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ಕರ್ನಾ ಟಕ ವಿಧನನ ಪರಿಷತ್ತು 
ನೂರ ನಲವತ್ನುರರೆ್ಯ ಅಧಿವೆೇಶನ 

18ರ್ೆೇ ಮನರ್ಚಾ 2022  
ಶತಕರವನರ 

 
                                  

೦೧. ಪರಶೆ್ನೇತ್ುರ  

ಅ) ಚತಕೆ್ೆ ಗತರತತಿನ ಪರಶೆನಗಳಿಗೆ ಮೌಖಿಕವನಗಿ ನೇಡಲನದ ಉತ್ುರಗಳು 

2139 – ಎಸ್.ಟಿ.ಕ್ರೇಡನಪಟತಗಳಿಗೆ ಪೊರೇತ್ನಾಹಧನ ನೇಡತವ ಕತರಿತ್ತ  
- ಶ್ರೇ ಎನ್.ರವಿಕತಮನರ್ 
- ಶ್ರೇ ಕ್ೂೆೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ) 

(ರೇೆಷ್ೆೆ, ಯತವ ಸಬಲೇಕರಣ ಮತ್ತು ಕ್ರೇಡನ ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ) 
2217 – ಅಂತ್ರ್ಾಲ ವೃದ್ಧಿಸತವ ರ್ಲನಧಿ ಯೇರ್ರೆ್ ಬಗೆೆ 

- ಶ್ರೇ ಸಿ.ಎನ್.ಮಂಜೆೇಗೌಡ 
- ಶ್ರೇ ಬಿ.ಸಿ.ಪನಟಿೇಲ (ಕೃಷಿ ಸಚಿವರತ)  

2229 – ರನರ್ಯದಲಿ ಛನವಣಿ ತ್ೊೇಟಗನರಿಕೆ್ ಕತರಿತ್ತ 
- ಶ್ರೇಮತಿ ಭನರತಿ ಶೆಟಿಿ 
- ಶ್ರೇ ಮತನರತ್ನ (ತ್ೊೇಟಗನರಿಕ್ೆ ಹನಗೂ ಯೇರ್ರೆ್, ಕ್ನಯಾಕರಮ 

ಸಂಯೇರ್ರೆ್ ಮತ್ತು ಸನಂಖಿಯಕ ಸಚಿವರತ)  
2232 – ರೈೆತ್ರ ಆತ್ೆಹತೆ್ಯ ಹನಗೂ ತೆ್ೂೇಟಗನರಿಕ್ೆ ಇಲನಖಯೆ ವಿವಿಧ ಯೇರ್ರೆ್ ಕತರಿತ್ತ 

- ಡಿ.ಎಸ್.ಅರತಣ್ 
- ಶ್ರೇ ಮತನರತ್ನ (ತ್ೊೇಟಗನರಿಕ್ೆ ಹನಗೂ ಯೇರ್ರೆ್, ಕ್ನಯಾಕರಮ 

ಸಂಯೇರ್ರೆ್ ಮತ್ತು ಸನಂಖಿಯಕ ಸಚಿವರತ)  
2188 – ಕಲನಯಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಸನರಿಗ ೆವಿಭನಗದಲಿ ನಡೆದ್ಧದ ೆಎನನಲನದ  
        ಅವಯವಹನರದ ಕತರಿತ್ತ 

ವಿಷಯಾನುಕ್ರ ಮಣಿಕೆ (INDEX) 
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- ಶ್ರೇ ಅರವಿಂದ ಕತಮನರ್ಚ ಅರಳಿʻ 
- ಶ್ರೇ ಬಿ.ಶ್ರೇರನಮತಲತ (ಸನರಿಗ ೆಮತ್ತು ಪರಿಶ್ಷಿ ಪಂಗಡಗಳ ಸಚಿವರತ) 

2230 – ಬೆಳಗನವಿ ಕ್ೆೇಂದರ ಬಸ್ಚ ನಲನಾಣ ಕ್ನಮಗನರಿ ಮತಗಿಸತವ ಕತರಿತ್ತ 
- ಡನ: ತ್ಳವನರ ಸನಬಣಣ 
- ಶ್ರೇ ಬಿ.ಶ್ರೇರನಮತಲತ (ಸನರಿಗ ೆಮತ್ತು ಪರಿಶ್ಷಿ ಪಂಗಡಗಳ ಸಚಿವರತ) 

2225 – ಬಿ.ಎಂ.ಟಿ.ಸಿ.ಗೆ ಹೊರೆಯನದ ಎಲೆಕ್ಿಕ ಚ ಬಸ್ಚಗಳ ಬಗೆೆ 
-  ಡನ: ಕ್.ೆಗೊೇವಿಂದರನಜ್ 
-    ಶ್ರೇ ಬಿ.ಶ್ರೇರನಮತಲತ (ಸನರಿಗ ೆಮತ್ತು ಪರಿಶ್ಷಿ ಪಂಗಡಗಳ ಸಚಿವರತ) 

2134 – ಕ್.ೆಎಸ್.ಆರ್ಚ.ಟಿ.ಸಿ. ಮತ್ತು ಬಿ.ಎಂ.ಟಿ.ಸಿ. ಹನಗೂ ಇತ್ರೆ ನಗಮಗಳ  
        ಸಿಬಬಂದ್ಧಯ ಕತರಿತ್ತ  

-  ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶಚ ಕ್ೆ.ರನಥೂೆೇಡಚ (ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ಮತಖ್ಯ ಸಚೆೇತ್ಕರತ) 
-    ಶ್ರೇ ಬಿ.ಶ್ರೇರನಮತಲತ (ಸನರಿಗ ೆಮತ್ತು ಪರಿಶ್ಷಿ ಪಂಗಡಗಳ ಸಚಿವರತ) 

2219 – ದೆೇವರನರ್ ಅರಸತ ಹಂದತಳಿದ ವಗಾಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಗಮ  
 - ಶ್ರೇ ಪಿ.ಆರ್.ರಮೇಶಚ  
 - ಶ್ರೇ ಕ್ೊೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಮನರ್ ಕಲನಯಣ ಹನಗೂ    
                    ಹಂದತಳಿದ ವಗಾಗಳ ಕಲನಯಣ ಸಚಿವರತ)  

2149 - ರನರ್ಯದ ತ್ೊೇಟಗನರಿಕ್ ೆಇಲನಖಯೆ ಹನ ನೇರನವರಿ ಯೇರ್ರೆ್ ಸಬಿಾಡಿ ಕತರಿತ್ತ 
  - ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗೌಡ (ಶ್ರೇ ಹೆರ್.ಎಂ.ರಮೇಶ ಗೌಡರವರ ಪರವನಗಿ) 

- ಶ್ರೇ ಮತನರತ್ನ (ತ್ೊೇಟಗನರಿಕ್ೆ ಹನಗೂ ಯೇರ್ರೆ್, ಕ್ನಯಾಕರಮ  
                ಸಂಯೇರ್ರೆ್ ಮತ್ತು ಸನಂಖಿಯಕ ಸಚಿವರತ)  

2181 – ರನರ್ಯದ ಹಂದತಳಿದ ವಗಾಗಳ ಕಲನಯಣ ಇಲನಖಯೆಡಿ ಆಹನರ ಪೂರೈೆಕ್ೆಯಲಿ  
       ಕಡಿಮ ದರ ನಮೂದ್ಧಸಿದ ಅಕರಮದ ಕತರಿತ್ತ 

- ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವೆಂಕಟೆೇಶ 
 - ಶ್ರೇ ಕ್ೊೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಮನರ್ ಕಲನಯಣ ಹನಗೂ    
                    ಹಂದತಳಿದ ವಗಾಗಳ ಕಲನಯಣ ಸಚಿವರತ)  

 



3 

                                                                                                                                                  ವಿಪ/18-03-2022   
“ wzÀÄÝ¥ÀrAiÀiÁUÀzÀ ¥Àæw/unedited copy/£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ¼À°è CxÀªÁ ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉUÁV G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀPÀÆqÀzÀÄ 

__________________________________________________________________________________ 

ತ್ಡ ೆಹಡಿಯಲನದ ಪರಶ ೆನ 
1693 – ರೈೆತ್ರ ವಿದನಯನಧಿ ಯೇರ್ರೆ್ಯ ಬಗೆೆ 
     - ಶ್ರೇ ಎಂ.ಎಲ್.ಅನೇಲ್ಚ ಕತಮನರ್ 
     - ಶ್ರೇ ಬಿ.ಸಿ.ಪನಟಿೇಲ್ (ಕೃಷಿ ಸಚಿವರತ) 
1965 -  ಕ್ ೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್ ಚ.ನಲಿ ಕ್ೆೈಗೊಳಳಲನದ ಕ್ನಮಗನರಿಗಳ ಕತರಿತ್ತ 
      - ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವೆಂಕಟೆೇಶಚ 
      - ಶ್ರೇ ಕ್.ೆಎಸ್.ಈಶವರಪಪ (ಗನರಮೇಣನಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚನಯತಚ  
                                      ರನಜ್ಚ ಸಚಿವರತ) 
ಆ)  ಚತಕ್ೆೆ ಗತರತತಿಲಿದ ಪರಶೆನಗಳಿಗ ೆಲಖಿತ್ ಮೂಲಕ ನೇಡಲನದ ಉತ್ುರಗಳು 
 

02.   ಸಭನಪತಿಯವರ ಅನತಮತಿ ಮೇರಗೆ ೆಪರಸನುಪಿಸಲಪಟಿ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟಿ ಸಚಿವರ 
ಹೆೇಳಿಕ್ೆಗಳು  

ಅ) ದ್ಧರ್ನಂಕ 11-03-2022ರಂದತ ಶ್ರೇ ಕೆ್.ಟಿ.ಶ್ರೇಕಂಠೆೇಗೌಡರವರತ    
ಪತಿರಕ್ನ ವಿತ್ರಕರತ, ಹಂಚಿಕ್ದೆನರರತ ಹನಗೂ ಪತಿರಕ್ೆ ಹನಕತವ ಕ್ನಮಾಕರ ಬಗೆೆ 
ಪರಸನುಪಿಸಿರತವ ವಿಷಯ 

- ಶ್ರೇ ಕ್ೊೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ)  
                                               (ಕ್ನಮಾಕ ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ) 
 

ಆ) ದ್ಧರ್ನಂಕ 15-03-2022ರಂದತ ಶ್ರೇ ಕೆ್.ಟಿ.ಶ್ರೇಕಂಠೆೇಗೌಡರವರತ    
 ಮೈಸೂರತ ನಗರದಲಿರತವ ಪತರಭವನ ಶ್ಥಿಲಗೂೆಂಡಿರತವ ಬಗೆೆ ಪರಸನುಪಿಸಿರತವ             
 ವಿಷಯ 

       - ಶ್ರೇ ಕ್ೂೆೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ) 
                           (ನಗರನಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ) 
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ಇ) ದ್ಧರ್ನಂಕ 08-03-2022ರಂದತ ಶ್ರೇ ಎಸ್.ರವಿರವರತ    
ಬೆಂಗಳೂರತ ಗನರಮನಂತ್ರ ಜಿಲೆಿಯ ಕೃಷಿ ಇಲನಖಯೆಲಿ ಖನಲ ಇರತವ 
ಹತದೆಾಗಳನತನ ಕೂಡಲೆೇ ಭತಿಾ ಮನಡತವ ಬಗೆೆ ಪರಸನುಪಿಸಿರತವ ವಿಷಯ 

- ಶ್ರೇ ಕ್ೊೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ)  
                                               (ಕೃಷಿ ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ) 

ಈ) ದ್ಧರ್ನಂಕ 17-03-2022ರಂದತ ಶ್ರೇ ಎಂ.ಪಿ.ಕತಶನಲಪಪ (ಸತಜನ)ರವರತ    
ಕ್ೊಡಗತ ಜಿಲೆಿಯ ಕ್ನಫಿ ಬೆಳಗೆನರರಿಗೆ 10 ಹೆರ್.ಪಿ.ವರೆಗ ೆಉಚಿತ್ ವಿದತಯತಚ 
ನೇಡತವ ಬಗೆೆ ಪರಸನುಪಿಸಿರತವ ವಿಷಯ 

     - ಶ್ರೇ ಕ್ೂೆೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ)  
                         (ಇಂಧನ ಹನಗೂ ಕನನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸೃತಿ ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ) 

ಉ) ದ್ಧರ್ನಂಕ 15-03-2022ರಂದತ ಶ್ರೇ ವೆೈ.ಎಂ.ಸತಿೇಶ ಚರವರತ    
 ಬಳನಳರಿ ಜಿಲೆಿ ಸಂಡೂರತ ತ್ನಲೂಿಕತ, ತ್ೊೇರಣಗಲ್ ಚ ಗನರಮ ಪಂಚನಯ್ತು   
 ವನಯಪಿುಯ ಸತಲನುನಪತರ ಗನರಮದ ಸತತ್ುಮತತ್ು ಕೆ್ೈಗನರಿಕ್ೆಗಳಿಂದ ಹೊರಬರತವ   
 ಮನಲನಯದ್ಧಂದ ಗನರಮದ ಪರಿಸರ ಕಲತಷಿತ್ಗೊಂಡಿರತವ ಬಗೆೆ ಪರಸನುಪಿಸಿರತವ  
 ವಿಷಯ 

- ಶ್ರೇ ಕ್ೊೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ)  
                            (ಬೃಹತಚ ಮತ್ತು ಮಧಯಮ ಕ್ೈೆಗನರಿಕ್ೆ ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ) 

 
ಊ) ದ್ಧರ್ನಂಕ 14-03-2022ರಂದತ ಶ್ರೇ ಸಲೇಂ ಅಹಮದ ಚರವರತ    

  ರನರ್ಯದಲಿ ಮಕೆಳ ಜನಗೃತಿ ಮತ್ತು ಹತ್ರಕ್ಷಣೆಯ ಸಲತವನಗಿ ಪಂಚನಯ್ತತಿ  
  ಮಟಿದಲಿ ಪರತಿ ತಿಂಗಳು ಗನರಮ ಸಭೆಯನತನ ನಡಸೆತವ ಬಗೆೆ ಪರಸನುಪಿಸಿರತವ   
  ವಿಷಯ 

- ಶ್ರೇ ಕ್ೊೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ)  
                   (ಗನರಮೇಣನಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚನಯತಚ ರನಜ್ ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ) 
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ಋ) ದ್ಧರ್ನಂಕ 1೭-03-2022ರಂದತ ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗೌಡರವರತ    
  ಅನತದನನ ರಹತ್, ಅನತದನನತ್ ಹನಗೂ ಸಕ್ನಾರಿ ಪರಥಮ ದಜೆಾ ಕ್ನಲೇೆರ್ತ  
  ಇನನತ್ರ ೆಎಲನಿ ಕ್ನಲೇೆರ್ತಗಳಲಿ ವನಯಸಂಗ ಮನಡತವ ಎಸ್ಚ.ಸಿ., ಎಸ್ಚ.ಟಿ.   
  ಹನಗೂ ಓ.ಬಿ.ಸಿ. ವಿದನಯಥಿಾಗಳಿಗೆ ಇಲನಖಗೆಳಿಂದ ಶತಲೆ ವಿರ್ನಯ್ತತಿ  
  ಹಣವನತನ ಪನರಂಶತಪನಲರ ಖನತ್ಗೆೆ ಕಡನಾಯವನಗಿ ರ್ಮ ಮನಡತವ ಬಗೆೆ  
  ಪರಸನುಪಿಸಿರತವ ವಿಷಯ 

- ಶ್ರೇ ಕ್ೊೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಮನರ್ ಕಲನಯಣ             
       ಮತ್ತು ಹಂದತಳಿದ ವಗಾಗಳ ಕಲನಯಣ ಸಚಿವರತ) 

ಎ)  ದ್ಧರ್ನಂಕ 15-03-2022ರಂದತ ಶ್ರೇ ಪರದ್ಧೇಪ ಶೆಟಿರ್ಚರವರತ    
 ರನರ್ಯದ ಕ್ೆಲವು ಗನರಮ ಪಂಚನಯ್ತತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು   
 ಅಸಮಪಾಕವನಗಿ ಕ್ ನಯಾನವಾಹಸತತಿುರತವ ಬಗೆೆ ಪರಸನುಪಿಸಿರತವ   
 ವಿಷಯ 

- ಶ್ರೇ ಕ್ೊೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ)  
                   (ಗನರಮೇಣನಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚನಯತಚ ರನಜ್ ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ)                

0೩.   ಶನಸಕರಿಗ ೆನೇಡಲನಗಿದಾ ಅನತದನನವನತನ ಕಡಿತ್ಗೊಳಿಸಿರತವ ಬಗೆೆ 
             - ಶ್ರೇ ಕ್ೆ.ಟಿ.ಶ್ರೇಕಂಠೆೇಗೌಡ 
  - ಶ್ರೇ ಮತನರತ್ನ (ತ್ೊೇಟಗನರಿಕ್ೆ, ಯೇರ್ರೆ್ ಹನಗೂ             
                             ಸನಂಖಿಯಕ ಸಚಿವರತ) 

                 - ಶ್ರೇ ಬಸವರನರ್ ಬೊಮನೆಯ್ತ (ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಗಳು) 
      - ಶ್ರೇ ಎನ್.ರವಿಕತಮನರ್    
0೪.  ವಿತಿುೇಯ ಕ್ನಯಾಕಲನಪಗಳು 

      2022-23ರೆ್ೇ ಸನಲನ ಆಯವಯಯ ಅಂದನರ್ತಗಳ ಮೇಲನ ಚಚಾೆಗೆ  
      ಸಕ್ನಾರದ್ಧಂದ ಉತ್ುರ 

- ಶ್ರೇ ಬಸವರನರ್ ಬೂೆಮನೆಯ್ತ (ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಗಳು ಹನಗೂ 
                           ಹಣಕ್ನಸತ ಸಚಿವರತ) 
- ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್ೆ.ಹರಿಪರಸನದಚ (ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ) 
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- ಶ್ರೇ ಪಿ.ಆರ್.ರಮೇಶಚ 
- ಶ್ರೇ ಎನ್.ರವಿಕತಮನರ್ಚ 
- ಶ್ರೇ ಕ್.ೆಟಿ.ಶ್ರೇಕಂಠೆೇಗೌಡ 
- ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗೌಡ 
- ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶಚ ಕ್.ೆರನಥೂೆೇಡಚ (ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ಮತಖ್ಯ    
                          ಸಚೆೇತ್ಕರತ) 
- ಡನ: ತ್ಳವನರ್ಚ ಸನಬಣಣ 
- ಶ್ರೇ ನಸಿೇರ್ಚ ಅಹೆದಚ 
- ಶ್ರೇ ಕ್.ೆಎ.ತಿಪಪೆೇಸನವಮ 
- ಶ್ರೇ ಶಶ್ೇಲ್ಚ ಜಿ.ನಮೇಶ್ 
- ಶ್ರೇ ಆಯನೂರತ ಮಂರ್ತರ್ನಥ್ 
 
         ~*~*~*~*~ 
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(444) 18-03-2022 (10.00) ಎಂವಿ-ಬಿಎನ್ಚಎಸ್ 

 

 

 

 

ಕರ್ನಾ ಟಕ ವಿಧನನ ಪರಿಷತ್ತು 

ಶತಕರವನರ, 18ರೆ್ೇ ಮನರ್ಾ 2022 

ಸದನವು ವಿಧನನಸೌಧದಲಿರತವ 
ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುನ ಸಭನಂಗಣದಲಿ 

ಪೂವನಾಹನ 10 ಗಂಟೆ 3 ನಮಷಕ್ೆೆ ಸಮನವೆೇಶಗೂೆಂಡಿತ್ತ. 

 

ಸಭನಪತಿ (ಶ್ರೇ ಬಸವರನರ್ ಶ್ವಲಂಗಪಪ ಹೊರಟಿಿ) ಯವರತ 
ಪಿೇಠವನತನ ಅಲಂಕರಿಸಿದರತ. 
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01. ಪರಶೆ್ನೇತ್ುರಗಳು 

ಅ) ಚತಕೆ್ೆ ಗತರತತಿನ ಪರಶೆನಗಳಿಗೆ ಮೌಖಿಕವನಗಿ ನೇಡಲನದ ಉತ್ುರಗಳು. 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಈಗ ಪರಶೆ್ನೇತ್ುರ. ಶ್ರೇಮತಿ ಭನರತಿ ಶೆಟಿಿ, ಮನನಯ ಯತ.ಬಿ.ವೆಂಕಟೆೇಶ. 

ಪರಶೆನ ಸಂಖೆಯ 2229 
(ಈ ಹಂತ್ದಲಿ ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ ಶ್ರೇಮತಿ ಭನರತಿ ಶೆಟಿಿಯವರತ ಗೆೈರತಹನರ್ರನಗಿದಾರತ) 

ಪರಶೆನ ಸಂಖೆಯ 2181 
(ಈ ಹಂತ್ದಲಿ ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವೆಂಕಟೆೇಶ ಚರವರತ ಗೆೈರತಹನರ್ರನಗಿದಾ ರತ) 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಸಲೇಂ ಅಹಮದಚ ರವರ ಪರಶೆನ ಸಂಖೆಯ 2185 
ವಗನಾವಣೆಗೂೆಂಡಿರತತ್ುದೆ. 

ಪರಶೆನ ಸಂಖೆಯ 2185 
(ವಗನಾವಣೆಗೂೆಂಡಿರತತ್ುದೆ) 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಸಲೇಂ ಅಹಮದಚ ರವರೆೇ, ತ್ಮೆ ಪರಶೆನ ಬೆೇರ ೆ ಇಲನಖಗೆೆ 
ವಗನಾವಣೆಯನಗಿದೆ.  

ಶ್ರೇ ಸಲೇಂ ಅಹಮದ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈಗ ಸದನಕ್ೆೆ ಯನರತ ಬಂದ್ಧಲಿ 
ಅವರ ಪರಶೆನಗಳಿಗೆ ಉತ್ುರ ಬಂದ್ಧವ.ೆ ರ್ನನತ ಸದನಕ್ೆೆ ಬಂದ್ಧದೆಾೇರ್ ೆಆದರೆ ನನನ ಪರಶೆನಗ ೆಉತ್ುರ ಬಂದ್ಧಲಿ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಅರವಿಂದ ಕತಮನರ ಅರಳಿಯವರ,ೆ ತ್ನವು ಆಮೇಲ ೆಪರಶೆನ ಕ್ೆೇಳಿ. 
ಈಗ ಡನ||ತ್ಳವನರ್ ಸನಬಣಣನವರತ ಪರಶೆನ ಕ್ೆೇಳುವುದತ. 

ಡನ|| ತ್ಳವನರ್ ಸನಬಣಣ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಸದನದಲಿ ಸಂಬಂಧಪಟಿ ಮಂತಿರಗಳು 
ಇಲಿ. 
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ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಡಿ.ಎಸ್.ಅರತಣ್ಚ ರವರತ ಪರಶೆನ ಕ್ೆೇಳುವುದತ. 

ಪರಶೆನ ಸಂಖೆಯ 2232 
(ಈ ಹಂತ್ದಲಿ ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ ಶ್ರೇ ಡಿ.ಎಸ್.ಅರತಣ್ ಚರವರತ ಗೆೈರತಹನರ್ರನಗಿದಾರತ) 

ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶ ಚ ಕೆ್. ರನಥೊೇಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈಗ ಸದನ ಪನರರಂಭವನಗಿದೆ. 
ಆದರೆ, ಇನೂನ ಯನವ ಮಂತಿರಗಳು ಸಹ ಸದನಕ್ೆೆ ಬಂದ್ಧಲಿ.  

ಶ್ರೇ ಕ್ೊೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಮಂತಿರಗಳನತನ 
ಬೆೇಗ ಕರಯೆ್ತಸತತ್ೆುೇವೆ. ಅವರತ ಬಂದ ತ್ಕ್ಷಣ ಉತ್ುರ ನೇಡತತ್ೆುೇವೆ. 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಸತನೇಲ್ಚ ವಲನಯಪತರ್ ರವರತ ಪರಶೆನ ಕ್ೆೇಳುವುದತ. 

ಪರಶೆನ ಸಂಖೆಯ 2158 
(ಈ ಹಂತ್ದಲಿ ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ ಶ್ರೇ ಸತನೇಲ್ ಚ ವಲನಯಪತರ್ ಚ ರವರತ 

ಗೆೈರತಹನರ್ರನಗಿದಾರತ) 

ಪರಶೆನ ಸಂಖೆಯ 2134 
(ಈ ಹಂತ್ದಲಿ ಮನನಯ ಸನರಿಗೆ ಮತ್ತು ಪರಿಶ್ಷಿ ಪಂಗಡಗಳ ಕಲನಯಣ ಸಚಿವರತ  

ಗೆೈರತಹನರ್ರನಗಿದಾರತ) 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಪರಕ್ನಶ ಕ್ೆ. ರನಥೊೇಡಚರವರತ ಸದನದಲಿ ಇದನಾರ.ೆ ಆದರೆ, 
ಸಂಬಂಧಪಟಿ ಮಂತಿರಗಳು ಇಲಿ. 

ಪರಶೆನ ಸಂಖೆಯ 2219 
(ಈ ಹಂತ್ದಲಿ ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ ಶ್ರೇ ಪಿ.ಆರ್ಚ.ರಮೇಶ ರವರತ ಗೆೈರತಹನರ್ರನಗಿದಾ ರತ) 

ಪರಶೆನ ಸಂಖೆಯ 2217 
(ಈ ಹಂತ್ದಲಿ ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ ಶ್ರೇ ಸಿ.ಎನ್.ಮಂಜೆೇಗೌಡರತ ಗೆೈರತಹನರ್ರನಗಿದಾರತ) 
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ಪರಶೆನ ಸಂಖೆಯ 2139 
(ಈ ಹಂತ್ದಲಿ ಮನನಯ ಸನರಿಗೆ ಮತ್ತು ಪರಿಶ್ಷಿ ಪಂಗಡಗಳ ಕಲನಯಣ ಸಚಿವರತ  

ಗೆೈರತಹನರ್ರನಗಿದಾರತ) 

ಪರಶೆನ ಸಂಖೆಯ 2149 
(ಈ ಹಂತ್ದಲಿ ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ ಶ್ರೇ ಹೆರ್ಚ.ಎಂ.ರಮೇಶ ಚ ಗೌಡರತ ಗೆೈರತಹನರ್ರನಗಿದಾರತ) 

ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶ ಚ ಕ್.ೆ ರನಥೊೇಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಸದನಕ್ೆೆ ಇನತನ ಯನರೂ 
ಬಂದ್ಧಲಿ. ಆದತದರಿಂದ, ಸದನವನತನ adjourn ಮನಡಿ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಈಗ ಸದನದಲಿ ಯನರನಚಯರತ ಮಂತಿರಗಳು ಇದನಾರ.ೆ ಅವರಿಗೆ 
ಸಂಬಂಧಪಟಿಂತ್ಹ ಪರಶೆನಗಳನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುಳತ್ೆುೇರ್ೆ. 

ಶ್ರೇ ಕ್ೊೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ 
ಎನ್.ರವಿಕತಮನರ್ಚರವರತ ಪರಶೆನ ಕ್ೆೇಳಬಹತದತ.  

ಶ್ರೇ ಎನ್.ರವಿಕತಮನರ್ಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಸದನದಲಿ ಸಂಬಂಧಪಟಿ ಮಂತಿರಗಳು 
ಇಲಿ. 

ಶ್ರೇ ಕೆ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ರೇೆಷ್ೆೆ, 
ಯತವಸಬಲೇಕರಣ ಮತ್ತು ಕ್ರೇಡನ ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ ರ್ನನತ ಉತ್ುರ ನೇಡತತ್ೆುೇರೆ್. 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಸಭನರ್ನಯಕರ,ೆ ಎಲನಿ ಪರಶೆನಗಳಿಗೂ ಸಹ ನೇವೆೇ ಉತ್ುರ 
ಕ್ೊಟತಿಬಿಡಿ.  
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ಪರಶೆನ ಸಂಖೆಯ: 2139 
(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದೆ) 

ಶ್ರೇ ಎನ್.ರವಿಕತಮನರ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ನನನ ಪರಶೆನಗಳಿಗೆ 
ಉತ್ುರವನತನ ಒದಗಿಸಿದನಾರ.ೆ ಈಗ ರನರ್ಯ, ರನಷಿಿೇಯ ಮತ್ತು ಅಂತ್ರರನಷಿಿೇಯ ವಿವಿಧ 
ಕ್ರೇಡನಕೂಟಗಳಲಿ ಭನಗವಹಸಿ ವಿಜೆೇತ್ರನದ ಪರಿಶ್ಷಿ ಪಂಗಡದ ಕ್ರೇಡನಪಟತಗಳಿಗೆ ಕಳೆದ ಮೂರತ 
ವಷಾಗಳಲಿ ವಿತ್ರಿಸಲನದ ಪೊರೇತ್ನಾಹಧನ ಎಷತಿ ಎಂದತ ಕ್ೇೆಳಿದಾೆೇರೆ್. ಅದಕ್ೆೆ 500 ಲಕ್ಷ 
ರೂಪನಯ್ತಗಳು ಎಂದತ ಉತ್ುರ ನೇಡಿದನಾರೆ. ಅದೇೆ ರಿೇತಿ ಕಳೆದ ಮೂರತ ವಷಾಗಳಲಿ ಎಷತಿ 
ಕ್ರೇಡನಪಟತಗಳಿಗೆ ಕ್ರೇಡನ ಸಮವಸರ ಮತ್ತು ಕ್ಟಚಗಳನತನ ವಿತ್ರಿಸಲನಗಿದೆ, ಫಲನನತಭವಿಗಳ ಸಂಖೆಯ 
ಎಷತಿ? ಮತ್ತು ಎಷತಿ ಮತ್ುವನತನ ಕ್ರೇಡನ ಸಮವಸರ ಕ್ಟಚಗಳಿಗೆ ವೆಚಚ ಮನಡಲನಗಿದ ೆ ಎಂದತ 
ಕ್ೆೇಳಿದೆಾೇರ್.ೆ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಇದಕ್ೆೆ ಸಂಬಂಧಪಟಿಂತ್ೆ ಉತ್ುರ ನೇಡಿದನಾರ.ೆ ಆದರ,ೆ ಕಳೆದ ಎರಡತ 
ವಷಾಗಳಿಂದ ಇಲನಖಯೆವರತ ಏನನತನ ಸಹ ಖ್ಚತಾ ಮನಡಿಲಿ. ಆದರೆ, ಈ ರಿೇತಿಯ ಉತ್ುರವನತನ 
ಹೆೇಗೆ ನೇಡಿದರತ ಎಂದತ ಕ್ೇೆಳುತ್ುೆೇರೆ್. ಏಕ್ೆಂದರ,ೆ ಕಳದೆ ಎರಡತ ವಷಾಗಳಲಿ ಕ್ೂೆೇವಿಡ-೧೯ ಇತ್ತು. 

ಶ್ರೇ ಕೆ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ) (ರೇೆಷ್ೆೆ, ಯತವ ಸಬಲೇಕರಣ ಮತ್ತು 
ಕ್ರೇಡನ ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಕ್ೆೇಳಿರತವ ಪರಶೆನಗಳಿಗೆ 
ನಖ್ರವನದ ಮನಹತಿ ಮತ್ತು ಉತ್ುರಗಳನತನ ನೇಡಿದೆಾೇವ.ೆ 2018-19, 2019-20 ಮತ್ತು 2020-
21ರೆ್ೇ ಸನಲನಲಿ ಒಟತಿ 500 ಲಕ್ಷಗಳನತನ ಖ್ಚತಾ ಮನಡಿದೆಾೇವೆ. ಅದೆೇ ರಿೇತಿ ಕ್ರೇಡನಪಟತಗಳ 
ಸಂಖೆಯಯನತನ ಸಹ ಒದಗಿಸಿ, ಕ್ರೇಡನಪಟತಗಳಿಗೆ ನೇಡಿರತವ ಪೊರೇತ್ನಾಹಧನದ ಮನಹತಿಯನತನ ಸಹ 
ನೇಡಿದೆಾೇವೆ. ಸತಮನರತ 356 ವಿದನಯಥಿಾಗಳಿಗ ೆ 500 ಲಕ್ಷಗಳನತನ ಖ್ಚತಾ ಮನಡಿದಾೆೇವೆಂದತ 
ಇಲನಖಯೆವರತ ತಿಳಿಸಿದನಾರೆ. ಅವರ ಎರಡರೆ್ ಪರಶೆನಗ ೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ೆ ಹೆೇಳುವುದನದರೆ, ಪರಿಶ್ಷಿ 
ಪಂಗಡದ ಕ್ರೇಡನಪಟತಗಳು ಸೇೆರಿದಂತ್,ೆ ಯತವ ಸಬಲೇಕರಣ ಮತ್ತು ಕ್ರೇಡನ ಇಲನಖಯೆ ಕ್ರೇಡನ 
ವಸತಿ ಶನಲ/ೆನಲಯಗಳಲಿರತವ ಫಲನನತಭವಿಗಳ ಸಂಖೆಯ, ಕ್ರೇಡನ ಸಮವಸರ, ಕ್ಟಚಗಳಿಗೆ ಭರಿಸಿರತವ 
ವೆಚಚಗಳ ವಿವರಗಳನತನ ಒದಗಿಸಿರತತ್ೆುೇವೆ. ಅಂದರೆ, ಫಲನನತಭವಿಗಳ ಸಂಖೆಯ 2018-19ರಲಿ 2170, 
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2019-20ರಲಿ 2142 ಎಂದತ ಇದೆ. ಈಗ ಸಮವಸರ ಮತ್ತು ಕ್ಟಚಗಳ ಬಗೆೆ ಮನಹತಿಯನತನ 
ಒದಗಿಸಿದೆಾೇವೆ. 2018-19ರಲಿ 3333.59 ಲಕ್ಷ ರೂಪನಯ್ತಗಳನತನ ನೇಡಿದೆಾೇವ.ೆ 2019-20ರಲಿ 
381.42 ಲಕ್ಷ ರೂಪನಯ್ತಗಳನತನ ನೇಡತತ್ೆುೇವೆ. 2020-21ರಲಿ ಕ್ೂೆೇವಿಡ-19 ಕ್ನರಣದ್ಧಂದ 
ಶನಲೆಗಳು ಪನರರಂಭವನಗಿರಲಲಿ. ಆ ಕ್ನರಣಕ್ೊೆೇಸೆರ ಸಕ್ನಾರಿ ಆದೆೇಶಗಳನತನ ಗಮನದಲಟತಿಕ್ೊಂಡತ 
ಇವುಗಳನತನ ವಿತ್ರಣೆ ಮನಡಿರತವುದ್ಧಲಿ. ಮನನಯ ಸದಸಯರಿಗೆ ಎಲನಿ ಮನಹತಿಗಳನತನ ಒದಗಿಸಲನಗಿದೆ. 
ಹನಗೆಯೇ ಮತಂದತವರದೆತ, ಪರಿಶ್ಷಿ ಪಂಗಡದ ಯತವಕರಿಗ ೆ ಯನವ ರಿೇತಿಯಲಿ 
ಕ್ೌಶಲಯಲನಭಿವೃದ್ಧಿಯನತನ ನೇಡಿದನಾರಂೆದತ ಕ್ೆೇಳಿದನಾರ.ೆ 2019-20, 2020-21 ಮತ್ತು 2021-
22ರೆ್ೇ ಸನಲನಲಿ ರ್ನವು ಒಟತಿ 2,876/- ಲಕ್ಷ ರೂಪನಯ್ತಗಳನತನ ಖ್ಚತಾ ಮನಡಿದೆಾೇವೆ ಎಂಬ 
ಮನಹತಿಯನತನ ಒದಗಿಸಲನಗಿದೆ. ಕ್ೊೇವಿಡ-೧೯ ಕ್ನರಣಕ್ೊೆೇಸೆರ ಯನವ ಸಂದಭಾದಲಿ 
ಶನಲೆಗಳನತನ ಮತಚಚಲನಗಿತ್ೂೆುೇ, ಆ ಸಂದಭಾದಲಿ ಪೂೆರೇತ್ನಾಹಧನ ಮತ್ತು ಸಮವಸರವನತನ ನೇಡಿರಲಲಿ. 
ಉಳಿದ ಎಲನಿ ಮನಹತಿಗಳನತನ ಮನನಯ ಸದಸಯರಿಗೆ ಒದಗಿಸಿದೆಾೇವೆ. ಮನನಯ ಸದಸಯರಿಗೆ 
ಮತ್ೆುೇರ್ನದರೂ ಮನಹತಿ ಬೆೇಕ್ನದಲಿ, ಅವರಿಗೆ ಸಮಗರವನದ ಮನಹತಿಯನತನ ಒದಗಿಸತತ್ೆುೇವೆ. 

ಶ್ರೇ ಎನ್.ರವಿಕತಮನರ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ನನಗೆ ಸಪಷಿರೆ್ ಬೆೇಕ್ನಗಿರತವುದತ 
ಏರೆ್ಂದರೆ, ಜಿಲನಿಮಟಿದಲಿ ಸನವಿರನರತ ಕ್ರೇಡನಪಟತಗಳು ಭನಗವಹಸತತ್ನುರೆ. ಆದರೆ, ಕ್ೊೇವಿಡ-೧೯ 
ಕ್ನರಣದ್ಧಂದ ಕಳೆದ ಎರಡತ ವಷಾಗಳಲಿ ಆ ಕ್ರೇಡನಪಟತಗಳು ರೆ್ೇರವನಗಿ ಭನಗವಹಸಲಲಿ. ಆದರೆ, 
ಪೂತಿಾ ಹಣ ಖ್ಚಾನತನ ತ್ೊೇರಿಸಿದನಾರ.ೆ ಅಂದರೆ, ಕ್ರೇಡನಪಟತಗಳಿಗೆ ಸಮವಸರ ಮತ್ತು ಕ್ಟಚಗಳನತನ 
ನೇಡಿದೆಾೇವೆಂದತ ಮನಹತಿ ನೇಡಿದನಾರ.ೆ ಆದರ,ೆ ಕ್ೊೇವಿಡಚ-೧೯ ಕ್ನರಣದ್ಧಂದ ಏನತ 
ನಡಯೆತವುದ್ಧಲಿವೆಂದತ ಅಧಾಕೆಧಾ ಕ್ರೇಡನಪಟತಗಳಿಗೆ  ಕ್ಟಚಗಳೆೇ ತ್ಲತಪಿರತವುದ್ಧಲಿ. ಇದಕ್ೆೆ 
ಸಂಬಂಧಪಟಿಂತ್ ೆಸಪಷಿತ್ಯೆನತನ ಕ್ೆೇಳುತಿುದೆಾೇರೆ್.  

ಶ್ರೇ ಕ್ೊೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅದರ ಬಗೆೆ ಸಪಷಿತ್ ೆ ಇದೆ. 
ಕ್ೊೇವಿಡ-೧೯ ಕ್ನರಣಕ್ೊೆೇಸೆರ ಕ್ರೇಡನಪಟತಗಳು ಭನಗವಹಸಿರಲಲಿ. ಅವರಿಗೆ ಕ್ಟಚ ಮತ್ತು 
ಪೊರೇತ್ನಾಹಧನವನತನ ಹೆೇಗ ೆ ಕ್ೊಟಿಿದನಾರೆಂದತ ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಕ್ೆೇಳಿದನಾರೆ. ಈಗ ಪೊರೇತ್ನಾಹಧನ 
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ರೆ್ೇರವನಗಿ ಕ್ರೇಡನಪಟತಗಳ ವೆೈಯಕ್ುಕ ಖನತೆ್ಗ ೆ ಹೊೇಗತತ್ುದೆ. ಏರ್ನದರೂ ಸಮಸೆಯ ಮತ್ತು 
ಅನತಮನನಗಳಿದಾರ,ೆ ಅದನತನ ಪರಿಶ್ೇಲರ್ ೆ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆ. ಕ್ಟಚಗಳನತನ ವಿತ್ರಿಸಿರತವುದಕ್ೆೆ ನಮೆ ಬಳಿ 
ನಖ್ರವನದ ಮನಹತಿಗಳಿವೆ. ಈಗ ಯನವುದನದರೂ ಕ್ನರಣಕ್ೆೆ ಕ್ಟಚ ಬಂದ್ಧಲಿವೆಂದತ ಯನವುದನದರೂ 
ವಿಷಯಕ್ೆೆ ಸಂಬಂಧಪಟಿಂತ್ೆ ನದ್ಧಾಷಿವನಗಿ ಮನಹತಿಯನತನ ಒದಗಿಸಿದರ,ೆ ತ್ಕ್ಷಣ ತ್ನಖೆ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆ. 
ಮನನಯ ಸದಸಯರಿಗೆ ಸಮಗರವನದ ಮನಹತಿಯನತನ ಒದಗಿಸತತ್ೆುೇವೆ. 

(ಮತಂದತ) 
(445) 18.03.2022 10.10 LL-BNS                     (ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಿತಿ) 

ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶ ಚ ಕೆ್. ರನಥೊೇಡ ಚ(ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ಸಚೆೇತ್ಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 
ಉತ್ುರದಲಿ ಪೂೆರೇತ್ನಾಹಧನ ಕ್ೊಡತತ್ುೆೇವೆಂದತ ಹೆೇಳಿದನಾರ.ೆ ಇದರಲಿ 2020-21ರಲಿ ೬,೩೫೮ ಮತ್ತು 
2021-22ರಲಿ ೪,೨೭೫ ಪರಿಶ್ಷಿ ಪಂಗಡದ ಫಲನನತಭವಿಗಳಿಗ ೆ ತ್ರಬೇೆತಿಗನಗಿ ಇಂತಿಷತಿ ಹಣ 
ಖ್ಚತಾ ಮನಡಿದೆಾೇವೆಂದತ ಮನಹತಿ ನೇಡಿದನಾರೆ. ಆದರ,ೆ ಇಷತಿ ರ್ನರಿಗ ೆ ತ್ರಬೇೆತಿ ಕ್ೊಡತವನಗ ಪರತಿ 
ಕ್ರೇಡನಪಟತಗಳಿಗೆ ಎಷತಿ ಹಣ ಖ್ಚನಾಗತತ್ುದೆ. ಇಷತಿ ಕಡಿಮ ಹಣದಲಿ ಇಷತಿ ರ್ನರಿಗ ೆ ತ್ರಬೇೆತಿ 
ಕ್ೊಡಬಹತದೆೇ? ಪರಿಶ್ಷಿ ಪಂಗಡದ ಕ್ರೇಡನಪಟತಗಳಿಗ ೆಕ್ೊಟಿಿರತವಂತ್ಹ ತ್ರಬೇೆತಿ ವಿವರವನತನ ಸಹ 
ನೇಡಿದನಾರ.ೆ ಅದರಲಿ, domestic data entry operator, business correspondence 
and business facilitator, counter sales executive….  

ಶ್ರೇ ಕೆ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅದತ ಬೆೇರ ೆ ಉತ್ುರ. ಇದತ 
ಕ್ರೇಡನಪಟತಗಳಿಗೆ ಸಿೇಮತ್ಗೊಳಿಸಿ ಬಂದ್ಧರತವಂತ್ಹ ಉತ್ುರವನಗಿದೆ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಪರಕ್ನಶಚ ಕ್ೆ. ರನಥೂೆೇಡಚರವರೆೇ, ತ್ನವು ಬೆೇರ ೆಪರಶೆನ ಕ್ೆೇಳುತಿುದ್ಧಾೇರಿ.  

ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶ ಚ ಕೆ್. ರನಥೊೇಡ ಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಪರಿಶ್ಷಿ 
ಪಂಗಡದ ಕ್ರೇಡನಪಟತಗಳಿಗೆ ಎಷತಿ ಸೌಲಭಯಗಳನತನ ನೇಡಲನಗಿದ ೆಎಂದತ ಉತ್ುರ ನೇಡಿದನಾರ.ೆ ಆದರೆ, 
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ಕ್ೊಟಿಿರತವಂತ್ಹ ಅನತಬಂಧದಲಿ ಯನರಿಗ ೆ ತ್ರಬೇೆತಿ ನೇಡಲನಗಿದ ೆ ಎಂಬ ಮನಹತಿ ನೇಡಿದನಾರೆ. 
ಆದರೆ, ಅವರತ ಯನರತ ಸಹ ಕ್ರೇಡನಪಟತಗಳು ಆಗಿರತವುದ್ಧಲಿ. ಅದನತನ ತ್ನವು ಪರಿಶ್ೇಲಸಬಹತದತ.  

ಶ್ರೇ ಕ್ೊೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ರವಿಕತಮನರ್ಚರವರ 
ಪರಶೆನಯನತನ ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಗಮನಸಬೇೆಕತ. ರ್ನವು ಕ್ೂೆಟಿಿರತವ ಉತ್ುರ ಪರಶೆನ ಆಧನರದ ಮೇಲೆ 
ಇರತತ್ುದೆ. ಅದರಂತ್,ೆ ಮದಲ ಎರಡತ ಪರಶೆನಗಳು ಕ್ರೇಡನಪಟತಗಳಿಗ ೆ ರನಷಿಿೇಯ ಮತ್ತು 
ಅಂತ್ರನಷಿಿೇಯ ಕ್ರೇಡನಪಟತಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರತತ್ುದೆ. ಆದರೆ, ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಕ್ೆೇಳಿರತವ ಪರಶೆನ 
ಮೂರರೆ್ಯ ಪರಶೆನಯನಗಿರತತ್ುದೆ. ಅದರಲಿ ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಪರಶೆನ ಕ್ೆೇಳಿರತವುದೇೆರ್ೆಂದರೆ,ಚ “ಪರಿಶ್ಷಿ 
ಪಂಗಡದ ಯತವಕರಿಗ ೆ ಯನವ ರಿೇತಿ ವೃತಿು ಕ್ೌಶಲಯ ತ್ರಬೇೆತಿಯನತನ ನೇಡಲನಗತತಿುದ.ೆ ಈ 
ತ್ರಬೇೆತಿಯ ಸಂಖೆಯ ಎಷತಿ, ಕಳೆದ ೩ ವಷಾಗಳಲಿ ಎಷತಿ ರ್ನರಿಗ ೆತ್ರಬೇೆತಿ ನೇಡಲನಗಿದ”ೆಚ ಎಂದತ 
ಕ್ೆೇಳಿರತತ್ನುರೆ. ಇದತ ಪರಿಶ್ಷಿ ಪಂಗಡದ ಯತವರ್ನರಿಗೆ ಮನತ್ರ ನೇಡಿದ ತ್ರಬೇೆತಿಯನಗಿರತತ್ುದೆ, ಈ 
ಪರಶೆನ ಪರತ್ೆಯೇಕವನಗಿದ.ೆ ಅದರಂತ್,ೆ ರ್ನವು ಪರತ್ೆಯೇಕವನದ ಉತ್ುರ ನೇಡಿರತತ್ೆುೇವೆ. ಒಂದತ ವೆೇಳೆ ಮನನಯ 
ಸದಸಯರಿಗೆ ಅಗತ್ಯವೆನಸಿದರ ೆಏರ್ನದರೂ ಮನಹತಿ ಇದಾರ ೆಕ್ೊಡಿ, ಅದಕ್ೆೆ ಸಮಗರವನದ ಉತ್ುರವನತನ 
ನೇಡತತ್ೆುೇವೆ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಆಯ್ತತ್ತ, ಸನಕತ.  
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ಪರಶೆನ ಸಂಖೆಯ: 2217 

(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದೆ) 

ಶ್ರೇ ಸಿ.ಎನ್ಚ. ಮಂಜೆೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ನನನ ಪರಶೆನಗ ೆ ಉತ್ುರವನತನ 
ನೇಡಲನಗಿದ.ೆ ಆದರ ೆ ಉತ್ುರದಲಿ,ಚ ‘the Jala Nidhi Scheme is not in force/not 
implemented in the watershed development Department for increasing 
ground water in the state.’ಚಚಎಂದತ ಹೆೇಳುತ್ನುರೆ. ಇದತ ಹೆೇಗೆ ಎಂದತ ಉತ್ುರ ನೇಡಬೆೇಕತ. 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಸಿ. ಪನಟಿೇಲ್ ಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ಲನನಧಿ ಎನತನವಂತ್ಹ ಕ್ನಯಾಕರಮ 
ಇಲನಖಯೆಲಿ ಇರತವುದ್ಧಲಿ. ಆದರೆ, ವನಟರ್ಚಶೆಡಚ ಇರತತ್ುದೆ. ರ್ನವು ಕಳೆದ ಎರಡತ ವಷಾಗಳಲಿ 
ನರೇೆಗನ ಯೇರ್ರೆ್ಯಲಿ ವಿವಿಧ ರ್ಲನನಯನ ಯೇರ್ರೆ್ಗಳ ಮತಖನಂತ್ರ ೪,೧೨೦ ತ್ಡ ೆ ಅಣೆ, 
೧,೦೬೪ ಕ್ಂಡಿಗಳು, ೧೦೫೨ ರ್ನಲನಬದತ, ೯೭೨ ಗೊೇ ಕಟೆಿ, ೨೩,೭೭೩ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡ ಮತ್ತು ೧೨೦ 
ಜಿನತಗತ ಕ್ೆರೆ ಸೇೆರಿದಂತ್,ೆ ಒಟನಿರೆಯನಗಿ ೩೧,೧೦೧ ರ್ಲವಿರ್ನಯಸಗಳ ಅನತಷ್ನಾನವನತನ ಮನಡಲನಗಿತ್ತು. 
ಇದರಲಿ ಅಂದನರ್ತ ೧೭,೯೬೦ ಟಿ.ಎಂ.ಸಿ. ನೇರತ ಸಂಗರಹಸಬಹತದನಗಿದ.ೆ ಇದರಿಂದನಗಿ, ಅಂತ್ರ್ಾಲ 
ಮಟಿ ಹೆಚತಚವುದಲಿದೆೇ, ಮಣತಣ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮನಡತವುದರ ಜೊತ್ೆಗೆ ಸಂಗರಹಸಿದ ನೇರನತನ 
ಜನನತವನರತ, ಕತಡಿಯತವ ನೇರತ ಸೇೆರಿದಂತ್ ೆಕೃಷಿ ಚಟತವಟಿಕ್ೆಗಳಿಗೆ ನೇರನತನ ಬಳಸಬಹತದನಗಿದೆ.  

ಶ್ರೇ ಸಿ.ಎನ್ಚ. ಮಂಜೆೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಪತಿರಕ್ನ ಹೆೇಳಿಕ್ ೆ
ನೇಡಿರತವ ಮನಹತಿ ನನನ ಬಳಿ ಇರತತ್ುದೆ. ಅದರಲಿ, ರ್ಲನಧಿ ಯೇರ್ರೆ್ಯಲಿ ೧,೪೩೨ ಕ್ೂೆೇಟಿ 
ರೂಪನಯ್ತ ಹಣವನತನ ವಚೆಚ ಮನಡಲನಗತತಿುದೆ. ಅದರಲಿ ಪರಧನನ ಮಂತಿರ ಸಿಂಚನಯ್ತ ಯೇರ್ರೆ್ 
೬೪೨.೨೫ ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪನಯ್ತಗಳು ಹನಗೂ ರಿವನಡಚಾ ಯೇರ್ರೆ್ಯಲಿ ೬೦೦ ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪನಯ್ತ 
ಮತ್ತು ನರೇೆಗನ ಯೇರ್ರೆ್ಯಲಿ ೧೯೦ ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪನಯ್ತಗಳನತನ ರ್ನವು ಕ್ೊಡತತಿುದಾೆೇವೆಂದತ 
ಹೆೇಳಿದನಾರೆ. ಈ ಬಗೆೆ ಇಲನಖಯೆತ ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ಪರಸನುವರೆ್ ಸಲಿಸತವ ಸಂದಭಾದಲಿ ಕ್ೆೇಂದರ 
ಸಕ್ನಾರದ್ಧಂದ ಅನತಮೇದರೆ್ ಪಡಯೆಲನಗಿದೆಯೇ? ಇವೊತಿುನ ದ್ಧವಸ ಇದತ ಯನವ ಮಟಿಕ್ೆೆ ಇದ ೆ
ಎಂದರೆ, ಅಂತ್ರ್ಾಲ ಒಂದತ ವೆೇಳೆ ಇಲಿದೆೇ ಹೊೇದರ,ೆ ನಮೆ ರನರ್ಯ ಬರಡತಗನಡತ ಆಗತವಂತ್ಹ 
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ಕ್ನಲ ಬಹಳ ಸನಹದಲಿರತತ್ುದೆ. ಉದನಹರಣೆಗೆ, ರ್ನವು ಬನಯಂಕಚನಲಿ ಹಣ ಇಟಿಿದಾರ,ೆ ನಂತ್ರ 
ಎ.ಟಿ.ಎಂ. ನಂದ ಹೇೆಗೆ ಹಣ ಡನರ ಮನಡಬಹತದತ ಅಥವನ ಬಿಡಚ ಬನಯಂಕಚನಲಿ ಬಿಡಚ ಅನತನ 
ಸಂಗರಹಸಿಟಿರ ೆಹೆೇಗ ೆಕಷಿಕ್ನಲದಲಿ ಉಪಯೇಗ ಮನಡಿಕ್ೊಳಳಬಹತದೊೇ ಅದೇೆ ರಿೇತಿ ಅಂತ್ರ್ಾಲದಲಿ 
ನೇರನತನ ಸಂಗರಹಸಿದರ ೆಮನತ್ರ ರ್ನವು ಮತಂದ್ಧನ ದ್ಧನಗಳಲಿ ನೇರನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಂಡತ ವಯವಸನಯ 
ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಅನತಕೂಲವನಗತತ್ುದೆ. ಇವೊತಿುನ ದ್ಧವಸ ರನರ್ಯದಲಿ ಶೆೇಕಡ ೬೭ ರಷತಿ ರ್ನ 
ಅಂತ್ರ್ಾಲದ ಮೇಲ ೆ ಅವಲಂಬಿತ್ರನಗಿರತತ್ನುರ.ೆ ಹನಗನಗಿ, ರ್ನನತ ಮನನಯ ಸಚಿವರಲಿ 
ಕ್ೆೇಳುವುದೇೆರ್ೆಂದರ,ೆ ಈ ರ್ಲನಧಿ ಯೇರ್ರೆ್ ಬಗೆೆ ಕ್ೆೇಂದರ ಸಕ್ನಾರದ್ಧಂದ ಅನತಮೇದರ್ ೆ
ಪಡಯೆಲನಗಿದೆಯೇ? ಒಂದತ ವೆೇಳೆ ಅನತಮೇದರೆ್ ಪಡದೆ್ಧಲಿವನದರೆ, ಯನವನಗ ಪಡಯೆಲನಗತತ್ುದೆ?  

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಸಿ. ಪನಟಿೇಲ್ ಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರಿವನಡಚಾ ಯೇರ್ರೆ್ ಮತ್ತು new 
generation watershed development projects ಏನದೆ ಇದತ ಕ್ೆೇಂದರ ಸಕ್ನಾರದ 
ಯೇರ್ರೆ್ಯನಗಿರತತ್ುದೆ. ಈ ಯೇರ್ರೆ್ಯಲಿ ೬೪೨ ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪನಯ್ತಗಳು ೫ ವಷಾಗಳ ಅವಧಿಗ ೆ
ಕರ್ನಾಟಕ ರನರ್ಯಕ್ೆೆ ಕ್ೊಟಿಿದನಾರ.ೆ ಅದರಲಿ ೫೭ ತ್ನಲೂಿಕತಗಳಿಗೆ ೫ ವಷಾ ಯೇರ್ರೆ್ಯಲಿ ಹಣ 
ಬರತತಿುದೆ ಮತ್ತು ರಿವನಡಚಾ ಯೇರ್ರೆ್ಗೂ ಸಹ ಹಣ ಮಂರ್ೂರನಗಿರತತ್ುದ.ೆ ಇವುಗಳು ಕ್ೆೇಂದರ 
ಸಕ್ನಾರದ ಯೇರ್ರೆ್ಗಳನಗಿರತವುದರಿಂದ, ಈ ಯೇರ್ನಗಳಿಗೆ ಕ್ೆೇಂದರ ಸಕ್ನಾರದ್ಧಂದ ಅನತಮತಿ 
ಪಡಯೆತವಂತ್ಹ ಅವಶಯಕತ್ ೆಇರತವುದ್ಧಲಿ. ಕ್ೇೆಂದರ ಸಕ್ನಾರವರತ ಕರ್ನಾಟಕ ರನರ್ಯವನತನ ಗತರತತಿಸಿ, 
ಕರ್ನಾಟಕ ವನಟರ್ಚಶೆಡಚ ಮತ್ತು ಮೈಕ್ೂೆರೇ ಇರಿಗೇೆಷನ್ಚನಲಿ ಟನಪಚನಲಿರತವುದರಿಂದ ನಮಗೆ ಆ 
ಯೇರ್ರೆ್ಯನತನ ಕ್ೆೇಂದರ ಸಕ್ನಾರ ಕ್ೊಟಿಿರತತ್ುದೆ.  

ಶ್ರೇ ಸಿ.ಎನ್ಚ. ಮಂಜೆೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ನಮೆ ರನರ್ಯದಲಿ ಏನತ ನೇರತ 
ಸಂಗರಹಣೆ ಮನಡತತಿುದೆಾೇವೆ, ೫ ವಷಾದ ಕ್ನಯಾಕರಮಗಳನತನ ಹನಕ್ಕ್ೂೆಂಡತ ಆ ಅವಧಿಯಲಿ ೩೫ 
ಸನವಿರ ಕ್ೊೇಟಿ ಲೇಟರ್ಚ ನೇರನತನ ಸಂಗರಹಣೆ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆಂದತ ಹೇೆಳಿರತತ್ನುರೆ. ಆದರೆ, ಈ 
ಕ್ನಯಾಕರಮಕ್ೆೆ ಇಷತಿ ಹಣವನತನ ಮೇಸಲಟಿಿದ್ಧಾೇರಿ. ಆದರ,ೆ ಈ ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ಇರತ್ಕೆಂತ್ಹ ಅವಧಿಯಲಿ 
ಈ ಯೇರ್ರೆ್ಯನತನ ಪೂಣಾಗೊಳಿಸತವುದಕ್ೆೆ ಆಗತತ್ುದೆಯೇ?  
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ಶ್ರೇ ಬಿ.ಸಿ. ಪನಟಿೇಲ್ ಚ:_ ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಖ್ಂಡಿತ್ವನಗಿ ಅದನತನ 
ಪೂಣಾಗೂೆಳಿಸಬಹತದತ. ಅದಕ್ನೆಗಿ, ಆ ಯೇರ್ರೆ್ಗ ೆ೫ ವಷಾಗಳ ಅವಧಿ ನಗದ್ಧಗೊಳಿಸಲನಗಿರತತ್ುದೆ.  

ಶ್ರೇ ಸಿ.ಎನ್. ಮಂಜೆೇಗೌಡ:_ ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಆದರೆ ಈ ಸಕ್ನಾರ ೫ ವಷಾ 
ಅಧಿಕ್ನರದಲಿ ಇರತವುದ್ಧಲಿವಲಿ.  

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಸಿ. ಪನಟಿೇಲ್ ಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಆ ಅವಧಿಯಲಿ ಯನವುದೆೇ ಪಕ್ಷಗಳ 
ಸಕ್ನಾರ ಆಡಳಿತ್ ನಡಸೆಬಹತದತ. That is immaterial. ಆದರೆ, ಶನಶವತ್ವನಗಿ ಸಕ್ನಾರಗಳು 
ಇರತತ್ುವೆ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಸಿ.ಎನ್ಚ. ಮಂಜೆೇಗೌಡರವರೇೆ, ತ್ನವು ಆ ರಿೇತಿ ಹೆೇಳಬನರದತ.  
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ಪರಶೆನ ಸಂಖೆಯ: 2229 

(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದೆ) 

 ಶ್ರೇಮತಿ ಭನರತಿ ಶೆಟಿಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ನಮೆ ರನರ್ಯದಲಿ ಛನವಣಿ 
ತ್ೊೇಟಗನರಿಕ್ ೆನೇತಿ ಇದಯೆೇ ಎನತನವ ನನನ ಪರಶೆನಗೆ, ಇಲಿ ಎಂದತ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಲಖಿತ್ ಉತ್ುರ 
ನೇಡಿರತತ್ನುರ.ೆ ಆದರೆ, ಬೆಂಗಳೂರತ ಮತ್ತು ಇತ್ರ ನಗರಗಳಲಿ ರೆ್ಲ ಕ್ನಣದಂತೆ್ ಕ್ನಂಕ್ರೇಟಿೇಕರಣ 
ಮನಡಿರತವುದನತನ ರ್ನವು ರೆ್ೂೇಡಿದೆಾೇವೆ. ಇದತ ಸಕ್ನಾರದ ಗಮನಕ್ೆೆ ಬಂದ್ಧದಯೆೇ? ಏಕ್ೆಂದರ,ೆ “ಹನ 
ಹನ ಕೂಡಿದರೆ ಹಳಳ” ಎನತನವ ಮನತ್ತ ನಮೆಲಿರತತ್ುದೆ. ಆದತದರಿಂದ, ಛನವಣಿ ಮೇಲೆ 
ಹಸಿರಿೇಕರಣವನತನ ಮನಡಬಹತದೆಂದತ ಸಕ್ನಾರ ಚಿಂತ್ರ್ ೆ ಮನಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ ತ್ಮೆ ಮೂಲಕ 
ಕ್ೆೇಳುತ್ುೆೇರೆ್. ಅದೆೇ ರಿೇತಿ ಸಕ್ನಾರದ ನೇತಿ ಇದೆ. ಕ್ೇೆಂದರ ಸಕ್ನಾರ,ಚ “ರ್ನರತ ಒಂದತ ಹೆಜೆೆಯನತನ 
ಮತಂದ ೆಇಟಿರ,ೆ ಸಕ್ನಾರ ಅವರ ಜೊತ್ೆ ಹತ್ತು ಹೆಜೆೆ ಇಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ”ಚ ಹೆೇಳುತ್ುದೆ. ಇದತ ಒಂದತ ಬಹಳ 
ರ್ನಪರವನದ ಕ್ನಯಾಕರಮವನಗಿದ.ೆ ಏಕ್ೆಂದರೆ, ಪರತಿಯಬಬ ಗೃಹಣಿ ತ್ನನ ಮರ್ೆಯಲಿ ಒಂದತ 
ಕ್ೆೈತ್ೊೇಟವನತನ ಮನಡಬೇೆಕ್ೆಂಬ ಚಿಂತ್ರ್ೆಯನತನ ಮನಡತತ್ನುಳ.ೆ ಆದರ,ೆ ನಗರಗಳಲಿ ಅದಕ್ೆೆ ಅವಕ್ನಶ 
ಇರತವುದ್ಧಲಿ. ಅದರಿಂದನಗಿ, ಆಕ್ೆ ಕ್ೆೈತ್ೂೆೇಟ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಆಗತವುದ್ಧಲಿ. ಆದನಗೂಯ, ಆಕ್ೆ ಒಂದತ 
ಕತಂಡದಲಿ ದ್ಧನನತ್ಯ ಬಳಸತವ ಮರ್ಮೆದತಾಗಳನದಂತ್ಹ ತ್ತಳಸಿ ಗಿಡ, ಸಂಬರಬಳಿಳ ಮತ್ತು 
ಒಂದಲೆಗನ ಹನಗೂ ಇನನತ್ರ ಗಿಡಗಳನತನ ಬೆಳೆಸತವುದಕ್ೆೆ ಸನಧಯವನಗತತ್ುದೆ. ಸಕ್ನಾರ ಕೂಡ ಇದಕ್ೆೆ 
ಉತ್ೆುೇರ್ನ ಕ್ೊಡಬೇೆಕತ. ಆ ನಂತ್ರ, ಇಲಿಯವರೆಗೆ ಎಷತಿ ರ್ನರಿಗ ೆ ತ್ೊೇಟಗನರಿಕ್ ೆ ತ್ರಬೇೆತಿ 
ನೇಡಲನಗಿದ ೆ ಎಂಬ ಬಗೆೆ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಉಲೆಿೇಖ್ ಮನಡಿರತತ್ನುರೆ. ಅದರಂತ್,ೆ ಎಷತಿ ರ್ನರಿಗೆ 
ತ್ರಬೇೆತಿ ನೇಡಲನಗಿದೆ, ಇದಕ್ೆೆ ಮನಡಿದಂತ್ಹ ವಚೆಚ ಏನತ, ಇದರ ಫಲನನತಭವಿಗಳು ಯನರತ 
ಎಂಬತದನತನ ಸಹ ತಿಳಿಸಬೇೆಕತ. ಅದೇೆ ರಿೇತಿ ಪರಿಸರ ಸನೆೇಹ ಕ್ನಯಾಕರಮಕ್ೆೆ ಹಣ ಕೂಡಿಸಿಕ್ೂೆಳಳಲತ 
ಸನಧಯವಿರತವುದ್ಧಲಿವೆೇ? ಏಕ್ೆಂದರೆ, ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ನೇಡಿರತವ ಉತ್ುರದಲಿ, “ಕ್ೊೇವಿಡಚ-೧೯ 
ಇರತವುದರಿಂದ ಹಣದ ಸೌಲಭಯ ರೆ್ೂೇಡಿ ಈ ಯೇರ್ರೆ್ಯನತನ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆ”ಚ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿರತತ್ನುರೆ. 
ಇದತ ಅಷ್ೂೆಿಂದತ ಕಷಿಕರವನದ ಕ್ೆಲಸವನಗಿರತವುದ್ಧಲಿ. ಏಕ್ೆಂದರ,ೆ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಯೇರ್ರೆ್ 
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ಇಲನಖಯೆ ಮಂತಿರ ಸಹ ಆಗಿರತತ್ನುರ.ೆ ಹನಗನಗಿ, ಹಣ ಹಂಚಿಕ್ಯೆ ಕಡತ್ಕ್ೆೆ ಮನನಯ ಸಚಿವರ ಸಹ 
ಅತ್ಯಗತ್ಯವನಗಿರತತ್ುದೆ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಭನರತಿಶಟೆಿಿಯವರೆೇ, ತ್ನವು ಪರಶೆನ ಕ್ೆೇಳಿ.  

ಶ್ರೇಮತಿ ಭನರತಿ ಶೆಟಿಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈ ವಿಷಯ ಮನನಯ ಸಚಿವರ ಗಮನಕ್ೆೆ 
ಬಂದ್ಧರತವುದ್ಧಲಿವೆೇ? ಈ ಹಂದ ೆ ಹೆಲಕ್ನಯಪಿರ್ಚನಲಿ ಹೊೇದರ,ೆ ಎಲನಿ ಕಟಿಡಗಳ ಛನವಣಿ ಹಸಿರನಗಿ 
ಕ್ನಣಿಸತತಿುತ್ತು ಎಂದತ ಹೆೇಳುತಿುದಾರತ. ಆದರೆ, ಎಲಿಯೂ ಸಹ ಹಸಿರತ ಇರತವುದ್ಧಲಿ. ರ್ನವು 
ಬೆಂಗಳೂರತ ನಗರವನತನ ಗನಡಾನ್ಚ ಸಿಟಿ ಎಂದತ ಹೆೇಳುತ್ುೆೇವೆ. ಆದರ,ೆ ಇವೊತಿುನ ದ್ಧವಸ ಇಡಿೇ 
ನಗರ ಸಂಪೂಣಾವನಗಿ ಕ್ನಂಕ್ರಟಿೇಕರಣ ಆಗಿದ.ೆ ಹನಗನಗಿ, ಈ ಬಗೆೆ ಉತ್ುರ ನೇಡಬೆೇಕ್ೆಂದತ ಮನನಯ 
ಸಚಿವರನತನ ಕ್ೊೇರತತ್ುೆೇರೆ್.  

ಶ್ರೇ ಮತನರತ್ನ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈ ತ್ೊೇಟಗನರಿಕ್ ೆ ಛನವಣಿಗಳಿಗೆ 
ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್,ೆ ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಬೆಂಗಳೂರತ ನಗರದ ಬಗೆೆ ಪರಸನುಪ ಮನಡಿರತತ್ನುರೆ. 
ಬೆಂಗಳೂರತ ನಗರದಲಿರತವಂತ್ಹ ಎಲನಿ ಟೆರೆಸ್ಚ ಗನಡಾನ್ಚಗಳು ಸಹ ಕ್ನಂಕ್ರೇಟಚ ಮನಡಲನಗಿರತತ್ುದೆ.  

(ಮತಂದತ) 
 

(446) 18.03.2022 10.20 ವೆೈಎಲ್-ಕ್ೆಎಸ್ಚ                 (ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಿತಿ) 
ಶ್ರೇ ಮತನರತ್ನ (ಮತಂದತ):-  
ಯನರೂ ಸಹ ಆ ಕ್ನಂಕ್ರಟಚ ರೆ್ಲದ ಮೇಲೆ waterproof ಮನಡಿ, ತ್ೊೇಟಗನರಿಕ್ೆಯರ್ನನಗಿ 
ಮನಡಿಕ್ೊಂಡತ ತ್ರಕ್ನರಿ ಬೆಳೆಯತವಂಥ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡತತಿುಲಿ.  ಅವರತಗಳು ಪನಟಚ(ಕತಂಡ)ಗಳಲಿ 
ಮನತ್ರ ಬೆಳೆಯತವಂಥ ಗಿಡಗಳನತನ ಮನತ್ರ ಕ್ೆೇಳುತ್ನುರೆ.  ಹನಗನಗಿ, ಅವರತ ಕ್ೇೆಳುವಂಥ 
ಪನಟಚ(ಕತಂಡ)ಗಳನತನ, ಬಿೇರ್ಗಳನತನ ಹನಗೂ ಸಸಿಗಳನತನ ನೇಡತತಿುದೆಾೇವೆ. ಆದರ,ೆ ಆಸಕುರತ ಛನವಣಿ 
ಮೇಲ ೆತ್ೊೇಟಗನರಿಕ್ೆ ಮನಡತವ ಸಂದಭಾದಲಿ ನೇರಿನ ಕ್ೊರತೆ್ ಇರತವ ಕ್ನರಣ, ನೇರಿನ ಮೂಲದ 
ಬಗೆೆ ಬಿ.ಡಬೂಿೂ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಬಿ. ರವರಿಗ ೆಸಹ ತಿಳಿಸಬೆೇಕ್ನಗತತ್ುದೆ.  ಬೆಂಗಳೂರತ ನಗರದಲಿ ಎಲಿಯೇ 
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ರ್ನವು ಗಿಡಗಳನತನ ಬೆಳೆಸಬೆೇಕ್ೆಂದರೆ ಯನವ ರಿೇತಿ ನೇರಿನ ತ್ೂೆಂದರೆ ಇದ ೆ ಎಂಬತದತ ತ್ಮಗೂ 
ತಿಳಿದ್ಧದ.ೆ  ಹನಗನಗಿ ಮತಂದ್ಧನ ದ್ಧನಗಳಲಿ ಸಕ್ನಾರ ಇದರ ಕಡೆ ಗಮನಹರಿಸತತ್ುದೆ.  ಹನಗೆಯೇ 
ಅದಕ್ೆೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ೆ ತ್ರಬೇೆತಿ ಸಹ ನೇಡತತ್ೆುೇವೆ. ಇದರ ಜೊತ್ೆಗೆ, ಯನರನದರೂ ನಮಗೆ ಯನವ 
ರಿೇತಿಯ ಸಸಿಗಳನತನ ಕ್ೆೇಳುತ್ನುರೆ ಅದನತನ ಸಹ ಒದಗಿಸತವ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆ.  ಯನರೆೇ ಆಗಲ 
ಅಂಥವರಿಗ ೆ ಅವಕ್ನಶ ಕಲಪಸತವಂಥ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆ.  ಅದೆೇ ರಿೇತಿ, 
C.H.D(Comprehensive Horticulture Development) ಯೇರ್ರೆ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ ೆ
ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಪರಶೆನಯನತನ ಕ್ೆೇಳಿದತಾ, ಅದಕೂೆ ಸಹ ಉತ್ುರ ನೇಡಿರತತ್ುೆೇವೆ. ಜೊತ್ೆಗೆ, ಯನರತ 
ಬಯೇಮಕಾಚ, ತ್ರಕ್ನರಿ ಬಿೇರ್ಗಳನತನ ಕ್ೆೇಳುತ್ನುರೆ, ಅದನತನ ಒದಗಿಸತತ್ೆುೇವೆ.  2020-21ರೆ್ೇ 
ಸನಲನಲಿ ಸಮಗರ ತ್ೊೇಟಗನರಿಕ್ೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಾ ಯೇರ್ರೆ್ ಬಗೆೆ ಕ್ೆೇಳಿದತಾ, ಕ್ೂೆೇವಿಡ-19 ನಂದನಗಿ 
ಕ್ೆೇಂದರ ಸಕ್ನಾರದ್ಧಂದ ಮಂರ್ೂರನಗಿದಾ ಸಹನಯಧನವನತನ ಒದಗಿಸಿದೆಾೇವೆ.  ರನರ್ಯ ಸಕ್ನಾರದ 
ಸಹನಯಧನವನತನ ಕ್ೊೇವಿಡ-19 ನಂದನಗಿ ಸವಲಪ ಹಣವನತನ ಕಡಿತ್ಗೊಳಿಸಿ, ಕ್ೇೆಂದರ ಹನಗೂ ರನರ್ಯ 
ಸಕ್ನಾರದ ಸಹನಯಧನವನತನ ಎಲಿರಿಗೂ ವಿತ್ರಣ ೆ ಮನಡಿದೆಾೇವೆ.  ಜೊತ್ಗೆ ೆ ಆನ್ಚಲೆೈನ್ಚ ಮತ್ತು 
ಆಫಚಲೆೈನ್ಚ ಮೂಲಕ 123 ಆಸಕುರಿಗ ೆ ಕ್ೆೈತ್ೊೇಟ ಮತ್ತು ತ್ನರಸಿ ತ್ೂೆೇಟದ ಬಗೆೆ ತ್ರಬೇೆತಿಯನತನ 
ನೇಡಲನಗತತಿುದತಾ, ಇನತನ ಹೆಚತಚ ಬೆೇಡಿಕ್ೆ ಬಂದರ ೆ ಅಂಥವರಿಗೂ ಸಹ ತ್ರಬೇೆತಿ ನೇಡಲತ 
ಸಿದಾರನಗಿದೆಾೇವೆ.   

ಶ್ರೇಮತಿ ಭನರತಿಶಟೆಿಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ನೇರಿನ ಕ್ೊರತೆ್ ಬಗೆೆ 
ಹೆೇಳಿದತಾ, ಅವರ ಮನತ್ನತನ ರ್ನನತ ಒಪಿಪಕ್ೊಳುಳತ್ುೆೇರೆ್.  ಅದಕ್ನೆಗಿ ಸಣಣ ನೇರನವರಿ ಯೇರ್ರೆ್ ರಿೇತಿ 
ಸಣಣ ಪೆೈಪಚ ಅಳವಡಿಸಿ, ಅದಕ್ೆೆ ಲಂಕತಗಳನತನ ಹನಕತವಂಥದನಾಗಬೆೇಕತ.  ಒಂದತ ಹೆಜೆೆ ಇಟಿರ ೆ10 ಹೆಜೆೆ 
ಇಟಿಂತ್ ೆಎನತನವ ಮನತ್ನತನ ಹೆೇಳಿದರತ. ರ್ನವು ಹೆಜೆೆ ಇಡಲತ ತ್ಯನರಿದೆಾೇವೆ.  ಆದರೆ, ಸಕ್ನಾರದ್ಧಂದ 
10 ಹೆಜೆೆ ಇಡಲತ ಅವಕ್ನಶ ಕಲಪಸಬೇೆಕ್ೆಂದತ ಮನನಯ ಸಚಿವರಲಿ ವಿನಂತಿಸತತ್ೆುೇರೆ್.  ಜೊತ್ೆಗೆ ಹಸಿ 
ಕಸದ ಕತರಿತ್ತ ಉಲೆಿೇಖ್ ಮನಡಿದತಾ, ಅದಕ್ೆೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ ೆ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರವನತನ 
ನೇಡಲಲಿ.  ಹಸಿ ಕಸವನತನ ಗೊಬಬರವನಗಿ ಮನಪನಾಡಿಸತವ ಯೇರ್ರೆ್ಗೆ ಸಕ್ನಾರವು ಸಹನಯ 
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ಮನಡಬೇೆಕತ.  ಛನವಣಿ ಮೇಲ ೆ ಮೂರತ ಮಡಿಕ್ೆಯಲಿಟತಿಕ್ೊಂಡತ ಆ ಗೂೆಬಬರವನತನ 
ಮನಡತವಂಥದನಗತತಿುದತಾ, ಅದರ ಕಡ ೆಸಹ ಬೆಳಕತ ಚಲೆಿಬೆೇಕ್ೆಂದತ ಕ್ೆೇಳಿಕ್ೊಳುಳತ್ೆುೇರ್ೆ.   

ಶ್ರೇ ಮತನರತ್ನ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈಗನಗಲೆೇ ಬೆಂಗಳೂರತ ನಗರದಲಿನ ಮರ್ೆ 
ಮನಲೇಕರತ ಹಸಿ ತ್ನಯರ್ಯ ಮತ್ತು ಒಣ ತ್ನಯರ್ಯ ಎಂದತ ಬೆೇಪಾಡಿಸಿ ಆ ಕಸವನತನ ನಮಗೆ 
ನೇಡತತಿುದನಾರೆ, ಅದನತನ ಗೊಬಬರವನಗಿ ಮನಪಾಡಿಸಿ, ಮತ್ೆು ಸನವಾರ್ನಕರಿಗ ೆ ವಿತ್ರಿಸತವಂಥ ಕ್ೆಲಸ 
ಮನಡತತಿುದೆಾೇವೆ.  ಒಂದತ ವೆೇಳೆ ಏರ್ನದರೂ ಛನವಣಿ ಮೇಲೆ ಮಡಿಕ್ೆಯನನಟತಿ ಗೊಬಬರವನಗಿ 
ಮನಡತತಿುದಾರ,ೆ ಖ್ಂಡಿತ್ವನಗಿ ಅವರ ಹತಿುರ ಇರತವ ಗೊಬಬರವನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡತ ಸಹನಯವನಗತವ 
ರಿೇತಿ ಸಹಕರಿಸತತ್ೆುೇವೆ.   

ಶ್ರೇ ಭನರತಿಶಟೆಿಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಸನವಾರ್ನಕರಿಂದ ಗೊಬಬರ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಳುಳವುದತ 
ಬೆೇಡ. ಆ ಗೂೆಬಬರವನತನ ಅವರ ಮರ್ೆಯ ತ್ೂೆೇಟಕ್ೆೆ ಉಪಯೇಗಿಸತತ್ನುರೆ.  ಆದರೆ, ಆ ಗೂೆಬಬರ 
ಉಪಯೇಗಿಸಲತ ಸಕ್ನಾರ ಅನತಕೂಲ ಮನಡಿಕ್ೊಡಬೇೆಕತ.  

ಶ್ರೇ ಮತನರತ್ನ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಖ್ಂಡಿತ್ವನಗಿ ಅದನತನ ಸಹ ಪರಿಗಣಿಸತತ್ೆುೇವೆ.  
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ಪರಶೆನ ಸಂಖೆಯ 2232 

(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದೆ) 

ಶ್ರೇ ಡಿ.ಎಸ್.ಅರತಣ್ ಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 2020-21 ಮತ್ತು 2021-22ರೆ್ೇ 
ಸನಲನಲಿ ಶ್ವಮಗೆ ಜಿಲೆಿಯಲಿ ಬೆಳ ೆ ಹನನಯ್ತಂದನಗಿ ಎಷತಿ ರ್ನ ರೈೆತ್ರತ ಆತ್ೆಹತ್ೆಯ 
ಮನಡಿಕ್ೊಂಡಿದನಾರೆ ಎಂಬ ಮನಹತಿ ಬೆೇಕ್ನಗಿತ್ತು ಹನಗೂ ಕ್ೆೇಂದರ ಸಕ್ನಾರವು “ಪರಧನನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ 
ಸಿಂಚನಯ್ತ ಯೇರ್ರೆ್” ಅನತನ ಜನರಿಯಲಿದತಾ, ಈ ಯೇರ್ರೆ್ಯ್ತಂದ ಯಂತ್ೂೆರೇಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಸಬಿಾಡಿ 
ನೇಡಲನಗತತ್ುದೆ.  ಆ ಸಬಿಾಡಿಯನತನ 3ರೆ್ೇ ಕ್ನವಟರ್ಚ, 4ರೆ್ೇ ಕ್ನವಟರ್ಚಗೆ ನೇಡತತ್ನುರ.ೆ  ರೈೆತ್ರಿಗ ೆ
ಅವಶಯಕವನಗತವ ಹನಗೆ ಏಪಿರಲ್ಚ ಮನಹೆಯ್ತಂದ ಸಬಿಾಡಿ ಸಿಕ್ೆದರ,ೆ minor irrigation ಹನಗೂ 
drip irrigation ಗೆ ಸಹನಯವನಗತವ ರಿೇತಿ ಆ ಸಬಿಾಡಿಯನತನ ಉಪಯೇಗ ಮನಡಿಕ್ೊಂಡತ 
cultivate ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಅನತಕೂಲವನಗತತ್ುದೆ. 1ರೆ್ೇ ಕ್ನವಟರ್ಚ ಮತ್ತು 2ರೆ್ೇ ಕ್ನವಟರ್ಚನಲಿ ನೇಡದೆೇ, 
3ರೆ್ೇ ಕ್ನವಟರ್ಚ ಮತ್ತು 4ರೆ್ೇ ಕ್ನವಟರ್ಚನಲಿ ಸಬಿಾಡಿ ನೇಡತತ್ನುರ.ೆ  ಒಂದತ ವೆೇಳ ೆಮದಲೇೆ ರೈೆತ್ರತ ಕೃಷಿ 
ಯಂತ್ೊರೇಪಕರಣಗಳನತನ ಖ್ರಿೇದ್ಧ ಮನಡಿಕ್ೊಂಡತ ಉಪಯೇಗ ಮನಡತತಿುದಾರೆ, ಅದಕ್ೆೆ ಸಬಿಾಡಿ 
ಸಿಗತವುದ್ಧಲಿ.  ದಯವಿಟತಿ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಇದರ ಕಡ ೆಬೆಳಕತ ಚೆಲಿ ಆದಷತಿ ಬೆೇಗ 1ರೆ್ೇ ಕ್ನವಟರ್ಚ, 
2ರೆ್ೇ ಕ್ನವಟರ್ಚನಲಿ ಸಬಿಾಡಿ ಕ್ೊಡತವಂಥ ಕ್ೆಲಸವನಗಬೆೇಕತ.  2021-22ರೆ್ೇ ಸನಲನಲಿ ಕ್ೆೇಂದರ 
ಸಕ್ನಾರದ್ಧಂದ ಸಬಿಾಡಿಗೆ ಬರಬೇೆಕ್ನಗಿದಾ ಅನತದನನ ಒಟತಿ 7 ಕ್ೊೇಟಿ 21 ಲಕ್ಷ ರೂಪನಯ್ತ ಮನತ್ರ.  
ಆದರೆ, ಸಕ್ನಾರ ಮನಹತಿ ಪರಕ್ನರ ಇವತಿುನವರಗೊ ಬಂದ್ಧರತವ ಅನತದನನ 5 ಕ್ೊೇಟಿ 
ರೂಪನಯ್ತಗಳು ಮನತ್ರ.  ಹನಗನಗಿ ಬನಕ್ ಉಳಿದ್ಧರತವ 2 ಕ್ೂೆೇಟಿ 21 ಲಕ್ಷ ರೂಪನಯ್ತ 
ಅನತದನನವನತನ ಪಿ.ಎಂ.ಕ್.ೆಎಸ್.ವೆೈ. ನಂದ ಬಂದ್ಧಲಿ.  ದಯವಿಟತಿ ಸಚಿವರತ ಇದರ ಕಡ ೆ
ಗಮನಹರಿಸಬೆೇಕತ.  

ಶ್ರೇ ಮತನರತ್ನ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಕ್ೆೇಳಿರತವ ಪರಶೆನಗೆ 
ಈಗನಗಲೆೇ ಉತ್ುರವನತನ ಒದಗಿಸಲನಗಿದ.ೆ ಶ್ವಮಗೆ ಜಿಲೆಿಯಲಿ 2019-20ರೆ್ೇ ಸನಲನಲಿ 
ಈಗನಗಲೆೇ ಸತಮನರತ 23 ಕ್ೊೇಟಿ 17 ಲಕ್ಷ ರೂಪನಯ್ತಗಳನತನ ಬಿಡತಗಡೆ ಮನಡಿದೆಾೇವೆ.  ಅದೆೇ 
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ರಿೇತಿ 2021-22ರೆ್ೇ ಸನಲನಲಿ ಸತಮನರತ 25 ಕ್ೂೆೇಟಿ 45 ಲಕ್ಷ ರೂಪನಯ್ತಗಳ ಅನತದನನವನತನ 
ಬಿಡತಗಡೆ ಮನಡಲನಗಿದ.ೆ  ನಮೆ ಹತಿುರ ಬಂದ ಅಜಿಾಗಳನತನ ಸಂಪೂಣಾವನಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಏರೆ್ೇನತ 
ಸಹನಯಧನ ಒದಗಿಸಬೆೇಕ್ನಗಿತ್ತು, ಅದೆಲಿವನೂನ ಒಟನಿರೆಯನಗಿ ನೇಡಿದೆಾೇವ.ೆ  ಅದೆೇ ರಿೇತಿ 
ತ್ೊೇಟಗನರಿಕ್ ೆ ಬೆಳೆಗ ೆ ರೈೆತ್ರಿಗ ೆ ಸಕ್ನಾರದ್ಧಂದ ಸಿಗತವ ಸಹನಯಧನ, ಸವಲತ್ತು ಹನಗೂ ವಿವಿಧ 
ಯೇರ್ರೆ್ಗಳನವುವು? ಎಂದತ ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಪರಶೆನ ಕ್ೆೇಳಿದತಾ, ತ್ೂೆೇಟಗನರಿಕ್ ೆ ಇಲನಖಗೆೆ 
ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ ೆ ಹೆೇಳುವುದನದರೆ, ಕ್ೆೇಂದರ ಪತರಸೃತ್ ಸತಸಿಿರ ಬೇೆಸನಯ ಯೇರ್ರೆ್, ರನಷಿಿೇಯ 
ತ್ೊೇಟಗನರಿಕ್ ೆ ಮಷನ್ಚ, ಉತ್ನಪದರ್ನ ಸತಧನರಣನ ಕ್ನಯಾ ಯೇರ್ರೆ್ಗ ೆ ತ್ೆಂಗಿನಲಿ ಸಂಯೇಜಿತ್ 
ಬೆೇಸನಯ, ರನಷಿಿೇಯ ಎಣೆಣಕ್ನಳು ಮತ್ತು ತ್ನಳ ೆ ಎಣೆಣ ಅಭಿಯನನ ಯೇರ್ರೆ್ ಹನಗೂ ಸಮಗರ 
ತ್ೊೇಟಗನರಿಕ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೇರ್ರೆ್ಯಡಿ (CHD) ಇಲನಖನ ಪರಯೇಗ ಶನಲೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, 
ತ್ೊೇಟಗನರಿಕ್ ೆಬೆಳೆಗಳ ಕ್ೇಟ ಮತ್ತು ರೂೆೇಗಿಗಳ ಸಮಗರ ನಯಂತ್ರಣ ಯೇರ್ರೆ್, ಮಧತವನ(ಜೆೇನತ 
ಸನಕ್ನಣೆ) ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಎಲಿದಕೂೆ ಅನತದನನಕ್ೆೆ ಅವಕ್ನಶ ಕಲಪಸಲನಗಿದ.ೆ  ಜೊತ್ೆಗೆ ಮನನಯ ಸದಸಯರತ 
ಕ್ೆೇಳಿರತವ ಮನಹತಿಯನತನ ಹೊರತ್ತಪಡಿಸಿ, ಯಂತ್ೊರೇಪಕರಣಗಳಿಗೂ ಸಹ ಸಹನಯಧನ 
ಒದಗಿಸಲನಗಿದ.ೆ  ಒಟನಿರೆಯನಗಿ ಸಕ್ನಾರ ಯನವುದೆೇ ಅಜಿಾಗಳು ಬಂದ್ಧದಾರೂ ಸಹ 
ಸಂಪೂಣಾವನಗಿ ಅವರಿಗೆ ಸಹನಯಧನ ನೇಡತವಂಥ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡಲನಗತತಿುದ.ೆ   

ಶ್ರೇ ಡಿ.ಎಸ್.ಅರತಣ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರೈೆತ್ರ ಯಂತ್ೂೆರೇಪಕರಣಗಳಿಗೆ 
ಒದಗಿಸತವಂಥ ಅನತದನನ ಏನದ,ೆ ಅದನತನ 3ರೆ್ೇ ಕ್ನವಟರ್ಚ ಮತ್ತು 4ರೆ್ೇ ಕ್ನವಟರ್ಚನಲಿ ನೇಡತತಿುದನಾರ.ೆ  
ಹನಗನಗಿ ಅದತ 1ರೆ್ೇ ಕ್ನವಟರ್ಚ ಮತ್ತು 2ರೆ್ೇ ಕ್ನವಟರ್ಚನಲಿಯೇ ಬರತವ ಹನಗ ೆ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ 
ಗಮನಹರಿಸಬೆೇಕತ.  ಜೊತ್ೆಗೆ ಶ್ವಮಗೆದಲಿ ಸಹ ಬಯೇಲನಯಬಚಗಳಿದತಾ, ಅದಕ್ೆೆ ಒಬಬರೂ D.D. 
ಮನತ್ರ ಇರತತ್ನುರ.ೆ  ಅದತ ಬಿಟಿರ ೆಬೆಂಗಳೂರಿನಲಿರತವ ಕಛೆೇರಿಯಲಿ ಇರತತ್ನುರೆ.  ಶ್ವಮಗೆ ಜಿಲೆಿಯ 
ಜಿಲನಿ ಪಂಚನಯ್ತತಿಯ ಸಿ.ಇ.ಓ. ರವರಿಗ ೆಆ ಅಧಿಕ್ನರವನತನ ನೇಡಿದರೆ, ಸನಕಷತಿ ಸಮಸೆಯಗಳನತನ ಆ 
ಬಯೇಲನಯಬಚ ಮೂಲಕ ಬಗಹೆರಿಸತವಂಥ ಕ್ೆಲಸವನಗತತ್ುದೆ.   
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ಅದರ ಜೊತ್ೆಗೆ, Farmers’ಚ Producer Organisation (FPO) ಬಗೆೆ ಸಹ ಮನಹತಿ 
ಕ್ೆೇಳಿದೆಾನತ.  Self-help groups (SHGs) ಮೂರ್ನಾಲತೆ ವಷಾಗಳಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಅನತದನನ 
ನೇಡಿ, ಅಲಿನ ಕೃಷಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟಿಂತ್ ೆ self-help groups ನವರತ ತ್ತಂಬನ ಕ್ಲೆಸ 
ಮನಡತತಿುದಾರತ.  ಆದರೆ, ಇತಿುೇಚೆಗ ೆ self-help groups ನತನ ನಲಿಸಿದನಾರ.ೆ  ಅದರ ಕಡ ೆ ಸಹ 
ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಗಮನಹರಿಸಬೆೇಕ್ನಗಿ ತ್ಮೆ ಮೂಲಕ ಕ್ೆೇಳಿಕ್ೂೆಳುಳತ್ೆುೇರೆ್.   

ಶ್ರೇ ಮತನರತ್ನ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಸೂಚಿಸಿರತವ ಸಲಹೆಗಳು 
ಹನಗೂ ನೇಡಿರತವ ಸೂಚರೆ್ಗಳು ಉತ್ುಮವನಗಿದತಾ, ಅದರ ಕಡ ೆಗಮನಹರಿಸತತ್ೆುೇರ್ೆ.   
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ಪರಶೆನ ಸಂಖೆಯ 2188 

(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದೆ) 

ಶ್ರೇ ಅರವಿಂದ ಕತಮನರ್ಚ ಅರಳಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ದ್ಧರ್ನಂಕ:03.03.2022 
ರಂದತ “ಹೊಸ ದ್ಧಗಂತ್ ದ್ಧನ”ಚ ಪತಿರಕ್ೆಯಲಿ,ಚ “ಕ್ೊಪಪಳ ಘಟಕದ ಬಸ್ಚಗಳಲಿ ಅವಯವಹನರವನಗಿದ”ೆಚ
ಎಂದತ ಶ್ೇಷಿಾಕ್ೆಯಲಿ ಸತದ್ಧಿ ಪರಕಟಗೊಂಡಿತ್ತು.  ಆ ವಿಷಯವನಗಿ ಮನನಯ ಸಚಿವರಿಗೆ ಪರಶೆನಯನತನ 
ಕ್ೆೇಳಿದತಾ, ಅಂತ್ಹ ಯನವುದೆೇ ಪರಕರಣ ನಡದೆ್ಧಲಿ, ಪತಿರಕ್ೆಯಲಿ ಬಂದ್ಧರತವ ವರದ್ಧ ಸತಳನಳಗಿದ ೆಎಂದತ 
ಉತ್ುರದಲಿ ತಿಳಿಸಿರತತ್ನುರೆ.  ಒಂದತ ವೆೇಳೆ ಅದತ ಸತಳನಳಗಿದಾರೆ ಅದರ ಬಗೆೆ ಏತ್ಕ್ೆೆ ಸಪಷಿಿೇಕರಣವನತನ 
ನೇಡಿಲಿ ಹನಗೂ ಸಂಸೆಿಯ ಹೆಸರತ ಕ್ೆಡಿಸತವಂಥ ಕ್ಲೆಸ ಮನಡಿದ ಆ ಪತಿರಕ್ಯೆವರ ಮೇಲ ೆ ಏತ್ಕ್ೆೆ 
ಪರಕರಣ ದನಖ್ಲಸಲಲಿ? ಇಂತ್ಹ ಪರಕರಣವು ನಮೆ ಬಿೇದರ್ಚ ಘಟಕದಲಿ ಸಹ ನಡದೆ್ಧದತಾ, ಬಿೇದರ್ಚ 
ಘಟಕದಲಿ ಎಷತಿ ಅವಯವಹನರ ಆಗಿದ?ೆ ಆ ಬಗೆೆ ತ್ನಖೆ ನಡಸೆಿ ಎಷತಿ ರೂಪನಯ್ತ ವಸೂಲ 
ಮನಡಲನಗಿದ ೆ ಎಂದತ ಪರಶೆನಯನತನ ಕ್ೆೇಳಿದಾೆನತ.  ಬಿೇದರ್ಚ ಘಟಕದಲಿ ರೂ.59,80,237/- 
ಅವಯವಹನರವನಗಿದ.ೆ ಕ್ೂೆಪಪಳದಲಿ ರೂ.35,76,862/- ಅವಯವಹನರ ಆಗಿರತತ್ುದೆ.  ಕ್ೂೆಪಪಳದ 
ಹಣವನತನ ವಸೂಲ ಮನಡಿದನಾರೆ.  ಆದರೆ, ಬಿೇದರ್ಚ ಘಟಕದಲಿ ಆಗಿರತವಂಥ ಅವಯವಹನರದ 
ಹಣವನತನ ವಸೂಲ ಮನಡಿಲಿ.  ಜೊತ್ೆಗೆ ಆ Clerk ಇವತಿುನವರಗೊ absconding ಆಗಿದನಾರ್ ೆ
ಹನಗೂ ಅವನ ಮೇಲೆ ದೂರತ ಸಹ ದನಖ್ಲಸಿಲಿ.  ಒಂದತ ವೆೇಳ ೆ ಪರಕರಣ ದನಖ್ಲಸಿದರೂ ಸಹ 
ಸನಮನನಯ ಪರಕರಣವನತನ ದನಖ್ಲಸಲನಗಿದ.ೆ ಆದರ,ೆ ಆತ್ನತನ cheating ಮನಡಿ, ಲಕ್ನಂತ್ರ 
ರೂಪನಯ್ತ ಅವಯವಹನರ ಮನಡಿದತಾ, ಆತ್ನ ಮೇಲ ೆ I.P.C. Section 420 ಮೇರಗೆ ೆ ಪರಕರಣ 
ದನಖ್ಲಸಬೆೇಕ್ನಗಿತ್ತು.  

(ಮತಂದತ)  
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(447) 18.03.2022/10.30/ಎಸ್ಚಕ್-ೆಕ್ೆಎಸ್ಚ                  (ಸಭನಪತಿಯವರ  ಉಪಸಿಿತಿ) 
ಶ್ರೇ ಅರವಿಂದ ಕತಮನರ್ಚ ಅರಳಿ (ಮತಂದತ):-  
ಅದರ ಮೇಲ ೆಪರಕರಣವನತನ ದನಖ್ಲಸಿಲಿ. ಅದರಲಿ ಸಂಬಂಧಪಟಿ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳಿದನಾರ.ೆ ಅದರಲಿ ಐದತ 
ರ್ನರಿಗ ೆಪರಮೇಷನ್ಚ ಕ್ೂೆಟಿಿದನಾರ.ೆ ಇದರ ಬಗೆೆ ಕ್ೆೇಳಿದರ,ೆ ಪರಮೇಷನ್ಚ ಕ್ೂೆಟಿಿಲಿ ಎಂದತ ಹೆೇಳುತ್ನುರೆ. 
ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಏಕ್ೆ ಸತಳುಳ ಮನಹತಿಯನತನ ಕ್ೊಡತತ್ನುರಂೆಬ ಬಗೆೆ ಹೇೆಳಬೆೇಕ್ೆಂಬ ಮನನಯ 
ಸಚಿವರತ ಹೆೇಳಬೇೆಕತ.   

ಶ್ರೇ ಬಿ. ಶ್ರೇರನಮತಲತ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಕ್ೊಪಪಳ ಜಿಲೆಿಯಲಿ 
ಅವಯವಹನರವನಗಿರತವ ಬಗೆೆ ಪತಿರಕ್ೆಯಲಿ ಬಂದ್ಧತ್ತು. ಅವಯವಹನರ ಸತದ್ಧಿಯನಗಿರತವ ಕ್ನರಣ ಅದರ 
ಸನಧಕ-ಬನಧಕಗಳ ರೆ್ೂೇಡಿದಂತ್ಹ ಸಮಯದಲಿ, ಪತಿರಕ್ೆಯಲಿ ಬಂದ್ಧರತವುದತ ಸತಳುಳ. ಅದತ ಸತ್ಯಕ್ೆೆ 
ಬಹಳಷತಿ ದೂರವನದಂತ್ಹ ವಿಚನರ ಎಂದತ ಗಮನಸಿ. ಅದರ ಸರಿಪಡಿಸತವಂತ್ಹ ಕ್ೆಲಸವನತನ ಕೂಡ 
ಮನಡಿದೆಾೇವ.ೆ ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಹೆೇಳಿರತವಂತೆ್, ಬಿೇದರ್ಚ ವಿಭನಗದ ಘಟಕ-೧ರಲಿನ ಇ.ಟಿ.ಎಂ. 
ಯಂತ್ರದಲಿನ ಸನರಿಗ ೆ ಆದನಯ ರೂ. 59,80,237 ಗಳ ವಂಚರೆ್ಯನಗಿರತವ ಕತರಿತ್ತ 
ಪರಕರಣದಲಿನ ಗಂಭಿೇರತ್ಯೆನತನ ಆಧರಿಸಿ, 30 ಅಧಿಕ್ನರಿ/ಸಿಬಬಂದ್ಧಗಳ ವಿರತದಿ ಕ.ರನ.ರ.ಸನ. 
ಸಂಸೆಿಯ (ನಡತೆ್ ಮತ್ತು ಶ್ಸತು) ನಯಮನವಳಿ-1971ರ ನಯಮ 23 ರಡಿಯಲಿ ಈ ಭರಷ್ನಿಚನರದಲಿ 
ಏರೆ್ೂಂದತ ಭನಗಿಯನಗಿದನಾರೂೆೇ, ಅವರ ಮೇಲೆ ದೂೆೇಷ್ನರೂೆೇಪಣನ ಪಟಿಿಯಲಿ ಸಲಿಸಿ, ಈಗನಗಲೆೇ 
ತ್ನಖೆಯನತನ ನಡಸೆತವಂತ್ಹ ಕ್ೆಲಸವನತನ ಮನಡತತಿುದಾೆೇವೆ.  

ಇದರ ಜೊತ್ೆಗೆ ಕ್ೂೆಪಪಳ ವಿಭನಗದ ಗಂಗನವತಿ ಘಟಕದ ಹಣಕ್ನಸತ ಶನಖೆಯಲಿ 
ರೂ.35,76,862/-ಗಳ ಸನರಿಗ ೆ ಆದನಯ ಅವಯವಹನರದ ವಂಚರೆ್ ಕತರಿತ್ತ ಪರಕರಣದಲಿ ವಂಚರೆ್ 
ಎಸಗಿದ ಶ್ರೇ ರನಘವೆೇಂದರ ರನವಚ (ನವೃತ್ು ರ್ೌಕರ) ರವರಿಂದ ಒಟತಿ ಎಲನಿ ಮತ್ುವನದ ರೂ. 
35,76,862/-ಗಳನತನ ಈಗನಗಲೆೇ ವಸೂಲ ಮನಡಲನಗಿದ.ೆ ಇವರ ಮೇಲ ೆ ಕ್ನನೂನನ ಪರಕ್ನರ 
ಈಗನಗಲೆೇ ಶ್ಸಿುನ ಕರಮ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳಳಬೇೆಕ್ೂೆೇ, ಆ ಎಲನಿ ಶ್ಸಿುನ ಕರಮಗಳನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುಳವಂತ್ಹ 
ಕ್ೆಲಸವನತನ ಮನಡತತಿುದಾೆೇವೆ. ಬಿೇದರ್ಚ ಜಿಲೆಿಗ ೆ ಸಂಬಂಧಪಟಿಂತ್ೆ ರೂ.59,80,237/-ಗಳ 
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ಅವಯವಹನರವನಗಿತ್ೂೆುೇ, ಇದರ ಬಗೆೆ ಗಂಭಿೇರವನದ ಕರಮ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡತ, ಅವರಿಂದ 
ಖ್ಂಡಿತ್ವನಗಿಯೂ ವಸೂಲ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆ. ಇವರ ಮೇಲೆ ಕ್ನನೂನನ ಪರಕ್ನರ ಈಗನಗಲೆೇ ಶ್ಸಿುನ 
ಕರಮಗಳನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಳುಳವಂತ್ಹ ಕ್ೆಲಸವನತನ ಮನಡತತಿುದೆಾೇವ.ೆ   

ಶ್ರೇ ಅರವಿಂದ ಕತಮನರ್ಚ ಅರಳಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಹೆೇಳಿದ 
ಮನತ್ನತನ ಒಪಪಬಹತದತ. ಇದತ 2019-20ರಲಿ ನಡದೆಂತ್ಹ ಪರಕರಣವನಗಿದತಾ, ಇದತ 
ತ್ನಖೆಯನಗತವುದಕ್ೆೆ ಇನತನ ಎಷತಿ ವಷಾ ಬೆೇಕತ? ತ್ನಖೆಯನತನ ಇಲನಖಯೆ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳೆೇ 
ಮನಡತತಿುರತವುದರಿಂದ,  ಇದನತನ ಮತಚಿಚ ಹನಕತತಿುದನಾರ.ೆ  ಈಗ ಅಲಿನ DTO ಇದಾ. CTM 
ಇದಾವರೆಲಿರೂ ಪರಮೇಷನ್ಚ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಂಡತ ಹೊೇಗಿದನಾರೆ. ಅವರಲೆಿರೂ ಇದರಲಿ 
ಭನಗಿದನರರನಗಿದನಾರ.ೆ    ಮನನಯ ಅಮರರ್ನಥ್ಚ ಎನತನವ ಗತಮನಸು fraud ಮನಡಿದನಾರೆ್. ಅವರ 
ಮೇಲ ೆ ಯನವುದೆೇ ಕ್ೆೇಸ್ಚ ಹನಕ್ಲಿ. ಅವರತ ಇಲಿಯವರಗೆ ೆ ಕತ್ಾವಯಕ್ೆೆ ಹನರ್ರನಗಿಲಿ. ಅವರನತನ 
ಕತ್ಾವಯದ್ಧಂದ ತ್ೆಗೆದತ ಹನಕ್ಲಿ. ಅವರತ ತ್ಪಿಪಸಿಕ್ೂೆಂಡತ ಹೊೇಗಿದನಾರೆ. ಅವರ ಮೇಲೆ ಕ್ೆೇಸ್ಚ ಏತ್ಕ್ೆೆ 
ಹನಕಲಲಿ ಎಂದತ ರ್ನನತ ಕ್ೆೇಳುತ್ುೆೇರೆ್. ಅವರ ಕ್ೇೆಸ್ಚ ಹನಕ್ದಾರೂ ಕೂಡ ಸನಧರಣ ಕ್ೆೇಸ್ಚ ಹನಕ್ದನಾರ.ೆ 
ಅವರ ಮೇಲ ೆI.P.C. Section 420 ಮೇರಗೆೆ ಪರಕರಣ ದನಖ್ಲಸಬೆೇಕ್ನಗಿತ್ತು, ಏತ್ಕ್ೆೆ ಇದತವರಗೊ 
ಹನಕಲಲಿ?  ಎರಡರೆ್ಯದನಗಿ, ಹೊಸ ದ್ಧಗಂತ್ ಪತಿರಕ್ಯೆಲಿ ಬಂದ್ಧರತವಂತ್ಹ ವಿಷಯವು ಸತ್ಯಕ್ೆೆ 
ದೂರವನದದತಾ ಎಂದತ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಹೆೇಳುತ್ನುರೆ. ಸತ್ಯವನಗಿಲಿದ್ಧರತವಂಥದಾನತನ ಹೆೇಗ ೆ
ಪತಿರಕ್ೆಯಲಿ ಪರಕಟಿಸಿದರತ? ಅವರ ಬಗೆೆ explanation ಕ್ೆೇಳಿದನಾರೆಯೇ? ಅವರ ಮೇಲ ೆಏನತ ಕರಮ 
ಕ್ೆೈಗೊಂಡಿದನಾರ?ೆ ಇಲನಖಯೆ್ತಂದ  ಹೆೇಳಿಕ್ೆಯನತನ ಕ್ೊಟಿಿದನಾರಂೆಬ ಬಗೆೆ clarification ನತನ 
ಹೆೇಳಿದ್ಧಾೇರನ ಎಂದತ ಕ್ೇೆಳಬಯಸತತ್ೆುೇರೆ್. 

ಶ್ರೇ ಬಿ. ಶ್ರೇರನಮತಲತ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಬಿೇದರ್ಚ ಜಿಲೆಿಯಲಿ 
ಅವಯವಹನರವನಗಿದ.ೆ ಆ ಅವಯವಹನರದಲಿ ಭನಗಿಯನದವರಿಗೆ ಪರಮೇಷನ್ಚ ಕ್ೊಟಿಿದನಾರ ೆ ಎಂಬ ಬಗೆೆ 
ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಉಲೆಿೇಖ್ವನತನ ಮನಡಿದನಾರ.ೆ ಇದರಲಿ ಭನಗಿಯನದವರಿಗೆ ಮತಂಬಡಿು 
ಕ್ೊಡತವಂತ್ಹದಾಕ್ೆೆ ಹೂೆೇಗಿಲಿ. ಇದರ ಜೊತ್ೆಗೆ ಎರಡತ ತಿಂಗಳೊಳಗಡೆ, ಯನರತ ಇದರಲಿ 
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ತ್ಪಿಪಸಿರಿದನಾರೂೆೇ, ಅವರ ಮೇಲೆ ಪರಕರಣ ದನಖ್ಲತ ಮನಡಿ, ಕಠಿಣವನದ ಶ್ಕ್ಯೆನಗಬೆೇಕತ. ಇದರ 
ಜೊತ್ೆಗೆ ಹಣವನತನ ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ಮರತ ಪನವತಿ ಮನಡಿಸತವಂತ್ಹ ಕ್ೆಲಸವನತನ ರ್ನನತ ಮನಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ  

ಶ್ರೇ ಅರವಿಂದ ಕತಮನರ್ಚ ಅರಳಿ:- ಇದತ ಇಷ್ೂೆಿಂದತ ವಿಳಂಬವನಗತವುದಕ್ೆೆ ಕ್ನರಣವೆೇನತ? 
ಇದತ 2019-20 ರಲಿ ಆಗಿರತವಂತ್ಹ ಅವಯವಹನರ. ಈ ಪರಕರಣದಲಿ ಭನಗಿಯನದ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು 
ತ್ಪಿಪಸಿಕ್ೂೆಂಡತ ಹೂೆೇಗಿದನಾರೆ.  

ಶ್ರೇ ಬಿ. ಶ್ರೇರನಮತಲತ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಎರಡತ ದ್ಧನಗಳೊಳಗಡೆ, ಅವರ ಮೇಲೆ 
ಪೂಣಾ ಕರಮ ಕ್ೆೈಗೂೆಂಡತ, ಅದನತನ ಸರಿಪಡಿಸತವಂತ್ಹ ಕ್ೆಲಸವನತನ ಮನಡತತ್ೆುೇರೆ್.  
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ಪರಶೆನ ಸಂಖೆಯ 2230 
(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದೆ) 

 
ಡನ. ತ್ಳವನರ್ ಚ ಸನಬಣಣ :- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರವನತನ 

ಒದಗಿಸಿದನಾರ.ೆ ಕ್ೊರೆ್ಯದನಗಿ ಸಮಧನನಕರವನದ ಉತ್ುರವನತನ ಕ್ೊಟಿಿದನಾರೆ. ಇದತ ಮಧಯದಲಿ 
ವನಸುವಕ್ೆಂತ್ ದೂರ ಸಂಬಂಧಪಟಿಂತ್ ೆ ಉತ್ುರವನತನ ಕ್ೊಟಿಿದನಾರೆ. ಇದಕ್ೆೆ ಕ್ನರಣ ಇಷ್ೆಿ. ಬೆಳಗನವಿ 
ಕ್ೆೇಂದರ ಬಸ್ಚ ನಲನಾಣದ ಕ್ನಮಗನರಿ 2016 ರಲಿ ಪನರರಂಭವನಗಿದತಾ, ಇದತ 2019 ರಲಿಯೇ 
ಮತಗಿಯಬೇೆಕ್ನಗಿತ್ತು. ಮನರ್ಚಾ 2022 ರಲಿ ಶೆೇಕಡ 80 ರಷತಿ ಮನತ್ರ ಕ್ನಮಗನರಿ ಮತಗಿದ್ಧದ ೆ
ಎಂದತ ಲಖಿತ್ ರೂಪದಲಿ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರವನತನ ಕ್ೊಟಿಿದನಾರೆ. ಇಲಿ ಸಮಸೆಯ ಏರೆ್ಂದರೆ, 
ಬೆಳಗನವಿ ನಗರ ಉತ್ುರ ಕರ್ನಾಟಕದ್ಧಂದ ಮಹನರನಷಿ ಮತ್ತು ಗೊೇವನಕ್ೆೆ ಹೂೆೇಗತವಂತ್ಹ ಒಂದತ 
ಮತಖ್ಯ ಕ್ೇೆಂದರ. ಪಕೆದ ರನರ್ಯಗಳನದ ಮಹನರನಷಿ ಮತ್ತು ಗೂೆೇವನದ್ಧಂದ ಸನವಿರನರತ ಪರಯನಣಿಕರತ 
ಬೆಳಗನವಿಗೆ ಪರಯನಣಿಸತತಿುರತತ್ನುರೆ. ಇದರಿಂದ ಸಮಸಯೆ ಏರ್ನಗಿದೆ ಎಂದರೆ, ಇಲಿನ ಮತಖ್ಯ ಕ್ೆೇಂದರ 
ಬಸ್ಚ ನಲನಾಣವು ಪಕೆದಲಿರತವಂತ್ಹ ಒಂದತ ಸಣಣ ಜನಗದಲಿ ವಗನಾವಣೆ ಮನಡಿರತವುದರಿಂದ, ಅಲಿ 
ಧೂಳು, ಮೂಲಭೂತ್ ಸೌಕಯಾವಿಲಿ ಹನಗೂ ಸರಿಯನದ ಮನಹತಿಯ್ತಲಿದೆೇ ರ್ನರ ಪರತಿದ್ಧನ 
ಪರದನಡತವಂತ್ಹ ಪರಿಸಿಿತಿ ಇದೆ. ಈ ನಟಿಿನಲಿ ಬಸ್ಚ ನಲನಾಣದ ಕ್ನಮಗನರಿಯನತನ ಯನವನಗ 
ಮತಗಿಸತತ್ನುರೆಂದತ ರ್ನನತ ತ್ಮೆ ಮೂಲಕ ಮನನಯ ಸಚಿವರಿಗೆ  ಅದರ ಬಗೆೆ ನಖ್ರವನಗಿ 
ಹೆೇಳಬೆೇಕ್ೆಂದತ, ಮನವಿ ಮನಡತತ್ೆುೇರೆ್.  

ಶ್ರೇ ಬಿ. ಶ್ರೇರನಮತಲತ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಬೆಳಗನವಿಯಲಿ ಪರಮತಖ್ವನಗಿ ಎರಡತ 
ಬಸ್ಚ ನಲನಾಣಗಳು ಬರತತ್ುವೆ. ಇದರಲಿ ಮತಖ್ಯ ಬಸ್ಚ ನಲನಾಣ ಮತ್ತು ಬೆಳಗನವಿಯ ಸಿಟಿ ಬಸ್ಚ 
ನಲನಾಣ ಇದೆ. ಆ ಮತಖ್ಯ ಬಸ್ಚ ನಲನಾಣದ ಕ್ನಮಗನರಿ ಕ್ೆಲಸವು ಮತಗಿಯಬೇೆಕ್ನಗಿತ್ತು. ಆದರೆ  ಬೆೇರ ೆ
ಬೆೇರ ೆ ಕ್ನರಣಗಳಿಂದ ಅಂದರೆ,  ಮತಖ್ಯ ಬಸ್ಚ ನಲನಾಣದಲಿ ಕ್ೆಲವೊಂದತ ರಿಪೆೇರಿ ಕ್ೆಲಸ 
ನಡಯೆತತಿುದ.ೆ ಅದತ ಪರಗತಿಯಲಿದೆ. ಈ ಸನೆಟಚಾ ಸಿಟಿ ಯೇರ್ರೆ್ಯಡಿಯಲಿ ಬೆಳಗನವಿ ಸಿಟಿ ಬಸ್ಚ 
ನಲನಾಣದ ಕ್ನಮಗನರಿ ಇವತ್ತು ನಡಯೆತತಿುದೆ. ಹನಗನಗಿ ಗತತಿುಗೆದನರ ವಿಳಂಬ ಮನಡಿದ 
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ಕ್ನರಣದ್ಧಂದನಗಿ, ಸತಮನರತ ಎಂಟತ ಲಕ್ಷ ರೂಪನಯ್ತಗಳನತನ ದಂಡ ಹನಕ್ಸತವಂತ್ಹ ಕ್ೆಲಸವನತನ 
ಮನಡಿದೆಾೇರ್.ೆ ಎರಡತ ಬಸ್ಚ ನಲನಾಣಗಳಲಿ ಕ್ನಮಗನರಿ ಶೆೇಕಡ 80 ರಷತಿ ಕ್ನಮಗನರಿಯ ಕ್ೆಲಸ 
ಮತಗಿದ್ಧದ.ೆ ಇನತನಳಿದ ಶೇೆಕಡ 20 ರಷತಿ ಮನತ್ರ ಕ್ನಮಗನರಿ ಬನಕ್ ಇದ.ೆ ಇವೆರಡತ ಬಸ್ಚ 
ನಲನಾಣಗಳನತನ ಮೂರತ ತಿಂಗಳೊಳಗನಗಿ ಕ್ನಮಗನರಿಯನತನ ಕ್ೆಲಸ ಮತಗಿಸತವಂತ್ಹ 
ಸಂಪೂಣಾವನಗಿ  ಮನಡಿಕ್ೂೆಡತತ್ೆುೇರ್ೆ. 
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ಪರಶೆನ ಸಂಖೆಯ 2225 
(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದೆ) 

 
ಡನ|| ಕ್.ೆ ಗೊೇವಿಂದರನಜ್ಚ :- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರವನತನ 

ಒದಗಿಸಿದನಾರ.ೆ ಏತ್ಕ್ನೆಗಿ ಸಂಸೆಿಯಲಿ ನಷಿವನಗತತ್ುದೆ ಮತ್ತು ಯನವ ಕ್ನರಣಕ್ನೆಗಿ ಎಲೆಕ್ಿಕಚ 
ಬಸತಾಗಳನತನ ಕ್ೊಂಡಿದನಾರ.ೆ  ಪರಿಸರ ಸನೆೇಹ ಎಂಬ ದೃಷಿಿಯ್ತಂದ ಇರಬಹತದತ ಮತ್ೂೆುಂದತ 
ಇರಬಹತದತ. ಆದರೆ ಬಸ್ಚ ಕ್ೊಂಡತ ಕ್ೂೆಂಡತ ನಷಿವನಗಿರತವುದೂೆಂದತ. ಆದರೆ ಸತಮನರತ 90 
ಬಸ್ಚಗಳನತನ ಕ್ೊಂಡತಕ್ೂೆಂಡಿದನಾರೆ ಎಂದತ ಲಖಿತ್ ಉತ್ುರದಲಿ ಹೇೆಳುತ್ನುರೆ. ಆದರ ೆಮನನಯ ಸಚಿವರತ 
ನೇಡಿರತವ ಉತ್ುರದಲಿ ಯನವುದೆೇ ಸಪಷಿವನಗಿ ಹೆೇಳಿಲಿ, ಎಲಿವೂ ಗೂೆಂದಲಮಯವನಗಿದೆ. ಕ್ೇೆಂದರ 
ಮತ್ತು ರನರ್ಯ ಸಕ್ನಾರಗಳ ನೂರನರತ, ಮತನೂನರತ ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪನಯ್ತಗಳನತನ ಕ್ೊಟಿಿದೆ ಎಂದತ 
ಹೆೇಳುತ್ನುರ.ೆ ಒಂದತ ಬಸ್ಚಗೆ ಸತಮನರತ ಎಂಭತ್ತು ಲಕ್ಷ ರೂಪನಯ್ತಗಳು ಎಂದತ ಹೆೇಳುತ್ನುರೆ. ಆದರೆ 
ಒಂದತ ಕಡ ೆ ಒಪಪಂದದ ಮೇರಗೆ ೆ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡಿದೆಾೇವೆಂದತ ಹೆೇಳುತ್ನುರೆ. ಆದರೆ ಉತ್ುರದಲಿ 
ಸಪಷಿವನಗಿಲಿ. ಎರಡರೆ್ಯದನಗಿ, ಸತಮನರತ 90 ಬಸ್ಚಗಳನತನ ಖ್ರಿೇದ್ಧಸಲನಗಿದೆ. ಆದರೆ ಚನಜಿಾಂಗಚ 
ಮನಡಲತ ನಗರದಲಿ ಸೂಕು ಸೌಲಭಯಗಳಿಲಿದ  ಪರಿಣನಮ ಬಸ್ಚಗಳನತನ  ಸಂಚನರಿಸದ್ಧದಾರೂ ಕೂಡ  
ಒಪಪಂದದ ನಗದ್ಧತ್ ಮತ್ುವನತನ ಕ್ೊಡಬೇೆಕ್ನಗತತ್ುದೆ. ಸತಮನರತ 90 ಬಸ್ಚಗಳಲಿ 24 ಬಸ್ಚಗಳು 
ಮನತ್ರ ಓಡನಡತತಿುವೆ. ಇವರ ಒಪಪಂದ ಇರತವುದತ ಒಂದತ ದ್ಧನಕ್ೆೆ ಸತಮನರತ 180 ಕ್ಲೊೇ ಮೇಟರ್ಚಗೆ 
ಮನತ್ರ ಓಡಿಸಬೇೆಕ್ೆಂದತ ಇರತವುದತ ಆದರೆ ಬಸ್ಚ ಮನತ್ರ ಸತಮನರತ 80 ಕ್ಲೂೆೇ ಮೇಟರ್ಚ ಮನತ್ರ 
ಓಡನಡತತಿುರತವುದತ. ಆದರ ೆ ಸತಮನರತ 90 ಬಸ್ಚಗಳು ಇದತಾ, ಇದರಲಿ 24 ಬಸ್ಚಗಳನತನ 
ಓಡಿಸತತಿುದಾರೂ 90 ಬಸ್ಚಗಳಿಗೆ 180 ಕ್ಲೊೇ ಮೇಟರ್ಚಗಳಂತ್ ೆ ಹಣವನತನ ಏಕ್ೆ ಕ್ೊಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ 
ರ್ನನತ ಕ್ೆೇಳುತಿುದೆಾೇರ್ೆ. ಮದಲರೆ್ಯದನಗಿ,ಚ “ಕೂಸತ ಹತಟತಿವ ಮತನನ ಕತಲನಯ್ತ ಹೊೇಲಸಿದಂತ್ೆ”ಚ
ಎಂದತ ಇದೆ. ಇಲಿ ಚನಜಿಾಂಗಚ ಪನಯ್ತಂಟಚ ಇಲಿ. ಬಸ್ಚಗಳನತನ ಖ್ರಿೇದ್ಧ ಮನಡಿದನಾರ.ೆ ಬಸ್ಚಗಳು 
ಓಡನಡತತ್ೆುೇವೆಂದತ ಹೆೇಳುತ್ನುರೆ. ಆದರೆ ಎಲೆಕ್ಿಕಚ ಚನಜಿಾಂಗಚ ಪನಯ್ತಂಟಚ ಇಲಿ. ರ್ನನತ ತ್ಮೆ 
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ಮೂಲಕ ಮನನಯ ಸಚಿವರಿಂದ ಉತ್ುರವನತನ ಬಯಸತತ್ೆುೇರೆ್. ಇದರಲಿ ಅವಯವಹನರವಿದ ೆ ಎಂಬ ಬಗೆೆ 
ರ್ನನತ ಹೆೇಳುತಿುದೆಾೇರ್.ೆ  

ಶ್ರೇ ಬಿ. ಶ್ರೇರನಮತಲತ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಬೆಂಗಳೂರತ ನಗರದಲಿ ಎಲೆಕ್ಿಕಚ 
ಬಸ್ಚಗಳನತನ ಖ್ರಿೇದ್ಧ ಮನಡಿದನಾರೆ. ಅದನತನ ಖ್ರಿೇದ್ಧ ಮನಡಿದಂತ್ಹ ವಿಚನರದಲಿ, ಕ್ೆೇಂದರ ಸಕ್ನಾರ 
ಬೆಂಗಳೂರಿಗ ೆ ಸನೆಟಚಾ ಸಿಟಿ ಯೇರ್ರೆ್ಯನತನ ಕ್ೊಟಿಿದೆ. ಆ ಸನೆಟಚಾ ಸಿಟಿ ಯೇರ್ರೆ್ಯಡಿಯಲಿ 
ಸತಮನರತ 90 ಎಲೆಕ್ಿಕಚ ಬಸ್ಚಗಳನತನ ಖ್ರಿೇದ್ಧ ಮನಡಿದೆಾೇವೆ. ಆ 90 ಎಲೆಕ್ಿಕಚ ಬಸ್ಚಗಳು ಆ 
ಸನೆಟಚಾ ಸಿಟಿ ಯೇರ್ರೆ್ಯಡಿಯಲಿ ಬಂದಂತ್ಹ ಹಣ ಸತಮನರತ ಐವತ್ತು ಕ್ೂೆೇಟಿ ರೂಪನಯ್ತಗಳು. 
ಒಂದೂೆಂದತ ಬಸ್ಚಗೆ ಸತಮನರತ ಐವತ್ತು ಲಕ್ಷ ರೂಪನಯ್ತಗಳ ಹಣ ಖ್ಚನಾಗತತಿುದೆ. ಐವತ್ತು ಲಕ್ಷ 
ರೂಪನಯ್ತಗಳಿಗ ೆಸತಮನರತ ೯೦ ಬಸ್ಚಗಳನತನ  ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಂಡರ,ೆ  ಸತಮನರತ ನಲವತ್ೈೆದತ ಕ್ೂೆೇಟಿ 
ರೂಪನಯ್ತಗಳನಗತತಿುದೆ. ಈಗನಗಲೆೇ ೯೦ ಬಸ್ಚಗಳಿಗ ೆಸತಮನರತ ನಲವತ್ೈೆದತ ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪನಯ್ತಗಳ 
ಮತ್ುವನತನ ಮೇ|| ಎನ್ಚ.ಟಿ.ಪಿ.ಸಿ.ಗೆ ಗತತಿುಗೆಯನತನ ಕ್ೊಟಿಿದಾೆೇವೆ. ಇದರಲಿ ಸತಮನರತ ಐದತ ಕ್ೂೆೇಟಿ 
ರೂಪನಯ್ತಗಳು ಉಳಿದ್ಧವೆ. ನಲವತ್ೈೆದತ ಕ್ೂೆೇಟಿ ರೂಪನಯ್ತಗಳಿಗೆ ಸತಮನರತ 90 ಬಸ್ಚಗಳಿಗನದರೆ, 
ಬಸ್ಚಗಳು ಓಡನಡಿದನಗ ಬನಯಟರಿ ಚನಜ್ಚಾ ಮನಡಬೇೆಕ್ನಗಿರತವುದ್ಧರಂದ 5 ಕ್ೊೇಟಿ 
ರೂಪನಯ್ತಗಳನತನ ಇಟತಿಕ್ೊಂಡಿದಾೆೇವೆ. ಬಿ.ಎಂ.ಟಿ.ಸಿ.ಯ್ತಂದ ಅದನತನ ಒಳಪಡಿಸಿಕ್ೂೆಡಬೇೆಕತ.  
ಎಲೆಕ್ಿಕಚ ಚನಜಿಾಂಗಚ ಪನಯ್ತಂಟಚ ಹನಕ್ಕ್ೂೆಡಬೆೇಕ್ೆಂದತ ಹೆೇಳಿ ಒಂದತ ತಿೇಮನಾನವನತನ 
ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡಿದಾೆೇವ.ೆ  

ಡನ|| ಕ್.ೆ ಗೊೇವಿಂದರನಜ್ಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅಲಿ ಎಲಕೆ್ಿಕಚ ಚನಜಿಾಂಗಚ 
ಪನಯ್ತಂಟಚ ಇಲಿ ಎಲೆಕ್ಿಕಚ ಬಸ್ಚಗಳನತನ ಕ್ೂೆಂಡತಕ್ೂೆಂಡತ ಏನತ ಮನಡತತ್ನುರ?ೆ   ಇದರಲಿ ಲನಭ-
ನಷಿ ಎಂಬ ಬಗೆೆ ರ್ನನತ ಕ್ೇೆಳಿದೆಾೇರ್ೆ. ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ನದ್ಧಾಷಿವನಗಿ ಉತ್ುರವನತನ ಕ್ೊಟಿಿಲಿ.    

(ಮತಂದತ) 
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(448) 18-03-2022 10.40 ಟಿಸಿಹೆರ್ಚ-ಜಿಆರ್              (ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಿತಿ) 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಶ್ರೇರನಮತಲತ:- ಇತಿುೇಚೆಗ ೆರ್ನವು ಪರಿಸರವನತನ ಉಳಿಸಬೆೇಕತ ಎನತನವ ಕ್ನರಣದ್ಧಂದ 
ಎಲೆಕ್ಿಕಚ ಬಸ್ಚಗಳಿಗೆ ಹಚೆಿಚನ ಆದಯತ್ಯೆನತನ ಕ್ೊಡತತಿುದೆಾೇವ.ೆ ಇವತಿುನ ದ್ಧವಸ ಸನೆಟಚಾ ಸಿಟಿ 
ಲಮಟೆಡಚ ವತಿಯ್ತಂದ ಸತಮನರತ ರೂ.೫೦ ಕ್ೂೆೇಟಿಗಳ  ಅನತದನನ ದೂೆರಯೆಲದೆ. ಆ ಎಲೆಕ್ಿಕಚ 
ಬಸ್ಚನ ಉದಾ ಸತಮನರತ ೯ ಮೇಟರ್ಚ ಆಗಿತ್ತು, ಆದರ ೆಈಗ ಖ್ರಿೇದ್ಧ ಮನಡತತಿುರತವ ೩೦೦ ಎಲೆಕ್ಿಕಚ 
ಬಸ್ಚಗಳು ಸತಮನರತ 12 ಮೇಟರ್ಚ ಉದಾ ಇವೆ. ಒಟತಿ ೩೦೦ ಎಲೆಕ್ಿಕಚ ಬಸ್ಚಗಳನತನ ಖ್ರಿೇದ್ಧ 
ಮನಡತತಿುದೆಾೇವೆ. ಇದತ FAME-II scheme.  FAME -II scheme  ಅಡಿಯಲಿ ಕ್ೆೇಂದರ 
ಸಕ್ನಾರ ನಮಗೆ ಒಂದೊಂದತ ಬಸ್ಚಗೆ ೫೫ ಲಕ್ಷ ರೂಪನಯ್ತಗಳಷತಿ ಸಬಿಾಡಿ ಕ್ೊಟಿಿದೆ. ಇದರ ಜೊತ್ೆಗೆ 
ರನರ್ಯ ಸಕ್ನಾರ ಕೂಡ ಒಂದತ ಬಸ್ಚಗೆ ೩೩ ಲಕ್ಷಗಳನತನ ಕ್ೊಡತತಿುದೆ. ಒಟನಿರೆಯನಗಿ ಒಂದತ ಬಸ್ಚ 
ಖ್ರಿೇದ್ಧಗ ೆಒಟತಿ ರೂ.೮೮ ಲಕ್ಷ ರೂಪನಯ್ತಗಳು ಖ್ಚನಾಗತತಿುದೆ.  

 ಡನ.ಕ್ ೆ.ಗೊೇವಿಂದರನಜ್ಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸಚಿವರತ confusion 
ಆಗಿದನಾರ,ೆ ಅವರಿಗೆ ಏನೂ ಅಥಾ ಆಗತತಿುಲಿ ಎನಸತತಿುದೆ. ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಬರೆದತಕ್ೊಟಿಿರತ್ಕೆಂಥದಾನತನ 
ಓದತತಿುದನಾರ.ೆ  

 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಡನ.ಕ್.ೆಗೊೇವಿಂದರನಜ್ಚ ರವರೆೇ, ಒಂದತ ನಮಷ. 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಶ್ರೇರನಮತಲತ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ಇನೂನ ಪೂಣಾವನಗಿ ಹೆೇಳಿಲಿ, 
ಅವರತ ಒಬಬರತ ಹರಿಯ ಸದಸಯರನಗಿದತಾ, ಅಷತಿ ಅವಸರ ಮನಡಿದರೆ ಹೆೇಗ?ೆ ರ್ನನತ ಉತ್ುರ 
ಹೆೇಳುವವರಗೆ ೆ ತ್ನಳೆೆ  ಇಲಿವೆಂದರ ೆ ಹೆೇಗ?ೆ ರ್ನನತ ಹೇೆಳಬೆೇಕ್ೆಂದರ ೆ ಹೆೇಳುತ್ೆುೇರ್ೆ. ಒಂದತ ವೆೇಳೆ ಆ 
ರಿೇತಿ ಏರ್ನದರೂ ಆಗಿದಾರ,ೆ ಹೆೇಳೊೇಣ. ರ್ನರೆ್ೇನತ ಬೇೆಡ ಎಂದತ ಹೆೇಳುವುದ್ಧಲಿ.  

 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಡನ.ಕ್.ೆಗೊೇವಿಂದರನಜ್ಚ ರವರೆೇ, ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಇನೂನ 
ಹೆೇಳುತಿುದನಾರ,ೆ ಅವರತ ಹೇೆಳುವುದನತನ ಕ್ೆೇಳಿ.  
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 ಶ್ರೇ ಬಿ.ಶ್ರೇರನಮತಲತ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇವತಿುನ ದ್ಧವಸ ಸನೆಟಾ ಸಿಟಿ 
ಲಮಟೆಡಚ ವತಿಯ್ತಂದ ಎಷತಿ ಹಣ ಬಂದ್ಧದ.ೆ ಕ್ೆೇಂದರ ಸಕ್ನಾರದ FAME-II scheme ರಲಿ ಎಷತಿ 
ಹಣ ಕ್ೊಡತತಿುದೆ. ಅದತ ಗೊತ್ನುದ ನಂತ್ರ ನೇವು ಏನತ ಮನಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ ಡಿಸಿಷನ್ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳಿಳ. 
ಹನಗನಗಿ, ಅಶೆ್ೇಕ ಲೇೆಲನಯಂಡ ಸಿವರ್ಚ ಮಬಿಲಟಿ ಆಟೊೇಮಟಿವ ಲಮಟೆಡಚ ರವರಿಂದ  
ಸತಮನರತ 300 ಎಲೆಕ್ಿಕಚ ಬಸ್ಚಗಳನತನ ಕ್ನಂಟನರಕಿ ಬೆೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಪಡಯೆಲನಗತವುದತ. ಇನೂನ 
ಏನತ ಬಸ್ಚಗಳನತನ ಖ್ರಿೇದ್ಧ ಮನಡಬೇೆಕ್ನಗಿದಯೆೇ ಅದತ ಹಂತ್ ಹಂತ್ವನಗಿ ಬರತತಿುವೆ.  ಅವು 
ಯನವಯವ ರಿೇತಿ ಬರತತ್ುವೊೇ ಅದೆೇ ರಿೇತಿ implementation ಮನಡಿಕ್ೊಡತ್ಕೆಂಥ ಕ್ೆಲಸ 
ಮನಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ ಇದರ ಜೊತ್ೆಗೆ ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಲನಭ ಎಷತಿ ಬರತತ್ುದೆ, ಎಷತಿ ನಷಿವನಗತತಿುದೆ 
ಎಂದತ ಕ್ೆೇಳಿದನಾರೆ. ರ್ನವು ಇತಿುೇಚೆಗ ೆ ಸತಮನರತ ಎಂಟತ ತಿಂಗಳಿನಂದ ಆ ಎಲೆಕ್ಿಕಚ  ಬಸ್ಚಗಳನತನ 
ಓಡಿಸಲತ ಪನರರಂಭ ಮನಡಿರತವುದರಿಂದ ಇದರಲಿ ಲನಭ ಮತ್ತು ನಷಿ ಎಷ್ೆಿಂದತ ಕ್ೌಂಟಚ 
ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಬರತವುದ್ಧಲಿ.  

 ಡನ.ಕ್ ೆ.ಗೊೇವಿಂದರನಜ್ಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, monthly average ಇರತತ್ುದೆ 
ಅಲಿವೆೇ? 

 ಶ್ರೇ ಬಿ.ಶ್ರೇರನಮತಲತ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನವು ಯನವುದೂ ಕ್ೌಂಟಚ 
ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಬರತವುದ್ಧಲಿ. ಇವತಿುನ ದ್ಧವಸ ಸಡನ್ಚ ಆಗಿ ಎಲೆಕ್ಿಕಚ ಬಸ್ಚಗಳನತನ ಓಡಿಸಲನಗತತಿುದೆ. 
ಪನಯಂಡಮಕಚ ಡಿಸಿೇಜ್ಚ ಇದಾಂತ್ಹ ಸಂದಭಾದಲಿ ಸನೆಟಚಾಸಿಟಿ ಯೇರ್ರೆ್ಯ್ತಂದ ಹಣ ಕ್ೊಟಿಿದಾಕ್ೆೆ ಆ 
ಬಸ್ಚಗಳನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡಿದೆಾೇವೆ. ನಮೆ ಹತಿುರ ಒಂದತ ರೂಪನಯ್ತ ಕೂಡ ಇರಲಲಿ. ಸಕ್ನಾರ 
ರ್ೌಕರರ ಸಂಬಳದ ಸಲತವನಗಿ ರೂ.3,000 ಕ್ೊೇಟಿಗಳನತನ ಕ್ೂೆಟಿಿದೆ. ಕ್ೆೇಂದರ ಸಕ್ನಾರದ 
ಯೇರ್ರೆ್ಯಲಿ ಸಬಿಾಡಿ ಇದೆಯಂದತ ಸರ್ನೆನಯ ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಗಳನತನ ವಿನಂತಿ ಮನಡಿಕ್ೊಂಡನಗ 
ಅವರತ ಸತಮನರತ ರೂ.100 ಕ್ೊೇಟಿಗಳ ಅನತದನನವನತನ ಕ್ೊಟಿಿದನಾರೆ. ಕ್ೆೇಂದರ ಸಕ್ನಾರ ಕೂಡ 
ಸತಮನರತ ರೂ.165 ಕ್ೊೇಟಿಗಳನತನ ಕ್ೊಟಿಿದೆ. ಅಲಿಂದ ರ್ನವು ಹಣವನತನ 
ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುಳತಿುರತವುದರಿಂದ ಇದರಲಿ ಲನಭ ಎಷತಿ, ನಷಿ ಎಷತಿ ಎಂದತ ಇವತ್ೆುೇ ರ್ನವು ಹೆೇಳುವುದಕ್ೆೆ 
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ಆಗತವುದ್ಧಲಿ. ಇದರ ಜೊತ್ೆಗೆ ರ್ನರತ ಎಲೆಕ್ಿಕಚ ವನಹನಗಳನತನ ಉಪಯೇಗಿಸತವುದಕ್ೆೆ ಅಭನಯಸ 
ಮನಡಿಸೂೆೇಣ. ತ್ನವು ಉತ್ುರ ಕರ್ನಾಟಕ ಭನಗದ್ಧಂದ ಬಂದಂಥವರತ. ಈಗನಗಲೆೇ ಸತಮನರತ 10 
ಲಕ್ಷ ಹಳೆಯ ಬಸ್ಚಗಳು ಸಂಚರಿಸತತಿುವೆ. ಇನತನ ಮತಂದ್ಧನ ದ್ಧನಗಳಲಿ ಡಿೇಸಲೆ್ಚ ಮತ್ತು ಪೆಟೂೆರೇಲ್ಚ 
ಸಿಗತತ್ುದೂೆೇ, ಇಲಿವೊೇ ಗೂೆತಿುಲಿ. ಇವತಿುನ ದ್ಧವಸ ಉಕ್ೆರೇನ್ಚ ಮತ್ತು ರಷ್ನಯ ದೇೆಶಗಳಲಿ ಯತದಾಗಳು 
ನಡಯೆತತಿುವ.ೆ  ಹನಗನಗಿ, ರ್ನವು ಎಲೆಕ್ಿಕಚ ವನಹನಗಳನತನ ಓಡಿಸತವುದನತನ ಅಭನಯಸ ಮನಡಿಕ್ೊಂಡರೆ, 
ಒಂದತ ಕಡ ೆ ಪರಿಸರ ಉ ಳಿಯತತ್ುದೆ, ರ್ನರಿಗ ೆ ಅನತಕೂಲವನಗತತ್ುದೆ. ನಮೆ ಸನರಿಗ ೆ ಇಲನಖಯೆಲಿ 
ಲನಭ ಮನಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡತತಿುಲಿ. ರ್ನವು ಸೇೆವನ ಮರ್ೊೇಭನವದ್ಧಂದ ಸನರಿಗ ೆ
ಇಲನಖಯೆನತನ ರನ್ಚ ಮನಡತತಿುದೆಾೇವೆ. ಇದರಲಿ ಲನಭ ಪಡದೆತಕ್ೂೆಳಳಬೆೇಕತ ಎನತನವಂಥದತಾ ಇಲಿ. 
ನಷಿವೆೇ ಜನಸಿು ಇದೆ. ಎಷ್ೆಿೇ ನಷಿವನದರೂ ಕೂಡ ಸಕ್ನಾರ ಹಣ ಕ್ೊಡತತಿುರತವುದರಿಂದ, ಇವತಿುನ 
ದ್ಧವಸ ಸನರಿಗ ೆಇಲನಖೆ ನಡಯೆತತಿುದ.ೆ  

 ಡನ.ಕ್ ೆ.ಗೊೇವಿಂದರನಜ್ಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈಗನಗಲೆೇ 90 ಎಲೆಕ್ಿಕ ಬಸ್ಚಗಳು 
ಸಂಚನರಿಸತತಿುವೆ.  ಇನೂನ ಸತಮನರತ 300 ಎಲೆಕ್ಿಕಚ ಬಸ್ಚಗಳನತನ ಗತತಿುಗೆಗೆ 
ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುಳತ್ೆುೇವೆಂದತ ಹೇೆಳುತಿುದನಾರೆ, ಅವುಗಳನೂನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಂಡತ ಏನತ ಮನಡತತ್ನುರ?ೆ  ಈಗ 
ರಸೆು ಮೇಲ ೆ ೯೦ ಎಲೆಕ್ಿಕಚ ಬಸ್ಚಗಳಲಿ, 24 ಬಸ್ಚಗಳು ಮನತ್ರ ಓಡನಡತತಿುವೆ. ಅದತ ಒಂದತ ದ್ಧನಕ್ೆೆ 
ಸತಮನರತ 8೦ ಕ್ಲೊೇಮೇಟರ್ಚ ಓಡನಡತತ್ುವೆ. ಆದರೆ ನೇವು ಒಂದತ ದ್ಧನಕ್ೆೆ 180 ಕ್.ಮೇ 
ಓಡಿಸಬೆೇಕ್ೆಂದತ ಅಗಿರಮಂಟಚ ಮನಡಿದ್ಧಾೇರಿ. ಬೆೇಕ್ನದರ ೆನೇವು ಅಗಿರಮಂಟಚ ತ್ರಿಸಿಕ್ೂೆಂಡತ ಪರಿಶ್ೇಲರ್ ೆ
ಮನಡಿ ರೆ್ೂೇಡಿ. 

 ಶ್ರೇ ಬಿ.ಶ್ರೇರನಮತಲತ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ನಮಗೆ ಪರತಿ ಕ್ಲೊೇ ಮೇಟರ್ಚಗೆ 51.67 
ರೂಪನಯ್ತಗಳನತನ ಕ್ೊಟಿಿದಾರತ. It is very clear.  ಆಕಸಿೆಕವನಗಿ ಅದತ ಏರ್ನದರತ. . . 

 ಡನ.ಕ್ ೆ.ಗೊೇವಿಂದರನಜ್ಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸಚಿವರತ  ಪರತಿ ಕ್ಲೊೇ 
ಮೇಟರ್ಚಗೆ 51.67 ಪೆೈಸೆ ಕ್ೊಟಿಿದನಾರೆಂದತ confuse ಮನಡತತಿುದನಾರ.ೆ ನನನ ಪರಶೆನ ಇಷ್ೆಿ, It is very 
simple. 
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 ಶ್ರೇ ಬಿ.ಶ್ರೇರನಮತಲತ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈ 24 ಬಸ್ಚಗಳು ಮನತ್ರ. . . 

 ಡನ. ಕ್ ೆ.ಗೊೇವಿಂದರನಜ್ಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಒಂದತ ದ್ಧನಕ್ೆೆ 80 ಕ್.ಮೇ. ಮನತ್ರ 
ಈ ಬಸ್ಚಗಳು ಸಂಚರಿಸತತಿುವೆ. ಆದರೆ ಒಪಪಂದದ ಅನವಯ 180 ಕ್.ಮೇ ಸಂಚರಿಸಬೆೇಕಲಿವೆೇ? 

 ಶ್ರೇ ಬಿ.ಶ್ರೇರನಮತಲತ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇನತನ ಯನವನಯವು ಯನವ ರಿೇತಿ 
ಬೆೇಕ್ೊೇ ಅದರ ಪರಕ್ನರ ರ್ನವು ರೇೆಟಚ ಮನಡಿಕ್ೂೆಟಿಿರತವುದತ. ಆದರೆ ಅವು ಸಂಚರಿಸಬೆೇಕಲಿವೆೇ? 

 ಡನ.ಕ್ ೆ.ಗೊೇವಿಂದರನಜ್ಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮತ್ೆು ಒಂದತ ದ್ಧನಕ್ೆೆ 80 ಕ್.ಮೇ. 
ಮನತ್ರ ಓಡತತಿುವೆ.  ಅದಕ್ೆೆ ರ್ನನತ ನಷಿ ಎಷತಿ ಎಂದತ ಬಹಳ ಸಪಷಿವನಗಿ ಪರಶೆನ ಕ್ೆೇಳಿದೆಾೇರ್ೆ.  

 ಶ್ರೇ ಬಿ.ಶ್ರೇರನಮತಲತ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಎಲೆಿಲಿ ಅವಕ್ನಶ ಇದಯೆೇ ಅಲೆಿಲನಿ 
ಓಡಿಸತತಿುದೆಾೇವೆ. 

 ಡನ. ಕ್.ೆಗೊೇವಿಂದರನಜ್ಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ನಷಿ ಎಷ್ೆಿಂದತ ಏಕ್ ೆ ಪರಶೆನ 
ಕ್ೆೇಳಿದೆಾೇರ್ೆಂದರ,ೆ ಆ ಎಲೆಕ್ಿಕಚ ಬಸ್ಚಗಳು ಪರತಿ ದ್ಧನ ಬರಿೇ 80 ಕ್.ಮೇ ಓಡತತಿುವ.ೆ ಅದರೆ ನೇವು ಪರತಿ 
ದ್ಧನ 180 ಕ್.ಮೇ ಓಡಿಸಬೆೇಕ್ೆಂದತ ಅಗಿರಮಂಟಚ ಮನಡಿದ್ಧಾೇರಿ. 90 ಬಸ್ಚಗಳಿಗೆ ಪೆೇಮಂಟಚ 
ಕ್ೊಡತತಿುದ್ಧಾೇರಿ. ಆದರೆ ಈಗ ಬರಿೇ 24 ಬಸ್ಚಗಳು ಸಂಚರಿಸತತಿುವೆ. 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಶ್ರೇರನಮತಲತ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನವು 90 ಬಸ್ಚಗಳಿಗ ೆ ಪೆೇಮಂಟಚ 
ಮನಡತತಿುಲಿ. ಅಲಿಂದ ಯನವ ರಿೇತಿ ಬರತತ್ುದೊೇ ಅವುಗಳಿಗೆ ಮನತ್ರ ಪೆೇಮಂಟಚ ಮನಡತತಿುದೆಾೇವೆ.  

 ಡನ. ಕ್ ೆ.ಗೊೇವಿಂದರನಜ್ಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅದಕ್ನೆಗಿ ನೇವು ನದ್ಧಾಷಿವನದ 
ಮನಹತಿ ಕ್ೊಟಿರ,ೆ ರ್ನನತ ಅದಕ್ೆೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ ೆಉತ್ುರ ಹೆೇಳುತ್ುೆೇರೆ್. 

 ಶ್ರೇ ಬಿ.ಶ್ರೇರನಮತಲತ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ಅವರಿಗೆ ಅದರೆ್ನಲನಿ 
ವಿವರಿಸತತ್ೆುೇರೆ್. ಅವರತ ಮನತ್ರ್ನಡತವಂಥ ಸಮಯದಲಿ ಇಲಿ ಅವಯವಹನರವನಗಿದತಾ, 
ಭರಷ್ನಿಚನರವನಗಿದೆ ಎಂದತ ಸತಮೆರ್ೆ ಆರೂೆೇಪ ಮನಡಿದರ ೆಹೆೇಗ?ೆ 
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 ಡನ. ಕ್.ೆಗೊೇವಿಂದರನಜ್ಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇದರಲಿ ಗೊತ್ನುಗತತ್ುದೆ ರೆ್ೂೇಡಿ.  

 ಶ್ರೇ ಬಿ.ಶ್ರೇರನಮತಲತ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈಗ ಕ್ೆಲವು ಬಸ್ಚಗಳು ಒಂದತ ದ್ಧನಕ್ೆೆ 
180 ಕ್.ಮೇ ಸಂಚರಿಸತತ್ುವೆ. ಇನೂನ ಕ್ೆಲವು ಬಸ್ಚಗಳು ಒಂದತ ದ್ಧನಕ್ೆೆ 90 ಕ್.ಮೇ ಸಂಚರಿಸತತ್ುವೆ; 
ಆದರೆ ಕ್ೆಲವು ಬಸ್ಚಗಳು ಪೂಣಾವನಗಿ 180 ಕ್.ಮೇ ಸಂಚರಿಸತತಿುಲಿ.  

 ಡನ.ಕ್ ೆ.ಗೊೇವಿಂದರನಜ್ಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅದರ ಮನಹತಿಯನತನ ನೇವು 
ಕ್ೊಟಿಿಲಿ. ಆ ಮನಹತಿಯನತನ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಲಖಿತ್ ರೂಪದ ಉತ್ುರದಲಿ ಕ್ೊಟಿಿದಾರ ೆರ್ನನತ ಅದರ 
ಬಗೆೆ ಕ್ೆೇಳುತಿುರಲಲಿ.  

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಶ್ರೇರನಮತಲತ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅವರತ ಅದರ ಬಗೆೆ ಕ್ೆೇಳಿಲಿ. ಒಂದತ 
ವೆೇಳೆ ಅವರತ ಪೂಣಾವನಗಿ ಪರಶೆನ ಕ್ೆೇಳಿದಾರೆ, ರ್ನನತ ಆ ಎಲನಿ ಮನಹತಿಯನೂನ ಕ್ೊಡತತಿುದಾೆನತ.  

ಡನ.ಕ್ ೆ.ಗೊೇವಿಂದರನಜ್ಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸಚಿವರೆೇ, ರ್ನನತ ಪರಶೆನ 
ಕ್ೆೇಳಿದೆಾೇರ್,ೆ ದಯವಿಟತಿ ತ್ನವು ರೆ್ೂೇಡಿ. 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಆಯ್ತತ್ತ. ಮನನಯ ಸಚಿವರೆೇ ಆಮೇಲೆ ಮನಹತಿ ಕ್ೊಡಿ.  

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕೆ್.ಹರಿಪರಸನದಚ (ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 
ಬಿಎಂಟಿಸಿ ರ್ೌಕರರಿಗ ೆ ಹಲವನರತ ವಷಾಗಳಿಂದ ಸರಿಯನಗಿ ಸಂಬಳ ಸಿಗತತಿುಲಿ. ಈ ರಿೇತಿ ಸಂಬಳ 
ಸಿಗದೆೇ ಇರತ್ಕೆಂಥ ಸಂದಭಾದಲಿ ಈ ರಿೇತಿ ಮನಡಿಕ್ೂೆಂಡತ ಹೂೆೇದರೆ, ಅದತ ಏನತ ಆಗಬೇೆಕತ 
ಹೆೇಳಿ. ಈ ಮತಂಚೆ ಕ್ೂೆೇವಿಡಚ-19 ಬಂದ್ಧದಾರಿಂದ ಸಿಬಬಂದ್ಧಯವರ ಕತಟತಂಬಗಳಿಗ ೆ ಸನಕಷತಿ 
ತ್ೊಂದರಯೆನಯ್ತತ್ತ. ಕ್ೂೆೇವಿಡಚ-19 ಸಮಯದಲಿ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡಿರತವಂತ್ಹ ಸಿಬಬಂದ್ಧಗಳಿಗೆ 
ಸರಿಯನಗಿ ಸಂಬಳ ಕ್ೂೆಡತತಿುಲಿ. ಅದರ ಬಗೆೆ ಏನತ ಮನಡತತಿುೇರಿ ಎಂದತ ದಯವಿಟತಿ 
ಹೆೇಳಬೆೇಕ್ನಗತತ್ುದೆ. ಈಗ ಮತ್ೆು ಹೂೆಸದನಗಿ 300 ಬಸ್ಚಗಳನತನ ಗತತಿುಗ ೆ ಆಧನರದ ಮೇಲೆ 
ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡತ ಓಡಿಸತತ್ೆುೇವೆಂದತ ಹೇೆಳಿದನಾರೆ. ಈಗ ಇರತವ ರ್ೌಕರರಿಗ ೆ ಸಂಬಳ ಕ್ೂೆಡತವುದಕ್ೆೆ 
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ದತಡತಾ ಇಲಿ. ಎಷತಿ ವಷಾಗಳಿಂದ ಸಿಬಬಂದ್ಧಗಳಿಗ ೆ ಸಂಬಳ ಕ್ೊಡತತಿುಲಿವೆಂದತ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ 
ದಯವಿಟತಿ ಹೇೆಳಬೇೆಕತ.  

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಶ್ರೇರನಮತಲತ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರನದ 
ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.ೆಹರಿಪರಸನದಚರವರತ ನನಗಿಂತ್ಲೂ ಹರಿಯ ಸದಸಯರತ ಎಂದತ ತಿಳಿದತಕ್ೂೆಂಡಿದಾೆೇರ್.ೆ ಇವತಿುನ 
ದ್ಧವಸ ಸನರಿಗ ೆ ಇಲನಖೆ ಬಗೆೆ ನಮಗೆಲನಿ ಗೂೆತಿುದೆ.  ರ್ನವು ರ್ನರಿಗ ೆ ಸೇೆವನ ರಿೇತಿಯಲಿ ಕ್ೆಲಸ 
ಮನಡತತಿುದೆಾೇವೆ. ನಮೆ ಸಕ್ನಾರ ಅಧಿಕ್ನರಕ್ೆೆ ಬಂದ ನಂತ್ರ, ನಮೆ ನಕಟಪೂವಾ ಮನನಯ 
ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಯವರನದ ಸರ್ನೆನಯ ಬಿ.ಎಸ್.ಯಡಿಯೂರಪಪ ರವರತ ಆಗಿರಬಹತದತ ಮತ್ತು ಈಗಿನ 
ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಯವರನದ ಸರ್ನೆನಯ ಬಸವರನರ್ ಬೊಮನೆಯ್ತಯವರತ ಆಗಿರಬಹತದತ ಅವರತ 
ಸತಮನರತ ರೂ.3,000 ಕ್ೂೆೇಟಿಗಳನತನ ಕ್ೊಟಿಿದನಾರೆ. ಈಗ ನಮೆ ರ್ನಲತೆ ನಗಮಗಳಲಿ ಈ ಮತಂಚ ೆ
6 ತಿಂಗಳ ಕ್ನಲ ರ್ೌಕರರಿಗ ೆ ಸಂಬಳ ಕ್ೊಡತವುದನತನ ಬನಕ್ ಉಳಿಸಿಕ್ೂೆಳುಳತಿುದಾರತ. ಈ ಹಂದ ೆ
ಸತಮನರತ 6 ರಿಂದ 8 ತಿಂಗಳು ಸಂಬಳ ಕ್ೂೆಡತವುದನತನ ಬನಕ್ ಉಳಿಸಿಕ್ೊಂಡತ ಬಂದ್ಧದಾರತ; ಆದರೆ, 
ರ್ನನತ ಅಧಿಕ್ನರ ವಹಸಿಕ್ೂೆಂಡ ನಂತ್ರ, ಸತಮನರತ ಒಂದೂವರ ೆ ಅಥವನ ಎರಡತ ತಿಂಗಳು ಮನತ್ರ 
ಸಂಬಳ ಕ್ೊಡತವುದಕ್ೆೆ ಬನಕ್ ಇದೆ. ರ್ನನತ  ಈ ವಿಳಂಬವನತನ ಈಗ ಒಂದೂವರ ೆ ಅಥವನ ಎರಡತ 
ತಿಂಗಳಿಗ ೆತ್ಂದ್ಧದಾೆೇರ್ೆ. ಆ ಒಂದೂವರ ೆಅಥವನ ಎರಡತ ತಿಂಗಳು ಬನಕ್ ಕ್ೊಡತವುದತ ಕೂಡ ಆದಷತಿ 
ಶ್ೇಘರವನಗಿ ಕ್ೂೆಡತತ್ೆುೇವೆ. ಈ ಬಗೆೆ ಈಗನಗಲೆೇ ಆಥಿಾಕ ಇಲನಖಯೆಲಿ ಪರಸನುವರೆ್ ಇದೆ. ಆ 
ಒಂದೂವರ ೆ ಅಥವನ ಎರಡತ ತಿಂಗಳು ಬನಕ್ ಕ್ೂೆಟಿ ನಂತ್ರ, ರ್ನವು ಸನರಿಗ ೆ ನಗಮಗಳಲಿನ 
ಸಿಬಬಂದ್ಧಗಳಿಗೆ ಪರತಿ ತಿಂಗಳು ಸಂಬಳ ಕ್ೊಡತವಂಥ ಕ್ಲೆಸವನತನ ಮನಡತತ್ೆುೇರ್ೆ.  

ಪರಶೆನ ಸಂಖೆಯ.2158 

 (ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ ಶ್ರೇ ಸತನೇಲ್ ಚ ವಲನಯಪತರ್ ಚರವರತ ಸದನದಲಿ ಉಪಸಿಿತ್ರಿರತವುದ್ಧಲಿ) 

ಪರಶೆನ ಸಂಖೆಯ.2196 

     (ಮನ ನಯ ಸದಸಯರನದ ಶ್ರೇ ಸತನೇಲ್ ಚ ಗೌಡ ಪನಟಿೇಲ್ ಚರವರತ ಸದನದಲಿ ಉಪಸಿಿತ್ರಿರತವುದ್ಧಲಿ) 
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ಪರಶೆನ ಸಂಖೆಯ.2134 

(ಉತ್ುರ ಲಗತಿುಸಿದೆ) 

ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶ ಚ ಕೆ್.ರನಥೊೇಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ಕ್ೆೇಳಿದಾ ಪರಶೆನಗ ೆ ಮನನಯ 
ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರವನತನ ಕ್ೊಟಿಿದನಾರೆ. ಕ್ೆ.ಎಸ್ಚ.ಆರ್ಚ.ಟಿ.ಸಿ.,ಯನಗಲ, ಬಿ.ಎಂ.ಟಿ.ಸಿ.,ಯನಗಲ, 
NEKRTC ಹನಗೂ NWKRTC ಈ ಎಲನಿ ಸಿಬಬಂದ್ಧಗಳು ೬ರ್ೇೆ ವೆೇತ್ನ ಆಯೇಗದ ಪರಕ್ನರ 
ನಮಗೆ ಸಂಬಳವನತನ ಕ್ೊಡಿ ಎಂದತ ಮತಷೆರ ಮನಡಿ ಪೊರಟಸೆ್ಿಚ ಮನಡಿದಾರತ. ಆ ಸಮಯದಲಿ 
ಸಕ್ನಾರ ಸನಕಷತಿ ರ್ೌಕರರನತನ ವಜನ ಮನಡಿ, ಸನಕಷತಿ ರ್ೌಕರರನತನ ಅಮನನತ್ತು ಮನಡಿತ್ತು. ರ್ನನತ 
ಕ್ೆೇಳಿರತ್ಕೆಂಥ ಪರಶೆನಗೆ ತ್ನವು ಕರ್ನಾಟಕ ರನರ್ಯ ರಸೆು ಸನರಿಗ ೆ ನಗಮದಲಿ ೨೮೧ ರ್ೌಕರರನತನ 
ಅಮನನತ್ತು ಮನಡಿ, ೭೪ ರ್ೌಕರರನತನ ವಜನಗೂೆಳಿಸಲನಗಿದೆ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದ್ಧಾೇರಿ. ಮತಂದ್ಧನ 
ಪರಶೆನಯಲಿ ಅಮನನತ್ತುಗೂೆಂಡ ಎಲನಿ ೨೮೧ ಸಿಬಬಂದ್ಧಗಳನತನ ಹಂಪಡೆದ್ಧದ್ಧಾೇರಿ. ವಜನಗೂೆಂಡ ೭೪ 
ಸಿಬಬಂದ್ಧಗಳ ಪೈೆಕ್, ೦೫ ಸಿಬಬಂದ್ಧಗಳನತನ ಪತನರ್ಚ ರೆ್ೇಮಕ ಮನಡಲನಗಿದ ೆಎಂದತ ಹೆೇಳಿದ್ಧಾೇರಿ. ಉಳಿದ 
ಪರಕರಣಗಳನತನ ಸಕ್ನಾರದ ನದೆೇಾಶನದಂತೆ್ ಲೂೆೇಕಚ ಅದನಲತಚ ಮೂಲಕ ಬಗಹೆರಿಸಲತ 
ರ್ನಯಯಲಯದ ಆದೆೇಶದಂತ್ ೆಕರಮವಹಸಲನಗತವುದತ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದನಾರೆ. ಅದರ ೆಕರ್ನಾಟಕ ರನರ್ಯ 
ರಸೆು ಸನರಿಗ ೆ ಸಂಸೆಿಯಲಿ ಅಮನನತ್ತುಗೂೆಂಡ 281 ಸಿಬಬಂದ್ಧಗಳನತನ ತ್ನವು ಈಗನಗಲೆೇ ವನಪಸತಾ 
ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡಿದ್ಧಾೇರಿ. ಆದರೆ ಉಳಿದ ನಗಮಗಳನದ NEKRTC ಆಗಲೇ or NWKRTC ಆಗಲೇ 
ಮತ್ತು ಬೆಂ.ಮ.ಸನ.ಸಂಸೆಿಯಲಿ 2441 ರ್ೌಕರರನತನ ಅಮನನತ್ತು ಮನಡಿ, ೧೩೫೩ ಸಿಬಬಂದ್ಧಗಳನತನ 
ವಜನಗೂೆಳಿಸಿದ್ಧಾೇರಿ. ತ್ನವು ಇಷತಿ ದೊಡಾ ಪರಮನಣದಲಿ ಅವರರೆ್ನಲನಿ ವಜನ ಮನಡಿ, ಅವರಿಗೆ ಇಷತಿ 
ದೊಡಾ ಪರಮನಣದಲಿ ಶ್ಕ್ ೆ ಕ್ೊಟಿರೆ ಹೆೇಗ?ೆ ಮನನಯ ಲಕ್ಷಮಣ ಸವದ್ಧಯವರತ ಕೂಡ ಇಲೆಿೇ ಇದನಾರ.ೆ 
ಅವರೂ ಕೂಡ ಈ ಹಂದ ೆ ಸನರಿಗ ೆ ಸಚಿವರನಗಿದಾರತ. ಅವರತ ಸಚಿವರನಗಿದನಾಗ ಸಹ ಈ ರಿೇತಿಯ 
ಮತಷೆರಗಳು ನಡದೆ್ಧವೆ. ಆ ಸಂದಭಾದಲಿ ೬ರೆ್ೇ ವೆೇತ್ನ ಆಯೇಗದ ಪರಕ್ನರ ಅವರಿಗೆ 
ಸೌಲಭಯಗಳನತನ ಕ್ೂೆಡತತ್ೆುೇವೆಂದತ ವನಗನಾನ ಕ್ೂೆಟಿಿದಾರತ. ಆದರೆ ಅದನತನ ಪನಲರೆ್ ಮನಡಲಲಿ. 
ಮತಷೆರ ಆಯ್ತತ್ತ, ಆ ಮತಷೆರ ಆದ ನಂತ್ರ ಬಹಳ ದೊಡಾ ಪರಮನಣದಲಿ ಕ್ಲೆವು ಸಿಬಬಂದ್ಧಗಳನತನ 
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ವಜನಗೂೆಳಿಸಿ, ಬಹಳ ದೂೆಡಾ ಪರಮನಣದಲಿ ಸಿಬಬಂದ್ಧಗಳನತನ ಅಮನನತಿುನಲಿ ಇಟಿಿದ್ಧಾೇರಿ. ಈಗ 
ಅವರರೆ್ನಲನಿ ವನಪಸತಾ ಕ್ೆಲಸಕ್ೆೆ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳಳಬೇೆಕತ.  ತ್ನವು ಅವರೆಲಿರನೂನ ಸಮನನವನಗಿ ವನಪಸತಾ 
ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳಳದೇೆ, ಕ್ೆಲವರನತನ ವಜನ ಮನಡಿದ್ಧಾೇರಿ, ಇನೂನ ಕ್ೆಲವರನತನ ಅಮನನತಿುನಲಿ ಇಟಿಿದ್ಧಾೇರಿ. 
ಇನೂನ ಕ್ೆಲವು ಸಿಬಬಂದ್ಧಗಳ ತ್ರಬೇೆತಿ ಅವಧಿ ಮತಗಿದ ನಂತ್ರವೂ ಕೂಡ; ಮತ್ೆು ಅವರನತನ 
ಮದಲನಂದ ತ್ರಬೇೆತಿ ಪಡದೆತಕ್ೂೆಳಳಬೇೆಕ್ೆಂದತ ಶ್ಕ್ೆ ಕ್ೂೆಡತತಿುದನಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವರ ಮೇಲೆ 
ಕ್ೆೇಸ್ಚಗಳನತನ ದನಖ್ಲಸಿ, ಕ್ೆಲವು ಸಿಬಬಂದ್ಧಗಳ ಕತಟತಂಬದವರ ಮೇಲ ೆ ಪರಕರಣಗಳನತನ 
ದನಖ್ಲಸಿದ್ಧಾೇರಿ. ತ್ನವು ಈ ಸಿಬಬಂದ್ಧಗಳಿಗೆ ಏಕ್ೆ ತ್ೊಂದರ ೆ ಕ್ೊಡತತಿುದ್ಧಾೇರಿ? ಮತಷೆರದಲಿ 
ಭನಗವಹಸಿದಾವರಲಿ ಕ್ೆಲವರನತನ ವನಪಸತಾ ಕ್ೆಲಸಕ್ೆೆ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡಿದ್ಧಾೇರಿ, ಅದೆೇ ರಿೇತಿ ಎಲನಿ 
ಸಿಬಬಂದ್ಧಗಳನೂನ ಕ್ೆಲಸಕ್ೆೆ ವನಪಸತಾ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳಿಳ. ಈ ರಿೇತಿ ತ್ನರತ್ಮಯ ಏಕ್ೆ ಮನಡತತಿುದ್ಧಾೇರಿ ಎಂದತ 
ರ್ನನತ ತ್ಮೆ ಮೂಲಕ ಮನನಯ ಸಚಿವರಿಗೆ ಕ್ೆೇಳಬಯಸತತಿುದೆಾೇರ್ೆ.  

(ಮತಂದತ) 
(449)18.3.2022/10.50/ಎಂ.ಎಂ-ಜಿ.ಆರ್ಚ                  (ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಿತಿ) 

ಶ್ರೇ ಬಿ. ಶ್ರೇರನಮತಲತ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ ಪರಕ್ನಶಚ 
ರನಥೊೇಡಚರವರ ಪರಶೆನಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್,ೆ ನಮೆಲಿ ರ್ನಲತೆ ಸನರಿಗ ೆ ನಗಮ ಇದೆ.  ಅದರಲಿ 
ಯನವುದತ ಎಷತಿ ಎಂದತ ಮನಹತಿ ಕ್ೊಟಿಿದಾೆೇರೆ್.  ಸನರಿಗೆ ಇಲನಖಯೆಲಿ ಮತಷೆರ ನಡದೆ 
ಸಂದಭಾದಲಿ ರ್ನಲತೆ ನಗಮಗಳಲಿ ಸತಮನರತ 2846 ರ್ನರತ ಅಮನನತ್ತಗೂೆಂಡಿದಾರತ 
including trainee staff ಕೂಡ ಅಮನನತ್ತಗೂೆಂಡಿದಾರತ. ಏಕ್ೆಂದರ ೆಕ್ನನೂನತ ಪರಕ್ನರ ಟೆೈನ 
ಸನಿಫನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಳುಳವುದಕ್ೆೆ ಅವಕ್ನಶವಿಲಿ.  ಆದರೂ ಮನನವಿೇಯತ್ ೆ ದೃಷಿಿಯ್ತಂದ ಅವರನೂನ 
ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳಳಬೇೆಕ್ೆಂದತ ಅಮನನತ್ತು ಮನಡಿದ ಎಲಿರನೂನ ಸೇೆವೆಗ ೆತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಂಡಿದೆಾೇವೆ.  ಇದರ ಬಗೆೆ 
ರ್ನನತ ಮತ್ತು ಹಂದ್ಧನ ಸನರಿಗ ೆಸಚಿವರನದ ಮನನಯ ಲಕ್ಷಮಣ ಸವದ್ಧಯವರತ ಕೂಡ ಮನತ್ರ್ನಡಿದೆಾೇವೆ.  
ಯನರಿಗೂ ತ್ೊಂದರ ೆ ಮನಡಿಲಿ. ಸೇೆವೆಯ್ತಂದ ವಜನಗೂೆಂಡವರತ ಸತಮನರತ 1505 ರ್ನರಿದನಾರೆ.  
ಯನಯನಾರತ ವಜನಗೂೆಂಡಿದನಾರೊೇ ಅವರನತನ ಮನನವಿೇಯತ್ ೆ ದೃಷಿಿಯ್ತಂದ ಕ್ನನೂನತ ಪರಕ್ನರ 
ಲೊೇಕ ಅದನಲತಚಗೆ ಹೂೆೇಗಬೆೇಕ್ೆಂದತ ಹೆೇಳಿದೆಾೇರ್.ೆ  1505 ರ್ನರತ ಯನರತ ವಜನಗೂೆಂಡಿದನಾರೂೆೇ 
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ಅವರೆಲಿರೂ ಕ್ನನೂನತ ಪರಕ್ನರ ಲೊೇಕ ಅದನಲತಚಗೆ ಹೊೇಗಲೇೆಬೆೇಕತ.  ಯನಯನಾರತ ಲೊೇಕ 
ಅದನಲತಚಗೆ ಹೂೆೇಗಿದನಾರೂೆೇ ಅವರಲಿ ಸತಮನರತ 444 ರ್ನರನತನ ಪತನರ್ಚ ರೆ್ೇಮಕ್ನತಿ 
ಮನಡಿಕ್ೊಳಳಲತ ಲೊೇಕ ಅದನಲತಚನಲಿ ಇತ್ಯಥಾವನಗಿದ.ೆ  ಬನಕ್ ಉಳಿದವರತ ಅಲಿಗ ೆ
ಹೊೇಗತತಿುದನಾರ.ೆ  ಖ್ಂಡಿತ್ವನಗಿ ರ್ನವು ಮತ್ತು ಸಕ್ನಾರ ಅವರ ಪರವನಗಿದೆಾೇವ.ೆ  ಜೊತ್ೆಗೆ ರ್ನವು 
ಕೂಡ ಲೊೇಕ ಅದನಲತಚನಂದ ಪರಯತ್ನ ಮನಡತತಿುದೆಾೇವ.ೆ ಸಕ್ನಾರದ್ಧಂದ ಕ್ನನೂನತ ಇಲನಖಗೆೆ 
ಸಂಬಂಧಪಟಿ ಕ್ೆಲವು ರ್ನರತ ಲೊೇಕ ಅದನಲತಚಗೆ ಹೊೇಗಿ ಅಲಿಂದ ಇತ್ಯಥಾ ಮನಡಿಕ್ೊಳುಳವ 
ಕ್ೆಲಸ ಮನಡತತ್ನುರ.ೆ This is my commitment. ಎಂತ್ಹ ಪರಿಸಿಿತಿಯಲೂಿ ಕೂಡ ಮತಷೆರ 
ಸಂದಭಾದಲಿ ವಜನಗೂೆಂಡಂತ್ಹ ಎಲನಿ ರ್ೌಕರರನತನ ಮನನವಿೇಯತ್ಯೆ ದೃಷಿಿಯ್ತಂದ ಒಂದತ 
ಅವಕ್ನಶ ಕ್ೊಟತಿ ಪತನಃ ರೆ್ೇಮಕ್ನತಿ ಮನಡಿಕ್ೊಳುಳವ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆ.   

ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶ ಚ ಕೆ್. ರನಥೊೇಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸಚಿವರಿಗೆ 
ಧನಯವನದಗಳು.  ತ್ನವು ವಜನಗೂೆಂಡವರಲೆಿರನೂನ ಮತ್ೆು ಮರತ ರೆ್ೇಮಕ್ನತಿ ಮನಡತತ್ೆುೇವ ೆ ಎಂದತ 
ಹೆೇಳಿದ್ಧಾೇರಿ ಅದಕ್ೆೆ ಧನಯವನದಗಳು.  ಆದರೆ ಕ್ೆಲವರನತನ ತ್ನವು ಶ್ಕ್ೆ ಕ್ೂೆಟತಿ ವಗನಾವಣೆ ಮನಡಿದ್ಧಾೇರಿ.  
ವಗನಾವಣೆಗೂೆಂಡಿದಾರಿಂದಲೂ ಅವರಿಗೆ ತ್ೊಂದರಯೆನಗಿದೆ.  ಅವರತ ಎಲಿದಾರತ ಅಲಿಯೇ ಅವರಿಗೆ 
ಕ್ೆಲಸ ಕ್ೊಟಿರೆ ಮತಷೆರವಲೆಿವೂ ಸರಿಯನಗತತ್ುದೆ.  

ಡನ: ತ್ೆೇರ್ಸಿವನಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, . . . 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂೆಳಳಮೆ. ಮನನಯ ಸಚಿವರೇೆ ಹೆೇಳಿ. 

ಶ್ರೇ ಬಿ. ಶ್ರೇರನಮತಲತ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ವಗನಾವಣ ೆ
ಮನಡಿದಂತ್ಹ ವಿಚನರವನತನ ಸಭೆಯ ಗಮನಕ್ೆೆ ತ್ಂದ್ಧದನಾರೆ.  ಮತಷೆರ ಸಂದಭಾದಲಿ ಸವಲಪ ಪರಸಪರ 
ತ್ೊಂದರಯೆನದ ಕ್ನರಣದ್ಧಂದ ಕ್ೆಲವು ರ್ನರನತನ ವಗನಾವಣೆ ಮನಡಿದತಾ ಸತ್ಯ.  ಬೆೇರ ೆ ಕ್ರಮನಲ್ಚ 
ಕ್ೆೇಸ್ಚ ಆದವರನತನ ಅವರ ಕತಟತಂಬಸಿರಿಗೆ ತ್ೊಂದರಯೆನಗಬನರದೆಂದತ ಪತನಃ ಅದೆೇ ಡಿವಿರ್ನ್ಚನಲಿ 
ಎಲಿ ಡಿಪೊೇ ಇದಯೆೇ ಒಂದರೆ್ೇ ಡಿಪೊೇದವರನತನ ಎರಡರೆ್ೇ ಡಿಪೊೇಗೆ ಹನಕ್ದೆಾೇವೆ, ಎರಡರೆ್ೇ 
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ಡಿಪೊೇದಲಿದಾವರನತನ ಒಂದರೆ್ೇ ಡಿಪೊೇಗೆ ಹನಕ್ದಾೆೇವೆ.  ಆಕಸಿೆಕವನಗಿ ಬೆೇರ ೆಜಿಲೆಿಗ ೆಯನರರ್ನನದರೂ 
ಹನಕ್ದಾರ ೆಅವರನತನ ಪತನಃ ಆ ಜಿಲೆಿಗ ೆಕಳುಹಸಿಕ್ೂೆಡತವಂತ್ಹ ವಯವಸೆಿ ಮನಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ  
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ಚತಕ್ೆೆ ಪರಶೆನ ಸಂಖೆಯ: 2219 

(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಿದ)ೆ 

ಶ್ರೇ ಪಿ.ಆರ್. ರಮೇಶ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರಿಸಿದನಾರೆ. ಇಲಿ 
ಬಹಳ ಪರಮತಖ್ವನದ ಅಂಶಗಳೆಂದರ,ೆ ಹಲವನರತ ವಷಾಗಳಿಂದ ಹಂದತಳಿದ ವಗಾದವರಿಗ ೆಏನತ ಹಣ 
ಒದಗಿಸಿಕ್ೊಡತತಿುದ್ಧಾೇರಿ ಆ ಎಲನಿ ಯೇರ್ರೆ್ಗಳ ವಿವರವನತನ ಅನತಬಂಧ-1ರಲಿ ಕ್ೊಟಿಿದ್ಧಾೇರಿ. ಅದರಲಿ 
ಯನವ ಕ್ನಯಾಕರಮಗಳು ಮೂರತ ವಷಾದ್ಧಂದ ಆಗಿಲಿ  ಮತ್ತು ಈಗ ಹೊಸದನಗಿ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ 
“ಅಮೃತ್ ಮತನನಡ”ೆಚಎಂಬ ಯೇರ್ರೆ್ಯನತನ ಹೆೇಳಿದ್ಧಾೇರಿ.  ಇದರ ಜೊತ್ೆಗೆ ಏನತ ನೇವು ಅನತಬಂಧ-
1ರಲಿ ಹೆೇಳಿದ್ಧಾೇರಿ ಅವಲೆಿವೂ ಇರತತ್ುದಯೆೇ, ಇಲಿವೊೇ ಎಂಬತದತ ಒಂದರೆ್ಯ ಪರಶೆನ. 
ಎರಡರೆ್ಯದನಗಿ 3-4 ವಷಾದ ಹಂದ ೆಉನನತ್ ವನಯಸಂಗ ಮನಡಲತ ಹಂದತಳಿದ ವಗಾಗಳ ಮಕೆಳು 
ವಿದೆೇಶಕ್ೆೆ ಹೊೇಗತವುದಕ್ೆೆ ತ್ನವು ಹಣದ ಮತ್ತು ಸನಲದ ವಯವಸೆಿಯನತನ ಸಬಿಾಡಿ ರೂಪದಲಿ 
ಕ್ೊಡತತಿುದ್ಧಾೇರಿ ಅದನತನ ಮತಂದತವರೆಸತತಿುೇರನ ಎಂಬತದರ ಬಗೆೆ ನೇವು ನನಗ ೆ ಉತ್ುರ ಕ್ೊಡಬೇೆಕತ. 
ಮೂರರೆ್ಯದನಗಿ, ತ್ಮೆ ಇಲನಖಯೆ ದನಖ್ಲೆಗಳ ಪರಕ್ನರ ಇವತ್ತು ರನರ್ಯದಲಿ ಶೆೇ.53ರಷತಿ 
ಹಂದತಳಿದ ವಗಾಕ್ೆೆ ಸೇೆರಿದ ಸತಮನರತ 300 ಜನತಿಗಳು ಇವೆ. ಈ ಎಲನಿ ಜನತಿಗಳನೂನ ತ್ನವು 
ತ್ಮೆ ಕ್ನಯಾಕರಮಗಳಲಿ ಸಮರ್ನಗಿ ರೆ್ೂೇಡತತಿುದ್ಧಾೇರನ? ಈ ಮನತ್ನತನ ಏತ್ಕ್ೆೆ ಹೆೇಳುತಿುದೆಾೇರೆ್ಂದರೆ, 
ವಿಧನನಸಭೆಯ ಸದಸಯರತಗಳ ಕ್ೆೇತ್ರಕ್ೆೆ ಒಬಬರೇೆ ಒಬಬ ಫಲನನತಭವಿಗೆ ಬರತತ್ುದೆ.  ಹಂದತಳಿದ 
ವಗಾದವರತ 100 ರ್ನ ಇರತತ್ನುರ.ೆ  100 ರ್ನರಲಿ ಒಬಬರಿಗೇೆ ಕ್ೊಡತವುದಕ್ೆೆ ಆಗತವುದ್ಧಲಿ.  ಈ ರಿೇತಿ 
ಮೂರತ ವಷಾಗಳ ಕ್ನಲ ಕ್ನಲಹರಣ ಮನಡಿಕ್ೂೆಂಡತ ಬಂದ್ಧದ್ಧಾೇರಿ. ಚತರ್ನವಣೆ ಇದೆ.  ಈಗಲನದರೂ 
ತ್ಮಗ ೆ ಲನಭದನಯಕವನಗಿ ಏರ್ನದರೂ ಆಗಬೇೆಕ್ೆಂದರೆ ಹಂದತಳಿದ ವಗಾದವರಿಗ ೆ ಏನತ 
ಕ್ೊಡಬೇೆಕ್ೆಂದತಕ್ೂೆಂಡಿದ್ಧಾೇರಿ ಅದನತನ ನೇವು ಕ್ೊಡತತಿುೇರನ? ದಯವಿಟತಿ ಈ ಮೂರತ ಪರಶೆನಗಳಿಗೂ 
ಉತ್ುರ ಕ್ೂೆಡಿ.  

ಶ್ರೇ ಕೆ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸದಸಯರತ 
ಹಂದತಳಿದ ವಗಾಗಳ ಬಗೆೆ ತ್ತಂಬನ ಅಧಯಯನ ಮನಡಿದವರತ. ಹಂದತಳಿದ ವಗಾಗಳ ಕಲನಯಣ 
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ಇಲನಖಯೆಲಿ ಬರತವಂತ್ಹ ಯೇರ್ರೆ್ಗಳ ಬಗೆೆ ಮನಹತಿ ಕ್ೆೇಳಿದನಾರ.ೆ  ಅದರೆ್ನಲನಿ ಅನತಬಂಧ-1ರಲಿ 
ಕ್ೊಟಿಿದಾೆೇವೆ. ಐದತ ವಷಾಗಳಿಂದ ದೆೇವರನರ್ ಅರಸತ ಹಂದತಳಿದ ವಗಾಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಗಮದ 
ವತಿಯ್ತಂದ ಜನರಿಯಲಿರತವ ಯೇರ್ರೆ್ಗಳಲಿ ಫಲನನತಭವಿಗಳ ಆಯೆಯ ಮನನದಂಡಗಳನತನ 
ಕ್ೆೇಳಿದನಾರ ೆಅದನತನ ಕೂಡ ಒದಗಿಸಿದೆಾೇವೆ. ಹನಗೂ ಮತಂಬರತವ ವಷಾಗಳಲಿ ದ್ಧ: ದೆೇವರನರ್ ಅರಸತ 
ಹಂದತಳಿದ ವಗಾಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಗಮದ ವತಿಯ್ತಂದ ಮತಂಬರತವ ವಷಾಗಳಲಿ ಹಂದತಳಿದ 
ವಗಾಗಳ ರ್ರ್ನಂಗದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗ ೆ ಜನರಿಗ ೆ ತ್ರತವ ಯೇರ್ರೆ್ಗಳನವುವು ಎಂದತ ಕ್ೆೇಳಿದನಾರೆ ಅದಕ್ೆೆ 
“ಅಮೃತ್ ಮತನನಡ”ೆಚ ಎಂಬ ಯೇರ್ರೆ್ಯ ಮೂಲಕ ಈ ಕ್ನಯಾಕರಮವನತನ ಅನತಷ್ನಿನ ಮನಡತತ್ೆುೇವ ೆ
ಎಂದತ ಹೆೇಳಲನಗಿದ.ೆ ಇನತನ ವಿದೆೇಶ್ ವನಯಸಂಗವು ಸೇೆರಿದಂತ್ ೆ2-3 ವಷಾಗಳಿಂದ ಯೇರ್ರೆ್ಗಳು 
ಕತಂಠಿತ್ವನಗಿವೆ ಎಂದತ ಕ್ೇೆಳಿದನಾರೆ. ಅದತ ಸತ್ಯವಿದೆ.  ಕ್ೂೆೇವಿಡಚ ಕ್ನರಣಗಳಿಗೂೆೇಸೆರ ಆಥಿಾಕವನಗಿ 
ತ್ೊಂದರ ೆ ಬಂದ ಹರೆ್ನಲೆಯಲಿ ವಿದೆೇಶ್ ವನಯಸಂಗ ಸೇೆರಿದಂತ್ ೆ ಕ್ೆಲವು ಯೇರ್ರೆ್ಗಳು 
ಕಡಿತ್ಗೊಂಡಿದತಾ ಹೌದತ.  ಆದರೆ ಈ ವಷಾದ ಅನತದನನದಲಿ ಹೆಚತಚವರಿಯನಗಿ ಕ್ೂೆಟಿಿರತವ ವಿಶನವಸದ 
ಹರೆ್ನಲೆಯಲಿ ಅದನತನ ಪತನರ್ಚ ಪರಿಶ್ೇಲರೆ್ ಮನಡಿ ಅದನತನ ಪತನರ್ಚ ಊಜಿಾತ್ ಮನಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ 
ಯೇಚರೆ್ ಮನಡತತಿುದೆಾೇವ.ೆ ಹಂದತಳಿದ ವಗಾಗಳ ಇಲನಖಯೆಲಿರತವ ಡಿ. ದೆೇವರನರ್ ಅರಸತ 
ಹಂದತಳಿದ ವಗಾಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಗಮವೂ ಸೇೆರಿದಂತ್ ೆ ನಮೆ ಇಲನಖಯೆಲಿರತವ ಎಲನಿ 
ಯೇರ್ರೆ್ಗಳನತನ ಕೂಡ ಹನಲ ವಷಾದಲಿಯೇ ಅನತಷ್ನಿನ ಮನಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ ಯೇಚರೆ್ 
ಮನಡತತ್ೆುೇವ.ೆ  ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಹೆೇಳಿದಂತ್ೆ ಜನತಿವನರತ ಲೆಕೆದಲಿ ಯನವ ರಿೇತಿ ಪರತಿಯಂದತ 
ವಿಧನನಸಭನ ಕ್ೆೇತ್ರಕ್ೆೆ ಒಂದೊಂದತ ಯೇರ್ರೆ್ಗಳು ಬಂದರ ೆ ಇರತವ ಎಲನಿ ಜನತಿಗಳನತನ ಯನವ 
ರಿೇತಿ ಹಂಚತತಿುೇರಿ ಎಂದತ ಕ್ೆೇಳಿದನಾರ.ೆ  ಅವರಿಗೆ ಒಂದತ ಮನಹತಿಯನತನ ಒದಗಿಸಿದೆಾೇವೆ. ಪರವಗಾ-1 
ಮತ್ತು 2ಎ ಗೆ ಶೆೇ.70ರಷತಿ, ಪರವಗಾ 3ಎ ಮತ್ತು 3ಬಿ ಅವರಿಗೆ ಶೆೇ.30ರಷತಿ ಫಲನನತಭವಿಗಳಿಗೆ  
ವಿಂಗಡಿಸಿ ಕ್ೊಡಲನಗಿದೆ.  ಕಳೆದ ಒಂದರೆಡತ ವಷಾಗಳಲಿ ಆಥಿಾಕವನದ ಸಮಸಯೆಗಳು ಕ್ೊರೂೆೇರ್ನ 
ಕ್ನರಣಗಳಿಗೊೇಸೆರ ಯೇರ್ರೆ್ಗಳು ಕಡಿಮ ಮತ್ತು ಕತಂಠಿತ್ವನಗಿವೆ.  ಆದರ ೆ ಈ ವಷಾದ್ಧಂದ 
ಅದನತನ ವಿಸೃತ್ ಮನಡಿ ಎಲಿರಿಗೂ ಕ್ೂೆಡತವಂತ್ಹ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆ. ವಿದೆೇಶ್ ವನಯಸಂಗದ 
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ಯೇರ್ರೆ್ಯತ ನಮೆ ಬಹಳ ಮಹತ್ವವನದ ಯೇರ್ರೆ್ಯನಗಿದೆ.  ಅದನತನ ಕೂಡ ಪತನರ್ಚ ಪನರರಂಭ 
ಮನಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ ನಧನಾರ ಮನಡಿದೆಾೇವೆ.  

ಶ್ರೇ ಪಿ.ಆರ್. ರಮೇಶ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇವತ್ತು ಬಜೆಟಚನಲಿ 2022-23ಕ್ೆೆ 
ನನಗ ೆ ಒಂದತ clarify ಮನಡಬೇೆಕತ. ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಗಳು ಓದ್ಧದ ಬಜೆಟಚನಲಿ ಹಂದತಳಿದ 
ವಗಾಗಳ ಕಲನಯಣ ಇಲನಖೆಯಡಿಯಲಿ ವಿವಿಧ ಸಮತದನಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗನಗಿ ಸನಿಪಿಸಲನಗಿರತವ 
ನಗಮಗಳ ಮೂಲಕ 400 ಕ್ೊೇಟಿ ರೂ.ಗಳ ಮತ್ುದಲಿ ಯೇರ್ರೆ್ಗಳನತನ ಹಮೆಕ್ೂೆಳಳಲನಗತವುದತ 
ಹನಗೂ ಇತ್ರ ೆ ರ್ರ್ನಂಗದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ 400 ಕ್ೂೆೇಟಿ ರೂ.ಗಳ ಮತ್ುದಲಿ ಕ್ನಯಾಕರಮಗಳನತನ 
ರೂಪಿಸಲನಗತವುದತ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದನಾರೆ.  ಯನವ ನಗಮವನತನ ಸನಿಪರ್ೆ ಮನಡಿದನಾರೆ ಅದಕ್ೆೆ ರೂ. 
400 ಕ್ೊೇಟಿರ್ನ ಅಥವನ ಅದರಲಿ ಇಲಿದೆೇ ಇರತವ ಜನತಿಗಳಿಗೆಲನಿ ರೂ. 400 ಕ್ೊೇಟಿರ್ನ? ಒಟತಿ 
800 ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪನಯ್ತಗಳು ಎಂದತ ಓದ್ಧದನಾರ.ೆ ಅದರ ಪರಕ್ನರ ನಗಮಗಳಿಗೆ ಎಷತಿ ಹಣ 
ಕ್ೊಡತತಿುದನಾರ ೆ ಮತ್ತು ನಗಮದ ಆಚೆ ಇರತವ ಜನತಿಗಳು ಅಂದರೆ ನಗಮ ಆಗದ್ಧರತವ ಜನತಿಗಳಿಗೆ 
ಎಷತಿ ಕ್ೊಡತತ್ನುರೆ? ದಯವಿಟತಿ ಇದನತನ ಸಪಷಿರೆ್ ಮನಡಬೇೆಕತ ಇದತ ಮದಲರೆ್ಯದತ.  
ಎರಡರೆ್ಯದನಗಿ ಫಲನನತಭವಿಗಳ ಆಯೆಯನದ ಮೇಲೆ ನಮೆ ಇಲನಖಯೆಲಿ ಒಬಬ 
ಫಲನನತಭವಿಯ್ತಂದ ರೂ. 5-10 ಲಕ್ಷ ಲಂಚ ಕ್ೆೇ ಳುತ್ನುರೆ.  ಅದತ ಜಿಲನಿ ಹಂತ್ದಲಿರಬಹತದತ 
ಅಥವನ ಕ್ೆೇಂದರ ಕಛೆೇರಿಯಲಿರಬಹತದತ.  ಈ ಫಲನನತಭವಿಗಳಲೆಿರೂ ಬಹಳ ಬಡವರತ.  
ಹಂದತಳಿದವರತ ಎಂದರೆ ನಮಗೆ ಗೊತಿುದೆ.  ಅವರತ ಬಹಳಷತಿ ಕ್ಷೇಣವನಗಿ ಜಿೇವನ ಮನಡತವಂತ್ಹ 
ರ್ನ. ಅವರತ ಬಂದನಗ ಅವರಿಗೆ ಸರಿಯನದ ರಿೇತಿಯಲಿ treatment  ಮನಡತವುದತ ಸಕ್ನಾರದ 
ಆದಯ ಕತ್ಾವಯ.  ಆದಾರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಯನವುದೇೆ ರಿೇತಿಯ ಕ್ರತಕತಳ ಇಲಿದೇೆ ಫಲನನತಭವಿಗಳಿಗೆ 
ಏನತ ಸಲಿಬೆೇಕತ ಅದತ ಸಲತಿವಂತ್ಹ ರಿೇತಿಯಲಿ ತ್ನವು ಆಡಳಿತ್ ಮನಡಬೆೇಕ್ೆಂದತ ವಿನಂತಿ 
ಮನಡಿಕ್ೊಳುಳತ್ೆುೇರೆ್.  

ಶ್ರೇ ಕ್ೊೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 11ಕೂೆ ಹೆಚತಚ ಕಲನಯಣ 
ನಗಮಗಳ ಮೂಲಕ ಈ ಕ್ನಯಾಕರಮಗಳನತನ ಅನತಷ್ನಿನ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆಂದತ ಉತ್ುರದಲಿ 
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ಕ್ೊಟಿಿದಾೆೇವೆ. ಅವರತ ಎರಡತ ಮಹತ್ವದ ವಿಚನರಗಳನತನ ಹೆೇಳಿದನಾರೆ. ಮದಲರೆ್ಯದನಗಿ ಹಂದತಳಿದ 
ವಗಾ ಇಲನಖಯೆಲಿ ಸನಿಪಿತ್ವನಗಿರತವ ನಗಮದ ಮೂಲಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮನಡತವ ರೂ. 400 ಕ್ೊೇಟಿ 
ರೂಪನಯ್ತಗಳನತನ ಖ್ಚತಾ ಮನಡತತ್ುೆೇವೆಂದತ ಹೇೆಳಿದೆಾೇವ ೆ ಮತಂದತವರದೆತ ಇತ್ರ ೆ ರ್ರ್ನಂಗದ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೂೆೇಸೆರ 400 ಕ್ೊೇಟಿ ರೂ.ಗಳನತನ ಖ್ಚತಾ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆಂದತ ಹೇೆಳಿದೆಾೇವೆ.  ರ್ನನತ ಅಥಾ 
ಮನಡಿಕ್ೊಂಡಂತೆ್, ನನಗ ೆ ಮನವರಿಕ್ೆಯನಗಿರತವಂತ್ೆ ರೂ. 800 ಕ್ೊೇಟಿ ಹಣವನತನ ಖ್ಚತಾ 
ಮನಡತತ್ೆುೇವ.ೆ ನಗಮಗಳು ಇಲಿದ್ಧರತವಂತ್ಹ ಸಣಣ ಸಣಣ ಜನತಿಗಳಿಗೆ ರೂ. 400 ಕ್ೊೇಟಿ ಹಣವನತನ 
ವಿಂಗಡಿಸಿ ಇಡಲನಗಿದೆ. ಅದನತನ ಪರತ್ೆಯೇಕವನಗಿ ನಗಮದ ವನಯಪಿುಯಲಿ ಬರದ್ಧರತವಂತ್ಹ ಜನತಿಗಳಿಗೆ 
ಖ್ಚತಾ ಮನಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ ತಿೇಮನಾನ ಮನಡಿದಾೆೇವೆ ಎಂದತ ಸಪಷಿಪಡಿಸತತ್ೆುೇರ್ೆ.  ಮನನಯ ಸದಸಯರತ 
ನಮೆ ಕ್ೆಲವು ಯೇರ್ರೆ್ಗಳನತನ  ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಳಳಬೇೆಕ್ನದರ ೆಲಂಚ ಕ್ೊಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ ಹೆೇಳಿದನಾರ.ೆ  ಇಲಿ 
ಒಂದತ ಸಪಷಿರೆ್ ಇದೆ, ಈ ಇಲನಖ ೆ ಪನರದಶಾಕವನಗಿರಬೆೇಕ್ೆಂದತ ರ್ನವು ಪರಯತ್ನ ಮನಡತತಿುದೆಾೇವೆ. 
ಆಯಕಟಿಿನ ಜನಗಗಳಲಿ ಅತ್ಯಂತ್ ದಕ್ಷ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳನತನ ರೆ್ೇಮಕ ಮನಡಿಕ್ೂೆಳುಳವ ಕ್ೆಲಸ 
ಮನಡತತಿುದೆಾೇವೆ ಎಂದತ ತ್ಮೆ ಮೂಲಕ ಮನನಯ ಸದಸಯರಿಗೆ ಹೆೇಳುತಿುದೆಾೇರ್ೆ.  

(ಮತಂದತ) 

(450) 18-03-2022 KH/MD  11-00                (ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಿತಿ) 

ಶ್ರೇ ಕೆ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಮತಂದತ):-  

ಭರಷ್ನಿಚನರರಹತ್ವನಗಿ ಇಲನಖ ೆ ನಡಯೆಬೆೇಕ್ೆನತನವುದತ ನಮೆ ಆಶಯ. ಇಷ್ನಿಗಿಯೂ ಕೂಡ 
ಯನವುದನದರೂ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳ ಮೇಲೆ ನದ್ಧಾಷಿ ಆರೂೆೇಪಗಳು ಇದಾರೆ, ತ್ನಖೆ ಮನಡಿ ಕರಮ 
ಕ್ೆೈಗೊಳಳಬೆೇಕ್ೆಂಬ ನಯಮ ಇದೆ. ಇವರತ ಹರಿಯರಿದನಾರ,ೆ ರ್ವನಬನಾರಿಯತತ್ ಶನಸಕರನಗಿದನಾರೆ,  
ಇಂತ್ಹ ಜಿಲೆಿಯಲಿ, ಇಂತ್ಹ ಅಧಿಕ್ನರಿ, ಇಂತ್ಹ ತ್ಪತಪ ಮನಡಿದನಾರೆ್ ಎಂದತ ಮೇಲೂೆನೇಟಕ್ೆೆ 
ಹೆೇಳಿದರೂ ಕೂಡ ಅವರನತನ ಅಮನನತ್ತ ಮನಡಿ ತ್ನಖೆ ನಡಸೆತತ್ೆುೇವೆ ಎನತನವಂತ್ಹ 
ರ್ವನಬನಾರಿಯನತನ ತ್ಮೆ ಮೂಲಕ ಹೇೆಳುವುದಕ್ೆೆ ಇಷಿಪಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ 
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ಶ್ರೇ ಪಿ.ಆರ್.ರಮೇಶ ಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಲಂಕಚ ಡನಕತಯಮಂಟಚನಲಿ 800 
ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪನಯ್ತಗಳನತನ ತ್ೊೇರಿಸಿಲಿ. ಅದನತನ ಏನತ ಮನಡತತ್ನುರ ೆಎಂಬತದನತನ ತಿಳಿಸಬೆೇಕತ.  

ಶ್ರೇ ಕ್ೊೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ 
ಪಿ.ಆರ್.ರಮೇಶಚರವರತ ಲಂಕಚ ಡನಕತಯಮಂಟಚ ನಲಿ ಸೇೆರಿಸಿಲಿ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದನಾರೆ. ಅದನತನ 
ಸರಿಪಡಿಸತವಂತ್ಹ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡತತ್ೆುೇವ.ೆ 
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ಪರಶೆನ ಸಂಖೆಯ 2149 
(ಉತ್ುರವನತನ ಒದಗಿಸಲನಗಿದೆ) 

ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗೌಡ (ಶ್ರೇ ಹೆರ್.ಎಂ.ರಮೇಶ ಚಗೌಡರವರ ಪರವನಗಿ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರವನತನ ಒದಗಿಸಿದನಾರ.ೆ ರೈೆತ್ರಿಗ ೆ “ಹನ ನೇರನವರಿ 
ಬೆೇಸನಯ ಪದಿತಿಯ ಯೇರ್ರೆ್”ಯನತನ ಜನರಿಗೆ ತ್ಂದ ಮೇಲೆ ಕಡಿಮ ನೇರತ ಬಳಕ್ೆ ಮನಡಿ, 
ವನಣಿರ್ಯ ಬೆಳೆಗಳನದ ತ್ರಕ್ನರಿ, ಹಣತಣ ಮತ್ತು ಅತಿ ಹೆಚತಚ ಇಳುವರಿ ಪಡಯೆತವುದಕ್ೂೆೆೇಸೆರ ರನರ್ಯ 
ಮತ್ತು ಕ್ೆೇಂದರ ಸಕ್ನಾರ ಈ ಯೇರ್ರೆ್ಯನತನ ಜನರಿಗ ೆ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಂಡತ ಬಂದ್ಧದ.ೆ ಕಳೆದ 2 
ವಷಾಗಳಲಿ 2019-20 ಮತ್ತು 2020-21ರೆ್ೇ ಸನಲನಲಿ 23,551 ಅಜಿಾಗಳು ಬನಕ್ ಇವೆ. ರ್ನನತ 
ಜಿಲನಿವನರತ ಪಟಿಿಯನತನ ಓದತವುದಕ್ೆೆ ಹೂೆೇಗತವುದ್ಧಲಿ. ದಯಮನಡಿ, 23,551 ಅಜಿಾಗಳು ಎರಡತ 
ವಷಾಗಳಿಂದ ಬನಕ್ ಏನವ,ೆ ಇವರಿಗ ೆಕ್ೊಡಬೇೆಕ್ನದ ಸಬಿಾಡಿ ಹಣ ಎಷತಿ ಮತ್ು ಆಗತತ್ುದ?ೆ ಇದನತನ 
ಎಷತಿ ಅವಧಿಯಳಗೆ ಬಿಡತಗಡೆ ಮನಡತತ್ನುರೆ? ಏಕ್ೆಂದರೆ, ಎರಡತ ವಷಾಗಳಿಂದ ಇದಕ್ೊೆೇಸೆರ 
ರೈೆತ್ರತ ಕ್ನಯತತಿುದನಾರೆ ಎಂದರೆ, ಬಹಳ ಸಂಕಷಿ ಪರಿಸಿಿತಿ ಇದೆ ಎಂದತ ಇವರೇೆ ಅಥಾ 
ಮನಡಿಕ್ೊಳಳಬೇೆಕತ. 23,551 ಫಲನನತಭವಿಗಳಿಗ ೆ ಯನವನಗ ಹಣ ಬಿಡತಗಡೆ ಮನಡತತ್ನುರ?ೆ 
ಎರಡರೆ್ಯದತ, ದಯಮನಡಿ, 2.00 ಹೆಕ್ೆಿೇರ್ಚ ವರಗೆ ೆಶೆೇಕಡನ 90 ರಷತಿ ಸಬಿಾಡಿ ಕ್ೊಡತತಿುದನಾರೆ. 2 
ಹೆಕ್ೆಿೇರ್ಚ ಮೇಲಪಟತಿ 5 ಹೆಕ್ೆಿೇರ್ಚ ವರಗೆ ೆಶೆೇಕಡನ 45 ರಷತಿ ಸಬಿಾಡಿ ಕ್ೊಡತತ್ೆುೇವೆ ಎಂದತ ಮನಡಿದನಾರ.ೆ 
ದಯಮನಡಿ, ಇದತ ಸರಿಯನದ ಪರಮನಣ ಅಲಿ. 2 ಹೆಕ್ೆಿೇರ್ಚ ವರಗೆ ೆ ಶೆೇಕಡನ 90 ರಷತಿ ಸಬಿಾಡಿ 
ಕ್ೊಡತತಿುರತವುದನತನ ರ್ನನತ ಬಹಳವನಗಿ ಸನವಗತಿಸತತ್ೆುೇರೆ್ ಹನಗೂ ಸಕ್ನಾರವನತನ ಅಭಿನಂದ್ಧಸತತ್ೆುೇರೆ್. 
2 ಹೆಕ್ೆಿೇರ್ಚ ಮೇಲಪಟತಿ 5 ಹೆಕ್ೆಿೇರ್ಚ ವರಗೆ ೆಶೆೇಕಡನ 45 ರಷತಿ ಸಬಿಾಡಿ ಕ್ೊಡತತ್ೆುೇವೆ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದತಾ, 
ಸತಮನರತ ಶೆೇಕಡನ 50 ರಷತಿ ಸಬಿಾಡಿಯನತನ ಕಡಿಮ ಮನಡಿದನಾರ.ೆ ದಯವಿಟತಿ, 2 ಹೆಕ್ೆಿೇರ್ಚ 
ಮೇಲಪಟತಿ 5 ಹಕೆ್ೆಿೇರ್ಚ ವರಗೆ ೆ ಶೆೇಕಡನ 45 ರಷತಿ ಕ್ೊಟಿಿರತವ ಸಬಿಾಡಿಯನತನ ಶೆೇಕಡನ 75 ರಷತಿ 
ಕ್ೊಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ ನನನ ಕ್ೂೆೇರಿಕ್ೆಯನಗಿದೆ. ಇದರ ಬಗೆೆ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ತ್ಮೆ ಅಭಿಪನರಯವನತನ 
ಸಪಷಿವನಗಿ ತಿಳಿಸಬೆೇಕತ. ನಂತ್ರ ಮತ್ೂೆುಂದತ ಪರಶೆನಯನತನ ಕ್ೆೇಳುತ್ುೆೇರೆ್.  



49 

                                                                                                                                                  ವಿಪ/18-03-2022   
“ wzÀÄÝ¥ÀrAiÀiÁUÀzÀ ¥Àæw/unedited copy/£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ¼À°è CxÀªÁ ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉUÁV G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀPÀÆqÀzÀÄ 

__________________________________________________________________________________ 

ಶ್ರೇ ಮತನರತ್ನ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸದಸಯರತ “ರನರ್ಯ ತ್ೊೇಟಗನರಿಕ್ ೆ
ಇಲನಖಯೆ ಹನ ನೇರನವರಿ ಯೇರ್ರೆ್ಗ ೆ ಸಬಿಾಡಿ ಹಣ ಬಿಡತಗಡೆ ಮನಡದ್ಧರತವುದತ ಸಕ್ನಾರದ 
ಗಮನಕ್ೆೆ ಬಂದ್ಧದೆಯೇ”ಚ ಎಂದತ ಕ್ೆೇಳಿದನಾರೆ. 23,551 ಅಜಿಾಗಳು ಬಂದ್ಧತ್ತು. ಅದಕ್ೆೆ ಸಂಪೂಣಾವನಗಿ 
173 ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪನಯ್ತಗಳ ಸಬಿಾಡಿ ಹಣವನತನ ಪನವತಿಸಿದಾೆೇವ.ೆ ಎರಡತ ವಷಾಗಳಿಂದ ನಮಗೆ 
ಬಂದ್ಧರತವಂತ್ಹ 23,551 ಅಜಿಾಗಳಿಗೆ ಸಬಿಾಡಿ ಹಣವನತನ ಬಿಡತಗಡೆ ಮನಡಿದೆಾೇವೆ.ಚ “2020-21ರೆ್ೇ 
ಸನಲನಲಿ ಅಜಿಾ ಸಲಿಸಿರತವ ಸನಮನನಯ ವಗಾದ ರೈೆತ್ರಿಗ ೆ ಸಬಿಾಡಿ ಹಣ ನೇಡಲತ ಇಲನಖ ೆ ಹೊಸ 
ಮನಗಾಸೂಚಿಗಳನತನ ಪರಕಟಿಸಿದೆಯೇ”ಚ ಎಂದತ ಕ್ೆೇಳಿದನಾರ.ೆ 2020-21ರೆ್ೇ ಸನಲನಲಿ ಅಜಿಾ 
ಸಲಿಸಿರತವಂತ್ಹ ಎಲನಿ ರೈೆತ್ರಿಗೂ ಸಹ ಶೆೇಕಡನ 45 ರಿಂದ ಶೆೇಕಡನ 90 ರಷತಿ ಸಬಿಾಡಿ ಹಣವನತನ 
ಬಿಡತಗಡೆ ಮನಡಿದೆಾೇವೆ.ಚ“ಹನ ನೇರನವರಿ ಯೇರ್ರೆ್ ಅಳವಡಿಸಿಕ್ೂೆಂಡ ರೈೆತ್ರಿಗ ೆನೇಡಬೆೇಕ್ನದ ಸಬಿಾಡಿ 
ಮತ್ುದಲಿ ಇಲನಖಯೆ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ನಕಲ ದನಖ್ಲ ೆ ಸೃಷಿಿಸಿ, ಅಕರಮ ಎಸಗಿರತವುದತ ಸಕ್ನಾರದ 
ಗಮನಕ್ೆೆ ಬಂದ್ಧದೆಯೇ; ಬಂದ್ಧದಾಲಿ ಸಕ್ನಾರ ಕ್ೈೆಗೊಂಡಿರತವ ಕರಮಗಳೇೆನತ?”ಚ ಎಂದತ ಕ್ೆೇಳಿದನಾರೆ. ಈ 
ವಷಾ ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಗಳು ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಸೂಚಿಸಿರತವ ಹನಗೆ ಶೇೆಕಡನ 75 ರಷತಿ ಸಬಿಾಡಿ 
ಹಣ ಏನತ ಕ್ೊೇರಿದನಾರೆ, ಅದನತನ ಈ ಬನರಿ ಬಜೆಟಚನಲಿ ಘೂೇಷಣೆ ಮನಡಿದೆಾೇವೆ. ಸರನಸರಿ ಶೆೇಕಡನ 
75 ರಷತಿ ಸಬಿಾಡಿ ಹಣವನತನ ಕ್ೊಡತವುದಕ್ೆೆ ಕರಮ ಕ್ೆೈಗೂೆಂಡಿದಾೆೇವೆ. 

ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇವರತ ಸಬಿಾಡಿ ಹಣ 
ಕ್ೊಡಬೇೆಕ್ನಗಿರತವುದಕ್ೆೆ “ಕಳೆದ ಎರಡತ ವಷಾಗಳಿಂದ 23,551 ಅಜಿಾಗಳು ಬನಕ್ ಇವೆ”ಚ ಎಂದತ 
ಲಖಿತ್ ಉತ್ುರದಲಿ ಕ್ೂೆಟಿಿದನಾರೆ.  ಈಗನಗಲೆೇ 23,551 ಫಲನನತಭವಿಗಳಿಗೆ ಹಣವನತನ ನೇಡಲನಗಿದೆ 
ಎಂದತ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಹೆೇಳಿದರತ.  

ಶ್ರೇ ಮತನರತ್ನ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ಬಹಳ ಸಪಷಿವನಗಿ ಹೇೆಳುತಿುದೆಾೇರ್ೆ.  

ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಚಿವರೆೇ, ತ್ನವೆೇ ಉತ್ುರವನತನ ಓದ್ಧ.  



50 

                                                                                                                                                  ವಿಪ/18-03-2022   
“ wzÀÄÝ¥ÀrAiÀiÁUÀzÀ ¥Àæw/unedited copy/£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ¼À°è CxÀªÁ ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉUÁV G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀPÀÆqÀzÀÄ 

__________________________________________________________________________________ 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗೌಡರವರೇೆ, ಮದಲತ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ 
ಉತ್ುರವನತನ ಹೆೇಳಲ.  

ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ,ಚ “ಕಳೆದ ಎರಡತ ವಷಾಗಳಿಂದ 23,551 
ಅಜಿಾಗಳು ಬನಕ್ ಇವೆ”ಚಎಂದತ ಲಖಿತ್ ಉತ್ುರದಲಿ ಕ್ೂೆಟಿಿದನಾರೆ.   

ಶ್ರೇ ಮತನರತ್ನ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ಜಿಲನಿವನರತ ಉತ್ುರವನತನ ಸಹ 
ಕ್ೊಟಿಿದಾೆೇರೆ್. ಯನವ ಯನವ ಜಿಲೆಿಗಳಿಗೆ ಎಷ್ೆಿೇಷತಿ ಕ್ೊಟಿಿದೆಾೇವ ೆ ಎಂದತ ಸಪಷಿವನಗಿ ಹೆೇಳಿದೆಾೇವೆ. 
23,551 ಅಜಿಾಗಳಿಗೆ ಈಗನಗಲೆೇ ಹಣವನತನ ಕ್ೊಟಿಿದೆಾೇವೆ.  

ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಬನಕ್ ಇರತವುದಕ್ೆೆ 
ಹಣವನತನ ಕ್ೊಟಿಿದನಾರೆ.  

ಶ್ರೇ ಮತನರತ್ನ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಬನಕ್ ಇದಾಂತ್ಹ ಅಜಿಾಗಳಿಗ ೆ ಹಣವನತನ 
ಪನವತಿ ಮನಡಿದೆಾೇವೆ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗೌಡರವರೇೆ, ಈಗ ಹಣವನತನ ಪನವತಿ 
ಮನಡಿರಬಹತದತ.  

ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಹಣವನತನ ಯನವನಗ 
ಪನವತಿ ಮನಡಿದನಾರ ೆಎನತನವ ಬಗೆೆ ಅವರತ ಕ್ೂೆಟಿಿರತವಂತ್ಹ ಉತ್ುರವನತನ ರೆ್ೂೇಡಲ.   

ಶ್ರೇ ಮತನರತ್ನ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಯನವ ಜಿಲೆಿಗಳಿಗೆ ಹಣ ಪನವತಿ ಮನಡಿದೆಾೇವೆ. 
ಅದರ ಮನಹತಿಯನತನ ಕ್ೊಟಿಿದೆಾೇವೆ.  
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ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಪನವತಿ 
ಮನಡಿರತವುದಲಿ. ಬನಕ್ ಇರತವುದನತನ ಕ್ೊಟಿಿದನಾರೆ. ತ್ನವು ಕ್ೊಟಿಿರತವಂತ್ಹ ಲಖಿತ್ ಉತ್ುರವನತನ 
ರೆ್ೂೇಡಿ.  

ಶ್ರೇ ಮತನರತ್ನ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಪೂತಿಾಯನಗಿ ರ್ನನತ 
ಹೆೇಳುವುದನತನ ಕ್ೇೆಳಲ. ಒಟನಿರೆಯನಗಿ ಬೆಂಗಳೂರತ ನಗರದಲಿ 93 ಅಜಿಾಗಳು ಬಂದ್ಧತ್ತು. 
ವಿರ್ಯಪತರ ಜಿಲೆಿಗೆ 1825 ಅಜಿಾಗಳು ಬಂದ್ಧತ್ತು. ಒಂದೂೆಂದತ ಜಿಲನಿವನರತ ಮನಹತಿಯ 
ಪಟಿಿಯನತನ ಕ್ೊಟಿಿದೆಾೇವೆ.  

ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಬನಕ್ ಇರತವುದಕ್ೆೆ 
ಹಣವನತನ ಕ್ೊಟಿಿರತವುದತ. ಮನನಯ ಸಚಿವರೆೇ ತ್ನವು ದಯಮನಡಿ ಉತ್ುರವನತನ ರೆ್ೂೇಡಿ.  

ಶ್ರೇ ಕೆ್.ಎ.ತಿಪಪೆೇಸನವಮ (ರ್ನಮನದೆೇಾಶನ ಹೊಂದ್ಧದವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 
ಮನನಯ ಸಚಿವರತ 30 ಜಿಲೆಿಗಳಿಂದ 23,551 ಅಜಿಾಗಳು ಬನಕ್ ಇವ ೆ ಎಂದತ ಅವರತ 
ಕ್ೊಟಿಿರತವಂತ್ಹ ಸೆಿ ೇಟಚಮಂಟಚನಲಿ ಹೆೇಳಿದನಾರೆ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಸಚಿವರೆೇ, ತ್ಮೆ ಉತ್ುರವನತನ ಕ್ೂೆಟಿಿಲಿ. ಅವರಿಗೆ 
ಕ್ೊಟಿಿರತವಂತ್ಹ ಉತ್ುರಕ್ೆೆ ಮತ್ತು ತ್ನವು ಹೇೆಳುವುದಕ್ೆೆ ತ್ತಂಬನ ಅಂತ್ರ ಇದ.ೆ ಇತಿುೇಚೆಗೆ ತ್ನವು 
ಉತ್ುರವನತನ ಕ್ೂೆಟಿಿದ್ಧಾೇರನ ಎಂದತ ಕ್ೆೇಳುತಿುದನಾರೆ.  

ಶ್ರೇ ಮತನರತ್ನ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ಇರ್ೂೆನಂದತ ಅಧಾ ಗಂಟೆಯಲಿ 
ಮನಹತಿಯನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡತ ಚಚೆಾ ಮನಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ  

ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ದಯವಿಟತಿ, ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಇದರ 
ಬಗೆೆ ಅಧಾ ಗಂಟೆಯಲಿ ಚಚೆಾ ಮನಡಿ ಉತ್ುರ ಕ್ೊಡಲ.   

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗೌಡರವರೇೆ, ಈ ಪರಶೆನಯನತನ ಹನಗೆಯೇ ಇಡತತ್ೆುೇರ್ೆ.  
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ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಇರ್ೂೆನಂದತ ಪರಶೆನಗ ೆ
ಉತ್ುರವನತನ ಹೇೆಳುತ್ೆುೇರ್ಂೆದತ ಹೆೇಳಿದನಾರ.ೆ ಈ ಸಬಿಾಡಿ ಹಣವನತನ ರಿಲೇಸ್ಚ ಮನಡತವಂತ್ಹ 
ಸಂದಭಾದಲಿ ಕಳೆದ 2 ವಷಾದಲಿಯೇ ಒಬಬ ರೈೆತ್ನ ಹೆಸರಿನಲಿ ನಕಲ ದನಖ್ಲೆಗಳನತನ ಸೃಷಿಿ ಮನಡಿ, 
ಸಂಸೆಿಯವರತ ಮತ್ತು ಇಲನಖನಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಸೇೆರಿಕ್ೂೆಂಡತ ಎರಡೆರಡತ ಬನರಿ ನಕಲ ದನಖ್ಲೆಗಳನತನ 
ಸೃಷಾಸಿ, ಹಣವನತನ ಒಡಯೆತತಿುದನಾರ ೆ ಎನತನವಂತ್ಹ ದೂರತ ಇದೆ. ಇದತ ಪತಿರಕ್ೆಯಲಿಯೂ ಕೂಡ 
ವರದ್ಧಯನಗಿದೆ. ನನನ ಹೆಸರಿನಲಿ 2 ರಿಂದ 3 ವಷಾದಲಿ ಸಬಿಾಡಿ ಹಣವನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡಿದಾೆೇರೆ್ 
ಎಂದತ ತಿಳಿದತಕ್ೊಳಿಳ. ನಂತ್ರ ನನನ ಹೆಸರಿನಲಿಯೇ ನಕಲ ದನಖ್ಲೆಗಳನತನ ಸೃಷಿಿಮನಡಿ ಮತ್ುೆ ಸಬಿಾಡಿ 
ಹಣವನತನ ಕ್ೆಿೈಮಚ ಮನಡತವಂತ್ಹ ವಯವಸೆಿ ಇಲನಖೆಯಲಿ ವಯವಸಿಿತ್ವನಗಿ ನಡಯೆತತಿುದ ೆ ಎಂದತ 
ಪತಿರಕ್ೆಯಲಿಯೂ ಕೂಡ ವರದ್ಧಯನಗಿದೆ. ಆದರೆ, ನಮೆ ಪರಶೆನಗ ೆಇಲನಖನಧಿಕ್ನರಿಗಳಿಂದ ಯನವುದೇೆ 
ಮನಹತಿ ಇಲಿ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದನಾರೆ. ಈ ರಿೇತಿಯ ದೂರತ ಬಂದ್ಧದೆ ಎಂದತ ಸಬಿಾಡಿ ಹಣವನತನ 
ತಿನತನವಂತ್ಹ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಮನಹತಿಯನತನ ಕ್ೊಡತತ್ನುರೆಯೇ, ಇದರ ಬಗೆೆ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ತ್ನಖ ೆ
ಮನಡಿಸತತ್ನುರೆಯೇ, ಕಳದೆ 2 ವಷಾಗಳಿಂದ ಕ್ೊಟಿಿರತವಂತ್ಹ ಸಬಿಾಡಿ ಹಣದ ಸಂಬಂಧ 
ಎಲಿಯನದರೂ ಲೊೇಪದೂೆೇಷಗಳು ಆಗಿದಯೆೇ ಎನತನವ ಬಗೆೆ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ತ್ನಖೆ 
ಮನಡಿಸತತ್ನುರೆಯೇ? ಎನತನವ ಬಗೆೆ ತಿಳಿಸಬೆೇಕತ.  

ಶ್ರೇ ಮತನರತ್ನ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಕ್ೆೇಳಿರತವಂತ್ಹ ಪರಶೆನಗ ೆ
ಇದರಲಿ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳಿಂದ ಏನತ ಭರಷ್ನಿಚನರ ನಡದೆ್ಧದ ೆ ಎನತನವ ಬಗೆೆ ನಮೆ ಗಮನಕ್ೆೆ ಬಂದ್ಧದತಾ, 
ಇದಕ್ೆೆ ಸರಿಯನದ ದನಖ್ಲಗೆಳು ಇಲಿ. ಎಲನಿ ಊಹನಪೊೇಹ. ಇದರ ಬಗೆೆ ಕ್ೆಲವು ಬನರಿ ಪತಿರಕ್ೆಗಳಲಿ 
ಬರೆಯತತಿುದನಾರ.ೆ ಈ ಬನರಿ ಏನತ ಮನಡಿದೆಾೇವೆ ಎಂದರ,ೆ ಯನರೆೇ ರೈೆತ್ರತ ಇರಲ, ಒಂದತ ತಿಂಗಳು ಆ 
ರೈೆತ್ನ ಮೂಲ ದನಖ್ಲೆಗಳಲಿ ಒಂದತ ಪಹಣಿ ಪಡದೆತ, ಕ್ೆೇವಲ ಒಂದತ ತಿಂಗಳು ಮನತ್ರ. ಒಂದತ 
ಇ.ಸಿ., ಪಡದೆತ ನಂತ್ರ ಸಿಳಕ್ೆೆ ಹೂೆೇಗಿ ರೈೆತ್ರ ಭೂಮಯಲಿ ನಂತ್ತ ಅಲಿನ ನೇರಿನ ಮೂಲ 
ಯನವುದ್ಧದೆ, ರ್ನವು ಅವರಿಗೆ ಎಲಿ ಕ್ೊಡತತಿುದೆಾೇವೆ. ಯನರತ ಪಡಯೆತತಿುದನಾರ,ೆ ಅಜಿಾ ಸಲಿಸಿರತವಂತ್ಹ 
ವಯಕ್ು ಯನರತ? ಅಜಿಾ ಸಲಿಸಿರತವಂತ್ಹವರ ಭನವಚಿತ್ರವನತನ ತ್ಹಸಿೇಲನಾರ್ಚರವರತ ದೃಢಿಕರಿಸಿ, ಅದನತನ 
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ನಮಗೆ ಕ್ೂೆಟಿ ನಂತ್ರ ರ್ನವು ಕ್ೂೆಡತವಂತ್ಹ ಕ್ನಯಾಕರಮಗಳಿಗೆ ಚನಲರೆ್ ಕ್ೊಡತತಿುದೆಾೇವೆ. ನಮೆ 
ಸಕ್ನಾರ ಈಗ ಈ ಕ್ನಯಾಕರಮವನತನ ಮನಡತತಿುದೆ. ಪರತಿಯಬಬ ರೈೆತ್ನ ಮರ್ ೆ ಬನಗಿಲಗೂ ರ್ನವು 
ಕಂದನಯ ದನಖ್ಲೆಗಳನತನ ಕ್ೊಡತತಿುದೆಾೇವ.ೆ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಕಂದನಯ ದನಖ್ಲೆಗೂ ಸರಿಯನದ 
ಸಮಯಕ್ೆೆ ಲಭಯತ್ ೆ ಇಲಿ. ಹನಗನಗಿ ರ್ನವು ಕ್ೂೆಡತತಿುಲಿ. ಈ ರಿೇತಿಯ ಕ್ನರಣಗಳನತನ ಕ್ೊಡತವುದಕ್ೆೆ 
ಆಗದೇೆ ಇರತವ ರಿೇತಿ ಇದ.ೆ ಏಕ್ೆಂದರ,ೆ ಮರ್ೆ ಮರ್ಗೊ ರ್ನವೇೆ ದನಖ್ಲೆ ಕ್ೂೆಡತತಿುದೆಾೇವ.ೆ ಹನಗನಗಿ, 
ಇನತನ ಮತಂದ ೆಈ ರಿೇತಿಯ ಊಹನಪೂೆೇಹ ಮನತ್ತಗಳು ಏನತ್ೂೆುೇ, ಅದಕ್ೆೆ ಅವಕ್ನಶ ಇಲಿದ ಹನಗೆ 
ಖ್ಂಡಿತ್ವನಗಿಯೂ ಗಮನಹರಿಸತತ್ೆುೇವೆ. ಆ ರಿೇತಿ ಏರ್ನದರೂ ಇದಾರ ೆ ರ್ನವು ಶ್ಸತು ಕರಮ 
ಕ್ೆೈಗೊಳುಳತ್ೆುೇವೆ.  

ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಒಂದತ ನಮಷ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗೌಡರವರೇೆ, ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ತ್ನಖ ೆಮನಡತತ್ೆುೇವೆ 
ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದನಾರ.ೆ ತ್ನವು ಎಷತಿ ಸನರಿ ಕ್ೆೇಳುತಿುೇರಿ? 

ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಸಕ್ನಾರದ ಹಣ 
ದತರತಪಯೇಗವನಗತತಿುದೆ. ಆದಾರಿಂದ, ರ್ನನತ ಮನನಯ ಸಚಿವರಲಿ ವಿನಂತಿ ಮನಡತವುದೆೇರ್ಂೆದರೆ, 
ತ್ನವು ಹೆೇಳಿರತವಂತ್ಹ ದನಖ್ಲೆಗಳನತನ ಈ ಹನ ನೇರನವರಿ ಯೇರ್ರೆ್ ಬಂದನಗಿನಂದಲೂ ಸಹ ಈ 
ಎಲನಿ ದನಖ್ಲೆಗಳನತನ ಪಡದೆತಕ್ೊಂಡತ ಹಣ ಮಂರ್ೂರನತಿ ಮನಡತವುದತ, ಆದರೆ, ಇವತ್ತು ಕ್ೆಲವು 
ಸಂಸೆಿಗಳು ಮತ್ತು ಇಲನಖನಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಶನಮೇಲನಗಿ ಒಬೊಬಬಬ ರೈೆತ್ನ ಹೆಸರಿನಲಿ 2-3 ಬನರಿ ಹಣ 
ಒಡಯೆತತಿುದನಾರ.ೆ ಅದರ ಬಗೆೆ ಒಂದತ ತ್ನಖೆ ಮನಡಿಸಿ, ಇದನತನ streamline ಮನಡಿಸಿ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಸಚಿವರೆೇ, ತ್ನವು ಮದಲತ ತ್ನಖೆಯನತನ ಮನಡಿಸಿ. ಮನನಯ 
ಮರಿತಿಬೆಬೇಗೌಡರವರೇೆ, ತ್ನವು ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂೆಳಿಳ. ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರವನತನ ಹೆೇಳುತ್ನುರೆ.  
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ಶ್ರೇ ಮತನರತ್ನ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈ ಬನರಿ ಹೊಸದನಗಿ ಅವರ ಇ.ಸಿ.,ಯಲಿ 
ಎಂಟಿರ ಮನಡಿಸತತಿುದೆಾೇವೆ. ಕಂದನಯ ದನಖ್ಲೆಗಳಲಿ ಸಬಿಾಡಿ ಹಣ ಪಡಯೆತವುದನತನ ಸಹ 
ರೆ್ೂೇಂದನಯ್ತಸತತಿುದೆಾೇವೆ.  

(ಮತಂದತ)  
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(೪೫೧)/೧೮-೩-೨೦೨೨/೧೧-೧೦/ಎಲ್ಚಎಂ/ಎಂಡಿ 

ಪರಶೆನ ಸಂಖೆಯ: ೨೧೮೧ 
(ಉತ್ುರವನತನ ಒದಗಿಸಲನಗಿದೆ) 

  ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವೆಂಕಟೆೇಶ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಗಳೆ,  ಉತ್ುರವನತನ ಕ್ೂೆಟಿಿದನಾರೆ, ತ್ೃಪಿುಯನಗತವಂತ್ಹ 
ಉತ್ುರ ಕ್ೊಟಿಿದನಾರೆ. ಏಕ್ಂೆದರೆ ಹನಸೆಿೇಲ್ಚಗಳಿಗೆ ಆಹನರ ಪದನಥಾಗಳನತನ ಒದಗಿಸಲತ ಟೆಂಡರ್ಚ 
ಕರಯೆತತ್ನುರೆ.  ಟೆಂಡರ್ಚನಲಿ ನಮದ್ಧಸಿರತವ ದರಗಳು ಹೆೇಗ ೆಇವ ೆಎಂದರೆ, ಒಂದತ ಕ್.ೆಜಿ.ಗೂೆೇಡಂಬಿ 
೫೦ ರೂ.ಗಳು, ಏಲಕ್ೆ ಕ್.ೆಜಿ.ಗೆ ೨೦ ರೂ.ಗಳು, ಕ್ನಳುಮಣಸತ ಕ್.ೆಜಿ.ಗೆ ೩೦ ರೂ.ಗಳು, ಒಣದನರಕ್ಷ 
ಕ್.ೆಜಿ.ಗೆ ೪೦ ರೂ.ಗಳು, ಗಸಗಸೆ ಕ್.ೆಜಿ.ಗೆ ೩೦ ರೂ.ಗಳು, ಮಂತ್ಯ ಕ್ೆ.ಜಿ.ಗೆ ೧೦ ರೂ.ಗಳು. ಈ ರಿೇತಿ 
ರ್ನಮಕ್ನವಸೆು ದರಗಳನತನ ನಮದ್ಧಸತವುದತ, ಟೆಂಡರ್ಚನತನ ತ್ಮಗೆ ಯನರತ ಬೆೇಕತ ಅವರಿಗೆ 
ಕ್ೊಡತತ್ನುರ.ೆ ಬರಿ ಕಮೇಶನ್ಚ ಹೊಡೆಯತತ್ನುರೆ. ಬರೆದ್ಧರತವ ಯನವ ಪದನಥಾವು ಬರತವುದಲಿ, ಬೆಲ ೆ
ಜನಸಿು ಇರತವಂತ್ಹ ಬರಿ ತ್ೊಗರಿ ಬೆೇಳೆ, ಉದ್ಧಾನ ಬೆೇಳೆ ಅದರಲಿ ಇರತತ್ುದೆ. ಅದನತನ ಮನತ್ರ 
ಸರಬರನರ್ತ ಮನಡಿ ದತಡತಾ ಮನಡಿಕ್ೊಳುಳತಿುದನಾರೆ. ಇವರ ಟೆಂಡರ್ಚನಲಿ ಕಡೆಿ ಕ್ನಳು ೧೦ ರೂ.ಗೆ, ಉಂಡೆ 
ಬೆಲಿ ೧೦ ರೂ.ಗೆ, ಅರಿಶ್ನಕ್ೂೆಬತ ೧ ರೂ.ಗೆ ಸಿಗತತ್ುದೆ. ಇಂತ್ಹ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳನತನ ರೆ್ೂೇಡಿಯೂ ನಮೆ 
ಸಚಿವರತ ಕಣಿಣದೂಾ ಕತರತಡರನಗಿದನಾರೆಯೇ? ಅಥವನ ಈ ದರದಲಿ ಪದನಥಾಗಳು ಸಿಗತತ್ುವ ೆ
ಎನತನವುದನದರೆ ರನಮರನರ್ಯವನಗಿಬಿಡತತ್ುದ.ೆ ಇದೇೆ ದರದಲಿ ಸಿಗತತ್ುದ ೆ ಎಂದತ ನಮೆ ಹೆಣತಣಮಕೆಳಿಗ ೆ
ಹೆೇಳಿದರ ೆಮಂತಿರಗಳ ಮರ್ ೆಮತಂದ ೆಸನಲತ ನಂತ್ತಬಿಡತತ್ನುರ.ೆ  
    ಶ್ರೇ ಕ್ೊೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಗಳ,ೆ ಆ ಸಕ್ನಾರ, ಈ ಸಕ್ನಾರ ಎಂದತ 
ಇಲಿ. ಇವರ ಸಕ್ನಾರ ಇರತವನಗ ಯನವ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು  ಈ ರಿೇತಿ ದರಗಳನತನ ಹನಕ್ 
ಟೆಂಡರ್ಚಗಳನತನ ಕರದೆತ ವಯವಹನರ ಮನಡತತಿುದಾರತ, ಅವರಲಿ ಇನತನ ೫೦% ರ್ನರತ ಈಗಲೂ ಇದನಾರ.ೆ 
ಆ ಸಕ್ನಾರ, ಈ ಸಕ್ನಾ ರ ಎನತನವುದಕ್ೆೆ ರ್ನನತ ಆಕ್ೆೇಪ ಮನಡತತಿುದೆಾೇರ್ೆ ಎಂದತ ತಿಳಿದತಕ್ೊಳಳದೆ 
ಇರತವ ವಿಷಯವನತನ ಅಥಾಮನಡಿಕ್ೂೆಳಳಬೆೇಕತ ಎನತನವುದತ ನನನ ವಿನಂತಿ. ಟೆಂಡರ್ಚ ತ್ಯನರತ 
ಮನಡತವವರ ಒಂದತ ತ್ಂಡವೇೆ ಇದೆ. ಒಬಬರತ ಟೆಂಡರ್ಚ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುಳತ್ನುರೆ, ಅವರತ ಸಬಚಟೆಂಡರ್ಚ 
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ಎಂದತ ಇರ್ೂೆನಬಬರಿಗ ೆ ಕ್ೂೆಡತತ್ನುರ.ೆ ಅವರತ ಇರ್ೂೆನಬಬರಿಗೆ ಕ್ೊಟತಿ, ವನಡಾನ್ಚಗಳೆೇ ಹೊೇಗಿ ಆಹನರ 
ಪದನಥಾಗಳನತನ ಖ್ರಿೇದ್ಧ ಮನಡತವಂತ್ಹ ಪರಕರಣಗಳು ನಮಗೆ ಸಿಕ್ೆವೆ. ಈ ಹರೆ್ನಲೆಯಲಿ ಟೆಂಡರ್ಚ 
ಪರಕ್ರಯಯರೆ್ನೇ ಬದಲನವಣೆ ಮನಡಿದೆಾೇವೆ. ಗೂೆೇಡಂಬಿ ಕ್.ೆಜಿ.ಗೆ ೨೦ ರೂಪನಯ್ತಗಳನತನ ಹನಕತತ್ನುರೆ, 
ಜನಸಿು ಬೆೇಕ್ನಗಿರತವು ದತ ಅಕ್ೆ, ಅದಕ್ೆೆ ಹೆಚಿಚನ ದರವನತನ ಹನಕತತ್ನುರೆ. ಏಲಕ್ೆ ಕ್.ೆಜಿ. ಗೆ ೫೦ 
ರೂಪನಯ್ತಗಳನತನ ಹನಕ್ರತತ್ನುರೆ. ಅದಕ್ನೆಗಿ ರ್ನವು ಈ ಟೆಂಡರ್ಚ ಪರಕ್ರಯಯನತನ ರ್ನಲತೆ 
ವಿಭನಗಗಳನಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿದೆಾೇವೆ. ಒಂದರೆ್ೇ ವಿಭನಗದಲಿ ಅಕ್ೆ, ರನಗಿ, ಜೊೇಳ, ಗೊೇಧಿ, ಬೆೇಳೆ 
ಕ್ನಳುಗಳು, ಸಕೆರೆ ಇತ್ರ ೆ ಧನನಯಗಳು. ಈ ಪದನಥಾಗಳಿಗೆ ಮನರತಕಟೆಿಯಲಿ ಎಷತಿ ಬೆಲ ೆ ಇದ ೆ
ಅದಕ್ೆಂತ್ ೧೦ ಅಥವನ ೨೦% ಜನಸಿು ಬೆಲ ೆಹನಕಲತ ಮನತ್ರ ಅವಕ್ನಶವಿರತತ್ುದೆ. ಎರಡರೆ್ೇ ವಿಭನಗದಲಿ 
ವಿಶೆೇಷ ಆಹನರ ಪದನಥಾಗಳು ಬರತತ್ುವ,ೆ ಇವರತ ಹೆೇಳಿದ ದನರಕ್ಷ, ಗೊೇಡಂಬಿ, ಏಲಕ್ೆ, ಬನದನಮ 
ಇತ್ನಯದ್ಧಗಳು ಬರತತ್ುವೆ, ಇವುಗಳಿಗೆ ಅದೆೇ ದರವನತನ ಹನಕಬೆೇಕತ. ಏಲಕ್ೆ ಕ್.ೆಜಿ.ಗೆ ೨೦ 
ರೂಪನಯ್ತಗಳನತನ ಹನಕ್, ಅಕ್ೆ ಜನಸಿು ಬೆೇಕತ,  ಅದಕ್ೆೆ ಅಕ್ೆಗ ೆ ಜನಸಿು ದರವನತನ ಹನಕ್, ಕಡಿಮ 
ದರವನತನ ಹನಕ್ದೆಾೇವ ೆ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿ ತ್ಪಿಪಸಿಕ್ೂೆಳಳಬನರದತ ಎಂದತ ಈ ರಿೇತಿ ಮನಡಲನಗಿದೆ. 
ಮೂರರೆ್ೇ ವಿಭನಗದಲಿ ತ್ರಕ್ನರಿ, ಸೂೆಪತಪ, ತ್ೆಂಗಿನಕ್ನಯ್ತ, ಮಟೆಿ, ಹನಲತ ಇತ್ನಯದ್ಧಗಳು ಬರತತ್ುವೆ. 
ರ್ನಲೆರೆ್ೇ ವಿಭನಗದಲಿ ಬಲ್ಬಚ ಇತ್ನಯದ್ಧಗಳು ಬರತತ್ುವೆ. ಇದರ ಬಗೆೆ ರ್ನನತ ಸಮಗರವನದ 
ಮನಹತಿಯನತನ ಒದಗಿಸಿದ.ೆ ತ್ತಮಕೂರತ ಜಿಲೆಿಯಲಿ ಒಬಬ ಅಧಿಕ್ನರಿ ಮತ್ತು ಕ್ಳೆಹಂತ್ದ ರ್ೌಕರರತ 
ಶನಮೇಲನಗಿ ಅತ್ಯಂತ್ ಕಡಿಮ ಟೆಂಡರ್ಚ ಕ್ೊಟತಿ ಆ ಗತತಿುಗೆದನರರ ಜೊತ್ೆಯಲಿ ಶನಮೇಲನಗಿರತವ 
ದೂರತಗಳು ಬಂದವು. ಇದರ ಬಗೆೆ ಪರಜನವನಣಿ ಪತಿರಯಲಿ ವರದ್ಧಯತ ಬಂತ್ತ. ಇದರ ಆಧನರದ 
ಮೇಲ ೆ ತ್ನಖ ೆ ಮನಡಿಸಿ, ಆ ಅಧಿಕ್ನರಿಯನತನ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಸಹನಯ ಮನಡಿದ ರ್ೌಕರರನತನ 
ಅಮನನತ್ತು ಮನಡಲನಯ್ತತ್ತ.   ಅಮನನತ್ತು ಮನಡಿದ ಮೇಲೆ ಅವರತ ಕ್.ೆಇ.ಟಿ. ಗೆ ಹೂೆೇಗಿ ಸೆಿ ೇ 
ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡತ ಬಂದ್ಧರತವುದರಿಂದ ಅವರನತನ ಅಲಿಂದ ರೆ್ೇರವನಗಿ ನದೆೇಾಶರ್ನಲಯಕ್ೆೆ 
ವಗನಾಯ್ತಸಲನಗಿದ.ೆ ಇವತಿುವರಗೆ ೆಅವರಿಗೆ ಕ್ೆಲಸವನತನ ಕ್ೊಟಿಿರತವುದ್ಧಲಿ. ಈ ರಿೇತಿ ತ್ನಖೆ ಮನಡಿಸಿ, 
ಅಮನನತ್ತು ಮನಡತವಂತ್ಹ ಕ್ೆಲಸವನತನ ರ್ನವು ಮನಡಿದೆಾೇವೆ. ಟೆಂಡರ್ಚ ಪರಕ್ರಯಯಲಿ 
ಬದಲನವಣೆಯನತನ ತ್ಂದ್ಧದೆಾೇವೆ. ಬಹಳ ಕತತ್ಂತ್ರವನಗಿ ಮೇಸ ಮನಡಲತ ರೆ್ೂೇಡತತ್ನುರೆ. 
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ಇಲನಖಯೆಲಿ ಅತ್ಯಂತ್ ದಕ್ಷ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳನತನ ರೆ್ೇಮಸಿ ತ್ನಖೆ ಮನಡತವಂತ್ಹ ಕ್ೆಲಸವನತನ 
ಮನಡಿದೆಾೇವ.ೆ ಇಷಿರ ಮೇಲೆಯತ ಇನತನ ಏರ್ನದರೂ ಬದಲನವಣ ೆಮನಡತವುದ್ಧದಾರೆ, ಆ ಬಗೆೆ ಮನನಯ 
ಸದಸಯರತ ಸಲಹ ೆಕ್ೊಟಿರೆ ಅದನತನ ಅಂಗಿೇಕರಿಸತತ್ೆುೇವ.ೆ ಏಲಕ್ೆ ೨೦ ರೂ.ಗಳನತನ, ಗೊೇಡಂಬಿಗೆ ೪೦ 
ರೂ.ಗಳನತನ ಹನಕ್ದನಾರೆ ಎಂದತ ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಹೆೇಳುತಿುರತವುದತ ನರ್. ಅದನತನ ವಿಂಗಡಣ ೆ
ಮನಡಿ ರ್ನಲತೆ ಭನಗ ಮನಡಿದ ಮೇಲ ೆ ಏಲಕ್ೆ ಕ್ೆ.ಜಿ.ಗೆ ೨೦ ರೂಪನಯ್ತಗಳನತನ ಹನಕಲತ 
ಸನಧಯವನಗತವುದ್ಧಲಿ. ಇದಕ್ೆಂತ್ ಬದಲನವಣೆಯನಗಬೆೇಕ್ನಗಿರತವುದತ ಏರ್ನದರೂ ಇದಾರ ೆ ಮನನಯ 
ಸದಸಯರತ ಹೆೇಳಲ, ಇಲಿ ಯನರ ಜೊತ್ೆಯಲಿಯತ ಶನಮೇಲನಗತವ ಅಥವನ ರಕ್ಷಣ ೆ ಕ್ೊಡತವಂತ್ಹ 
ಪರಿಸಿಿತಿ ಇಲಿ. ಯನರ ಮೇಲನದರೂ ಕರಮ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳಳಬೆೇಕ್ನದರೆ ಹೆೇಳಲ, ಮಂತಿರಗಳು ಸೇೆರಿದಂತ್ ೆ
ಯನರೆೇ ತ್ಪತಪ ಮನಡಿದರೂ ಕರಮ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುಳತ್ೆುೇವೆ.  
   ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವೆಂಕಟೆೇಶ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಗಳೆ, ರ್ನವು ಪರಶೆನ ಕ್ೆೇಳಿದನಗ ಮಂತಿರಗಳು ಈ ರಿೇತಿ 
ಹೆೇಳುತ್ನುರ.ೆ  ಆದರೆ ರ್ನವು ಕ್ೆೇಳಿರತವುದರಲಿ ಏನತ ತ್ಪತಪ ಇದ?ೆ ಆ ಸಕ್ನಾರ, ಈ ಸಕ್ನಾರ 
ಎನತನವುದತ ಏನತ ಇದ?ೆ ಯನವನಗ ಮನತ್ರ್ನಡಿದರೂ ನಮೆ ಸಕ್ನಾರ, ನಮೆ ಸಕ್ನಾರ ಎಂದತ 
ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ನುರೆ. ಯನರತ ತ್ಪತಪ ಮನಡಿದನಾರ ೆಅವರಿಗ ೆಶ್ಕ್ೆ ಕ್ೂೆಡಿ.  
   ಶ್ರೇ ಕ್ೊೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಗಳೆ, ಬತದ್ಧಾವಂತ್ರಲಿ ಮನನಯ 
ಯತ.ಬಿ.ವೆಂಕಟೆೇಶಚರವರತ ಒಬಬರತ. ಹೇಗನಗಿ ಬತದ್ಧಿವಂತಿಕ್ೆಯ್ತಂದ ಪರಶೆನ ಕ್ೆೇಳಿದನರ ೆಅಂದತಕ್ೊಂಡಿದ.ೆ 
ಅವರತ ಮನತ್ರ್ನಡತವನಗ ನಮೆ ಸಕ್ನಾರದಲಿ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದರತ. ಅದಕ್ೆೆ ರ್ನನತ ನಮೆ ಸಕ್ನಾರದಲಿ 
ಆಗಿರತವುದಲಿ, ನಮೆ ಸಕ್ನಾರವಿದನಾಗ ಆಗಿರತವುದತ ಎಂದತ ರ್ನನತ ಹೆೇಳಿದೆಾೇರ್ೆ.  
    ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಗಳೆ, ಕ್ನಂಗೆರಸ್ಚನಲಿ ಅಪರೂಪಕ್ೆೆ ಒಬಬರತ ಇದನಾರ.ೆ 
ನಮೆ ಕಡಯೆಲಿ ಅಂತ್ಹವರತ ನೂರನರತ ಸದಸಯರತ ಇದನಾರ.ೆ  
    ಶ್ರೇ ಕ್ೊೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಗಳ,ೆ ಮನನಯ ಯತ.ಬಿ.ವೆಂಕಟೆೇಶಚರವರತ 
ಮದಲತ ಅಷ್ೊಿಂದತ ಬತದ್ಧಾವಂತ್ರಿರಲಲಿ, ಈಗ ಮನನಯ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗೌಡರ ಸಹವನಸವನದ ಮೇಲ ೆ
ಹೆಚತಚ ಬತದ್ಧಾವಂತ್ರನಗಿದನಾರ ೆಎಂದತ ನನಗನನಸತತಿುದೆ.  
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    ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವೆಂಕಟೆೇಶ ಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಗಳೆ, ನನಗ ೆ ಜನಸಿು ಬತದ್ಧಾ ಬಂದ್ಧರತವುದತ ಮನನಯ 
ಸಭನರ್ನಯಕರ ಸಹವನಸದ್ಧಂದ. ಇಷ್ೊಿಂದತ ಕಡಿಮ ದರ ಹನಕ್ ಮೇಸ ಮನಡಿದ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳನತನ 
ಸಸೆಪೆಂಡ ಮನಡತವುದತ, ಅವರತ ಸೆಿ ೇ ತ್ಂದ್ಧದನಾರೆ ಎಂದತ ಹೇೆಳುವುದತ ಏಕ್ೆ? ಅವರ ಮೇಲ ೆ
ನಧನಯಾಕ್ಷಣಯವನಗಿ ಏಕ್ೆ ಕರಮ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳಳಬನರದತ? 
     ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಸಮನರ್ ಕಲನಯಣ ಸಚಿವರೆ ಅದನತನ ಸರಿಪಡಿಸಿ. 
     ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವೆಂಕಟೆೇಶ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಗಳೆ,  ಇದನತನ ಯನವನಗ ಸರಿಪಡಿಸತತ್ನುರ?ೆ  
     ಶ್ರೇ ಕ್ೊೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಗಳ,ೆ ಇವರತ ಹೆೇಳಿದಂತ್ಹ ಜಿಲೆಿಯ 
ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳ ಮೇಲ…ೆ ಅವರ ಹೆಸರನತನ ಹೆೇಳುತ್ೆುೇರ್,ೆ ನಮಗೆ ಯನವುದೆೇ ಸಂಕ್ೊೇಚವಿಲಿ. 
ತ್ತಮಕೂರತ ಜಿಲೆಿ, ಅಂದ್ಧನ ಕಛೆೇರಿ ಮೇಲವಚನರಕರತ ಮತ್ತು ಸತಬಬಯಯ ರ್ನಯಕಚ ಎನತನವ ಈ 
ಇಬಬರನತನ ಅಮನನತ್ತು ಮನಡಲನಗಿದ.ೆ ಅವರತ ಕ್ನನೂನನ ರಕ್ಷಣೆಯನತನ ಪಡದೆತ ಕ್ೆಇಟಿ ಯ್ತಂದ 
ತ್ಡಯೆನಜೆ್ಞಯನತನ ತ್ಂದ್ಧದನಾರ.ೆ ಅಲಿಯ ಸಿಎಸ್ಚ ರವರತ ತ್ನಖೆ ಮನಡಿ ೫೦೦ ಪತಟಗಳ 
ವರದ್ಧಯನತನ ನಮಗೆ ಕಳುಹಸಿ ಕ್ೊಟಿಿದನಾರೆ. ಈ ವರದ್ಧ ಮೇಲೆ ನಶಚಯವನಗಿ ಕರಮ 
ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುಳತ್ೆುೇವೆ. ಯನರನೂನ ರಕ್ಷಣ ೆಮನಡತವ ಅವಶಯಕತ್ ೆಇಲಿ. ಸದರಿ ಅಧಿಕ್ನರಿಗ ೆಆ ಜಿಲೆಿಯಲಿ 
ಇರಲತ ಬಿಟಿಿರತವುದ್ಧಲಿ ಮತ್ತು ಬೆೇರ ೆ ಜಿಲೆಿಯಲಿ ಹತದೆಾಯನತನ ಕ್ೊಟಿಿರತವುದ್ಧಲಿ. ಅರೆ್ೇಕ ನಮೆ 
ಶನಸಕರತ ನನಗ ೆಪತ್ರವನತನ ಬರೆದತ, ಇವರತ ಒಳಳೆಯರತ, ಏರೆ್ೂ ಆಗಿದೆ ಇವರನತನ ಬೆೇರ ೆಕಡಗೆ ೆಹನಕ್ 
ಎಂದತ ಹೇೆಳಿದನಾರ.ೆ ಶನಸಕರಿಗ ೆ ರ್ನನತ ಫೊೇನ್ಚ ಮನಡಿ ಅಧಿಕ್ನರಿ ಮೇಲೆ ದೂರತ ಇದೆ, ಯನವ 
ಕ್ನರಣಕೂೆ ಅದೆೇ ಹತದೆಾಯಲಿ ಮತ್ತು ಅದೆೇ ಜಿಲೆಿಯಲಿ ಮತಂದತವರೆಸಲತ ಸನಧಯವಿಲಿ ಎನತನವ 
ಸಪಷಿವನದ ಉತ್ುರವನತನ ಅವರಿಗೆ ಕ್ೊಟಿಿದೆಾೇರೆ್. ಟಿೇಕ್ೆ ಟಿಪಪಣಿಗಳು ಪರಜನಪರಭತತ್ವದಲಿ ಸನಮನನಯ, 
ಅದಕ್ನೆಗಿ ರ್ನನತ ಮನನಯ ವೆಂಕಟೆೇಶಚರವರಿಗ ೆಏನತ ಬದಲನವಣೆ ಮನಡಬೇೆಕತ; ಹೆಚತಚ ಮನಡತವುದತ, 
ಕಡಿಮ ಮನಡತವುದತ, ಟೆಂಡರ್ಚ ಹೆೇಗ ೆಕ್ಿೇಯರ್ಚ ಮನಡಬೆೇಕತ ಎನತನವ ಬಗೆೆ ಸಲಹೆಗಳನತನ ಕ್ೂೆಡಿ. 
ಏರೆ್ೇ ಸಲಹೆಗಳಿದಾರೂ ರ್ನವು ಸಿವೇಕ್ನರ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆ.   
    ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವೆಂಕಟೆೇಶ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಗಳೆ, ಡಿಸಿ ಯವರ ಅಧಯಕ್ಷತ್ಯೆಲಿ ಒಂದತ ಸಮತಿ 
ಇರತತ್ುದೆ. ಡಿಸಿ ಯವರನತನ ಹೊಣೆಗನರರರ್ನನಗಿ ಮನಡಿ, ಡಿಸಿ ಯವರ ಮೇಲೆ ಏಕ್ೆ ಕರಮ 
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ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುಳವುದ್ಧಲಿ? ಅವರಿಗೆ ಒಂದತ ರೆ್ೂೇಟಿಸ್ಚ ಇಶ್ಯ ಮನಡಬೇೆಕತ. ಡಿಸಿ ಎಂದರೆ ಏನತ 
ಮನಡಿದರೂ ಸರಿಯೇ? ಮಕೆಳಿಗ ೆ ಕ್ೂೆಡತವ ಊಟದ ವಿಚನರದಲಿ ಈ ರಿೇತಿ ಮನಡಿದರೆ ಬೆೇರ ೆ ಕಡ ೆ
ಹೆೇಗ?ೆ ಇದರ ಮೇಲೆ ಮನನಯ ಸಭನರ್ನಯಕರ ವಿವೆೇಚರೆ್ಗ ೆಬಿಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ ಇನತನ ಏನತ ಹೆಚಿಚಗ ೆಹೆೇಳಲತ 
ಹೊೇಗತವುದ್ಧಲಿ.  
    ಶ್ರೇ ಕ್ೊೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ. ಈಗೆೇನತ ಅವರತ ಕಡಿಮ 
ಮನತ್ರ್ನಡಿರತವುದ್ಧಲಿ. ಎಲಿವನತನ ಹೆೇಳಿದನಾರೆ. 
    ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಸಭನರ್ನಯಕರೆ, ಡಿಸಿ ಯವರ ಮೇಲೆ ಏನತ ಕರಮ 
ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುಳತಿುೇರಿ ಎಂದತ ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಕ್ೆೇಳಿದನಾರ.ೆ ಅದರ ಬಗೆೆ ಹೆೇಳಿ.  
   ಶ್ರೇ ಕ್ೊೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಗಳ,ೆ ಜಿಲನಿಧಿಕ್ನರಿಗಳ ರೆ್ೇತ್ೃತ್ವದಲಿ ಒಂದತ 
ಸಮತಿ ಇದೆ. ಜಿಲನಿಧಿಕ್ನರಿಗಳೂ ಇದರಲಿ ಶನಮೇಲನಗಿದನಾರ ೆ ಎಂದತ ತ್ನಖಯೆಲಿ ಮೇಲೂೆನೇಟಕ್ೆೆ 
ನಮಗೆ ಅನನಸಿರತವುದ್ಧಲಿ. ಅದತ ವೆೇಳೆ ಹನಗೆ ಅನನಸಿದಾರೆ ಅವರಿಗೂ ರೆ್ೂೇಟಿಸ್ಚ ಕ್ೊಟತಿ, ಅವರ 
ಮೇಲೂ ಕರಮವನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಳುಳತ್ೆುೇವೆ. 
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ತ್ಡ ೆಹಡಿಯಲನದ ಪರಶ ೆನಗಳು 
ಪರಶೆನ ಸಂಖೆಯ: ೧೬೯೩ 

(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದೆ) 
   ಶ್ರೇ ಎಂ.ಎಲ್.ಅನಲ್ ಚ ಕತಮನರ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಗಳ,ೆ ಅವಕ್ನಶಕ್ನೆಗಿ ಧನಯವನದಗಳು, 
ಉತ್ುರವನತನ ಒದಗಿಸಿದನಾರ.ೆ ಈಗ ಜನರಿಯಲಿರತವ ವಿದನಯಥಿಾ ವೆೇತ್ನದ ಜೊತ್ಗೆೆ, ರೈೆತ್ರ ಮಕೆಳಿಗೆ 
ಪೊರೇತ್ನಾಹ ನೇಡಬೆೇಕ್ೆಂದತ, ಮತಖ್ಯಮಂತಿರ ರೈೆತ್ ವಿದನಯನಧಿ ಎನತನವ ಯೇರ್ರೆ್ಯನತನ ಜನರಿಗೆ 
ತ್ಂದ್ಧದನಾರೆ.  ಈ ಯೇರ್ರೆ್ಯಡಿಯಲಿ  ದ್ಧರ್ನಂಕ: ೯-೩-೨೦೨೨ರವರೆಗೆ ೬.೦೫,೫೧೪ ರೈೆತ್ ಮಕೆಳು 
ವಿದನಯಥಿಾವೆೇತ್ನ ಪಡದೆತಕ್ೊಂಡಿದನಾರ ೆ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದನಾರೆ. ಇದತ ತ್ತಂಬನ ಒಳೆಳಯ 
ಯೇರ್ರೆ್ಯನಗಿದೆ. ಮತಖ್ಯಮಂತಿರ ರೈೆತ್ ವಿದನಯನಧಿ ಯೇರ್ರೆ್ಯಲಿ  ರೈೆತ್ ಮಕೆಳು apply 
ಮನಡಿಕ್ೊಳಳಲತ Raitha Vidya Nidhi portal ಗೆ ಹೂೆೇದನಗ ಅದತ ಯಶಸಿವನಗ ೆ
ವಗನಾವಣೆಯನಗತತಿುದೆ. ಎಲನಿ ಪರಕರಣಗಳಲಿ ಹೇಗ ೆ ಆಗತತ್ುದೆ ಎಂದತ ಹೇೆಳುವುದ್ಧಲಿ. ಕ್ೆಲವು 
ಪರಕರಣಗಳಲಿ ಹೇಗೆ ಆಗತತಿುದೆ. ಯಶಸಿವನಗೆ ವಗನಾವಣೆಯನಗಿರತವುದತ ಈಗನಗಲೆೇ apply 
ಮನಡಿಕ್ೊಂಡಿದ್ಧಾೇರಿ ಎಂದತ display ಬರತತಿುದೆ. ದಯಮನಡಿ ಅದನತನ ಸರಿಪಡಿಸಬೆೇಕತ. ಈ 
ಯೇರ್ರೆ್ಯಲಿ ರೈೆತ್ ಮಕೆಳು apply ಮನಡಿಕ್ೂೆಳಳಬೆೇಕ್ನದರೆ ಪಹಣಿ compulsory ಮನಡಿದನಾರ.ೆ 
ವಿದನಯಥಿಾಗಳ ತ್ಂದ-ೆತ್ನಯ್ತ, ಪೊೇಷಕರ ಹೆಸರಿನಲಿ ಪಹಣಿ ಇರಬೇೆಕತ ಎಂದತ ಹೆೇಳುತ್ನುರೆ. ಆದರೆ 
ಕೂಡತ ಕತಟತಂಬ ಇದನಾಗ ಮರ್ೆಯ ಹರಿಯರ ಹೆಸರಿನಲಿ ಪಹಣಿ ಇರತತ್ುದೆ. ಹೇಗನಗಿ ಅಣಣ-
ತ್ಮೆಂದ್ಧರ ಮಕೆಳು ಈ ಯೇರ್ರೆ್ಯಲಿ apply  ಮನಡಿಕ್ೊಳಳಲತ ಅವಕ್ನಶ ಸಿಗತವುದ್ಧಲಿ. ಸಕ್ನಾರ 
ಇದರ ಕಡಗೆ ೆಗಮನಹರಿಸಬೆೇಕತ. ಇದನತನ ಪಿಯತಸಿ. ಬಿಕ್ನಂ, ಎಂಬಿಬಿಎಸ್ಚ, ಇಂಜಿನಯರಿಂಗಚ ಹೇಗೆ 
ಬೆೇರ-ೆಬೆೇರ ೆಕ್ೂೆೇಸ್ಚಾಗಳಿಗ ೆಬೆೇರ-ೆಬೆೇರ ೆರಿೇತಿಯ slab  ಮನಡಿದನಾರ.ೆ  

                                                                                      
(ಮತಂದತ)  
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(452)18-03-2022(11-20)bsd-ak 

ಶ್ರೇ ಎಂ.ಎಲ್ ಚ. ಅನಲ್ ಚಕತಮನರ್ ಚ (ಮತಂದತ) 

ಸನನತ್ಕ್ೊೇತ್ುರ ಪದವಿ ಎಂದರ ೆMaster’s Degree ಗೆ ಪೊರೇತ್ನಾಹ ಮನಡಲತ ಇನೂನ ಹೆಚತಚ ಮತ್ು 
ನೇಡಬೆೇಕ್ನಗತತ್ುದ.ೆ ಹನಗನಗಿ separate slab ಮನಡಿದರೆ ರೈೆತ್ರ ಮಕೆಳಿಗ ೆ ಬಹಳ 
ಅನತಕೂಲವನಗತತ್ುದೆ. ಬಹಳ ಒಳೆಳಯ ಕ್ನಯಾಕರಮವನತನ ಮನಡಿದತಾ, ಇನನಷತಿ ಪರಿಣನಮಕ್ನರಿಯನಗಿ 
ಮನಡಿದರೆ ಇನನಷತಿ ಒಳಳೆಯ ಕ್ೆಲಸಗಳು ಆಗತತ್ುವೆ ಎಂದತ ಹೆೇಳಬಯಸತತ್ೆುೇರ್ೆ. 

 ಶ್ರೇ ಬಿ.ಸಿ. ಪನಟಿೇಲ್ ಚ :- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಭನರತ್ ದೇೆಶದಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರನರ್ಯವು 
ಪರಪರಥಮ ಬನರಿಗ ೆಮತಖ್ಯಮಂತಿರ ರೈೆತ್ ವಿದನಯನಧಿ ಕ್ೂೆಡತವ ಕ್ೆಲಸವನತನ ನಮೆ ಸಕ್ನಾರ ಮನಡಿದೆ. 
ಮನನಯ ಸದಸಯರತ State Scholarship Portal (S.S.P) ನಲಿ ಬಂದತ ವಯತ್ನಯಸ ಆಗತತ್ುದ ೆ
ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದರತ. ಪೌರಢ ಅಥವನ ಪದವಿ ಪೂವಾ ಶ್ಕ್ಷಣ ಇರಬಹತದತ, ವಿದನಯಥಿಾಗಳ ಪಟಿಿಯನತನ 
S.S.P ನಂದ ಪಡದೆತಕ್ೂೆಂಡತ, ಅಲಿಂದ ಬಂದ ಮನಹತಿ ಹನಗೂ government ನಂದ 
ನವಾಹಸತವ e-ಆಡಳಿತ್ ಇಲನಖಯೆ್ತಂದ ಕತಟತಂಬ ತ್ಂತ್ನರಂಶದಲಿ ಕತಟತಂಬದ ಎಲನಿ ಸದಸಯರ 
ಮನಹತಿಯನತನ ಪಡದೆತಕ್ೂೆಳುಳತ್ೆುೇವೆ. ರೈೆತ್ರ ದನಖ್ಲನತಿಗಳನತನ e-ಆಡಳಿತ್ ಇಲನಖ ೆ ನವಾಹಸತವ 
FRUITS (Farmer Registration and Unified Beneficiary Information 
System) ತ್ಂತ್ನರಂಶದಲಿ ಮತ್ೆು ಪರಿಶ್ೇಲರೆ್ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆ. ಈ ಎಲನಿ ಪರಿಶ್ೇಲರ್ ೆ ಆದ ನಂತ್ರ 
S.S.P ನಲಿ ಕೃಷಿ ಇಲನಖಯೆ್ತಂದ ವಿದನಯಥಿಾ ವೇೆತ್ನವನತನ ಪನಲರೆ್ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆ. ಮನನಯ ಸದಸಯರತ 
ಹೆೇಳಿದಂತ್ ೆಇದಕ್ೆೆ ಪಹಣಿಯ ಅವಶಯಕತ್ ೆಇರತವುದ್ಧಲಿ. Even ರೈೆತ್ರತ ಅಲಿದ್ಧದಾರೂ ಭೂಮಯನತನ 
ವಯವಸನಯ ಮನಡತತಿುದಾರೆ, ಅವರ ಮಕೆಳನತನ ಗತರತತಿಸಿ ಕ್ೊಡತವ ಕ್ಲೆಸ ಮನಡತತಿುದೆಾೇವೆ.  

 Sri M.L. ANILKUMAR: Post Graduation ಗೆ separate slab 
ಮನಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ ವಿನಂತಿಸತತ್ೆುೇರೆ್. 
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 ಶ್ರೇ ಬಿ.ಸಿ. ಪನಟಿೇಲ್ ಚ:- ಪರಪರಥಮವನಗಿ ಈಗ ಇಷತಿ ಕ್ೂೆಟಿಿರತವುದಕ್ೆೆ ಅವರತ ಅಭಿನಂದರೆ್ 
ಸಲಿಸಬೇೆಕತ. ಇದರಲಿ ಯನವುದೆೇ ಜನತಿ, ಧಮಾ ಎಂದತ ಇರತವುದ್ಧಲಿ. ಇದಲಿದೆೇ ಬೆೇರ ೆ
scholarship ಗಳನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡರೂ ವಿದನಯನಧಿ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಳಳಲತ ಅಹಾರನಗಿರತತ್ನುರ.ೆ SC/ST 
ಮಕೆಳು ಬೆೇರ ೆ SC/ST scholarship ಗಳನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡರೂ ಈ scholarship 
ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳಳಲತ ಯನವುದೇೆ ನಬಂಧರೆ್ ಇರತವುದ್ಧಲಿ.  

 ಶ್ರೇ ಎಂ.ಎಲ್. ಅನಲ್ ಚಕತಮನರ್ಚ:- ಅಭಿನಂದರೆ್ ಸಲಿಸಿದೆಾೇರ್ೆ. ರ್ನನತ ಮನತ್ರ್ನಡತವ 
ಮದಲೇೆ ಬೆೇರ ೆscholarship ಗಳ ಜೊತ್ೆಗೆ ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಯವರತ ರೈೆತ್ರ ಮಕೆಳಿಗ ೆಪೂೆರೇತ್ನಾಹ 
ನೇಡತವ ಒಳೆಳಯ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡಿದನಾರ ೆ ಎಂದತ ಹೇೆಳಿದೆಾೇರ್ೆ. ಹನಗನಗಿ Post Graduation ಗೆ 
separate slab ಮನಡಬೆೇಕ್ೆಂದತ ವಿನಂತಿಸತತ್ುೆೇರೆ್. 

 Sri B.C. PATIL: Post Graduation MBBS ಎಂದೇೆ shift ಮನಡಿದಾೆೇವ.ೆ 

 ಶ್ರೇ ಎಂ.ಎಲ್. ಅನಲ್ ಚಕತಮನರ್ ಚ:- ಇದರ ಬಗೆೆ ಇಲನಖ ೆ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳ ಜೊತ್ ೆ ಪರಿಶ್ೇಲರೆ್ 
ನಡಸೆಿ, ಏಕ್ೆಂದರ ೆಪಹಣಿ ಇರತವುದನತನ ಮನತ್ರ accept ಮನಡಿಕ್ೂೆಳುಳವ ರಿೇತಿ ಇದೆ. 

 ಶ್ರೇ ಬಿ.ಸಿ. ಪನಟಿೇಲ್ ಚ:- ಇಲಿ, change ಆಗಿದ.ೆ ಅದತ beginning ಆಯ್ತತ್ತ, ಈಗ ಪಹಣಿ 
ಅವಶಯಕತ್ ೆಇಲಿ.  
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ಪರಶೆನ ಸಂಖೆಯ ೧೯೬೫ 

ಉತ್ುರದ ಪರತಿ ಲಗತಿುಸಿದ ೆ

 ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ. ವೆಂಕಟೆೇಶ ಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಉತ್ುರವನತನ ಒದಗಿದತಾ, KRIDL 
(Karnataka Rural Infrastructure Development Limited)  ನಲಿ ಅವಯವಹನರ 
ನಡಯೆತತಿುದ ೆ ಎಂದತ ದ್ಧನಂಪರತಿ ದೂರತಗಳು ಬರತತಿುವೆ. ಅವರತ ಏರೆ್ೇನತ ಮನಡತತಿುದೆಾೇವೆ ಎಂದತ 
ಒಂದಷತಿ ಉಲೆಿೇಖ್ಗಳನತನ ಉತ್ುರದಲಿ ಕ್ೂೆಟಿಿದನಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಸಂಸೆಿಯನತನ local ಹತಡತಗರಿಗೆ 
ಏರ್ನದರೂ ಕ್ೆಲಸ ಕ್ೊಡಬೇೆಕತ ಎಂದತ ಪನರರಂಭ ಮನಡಲನಯ್ತತ್ತ. ಅಲಿ ಕ್ೆಲಸ ನಡಯೆದೆೇ ಕ್ೆೇವಲ 
bill ಮನಡತವುದೇೆ ಒಂದತ system ಆಗಿಬಿಟಿಿದ ೆ ಎಂದತ ರ್ನ ಪರತಿೇತಿಯನಗಿದೆ. ಈ ಸಂಸೆಿಗೆ 
ಗತಣಮಟಿ check ಮನಡಲತ ಏನೂ ಇಲಿ, ಬರಿೇ ೪೦% commission ಕ್ೊಟಿರೆ ಏನತ ಕ್ೆಲಸ 
ಬೆೇಕ್ನದರೂ ಮನಡಿಕ್ೊಡತತ್ನುರೆ. ಅಲಿ ಕ್ೆಲಸವನತನ ಮನಡಬೇೆಕ್ನಗಿಲಿ. ಬರಿೇ bill ಕ್ೂೆಟಿರೆ ಹಣ 
ಕ್ೊಡತತ್ನುರ.ೆ ಇದರ ಬಗೆೆ ಬೆೇಕ್ನದಷತಿ ಬನರಿ ಚಚೆಾಯನಗಿದೆ. Even ಅಲಿನ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳ ಮೇಲ ೆ
ACB raid ಆಗಿದಾರೂ ಇನೂನವರೆಗೂ ಸಕ್ನಾರ ಯನವುದೆೇ ಕರಮ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಂಡಿಲಿ. ಬೆೇಕ್ನದಷತಿ 
ರ್ನರ ವಿರತದಿ ಕರಮ ಕ್ೆೈಗೂೆಳಳದೆೇ ಇನೂನ ಅವರತಗಳು ಅಲಿಯೇ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡತತಿುದನಾರ.ೆ ರೂ.೧,೦೦೦ 
ಕ್ೊೇಟಿಗಳಿಗಿಂತ್ ಅಧಿಕವನಗಿ ಬೆಂಗಳೂರತ ಒಂದೇೆ ಕಡ ೆಕ್ೆಲಸ ನಡಯೆತತಿುದೆ. ಅವರ ಹೆಸರಿಗ ೆಕ್ೆಲಸ 
ಮನಡಿಸಿಕ್ೂೆಂಡತ ಅವರಿಗೆ ಬೆೇಕ್ನಗಿರತವ contractor ಗಳಿಗೆ ಕ್ೆಲಸಗಳನತನ ಕ್ೊಟತಿ, ಕ್ೆಲಸಗಳು 
ಸರಿಯನಗಿ ಆಗತವುದ್ಧಲಿ. ನಮೆಲಿ ರ್ಲಸಂಪನೂೆಲ ಇಲನಖ,ೆ PWD, ಗನರಮೇಣನಭಿವೃದ್ಧಿ ಎಲನಿ 
ಇಲನಖಗೆಳು ಇದತಾ, ಈ KRIDL ಅಗತ್ಯತ್ಯೆ್ತದೆಯೇ ಎಂದತ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಹನಗೂ ಮನನಯ 
ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಯವರತ ತಿೇಮನಾನ ಮನಡಬೇೆಕತ. ಏಕ್ಂೆದರೆ ಇದನತನ ಮತಚತಚವುದೇೆ ಲೆೇಸತ. ಏಕ್ೆಂದರ ೆ
PWD ಇದೆ, ಗನರಮೇಣನಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲನಖ ೆ ಇದೆ, ಆರೂೆೇಗಯ engineering ಇಲನಖಗೆಳು ಇದತಾ 
ಅಲಿಗೆ shift ಮನಡಬಹತದನಗಿದೆ. ಕ್ೆೇವಲ commission ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುಳವುದಕ್ೊೆೇಸೆರ ಈ ಸಂಸೆಿ 
ಇದೆ ಎನತನವುದತ ನನನ ಭನವರೆ್ಯನಗಿದೆ.  
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 ಶ್ರೇ ಕೆ್.ಎಸ್ಚ. ಈಶವರಪಪ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ತ್ತಂಬನ ಸಪಷಿವನದ ಉತ್ುರಗಳನತನ 
ಮನನಯ ಸದಸಯರಿಗೆ ಕ್ೊಡಲನಗಿದ.ೆ ಮದಲರೆ್ಯದನಗಿ ಈ ಇಲನಖಯೆ್ತಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲಿ ೨ 
ವಷಾಗಳಿಂದ ಒಂದತ ಕ್ೆಲಸವನತನ ನವಾಹಸಿಲಿ. ಎರಡರೆ್ಯದನಗಿ, ಯನವನಯವ ಅವಯವಹನಗಳನಗಿವೆ, 
ಅವುಗಳಿಗ ೆ ಏರೆ್ೇನತ ಕರಮ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡಿದಾೆೇವೆ ಎಂಬ ಬಗೆೆ ಬಹಳ ಸಪಷಿವನಗಿ ಉತ್ುರ ಕ್ೊಟಿಿದೆಾೇರ್.ೆ 
ಉದನಹರಣೆಗ ೆ ಮದಲರೆ್ಯದಾರಲಿ ೨೦೧೭ ರಲಿ ಮನನಯ ಹೆರ್ಚ.ಕ್.ೆ ಪನಟಿೇಲರತ ಮಂತಿರಯನಗಿದಾ 
ಸಂದಭಾದಲಿ ರನರ್ತ ಎನತನವ M.D (Managing Director) ಯವರತ ರೂ.೫೫ ಕ್ೂೆೇಟಿ 
ಹಣವನತನ ಸಿಬಬಂದ್ಧಗಳ ಹೆಸರಿನಲಿ bank ನಲಿಟಿಿದಾರತ. ಸಕ್ನಾರಿ ಹಣವನತನ ಖನಸಗಿ ವಯಕ್ುಗಳ 
ಹೆಸರಿನಲಿ ಇಟಿಿದಾರತ. ಪರತಿ ಬನರಿಯೂ ವಿಧನನ ಸಭ ೆ ಮತ್ತು ವಿಧನನ ಪರಿಷತ್ತುಗಳಲಿ ಇದರ ಬಗೆೆ 
ಚಚೆಾ ನಡದೆತ, ಈ ಹಣವನತನ ತ್ರಬೇೆಕತ ಎನತನತಿುದಾರತ. ಹಣವನತನ ತ್ರಬೇೆಕತ ಎಂದತ 
ಚಚೆಾಯನಗತತಿುತ್ೆುೇ ವಿನಃ ಹಣವನತನ ತ್ರಲಲಿ, ನಮೆ ಅಧಿಕ್ನರಿ ಒಬಬರತ ಅವರ ಹೆಸರನತನ ಮನನಯ 
ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಯವರ ಎದತರಿನಲಿ ಹೆೇಳಬಯಸತತ್ೆುೇರ್.ೆ ಈಗಿನ M.D ಶ್ರೇ ಗಂಗನಧರಸನವಮ ರವರತ 
ಕ್ೆೈತ್ೊಳೆದತಕ್ೂೆಂಡತ, ಬೆನನತಿು ರೂ.೫೫ ಕ್ೊೇಟಿಗಳನತನ bank ನಂದ ವಸೂಲ ಮನಡಿಕ್ೊಂಡತ 
ಬಂದ್ಧದನಾರ.ೆ ರ್ನನತ ಏಕ್ೆ ಹೆೇಳಬಯಸತತ್ೆುೇರ್ ೆ ಎಂದರೆ ಆ ಸಂಸೆಿಯ್ತಂದ ಕ್ೆ ಲಸ ಆಗಿರತವ ಬಗೆೆ 
ನರ್ಕೂೆ ಅಭಿನಂದರೆ್ ಸಲಿಸಬೇೆಕತ. ಆದರ ೆ ಭರಷಿ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳಿಗ ೆ ಬಲ ಹನಕಬೆೇಕತ. ಆ ಕ್ೆಲಸ 
ಮನಡದೇೆ ಎಲಿವನತನ ಒಂದೆೇ ತ್ಕೆಡಿಯಲಿ ತ್ೂಗಿದರೆ ಅಥಾ ಇರತವುದ್ಧಲಿ. ರ್ನವು ಉತ್ುರದಲಿ ಎಲನಿ 
ಉದನಹರಣೆಗಳನತನ ಕ್ೊಟಿಿದೆಾೇರ್ೆ. 

 ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ. ವೆಂಕಟೆೇಶ ಚ:- ಉತ್ುರದ ಕರಮಸಂಖೆಯಯಲಿನ ಆರೂೆೇಪ ೩ ಮತ್ತು ೪ ಗಳಿಗ ೆ
ಯನವ ಕರಮ ಕ್ೆೈಗೂೆಳಳಲನಗಿದೆ? 

 ಶ್ರೇ ಕೆ್.ಎಸ್ಚ. ಈಶವರಪಪ:- ಎಲಿದಾಕೂೆ ಉತ್ುರ ಕ್ೂೆಟಿಿದೆಾೇರೆ್. ಉದನಹರಣೆಗೆ ಆರೆ್ೇಕಲ್ಚನಲಿ 
ನಡದೆ ವಿಚನರದ ಬಗೆೆ ಹೆೇಳುವುದನದರೆ ಹಂದ್ಧನ ನಮೆ ಮಂತಿರಯನಗಿದಾ ಮನನಯ ರ್ನರನಯಣಸನವಮ 
ರವರತ ಅವಯವಹನರ ನಡಯೆತತಿುದೆ ಎಂದತ ಅವರತ ಹೆೇಳುತಿುದನಾರ,ೆ ಆದರೆ ಈಗಿನ ಕ್ನಂಗೆರಸ್ಚ 
ಶನಸಕರತ ಅವಯವಹನರ ನಡದೆ್ಧಲಿ ಎಂದತ ಹೇೆಳುತಿುದನಾರೆ. ಇದತ ನನಗ ೆಸಂಬಂಧ ಇಲಿ. ಅದಕ್ೂೆೆೇಸೆರ 
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ದ್ಧರ್ನಂಕ ೧೫-೧೨-೨೦೨೧ ರಲಿ ಒಂದತ ವಿಶೆೇಷ ಸಮತಿಯನತನ ರೆ್ೇಮಕ ಮನಡಿದೆಾೇವೆ. ಮಂತಿರಯವರತ 
ಹೆೇಳಿದನಾರೆ ಎನತನವ ಒಂದೇೆ ಕ್ನರಣಕ್ೆೆ ಹಂದ ೆ ಮತಂದ ೆ ರೆ್ೂೇಡತತಿುಲಿ. ತ್ಪತಪ ಮನಡಿರತವಂತ್ಹ 
ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಯನರೆೇ ಇದಾರೂ ಸಹ ಅವರ ವಿರತದಿ ಕರಮ ಕ್ೆೈಗೊಳಳಲತ ಸನಕ್ಷಗನಗಿ ಈ ರಿೇತಿಯ 
ಸಮತಿ ರಚರೆ್ ಮನಡಿದೆಾೇವ.ೆ ಪರತಿ case ಅನತನ mention ಮನಡಿದೆಾೇವೆ. ಅದರಲಿ ಯನವ ಯನವ 
ರೂಪದಲಿ ಏರೆ್ೇನತ ಕರಮಗಳನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಳುಳತಿುದೆಾೇವ ೆಎಂದತ ಹೆೇಳಿದೆಾೇರ್ೆ. ಅದಕ್ನೆಗಿ ಉದನಹರಣೆಗೆ 
೮ ರಲಿ ಲೊೇಕ್ನಯತಕು ಪನರಧಿಕ್ನರ…… 

 ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ. ವೆಂಕಟೆೇಶ ಚ:- ಕರಮ ಸಂಖೆಯ ೩ ಮತ್ತು ೪ ರ ಬಗೆೆ ಹೆೇಳಿ. ಕರಮ ಸಂಖೆಯ ೮ 
ಬೆೇಡ. 

 ಶ್ರೇ ಕ್.ೆಎಸ್ಚ. ಈಶವರಪಪ:- ಕರಮಸಂಖೆಯ ೩ ರಲಿ ಕಲಬತರಗಿ ನಗರದಲಿರತವ ಅಬತಾಲ್ಚ ನಜಿಹೇರ್ಚ 
ರನರ್ಯ ಗನರಮೇಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸೆಿಯ ಪನರದೆೇಶ್ಕ ತ್ರಬೇೆತಿ ಕ್ೆೇಂದರ ಕಟಿಡ ಹನಗೂ ಜಿಲನಿ 
ಪಂಚನಯತಚ ಸಂಪನೂೆಲ ಕ್ೆೇಂದರ ಕಟಿಡಗಳ ಕಳಪ ೆಕ್ನಮಗನರಿಗಳ ಕತರಿತ್ತ ವರದ್ಧ ಬಂದ್ಧದತಾ, ಈ 
ಸಂಬಂಧ ತ್ಪಿಪತ್ಸಿ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳ ವಿರತದಿ ಇಲನಖನ ವಿಚನರಣೆಯನತನ ನಡಸೆಲತ ಕರಮ 
ವಹಸಲನಗಿರತತ್ುದ.ೆ 

 ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ. ವೆಂಕಟೆೇಶ ಚ:- ನನಗ ೆ ಬಂದ್ಧರತವ ಉತ್ುರದಲಿ “ಚ ಕರಮ ವಹಸಲನಗತವುದತ”ಚ
ಎಂದತ ಇದೆ. 

 ಶ್ರೇ ಕೆ್.ಎಸ್ಚ. ಈಶವರಪಪ:- ಕರಮ ವಹಸಲನಗಿರತತ್ುದೆ ಎಂದತ ಇದೆ. ಇಬಬರದೂ ಒಂದೇೆ 
ಉತ್ುರವನಗಿರತತ್ುದಯೆೇ ಹೂೆರತ್ತ ಬೆೇರ ೆಬೆೇರ ೆಉತ್ುರವನಗಿರತವುದ್ಧಲಿ. 

 ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ. ವೆಂಕಟೆೇಶ ಚ:- ಇಲಿ ಸನರ್ಚ, ಕರಮ ವಹಸಲನಗತವುದತ ಎಂದತ ಇದೆ, ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರ ಮೂಲಕ ತ್ಮಗೆ ಕಳುಹಸಿಕ್ೂೆಡತತ್ೆುೇರ್ೆ. ನನಗ ೆಈ ರಿೇತಿ ಉತ್ುರ ಬಂದ್ಧದ.ೆ  

 ಶ್ರೇ ಕೆ್.ಎಸ್ಚ. ಈಶವರಪಪ:- ಈ ರಿೇತಿ ಉತ್ುರವನತನ ರ್ನನತ ಕ್ೊಡತವವನಲಿ, ತ್ೆೇಲಕ್ ೆ ಉತ್ುರ 
ಕ್ೊಟಿರ ೆಯನವ ಲನಭವೂ ನನಗಿಲಿ. ಮತಂದತವರದೆತ, ಕಳಪೆ ಕ್ನಮಗನರಿಗಳನತನ ಸರಿಪಡಿಸಲತ ಕರಮ 
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ವಹಸತತಿುದತಾ, ಇದಕ್ನೆಗತವ ವೆಚಚವನತನ ಕೂಡನ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳಿಂದ ವಸೂಲ ಮನಡಲತ 
ಕರಮ ವಹಸಲನಗತವುದತ. 

 ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ. ವೆಂಕಟೆೇಶ ಚ:- ಎಷತಿ ದ್ಧನ ಆಗಿದ?ೆ ಯನವನಗ ವಸೂಲ ಮನಡಲನಗತವುದತ? 

 Sri K.S. ESHWARAPPA: Report ಬರತತಿುದಾಂತ್ೆ ಕರಮ ವಹಸಲನಗತವುದತ. ಇದತ 
೨-೩ ತಿಂಗಳು ಅಥವನ ೨-೩ ವಷಾಗಳದನಾಗಿರದೇೆ ಯನವ ಕ್ನಲದ್ಧಂದ ಎಂಬತದನತನ ಲೆಕೆ ಹನಕಲ.  

 ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ. ವೆಂಕಟೆೇಶ ಚ:- ಅಷಿರಲಿ ಅವರತ retire ಆಗಿಬಿಡತತ್ನುರೆ. ಆಗ ಯನವ 
ನಯಂತ್ರಣ ಬರತವುದ್ಧಲಿವಲನಿ! 

 ಶ್ರೇ ಕೆ್.ಎಸ್ಚ. ಈಶವರಪಪ:- ನಡಯೆತತಿುರತವುದನತನ ಅವರ ಗಮನಕ್ೆೆ ತ್ರತತಿುದೆಾೇರ್ೆ.  Retire 
ಆದ ತ್ಕ್ಷಣ ರ್ನವು ಸತಮೆನರಬೇೆಕ್ೆ? ಅವರ ಮರ್ೆ ರ್ಪಿು ಮನಡತತ್ೆುೇವೆ, ಅವರಿಗೆ ಬರತವ pension 
ನಲಿ ವಸೂಲ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆ. ಯನವುದನೂನ ಬಿಡತವುದ್ಧಲಿ. ಇದತ ಸಕ್ನಾರದ ದತಡತಾ. ಅದರಲಿ ಎಲನಿ 
detail ಗಳನತನ ರ್ನನತ ಕ್ೊಟಿಿದಾೆೇರೆ್. ರ್ನನತ ೧೫ ಉದನಹರಣೆಗಳನತನ ಕ್ೊಟಿಿದತಾ, ಮನನಯ ಸದಸಯರ 
ಕಳಕಳಿ ನನಗ ೆ ಅಥಾವನಗಿದೆ. ಈ ರಿೇತಿ ಭರಷ್ನಿಚನರ ನಡಯೆತತಿುರತವನಗ ಯನವ ಕ್ನರಣಕೂೆ 
ಬಿಡತವುದ್ಧಲಿ. ರ್ನನತ ಏಕ್ ೆ ಹೆೇಳಿದೆಾೇರ್ೆಂದರ,ೆ bank ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ರೂ.೫೫ ಕ್ೂೆೇಟಿಗಳನತನ ನತಂಗಿ 
ನೇರತ ಕತಡಿಯತವುದಕ್ೆೆ ಹೊರಟತ ಬಿಟಿದಾರತ. ಅಲಿಗೆ ಹೊೇಗಿ ಕತಳಿತ್ತಕ್ೊಂಡತ, ಗಲನಟೆ 
ಮನಡಿಕ್ೊಂಡತ ವಸೂಲ ಮನಡಲನಗಿದ.ೆ ರ್ನನತ ಯನವುದೆೇ ಭರಷಿ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳನತನ ರಕ್ಷಣ ೆಮನಡತವ 
ಪರಶೆನಯೇ ಇಲಿ. ಮನನಯ ಸದಸಯರ ಗಮನಕ್ೆೆ ಇಂತ್ಹ case ನಲಿ, ಇಂತ್ಹ ಅಧಿಕ್ನರಿ ಅವಯವಹನರ 
ಮನಡಿದನಾರೆ್ ಎಂದತ ಗಮನಕ್ೆೆ ಬಂದರ ೆನನಗೆ ತಿಳಿಸಲ, ರ್ನನತ ಖ್ಂಡಿತ್ ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಹೆೇಳಿದ 
ರೂಪದಲಿ ತ್ಕ್ಷಣ ತ್ನಖೆ ಮನಡಿಸತತ್ೆುೇರೆ್.  

 ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ. ವೆಂಕಟೆೇಶ ಚ:- ಬೇೆಕ್ನದಷತಿ ಇವೆ ಸನರ್ಚ. 

 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಆಯ್ತತ್ತ, ಬಿಡಿ. ಲಖಿತ್ ಮೂಲಕ ನೇಡಲನದ ಉತ್ುರಗಳನತನ ಮಂಡಿಸಿ. 
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ಆ) ಚತಕೆ್ೆ ಗತತಿಾಲಿದ ಪರಶೆನಗಳಿಗೆ ಲಖಿತ್ ಮೂಲಕ ನೇಡಲನದ ಉತ್ುರಗಳು 

 ಶ್ರೇ ಕ್ೊೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 
ದ್ಧರ್ನಂಕ ೧೮ರ್ೆೇ ಮನರ್ಚಾ ೨೦೨೨ ರ ಸಮೂಹ-೫ ರ ಲಖಿತ್ ಮೂಲಕ ಉತ್ುರಿಸತವ ಒಟತಿ ೯೫ 
ಪರಶೆನಗಳ ಪೆೈಕ್ ೨೧ ಪರಶೆನಗಳಿಗೆ ಉತ್ುರಗಳನತನ ಸದನದಲಿ ಮಂಡಿಸತತಿುದೆಾೇರ್ೆ. 

 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮಂಡಿಸಲನಯ್ತತ್ತ. 

(ಉತ್ುರಗಳನತನ ಲಗತಿುಸಬೆೇಕತ) 

(ಮತಂದತ) 
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 (453) 18.03.2022 11.00 hv.ak 

 ಸಭನಪತಿಯವರತ:-  ಮನನಯ ಆರೂೆೇಗಯ ಸಚಿವರತ ಅರ್ನರೊೇಗಯ ಪಿೇಡಿತ್ರನಗಿರತವುದರಿಂದ 
ಮನನಯ ಯತ.ಬಿ.ವೆಂಕಟೆೇಶಚರವರತ ಮಂಡಿಸಿರತವ ಖನಸಗಿ ಸದಸಯರ ವಿಧೆೇಯಕಕ್ೆೆ ಮತಂದ್ಧನ ವನರ 
ಉತ್ುರ ಕ್ೂೆಡಿಸಲನಗತವುದತ. 

 ಮನನಯ ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರೇೆ, ತ್ನವು ಒಂದತ ನಲತವಳಿ ಸೂಚರೆ್ಯನತನ 
ಮಂಡಿಸಿದ್ಧಾೇರಿ, ಅದನತನ ನಯಮ 68ಕ್ೆೆ ಪರಿವತಿಾಸಿ ಚಚೆಾಗೆ ಅವಕ್ನಶ ಮನಡಿಕ್ೂೆಡಲನಗತತ್ುದೆ. 

೦೨.  ಸಭನಪತಿಯವರ ಅನತಮತಿ ಮೇರಗೆ ೆಪರಸನುಪಿಸಲಪಟಿ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟಿ  
      ಸಚಿವರತಗಳ ಹೆೇಳಿಕ್ೆಗಳು 
 

ಅ) ವಿಷಯ: ಪತಿರಕ್ನ ವಿತ್ರಕರತ, ಹಂಚಿಕ್ದೆನರರತ ಹನಗೂ ಪತಿರಕ್ ೆಹನಕತವ 
ಕ್ನಮಾಕರ ಬಗೆೆ. 

 ಶ್ರೇ ಕೆ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ)(ಕ್ನಮಾಕ ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ):- 
ಸರ್ನೆನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ದ್ಧರ್ನಂಕಃ11.03.2022ರಂದತ  ಮನನಯ ಕ್ೆ.ಟಿ.ಶ್ರೇಕಂಠೇೆಗೌಡರತ 
ಸಭನಪತಿಯವರ ಅನತಮತಿ ಮೇರಗೆ ೆ ಪರಸನುಪ ಮನಡಿದಾ ವಿಷಯಕ್ೆೆ ಉತ್ುರವನತನ ಸಭೆಯ ಮತಂದೆ 
ಮಂಡಿಸತತಿುದಾೆೇರೆ್.  

 

(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ)ೆ 
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 ಆ) ವಿಷಯಃ  ಮೈಸೂರತ ನಗರದಲಿರತವ ಪತರಭವನ ಶ್ಥಿಲಗೂೆಂಡಿರತವ ಬಗೆೆ 

----   

 ಶ್ರೇ ಕ್ೊೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ)(ನಗರನಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ):- 
ಸರ್ನೆನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ದ್ಧರ್ನಂಕ:15.03.2022ರಂದತ ಮನನಯ ಕ್ೆ.ಟಿ.ಶ್ರೇಕಂಠೇೆಗೌಡರತ 
ಸಭನಪತಿಯವರ ಅನತಮತಿ ಮೇರಗೆ ೆ ಪರಸನುಪಿಸಲಪಟಿ ವಿಷಯಕ್ೆೆ ಉತ್ುರವನತನ ಸಭೆಯ ಮತಂದ ೆ
ಮಂಡಿಸತತಿುದಾೆೇರೆ್.  

(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ)ೆ 
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ಇ) ವಿಷಯಃ ಬೆಂಗಳೂರತ ಗನರಮನಂತ್ರ ಜಿಲೆಿಯ ಕೃಷಿ ಇಲನಖಯೆಲಿ ಖನಲ ಇರತವ  
            ಹತದೆಾಗಳನತನ ಕೂಡಲೆೇ ಭತಿಾ ಮನಡತವ ಬಗೆೆ  

----   

 ಶ್ರೇ ಕೆ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ)(ಕೃಷಿ ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ):- ಸರ್ನೆನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ದ್ಧರ್ನಂಕ:08.03.2022ರಂದತ ಮನನಯ ಎಸ್.ರವಿಯವರತ ಸಭನಪತಿಯವರ 
ಅನತಮತಿ ಮೇರೆಗ ೆಪರಸನುಪಿಸಲಪಟಿ ವಿಷಯಕ್ೆೆ ಉತ್ುರವನತನ ಸಭೆಯ ಮತಂದೆ ಮಂಡಿಸತತಿುದಾೆೇರೆ್.  

(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ)ೆ 
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ಈ) ವಿಷಯಃ ಕ್ೊಡಗತ ಜಿಲೆಿಯ ಕ್ನಫಿ ಬೆಳಗೆನರರಿಗೆ 10 ಹೆರ್ಚ.ಪಿ.ವರೆಗ ೆಉಚಿತ್ ವಿದತಯತಚ 
ನೇಡತವ ಬಗೆೆ  

----   

 ಶ್ರೇ ಕ್ೊೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ)(ಇಂಧನ ಹನಗೂ ಕನನಡ ಮತ್ತು 
ಸಂಸೃತಿ ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ):- ಸರ್ನೆನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ದ್ಧರ್ನಂಕ: 17.03.2022ರಂದತ  
ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ ಶ್ರೇ ಎಂ.ಪಿ.ಸತಜನ ಕತಶನಲಪಪನವರತ ಸಭನಪತಿಯವರ ಅನತಮತಿ ಮೇರಗೆ ೆ
ಪರಸನುಪಿಸಲಪಟಿ ವಿಷಯಕ್ೆೆ ಉತ್ುರವನತನ ಸಭೆಯ ಮತಂದ ೆಮಂಡಿಸತತಿುದಾೆೇರೆ್.  

(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ)ೆ 
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ಉ) ವಿಷಯಃ ಬಳನಳರಿ ಜಿಲೆಿ ಸಂಡೂರತ ತ್ನಲೂಿಕತ, ತ್ೊೇರಣಕಲತಿ ಗನರಮ  
                       ಪಂಚನಯ್ತತಿ ವನಯಪಿುಯ ಸತಲನುನಪತರ ಗನರಮದ ಸತತ್ುಮತತ್ು     
                     ಕ್ೆೈಗನರಿಕ್ೆಗಳಿಂದ  ಹೊರಬರತವ  ಮನಲನಯದ್ಧಂದ  ಗನರಮದ  
                     ಪರಿಸರ ಕಲತಷಿತ್ಗೊಂಡಿರತವ  ಬಗೆೆ  

----   

 ಶ್ರೇ ಕೆ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ)(ಬೃಹತಚ ಮತ್ತು ಮಧಯಮ ಕ್ೆೈಗನರಿಕ್ ೆ
ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ):- ಸರ್ನೆನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ದ್ಧರ್ನಂಕ:15.03.2022ರಂದತ  ಮನನಯ 
ಸದಸಯರನದ ಶ್ರೇ ವೈೆ.ಎ.ಸತಿೇಶಚರವರತ ಸಭನಪತಿಯವರ ಅನತಮತಿ ಮೇರಗೆ ೆ ಪರಸನುಪಿಸಲಪಟಿ 
ವಿಷಯಕ್ೆೆ ಉತ್ುರವನತನ ಸಭೆಯ ಮತಂದ ೆಮಂಡಿಸತತಿುದೆಾೇರ್ೆ.  

(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ)ೆ 
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      ಊ) ವಿಷಯಃ ರನರ್ಯದಲಿ ಮಕೆಳ ಜನಗೃತಿ ಮತ್ತು ಹತ್ರಕ್ಷಣೆಯ ಸಲತವನಗಿ  
                  ಪಂಚನಯ್ತತಿ ಮಟಿದಲಿ ಪರತಿ ತಿಂಗಳು ಗನರಮ ಸಭೆಯನತನ  
                  ನಡಸೆತವ ಬಗೆೆ 

----   
 ಶ್ರೇ ಕ್ೊೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ)(ಗನರಮೇಣನಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು 
ಪಂಚನಯತಚ ರನಜ್ಚ ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ):- ಸರ್ನೆನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 
ದ್ಧರ್ನಂಕ:14.03.2022ರಂದತ ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ ಶ್ರೇ ಸಲೇಂ ಅಹಮದಚರವರತ ಸಭನಪತಿಯವರ 
ಅನತಮತಿ ಮೇರೆಗ ೆಪರಸನುಪಿಸಲಪಟಿ ವಿಷಯಕ್ೆೆ ಉತ್ುರವನತನ ಸಭೆಯ ಮತಂದೆ ಮಂಡಿಸತತಿುದಾೆೇರೆ್.  

(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ)ೆ 
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ಋ) ವಿಷಯಃ ಅನತದನನ ರಹತ್, ಅನತದನನತ್ ಹನಗೂ ಸಕ್ನಾರಿ ಪರಥಮ ದಜೆಾ ಕ್ನಲೆೇರ್ತ 
ಇನನತ್ರೆ ಎಲನಿ ಕ್ನಲೇೆರ್ತಗಳಲಿ ವನಯಸಂಗ ಮನಡತವ ಎಸ್ಚ.ಸಿ., ಎಸ್ಚ.ಟಿ 
ಹನಗೂ   ಓ.ಬಿ.ಸಿ   ವಿದನಯಥಿಾಗಳಿಗೆ ಇಲನಖಗೆಳಿಂದ ಶತಲೆ ವಿರ್ನಯ್ತತಿ 
ಹಣವನತನ ಪನರಂಶತಪನಲರ ಖನತೆ್ಗೆ ಕಡನಾಯವನಗಿ ರ್ಮ ಮನಡತವ ಬಗೆೆ. 

----   
 ಶ್ರೇ ಕೆ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ(ಸಮನರ್ ಕಲನಯಣ ಮತ್ತು ಹಂದತಳಿದ ವಗಾಗಳ 
ಸಚಿವರತ):- ಸರ್ನೆನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ದ್ಧರ್ನಂಕ:15.03.2022ರಂದತ ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ ಶ್ರೇ 
ಮರಿತಿಬೆಬೇಗೌಡರತ ಸಭನಪತಿಯವರ ಅನತಮತಿ ಮೇರೆಗ ೆ ಪರಸನುಪಿಸಲಪಟಿ ವಿಷಯಕ್ೆೆ ಉತ್ುರವನತನ 
ಸಭೆಯ ಮತಂದ ೆಮಂಡಿಸತತಿುದೆಾೇರ್ೆ.  

 

(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದೆ) 
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ಎ) ವಿಷಯಃ ರನರ್ಯದ ಕ್ೆಲವು ಗನರಮ ಪಂಚನಯ್ತತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು  
ಅಸಮಪಾಕವನಗಿ ಕ್ನಯಾನವಾಹಸತತಿುರತವ ಬಗೆೆ  

----   

 ಶ್ರೇ ಕ್ೊೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ)(ಗನರಮೇಣನಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು 
ಪಂಚನಯತಚರನಜ್ಚ ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ):- ಸರ್ನೆನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 
ದ್ಧರ್ನಂಕ:15.03.2022ರಂದತ ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ ಶ್ರೇ ಪರದ್ಧೇಪ ಶೆಟಿರ್ಚರವರತ ಸಭನಪತಿಯವರ 
ಅನತಮತಿ ಮೇರೆಗ ೆಪರಸನುಪಿಸಲಪಟಿ ವಿಷಯಕ್ೆೆ ಉತ್ುರವನತನ ಸಭೆಯ ಮತಂದೆ ಮಂಡಿಸತತಿುದಾೆೇರೆ್.  

(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ)ೆ 
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೦೩.  ಶನಸಕರಿಗ ೆನೇಡಲನಗಿದಾ ಅನತದನನವನತನ ಕಡಿತ್ಗೊಳಿಸಿರತವ ಬಗೆೆ 

 ಶ್ರೇ ಕೆ್.ಟಿ.ಶ್ರೇಕಂಠೆೇಗೌಡ(ಪದವಿೇಧರರ ಕ್ೆೇತ್ರ):- ಸರ್ನೆನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ವಿಧನನಸಭೆ 
ಮತ್ತು ವಿಧನನಪರಿಷತಿುನ ಶನಸಕರತಗಳಿಗೆ ನೇಡಲನಗತತಿುದಾ ಅನತದನನವನತನ  ವಿಧನನಸಭನ ಸದಸಯರತ 
5 ವಷಾಗಳೊಳಗೆ ಮತ್ತು ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುನ ಸದಸಯರತ 6 ವಷಾಗಳೂೆಳಗೆ ಖ್ಚತಾ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ 
ಅವಕ್ನಶವಿತ್ತು, ಆದರೆ, ಮರೆ್ನ ಈಗಿನ ಯೇರ್ರ್ನ ಸಚಿವರತ 2018-19ರ ಸನಲಗಿಂತ್ ಹಂದ್ಧನ ಎಲಿ 
ಅನತದನನಗಳನತನ ಹಂಪಡದೆತಕ್ೊಂಡಿದನಾರೆ. ಉದನಹರಣೆಗೆ ಹೆೇಳಬೇೆಕ್ನದರ,ೆ ತ್ಮೆ ಪನಲನ 2 
ಕ್ೊೇಟಿ 60 ಲಕ್ಷ ರೂಪನಯ್ತಗಳನತನ ಮತ್ತು ನನನ ಪನಲನ ಅನತದನನದಲಿ ಮಂಡಯ ಜಿಲೆಿಯ 26 ಲಕ್ಷ 
ರೂಪನಯ್ತಗಳನತನ ಕಡಿತ್ಗೊಳಿಸಲನಗಿದೆ. ಇದತ ಹೊಸ ನಯಮವನಗಿದೆ. ಇದರ ಬಗೆೆ ನಮಗೆ 
ಸೂಚರೆ್ಯೂ ಇರಲಲಿ. ರ್ನನತ ಮನನಯ ಯೇರ್ರ್ನ ಸಚಿವರಲಿ ಮತ್ತು ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಗಳಲಿ 
ಮನವಿ ಮನಡತವುದೆೇರ್ಂೆದರೆ, ಈ ಹಂದ ೆ ವಿಧನನಸಭನ ಸದಸಯರತ 5 ವಷಾಗಳ ಅವಧಿಗ ೆ ಮತ್ತು 
ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುನ ಸದಸಯರತ 6 ವಷಾಗಳೂೆಳಗೆ ಅನತದನನವನತನ ಬಳಕ್ ೆ ಮನಡಿಕ್ೊಳುಳವಂತ್ಹ 
ಪರಿಪನಠ ಮತ್ತು ಪರಂಪರ ೆ ಇತ್ತು. ಈಗನಗಲೆೇ ಯೇರ್ರೆ್ಗಳನತನ ಕ್ೂೆಟಿಿದೆಾೇವ.ೆ ಯೇರ್ರೆ್ಗ ೆ
ಅನತಮೇದರೆ್ಯನತನ ನೇಡಲನಗಿದ.ೆ ಕ್ನಮಗನರಿಗಳು ವಿವಿಧ ಹಂತ್ದಲಿವ.ೆ ಈಗ ಸಕ್ನಾರ 
ಅನತದನನವನತನ ವನಪಸತಾ ಪಡದೆತಕ್ೊಂಡರೆ ಗತಿಯೇನತ? ದಯಮನಡಿ ಮನನಯ ಯೇರ್ರ್ನ 
ಸಚಿವರತ ಮತ್ತು ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಗಳು ನಮೆ ರೆ್ರವಿಗ ೆಬರಬೆೇಕ್ೆಂದತ ಕ್ೆೇಳಿಕ್ೊಳುಳತಿುದೆಾೇರ್.ೆ  

 ಶ್ರೇ ಮತನರತ್ನ(ತ್ೊೇಟಗನರಿಕ್ೆ, ಯೇರ್ರೆ್ ಮತ್ತು ಹನಗೂ ಸನಂಖಿಯಕ ಸಚಿವರತ):- ಸರ್ನೆನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಶನಸಕರ ಅನತದನನ ನಧಿಯನತನ ಹಂಪಡೆಯಲನಗಿದೆ ಎನತನವ 
ಮನತ್ತಗಳನತನ ಹೆೇಳುತಿುದನಾರ.ೆ 2018ಕ್ೆಂತ್ ಹಂದೆ ನೇಡಲನಗಿದಾ ಅನತದನನವನತನ ಸಕ್ನಾರ 
ಹಂಪಡೆದ್ಧದ.ೆ 2018ರೆ್ೇ ಸನಲನಂದ್ಧೇಚಿನ ಅನತದನನವನತನ ರ್ನವು ಹಂಪಡಯೆತತಿುಲಿ. 2002 ಮತ್ತು 
2006ರಲಿ ನೇಡಲನಗಿದಾ ಅನತದನನದ ಬನಕ್ ಇನೂನ ಇದೆ. ಈ ಅನತದನನ ಏತ್ಕ್ೊೆೇಸೆರ ಹನಗೆಯೇ 
ಉಳಿಕ್ೆಯನಗಿದ ೆಎನತನವುದನತನ ಮನನಯ ಸದಸಯರತಗಳು ಹೆೇಳಬೆೇಕ್ನಗಿದೆ. ಶನಸಕರ ನಧಿಗ ೆಸಕ್ನಾರ 2 
ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪನಯ್ತಗಳನತನ ನೇಡಿರತತ್ುದೆ. ಉದನಹರಣೆಗೆ ಹೆೇಳಬೇೆಕ್ನದರ,ೆ ಶನಸಕರ ನಧಿಯಡಿಯಲಿ 
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ನೇಡಲನಗಿರತವ 2 ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪನಯ್ತಗಳಲಿ 50 ಲಕ್ಷ ರೂಪನಯ್ತಗಳ ಕ್ನಮಗನರಿಯನತನ ಪನರರಂಭ 
ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಒಂದತ ಅಂದನರ್ತ ಪಟಿಿಯನತನ ಸಲಿಸತತ್ನುರೆ. ಗತತಿುಗೆದನರರತ ಶೆೇಕಡನ 90ರಷಿನತನ 
ಅನತದನನದ್ಧಂದ ಪಡದೆತಕ್ೊಂಡಿರತತ್ನುರೆ. ಉಳಿದ ಶೆೇಕಡನ 10ರಷತಿ ಅನತದನನ ಹನಗೆಯೇ 
ಉಳಿದತಕ್ೊಂಡಿರತತ್ುದೆ. ಬಹಳಷತಿ ವಷಾಗಳನದರೂ ಕ್ನಮಗನರಿ ಪೂಣಾಗೂೆಂಡಿರತವುದ್ಧಲಿ. ಕಡತ್ದಲಿ 
ಯನವನಗ ರೆ್ೂೇಡಿದರೂ ಅದತ ಮದಲರೆ್ಯ ಬಿಲ್ಚ ಆಗಿರತತ್ುದೆಯೇ ಹೂೆರತ್ತ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಚ 
ಆಗಿರತವುದ್ಧಲಿ. ಈ ರಿೇತಿಯನಗಿ ಸತಮನರತ 15 ರಿಂದ 20 ವಷಾಗಳ ಹಂದ್ಧನಂದ ಉಳಿದತಕ್ೂೆಂಡತ 
ಬಂದ್ಧದ.ೆ ಅಂತ್ಹ ಉಳಿಕ್ಯೆ ಹಣವನತನ ರ್ನವು ಹಂದಕ್ೆೆ ಪಡದೆತಕ್ೊಂಡಿದೆಾೇವ.ೆ ಹನಲ 2018 ರಿಂದ 
2023ರವರೆಗ ೆ ಕ್ೂೆಟಿಿರತವ ಅನತದನನವನತನ ರ್ನವು ವನಪಸತಾ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಂಡಿಲಿ. ಹಂದ ೆ
ಉಳಿಕ್ೆಯನಗಿರತವ ಅನತದನನವನತನ ಯನವ ಎಸ್ಚ.ಆರ್ಚ. ಅಡಿಯಲಿ ಬಳಕ್ೆ ಮನಡಿಕ್ೂೆಳಳಲನಗತತ್ುದ?ೆ 
ಯನವ ಆಧನರದಲಿ ಅವರತ ಕ್ನಮಗನರಿಯನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಳುಳತ್ನುರೆ ಎನತನವುದತ ಪರಶೆನಯನಗಿ 
ಉಳಿಯತತ್ುದೆ.  ಸಕ್ನಾರ ಅನತದನನ ಕ್ೊಟಿಿರತವುದತ ಒಂದತ ಸನಲಗನದರ,ೆ  ಇವರತ ಬೆೇರ ೆ ಸನಲಗ ೆ
ಎಸ್ಚ.ಆರ್ಚ. ಅನತನ ತ್ೊೇರಿಸಿದರ,ೆ ಯನವುದನತನ ರ್ನವು ತ್ನಳ ೆ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಸನಧಯವನಗತತ್ುದೆ? 
ಇವೆಲಿವುಗಳನತನ ಗಮನಸಿ ಆಥಿಾಕ ಇಲನಖಯೆವರತ ಕ್ಿಯರೆನ್ಾಚ ಎಂದತ ಎಲಿ ಅನತದನನವನತನ 
ಹಂಪಡೆದ್ಧದ.ೆ 2018ರೆ್ೇ ಸನಲನಂದ ನೇಡಲನಗಿರತವ ಅನತದನನವನತನ ರ್ನವು ಹಂಪಡೆದತಕ್ೂೆಂಡಿಲಿ. 
ಆಯನಯ ಸನಲಗ ೆಬರತವಂತ್ಹ 2 ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪನಯ್ತಗಳ ಶನಸಕರ ನಧಿಯನತನ ಆದೆೇ ಸನಲನಲಿ 
ಬಳಕ್ೆ ಮನಡಿಕ್ೂೆಂಡರೇೆ ಯನವುದೆೇ ಸಮಸೆಯ ಉದಭವಿಸತವುದ್ಧಲಿ.  

 ಶ್ರೇ ಕೆ್.ಟಿ.ಶ್ರೇಕಂಠೆೇಗೌಡ:- ಸರ್ನೆನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ತ್ಪತಪ ಮನಹತಿ ಕಡತ್ಕ್ೆೆ 
ಹೊೇಗಬನರದತ. ಜಿಲನಿಧಿಕ್ನರಿಗಳನತನ ಯೇರ್ರ್ನಧಿಕ್ನರಿಗಳರ್ನನಗಿ ರೆ್ೇಮಕ ಮನಡಲನಗಿತ್ತು. ನಂತ್ರ 
ಎ.ಸಿ., ಅವರಿಗೆ ಈ ರ್ವನಬನಾರಿಯನತನ ವಹಸಲನಯ್ತತ್ತ. ತ್ದನಂತ್ರ ಪತನಃ ಜಿಲನಿಧಿಕ್ನರಿಗಳಿಗೇೆ ಈ 
ರ್ವನಬನಾರಿಯನತನ ವಹಸಿಕ್ೊಡಲನಯ್ತತ್ತ. ಪೊರೇಗನರಂ ಅಪೂರವಲ್ಚ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಒಂದರೆಡತ 
ವಷಾಗಳನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳಳಲನಗತತ್ುದೆ. ಎಸಿಿಮಂಟಚ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಒಂದೆರಡತ ವಷಾಗಳ 
ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳಳಲನಗತತಿುದೆ. 2018-19ರೆ್ೇ ಸನಲಗಿಂತ್ ಹಂದ ೆ ಕ್ೊಟಿಿರತವಂತ್ಹ ಅನತದನನವನತನ 
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ಸಂಪೂಣಾವನಗಿ ವನಪಸತಾ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳಳಲನಗಿದೆ. ಉದನಹರಣೆಗೆ ಹೆೇಳಬೆೇಕ್ನದರ,ೆ ತ್ರಿಕ್ೆರೆಯಲಿರತವ 
ಒಂದತ ಶನಲೆಗ ೆ ರ್ನನತ 3 ಲಕ್ಷ ರೂಪನಯ್ತಗಳ ಅನತದನನವನತನ ನೇಡಿದೆಾ. ಎಸಿಿಮಂಟಚ ಆಗಿದ.ೆ 
ಅಪೂರವಲ್ಚ ಆಗಿದ.ೆ ಕ್ನಮಗನರಿ ಇನೂನ ಪನರರಂಭವನಗಿಲಿ. ಆಗಲೇೆ ಸಕ್ನಾರ ಸಂಪೂಣಾ 
ಅನತದನನವನತನ ವನಪಸತಾ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡಿದ.ೆ ಶನಸಕರ ನಧಿಯಡಿಯಲಿ ನೇಡಲನದ ಅನತದನನವನತನ 
6 ವಷಾಗಳ ಅವಧಿಯಲಿ ಬಳಸಿಕ್ೊಳುಳವುದಕ್ೆೆ ನಮಗ ೆಅನತಮತಿಯನತನ ನೇಡಬೆೇಕ್ನಗಿದೆ. ಈ ಬಗೆೆ 
ಏರ್ನದರೂ ಮನಗಾಸೂಚಿಯನತನ ನಗದ್ಧಪಡಿಸಿದರೂ ರ್ನವು ಅದಕ್ೆೆ ಒಪಿಪಕ್ೊಳುಳತ್ೆುೇವೆ. ಆದರೆ, 
ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಎಸಿಿಮಂಟಚ ಮತ್ತು ಎಸಿಿಮಂಟಚ ಅಪೂರವಲ್ಚ ಬೆೇಗರೆ್ೇ ಮನಡಿಕ್ೊಟಿರ ೆ ಕ್ನಮಗನರಿ 
ಶ್ೇಘರ ಮತಕ್ನುಯಗೊಳುಳತ್ುದೆ. ಕ್ನಮಗನರಿಯ ನಧನಗತಿಗ ೆರ್ನವು ರ್ವನಬನಾರರಲಿ. ಲೊೇಪ ನಮೆದಲಿ. 
ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುನ ಸದಸಯರಿಗ ೆಕ್ೆೇವಲ 2 ಕ್ೂೆೇಟಿ ರೂಪನಯ್ತಗಳ ಅನತದನನವನತನ ನೇಡಲನಗತತ್ುದೆ. 
ಕ್ೊೇವಿಡಚ-19 ಸಮಯದಲಿ ಅಂದರೆ, ಈ ಎರಡತ ವಷಾಗಳ ಅವಧಿಯಲಿ ಒಂದೂವರ ೆ ಕ್ೊೇಟಿ 
ರೂಪನಯ್ತಗಳನತನ ಹಡಿದತಕ್ೊಂಡಿದನಾರೆ. ಕ್ೆೇವಲ 50 ಲಕ್ಷ ರೂಪನಯ್ತಗಳನತನ ಮನತ್ರ ಕ್ೊಟಿಿದನಾರೆ. 
ಎಂ.ಎಲ್ಚ.ಎ.ಗಳಿಗೆ ಬೆೇಕ್ೆಂದನಗಲೆಲಿ ಹಣವನತನ ಕ್ೊಡತತ್ನುರೆ. ನಮಗೆ ಈ ರಿೇತಿ ಮನಡತತ್ನುರಯೆೇ?  

 ಶ್ರೇ ಎಸ್ಚ.ರವಿ:- ಸರ್ನೆನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ತ್ಡದೆ್ಧರತವ ಅನತದನನವನತನ ಬಿಡತಗಡೆ 
ಮನಡಿಸಿದರೆ, ಅದೆೇ ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಗಳು ನಮಗ ೆಕ್ೊಡತವಂತ್ಹ ವರವನಗಿದ.ೆ  

 ಶ್ರೇ ಬಸವರನರ್ ಬೊಮನೆಯ್ತ(ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಗಳು ಹನಗೂ ಹಣಕ್ ನಸತ ಇಲನಖೆ):- ಸರ್ನೆನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ಮತ್ತು ಮನನಯ ಎಸ್ಚ.ರವಿ ಇಬಬರೂ ಒಂದೇೆ ದ್ಧನ ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುಗೆ 
ಆಯೆಗೊಂಡತ ಬಂದ್ಧದಾೆವು. ಆದಾರಿಂದ ಅವರ ಅವಸರ ನನಗ ೆ ಗೊತಿುದೆ. ಆದರೂ ಯನವನಗ 
ಬಂದರೂ ಮನನಯ ರವಿಯವರತ ಎವರೆಡಿ ಬನಯಟರಿ ರಿೇತಿಯಲಿ ಚನರ್ಚಾ ಆಗಿಯೇ ಇರತತ್ನುರ.ೆ  

 ಸರ್ನೆನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇಡಿೇ ಸದನ ಈ ವಿಚನರದ ಬಗೆೆ ತ್ನನ ಕಳಕಳಿಯನತನ 
ವಯಕುಪಡಿಸತತಿುದೆ. ಈಗನಗಲೆೇ ಮನನಯ ಮಂತಿರಗಳು ಇದರ ಬಗೆೆ ಬಹಳ ಸಪಷಿವನಗಿ ಉತ್ುರವನತನ 
ನೇಡಿದನಾರ.ೆ ರ್ನನತ ಗಮನಸಿರತವಂತ್ೆ, ಕ್ೆಲವು ಸದಸಯರತಗಳು 10 ವಷಾ, 15 ವಷಾಗಳಷತಿ ಕಳೆಯ 
ಬನಕ್ಯನತನ ಉಳಿಸಿಕ್ೂೆಂಡಿದನಾರೆ. ಇನತನ ಕ್ೆಲವು ಸದಸಯರತ ತ್ಮೆ ಸದಸಯತ್ವದ ಅವಧಿಯನತನ 
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ಪೂಣಾಗೂೆಳಿಸಿಗೂೆಂಡತ ಮತ್ೊುಮೆ ಸದಸಯರನಗಿ ಆಯೆಗೊಂಡತ ಬಂದ್ಧದಾರೂ ಸಹ ಅನತದನನವನತನ 
ಹನಗೆಯೇ ಉಳಿಸಿಕ್ೂೆಂಡಿರತತ್ನುರೆ. ಉಳಿದ್ಧರತವ ಹಣವನತನ ಎಷತಿ ದ್ಧನಗಳ ಕ್ನಲ ಅಕ್ೌಂಟಚನಲಿ 
ಉಳಿಸಿಕ್ೂೆಳುಳವುದತ ಎನತನವ ಕ್ನರಣದ ಹರೆ್ನಲೆಯಲಿ ಈ ಅನತದನನವನತನ ಹಂಪಡೆದತಕ್ೂೆಳಳಲನಗಿದೆ. 
ಮನನಯ ಸದಸಯರ ಸದಸಯತ್ವದ ಅವಧಿಯಲಿ ಯನವ ಕ್ನಮಗನರಿಗಳಿಗ ೆ ಅಪೂರವಲ್ಚ ಕ್ೊಟತಿ 
ಕ್ನಮಗನರಿಯನತನ ಪನರರಂಭ ಮನಡಲನಗಿದೆ. ಅವುಗಳಿಗ ೆ ಅನತದನನದ ಕ್ೊರತೆ್ಯನಗದಂತ್ ೆ
ರೆ್ೂೇಡಿಕ್ೂೆಳಳಲನಗತತ್ುದೆ ಮತ್ತು ಕೂಡಲೇೆ ಅನತದನನವನತನ ಬಿಡತಗಡೆ ಮನಡಲನಗತತ್ುದೆ. ಅದರ ಬಗೆೆ 
ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಚಿಂತಿತ್ರನಗತವ ಅವಶಯಕತ್ೆ ಇಲಿ.  

 ಶ್ರೇ ಎನ್ಚ.ರವಿಕತಮನರ್ ಚ:- ಸರ್ನೆನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಆಯವಯಯದ ಮೇಲೆ 
ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕ್ೆೆ ತ್ನವು ನನಗ ೆ ನರ್ನೆ ಮತ್ತು ಮರೆ್ನ ದ್ಧನ ಕ್ನಲವನಕ್ನಶವನತನ ನೇಡಲಲಿ. ಈಗ 
ಒಂದತ 10 ನಮಷಗಳ ಕ್ನಲನವಕ್ನಶವನತನ ನೇಡಿದರ,ೆ ರ್ನನತ ಆಯವಯಯದ ಮೇಲೆ ಮನತ್ರ್ನಡಿ 
ಮತಗಿಸತತ್ುೆೇರೆ್.  

 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಆಯವಯಯದ ಮೇಲೆ ಮನತ್ರ್ನಡದೆೇ ಸತಮನರತ 5 ರ್ನ ಸದಸಯರತ 
ಹನಗೆಯೇ ಉಳಿದ್ಧದನಾರ.ೆ ಈ 5 ರ್ನರಿಗೂ ಈಗ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕ್ೆೆ ಅವಕ್ನಶ ಕ್ೊಡಲತ ಸನಧಯವಿಲಿ. 
ಆದಾರಿಂದ ತ್ನವುಗಳು ಸಪಷಿಿೇಕರಣವನತನ ಕ್ೆೇಳಲತ ಅವಕ್ನಶವನತನ ನೇಡಲನಗತತ್ುದ.ೆ ಸರ್ನೆನಯ 
ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಗಳೇೆ, ಆಯವಯಯದ ಮೇಲೆ ಒಟತಿ 36 ರ್ನ ಸದಸಯರತ, 27 ಗಂಟೆ 15 ನಮಷಗಳ 
ಕ್ನಲ ಮನತ್ರ್ನಡಿದನಾರೆ.  

 

 

 

 



80 

                                                                                                                                                  ವಿಪ/18-03-2022   
“ wzÀÄÝ¥ÀrAiÀiÁUÀzÀ ¥Àæw/unedited copy/£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ¼À°è CxÀªÁ ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉUÁV G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀPÀÆqÀzÀÄ 

__________________________________________________________________________________ 

೦೪. ವಿತಿುೇಯ ಕ್ನಯಾಕಲನಪಗಳು 

2022-23ರೆ್ೇ ಸನಲನ ಆಯವಯಯದ ಮೇಲನ ಚಚೆಾಗೆ ಸಕ್ ನಾರದ್ಧಂದ ಉತ್ುರ 

 ಶ್ರೇ ಬಸವರನರ್ ಬೊಮನೆಯ್ತ(ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಗಳು ಹನಗೂ ಹಣಕ್ನಸತ ಸಚಿವರತ);- ಸರ್ನೆನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 2022-23ರೆ್ೇ ಸನಲನ ಆಯವಯಯದ ಮೇಲೆ ಈ ಮರೆ್ಯಲಿ ವನಯಪಕವನಗಿ 
ಚರಚೆಾಯನಗಿದ.ೆ ರ್ನನತ ಅದನತನ ಸನವಗತಿಸತತಿುದೆಾೇರ್ೆ. ಸತಮನರತ 36 ರ್ನ ಸದಸಯರತ ಸತಮನರತ 27 
ಗಂಟೆಗಳಿಗೂ ಹೆಚತಚ ಕ್ನಲ ಆಯವಯಯದ ಮೇಲೆ ಮನತ್ರ್ನಡಿದನಾರೆ. ಆಯವಯಯದ ಮೇಲೆ ಚಚೆಾ 
ನಡಸೆತವುದತ ಬಹಳ ಮತಖ್ಯ ಮತ್ತು ತ್ತತಿಾನ ಕ್ೆಲಸವನಗಿದೆ. ಈ ಆಯವಯಯ ಮಂಡರೆ್ಯ ಪರಕ್ರಯ 
ಪನರರಂಭ ಮನಡತವನಗ ನನಗ ೆ ನನನದೆೇ ಆಗಿರತವಂತ್ಹ ಆತ್ಂಕಗಳು ಇದಾವು. ಏಕ್ೆಂದರ,ೆ ಒಂದತ 
ಪರಿೇಕ್ೆಯ ರೂಪದಲಿ ರ್ನನತ ಈ ಆಯವಯಯವನತನ ಮಂಡರೆ್ ಮನಡಬೇೆಕ್ನಗಿತ್ತು. ನಮೆ ರನರ್ಯದ 
ಹಣಕ್ನಸಿನ ಪರಿಸಿಿತಿ ಕಳೆದ ಎರಡತ ವಷಾಗಳಲಿ ಯನವ ರಿೇತಿಯಲಿ ಕತಗಿೆದೆ ಎನತನವುದತ 
ತ್ಮೆಲಿರಿಗೂ ತಿಳಿದ್ಧದೆ. ಹಲವನರತ ಕ್ನಯಾಕರಮಗಳನತನ ರ್ನವು ಮಟಕತಗೊಳಿಸಬೇೆಕ್ನದಂತ್ಹ 
ಅನವನಯಾತ್ೆ ಬಂದ್ಧತ್ತು. ವಿತಿುೇಯ ಕ್ೂೆರತೆ್ ಒಂದತ ಕಡಯೆನದರೆ, ಕಳೆದ ಎರಡತ ವಷಾಗಳಿಂದ 
ಕ್ೊೇವಿಡಚ-19 ಕ್ನರಣದ್ಧಂದನಗಿ ಖ್ಚತಾ ಹೆಚನಚಗಿತ್ತು. ಈ ಹರೆ್ನಲೆಯಲಿ ರ್ನನತ ವಿತಿುೇಯ 
ಕ್ೊರತೆ್ಯ್ತರತವ ಆಯವಯಯವನತನ ಮಂಡಿಸಬೆೇಕ್ನಗಿತ್ತು. ಹಲವನರತ ಸಂದಭಾಗಳಲಿ ಅಂದರೆ, 
ನವೆಂಬರ್ಚ ಮತ್ತು ಡಿಸಂೆಬರ್ಚ ತಿಂಗಳುಗಳಲಿ ಆಯವಯಯದ ಗನತ್ರವನತನ ಹೆಚತಚ ಮನಡತವುದತ ಇರಲ, 
ಅದರ ಗನತ್ರ ಕಡಿಮಯನಗಬಹತದತ ಎನತನವ ಭಯವೂ ನನನನತನ ಕ್ನಡಿತ್ತು. ನಮೆ ಕರ್ನಾಟಕ 
ರನರ್ಯದ ಆಥಿಾಕ ಇತಿಹನಸದಲಿ ಎಷ್ೆಿೇ ಸಂಕಷಿಗಳು ಬಂದರೂ ಸಹ ನಮೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕ್ನಯಾಗಳನತನ 
ಮತಂದತವರಿಸತವುದರ ಜೊತ್ೆಗೆ ಒಟನಿರೆೇ ಆಥಿಾಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನಗಬೆೇಕತ ಎನತನವ ಚಿಂತ್ರ್ೆಯನತನ 
ಎಲಿ ಸಕ್ನಾರಗಳು ಮನಡಿವೆ. ಆಯವಯಯದ ಗನತ್ರವನತನ ಎಂತ್ಹ ಕಠಿಣ ಸಂದಭಾದಲಿಯೂ ಹೆಚತಚ 
ಮನಡಲನಗಿದ.ೆ ಆದಾರಿಂದ ಯನವುದೆೇ ಕ್ನರಣಕೂೆ ರ್ನನತ ಮಂಡಿಸತವ ಆಯವಯಯದ ಗನತ್ರವನತನ 
ಕಡಿಮ ಮನಡಬನರದಂೆದತ ಆದನಯ ಕ್ೊರೇಡಿೇಕರಣದ ಕಡಗೆ ೆಹೆಚತಚ ಗಮನ ನೇಡಲನಯ್ತತ್ತ. 
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(454)  18.3.2022  11.40  ಪಿಕ್ೆ:ಆರ್ಚಎನ್ಚ 

ಶ್ರೇ ಬಸವರನರ್ ಬೊಮನೆಯ್ತ (ಮತಂದತ) 

ಸತದೆೈವದ್ಧಂದ ನವೆಂಬರ್ಚ ತಿಂಗಳಿನಂದ ನಮೆ ಆಥಿಾಕತ್ ೆ ಸತಧನರಣೆ ಕಂಡಿತ್ತ.  ಕ್ೂೆೇವಿಡಚ 
ಮೂರರೆ್ಯ ಅಲೆ ಬಂದರೂ ಕೂಡ, ಅದತ ಕ್ೊೇವಿಡಚ ೧-೨ ಅಲೆಯ ರಿೇತಿ ಆಥಿಾಕವನಗಿ ಹೆಚತಚ 
ಪರಿಣನಮ ಬಿೇರಲಲಿ.  ಇಡಿೇ ದೆೇಶದ ಒಟತಿ ಜಿಎಸ್ಚಟಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಚ ಕೂಡ, ಕಳೆದ ವಷಾದ ಮದಲ 
ಆರತ ತಿಂಗಳ ಮತ್ುಕ್ೆಂತ್ ಹೆಚನಚಗಿದ.ೆ  ನಮೆ ರನರ್ಯಕ್ೆೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ Commercial Tax, 
Excise Duty, Stamp Duty, Non-Tax revenue ಎಲಿದರಲೂಿ ಕೂಡ ಈ ಸಲ, ನಮೆ 
ಟನಗೆಾಟಚಗಿಂತ್ ಹೆಚಚನತನ ಕಲೆಕಿಚ ಮನಡಿದೆಾೇವೆ.  ಕ್ೆೇವಲ Motor Vehicle Tax  ಮನತ್ರ 
ಕಡಿಮಯನಗಿದ.ೆ  ಏಕ್ೆಂದರ,ೆ semi-conductor  ವಿಚನರದ್ಧಂದ ಅವುಗಳ ಮನರನಟ ಕೂಡ 
ಕಡಿಮಯನಗಿದ.ೆ   ರ್ನವು ಮದಲ ಆರತ ತಿಂಗಳ ದರದಲಿಯೇ ಮತಂದತವರೆದ್ಧದಾರೆ ಸತಮನರತ ರೂ. 
೧೫-೧೬ ಸನವಿರ ಕ್ೊೇಟಿಯ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಚನಲಿ ಏರತ-ಪೆೇರತ ಆಗತವ ಸನಧಯತ್ ೆಇತ್ತು. ಅದನತನ stabilize  
ಮನಡಿ ಹೆಚತಚವರಿಯನಗಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಚ ಮನಡಿದೆಾೇವೆ. Supplementary Budget ಬಂದನಗ ಅದರ 
ಪೂಣಾ ಅಂಕ್-ಅಂಶಗಳನತನ ರೆ್ೂೇಡಬಹತದತ.  ಮತಂದ್ಧನ ವನರ Supplementary Budget 
ನತನ ಮಂಡರೆ್ ಮನಡತತಿುದೆಾೇರೆ್.  ಆಗ ಅದರ ವಿವರಗಳನತನ ಕ್ೊಡತತ್ೆುೇರ್ೆ.   

ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಗಳೆ, ಕ್ೇೆಂದರ ಸರ್ಾಾರ ಏನತ ತ್ನನ 2021-22ರ ಆಯವಯದಲಿ, ನಮೆ 
ರನರ್ಯದ Devolution of Funds, Grant-in-Aid  ನಮೂದ್ಧಸಿದಾರೂೆೇ ಅದತ ಅಲೂಿ ಕೂಡ 
ಹೆಚಚಳವನಯ್ತತ್ತ.  GST Compensation  ಈ ತಿಂಗಳ ಕ್ೊರೆ್ಯವರಗೊ ಕೂಡ ಬಂತ್ತ.  
ಇವೆಲಿದರ ಕ್ನರಣದ್ಧಂದ ಸತಮನರತ ಶೆೇಕಡ ೯.೫ ಪರಗತಿಯನಗತತ್ುದೆ ಎಂದತ ನನನ ಬಜೆಟಚ 
ಗನತ್ರವನತನ ಹೆಚಿಚಗ ೆಮನಡಿದೆಾೇರ್ೆ ಮತ್ತು ಸದನದ ಮತಂದ ೆಮಂಡಿಸಿದಾೆೇರೆ್.   

 ಬಜೆಟಚ ಎಂದರೆ ಇದೊಂದತ ಎಸಿಿಮೇಟಚ. ಅದಕ್ೂೆೆೇಸೆರವೇೆ “Budget Estimates”ಚ
ಎಂದತ ಕರಯೆತತ್ನುರೆ.  ಇದತ ಒಂದತ ವಷಾದ ನಮೆ receipts ನಮೆ expenditure ಲೆಕೆ.  



82 

                                                                                                                                                  ವಿಪ/18-03-2022   
“ wzÀÄÝ¥ÀrAiÀiÁUÀzÀ ¥Àæw/unedited copy/£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ¼À°è CxÀªÁ ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉUÁV G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀPÀÆqÀzÀÄ 

__________________________________________________________________________________ 

ನಮೆ receipts  ಇಷ್ನಿಗತತ್ುದೆ; ರ್ನವು ಇಂಥಿಂಥಿದಾಕ್ೆೆ ಖ್ಚತಾ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆ ಎನತನವಂತ್ಹ 
ಅಂದನರ್ತ.  ಇದತ ಹಲವನರತ ಬನರಿೇ ರ್ನವು ಹೆೇಳಿದಕ್ೆಂತ್ ಹೆಚೂಚ ಆಗಿದ ೆ ಮತ್ತು ಕಡಿಮಯೂ 
ಆಗಿದ.ೆ  Depends on the economic  and GSDP of the State.  ಹಲವನರತ ಬನರಿ 
ರ್ನವೇೆನತ ಗತರಿ ಕ್ೊಟಿಿರತತ್ೆುೇವೆಯೇ ಅದಕ್ೆಂತ್ ಕಡಿಮ ತೆ್ರಿಗೆ ಸಂಗರಹ ಕೂಡ ಆಗಿದ ೆಮತ್ತು ಕ್ೆಲವು 
ಬನರಿೇ ಅದಕ್ೆಂತ್ ಹೆಚತಚ ಕೂಡ ಆಗಿದ.ೆ  ಒಟತಿ ಇದತ ನಮೆ ಆಥಿಾಕತ್ಯೆ ಚಟತವಟಿಕ್ೆ ಮೇಲ ೆ
ಅವಲಂಬಿತ್ವನಗತತ್ುದೆ.  ಏಕ್ೆಂದರ ೆ agriculture growth ಆದರೆ, ಅದತ primary. 
Manufacturing  ಅನವಯ ಅದರ growth   ಆಗತತ್ುದೆ.  Secondary,  manufacturing 
growth ಆದರೆ service sector ಆಗತತ್ುದೆ.  ಇವು ಒಂದಕ್ೂೆೆಂದತ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದ್ಧರತತ್ುದೆ.  
One percent of agricultural growth will trigger four percent of 
manufacturing growth. Four percent of agricultural growth will trigger  
ten percent of services.    

ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಗಳ,ೆ ರೈೆತ್ರತ ಎಂದರೆ ಕ್ೆೇವಲ “ಉತ್ನಪದಕ”ಚ ಎಂದತ ರ್ನವು 
ತಿಳಿದತಕ್ೂೆಂಡಿದಾೆೇವೆ.  ರೈೆತ್ರತ ಉತ್ನಪದಕರನಗತವುದರ ಜೊತ್ೆಗೆ ಗನರಹಕರೂ ಆಗಿರತತ್ನುರ.ೆ  ಅವರೆೇ 
ಮನರತಕಟೆಿಗ ೆ ಬಂದತ, ಬಟೆಿ ಮತ್ತು ಇತ್ರ ವಸತುಗಳನತನ ಕ್ೂೆಂಡತಕ್ೂೆಳುಳತ್ನುರೆ.  ಅವರ 
agricultural production  ಹೆಚನಚಗಿ ಅವರ ಬಳಿ ದತಡಿಾದಾರ ೆ ಅದತ ಎಲಿಗೂ ಹೂೆೇಗದ ೆ ಮತ್ುೆ 
ಮನರತಕಟೆಿಯ ಮತಖನಂತ್ರ ಆಥಿಾಕತ್ಗೆ ೆ ಬರತತ್ುದೆ.  ಹೇಗನಗಿ agriculture gowth ಆದರೆ, 
ಅವರೆೇನತ ದ್ಧನಬಳಕ್ೆ, ಡಿೇಸೆಲ್ಚ, ಟನರೂಕಿರ್ಚ ಮತ್ತು ಇತ್ರ ವಸತುಗಳನತನ ಖ್ರಿೇದ್ಧಸತತ್ನುರ.ೆ  ಅದತ 
manufacture ಮೇಲ ೆ ಪರಿಣನಮ ಬಿೇರತತ್ುದೆ.  ಉದನಹರಣೆಗ,ೆ automobile growth 
ಆಯ್ತತ್ತ, ಬಟೆಿಯ ಉತ್ನಪದರೆ್ ಜನಸಿುಯನದರೆ, ಅದರ  logistics and services ನಂದ 
ಆಥಿಾಕತ್ಯೆ ಮೇಲೆ ಪರಿಣನಮ ಬಿೇರತತ್ುದೆ.  ಇವತ್ತು ಒಟನಿರೆ ಆಥಿಾಕತ್ೆಯ ಬಗೆೆ ಗಮನ 
ಕ್ೊಡತವನಗ, ನನನ ಪರಕ್ನರ, Finance ಎಂದರೆ ಹಣಕ್ನಸತ.  Economy  ಎಂದರೆ, ಕ್ೆೇವಲ 
ಹಣಕ್ನಸತ ಅಲಿ;  ಹಣಕ್ನಸಿನ ಜೊತ್ೆಗೆ ರ್ನ ಮತ್ತು ರ್ನರ ಚಟತವಟಿಕ್ೆಗಳು.  Economy is 
People and activity.  ರ್ನ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡಿದರೆ ಆಥಿಾಕತ್ ೆ ಬೆಳೆಯತತ್ುದ.ೆ  ಹೇಗನಗಿ, ರ್ನವು 
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ಬಜೆಟಚ ಮನಡತವನಗ, ಈ ಒಂದತ ಚಿಂತ್ರ್ ೆ ಕ್ೆೇಂದ್ಧರೇಕೃತ್ ಬಜೆಟಚ ಮನಡಿದರ ೆ ನಮಗೆ ಮತಂದ್ಧನ 
ವಷಾ ಅದರ ಲನಭ ಸಿಗತತ್ುದೆ.  We have to trigger the growth.  ರ್ನವು ಹೆೇಗ ೆ
trigger  ಮನಡಬೇೆಕತ?  ಇವತ್ತು ಮೂರತ ಸಕೆಿರ್ಚಗಳಲಿ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡತವವರಿಗೆ ರ್ನವು ಒಳೆಳಯ 
ವನತ್ನವರಣ ನಮಾಸಿದರೆ ಬಂಡವನಳ ಹೂಡಿಕ್ೆ ಹಚೆನಚಗತತ್ುದೆ.  ಕ್ೆೈಗಳಿಗೆ ಕ್ಲೆಸ ಕೂಡ ಸಿಗತತ್ುದೆ.  
ಹೇಗೆ ಒಟನಿರೆ ಪರಗತಿಯನದನಗ ಆಥಿಾಕತ್ ೆ ಹೆಚನಚಗತತ್ುದೆ.  ನಮೆ ಲೂೆೇಕ್ೊೇಪಯೇಗಿ ಸಚಿವರತ 
ಸದನದಲಿದನಾರ.ೆ  ಅವರತ ರೂ. ೫೦ ಕ್ೂೆೇಟಿಯ ಒಂದತ ರಸೆುಗೆ ಮಂರ್ೂರನತಿ ಕ್ೊಡಬಹತದತ.  
ಅದರಿಂದ ಏನೂ growth ಆಗತವುದ್ಧಲಿ.  ಆದರ ೆ ರಸೆು ಮನಡತವಂತ್ಹ ಕೂಲಕ್ನರ ಬಿಸಿಲಲಿ 
ಡನಂಬರತ ಹನಕತವ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡಿದನಗ ವನಹನಗಳು ಓಡನಡತತ್ುವೆ, ಆಥಿಾಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗತತ್ುದ.ೆ  
ಹೇಗನಗಿ  finance and people activity ಇವೆರಡನೂನ ಕೂಡ ಸರಿಯನಗಿ ತ್ೂಗಿಸಿಕ್ೂೆಂಡತ 
ಹೊೇದನಗ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗತತ್ುದೆ.   

 ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಗಳೆ,  ದೊಡಾ ದೊಡಾ ಕಂಪನಗಳು ಈ ದೆೇಶದಲಿ ಆಥಿಾಕತ್ಯೆನತನ 
ಬೆಳೆಸತತ್ುವ ೆ ಎನತನವ  ಭರಮ ನಮೆಲಿದೆ.  ಈ ಭರಮ ಇವತಿುನಂದ ಅಲಿ, ಸನವತ್ಂತ್ರೂ ಬಂದನಗಿನಂದ 
ಇದೆೇ ರಿೇತಿಯ ಮನನಸಿಕತ್ೆ ಇದೆ.  ಆದರೆ real movers and shakers of economy are 
the bottom of the pyramid.  ರ್ನನತ ಈಗನಗಲೆೇ ಉದನಹರಣ ೆ ಕ್ೊಟಿ ಹನಗೆ, ಕ್ೆಳ 
ಹಂತ್ದಲಿರತವಂತ್ಹ ರೈೆತ್ರತ, ಕೂಲಕ್ನರರತ ಅವರತ ನರ್ವನಗಲೂ ಕೂಡ ಆಥಿಾಕತ್ೆಯನತನ ಮೂವಚ 
ಮನಡತತ್ನುರ.ೆ  ಅಂದರೆ ಬಂಡವನಳವನತನ economy activity ಗೆ ಮೂವಚ ಮನಡತವವರತ ಈ 
ಕ್ೆಳಹಂತ್ದವರತ.  ಇದನತನ ರ್ನವು ಗತರತತಿಸಬೆೇಕ್ದೆ.  ಇದನತನ ಗತರತತಿಸಿದನಗ ಮನತ್ರ ನಮೆ 
ದೆೇಶದಲಿ ಯನರತ ನರ್ವನಗಲೂ ಕೂಡ economic activity ಗೆ ಇಂಬತ ಕ್ೂೆಡತತಿುದನಾರೂೆೇ 
ಅವರಿಗೆ ರ್ನವು ಗೌರವ ಅಷ್ೆಿೇ ಅಲಿ, ಅವರ ಬಗೆೆ ಚಿಂತ್ರ್ ೆ ಮನಡಿದನಗ ಇನನಷತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನತನ 
ಅವರ ಕ್ೆೈಯ್ತಂದ ಮನಡಿಸತವುದಕ್ೆೆ ಸನಧಯವಿದ.ೆ  ಬಹಳ ದೊಡಾ ಕ್ೆೈಗನರಿಕ್ೂೆೇದಯಮಗಳು ಬರತತ್ನುರೆ.  
ಅವರ ಕಂಪನಗಳ ಬಗೆೆ ತ್ನವು ಗಮನಹರಿಸಬೆೇಕತ.  ಅವರತ ಶೆೇರತ ಬಂಡವನಳ ಶೆೇಕಡ ೨-೫-೧೦ 
ರಷಿಿರತತ್ುದ;ೆ ಮಕ್ೆದತಾ associate  ಮನಡಿ controlling share  ಇಟತಿಕ್ೂೆಂಡಿರತತ್ನುರೆ.  
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ಸನವಿರನರತ ಕ್ೊೇಟಿ ಪನರಜೆಕಿಚಗಳನತನ ಮನಡತತ್ನುರೆ; ಅದರಲಿ public share ಇರತತ್ುದೆ ಮತ್ತು 
ಬನಯಂಕಚನಂದ ಅವರತ ಸನಲ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡಿರತತ್ನುರೆ.  ಆ ಬನಯಂಕ್ನ credit ದತಡತಾ ಕೂಡ 
ರ್ನರದಾೆೇ ಆಗಿರತತ್ುದೆ.  ಬಂಡವನಳ ಬೆೇಕತ; ರ್ನನತ ಬೆೇಡ ಎಂದತ ಹೆೇಳುತಿುಲಿ, ಇರ್ವೆಸ್ಿಚಮಂಟಚ ಬೆೇಕತ, 
ಅವುಗಳನತನ ನಭನಯ್ತಸತವುದಕ್ೆೆ ಕಂಪನಗಳೂ ಬೇೆಕತ.  I am not against that. ಆದರೆ 
ಆಥಿಾಕತ್ಯೆ ಪರಿವತ್ಾರ್ಯೆನತನ ಯನರತ ಮನಡತತ್ನುರೆ ಎನತನವುದನತನ ರ್ನವು ಮರೆಯಬನರದತ.  
ಇದತ ನನನ ವಿಚನರ ಧನರೆಯ ಮೂಲ ತ್ತ್ವ.  ಈ ಹರೆ್ನಲೆಯಲಿ ರ್ನನತ ಚಿಂತ್ರ್ ೆಮನಡಿದೆಾೇರ್.ೆ  ಈ 
ಹರೆ್ನಲೆಯಲಿ ಕರ್ಾಾಟ್ಕ ರನರ್ಯದ ಆಥಿಾಕ ಸಿಿತಿ ಸರಿ ದನರಿಗ ೆ ತ್ರಬೇೆಕತ back to track 
ತ್ರಬೇೆಕತ ಎಂದತ ನನನ ಬಜೆಟಚನಲಿ ಸವಾ ಪರಯತ್ನವನತನ ಮನಡಿದಾೆೇರೆ್.  ತ್ಮಗೆಲನಿ ಗೂೆತಿುರತವ 
ಹನಗೆ, ಕ್ೊೇವಿಡಚ ಇದಾಂಥ ಸಂದರ್ಾದಲಿ ನಮಗೆ ಸತಮನರತ ರೂ. ೨೧ ಸನವಿರ ಕ್ೊೇಟಿ revenue 
receipts ಅಂದನಜಿಗಿಂತ್ ಕಡಿಮಯನಯ್ತತ್ತ.  ಸತಮನರತ ಎರಡತ ವಷಾದಲಿ ರೂ. ೧೫ ಸನವಿರ 
ಕ್ೊೇಟಿಗಳನತನ ಕ್ೂೆೇವಿಡಚಗನಗಿ ಖ್ಚತಾ ಮನಡಿದೆಾೇವ.ೆ  ಹೇಗನಗಿ revenue deficit ಎನತನವುದತ 
ಎಲನಿ ರನರ್ಯಗಳಲೂಿ ಆಯ್ತತ್ತ; ದೆೇಶದಲೂಿ ಆಯ್ತತ್ತ ಮತ್ತು ಅಂತ್ರನರಷಿಿೇಯ ಮಟಿದಲೂಿ ಆಯ್ತತ್ತ.  
ಕ್ೆೇಂದರ ಸರ್ಾಾರ Fiscal Responsibility Act ಅಡಿ ಕ್ೆಲವು ರಿಯನಯ್ತತಿಗಳನತನ ಕ್ೊಟಿ 
ಆಧನರದ ಮೇಲೆ ರ್ನವು 2020-21, 2021-22 ರೆ್ೇ ಸನಲನ ಆಯವಯಯಗಳನತನ ಮಂಡಿಸಿದಾೆೇವೆ. 

          (ಮತಂದತ. . .) 

(455) ಎಸ್ಚಪಿಆರ್ಚ/ಆರ್ಚಎನ್ಚ/11:50/18/03/2022          (ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಿತಿ) 
ಶ್ರೇ ಬಸವರನರ್ ಬೊಮನೆಯ್ತ(ಮತಂದತ):-  
ಇದರ ಎಲನಿ ಒಟತಿ ಫಲಶೃತಿಯ ಹರೆ್ನಲೆಯಲಿ 2022-23 ರೆ್ೇ ಸನಲನ ಆಯವಯಯವನತನ ರ್ನನತ 
ಮಂಡಿಸತವ ಪರಿಸಿಿತಿಯತ ಬಂದ್ಧದ.ೆ  ರ್ನನತ ಈಗನಗಲೆೇ ಆಥಿಾಕ ಪರಗತಿಯ ಬಗೆೆ ಹೇೆಳಿದೆನತ.  
ಪೂವಾ ಆಯವಯಯದ ಬಗೆೆ ರ್ನನತ ಒಂದತ ಮನತ್ನತನ ಹೆೇಳಬಯಸತತ್ೆುೇರ್ೆ. ರ್ನನತ ಸವಲಪ ಮಟಿಿಗೆ 
ಅಥಾಶನಸರವನತನ ಅನತಸರಿಸತತ್ೆುೇರೆ್.  ರ್ನನತ ಈ ರನರ್ಯದ ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಯನಗಿ ಅಧಿಕ್ನರವನತನ 
ವಹಸಿಕ್ೊಂಡ ತ್ಕ್ಷಣವೆೇ, ಕ್ೊೇವಿಡಚ-19 ರ ಕ್ನಯ್ತಲಯೆ ೨ರ್ೇೆ ಮತ್ತು ೩ರೆ್ೇ ಅಲೆಯ ನಡತವ ೆಆರತ 
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ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ರವಿರತತ್ುದೆ ಎಂಬ ಅಂದನರ್ತ ನನಗ ೆ ಇತ್ತು.  ಶ್ರೇ ಬಿ.ಎಸ್ಚ.ಯಡಿಯೂರಪಪನವರತ ಈ 
ಹಂದ ೆ ರನರ್ಯದ ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಗಳಿದನಾಗ ಕ್ೂೆೇವಿಡಚ-19 ರ ೨ರ್ೇೆ ಅಲಯೆನತನ ಸಮಪಾಕವನಗಿ 
ನಭನಯ್ತಸಿದಾರತ. ನಮೆ ರನರ್ಯವನತನ ದೆೇಶದ ಇನನತ್ರ ೆರನರ್ಯಗಳಿಗ ೆಹೊೇಲಸಿದನಗ, ಅದತ ಎಲಿಕ್ೆಂತ್ 
ಮತಂಚಿತ್ವನಗಿಯೇ ಚೆೇತ್ರಿಸಿಕ್ೊಂಡಿತ್ತು.  ಬಹಳಷತಿ ಚಟತವಟಿಕ್ೆಗಳಿಗ ೆ ಅವರತ ಮತ್ೆುೇ 
ಅವಕ್ನಶವನೂನ ಸಹ ಮನಡಿಕ್ೊಟಿಿದಾರತ.  ಇದತ ಹಂದ್ಧನ ಸನಲನ ರ್ತಲೆೈ ಮತ್ತು ಆಗಸ್ಿಚ ತಿಂಗಳ 
ಅವಧಿಯಲನಿಗಿತ್ತು.  ಈ ಹರೆ್ನಲೆಯಲಿ ರನರ್ಯದ ಆಥಿಾಕ ಪರಗತಿಯನಗತತ್ುದೆ ಎನತನವ 
ವಿಶನವಸದೊಂದ್ಧಗ ೆ ರ್ನನತ ಇದೆಾನತ.  ಆಥಿಾಕ ಪರಗತಿಯನಗತತ್ುದೆ ಎನತನವ ಕ್ನರಣಕ್ನೆಗಿ ಆಥಿಾಕ 
ಪರಗತಿಯನಗತವವರೆಗೆ ಕ್ನಯತವುದತ ಸರಿಯಲಿ ಎಂದತ ನನಗ ೆ ಅನನಸಿತ್ತು.  ಹೇಗನಗಿ ರ್ನವು ನಮೆ 
ಕ್ನಯಾಕರಮಗಳ ಮತಖನಂತ್ರ ಕ್ೆಲವು ಮೂಲಭೂತ್ ಕ್ೆಲಸಗಳನತನ ಕ್ೆೈಗೆತಿುಕ್ೊಂಡವೆು.  ರ್ನವು ಕ್ಲೆವು 
ವಗಾದ ರ್ನರಿಗ ೆ ಸಹನಯ ಮನಡಿದರೆ, ಅದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಅನತಕೂಲವನಗತತ್ುದೆ ಎನತನವ 
ದೃಷಿಿಯ್ತಂದ we will not wait till the economic growth. In small way we 
will start the development activities especially for working class ಎನತನವ 
ದೃಷಿಿಯ್ತಂದ ರ್ನವು ಕ್ನಯಾಕರಮಗಳನತನ ಕ್ೆೈಗೆತಿುಕ್ೂೆಂಡೆವು.  ಈ ವಿಚನರದಲಿ ನನನ ಮದಲರೆ್ೇ 
ನಧನಾರವೆೇರೆ್ಂದರೆ, ರೈೆತ್ರ ಮಕೆಳಿಗ ೆ ವಿದನಯನಧಿಯನತನ ರ್ನನತ ಸನಿಪಿಸಿದೆನತ.  ಈ ಯೇರ್ರೆ್ಯತ 
ಇದತವರೆವಿಗೂ ಸಹ ಇರಲೆೇ ಇಲಿ.  ಈ ಯೇರ್ರೆ್ಯನತನ ಏಕ್ೆ ಜನರಿಗೊಳಿಸಲನಯ್ತತ್ತ ಎಂದರೆ, 
ಇಂತ್ಹ ಪರಸಂಗಗಳು ತ್ಮೆ ಅನತಭವಕೂೆ ಸಹ ಬಂದ್ಧರತತ್ುದೆ.  ರ್ನನತ ಹಳಿಳಗಳಿಗ ೆಹೊೇದನಗ, ಅಲಿನ 
ಸಂಗತಿಗಳನತನ ಗಮನಸಿದನಗ, ಒಂದತ ವೆೇಳೆ ಅಲಿ 100 ಮರ್ೆಗಳಿದಾರೆ, ಆ ಪೆೈಕ್ ಕ್ೆಲವು ಹೆಂಚಿನ 
ಹನಗೂ ಕ್ೆಲವು ಗತಡಿಸಲನ ಮರ್ೆಗಳಿರತತ್ುವೆ.  ಸವಲಪ ಪರಮನಣದ ರ್ಮೇನನತನ ಹೊಂದ್ಧರತವವರತ 
ಹೆಂಚಿನ ಮರ್ೆಯನತನ ಹೊಂದ್ಧರತತ್ನುರ.ೆ  ರ್ಮೇನನತನ ಹೊಂದ್ಧಲಿದೆೇ ಇರತವವರತ ಗತಡಿಸಲನ 
ಮರ್ೆಗಳನತನ ಹೊಂದ್ಧರತತ್ನುರ.ೆ  ಅಲಿನ ಸತಮನರತ 20-25 ಮರ್ೆಗಳು ಮನತ್ರವೇೆ ಆರ್ಚ.ಸಿ.ಸಿ. 
ಮೇಲನಾವಣಿಯನತನ ಹೊಂದ್ಧರತತ್ುವ.ೆ  ಈ ಬಗೆೆ ಅಲಿನ ಹಲವನರತ ರೈೆತ್ರನತನ ವಿಚನರಿಸಿದನಗ 
ಕ್ೆಲವೊಂದತ ಮರ್ೆಯಲಿ ಯನರನದರೂ ಸಕ್ನಾರಿ ರ್ೌಕರರತ ಇದನಾರ,ೆ ಅದಕ್ನೆಗಿ ಅವರತ ಚೆರ್ನನಗಿದನಾರ ೆ
; ಕ್ೆಲವೊಂದತ ಮರ್ೆಯಲಿ ಖನಸಗಿ ರ್ೌಕರಿಯಲಿದನಾರೆ, ಕ್ೆಲವರತ ಗತತಿುಗೆ ಕ್ೆಲಸವನತನ ಮನಡತತ್ನುರ,ೆ 
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ಕ್ೆಲವರತ ವನಯಪರ ಮನಡತತ್ನುರೆ, ಹೇಗನಗಿ ಅವರೂ ಸಹ ಚೆರ್ನನಗಿದನಾರೆ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದರತ.  ಇದನತನ 
ಗಮನಸಿದನಗ, ನಮಗ ೆ ಅಥಾವನಗತವುದೇೆರ್ೆಂದರ,ೆ ಕ್ೆೇವಲ ರ್ಮೇನನ ಮೇಲೆ ಯನರತ 
ಅವಲಂಬಿತ್ರನಗಿದನಾರೆ, ಅವರೇೆ ಅಥಿಾಕವನಗಿ ಸಬಲರನಗಿಲಿ.  ಒಂದತ ಮರ್ಯೆಲಿ 3-4 ರ್ನ ಅಣಣ 
ತ್ಮೆಂದ್ಧರತ ಇದತಾ, ಆ ಪೆೈಕ್ ಇಬಬರತ ರ್ಮೇನನತನ ಹೊರತ್ತಪಡಿಸಿ, ಬೆೇರ ೆ ಬೆೇರ ೆ ಕಸಬತಗಳನತನ 
ಮನಡಿದರೆ, ಅವರ ಮರ್ೆತ್ನವು ಚೆರ್ನನಗಿ ಆಗಿದ.ೆ  ಇದರಥಾ ಆ ಮರ್ೆಯ ಕ್ೆಲವರತ ಶನಲೆಗ ೆಹೊೇಗಿ 
ವಿದನಯಭನಯಸವನತನ ಪಡದೆರತ ; ಮತ್ೂು ಕ್ೆಲವರ ತ್ಂದೆಯವರತ ವಿದನಯಥಿಾಗಳನತನ ಹನಸೆಿಲ್ಚಗಳಿಗ ೆ
ಸೇೆರಿಸಿ, ವಿದನಯಭನಯಸವನತನ ಕ್ೊಡಿಸಿದರತ.  ಇದರಿಂದನಗಿ ರೈೆತ್ರಿಗೆ ತ್ಮೆ ಮಕೆಳಿಗ ೆ ಹೆಚಿಚನ 
ವಿದನಯಭನಯಸ ಕ್ೊಡಿಸತವುದಕ್ೆೆ ಅವರಿಗೆ ಹೆಚಿಚನ ಶಕ್ು ಇಲಿ ಎನತನವುದತ ಬಹಳ ಸಪಷಿವನಗತತ್ುದೆ.  ಈ 
ಹರೆ್ನಲೆಯಲಿ ರೈೆತ್ರ ಮಕೆಳಿಗೆ ಅನತಕೂಲವನಗಲ ಎನತನವ ಕ್ನರಣಕ್ನೆಗಿ ವಿದನಯನಧಿ ಯೇರ್ರೆ್ಯನತನ 
ಜನರಿಗೊಳಿಸಲನಗಿದ.ೆ  ರೈೆತ್ರ ಮಕೆಳೂ ಸಹ ವಿದನಯಭನಯಸವನತನ ಮನಡಬೇೆಕತ; ಬೆೇರ ೆಬೆೇರ ೆಕ್ೆೇತ್ರಗಳ 
ಚಟತವಟಿಕ್ೆಗಳಲಿ ಅವರೂ ಸಹ ಭನಗವಹಸತವಂತ್ನಗಬೆೇಕತ, ತ್ನೂೆಲಕ ಅವರ ಆಥಿಾಕ 
ಪರಿಸಿಿತಿಯೂ ಸಹ ಉತ್ುಮಗೊಳಳಬೆೇಕತ.  ಈ ಎಲನಿ ಅಂಶಗಳ ಚಿಂತ್ರ್ಯೆ್ತಂದ ವಿದನಯನಧಿ 
ಯೇರ್ರೆ್ಯನತನ ಜನರಿಗೊಳಿಸಲನಗಿದೆ.  ಕ್ೂೆೇವಿಡಚ-19 ರ ಕ್ನರಣದ್ಧಂದನಗಿ ಪದವಿ 
ಕ್ನಲೇೆರ್ತಗಳಲಿನ ದನಖ್ಲನತಿಯಲಿ ವಿಳಂಬವನಯ್ತತ್ತ.  ಈಗನಗಲೆೇ ಆರತ ಲಕ್ಷ ವಿದನಯಥಿಾಗಳಿಗೆ 
ನೇಡಲನಗಿದತಾ, ಇನೂನ ಹೆಚಿಚನ ವಿದನಯಥಿಾಗಳಿಗೆ ನೇಡಬೇೆಕ್ನಗಿದ.ೆ  ಪರಸಕು ಸನಲನ ಆಯವಯಯದಲಿ 
ಇದನತನ ವಿಸುರಿಸಲನಗಿದೆ.  ಈ ಮದಲತ ಪಿ.ಯತ.ಸಿ. ವಿದನಯಥಿಾಗಳಿಗೆ ಮನತ್ರವೆೇ ನೇಡಲನಗತತಿುತ್ತು.  
ನಂತ್ರದ ದ್ಧನಗಳಲಿ ವಿದನಯಥಿಾನಯರತ ಹೆಚಿಚನ ಸಂಖೆಯಯಲಿ ಕ್ನಲೇೆರ್ತಗಳಿಂದ ದೂರ 
ಉಳಿಯತತಿುದನಾರೆನತನವ ಮನಹತಿಯತ ನನನ ಗಮನಕ್ೆೆ ಬಂದ್ಧತ್ತ.  ಗನರಮೇಣ ಪರದೆೇಶಗಳಲಿ ರೈೆತ್ರ 
ಮಕೆಳು ಅದರಲೂಿ ವಿದನಯಥಿಾನಯರತ ಕಲಕ್ೆಯ್ತಂದ ದೂರ ಉಳಿಯಬನರದನೆತನವ ಕ್ನರಣದ್ಧಂದ, 
ಸಕ್ನಾರಿ ಪೌರಾಢ ಶನಲೆಗಳಲಿ ವಿದನಯಭನಯಸ ಮನಡತತಿುರತವ ಗನರಮೇಣ ಭನಗದ ಎಲನಿ ಹೆಣತಣ 
ಮಕೆಳಿಗೂ ಸಹ ಈ ಯೇರ್ರೆ್ಯನತನ ವಿಸುರಿಸಲನಗಿದೆ.  ಪರಸಕು ಸನಲನ ಆಯವಯಯದಲಿ ರೆ್ೇಕ್ನರರ 
ಮಕೆಳಿಗೂ ಸಹ ಈ ಯೇರ್ರೆ್ಯನತನ ವಿಸುರಿಸಲನಗಿದೆ.   
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 ಪರಸತುತ್ ವಷಾದಲಿ ಸವತ್ಂತ್ರ ಬಂದತ 75 ವಷಾಗಳನಗಿರತವ ಸಂದಭಾದಲಿ ʼಅಮೃತ್ ಆಜನದ್ಧʼ 
ಮಹೊೇತ್ಾವದ ಆಚರಣಯೆ ಅಂಗವನಗಿ, ಸಂದಭಾವನತನ ಉಪಯೇಗಿಸಿಕ್ೊಂಡತ ರ್ನನತ ಸಣಣ 
ಪರಮನಣದಲಿ ಕ್ೆಲವು ಮೂಲಭೂತ್ ಸೌಕಯಾಗಳನತನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೂೆಳಿಸಬೇೆಕತ ಯೇರ್ರೆ್ಗಳನತನ 
ಹನಕ್ಕ್ೊಂಡೆನತ.  ಏಕ್ೆಂದರ,ೆ ಮತಂದ್ಧನ ದ್ಧನಗಳಲಿ ಆಯವಯಯದ ಮಂಡರೆ್ಯತ ಇದೆ ಎಂಬತದತ 
ನನಗ ೆ ತಿಳಿದ್ಧತ್ತು.  ಸತಮನರತ 750 ಸಕ್ನಾರಿ ಶನಲೆಗಳಲಿನ ಮೂಲಭೂತ್ ಸೌಕಯಾಗಳನದ 
ಶೌಚನಲಯ, ಗರಂಥನಲಯ ಹನಗೂ ಲನಯಬಚ ಇತ್ನಯದ್ಧಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗನಗಿ 75 ಕ್ೂೆೇಟಿ 
ರೂಪನಯ್ತಗಳನತನ ರ್ನನತ ಈಗನಗಲೆೇ ಬಿಡತಗಡೆ ಮನಡಿದೆಾೇರ್.ೆ  750 ಪನರಥಮಕ ಆರೂೆೇಗಯ 
ಕ್ೆೇಂದರಗಳಿಗ ೆ ತ್ಲನ 20 ಲಕ್ಷ ರೂಪನಯ್ತಗಳಂತ್ ೆ ಅನತದನನವನತನ ಈಗನಗಲೆೇ 
ಬಿಡತಗಡೆಗೂೆಳಿಸಲನಗಿದ.ೆ  ಬಹಳಷತಿ ಪನರಥಮಕ ಆರೂೆೇಗಯ ಕ್ೆೇಂದರಗಳು ಸರಿಯನದ ಸಿಿತಿಯಲಿಲಿ; ಈ 
ಸಂಗತಿಯತ ನನಗ ೆತಿಳಿದ್ಧದೆ.  ಹೇಗನಗಿ ಅಲಿನ ದತರಸಿು ಅಥವನ ಹೆಚತಚವರಿ ಉಪಯೇಗಕ್ನೆಗಿ ಮತ್ತು 
ಅವುಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗನಗಿ ಅನತದನವನತನ ಬಿಡತಗಡೆ ಮನಡಲನಗಿದ.ೆ  ಈ ರಿೇತಿಯ ಅನತದನನಗಳನತನ 
ನೇಡಲತ ಎರಡತ ಕ್ನರಣಗಳಿವೆ.  ಅನತದನನ ಹಂಚಿಕ್ಯೆ ಮೂಲಕ ಯನವುದರ್ನೆಲನಿ ಮನಡಬಹತದತ 
ಎನತನವುದನತನ ತಿಳಿದತಕ್ೂೆಳುಳವುದಕ್ೆೆ ಸನಧಯವಿದ.ೆ  ಇದರಿಂದನಗಿ ದೊಡಾ ಪರಮನಣದಲಿ ಆಯವಯಯದಲಿ 
ಅನತದನನವನತನ ಮೇಸಲಡಬಹತದನಗಿದೆ.  ಈ ಕ್ನರಣಗಳಿಗನಗಿ ಎರಡೂ ಯೇರ್ರೆ್ಗಳನತನ 
ಕ್ೆೈಗೊಳಳಲನಗಿದ.ೆ   
 

ಮತಂದತವರೆದತ, ಕ್ೌಶಲನಯಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಚನರಕ್ೆೆ ಸಂಬಂಧಪಟಿಂತ್,ೆ ಹಂದತಳಿದ ಹನಗೂ ಪರಿಶ್ಷಿ 
ಜನತಿ-ಪರಿಶ್ಷಿ ಪಂಗಡ ವಗಾದ ಸತಮನರತ 75 ಸನವಿರ ವಿದನಯಥಿಾಗಳಿಗೆ ವಿಶೆೇಷವನದ 
ಕ್ೌಶಲನಯಭಿವೃದ್ಧಿಯನತನ ಮನಡಬೇೆಕತ ಎನತನವ ಕ್ನರಣದ್ಧಂದನಗಿ ಅಮೃತ್ ಯೇರ್ರೆ್ಯಡಿ ರ್ನನತ 
ಯೇರ್ರೆ್ಗಳನತನ ಮನಡಿದೆಾೇರ್ೆ.  ಆ ಪೆೈಕ್ ಪರಸಕು ಸನಲನಲಿಯೇ 38,460 ವಿದನಯಥಿಾಗಳು 
ಈಗನಗಲೆೇ ತ್ರಬೇೆತಿಯನತನ ಪಡದೆತಕ್ೂೆಂಡಿದನಾರೆ.  ಇನೂನ ಸತಮನರತ 32-33 ಸನವಿರ 
ವಿದನಯಥಿಾಗಳಿಗ ೆ ಈಗ ರೆ್ೂಂದಣಿಯತ ಪನರರಂಭವನಗಿದೆ.  ಒಟತಿ 750 ಎಫಚ.ಪಿ.ಓ.ಗಳನತನ 
ಮನಡಬೇೆಕ್ನಗಿದತಾ, ಆ ಪೆೈಕ್ 250 ಎಫಚ.ಪಿ.ಓ.ಗಳನತನ ಮದಲರೆ್ೇ ವಷಾವೆೇ ಮನಡಬೇೆಕ್ೆಂಬ 
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ಗತರಿಯನತನ ಇಟತಿಕ್ೊಳಳಲನಗಿದತಾ, ಆ ಪೆೈಕ್ 284 ಎಫಚ.ಪಿ.ಓ.ಗಳನತನ ರ್ನವು ಈಗನಗಲೆೇ 
ಮನಡಿದೆಾೇವ.ೆ   

 
750 ಗನರಮ ಪಂಚನಯ್ತತಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನತನ ಮನಡಬೇೆಕ್ೆನತನವ ಉದೆಾೇಶದ್ಧಂದ, ಬೆೇರೆ 

ಬೆೇರ ೆ ಯೇರ್ರೆ್ಗಳಲಿ ಅಲಿ ಗರಂಥನಲಯ, ಶನಲನ ಕಟಿಡ, ಸಂವಹನ, ತ್ನಯರ್ಯ ನವಾಹಣೆ ಇತ್ನಯದ್ಧ 
ಕ್ೆಲಸಗಳಿಗನಗಿ ಸತಮನರತ 2 ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪನಯ್ತಗಳನತನ ಕ್ೊಡಲನಗಿತ್ತು.  ಯನವ ಗನರಮ 
ಪಂಚನಯ್ತತಿಯವರತ ಇಷ್ೆಿಲನಿ ಕ್ೆಲಸಗಳನತನ ಪೂಣಾಗೂೆಳಿಸತತ್ನುರೊೇ, ಅವರಿಗೆ 25 ಲಕ್ಷ 
ರೂಪನಯ್ತಗಳ ಪೂೆರೇತ್ನಾಹ ಧನವನತನ ಕ್ೊಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ ತಿೇಮನಾನಸಲನಗಿದೆ.  ಇವತಿುನ ದ್ಧವಸ ಈ 
ಯೇರ್ರೆ್ಯಲಿ 750 ಗನರಮ ಪಂಚನಯ್ತತಿಗಳನತನ ಆಯೆ ಮನಡಿಕ್ೊಳಳಲನಗಿದೆ.  ಇಷ್ೆಿಲನಿ 
ಕ್ನಮಗನರಿಗಳು ಮತಗಿಯತವ ಹಂತ್ದಲಿವೆ.  ಈ ಎಲನಿ ಗನರಮ ಪಂಚನಯ್ತತಿಗಳಿಗೆ ಪರಸಕು ವಷಾದಲಿ 
ತ್ಲನ 75 ಲಕ್ಷ ರೂಪನಯ್ತಗಳನತನ ನೇಡಲನಗತತ್ುದೆ.   

 
ರ್ನವು ʼಅಮೃತ್ ನಮಾಲʼ ಯೇರ್ರೆ್ಯನೂನ ಸಹ ಮನಡಿದೆಾೇವೆ.  75 ನಗರ ಸಿಳಿೇಯ 

ಸಂಸೆಿಗಳಿಗೆ ಒಂದತ ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪನಯ್ತಗಳಷತಿ ಅನತದನನವನತನ ಈಗನಗಲೆೇ ಬಿಡತಗಡೆ ಮನಡಿದೆಾೇವೆ.  
ʼಅಮೃತ್ ಅಂಗನವನಡಿʼ ಯೇರ್ರೆ್ಯಡಿ 750 ಅಂಗನವನಡಿಗಳನತನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಲನಗತತಿುದ.ೆ  
Self-help group, Micro Enterprises ಆಗಬೆೇಕ್ೆನತನವ ಉದೆಾೇಶದ್ಧಂದ ಯೇರ್ರೆ್ಗಳನತನ 
ಕ್ೆೈಗೊಳಳಲನಗಿದ.ೆ  Self Help Group ಯತ ಕ್ೇೆವಲ ಸಭೆಗಳನತನ ನಡಸೆಿಕ್ೂೆಂಡತ ಮನತ್ರವೇೆ 
ಉಳಿದತಕ್ೊಂಡಿವೆ.  ಇವರಿಗ ೆ ಸವಲಪ ಮಟಿಿಗೆ ಆಥಿಾಕ ಚಟತವಟಿಕ್ೆಗಳನಗಲ ಎನತನವ ಉದೆಾೇಶದ್ಧಂದ 
ಅವರಿಗೆ ತ್ಲನ ಒಂದತ ಲಕ್ಷ ರೂಪನಯ್ತಗಳಂತ್ ೆ 7,500 ಎಸ್ಚ.ಹೆರ್ಚ. ಗೂರಪಚಗಳಿಗ ೆ ರ್ನವು 
ಈಗನಗಲೆೇ ಅನತದನವನತನ ಬಿಡತಗಡೆ ಮನಡಿದೆಾೇವೆ.  ಅದೆೇ ರಿೇತಿಯನಗಿ ನಮೆ ಸಕ್ನಾರವು ʼಸನಿಟಚಾ 
ಅಪಚ̓ಗಳಿಗೂ ಸಹ ಸಹನಯ ಮನಡಿದ.ೆ  ನಮೆ ಸಕ್ನಾರದ ವತಿಯ್ತಂದ ʼಅಮೃತ್ ಕ್ರೇಡನ ದತ್ತು 
ಯೇರ್ರೆ್ʼಯನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಳಳಲನಗಿದೆ.  ʼನಗರೊೇತ್ನಿನʼವನೂನ ಸಹ ನಮೆ ಸಕ್ನಾರದ ವತಿಯ್ತಂದ 
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ಈಗನಗಲೆೇ ಮನಡಲನಗಿದೆ.  ಹೇಗೆ ರ್ನವು ಆಯವಯಯದ ಪೂವಾದಲಿಯೇ ಕ್ೆಲವು 
ಕ್ನಯಾಕರಮಗಳನತನ ಮನಡಲನಗಿದತಾ, ಅವುಗಳನತನ ಸದನದಲಿ ಪರಸತುತ್ ಪಡಿಸಲಚಿಾಸತತ್ೆುೇರ್.ೆ 

 
ಕೃಷಿ ವಲಯವು ಬಹಳ ಮಹತ್ವದನಾಗಿದೆ ಎಂದತ ರ್ನನತ ಈಗನಗಲೆೇ ಪರಸನುಪಿಸಿದಾೆೇರೆ್.  

ಇದಕ್ೆರತವ ಮದಲರೆ್ೇ ಕ್ನರಣವೆೇರ್ಂೆದರೆ, ಇವತಿುನ ದ್ಧವಸ ನಮೆ ದೆೇಶದಲಿ ಕೃಷಿ ಕ್ೆೇತ್ರದಲಿ ಅತಿೇ 
ಹೆಚತಚ ಉದೂೆಯೇಗನವಕ್ನಶಗಳಿವೆ.  ಉತ್ನಪದರೆ್ ಮತ್ತು ಸೇೆವನ ಕ್ೆೇತ್ರಗಳು ಎಷ್ೆಿೇ ಎತ್ುರಕ್ೆೆ ಬೆಳೆದರೂ 
ಸಹ it is not observing the employment, fifty percent people are on the 
farm.  ಈ ಕ್ನರಣಕ್ನೆ ಗಿ ಕೃಷಿ ಕ್ೆೇತ್ರವನತನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸತವುದತ ಬಹಳ ಮತಖ್ಯವನಗಿದೆ.  
ಮದಲರೆ್ಯದನಗಿ ರ್ನವು ರೈೆತ್ ಶಕ್ು ಯೇರ್ರೆ್ಗಳನತನ ರ್ನವು ಮನಡಿದೆಾೇವ.ೆ  ಇವತಿುನ ದ್ಧವಸ 
ರೈೆತ್ರತ ಹೆಚಿಚನ ಪರಮನಣದಲಿ ಯಂತ್ೊರೇಪಕರಣಗಳನತನ ಬಳಸತತಿುದನಾರೆ.  ಹೇಗನಗಿ ಇಂಧನ 
ಬಳಕ್ೆಯೂ ಸಹ ಜನಸಿುಯನಗತತಿುದೆ.  ಹೇಗನಗಿ ರೈೆತ್ನಪಿ ವಗಾಕ್ೆೆ ಸಹನಯ ಮನಡಬೇೆಕ್ೆನತನವ 
ಉದೆಾೇಶದ್ಧಂದ ಸಣಣ ಮತ್ತು ಅತಿೇ ಸಣಣ ರೈೆತ್ರಿಗ ೆಪರತಿ ಎಕರಗೆ ೆಸತಮನರತ 250 ರೂಪನಯ್ತಗಳನತನ 
ಸಹನಯ ಧನವನತನ ನೇಡತವ ಉದೆಾೇಶವನನಟತಿಕ್ೂೆಂಡಿದಾೆೇವೆ.  ಇದಕ್ೆೆ ಒಟತಿ 500 ಕ್ೊೇಟಿ 
ರೂಪನಯ್ತಗಳಷತಿ ವೆಚಚವನಗತತ್ುದೆ.  ಈ ಯೇರ್ರೆ್ಯನತನ ರ್ನವು ಪರಸುಕ ವಷಾದ್ಧಂದ 
ಪನರರಂಭಿಸತತಿುದೆಾೇವೆ.  ʼಕ್ಸನನ್ಚ ಸಮನೆನ್ಚ̓ ಯೇರ್ರೆ್ಯಡಿ ಕ್ೆೇಂದರ ಸಕ್ನಾರವು ಪರತಿಯಬಬ 
ರೈೆತ್ರಿಗ ೆ 6,000/- ರೂಪನಯ್ತಗಳನತನ ನೇಡತತ್ುದೆ.  ಇದೇೆ ಯೇರ್ರೆ್ಯಡಿ ನಮೆ ರನರ್ಯ 
ಸಕ್ನಾರದ್ಧಂದ ಪರತಿಯಬಬ ರೈೆತ್ರಿಗ ೆ 4,000/- ರೂಪನಯ್ತಗಳನತನ ನೇಡತವಂತೆ್ ನಮೆ ನಕಟ 
ಪೂವಾ ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಗಳನದ ಶ್ರೇ ಬಿ.ಎಸ್.ಯಡಿಯೂರಪಪನವರತ ತಿೇಮನಾನಸಿದಾರತ.  ಹೇಗನಗಿ ಈ 
ಯೇರ್ರೆ್ಯನತನ ರ್ನವು ಪರಸಕು ಸನಲನಲಿಯೂ ಸಹ ಮತಂದತವರಸೆತತಿುದೆಾೇವೆ.  ಹೇಗನಗಿ ಈ 
ಯೇರ್ರೆ್ಗ ೆ ರ್ನವು ಪರತಿ ವಷಾವೂ 2,000 ಕ್ೂೆೇಟಿ ರೂಪನಯ್ತಗಳನತನ ನೇಡತತಿುದೆಾೇವ.ೆ  ನಮೆ 
ರನರ್ಯದಲಿ ಒಟತಿ 67 ಲಕ್ಷ ಕತಟತಂಬಗಳಿದತಾ, ಕ್ಸನನ್ಚ ಸಮನೆನ್ಚ ಯೇರ್ರೆ್ಯಡಿ ಪರತಿ ಕತಟತಂಬಕ್ೆೆ 
ಕ್ೆೇಂದರ ಮತ್ತು ರನರ್ಯ ಸಕ್ನಾರಗಳಿಂದ ಇವತಿುನ ದ್ಧವಸ ತ್ಲನ 10 ಸನವಿರ ರೂಪನಯ್ತಗಳಂತ್ ೆಹಣವು 
ದೊರೆಯತತಿುದೆ.   
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ಇವುಗಳಷ್ೆಿೇ ಅಲಿದೆೇ, ರ್ನನತ ಕ್ೆಲವು ಹೊಸ ವಿಚನರಗಳನೂನ ಸಹ ಮನಡಿದಾೆೇರೆ್.  ಕ್ೆೇವಲ 

ಯೇರ್ರೆ್ಗನಗಿ ಹಣ ಮೇಸಲಡತವುದಷ್ೆಿ ೇ ಅಲಿದೆೇ, ಕ್ೆಲವು ನೇತಿಗಳು ಮತಖ್ಯವನಗತತ್ುವೆ.  ಕೃಷಿಗೆ 
ಸಂಬಂಧಪಟಿಂತ್ ೆ ʼದ್ಧವೇತಿೇಯ ನದೆೇಾಶರ್ನಲಯʼವನತನ ರ್ನವು ಮನಡಿದೆಾೇವೆ.ಚ ಚ “ಸತಗಿೆ ಆಗತವ ಮಟ 
ನಮೆ ಕ್ೆಲಸ ; ಸತಗಿೆ ಆದ ಮೇಲೆ ನಮೆ ಕ್ಲೆಸ ಮತಗಿಯ್ತತ್ತ”ಚ ಎನತನವ ಸನಮನನಯ ಭನವರೆ್ಯತ 
ನಮೆ ರನರ್ಯದ ರೈೆತ್ನಪಿ ವಗಾ ಮತ್ತು ರ್ನರಲಿದ.ೆ  ಆದರೆ ನರ್ವನಗಿಯೂ ಸಹ ಕ್ೊಯತಿ 
ನಂತ್ರದಲಿ, ಅಂದರೆ, ರ್ನವು ಯನವುದನತನ post-harvest ಎಂದತ ಕರಯೆತತ್ೆುೇವಯೆೇ, ಅದೆೇ 
ಬಹಳ ಮತಖ್ಯವನದತದತ.  ಒಂದತ ವೆೇಳೆ ಬೆಳದೆ ಧನನಯಗಳನತನ ಸರಿಯನದ ರಿೇತಿಯಲಿ ಸಂಸೆರಣೆ 
ಹನಗೂ ಶೆೇಖ್ರಣೆ ಮನಡತವುದತ ಹನಗೂ ಒಳೆಳಯ ಬೆಲ ೆ ಬಂದನಗ ಅವುಗಳನತನ ಮನರನಟ 
ಮನಡತವುದತ ಹನಗೂ ಇದರಲಿನ ಲನಜಿಸಿಿಕಾಚ ಇತ್ನಯದ್ಧಗಳ ಅವಶಯಕತ್ೆಯೂ ಸಹ ಬಹಳವನಗಿದೆ.  
ಇದರ ಜೊತ್ೆಗೆ ಇತಿುೇಚಿನ ದ್ಧನಗಳಲಿ ಪರತಿಯಂದೂ ಸಹ ʼಬನರೂಂಡೆಡಚ̓ ಆಗತತಿುದ.ೆ  ರ್ನವುಗಳು ಈ 
ಮದಲೆಲನಿ ದವಸ ಧನನಯಗಳನದ ಅಕ್ೆ, ಗೊೇಧಿ, ಜೊೇಳ, ರನಗಿ, ಎಣಣೆ ಇವುಗಳ ಬನರೂಂಡೆಡಚಗಳನತನ 
ಖ್ರಿೇದ್ಧಸತತಿುರಲಲಿ.  ಆದರೆ, ಇವತಿುನ ದ್ಧವಸ ಎಲಿವೂ ಸಹ ಬನರೂಂಡೆಡಚ ಆಗಿದ.ೆ   

 
(ಮತಂದತ) 

(೪೫೬)  ೧೮-೩-೨೦೨೨  ೧೨-೦೦  ಬಿರ್ೆಪಿ-ವಿರ್ ೆ           (ಸಭಾಪತಿಯವರು  
ಪಿೀಠದಲ್ಲಿದದರು)ಶ್ರೇ ಬಸವರನರ್ ಬೊಮನೆಯ್ತ(ಮತಂದತ) 

ಅಕ್ೆ, ಗೊೇದ್ಧ, ಜೊೇಳ, ರನಗಿ ಮತ್ತು ಅಡತಗೆ ಎಣಣೆ ಇವುಗಳೆಲನಿ ಬನರಂಡೆಡಚ ಆಗಿದ.ೆ  ಹೇಗನಗಿ, ನಮೆ 
ರೈೆತ್ರ ಮನಲನೂನ ಕೂಡ ಬನರಂಡೆಡಚ ಮನಡಬೇೆಕತ, ಮತ್ೆು aggregators ರವರತ ಇದನಾರ.ೆ ಈಗ 
ಅಂಗಡಿಗ ೆಹೊೇಗತತ್ುೆೇವೆ. ಅದಕ್ೆಂತ್ aggregators supply ಬಹಳವನಗತತ್ುದೆ. ಈಗ Amazon 
ಇರಬಹತದತ, Flipkart ಇರಬಹತದತ, ಈ ರಿೇತಿ ಬೆೇರ ೆ ಬೆೇರ ೆ ಇವೆ. ಅವರತ interest ನ್ಲ್ಲಿ 
ತ್ೊೇರಿಸತತಿುದನಾರ.ೆ ಈಗನಗಲೆೀ ಅವರ ಜೊತ್ೆ tie up ಮನಡಬೇೆಕತ ಎನತನವಂತ್ಹ ಕ್ನರಣದ್ಧಂದ, 
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ಒಟನಿರೆ ರೈೆತ್ನತ ಬೆಳದೆಂತ್ಹ ಬೆಳಗೆ ೆ ಹೆಚಿಚನ ಮೌಲಯ ಸಿಗಬೆೇಕತ ಮತ್ತು ಸತಲಭವನಗಿ ಅವರಿಗೆ 
ಮನರತಕಟೆಿಯ್ತಂದ ಹಣ ಬರಬೆೇಕು ಎನತನವಂತ್ಹ ಕ್ನರಣದ್ಧಂದ, Secondary Directorate 
ಅನತನ ಮನಡಿದೆಾೇವೆ. ಅದರಲಿ ಸಮಗರ ಕೃಷಿಯೂ ಕೂಡ ಇದೆ. ಇದರ ಜೊತ್ಗೆೆ ನಮೆ ಕೃಷಿಕರಿಗ ೆ
ನರ್ವನದ ಬಲೆ ೆ ಬರಬೆೇಕತ ಎನತನವುದನದರೆ, ರ್ನವುಗಳೆಲಿರೂ ಈಗಲೂ ಸಹ ವಿದೆೇಶಗಳಿಂದ ಕೃಷಿ 
ಪದನಥಾಗಳನತನ Agriculture fertilizers ನಂದ ಹಡಿದತ, ಹಲವನರತ agricultural 
products ಅನತನ ಕೂಡ ರ್ನವು ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುಳತ್ೆುೇವೆ. ಏಕ್ೆಂದರ,ೆ ರ್ನವು ಮತಕು ಮನರತಕಟೆಿ ವಯವಸೆಿಗೆ 
ಬಂದ್ಧದೆಾೇವೆ. ಯನವುದೆೇ ದೆೇಶದ್ಧಂದ ಯನವುದೆೇ ರೈೆತ್ರತ ಬಳೆೆದಂತ್ಹ ಪದನಥಾಗಳನತನ 
ಎಲಿಯನದರೂ ಸಹ ಮನರಬಹತದತ ಎನತನವುದತ ಏನತ World Trade Organization 
agreement ಆದಮೇಲ ೆ ಬಂದ್ಧದ,ೆ ಹೇಗನಗಿ ನಮೆ ರೈೆತ್ರತ ಅಂತ್ರರನಷಿಿೇಯವನಗಿ ಪೆೈಪೊೇಟಿ 
ಮನಡತವಂತ್ಹ ಪರಿಸಿಿತಿ ಇದೆ. ಆದತದರಿಂದ, ರೈೆತ್ರಿಗ ೆ ಬೆಂಬಲ ನೇಡಬೆೇಕತ. ನಮೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲಿ 
ಬಹಳಷತಿ ಉತ್ೆಷಿೃವನಗಿರತವಂತ್ಹ ಪದನಥಾಗಳಿವೆ. ಉದನಹರಣೆಗ;ೆ ಕ್ನಫಿ, ಮಣಸತ, ಮಣಸಿನ 
ಕ್ನಯ್ತ ಮತ್ತು ಒಳೆಳಯ ಕ್ನಯ್ತಪಲಯವಿದ,ೆ floriculture ಇದೆ.   ಈ ರಿೇತಿ ಹಲವನರತ 
ಪದನಥಾಗಳು ವಿಷ ಮನಲನಯರಹತ್ವನಗಿವ.ೆ ಬಹಳ ಸಣಣ ಸಣಣ ರೈೆತ್ರತ ಅವುಗಳನತನ export 
ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಆಗತವುದ್ಧಲಿ. ಕ್ೆಲವು ದೂೆಡಾ ರೈೆತ್ರತ ಈ ರಿೇತಿ ಮನಡಬಹತದತ. Gherkins ಇದ.ೆ 
Gherkins ಬಹಳ ದೂೆಡಾ ಪರಮನಣದಲಿ ಯೂರೂೆೇಪಚಗೆ ಹೊೇಗತತಿುದೆ. ಇವುಗಳನತನ ವಿದೇೆಶಕ್ೆೆ 
ಮನರನಟ ಮನಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ, ನಮೆ ರನರ್ಯದಲಿ ಬಹಳ ಹಳೆಯ ಒಂದತ Capex ಸಂಸೆಿ ಇದೆ. ನಮೆ 
produce ಅನತನ export ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ Capex ಎನತನವಂತ್ಹ ಒಂದತ ಸಂಸೆಿ ಇದೆ. ಆದರೆ, 
ಅದತ defunct ಆಗಿದ.ೆ ಈಗ ಮತ್ೆು ಅದಕ್ೆೆ ಜಿೇವ ಕ್ೊಡತವುದಕ್ೆೆ ಸತಮನರತ 50 ಕ್ೊೇಟಿ 
ರೂಪನಯ್ತಗಳನತನ ಪನರರಂಭಿಕ ಹಣ ನೇಡಿ, ಈಗ ಯನರನಚಯರತ export ಮನಡತತ್ನುರ,ೆ ಅವರಿಗೆ 
hand holding ಅನತನ ನೇಡಿ, ಮನರತಕಟೆಿಗೆ ಲಂಕಚ ಮನಡಿ, export ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಪೂೆರೇತ್ನಾಹ 
ಕ್ೊಡತವಂತ್ಹ ಕ್ೆಲಸವನತನ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆ. ಅದೆೇ ರಿೇತಿ ಖನಸಗಿ ಸಹಭನಗಿತ್ವದಲಿ food parks 
ಅನತನ ಪರತಿಯಂದತ ಜಿಲೆಿಯಲೂಿ ಮನಡಬೇೆಕತ ಎಂದತ ಇದೆ. ಈಗ ಮತ್ೊುಂದತ 
ಪರಯೇಗವೆೇರ್ಂೆದರೆ, Natural farming ಬಗೆೆ ಸವಲಪ ಗಮನ ನೇಡತತಿುದೆಾೇವೆ. ಮಹನರನಷಿದ  
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ಮಾನ್ಯ ಸತಭನಶಚ ಪನಳೇೆಕರ್ಚರವರತ ಹಲವನರತ ವಷಾಗಳಿಂದ ಈ ರಿೇತಿಯ ಪರಯತ್ನಗಳನತನ 
ಮನಡಿದರತ. Farm produce and farm waste ಉಪಯೇಗ ಮನಡಿಕ್ೊಂಡತ, zero 
ಬಜೆಟಚನಲಿ agriculture ಮನಡಬೇೆಕತ ಎನತನತ್ನುರೆ. Zero ಬಜೆಟಚನಲಿ ಆಗದ್ಧದಾರೂ ಕೂಡ, 
minimum ಬಜೆಟಚನಲನಿದರೂ ಮನಡತವಂತ್ಹ ಪರಯತ್ನ ಏನದೆ, ಅದಕ್ೆೆ ರ್ನನತ ಏನತ 
ಮನಡಿದೆಾೇರ್ೆಂದರ,ೆ ಇದನತನ ನಮೆ ರೈೆತ್ರ ಮೇಲೆ ಪರಯೇಗ ಮನಡತವುದತ ಬೆೇಡ. ಏಕ್ೆಂದರ,ೆ ಅವರ 
ಆಥಿಾಕತ್ ೆ ಬಹಳ ಕಷಿದಲಿದೆ. ಅದಕ್ೆೆ ರ್ನನತ ನಮೆ Agricultural and Horticultural 
University ವತಿಯ್ತಂದ, ಪನರಥಮಕವನಗಿ ಅವರತ ಒಂದೂೆಂದತ ಸನವಿರ ಎಕರಯೆಲಿ ಮನಡಿ 
ಎಂದತ  ತಿಳಿಸಿದೆಾೇವೆ. ಸತಮನರತ ಆರತ ಸನವಿರ ಎಕರಯೆನಗತತ್ುದೆ. ಆರತ ಸನವಿರ ಎಕರಯೆಲಿ ಅವರತ 
natural farming ಮನಡಲ. ಅಲಿ ಅದತ ಯಶಸಿವಯನದರೆ we will extend it to the 
farm ಎನತನವಂತ್ಹ ಚಿಂತ್ರ್ೆಯನತನ ಮನಡಿದೆಾೇವೆ. ಏಕ್ೆಂದರ,ೆ ಒಮೆಲೆ ರೈೆತ್ರಿಗೆ ಕ್ೊಟತಿ, ಅವರತ 
ಬೆಳ ೆಬೆಳೆಯದಂತೆ್ ಆದರ ೆಸಮಸೆಯಯನಗತತ್ುದೆ. ಆದತದರಿಂದ ರ್ನವು ಇದನತನ Agricultural and 
Horticultural University ಮತಖನಂತ್ರ ಮನಡತತಿದೆಾೇವೆ. ಮತ್ೆು ಸನಮನನಯ ವಗಾದವರಿಗೆ 
Horticulture ನಲಿ drip irrigation ಗೆ ಶೇೆಕಡನ 50ಷತಿ ಸಬಿಾಡಿ ಇತ್ತು. ಈಗ ಅದನತನ 
ಶೆೇಕಡನ 75ರಷತಿ ಮನಡಿದೆಾೇವೆ. ಎಸ್.ಸಿ./ಎಸ್.ಟಿ. ವಗಾದವರಿಗ ೆ ಶೆೇಕಡ 90ರಷತಿ ಸಬಿಾಡಿ ಇದೆ. 
ಈಗ ಅದನತನ ಹೆಚಿಚಗೆ ಮನಡಿದಾೆೇವೆ. ಈ grape growers ಬಹಳ ವಷಾಗಳಿಂದ ಬೆೇಡಿಕ್ೆ ಇತ್ತು. 
ಅಲಿ ಒಂದತ processing and cold storage ದೊಡಾ ಪರಮನಣದಲಿ ಆಗಬೇೆಕತ ಎಂದತ. 
ಬಿಜನಪತರ ಜಿಲೆಿಯಲಿ ಬಹಳ ದೊಡಾ ಬೆೇಡಿಕ್ೆ ಇತ್ತು. ಅದನತನ ಸಹ ಸನಿಪರ್ೆ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ತಿೇಮನಾನ 
ಮನಡಿದೆಾೇವ.ೆ ನಮೆ ರೈೆತ್ರನತನ ಕ್ನಯತವಂತ್ಹ ಎತ್ತುಗಳಿಗೆ ಸನಕಷತಿ Veterinary Doctors 
ಮತ್ತು ದನವಖನರೆ್ಗಳು ಇಲಿ. ಹನಗನಗಿ, ಅವರತ ಅಲಿಲಿ ಮಬೆೈಲ್ಚ ಹನಸಿಪಟಲ್ಚ ಮನಡಿಕ್ೂೆಂಡತ 
ಓಡನಡಿಕ್ೊಂಡತ ಇದನಾರೆ. ಅದನತನ ತ್ಪಿಪಸಬೇೆಕ್ೆಂದತ ಸತಮನರತ ನೂರತ Veterinary Hospitals 
ಗಳನತನ ಇಷತಿ ದೂೆಡಾ ಪರಮನಣದಲಿ ಮದಲಬನರಿಗ ೆ ನಮೆ ರನರ್ಯದಲಿ ಮನಡತತಿುದೆಾೇವ.ೆ ಸತಮನರತ 
ನೂರತ Veterinary Hospitals ಮತ್ೆು 400 Veterinary Doctors ಗಳನತನ ರೆ್ೇಮಕ 
ಮನಡತವಂತ್ಹ ತಿೇಮನಾನ ಮನಡಿದೆಾೇವೆ. ಅದೇೆ ರಿೇತಿ ʼಬಿʼ ತ್ಳಿಯ ರೇೆಷ್ೆೆಗೂಡತಗಳನತನ 
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ಮನರತಕಟೆಿಗ ೆ ತ್ರತತ್ನುರೆ. ಆ ರೇೆಷ್ೆೆ ಗೂಡತ ಪರತಿ ಟನ್ಚ ಹತ್ತು ಸನವಿರ ರೂಪನಯ್ತ support 
ನೇಡತವಂತ್ಹ ಕ್ೆಲಸವನತನ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆ. ಮತ್ೂೆುಂದತ ಬಹಳ ಮಹತ್ವವನದ ವಿಚನರವೆಂದರೆ, 
ರನರ್ಯದಲಿ ಹನಲತ ಉತ್ನಪದರೆ್ ಬಹಳ ದೊಡಾ ಆದನಯ ತ್ರತವಂಥದತಾ ಆಗಿದ.ೆ ರನರ್ಯದಲಿ ಬಹಳ 
ದೊಡಾ ಪರಮನಣದಲಿ ಹನಲನ ಉತ್ನಪದರೆ್ ಆಗತತಿುದ.ೆ ಇದರಿಂದ ಅದರ ಸಂಸೆಿಗಳು ಕೂಡ 
ವಯವಸಿಿತ್ವನಗಿ ನಮನಾಣವನಗಿವೆ. ರೈೆತ್ರಿಗ ೆ everyday cash ಬರತವಂತ್ಹ ವಯವಸೆಿಗಳನಗಿವ.ೆ 
ರೈೆತ್ರತ ಕೃಷಿಯಲಿ immediately ಕ್ನಯಶಚಗೆ ಪರಿವತ್ಾರೆ್ ಮನಡಿ, ಅವರತ ಏರ್ನದರೂ ರ್ನಲತೆ 
ಕ್ನಸನತನ ರೆ್ೂೇಡತತಿುದಾರೆ. ಅದತ ಈ ಹನಲತ ಉತ್ನಪದರೆ್ಯಲಿ ಮನತ್ರ. ಬೆೇರ ೆಎಲಿವೂ ಕೂಡ ಅವರತ 
ಬೆಳೆದತ ಮನರತವುದಕ್ೆೆ ಕಷಿವನಗಿದ.ೆ ಹೇಗನಗಿ ರೈೆತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನಗಬೇೆಕತ. ಅದಕ್ೆೆ ಈಗ ಏರ್ನಗಿದೆ 
ಎಂದರೆ, ಕ್.ೆಎಂ.ಎಫ.ಗೆ ರೈೆತ್ರತ ಕಷಿಪಟತಿ ಹನಲನತನ ಹನಕತತ್ನುರ.ೆ ಅದನತನ ಸಂಸೆರಣೆ ಮನಡಿ, 
ಮನರನಟ ಮನಡಿ ಅವರತ ದತಡತಾ ಮನಡಿಕ್ೂೆಳುಳತಿುದನಾರೆ. ಮತ್ೆು ಬೆೇರ ೆ ಬೆೇರ ೆ products 
ಮನಡತತಿುದನಾರ.ೆ ಈಗ ಬೆಳಗೆನರರ ಆಥಿಾಕ ಸಿಿತಿ ಇರ್ೂೆನಂದತ ಲವೆೆಲ್ಚಗೆ ಹೂೆೇಗಬೆೇಕಲಿವೆೇ? ಅವರತ 
ಹನಲತ ಉತ್ನಪದರೆ್ಯ ಚಟತವಟಿಕ್ೆಯಲಿ ಇರಲ ಅಥವನ ಬೆೇರ ೆ ಚಟತವಟಿಕ್ಯೆಲಿ ಇರಲ. ಅವರಿಗೆ 
ಸಹನಯ ಮನಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ, ಒಂದತ “ಕೃಷಿ ಸಮೃದ್ಧಿ ಬನಯಂಕಚ”ಚ ಅನತನ ಅವರಿಂದಲೆೇ, ಅವರಿಗೊೇಸೆರ 
dedicated ಒಂದತ ಬನಯಂಕಚ ಅನತನ ಮನಡಬೆೇಕ್ೆಂದತ ರನರ್ಯದಲಿ ಪರಥಮಬನರಿಗ ೆ ಮನಡಿದೆಾೇವೆ. 
ಇದಕ್ೆೆ ರನರ್ಯ ಸಕ್ನಾರದ ವತಿಯ್ತಂದ ಸತಮನರತ ನೂರತ ಕ್ೂೆೇಟಿ ರೂಪನಯ್ತಗಳನತನ ನೇಡತತ್ೆುೇವೆ. 
ಅವರತ ಸದಸಯರ ಕಡಯೆ್ತಂದ ಷ್ೆೇರತ ಬಂಡವನಳವನತನ ಸಂಗರಹ ಮನಡತತ್ನುರ.ೆ ಇಲಿ ಸತಮನರತ 20 
ಸನವಿರ ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪನಯ್ತಗಿಂತ್ ಹೆಚತಚ ವಯವಹನರಗಳು ಆಗತತ್ುದೆ ಮತ್ೆು ಇನೂನ ಹೆಚನಚಗತತ್ುದ.ೆ 
ಅದನತನ ಈ ಬನಯಂಕಚಗಳ ಮತಖನಂತ್ರ ಮನಡಿದರೆ, ಆ ಎಲನಿ ಹನಲತ ಉತ್ನಪದಕರಿಗ ೆಬಹಳ ದೊಡಾ 
ಅಥಿಾಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನಗತತ್ುದೆ. ಇದರಿಂದ ಅವರತ ಹೆಚಿಚನ ದನಕರತಗಳನತನ ಸಹ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಂಡತ 
ಹನಲತ ಉತ್ನಪದರೆ್ಯನತನ ಸಹ ಹೆಚತಚ ಮನಡಬಹತದತ ಅಥವನ ಇದರ ಮತಖನಂತ್ರ ಬೆೇರ ೆಏರ್ನದರೂ 
ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಸನಧಯತ್ ೆ ಇದಾರ ೆ ಅದನತನ ಕೂಡ ಮನಡಬಹತದತ. ಇದತ ಖ್ಂಡಿತ್ವನಗಿ ಒಂದತ 
ರಿೇತಿಯಲಿ ಅಪೆಕಾಚ ಬನಯಂಕಚ ಮಟಿಕ್ೆೆ ಬೆಳೆಯತತ್ುದೆ ಎಂಬ ವಿಶನವಸವಿದ.ೆ ಇದರ ಶನಖೆಯನತನ ರನರ್ಯದ 
ಪರತಿಯಂದತ ತ್ನಲೂಿಕ್ನಲೂಿ ಸಹ ತ್ೆರೆಯಬೆೇಕ್ಂೆಬ ತಿೇಮನಾನವನತನ ಕೂಡ ಮನಡಿದಾೆೇವೆ. 
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ಆದತದರಿಂದ ಇದತ ಒಂದತ ಹೂೆಸ ಚಿಂತ್ರ್ೆಯನಗಿದೆ. Economic activity trigger 
ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ. ಆ ದತಡಿಯತವ ವಗಾದವರಿಂದ ಏನತ ಹೆೇಳಿದೆಾ. ಆ ಹರೆ್ನಲೆಯಲಿ ಇವತ್ತು ಈ 
ಸಂಸೆಿಯನತನ ಇದೆೇ ವಷಾ ಪನರರಂಭ ಮನಡಿ ಅದರ ಚಟತವಟಿಕ್ೆಯನತನ ಸಹ ಪನರರಂಭ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆ. 
ಇನತನ ಬೆೇಕ್ನದಷತಿ ವಿಷಯಗಳಿವೆ. ಈಗ ಕತರಿಗಳ ಸನವು ಆದನಗ “ಅನತಗರಹ”ಚ ಚ ಯೇರ್ರೆ್ ಎಂದತ 
ಮನನಯ ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರನದ ಮಾನ್ಯ ಬಿ.ಕ್.ೆಹರಿಪರಸನದಚ ರವರ ಸಕ್ನಾರದವರತ 
ಮನಡಿದಾರತ. ಈಗ ಅದನತನ 2,500/- ರಿಂದ 3,500/-ರವರೆಗ ೆ ಹೆಚಿಚಗೆ ಮನಡಿದೆಾೇವೆ. ಮತ್ೆು ಆ 
ಕತರಿಗನಹಗಳು ಏನತ ಇದನಾರ,ೆ ಅವರತ ಒಂದೇೆ ಕಡಯೆಲಿ ಇರತವುದ್ಧಲಿ. ಅವರತ ಬೆೇರ ೆ ಬೆೇರ ೆ ಕಡಗೆ ೆ
ಹೊೇಗತತಿುರತತ್ನುರೆ. ಆದತದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ insurance ಮನಡಿದೆಾೇವೆ. ಹಲವನರತ ಸಂದಭಾಗಳಲಿ 
ಯನವುದೊೇ ಕ್ನರಣಕ್ೆೆ  ಅವರ ಸನವು ರೆ್ೂೇವುಗಳು ಕೂಡ ಆಗಿದ.ೆ ಅದತ ನನನ ಗಮನದಲಿ ಇದೆ. 
ಅದಕ್ೆೆ ಅವರಿಗೆ insurance ಮನಡಿದೆಾೇವೆ. ಮತ್ೆು ಕತರಿಗಡಾೆಗೆ ಐದತ ಲಕ್ಷ ರೂಪನಯ್ತಗಳನತನ 
ಕ್ೊಡತವಂತ್ಹ ವಯವಸೆಿಯನತನ ಸಹ ಮನಡಿದೆಾೇವೆ.  

ಈಗ ಮೇನತಗನರರಿಗ ೆಸಂಬಂಧಪಟಿಿರತವುದತ ಬಹಳ ಮತಖ್ಯವನದತದತ, ಇವತ್ತು coastline 
ನಲಿ ಮೇನತ ಉತ್ನಪದರೆ್ಯನಗತತಿುದೆ. ಮತ್ೆು ಮೇನತಗಳ ಸಂಸೆರಣೆ ಕೂಡ ಆಗತತಿುದ.ೆ ಕ್ೆಲವು export 
ಕೂಡ ಆಗತತಿುದೆ. ಕ್ಲೆವು local sales ಕೂಡ ಆಗತತಿುವೆ. ಆದರೆ, ಇವುಗಳ ಲನಭವಲೆನಿ ಸಂಸೆರಣ ೆ
ಮನಡತವಂತ್ಹವರಿಗೆ ಇದೆ. ನರ್ವನದಂತ್ಹ ಮೇನತಗನರರಿಗ ೆ ಬಹಳ ದೊಡಾ ಪರಮನಣದಲಿ rates 
ಹೆಚತಚ ಕಡಿಮಯನಗತವುದ್ಧಲಿ. ಏಕ್ೆಂದರ,ೆ ಅದಕ್ೆೆ ಎರಡತ ಕ್ನರಣಗಳಿವೆ, ಒಂದತ ಮೇನನ size, 
ಅಂದರೆ ತ್ೂಕ ಬರತವುದ್ಧಲಿ. ಇರ್ೂೆನಂದತ quality. ಈಗ ಒಳೆಳಯ ತ್ೂಕವಿರತವಂತ್ಹ ಮೇನತಗಳು 
deep sea ಯಲಿ ಸಿಗತತ್ುವೆ. ಅವುಗಳು ಸಮತದರದ ದಂಡಯಲಿ ಸಿಗತವುದ್ಧಲಿ. ರ್ನನತ ಉಡತಪಿ 
ಜಿಲೆಿಯ ಉಸತುವನರಿ ಸಚಿವರ್ನಗಿದಾ ಸಂದಭಾದಲಿ ಅವುಗಳನತನ ರೆ್ೂೇಡಿದಾೆೇರೆ್. ಅವರಲೆಿರೂ ಸಣಣ ಸಣಣ 
ಬೊೇಟಚಗಳಲಿ ಆರತ ಮತ್ತು ಏಳು knots ಅಷಿಕ್ೆೆ ಹೂೆೇಗಿ ಮೇನತಗನರಿಕ್ ೆಮನಡಿಕ್ೊಂಡತ ಬರತತ್ನುರೆ. 
ಹೇಗನಗಿ, ಮದಲ ಬನರಿಗ ೆ deep sea fishing boats ಗೆ ರ್ನವು trial basis ಮೇಲ ೆ
ಸತಮನರತ ನೂರತ ಬೂೆೇಟಚಗಳನತನ ನೇಡತತಿುದೆಾೇವೆ. ಇದಕ್ೆೆ ಸತಮನರತ ಒಂದೂವರ ೆ ಕ್ೊೇಟಿ 
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ರೂಪನಯ್ತಯ್ತಂದ ಎರಡತ ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪನಯ್ತಗಳಷತಿ ಆಗತತ್ುದೆ. ಇದಕ್ೆೆ ಕ್ೆೇಂದರ ಸಕ್ನಾರದ ಒಂದತ 
ಯೇರ್ರೆ್ ಇದೆ. ಆ ಯೇರ್ರೆ್ಯಲಿ ಕ್ೇೆಂದರ ಸಕ್ನಾರದವರತ ಶೆೇಕಡನ 40ರಷತಿ ಸಬಿಾಡಿಯನತನ 
ನೇಡತತ್ನುರ.ೆ ರ್ನವು ಸಹ ಸಬಿಾಡಿಯನತನ ಬನಯಂಕಚನಂದ ಮನಜಿಾನ್ಚ ಕ್ೊಡತತ್ೆುೇವೆ. ಉಳಿದ ಹಣಕ್ೆೆ 
ಅವರತ ಶೆೇಕಡನ 10ರಷತಿ ಹಣ ನೇಡಿದರ ೆ ಸನಕತ deep sea fishing boats ಕ್ೊಡತವಂತ್ಹ 
ಕ್ೆಲಸವನತನ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆ. ಅಲಿ ಉತ್ುಮವನದ ದೊಡಾ ಮೇನತಗಳು ದೊರತೆ್ರ,ೆ ಅವರ ಆದನಯ 
ಕೂಡ ಹೆಚನಚಗತತ್ುದೆ. ಇದರಿಂದ ನಮೆ ದೆೇಶದ export ಕೂಡ ಹೆಚನಚಗತತ್ುದೆ. ಆ ಹರೆ್ನಲೆಯಲಿ 
ಇದೊಂದತ ವಿನೂತ್ನವನದಂತ್ಹ ಪರಯೇಗ. ಮತ್ೆು ದತಡಿಯತವ ವಗಾಕ್ೆೆ ಅನತಕೂಲ ಮನಡತವ 
ರಿೇತಿಯಲಿ ಈ ಕ್ೆಲಸವನತನ ಮನಡಿದೆಾೇವೆ. Eight fishing ports ಗಳನತನ dredging 
ಮನಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ. ಬಹಳ ದ್ಧವಸಗಳಿಂದ ಅವುಗಳನತನ silt ತಿಂದತಬಿಟಿಿದೆ. ಆದತದರಿಂದ ಅದಕ್ೆೆ 
ಅವರೆಲಿರ ಬೆೇಡಿಕ್ ೆಇತ್ತು. 

ಮತಂದತ, 
(457) 18.03.2022 12.10 ಎಸ್ಚವಿ-ವಿಕ್ೆ                     (ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಿತಿ) 
ಶ್ರೇ ಬಸವರನರ್ ಬೊಮನೆಯ್ತ (ಮತಂದತ):-  
ಯಶಸಿವನ ಯೇರ್ರೆ್ಯನತನ ವನಪಸ್ಚ ತ್ರಲನಗಿದೆ.  ಇಲಿ ಸಹಕ್ನರ ಕ್ೆೇತ್ರದಲಿರತವ ಬಹಳಷತಿ ರ್ನರಿಗೆ 
ಗೊತಿುರತತ್ುದೆ.   ಹಳಿಳಗಳಿಗ ೆಹೊೇದನಗ ಅಲಿನ ರ್ನರತ ನಮಗೆ ಆರೂೆೇಗಯ ವಿಮಯಲಿ ಕಷಿವನಗತತಿುದೆ, 
ಅಲಿಗೆ ಹೂೆೇಗತವುದಕ್ೆೆ ಕಷಿ ಎಂದತ ಹೇೆಳುತ್ನುರೆ. ಎರಡರೆ್ಯದನಗಿ ಸಕ್ನಾರಿ ಆಸಪತ್ೆರಯ್ತಂದ 
ನರನಕ್ೆೇಪಣನ ಪತ್ರವನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡತ ಹೂೆೇಗತವುದತ ಕಷಿ.  ತ್ತತ್ತಾ ಪರಿಸಿಿತಿಗಳಲಿ ಬಹಳ 
ಕಷಿವನಗತತಿುದೆ ಎಂದತ ರೈೆತ್ರತ ಹೆೇಳುತಿುದಾರತ.  ಅದಕ್ನೆಗಿ ಯಶಸಿವನ ಯೇರ್ರೆ್ಯನತನ ರ್ನವು ಪತನಃ 
ಜನರಿಗ ೆ ತ್ಂದ್ಧದಾೆೇವ.ೆ  ಅಂದತ ೨೦೦೨ರಲಿ ಮನನಯ ಎಸ್.ಎಂ.ಕೃಷಣ ಅವರತ ಮದಲಗ ೆ ಜನರಿಗೆ 
ತ್ಂದ್ಧದಾರತ,  ಅದತ ನಂತ್ತಹೊೇಗಿತ್ತು. ಇಂದ್ಧನ ದ್ಧನಮನನಕ್ೆೆ ತ್ಕೆಹನಗೆ ಅದನತನ ಬದಲನವಣೆ ಮನಡಿ 
ತ್ರತವಂತ್ಹ ಪರಯತ್ನಗಳನತನ ರ್ನನತ ಮನಡಿದೆಾೇರ್ೆ.   
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ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ಏನತ ಹೆೇಳುವುದಕ್ೆೆ ಹೂೆರಟಿದೆಾೇರ್ೆಂದರ ೆ ರೈೆತ್ರಿಗ,ೆ 
ರೆ್ೇಕ್ನರರಿಗ,ೆ ಮೇನತಗನರರಿಗೆ, ತ್ೊೇಟಗನರಿಕ್ ೆಮನಡತವವರಿಗೆ, ಹೂವು, ಹಣತಣ-ಹಂಪಲತ ಬೆಳೆಗನರರಿಗೆ 
ರ್ನವು ಸವಲಪ ಸಹನಯ ಮನಡಿದರೆ ಅವರ ಉತ್ನಪದಕತ್ ೆ ಹೆಚನಚಗತತ್ುದೆ.  ಇದನತನ ಗಮನಸಿ, ನಮೆ 
ಬಜೆಟಚನಲಿ ಈ ಎಲನಿ ಯೇರ್ರೆ್ಗಳನತನ ಇಂದತ ರ್ನವು ತ್ಂದ್ಧದಾೆೇವೆ.   

ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ನೇರನವರಿಯ ಬಗೆೆ ರ್ನನತ ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ  ಇಂದತ 
ಸವಾಪಕ್ಷದ ಸಭೆಯನತನ ಕರದೆ್ಧದೆಾೇರ್.ೆ  ಅದರಲಿ ಎಲನಿ ವಿಚನರಗಳು ಚಚೆಾಯನಗತತ್ುವೆ.  ಮನನಯ 
ಅಲಿಂ ವಿೇರಭದರಪಪನವರತ ಮನತ್ರ್ನಡತವನಗ ಕ್ೆಲವು ವಿಚನರದ ಸೂಕ್ಷಮತ್ೆಗಳನತನ ರ್ನನತ ಹೆೇಳಿದೆಾೇರ್ೆ.  
ಇಂದ್ಧನ ಸಭೆಯಲಿ ಅವುಗಳನತನ ಚಚೆಾ ಮನಡಲನಗತತ್ುದೆ.   

ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ನಮೆ ಬಜೆಟಚನಲಿ ರ್ನನತ ಸಬಲೇಕರಣಕ್ೆೆ ಬಹಳ ಒತ್ುನತನ 
ಕ್ೊಟಿಿದಾೆೇರೆ್.  ಸನಮನಜಿಕ ವಲಯದಲಿ ಶ್ಕ್ಷಣ ಇರಬಹತದತ, ಆರೂೆೇಗಯ ಇರಬಹತದತ, ಮಹಳನ ಮತ್ತು 
ಮಕೆಳ ಕಲನಯಣ ಇರಬಹತದತ, ಓಬಿಸಿ, ಎಸ್.ಸಿ./ಎಸ್ಚ.ಟಿ. ಕಲನಯಣ ಇರಬಹತದತ. ಇದಕ್ೆೆ 
ವಯವಸಿಿತ್ವನಗಿ ಶ್ಕ್ಷಣ ಪಡದೆತ ಅವರತ ಕೂಡ ಆಥಿಾಕವನಗಿ ಸನವವಲಂಬಿಗಳನಗಿ ಸಮನರ್ದಲಿ 
ಸನವಭಿಮನನದ ಬದತಕನತನ ಬದತಕಬೆೇಕ್ೆಂಬ ಚಿಂತ್ರೆ್ಯ್ತಂದ ಮನಡಿದೆಾೇವೆ.  ಪರಥಮವನಗಿ ಶ್ಕ್ಷಣ 
ಕ್ೆೇತ್ರದಲಿ ಬಹಳಷತಿ disparities ಆಗಿದ.ೆ ಪನರಥಮಕ ಶ್ಕ್ಷಣ, ಪೌರಢಶ್ಕ್ಷಣದ ವಿಷಯದಲಿ ಇಡಿೇ 
ಕರ್ನಾಟಕವನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಂಡನಗ ಎಲಿ urban development ಆಗಿದಯೆೇ ಅಲಿ ಸಕ್ನಾರಿ 
ಹನಗೂ ಖನಸಗಿ ವಲಯದಲಿ ಶನಲೆಗಳನತನ ನಡಸೆಲನಗತತಿುದೆ.  ಇತಿುೇಚೆಗೆ ಖನಸಗಿ ವಲಯವೆೇ ಜನಸಿು 
ಆಗಿದ.ೆ  ಆದರೆ ಗನರಮೇಣ ಪರದೆೇಶದಲಿ ನಮೆ ಶ್ಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಅದರ ಮೂಲಭೂತ್ ಸೌಲಭಯಗಳು 
ಯನವ ಮಟಿಕ್ೆೆ ಇರಬೇೆಕ್ೂೆೇ ಆ ಮಟಿಕ್ೆೆ ಇಲಿ. ನಂರ್ತಂಡಪಪ ವರದ್ಧ ಬಂದ್ಧದತಾ, ಇಷತಿ ವಷಾ ರ್ನವು 
ಅದನತನ ಅನತಷ್ನಾನಗೂೆಳಿಸಲತ ಪರಯತ್ನ ಮನಡಿದಾರೂ still disparity ಇದ ೆ ಎನತನವುದತ ನಮಗೆ 
ತಿಳಿಯ್ತತ್ತ.  Especially in Health, Education, and malnutrition. ಈ ಮೂರರಲಿ 
ಬಹಳ disparity ಇದೆ.  ಸತಮನರತ ೯೩ ತ್ನಲೂಿಕತಗಳಲಿ education disparity ಇದೆ.   
೧೦೦ ತ್ನಲೂಿಕತಗಳಲಿ health disparity ಇದ.ೆ  ೧೦೨ ತ್ನಲೂಿಕತಗಳಲಿ malnutrition 
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disparity ಇದ.ೆ  ಇದನತನ ಗತರತತಿಸಿ planning ನಲಿ ಆಗಿರತವ ದೂೆೇಷವೆೇರ್ನಗಿದೆಯಂದರೆ 
ರ್ನವು ಎಲಿರಿಗೂ ಒಂದೇೆ ತ್ರಹ ಕ್ೂೆಟಿ ಮೇಲೆ ಕ್ೆಳಗಿರತವವರತ ಕ್ಳೆಗೆ ಉಳಿಯತತ್ನುರೆ.  ಅದಕ್ನೆಗಿ 
ರನರ್ಯದ ೧೦೦ ತ್ನಲೂಿಕತಗಳು education, health and malnutrition ನಲಿ disparity 
ಇದೆಯಂದರೆ ಇದತ ಬಹಳ ದೊಡಾ ಚಿಂತ್ರೆ್ ಮನಡತವ ವಿಚನರ. ಇವುಗಳನತನ State average 
ಗನದರೂ ರ್ನವು ತ್ರಬೇೆಕತ.  ಆಗ ಮನತ್ರ ರ್ನವು ಎಲನಿ ಮಕೆಳಿಗೂ ಸಮನನವನದ ಅವಕ್ನಶವನತನ 
ಕ್ೊಟಿಂತ್ನಗತತ್ುದ.ೆ  ಆ ಹರೆ್ನಲೆಯಲಿ ಈ ೧೧೦ ತ್ನಲೂಿಕತಗಳನತನ, ೧೦೨ ತ್ನಲೂಿಕತಗಳನತನ, ೯೩ 
ತ್ನಲೂಿಕತಗಳನತನ ಗತರತತಿಸಿದಾೆೇವೆ.  Sectorial planning and allocation for health, 
education and malnutrition ಗೆ ಮನಡತವಂತ್ಹ ಪರಯತ್ನ ಕರ್ನಾಟಕದಲಿ ಪರಥಮ ಬನರಿಗ ೆ
ಮನಡಿದೆಾೇವ.ೆ  ಅದಕ್ನೆಗಿ ಆಕ್ನಂಕ್ಷ ತ್ನಲೂಿಕತಗಳನತನ ರ್ನವು ಮನಡಿದೆಾೇವೆ.  ಅವುಗಳನತನ ಮತಂದ್ಧನ 
ಮೂರತ ವಷಾ ಶ್ಕ್ಷಣದಲಿ, ಮತಂದ್ಧನ ಐದತ ವಷಾ ಆರೂೆೇಗಯದಲಿ ರನರ್ಯ ಮಟಿಕ್ೆೆ ತ್ರಬೇೆಕ್ೆನತನವ 
ಗತರಿಯನತನ ರ್ನವು ಇಟತಿಕ್ೊಂಡಿದಾೆೇವೆ.  ಅದಕ್ನೆಗಿ ರೂ.೩,೦೦೦ ಕ್ೊೇಟಿಗಳನತನ ವಿಶೆೇಷವನಗಿ 
ಕ್ೊಡಲನಗಿದ.ೆ  

ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಹಲವು ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಮನತ್ರ್ನಡತವನಗ ಪನರಥಮಕ 
ಆರೂೆೇಗಯ ಕ್ೆೇಂದರಗಳನತನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಬೆೇಕತ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದಾರತ.   ಆ ಪರಕ್ನರ ೧೦೦ ಪನರಥಮಕ 
ಆರೂೆೇಗಯ ಕ್ೆೇಂದರಗಳನತನ Community Health Centre ಗಳನಗಿ  ಮೇಲಾಜಾೆಗೆೇರಿಸಲನಗಿದೆ.  
೨೫ ಹನಸಿಗೆಯತಳಳ ಪನರಥಮಕ ಆರೂೆೇಗಯ ಕ್ೆೇಂದರಗಳನತನ ಮೇಲಾಜೆಾಗೇೆರಿಸತವ ಸಲತವನಗಿ 
ರೂ.೧,೦೦೦ ಕ್ೊೇಟಿಗಳನತನ ಒದಗಿಸಲನಗಿದೆ.  ಅಲಿದೆ,ಚ “ನಮೆ ಕ್ಿನಕಚ”ಚ ಎಂದತ ಮನಡಿದೆಾೇವೆ.  
ಇದನತನ ಏಕ್ೆ ಮನಡಿದೆಾೇವಂೆದರೆ ನಗರಗಳ ಕ್ೊಳಚೆ ಪರದೆೇಶದಲಿರತವ ರ್ನರತ ಖನಯ್ತಲೆಗಳು ಬಂದತ 
ಉಲಬಣವನದ ನಂತ್ರ ಅವರತ ಆಸಪತ್ೆರಗೆ ಹೂೆೇಗತತ್ನುರೆ.  ಅಂತ್ಹ ಸಂದಭಾದಲಿ ಯನವುದೆೇ 
ಸನಮನನಯ ಆಸಪತ್ೆರಯವರತ ರೂೆೇಗಿಯನತನ ಮತಟತಿವುದ್ಧಲಿ.  ಅವರಿಗೆ ಕ್ನಪೂೆಾರೆೇಟಚ ಆಸಪತ್ರೆ, ಹೆೈಟೆಕಚ 
ಆಸಪತ್ೆರಗೆ ಹೊೇಗಲಕ್ನೆಗತವುದ್ಧಲಿ. ಕನಷಿಪಕ್ಷ ಪನರರಂಭದಲಿಯೇ ಅದನತನ ಗತರತತಿಸಿ, ಅದನತನ ಕ್ೆೇರ್ಚ 
ಮನಡಿದರೆ ಬಹಳಷತಿ ಸಮಸಯೆ ಬಗಹೆರಿಯತತ್ುದೆ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿ ಶಹರ ಪರದೆೇಶದಲಿ “ನಮೆ ಕ್ಿನಕಚ”ಚ
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ಅನತನ ರ್ನವು ಪನರರಂಭ ಮನಡತತಿುದೆಾೇವೆ. ಬೆಂಗಳೂರತ ಮತ್ತು ಎಲನಿ ಮಹನನಗರ ಪನಲಕ್ಗೆಳಲಿ 
ಸತಮನರತ ೪೩೮  “ನಮೆ ಕ್ಿನಕಚ”ಚ ಅನತನ ಪನರರಂಭ ಮನಡತತಿುದೆಾೇವ.ೆ  ಇದರ ಜೊತ್ೆಗೆ 
ಡಯನಲಸಿಸ್ಚನ ಬಹಳ ದೊಡಾ ಸಮಸೆಯಯ್ತದೆ. ಜಿಲನಿ ಆಸಪತ್ೆರಗಳಲಿ ಡಯನಲಸಿಸ್ಚ ಯೂನಟಚ 
ಇದಾರೂ ಕೂಡ ಅದರ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ದೊಡಾ ಲೂೆೇಡಚ ಇದೆ.  ಖನಸಗಿಯಲಿ ಬಹಳ ದೂೆಡಾ 
ರೇೆಟಚಗಳನತನ ಹನಕತತ್ನುರೆ.  ಹೇಗನಗಿ ೩೦,೦೦೦ ಸೈೆಕಲ್ಚಗಳ ಡಯನಲಸಿಸ್ಚ ಮನಡಲನಗತತಿುತ್ತು.  
ಅದನತನ ಒಂದತ ದ್ಧನಕ್ೆೆ ೬೦,೦೦೦ ಸೈೆಕಲ್ಚಗಳಿಗೆ ಹೆಚಿಚಸಲನಗಿದ.ೆ  ಏಕ್ೆಂದರ ೆಡಯನಲಸಿಸ್ಚ ಆದವರ 
ಪರಿಸಿಿತಿಯನತನ ರ್ನವು ರೆ್ೂೇಡತತಿುರತತ್ೆುೇವೆ.  ಅವರ ಸಿಿತಿ ಬಹಳ ಚಿಂತ್ನರ್ನಕವನಗಿರತತ್ುದೆ.  ಅದೆೇ 
ರಿೇತಿ ಬಡ ಕ್ನಯನಾರ್ಚ ರೂೆೇಗಿಗಳು ಬೆೇರ ೆಬೆೇರ ೆಕಡಗೆಳಿಂದ ಕ್ದನವಯ್ತ ಆಸಪತ್ೆರಗೆ ಬಂದತ ಕೂಯ ನಂತ್ತ 
ಅಲಿ ರೆ್ಲದ ಮೇಲೆ ಮಲಗತವಂತ್ಹ ಪರಿಸಿಿತಿ ಇದೆ.   ಹನಗೆಯೇ ಯನವನಯವ ಆಸಪತ್ೆರಗಳಲಿ 
ಕ್ಮಥೆರಪಿ ಇರತವ ಕಡ ೆ ರೆ್ೂೇಡತತ್ೆುೇವೆ.  ಕ್ನರಿಡನರ್ಚಗಳಲಿ ರೂೆೇಗಿಗಳು ಕ್ನಯತತಿುರತತ್ನುರೆ.  
ವೆೈದಯಕ್ೇಯ ಕ್ನಲೇೆರ್ತಗಳಲಿ ಕ್ಮಥೆರಪಿಗನಗಿ ೧೦ ಹೊಸ ಸಂೆಟರ್ಚಗಳನತನ ಪನರರಂಭ 
ಮನಡಲನಗತತ್ುದೆ.  ಏಕ್ೆಂದರ ೆ ಅದಕ್ೆೆ medical attention ಬೆೇಕ್ನಗತತ್ುದೆ, ಒಬಬ physician 
ಬೆೇಕ್ನಗತತ್ುದೆ.  ಹೇಗನಗಿ ವೆೈದಯಕ್ೇಯ ಕ್ನಲೇೆರ್ತಗಳಲಿ ೧೦  ಹೊಸ ಕ್ಮೇಥೆರಪಿ ಕ್ೆೇಂದರಗಳನತನ 
ಮನಡಲನಗತತ್ುದೆ.  ಮತಂದ್ಧನ ದ್ಧನಗಳಲಿ ಇದನತನ ಇನೂನ ಹೆಚತಚ ವಿಸುರಣೆ ಮನಡತವುದತ ಕೂಡ ನಮೆ 
ಗಮನದಲಿದೆ.  ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬೌರಿಂಗಚ ಆಸಪತ್ೆರಗೆ ಬರತವವರತ ಬಡವರೇೆ ಆಗಿರತತ್ನುರ.ೆ  ಅಲಿ ೫೦೦ 
ಹನಸಿಗೆಗಳುಳಳ ಒಂದತ ಆಸಪತ್ೆರಯನತನ ನಮನಾಣ ಮನಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ ತಿೇಮನಾನ ಮನಡಿದಾೆೇವೆ.  
ಈಗನಗಲೆೇ ಆಸಪತ್ೆರಯ್ತದತಾ, ಅದತ ಬಹಳಷತಿ dilapidated condition ನಲಿದೆ.  ಅದತ ಬಿರಟಿಷರ 
ಕ್ನಲದನಾಗಿದತಾ, ಆ ಕಟಿಡವನತನ ಕ್ೆಡವಿ ಅಲಿ ಹೊಸ ೫೦೦ ಹನಸಿಗೆಗಳುಳಳ ಆಸಪತ್ೆರಯನತನ 
ನಮಾಸಲನಗತವುದತ.  

ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮೇರತ ನಟ ಪತನೇತಚ ರನಜ್ಚಕತಮನರ್ಚ ಹನಗೂ ಸಂಚನರಿ 
ವಿರ್ಯಚ ಅವರತ ಮೃತ್ಪಟನಿಗ, organ transplantation ಅನತನ ಮನಡಲನಯ್ತತ್ತ.  ಇದತ 
ಬಹಳ ಉದನತ್ುವನದಂತ್ಹ ಕ್ೆಲಸ ಅದರಿಂದ ಪೆರ ೇರಿತ್ರನಗಿ ಬಹಳಷತಿ ರ್ನ ಇಂದತ organs 
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donate ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಬರತತಿುದನಾರ.ೆ  ಆದರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲಿ ಒಂದೇೆ ಒಂದತ ಕ್ೆೇಂದರವಿದೆ. 
ವನಣಿವಿಲನಸ್ಚ ಆಸಪತ್ೆರಯ ಬಳಿ ಒಂದೇೆ ಒಂದತ ಕ್ೇೆಂದರವನಗಿದತಾ, ಅದನತನ ರ್ನವೇೆ ಮರೆ್ನ ಉದನಾಟರೆ್ 
ಮನಡಿದೆಾೇವ.ೆ  ನಮನಹನ್ಾಚನಲಿ brain dead ಹೆಚತಚ ಇರತವುದರಿಂದ ಅಲಿ organ 
transplantation ನ ಒಂದತ ಸಂೆಟರ್ಚ ಅನತನ ಮನಡಲನಗತತಿುದೆ.  ಹೇಗೆ ನಮೆ ಸಕ್ನಾರ 
ಆರೂೆೇಗಯ ಕ್ೆೇತ್ರಕ್ೆೆ ಬಹಳಷತಿ importance ಅನತನ ಕ್ೊಟಿಿದೆ. ಹತಬಬಳಿಳ-ಧನರವನಡಕ್ೆೆ ರ್ಯದೆೇವ 
ಹೃದೊರೇಗ ಆಸಪತ್ೆರ, ಬಳೆಗನವಿಗೆ ಕ್ದನವಯ್ತ ಆಸಪತ್ೆರಯನತನ ಮಂರ್ೂರತ ಮನಡಲನಗಿದೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಕೃಷಣರನರ್ಸನಗರ ಅಣೆಕಟೆಿ ನಮನಾಣವನಗಿ ೧೦೦ ವಷಾಗಳು 
ತ್ತಂಬತತಿುರತವುದರಿಂದ ಅದರ ಸಂಪೂಣಾ ನವಿೇಕರಣಕ್ನೆಗಿ ರೂ.೮೫ ಕ್ೊೇಟಿಗಳನತನ ಮಂರ್ೂರತ 
ಮನಡಲನಗಿದ.ೆ  

ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಶನಲೆಗಳ ಬಗೆೆ ಮನನಯ ಶನಸಕರಿಗೆ ತಿಳಿದ್ಧದೆ.  ಸವಾ ಶ್ಕ್ಷಣ 
ಅಭಿಯನನ ಕ್ನಯಾಕರಮವಿದನಾಗ ವಷಾಕ್ೆೆ ೫೦-೬೦ ಶನಲನ ಕಟಿಡಗಳಿಗೆ ಹಣ ಮಂರ್ೂರನಗಿ 
ಬರತತಿುತ್ತು. ಅದತ ೧೦ ವಷಾಗಳ ಕ್ನಯಾಕರಮವನಗಿದತಾ,  ೨೦೧೦ಕ್ೆೆ ಮತಗಿಯಬೇೆಕ್ತ್ತು.  ನಂತ್ರ ಅದತ 
೨೦೧೨-೧೩ರವರಗೆ ೆವಿಸುರಣೆಯನಯ್ತತ್ತ.  ಹೇಗನಗಿ ಕಳೆದ ಸತಮನರತ ಏಳೆಂಟತ ವಷಾದ್ಧಂದ ನಮಗ ೆ
ಒಂದೂೆಂದತ ತ್ನಲೂಿಕ್ಗೆ ಒಂದೂೆೇ ಎರಡೊೇ ಶನಲಗೆಳಿಗೆ ಹಣ ಬರತತಿುತ್ತು.  ಇದನತನ ಮನಗಂಡತ 
ಈ ಸನಲನಲಿ ರೂ.೫೦೦ ಕ್ೊೇಟಿಗಳನತನ school infrastructure ಗೆ ಸಿೇಮತ್ವನಗಿ ಇಟಿಿದೆಾೇರ್ೆ.  
ರೂ.೧೦೦ ಕ್ೊೇಟಿಗಳನತನ furniture’s and lab equipment’s ಗೆ  ಕ್ೊಟಿಿದಾೆೇವೆ.  ಒಟತಿ 
೬೦೦-೭೦೦ ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪನಯ್ತಗಳನತನ ಶನಲೆಗಳ infrastructure ಗೆ ಈ ವಷಾ ಈ 
ಆಯವಯಯದಲಿ ರ್ನನತ ಒದಗಿಸಿದೆಾೇರ್.ೆ  ಇದನತನ ಹೆಚಿಚಗ ೆಮನಡಬೇೆಕ್ೆನತನವ ಚಿಂತ್ರ್ೆಯ್ತಂದ ಕ್ೆೇಂದರ 
ಸಚಿವರ ಕೂಡ ರ್ನನತ ಮನತ್ರ್ನಡಿದಾೆೇರೆ್.   NREGA ಅಡಿಯಲಿ ಶನಲನ ಕಟಿಡಗಳಿಗೆ ಅವಕ್ನಶವಿಲಿ, 
ಅಂಗನವನಡಿ ಕಟಿಡಗಳಿಗೆ ಮನತ್ರ ಅವಕ್ನಶವಿದೆ.   

(…ಮತಂದತ) 
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(458) 18-03-2022 (12.20) ಕ್ ೆಜಿ-ಬಿಎನ್ಚಎಸ್ಚ  
      (ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಿತಿ)                 

ಶ್ರೇ ಬಸವರನರ್ ಬೊಮನೆಯ್ತ  (ಮತಂದತ):- 
ಅದನತನ ಸವಲಪ ಶನಲನ ಕಟಿಡಕೂೆ ವಿಸುರಣೆ ಮನಡಲನಗಿದ.ೆ ಏಕ್ೆಂದರ,ೆ ಈಗನಗಲೆೇ ಹಲವನರತ assets 
create ಆಗಿವ.ೆ ಈಗ ಯನವುದತ assets create ಆಗಿದ,ೆ ಅದೆೇ ಕ್ನಯಾಕರಮವನತನ 
ಮತಂದತವರಿಸತವುದರಲಿ ಅಥಾ ಇಲಿ. ನಮೆ  ಹೊಸ asset creation  ಗೆ ಅವಕ್ನಶ 
ಮನಡಿಕ್ೊಡಬೆೇಕ್ೆಂದತ ಮನವರಿಕ್ ೆ ಮನಡಿಕ್ೊಟಿಿದೆಾೇರ್ೆ.  ರ್ನವು ಅದನತನ ಆದಷತಿ ಬೆೇಗ  ಪಡದೆರೆ, 
ರೂ.500 ಕ್ೂೆೇಟಿ ರೂಪನಯ್ತಗಳು ಇರತವುದನತನ ಕನಷಾ ಪಕ್ಷ ರೂ.750 ಕ್ೂೆೇಟಿ ರೂಪನಯ್ತಗಳ 
ಅಥವನ ಒಂದತ ಸನವಿರ ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪನಯ್ತಗಳವರೆಗ ೆವಿಸುರಣೆ ಮನಡಬಹತದೆಂದತ ಅಂದನರ್ತ ಇದೆ.  
ಈ ಹರೆ್ನಲೆಯಲಿ ಈ ಸನಲನ ಬಜೆಟಚನಲಿ ರೂ.500  ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪನಯ್ತಗಳನತನ school 
building and infrastructure ಗೆ ಒದಗಿಸಲನಗಿದೆ. Model school ಗಳನತನ  ಹೂೆೇಬಳಿ 
ಮಟಿದಲಿ ಮನಡಬೇೆಕ್ನಗಿದ.ೆ  

    ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ,  ಈಗ KPSC, NEET exams ಬಗೆೆ ಬಹಳಷತಿ 
ಚಚೆಾಯನಗತತಿುದೆ. ಇದರಲಿ ಯನರಿಗ ೆ ಅವಕ್ನಶ ಸಿಕ್ೆದೆ, ಯನರಿಗೆ ಅವಕ್ನಶ ಸಿಕ್ೆಲಿ, ಇಲಿಂದ 
ವಿದನಯಥಿಾಗಳು ಏಕ್ೆ ವಿದೇೆಶಕ್ೆೆ ಹೊೇಗತತಿುದನಾರೆ ಎಂಬತದರ ಬಗೆೆ ಬಹಳಷತಿ ಚಚೆಾಯನಗತತಿುದೆ. 
ಗನರಮೇಣ ಪರದೇೆಶದಲಿನ ಮಕೆಳಿಗ ೆ ಇದರ  ಪರಿೇಕ್ ೆ ಯನವ ರಿೇತಿ ಇರತತ್ುದೆ, ಯನವ ಮಟಿದಲಿ  
ಇರತತ್ುದೆ, ಅದಕ್ೆೆ ಯನವ ಮಟಿದಲಿ ತ್ಯನರಿ ನಡಸೆಿಕ್ೂೆಳಳಬೆೇಕತ ಎನತನವುದರ ಬಗೆೆ  ಮನಹತಿ 
ಇರತವುದ್ಧಲಿ. ಅವರತ ಸತಮೆರ್ೆ ಅವರ ಪನಡಿಗೆ ಯನವೂದೂೆೇ ಒಂದತ ಗೈೆಡಚನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡತ ಓದ್ಧ 
ಪರಿೇಕ್ೆಯನತನ ಬರೆಯತತ್ನುರೆ. ಆದರೆ, ಅವರತ ಆ ಪರಿೇಕ್ೆಯಲಿ ಯಶಸಿವಯನಗತವುದತ ಬಹಳ ಕಷಿ 
ಇದೆ. ಇದಕ್ೆೆ ಖನಸಗಿೇ ವಲಯದಲಿ ಬಹಳ ದೂೆಡಾ ದೊಡಾ BASE  ಎಂದಲೆನಿ, tutorials ಇವೆ.  
ಅದಕ್ೆೆ  ಸನಮನನಯ ರ್ನರಿಗ ೆ  ಎಲಿವೂ ಸಹ ಸಿಗಬೆೇಕತ ಎಂದತ ನಮೆದೇೆ ಆದಂತ್ಹ ಒಂದತ 
platform ಅನತನ ಮನಡಿದೆಾೇವೆ.  ಇದಕ್ೆೆ ಸತಮನರತ 5 ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪನಯ್ತಗಳನತನ ಖ್ಚತಾ ಮನಡಿ 
ಮನಡತತಿುದೆಾೇವೆ. ಖನಸಗಿೇ ವಲಯದಲಿ ಯನವ ರಿೇತಿ question papers, model question 
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papers ಎಲಿವೂ ಇರತತ್ುದೆಯೇ ಅದೆೇ ರಿೇತಿಯಲಿ ವಿದನಯಥಿಾಗಳಿಗೆ ಯನವುದೆೇ ರಿೇತಿಯ  ಖ್ಚತಾ 
ಇಲಿದೆ internet  ಪಡದೆತಕ್ೊಳುಳವುದಕ್ೆೆ “ಸಿ.ಎಂ. ವಿದನಯಥಿಾ  ಮನಗಾದಶ್ಾ”ಚ ಚ ಎಂಬ platform 
ಅನತನ ಮನಡಿದೆಾೇವೆ.  ಇದನತನ ವಿಶೆೇಷವನಗಿ ಗನರಮೇಣ ಮಕೆಳಿಗನಗಿ ಮನಡಲನಗಿದೆ.  

      ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನವು ನಮೆ ಹೊಸ ಚಿಂತ್ರ್ ೆನಮೆ ಆಯವಯಯದಲಿದೆ ಎಂದತ 
ಹೆೇಳುವುದಕ್ೆೆ ಇಷಿಪಡತತ್ೆುೇರೆ್.  ಈಗ ಏರ್ನಗಿದೆ ಎಂದರೆ, ಉನನತ್ ಶ್ಕ್ಷಣದಲಿ engineering 
colleges  ಹೆಚಿಚಗ ೆ ಆಗಿರತವುದರಿಂದ ಪರತಿ ವಷಾ ಸತಮನರತ  50 ಸನವಿರದ್ಧಂದ 60 ಸನವಿರ 
ಸಿೇಟತಗಳು vacant ಆಗತತಿುದೆ.  ಏಕ್ೆಂದರ,ೆ ಇತಿುೇಚೆಗ ೆ ಸನಮನನಯ engineering ಗೆ ಬೆಲ ೆ
ಇಲಿದಂತ್ನಗಿದ.ೆ ಅದಕ್ೆೆ specialisation ಆಗಬೇೆಕ್ನಗತತ್ುದೆ. ಈ specialisation ಕ್ೂೆೇಸ್ಚಾಗಳು 
IIT, NIT ಗಳಲಿವೆ.  ಆ ಸಂಸೆಿಗಳಲಿ ನಮೆ  ಕನನಡದ ಮಕೆಳಿಗೆ ಪರವೆೇಶ ಸಿಗತವುದತ ಬಹಳ 
ಕಷಿಸನಧಯ. ಏಕ್ೆಂದರ,ೆ ಅದರ  ಪರಿೇಕ್ೆಗಳು ಬಹಳ ಕಷಿ ಇರತತ್ುವೆ. ನಮೆ engineering 
colleges  ನಮೆ ಕ್ೆೈಯಲಿವೆ. ರ್ನವು ಆ IIT, NIT ಸಂಸೆಿಗಳ ಬನಗಿಲನತನ ಏಕ್ೆ ಬಡಿಯಬೆೇಕತ, 
ರ್ನವೇೆ ನಮೆ ಕ್ೆಲವು engineering college ಗಳನತನ  ಆ ಮಟಿಕ್ೆೆ ಏಕ್ೆ ಬೆಳೆಸಬನರದೆಂಬ  
ಚಿಂತ್ರ್ೆಯನತನ  ಮನಡಿ, ಸತಮನರತ 7 ಸಕ್ನಾರಿ engineering college ಗಳನತನ  ಮತಂದ್ಧನ 5 
ವಷಾಗಳಲಿ IIT ಲೆವೆಲ್ಚಗೆ ತ್ರತವುದಕ್ೆೆ ಈ ವಷಾದ್ಧಂದಲೆೇ  ಇದಕ್ೆೆ ಹಣವನತನ ಮೇಸಲಟತಿ 
ಪನರರಂಭ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ 7 engineering college ಗಳನತನ ಗತರತತಿಸಿದಾೆವೆ.  ಯನವ ರಿೇತಿ IIT 
ಇದೆಯೇ, ಅದೆೇ ರಿೇತಿ Karnataka Institute of Technology (KIT) ಎಂದತ ಮನಡಿ 
ಅದನತನ IIT ಮಟಿಕ್ೆೆ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಂಡತ ಹೂೆೇಗತವಂತ್ಹ ಗತರಿಯನತನ ಹೂೆಂದ್ಧದಾೆೇವೆ. ನಮೆ ಮಕೆಳಿಗೆ 
ರ್ನವೇೆ ಇಲಿ ಉನನತ್ ಮಟಿದ ವಿದನಯಭನಯಸವನತನ  ಕ್ೊಟಿರೆ, ಅವರತ international level ಗೂ 
ಹೊೇಗಬಹತದತ. ಮತ್ೆು  University ಯ international collaboration ಗೆ ಮದಲರೆ್ 
ದ್ಧವಸದ್ಧಂದ  ಮನನಯತ್ ೆಸಿಗಬೆೇಕತ ಎನತನವ ಕ್ನರಣದ್ಧಂದ ಈ ಯೇರ್ರೆ್ಯನತನ ಮದಲರೆ್ೇ ಬನರಿಗ ೆ
ಮನಡಿದೆಾೇರ್.ೆ  ಇದನತನ ಮನಡತವುದತ ಸವಲಪ challenging  ಇದೆ. ಅದತ ನನಗ ೆಗೊತಿುದೆ,  ಆದರೂ 
ಸಹ, ರ್ನವು ಮನಡತತ್ೆುೇವಂೆಬ ವಿಶನವಸ ಇದೆ.  ಇದಕ್ೆೆ ಬಹಳಷತಿ teaching staff ಬೆೇಕ್ನಗತತ್ನುರೆ. 
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ರ್ನನತ ಈಗನಗಲೆೇ Indian Institute of Science ನ Director  ರವರನತನ, ಸತರತ್ೆಲ್ಚನ  
NIT ಯ Director  ರವರನತನ ಹನಗೂ ಕ್ೆಲವು IIT ಗಳಲಿದಾ ನವೃತ್ು ಛೆೇಮಾನ್ಚಗಳನತನ 
ಸಂಪಕಾ ಮನಡಿದೆಾೇರ್ೆ.  ಅವರ ಮನಗಾದಶಾನದಲಿ KIT ಅನತನ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆಂಬ ಮನತ್ನತನ 
ಹೆೇಳುವುದಕ್ೆೆ ಇಚಚೆೇಪಡತತ್ುೆೇರೆ್. 

     ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇವತ್ತು ಹಂದತಳಿದ ತ್ನಲೂಿಕಚಗಳಲಿ ಏರ್ನಗಿದೆ ಎಂದರೆ, ಯನರತ 
ವಿಶವವಿದನಯನಲಯಗಳ ಹತಿುರ ಇದನಾರ,ೆ ಅವರಿಗೆಲನಿ ಆ ವಿಶವವಿದನಯನಲಯದಲಿರತವಂತ್ಹ course  
ಗಳ ಬಗೆೆ ವಿಷಯಗಳು ಗೊತ್ನುಗತತ್ುವೆ.  ಈಗ ಉದನಹರಣೆಗ ೆ ಚನಮರನರ್ನಗರ ಮತ್ತು ಕ್ೂೆಪಪಳ 
ಜಿಲೆಿಗಳು., ಇಲಿ  ವಿಶವವಿದನಯನಲಯಗಳು ಬಹಳಷತಿ ದೂರದಲಿವ.ೆ ನಮಗ ೆ ವಿಶವವಿದನಯನಲಯ 
ಅಂದರೆ, ಒಂದತ ದೂೆಡಾ ಕ್ನಯಂಪಸ್ಚ, ಒಂದತ ದೂೆಡಾ ಕಟಿಡ, ಅದಕ್ೆೆ ಒಬಬ Vice Chancellor, 
Registrar, Registrar for examination, ಅವರ ಒಂದತ ದೊಡಾ ತ್ಂಡ ಇರಬೇೆಕತ 
ಅಂದತಕ್ೂೆಂಡಿದಾೆೇವೆ. ಆದರ,ೆ ಇಲಿ ಮನಡತವಂತ್ಹ ವಿಶವವಿದನಯನಲಯದಲಿ ಅವೆಲಿವೂ ಇರತವುದ್ಧಲಿ. 
ರ್ನವು slim and lean ಆಗಿ ಈಗ ಇರತವಂತ್ಹ P.G. Centre ಗಳಲಿಯೇ digital form 
ನಲಿಯೇ administration ಮತ್ತು examinations, material ಕ್ೊಡತವಂತ್ಹದಾನತನ ಮನಡಿ 
ಒಂದತ ಹೂೆಸ  ಪರಯೇಗವನತನ 7  ಆ ತ್ರಹದ ಹೊಸ ಮನದರಿಯ ವಿಶವವಿದನಯನಲಯಗಳನತನ 
ಹಂದತಳಿದ 7 ಜಿಲೆಿಗಳಲಿ ಈ ಸನಲನಲಿ ಮನಡಬೇೆಕತ ಎನತನವಂತ್ಹ ತಿೇಮನಾನವನತನ  ಮನಡಿದೆಾೇವೆ.  

         ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ,  ಶ್ಕ್ಷಣದಲಿ ಇರ್ೂೆನಂದತ ಸಮಸೆಯ ಇದೆ. ರ್ನವು ಅದನತನ 
ರೆ್ೂೇಡತತಿುದೆಾೇವೆ.  ಕ್ೆಲವು education centre ಗಳಿವೆ. ಆ ತ್ರಹ ಎಲನಿ ಜಿಲೆಿಗಳಿವೆ. ಅದರಲಿ 
ಕ್ೆಲವು ವಿಶೆೇಷವನಗಿ ಮದಲನಂದಲೂ ಬಂದಂತ್ಹವು ಇವೆ. ಆ ರಿೇತಿ  ಧನರವನಡ ಇದೆ, ಮೈಸೂರತ 
ಇದೆ,  ಆ ಕಡೆ ಗತಲಬಗನಾ ಇದೆ.  ಮಂಗಳೂರತ ಇದೆ. ಇವೆಲಿವೂ ಏರ್ನಗಿವೆ ಎಂದರೆ, ಅವುಗಳ 
ಸತತ್ುಲೂ ಇರತವಂತ್ಹ ತ್ನಲೂಿಕತ ಮತ್ತು ಜಿಲನಿ ವಿದನಯಥಿಾಗಳು ಬಂದತ ಅಲಿಗ ೆ ಸೇೆರಿಕ್ೂೆಳುಳತ್ನುರೆ. 
ಅವರಿಗೆ ಹನಸೆಿಲ್ಚಗಳು ಇಲಿ. ಎಲನಿ ವಿದನಯಥಿಾಗಳು ಶನಸಕರ ಕಡಯೆ್ತಂದ ಲೆಟರ್ಚಗಳನತನ 
ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡತ ಬರತತ್ನುರೆ. ಧನರವನಡದಲಿ ಇರತವ  ಎಲನಿ ಹನಸೆಿಲ್ಚಗಳ   capacity ಸತಮನರತ 
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100-200 ಕ್ೊಠಡಿಗಳು  ಇರಬಹತದತ.  ಆದರೆ, ಅಲಿಗೆ ಸನವಿರನರತ ವಿದನಯಥಿಾಗಳು ಬರತತ್ನುರೆ. 
ಅದಕ್ೆೆ  ಅವರಿಗೆ “ವಿದನಯಸಿರಿ”ಚ ಎಂಬ ಯೇರ್ರೆ್ಯನತನ ಮನಡಿದೆಾೇವೆ. ಇದರಲಿ  ವಿದನಯಥಿಾಗಳು 
ಬನಡಿಗೆಯಲಿ ಇರತತ್ನುರ.ೆ ಬನಡಿಗೆಯಲಿರತವಂತ್ಹ ವನತ್ನವರಣ ಯನವ ರಿೇತಿ  ಇರತತ್ುದೆಯೇ 
ಏರೆ್ೂೇ,  ಅದಕ್ನೆಗಿ ಈ ಬನರಿ  ರ್ನವು “ಚ ಶ್ರೇ ದ್ಧೇನದಯನಳಚ ಉಪನಧನಯಯರವರ ಹೆಸರಿನಲಿ 
“ಸೌಹನದಾ ವಿದನಯಥಿಾ ನಲಯಗಳು”ಚ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲಿ ಸತಮನರತ  ಒಂದತ ಸನವಿರ ವಿದನಯಥಿಾಗಳ  
ಸನಮಥಯಾವುಳಳ ಎಲನಿ ಊರತಗಳಲಿ education hub ಏನದ,ೆ ಅಂತ್ಹ ಕಡಗೆಳಲಿ  ಹನಸೆಿಲ್ಚ 
ಸಮತಚಚಯಗಳನತನ ವಿಶೆೇಷವನಗಿ OBC, SC/ST ರ್ರ್ನಂಗದವರಿಗ ೆ ಮನಡತವಂತ್ಹ ಪರಯತ್ನವನತನ 
ಇದೆೇ ವಷಾ ಪನರರಂಭ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆ.  

      ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅದೆೇರಿೇತಿ working women ಗೂ ಸಹ ವಿಶೆೇಷವನದಂತ್ಹ 
ಹನಸೆಿಲ್ಚಗಳನತನ ಮನಡತತಿುದೆಾೇವೆ. ಡನ||ಅಂಬೇೆಡೆರ್ಚರವರ ಹೆಸರಿನಲಿ 100  ಹನಸೆಿಲ್ಚಗಳನತನ ಮತ್ತು ಶ್ರೇ 
ಕನಕದನಸರವರ ಹೆಸರಿನಲಿ  50 ಹನಸೆಿಲ್ಚಗಳನತನ ಈ ವಗಾದ ರ್ನರಿಗ ೆ ಈ ಸನಲನಲಿ 
ಮನಡತತಿುದೆಾೇವೆ.  ಈ ರಿೇತಿ ಎಲನಿ ವಗಾದ ರ್ನರಿಗ ೆಶ್ಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಆರೂೆೇಗಯಕ್ೆೆ ಬಹಳ ಮತಖ್ಯವನದ 
ಪನರಮತಖ್ಯತ್ೆಯನತನ ಕ್ೂೆಡತತಿುದೆಾೇವೆ.  ಇದರ  ಜೊತ್ೆಗೆ economic activity ಸಹ ಬಹಳ 
ಮತಖ್ಯವನಗಿದ.ೆ  ಅದೆೇರಿೇತಿ, ನಮಗೆ  ಬರತವಂತ್ಹ ದ್ಧವಸಗಳಲಿ GSDP ಹೆಚನಚಗಬೆೇಕ್ೆಂದರ,ೆ ಇವತ್ತು 
economic activity ಸಹ ಅಷ್ೆಿೇ ಮತಖ್ಯವೆಂದತ ಹೆೇಳುವುದಕ್ೆೆ  ಇಚೆಚೇಪಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ  ರ್ನವು 
ಈಗನಗಲೆೇ ಸತಮನರತ ರೂ.3,500 ಕ್ೂೆೇಟಿ ರೂಪನಯ್ತಗಳನತನ ಖ್ಚತಾ ಮನಡಿ SHDP (State 
Highway Development Project) ಯನತನ ಈಗನಗಲೆೇ approve ಮನಡಿದೆಾೇವೆ. ಇದತ 
ನಮೆ ರನರ್ಯದ ಹದೆನಾರಿಗಳನತನ improve  ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಅನತಕೂಲವನಗತತ್ುದೆ. ಇದರ ಜೊತ್ೆಗೆ 
ಕ್ೆೇಂದರ ಸಕ್ನಾರ ದೊಡಾ ಪರಮನಣದಲಿ ನಮೆ national highway improvement  ಅನತನ 
ಮನಡತತಿುದೆ. 2021-22ರೆ್ೇ ಸನಲನಲಿ ಕ್ೆೇಂದರ ಸಕ್ನಾರ ರೂ.5,500 ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪನಯ್ತಗಳನತನ 
national highway ಗೆ ಕ್ೊಟತಿ ಒಂದೇೆ ವಷಾದಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನತನ ಮನಡಿದ.ೆ   ಬರತವಂತ್ಹ 
ದ್ಧವಸಗಳಲಿ ಅದತ ಹೆಚನಚಗತತ್ುದೆ. ಅದರ ಜೊತ್ೆಗೆ ನಮೆ ಸಕ್ನಾರದ್ಧಂದ ರೂ.3,500 ಕ್ೂೆೇಟಿ 
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ರೂಪನಯ್ತಗಳಲಿ ರಸೆುಗಳನತನ SHDP ನಲಿ improvement ಮನಡತತಿುದೆಾೇವೆ. ಅದೆೇ ರಿೇತಿ ರೈೆಲೆವ 
ಯೇರ್ರೆ್ಗಳ ಬಗೆೆ ಹೇೆಳಿದೆಾೇರ್ೆ.  ಮತ್ೆು  ಅದನತನ ಹೆೇಳುವುದಕ್ೆೆ ಇಚೆಚ ಪಡತವುದ್ಧಲಿ. ಇದರಲಿ ಕ್ೆೇಂದರ 
ಸಕ್ನಾರದ ಪನಲತ 50% ಮತ್ತು ನಮೆ ರನರ್ಯ ಸಕ್ನಾರದ ಪನಲತ 50% ಇದೆ.  ಇದರ ಜೊತ್ೆಗೆ 
ರ್ನವು ಭೂ-ಸನವಧಿೇನವನತನ ಸಹ ಮನಡಬೇೆಕ್ನಗಿದೆ.  ಅದಕ್ೆೆ ವಿಶೆೇಷವನದಂತ್ಹ ಹಣವನತನ ಈ ಬನರಿ 
ಮೇಸಲಟಿಿದಾೆೇವೆ. ಎಲಿ economic connectivity  ಇರತತ್ುದೆ, ಮತ್ೆು ಎಲಿ  distance  
ಕಡಿಮಯನಗತತ್ುದೆ, ಅಂತ್ಹ  ಕಡಗೆಳಲಿ ರೈೆಲೆವ ಯೇರ್ರೆ್ಗಳಿಗ ೆಪನರಮತಖ್ಯತ್ಯೆನತನ ನೇಡತತ್ೆುೇವೆ.  

    ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ,  ಈಗನಗಲೆೇ ಬಿಜನಪತರ, ಶ್ವಮಗೆ ಮತ್ತು ಹನಸನದಲಿ airport 
ಗಳ ಕ್ೆಲಸ ನಡಯೆತತಿುದ.ೆ  ಈ ಸನಲನಲಿ ರನಯಚೂರತ ವಿಮನನ ನಲನಾಣವನತನ ಪನರರಂಭ 
ಮನಡತತ್ೆುೇವ.ೆ ಈಗನಗಲೆೇ 8 fishery ports, ಇದರ ಜೊತ್ೆಗೆ ಒಂದತ major fishery port 
ಅನತನ ಕ್ನರವನರದ ಬಳಿ ಇರತವ ಮನಜನಳಿಯಲಿ ತ್ಗೆೆದತಕ್ೂೆಳಳಬೇೆಕ್ೆಂದತ ತಿೇಮನಾನ ಮನಡಿದೆಾೇವೆ. 
ರ್ನವು ಸನಗರಮನಲನದಲಿ ಸತಮನರತ  ರೂ.1,880 ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪನಯ್ತಗಳ ಪರಸನುವರೆ್ಯನತನ 
ಈಗನಗಲೆೇ ಕಳುಹಸಿದೆಾೇವ.ೆ ಈ ವಷಾ ಅದರ ಅನತಷ್ನಾನವನತನ ಪನರರಂಭ ಮನಡತತ್ೆುೇವ.ೆ ಇದರಲಿ 
Karwar port extension and Mangaluru port extension  ಸಹ ಇದೆ, ಬೆಳಿಳಕ್ೆರೆ 
ಹೊಸ commercial port  ಸನಿಪರ್ ೆ ಕೂಡ ಇದರಲಿದೆ ಎಂದತ  ಹೆೇಳುವುದಕ್ೆೆ ಇಚಚೆಪಡತತ್ೆುೇರ್ೆ. 
ಆಥಿಾಕತ್ಗೆ ೆ ಬೆಂಬಲ ಕ್ೂೆಡಲತ  ಎರಡತ SIR (Special Investment Region) zone  
ಗಳನತನ ಮನಡಿದೆಾವ.ೆ. ಅಲಿ ಸಂಪೂಣಾವನದಂತ್ಹ concession ಸಿಗತತ್ುದೆ.  ಒಟತಿ 5-6 ಕಡಗೆಳಲಿ 
ಮನಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ ಮನಡಿದಾೆವೆ.  ಮದಲತ ಪನರರಂಭವಿಕವನಗಿ industrial response  ಯನವ 
ರಿೇತಿ ಬರತತ್ುದೆ ಎಂಬತದನತನ ರೆ್ೂೇಡತವುದಕ್ೆೆ ಒಂದತ ತ್ತಮಕೂರಿನಲಿ  ಮತ್ತು  ಇರ್ೂೆನಂದನತನ 
ಧನರವನಡದಲಿ SIR zone ಗಳನತನ ಮನಡಿದೆಾವೆ. Industrial Township  ಅನತನ 
ಮನಡತತಿುದೆಾೇವೆ. Especially ಚೆರ್ನೆೈ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರತ ಕ್ನರಿಡನರ್ಚ, ಅದತ ಚೆರ್ನೆೈ, ಬೆಂಗಳೂರತ 
ಮತ್ತು  ಮೈಸೂರತ ಭನಗದಲಿ industrial corridors  ಆಗತತ್ುದೆ. ಚೆರ್ನೆೈ, ಬೆಂಗಳೂರತ, ಮತ್ತು 
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ಮತಂಬೆೈ ಕ್ನರಿಡನರ್ಚ along the national highway  ಇದೆ. ಅಲಿಯೂ ಸಹ township 
ಗಳನತನ ಮನಡತತಿುದೆಾೇವ.ೆ  

       ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಕ್ೆೈಗನರಿಕ್ೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ೆುೇರ್ನ ಕ್ೊಡತವ ಸಲತವನಗಿ, ಇವತ್ತು semi 
conductor manufacturing ಬಹಳ ಪನರಮತಖ್ಯತ್ೆ ಪಡದೆ್ಧದ.ೆ  

(ಮತಂದತ.,)  
 

(459) 18-03-2022 (12.30) ಎಂ.ವಿ-ಬಿಎನ್ಚಎಸ್            (ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಿತಿ) 
ಶ್ರೇ ಬಸವರನರ್ ಬೊಮನೆಯ್ತ (ಮತಂದತ) 
ಆದತದರಿಂದ, ಕ್ೆೇಂದರ ಸಕ್ನಾರ ಒಂದತ ವಿಶೆೇಷವನದಂತ್ಹ ಪನಯಕ್ೆೇಜ್ಚ ಮತ್ತು mission mode 
ನಲಿ  ಮನಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ ಸತಮನರತ 65 ಸನವಿರ ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪನಯ್ತಗಳ ಬಂೆಬಲ ನೇಡಿದೆ. ಈಗ 
semiconductor plant ಎಲಿ ಸನಿಪರ್ೆಯನಗಬೆೇಕ್ೆಂದತ ಮೂರನಚನಲತೆ ರನರ್ಯಗಳ ನಡತವೆ 
ಪೆೈಪೊೇಟಿಯ್ತದ.ೆ ಅದಕ್ೆೆ ಕ್ೆಲವು ಅವಶಯಕತ್ೆಗಳಿವೆ, especially pure drinking water ನ 
ಅವಶಯಕತ್ ೆ ಇದೆ. Semiconductor plant   ನಮೆ ರನರ್ಯಕೂೆ ಬರಬೆೇಕತ ಎಂಬತದತ ನಮೆ 
ಚಿಂತ್ರ್ೆಯನಗಿದೆ. ಇದತ ಅಲಿದೆೇ ಎರಡತ-ಮೂರತ ಕಂಪನಯವರತ ಮತಂದ ೆ ಬಂದತ ಇದರ ಬಗೆೆ 
ಚಚೆಾ ಮನಡಿದನಾರ.ೆ ಮತ್ೆು ರ್ನವು ಒಂದತ ಸಮೆಕಂಡಕಿರ್ ಪನಲಸಿಯನತನ ಮನಡಿ, ಇವತ್ತು ಹಲವನರತ 
concession ಅನತನ ಸಹ approve ಮನಡಿದೆಾೇವೆ. ಆ ಹರೆ್ನಲೆಯಲಿ ನಮಗೆ ವಿಶನವಸವಿದ.ೆ ಒಂದತ 
ಸಮೆ ಕಂಡಕಿರ್ಚ ಪನಿಂಟಚ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ೆೆ ಬರತತ್ುದೆ. ಕ್ೆೇವಲ concession ಅಷ್ೆಿ ಅಲಿ. ಇರತವಂತ್ಹ 
talented human resource ಏನದ,ೆ ಅದನತನ attract ಮನಡತತ್ುದೆ. Research and 
development ಏನದೆ, ಅದತ ನಮೆ strength ಅದರ ಆಧನರದ ಮೇಲ ೆ ಸಮೆ ಕಂಡಕಿರ್ಚ 
ಪನಿಂಟ ಬಂದರ,ೆ ಸತಮನರತ 65 ಸನವಿರ ರ್ನರಿಗ ೆ direct and indirect employment 
ಸಿಗತವಂತ್ಹ ನರಿೇಕ್ೆ ಇದ.ೆ ಈ ರಿೇತಿಯನಗಿ ಆ ಸಕೆಿರ್ಚನವರತ ಹೆೇಳುತ್ನುರೆ. FMCG (Fast 
Moving Consumer Goods) ಗೌಹನತಿಯಲಿ ಒಂದತ ಪನಿಂಟಚ ಇದ.ೆ ಅಂದರೆ, ಒಂದತ 
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ಏರಿಯನ ಇದೆ. ಸತಮನರತ ಒಂದತ ಲಕ್ಷಕೂೆ ಹೆಚತಚ ರ್ನ ಆ ಏರಿಯನದಲಿ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡತತ್ನುರ.ೆ ಅದೆೇ 
ಮನದರಿಯಲಿ ಧನರವನಡದಲೂಿ ಮನಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ ತಿೇಮನಾನ ಮನಡಿದೆಾೇವೆ. ಇದರಿಂದ ಒಂದತ 
ಲಕ್ಷಕ್ೆಂತ್ ಹೆಚತಚ ರ್ನರಿಗ ೆ ಉದೂೆಯೇಗ ಸಿಗತತ್ುದೆ. ಇದರ ವಿಶೆೇಷವೆೇರ್ಂೆದರೆ, ಎಸ್.ಎಸ್ಚ.ಎಲ್.ಸಿ., 
ಪಿ.ಯತ.ಸಿ., ಮತ್ತು ಪದವಿ ಆದಂತ್ಹವರಿಗೂ ಸಹ ಕ್ೆಲಸ ಸಿಗತತ್ುದ.ೆ ಇದಕ್ೆೆ ಬಹಳ ದೂೆಡಾ 
ವಿದನಯಹಾತ್ೆ ಇಲಿದ್ಧದಾರೂ ಕೂಡ, ಇಲಿ ಎಲನಿ ರಿೇತಿಯ ಚಟತವಟಿಕ್ೆಗೆ ಕ್ೆಲಸ ಸಿಗತತ್ುದೆ. ನಮೆ 
ಸಕ್ನಾರದ್ಧಂದ ಇದಕೂೆ ಕೂಡ ವಿಶೆೇಷವನದ concession ಕ್ೂೆಡಲನಗತತ್ುದೆ. ಈ ರಿೇತಿ 
ಉದೊಯೇಗಕೂೆ ಒತ್ುನತನ ಕ್ೊಡತತಿುದೆಾೇವೆ. ಮತ್ೆು industrial growth ಗೂ ಕೂಡ ಒತ್ುನತನ 
ನೇಡತತಿುದಾೆೇವೆ. ಇವತ್ತು ಎರಡತ ಟೆಕಾಚಟೆೈಲ್ಚ ಪನಕಚಾಗಳಿಗೆ ಅನತಮೇದರ್ಯೆನತನ ನೇಡತತಿುದಾೆೇವೆ. 
ಅಂದರೆ, ಮಗನ ಟೆಕಾಚಟೆೈಲ್ಚ ಪನಕಚಾ. ಈಗ ಸಣಣ ಟೆಕಾಚಟೆೈಲ್ಚ ಪನಕಚಾಗಳು ಬೆೇಕ್ನದಷಿಿವ.ೆ ಒಂದತ 
ಗತಲಬಗಾ ಜಿಲೆಿ ಮತ್ೂೆುಂದತ ಬಿಜನಪತರ ಜಿಲೆಿಯಲಿ ಎರಡತ ಮಗನ ಟೆಕಾಚಟೆೈಲ್ಚ ಪನಕಚಾಗಳನತನ 
ನಮನಾಣ ಮನಡಬೇೆಕತ ಎನತನವ ತಿೇಮನಾನವನತನ ಮನಡಿದೆಾೇವೆ. ನಮೆಲಿ ಸಿಳಿೇಯವನಗಿರತವಂತ್ಹ 
talent ಮತ್ತು products ಅನತನ ಹೆಚಿಚಗ ೆಮನಕ್ೆಾಟಚ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಸನಧಯವನಗಿಲಿ. ಉದನಹರಣೆಗ;ೆ 
ನಮೆ Shahabad stone cutting industry ಇದೆ.  ಅದತ ಮರ್ ೆ ಮರ್ೆಗೂ ಸಹ  ಇದೆ. 
Ilkal stone cutting ಇದೆ. ಶ್ಡಿಘಟಿದಲಿ ಸಿಲ್ೆಚ ಸನಯರಿೇಸ್ಚ ತ್ಯನರಿಸತತ್ನುರೆ. ಇಲಿಂದ ತ್ಯನರತ 
ಮನಡಿ, ಅದನತನ ಕಂಚಿಗೆ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡತ ಹೂೆೇಗತತ್ನುರೆ. ಮತ್ೆು ನಮೆವರೆ ಅಲಿಗ ೆ ಹೊೇಗಿ ಹೆಚಿಚನ 
ದತಡತಾ ಕ್ೂೆಟತಿ ಅವುಗಳನತನ ಖ್ರಿೇದ್ಧ ಮನಡತತ್ನುರ.ೆ ಹನಗನಗಿ, ಅದರ value addition, product 
improvement ಆಗಬೆೇಕ್ನಗಿದೆ. ಅದಕ್ೆೆ design development, product 
improvement, branding and marketing  ಮನಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ ಹನಗೂ ಸಿಳಿೇಯ 
ಚನನಪಟಿಣದ toys, ಅದನತನ ಸವಲಪ modify  ಮನಡಿ, ಅವುಗಳನತನ international level ನಲಿ 
ಮನರನಟ ಮನಡಬಹತದತ. ಅದಕ್ೆೆ ಇವುಗಳಿಗೆಲನಿ cluster ಮನಡತತಿುದೆಾೇವೆ. ಈಗ ಚನನಪಟಿಣ, 
ಶ್ಡಿಘಟಿ, ಮಳಕ್ನಲೂೆರತ, ಇಳೆಲ್ ಮತ್ತು ಗತಳೇೆದಗತಡಾ, ಬೆಳಗನವಿ ಮತ್ತು ಶಹಬನದಚನಲಿ. ರ್ನನತ 
ಕ್ೆಲವೆೇ ಹೆಸರತಗಳನತನ ಮನತ್ರ ಹೆೇಳುತಿುದಾೆೇರೆ್. ಈಗ ಎಲೆಿಲಿ ಇದೆ, ಅವುಗಳ local talent ಗಳನತನ 
ಸವಲಪ harness  ಮನಡಿ, ಅವರಿಗೆ ಸವಲಪ ಹೊಸ ಹೊಸ designs ನ support system ಕ್ೊಟತಿ, 
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market support system  ಕ್ೊಟಿರೆ, ಅವರ ಉತ್ನಪದರೆ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಆದನಯ ಕೂಡ 
ಹೆಚನಚಗತತ್ುದೆ. ಇದನತನ ಗತರತತಿಸಿ, ಮದಲ ಬನರಿಗೆ ಅವರ ಸಿೆಲ್ಚಗೆ ಬೆಲೆ ಕ್ೊಡಬೆೇಕತ ಎನತನವಂತ್ಹ 
ದೃಷಿಾಯ್ತಂದ ಇವುಗಳನತನ ಮನಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ ಪರಯತ್ನವನತನ ಮನಡತತಿುದಾೆೇವೆ. ಆದತದರಿಂದ ಇದಕ್ನೆಗಿ 
ಬಜೆಟಚನಲಿ ವಿಶೆೇಷವನದಂತ್ಹ ಅನತದನನವನತನ ಕೂಡ ಒದಗಿಸತತ್ೆುೇವೆ. ಈಗ ರೆ್ೇಕ್ನರರ ಸಮನೆನ 
ಯೇರ್ರೆ್ಯನತನ ಐದತ ಸನವಿರ ರೂಪನಯ್ತಗಳಿಗೆ ಹಚೆಿಚಗೆ ಮನಡಿದೆಾೇವೆ. ಅವರತ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುಳವಂತ್ಹ 
ಕ್ನಯಪಿಟಲ್ಚ ಲೂೆೇನ್ಚ ಏನದ,ೆ ಅದಕ್ೆೆ ಶೆೇಕಡನ 8ರಷತಿ interest subsidy ಯನತನ ಕ್ೊಡತತಿುದೆಾೇವೆ. 
ಉದನಹರಣೆಗ;ೆ ಬನಯಂಕಚನವರತ ಶೆೇಕಡನ 12ರಷತಿ ಹನಕ್ದರ,ೆ ಅದಕ್ೆೆ ಶೆೇಕಡನ 8ರಷಿನತನ ಸಕ್ನಾರ 
ನೇಡತತ್ುದೆ. ಅವರಿಗೆ ಕ್ೆೇವಲ ಶೆೇಕಡನ 4ರಷತಿ ಮನತ್ರ ಬಡಿಾ ಬಿೇಳುತ್ುದೆ. ಇವತ್ತು ರೆ್ೇಕ್ನರಿಕ್ಗೊ ಸಹ 
ಹೆಚತಚ ಇಂಬನತನ ಕ್ೂೆಡಲನಗಿದೆ. ರ್ನನತ ಹಲವನರತ ಯೇರ್ರೆ್ಗಳ ಬಗೆೆ ಹೆೇಳಿದೆಾೇರ್.ೆ ಮತ್ೆು ಇನತನ 
ಕ್ೆಲವು ವಿಷಯಗಳ ಬಗೆೆ ಚಚೆಾ ಕೂಡ ಆಗಿದ.ೆ ರ್ನನತ ಬಜೆಟಚನಲಿ ಓದ್ಧರತವುದರಿಂದ ಹೆಚಿಚನ ವಿಷಯ 
ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕ್ೆೆ ಹೊೇಗತವುದ್ಧಲಿ. ಮಹಳನ ಉದೆಾೇಶ್ತ್ ಯೇರ್ರೆ್ಗನಗಿ ವಿಶೆೇಷವನದ ಒತ್ುನತನ 
ನೇಡಲನಗಿದ.ೆ ನಮೆ ರನರ್ಯದ ಒಟತಿ ಆದನಯದಲಿ ಇಡಿೇ ದೆೇಶದಲಿ ರ್ನವು ಮೂರರೆ್ೇ 
ಸನಿನದಲಿದೆಾೇವೆ. ಅದತ almost Rs.3 lakhs per capita income  ಎಂದತ ಹೆೇಳುತ್ನುರೆ. 
ರ್ನವು ಇನತನ ಸವಲಪ ಒಳಗಡ ೆ ಹೊೇಗಿ ರೆ್ೂೇಡಿದನಗ, ಅದಕ್ೆೆ contribute ಮನಡತವವರತ ಮೂರತ 
ಲಕ್ಷ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲಿ ಇದೆ. ಬಿೇದರ್ಚ ಜಿಲೆಿಗ ೆಹೂೆೇದರ ೆಅದತ ಸತಮನರತ ಒಂದೂವರ ೆಲಕ್ಷವನಗತತ್ುದೆ. 
ಆದರೆ ಒಟತಿ contribution ಕ್ೊಡತವುದತ ಕ್ೆೇವಲ 30% of the population  ಎಂದತ 
ಒಂದತ ಅಂದನರ್ತ. ಇನತನ ಶೆೇಕಡನ 70ರಷತಿ ರ್ನರತ ದತಡಿಯತವುದತ ಅವರ ಜಿೇವನದ 
ಉಪಯೇಗಕ್ನೆಗಿ. ಅವರ sustainable livelihood ಗೆ ದ್ಧನನತ್ಯ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡತತ್ನುರ.ೆ ಶೇೆಕಡನ 
30ರಷತಿ ಮನತ್ರ per capita income  ನಲಿ ಇದೆ. ಇನತನಳಿದ 70ರಷಿನತನ ತ್ಂತ್ಮೆ 
ಜಿೇವರ್ೊೇಪನಯಕ್ನೆಗಿ ಮನಡತತಿುದನಾರ.ೆ ಅದಕ್ೆೆ ರ್ನನತ ‘economy is people’ಚ ಎಂದತ ಏಕ್ ೆ
ಹೆೇಳುತ್ುೆೇರೆ್ಂದರೆ, ಈ ಶೆೇಕಡನ 70ರಷತಿ ರ್ನ ಈ ಒಂದತ ಲೆವೆಲ್ಚನಂದ ಮೇಲ ೆ ಬಂದರ,ೆ ತ್ಮೆ 
livelihood ಗಿಂತ್ ಮೇಲೆ ಬಂದತ, ಅವರತ ಕೂಡ ಹೆಚಿಚಗ ೆ ಆದನಯವನತನ ಗಳಿಸಿದರೆ, ಅದತ 
ಆಥಿಾಕತ್ಗೆ ೆಕ್ೂೆಡತಗೆ ನೇಡಿದಂತ್ನಗತತ್ುದೆ. GSDP ಗೆ ಆಗತತ್ುದೆ. Per capita income  ಹೆಚಿಚಗ ೆ
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ಆಗತತ್ುದೆ. ಆಗ ಅವರತ ಬಡತ್ನದ ಮೇಲೆ ಬರತವುದಕ್ೆೆ ಸನಧಯವನಗತತ್ುದೆ. ಹೇಗನಗಿ, ಅಂತ್ಹವರಿಗ ೆ
ಬೆಂಬಲವನತನ ನೇಡಬೆೇಕತ. ಮತ್ೆು ವಿಶೆೇಷವನಗಿ ಮಹಳನ ವಗಾದವರತ ಮನಡತತಿುರತವಂತ್ಹ ಕ್ೆಲಸಕ್ೆೆ 
ಬಹಳ ದೂೆಡಾ ಬೆಲ ೆ ಸಿಗತತಿುಲಿ. ಅದತ ಮರ್ ೆ ಕ್ೆಲಸ ಇರಬಹತದತ, ಹೂೆಲದಲಿ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡಿದರೂ 
ಕೂಡ, ಅದಕ್ೆೆ ಎಷತಿ ಬೆಲ ೆ ಸಿಗಬೆೇಕತ, ಅಷತಿ ಬೆಲ ೆ ಸಿಗತತಿುಲಿ. ಹೇಗನಗಿ ಅದಕ್ೆೆ ಸಂಬಂಧಪಟಿಂತ್ೆ 
ವಿಶೆೇಷವನದಂತ್ಹ ಕ್ನಯಾಕರಮವನತನ ಮನಡತತಿುದೆಾೇವೆ. ಸತಮನರತ ರ್ನಲತೆ ಲಕ್ಷ ಮಹಳೆಯರಿಗ ೆ
ಅನತಕೂಲವನಗತವಂತ್ಹ ಸವ-ಸಹನಯ ಗತಂಪತಗಳನತನ ಗತರತತಿಸಿ, ಅವುಗಳಿಗ ೆ loan facility 
ಮನಡಿ ಅದಕ್ೆೆ anchor bank  ಎಂದತ ಮನಡಿದೆಾೇವೆ. ಈಗ ಏರ್ನಗತತ್ುದೆ ಎಂದರೆ, ಸಕ್ನಾರದಲಿ 
ಹಲವನರತ ಯೇರ್ರೆ್ಗಳಿವೆ. ರ್ನವು ಮಂರ್ೂರತ ಮನಡಿದರೂ ಸಹ ಬನಯಂಕಚನವರತ ಹಣವನತನ 
ಕ್ೊಡತವುದ್ಧಲಿ. ಹೇಗನಗಿ, non-starters  ಆಗಿದ.ೆ ಅದಕ್ೆೆ anchor bank  ಅನತನ 
ಮನಡತತಿುದೆಾೇವೆ. ಇದಕ್ೆೆ ಸಂಬಂಧಪಟಿಂತ್ ೆbankers ಜೊತ್ೆ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದೆಾೇವ.ೆ ಇಡಿೇ ರನರ್ಯದಲಿ 
ಆ ಬನಯಂಕ್ನ ರ್ವನಬನಾರಿ ಯನಗಿರತತ್ುದೆ. ಮತ್ುೆ ಅದಕ್ೆೆ ಸಕ್ನಾರದ ಸಹನಯ ಇರತತ್ುದೆ. ಈಗ ಯನರಿಗೆ 
ಮಂರ್ೂರನಗತತ್ುದೆ, automatically ಅವರಿಗೆ ಲೊೇನ್ಚ ಅನತನ ಕ್ೊಡಬೇೆಕತ. ಅದಕ್ೆೆ 
ಸಹನಯವನಗಲ ಎಂದತ, ಸತಮನರತ 500 ಕ್ೂೆೇಟಿ ರೂಪನಯ್ತಗಳನತನ ಸತಮನರತ ಮೂವತ್ತು 
ಸನವಿರಕೂೆ ಹೆಚತಚ ಸವ-ಸಹನಯ ಸಂಘಗಳಿಗೆ ತ್ೆಗೆದತ ಇಟಿಿದಾೆೇವೆ. ಅಂದರ,ೆ ಒಂದತ ಹೂೆಸ eco 
system ಅನತನ create  ಮನಡಬೇೆಕತ. ಇಲಿಯವರಗೊ ಕೂಡ ದತಡಿದತ, ಆಥಿಾಕತ್ೆಯಲಿ ಮತಂದ ೆ
ಬರತತ್ನುರ ೆ ಎನತನವಂಥದಾಕ್ೆೆ ಇವತ್ತು ಮದಲತ financier ನ convince  ಮನಡತವಂತ್ಹ 
ಅನವನರಚಯತೆ್ ಇದೆ. ಅವರತ ದತಡತಾ ಅವರಿಗೆ ವನಪಸತಾ ಬರತತ್ುದೆಂದತ ಗೊತ್ನುದರ,ೆ ಅದರಲಿ ಅವರತ 
ಹೆಚಿಚನ ಬಂಡವನಳವನತನ ತ್ೊಡಗಿಸತತ್ನುರೆ. ಹೇಗನಗಿ ಇದತ ಒಂದತ ವಿಶೆೇಷವನದಂತ್ಹ 
ಯೇರ್ರೆ್ಯನತನ ಮನಡತತಿುದೆಾೇವೆ. ಈಗನಗಲೆೇ, ಕ್ಲೆವು ಸವ-ಸಹನಯ ಸಂಘಗಳಿಗೆ “ಅಸಿೆತ್”ೆ ಎಂಬ 
ಯೇರ್ರೆ್ಯಲಿ ಬನರೂಂಡಿಂಗಚ ಮತ್ತು ಪನಯಕ್ಂಗಚ ಅನತನ ಈಗನಗಲೆೇ ಪನರರಂಭ ಮನಡಿದೆಾೇವೆ. ರ್ನರೆ್ೇ 
ಖ್ದತಾ ನಂತ್ತ ಅಮಜನನ್ಚ ಜೊತ್ೆ MoU ಮನಡಿಸಿದಾೆೇರೆ್. ಇವತ್ತು ಅಲಿ ಇನತನ ಹೆಚಿಚನ ರ್ನರತ 
ಬಹಳಷತಿ ಆಸಕ್ು ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಂಡತ ಬರತತಿುದನಾರೆ. ಅದರ ಜೊತ್ೆ ಯನರನಚಯರತ tie-up ಆಗಿದನಾರ ೆ
ಅಂತ್ಹವರತ ಈಗ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಹತ್ತು ಸನವಿರ ಮತ್ತು ಇಪಪತ್ತು ಸನವಿರ ಆದನಯವಿದಾಂತ್ಹವರತ, ಇವತ್ತು 
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ತಿಂಗಳಿಗ ೆಒಂದತ ಲಕ್ಷ, ಎರಡತ ಲಕ್ಷ ಆದನಯ ಹಚೆನಚಗತತಿುದೆ ಏಕ್ೆಂದರ ೆinternational market 
aggregator  ಕ್ೆೈಯಲಿ ಇದೆ. ಅದೆೇ ರಿೇತಿ ಮಹಳಯೆರಿಗೆ elevate programme ಮನಡಿದೆಾೇವೆ. 
Start-up programme ಗಳಿಗೆ ಅವರತ ಹಂದೆ ಉಳಿಯಬನರದೆಂದತ ವಿಶೆೇಷವನಗಿ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ 
ರೂಪನಯ್ತ ಯನವುದೆೇ ಒಬಬ ಮಹಳೆ, Start-up ನಲಿ ಬಂದರ,ೆ ಅವರಿಗೆ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪನಯ್ತ 
ಕ್ೊಡತವಂಥದಾಕ್ೆೆ ವಿಶೆೇಷವನದ ಕರಮವನತನ ಕ್ೆೈಗೊಳಳಲನಗಿದೆ. ದತಡಿಯತವಂತ್ಹ ಮಹಳೆ ಮತ್ತು ಅವರ 
ಮಕೆಳ ಆರೂೆೇಗಯ ಸರಿಯ್ತರಬೇೆಕ್ೆಂದತ, ಸತಮನರತ 300 ಮಹಳನ ಸನವಸಿೂ ಕ್ೆೇಂದರಗಳನತನ ಸನಿಪರ್ೆ 
ಮನಡಿದೆಾೇವ.ೆ 

ಈಗ ಲಂಗ ಅಲಪಸಂಖನಯತ್ರ ಮನಸನಶನವನತನ 600 ರೂಪನಯ್ತಗಳಿಂದ 800 
ರೂಪನಯ್ತಗಳಿಗ ೆ ಹೆಚಿಚಸಿದೆಾೇವೆ. ಇದರಿಂದ ಸತಮನರತ 1.32 ಲಕ್ಷ ಫಲನನತಭವಿಗಳಿಗ ೆ
ಅನತಕೂಲವನಗತತ್ುದೆ. ಮತ್ೆು ಅವರಿಗೆ ರನಜಿೇವಚಗನಂಧಿ ಹೌಸಿಂಗಚ ಕ್ನಪೂೆಾರೇೆಷನ್ಚನಂದ 
ಮರ್ೆಗಳನತನ ಕಟಿಿಕ್ೂೆಡತವುದಕ್ೆೆ ವಿಶೆೇಷವನದ ಕ್ನಯಾಕರಮಗಳನತನ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆ. ಅದರ ಜೊತ್ಗೆೆ 
ಕ್ೆಲವು ಸಲಹೆಗಳು ಬಂದ್ಧವ.ೆ ಈ ಲಂಗ ಅಲಪಸಂಖನಯತ್ರಿಗ ೆ ವಯಸನಾದನಗ ಅವರ ಆರೂೆೇಗಯದ 
ಪೊೇಷಣೆ ಮನಡಿ ಕ್ನಪನಡತವಂತ್ಹ ಕರಮವನತನ ಮನಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ ಬಂದ್ಧದೆ. ಖ್ಂಡಿತ್ವನಗಿ ಅದಕ್ೆೆ 
ಸಂಬಂಧಪಟಿಂತ್ ೆಸಕ್ನಾರ ಚಿಂತ್ರ್ೆಯನತನ ಮನಡಿ, ಅದಕ್ೆೆ ಒಂದತ ಯೇರ್ರೆ್ಯನತನ ರೂಪಿಸತತ್ೆುೇವ.ೆ 
ಮತ್ೊುಂದತ ಸಲಹ ೆ ಬಂದ್ಧರತವುದತ ಏರೆ್ಂದರೆ, ಸಕ್ನಾರಿ ರ್ೌಕರಿಯಲಿ ಅವರಿಗೆ certain 
percentage  ಕ್ೂೆಡಬೆೇಕತ ಎಂದತ. ಇದನತನ ಅವರಿಗೆ ಯನವ ರಿೇತಿ ಮನಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ 
ರೆ್ೂೇಡಬೆೇಕತ. ಏಕ್ೆಂದರೆ, ಅವರತಗಳಲಿ ಕ್ೆಲವರತ ಪದವಿಗಳನತನ ಸಹ ಮನಡಿದನಾರೆ. 

(ಮತಂದತ) 
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(460) 18.03.2022 12.40 LL-KS 
(ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಿತಿ) 

ಶ್ರೇ ಬಸವರನರ್ ಬೊಮನೆಯ್ತ(ಮತಂದತ) 
ಅವರನತನ ಎಲಿ ರೆ್ೇಮಕ ಮನಡಬಹತದತ ಮತ್ತು ಯನವ ರಿೇತಿ ರೆ್ೇಮಕ ಮನಡಬಹತದತ; ಏಕ್ೆಂದರ,ೆ 
ಕ್ೆಲಸ ಮನಡತವಂತ್ಹ ವನತ್ನವರಣ ಅವರಿಗೂ ಸಹ ಅನತಕೂಲವನಗಬೇೆಕತ. ಆ ಹರೆ್ನಲೆಯಲಿ ಅದರ 
ಬಗೆೆ ಚಿಂತ್ರ್ೆಯನತನ ಮನಡಿ, ಒಂದತ ತಿೇಮನಾನವನತನ ರ್ನವು ಮನಡತತ್ೆುೇವೆ.  

ನಮೆ ಸಕ್ನಾರ ಸೂಕ್ಷಮವನದಂತ್ಹ ವಿಚನರಗಳ ಬಗೆೆಯೂ ಸಹ ಬಜೆಟಚ ಅನತನ ಮಂಡಿಸಿರತತ್ುದ ೆ
ಎಂದತ ಹೆೇಳುವುದಕ್ೆೆ ಇಚೆಾಪಡತತ್ುೆೇರೆ್. ರ್ನನತ ಈಗನಗಲೆೇ ಡಯನಲಸಿೇಸ್ಚ ಮತ್ತು ಕ್ನಯನಾರ್ಚ 
ರೂೆೇಗಿಗಳ ಬಗೆೆ ಕ್ೆಲವು ವಿಚನರಗಳನತನ ಹೆೇಳಿರತತ್ೆುೇರೆ್. ಇದರ ಜೊತ್ೆಗೆ, ಆಸಿಡಚ ದನಳಿಯನದವರಿಗ ೆ
ಈ ಹಂದ ೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ೩ ಸನವಿರ ರೂಪನಯ್ತ ಸಹನಯಧನ ಕ್ೊಡತತಿುದಾರತ. ಆಸಿಡಚ ದನಳಿಗೆ 
ಒಳಗನದವರನತನ ಅವರ ಮರ್ೆಯವರತ ಅಥವನ ಯನರತ ಸಹ ರೆ್ೂೇಡಿಕ್ೊಳುಳವುದ್ಧಲಿ. They are 
rejected from the society.  ಅವರಿಗೆ ಬಹಳ ಕಷಿದ ಪರಿಸಿಿತಿ ಇರತತ್ುದೆ. ಅಲಿದೆೇ, ಅವರ 
ಔಷಧಿ ಖ್ಚತಾ ಸಹ ಬಹಳ ದೊಡಾ ಪರಮನಣದಲಿರತತ್ುದೆ. ಹನಗನಗಿ, ಅವರಿಗೆ ಪರತಿ ತಿಂಗಳು ೧೦ 
ಸನವಿರ ರೂಪನಯ್ತ ಕ್ೂೆಡತವಂತ್ಹ ಕ್ನಯಾಕರಮವನತನ ನಮೆ ಬಜೆಟಚನಲಿ ಘೂೇಷಣೆ ಮನಡಿರತತ್ೆುೇವೆ. 
ಅಲಿದೆೇ, ೬೦ ವಷಾ ಮೇಲಪಟಿ ಹರಿಯ ರ್ನಗರಿಕರಿಗ ೆಉಚಿತ್ವನಗಿ ಕಣಿಣನ ತ್ಪನಸಣೆ, ಸರ್ಾರಿ ಮತ್ತು 
ಕನನಡಕಗಳನತನ ಕ್ೊಡತವಂತ್ಹ ವಿಶೆೇಷವನದಂತ್ಹ ಯೇರ್ರೆ್ಯನತನ ನಮೆ ಬಜೆಟಚನಲಿ ಘೂೇಷಣ ೆ
ಮನಡಿರತತ್ೆುೇವೆ. ಬಹಳಷತಿ ರ್ನರತ ತ್ಮಗೆ ಕಣತಣ ಕ್ನಣದೆೇ ಇದಾರೂ ಸಹ, ಅವರತ ಹನಗೆಯೇ 
ನಡದೆತಕ್ೊಂಡತ ಹೊೇಗತತಿುರತತ್ನುರೆ. ಅವರಿಗೆ ಒಂದತ ಸಣಣ ಸರ್ಾರಿ ಮನಡಿದರೆ ಎಷ್ೊಿೇ 
ಅನತಕೂಲವನಗತತ್ುದೆಯಂದತ ಆ ಯೇರ್ರೆ್ಯನತನ ಘೂೇಷಣೆ ಮನಡಿರತತ್ೆುೇವೆ. ಈ ಹಂದ ೆ
ಬಜೆಟಚನಲಿ ಹತಟತಿ ಕ್ವುಡರತ ಇದಾರ,ೆ ಅವರಿಗೆ ವಿಶೆೇಷವನದ ಯಂತ್ರವನತನ ಅಳವಡಿಸತವ ಬಗೆೆ 
ಪರಸನುಪ ಆಗಿರತತ್ುದೆ. ಆ Cochlear Implant ಯಂತ್ರಕ್ೆೆ ಸತಮನರತ ೩೦ ರಿಂದ ೩೫ ಲಕ್ಷ 
ರೂಪನಯ್ತ ವೆಚಚವನಗತತ್ುದೆ. ಆ ಯಂತ್ರವನತನ ಸತಮನರತ ೫೦೦ ರ್ನರಿಗ ೆ ಕ್ೊಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ 
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ತಿೇಮನಾನಸಿರತತ್ೆುೇವ.ೆ ಅಂದರ,ೆ ಇದಕ್ನೆಗಿ ತ್ಲನ ೩೦ ರಿಂದ ೩೫ ಲಕ್ಷ ರೂಪನಯ್ತ ವೆಚಚವನಗತತ್ುದೆ. 
ಅದನತನ ಕೂಡ ರ್ನವು ಬಜೆಟಚನಲಿ ಘೂೇಷಣೆ ಮನಡಿದೆಾೇವೆ.  

ಇದರ ಜೊತ್ೆಗೆ, ದತಡಿಯತವ ವಗಾ ಅಂದರೆ, ಅಂಗನವನಡಿ, ಅಕ್ಷರ ದನಸೊೇಹ, ಆಶನ 
ಕ್ನಯಾಕತ್ೆಾಯರತ, ಗನರಮ ಸೇೆವಕರತ ಮತ್ತು ಪೌರ ಕ್ನಮಾಕರ ಮನಸನಶನವನತನ ಹೆಚಿಚಗೆ 
ಮನಡಿದೆಾೇವ.ೆ ಅದರಿಂದನಗಿ, ಆ ವಗಾದ ಪರಿಸಿಿತಿಯನತನ ಗತರತತಿಸಿ ರ್ನವು ಇವೊತಿುನ ದ್ಧವಸ ನಮೆ 
ಬಜೆಟಚನಲಿ ಸಪಂದರೆ್ ಮನಡಿದೆಾೇವೆಂದತ ಹೆೇಳುವುದಕ್ೆೆ ಇಚೆಾಪಡತತ್ೆುೇರೆ್. ಈ ರಿೇತಿ ದತಡಿಯತವ ವಗಾ, 
ಹೆಣತಣಮಕೆಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಯನರತ ತ್ತಳಿತ್ಕ್ೆೆ ಒಳಗನಗಿದನಾರ ೆಅವರೆಲಿರಿಗೂ ಸಹ ಈ ಬಜೆಟಚನಲಿ ರ್ನವು 
ಕ್ನಯಾಕರಮಗಳನತನ ರೂಪಿಸಿದಾೆೇವೆಂದತ ಹೆೇಳುವುದಕ್ೆೆ ಬಯಸತತ್ೆುೇರೆ್.  

ಇನತನ ಆಥಿಾಕತ್ಯೆ ಬಗೆೆ ರ್ನವು ಮನತ್ರ್ನಡತವುದನದರೆ, ರ್ನವು ಯನವ ಪರಿಸಿಿತಿಯಲಿ ಬಜೆಟಚ 
ಅನತನ ಮಂಡರೆ್ ಮನಡಬೇೆಕ್ನಯ್ತತ್ತ ಎಂಬ ಬಗೆೆ ತಿಳಿಸಿರತತ್ೆುೇರೆ್. ಈ ವಷಾದ ನಮೆ ಆಯವಯಯದ 
ಒಟತಿ ಗನತ್ರ ೨,೬೫,೭೨೦ ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪನಯ್ತಗಳನಗಿರತತ್ುದೆ. ಇದನತನ ೨೦೨೦-೨೧ರೆ್ೇ ಇಸವಿಗ ೆ
ಹೊೇಲಸಿದರ,ೆ ೨,೪೬,೨೦೭ ಅಂದರೆ, ಶೆೇಕಡ ೭.೯ ರಷತಿ ಹಚೆಿಚಗೆ ಆಗಿರತತ್ುದ.ೆ ಇದರಲಿ ೨,೦೪,೫೮೭ 
ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪನಯ್ತಗಳು ರನರ್ಸವ ಖ್ಚತಾ ಇರತತ್ುದ ೆ ಮತ್ತು ಬಂಡವನಳ ವೆಚಚ ೪೬,೯೫೫ ಕ್ೊೇಟಿ 
ರೂಪನಯ್ತಗಳು ಇರತತ್ುದೆ. Loan repayment ಗೆ ೧೪,೧೭೯ ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪನಯ್ತಗಳು ಇರತತ್ುದೆ. 
ರನರ್ಸವ ಖ್ಚಾನತನ ೨೦೨೧-22ಕ್ೆೆ ಹೊೇಲಸಿದರೆ, ಶೆೇಕಡ ೯.೧೭ ಹೆಚನಚಗಿರತತ್ುದೆ. ಬಂಡವನಳ ವೆಚಚ 
೨೦೨೧-೨೨ಕ್ೆೆ ಹೊೇಲಸಿದರ,ೆ ಶೆೇಕಡ ೬.೧೪ ಹೆಚತಚ ಆಗಿರತತ್ುದೆ. ಸನವಾರ್ನಕ ಋಣ ಇದತ ಬಹಳ 
ಪರಮತಖ್ವನಗಿರತತ್ುದೆ.  ಇದತ 2021-22ಕ್ೆೆ ಹೊೇಲಸಿದರೆ ಶೆೇಕಡ ೨.೬೫ ರಷತಿ ಕಡಿಮ ಆಗಿರತತ್ುದೆ. 
ಹೇಗನಗಿ, ಒಟನಿರೆ ೨೦೨೧-೨೨ಕ್ೆೆ ಹೂೆೇಲಸಿದರೆ ೨,೪೬,೨೦೭ ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪನಯ್ತಗಳು ಹನಗೂ ಈ 
ವಷಾ ರ್ನನತ ಆಗಲೇೆ ಹೆೇಳಿದಂತ್,ೆ ೨,೬೫,೭೨೦ ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪನಯ್ತಗಳ ಬಜೆಟಚ ಅನತನ 
ಮಂಡಿಸಿರತತ್ೆುೇವೆ. ಇದರ ಜೊತ್ೆಗೆ, ರನರ್ಸವ ಸಿವೇಕೃತಿ ೨೦೨೧-೨೨ಕ್ೆೆ ೧,೭೨,೭೭೧ ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪನಯ್ತ 
ಇತ್ತು, ೨೦೨೨-೨೩ಕ್ೆೆ ೧,೮೯,೮೮೮ ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪನಯ್ತ ಎಂದತ ಅಂದನಜಿಸ/ಲನಗಿದ.ೆ  ಇದತ ಶೇೆಕಡ 
೧೦.೨೩ ರಷತಿ ನಮಗೆ revenue receipts ಹಚೆನಚಗತತ್ುದೆಯಂದತ ರ್ನವು ಅಂದನಜಿಸಿರತತ್ೆುೇವೆ. 
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ಅಂದರೆ, ಈ ವಷಾದ revenue improvement ನ ಆಧನರದ ಮೇಲ ೆ ಮತಂದ್ಧನ ವಷಾದ 
revenue receipts ಹೆಚನಚಗತತ್ುದೆ. ಸನವಾರ್ನಕ ಋಣ ಒಳಗೊಂಡಂತ್ೆ capital receipts 
೭೧,೪೬೩ ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪನಯ್ತ ಕಳೆದ ವಷಾ ಇದತಾ, ಈ ಬನರಿ ೭೨,೨೮೯ ಕ್ೂೆೇಟಿ ರೂಪನಯ್ತ ಇದೆ. 
ಅದೆೇ ರಿೇತಿ ಒಟನಿರೆಯನಗಿ ಇವೊತಿುನ ದ್ಧವಸ growth with respect to receipts, ಶೆೇಕಡ 
೭.೪ ರಷತಿ ಇದೆ. ಇದೆಲಿದರ ರನರ್ಸವ ಸಿವೇಕೃತಿ, ಸವಂತ್ ತೆ್ರಿಗೆ, ತ್ೆರಿಗೆಯೇತ್ರ ಸಿವೇಕೃತಿ, ಕ್ೆೇಂದರ 
ಸಕ್ನಾರದ ಸಹನಯಧನ(grant- in -aid), ಕ್ೆೇಂದರ ತ್ೆರಿಗೆಯಲಿ ರನರ್ಯದ ಪನಲತ devolution 
೨೦೨೨-೨೩ರ್ೇೆ ಸನಲನಲಿ ೧,೩೧,೮೮೩ ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪನಯ್ತ ನಮೆ ಸವಂತ್ ತ್ರೆಿಗಯೆಲಿ ಬರತತ್ುದೆ. 
ತ್ೆರಿಗೆಯೇತ್ರ ಆದನಯದಲಿ ೧೦,೯೪೧ ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪನಯ್ತಗಳು ಬರತತ್ುದೆ. ಇದತ ಬಹಳ ದೂೆಡಾ 
ಪರಮನಣದಲಿ ಹೆಚನಚಗಿರತತ್ುದೆ. ಅಂದರೆ, ಎಲನಿ ಸೇೆವೆಗಳಿಂದ, ಗಣಿಗನರಿಕ್ೆಯ್ತಂದ, ಇತ್ರ ೆಸೇೆವೆಗಳಿಂದ 
ಬರತವಂತ್ಹ ಹಣ ೧೦,೯೪೧ ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪನಯ್ತ ಇರತತ್ುದೆ. ಅದೇೆ ರಿೇತಿ, ಕ್ೆೇಂದರ ಸಕ್ನಾರದ 
ಸಹನಯಧನ ೧೭,೨೮೧ ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪನಯ್ತಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ೆೇಂದರ ತ್ೆರಿಗೆಯಲಿ ರನರ್ಯದ ಪನಲತ 
೨೯,೭೮೩ ಕ್ೂೆೇಟಿ ರೂಪನಯ್ತಗಳು ಆಗಲದ ೆಎನತನವಂಥದಾನತನ ಕ್ೆೇಂದರ ಸಕ್ನಾರದ ಬಜೆಟಚನಲಿ ಏನತ 
ನಮೂದ್ಧಸಿದನಾರ ೆಆ ಮನಹತಿಯನತನ ಪಡದೆತ ರ್ನವು ಬಜೆಟಚ ಅನತನ ಮಂಡಿಸಿರತತ್ೆುೇವೆ.  

ಇವೊತಿುನ ದ್ಧವಸ ಈ ಬಜೆಟಚ ಮೇಲೆ ಬಹಳಷತಿ ರ್ನ ಸದಸಯರತ ಅರೆ್ೇಕ ಪರಶೆನಗಳನತನ 
ಕ್ೆೇಳಿರತತ್ನುರೆ. ಅವುಗಳಲಿ, loan ಮತ್ತು debt load ಕೂಡ ಹಚೆನಚಗಿದ ೆ ಎನತನವಂತ್ಹ 
ಮನತ್ತಗಳನತನ ಹೇೆಳಿದನಾರೆ. ಮದಲನಂದಲೂ ಸಹ debt load ಹಚೆನಚಗತತ್ುಲೆೇ ಬರತತಿುದ.ೆ ನಮೆ 
ಇಡಿೇ ಬಜೆಟಚ ಅನತನ ಕ್ೊೇವಿಡಚ-೧೯ಗೆ ಮದಲತ ಮತ್ತು ಕ್ೂೆೇವಿಡಚ-೧೯ ನಂತ್ರ ಎಂದತ 
ರೆ್ೂೇಡಬೆೇಕ್ನಗತತ್ುದೆ. ಕ್ೂೆೇವಿಡಚ-೧೯ ನಂತ್ರದಲಿ ಇರತವಂತ್ಹ ನಮೆ ಆಥಿಾಕ ಸಿಿತಿಗತಿ, ನಮೆ 
revenue collection ಮತ್ತು expenditure ನತನ ರೆ್ೂೇಡಿದರೆ, ಯನವುದೆೇ ರಿೇತಿಯ 
ಅಬನಧಿತ್ವನಗಿರತವುದ್ಧಲಿ. ಏಕ್ೆಂದರ,ೆ ಸನಮನನಯವನಗಿ ಈ ಹಂದ್ಧನಂದಲೂ ನಮೆ ರನರ್ಯದ growth 
ಕನಷಾ ಶೆೇಕಡ ೭ ರಿಂದ ೮ ರವರೆಗ ೆಹನಗೂ ಗರಿಷಾ ೧೨ ರಿಂದ ೧೩ growth ಆಗತತ್ುಲೆೇ ಇರತತ್ುದೆ. 
ಆದರೆ, ಇವೊತಿುನ ದ್ಧವಸ ಕ್ೊೇವಿಡಚ-೧೯ ಸಂದಭಾದಲಿ ಆ growth ಒಂದತ ಬನರಿಗ ೆಕಡಿಮಯನಗಿ 
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ಮೈನಸ್ಚನಲಿ ಬಂದ್ಧದಾರಿಂದ revenue receipt ನಮಗೆ ಕಡಿಮಯನಗಿರತತ್ುದೆ ಹನಗೂ 
expenditure ಸಹ ಹಚೆನಚಗಿರತತ್ುದೆ. ಹೇಗನಗಿ, ನಮೆ loan component automatically 
ಹೆಚನಚಗಿರತತ್ುದೆ. ಈ ಬಗೆೆ ರ್ನನತ ಪನರರಂಭದಲಿಯೇ ವಿವರ ಕ್ೊಟಿಿದಾೆೇರೆ್. ಈ ರಿೇತಿ ಬೆೇರ ೆ ಬೆೇರೆ 
ರನರ್ಯಗಳಲಿಯೂ ಕೂಡ ಆಗಿರತತ್ುದೆ. ನಮಗಿಂತ್ಲೂ ಹೆಚತಚ ಲೂೆೇನ್ಚ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಂಡಿರತವ ಕ್ೆಲವು 
ರನರ್ಯಗಳು ಸಹ ಇರತತ್ುವ.ೆ ನಮಗೆ ೨೦೨೦-೨೧ರೆ್ೇ ಇಸವಿಗ ೆ ಕ್ೆೇಂದರ ಸಕ್ನಾರ fiscal deficit 
limit ಶೆೇಕಡ ೫ ರಷತಿ ಮನಡಬಹತದೆಂದತ ಹೆೇಳಿರತತ್ುದೆ. But we took only 3.3%. ಆ 
ಸಂದಭಾದಲಿ ನಮಗೆ ಅವಕ್ನಶ ಇತ್ತು. ಅದೆೇ ರಿೇತಿ, 2021-22ರೆ್ೇ ಇಸವಿಯಲಿ fiscal deficit 
ಶೆೇಕಡ ೩.೫ ಇತ್ತು. ಆದರೆ, we have taken only 3.26%. ಈ ರಿೇತಿ ಅದರ ಮತಿಯಲಿಯೇ 
ರ್ನವು ಸನಲ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಂಡಿರತತ್ೆುೇವೆ. ಇದರ ಅನವನಯಾತ್ೆಯ್ತಂದ ಲೊೇನ್ಚ ಹೆಚನಚಗಿರತವುದತ ಸತ್ಯ. 
ರ್ನನತ ಆಗಲೇೆ, ೨೦೨1-22 ರಲಿ ನಮೆ revenue receipts ಹೆೇಗೆ ಕಡಿಮಯನಯ್ತತ್ತ ಎಂದತ 
ಹೆೇಳಿದೆನತ. ಅದರ ವಿವರ ಈ ರಿೇತಿ ಇರತತ್ುದೆ. ಲನಕಚಡೌನ್ಚ ಮತ್ತು ಕಫೂಯಾ ಕ್ನರಣದ್ಧಂದ ವನಣಿರ್ಯ 
ತ್ೆರಿಗೆಯಲಿ ೧೧,೪೪೪ ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪನಯ್ತಗಳ ಗತರಿಗಿಂತ್ಲೂ ನಮಗೆ ಕಡಿಮ ವಸೂಲತ ಆಗಿರತತ್ುದೆ. 
ಅಬಕ್ನರಿಯಲಿ ಮನತ್ರ ನಮಗೆ ೬೩೨ ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪನಯ್ತ ಹೆಚತಚ ಆಗಿರತತ್ುದೆ. ಅದತ ಕಡಿಮ 
ಆಗಿರತವುದ್ಧಲಿ. (ಗೊಂದಲ) ಮೇಟನರ್ಚ ವನಹನ ೨,೦೭೯ ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪನಯ್ತಗಳು ಕಡಿಮ 
ಆಗಿರತತ್ುದ.ೆ ರೆ್ೂೇಂದಣಿ ಮತ್ತು ಮತದನರಂಕ ಅದತ ಕೂಡ real estates, flats ಗಳ 
transactions ಸಹ ಕಡಿಮಯನಗಿರತತ್ುದೆ. (ಗೊಂದಲ) ಈಗ ಆ ವಿಷಯದ ಬಗೆೆ ರ್ನನತ ಚಚೆಾ 
ಮನಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ ಯನರ ಕ್ನಲದ್ಧಂದ guidelines value ಜನಸಿು ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಪನರರಂಭ ಮನಡಿದರತ 
ಎಂದತ ಹೆೇಳುತ್ೆುೇರ್ೆ. ಆದರ,ೆ ಅದತ ಈಗ ಬೆೇಡ. ಇತ್ರ ೆ ತ್ೆರಿಗೆಗಳಲಿಯೂ ಸಹ ೫೪೦ ಕ್ೊೇಟಿ 
ರೂಪನಯ್ತ ಕಡಿಮ ಆಗಿರತತ್ುದೆ.  

(ಮತಂದತ) 
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(461) 18.03.2022 12.50 ವೆೈಎಲ್-ಕ್ೆಎಸ್ಚ                  (ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಿತಿ) 
ಶ್ರೇ ಬಸವರನರ್ ಬೊಮನೆಯ್ತ (ಮತಂದತ):- 
ಕ್ೆೇಂದರ ಸಕ್ನಾರದ ತ್ೆರಿಗಯೆ ಪನಲನಲಿಯೂ ಸಹ ರೂ.6,897 ಕಡಿಮಯನಗಿದೆ.  ಏಕ್ೆಂದರ,ೆ ಅಲಿ 
ತೆ್ರಿಗೆ ಆದನಯ ಕಡಿಮಯನದ ಪರಯತಕು ನಮೆ ರನರ್ಯದಲಿಯತ ತೆ್ರಿಗೆ ಆದನಯ ಕಡಿಮಯನಗಿದೆ.  
2020-21ರೆ್ೇ ಸನಲನಲಿ ಒಟತಿ ರೂ. 21,835 ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪನಯ್ತ revenue receipts 
ಕಡಿಮಯನಗಿದ ೆಎಂಬತದನತನ ಸದನದ ಗಮನಕ್ೆೆ ತ್ರಬಯಸತತ್ೆುೇರೆ್.  Revenue deficit ಹನಗೂ 
ಸನಲ ಏತ್ಕ್ೆೆ ಹಚೆನಚಗಿದೆ ಎಂದತ ಸಹ ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಪರಶೆನಯನತನ ಕ್ೆೇಳಿದತಾ, 2021-22ರೆ್ೇ 
ಸನಲನಲಿ ರೂ.15,645 ಕ್ೊೇಟಿ ಎಂದತ ಅಂದನಜಿಸಲನಗಿದೆ.  ಆದರೆ, ಈ ಸನಲನಲಿ ಫೆಬರವರಿ 
ಮನಹೆಯ ಅಂತಿಮದಲಿನ ಲೆಕೆವನತನ ಹನಗೂ ಮನರ್ಚಾನ ಮಧಯದಲಿರತವ ಲೆಕೆವನತನ 
ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡರ ೆ revenue deficit ನತನ ರೂ.15,645 ಕ್ೊೇಟಿ ಬದಲತ, ರೂ.6478 ಕ್ೊೇಟಿಗ ೆ
ನಲಿಸಲತ ಸನಧಯವನಗಿದೆ.  ನಮೆ ಸಕ್ನಾರವು revenue deficit ಹನಗೂ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಂಡಿರತವ 
ಲೊೇನ್ಚ ಎರಡನೂನ ಸಹ ಕಡಿಮ ಮನಡಿದೆಾೇವೆ.  ಹನಗೆಯೇ, Committed expenditure 
ಎಂದರೆ ಸಂಬಳ, ಪಿಂಚಣಿ, ಬಡಿಾ ಹನಗೂ social security ಎಲಿವೂ ಒಳಗೂೆಂಡಿರತತ್ುದೆ.  ಅದತ 
ಸಹ ಶೆೇಕಡ 97 ರಷತಿ ತ್ಲತಪಿದತಾ, ಈ ಸನಲನ ಬಜೆಟಚನಲಿ ಶೆೇಕಡ 89 ರಷತಿ ಮನಡಲನಗಿದೆ.  
We have reduced the Committed expenditure. Committed expenditure 
ಎಷತಿ ಕಡಿಮಯನಗತತ್ುದೆ, ಅಷತಿ space ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಅನತದನನ ಸಿಗತತ್ುದೆ.  SCP/TSP ನಂದ 
ಸಹ ಈ committed expenditure ಆಧನರದ ಮೇಲೆಯೇ ಅವಲಂಬಿಸಿರತವುದತ.  ಕ್ನನೂನತ 
ಪರಕ್ನರ SCP/TSP ಹಣವು committed expenditure ಕಳೆದತ, ಅಬಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಉಳಿಯತವಂಥ 
ಹಣ ಏನದ,ೆ ಅದರಲಿ ಶೇೆಕಡ 24.1 ರಷತಿ ನೇಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ ಮನಡಲನಗಿದೆ.  ಹೇಗನಗಿ committed 
expenditure ಕಡಿಮಯನದರೆ, ಎಲಿದಕೂೆ ಹೆಚತಚ ಹಣ ನೇಡಲತ ಸನಧಯವನಗತತ್ುದೆ.  Fiscal 
Responsibility Act ನಲಿ surplus revenue ಇರಬೇೆಕತ  ಇರ್ೂೆನಂದತ overall debt 
load GSDP(Gross State Domestic Product) ratio ಕ್ೆಂತ್ ಶೇೆ.25 ರಷತಿ ಒಳಗ ೆ
ಇರಬೇೆಕತ ಹನಗೂ fiscal deficit ಶೆೇಕಡ 3 ರಷತಿ ಇರಬೇೆಕ್ೆಂದತ ಇದತಾ, ಈ ಮೂರ್ನಾಲತೆ 
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ಮನನದಂಡಗಳು ಬಹಳ ಮತಖ್ಯವನಗಿದ.ೆ  Total outstanding liability ಇವತಿುಗ ೆ ನಮೆದತಾ 
ಶೆೇಕಡ 27.49 ರಷಿಿದತಾ, ಶೆೇಕಡ 25 ರಷತಿ ತ್ಲತಪಬೆೇಕ್ನಗಿದ.ೆ  ಏಕ್ೆಂದರ,ೆ ಎರಡತ ವಷಾಗಳು 
revenue deficit ಆದ ಕ್ನರಣ ಲೊೇನ್ಚ ಸಹ ಹೆಚನಚಗಿದತಾ,  ಹನಗೂ ಇಡಿೇ ದೇೆಶದಲಿ ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ. 
ಕಲೆಕ್ಷನ್ಚ ಸಹ ಕಡಿಮಯನದಾರಿಂದ ಶೆೇಕಡ 27.49 ರಷತಿ ಇದೆ. ಅದನತನ ಈ ವಷಾದಲಿ ಶೆೇಕಡ 25 
ರಷತಿ ಕಡಿಮ ಮನಡತವ ನಟಿಿನಲಿ ಖ್ಂಡಿತ್ವನಗಿ ಎಲನಿ ರಿೇತಿ ಪರಯತ್ನ ಮನಡತವುದರ ಕಡಗೆ ೆ ಕರಮ 
ರ್ರತಗಿಸಲನಗತವುದತ.  Tax buoyancy ನಮೆ economy ಮೇಲ ೆ ಬರತವಂಥದನಗಿದೆ, 
ಹನಗೆಯೇ Tax effort ಎಂದರೆ, ರ್ನವು ನಮೆ ಇಲನಖಯೆ್ತಂದ ಪರಯತ್ನ ಪಟತಿ tax ಹೆಚತಚ 
ಮನಡತವಂಥದನಗಿದ.ೆ  ಇವೆರಡನೂನ ಸಹ ಹೆಚಿಚಗ ೆ ಮನಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ ಪರಯತ್ನ ಮನಡಿದೆಾೇವೆ.  
ನವೆಂಬರ್ಚ ಮನಹೆಯಲಿ ಸಭ ೆ ನಡಸೆಿದನಗ ನಮೆ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಸನಕಷತಿ ಮಟಿಿಗೆ ಅಂತಿಮ ಮಟಿ 
ಮತಟಿಿದತಾ, ಇನೂನ ಹಚೆಿಚಗೆ ಮನಡಲತ ಸನಧಯವಿಲಿ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದನಗ, ರ್ನನತ “ಯನವನಯವ ಟೆರೇಡಚನಲಿ 
ಹೆೇಗ ೆ ಕಳಳತ್ನವನಗತತಿುದೆ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲಿ ಯನವ-ಯನವ ಸಬ-ಡಿವಿಷನಲ್ಚನಲಿ ಹೆೇಗ ೆ ಆಗತತಿುದೆ, 
ಯನಯನಾರತ ಪರಮತಖ್ ಟೆರೇಡಸ್ಚಾ ಇರತತ್ನುರ”ೆಚ ಎನತನವಂಥ ಕ್ೆಲವು ಸೂಚರೆ್ ಹನಗೂ 
ಮನಹತಿಯನತನ ನೇಡಿದ ಮೇಲ ೆ ನನಗ ೆ ಒಂದತ ಅಂದನರ್ತ ಇದತಾ, ಮನರ್ಚಾ 31 ರೂೆಳಗ ೆ
commercial tax ಇಲನಖೇೆನಲಿಯೇ ನಮೆ ಗತರಿಗಿಂತ್ ಸತಮನರತ ರೂ.8 ಸನವಿರದ್ಧಂದ 10 
ಸನವಿರ ಕ್ೊೇಟಿವರಗೊ ಹಚೆತಚ ಸಂಗರಹಸಲತ ಸನಧಯವನಗಬಹತದೆಂದತ ಅಂದನರ್ತ ಇದೆ.  ಅದೇೆ ರಿೇತಿ 
ಅಬಕ್ನರಿ ಇಲನಖಯೆಲಿಯೂ ಸಹ ಸತಮನರತ ಎರಡತ ಸನವಿರ ಕ್ೂೆೇಟಿ ರೂಪನಯ್ತ ಹಚೆಿಚಗ ೆ
ಮನಡಿಸತತಿುದೆಾೇರ್.ೆ  ಸನಿೂಂಪಚ ಡೂಯಟಿಯಲಿ ಸಹ ಸತಮನರತ ಒಂದತ ಸನವಿರ ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪನಯ್ತ 
ಹೆಚಿಚಗ ೆ ಮನಡತವಂಥ ಕರಮ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುಳತಿುದೆಾೇವೆ.  ಈ ರಿೇತಿಯನಗಿ ನಮೆ tax effort ಸಹ 
ಹೆಚನಚಗಿಸಬೆೇಕ್ನಗಿದತಾ, ಆ ನಟಿಿನಲಿ ನಮೆ ಸಕ್ನಾರ ಕಟತಿನಟಿಿನ ಎಲನಿ ಪರಯತ್ನ ಮನಡತತಿುದೆ.  
Revenue deficit ಬೇೆರ-ೆಬೆೇರ ೆ ರನರ್ಯಗಳಲಿ ಹಚೆನಚಗಿ ಇದತಾ, ರ್ನನತ ಅದನತನ ಹೆೇಳಿ defense 
ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳಳಲತ ಹೂೆೇಗತವುದ್ಧಲಿ.  ಆದರೂ ಸತಮೆರೆ್ ತ್ಮೆ ಮನಹತಿಗೆ ತ್ರಬಯಸತತ್ೆುೇರೆ್.  ನಮೆ 
ರನರ್ಯದ್ಧಂದ ರೂ.14,699 ಕ್ೊೇಟಿ ರನರ್ಸವ ಕ್ೂೆರತ್ೆ ಇದೆ. ಅದೆೇ ರಿೇತಿ ಆಂದರ ಪರದೆೇಶದಲಿ 
ರೂ.17,000 ಕ್ೂೆೇಟಿ ರನರ್ಸವ ಕ್ೊರತೆ್ ಇದೆ.  ಆ ರನರ್ಯಗಳ ವಿಸಿರೇಣಾ ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ., ಹನಗೂ ಇತ್ರ ೆ
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ಅಂಶಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತ್ವನಗಿರತತ್ುದೆ. Finance management ಮನತ್ರ ಹೆೇಳಬಹತದೇೆ 
ವಿನಃ, it is not 100% comparison.  ಕ್ೆೇರಳ ರನರ್ಯವು ನಮೆ ರನರ್ಯಕ್ೆಂತ್ ಸಣಣ 
ರನರ್ಯವನಗಿದತಾ, ರೂ.25,968 ಕ್ೂೆೇಟಿ, ಮಹನರನಷಿದಲಿ ರೂ.24000  ಕ್ೂೆೇಟಿ, ರನರ್ಸನಿನದಲಿ 
ರೂ. 23,480 ಕ್ೊೇಟಿಗಳಷತಿ ರನರ್ಸವ ಕ್ೊರತೆ್ ಇದ.ೆ ಈ ರಿೇತಿಯನಗಿ ನಮೆ ರನರ್ಯದ ಸೈೆರ್ನತನ ಆ 
ರನರ್ಯಗಳಿಗ ೆ ಹೊೇಲಕ್ೆ ಮನಡಿ ರೆ್ೂೇಡಿದನಗ, we are better than them, ಎಂದತ 
ಹೆೇಳಬಯಸತತ್ುೆೇರೆ್.  ಈಗನಗಲೆೇ ರ್ನನತ fiscal deficit ಬಗೆೆ ಹೆೇಳಿದತಾ, ಆ fiscal deficit 
ಶೆೇಕಡ 3 ರಷತಿ ಇರಬೇೆಕ್ಂೆದತ ಮನಡಲನಗಿತ್ತು.  ಕಳೆದ ಬನರಿ fiscal deficit limit ನತನ ಶೆೇಕಡ 
5 ರಷತಿ ನೇಡಿದನಗ ಹನಗೂ 2020-21ರೆ್ೇ ಸನಲನಲಿ ನಮಗೆ ಶೆೇಕಡ 4 ರಷತಿ ಅವಕ್ನಶ ಇದಾರೂ 
ಸಹ ಶೆೇಕಡ 3.30 ರಷತಿ ಮೇತಿಗೊಳಿಸಿದೆಾೇವೆ.  2021-22ರೆ್ೇ ಸನಲನಲಿ ಶೆೇಕಡ 4 ರಷತಿ ಸನಲದ 
ಅವಶಯಕತ್ ೆ ಇದಾರೂ ಸಹ ಕಡಿಮ ಪಡದೆತಕ್ೂೆಂಡಿದೆಾೇವೆ.  ಈ ಸನಲನಲಿ ಅರವತ್ೆುೇಳು ಸನವಿರದ 
ಒಂದತ ನೂರತ ಕ್ೂೆೇಟಿ ರೂಪನಯ್ತ ಸನಲ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳಳಲತ ಅವಕ್ನಶ ಇತ್ತು.  ಆದರೆ, ಅರವತ್ೂೆರತ 
ಸನವಿರದ ನೂರತ ಕ್ೂೆೇಟಿಗೆ ಇಳಿಸಿದಾೆೇವೆ.  ಅಂದರೆ, ರ್ನಲತೆ ಸನವಿರ ಕ್ೊೇಟಿ ಸನಲವನತನ 
ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುಳವ ಅವಕ್ನಶವಿದಾರೂ ಸಹ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಳಳದೆೇ, ಕಡಿಮ ಮನಡಿ ಆಥಿಾಕ ಶ್ಸುನತನ ತ್ರಲತ 
ಪರಯತ್ನ ಮನಡಿದೆಾೇವೆ. ಸನಲ ಕಡಿಮ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಳಳಬೇೆಕತ ಎಂದತ ಹೆೇಳುವುದನದರೆ, ಬೆೇರ ೆ ಆದನಯ 
ಹೆಚನಚದನಗ ಮನತ್ರ ಕಡಿಮ ಸನಲ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳಳಲತ ಸನಧಯ. ಬೆೇರ ೆ ಆದನಯ ಕಡಿಮಯನದನಗ 
ಅನವನಯಾವನಗಿ ಹಚೆತಚ ಸನಲವನತನ ಪಡದೆತಕ್ೂೆಳುಳತ್ೆುೇವೆ.  ಹೇಗನಗಿ ಆಥಿಾಕ ನವಾಹಣೆ ಸರಿಯನದ 
ದನರಿಯಲಿದೆ.  ಮತಂದ್ಧನ ದ್ಧನಗಳಲಿ ಆಥಿಾಕತ್ ೆ ಸಹ ಸರಿಯನದ ದನರಿಗ ೆ ಬರತತ್ುದೆ ಎನತನವ 
ಮನತ್ನತನ ಹೇೆಳಬಯಸತತ್ುೆೇರ್ೆ.  ಒಟತಿ ನವಾಹಣೆಯಲಿ ಕ್ೆೇಂದರ ಸಕ್ನಾರವು ನೇಡಿರತವಂಥ ಆಥಿಾಕ 
ಮೇತಿ ಏನದ,ೆ ಅದರೊಳಗ ೆಇದೆಾೇವ ೆಎಂದತ ಹೆೇಳಬಯಸತತ್ೆುೇರೆ್.  ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ ಸಹ 
“ನಮೆ ಕ್ನಲದಲಿ ಆಥಿಾಕ ಶ್ಸತು ಚೆರ್ನನಗಿ ಇತ್ತು”ಚ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದಾರತ.  ಆಗಲೇೆ ರ್ನನತ ಹೆೇಳಿದ ಹನಗೆ, 
pre and post-COVID 19 ನಲಿ ಬಹಳಷತಿ ವಯತ್ನಯಸ ಇದೆ.  ಈ ಪರಿಸಿಿತಿಯಲಿ ಯನವ ರಿೇತಿ 
ಆಥಿಾಕ ಶ್ಸುನತನ ನಬನಯ್ತಸಿ, ಯನವ ರಿೇತಿ ಆಥಿಾಕ ಬಳೆವಣಿಗಯೆನತನ ಮನಡತತಿುದಾೆೇವ ೆ
ಎಂಬತವುದನತನ ರೆ್ೂೇಡತವುದತ ಬಹಳ ಮತಖ್ಯವನಗತತ್ುದೆ ಎಂಬ ಮನತ್ನತನ ರ್ನನತ 
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ಹೆೇಳಬಯಸತತ್ುೆೇರೆ್. ತ್ಮೆ ಕ್ನಲದಲಿ ಅಂದರೆ, 2015-16ರೆ್ೇ ಸನಲನಲಿ ಸಹ GSDP ratio ಶೆೇಕಡ 
24.91 ರಷತಿ ಆಗಿತ್ತು.  ಈ ಸಂಬಂಧ ಬಜೆಟಚನಲಿ ನಮೂದ್ಧಸಲನಗಿದ.ೆ  ಆದರ,ೆ ನಮೆ ಅವಧಿಯಲಿ 
ಒಂದತ ಅದೃಷಿವೆೇರ್ೆಂದರ,ೆ ಅದರ ಮತಂದ್ಧನ ವಷಾ ಕ್ೆೇವಲ ರೂ.5000 ಕ್ೂೆೇಟಿಗಳಷತಿ ಹೆಚಿಚಗ ೆ
ಲೊೇನ್ಚ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡಿದರೆ, ಶೆೇಕಡ 25 ರಷತಿ ಹೆಚತಚ GSDP ratio ಬರತತಿುತ್ತು.  ಆದರೆ, 2016-
17ರೆ್ೇ ಸನಲನಲಿ ಕ್ೆೇಂದರ ಸಕ್ನಾರವು GSDP ratio ಗೆ  ಐ.ಟಿ. ಸವಿೇಾಸ್ಚ ಅನತನ ಸಹ ಲೆಕೆಕ್ೆೆ 
ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡಿತ್ತು. ಐ.ಟಿ. ಸವಿೇಾಸಸ್ಚ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡ ತ್ಕ್ಷಣವೆೇ ಅವರ ಸಕ್ನಾರದಲಿ ಶೇೆಕಡ 19.8 
ರಷಿಕ್ೆೆ ಇಳಿಕ್ೆಯನಗಿತ್ತು.  You were within 25% of GSDP ratio. ರ್ನನತ 
ಹೆೇಳಬಯಸತವುದೆೇರ್ಂೆದರೆ, fiscal deficit limit ಶೆೇಕಡ 3 ರಷತಿ ಇದಾರ,ೆ  ಶೆೇಕಡ 2.97 
ಇತ್ತು. GSDP ratio ಶೆೇಕಡ 24.91 ರಷಿಕ್ೆೆ ಹೊೇಗಿ ನಂತ್ರ, ಐ.ಟಿ. ಸವಿೇಾಸ್ಚ ಅನತನ ಸಹ ಲೆಕೆಕ್ೆೆ 
ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡ ಮೇಲೆ ಶೇೆಕಡ 19.8 ರಷಿಕ್ೆೆ ವನಪಸತಾ ಬಂತ್ತ. ಕ್ೂೆೇವಿಡಚ ನಂತ್ರದ ನವಾಹಣೆ ಎಷತಿ 
ಕಷಿವನಗಿತ್ತು ಎಂಬತದತ ತ್ಮಗೂ ಗೊತಿುದೆ.  Pre-COVID 19 ನಲಿ ಯನವ ರಿೇತಿ 
ನವಾಹಣೆಯನಗಿದ ೆ ಎಂಬತದತ ತ್ಮಗೂ ಗೊತಿುದೆ.  ಅದೆೇ ರಿೇತಿ ನವಾಹಣೆ ಆಗತತಿುದೆ.  ಇದರಲಿ 
ಹಲವನರತ ವಿಚನರಗಳನತನ ಹೆೇಳಿದನಾರೆ.  15ರೆ್ೇ ಹಣಕ್ನಸಿನ ಅಂತಿಮ ವರದ್ಧಯಲಿ ಎಷತಿ ರೂಪನಯ್ತ 
ಕಡಿಮಯನಗಬೆೇಕ್ನಗಿತ್ತು, ಅಷತಿ ಕಡಿಮಯನಗಿದೆ ಎನತನವಂಥ ಮನತ್ನತನ ಹೇೆಳಿದತಾ, 
ಖ್ಂಡಿತ್ವನಗಿಯೂ, divisible pool ನಲಿ ನಮಗ ೆ ಶೆೇ.3.64 ರಷತಿ ಮನತ್ರ ಶ್ಫನರಸತಾ ಆಗಿದ.ೆ  
15ರೆ್ೇ ಹಣಕ್ನಸಿನ ಅಂತಿಮ ವರದ್ಧ ಬಂದ ಸಂದಭಾದಲಿ ಸಮೆಶರ ಸಕ್ನಾರ ಅಸಿುತ್ವದಲಿತ್ತು.    

(ಮತಂದತ)    

(462) 18.03.2022/1.00/ಎಸ್ಚಕ್-ೆಜಿಆರ್ಚ                  (ಸಭನಪತಿಯವರ  ಉಪಸಿಿತಿ) 

ಶ್ರೇ ಬಸವರನರ್ ಬೊಮನೆಯ್ತ (ಮತಂದತ):- 

ಆಗ ನಮೆ ಆಥಿಾಕತ್ಯೆ ಬೆೇಡಿಕ್ೆಗಳನತನ ಬಿಂಬಿಸತವಂತ್ಹ ಅವಕ್ನಶವಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅದರೆ್ನಲನಿ 
ಮನಡಲಲಿ. ಹನಗನಗಿ ಅಷ್ೂೆಿಂದತ ಆದನಯವಿದ್ಧಾದತಾ ನರ್. 3.64% ಆದ ಮೇಲ ೆ ಮತ್ೆು ಮಧಯಂತ್ರ 
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ವರದ್ಧ ಕ್ೊಡತವನಗ, realisation ಆಯ್ತತ್ತ. ಅದಕ್ೆಂತ್ ಮತಂಚೆ realisation ಆಗಿದಾರ,ೆ  ನಮೆ 
ರನರ್ಯಕ್ೆೆ  ಬಂದತ ಅವರತ ಚಚೆಾ ಮನಡಿ, ಬೆೇಡಿಕ್ಯೆನತನ ಇಡತತ್ನುರ.ೆ ಆಗಲೇೆ ರ್ನವು ಸರಿಯನಗಿ 
ಮನಡಿದಾರ,ೆ ನಮಗೆ ಇನತನ ಹೆಚಿಚನ ಆದನಯ ಬರತತಿುತ್ತು ಎನತನವಂತ್ಹ ಮನತ್ನತನ ಹೆೇಳುವುದಕ್ೆೆ ಇಚೆಚ 
ಪಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ  

  ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 2021-22 ಸನಲನಲಿ 15 ರೆ್ೇ ಹಣಕ್ನಸಿನ ಆಯೇಗವು 
ರನರ್ಯಕ್ೆೆ ರೂ. 24,019  ಕ್ೊೇಟಿಗಳು ಕ್ೊಡಬೆೇಕ್ಂೆದತ ಶ್ಫನರಸತಾ ಮನಡಿದ.ೆ ಕಂಡಿಕ್ ೆ ಪರಿೇಕ್ಷತ್ 
ಅಂದನರ್ತ  ಕ್ೆೇಂದರ ಹಣಕ್ನಸತ ಆಯೇಗದಲಿ ರೂ. 27,145 ಕ್ೊೇಟಿಗಳಿಗಿಂತ್ ಹೆಚಿಚನ ಹಣವನತನ 
ಕ್ೆೇಂದರ ಸಕ್ನಾರದವರತ ಸತಮನರತ  ರೂ.3,000 ಕ್ೂೆೇಟಿಗಳನತನ ನಮೆ ರನರ್ಯಕ್ೆೆ ಕ್ೊಟಿಿದೆ ಎನತನವ 
ಮನತ್ನತನ ಹೆೇಳಬಯಸತತ್ೆುೇರ್ೆ.  

ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 2022-23ರೆ್ೇ ಸನಲನ ಕ್ೆೇಂದರ ಹಣಕ್ನಸತ ಆಯೇಗ ರೂ. 
26,719 ಕ್ೂೆೇಟಿಗಳನತನ ರನರ್ಯಕ್ೆೆ ಕ್ೊಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ ಅಂದನರ್ತ ಮನಡಿದೆ.  ಕ್ೆೇಂದರ ಸಕ್ನಾರದ 
ಅಯವಯಯದಲಿ ರೂ. 29,783 ಕ್ೂೆೇಟಿಗಳನತನ  ಕರ್ನಾಟಕ ರನರ್ಯದ ಪನಲನತನ ಬಜೆಟಚನಲಿ 
ನಮೂದ್ಧಸಿದೆ. 2022-23 ರೆ್ೇ ಸನಲನ ಹಣಕ್ನಸತ ಆಯೇಗದ ಶ್ಫನರಸತಾಗಿಂತ್ ಹೆಚಿಚನ ಹಣವನತನ 
ಕ್ೆೇಂದರ ಸಕ್ನಾರ  ಸತಮನರತ ರೂ.3,000 ಕ್ೊೇಟಿಗಳನತನ ನಮೆ ರನರ್ಯಕ್ೆೆ ಕ್ೊಟಿಿದೆ ಎಂದತ ಹೆೇಳ 
ಬಯಸತತ್ೆುೇರೆ್. 

 ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ,  2010 ರಿಂದ 2014ರೆ್ೇ ಸನಲನಲಿ 13ರೆ್ೇ  ಕ್ೆೇಂದರ ಹಣಕ್ನಸತ 
ಆಯೇಗದ್ಧಂದ  ಒಟತಿ ರೂ. 72,410 ಕ್ೂೆೇಟಿಗಳು  ನಮೆ ರನರ್ಯಕ್ೆೆ  ಬಂದ್ಧರತವಂತ್ಹದತಾ.  2015 
ರಿಂದ 2019 ರೆ್ೇ ಸನಲನಲಿ 14ರೆ್ೇ ಹಣಕ್ನಸಿನ ಆಯೇಗದ್ಧಂದ  ರೂ. 1,66,578 ಕ್ೊೇಟಿಗಳು 
ನಮೆ ರನರ್ಯಕ್ೆೆ ಬಂದ್ಧರತವಂತ್ಹದತಾ.   15ರೆ್ೇ ಹಣಕ್ನಸಿನ ಆಯೇಗದ್ಧಂದ ಈಗ ಅಧಾ ಭನಗದಷತಿ 
ಅವಧಿಯನಗಿದತಾ, ಇನತನ ಎರಡತ ವಷಾಗಳ ಅವಧಿ ಬನಕ್ ಇದೆ. ನಮಗೆ ರೂ.  2,18,691 ಕ್ೊೇಟಿ 
ರೂಪನಯ್ತಗಳು ಬಂದ್ಧದೆ. ಹೇಗನಗಿ ಕ್ೆೇಂದರ ಸಕ್ನಾರ ಹಣಕ್ನಸಿನ ಆಯೇಗ ಶ್ಫನರಸತಾ ಮನಡಿದೆ. 
ಅದರ ಅನತಗತಣವನಗಿ  Grant-in-Aid ಕ್ೂೆಡತತಿುದೆ. Devolution of Funds ನಲಿ ಆ 
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ಶ್ಫನರಸಿಾಗಿಂತ್ ಹೆಚತಚ ನಮೆ ರನರ್ಯಕ್ೆೆ ಕ್ೊಡತತಿುದ ೆ ಎಂಬ ಮನತ್ನತನ ರ್ನನತ ಹೆೇಳವುದಕ್ೆೆ 
ಇಚೆಾಪಡತತ್ೆುೇರ್ೆ.  

ಸರ್ನೆನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಕ್ೊೇವಿಡಚ-19 ವೆಚಚದ ಬಗೆೆ ವಿವರಗಳನತನ ಕ್ೊಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ 
ಕ್ೆೇಳಿದಾರತ. ಅದರ ವಿವರಗಳನತನ ಖ್ಂಡಿತ್ವನಗಿಯೂ ಕ್ೂೆಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ ಇದರ ಬಗೆೆ ಬರವಣಿಗೆಯಲಿ 
ಕ್ೊಡತತ್ುೆೇರೆ್.   ಕ್ೂೆೇವಿಡಚ-19 ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟಿಂತ್,ೆ ಮದಲರೆ್ೇ ಪನಯಕ್ೇೆಜ್ಚನಲಿ ರೂ. 4,644 
ಕ್ೊೇಟಿಗಳ ವೆಚಚವನಗಿದೆ. ಎರಡರೆ್ೇ ಪನಯಕ್ೆೇಜ್ಚನಲಿ ರೂ. 2,658 ಕ್ೂೆೇಟಿಗಳ ವೆಚಚವನಗಿದೆ. ಇದರ 
ಬಗೆೆ ವಿವರವನತನ ಒದಗಿಸಿಕ್ೂೆಡತತ್ೆುೇರ್ೆ. ಕ್ೊೇವಿಡಚ-19 ವೆೈರನಣತ ನಯಂತ್ರಣಕ್ನೆಗಿ ಜಿಲನಿವನರತ 
ಅನತದನನ ರೂ. 2,125 ಕ್ೊೇಟಿಗಳ ವೆಚಚವನಗಿದೆ. ಕ್.ೆಎಸ್ಚ.ಆರ್ಚ.ಟಿ.ಸಿ., ಸಿಬಬಂದ್ಧಗಳ ವೆೇತ್ನಕ್ನೆಗಿ 
ರೂ.2,96೧ ಕ್ೂೆೇಟಿಗಳ ಅನತದನನವನತನ ಸನರಿಗ ೆಇಲನಖಗೆ ೆನೇಡಲನಗಿದೆ. ನಗರನಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲನಖಯೆ 
ವೆೈರನಣತ ನಯಂತ್ರಣಕ್ನೆಗಿ ರೂ. 349 ಕ್ೊೇಟಿಗಳ ಅನತದನನ ನೇಡಲನಗಿದೆ. ವೆೈದಯಕ್ೇಯ ಶ್ಕ್ಷಣ 
ಇಲನಖಗೆ ೆ ವೆೈರನಣತ ನಯಂತ್ರಣಕ್ನೆಗಿ ರೂ. 654 ಕ್ೊೇಟಿಗಳ ಅನತದನನವನತನ ನೇಡಲನಗಿದೆ. 
ಆರೂೆೇಗಯ ಕತಟತಂಬ ಮತ್ತು ಕಲನಯಣ ಇಲನಖಗೆೆ ವೆೈರನಣತ ನಯಂತ್ರಣಕ್ೆೆ  ರೂ. 2,244 ಕ್ೊೇಟಿಗಳ 
ಅನತದನನವನತನ ನೇಡಲನಗಿದೆ. ಮಸಿೇದ್ಧ, ಮದರಸಗಳ ಇರ್ನಂ ಸಿಬಬಂದ್ಧಗಳಿಗೆ ಪನಯಕ್ೆೇಜ್ಚ ರೂ. 700 
ಕ್ೊೇಟಿಗಳ ಅನತದನನ ನೇಡಲನಗಿದ.ೆ ಇವತ್ತು ಒಟತಿ ರೂ.15,645 ಕ್ೂೆೇಟಿಗಳ ಅನತದನನವನತನ 
ಖ್ಚತಾ ಮನಡಿದೆಾೇವೆ.  ಇದರಲಿ ಪರಮತಖ್ವನಗಿರತವ ಸಂಪೂಣಾ ವಿವರಗಳನತನ ಒದಗಿಸಿಕ್ೊಡತತ್ೆುೇರ್ೆ. 
ಈ ಬನಬತುಗಳೊಳಗೆ ಮತ್ೆು ಏರೆ್ೇನತ ಖ್ಚನಾಗಿದ ೆ ಎಂಬ ಬಗೆೆ ವಿವರಣೆಯನತನ ಕ್ೊಡತವುದಕ್ೆೆ 
ಸಿದಾನದೆಾೇರ್ೆಂಬ ಮನತ್ನತನ ರ್ನನತ ಹೆೇಳ ಬಯಸತತ್ೆುೇರ್.ೆ  

ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈಗನಗಲೆೇ SCP/TSP ಬಗೆೆ ರ್ನನತ ಹೆೇಳಿದಾೆೇರ್.ೆ ನಮೆ 
Committed Expenditure ಹೂೆರತ್ತಪಡಿಸಿ, development ಗೆ  ಉಳಿಯತವುದರಲಿ  ಶೆೇಕಡ 
೨4.1 ರಷತಿ ನಗಧಿ ಮನಡಬೆೇಕ್ೆಂತಿದ.ೆ ಈ ವಷಾ ನಮಗೆ ಇರತವಂತ್ಹ Development Fund 
ನಲಿ ಶೆೇಕಡ 24.6 ರಷತಿ ಹೆಚತಚ  ಮನಡಿ ಕಳೆದತ ವಷಾಕ್ೆಂತ್ ಸತಮನರತ ರೂ. 2,000 ಕ್ೊೇಟಿಗಳ 
ಅಧಿಕವನಗಿ SCP/TSP ಗೆ ಹಣವನತನ ಇವತ್ತು ರ್ನವು ಕ್ೂೆಟಿಿದನಾರ್ೆ.  ಅದತ ಅಷ್ೆಿ ಅಲಿ. ಇದರ 
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ಅವಶಯಕತ್ ೆಏರೆ್ೇನದೆ, ಅದರ ಅನತಗತಣವನಗಿ ಮತಂದ ೆಬರತವಂತ್ಹ ದ್ಧನಗಳಲಿ Supplementary 
Budget ನಲಿ ಕ್ೊಡತವುದಕ್ೆೆ ನಮಗೆ ಅವಕ್ನಶವಿದ.ೆ  ಬಜೆಟಚನಲಿ ಏರೆ್ಲನಿ ಕ್ನಯಾಕರಮಗಳನತನ 
ಹೆೇಳಿದೆಾೇವೆ. ಆ ಕ್ನಯಾಕರಮಗಳಿಗೆ ಅನತದನನವನತನ ಒದಗಿಸಿಕ್ೊಡತವುದಕ್ೆೆ ಬದಿರ್ನಗಿದೆಾೇರ್ೆಂಬ 
ಮನತ್ನತನ ಹೇೆಳಬಯಸತತ್ೆುೇರ್ೆ. S.C., ಇರಬಹತದತ, S.T., ಇರಬಹತದತ, O.B.C., ಇರಬಹತದತ, 
Minorities ಇರಬಹತದತ.  Minorities ಗೆ ಕ್ೂೆಟಿಿರತವಂತ್ಹ ಅನತದನನ ಕಡಿಮಯನಗಿದೆಂಬ 
ಬಗೆೆ ನಮಗೆ ಗೊತಿುದೆ. ಅದಕ್ೆೆ ಹೆಚಿಚಗ ೆ ಅನತದನನ ಕ್ೊಡತವುದಕ್ೆೆ ಕೂಡ  ಕ್ನಯಾಕರಮಗಳನತನ 
ರೂಪಿಸಿದೆಾೇವ.ೆ ಕ್ೆಲವು ಕ್ನಯಾಕರಮಗಳಿಗೆ ವಿಸುರಣೆ ಮನಡತವಂತ್ಹದಾಕ್ೆೆ ಹಲವನರತ ಸದಸಯರ ಬೆೇಡಿಕ್ೆ 
ಇದೆ.  ಅದರಲಿ ವಿಶೆೇಷವನಗಿ ವಿದನಯಥಿಾವೆೇತ್ನ ಕ್ೊಡತವಂತ್ಹದತಾ. ಅದನತನ ವಿಸುರಣೆ ಮನಡತವ 
ಸಲತವನಗಿ ಮತಂದೆ ಬರತವಂತ್ಹ ದ್ಧನಗಳಲಿ ಖ್ಂಡಿತ್ವನಗಿಯೂ ಆ ಕ್ೆಲಸವನತನ ಮನಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ   

ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ಹೆೇಳುವುದೆೇರ್ಂೆದರೆ, ಒಟನಿರೆಯನಗಿ ಇವತ್ತು 
ಆದನಯದಲಿ ಹೆಚತಚ ಮನಡತತಿುದೆಾೇವ.ೆ ಆಥಿಾಕ ಶ್ಸುನತನ ತ್ಂದತ, ಸನಲವನತನ ಕಡಿಮ ಮನಡತತಿುದಾೆೇವೆ. 
Revenue Deficit  ಅನತನ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಕಡಿಮ ಮನಡತತಿುೇದಾೆೇವ.ೆ  

ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಕ್ೆೇಂದರ ಸಕ್ನಾರದ್ಧಂದ ಬರತವ ಮತ್ುದ ಬಗೆೆ ಕ್ಲೆವು ವನದ-
ವಿವನದಗಳಿವೆ. ಈ Devolution of Funds, Grant-in-Aid ಎಷತಿ ಬರತತ್ುದೆಂಬ ಬಗೆೆ ರ್ನನತ 
ಈಗನಗಲೆೇ ಹೆೇಳಿದೆಾೇರ್ೆ. ಅದರ ಹೊರತ್ನಗಿ, ಕ್ೇೆಂದರ ಸಕ್ನಾರ ಬೆೇರ ೆಬೇೆರೆ ಯೇರ್ರೆ್ಗಳಿಗ ೆಇವತ್ತು 
ಅನತದನನ ಕ್ೊಡತತಿುದೆ. ಈ ಮದಲತ Devolution of Funds ನಲಿ ರನರ್ಯಗಳಿಗ ೆಶೆೇಕಡ 32 
ರಷತಿ ಬರತತಿುತ್ತು.  ನನಗೆ ರೆ್ನಪಿರತವ ಪರಕ್ನರ ಸತ ಮನರತ 20-25 ವಷಾಗಳಿಂದ ಅದನತನ   ಶ್ರೇ 
ರನಮಕೃಷಣ ಹೆಗಡೆಯವರ ಕ್ನಲದ್ಧಂದ ಕೂಡ ಶೆೇಕಡ 42 ರಷತಿ ಮನಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ ಹೆೇಳಲನಗತತಿುತ್ತು.  
ಅದರ ಬಗೆೆ ಸನಕಷತಿ ಚಚಾೆಗಳು ಆಗಿವ.ೆ ರನರ್ಯಗಳು ಕೂಡ ಬಹಳ ದೂೆಡಾ ಲನಭಿಯನೂನ ಕೂಡ 
ಮನಡಿದಾವು.  ಆದರೆ ಈ ಕ್ೆಲಸಗಳು ಆಗಿರಲಲಿ. ಮನನಯ ನರೇೆಂದರ ಮೇದ್ಧಯವರತ ಭನರತ್ 
ಪರಧನನಮಂತಿರಯನದ ಮೇಲ ೆDevolution of Funds ಶೆೇಕಡ 32 ಯ್ತಂದ ಶೆೇಕಡ 42 ಗೆ 
ಮನಡಿದನಾರ.ೆ ಶೆೇಕಡ 42 ಇದ್ಧಾದಾನತನ  ಕ್ನಶ್ೀರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಎಂದತ ಶೆೇಕಡ 1 ರಷಿನತನ 
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ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡಿದನಾರೆ. ಈ ವಷಾ ಶೆೇಕಡ 41 ರಷತಿ ಇದೆ. ಇದತ ಏರ್ನಯ್ತತ್ತ ಎಂದರೆ untied 
fund. ಮದಲೆಲನಿ ಉಳಿದ tied fund ಇರತತಿುತ್ತು.  Centrally sponsored schemes 
ಗಳಿಗೆ ಅವರತ contribution ಜನಸಿು ಇರತತಿುತ್ತು. ಆಗ tied fund  ಗೆ ಬರತತಿುತ್ತು. ನಮೆ ರನರ್ಯದ 
ಯೇರ್ರೆ್ಗಳಿಗ ೆ ಅದನತನ ಬಳಕ್ೆ ಮನಡತವ ಸಲತವನಗಿ ಇವತ್ತು ಶೆೇಕಡ 32 ರಿಂದ 42 ಗೆ ಹೆಚಿಚಗೆ 
ಮನಡಿದನಾರ.ೆ ಭನರದನವಜ್ಚ ಕಮಟಿ ಎಂಬತದತ ಇತ್ತು. ಅದನತನ ಯತ.ಪಿ.ಎ. ಸಕ್ನಾರವೆೇ ರೆ್ೇಮಸಿತ್ತು. 
ಭನರದನವಜ್ಚ ಕಮಟಿಯ ಶ್ಫನರಸಿಾನಂತ್,ೆ ಇವತ್ತು ಹಣವನತನ ಎಷತಿ ಕ್ೊಡತತ್ೆುೇವೊೇ, ಅಷತಿ 
ಮತಖ್ಯವೊೇ, ರನರ್ಯಗಳಿಗ ೆ freedom  ಕ್ೂೆಡಬೇೆಕತ. ಅವರೆೇ ಆ ಯೇರ್ರೆ್ಗಳಿಗೆ ಹೆಚತಚ ದತಡತಾ 
ಕ್ೊಡಬೇೆಕತ. ಕ್ೆೇಂದರ ಸಕ್ನಾರದ್ಧಂದ tied ಮನಡಿಬಿಟಿರ,ೆ ಕ್ೆಲವು ಯೇರ್ರೆ್ಗಳು ಇಲಿ 
ಬೆೇಕ್ನಗಿರಬಹತದತ. ಕ್ೆಲವು ಯೇರ್ರೆ್ಗಳು ಬೇೆರೆ ರನರ್ಯಗಳಿಗ ೆಬೆೇಕ್ನಗಿರಬಹತದತ. ಹೇಗನಗಿ ಅದನತನ 
32 ಯ್ತಂದ 42   ಮನ ಡಬೇೆಕತ ಎನತನವ ಶ್ಫನರಸತಾ ಇತ್ತು. ಅದನತನ ಅನತಷ್ನಾನ ಮನಡಿದನಾರ.ೆ ಅಲಿ 
total devolution ನಲಿ ಹೆಚತಚ ಬರತತ್ುದ.ೆ Centrally Sponsored Scheme  ನಲಿ 
ಕ್ೆಲವೆಲನಿ ಶೇೆಕಡ 60 ಇದ್ಧಾದತಾ ಶೆೇಕಡ 50 ಆಗಿದ.ೆ ಒಟನಿರೆಯನಗಿ ಈಗ 50% ಗೆ ಬಂದತ ನಂತಿದ.ೆ   
ಮದಲತ 70%, 80% ಇತ್ತು. ಈಗ 50% ಗೆ ಬಂದತ ನಂತಿದ.ೆ ಈ ಕ್ನರಣದ್ಧಂದನಗಿ, ಅಲಿ untied 
fund  ಇರತವುದರಿಂದ ಇದಕ್ೆೆ ಇವತ್ತು ಕಡಿಮ ಬಂದತ ನಂತಿದ.ೆ   

ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಪರಧನನ ಮಂತಿರ ಕ್ಸನನ್ಚ ಯೇರ್ರೆ್ಯಡಿಯಲಿ ನಮೆ ರನರ್ಯಕ್ೆೆ 
ಪರತಿ ವಷಾ ರೂ.2,809 ಕ್ೊೇಟಿಗಳು ರೆ್ೇರವನಗಿ D.B.T.,  Scheme ಮತಖನಂತ್ರ ರೈೆತ್ರ ಖನತೆ್ 
ರ್ಮಯನಗತತ್ುದೆ.  ಅದತ ನಮೆ State Account  ಗೆ ಬರತವುದ್ಧಲಿ. ಫಸಲ್ಚ ಭಿೇಮನ 
ಯೇರ್ರೆ್ಯಡಿಯಲಿ ಸತಮನರತ ರೂ. 2,809 ಕ್ೊೇಟಿಗಳು ಹೂೆೇಗತತ್ುದೆ. ರೇೆಷ್ೆೆ ಕೃಷಿಗೆ ರೂ. 85 
ಕ್ೊೇಟಿಗಳು ಹೂೆೇಗತತ್ುದೆ. ಮಹಳನ ಮತ್ತು ಕಲನಯಣ  (ಮನತ್ೃ ವಂದರ್ನ) ರೂ. 72 ಕ್ೊೇಟಿಗಳು 
ಬರತತ್ುದೆ. ಆರೂೆೇಗಯ ಮತ್ತು ಕತಟತಂಬ ಕಲನಯಣ ಇಲನಖ,ೆ ಆಯತಷ್ನೆನ್ಚ ಭನರತಚಕ್ೆೆ ರೂ. 411 
ಕ್ೊಟಿಗಳು ಬರತತ್ುದೆ.  ಅದಲಿದೆೇ ಆರೂೆೇಗಯ ಮತ್ತು ಕತಟತಂಬ ಕಲನಯಣ ಇಲನಖಗೆ ೆ ರೂ.125 
ಕ್ೊೇಟಿಗಳು ಬರತತ್ುದೆ. ನರೇೆಗನಕ್ೆೆ  ರೂ. 4,138 ಕ್ೂೆೇಟಿಗಳು ವಷ್ಾೆ ವಷ್ೆಾ ಬರತತ್ುದೆ. ಒಟತಿ ರೂ. 
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8,520 ಕ್ೊೇಟಿಗಳು ಕ್ೆಲವೆೇ ಕ್ೆಲವು ಯೇರ್ರೆ್ಗಳಿಗ ೆ ಬರತತ್ುದೆ. ಇನೂನ ಬೆೇಕ್ನದಷತಿ 
ಯೇರ್ರೆ್ಗಳಿವ.ೆ  ಕಳೆದ ವಷಾದಲಿ ನಮೆ ರನರ್ಯದ ರನಷಿಿೇಯ ಹೆದನಾರಿಗೆ ಕ್ೆೇಂದರ ಸಕ್ನಾರ ರೂ. 
5,500 ಕ್ೊೇಟಿಗಳನತನ ಕ್ೊಟಿಿದೆ.  Railways ಗೆ ಕ್ೊಡತತಿುದೆ. ನಮೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರನರ್ಯದ 
ರನಷಿಿೇಯ ಹೆದನಾರಿಗೆ ಇವತ್ತು ರೂ. 9೦,000 ಕ್ೊೇಟಿಗಳಷತಿ ಕ್ೆೇಂದರ ಸಕ್ನಾರ  projects 
sanction    ಮನಡಿದೆ.   Other than Devolution of Funds, ಬೆೇರ ೆಬೆೇರ ೆರೂಪದಲಿ 
ಕ್ೆೇಂದರ ಸಕ್ನಾರ ಸಹನಯ ಮನಡತತಿುದೆ. ಈಗ ರ್ನವು ಅಕ್ೆ ಕ್ೊಡತತ್ೆುೇವೆ. ಅಕ್ೆಯಲಿ 30, 32 
ರೂಪನಯ್ತಗಳಲಿ ರೂ. 28, 29 ರೂಪನಯ್ತ  cost is borne by the Governmnt of 
India only.  ಇವತಿುಂದ ಇಲಿ, ಅದತ ಮದಲನಂದಲೂ ಇದೆ. ನಮೆ ಸಕ್ನಾರ ಎಂದತ ಹೇೆಳುತಿುಲಿ. 
ಕ್ೆೇಂದರ ಸಕ್ನಾರಗಳು ಬೆೇರ ೆ ಬೆೇರ ೆ ರೂಪದಲಿ ರನರ್ಯ ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ಇವತ್ತು ಕ್ನಯಾಕರಮಗಳಿಗ ೆ
ಬೆಂಬಲವನತನ ಕ್ೊಡತತಿುದೆ ಎನತನವ ಮನತ್ನತನ ಹೆೇಳುವುದಕ್ೆೆ ಇಚೆಾಪಡತತ್ೆುೇರೆ್.  

   (ಮತಂದತ) 

(463) 18-03-2022 1.10 ಟಿಸಿಹೆರ್ಚ-ಜಿಆರ್                (ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಿತಿ) 
ಶ್ರೇ ಬಸವರನರ್ ಬೊಮನೆಯ್ತ (ಮತಂದತ):-  

ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇವತ್ತು ಈ ಎಲನಿ ವಿಚನರಗಳನತನ ತ್ಮೆ ಮತಂದ ೆ ಇಟಿಿದೆಾೇರ್.ೆ  ಇದತ 
ಒಂದತ ಪರಗತಿದನಯಕವನದಂಥ ಬಜೆಟಚ. ಎಕರ್ನಮಕಚ ಆಕ್ಿವಿಟಿಗೆ ಏರೆ್ೇನತ ಕ್ೊಡಬೇೆಕತ 
ಎನತನವುದನೂನ ಕೂಡ ಹೆೇಳಿದೆಾೇರ್.ೆ ನಮೆ ಗೂೆರೇತಚ ರೇೆಟಚ ಶೆೇ.೯.೫ರಷತಿ ಗತರಿಯನತನ ಮತಟತಿತ್ೆುೇವೆ, 
ಅದಕ್ೆೆ ಬೆೇಕ್ನಗಿರತ್ಕೆಂಥ ಅನತದನನವನತನ ಒದಗಿಸಿಕ್ೂೆಟಿಿದಾೆೇರೆ್. ಅದೂ ಅಲಿದೆೇ ರ್ನವು sectorial  
ಪನಿನಂಗಚ ಮನಡಿಕ್ೊಂಡತ ಎರ್ತಕ್ೆೇಷನ್ಚ, ಹೆಲ್ುಚ, ಮಕೆಳ ಪೌಷಿಾಕ ಆಹನರಕ್ೆೆ ಏರೆ್ಲನಿ ಮಹತ್ವವನತನ 
ಕ್ೊಟಿಿದಾೆೇವೆ ಎನತನವುದನೂನ ಕೂಡ ಹೆೇಳಿದೆಾೇವೆ. ಅದೂ ಅಲಿದೇೆ ಇವತಿುನ ದ್ಧವಸ ಹೆಣತಣ-ಮಕೆಳಿಗೆ 
ವಿಶೆೇಷ ಕ್ನಯಾಕರಮ ಏನದ ೆ ಎಂದತ ಎಲನಿ ಓದ್ಧ ಹೆೇಳಿದೆಾೇರ್.ೆ ಎಸ್ಚ.ಸಿ/ಎಸ್ಚ.ಟಿ ಓ.ಬಿ.ಸಿ., ಗಳಿಗ ೆ
ವಿಶೆೇಷವನದಂಥ ಕ್ನಯಾಕರಮಗಳನತನ ಅವರ ಎಂಪನಿಯೆಂಟಚ ಹನಗೂ ಎರ್ತಕ್ೇೆಷನ್ಚಗೆ ಯನವ ರಿೇತಿ 
ಒತ್ತು ಕ್ೂೆಟಿಿದೆಾೇವೆ ಎನತನವುದನೂನ ಕೂಡ ಹೇೆಳಿದಾೆೇರೆ್. ಪನರದೆೇಶ್ಕ ಅಸಮನನತ್ಯೆನತನ ಕೂಡ ರ್ನವು 
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ಕ್ನಪನಡಿಕ್ೊಂಡತ ಬಂದ್ಧದೆಾೇವೆ. ಪರತಿ ವಷಾ ಬಜೆಟಚನಲಿ ಕಲನಯಣ ಕರ್ನಾಟಕ್ೆೆ ರೂ.೧೫೦೦ 
ಕ್ೊೇಟಿಗಳನತನ ಕ್ೂೆಡತತಿುದಾರತ, ಈ ಬನರಿ ಬಜೆಟಚನಲಿ ರೂ.೩,೦೦೦ ಕ್ೂೆೇಟಿಗಳನತನ ಕ್ೊಡತವ 
ಮೂಲಕ ಅದನತನ ಎರಡತ ಪಟತಿ ಹೆಚಿಚಗ ೆಮನಡಿದಾೆೇವೆ.  ಅದೆೇ ರಿೇತಿ ಡನ|| ನಂರ್ತಂಡಪಪ ವರದ್ಧ ಪರಕ್ನರ 
ಇಷತಿ ವಷಾವನದರತ ಸಹ ಕ್ೆಲವು ಕ್ೆೇತ್ರಗಳಲಿ ರ್ನವು ಆಥಿಾಕ ಸಮನನತ್ೆಯನತನ ತ್ರತವುದಕ್ೆೆ 
ಸನಧಯವನಗಿಲಿ. ಅದಕ್ನೆಗಿ ಅದನತನ ಪರಿಷೆರಿಸಿ ಯನವ ಕ್ೆೇತ್ರಕ್ೆೆ ಅದನತನ ಕ್ೊಡಬೇೆಕತ ಎನತನವಂಥದಾನತನ 
ತಿೇಮನಾನ ಮನಡಲತ ಒಂದತ ಸಬಚ-ಕಮಟಿ ರಚರೆ್ ಮನಡಿದೆಾೇವೆ. ಆ      ಸಬಚ-ಕಮಟಿಯ್ತಂದ 
ವರದ್ಧ ಬಂದ ಕೂಡಲೇೆ ಅದನೂನ ಕೂಡ ಅನತಷ್ನಾನ ಮನಡತತ್ೆುೇವ.ೆ ಇವತಿುನ ದ್ಧವಸ ರ್ನವು ಪನರದೇೆಶ್ಕ 
ಅಸಮನನತ್ೆಯನತನ ಹೊೇಗಲನಡಿಸಲತ industrialiatonಗೆ ಹೆಚಿಚನ ಒತ್ತು ಕ್ೊಟಿಿದಾೆೇವೆ. ರ್ನವು 
ಕ್ೆಲವು ಹೊಸ ಪನಲಸಿಗಳನತನ ಮನಡಿದೆಾೇವೆ.  ಇದತವರೆಗೂ ನಮೆ ರನರ್ಯದಲಿ investment 
ಆಧನರದ ಮೇಲೆ concession ಕ್ೊಡತತ್ೆುೇವೆ. ಯನರತ ಎಷತಿ ದೊಡಾ megha projects 
ಕ್ೊಡತತಿುದನಾರೂೆೇ ಅಂತ್ಹವರಿಗೆ ಹೆಚಿಚಗ ೆ concession ಕ್ೊಡತವಂಥ ಕ್ೆಲಸವನತನ ರ್ನವು 
ಮನಡತತಿುದೆಾೇವೆ. ನನನ ವನದ ಏರೆ್ಂದರೆ, ಒಬಬ industrialist ಅವನತ need based capital 
ಹನಕತತ್ನುರ್.ೆ ಆ ಪನರಜೆಕಿಚಗೆ ರೂ.೧೦೦ ಕ್ೊೇಟಿಗಳನತನ ಹೂಡಿಕ್ೆ ಮನಡಬೇೆಕ್ನದರೆ ಆ ರೂ ೧೦೦ 
ಕ್ೊೇಟಿಗಳನತನ ಹೂಡಿಕ್ ೆ ಮನಡಲೇೆಬೆೇಕತ. ಅವನತ ಜನಸಿುಯೂ ಹನಕತವುದ್ಧಲಿ, ಕಡಿಮಯತ 
ಹನಕತವುದ್ಧಲಿ. ಅದತ ಅವನ ಕ್ೆಲಸ. ಅದರಿಂದ ನಮೆ ರನರ್ಯಕ್ೆೆ ರೂ.೧,೦೦೦ ಕ್ೂೆೇಟಿಗಳಿಂದ ಹನಗೂ 
ರೂ.೧೦೦ ಕ್ೊೇಟಿಗಳಿಂದ ಏನತ ಸಿಗತತ್ುದೆಂದತ ರೆ್ೂೇಡಿದನಗ, ರ್ನಕ್ೆೆ employment ಸಿಗಬೆೇಕತ. 
ಅದಕ್ನೆಗಿ ರ್ನವು ಹೊಸ ಪನಲಸಿಯನತನ ಏಪಿರಲ್ಚ ತಿಂಗಳಿನಲಿ ತ್ರತತಿುದಾೆೇವೆ. Employment 
based incentives, ಮದಲಬನರಿಗ ೆ ಎಂಪನಿಯ್ತಮಂಟಚ ಪನಲಸಿಯನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡತ 
ಬರತತಿುದೆಾೇವೆ. This is for the first time in the country. ಯನವ ಇಂಡಸಿಿ ಅತಿ ಹೆಚತಚ 
ಎಂಪನಿಯ್ತಮಂಟಚ ಕ್ೊಡತತ್ುದೂೆೇ ಅವರಿಗೆ ಹಚೆಿಚನ concession ಕ್ೂೆಡತವಂಥ ಕ್ೆಲಸವನತನ ರ್ನವು 
ಮನಡತತ್ೆುೇವ.ೆ ಎರಡರೆ್ಯದನಗಿ, R & D ಗೆ ಬಹಳ ಮಹತ್ವವನತನ ಕ್ೊಡತತಿುದೆಾೇವೆ. ನಮೆ ರನರ್ಯದಲಿ 
ಬಹಳ ದೊಡಾ ಪರಮನಣದ R & D ಸಂಸೆಿ ಇದೆ. ನರ್ೆನ ದ್ಧವಸ ರ್ನನತ ಒಂದತ ಡಿಫೆನ್ಾಚ ಕ್ನಯಾಕರಮಕ್ೆೆ 
ಹೊೇಗಿದಾೆನತ. ಅಲಿ ಇರತವಂಥ ಚಟತವಟಿಕ್ಗೆಳನತನ ರೆ್ೂೇಡಿದನಗ ನಮಗೆ ಬಹಳಷತಿ 
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ಸಂತ್ೂೆೇಷವನಯ್ತತ್ತ. ಮದಲನಂದಲೂ ಕೂಡ ಮೈಸೂರತ ಮಹನರನರ್ರತ, ಪಬಿಿಕಚ ಸೆಕಿರ್ಚ ಹನಗೂ  
ನಮೆ ರನರ್ಯ ಸಕ್ನಾರದ ಪೊರೇತ್ನಾಹದ್ಧಂದ ಖನಸಗಿ ಮತ್ತು ಸಕ್ನಾರಿ ಸನವಮಯದ ವಲಯದಲಿ 
೧೮೦ಕ್ೆಂತ್ ಹೆಚತಚ International R & D  ಸಂಸೆಿಗಳಿವೆ. ನಮೆ ರ್ನಸನಮನನಯರಿಗೆ R & D 
ತ್ಲತಪಬೆೇಕತ, ಹೊಸ ಹೂೆಸ ಆವಿಷ್ನೆರಗಳು ಬರಬೆೇಕತ ಎನತನವ ಉದೆಾೇಶದ್ಧಂದ ರ್ನವು ಒಂದತ ಹೊಸ 
R & D ಪನಲಸಿಯನತನ ಮನಡತತಿುದೆಾೇವೆ.            ಶನಲನ-ಕ್ನಲೇೆರ್ತಗಳಿಂದ ಹಡಿದತ ದೂೆಡಾ-
ದೊಡಾ institutions ಗಳವರೆಗೆ R & Dಗೆ ಹಚೆಿಚನ ಒತ್ುನತನ ಕ್ೂೆಟತಿ ಸಹನಯ ಕ್ೊಡತವಂಥ 
ಕ್ೆಲಸಕ್ನೆಗಿ R & D ಪನಲಸಿಯನತನ ಮನಡತತಿುದೆಾೇವೆ. ಇರ್ೂೆನಂದತ ವೆೈಶ್ಷಿೂತ್ೆ ಏರೆ್ಂದರೆ, 
Ecological budgeting ನತನ ಪರಥಮಬನರಿ ಪರಯತ್ನವನತನ ಮನಡಿದೆಾೇವೆ. ಪರತಿ ವಷಾ ಎಷತಿ ನಮೆ 
ecological disaster ಆಗತತ್ುದೂೆೇ, ಅದನತನ quantify ಮನಡಿ, deficit ಎಷ್ನಿಗತತ್ುದೆ, 
ಅದನತನ ತ್ತಂಬತವುದಕ್ೆೆ Ecological budgeting ಮನಡಬೇೆಕತ ಎನತನವಂಥ ಚಿಂತ್ರ್ ೆ ಬಹಳ 
ದ್ಧವಸಗಳಿಂದ ಇದೆ.  ಪರಥಮ ಬನರಿ ನಮೆ ರನರ್ಯದಲಿ Ecological budgeting ಗೆ ʻಗಿರೇನ್ಚ 
ಬಜೆಟಚ̓ ಎಂದತ ಕರದೆ್ಧದೆಾೇವೆ. ರೂ.೧೦೦ ಕ್ೊೇಟಿಗಳನತನ ನಮೆ ecology ನತನ ಮರತ ಬನಯಲೆನ್ಾಚ 
ಮನಡತವ ಸಲತವನಗಿ ರ್ನವು ಚಿಂತ್ರ್ೆಯನತನ ಮನಡತತಿುದೆಾೇವೆ. ಈ ರಿೇತಿ ರ್ನವು ಹಲವನರತ 
ಯೇರ್ರೆ್ಗಳನತನ ಮನಡಿದೆಾೇವೆ. ಹಲವನರತ ರ್ನರಿಗ ೆ ಅವಕ್ನಶಗಳನತನ ಮನಡಿಕ್ೊಟಿಿದೆಾೇವೆ. ಇದತ 
ಒಂದತ ಆಥಿಾಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ. ರ್ನ ಪರವನಗಿರತವಂಥ, ದತಡಿಯತವ ವಗಾದ ಪರವನಗಿರತವಂಥ, 
ಸವಾವನಯಪಿು, ಸವಾಸಪಷಿಿ ಒಂದತ ಬಜೆಟಚನತನ ಮಂಡಿಸಿದಾೆೇರೆ್. ನಮೆ ಆಥಿಾಕತ್ಯೆನತನ ಮರತ ಟನರಕಚ 
ತ್ರತವಂತ್ಹ ವಿಶನವಸ ನನಗ ೆ ಇದೆ. ಈಗ ನಮೆ ಮತಂದ್ಧರತವ ಗತರಿಯನತನ ಮತಟತಿಂಥ ಎಲನಿ 
ಸನಧಯತ್ಗೆಳಿದೆ. ಹೆಚಿಚನ ಆದನಯವನತನ ತ್ರತವಂತ್ಹ ಪರಯತ್ನಗಳನತನ ಕೂಡ ರ್ನವು ಮನಡತತ್ೆುೇವೆ.  
ಆಥಿಾಕ ಬಳೆವಣಿಗೆಗಳ ಜೊತ್ೆಗೆ ಅದತ ಕೂಡ ಆಗತತ್ುದೆ. ಆದಷತಿ ಬೆೇಗರೆ್ ನಮೆ ರನರ್ಯಕ್ೆೆ revenue 
surplus ಮತ್ತು ಆಥಿಾಕ ಸಸೆ್ಚ ತ್ರತವುದರಿಂದ ನಮೆ ರನರ್ಯವನತನ ಒಂದತ ಪರಗತಿಶ್ೇಲ 
ರನರ್ಯವರ್ನನಗಿ ಮನಡಿ ರ್ರೆ್ೂೇಪಯೇಗಿ ಬಜೆಟಚನತನ ಕ್ೊಟಿಿದಾೆೇವೆ.  ಒಂದತ ಹೂೆಸ ದ್ಧಕೂಾಚಿಯನತನ 
ರನರ್ಯದ ಆಥಿಾಕ ಮತ್ತು ಬಡವರಿಗನಗಿ ಒಂದತ ಭರವಸಯೆ ಬಜೆಟಚನತನ ರ್ನಸನಮನನಯರಿಂದ, 
ರ್ನಸನಮನನಯರಿಗೊೇಸೆರ ಮಂಡಿಸಿದಾೆೇರೆ್.  ಇದನತನ ಯನವ ಉದೆಾೇಶದ್ಧಂದ ಮತ್ತು ಉತ್ನಾಹದ್ಧಂದ 
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ಮಂಡರೆ್ ಮನಡಿದೆಾೇರ್ಯೆೇ ಅದೆೇ ಉತ್ನಾಹದ್ಧಂದ ಖ್ಂಡಿತ್ವನಗಿಯೂ ರ್ನನತ ಇಂಪಿಿಮಂಟಚನತನ 
ಮನಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ ಅದರ ಬದಿತ್ ೆ ನಮಗಿದೆ, ನಮೆ ಸಕ್ನಾರಕ್ೆದೆ. ಅದನತನ ಖ್ಂಡಿತ್ವನಗಿಯೂ ರ್ನವು 
ರ್ನತ್ೆಗೆ ಮತಟಿಿಸತತ್ುೆೇವೆ ಎನನತ್ಕೆಂಥ ಭರವಸಯೆಂದ್ಧಗೆ ನನನ ಮನತ್ನತನ ಮತಗಿಸತತಿುದೆಾೇರ್ೆ.  

(ಈ ಹಂತ್ದಲಿ ಆಡಳಿತ್ ಪಕ್ಷದ ಸದಸಯರತ ಮೇರ್ತ ತ್ಟತಿವ ಮೂಲಕ ತ್ಮೆ ಹಷಾವನತನ 
ವಯಕುಪಡಿಸಿದರತ) 

 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಎನ್ಚ.ರವಿಕತಮನರ್ಚ, ಡನ.ತ್ಳವನರ್ಚ ಸನಬಣಣ, ಮತ್ತು ಪರಕ್ನಶಚ 
ಕ್.ೆರನಥೊೇಡಚರವರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಈ ಮೂರತ ಮಂದ್ಧಗ ೆ ಬಜೆಟಚ ಮೇಲ ೆ ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಅವಕ್ನಶ 
ಕ್ೊಡತತ್ುೆೇರೆ್ಂದತ ಹೆೇಳಿದೆಾನತ. ಈಗ ಸಮಯನವಕ್ನಶ ಇಲಿ. ಆದಾರಿಂದ ಶ್ರೇ ಎನ್ಚ.ರವಿಕತಮನರ್ಚ 
ರವರೆೇ, ತ್ನವು ಮದಲತ ಮನತ್ರ್ನಡಿ.  

 ಶ್ರೇ ಬಸವರನರ್ ಬೊಮನೆಯ್ತ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈಗ ರ್ನನತ ಉತ್ುರ 
ಕ್ೊಟಿಿದಾೆೇರೆ್. ಏರ್ನದರೂ ಕ್ನಿರಿಫಿಕ್ೆೇಷನ್ಚ ಇದಾರ ೆ ಕ್ೆೇಳಬಹತದತ. ಮತ್ೆು ಅದರ ಮೇಲೆ ಭನಷಣ 
ಮನಡಬನರದತ.  

 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಆ ಮೂವರತ ಮನತ್ರ್ನಡಿದ ನಂತ್ರ clarifications ಕ್ೆೇಳುತ್ನುರೆ. 

 ಶ್ರೇ ಎನ್ಚ.ರವಿಕತಮನರ್ಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈಗ ಅವಕ್ನಶ ಕ್ೊಟಿಿದಾಕ್ನೆಗಿ 
ಧನಯವನದಗಳು.  

(ಗೊಂದಲ) 

 ಶ್ರೇ ಆರ್ಚ.ಬಿ.ತಿಮನೆಪೂರ (ವಿಧನನ ಸಭೆಯ್ತಂದ ಚತರ್ನಯ್ತತ್ರನದವರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಬೆೇಕ್ನದರ ೆ ಬೆೇರ ೆ ಶನಸಕರತ ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಅವಕ್ನಶ ಕ್ೂೆಡಿ. ಯನವನಗಲೂ 
ರಿಯನಕ್ಷನ್ಚ ಇರಬೇೆಕಲಿವೆೇ? 

(ಗೊಂದಲ) 
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 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಇಲಿ. ಇದತ ನನಗ ೆಗೊತಿುತ್ತು.  

(ಗೊಂದಲ) 

 ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕೆ್.ಹರಿಪರಸನದಚ (ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 
ಅವಕ್ನಶ ಕ್ೊಟಿಿದಾಕ್ನೆಗಿ ಧನಯವನದಗಳು.  ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಯವರನದ ಸರ್ನೆನಯ ಬಸವರನರ್ 
ಬೊಮನೆಯ್ತಯವರತ, ರ್ನವು ನರಿೇಕ್ೆ ಮನಡಿದ ರಿೇತಿಯಲಿ ಅವರತ ಬಂದತ ಬಜೆಟಚ ಭನಷಣಕ್ೆೆ 
ಉತ್ುರವನತನ ಹೆೇಳಿದನಾರೆ. ರ್ನವು ಸತದ್ಧೇಘಾವನಗಿ ಚಚೆಾ ಮನಡಿರತ್ಕೆಂಥದಾಕ್ೆೆ ಕ್ೆಲವು ವಿಚನರಗಳಲಿ 
ನಮಗೆ ಉತ್ುರ ಸಿಕ್ೆದೆ, ಇನೂನ ಕ್ೆಲವು ವಿಚನರಗಳಲಿ ನಮಗೆ ಉತ್ುರ ಸಿಕ್ೆಲಿ. ರ್ನವಲೆಿರೂ ಕೂಡ 
ಪತಣಯವಂತ್ರತ ಅಂದತಕ್ೂೆಳಳಬೆೇಕತ.  ಏಕ್ೆಂದರ,ೆ ಇಡಿೇ ದೆೇಶದಲೆಿೇ ೫ ಪರಗತಿಶ್ೇಲ ರನರ್ಯಗಳಲಿ ನಮೆ 
ಕರ್ನಾಟಕ ರನರ್ಯ ಕೂಡ ಇದೆ. ಇದಕ್ೆೆ ಕ್ನರಣಕತ್ಾರತ ಯನರತ ಎಂದತ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೂೆತ್ತು, 
ನನಗೂ ಕೂಡ ಗೂೆತ್ತು. ಆದಾರಿಂದ ರ್ನನತ ಏನೂ ಹೆೇಳುವುದ್ಧಲಿ. ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಯವರತ 
ಬಜೆಟಚ ಭನಷಣ ಮನಡತವನಗ ನರ್ವನಗಲೂ ಏರೆ್ೇನತ ಮನಡಬೇೆಕತ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದನಗ ನನಗ ೆ
ಒಂದತ ರಿೇತಿ ಭರ್ರೆ್ ಮತ್ತು ಕ್ೇತ್ಾರ್ ೆಇದಾಂತ್ೆ ಇತ್ತು. ರ್ನವು ಅದನತನ        ಟಿೇಕ್ೆ-ಟಿಪಪಣಿಗಳನತನ 
ಮನಡತವನಗ ಅದತ ಮನರಿಹಬಬ ಇದಾಂತ್ ೆಇರತತ್ುದೆ. ಆದಾರಿಂದ ವೆೈಯಕ್ುಕವನಗಿ ಎಲೂಿ ಕೂಡ ಟಿೇಕ್ೆ-
ಟಿಪಪಣಿಗಳು ಇಲಿ.  ಇಡಿೇ ದೆೇಶದಲೆಿೇ ನಮೆ ರನರ್ಯ ಆಥಿಾಕ ಕ್ೆೇತ್ರದಲಿ ೫ರ್ೇೆ ದೊಡಾ ರನರ್ಯ 
ಎಂದನಗ, ಆಗ ತ್ನವು ಹೆೇಳಿದಂತ್ ೆG.S.D.P., ಅಂದರ ೆರೂ.3.5 ಲಕ್ಷಗಳು ಇರತ್ಕೆಂಥ ರನರ್ಯ. ಇಡಿೇ 
೫ ರನರ್ಯಗಳಿಗ ೆಹೊೇಲಸಿದನಗ ರ್ನವು ಮದಲರೆ್ಯ ಸನಿನದಲಿದೆಾೇವೆ. ಮತ್ೆು ತ್ನವು ಹೆೇಳಿದಂತ್ ೆನಮೆ 
ದೆೇಶ it’s a robust economy. ಫೈೆರ್ನನ್ಾಚ ಬೇೆರ,ೆ ಎಕ್ನನಮ ಬೇೆರೆ.  ರ್ನವು ಆಗನಗ ೬ರ್ೇೆ 
ದೊಡಾ ಆಥಿಾಕ ಶಕ್ು ಎಂದತ ಹೆೇಳುತಿುರತತ್ೆುೇವೆ. ಆದರ ೆ ಪರಪಂಚದಲಿ ಒಟತಿ 196 ದೆೇಶಗಳಿವೆ. ರ್ನವು 
ಅದನತನ ಯೇಚರೆ್ ಮನಡಿದನಗ, ಇನೂನ ಕೂಡ ಬಡ ರನಷಿಗಳ ಸಂಖೆಯಯನತನ ನಖ್ರವನಗಿ 
ಹೆೇಳುವುದಕ್ೆೆ ಬರತವುದ್ಧಲಿ. ನನನ ಹತಿುರ ಅಂತ್ಹ ಮನಹತಿ ಇಲಿ. ನಮೆ ದೆೇಶವನತನ ಬಡ ರನಷಿವೆಂದತ 
consider ಮನಡತತ್ನುರೆ.  ಆದಾರಿಂದ ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಯವರನದ ಶ್ರೇ ಬಸವರನರ್ 
ಬೊಮನೆಯ್ತಯವರತ ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ ವಿಚನರವನತನ ಹೆೇಳಿದರತ. ಆಥಿಾಕ ಕ್ೇೆತ್ರ ಅಥವನ ಎಕ್ನನಮ 
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ಎಂದರೆ ದೊಡಾ ದೊಡಾ ಕಂಪನಗಳು ಕ್ನಪೂೆಾರೇೆಟಚ ಸಕೆಿರ್ಚ ಮನತ್ರವಲಿದೇೆ ಅದಕ್ೆೆ ಸಂಪೂಣಾವನಗಿ 
contribute ಮನಡತ್ಕೆಂಥ ಕ್ನಯಕ ಸಮನರ್ ಇವೆಲಿವೂ ಸಹ ತ್ಮೆ ರಕು ಮತ್ತು ಬೆವರನೂನ 
ಸತರಿಸಿ; ರ್ನನತ ಈ ಮದಲತ ಕೂಡ ಹೆೇಳಿದೆಾೇರ್ೆ, ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಹೆೇಳುತಿುದೆಾೇರೆ್. ಅವರತ ರನರ್ಯದ 
ಬೊಕೆಸ ಮತ್ತು ಕ್ೇೆಂದರದ ಬೊಕೆಸ ಇವೆರಡನೂನ ತ್ತಂಬತತ್ನುರೆ. ಆ ತ್ತಂಬತವಂಥ ಶಕ್ುಗ ೆ ರ್ನವು 
ಯನವ ರಿೇತಿ ಸಹನಯ ಮನಡಿದೆಾೇವೆಂದತ ರೆ್ೂೇಡಬೆೇಕ್ನಗತತ್ುದೆ.  ಏಕ್ೆಂದರ ೆ ಮನನಯ 
ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಗಳು ʻಇದಕ್ೆೆ ಕ್ನಯಕ ಸಮನರ್ದವರ ಕ್ೊಡತಗೆ ಬಹಳಷಿಿರತತ್ುದೆ̓  ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದರತ. 
ಉದನಹರಣೆಗ ೆ ಹೆೇಳುವುದನದರೆ 2008-09ರಲಿ ಇಡಿೇ ಪರಪಂಚದಲಿ recession ಬಂದ್ಧತ್ತು. ಆಗ 
ಎಲನಿ ರನಷಿಗಳು ಕೂಡ ತ್ತ್ುರಿಸಿ ಹೊೇಗಿದಾವು. ಆ ಸಂದಭಾದಲಿ ಡನ.ಮನಮೇಹನ್ಚ ಸಿಂಗಚರವರತ 
ನಮೆ ರನಷಿದ ಪರಧನನ ಮಂತಿರಗಳನಗಿದಾರತ. ಆದರೆ ಭನರತ್ ದೆೇಶದಲಿ ಅಷ್ೂೆಿಂದತ recession 
ಎಫೆಕಿಚ ಇರಲಲಿ. ಆದಾರಿಂದ ರ್ನವಲೆನಿ ಆಥಿಾಕ ಕ್ೆೇತ್ರದಲಿ ದೊಡಾ ಮನಯಜಿಕಚ ಮನಡಿದೆಾೇವೆ ಎಂದೇೆನಲಿ. 
ನಮೆಲಿ G.S.D.P., ಗನರಸ್ಚ ಸೇೆವಿಂಗಾಚ ಬಹಳ ಪರಭಲವನದ robust  ಸೇೆವಿಂಗಾಚ ಇದೆ. 

(ಮತಂದತ) 

(464)18.3.2022/1.20/ಎಂ.ಎಂ-ಎಂ.ಡಿ                   (ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಿತಿ) 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕೆ್. ಹರಿಪರಸನದ ಚ (ಮತಂದತ):- 

ಅಮೇರಿಕದಲಿ ಆ ಕ್ನಲದಲಿ it was minus three per cent, ರ್ನವು 28 percent ಇದಾೆವು. 
ಶೆೇ.10ರಷತಿ ಕ್ೆೈಗನರಿಕ್ನ ಕ್ೆೇತ್ರ, ಶೆೇ.10ರಷತಿ ಕೃಷಿ ಕ್ೆೇತ್ರ. ಶೆೇ.80ರಷತಿ ಎಲಿದನಾರ ೆ ಎಂದರೆ ಈ 
ರನಷಿದಲಿರತವ ಮಹಳೆಯರತ ಉಳಿತ್ನಯ ಮನಡಿದಾರತ.  ಮರ್ೆಯವರತ ಅವರಿಗ ೆ ತಿಂಗಳ ಬಜೆಟಚಗೆ 
ವೆಚಚ ಮನಡಲತ ಹಣ ಕ್ೊಟನಿಗ;    

ಶ್ರೇ ಬಸವರನರ್ ಬೊಮನೆಯ್ತ(ಮತಖ್ಯಮಂತಿರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ 
ವಿರೂೆೇಧಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ ಮೂಲಭೂತ್ವನಗಿರತವ ವಿಚನರವನತನ ಪರಸನುಪಿಸಿದನಾರ.ೆ  ರ್ನನತ ಎಲನಿ 
ಕಡ ೆಇದರೆ್ನೇ ಹೆೇಳುತಿುದಾೆ. Our culture and economic culture are saving culture 
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ನಮೆ ಸೂೆಸೈೆಟಿಯದತಾ. ಪನಶ್ಚಮನತ್ಯ ರನಷಿಗಳದತಾ expenditure culture. ಅವರತ ಹೆಚತಚ ವೆಚಚ 
ಮನಡಿದರೆ economy growth ಆಗತತ್ುದೆ, ನಮೆದತ ಎಷತಿ ಉಳಿತ್ನಯ ಮನಡತತ್ುೆೇವ ೆ
economic ಸದೃಢತ್ೆ ಇರತತ್ುದೆ ಎನತನವುದತ ನಮೆ ಚಿಂತ್ರ್.ೆ You are very much right. 
ಇರ್ೂೆನಂದತ ವಿಚನರವನತನ ತ್ನವು ಹೆೇಳಿದ್ಧರಿ.ಚ ‘There is no magic in economy, only 
results.’ಚ ಇದತ ನನನ ವಿಚನರವಲಿ Benjamin Disraeli ಹೇೆಳಿದತಾ.  ಅತಿ ಹೆಚತಚ 
ಉಳಿತ್ನಯವನಗತತಿುರತವುದತ ನಮೆ ಹೆಣತಣಮಕೆಳಿಂದ.  ಒಮೆ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶವವಿದನಯಲಯದಲಿ ಒಂದತ 
ಡಿಬೆೇಟಚ ಇತ್ತು.  ರ್ನನತ ಅಲಿ ಭನಗವಹಸಿದನಗ ಹೆೇಳಿದರತ, ನಮೆ ಭನರತ್ದ ಸನಸಿವ,ೆ ಜಿೇರಿಗೆ ಡಬಿಬ 
is stronger than American Banks ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದರತ.  ಅದನತನ we must 
recognise it.  

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕೆ್. ಹರಿಪರಸನದ(ವಿರೂೆೇಧಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ):-   ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 
ಅದನತನ ರ್ನನತ ಹೆೇಳುವುದಕ್ೆೆ ಹೊೇದ,ೆ ತ್ನವು ಸನಸಿವಗೆ ೆಹೊೇದ್ಧರಿ, ರ್ನನತ ಕ್ನಫಿ ಡಬಿಬ, ಸಕೆರೆ ಡಬಿಬ 
ಎಂದತ ಹೆೇಳುತಿುದೆಾ. ನಮೆದತ ಶೆೇ.80ರಷತಿ ಉಳಿತ್ನಯವು that save the Country. 
ಯನವುದತ expenditure economy ನಮೆ saving economy ಎಂದರೂ ನಮೆ 
ರನಷಿದಲಿರತವಂತ್ಹ ಮಹಳೆಯರಿಗ ೆ economy ಏನೂ ಗೊತಿುಲಿ.  ರ್ನಳ ೆ ಏರ್ನದರೂ ತ್ತತ್ತಾ 
ಪರಿಸಿಿತಿಯಲಿ ಮಕೆಳ ಫಿೇಸ್ಚ ಕಟಿಬೆೇಕತ, ಆರೂೆೇಗಯ ರೆ್ೂೇಡಿಕ್ೂೆಳಳಬೆೇಕ್ನಗತತ್ುದೆ. ಒಂದತ 
ಕತಟತಂಬವನತನ ಸನಕತವುದಕ್ೊೆೇಸೆರ ಅವರತ ಉಳಿತ್ನಯ ಮನಡತವುದತ ಯನರಿಗೂ ಸಹ 
ಗೊತಿುರತವುದ್ಧಲಿ. ಮರ್ೆಯ ಯರ್ಮನನನಗೂ ಸಹ ಗೊತಿುರತವುದ್ಧಲಿ.  ಅವೆಲನಿ white money.  
ಆಮೇಲ ೆಆಥಿಾಕ ಕ್ೆೇತ್ರದಲಿ disaster ಆಗಿದತಾ ಯನವನಗ ಎಂದರೆ demonetisation ಬಂದನಗ.  
ಆಗ ಎಲಿರೂ ಸಹ ಈ ಸೇೆವಿಂಗಾಚ ಅನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡತ ಹೊೇಗಿ ಬನಯಂಕಚಗೆ ಹನಕ್ದರತ. ಬನಯಂಕಚಗೆ 
ಹನಕ್ದ ತ್ಕ್ಷಣ ಎಲೆಿಲಿಗ ೆ ಸನಲ ಕ್ೊಟಿರತ ಎಂದತ ದ್ಧೇಘಾವನಗಿ ಹೆೇಳುವುದಕ್ೆೆ ಹೂೆೇಗತವುದ್ಧಲಿ.  
ಆದಾರಿಂದ ಮರೆ್ನ ದ್ಧವಸ ರ್ನನತ ಭನಷಣದಲಿ ಹೆೇಳಿದೆ.  ಬೆೇಸಿಕಚ ಆಗಿ ಎಲಿ employment 
creation ಜನಸಿು ಇದೆಯಂದತ ತ್ನವು ಹೆೇಳಿದ್ಧರಿ.  ಈಗ ಕರ್ನಾಟಕ ರನರ್ಯವನತನ ರೆ್ೂೇಡಿದನಗ... 
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ಇದನತನ ರ್ನನತ ತ್ಮೆ Economic Survey ಇಂದ ಓದತತಿುದಾೆೇರೆ್. “A significant pillar for 
Karnataka’s substantial services economy is the IT industry and the 
accelerating start-up ecosystem. Indian software exports in the current 
FY is pegged to be USD 170 billion, of which Karnataka’s share is an 
estimated 38%. More than 21 lakh people are employed in the software 
industry with high paying jobs, centred mostly in Bengaluru city.” ಆ ಸಕೆಿರ್ 
ಗೆ ರ್ನವೇೆನತ ಮನಡತತಿುದೆಾೇವೆ ಎಂದತ ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಯವರತ ಸಂಕ್ಷಪುವನಗಿ ಚೆರ್ನನಗಿ 
ಹೆೇಳಿದರತ. Bengaluru is the second capital of IT sector. ಅದನದ ನಂತ್ರ 
revenue deficit ಎಂದತ ತ್ನವು ಹೆೇಳಿದ್ಧರಿ.  ಇಲಿಯೂ ಸಹ ಟನಯಕಾಚ ಮನಡಿಲಿ.  ರ್ನರೆ್ೇನತ 
ಆಥಿಾಕ ತ್ಜ್ಞ ಅಲಿ.  ತ್ನವು ಏನತ ಇಲಿ ಕ್ೊಟಿಿದ್ಧಾೇರಿ; ರ್ನನತ ಬಿ.ಕ್ನಂ., ಓದ್ಧರತವವನತ ಸವಲಪ ಬತದ್ಧಿ 
ಕಡಿಮ ಇರತವವನತ. ತ್ನವು ಬಿ.ಇ., ಓದ್ಧರತವವರತ ಹೆಚತಚ ಬತದ್ಧಿ ಇರತತ್ುದೆ ಎಂದತ ಅಷ್ೆಿೇ.  ಬತದ್ಧಿ 
ಕಡಿಮ ಇರತವವರತ ಈ ಬತಕಚ ಓದ್ಧ ಹೆೇಳುತಿುದೆಾೇರ್ೆ. ನಮೆದತ; 

ಶ್ರೇ ಬಸವರನರ್ ಬೊಮನೆಯ್ತ:- ನಮೆದತ All India ಬತದ್ಧಿ, ಆದರೆ ನಮೆದತ ಕರ್ನಾಟಕದ 
ಬತದ್ಧಿ. 

(ಸದನದಲಿ ನಗತ) 

 ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.ೆ ಹರಿಪರಸನದ:- ತ್ನವು ಕರ್ನಾಟಕದ ಬತದ್ಧಿಯನತನ ಹರಿಯರಿಂದ ಕಲತ್ತಕ್ೂೆಂಡತ 
ಬಂದ್ಧದಾರ ೆ ಭನಷಣ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಹೂೆೇಗತತಿುರಲಲಿ.  ಪರತ್ಂತ್ರ ಬತದ್ಧಿ ಇರತವುದರಿಂದ ಸವಲಪ 
ಮನತ್ನಡಬೆೇಕ್ನಗಿ ಬಂದ್ಧದೆ.  

ಶ್ರೇ ಬಸವರನರ್ ಬೊಮನೆಯ್ತ:- ಬತದ್ಧಿ  ಯನವನಗಲೂ ಸವಂತ್ದನಾಗಿರತತ್ುದೆ, ಪರತ್ಂತ್ರ 
ಇರತವುದ್ಧಲಿ.  
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ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.ೆ ಹರಿಪರಸನದ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಐ.ಟಿ. ಸಕೆಿರ್ಚ ಆದ ತ್ಕ್ಷಣ; ಮನನಯ 
ಸಭನರ್ನಯಕರತ ಸತಮೆನದಾರೆ ಬಹಳ ಸಂತ್ೂೆೇಷ. ಕರ್ನಾಟಕ ರನರ್ಯದ ಪರವನಸೂೆೇದಯಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, 
it is untapped one.   

ಶ್ರೇ ಬಸವರನರ್ ಬೊಮನೆಯ್ತ:- ಆ ಸಕೆಿರನತನ ರ್ನನತ ಹೆೇಳಲಲಿ, ಕ್ಷಮಸಿ. 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.ೆ ಹರಿಪರಸನದ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅದನತನ ಸವಲಪ ನಮೆ ಗಮನಕ್ೆೆ 
ತ್ರತತಿುದಾೆೇರೆ್. I am not criticizing.   

Sri BASAVARAJ BOMMAI:- It is there.  

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕೆ್. ಹರಿಪರಸನದ:- ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಯವರೆೇ, ತ್ನವು ಬಂದ್ಧರತವುದರಿಂದ 
ರ್ನರೆ್ೇನೂ ಟಿೇಕ್ೆ ಟಿಪಪಣಿ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಹೂೆೇಗತವುದ್ಧಲಿ. ಹೆೇಳುತಿುದಾೆೇರೆ್ ಅಷ್ೆಿೇ. Where we have 
failed. It is my State too, I am proud of my State. ಟೂರಿಸಂ ನಲಿ huge 
capacity ಇದೆ. It is untapped sector. ಏಕ್ೆಂದರೆ ನೇವು ಎಷತಿ ಸವಿಾಸ್ಚ ಸಕೆಿರ್ಚ 
ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುಳತಿುೇರಿ ಅಷ್ೆಿೇ ಇದರಲಿದ.ೆ  ತ್ನವು ಎಂಪನಿಯಚಮಂಟಚ ಎಂದತ ಹೇೆಳಿದ್ಧರಿ. Export ರಲಿ 
38 per cent contribution ಇದ,ೆ ಅದರಲಿ ರೆ್ೂೇಡಿದನಗ ಎಂಪನಿಯಚಮಂಟಚ ಜನಸಿು 
ಬರತವುದ್ಧಲಿ. ಸವಿಾಸ್ಚ ಸಕೆಿರ್ಚನಲಿ 15-16 per cent ಮತಗಿದತ ಹೂೆೇಗತತ್ುದೆ.  ಆದರೆ ಕೃಷಿ 
ವಲಯದಲಿ contribution to the GDP is less than 20 per cent.  But in 
terms of contribution and employment it crosses more than 50 per 
cent. ಅದನತನ ತ್ನವು ಸರಿಯನಗಿ ಹೆೇಳಿದ್ಧರಿ.  ಆದಾರಿಂದ ರ್ನವು ಕೃಷಿ ವಲಯಕ್ೆೆ ಹೆಚಿಚನ ಒತ್ತು 
ಕ್ೊಡಬೇೆಕ್ನಗತತ್ುದೆ.  ಅಷ್ೂೆಿಂದತ ಒತ್ತು ರ್ನವು ಕ್ೂೆಟಿಿಲಿ.  ಏಕ್ೆಂದರ ೆ ಕ್ೆಲವು ಕ್ನಯಾಕರಮಗಳನತನ; 
ರ್ನನತ ಓದತವನಗ ನಮೆ ಸದಸಯರಿಗೆ ತ್ಮನಷ್ಯೆನಗಿತ್ತು.  ಅವರತ ರ್ನನತ ಯನವುದರ್ೂೆನೇ 
ಬರೆದತಕ್ೊಂಡತ ಬಂದತ ಓದತತಿುದೆಾೇರ್ ೆ ಎಂದತ ತಿಳಿದತಕ್ೊಂಡಿದಾರತ.  Action Taken Report 
ನಲಿ ಎಷತಿ ಕ್ನಯಾಕರಮಗಳು ರದನಾಗಿವೆ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದೆ.  ತ್ನವು 32 ಕ್ನಯಾಕರಮಗಳನತನ ರದತಾ 
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ಮನಡಿದ್ಧಾೇರಿ. Almost it amounts to 20,000 crores. ಇದನತನ ತ್ನವು ಮನಡತವನಗ 
Agriculture Sector ನಲಿ ಎಂಪನಿಯಚಮಂಟಚ ಇರತವ ಸಂದಭಾದಲಿ ಏರ್ನಗತತ್ುದ ೆ
ಎನತನವುದನತನ ರೆ್ೂೇಡಬೆೇಕತ.  ತ್ನವು ಹೆೇಳಿದ್ಧರಿ, ಕ್ೆೈಗನರಿಕ್ನ ವಲಯದಲಿ MSME ಏನತ 
ಮನಡತತ್ೆುೇವೆಂದತ ಸಹ ತ್ನವು ಹೆೇಳಲಲಿ. Industrial Sector ನಲಿ ಅದೂೆಂದತ ದತರಂತ್ ಎಂದರೆ 
ತ್ಮೆ Economic Survey; The industrial sector in Karnataka has been a 
laggard, growing at only 6.1% CAGR over the last 5 years in GSVA, as 
against 16.6% CAGR for agriculture and 11.6% CAGR for services in the 
same period. ಅಂದರೆ industrial growth ಆಗತತಿುಲಿ. Employment ಕಡಿಮ ಇದಾರೂ 
ಕೂಡ ಅದನಗದೆೇ ನೇವು ಏನೂ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಆಗತವುದ್ಧಲಿ. Industrial growth ಬಹಳ ಕ್ಳೆಗೆ 
ಹೊೇಗತತಿುರತವುದರಿಂದ ಅದತ ಕಷಿ.  ಕರ್ನಾಟಕ ರನರ್ಯದಲಿ ಕೃಷಿ ವಲಯದಲಿ  

“64.6ಚ per cent of the land is cultivated, largely depending on rainfall 

with only 26.5% under irrigation. However, as can be seen from the data 

the share of crops especially cereals has been declining as a share of 
total agricultural output in India and in Karnataka. Fruits and 

vegetables, spices and condiments, animal husbandry and fisheries have 

been growing faster than crops, showing increased consumption and 

demand.”   

ಆದಾರಿಂದ  ಕೃಷಿ ವಲಯದಲತಿ ಸಹ ಕಡಿಮ ಬರತತಿುದೆ.  ಅಲಿದೆೇ ರ್ನನತ industrial sector 
ಹೆೇಳುವನಗ  
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“Karnataka’s industrial GSVA of 19.4% is the lowest of the five and also 
lower than the national average of 26%. It is imperative to also focus on 
developing the industry sub-sectors like manufacturing and construction 
to balance the economy and provide large-scale employment.”  

ಈ ವಿಚನರದಲೂಿ ಸಹ ಕ್ೆೈಗನರಿಕ್ನಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಗೆೆ ತ್ನವು ಅದರಲಿ ಏನೂ ಹೆೇಳಲಲಿ. Social 

structure.....  

Sri BASAVARAJ BOMMAI:- Industrial development ಬಗೆೆ ರ್ನನತ 
ಸೂಿಲವನಗಿ ಹೆೇಳಿದೆಾೇರ್ೆ. 

Sri B.K. HARIPRASAD:- Social Infrastructure ಬಂದನಗ, ಆರೂೆೇಗಯ, 
ಶ್ಕ್ಷಣದ ವಿಚನರದ ಬಗೆೆ ಬಹಳ ಒತ್ತು ಕ್ೂೆಡತತ್ೆುೇವ ೆ ಎಂದತ ತ್ನವು ಹೆೇಳಿದ್ಧರಿ.  ಅದರಲೂಿ ಸಹ 
malnutrition ಬಗೆೆ ಹೆೇಳುವುದನದರೆ ದೆೇಶದಲಿಯೇ ಮಟಿಮದಲ ಸನಿನ ಒಡಿಸನಾ, ಎರಡರೆ್ೇ 
ಸನಿನ ಮಧಯಪರದೆೇಶ, ಮೂರರೆ್ಯ ಸನಿನ ಗತರ್ರನತಚ ಮತ್ತು malnutrition ನಲಿ ರ್ನವು 6-7ರೆ್ೇ 
ಸನಿನದಲಿದೆಾೇವೆ. Though it is a progressive State. ಇದರಲಿ ತ್ನವು ಮೂಲಸೌಕಯಾಗಳ 
ಬಗೆೆ ಹೆೇಳಿದನಗ;  

“Further, social infrastructure includes sectors of education, health and 

medical care, nutrition, water supply and housing. In many of these 

areas Karnataka’s outlay on the social sector has declined as a 

percentage of GSDP from 8.03% in 2015-16 to 5.10% in 20- 21. These 

need to be urgently increased as welfare and increasing employment 
growth must be the priorities.” ಇದತ Economic Survey report.  
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ಶ್ರೇ ಬಸವರನರ್ ಬೊಮನೆಯ್ತ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ನೇವು ಯನವುದೆೇ ಅಂಕ್-
ಅಂಶವನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಂಡರೂ ಕೂಡ if you compare to the year 2015-16 or 
2018-19 first I told that only.  Budget should be seen.... Economic 
Survey is the picture which gives comparatively and the growth rate 
ಇಟತಿಕ್ೂೆಂಡತ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆ.  ಆದರೆ ಕ್ೊೇವಿಡಚ ಸಮಯದಲಿ there is a dip in spending 
in all the sectors.  Because the income was also less, and other 
expenditures were high.  And in post Covid-19, this is the recovery 
period.  Now we are recovering from the Economic Covid to recovery 
period. ಆ ದೃಷಿಿಯ್ತಂದ ರೆ್ೂೇಡಬೆೇಕತ. There is a dip.  ರ್ನವು ಅದನತನ ಒಪಿಪಕ್ೊಂಡಿದೆೇವೆ. 

(ಮತಂದತ) 
(465) 18-03-2022 KH/MD  1-30                    (ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಿತಿ) 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕೆ್.ಹರಿಪರಸನದಚ (ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 
ನರತದೊಯೇಗದ ಬಗೆೆ ಮನತ್ರ್ನಡತವಂತ್ಹ ಸಂದಭಾದಲಿ  

“Karnataka had 6.2 lakh new subscribers on the EPF system—one of 

India’s foremost formal job creation states, contributing 10% to the total, 

which is more than its GDP contribution at 8.3%. In FY 20, Karnataka 

created 8.1 lakh new jobs on the EPF system, maintaining its 10%+ 

contribution. The pandemic year FY 21 saw a drop to 6.2 lakh new 

subscribers with 8% contribution to the national total.” 
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ಅದಲಿದೆೇ ಕ್ೆಲವು assets monetization ಬಗೆೆ ಹೆೇಳಿದನಾರೆ, to mop up the revenue.  
ಇವರತ ಕ್ೆೇಂದರ ಸಕ್ನಾರದ ಪನಲಸಿಯನತನ ಇಲಿಯೂ ಫನಲೂೆೇ ಮನಡತತಿುದನಾರ.ೆ ಕ್ೆಲವನತನ 
ಖನಸಗಿೇಕರಣ ಮನಡತವಂತ್ಹ ವಿಚನರ ಬಂದನಗ, 

“Asset Monetisation- Fuelling the future growth”ಚ seeks to answer a big 

challenge for all state governments—that of resource mobilisation to 
meet developmental needs.” 

ಪೂವಾರ್ರತ ಮನಡಿರತವಂತ್ಹ ಆಸಿುಯನತನ ಮನರನಟ ಮನಡಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ರನರ್ಯದಲಿ ರ್ನವು 
ಮನಡತವಂತ್ಹದತಾ ಏನೂ ಇಲಿ. Robust economy ಇರತವಂತ್ಹ ರನರ್ಯದಲಿ ಸಕ್ನಾರಿ 
ಸನವಮಯದಲಿ ಇರತವಂತ್ಹದಾನತನ ಮನಡತವಂತ್ಹದತಾ ಏನತ ಬೆೇಕ್ನಗಿಲಿ. ಅದಲಿದೆೇ, ಇವರತ ಶ್ಕ್ಷಣದ 
ಬಗೆೆ ಯೂ ಹೇೆಳಿದನಾರೆ. ಈಗ ಶ್ಕ್ಷಣ ಯನವ ಸಿಿತಿಯಲಿದೆ ಎಂದರೆ,  

“School enrolment data in Karnataka shows clearly that the average 

enrolment across classes the I, II and III over the last ten years has been 

stagnating and possibly trending down”ಚ 

ತ್ನವು “ಸವಾ ಶ್ಕ್ಷಣ ಅಭಿಯನನ”ಚ ವಿಚನರದಲೂಿ ಸಹ ನಂತಿದ ೆ ಎಂದತ ಅದರಲೂಿ ರ್ನವು ಬಹಳ 
ಮನಡಬೇೆಕ್ನಗಿದ.ೆ ಇವರತ ಮರೆ್ನಯ ಬಜೆಟಚ ಭನಷಣದಲಿ 1 trillion ಗೆ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡತ 
ಹೊೇಗತತ್ೆುೇರೆ್ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದಾರತ. 

ಶ್ರೇ ಬಸವರನರ್ ಬೊಮನೆಯ್ತ (ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಯವರತ):- ಮನನಯ ವಿರೂೆೇಧಪಕ್ಷದ 
ರ್ನಯಕರೇೆ, ಇದತ ಬಜೆಟಚನಲಿ ಇಲಿ. ಆದರೆ, ಗತರಿ ಇದ ೆಎಂದತ ಹೆೇಳಿದೆ. 
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ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕೆ್.ಹರಿಪರಸನದ:-  ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇದತ FICCI (Federation of 
Indian Chambers of Commerce and Industry) ನಲಿ ಇದೆ. 1.5 trillion ಗತರಿ ಇದ ೆ
ಎಂದತ ಇವರತ ಹೇೆಳಿದನಾರೆ.  

ಶ್ರೇ ಬಸವರನರ್ ಬೊಮನೆಯ್ತ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, FICCI ಹೆೇಳಿದತಾ.  
ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.ೆಹರಿಪರಸನದ:-  ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಹನಗನದರೆ ತ್ಮೆದಲಿ. ನನನನತನ 

ಕ್ಷಮಸಿ. ಇಲಿ ಏನದ ೆಎಂದರ,ೆಚ “The state must set a more ambitious vision now 
and aim for a USD 1 trillion GSDP by 2032.”ಚ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದನಾರ.ೆ ಇಲಿ ಅವರತ 
ಹೆೇಳಿರತವ ಪರಕ್ನರ 1.5 trillion by 2025 ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದನಾರೆ. ಎಲಿಂದ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡತ 
ಹೊೇಗತತ್ನುರೆ ಎನತನವುದತ ನನಗೂ ಸಹ ಗೊತಿುಲಿ. ಅಂತ್ಹ ಮೇಧನವಿಗಳು ಇದಾರ ೆ ಸವಲಪ ಕರದೆತ 
ಮನತ್ರ್ನಡಿ. ಇದನತನ ಹೆೇಗ ೆ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಂಡತ ಹೊೇಗತವುದತ ಎಂದತ ಕ್ೆೇಳುವುದತ ಬಹಳ ಉತ್ುಮ 
ಎಂದತ ನನಗನಸತತ್ುದೆ.  Fiscal Management ಬಗೆೆ ರ್ನನತ ಜನಸಿು ಹೆೇಳುವುದಕ್ೆೆ 
ಹೊೇಗತವುದ್ಧಲಿ. ಇದರಲಿ ಬಹಳಷತಿ ಕಡಿಮ ರ್ನ experts ಇದನಾರ.ೆ ಕ್ೆೇಂದರ ಸಕ್ನಾರದಲಿ ಮನಜಿ 
ಹಣಕ್ನಸತ ಸಚಿವರನದ ಮನನಯ ಪಿ.ಚಿದಂಬರಂರವರತ, ಮನಜಿ ಪರಧನನ ಮಂತಿರಗಳನದ ಮನನಯ 
ಮನಮೇಹನ್ಚ ಸಿಂಗಚರವರತ, ಮನಜಿ ರನಷಿಪತಿಗಳನದ ಮನನಯ ಪರಣಮಚ ಮತಖ್ಜಿಾಯವರತ ಇದಾರತ. 
ಮನಜಿ ರನಷಿಪತಿಗಳನದ ಮನನಯ ಪರಣಮಚ ಮತಖ್ಜಿಾಯವರತ, though he was not an 
economist, ಇವರತಗಳು ಮನಯರೆ್ೇಜ್ಚ ಮನಡತತಿುದಾರತ. ಕ್ೆೇಂದರ ಸಕ್ನಾರದಲಿ ಭನರತಿೇಯ ರ್ನತ್ನ 
ಪಕ್ಷ ಅಧಿಕ್ನರಕ್ೆೆ ಬಂದಮೇಲೆ ಮನಜಿ ಕ್ೇೆಂದರ ಸಚಿವರನದ ಮನನಯ ಅರತಣ್ಚ ಜೆಟಿಿಯವರತ, he was 
a Supreme Court Lawyer and Union Finance Minister. ಈಗಲೂ ಸಹ ಮನನಯ 
ಹಣಕ್ನಸತ ಸಚಿವೆಯನದ ಶ್ರೇಮತಿ ನಮಾಲನ ಸಿೇತ್ನರನಮನ್ಚರವರತ, she is not an 
Economist, but she is a good orator ಎಂದತ ಇದನಾರೆ. ರ್ನವು ಅಷತಿ ಸತಲಭವನಗಿ 
ಹೆೇಳುವುದಕ್ೆೆ ಆಗತವುದ್ಧಲಿ. ಇಲಿಯೂ ಸಹ ಬಹಳಷತಿ ರ್ನರತ ಭನಷಣ ಮನಡತವನಗ 10 
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ವಷಾಗಳಿಂದ ಒಬಬರೇೆ ಕ್ನಯಾದಶ್ಾಯವರತ ಇದನಾರ ೆ ಎಂದತ ಹೇೆಳಿದರತ. ಒಂದತ ರಿೇತಿಯ 
paucity of talents in the economic field ಎಂದತ ನನಗನಸತತ್ುದೆ.  

ಶ್ರೇ ಬಸವರನರ್ ಬೊಮನೆಯ್ತ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಆ ರಿೇತಿ ಏನತ ಇಲಿ. 
‘Economy’ಚ is a big word.  ರ್ನನತ ಆಗಲೇೆ ಹೆೇಳಿದೆನಲಿವೆೇ,ಚ “Economic World’ಚ ನಲಿ 
ಬಹಳಷತಿ ರ್ನ experts ಇದನಾರ ೆ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲಿ ಬಹಳಷತಿ Finance Management 
Institutions ಇವೆ. ಒಂದೊಂದತ field ನಲಿ ಒಬೊಬಬಬರತ experts ಇದನಾರ.ೆ Social Field 
ನಲಿ ಬೆೇರಯೆವರತ ಇದನಾರ,ೆ pure economic growth ನಲಿ ಬೇೆರೆಯವರತ ಇದನಾರ,ೆ ಅಲಿ 
ಎಲಿರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಹನಯ ಸಿಗತತ್ುದೆ, ಸಲಹೆಗಳು ಸಿಗತತ್ುವ.ೆ ಇಲಿ Budget and State 
Finances manage ಮನಡತವುದತ ಒಂದತ craft. It’s a question of time and 
money management. ಯನವ ಸಮಯಕ್ೆೆ ಎಷತಿ ದತಡತಾ ಇರಬೇೆಕ್ೆಂದತ ರ್ನವು 
ರೆ್ೂೇಡಿಕ್ೂೆಳಳಬೆೇಕ್ನಗತತ್ುದೆ. ಸಂಬಳದ ದ್ಧರ್ನಂಕ ಬಂದನಗ ಸಂಬಳಕ್ೆೆ ಎಷತಿ ದತಡತಾ ಇಡಬೇೆಕತ. 
ಯನವುದೆೇ ಪರಿಸಿಿತಿಯಲಿ ಅದನತನ ಸೇೆರಿಸತವಂತ್ಹದತಾ ಆಗತತ್ುದೆ. ರ್ನನತ ಉದನಹರಣ ೆ
ಕ್ೊಡತತಿುದೆಾೇರ್ೆ. ಅದೇೆ ರಿೇತಿ ಯನವನಯವ ಪನರಜೆಕಿಚಗೆ ಯನವನಗ ಎಷ್ೆಿಷತಿ ಹಣ ಕ್ೊಡಬೇೆಕ್ನಗತತ್ುದೆ, 
DBT (Direct Benefit Transfer) ಇದಾರೆ Finance Management ಬೆೇರ.ೆ Project 
mode ಇದಾರ ೆಅದತ ಬೆೇರ.ೆ So, there is a different way of doing things.  This 
craft over a period of time, ಕ್ೆಲವರಲೆನಿ ಇದನತನ manage ಮನಡಿಕ್ೊಂಡತ ಬಂದ್ಧದನಾರೆ. 
ಈಗ ಒಳೆಳಯ ಸತಭಿಕ್ೆ ಕ್ನಲದಲಿಯೂ ಮನಡಿದನಾರೆ. ಕಷಿ ಕ್ನಲದಲಿಯೂ ಮನಡಿದನಾರೆ, 
challenging times ನಲಿಯೂ ಮನಡಿದನಾರೆ, ಹೇಗನಗಿ paucity of talent ಗಿಂತ್ craft 
ಏನದ,ೆ Economic Field ನಲಿ ಬೆೇಕ್ನದಷತಿ ರ್ನರತ ಇದನಾರ.ೆ ಅದರಲಿ ಕಡಿಮ ಏನತ ಇಲಿ.  

ಶ್ರೇ ಜೆ.ಸಿ. ಮನಧತಸನವಮ (ಸಣಣ ನೇರನವರಿ, ಕ್ ನನೂನತ, ಸಂಸದ್ಧೇಯ ವಯವಹನರ 
ಸಚಿವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, It has to be called continuity, otherwise 
ಎಲೊಿೇ ಹೊೇಗಿಬಿಡತತ್ುೆೇವೆ. ಯನರನದರೂ ಎರಡತ ಸಿಿತಿ ಗೊತಿುರತವವರತ continuity ನಲಿ ಇದಾರೆ, 
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things would be better.  ರ್ನವು ಯನರತ ಟಿೇಕ್ೆ ಮನಡಲಲಿ. Paucity, there is no 
material available ಎಂದಲಿ.  experience with continuity always fetches.  

ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗೌಡ (ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್ೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈ ವಿಚನರದಲಿ ಮನನಯ 
ಅಡಗೂರ್ಚ ಹೆರ್.ವಿಶವರ್ನಥ್ ರವರತ ಮನತ್ರ್ನಡತವನಗ ಮನತ್ರ್ನಡಿದರತ. ಹಂದೆಯೂ ಕೂಡ ಮನನಯ 
ಶ್ರೇನವನಸಮೂತಿಾಯವರತ 7 ರಿಂದ 8 ವಷಾಗಳ ಕ್ನಲ ಆಥಿಾಕ ಇಲನಖಯೆ 
ಕ್ನಯಾದಶ್ಾಯನಗಿದಾರತ. ಮನನಯ ಐ.ಎನ್.ಎಸ್. ಪರಸನದಚರವರತ ಕೂಡ ಉತ್ುಮವನಗಿ ಕ್ೆಲಸ 
ಮನಡತತಿುದನಾರೆ. ಆದರೆ, ಈ ವಿಚನರವನತನ ಮನನಯ ಅಡಗೂರ್ಚ ಹೆರ್. ವಿಶವರ್ನಥ್ಚ ರವರತ ಪರಸನುಪ 
ಮನಡಿದರತ.  

ಶ್ರೇ ಬಸವರನರ್ ಬೊಮನೆಯ್ತ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ನಮೆ ಕ್ನನೂನತ ಸಚಿವರತ 
ಹೆೇಳಿದ ಹನಗೆ ಡನ|| ನಂರ್ತಂಡಪಪನವರತ ಯೇರ್ರ್ನ ಕ್ನಯಾದಶ್ಾಯನಗಿದಾರತ. ದ್ಧವಂಗತ್ 
ದೆೇವರನರ್ತ ಅರಸತರವರಿಗ ೆPlanning Advisor ಎಂದತ ಇದಾರತ. non-IAS ಇದಾರತ. ಈಗ ಡನ|| 
ನಂರ್ತಂಡಪಪ ವರದ್ಧ ಕೂಡ ಆ ಹರೆ್ನಲೆಯಲಿ ಬಂದ್ಧದ.ೆ ಆವತಿುನ ದ್ಧವಸ ಎಲನಿ planning 
ಮನಡಿದವರತ ಅವರತ.  In fact ಕರ್ನಾಟಕದಲಿ 2 ರೂಪನಯ್ತಗ ೆ ಕ್.ೆಜಿ., ಅಕ್ೆ ಮತ್ತು ಮಕೆಳಿಗೆ 
ಸಮವಸರವನತನ ಮದಲ ಬನರಿಗ ೆ ಡನ|| ನಂರ್ತಂಡಪಪನವರತ ಪರಿಚಯ್ತಸಿದರತ. ರ್ನತ್ನ ಮರ್ೆಗಳನತನ 
ಮನನಯ ಡಿ.ದೆೇವರನರ್ತ ಅರಸತರವರ ಕಡಯೆ್ತಂದ ಮನಡಿಸಿರತವುದೆೇ ಡನ|| ನಂರ್ತಂಡಪಪನವರತ ಎಂದತ 
ಹೆೇಳಬಹತದತ. He was a man behind it.  

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕೆ್.ಹರಿಪರಸನದ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇವರತ craft of financial 
management ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದರತ.  Politics is the art of capturing power and 
craft of retaining power ಎಂದತ ಹೇೆಳಿ. 

ಶ್ರೇ ಬಸವರನರ್ ಬೊಮನೆಯ್ತ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಯನರೊೇ ಒಬಬರತ  group 
of students ಬಂದನಗ ರನರ್ಕ್ನರಣಿಯವರಿಗೆ ಒಂದತ ಪರಶೆನಯನತನ ಕ್ೆೇಳಿದಾರತ. 
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ರನರ್ಕ್ನರಣಿಯವರತ What is Political Science ಎಂದತ ವಿದನಯಥಿಾಗಳನತನ ಕ್ೆೇಳಿದರತ. ಆ 
ವಿದನಯಥಿಾಗಳಿಗ ೆಸರಿಯನಗಿ ಹೆೇಳುವುದಕ್ೆೆ ಬರಲಲಿ. ಆಗ ನತರಿತ್ ರನರ್ಕ್ನರಣಿಯವರತ,ಚ “Political 
Science is science of all sciences.”ಚ ಚ ಚ Scientist may prepare an atom 
bomb, but where, when, and how to use it depends on the President 
of Prime Minister of our country.  So,ಚ ‘Political Science is science of all 
Sciences.’ಚಎಂದತ ಹೇೆಳಿದರತ.  

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.ೆಹರಿಪರಸನದ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇದನತನ ಪತಟಿನ್ಚ ರವರತ ಉಪಯೇಗ 
ಮನಡಿದ ಹನಗೆ ಹೇೆಳಿದರತ. Fiscal Management during the pandemic ಬಗೆೆ 
mention ಮನಡಿದನಾರ.ೆ The annual average share of the state’s own tax in 
the last 5 years is about 7.2 percent. The serious cause for the concern 
is the declining share of the Central Taxes. ತ್ನವು Central Taxes ನಲಿ pool 
ಜನಸಿು ಬರತತಿುದೆ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದ್ಧಾೇರಿ. What Economic Survey says is, which has 
been declining continuously from 2.57 percent in the year 2016-17 to 
1.11 percent during the year 2020-21.   15th Finance Commission ನಲಿಯೂ 
ಕೂಡ, this is the prediction of the economic survey.   
“Finance Commission period is the decline in the share of state in the 

divisible of pool of central taxes. It has declined from 1.98 per cent 

during the 14th Finance Commission 96 Karnataka Economic Survey 

2021-22 period to 1.5 per cent in 2020-21 and also during the five-year 

period.  Karnataka could see the decline in central tax transfers by about 

24.5 percent between the two Commission’s recommendations, which is 
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going to pose a severe challenge for the state to cope up in the next five 
years.” 

ಇವರತ ಅದರ ಬಗೆೆ ಅಷತಿ ವಿಸನುರವನಗಿ ಹೆೇಳಲಲಿ. 

ಶ್ರೇ ಬಸವರನರ್ ಬೊಮನೆಯ್ತ:- ಮನನಯ ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರೇೆ, ರ್ನನತ ಹೆೇಳಿದೆ.  

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕೆ್.ಹರಿಪರಸನದ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ಹೆೇಳುವುದನತನ ಹೆೇಳಿ 
ಮತಗಿಸತತ್ುೆೇರೆ್.  
“The Commission estimates that if the state follows the fiscal deficit 

targets as suggested by the Commission, the outstanding liabilities is 

expected to be at 27.1 per cent even by 2025-26, which is the last year 

of the Finance Commission period.” 

ರ್ನನತ committed expenditure ಬಗೆೆ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕ್ೆೆ ಹೂೆೇಗತವುದ್ಧಲಿ. 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ವಿರೂೆೇಧಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರೇೆ, ತ್ಮಗೆ ಏನತ ಕ್ೆೇಳಬೆೇಕ್ೆಂದತ 
ಗೊಂದಲವನಗತತಿುದೆಯೇ? 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕೆ್.ಹರಿಪರಸನದ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಆ ರಿೇತಿ ಏನತ ಇಲಿ. Committed 
expenditure ಅದೆಲನಿ ಇದೆಾೇ ಇದೆ. ಅವರತ ಕೂಡ ಇದರ ಬಗೆೆ ಹೆೇಳಿದನಾರ.ೆ  
“Ways to improve revenue sources: With the decline in the share of state 
in the central government devolution plan and with GST in place, the 
pressure on state’s own tax revenue has increased manifolds.” 

(ಮತಂದತ) 
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(೪೬೬)/೧೮-೩-೨೦೨೨/೧-೪೦/ಎಲ್ಚಎಂ/ಎಕ್ ೆ
ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕೆ್.ಹರಿಪರಸನದ(ಮತಂದತ):-  
ಯನವ ರಿೇತಿ ಮನಡತತ್ನುರ ೆ ಎನತನವುದತ ಗೊತಿುಲಿ. ಇರ್ೂೆನಂದತ ಮತಖ್ಯವನದ ವಿಷಯ ಎಂದರೆ, 
‘Agriculture and Food Management’ಚ ನಲಿ “As per the population census, 
2011, agriculture supports 13.74 million workers of which 23.61% are 
cultivators and 25.67% are agriculture workers”.ಚ ಚ ಇದರ ಬಗೆೆ ಎಲಿಯೂ 
ಆಳವನಗಿ ಹೆೇಳಿರತವುದ್ಧಲಿ.  
    ಮೇನತಗನರಿಕ್ ೆ ಬಗೆೆ ಹೆೇಳಿದನಾರೆ, ನಮೆಲಿ huge potential ಇದೆ, ಸಮತದರ, ನದ್ಧಗಳು ಇವೆ. 
ಸಮತದರದ ಆಳಕ್ೆೆ ಹೂೆೇದರೆ ಒಳೆಳಯ ಮೇನತಗಳು ಸಿಗತತ್ುವ ೆ ಎಂದತ ಹೆೇಳುತ್ನುರ.ೆ  The best 
example is Telengana and Andhra Pradesh.  ಅಲಿ pond ನಲಿ Aqua Culture 
ಮನಡತತಿುದನಾರ.ೆ ಎಲಿವೂ export quality ಗಳೆೇ ಆಗಿವ.ೆ 

    ಶ್ರೇ ಬಸವರನರ್ ಬೊಮನೆಯ್ತ(ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಗಳು):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಗಳ,ೆ Aqua Culture, 
prawns and other allied species development; that is a different issue.    

    ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.ೆಹರಿಪರಸನದ ಚ:- Aqua Cultureನಲಿ  ಮೇನತಗನರಿಕ್ ೆಕೂಡನ ಬರತತ್ುದೆ. 

    ಶ್ರೇ ಬಸವರನರ್ ಬೊಮನೆಯ್ತ:- ಹೌದತ, ಮೇನತಗನರಿಕ್ ೆಕೂಡನ ಇದೆ, prawns ಬೆೇರ.ೆ ಅದತ 
aqua culture ನಲಿ ಬರತತ್ುದೆ. ಆದರ ೆವಿದೆೇಶಗಳಲಿ ಬೆೇಡಿಕ್ ೆಇರತವ ಮೇನತ ತ್ಳಿ ಏನದ,ೆ ಅದತ 
ವನತ್ನವರಣದ ವೆೈಪರಿೇತ್ಯದ್ಧಂದನಗಿ ಎಲಿವೂ ಬಹಳ ದೊಡಾ ಪರಮನಣದಲಿ ಹನಳನಗಿ ಹೂೆೇಗಿದೆ. 
ನಮೆಲೂಿ ಕ್ೆಲವರತ ponds ಮನಡಿ, ಮೇನತ ಕೃಷಿ ನಡಸೆಲತ ಸನಲ ಮನಡಿಕ್ೂೆಂಡತ ಬಹಳ ಕಷಿಕ್ೆೆ 
ಸಿಲತಕ್ದನಾರ.ೆ  ಈ ವಿಚನರ ಮನನಯ ಮಂರ್ತರ್ನಥ್ಚ ಭಂಡನರಿಯವರಿಗೆ ಚೆರ್ನನಗಿ ಗೊತಿುದೆ.   

    ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.ೆಹರಿಪರಸನದ(ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ);- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಗಳ,ೆ ಮೇನತರನರರ 
ಸಂಖೆಯಯನತನ ರೆ್ೂೇಡಿದನಗ there are about 6.84 lakh fishermen in the state of 
which 3.31 lakh fishermen are in the marine and 6.53 lakh fishermen 
are in the inland who are involved in various fisheries inland activities.   
ಹೇಗನಗಿ ಇದರಲಿಯತ ಕೂಡನ we are in the sixth position in the entire 
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country. ಇದಕ್ೆೆ ನಮೆ contribution ಏನತ ಎಂದತ ರ್ನಸಂಖೆಯ ಆಧನರದ ಮೇಲೆ ರೆ್ೂೇಡಿದರ,ೆ 
it is almost zero.  2020-21 allocation of Rs.850 lakhs was made and 
later the budget allocation was reduced to Rs.500 lakhs under the 
scheme.  Further, considering the demand to the scheme, Rs.50 lakhs 
was reappropriated from supply of kerosene to the traditional boats.  
ತ್ನವು ಎಷ್ೊಿೇ highspeed boats ಖ್ರಿೇದ್ಧ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆ ಎಂದತ ಹೇೆಳಿದ್ಧಾೇರಿ, ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ 
ಹಣವರೆ್ನ ಕ್ೊಡಲತ ಆಗತತಿುಲಿ ಎಂದರೆ ಏನತ ಮನಡತವುದತ?  

    ಶ್ರೇ  ಬಸವರನರ್ ಬೊಮನೆಯ್ತ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಗಳೆ, diesel subsidy ಏನತ ಇದೆ in 
fact we have given more than what we had promised.  ಮರೆ್ನ ರ್ನರೆ್ೇ ಮತ್ೆು 
additional ಹಣವನತನ ಕ್ೊಟಿಿದೆಾೇರೆ್. ಬನಕ್ ಇರತವುದತ ಅಷ್ೆಿ ಅಲಿ, calculation ಪರಕ್ನರ 
almost fourteen months ನಲಿ ಎಲನಿ ಹಣವನತನ ಸಂಪೂಣಾವನಗಿ ಕ್ೂೆಡಲನಗಿದೆ.  

    ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕೆ್.ಹರಿಪರಸನದ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಳಗೆ, Skill Development ನಲಿ ಮನನಯ ಪರಧನನ 
ಮಂತಿರಗಳ major ಕ್ನಯಾಕರಮಗಳು ಇವೆ.  Make in India, Standup India, Aatma 
Nirbhar Bharat, ಈಗ ಆತ್ೆಕ್ನಲ್ಚ  ಏರೆ್ೇರ್ೂೆೇ ಆಗಿದ.ೆ Chief Minister’s Kaushalya 
Karnataka Yojana launched in 2017-18  is a flagship programme of the 
Skill Development… Skill Development is a major flagship programme 
of the Prime Minister, ಇದರಲಿ ರನರ್ಯ ಸಕ್ನಾರದ ಪನಲತ ಸಹ ಇದೆ. But out of an 
annual target of 87,603 youth to be skilled in the year 2020-22, till 
now, 34,212 youth have been trained and 9,038 out of it are employed.   
Skill Development ಗೆ ಕ್ೆೇಂದರದ್ಧಂದ ಬರತವಂತ್ಹ ಹಣವು ಸಂಪೂಣಾವನಗಿ ನಂತಿದ.ೆ 
Because it’s a major flagship programme.  ಅದತ ಬತಕಚನಲಿ ಇದೆ. ಅದನತನ ರ್ನನತ 
ಇವತ್ತು ತ್ರಲಲಿ. ಹಂದ ೆರ್ನನತ ಮನತ್ರ್ನಡತವನಗ ಅದರ ಬಗೆೆ ಹೆೇಳಿದಾೆೇರೆ್.  
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    ಈ ಬಜೆಟಚನಲಿ ಹೆೇಳಿರತವುದನತನ ರೆ್ೂೇಡಿದರೆ, ಈ ಬಜೆಟಚ tax ಇಲಿದ್ಧರತವ ಬಜೆಟಚ. ಬಿಜೆಪಿ 
ಯವರ ಚತರ್ನವಣನ ಪರಣನಳಿಕ್ೆ ಎಂದರೆ ತ್ಪನಪಗತವುದ್ಧಲಿ. ಏಕ್ೆಂದರ ೆಚತರ್ನವಣಗೆಳು ಹತಿುರ ಬಂದನಗ 
ಈ ರಿೇತಿಯ ಬಜೆಟಚ ಬರತತ್ುದೆ. ಬಜೆಪಿ ಪಕ್ಷದ ಸದಸಯರತ “ಯನಕ್ ೆ ಸರ್ಚ, ಬಜೆಟಚ ಮೇಲ ೆ ಪಟನಕ್ 
ಹೊಡೆಯತತಿುಲಿ”ಚ ಎಂದತ ಕ್ೆೇಳಿದರತ, ಬಜೆಟಚ ಮೇಲೆ ಯನರನದರೂ ಪಟನಕ್ ಹೊಡೆಯಲತ 
ಆಗತತ್ುದೆಯೇ? Cool ಆಗಿಯೇ ಹೆೇಳಬೆೇಕ್ನಗತತ್ುದೆ. ರನರ್ಯಪನಲರ ಭನಷಣದ ಮೇಲೆ ಪಟನಕ್ ಎಲನಿ 
ಸಿಡಿಸಬಹತದತ. ಅದರಲಿ ಏನತ ತ್ೊಂದರಯೆ್ತಲಿ.  

Monetization ನಲಿ N.G.E.F ಮತ್ತು ಮೈಸೂರತ ಲನಯಂಪಾಚ ಇವೆರಡತ ಸಿಕ್ೆಕ್ೊಂಡಿವೆ. 
ದಯಮನಡಿ ಆ ಕ್ೆಲಸವನತನ ಮನಡಲತ ಹೊೇಗಬೆೇಡಿ.  Because Karnataka is pioneer in 
public sector undertakings.  ಸತಮನರತ ೫೦-೬೦ public sector undertaking 
companies ಇರತವಂತ್ಹ ಊರತ. ಈ infrastructure ಮೇಲೆ, after California, I.T. 
sector ನ second capital ಆಗಿದ ೆ ಎಂದರೆ, it’s only because of our public 
sector undertaking companies. ಅದರಲಿ Green Expo ಮನಡತತ್ೆುೇವ ೆ ಎಂದತ 
ಹೆೇಳಿದ್ಧಾೇರಿ. ಆದರೆ ಇದತ ಸಕ್ನಾರದ ಹಣದ್ಧಂದ ಮನಡಲನಗತತ್ುದಯೆೇ ಅಥವನ ಖನಸಗಿಯವರ 
ಹಣದ್ಧಂದ ಮನಡಲನಗತತ್ುದೆಯೇ ಎನತನವುದರ ಬಗೆೆ clarity ಇಲಿ.  

   ಬೆಂಗಳೂರತ city, outer ring road ನಲಿ  ೨೧,೦೦೦ ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪನಯ್ತಗಳ ವೆಚಚದಲಿ 
ವತ್ತಾಲ ರಸೆುಯನತನ ನಮನಾಣ ಮನಡಲತ ಸಕ್ನಾರ ತ್ಯನರನಗಿದೆ. ಇದನತನ ರೆ್ೈಸ್ಚ ರೂೆೇಡಚ 
ಮನಡಲತ ಖನಸಗಿಯವರಿಗೆ ಕ್ೊಟಿ ಹನಗೆ ಕ್ೊಡಬೆೇಡಿ, ಏಕ್ೆಂದರ ೆ ಅವರತ ನಮೆ ರೈೆತ್ರ ಎಲಿ 
ರ್ಮೇನನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುಳತ್ನುರೆ. ಹೇಗನಗಿ ರೈೆತ್ರತ ಬಿೇದ್ಧಗೆ ಬಿೇಳುತ್ನುರೆ. ಆದಾರಿಂದ ಸಕ್ನಾರವೆೇ ಈ 
ಯೇರ್ರೆ್ಯನತನ ಮನಡಬೇೆಕತ. 

    ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಿಚನರ ಬಂದನಗ, ಕ್ನಮಗನರಿಗನಗಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಯಲಿ ಟಂೆಡರ್ಚ ಹನಕತವವರತ 
ಮೂರತ ವಷಾದವರೆಗ ೆ ಹಣ ಕ್ೆೇಳಬನರದತ, ಕ್ೆೇಳುವಂತ್ಹವರತ ಟೆಂಡರ್ಚ ಹನಕಬನರದತ ಎಂದತ 
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ಷರತ್ತು ವಿಧಿಸಿದನಾರ.ೆ ಹನಗನದರೆ ಬಂಡವನಳ ಹನಕ್ದ ಗತತಿುಗೆದನರರ ಕಥೆ ಏನತ? Pothole ಗಳು 
ಹನಗೆಯೇ ಉಳಿಯತತ್ುವ.ೆ 

     ಶ್ರೇ ಬಸವರನರ್ ಬೊಮನೆಯ್ತ:- ಯನರತ ಇದನತನ ಹೆೇಳಿದವರತ? ಹನಗೆೇನತ ಇಲಿ. 

     ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕೆ್.ಹರಿಪರಸನದ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಗಳೆ, ನಮೆ BBMP ಗಳಲಿರತವವರೆ conditions 
ಹನಕ್ರತವುದತ. ಬೆಂಗಳೂರತ ನಗರದಲಿ ೬.೧೫,೦೦೦ “ಬಿ”ಚ ಖನತೆ್ಗಳಿವೆ.  ಅದನತನ “ಎ”ಚ ಖನತೆ್ 
ಮನಡತತ್ೆುೇವ ೆ ಎಂದತ ಸಕ್ನಾರ ಹೆೇಳುತಿುದೆ. ನೇವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಶತಲೆವನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಳಿಳ, ಸಂತ್ೂೆೇಷ.  
ರ್ನವು ಬೆೇಡವಂೆದತ ಹೆೇಳುವುದ್ಧಲಿ. ಆದರ ೆ ಅದನತನ regularize ಮನಡತವನಗ  ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಶತಲೆಕ್ೆೆ 
ದಂಡ ಹನಕ್ದರ ೆಅದರಿಂದ ಬಡವರಿಗೆ ತ್ೊಂದರಯೆನಗತತ್ುದೆ. ಏಕ್ೆಂದರ ೆ“ಬಿ”ಚ ಖನತ್ನದಲಿ ಹೆಚಿಚನವರತ 
ಬಡ ರ್ನರತ, ಶ್ರೇಮಂತ್ರತ ಯನರತ ಇರತವುದ್ಧಲಿ.  

    ಎಸಿ/ಎಸ್ಚಟಿ ಗತತಿುಗದೆನರರಿಂದ ೫೦ ಲಕ್ಷ ರೂಪನಯ್ತಗಳವರೆಗೆ ಟೆಂಡರ್ಚ ಮತಿಯನತನ ಹೆಚತಚ 
ಮನಡಬೇೆಕತ ಎನತನವ ಬೆೇಡಿಕ್ ೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ಈ ವಗಾದ ಗತತಿುಗೆದನರರಿಗೆ ೧೦ ವಷಾಗಳ 
ಅನತಭವವಿರಬೆೇಕತ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದನಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ವಗಾದವರಲಿ ೧೦ ವಷಾಗ ಅನತಭವವಿರತವವರತ 
ಯನರತ ಇರತತ್ನುರ?ೆ ಆದಾರಿಂದ ಅವರಿಗೆ relaxation ಇರಬೇೆಕತ. ಮನನಯ ಮಂರ್ತರ್ನಥ್ಚ 
ಪರಸನದಚರವರತ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಯಲಿದನಾರ,ೆ ಕ್ೆಲಸವನತನ ಮನಡಿದನಾರ.ೆ ಆದರ,ೆ ಈ ವಗಾದವರಿಗ ೆಸಹನಯ 
ಮನಡಬೇೆಕತ. ಬೆಂಗಳೂರನತನ develop ಮನಡಿದವರತ ಈ ವಗಾದವರ.ೆ  

    ಬೆಂಗಳೂರಿನಲಿ  ೨೦,೦೦೦ ಟನಯಕ್ಾ ಮತ್ತು ಅಟೂೆೇರಿಕ್ನ ಚನಲಕರಿದನಾರೆ. ಅವರ ಬಗೆೆ ಮನನಯ 
ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಯವರತ ಏನನೂನ ಹೆೇಳಿರತವುದ್ಧಲಿ.  

   ಶ್ರೇ ಬಸವರನರ್ ಬೊಮನೆಯ್ತ:- ಅವರ ಬಗೆೆ ಬಜೆಟಚನಲಿ ಹೆೇಳಿದೆಾೇರ್ೆ. 

   ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.ೆಹರಿಪರಸನದ ಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಗಳೆ, ಭನರತಿೇಯ ರ್ನತ್ನ ಪನಟಿಾಯವರಿಗೆ ಸನಲ 
ಮನಡತವುದತ ಎಂದರೆ ಬಹಳ ಖ್ತಷಿ. ಕಳೆದ ಸನರಿ ಅಧಿಕ್ನರದಲಿದನಗ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲಿ ೧೨ 
ಕಟಿಡಗಳನತನ ಅಡಮನನ ಮನಡಿದಾರತ. ಮನನಯ ಸಿದಾರನಮಯಯನವರತ ಬಂದಮೇಲೆ ಆ ಕಟಿಡಗಳನತನ 
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ವನಪಸ್ಚ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಂಡರತ. ಈಗಲೂ ಒಳೊಳಳೆಳಯ ಕಟಿಡಗಳನತನ ಅಡಮನನ ಮನಡತವ ಹನಗೆ 
ಕ್ನಣತತ್ುದೆ. ಅಡಮನನ ಮನಡತವುದನದರೆ ಮನಡಿ, ಏನೂ ತ್ೂೆಂದರೆಯ್ತಲಿ, ಏಕ್ೆಂದರ ೆ ಸನಲ 
ಮನಡಿಯೇ ರ್ನವು ಬದತಕಬೆೇಕ್ನಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಯನವುದನತನ ಅಡಮನನ ಮನಡಬೆೇಕತ ಎಂದರೆ, ೧೦೦ 
ವಷಾಗಳಿಗೆ ಒಳೆಳಯ ಕಟಿಡಗಳನತನ ಲೇಸ್ಚಗೆ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡಿದನಾರೆ.  

     ಶ್ರೇ ಪಿ.ಆರ್.ರಮೇಶ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಗಳೆ, ಕಟಿಡಗಳನತನ ಅಡಮನನ ಮನಡತವ ಬಗೆೆ 
ಒಂದತ ವಿಚನರವನತನ ಹೆೇಳುತ್ೆುೇರ್.ೆ ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಕಟಿಡಗಳ ಬಗೆೆ ಹೆೇಳುತ್ೆುೇರ್ೆ, ನಮಚಾ ಯೇರ್ರೆ್ಯಲಿ 
ಕ್ೆೇಂದರ ಸಕ್ನಾರದ್ಧಂದ ಫಂಡಚ ಬಂದ್ಧತ್ತು, TTM ಎಂದತ ಕ್ೆೇಂದರ ಯೇರ್ರೆ್ ಅದತ. ಆ ಹಣ ಕೂಡ 
public fund.  ಆ ಯೇರ್ರೆ್ಯಲಿ ಬಂದ್ಧರತವ ಹಣದ್ಧಂದ ನಮನಾಣಗೂೆಂಡ ಒಳೆಳಯ ಬಿಎಂಟಿಸಿ 
ಕಟಿಡಗಳನತನ ಅದರಲಿಯತ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲಿರತವ ಕಟಿಡಗಳನತನ ಇವತ್ತು ಅಡಮನನ ಮನಡಲತ 
ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಮತಂದನಗಿದೆ. ಇದೊಂದತ ದತದೈೆಾವ. 

     ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.ೆಹರಿಪರಸನದ:-ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಗಳ,ೆ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಯ ಒಳಳೆಯ ಕಟಿಡಗಳನತನ ೧೦೦ 
ವಷಾಕ್ೆೆ ಲೇಸ್ಚ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಂಡಿದನಾರೆ. ಅದರಿಂದ ೫೦೦ ರೂಪನಯ್ತಗಳ ಬನಡಿಗೆಯತ ಸಹ 
ಬರತವುದ್ಧಲಿ. ಅಂತ್ಹ ಎಲನಿ ಕಟಿಡಗಳನತನ ಅಡಮನನ ಮನಡಿದರೆ ಏನೂ ತ್ೊಂದರಯೆ್ತಲಿ.  
ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಗೆ ೫೦೦/೧೦೦೦ ರೂಪನಯ್ತಗಳ ಬನಡಿಗೆಯನತನ ಕ್ೊಡತತ್ನುರೆ. ಅವರತ ಮನತ್ರ ಅದರಿಂದ 
ಲಕ್ನಂತ್ರ ರೂಪನಯ್ತಗಳ ಆದನಯವನತನ ಪಡಯೆತತಿುದನಾರ.ೆ ಆದಾರಿಂದ ಇಂತ್ಹ ಕಟಿಡಗಳನತನ 
ಅಡಮನನ ಮನಡಿ. ಅದತ ಬಿಟತಿ ಕ್ನಪೂೆೇಾರೇೆಷನ್ ಕಟಿಡಗಳು, ಮನರತಕಟೆಿ ಇಂತ್ಹವುಗಳನತನ 
ಅಡಮನನ ಮನಡಬೇೆಡಿ ಎನತನವ ಸಲಹೆಯನತನ ಕ್ೊಡಬಯಸತತ್ೆುೇರೆ್.  

          (ಮತಂದತ) 
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(467)18-03-2022(01-50)bsd-ak 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕೆ್ ಹರಿಪರಸನದ ಚ (ಮತಂದತ): 

ಆದಾರಿಂದ ನಮೆ ಸಿದಾರನಮಯಯನವರತ ಇರತವನಗ Indira Canteen was one of the 
most favourite projects.  Corporation ಕಡಯೆ್ತಂದ ಬೆಳಿಗೆೆ ಮಧನಯಹನ ಮತ್ತು ರನತಿರ 
ಬಡವರತ ಮತ್ತು ವಲಸೆ ಬಂದ್ಧರತವವರಿಗೆ ಒಳೆಳಯ ಊಟ ತಿಂಡಿ ಸಿಗತತಿುತ್ತು. ಅವರಿಗೆ 
ಸಮನಧನನಕರವನಗಿ ಸಿಗತತಿುದಾ ಊಟ-ತಿಂಡಿಗ ೆ ಹಣ ಕ್ೊಡದೇೆ ಮೂರ್ನಾಲತೆ ವಷಾಗಳಿಂದ 
complete ಮತಚಚಲತ ನಡಯೆತತಿುರತವ ಷಡಯಂತ್ರ ಆಗಬನರದತ. ತ್ಮಳು ರ್ನಡಿನಲಿ ಜಿದನಾಜಿದ್ಧಾ 
politics ನಡಯೆತತಿುದಾರೂ, AIADMK ರವರತ ಅಮನೆ canteen ಜನರಿಗ ೆ ತ್ಂದ್ಧದಾರೂ ಈಗ 
ಸನಿೂಲನ್ಚ ರವರತ ಅದರೆ್ನೇ continue ಮನಡತತಿುದನಾರ.ೆ ಏಕ್ೆಂದರ ೆ ಅದತ ಬಡವರ ಪರವನಗಿ 
ಕ್ನಯಾಕರಮವನಗಿದೆ. ಆದಾರಿಂದ ಬಡವರ ಪರವನಗಿ ಇರತವ ಕ್ನಯಾಕರಮಗಳನತನ ದಯವಿಟತಿ 
ಯನವುದೊೇ ಕ್ನರಣ ಹೆೇಳಿ ಮತಚಿಚಸತವುದತ ಸರಿಯಲಿ.  

 ಶ್ರೇ ಜೆ.ಸಿ. ಮನಧತಸನವಮ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ನಮಗಿರತವ ಅನತಭವದಂತೆ್ ಅಲಿ 
೨೦೦-೩೦೦ ರ್ನ fix ಮನಡಿಕ್ೊಂಡತ ತಿಂಡಿ ಊಟ ಮನಡಿಕ್ೂೆಂಡಿರಲತ ಆ canteen ಇತ್ತು. 
ಹೊರಗಡೆಯವರಿಗೆ ಯನರಿಗೂ ಬಿಡಲಲಿ. ಅಷ್ೆಿೇ ರ್ನ ಹೊೇಗಿ ತಿನತನವುದತ ನಡಯೆತತಿುತ್ತು. 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕೆ್. ಹರಿಪರಸನದ ಚ:- ಮನನಯ ಮನಧತಸನವಮ ರವರತ ತ್ತಮಕೂರತ ಜಿಲೆಿಯ್ತಂದ 
ಬರತತಿುದನಾರ.ೆ 

ಶ್ರೇ ಕ್.ೆಸಿ. ರ್ನರನಯಣಗೌಡ:- ಒಂದತ ನಮಷ ರ್ನನತ ಇಂದ್ಧರನ canteen ಬಗೆೆ 
ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ ಅಲಿ fix ಆಗಿಬಿಟಿಿದೆ. ಅಲಿ ಏರ್ನಗಿದೆ ಎಂದರೆ ಬೆಳಗೆೆ ಸವಲಪ ರ್ನ fix ಇರತತ್ನುರೆ.  
I am basically a hotelier.  ನನಗ ೆhotel ಬಗೆೆ ಗೊತಿುದೆ ಮತ್ತು ಅದರ cost ಬಗೆೆ ಯೂ 
ಗೊತಿುದೆ.  

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕೆ್. ಹರಿಪರಸನದ ಚ:- ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಗಳು ಉತ್ುರ ಕ್ೂೆಡತತ್ನುರೆ. 
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ಶ್ರೇ ಕೆ್.ಸಿ. ರ್ನರನಯಣಗೌಡ:- ಏನತ ನಡಯೆತತಿುದೆ ಎಂಬ ಸತ್ನಯಂಶವನತನ 
ಹೆೇಳಬಯಸತತ್ುೆೇರೆ್. ೫೦ ರ್ನ ಬಂದರ ೆ ೫೦೦ ರ್ನರಿಗ ೆ bill ಮನಡತತ್ನುರ.ೆ ಇದತ ಪರಂಪರ.ೆ 
ಇದಲಿದೆೇ contractor ಗಳ association ಇದ.ೆ ಅದರ kitchen outlet ನಲಿ ಒಂದೇೆ 
ಕಡಯೆ್ತಂದ ತ್ಂದತ ೫೦೦ ಕಡ ೆsupply ಮನಡತತ್ನುರ ೆಮತ್ತು ಬಿಸಿ ಮನಡಿಕ್ೂೆಡತತ್ನುರ.ೆ  

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.ೆ ಹರಿಪರಸನದ ಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಮನಧತಸನವಮ ರವರತ 
ಚಿಕೆರ್ನಯಕನ ಹಳಿಳಯ್ತಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗ ೆ  ಬರತತ್ನುರ.ೆ ಮನನಯ ರ್ನರನಯಣಗೌಡರತ 
ಬನಂಬೆಯಲಿದಾವರತ, ಈಗ ಮಂಡಯದ್ಧಂದ ಬರತತ್ನುರ.ೆ ಅಮೆ canteen ಎಂದತ ಇತ್ತು. ೩ ರ್ನ 
ಕ್ನಂಗೆರಸ್ಚ ಸದಸಯರತ ಉಗರ ಹೊೇರನಟ ಮನಡಿಕ್ೊಂಡತ ಈಗ party ಸೇೆರಿಕ್ೂೆಂಡತ 
ಮಂತಿರಗಳನಗಿಬಿಟಿಿದನಾರೆ. ಬಡವರ ಪರವನಗಿ ಇದಾ ಶ್ರೇಮತಿ ಇಂದ್ಧರನ ಗನಂಧಿಯವರನಗಿದಾರತ. 
ಆದಾರಿಂದ ತ್ಪನಪಗಿರಬಹತದತ, ೨೦೦ ರ್ನ fix ಇರಬಹತದತ. ಅವರೆೇನತ ಕರೂೆಡಚಪತಿಗಳಲಿ!. ಅವರತ 
Benz car ನಲಿ ಅಥವನ ದೊಡಾ ದೂೆಡಾ car ಗಳಲಿ ಬಂದತ ನಲಿಸಿ ತಿನತನವುದ್ಧಲಿ. ಬಡವರತ 
ಈಗಲೂ ಇದನಾರ.ೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಒಳಗಿನ slum ಗಳಲಿ ನತಗಿೆ ಹೂೆೇದರೆ ಗೂೆತ್ನುಗತತ್ುದೆ. ಮನನಯ 
ರಮೇಶಚ ರವರಿಗ ೆಮನತ್ರ ಗೊತ್ನುಗತತ್ುದೆ, ನನನನತನ ಸೇೆರಿದಂತ್ ೆಇರ್ನಯರಿಗೂ ಗೂೆತ್ನುಗತವುದ್ಧಲಿ. ಅಲಿ 
ಎಷತಿ ಕಷಿ ಇದೆ ಎನತನವುದತ ಗೊತಿುಲಿ.  

Sri K.C. NARAYANA GOWDA: Dollars Colony ಯ್ತಂದ ಬರತವವರಿದನಾರೆ. 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.ೆ ಹರಿಪರಸನದಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ yield ಆಗತತಿುಲಿ. ಮನನಯ 
ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಯವರತ ಮಹನತ್ೆ ಗನಂಧಿ ರನಷಿಿೇಯ ಗನರಮೇಣ ಉದೂೆಯೇಗ ಖನತ್ರಿ ಯೇರ್ರೆ್ 
(ಮನ್ಚರೇೆಗನ) ಬಗೆೆ ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಯವರತ ಏನೂ ಹೆೇಳಲಲಿ. ಕ್ನಯಾಕರಮ ನಡಸೆಲತ 
ಅದೊಂದತ ಕ್ನನೂನತ. ದೇೆಶದ ಪರಧನನ ಮಂತಿರಯವರತ “ಕತರ್ಚ ನಹ ಹೊೇರೆ್ ದೂಂಗನ, ಏ ಜಿೇತ್ನ 
ಜನಗನು ಸಬೂತಚ ಹೆೈ, ಗರಿೇಬಚ ಲೊೇಗೂೆಂಕ್ೂೆೇ ಗಡನಾ ಖೊೇದಚರೆ್ ಕ್ೆಲಯೇ ರಖಚದ್ಧಯನ ಹೆೈ”ಚ
ಅಂದರತ. ಅವರ ಹೆಸರನತನ ಹೆೇಳಲೇೆ? ಮನನಯ ಮನಧತಸನವಮ ರವರತ ಮತ್ುಗ ೆ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದೆಾೇರೆ್ 
ಎಂದತ certificate ಕ್ೂೆಡತತಿುದನಾರ.ೆ ಈ ಒಂದತ ಕ್ನಯಾಕರಮ ಕ್ೂೆೇವಿಡಚ ಸಂದಭಾದಲಿ ಇರಲಲಿ 
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ಎಂದರೆ ಉದೊಯೇಗವಕ್ನಶಗಳು ಇರಲಲಿ. ಕ್ೂೆೇವಿಡಚ ಸಂದಭಾದಲಿ agriculture activities 
ಮನತ್ರ ನಡಯೆತತಿುದತಾ, ಬನಕ್ಯದೆಲಿವೂ ಮತಚಿಚ ಹೂೆೇಗಿತ್ತು. ಅದಕ್ೆೆ additional ಆಗಿ fund 
ಕ್ೊಡಬೆೇಕ್ನಗಿತ್ತು. ಆದಾರಿಂದ ಮನ್ಚರೇೆಗನ ಮತ್ತು ಇಂದ್ಧರನ canteen ಅನತನ ಪತನಶಚೆೇತ್ನ 
ಮನಡಬೇೆಕ್ನಗಿತ್ತು. ತ್ಪನಪಗಿದಾರೆ ಸದೆಬಡಿಯಬೆೇಕತ. ಏಕ್ೆಂದರ ೆ ಊಟ ಕ್ೂೆಡತವ ಆ contractor 
ಗಳು ಬನಂಬೆಯ್ತಂದ ಬಂದ್ಧರತವವರತ. ಮಂಗಳೂರತ ಮಂಡನಯದವರತ hotels 
ಇಟತಿಕ್ೂೆಂಡಿರತವವರೆೇ ಬಂದ್ಧರತವುದತ. ಅವರಿಗೆ ಮೂರತ ವಷಾಗಳಿಂದ ದತಡತಾ ಕ್ೂೆಟಿಿಲಿ. ಕಳಪ ೆ
ಊಟ ಆದರೆ.... ರ್ನನತ ಹೆೇಳುವುದೇೆರ್ೆಂದರ ೆ ಕ್ೊೇವಿಡಚ ಸಮಯದಲಿ ರ್ನವಲೆಿರೂ Food Kit 
ಗಳನತನ ಕ್ೊಡತತಿುದೆಾವು.  Scooter ನಲಿ ಬಂದತ ಕ್ೆೇಳುತಿುದಾರತ. ಆಗ ರ್ನವು scooter 
ಇರತವುದರಿಂದ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳಳಬೆೇಡಿ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದನಗ ಅವರೆಲಿರೂ Delivery Boys ಎಂದತ 
ಹೆೇಳಿ, ದಯವಿಟತಿ Food Kit ಗಳನತನ ಕ್ೊಡಿಸಿ ಎಂದತ ಕ್ೆೇಳಿದರತ. ಅದರಲಿಯೂ ಹೆಣತಣ ಮಕೆಳು 
ಕ್ೆೇಳಿದರತ. ಬಡತ್ನ ಎನತನವ ಪರಿಸಿಿತಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ನುಗತವುದ್ಧಲಿ. ಆದಾರಿಂದ ಬಡವರ ಪರ ಇರತವ 
ಕ್ನಯಾಕರಮಗಳಿಗೆ ಹೆಚಿಚನ ಒತ್ತು ಕ್ೊಡಬೇೆಕತ. ಇದರಲಿ ರ್ನವು ನರಿೇಕ್ೆ ಮನಡಿದಷತಿ ಇಲಿ. ಮನನಯ 
ಬಸವರನರ್ ಬೊಮನೆಯ್ತ ರವರತ ಒಳೆಳಯ ಹನನಲೆ ಇಟತಿಕ್ೂೆಂಡತ ಬಂದ್ಧರತವವರತ, ಬಡವರ  ಪರ 
ಅಥವನ ರನರ್ಯ ದತಬಾಲ ವಗಾದವರಿಗ ೆ ಅನತಕೂಲ ಮನಡಿಕ್ೂೆಡತತ್ನುರೆ ಎಂದತ ತಿಳಿದತಕ್ೂೆಂಡರೆ 
ಬಹಳ ನರನಸಯೆನಗತತ್ುದೆ. ಆದಾರಿಂದ ಇದರ ಬಗೆೆ ನಮೆ ಕಡಯೆ್ತಂದ ಪರಕ್ನಶಚ ರನಥೊೇಡಚ ರವರತ 
ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ನುರೆ. 

ಶ್ರೇ ಎನ್ಚ. ರವಿಕತಮನರ್ ಚ (ವಿಧನನಸಭೆಯ್ತಂದ ಚತರ್ನಯ್ತತ್ರನದವರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಬಹಳ ಒಳೆಳಯ budget ಅನತನ ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಗಳು ಕ್ೊಟಿಿದತಾ, ಇದನತನ 
ಒಂದತ ಶಬಾದಲಿ ಹೆೇಳಬೆೇಕ್ಂೆದರೆ, ಇದತ ಅರೆ್ೇಕ ಪರಯೇಗಗಳನತನ ಹೊಂದ್ಧರತವ ಅಂದರೆ ಅದತ ಕೃಷಿ 
ಕ್ೆೇತ್ರ ಇರಲ, ಶ್ಕ್ಷಣ ಕ್ೆೇತ್ರ ಇರಲ, ಆರೂೆೇಗಯ ಕ್ೆೇತ್ರ ಇರಲ, ಸನಮನಜಿಕ ಕ್ೆೇ ತ್ರ ಇರಲ, ಈ ರಿೇತಿ 
ಸವವಾ ಸಪಶ್ಾ, ಸವಾ ವನಯಪಿು budget ಅನತನ ಕ್ೊಟಿಿದನಾರೆ. ರ್ನರಿಗ ೆ ಮತ್ತು ಪತ್ರಕತ್ಾರಿಗೆ ಇರತವ 
ಆತ್ಂಕ ಎಂದರೆ ಈ budget ಅನತನ ಹೆೇಗ ೆ implement ಮನಡತತ್ನುರೆ ಎಂದತ ಇದೆ. ಈ T.V 
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ಯಲಿ debate ನಡಯೆಬೆೇಕ್ನದರೆ actually ಅರೆ್ೇಕರತ ಹೆೇಳುವುದೇೆರ್ೆಂದರೆ ಇದೊಂದತ 
gamechanger budget ಎಂದತ ಹೆೇಳುತ್ನುರೆ. ರ್ನನತ ಸಹ ಇದೂೆಂದತ gamechanger 
budget ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದೆಾೇರ್ೆ. ಬಹತಶಃ first time ರ್ನನತ ರೆ್ೂೇಡತತಿುದತಾ, Child Budget 
ಎಂದತ ಕರದೆತ ಸತಮನರತ ರೂ.೪೩ ಕ್ೊೇಟಿ ಹನಗೂ ಇರ್ೂೆನಂದತ Gender Budget ಸಹ ಇದತಾ, 
ಮಹಳೆಯರಿಗ ೆ ವಿಶೆೇಷ ಓತ್ತು ಕ್ೂೆಟಿಿದನಾರೆ. Irrigation, educationಗೆ ವಿಶೆೇಷ ಒತ್ುನತನ 
ಕ್ೊಟಿಿದನಾರೆ. ಹನಗನಗಿ ರ್ನನತ ಅಭಿನಂದರೆ್ಯನತನ ಸಲಿಸತತ್ೆುೇರ್.ೆ ಇದನತನ ಹೆೇಗ ೆ implement 
ಮನಡತತ್ನುರ?ೆ ಇದತ actually gamechanger budget ಆಗಿದೆ. For example, IITs 
(Indian Institute of Technology) ತ್ರಹ KITs (Karnataka Institute of 
Technology) ಎಂದತ ಮನಡಿದನಾರ.ೆ ೭ engineering college ಗಳನತನ IIT grade ಗೆ 
ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡತ ಹೂೆೇಗಿರತವುದತ. ೭೫೦ ಗನರಮ ಪಂಚನಯತಚ ಕ್ೇೆಂದರಗಳಲಿ ಎಲನಿ facility 
ಗಳನತನ ಹೊಂದ್ಧರತವ school ಗಳನತನ ಮನಡತತ್ನುರ.ೆ ಬಹಳ ಒಳೆಳಯ budget ಇದನಗಿದತಾ, ಈ 
ರಿೇತಿ ಅರೆ್ೇಕ ಪರಯೇಗಗಳನತನ ಮನಡಲನಗಿದೆ. ಉದನಹರಣೆಗ ೆ ಸನವಯವ ಕೃಷಿಗೆ ಮತ್ತು 
ಮಹಳೆಯರತ ಕೃಷಿ ಕ್ೇೆತ್ರದಲಿ ಹೆಚತಚ participate ಆಗಬೇೆಕತ ಎಂದತ ಮಹಳೆಯರಿಗ ೆ ಪರಶಸಿು 
ಕ್ೊಡತವುದನತನ ತ್ಂದ್ಧದನಾರೆ. ಈ ರಿೇತಿ ಹತ್ನುರತ ಪರಯೇಗಗಳಿವೆ. ನನನ ಭನಷಣದಲಿ ಅವಕ್ನಶ 
ಸಿಕ್ೆದಾರ ೆಇವೆಲಿವುಗಳನತನ ಹೆೇಳೊೇಣ ಎಂದತ ಇದೆಾನತ. ಇದನತನ ಹೆೇಗ ೆimplement ಮನಡತತ್ನುರೆ? 
For example, ಈಗ ಇದನತನ implement ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳ ವಗಾ ಇದೆ, 
ಸಕ್ನಾರದ ಸಿಬಬಂದ್ಧ ಇದ ೆ ಎಂದತ ಎಲಿವನತನ ಒಪಿಪಕ್ೊಳುಳತ್ೆುೇರ್.ೆ ಆದರೆ ಬಹಳಷತಿ ವಿಷಯಗಳಲಿ 
implementation ಆಗತವುದ್ಧಲಿ ಎಂದತ ಕ್ೊರೆ್ಗೆ ಬರೆಯತವನಗ ಬರೆಯತತ್ನುರೆ. ಅದಕ್ೆೆ ಇದನತನ 
ಹೆೇಗ ೆ implement ಮನಡತತ್ನುರ ೆಎಂಬ ಆತ್ಂಕ ಅರೆ್ೇಕರಲಿ ಇದೆ. ರ್ನರಲಿ ಇದೆ. ಉದನಹರಣೆಗೆ 
Dialysis Centre ನರ್ಕೂೆ ಕಣತಣ ತ್ೆರೆಸತವ ವಿಷಯವನಗಿದೆ. ಧವನ ಇಲಿದೇೆ ಇರತವವರಿಗ ೆಇದರಲಿ 
ರ್ನಯಯವನತನ ಕ್ೊಟಿಿದನಾರೆ. ಆದಾರಿಂದ ಅವರಿಗೆ reach ಆಗಲತ ಹೆೇಗ ೆ implementation 
ಮನಡತತ್ನುರ ೆಎಂದತ ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಗಳಲಿ ಕ್ೇೆಳಬಯಸತತ್ೆುೇರ್ೆ. 
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ಶ್ರೇ ಕೆ್.ಟಿ. ಶ್ರೇಕಂಠೆೇಗೌಡ (ಪದವಿೇಧರ ಕ್ೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಕಳೆದ ೨ 
ವಷಾಗಳ ಆನಂತ್ರ ಸತಧನರಿತ್ ಆಥಿಾಕ ಪರಿಸಿಿತಿಯ ಹರೆ್ನಲೆಯಲಿ ಮಂಡರೆ್ ಮನಡಿರತವ 
ಆಯವಯಯದ ಮೇಲೆ ವಿಸನುರವನದ ಸಪಷಿರೆ್ ಮನತ್ತಗಳನತನ ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಗಳು ಆಡಿದನಾರೆ. 
ಕೃಷಿಗೆ ಒತ್ತುಕ್ೊಡತವ, ನೇರನವರಿಗ ೆ ಆದಯತ್ ೆ ನೇಡತವ, ವಿಶೆೇಷವನಗಿ ಆರೂೆೇಗಯ ಮತ್ತು ಶ್ಕ್ಷಣಕ್ೆೆ 
ಸಮತ್ೊೇಲನ ತ್ಂದತಕ್ೂೆಡತವ ಪರಯತ್ನದ ಬಗೆೆ ಮನತ್ರ್ನಡಿದನಾರೆ. ರ್ನನತ ರೆ್ೇರವನಗಿ ರೈೆತ್ರತ 
ಎದತರಿಸತವ ಸಂಕಷಿ ಹನಗೂ ಬಿಡಿಸಲನರದ ಕಗೆಂಟನಗಿರತವ ವಿಚನರದಲಿ ಹೆೇಳುತ್ುೆೇರೆ್, ಇದತ 
budget ನಲಿಯೂ ಪರಸನುಪವನಗಲಲಿ ಹನಗೂ ಸಮಸೆಯಯೂ ಇತ್ಯಥಾವನಗಲಲಿ. ರ್ನನತ ಇಲಿ 
ಮನತ್ರ್ನಡಿದಾೆನತ. ಸತಮನರತ ೧೮,೦೮,೦೦೦ ರ್ನರಿಗ ೆರೂ.೧ ಲಕ್ಷಗಳ ಸನಲ ಮರ್ನನ ಪರಕಟಣ ೆಆಗಿತ್ತು. 
ಆ ಬನಬತು ನಮೆ ಜಿಲೆಿಯಲಿ ೧,೦೫,೮೪೦ ರೈೆತ್ರನತನ ಫಲನನತಭವಿಗಳನಗಿ ಗತರತತ್ತ ಮನಡಲನಗಿತ್ತು. 
ರೂ.೪೯೨ ಕ್ೊೇಟಿ ಸನಲ ಮರ್ನನದ ವನಯಪಿುಗೆ ಒಳಪಟಿಿತ್ತು. ಆ ಪೈೆಕ್ ೩,೦೨೧ ರೈೆತ್ರಿಗ ೆ ರೂ.೧೫,೩೭ 
ಕ್ೊೇಟಿ ಪನವತಿ ಮನಡಬೇೆಕ್ನಗಿದೆ. ೩೯ ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಹಣ ಬಿಡತಗಡೆಯನಗದೆೇ ರೈೆತ್ರತ ಸಂಕಷಿಕ್ೆೆ 
ಸಿಲತಕ್ದನಾರ.ೆ ಒಂದತ ವಷಾಕ್ೆೆ ಮನತ್ರ ಬಡಿಾಯ ವಿರ್ನಯ್ತತಿ ಇದತಾ, ಈಗ ೩ ವಷಾ ಕಳೆದ್ಧದ.ೆ ಉಳಿದ 
೨ ವಷಾಗಳಿಗೆ ಬಡಿಾ ಕ್ೊಡತವವರತ ಯನರತ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಸನಲ ಸಿಗತತಿುಲಿ, ಇದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ 
ಸನಲ ಹೆೇಗ ೆಸಿಗತತ್ುದೆ? 

(ಮತಂದತ) 
(468) 18.03.2022 2.00 hv.rn 
ಶ್ರೇ ಕೆ್.ಟಿ.ಶ್ರೇಕಂಠೆೇಗೌಡ(ಮತಂದತವರಿದದತಾ):- 
ಸರ್ನೆನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇದತ ನಮೆ ಒಂದತ ಜಿಲೆಿಯ ಉದನಹರಣೆಯನಗಿದೆ. 3021 ಅಹಾ 
ರೈೆತ್ರ ಸನಲ ಮರ್ನನದ ವಿಚನರವನಗಿ ಹೆೇಳುವುದನದರೆ, ಇಡಿೇ ರನರ್ಯದಲಿ 18 ಲಕ್ಷದ 8 ಸನವಿರ 
ರ್ನರಲಿ  ಎಂಭತ್ತು ಸನವಿರದ್ಧಂದ ಒಂದತ ಲಕ್ಷ ರ್ನರತ ಉಳಿದತಕ್ೊಂಡಿದನಾರೆ. 460 ಕ್ೂೆೇಟಿ 
ರೂಪನಯ್ತಗಳನತನ ಕ್ೊಡಲೆೇಬೆೇಕ್ನಗಿದೆ. ಸನಲ ಮರ್ನನಗ ೆ ಇವರತ ಅಹಾರನಗಿದನಾರ,ೆ ಇವರಿಗ ೆ ಸನಲ 
ಮಂರ್ೂರನಗಿದ.ೆ ಆದರೆ, ಹಣ ಪನವತಿಯನಗಿಲಿ. ಈಗನಗಲೆೇ ಮೂರತ ವಷಾಗಳು ಕಳೆದತ ಹೂೆೇಗಿವೆ. 
ಉಳಿದ ವಷಾದ ಬಡಿಾ ಕ್ೊಡತವವರತ ಯನರತ? ಪತನಃ ಅವರತ ಸನಲ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಳುಳವುದತ ಹೆೇಗೆ? 
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ಕೃಷಿ ಚಟತವಟಿಕ್ೆಗಳನತನ ನಡಸೆತವುದತ ಹೆೇಗ?ೆ ಇದೊಂದತ ಗಂಭಿೇರವನಗಿರತವ ಮತ್ತು 
ಪರಿಹರಿಸಲೆೇಬೆೇಕ್ನಗಿರತವಂತ್ಹ ರ್ವಲಂತ್ ಸಮಸೆಯಯನಗಿದೆ. ಇದತ ಸಕ್ನಾರದ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ 
ಇರತವಂತ್ಹ ರ್ವನಬನಾರಿಯನಗಿದೆ. ಪರತಿಯಂದತ ಜಿಲೆಿಯಲಿಯೂ 3 ರಿಂದ 4 ಸನವಿರ ರ್ನರತ 
ಉಳಿದತ ಹೊೇಗಿದನಾರೆ. ಸಕ್ನಾರ ಬಹಳ ದೂೆಡಾ ಸಂಖೆಯಯಲಿ ಈ ಸೌಲಭಯವನತನ ನೇಡಿದಾರೂ ಸಹ 
ಇಷತಿ ರ್ನರತ ಉಳಿದತ ಹೊೇಗಿದನಾರೆ. ಈ ಸಮಸೆಯಯನತನ ಇತ್ಯಥಾಗೂೆಳಿಸತವ ನಟಿಿನಲಿ ಮನನಯ 
ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಗಳು ಸಪಷಿವನಗಿರತವ ಉತ್ುರವನತನ ನೇಡಬೆೇಕ್ೆಂದತ ಕ್ೇೆಳಿಕ್ೂೆಳುಳತಿುದೆಾೇರ್ೆ. 

 ಸರ್ನೆನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಸನವಾರ್ನಕ ವಲಯವನತನ ಖನಸಗಿೇಕರಣಗೊಳಿಸತವ 
ಸಂದಭಾದಲಿ ಮಂಡಯ ಸಕೆರೆ ಕ್ನಖನಾರ್ೆಯನತನ ಉ ಳಿಸತತ್ೆುೇವೆ ಎನತನವ ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಗಳ 
ಬದಿತ್ೆಯ ಮನತಿಗ ೆನನನ ನಮಸನೆರ ಮತ್ತು ಧನಯವನದಗಳನತನ ಅಪಿಾಸತತಿುದೆಾೇರೆ್. 

 ಸರ್ನೆನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈ ಸನಲನ ಆಯವಯಯದಲಿ ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಗಳು 
“ಯಶಸಿವನ”ಚ ಯೇರ್ರೆ್ಯನತನ ಘೂೇಷಣೆ ಮನಡಿದನಾರ,ೆ ಅದನತನ ರ್ನನತ ಸನವಗತಿಸತತಿುದೆಾೇರ್ೆ. ಇದರ 
ಜೊತ್ೆಗೆ ಅನತದನನತ್ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಂಸೆಿಯ ಶ್ಕ್ಷಕರಿಗೂ “ಆರೂೆೇಗಯ ಸಂಜಿೇವಿನ”ಚ ಯೇರ್ರೆ್ಯನತನ 
ಜನರಿಗೊಳಿಸತವ ಬಗೆೆ ಹಂದ್ಧನ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಚಿವರತ ಮತ್ತು ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಗಳು ಭರವಸಯೆನತನ 
ನೇಡಿದಾರತ. ಆದರೆ, ಅದನತನ ಜನರಿ ಮನಡಲಲಿ. ಈ ಆಯವಯಯದಲಿಯೂ ಘೂೇಷಣೆ ಮನಡಿಲಿ.  

 ಸರ್ನೆನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ತ್ನವು ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಚಿವರನಗಿದಾ ಕ್ನಲದಲಿ ಮತ್ತು ಮನನಯ 
ಬಿ.ಎಸ್ಚ.ಯಡಿಯೂರಪಪನವರತ ಉಪ ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಗಳನಗಿದಾ ಕ್ನಲದಲಿ 1985 ರಿಂದ 1990ರೆ್ೇ 
ಸನಲನವರಗೆ ೆ ಪನರರಂಭಗೊಂಡಿದಾ ಕನನಡ ಮನಧಯಮ ಶನಲೆಗಳಿಗ ೆ ಅನತದನನವನತನ ನೇಡತವಂತ್ಹ 
ಪರಕ್ರಯ ನಡದೆ್ಧತ್ತು. ಆನಂತ್ರ, ಮನನಯ ಸತರೆೇಶಚಕತಮನರ್ಚರವರತ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಚಿವರನಗಿದನಾಗ ಮತ್ತು 
ಮನನಯ ಬಿ.ಎಸ್ಚ.ಯಡಿಯೂರಪಪನವರತ ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಗಳನಗಿದನಾಗ,ಚ “ಹಚೆಿಚನ ಅವಧಿಗ ೆ ಈ 
ಸೌಲಭಯವನತನ ನೇಡಲತ ಸನಧಯವನಗತವುದ್ಧಲಿ, 5 ವಷಾಗಳ ಅವಧಿಗ ೆ ಅಂದರೆ, 2000ರೆ್ೇ 
ಇಸವಿಯವರಗೆ ೆ ಪನರರಂಭಗೊಂಡಿರತವ ಕನನಡ ಮನಧಯಮ ಶನಲೆಗಳನತನ ಅನತದನನಕ್ೆೆ ಒಳಪಡಿಸತವ 
ಪರಯತ್ನ ಮನಡಲನಗತವುದತ”ಚ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದಾರತ. ಈ ಬಗೆೆ ಸನವಮಜಿಗಳ ರೆ್ೇತ್ೃತ್ವದಲಿ ಸತಮನರತ 26 
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ದ್ಧನಗಳ ಕ್ನಲ ಚಳುವಳಿ ನಡಸೆಲನಗಿತ್ತು. ಕನನಡ ಶನಲೆಗಳನತನ 5 ವಷಾಗಳಿಗೆ ಮನತ್ರ 
ವಿಸುರಣೆಗೊಂಡಂತ್ ೆ ಅನತದನನಕ್ೆೆ ಒಳಪಡಿಸತವ ಬಗೆೆ ಮನತ್ತ ಕ್ೂೆಟನಿಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಅನತಷ್ನಾನಕ್ೆೆ 
ಬರಲಲಿ. ಇದರಿಂದ ಹಚೆತಚ ಖ್ಚಿಾನ ಹೂೆರ ೆ ಬರತವುದ್ಧಲಿ. ಇದತ ಇಡಿೇ ರನರ್ಯದ ರ್ನರ ಕೂಗನಗಿದೆ. 
ಕಳೆದ 25-30 ವಷಾಗಳಿಂದ ಈ ಶನಲೆಯವರತ ತ್ತ್ುರಿಸಿ ಹೂೆೇಗಿದನಾರೆ. ಅಕ್ಷರಶಃ ಈ ಕನನಡ 
ಶನಲೆಗಳ ಕಷಿ ದೆೇವರಿಗೇೆ ಪಿರೇತಿಯನಗಿದೆ.  

 ಸರ್ನೆನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಗಳು ಸಕ್ನಾರಿ ರ್ೌಕರರ ವೆೇತ್ನ 
ಪರಿಷೆರಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟಿಂತ್ೆ ವೆೇತ್ನ ಆಯೇಗವನತನ ರಚಿಸತವ ಬಗೆೆ ಕ್ೆಳಮರ್ೆಯಲಿ ಮತ್ತು ಈ 
ಮರ್ೆಯಲಿಯೂ ಪರಸನುಪ ಮನಡಿದನಾರ.ೆ ರನರ್ಸನಿನ ಮತ್ತು Chhattisgarh  ರನರ್ಯಗಳಲಿ ಹಳ ೆ
ಪಿಂಚಣಿ ಯೇರ್ರೆ್ಯನತನ ಮರತ ಜನರಿಗೊಳಿಸತವ ಬಗೆೆ ಘೂಷಣೆ ಮನಡಲನಗಿದ.ೆ ನಮೆ 
ರನರ್ಯದಲಿಯೂ ಸಹ ಎನ್ಚ.ಪಿ.ಎಸ್ಚ. ಯೇರ್ರೆ್ಯಡಿ ಬರತವ ಅಧಿಕ್ನರಿ/ರ್ೌಕರರ ಸನವಿರನರತ ಕ್ೊೇಟಿ 
ರೂಪನಯ್ತಗಳಷತಿ ಹಣ ಸಕ್ನಾರದ ಬಳಿ ಇದೆ. ಅದನತನ ಸಕ್ನಾರವೆೇ ಇಟತಿಕ್ೂೆಳಳಲ. 

 ಶ್ರೇ ಜೆ.ಸಿ.ಮನಧತಸನವಮ(ಕ್ನನೂನತ ಮತ್ತು ಸಂಸದ್ಧೇಯ ವಯವಹನರಗಳ ಸಚಿವರತ):- 
ಸರ್ನೆನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನೂ ಸಹ ಮನನಯ ಸದಸಯರ ರಿೇತಿಯಲಿಯೇ ಆಗ ಮಂತಿರಗಳನಗಿದಾ 
ಮನನಯ ಅಜಿತಚ ಸೇೆಠಚ ಅವರಿಗೆ ಒಂದತ ಪರಶೆನ ಕ್ೆೇಳಿದೆಾ. ಅವರತ “ಮನಧತಸನವಮ, ಹಸತ 
ಗಿಡಾವನಗಿರಬೆೇಕತ, ಕ್ೆಚಚಲತ ದೊಡಾದನಗಿರಬೆೇಕತ, ಕ್ೂೆಂಬತ ರೆ್ಟಿಗ ೆ ಇರಬೇೆಕತ, ಕಡಿಮ ಹತಲತಿ 
ತಿನನಬೆೇಕತ, ಹನಲತ ಹೆಚತಚ ಕ್ೊಡಬೇೆಕತ. ಈ ತ್ರಹದ ಹಸತವನತನ ನೇನತ ಹತಡತಕ್ ಕ್ೊಟಿರೆ, ನೇನತ 
ಕ್ೆೇಳಿರತವುದರೆ್ನಲಿ ಮನಡತತ್ೆುೇರ್ೆ”ಚಎಂದತ ಹೆೇಳಿದಾರತ.  

 ಶ್ರೇ ಕ್.ೆಟಿ.ಶ್ರೇಕಂಠೆೇಗೌಡ:- ಸರ್ನೆನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈ ವಿಚನರ ಭಿನನವನಗಿದೆ. 2006 
ರಿಂದ 2021-22ರವರೆಗ ೆಈ 7 ವಷಾಗಳ ಕ್ನಲ ರ್ೌಕರರಿಂದ ಕಟನಯ್ತಸಿಕ್ೂೆಂಡಿರತವ ಹಣ ಮತ್ತು 
ಸಕ್ನಾರ ತ್ತಂಬಿರತವ ಶೆೇಕಡನ 14ರಷತಿ ಹಣ ಎರಡೂ ಸೇೆರಿ ಸನವಿರನರತ ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪನಯ್ತಗಳಷತಿ 
ಹಣ ಸಕ್ನಾರದ ಬಳಿ ಇದೆ. ಸಕ್ನಾರ ಈಗ ಬಹಳಷತಿ ಕಷಿದಲಿದೆ ಈ ಹಣವನತನ ಅವರೆೇ 
ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆೇಳಳಲ. ಈಗ ತ್ತತ್ನಾಗಿ ಹಣ ಕ್ೊಡತವಂತಿಲಿ, ಮತಂದೆ ಯನವನಗಲೊೇ ರ್ೌಕರರತ 
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ನವೃತಿುಯನದನಗ ಅವರಿಗೆ ಹಣ ಕ್ೊಡಬೇೆಕ್ನಗಿದೆ. ರನರ್ಸನಿನ ಮತ್ತು Chhattisgarh  ರನರ್ಯಗಳು 
ಹಳೆ ಪಿಂಚಣಿ ಯೇರ್ರೆ್ಯನತನ ಮರತ ಜನರಿಗೂೆಳಿಸಿವೆ. ಈ ನಟಿಿನಲಿ ಹಜೆೆೆ ಇಡತವ ಮೂಲಕ 
ಕರ್ನಾಟಕ ರನರ್ಯ ಮೂರರೆ್ಯ ರನರ್ಯವನಗಬೆೇಕ್ನಗಿದ.ೆ ಚತರ್ನವಣೆಯ ವಷಾದಲಿ ಈ ಸಕ್ನಾರ 
ವೆೇತ್ನ ಆಯೇಗ ಮತ್ತು ಹಳೆ ಪಿಂಚಣಿ ವಯವಸೆಿಯನತನ ಜನರಿಗ ೆತ್ರದ ೆಮತ್ೆುೇನತ ಮನಡತತ್ುದೆ?   

 ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗೌಡ:- ಸರ್ನೆನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಮನಧತಸನವಮಯವರತ ಹೆೇಳಿದ 
ಉದನಹರಣೆ ಹೆೇಗಿದೆಯಂದರೆ, ಮನನಯ ಜೆ.ಹೆರ್ಚ.ಪಟೆೇಲ್ಚರವರತ ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಗಳನಗಿದನಾಗ, 
ಚಿತ್ರದತಗಾದ ಹರಿಯೂರಿಗೆ ಭೆೇಟಿ ನೇಡಿದಾರಂತ್ೆ, ಆಗ, ಅಲಿನ ಜಿಲನಿ ಮಂತಿರಗಳು ಹನಗೂ ಬೆೇರ ೆ
ಎಲಿರೂ ಸೇೆರಿಕ್ೊಂಡತ,ಚ “ನಮೆ ಜಿಲೆಿಯಲಿ ಸಕೆರೆ ಕ್ನಖನಾರ್ೆ ನಂತ್ತ ಹೊೇಗಿದ.ೆ ಅದನತನ ಪನರರಂಭ 
ಮನಡಬೇೆಕತ, ರೈೆತ್ರತ ಕಬತಬ ಬಳೆೆ ಬೆಳೆಯತವುದಕ್ೆೆ ಮತ್ತು ಕ್ನಖನಾರ್ೆ ಪನರರಂಭ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ 
ಎಲಿದಕೂೆ ಸಕ್ನಾರವೆೇ ಹಣ ಕ್ೊಡಬೇೆಕತ”ಚ ಎನತನವ ಒತ್ನುಯವನತನ ಮನಡಿದರಂತ್,ೆ ಆಗ ಮನನಯ 
ಜೆ.ಹೆರ್ಚ. ಪಟೆೇಲ್ಚರವರತ,ಚ “ಕತದತರ ೆ ಇಟತಿಕ್ೂೆಂಡತ ಲನಳ ಕ್ೆೇಳಿದರ ೆ ಕ್ೂೆಡಬಹತದತ. ಆದರ,ೆ ನೇವು 
ಲನಳ ಇಟತಿಕ್ೊಂಡತ ಕತದತರ ೆಕ್ೆೇಳುತಿುದ್ಧಾೇರಲಿ?”ಚಎಂದತ ಹೆೇಳಿದರಂತ್.ೆ  

 ಶ್ರೇ ಜೆ.ಸಿ.ಮನಧತಸನವಮ:- ಸರ್ನೆನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಒಬಬ ಮತಸಿಿಂ ಬನಂಧವ ಕತದತರ ೆ
ಟನಂಗನವನತನ ಹೊಡೆದತಕ್ೂೆಂಡತ ಹೂೆೇಗತತಿುದಾ. ಮತ್ೊುಬಬ ಬಡವ ನಡದೆತಕ್ೊಂಡತ ಬರತತಿುರತತ್ನುರೆ್. 
ಆಗ ಆ ಬಡವ,ಚ “ಚ ಏ… ಸನಬಿ…. ನಲಿಸತ ಕತದತರೆರ್ನ, ನನನನತನ ಹತಿುಸಿಕ್ೂೆಂಡತ ಹೊೇಗತ”ಚ ಎಂದತ 
ಕ್ೆೇಳುತ್ನುರ್.ೆ ಆಗ ಆ ಮತಸಿಿಂ ಬನಂಧವ,ಚ “ಚ ನನಗೆ ಕತದತರ ೆ ಬೇೆರ ೆ ಕ್ೆೇಡತ ನಡದೆತಕ್ೊಂಡತ ಬನ”ಚ
ಎಂದತ ಹೆೇಳುತ್ನುರೆ್. ಆ ಬಡವ ನಡದೆತಕ್ೊಂಡತ ಮತಂದ ೆಹೊೇಗತತಿುರತವನಗ ಆತ್ನಗೆ ಒಂದತ ಲನಳ 
ಸಿಗತತ್ುದೆ. ಆಗ ಅವನತ “ಏ ಸನಬಿ, ನನಗೂ ಒಂದತ ಲನಳ ಸಿಕ್ೆದೆ ರ್ನನತ ಸಹ ಒಂದತ ಟನಂಗನ 
ಕಟತಿತ್ೆುೇರ್ೆ”ಚಎಂದತ ಹೆೇಳುತ್ನುರೆ್. ಆ ರಿೇತಿ ಇವರತಗಳು ಲನಳ ಇಟತಿಕ್ೂೆಂಡತ ಟನಂಗನ ಕಟತಿತ್ನುರೆ.  

 ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶ ಚ ಕ್.ೆರನಥೂೆೇಡ ಚ(ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ಮತಖ್ಯ ಸಚೆೇತ್ಕರತ):- ಸರ್ನೆನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಗಳು ತ್ಮೆ ಚೂೆಚಚಲ ಆಯವಯಯವನತನ ಮಂಡರೆ್ 
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ಮನಡಿದನಾರ.ೆ ಈ ಆಯವಯಯ ನಮಗೆ ತ್ೃಪಿು ತ್ಂದ್ಧಲಿವೆಂದತ ರ್ನವು ಬಹಳ ರೆ್ೂೇವಿನಂದ 
ಹೆೇಳಬೆೇಕ್ನಗಿದೆ. 

 ಸರ್ನೆನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 2020-21ರೆ್ೇ ಸನಲನಲಿ ಮನನಯ 
ಬಿ.ಎಸ್ಚ.ಯಡಿಯೂರಪಪನವರತ ಆಯವಯಯವನತನ ಮಂಡಿಸಿದಾರತ. ಅದರಲಿ ಒಟತಿ 317 
ಕಂಡಿಕ್ೆಗಳಿದಾವು. ಆ 317 ಕಂಡಿಕ್ೆಗಳಲಿ 99 ಕಂಡಿಕ್ೆಗಳಲಿ ಹೂೆಸ ಯೇರ್ರೆ್ಗಳಿದಾವು.  
ಇನತನಳಿದವುಗಳಲಿ ನಮೆ ಸಕ್ನಾರ ಜನರಿಗ ೆ ತ್ಂದ್ಧದಾ ಯೇರ್ರೆ್ಗಳನತನ ಮತಂದತವರಿಸಲನಗಿತ್ತು. 
ಹೊಸ 99 ಯೇರ್ರೆ್ಗಳಲಿ 20 ಯೇರ್ರೆ್ಗಳ ಬಗೆೆ ಸಕ್ನಾರ ಇಲಿಯವರಗೆ ೆ ಯನವುದೇೆ 
ಆದೆೇಶವನತನ ಹೊರಡಿಸಿಲಿ. ಅಂದರೆ, ಬಹಪನಲತ ಇವುಗಳನತನ ಕ್ೆೈಬಿಡಲನಗಿದೆ. ಉಳಿದಂತ್ ೆ 79 
ಯೇರ್ರೆ್ಗಳಿಗ ೆ ಮನತ್ರ ಚನಲರೆ್ ನೇಡಲನಗಿದೆ. 2021-22ರೆ್ೇ ಸನಲನಲಿ ಮನನಯ 
ಬಿ.ಎಸ್ಚ.ಯಡಿಯೂರಪಪನವರತ 360 ಕಂಡಿಕ್ೆಗಳನತನ ಒಳಗೊಂಡ ಆಯವಯಯದ ಭನಷಣವನತನ 
ಮಂಡಿಸಿದಾರತ. ಇದರಲಿ 163 ಕಂಡಿಕ್ೆಗಳಲಿ ಹೂೆಸ ಯೇರ್ರೆ್ಗಳನತನ ಘೂೇಷಣೆ ಮನಡಲನಗಿತ್ತು.  

 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಪರಕ್ನಶಚ ರನಥೊೇಡಚರವರೆೇ, ಭನಷಣ ಮನಡತವುದತ ಬೇೆಡ, 
ಸಪಷಿಿೇಕರಣವನತನ ಕ್ೆೇಳಿ. 

   ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶಚ ಕೆ್.ರನಥೊೇಡ ಚ:- ಸರ್ನೆನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಸಪಷಿಿೇಕರಣವರೆ್ನೇ ಕ್ೆೇಳುತಿುದೆಾೇರ್ೆ. 
ಇದರಲಿ 62 ಕ್ನಯಾಕರಮಗಳನತನ ಮನತ್ರ ಅನತಷ್ನಾನಗೊಳಿಸಲನಗಿದೆ. ರ್ನನತ ಈ ಮನತ್ನತನ 
ಏತ್ಕ್ೂೆೆೇಸೆರ ಹೇೆಳುತಿುದೆಾೇರೆ್ಂದರೆ, ಆಯವಯಯದಲಿ ಈ ರಿೇತಿಯ ಘೂೇಷಣೆಗಳನತನ ಮನಡಿ 
ಯನವುದನೂನ ಅನತಷ್ನಾನಗೊಳಿಸದೆೇ ರ್ನರನತನ ಸಂಕಷಿದಲಿ ಸಿಲತಕ್ಸಿದನಾರೆ. ಮನನಯ 
ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಗಳು ರನರ್ಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ತ್ಮೆ ಆಯವಯಯದಲಿ ಪಂಚ ಸೂತ್ರಗಳನತನ ಘೂೇಷಣೆ 
ಮನಡಿದನಾರ.ೆ ಈ ಘೂೇಷಣೆಗಳು ಕ್ೆೇವಲ ಘೂೇಷಣೆಗಳನಗಿಯೇ ಉಳಿಯಬನರದೆನತನವುದತ ನನನ 
ಕ್ನಳಜಿಯನಗಿದೆ. ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಗಳು ಚತರ್ನವಣನ ಆಯವಯಯವನತನ ತ್ಯನರತ ಮನಡಿ, ಎಲಿ 
ಯೇರ್ರೆ್ಗಳನತನ ಘೂೇಷಣೆ ಮನಡಿದನಾರ.ೆ  ಆದರೆ, ಅವರೆೇ ಹೆೇಳಿರತವಂತೆ್ ರನರ್ಯಸವ ಕ್ೊರತೆ್ 14 
ಸನವಿರದ 699 ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪನಯ್ತಗಳನಗಿವೆ. ಆದರ,ೆ Fiscal Responsibility Act ಗೆ 
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ತಿದತಾಪಡಿಯನತನ ತ್ಂದತ, GSDP growth is 9.5% ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದನಾರೆ. Foreign Direct 
Investment ನಂದ ಶೆೇಕಡನ 40 ರಷತಿ ಆದನಯ ಬಂದ್ಧದ.ೆ ಆದರೆ, Fiscal Responsibility 
Act ಪರಕ್ನರ fiscal deficit ಶೆೇಕಡನ 3 ರೂೆಳಗೆ ಇರಬೇೆಕ್ನಗಿತ್ತು. ಅದನತನ ಉಳಿಸಿಕ್ೂೆಳುಳವಂತ್ಹ 
ಪರಯತ್ನ ಮನಡಿದನಾರ.ೆ ಆದರೂ ಸಹ ಆ ಮತಿಯನತನ ಮೇರಿ ಹೊೇಗಿದನಾರೆ. ಇದರಿಂದನಗಿ ಈ ಸನಲನ 
ಆಯವಯಯದಲಿ ಘೂೇಷಣೆ ಮನಡಿರತವ ಯೇರ್ರೆ್ಗಳನತನ ಅನತಷ್ನಾನಗೊಳಿಸತವುದಕ್ೆೆ ಎಷಿರ ಮಟಿಿಗ ೆ
ಸನಧಯವನಗತತ್ುದೆ ಎನತನವುದತ ನನನ ಪರಶೆನಯನಗಿದೆ. ಕ್ೆೇಂದರ ಸಕ್ನಾರದ್ಧಂದ ರನರ್ಯಕ್ೆೆ ಮನರ್ಚಾ 
ತಿಂಗಳಿನಲಿ ಬರಬೆೇಕ್ನಗಿರತವ ಜಿ.ಎಸ್ಚ.ಡಿ. ಬನಕ್ ಬರತವುದ್ಧಲಿ. ಜಿ.ಎಸ್ಚ.ಡಿ. ಬನಕ್ ಬರದ್ಧದಾರೆ, 
ಯನವಯನವ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಹಣ ಸಂಗರಹ ಮನಡಲನಗತತ್ುದೆ ಎನತನವುದನತನ ಉಲೆಿೇಖ್ ಮನಡಿಲಿ. 
ಅದರ ಬಗೆೆ ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಗಳು ಸಪಷಿಿೇಕರಣ ನೇಡಬೆೇಕ್ನಗಿದ.ೆ  

 ಸರ್ನೆನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಗಳು ವಿಶೆೇಷವನಗಿ ನದ್ಧ ಜೊೇಡಣೆಯ 
ಬಗೆೆ ಪರಸನುಪ ಮನಡಿದನಾರ.ೆ ಕ್ೆೇಂದರ ಸಕ್ನಾರದವರತ ಸಹ ಈ ಬಗೆೆ ಉಲೆಿೇಖ್ ಮನಡಿದನಾರ.ೆ ನದ್ಧ 
ಜೊೇಡಣೆಯ ಬಗೆೆ ಸಕ್ನಾರ ಯನರೊಂದ್ಧಗೆ ಚಚೆಾ ಮನಡಿದ?ೆ ನದ್ಧ ಜೊೇಡಣಯೆ್ತಂದನಗಿ ನಮಗೆೇನತ 
ಉಪಯೇಗವಿದ ೆಎನತನವುದರ ಬಗೆೆ ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಗಳು ಸಪಷಿಪಡಿಸಬೇೆಕ್ನಗಿದೆ. 

              (ಮತಂದತವರಿದ್ಧದೆ) 

(469)  18.3.2022  2.10  ಪಿಕ್ೆ:ಆರ್ಚಎನ್ಚ 

ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶ ಚ ಕೆ್.ರನಥೊೇಡ ಚ(ಮತಂದತ) 

ಮತ್ೆು, ಪರತಿ ವಲಯಕೂೆ ಹಣವನೂನ ಕಡಿಮ ಮನಡಿದ್ಧಾೇರಿ.  ತ್ನವು Pre Covid and Post 
Covid ಬಜೆಟಚ ಬಗೆೆ ರೆ್ೂೇಡಬೆೇಕ್ನಗತತ್ುದೆ ಎನತನವುದರ ಬಗೆೆ ಹೇೆಳುತಿುೇರಿ.  ಆದರೆ 2018ರ 
ಬಜೆಟಚನ ಗನತ್ರ ಸತಮನರತ ೨ ಲಕ್ಷ ೧೮ ಸನವಿರ ಕ್ೊೇಟಿ ಇತ್ತು.  ಆದರ,ೆ you cannot compare 
Pre Covid-Budget with Post Covid-Budget, because you have got more 
resources. There is reduce of economic activity, but you have got more 
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resources.   ಹನಗನಗಿ ಎಲನಿ ವಲಯಗಳಿಗೂ ಜನಸಿು ಹಣವನತನ ಕ್ೊಡಬೇೆಕ್ನಗಿತ್ತು.  ಸಮನರ್ 
ಕಲನಯಣ ಇಲನಖಗೆ ೆ ಕಡಿಮ ಹಣ ಕ್ೊಟಿಿದ್ಧಾೇರಿ.  ಈ ಬಜೆಟಚನಲಿರತವ ಕ್ಲೆವು ಅಂಶಗಳ ಬಗೆೆ 
ಕ್ನಿೂರಿಫಿಕ್ೇೆಷನ್ಚ ಕ್ೆೇಳುತಿುದೆಾೇರ್ೆ.  ನಗರನಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲನಖಗೆ ೆ 2018ರಲಿ ರೂ. 17.196 ಕ್ೂೆೇಟಿ 
ಕ್ೊಟಿಿದನಾರೆ.  2022-23 ರಲಿ ರೂ. ೧೬ ಸನವಿರ ಕ್ೊಟಿಿದನಾರೆ.  ಅಂದರೆ ಸತಮನರತ ರೂ.1120 
ಕ್ೊೇಟಿ ಕಡಿಮ ಮನಡಿದ್ಧಾೇರಿ.  ತ್ನವು ಎಲನಿ ವಲಯಗಳಿಗೂ ಕಡಿಮ ಹಣ ಇಟಿಿದ್ಧಾೇರಿ. ಈ 
ಘೂೇಷಣೆಗಳನತನ ಸಂಪೂಣಾವನಗಿ ಅನತಷ್ನಾನ ಮನಡತವುದಕ್ನೆಗತವುದ್ಧಲಿ ಎಂದತ ರ್ನನತ 
ಭನವಿಸತತ್ೆುೇರೆ್.  ರ್ನನತ ಹಲವನರತ ವಿಷಯಗಳನತನ ಪರಸನುಪ ಮನಡಬೇೆಕತ ಎಂದ್ಧದಾೆ.  ಆದರೆ 
ಕ್ನಲನವಕ್ನಶ ಸಿಗತತಿುಲಿ.  ನಮೆ ರನರ್ಯಕ್ೆೆ central ನಂದ ರೂ. ೪೪೦೦೦ ಕ್ೊೇಟಿ ಕಡಿಮ ಹಣ 
ಬರತತ್ುದೆ.  ಅದರ ಬಗೆೆ ತ್ನವು ಪರಸನುಪ ಮನಡಿಲಿ.   

ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಗಳೆ, ಬಿಜನಪತರದ ಬಗೆೆ ಕ್ೆಲವು ವಿಷಯಗಳನತನ ಹೆೀಳುವುದರ್ೆೆ 
ಇಷ್ಟಪಡುತತೆೀರೆ್. ಬಿಜನಪತರ ಜಿಲೆಿಯಲಿ ಹೊಸದನಗಿ “ದನರಕ್ಷ ಪನರಧಿಕ್ನರ”ಚ ಮನಡತತ್ೆುೇವ ೆ ಎಂದತ 
ಹೆೇಳಿದ್ಧರಿ.  ಹಂದ ೆ ತ್ನವು ಏನತ ಫತಡಚ ಪನಕಚಾ ಮನಡತತ್ೆುೇವ ೆ ಎಂದತ ಘೂೇಷಣೆ ಮನಡಿದ್ಧಾೇರೂೆೇ 
ಅದೂ ಕೂಡ ಆಗಲಲಿ.  ಪರವನಸೂೆೇದಯಮಕ್ೆೆ ಉತ್ೆುೇರ್ನ ಕ್ೊಡತವುದಕ್ನೆಗಲಲಿ.  ತ್ೊೇಟಗನರಿಕ್ ೆ
ವಿಶ್ವವಿದ್ಾಯಲಯವನೂನ ಪನರರಂಭ ಮನಡಲಲಿ.  ಮತ್ುೆ ಹೊಸ ಯೇರ್ರೆ್ಗಳನತನ ತ್ಂದರೆ ಅವುಗಳನತನ 
ಯನವನಗ ಅನತಷ್ನಾನಕ್ೆೆ ತ್ರತತಿುೇರಿ?  ಘೂೇಷಣ ೆ ಮನಡತವ ಕ್ೆಲಸ ಆಗತತಿುದೆಯೇ ಹೂೆರತ್ತ 
ಅವುಗಳನತನ ಅನತಷ್ನಾನ ಮನಡತವಂಥದತಾ ಆಗತತಿುಲಿ.   

 ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಗಳೆ, ಆಲಮಟಿಿ ರ್ಲನಶಯಕ್ೆೆ ಬೇೆಕ್ನದಂತ್ಹ ಹಣ ಕ್ೂೆಡತತ್ುೆೇವೆ ಎಂದತ 
ಹೆೇಳಿದರತ.  ಆದರ ೆಅದಕ್ೆೆ ಕ್ೆೇವಲ ಸತಮನರತ ರೂ. ೫೦೦೦ ಕ್ೊೇಟಿ ಮನತ್ರ ಇಟಿಿದನಾರ.ೆ  ಹೇಗನದರೆ 
ಆಲಮಟಿಿ ರ್ಲನಶಯದ ಕ್ನಮಗನರಿಗಳು ಮತಗಿಯತವುದತ ಯನವನಗ?  ನೇರನವರಿ ಆಗತವುದತ 
ಯನವನಗ?  ಇವುಗಳಿಗ ೆ ತ್ನವು ಜನಸಿು ಹಣವನತನ ಕ್ೊಡಬೇೆಕತ.  ಬಿಜನಪತರ ಜಿಲೆಿಗ ೆ ಸರ್ಾಾರಿ 
ವೆೈದಯಕ್ೇಯ ಕ್ನಲೇೆರ್ತ ಕ್ೂೆಡತತ್ೆುೇವೆ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದ್ಧರಿ.  ಸರ್ಾಾರ ಪರಸತುತ್ ಸನಲನಲಿ ಘೂೇಷಣ ೆ
ಮನಡಿದೆಾಲಿವನೂನ ಕ್ೂೆಡಬೇೆಕತ ಎಂದತ ಹೆೀಳುವುದರ್ೆೆ ಇಷ್ಟಪಡುತತೆೀರೆ್.  
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 ಡನ: ತ್ಳವನರ್ ಚ ಸನಬಣಣ (ರ್ನಮನದೆೇಾಶನ ಹೊಂದ್ಧದವರತ):- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಗಳೆ, 
ಇದನತನ “Economics”ಚ ಚ ಎನತನತ್ನುರ.ೆ ೧೭ ಮತ್ತು ೧೮ರ್ೆೇ ಶತ್ಮನನದಲಿ “Political Economy”ಚ
ಎಂದತ ಕರಯೆತತಿುದಾರತ.ಚ ಚ “Economics controlled by Politicians or Politics”ಚ
ಎನತನತ್ನುರ.ೆ  ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಗಳು ಈ ತಿಂಗಳ ೪ ರೆ್ೇ ದ್ಧರ್ನಂಕದಂದತ ಬಜೆಟಚ ಮಂಡಿಸಿದರತ.  
ಈ ಕತರಿತ್ತ ರ್ನನತ ದ್ಧರ್ನಂಕ ೫ ಮತ್ತು ೬ ರಂದತ ಮರ್ೆಯಲಿಯೇ ಕತಳಿತ್ತ ನನನ ಭನಷಣವನತನ 
ಸಿದಿಪಡಿಸಿದೆಾ.  ಆದರೆ ದತರನದೃಷಿವಶನತಚ, ರ್ನನತ ಎರಡತ ವನರ ಕ್ನದರೂ ನನಗ ೆಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕ್ೆೆ 
ಅವಕ್ನಶ ಸಿಗಲಲಿ.  ಹನಗನಗಿ, ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಗಳು ಉತ್ುರ ಕ್ೂೆಟಿ ನಂತ್ರ ರ್ನನತ ಅದರ 
ಮೇಲ ೆ ಕ್ನಿೂರಿಫಿಕ್ೆೇಷನ್ಚ ಕ್ೆೇಳಿದರ ೆ ಮಸರಿನಲಿ ಕಲತಿ ಹತಡತಕ್ದಂತ್ನಗತತ್ುದ.ೆ  ಬಜೆಟಚ ಮೇಲೆ 
ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಅವಕ್ನಶ ಸಿಗಲಲಿ ಎಂದತ ವಿಷ್ನದ ವಯಕುಪಡಿಸತತ್ನು, ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಗಳು 
ಮಂಡಿಸಿರತ್ಕೆ ಬಜೆಟಚಗೆ ನನನ ಸಂಪೂಣಾ ಬೆಂಬಲ ವಯಕುಪಡಿಸಿ ನನನ ಮನತ್ತಗಳನತನ ಮತಗಿಸತತ್ೆುೇರ್ೆ. 

 ಶ್ರೇ ನಸಿೇರ್ಚ ಅಹೆದ ಚ(ವಿಧನನಸಭನ ಕ್ೆೇತ್ರದ್ಧಂದ ಆಯೆಯನದವರತ):- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಗಳೆ, 
ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಗಳು,  14th Finance Commission 32 % ನಂದ ೪೨ ಪಸಾೆಂಟಚ 
ಮನಡಿದಾರತ; ಈ ವಷಾ ೪೧ ಪಸಾೆಂಟಚ ಮನಡಿದನಾರೆ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದರತ.  ಆದರ,ೆ 2015-16 ರಲಿ 
sharing central taxes, 17% ಇತ್ತು.  ನಂತ್ರ Grant-in-Aid 9%. ಒಟತಿ ಆಗ ೨೭ 
ಪಸಾೆಂಟಚ ಇತ್ತು.  ಈಗ ೧೮ ಪಸಾೆಂಟಚ ಇದೆ.  ಅದರ ಬಗೆೆ ತ್ನವು ಉಲೆಿೇಖ್ ಮನಡಲಲಿ.  
ಈಗನಗಲೆೇ ಮನನಯ ಹರಿಪರಸನದಚರವರತ ಹೆೇಳಿದ ಹನಗ,ೆ FKCCI (Federation of Karnataka 
Chambers of Commerce and Industry)  ನಲಿ ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಯವರತ 
ಮನತ್ರ್ನಡತವನಗ one trillion economy growth ಆಗಬೇೆಕತ ಎಂದತ  ಮನತ್ರ್ನಡಿದನಾರ ೆ
ಎನತನವ ಮನತ್ನತನ ಹೆೇಳಿದರತ.  ಕರ್ಾಾಟ್ಕದಲಿ ಸನಕಷತಿ ಮೂಲಭೂತ್ ಸೌಕಯಾಗಳು 
ಇರತವುದರಿಂದ   natural resources  ಆಗಿರಲ ಅಥವನ ಮತ್ೂೆುಂದತ resource ಆಗಿರಲ,  
possibilities are there. Only we should go in that direction.   ಮರೆ್ನ ಕೂಡ 
ರ್ನನತ ಮನತ್ರ್ನಡಬೆೇಕ್ನದರೆ, ತ್ಮಳುರ್ನಡಿನಲಿ Economic Council ಎಂದತ ಮನಡಿ, 
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ಅಂತ್ರನರಷಿಿೇಯ ಮಟಿದ Esther Duflo ಎನತನವ ಅಥಾಶನಸರಜ್ಞರನತನ, ಶ್ರೇ ಅರವಿಂದ 
ಸತಬರಹೆಣಯನ್ ಶ್ರೇ ರಘುರನಮ ರನರ್ನ್ಚ ಇಂತ್ಹ ೫ ರ್ನರನತನ ಒಟತಿಗೂಡಿಸಿಕ್ೂೆಂಡತ ಒಂದತ 
ಕ್ೌನಾಲ್ಚ ಮನಡಿ, ಅವರಿಗೆ  terms of reference ಕ್ೊಟತಿ how to develop the 
economic growth ಎನತನವುದರ ಬಗೆೆ ರ್ನಲೆೆೈದತ ವಿಷಯ ಕ್ೊಟಿಿದನಾರ.ೆ  ತ್ನವು ಏನತ 
ಪಂಚಸೂತ್ರ ಎಂದತ ಕ್ೂೆಟಿಿದ್ಧಾೇರೂೆೇ ಅದೇೆ ರಿೇತಿ almost like that they have also given 
a subject to them.  ಆ ರಿೇತಿ ತ್ನವು ಒಂದತ ಯೇಚರೆ್ ಮನಡಿ.  ಅಂತ್ರನರಷಿಿೇಯ 
ಅಥಾಶನಸರಜ್ಞರನತನ ರೆ್ೇಮಸಿ let the State’s economy go to that extend ಎನತನವ 
ದ್ಧಸಯೆಲಿ ಸಲಹ ೆಕ್ೊಡಲತ ಇಚಿಾಸತತ್ೆುೇರೆ್.   

 ಮರೆ್ನ ತ್ನವು ಶ್ರೇಮತಿ ಸತಧನಮೂತಿಾಯವರ ಜೊತ್ೆ ಸಂವನದ ನಡಸೆಿದ್ಧರಿ.  You have 
very best equation with her. They are already doing lot a of work in 
the education field. CSR funds not only in Infosys whether it is Wipro   
ಆಗಿರಬಹತದತ.  ವಿಪೊರೇ ಸಂಸೆಿಯ ಅಜಿೇಂ ಪೆರೇಮಚಜಿೇಯವರತ ಒಂದತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಾಯಲಯವರೆ್ನೇ 
ಸನಿಪಿಸಿದನಾರೆ.  ಶ್ಕ್ಷಣಕ್ೆೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ೆ ಮೂಲಭೂತ್ ಸೌಲಭಯಗಳು ಹೆಚನಚಗಬೆೇಕತ ಎಂದತ 
ಹೆೇಳಿದ್ಧಾೇರಿ. You are focused in the Budget on Education, Employment and 
Empowerment.  Why don’t you tap these resources? CSR Funds ನತನ 
ಅವರತ ಖ್ಚತಾ ಮನಡಲೇೆಬೆೇಕತ. If you have a dialogue with them, you can 
route that  in a  Proper channel.  ಇದರ ಜೊತ್ೆಗೆ, Startups ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ 
investment ಮನಡಬೇೆಕತ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದ್ಧಾೇರಿ.  ರ್ನನತ ಒಂದತ ಸಲಹೆ ಕ್ೂೆಡತತ್ೆುೇರೆ್.  Startups 
ನಲಿ invest ಮನಡಿ ಅವರ ಜೊತ್ೆಗೆ stakes ತೆ್ಗೆದತಕ್ೊಂಡತ give them some kind of  
responsibility in relation with the State development. PDS (Public 
Distribution System)  ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ ೆ let them submit one project 
report.  PDS ಇರಬಹತದತ mining  ಇರಬಹತದತ ಅಥವನ natural resources 
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ಕರ್ಾಾಟ್ಕದಲಿ ಎಷಿಿದೆ ಎಂದತ Startups ನವರತ ಪನರಜೆಕಿಚ ಮನಡಲ.  ವಿವಿಧ ಜಿಲೆಿಗಳಲಿ what 
is the natural resources available   ಎನತನವ  ಬಗೆೆ ಒಂದತ ಪನರಜೆಕಿಚ ರಿಪೊೇಟಚಾ 
ಮನಡಿಕ್ೊಡಲ, so that the State can develop and economic growth can 
happen. We will also appreciate that. ತ್ನವು,  Employment oriented  
ಪನಲಸಿ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡತ ಬರತತ್ೆುೇವೆ, incentives ಕ್ೊಡತತ್ೆುೇವೆ ಎಂದತ ಹೇೆಳಿದ್ಧರಿ. That is a 
very good approach.  You can start with the textile sector. In Textile 
sector you created employment within one month. Only thing is 
minimum wages 14000 rupees  ಇದೆ.  ಒಂದತ ಎಂಪನಿಯಚಮಂಟಚ ರ್ನರೇೆಟಚ 
ಮನಡಿದರೆ ಒಂದತ ಸನವಿರ ರೂಪನಯ್ತ ಇರ್ಾೆಂಟಿೇವಚ ರೂಪದಲಿ ಕ್ೊಡತತ್ೆುೇವೆ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದರ,ೆ 
existing manufacturers ಅವರೆೇ ಒಂದತ ಲಕ್ಷ employment generate 
ಮನಡಿಕ್ೊಡತತ್ನುರ.ೆ These are all opportunies ದಯವಿಟತಿ ಇಂತ್ಹ ಅವಕ್ನಶಗಳನತನ 
ತ್ನವು ಕನಾಡರ್ಚ ಮನಡಬೇೆಕಂದತ ವಿನಂತಿಸಿಕ್ೂೆಳುಳತ್ುೆೇರೆ್. 

 ಶ್ರೇ ಕೆ್.ಎ.ತಿಪಪೆೇಸನವಮ(ರ್ನಮನದೆೇಾಶನ ಹೊಂದ್ಧದವರತ):- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಗಳೆ, ನಮೆ 
ರನರ್ಯ 2004-೦೫ ರಿಂದ 2018-19 ರವರೆಗ ೆ revenue surplus State ಆಗಿತ್ತು.  
ದತರನದೃಷಿವಶನತಚ ಕ್ೊೇವಿಡಚನ ಕ್ನರಣದ್ಧಂದ ಕಳೆದ ಮೂರತ ವಷಾಗಳಿಂದ revenue deficit 
ನಲಿದೆಾೇವೆ. ಕಳೆದ ವಷಾ ಸತಮನರತ ರೂ.೬೨೩೫ ಕ್ೊೇಟಿಗಳ ಕ್ೂೆರತೆ್ ಆಯ್ತತ್ತ.  ಅಂದರೆ, ಮೈನಸ್ಚ 
೨.೮೪ ಪಸಾೆಂಟಚ ಆಯ್ತತ್ತ.  ಹಂದ್ಧನ ವಷಾಗಳಲಿ ೦.೬೮ ನಂದ ೧ ಪಸಾೆಂಟಚ ತ್ನಕ revenue 
surplus ನಲಿತ್ತು.   

               (ಮತಂದತ . .  
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(470) ಎಸ್ಚಪಿಆರ್ಚ/ವಿಕ್ೆ/2:20/18/03/2022  (ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಿತಿ) 

ಶ್ರೇ ಕೆ್.ಎ.ತಿಪಪೆೇಸನವಮ(ಮತಂದತ):- 
ಒಂದತ ವಿಷಯವನತನ ರ್ನನತ ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಗಳ ಗಮನಕ್ೆೆ ತ್ರಬಯಸತತ್ೆುೇರೆ್.  2019-
2020 ರೆ್ೇ ಸನಲನಲಿ 8 ಸನವಿರ ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪನಯ್ತಗಳನತನ 15 ರೆ್ೇ ಹಣಕ್ನಸತ ಆಯೇಗವು 
ರನರ್ಯ ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ “ಆದನಯ ಕ್ೊರತೆ್”ಚ ಎಂಬತದನಗಿ ನೇಡಿತ್ತು.  ಆದರ,ೆ ತ್ದನಂತ್ರದ ವಷಾಗಳಲಿ 
ಕ್ೊಟಿಿಲಿ.  ಹೇಗನಗಿ ಇದತ ಎಲಿ ಕ್ೈೆತ್ಪಿಪದ ೆ ಹನಗೂ ಯನವ ಕ್ನರಣಕ್ನೆಗಿ ಈ ರಿೇತಿಯ 
ಕ್ೊರತೆ್ಯತಂಟನಯ್ತತ್ತ ಮತ್ತು ಇದಕ್ೆೆ ಕ್ನರಣಗಳೆೇನತ ಎನತನವ ಅಂಶಗಳ ಬಗೆೆ ದಯಮನಡಿ 
ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಗಳು ತಿಳಿಸಬೆೇಕ್ೆಂದತ ರ್ನನತ ವಿನಂತಿಸತತ್ೆುೇರೆ್.  ಈ ಮತ್ುವನತನ ಕ್ೆೇಂದರ 
ಸಕ್ನಾರದ್ಧಂದ ಬೆೇರ ೆ ಇರ್ನಯವ ರೂಪದಲಿ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡತ ಬರತತಿುೇರಿ ಎನತನವ ಅಂಶದ ಬಗೆೆ ಯೂ 
ಸಹ ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಗಳು ದಯಮನಡಿ ತಿಳಿಸಬೆೇಕತ.  ನಮೆ ರನರ್ಯ ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ಕ್ೆೇಂದರ ಸಕ್ನಾರವು 
ಮೂರತ ವಷಾದ್ಧಂದ ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ. ಪರಿಹನರ ಕ್ನಯಾಯನತನ ಮತಂದತವರೆಸಿಕ್ೊಡಿ ಹನಗೂ ನಮೆ 
ರನರ್ಯಕ್ೆೆ ಅನತದನನವನತನ ನೇಡಿ ಎಂಬತದನಗಿ ರ್ನವು ಪತ್ರ ಬರೆದ್ಧದೆಾೇವೆ ಎಂದತ ಮತಖ್ಯಂಂತಿರಗಳು 
ಆಗಲೇೆ ತಿಳಿಸಿದರತ.  ಇದತವರೆವಿಗೂ ಸಹ ಅದತ ವಿಸುರಣೆಯನಗಿರತವುದ್ಧಲಿ.  ಆದರೆ, ಕ್ೆೇಂದರ 
ಸಕ್ನಾರವು 12,407 ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪನಯ್ತಗಳನತನ ಆರ್ಚ.ಬಿ.ಐ.ಯ್ತಂದ “ವಿಶೆೇಷ ಗವನಕ್ಷ ಪದಿತಿ”ಯಲಿ 
ಈಗನಗಲೆೇ ನೇಡಿದೆ.  ಒಂದತ ವೆೇಳೆ, ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ. ಪರಿಹನರ ಕ್ನಯಾಯತ ಆಗದೇೆ ಇದಾರ,ೆ ಈ 
ಹಣವನತನ ತಿೇರಿಸತವವರತ ಯನರತ?  ಈ ಮತ್ುವನತನ ಕ್ೆೇಂದರ ಅಥವನ ರನರ್ಯ ಸಕ್ನಾರಗಳು ಯನವ 
ಬನಬಿುನಲಿ ಮನಡತತ್ುವೆ ಎನತನವುದನತನ ತಿಳಿಸಬೆೇಕತ.  ಒಂದತ ವೇೆಳೆ ಸನಧಯವನದರೆ, ನರಂತ್ರವನಗಿ 
ಮೂರತ ವಷಾಗಳವರೆಗೆ ಕ್ೇೆಂದರ ಸಕ್ನಾರವು ನೇಡತತ್ುದೆಯೇ?  ರನರ್ಯ ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ಬರತವ ಪರಿಹನರ 
ಮತ್ುವನತನ ಕ್ೆೇಂದರ ಸಕ್ನಾರವು ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಂಡತ ಸನಲಕ್ೆೆ ಹನಕ್ದರ,ೆ ರನರ್ಯ ಸಕ್ನಾರವು ಏನತ 
ಮನಡಬೇೆಕತ? ರನರ್ಯ ಸಕ್ನಾರವು ಆಯವಯಯ ಅಂದನಜಿನಲಿ ಕ್ೆೇಂದರ ಸಕ್ನಾರದ್ಧಂದ 5,000 
ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪನಯ್ತಗಳು ಬರತತ್ುವೆ ಎಂದತ ನರಿೇಕ್ ೆ ಮನಡಿದ.ೆ  ಹೇಗನಗಿ ಈ ಮತ್ುವು ರನರ್ಯದ 
ಪನಲಗೆ ಬರತತ್ುದೆಯೇ ಎಂದತ ರ್ನನತ ಈ ವಿಚನರದಲಿ ಸಪಷಿಿೇಕರಣವನತನ ಕ್ೆೇಳಲಚಿಾಸತತ್ೆುೇರ್.ೆ   
 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಸನಕತ ಮನಡಿ ಎಷತಿ ಸಪಷಿಿೇಕರಣಗಳನತನ ಕ್ೆೇಳುತಿುೇರಿ? 
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ಶ್ರೇ ಕೆ್.ಎ.ತಿಪೆಪೇಸನವಮ(ರ್ನಮನದೆೇಾಶ್ತ್ರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಕ್ೊರೆ್ಯದನಗಿ 
ರ್ನನತ ಒಂದತ ಅಂಶದ ಬಗೆೆ ಸಪಷಿಿೇಕರಣ ಕ್ೆೇಳುತ್ೆುೇರ್ೆ.  ಆಯವಯಯದ ಬಗೆೆ “ತ್ಗೆೆದತಕ್ೂೆಂಡ ಕರಮದ 
ಬಗೆೆ ವರದ್ಧ”ಯನತನ ಸಲಿಸಲನಗಿದೆಯೇ ಎಂದತ ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಗಳಲಿ ರ್ನನತ ಅರಿಕ್ೆಯಂದನತನ 
ಮನಡಿದೆಾೇರ್.ೆ ಹರಿಯ ಸಚಿವ ಸಂಪತಟದ ಸದಸಯರ ಅಥವನ ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಗಳ ಅಧಯಕ್ಷತ್ಯೆಲಿ 
ರನರ್ಯಪನಲರ ಭನಷಣದ ಬಗೆೆ ಸಮತಿಯಂದನತನ ರಚಿಸಬೆೇಕತ. ರನರ್ಯಪನಲರ ಭನಷಣದಲಿ ಏರೆ್ೇನತ 
ಘೂೇಷಣೆಗಳನತನ ಮನಡಲನಗಿದೆಯೇ ಅವುಗಳನತನ ಅನತಷ್ನಾನಗೊಳಿಸಲತ…. 
 

ಡನ|| ವೆೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣಸನವಮ(ಸಕ್ ನಾರಿ ಮತಖ್ಯ ಸಚೆೇತ್ಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 
ಆಯವಯಯದ ಮೇಲೆ ಭನಷಣ ಮನಡಿರತವವರೆೇ, ಸಪಷಿಿೇಕರಣವನತನ ಕ್ೊೇರತತಿುದನಾರ.ೆ  ಆಯವಯಯದ 
ಮೇಲ ೆಯನರತ ಭನಷಣವನತನ ಮನಡಿಲಿ; ಅವರಿಗೆ ಮನತ್ರವೆೇ ದಯಮನಡಿ ಅವಕ್ನಶವನತನ ನೇಡಿ. 

 
ಶ್ರೇ ಸಲೇಂ ಅಹಮದ ಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ… ಒಂದೇೆ ಒಂದತ ನಮಷ  
 
ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಆಯವಯಯದ ಮೇಲೆ ಯನರತ ಭನಷಣವನತನ ಮನಡಿಲಿವೊೇ ಅವರಿಗೆ 

ಮನತ್ರವೇೆ ಅವಕ್ನಶವನತನ ನೇಡಲನಗತವುದತ. 
 
ಶ್ರೇ ಬಸವರನರ್ ಬೊಮನೆಯ್ತ (ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಗಳು):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ವಿರೂೆೇಧ 

ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ ಆದ್ಧಯನಗಿ ಈ ಮರ್ೆಯ ಬಹಳಷತಿ ಸದಸಯರತ ಕ್ೆಲವು ಸಪಷಿಿೇಕರಣಗಳನತನ 
ಕ್ೆೇಳಿದನಾರ.ೆ  ಕ್ೆಲವರತ ಅವುಗಳನತನ ಪತನರತಚಚರಿಸಿದನಾರ.ೆ  ಮತ್ೂು ಕ್ೆಲವರ ಸದಸಯರ ಮನದನಳದಲಿ 
ಏನದೆಯೇ ಅದನತನ ಅಥಾ ಮನಡಿಕ್ೂೆಂಡತ ರ್ನನತ ಉತ್ುರ ಕ್ೂೆಡತವ ಪರಯತ್ನಗಳನತನ ಮನಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ 

 
ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ ಮನತ್ರ್ನಡತವನಗ, ಆಥಿಾಕ ಸಮೇಕ್ಯೆರ್ನನಧರಿಸಿ, ಅವರತ 

ಸಪಷಿಿೇಕರಣವನತನ ಕ್ೊೇರಿದನಾರೆ.  ಇದರಥಾ ಅವರತ ಒಂದತ ರಿೇತಿಯಲಿ ಕ್ೆಲವು ಅಂಕ್-ಅಂಶಗಳನತನ 
ಆಧನರವನಗಿಟತಿಕ್ೂೆಂಡತ ಸಪಷಿಿೇಕರಣವನತನ ಕ್ೆೇಳಿದನಾರ.ೆ  ಇದರ ಜೊತ್ೆಗೆ ಅವರತ ಕ್ೆಲವೊಂದತ 
ಸಲಹೆಗಳನೂನ ಸಹ ನೇಡಿದನಾರ.ೆ ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ ತ್ಮೆ ಭನಷಣದಲಿ ಕೃಷಿ ಕ್ೆೇತ್ರಕ್ೆೆ 
ಮತ್ುಷತಿ ಒತ್ುನತನ ನೇಡಬೇೆಕತ, ಏಕ್ೆಂದರ ೆಹೆಚಿಚನ ಉದೊಯೇಗನವಕ್ನಶಗಳು ಈ ಕ್ೆೇತ್ರದಲಿವೆ ಹೊರತ್ತ, 
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ಬೆೇರ ೆ ಕ್ೆೇತ್ರಗಳಲಿ ಇಲಿ ಎಂಬತದನಗಿ ತಿಳಿಸಿದರತ.  ರ್ನನತ ಈಗನಗಲೆೇ ನನನ ಭನಷಣ ಮತ್ತು 
ಆಯವಯಯದಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆಾೇರೆ್.  ಒಟನಿರೆಯನಗಿ ಕೃಷಿ ಕ್ೆೇತ್ರವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೂೆಳಳಬೆೇಕ್ನಗಿದೆ.  ಒಂದತ 
ವೆೇಳೆ ಇವತಿುನ ದ್ಧವಸ ಕೃಷಿ ಕ್ೆೇತ್ರ ಬೆಳೆದರೂ ಸಹ, ರೈೆತ್ನ ಸಂಕಷಿ ದೂರವನಗಿಲಿ.  ಈ ಎರಡೂ 
ಅಂಶಗಳು ಒಂದಕ್ೂೆೆಂದತ ಒಟಿಿಗೆ ಇದಾರೂ ಸಹ ರೈೆತ್ರ ಆಥಿಾಕ ಪರಿಸಿಿತಿಯತ ಕಷಿದಲಿಯೇ ಇದೆ.  
ಹೇಗನಗಿ “ಕ್ಸನನ್ಚ ಸಮನೆನ್ಚ”ಚ ಯೇರ್ರೆ್ಯ್ತಂದ ಮದಲತಗೊಂಡತ ಹಲವನರತ ಯೇರ್ರೆ್ಗಳನತನ 
ಕೃಷಿ ಕ್ೆೇತ್ರಕ್ೆೆ ನೇಡಲನಗಿದೆ.  ಇವತಿುನ ದ್ಧವಸ ಸತಮನರತ 33 ಲಕ್ಷ ರೈೆತ್ರಿಗ ೆ ಸನಲವನತನ 
ನೇಡಲನಗತತಿುದ.ೆ  ಆ ಪೆೈಕ್ 3.5 ಲಕ್ಷದಷತಿ ಹೊಸ ರೈೆತ್ರಿಗ ೆ ಪರಸಕು ಸನಲನಲಿ ಸನಲವನತನ 
ನೇಡತತಿುದಾೆೇವೆ.  ಇದರ ಜೊತ್ೆಗೆ ರ್ನನತ ರೈೆತ್ ಶಕ್ು ಯೇರ್ರೆ್ಯ ಬಗೆೆ ಹೆೇಳಿದೆಾೇರ್.ೆ  ರೈೆತ್ ರ 
ಆರೂೆೇಗಯಕ್ೆೆ ಸಂಬಂಧಪಟಿಂತೆ್ ಸಹನಯ ಮನಡತವ ದೃಷಿಿಯ್ತಂದ ಯಶಸಿವನ ಯೇರ್ರೆ್ಯನತನ 
ಪತನರ್ಚ ಸನಿಪಿಸಲನಗತತಿುದೆ.  ರೈೆತ್ರ ಮಕೆಳ ವಿದನಯಭನಯಸಕ್ನೆಗಿ ರೈೆತ್ ವಿದನಯನಧಿ ಯೇರ್ರೆ್ಯನತನ 
ಆರಂಭಿಸಲನಗಿದ.ೆ  ಕೃಷಿಕನನತನ ಗಟಿಿಗೊಳಿಸತವ ಸಲತವನಗಿಯೇ ರೈೆತ್ ವಿದನಯನಧಿ ಯೇರ್ರೆ್ಯನತನ 
ಮನಡಲನಗಿದ.ೆ  ಕ್ನಯಪೆಕಚನತನ ಹೆಚತಚ ಬಲಪಡಿಸಿ, ಅದನತನ ರಫತು ಮನಡಬೆೇಕ್ೆಂದತ ರ್ನವು 
ಯೇರ್ರೆ್ಯನತನ ಮನಡಿದೆಾೇವೆ.  ನಮೆ ರನರ್ಯದಲಿ 10 ಆಗೊರೇ ಕ್ೆಿೈಮನಟಿಕಚ ಝೇನ್ಚಗಳಿವೆ. 
ಇದಕೆನತಗತಣವನಗಿ ಇಲನಖೆಯವರತ ಈಗನಗಲೆೇ ಬೆೇರ ೆಬೆೇರ ೆಯೇರ್ರೆ್ಗಳನತನ ಮನಡಿದನಾರ.ೆ  ಕೃಷಿ 
ವಿಸುರಣೆ, ಕೃಷಿ ಸಬಲೇಕರಣ ಮತ್ತು ರೈೆತ್ನಪಿ ವಗಾದ ಸಬಲೇಕರಣ ಮನಡತವುದಕ್ೂೆೆೇಸೆರ ನಮೆ 
ಆಯವಯಯದಲಿ ಈಗನಗಲೆೇ ಹಲವನರತ ಕ್ನಯಾಕರಮಗಳನತನ ರೂಪಿಸಲನಗಿದ.ೆ  ಕೃಷಿಗ ೆ
ಸಂಬಂಧಪಟಿಂತ್ ೆ ರ್ನವು ಕ್ಷೇರ ಬನಯಂಕತಗಳನೂನ ಸಹ ಮನಡತತಿುದಾೆೇವೆ.  ಕೃಷಿ ಕ್ೆೇತ್ರದಲಿ ಬಹಳ 
ದೊಡಾ ಬದಲನವಣೆಗಳನತನ ತ್ರತವ ಕ್ೆಲಸಗಳನಗತತಿುವೆ.  ಅದೆೇ ರಿೇತಿಯನಗಿ ತ್ೊೇಟಗನರಿಕ್ೆಯಲಿಯೂ 
ಸಹ ಬಹಳ ದೊಡಾ ಪರಮನಣದಲಿ ಇವತಿುನ ದ್ಧವಸ ರ್ನವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕ್ೆಲಸಗಳನತನ ಮನಡತತಿುದೆಾೇವೆ.  
ಶ್ೇತ್ಲ ಶೆೇಖ್ರಣೆ ಮತ್ತು ಸಂಸೆರಣನ ಘಟಕಗಳನತನ ಪನರರಂಭಿಸತವ ಪರಯತ್ನಗಳನತನ ಮನಡತತಿುದೆಾೇವೆ.   

 
ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ ಎಂ.ಎಸ್ಚ.ಎಂ.ಇ.ಗಳ ಬಗೆೆ ಕ್ೆಲವೊಂದತ ವಿಚನರಗಳನತನ 

ಪರಸನುಪಿಸಿದನಾರ.ೆ  ಆಯವಯಯದಲಿ ಎಂ.ಎಸ್.ಎಂ.ಇ.ಗಳ ಬಗೆೆ ಬಹಳ ಸಪಷಿವನಗಿ ಹೆೇಳಿದೆಾೇರ್ೆ.  
ಬೆಂಗಳೂರತ ನಗರದ ಪಿೇಣಯ ಪರದೆೇಶದಲಿ ಎಂ.ಎಸ್ಚ.ಎಂ.ಇ.ಗಳಿಗನಗಿಯೇ ಹೊಸ ಕ್ೆೈಗನರಿಕ್ನ 
ಪನಕಚಾನತನ ಸನಿಪಿಸಬೇೆಕ್ಂೆಬ ಯೇರ್ರೆ್ಯನತನ ಹನಕ್ಕ್ೊಂಡಿದಾೆೇವೆ.  ಇದರ ಜೊತ್ೆಗೆ ಪಿೇಣಯ 
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ಕ್ೆೈಗನರಿಕ್ ೆ ಪರದೆೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯೂ ಸಹ ಆಗತತಿುದ.ೆ  ಇದಲಿದೆೇ ರನರ್ಯದ ಎಲನಿ ಜಿಲೆಿಗಳಲಿ 
ಎಂ.ಎಸ್ಚ.ಎಂ.ಇ. ಘಟಕಗಳನತನ ಕ್.ೆಎಸ್ಚ.ಎಸ್ಚ.ಐ.ಡಿ.ಸಿ. ಮತಖನಂತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೂೆಳಿಸಲನಗತತಿುದೆ.  

ರನರ್ಯದಲಿ ಅತಿೇ ಹೆಚತಚ ಉದೊಯೇಗನವಕ್ನಶಗಳನತನ ನೇಡತವುದಕ್ನೆಗಿ ರ್ವಳಿಯ ಬಗೆೆ 
ಸದಸಯರತ ಪರಸನುಪಿಸಿದರತ.  ಇದಕ್ೆೆ ಸಂಬಂಧಪಟಿಂತ್ೆ ರ್ನವು ರ್ವಳಿ ಮಗನ ಪನಕಚಾಗಳನತನ 
ಮನಡತತಿುದೆಾೇವೆ.  ರನರ್ಯದ ವಿರ್ಯಪತರ ಮತ್ತು ಕಲಬತರಗಿ ಜಿಲೆಿಗಳಲಿ ರ್ವಳಿ ಮಗನ ಪನಕಚಾಗಳನತನ 
ಕ್ೆೇಂದರ ಸಕ್ನಾರದ ಸಹಯೇಗದ್ಧಂದ ಮನಡಲನಗತತಿುದೆ.  ಅದೆೇ ರಿೇತಿಯನಗಿ, ಎಂ.ಎಸ್ಚ.ಎಂ.ಇ. ಅಡಿ 
ರ್ತವೆಯಲರಿ ಪನಕಚಾಗಳನೂನ ಸಹ ಮನಡಲನಗತತಿುದೆ.  ಶಹಬನದಚ ಮತ್ತು ಇಳಕಲ್ಚ ಸೂೆಿೇನ್ಚಗಳ ಬಗೆೆ 
ರ್ನನತ ಈಗನಗಲೆೇ ಹೆೇಳಿದೆಾೇರ್.ೆ  ಅಲೆಿಲನಿ ರ್ನವು ಕಿಸಿರ್ಚಗಳನತನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸತತಿುದೆಾೇವ.ೆ  
ಇವುಗಳೂ ಸಹ ಎಂ.ಎಸ್ಚ.ಎಂ.ಇ. ಅಡಿಯಲಿಯೇ ಬರತತ್ುವೆ.  ಅದೆೇ ರಿೇತಿಯನಗಿ ಎಸ್ಚ.ಟಿ.ಜಿ. 
ಕಿಸಿರ್ಚಗಳನೂನ ಸಹ ಮನಡಲನಗತತಿುದೆ.  ಹೇಗನಗಿ ಎಂ.ಎಸ್ಚ.ಎಂ.ಇ. ವಗಾಕ್ೆೆ ಯನವ ರಿೇತಿಯ 
ಸಹನಯಗಳನತನ ಮನಡಬೇೆಕ್ೊೇ ಅಂತ್ಹ ಕ್ೆಲಸಗಳನತನ ಮನಡಲನಗತತಿುದೆ.   

 
ಎನ್ಚ.ಜಿ.ಇ.ಎಫಚ. ಮತ್ತು ಮೈಸೂರತ ಲನಯಂಪಾಚಗಳ ಬಗೆೆ ಸದಸಯರತ ವಿಶೆೇಷವನಗಿ ಕ್ೆೇಳಿದನಾರೆ.  

ನಮೆ ರನರ್ಯದ ಯನವುದೆೇ ಆಸಿುಗಳನತನ ಮನರನಟ ಮನಡತವ ಪರಶೆನಯೇ ಇಲಿ.  ಕ್.ೆಎಸ್ಚ.ಆರ್ಚ.ಟಿ.ಸಿ. 
ಮತ್ತು ಎಸನೆಂ ಸಂಸೆಿಗಳ ಆಥಿಾಕ ಪರಿಸಿಿತಿಯತ ಬಹಳ ಕಷಿದಲಿವೆ.  ಹೇಗನಗಿ ಇವುಗಳ ಆಥಿಾಕ 
ಪರಿಸಿಿತಿಗಳನತನ ಸತಧನರಿಸಲತ ಹನಗೂ ಅವುಗಳಿಗೆ ಆದನಯ ಬರಲತ ಅವಶಯಕವನಗಿರತವಷತಿ 
ಪರಯತ್ನಗಳನತನ ಮನಡತತಿುದೆಾೇವೆಯೇ ವಿನಃ ರ್ನವು ಯನವುದನೂನ ಸಹ ಮನರನಟ ಮನಡತವುದ್ಧಲಿ 
ಎನತನವ ಮನತ್ನತನ ರ್ನನತ ಈ ಸಂದಭಾದಲಿ ಹೆೇಳಲಚಿಾಸತತ್ೆುೇರ್.ೆ   

 
ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕೆ್.ಹರಿಪರಸನದ ಚ(ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನವು 

ಬಹಳ ಸಪಷಿ ಹನಗೂ ನದ್ಧಾಷಿವನದ ಸಪಷಿಿೇಕರಣವನತನ ಕ್ೆೇಳಿದೆಾೇವೆ. 
 
ಶ್ರೇ ಬಸವರನರ್ ಬೊಮನೆಯ್ತ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅದರ ಬಗೆೆ ರ್ನನತ 

ಹೆೇಳುತಿುದೆಾೇರೆ್. 
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ಶ್ರೇ ಸಲೇಂ ಅಹಮದ ಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ನಮಗೆ ಸಪಷಿಿೇಕರಣವನತನ ಕ್ೆೇಳಲತ 
ಅವಕ್ನಶವನತನ ನೇಡಿಲಿವೆಂದನದರೆ ಹೆೇಗ?ೆ 

 
ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ನೇವುಗಳು ಆಯವಯಯದ ಮೇಲೆ ಭನಷಣ ಮನಡಿದ್ಧಾೇರಿ. ಆದನಗೂಯ 

ಸಹ ಎಷತಿ ಅವಕ್ನಶಗಳನತನ ನೇಡಲನಗತತ್ುದೆ?  ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಗಳಿಗ ೆಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಬಿಡಿ.  ಅದನತನ 
ಬಿಟತಿ ಕ್ೆೇವಲ ನೇವೇೆ ಮನತ್ರ್ನಡಿದರೆ ಹೆೇಗ?ೆ 

(ಗೊಂದಲ) 
 
ಶ್ರೇ ಆರ್ಚ.ಬಿ.ತಿಮನೆಪೂರ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಯನರತ ಭನಷಣವನತನ ಮನಡತತ್ನುರ,ೆ 

ಅವರ ಸಮಯನವಕ್ನಶವನತನ ಕಡಿತ್ಗೂೆಳಿಸಿ. ನಮಗೆ ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಅವಕ್ನಶವನತನ 
ನೇಡಿಲಿವೆಂದನದರೆ ಹೆೇಗೆ? 

 
ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಶ್ರೇ ತಿಮನೆಪೂರರವರೇೆ ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂೆಳಿಳ.  ನೇವು ಈಗನಗಲೆೇ 

ಮನತ್ರ್ನಡಿದ್ಧಾೇರಿ.  ಇನೂನ 17 ಸದಸಯರತ ಮನತ್ರ್ನಡತವವರಿದನಾರೆ.  ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಗಳು 
ಮನತ್ರ್ನಡತವುದನತನ ಕ್ೆೇಳಿ. 

 
ಶ್ರೇ ಪಿ.ಆರ್ಚ.ರಮೇಶ ಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಗಳು …. 
 
ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಶ್ರೇ ರಮೇಶಚರವರೆೇ ಕತಳಿತ್ತಕ್ೊಳಿಳ.  ನಮೆ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ 

ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ನುರ.ೆ 
 
ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕೆ್.ಹರಿಪರಸನದಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಗಳು ರನರ್ಯದ 

ರೈೆತ್ರ ವಿಚನರದಲಿ ಅಥವನ ಆದನಯ ಗಳಿಕ್ೆಯ ವಿಚನರದಲಿ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದನತನ ರೆ್ೂೇಡಿದನಗ, 
ಇದತ ಕ್ೆೇವಲ “ಕಣತಣ ಒರಸೆತವ ಕ್ೆಲಸ”ವೆಂದತ ಭನವಿಸತತ್ೆುೇವೆ. This is a tasteless, 
colourless and odorless Budget.  So, we will walkout from this House.  
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ಡನ|| ವೆೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣಸನವಮ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರನರ್ಯದ ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಗಳು 
ಮನತ್ರ್ನಡತವ ಸಂದಭಾದಲಿ ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ ಮಧಯ ಪರವೇೆಶ್ಸಿ, … 

 
ಶ್ರೇ ಲಕ್ಷಮಣ ಸಂಗಪಪ ಸವದ್ಧ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ….. 
 

(ಗೊಂದಲ) 
 
ಶ್ರೇ ಶಶ್ೇಲ್ ಚ ಜಿ.ನಮೇಶ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ… 

 
(ಈ ಹಂತ್ದಲಿ ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಗಳ ಭನಷಣವನತನ ಧಿಕೆರಿಸಿ ಕ್ನಂಗರೆಸ್ ಚ ಪಕ್ಷದ 

ಸದಸಯರತಗಳು ಸದನದ್ಧಂದ ಹೊರನಡದೆರತ) 
 

(ಗೊಂದಲ) 
ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಎಲಿರೂ ಕತಳಿತ್ತಕ್ೊಳಿಳ. 
 
ಶ್ರೇ ರಘುರ್ನಥ್ಚ ರನವ ಚ ಮಲನೆಪೂರೆ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ 

ಸದಸಯರತಗಳು ಈ ರಿೇತಿಯನಗಿ ಸದನದ್ಧಂದ ಹೊರನಡಯೆಬೆೇಕ್ನಗಿದಾರೆ, ಅಷ್ೆಿಲನಿ ಏಕ್ೆ 
ಮನತ್ರ್ನಡಬೆೇಕ್ನಗಿತ್ತು?  

 
(ಗೊಂದಲ) 

 
ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಸದಸಯರತಗಳೆಲಿರೂ ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂೆಳಿಳ.  ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಗಳಿಗೆ ಮನತ್ರ್ನಡಲತ 

ಬಿಡಿ.   
 
ಡನ|| ತ್ೆೇರ್ಸಿವನಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದವರ ಈ ರಿೇತಿಯ 

ವತ್ಾರೆ್ಯತ ಒಳೆಳಯ ಸಂಸೃತಿಯಲಿ. 
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ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಆಯ್ತತ್ತ, ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದವರತ ಸದನದ್ಧಂದ ಹೊರನಡದೆ್ಧದನಾರೆ.  

ನೇವುಗಳನದರೂ ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂೆಳಿಳ.  (ಗೊಂದಲ)  ಸಣಣ ಹತಡತಗರತ ಮನಡಿದ ಹನಗೆ 
ಮನಡತತಿುೇರಲಿ.  ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಗಳೇೆ ನೇವು ಮತಂದತವರೆಸಿ.  

 
ಶ್ರೇ ಬಸವರನರ್ ಬೊಮನೆಯ್ತ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದವರತ 

ಹಲವನರತ ಪರಶೆನಗಳನತನ ಮತ್ತು ಸಪಷಿಿೇಕರಣಗಳನತನ ಕ್ೆೇಳಿದಾರತ.  ಅವರತ ನದ್ಧಾಷಿವನಗಿ ಕೃಷಿ, 
ಎಂ.ಎಸ್ಚ.ಎಂ.ಇ. ವಿಚನರಗಳ ಬಗೆೆ ಸಪಷಿಿೇಕರಣವನತನ ಕ್ೆೇಳಿದಾರತ.  ಅದರ ಬಗೆೆ ರ್ನನತ ಹೆೇಳುತಿುದೆಾನತ.  
ಅವರೆೇ ಕ್ೆೇಳಿದಂತ್,ೆ ಸಕ್ನಾರಿ ಆಸಿುಗಳ ಮನರನಟದ ಬಗೆೆ ಯೂ ಸಹ ರ್ನನತ ಸಪಷಿಿೇಕರಣವನತನ 
ನೇಡತತಿುದಾೆನತ.  ರ್ನನತ ಇನೂನ ಸಂಪೂಣಾವನಗಿ ಉತ್ುರವರೆ್ನೇ ನೇಡಿಲಿ.  ಆದರೂ ಸಹ ಅವರತಗಳು 
ಸದನದ್ಧಂದ ಹೊರ ನಡದೆತ ಹೊೇಗತತಿುದನಾರೆ.  ಇದರಥಾ ಏನತ?  ರ್ವನಬನಾರಿಯತತ್ವನದ ಸಕ್ನಾರ 
ಹೆೇಗ ೆ ಇರತತ್ುದೆಯೇ ಅದೆೇ ರಿೇತಿಯನಗಿ ರ್ವನಬನಾರಿಯತತ್ವನದ ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷವೂ ಸಹ 
ಇರಬೇೆಕಲಿವೆೇ?  ಇವರ ವತ್ಾರೆ್ಯನತನ ರೆ್ೂೇಡಿದರ,ೆ ಇದತ ರ್ವನಬನಾರಿಯತತ್ವನದ ವಿರೂೆೇಧ 
ಪಕ್ಷವೆೇ? ಇವರಿಗ ೆ ರನರ್ಯದ ಪರಗತಿಯ ಬಗೆೆ ಚಿಂತ್ರ್ ೆ ಇದೆಯೇ ಎಂದತ ರ್ನನತ ಈ ಸಂದಭಾದಲಿ 
ಕ್ೆೇಳಲಚಿಾಸತತ್ೆುೇರ್.ೆ  ರ್ನವು ಮಂಡಿಸಿರತವ ಆಯವಯಯದ ತಿರತಳು ಏರ್ನದರೂ ಅವರಿಗೆ 
ಅಥಾವನಗಿದೆಯೇ?  ಯನವ ಪರಿಸಿಿತಿಯಲಿ ರ್ನವು ಯನವ ರಿೇತಿಯನಗಿ ಆಥಿಾಕ ಸಬಲೇಕರಣವನತನ 
ಮನಡತತಿುದೆಾೇವೆ ಎನತನವುದತ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿದ್ಧದೆಯೇ?  ಕ್ೆೇವಲ ವಿರೂೆೇಧಕ್ನೆಗಿಯೇ ವಿರೂೆೇಧ 
ಮನಡತವುದನದರೆ, ರನರ್ಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಬಗೆೆ ಇವರಿಗಿರತವ ಚಿಂತ್ರ್ೆಯ ಬಗೆೆ ರ್ನವು ಕಲಪರ್ೆಯನತನ 
ಮನಡಿಕ್ೊಳಳಬಹತದತ.  ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದವರತ ಏರೆ್ಲನಿ ಸಪಷಿಿೇಕರಣವನತನ ಕ್ೆೇಳಿದನಾರ,ೆ ಎಲಿದಕೂೆ ಸಹ 
ನನನ ಬಳಿ ಉತ್ುರವಿದೆ.  ಈ ಸಂದಭಾದಲಿ ರ್ನನತ ಉದನಹರಣಯೆಂದನತನ ನೇಡಲಚಿಾಸತತ್ುೆೇರೆ್.  
ಮರೆ್ನಯ ದ್ಧನದ್ಧಂದಲೂ ಅವರತಗಳ ಭನಷಣದಲಿ ಎಷ್ೊಿಂದತ ಯೇರ್ರೆ್ಗಳು ಇದಾವು; ಎಷ್ೂೆಿಂದತ 
ಯೇರ್ರೆ್ಗಳನತನ ಕ್ೆೈಬಿಡಲನಗಿದೆ ಎನತನವ ಅಂಶಗಳೆೇ ಹೆಚನಚಗಿವ.ೆ  2021-22 ರೆ್ೇ ಸನಲನಲಿ 357 
ಘೂೇಷಣೆಗಳನತನ ಮನಡಲನಗಿದತಾ, ಆ ಪೈೆಕ್ ಈಗನಗಲೆೇ 261 ಘೂೇಷಣೆಗಳನತನ 
ಅನತಷ್ನಾನಗೊಳಿಸಲನಗಿದೆ.  87 ಘೂೇಷಣೆಗಳನತನ ಜನರಿಗೊಳಿಸತವ ವಿವಿಧ ಹಂತ್ಗಳಲಿವೆ.  ಕ್ೇೆವಲ 
4 ಯೇರ್ರೆ್ಗಳು ಸನಧತವಲಿದ ಕ್ನರಣ ಅವುಗಳನತನ ಮನತ್ರವೇೆ ಕ್ೆೈಬಿಡಲನಗಿದೆ.  ರ್ನನತ ನೇಡತವ 
ಸಪಷಿಿೇಕರಣವನತನ ಕ್ೆೇಳುವ ಶಕ್ುಯತ ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದವರಿಗೆ ಇಲಿವೆಂದನದರ ೆಹೆೇಗ?ೆ  ಕ್ೆೇವಲ ಅವರಿಗೆ 
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ಬೆೇಕ್ನದಾನತನ ಮನತ್ರವೆೇ ಏಕಪಕ್ಷೇಯವನಗಿ ಹೆೇಳಿ, ಸದನದ್ಧಂದ ಹೊರ ನಡಯೆತವುದೇೆ?  ವಿರೂೆೇಧ 
ಪಕ್ಷದವರತ ನೇಡಿದ ಅಂಕ್-ಅಂಶಗಳನತನ ರೆ್ೂೇಡಿದರೆ, ಪತಣನಯತ್ೆರತ ಎಲಿಂದ ಅವುಗಳನತನ 
ತ್ಂದ್ಧದನಾರಯೆೇ ಏರೆ್ೂೇ ನನಗ ೆ ಗೊತಿುಲಿ.  ಅವರ ಸಕ್ನಾರದ ಅವಧಿಯಲಿ ನೇಡಲನದ 
ಆಯವಯಯಕ್ೆೆ ರ್ನವು ಮಂಡಿಸಿರತವ ಆಯವಯಯವನತನ ಹೊೇಲಕ್ೆ ಮನಡತತ್ನುರ.ೆ  ಅವರ ೫ 
ವಷಾಗಳ ಅಧಿಕ್ನರನವಧಿಯಲಿ ಶೆೇಕಡನ 117 ರಷತಿ ಹೆಚಿಚನ ಪರಮನಣದಲಿ ಸನಲ ಪಡದೆತಕ್ೂೆಂಡಿದನಾರೆ.  
1 ಲಕ್ಷ 40 ಸನವಿರ ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪನಯ್ತಗಳಷತಿ ಸನಲವನತನ ಪಡದೆ್ಧದನಾರೆ.  ಆ ಸಂದಭಾದಲಿ 
ಕ್ೊೇವಿಡಚ-19 ರಂತ್ಹ ಯನವುದೆೇ ಸನಂಕ್ನರಮಕ ಕ್ನಯ್ತಲೆಯತ ಇರಲಲಿ.  ಅದತ ಸನಮನನಯದ 
ಅವಧಿಯನಗಿತ್ತು.  ಇಷತಿ ಮತ್ುದ ಸನಲವನತನ ಕ್ೆೇವಲ ಐದತ ವಷಾಗಳಲಿಯೇ ಪಡದೆತಕ್ೂೆಂಡಿದನಾರೆ.  
ಇವರಿಂದ ರ್ನವು ರೆ್ೈತಿಕತ್ಯೆನತನ ಕಲಯಬೆೇಕ್ೆೇ ಎಂದತ ರ್ನನತ ಈ ಸಂದಭಾದಲಿ ಪರಶ್ನಸತತ್ುೆೇರೆ್. 

 
(ಮತಂದತ) 

೪೭೧/೧೮-೩೦೨೦೨೨/೨-೩೦/ಬಿಕ್ೆಪಿ-ವಿಕ್ೆ                (ಸಭನಪತಿಯವರತ  ಪಿೀಠದಲ್ಲಿದದರು)  

ಶ್ರೇ ಬಸವರನರ್ ಬೊಮನೆಯ್ತ(ಮತಂದತ..)  

 ಇವರಿಂದ  ರ್ನವು  ಆಥಿಾಕತ್ಯೆ  ಪನಠವನತನ  ಕಲಯಬೆೇಕ್ೆೇ?  ಅತಿ  ಹೆಚತಚ  ಸನಲವನತನ  
ಇವರತ  ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡಿದನಾರೆ.   ಸನವತ್ಂತ್ರೂ ಬಂದತ   ೬೦  ವಷಾಗಳಲಿ  ಎಷತಿ  ಲೂೆೇನ್ಚ  
ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡಿದಾೆೇವ,ೆ      ಅಷ್ೆಿೇ  ಲೊೇನ್ಚ  ಅನತನ    ಇವರತ ೫  ವಷಾಗಳಲಿಯೇ   
ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡಿದನಾರ.ೆ    ಇ ವರಿಂದ  ರ್ನವು  ಆಥಿಾಕತ್ೆಯ  ಪನಠವನತನ    ಮ ತ್ತು  ರೆ್ೈತಿಕತ್ೆಯನತನ  
ಕಲಯಬೆೇಕ್ೆೇ?   ರ್ನವು   ಈ ಲೊೇನ್ಚ  ಅನತನ  ತಿೇರಿಸಲಕ್ೆೆ  ಆಗತವುದ್ಧಲಿವಂೆದತ   ಹೆೇಳುತ್ನುರೆ.  
ಇವರತ  ಮನಡಿರತವ   ಲೊೇನ್ಚ  ಅನತನ  ರ್ನವು  ತಿೇರಿಸತತಿುದೆಾೇವೆ?   ರ್ನವು   Revenue 
Deficit ೧೫ ಸನವಿರ  ಇ ದತಾದಾನತನ  ರ್ನವು  ೬ ಸನವಿರಕ್ೆೆ  ಇಳಿಸಿದಾೆೇವೆ.  ಈ  ವಷಾ   ಇನೂನ  
ಕಡಿಮ  ಮನಡತತ್ೆುೇವೆ.    ರ್ನವು  ಲೂೆೇನ್ಚ  ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಳುಳವನಗ  ಅವರತ  ಹೆೇಳುತ್ನುರೆ,  ನೇವು  
೩% breach ಮನಡಿದ್ಧಾೇರಿ  ಎಂದತ ಹೆೇಳುತ್ನುರೆ.    ಇಡಿೇ  ದೆೇಶದಲಿ  ೫%  ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳಳಬಹತದತ  
ಎಂದತ  ಹೆೇಳಿ  ಕ್ನನೂನತ  ಆಗಿದ.ೆ    ರ್ನವು  ೩%ಗೆ  ನಲಿಸಿದೆಾೇವೆ.  ೫%  
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ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳಳಬಹತದನಗಿತ್ತು. ೪%  ಇದತಾದಾನತನ  ೩.೨೬ ಗೆ   ನಲಿಸಿದೆಾೇವೆ.    ಲೊೇನ್ಚ  ಕಡಿಮ  
ಮನಡಿದೆಾೇವ,ೆ  ಆಥಿಾಕ  ಶ್ಸತು  ತ್ಂದ್ಧದಾೆೇವೆ.  Revenue Deficit ಕಡಿಮ  ಮನಡಿದೆಾೇವೆ.    ಮತ್ೆು    
ಯನವುದೆೇ  ಕ್ನಯಾಕರಮಗಳನತನ  ಬಿಡದೆೇ  ಮತಂದತವರಿಸಿದಾೆೇವ.ೆ   ಅದರ  ಜೊತ್ೆ  ಜೊತ್ೆಗೆ   
ಹೊಸ  ಕ್ನಯಾಕರಮಗಳನತನ  ಹನಕ್ಕ್ೊಂಡಿದಾೆೇವೆ.    

 ಆದಾರಿಂದ,   ಈ  ವಿಷಯವನಗಿ  ಬಹಳ  ಯೇರ್ರೆ್  ಮನಡಿ,   ಇದತ  ರೆ್ೈರ್ವನದಂತ್ಹ 
ಬಜೆಟಚ, growth oriented Budget, ಎಲನಿ   ರ್ನರ   ಕಲನಯಣ  ಮನಡತವಂತ್ಹ ಬಜೆಟಚ  
ಆಗಿದ.ೆ    ಇಲಿ  ನಮೆ ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ  ಮಾನ್ಯ ಎನ್ಚ.  ರವಿಕತಮನರ್ಚರವರತ   ಒಂದತ  
ಪರಶೆನಯನತನ  ಕ್ೆೇಳಿದರತ.  ಇಷ್ೆಿಲನಿ  ಪರಶೆನಗಳನತನ  ಕ್ೆೇಳಿದನಾರ,ೆ ಇದನತನ   implement  
ಮನಡತತಿುೇರನ  ಎಂದವರತ  ಕ್ೆೇಳಿದರತ.      ರ್ನನತ  ಮಾನ್ಯ ಎನ್ಚ. ರವಿಕತಮನರ್ಚರವರಿಗೆ   
ಹೆೇಳಲಕ್ೆೆ  ಇಚೆಚಪಡತತ್ೆುೇರೆ್.    ಈ  ವಿಚನರದಲಿ  ತ್ನವು  ಯನವುದೆೇ  ಸಂಶಯವನತನ   
ಇಟತಿಕ್ೂೆಳಳಬೆೇಡಿ.     ಇದನತನ  ಮನಡಲಕ್ೆೆ, ಏನತ  ಜನರಿಗ ೆತ್ರಬೇೆಕತ,  ಏನತ ತ್ನಕತ್ತು  ಬೆೇಕತ,   
ಏನತ  ಪರಯತ್ನಗಳು ಬೇೆಕತ, ಅದನತನ   ಮನಡಿ,  ಯನವುದನತನ  ಜನರಿಗ ೆ  ತ್ರುವುದರ್ೆೆ 
ಸನಧಯವಿದಯೆೇ ಅವುಗಳನತನ  ರ್ನನತ  ಮನಡಿದೆಾೇರೆ್.     ಇದೆೇ  ತಿಂಗಳು  ರ್ನನತ  ಜನರಿಗೆ  
ತ್ರತವುದನತನ  ಪನರರಂಭ  ಮನಡಿದೆಾೇರ್.ೆ    ಎಲನಿ  ಇಲನಖಗೆಳಿಗೂ ರ್ನನತ ಪತ್ರಗಳನತನ  ಬರೆದ್ಧದೆಾೇರ್.ೆ  
೩೧ರೆ್ೀ ತಾರೀಖಿರೆ್ೊಳಗಡೆ  ಎಲಿವನತನ  ಸಿದಿ ಮನಡಿಕ್ೊಳಳಬೆೇಕತ,  ಏಪಿರಲ್ಚ  ಕ್ೊರೆ್ಯ  ವನರದಲಿ  
ಎಲಿವೂ  ಆದೇೆಶಗಳನಗತತ್ುವೆ.       ಜನರಿ ಮನಡತವುದತ ಪನರರಂಭವನಗತತ್ುದೆ.  ಆದಾರಿಂದ,  ನೇವು 
ಯನವುದೆೇ  ಸಂಶಯವನತನ    ಇಟತಿಕ್ೊಳಳಬೆೇಡಿ.   

    ರೈೆತ್ರ  ವಿಷಯವನಗಿ ಇರ್ೂೆನಂದತ  ಬನಕ್ ಇದೆ ಎಂದತ ನಮೆ  ಮನನಯ  ಸದಸಯರನದ 
ಮಾನ್ಯ ಕ್.ೆಟಿ. ಶ್ರೇಕಂಠೆೇಗೌಡರತ   ಹೆೇಳಿದರತ.   ಬನಕ್ ಇದೆ  ರ್ನನತ  ಅದನತನ  ಒಪಿಪಕ್ೊಳುಳತ್ೆುೇರ್ೆ.    
ಏಕ್ೆಂದರ,ೆ  ಆ  ಯೇರ್ರೆ್  ರೂಪಿಸತವನಗ    ಕ್ೆಲವೊಂದತ ಮನಪನಾಡತಗಳನಯ್ತತ್ತ.    ಈ  
ವಿಚನರವನಗಿ ಮನನಯ ಸಚಿವರನದ  ಮಾನ್ಯ  ಜೆ.ಸಿ.  ಮನಧತಸನವಮಯವರಿಗೆ  ಗೊತಿುದೆ.     
ಮರ್ೆತ್ನದಲಿ  ೪-೫ ರ್ನ   ಅಣಣ ತ್ಮೆಂದ್ಧರತ  ಇದಾರ ೆ    ಒಬಬನದತಾ  ರಿನವಲ್ಚ  ಅಗಿರತತ್ುದೆ,  
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ಮತ್ೊುಬಬನದತಾ  ರಿನವಲ್ಚ  ಆಗಿರತವುದ್ಧಲಿ.    ಒಬಬ   ಲೊೇನ್ಚ  ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡ.  ನಂತ್ರ  ಅವರ 
ಅಣಣ ತ್ಮೆಂದ್ಧರತ ಬಂದರತ.   ಮತೆ್ು,  ಕ್ೆಲವು  ದನಖ್ಲೆಗಳು ಇರತವುದ್ಧಲಿ.  ಆಧನರ್ಚಕ್ನಡಚಾ  ಲಂಕಚ  
ಮನಡದೇೆ  ಕ್ೆಲವು  ಹೊೇಗಿವ.ೆ   ಈ ರಿೇತಿಯದತಾ  ಕ್ೆಲವು ಅಲಿಲಿ  ಉಳಿದ್ಧವೆ.    ಅವರಿಗೆ  ೩-೪  
ಬನರಿ  ಅವಕ್ನಶವನತನ  ಕ್ೊಡಲನಗಿದ.ೆ  ರ್ನರೆ್ೇ ಸಹಕ್ನರ ಸಚಿವರ್ನಗಿದನಾಗ ಅವಕ್ನಶಗಳನತನ  
ಕ್ೊಟಿಿದಾೆೇರೆ್.    ಆದರೂ  ಕೂಡ  ಕ್ೆಲವು   ಬೆೇರ ೆ ಬೆೇರ ೆ ಕ್ನರಣದ್ಧಂದ   ಉಳಿದ್ಧವೆ.    ಈಗ  
ಅವುಗಳ  ಅವಧಿ ಮತಗಿದತ  ಹೂೆೇಗಿದೆ.   ಅದರೂ  ಕೂಡ  ಸಹನನತಭೂತಿಯ್ತಂದ  ಏರೆ್ಲನಿ  
ಅನತಕೂಲ ಮನಡಲಕ್ೆೆ  ಸನಧಯವಿದ,ೆ    ಅದನತನ  ಮನಡಿಕ್ೊಡತತ್ುೆೇವೆ.    ಇದತ   ಒಂದತ  ವಿಚನರ. 

  ಎರಡರೆ್ಯದನಗಿ, ಈಗನಗಲೆೇ    ಕ್ೆೇಂದರ  ಸಕ್ನಾರದ   ಮನದರಿ  ವೆೇತ್ನವನತನ  ನಮೆ 
ರನರ್ಯ ಸಕ್ನಾರದ ರ್ೌಕರರಿಗ ೆ    ಕ್ೂೆಡತವ  ವಿಚನರದಲಿ  ರ್ನನತ  ಈಗನಗಲೆೇ  ಘೂೇಷಣೆ  
ಮನಡಿದೆಾೇರ್.ೆ    ಅದರ  ಬಗೆೆ  ಆಯೇಗ  ತ್ನನ ವರದ್ಧಯನತನ  ಕ್ೊಡಲ,    ನಂತ್ರ  ಅದನತನ  
ಜನರಿಗ ೆ  ತ್ರೂೆೇಣ.    ಮತಂದ್ಧನ ದ್ಧನಮನನಗಳಲಿ   ಅದನತನ  ರ್ನವು  ಮನಡತತ್ೆುೇವ.ೆ  ಅದರ  
ಜೊತ್ೆಗೆ   ಪಿಂಚಣಿ  ಬಗೆೆ    ಹೆೇಳಿದ್ಧರಿ.    ಅದರ  ವಿಚನರವನಗಿ ಬೆೇರ ೆ  ಬೆೇರ ೆ  ರನರ್ಯದಲಿ  
ಏರೆ್ೇನತ  ಆಗಿದ,ೆ  ಅದರ   ಬಗೆೆ  ಮನಹತಿಯನತನ  ತ್ರಿಸಿಕ್ೂೆಂಡತ ರೆ್ೂೇಡತತ್ುೆೇರ್ೆ.   ಅದರ  ಬಗೆೆ  
ಆದೆೇಶ  ಮನಡಿ,   ಇದರ  ಬಗೆೆ  ತ್ನವು    ಉತ್ುಮ  ಸಲಹೆಯನತನ  ಕ್ೊಟಿಿದ್ಧಾೇರಿ.  ಹೆೇಗಿದಾರೂ 
ಸಹ  ದತಡತಾ  ನಮೆ  ಕಡ ೆ ಇರತತ್ುದೆ,   ಇವತ್ೆುೇ  ಏನೂ  ಕ್ೊಡಬೇೆಕ್ನಗಿಲಿ    ಎನತನವ  ಬಗೆೆ  
ತ್ನವು    ಉತ್ುಮ  ಸಲಹೆಯನತನ ಕ್ೊಟಿಿದ್ಧಾೇರಿ.  ಅದನೂನ ಕೂಡ  ಗಮನದಲಿಟತಿಕ್ೂೆಂಡತ   
ತಿೇಮನಾನಗಳನತನ  ಮನಡತತ್ೆುೇರೆ್.   

   ಮನನಯ  ಸಭನಪತಿಯವರೆ,   ಈ  ಬಜೆಟಚ  ಬಗೆೆ   ವಿವರವನಗಿ ಚಚಾೆಯನಗಿದ,ೆ  ಅದಕ್ೆೆ  
ಉತ್ುರವನೂನ ಸಹ  ಕ್ೊಟಿಿದೆಾೇರೆ್.  ಆದಾರಿಂದ,  ಇದನತನ  ರ್ನನತ ಸದನಕ್ೆೆ  ಮಂಡಿಸತತಿುದೆಾೇರ್ೆ.       
ಈ  ವಷಾದ  ಅಂದರೆ  ೨೦೨೨-೨೩ರ್ೇೆ  ಸನಲನ ಬಜೆಟಚ   ರನರ್ಯದ ರ್ನರ  ಬದತಕ್ನ 
ಭರವಸಯೆ ಬಜೆಟಚ     ಎಂದತ  ಹೆೇಳಿ  ರ್ನನತ ನನನ ಮನತ್ನತನ  ಮತಗಿಸತತ್ುೆೇರ್ೆ.     
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 ಶ್ರೇ ಶಶ್ಲ್ ಚ  ಜಿ. ನಮೇಶ್(ಶ್ಕ್ಷಕರ  ಕ್ೆೇತ್ರ):-    ಮನನಯ  ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ     ಬಹಳ 
well balanced Budget within the fiscal limits, fiscal discipline   
ಗಮನದಲಿಟತಿಕ್ೂೆಂಡತ  ಒಳೆಳಯ  ಬಜೆಟಚ  ಅನತನ  ಕ್ೊಟಿಿದನಾರ.ೆ     ಜೊತ್ೆಗೆ  ಕಲನಯಣ 
ಕರ್ನಾಟಕಕ್ೆೆ  ೩  ಸನವಿರ    ಕ್ೊೇಟಿ  ರೂಪನಯ್ತಗಳನತನ    ಕ್ೊಟಿಿದ್ಧಾೇರಿ.  ಅದತ  
ಸನವಗತ್ನಹಾವನದ  ವಿಚನರ.      ಇಲಿ  ಎಲಿಯೇ  ಒಂದತ  ಕಡೆ  proper systems are 
not in line.  ಖ್ಚತಾ  ಮನಡತವಂತ್ಹ  ಸನಮಥಯಾ  ಎಲೊಿೇ  ಒಂದತ  ಕಡ ೆ     ತ್ನಂತಿರಕ  
ಸಿಬಬಂದ್ಧ,  ಇತ್ನಯದ್ಧ ನಮೆಲಿ  ಕ್ೊರತೆ್  ಇದೆ.    ಅದನತನ  ತ್ನವು  ಯನವ  ರಿೇತಿಯಲಿ  
ಸರಿಪಡಿಸತತಿುೇರಿ   ಎನತನವುದನತನ  ತ್ನವು  ಗಮನಸಬೇೆಕತ.      

ಇರ್ೂೆನಂದತ  ವಿಚನರ  ಏರೆ್ಂದರೆ,  I appreciate our Hon’ble Chief Minister, 
ಮರೆ್ನತ್ನರೆ್ ಕಲನಯಣ  ಕರ್ನಾಟಕದಲಿ  ಖನಲ  ಇದಾಂತ್ಹ  ಹತದೆಾಗಳನತನ   ತ್ತಂಬಿಕ್ೂೆಳಳಲಕ್ೆೆ 
ನಮೆದತ  ಯನವುದೆೇ  ಬನಯನ್ಚ  ಇಲಿವೆಂದತ   ಹೆೇಳಿದನಾರ.ೆ This is a welcome measure.  
ಆದರೆ,  ೮೦%  ಗೆ   ನೇವು  ಸಿಮೇತ್  ಮನಡಿದ್ಧಾೇರಿ.  Why only eighty percent? ಅಲಿ 
ಬಹಳ  ಹತದೆಾಗಳು  ಖನಲ  ಇವೆ.  ಖನಲ  ಇದಾಂತ್ಹ  ೧೦೦%   ಹತದೆಾಗಳನತನ  ತ್ತಬಿಕ್ೂೆಳುಳವುದಕ್ೆೆ  
ದಯವಿಟತಿ ಅವಕ್ನಶವನತನ  ಕ್ೊಡಿ  ಎಂದತ  ಕ್ೇೆಳುತಿುದಾೆೇರೆ್.  ಮತ್ೆು, ರನಯಚೂರತ    ಏರ್ಚ 
ಪೊೇಟಚಾ ಬಗೆೆ  ಪರಸನುವರೆ್ ಇಟಿಿದ್ಧಾೇರಿ.  ಇದತ ಬಹಳ  ಒಳೆಳಯ  ವಿಚನರ.   ೧೮೬  ಕ್ೊೇಟಿ  
ರೂಪನಯ್ತಗಳನತನ   Bellary Agricultural College ಗೆ  ಇಟಿಿದ್ಧಾೇರಿ.    ೭  
ಯತನವಸಿಾಟಿಗಳ  ಪೆೈಕ್  ಕ್ೊಪಪಳ  ಮತ್ತು    ಬಿೇದರ್ಚ ಇಟತಿಕ್ೊಂಡಿದ್ಧಾೇರಿ.  ಆದರೆ,    KKRDB 
fund  ಅನತನ  ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಳುತಿುೇರಿ. ಅದೇೆ   ಯೇರ್ರೆ್  ಬೆೇರ ೆ ಭನಗದಲಿ  ಬೆೇರ ೆ ಫಂಡಚನಂದ  
ಕ್ೊಡತತಿುೇರಿ.   ಅಂದರೆ, ಸೆಿೇಟಚ  ಫಂಡಚನಂದ  ಕ್ೂೆಡತತಿುೇರಿ.   Why KKRDB fund?   ಅದಕ್ೆೆ  
ದಯವಿಟತಿ  KKRDB ಫಂಡಚ  ಬೆೇಡವಂೆದತ   ಹೆೇಳುತ್ೆುೇರ್ೆ.    ಮತ್ೆು  skill development 
ನ  ವಿಚನರವನಗಿ  ಹೆೇಳಲಕ್ೆೆ  ಎರಡತ ನಮಷ  ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಳುಳವುದ್ಧಲಿ.   

ಸಭನಪತಿಯವರತ:-  ಸನಕತ  ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂೆಳಿಳ. ರ್ನನತ ಬೆಳಿಗೆೆ  ೧೦-೩೦ ರಿಂದ  ಕತಳಿತಿದಾೆೇರ್ೆ.   
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       ಶ್ರೇ ಶಶ್ಲ್ ಚ  ಜಿ. ನಮೇಶ್(ಶ್ಕ್ಷಕರ  ಕ್ೆೇತ್ರ):-    ಮನನಯ  ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ    
ಒಂದರೆಡತ  ನಮಷ  ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ  Tata Technologies Limited ಜೊತ್ೆಗೆ   ಏನತ 
ತ್ನವು ಒಂದತ  ಒಪಪಂದ  ಮನಡಿಕ್ೂೆಂಡತ  ಏನತ  ಕ್ೆಲಸ  ಮನಡಿದ್ಧಾೇರಿ this is a very 
wonderful project. Upgrading 150 IITs, ೩೦ ರಿಂದ  ೪೦  ಕ್ೊೇಟಿ  ರೂಪನಯ್ತಗಳು   
ಪರತಿಯಂದತ  IIT ಗೆ  ಖ್ಚತಾ  ಮನಡತತಿುದ್ಧಾೇರಿ.    ಇದರಿಂದ  ಲಕ್ನಂತ್ರ    ಹತದೆಾಗಳನತನ  
ಸೃಷಿಿ ಮನಡತತಿುೇರಿ.    ಮರೆ್ನ    ಮಾನ್ಯ ಬಸವರನರ್  ಬೊಮನೆಯ್ತಯವರತ  ಬಂದತ ಇದಕ್ೆೆ  
ಮತ್ೆು,    ಇನತನ  ೩೫  ಐಟಿಐಗಳನತನ   ಸೇೆರಿಸಿದನಾರೆ.  Even that is an appreciable 
move. ನನನ  ಒಂದತ  ವಿನಂತಿ  ಇದೆ. ಎಲಿ  ರ್ನವು  construction ಅನತನ  
ಗಮನದಲಿಟತಿಕ್ೂೆಂಡತ      ಯನವುದೇೆ  ರಿೇತಿಯಲಿ  ತ್ರಬೇೆತಿಯನತನ  ಕ್ೊಡತವಂತ್ಹ ಸಂಸೆಿಗಳು  
ಇರತವುದ್ಧಲಿ.  ನೇವುಗಳು ಯನರನದರೂ   ಒಬಬರನದರೂ  ಹೆೇಳಿ.   Masonry ಗೆ  
ತ್ರಬೇೆತಿಯನತನ ಕ್ೂೆಡತವಂತ್ಹ ಸಂಸೆಿ  ಎಲಿಯನದರೂ  ಇದೆಯೇ, plumbing ಗೆ   
ತ್ರಬೇೆತಿಯನತನ ಕ್ೂೆಡತವಂತ್ಹ ಸಂಸೆಿ  ಎಲಿಯನದರೂ  ಇದೆಯೇ?   ನನನ  ವಿನಂತಿ  ಇಷ್ೆಿ.   
ದಯವಿಟತಿ  ಇದೇೆ  ರಿೇತಿಯ  ಒಪಪಂದ.        ಇಲಿ  ಏನತ  ಮನಡಿದನಾರೆಂದರೆ,  Tata 
experience industry ಗೆ  ಏನತ  ಬೆೇಕತ,  ಅದಕ್ೆೆ   ೧೧  ಮತ್ತು  ೨೩ ಬೆೇರ ೆ ಬೆೇ ರೆ 
ತ್ರಬೇೆತಿಯನತನ   ಕ್ೂೆಡತತಿುದನಾರೆ.  ದಯವಿಟತಿ, construction company ಗಳ  ಜೊತ್ೆಗೆ  
ಒಪಪಂದ  ಮನಡಿಕ್ೊಳಿಳ. ಅವರಿಗೆ  ಏನತ  ಬೆೇಕತ,   ಆ  ರಿೇತಿಯಲಿ  ತ್ರಬೇೆತಿ  ಕ್ೊಡತವಂತ್ಹ 
ಸಂಸೆಿಯನತನ  ಪನರರಂಭ  ಮನಡಿ  ಎಂದತ  ರ್ನನತ    ಹೆೇಳುತ್ೆುೇರ್.ೆ  ನಮೆ ಭನಗದಲಿ   ಶ್ಕ್ಷಕರ  
ರೆ್ೇಮಕ್ನತಿಗ ೆ   ೫೦೦೦   ಶ್ಕ್ಷಕರತಗಳ  ಹತದೆಾಗಳನತನ  ೬ ರಿಂದ ೮ರ್ೆೇ ತ್ರಗತಿಯವರಗೆ ೆ   
ಕ್ೊಟಿಿದ್ಧಾೇರಿ.          ಇಡಿೇ  ರನರ್ಯಕ್ೆೆ  ಸಂಬಂಧಪಟಿಂತೆ್     ೧೦ ಸನವಿರ   ಹತದೆಾಗಳನತನ 
ಕ್ೊಟಿಿದ್ಧಾೇರಿ.       ಇಷ್ನಿದರೂ  ಕೂಡ  Pupil Teacher Ratio ನಮೆಲಿ ಬಹಳ ದೂೆಡಾದತ  
ಇದೆ. ಅದನತನ  ಕಡಿಮ  ಮನಡಬೇೆಕತ.   

ಸಭನಪತಿಯವರತ:-      ಸನಕತ  ಕತಳಿತ್ತಕ್ೊಳಿಳ.    
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ಶ್ರೇ ಶಶ್ಲ್ ಚ  ಜಿ. ನಮೇಶ್:-    ಮನನಯ  ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ    ಒಂದರೆಡತ  ನಮಷದಲಿ  
ಮತಗಿಸತತ್ುೆೇರೆ್.     ರ್ನನತ  ಬಜೆಟಚ ಮೇಲೆ  ಮನತ್ರ್ನಡಿರತವುದ್ಧಲಿ.   

ಸಭನಪತಿಯವರತ:-     ರ್ನನತ  ನೇವು  ಬಜೆಟಚ ಮೇಲೆ ಮನತ್ರ್ನಡಿ ಎಂದತ  
ಅವಕ್ನಶವನತನ  ಕ್ೊಟಿಿದೆಾೇರೆ್.  ಮನತ್ರ್ನಡಿ.   

ಶ್ರೇ ಶಶ್ಲ್ ಚ  ಜಿ. ನಮೇಶ್:-    ಮನನಯ  ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ    NEP ಅಡಿಯಲಿ     
ಮತಂದ್ಧನ ವಷಾ  ಬರತತ್ುದೆ, ಆಗ  ರೆ್ೂೇಡೂೆೇಣವೆಂದತ  ತ್ನವು  ಹೆೇಳಬಹತದತ.  The 
unfortunate part is, 40-50  ವಷಾಗಳಿಂದ  ರ್ನವು  ರೆ್ೂೇಡತತಿುದೆಾೇವೆ.  3 ರಿಂದ, 6  
ವಷಾದ   ವಿದನಯಥಿಾಗಳಿಗೆ    ಕಲಕ್ೆಯ   ಸನಮಥಯಾ   ಎಲಿರಿಗಿಂತ್  ಜನಸಿು  ಇರತತ್ುದೆ. 
unfortunately ಅಲಿ ಒಬಬರತ  ಸಹ  ತ್ರಬೇೆತಿ ಶ್ಕ್ಷಕರಿಲಿ.      ಇಡಿೇ  ರನರ್ಯದಲಿ   ಒಂದರೆಡತ  
ತ್ರಬೇೆತಿ      ಸಂಸೆಿಗಳಿಲಿ.   Better late than never,  ತ್ಕ್ಷಣ  ತ್ನವು training ಗಳನತನ  
ಕ್ೊಡಿ.      ಮತ್ೆು  ಓಪಿ.ಎಸ್ಚ. ಅನತನ  ಜನರಿಗ ೆ  ತ್ನನ.    ಎನ್ಚಪಿ.ಎಸ್. ಅನತನ  ವನಪಸತಾ  
ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳಿಳ.   

ಶ್ರೇ  ಆಯನೂರತ  ಮಂರ್ತರ್ನಥ(ಪದವಿೇಧರ  ಕ್ೆೇತ್ರ):-    ಮನನಯ  ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ   
ರ್ನನತ  ಕ್ೆೇವಲ  ಒಂದರೆಡತ ಸಲಹೆಗಳನತನ  ಮನತ್ರ    ಕ್ೊಡತತ್ೆುೇರ್ೆ.  ವಿದನಯನಧಿಯನತನ  ಬಹಳ  
ಒಂದತ  ಒಳೆಳಯ  ಯೇರ್ರೆ್ಯನತನ  ಮನನಯ  ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಗಳು  ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡತ  ಬಂದ್ಧದನಾರ.ೆ    
ಈ  ಸಂದಭಾದಲಿ  ರ್ನನತ  ವಿನಂತಿಯನತನ  ಮನಡಿಕ್ೊಂಡಿದೆಾೇರ್ೆ.  ಅದತ  ಏರೆ್ಂದರೆ, ಅದೆೇ   
ರೈೆತ್ರ  ಮಕೆಳು  ಉನನತ್  ವನಯಸಂಗಕ್ೂೆೆೇಸೆರ ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ  ಸನಲವನತನ  ಮನ ಡಿರತತ್ನುರೆ.     ಆ 
ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ಸನಲದ ಮರ್ನನ     ಅಥವನ  ಬಡಿಾಯರ್ನನದರೂ ಮರ್ನನ   ಮನಡಿ ಎಂದತ  ರ್ನನತ 
ವಿನಂತಿಯನತನ  ಮನಡಿಕ್ೂೆಂಡಿದಾೆ.   ಕ್ನರಣ   ಏರೆ್ಂದರೆ,  ಅದತ  ರೈೆತ್ರ  ಮಕೆಳ ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ  
ಸನಲ.  ಅದನತನ  ಅವರತ ಉನನತ್  ವನಯಸಂಗಕ್ೂೆೆೇಸೆರ  ಮನಡಿರತತ್ನುರೆ.  ಅವರತಗಳು ರೈೆತ್ರ  
ಮಕೆಳು  ಅವರತ ಯನರತ ಸಹ  ಶ್ರೇಮಂತ್ರತ  ಮತ್ತು  ರನರ್ಕ್ನರಣಿಗಳ ಮಕೆಳು  ಅಲಿ.  ಅವರತ 
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ಯನರತ  ಸಹ  ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ  ಸನಲವನತನ  ಮನಡಿರತವುದ್ಧಲಿ.  ಆದತದರಿಂದ,  ಅದನತನ  
ಪರಿಗಣಿಸಬೆೇಕ್ೆಂದತ  ಕ್ೆೇಳುತ್ೆುೇರ್.ೆ   

   ಎರಡರೆ್ಯದನಗಿ,  ಕ್ೆೇಂದರ    ಸಕ್ನಾರ 4  ಲೆಬರ್ಚ ಕ್ೊೇಟಚಾ ಅನತನ  ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡತ  
ಬಂದ್ಧದ.ೆ    ಆದರೆ,    ನಮೆ  ರನರ್ಯದಲಿ     ಈ  ಇಲನಖ ೆ  ಏಕ್ೊೇ ಏರೆ್ೂೇ     ಒಂದತ 
ರಿೇತಿಯಲಿ  ನಷಿ ರೆೇಯಗೊಂಡಿದೆ. ಆ  ಕ್ೊೇಟಚಾಗಳನತನ    ಇಲಿ  ಜನರಿಗ ೆ  ತ್ಂಧಿಲಿ.  ತ್ರದ್ಧದಾ  
ಪಕ್ಷದಲಿ ಅಪನಯವನಗತತ್ುದೆ.  ಏಕ್ೆಂದರ,ೆ  ಕ್ೆೇಂದರ  ಸಕ್ನಾರ  ರೂಲ್ಾಚಗಳನತನ  ಮನಡಿದನಗ ಅದರೆ್ನೇ  
ರನರ್ಯದಲೂಿ   ಪನಲರೆ್  ಮನಡಬೇೆಕ್ನಗತತ್ುದ.ೆ    ಆದಾದರಿಂದ,  ಆ  ಕಡೆ ಗಮನಕ್ೊಡಬೇೆಕತ.  

 ಮತ್ೆು,    ಎನ್ಚಪಿ.ಎಸ್ಚ  ಮತ್ತು  ಓಪಿ.ಎಸ್ಚ.  ಬಗೆೆ  ಮೂರತ  ವಷಾದ  ಹಂದೆ    
ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಗಳು   ಅಂದ್ಧನ  ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಗಳನದ  ಮಾನ್ಯ    ಹೆರ್ಚ.ಡಿ. ಕತಮನರಸನವಮಯವರತ  
ಒಂದತ  ಸಮತಿಯನತನ  ರಚರೆ್  ಮನಡಿದಾರತ.  ಒಬಬ  ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಯವರತ   ಸಕ್ನಾರದ್ಧಂದ  
ಒಂದತ ಸಮತಿಯನತನ  ರಚರೆ್  ಮನಡಿದತಾ, ಅದತ ನಷಿೆರೇಯ  ಮನಡಿದರೆ,  ಅದತ ಸದನಕ್ೆೆ  ಮನಡಿದ   
ಅಗೌರವವನಗತತ್ುದೆ.        ಆ  ಸಮತಿ ಯನವುದೇೆ  ಕ್ೆಲಸವನತನ  ಮನಡಲಲಿ.     ಅದಕ್ೂೆೆೇಸೆರ  
ಈಗಿನ  ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಗಳು     ಆ  ಓಪಿಎಸ್. ಅನತನ  ಜನರಿಗ ೆ ತ್ರತವುದರ  ಬಗೆೆ.  ಗಂಭಿೇರವನಗಿ 
ಪರಿಗಣಿಸಬೆೇಕ್ೆಂದತ   ವಿನಂತಿ  ಮನಡತತ್ುೆೇರೆ್.  ಮತ್ೆು  ವೆೇತ್ನ ಆಯೇಗದ  ಬಗೆೆ    ಈಗನಗಲೆೇ  
ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಗಳು  ಹೆೇಳಿದನಾರ.ೆ  ಹೇಗನಗಿ,  ಇದನತನ  ಸನವಗತ್  ಮನಡತತ್ುೆೇರೆ್.   

       ಮತಂದತ. 
(472) 18.03.2022 02.40 ಎಸ್ಚವಿ-ಬಿಎನ್ಚಎಸ್ಚ            (ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಿತಿ) 

ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗೌಡ (ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್ೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ 
ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಗಳನದ ಬಸವರನರ್ ಬೊಮನೆಯ್ತಯವರತ ತ್ಮೆ ಚೂೆಚಚಲ ಬಜೆಟಚನಲಿ ನಗರ 
ಪರದೆೇಶಗಳಲಿ ಎಸ್ಚಸಿ/ಎಸ್ಚಟಿ ಮತ್ತು ಹಂದತಳಿದ ವಗಾಗಳ ವಿದನಯಥಿಾ-ವಿದನಯಥಿಾನಯರಿಗ ೆ
ವಿದನಯಥಿಾನಲಯಗಳನತನ ಪನರರಂಭ ಮನಡತವುದನಗಿ ಹೆೇಳಿದರತ.  ಮನಸನಶನವನತನ ಹೆಚತಚ 
ಮನಡಿದನಾರ.ೆ  ಇದರ ಜೊತ್ೆಗೆ ರೈೆತ್ ಮಕೆಳಿಗ ೆವಿದನಯಥಿಾ ವೆೇತ್ನ ಮಂರ್ೂರತ ಮನಡಿದನಾರ.ೆ  ರನರ್ಯ 
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ಸಕ್ನಾರಿ ರ್ೌಕರರಿಗ ೆ ಏಳರ್ೆಯ ವೆೇತ್ನ ಆಯೇಗವನತನ ರಚರೆ್ ಮನಡತವುದನಗಿ ಹೇೆಳಿದನಾರೆ.  
ಇವೆಲಿವೂ ಕೂಡ ಅವರ ಚೊಚಚಲ ಬಜೆಟಚನಲಿ ಪರಥಮವನಗಿ ಮನಡಿರತವುದನಗಿದತಾ, ಅವರಿಗೆ ರ್ನನತ 
ಅಭಿನಂದರೆ್ಗಳನತನ ಸಲಿಸತತ್ೆುೇರ್ೆ.  

ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಯವರೇೆ, ನನನ ಒಂದರೆಡತ ವಿಚನರಗಳೆೇರ್ೆಂದರೆ ಪನರಥಮಕ ಶ್ಕ್ಷಣ 
ಕ್ೆೇತ್ರದಲಿ ೩೫,೦೦೦ ಶ್ಕ್ಷಕರ ಹತದೆಾಗಳು ಖನಲ ಇವೆ. ಉನನತ್ ಶ್ಕ್ಷಣ ಕ್ೆೇತ್ರದಲಿ ೨೦,೦೦೦ ಶ್ಕ್ಷಕರ 
ಹತದೆಾಗಳು ಖನಲ ಇವೆ.  ವಿಶವವಿದನಯಲಯಗಳು ಮತಚತಚವ ಪರಿಸಿಿತಿಗೆ ಬಂದ್ಧವ.ೆ  ಆ ಖನಲ 
ಹತದೆಾಗಳನತನ ಭತಿಾ ಮನಡಲಕ್ೆೆ ಹನಗೂ ಅನತದನನತ್ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಂಸೆಿಗಳಲಿರತವ ಖನಲ ಹತದೆಾಗಳನತನ 
ತ್ತಂಬಿಕ್ೂೆಳುಳವುದಕ್ೆೆ ತ್ನವು ದಯಮನಡಿ ವಿಶೇೆಷವನದಂತ್ಹ ಕ್ನಳಜಿಯನತನ ವಹಸಬೆೇಕತ.  
ಪನರಥಮಕ ಶ್ಕ್ಷಣಕ್ೆೆ maintenance grant  ಅನತನ ರೂ.೫೦೦ ಕ್ೂೆೇಟಿಗಳನತನ ಘೂೇಷಣ ೆ
ಮನಡಿದ್ಧಾೇರಿ.  ಕಳೆದ ಬನರಿ ಅದತ ರೂ.೯೦೦ ಕ್ೂೆೇಟಿ ಇತ್ತು.  ತ್ನವು ಬೆೇರ ೆ ಬೆೇರ ೆ ಮೂಲಗಳಿಂದ 
ಕ್ೊಡತವುದನಗಿ ಹೆೇಳಿದ್ಧಾೇರಿ.  ದಯವಿಟತಿ ಅದನತನ ಹಚೆತಚ ಮನಡಬೇೆಕತ.   

ಶ್ರೇ ಬಸವರನರ್ ಬೊಮನೆಯ್ತ (ಮತಖ್ಯ ಮಂತಿರಗಳು):- ಮನನಯ ಮರಿತಿಬಬೆೇಗೌಡರೆೇ,  
maintenance  ಗೆ ಹಣವಿದ.ೆ  ಹೊಸ infrastructure  ಗನಗಿ over and above  
ರೂ.೫೦೦ ಕ್ೂೆೇಟಿಗಳು ಹೊಸ ಶನಲನ ಕ್ೂೆಠಡಿಗಳನತನ ಕಟತಿವುದಕ್ೆೆ ಕ್ೂೆಡಲನಗಿದೆ.  ಅದಲಿದ ೆ
furniture  ಗನಗಿ ರೂ.೧೦೦ ಕ್ೊೇಟಿ ಮತ್ತು maintenance ಗೆ ಬೆೇರ ೆ ಹಣವನತನ ಮಂರ್ೂರತ 
ಮನಡತತ್ೆುೇವ.ೆ   

ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಯವರೇೆ, ಚನಮರನರ್ನಗರ ಜಿಲೆಿಗ ೆ ಒಂದತ 
ವಿಶವವಿದನಯಲಯವನತನ ಮನಡಲನಗಿದ.ೆ  ಅದನತನ ರ್ನನತ ಬಹಳವನಗಿ ಸನವಗತಿಸತತ್ೆುೇರೆ್.  ಎರಡತ 
ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪನಯ್ತಗಳಲಿ ವಿಶವವಿದನಯಲಯ ನಡಯೆತವುದ್ಧಲಿ.  ಅದಕ್ೆೆ ಹೆಚಿಚನ ಹಣವನತನ ಕ್ೊಡಬೆೇಕತ.  
ಚನಮರನರ್ನಗರ ಜಿಲೆಿ backward area.  ಅದಕ್ೆೆ ಈ ಬಜೆಟಚನಲಿ ಬೆೇರ ೆಯನವುದೆೇ ರಿೇತಿಯ 
ಘೂೇಷಣೆಯನಗಿರತವುದ್ಧಲಿ. ಅಲಿನ ವೆೈದಯಕ್ೇಯ ಕ್ನಲೆೇಜಿನಲಿ B.Sc., nursing and allied 
health science courses  ನಡಯೆತತಿುದೆ.  ಅದತ unaided course.  ದಯವಿಟತಿ 
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ಹತದೆಾಗಳನತನ ಮಂರ್ೂರತ ಮನಡಿಕ್ೊಡಿ, ವಿದನಯಥಿಾನಲಯ ಕಟಿಡ ನಮನಾಣ ಮನಡಿಕ್ೊಡಿ.  
ಅದರಿಂದ ಆ backward area ದ ಮಕೆಳಿಗೆ ಅಲಿ ಓದಲತ ಬಹಳ ಅನತಕೂಲವನಗತತ್ುದೆ.   

ಮೈಸೂರತ ನಗರಕ್ೆೆ ಎಂಟತ ಜಿಲೆಿಗಳರ್ೂೆನಳಗೂೆಂಡಂತ್ೆ ಸನವಾರ್ನಕ ಶ್ಕ್ಷಣ ಇಲನಖಯೆ 
ಆಯತಕ್ನುಲಯವನತನ ನೇಡತವಂತ್ ೆ ರ್ನನತ ೧೦ ವಷಾದ್ಧಂದ ಕ್ೆೇಳುತಿುದೆಾೇರ್ೆ.  ಯನವ ಸಕ್ನಾರವೂ 
ಮನಡಲಲಿ. ಬಹಳಷತಿ ಸಮಸೆಯಯ್ತದ.ೆ  ಈ ಬನರಿಯೂ ಕೂಡ ಒಂದತ ತಿಂಗಳಿಗ ೆ ಮತಂಚೆಯೇ 
ತ್ಮಗೆ ಪತ್ರವನತನ ಬರೆದ್ಧದೆಾನತ.  ಮೈಸೂರಿನಲಿ ಸಿ.ಪಿ.ಸಿ. ಪನಲಟೆಕ್ನಕಚ ಇದೆ. ಅದತ ಬಹಳ 
ಉತ್ುಮವನದಂತ್ಹ ಪನಲಟೆಕ್ನಕಚ ಆಗಿದತಾ, ಎಲನಿ infrastructure  ಇದೆ.  ಅಲಿ ಒಂದತ ಸಂಜೆ 
ಕ್ನಲೇೆರ್ನತನ ಪನರರಂಭ ಮನಡಿ ಎಂದತ ರ್ನನತ ಬಹಳ ಮನವಿಯನತನ ಕ್ೊಟಿಿದೆಾೇರ್.ೆ  ಅದತ ಕೂಡ 
ಆಗಲಲಿ.  ಮಂಡಯ ಸಕೆರ ೆಕ್ನಖನಾರ್ೆಗ ೆರೂ.೫೦ ಕ್ೂೆೇಟಿಯನತನ ಕ್ೊಟಿಿದ್ಧಾೇರಿ.  ಇದಕ್ನೆಗಿ ತ್ಮೆನತನ 
ಅಭಿನಂದ್ಧಸತತ್ೆುೇರೆ್.  ಆದರ ೆಅದತ ಸನಲತವುದ್ಧಲಿ.  ಅದೆೇ ರಿೇತಿ ಮೈಸೂರತ ಮಹನರನರ್ರ ಕ್ನಲದಲಿ 
ಸರ್ಚ ಎಂ.ವಿಶೆವೇಶವರಯಯನವರತ ಮನಡಿರತವಂತ್ಹ ವಿ.ಸಿ. ಫ ನರಂ ಇದೆ. ಅಲಿ research 
ನಡಯೆತತಿುದತಾ, ಅದನತನ ಒಂದತ ವಿಶವವಿದನಯಲಯವರ್ನನಗಿ ಮನಡಬೇೆಕತ ಎಂದತ ಕ್ೊೇರತತ್ೆುೇರೆ್.  
ಮಂಡಯ ಕ್ೆೇಂದರ ಭನಗದಲಿ ಒಂದತ ಸಕ್ನಾರಿ ಪನಲಟೆಕ್ನಕಚ ಇಲಿ. ಅದನತನ ಮನಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ ರ್ನನತ 
ಕ್ೆೇಳಿಕ್ೂೆಂಡಿದಾೆನತ.  ತ್ನವು ಅದನತನ ಸಪಷಿಪಡಿಸಬೆೇಕತ.   

ರೈೆತ್ರಿಗ ೆ ತ್ಮೆ ಚೊಚಚಲ ಬಜೆಟಚನಲಿ ಬಹಳ ಕಡಿಮ ಅನತದನನವನತನ ಕ್ೊಟಿಿದ್ಧಾೇರಿ. ರೈೆತ್ರ 
ಪರವನಗಿ ರ್ನನತ ಕ್ೆೇಳಿಕ್ೊಳುಳವುದೆೇರ್ಂೆದರೆ, ವಿದತಯಚಾಕ್ು ಪೂರೈೆಕ್ೆ ಈಗ ಏಳು ಗಂಟೆ ಬದಲತ ಆರತ 
ಗಂಟೆಗ ೆ ಇಳಿದ್ಧದೆ. ದಯಮನಡಿ ರೈೆತ್ರ ಪಂಪಚಸಟೆಚಗಳಿಗೆ ನರಂತ್ರವನಗಿ ಹಗಲನಲಿ ಹತ್ತು ಗಂಟೆ 
ವಿದತಯತಚ ಅನತನ ನೇಡತವುದರ ಬಗೆೆ ಘೂೇಷಣ ೆ ಮನಡಬೇೆಕತ.  ಕ್ೆೇಂದರ ಸಕ್ನಾರವು ಕೃಷಿಗೆ 
ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮೂರತ ಕ್ನಯ್ತದೆಗಳನತನ ಹಂಪಡೆದ್ಧದ.ೆ  ರೈೆತ್ರ ಹತ್ದೃಷಿಿಯ್ತಂದ ರನರ್ಯದಲಿ ಕೂಡ ಆ 
ಕ್ನಯ್ತದೆಗಳನತನ ವನಪಸ್ಚ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳಳಬೇೆಕತ ಎಂದತ ರ್ನನತ ತ್ಮೆಲಿ ವಿನಂತಿ ಮನಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಕ್ೂೆರೆ್ಯದನಗಿ ಡಿ.ಎಸ್. ಅರತಣ್ಚ ಅವರತ ಮನತ್ರ್ನಡಿ.   



175 

                                                                                                                                                  ವಿಪ/18-03-2022   
“ wzÀÄÝ¥ÀrAiÀiÁUÀzÀ ¥Àæw/unedited copy/£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ¼À°è CxÀªÁ ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉUÁV G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀPÀÆqÀzÀÄ 

__________________________________________________________________________________ 

ಶ್ರೇ ಡಿ.ಎಸ್.ಅರತಣ್ ಚ (ಸಿಳಿೇಯ ಸಂಸೆಿಗಳ ಕೆ್ೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈ 
progressive balanced budget  ಎಂದತ….  

(ಈ ಹಂತ್ದಲಿ ಹೆಚಿಚನ ಸಮಯವನಗಿದೆ ಎಂದತ ಹಲವು ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಮತ್ತು ಮನನಯ 
ಸದಸಯರತ ಆಕ್ೆೇಪ ವಯಕುಪಡಿಸಿದರತ) 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಅರತಣ್ಚ ಅವರೆೇ, ತ್ನವು ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂೆಳಿಳ.  ಮನನಯ 
ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಯವರತ ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ನುರ.ೆ   

ಶ್ರೇ ಬಸವರನರ್ ಬೊಮನೆಯ್ತ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಹಲವನರತ 
ಉತ್ುಮ ಸಲಹ-ೆಸೂಚರೆ್ಗಳನತನ ನೇಡಿದನಾರೆ.  ಹನಗೆಯೇ ಕ್ೆಲವು ಬೆೇಡಿಕ್ೆಗಳನತನ ಇಟಿಿದನಾರೆ.  
ಮತಂಬರತವ ದ್ಧನಗಳಲಿ ಹಣಕ್ನಸಿನ ಇತಿ-ಮತಿಯನತನ ರೆ್ೂೇಡಿ ಖ್ಂಡಿತ್ವನಗಿಯೂ ಅವುಗಳನತನ 
ಕ್ನಯಾಗತ್ ಮನಡತವಂತ್ಹ ಪನರಮನಣಿಕ ಪರಯತ್ನವನತನ ರ್ನನತ ಮನಡತತ್ೆುೇರ್ೆ.  ಧನಯವನದಗಳು.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಸದನವನತನ ದ್ಧರ್ನಂಕ ೨೧.೦೩.೨೦೨೨ರ ಬಳೆಿಗೆೆ ೧೧ ಗಂಟೆಯವರಗೆೆ 
ಮತಂದೂಡಲನಗಿದೆ.   

(ಮಧನಯಹನ ೦೨ ಗಂಟೆ ೪೬ ನಮಷಗಳಿಗೆ ಮತಕ್ನುಯಗೊಂಡ ಸದನವು ಪತನಃ ದ್ಧರ್ನಂಕ ೨೧ರೆ್ೇ 
ಮನರ್ಚಾ ಮನಹೆ ೨೦೨೨ರ ಸೊೇಮವನರದಂದತ ಬೆಳಿಗೆೆ ೧೧ ಗಂಟೆಗೆ ಸಮನವೆೇಶಗೊಳಳಲತ 
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