ ಗೊೇವಿಂದರನಜತ (ಮತಂದತ):-  

. ಇನತನ ಮತಂದ ೆ ಆಗತವುದತ ಬಿಡಿ. ಆದರ ೆ ಈಗ ಕ್ೊೇಲನರ ಜಿಲೆೆಯಲ್ಲೆ  ಸತಮನರತ ೧೫ ಲಕ್ಷ 
ಜನಸಂಖ್ೆಯ ಇದೆ. ಈ ೧೫ ಲಕ್ಷ ಜನಸಂಖ್ೆಯಗ ೆಕ್ೆೇವಲ ೨೦೦ ಬ್ೆಡಚಗಳ ಆಸಪತ್ೆರ ಇದೆರ ೆಸಕ್ನಾರ ಏನತ 
ಸೇೆವೆ ಕ್ೊಡತವುದಕ್ೆೆ ಸನಧಯವನಗತತ್ುದೆ? ಈ ನಟಿಟನಲ್ಲೆ ಸಕ್ನಾರ ಯೇಚರೆ್ ಮನಡಬ್ೇೆಕ್ನಗತತ್ುದೆ. 
ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ಕಳೆದ ಬ್ನರಿ ಕೂಡ ಮನತ್ರ್ನಡಿದೆೆನತ. ಕ್ೂೆೇಲನರದಲ್ಲೆ ದ್ಧನವಹ 
೨೦ ರಿಂದ ೩೦ ಜನ ಗಭಿಾಣಿ ಸಿಿೇಯರತ ತ್ಮಾ ಹೆರಿಗೆಗನಗಿ ಆಸಪತ್ೆರಗೆ ಬರತತ್ನುರ.ೆ ಅವರತ ಬ್ೆಳಿಗೆೆ 
ಬಂದತ ಅಡಿಾಟಚ ಆಗತತ್ನುರ.ೆ  ಸಂಜೆ ಇರ್ೂೆನಬಬರತ ಪೆೇಷೆಂಟಚ ಬಂದನಗ ಅವರನತನ ಡಿಸನಿಜಾ ಮನಡಿ 
ಮತ್ೊುಬಬರತ ಪೆೇಷೆಂಟಚಗೆ ಸೆಳನವಕ್ನಶ ಮನಡಿಕ್ೂೆಡತತಿುದನೆರೆ. ಅದಕ್ನೆಗಿ ರ್ನನತ ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ಒತ್ನುಯ 
ಮನಡತವುದೆೇರ್ಂೆದರೆ, ಕಳದೆ ೨ ತಿಂಗಳ ಹಂದ ೆನಮಾ ಆರೂೆೇಗಯ ಸಚಿವರತ ಕ್ೊೇಲನರ ಆಸಪತ್ೆರಗೆ ೭.೫ 
ಕ್ೊೇಟಿಗಳ ವಿಶೆೇಷ ಅನತದನನವನತನ ಒದಗಿಸಿದನೆರ.ೆ  ಅದರ ಜೊತ್ೆಗೆ ಈ ಒಂದತ ಆರೂೆೇಗಯ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಕ್ೊಡತವುದತ ಬಹಳ ಮತಖ್ಯ.  

 ಶ್ರೇ ಸಿ.ಎಂ.ಲ್ಲಂಗಪಪ (ರ್ನಮ ನದೆೇಾಶನ ಹೊಂದ್ಧದವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 
ಸದನದಲ್ಲೆ ಸಭನರ್ನಯಕರೇೆ ಇಲೆ. 

 ವೆೈಸ್ಚ ಚೆೇಮಾನ್ಚ:- ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ರೆ್ೂೇಟಚ ಮನಡಿಕ್ೊಳಳಬ್ೇೆಕತ. ಮನನಯ ಸಕ್ನಾರದ 
ಮತಖ್ಯಸಚೇೆತ್ಕರೇೆ, ನೇವು ಸಭನರ್ನಯಕರತ ಹನಗೂ ಸಚಿವರನತನ ಕರಸೆಿ. ಸಕ್ನಾರದವರತ 
ಯನರನದರೊಬಬರತ ರೆ್ೂೇಟಚ ಮನಡಿಕ್ೂೆಳಳಬ್ೆೇಕಲೆವೇೆ?  

ಶ್ರೇ ಸಿ.ಎಂ.ಲ್ಲಂಗಪಪ (ರ್ನಮ ನದೆೇಾಶಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಯನರೂ ರೆ್ೂೇಟಚ 
ಮನಡಿಕ್ೊಳುಳತಿುಲೆ. 
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ವೆೈಸ್ಚ ಚೆೇಮಾನ್ಚ:- ಮನನಯ ಗೊೇವಿಂದರನಜತರವರೇೆ, ತ್ನವು ತ್ಮಾ ಮನತ್ನತನ 
ಮತಂದತವರಸೆಿ, ಸಕ್ನಾರದ ಮತಖ್ಯ ಸಚೆೇತ್ಕರತ ಅವರನತನ ಕರಸೆತತ್ನುರೆ. ಮನನಯ ಸಚಿವರನದ  
ಆನಂದ್ಚ ಸಿಂಗಚರವರೆೇ ತ್ನವು ರೆ್ೂೇಟಚ ಮನಡಿಕ್ೊಳಿಳ. 

ಶ್ರೇ ಗೊೇವಿಂದರನಜತ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ಕಳೆದ ೧೫ ದ್ಧನಗಳಿಂದ ಸನಕಷತಟ 
ವಿಷಯ ಸಂಗರಹಸಿಕ್ೊಂಡತ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುರತವುದತ ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ಮತಟಿಟ ಈ ಒಂದತ ಸಮಸೆಯಗಳಿಗೆ 
ಪರಿಹನರವನತನ ಕ್ೊಡದ್ಧದೆರ,ೆ ರ್ನನತ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದತ ವಯಥಾವನಗತವಂತಿದೆರ ೆ
ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂೆಂಡತಬಿಡತತ್ೆುೇರ್ೆ. ಬ್ೆೇರ ೆ ಯನರನದರೂ ಶನಸಕರತ ಮನತ್ರ್ನಡಲ್ಲ, ನನನದೆೇನೂ 
ಅಭ್ಯಂತ್ರವಿಲೆ. ನಮಾ ಸನೆೇಹತ್ರತ ಹೆೇಳಿದ ರಿೇತಿಯಲ್ಲೆ, ಇಂತ್ಹ ಒಂದತ ಗಹನವನದ ವಿಚನರವನತನ 
ಮನತ್ರ್ನಡತವನಗ ಸಕ್ನಾರ ಗಮನ ಕ್ೊಡದ್ಧದೆರೆ ರ್ನವು ಇರ್ನಯರ ಹತಿುರ ಮನತ್ರ್ನಡಬ್ೇೆಕತ?  

ವೆೈಸ್ಚ ಚೆಮಾನ್ಚ:-  ಶ್ರೇ ಗೊೇವಿಂದರನಜತರವರೇೆ, ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಹನಗೂ ಇಲನಖ್ ೆ
ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಇದನೆರೆ. ಅವರಲೆನೆ ರೆ್ೂೇಟಚ ಮನಡಿಕ್ೂೆಳುಳತಿುದನೆರೆ, ತ್ನವು ಮನತ್ರ್ನಡಿ. 

ಶ್ರೇ ಗೊೇವಿಂದರನಜತ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ಆ ನಟಿಟನಲ್ಲೆ ಹಚೆಿಿಗೆ ಚಚಾೆ 
ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಹೂೆೇಗತವುದ್ಧಲೆ.  ರ್ನನತ ಒಂದೇೆ ಮನತಿನಲ್ಲೆ ಹೆೇಳುವುದನದರೆ, ಕ್ೊೇಲನರ ಜಿಲೆೆಯ 
ಜನ ಏನತ ಪನಪ ಮನಡಿದನೆರೆ; ಅವರೆೇನತ ತ್ಪತಪ ಮನಡಿದನೆರೆ. ಈ ಹಂದ ೆಮನಜಿ ಸಭನಪತಿಯವರನದ 
ಶ್ರೇ ಬಿ.ಎಲ್ಚ.ಶಂಕರ್ಚರವರತ ನಮಾ ಕ್ೂೆೇಲನರದಲ್ಲೆ ನಡದೆ ಒಂದತ ಕ್ನಯಾಕರಮಕ್ೆೆ ಬಂದತ 
ಕ್ೊೇಲನರದ ರೈೆತ್ರ ಬಗೆೆ ಒಂದತ ಒಳೆಳಯ ಮನತ್ನತನ ಹೆೇಳಿದೆರತ.ಚ “ಕ್ೊೇಲನರದ ರೈೆತ್ರತ 
ಸನೆಭಿಮನನಗಳು, ಇಲ್ಲೆ ನೇರಿಗೆ ಇಷತಟ ತ್ೂೆಂದರೆ ಇದೆ.  ೧೫೦೦ ರಿಂದ ೨೦೦೦ ವರಗೊ ಬ್ೂೆೇರ್ಚವೆಲ್ಚ 
ಕ್ೊರದೆರೂ ಕೂಡ ನೇರತ ಸಿಗತತಿುಲೆ. ಆದರೂ ಸಹ ಇಲ್ಲೆನ ಜನಗಳು ಬ್ೆೇರ ೆ ಊರತಗಳಿಗೆ ಗತಳ ೆ
ಹೊೇಗದೇೆ ಜಿೇವನ ಮನಡತತಿುದನೆರೆ. ಅವರ ಸನೆಭಿಮನನದ ಬಗೆೆ ನನಗ ೆಅಥಾವನಗತತ್ುದೆ”ಚಎನನತ್ಕೆಂಥ 
ಮನತ್ನತನ ಹೇೆಳಿದೆರತ. ರ್ನನತ ಈ ಮನತ್ನತನ ಬಹಳ ಬ್ನರಿ ಹೆೇಳಿದೆೆೇರ್ೆ. ಇವತಿುನ ದ್ಧವಸ 
ಕ್ೊೇಲನರದಲ್ಲೆ ಬಿ.ಜೆ.ಪಿ., ಪಕ್ಷ ಅಸಿುತ್ೆದಲ್ಲೆ ಇಲೆದೆೇ ಇರಬಹತದತ. ರ್ನನತ ಇಲೆವೆಂದತ ಹೆೇಳುತಿುಲೆ. 
ಮತಂದ್ಧನ ದ್ಧವಸಗಳಲ್ಲೆ ಅದತ ಇರಬಹತದತ. ಆದರೂ ಕೂಡ ರೈೆತ್ರೇೆ ಹೆಚಿಿಗ ೆಇರತವಂಥ ಕ್ೂೆೇಲನರ 
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ಜಿಲೆೆಯನತನ ಕಡಗೆಣಿಸಿರತವುದತ ನಜಕೂೆ ಕೂಡ ಒಪತಪವಂಥ ವಿಚನರ ಅಲೆ. ಎಂದತ ರ್ನನತ ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ 
ಒತ್ನುಯ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಇಷಟಪಡತತ್ುೆೇರೆ್. ಕ್ೊೇಲನರ ಜಿಲೆೆ ಸರ್ನಾನಯ ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಗಳನತನ ಕ್ೊಟಟಂಥ 
ಜಿಲೆೆ. 

ವೆೈಸ್ಚ ಚೆೇಮಾನ್ಚ:- ಮನನಯ ಗೊೇವಿಂದರನಜತರವರೇೆ, ಒಂದತ ನಮಿಷ. ಈ ರನಜಯದ 
ಆಡಳಿತ್ ನಡಸೆತವಂಥವರತ ಆ ಭನಗದವರೆೇ ಹೆಚಿಿನ ಸಂಖ್ೆಯಯಲ್ಲೆ ಐ.ಎ.ಎಸ್., ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಇದನೆರ.ೆ   

ಶ್ರೇ ಗೊೇವಿಂದರನಜತ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಹೌದತ. ಐ.ಎ.ಎಸ್ಚ., ಕ್.ೆಎ.ಎಸ್ಚ., 
ಆಗಬಹತದತ, ಡನಕಟರ್ಚಗಳು ಆಗಬಹತದತ, ಇಂಜಿನಯಸ್ಚಾ ಆಗಬಹತದತ, ಬ್ೆೇರ ೆ ಇರ್ನಯವುದೆೇ 
ಹತದೆೆಯಲ್ಲೆ ಇರಬಹತದತ, ಸನಕಷತಟ ಜನ ಅಮೇರಿಕ್ನ ದೆೇಶಕ್ೆೆ ಹೂೆೇಗಿ ಎಂ.ಬಿ.ಬಿ.ಎಸ್ಚ., 
ಓದ್ಧದಂಥವರತ ಕೂಡ ಇದನೆರ.ೆ  ನಮಾ ಜಿಲೆೆಯವರತ ಬಹಳಷತಟ ಕ್ನನೂನತ ಪದವಿೇದರರತ ಕೂಡ 
ಬ್ೆೇರ ೆ ದೆೇಶಗಳಲ್ಲೆ ಇದನೆರೆ. ಅಂದರೆ ನಮಾ ಕ್ೊೇಲನರದವರತ ದತಡಿಯತವ ಜನ ಎಂದತ 
ಹೆೇಳುತಿುದೆೆೇರೆ್. ಅಲ್ಲೆ ದತಡಿಯತವ ಜನ ಇದನೆರ,ೆ ದತಡಿಮಗೆ ಅವಕ್ನಶವಿಲೆ. ರ್ನವು ಕನಷಿ 
ಸೌಲಭ್ಯಗಳನತನ ಕ್ೆೇಳುತಿುದೆೆೇವೆ. ನಮಾ ಜಿಲೆೆಗೆ ಆರೂೆೇಗಯ ಮತ್ತು ಶ್ಕ್ಷಣ್ವನತನ ಕ್ೊಡಿ. ರ್ನವು 
ಐ.ಎ.ಎಸ್ಚ., ಪನಸ್ಚ ಮನಡತತ್ೆುೇವೇ, ಕ್.ೆಎ.ಎಸ್ಚ., ಪನಸ್ಚ ಮನಡತತ್ೆುೇವೇ, ಕ್ೂೆೇಳಿಗಳನತನ 
ಮೇಯಿಸತತ್ೆುೇವೇ ಅಥವನ ಕತರಿಗಳನತನ ಮೇಯಿಸತತ್ೆುೇವೇ ಅದತ ನಮಾ ಹಣೆಬರಹ. ರ್ನವು 
ಮದಲ್ಲನಂದಲೂ ಉತ್ುಮ ಆರೂೆೇಗಯ ಮತ್ತು ಶ್ಕ್ಷಣ್ವನತನ ಕ್ೊಡಿ ಎಂದತ ಕ್ೇೆಳುತಿುದೆೆೇವೆ. ಸದನಕ್ೆೆ 
ಈಗ ಮನನಯ ಸಭನರ್ನಯಕರತ ಬಂದ್ಧದನೆರ.ೆ ಅವರ ಬಗೆೆ ನಮಗ ೆ ಬಹಳ ಗೌರವ ಇದ.ೆ ರ್ನವು 
ಹೆೇಳುವಂಥ ವಿಚನರಗಳನತನ ಅವರತ ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ಚನಚೂ ತ್ಪಪದೆೇ ಹೆೇಳಬ್ೆೇಕತ. ರ್ನನತ ಕಳೆದ ಬ್ನರಿ 
ಬಜೆಟಚ ಅಧಿವೆೇಶನದಲ್ಲೆ ಮನತ್ರ್ನಡಿದಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲೆ ʻಒಂದತ ವನರ ಬಿಟತಟ  ಈ ಸದನ ಮತಗಿದ 
ಕೂಡಲೇೆ, ಸಭ ೆ ಮನಡಿ ಕ್ೊೇಲನರ ಜಿಲೆೆಯ ಸಮಸೆಯಗಳನತನ ಪರಿಹನರ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆ̓  ಎಂದತ 
ಹೆೇಳಿದೆರತ. ಈಗನಗಲೆೇ ಅದನತನ ಹೆೇಳಿ ಒಂದತ ವಷಾಗಳನಯಿತ್ತ. ಯನವ ಚಚೆಾಗೂ ಕೂಡ 
ನಮಾನತನ ಕರದೆತ ಮನತ್ರ್ನಡಲ್ಲಲೆ. ಆದೆರಿಂದ ದಯವಿಟತಟ ಆರೂೆೇಗಯದ ವಿಚನರದಲ್ಲೆ ಹೆೇಳುವುದನದರೆ, 
ಕ್ೊೇಲನರ ಜಿಲನೆ ಕ್ೆೇಂದರದ ಕ್ೊೇಲನರಜಿಲನೆ ಆಸಪತ್ೆರ ಯನವುದಕೂೆ ಸನಲತತಿುಲೆ. ರ್ನನತ ಈ ಸಂಬಂಧ 
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ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ಪರಪೊೇಸಲ್ಚನತನ ಕ್ೊಟಿಟದೆೆೇರೆ್. Sanitorium ಜನಗ ಏನತ್ತು, ಅದತ ಅರಣ್ಯ ಇಲನಖ್ೆ 
ವಶದಲ್ಲೆತ್ತು. ಸದಯಕ್ೆೆ ಅದರಲ್ಲೆ ೧೨.೫ ಎಕರಯೆನತನ ಆರೂೆೇಗಯ ಇಲನಖ್ಗೆೆ ವಗನಾವಣೆ ಮನಡಿಕ್ೊಟಟರೆ 
ಅಲ್ಲೆ ಒಂದತ ಸತಸಜಿಿತ್ವನದ ಆಸಪತ್ೆರಯನತನ ಮನಡಬಹತದತ. ಈಗ ಬರಿೇ ರ್ನಲತೆ ಎಕರಯೆಲ್ಲೆ ಇಡಿೇ 
ಆಸಪತ್ೆರ ಇದೆ. ಆ ಜನಗ ನಗರಕ್ೆೆ ಹೊಂದ್ಧಕ್ೊಂಡಿದತೆ, ಆ ಜನಗದಲ್ಲೆ ಆಸಪತ್ೆರ ಮನಡತವಂತ್ ೆ ರ್ನನತ 
ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ಪರಸನುವರೆ್ ಸಲ್ಲೆಸಿದೆೆೇರೆ್. ಅದನತನ ನೇವು ಗತರತತ್ತ ಹನಕಿಕ್ೊಂಡತ ಕ್ೊೇಲನರದಲ್ಲೆ ಏನತ 
ಆರೂೆೇಗಯದ ಸಮಸೆಯ ಇದೆ, ಅದಕ್ೆೆ ಪೂರಕವನಗಿ ಸಪಂದ್ಧಸಬ್ೆೇಕ್ೆಂದತ ರ್ನನತ ಮನವಿ ಮನಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ 

 ಇವತಿುನ ದ್ಧವಸ ಕ್ನಯನಸರ್ಚ ಪಿಡತಗತ ಬಡ ಜನರನತನ ಕ್ನಡತತಿುದೆ. ಅದಕ್ೆೆ ಕ್ನರಣ್ ಬಿೇಡಿ, 
ಸಿಗರೇೆಟಚ, ಗತಟನೆ, ಜದನಾ, ಅಡಿಕ್ೆ ಮತ್ತು ಇವೆಲೆವನೂನ ರ್ನವು ಟಿ.ವಿ., ಮತ್ತು ಸಿನಮನಗಳು 
ಪರದಶಾನ ಆಗತವುದಕಿೆಂತ್ ಮದಲತ ಅದರೆ್ನೇ ತ್ೊೇರಿಸತತ್ನುರ.ೆ ಅದತ ಯನವುದರಿಂದ ಬ್ೆೇಕ್ನದರೂ 
ಬರಬಹತದತ. ನರ್ನೆ ದ್ಧವಸ ನಮಾ ವೆೈದಯಕಿೇಯ ಸಚಿವರತ ಒಂದತ ಕಡೆ ಹೇೆಳಿದನೆರ.ೆ ಅದತ ಅಲೆದೆೇ 
ನಮಾ ಜಿೇವನದ ಶೆೈಲ್ಲಯನೂನ ಕೂಡ ಬದಲನವಣೆ ಮನಡಿಕ್ೊಳಳಬ್ೇೆಕತ. ಇತಿುೇಚಗೆ ೆಕ್ನಯನಸರ್ಚ ಕ್ನಯಿಲೆ 
ಕೂಡ ಬಹಳ ಹೆಚನಿಗಿ ಕ್ನಣಿಸಿಕ್ೂೆಳುಳತಿುದೆ. ವೆೈಸ್ಚ ಚೆೇಮಾನ್ಚ ರವರನದ ತ್ನವು ನರ್ನೆ ದ್ಧವಸ 
ಜಯದೆೇವ ಹೃದೂೆರೇಗ ಸಂಸೆೆಯತ ಅತ್ತಯತ್ುಮ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರತತ್ುದೆ. ಅದೆೇ ರಿೇತಿ ಕಿದನೆಯಿ 
ಸನಾರಕ ಗರಂಥಿ ಸಂಸೆೆಯನತನ ಗಟಿಟಗೂೆಳಿಸಬ್ೆೇಕತ. ಇಲೂೆ ಕೂಡ ಒಳೆಳಯ ಆಡಳಿತ್ ಮಂಡಳಿಯನತನ 
ರಚಿಸಬ್ೆೇಕ್ೆಂದತ ಒತ್ನುಯ ಮನಡಿದ್ಧೆೇರಿ. ಅದಕ್ೆೆ ನನನದೂ ಕೂಡ ಸಹಮತ್ ಇದ.ೆ ಇವತಿುನ ದ್ಧವಸ 
ಜಯದೆೇವ ಹೃದೊರೇಗ ಆಸಪತ್ೆರ ಸಕ್ನಾರಿ ಸನೆಮಯದ ಆಸಪತ್ೆರಯನಗಿದೆರೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಉತ್ುಮ 
ರಿೇತಿಯಲ್ಲೆ ಜನರಿಗ ೆಚಿಕಿತೆ್ಸಯನತನ ಕ್ೊಡತತಿುದೆ. ಅದೇೆ ರಿೇತಿಯಲ್ಲೆ ಕಿದನೆಯಿ ಆಸಪತ್ೆರಯಲೂೆ ಕೂಡ 
ಮನಡಬ್ೇೆಕತ. ಈ ಹಂದೆ ಒಮಾ ನನನ ಧಮಾಪತಿನಯವರ ತ್ನಯಿವರಿಗೆ ಕ್ನಯನಸರ್ಚ ಆದನಗ ಅವರಿಗೆ 
ಬೆಡಚ ಟೆಸ್ಟಚ ಮನಡಿಸಲತ ಹೊೇಗಿದೆೆನತ. ಆ ಆಸಪತ್ೆರಯಳಗಡ ೆ ಇರತವ ವಸತುಸಿೆತಿಯನತನ ನೇವು 
ರೆ್ೂೇಡಬ್ೆೇಕತ. ಅಲ್ಲೆ ಹೂೆರರೂೆೇಗಿಗಳ ಸಮಸೆಯ ಬಹಳ ಕ್ೆಟಟ ಪರಿಸಿೆತಿ ಇತ್ತು. ರ್ನನತ ಪರಮನಣ್ ಮನಡಿ 
ಹೆೇಳುವುದೇೆರ್ೆಂದರ,ೆ ಯನರನದರತ ಒಮಾ ಜಿೇವನದಲ್ಲೆ ಪನಠ ಕಲ್ಲಯಬ್ೆೇಕ್ೆಂದರ ೆಕಿದನೆಯಿ ಆಸಪತ್ೆರಗೆ 
ಬಂದತ ಅಲ್ಲೆನ ರೂೆೇಗಿಗಳ ಪರಿಸಿೆತಿಯನತನ ರೆ್ೂೇಡಿದರೆ ಸನಕತ. ಅವರತ ಜಿೇವನದಲ್ಲೆ ಪನಠ 
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ಕಲ್ಲಯಬಹತದತ ಎನತನವುದನತನ ರ್ನನತ ಯೇಚರೆ್ ಮನಡಿಕ್ೊಂಡತ ಬಂದೆನತ. ಅದೆೇ ರಿೇತಿ ಕಳೆದ 
ತಿಂಗಳು ರ್ನನತ ಕಿದನೆಯಿ ಆಸಪತ್ೆರಯಲ್ಲೆ ಒಬಬರಿಗ ೆಒಂದತ ಪತಿರಕ್ ೆಕ್ೂೆಡತವುದಕ್ೆೆ ಹೊೇಗಬ್ೆೇಕ್ನದಂಥ 
ಅವಕ್ನಶ ಬಂತ್ತ. ಇವತಿುನ ದ್ಧವಸ ಆ ಕಿದನೆಯಿ ಆಸಪತ್ೆರಯಲ್ಲೆ ಆದಂಥ ಬದಲನವಣೆಯನತನ 
ರೆ್ೂೇಡಿದರ,ೆ ಇದತ ಸಕ್ನಾರಿ ಆಸಪತ್ೆರಯ್ದೇ ಎನತನವಷಟರಮಟಿಟಗ ೆ ಅಲ್ಲೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಜನಸಿುಯನಗಿವ.ೆ 
ಖ್ಂಡಿತ್ವನಗಿಯತ ರ್ನನತ ಈಗಿನ ಸಕ್ನಾರ ಆಗಿರಬಹತದತ ಅಥವನ ಈ ಹಂದ ೆ ಇದೆಂಥ ಮನನಯ 
ಹೆರ್ಚ.ಡಿ.ಕತಮನರಸನೆಮಿಯವರ ಸಕ್ನಾರ ಇರಬಹತದತ, ಆ ಒಂದತ ಆಸಪತ್ೆರಗ ೆ ಹೆಚಿಿನ ಅನತದನನ 
ಕ್ೊಟಿಟದನೆರೆ.  ಇವತಿುನ ದ್ಧವಸ bone marrow transplant centre ಬರತತಿುದೆ, ಅದನತನ ಈ 
ಹಂದ ೆಮನನಯ ಹೆರ್ಚ.ಡಿ.ಕತಮನರಸನೆಮಿಯವರತ ಕ್ೂೆಟಟಂಥ ಬಹಳ ಮತಖ್ಯವನದ ಯೇಜರೆ್. ಮೂಳ ೆ
ಕ್ನಯನಸರ್ಚನಂದ ಜನ ಏನತ ಬಳಲತತಿುದನೆರೆ, ಅದನತನ ಗರಹಸಿ ಬಡವರಿಗೆ ಆ ಒಂದತ ಚಿಕಿತೆ್ಸ 
ಕ್ೊಡಬ್ೇೆಕ್ೆಂದತ ಒಂದತ ಒಳೆಳಯ ಉದೆೆೇಶದ್ಧಂದ bone marrow transplant ಮನಡತವಂಥ 
ರ್ಟಕ ಇಷಟರಲೆೆೇ ಅಲ್ಲೆ ಉದನಾಟರೆ್ಯನಗತತ್ುದೆ. ಅದರ ಜೊತ್ೆಗೆ ಇವತಿುನ ದ್ಧವಸ ಸನವಾಜನಕರತ ತ್ನನ 
ಸೆ-ಇಚನಛಶಕಿುಯಿಂದ ಅಲ್ಲೆಗ ೆ ಹಣ್ವನತನ ತ್ಂದತ ವನಲಂೆಟಿರಯನಗಿ ಖ್ಚತಾ ಮನಡತತಿುದನೆರ.ೆ ಅಷತಟ 
ಮನತ್ರ ನಮಾ ಜನರಿಗ ೆಸನಮನಜಿಕ ಕಳಕಳಿ ಇರತವುದಕ್ೆೆ ರ್ನನತ ಬಹಳ ಸಂತ್ೂೆೇಷಪಡತತ್ೆುೇರೆ್. ಬಹಳ 
ಮತಖ್ಯವನಗಿ ಸತಧನಮೂತಿಾಯವರತ ಸತಮನರತ ಒಂದತ ಲಕ್ಷ ಚದರ ಅಡಿಗಳಲ್ಲೆ ಹೊರರೂೆೇಗಿಗಳ 
ವಿಭನಗವನತನ ಕಟಿಟಸಿಕ್ೊಡತತಿುದನೆರೆ. ಸದಯದಲೆೆೇ ಅದತ ಉದನಾಟರೆ್ಗೂೆಳುಳತ್ುದೆ. ಆ ಹೊರರೂೆೇಗಿಗಳ 
ವಿಭನಗವನತನ ರೆ್ೂೇಡಿದರ ೆ ಯನವುದೆೇ ಅಂತ್ರರನಷಿರೇಯ ಆಸಪತ್ೆರ ಕ್ನಪೂೆೇಾರೇೆಟಚ ಆಸಪತ್ೆರಗಿಂತ್ಲೂ 
ಕಡಿಮಯಿಲೆದ ರಿೇತಿಯಲ್ಲೆ ಆ ಒಂದತ ಹೂೆರರೊೇಗಿಗಳ ವಿಭನಗ ಉದನಾಟರೆ್ಯನಗಲ್ಲದ.ೆ ಅದರ 
ಜೊತ್ೆಗೆ PET (Positron Emission Tomography)  Scan ಬಹಳ costly. ರ್ನನತ ನನನ 
ಧಮಾಪತಿನಯವರಿಗ ೆ ವಟೆಚಸನೆಾನ್ಚ ಮನಡಿಸತವಂಥ ಸಿೆತಿ ಬಂದನಗ ಹೆರ್ಚಸಿಜಿ ಆಸಪತ್ೆರಯಲ್ಲೆ ಆ 
ವೆಟಚಸನೆಾನ್ಚ ಮನಡಿಸಿಕ್ೂೆಂಡತ ಬಂದೆವು. ಬರಿೇ PET Scan ಒಂದಕ್ೆೆ ರೂ. ೨೭,೦೦೦/-ಗಳು 
ಚನಜಚಾ ಮನಡಿದರತ. ಅಂತ್ಹ ದತಬ್ನರಿಯನದಂಥ PET Scan ವಯವಸೆೆಯನತನ ಇವತಿುನ ದ್ಧವಸ ಆ 
ಆಸಪತ್ೆರಯಲೂೆ ಮನಡತತಿುದನೆರ.ೆ ಬಹಳ ಮತಖ್ಯವನಗಿ ಅಲ್ಲೆ ವಹಸಿರತವಂಥ ಕ್ನಳಜಿಗೆ ನಮಾಲನೆ 
ಜನತ್ೆಯ ಪರವನಗಿ ರ್ನನತ ಆ ನದೆೇಾಶಕರಿಗೆ ಅಭಿನಂದ್ಧಸತತ್ೆುೇರೆ್. ಅಂತ್ಹ ಒಬಬರತ ನದೆೇಾಶಕರತ 
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ಯನರೆೇ ಬರಲ್ಲ, ಅವರತ ಅದೆೇ ರಿೇತಿ ನಡಸೆಿಕ್ೂೆಂಡತ ಹೊೇಗತವುದನದರೆ ಇವರತ ಪಟಟಂಥ ಶರಮ 
ಸನಥಾಕವನಗತತ್ುದೆ. ಅದರ ಜೊತ್ೆಗೆ ಇವತ್ತು ಅಲ್ಲೆ ಸೆಳನವಕ್ನಶದ ಸಮಸೆಯಯಿದ.ೆ ಕಿದನೆಯಿ ಆಸಪತ್ರೆಗ ೆ
ಹೊಂದ್ಧಕ್ೂೆಂಡಂತ್ ೆಮಹಳನ ಮತ್ತು ಮಕೆಳ ಕಲನಯಣ್ ಇಲನಖ್ ೆಇದತೆ, ಅಲ್ಲೆ ಸನಕಷತಟ ಖ್ನಲ್ಲ ಜನಗ 
ಇದೆ. ಮನನಯ ಸಭನರ್ನಯಕರೇೆ, ತ್ನವು ಕೂಡ ಈ ಬಗೆೆ ಆಸಕಿು ವಹಸಬ್ೆೇಕ್ೆಂದತ ಕ್ೊೇರತತ್ೆುೇರೆ್. 

(ಮತಂದತ)   

(384)16.3.2022/1.50/ಎಂ.ಎಂ-ಎಂ.ಡಿ                    (ವೆೈಸ್ಚ ಚೆೇಮಾನ್ಚ ಉಪಸಿೆತಿ) 

ಶ್ರೇ ಗೊೇವಿಂದರನಜತ (ಮತಂದತ):-  

ಮನನಯ ಸಭನರ್ನಯಕರೇೆ, ನೇವು ಸಹ ಇದರಲ್ಲೆ ಆಸಕಿು ವಹಸಬ್ೆೇಕತ. ಪಕೆದಲ್ಲೆಯ್ದೇ ಇರತವ 17 ಎಕರ ೆ
ಜನಗವನತನ ಮಹಳನ ಮತ್ತು ಮಕೆಳ ಕಲನಯಣ್ ಇಲನಖ್ ೆ ಬತದ್ಧಿಮನಂದಯ ಮಕೆಳಿಗೆ ಆ ಜನಗವನತನ 
ಬಳಸಿದನೆರ.ೆ ಆ ಜನಗ ಪೂತಿಾ ಹನಗೆೇ ಖ್ನಲ್ಲ ಇದೆ.  ಇದಕ್ೆೆ ಹೊಂದ್ಧಕ್ೂೆಂಡಂತ್ೆ ಒಂದೇೆ ಗೊೇಡೆ 
ಇದೆ. ಆ ಸೆಳವನತನ ಕಿದನೆಯಿ ಆಸಪತ್ೆರಗೆ ವಗನಾವಣ ೆಮನಡಿಕ್ೂೆಟತಟ; ಏಕ್ೆಂದರ ೆಮತಂದ್ಧನ ದ್ಧನಗಳಲ್ಲೆ 
ಕ್ನಯನಸರ್ಚ ರೂೆೇಗಿಗಳು ಬರಬರತತ್ನು ಜನಸಿುಯನಗತತ್ನುರ.ೆ ಅವರಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನತನ ಕ್ೊಡತವುದತ 
ಸಕ್ನಾರದ ಕತ್ಾವಯವನಗಿರತತ್ುದೆ.  ಪಕೆದಲ್ಲೆ ಏನತ ಮಹಳನ ಮತ್ತು ಮಕೆಳ ಕಲನಯಣ್ ಇಲನಖ್ಯೆ 
ಜನಗ ಇದೆ ಅದನತನ ಕಿದನೆಯಿ ಆಸಪತ್ೆರಗೆ ವಗನಾವಣೆ ಮನಡಿಕ್ೊಟಟಲ್ಲೆ ಮತಂದ್ಧನ ದ್ಧವಸದಲ್ಲೆ ಸಕ್ನಾರ 
ಅಲ್ಲೆ ಖ್ಚತಾ ಮನಡಬ್ೇೆಕ್ೆಂದ್ಧಲೆ. ಇವತ್ತು ಸನಕಷತಟ ದನನಗಳು ಮತಂದೆ ಬರತತಿುದನೆರ.ೆ  ಬ್ೆಳಗೆೆ ಆಸಪತ್ೆರ 
ಹತಿುರ ಹೊೇಗಿ ರೆ್ೂೇಡಿದರೆ ಮರ್ೆಯಿಂದಲೇೆ ಕ್ನಫಿ ಮನಡಿಕ್ೂೆಂಡತ ಬಂದತ ರೂೆೇಗಿಗಳಿಗ ೆ
ಕ್ೊಡತವಂತ್ಹವರತ ಎಷತಟ ಜನ, ಬ್ೆರಡಚ ತ್ಂದತಕ್ೂೆಡತವವರತ ಎಷತಟ ಜನ, ತಿಂಡಿ 
ತ್ಂದತಕ್ೂೆಡತವಂತ್ಹವರತ ಎಷತಟ ಜನ ಇದನೆರ ೆಇಂತ್ಹ ಸನವಾಜನಕ ಮಹತ್ೆವಿರತವ ಒಂದತ ಆಸಪತ್ೆರಗ ೆ 
ಹೆಚಿಿನ ಒತ್ತು ಕ್ೂೆಟತಟ ವಿಸನುರ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಅವಕ್ನಶ ಮನಡಿಕ್ೂೆಡತವಂತ್ ೆಒತ್ನುಯ ಮನಡತತಿುದೆೆೇರೆ್. 
ಇವತಿುನ ದ್ಧವಸ ತ್ತಮಕೂರಿನಲ್ಲೆ ಕ್ನಯನಸರ್ಚ ರ್ಟಕವನತನ ಸತಮನರತ 100 ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪನಯಿ 
ವೆಚಿದಲ್ಲೆ 100 ಹನಸಿಗೆಗಳ ಆಸಪತ್ೆರ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಕಳದೆ ಬಜೆಟಚನಲ್ಲೆ ಅವಕ್ನಶ ಮನಡಿಕ್ೊಟಿಟದೆರತ. ಈ 
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ಸಲದ ಬಜೆಟಚನಲ್ಲೆ ಬ್ೆಳಗನವಿಯಲ್ಲೆ 100 ಕ್ೂೆೇಟಿ ರೂಪನಯಿ ವೆಚಿದಲ್ಲೆ ಅಲ್ಲೆಯೂ ಸಹ ಕ್ನಯನಸರ್ಚ 
ಆಸಪತ್ೆರಯನತನ ಕಟತಟವುದಕ್ೆೆ ಸಕ್ನಾರ ಹೊರಟಿದೆ.  ಇವೆಲನೆ ಬಹಳ ಒಳೆಳಯ ಕ್ೆಲಸಗಳು.  ಅದರಲ್ಲೆ 
ಯನರ ತ್ಕರನರೂ ಇಲೆ.  ಜೊತ್ೆಗೆ ಈಗನಗಲೆೇ ಗತಲಬಗಾದಲೂೆ ಸಹ ಕ್ನಯನಸರ್ಚ ಕ್ೆೇಂದರ ಕ್ೆಲಸ 
ಮನಡತತಿುದೆ.  ಇದಕ್ೆೆ ಬಹಳ ಹೆಚಿಿನ ರಿೇತಿಯಲ್ಲೆ ಒತ್ತು ಕ್ೂೆಟತಟ ಉತ್ುಮ ಸೇೆವೆಯನತನ ಮನಡತವ 
ಕ್ೆಲಸವನಗಬ್ೆೇಕತ.  ಬರಿೇ ಆಸಪತ್ೆರ ಮನಡಿಬಿಟಟರ ೆಮತಖ್ಯವಲೆ. ಕ್ೂೆೇಲನರದಲ್ಲೆ ಸಕ್ನಾರಿ ಆಸಪತ್ೆರ ಇದೆ.  
ರ್ನನತ ಸೂೆಂಟದ ಸಮಸೆಯಯನಗಿ ಆಸಪತ್ೆರಯಲ್ಲೆ ಯನವ ರಿೇತಿ MRI scan ಮನಡತತ್ನುರ ೆಎಂದತ 
ಅಲ್ಲೆಯ್ದೇ ಹೂೆೇಗಿ ಸನೆಾನ್ಚ ಮನಡಿಸಿಕ್ೂೆಂಡತ ಬಂದೆ. ನನನನತನ ಸತಮನರತ ಮತಕ್ನೆಲತ ಗಂಟೆಗಳ ಕ್ನಲ 
ಮಷಿನ್ಚನಲ್ಲೆಯ್ದೇ ಮಲಗಿಸಿ ಸನೆಾನ್ಚ ಮನಡಿಕ್ೂೆಟಟರತ.  ಅದನತನ ತ್ಂದತ ಡನಕಟರ್ಚ ಹತಿುರ ತ್ೊೇರಿಸಿದರೆ 
ಇದರಲ್ಲೆ ನಮಗೆ ಸರಿಯನಗಿ image ಕ್ನಣಿಸತತಿುಲೆ.  ಇದತ 1.5 Tesla MRI Scanning 
Machine ಇದೆ.  ಅಂದರ ೆ  MRI scan ನಲ್ಲೆ ಇವತ್ತು ಏನತ technology update ಆಗಿದ ೆ
ಅದಕ್ೆೆ ತ್ಕೆಂತ್ಹ machinery  ಅಲ್ಲೆಲೆ.  ರ್ನನತ MRI Scan ಮನಡಿಸಿಕ್ೂೆಂಡತ ಬಂದರೂ ಸಹ 
ಅದನತನ ತ್ೊೇರಿಸಿದನಗ ಅದರಲ್ಲೆ images ಸರಿಯನಗಿ ಕ್ನಣಿಸತತಿುಲೆ 3 Tesla MRI Scanning 
Machine ಇರತವಂತ್ಹ ಕಡ ೆ ಮನಡಿಸಿಕ್ೂೆಂಡತ ಬರಲತ ಹೇೆಳಿದರತ.  ರ್ನನತ ಒತ್ನುಯ 
ಮನಡತತಿುದೆೆೇರ್,ೆ ತ್ನವು ಏನತ ಇವತ್ತು ಉಚಿತ್ವನದ ಸೌಲಭ್ಯ ಕ್ೂೆಡತತಿುದ್ಧೆೇರಿ ಬಹಳ ಸಂತ್ೂೆೇಷ.  
ಅದರೆ್ನಲನೆ ಬಹಳ ವಿವರವನಗಿ ನೇವು ರೆ್ೂೇಡಿ. ಏಕ್ೆಂದರ,ೆ ಹೆೇಗೂ ಖ್ಚತಾ ಮನಡತವುದನತನ 
ಮನಡತತ್ೆುೇವ.ೆ  ಎಲನೆ ಹಣ್ವನೂನ ಪೂತಿಾ cashless.  ಸಕ್ನಾರಿ ಆಸಪತ್ೆರಯಲ್ಲೆ ಯನವುದೆೇ 
ಹಣ್ವನತನ ಪನವತಿ ಮನಡತವ ವಯವಸೆೆಯ್ದೇ ಇಲೆ.    ನಮಾ ದೆೇಶದಲ್ಲೆ ಇಂತ್ಹ ಒಂದತ ಕ್ನಲ 
ಬಂದ್ಧರತವುದತ ಬಹಳ ಸಂತ್ೂೆೇಷ.  ಆದೆರಿಂದ ಹಳೆಯ machinery ಗಳನತನ ಪೂಣ್ಾವನಗಿ 
ಬದಲನವಣೆ ಮನಡಿ.  ಇವತಿುನ ದ್ಧವಸ ಏನತ update ಆಗಿದ ೆ MRI scan, CT scan 
ಆಗಿರಬಹತದತ, ಬ್ೆೇರ ೆಬ್ೆೇರ ೆಸನೆಾನ್ಚಗಳನತನ ಏನತ ಮನಡತತ್ನುರ ೆಆ ಎಲನೆ machinery ಗಳನತನ 
ಇವತಿುನ ದ್ಧವಸದ ಅಗತ್ಯಕ್ೆೆ ತ್ಕೆಂತ್ೆ ಬದಲನವಣೆ ಮನಡತವುದತ ತ್ಮಾ ಜವನಬ್ನೆರಿಯನಗಿರತತ್ುದೆ 
ಎಂಬತದನತನ ಹೆೇಳಬಯಸತತ್ೆುೇರೆ್.  ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರ ಮೂಲಕ ಮನನಯ ಸಭನರ್ನಯಕರಿಗೆ 
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ಅಲ್ಲೆ ಏನತ ಸೆಳನವಕ್ನಶದ ತ್ೊಂದರ ೆ ಇದೆ ಅದಕ್ೆೆ ಪಕೆದಲ್ಲೆರತವ ಜನಗವನತನ ಬಹಳ ಮತಖ್ಯವನಗಿ 
ಕ್ೊಡಬ್ೇೆಕ್ೆಂದತ ತ್ಮಾಲ್ಲೆ ಕ್ೇೆಳುತ್ುೆೇರೆ್.  

 ರ್ನನತ 3-4 ಇಲನಖ್ೆಗಳ ಬಗೆೆ ಮನತ್ರ ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ೆುೇರೆ್.  ಬಹಳ ಮನತ್ರ್ನಡಿದರೆ 
ಗಂಟೆಗಟಟಲ ೆ ಸಮಯ ಬ್ೆೇಕತ.  ಕ್ೊೇಲನರದಲ್ಲೆ ಹೆೈನತಗನರಿಕ್ ೆ ಬಹಳ ದೊಡಾ ಪರಮನಣ್ದಲ್ಲೆ 
ಮನಡತತಿುರತವುದನತನ ನೇವು ಸಹ ರೆ್ೂೇಡಿದ್ಧೆೇರಿ.  ಈಗ 08-09 ಲಕ್ಷ ಲ್ಲೇಟರ್ಚ ಹನಲನತನ ಉತ್ನಪದರೆ್ 
ಮನಡತತಿುರತವಂತ್ಹ ಜಿಲೆೆಯನಗಿದೆ.  ರ್ನವು ಕ್ೊೇಲನರಕ್ೆೆ ಹೊೇಗಬ್ೇೆಕ್ನದರ ೆ ಒಂದತ ಬ್ೊೇಡಚಾ 
ಹನಕಿದೆರತ.  ಅದೇೆರ್ೆಂದರ ೆ “Welcome to the land of Milk, Silk and Gold”ಚಎಂದತ 
ಹನಕಿದೆರತ.  ಈಗ ಗೂೆೇಲ್ಾಚ ಹೂೆರಟತ ಹೊೇಯಿತ್ತ. Milk ಎಂದತ ಇದೆ.  ಈಗ ಗೊೇಲ್ಾಚ ಇಲೆ, 
ಎಲೆವೂ ಹೂೆೇಯಿತ್ತ.  ಈಗ ಹನಲತ, ಇದೆೇ ರಿೇತಿ ಹನಲ್ಲನ ಬ್ೆಲೆಯನತನ ಕ್ೊಟಟರ;ೆ 

 ವೆೈಸ್ಚ ಚೆೇಮಾನ್:- ಗೊೇಲ್ಾಚ ಬದಲತ ಮನಯಂಗೊೇ ಸೇೆರಿಸಿಕ್ೊಳಿಳ. 

 ಶ್ರೇ ಗೊೇವಿಂದರನಜತ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅದೂ ಹೊೇಯಿತ್ತ.  ಅವಕ್ನಶ 
ಕ್ೊಟಟರ ೆಮನಯಂಗೊೇ ಬಗೆೆಯೂ ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ೆುೇರ್ೆ. 

 ವೆೈಸ್ಚ ಚೆೇಮಾನ್:- ಮನನಯ ಗೊೇವಿಂದರನಜತರವರೆೇ, ಇನತನ 7 ನಮಿಷಗಳಿದೆ, 2 
ಗಂಟೆಯವರಗೆ ೆಎಷನಟದರೂ ಮನತ್ರ್ನಡಿ. 

 ಶ್ರೇ ಗೊೇವಿಂದರನಜತ:- ಊಟದ ನಂತ್ರವೂ ಸಮಯ ಕ್ೊಡಿ.  ಇದತ ಬಹಳ 
ಮತಖ್ಯವನದತದತ. 

ವೆೈಸ್ಚ ಚೆೇಮಾನ್:- ನೇವು 01 ಗಂಟೆ 20 ನಮಿಷಕ್ೆೆ ಪನರರಂಭ್ ಮನಡಿದ್ಧೆೇರಿ. ಈಗನಗಲೆೇ 
36 ನಮಿಷ ಮನತ್ರ್ನಡಿದ್ಧೆೇರಿ.  

ಶ್ರೇ ಗೊೇವಿಂದರನಜತ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಭೊೇಜೇೆಗೌಡರಿಗೂ ಸಹ 
ಎರಡತ ಗಂಟೆಗಳ ಅವಧಿ ಕ್ೊಟಿಟದ್ಧೆೇರಿ. ಊಟ ಮನಡಿದ ನಂತ್ರ ಮತ್ೆು ಅವಕ್ನಶ ಮನಡಿಕ್ೊಡಿ.  
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ವೆೈಸ್ಚ ಚೆೇಮಾನ್:- ಈಗ ಮತಗಿಸಿ. ಮರೆತ್ೇೆ ಹೊೇಗಿತ್ತು ಎಂದ್ಧರಿ! 

ಶ್ರೇ ಗೊೇವಿಂದರನಜತ:- ಮನನಯಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರೆ್ೂೇಡತತ್ನು ರೆ್ೂೇಡತತ್ನು ಮತ್ೆು ಜ್ಞನಪಕಕ್ೆೆ 
ಬಂತ್ತ.  ಹೆೈನತಗನರಿಕ್ಯೆಲ್ಲೆ 09 ಲಕ್ಷ ಲ್ಲೇಟರ್ಚ ಹನಲತ ಉತ್ನಪದರೆ್ಯನತನ ನಮಾ ರೈೆತ್ರತ 
ಮನಡತತಿುದನೆರ.ೆ ಯನರೆೇ ಆಗಲ್ಲ ವನಣಿಜಯಮಯವನಗಿ ಯನರೂ ಇವತ್ತು ಹೆೈನತಗನರಿಕ್ೆಯನತನ 
ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಸನಧಯವೇೆ ಇಲೆ. ಆಗತತ್ುಲೇೆ ಇಲೆ.  ಜಿೇವನಕ್ನೆಗಿ ಸಣ್ಣ ರೈೆತ್ರತ ಉಪಕಸತಬನತನ 
ಒಂದೂೆೇ ಎರಡೊೇ ಹಸತವನತನ ಕಟಿಟಕ್ೊಂಡತ ಅವರ ತ್ೊೇಟದ ಹತಲತೆ ಹನಕಿ ಸನಕತತಿುದನೆರೆ.  
ಅದರಿಂದ ಹನಲತ ಸಿಗದ್ಧದೆರೂ ಕೂಡ ಹೆಣ್ತಣ ಕರತ ಸಿಗತತ್ುದೆ ಇಲೆವೇೆ ಗೊಬಬರ ಸಿಗತತಿುರತವುದರಿಂದ 
ಹಸತವನತನ ಮೇಯಿಸತತಿುದನೆರ.ೆ  ನಮಾ ಪಶತಸಂಗೂೆೇಪರೆ್ ಸಚಿವರಿದೆರೆ ಚೆರ್ನನಗಿರತತಿುತ್ತು.  ಏಕ್ೆಂದರ,ೆ 
ಪಶತ ವೆೈದಯಕಿೇಯ ಇಲನಖ್,ೆ ಪಶತ ವಿಶೆವಿದನಯಲಯ ಎಷತಟ ಮತಖ್ಯ ಎನತನವುದನತನ ರ್ನನತ ಹೆೇಳುತ್ೆುೇರ್ೆ.  
ಏಕ್ೆಂದರ ೆ ನಮಾ ಸಂಪತಟದಲ್ಲೆ 34 ಜನ ಮಂತಿರಗಳಿದನೆರ.ೆ ಮನನವನ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ 33 ಜನ 
ಮಂತಿರಗಳು ಕ್ೆಲಸ ಮನಡತತಿುದೆರೆ ಸತಮನರತ 6 ½ ಕ್ೊೇಟಿಗಿಂತ್ಲೂ ಹೆಚತಿ ಜಿೇವರನಶ್ಗಳು ಇರತವ 
ಹೆೈನತಗನರಿಕ್ ೆಇರಬಹತದತ, ಕತರಿ, ಮೇಕ್ೆ, ಹಂದ್ಧ, ಕ್ೊೇಳಿ ಇರಬಹತದತ ಅಷತಟ ಜಿೇವರನಶ್ಗಳಿಗೆ ಒಬಬರೇೆ 
ಒಬಬರತ ಮಂತಿರ ಇದನೆರ.ೆ  ಆ ಮಂತಿರಯವರನತನ ಏನತ ಕ್ೆೇಳಿದರೂ ಸಹ ಅವರಿಂದ ಸರಿಯನಗಿ ಉತ್ುರ 
ಬರತವುದ್ಧಲೆ.  ಇದತ ನಮಾ ದೌಭನಾಗಯ.  ನಮಾ ಎಲನೆ ಬಿ.ಜೆ.ಪಿ ಸನೆೇಹತ್ರತ ಗೂೆೇವನತನ 
ಆರನಧಿಸತತಿುರತವುದನತನ ರ್ನವಲೆನೆ ಕಣನಣರ ೆ ರೆ್ೂೇಡಿದೆೆೇವೆ. ತ್ತಂಬ್ನ ಸಂತ್ೂೆೇಷ.  ರ್ನವು ಸಹ ನಮಾ 
ಮರ್ೆಯ ಗೃಹ ಪರವೆೇಶ ಆದರ ೆಮದಲತ ಗೂೆೇವರ್ೆನೇ ಮರ್ೆಯಳಗೆ ಕರದೆತಕ್ೊಂಡತ ಹೊೇಗತತ್ೆುೇವೆ.  
ಆದರೆ ಆ ಗೊೇವುಗಳಿಗಿರತವ ಸಿೆತಿ ರೆ್ೂೇಡಿದರೆ ಖ್ಂಡಿತ್ವನಗಿಯೂ ಯನವ ಜಿೇವರನಶ್ಗಳಿಗೂ ಶ್ಕ್ಷ ೆ
ಕ್ೊಡತವುದತ ಬ್ೆೇಡ. ಏಕ್ೆಂದರೆ ನರ್ನೆ ದ್ಧವಸ ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ ಅರವಿಂದ ಕತಮನರ್ಚ 
ಅರಳಿಯವರತ 1471 ಹತದೆೆ ಪಶತ ವೆೈದಯಕಿೇಯ ಇಲನಖ್ಯೆಲ್ಲೆ ಖ್ನಲ್ಲ ಇದೆ.  ಅದರಲ್ಲೆ 300 ಬ್ೊೇಧಕ 
ಸಿಬಬಂದ್ಧ ಹತದೆೆ ಖ್ನಲ್ಲ ಇದ.ೆ  ಬ್ೊೇಧಕ ಸಿಬಬಂದ್ಧಗಳೇೆ ಇಲೆದ್ಧದೆ ಮೇಲೆ ಪಶತ ವೆೈದಯಕಿೇಯದ ಬಗೆೆ 
ಏನತ ಪನಠ ಹೆೇಳುವುದಕ್ನೆಗತತ್ುದೆ? ವಿದನಯಥಿಾಗಳು ಎಷತಟ ಮನತ್ರ ಪನಠ ಕಲ್ಲಯತತ್ನುರೆ? ಎಷತಟ ಮನತ್ರ 
ಬಂದತ ಇಲ್ಲೆ ಕ್ಲೆಸ ಮನಡತತ್ನುರೆ? ಐದತ ವಷಾಕೂೆ ಮದಲತ ಅವರತ ಡಿಗಿರ ಮತಗಿಸಿಕ್ೊಂಡತ ಬಂದ 
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ಕೂಡಲೇೆ ಅವರಿಗೆ ಕ್ಲೆಸ ಕ್ೊಡತತಿುದೆರತ.  ಅಷತಟ ಕಡಿಮ ಡನಕಟರತಗಳು ಹೂೆರಗ ೆಬರತತಿುದೆರತ. ಅಷತಟ 
ಅವಶಯಕತ್ ೆಇತ್ತು. ಈಗ ಕಳೆದ ಐದತ ವಷಾದ್ಧಂದ ನಮಾಲ್ಲೆ ಪಶತವೈೆದಯರನತನ ರೆ್ೇಮಕ ಮನಡಿಲೆ. ಈ 
ರಿೇತಿ ಆದರೆ ಬ್ನಯಿ ಇಲೆದ ಆ ಪಶತಗಳ ಆರೂೆೇಗಯ ವಯತ್ನಯಸವನದರೆ ರೆ್ೂೇಡತವವರತ ಯನರತ? 
ಯನವನಗಲೊೇ 10 ವಷಾದ ಹಂದ ೆ ಕ್ೂೆಟಟಂತ್ಹ ವನಹನ ಅವರ ಹತಿುರ ಇದ.ೆ  ಯನರನದರೂ 
ಫ್ಲೊೇನ್ಚ ಮನಡಿದರೆ ತ್ಮಾ ವನಹನ ಕ್ೆಟತಟ ಹೂೆೇಗಿದೆ ನೇವೆೇ ಯನವುದನದರೂ ಗನಡಿ ಕಳುಹಸಿಕ್ೂೆಡಿ 
ಎಂದತ ಹೇೆಳುತ್ನುರೆ.  ಗನಡಿ ಕಳುಹಸಿ ಡನಕಟರ್ಚ ಅನತನ ಕರದೆತಕ್ೂೆಂಡತ ಬರತತ್ೆುೇವ ೆ ಅವರತ 
ಔಷಧಿಯನತನ ಬರೆದತಕ್ೊಡತತ್ನುರ.ೆ  ತ್ಮಾ ಹತಿುರ ಔಷಧಿ ಸಪೆೆೈ ಇಲೆ ನೇವೆೇ ಹೂೆರಗಡಯೆಿಂದ 
ಔಷಧಿ ತ್ಂದತಕ್ೂೆಡಿ ಎಂದತ ಹೆೇಳುತ್ನುರೆ.  ಒಂದತ ವೇೆಳೆ ಅವರತ ಔಷಧಿ ಕ್ೂೆಡತವುದಕ್ೆೆ ಬಂದರ ೆಈ 
ಔಷಧಿ ಗತಣ್ಮಟಟ ಚೆರ್ನನಗಿಲೆ, ರ್ನವು ಹೆೇಳಬ್ನರದತ, ಹೊರಗಡೆಯಿಂದಲೆೇ ಔಷಧಿಯನತನ 
ತ್ಂದತಕ್ೂೆಡಿ ಎಂದತ ಹೇೆಳುತ್ನುರೆ.  ಇಂತ್ಹ ಸಿೆತಿ ಇದೆರ ೆ ರ್ನವು ಪಶತಗಳಿಗ ೆ ಏನತ ರ್ನಯಯ 
ದೊರಕಿಸಿದ ಹನಗನಗತತ್ುದ?ೆ ನಮಾ ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜಯದಲ್ಲೆ ಸತಮನರತ 03 ಲಕ್ಷ 60 ಸನವಿರಕೂೆ 
ಹೆಚತಿ ದನಕರತಗಳಿವೆ. ರ್ನನತ ಹತ್ೆಯ ಬಗೆೆ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕ್ೆೆ ಹೊೇಗತವುದ್ಧಲೆ ಏಕ್ೆಂದರ,ೆ 
ಸಮಯವಿಲೆ. ಅದರ ಬಗೆೆ ಕೂಡ ಮನತ್ರ್ನಡಬಹತದನಗಿತ್ತು. ಅದರ ಬಗೆೆ ರ್ನನತ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದ್ಧಲೆ.  
ಮೂಲಭ್ೂತ್ವನಗಿ ರ್ನನತ ಸಕ್ನಾರವನತನ ಒತ್ನುಯ ಮನಡತವುದತ ಇಷೆಟೇ.  ಕ್ೇೆವಲ 6 ½ ಕ್ೊೇಟಿ 
ಜನರಿರತವ ನಮಾ ಜನಕ್ೆೆ ಎಷತಟ ಆಸಪತ್ೆರಗಳಿವೆ ಎಷತಟ ವೆೈದಯರತಗಳಿದನೆರೆ, ಎಷತಟ ವೆೈದಯಕಿೇಯ 
ಕ್ನಲೇೆಜತಗಳಿವ,ೆ ಆದರೆ ಹನಸನ, ಶ್ವಮಗೆ, ಬ್ೆಂಗಳೂರತ ಮತ್ತು ಬಿೇದರ್ ಒಟತಟ ರ್ನಲತೆ ಪಶತ 
ವೆೈದಯಕಿೇಯ ಕ್ನಲೇೆಜತಗಳು ಮನತ್ರ ಇವೆ.  ಪಶತ ವೆೈದಯಕಿೇಯ ಕ್ನಲೇೆಜಿನಲ್ಲೆ ಏನತ ಓದತತ್ನುರ,ೆ ಡಿಗಿರ 
ಮನಡತತ್ನುರ ೆ ಅವರೆೇ ಕ್ೂೆೇಳಿ ಸನಕ್ನಣಿಕ್ೆಯನೂನ ಸಹ ರೆ್ೂೇಡಬ್ೆೇಕತ. ಕ್ೊೇಳಿ ಸನಕ್ನಣಿಕ್ೆಗೆ 
ಯನವುದೆೇ ರಿೇತಿಯನದಂತ್ಹ ವಿದನಯಭನಯಸದ ವಯವಸೆೆಯನತನ ಇಲ್ಲೆಯವರೆಗೆ ನಮಾಲ್ಲೆ ಕಲಪರ್ೆ 
ಮನಡಿಲೆ. ನಮಾ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೆ ಮನತ್ರ 05 ಕ್ೊೇಟಿಗೂ ಹೆಚತಿ ಕ್ೊೇಳಿಗಳನತನ ಸನಕತತ್ನುರೆ, ಆ 
ಕ್ೊೇಳಿಗಳಿಗೂ ಸಹ ಕ್ನಯಿಲೆ ಬರತತ್ುದೆ.  ಅದರಲೂೆ genetics ಇದೆ. Pathology ಅಂದರೆ 
ರೂೆೇಗ ಪತ್ೆು ಮನಡತವಂತ್ಹ ವಿಭನಗ ಇದೆ ಅದನಯವುದಕೂೆ ಸಹ ನಮಾಲ್ಲೆ ಡನಕಟರ್ಚ ಇಲೆ.  
ಕ್ೊೇಲನರದಲ್ಲೆ ಒಬಬರೇೆ Assistant Director for Poultry ಎಂದತ ಇದೆರತ.  ಕಳೆದ 
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ವಷಾದ್ಧಂದ ಆ ಹತದೆೆಯನೂನ ಸಹ ತ್ೆಗೆದತ ಹನಕಿದನೆರ.ೆ ಕ್ೊೇಲನರದಲ್ಲೆ ಇಡಿೇ ನಮಾ ದೆೇಶದಲ್ಲೆ 
ಕ್ೊೇಳಿ ಮೇಯಿಸತವುದಕ್ೆೆ ಉತ್ುಮ ವನತ್ನವರಣ್ ಇರತವುದತ ಎಂದರೆ ಅದತ ಕ್ೊೇಲನರ ಜಿಲೆೆಯಲ್ಲೆ 
ಮನತ್ರ.  ನಮಾ ದೆೇಶದ ಎಲನೆ ಕಡ ೆಕ್ೊೇಳಿ ಸನಕ್ನಣಿಕ್ೆದನರರತ ಅಲ್ಲೆ ಬಂದತ ಕ್ೊೇಳಿ ಸನಕತವುದಕ್ೆೆ 
ಪನರರಂಭ್ ಮನಡಿದನೆರ,ೆ ಸಂತ್ೊೇಷ.  

(ಮತಂದತ) 

(385) 16-03-2022 KH/MD  2-00           (ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇರ್ಚಮನ್ಚರವರ ಉಪಸಿೆತಿ) 

ಶ್ರೇ ಗೊೇವಿಂದರನಜತ (ಮತಂದತ):-  

ನಮಾ ಭನರತ್ ದೆೇಶದಲ್ಲೆ ಸತಮನರತ 1.36 ಸನವಿರ ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪನಯಿಗಳನತನ ಜಿಡಿಪಿ.,ಗೆ 
contribution ಕ್ೊಡತತ್ನುರೆ ಎಂದರೆ, ಅದತ ಕ್ೂೆೇಳಿ ಸನಗನಣಿಕ್ೆ ಕ್ಷೆೇತ್ರ ಎಂದತ ಹೆೇಳುವುದಕ್ೆೆ ಬಹಳ 
ಹೆಮಾಯನಗತತ್ುದೆ. ಇವತಿುನ ದ್ಧವಸ ಯನವುದೆೇ ಇಲನಖ್ ೆಯನವುದೆೇ ಕೃಷಿ ಚಟತವಟಿಕ್ೆಗ ೆಸಕ್ನಾರದ 
ಸಹನಯ ಇಲೆದೆೇ ಬ್ೆಳೆದತಕ್ೊಂಡತ ಹೊೇಗತತಿುದಯೆ್ದಂದರ,ೆ ಅದತ ಕ್ೊೇಳಿ ಸನಕ್ನಣಿಕ್ ೆ ಎಂದತ 
ಹೆೇಳುತ್ುೆೇರೆ್. ಇಲ್ಲೆಯವರೆಗೂ ಸಕ್ನಾರದ ಯನವುದೇೆ ಸನಲದ ಸೌಲಭ್ಯವನಗಲ್ಲ, ಬಡಿಾ ಸೌಲಭ್ಯವನಗಲ್ಲ, 
ಅದಕ್ೆೆ ಬ್ೆೇಕ್ನದಂತ್ಹ ಮೂಲಸೌಕಯಾಗಳನಗಲ್ಲ ಇವತಿುನ ತ್ನಕ ಕ್ೊಟಿಟಲೆ. ಕ್ೊೇಳಿ 
ಸನಕ್ನಣಿಕ್ೆದನರರತ ಸಹ ಕ್ೇೆಳಿಲೆ. ಕಳೆದ ಸನರಿ ರ್ನನತ ಗಮನಸೆಳೆಯತವ ಸೂಚರೆ್ಯನತನ ಕ್ೊಟಿಟದತೆ, 
ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಸದನ ಮತಗಿಯತವ ಒಂದತ ವನರದೊಳಗ ೆ ಸಭ ೆ ಕರದೆತ ಚಚೆಾ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆ 
ಎಂದತ ಆಶನೆಸರೆ್ಯನತನ ಕ್ೂೆಟಿಟದೆರತ. ಇವತಿುನ ತ್ನಕ ಏನೂ ಆಗಿಲೆ.  

ಶ್ರೇ ಕೆ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಗೂೆೇವಿಂದರನಜತರವರೇೆ, 
ಒಂದತ ನಮಿಷ. ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನವು ಮನತ್ರ್ನಡತವ ಸಮಯದಲ್ಲೆ ಕ್ೊೇಳಿ ಸನಕ್ನಣಿಕ್ ೆ
ಮತ್ತು ಪಶತ ಸಂಗೂೆೇಪರ್ ೆಬಗೆೆ ಚಚೆಾ ಮನಡಬ್ೇೆಕ್ಂೆದತ ಹೆೇಳಿದೆೆವು. ರ್ನನತ ಸದನ ಮತಗಿಯತವ 
ಒಂದತ ವನರದಲ್ಲೆ ಮನಡತತ್ೆುೇರ್ೆ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದೆೆ. ಆದರೆ, ಬ್ೆೇರ ೆ ಬ್ೆೇರ ೆ ಕ್ನರಣ್ಕ್ೆೆ ಆಗಿರಲ್ಲಲೆ. ಈ 
ಸದನ ಮತಗಿಯತವುದರೂೆಳಗೆ ಮನಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ ಕ್ೆಳಮರೆ್ಯಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ಮೇಲಾರ್ೆಯಲ್ಲೆ 
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ಅನವನಯಾವನಗಿ ಇಂತ್ಹ ಪರಕರಣ್ಗಳು ಬಂದನಗ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳನತನ ಮತ್ತು ತ್ಮಾನತನ ಕರದೆತ 
ಸಮಸೆಯಯನತನ ಪರಿಹನರ ಮನಡತತ್ುೆೇವೆ ಎಂದತ ಹೆೇಳಬ್ೆೇಕ್ನಗತತ್ುದೆ. ಈ ವಿಚನರದಲ್ಲೆ ರ್ನನತ 7 
ಸಭೆಗಳನತನ ಮನಡಿದೆೆೇರ್ೆ. ಯನವುದೊೇ ಕ್ನರಣ್ಕ್ೆೆ ಅವರಿಗೂ ಮತ್ತು ನನಗ ೆ ಸಂಪಕಾ ಇರಲ್ಲಲೆ. 
ಅದೆರಿಂದ ತ್ಪನಪಗಿದೆ, ಈ ಸದನ ಮತಗಿಯತವುದರೂೆಳಗೆ ಅವರ ಜೊತ್ೆ ಕತಳಿತ್ತಕ್ೊಂಡತ ಚಚಾೆ 
ಮನಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ 

ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್:- ಮನನಯ ಸದಸಯರತ 2-3 ಬ್ನರಿ ಚಚೆಾ ಮನಡಿದನೆರೆ.  

ಶ್ರೇ ಕ್ೊೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇದರ ಬಗೆೆ ನನಗೆ 
ಗೊತಿುರಲ್ಲಲೆ. ಇದತ ಹನಗೆಯ್ದೇ ಬ್ನಕಿ ಉಳಿದ್ಧದೆ. ಇದನತನ ಆದಷತಟ ಬ್ೆೇಗ ಮನಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ 

ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವೆಂಕಟೆೇಶಚ (ರ್ನಮನದೆೇಾಶನ ಹೊಂದ್ಧದವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 
ನನಗೂ ಒಂದತ ವನರದಲ್ಲೆ ಸಭ ೆಕರಯೆತತ್ೆುೇರ್ ೆಎಂದತ ಆಶನೆಸರೆ್ ಕ್ೊಟಿಟದೆರತ. ಆದರ ೆಕರಯೆಲ್ಲಲೆ.  

ಶ್ರೇ ಕೆ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಮನನಯ ಯತ.ಬಿ.ವೆಂಕಟೆೇಶಚರವರೆೇ, ಯನವ ವಿಷಯ 
ಎಂದತ ಹೆೇಳಿ. 

ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವೆಂಕಟೆೇಶ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಪಿ.ಡಬೂೆಾ.ಡಿ., ಇಲನಖ್ಗೆೆ 
ಸಂಬಂಧಪಟಟಂತ್,ೆ ಮೇಖಿರ ಸಕಾಲ್ಚ ವೃತ್ುದ್ಧಂದ ಫ್ಲೆೆೈ ಓವರ್ಚ ಹನಕಿಸತವುದಕ್ೆೆ ಮನನಯ ಸಚಿವರನತನ 
ಕರಯೆಿಸಿ ಸಭ ೆಮನಡತತ್ೆುೇರೆ್ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದೆರತ. ಇದತವರೆಗೂ ಕೂಡ ಏನತ ಮನಡಿಲೆ. 

ಶ್ರೇ ಕ್ೊೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಮಂತಿರಗಳ 
ಪರವನಗಿ ಉತ್ುರವನತನ ಕ್ೊಡತವಂತ್ಹ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲೆ ಆ ರಿೇತಿ ಹೆೇಳಿರಬಹತದತ. ಇದನತನ 
ಮನಡತತ್ೆುೇವ.ೆ  

ಶ್ರೇ ಎಸ್.ಎಲ್ಚ.ಭೊೇಜೇೆಗೌಡ (ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್ಷೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ಈ 
ವಿಷಯ ಬಂದ್ಧರತವುದಕ್ೆೆ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದೆೆೇರ್.ೆ ರ್ನನತ ಕೂಡ ರ್ನಟಿ ಕ್ೂೆೇಳಿ ಸನಕ್ನಣಿಕ್ೆಯನತನ ಬಹಳ 
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ಚೆರ್ನನಗಿ ಮನಡತತಿುದೆೆೇರ್ೆ. ಅದನತನ free range ಸನಕಿದೆೆೇರ್.ೆ ರ್ನಟಿ ಕ್ೊೇಳಿಗ ೆಆಸಪತ್ೆರಯಲ್ಲೆ ಔಷಧಿ 
ಸಿಗತವುದ್ಧಲೆ. ಏಕ್ೆಂದರ,ೆ ಸನವಿರ-ಸನವಿರಗಟಟಲೆ ಒಂದೇೆ ಬ್ನರಿ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ಚ ಕ್ೊಡತವುದರಿಂದ, ನಮಾ 
ಆಸಪತ್ೆರಯಲ್ಲೆ ಸರಬರನಜತ ಇಲೆ. ಇದನತನ ಖ್ನಸಗಿ ಆಸಪತ್ೆರಯಲ್ಲೆಯ್ದೇ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳಳಬ್ೆೇಕತ. ಆದರೆ, ನಮಾ 
ಪರಿಸಿೆತಿ ಹೆೇಗನಗಿದ ೆ ಎಂದರೆ, ನನಗ ೆ ರನತಿರ 11.30 ಗಂಟೆಗ ೆ ಫ್ಲೂೆೇನ್ಚ ಬಂದ್ಧದ.ೆ ಕ್ೂೆೇಳಿ 
ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುಳವವನತ ಬಂದ್ಧದನೆರೆ್. ಒಂದತ ತಿಂಗಳಿನಂದ ಒದನೆಡಿ, ರನತಿರ ಒಂದತ ಕ್.ೆಜಿ.ಗೆ 220 
ರೂಪನಯಿಗಳ ಹನಗೆ ರ್ನಟಿ ಕ್ೊೇಳಿಯನತನ ಮನರನಟ ಮನಡಿದೆೆೇರೆ್. ನಮಾ ಪರಿಸಿೆತಿ ಏರ್ನಗಬೆ್ೇಕತ 
ಹೆೇಳಿ. ಹೂೆರಗಡ ೆ ಒಂದತ ಕ್.ೆಜಿ.,ಗೆ 550 ರೂಪನಯಿಗಳು ಇವ.ೆ ಆದರೆ ವಿಧಿಯಿಲೆ. 
ಸಮಯವನಯಿತ್ತ. ಅದನತನ ಮನರನಟ ಮನಡಲೇೆಬ್ೆೇಕತ. ಸತಮನರತ ಎರಡರಿಂದ ಎರಡೂವರ ೆ
ಕ್.ೆಜಿ.,ಗಳಷತಟ ಬ್ಳೆವಣಿಗ ೆ ಹೊಂದ್ಧದೆ ರ್ನಟಿ ಕ್ೊೇಳಿ ಕ್.ೆಜಿ.,ಗೆ 220 ರೂಪನಯಿಗಳಿಗೆ ಮನರನಟ 
ಮನಡಿರತವುದತ ಸತ್ಯ. ಇದರ ಬಗೆೆ ವನಯಟನಸಪಚನಲ್ಲೆ ಮಸೆೇಜಚ ಬಂದ್ಧದೆ. ಇದಕ್ೆೆ ರಸಿೇದ್ಧ ಕೂಡ 
ಹನಕಿದೆೆೇರ್.ೆ ಈ ರಿೇತಿಯ ಪರಿಸಿೆತಿ ರೈೆತ್ನಗೆ ಇದೆ. 

ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್:- ಮನನಯ ಸಭನರ್ನಯಕರೇೆ, ಇದನತನ ಗಂಭಿೇರವನಗಿ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಂಡತ 
ಕೂಡಲೇೆ ಸಭ ೆಮನಡಿಸಿ. ಮನನಯ ಗೊೇವಿಂದರನಜತರವರೇೆ, ತ್ನವು ಮನತ್ರ್ನಡಿ ಮತಗಿಸಿ.  

ಶ್ರೇ ಗೊೇವಿಂದ ರನಜತ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಊಟದ ನಂತ್ರ ನನಗೆ 
ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕ್ೆೆ ಅವಕ್ನಶ ಕ್ೊಡಿ. ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ ಅನಲ್ಚಕತಮನರ್ಚರವರತ ಬ್ೆಳಗೆೆ ಕ್ೂೆೇಳಿ 
ಸನಕ್ನಣಿಕ್ೆಯ ಬಗೆೆ ಕ್ೆಲವಂದತ ಪರಶೆನಗಳನತನ ಕ್ೇೆಳಿದರತ. ರ್ನನತ ಈ ವಿಚನರದ ಬಗೆೆ ಮತ್ೆು 
ಮತಂದತವರೆಸತತ್ೆುೇರೆ್. ಕ್ೂೆೇಳಿ ಸನಕ್ನಣಿಕ್ೆಯನತನ ಕೃಷಿ ಇಲನಖ್ಗೆ ೆಸೇೆರಿಸಬ್ೆೇಕತ ಎಂದತ . . . 

ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್:- ಮನನಯ ಗೊೇವಿಂದರನಜತರವರೇೆ, ಇದನತನ ಬ್ೆಳಗೆೆ ಹೆೇಳಿದರಲೆವೆೇ? 

ಶ್ರೇ ಗೊೇವಿಂದ ರನಜತ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇದರ ಬಗೆೆ ಮತಂದತವರದೆ ಭನಗದಲ್ಲೆ 
ಹೆೇಳುತ್ುೆೇರೆ್. ಕ್ೊೇಳಿ ಸನಕ್ನಣಿಕ್ ೆ ನೂರಕ್ೆೆ ನೂರರಷತಟ ರೈೆತ್ರತ ಮನಡತವಂತ್ಹ ಒಂದತ ಕ್ಷೇೆತ್ರ. 
ನಗರದಲ್ಲೆ ಕ್ೊೇಳಿ ಸನಕ್ನಣಿಕ್ೆ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಆಗತವುದ್ಧಲೆ. ಕ್ೂೆೇಳಿ ಸನಕ್ನಣಿಕ್ೆ, poultry farming 
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ಎಂದರೆ, ಅಥಾ ಏನತ? ಅದನತನ ಕ್ೆೇಳಿ ಕ್ೆೇಳಿ ಸಕ್ನಾರದ್ಧಂದ ಮನಡಿಸಿಕ್ೂೆಳುಳವುದಲೆ. 1961ರೆ್ೇ 
ಇಸವಿಯಲ್ಲೆ ಆದಂತ್ಹ ರವೆಿನೂಯ ಕ್ನಯ್ದೆ ಪರಕ್ನರ ಕ್ೊೇಳಿ ಸನಕ್ನಣಿಕ್ೆಯನತನ ಕೃಷಿಯ್ದೇ ಎಂದತ 
ಹೆೇಳುತ್ನುರ.ೆ ಇದನತನ ಸದನದಲ್ಲೆ ರ್ನನತ ಕಳೆದ ಸನರಿ ಪರಸನುಪ ಮನಡಿದೆೆ. ಉಡತಪಿ ಮತ್ತು 
ಮಂಗಳೂರತ ಭನಗದಲ್ಲೆ ಕ್ೊೇಳಿ ಸನಕ್ನಣಿಕ್ೆಗ ೆ ಮರ್ೆಗಳನತನ ಕಟಟಬ್ೆೇಕ್ನದರೆ, ಭ್ೂಮಿಯನತನ 
ಪರಿವತ್ಾರೆ್ ಮನಡಬ್ೇೆಕ್ೆಂದತ ಒತ್ನುಯ ಮನಡಿ, ಭ್ೂಮಿಯನತನ ಪರಿವತ್ಾರೆ್ ಮನಡಿಸಿಕ್ೂೆಂಡತ 
ಇವತಿುನ ದ್ಧವಸ ಕ್ೊೇಳಿ ಸನಕ್ನಣಿಕ್ೆ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಅವಕ್ನಶ ಮನಡಿಕ್ೂೆಡತತಿುದನೆರೆ. ಕ್ೊೇಳಿ 
ಸನಕ್ನಣಿಕ್ ೆಮರ್ೆಗಳಲ್ಲೆ ಒಂದತ ಎಕರಗೆ ೆ10 ಸನವಿರ ಕ್ೂೆೇಳಿಗಳನತನ ಮೇಯಿಸತವುದಕ್ೆೆ ಸನಧಯ. ಒಂದತ 
ಮನಂಸದ ಕ್ೊೇಳಿಗೆ ಒಂದೂವರ ೆ ಅಡಿ ಜನಗ ಬ್ೆೇಕತ. ತ್ನಯಿ ಕ್ೊೇಳಿಗೆ 3 ಅಡಿ ಜನಗ ಬ್ೆೇಕತ. 
ಅಂತ್ಹದರಲ್ಲೆ ತ್ನವು 10-10 ಎಕರಯೆಲ್ಲೆ ಒಂದೂೆಂದತ ಫ್ಲನರಂ ಮನಡಬ್ೇೆಕ್ನದರ,ೆ ಇದನತನ ಭ್ೂ 
ಪರಿವತ್ಾರೆ್ ಮನಡಬ್ೇೆಕ್ೆಂದರ,ೆ ಇದಕ್ೆೆ property tax ಯನರತ ಕಟತಟತ್ನುರ?ೆ ಇದತ ರೈೆತ್ರತ 
ಮನಡತವಂತ್ಹ ಕಸತಬತ ಅಲೆವೆೇ, ರೈೆತ್ರತ ಉಪಕಸತಬನತನ ಮನಡಬ್ನರದೇೆ? ಸಕ್ನಾರದ ಹತಿುರ ಕಳೆದ 
ಬ್ನರಿಯೂ ಒತ್ನುಯ ಮನಡಿದೆೆ. ಇಲ್ಲೆಯವರೆಗೂ ಅದರ ಬಗೆೆ ಕರಮ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಂಡಿಲೆ. ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ತ್ಮಾ ಊರಿನಲ್ಲೆ ಉಡತಪಿ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ್ ಕನನಡ ಭನಗದಲ್ಲೆ ಕ್ೊೇಳಿ ಸನಕ್ನಣಿಕ್ ೆ
ಮರ್ೆಗಳಿಗೆ ಭ್ೂ ಪರಿವತ್ಾರೆ್ ಮನಡತತಿುರತವ ಆದೆೇಶವನತನ ಖ್ಂಡಿತ್ವನಗಿಯೂ ಹಂಪಡೆಯಬ್ೆೇಕ್ೆಂದತ 
ರ್ನನತ ಎಲೆರ ಪರವನಗಿ ಒತ್ನುಯ ಮನಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ  

ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್:- ಮನನಯ ಗೊೇವಿಂದರನಜತರವರೇೆ, conclude ಮನಡಿ, ಬ್ೇೆಗ ಮತಗಿಸಿ. 
ಈಗನಗಲೆೇ ಸಮಯವನಯಿತ್ತ. 

ಶ್ರೇ ಗೊೇವಿಂದ ರನಜತ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನಜಿ ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಯವರನದ 
ಮನನಯ ಸಿದೆರನಮಯಯನವರ ಒಂದತ ಒತ್ನುಯದ್ಧಂದ “ಬದತಕಿರತವಂತ್ಹ ಕತರಿ ಅಕ್ನಲ್ಲಕ ಮರಣ್ 
ಹೊಂದ್ಧದನಗ 5 ಸನವಿರ ರೂಪನಯಿಗಳು, ಅದರ ಮರಿ ಸತ್ನುಗ 3 ಸನವಿರ ರೂಪನಯಿಗಳ ಪರಿಹನರ 
ಕ್ೊಡತತ್ುೆೇವೆಂದತ ಸಕ್ನಾರದ್ಧಂದ ಘೂೇಷಣೆ ಮನಡಿದರತ. ಇದನತನ ಕ್ೂೆಡತತಿುದನೆರೂೆೇ, ಇಲೆವೇ 
ಎಂಬತದರ ಬಗೆೆ ನನಗೆ ಮನಹತಿ ಇಲೆ. ಆದರೆ, ನನನ ಹತಿುರ ಇರತವ ಮನಹತಿ ಪರಕ್ನರ ಹಸತ ಸತ್ನುಗ 
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10 ಸನವಿರ ರೂಪನಯಿಗಳನತನ ಕ್ೂೆಡತತಿುದನೆರೆ. ತ್ತಂಬ್ನ ಸಂತ್ೂೆೇಷ. ಕತರಿ ಸತ್ನುಗ 5 ಸನವಿರ 
ರೂಪನಯಿಗಳನತನ ಕ್ೊಡತತಿುದನೆರೆ. ಇದರಿಂದ, ಕತರಿ ಮೇಯಿಸತವವನಗೆ ತ್ತಂಬ್ನ ಸಹನಯವನಗತತ್ುದೆ. 
7-8 ಸನವಿರ ರೂಪನಯಿಗಳಷತಟ ಬ್ೆಲ ೆಬ್ನಳುವಂತ್ಹ ಕತರಿಗೆ 5 ಸನವಿರ ರೂಪನಯಿಗಳ ಪರಿಹನರ 
ಧನವನತನ ಕ್ೊಟನಟಗ, 1.50 ಲಕ್ಷ ರೂಪನಯಿಗಳಷತಟ ಬ್ನಳುವಂತ್ಹ ಹಸತವಿಗೆ 10 ಸನವಿರ 
ರೂಪನಯಿಗಳ ಪರಿಹನರ ಧನ”ವನತನ ಕ್ೊಟಟರೆ, ಇದಕ್ೆೆ ಯನವ ರ್ನಯಯ ಒದಗಿಸಿದಂತ್ನಗತತ್ುದೆ. ತ್ನವು 
ಗೊೇವು ಆರನಧಕರನಗಿದ್ಧೆೇರಿ. ಕಳೆದ 3 ವಷಾಗಳಿಂದ ಅಕ್ನಲ್ಲಕ ಮರಣ್ ಹೊಂದ್ಧದಂತ್ಹ 
ಗೊೇವುಗಳಿಗೆ ತ್ನವು ಯನವುದೆೇ ರಿೇತಿಯ ಪರಿಹನರ ಕ್ೊಟಿಟರತವುದ್ಧಲೆ. ಮನಹತಿ . . . 

ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್:- ಮನನಯ ಗೊೇವಿಂದರನಜತರವರೇೆ, Please conclude.  

ಶ್ರೇ ಗೊೇವಿಂದ ರನಜತ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ಇನತನ ಎಪಿಎಂಸಿ., ಬಗೆೆ 
ಮನತ್ರ್ನಡಬ್ೆೇಕತ.  

ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್:- ಮನನಯ ಗೂೆೇವಿಂದರನಜತರವರೇೆ, ಈಗನಗಲೆೇ ತ್ನವು 
ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕ್ೆೆ ಪನರರಂಭ್ ಮನಡಿ 45 ನಮಿಷಗಳನಯಿತ್ತ. ತ್ನವು conclude ಮನಡಿ, ಬ್ೆೇಗ 
ಮತಗಿಸಬ್ೆೇಕತ.  

ಶ್ರೇ ಗೊೇವಿಂದ ರನಜತ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅವರತ ನನಗ ೆ ಪೂತಿಾ ಸಮಯ 
ಕ್ೊಡತತ್ುೆೇರೆ್ ಎಂದತ ಹೇೆಳಿದನೆರ.ೆ  

ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್:- ಮನನಯ ಗೊೇವಿಂದರನಜತರವರೇೆ, ತ್ನವು ಮನತ್ರ್ನಡಿ ಮತಗಿಸತತಿುೇರೊೇ, 
ಇಲೆದ್ಧದೆರ ೆ ರ್ನನತ adjourn ಮನಡಬ್ೇೆಕ್ೂೆೇ ತ್ನವೇೆ ಹೆೇಳಿ. ಆದೆರಿಂದ, ದಯವಿಟತಟ ಬ್ೆೇಗ 
ಮನತ್ರ್ನಡಿ ಮತಗಿಸಬ್ೇೆಕತ.  

ಶ್ರೇ ಗೊೇವಿಂದ ರನಜತ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ತ್ನವು adjourn ಮನಡಿ, ರ್ನನತ 
ಮತ್ೆು ಸದನ ಪನರರಂಭ್ವನದನಗ ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ುೆೇರೆ್.  



144 

                                                                                                                                                  ವಿಪ/16-03-2022   
“ wzÀÄÝ¥ÀrAiÀiÁUÀzÀ ¥Àæw/unedited copy/£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ¼À°è CxÀªÁ ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉUÁV G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀPÀÆqÀzÀÄ 

__________________________________________________________________________________ 

ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್:- ಮನನಯ ಗೊೇವಿಂದರನಜತರವರೇೆ, ಇಲೆ. ಬ್ೆೇಗ ಮತಗಿಸಿ.  

ಶ್ರೇ ಗೊೇವಿಂದ ರನಜತ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇನತನ ರ್ನನತ ಎಪಿಎಂಸಿ ಬಗೆೆ 
ಮನತ್ರ್ನಡಬ್ೆೇಕತ. 

ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್:- ಮನನಯ ಗೊೇವಿಂದರನಜತರವರೇೆ, ಊಟದ ನಂತ್ರ ಮನನಯ 
ಸದಸಯರನದ ಭನರತಿಶಟೆಿಟಯವರತ ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ನುರ.ೆ ತ್ನವು ಮನತ್ರ್ನಡಿ ಮತಗಿಸಬ್ೆೇಕತ.   

ಶ್ರೇ ಗೊೇವಿಂದ ರನಜತ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ಎಪಿಎಂಸಿ ಬಗೆೆ 
ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕ್ೆೆ ನನಗೆ 5 ನಮಿಷಗಳ ಕ್ನಲನವಕ್ನಶ ಕ್ೊಡಿ.  

ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್:- ಈಗ ಸದನವನತನ ಮಧನಯಹನ 3 ಗಂಟೆಯವರಗೆೆ ಮತಂದೂಡತತಿುದೆೆೇರೆ್. 
(ಸದನವು ಮಧನಯಹನ 2 ಗಂಟೆ 07 ನಮಿಷಕೆ್ೆ ಭೊೇಜನಕ್ನೆಗಿ ಮತಂದೂಡಲಪಟತಟ, ಪತನಃ ಮಧನಯಹನ 

3 ಗಂಟೆಗ ೆಸಮನವೆೇಶಗೂೆಳಳಲತ ನಶಿಯಿಸಿತ್ತ) 
(386)16-03-2022(03-20)bsd-ak 

(ಭೊೇಜನ ವಿರನಮದ ನಂತ್ರ ಸದನವು ಪತನಃ ೩ ಗಂಟೆ ೧೮ ನಮಿಷಗಳಿಗೆ ಸಮನವೆೇಶಗೂೆಂಡಿತ್ತ) 

(ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರತ ಸಭನಪಿೇಠದಲ್ಲೆ ಉಪಸಿೆತ್ರನದರತ) 

 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಯವರತ ಶತಕರವನರ ಬ್ಳೆಗೆೆ ೧೧ ಗಂಟೆಗೆ ಉತ್ುರ 
ನೇಡಲ್ಲದತೆ, ಮನತ್ರ್ನಡತವವರಲೆೆರಿಗೂ ಅವಕ್ನಶ ಕ್ೂೆಡತತ್ೆುೇರ್,ೆ ಆರನಮವನಗಿ ಮನತ್ರ್ನಡಿ. ರ್ನನತ 
ಈಗ ಮನತ್ರ್ನಡಿಕ್ೂೆಂಡತ ಬಂದೆನತ. ಊಟಕ್ೆೆ ಹೊೇದ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲೆ ಬಜೆಟಚ ಬಗೆೆ ಮನತ್ರ್ನಡತವ 
ಹೊಸ ಸದಸಯರಿದನೆರೆ ಎಂದತ ಮನತ್ರ್ನಡತವ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲೆ ಶತಕರವನರ ಉತ್ುರ ಕ್ೂೆಡತವುದನಗಿ 
ತಿಳಿಸಿದನೆರ.ೆ ಆದೆರಿಂದ ಎಲೆರೂ ಮನತ್ರ್ನಡಿ. 

 ಶ್ರೇ ಗೊೇವಿಂದರನಜತ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ನನನ ಭನಷಣ್ವನತನ ಅಧಾಕ್ೆೆ ನಲ್ಲೆಸಿದತೆ, 
ಇನತನ ೧೫ ನಮಿಷ ಅವಕ್ನಶ ಕ್ೊಡಿ. 
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 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ನೇವು ಮತಕ್ನುಯ ಮನಡಿದ್ಧೆೇರಂತ್ಲೆವೇೆ? 

 ಶ್ರೇ ಗೊೇವಿಂದರನಜತ:- ಇಲೆ, ಸನರ್ಚ. 

 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಆಯಿತ್ತ, ೧೦ ನಮಿಷಗಳ ಕ್ನಲ ಮನತ್ರ್ನಡಿ. 

ವಿತಿುೇಯ ಕ್ನಯಾಕಲನಪಗಳು 
೨೦೨೨-೨೩ರ್ೇೆ ಸನಲ್ಲನ ಆಯವಯಯ ಅಂದನಜತಗಳ ಮೇಲೆ ಮತಂದತವರೆದ ಚಚೆಾ 

 ಶ್ರೇ ಗೊೇವಿಂದರನಜತ (ವಿಧನನಸಭೆಯಿಂದ ಚತರ್ನಯಿತ್ರನದವರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಕ್ೊೇಲನರವು ಮನವು ಬ್ೆಳೆಗ ೆ ಪರಸಿದಿವನಗಿದತೆ, ಮನನಯ ಸಕ್ನಾರಿ ಮತಖ್ಯ 
ಸಚೆೇತ್ಕರತ ಮನವು ಬ್ಳೆೆಗನರರ ಕ್ಷೆೇತ್ರದ್ಧಂದ ಬಂದವರನಗಿದನೆರೆ.  

(ಮತಂದತ) 

(387) 16.03.2022 3.20 ಹೆರ್ಚವಿ:ಆರ್ಚಎನ್ಚ               (ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿೆತಿ) 

ಶ್ರೇ ಗೊೇವಿಂದರನಜತ(ಮತಂದತವರದೆದತೆ):- 

ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಕ್ೊೇಲನರ ಜಿಲೆೆಯ ಶ್ರೇನವನಸಪತರ ತ್ನಲೂೆಕತ ನಮಾ ಭನರತ್ 
ದೆೇಶದಲ್ಲೆಯ್ದೇ ಅತಿೇ ಹೆಚತಿ ಮನವು ಬ್ೆಳೆಯತವಂತ್ಹ ತ್ನಲೂೆಕ್ನಗಿದೆ. ಇಲ್ಲೆ ಬ್ೆಳೆದಂತ್ಹ ಮನವಿನ 
ಹಣ್ಣನತನ ಹೊರ ದೆೇಶಗಳಿಗೂ ಸಹ  ರಫತು ಮನಡಲನಗತತಿುದೆ. ಈ ಸನಲ್ಲನ ಆಯವಯಯದಲ್ಲೆ 
ಕ್ೊೇಲನರ ಜಿಲೆೆಗ ೆ “ಮನವು ಬ್ೆಳ ೆ ಸಂಶೆ್ ೇಧರ್ನ ಕ್ೆೇಂದರ”ಚ ವನತನ ನೇಡಲನಗತತ್ುದೆ ಎನತನವ 
ನರಿೇಕ್ಷೆಯನತನ ರ್ನವು ಇಟತಟಕ್ೂೆಂಡಿದೆೆವು. ಆದರೆ, ಹನನಗಲ್ಚಗೆ ಮನವು ಸಂಶೆ್ ೇಧರ್ನ ಕ್ೆೇಂದರವನತನ 
ನೇಡಿದನೆರ.ೆ  ಇದತ ಯನವ ರಿೇತಿಯಲ್ಲೆ ಮನವು ಬ್ೆಳೆಗನರರಿಗ ೆ ಅನತಕೂಲವನಗತತ್ುದ ೆ ಎನತನವುದತ 
ನನಗ ೆ ಗೊತಿುಲೆ. ಕ್ೂೆೇಲನರ ಜಿಲೆೆಯಲ್ಲೆ ಅತಿೇ ಹೆಚಿಿನ ಪರಮನಣ್ದಲ್ಲೆ ಮನವು ಬ್ೆಳೆಯಲನಗತತ್ುದ.ೆ 
ಕ್ೊೇಲನರ ಅಥವನ ಶ್ರೇನವನಸಪತರ ತ್ನಲೂೆಕಿಗೆ “ಮನವು ಬ್ೆಳ ೆ ಸಂಶೆ್ ೇಧರ್ನ ಕ್ೆೇಂದರ”ಚ ವನತನ 
ನೇಡಿದರ,ೆ ಸಂಶೆ್ ೇಧರ್ನ ಕ್ನಯಾಕ್ೆೆ ಅನತಕೂಲವನಗತತ್ುದೆ. ಇಲ್ಲೆಗೂ ಸಹ ಒಂದತ “ಮನವು ಬ್ೆಳ ೆ
ಸಂಶೆ್ ೇಧರ್ನ ಕ್ೆೇಂದರ”ಚವನತನ ನೇಡಬ್ೆೇಕ್ೆನತನವುದತ ನನನ ಮನವಿಯನಗಿದೆ.  
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 ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಕ್ೊೇಲನರ ಬ್ನಲಕರ ಕ್ನಲೇೆಜಿನ ಕಟಟಡವನತನ ಸತಮನರತ 80 
ವಷಾಗಳ ಹಂದ ೆ ಬಹಳ ಅದತಾತ್ವನಗಿ ಕಟಟಲನಗಿದೆ. ಈ ಬ್ನಲಕರ ಕ್ನಲೇೆಜಿನಲ್ಲೆ ಓದ್ಧದಂತ್ಹ 
ನೂರನರತ ಜನರತ ಕ್ೆ.ಎ.ಎಸ್ಚ., ಐ.ಎ.ಎಸ್ಚ., ಐ.ಪಿ.ಎಸ್ಚ., ಡನಕಟರ್ಚ ಮತ್ತು ಲನಯರ್ಚಗಳನಗಿ ಇಡಿೇ 
ಜಗತಿುರ್ನದಯಂತ್ ಕ್ನಯಾನವಾಹಸತತಿುದನೆರೆ. ಇಂತ್ಹ ಅದತಾತ್ವನದ ಕ್ನಲೇೆಜಿಗ ೆಇವತ್ತು ಯನವ ಸಿೆತಿ 
ಬಂದ್ಧದ ೆ ಎಂದರೆ, ರಸೆು ಅಗಲ್ಲೇಕರಣ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲೆ ಕ್ನಲೇೆಜಿನ ಕ್ನಂಪೌಂಡಚ ಅನತನ ಹೊಡೆದತ 
ಹನಕಿದನೆರ.ೆ ಆ ಕ್ನಲೇೆಜಿಗ ೆ ಕ್ನಂಪೌಂಡಚ ಇಲೆ. ಚತರ್ನವಣೆಯ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲೆ ಮತ್ ಎಣಿಕ್ ೆ
ಕ್ೆೇಂದರವರ್ನನಗಿ ಮನತ್ರ ಈ ಬ್ನಲಕರ ಕ್ನಲೇೆಜತ ಕ್ನಯಾನವಾಹಸತತಿುದೆ. ರ್ನನತ ಸಹ ಆ ಕ್ನಲೇೆಜಿನ 
ವಿದನಯಥಿಾಯನಗಿದೆೆ. ಹಂದೆ ಸತಮನರತ 3600 ವಿದನಯಥಿಾಗಳು ಅಲ್ಲೆ ವನಯಸಂಗ ನಡಸೆತತಿುದೆರತ. 
ಆದರೆ, ಈಗ ಮೂಲಸೌಕಯಾಗಳ ಮತ್ತು ಪಿೇಠೂೆೇಪಕರಣ್ಗಳ ಸಮಸೆಯಯಿಂದನಗಿ ಹನಗೂ 
ಬ್ೊೇಧಕರ ಕ್ೊರತೆ್ಯಿಂದನಗಿ ಆ ಕ್ನಲೇೆಜಿನಲ್ಲೆ ಕ್ೆೇವಲ 1200 ವಿದನಯಥಿಾಗಳು ವನಯಸಂಗ 
ಮನಡತತಿುದನೆರ.ೆ ಈ ವಿಚನರದ ಬಗೆೆ ಶ್ನಯವೆೇಳಯೆಲ್ಲೆ ಪರಸನುಪ ಮನಡಿ, 1980ರೆ್ೇ ಇಸವಿಯ 
ವೆೈಭ್ವವನತನ ಪತನಃ ಮರತಕಳಿಸಬ್ೆೇಕ್ೆನತನವ ಮನವಿಯನತನ ಮನಡಿದೆೆ. ಮನನಯ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಸಚಿವರತ 
ಕ್ೊೇಲನರ ಜಿಲೆೆಗ ೆ ಬಂದತ ಆ ಕ್ನಲೇೆಜಿನ ಸಮಸಯೆಗಳನತನ ಪರಿಹರಿಸತವುದನಗಿ ಭ್ರವಸಯೆನತನ 
ನೇಡಿದೆರತ. ಆ ಕ್ೆಲಸ ಇಲ್ಲೆಯವರೆವಿಗೂ ಆಗಿಲೆ. ಸಕ್ನಾರ ಇದಕ್ೆೆ ಕನಷಿ 20 ಕ್ೂೆೇಟಿ 
ರೂಪನಯಿಗಳನತನ ವೆಚಿ ಮನಡಿ ಪತನಶಛೆೇತ್ನಗೂೆಳಿಸಬಹತದನಗಿದೆ. ಈ ಕ್ನಲೇೆಜತ ಕ್ೆೇಂದರ ಸನೆನದಲ್ಲೆದೆ.  

 ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈ ಕ್ನಲೇೆಜಿನಲ್ಲೆ  ಮದಲತ ಕ್ೊೇ-ಏಜತಕ್ೆೇಶನ್ಚ ಇತ್ತು. 
ಬ್ನಲಕರತ ಮತ್ತು ಬ್ನಲಕಿಯರತ ಒಟಿಟಗೆ ವನಯಸಂಗ ಮನಡತತಿುದೆರತ. ಆದರೆ, ಬ್ನಲಕರ ಹನಸಟಲ್ಚ ಅನತನ 
ಬ್ನಲಕಿಯರ ಕ್ನಲೇೆಜರ್ನನಗಿ ಮನಪಾಡಿಸಲನಗಿದೆ.  

 ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶಚ ಕ್.ೆರನಥೂೆೇಡಚ(ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ಮತಖ್ಯ ಸಚೆೇತ್ಕರತ):- ಸರ್ನಾನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸಭನರ್ನಯಕರೂೆಬಬರೆೇ ಸದನದಲ್ಲೆ ಹನಜರಿದನೆರೆ. ಬ್ೆೇರ ೆ ಯನವ 
ಮಂತಿರಗಳು ಸದನದಲ್ಲೆ ಹನಜರಿಲೆ. ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಸಹ ಹನಜರಿಲೆ.  
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 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಈ ಬಗೆೆ ರ್ನನತ ಹತ್ನುರತ ಬ್ನರಿ ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ಹೆೇಳಿದೆೆೇರ್.ೆ ಕ್ೆೇಳದ್ಧದೆರೆ, 
ರ್ನನತ ಏನತ ಮನಡಬ್ೇೆಕತ? 

 ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.ೆಹರಿಪರಸನದ್ಚ(ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ);- ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 
ಮಂತಿರಗಳು ಬರತವವರೆವಿಗೂ ಸದನವನತನ 10 ನಮಿಷಗಳ ಕ್ನಲ ಮತಂದೂಡಿ, ಅವರತಗಳು ಬಂದ 
ಮೇಲ ೆಸದನವನತನ ಪನರರಂಭಿಸೂೆೇಣ್.  

 ಶ್ರೇ ಎಸ್ಚ.ಎಲ್ಚ.ಭೊೇಜೆೇಗೌಡ:- ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಏಕ್ೊೇಪಧನಯಯ ಶನಲೆಗೆ 
ಮತಖ್ೂೆಯೇಪನಧನಚಯಯರ ರಿೇತಿಯಲ್ಲೆ ಮನನಯ ಸಭನರ್ನಯಕರತ ಒಬಬರೇೆ ಸದನದಲ್ಲೆ 
ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂೆಂಡಿದನೆರೆ. 

 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಇಂದ್ಧನ ಸಭೆಗ ೆ ಶ್ರೇಯತತ್ರತಗಳನದ ಉಮೇಶಚ ಕತಿು, ಡನ|| 
ಸಿ.ಎಸ್ಚ.ಅಶೆಥ್ಚ ರ್ನರನಯಣ್ಚ, ಆನಂದ್ಚಸಿಂಗಚ, ಬಿ.ಸಿ.ರ್ನಗೇೆಶಚ, ಸತನೇಲ್ಚಕತಮನರ್ಚ ಮತ್ತು ಡನ|| 
ಕ್.ೆಸತಧನಕರ್ಚ ಇವರತಗಳು ಹನಜರಿರಬ್ೆೇಕ್ನಗಿತ್ತು.  

 ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶಚ ಕೆ್.ರನಥೊೇಡಚ:- ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 10 ನಮಿಷಗಳ ಕ್ನಲ 
ಸದನವನತನ ಮತಂದೂಡಿ. ಮಂತಿರಗಳಿಗೆ ಗೂೆತ್ನುಗಲ್ಲ. 

 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಈ ದ್ಧನ ಸದನದಲ್ಲೆ ಉಪಸಿೆತ್ರಿರಬ್ೇೆಕ್ನಗಿರತವ ಮಂತಿರಗಳು 
ಹನಜರನಗದೆೇ ಇರತವ ಕ್ನರಣ್ ಸದನವನತನ 10 ನಮಿಷಗಳ ಕ್ನಲ ಮತಂದೂಡಲನಗತತಿುದೆ.  

(ಸದನವನತನ 3 ಗಂಟೆ 24 ನಮಿಷಗಳಿಗೆ 10 ನಮಿಷಗಳ ಕ್ನಲ ಮತಂದೂಡಲನಯಿತ್ತ) 
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(388) ಎಸ್ಚಪಿಆರ್ಚ/ವಿಕ್ೆ(ಎಂಡಿ)/3:40/16/03/2022  
 

(ಅಪರನಹನ 3 ಗಂಟೆ 24 ನಮಿಷಕ್ೆೆ 10 ನಮಿಷಗಳ ಕ್ನಲ ಮತಂದೂಡಲಪಟಟ ಸದನವು 
ಪತನಃ ಅಪರನಹನ 3 ಗಂಟೆ 46 ನಮಿಷಕ್ೆೆ ಸಮನವೆೇಶಗೊಂಡಿತ್ತ) 

 
(ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರತ ಪಿೇಠವನತನ ಅಲಂಕರಿಸಿದರತ) 

 
 ಡನ|| ವೆೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣ್ಸನೆಮಿ(ಸಕ್ನಾರಿ ಮತಖ್ಯ ಸಚೆೇತ್ಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 
ಪರಸತುತ್ ಸದನದಲ್ಲೆ 6 ಮಂತಿರಗಳಿದನೆರ.ೆ   
 
 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮಂತಿರಗಳನತನ ಕರದೆನಗ ಅವರತಗಳು ಸದನದಲ್ಲೆ ಉಪಸಿೆತ್ರಿದೆರ ೆಸರಿ. 
 

ಶ್ರೇ ಉಮೇಶಚ ವಿ.ಕತಿು(ಅರಣ್ಯ ಹನಗೂ ಆಹನರ, ರ್ನಗರಿೇಕ ಸರಬರನಜತ ಮತ್ತು ಗನರಹಕರ 
ವಯವಹನರಗಳ ಸಚಿವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನ ಸಭೆಯ ಕ್ನಯಾವಿಧನನ 
ಹನಗೂ ನಡವಳಿಕ್ೆಯ ನಯಮಗಳು 69 ರಡಿ ವಿಧನನಸಭೆಯಲ್ಲೆ ಚಚೆಾಯಿತ್ತು.  ಹೇಗನಗಿ ರ್ನನತ 
ಕ್ೆಳಮರೆ್ಯಲ್ಲೆ ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂೆಂಡಿದೆೆನತ.  ಆದರೆ ನನನ ಸಿಟಿಟಂಗಚ ವಿಧನನ ಪರಿಷತಚನಲ್ಲೆತ್ತು.   

 
 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಸಭನರ್ನಯಕರೇೆ ಹನಗೂ ಸಕ್ನಾರಿ ಮತಖ್ಯ ಸಚೇೆತ್ಕರೇೆ, ಇಲ್ಲೆ ಯನವ 
ಮಂತಿರಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಇರತತ್ುವಯೆೇ ಅವರತಗಳರ್ೆನೇ ಇಲ್ಲೆ ಕತಳಿತ್ತಕ್ೊಳಳಲತ ಕಡನಾಯ ಮನಡಿ.   
 

ಶ್ರೇ ಸಿ.ಸಿ.ಪನಟಿೇಲ್ಚ(ಲೊೇಕ್ೊೇಪಯೇಗಿ ಸಚಿವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 
ಪರಶೆ್ನೇತ್ುರ ಕಲನಪವು ಯನವ ಮಂತಿರಗಳದತೆ ಇರತತ್ುವಯೆೇ, ಅವರರೆ್ನೇ ಇಲ್ಲೆ ಹನಜರನಗಲತ 
ಕಡನಾಯಗೊಳಿಸಬ್ೆೇಕತ.  ಏಕ್ೆಂದರ ೆನನಗ ೆಇಲ್ಲೆ ಪರಶೆ್ನೇತ್ುರಗಳಿವೆ ಹನಗೂ ಕ್ೆಳಮರೆ್ಯಲ್ಲೆ ಗಮನ 
ಸಳೆೆಯತವ ಸೂಚರೆ್ಗಳಿವೆ.   
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ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಕ್ನಯಾಕಲನಪಗಳ ಸಲಹನ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲೆ ಈ ವಿಚನರವನಗಿ ರ್ನನತ ಈ 
ಹಂದಯೆ್ದೇ ಹೆೇಳಿದೆೆೇರೆ್. ಆಗ ನೇವು ಸಮಿತಿಯಲ್ಲೆರಲ್ಲಲೆ.  ಈ ರಿೇತಿಯ ತ್ೊಂದರಗೆಳನಗತವುದತ 
ಬ್ೆೇಡ; ಯನವ ಮಂತಿರಗಳಿಗೆ ಪರಶೆ್ನೇತ್ುರ ಕಲನಪಗಳಿರತತ್ುವಯೆೇ; ಅವರತಗಳರ್ೆನೇ ಈ ಸದನದಲ್ಲೆ 
ಮತಂದತವರೆಸಿದರ,ೆ ಈ ರಿೇತಿಯ ರಗಳೆಗಳನಗತವುದ್ಧಲೆ.  ಹೇಗನಗಿ ಈ ರಿೇತಿಯನಗಿ ಮನಡಬ್ೇೆಕತ. 

 
ಡನ|| ವೆೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣ್ಸನೆಮಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಆಗಲ್ಲ; ಈ ಬಗೆೆ ಮತಂದ್ಧನ 

ಸಭೆಯಲ್ಲೆ ಚಚೆಾಯನತನ ಮನಡೂೆೇಣ್. 
 
ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಏಕ ಕ್ನಲದಲ್ಲೆ ಎರಡತ ಕಡಗೆಳಲ್ಲೆ ಸದನಗಳು ನಡಯೆತವುದರಿಂದ 

ಮಂತಿರಗಳಿಗೆ ಹನಜರನಗಲತ ಸಮಸೆಯಗಳನಗತತ್ುದೆ ಎಂಬತದನತನ ರ್ನನತ ಒಪತಪತ್ುೆೇರೆ್.  ಹೇಗನಗಿ ಇಂತ್ಹ 
ಸಮಸೆಯಗಳ ಬಗೆೆ ಕ್ನಯಾಕಲನಪಗಳ ಸಲಹನ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲೆ ಚಚಿಾಸಿ, ತಿೇಮನಾನ ಕ್ೆೈಗೂೆಳಳಲನಗಿತ್ತು.  
ಅದರಂತ್ ೆಯನವ ಮಂತಿರಗಳಿಗೆ ಪರಶೆ್ನೇತ್ುರಗಳ ಕಲನಪವಿದೆಯೇ ಅವರನತನ ಇಲ್ಲೆ ಹನಜರನಗಲತ 
ಕಡನಾಯಗೊಳಿಸಬ್ೆೇಕತ ಎಂದತ ತಿಳಿಸಲನಗಿತ್ತು.  ಒಂದತ ವೆೇಳೆ ಮಂತಿರಗಳಿಗೆ ಕ್ೆಳಮರೆ್ಯಲ್ಲೆ ಗಮನ 
ಸಳೆೆಯತವ ಸೂಚರೆ್, ನಯಮ 330 ಇತ್ನಯದ್ಧ ಕಲನಪಗಳಿರತತ್ುವೆ.  ಹೇಗನಗಿ ಏಕ ಕ್ನಲದಲ್ಲೆ ಎರಡೂ 
ಸದನಗಳಲ್ಲೆ ಹನಜರನಗತವುದತ ಸಮಸೆಯಯನಗತತ್ುದೆ.  ಕ್ೆಲವಂದತ ಮಂತಿರಗಳು “ಚಕೆರ್ಚ”ಚ
ಹನಕತವವರಿದೆರ,ೆ ಕ್ೆಲವಂದತ ಮಂತಿರಗಳು ಇದರ ಲನಭ್ವನತನ ಪಡಯೆತವವರೂ ಸಹ ಇದನೆರ.ೆ  ಈ 
ಸಂಗತಿಗಳು ನನಗ ೆ ಗೊತಿುವೆ.  ಮತಂದ್ಧನ ದ್ಧನಗಳಲ್ಲೆ ಈ ರಿೇತಿಯ ಸಮಸೆಯಗಳನಗಬ್ನರದತ.  
ಸಭನರ್ನಯಕರೇೆ, ಈ ರಿೇತಿಯ ಸಮಸೆಯಗಳು ಪದೆೇ ಪದೆೇ ಆಗಬ್ನರದತ ಎಂಬ ವಿಚನರವನಗಿ ರ್ನನತ 
ನಮಗೆ ದ್ಧರ್ನಂಕ 08/03/2022 ರಂದತ ಪತ್ರವನತನ ಬರೆದತ, ತಿಳಿಸಿದೆೆೇರೆ್.  ಈಗ ಇವರಿಗ ೆಏನೂ 
ಹೆೇಳುವುದತ ಬ್ೆೇಡ.  ಇವತಿುನಂದ ಇದನತನ ಗಮನದಲ್ಲೆಟತಟಕ್ೂೆಂಡತ ಮಂತಿರಗಳ ಹನಜರನತಿಯನತನ 
ಕಡನಾಯಗೊಳಿಸಿ.  ಏಕ್ೆಂದರ,ೆ ಎರಡೂ ಸದನಗಳು ಸರಿಯನಗಿ ನಡಯೆಬೆ್ೇಕತ.  ಈ ವಿಚನರದಲ್ಲೆ 
ನೇವು ರ್ನಳ ೆ ತಿಳಿಸಿ.  ನಮಾ ಸದನದಲ್ಲೆ ಯನವ ಮಂತಿರಗಳಿಗೆ ಪರಶೆ್ನೇತ್ುರಗಳ ಕಲನಪವಿದಯೆೇ 
ಅವರತಗಳು ಇಲ್ಲೆ ಕಡನಾಯವನಗಿ ಹನಜರಿರಲ್ಲ.   

 
ದ್ಧರ್ನಂಕ 07/03/2022 ರಿಂದ ದ್ಧರ್ನಂಕ 16/03/2022 ರವರೆಗ ೆ ಏರ್ನಯಿತ್ತ 

ಎಂಬತದನತನ ರ್ನನತ ಈಗ ಹೆೇಳುತೆ್ುೇರ್.ೆ  ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲೆ ಒಟತಟ 51 ಬ್ನರಿ ಉತ್ುರಿಸಲತ 2-3 
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ವನರಗಳ ಕ್ನಲನವಕ್ನಶವನತನ ಕ್ೊೇರಿದನೆರ.ೆ  ಸಕ್ನಾರಿ ಮತಖ್ಯ ಸಚೆೇತ್ಕರೇೆ, ಇದನತನ ನಮಗೆ 
ಕಳುಹಸಿ ಕ್ೊಡತತ್ೆುೇರೆ್; ಇದನತನ ಸೆಲಪ ಗಮನಸಿ. ಯನರೊೇ ಒಬಬರತ ಮನವಿ ಸಲ್ಲೆಸಿ ಉತ್ುರಿಸಲತ 
ಕ್ನಲನವಕ್ನಶವನತನ ಕ್ೊೇರತವುದೆೇ?  ಒಂದತ ವೆೇಳೆ 2-3 ವನರಗಳ ಕ್ನಲ ಕ್ನಲನವಕ್ನಶವನತನ 
ಕ್ೊೇರಿದರ,ೆ ಮಂತಿರಗಳು ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳನತನ ಕರಸೆಿ, ಈ ಬಗೆೆ ಕ್ನರಣ್ಗಳನತನ ಕ್ೆೇಳಿ ವಿಚನರಿಸಬ್ೆೇಕತ; 
ಮಂತಿರಗಳು ತ್ಮಗ ೆಸನಧಯವನದಷಟನತನ ಮನಡಬ್ೇೆಕತ.  ಸಕ್ನಾರಿ ಮತಖ್ಯ ಸಚೇೆತ್ಕರತ ಇದರ ಬಗೆೆ 
ಗಮನಸಬ್ೇೆಕತ.  ಮಂತಿರಗಳು ಕಳಮೆರ್ೆಗೆ ಹೂೆೇಗತವ ಸಂದಭ್ಾ ಬಂದರ,ೆ ಇಲ್ಲೆ ತಿಳಿಸಿ ಹೊೇಗಬ್ೆೇಕತ.  
ಕಡಯೆ ಪಕ್ಷ ಇಬಬರತ ಅಥವನ ಮೂವರತ ಮಂತಿರಗಳನದರೂ ಇಲ್ಲೆರಬ್ೇೆಕತ.  ಶ್ರೇ 
ಗೊೇವಿಂದರನಜತರವರೇೆ ನೇವು ಮತಂದತವರೆಸಿ, ಇನತನ 5 ನಮಿಷಗಳ ಕ್ನಲನವಕ್ನಶವನತನ 
ನೇಡಲನಗತವುದತ. 

 
ವಿತಿುೇಯ ಕ್ನಯಾಕಲನಪಗಳು 

೨೦೨೨-೨೩ರ್ೇೆ ಸನಲ್ಲನ ಆಯವಯಯ ಅಂದನಜತಗಳ ಮೇಲೆ ಮತಂದತವರೆದ ಚಚೆಾ 
ಶ್ರೇ ಗೊೇವಿಂದ ರನಜತ(ವಿಧನನ ಸಭೆಯಿಂದ ಚತರ್ನಯಿತ್ರನದವರತ):- ಮನನಯ 

ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಬ್ನಲಕರ ಕ್ನಲೇೆಜತ ಬಗೆೆ ಈಗನಗಲೆೇ ಮನತ್ರ್ನಡಿದೆೆೇರ್.ೆ  ಬ್ನಲಕರ ಮತ್ತು 
ಬ್ನಲಕಿಯರ ಕ್ನಲೇೆಜತಗಳು ಪರತ್ೆಯೇಕವನದ ನಂತ್ರ, ಬ್ನಲಕರ ಕ್ನಲೇೆಜತ ಕ್ೆೇವಲ ಒಂದತ 
ಹನಸೆಟಲ್ಚನಲ್ಲೆ ಪನರರಂಭ್ವನಯಿತ್ತ.  ಈಗ ಬ್ೇೆರೆ ಬ್ೆೇರ ೆದನನಗಳ ಸಹಕ್ನರದ್ಧಂದ ಅಲ್ಲೆ ಇವತಿುನ ದ್ಧವಸ 
3,500 ಕೂೆ ಹೆಚತಿ ಹೆಣ್ತಣ ಮಕೆಳು ವಿದನಯಭನಯಸ ಪಡಯೆತತಿುದನೆರ.ೆ  ಅಲ್ಲೆ ಕ್ೆೇವಲ ಹೆಣ್ತಣ ಮಕೆಳು 
ಮನತ್ರವೇೆ ಇದನೆರ.ೆ  ಆ ಪೆೈಕಿ 400 ಕೂೆ ಹೆಚತಿ ಅಲಪ ಸಂಖ್ನಯತ್ರ ಸಮತದನಯದ ಹೆಣ್ತಣಮಕೆಳು ಅಲ್ಲೆ 
ವಿದನಯಭನಯಸವನತನ ಪಡಯೆತತಿುದನೆರೆ.  ಇತಿುೇಚಿನ ದ್ಧನಗಳಲ್ಲೆ ಹಜನಬಚ ಹನಗೂ ಇನನತ್ರ ೆಬ್ೆೇರ ೆಬ್ೆೇರ ೆ
ರಿೇತಿಯ ಸಮಸೆಯಗಳನದವು.  ಅಂತ್ಹ ಸಮಯದಲ್ಲೆಯೂ ಸಹ ಅಲ್ಲೆ ಯನವುದೆೇ ರಿೇತಿಯ 
ತ್ೊಂದರಗೆಳನಗದ ರಿೇತಿಯಲ್ಲೆ ಅಲ್ಲೆನ ಹೆಣ್ತಣ ಮಕೆಳು ವಿದನಯಭನಯಸವನತನ ಪಡಯೆತತಿುದನೆರ.ೆ  ಅಲ್ಲೆ 
ಮೂಲ ಸೌಕಯಾಗಳ ಸಮಸೆಯಗಳಿವೆ.  ಕಳದೆ ವಷಾದಲ್ಲೆ ಹೂೆೇಂಡನ ಕಂಪೆನಯವರತ ಒಂದತ 
ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪನಯಿಗಳ ವೆಚಿದಲ್ಲೆ ಸಭನಂಗಣ್ವಂದನತನ ನಮಿಾಸಿದನೆರೆ. ಅಲ್ಲೆ ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂೆಳಳಲತ 
ಖ್ತಚಿಾಗಳು ಇಲೆವೆಂದತ ಅಲ್ಲೆನ ಪನರಂಶತಪನಲರತ ತಿಳಿಸಿದರತ. 

 
(ಮತಂದತ) 
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(389) ಬಿಕ್ೆಪಿ(ಎಸ್ಚಪಿಆರ್ಚ)/ವಿಕ್ೆ(ಎಂಡಿ)/3:50/16/03/2022   (ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿೆತಿ) 
ಶ್ರೇ ಗೊೇವಿಂದ ರನಜತ (ಮತಂದತ):- 
ರ್ನವು ನಮಾ ಸೆಂತ್ ಹಣ್ದಲ್ಲೆ ಸತಮನರತ 9 ಲಕ್ಷ ರೂಪನಯಿಗಳನತನ ಖ್ಚತಾ ಮನಡಿ ಅಲ್ಲೆ 
ಖ್ತಚಿಾಗಳನತನ ಮಕೆಳಿಗ ೆ ಅನತಕೂಲವನಗಲೆಂದತ ಕ್ೊಡಿಸಿದೆೆೇವೆ.  ಈಗಿನ ಕ್ನಲದಲ್ಲೆ ಸಕ್ನಾರಿ 
ಕ್ನಲೇೆಜಿನಲ್ಲೆ 3,500 ಹೆಣ್ತಣ ಮಕೆಳು ಓದತತಿುದನೆರ ೆ ಎಂದರೆ, ಇದನತನ ಸಕ್ನಾರವು ಬಹಳ 
ಹೆಮಾಯಿಂದ ಹೇೆಳಿಕ್ೂೆಳುಳವ ವಿಚನರವನಗಿದೆ.  ಅಲ್ಲೆ ಅವಶಯವನಗಿರತವ ಮೂಲಭ್ೂತ್ 
ಸೌಕಯಾಗಳನತನ ಸಕ್ನಾರವು ಒದಗಿಸಿಬ್ೆೇಕತ.   
 ಕ್ೊರೆ್ಯದನಗಿ ಎಂ.ಪಿ.ಎಂ.ಸಿ. ವಿಚನರವನಗಿ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದನದರೆ, ದಕ್ಷಿಣ್ ಏಷಿಯನ 
ಖ್ಂಡದಲ್ಲೆಯ್ದೇ ನಮಾ ರನಜಯದ ಕ್ೊೇಲನರ ಜಿಲೆೆಯ ಎಂ.ಪಿ.ಎಂ.ಸಿ.ಯತ ಬಹಳ ದೊಡಾ ವಹವನಟನತನ 
ನಡಸೆತವ ಮನರತಕಟೆಟಯನಗಿದ.ೆ  ಈಗೆೆ ಸತಮನರತ 25 ವಷಾಗಳ ಹಂದ ೆ ಅಲ್ಲೆ 18 ಎಕರಗೆಳಷತಟ 
ಪರದೆೇಶವನತನ ಮನರತಕಟೆಟಗನಗಿ ಪಡದೆತಕ್ೊಳಳಲನಗಿತ್ತು.  ಆ ಪೆೈಕಿ 4 ಎಕರ ೆಪರದೆೇಶವನತನ ಮನರತಕಟೆಟ 
ಒಕೂೆಟಕ್ೆೆ ಹನಗೂ ಶ್ೇತ್ಲ ಶೆೇಖ್ರಣೆಗನಗಿ ನೇಡಲನಗಿದ.ೆ  ಇನತನಳಿದ 14 ಎಕರ ೆ ಪರದೆೇಶವಷೆಟೇ 
ವಹವನಟಿಗನಗಿ ಇದೆ.  ಈ ವಿಚನರಕ್ೆೆ ಸಂಬಂಧಿತ್ ಕಡತ್ವು ಅರಣ್ಯ ಇಲನಖ್ಯೆ ಸಚಿವರ ಬಳಿ ಇದೆ.  
ಅರಣ್ಯ ಇಲನಖ್ಗೆ ೆ ಸಂಬಂಧಿತ್ ಎಲನೆ ಪರಕಿರಯ್ದಗಳು ಪೂಣ್ಾಗೊಂಡತ ಈಗ ಕಡತ್ವು ಸಚಿವರ 
ಸಹಗನಗಿ ಅವರ ಕಛೆೇರಿಗೆ ಹೊೇಗಿದ.ೆ  ಹೇಗನಗಿ ಸಚಿವರತ ಈ ಕಡತ್ಕ್ೆೆ ಸಹ ಮನಡಿದರೆ, ಸದರಿ 
ಪರದೆೇಶವು ಕ್ೆೇಂದರ ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ಹೊೇಗತತ್ುದೆ.  35 ಎಕರ ೆಪರದೆೇಶಕ್ೆೆ ಸಚಿವರತ ಅನತಮೇದ್ಧಸಿದರೆ, 
ಅಲ್ಲೆ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನನ ಮನರತಕಟೆಟ ಸಮಿತಿ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಅನತಕೂಲವನಗತತ್ುದೆ.  ಇದರಿಂದ ಲಕ್ಷನಂತ್ರ 
ರೈೆತ್ರಿಗ ೆ ಸಹಕ್ನರಿಯನಗತತ್ುದೆ ಎಂದತ ರ್ನನತ ಪಿೇಠದ ಮತಖ್ನಂತ್ರ ಅರಣ್ಯ ಸಚಿವರಲ್ಲೆ ಮನವಿ 
ಮನಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ  ಇಷತಟ ಹೂೆತ್ತು ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಅವಕ್ನಶ ನೇಡಿದೆಕ್ನೆಗಿ ತ್ಮಗೆ ವಂದ್ಧಸಿ, ನನನ 
ಮನತ್ತಗಳನತನ ಮತಗಿಸತತ್ೆುೇರ್ೆ. 
 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರೇೆ, ನೇವೂ ಸಹ ನಮಾ ಪಕ್ಷದವರಿಗೆ 
ಸದನದಲ್ಲೆ ಹನಜರಿರಲತ ಹೆೇಳಬ್ೆೇಕತ.  ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ಭನಗದಲ್ಲೆ ನಮಾನತನ ಹೊರತ್ತಪಡಿಸಿ, 
ಇನತನಳಿದೆಲನೆ ಖ್ತಚಿಾಗಳು ಖ್ನಲ್ಲ ಇವೆ. ಕ್ನಯ್ದೆಯತ ಎಲೆರಿಗೂ ಸಮನನವನಗಿರಬ್ೇೆಕತ. 
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ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕೆ್.ಹರಿಪರಸನದ್ಚ(ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ):- ಆಗಲ್ಲ ಸಭನಪತಿಗಳೆೇ. 
 
ಶ್ರೇ ಶರಣ್ಗೌಡ ಬಯಯಪತರ(ಸೆಳಿೇಯ ಸಂಸೆೆಗಳ ಕ್ಷೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 

ಅವಕ್ನಶಕ್ನೆಗಿ ಧನಯವನದಗಳು.  ರ್ನನತ ಅಥಾಶನಸಿವನತನ ಶನಸಿಿೇಯವನಗಿ ಅಧಯಯನ ಮನಡಿದ 
ತ್ಜ್ಞನೂ ಅಲೆ; ಅನತಭ್ವಕಿೆಂತ್ಲೂ ಮಿಗಿಲನದ ಜ್ಞನನ ಬ್ೆೇರ ೆಇಲೆ ; ರನಜಕಿೇಯ ಕ್ಷೆೇತ್ರ ನನನ ಪನಲ್ಲನ 
ಅನತಭ್ವ ಮಂಟಪವನಗಿದ.ೆ  ನಮಾ ತ್ಂದೆಯವರ ಕ್ನಲದ್ಧಂದಲೂ ಸತದ್ಧೇರ್ಾವನದ ರನಜಕಿೇಯ 
ಜಿೇವನದಲ್ಲೆ ಜನರೂೆಂದ್ಧಗಿನ ನನನ ಒಡರ್ನಟದ ಮೂಲಕ ಅವರಲೊೆಬಬರ್ನಗಿ ಗಳಿಸಿದ ಅನತಭ್ವವನತನ 
ರ್ನನತ ಸನವಾಜನಕರಿಗ ೆದೊರೆಯತವ ಹನಗೆ ಮನಡಿ ಮತನನಡಯೆತತಿುದೆೆೇರ್ೆ.  ಇದರ ಜೊತ್ೆಗೆ ನನನ 
ಚಿಕೆಪಪನವರನದ ಶ್ರೇ ಅಮರೇೆಗೌಡ ಬಯಯಪತರ ರವರ ರೆ್ರಳಿನಲ್ಲೆ ನನನ ರನಜಕಿೇಯ ಜಿೇವನವನತನ 
ಪನರರಂಭಿಸಿ ಈ ಸೇೆವೆಯನತನ ಸಲ್ಲೆಸಲತ ಅವಕ್ನಶ ಮನಡಿಕ್ೂೆಟಟ ಎಲೆರಿಗೂ ನನನ 
ಧನಯವನದಗಳನನಪಿಾಸತತ್ೆುೇರೆ್. 

 
ಪರಸಕು ಸನಲ್ಲನ ಆಯವಯಯದ ಬಗೆಗಿನ ಸನಕಷತಟ ವಿಚನರಗಳ ಬಗೆೆ ಈಗನಗಲೆೇ 

ಮನತ್ರ್ನಡಿದನೆರೆ.  ರ್ನನತ ಅದರೆ್ನೇ ಪತರ್ನಾವತಿಾಸತವುದ್ಧಲೆ.  ರನಜಯ ಸಕ್ನಾರವು 70 ಸನವಿರ 
ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪನಯಿಗಳಷತಟ ಮನಡಿರತವ ಸನಲ, ಇತ್ನಯದ್ಧ ಅಂಶಗಳನತನ ಪತನರತಚಿರಿಸತವುದಕಿೆಂತ್ ಬ್ೇೆರ ೆ
ವಿಚನರವನತನ ಪರಸನುಪಿಸಬಯಸತತ್ೆುೇರೆ್.  ರ್ನನತ ಕಲನಯಣ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಭನಗದ್ಧಂದ ಬಂದವರ್ನಗಿದೆೆೇರ್ೆ.  
ಸಂವಿಧನನನ ಅನತಚೆಛೇದ – 371 (ಜೆ) ರನೆಯ ನಮಗೆ ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ಹನಗೂ ಔದೂೆಯೇಗಿಕವನಗಿ 
ಮಿೇಸಲನತಿಯನತನ ದೂೆರಕಿಸಿಕ್ೊಡಬ್ೇೆಕ್ನದರೆ, ಎಲ್ಲೆಯೇ ಒಂದತ ಕಡೆ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳ ವಗಾ ನಮಾ 
ಮಂತಿರಗಳನೂನ ಸಹ ದನರಿ ತ್ಪಿಪಸತವಂತ್ಹ ಕ್ೆಲಸಗಳನದವು.  ಇತಿುೇಚಗೆೆ ಅಂದರೆ 17 ತ್ನರಿೇಖಿನಂದತ 
ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಗಳು ಬಂದನಗ 3,000 ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪನಯಿಗಳಷತಟ ಅನತದನನವನತನ ಕಲನಯಣ್ 
ಕರ್ನಾಟಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿಗ ೆಬಿಡತಗಡೆ ಮನಡತವುದನಗಿ ಘೂೇಷಿಸಿದೆರತ.  ಅದರಂತ್ ೆ2022-23 
ರೆ್ೇ ಸನಲ್ಲಗ ೆ ಮಂಡಿಸಿದ ಆಯವಯಯದಲ್ಲೆ ನಮಾ ಭನಗದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗನಗಿ 3,000 ಕ್ೊೇಟಿ 
ರೂಪನಯಿಗಳನತನ ಹಂಚಿಕ್ ೆಮನಡಿರತವುದತ ಸಂತ್ಸ ತ್ಂದ್ಧದ.ೆ   

 
ನಮಾಲ್ಲೆರತವ ನರತದೊಯೇಗದ ಸಮಸೆಯಗಳ ಬಗೆೆ ಪರಸನುಪಿಸಬಯಸತತ್ೆುೇರೆ್.  ನಮಾ ಭನಗದಲ್ಲೆ 

ನರತದೊಯೇಗದ ಸಮಸೆಯಯ ಪರಮನಣ್ವು ಹೆಚನಿಗಿದೆ.  ಇದರ ಜೊತ್ೆ ಜೊತ್ೆಗೆ ಅವಿದನಯವಂತ್ರ 
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ಸಂಖ್ೆಯಯೂ ಸಹ ಬಹಳಷತಟ ಇದೆ.  ನಮಾ ಕಲನಯಣ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಭನಗದಲ್ಲೆ 40 ಸನವಿರದಷತಟ ಶ್ಕ್ಷಕರ 
ಹತದೆೆಗಳು ಖ್ನಲ್ಲ ಇವೆ.  ಅದನತನ ಆದಷತಟ ಬ್ೆೇಗ ಭ್ತಿಾ ಮನಡಬ್ೇೆಕ್ೆಂದತ ತ್ಮಾ ಮೂಲಕ ರ್ನನತ 
ಸಕ್ನಾರವನತನ ವಿನಂತಿಸತತ್ೆುೇರ್ೆ.   

ಇದರ ಜೊತ್ೆಗೆ, ನೇರನವರಿ ವಿಚನರಗಳ ಬಗೆೆ ರ್ನನತ ಪರಸನುಪಿಸಬಯಸತತ್ೆುೇರ್ೆ.  ಬಚನವತಚ 
ಆಂದೂೆೇಲನದ ತಿೇಪಿಾನ ಪರಕ್ನರ ನಮಗೆ ದೂೆರಯೆಬೆ್ೇಕ್ನದ ನೇರತ ದೊರೆಯಲೆೇಬ್ೆೇಕತ.  
ಇದರಿಂದನಗಿ ನಮಾ ಭನಗದ ರೈೆತ್ರಿಗ ೆನೇರತ ಮತಟಟಲೆೇಬ್ೆೇಕತ ಎನತನವ ಭನವರೆ್ಯನತನ ಹೊಂದ್ಧದ 
ರನಜಯದ ಅಂದ್ಧನ ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಗಳನತನ ರ್ನವು ಇವತಿುನ ದ್ಧವಸ ರೆ್ರೆ್ಯಲೆೇ ಬ್ೆೇಕತ. 1994 ರೆ್ೇ 
ಇಸಿೆಯಲ್ಲೆ ಶ್ರೇ ಅಮರೇೆಗೌಡ ಬಯಯಪತರರವರತ ಮದಲ ಬ್ನರಿ ವಿಧನನಸಭನ ಸದಸಯರನಗಿ 
ಆಯ್ದೆಗೊಂಡಿದೆರತ.  ಇವತಿುನ ದ್ಧವಸ ನೇರನವರಿ ಇಲನಖ್ಯೆ ಮಂತಿರಗಳನದ ಶ್ರೇ ಗೊೇವಿಂದ ಎಂ. 
ಕ್ನರಜೊೇಳರವರತ ಅಂದತ ನಮಾ ಕ್ೂೆಠಡಿಯ ಪಕೆದಲೆೆೇ ಇರತತಿುದೆರತ.  ಶ್ರೇ ಅಮರೆೇಗೌಡ 
ಬಯಯಪತರ ಹನಗೂ ಶ್ರೇ ಗೊೇವಿಂದ ಕ್ನರಜೊೇಳ ರವರತಗಳ ನಡತವ ೆ ಬಹಳಷತಟ ಒಳೆಳಯ 
ಗೆಳೆತ್ನವಿತ್ತು.  ಅವತಿುನ ದ್ಧವಸ ಶ್ರೇ ಹೆರ್ಚ.ಡಿ.ದೇೆವೆೇಗೌಡರವರತ ರನಜಯದ ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಗಳನಗಿದೆರತ. 
ಆಗಿನ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲೆ ಶ್ರೇ ಅಮರೆೇಗೌಡ ಬಯಯಪತರ ಹನಗೂ ಶ್ರೇ ರನಯರೆಡಿಾ ಹನಗೂ ಇತ್ನಯದ್ಧ 
ರವರತಗಳನತನ ಕರದೆರತ.  ಆಗಿನ ಕ್ನಲದಲ್ಲೆ ನಮಾ ತ್ಂದೆಯವರತ ಒಂದತ ಗನರಮ ಪಂಚನಯಿತಿಯ 
ಸದಸಯರೂ ಸಹ ಆಗಿರಲ್ಲಲೆ.  ಆದರೂ ಸಹ ನಮಾ ತ್ಂದೆಯವರತ ಯನವನಗಲೂ ಶ್ರೇ 
ಹೆರ್ಚ.ಡಿ.ದೆೇವೆೇಗೌಡರವರ ಹರಿಯ ಮಗನಂತ್ೆ ಅವರ ಮರ್ೆಯಲ್ಲೆಯ್ದೇ ಇರತತಿುದೆರತ.  ಆಗ ಶ್ರೇ 
ಹೆರ್ಚ.ಡಿ.ದೆೇವೆೇಗೌಡರವರತ ಎಲೆರನೂನ ಕರದೆತ ʼನಗದ್ಧತ್ ದ್ಧವಸದಂದತ ರ್ನನತ ಪೂಜೆಗ ೆಬರತತ್ೆುೇರೆ್; 
ಅಂದತ ಅಡಿಗಲತೆ ಸಮನರಂಭ್ವನತನ ಮನಡೂೆೇಣ್ʼ ಎಂಬತದನಗಿ ತಿಳಿಸಿದರತ.  ಮನಜಿ 
ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಗಳು ಈ ರಿೇತಿಯ ಹೆೇಳಿಕ್ಯೆನತನ ನೇಡಿದ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲೆ ನಮಾ ತ್ಂದೆಯವರತ ಅವರ 
ಪಕೆದಲ್ಲೆಯ್ದೇ ಕತಳಿತಿದೆರಂತ್ೆ.  ಪರಶ್ನತ್ ಯೇಜರೆ್ಗನಗಿ ಮೂರತ ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಗಳು ಈಗನಗಲೇೆ 
ಅಡಿಗಲೆನತನ ಹನಕಿದನೆರ;ೆ ರ್ನಲೆರೆ್ೇಯ ಅಡಿಗಲತೆ ನಮಾ ಅಪನಪಜಿಯವರದನೆಗಬ್ನರದತ ಎಂಬತದನಗಿ 
ಆಗ ನಮಾ ತ್ಂದೆಯವರತ ಹೆೇಳಿದರಂತ್.ೆ ನಮಾ ತ್ಂದೆಯವರತ ಈ ರಿೇತಿಯ ಹೆೇಳಿಕ್ೆಯನತನ ನೇಡಿದ 
ತ್ಕ್ಷಣ್ವೆೇ ಈ ಬಗೆೆ ಶ್ರೇ ಹೆರ್ಚ.ಡಿ.ದೆೇವೆೇಗೌಡ ರವರತ ನಗಮವಂದನತನ ಸನೆಪಿಸಿ, ಬ್ನಂಡಚಗಳ 
ಮೂಲಕ ಅವಶಯವನದ ಹಣ್ವನತನ ಸಂಗರಹಸಿದರತ.  ಆಗ ಬಂದ್ಧದೆ ಬಚನವತಚ ಆಂದೂೆೇಲನದ 
ತಿೇಪಿಾನಂದನಗಿ ನಮಗ ೆ ನೇರಿನ ಅರ್ನಯಯವನಗಬ್ನರದತ ಹನಗೂ ರೈೆತ್ರಿಗ ೆ ನೇರತ 
ದೊರೆಯಬ್ೆೇಕ್ೇೆನತನವ ದೃಷಿಟಯಿಂದ ಅಂದರೆ 1995 ರೆ್ೇ ಇಸಿೆಯಲ್ಲೆ ಶ್ರೇ ಹರೆ್ಚ.ಡಿ.ದೆೇವೆೇಗೌಡರವರತ 
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ಬಂದತ ಅಲ್ಲೆನ ರ್ನರನಯಣ್ಪತರ ಎಂಬ ಪರದೆೇಶದಲ್ಲೆ ಪೂಜೆಯನತನ ಸಲ್ಲೆಸಿದರತ.  ಶ್ರೇ ಉಮೇಶಚ 
ವಿ.ಕತಿುರವರತ ಅಂದ್ಧನ ಸಚಿವರನಗಿದ್ಧೆರಬಹತದತ.  ಆ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲೆ ಅಂದ್ಧನ ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಗಳ ಮೇಲ ೆ
ಬಹಳಷತಟ ಆರೂೆೇಪಗಳು ಬಂದವು.  ಯನವುದೆೇ ಒಳೆಳಯ ಕ್ೆಲಸಗಳನತನ ಮನಡತವನಗ, 
ಸಹಜವನಗಿಯ್ದೇ ಆರೂೆೇಪಗಳು ಬರತತ್ುವೆ.  ಅದೆೇ ರಿೇತಿಯನಗಿ ಆರೂೆೇಪಗಳೂ ಸಹ ಬಂದವು.  
ಅದನತನ ಯನರೂ ಸಹ ತ್ಡಯೆತವುದಕ್ನೆಗಲ್ಲಲೆ.  ಯನವುದೆೇ ಒಳೆಳಯ ಕ್ಲೆಸಗಳನತನ 
ಮನಡಬ್ೇೆಕ್ನದರ,ೆ ನಮಾ ಮನಸತಸ ಸೆಚಛವನಗಿದೆರ,ೆ ಯನರತ ಬ್ೆೇಕ್ನದರೂ ಏನತ ಬ್ೆೇಕ್ನದರೂ 
ಹೆೇಳಿದರೂ, ಪರವನಗಿಲೆ.  ಅಂತ್ಹ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲೆ ರ್ನವು ಮತನತನಗೆಬ್ೇೆಕ್ೆಂದತ ರ್ನನತ ಹೆೇಳುತ್ೆುೇರ್ೆ.  
ಇವತಿುನ ದ್ಧವಸ ರ್ನನತ ತ್ಮಾ ಮೂಲಕ ಮಂತಿರಗಳಿಗೂ ಹನಗೂ ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಗಳಿಗೂ ಸಹ 
ಹೆೇಳಲ್ಲಚಿಛಸತತ್ೆುೇರ್.ೆ  ಈಗ ಮಂಡಿಸಿರತವ ಆಯವಯಯದಲ್ಲೆ ಕೃಷನಣ ಭನಗಯ ಜಲ ನಗಮಕ್ೆೆ 5,000 
ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪನಯಿಗಳನತನ ಮಿೇಸಲ್ಲಡಲನಗಿದೆ.  ಆದರೆ ಈಗನಗಲೆೇ ಸತಮನರತ 10-15 ಸನವಿರ 
ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪನಯಿಗಳಷತಟ ಮತ್ುದ ಟೆಂಡರ್ಚನತನ ಕರಯೆಲನಗಿದೆ.  ಇದಕ್ೆೆ ಆಥಿಾಕ ಇಲನಖ್ಯೆತ 
ಯನವನಗ ಅನತಮತಿಸಿತ್ತ ಎನತನವುದತ ನಮಗೆ ತಿಳಿದ್ಧಲೆ.  ಏಕ್ೆಂದರ ೆಆಶನ ಕ್ನಯಾಕತ್ೆಾಯವರಿಗ ೆ
ಕ್ೆೇವಲ 500 ರೂಪನಯಿಗಳಷತಟ ಸಹನಯಧನವನತನ ನೇಡಬ್ೆೇಕ್ೆಂದರೆ, ಅದಕ್ೆೆ ಆಥಿಾಕ 
ಇಲನಖ್ಯೆವರತ ಅನತಮತಿಸಿಲೆ ಎಂದತ ಸಕ್ನಾರವು ತಿಳಿಸತತ್ುದೆ.  ಸಕ್ನಾರವು ಒಟನಟರೆ 5,000 
ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪನಯಿಗಳನತನ ಕೃಷನಣ ಭನಗಯ ಜಲ ನಗಮದ ಎಲನೆ ಯೇಜರೆ್ಗಳಿಗೆ ನೇಡಿದೆ.  ಆಲಮಟಿಟ 
ಅಣೆಕಟಿಟನ ಎತ್ುರವನತನ 524 ಮಿೇಟರ್ಚಗಳಿಗ ೆ ಎತ್ುರಿಸಬ್ೇೆಕತ. ಆ ಭನಗದಲ್ಲೆನ ಬಹಳಷತಟ 
ಗನರಮಗಳನತನ ಸೆಳನಂತ್ರಿಸತವ ಕ್ೆಲಸಗಳು ಇನೂನ ಆಗಬ್ೇೆಕ್ನಗಿದ.ೆ  ಹೇಗನಗಿ ಈ ಯೇಜರೆ್ಗ ೆ
ಇನೂನ ಒಂದತ ಲಕ್ಷ ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪನಯಿಗಳಷತಟ ಹಣ್ದ ಅವಶಯಕತ್ೆ ಇದೆ ಎಂದತ ನೇರನವರಿ 
ಮಂತಿರಗಳು ಇತ್ುೆೇಚೆಗ ೆ ಸದನದಲ್ಲೆ ಹೆೇಳಿದರತ.  ಒಂದತ ಲಕ್ಷ ಕ್ೊೇಟಿ ಅಲೆ ಎರಡತ ಲಕ್ಷ ಕ್ೊೇಟಿ 
ರೂಪನಯಿಗಳನತನ ಬಳಸಿಕ್ೂೆಳಿಳ.  ಇತಿುೇಚಿನ 2-3 ವಷಾಗಳಲ್ಲೆ ಸಕ್ನಾರವು ಎರಡತ ಲಕ್ಷ ಕ್ೊೇಟಿ 
ರೂಪನಯಿಗಳಷತಟ ಸನಲ ಮನಡಿದ.ೆ  ಹೇಗನಗಿ ಯೇಜರೆ್ಗ ೆಅವಶಯಕವನಗಿರತವ ಎರಡತ ಲಕ್ಷ ಕ್ೊೇಟಿ 
ರೂಪನಯಿಗಳನತನ ಸಕ್ನಾರವು ಬ್ನಂಡಚಗಳ ಮೂಲಕ ಪಡದೆತಕ್ೊಳಳಲ್ಲ.  ಇದರಿಂದನಗಿ ರೈೆತ್ರಿಗ ೆ
ನೇರತ ತ್ಲತಪಿಸತವಂತ್ಹ ಒಳೆಳಯ ಕ್ೆಲಸಗಳನಗತತ್ುವ.ೆ  ಈಗನಗಲೆೇ 95 ಕಿಲೂೆೇ ಮಿೇಟರ್ಚಗಳಷತಟ 
ದೂರದವರಗೆ ೆ ನೇರತ ಬಂದ್ಧದ.ೆ  ನಮಾ ಭನಗವು ಟೆೇಲ್ಚ ಎಂಡಚ ರಿೇತಿಯಂತ್ನಗತತಿುದೆ.  ಅಲ್ಲೆನ 
ದೆೇವದತಗಾ ಪರದೆೇಶವನತನ ದನಟಿದರ,ೆ ಅದೆಲೆವೂ tail-end ರಿೇತಿಯಂತ್ನಗಿವ.ೆ  ರ್ನನತ ಈ 
ಮನತ್ನತನ ಏಕ್ೆ ಹೆೇಳುತಿುದೆೆೇರ್ೆ ಎಂದರೆ, ರ್ನರನಯಣ್ಪತರ ಜಲನಶಯದಲ್ಲೆ ಕ್ೆೇವಲ 30 
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ಟಿ.ಎಂ.ಸಿ.ಯಷತಟ ನೇರತ ಇರತವುದರಿಂದ ಆ ಭನಗದಲ್ಲೆ ನೇರತ ಸನಕ್ನಗತತಿುಲೆ.  ನಮಾ ಭನಗದಲ್ಲೆ 
ನೇರಿನ ನವಾಹಣೆಯೂ ಸಹ ಸರಿಯನಗಿಲೆ.  ಆ ಭನಗದಲ್ಲೆನ ಹೊಳೆಗಳನತನ ರೆ್ೂೇಡಬ್ೆೇಕತ.  
ನಮಾಲ್ಲೆನ ಕ್ೆರ್ನಲ್ಚಗಳಿಗ ೆ ರ್ನವು ಎಷತಟ ನೇರನತನ ಉಪಯೇಗಿಸತತ್ುೆೇವೆ ಅದಕಿೆಂತ್ಲೂ ಹೆಚಿಿನ 
ಪರಮನಣ್ದ ನೇರತ ನಮಾ ಕೃಷನಣ ನದ್ಧಯಿಂದ ರೆ್ರೆಯ ಆಂಧರ ಪರದೆೇಶಕ್ೆೆ ಹರಿದತ ಹೊೇಗತತ್ುದೆ.  ಈ 
ವಿಚನರದ ಬಗೆೆ ಎಲೆರೂ ಸಹ ಗಮನಸಬ್ೇೆಕ್ೆಂದತ ತ್ಮಾ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸತತ್ೆುೇರೆ್.   

 
ಕೃಷಿ ಇಲನಖ್ಯೆಿಂದ ಒಂದತ ಎಕರಗೆೆ 250 ರೂಪನಯಿಗಳನತನ ಡಿಸೇೆಲ್ಚಗನಗಿ 

ನೇಡಲನಗತತ್ುದೆ ಎಂದತ ಇತಿುೇಚೆಗ ೆಕೃಷಿ ಸಚಿವರತ ಈಗನಗಲೆೇ ತಿಳಿಸಿದನೆರೆ. ಈ ಅಂಶವನತನ ಪರಸಕು 
ಸನಲ್ಲನ ಆಯವಯಯದಲ್ಲೆಯೂ ಸಹ ಘೂೇಷಿಸಲನಗಿದೆ. 5 ಎಕರಗೆ ೆಗರಿಷಿ 550 ರೂಪನಯಿಗಳನತನ 
ನೇಡಲನಗತತ್ುದ ೆಎಂದತ ತಿಳಿಸಲನಗಿದೆ.  20 ಎಕರಯೆಷತಟ ಜಮಿೇನನತನ ಹೊಂದ್ಧದವರತ ರೈೆತ್ರಲೆವೆೇ?  
ಇವರಿಗ ೆ ಡಿಸೇೆಲ್ಚ ವೆಚಿವು ಬರತವುದ್ಧಲೆವೆೇ ಎಂದತ ರ್ನನತ ಈ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲೆ ಕ್ೆೇಳಲ್ಲಚಿಛಸತತ್ೆುೇರ್ೆ.  
ಹೇಗನಗಿ ರ್ನನತ ಕ್ೈೆಮತಗಿದತ ಬ್ೆೇಡಿಕ್ೊಳುಳತ್ೆುೇರೆ್. ರ್ನನತ 50 ಎಕರ ೆ ನೇರನವರಿ ಪರದೆೇಶವನತನ 
ಹೊಂದ್ಧದತೆ, ತ್ೊೇಟಗನರಿಕ್ೆಯನೂನ ಸಹ ಮನಡತತ್ೆುೇರೆ್. ಒಂದತ ಎಕರಗೆ ೆ 3-5 ಸನವಿರ 
ರೂಪನಯಿಗಳಷತಟ ಅನತದನನವನತನ ನೇಡಲನಗಿದೆ ಎಂದತ ಕಳೆದ ಬ್ನರಿ ಸಚಿವರತ ತಿಳಿಸಿದರತ.  ಆದರೆ, 
ಈ ಮತ್ುವನತನ ಯನರಿಗ ೆನೇಡಲನಗಿದ ೆಎಂದತ ರ್ನನತ ಕ್ೆೇಳಲ್ಲಚಿಛಸತತ್ೆುೇರ್ೆ.  ಈ ಬ್ನರಿಯೂ ಸಹ 
ನನನ ತ್ೊೇಟದಲ್ಲೆ ಪೆೇರಲ ಹಣಿಣನ ಫಸಲತ ಬರಲೆೇ ಇಲೆ; ಇದನತನ ಬಂದತ ರೆ್ೂೇಡಬ್ೇೆಕತ.  ರ್ನನತ 12 
ಎಕರ ೆಪರದೆೇಶದಲ್ಲೆ ಪೆೇರಲ ಹಣ್ಣನತನ ಬ್ೆಳೆಯತತಿುದೆೆೇರ್ೆ.  ನನನ ಫಸಲ್ಲಗೆ ʼಕಜಿಿʼ ಬಂದತ ಹೊೇಯಿತ್ತ.  
ಈ ಫಸಲ್ಲಗ ೆರ್ನವು ಸತಮನರತ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪನಯಿಗಳಷತಟ ಮತ್ುದ ಔಷಧಿಗಳನತನ ಸಿಂಪಡಿಸಿದೆವು.  
ಇಷನಟದರೂ ಸಹ ನಮಗೆ ಒಂದತ ಪೆೇರಲ ಕ್ನಯಿಯನೂನ ಸಹ ಕಿಳಲತ ಆಗಲ್ಲಲೆ.  ಕಳೆದ ಹನಗೂ 
ಅದರ ಹಂದ್ಧನ ವಷಾದಲ್ಲೆ ಕರೂೆೇರ್ನ ಕ್ನಯಿಲೆಯ ಕ್ನರಣ್ದ್ಧಂದನಗಿ ನಮಗೆ ಒಳೆಳಯ ಫಲ ಬಂದರೂ 
ಸಹ ಕ್ೆೇವಲ ಒಂದತ ರೂಪನಯಿಗಳಿಗನದರೂ ಸಹ ಅವುಗಳನತನ ಮನರತವುದಕ್ನೆಗಲ್ಲಲೆ. ಸಕ್ನಾರವು 
ದಯಮನಡಿ ರೈೆತ್ರ ಸಹನಯಕ್ೆೆ ಬರದ್ಧದೆರ,ೆ ರೈೆತ್ರತ ಉಳಿಯತವುದ್ಧಲೆ.  ಒಂದತ ದ್ಧನ ರೈೆತ್ರತ ಮತಷೆರ 
ಹೂಡಿದರೆ, ಈ ದೆೇಶದಲ್ಲೆ ಹನಹನಕ್ನರವುಂಟನಗತತ್ುದೆ.  ಸಕ್ನಾರ ನಡಸೆತವವರತ ಇದನತನ ಮದಲತ 
ಅಥಾ ಮನಡಿಕ್ೊಳಳಬ್ೇೆಕತ.  ಇದರ ಜೊತ್ೆಗೆ ಪರಧನನ ಮಂತಿರ ಕಿಸನನ್ಚ ಯೇಜರೆ್ಯಡಿ ಮೂರತ 
ಕಂತ್ತಗಳಲ್ಲೆ ರೈೆತ್ರಿಗೆ ಹಣ್ ನೇಡಲನಗತತ್ುದೆ.  ಆದರೆ ಇದನತನ ಒಂದತ ಅಥವನ ಎರಡೆೇ ಕಂತ್ತಗಳಲ್ಲೆ 
ನೇಡಿದರ,ೆ ಒಳೆಳಯದನಗತತ್ುದೆ. 
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(೩೯೦) ೧೬.೦೩.೨೦೨೨ ೦೪.೦೦ ಎಸ್ಚವಿ-ಬಿಎನ್ಚಎಸ್ಚ           (ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿೆತಿ) 

ಶ್ರೇ ಶರಣ್ಗೌಡ ಬಯನಯಪತರ (ಮತಂದತ):-  

ಕಿಸನನ್ಚ ಯಂತ್ೊರೇಪಕರಣ್ ಯೇಜರೆ್ಯಡಿಯಲ್ಲೆ ಈಗನಗಲೆೇ ಹೊೇಬಳಿಗೊಂದತ 
ಯಂತ್ೊರೇಪಕರಣ್ವನತನ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆಂದತ ಹೇೆಳಲನಗಿದೆ.  ದಯವಿಟತಟ ಆ ರಿೇತಿ ಮನಡಿದರೆ ರೈೆತ್ರಿಗ ೆ
ಅನತಕೂಲವನಗತವುದ್ಧಲೆ.  ಒಂದತ ಹೊೇಬಳಿ ಕ್ೇೆಂದರ ಸನೆನದ್ಧಂದ ಆ ಹೊೇಬಳಿಯ ಕಟಟಕಡೆಯ 
ಊರತ ೨೦-೨೫ ಕಿ.ಮಿೇ. ದೂರವಿರತತ್ುದೆ. ಒಂದತ ಟನರಾಕಟರ್ಚ ಅಲ್ಲೆಂದ ಇಲ್ಲೆಗ ೆ ಮತಟಟಬ್ೆೇಕ್ೆಂದರ ೆ
ಎರಡತ ಗಂಟೆ ಕ್ನಲ ಬ್ೇೆಕತ.  ಆರರಿಂದ ಏಳು ಲ್ಲೇಟರ್ಚ ಡಿೇಸಲೆ್ಚ ಬ್ೆೇಕತ.  ಅದನತನ ಯನರತ 
ಕ್ೊಡತತ್ನುರ?ೆ ಮರೆ್ನ ಒಬಬ ಸದಸಯರತ ಮನತ್ರ್ನಡತವನಗ ಸನವಿರ ರೂಪನಯಿ ಹೆಚತಿ ಮನಡಿ ಎಂದತ 
ಹೆೇಳಿದರತ.  ನಮಾಲ್ಲೆರತವ ರೈೆತ್ರೇೆ ಸನವಿರ ರೂಪನಯಿ ಬ್ನಡಿಗೆಗೆ ಟನರಾಕಟರ್ಚ ಹೊಡೆಯತತ್ನುರೆ.  
ಸಕ್ನಾರ ಕ್ೆೇವಲ ಹೂೆೇಬಳಿಗೆ ಒಂದರಂತ್ ೆ ಮನಡಿದರ ೆ ಯನವ ರೈೆತ್ರಿಗೂ ಒಳೆಳಯದನಗತವುದ್ಧಲೆ.  
ರೈೆತ್ರತ ಹೊೇಬಳಿ ಕ್ೆೇಂದರ ಸನೆನಕ್ೆೆ ಹೂೆೇಗಿ ಟಿಲೆರ್ಚ ಹೊಡೆಯಲ್ಲಕ್ೆೆ ಬ್ೇೆಕತ, ಕತಂಟೆ ಹೂೆಡಯೆಲ್ಲಕ್ೆೆ 
ಬ್ೆೇಕತ, ಮಡಿಕ್ೆ ಹೂೆಡಯೆಲ್ಲಕ್ೆೆ ಬ್ೆೇಕತ ಎಂದತ ಕ್ೇೆಳಬ್ೆೇಕತ.  ಅಲ್ಲೆರತವ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಯನರೂ 
ಸಮಯಕ್ೆೆ ಸರಿಯನಗಿ ಬಂದತ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡತವುದ್ಧಲೆ ಎಂದತ ತ್ಮಗೆಲನೆ ತಿಳಿದ್ಧದೆ.  ರ್ನನತ 
ಪನರಮನಣಿಕವನಗಿ ರೆ್ೂೇಡಿದೆೆೇರ್ೆ.  ಶೆೇ.೯೦ರಷತಟ ಜನ ಇಲೆ.   

ಮನನಯ ಯಡಿಯೂರಪಪನವರ ಸಕ್ನಾರವಿದನೆಗ VSSN ಗಳಿಗ ೆಟನರಾಕಟರ್ಚಗಳನತನ ಕ್ೊಟಟರತ.  
ಅದರಿಂದ ಬಹಳಷತಟ ರೈೆತ್ರಿಗ ೆ ಒಳೆಳಯದನಯಿತ್ತ.  ಈಗನಗಲೆೇ ಆ ಟನರಾಕಟರ್ಚಗಳು ನಂತ್ತಬಿಟಿಟವೆ.  
ಐದನರತ ಹಳಿಳಗಳಿಗ ೆಒಂದತ VSSN ಇದತೆ, VSSN ಮೂಲಕ ಯಂತ್ೊರೇಪಕರಣ್ಗಳನತನ ಕ್ೊಟಟರೆ ಆ 
ಐದನರತ ಹಳಿಳಗಳ ರೈೆತ್ರಿಗೆ ಅನತಕೂಲವನಗತತ್ುದೆ ಎಂದತ ಹೆೇಳಲ್ಲಚಿಛಸತತ್ುೆೇರೆ್.   

ರೈೆತ್ ಸಂಪಕಾ ಕ್ೆೇಂದರದಲ್ಲೆ ಬಹಳಷತಟ ಸಿಬಬಂದ್ಧಗಳ ಕ್ೊರತೆ್ ಇದೆ.  ಈಗನಗಲೆೇ ಮಣಿಣನ 
ಆರೂೆೇಗಯ ಚಿೇಟಿಯನತನ ನೇಡತವ ಘೂೇಷಣೆಯನತನ ಮನಡಲನಗಿದ.ೆ  ಅದರಲ್ಲೆ ಇಲ್ಲೆಯವರೆವಿಗೂ 
ಶೆೇ.೨೦ ಅನತನ ಮತಟಿಟರತವುದ್ಧಲೆ.  ಸಕ್ನಾರ ಅದರ ಬಗೆೆ ಗಮನ ಹರಿಸಬ್ೆೇಕ್ೆಂದತ ಕ್ೆೇಳಬಯಸತತ್ುೆೇರೆ್.   
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ತ್ತಂಗಭ್ದನರ ನದ್ಧಯಲ್ಲೆ ಹೂಳಿನ ಸಮಸೆಯಯಿಂದನಗಿ ೩೦ ಟಿ.ಎಂ.ಸಿ. ನೇರತ ಕಡಿಮಯಿದ.ೆ  ಆ ೩೦ 
ಟಿ.ಎಂ.ಸಿ. ನೇರಿನ ಉಪಯೇಗ ಆಗಲ್ಲಕ್ೆೆ ನವಿಲಯೆಲ್ಲೆ ಜಲನಶಯ ನಮಿಾಸಲತ ಒಂದತ ಸನವಿರ 
ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪನಯಿಗಳ ಅನತದನನವನತನ ಇರಿಸಲನಗಿದೆ.  ಇದತ ಕ್ೆೇವಲ ಕಣೊಣರಸೆತವ ತ್ಂತ್ರ ಎಂದತ 
ನನನ ಅಭಿಪನರಯ.  ಏಕ್ೆಂದರ ೆರ್ನವು ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಯವರನತನ ಭೆೇಟಿಯನಗಿ ಇದಕ್ೆೆ ಹಣ್ 
ಮಿೇಸಲ್ಲಡತವಂತ್ ೆವಿನಂತಿಸಿದೆೆೇವೆ.  ನೇವೆೇ ಬಂದತ ಕ್ೊೇರಿದೆಕ್ೆೆ ರ್ನನತ ಹಣ್ವನತನ ಮಿೇಸಲ್ಲಟಿಟದೆೆೇರೆ್ 
ಎಂದತ ಅವರತ ಹೇೆಳಬಹತದತ.  ಆದರೆ ವಿಷಯ ಅದಲೆ.  ೨೦೨೧-೨೨ರ್ೆೇ ಸನಲ್ಲನ ಆಯವಯಯದಲ್ಲೆ 
ಘೂೇಷಣೆಯನತನ ಮನಡಲನಗಿತ್ತು.  ಆಂಧರ ಮತ್ತು ತ್ಲೆಂಗನಣ್ ಎರಡೂ ರನಜಯಗಳ ಜೊತ್ ೆ
ಮನತ್ತಕತ್ೆಯರ್ನನಡಿ ಮತಂದ್ಧನ ದ್ಧನಗಳಲ್ಲೆ ಮನಡಲನಗತವುದತ ಎಂದತ ಹೇೆಳಲನಗಿತ್ತು.  ಆದರೆ 
ಇಲ್ಲೆಯವರೆವಿಗೂ ಯನವುದೆೇ ಮನತ್ತಕತ್ೆಯತ ನಡದೆ್ಧರತವುದ್ಧಲೆ.  ಇಂದತ ಸನವಿರ ಕ್ೊೇಟಿ 
ರೂಪನಯಿಗಳನತನ ಇಟಿಟರತವುದತ ಸನೆಗತ್ನಹಾ.  ಆದರೆ ಆ ಸನವಿರ ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪನಯಿಗಳು ಕ್ೆೇವಲ 
ಪತಸುಕದಲ್ಲೆಯ್ದೇ ಉಳಿಯತತ್ುದಯೆ್ದೇ ಹೂೆರತ್ತ ಒಂದತ ರೂಪನಯಿ ಕೂಡ ಖ್ಚನಾಗತವುದ್ಧಲೆ. 
ಅದರಿಂದ ಯನವುದೆೇ ಉಪಯೇಗವನಗತವುದ್ಧಲೆ ಎನತನವುದತ ನನನ ಭನವರೆ್.   

ರ್ನನತ ಒಬಬ ರನಜಕ್ನರಣಿಯನದರೂ ಒಮಾಮಾ ನಮಗೆ ರ್ನಚಿಕ್ಯೆ್ದನಸತತ್ುದೆ.  ಏಕ್ೆಂದರ ೆ
ಈಗನಗಲೆೇ ರನಜಯದಲ್ಲೆ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳ ಮನತ್ತಗಳನತನ ಕ್ೆೇಳಿ ಕ್ೆೇಳಿ ರನಜಕ್ನರಣಿಗಳು ಕ್ೆಟತಟಹೂೆೇಗಿದೆೆೇವೆ 
ಎನಸತತ್ುದ.ೆ  ಯನವುದನದರೂ ಯೇಜರೆ್ ಸನವಿರ ಕ್ೊೇಟಿಯನಗತತ್ುದೆ ಎಂದರ ೆ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು 
ಅದನತನ ಹೇಗೆ ಮನಡಿದರ ೆ ಮತನೂನರೈೆವತ್ತು ಕ್ೂೆೇಟಿಗಳಲ್ಲೆ ಮತಗಿಯತತ್ುದೆ ಎಂದತ ಹೆೇಳುತ್ನುರೆ.  
ಏರ್ನದರೊಂದತ ಹೆೇಳಿ ಜನರ ದನರಿ ತ್ಪಿಪಸತತ್ನುರೆ.  ಈಗನಗಲೆೇ ಇಡಿೇ ದೆೇಶದಲ್ಲೆ ಹರಿಯತವ ನೇರಿನ 
ಯೇಜರೆ್ಗಳು ಫಲಪರದವನಗಿರತವಂತ್ೆ ಹನ ನೇರನವರಿ ಯೇಜರೆ್ಗಳು ಯಶಸಿೆಯನಗಿರತವುದ್ಧಲೆ.  
ರಷನಯದಲ್ಲೆ ಅಥವನ ಇರ್ನಯವುದೆೇ ಬ್ೇೆರ ೆದೆೇಶಗಳಲ್ಲೆ ಅದತ success  ಆಗಿರಬಹತದತ. ರೂ.೬೮೦೦ 
ಕ್ೊೇಟಿ ವಚೆಿದಲ್ಲೆ ಮರನಳಿ ಏತ್ ನೇರನವರಿ ಯೇಜರೆ್ಯನತನ ಮನಡಲನಯಿತ್ತ.  ಒಂದತ ಹೊಲದಲ್ಲೆ 
ಹನ ನೇರನವರಿಯನತನ ತ್ೊೇರಿಸಿದರ ೆ  ರ್ನನತ ಇವತ್ೆುೇ ರನಜಿೇರ್ನಮಯನತನ ಕ್ೊಟತಟ 
ಹೊರಹೂೆೇಗತತ್ುೆೇರೆ್.  ರ್ನವು ಜನರಿಗೂೆೇಸೆರ ಬಂದ್ಧದೆೆೇವೆ.  ಜನರ ಜೊತ್ೆಯಲ್ಲೆಯ್ದೇ ಇರತತ್ೆುೇವೆ. 
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ಇಲ್ಲೆರಬ್ೆೇಕ್ೆಂದೇೆನಲೆ. ಕ್ೆಲಸ ಮನಡತವವನತ ಅಲ್ಲೆಯನದರೂ ಮನಡಬಹತದತ, ಇಲ್ಲೆಯನದರೂ 
ಮನಡಬಹತದತ.   

ಶ್ರೇ ಉಮೇಶಚ ಕತಿು (ಅರಣ್ಯ, ಆಹನರ ಮತ್ತು ಗನರಹಕ ವಯವಹನರಗಳ ಸಚಿವರತ):- ಮನನಯ 
ಬಯನಯಪತರ ಅವರೆೇ, ಬ್ೆಳಗನವಿ ಜಿಲೆೆಯಲ್ಲೆ ಹನ ನೇರನವರಿಯಿಂದನಗಿ ೨.೫ ಕ್ೊೇಟಿ ಟನ್ಚ ಕಬತಬ 
ಬ್ೆಳೆಯಲನಗತವುದತ.  ಹರಿಯತವ ನೇರಿನಂದನಗಿ ನಮಾ ಜಮಿೇನತಗಳು ರ್ನಶವನಗಿರತವ ಕ್ನರಣ್ 
ರ್ನವು ಹನ ನೇರನವರಿ ಪದಿತಿಯನತನ ಅಳವಡಿಸಿಕ್ೂೆಂಡಿದೆೆೇವೆ.   

ಶ್ರೇ ಶರಣ್ಗೌಡ ಬಯನಯಪತರ:- ಮನನಯ ಸಚಿವರೆೇ, ಹನಗನದರೆ ನಮಾಲ್ಲೆ ಬತದ್ಧಿವಂತ್ 
ರೈೆತ್ರಿದನೆರೆ ಎಂದತ ತಿಳಿಯಿತ್ತ. ಬತದ್ಧಿವಂತ್ ರೈೆತ್ರಿರಬ್ೆೇಕತ ಇಲೆವೇೆ ನೇವು ಜನಣ್ತ್ನದ್ಧಂದ 
ಸರಿಯನಗಿ estimate ಮನಡಿಸಿ ಅವರಿಂದ ಕ್ೆಲಸವನತನ ಮನಡಿಸಿರಬ್ೆೇಕತ.  ರ್ನವು ದಡಾರತ.  
ಇಂಗಿೆಷರತ ಚೆರ್ನನಗಿ ಮನಡಿಕ್ೊಳುಳತ್ನುರ ೆಎಂದತ ರ್ನವು ತಿಳಿದ್ಧದೆೆವು.  ಏಕ್ೆಂದರೆ ರ್ನವು ಮರ್ಲನಯಿ 
ಮಂದ್ಧ ಬಿಡಿ.  ಇಳಕಲ್ಚ ಕಡಗೆ ೆಬಂದರ ೆಕ್ೊೇಡಿಹನಳ ನಮಾ ಊರಿನಂದ ಆರತ ಕಿ.ಮಿೇ. ಮರ್ಲನಯಿ 
ಜನ ನೇವು ಎಂದತ ಹೆೇಳುತ್ನುರೆ.  ಏಕ್ೆಂದರ ೆ ರ್ನವು ಹೆೈದರನಬ್ನದ್ಚ ಕರ್ನಾಟಕ ಭನಗದವರತ.  
ನಜನಮರ ಕ್ೆೈಕ್ೆಳಗ ೆಬದತಕಿದವರತ.   

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಬಯನಯಪತರ ಅವರೆೇ, ಮರ್ಲನಯಿ ದಬ್ನಾರ್ಚ 
ಮನಡಿೇರೆೇರೆ್ಂದತ ಕ್ೆೇಳುತ್ನುರೆ.   

ಶ್ರೇ ಶರಣ್ಗೌಡ ಬಯನಯಪತರ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನವು ಒರಟತ ಸೆಭನವದವರತ.  
ಆದರೆ ರ್ನವು ಹೃದಯ ಶ್ರೇಮಂತಿಕ್ೆಯತಳಳವರತ. ಈಗನಗಲೆೇ ಮರೊೇಳಿ ಏತ್ ನೇರನವರಿ 
ವಿಫಲವನಗಿದ.ೆ ಈಗ ನಂದವನಡಗಿ ಏತ್ ನೇರನವರಿ ಪನರರಂಭ್ವನಗಿದೆ.  ಇದತ ಕ್ೇೆವಲ ಗತತಿುಗದೆನರರ 
ಲನಭ್ಕ್ೆೆ ಮನತ್ರ.  ಇದರ ಹಂದ ೆಬ್ೆೇರ ೆಯನವ ಉದೆೆೇಶವೂ ಇಲೆ. ಕಮಿಷನ್ಚ ದಂಧಗೆ ೆಮನಡಿರತವ 
ಟೆಂಡರ್ಚಗಳು.  ಇದನತನ ರ್ಂಟನಘೂೇಷವನಗಿ ಎಲ್ಲೆ ಬ್ೆೇಕ್ನದರೂ ಹೆೇಳಲತ ಸಿದಿನದೆೆೇರ್ೆ.  ಏಕ್ ೆಈ 
ಮನತ್ನತನ ಹೆೇಳುತಿುದೆೆೇರೆ್ ಎಂದರೆ ಮರೊೇಳಿ ಏತ್ ನೇರನವರಿ ನಮಾ ಪಕೆದಲ್ಲೆಯ್ದೇ ಕಣೆಣದತರಿಗೆ fail  
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ಆಗಿದ.ೆ  ೩೭,೦೦೦ ಹೆಕ್ಟೆೇರ್ಚಗೆ ನೇರತ ಕ್ೂೆಡಬ್ೇೆಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕೂಡಲಸಂಗಮದ ಕ್ಳೆಭನಗದಲ್ಲೆ 
ಮನಡಿರತವ ಮದಲರೆ್ಯ ಹಂತ್ದ ಹರಿವು ನೇರನವರಿಯತ success  ಆಗಿದ.ೆ  ನಂದವನಡಗಿ 
ಏತ್ನೇರನವರಿ ಯೇಜರೆ್ಯತ drip irrigation.  ದ್ಧರ್ನಂಕ ೩೦.೦೧.೨೦೨೦ರಂದತ ೫A canal 
ಬಗೆೆ ವಯವಸನೆಪಕ ನದೆೇಾಶಕರಿಗ ೆ ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಯವರತ ಪತ್ರ ಬರೆಯತತ್ನುರೆ.    
ರ್ನರನಯಣ್ಪತರ ಬಲದಂಡ ೆ ಕ್ನಲತವೆಯ ವಿತ್ರಣೆ ಕ್ನಲತವೆ ಸಂಖ್ೆಯ ೫ಎ ಯೇಜರೆ್ಯ ಸಂಕ್ಷಿಪು 
ವಿವರವನತನ ಕಳುಹಸತತ್ನುರೆ.  ಬಹಳ ಚೆರ್ನನಗಿರತವ ವರದ್ಧಯನತನ ಕ್ೊಡತತ್ನುರೆ.  ಆದರೆ ಇವರತ 
ಯನವುದೆೇ ಕ್ನರಣ್ಕೂೆ ಅದತ ಸನಧಯವಿಲೆ ಎಂದತ ಹೆೇಳುತ್ನುರೆ.  ಏಕ್ೆಂದರ ೆ ಇವರತ drip 
irrigation ಅನತನ ಮನಡಬ್ೇೆಕ್ೆನತನವ ಹಠ.  ಸಕ್ನಾರದಲ್ಲೆರತವವರತ ಏಕ್ೆ ಹಠವನತನ ಮನಡತತ್ನುರೆ? 
ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ತ್ನಯಿ ಕರತಳು ಇರಬ್ೇೆಕತ. ರ್ನವು ಏನತ ಕ್ೆೇಳುತ್ುೆೇವಯೆೇ ಅದನತನ ಕ್ೊಡಿ. ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು 
ಹೆೇಳಿದೆರೆ್ನೇ ಕ್ೂೆಡಬ್ೇೆಕ್ೆಂದತ ಎಲ್ಲೆದೆ? ಮೂರತ ಸನವಿರ ಕ್ೊೇಟಿ ಖ್ಚನಾಗತತ್ುದೆ, ೩೦ ಕಿ.ಮಿೇ. 
tunnel  ಮನಡಬ್ೇೆಕತ ಎಂದತ ಹೆೇಳುತ್ನುರೆ.  ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ಏನತ? ಒಂದತ ಲಕ್ಷ ಎಕರ ೆ
ಜಮಿೇನಗ ೆನೇರನವರಿಯನಗತತ್ುದೆ.  ರ್ನರನಯಣ್ಪತರ ಬಲದಂಡ ೆಕ್ನಲತವೆ ಕೃಷನಣ ಯೇಜರೆ್ ಹಂತ್ 
– ೨ ನಲ್ಲೆ  ೦ ಯಿಂದ ೯೫ ಕಿ.ಮಿೇ.ವರಗೆ ೆscheme-A ಅಡಿಯಲ್ಲೆ ೨೩.೩೩ ಟಿ.ಎಂ.ಸಿ. ನೇರನತನ 
ಬಳಸಿಕ್ೊಂಡತ ಲ್ಲಂಗಸತಗೂರತ ತ್ನಲೂೆಕಿನ ೧೨,೦೦೦ ಹೆಕ್ೆಟೇರ್ಚ ಪರದೇೆಶ, ದೆೇವದತಗಾ ತ್ನಲೂೆಕಿನ 
೭೨,೦೦೦ ಹೆಕ್ೆಟೇರ್ಚ ಪರದೆೇಶ ಸೇೆರಿದಂತ್ ೆಒಟತಟ ೮೪,೦೦೦ ಹೆಕ್ೆಟೇರ್ಚ ಪರದೆೇಶಕ್ೆೆ ನೇರನವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಕಲ್ಲಪಸಲನಗತತ್ುದೆ.  Scheme-B ಅಡಿಯಲ್ಲೆ ೯೫ ರಿಂದ ೧೬೮ ಕಿ.ಮಿೇ.ವರಗೆ ೆ ಕ್ನಲತವೆಯನತನ 
ವಿಸುರಿಸತವ ಮೂಲಕ ೧೯.೯೮೨ ಟಿ.ಎಂ.ಸಿ. ನೇರನತನ ಬಳಸಿಕ್ೊಂಡತ ರನಯಚೂರತ ತ್ನಲೂೆಕಿನ 
೭೨,೦೦೦ ಹೆಕ್ೆಟೇರ್ಚ ಪರದೇೆಶಕ್ೆೆ ನೇರತ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಲಪಸಲನಗತತ್ುದೆ. ಕಳೆದ ೧೦-೧೨ ವಷಾಗಳಿಂದ  
ರನಯಚೂರತ ಜಿಲೆೆಯಲ್ಲೆ ಬರತವ ತ್ತಂಗಭ್ದನರ ಎಡದಂಡೆ ಕ್ನಲತವೆ ದತರಸಿು ರ್ನಲನ ಯೇಜರೆ್, ಕನಕ 
ರ್ನಲನ ಯೇಜರೆ್ ಮೂಲಕ ಸಿಂಧನೂರತ, ಮನನೆ, ಲ್ಲಂಗಸತಗೂರತ ತ್ನಲೂೆಕತಗಳಿಗೆ ಭನಗಶಃ 
ನೇರನವರಿಯನಗತತಿುದೆ.  ಜೊತೆ್ಗೆ ರ್ನರನಯಣ್ಪತರ ಬಲದಂಡ ೆಕ್ನಲತವೆ, ರನಂಪತರ ಏತ್ ನೇರನವರಿ 
ಯೇಜರೆ್ ಮತ್ತು ತ್ತಂಗಭ್ದನರ ಎಡದಂಡೆ ಕ್ನಲತವೆ ನೇರನವರಿ ವಂಚಿತ್ ಪರದೆೇಶದ ರೈೆತ್ರತ 
ರ್ನರನಯಣ್ಪತರ ಬಲದಂಡ ೆ ಕ್ನಲತವೆಯಡಿಯಲ್ಲೆ ವಿತ್ರಣನ ಕ್ನಲತವೆ ೫ಎ ಯೇಜರೆ್ಯನತನ 
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ಕ್ೆೈಗೆತಿುಕ್ೂೆಳಳಬ್ೆೇಕ್ೆಂದತ NRBC ಯ ರ್ನಲನ ೫  ಹೊೇರನಟ ಸಮಿತಿ ಸಂರ್ಟರ್ಯೆ ಹೆಸರಿನಲ್ಲೆ 
ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಗಳು, ಕರ್ನಾಟಕ ಸಕ್ನಾರ ಇವರಿಗ ೆ ದ್ಧರ್ನಂಕ ೨೧.೦೯.೨೦೧೯ರಂದತ 
ಮನವಿಯನತನ ಸಲ್ಲೆಸಲನಗಿರತತ್ುದೆ. ಅದರ ಪರಕ್ನರ ಮತಂದ ೆ ವರದ್ಧಯನತನ ಕ್ೊಡಲನಗತತ್ುದೆ. ೫ಎ 
ಯೇಜರೆ್ಯಿಂದ ಮಸಿೆ ತ್ನಲೂೆಕಿನ ೧೩ ಹಳಿಳಗಳು, ಸಿಂಧನೂರತ ತ್ನಲೂೆಕಿನ ೧೪ ಹಳಿಳಗಳು, ಕನಕಗಿರಿ 
ಗಂಗನವತಿ ತ್ನಲೂೆಕಿನ ೨೩ ಹಳಿಳಗಳು ಇವುಗಳ ನೇರನವರಿ ಮತ್ತು ಕ್ೆರೆಗಳನತನ ತ್ತಂಬತವುದತ. ನೇರಿನ 
ಸಮಸೆಯ ಎಷತಟ ಇದ ೆ ಎಂದತ ಎಲೆರಿಗೂ ತಿಳಿದ್ಧದ.ೆ  ಮರೆ್ನ ಚತರ್ನವಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲೆ ಒಂದತ 
ವಷಾಕೂೆ ಹೆಚತಿ ಸಮಯ ಉಪವನಸ ಸತ್ನಯಗರಹವನತನ ಮನಡಿದನೆರ.ೆ   

(…ಮತಂದತ)  

(3೯೧) 1೬-03-2022 (೪.೧0) ಕ್ೆಜಿ-ಬಿಎನ್ಚಎಸ್ಚ             (ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿೆತಿ)                 

ಶ್ರೇ ಶರಣ್ಗೌಡ  ಬಯಯಪತರ (ಮತಂದತ):- 

ಒಬಬ ಸಚಿವರತ ಸಹ ಅಲ್ಲೆಗೆ ಸತಳಿಯಲ್ಲಲೆ. ಇದನತನ ನಮಾ ರೈೆತ್ರ ದತರನದೃಷಟವೆಂದತ 
ಅಂದತಕ್ೂೆಳಳಬ್ೇೆಕ್ೆೇ ಅಥವನ ಏನತ ಅಂದತಕ್ೊಳಳಬ್ೆೇಕ್ೆಂದತ ತ್ನವು ಯೇಚರೆ್ ಮನಡಿ.  ಕಳೆದ 
ಚತರ್ನವಣೆಯ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲೆ ಮನನಯ ಶ್ರೇರನಮತಲತರವರತ ಬಂದತ ರೆ್ಲದ ಮೇಲೆ ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂೆಂಡತ 
ನಮಾ  ಎಲನೆ ಅಹವನಲತಗಳನತನ ಹೆೇಳಿ ಎಲೆವನತನ ಮನಡಿಕ್ೊಡತತ್ೆುೇರೆ್, ಶ್ರೇ ಪರತ್ನಪಚ ಗೌಡರವರಿಗೆ 
ಮತ್ ಹನಕಿ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದರತ. ಆದರೆ, ದತರನದೃಷಟವಶನತಚ ಅವರ ಪಕ್ಷ ಸೂೆೇತ್ತ ಹೂೆೇಯಿತ್ತ. 
ಆದರೆ, ಅದತ ಬ್ೆೇರ ೆ ವಿಷಯ. ಇದನದ ಮೇಲೆ ನಮಾ ಮನನಯ ಸಿದೆರನಮಯಯನವರತ ಮತ್ತು ಶ್ರೇ 
ಡಿ.ಕ್.ೆಶ್ವಕತಮನರ್ಚರವರತ ಬಂದತ ಮೂರತ ಸನವಿರ ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪನಯಿಗಳಲೆ, ಇದಕ್ೆೆ ಐದತ ಸನವಿರ 
ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪನಯಿಗಳನದರೂ ಸಹ, ೫A canal  ಮನಡಿಯ್ದೇ ತಿರತತ್ೆುೇವೆಂಬ ಮನತ್ನತನ ಕ್ೊಟತಟ 
ಬಂದ್ಧದನೆರ.ೆ ರ್ನವು ಬಂದರ ೆಮನಡಿಯ್ದೇ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆ. ಆದರೆ, ಈ ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ  ಇನೂನ ಒಂದತ 
ವಷಾ ಕ್ನಲವಕ್ನಶ ಇರತವುದ್ಧಂದ ೫A canal  ಅನತನ ಕ್ೆೈಗೆತಿುಕ್ೂೆಳಳಬ್ೆೇಕ್ೆಂದತ ತ್ಮಾಲ್ಲೆ ಮನವಿ 
ಮನಡಿಕ್ೊಳುಳತ್ೆುೇರೆ್.  
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      ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಯವರ ಬಳಿ ನಮಾ ಕಲನಯಣ್ ಕರ್ನಾಟಕ 
ಭನಗದ ಎಲನೆ ರೆ್ೂೇವುಗಳನತನ ತ್ೊೇಡಿಕ್ೂೆಂಡಿದೆೆೇವೆ. ಅದಕ್ೆೆ ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಯವರತ 
ಸಪಂದ್ಧಸತತ್ನುರ ೆಎನತನವ ಭ್ರವಸ ೆಇದೆ. ಜಗಜೊಯೇತಿ ಬಸವಣ್ಣನವರ  ವಚನ ಈ ರಿೇತಿ ಇದೆ. 

ಇವರ್ನರವ, ಇವರ್ನರವ, ಇವರ್ನರವರೆ್ಂದೆಣಿಸದ್ಧರಯನಯ, ಇವ 
ನಮಾವ, ಇವ ನಮಾವ,  ಇವ  ನಮಾವರೆ್ಂದೆಣಿಸಯಯ, ಕೂಡಲ 
ಸಂಗಮದೆೇವನ, ನಮಾ ಮರ್ೆಯಮಗರ್ಂೆದೆಣಿಸಯಯ 

ರ್ನವು ಕಲನಯಣ್ ಕರ್ನಾಟಕದವರತ ಯನವ ರಿೇತಿ ಆಗಿದೆೆೇವೆಂದರ,ೆ  ಅದನತನ ಹೆೇಳುವುದಕ್ೆೆ ನಮಗ ೆ
ರ್ನಚಿಕ್ ೆಆಗತತ್ುದೆ.  ಏಕ್ೆಂದರ,ೆ ನಮಗೆ ವಿದೆಯ ಇಲೆ. ವಿದೆಯ ಇದ್ಧೆದೆರ ೆಸೆಲಪ ಬತದ್ಧಿ ಬರತತಿುತ್ತು. ವಿದೆಯ 
ಇಲೆ, ಬತದ್ಧಿ ಇಲೆ, ಆರೂೆೇಗಯ ಇಲೆ,  ನಮಗೆ ತಿನತನವುದಕ್ೆೆ ಸನಕಷತಟ ಆಹನರ ಇದೆ.  ಶ್ರೇ ಬಸವಣ್ಣ 
ದೆೇವರತ ನಮಾ ಕಲನಯಣ್ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ೆೆ ಕ್ನಲ್ಲಟತಟ ಹೂೆೇದ ಆ ಭ್ೂಮಿಗೆ  ಇಡಿೇ ನಮಾ ದೇೆಶಕ್ೆೆ ಆಹನರ 
ಕ್ೊಡವಷತಟ   ಶಕಿು ಇದೆ.  

ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಸನಲ ಮರ್ನನ ಯೇಜರೆ್ಯಡಿ ಕ್ೊಪಪಳ ಮತ್ತು ರನಯಚೂರತ 
ಜಿಲೆೆಯಲ್ಲೆ ೧೬ ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪನಯಿಗಳು ರೈೆತ್ರಿಗ ೆ ಬರಬ್ೆೇಕತ. ಆಧನರ್ಚ ಸಂಖ್ೆಯ ತ್ಪನಪಗಿದಯೆೇ, 
ಮತ್ೊುಂದತ ತ್ಪನಪಗಿದಯೆೇ: ಆದರೆ ಸನಲ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಂಡಿದತೆ ಸತ್ಯ. ಏಕ್ೆಂದರ,ೆ ರ್ನವು 
ಬ್ನಯಂಕಿನವರಿಗೆ ಕ್ೊಡತತ್ೆುೇವೆ. ರ್ನನತ ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ನಯಂಕಚನ ನದೆೇಾಶಕರ್ನಗಿದೆೆೇರ್.ೆ  ಏಕ್ೆಂದರ,ೆ ರ್ನವು 
ಕ್ೊಟಟಂತ್ಹ ಲ್ಲಸ್ಟಚಗೆ ನಮಾ ಮೇಲ ೆವಿಶನೆಸ ಇಡಿ. ಅದರಲ್ಲೆ ಏರ್ನದರೂ ಹೆಚತಿ ಕಡಿಮಯನದರ ೆರ್ನವು 
ಅಲ್ಲೆ ಸರಿಪಡಿಸಿಕ್ೊಳುಳತ್ೆುೇವ.ೆ  ನಮಾ ಬ್ನಯಂಕಿಗೆ ಬಡಿಾ ಮರ್ನನ ಆಗಿದತೆ, ಇನೂನ ಹಣ್ ಬರಬ್ೆೇಕ್ನಗಿದೆ.  
ಏಕ್ೆಂದರ,ೆ ಅವರತ “ಬಡಿಾ ಮರ್ನನ ಆಗಿ ಹೂೆೇಗತತ್ುದೆ”ಚಎಂದತ ಇದತವರೆಗೂ ಹಣ್ ಕ್ೊಟಿಟಲೆ. ಅವರತ 
ಹಣ್ ಕಟಿಟದೆರ ೆಡಿಸಿಸಿ ಬ್ನಯಂಕಿಗ ೆಬಡಿಾ ಬರತತ್ುದೆ. ನಮಗೆ subsidy interest  ಬರತತ್ುದೆ.  ಅದೂ 
ಇಲೆ, ಇದೂ  ಇಲೆದಂತ್ನಗಿದೆ. ನಮಾ ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ನಯಂಕಚಗಳ ಕಥೆ ಅಡಕತ್ುರಿಯಲ್ಲೆ ಸಿಕಿೆದಂತ್ನಗಿದೆ. 
ಆದೆರಿಂದ, ಎಲನೆ ಬ್ನಯಂಕಚಗಳಿಂದ ಡಿ.ಸಿ.ಸಿ. ಬ್ನಯಂಕಿಗ ೆಬರಬ್ೆೇಕ್ನದ ಬಡಿಾ ಹಣ್ವನತನ ಕ್ನಲಕ್ನಲಕ್ೆೆ 
ಒದಗಿಸಿಕ್ೊಟತಟ,   ಸಹಕ್ನರಿ  ಕ್ಷೆೇತ್ರವನತನ ಇನೂನ ಎತ್ುರಕ್ೆೆ ಬ್ೆಳಯೆತವುದಕ್ೆೆ ಸಹಕ್ನರ 
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ಮನಡಿಕ್ೊಡಬ್ೆೇಕತ. ನಮಾ ದೆೇಶಕ್ೆೆ ೧೯೪೭ರ ಆಗಸ್ಟಚ,  ೧೫ರ್ೇೆ  ತ್ನರಿೇಖಿನಂದತ ಸನೆತ್ಂತ್ರಾ ಸಿಕಿೆದೆ. 
ನಮಗೆ ೧೯೪೮ರ ಸಪೆೆಟಂಬರ್ಚ, ೧೭ ರಂದತ ಸನೆತ್ಂತ್ರಾ ಸಿಕಿೆದೆ. ಏಕ್ೆಂದರ,ೆ ರ್ನವು ವಿದೆಯಯಲ್ಲೆ ಹಂದ,ೆ 
ಸನೆತ್ಂತ್ರಾದಲ್ಲೆ  ಹಂದ,ೆ ಎಲನೆದರಲ್ಲೆಯೂ ಹಂದ ೆ ಬಿದ್ಧೆದೆೆೇವ.ೆ ಅದಕ್ೆೆ ನಮಾನತನ ಇನೂನ ಹಂದಕ್ೆೆ 
ಹನಕಬ್ೆೇಡಿ. ಕಲನಯಣ್ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ೆೆ  ಪಶತ ವೆೈದಯರ ರೆ್ೇಮಕದಲ್ಲೆಯೂ ಅರ್ನಯಯ ಆಗಿದ.ೆ Article 
೩೭೧ (ಜೆ) ಅನತಷನಿನಕ್ೆೆ  ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಅಡಿಾ ಆಗತತಿುದನೆರ.ೆ ನಮಾ ಭನಗದ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳನತನ ಕಲನಯಣ್ 
ಕರ್ನಾಟಕಕ್ೆೆ ನಯೇಜರೆ್ ಮನಡಿ.  ನಮಾ ಭನಗದವರ ೆ ಸಚಿವರತ ಇದನೆರೆ. ಬ್ೆಂಗಳೂರಿನ ಭನಗದ 
ಸಚಿವರತ ಇದೆರ,ೆಚ ಚ “ಈ ನನನ ಮಕೆಳಿಗ ೆ ಏಕ್ೆ ಕ್ೊಡಬ್ೇೆಕ್ೊೇ ಎಂದತ ಅವರಿಗ ೆ ಸೆಲಪ ಹೊಟಟೆಹತರಿ. 
ಇವರತ ಹೆೇಗ ೆಇದನೆರೆ, ಹನಗೆಯ್ದೇ ಇರಲ್ಲ, ಇವರಿಗೆ ಏಕ್ೆ ಹೆಚಿಿಗ ೆಕ್ೂೆಡಬ್ೇೆಕತ,  ಎಲ್ಲೆ ಸೂಟತ-ಬೂಟತ 
ಹನಕಿಕ್ೊಂಡತ ಬ್ೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೆ ತಿರತಗನಡತತ್ನುರೊೇ ಎಂದತ ಅವರಿಗೆ ಭನವರೆ್ಯಿರಬ್ೇೆಕತ. ರ್ನವು 
ಅವರ ಸೂಟತ-ಬೂಟತ ತ್ಂಟೆಗೆ ಬರತವುದ್ಧಲೆ. ದಯವಿಟತಟ, ಇದನತನ  ಎಲನೆ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು 
ತಿಳಿದತಕ್ೂೆಳಳಬ್ೆೇಕತ.   

ಶ್ರೇ  ಎಸ್ಚ.ಎಲ್ಚ.ಭೊೇಜೇೆಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ,      

 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಬ್ೊೇಜೆೇಗೌಡರವರೇೆ, ಅವರತ ಅವರಿಗೆ ಹೆೇಳಿಕ್ೊಂಡಿದನೆರೆ.  
ಸದನಕ್ೆೆ ಹೆೇಳಿಲೆ ಬಿಡಿ. ತ್ನವು ಅದಕ್ೆೆ ಬ್ೆಂಕಿ ಹನಕಬ್ೇೆಡಿ.  

ಶ್ರೇ ಶರಣ್ಗೌಡ  ಬಯಯಪತರ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ತ್ನವು ಈ ಸದನದಲ್ಲೆ  ಹರಿಯ 
ಸದಸಯರತ ಇದ್ಧೆೇರಿ. ರ್ನನತ ಏರ್ನದರೂ ತ್ಪತಪ ಮನತ್ರ್ನಡಿದೆರೆ, ಅದನತನ ಹೊಟೆಟಗ ೆಹನಕಿಕ್ೊಳಿಳ. ಈಗ 
ಯನವುದೆೇ ಒಂದತ merit list  ಮನಡಬ್ೇೆಕ್ನದರ,ೆ  ಮದಲತ non Kalyana-Karnataka  
ಎಂದತ ಮನಡಬ್ೇೆಕತ.  ನಂತ್ರ Kalyana-Karnataka ಲ್ಲಸ್ಟಚ ಮನಡಬ್ೇೆಕತ. ಮತ್ೆು Kalyana-
Karnataka ದಲ್ಲೆ ಸಿೇಟತಗಳು ಉಳಿದರೆ ಮನತ್ರ ಅದನತನ ಬ್ೆೇರಯೆವರಿಗ ೆಕ್ೂೆಡಬ್ೇೆಕ್ೆಂದತ ಆದೆೇಶ  
ಮನಡಿದೆರತ. ನಂತ್ರ ಅದನತನ ವನಪಸತಸ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡಿದನೆರ.ೆ  
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 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಬಯಯಪತರರವರೇೆ, ಅದತ ಈಗ change ಆಗಿದ.ೆ ಸಿೇಟತಗಳು  
ಖ್ನಲ್ಲ  ಇರತತ್ುವೆ. ನಂತ್ರ ಅವರಿಗೆ ಕ್ೊಡಬ್ೇೆಕ್ೆಂದತ ಆಗಿದ.ೆ  

ಶ್ರೇ ಶರಣ್ಗೌಡ  ಬಯಯಪತರ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಧನಯವನದಗಳು.  

ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವೆಂಕಟೆೇಶಚ (ರ್ನಮನದೆೇಾಶ್ತ್ರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ,  ಇದತ 
ಹೆೈದನರಬ್ನದ್ಚ ಕರ್ನಾಟಕದತೆ ಸರಿ. Outside  ಹೈೆದನರಬ್ನದ್ಚ ಕರ್ನಾಟಕದವರಿಗ ೆ೮% ಕ್ೂೆಡಬ್ೇೆಕತ. 
ಅದನತನ ಕ್ೊಡತತಿುಲೆ. ಅದನತನ ಯನರತ ಕ್ೆೇಳುತಿುಲೆ. ಉದನಹರಣೆಗೆ ವಿದನಯಭನಯಸ ಆಗಬಹತದತ, 
ಉದೊಯೇಗ ಆಗಬಹತದತ ಅಥವನ ಅವರಿಗೆ ಬಡಿು ಕ್ೊಡತವುದತ ಆಗಬಹತದತ ಎಲೆದರಲ್ಲೆಯೂ 
ಅಸಮನನತ್ ೆಇದೆ. ಸಕ್ನಾರ ಅದನತನ ಸರಿಪಡಿಸಬ್ೆೇಕತ. 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಆಯಿತ್ತ. ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ಹೆೇಳೂೆೇಣ್. 

ಶ್ರೇ ಶರಣ್ಗೌಡ  ಬಯಯಪತರ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈಗ ರ್ನನತ ಅದನತನ 
ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದೆೆ.  ಈಗ ಕಲನಯಣ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಿೇಸಲನತಿ ಬಿಟತಟ ಆಗತವಂತ್ಹ ಇತ್ರ ೆ
ರೆ್ೇಮಕ್ನತಿಗಳಲ್ಲೆ ನಮಗ ೆ೮% ಕ್ೊಡಬ್ೆೇಕತ. ಅದನತನ ಸರಿಯನಗಿ ಜನರಿಗೆ ತ್ರತತಿುಲೆ. ಈಗ ಸಕ್ನಾರ 
ಯನವ ರಿೇತಿ backlog  ಹತದೆೆಗಳನತನ ಭ್ತಿಾ ಮನಡತತಿುದಯೆೇ, ಅದೆೇರಿೇತಿ ಇದಕೂೆ  ಮತಂದೆ 
ಅಂತ್ಹ ಕ್ನಲ ಬಂದರತ ಬರಬಹತದತ.  ಇದನತನ ಯನರತ ಸಹ  ಅಲೆಗಳೆಯತವಂತಿಲೆ. ಏಕ್ೆಂದರ,ೆ 
ರನಜಕಿೇಯ ಹೇಗೆ ಇರತತ್ುದೆ ಎಂದತ ಹೆೇಳುವುದಕ್ೆೆ ಆಗತವುದ್ಧಲೆ. ಬರತವ ದ್ಧವಸಗಳಲ್ಲೆ ಪರತ್ೆಯೇಕ 
ರನಜಯವನತನ ಕ್ೆೇಳಿದರೂ ಸಹ ಕ್ೆೇಳಬಹತದತ. ಏಕ್ೆಂದರ,ೆ ತಿನತನವುದಕ್ೆೆ ಅನನ, ಹನಕಿಕ್ೊಳುಳವುದಕ್ೆೆ ಬಟೆಟ 
ಇದೆರ ೆ ಆಗಿ ಹೂೆೇಯಿತ್ಲೆವೆೇ; ನಮಗೆ ವಿಮನನ ನಲನೆಣ್ ಬ್ೆೇಡ, ವಿಮನನ ಬ್ೆೇಡ.  ತಿನತನವುದಕ್ೆೆ 
ಆಹನರ, ಹನಕಿಕ್ೊಳುಳವುದಕ್ೆೆ ಬಟೆಟ ಇದೆರ ೆ  ಸನಕತ ಆರನಮವನಗಿ ಇರತತ್ುೆೇವೆ. ರ್ನವು ದತಡಿಯತತ್ೆುೇವೆ, 
ತಿನತನತ್ುೆೇವ,ೆ  ಆರನಮವನಗಿ ಇರತತ್ೆುೇವೆ. ಶ್ರೇ ಬಸವಣ್ಣನವರತ “ಕ್ನಯಕವೆೇ ಕ್ೆೈಲನಸ”ವೆಂದತ  
ಹೆೇಳಿದನೆರೆ. ಆ ರಿೇತಿ ಇರತತ್ೆುೇವೆ.   ದತಡಿಯತತ್ೆುೇವೆ, ತಿನತನತ್ುೆೇವೆ. ಆರನಮವನಗಿ ಇರತತ್ೆುೇವೆ. ನಮಗೆ 
ಅಷೆಟೇ ಸನಕತ. ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ ಶಶ್ೇಲ್ಚ ಜಿ. ನಮೇಶ್ ರವರದತೆ ಬ್ೆೇಕ್ನದಷತಟ ವಿದನಯ ಸಂಸೆೆಗಳು 
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ಇವೆ. ನಮಗೆ ಎಷತಟ ಬ್ೇೆಕ್ೂೆೇ ಅಷತಟ ವಿದೆಯಯನತನ  ಕ್ೊಡತತ್ುೆೇವೆ. ಸಕ್ನಾರ ಎಷತಟ ಕ್ೊಡತತ್ುದಯೆೇ, 
ಅದಕಿೆಂತ್ ಹೆಚಿಿಗೆ ಕ್ೂೆಡತವಂತ್ಹ ಶಕಿು ನಮಾ ಜನರ ಹತಿುರ ಇದೆ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಬಯಯಪತರರವರೇೆ, ನಮೇಶ್ಯವರನತನ ಮತ್ತು 
ಪನಟಿೇಲ್ಚರವರನತನ ರೆ್ೂೇಡಿದರೆ, ಅವರತ ನಮಗೆ ಹೈೆದನರಬ್ನದ್ಚ-ಕರ್ನಾಟಕ ಭನಗದವರತ ಅಲೆವೆಂದತ 
ಅನಸತತ್ುದ.ೆ  ಅವರ ಶನಲ ೆಕ್ನಲೇೆಜತಗಳನತನ ರೆ್ೂೇಡಿದರೆ, ಅವರತ ಬ್ೆಂಗಳೂರಿಗಿಂತ್ ಮಿೇರಿದನೆರ.ೆ  

ಶ್ರೇ ಶರಣ್ಗೌಡ  ಬಯಯಪತರ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನವಲೆೆರಲೂ ಒಂದೇೆ ಜನತಿ, 
ಒಂದೇೆ ಮತ್, ಒಂದೇೆ ಕತಲ, ರ್ನವು  ಮನತಜರತ ಎನತನವಂತ್ಹ ಭನವರೆ್ಯನತನ ಇಟತಟಕ್ೂೆಂಡತ 
ಅಖ್ಂಡ ಕರ್ನಾಟಕವನತನ ಸಮೃದ್ಧಿಯನಗಿ ಇಡೊೇಣ್ ಎಂದತ ತ್ಮಾ ಮೂಲಕ   ಹೆೇಳಿ ನನಗೆ 
ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಅವಕ್ನಶ ಮನಡಿಕ್ೊಟಿಟದಕ್ನೆಗಿ ತ್ಮಗೆ ಧನಯವನದಗಳನತನ ಆಪಿಾಸಿ ನನನ 
ಮನತ್ತಗಳನತನ ಮತಗಿಸತತ್ೆುೇರ್ೆ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಲಹರ್ಚ ಸಿಂಗಚ ಸಿರೊೇಯನರವರೇೆ, ತ್ನವು ಮನತ್ರ್ನಡಿ.  

ಶ್ರೇ  ಲಹರ್ಚ ಸಿಂಗಚ ಸಿರೊೇಯನ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ರ್ನಳ ೆ
ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಲಹರ್ಚ ಸಿಂಗಚ ಸಿರೊೇಯನರವರೆೇ, ರ್ನಳ ೆಮನತ್ರ್ನಡತತ್ೆುೇರೆ್ 
ಎಂದರೆ ಹೆೇಗ?ೆ ಎಲೆರೂ ರ್ನಳೆಯ್ದೇ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕ್ೆೆ ಆಗತವುದ್ಧಲೆ. 

ಡನ|| ವೆೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣ್ಸನೆಮಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈಗ  ಶ್ರೇ ನವಿೇನ್ಚರವರತ 
ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ನುರೆ.   

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಮತನರನಜತ ಗೌಡರವರೇೆ, ತ್ನವು ಮನತ್ರ್ನಡಿ.   ಈಗನಗಲೆೇ 
ಎಲೆರಿಗೂ ರ್ನಳ ೆಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕ್ೆೆ ಅವಕ್ನಶ  ಆಗತವುದ್ಧಲೆವೆಂದತ  ಹೇೆಳಿದೆೆೇರ್ೆ. ರ್ನನತ ಯನರ 
ಹೆಸರನತನ ಕರಯೆತತ್ೆುೇರ್ೆ ಅವರತ ಮನತ್ರ್ನಡಬ್ೇೆಕತ. 
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ಶ್ರೇ ಪಿ.ಎಂ.ಮತನರನಜತ ಗೌಡ  (ವಿಧನನಸಭನ ಕ್ಷೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ,  ನನಗೆ 
ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಅವಕ್ನಶ ಕ್ೊಟಿಟದೆಕ್ನೆಗಿ ತ್ಮಗೆ ಧನಯವನದಗಳು. ಸಕ್ನಾರ ಈ ಸನಲ್ಲನ ಬಜೆಟಚನತನ 
ಮಂಡಿಸಿರತವುದಕ್ೆೆ ಹಲವನರತ ಕ್ನರಣ್ಗಳಿಂದ  ರ್ನನತ ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ಧನಯವನದಗಳನತನ ತಿಳಿಸತತ್ೆುೇರ್ೆ.  
ಇದರ ಜೊತ್ೆಯಲ್ಲೆ ಸಕ್ನಾರ ೨-೩ ವಿಚನರಗಳಲ್ಲೆ ಬದಲನವಣೆಗಳನತನ ತ್ರಬ್ೇೆಕ್ಂೆಬ ನಟಿಟನಲ್ಲೆ ನನಗ ೆ
ತಿಳಿದ್ಧರತವ ಮಟಟದಲ್ಲೆ ಹೆೇಳುವುದಕ್ೆೆ ಇಚಛೆ ಪಡತತ್ೆುೇರ್ೆ. ನೇರನವರಿ ವಿಚನರದ ಬಗೆೆ ಹೆೇಳುವುದನದರೆ, 
ಉತ್ುರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜಿಲೆೆಗಳಿಗೆ ಕೃಷಣ, ತ್ತಂಗಭ್ದನರ ನದ್ಧಗಳು ಇದೆರೂ ಸಹ, ಅವರತ ಇನೂನ ನೇರತ, 
ನೇರತ; ವಯವಸನಯಕ್ೆೆ ನೇರತ ಬ್ೆೇಕತ, ಕತಡಿಯತವುದಕ್ೆೆ ನೇರತ ಬ್ೆೇಕತ ಎಂದತ ಕ್ೆೇಳುವುದನತನ 
ರ್ನವಲೆೆರೂ ರೆ್ೂೇಡಿದೆೆೇವೆ.  ಆದರೆ, ಎತಿುನಹೊಳೆ  ಯೇಜರೆ್ಯನತನ ಅನತಷನಿನ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ  
ಸಕ್ನಾರ ೩ ಸನವಿರ ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪನಯಿಗಳನತನ ಕ್ೊಡತತ್ೆುೇವೆಂದತ ಹೆೇಳಿದೆ. ಈ ಬಜೆಟಚನಲ್ಲೆ  ಕನಷಿ 
ಪಕ್ಷ ೧೦ ಸನವಿರ ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪನಯಿಗಳನತನ ಈ ಯೇಜರೆ್ಗ ೆ ಕ್ೊಟಿಟದೆರೆ ಬಹಳ 
ಅನತಕೂಲವನಗತತಿುತ್ತು. ಈಗ ಬಯಲತ ಸಿೇಮ ಪರದೇೆಶದಲ್ಲೆ ಕತಡಿಯತವ ನೇರಿಗೂ ಸಹ ಹನಹನಕ್ನರ 
ಇದೆ. ಕ್ೂೆೇಲನರ ಮತ್ತು ಚಿಕೆಬಳನಳಪತರ ಭನಗಗಳಲ್ಲೆ ನೇರಿಗ ೆ ಯನವುದೇೆ ವಯವಸೆೆ ಇರತವುದ್ಧಲೆ. 
ಹನಗನಗಿ, ಎತಿುನ ಹೊಳೆ ಯೇಜರೆ್ಗ ೆ  ಈ ಸನಲ್ಲನ ಆಯವಯಯದಲ್ಲೆ ೧೦ ಸನವಿರ ಕ್ೊೇಟಿ 
ರೂಪನಯಿಗಳನತನ ಕ್ೊಟತಟ ಆ ಯೇಜರೆ್ಯನತನ ಯಶೆಸಿಗೊಳಿಸಬ್ೆೇಕ್ೆಂದತ ರ್ನನತ ಸಕ್ನಾರದಲ್ಲೆ 
ಮನವಿಯನತನ ಮನಡಿಕ್ೂೆಳುಳತಿುದೆೆೇರ್ೆ.  

ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಸಕ್ನಾರ ಕ್ೆರೆಗಳನತನ ಸವೆಾ ಮನಡತವಂತ್ಹ ಕ್ೆಲಸಕ್ೆೆ ಕ್ೆೈ ಹನಕಿದೆ. 
ಸತಮನರತ ೩೩ ಸನವಿರ ಕ್ೆರೆಗಳನತನ ಸವೆಾ ಮನಡಿಸಿ, ಅದರಲ್ಲೆ ಒಂದತ ಸನವಿರ ಕ್ೆರೆಗಳಿಗ ೆಕನಷಿ ೧೦ 
ಲಕ್ಷ ರೂಪನಯಿಗಳ ಮತಖ್ನಂತ್ರವನಗಿ ಕ್ೆರೆಗಳಲ್ಲೆ ಹೂಳು ಎತಿುಸತವಂತ್ಹ ಕ್ೆಲಸವನತನ 
ಮನಡಬ್ೇೆಕ್ೆಂದತ ಸಕ್ನಾರ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡಿರತವಂತ್ಹ ನಧನಾರ  ಅತ್ಯಂತ್ ಸೂಕುವನಗಿದ.ೆ ಆದರ,ೆ 
ರ್ನನತ ಕ್ೆೇಳಿಕ್ೊಳುಳವುದೇೆರ್ೆಂದರೆ, ಸಕ್ನಾರ ಒತ್ತುವರಿ ಮನಡಿರತವಂತ್ಹ ಕ್ೆರೆಗಳ ಪರದೆೇಶ ಏನದೆ, ಆ 
ಭನಗವನತನ ಸಹ ಮತ್ುೆ ಸಕ್ನಾರದ ಸನೆಧಿೇನಕ್ೆೆ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಂಡತ ಅಂತ್ಜಾಲವನತನ ವೃದ್ಧಿ ಮನಡತವ 
ನಟಿಟನಲ್ಲೆ ವಿಶೆೇಷವನಗಿ ತ್ಜ್ಞರ ಮತಖ್ನಂತ್ರವನಗಿ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡಿಸಬ್ೆೇಕತ ಎಂದತ ಕ್ೆೇಳಿಕ್ೂೆಳುಳತಿುದೆೆೇರೆ್.  
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ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇನತನ ವಸತಿ ಇಲನಖ್ೆ ಬಗೆೆ ಹೆೇಳುವುದನದರೆ, ಸಕ್ನಾರ ಈ 
ವಷಾದಲ್ಲೆ ಸತಮನರತ ೩ ಲಕ್ಷ ಮರ್ೆಗಳನತನ ನಮನಾಣ್ ಮನಡಬ್ೇೆಕ್ೆಂಬ ಗತರಿಯನತನ  ಹೊಂದ್ಧದೆ.  
ಇದಕ್ೆೆ ಸತಮನರತ 6612  ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪನಯಿಗಳ ಅನತದನನ ಕ್ೊಡತವುದರ ಬಗೆೆ ಹೆೇಳಿದೆ. ಈ ಬಗೆೆ 
ಬ್ೆಂಗಳೂರತ ನಗರದಲ್ಲೆ ಏರ್ನದರೂ ಗಮನಸತವುದನದರ,ೆ ನನಗ ೆಸಿಕಿೆರತವಂತ್ಹ ಮನಹತಿಯ ಪರಕ್ನರ, 
ವಸತಿ ಇಲನಖ್ಯೆಲ್ಲೆ ಮರ್ೆಗಳನತನ ಹಂಚಿಕ್ ೆಮನಡತವುದರಲ್ಲೆ ಎಲ್ಲೆಯೇ ಒಂದತ ಕಡ ೆಗೊೇಲ್ಚಮನಲ್ 
ನಡಯೆತತಿುದ ೆ ಎಂದತ ಅನಸತತ್ುದೆ.  ವಸತಿ ಸಂಕಿೇಣ್ಾವನತನ ನಮನಾಣ್ ಮನಡತತಿುರತವಂತ್ಹ 
ಜನಗದಲ್ಲೆ ಅಲ್ಲೆನ ಬಲನಢಯರತ ಯನರಿದನೆರ;ೆ ಅವರತ ಯನವುದೆೇ ಪಕ್ಷದ ಕ್ನಯಾಕತ್ಾರತ ಇರಬಹತದತ, 
ಯನವುದೆೇ ಪಕ್ಷ ಇರಬಹತದತ ತ್ಮಾ ಸಕ್ನಾರ ಬಂದಂತ್ಹ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲೆ ಅವರಿಗೆ ಬ್ೆೇಕ್ನದಂತ್ಹ 
ಹೆಸರಿನಲ್ಲೆ ಮರ್ೆಗಳನತನ allot  ಮನಡಿಸಿಕ್ೂೆಳುಳತಿುದನೆರೆ.  

(ಮತಂದತ)  

(392) 16-03-2022 (4.20) ಎಂ.ವಿ-ಜಿಆರ್              (ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿೆತಿ) 

ಶ್ರೇ ಪಿ.ಎಂ.ಮತನರನಜತ ಗೌಡ (ಮತಂದತ):- 

ಅಲ್ಲೆರತವಂತ್ಹ ಬಲನಢಯರತ ತ್ಮಗೆ ಬ್ೆೇಕ್ನದಂತ್ಹವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲೆ ಮರ್ೆಗಳನತನ ಹಂಚಿಕ್ ೆ
ಮನಡಿಸಿಕ್ೂೆಳುಳತಿುದನೆರೆ. ಬ್ನಡಿಗೆಗ ೆ ಕ್ೊಡತವಂತ್ಹ ಮತ್ತು ಮನರನಟ ಮನಡತವಂತ್ಹ ಕ್ೆಲಸಗಳನತನ 
ಮನಡತತಿುದನೆರ.ೆ ಇದಕ್ೆೆ ಎಲೊೆೇ ಒಂದತ full stop  ಇಡತವಂತ್ಹ ಕ್ಲೆಸವನತನ ಇಲನಖ್ಯೆ 
ವತಿಯಿಂದ ಮನಡಬ್ೇೆಕ್ೆಂದತ ಮನನಯ ಸಚಿವರಲ್ಲೆ ಕ್ೆೇಳಿಕ್ೊಳುಳತ್ೆುೇರೆ್. ಇದರ ಜೊತ್ೆಗೆ ಮನನಯ ಪರಧನನ 
ಮಂತಿರಗಳು 2022ರೆ್ೇ ಇಸವಿಗ ೆಇಡಿೇ ದೇೆಶದಲ್ಲೆ ಯನರೂ ಸಹ ಸೂರತ ಇಲೆದೆ ಇರಬ್ನರದತ ಎಂಬ 
ನಧನಾರವನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಂಡಿದನೆರೆ. ಈಗ ದೆೇಶಕ್ೆೆ ಸನೆತ್ಂತ್ರಾ ಬಂದತ ೭೫ ವಷಾ ತ್ತಂಬಿರತವಂತ್ಹ 
ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲೆ ವಸತಿ ಇಲನಖ್ ೆಒಂದತ ಒಳೆಳಯ ಕ್ೆಲಸವನತನ ಮನಡತತಿುದ.ೆ ಇನತನ ಹೆಚಿಿನ ಮರ್ೆಗಳ 
ನಮನಾಣ್ವನಗಬ್ೇೆಕತ. ವಿಶೆೇಷವನಗಿ ಬ್ೆಂಗಳೂರತ ನಗರದಲ್ಲೆ ಹತಡತಕಿದರೆ ಹಲವನರತ ಕಡಗೆಳಲ್ಲೆ 
ಕ್ೊಳಚೆಪರದೇೆಶಗಳು ಕ್ನಣಿಸತತಿುವೆ. ಇವತ್ತು ಬ್ೆಂಗಳೂರನತನ ಮನಡಲ್ಚ ಸಿಟಿ ಎಂದತ ಕರಯೆತತಿುದೆೆೇವೆ. 
ಬ್ೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೆ ಇರತವಂತ್ಹ ಕ್ೊಳಚೆಪರದೆೇಶಗಳಲ್ಲೆ ಅಪನಟಚಾಮಂಟಚಗಳನತನ ನಮನಾಣ್  ಮನಡತವ 
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ಮತಖ್ೆೇರ್ನ ಸಂಪೂಣ್ಾವನಗಿ ಬದಲನವಣೆಯನತನ ತ್ರಬ್ೇೆಕ್ೆಂದತ ತ್ಮಾ ಮತಖ್ನಂತ್ರ ಸಕ್ನಾರವನತನ 
ಕ್ೆೇಳಿಕ್ೂೆಳುಳತಿುದೆೆೇರೆ್. 

ಯತವಕರಿಗ ೆಸಂಬಂಧಪಟಟಂತ್ ೆಹೆೇಳುವುದನದರೆ, ಜನರಲ್ಚ ತಿಮಾಯಯ ಸನಹಸ ಅಕ್ನಡೆಮಿಗೆ 
ಒಂದಷತಟ ಅನತದನನ ನೇಡಬ್ೇೆಕ್ೆಂದತ ಸಕ್ನಾರ ಯೇಚರೆ್ ಮನಡಿದ.ೆ ಇವತ್ತು ಜನರಲ್ಚ ತಿಮಾಯಯ 
ಸನಹಸ ಅಕ್ನಡೆಮಿ ಬಗೆೆ ಹೆೇಳಬ್ೆೇಕತ ಎನತನವುದನದರೆ, 1998ರಲ್ಲೆ ರ್ನನತ ಸಹ ಎನ್ಚ.ಸಿ.ಸಿ., ಕ್ೆಡೆಟಚ 
ಆಗಿದಂತ್ಹ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲೆ ಜನರಲ್ಚ ತಿಮಾಯಯ ಸನಹಸ ಅಕ್ನಡೆಮಿಯಲ್ಲೆ rock climbing  
ಎನತನವಂತ್ಹ ಒಂದತ ಚಟತವಟಿಕ್ೆಯನತನ ನಡಸೆತತಿುದೆರತ. ರ್ನನೂ ಸಹ ಅದರಲ್ಲೆ ಪನಲೂೆೆಂಡಿದೆೆ. 
ಅವತ್ತು ಸನೆತ್ಂತ್ರಾ ಬಂದತ ಐವತ್ತು ವಷಾ ತ್ತಂಬಿದ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲೆ, ಶ್ರೇ ಶ್ೇತ್ಲ್ಚ ಎನತನವ ಒಬಬ 
ಯತವಕ ಯತಟಿಲ್ಲಟಿ ಬಿಲ್ಲಾಂಗಚ ಏನದ ೆಅದನತನ ಹಗೆದ ಮತಖ್ನಂತ್ರವನಗಿ jumaring ಮನಡತವ 
ಮೂಲಕ ಮೇಲ ೆ ಹತಿುದೆನತನ ಕ್ನಣ್ತತ್ೆುೇವೆ. ಬ್ೆಂಗಳೂರಿನ ತ್ತರಹಳಿಳ ಅರಣ್ಯ ಏನದ,ೆ ಅಲ್ಲೆ rock 
climbing  ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಯತವಕರಿಗ ೆಪರೆೇರಣ ೆಕ್ೂೆಡತವಂತ್ಹ ಕ್ೆಲಸವನತನ ಜನರಲ್ಚ ತಿಮಾಯಯ 
ಸನಹಸ ಅಕ್ನಡೆಮಿಯವರತ ಮನಡತತಿುದನೆರ.ೆ ರನಮನಗರದ ರನಮದತಗಾದ ಬ್ೆಟಟದಲೂೆ ಸಹ ಈ 
ರಿೇತಿಯ ಚಟತವಟಿಕ್ೆಗಳನತನ ನಡಸೆತತ್ನುರ.ೆ ಸಕ್ನಾರ ಅಮೃತ್ ಮಹೂೆೇತ್ಸವವನತನ ಆಚರಣೆ 
ಮನಡತವಂತ್ಹ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲೆ, ಸತಮನರತ 75 ಜನ ಕಿರೇಡನಪಟತಗಳಿಗೆ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ರೂಪನಯಿಗಳನತನ 
ನೇಡತವ ಮತಖ್ನಂತ್ರ ಅವರಿಗೆ ಪೊರೇತ್ನಸಹವನತನ ಕ್ೊಡಬ್ೇೆಕ್ೆಂದತ ಹೊರಟಿದೆ. ಅದನತನ ಇನತನ ಹೆಚತಿ 
ಮನಡಬ್ೇೆಕತ. ಅದನತನ ಹೆಚತಿ ಮನಡತವ ಮತಖ್ನಂತ್ರವನಗಿ, ನಮಾ ರನಜಯದ್ಧಂದಲೂೆ ಸಹ ಓಲಂಪಿಕಚ 
ಗೆೇಮಸಚನಲ್ಲೆ ಪದಕವನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡತ ಬರತವಂತ್ಹ ಸಿೆತಿಯನತನ ನಮನಾಣ್ ಮನಡತವಂತ್ಹ 
ಕ್ೆಲಸವನತನ ಯತವಕರಿಗ ೆಮನಡಬ್ೇೆಕ್ೆಂದತ ತ್ಮಾ ಮೂಲಕ ಸಕ್ನಾರವನತನ ಕ್ೆೇಳಿಕ್ೊಳುಳತ್ೆುೇರ್ೆ. 

ಸನೆಮಿ ವಿವೆೇಕ್ನನಂದರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲೆ ಸೆ-ಸಹನಯ ಗತಂಪತಗಳನತನ ಪನರರಂಭ್ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ 
ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಗಳು ನಧನಾರ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡಿದನೆರೆ. ಇವತ್ತು ಸೆ-ಸಹನಯ ಸಂರ್ಗಳು ಎಂದರೆ, 
ಯತವಕ ಕ್ೆೇಂದರಗಳಿಂದ ಯತವವೆೇದ್ಧಕ್ೆ ಏನತ ರಿಜಿಸರರ್ಚ ಆಗಿರತತ್ುದೆ. ಆ ಯತವ ವೆೇದ್ಧಕ್ೆಗಳಿಗ ೆ
ಸಕ್ನಾರದ ಕಡಯೆಿಂದ ಉಚಿತ್ವನಗಿ ಕಿರೇಡನ ಸನಮನಗಿರಗಳನತನ ಕ್ೊಡತವಂತ್ಹ ಕ್ೆಲಸವನತನ 
ಹಲವನರತ ದ್ಧನಗಳಿಂದ ಮನಡಿಕ್ೊಂಡತ ಬರತತಿುದೆರತ. ಆದರೆ, ಇವತ್ತು ಕಿರೇಡನ ಇಲನಖ್ಯೆಲ್ಲೆ 
ಯನರನಚಯರತ ಯತವಕರಿದನೆರೆ, ಉದನಹರಣೆಗೆ; ಯನವುದೊೇ ಒಂದತ ಗನರಮನಂತ್ರ ಪರದೆೇಶದಲ್ಲೆ 
ವನಲ್ಲಬ್ನಲ್ಚ ಆಡತವಂತ್ಹ ಒಂದತ ಟಿೇಮಚ ಇದೆ ಎಂದರ,ೆ ಅವರಿಗೆ ರೆ್ಟಚ ಕ್ೊಡಿಸತವಂಥದತೆ, ಬ್ನಲ್ಚ 
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ಕ್ೊಡಿಸತವಂಥದತೆ, ಕಿರೇಡನ ಚಟತವಟಿಕ್ೆಗ ೆ ಅನತಕೂಲ ಮನಡಿಸಿಕ್ೂೆಡತವಂತ್ಹ ಕ್ೆಲಸಗಳನತನ 
ಮನಡತತಿುದೆರತ. ಇವತ್ತು ಯನವುದೆೇ ಒಂದತ ರಿಜಿಸರರ್ಚ ಆಗಿರತವಂತ್ಹ ಸಂರ್-ಸಂಸೆೆಗಳಿಗೆ ಯನವುದೆೇ 
ರಿೇತಿಯನದಂತ್ಹ ವಯವಸೆೆ ಸಿಗದೆೇ ಇರತವಂಥದತೆ ಸಹ ಅತ್ಯಂತ್ ಖ್ೆೇದಕರ ಸಂಗತಿ. ಅದಕ್ೆೆ ಸಕ್ನಾರ 
ಹೆಚಿಿನ ಗಮನಹರಿಸತವಂತ್ಹ ಮತಖ್ನಂತ್ರ ಗನರಮನಂತ್ರ ಪರದೆೇಶಗಳಲ್ಲೆ ಯನವನಯವ ಯತವಕ 
ತ್ಂಡಗಳಿವೆ, ಆ  ತ್ಂಡಗಳ ಯತವಕರಿಗ ೆಪೆರೇರಣೆ ನೇಡತವ ಮೂಲಕ ಅವರಿಗೆ ತ್ರಬ್ೇೆತಿಯನತನ ಸಹ 
ನೇಡಬ್ೆೇಕ್ೆಂದತ ಕ್ೆೇಳಿಕ್ೂೆಳುಳತ್ೆುೇರೆ್. 

ಚನನಪಟಟಣ್ದ ಆಟಿಕ್ೆ ಉದಯಮದ ಬಗೆೆ ಹೆೇಳುವುದನದರ,ೆ ಗತಡಿ ಕ್ೆೈಗನರಿಕ್ೆಗಳಿಗ ೆಯನವುದೆೇ 
ರಿೇತಿಯ ಸಹಕ್ನರ ಸಿಗದೆೇ ಇರತವಂತ್ಹ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲೆ, ಇವತ್ತು ರ್ನವು ಏನತ ಸದನದಲ್ಲೆ 
ಕತಳಿತಿುದೆೆೇವೆ. ಇದರ ಮೇಲ ೆಇರತವಂತ್ಹ ಸಕ್ನಾರದ ಲನಂಛನವನದ ಸಿಂಹದ ಮತಖ್ವನತನ, ಮನನಯ 
ಕ್ೆಂಗಲ್ಚ ಹನತಮಂತ್ಯಯನವರತ ಈ ವಿಧನನ ಸೌಧವನತನ ಕಟಿಟದಂತ್ಹ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲೆ ಆ 
ಲನಂಛನವನತನ ಚನನಪಟಟಣ್ದ್ಧಂದ ತ್ಂದತ ಪರತಿಷನಿಪಿದನೆರ.ೆ ಆ ಗತಡಿ ಕ್ೆೈಗನರಿಕ್ೆಗಳಿಗೂ ಸಹ ಎಲೂೆೆೇ 
ಒಂದತ ಪೊರೇತ್ನಸಹ ಸಿಗತತಿುಲೆವೆನತನವುದತ ತ್ತಂಬ್ನ ರೆ್ೂೇವನಗತತಿುದೆ. ಕಚನಿ ವಸತುಗಳು ಸಿಗದೆೇ ಆಟಿಕ್ ೆ
ವಸತುಗಳನತನ ತ್ಯನರತ ಮನಡತವಂತ್ಹ ಅಲ್ಲೆನ ಕ್ನಮಿಾಕರಿಗೆ ಸನೆಪರ್ೆಯನಗಿರತವಂತ್ಹ 
ಮನರತಕಟೆಟಯಲ್ಲೆ ಕಚನಿ ವಸತುಗಳು ಸಿಗತತಿುಲೆವೆಂದತ ಹೆೇಳುತಿುದನೆರ.ೆ ಅದಕ್ೆೆ ಒಂದತ ಪೂರಕವನದ 
ಕ್ೆಲಸವನತನ ಮನಡಿಕ್ೂೆಡಬ್ೆೇಕ್ೆಂದತ ತ್ಮಾ ಮೂಲಕ ಸಕ್ನಾರವನತನ ಕ್ೆೇಳಿಕ್ೊಳುಳತ್ೆುೇರೆ್. ಈಗ 
ಸನಾರಕಗಳನತನ ಉಳಿಸತವಂತ್ಹ ಕ್ೆಲಸಕ್ೆೆ ಸಕ್ನಾರ ಮನಸತಸ ಮನಡಿದೆ. ಇವತ್ತು ರ್ನನತ ಸನಾರಕಗಳ 
ಬಗೆೆ ಏರ್ನದರೂ ಹೆೇಳುವುದನದರೆ, ಕಳೆದ ಐದನರತ ದಶಕಗಳಿಂದ ಚಿತ್ರದತಗಾದಲ್ಲೆರತವಂತ್ಹ 
ವಿೇರವನತ್ ೆ ಒನಕ್ೆ ಓಬವೆನವರ ಸಮನಧಿಯನತನ ಸಂಪೂಣ್ಾವನಗಿ ಹನಳುಗೆಡವಿದೆರತ. ಅದನತನ 
ಪತನರತಜಿಿೇವನ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಯನರೂ ಸಹ ಪರಯತ್ನಪಟಿಟರಲ್ಲಲೆ. ರ್ನನತ ಮತ್ತು ನನನ ಸನೆೇಹತ್ರನದಚ 
ಮನನಯ ಕ್.ೆಎಸ್.ನವಿೇನ್ಚರವರತ ಪರಯತ್ನ ಮನಡಿದ ಪರಿಣನಮವನಗಿ, ಪತರನತ್ತ್ೆ ಇಲನಖ್ಯೆಂದ್ಧಗೆ 
ಮನತ್ತಕತ್ ೆಮನಡತವ ಮತಖ್ನಂತ್ರವನಗಿ ವಿೇರವನತ್ ೆಒನಕ್ೆ ಓಬವೆನವರ ಸಮನಧಿಯನತನ ಪತನರ್ಚ 
ನಮನಾಣ್ ಮನಡತವಂತ್ಹ ಕ್ೆಲಸವನತನ ಮನಡಿದೆೆವು. ಮನನಯ ಬಿ.ಎಸ್.ಯಡಿಯೂರಪಪನವರ ಸಕ್ನಾರ 
ಇದೆಂತ್ಹ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲೆ ಸಮನರತ ಐದತ ಕ್ೊೇಟಿಯಷತಟ ಹಣ್ ಸಕ್ನಾರದ್ಧಂದ ಬಿಡತಗಡೆಯನಗಿದೆರತ 
ಸಹ, ಅಲ್ಲೆನ ಜಿಲನೆಧಿಕ್ನರಿಗಳ ತ್ಪಿಪನಂದ ಮತ್ುೆ ಆ ಹಣ್ ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ವನಪಸತಸ ಬಂದ್ಧದ.ೆ ಪತನಃ ಆ 
ಹಣ್ ಚಿತ್ರದತಗಾ ಜಿಲೆೆಗೆ ವನಪಸತಸ ಹೂೆೇಗಬ್ೆೇಕತ. ಅಲ್ಲೆ ಕನಷಿ ಎರಡತ ಎಕರ ೆಪರದೇೆಶದಲ್ಲೆ ವಿೇರವನತ್ ೆ
ಒನಕ್ೆ ಓಬವೆನವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲೆ ಒಂದತ ಸಂಶೆ್ ೇಧರ್ನ ಕ್ೆೇಂದರ ಮತ್ತು ವಸತುಸಂಗನರಹನಲಯ ಮತ್ತು 
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ಸಮೆಿರ್ನರ್ಚ ಹನಲ್ ನಮನಾಣ್ ಮನಡತವ ಮತಖ್ನಂತ್ರವನಗಿ ಇಡಿೇ ರನಜಯಕ್ೆೆ ವಿೇರವನತ್ ೆ ಒನಕ್ೆ 
ಓಬವೆನ ಪಡ ೆಮನಡಬ್ೇೆಕತ. ಅವರಿಗೆ ಆತ್ಾರಕ್ಷಣೆಯ ಕಲೆಯನತನ ಹೆೇಳಿಕ್ೊಡಬ್ೇೆಕತ ಎಂದತ ರನಜಯ 
ಸಕ್ನಾರ ಹೊರಟಿದ.ೆ ಇವತ್ತು ವಿೇರವನತ್ ೆಒನಕ್ೆ ಓಬವೆನವರ ಸಮನಧಿ ಬಳಿ, ಮಹಳೆಯರಿಗ ೆಇಡಿೇ 
ರನಜಯದಲ್ಲೆರತವಂತ್ಹ ಹೆಣ್ತಣ ಮಕೆಳಿಗ ೆ ಆತ್ಾರಕ್ಷಣ ೆ ಕಲೆಯನತನ ಹೆೇಳಿಕ್ೊಡತವಂತ್ಹ ಕ್ೆೇಂದರಸನೆನ 
ಚಿತ್ರದತಗಾ ಜಿಲೆೆಯಲ್ಲೆ ಆಗಬ್ೆೇಕ್ೆಂದತ ಸಕ್ನಾರವನತನ ಕ್ೆೇಳಿಕ್ೂೆಳುಳತ್ೆುೇರ್ೆ. 

ವಿಶೆೇಷವನಗಿ ಮತ್ೂೆುಂದತ ವಿಷಯವನತನ ಹೆೇಳಬ್ೇೆಕ್ೆಂದರೆ, ವಿಜಯನಗರ ಸನಮನರಜಯ 
ಕರ್ನಾಟಕದ ಹೆಮಾಯ ಸನಮನರಜಯವನಗಿತ್ತು. ಸತಮನರತ ವಿದೆೇಶ ಆಕರಮಣ್ಕ್ನರರಿಂದ ವಿಜಯನಗರ 
ಸನಮನರಜಯದ ಮತಖ್ನಂತ್ರ ನಮಾ ದಕ್ಷಿಣ್ ಕರ್ನಾಟಕವನತನ ಉಳಿಸತವಂತ್ಹ ಬಹತದೊಡಾ ಪನತ್ರ 
ವಿಜಯನಗರ ಸನಮನರಜಯದತೆ. ಅದರಲೂೆ ವಿಶೆೇಷವನಗಿ ಹೊಯಸಳ ಸನಮನರಜಯ ದೂೆರ ೆಶ್ರೇ ಮತಮಾಡಿ 
ವಿೇರಬಲನೆಳರದತ. ಶ್ರೇ ಮತಮಾಡಿ ವಿೇರಬಲನೆಳರತ ಮೂರತ ರನಜಧನನಗಳನತನ ಮನಡಿದೆರತ ಎಂದತ 
ಇತಿಹನಸದಲ್ಲೆ ಕ್ೆೇಳಿದೆೆೇವೆ. ಒಂದತ ದಕ್ಷಿಣ್ದ ದನೆರಸಮತದರ, ಎರಡರೆ್ದತ ಪೂವಾದ ತಿರತವಣ್ಮಲೆಯ 
ಮತ್ತು ಮೂರರೆ್ಯದತ ಉತ್ುರದ ಕತಂದಣಿ ಎಂದತ ಮೂರತ ಕಡಗೆಳಲ್ಲೆ ರನಜಧನನಗಳನತನ 
ಮನಡಿದೆರತ. ಈಗ ದನೆರಸಮತದರವೆಂದತ ಹೇೆಳುವುದನದರೆ, ನಮಾ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬ್ೆೇಲೂರತ-ಹಳೇೆಬಿಡತ 
ಇರತವಂತ್ಹ ಜನಗದಲ್ಲೆ ದೂೆರ ೆಶ್ರೇ ಮತಮಾಡಿ ವಿೇರಬಲನೆಳರ ಬೃಹತ್ನುದ ಮತ್ತು ಪರವನಸೂೆೇದಯಮಕೂೆ 
ಸಹ ಉಪಯೇಗವನಗತವಂತ್ಹ ಒಂದತ ಪರತಿಮಯನತನ ಸನೆಪರ್ ೆಮನಡತವ ಮತಖ್ನಂತ್ರವನಗಿ, ಶ್ರೇ 
ಮತಮಾಡಿ ವಿೇರಬಲನೆಳರ ವಿಚನರವನತನ ಇಡಿೇ ರನಜಯದ ಜನತ್ೆಗೆ ತಿಳಿಸತವಂತ್ಹ ನಟಿಟನಲ್ಲೆ 
ಆಗಬ್ೇೆಕ್ೆಂದತ ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ಮನವಿ ಮನಡಿಕ್ೊಳುಳತ್ೆುೇರ್ೆ. ಈಗ ಮಧತರ ೆ ಮಿೇರ್ನಕ್ಷಿ ಮತ್ತು 
ತಿರತವಣ್ಮಲೆೈಗಳಲ್ಲೆ ಶ್ರೇ ಮತಮಾಡಿ ವಿೇರಬಲನೆಳರನತನ ರೆ್ರೆ್ಪಿಸತವಂತ್ಹ ಕ್ೆಲಸವನತನ ಆ ಭನಗದ 
ಜನರತ ಮನಡತತಿುದನೆರೆ. ವಿಜಯನಗರ ಸನಮನರಜಯವನತನ ಕಟಿಟ ಬ್ೆಳೆಸಿದಂತ್ಹ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲೆ ಈ 
ಭನಗದಲ್ಲೆ ಇದೆಂತ್ಹ ಶ್ರೇ ಮತಮಾಡಿ ವಿೇರಬಲನೆಳರನತನ ರ್ನವು ರೆ್ನಪಿಸತವಂತ್ಹ ಕ್ೆಲಸವನತನ 
ಮನಡದೇೆ ಇರತವಂಥದತೆ ಎಲೊೆೇ ಒಂದತ ಕಡ ೆದತಃಖ್ ತ್ರತವಂತ್ಹ ವಿಚನರವನಗಿದ.ೆ 

ಸಕ್ನಾರ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡಿರತವ ಮತ್ೂೆುಂದತ ವಿಚನರವಂೆದರೆ, ಶ್ರೇಶೆೈಲದಲ್ಲೆ ಯನತಿರ 
ನವನಸವನತನ ಮನಡಬ್ೇೆಕ್ಂೆದತ ಹೊರಟಿಟದನೆರ.ೆ ರ್ನನತ ಅದನತನ ಸಹ ಸನೆಗತ್ ಮನಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ ಮತ್ೆು 
ವಿಶೆೇಷವನಗಿ ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ಒಂದತ ಮನವಿಯನತನ ಸಲ್ಲೆಸತತ್ೆುೇರ್.ೆ ನಮಾ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನರತ 
ಪನದಯನತ್ರೆ ಹೊೇಗತವಂತ್ಹ ಸಂಸೃತಿ ಇದೆ. ನಮಾಲ್ಲೆ ಪನದಯನತ್ರೆ ಮತಖ್ನಂತ್ರ ಭ್ಗವಂತ್ನ 
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ದಶಾನ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಹೊೇಗತವಂತ್ಹ ಒಂದತ ಸಂಸನೆರ ಇದೆ. ಈಗ ತಿರತಪತಿ, ಧಮಾಸೆಳ, 
ಮಲೆೇಮಹದೆೇಶೆರ ಬ್ೆಟಟ, ಅಂಜರ್ನದ್ಧರ ಬ್ೆಟಟ, ಮತ್ತು ಪಂಡರನಪತರಗಳಿಗೆ ಹೊೇಗತತ್ನುರೆ. ಈ 
ಭನಗಗಳಿಗ ೆ ಹೊೇಗತವಂತ್ಹ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲೆ ರನತಿರಯಲ್ಲೆ ತ್ಂಗತವುದಕ್ೆೆ ವಯವಸೆೆಯನತನ ಮನಡಿಲೆ. 
ರಸೆುಯಲ್ಲೆ ಹೊೇಗತವಂತ್ಹ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲೆ ಅವರತ ಉಳಿದತಕ್ೊಳುಳವುದಕ್ೆೆ, ಆಹನರದ ವಯವಸೆೆ 
ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಸನಧಯವನದಷತಟ ಸಮತದನಯ ಭ್ವನಗಳನತನ ನಮನಾಣ್ ಮನಡತವ ಮತಖ್ನಂತ್ರ ಆ 
ಪನದಯನತಿರಗಳಿಗೂ ಸಹ ಸಹಕ್ನರವನತನ ನೇಡಬ್ೆೇಕ್ೆಂದತ ಕ್ೆೇಳಿಕ್ೊಳುಳತ್ೆುೇರೆ್. 

ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೆ ಡನ||ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬ್ೇೆಡೆರ್ಚರವರತ ಸಂಚನರದ ಮನಡಿದ ಸೆಳಗಳನತನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಮನಡಬ್ೇೆಕ್ೆಂದತ ರನಜಯ ಸಕ್ನಾರ ತಿೇಮನಾನ ಮನಡಿದ.ೆ ಮನನಯ ಪರಧನನ ಮಂತಿರಗಳನದ ಶ್ರೇ 
ನರೇೆಂದರ ಮೇದ್ಧಯವರತ ಡನ||ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬ್ೇೆಡೆರ್ಚರವರತ ಇದೆಂತ್ಹ ಪಂಚಕ್ಷೆೇತ್ರಗಳನತನ ಯನವ 
ರಿೇತಿಯನಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದನೆರೊೇ, ಅದೆೇ ರಿೇತಿಯಲ್ಲೆ ಕರ್ನಾಟದಲೂೆ ಸಹ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಬೆ್ೇಕತ 
ಎನತನವಂತ್ಹ ಮನವಿಯನತನ ಮನಡಿಕ್ೂೆಳುಳತ್ೆುೇರೆ್. ಈಗ ಬ್ೆಂಗಳೂರತ ನಗರದ ವಿಷಯಕ್ೆೆ 
ಬರತವುದನದರೆ, ಇವತಿುನ ದ್ಧವಸ ಬ್ೆಂಗಳೂರತ ನಗರಕ್ೆೆ ಸನಕಷತಟ ಅನತದನನವನತನ ಒದಗಿಸಿ, ಸನಕಷತಟ 
ಯೇಜರೆ್ಗಳನತನ ಸಹ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡತ ಬಂದ್ಧದನೆರ.ೆ ಆದರೆ, ಬ್ೆಂಗಳೂರಿನ ವಿಚನರಕ್ೆೆ ಬಂದಂತ್ಹ 
ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲೆ ವೆೈಜ್ಞನನಕವನಗಿ ಇದನತನ ಪರಿಶ್ೇಲರ್ ೆಮನಡತವಂತ್ಹ ಕ್ೆಲಸಕ್ೆೆ ಎಲೊೆೇ ಒಂದತ ಕಡ ೆ
ನಮಾ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಸಹಕ್ನರ ಕ್ೊಡತತಿುಲೆ ಎನತನವಂತ್ಹ ಮನತ್ನತನ ಹೇೆಳುವುದಕ್ೆೆ ಇಚೆಿಪಡತತ್ೆುೇರೆ್. 
ಈಗ ರ್ನವು ಬ್ೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೆ ಕ್ೆೇಳಿರತವಂತ್,ೆಚ “ಹಳೆ ಕಲತೆ, ಹೊಸ ಬಿಲತೆ”ಚ ಎನನತ್ನುರೆ. ವಿಶೆೇಷವನಗಿ 
ಕಡತ್ಗಳನತನ ಕಳೆದತ ಹನಕತವುದತ ಮತ್ತು ಕಡತ್ಗಳಿಗೆ ಬ್ೆಂಕಿ ಇಡತವುದತ, ಲೊೇಕ್ನಯತಕು 
ಪರಕರಣ್ವನದರೆ, ಅದತ ಲೊೇಕ್ನಯತಕುದಲ್ಲೆ ಏರ್ನಗಿದ ೆ ಎಂದತ ಗೂೆತ್ನುಗತವುದೆೇ ಇಲೆ. ಮತ್ೆು 
ಕಡತ್ಗಳು ಖ್ನಸಗಿ ವಯಕಿುಗಳ ಮರ್ೆಗಳಲ್ಲೆ ಇರತವಂಥದತೆ. ಈಗ ಯನವ ಕ್ೆಲಸ ಎಲ್ಲೆ ನಡಯೆತತಿುದೆ, 
ಯನವ ಕ್ೆಲಸ ಸಂಪೂಣ್ಾವನಗಿದೆ ಮತ್ತು ಯನವ ಕ್ೆಲಸಕ್ೆೆ ಬಿಲತೆಗಳನಗಿದೆ. ಡಬಲ್ಚ ಬಿಲತೆಗಳು 
ಆಗತವಂತ್ಹ ಕ್ೆಲಸ ಸಹ ಆಗತತಿುದೆ. ಇದನತನ ಸಕ್ನಾರ ಸಂಪೂಣ್ಾವನಗಿ ಗಮನಸಲ್ಲಲೆವೆಂದರ,ೆ 
ಮತಂದ್ಧನ ದ್ಧನಗಳಲ್ಲೆ ಸನಜಾಜನಕರ ಹಣ್ ಏನದೆ, ಅದತ ವಯಥಾವನಗತತ್ುದೆ ಎನತನವಂತ್ಹ ಮನತ್ನತನ 
ಈ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲೆ ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ಹೆೇಳುವುದಕ್ೆೆ ಇಚೆಿಪಡತತ್ೆುೇರ್ೆ. ಇದನದ ನಂತ್ರ ಕ್ನವೇೆರಿ-5ರೆ್ೇ ಹಂತ್ದ 
ಬಗೆೆ ಇಲ್ಲೆರತವಂತ್ಹ ಪರತಿಯಬಬರತ ಸಹ ಗಂಭಿೇರವನಗಿ ಯೇಚರೆ್ ಮನಡಬ್ೆೇಕತ. ಇವತ್ತು 
ಬ್ೆಂಗಳೂರತ ನಗರ ಕ್ನವೇೆರಿ ನೇರನತನ ಮನತ್ರ ನಂಬಿಕ್ೊಂಡಿದೆ. ಇವತ್ತು ಮೇಕ್ೆದನಟತ ಯೇಜರೆ್ 
ಬಂದರೂ ಸಹ ಕ್ನವೆೇರಿ ನೇರರೆ್ನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡತ ಬರಬ್ೆೇಕ್ನಗತತ್ುದೆ. ಆದರ,ೆ ಕ್ನವೇೆರಿ ನೇರತ 
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ಏರ್ನದರೂ ಕ್ೂೆರತೆ್ಯನದರೆ, ಮತಂದ್ಧನ ದ್ಧನಗಳಲ್ಲೆ ಬ್ೆಂಗಳೂರಿನ ಜನರತ ಕತಡಿಯತವ ನೇರಿಗ ೆಏನತ 
ಮನಡಬ್ೇೆಕತ? ರ್ನವು ಇದರ ಬಗೆೆ ಸಮಗರವನಗಿ ಯೇಚರ್ ೆಮನಡಬ್ೇೆಕ್ನಗಿದೆ. ಇವತಿುನ ದ್ಧವಸ ಕೃಷೆಣ, 
ತ್ತಂಗಭ್ದನರ ಮತ್ೆು ಬ್ೇೆರೆ ನದ್ಧ ಮೂಲಗಳ ಮತಖ್ನಂತ್ರ ಬ್ೆಂಗಳೂರಿಗ ೆಕತಡಿಯತವ ನೇರಿನ ವಯವಸೆೆ 
ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಸಕ್ನಾರ ಏರ್ನದರೂ ಯೇಚರೆ್ ಮನಡಬಹತದೇೆ ಎಂದತ ತ್ಮಾ ಮೂಲಕ 
ಕ್ೆೇಳಿಕ್ೂೆಳುಳತ್ೆುೇರ್ೆ.  

 (ಮತಂದತ) 

(393) 16.03.2022 4.30 ವೆೈಎಲ್-ಜಿಆರ್                 (ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿೆತಿ) 

ಶ್ರೇ ಮತನರನಜತಗೌಡ ಪಿ.ಎಂ.(ಮತಂದತ):-  

ಅದರ ಜೊತ್ೆಗೆ ರನಜಕ್ನಲತವೆಗಳ ನಮನಾಣ್ದ ಬಗೆೆ ಹೆೇಳುವುದನದರೆ, ಇವತ್ತು ವೃಷಭನವತಿ end 
point ಯನವುದೆಂದತ ಗಮನಸತವುದಕ್ೆೆ ಆಗತತಿುಲೆ.  ಪರತಿ ಬಜೆಟಚನಲ್ಲೆ ರನಜಕ್ನಲತವೆಗಳ 
ನಮನಾಣ್ಕ್ನೆಗಿ ಹಣ್ವನತನ ಮಿೇಸಲ್ಲರಿಸತತ್ನುರೆ.  ಹರೆ್.ಎಸ್.ಆರ್. ಲೆೇಔಟಚ ಕಡಗೆ ೆಹೊೇದರ ೆರಸೆು 
ಮಧೆಯಯಲ್ಲೆಯ್ದೇ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ರನಜಕ್ನಲತವೆಗಳ ನಮನಾಣ್ ಮನಡಲತ ಹೊರಟಿದನೆರ.ೆ  
ರನಜಕ್ನಲತವೆಯತ ಒಂದತ chain ನ ಮತಖ್ನಂತ್ರ 33 ಅಡಿಗಳಷತಟ ಇದತೆ, ಆ ರನಜಕ್ನಲವ ೆತ್ತಂಬಿ 
ಹೊರಗ ೆನೇರತ ಬರತತಿುದೆ.  ಅದಕ್ೆೆ ಪಯನಾಯ ಮನಗಾವನತನ ರೂಪಿಸಿ, ಅದನತನ ತ್ಡಯೆಬೆ್ೇಕ್ೆಂದತ 
ಮನವಿ ಮನಡಿಕ್ೂೆಳುಳತ್ೆುೇರ್ೆ.   

 ವಿಶೆೇಷವನಗಿ ಇವತಿುನ ದ್ಧವಸ ಬ್ೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೆರತವ ಪನರಂಪರಿಕ ಕಟಟಡಗಳನತನ ಉಳಿಸತವಂಥ 
ನಟಿಟನಲ್ಲೆ ಯೇಚರ್ ೆ ಮನಡಬ್ೇೆಕ್ನಗಿದ.ೆ  ತ್ತಂಬ್ನ ರೆ್ೂೇವಿನಂದ ಹೇೆಳುವುದನದರೆ ವಿಧನನಸೌಧದ 
ಪಕೆದಲ್ಲೆರತವಂಥ ವಿಕ್ನಸಸೌಧದ ಜನಗದಲ್ಲೆ ಈ ಮದಲತ Government Printing Press 
building ಏನತ್ತು, ಅದನತನ ಒಡದೆತ ಹನಕಲನಯಿತ್ತ.  ಹನಗೆಯ್ದೇ ಕ್ನಪೂೆೇಾರೆೇಷನ್ಚ ಎದತರತಗಡೆ 
“ಬ್ನದನಮಿ ಹೌಸ್ಚ”ಚ ಏನತ್ತು, ಆ ಬ್ನದನಮಿ ಹೌಸ್ಚ ಸಕ್ನಾರದ ಜನಗವೆೇ ಏರೆ್ಂಬತದತ ನನಗೂ 
ಸರಿಯನಗಿ ಗೊತಿುಲೆ.  ಆದರ,ೆ ಅದನತನ ಸಹ ಒಡದೆತ ಹನಕಲನಯಿತ್ತ.  1951ರೆ್ೇ ಸನಲ್ಲನಲ್ಲೆ ಮನಜಿ 
ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಗಳನದ ಶ್ರೇ ಕ್ೆಂಗಲ್ಚ ಹನತಮಂತ್ಯಯನವರತ ವಿಧನನಸೌಧವನತನ ನಮನಾಣ್ ಮನಡತವ 
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ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲೆ ಇಲ್ಲೆರತವಂಥ ಪರತಿಯಂದತ ಇಟಿಟಗೆಯನತನ ನೇರಿನಲ್ಲೆ ಹನಕಿ, ನೇರತ ಕತಡಿಯತತಿುದೆಯ್ದೇ, 
ಇಲೆವೆೇ ಎಂದತ ಅದರ ಶಕಿುಯನತನ ಪರದಶ್ಾಸಿ ಆ ಕಲ್ಲೆನಂದ ಈ ವಿಧನನಸೌಧವನತನ ನಮಿಾಸಿದನೆರ ೆ
ಎನತನವಂಥ ಮನತ್ನತನ ಕ್ೆೇಳಿದೆೆೇರ್ೆ.  ಆದರೆ, ಬ್ಂೆಗಳೂರಿನಲ್ಲೆ ವಿಶೆೇಷವನದಂಥ ಕಟಟಡಗಳನತನ 
ರೆ್ಲಸಮಗೊಳಿಸತವಂಥ ಕ್ಲೆಸ ಮನಡಿದನೆರ.ೆ  ಹನಗನಗಿ ಒಮಾ ರ್ನವು ಸಹ ಯೇಚರೆ್ ಮನಡಬ್ೇೆಕತ.  
ಈ ವಿಧನನಸೌಧವನತನ ಕಟತಟವಂಥ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲೆ ಮನಜಿ ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಗಳನದ ಶ್ರೇ ಕ್ೆಂಗಲ್ಚ 
ಹನತಮಂತ್ಯಯನವರಿಗೆ ಪೆರೇರಣೆ ಬಂದ್ಧದತೆ ಹೇೆಗೆ ಎಂದರ,ೆ ಒಬಬ ರಷನಯದ ಮಹಳೆ ಇಡಿೇ ದೆೇಶವನತನ 
ಪರವನಸ ಮನಡಿಕ್ೂೆಂಡತ ಬ್ಂೆಗಳೂರಿಗ ೆಬಂದನಗ ಎದತರತಗಡೆ ಇದೆಂತ್ಹ ಹಠನರ ಕಛೆೇರಿಯಲ್ಲೆ ನಮಾ 
ಸಕ್ನಾರ ನಡಯೆತತಿುದೆ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲೆ “ಯತರೊೇಪಿಯನ್ಚ ಶೆೈಲ್ಲಯಲ್ಲೆರತವ ಕಟಟಡಗಳನತನ ಬಿಟತಟ, 
ನಮಾ ಸಟೆೈಲ್ಚನ ಪನರಂಪರಿಕ ಕಟಟಡ ಯನವುದೆಂದತ ಕ್ೆೇಳಿದೆಕ್ೆೆ,”ಚ“ಅವರತ ವಿಧನನಸೌಧ ಕಟಟಬ್ೆೇಕ್ೆಂದತ”ಚ
ಹೆೇಳಿದರತ.   ಹನಗನಗಿ ಮನಜಿ ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಗಳನದ ಶ್ರೇ ಕ್ೆಂಗಲ್ಚ ಹನತಮಂತ್ಯಯನವರತ 
ವಿಧನನಸೌಧವನತನ ಕಟತಟವಂಥ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲೆ ಆ ಮಹಳೆ ಪೆರೇರಣೆ ನೇಡಿರತವುದನತನ ರ್ನವು ಯೇಚರೆ್ 
ಮನಡಬ್ೇೆಕ್ನಗಿದ.ೆ  ನಮಾ ಸಂಸೃತಿಯ ಪರಕ್ನರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೆ ನಮಿಾಸಿರತವ ಕಟಟಡಗಳನತನ ರ್ನವು 
ಎಷತಟ ಉಳಿಸಿದೆೆೇವೆ?   Contemporary style  ನಲ್ಲೆ ಕಟಟಡ ನಮಿಾಸತತ್ೆುೇವೆ ಎಂದರೆ, 
ಟೌನ್ಚಹನಲ್ಚನತನ ಒಡದೆತ ಹನಕತತ್ೆುೇವೆಯ್ದೇ? ನಮಾ ವಿಧನನಸೌಧದ ಮಧಯದಲ್ಲೆರತವ ಲನನ್ಚ ಅನತನ 
ರೆ್ೂೇಡಿದರ,ೆ ಅದತ ಉಪಯೇಗಕ್ೆೆ ಬರತತಿುಲೆ ಅನಸತತಿುದೆ.  ಏಕ್ೆಂದರ,ೆ ಮಧನಯಹನ ಬ್ನಂಕ್ೆೆಟಚ 
ಹನಲ್ಚನಲ್ಲೆ ಊಟ ಮನಡತವನಗ ರೆ್ೂೇಡಿದರ,ೆ ಈ ಹಂದ ೆ ಆಡಳಿತ್ ನಡಸೆಿದಂಥ ದ್ಧವನನರ 
ಫ್ಲೊೇಟೂೆೇಗಳನತನ ಊಟ ಬಡಿಸತವ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲೆ ಕವರ್ಚ ಮನಡಿಟತಟಕ್ೊಂಡಿದೆರತ ಹನಗೂ ಅದರ 
ಪಕೆದಲ್ಲೆಯ್ದೇ ಇದೆ ಲನನ್ಚ ಅಥವನ ನೇರಿನ ಕ್ನರಂಜಿ ಇರಬಹತದತ.  ಅಧಿವೆೇಶನ ನಡಯೆತವ 
ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲೆ ಆ ಕ್ನರಂಜಿಯನತನ ಆನ್ಚ ಮನಡಬ್ೇೆಕ್ಂೆಬ ಮನತ್ನತನ ಕ್ೇೆಳಿದೆೆೇನತ.  ಆದರೆ, ಅಲ್ಲೆಯ 
ವನತ್ನವರಣ್ ಮತ್ತು ಗಿಡಮರಗಳನತನ, ಲನನ್ಚ ಅನತನ ರೆ್ೂೇಡಿದರ ೆಹೊಟಟೆ ಉರಿಯತತ್ುದ.ೆ  ರನಷರಪತಿ 
ಭ್ವನದಲ್ಲೆರತವ ಅಲಂಕ್ನರಿಕ ವಸತುಗಳನತನ ಅತ್ಯಂತ್ ಸಂತ್ೂೆೇಷದ್ಧಂದ ಗಮನಸಿದೆೆೇವೆ.  ಅದೆೇ ರಿೇತಿ 
ವಿಧನನಸೌಧದ ಹೊರಗೂ ಸಹ ತ್ತಂಬ್ನ ಚೆರ್ನನಗಿ ರೆ್ೂೇಡತವ ಹನಗೆ ಮನಡಿದೆೆೇವೆ.  ಇಲ್ಲೆನ 
ಕಛೆೇರಿಯಲ್ಲೆ ಕ್ೆಲಸ ನವಾಹಸತವ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳಿಗ ೆ ಒಳೆಳಯ ವನತ್ನವರಣ್ ನಮನಾಣ್ ಮನಡತವ 
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ದೃಷಿಟಯಿಂದ ಮನಜಿ ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಗಳನದ ಶ್ರೇ ಕ್ೆಂಗಲ್ಚ ಹನತಮಂತ್ಯಯನವರತ ಯೇಚರೆ್ ಮನಡಿ, 
ಪನಕಚಾ ನಮಿಾಸಿದತೆ.  ಆದರೆ, ಇವತಿುನ ಪರಿಸಿೆತಿ ಏರ್ನಗಿದೆ ಎಂಬತದನತನ ತ್ನವು ಸಹ 
ಗಮನಸಬ್ೇೆಕ್ನಗಿದ.ೆ  

 ನರ್ನೆ ದ್ಧವಸ ಮನಜಿ ಸಚಿವರನದ ಶ್ರೇ ರೂೆೇಷನ್ಚ ಬ್ೆೇಗಚರವರತ ಶನಸಕರನಗಿದ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲೆ 
ಕ್ಲೆಸದ ಒತ್ುಡದ ನಡತವಯೆತ ಸಹ ವಿಧನನಸೌಧದಲ್ಲೆ ಗಲ್ಲೇಜತ ಮನಡತವ ರ್ನಯಿಗಳಿಗ ೆಏರ್ನದರೂ 
ವಯವಸೆೆ ಮನಡಬ್ೇೆಕ್ೆಂದತ ಹೆೇಳಿದರತ. ಆದರೆ, ಇವತಿುಗೂ ಸಹ ರ್ನವು ಏರ್ನದರೂ ಪೊೇಟಿಾಕ್ನದಲ್ಲೆ 
ರೆ್ೂೇಡಿದರ ೆಮನತಿನ ಮೂಲಕ ರೆ್ಲವನತನ ಸೆಚಛಗೊಳಿಸತವಂಥ ಕ್ೆಲಸವನಗತತಿುದೆ.  ಆ ಕ್ೆಲಸಕ್ೆೆ ಹೆಚತಿ 
ಜನರನತನ ಇಟತಟಕ್ೊಂಡತ ಮನಡಿಸತವುದಕಿೆಂತ್ ಮದಲತ ನಮಾ ಮರ್ಯೆನತನ ಯನವ ರಿೇತಿ 
ಶತದೆವನಗಿಟತಟಕ್ೂೆಳುಳತ್ೆುೇವಯೆೇ, ಅದೇೆ ರಿೇತಿ ಇದನತನ ಸಹ ನಮಾ ಮರ್ ೆ ಎಂದತ 
ಶತದಿವನಗಿಟತಟಕ್ೂೆಳುಳವಂಥ ಮನಸತಸ ಬರಬ್ೇೆಕತ.  ಇದರ ಕಡ ೆ ಸಹ ಲೊೇಕ್ೊೇಪಯೇಗಿ 
ಇಲನಖ್ಯೆವರತ ರೆ್ೂೇಡಬ್ೇೆಕ್ೆಂದತ ಕ್ೇೆಳಿಕ್ೂೆಳುಳತ್ೆುೇರ್ೆ.   

ವಿಶೆೇಷವನಗಿ ಇರ್ೂೆನಂದತ ವಿಚನರವನತನ ರ್ನನತ ಹೇೆಳಲೆೇಬ್ೆೇಕ್ನಗಿದ.ೆ  ಆ ಮನತ್ತ ಕ್ೆಲವರಿಗ ೆ
ಇಷಟವನಗತತ್ುದಯೆೇ, ಇಲೆವೇ ಗೊತಿುಲೆ.  ಆದರೂ ರ್ನನತ ತ್ತಂಬ್ನ ರೆ್ೂೇವಿನಂದ 
ಹೆೇಳಬಯಸತತ್ುೆೇರೆ್.  ಏಕ್ೆಂದರ,ೆ ಮತಂದ್ಧನ ದ್ಧನಗಳಲನೆದರೂ ಬದಲನವಣೆ ಆಗಬ್ೇೆಕ್ನಗಿದ.ೆ  ಮದಲ 
ಬ್ನರಿಗ ೆಬ್ೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೆ flyover ಮನಡಲನಗಿತ್ತು.  ಆ flyover ಅನತನ M/s. L & T ರವರತ 
ಮನಡಿದಂತ್ಹ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲೆ ಕಳೆದ 25-30 ವಷಾಗಳಿಂದ ಅತ್ಯಂತ್ ಉತ್ುಮವನಗಿರತವಂಥ 
ರಸೆುಯನಗಿತ್ತು.  ಆದನದ ಬಳಿಕ ಬ್ೆಂಗಳೂರಿನ ಹೆಬ್ನಬಳ, ಡಬಲ್ಚ ರೂೆೇಡಚ, ತ್ತಮಕೂರತ ರಸೆುಯಲ್ಲೆ 
ನಮಿಾಸಿರತವಂಥ flyover ಗಳನತನ ರೆ್ೂೇಡಿದರೆ, ಕಳೆದ ಹತ್ತು ವಷಾಗಳಲ್ಲೆ ಮೂರತ-ಮೂರತ ಬ್ನರಿ 
ರಿಪೆೇರಿ ಮನಡಿಸಲನಗಿದೆ.  ವೆೈಜ್ಞನನಕವನಗಿ ಅಧಯಯನ ಮನಡದಯೆ್ದೇ ಆ flyover 
ನಮಿಾಸಿರತವುದರಿಂದ ಯನವುದಕೂೆ ಉಪಯೇಗವನಗದ ಹನಗೆ ಮನಡಲನಗಿದ.ೆ  ಹರಿಯ 
ಸದಸಯರನದ ಮನನಯ ಅಡಗೂರ್ಚ ಹೆರ್ಚ.ವಿಶೆರ್ನಥ್ಚರವರತ ನರ್ನೆ ದ್ಧವಸ ಐ.ಎ.ಎಸ್., ಅಧಿಕ್ನರಿ, 
ಸಕ್ನಾರದ ಮತಖ್ಯ ಕ್ನಯಾದಶ್ಾಗಳು ಹನಗೂ ಕ್ನಯಾದಶ್ಾಗಳ ಬಗೆೆ ಉಲೆೆೇಖ್ ಮನಡಿದೆರತ.  
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ರ್ನನತ ಸಹ ಈ ಮರ್ೆಗೆ ಬಂದ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲೆ ಮನನಯ ಅಡಗೂರ್ಚ ಹೆರ್.ವಿಶೆರ್ನಥ್ಚರವರತ 
ಭನವರ್ನತ್ಾಕವನಗಿ ಮತ್ತು ಹನಸಯದ ರೂಪದಲ್ಲೆ “ಅಂತ್ರನತ್ಾಗಳ ರೂಪದಲ್ಲೆ ರನಜಕ್ನರಣಿಗಳು 
ಶನಸಕರ್ನಗಬೆ್ೇಕತ, ಮಂತಿರಯನಗಬ್ೆೇಕ್ೆಂಬ ಆಸಯೆನನಟತಟಕ್ೂೆಂಡತ ವಿಧನನಸೌಧದಲ್ಲೆ 
ಸತತ್ನುಡತತಿರತತ್ನುರ”ೆಚ ಎನತನವಂಥ ಮನತ್ನತನ ಹೆೇಳಿದೆರತ.  ರ್ನನತ ಸಹ ಆಗ “ಹೌದತ, ಆ 
ಅಂತ್ರನತ್ಾಗಳು ರ್ನನತ ಏರ್ನದರೂ ಆಗಲೇೆಬ್ೆೇಕ್ೆಂದತ ಸತತ್ತುತಿರಬಹತದೆೇರೆ್ೂೇ”ಚಅಂದತಕ್ೊಂಡೆೇನತ.  
ಆದರೆ, ನನಗ ೆಅನಸತತಿುದೆ ಕ್ೆೇವಲ ರನಜಕ್ನರಣಿಗಳ ಅಂತ್ರನತ್ಾ ಮನತ್ರ ವಿಧನನಸೌಧದಲ್ಲೆ ಸತತ್ತುತಿುಲೆ, 
ಅಧಿಕ್ನರಿ ವಗಾದವರ ಅಂತ್ರನತ್ಾ ಸಹ “ರ್ನನತ ಮತಖ್ಯ ಕ್ನಯಾದಶ್ಾಯನಗಬ್ೇೆಕ್ನಗಿತ್ತು, 
ಶನಖ್ನಧಿಕ್ನರಿಯನಗಬೆ್ೇಕ್ನಗಿತ್ತು”ಚ ಎಂದತ ಸತತ್ತುತಿುರತತ್ುದೆ.  ಅಂತ್ಹ ಪರಿಸಿೆತಿ ಸಹ ಅಧಿಕ್ನರಿ 
ವಗಾದವರಿಗೂ ಇರತತ್ುದೆ.  ಏಕ್ೆಂದರ,ೆ ಅಷತಟ ದೊಡಾ ಮಟಟದಲ್ಲೆ ಐ.ಎ.ಎಸ್., ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಇದನೆರ.ೆ  
ರ್ನನತ ಸತಮನರತ ಜನರನತನ ಎಷತಟ ವಷಾಗಳಿಂದ ಈ ಹತದೆೆಯಲ್ಲೆದ್ಧೆೇರಿ ಎಂದತ ಕ್ೆೇಳಿದರ,ೆಚ “ರ್ನನತ 
ಐದತ ಜನ ಸಿ.ಎಂ. ರೆ್ೂೇಡಿದೆೆೇರ್,ೆ 10 ಜನ ಸಿ.ಎಂ., ರೆ್ೂೇಡಿದೆೆೇರ್,ೆ ರ್ನರೆ್ೇ ಸಿ.ಎಂ., ಓ.ಎಸ್.ಡಿ., 
ರ್ನರೆ್ೇ ಸಿ.ಎಂ., ವಿಶೆೇಷನಧಿಕ್ನರಿ, ರ್ನರೆ್ೇ ಸಿ.ಎಂ., ಮತಖ್ಯ ಕ್ನಯಾದಶ್ಾ”ಚ ಎನತನವಂಥ ಮನತ್ನತನ 
ಹೆೇಳಿದೆರತ.  ಆ ಉನನತ್ ಸನೆನದಲ್ಲೆರತವ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳಲ್ಲೆ ಸತಮನರತ ಮಂದ್ಧಗಳು ಕರ್ನಾಟಕದ 
Cadre ನಂದ ಬಂದ್ಧಲೆ ಹನಗೂ ಕರ್ನಾಟಕದವರತ ಆಗಿಲೆ.  ಭನವರ್ನತ್ಾಕವನಗಿ ಈ ಮರ್ ೆನನನದತೆ 
ಎಂದತ ಅನಸಬ್ೆೇಕಲೆವೆೇ? ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೆ ಅದರಲ್ಲೆಯೂ ವಿಶೆೇಷವನಗಿ ಬ್ೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೆ ಯನವನಯವ 
ದೊಡಾ-ದೂೆಡಾ ಕ್ೆಲಸಗಳು ನಡಯೆತತಿುವ ೆ ಅಂದರೆ, ಮೇರಿ ಕ್ೆಲಸವನಗಿರಬಹತದತ, ಕಸ ವಿಲೆೇವನರಿ 
ಮನಡತವುದನಗಿರಬಹತದತ, ಅಪನಟಚಾಮಂಟಚ ಸಂಬಂಧಿಸಿರತವುದನಗಿರಬಹತದತ, ಕ್ನಲತವೆ 
ಆಗಿರಬಹತದತ,  ಈ ಎಲನೆ ಕ್ೆಲಸವನತನ ಬ್ೆೇರ ೆ ರನಜಯದ್ಧಂದ ಬಂದವರೆೇ ಮನಡತತಿುರತವುದತ.  
ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜಯದಲ್ಲೆ ಆ ಕ್ೆಲಸಗಳನತನ ಮನಡತವಂತ್ಹ ಗತತಿುಗೆದನರರತ ಇಲೆವೆೇ? ಒಂದತ ವೇೆಳ ೆ
ಬ್ೆೇರ ೆ ರನಜಯದವರಿಗ ೆ ಆ ಕ್ೆಲಸವನತನ ನೇಡಿದರೆ ಏನತ ತ್ಪತಪ ಎಂದತ ಯೇಚರೆ್ ಮನಡಿದರೆ,ಚ “ಆ 
ರನಜಯದ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ತ್ನನ ರನಜಯದಲ್ಲೆರತವಂಥ ಹನಗೂ ತ್ನಗೆ ನಂಬಿಕ್ೆಯನಗಿರತವ ವಯಕಿುಗಳಿಗ ೆ
ಟೆಂಡರ್ಚ ಸಿಗತವ ನಟಿಟನಲ್ಲೆ ಏರ್ನದರೂ ಮನಡತತಿುರಬಹತದೆಂದತ”ಚ ಎಲ್ಲೆಯೇ ಒಂದತ ಕಡ ೆ
ಅನತಮನನದ ಹತತ್ು ಹಬಿಬದ.ೆ ಇಂದತ ಬ್ಳೆಗೆೆ ಮನನಯ ಸದಸಯರೊಬಬರತ “ರ್ನವು ಅಧಿಕ್ನರಕ್ೆೆ ಬಂದನಗ 
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ರ್ನವು ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ೆುೇವೆ, ಅವರ ಪಕ್ಷ ಅಧಿಕ್ನರಕ್ೆೆ ಬಂದನಗ ಅವರತ ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ನುರೆ, ರ್ನವು ತ್ಪತಪ 
ಮನಡಿದರೆ ಅವರತ ಅಲೆೆಗೆಳೆಯತತ್ನುರ,ೆ ಅವರತ ತ್ಪತಪ ಮನಡಿದರೆ ರ್ನವು ಅಲೆೆಗೆಳೆಯತತ್ುೆೇವೆ”ಚ
ಎನತನವಂಥ ಮನತ್ನತನ ಹೆೇಳಿದರತ.   ಹನಗನಗಿ ರ್ನನತ ಹೆೇಳುವುದೇೆರ್ೆಂದರೆ, ನಮಾ ಪಕ್ಷ ಅಧಿಕ್ನರಕ್ೆೆ 
ಬಂದರೂ ಅದೇೆ ಇಲನಖ್ನಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಇರತತ್ನುರ,ೆ ಅವರ ಪಕ್ಷ ಅಧಿಕ್ನರಕ್ೆೆ ಬಂದರೂ ಅದೇೆ 
ಇಲನಖ್ನಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಇರತತ್ನುರೆ.  ಯನವ ಇಲನಖ್ನಧಿಕ್ನರಿ ತ್ಪತಪ ಮನಡಿರತತ್ನುರೆಯೇ, ಅದೇೆ 
ಇಲನಖ್ನಧಿಕ್ನರಿ ಯನವ ಪಕ್ಷ ಅಧಿಕ್ನರಕ್ೆೆ ಬರತತ್ುದಯೆೇ ಅವರ ಹತಿುರ ಬಂದತ ಸೇೆರಿಕ್ೊಳುಳತ್ನುರೆ.  
ಆದರೆ, ಅವರತ ಮನಡಿದ ತ್ಪಪನತನ ಹೂೆರಗೆ ಬಿಡತವುದ್ಧಲೆ, ರ್ನವುಗಳು ಇಲ್ಲೆಗೆ ಬಂದತ ಕಿತ್ನುಡತತ್ುೆೇವೆ.  
ಇದಕ್ೆೆ ಸಂಪೂಣ್ಾವನಗಿ full stop ಇಡತವಂಥ ಕ್ಲೆಸವನತನ ರ್ನವು ಮನಡತತಿುಲೆ.  ಹನಗನಗಿ ರನಜಯ 
ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ನನನ ಮನವಿಯ್ದೇರ್ೆಂದರ,ೆ ಪರತಿ ಬ್ನರಿ ಹೊಸ-ಹೂೆಸ ವಿಚನರವನತನ 
ತಿಳಿದತಕ್ೂೆಂಡಿರತವಂಥ ಯತವಕರಿಗ ೆಅವಕ್ನಶ ಕಲ್ಲಪಸಬ್ೇೆಕತ.  ಸತಮನರತ 30 ವಷಾಗಳ ಅನತಭ್ವ 
ಇರತವವರಿಗ ೆಮನತ್ರ ಅಂತ್ಹ ಉನನತ್ ಸನೆನವನತನ ನೇಡಬ್ೆೇಕ್ೆಂದತ ಅಂದತಕ್ೊಂಡಿದೆರೆ, ಅದರಲ್ಲೆ ಸೆಲಪ 
ಬದಲನವಣೆ ಮನಡಬ್ೇೆಕತ.  ನಮಿಾಂದಲೇೆ ಆ ಪರಿವತ್ಾರ್ೆ ಪನರರಂಭ್ವನಗಲ್ಲ, ಏತ್ಕ್ೆೆ ಮತ್ೂೆುಬಬರ ಹೆಗಲ 
ಮೇಲ ೆ ಗನ್ಚ ಇಟತಟ ಶ್ಟಚ ಮನಡತವ ಕ್ೆಲಸಕ್ೆೆ ಹೊೇಗಬ್ೆೇಕತ.  ನಮಿಾಂದಲೇೆ ಬದಲನವಣೆ 
ಆಗತವಂಥ ಕ್ೆಲಸವನಗಬ್ೇೆಕ್ೆಂದತ ಮನವಿ ಮನಡಿಕ್ೂೆಳುಳತ್ೆುೇರ್ೆ.   

ಅದರ ಜೊತ್ೆಗೆ ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಗಳನದ ಬಸವರನಜ ಬ್ೊಮನಾಯಿಯವರತ “ಆತ್ಾ 
ನಭ್ಾರ ಕರ್ನಾಟಕವನಗಿ ನಮನಾಣ್”ಚಮನಡಬ್ೇೆಕ್ೆಂದತ ಹೊರಟಿದನೆರ.ೆ  ಅವರತ “ನವ ಭನರತ್ಕ್ನೆಗಿ, 
ನವ ಕರ್ನಾಟಕವರ್ನನಗಿ”ಚನಮನಾಣ್ ಮನಡಬ್ೇೆಕ್ೆಂದತ ಹೊರಟಿದನೆರ.ೆ  ವಿಶೆೇಷವನಗಿ ಕೃಷಿ ಕ್ಷೆೇತ್ರ, ಕ್ಷಿೇರ 
ಕ್ನಂತಿರ, ಯಶಸಿಸನ ಯೇಜರೆ್, ಗೊೇ-ಶನಲೆ, ಕಿಸನನ್ಚ ಸರ್ನಾನ್ಚ ಯೇಜರೆ್, ಅಂಗನವನಡಿ 
ಕ್ೆೇಂದರಗಳಲ್ಲೆ ಗೌರವಧನ ಹೆಚಿಿಸತವುದತ, ಡನ|| ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬ್ೇೆಡೆರ್ಚರವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲೆ ವಸತಿ 
ಶನಲೆಗಳನತನ ನಮನಾಣ್ ಮನಡತವುದತ ಎಲೆದರಲ್ಲೆ “ಸವೆೇಾ ಜರ್ನಃ ಸತಖಿರೆ್ೂೇ ಭ್ವಂತ್ತ”ಚಎನತನವಂಥ 
ಬಜೆಟಚ ನೇಡಿದನೆರ.ೆ  ಅದರ ಜೊತ್ೆಗೆ ಪನರದೆೇಶ್ಕವನಗಿರತವ ಪತಿರಕ್ೆಯನತನ ಸಹ ಸದೃಢಗೊಳಿಸತವಂಥ 
ಬಹತದೊಡಾ ಕ್ೆಲಸಕ್ೆೆ ಈ ಬಜೆಟಚನಲ್ಲೆ ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಗಳನದ ಬಸವರನಜ 
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ಬ್ೊಮನಾಯಿಯವರತ ಅವಕ್ನಶ ಕಲ್ಲಪಸಿರತವುದಕ್ೆೆ ರ್ನನತ ಹೃದಯ ಪೂವಾಕವನಗಿ ಈ ಬಜೆಟನತನ 
ಸನೆಗತ್ ಮನಡತತ್ೆುೇರ್ೆ.  ಈ ಸದನದಲ್ಲೆರತವಂಥ ಎಲನೆ ಹರಿಯರತ ಸಹ ಈ ಬಜೆಟನತನ ಸನೆಗತಿಸತವ 
ಮೂಲಕ ಅದರಲ್ಲೆರತವ ಕ್ಲೆವಂದತ ಲೊೇಪದೂೆೇಷಗಳನತನ ತಿದ್ಧೆಸತವಂಥ ಕ್ೆಲಸವನಗತತಿುದೆ.  ಮನನಯ 
ಆರ್.ಬಿ.ತಿಮನಾಪೂರರವರತ ಬ್ೆಳಗೆೆ ಮನತ್ರ್ನಡತವನಗ “ಇದತ ನಮಗೆ ಕ್ೂೆರೆ್ ಬಜೆಟಚ ಆಗತತ್ುದೆ ಏನತ 
ಮನಡತತಿುೇರಿ”ಚಎಂದತ ಹೆೇಳಿದರತ.  ಐದತ ವಷಾವನದ ಮೇಲ ೆಪರತಿಯಬಬರಿಗೂ ಚತರ್ನವಣನ ಬಜೆಟಚ 
ನೇಡಬ್ೆೇಕ್ೆಂದತ ಇರತತ್ುದೆ.  ಆದರೆ, ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಗಳನದ ಶ್ರೇ ಬಸವರನಜ 
ಬ್ೊಮನಾಯಿಯವರತ ಎಲನೆ ಜನರಿಗೂ ಅನತಕೂಲವನಗಬ್ೆೇಕ್ೆನತನವ ನಟಿಟನಲ್ಲೆ ಬಜೆಟಚ ನೇಡಿದತೆ, 
ಎಲೆರೂ ಸನೆಗತಿಸೂೆೇಣ್ ಎಂದತ ಹೆೇಳುತ್ನು, ನನಗ ೆ ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಅವಕ್ನಶ ಕಲ್ಲಪಸಿದಕ್ನೆಗಿ 
ಧನಯವನದಗಳನತನ ಸಲ್ಲೆಸಿ ನನನ ಮನತಿಗ ೆವಿರನಮ ನೇಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ  ಜೆೈ ಹಂದ್ಚ, ಜೆೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಮನತ್ೆ.  

(ಮತಂದತ…)   

(394) 16.03.2022/4.40/ಎಸ್ಚಕ್-ೆವಿಕ್ೆ (ಎಂಡಿ)           (ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿೆತಿ) 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಎಂ. ಫ್ಲನರೂಖಚ (ವಿಧನನಸಭೆಯಿಂದ ಚತರ್ನಯಿತ್ರನದವರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಸರ್ನಾನಯ ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಯವರತ ಮಂಡಿಸಿದ ಮತಂಗಡ ಪತ್ರದ ಬಗೆೆ ನನಗ ೆ
ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಅವಕ್ನಶ ಮನಡಿಕ್ೊಟಿಟದೆಕ್ನೆಗಿ ಧನಯವನದಗಳು. ಈ ಮತಂಗಡ ಪತ್ರದಲ್ಲೆ 
ಬಂದ್ಧರತವಂತ್ಹ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳ ಬಗೆೆ ರ್ನನತ ಸತದ್ಧೇರ್ಾವನಗಿ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕ್ೆೆ ಹೊೇಗತವುದ್ಧಲೆ. 
ಈಗನಗಲೆೇ ಇದರ ಬಗೆೆ ಮನನಯ ಹರಿಯ ಸದಸಯರತಗಳು ಸವಿಸನುರವನಗಿ ಹೇೆಳಿದನೆರ.ೆ ಇವತ್ತು ರ್ನನತ 
ರೆ್ೂೇಡಿದ ಮಟಿಟಗೆ ಕ್ೆಲವು ಸದಸಯರತ ಅವರವರ ಜಿಲೆೆಗ ೆಸಂಬಂಧಪಟಟಂತ್ೆ ಮನತ್ರ್ನಡಿದನೆರ.ೆ ಮನನಯ 
ಗೊೇವಿಂದ ರನಜತರವರತ  ಕ್ೊೇಲನರ ಜಿಲೆೆಗ ೆಸಿಮಿೇತ್ವನಗಿ ಮನತ್ರ್ನಡಿದನೆರೆ. ಹಲವು ಜಿಲೆೆಗಳ ಬಗೆೆ 
ಹಲವು ರಿೇತಿಯ ಸಮಸೆಯಗಳ ಅಹವನಲತ   ಮತ್ತು ಸವನಲತಗಳ ಬಗೆೆ ವಿವರಿಸಿದನೆರೆ. 

(ಈ ಹಂತ್ದಲ್ಲೆ ವೆೈಸ್ಚಛೆೇಮಾನ್ಚರವರನದ ಡನ. ತ್ೆೇಜಸಿೆನ ಗೌಡರವರತ ಪಿೇಠವನತನ ಅಲಂಕರಿಸಿದರತ) 
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ಕರನವಳಿ ಭನಗದ ಜನರಿಗ ೆಈ ಬಜೆಟಚ ನರನಸಯೆನನಂಟತ ಮನಡಿದ.ೆ ಈ ಬಜೆಟಚ ಹೆೇಗಿದ ೆಎಂದರೆ, 
ಬಜೆಟಚಗೂ ಮತ್ತು ಕರನವಳಿಗೂ ಸಂಬಂಧವಿಲೆದಂತ್ಹ ಬಜೆಟಚ ಆಗಿದೆ. ಬಹತಶಃ ಕರನವಳಿಯಲ್ಲೆ 
ದಕ್ಷಿಣ್ ಕನನಡ, ಉಡತಪಿ ಮತ್ತು ಉತ್ುರ ಕನನಡ ಎಂಬ ಮೂರತ ಜಿಲೆೆಗಳಿವೆ. ಉತ್ುರ ಕನನಡ. ದಕ್ಷಿಣ್ 
ಕನನಡದಲ್ಲೆ ಮಂಗಳೂರತ ನಗರ. ಆ ನಗರವನತನ ಒಂದತ ಕಡ ೆ  “ವನಣಿಜಯ ನಗರ”ಚ ಚ ಎಂದತ 
ಕರಯೆತತ್ನುರೆ. ರ್ನವು ಹೆೇಳುವುದನದರೆ, ಕರ್ನಾಟಕದ ರನಜಧನನ ಬ್ೆಂಗಳೂರತ ನಗರದಲ್ಲೆ 
ಸಂಗರಹವನದ ಜಿ.ಎಸ್ಚ.ಟಿ. ಅಥವನ ಮತಿುತ್ರ ತ್ೆರಿಗೆಗಳನಗಲ್ಲೇ ಬಿಟಟರ,ೆ ಮತಂದ್ಧನ ಸನೆನ ಮಂಗಳೂರಿಗ ೆ
ಇರಬಹತದತ. ಅಲ್ಲೆ ಬಹಳಷತಟ ಬೃಹತಚ ಕ್ೆೈಗನರಿಕ್ೆಗಳು ಬಂದ್ಧವ.ೆ MRPL, MSEZ, BASF, KIOCL, 
NMPT, ಹೇಗೆ ಹಲವನರತ ಬೃಹತಚ ಕ್ೆೈಗನರಿಕ್ೆಗಳು ಅಲ್ಲೆ ಇವೆ. ಈ ಎಲನೆ ಕ್ೆೈಗನರಿಕ್ೆಗಳು ಒಂದತ 
ತ್ರಹ ಪರಿಸರದ ವಿರತದಿವನಗಿ ಇರತವಂತ್ಹ ಕ್ೆೈಗನರಿಕ್ೆಗಳು ಅಲ್ಲೆ ತ್ಲೆ ಎತಿು ನಂತಿವ.ೆ ವನಯತ 
ಮನಲ್ಲನಯ, ಜಲ ಮನಲ್ಲನಯ ಕೂಡ ಗಂಭಿೇರವನದ ಸಮಸೆಯಯನತನ ಎದತರಿಸತವಂತ್ನಗಿದೆ. MRPL 
ಕೂಡ ಬಂತ್ತ. Phase 1, 2, 3 and 4 ಗೆ acquisition ಆಗತತ್ುಲೇೆ ಇದೆ. ಕಳೆದ ಎರಡತ 
ಅಧಿವೆೇಶನಗಳ ಹಂದ ೆರ್ನವೆಲೆ ಸದಸಯರತ ಸೇೆರಿ, ಮನನಯ ಸಭನರ್ನಯಕರತ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲೆ ಇದೆರತ;  
ಮನನಯ ಸಭನರ್ನಯಕರತ ಈಗ ಸದನದಲ್ಲೆ ಇದನೆರ,ೆ ಅಲ್ಲೆನ ಜನರ ಸಮಸೆಯಗಳನದ ವನಯತ 
ಮನಲ್ಲನಯ, ಜಲ ಮನಲ್ಲನಯದ ಬಗೆೆ ಈ ಬಜೆಟಚನಲ್ಲೆ ಸಮಪಾಕವನಗಿ ಆಶನೆಸರೆ್ ನೇಡಿದೆರೂ ಕೂಡ 
ಅದರ ಬಗೆೆ ಯನವುದೇೆ ಒಂದತ ವಿಷಯ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲೆ ಇಲೆ. ಇದತ ಬಹಳ ದೂೆಡಾ 
ಸಮಸೆಯಯನಗಿದೆ. ಮದಲರೆ್ಯದನಗಿ, ರ್ನವು ರೆ್ೂೇಡಬ್ೆೇಕ್ನಗಿರತವಂತ್ಹದತೆ, whether this 
District can take such a heavy load of this environmental issues. ಅದಕ್ೆೆ 
ಸನಧಯತ್ಯೆಿದೆಯನ;  ಅದರಲ್ಲೆ impact state ಮನಡಿದನೆರನ? MRPL Phase 4 ನಲ್ಲೆ ಕೂಡ 
ಈಗ acquisition ನಡಯೆತತ್ುಲೆೇ ಇದೆ. ಆ ಉದ್ಧೆಮಯಲ್ಲೆ ಸನಕಷತಟ ತ್ೆೈಲ ಸೂೆೇರಿಕ್ೆಯಿಂದನಗಿ, 
ಗದೆೆಗಳು, ಧನ-ಕರತಗಳು, ಬಹಳ ecological sensitive ಆಗಿ ಸನಕಷತಟ ಸಮಸೆಯಗಳನತನ 
ಎದತರಿಸತತಿುದನೆರೆ. ಕ್ೂೆೇವಿಡ-೧೯ ಇದೆಂತ್ಹ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲೆ  ಬಜಪ,ೆ ಜೊಕಟೆಟ, ಸೂರತ್ೆಲ್ ಭನಗದ 
ಆಸತಪನಸಿನಲ್ಲೆ ಬ್ೆಳಗೆೆ ಎದತೆ ಬರತವ ಜನರಿಗ ೆ  ಆ benzine ಎನತನವಂತ್ಹ ವನಸರೆ್ಯಿಂದನಗಿ 
ಜನರಿಗ ೆ ಹತಷನರ್ ಇಲೆದಂತ್ನಗತವುದತ ಮತ್ತು stress ಕೂಡ ಆಗತತಿುದೆ. ಅಲ್ಲೆ ಸವೆಾ ಮನಡಿ, 
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health index ಮನಡಿ ಎಂದತ ಕಳದೆ ಬ್ನರಿ ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ಕ್ೇೆಳಿದೆೆೇವೆ.  ಇದರಿಂದನಗಿ ಕ್ನಯನಸರ್ 
ರೂೆೇಗಿಗಳು ಹಚೆನಿಗತತಿುದನೆರೆ. ಅದರ ಜೊತ್ೆಗೆ ಶನೆಸಕ್ೊೇಶದ ಕ್ನಯಿಲೆ ಕೂಡ ಹೆಚನಿಗತತಿುದೆ. 
ಎಲೆವನತನ ಕೂಡ  ಸವೆಾ ಮನಡಿ, ಒಂದತ health index ಮನಡಿ. Air pollution 
monitoring ಗೆ ದೆಹಲ್ಲ ಕ್ೆೇಜಿರಚರವನಲ್ ಸಕ್ನಾರ ಬಹಳ ಉತ್ುಮ ಮಟಟದ sophisticated 
measurement ಮನಡತವುದಕ್ನೆಗಿ ಒಂದತ equipment ಅನತನ ಕೂಡ ಅಳವಡಿಸಿದ.ೆ ಅದೇೆ 
ತ್ರಹ ಇಲ್ಲೆ ಕೂಡ ಅಳವಡಿಸಿ. ಇಷೆಟಲನೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಇನೂನ ಇದರ ಬಗೆೆ ಏನತ ಕರಮ ಕ್ೆೈಗೊಳಳದೇೆ 
ಇರತವುದತ ಬ್ೆೇಸರದ ಸಂಗತಿಯನಗಿದೆ.  

ಇದರ ಜೊತ್ೆಗೆ MSEZ, BASF ಮತ್ತು ಇನನತ್ರ petroleum product ಸನಕಷತಟ oil 
storage tanks, gas storage tanks NMPT ನಲ್ಲೆ ಬಹಳಷತಟ shore ನಲ್ಲೆ ಬಿದತೆ, 
fertilizer, cement, coal ಈ ತ್ರಹ ಅರೆ್ೇಕ ರನಸನಯನಕಗಳು ಇರತತ್ುವೆ. ಇಲ್ಲೆ ಮಳೆ ಬಿದನೆಗ, 
ಇದೆಲನೆ ಸೇೆರಿಕ್ೂೆಂಡತ ಪರಿಣನಮ ಬಿೇರತವಂತ್ಹ ಪರಿಸಿೆತಿಯನಗಿದೆ.  ನಮಾಲ್ಲೆ ರೆ್ೇತ್ನರವತಿ ನದ್ಧ, 
ಗತರತಪತರ ನದ್ಧ, ಆಶ್ೆನ ನದ್ಧ, ಸಿೇತ್ನನದ್ಧ ಇಂತ್ಹ ಬಹಳಷತಟ ನದ್ಧಗಳಿವೆ.  ಎಲನೆ ನದ್ಧಗಳು ಬಂದತ 
ಸಮತದರಕ್ೆೆ ಸೇೆರತತ್ುದೆ. ಅದೆಲನೆ ecological city.  ಈಗ ಅಲ್ಲೆನ ಪರಿಣನಮದ್ಧಂದನಗಿ 
ಮಿೇನತಗನರಿಕ್ ೆ ರ್ನಶವನಗತತ್ನುಾ ಬಂದ್ಧದ.ೆ ಈ ಸದನದಲ್ಲೆ ಮಿೇನತಗನರಿಕ್ೆ ಸಚಿವರತ ಕೂಡ ಇದನೆರ.ೆ  
ಮಿೇನತ ಮರಿ ಹನಕತವ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲೆ ಮಿೇನತ ಹಡಿಯಬ್ನರದತ ಎಂಬತದತ ಇದೆ. ಬಜೆಟಚನಲ್ಲೆ   
ಸತಮನರತ 200 deep sea boats ಹನಕಿದೆೆೇವೆಂದತ ಹೆೇಳಿದ್ಧೆೇರನ. ಇವತ್ತು deep sea 
ಹೊೇಗಬ್ೇೆಕ್ನದರ,ೆ ಇವತ್ತು ಬ್ೆಳಗೆೆ  ಮಿೇನತ ಹಡಿಯವುದಕ್ೆೆ ಹೂೆೇದರೆ, ಹತ್ತು ದ್ಧನಗಳ ನಂತ್ರ 
ಹಂತಿರತಗಿ ಬರತತ್ನುರೆ. ಇಲ್ಲೆ ಎಲ್ಲೆ ಕೂಡ ಮಿೇನತ ಸಿಗತತಿುಲೆ. ಅವರತ Gujarat Coast ಹೊೇಗಿ, 
ಅದರ ಬಗೆೆ ಮರೆ್ನ ತ್ನರೆ್ೇ boat owner ಇದರಲ್ಲೆ ನಮಗೆ workout ಆಗತತಿುಲೆ. ನಮಗ ೆ
ಐದನರತ ರೂಪನಯಿಗಳ subsidy ಕ್ೊಡತತ್ನುರೆ. ಅದತ ಡಿೇಸಲೆ್ಚಗೆ  workout ಆಗತವುದ್ಧಲೆ  
ಎಂದತ ಹೆೇಳುತ್ನುರೆ.  ತ್ನಜನ ಮಿೇನತ ಸಿಗಬ್ೇೆಕ್ೆಂದರೆ, ಅವರತ ಕೂಡ ಹತ್ತು ದ್ಧನಗಳ ನಂತ್ರ ತ್ಂದತ 
ಇಲ್ಲೆ ಮನರತತ್ನುರೆ. ಏಕ್ೆಂದರ,ೆ ಹೊರಗೆ   ಮಿೇನತ ಸಿಗತತಿುಲೆ. ಮದಲ್ಲದೆಂತ್ೆ ಈ Pershing boat, 
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Rampani boat ಇವಲೆೆವೂ ಕೂಡ ಹೂೆೇಗಿದ.ೆ ಯನವ ತ್ರಹವೂ ಇಲೆ. ಒಂದತ ಕಡ ೆ ಈ 
ಸಮಸೆಯಯನದರೆ, ಇರ್ೂೆನಂದತ ಕಡ ೆBASF ಸಮಸೆಯ most poisonous industry. Which 
was rejected in Germany. ಜಮಾನ್ಚನಲ್ಲೆ ಬಹಳಷತಟ ಜನರನತನ ಕ್ೊಂದ್ಧರತವಂತ್ಹ 
industry. ಅಲ್ಲೆನ ಕ್ನಂಪೌಂಡಚ ಒಳಗೆ ಹೂೆೇಗತವಂತ್ಹ ಪರಿಸಿೆತಿ ಇಲೆ. ಇಲ್ಲೆ ಆಗನಗ ಬಹಳಷತಟ 
mock drill ಮನಡತತ್ನುರೆ. Fire and air pollution ಮನಡತತಿುದನೆರೆ.  ಇದರಿಂದನಗಿ, ಸನಕಷತಟ 
ನದ್ಧಗಳು ಕಲತಷಿತ್ವನಗಿದೆ. ರ್ನನತ ಹೆೇಳಿರತವಂತ್ಹ ನಮಾ ಸೂರತ್ೆಲ್ಚನ ಪಕೆದ ಸೂರಿಂಜೆಯಲ್ಲೆ 
ಒಂದತ ದೆೇವನಲಯವಿದೆ. ಆ ದೆೇವನಲಯವೂ ಮಳೆಗನಲದಲ್ಲೆ ನೇರಿನಂದ   ತ್ತಂಬಿರತತ್ುದೆ. 
ಮಳೆಗನಲ ಹೊೇದ ನಂತ್ರ ಅಲ್ಲೆಗೆ ಹೊೇದರ,ೆ ಆ ದೆೇವನಲಯದಲ್ಲೆ ಪೂತಿಾಯನಗಿ ಆಯಿಲ್ಚ 
ಇರತತ್ುದೆ.ಚ“ಮಲೆರ್ನಡ ಗಿಡಾ”ಚಎಂಬ ಹಸತ ಇರತತ್ುದೆ. ಈ ಹಸತವಿನ ತ್ತಪಪಕ್ೆೆ  ಪರತಿ ಕ್.ೆಜಿ.ಗೆ ಸತಮನರತ 
ಮೂರತ ಸನವಿರ ರೂಪನಯಿಗಳನಗಿರತತ್ುದೆ. ಇದನತನ ಆಯವೆೇಾದದಲ್ಲೆ ಔಷಧಿ ತ್ಯನರಿಕ್ೆಗ ೆ
ಬಳಸತತ್ನುರೆ. ಅದತ ಗತಡಾಗನಡಿನ ಪರದೆೇಶದಲ್ಲೆ ಇರತವಂತ್ಹದತೆ. ಆ oil ನಂದ ಜನನತವನರತಗಳಿಗೆ 
ಕ್ನಲತಬ್ನಯಿ ರೂೆಗ ಬಂದತ ಅದರ ಸಂತ್ನನ ಪೂತಿಾಯನಗಿ ರ್ನಶವನಗತತಿುದ.ೆ ಕಟಿೇಲತ ದತಗನಾ 
ಪರಮೇಶೆರಿ ದೇೆವಸನೆನದ ಪಕೆದ ನಂದ್ಧನ ನದ್ಧ ಇದಯೆ್ದಲನೆ,  ಪರತಿ ವಷಾ ನದ್ಧಯ ಕಂಡಿಗಯನನ   
ಎಂದತ ಏನತ ಮಿೇರ್ನಗನರಿಕ್ನ ಅಯನ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆ, ಆ ವಿಶೆೇಷ ದ್ಧನದಲ್ಲೆ ಮಿೇನತ ತಿನತನವುದೆೇ 
ಒಂದತ ವಿಶೆೇಷವನಗಿರತತ್ುದ.ೆ ಇಲ್ಲೆ ಅದೂ ಕೂಡ ಇಲೆ. ಈ ತ್ರಹ ಒಂದತ eco sensitive ಪರಿಸಿೆತಿ 
ಇರತವನಗ, ಸಕ್ನಾರ  ಬಜೆಟಚನಲ್ಲೆ  ಇಲೆ. ಈ ತ್ರಹ ಪರಿಸಿೆತಿಯಿದನೆಗ, ರ್ನವೆಲೆ ಸದಸಯರತ ಸದನ 
ಬ್ನವಿಯಲ್ಲೆ ಧರಣಿ ಮನಡಿ, ಗಲನಟ ೆಮನಡಿದನಗ...   ಮಂಗಳೂರಿಗ ೆGoa border ಆದ ಮೇಲೆ 
ಕ್ನರವನರದ್ಧಂದ ಆರಂಭ್ವನಗಿ ಕ್ೊಚಿಿನ್ಚವರಗೆ ೆಇಷೂೆಟಂದತ western coast and it is most 
sensitive zone.  ರ್ನವು ಯತದಿ ಆಗತತಿುರತವ ಬಗೆೆ ಟಿವಿಯಲ್ಲೆ ರೆ್ೂೇಡತತಿುದೆೆೇವೆ. ರಷನಯದ್ಧಂದ 
ಉಕ್ೆರೇನ್ಚಗೆ ಬಂದತ ಮಿಸೈೆಲ್ಚನಂದ ಹೂೆಡದೆತ ಬ್ೆಂಕಿ ಹಚತಿತಿುದನೆರೆ. ನಮಾದತ international 
border ಮಂಗಳೂರತ ಕರನವಳಿ. ಅಲ್ಲೆ ಏರ್ನದರೂ long range missile ಬಂದತ ಹೊಡೆದರೆ, 
ನಮಾಲ್ಲೆ not a single sophisticated firefighting equipment ಇಲೆ. ಅದರ ಬಗೆೆ ಗೃಹ 
ಸಚಿವರತ ಕೂಡ ಹೆೇಳಿದರತ. ರ್ನನತ fire service additional ಆಗಿ ಹೆೇಳಿದೆೆೇರ್.ೆ This fire 
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protection system will never work. ಇರೆ್ೂನಂದತ ಕಡ ೆ ೧೫೦ ಮಿೇಟರ್ಚನಷತಟ ಬಿಲ್ಲಾಂಗ 
ಈಗನಗಲೆೇ ಬಂದ್ಧದ.ೆ There is no single ladder over there. When there was a 
flight crash, ಸತಮನರತ ೧೮೫ ಜನರೇೆನರತತ್ನುರೂೆೇ, ಅವರೆಲೆರೂ ಸತಟತಟ ಭ್ಸಾವನಗತತ್ನುರೆ.  
Firefighting system ಅಲ್ಲೆ ಇರಲ್ಲ, ಮಂಗಳೂರತ harbour ಅಲ್ಲೆಂದ ಹತ್ತು ಕಿಲೊೇ ಮಿೇಟರ್ 
ಮನತ್ರ ಇರತವಂತ್ಹದತೆ. ಇದಕ್ೆೆ ರನಜಯ ಸಕ್ನಾರ ಖ್ಚತಾ ಮನಡತವಂತ್ಹ ಅವಶಯಕತ್ ೆಇಲೆ. ಕ್ೆೇಂದರ 
ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ಇದರ income ಹೊೇಗತವುದತ. ಅವರ scheme ನಲ್ಲೆ ರನಜಯ ಸಕ್ನಾರ ಪರಯತ್ನ 
ಮನಡಿ, ಆ sophisticated equipment ತ್ಂದತ ನಮಾಲ್ಲೆ ಹನಕಬಹತದಲೆ.   ಈ ವಿಚನರದಲ್ಲೆ 
ಏಕ್ೆ ಪರಯತ್ನ ಮನಡತತಿುಲೆ? ಆ Airport ನಲ್ಲೆ ಏರ್ನದರೂ ಬ್ೆಂಕಿ ಅವಗಢ ಸಂಭ್ವಿಸಿದರ,ೆ up to 
ಬಂಟವನಳ ಮತ್ತು ಪೂತ್ೂುರವರೆಗೂ ಬ್ೆಂಕಿ ಹೊತಿು ಹತರಿದರ,ೆ ಬ್ೆಂಕಿಯನತನ ನಂದ್ಧಸಲತ ಸನಧಯವಿಲೆ. 
ಇಡಿೇ ಊರೇೆ ಬ್ೆಂಕಿಯಿಂದ ಭ್ಸಾವನಗತವಂತ್ಹ ಪರಿಸಿೆತಿಯನಗತತ್ುದೆ. ಅದರ ಬಗೆೆ ಅಧಯಯನ 
ಮನಡಲತ ಉನನತ್ ಮಟಟದ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳ ಸಮಿತಿ ಅಥವನ ಸದನ ಸಮಿತಿಯನತನ ರಚರೆ್ ಮನಡಬ್ೇೆಕತ. 
ಈ ಸದನದಲ್ಲೆ Environment Minister ಇದನೆರ.ೆ ಇಂತ್ಹ ecological sensitive issue 
ಇರತವಂತ್ಹ ಈ ಒಂದತ ಜಿಲೆೆ ಬಗೆೆ ರ್ನನತ ಹೆೇಳುವುದೆೇರ್ಂೆದರೆ, ತ್ಮಾಲ್ಲೆ ಮೂರತ ಜಿಲೆೆಗಳಿವೆ. ಇಲ್ಲೆನ 
ಜನರತ ತ್ಮಾನತನ ನಂಬಿ, ಮತ್ ಹನಕಿ ತ್ಮಾನತನ ಗೆಲ್ಲೆಸಿದನೆರ.ೆ ದಕ್ಷಿಣ್ ಭನಗದ ಒಂಭ್ತ್ತು ಕ್ಷೆೇತ್ರಗಳಲ್ಲೆ 
ಎಂಟತ ಕ್ಷೆೇತ್ರಗಳಲ್ಲೆ ಬಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಪಕ್ಷವನತನ ಗೆಲ್ಲೆಸಿದನೆರೆ. ಉಡತಪಿ ಜಿಲೆೆಯಲ್ಲೆ ಐದತ ಕ್ಷೆೇತ್ರಗಳಲ್ಲೆ ಬಿ.ಜೆ.ಪಿ. 
ಪಕ್ಷವನತನ ಗೆಲ್ಲೆಸಿದನೆರ.ೆ  ಕ್ನರವನರದಲ್ಲೆ ಆರತ ಕ್ಷೆೇತ್ರಗಳಲ್ಲೆ ಐದತ ಕ್ಷೆೇತ್ರಗಳು ಬಿ.ಜೆ.ಪಿ ಪಕ್ಷವನತನ 
ಗೆಲ್ಲೆಸಿದೆ. ಇಷೊಟಂದತ ಜನ ಈ ಬಿ.ಜೆ.ಪಿ ಪಕ್ಷವನತನ ನಂಬಿ, ಮತ್ ಹನಕಿ ಗೆಲ್ಲೆಸಿದನೆರ.ೆ ಇದರ ಜೊತ್ೆಗೆ 
ಮೂರತ ಸಂಸದರನತನ ಕ್ೊಟಿಟದನೆರ.ೆ  

(ಮತಂದತ) 
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(395) 16-03-2022 4.50 ಟಿಸಿಹೆರ್ಚ-ಎಂಡಿ (ವಿಕ್ೆ)      (ವೆೈಸ್ಚ ಚೆೇಮಾನ್ಚರವರ ಉಪಸಿೆತಿ) 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಎಂ.ಫ್ಲನರೂಖಚ (ಮತಂದತ):-  

ಅಲ್ಲೆ ಇಷೆಟಲನೆ ಸಮಸೆಯಗಳಿರತವನಗ ಉದೆೆೇಶಪೂವಾಕವನಗಿ ಹನಳು ಮನಡತತಿುದನೆರ.ೆ ರ್ನವು ಏರ್ಚ 
ಪೊೇಟಚಾನಲ್ಲೆ ಇಳಿದ ತ್ಕ್ಷಣ್ವೆೇ ರ್ನಯಷನಲ್ಚ ಫ್ಲನೆಗಚಗಳನತನ ರೆ್ೂೇಡತವುದ್ಧಲೆ. ಅಲ್ಲೆ ಬ್ೆೇರ ೆಬ್ೆೇರ ೆಕಲೆರ್ಚ 
ಫ್ಲನೆಗಚಗಳನತನ ರೆ್ೂೇಡತತಿುದೆೆೇವೆ. ಆದರೆ ಬ್ೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೆ ಆ ರಿೇತಿ ಇಲೆ. ನಮಾ ಸನೆೇಹತ್ರನದ 
ಡನ.ಸಿ.ಆಶೆಥ ರ್ನರನಯಣ್ರವರತ ಇಲೆೆೇ ಇದನೆರ.ೆ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೆ ಪೂೆಲೂಷನ್ಚ ಹಚನಿಗಿದತೆ, ಜನ 
ವಿಷನನಲ ಕತಡಿದತ ಸನಕ್ನಗಿದೆ, environmental issue ದೃಷಿಟಯಿಂದ ಅವರ ಹಲ್ುಚಗೆ ಏರ್ನದರೂ 
ಮನಡಿ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದೆೆನತ. ಈಗ ಅಲ್ಲೆ ಸತಮನರತ ೧೦ ಮಡಿಕಲ್ಚ ಕ್ನಲೇೆಜಚಗಳಿವೆ. Can you 
imagine, there is no single Super Speciality Hospital. ಹಂದ್ಧನ ಸಚಿವರನದ ಶ್ರೇ 
ಯತ.ಟಿ.ಖ್ನದರ್ಚರವರತ ಒಮಾ All India Institute of Medical Science  
ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳಳತ್ಕೆಂಥ ಹತರ್ನನರ ಇತ್ತು, ಅದತ ಏರ್ನಯಿತ್ೊೇ ಗೂೆತ್ನುಗಲ್ಲಲೆ.  

 ವೆೈಸ್ಚ ಚೆೇಮಾನ್ಚ:- ಮನನಯ ಬಿ.ಎಂ.ಫ್ಲನರೂಖಚ ರವರೇೆ, ಹತರ್ನನರ ಎನತನವುದಕಿೆಂತ್ ಪರಯತ್ನ 
ಎಂದತ ಹೆೇಳಿ. 

 ಶ್ರೇ ಬಿ.ಎಂ.ಫ್ಲನರೂಖಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, Sorry.. By mistake. ಪರಯತ್ನ 
ಆಗಿಲೆ.  

 ವೆೈಸ್ಚ ಚೆೇಮಾನ್ಚ:- ಮನನಯ ಬಿ.ಎಂ.ಫ್ಲನರೂಖಚ ರವರೆೇ, ರೆ್ೂೇ ಪನರಬೆಮಚ. ಕರಕೆಟಚ 
ಮನಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ 

 ಶ್ರೇ ಬಿ.ಎಂ.ಫ್ಲನರೂಖಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, just wanted to say that it’s 
a public issue.  we have to have an impact study. ಅದನತನ ಆ ಜಿಲೆೆಗ ೆಇನೂನ 
ತ್ೆಗೆಯತವುದಕ್ೆೆ ಸನಧಯ ಇದೆಯ್ದೇ? ಈ ಎಲನೆ ಸಮಸೆಯಗಳಿವೆ. ಈಗ ಐ.ಟಿ.,ಬಿ.ಟಿ ಸಚಿವರನದ 
ಡನ.ಸಿ.ಎಸ್ಚ.ಅಶೆಥ ರ್ನರನಯಣ್ರವರತ ಇಲೆೆೇ ಇದನೆರ,ೆ ಅವರತ ರೆ್ೂೇಡಿರತವಂತೆ್ ಬಹಳಷತಟ 
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ಇಂಜಿನಯರಿಂಗಚ ಕ್ನಲೇೆಜಚನಲ್ಲೆ most talented students are there in costal belt. 
ಬ್ೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೆ ಬಹಳಷತಟ ಐ.ಟಿ., ಪನಕಚಾಗಳು ಇರತವನಗ you put a condition to them 
that at least a part of your setup should be at Mangalore.  ರ್ನನತ ಡನಟನ 
ಸಂೆಟರ್ಚ ಬಗೆೆ ಹೆೇಳುವುದನದರೆ, ಎಲನೆ cable western coast underground sea ನಲ್ಲೆ 
ಬರತತಿುದೆ. ಮಹನರನಷರದ ಮತಂಬ್ೆೈನ ಥನಣನ ರಸೆುಯಲ್ಲೆ highest data centers ಆಗತತಿುದೆ.  ಈ 
ಕಡ ೆ Eastern Countries ದತ ಸಿಂಗನಪೂರ್ಚನಂದ ಬರತವುದತ ಚೆರ್ನೆೈನಂದ ಬರತತಿುದೆ. ೩೦೦ 
ಕಿ.ಮಿೇ ಹತಿುರದಲ್ಲೆ sea coast ಇದೆ. ಅಲೂೆ ಡನಟನ ಸಂೆಟರ್ಚಗೆ ಪರಯತ್ನ ಮನಡಿ. ಏಕ್ೆಂದರ,ೆ ನಮಾ 
ಸಟೆೇಟಚನಲ್ಲೆ ಬಹಳಷತಟ ಐ.ಟಿ.ಪನಕಚಾಗಳಿವ.ೆ ಅದತ ಕೂಡ ನಮಾ ರನಜಯಕೂೆ ಬರಲ್ಲ. ಈಗ 
ಇನ್ಚಫ್ಲೊೇಸಿಸ್ಚ ಕಂಪನ ಬಹಳ ದೊಡಾ ಕ್ನಯಂಪಸ್ಚ ಮನಡಿತ್ತು. ಆದರ ೆಈಗ ಅದತ ಏರ್ನಯಿತ್ತ? ಈಗ 
ಅದರಲ್ಲೆ ಬರಿೇ ಟೆೈನಂಗಚ ಸಂೆಟರ್ಚ ಮನಡಿದನೆರೆ. ಈಗ ಅಲ್ಲೆ ಜನ ಇಲೆದೆೇ ಮತಚಿಿದನೆರ.ೆ ಇನತನ 
ವಿಪೊರೇ ಕಂಪನ ಬರತತ್ುದೆಂದತ ಹೆೇಳಿದೆರತ. ಆದರ ೆ ಅದತ ಇನೂನ ಬಂದ್ಧಲೆ. ಆಮೇಲ ೆ ಲ್ಲೇಲನ 
ಪನಯಲೆೇಸ್ಚನವರ ಕಂಪನ ಬರತತ್ುದೆಂದತ ಹೇೆಳಿದೆರತ, ಅದತ ಕೂಡ ಬರಲ್ಲಲೆ. ಐ.ಟಿ.ಎಸ್ಚಸಿಜಡಚಗೆ 
ಸಕ್ನಾರದ್ಧಂದ ಅವರಿಗೆ ಸತಮನರತ ೫೦೦ ಎಕರ ೆಭ್ೂಮಿ ಮಂಜೂರತ ಮನಡಿದೆರತ. ಸಕ್ನಾರ ಈಗ 
ರ್ನವು ಐ.ಟಿ.ಎಸ್ಚಸಿಜಡಚ ಮನಡತವುದ್ಧಲೆ, ಅದಕ್ೆೆ ಪಮಿಾಷನ್ಚ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡತ ಕ್ೆಐಎಡಿಬಿಗೆ ವಿತಚಡನರ 
ಮನಡಿಸಿದ್ಧೆೇರಿ. ಇರ್ೂೆನಂದತ ಕಡ ೆ ಮಂಗಳೂರತ ಪೊೇಟಚಾನಂದ ಸತಮನರತ ODC (Over 
Dimensional Cargo) ರೂೆೇಡಚ ಇದೆ. ಬಹತಶಃ ಅದರ ಅಳತ್ೆ ಕನಷಿ ೨೦೦ ಅಡಿಗಳು 
ಇರಬಹತದತ.  ಅದತ ಎಂಆರ್ಚಪಿಎಲ್ಚ ಮತ್ತು ಜೊೇಕಟೆಟ ಊರಿಗಲೆನೆ ಹೂೆೇಗತವಂಥ ರೂೆೇಡಚ. ಆ 
ರೂೆೇಡಚ ಇದತವರೆಗ ೆಡವೆಲಪಚ ಆಗಿಲೆ. ಆ ರೂೆೇಡಚನಲ್ಲೆ ಈ ಪೆೈಪಚ ರನಕಚ ಹನಕಿದನೆರ.ೆ  there are 
several chemical files are going to MSEZ, ಓಎಂಪಿಎಲ್ಚಗೆ, ಎಂಆರ್ಚಪಿಎಲ್ಚಗೆ huge 
pipe racks you can see. ಆ ರೂೆೇಡಚ ಹನದ್ಧಯ ಪಕೆದಲ್ಲೆ  Gurpur ಇದೆ, ಅವರತ ಏನತ 
ಹೆೇಳುತ್ನುರೆಂದರ ೆwe can’t extend the road ಒಂದೂೆಂದತ huge trailers ಬರತತಿುದೆ. 
ಒಂದರ ಮೇಲೆ ಒಂದತ ಕ್ನರಸ್ಚ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಆಗತವುದ್ಧಲೆ. ಅಲ್ಲೆ ಏರ್ನದರತ ಅಪಘಾತ್ಗಳು ನಡದೆರ ೆ
ಬ್ನೆಸ್ಟಚ ಆಗಿ the whole thing will get collapsed. ಇವರತ ನಮಗೆ ರೂೆೇಡಚ 
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ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಆಗಿಲೆ. ಓಡಿಸಿ ರಸೆು ನಮಾದತ ಎಂದತ ಹೆೇಳುತಿುದನೆರೆ. ಕ್ೆಐಎಡಿಬಿಯವರತ ಅದತ 
ನಮಾದತ ರ್ನವು ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಆಗತವುದ್ಧಲೆ ಎಂದತ ಹೆೇಳುತಿುದನೆರ.ೆ  ಅಲ್ಲೆ ಒಂದತ ಡೈೆರೆ್ೇಜಚ ಕೂಡ 
ಇಲೆ. ಮಳೆಗನಲ ಬಂದರ ೆಸನಕಷತಟ ನೇರತ ಬರತತ್ುದೆ. ಅಲ್ಲೆ ಒಂದತ ವನಹನ ಕೂಡ ಹೂೆೇಗತವುದಕ್ೆೆ 
ಆಗತವುದ್ಧಲೆ. ISPRL (Indian Strategic Petroleum Reserves Limited) ಎಂದತ ಇದೆ. 
ಅಂದರೆ ಅದತ ಕೂರಡಚ ಸೂೆಟೇರೇೆಜಚ. ಅದತ Defence Minister under ನಲ್ಲೆ  ಬರತತ್ುದೆ.  
ಕೂರಡಚ ಆಯಿಲ್ಚ high seas ಯಿಂದ ಸತಮನರತ ೫ ಲಕ್ಷ ಟನ್ಚ ಹಡಗಿನಲ್ಲೆ ಬರತತ್ುದೆ. ಪನದೂರ್ಚ 
ಮತ್ತು ಬಸೆೆ ಹತಿುರ ಎರಡತ ಅಂಡರ್ಚಗ ರೌಂಡಚ ಬಂಕರ್ಚ ಮನಡಿದನೆರ.ೆ ಅದನತನ ಅಲ್ಲೆ ಸಂಗರಹಸಿದನೆರ.ೆ 
ಅದರಲ್ಲೆ ಸನಕಷತಟ ತ್ೆೈಲಗಳು ಸೂೆೇರಿಕ್ೆಯನಗತತಿುದೆಯ್ದಂದತ ನಮಗೆ ಮನಹತಿ ಇದೆ. ಇದನತನ ಯನರತ 
ರೆ್ೂೇಡಿದನೆರ,ೆ ಯನರತ ಚಕೆಚ ಮನಡತತ್ನುರ.ೆ ಸಕ್ನಾರ ಅದರ ಬಗೆೆ ಏರ್ನದರೂ ಗಮನಹರಿಸಿದಯೆ್ದೇ? 
ಆ bunker ನಲ್ಲೆ most dangerous situation ಇರತವನಗ, ಆ ಪೆೈಪಚಲೆೈನ್ಚ 
ಹನದತಹೂೆೇಗತತಿುದೆ. ಅದಕ್ೆೆ ಓಡಿಸಿ ರೂೆೇಡಚನಲ್ಲೆ ಅದನತನ ಇವತಿುನವರಗೊ develop ಮನಡಿಲೆ. 
ಏರೆ್ೂೇ ಒಂದತ ಮನಡಲ್ಲ. ಕ್ೆೇಂದರ ಸಕ್ನಾರದ್ಧಂದ ಸನಕಷತಟ ದತಡತಾ ಬರತತಿುದೆ. Let them create 
an infrastructure for that.  ನಮಾ ಸಭನರ್ನಯಕರನದ ಶ್ರೇ ಕ್ೊೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ 
ಪೂಜನರಿಯವರತ ಮಿೇನತಗನರಿಗೆ ಹನಗೂ ಬಂದರತ ಸಚಿವರನಗಿದೆರತ. ರ್ನನತ ಹೆೇಳುವುದೆೇರ್ಂೆದರೆ, 
ಈಗ ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ಬಹಳಷತಟ ಅವಕ್ನಶಗಳಿವೆ. ನೇವು ರೂ.೭೫000 ಕ್ೂೆೇಟಿಗಳು ಅಥವನ 
ರೂ.೧,೦೦೦೦೦ ಗಳು ಸನಲ ಇದೆಯ್ದಂದತ ಹೇೆಳುತಿುದ್ಧೆೇರಿ. ನೇವು ಪನರಪರ್ಚ ಆಗಿ ಒಂದತ ಪನೆನಂಗಚ 
ಮನಡಿ. ಬಿಳಿಕ್ೆರೆ ಪೊೇಟಚಾ ಇತ್ತು. Iron Ore export ಆಗತವ ಸಮಯದಲ್ಲೆ ಭನರತ್ದ್ಧಂದ 
ಲಕ್ಷನನತಗಟಟಲೆೇ export ಆಗತತಿುತ್ತು. ಮನನಯ ಆನಂದ್ಚ ಸಿಂಗಚರವರಿಗೂ ಕೂಡ ಬಿಳಿಕ್ೆರ ೆಪೊೇಟಚಾ 
ಗೊತಿುದೆ. ಈಗ ಅದತ ಮತಚಿಿದೆ. ಒಮಾ ನೇವು Salgaocar ರವರಿಗೆ ಕ್ೊಟಿಟದ್ಧೆೇರಿ, ನಂತ್ರ 
ಅದನನಯವರಿಗೆ ಕ್ೊಟಿಟದ್ಧೆೇರಿ. ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಮರಳೆಲನೆ ತ್ತಂಬಿಕ್ೂೆಂಡಿದೆ ಅದನತನ ತ್ೆಗೆಯಲತ 
ಸನಧಯವಿಲೆ. ಎನ್ಚಎಂಪಿಟಿ ಪೊೇಟಚಾನವರತ ರ್ನವು ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುಳತ್ೆುೇವೆಂದತ ಕ್ೆೇಂದರ ಸಕ್ನಾರ ಮತ್ತು 
ರನಜಯ ಸಕ್ನಾರದೊಂದ್ಧಗ ೆ ಮನತ್ತಕತ್ೆಯನಗಿತ್ತು. ನಂತ್ರ ಅದತ ಏರ್ನಯಿತ್ೂೆೇ ನನಗ ೆ ಗೂೆತಿುಲೆ. 
ಇವತಿುನ ದ್ಧವಸ ಕ್ನರವನರ ಪೊೇಟಚಾ ೬.೫ ಮಿೇಟರ್ಚ ಡನರಫ್ಟಚ ಇತ್ತು. ಅಂದರೆ ಸತಮನರತ ೨೦ ಸನವಿರ 
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ಟನ್ಚ ಹಡಗತ shore ಗೆ ಬರತತಿುತ್ತು, ಇವತಿುನ ದ್ಧವಸ ಆ ೨೦ ಸನವಿರ ಟನ್ಚ ಕೂಡ ತ್ರತವುದಕೂೆ 
ಆಗತತಿುಲೆ. ಇತಿುೇಚೆಗೆ ಬಿಲನಾದ್ಧಂದ ಉಪಿಪನ ವೆಸಲ್ಚ ಬಂತ್ತ. ಅದನೂನ ಕೂಡ ಅನ್ಚಲೂೆೇಡಚ 
ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಸನಧಯವಿಲೆ. ನಂತ್ರ ಹೊರ್ನನವರ, ತ್ದ್ಧರ ಪೂೆೇಟಚಾನತನ ಡವೆಲಪಚ ಮನಡಬಹತದತ. 
ಪಕೆದಲ್ಲೆ ನಮಾದತ ಕೃಷಣಭ್ಟಟಂ ಫ್ಲೂೆೇಟಚಾ ಇದೆ, ಆಂಧರಪರದೆೇಶದಲ್ಲೆ  ಮನಡಿದನೆರ.ೆ ಅಲ್ಲೆ deeper 
draft ೧೬ ಮಿೇಟರ್ಚ ಇದೆ. ಸತಮನರತ ೨.೭೦,೦೦೦ ಲಕ್ಷ ಟನ್ಚ ಒಂದೆೇ ಕಡ ೆ ಲೊೇಡಚ 
ಮನಡಬಹತದತ. ನಮಾ ಮಂಗಳೂರಿಗೂ ಕೂಡ ೫ ಲಕ್ಷ ಟನ್ಚ ಹಡಗಿನಂದ ಬರತತ್ುದೆ. ಆದರ ೆshore 
ಗೆ ಬರತವುದಕ್ೆೆ ಆಗತವುದ್ಧಲೆ. ಏಕ್ೆಂದರ ೆ ನಮಾಲ್ಲೆ draft ಇಲೆ. ನಮಾಲ್ಲೆ highest ೧೪ ಮಿೇಟರ್ಚ 
ಮನತ್ರ ಇದೆ. ಅಲ್ಲೆ ಸತಮನರತ ೯೦,000 ಟನ್ಚ ಮನತ್ರ ಲೊೇಡಚ ಮನಡಬಹತದತ. ಅದಕ್ೂೆೆೇಸೆರ 
ನಮಾಲ್ಲೆರತ್ಕೆಂಥ ಪೂೆೇಟಚಾನತನ improvement ಮನಡಬ್ೇೆಕತ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಏಕ್ ೆ ಸಕ್ನಾರ 
ಮನಡತತಿುಲೆ? ಇಲೆವನದರೆ ನೇವು ಅದನತನ privatisation ಮನಡಿ. ಆ ಪೂೆೇಟಚಾನತನ ಡವೆಲಪಚ 
ಮನಡಿ. Why unnecessary you are keeping it like that only. ತ್ದಡಿ, 
ಹೊರ್ನನವರ, ಬಿಲ್ಲಕ್ೆರೆ, ಕ್ನರವನರದಲ್ಲೆ ಡವೆಲಪಚ ಮನಡಿ. ನೇವೆೇ ಪನರಯೇಗಿಕವನಗಿ ಜನಯಿಂಟಚ 
ವೆಂಚರ್ಚ ಮನಡಿ, ಈಗ ಬಹಳಷತಟ investors ಬರತತ್ನುರೆ. There are so many funds 
which are available today. International funds ಇದೆ. ಮೈನರ್ಚ ಪೊೇಟಚಾಗಳಿವ.ೆ 
ಇದರ ಜೊತ್ೆಗೆ fishing jetty ಇದೆ. ಈಗ ಮಂಗಳೂರತ ಓಲ್ಾ ಪೊೇಟಚಾ ಇದೆ. ಅಲ್ಲೆಂದ 
ಲಕ್ಷದ್ಧೆೇಪಕ್ೆೆ Country Craft ನಲ್ಲೆ ಬಹಳಷತಟ ಸರಕತಗಳು ಹೂೆೇಗತತಿುದೆ. ನೇವೆೇರ್ನದರೂ ಅದನತನ 
develop ಮನಡಿದ್ಧೆೇರನ. ನಂತ್ರ ಕಲೆೈನಲ್ಲೆ ಈ ಹಂದ್ಧನ ಸಕ್ನಾರ fishing jetty 
ಯೇಜರೆ್ಯನತನ ಹನಕಿಕ್ೂೆಂಡಿತ್ತು. ಅದತ ಕೂಡ ಪೆಂಡಿಂಗಚ ಆಯಿತ್ತ. ಹಜೆಮನಡಯೆಲ್ಲೆ ಒಂದತ 
fishing jetty ಮನಡತತ್ೆುೇರ್ೆಂದರತ. ಅದತ ಕೂಡ ಪಂೆಡಿಂಗಚ ಉಳಿಯಿತ್ತ. ಏಕ್ ೆಅದನತನ ಡವೆಲಪಚ 
ಮನಡತತಿುಲೆ. ಏಕ್ೆ ಈ ವಷಾದ ಬಜೆಟಚನಲ್ಲೆ ಅನತದನನವನತನ ಕ್ೊಟಿಟಲೆ. ಸಮತದರಕ್ೆೆ ಕಲತೆ ಹನಕಿ 
ತ್ಡಯೆತತ್ೆುೇವೆಂದತ ಹೇೆಳುತಿುೇರಿ. ಅದತ ಈಗ old technology. ರ್ನವು ಸತಮಾರ್ೆ ಎಷತಟ 
ಕಲತೆಗಳನತನ ಹನಕಲತ ಗತತಿುಗೆದನರನಗ ೆ ೨೦೦೦ ರಿಂದ ೩೦೦೦ ಕ್ೊೇಟಿಗಳು ಕ್ೊಡತತಿುೇರಿ ಅದತ 
dead waste. ಅಲೆಲ್ಲೆ ರಿೇಫ್ಚ cut ಮನಡಿ, ಎಲ್ಲೆಯವರಗೆ ೆಎಂದರೆ ರ್ನವು ಸಮತದರದ ಬದ್ಧಯಲ್ಲೆ 
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ಲನಯಂಡಚಸೆೆೇಪಚ ರಿೇತಿ ಮನಡಬಹತದತ. ವಿದೆೇಶಗಳಲ್ಲೆ ಒಳೊಳಳೆಳಯ ಗನಡಚಾನ್ಚ ಮನಡಿರತವಂಥ 
ರಿೇತಿಯಲ್ಲೆ ಮನಡಬಹತದತ. ಅಲ್ಲೆ ಅಂತ್ಹ ಟೆಕ್ನನಲಜಿ ಬಂದ್ಧದ.ೆ ನೇವು ಒಂದತ ಟಿೇಮಚ ಅಲ್ಲೆಗೆ 
ಕರದೆತಕ್ೊಂಡತ ಹೊೇಗಿ ರೆ್ೂೇಡಿಕ್ೂೆಂಡತ ಬಂದತ ಇಲೂೆ ಡವೆಲಪಚ ಮನಡಿ.  

ಆಮೇಲೆ ಪರವನಸೂೆೇದಯಮ ಸಚಿವರಿಗೆ ರ್ನನತ ಒಂದತ ವಿಚನರ ಹೆೇಳುವುದೆೇರ್ಂೆದರೆ, 
ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೆ tourism ನಲ್ಲೆ ಶೆೇ.೩ ಲನಭ್ ಇದಯೆ್ದೇ in our overall Budget?  ಗೂೆೇವನ 
ನಮಾ ರನಜಯಕಿೆಂತ್ ಚಿಕೆದತ. ಅಲ್ಲೆ ಬರಿೇ ಶೆೇ.೧೦ ಲನಭ್ ಇರಬಹತದತ. Their shore is also 
very small, what kind of a beach they have and how many people are 
coming and staying there. ಅವರ income ಬರಿೇ ಟೂಯರಿಜಂನಲ್ಲೆ ಶೇೆ.೨೬. ಆದರ ೆನಮಾ 
ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೆ ಪರವನಸೂೆೇದಯಮದ್ಧಂದ ಶೆೇ೨ ರಿಂದ ಶೆೇ೩ ರಷತಟ ಇದೆ. ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೆ ಬಹಳಷತಟ 
ಧಮಾಕ್ಷೇೆತ್ರಗಳಿವೆ. ಧಮಾಸೆಳ, ಕಟಿೇಲತ, ಉಡತಪಿ, ಕ್ೊಲೂೆರತ, ಮತ್ತು ಮದನಯಲ್ಲೆ ದಗನಾ, ಕ್ೆಲವು 
ಚರ್ಚಾಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ನಕ್ನಾಳದಲ್ಲೆ ಜೆೈನ ಬಸದ್ಧಗಳಿವೆ. ಇಷೊಟಂದತ ಪರವನಸಿ ತ್ನಣ್ಗಳಿವೆ. ನೇವು 
ಅವುಗಳಿಗ ೆಏರ್ನದರೂ ಒಂದತ ರೂಪನಯಿಯನತನ allocation ಮನಡಿದ್ಧೆೇರನ? ಅಥವನ coastal 
zone ನಲ್ಲೆ ಒಂದತ five-star hotel ಗೆ ನೇವು ಆಸಪದ ಕ್ೊಟಿಟದ್ಧೆೇರನ. ನೇವು ಅದಕ್ೆೆ 
encourage ಮನಡಿ. Give some incentives and make them to start it.  
ಅದಕ್ನೆಗಿ ರ್ನನತ ಐ.ಟಿ.ಬಿ.ಟಿ ಸಚಿವರ ಹತಿುರ ಒಂದತ ಮನತ್ನತನ ಹೆೇಳುವುದೇೆರ್ೆಂದರೆ, ದಯವಿಟತಟ ಈ 
ಒಂದತ ಪರದೇೆಶದಲ್ಲೆ ಐಟಿಸೆಟಚಗೆ ತ್ನವು ಏರ್ನದರತ ಮನಡಲತ ಯೇಚರೆ್ ಮನಡಬ್ೇೆಕತ. ರೆ್ೂೇಡಿ, ಈ 
ಹಂದ ೆಮನನಯ ಎಸ್.ಎಂ.ಕೃಷನಣರವರ ಸಕ್ನಾರದಲ್ಲೆ Bangalore Agenda Task Force ಎಂದತ 
ಕ್ೆಲವು ಉದ್ಧೆಮದನರರೆಲನೆ ಸೇೆರಿಸಿಕ್ೊಂಡತ ಮನಡಿದೆರತ. That has given a lot of 
opportunity in Bangalore.  Like that you create an infrastructure in 
Mangalore also. Mangalore Agenda Task Force ಎಲನೆ ಉದ್ಧೆಮದನರರನತನ ಸೇೆರಿಸಿ 
ಮನಡಿದೆರತ. ನೇವು ಏಕ್ೆ ಆ ರಿೇತಿ ಪರಯತ್ನ ಮನಡತವುದ್ಧಲೆ. You have a rail connectivity 
and also the international port connectivity.  ನಮಗೆ ಈಗ ಎಲನೆ ಸವಲತ್ತು ಇದ.ೆ 
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ಕ್ೆೇರಳ ಸಕ್ನಾರ ದವರತ ಅಷತಟ ಆಥಿಾಕವನಗಿ ಸದೃಢರಲೆ. ಅವರತ ತಿರವೆಂಡರಮಚನಂದ ಮಂಗಳೂರಿಗ ೆ
ಟೆೈನ್ಚ ೪ ಗಂಟೆ ಜನಾ ವಯವಸೆೆ ಮನಡತತಿುದನೆರ.ೆ ಈಗ ಅದತ ಪನೆನ್ಚ ಎಲನೆ ಆಗಿ kship ನಲ್ಲೆ 
ಬರತತಿುದೆ. ನಮಾ ಮಂಗಳೂರಿನಂದ ಬ್ೆಂಗಳೂರಿಗ ೆ ರೈೆಲೆೆ ಮನಗಾದ ಮೂಲಕ ಸಕಲೆೇಶಪತರ 
ಘಾಟಚನಲ್ಲೆ ಟೆೈನ್ಚ ಹೊೇಗಬ್ೆೇಕ್ನದರ ೆ ಸತಮನರತ ೧೦ ಕಿ.ಮಿೇ ಸಿಪೇಡಚನಲ್ಲೆ ಬ್ೆರೇಕಚ ಹನಕಿಕ್ೂೆಂಡೆೇ 
ಹೊೇಗಬ್ೇೆಕತ. ಈಗ tunnel road ಪರಸನುವ ಇದೆಯಲೆವೆೇ. ನೇವು ಬ್ೆಂಗಳೂರಿನಂದ 
ಮಂಗಳೂರಿಗ ೆ೪ ಗಂಟೆಯಲ್ಲೆ ರಿೇರ್ಚ ಆಗತವುದಕ್ೆೆ speed rail ಮನಡಿ.  ಒಂದತವೆೇಳೆ ನಮಾಲ್ಲೆ 
ದತಡತಾ ಇಲೆದ್ಧದೆರ ೆ investors ನತನ ಕರಯೆಿರಿ. ಅವರತ ಬಂದತ ಮನಡತತ್ನುರ.ೆ  ಅವರತ ಏಕ್ೆ 
ಮನಡತವುದ್ಧಲೆ? You should have a positive attitude. ಅವರತ ಇಷೆಟಲನೆ ಶನಸಕರನತನ 
ಕ್ೊಟಿಟದನೆರೆ, ಇವತ್ತು ನೇವು ಅದನತನ ಮನಡದ್ಧದೆರೆ; ಮತ್ೆು ನೇವು ಅವರ ಹತಿುರ ಮತ್ ಕ್ೇೆಳುವುದಕ್ೆೆ 
ಹೊೇದರ ೆನೇವೆೇನತ ಮನಡಿದ್ಧೆೇರಿ ಎಂದತ ಕ್ೇೆಳುತ್ನುರೆ. ಆಗ ಏನತ ಉತ್ುರ ಕ್ೂೆಡತವುದತ. Tangible 
ನಲ್ಲೆ ಆಲೊೇಚರ್ ೆಮನಡಿ. ನೇವು ಬಹಳ broader way ನಲ್ಲೆ think ಮನಡಿಕ್ೊಂಡತ ಮನಡಿ. 
ಅದರಿಂದ ಒಂದತ ಕಡೆ ವರಮನನ ಬರತತ್ುದೆ. ಉದೊಯೇಗ ಕೂಡ ದೂೆರಕತತ್ುದೆ. ನೇವು MRPL 
ಕಂಪನಗ ೆ ಕ್ೊಟಿಟದ್ಧೆೇರಿ, ಆದರೆ ಈಗ ಅದರಿಂದ ವಿಷನನಲಗಳು ಬರತತಿುವ.ೆ It is fully 
automated industry.  ಅಲ್ಲೆ ಶ್ಪಚನಂದ ಪಂಪಚ ಮನಡತತ್ನುರೆ. ಅಲ್ಲೆ refined ಆಗತತ್ುದೆ. 
Varieties of refined like petrol, diesel, gas ಇದೆಲನೆ ಆಗಿ, ಕ್ೊರೆ್ಗ ೆ very less 
employment ಸೃಷಿಟಯನಗತತ್ುದೆ. ಅಲ್ಲೆ ಬರಿೇ polluting, ವಿಷನನಲ ಸೇೆವಿಸಿ ಜನ 
ಸನಯತತಿುದನೆರ.ೆ That is the position today.  

(396)16.3.2022/5.00/ಎಂ.ಎಂ-ಎ.ಕ್ ೆ                (ವೆೈಸ್ಚ ಚೆೇಮಾನ್ಚ ಉಪಸಿೆತಿ) 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಎಂ. ಫ್ಲನರೂಖಚ (ಮತಂದತ):- 

ಆದಕ್ನರಣ್ ರ್ನನತ ತ್ಮಾಲ್ಲೆ ಕ್ೆೇಳಿಕ್ೂೆಳುಳವುದೆೇರ್ಂೆದರೆ, ಕರನವಳಿಯ ಬಗೆೆ ಮನತ್ರ ಹೆೇಳುವುದನದರೆ 
ಅಲ್ಲೆನ ಟೂರಿಸಂ, beach development ಮನಡಬ್ೇೆಕ್ನದರ ೆ ಬಹಳಷತಟ ರಸೆನಟಚಾಗಳು; 
ನಮಾಲ್ಲೆಯ್ದೇ 300 ಕಿ.ಮಿೇ ತಿೇರಪರದೆೇಶ ಇರತವನಗ ಗೊೇವನಕ್ೆೆ ಏತ್ಕ್ೆೆ ಹೂೆೇಗಬ್ೆೇಕತ?  Seafood 



187 

                                                                                                                                                  ವಿಪ/16-03-2022   
“ wzÀÄÝ¥ÀrAiÀiÁUÀzÀ ¥Àæw/unedited copy/£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ¼À°è CxÀªÁ ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉUÁV G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀPÀÆqÀzÀÄ 

__________________________________________________________________________________ 

ನಲ್ಲೆ highest export ಮನಡತತಿುದೆೆೇವೆ. ಬಹಳಷತಟ Fish Meal Plant ಇದೆ.  ಮಿೇನನ 
ಎಣೆಣಯಿಂದ ಹಡಿದತ ಅದರ ತ್ನಯಜಯ ಪದನಥಾಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ದತಬ್ನರಿ ಬ್ೆಲೆ ಇದೆ.  ಡನಲರ್ಚ ಲೆಕೆದಲ್ಲೆ 
ಕ್ೊಡತತ್ನುರ.ೆ ಅಷತಟ ರಫತು ಆಗತತ್ುದೆ.  ಗೂೆಬಬರ ಇರಲ್ಲ fish meal, fish oil ಗೆ ಟನ್ಚಗೆ ಲಕ್ಷಗಟಟಲ ೆ
ಬ್ೆಲ ೆ ಬಂದ್ಧದ.ೆ ಸಿೇ ಫತಡಚಗಳನತನ ಶೇೆಖ್ರಿಸಿಡಲತ ಸಕ್ನಾರದ ಮಟಟದಲ್ಲೆ ಒಂದೇೆ ಒಂದತ cold 
storage facility ಇಲೆ. ಪೆೈವೆೇಟಚನವರಿಗೆ incentives ಕೂಡ ಇಲೆ.  K.I.A.D.B 
(Karnataka Industrial Area Development Board) ಯ ಒಂದತ ಹಳೆಯ ಕ್ೆೈಗನರಿಕ್ನ 
ಪರದೆೇಶ ಇತ್ತು.  ನಂತ್ರ ಪಕೆದಲ್ಲೆಯ್ದೇ ಕ್ೆನರನ ಇಂಡಸಿರಯಲ್ಚ ಏರಿಯನ ಎಂದತ ಮನಡಿದರತ.  20 
ವಷಾಗಳನದರೂ till today that industry is not opened.  ಅಲ್ಲೆಗೆ ಇನೂನ 
powerline ಬಂದ್ಧಲೆ, ಕ್ೇೆಂದರ ಸಕ್ನಾರದ್ಧಂದ ಅನತಮತಿ ಸಿಕಿೆಲೆ.  ಆಮೇಲೆ Women’s Park 
ಎಂದತ ಮನಡಿದರತ.  IT-SEZ ಕ್ನಯನಸಲ್ ಮನಡಿ, IT-SEZ ಬ್ೆೇಡವಂೆದತ, ಮಹಳೆಯರಿಗ ೆಅದನತನ 
ಹಂಚಿಕ್ ೆಮನಡತವಂತಿಲೆ ಎಂದತ ಅದತ ಹೂೆೇಯಿತ್ತ, ʻಇರ್ೂೆಫೇಸಿಸ್ಚನವರತʼ ಕಟಟಡ ಕಟಿಟದರತ. ಗೆೇಟಚ 
ಮತ್ತು ಕ್ನಂಪೌಂಡಚ ಹನಕಿ ಕತಳಿತ್ತಕ್ೊಂಡರತ.  ಸಣ್ಣ ಪತಟಟ ಸಿಟಿಯಲ್ಲೆ ಆಗತತಿುದ ೆಹೊರತ್ತ ಬ್ೆೇರ ೆ
ಏನೂ ನಡಯೆತತಿುಲೆ.  ಇದೊಂದತ district ಅನತನ ಪೂಣ್ಾವನಗಿ exploit ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ 
ಬಹಳಷತಟ ಆದನಯ ಬ್ೆೇಕ್ನಗತತ್ುದ.ೆ  ಅದಕ್ೆೆ ಸಕ್ನಾರ ಮತ್ತು ಎಲೆರೂ ಟೂರಿಸಂ ಮತ್ತು ಬಂದರತಗಳ 
ಬಗೆೆ ಗಮನಹರಿಸಬ್ೆೇಕ್ನಗತತ್ುದೆ.  ಪರಮತಖ್ವನಗಿ ಅಲ್ಲೆ 2-3 ಬಂದರತಗಳನತನ ನಮನಾಣ್ ಮನಡಿದರೆ 
ಬಹಳಷತಟ ಅನತಕೂಲವನಗತತ್ುದೆ. ಹೂಳೆತಿು dredging ಮನಡಿ ಆದಷತಟ draft ಮನಡಿ. ಅದನತನ 
ನೇವು ಅಥವನ ಯನರಿಗನದರೂ ಪೆೈವೆೇಟಚನವರಿಗೆ ಕ್ೂೆಡತವುದನದರೂ ಮನಡಿ. ಟೂರಿಸಂನಲ್ಲೆ speed 
boats ಇಂತ್ಹ ಕಿರೇಡನ ಚಟತವಟಿಕ್ೆಗಳಿಗೆ ಬಹಳಷತಟ ರಿವರ್ಚಗಳಿವೆ. ರೆ್ೇತ್ನರವತಿ ಹನನೇರಿದೆ.  ಬಹಳ 
ಮತಖ್ಯವನಗಿ prawn cultivation; ಉಡತಪಿಯಿಂದ ಕ್ನರವನರದ ವರಗೆ ೆ ನಮಾ shore ನಲ್ಲೆ 
prawn cultivation ಗೆ ಬಹಳಷತಟ ಏಕ್ೆಂದರ ೆಅಲೆೆಲನೆ ಸಿಕ್ನೆಪಟೆಟ backwaters ಇದೆ.  ಈಗ 
ಅಲ್ಲೆ ಮನಡತತಿುದನೆರ ೆಇನೂನ ಉತ್ೆುೇಜನ ಕ್ೂೆಟತಟ ಮನಡಬಹತದತ.  ನಮಾಲೆೆೇ ಜನಗ ಇದೆ.  C.R.Z 
(Coastal Regulation Zone) ಗೆ ಬರತವ ಜನಗದಲ್ಲೆ ಇದನತನ ನೇವು ಸೂೆೇಲನರ್ಚಗೆ 
ಉಪಯೇಗಿಸಬಹತದತ.  ಏಕ್ೆಂದರ ೆC.R.Z ಜನಗ ಇರತವುದರಿಂದ ಏನೂ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಹೂೆೇಗಿಲೆ.  
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ಸೂೆೇಲನರ್ಚ ಅನತನ ಒಂದತ ಮಗನ ವನಯಟಚಗೆ 4½ ಎಕರ ೆ ಜನಗದಲ್ಲೆ ಹನಕಬ್ೆೇಕತ. ಆ ಜನಗದಲ್ಲೆ 
ಅನತಮತಿ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡತ ಸೌರವಿದತಯತಚ ಉತ್ನಪದ್ಧಸಬಹತದತ. ಏಕ್ೆಂದರ ೆ ತ್ನಪಮನನ ಕೂಡ 
ಜನಸಿುಯನಗಿದ.ೆ  So, this is one of the things which I was telling about 
infrastructure.  

 ವೆೈಸ್ಚ ಚೆೇಮಾನ್:- ಮನನಯ ಫ್ಲನರೂಖಚರವರೆೇ, ಒಂದತ ನಮಿಷ.  ನಮಾ ಸಮಯ 20 
ನಮಿಷವನಗಿದ.ೆ  ನೇವು ತ್ತಂಬ್ನ ಚೆರ್ನನಗಿ ಅನತಭ್ವ ಮತ್ತು constructive criticism way 
ನಲ್ಲೆ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದ್ಧೆೇರಿ. In fact, ರ್ನನತ ಗಮನಸತತಿುದೆೆೇರ್ೆ.  ಎಲನೆ ಸಚಿವರೂ ಇದನತನ ರೆ್ೂೇಟಚ 
ಮನಡಿಕ್ೊಳುಳತಿುದನೆರ ೆ ಹನಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟಟ ಸಚಿವರೂ ಇಲ್ಲೆದನೆರ.ೆ  ನೇವು ತ್ತಂಬ್ನ ಗಹನವನದ 
ವಿಚನರಗಳನತನ ಎತಿುದ್ಧೆೇರಿ.  ಮದಲರೆ್ಯದತ ಇಕ್ೂೆೇಲಜಿ, ಪರಿಸರ ಮತ್ತು threat to our 
defence and security, coastal maritime ವಿಚನರಗಳರ್ೆನಲನೆ ಎತಿುದ್ಧೆೇರಿ. 
ಖ್ಂಡಿತ್ವನಗಿಯೂ ನೇವು ಒಂದತ ಚಚೆಾಯನತನ ಮನಡಿ.  ಮನನಯ ಸಚಿವರನದ ಡನ: ಅಶೆಥ್ಚ 
ರ್ನರನಯಣ್ರವರನಗಲ್ಲೇ ಅಥವನ ಆನಂದ್ಚ ಸಿಂಗಚರವರನಗಲ್ಲೇ ಬ್ೆೇರ ೆಬ್ೆೇರ ೆಸಂದಭ್ಾಗಳಲ್ಲೆ ತ್ತಂಬ್ನ 
ವಿಷಯಗಳನತನ ಶೆೇರ್ಚ ಮನಡತತಿುದನೆರ.ೆ  They are also having lot of dreams.  
ದಯವಿಟತಟ ಇನೂನ ಹೆಚಿಿನ ರಿೇತಿಯಲ್ಲೆ ಸಕ್ನಾರದ ಜೊತ್ೆ ನಮಾ ಕ್ನಳಜಿಗಳನತನ ಹಂಚಿಕ್ೂೆಳಿಳ 
ಅದರಿಂದ ರನಜಯಕ್ೆೆ ಒಳೆಳಯದನಗತತ್ುದೆ. ಇನೂನ ನಮಗ ೆಎಷತಟ ಸಮಯ ಬ್ೇೆಕತ? 

 ಶ್ರೇ ಬಿ.ಎಂ. ಫ್ಲನರೂಖ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ನನಗ ೆಇನತನ 10-15 ನಮಿಷ ಸನಕತ 
ಜನಸಿು ಮನತ್ರ್ನಡತವುದ್ಧಲೆ.  I am not talking any…  

ವೆೈಸ್ಚ ಚೆೇಮಾನ್:- ನನಗ ೆ ಗೊತಿುದೆ. ತ್ನವು ಚೆರ್ನನಗಿ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದ್ಧೆೇರಂೆದತ ರ್ನನತ 
ಆಗಲೇೆ ಹೆೇಳಿದೆ.  Please cooperate with the Chair.  

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಎಂ. ಫ್ಲನರೂಖ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ಏನನತನ ಹೆೇಳುತಿುದೆೆೇರ್ ೆಅದತ 
ಸಕ್ನಾರಕೂೆ ನಮಾ ಕರನವಳಿ ಭನಗಕೂೆ; ಕರನವಳಿ ಭನಗದಲ್ಲೆ ಅವರದೆೆೇ ಶಕಿು ಜನಸಿು ಇದೆ. ಅವರಿಗೆ 
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ಉತ್ೆುೇಜನ ಮನಡಿದ ಹನಗನಗತತ್ುದೆ.  ಚತರ್ನವಣೆ ಒಂದತ ವಷಾದಲ್ಲೆ ಬರತವುದ್ಧದೆ. ಆದೆರಿಂದ ನೇವು 
ಮನಡಿ.  ತ್ಮಾ ಬಜೆಟಚನಲ್ಲೆ ರೆ್ೂೇಡಿದೆ.  ಕ್ೂೆಪಪಳದಲ್ಲೆ, ಬಳನಳರಿಯಲ್ಲೆ ವಿಮನನ ನಲನೆಣ್ ಬಹತಶಃ 
ಎಲನೆ ಕಡಯೊ ವಿಮನನ ನಲನೆಣ್ಗಳಿರತತ್ುವೆ. ಮೈಸೂರತ ವಿಮನನ ನಲನೆಣ್ದ ವಿಸಿುೇಣ್ಾ ಇನೂನ 
ಹೆಚನಿಗಿಲೆ. ಮೈಸೂರಿಗೆ ಬರತವ ವಿಮನನಗಳ ಬಗೆೆ ಹೇೆಳುತಿುದೆೆೇರೆ್. ನೇವು ಎಲನೆ ಕಡಯೊ ವಿಮನನ 
ನಲನೆಣ್ಗಳನತನ ಮನಡಿ. ಬ್ೇೆಕ್ನದರ ೆಸಕ್ನಾರ ಎಲನೆ ಕಡ ೆಹೊೇಗಿ ಬರತವುದಕ್ೆೆ concession rate 
ನಲ್ಲೆ ಫ್ಲೆೆೈಟಚಗಳನತನ ಕ್ೊಡಲ್ಲ.  ಈಗ ನನನ ಪರಶೆನಯ್ದೇರ್ೆಂದರ,ೆ ಮಂಗಳೂರತ ವಿಮನನ ನಲನೆಣ್ದಲ್ಲೆ 
A380 ಲನಯಂಡಚ ಆಗತವುದಕ್ೆೆ ಸನಧಯವಿಲೆ. ಅದತ ಗತಡಾದ ಮೇಲೆ, tabletop ಮೇಲೆ ಇದೆ. 
ಈಗನಗಲೆೇ ಈ ಹಂದ ೆ ಒಂದತ ರ್ಟರ್ೆಯನಗಿತ್ತು.  ಇತಿುೇಚೆಗ ೆ 10 ವಷಾದ ಹಂದ ೆ ಎರಡರೆ್ೇ 
ರ್ಟರ್ೆಯನಗಿದೆ ಅದನತನ ತ್ನವು ರೆ್ೂೇಡಿರಬಹತದತ. Tabletop runway is most 
dangerous.  ಅದನತನ Adani ಗೆ ಕ್ೊಟಿಟದನೆರೆ.  But the runway is under the 
Airport Authority of India.  ಅದಕ್ೆೆ ಸತದ್ಧೇರ್ಾವನದ runway ವಯವಸೆೆ ಮನಡಬ್ೇೆಕತ.  
ಬಹಳ ವಷಾಗಳಿಂದ 50 ಎಕರ ೆಜಮಿೇನತ ಸಮಸೆಯ . . . 

VICE-CHAIRMAN: Do you have any ideas?  You can share it. 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಎಂ. ಫ್ಲನರೂಖ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, yes, I will tell you.  What 
has happened is, ಅಲ್ಲೆ runway ಅನತನ expansion ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಬಹಳ ಸಮಸೆಯಗಳನತನ 
ಹೆೇರತತಿುದನೆರ.ೆ  It is most dangerous.  ಏಕ್ೆಂದರ ೆ ಅದತ tabletop ನಲ್ಲೆದೆ. ಅಲ್ಲೆ 
ಏರ್ನದರೂ ತ್ಜ್ಞರ ಸಮಿತಿ ಮನಡಿ expansion ಮನಡಲೇೆಬ್ೆೇಕ್ನಗತತ್ುದೆ. ಪಕೆದಲ್ಲೆ ಕಣ್ೂಣರತ 
ವಿಮನನ ನಲನೆಣ್ವಿದೆ. It has beaten every airport.  Today, it is an 
international airport.  ಕಣ್ೂಣರಿನಲ್ಲೆ ಬಹಳಷತಟ ಲನಭ್ದನಯಕವನದ; ಅದತ ಪಕೆದಲ್ಲೆಯ್ದೇ 
ಮಂಗಳೂರಿನಂದ 100ಕಿ.ಮಿೇ ಒಳಗೆ ಇದೆ. ಮಂಗಳೂರತ ವಿಮನನ ನಲನೆಣ್ವನತನ ಮೈಸೂರತ 
ವಿಮನನ ನಲನೆಣ್ದ ಮನದರಿಯಲ್ಲೆ expansion ಬದಲತ ಇರತವ ವಿಮನನ ನಲನೆಣ್ವನತನ ಉದನಿರ 
ಮನಡಿ ಎಂದತ ಹೇೆಳುತಿುದೆೆೇರ್ೆ.  The government should expand that airport.  
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ಬ್ೆೇಕ್ನದರೆ ಅಲ್ಲೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನತನ ಕ್ೂೆಡಿ, cargo ಗೆ separate ಮನಡಬಹತದತ. ಅಥವನ ಏನೂ 
ಆಗದ್ಧದೆರ ೆ ಅಲ್ಲೆ runway expansion ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಸನಧಯವಿಲೆದ್ಧದೆರ ೆ ಬ್ೆೇರ ೆ ವಿಮನನ 
ನಲನೆಣ್ವನತನ ಅಲ್ಲೆಯ್ದೇ ರೆ್ೂೇಡಿ.  ಇದನತನ ಬ್ೆೇಕ್ನದರ ೆdefence ಗೆ ಕ್ೊಡಬಹತದತ.  ಇಲ್ಲೆ H.A.L 
(Hindustan Aeronautics Limited) ಗೆ ಕ್ೊಟಟ ಹನಗೆ.  ಪರಶೆನಯ್ದೇರ್ೆಂದರ,ೆ today 
growth is very important.  Where is growth required?  It is required in 
seaport, commercial city, ಇಂತ್ಹದೆರಲ್ಲೆ ಬಹಳ ಇರತತ್ುದೆ.  ಅದನತನ ಮನವರಿಕ್ ೆಮನಡಿ. 
ʻಸನಗರ್ಚಮನಲನ ಪನರಜೆಕಟಚ̓ ಬರತತಿುದೆ.  ಅದರಲ್ಲೆ ಸನವಿರನರತ ಕ್ೊೇಟಿ ಇದೆ. ಕ್ೆೇಂದರ ಸಕ್ನಾರದ 
ಸನರಿಗ ೆಸಚಿವರನದ ಮನನಯ ನತಿನ್ಚ ಗಡೆರಿಯವರತ… It is connecting the rivers.   

ವೆೈಸ್ಚ ಚೆೇಮಾನ್:- ಅವರನ? 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಎಂ. ಫ್ಲನರೂಖ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ʻಹೌರನʼದತ ಬ್ೇೆರ.ೆ  

ವೆೈಸ್ಚ ಚೆೇಮಾನ್:- ರ್ನನತ ಶ್ರೇ ನತಿನ್ಚ ಗಡೆರಿಯವರನ ಎಂದ.ೆ 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಎಂ. ಫ್ಲನರೂಖ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಹೌರನ ಬಂದರಿನಂದ water 
tunnel ಮನಡಿಕ್ೂೆಂಡತ ಸರಕತ ಸನಗಣೆ ಮನಡತತಿುದೆರತ. It is not Howrah.  That is 
very expensive.  ನೇವು ಇರತವ ಬಂದರತಗಳನತನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ  ಮನಡಿದರ ೆ ಸನಕತ.  In 
Howrah Port, they are making a separate tunnel and they want to 
push the water and bring the vessel there.  ಅದತ connectivity.  ಚೆೈರ್ನದಲ್ಲೆ 
ರೆ್ೂೇಡಿದರ ೆChina is very successful.  ಎಲೆ ನದ್ಧಗಳನತನ ಜೊೇಡಣೆ ಮನಡಿ ಸರಕತಗಳೆಲನೆ 
ನದ್ಧಗಳ ಮೂಲಕವೇೆ ಬರತತಿುದೆ.  ಅದೆೇ ರಿೇತಿ ಸನಗರ್ಚಮನಲನ ಪನರಜೆಕಟಚನಲ್ಲೆ ನದ್ಧಗಳನತನ inter-
connect ಮನಡತವುದತ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲೆ ನದ್ಧ ಸಿಗತತ್ುದೆ ಅಲ್ಲೆ ಜೊೇಡಣೆ ಮನಡಿ; ಸನಗರ್ಚಮನಲನ 
ಪನರಜೆಕಟಚನಲ್ಲೆ ಮತಖ್ಯವನಗಿ ಅದಕ್ೆೆ ಪರತ್ೆಯೇಕವನಗಿ ರನಜಧನನ ಸಂಪಕಿಾಸತವ ಹೆೈವೆೇ ಇದ.ೆ ಅದಕ್ೆೆ 
ಪರತ್ೆಯೇಕವನದ ಫಂಡಚ ಕೂಡ ಬಂದ್ಧದ.ೆ  Reserve ಕೂಡ ಇದೆ ಅದತ ಇನೂನ ಆಗಿಲೆ. ಈಗ 
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ಬಂಟನೆಳದ್ಧಂದ ಸತರತ್ೆಲ್ಚ ಪೊೇಟಚಾಗೆ N.M.P.T (New Mangalore Port Trust) Port 
ಹತಿುರ 10 ಪಥಗಳ ಪನರಜೆಕಟಚ ಆಗಬ್ೇೆಕತ.  ಇದತವರೆಗೂ ಅದರ ಎಫ್ಲೆಕಟಚ ನಡದೆ್ಧಲೆ.  ತ್ನವು 
ಮಂಗಳೂರಿಗ ೆಇನ್ಚಚನಜಚಾ ಇದನೆಗ ಈ Natinoal Highway connectivity ಇದೆಯಲನೆ, 
ಮತಲ್ಲೆ ಇಂದ ಕಿಮಿಗೊೇಲ್ಲ, ಕಿಮಿಗೊೇಲ್ಲಯಿಂದ ಕಟಿೇಲತ, ಕಟಿೇಲ್ಲನಂದ ಬಂಟನೆಳ, ಬಂಟನೆಳದ್ಧಂದ 
ಮೇಲನೆರ್ಚ ಇಂದ ಕ್ೇೆರಳ ಬ್ನಡಾರ್ಚನಂದ ಕ್ೊೇಟೆಕ್ನರ್ಚ ಗೆ ಆ ಸಂಪಕಾ ಇತ್ತು. 15 ವಷಾ ಇತ್ತು.  
ಅದತ ಬರತತ್ುದ ೆಎಂದತ ಕ್ನಯತತಿುದೆೆವು. ಆ ಸಂಪಕಾ ಮನಡಿದರೆ ಇಡಿೇ ಮಂಗಳೂರತ ಸಿಟಿ traffic 
congestion ಕಡಿಮ ಆಗತತ್ುದೆ. ಹನಸನದಲ್ಲೆ tunnel road ಗೆ ವಷಾಕ್ೆೆ ಗತಡಾ ಪರದೆೇಶದಲ್ಲೆ 
200-300 ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪನಯಿಗಳನತನ ಖ್ಚತಾ ಮನಡತತ್ುಲೇೆ ಇದನೆರೆ.  If a tunnel road is 
constructed, we can save two hours.  ಶ್ರನಡಿ ಘಾಟ. ಇದತ ಬಹಳಷತಟ 
ಉಪಯತಕುವನದತದತ.  ಸನಗರ್ಚ ಮನಲನದ ಪನರಜೆಕಟಚ ಪೆಂಡಿಂಗಚ ಆಗಿದೆ.  ಮಂಗಳೂರತ ವಿಮನನ 
ನಲನೆಣ್ವು ಕ್ೇೆವಲ ಸಿಟಿಗ ೆ 10 ಕಿ.ಮಿೇ ದೂರದಲ್ಲೆದ.ೆ ಸಕಿಾಟಚ ಹೌಸ್ಚ ಹತಿುರದಲ್ಲೆಯ್ದೇ ಇದೆ. ಆ 
ರಸೆುಯನತನ ರೆ್ೂೇಡಿದರೆ ಹಳಿಳಗಳ ರಸೆುಗಿಂತ್ ಕಡಯೆನಗಿದೆ. ಅಷತಟ ಅಪನಯಕ್ನರಿಯನಗಿದೆ.  ರ್ನನತ 
ಮನಜಿ ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಗಳನದ ಮನನಯ ಹೆರ್.ಡಿ. ಕತಮನರಸನೆಮಿಯವರ ಸಕ್ನಾರ ಇದನೆಗ 
ಪರಪೊೇಸಲ್ಚ ಕ್ೊಟಿಟದೆೆ. ಅಲ್ಲೆಂದಲ್ಲೆಗೆ 10 ಕಿ.ಮಿೇ. ಗೆ User Development Fee ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳಿಳ. 
ಆದರೆ ಅಲ್ಲೆ infrastructure develop ಮನಡಿ flyover ಆದರೂ ಮನಡಿ ಮತಗಿಸಿ.  ಅದತ 
ಕ್ೆೇವಲ 10 ಕಿ.ಮಿೇ.ಗೆ.  ಯತ.ಜಿ.ಡಿ. ಸಮಸೆಯಗಳು; 

ವೆೈಸ್ಚ ಚೆೇಮಾನ್:- ಮನನಯ ಫ್ಲನರೂಖಚರವರೆೇ, ಇನತನ ಎರಡತ ನಮಿಷವಿದೆ. ಅಲ್ಲೆಗೆ ನಮಾ 
ಸಮಯ ಅಧಾಗಂಟೆಯನಗತತ್ುದೆ.  ಬ್ೆೇರಯೆವರಿಗ ೆಅವಕ್ನಶ ಕ್ೊಡಬ್ೇೆಕಲೆವೆೇ. 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಎಂ. ಫ್ಲನರೂಖ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ಆಗನಗ ಮನತ್ರ್ನಡತವವನಲೆ. 
ನನಗ ೆಒಂದೈೆದತ ನಮಿಷ ಸಮಯ ಕ್ೊಡಿ.  

ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆ್ಬೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಫ್ಲನರೂಖಚರವರತ ಮನತ್ರ್ನಡಲ್ಲ.  
ಅಪರೂಪಕ್ೆೆ ತ್ತಂಬ್ನ ಚೆರ್ನನಗಿ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದನೆರೆ.  
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ಶ್ರೇ ಬಿ.ಎಂ. ಫ್ಲನರೂಖ:- ರ್ನನತ ಚೆರ್ನನಗಿ ಏನೂ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದ್ಧಲೆ.  

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕೆ್. ಹರಿಪರಸನದ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಕಡಗೆಣಿಸಿರತವಂತ್ಹ ಕರನವಳಿ 
ಪರದೆೇಶದ ಬಗೆೆ ಚೆರ್ನನಗಿ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದನೆರ ೆಅವರಿಗೆ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕ್ೆೆ ಅವಕ್ನಶ ಕ್ೊಡಿ.  

ವೆೈಸ್ಚ ಚೆೇಮಾನ್:- ರ್ನನತ ಮದಲೆೇ ಹೇೆಳಿದ ೆ ಮನನಯ ಫ್ಲನರೂಖಚರವರತ ಒಳೆಳಯ 
ವಿಷಯಗಳನತನ ಚೆರ್ನನಗಿ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದನೆರ.ೆ  

ಶ್ರೇ ಕೆ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ನರ್ನೆ  
ದ್ಧವಸ ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ ನಸಿೇರ್ಚ ಅಹಮದ್ಚರವರತ ಮನತ್ರ್ನಡಿದ ತ್ತಂಬ್ನ ವಿಷಯಗಳನತನ 
ರೆ್ೂೇಟಚ ಮನಡಿಕ್ೂೆಂಡಿದೆೆೇರೆ್.  ಇವತ್ತು ಮನನಯ ಫ್ಲನರೂಖಚರವರತ ಮನತ್ರ್ನಡಿದರತ. ತ್ತಂಬ್ನ 
ವಿಷಯಗಳನತನ ರೆ್ೂೇಟಚ ಮನಡಿಕ್ೊಂಡಿದೆೆೇವೆ.  ಎಲನೆ ಮನಹತಿಗಳನತನ ಕ್ೊಡಲತ ಕ್ೇೆಳಿದೆೆೇರೆ್.  
ಕಡಗೆಣಿಸಲಪಟಟ ಜಿಲೆೆಯಲೆ, ಮತ್ುಷತಟ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನಗಬ್ೆೇಕತ ಎನತನವ ಅವರ ಭನವರೆ್ ಏನದ ೆಅದಕ್ೆೆ 
ಸಕ್ನಾರದ ಸಹಮತ್ ಇದೆ.  

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಎಂ. ಫ್ಲನರೂಖ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ದಯವಿಟತಟ ನೇವು . . . 

ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬ್ೆಬೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇಷತಟ ಹೆೇಳಿಬಿಟಟರ ೆ
ಸಮನಧನನವನಗತವುದ್ಧಲೆ. ಮಂಗಳೂರಿಗ ೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಮನತ್ರ್ನಡಿದ ವಿಚನರಕ್ೆೆಲೆ  
ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಯವರ ಕ್ೆೈಯಲ್ಲೆ ವಿಶೆೇಷವನದ ಅನತದನನವನತನ ಸದನದಲ್ಲೆ ಘೂೇಷಣೆ ಮನಡಬ್ೇೆಕತ. 

ವೆೈಸ್ಚ ಚೆೇಮಾನ್:- ಮನನಯ ಮರಿತಿಬ್ೆಬೇಗೌಡರೆೇ, ಮನನಯ ಫ್ಲನರೂಖಚರವರತ 
ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ನುರೆ ಬಿಡಿ.  

(ಮತಂದತ) 
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(397) 16-03-2022 KH/AK  5-10               (ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್ಚರವರ ಉಪಸಿೆತಿ) 

ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್ಚ:- ಮನನಯ ಮರಿತಿಬ್ೆಬೇಗೌಡರವರೇೆ, ಮನನಯ ಬಿ.ಎಂ.ಫ್ಲನರತಖಚರವರತ 
ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ನುರೆ ಬಿಡಿ. ಅವರತ ಜಗಳ ಮನಡದೇೆ ಚೆರ್ನನಗಿ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದನೆರೆ ರೆ್ೂೇಡಿ. ಸಕ್ನಾರ 
ಅವರತ ಹೆೇಳಿರತವುದರೆ್ನಲನೆ ರೆ್ೂೇಟಚ ಮನಡಿಕ್ೂೆಳುಳತಿುದೆ.   

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.ೆಹರಿಪರಸನದ್ (ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ 
ಸಭನರ್ನಯಕರತ ನಮಾನತನ ಕಡಗೆಣಿಸತವ ಹನಗಿಲೆ.  

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಎಂ.ಫ್ಲನರೂಖಚ (ವಿಧನನಸಭೆಯಿಂದ ಚತರ್ನಯಿತ್ರನದವರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಎರಡತ ವಿಷಯಗಳು ಇವ.ೆ  

ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್ಚ:- ಗಡಿ ಭ್ದರತ್ನ ವಿಚನರದಲ್ಲೆ ಅದರಲೂೆ ಏರ್ಚಪೂೆೇಟಚಾ ವಿಚನರ ಏನದೆ, 
ಮನನಯ ಸಭನರ್ನಯಕರತ ಇದನತನ neglect ಮನಡತವ ಪರಶೆನಯ್ದೇ ಇಲೆ. ಕರನವಳಿ ಪರದೆೇಶ ಎಂದರೆ, 
ಇವತ್ತು airspace ಬಹಳ ಅವಶಯಕತ್ ೆಇದೆ. ವಿಶೆೇಷವನಗಿ ಯತದಿ ಪರಿಸಿೆತಿಯನತನ ರೆ್ೂೇಡತತಿುದೆರೆ, .  

Sri B.M. FAROOQ: It is a most sensitive issue.  

ಶ್ರೇಮತಿ ಭನರತಿ ಶೆಟಿಟ (ರ್ನಮನದೆೇಾಶನ ಹೊಂದ್ಧದವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 
ಈಗ ಯತದಿ ಬ್ೆೇಕ್ನಗಿಲೆ. ಎರಡತ ವಷಾಗಳಿಂದ ದತರಂತ್ವೆೇ ಆಯಿತ್ಲೆವೇೆ? 

ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್ಚ:- ವಿಶೆೇಷವನಗಿ ಪಶ್ಿಮ ಭನಗದಲ್ಲೆ airspace ವಿಚನರ ಬಂದರ ೆ
ಅನವನಯಾ ಇದೆ. ಆ ಮೂರತ ಜಿಲೆೆಗಳಲ್ಲೆ ಬ್ೆೇರ ೆಯನವುದೆೇ ಏರ್ಚಪೊೇಟಚಾ ಇಲೆ.  Mangalore 
is very important.  

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಎಂ.ಫ್ಲನರೂಖ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಹನಸನ, ಸಕಲೆೇಶಪತರ ಮತ್ತು 
ಮಂಗಳೂರತ ಸಂಪಕಾ ಇದೆಯಲೆವೇೆ, ಅದನತನ 2 ಸನವಿರ ಕ್ೂೆೇಟಿ ರೂಪನಯಿಗಳಲ್ಲೆ 
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ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸತತ್ೆುೇವೆ ಎಂದತ ಘೂೇಷಣ ೆಮನಡಿದನೆರ.ೆ Tunnel ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ ೆ priority 
ಮನಡಿ, ಆದರೆ, ಗತಡಾ-ಕ್ನಡತಗಳಲ್ಲೆ ಮನಡತವುದತ ಬ್ೇೆಡ. ಆದಷತಟ tunnel ಒಳಗಡ ೆತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡತ 
ಹೊೇಗಿ, ಅದರ ಜೊತ್ೆಗೆ ರೈೆಲೆೆ ಸಂಪಕಾವನತನ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಈಗಲೇೆ ಪರಪೂೆೇಸಲ್ಚ ಅನತನ ಕಳುಹಸಿ. 
ಆಗ ಮಂಗಳೂರತ-ಬ್ೆಂಗಳೂರಿಗ ೆ ಒಂದತ ಸಂಪಕಾ ಮನಗಾ ಸಿಗತತ್ುದೆ. ಈಗ ಮಂಗಳೂರತ 
ತ್ಲತಪಲತ ಸತಮನರತ 8 ಗಂಟೆಗಳಷತಟ ಸಮಯ ಬ್ೆೇಕತ. ಇದನತನ ಮನಡಿದರೆ 4 ರಿಂದ 5 ಗಂಟೆಗೆ 
ಮಂಗಳೂರಿಗ ೆ ತ್ಲತಪತವಂತ್ನಗತತ್ುದೆ. ಜೊತ್ೆಗೆ ಅಲ್ಲೆ cargo ಗೆ ಸಹ ಬಹಳಷತಟ 
ಉಪಯತಕುವನಗತತ್ುದೆ. ಇರೆ್ೂನಂದತ, ಇದಲೆದೇೆ Industries Department ನಲ್ಲೆ K.S.S.I.D.C 
(Karnataka State Small Industries Development Corporation Limited) ಗೆ 
ರ್ನನತ ತಿಳಿದ ಮಟಿಟಗೆ K.I.A.D.B (Karnataka Industrial Area Development 
Board) ಯವರತ ಜನಗ ಕ್ೊಡತವುದ್ಧಲೆವೆಂದತ ಹೇೆಳಿದನೆರ.ೆ ಸಣ್ಣ ಪರಮನಣ್ದಲ್ಲೆ ‘A’ಚ type,ಚ ‘B’ಚ
type,ಚ ‘C’ಚ type shed ಮನಡತತ್ನುರಲೆವೇೆ, ಈ ಹಂದ ೆ K.I.A.D.B ಯವರತ 
ಭ್ೂಸನೆಧಿೇನಪಡಿಸಿಕ್ೂೆಳುಳವನಗ ಅದರಲ್ಲೆ ಇಷತಟ K.S.S.I.D.C. ಯವರಿಗ ೆ ಎಂದತ ರಿಸವಚಾ ಮನಡಿ 
ಕ್ೊಡತತಿುದನೆರ.ೆ ಈಗ ಅವರತ ಕ್ೊಡತತಿುಲೆ ಎನತನವ ಮನಹತಿ ಬಂದ್ಧದ.ೆ ಅದರ ಜೊತ್ೆಗೆ 
ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೆ ಈಗ Canara Industrial Area ರೆ್ರೆ್ಗತಂದ್ಧಗ ೆಬಿದ್ಧೆದಯೆಲೆವೆೇ, ಅದರ ಕಡ ೆ
ಸಕ್ನಾರ ಗಮನಹರಿಸಿ ಆದಷತಟ ಬ್ೇೆಗ ಮನಡಬ್ೇೆಕತ. ಏಕ್ೆಂದರ,ೆ ಅಲ್ಲೆ ಗತಡಾಗನಡತ ಇದೆ. ಎಷತಟ 
ಉಪಯತಕುವನಗತತ್ುದೆಯೇ ಅಷತಟ ಮನಡಿ ಎಂದತ ಹೆೇಳುತ್ೆುೇರ್.ೆ ಬ್ನಕಿ ಇರತವುದಕ್ೆೆ greenery 
area ಎಂದತ ಮನಡಿ ಬಿಟತಟಬಿಡಿ. ಬಹಳಷತಟ demand ಇದೆ.  ರೈೆತ್ರಿಗೆ ರಸೆು ಇಲೆ. ಇನತನ ಏರೆ್ೇರ್ೂೆೇ 
ಸಮಸೆಯಗಳು ಇವೆ. ಕ್ಲೆವು forest issues ಕೂಡ ಇದೆ. ಅದನತನ ಆದಷತಟ ಬ್ೇೆಗ ಇತ್ಯಥಾ ಮನಡಿ, 
ಆ industrial area ಆರಂಭ್ವನಗತವಂತ್ ೆ ರೆ್ೂೇಡಿಕ್ೂೆಳಳಬ್ೆೇಕ್ೆಂದತ ರ್ನನತ ಸಕ್ನಾರವನತನ 
ಒತ್ನುಯಿಸತತ್ೆುೇರೆ್.  

ಇದರ ಜೊತ್ೆಗೆ highway connectivity ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ೆ ಮತಲ್ಲೆ, ಕಟಿೇಲತ, 
ಬಂಟನೆಳ, ಮಿಲ್ಚಕ್ನರ್ಚ ನಂದ ಕ್ೊೇಟೆಕ್ನರ್ಚ ಬಿದ್ಧ ಇವೆಲನೆ ಬಹಳ ಮತಖ್ಯವನದ ರಸೆುಗಳನಗಿದತೆ, 
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ಆದಷತಟ ಶ್ೇರ್ರವನಗಿ ಮನಡಿ. ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೆ Smart City ಎಂದತ ಹೆೇಳಿ, ಆ Smart City 
ಯಲ್ಲೆ ಕ್ೆೇವಲ ಕ್ನಂಕಿರೇಟಚ ರಸೆು ಬಿಟಟರ ೆ ಬ್ೆೇರ ೆ ಏನೂ ಆಗತತಿುಲೆ. 15 ವಷಾಗಳಿಂದ ಇರತವಂತ್ಹ 
ಪನರಜೆಕಟಚನಲ್ಲೆ ಒಂದತ ಬಸ್ಚ ಸನಟಾಂಡಚ ಕೂಡ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಆಗಲ್ಲಲೆ. ಅಲ್ಲೆ ಎರಡತ ರೈೆಲೆೆ 
ಸಟೆೇಷನ್ಚಗಳು ಇವೆ. ಒಂದತ ಕ್ೊಂಕಣ್ ರೈೆಲೆೆ ಸಟೆೇಷನ್ಚ ಆದರೆ, ಇರ್ೂೆನಂದತ ಹಳೆೇ ರೈೆಲೆೆ ಸಟೆೇಷನ್. 
ಇದರಲ್ಲೆ ಯನವುದನದರೂ ಒಂದನತನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿ. ರಸೆು ಸಂಪಕಾವನತನ ಸರಿಯನಗಿ ಕ್ೊಡಿ. 
ಎರಡತ ರೈೆಲೆೆ ಸಟೆೇಷನ್ಚಗಳನತನ ಒಂದೇೆ ಕಡ ೆಮನಡಿ, ಇರ್ೂೆನಂದನತನ ನಂತ್ರ ಸನೆಧಿೇನಪಡಿಸಿಕ್ೂೆಂಡತ 
ಮನಡಿ, ರೈೆಲೆೆ ಸಚಿವರತ ಸದನದಲ್ಲೆದನೆಗ 100 ಎಕರ ೆಮನಡಿ, international standard ನಲ್ಲೆ 
ಮನಡೂೆೇಣ್ ಎಂದತ ಒಂದತ plan ಮನಡಿದೆರತ. ಅದತ ಅಲ್ಲೆಯ್ದೇ ನಂತ್ತ ಹೂೆೇಯಿತ್ತ. ಕಂಕರ್ನಡಿ 
ಪಡಿೇಲತ ರೈೆಲೆೆ ಸಟೆೇಷನ್ಚ ಅಲ್ಲೆಂದ ಒಮಾ ತ್ನವು trial ಮನಡಿ ರೆ್ೂೇಡಿ. ರಸುೆ ಹೆೇಗಿದ ೆ ಎಂದತ 
ರೆ್ೂೇಡಿಕ್ೂೆಳಿಳ. It is very narrow.  ಈ ರಿೇತಿಯ ಪರಿಸಿೆತಿ ಇದತೆ, ಇದನತನ ಆದಷತಟ ಬ್ೆೇಗ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿ. ಬಸ್ಚ ಸನಟಾಂಡಚ ಕ್ನಮಗನರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ ೆ ಸತಮನರತ 15 ವಷಾಗಳಿಂದ 
Smart City ಗನಗಿ ಖ್ನಸಗಿಯವರ ಜೊತ್ೆ ಮನತ್ರ್ನಡಿ ಟೆಂಡರ್ಚ ಕರಯೆತತ್ೆುೇವೆ ಎಂದತ 
ಹೆೇಳಿದರಲೆವೆೇ, ಇವತಿುನವರಗೊ ಒಂದತ ಬಸ್ಚ ಸನಟಾಂಡಚ ನಮನಾಣ್ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಏಕ್ೆ ಆಗಿಲೆ? 
Pumpwell Circle ಹತಿುರ 7 ಎಕರ ೆ ಜಮಿೇನನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡತ ಇಟಿಟದ್ಧೆೇರಲೆವೆೇ, ಇದಕ್ೆೆ 
ಏರ್ನದರೂ ಒಂದತ ವಯವಸೆೆಯನತನ ಸಕ್ನಾರವೆೇ ಮನಡಲ್ಲ. ಹೆರ್.ಎ.ಎಲ್., ಏರ್ಚಪೊೇಟಚಾ ರಸೆು 10 
ಕಿ.ಮಿೇ ಇರತವುದನತನ ಮನಡಬಹತದಲೆವೇೆ, ಮರೆ್ನಯ ದ್ಧವಸ ತ್ಮಿಳುರ್ನಡತ ಸಕ್ನಾರ ಹೊಸೂರ್ಚನಲ್ಲೆ 
ಏರ್ಚಪೊೇಟಚಾ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಹೂೆರಟಿದೆ. ಹೆರ್.ಎ.ಎಲ್ಚ., ಏರ್ಚಪೂೆೇಟಚಾ ನಮಾ ಪಕೆದಲ್ಲೆಯ್ದೇ ಇದೆ. 
ಅದನತನ ಮತಚಿಿಬಿಟಿಟದನೆರೆ. ಬ್ೆೇಕ್ನದರೆ ಅವರಿಗೆ ಕ್ೊಡಿ. ಇವರೇೆರ್ನದರೂ commitment ಕ್ೂೆಟಿಟದೆರೆ, 
ಪಕೆದಲ್ಲೆ 150 ಕಿಲೊೇಮಿೇಟರ್ಚ ಅಂತ್ರದಲ್ಲೆ ಏರ್ಚಪೂೆೇಟಚಾ ಬರಬ್ನರದತ ಎಂದತ 
ಹೆೇಳುತಿುದನೆರೆಯಲೆವೆೇ, ಹೂೆಸೂರ್ಚನಲ್ಲೆ ಏರ್ಚಪೊೇಟಚಾ ಮನಡತವುದಕಿೆಂತ್ ಹೆರ್ಚ.ಎ.ಎಲ್.,ನಲ್ಲೆ ಜನಗ 
ಖ್ನಲ್ಲ ಇರತವುದರಿಂದ, ಅಲ್ಲೆ ಏರ್ಚಪೂೆೇಟಚಾ ಮನಡಬಹತದಲೆವೇೆ? There are so many 
issues.   
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ಇರ್ೂೆನಂದತ ಸಕೆಟರ್ಚ ಬಗೆೆ ಮತಖ್ಯವನಗಿ ರೆ್ೂೇಡಬ್ೆೇಕ್ನದರೆ, ಪವರ್ಚ ಸಕೆಟರ್ಚ. ರ್ನನತ 
ನದ್ಧಾಷಟವನಗಿ renewable energy ಬಗೆೆ ಹೆೇಳುತಿುದೆೆೇರೆ್. ತ್ನವು ಕ್ೆಲವು ಹೆೈಬಿರಡಚ ಮತ್ತು 
ಸೂೆೇಲನರ್ಚ ಬಗೆೆ ಹೆೇಳಿದ್ಧೆೇರಿ. ಮನನಯ ಪರಧನನ ಮಂತಿರಯವರನದ ನರೇೆಂದರ ಮೇದ್ಧಯವರ ಒಂದತ 
ಯೇಜರೆ್ ಇದ.ೆ ಆ ರಿೇತಿ ಎಂದರೆ, environment issue; ಪರಪಂಚದಲ್ಲೆ ಎಲನೆ 
ರೆ್ೂೇಡತತಿುರತವುದತ, ನಮಾ environment ಗೆ ರ್ನವು ಎಷತಟ ಕ್ೂೆಡತಗೆ ಕ್ೊಡತತ್ುೆೇವೇ ಅಷತಟ 
future generation ಗೆ ಒಳೆಳಯದತ.  We have to save our planet.  2030 ರಲ್ಲೆ 
ಇಡಿೇ ಜಗತಿುನಲ್ಲೆ ಮದಲತ France Accord ಆಯಿತ್ತ, COP26 (Conference of the 
Parties) ಆಯಿತ್ತ.ಚ ‘COPʼ ಅಂದರೆ, Conference of the Parties.  COP26 ನಲ್ಲೆ 
ಭನರತ್ದ commitment ಇತ್ತು. ಈಗ ಮರೆ್ನಯ ದ್ಧವಸ ಆಸರೆೇಲ್ಲಯನದಲ್ಲೆ ನಡದೆ್ಧರತವಂತ್ಹದತೆ 
ಒಂದತ. 2030 ರೂೆಳಗ ೆ ಪರತಿ ದೆೇಶ ನಮಾ ಅಸಂಪರದನಯಿಕ ಇಂಧನ ಮೂಲದ್ಧಂದ ಕ್ೂೆಡತಗ ೆ
ಕ್ೊಡಬ್ೇೆಕತ. ರ್ನವು fossil fuels ನತನ avoid ಮನಡಬ್ೇೆಕ್ೆಂದತ ಇದೆ. ಬಹಳಷತಟ ಗಲ್ಫಚ ರನಷರದಲೂೆ 
ಕೂಡ though they are abundant in petroleum, they are going with the 
green hydrogen. ಅಂದರ,ೆ hydrogen and water separate ಮನಡಿ, ಅದರಲ್ಲೆ pump 
ಮನಡತವುದತ. ಅದಕ್ೆೆ ಮದಲತ ಆ ಒಂದತ ವಿಷಯದಲ್ಲೆ ಮಂಗಳೂರಿನ ಇರ್ೂೆನಂದತ ವಿಷಯ ಸಹ 
ಬಂದನಗಿದೆ. ಎತಿುನಹೊಳೆ ಯೇಜರೆ್ಯ ಬಗೆೆ ಇವರತ ಬಹಳ ಹೆೇಳುತಿುದೆರಲೆವೆೇ, ಮರೆ್ನಯ ದ್ಧವಸ 
ಮನನಯ ಎಸ್.ಎಲ್.ಭೂೆೇಜೆೇಗೌಡರವರತ ಎತಿುನಹೂೆಳೆ ಯೇಜರೆ್ಗ ೆ 50 ಸನವಿರ ಕ್ೊೇಟಿ 
ರೂಪನಯಿಗಳನತನ ಖ್ಚತಾ ಮನಡಿದರೂ ಬರತವುದ್ಧಲೆ. ಮಳೆ ನೇರತ ಸಿಗತವುದ್ಧಲೆವೆಂದತ ಹೆೇಳಿದರತ. 
ಅದಕ್ೆೆ ತ್ಲ ೆಬಿಸಿ ಮನಡತವುದತ ಬ್ೇೆಡ.  Infrastructure create ಮನಡತವುದಕ್ನೆಗಿ 18 ಸನವಿರ 
ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪನಯಿಗಳನತನ ಈಗನಗಲೆೇ ವೆಚಿ ಮನಡಲನಗಿದ.ೆ ಇನತನ ಸತಮನರತ 24 ಸನವಿರ ಕ್ೂೆೇಟಿ 
ರೂಪನಯಿಗಳು ಬ್ೆೇಕ್ನಗತತ್ುದೆ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದನೆರೆ. ಈ ಕ್ನಮಗನರಿ ಮತಗಿಯತವಷಟರಲ್ಲೆ ಇನತನ 
ಸತಮನರತ 50 ಸನವಿರ ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪನಯಿಗಳು ವೆಚಿವನಗತತ್ುದೆ ಎಂದತ ಹೇೆಳಲನಗತತಿುದೆ. ಅದಕ್ೆೆ 
desalination plant ಮನಡಿ, ಅಲ್ಲೆಂದ ಗತಂಡನಯಗ ೆಕ್ೆೇವಲ 40 ಕಿ.ಮಿೇ. ಇದ,ೆ ಹನಗನಗಿ ಅದನತನ 
ಸಂಪಕಾ ಮನಡಬಹತದತ. ತ್ನವು ಯನರಿಗ ೆ ಬ್ೆೇಕ್ನದರೂ ನೇರತ ಕ್ೊಡಿ. ಸೆಲಪ ವೆಚಿವನಗತತ್ುದೆ. 
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ವಿದತಯತಚ ಉತ್ನಪದರೆ್ಗ ೆ ನೇರತ ಕ್ೊಡತವುದ್ಧಲೆವೆೇ, viability ರೆ್ೂೇಡಿ ಒಂದತ ಸಿೆೇಮಚ ಮನಡಿ, 
ಅದನತನ ಸಹ ಮನಡಬಹತದತ. ಅದರಲ್ಲೆ 100 ರಿಂದ 200 ಮಗನವನಯಟಚ ವಿದತಯತಚ ಉತ್ಪತಿು 
ಆಗತತ್ುದೆ. ಸೌದ್ಧ ಅರೇೆಬಿಯನ ಮತ್ತು ಗಲ್ಫಚನಲ್ಲೆ ಎಲ್ಲೆ ರೆ್ೂೇಡಿದರೂ ಕೂಡ ಸಮತದರದಲ್ಲೆರತವ 
power project ಮೇಲ ೆಅವರತ ಅವಲಂಬಿತ್ರನಗಿದನೆರೆ.   

ಈಗ ಬಹಳಷತಟ green hydrogen ಗೆ ನೇರತ ಬ್ೆೇಕತ. Green hydrogen ಎಂದರೆ, 
ಅದತ environment ನಲ್ಲೆ ಮತಂದ ೆ ಬರತತ್ುದೆ. ಇಷೆಟಲನೆ oil rich ಕಂಪನ ಕೂಡ ಅದರೆ್ನೇ 
ಮನಡತತಿುದೆ.  In another twenty years, they want to be the largest in the 
renewable energy sector.  Just imagine it and see how much interest 
they have.  ನಮಾಲ್ಲೆ ಬಹಳಷತಟ ಸೂೆೇಲನರ್ಚ ಮತ್ತು windಗೆ ಮಹತ್ೆ ಕ್ೊಡಬ್ೇೆಕತ. ಪರಧನನ 
ಮಂತಿರಯವರನದ ನರೇೆಂದರ ಮೇದ್ಧಯವರತ 2030 ರೂೆಳಗೆ ರ್ನನತ 500 ಗಿಗನ ವನಯಟಚ 
ಮನಡತತ್ೆುೇವೆಂದತ commitment ಕ್ೊಟಿಟದನೆರೆ. 500 ಗಿಗನ ವನಯಟಚ ಎಂದರ,ೆ 5 ಲಕ್ಷ ಮಗನ 
ವನಯಟಚ ಎಂದತ ಹೆೇಳುತ್ನುರೆ. ಒಂದತ ಸನವಿರ ಕಿಲೂೆೇ ವನಯಟಚಗೆ ಒಂದತ ಮಗನ ವನಯಟಚ, ಅದೆೇ ರಿೇತಿ 
ಒಂದತ ಗಿಗನ ವನಯಟಚಗೆ ಒಂದತ ಸನವಿರ ಮಗನ ವನಯಟಚ ಎಂದತ ಹೆೇಳಬಹತದತ. India stands at 
No.3 in the renewable energy sources.  And our country is the third 
largest in the world in consumption of electricity.  ದತರನದೃಷಟವೆಂದರ,ೆ ನಮಾ 
ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೆ surplus power ಇದೆ ಎಂದತ ಹೆೇಳುತಿುದನೆರೆ. ಆದರೂ ರ್ನನತ ACS 
(Additional Chief Secretary), ಕತಮನರ್ಚರ್ನಯಕಚರವರ ಜೊತ್ೆ ಮನತ್ರ್ನಡಿದನಗ ಕಳೆದ 
ವಷಾ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಗ ೆಬಂದನಗ, ಸತಮನರತ 4-5 ಕ್ೂೆೇಟಿಗಳಷತಟ ಮೌಲಯದ renewable energy 
ಯನತನ ಬ್ೆೇರ ೆ ರನಜಯಕ್ೆೆ ರಫತು ಮನಡಿದನೆರ.ೆ ಇಲ್ಲೆ ಏರ್ನಗಿದೆ ಎಂದರೆ, Renewable Energy 
Policy ಎಂದತ ಹೂೆಸದನಗಿ ಮನಡತತಿುದತೆ, ಇದನತನ ಕ್ನಯಬಿರೆ್ಟಚ ಮತಂದೆ ಇರಬಹತದತ. ದಯವಿಟತಟ, 
ಆ ಪನಲ್ಲಸಿಯನತನ ತ್ರದೆ, ಈ ಹಂದ ೆ ಇದೆ ಪನಲ್ಲಸಿಯರೆ್ನೇ ಮತಂದತವರಸೆಬ್ೆೇಕತ ಎಂದತ ರ್ನನತ 
ಸಕ್ನಾರದ ಗಮನವನತನ ಸಳೆೆಯತೆ್ುೇರ್.ೆ ಏಕ್ೆಂದರ,ೆ ನನನ ಹತಿುರ ಬಹಳಷತಟ investors 
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ಮನತ್ರ್ನಡಿದನೆರೆ. ದಯವಿಟತಟ, ಆ ಪನಲ್ಲಸಿಯನತನ ತ್ರಬ್ೇೆಡಿ. ಆ ಪನಲ್ಲಸಿಯಿಂದ ನಮಗೆೇನೂ 
ಪರಯೇಜನ ಆಗತವುದ್ಧಲೆ. ಈ ಹಂದ ೆ ಇದೆಂತ್ಹ ಪನಲ್ಲಸಿಯರೆ್ನೇ ಮತಂದತವರಸೆಿ. ಏಕ್ೆಂದರ,ೆ 
ಈಗಿರತವ ಪನಲ್ಲಸಿಯಲ್ಲೆ ಬ್ನಯಂಕಚ ಗನಯರಂಟಿ, 2 ವಷಾ ಅಷೆಟೇ ವನಯಲ್ಲಡಿಟಿ ಇದೆ. ಮದಲರೆ್ಯ 
ಪನಲ್ಲಸಿಯಲ್ಲೆ ಐದೂವರ ೆವಷಾ ಗನಯರಂಟಿ ಇತ್ತು. We have to encourage.  ಇಲೆವನದರ ೆ
investors ಎಲನೆ backout ಆಗತತ್ನುರ.ೆ ಈಗನಗಲೆೇ ನಮಾಲ್ಲೆ ಎಣೆಣ ಸಮಸಯೆ, ಜೊತ್ೆಗೆ ಇನನತ್ರ 
ಬಹಳಷತಟ ಸಮಸೆಯಗಳಿವೆ. ಸೂೆೇಲನರ್ಚ ಮತ್ತು wind ಗೆ ಬಹಳ potential ಇದೆ. ಜನಗತಿಕ 
‘Invest Karnataka’ಚ ದಲ್ಲೆ ಕ್ಲೆವು wind manufacturing industries ಗೆ ಪರಥಮ 
ಆದಯತ್ಯೆನತನ ಕ್ೂೆಡಿ.  You can create a lot of employment opportunities.  
There is not even a single such industry.  ತ್ಮಿಳುರ್ನಡತ, ಮಹನರನಷರ, 
ಗತಜರನತಚನಲ್ಲೆ ಬಹಳಷತಟ ಇದೆ. ಮದಲತ ಅವರಿಗೆ incentive ಕ್ೊಟತಟ ಮನಡಿ. ಟವರ್ಚ ಬ್ೆೇರ ೆಇದೆ, 
nasal ಬ್ೆೇರ ೆ ಇದೆ, ಬ್ೇೆರ ೆಬ್ೆೇರ ೆ ರಿೇತಿಯ blade ಇದೆ.  ತ್ತಮಕೂರಿನಲ್ಲೆ LM Fiberglass 
blade ಇದೆ. ಅದನತನ ಬಿಟತಟ ಬ್ೆೇರ ೆ ಯನವುದೆೇ ಇಂಡಸಿರಗಳಿಗ ೆ ಇಲೆ. ಹನಗನಗಿ ಸಕ್ನಾರದ 
renewable energy ಗೆ ಒತ್ತು ಕ್ೊಡಿ.  

ಸೂೆೇಲನರ್ಚಗೆ ಜನಸಿು encourage ಮನಡಬ್ೇೆಡಿ. ಏಕ್ೆಂದರ,ೆ ಸೂೆೇಲನರ್ಚಗೆ ಜನಸಿು ಜನಗ 
ಬ್ೆೇಕ್ನಗತತ್ುದೆ. 100 ಮಗನ ವನಯಟಚ ಸನಮಥಯಾದ ಸೂೆೇಲನರ್ಚ ಎನಜಿಾ ಯಂತ್ರ ಅಳವಡಿಸಲತ 
ಕ್ೆೇವಲ ಸತಮನರತ 400 ರಿಂದ 500 ಎಕರ ೆಜನಗ ಬ್ೆೇಕ್ನಗತತ್ುದೆ. ಆದರೆ 100 ಮಗನ ವನಯಟಚ 
ಸನಮಥಯಾದ ವಿಂಡಚ ಎನಜಿಾ ಯಂತ್ರಕ್ೆೆ 20 ರಿಂದ 25 ಎಕರ ೆಜನಗವಷೆಟೇ ಸನಕ್ನಗತತ್ುದ.ೆ ಹೇಗನಗಿ 
ತ್ನವು ಆ ಜಮಿೇನನಲ್ಲೆ ಇನನಷತಟ ಕೃಷಿ ಚಟತವಟಿಕ್ಗೆಳನತನ ಕ್ೆೈಗೂೆಳಳಬಹತದನಗಿದೆ. ಅದಕ್ನೆಗಿ ಎಷತಟ 
ಸನಧಯವನಗತತ್ುದೊೇ ಅಷತಟ ಎಲನೆ ಸಕ್ನಾರಿ ಕಛೆೇರಿಗಳಲ್ಲೆ solar rooftop ಗೆ encourage 
ಮನಡಿ.  ಆದರೆ, ಬ್ೆೇರ ೆಜನಗದಲ್ಲೆ ಅದಕ್ೆೆ ಬದಲನಗಿ Wind Energy ಗೆ ಹೆಚತಿ encourage 
ಕ್ೊಡಿ. ನಂತ್ರ M.N.R.E (Ministry of New and Renewable Energy) 
Government of India guidelines ಪರಕ್ನರ 25 ಮಗನ ವನಯಟಚ ಸಣ್ಣ ಉದ್ಧೆಮದನರರಿಗ ೆ
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feed-in tariff ಅನತನ ಕ್ೊಡಬ್ೇೆಕ್ೆಂದತ ಹೆೇಳಿದನೆರ.ೆ ಇವತ್ತು wheeling ಇದ,ೆ ಬ್ನಯಂಕಿಂಗಚ ಇಲೆ, 
ಬ್ನಯಂಕಿಂಗಚ ತ್ೆಗೆದತ ಹನಕಿದತೆ, ಹೆೈಕ್ೂೆೇಟಚಾನಲ್ಲೆ ತ್ಡಯೆನಜೆ್ಞ ಕ್ೊಟಿಟದನೆರೆ. ಇದನತನ ಈ ವಷಾದ 
ಆಗಸ್ಟಚ ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಮತಂದತವರಸೆಿದನೆರೆ. ಈಗ ನಮಾಲ್ಲೆ ಪವರ್ಚ ಇಲೆ. ರ್ನವು 
ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುಳವುದ್ಧಲೆವೆಂದತ ಇವರತ ಹೆೇಳುತ್ನುರೆ.  

ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್:- ಮನನಯ ಬಿ.ಎಂ.ಫ್ಲನರತಖಚರವರೆೇ, ಇನತನ ತ್ತಂಬ್ನ ಜನ 
ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕ್ೆೆ ಇದನೆರ.ೆ ಆದೆರಿಂದ, ತ್ನವು ಇನತನ ಎರಡತ ನಮಿಷಗಳಲ್ಲೆ ಮನತ್ರ್ನಡಿ ಮತಗಿಸಿ. 
ನಂತ್ರ ಮನನಯ ಸಿ.ಎಂ.ಲ್ಲಂಗಪಪನವರತ ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ನುರೆ.  

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಎಂ.ಫ್ಲನರೂಖಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ renewable energy ನಲ್ಲೆ 
ಬಹಳಷತಟ ಮನತ್ರ್ನಡಬ್ೇೆಕತ. ಆದರೆ, ರ್ನನತ cut short ಮನಡತತ್ೆುೇರ್ೆ. ಸಮಯದ ಅಭನವದ 
ಕ್ನರಣ್ ರ್ನನತ ಮತಖ್ಯ ವಿಷಯಕ್ೆೆ ಬರತತ್ೆುೇರ್.ೆ ರ್ನನತ ಅಲಪಸಂಖ್ನಯತ್ ವಗಾದ್ಧಂದ ಬಂದವನತ.  

(ಮತಂದತ) 
(೩೯೮)/೧೬-೩-೨೦೨೨/೫-೨೦/ಎಲ್ಚಎಂ/ಆರ್ಚಎನ್ಚ 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಎಂ.ಫ್ಲನರೂಖಚ(ಮತಂದತ):-  

ಕ್ೆೇಂದರದಲ್ಲೆ ಯತಪಿಎ ಸಕ್ನಾರ ಇದನೆಗ ಅಲಪಸಂಖ್ನಯತ್ರ ಬಗೆೆ ಆಳವನದ ಅಧಯಯನ ಮನಡಲತ 
ಸತಪಿರೇಮಚ ಕ್ೂೆೇಟಚಾನ ನವೃತ್ು ರ್ನಯಯಮೂತಿಾ ರನಜೆೇಂದರಸಿಂಗಚ ಸನಚನರ್ಚರವರ ರೆ್ೇತ್ೃತ್ೆದಲ್ಲೆ 
ಒಂದತ ಸಮಿತಿಯನತನ ರೆ್ೇಮಕ ಮನಡಿತ್ತು. ಈಗ ಅವರತ ನಧನ ಹೊಂದ್ಧದನೆರ.ೆ ಅವರತ ಇಡಿೇ 
ದೆೇಶವನತನ ಸತತಿು ಒಂದತ ವರದ್ಧಯನತನ ಸಕ್ನಾರದ ಮತಂದ ೆ ಇಟಿಟದೆರತ. UPA-2 ಸಕ್ನಾರ ಆ 
ವರದ್ಧಯನತನ ಅಳವಡಿಸಬೆ್ೇಕ್ನಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಏನತ ಮನಡಿದನೆರ ೆಎನತನವುದತ ನನಗ ೆಗೊತಿುಲೆ. ಇದರ 
ಜೊತ್ೆಗೆ ಜವಹರಲನಲ್ಚ ರೆ್ಹರತ ವಿಶೆವಿದನಯನಲಯದ Dr.Amithab Kundu ರವರ ರೆ್ೇತ್ೃತ್ೆದಲ್ಲೆ 
ಮೌಲಯಮನಪನವನತನ ಹೆೇಗ ೆ implead ಮನಡಬ್ೆೇಕತ ಎನತನವುದರ ಬಗೆೆ ಒಂದತ ಸಮಿತಿಯನತನ 
ರಚರೆ್ ಮನಡಲನಗಿತ್ತು. ಈ ಇಬಬರನತನ ರ್ನನತ ವೆೈಯಕಿುಕವನಗಿ ಕರಯೆಿಸಿ ಮನತ್ರ್ನಡಿದೆೆೇರ್.ೆ ಅವರ 
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ಜೊತ್ೆ ಸನಕಷತಟ ಚಚಾೆ, ವಿಮಶಾೆ ಮನಡಿ ಈ ವರದ್ಧಯಿಂದ ಏರ್ನಗತತ್ುದೆ ಎನತನವ ಎಲೆ 
ಮನಹತಿಯನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಂಡತ ಇದನತನ ಕ್ೆೇಂದರದಲ್ಲೆ ಅಳವಡಿಸಲತ ಸನಧಯವನಗದ್ಧದೆರೂ 
ರನಜಯದಲನೆದರೂ ಅಳವಡಿಸಬ್ೆೇಕತ ಎಂದತ ಪರಯತ್ನ ಮನಡಲನಗಿತ್ತು. ಆ ವರದ್ಧಯನತನ ಸಕ್ನಾರದ 
ಮತಂದ ೆ ಇಟನಟಗ ಇಡಿೇ ದೆೇಶವೆೇ ಬ್ೆಚಿಿ ಬಿತ್ತು. ಆ ವರದ್ಧಯಲ್ಲೆ ಸನಮನಜಿಕವನಗಿ, ಆಥಿಾಕವನಗಿ, 
ರನಜಕಿೇಯವನಗಿ, ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕವನಗಿ ಅಲಪಸಂಖ್ನಯತ್ರ ಪರಿಸಿೆತಿ ದಲ್ಲತ್ರ ಪರಿಸಿೆತಿಗಿಂತ್ಲೂ 
ಕಡಯೆದನಗಿತ್ತು. ಅಲಪಸಂಖ್ನಯತ್ರತ ಸಕ್ನಾರಿ ಹತದೆೆಯಲ್ಲೆಯತ .೦೦% ಇದನೆರ,ೆ ಐಎಎಸ್ಚ, ಐಪಿಎಸ್ಚ, 
ಪೊಲ್ಲೇಸ್ಚ, ಡಿಫ್ಲೆನ್ಸಚ ಹತದೆೆಗಳಲ್ಲೆಯತ ಅಲಪಸಂಖ್ನಯತ್ರತ ಇಲೆ. ಈ ರಿೇತಿಯ ಪರಿಸಿೆತಿ ನಮಾ 
ಸಮತದನಯದವರಿಗೆ ಇದ.ೆ ಅಲಪಸಂಖ್ನಯತ್ರ ಇಲನಖ್ಗೆ ೆ ಸಂಬಂಧಪಟಟ ಹನಗೆ ಕಳೆದ ಮೂರತ 
ವಷಾಗಳಿಂದ ಅಲಪಸಂಖ್ನಯತ್ರಿಗೆ ಹಂಚಿಕ್ೆ ಮನಡತತಿುದೆ ಅನತದನನದಲ್ಲೆ ಕಡಿತ್ ಮನಡಿಕ್ೂೆಂಡತ 
ಬರಲನಗತತಿುದೆ. ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಗಳು ಬಹಳ ಒಳೆಳಯವರತ ಅದರಲ್ಲೆ ಸಂಶಯವೆೇ ಇಲೆ. ಆದರೆ 
ಇಲನಖ್ಯೆ ಕ್ನಯಾದಶ್ಾಗಳು, ನದೆೇಾಶಕರತ ಕಳೆದ ಮೂರತ ವಷಾಗಳಿಂದ ಅಲಪಸಂಖ್ನಯತ್ರಿಗ ೆ
ಇರತವ ಯೇಜರೆ್ಗಳನತನ ಮತಚತಿತ್ನು ಬಂದ್ಧದನೆರ.ೆ ೨೦೧೩ರೆ್ೇ ಸನಲ್ಲನಲ್ಲೆ ಸತಮನರತ ೫೦ ವಿವಿಧ 
ಯೇಜರೆ್ಗಳನತನ ಅಲಪಸಂಖ್ನಯತ್ರ ಇಲನಖ್ಯೆಲ್ಲೆ ರೂಪಿಸಲನಗಿತ್ತು. ಪರಸತುತ್ವನಗಿ ೧೭ ಯೇಜರೆ್ಗಳು 
ಮನತ್ರ ಬ್ನಕಿ ಇವ.ೆ ಅವುಗಳಿಗೂ ಸಮಪಾಕವನದ ಅನತದನನ ಸಿಗತತಿುಲೆ. 

     ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್ಚ:- ಕ್ನಯಾದಶ್ಾಗಳು ಯೇಜರೆ್ಗಳನತನ ಮತಚತಿತ್ನು ಬಂದರತ ಎಂದತ ತ್ನವು 
ಹೆೇಳಿದ್ಧೆೇರಿ, is it correct?  ಶನಸಕ್ನಂಗ ಹೇೆಳಿರತವುದರ ಬಗೆೆ ಕ್ನಯನಾಂಗ ತಿೇಮನಾನ 
ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುಳತ್ುದೆಯ್ದೇ?   

    ಶ್ರೇ ಬಿ.ಎ.ಫ್ಲನರೂಖ:- ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಇಲನಖ್ಯೆ ಸಚಿವರ ಎದತರತ ಆ ಯೇಜರೆ್ಗಳ ಬಗೆೆ 
ಸರಿಯನದ ಮನಹತಿಯನತನ ಕ್ೊಡತತಿುಲೆ. 

   ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್:- ಯೇಜರೆ್ಗಳನತನ ನಧನಾರ ಮನಡತವುದತ ಸಕ್ನಾರ, ಕ್ನಯನಾಂಗವಲೆ.  I 
have to accommodate both the sides. ತ್ನವು ಚೆರ್ನನಗಿ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದ್ಧೆೇರಿ, ಆದರ ೆ
ಬ್ೆೇರಯೆವರಿಗ ೆ ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಅವಕ್ನಶವನತನ ಕ್ೊಡಬ್ೇೆಕ್ನಗತತ್ುದೆ. ತ್ನವು ತ್ಮಾ ಮನತ್ನತನ 
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ಮತಕ್ನುಯ ಮನಡಿ. ಚೆರ್ನನಗಿ ಮನತ್ತರ್ನಡತವವರಿಗೆ ಅವರ ಪಕ್ಷದ ಸಮಯವನತನ ಕ್ೊಟಟರೆ ಈ 
ಸಮಸೆಯ ಬರತವುದೇೆ ಇಲೆ. 

    ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬ್ೆಬೇಗೌಡ:- ನಮಾ ಪಕ್ಷದಲ್ಲೆ ಮನತ್ರ್ನಡತವವರತ ಯನರತ ಇಲೆ.  

    ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್:- ನಮಾ ಪಕ್ಷದ್ಧಂದ ಈಗನಗಲೆ ಎಲೆರೂ ಮನತ್ರ್ನಡಿ ಮತಗಿಸಿದನೆರ.ೆ ಅವರಿಗೆ 
ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಸಮಯವನತನ ಕ್ೊಡಲತ ನನಗೆೇನತ ಅಭ್ಯಂತ್ರವಿಲೆ. ಆದರೆ ನಮಾ ಪಕ್ಷಕ್ೆೆ ಕ್ೂೆಟಿಟರತವ  
ಸಮಯದಲ್ಲೆ ಅವರಿಗೆ ಹಚೆತಿ ಸಮಯವನತನ ಕ್ೊಡಬ್ೆೇಕ್ನಗಿತ್ತು.  ಆಡಳಿತ್ ಪಕ್ಷದ ಕಡಯೆಿಂದ ಇನತನ 
ತ್ತಂಬ್ನ ಜನ ಮನತ್ರ್ನಡತವವರಿದನೆರೆ. ಮನನಯ ಫ್ಲನರೂಖಚರವರೆ ಬ್ೇೆಗರ್ ೆಮತಗಿಸಿಬಿಡಿ. ಎಲನೆ ಹೂೆಸ 
ಸದಸಯರತ ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಅವಕ್ನಶವನತನ ಕ್ೆೇಳುತಿುದನೆರೆ. ಯನವ ರಿೇತಿ ಸಮಯವನತನ 
ಹೊಂದ್ಧಸತವುದತ?  

    ಡನ:ವೆೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣ್ಸನೆಮಿ(ಸಕ್ನಾರದ ಮತಖ್ಯ ಸಚೆೇತ್ಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಗಳೆ, 
intervention ಮನಡತತಿುಲೆ. ಇದತವರೆಗ ೆಕ್ನಂಗೆರಸ್ಚ ಕಡಯೆಿಂದ ೯ ಗಂಟೆ ಸಮಯದಲ್ಲೆ ಸತಮನರತ 
೧೦ಜನ ಸದಸಯರತ ಮನತ್ರ್ನಡಿದನೆರೆ. ಜೆಡಿಎಸ್ಚ ಕಡಯೆಿಂದ ೭ ಗಂಟೆ ಸಮಯವನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡತ 
೯ ಜನ ಮನತ್ರ್ನಡಿದನೆರ.ೆ ಬಿಜೆಪಿ ಕಡಯೆಿಂದ ೪ ಗಂಟೆ ೧೯ ನಮಿಷದಲ್ಲೆ ಕ್ೆೇವಲ ೮ ಜನ 
ಮನತ್ರ್ನಡಿದನೆರೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಯಲ್ಲೆ  ಹೊಸ ಸದಸಯರತ ತ್ತಂಬ್ನ ಜನ ಇದನೆರ.ೆ ಆದೆರಿಂದ ಆಡಳಿತ್ 
ಪಕ್ಷದವರಿಗೂ ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಅವಕ್ನಶವನತನ ಕ್ೂೆಡಬ್ೆೇಕ್ೆಂದತ ಕ್ೇೆಳಿಕ್ೂೆಳುಳತ್ುೆೇರೆ್. 

     ಡನ: ಕ್.ೆಗೊೇವಿಂದರನಜ:- ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದವರಿಗ ೆಹೆಚಿಿನ ಸಮಯವನತನ ಕ್ೊಡಬ್ೇೆಕ್ನಗತತ್ುದೆ. 

     ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್:- ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದವರಿಗೆ ಹೆಚಿಿನ ಸಮಯವನತನ ಕ್ೊಡಲನಗಿದೆ. 

     ಡನ:ವೆೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣ್ಸನೆಮಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಗಳೆ, ರ್ನವು ಬಿಜೆಪಿ ಯವರತ ೩೭ ಜನ 
ಇದೆರೂ ಸಹ ರ್ನವನಯರತ ಮದಲತ ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ೆುೇವೆ ಎಂದತ ಯನರತ ಆಗರಹ ಮನಡಲ್ಲಲೆ.  
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     ಶ್ರೇ ಎಸ್ಚ.ಎಲ್ಚ.ಭೊೇಜೆೇಗೌಡ:-ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಗಳ,ೆ ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಗಳೆ ಉತ್ುರವನತನ 
ಕ್ೊಡತವುದರಿಂದ ಆಡಳಿತ್ ಪಕ್ಷದವರತ ಕಡಿಮ ಮನತ್ರ್ನಡಿದರೂ ನಡಯೆತತ್ುದೆ.  

    ಡನ:ವೆೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣ್ಸನೆಮಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಗಳ,ೆ ಮನನಯ ಭೊೇಜೆೇಗೌಡರೆ ಜನಕಚಪನಟಚ 
ಹೊಡೆದ್ಧರತವುದತ ನಮಗೆ. ನಮಾ ಕಡಯೆವರತ ೧೦ಕ್ೆೆ ೧೦ ಜನ ಮನತ್ರ್ನಡಿದನೆರೆ. ನಮಗೆ ಶತಭ್ವನಗಲ್ಲ. 
ಆದರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಕಡಯೆಲ್ಲೆ ೩೭ ಜನ ಸದಸಯರಿದತೆ ಕ್ೆೇವಲ ೮ ಜನ ಸದಸಯರತ ಮನತ್ರ ಮನತ್ರ್ನಡಿದನೆರೆ. 
ಇನತನ ೨೯ ಜನರತ ಮನತ್ರ್ನಡತವವರಿದನೆರೆ.  

    ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್:- ಸರಿ. ದಯವಿಟತಟ windup ಮನಡಿ. ಮತಂದ್ಧನವರತ ಮನತ್ರ್ನಡಲ್ಲ. 

    ಶ್ರೇ ಬಿ.ಎಂ.ಫ್ಲನರೂಖ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಗಳೆ, ರ್ನನತ ಕಿರಶ್ಿಯನ್ಚ ಸಮತದನಯದ ಬಗೆೆ 
ಹೆೇಳುತಿುದೆೆ, ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಕ್ಷೆೇತ್ರದಲ್ಲೆ ಸಮನಜಕ್ೆೆ ಉತ್ುಮ ಕ್ೊಡತಗೆಯನತನ ಕ್ೂೆಟಿಟರತವುದತ ಕಿರಶ್ಿಯನ್ಚ 
ಸಮತದನಯ. ಇಂತ್ಹ ಸಮತದನಯಕ್ೆೆ ಕ್ೇೆವಲ ೫೦ ಕ್ೊೇಟಿ ರೂ.ಗಳ ಅನತದನನವನತನ 
ಕ್ೊಡಲನಗಿದ.ೆ  

    ಇಡಿೇ ಭನರತ್ ದೆೇಶದಲ್ಲೆ ಮಂಗಳೂರಿನಂತ್ಹ ಸತಸಂಸೃತ್ ಜಿಲೆೆ ಇರ್ೂೆನಂದತ ಇಲೆ. ಇಲ್ಲೆ 
ರ್ನಲೆೆೈದತ ಭನಷಗೆಳನತನ ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ನುರೆ, ಬ್ನಯರಿ, ಕ್ೊಂಕಣಿ. ತ್ತಳು ಆದರ ೆಇವುಗಳಿಗೆ ಲ್ಲಪಿ ಇಲೆ. 
ಆದೆರಿಂದ ಹೆಚನಿಗಿ ಎಲೆರೂ ಕನನಡದಲ್ಲೆಯ್ದೇ ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ನುರ.ೆ ಹೊರರ್ನಡತ, ಗಡಿ ರ್ನಡತ ಎಂದತ 
ಹೆೇಳಿ ನೇವು ತ್ತಳು ಭನಷಯೆನತನ CET entrance ಗೆ   consider ಮನಡತತಿುೇರನ, ಅವರಿಗೂ 
ಅಕ್ನಡಮಿ ಇದೆ, ಕ್ೊಡವರಿಗೂ ಅಕ್ನಡಮಿ ಇದೆ. ಬ್ನಯರಿ ಭನಷಗೊ ಇದೆ. ಬ್ನಯರಿ ಭನಷಗೊ ಕೂಡ 
ಅಕ್ನಡಮಿ ಇದೆ,  ಅದನತನ  ಸೇೆರಿಸಿ ಕಳುಹಸಿರತವ ಕಡತ್ ಸಕ್ನಾರದ ಮತಂದ ೆಇದೆ. ಅದನತನ ತ್ರಿಸಿ 
ಕ್ೊಡಬ್ೇೆಕತ.  

    ಇರ್ೂೆನಂದತ ಮತಖ್ಯವನದ ವಿಚನರ ಎಂದರೆ,  
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    ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್:- ಬ್ೆೇರೂೆಂದತ ಸಮಯವನತನ  create ಮನಡಿಕ್ೊಂಡತ ಮನತ್ರ್ನಡಿ, ಇನತನ 
ಬ್ೆೇರ ೆಅರೆ್ೇಕ ಬ್ನರೆ ಅವಕ್ನಶ ಸಿಗತತ್ುದೆ, ಆಗ ಮನತ್ರ್ನಡಿ. ಈಗ cooperate ಮನಡಿ. Please 
cooperate.   ಎಲೆರಿಗೂ ರ್ನನತ ಅವಕ್ನಶವನತನ ಕ್ೊಡಬ್ೇೆಕ್ನಗತತ್ುದೆ. It is my duty.  

    ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬ್ೆಬೇಗೌಡ:- ಅವರತ ಚೆರ್ನನಗಿ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದನೆರೆ. ಅವಕ್ನಶವನತನ ಕ್ೊಡಿ. 

    ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್:- ಮನನಯ ಮರಿತಿಬ್ೆಬೇಗೌಡರ,ೆ ಅವರ ಪರವನಗಿ ವಕ್ನಲತ್ತು ಮನಡತವುದತ 
ಬ್ೆೇಡ. ರ್ನನತ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದೆೆೇರ್ೆ.  

    ಶ್ರೇ ಬಿ.ಎಂ.ಫ್ಲನರೂಖ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಗಳೆ, ಇರ್ೂೆನಂದತ ಮತಖ್ಯವನದ ವಿಷಯವನತನ ಹೆೇಳಿ 
ನನನ ಮನತ್ತಗಳನತನ ಮತಕ್ನುಯಗೊಳಿಸತತ್ೆುೇರ್.ೆಚ“ಎದ ೆಸಿೇಳಿದರೂ ಎರಡತ ಅಕ್ಷರ ಇಲೆ”ಚಎಂದತ ಒಬಬ 
ಸಂಸದರ ವಿಶೆೇಷ ಅಧಿಕ್ನರಿ ಈ ಮನತ್ನತನ ಹೆೇಳುತ್ನುರ.ೆ  

    ಶ್ರೇ ಎಸ್.ಅಂಗನರ(ಮಿೇನತಗನರಿಕ್ೆ ಮತ್ತು ಬಂದರತ ಸಚಿವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಗಳ,ೆ ಮನನಯ 
ಸದಸಯರನದ ಫ್ಲನರೂಖಚರವರತ ಸನಕಷತಟ ವಿಚನರಗಳನತನ ಸದನದ ಗಮನಕ್ೆೆ ತ್ಂದ್ಧದನೆರೆ. 
ಮಿೇನತಗನರಿಕ್ ೆ ಮತ್ತು ಬಂದರತ ಇಲನಖ್ಗೆ ೆ ಸಂಬಂಧಪಟಟ ಹನಗೆ, ಈ ಭನಗದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗನಗಿ 
Maritime Board  ಪನರರಂಭ್ವನಗಿದ.ೆ ಇದತ ಪನರರಂಭ್ವನದ ಮೇಲ ೆ ಸತಮನರತ ೨೮ 
ಯೇಜರೆ್ಗಳನತನ ಕ್ೆೇಂದರ ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ಕಳುಹಸಲನಗಿದೆ. ಇಂತ್ಹ ಯೇಜರೆ್ಗಳು ಬರತವುದರಿಂದ 
ದಕ್ಷಿಣ್ ಕನನಡಕ್ೆೆ ಮತ್ತು ಉತ್ುರ ಕನನಡಕ್ೆೆ ಅನತಕೂಲವನಗತವಂತ್ಹ ಅರೆ್ೇಕ ಯೇಜರೆ್ಗಳನತನ ಮತಂದ ೆ
ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳಳಲತ ಅನತಕೂಲವನಗತತ್ುದೆ. ಪರಿಸರ ಮನಲ್ಲನಯದ ಬಗೆೆ ಹೆೇಳಿದನೆರ.ೆ ಅದನತನ ರ್ನನತ 
ಗಂಭಿೇರವನಗಿ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡಿದೆೆೇರ್ೆ. ಸಂಬಂಧಪಟಟ ಅಧಿಕ್ನರಗಳ ಜೊತ್ೆಯಲ್ಲೆಯತ ಸಹ 
ಮನತ್ರ್ನಡಿದೆೆೇರ್.ೆ ಖ್ನಸಗಿ ವಯಕಿುಗಳನತನ ಪರತ್ೆಯಕವನಗಿ ಕರದೆತ ಮನತ್ರ್ನಡಿ ಮನಹತಿಯನತನ 
ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡಿದೆೆೇರೆ್. ಅದರ ಬಗೆೆ ಕರಮವನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುಳತ್ೆುೇರ್ೆ. ಆದರೆ ಕರನವಳಿಯನತನ ಕಡಗೆಣ್ರೆ್ 
ಮನಡಿದನೆರೆ ಎನತನವ ಪರಶೆನಯ್ದೇ ಇಲೆ.  
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     ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಚಾನ್:- ಈಗ ಮನನಯ ಲ್ಲಂಗಪಪನವರತ ಮನತ್ರ್ನಡಬ್ೆೇಕತ. ಮನನಯ 
ಫ್ಲನರೂಕಚರವರೆ ನಮಾ ಮನತ್ನತನ ಮತಕ್ನುಯ ಮನಡಿ. 

     ಶ್ರೇ ಬಿ.ಎಂ.ಫ್ಲನರೂಖ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಗಳೆ, Public Affair Centre ಎನತನವುದತ 
ಒಂದತ ಖ್ನಸಗಿ NGO ಸಂಸೆೆ.  ಈ ಖ್ನಸಗಿ ಸಂಸೆೆಗೆ ಒಂದತ ವಷಾಕ್ೆೆ ೩೬ ಲಕ್ಷ ರೂಪನಯಿಗಳನತನ 
ಕ್ೊಟತಟ, ಅಲಪಸಂಖ್ನಯತ್ರ ಇಲನಖ್ಯೆ ಮನಹತಿಯನತನ ಸಂಗರಹ ಮನಡತವ ಅಧಿಕ್ನರವನತನ 
ಕ್ೊಟಿಟದನೆರೆ. ಈ ಸಂಸೆೆಗೆ ಈ ಕ್ೆಲಸವನತನ ಕ್ೊಡತವ ಸಮಯದಲ್ಲೆ  ಯನವುದೆೇ ಟೆಂಡರ್ಚ ಕರಯೆದೆ, 
ಯನವುದೆ ಮನನದಂಡವನತನ ಅನತಸರಿಸದ ೆಕ್ೊಟಿಟದನೆರೆ.  ಇಷೊಟಂದತ ದತಡತಾ ಕ್ೂೆಟತಟ ಈ ಕ್ೆಲಸವನತನ 
ಮನಡಿಸತವ ಅವಶಯಕತ್ೆ ಇದೆಯ್ದೇ? ಖ್ಂಡಿತ್ವನಗಿ ಇಲೆ. ಅದೆೇ Education ನಲ್ಲೆ Education 
Wing ಎನತನವುದತ. ಅದರಲ್ಲೆ ಎಂಬತ್ತು ಲಷಕ ರೂಪನಯಿಗಳಿಂದ ಒಂದತ ಕ್ೊೇಟಿ 
ರೂಪನಯಿಗಳವರೆಗೆ ಅವಯವಹನರವನಗಿದ.ೆ ಪರಧನನಮಂತಿರ ಜನ ವಿಕ್ನಸ ಕ್ನಯಾಕರಮದಲ್ಲೆ 
ಅಕರಮವನಗಿ consultant ಎಂದತ ರೆ್ೇಮಕ ಮನಡಿ ಅದಕ್ೆೆ ಮನಸಿಕ ಒಂದತ ಲಕ್ಷ ಇಪಪತ್ತು ಸನವಿರ 
ರೂಪನಯಿಗಳಷತಟ ವೆೇತ್ನ ಪನವತಿಯನಗತತಿುದೆ. ಇಲನಖ್ೆಯ consultant  ಅವಶಯಕತ್ ೆಇದಕ್ೆೆ ಇಲೆ. 
ಈ ರೆ್ೇಮಕ್ನತಿ ಮನಡಿದವರತ ಬ್ೆಂಗಳೂರಿನ ಒಬಬ ಬಿಜೆಪಿ ಸಂಸದರ ವಿಶೆೇಷ ಅಧಿಕ್ನರಿ ಶ್ರೇ ಸತಮತಕ 
ಬ್ೆೇಟಗೆರೆ ಎಂದತ. ಇದರಲ್ಲೆ ಏರೆ್ೂೇ ಹಗರಣ್ ನಡಯೆತತಿುದೆ.  ಅದಕ್ನೆಗಿ ಒಂದತ ಸದನ ಸಮಿತಿಯನತನ 
ರಚರೆ್ ಮನಡಿ, ತ್ನಖ್ೆ ಮನಡಿಸಬ್ೆೇಕ್ನಗಿದ.ೆ                               

 (ಮತಂದತ)  

(399)16-03-2022(05-30)bsd-rn 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಎಂ. ಫ್ಲನರೂಖಚ (ಮತಂದತ) 

ಏಕ್ೆಂದರ ೆಇದರಲ್ಲೆ ಅಲಪಸಂಖ್ನಯತ್ ಇಲನಖ್ಯೆ ಕ್ನಯಾದಶ್ಾ, ನದೇೆಾಶಕರತ ಮತ್ತು ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳನತನ 
ನಯೇಜಿಸಲನಗಿದ.ೆ  
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 ವೆೈಸ್ಚ ಚೆೇಮಾನ್ಚ:- ತ್ನವು ಸಕ್ನಾರದ ಗಮನವನತನ ಸಳೆೆಯಿತ್ತ, ಅವರತ ಗಂಭಿೇರವನದ 
ಕ್ೆಲವು ವಿಚನರಗಳನತನ ಪರಸನುಪ ಮನಡತತಿುದನೆರ.ೆ ರ್ನನತ ಪರಿಗಣ್ರೆ್ಗ ೆ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಂಡಿದೆೆೇರ್.ೆ ತ್ನವು 
ಸಂಬಂಧಪಟಟ ಸಚಿವರನತನ ಭೆೇಟಿ ಮನಡಿ. ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಪರಸನುಪಿಸಿರತವ ನೂಯನತ್ೆಗಳ ಬಗೆೆ 
ಗಮನಸಬ್ೇೆಕ್ೆಂದತ ಕ್ೆೇಳುತ್ುೆೇರ್ೆ. 

 ಶ್ರೇ ಸಿ.ಎಂ. ಲ್ಲಂಗಪಪ (ವಿಧನನ ಸಭೆಯಿಂದ ಚತರ್ನಯಿತ್ರನದವರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲೆ ಬಜೆಟಚ ವಿಷಯಕ್ೆೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ೆ ನನಗ ೆಮನತ್ರ್ನಡಲತ 
ಅವಕ್ನಶ ಮನಡಿಕ್ೂೆಟಿಟದೆಕ್ನೆಗಿ ವಂದ್ಧಸತತ್ನು, ನನನ ಮನತ್ತಗಳನತನ ಆಡಳಿತ್ ಪಕ್ಷದ ಇಬಬರತ 
ಸದಸಯರತಗಳ ಹೆಸರತಗಳನತನ ಪರಸನುಪಿಸತತ್ನು, ನಂತ್ರ ಮತಂದತವರಸೊೆೇಣ್ ಎಂದತ ಕ್ೂೆಂಡಿದೆೆೇರೆ್. 
ಮದಲರೆ್ಯದನಗಿ ಮನನಯ ಪನರಣೆೇಶಚ ರವರತ ಬಜೆಟಚ ಮೇಲೆ ಭನಷಣ್ ಮನಡತತ್ನು, ಬಹಳ 
ತಿಳಿಯನಗಿ, ಮೃದತವನಗಿ ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದವರತ ಕ್ೇೆವಲ ಟಿೇಕ್ೆ ಮನಡತವುದನತನ ಕಲ್ಲತ್ತಕ್ೂೆಳಳಬ್ನರದತ, 
ಸಲಹ ೆಕ್ೊಡಬ್ೇೆಕತ, ಟಿೇಕ್ ೆಮನಡತವುದರಿಂದ ಪರಯೇಜನ ಆಗತವುದ್ಧಲೆ, ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಗಳು 
ಒಳೆಳಯ ಬಜೆಟಚ ಕ್ೂೆಟಿಟದನೆರೆ ಎಂದತ ಉಪಯತಕು ಮನತ್ನತನ ಹೆೇಳಿದರತ. ಅವರ ಭನಷಣ್ವನತನ ೫ 
ವಷಾಗಳಿಂದ ರೆ್ೂೇಡಿಕ್ೂೆಂಡತ ಬಂದ್ಧದತೆ, ಇತಿುೇಚೆಗೆ ಅವರತ ಪಿೇಠದಲ್ಲೆ ಕತಳಿತ್ತಕ್ೊಂಡಿದೆರ 
ಪರಭನವದ್ಧಂದ ಮನತಿನ ವೈೆಖ್ರಿಯರೆ್ನೇ ಬದಲನವಣೆ ಮನಡಿ ಬಿಟಿಟದೆ. ಇದಕ್ನೆಗಿ ವಂದರೆ್ಗಳು. 

 ಇನತನ ಎರಡರೆ್ಯದನಗಿ ಮನನಯ ಆಯನೂರತ ಮಂಜತರ್ನಥ್ಚ ರವರತ ಭನಷಣ್ವೆೇ 
ಬ್ೆೇರಯೆನಗಿದತೆ, ಸತಮನರತ ಎಂಟತ್ತು ವಷಾಗಳಿಂದ ರನಜಯ, ರನಷರ ಮಟಟಗಳಲ್ಲೆ India without 
Congress ಮನಡಬ್ೇೆಕ್ೆಂಬ ಸೂೆೆೇಗನ್ಚ ಹೊರಡಿತ್ತ. ಅದತ ಆಗತತ್ುದೂೆೇ, ಬಿಡತತ್ುದೂೆೇ ಆ ವಿಚನರ 
ಬ್ೆೇರ,ೆ ರ್ನನತ ಅದರ ಬಗೆೆ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದ್ಧಲೆ, ಏಕ್ೆಂದರ ೆ ಕ್ನಲನಯ ತ್ಸನಾಯ ನಮಃ. ಹೆೇಗ ೆ
ಆಗತತ್ುದೆ ಎಂದತ ಹೆೇಳುವುದಕ್ೆೆ ಆಗತವುದ್ಧಲೆ. ಮನನಯ ಯಡಿಯೂರಪಪನವರತ ಇಷತಟ ಬ್ೆೇಗ 
ಮತಖ್ಯಮಂತಿರ ಸನೆನದ್ಧಂದ ಇಳಿದತ ಮನನಯ ಬಸವರನಜ ಬ್ೊಮನಾಯಿ ರವರತ 
ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಯನಗತತ್ನುರ ೆ ಎಂದತ ಯನರಿಗೆ ಹೆೇಳುವುದಕ್ೆೆ ಆಗತತಿುತ್ತು? ಅವರತ ಹೆೇಳುವುದಕ್ೆೆ 
ಆಗತತಿುರಲ್ಲಲೆ. ಆದರೆ ಮನನಯ ಆಯನೂರತ ಮಂಜತರ್ನಥ್ಚ ರವರತ ಒಂದಷತಟ ಲೈೆಫ್ಚ ಕ್ೊಟಟರತ. ಅವರತ 
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“ಚ ನೇವು ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದಲ್ಲೆಯ್ದೇ ಇರಬ್ೇೆಕತ, ರ್ನವು ಆಡಳಿತ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲೆದತೆ, ಆಡಳಿತ್ ನಡಸೆಬ್ೆೇಕತ”ಚ
ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದರತ, ಸಂತ್ೂೆೇಷ. ಆಶನವನದಕ್ೆೆ ಯನವುದೆೇ ಮಿತಿ ಇಲೆ. ಆದರೆ ಅವರ ಮನತಿನಲ್ಲೆ 
ಏನತ್ತು ಎಂದರೆ ಕ್ನಂಗೆರಸ್ಚ ಪಕ್ಷ ಕನಷಟ ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷವನಗಿಯನದರೂ ಇರಿ ಎಂದತ ಅಥಾ. ಅಂದರೆ 
ಅವರ ಬ್ನಯಲ್ಲೆ ಇಂಡಿಯನ India without Congress ಎಂದತ ಬರಲ್ಲಲೆ. ಅವರ ಮನಸಿಸನಲ್ಲೆ 
ಏರೆ್ೂೇ ಪಿರೇತಿ ಇತ್ತು. ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷವನಗಿ ಕ್ಲೆಸ ಮನಡಲತ ಕ್ನಂಗೆರಸ್ಚ ಸರಿ ಎಂದತ ಅವರತ 
ಹೆೇಳಿದನಗ ನನಗ ೆ ಖ್ತಷಿ ಆಯಿತ್ತ. ಕ್ೊರೆ್ಗೆ ಅವರನದರೂ ಕ್ನಂಗೆರಸ್ಚ ಪಕ್ಷ ಉಳಿಯಲ್ಲ ಎಂದತ 
ಬಯಸಿದರತ. 

 ಶ್ರೇ ಮೇಹನ್ಚ ಕ್ೊಂಡಜಿಿ:- ಅವರತ ನಮಾ ಪಕ್ಷದ್ಧಂದ ಲೊೇಕಸಭನ ಸದಸಯರನಗಿದೆರತ.  

 ಶ್ರೇ ಆಯನೂರತ ಮಂಜತರ್ನಥ್ಚ:- ಮನನಯ ಸಿ.ಎಂ. ಲ್ಲಂಗಪಪನವರತ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದತ 
ಸರಿಯಿದೆರೂ, ಅವರ ಮನತಿನಲ್ಲೆ “ಚಏರೆ್ೂೇ ಪಿರೇತಿ”ಚಎಂದತ ಹೆೇಳುತಿುರತವುದತ ಗತಮನನಯನಗತತ್ುದೆ. 
ಪಿರೇತಿ ಇದೆ ಎಂದತ ಹೆೇಳಲ್ಲ, ಆದರೆ ಏರೆ್ೂೇ ಪಿರೇತಿ ಇದ ೆಎಂದರೆ…. 

 ಶ್ರೇ ಸಿ.ಎಂ. ಲ್ಲಂಗಪಪ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅವರ ಬ್ನಯಿಂದ ಕ್ನಂಗೆರಸ್ಚ ಮತಕು 
ಭನರತ್ ಮನಡತತ್ುೆೇವೆ ಎಂಬ ಮನತ್ತ ಬರಲ್ಲಲೆ. ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷವನಗಿ ಕ್ನಂಗೆರಸಿಸಗರನಗಿ ಇರಿ ಎಂದತ 
ಒಳೆಳಯ ಭನವರೆ್ಯಿಂದ ಹೇೆಳಿದರತ. ಅದರಲ್ಲೆ ಕತಹಕ ಇರಲ್ಲಲೆ.  

 ಶ್ರೇ ಲೆಹರ್ಚ ಸಿಂಗಚ ಸಿರೂೆೇಯ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಕ್ನಂಗೆರಸ್ಚ ಮತಕು ಭನರತ್ 
ಎಂದರೆ ಕ್ನಂಗೆರಸ್ಚ ಕಲಿರ್ಚ ಏರೆ್ಂದರೆ ರೆ್ಪೊಟಿಸಂ, ಪರಿವನರವನದ ಮತ್ತು ಭ್ರಷನಟಚನರದ್ಧಂದ 
ಮತಕುವನಗಬ್ೇೆಕ್ೆಂಬತದತ ಅವರ ಅಭಿಪನರಯ. ಕ್ನಂಗರೆಸ್ಚ ಮತಕು ಭನರತ್ ಆಗಬ್ೇೆಕ್ೆಂದತ ಇಲೆ ಎಂದತ 
ಸಪಷಟಪಡಿಸಿದನೆರ.ೆ  

 ಶ್ರೇ ಸಿ.ಎಂ. ಲ್ಲಂಗಪಪ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅದತ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿದ ವನಯಖ್ನಯನವನಗಿದೆ. 
ಅವರವರ ಇಷಟಕ್ೆೆ ಏರೆ್ೂೇನತ ಆಗತತ್ುದೂೆೇ, ಅದೆೇ ಆಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ನೆಗಿ ಮನನಯ ಪನರಣೆೇಶಚ ಹನಗೂ 
ಮನನಯ ಮಂಜಣ್ಣನವರಿಗೆ ವಂದ್ಧಸತತ್ನು, ೨೦೨೨-೨೩ರೆ್ೇ ಸನಲ್ಲನ ಬಜೆಟಚ ಅನತನ ಪೂತಿಾ ವಿರೂೆೇಧ 
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ಮನಡದೇೆ, ಯನವುದೇೆ ತ್ೆರಿಗೆಯನತನ ಹನಕದೆೇ, ಇರತವುದರಲ್ಲೆ ಎಲನೆ ಜರ್ನಂಗವನತನ ಮತಟತಟವ 
ರಿೇತಿಯಲ್ಲೆ ಬಜೆಟಚ ಕ್ೂೆಟಿಟದನೆರ ೆ ಎಂದತ ಸನಮನನಯ ಅಭಿಪನರಯ. ಹಂದ ೆ ಮನನಯ ಮನಮೇಹನ್ಚ 
ಸಿಂಗಚ ರವರತ “ಚ ರೈೆತ್ರ ಆದನಯವನತನ ಎರಡತ ವಷಾಗಳಲ್ಲೆ ಎರಡತ ಪಟತಟ ಹೆಚತಿ ಮನಡತವ 
ರಿೇತಿಯಲ್ಲೆ ಕ್ನಯಾಕರಮ ಹನಕಿಕ್ೂೆಂಡಿದೆೆೇವೆ”ಚ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದರತ. ಬಹತಶಃ ಅದತ 
ಕ್ನಯಾಗತ್ವನಗಲತ ಸನಧಯವನಗಲ್ಲಲೆ. ಮನನಯ ಬಿ.ಎಸ್ಚ. ಯಡಿಯೂರಪಪನವರತ ಆದನಯವನತನ 
ಡಬಬಲ್ಚ ಮನಡತತ್ುೆೇವೆ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದರತ. ಮನನಯ ಹೆರ್ಚ.ಡಿ. ಕತಮನರಸನೆಮಿ ರವರತ ಇಸೆರೇಲ್ಚಗೆ 
ಹೊೇಗಿ ಕಲ್ಲತ್ತಕ್ೂೆಂಡತ ಬಂದ್ಧದತೆ, ಅವರಿಗೆ ಅವಕ್ನಶ ಕ್ೂೆಟಟರೆ ರನಜಯದ ಎಲನೆ ರೈೆತ್ರ 
ಆದನಯವನತನ ದ್ಧೆಗತಣ್ವನಗತವಂತೆ್ ಮನಡತವ ಬಗೆೆ ಹೆೇಳಿದರತ. ಇವೆಲೆವೂ ಜನ ಮಚತಿಗಗೆೆ 
ಪನತ್ರವನಗತವ ಮನತ್ತಗಳನದವೆೇ ಹೂೆರತ್ತ ರೈೆತ್ನ ಬ್ನಳು ಹಸರ್ನಗಲ್ಲಲೆ. ಬಹಳ ಕ್ನಯಾಕರಮಗಳನತನ 
ಈ ಬ್ನರಿ ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಗಳು ಕ್ೂೆಟಿಟದನೆರೆ. ಅದರಲ್ಲೆ ಸೂೆನನಲ್ಲಗೆ ಸಿದೆರನಮನ ಕ್ನವಯವನತನ 
ವನಚನ ಮನಡಿದನೆರ.ೆ ಅದರಲ್ಲೆ ಸೂೆನನಲ್ಲಗ ೆಸಿದೆರನಮನ ಕ್ಷಮಯನತನ ಕ್ೆೇಳಿ  ಈ ರಿೇತಿ ಹೆೇಳುತ್ೆುೇರ್ೆ. 
ಕೃಷಿಯ ಮನಡಿ ಉಂಡತ ಉಳಿಸದೆೇ, ಹಸಿವು ಹರಿಸಿ ರ್ನಲನೆಸತ ಕೂಡಿಸತವ ಪರಿ ಇರ್ನೆಂತ್ೂೆ ಎಂದತ 
ಹೆೇಳುತ್ುೆೇರೆ್. ಅವರತ ಬ್ೆೇರ ೆರಿೇತಿ ಹೆೇಳಿದತೆ, ಅವರ ಕ್ಷಮಯನತನ ಕ್ೆೇಳಿದೆೆೇರ್ೆ.  

(ಮತಂದತ) 

(400) 16.03.2022 5.40 hv.vk 

ಶ್ರೇ ಸಿ.ಎಂ.ಲ್ಲಂಗಪಪ(ಮತಂದತವರಿದದತೆ):- 

ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೆೇ, ತ್ನನೂ ಉಂಡತ, ಉಳಿಸತವಂತ್ಹ ಕ್ನಲ ರೈೆತ್ರಿಗ ೆಬಂದನಗ,ಚ “ನಮಗೆ 
ಸನಲ ಮರ್ನನ ಮನಡಿ, ಬಡಿಾ ಮರ್ನನ ಮನಡಿ”ಚಎಂದತ ಕ್ೆೇಳುವವರತ ಇರತವುದ್ಧಲೆ. ರೈೆತ್ ಸಂಪನದರೆ್ 
ಮನಡತತ್ನುರೆ್, ಉಳಿಸತತ್ನುರ್,ೆ ಸನಲಕ್ೆೆ ಕಟತಟತ್ನುರೆ್, ರೆ್ಮಾದ್ಧಯನಗಿ ಜಿೇವನ ಮನಡತತ್ನುರೆ್.  

 ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಯನವುದೊೇ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲೆ ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಗಳು 
ಇತಿುೇಚೆಗ ೆ “ಈ ದೆೇಶದಲ್ಲೆ ಬಡತ್ನ ಎನತನವುದತ ಉಳಿದ್ಧದೆರ ೆ ಅದಕ್ೆೆ ಕ್ನಂಗೆರಸ್ಚ ಪಕ್ಷವೆೇ ಕ್ನರಣ್”ಚ
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ಎಂದತ ನಮಾ ಕ್ನಂಗೆರಸ್ಚ ಪಕ್ಷಕ್ೆೆ ಹೊಡೆತ್ ಬಿೇಳುವಂತ್ಹ ಹೆೇಳಿಕ್ೆಯನತನ ಕ್ೊಟಿಟದನೆರ.ೆ ಹನಗನದರೆ, 
ಸತಮನರತ 55-60 ವಷಾಗಳ ಕ್ನಲ ಆಳಿೆಕ್ೆ ಮನಡಿದಂತ್ಹ ಕ್ನಂಗರೆಸ್ಚ ಪಕ್ಷ ಬಡವರ ಉದನಿರಕ್ನೆಗಿ 
ಏನೂ ಮನಡಲ್ಲಲೆವೇೆರ್ೊೇ ಎನತನವಂತ್ಹ ಅಭಿಪನರಯ ಸಹಜವನಗಿಯ್ದೇ ಮೂಡತತ್ುದೆ. ಕ್ನಂಗೆರಸ್ಚ ಪಕ್ಷ 
ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಬಡವರಿಗನಗಿ ಏರೆ್ೇನತ ಯೇಜರೆ್ಗಳನತನ ಕ್ನಯಾಗತ್ಗೂೆಳಿಸಿತ್ತು ಎನತನವುದನತನ ರ್ನನತ 
ಸಂಕ್ಷಿಪುವನಗಿ ಹೆೇಳುವುದಕ್ೆೆ ಬಯಸತತಿುದೆೆೇರ್ೆ.  

 ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಸನೆತ್ಂತ್ರಾ ಬಂದಂತ್ಹ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲೆ ನಮಾ ದೆೇಶದ 
ಜನಸಂಖ್ೆಯ ಸತಮನರತ 35 ರಿಂದ 40 ಕ್ೊೇಟಿಗಳಷತಟ ಇತ್ತು. ಈಗಿನ ನಮಾ ದೆೇಶದ ಜನಸಂಖ್ೆಯ 135 
ಕ್ೊೇಟಿಗ ೆ ಹೊೇಗಿ ಮತಟಿಟದ.ೆ ಆಗಿನ ಮತ್ತು ಈಗಿನ ಜನಸಂಖ್ೆಯಯ ಮಧೆಯ ಸತಮನರತ 100 
ಕ್ೊೇಟಿಗಳಷತಟ ಅಂತ್ರವಿದೆ. ಕ್ನಂಗೆರಸ್ಚ ಪಕ್ಷವನಗಲ್ಲೇ, ಬ್ೆೇರ ೆ ಯನವುದೆೇ ಪಕ್ಷವನಗಿರಲ್ಲ ಎಷತಟ 
ಪರಯತ್ನಪಟಟರೂ ಸಹ ಜನಸಂಖ್ೆಯ ಉಲಬಣ್ವನತನ ತ್ಡಗೆಟತಟವುದಕ್ೆೆ ಸನಧಯವನಗಲ್ಲಲೆ. ಆಡಳಿತ್ 
ಪಕ್ಷದವರತ ಮರೆ್ನ ಮನನಯ ಜವಹರಲನಲ್ಚ ರೆ್ಹರತ ಅವರ ಬಗೆೆ ಹೊಗಳಿಕ್ಯೆ ಮನತ್ತಗಳನತನ 
ಆಡಿದರತ. ಅದನತನ ಕ್ೆೇಳಿ ನನಗ ೆದ್ಧಗಾರಮ ಆಯಿತ್ತ. ಮನನಯ ಜವಹರಲನಲ್ಚ ರೆ್ಹರತರವರತ ಪರಧನನ 
ಮಂತಿರಗಳನದ ಮೇಲೆ ಸಣ್ಣ-ಪತಟಟ ಪನರಜೆಕಟಚಗಳಿಗೆ ಕ್ೆೈಹನಕದೆೇ ಭನಕ್ನರರ್ನಂಗಲ್ಚ, ಹಡಗಲ್ಚ ನೇರನವರಿ 
ಯೇಜರೆ್ಗಳಂತ್ಹ ಬಹತ ದೊಡಾ ಯೇಜರೆ್ಗಳನತನ ಪನರರಂಭ್ ಮನಡಿ. ಲಕ್ಷನಂತ್ರ ಎಕರ ೆಪರದೆೇಶಕ್ೆೆ 
ನೇರನವರಿ ಒದಗಿಸತವಂತ್ಹ ಕ್ೆಲಸವನತನ ಮನಡಿದನೆರ.ೆ ಆದರೂ ನಮಾಲ್ಲೆ ಬಡತ್ನ ಎನತನವುದತ 
ಕಡಿಮಯನಗತವುದ್ಧಲೆ. ವಿದನಯವಂತ್ರ ಸಂಖ್ೆಯ ಹೆಚನಿಗತವುದ್ಧಲೆ. ಈ ಮಧೆಯ ಭನರತ್ ದೆೇಶ ಚಿೇರ್ನ 
ಜೊತ್ೆಗೆ, ಪನಕಿಸನುನದ ಜೊತ್ೆಗೆ ಮತ್ತು ಬ್ನಂಗನೆದೇೆಶದ ಜೊತ್ೆಗೆ ಯತದಿವನತನ ಮನಡಬ್ೇೆಕ್ನದ 
ಪರಿಸಿೆತಿ ನಮನಾಣ್ವನಗತತ್ುದೆ. ಯತದಿ ನಡದೆರ ೆ ಅದರಿಂದನಗತವ ನಷಟಗಳ ಬಗೆೆ ಪನರಜ್ಞರನದ 
ಅವರತಗಳಿಗೂ ತಿಳಿದ್ಧರತತ್ುದೆಂದತ ರ್ನನತ ಭನವಿಸತತ್ುೆೇರ್.ೆ ಭನರತ್ ದೆೇಶದ ಬಗೆೆ ಅವರತಗಳು ಹೆಚಿಿನ 
ವಿಚನರಗಳನತನ ತಿಳಿದತಕ್ೂೆಂಡಿದನೆರೆ. ಅಂತ್ಹ ಪರಿಸಿೆತಿಯಲ್ಲೆ ಕ್ನಂಗೆರಸ್ಚ ಪಕ್ಷ ಏನತ 
ಮನಡಬಹತದನಗಿತ್ತು ಎನತನವುದನತನ ಸಹ ಅವರತ ಆಲೊೇಚರೆ್ ಮನಡಬ್ೇೆಕ್ನಗತತ್ುದೆ. ಅನಂತ್ರ 
ಶ್ರೇಮತಿ ಇಂದ್ಧರನಗನಂಧಿಯವರತ 20 ಅಂಶಗಳ ಕ್ನಯಾಕರಮಗಳನತನ ಜನರಿಗೊಳಿಸಿದರತ. ರ್ನನತ 
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ಅವರತ ಮನಡಿರತವುದೆಲೆ ಸರಿ ಎಂದತ ಹೆೇಳುವುದ್ಧಲೆ ಮತ್ತು ಅದರ ವಿವರಕೂೆ ಹೊೇಗತವುದ್ಧಲೆ. ಈ 
20 ಅಂಶಗಳ ಕ್ನಯಾಕರಮಗಳಲ್ಲೆ ಭ್ೂಸತಧನರಣೆ ಕ್ನನೂನತ ಒಂದನಗಿತ್ತು. ಉಳುವವರೆ್ೇ ಭ್ೂಮಿಯ 
ಒಡಯೆ ಎನತನವುದನತನ ಜನರಿಗೊಳಿಸಲನಯಿತ್ತ. ಈ ಕ್ನನೂನನ ಮೂಲಕ ಲಕ್ಷನಂತ್ರ ರೈೆತ್ರತ 
ಬ್ೆೇರಯೆವರ ಭ್ೂಮಿಯಲ್ಲೆ ಪನಲ್ಲಗೆ ಅಥವನ ಗೇೆಣಿಗ ೆವಷನಾನತಗಟಟಲೆೇ ದತಡಿಯತತಿುದೆರತ. ಯನವ 
ಭ್ೂಮಿಯಲ್ಲೆ ದತಡಿಮ ಮನಡತತಿುದೆ, ಅವನಗೇೆ ಆ ಭ್ೂಮಿಯನತನ ಕ್ೊಡಿಸಿ, ಅದರಲ್ಲೆ 
ಉತ್ಪತಿುಯನಗಿರತವ ಆಹನರ ಪದನಥಾಗಳನತನ ತ್ನನತ ಬಳಸಿಕ್ೊಂಡತ, ಉಳಿದ್ಧರತವುದನತನ ಮನರನಟ 
ಮನಡಿ ಸತಖ್ವನಗಿ ರೈೆತ್ ಬ್ನಳುವ ೆ ಮನಡತವ ನಟಿಟನಲ್ಲೆ ಭ್ೂ ಸತಧನರಣೆ ಕ್ನಯಿದೆಯನತನ 
ತ್ರಲನಯಿತ್ತ.  

 ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಲನಲ್ಚ ಬಹದೂೆರ್ಚ ಶನಸಿಿೇಗಳು ಪರಧನನ 
ಮಂತಿರಗಳನಗಿದೆ ಕ್ನಲದಲ್ಲೆ ದೆೇಶದಲ್ಲೆ ಆಹನರದ ಕ್ೂೆರತೆ್ಯತಂಟನಗಿತ್ತು. ಆಗ ಅವರತ ಅಮರಿಕ್ನ 
ದೆೇಶದೊಂದ್ಧಗ ೆ ಪಿ.ಎಲ್ಚ-420 ಜೊೇಳ ಮತ್ತು ಗೂೆೇಧಿಯನತನ ಖ್ರಿೇದ್ಧ ಮನಡತವ ಒಪಪಂದವನತನ 
ಮನಡಿಕ್ೊಂಡಿದೆರತ. ಅಮರಿಕ್ನದಲ್ಲೆ ಈ ತ್ಳಿಯ ಜೊೇಳ ಮತ್ತು ಗೊೇಧಿಯನತನ ದನಗಳಿಗೆ 
ಆಹನರವರ್ನನಗಿ ಉಪಯೇಗಿಸತತಿುದೆರತ. ಅದನತನ ಭನರತ್ಕ್ೆೆ ತ್ಂದತ ಎಲೆ ಜನರಿಗೂ ಹಂಚಿಕ್ೆ 
ಮನಡಿದರತ. ನನಗ ೆತಿಳಿದ ಮಟಿಟಗೆ ಸತಮನರತ 50-60 ಕಿೆಂಟನಲ್ಚ ರನಗಿ ಬ್ೆಳೆಯತತಿುದೆವರತ ಸಹ 
ಖ್ನಲ್ಲ ಚಿೇಲವನತನ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಹನಕಿಕ್ೂೆಂಡತ ಹೂೆೇಗಿ ಸೂೆಸೈೆಟಿ ಬಳಿ ಕೂಯನಲ್ಲೆ ನಂತ್ತ ಜೊೇಳ 
ಮತ್ತು ಗೊೇಧಿಯನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಂಡತ ತ್ಲಯೆ ಮೇಲ ೆಹೊತ್ತುಕ್ೂೆಂಡತ ಹೊೇಗತತಿುದೆ ದೃಶಯ ನನಗೆ 
ಇವತಿುಗೂ ಕಣಿಣಗೆ ಕಟಿಟದಂತಿದೆ. ಅದೆೇ ಕ್ನಲ ಮತಂದತವರಿಯಲ್ಲಲೆ. ಮನನಯ ಜಗಜಿೇವನ್ಚರನಂರವರತ 
ಕೃಷಿ ಸಚಿವರನಗಿದನೆಗ, ಈ ದೆೇಶದಲ್ಲೆ ಹಸಿರತ ಕ್ನರಂತಿಯತಂಟನಯಿತ್ತ. ಇವತಿುನ ದ್ಧನಗಳಲ್ಲೆ ನಮಾ 
ದೆೇಶ ಯನವ ಆಹನರ ಪದನಥಾಗಳಿಗೂ ಹೊರ ದೆೇಶದವರ ಮೇಲ ೆ ಅವಲಂಬಿಸತವಂತ್ಹ 
ಪರಿಸಿೆತಿಯಲ್ಲೆ ಇಲೆ.   

 ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸಿದಿರನಮಯಯನವರತ ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಗಳನಗಿದನೆಗ, 
ಬಡತ್ನರೇೆಖ್ೆಯಿಂದ ಕ್ಳೆಗಿರತವಂತ್ಹ ಜನರಿಗ ೆಪರತಿ ತಿಂಗಳು 30 ಕ್ೆ.ಜಿ.ಯಷತಟ ಅಕಿೆ, ರನಗಿ, ಗೊೇಧಿ 
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ಇತ್ನಯದ್ಧ ಆಹನರ ಧನನಯಗಳನತನ ಕ್ೊಡತವಂತ್ಹ ವಯವಸೆೆಯನತನ ಜನರಿಗೆ ತ್ಂದ್ಧದೆರತ. ಇದರಿಂದ 
ಬಹತತ್ೆೇಕ ಬಡವರತ ಅನನ ಉಣ್ತಣವಂತ್ಹ ಪರಿಸಿೆತಿ ಉಂಟನಗಿತ್ತು. ಮನನಯ ಸಿದಿರನಮಯಯನವರತ ಈ 
ವಯವಸೆೆಯನತನ ಜನರಿಗೆ ತ್ರಲತ ಕ್ನರಣ್ವೆೇನತ ಎನತನವುದತ ಎಲೆರಿಗೂ ತಿಳಿದ್ಧರತವ ವಿಚನರವನಗಿದೆ. 
ರ್ನನತ ಇಲ್ಲೆ ಯನರನೂನ ಹೊಗಳುತಿುಲೆ, ಇರತವಂತ್ಹ ವನಸುವ ಸಿೆತಿಯನತನ ರ್ನನತ ಹೆೇಳುತಿುದೆೆೇರ್ೆ. 
ಮೈಸೂರಿನ ಹತಿುರವಿರತವ ಸಿದಿರನಮನ ಹತಂಡಿ ಮನನಯ ಸಿದಿರನಮಯಯನವರ ಊರತ. ಇವರ 
ಮರ್ೆಯವರತ ಸೆಲಪ ಅನತಕೂಲಸೆರನಗಿದೆರತ. ಆ ಊರಿನಲ್ಲೆ ಬಡವರತ ಮಗತವಿಗ ೆಅನನ ತಿನನಸಬ್ೆೇಕತ 
ಎಂದರೆ, ಯನರತ ಭ್ತ್ು ಬ್ೆಳೆದತ ಅನನ ಮನಡತತಿುದೆರತ ಅವರ ಮರ್ೆಯ ಮತಂದ ೆ ನಂತ್ತಕ್ೂೆಂಡತ, 
“ಮಗತವಿಗ ೆ ಸೆಲಪ ಅನನ ಕ್ೂೆಡಿಯವನೆ”ಚ ಎಂದತ ಕ್ೆೇಳುವಂತ್ಹ ದೃಶಯವನತನ ರ್ನನತ ಅರೆ್ೇಕ ಬ್ನರಿ 
ರೆ್ೂೇಡಿದೆೆೇರ್.ೆ ಈ ಪರಿಸಿೆತಿಯನತನ ತ್ಪಿಪಸಬ್ೇೆಕ್ೆನತನವ ಉದೆೆೇಶದ್ಧಂದ ರ್ನನತ ಈ ಯೇಜರೆ್ಯನತನ 
ಜನರಿಗ ೆತ್ರತತಿುದೆೆೇರ್ ೆಎನತನವ ಮನತ್ನತನ ಮನನಯ ಸಿದಿರನಮಯಯನವರತ ಆ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲೆ ಹೇೆಳಿದೆರತ.  

 ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರನಷರಮಟಟದಲ್ಲೆ ಮನನಯ ಮನಮೇಹನ್ಚ ಸಿಂಗಚರವರತ ಪರಧನನ 
ಮಂತಿರಗಳನಗಿದನೆಗ, Food Security Act ಅನತನ ಜನರಿಗ ೆತ್ಂದರತ.  ಅಂದ್ಧನಂದ ಇಂದ್ಧನವರಗೆ ೆ
ನಮಾ ದೆೇಶ ಆಹನರ ಸಮೃದ್ಧಿಯನತನ ಕ್ನಣ್ತತಿುದಯೆ್ದೇ ಹೊರತ್ತ ಎಲ್ಲೆಯೂ ಕೂಡ ಯನರೊಬಬರತ 
ಹಸಿವಿನಂದ ಬಳಲತತಿುದನೆರ ೆಎನತನವ ಸಂಗತಿ ಕಂಡತಬಂದ್ಧಲೆ.  

 ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಕ್ನಂಗೆರಸ್ಚ ಸಕ್ನಾರ ರನಜಯದಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ರನಷರದಲ್ಲೆ 
ಅಧಿಕ್ನರದಲ್ಲೆದೆ ಕ್ನಲದಲ್ಲೆ ಎಷೊಟಂದತ ಬದಲನವಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಳನಗಿವೆ. ಆದರೆ, ಮನನಯ 
ಬಸವರನಜ ಬ್ೊಮನಾಯಿಯವರತ ಯನವ ಹರೆ್ನಲೆಯಲ್ಲೆ “ಈ ದೆೇಶದಲ್ಲೆ ಬಡತ್ನ ಉಳಿದ್ಧದೆರ ೆಅದಕ್ೆೆ 
ಕ್ನಂಗೆರಸ್ಚ ಪಕ್ಷವೇೆ ಕ್ನರಣ್”ಚಎಂದತ ಹೇೆಳಿದನೆರನೆತನವುದತ ನನಗ ೆಗೂೆತಿುಲೆ. ಇವತ್ತು ನಮಾ ದೆೇಶದಲ್ಲೆ 
ಬಡತ್ನವಿಲೆ. ಸೂೆೇಮನರಿಗಳಿಗೆ ಮನತ್ರ ಬಡತ್ನವಿದೆ.  

                (ಮತಂದತವರಿದ್ಧದೆ) 
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(401)  16.3.2022  5.50  ಪಿಕ್ೆ:ವಿಕ್ ೆ
ಶ್ರೇ ಸಿ.ಎಂ.ಲ್ಲಂಗಪಪ(ಮತಂದತ) 
ಪರಸತುತ್ ಸರ್ಕಾರ ಎರಡೂವರ-ೆಮೂರತ ವಷಾದ್ಧಂದ ಆಡಳಿತ್ ಮನಡಿಕ್ೂೆಂಡತ ಬರತತಿುದೆ.  ನಮಾ 
ಕ್ನಲದಲೂೆ ಬಡತ್ನ ಇಲೆ.  ಅತಿವೃಷಿಟ ಮತ್ತು ಮಳಯೆ ಅಭನವದ್ಧಂದ ತ್ೊಂದರಯೆನಗಿರಬಹತದೆೇ 
ಹೊರತ್ತ, ಅದತ ಬಿಟಟರೆ ಬ್ೇೆರ ೆಕ್ನರಣ್ಗಳಿಲೆ. ಕರ್ಕಾಟಕದ ರ್ನಗರಿಕರತ ಜಿೇವನ ಮನಡಲ್ಲಕ್ೆೆ ಬ್ೆೇಕ್ನದ 
ಆಹನರ-ಪದನಥಾಗಳು ನಮಾಲ್ಲೆವೆ ಎಂದತ ರ್ನನತ ಬಹಳ ಹೆಮಾಯಿಂದ ಹಕೇಳುವುದರ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡುತಕತೇರ್ಕ.  

 ವೆೈಸ್ಚ ಚೆೇಮಾನ್ಚ:-ಮನನಯ ಲ್ಲಂಗಪಪನವರೆೇ ನಮಗ ೆಇರೆ್ನಷತಟ ಸಮಯ ಬ್ೆೇಕತ? 

 ಶ್ರೇ ಸಿ.ಎಂ.ಲ್ಲಂಗಪಪ:- ಇನತನ ೧೦ ನಮಿಷದಲ್ಲೆ ಮತಗಿಸತತ್ೆುೇರೆ್.  

 ವೆೈಸ್ಚ ಚೆೇಮಾನ್ಚ:- ಕ್ನಂಗರೆಸ್ಚ ಪಕ್ಷದವರತ  ಒಂದತ ಸಭ ೆ ಇದೆ ಎಂದತ ಹೆೇಳುತಿುದನೆರೆ.  
ಹನಗನಗಿ ೬ ಗಂಟೆಗ ೆಮತಗಿಸಿದರೆ ಒಳೆಳಯದತ. 

 ಡನ: ವೆೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣ್ಸನೆಮಿ:- ಮಕನ್ಯ ಸಭಕಪತಿಗಳಕ, ಬಿಎಸಿ ಯಲ್ಲೆ, ಸದನವನತನ ಬ್ೆಳಗೆೆ 
೧೦.೩೦ ಗಂಟೆಯಿಂದ ಸನಯಂಕ್ನಲ ೬.೦೦ ಗಂಟೆಯ ನಡಸೆಬ್ೆೇಕತ ಎಂದತ ತಿೇಮನಾನವನಗಿದ.ೆ   

 ಶ್ರೇ ಸಿ.ಎಂ.ಲ್ಲಂಗಪಪ:- ಮಕನ್ಯ ಸಭಕಪತಿಗಳಕ, ನರ್ನೆ ನಮಾ ಸಹೊೇದೂೆಯೇಗಿಯಬಬರತ 
ಮನತ್ರ್ನಡಿ, ರನಜಯ ಸರ್ಕಾರ  ಈ ಸಲ ಕೂಡ ವಿತಿುೇಯ ಕ್ೊರತೆ್ಯ ಬಜೆಟಚ ಮಂಡಿಸಿದ ೆಎಂದತ 
ಹೆೇಳಿದರತ.  ಮತಂದೆ ಸರ್ಕಾರ ಎಷತಟ ಹೊರೆಯನತನ ಹೊರಬ್ೆೇಕ್ನಗತತ್ುದೆ ಎನತನವುದನತನ ಬಹಳ 
ಚೆರ್ನನಗಿ ಹೆೇಳಿದರತ.  ಅದರ ಪೂಣ್ಾ ಜವನಬ್ನೆರಿಯನತನ ಆಥಿಾಕ ಇಲನಖ್ಯೆ ಮೇಲೆ ಹನಕಿದರತ.  
ಬಹತಶಃ ರ್ನನೂ ಕೂಡ ಅವರ ಮನತ್ನತನ ಸಮಥಿಾಸತತ್ೆುೇರೆ್.  Fiscal Responsibility and 
Budget Management Act ಎನತನವ ಒಂದತ ಪತಸುಕವನತನ ಆಥಿಾಕ ಇಲನಖ್ಯೆವರತ 
ಹೊರಡಿಸತತ್ನುರ.ೆ  ರ್ನನತ ಅದರ ವಿವರಣೆಗ ೆಹೂೆೇಗದೆೇ ಸಂಕ್ಷಿಪುವನಗಿ ಹೆೇಳುವುದನದರೆ, ಪರತಿ ವಷಾ 
ರ್ನವು ಹೇಗೆಯ್ದೇ ಸನಲ ಮನಡಿಕ್ೊಂಡತ ಹೂೆೇಗಿ, ಬಡಿಾ ಮತ್ತು ಕಂತ್ನತನ ಕಟಿಟಕ್ೊಂಡಿದೆರ,ೆ  
2040ರೆ್ೇ ಇಸವಿಯ ಹೊತಿುಗ ೆಕರ್ಕಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ರೂ. ೧ ಲಕ್ಷ ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪನಯಿಗಳನತನ ಸನಲ, 
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ಸನಲದ ಕಂತ್ತ, ಸನಲದ ಬಡಿಾ, ರ್ೌಕರರ ಸಂಬಳ ಹನಗೂ ಅವರ ಪಿಂಚಣಿ ಇಷಟಕ್ೆೆಯ್ದೇ 
ಸರಿಹೊೇಗತತ್ುದೆ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದನೆರೆ.  ರೂ. 39೦ ಕ್ೊೇಟಿಗಳನತನ ಉತ್ಪತಿು ಎಂದತ ತ್ೊೇರಿಸಿದನೆರೆ.  
ಇದಕ್ೆೆ ರ್ನನತ ಮಂತಿರಗಳನತನ ಹೊಣೆ ಮನಡತವುದ್ಧಲೆ.  ಯನರತ ಈ ಸರ್ಕಾರದ, ಈ ರನಜಯದ ಆಥಿಾಕ 
ನೇತಿಯನತನ ನವಾಹಸತತಿುದನೆರೊೇ ಅಂದರೆ ಆಥಿಾಕ ಇಲನಖ್ಯೆವರತ ರ್ನಳ ೆ ಇದಕ್ೆೆ ಉತ್ುರ 
ಹೆೇಳಬ್ೆೇಕ್ನಗತತ್ುದೆ.  ಈ ರನಜಯವನತನ ಸನಲಯತಕು ರನಜಯವರ್ನನಗಿ ಮನಡಬ್ೇೆಡಿ; ಈ ವಷಾ ಆಗಿದ.ೆ  
ಮತಂದ್ಧನ ಸನಲ್ಲನಂದ ರ್ನವು ಹೆಚತಿ ಹೆಚತಿ ಸನಲವನತನ ತಿೇರಿಸಿ, ಇನತನ ೫ ವಷಾಗಳಲ್ಲೆ ಸನಲ ಮತಕು 
ರನಜಯ ಕರ್ಕಾಟಕ; ಇಡಿೇ ದೆೇಶದಲ್ಲೆ ಈ ಒಂದತ ರನಜಯ ಸನಲ ಮತಕುವನಗಿದೆ; ಸಮೃದ್ಧಿಯನಗಿದೆ 
ಎನತನವ ಹಂತ್ಕ್ೆೆ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡತ ಹೂೆೇಗಬ್ೆೇಕತ. ಇದನತನ ಆಥಿಾಕ ಇಲನಖ್ೆಯ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಅಥಾ 
ಮನಡಿಕ್ೊಳಳಬ್ೇೆಕತ.  ಇಲೆದೆೇ ಹೊೇದರ,ೆ ಬಹತಶಃ ಒಂದತ ಕ್ನಲಕ್ೆೆ, ಇಲ್ಲೆಂದ ತ್ರತವುದತ; ಅಲ್ಲೆ 
ಕ್ೊಡತವುದತ, ಅಲ್ಲೆಂದ ತ್ರತವುದತ; ಇಲ್ಲೆ ಕ್ೊಡತವುದತ ಹೇಗೆಯ್ದೇ ಆಗಿಬಿಡತತ್ುದೆ.  ಸನಲ ತ್ರತವುದತ, 
ವಸೂಲ್ಲ ಮನಡತವುದತ, ತ್ರೆಿಗ ೆಹನಕತವುದತ ಇದೆೇ ಆಗಿಬಿಡತತ್ುದೆ. 

 ಶ್ರೇ ಎಂ.ಕೆ್.ಪನರಣೆೇಶಚ:- ಮಕನ್ಯ ಸಭಕಪತಿಗಳಕ, ಹರಿಯರನದ ಮನನಯ ಲ್ಲಂಗಪಪನವರತ, ಇನೂನ 
ಐದತ ವಷಾ ನೇವೆೇ ಇದತೆ ಎಲೆವನೂನ ಸರಿ ಮನಡಿ ಎಂದತ ಆಶ್ೇವನಾದ ಮನಡಿಬಿಟಟರತ.  ಮತಂದ್ಧನ 
೫ ವಷಾದಲ್ಲೆ ಎಲೆವನೂನ ಸರಿ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆ. 

 ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬ್ೆಬೇಗೌಡ:- ಮತಂದ್ಧನ ಚತರ್ನವಣೆಯಲ್ಲೆ ಜನ ನಮಾನತನ ಸರಿ ಮನಡತತ್ನುರ.ೆ  
ಅದನತನ ರೆ್ೂೇಡಿಕ್ೂೆಳಿಳ.  

 ಶ್ರೇ ಎಂ.ಕೆ್.ಪನರಣೆೇಶಚ:- ಮಕನ್ಯ ಸಭಕಪತಿಗಳಕ, ಮನನಯ ಮರಿತಿಬ್ೆಬೇಗೌಡರತ ಮನನಯ 
ಲ್ಲಂಗಪಪನವರಷತಟ ಹರಿಯರಲೆ.  ಯನವನಗಲೂ ಹರಿಯರ ಆಶ್ೇವನಾದಗಳ ಮತಂದ ೆ ನಮಾದೆೇನೂ 
ನಡಯೆತವುದ್ಧಲೆ.  ಹರಿಯರತ ನಮಗನಗಲೇೆ ಆಶ್ೇವನಾದ ಮನಡಿಯನಗಿದೆ. 

 ಡನ: ಕ್.ೆಗೊೇವಿಂದ ರನಜಚ:- ಮನನಯ ಲ್ಲಂಗಪಪನವರತ “ಪನಂಚಜನಯ”ದ ರೂವನರಿಗಳು. 
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 ಡನ: ವೆೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣ್ಸನೆಮಿ:- ಮನನಯ ಎಸ್ಚ.ಎಂ.ಕೃಷಣರವರ ಕ್ನಲದಲ್ಲೆ ಅವರ ಜೊತ್ೆಗೂಡಿ 
ಪನಂಚಯಜನಯ ಮಳಗಿಸಿದೆರತ.  ಕ್ನಂಗೆರಸ್ಚ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕ್ನರದಲ್ಲೆ ಬರತವುದಕ್ೆೆ ಕ್ನರಣ್ರನದರತ.  
ಆದರೆ ನೇವು ಅವರನತನ ರಿಜೆಕಟಚ ಮನಡಿದ್ಧರಿ, ಕಡಗೆಣಿಸಿದ್ಧೆೇರಿ.  ಅವರಿಗೆ ಗೌರವ ಕ್ೂೆಡತತಿುಲೆ.  
ದಯವಿಟತಟ ಅವರ ಸಲಹೆಗಳನತನ ಬಳಸಿಕ್ೂೆಳಿಳ.   

 ಶ್ರೇ ಎಂ.ಕೆ್.ಪನರಣೆೇಶಚ:- ಮಕನ್ಯ ಸಭಕಪತಿಗಳಕ,  ಹರಿಯ ಸದಸಯರನದ ಮನನಯ 
ಲ್ಲಂಗಪಪನವರತ ಹಂದ್ಧನ ರ್ಟರ್ನವಳಿಗಳನತನ ಗಮನದಲ್ಲೆಟತಟಕ್ೊಂಡತ, ಯೇಚರೆ್ ಮನಡಿ ಮತಂದ್ಧನ 
ಭ್ವಿಷಯವನತನ ನತಡಿದ್ಧದನೆರೆ.  ಅದಕ್ೆೆ ಧನಯವನದಗಳು. 

ಶ್ರೇ ಸಿ.ಎಂ.ಲ್ಲಂಗಪಪ:- ರ್ನನತ ಆಗಲೇೆ, ಕ್ನಲನಯ ತ್ಸೈೆ ನಮಃ ಎಂಬ ಮನತ್ನತನ ಹೆೇಳಿದೆ.   

ವೆೈಸ್ಚ ಚೆೇಮಾನ್ಚ:- ಮನನಯ ಲ್ಲಂಗಪಪನವರತ “ಪನಂಚಜನಯ”ವನತನ ಮಳಗಿಸಿದತೆ ಬಹಳ 
ಪರಮತಖ್ವನದ ರ್ಟಟ.  ಆಗ ಮನನಯ ಎಸ್ಚ.ಎಂ.ಕೃಷಣರವರತ ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಗಳನದರತ.  ಈಗ ಅವರತ 
ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲೆದನೆರ ೆಎನತನವ ವನಸುವವನತನ ರೆ್ನಪತ ಮನಡಿದ ೆಅಷೆಟ. 

ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವೆಂಕಟೆೇಶಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಗಳೇೆ, ಹಂದ ೆ ತ್ನವು ಕೂಡ ಕ್ನಂಗೆರಸ್ಚ 
ಪಕ್ಷದಲ್ಲೆದ್ಧೆರಿ.  ಈಗ ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲೆದ್ಧೆೇರಿ.  ಹನಗನಗಿ ತ್ಲ ೆಕ್ೆಡಿಸಿಕ್ೊಳುಳವುದತ ಬ್ೆೇಡ. 

 ಶ್ರೇ ಸಿ.ಎಂ.ಲ್ಲಂಗಪಪ:- ಮಕನ್ಯ ಸಭಕಪತಿಗಳಕ, ನಮಾ ಆಥಿಾಕ ಇಲನಖ್ಯೆವರತ Fiscal 
Management Principles ಎನತನವ ಒಂದತ ಪತಸುಕವನತನ ಪಿರಂಟಚ ಮನಡಿದನೆರ.ೆ   

ಡನ: ವೆೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣ್ಸನೆಮಿ:- ಮಕನ್ಯ ಸಭಕಪತಿಗಳಕ, ಹರಿಯ ಸದಸಯರತ ತ್ತಂಬ ಚರೆ್ನನಗಿ 
ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದನೆರ.ೆ  ಸನಲ ಮನಡದೇೆ ರನಜಯವನತನ ನಡಸೆತವುದತ ಹೆೇಗ ೆಎನತನವುದರ ಬಗೆೆ ನಮಾ 
ಅಗನಧವನದ ಅನತಭ್ವದ ಹರೆ್ನಲೆಯಲ್ಲೆ ಹೆೇಳಬ್ೆೇಕತ.  ರ್ನನತ ಒಂದತ ಉದನಹರಣೆಯನತನ 
ಹೆೇಳುತ್ುೆೇರೆ್.   

ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವೆಂಕಟೆೇಶಚ:- ದಯವಿಟತಟ ಮನನಯ ಲ್ಲಂಗಪಪನವರಿಗೆ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕ್ೆೆ ಬಿಡಿ.   
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ವೆೈಸ್ಚ ಚೆೇಮಾನ್ಚ:- ಅವರಿಗೂ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕ್ೆೆ ಅವಕ್ನಶ ಕ್ೊಟಿಟದೆೆೇವೆ.  ರೂಲ್ಲಂಗಚ 
ಪನಟಿಾಯವರತ ಪರತಿ ಪಕ್ಷದ ಮಕನ್ಯ ಸದಸಯರತಗಳ ಮನತ್ತಗಳನತನ, ಮನನಯ ಲ್ಲಂಗಪಪನವರತ 
ಹೆೇಳುತಿುರತವಂತ್ಹ ಎಲನೆ ಮನತ್ತಗಳನತನ ಕ್ೆೇಳುವ ಔದನಯಾ ತ್ೊೇರಿಸತತಿುದನೆರೆ. 

ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬ್ೆಬೇಗೌಡ:- ಮಧಯದಲ್ಲೆ ಎದತೆ ನಂತ್ತ ಮನತ್ರ್ನಡಬ್ನರದತ.  ಬಜೆಟಚ ಮೇಲ ೆ
ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಅವಕ್ನಶ ಕ್ೊಟನಟಗ ತ್ಮಾ ಅಭಿಪನರಯಗಳನತನ ವಯಕುಪಡಿಸಲ್ಲ. 

ವೆೈಸ್ಚ ಚೆೇಮಾನ್ಚ:- ಈಗ ಮನನಯ ಲ್ಲಂಗಪಪನವರನತನ ಬಿಟತಟ ಬ್ೇೆರ ೆ ಯನರೂ 
ಮನತ್ರ್ನಡತವುದತ ಬ್ೇೆಡ.  ೬ ಗಂಟೆಗ ೆಮತಗಿಸಬ್ೇೆಕಿದೆ. 

ಶ್ರೇ ಸಿ.ಎಂ.ಲ್ಲಂಗಪಪ:- ಮಕನ್ಯ ಸಭಕಪತಿಗಳಕ, ಆಥಿಾಕ ಇಲನಖ್ಯೆ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಸನಲವನತನ 

ಯನವರಿೇತಿ ಬಳಸಬೆ್ೇಕತ ಎನತನವ ಮನತ್ತಗಳನತನ ಹೆೇಳುತ್ನುರ.ೆ  Maintain Debt at student 

level; “1)ಚEnsure that due regard about Financial Implications on future 

generations. 2) Borrowings are used for productive purposes. 3) 

Accumulations of capital assets and not apply to current expenditure. 

4)Should be used for economic efficiency and compliance cost etc.,”  ಈ 

ಎಲೆವನೂನ ನೇವೆೇ ಹೆೇಳಿದ್ಧೆೇರಿ; ಆಥಿಾಕ ಇಲನಖ್ಯೆವರತ guidance ಕ್ೂೆಟಿಟದನೆರೆ.  ಸನಲವನತನ 

ಮನಡದಯೆ್ದೇ ಸರ್ಕಾರ ಹೆೇಗ ೆ ನಡಸೆತವುದಕ್ೆೆ ಆಗತತ್ುದೆ ಎಂದತ ಕ್ೆೇಳಿದ್ಧರಿ.  ಸನಲ ಮನಡಬ್ೇೆಕತ; 

ಆದರೆ ಹನಸಿಗ ೆ ಇದೆಷತಟ ಕ್ನಲತ ಚನಚಬ್ೆೇಕತ.  ನನಗ ೆ ರೂ. ೧೦ ಲಕ್ಷ ವನಪಸತಸ ಕ್ೊಡತವ 

ಸನಮಥಯಾವಿದತೆ ರ್ನನತ ರೂ. ೧ ಕ್ೊೇಟಿ ಮತ್ುದ ಸನಲವನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡರ ೆ ನನನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ 

ಏರ್ನಗತತ್ುದ?ೆ ದ್ಧವನಳಿ ಆಗತತ್ೆುೇರೆ್. 
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(402) ಎಸ್ಚಪಿಆರ್ಚ/ಬಿಎನ್ಚಎಸ್ಚ/6:00/16/03/2022    (ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್ಚರವರ ಉಪಸಿೆತಿ) 

ಶ್ರೇ ಸಿ.ಎಂ.ಲ್ಲಂಗಪಪ (ಮತಂದತ):-  
ಕ್ಷಮಿಸಬೆ್ೇಕತ; ನಮಾ ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜಯವು ಯನವತ್ೂು ಸಹ ದ್ಧವನಳಿ ಆಗತವುದ್ಧಲೆ; ಆಗಬ್ನರದತ 
ಹನಗೂ ಆಗಕೂಡದತ.  ಆಡಳಿತ್ ಪಕ್ಷದವರತ ಪತಸುಕದಲ್ಲೆ ಮತದ್ಧರಸಿದೆನತನ ನಮಗೆ ಹೆೇಳಿ, ಅವರೆೇ 
ಇದನತನ ನಯಂತಿರಸದ್ಧದೆರೆ ರನಜಯದ ಆಥಿಾಕ ಪರಿಸಿೆತಿಯತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನಗತವುದತ ಯನವನಗ ಎಂದತ 
ರ್ನನತ ಕ್ೆೇಳಲ್ಲಚಿಛಸತತ್ೆುೇರೆ್.   
 

ಇನತನ ಹೆಚತಿ ಸಮಯನವಕ್ನಶವಿಲೆದೆೇ ಇರತವುದರಿಂದ ರ್ನನತ ಕಡಯೆದನಗಿ ಮೇಕ್ೆದನಟತ 
ವಿಚನರವನತನ ಪರಸನುಪಿಸತತ್ೆುೇರ್ೆ.  ರ್ನವು ಮನಡಿದ ಪನದಯನತ್ರೆಯನತನ ಬಹಳ ಜನ ಟಿೇಕಿಸಿದರತ; 
ನಮಗೆ ಸಂತ್ೂೆೇಷ.  ಆಡಳಿತ್ ಪಕ್ಷದವರತ ರನಜಕಿೇಯಕ್ನೆಗಿ ಹನಗೂ ರನಜಕಿೇಯವನತನ ಬ್ೆಳೆಸತವುದಕ್ೆೆ 
ಇದನತನ ಮನಡಿದ್ಧರಿ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದರತ ಅದಕೂೆ ಸಹ ಸಂತ್ೂೆೇಷ.  ಆದರೆ, 74 ಟಿ.ಎಂ.ಸಿ. 
ಪರಮನಣ್ದಷತಟ ನೇರನತನ ರೆ್ರೆಯ ರನಜಯದವರಿಗ ೆರ್ನವೇೆಕ್ೆ ಉಚಿತ್ವನಗಿ ಬಿಟತಟ ಕ್ೂೆಡಬ್ೇೆಕತ?  ಅದತ 
ನಮಾ ನೇರತ ಆಗಿದೆ.  ಒಂದತ ವೆೇಳೆ ಅದತ ಅವರ ಪನಲ್ಲನ ನೇರತ ಆಗಿದೆರ,ೆ ಆ ಪೆೈಕಿ ಒಂದತ 
ತ್ೊಟಿಟನಷನಟದರೂ ನಮಗ ೆ ಬಿಡತತಿುರಲ್ಲಲೆ.  ಇದರ ಅನತಭ್ವ ನಮಗ ೆ ಇದೆ ಹನಗೂ ನಮಾಲೆರಿಗೂ 
ಇದತ ಗೂೆತ್ನುಗಿದ.ೆ  ನಮಾ ಕ್ನಲದಲ್ಲೆ ಪರಶ್ನತ್ ಯೇಜರೆ್ಯ ಬಗೆೆ ಡಿ.ಪಿ.ಆರ್. ಹನಗೂ ಇತ್ನಯದ್ಧ 
ಎನತನವ ಕ್ನರಣ್ಗಳಿಂದನಗಿ ಪನರರಂಭಿಸತವುದಕ್ನೆಗಲ್ಲಲೆ.  ಈಗ ತ್ಮಾ ಸಕ್ನಾರದ ಆಡಳಿತ್ದ 
ಅವಧಿಯಲ್ಲೆ ಈ ಯೇಜರೆ್ಯನತನ ಪನರರಂಭಿಸಿದರ…ೆ ಪರಸತುತ್ ಸನಲ್ಲನ ಆಯವಯಯದಲ್ಲೆ ಈ 
ಯೇಜರೆ್ಗನಗಿ ಒಂದತ ಸನವಿರ ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪನಯಿಗಳನತನ ಮಿೇಸಲ್ಲಟಿಟದನೆರ,ೆ ಇರಲ್ಲ; ರ್ನನತ 
ಮಿೇಸಲ್ಲಟಟ ಅನತದನನದ ಬಗೆೆ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದ್ಧಲೆ.  ಕ್ೆೇಂದರದಲ್ಲೆ ನಮಾ ಪಕ್ಷದೆೇ ಸಕ್ನಾರವು 
ಅಸಿುತ್ೆದಲ್ಲೆದೆ.  ಹೇಗನಗಿ ರ್ನವು ಇದನತನ ʼಡಬಲ್ಚ ಇಂಜಿನ್ಚ̓ ಸಕ್ನಾರ ಎಂಬತದನಗಿ ಕರಯೆತತ್ೆುೇವೆ.  
ದಯಮನಡಿ ಸಕ್ನಾರವು ಈ ವಿಚನರದಲ್ಲೆ ಅಡಿಾಪಡಿಸತತಿುರತವ ಪರಿಸರ ಹನಗೂ ಮತಿುತ್ರ ೆಸಂಬಂಧಿತ್ 
ಇಲನಖ್ಯೆವರನತನ ಯೇಜರೆ್ಯ ಬಗೆೆ ಒಪಿಪಸಿ, ಯೇಜರೆ್ಯ ಕ್ನಮಗನರಿಗಳ ಬಗೆೆ ತ್ಮಾ 
ಸಕ್ನಾರವೆೇ ಗತದೆಲ್ಲ ಪೂಜೆಯನತನ ಮನಡಿ, ಯೇಜರೆ್ಯನತನ ಪನರರಂಭಿಸಿದರ ೆಈ ರನಜಯಕ್ೆೆ 400 
ಮಗನವನಯಟಚ ವಿದತಯತಚ ದೊರೆಯತತ್ುದೆ.  ಪರಸತುತ್ ಬ್ೆಂಗಳೂರತ ನಗರವು ಬೃಹತಚ ನಗರವನಗಿದೆ.  
ಬ್ೆಂಗಳೂರತ ಹನಗೂ ಇದರ ಸತತ್ುಮತತ್ುಲ್ಲನ ಇತ್ರ ೆ ಜಿಲೆೆಗಳನದ ಕ್ೂೆೇಲನರ, ತ್ತಮಕೂರತ, 
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ರನಮನಗರ ಹನಗೂ ಬ್ೆಂಗಳೂರತ ಗನರಮನಂತ್ರ ಇವುಗಳಿಗೆಲನೆ ಕತಡಿಯತವ ನೇರಿನ 
ವಯವಸೆೆಯನಗತತ್ುದೆ.  ಈ ಯೇಜರೆ್ಯನತನ ನಮಾ ಸಕ್ನಾರವೇೆ ಮನಡಲ್ಲ; ಯೇಜರೆ್ಯನತನ 
ಮನಡಲತ ನಮಗಿಂತ್ಲೂ ಇವರಿಗರೆೆ್ೇ ಹಚೆಿಿನ ಅವಕ್ನಶವಿದೆ. ಈ ವಿಚನರದಲ್ಲೆ 
ದೆಹಲ್ಲಯಲ್ಲೆರತವವರನೂನ ಸಹ ಇವರತ ಒಪಿಪಸಬಹತದನಗಿದೆ. ಮತಂದತವರದೆತ, ಪರಸಕು ಸನಲ್ಲನ 
ಆಯವಯಯದಲ್ಲೆ ಈ ಯೇಜರೆ್ಗನಗಿ ಒಂದತ ಸನವಿರ ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪನಯಿಗಳನತನ ಈಗನಗಲೇೆ 
ಮಿೇಸಲ್ಲಡಲನಗಿದ.ೆ  ಹೇಗನಗಿ ಸಕ್ನಾರವು ದಯಮನಡಿ ಈ ಯೇಜರೆ್ಯನತನ ಕ್ೆೈಗೆತಿುಕ್ೊಳಳಬ್ೆೇಕತ. 
ಇದರ ಹೆಸರನೂನ ಸಹ ಇವರೇೆ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಳಳಲ್ಲ.  ಈ ಬಗೆೆ ನಮಗ ೆಯನವುದೆೇ ಚಿಂತೆ್ಯಿಲೆ. ಈ 
ಯೇಜರೆ್ಯಿಂದನಗಿ ಲಕ್ಷನಂತ್ರ ಜನರಿಗ ೆಅನತಕೂಲವನಗತತ್ುದೆ ಎನತನವ ಅಂಶವನತನ ಗಮನಸಿದನಗ, 
ನಜವನಗಿಯೂ ಸಹ ಈಗಿನ ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ಒಳಳೆಯ ಕಿೇತಿಾ ಬರತತ್ುದೆ. ಆದರೆ ಮತಂದ್ಧನ ಬ್ನರಿ ನಮಾ 
ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ಬಹತಮತ್ ದೂೆರಯೆತವುದ್ಧಲೆವೆೇರ್ೂೆೇ ಎಂದತ ನನಗ ೆಎಲ್ಲೆಯೇ ಒಂದತ ಕಡ ೆಅನಸತತಿುದೆ.   

 
ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆ್ಬೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈಗ ಸದಸಯರತ ಪನಂಚಜನಯ ಊದ್ಧದರತ.  
 
ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್ಚ:- ಶ್ರೇ ಪನರಣೆೇಶಚರವರೆೇ, ನೇವು ಸದಸಯರನತನ ಎಚಿರಗೂೆಳಿಸಿದ್ಧೆೇರಿ. 
 
ಶ್ರೇ ಎಂ.ಕೆ್.ಪನರಣೆೇಶಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಬರಹಾ ದೇೆವರತ ಒಂದತ ಬ್ನರಿ ನಮಾ 

ಹಣೆಯಲ್ಲೆ ಏನರ್ನನದರೂ ಬರೆದತ ಬಿಟಟರ,ೆ ಪತನಃ ಅದನತನ ಅಳಿಸಲೂ ಸಹ ಅವರಿಗ ೆಸನಧಯವಿಲೆವಂತೆ್.  
ಹೇಗನಗಿ ಸದಸಯರತ ಈ ಮದಲತ ನೇಡಿದ ಆಶ್ೇವನಾದವನತನ ಈಗ ಸರಿ ಮನಡಿಕ್ೊಳಳಲತ 
ಪರಯತಿನಸಿದರೂ ಸಹ ಅದತ ಅವರಿಂದನಗತವುದ್ಧಲೆ.   

 
ಡನ|| ವೆೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣ್ಸನೆಮಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬ್ಬೆೇಗೌಡರತ ತ್ಮಾ 

ಮತಖ್ವನತನ ಕನನಡಿಯಲ್ಲೆ ರೆ್ೂೇಡಿಕ್ೂೆಳಳಬ್ೆೇಕತ. 
 
ಶ್ರೇ ಸಿ.ಎಂ.ಲ್ಲಂಗಪಪ(ರ್ನಮನದೆೇಾಶ್ತ್ರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಒಂದತ ವೆೇಳೆ, ನನನ 

ಹನಗೂ ಲಕ್ಷನಂತ್ರ ಜನರ ಆಶನಭನವರೆ್ಗಳಲ್ಲೆ ವಯತ್ನಯಸಗಳನಗಿ ಇವರತಗಳೆೇ ಪತನಃ ಅಧಿಕ್ನರಕ್ೆೆ 
ಬಂದರ,ೆ ಪರಶ್ನತ್ ಯೇಜರೆ್ಯನತನ ಪೂಣ್ಾಗೂೆಳಿಸಬ್ೆೇಕತ.  ಇಷತಟ ಅಂಶಗಳನತನ ಹೆೇಳಲತ ನನಗ ೆ
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ಅವಕ್ನಶವನತನ ನೇಡಿದ ತ್ಮಗೆ ಹನಗೂ ನನನ ಎಲನೆ ಸನೆೇಹತ್ರನತನ ವಂದ್ಧಸಿ ನನನ ಮನತ್ತಗಳನತನ 
ಮತಗಿಸತತ್ುೆೇರೆ್. 

 
ವೆೈಸ್ ಛೆೇಮಾನ್ಚ:- ಸದನವನತನ ರ್ನಳೆ ಬ್ೆಳಗೆೆ 10:30 ಗಂಟೆಯವರಗೆ ೆಮತಂದೂಡಲನಗಿದೆ. 

 
(ಸದನವು ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆ 4 ನಮಿಷಕೆ್ೆ ಮತಕ್ನುಯಗೊಂಡತ 

ಪತನಃ ದ್ಧರ್ನಂಕ 17 ರೆ್ೇ ಮನರ್ಚಾ ಮನಹ ೆ2022 ರ ಗತರತವನರದಂದತ 
ಬ್ೆಳಿಗೆೆ 10:30 ಗಂಟೆಗ ೆಸೇೆರಲತ ನಶಿಯಿಸಿತ್ತ) 

<><><> 
 


