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ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನ ಪರಿಷತ್ತು 
ನೂರ ನಲವತ್ನುರರೆ್ಯ ಅಧಿವೆೇಶನ 

25ರೆ್ೇ ಮನರ್ಚಾ 2022  
ಶತಕರವನರ 

 
                         

01. ಅಧಿಕೃತ್ ನಿರ್ಾಯ 

- ಮೇಕೆದನಟತ ಕತಡಿಯತವ ನಿೇರಿನ ಯೇಜರೆ್ ಬಗೆ್ೆ. 

- ಶ್ರೇ ಜೆ.ಸಿ.ಮನಧತಸ್ನಾಮಿ (ಸರ್ಣ ನಿೇರನವರಿ, ಕನನೂನತ ಮತ್ತು ಸಂಸದೇಯ ವಯವಹನರ 
ಸಚಿವರತ)   

- ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ.ೆಹರಿಪರಸ್ನದಚ (ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ) 
- ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗ್ೌಡ 

 

02. ಪರಶೆ್ನೇತ್ುರಗಳು.  

ಅ) ಚತಕೆೆ ಗತರತತಿನ ಪರಶೆನಗಳಿಗ್ೆ ಮೌಖಿಕವನಗಿ ನಿೇಡಲನದ ಉತ್ುರಗಳು 

2710 + 2685 – ರನಜಯದ ವಿವಿಧ ಜಿಲೆೆ ಹನಗೂ ತ್ನಲೂೆಕತ ಕೆೇಂದರಗಳಲ್ಲೆ  
                 ಕನಯಾನಿವಾಹಿಸತತಿುರತವ ಕ್ರೇಡನ ಅಧಿಕನರಿಗಳು ಹನಗೂ ತ್ರಬೇೆತ್ತದನರರ  
                 ಮನಹಿತಿ ಬಗ್ೆೆ. 

- ಶ್ರೇ ಎಸಚ.ವಿಿ.ಸಂಕನೂರ 
- ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವೆಂಕಟೆೇಶಚ 
- ಡನ: ರ್ನರನಯರ್ಗ್ೌಡ(ರೇೆಷ್ೆೆ, ಯತವ ಸಬಲ್ಲೇಕರರ್ ಮತ್ತು ಕ್ರೇಡನ ಸಚಿವರತ) 

2661 – ನಿೇರನ ಘಟಕಗಳು ಮತಚಿಿರತವುದರ ಬಗೆ್ೆ 

- ಶ್ರೇ ಕ.ೆಹರಿೇಶಚ ಕತಮನರಚ 
- ಶ್ರೇ ಮತನಿರತ್ನ (ತ್ೊೇಟಗ್ನರಿಕ ೆಹನಗೂ ಯೇಜರೆ್ ಕನಯಾಕರಮ ಸಂಯೇಜರೆ್ ಮತ್ತು  

  ವಿಷಯಾನುಕ್ರ ಮಣಿಕೆ  (INDEX) 
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                                                       ಸ್ನಂಖಿಯಕ ಸಚಿವರತ) 

೨691 – ಐಷ್ನರನಮಿ ಕನರತಗಳಿಗ್ ೆತ್ೆರಿಗ್ ೆಪನವತಿಸಿಕೊಳಳದೆ ಅಕರಮ ಮನಡಿರತವ ಬಗ್ೆೆ. 

- ಶ್ರೇ ಸಿ.ಎನ್.ಮಂಜೆೇಗ್ೌಡ 
- ಶ್ರೇ ಬಿ.ಶ್ರೇರನಮತಲತ (ಸ್ನರಿಗ್ ೆಮತ್ತು ಪರಿಶ್ಷಟ ಪಂಗಡಗಳ ಕಲನಯರ್ ಸಚಿವರತ) 

2674- ಹೆೈ ಸ್ಕೊಯರಿಟಿ ನಂಬರಚ ಪೆೆೇಟಚ ಅಳವಡಿಸತವ ಬಗ್ೆೆ. 

- ಶ್ರೇ ಎನ್.ರವಿಕತಮನರಚ 
- ಶ್ರೇ ಬಿ.ಶ್ರೇರನಮತಲತ (ಸ್ನರಿಗ್ ೆಮತ್ತು ಪರಿಶ್ಷಟ ಪಂಗಡಗಳ ಕಲನಯರ್ ಸಚಿವರತ) 

2708- ಬತಡಕಟತಟ ಜನರ ಮನಹಿತಿ ಬಗ್ೆೆ 

- ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗ್ೌಡ 
- ಶ್ರೇ ಬಿ.ಶ್ರೇರನಮತಲತ (ಸ್ನರಿಗ್ ೆಮತ್ತು ಪರಿಶ್ಷಟ ಪಂಗಡಗಳ ಕಲನಯರ್ ಸಚಿವರತ) 

2679 – ಈಶನನಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ನರಿಗ್ ೆರ್ೌಕರರ ಬಗೆ್ೆ. 

- ಶ್ರೇ ಅರವಿಂದ ಕತಮನರಚ ಅರಳಿ 
- ಶ್ರೇ ಬಿ.ಶ್ರೇರನಮತಲತ (ಸ್ನರಿಗ್ ೆಮತ್ತು ಪರಿಶ್ಷಟ ಪಂಗಡಗಳ ಕಲನಯರ್ ಸಚಿವರತ) 

2667 – ಭೂ ಒಡತೆ್ನ ಯೇಜರೆ್ಯ ಅನತಷ್ನಾನದ ಬಗ್ೆೆ 

- ಡನ|| ವೆೈ.ಎ.ರ್ನರನಯರ್ಸ್ನಾಮಿ (ಸಕನಾರದ ಮತಖ್ಯ ಸಚೆೇತ್ಕರತ) 
- ಶ್ರೇ ಕೂೆೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಮನಜ ಕಲನಯರ್ ಹನಗೂ ಹಿಂದತಳಿದ ವಗಾಗಳ    

                             ಕಲನಯರ್ ಸಚಿವರತ)  

2714 – ಸ್ನರಿಗ್ೆ ಇಲನಖಯೆಡಿಯಲ್ಲೆ ಜೆ.ಎನ್.ಎನ್.ಯತ.ಆರ.ಎಂ. ಯೇಜರೆ್ಯನತನ   
         ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿರತವ ಬಗೆ್ೆ. 

- ಶ್ರೇ ಪಿ.ಆರ.ರಮೇಶಚ 
- ಶ್ರೇ ಬಿ.ಶ್ರೇರನಮತಲತ (ಸ್ನರಿಗ್ ೆಮತ್ತು ಪರಿಶ್ಷಟ ಪಂಗಡಗಳ ಕಲನಯರ್ ಸಚಿವರತ) 
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2645 – ಕೃಷಿ ವಿಶಾವಿದನಯಲಯಗಳಲ್ಲೆ ರೈೆತ್ರ ಮಕೆಳಿಗ್ ೆಅಧಯಯನ ಮನಡತವ ಬಗೆ್ೆ. 

- ಶ್ರೇ ಪರಕನಶಚ ಕ.ೆರನಥೂೆೇಡಚ 
- ಶ್ರೇ ಬಿ.ಸಿ.ಪನಟಿೇಲಚ (ಕೃಷಿ ಸಚಿವರತ) 

2684 – ಪರಿಶ್ಷಟ ಜನತಿ / ಪರಿಶ್ಷಟ ಪಂಗಡಗಳ ಜನರ ಮೇಲ್ಲನ ದೌಜಾನಯದ ಬಗೆ್ೆ. 

- ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವೆಂಕಟೆೇಶಚ 
- ಶ್ರೇ ಕೂೆೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಮನಜ ಕಲನಯರ್ ಹನಗೂ ಹಿಂದತಳಿದ ವಗಾಗಳ    

                                                    ಕಲನಯರ್ ಸಚಿವರತ)  

2688 – ಕತಡಿಯತವ ನಿೇರಿನ ಸಮಸ್ೆಯ ಬಗ್ೆೆ. 

- ಶ್ರೇ ಎಸ.ವಿಿ.ಸಂಕನೂರ (ಶ್ರೇ ಪರದೇಪಚ ಶೆಟಟರಚ ಪರವನಗಿ) 
- ಶ್ರೇ ಕ.ೆಎಸ.ಈಶಾರಪಪ (ಗ್ನರಮಿೇಣನಭಿವೃದಿ ಮತ್ತು ಪಂಚನಯತಚ ರನಜಚ ಸಚಿವರತ) 

2687 – ಬಿ.ಎಂ.ಟಿ.ಸಿ. ಬಸತುಗಳ ಸಿಿತಿಗತಿಗಳ ಬಗೆ್ೆ 

- ಶ್ರೇಮತಿ ಭನರತಿ ಶೆಟಿಟ 
- ಶ್ರೇ ಬಿ.ಶ್ರೇರನಮತಲತ (ಸ್ನರಿಗ್ ೆಮತ್ತು ಪರಿಶ್ಷಟ ಪಂಗಡಗಳ ಕಲನಯರ್ ಸಚಿವರತ) 

2297 – ರನಮನಗರದಲ್ಲೆ ಮನವು ಸಂಸೆರರ್ ಘಟಕ ಸ್ನಿಪರ್ೆ ಮನಡತವ ಬಗೆ್ೆ. 

- ಶ್ರೇ ಅ.ದೆೇವೆೇಗ್ೌಡ 
- ಶ್ರೇ ಮತನಿರತ್ನ (ತ್ೊೇಟಗ್ನರಿಕ ೆಹನಗೂ ಯೇಜರೆ್, ಕನಯಾಕರಮ ಸಂಯೇಜರೆ್ ಮತ್ತು       

                                                      ಸ್ನಂಖಿಯಕ ಸಚಿವರತ) 

2699 – ಕೊಡಗತ ಜಿಲೆೆಯಲ್ಲೆ ಕ್ರೇಡನ ವಿಶಾವಿದನಯಲಯ ಸ್ನಿಪಿಸತವ ಬಗೆ್ೆ 

- ಶ್ರೇ ಕ.ೆಹರಿೇಶಚ ಕತಮನರಚ(ಶ್ರೇಮತಿ ವಿೇಣನ ಅಚಿಯಯನವರ ಪರವನಗಿ) 
- ಡನ|| ರ್ನರನಯರ್ಗ್ೌಡ (ರೆೇಷ್ೆೆ ಹನಗೂ ಯತವ ಸಬಲ್ಲೇಕರರ್ ಮತ್ತು ಕ್ರೇಡ ೆಹನಗೂ    

                    ಯೇಜರ್ನ ಸಚಿವರತ) 
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       ಆ) ಚತಕೆೆ ಗತರತತಿಲೆದ ಪರಶೆನಗಳಿಗೆ್ ಲ್ಲಖಿತ್ ಮೂಲಕ ನಿೇಡಲನದ ಉತ್ುರಗಳು 

3. ಪರಕಟಣ ೆ

 - ವಿಧನನಸಭೆಯಂದ ಅಂಗಿೇಕರಿಸಲಪಟಿಟರತವ ಕರ್ನಾಟಕ ಧನ ವಿನಿಯೇಗ ವಿಧೆೇಯಕ,   
         ೨೦೨೨ ಹನಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ನರಮ ಸಾರನಜಚ ಮತ್ತು ಪಂಚನಯತಚರನಜಚ (ತಿದತುಪಡಿ)  
         ವಿಧೆೇಯಕ, ೨೦೨೨ಕೆೆ ವಿಧನನ ಪರಿಷತಚ ಸಹಮತ್ ನಿೇಡಬೆೇಕೆನತನವ ಬಗೆ್ೆ  
4. ಕನಯಾದಶ್ಾಯವರ ವರದ 

5. ವರದಯರೆ್ೂನಪಿಪಸತವುದತ 

      - ಸದಸಯರತಗಳ ಖನಸಗಿ ವಿಧೆೇಯಕಗಳ ಮತ್ತು ನಿರ್ಾಯಗಳ ಸಮಿತಿಯ ಮೂರರೆ್ೇ 
   ವರದಯನತನ ಸದನಕೆೆ ಒಪಿಪಸತವ ಬಗೆ್ೆ 
6. ಸಭನಪತಿಯವರ ಅನತಮತಿ ಮೇರಗೆ್ ೆಪರಸ್ನುಪಿಸಲಪಟಟ ವಿಷಯಗಳು. 

ಅ) ಗದಗ ಜಿಲೆೆಯ ಶ್ರಹಟಿಟ ಗ್ನರಮ ಭನರತಿ ಶ್ಕ್ಷರ್ ಸಮಿತಿಯ ಎಸ.ಎಸ.ಕೆ. ಅನತದನನಿತ್   
    ಶನಲೆಯಲ್ಲೆ ಸ್ೆೇವೆ ಸಲ್ಲೆಸತತಿುದು ಶ್ರೇ ಎಸ.ಕೆ.ಅಂಗಡಿಯವರನತನ ಸೆ್ೇವೆಯಂದ ವಜನ    
    ಮನಡಿರತವ ಬಗೆ್ೆ. 
- ಶ್ರೇ ಕ.ೆಟಿ.ಶ್ರೇಕಂಠೆೇಗ್ೌಡ 
- ಶ್ರೇ ಕೂೆೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ) 

 
ಆ) ದನವರ್ಗ್ೆರೆ ಜಿಲೆೆ ಚನನಗಿರಿಯಲ್ಲೆ ರನಗಿ ಖ್ರಿೇದ ಕೆೇಂದರ ನಿಲ್ಲೆಸಿರತವ ಬಗೆ್ೆ. 
  - ಶ್ರೇ ಡಿ.ಎಸ.ಅರತಣಚ 
  - ಶ್ರೇ ಕೂೆೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ) 
ಇ) ಸಮನಜ ಕಲನಯರ್ ಇಲನಖಯೆ ಕರ್ನಾಟಕ ವಸತಿ ಶ್ಕ್ಷರ್ ಸಂಘದ ವಸತಿ ಶನಲೆಗಳಿಗ್ೆ   
    ಖನಲ್ಲ ಇರತವ 230 ಹತದೆುಗಳ ರೆ್ೇಮಕನತಿ ಬಗೆ್ೆ. 

    -  ಶ್ರೇ ಅರವಿಂದ ಕತಮನರಚ ಅರಳಿ 
-  ಶ್ರೇ ಕೂೆೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ(ಸಮನಜ ಕಲನಯರ್ ಹನಗೂ ಹಿಂದತಳಿದ ವಗಾಗಳ    
                             ಕಲನಯರ್ ಸಚಿವರತ)  
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      ಈ) ಪನರಂಶತಪನಲರ ಗ್ೆರೇಡ-1 ಹತದೆುಗಳನತನ ರ್ೆೇರ ರೆ್ೇಮಕನತಿ ಮನಡಿಕೊಳುಳವ ಬಗೆ್ೆ. 

  - ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗ್ೌಡ 
  - ಶ್ರೇ ಕೊೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ) 

ಉ) ಬೆಂಗಳೂರತ ನಗರದಲ್ಲೆ ಮನಸೆಚ ಧರಿಸತವ ಬಗೆ್ೆ. 

 - ಶ್ರೇಮತಿ ಭನರತಿ ಶೆಟಿಟ 
    - ಶ್ರೇ ಕೊೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ)  
ಊ) ಅಮೃತ್ ಗ್ನರಮಿೇರ್ ವಸತಿ ಯೇಜರೆ್ಯನತನ ಮಂಡಯ ಜಿಲೆೆಯ ರ್ನಗಮಂಗಲ  
     ತ್ನಲೂೆಕ್ನ ಅರಣಿ ಹೊರ್ಕೆರೆ ಗ್ನರಮ ಪಂಚನಯತಿಗಳಿಗ್ ೆವಿಸುರಿಸತವ ಬಗೆ್ೆ. 

  - ಶ್ರೇ ದರೆ್ೇಶಚ ಗೂಳಿಗ್ೌಡ 
  - ಶ್ರೇ ಕ.ೆಎಸ.ಈಶಾರಪಪ (ಗ್ನರಮಿೇಣನಭಿವೃದಿ ಮತ್ತು ಪಂಚನಯತಚ ರನಜಚ ಸಚಿವರತ) 

ಋ) ಅರರ್ಯ ಪರದೆೇಶ ವನಯಪಿುಯಲ್ಲೆ ಬರತವ ಕೃಷಿ ಅರರ್ಯ ಭೂಮಿ ದನಖ್ಲೆಗಳಲ್ಲೆ ಅರರ್ಯ    
     ಭೂಮಿ ಎಂದತ ಸಮೂದಸಬೆೇಕೆಂದತ ಹೆೈ ಕೊೇಟಚಾ ಆದೆೇಶ ನಿೇಡಿರತವ ಬಗ್ೆೆ.  

- ಶ್ರೇ ಮಂಜತರ್ನಥ ಭಂಡನರಿ 
- ಶ್ರೇ ಕೂೆೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ) 

ಎ) ವಿಜಯಪತರ ಜಿಲೆೆ ಬಸವನ ಬನಗ್ೇೆವನಡಿ ತ್ನಲೂೆಕ್ನ ವಡೂೆಡೇಡಗಿ ಗ್ನರಮದಲ್ಲೆ   
    ಬನಲಕನನತನ ಬೆತ್ುಲೆ ಮನಡಿ ಹಿಂಸೆ್ ಮನಡಿರತವ ಬಗೆ್ೆ. 

- ಶ್ರೇ ಪರಕನಶಚ ಕ.ೆರನಥೂೆೇಡಚ (ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ಮತಖ್ಯ ಸಚೆೇತ್ಕರತ) 
- ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ.ೆಹರಿಪರಸ್ನದಚ (ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ) 
- ಶ್ರೇ ಅರಗ ಜ್ಞನರೆ್ೇಂದರ (ಗೃಹ ಸಚಿವರತ) 

ಏ) ಪಠ್ಯ ಪತಸುಕ ಪರಿಷೆರಣನ ಸಮಿತಿಯತ ಟಿಪತಪ ಸತಲನುನ್ಚರವರ ಚರಿತ್ರೆ ಬಗೆ್ೆ ಹಲವನರತ     
    ಸಂಗತಿಗಳನತನ ತೆ್ಗ್ದೆತ ಹನಕತತಿುರತವ ಬಗೆ್ೆ. 
 - ಶ್ರೇ ಸಲ್ಲೇಂ ಅಹಮದಚ 

- ಶ್ರೇ ಕೊೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ) 
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೭. ಸಭನಪತಿಯವರ ಅನತಮತಿ ಮೇರಗೆ್ ೆಪರಸ್ನುಪಿಸಲಪಟಟ ವಿಷಯಗಳಿಗ್ ೆಸಂಬಂಧಪಟಟ ಸಚಿವರ    
    ಹೆೇಳಿಕೆಗಳು 

ಅ) ಆಧನರ ದತ್ನುಂಶಗಳನತನ ಸಂಗರಹಿಸಿರತವ ಕಂಪೂಯಟರಚ ಜಿಪತಪಗಳು ಕಳುವನಗಿರತವ ಬಗೆ್ೆ 
    ದರ್ನಂಕ ೨೧-೩-೨೦೨೨ರಂದತ ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವೆಂಕಟೆೇಶಚರವರತ ಪರಸ್ನುಪಿಸಿರತವ ವಿಷಯ 
  - ಶ್ರೇ ಕೊೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ(ಸಭನರ್ನಯರತ)(ಗೃಹ ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ) 
 
ಆ) ರನಷಿರೇಯ ಹೆದನುರಿ ರಸೆ್ುಗಳಲ್ಲೆರತವ ಟೊೇಲಚಗಳಲ್ಲೆ ಗರ್ಯರ ವನಹನಗಳಿಗ್ೆ ಆಗತತಿುರತವ    
    ಆಡಚಣೆ ಬಗೆ್ೆ ದರ್ನಂಕ ೨೨-೩-೨೦೨೨ರಂದತ ಶ್ರೇ ಶನಂತ್ನರನಮಚ ಬತಡನ ಸಿದುಯವರತ 
    ಪರಸ್ನುಪಿಸಿರತವ ವಿಷಯ 
 - ಶ್ರೇ ಕೊೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ)(ಲೊೇಕೊೇಪಯೇಗಿ ಸಚಿವರ   
                                                             ಪರವನಗಿ) 
 
ಇ) ರನಜಯ ಸಕನಾರದ ಉಗ್ನರರ್ ನಿಗಮಕೆೆ ರೈೆತ್ ಕರ್ಜ ಯೇಜರೆ್ ಪೂರ್ಾಗೆ್ೂಳಳದೆೇ ಇರತವ   
    ಬಗೆ್ೆ ದರ್ನಂಕ ೨೪-೩-೨೦೨೨ರಂದತ ಶ್ರೇ ಕೆ.ಎ.ತಿಪಪೆೇಸ್ನಾಮಿಯವರತ ಪರಸ್ನುಪಿಸಿರತವ  
    ವಿಷಯ 
 - ಶ್ರೇ ಕೂೆೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ)(ಸಹಕನರ ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ) 

 
ಈ) ಪನವಗಡದ ಅಪಘಾತ್ದ ಹಿರ್ೆನಲೆಯಲ್ಲೆ ಬೆಳಗ್ೆೆ ಮತ್ತು ಪಿೇಕಚ ಅವರಚನಲ್ಲೆ ಸಕನಾರಿ    
      ಬಸಚಗಳ ಟಿರಪಚ ಹೆಚತಿ ಮನಡತವ ಬಗೆ್ೆ ದರ್ನಂಕ ೨೪-೩-೨೦೨೨ರಂದತ 
      ಶ್ರೇ ಕ.ೆಹರಿೇಶಚಕತಮನರಚರವರತ ಪರಸ್ನುಪಿಸಿರತವ ವಿಷಯ  
- ಶ್ರೇ ಕೂೆೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ)(ಸ್ನರಿಗ್ ೆಮತ್ತು ಪರಿಶ್ಷಟ ಪಂಗಡಗಳ  

                                                ಕಲನಯರ್ ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ) 
8. ಶನಸನ ರಚರೆ್ 
 ವಿಧೆೇಯಕಗಳ ಪರ್ನಾಲೊೇಚರ್ೆ ಹನಗೂ ಅಂಗಿೇಕನರ 
       ಕರ್ನಾಟಕ ಧನ ವಿನಿಯೇಗ ವಿಧೆೇಯಕ, 2022 
 - ಶ್ರೇ ಜೆ.ಸಿ.ಮನಧತಸ್ನಾಮಿ(ಕನನೂನತ, ಸಂಸದೇಯ ವಯವಹನರಗಳು ಮತ್ತು ಶನಸನ ರಚರೆ್  
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               ಹನಗೂ ಸರ್ಣ ನಿೇರನವರಿ ಇಲನಖ ೆಸಚಿವರತ) (ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಗಳ ಪರವನಗಿ) 
- ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ.ೆಹರಿಪರಸ್ನದಚ(ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ) 
- ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗ್ೌಡ 
- ಶ್ರೇ ಪರಕನಶಚ ರನಥೂೆೇಡಚ(ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ಮತಖ್ಯ ಸಚೆೇತ್ಕರತ) 
- ಶ್ರೇ ಕ.ೆಎ.ತಿಪಪೆೇಸ್ನಾಮಿ 
- ಶ್ರೇ ಡಿ.ಎಸಚ.ಅರತಣಚ 
- ಶ್ರೇ ಪಿ.ಆರಚ.ರಮೇಶಚ 
- ಶ್ರೇ ನಸಿೇರಚ ಅಹಮದಚ 

(ವಿಧೆೇಯಕ ಅಂಗಿೇಕರಿಸಲಪಟಿಟತ್ತ) 
9. ಖನಸಗಿ ಸದಸಯರ ನಿರ್ಾಯಕೆೆ ಸಕನಾರ ಉತ್ುರ ನಿೇಡದರತವ ಬಗೆ್ೆ 
 - ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವೆಂಕಟೆೇಶಚ 
 - ಶ್ರೇ ಕೊೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ) 
 - ಡನ: ವೆೈ.ಎ.ರ್ನರನಯರ್ ಸ್ನಾಮಿ(ಸಕನಾರಿ ಮತಖ್ಯ ಸಚೆೇತ್ಕರತ) 
 - ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ.ೆಹರಿಪರಸ್ನದಚ(ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ) 
 
10. ನಿಯಮ 68ರ ಮೇರೆಗೆ್ ಸ್ನವಾಜನಿಕ ಮಹತ್ಾದ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಚಚೆಾ 
 ವಿಷಯ: ರನಜಯದ ಕನನೂನತ ಹನಗೂ ಸಮನಜ ರಕ್ಷಕರನಗಿರತವ ಕೆಲವು ಪೊಲ್ಲೇಸರತ  
              ಹರ್ ಸಂಪನದರ್ೆಗ್ನಗಿ ಭರಷ್ನಟಚನರದಲ್ಲೆ ತ್ೊಡಗಿರತವ ಬಗೆ್ೆ. 

- ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ.ೆಹರಿಪರಸ್ನದಚ(ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷ ರ್ನಯಕರತ) 
- ಶ್ರೇ ಎನ್ಚ.ರವಿಕತಮನರಚ 
- ಶ್ರೇ ಮೇಹನ್ಚ ಕತಮನರಚ ಕೊಂಡಜಿಿ 
- ಶ್ರೇ ಜೆ.ಸಿ.ಮನಧತಸ್ನಾಮಿ (ಕನನೂನತ, ಸಂಸದೇಯ ವಯವಹನರಗಳು ಮತ್ತು ಶನಸನ ರಚರೆ್ 

                                             ಹನಗೂ ಸರ್ಣ ನಿೇರನವರಿ ಇಲನಖ ೆಸಚಿವರತ) 
- ಶ್ರೇ ಹೆರ್ಚ.ಎಂ.ರಮೇಶಚಗ್ೌಡ 
- ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗ್ೌಡ 

- - - 
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(622) 25-03-2022 KH/RN   10-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನ ಪರಿಷತ್ತು 

ಶತಕರವನರ, 25ರೆ್ೇ ಮನರ್ಚಾ 2022 

ಸದನವು ವಿಧನನಸ್ೌಧದಲ್ಲೆರತವ ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುನ      
ಸಭನಂಗರ್ದಲ್ಲೆ 

ಬೆಳಗ್ೆೆ 10 ಗಂಟೆ 11 ನಿಮಿಷಕೆೆ ಸಮನವೆೇಶಗ್ೊಂಡಿತ್ತ. 

ಸಭನಪತಿ (ಶ್ರೇ ಬಸವರನಜ ಶ್ವಲ್ಲಂಗಪಪ ಹೊರಟಿಟ) ಅವರತ   

ಪಿೇಠ್ದಲ್ಲೆ ಉಪಸಿಿತ್ರಿದುರತ. 
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೦೧. ಅಧಿಕೃತ್ ನಿರ್ಾಯ 

    ವಿಷಯ:- ಮೇಕೆದನಟತ ಕತಡಿಯತವ ನಿೇರಿನ ಯೇಜರೆ್ ಬಗೆ್ೆ. 

- - - 

ಶ್ರೇ ಜೆ.ಸಿ.ಮನಧತಸ್ನಾಮಿ (ಸರ್ಣ ನಿೇರನವರಿ, ಕನನೂನತ, ಸಂಸದೇಯ ವಯವಹನರಗಳ 
ಸಚಿವರತ) (ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಯವರ ಪರವನಗಿ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಅಧಿಕೃತ್ 
ನಿರ್ಾಯವನತನ ವಿಧನನಸಭಯೆಲ್ಲೆ ಮಂಡಿಸಿದುೆೇವೆ. ಅದನತನ ಇಲ್ಲೆ ಮಂಡಿಸಲತ ಇಷಟಪಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ  

 
1. ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜಯವು ಯೇಜಿಸಿರತವ ಮೇಕೆದನಟತ ಕತಡಿಯತವ ನಿೇರತ ಮತ್ತು 

ಸಮತ್ೊೇಲನ ಜಲನಶಯ ಯೇಜರೆ್ಯನತನ ವಿರೂೆೇಧಿಸಿ ದರ್ನಂಕ:21-03-2022 
ರಂದತ ತ್ಮಿಳುರ್ನಡತ ವಿಧನನಸಭೆಯತ ಸಭಯವಲೆದ ಭನಷ್ಯೆಲ್ಲೆ ಅಂಗಿೇಕರಿಸಿದ 
ಒಕೂೆಟ ವಿರೂೆೇಧಿ ಮತ್ತು ಸಮಥಾನಿೇಯವಲೆದ ನಿರ್ಾಯವನತನ ಮತ್ತು 
ತ್ಮಿಳುರ್ನಡತ ರನಜಯವು ತ್ನನ ಪನರದೆೇಶ್ಕ ವನಯಪಿುಯಲ್ಲೆ ಏಕಪಕ್ಷೇಯವನಗಿ 
ಯೇಜಿಸಿರತವ ಕನನೂನತಬನಹಿರ ಯೇಜರೆ್ಗಳನತನ ಸಹ ಈ ಸದನವು ಗರ್ರೆ್ಗ್ೆ 
ತ್ೆಗೆ್ದತಕೂೆಂಡಿರತತ್ುದೆ. 
 

2. ಗ್ೌರವನನಿಾತ್ ಸರ್ೇಾಚಿ ರ್ನಯರ್ನಲಯವು ಕನವೇೆರಿ ಜಲ ವಿವನದ ರ್ನಯರ್ನಧಿಕರರ್ದ 
ತಿೇಪಾನತನ ಮನಪಾಡಿಸಿ ಸ್ನಮನನಯ ಜಲ ವಷಾದಲ್ಲೆ ಬಿಳಿಗತಂಡತೆವಿನಲ್ಲೆ 177.25 
ಟಿಎಂಸಿ ನಿೇರಿನ ಪರಮನರ್ವನತನ ಖ್ಚಿತ್ಪಡಿಸತವಂತೆ್ ನಿಗದಪಡಿಸಿದ.ೆ ಮನನಯ 
ಸರ್ೇಾಚಿ ರ್ನಯರ್ನಲಯವು ಹಂಚಿಕ ೆ ಮನಡಿರತವಂತೆ್ ಬೆಂಗಳೂರತ 
ಮಟೊರೇಪನಲ್ಲಟನ್ಚ ನಗರದ ಕತಡಿಯತವ ನಿೇರಿನ ಅಗತ್ಯತ್ೆಗ್ ೆ 24 ಟಿಎಂಸಿ (4.75 
ಟಿಎಂಸಿ Comsumptive Use) ನಿೇರನತನ ಸತಸಿಿರಗ್ೊಳಿಸಲತ ಹನಗೂ 
ತ್ತ್ಪರಿಣನಮವನಗಿ ಜಲವಿದತಯತಚ ಉತ್ನಪದರೆ್ಗ್ ೆ ಅಂತ್ರ-ರನಜಯ ನದ ಕನವೇೆರಿಗ್ ೆ
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ಅಡಡಲನಗಿ ಮೇಕದೆನಟತ ಕತಡಿಯತವ ನಿೇರತ ಮತ್ತು ಸಮತ್ೂೆೇಲನ ಜಲನಶಯ 
ಯೇಜರೆ್ಯನತನ ಯೇಜಿಸಲನಗಿದೆ. ಸದರಿ ಯೇಜರೆ್ಯಂದ ತ್ಮಿಳುರ್ನಡತ 
ರನಜಯಕೆೆ ರ್ನವುದೆೇ ಭನದಕ ಅಥವನ ಹನನಿರ್ನಗತವುದಲೆ. 

 
3. ಮೇಕೆದನಟತ ಕತಡಿಯತವ ನಿೇರತ ಮತ್ತು ಸಮತ್ೂೆೇಲನ ಜಲನಶಯ ಯೇಜರೆ್ಯನತನ 

ನಿಮಿಾಸಲತ ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜಯವು ತ್ನನ ಸ್ನಂವಿಧನನಿಕ ಅಧಿಕನರ ವನಯಪಿುಯನತನ 
ಹೊಂದದೆ. ರನಷಿರೇಯ ಜಲನಿೇತಿಯೂ ಸಹ ಕತಡಿಯತವ ನಿೇರಿಗ್ ೆ ಪರಥಮ 
ಆದಯತ್ಯೆನತನ ನಿೇಡತತ್ುದ.ೆ ಈ ಕತಡಿಯತವ ನಿೇರಿನ ಯೇಜರೆ್ಯಂದ 
ರ್ನಯರ್ನಧಿಕರರ್ದ ಆದೆೇಶವನತನ ರ್ನವುದೆೇ ರಿೇತಿಯಲ್ಲೆ ಉಲೆಂಘಿಸತವುದಲೆ. 

 
4. ಕರ್ನಾಟಕದ ಪನರದೆೇಶ್ಕ ವನಯಪಿುಯಲ್ಲೆ ಉತ್ಪತಿುರ್ನಗತವ ಕನವೇೆರಿ ಹೆಚತಿವರಿ ನಿೇರನತನ 

ಬಳಸಿಕೊಳುಳವ ಮೂಲಕ ತ್ಮಿಳುರ್ನಡತ ರನಜಯವು ಏಕಪಕ್ಷೇಯವನಗಿ ಹಲವನರತ 
ಕನನೂನತಬನಹಿರ ಯೇಜರೆ್ಗಳನತನ ಕೆೈಗ್ೆತಿುಕೂೆಂಡಿದ.ೆ ಈ ಯೇಜರೆ್ಗಳಲ್ಲೆ ಕತಂದನ 
PSP, ಸಿಲೆಹಳಳ PSP, ಹೊಗ್ೆೇನಕಲಚ ಹಂತ್-II, ಕನವೇೆರಿ (ಕಟಟಲೆೈ)-ವೆೈಗ್ೆೈ-
ಗತಂಡನರಚ ಜೊೇಡಣೆ, ಇತ್ನಯದಗಳು ಒಳಗ್ೊಂಡಿವೆ.  

 
5. ಪೆನಿನತುಲರಚ ರಿವರಚ ಡವೆಲಪಚಮಂಟಚ (Peninsular River Development) 

ಯೇಜರೆ್ಯಡಿಯಲ್ಲೆ ಗ್ೊೇದನವರಿ ಹೆಚತಿವರಿ ನಿೇರನತನ ಕೃಷ್ನಣ-ಪೆರ್ನನರ-ಕನವೆೇರಿ-
ವೆೈಗ್ೆೈ-ಗತಂಡನರಚ ಯೇಜರೆ್ಗ್ ೆತಿರತವುಗ್ೂೆಳಿಸತವ ವಿಸೃತ್ ಯೇಜರ್ನ ವರದಯನತನ 
ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜಯವು ಸ್ೇೆರಿದಂತ್ ೆ ಕಣಿವ ೆ ರನಜಯಗಳ ನಿೇರಿನ ಪನಲನತನ 
ನಿಧಾರಿಸತವವರೆಗ್ ೆಅನತಮೇದಸಕೂಡದತ. 
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6. ತ್ಮಿಳುರ್ನಡತ ರನಜಯವು, ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜಯದ ಮೇಕೆದನಟತ ಯೇಜರೆ್ಗ್ ೆ ತ್ನನ 
ಒಪಿಪಗ್ೆಯನತನ ಪಡಯೆಬೆೇಕೆಂದತ ಕೊೇರಿದ.ೆ ಆದರೆ, ಅದೆೇ ಸಮಯದಲ್ಲೆ 
ತ್ಮಿಳುರ್ನಡತ ರನಜಯವು ಕರ್ನಾಟಕದ ರನಜಯದ ಒಪಿಪಗ್ೆಯನತನ ಕೊೇರದ ೆ
ಏಕಪಕ್ಷೇಯವನಗಿ ಕನನೂನತಬನಹಿರ ಯೇಜರೆ್ಗಳನತನ ಕೆೈಗ್ೆತಿುಕೊಳುಳವ ಮೂಲಕ 
ತ್ನನ ದಾಂದಾ ನಿಲತವನತನ ಪರದಶ್ಾಸತತಿುದೆ. ತ್ಮಿಳುರ್ನಡಿನ ಕನನೂನತಬನಹಿರ 
ಯೇಜರೆ್ಗಳನತನ ರ್ನವು ಬಲವನಗಿ ಖ್ಂಡಿಸತತ್ನು, ಎಲನೆ ವೆೇದಕೆಗಳಲ್ಲೆ ಅವುಗಳನತನ 
ವಿರೂೆೇಧಿಸತತ್ೆುೇವೆ. 

 
7. ಕೆೇಂದರ ಜಲ ಆಯೇಗವು ಮೇಕೆದನಟತ ಯೇಜರೆ್ಯ ವಿಸೃತ್ ಯೇಜರ್ನ 

ವರದಯನತನ ಅನತಮೇದಸತವಂತ್ೆ ಹನಗೂ ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಅರರ್ಯ ಮಂತ್ನರಲಯವು 
ಯೇಜರೆ್ಗ್ ೆ ಪರಿಸರ ಅನತಮತಿಯನತನ ಪಡಯೆಲತ ToR ಅನತನ 
ಅನತಮೇದಸತವಂತ್ೆ ಈ ಸದನವು ಸವನಾನತಮತ್ದಂದ ಒತ್ನುಯಸತತ್ುದೆ. 

 

ರ್ನವು ನಮೆಚ ನಿಲತವನತನ ಕ್ೆಯರಚ ಮನಡಿದೆುೇವೆ. ಅಲ್ಲೆ ಸವಾ ಪಕ್ಷಗಳ ಚಚೆಾ ಮನಡಿಸಿ, 
ಮನಡಿಸಿದುೆೇವ.ೆ ಹನಗ್ನಗಿ, ಕೆಳಕಂಡ ನಿರ್ಾಯಗಳನತನ ವಿಧನನಸಭೆಯಲ್ಲೆ ಮನಡಿದೆುೇವೆ. ಅದೆೇ ರಿೇತಿ 
ತ್ನವು ಒಪಿಪಕೂೆಳಳಬೆೇಕತ.  

 
ಈ ಮೇಲ್ಲನ ಅಂಶಗಳ ಹಿರೆ್ನಲೆಯಲ್ಲೆ, ಈ ಸದನವು ಸವನಾನತಮತ್ದಂದ ಈ ಮತಂದನಂತ್ ೆ

ನಿರ್ಾಯಸತತ್ುದ:ೆ 
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ಅ. ತ್ಮಿಳುರ್ನಡತ ರನಜಯಕೆೆ ರ್ನವುದೆೇ ಹನನಿರ್ನಗದ ಮೇಕೆದನಟತ ಯೇಜರೆ್ಯನತನ 
ವಿರೂೆೇಧಿಸಿ ತ್ಮಿಳುರ್ನಡತ ವಿಧನನಸಭೆ ಅಂಗಿೇಕರಿಸಿದ ನಿರ್ಾಯವನತನ ಸಭೆ 
ಖ್ಂಡಿಸತತ್ುದೆ. 

 
ಆ. ಮೇಕೆದನಟತ ಯೇಜರೆ್ಗ್ ೆ ಈ ಕೂಡಲೇೆ ಅನತಮತಿ ನಿೇಡತವಂತ್ ೆ ಕೆೇಂದರ ಜಲ 

ಆಯೇಗ (Central Water Commission) ಹನಗೂ ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಅರರ್ಯ 
ಮಂತ್ನರಲಯ (MoEF) ವನತನ ಒತ್ನುಯಸತತ್ುದೆ. 

 
ಇ.  ಕಣಿವ ೆರನಜಯಗಳ ರ್ನಯಯಸಮೆತ್ ಪನಲನತನ ನಿಧಾರಿಸತವವರೆಗ್ೆ ಗ್ೂೆೇದನವರಿ-ಕೃಷ್ನಣ-

ಪೆರ್ನನರ-ಕನವೇೆರಿ-ವೆೈಗ್ೈೆ-ಗತಂಡನರಚ ಜೊೇಡಣೆ ಯೇಜರೆ್ಯ ಡಿಪಿಆರಚ ಅನತನ 
ಅಂತಿಮಗ್ೊಳಿಸದಂತೆ್, ಪರಸತುತ್ ಡಿಪಿಆರಚ ಅಂಶಗಳಿಗ್ೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಪಿಪಗ್ೆ 
ಪಡಯೆದೆೇ, ಸದರಿ ಯೇಜರೆ್ಯನತನ ಅನತಮೇದಸದಂತೆ್ ಹನಗೂ ತ್ಮಿಳುರ್ನಡಿನ 
ಕನನೂನತಬನಹಿರ ಯೇಜರೆ್ಗಳಿಗ್ೆ ಅನತಮೇದರೆ್ ನಿೇಡದಂತೆ್ ಮತ್ತು ಆ 
ಯೇಜರೆ್ಗಳನತನ ಮತಂದತವರೆಸದಂತೆ್ ನಿದೆೇಾಶ್ಸಲತ ಸಂಬಂಧಪಟಟ ಕೆೇಂದರದ 
ಸಂಸೆ್ಿಗಳನತನ ಒತ್ನುಯಸತತ್ುದೆ. 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ.ೆಹರಿಪರಸ್ನದಚ (ವಿರೂೆೇಧಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 
ಸಕನಾರದ ವತಿಯಂದ ಮೇಕೆದನಟತ ವಿಚನರದಲ್ಲೆ ಅಧಿಕೃತ್ ನಿರ್ಾಯವನತನ ಈ ಸದನದ ಮೂಲಕ 
ತ್ಂದದನುರೆ. ಇದತ ಬಹಳ ಸ್ನಾಗತ್ನಹಾ ವಿಚನರ. ಕನಂಗ್ೆರಸಚ ಪಕ್ಷವು ಮೇಕೆದನಟತ ಕತಡಿಯತವ ನಿೇರಿನ 
ಯೇಜರೆ್ಯನತನ ಜನರಿಗ್ೂೆಳಿಸಬೆೇಕೆಂದತ 2 ಹಂತ್ದಲ್ಲೆ ಪನದರ್ನತ್ರೆ ಮನಡಿದೆುವು. ಸತಮನರತ 160 
ಕ್.ಮಿೇ., ಉದುಕೂೆ ಸಹ ಬಹಳಷತಟ ಜನಸ್ನಮನನಯರ ಬೆಂಬಲ ಈ ಪನದರ್ನತ್ರೆಗ್ೆ ದೊರಕ್ತ್ತು. ಅದೆೇ 
ಸಂದಭಾದಲ್ಲೆ ತ್ಮಿಳುರ್ನಡತ ಜನರತ ಇದಕೆೆ ವಿರೂೆೇಧವನತನ ಮನಡಿದುರತ. ಈ ಕನವೇೆರಿ ಜಲ ವಿವನದ 
ಕನವೇೆರಿ ನದ ಎಷತಟ ಆಳವನಗಿದೆಯೇ, ಅಷ್ಟೆೇ ಹಳಯೆ ವಿವನದವನಗಿರತವುದರಿಂದ, ಸಕನಾರ ಈ 
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ಒಂದತ ಕರಮವನತನ ತ್ೆಗೆ್ದತಕೊಂಡಿರತವಂತ್ಹದತು ಬಹಳ ಸ್ನಾಗತ್ನಹಾ. ಈ ಒಂದತ ನಿರ್ಾಯವನತನ 
ಬಹಳ ಒಮೆತ್ದಂದ ಸ್ನಾಗತ್ ಮನಡತತ್ುೆೇವೆ ಎಂದತ ತ್ಮೆ ಮೂಲಕ ಸಕನಾರಕೆೆ ತಿಳಿಸತತ್ೆುೇರ್.ೆ  

ಅಧಿಕೃತ್ ನಿರ್ಾಯದ ಅಂಗಿೇಕನರ 

ಶ್ರೇ ಜೆ.ಸಿ.ಮನಧತಸ್ನಾಮಿ (ಸರ್ಣ ನಿೇರನವರಿ, ಕನನೂನತ, ಸಂಸದೇಯ ವಯವಹನರಗಳ 
ಸಚಿವರತ) (ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಯವರ ಪರವನಗಿ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ,ಚ “ಮೇಕೆದನಟತ 
ಕತಡಿಯತವ ನಿೇರಿನ ಯೇಜರೆ್ಯ”ಚಅಧಿಕೃತ್ ನಿರ್ಾಯವನತನ ಅಂಗಿೇಕರಿಸಬೆೇಕೆಂದತ ಕೂೆೇರತತ್ುೆೇರೆ್. 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಪರಸ್ನುವ ಏರೆ್ಂದರೆ,  

“ಮೇಕೆದನಟತ ಕತಡಿಯತವ ನಿೇರಿನ ಯೇಜರೆ್ಯ”ಚ ಅಧಿಕೃತ್ ನಿರ್ಾಯವನತನ 
ಅಂಗಿೇಕರಿಸತವುದತ. 

ಮೇಕೆದನಟತ ಕತಡಿಯತವ ನಿೇರಿನ ಯೇಜರೆ್ಯ ಅಧಿಕೃತ್ ನಿರ್ಾಯಕೆೆ 
ಸದನವು ಸವನಾನತಮತ್ದಂದ ಒಪಿಪಗ್ೆ ನಿೇಡಲನಯತ್ತ. 

ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗ್ೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ,  . . . 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗ್ೌಡರವರೇೆ, ರ್ನವುದೆೇ ಚಚಾೆ ಇಲೆ. ಈ 
ನಿರ್ಾಯವನತನ ಪನಸಚ ಮನಡಲನಗಿದ.ೆ ತ್ನವು ಇನತನ ಏನತ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುೇರನ? 

ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗ್ೌಡ (ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್ೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇಂತ್ಹ ವಿಚನರದಲ್ಲೆ 
ಎರಡತ ಮನತ್ತಗಳರ್ನನಡತವುದಕೆೆ ಅವಕನಶ ಕೊಡಲ್ಲಲೆವೆಂದರೆ ಹೆೇಗ್?ೆ  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗ್ೌಡರವರೇೆ, ಆಗತವುದಲೆ. ಇದರ ಬಗೆ್ೆ ಮನನಯ 
ವಿರೂೆೇಧಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ ಮನತ್ರ್ನಡಿದರೆ ಮತಗಿಯತ್ತ.  
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ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗ್ೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ವಿರೂೆೇಧಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ 
ಹೆೇಳಿದರ ೆಮತಗಿದತ ಹೂೆೇಗತತ್ುದೆಯೇ? ಹನಗ್ನದರೆ, ಮನನಯ ವಿರೂೆೇಧಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ ಸಹ ಏಕೆ 
ಮನತ್ರ್ನಡಬೆೇಕತ? 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗ್ೌಡರವರೇೆ, ಸದನದಲ್ಲೆರತವ ಎಲೆರ ಪರವನಗಿ 
ಅವರತ ಮನತ್ರ್ನಡಿದನುರೆ.  

ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗ್ೌಡ:- ಮನನಯ ವಿರೂೆೇಧಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರೇೆ ಬೆೇಡ. ಸಕನಾರ ಒಂದತ 
ನಿರ್ಾಯವನತನ ಮಂಡಿಸಿದ ಮೇಲೆ . . . (ಗ್ೊಂದಲ) ರ್ನನತ ಇದರ ಬಗೆ್ೆ ಎರಡತ ನಿಮಿಷಗಳು 
ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗ್ೌಡರವರೇೆ, ಎಲೆದಕೂೆ ಏಕ ೆ ತ್ೊಂದರ ೆ
ಮನಡತತಿುೇರಿ? ಇದೇೆನತ ಚಚೆಾ?  

ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗ್ೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇದತ ಚಚಾೆ ಅಲೆ. ರ್ನವು ನಿರ್ಾಯದ 
ಪರವನಗಿ ಇರತವುದರಿಂದ, ಇಂತ್ಹ ಒಂದತ ನಿರ್ಾಯದ ಬಗೆ್ೆ ನಮೆ ಪಕ್ಷದ ಅಭಿಪನರಯವನತನ ಸಹ 
ಹೆೇಳಬೆೇಕಲೆವೆೇ?  

(ಗ್ೊಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ.ೆ ಹರಿಪರಸ್ನದಚ:- ಮನನಯ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗ್ೌಡರವರೇೆ, ಒಂದತ ನಿಮಿಷ. ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗ್ೌಡರವರತ ಜನತ್ನ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರನಗಿರತವುದರಿಂದ, 
ಅವರತ ಸಹ ಇದನತನ ಸ್ನಾಗತ್ ಮನಡತವುದಕೆೆ ಅವಕನಶ ಮನಡಿಕೊಡಿ.  

(ಗ್ೊಂದಲ) 
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ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗ್ೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅವಕನಶ ಏನತ ಬೆೇಡ? ಇದೆೇ ಪದಿತಿ 
ಮತಂದತವರೆಯಲ್ಲ. ರ್ನನತ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಲೆ ಬಿಡಿ. 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗ್ೌಡರವರೇೆ, ಆಯತ್ತ ಬಿಡಿ. ಈಗ ಸತಮೆರ್ೆ 
ಕತಳಿತ್ತಕೂೆಳಿಳ. ಸತಮೆರೆ್ ಏರೆ್ೇರ್ೂೆೇ ಮನತ್ರ್ನಡಬೆೇಡಿ.  

(ಮತಂದತ) 

 

(623)/25-3-2022/10-2೦/ಎಲಚಎಂ/ವಿಕ ೆ

೦೨.  ಪ್ರ ಶ  ್ನ ೋ ತ್ ತ ರಗಳ ು 

ಅ) ಚುಕ್ ೆ  ಗುರು ತಿನ  ಪ್ರಶ ನಗಳಿಗ  ಮೌ ಖಿಕವಾಗಿ ನೋಡಲಾದ ಉತ್ ತರಗಳು 

 
ಪರಶೆನ ಸಂಖೆಯ: 2710+2685 
(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದೆ) 

 
     ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವೆಂಕಟೆೇಶ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಗಳೆ, ಈ ಪರಶೆನಯನತನ ರ್ನನತ ಮತ್ತು ಮನನಯ 

ಸದಸಯರನದ ಎಸಚ.ವಿಿ.ಸಂಕನೂರರವರತ ಒಟಿಟಗ್ ೆ ಕೇೆಳಿದೆುೇವೆ. ರನಜಯದಲ್ಲೆಯ ಕ್ರೇಡೆಗಳು ಅಭಿವೃದಿ 

ಹೊಂದಬೇೆಕತ ಎನತನವುದತ  ಮನನಯ ಸಚಿವರ ಉದೆುೇಶವನಗಿದ.ೆ ಅದಕನೆಗಿ ಏನತ ಬೆೇಕನದರೂ 

ಸಹಕನರ ಕೊಡತತ್ೆುೇವ ೆ ಎಂದತ ಮನನಯ ಮಂತಿರಗಳು ಹೆೇಳಿದನುರೆ. ೭೫ರ್ೇೆ ಸತವರ್ಾ 

ಮಹೊೇತ್ುವದಂದತ ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಗಳು ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ನು ಕ್ರೇಡನ ಇಲನಖಗೆ್ ೆಒಂದತ ಸ್ನವಿರ 

ಕೊೇಟಿ ರೂಪನಯಗಳ ಅನತದನನವನತನ ಕೊಡಲತ ಪರಯತ್ನ ಮನಡತತ್ುೆೇವ ೆಎಂದತ ಹೆೇಳಿದನುರ.ೆ ಅವರ 
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ಇಲನಖಯೆಲ್ಲೆ 100 ಜನ ತ್ರಬೇೆತಿದನರರತ ಇದನುರ ೆ ಅವರನತನ ಖನಯಂ ಮನಡಿಕೊಳಿಳ ಎಂದತ 

ಹೆೇಳಿದರ,ೆ ಅವರಿಗೆ್ ಸಂಚಿತ್ ವೆೇತ್ನ ಕೊಡತತ್ೆುೇವೆ ಎಂದತ ಸಕನಾರ ಹೆೇಳುತ್ುದೆ. ಇನತನ ಎರಡತ-

ಮೂರತ ವಷಾಗಳಲ್ಲೆ 70 ತ್ರಬೇೆತಿದನರರತ ನಿವೃತಿ ಹೊಂದತತ್ನುರೆ. ಅವರ ಜಿೇವನಕೆೆ ಭದರತ್ ೆಏನತ? 

ಹತಡತಗರನತನ ತ್ರ್ನರತ ಮನಡತವಂತ್ಹವರನತನ ಸಕನಾರ ಈಗ ರೆ್ೇಮಕ ಮನಡಿಕೊಳುಳತ್ುಲೆೇ ಇಲೆ. 

ಈಗ ಇರತವ ತ್ರಬೇೆತಿದನರರನತನ ಮದಲತ ಖನಯಂ ಮನಡಿಕೊಳಿಳ, ಅವರತ ನಿವೃತಿು ಹೊಂದದ 

ತ್ಕ್ಷರ್ ಬೆೇರಯೆವರನತನ ರೆ್ೇಮಕ ಮನಡಿಕೂೆಳಳಬೆೇಕೆಂದತ ರ್ನನತ ವಿನಂತಿ ಮನಡಿಕೂೆಳುಳತ್ೆುೇರ್ೆ.  

   
     ಶ್ರೇ ಎಸಚ.ವಿಿ.ಸಂಕನೂರ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಗಳ,ೆ  ಕ್ರೇಡನ ಇಲನಖ ೆ ಮತ್ತು ಕ್ರೇಡನ 

ಪನರಧಿಕನರದಂದ ತ್ರಬೇೆತಿದನರರನತನ ಖನಯಂ ಮನಡಿಕೊಳಳಲತ C & R rules amendment 

ಮನಡಲನಗಿದೆಯೇ ಇಲೆವ ೆ ಮತ್ತು ಹತದೆುಗಳನತನ ಸೃಷಿಟ ಮನಡಲನಗಿದೆಯೇ ಎನತನವುದನತನ ಮನನಯ 

ಕ್ರೇಡನ ಸಚಿವರಿಗೆ್ ಕೇೆಳಬಯಸತತ್ೆುೇರೆ್. ಕಳೆದ ಎರಡತ ದನಗಳ ಹಿಂದ ೆCoaches ಅನತಭವಿಸತತಿುರತವ 

ತ್ೊಂದರ ೆ ಬಗೆ್ೆ ಮತ್ತು ಕ್ರೇಡನ ಸಿಿತಿಗತಿಗಳ ಬಗೆ್ೆ ಈ ಸದನದಲ್ಲೆ ಎರಡತ ಗಂಟೆಗಳ ಕನಲ 

ಚಚೆಾರ್ನಗಿದೆ. C & R rules amendment ಮನಡಿ, ಹತದೆುಗಳನತನ ಸೃಷಿಟ ಮನಡದದುರೆ ಈ 

ತ್ರಬೇೆತಿದನರರತ ಹನಗೆ್ ನಿವೃತಿು ಹೊಂದಬೇೆಕನಗತತ್ುದ.ೆ C & R rules amendment ಮನಡಲತ 

ಮಂತಿರಗಳಿಗ್ ೆ ಆಸಕ್ು ಇಲೆವ ೆ ಅಥವನ ಅಧಿಕನರಿಗಳು ಆಸಕ್ು ವಹಿಸತತಿುಲೆವೆ ಎನತನವ ಬಗೆ್ೆ ಮನನಯ 

ಮಂತಿರಗಳು ಉತ್ುರವನತನ ಕೊಡಬೇೆಕತ. ನಂತ್ರ ಮತ್ೆು ರ್ನನತ ಮತಂದನ ಪರಶೆನಯನತನ ಕೆೇಳುತ್ುೆೇರೆ್. 

    ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವೆಂಕಟೆೇಶ:- ಮನನಯ ಸಂಕನೂರರವರ ನಂತ್ರ ರ್ನನತ ಉಪಪರಶೆನಯನತನ 

ಕೆೇಳುತ್ುೆೇರೆ್. 
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    ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಒಂದೂೆಂದತ ನಿಮಿಷ ಸಮಯವನತನ ಮನತ್ರ ಕೊಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ ಅಷಟರಲ್ಲೆ 

ಮನತ್ರ್ನಡಿ ಮತಗಿಸಬೇೆಕತ.    ಎಲೆ ಪರಶೆನಗಳು ಮಹತ್ಾದನುಗಿರತತ್ುವೆ. ಇನತನ ೧೫ ಪರಶೆನಗಳು ಬನಕ್ 

ಇವೆ. ಒಂದೂೆಂದತ ಪರಶೆನಗ್ೆ ಗಂಟೆಗಟಟಲ ೆಸಮಯವನತನ ಕೊಡಲತ ಆಗತವುದಲೆ.  

      ಶ್ರೇ ಎಸ.ವಿಿ.ಸಂಕನೂರ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಗಳ,ೆ 2೪ ವಷಾಗಳನಗಿವೆ. ಅವರತ ಹಿೇಗ್ ೆ
retirement ಆಗಬೇೆಕೆೇ? ಸಕನಾರದ ಮರ್ನಾದೆ ಏರ್ನಗತತ್ುದೆ, ಇಲನಖ ೆಮರ್ನಾದೆ ಏನತ?  
   ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಪರಶೆ್ನೇತ್ುರ ಅವಧಿಯನತನ ಒಂದತ ಗಂಟೆಯಲ್ಲೆ ಮತಕನುಯ ಮನಡಬೇೆಕತ. 
ಆದರೂ ಕೆಲರ್ಂದತ ಪರಶೆನಗಳಿಗ್ೆ ರ್ನನತ ಸಾಲಪ ಸಮವಯದನತನ ಕೊಡತತ್ುೆೇರೆ್.  
    ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವೆಂಕಟೆೇಶಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಗಳೆ, ಅಲ್ಲೆಯ ರ್ೌಕರರನತನ ಖನಯಂ ಮನಡತತ್ೆುೇವ ೆ
ಎಂದತ ಮಂತಿರಗಳು ಹೆೇಳಿದರ ೆಸ್ನಕತ, ಮತ್ೆುೇ ಏನನತನ ರ್ನವು ಕೆೇಳುವುದಲೆ.  
    ಡನ: ಕ.ೆಸಿ.ರ್ನರನಯರ್ಗ್ೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಗಳ,ೆ ಉಮನದೆೇವಿ ಪರಕರರ್ದಲ್ಲೆ, ಇವರನತನ 
ಖನಯಂ ಮನಡಲತ ಬರತವುದಲೆ ಎಂದತ ಸತಪಿರೇಮಚ ಕೂೆೇಟಚಾ reject ಮನಡಿದ.ೆ ಆದುರಿಂದ 
ಇವರನತನ ಖನಯಂ ಮನಡಲತ ಬರತವುದಲೆ ಎಂದತ ಹೇೆಳಬಯಸತತ್ೆುೇರ್ೆ.  
    ಶ್ರೇ ಎಸಚ.ವಿಿ.ಸಂಕನೂರ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಗಳೆ, C & R rules amendment  
ಮನಡಲನಗಿದೆುಯೇ ಇಲೆವೆ ಎನತನವ ನನನ ಪರಶೆನಗ್ೆ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರ ಕೊಡಲ್ಲಲೆ, ಉಮನದೇೆವಿ 
ಪರಕರರ್ದಲ್ಲೆ ಏಕೆ ಇದನತನ reject ಮನಡಲನಗಿದ?ೆ Reject ಮನಡಲತ ಕನರರ್ ಕೊಟಿಟರತತ್ನುರೆ. 
ರನಜಯದಲ್ಲೆ ೫ ವಷಾ contract basis ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮನಡತತಿುದು ಡನಕಟರಚಗಳನತನ ಖನಯಂ 
ಮನಡಿದನುರ.ೆ ವಸತಿ ಶನಲಯೆಲ್ಲೆ ಕೆಲಸ ಮನಡತತಿುದುವರನತನ ಖನಯಂ ಮನಡಿದನುರ.ೆ ನಿೇವು ಹತದೆುಯರೆ್ನ 
ಸೃಷಿಟ ಮನಡಿರತವುದಲೆ. C & R rules amendment   ಮನಡಲನಗಿದೆಯೇ ಇಲೆವೆ, ಹತದೆುಗಳನತನ 
ಸೃಷಿಟ ಮನಡಲನಗಿದೆಯೇ ಇಲೆವೆ ಎನತನವುದನತನ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರವನತನ ಕೊಡಬೇೆಕತ.  
 
     ಡನ: ಕೆ.ಸಿ.ರ್ನರನಯರ್ಗ್ೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಗಳ,ೆ ತ್ರಬೇೆತಿದನರರನತನ ಗತತಿುಗ್ೆಯವರ 
ಕಡಯೆಂದ ತ್ೆಗೆ್ದತಕೊಳಳಲನಗಿರತವುದರಿಂದ ಸತಪಿರೇಮಚ ಕೊೇಟಚಾನಲೆ ಇವರ ಕೆೇಸಚ reject ಆಗಿದ.ೆ 
ಬೆೇರ ೆ ರೂಪದಲ್ಲೆ ಇವರಿಗ್ೆ ಏರ್ನದರೂ ಅನತಕೂಲ ಮನಡಬೇೆಕತ ಎಂದತ ಮನನಯ ಸದಸಯರತ 
ಹೆೇಳುತಿುದನುರ.ೆ ರ್ನನತ ನಮೆ ಅಧಿಕನರಿಗಳ ಸಭಯೆನತನ ಕರಯೆತತ್ೆುೇರ್ೆ, ಆ ಸಭೆಗ್ ೆ ತ್ಮೆನತನ 
ಆಹನಾನಿಸತತ್ೆುೇವೆ. ಅಲ್ಲೆ ಚಚಾೆ ಮನಡಿ ತಿೇಮನಾನ ಮನಡಬಹತದನಗಿದ.ೆ  
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    ಶ್ರೇ ಎಸ.ವಿಿ.ಸಂಕನೂರ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಗಳ,ೆ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ನನನ ಪರಶೆನಯನತನ ಅಥಾ 
ಮನಡಿಕೊಳುಳತಿುಲೆ. ರ್ನನತ ಎಂಎಲಚಸಿ ರ್ನಗಿ ಆರತ ವಷಾವನಗಿದ.ೆ ಮೂರತ ಬನರಿ ಈ ಸದನದಲ್ಲೆ ಈ 
ಪರಶೆನಯನತನ ರ್ನನತ ಕೆೇಳಿದೆುೇರ್ೆ. ರ್ನನತ ಮನತ್ರ ಅಲೆದೆ, ಬೆೇರ ೆಸದಸಯರತ ಈ ಪರಶೆನಯನತನ ಕೆೇಳಿದನುರೆ. 
Gold medalist ಇದನುರ.ೆ M.P.Ed ಆಗಿ NIS (National Institute of Sports) Coach 
ಆಗಿ rank certificate ತ್ೆಗೆ್ದತಕೂೆಂಡವರತ.  ಅಲ್ಲೆ ಇದನುರ.ೆ ಸತಮನರತ ೨೫ ವಷಾಗಳವರಗೆ್ ೆ
ಕಂಟನರಕಟ ಅಂದರೆ, ಏನತ ಅಥಾ? ಮನನಯ ಮಂತಿರಗಳು ನಮಗ್ೆ ಸಪಷಟವನದ ಉತ್ುರವನತನ ಕೊಡಬೇೆಕತ. 
C & R rules amendment    ಮನಡಲನಗಿದೆಯೇ ಇಲೆವ?ೆ ಹತದೆುಗಳನತನ ಸೃಷಿಟ 
ಮನಡಲನಗಿದೆಯೇ ಇಲೆವ?ೆ ಈ ಎರಡತ ಮನಡದ ೆ ಇದುರ ೆ ಖನಯಂ ಮನಡಲತ ಬರತವುದೆೇ ಇಲೆ. 
ಹತದೆುಗಳನತನ ಖನಯಂ ಮನಡದ ೆಹೊಸ ಹತದೆುಗಳನತನ ತ್ತಂಬಲತ ಹೆೇಗ್ೆ ಸ್ನಧಯವನಗತತ್ುದೆ? ತ್ನವು 
ಕ್ರೇಡನ ಸಚಿವರನಗಿದನುಗ ಐತಿಹನಸಿಕ ದನಖ್ಲೆಯನತನ ಮನಡಿ. ತ್ನಲೂೆಕತ ಕ್ರೇಡನಂಗರ್ವನತನ ಮತ್ತು 
ಜಿಲನೆ ಕ್ರೇಡನಂಗರ್ವನತನ ಮನಡಲತ ಆಸಕ್ು ತ್ೂೆೇರಿಸತತಿುೇರಿ. ಅದಕೆೆ ಅಗತ್ಯವನಗಿರತವ ತ್ರಬೇೆತಿದನರರ 
ಹತದೆುಗಳನತನ ಭತಿಾ ಮನಡಿಕೊಳುಳವುದಲೆ ಎಂದರೆ ಹೇೆಗ್?ೆ  
     ಡನ: ಕ.ೆಸಿ.ರ್ನರನಯರ್ಗ್ೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಗಳ,ೆ ನಿರ್ನೆ ರ್ನನತ ಮತ್ತು ಶ್ಕ್ಷರ್ ಸಚಿವರತ, 
ಅಧಿಕನರಿಗಳು ಸಭ ೆಸ್ೇೆರಿ ತ್ರಬೇೆತಿದನರರನತನ ರೆ್ೇಮಕ ಮನಡಬೇೆಕೆಂದತ ಚಚಾೆ ಮನಡಿದೆುೇವೆ. ನಮೆ 
ರನಜಯದಲ್ಲೆಯ ಎಲನೆ 29 ಜಿಲೆೆಗಳಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ೧೫೪ ತ್ನಲೂೆಕತಗಳಲ್ಲೆ ಕ್ರೇಡನಗರ್ ಇದೆ. ಇನತನ ೬ 
ತ್ನಲೂೆಕತಗಳಲ್ಲೆ ಕ್ರೇಡನಂಗರ್ದ ಕನಮಗ್ನರಿ ನಡಯೆತತಿುದೆ.  
   ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ನಿೇವು C & R rules amendment  ಮನಡತವ ಬಗೆ್ೆ ಹೆೇಳಿ. 
   ಶ್ರೇ ಎಸ.ವಿಿ.ಸಂಕನೂರ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಗಳ,ೆ ದಯಮನಡಿ ಮಂತಿರಗಳು C & R rules 
amendment   ಮನಡತವ ಬಗೆ್ೆ ಹೆೇಳಬೇೆಕತ.  
    ಡನ: ಕ.ೆಸಿ. ರ್ನರನಯರ್ಗ್ೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಗಳ,ೆ ಈ ಪರಂಪರೆ ಹಿಂದನಿಂದ ನಡದೆತ 
ಬಂದರತವುದತ. ನಮೆ ಸಕನಾರ ಬಂದಮೇಲ ೆಮನಡಬೆೇಕನಗಿರತವ ಕೆಲಸವಲೆ. 
    ಶ್ರೇ ಎಸಚ.ವಿಿ.ಸಂಕನೂರ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಗಳ,ೆ ರ್ನವ ಸಕನಾರವು ಈ ಕೆಲಸವನತನ 
ಮನಡತತಿುಲೆ. ನಿಮೆ ಅವಧಿಯಲನೆದರೂ ಈ ಕೆಲಸವನತನ ಮನಡಿ. ತ್ರಬೇೆತಿದನರರ ಪರವನಗಿ ರ್ನವು 
ವಿನಂತಿ ಮನಡಿಕೊಳುಳತಿುದೆುೇವೆ. C & R rules amendment   ಮನಡಿ, ಏನತ ತ್ೊಂದರ?ೆ 
     ಡನ:ಕ.ೆಸಿ. ರ್ನರನಯರ್ಗ್ೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಗಳ,ೆ ಇದರ ಬಗೆ್ೆ ಚಚಾೆ ಮನಡತತ್ೆುೇವ.ೆ 
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     Mr. CHAIRMAN:- C & R rules amendment   ಮನಡಲತ ಏನತ ತ್ೂೆಂದರೆ 
ಇದೆ? ಮನಡಿ. 
     ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವೆಂಕಟೆೇಶ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಗಳೆ,  ಕ್ರೇಡನ ಇಲನಖಯೆಲ್ಲೆ ಇರತವುದ ೆ೧೦೦ ಜನ 
ತ್ರಬೇೆತಿದನರರತ, ಇವರಿಗ್ ೆಹರ್ವನತನ ನಿಮೆ ಇಲನಖ ೆಕೊಡಬೇೆಕನಗಿಲೆ, ಕ್ರೇಡನ ಪನರಧಿಕನರದಲ್ಲೆಯೇ 
ಇವರಿಗ್ ೆ ಕೂೆಡಲತ ಹರ್ವಿದೆ.  ಇರತವ ೧೦೦ ಜನರಿಗ್ ೆ ಅನತಕೂಲ ಮನಡಿಕೂೆಡಿ. ಇದರಲ್ಲೆ ೭೦% 
ತ್ರಬೇೆತಿದನರರತ ಎರಡತ-ಮೂರತ ವಷಾಗಳಲ್ಲೆ ನಿವೃತ್ುರನಗತತ್ನುರೆ. ಮನನವಿೇಯತ್ಯೆಂದ 
ಮನಡಿಕೊಡಿ. 
    ಡನ: ಕ.ೆಸಿ. ರ್ನರನಯರ್ಗ್ೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಗಳ,ೆ ೨೧೧ ಹತದೆುಗಳಿಗ್ೆ C & R rules 
amendment  ಮನಡಬೇೆಕನಗಿದೆ. ಆದಷತಟ ಬೆೇಗ ಅಗತ್ಯ ಕರಮವನತನ ತ್ೆಗೆ್ದತಕೂೆಳುಳತ್ೆುೇರ್ೆ.  
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ಪರಶೆನ ಸಂಖೆಯ: ೨೬೬೧ 
(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದೆ) 

    ಶ್ರೇ ಕ.ೆ ಹರಿೇಶಚ ಕತಮನರ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಗಳೆ, ಇಡಿೇ ರನಜಯದಲ್ಲೆ ತ್ೊೇಟಗ್ನರಿಕನ 
ಇಲನಖಯೆಂದ ನಿೇರನ ಘಟಕ ಸ್ನಿಪರ್ೆರ್ನಗಿರತವುದತ ದಕ್ಷರ್ ಕನನಡ ಜಿಲೆೆಯಲ್ಲೆಯೇ ಮದಲತ. 
ರನಜಯದಲ್ಲ ಸ್ೇೆಂದ ಮನರನಟ ನಿಷ್ೆೇಧವನದ ಮೇಲೆ ಸಿಂದ ಜರ್ನಂಗ ನಿರತದೂೆಯೇಗಿಗಳನದರತ. ಸಿಂದ 
ಜರ್ನಂಗಕೆೆ ಸಕನಾರ ಬೆೇರ ೆಏನತ ವಯವಸೆ್ಿ ಮನಡದದನುಗ ಈ ನಿೇರನ ಸಾಲಪ ಬೆಳಕ್ಗ್ ೆಬಂತ್ತ. ಆದರೆ 
ದಕ್ಷರ್ ಕನನಡ ಜಿಲೆೆಯಲ್ಲೆ ಪನರರಂಭವನಗಿದು ನಿೇರನ ಘಟಕಗಳು ಮತಚಿಿ ಹೊೇಗತತಿುವೆ. ಇದತ 
ಲನಭದನಯಕವನಗದೆ ಇರತವುದರಿಂದ ಮತಚಿಿ ಹೊೇಗಿರಬಹತದತ. ತೆ್ಂಗಿನಿಂದ ನಿೇರನವನತನ 
ತ್ೆಗೆ್ಯಲನಗತತ್ುದ.ೆ ಇದತ ಪೌಷಿಾಕನಂಶವುಳಳ ಪೆೇಯವನಗಿದೆ. ನಿೇರನ ಉತ್ನಪದರೆ್ಯಂದ ಎರಡತ 
ಲನಭಗಳು ಇವ.ೆ ಒಂದತ ನಿೇರನದಂದ ಹರ್ವು ಬರತತ್ುದೆ ಮತ್ತು ತೆ್ಂಗಿನ ಫಸಲತ  ಚೆರ್ನನಗಿ 
ಬೆಳೆಯತತ್ುದೆ,  ನತಸಿ ಹನವಳಿ ಇರತವುದಲೆ ಎಂದತ ತ್ೊೇಟಗ್ನರಿಕನ ಇಲನಖ ೆ ತ್ಜ್ಞರತ ಹೆೇಳಿಕ ೆ
ಕೊಟಿಟರತವುದರಿಂದ  ಈ ನಿೇರನಕೆೆ ಹಚೆಿಿನ ಒತ್ುನತನ ಕೊಡಲನಯತ್ತ. ಇವತ್ತು ನಿೇರನ ಘಟಕ ಬಂದಚ 
ಆಗಿರತವುದರಿಂದ ದಕ್ಷರ್ ಕನನಡ ಜಿಲೆೆಯ ಜನರಲ್ಲೆ ಇದು ಆಶನಭನವರೆ್ ಕತಗಿೆ ಹೊೇಗಿದ.ೆ ಇದನತನ 
ಎರಡತ-ಮೂರತ ಜಂಟಿ ಯೇಜರೆ್ಯಲ್ಲೆ ಮನಡಲನಗಿದ.ೆ ಇದನತನ ಪತನಃಶೆಿೇತ್ನಗ್ೊಳಿಸಲತ PPP 
(Public-Private Partnership) model ಮತಖನಂತ್ರ ಸಕನಾರ ಪರಯತ್ನ ಮನಡಿತ್ತು ಆದರೆ 
ಅದತ ಸ್ನಧಯವನಗಲ್ಲಲೆ. ದಕ್ಷರ್ ಕನನಡದಲ್ಲೆ “ಚ ಮೂತ್ೆಾದನರರ ಸಹಕನರಿ ಸಂಘ”ಚ ಎಂದತ ತೆ್ಂಗತ 
ಅಭಿವೃದಿ ಖನಸಗಿ ಸಂಸೆ್ಿ ಇದೆ. ಅವರನತನ ಸಕನಾರ ಕರದೆತ ಮನತ್ರ್ನಡಿ, ಅವರಿಗೆ್ ವಹಿಸಿಕೊಟಟರೆ, 
ಅವರತ ನಿೇರನ ಘಟಕವನತನ ನಡಸೆಿಕೂೆಂಡತ ಹೊೇಗವ ಸ್ನಧಯತ್ ೆಇದೆ. ಇದರ machinery ಕೂಡನ 
outdated ಆಗಿದ ೆಎನತನವುದತ ಎಲೆರಿಗೂ ಗ್ೊತಿುದೆ. ರ್ನವುದನದರೂ ಸಂಘದ ಮೂಲಕ ಅದನತನ 
ಪತನ: ಪನರರಂಭ ಮನಡಿ ಜನರಿಗ್ ೆ ಅನತಕೂಲ ಮನಡಿಕೊಡಬೆೇಕತ ಮತ್ತು ತೆ್ಂಗತ ಬೆಳೆಗ್ನರರಿಗೂ 
ಇದರಿಂದ ಲನಭವಿದ ೆಎನತನವ ವಿಚನರವನತನ ಸಕನಾರದ ಗಮನಕೆೆ ತ್ರತತ್ೆುೇರೆ್.  
  
  ಶ್ರೇ ಮತನಿರತ್ನ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಗಳ,ೆ ನಿೇರನ ಘಟಕಕೆೆ ಸಂಬಂಧಪಟಟಂತ್ೆ ೨೦೧೭ರಲ್ಲೆ ಕೆೇರಳನ 
ಪನಲಕನೆಡಚ ನಿಂದ ಒಂದತ ಸಂಸೆ್ಿ ಬಂತ್ತ ಅದರ ಜೊತ್ೆಗೆ್ PPP (Public-Private 
Partnership) model ಯಲ್ಲೆ ನಿೇರನ ಸಂಸೆರಣನ ಘಟಕವನತನ ಸ್ನಿಪರ್ ೆ ಮನಡಲತ MOU 
(Memorandum of Understand) ಮನಡಿಕೊಳಳಲನಯತ್ತ. ಆದರೆ ಅವರತ ಬಂದತ ಆ 
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ಘಟಕವನತನ ಪನರರಂಭ ಮನಡಲ್ಲಲೆ. ಮತ್ುೆ ಅದನತನ ಪನರರಂಭ ಮನಡಬೇೆಕತ ಎಂದತ ಮೂರತ ಬನರಿ 
ರ್ನವು ಟೆಂಡರಚ ಕರದೆದೆುೇವೆ. ಆದರೆ ಇದತವರೆಗ್ ೆರ್ನರತ ಟೆಂಡರಚ ಹನಕ್ರತವುದಲೆ. ಪರಸತುತ್ ಜಿಲೆೆ 
ತೆ್ಂಗತ ಬೆಳೆಗ್ನರರ ರೂತ್ ಉತ್ನಪದಕ ಸಂಸೆ್ಿ, ವಿಟಚ, ಬಂಟನಾಳ ತ್ನಲೂೆಕ್ನವರತ ನಿೇರನ ಘಟಕವನತನ 
ವಹಿಸಿಕೊಳಳಲತ ಮತಂದ ೆ ಬಂದದನುರ.ೆ DPR (Detailed Project Report) ಮನಡಲತ 
ಅವಕನಶವನತನ ಕೊಟಿಟದೆುೇವ.ೆ DPR ಬಂದತ್ಕ್ಷರ್ ಹೂೆಸದನಗಿ ಪನರರಂಭ ಮನಡಲತ ಎಲನೆ ಕರಮವನತನ 
ಕೆೈಗ್ೊಳಳಲನಗತತ್ುದೆ. 
    ಶ್ರೇ ಕೆ. ಹರಿೇಶಚ ಕತಮನರ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಗಳ.ೆ ನಿೇರನ ಘಟಕ ಬಂದಚ ಆಗಿರತವುದರಿಂದ 
ಅಲ್ಲೆಯ ಜನರಿಗ್ ೆ ಉದೂೆಯೇಗವಿಲೆದಂತ್ ೆ ಆಗಿದ.ೆ ಇದನತನ ಪತನ: ಪನರರಂಭ ಮನಡಿದರೆ ಅಲ್ಲೆಯ 
ಜನರಿಗ್ ೆಉದೊಯೇಗ ದೂೆರಕ್ದ ಹನಗೆ್ ಆಗತತ್ುದೆ. ಸಭನರ್ನಯಕರ ಊರನದ ಕತಂದನಪತರದಲ್ಲೆ ಒಂದತ 
ನಿೇರನ ಘಟಕ ಲನಭಯದನಕವನಗಿ ನಡಯೆತತಿುದೆ. ಇದನತನ ಖನಸಗಿಯವರತ ನಡಸೆತತಿುದನುರ.ೆ ಖನಸಗಿ 
ವಯಕ್ುಗಳು ಚೆರ್ನನಗಿ ನಡಸೆತವನಗ, ರನಜಯ ಸಕನಾರದಂದ ಏಕೆ ಸ್ನಧಯವನಗತತಿುಲೆ? ಮತ್ುೆ ಇಲ್ಲೆಯೂ 
ಅದೆೇರಿೇತಿ ಮನಡತವುದಕೆೆ ಖ್ಂಡಿತ್ವನಗಿ ಕರಮ ಕೆೈಗ್ೂೆಳುಳತ್ೆುೇರ್.ೆ     

(ಮತಂದತ)   
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(624)25-03-2022(10-30)bsd-vk 

ಪರಶೆನ ಸಂಖೆಯ ೨೬೯೧ 

ಉತ್ುರದ ಪರತಿ ಲಗತಿುಸಿದ ೆ

 ಶ್ರೇ ಸಿ.ಎನ್ಚ. ಮಂಜೆೇಗ್ೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅಧಿಕನರಿಗಳು ಕೊಟಿಟರತವ ಈ 
ಉತ್ುರವನತನ ರೆ್ೂೇಡಿದನಗ ಅನತಭವಿಗಳು ಮತ್ತು ಬತದಿವಂತ್ರನದ ಮನನಯ ಶ್ರೇರನಮತಲತ ರವರಿಗ್ ೆ
ಅನಿಸಿರಬಹತದತ, ಅವರಿಗೆ್ ಈ ಉತ್ುರ ಸರಿರ್ನಗಿದೆಯೇ ಇಲೆರ್ೇ ಎಂದತ ತಿಳಿದರತತ್ುದ.ೆ 
ಐಷ್ನರನಮಿ car ಗಳನದ Audi, Range Rover, BMW, Volvo ಹಿೇಗ್ೆ ಹತ್ನುರತ car ಗಳಲ್ಲೆ 
೨೨೪ car ಗಳಿಗ್ೆ ಜಿೇವಿತ್ನವಧಿ ತ್ೆರಿಗ್ೆಯನತನ ಪನವತಿಸದೆೇ ನೂರನರತ ಕೂೆೇಟಿ ರೂಪನಯಗಳ 
ತ್ೆರಿಗ್ೆಯನತನ ಸ್ನರಿಗ್ ೆ ಇಲನಖಯೆ ಅಧಿಕನರಿಗಳು ಲಪಟನಯಸಿರತವುದತ ರನಜಯದ ಎಲನೆ ಪರಮತಖ್ 
ಪತಿರಕೆಗಳಲ್ಲೆ ವರದರ್ನಗಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕೊೇರಮಂಗಲ RTO ಕಛೆೇರಿ, KA-01 ರಲ್ಲೆ ಇಂತ್ಹ 
ಐಷ್ನರನಮಿ ಸರಣಿಯ ಸತಮನರತ ೯೫,೦೦೦ car ಗಳು ರೆ್ೂೇಂದಣಿರ್ನಗದರತವ ಬಗೆ್ೆ ಸ್ನರಿಗ್ ೆ
ಇಲನಖಯೆತ ರೆ್ೇಮಿಸಿರತವ ಸಮಿತಿಯತ ವರದ ಮನಡಿದ.ೆ ಇದರಲ್ಲೆ ರೂ.೨೦ ಮತ್ತು ೩೦ ಲಕ್ಷಗಳ 
ತೆ್ರಿಗೆ್ಯ ಸತಮನರತ ೯೫,೦೦೦ car ಗಳು ರೆ್ೂೇಂದಣಿರ್ನಗದೆೇ ಸ್ನವಿರನರತ ಕೊೇಟಿ 
ರೂಪನಯಗಳು ನಷಟವನಗಿರತವುದತ ಮನನಯ ಮಂತಿರಗಳ ಗಮನಕೆೆ ಬಂದದಯೆೇ ಇಲೆರ್ೇ ಗ್ೂೆತಿುಲೆ. 
ಆದರೆ ಇದತ ಪತಿರಕೆಗಳಲ್ಲೆ ವರದರ್ನಗಿದೆ. ಇಂತ್ಹ ಸಂದಭಾದಲ್ಲೆ ವಂಚರೆ್ರ್ನಗಿರತವುದತ ಕಂಡತ 
ಬಂದದೆಯೇ ಎಂದತ ಪರಶೆನ ಕೆೇಳಿದನಗ “ಚ ಕಂಡತ ಬಂದದ”ೆಚಎಂದತ ಉತ್ುರಿಸಿದನರೆ, ನಂತ್ರ ಇದರ 
ಬಗೆ್ೆ ಕರಮ ಏನತ? ರ್ನವ ಅಧಿಕನರಿಗಳು ಇದನತನ ಮನಡಿದನುರೂೆೇ, ಅವರ ವಿರತದಿ ಕರಮ ಏನತ? 
ಇದಕೆೆ “ಚಅಧಿಕನರಿಗಳನತನ ರೆ್ೇಮಕ ಮನಡಿದೆುೇವೆ”ಚಎಂದತ ಹೆೇಳುತ್ನುರೆ. ಆ ಅಧಿಕನರಿಗಳು ರ್ನರತ? 
ಅವರತ ರ್ನರೆಂದರೆ ಅವರದೆೇ ಒಂದತ team ಅನತನ ಮನಡಿದನುರ.ೆ ಸ್ನರಿಗ್ ೆ ಇಲನಖಯೆ 
ಅವಯವಹನರವನತನ check ಮನಡಲತ ಸ್ನರಿಗ್ ೆಇಲನಖೆಯ ಅಧಿಕನರಿಗಳರ್ನೆೇ ರೆ್ೇಮಕ ಮನಡಿದನಗ 
ಉನನತ್ ವರದಯನತನ ಕೊಡಲತ ಹೇೆಗ್ೆ ಸ್ನಧಯ? ಈ ವಿಚನರದಲ್ಲೆ High Court ನಿವೃತ್ು 
ರ್ನಯಯಮೂತಿಾಗಳ ಸಮಿತಿಯನತನ ರಚರೆ್ ಮನಡಿ ಕರಮ ತ್ೆಗೆ್ದತಕೊಂಡನಗ ಮನತ್ರ ರನಜಯ ಮತ್ತು 
ದೆೇಶಕೆೆ ಒಳಳೆಯದನಗತತ್ುದ ೆಹನಗೂ ಒಳೆಳಯ message ಹೊೇಗತತ್ುದೆ. ಈ ಉತ್ುರದಲ್ಲೆ ಎಲೆದುಕೂೆ 
ಅಡಡ ಗ್ೊೇಡ ೆಮೇಲೆ ದೇಪ ಇಟಟಂತ್ ೆಉತ್ುರ ಕೂೆಟಿಟದನುರ.ೆ ರ್ನವುದಕೂೆ ಸರಿರ್ನದ ಉತ್ುರ ಇಲೆ. 
ಇದರ ಬಗೆ್ೆ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರ ಕೂೆಡಬೇೆಕತ. 
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 ಶ್ರೇ ಬಿ. ಶ್ರೇರನಮತಲತ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, Lifetime tax ಅನತನ 
ಪನವತಿಸಿಕೂೆಳಳದೆೇ ರೆ್ೂೇಂದಣಿ ಮನಡಲನಗಿದೆ ಬಗೆ್ೆ ಎಂಬ ವಿಚನರದ ಬಗೆ್ೆ ಈಗ್ನಗಲೆೇ ಸ್ನರಿಗ್ೆ 
ಇಲನಖಯೆಲ್ಲೆ ದರ್ನಂಕ ೧-೪-೨೦೧೫ ರಿಂದ ೩೦-೧೧-೨೦೨೧ರ ವರಗೆ್ ೆಉನನತ್ ಮಟಟದ ಅಧಿಕನರಿಗಳು 
ತ್ನಿಖೆ ಮನಡಿದತು, ತ್ನಿಖಯೆಲ್ಲೆ ಸಪಷಟವನಗಿ ಸತಮನರತ ೧೨೪ ವನಹನಗಳಿಗ್ ೆ lifetime tax 
ಕಟಿಟಸಿಕೊಳಳದೆೇ ರೆ್ೂೇಂದನಯಸಿರತವ ಬಗೆ್ೆ ತಿಳಿಸಿದುೆೇರ್.ೆ ಇದಕೆೆ ಸಂಬಂಧಪಟಟ ವಿಚನರದ ಬಗೆ್ೆ, 
ರೆ್ೂೇಂದಣಿರ್ನದ ವನಹನಗಳ ಬಗೆ್ೆ ಎಲನೆ ದನಖ್ಲನತಿ ಮತ್ತು ಕಡತ್ಗಳು ಕನಣೆರ್ನಗಿ ಅಥವನ 
ಸಿಗಲನರದಂತೆ್ ಇರತವುದರಿಂದ…… ನಮೆ ಇಲನಖಯೆಲ್ಲೆ ಸ್ನಕಷತಟ ಬನರಿ ಪರಿಶ್ೇಲರ್ ೆಮನಡತವನಗ 
೧೨೪ ವನಹನಗಳ ಪೆೈಕ್ ಸತಮನರತ ೧೩ ವನಹನಗಳನತನ seize ಮನಡಿ, ಜಪಿು ಮನಡಿ, ರೂ.೧.೬೪ 
ಕೊೇಟಿ ತೆ್ರಿಗೆ್ ವಸೂಲತ ಮನಡಿದೆುೇವೆ. ಇದರ ಬಗೆ್ೆ Retired Justice ರವರಿಂದ ತ್ನಿಖೆ ಮನಡಿದರೆ 
ಒಳೆಳಯದತ ಎಂದತ ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಹೆೇಳಿದನುರೆ. ಇದತ ಇವತ್ತು ಮನತ್ರವಲೆದೇೆ ೨೦೧೫ ರಿಂದ ೨೦೨೧ 
ರ ತ್ನಕ ತ್ನಿಖೆ ಮನಡಿದ ವಿಚನರದಲ್ಲೆ ದನಖ್ಲನತಿಗಳು ಕನಣೆರ್ನಗಿರತವ ಸಮಸ್ೆಯರ್ನಗಿರತವುದತ 
ನನನ ಗಮನಕೆೆ ಬಂದದೆ. ಇದರ ಬಗೆ್ೆ Retired Justice ರವರಿಂದ ತ್ನಿಖೆ ಮನಡಿಸಬೆೇಕೆ ಅಥವನ 
CID (Crime Investigation Department) ಮೂಲಕ ತ್ನಿಖೆ ಮನಡಿಸಬೆೇಕೆ ಎಂದತ 
ಯೇಚರೆ್ ಮನಡತತಿುದತು, ಈ ಬಗೆ್ೆ ಅಧಿಕನರಿಗಳ ಜೊತ್ೆ ಕತಳಿತ್ತ ರ್ನವ ತ್ನಿಖೆ ಸರಿರ್ನಗಿರತತ್ುದ ೆ
ಎಂಬ ನಿಧನಾರವನತನ ತ್ೆಗೆ್ದತಕೊಳುಳತ್ೆುೇರೆ್. 

 ಶ್ರೇ ಸಿ.ಎನ್ಚ. ಮಂಜತರ್ನಥಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಕಡತ್ಗಳು 
ರ್ನಪತೆ್ುರ್ನಗಿರತವ ಉತ್ುರವನತನ ನಿೇಡಿದತು, ಕಡತ್ಗಳು ರ್ನಪತೆ್ುರ್ನದನಗ vehicle number 
ಗಳು ಇರತತ್ುವೆ, vehicle ಗಳು ಇರತತ್ುವೆ. ಇವುಗಳ ಮೂಲಕ ಅವರನತನ ಪತ್ೆು ಹಚಿಬಹತದತ. 
ಎರಡರೆ್ಯದನಗಿ ಈ ರಿೇತಿರ್ನಗಿರತವ vehicle ಗಳು VVIP vehicle ಗಳನಗಿದತು, ಇವು 
ಸ್ನಮನನಯವನಗಿ Maruti 800 or Maruti Baleno ಗಳಂತ್ಹ ವನಹನಗಳಲೆ. ಕೆಲವು Audi, 
BMW, Volve ಗಳಂತ್ಹ car ಗಳನಗಿದತು, ಆ car ಗಳಲ್ಲೆ number plate ಗಳಿರತತ್ುವ.ೆ ಈ 
number plate ಗಳಿಂದ ಅವರ address ಗಳನತನ ಪತ್ೆು ಹಚಿಬಹತದತ. ಕಡತ್ಗಳು 
ರ್ನಪತೆ್ುರ್ನಗಿದ ೆಎಂದತ ಹೆೇಳುವ ಸಂದಭಾದಲ್ಲೆ ಪರತಿಯಂದತ computerize ಆಗಿದತು, ಇದರಿಂದ 
ಎಲೆವನತನ ಪತ್ೆು ಹಚಿಲತ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಅಧಿಕನರಿಗಳಿಗ್ೆ ಸೂಚರೆ್ ಕೊಟಟರೆ ಆಗತತ್ುದೆ. ರ್ನನತ 
ಸದನದಲ್ಲೆ ಪರಶೆನ ಕೆೇಳಿದ ಸಂದಭಾಲ್ಲೆ ಮನಡತತ್ುೆೇವೆ, ರೆ್ೂೇಡತತ್ೆುೇವೆ, ಕರಮ ತೆ್ಗ್ೆದತಕೊಳುಳತ್ೆುೇವ ೆಎಂಬ 
ಇಂತ್ಹ ಉತ್ುರಗಳನತನ ಕೆೇಳಿಕೂೆಂಡತ ಹೂೆೇದರೆ ಇದತ ರ್ನವ ಉತ್ುರ? ರ್ನವು ಹೊರಗ್ ೆರ್ನವ 
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ಉತ್ುರ ಕೂೆಡಬೇೆಕತ? ಮನನಯ ಮಂತಿರಗಳು ಹೆೇಳುವಂತೆ್ ಕಡತ್ ಇಲೆ ಎಂದರೆ ಅದತ ರ್ನರ 
ಜವನಬನುರಿ? ಕಡತ್ ಇಲೆದದುರೂ vehicle ಇದತು, ಆ vehicle ಗಳನತನ ಏಕೆ seize 
ಮನಡತವುದಲೆ? ಆ VVIP ಗಳ ಮೇಲೆ ಏಕೆ ಕರಮ ಕೆೈಗ್ೊಂಡಿಲೆ? 

 ಶ್ರೇ ಬಿ. ಶ್ರೇರನಮತಲತ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ೨೦೧೫ ರಿಂದ ಇಲ್ಲೆಯವರೆಗೂ 
ತ್ನಿಖೆಗಳನತನ ನಡಸೆತತಿುದತು, ರ್ನವ ತ್ನಿಖೆಯಲ್ಲೆಯೂ ನಮಗ್ೆ ಕೆಲರ್ಂದತ ದನಖ್ಲನತಿಗಳು 
ಸಿಗತತಿುಲೆ. ರ್ನವುದೇೆ ಐಷ್ನರನಮಿ ಗ್ನಡಿ ಇದುರೂ ಜಪಿು ಮನಡತವ ಕೆಲಸ ಮನಡತತಿುದೆುೇವೆ ಮತ್ತು 
penalty ಕೂಡ ಹನಕತತಿುದತು, ಈ ಮೂಲಕ ಸಕನಾರಕೆೆ ಹರ್ವನತನ ಪನವತಿಸತವ ಕೆಲಸ 
ಮನಡತತಿುದೆುೇವೆ. ಮನನಯ ಸದಸಯರತ Retired Justice ಮೂಲಕ ತ್ನಿಖೆ ಆಗಬೇೆಕೆಂದತ ಕೆೇಳುತಿುದತು, 
ಇದನತನ CID ಮೂಲಕ ತ್ನಿಖೆ ಮನಡತವ ಕಲೆಸವನತನ ಮನಡಿಸತತ್ೆುೇರೆ್. 

ಶ್ರೇ ಸಿ.ಎನ್ಚ. ಮಂಜೆೇಗ್ೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, Vehicle   ಇರತವವರನತನ 
ತ್ಂದತ ಒಳಗಡ ೆಹನಕಲ್ಲ, vehicle ಇದೆ, vehicle address ಇದೆ. ಅವನನತನ ತ್ಂದತ ಒಳಗಡೆ 
ಹನಕ್ದರ ೆಎಲೆವೂ ಸಿಗತತ್ುದೆ. ದಯಮನಡಿ ಈ ಕೆಲಸವನತನ ಮನಡಬೇೆಕತ. 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಹೆೇಳುತಿುರತವುದತ correct ಆಗಿ ಇದೆ.  

Sri B. SRIRAMULU:- Correct ಆಗಿ ಇದುರೂ ನಮಲ್ಲೆ ದನಖ್ಲನತಿಗಳು…… 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಅದನತನ check ಮನಡಿರಿ. ಅವರತ ಹೆೇಳುವಂತ್ CID enquiry 
ಮನಡಿ. 

ಶ್ರೇ ಬಿ. ಶ್ರೇರನಮತಲತ:- ಇದರ ಬಗೆ್ೆ CID ಮೂಲಕ ಎಲನೆ ತ್ನಿಖೆ ಮನಡಿಸತತ್ುೆೇರೆ್. 

Mr. CHAIRMAN:- CID enquiry ಮನಡಿ, plus ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಹೆೇಳಿದಂತ್ ೆ
car check  ಮನಡಿ, action ತ್ೆಗೆ್ದತಕೂೆಳುಳವುದಕೆೆ ಹನಕ್. 

ಶ್ರೇ ಬಿ. ಶ್ರೇರನಮತಲತ:- ಆಯತ್ತ ಸ್ನರಚ. 
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ಪರಶೆನ ಸಂಖೆಯ ೨೬74 

ಉತ್ುರದ ಪರತಿ ಲಗತಿುಸಿದ ೆ

 ಶ್ರೇ ಎನ್ಚ. ರವಿಕತಮನರಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೆೇ, ಉತ್ುರವನತನ ಒದಗಿಸಿದತು, ರನಜಯದಲ್ಲೆ 
ವನಹನಗಳ ಕಳವು ಹಚೆನಿಗತತಿುದತು, ಅದರಲ್ಲೆಯೂ ವಿಶೆೇಷವನಗಿ car ಗಳ ಕಳವು ಹಚೆನಿಗತತಿುದೆ. 
ಅದರಲ್ಲೆ ಎಂತ್ಹ number ಗಳ ಕಳವು ಹಚೆನಿಗತತಿುದೆ ಎಂದರೆ, high security number 
plate ಇರತವ ಅಂದರೆ easy ರ್ನಗಿ ರೆ್ನಪಿನಲ್ಲೆ ಇಟತಟಕೂೆಳುಳವ number ಗಳ car ಗಳು ಕಳವು 
ಆಗತತಿುದೆ. ಈ ಕಳವನತನ ತ್ಪಿಪಸಲತ ರ್ನವ ಕರಮ ತ್ೆಗೆ್ದತಕೂೆಳುಳತ್ನುರೆ? ಎರಡರೆ್ಯದನಗಿ, High 
profile ಅಂದರೆ ರೆ್ನಪಿನಲ್ಲೆ ಇಟತಟಕೂೆಳಳಬಹತದನದ number ಗಳನತನ ಕೊಡಲತ car ಅನತನ 
ಖ್ರಿೇದ ಮನಡಿ, registration ಮನಡಿದ ೬ ಗಂಟೆಯಲ್ಲೆ ಅಂತ್ಹ number ಅನತನ ಕೊಡಬೆೇಕತ. 
ಆದರೆ ತಿಂಗಳನನತಗಟಟಲೆ ಕನಯಬೆೇಕನಗಿದತು, ಈ number ಕೊಡಲತ ಬಹಳ ವಿಳಂಬ ಆಗತತಿುದೆ. 
ಇಷ್ೊಟಂದತ ದನಗಳು ಏಕೆ late ಆಗತತ್ುದೆ ಮತ್ತು ಏಕೆ ವಿಳಂಬವನಗತತಿುದೆ? Police ವನಹನಗಳನತನ 
ಹಿಡಿದತ ದಂಡ ಹನಕತತ್ನುರ ೆಮತ್ತು ವನಹನ ಖ್ರಿೇದದನದರಿಗ್ೆ ಇದರಿಂದ ಬೆೇಸರವನಗತತ್ುದೆ. ಇದನತನ 
ತ್ಪಿಪಸಲತ ರ್ನವ ಕರಮವನತನ ತ್ೆಗೆ್ದತಕೂೆಳುಳತ್ನುರ?ೆ  ಮೂರರೆ್ಯದನಗಿ ಇದನತನ ಸಕನಲದ ಕೆಳಗ್ೆ 
ತ್ರಬಹತದನಗಿದಯೆೇ? ಎನತನವ ೩ ಪರಶೆನಗಳನತನ ಕೆೇಳಬಯಸತತ್ೆುೇರೆ್.                 

(ಮತಂದತ) 

(625) 25.03.2022 10.40 hv.bns 

 ಶ್ರೇ ಬಿ.ಶ್ರೇರನಮತಲತ:- ಸರ್ನೆನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸದಸಯರತ,ಚ ಚ “ಕಳೆದ ಮೂರತ 
ವಷಾಗಳಲ್ಲೆ ರನಜಯದಲ್ಲೆರತವ ಪನರದೆೇಶ್ಕ ಕಛೆೇರಿಗಳಲ್ಲೆ ಎಷತಟ ವನಹನಗಳಿಗ್ೆ ಹೈೆ ಸ್ಕೊಯರಿಟಿ ನಂಬರಚ 
ಪೆೆೇಟಚಗಳನತನ ಅಳವಡಿಸಲನಗಿದೆ”ಚ ಎನತನವ ಪರಶೆನಯನತನ ಕೆೇಳಿದನುರ.ೆ ಕಳೆದ ಮೂರತ ವಷಾಗಳಲ್ಲೆ 
ರನಜಯದಲ್ಲೆ ಸತಮನರತ 26,65,731 ವನಹನಗಳಿಗ್ೆ ಹೆೈ ಸ್ಕೊಯರಿಟಿ ರಿಜಿಸ್ರೆೇಶನ್ಚ ನಂಬರಚ 
ಪೆೆೇಟಚಗಳನತನ ಅಳವಡಿಸಲನಗಿದೆ. ಇದತ ಕಳದೆ ಮೂರತ ವಷಾಗಳ ಅಂಕ್ಅಂಶಗಳನಗಿವೆ. ಈ ಮೂರತ 
ವಷಾಗಳಿಗೂ ಹಿಂದನ ಒಂದತ ವಷಾದ ಬಗ್ೆೆ ಹೇೆಳಬೆೇಕನದರ,ೆ ಬೆೇರ ೆ ಬೇೆರ ೆ ಕನರರ್ಗಳಿಂದನಗಿ 
ಪರಕರರ್ಗಳು ಕೊೇಟಚಾನಲ್ಲೆ ದನಖ್ಲನಗಿರತವುದರಿಂದ  ಹೆೈ ಸ್ಕೊಯರಿಟಿ ನಂಬರಚ ಪೆೆೇಟಚಗಳನತನ 
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ಅಳವಡಿಸತವುದಕೆೆ ಸ್ನಧಯವನಗಿಲೆ. ಕೊೇಟಚಾನಿಂದ ಆದೆೇಶ ಬರತವುದನತನ ಕನಯತತಿುದೆುೇವೆ. ಈ 
ಕನರರ್ದಂದನಗಿ ಸತಮನರತ 61,509ರಷತಟ  ಹೆೈ ಸ್ಕೊಯರಿಟಿ ರಿಜಿಸ್ರೆೇಶನ್ಚ ನಂಬರಚ ಪೆೆೇಟಚಗಳನತನ  
ಅಳವಡಿಸತವುದತ ಬನಕ್ ಇದ.ೆ ವನಹನಗಳು ಕಳುವನಗತತಿುರತವ ಹಿರೆ್ನಲೆಯಲ್ಲೆ ಆದಷತಟ ಶ್ೇಘರವನಗಿ ಹೈೆ 
ಸ್ಕೊಯರಿಟಿ ನಂಬರಚ ಪೆೆೇಟಚಗಳನತನ ಸಕನಾರ ಅಳವಡಿಸಿಕೂೆಡಬೇೆಕೆಂದತ ಮನನಯ ಸದಸಯರತ 
ಕೆೇಳುತಿುದನುರ.ೆ ಮೂರತ ವಷಾಗಳೂೆಳಗ್ೆ ಹೈೆ ಸ್ಕೊಯರಿಟಿ ರಿಜಿಸ್ರೆೇಶನ್ಚ ನಂಬರಚ ಪೆೆೇಟಚಗಳನತನ 
ಅಳವಡಿಸದೆೇ ಇರತವಂತ್ಹ ಪರಕರರ್ಗಳ ಬಗೆ್ೆ ಆದಷತಟ ಬೆೇಗರೆ್ೇ ಕರಮ ಜರತಗಿಸಲನಗತವುದತ ಎಂದತ 
ಹೆೇಳುವುದಕೆೆ ಬಯಸತತಿುದುೆೇರ್ೆ.  

 ಶ್ರೇ ಎನ್ಚ.ರವಿಕತಮನರಚ:- ಸರ್ನೆನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸಚಿವರತ,ಚ “ಸತಮನರತ 
61,509ರಷತಟ  ಹೆೈ ಸ್ಕೊಯರಿಟಿ ರಿಜಿಸ್ರೆೇಶನ್ಚ ನಂಬರಚ ಪೆೆೇಟಚಗಳನತನ  ಅಳವಡಿಸತವುದತ ಬನಕ್ ಇದೆ”ಚ
ಎನತನವ ಉತ್ುರವನತನ ಕೂೆಟಿಟದನುರೆ. ಕೆಲವು ವನಹನಗಳಿಗ್ೆ ಹೆೈ ಸ್ಕೊಯರಿಟಿ ರಿಜಿಸ್ರೆೇಶನ್ಚ ನಂಬರಚ 
ಪೆೆೇಟಚಗಳನತನ  ಕೊಡತವುದಕೆೆ ವಷ್ನಾನತಗಟಟಲೆ ಆಗಿದ;ೆ ಕೆಲವು ವನಹನಗಳಿಗ್ೆ ತಿಂಗಳನನತಗಟಟಲೆ 
ಆಗಿದ.ೆ ತ್ನತ್ನೆಲ್ಲಕ ನಂಬರಚ ಪೆೆೇಟಚ  ಅಳವಡಿಸಿಕೂೆಂಡತ ಓಡನಡತವುದಕೆೆ ಸ್ನರಿಗ್ ೆಇಲನಖಯೆವರತ 
ಮತ್ತು ಪೂೆಲ್ಲೇಸಚ ಇಲನಖಯೆವರತ ಅವಕನಶ ನಿೇಡತವುದಲೆ. ಅಂತ್ಹ ಸಂದಭಾದಲ್ಲೆ ಸ್ನರಿಗ್ ೆಇಲನಖ ೆ
ಏನತ ಮನಡತತ್ುದೆನನವುದತ ನನನ ಪರಶೆನರ್ನಗಿದೆ. ಸತಮನರತ 61,509ರಷತಟ  ಹೆೈ ಸ್ಕೊಯರಿಟಿ 
ರಿಜಿಸ್ರೆೇಶನ್ಚ ನಂಬರಚ ಪೆೆೇಟಚಗಳನತನ  ಅಳವಡಿಸತವುದತ ಬನಕ್ ಇದೆ ಎಂದರ,ೆ ಇದತ ಬಹಳ ದೂೆಡಡ 
ಸಂಖೆಯರ್ನಗಿದೆ. ಈ ನಂಬರಚ ಪೆೆೇಟಚಗಳನತನ ವೆೇಗವನಗಿ ಅಂದರೆ, ಒಂದತ ವನರದೊಳಗ್ನಗಿ ಅಥವನ 
ಹದರೆ್ೈದತ ದನಗಳೊಳಗ್ನಗಿ ಅಳವಡಿಸತವುದಕೆೆ ಸಕನಾರ ರ್ನವ ಕರಮ ತ್ೆಗೆ್ದತಕೂೆಳುಳತಿುದೆ ಎನತನವುದತ 
ನನನ ಪರಶೆನರ್ನಗಿದೆ.  ಇದರ ಬಗೆ್ೆ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರವನತನ ಕೂೆಡಬೇೆಕನಗಿದ.ೆ  

 ಶ್ರೇ ಬಿ.ಶ್ರೇರನಮತಲತ:- ಸರ್ನೆನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಹೆೈ ಸ್ಕೊಯರಿಟಿ ರಿಜಿಸ್ರೆೇಶನ್ಚ ನಂಬರಚ 
ಪೆೆೇಟಚಗಳನತನ  ಅಳವಡಿಸತವುದನತನ ಡಿೇಲರಚಗಳಿಗ್ೆ ಒಪಿಪಸಲನಗಿದೆ. ಕನರತ ಉತ್ನಪದಸತವ 
ಕಂಪನಿಯವರೇೆ ಈ ನಂಬರಚ ಪೆೆೇಟಚಗಳನತನ ಹನಕ್ಕೊಡಬೆೇಕನಗಿದೆ. ಅವರತ ಹನಕ್ಕೂೆಡದದುರೆ, 
ಡಿೇಲರಚಗಳು ಕಡನಡಯವನಗಿ ಹನಕ್ಕೊಡಬೇೆಕನಗಿದ ೆಎನತನವ ಜವನಬನುರಿಯನತನ ನಿಗದಪಡಿಸಲನಗಿದೆ. 
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ಬನಕ್ ಇರತವಂತ್ಹ ಸತಮನರತ 61,509ರಷತಟ  ಹೆೈ ಸ್ಕೊಯರಿಟಿ ರಿಜಿಸ್ರೆೇಶನ್ಚ ನಂಬರಚ ಪೆೆೇಟಚಗಳನತನ  
ಅಳವಡಿಸಲತ ಸೂಕು ಕರಮ ಜರತಗಿಸಲನಗತತ್ುದೆ.  

 ಶ್ರೇ ಎನ್ಚ.ರವಿಕತಮನರಚ:- ಸರ್ನೆನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈ ಬಗೆ್ೆ ಆಸಕ್ು ಹೊಂದರತವ 
ಸದಸಯರತಗಳ ಸಭ ೆಕರೆದತ ಬನಕ್ ಇರತವಂತ್ಹ ಪರಕರರ್ಗಳನತನ ಅತಿೇ ಶ್ೇಘರವನಗಿ ಇತ್ಯಥಾಪಡಿಸತವ 
ನಿಟಿಟನಲ್ಲೆ ಚಚಾೆ ನಡಸೆಬೆೇಕನೆತನವುದತ ನನನ ಸಲಹೆರ್ನಗಿದೆ. 

 ಶ್ರೇ ಬಿ.ಶ್ರೇರನಮತಲತ:- ಸರ್ನೆನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ ಅವರ ಸಲಹೆಯನತನ 
ಪರಿಗಣಿಸಲನಗತವುದತ. 
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ಪರಶೆನ ಸಂಖೆಯ: 2708 
(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದೆ)  

 ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗ್ೌಡ:-  ಸರ್ನೆನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ,ಚ “2011ರ ಜನಗರ್ತಿಯಂತ್ ೆ
ಚನಮರನಜನಗರ ಜಿಲನೆ ವನಯಪಿುಯಲ್ಲೆ ವನಸಿಸತತಿುರತವ ಬತಡಕಟತಟ ಜನರ ಒಟನಟರೆ ಜನಸಂಖೆಯ 
1,20,219 ಆಗಿರತತ್ುದೆ”ಚಎಂದತ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ನಿೇಡಿರತವ ಲ್ಲಖಿತ್ರೂಪದ ಉತ್ುರದಲ್ಲೆ ತಿಳಿಸಿದನುರೆ. 
ಈ ಜನರತ ಅರರ್ಯ ಪರದೆೇಶಗಳಲ್ಲೆ ಹಚೆನಿಗಿ ವನಸಿಸತತ್ನುರ.ೆ ಅದರಲ್ಲೆಯೂ ಪರಮತಖ್ವನಗಿ ಮಲ ೆ
ಮಹದೆೇಶಾರಬೆಟಟ, ಬಿಳಿಗಿರಿ ರಂಗನ ಬೆಟಟ, ಹೆಗಡದೆೇವನಕೊೇಟೆ ಮತ್ತು ಗತಂಡತೆಪೇೆಟೆಗಳಲ್ಲೆ 
ಇರತವಂತ್ಹ ಅರರ್ಯ ಪರದೇೆಶಗಳಲ್ಲೆ ವನಸಿಸತವಂತ್ಹ ಸತಮನರತ 40 ಬತಡಕಟತಟ ಜರ್ನಂಗಗಳಿವೆ. 
ಇವರತಗಳು ರನತಿರ ವೆೇಳೆ ಸ್ೌರಶಕ್ು ಬೆಳಕರೆ್ನೇ ಅವಲಂಬಿಸಿದನುರ.ೆ ರ್ನವುದೆೇ ವಿದತಯತಚ ಸಂಪಕಾವನತನ 
ಈ ಹನಡಿಗಳಿಗೆ್ ಒದಗಿಸಿಕೂೆಟಿಟಲೆ. ಕತಡಿಯತವ ನಿೇರಿಗ್ ೆಬೊೇರಚವೆಲಚಗಳ ವಯವಸ್ೆಿ ಇಲೆ. ಸಿಳಿೇಯ ಜಲ 
ಮೂಲಗಳಿಂದ ದೂೆರಯೆತವಂತ್ಹ ನಿೇರನತನ ಬಳಸಿಕೂೆಳುಳತಿುದನುರೆ ಅಥವನ ಬನವಿ ತ್ೊೇಡಿಕೂೆಳುಳತ್ನುರೆ. 
ಈ ಅರರ್ಯ ಪರದೆೇಶದಲ್ಲೆ ಒಬೊಬಬಬರೆೇ ಓಡನಡತವುದಕೆೆ ಆಗತವುದಲೆ. ಗತಂಪತಗತಂಪನಗಿ 
ಓಡನಡಬೇೆಕನಗಿದ.ೆ 
 
 ಸರ್ನೆನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇಲ್ಲೆರತವ ಶನಲೆಗಳಲ್ಲೆ ಕಲ್ಲಸತವಂತ್ಹ ಶ್ಕ್ಷಕರತ ಒಂದತ ವನರ 
ಪೂತಿಾ ಅಲ್ಲೆಯೇ ಇರಬೇೆಕನಗತತ್ುದೆ. ಇರತವಂತ್ಹ ಒಂದೇೆ ಕೂೆಠ್ಡಿಯಲ್ಲೆ ಒಂದತ ಭನಗದಲ್ಲೆ ಶನಲ ೆ
ನಡಸೆತತ್ನುರ,ೆ ಒಂದತ ಭನಗದಲ್ಲೆ ಅವರತ ವನಸವಿದನುರ.ೆ ಇಂತ್ಹ ಪರಿಸಿಿತಿಯಲ್ಲೆ ಅವರ ಜಿೇವನ 
ನಡಯೆತತಿುದ.ೆ ರೂೆೇಗಿಗಳನತನ ಅಥವನ ಗಭಿಾಣಿ ಸಿರೇಯರನತನ ಹೆರಿಗೆ್ಗ್ನಗಿ ಆಸಪತ್ೆರಗ್ೆ ಕರದೆತಕೊಂಡತ 
ಹೊೇಗಬೇೆಕನದರ,ೆ ಹತ್ನುರತ ಕ್ಲೊೇ ಮಿೇಟರಚಗಳಷತಟ ದೂರ ಡೂೆೇಲ್ಲಯಲ್ಲೆ ಹೂೆತ್ತು ತ್ರಬೇೆಕನಗಿರತವ 
ಪರಿಸಿಿತಿ ಇದೆ. ಇದತವರವೆಿಗ್ೆ ಅಲ್ಲೆಗ್ೆ ರ್ನವುದೆೇ ರಿೇತಿಯ ಆರೂೆೇಗಯ ಸ್ೌಲಭಯಗಳನತನ ಒದಗಿಸಿಲೆ. 
ಇದರ ಬಗೆ್ೆ ಸಕನಾರ ಏರ್ನದರೂ ಚಿಂತ್ರ್ ೆಮನಡಿದಯೆೇ ಎನತನವುದತ ನನನ ಪರಶೆನರ್ನಗಿದೆ. ಅರರ್ಯ 
ಪರದೆೇಶದ ತ್ಳಭನಗದಲ್ಲೆ ಹರೆಿಗ್ ೆಆಸಪತ್ೆರಯನತನ ಕಟಿಟಸತವುದತ ಅಥವನ ಆಂಬತಯಲನೆ್ುಚ ವಯವಸೆ್ಿ ಮನಡತವ  
ಬಗೆ್ೆ ಲ್ಲಖಿತ್ ರೂಪದ ಉತ್ುರದಲ್ಲೆ ಎಲ್ಲೆಯೂ ಉಲೆೆೇಖ್ ಮನಡಿಲೆ.   
 
 ಸರ್ನೆನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ,ಚ“ಈ ಬತಡಕಟತಟ ಜರ್ನಂಗದವರತ ಓಡನಡತವುದಕೆೆ ಉಚಿತ್ ಬಸಚ 
ಪನಸಚ ಸ್ೌಲಭಯವನತನ ಕಲ್ಲಪಸಲನಗತತ್ುದೆಯೇ”ಚ ಎನತನವ ನನನ ಪರಶೆನಗೆ್,ಚ “ಇಂತ್ಹ ಪರಸ್ನುವರೆ್ಗಳು 
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ಸಕನಾರದ ಮತಂದೆ ಇರತವುದಲೆ”ಚಎನತನವ ಉತ್ುರವನತನ ನಿೇಡಿದನುರ.ೆ ಮನನಯ ಸ್ನರಿಗ್ ೆಸಚಿವರತ ಇದೇೆ 
ಸದನದಲ್ಲೆ ಮೂರ್ನಾಲತೆ ಬನರಿ “ಮತಂದನ ಸ್ನಲ್ಲನಿಂದ ಈ ರನಜಯದಲ್ಲೆರತವ ಎಲೆ ಎಸಚ.ಸಿ/ಎಸಚ.ಟಿ. 
ಜರ್ನಂಗದವರಿಗ್ ೆ ಮತ್ತು ಹೆರ್ತಣ ಮಕೆಳಿಗ್ೆ ಉಚಿತ್ ಬಸಚಪನಸಚ ಕೊಡತತ್ೆುೇವೆ”ಚ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದುರತ. 
ಆದರೆ, ಇಲ್ಲೆಯವರೆಗ್ ೆ ಈ ಬತಡಕಟತಟ ಜರ್ನಂಗದವರಿಗ್ ೆ ಉಚಿತ್ ಬಸಚಪನಸಚ ನಿೇಡಿಲೆ. 
ತ್ಲತ್ಲನಂತ್ರದಂದ ಈ ಜನರತ ಕಷಟದಲ್ಲೆದನುರೆ. ಸ್ೈೆಕಲಚ ಮತ್ತು ದಾಚಕರ ವನಹನಗಳು 
ಸಂಚರಿಸತವುದಕೆೆ ಸ್ನಧಯವನಗದೆೇ ಇರತವಂತ್ಹ ರಸೆ್ುಗಳಿವೆ. ರೂೆೇಗಿಗಳನತನ ಮತ್ತು ಗಭಿಾಣಿ 
ಸಿರೇಯವರನತನ ಕನಲತ ದನರಿಯಲ್ಲೆಯೇ ನಡಸೆಿಕೂೆಂಡತ ಕರತೆ್ರಬೆೇಕನಗಿದೆ. ಇಂತ್ಹ ಪರಿಸಿಿತಿ 
ಇರತವನಗ ಸ್ನರಿಗ್ ೆ ಇಲನಖೆಯಂದ ಇವರಿಗ್ ೆರ್ನವ ಸ್ೌಲಭಯಗಳನತನ ಒದಗಿಸಲನಗಿದೆ ಎನತನವುದತ 
ನನನ ಪರಶೆನರ್ನಗಿದೆ.  
 
 ಸರ್ನೆನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ,  2021-2022ರೆ್ೇ ಸ್ನಲ್ಲನಲ್ಲೆ ಚನಮರನಜ ನಗರ ಜಿಲೆೆಗ್ೆ 
“ಪರಗತಿ ಕನಲೂೆೇನಿ ಯೇಜರೆ್”ಚಯಡಿ ಸತಮನರತ  1156.20 ಲಕ್ಷ ರೂಪನಯಗಳ ಅನತದನನವನತನ 
ಮಂಜೂರತ ಮನಡಿದೆ. ಇದತವರೆವಿಗ್ ೆಸತಮನರತ 310 ಲಕ್ಷ ರೂಪನಯಗಳನತನ ಬಿಡತಗಡೆ ಮನಡಿದೆ. 
ಇನೂನ 846 ಲಕ್ಷ ರೂಪನಯಗಳನತನ ಬಿಡತಗಡೆ ಮನಡಬೇೆಕನಗಿದ.ೆ ಈ ಜರ್ನಂಗದವರಿಗ್ ೆಸಕನಾರ 
ಮಂಜೂರತ ಮನಡಿರತವ ಹರ್ದಲ್ಲೆ ಶೆೇಕಡನ 50ರಷೂಟ ವೆಚಿ ಮನಡದೇೆ ನಿಲಾಕ್ಷಯ ಮರ್ೊೇಭನವವನತನ 
ತ್ೊೇರಿದ.ೆ ಈ ರಿೇತಿರ್ನದರ ೆಹೆೇಗ್ ೆಅವರನತನ ಅಭಿವೃದಿ ಪಥದ ಕಡೆಗೆ್ ಕರದೆೊಯತಯವುದತ? ಎಷತಟ 
ಅವಧಿಯಳಗ್ೆ ಬನಕ್ ಇರತವ ಅನತದನನವನತನ ವೆಚಿ ಮನಡಿ ಅವರಿಗೆ್ ಮೂಲಭೂತ್ ಸ್ೌಲಭಯಗಳನತನ 
ಒದಗಿಸಲನಗತತ್ುದ ೆಎನತನವುದತ ನನನ ಪರಶೆನರ್ನಗಿದೆ. 
 
 ಶ್ರೇ ಬಿ.ಶ್ರೇರನಮತಲತ:- ಸರ್ನೆನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಬತಡಕಟತಟ ಜರ್ನಂಗದವರ ಅಭಿವೃದಿ 
ಸಲತವನಗಿ ಹಲವನರತ ಮೂಲಭೂತ್ ಸ್ೌಲಭಯಗಳನತನ ಒದಗಿಸಿಕೊಡತವಂತ್ಹ ಕಲೆಸವನಗಿದ.ೆ ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ 
ಮತ್ತು ಆರ್ಥಾಕ ಅಭಿವೃದಿಯ ಜೊತ್ೆಗೆ್ ಮೂಲಭೂತ್ ಸ್ೌಲಭಯಗಳನತನ ಒದಗಿಸತವಂತ್ಹ ಕೆಲಸ 
ಮನಡಲನಗತತಿುದೆ.  
 
 “ಬತಡಕಟತಟ ಜರ್ನಂಗದವರಿಗ್ ೆ ರ್ನವ ರಿೇತಿರ್ನಗಿ ಆರೂೆೇಗಯ ಸ್ೌಲಭಯಗಳನತನ 
ಕಲ್ಲಪಸಲನಗತತಿುದೆ”ಚ ಎನತನವ ಪರಶೆನಯನತನ ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಕೆೇಳಿದನುರೆ. ಬತಡಕಟತಟ ಪಂಗಡದವರತ 
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ಹೆಚತಿ ವನಸಿಸತತಿುರತವ ಗ್ನರಮ/ಹನಡಿಗಳಲ್ಲೆ ಅಪಘಾತ್ ಸಂಭವಿಸಿದ ಸಂದಭಾದಲ್ಲೆ ಅಥವನ 
ಹೆರ್ತಣಮಕೆಳ ಹೆರಿಗೆ್ ಸಂದಭಾದಲ್ಲೆ ಹನಗೂ ತ್ತತ್ತಾ ಆರೂೆೇಗಯ ಸ್ೇೆವೆಗ್ನಗಿ ಸತಮನರತ 8 ಸಂಚನರಿ 
ಆರೂೆೇಗಯ ಘಟಕಗಳನತನ ಒದಗಿಸಿ ಕೊಡಲನಗಿದೆ. ಪರಗತಿ ಕನಲೂೆೇನಿಗಳಿಗ್ೆ ಮೂಲಭೂತ್ 
ಸ್ೌಲಭಯಗಳನತನ ಒದಗಿಸಿಕೊಡತವ ನಿಟಿಟನಲ್ಲೆ ರಸೆ್ುಗಳ ನಿಮನಾರ್ಕನೆಗಿ, ವಿದತಯತಚ ಕಂಬಗಳ 
ಅಳವಡಿಕೆಗ್ನಗಿ ಮತ್ತು ಕತಡಿಯತವ ನಿೇರನತನ ಒದಗಿಸಿಕೂೆಡತವ ಸಲತವನಗಿ ಸತಮನರತ 18.5 ಕೂೆೇಟಿ 
ರೂಪನಯಗಳ ಅನತದನನವನತನ ಬಿಡತಗಡೆ ಮನಡಲನಗಿದ.ೆ 
 
 ಸರ್ನೆನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೆೇ, ಬತಡಕಟತಟ ಜರ್ನಂಗದವರಿಗ್ ೆಉಚಿತ್ ಬಸಚಪನಸಚ ವಯವಸೆ್ಿಯನತನ 
ಮನಡಿಕೊಡಬೆೇಕೆನತನವ ವಿನಂತಿಯನತನ ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಮನಡಿದನುರ.ೆ ಬತಡಕಟತಟ ಜರ್ನಂಗದವರಿಗ್ ೆ
ಉಚಿತ್ ಬಸಚಪನಸಚ ವಯವಸ್ೆಿಯನತನ ಕೊಟಿಟಲೆ. ಆದರ,ೆ ಈ ಜರ್ನಂಗದ ಮಕೆಳು ವಿದನಯಭನಯಸದ 
ಸಲತವನಗಿ ಓಡನಡಲತ ಉಚಿತ್ ಬಸಚಪನಸಚ ವಯವಸೆ್ಿಯನತನ ಮನಡಿ ಕೊಡಲನಗಿದೆ.  
 
 ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗ್ೌಡ:- ಸರ್ನೆನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈ ಜರ್ನಂಗದವರಿಗ್ೆ ಮಳೆಗ್ನಲದಲ್ಲೆ 
ಜಿೇವನ ನಿವಾಹಣೆ ತ್ೂೆಂದರೆರ್ನಗಿ ಅಪೌಷಿಾಕತ್ಯೆಂದ ಬಳಲತವುದನತನ ತ್ಪಿಪಸಲತ 45 
ದನಗಳಿಗ್ೊಮೆ ವನಷಿಾಕ ಆರತ ಬನರಿ ಪರತಿ ಕತಟತಂಬಕೆೆ ಆಹನರ ಪದನಥಾಗಳನತನ ಉಚಿತ್ವನಗಿ 
ನಿೇಡಲನಗತತಿುದ ೆ ಎನತನವ ಉತ್ುರವನತನ ನಿೇಡಿದನುರೆ. ಹನಗ್ನದರೆ, ಈ ಬತಡಕಟತಟ ಜರ್ನಂಗದವರಿಗ್ ೆ
ಪಡಿತ್ರ ಆಹನರಧನನಯವನತನ ವಿತ್ರಣೆ ಮನಡತತಿುಲೆವೆೇ?           (ಮತಂದತ)   
  
(626)  25.3.2022  10.50  ಪಿಕೆ:ಬಿಎನ್ಚಎಸಚ 

ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗ್ೌಡ (ಮತಂದತ) 

ಈಗ ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳಿಗ್ೆಂದತ ಮರನಜಿಾ ದೇೆಸ್ನಯ ವಸತಿ ಶನಲ,ೆ ಇಂದರನಗ್ನಂಧಿ ವಸತಿ ಶನಲೆ, 
ಏಕಲವಯ ಮನದರಿ ವಸತಿ ಶನಲೆಗಳಿವ.ೆ  ಇವೆಲೆವನೂನ ರ್ನನತ ಒಪತಪತ್ೆುೇರ್ೆ.  ಇವೆಲೆವೂ ಬಹಳ 
ದೂರದಲ್ಲೆವ;ೆ ಅವರಿಗೆ್ ಸಮಿೇಪದಲ್ಲೆಲೆ.  ಉದನಹರಣೆಗ್ೆ, ಮಲೆ ಮಹದೇೆಶಾರ ಬೆಟಟದಲನೆಗಲ್ಲ ಅಥವನ 
ಬಿ.ಆರಚ.ಹಿಲುಚನ ಸಮಿೇಪ ಬತಡಕಟತಟ ಮಕೆಳ ವಸತಿ ಶನಲೆಗಳನತನ ನಿಮಿಾಸತವುದಲೆ?  ಕನಡಿನ 
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ಅಂಚಿನಲ್ಲೆ ಬತಡಗಟತಟ ಜರ್ನಂಗದವರಿಗ್ೆಂದತ ವಿಶೆೇಷವನದ ವಸತಿ ಶನಲೆಗಳನತನ ಮನಡಬೇೆಕತ.  
ಅವರತ ಬಹಳ ದೂರದಂದ ಬಂದತ ಈಗಿರತವ ವಸತಿ ಶನಲೆಗಳಲ್ಲೆ ಇರತವುದಕನೆಗತವುದಲೆ.  ಆದುರಿಂದ 
ಬತಡಕಟತಟ ಜರ್ನಂಗಕೆೆ ಸಿೇಮಿತ್ವನದಂತ್ಹ  ವಸತಿ ಶನಲೆಗಳನತನ ಸಕ್ಾಾರ ಪನರರಂಭ 
ಮನಡತತ್ುದೆಯೇ? 

 ಶ್ರೇ ಬಿ.ಶ್ರೇರನಮತಲತ:- ಮಾನಯ ಸಭಾಪ್ತಿಗಳ , ಬತಡಕಟತಟ ಜರ್ನಂಗದವರಿಗ್ೆ ಆಹನರ ಧನನಯ 
ಕೊಡತವಂತ್ಹ ವಿಚನರಕೆೆ ಸಂಬಂಧಪ್ಟ್ಟಂತ  ಹೆೇಳುವುದನದರೆ, ಅವರಿಗೆ್ ೮ ಕ.ೆಜಿ. ಅಕ್ೆ, ರನಗಿ, ಗ್ೊೇಧಿ, 
ತ್ೊಗರಿ ಬೆೇಳೆ ೩ ಕ.ೆಜಿ. ಕಡಲಬೆೆೇಳೆ ೧ ಕ.ೆಜಿ, ಅಡಿಗ್ ೆಎಣೆಣ ೨ ಲ್ಲೇಟರಚ ಕೊಡತತಿುದೆುೇವೆ.  ಅದೆೇರಿೇತಿ 
ಸಕೆರೆ, ಮಟೆಟ, ನಂದನಿ ತ್ತಪಪ ಕೂೆಡತತಿುದುೆೇವೆ.  ಸತಮನರತ ೪೫ ದನಗಳಿಗ್ೊಮೆ ಈ ಆಹನರ 
ಧನನಯಗಳನತನ ಕೊಡವ ಕೆಲಸ ಮನಡತತಿುದೆುೇವೆ.  ಬತಡಕಟಟ ಮಕೆಳಿಗ್ೆ ಪರತ್ೆಯೇಕವನದ ವಸತಿ 
ಶನಲೆಗಳನತನ ತ್ೆರೆಯಬೆೇಕತ ಎಂದತ ಕೆೇಳುತಿುದನುರೆ. ಮಾನಯ ಸಭಾಪ್ತಿಗಳ , ಆ ಭನಗದಲ್ಲೆ ೨೦ 
ವನಲ್ಲೀಕ್ ಆಶರಮ ಶನಲಗೆಳಿದತು, ಬತಡಕಟಿಟನ 598 ಬನಲಕರತ ಮತ್ತು 588 ಬನಲಕ್ಯರತ 
ಓದತತಿುದನುರ.ೆ  ಕನಡಿನ ಒಳಗ್ೆ ಇರತವಂತ್ಹ ಮಕೆಳು ಹೊರಗಡೆ ಬರತವುದಕೆೆ ಆಗತವುದಲೆ ಎಂದರೆ 
ಖ್ಂಡಿತ್ವನಗಿ ಅವರಿಗೆ್ ಸೂಕುವನದ ವಯವಸೆ್ಿ ಕಲ್ಲಪಸತವಂತ್ಹ ಕೆಲಸ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆ.   

 ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗ್ೌಡ:- ಮಾನಯ ಸಭಾಪ್ತಿಗಳ , ಕಳೆದ ಸ್ನಲ್ಲನ ಆಯವಯಯದಲ್ಲೆ ನಿೇಡಲನಗಿದು 
ಅನತದನನದಲ್ಲೆ ರೂ. ೮೪೬ ಲಕ್ಷ ಹರ್ವನತನ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದನುರೆ ಎಂದರೆ, ಇವರತ ಸತಮನರತ ೩0 
ಪಸ್ಾೆಂಟಚ ಹರ್ವನೂನ ಖ್ಚತಾ ಮನಡಿಲೆ.  ಅದರ ಬಗ್ೆೆ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಹೆೇಳಿ. 

 ಶ್ರೇ ಬಿ.ಶ್ರೇರನಮತಲತ:- ಮಾನಯ ಸಭಾಪ್ತಿಗಳ , ರ್ನನತ ಶ್ೇಘರದಲ್ಲೆ ಈ ಕತರಿತ್ತ ಅಧಿಕನರಿಗಳ 
ಜೊತ್ೆ ಚರ್ ಾ ಮನಡಿ, ಆ ಹರ್ವನತನ ಸೂಕು ರಿೇತಿಯ ಖ್ಚತಾ ಮನಡತವ ಹನಗೆ್ ವಯವಸೆ್ಿ ಮನಡತತ್ುೆೇರೆ್.  
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ಪರಶೆನ ಸಂಖೆಯ: 2679 

(ಉತ್ುರದ ಪರತಿ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದೆ) 

 ಶ್ರೇ ಅರವಿಂದ ಕತಮನರಚ ಅರಳಿ:- ಮಾನಯ ಸಭಾಪ್ತಿಗಳ , ಸಚಿವರತ ಕೊಟಿಟರತವ ಉತ್ುರದಲ್ಲೆ 
ನನಗ್ ೆ ಕೆಲವು ಅನತಮನನಗಳಿವೆ.  ಈಶನನಯ ಕರ್ಾಾಟ್ಕ ಸ್ನರಿಗ್ ೆ ಸಂಸ್ೆಿಯ ವನಯಪಿುಯಲ್ಲೆ 
ರೆ್ೇಮಕನತಿರ್ನಗಿದುರತ ಸಹ ರ್ೌಕರರನತನ ಖನಯಂಗ್ೂೆಳಿಸದೇೆ ಟೆೈನಿರ್ನಗಿಯೇ 
ದತಡಿಸಿಕೂೆಳುಳತಿುರತವುದತ ಸಕ್ಾಾರ ಗಮನಕೆೆ ಬಂದದೆಯೇ; ಬಂದದುರೆ ಏನತ ಕರಮ ಕೆೈಗ್ೊಂಡಿದುೇರಿ 
ಎಂದತ ಕೆೇಳಿದೆು.  ಉತ್ುರದ ಜೊತ್ೆ ಚನಲಕ-ಕಂ-ನಿವನಾಹಕರ ಪಟಿಟಯನತನ ಕೊಟಿಟದನುರೆ.  ಶ್ರೇ 
ಮನನಪಪ ಎನತನವ ಹತಡತಗ ಚನಲಕ-ಕಂ-ನಿವನಾಹಕರ್ನಗಿ 2012ರಲ್ಲೆ ರೆ್ೇಮಕನತಿರ್ನಗಿದು.  
2022ರವರೆಗ್ ೆಕೆಲಸ ಮನಡತತ್ೆುೇರೆ್.  ಕೂೆೇವಿಡಚ-೧೯ರ ಕನಲದಲ್ಲೆ ಎಲೆರೂ ಮತಷೆರ ಮನಡತತಿುದನುಗ 
ಆತ್ ಬಂದತ  ಸಕ್ಾಾರಕೆೆ ಸಹನಯ ಮನಡಿ ತ್ನನ ಕತ್ಾವಯ ನಿವಾಹಿಸಿದು.  ಆದರ ೆಈಗ, ೧೦ ವಷಾ 
ಆದಮೇಲೆ ಅವನನತನ ಡಿಸಚಮಿಸಚ ಮನಡಿದನುರೆ.  ಆ ರಿೇತಿ ಏಕೆ ಮನಡಿದನುರ ೆ ಎಂದತ ಉತ್ುರದಲ್ಲೆ 
ತಿಳಿಸಿಲೆ. ಶ್ರೇ ಸತರೆೇಶ ಎನತನವ ಒಬಬ ವಯಕ್ುಯ ಬಗೆ್ೆ ತ್ೊೇರಿಸಿದನುರೆ.  ಆತ್ 2006 ರಲ್ಲೆ 
ರೆ್ೇಮಕನತಿರ್ನಗಿದತು; 2008ರಲ್ಲೆ ಆತ್ನನತನ ಡಿಸಚಮಿಸಚ ಮನಡಿದರತ.  ಆತ್ ನಂತ್ರ ಕೂೆೇಟಚಾಗೆ್ 
ಹೊೇಗಿ ಆ ಮೂಲಕ ಪತನರಚ ರೆ್ೇಮಕಗ್ೂೆಂಡ.  ಮಾನಯ ಸಭಾಪ್ತಿಗಳ , ನಿಯಮದಲ್ಲೆ ಒಂದತ ವಷಾ 
ಮನತ್ರ probationary period ಇರಬೇೆಕತ ನಂತ್ರ ಖನಯಂ ಮನಡಬೇೆಕತ.  ಏಕೆ ಇವರನತನ 
ಖನಯಂ ಮನಡಲ್ಲಲೆ.  ಈ ಲ್ಲಸಟಚನಲ್ಲೆ ಶ್ರೇ ಸತರೇೆಶ ಎನತನವವರ ಹೆಸರೂೆಂದರೆ್ನೇ ನಮೂದತ 
ಮನಡಿದುೇರಿ; ಶ್ರೇ ಮನನಪಪ ಎನತನವವರ ಹೆಸರನತನ ಏಕೆ ನಮೂದತ ಮನಡಲ್ಲಲೆ?  ಆತ್ ೧೦ ವಷಾ 
ಕೆಲಸ ಮನಡಿದ ಮೇಲೆ ಏಕೆ ಡಿಸಚಮಿಸಚ ಮನಡಿದರಿ?  

 ಶ್ರೇ ಬಿ.ಶ್ರೇರನಮತಲತ:- ಮಾನಯ ಸಭಾಪ್ತಿಗಳ , ಶ್ರೇ ಸತರೆೇಶ ಎನತನವವರ ಮೇಲೆ 2006 
ರಿಂದ ಗಂಭಿೇರವನದಂತ್ಹ ಆರೂೆೇಪ ಇತ್ತು.  ಆತ್ ಚನಲರೆ್ ಮನಡತವ ಸಂದರ್ಾದಲ್ಲೆ ಅಪಘಾತ್ 
ಮನಡಿ, ೪ ಜನ ಸತಿುದುರತ ಮತ್ತು 10 ಜನರತ ಗ್ನಯಗ್ೊಂಡಿದುರತ.  ಆಗ ಆತ್ನನತನ ಡಿಸಚಮಿಸಚ 
ಮನಡಲನಯತ್ತ. ಆತ್ ಕನಮಿಾಕ ರ್ನಯರ್ನಲಯಕೆೆ ಹೊೇದನಗ, ಕೊೇಟಚಾ ಆತ್ನನತನ ವನಪಸತು 
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ತ್ೆಗೆ್ದತಕೂೆಳಳಬೇೆಕೆಂದತ ಆದೆೇಶ ಮನಡಿತ್ತ.  ಈ ಹಿರೆ್ನಲೆಯಲ್ಲೆ  ರ್ನವು ಮತ್ೆು ಹೆೈಕೂೆೇಟಚಾಗೆ್ 
ಮೇಲೆನವಿ  ಹೊೇಗಿದೆುೇವೆ.  ಹೆೈಕೊೇಟಚಾನಿಂದ ಅಂತಿಮ ಆದೆೇಶ ಬಂದ ಮೇಲ ೆಪತನಃ ರೆ್ೇಮಕನತಿ 
ಮನಡತವ ಪರಕ್ರಯ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆ.  ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಶ್ರೇ ಮನನಪಪ ಎನತನವವರ ಬಗೆ್ೆ ಪರಶೆನ 
ಕೆೇಳಿದನುರ.ೆ  ಈ ಕತರಿತ್ತ ಪರಿಶ್ೇಲರೆ್ ಮನಡಿ ಮತಂದನ ಕರಮ ಕೆೈಗ್ೊಳುಳತ್ೆುೇರೆ್. 

 ಶ್ರೇ ಅರವಿಂದ ಕತಮನರಚ ಅರಳಿ:- ಮಾನಯ ಸಭಾಪ್ತಿಗಳ , 2012ರಲ್ಲೆ ಶ್ರೇ ಮನನಪಪ 
ಎಂಬತವವರಿಗ್ ೆರ್ನದಗಿರಿ ವಿಭನಗದ ಘಟಕದಲ್ಲೆ ರೆ್ೇಮಕ ಆಗತತ್ುದೆ.  ಆತ್ 2022 ರವರೆಗ್ ೆಟೆೈನಿ 
ಆಗಿಯೇ ಇರತತ್ನುರೆ್.  ಆತ್ನದತು ರ್ನವುದೆೇ ಲೂೆೇಪಗಳಿಲೆ.  ಆದರೂ ಕೂಡ ೧೦ ವಷಾ 
ದತಡಿಸಿಕೂೆಂಡತ ನಂತ್ರ ಡಿಸಚಮಿಸಚ ಮನಡಿರತವುದತ ಸರಿಯೇ?  ಇದತ ರ್ನವ ನಿಯಮದಲ್ಲೆದ?ೆ  
ಇದತ ರ್ನವರಿೇತಿಯ ಕರಮ ಎನತನವುದನತನ ತಿಳಿಸಿಕೂೆಡಬೇೆಕತ. 

 ಶ್ರೇ ಬಿ.ಶ್ರೇರನಮತಲತ:- ಮಾನಯ ಸಭಾಪ್ತಿಗಳ , ೪ ನಿಗಮಗಳಲ್ಲೆ 1660 ಇದೇೆರಿೇತಿ ಎಲೆರೂ 
ಟೆೈನಿಸಚ ಆಗಿದನುರ.ೆ  ತ್ನವು ವಿಶೆೇಷವನಗಿ ಶ್ರೇ ಮನನಪಪನವರ ಬಗೆ್ೆ ಪರಸ್ನುಪ ಮನಡಿದುೇರಿ.  ರ್ನನತ 
ಇದನತನ ಗಮನಿಸಿಲೆ, ತ್ಕ್ಷರ್ ಈ ಕತರಿತ್ತ ವಿವರ ತಿಳಿದತಕೂೆಂಡತ ಅದರ ಮನಹಿತಿಯನತನ ತ್ಮಗ್ ೆ
ಕೊಡತವ ಕಲೆಸ ಮನಡತತ್ೆುೇರ್ೆ.   

 ಶ್ರೇ ಅರವಿಂದ ಕತಮನರಚ ಅರಳಿ:- ಮಾನಯ ಸಭಾಪ್ತಿಗಳ , 1660 ಜನ ರ್ೌಕರರತ 
2006ರಿಂದ ಇಲ್ಲೆಯ ತ್ನಕವೂ ಟೆೈನಿಗಳನಗಿಯೇ ಇದನುರ.ೆ  ಏಕೆ?  ಒಂದತ ವಷಾದ ನಂತ್ರ 
ಅವರನತನ ಖನಯಂಗ್ೂೆಳಿಸಬೆೇಕತ ಇಲೆವೆೇ ಅವರನತನ ಮರ್ೆಗೆ್ ಕಳುಹಿಸಬೆೇಕತ.  ಶ್ರೇ ಮನನಪಪ 
ಅವರಿಂದ ಇಷತಟ ವಷಾ ದತಡಿಸಿಕೊಂಡತ ಡಿಸಚಮಿಸಚ ಮನಡಿದನುರ.ೆ  ಆತ್ನಿಗ್ೆ age bar ಆಗಿರತತ್ುದೆ; 
ರ್ೌಕರಿ ಸಿಗತವುದಲೆ; ಮರ್ ೆನಡಸೆತವುದಕೆೆ ಆಗತವುದಲೆ; ಆತ್ ಬಿೇದಗ್ ೆಬರಬೆೇಕನಗತತ್ುದೆ.  ಅದೆೇರಿೇತಿ 
1660 ಜನರತ ರ್ನರಿದನುರೂೆೇ ಇವರೂ ಕೂಡ 2006 ರಿಂದ ಟೆೈನಿಗಳನಗಿಯೇ ಇದನುರ;ೆ ಇನೂನ 
ಏಕೆ ಇವರನತನ ಖನಯಂಗ್ೂೆಳಿಸಿಲೆ?   
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 ಶ್ರೇ ಬಿ.ಶ್ರೇರನಮತಲತ:- ಮಾನಯ ಸಭಾಪ್ತಿಗಳ , ೪ ನಿಗಮಗಳಲ್ಲೆ ಇಷ್ೊಟಂದತ ಸಂಖೆಯಯಲ್ಲೆ 
ಟೆೈನಿಗಳು ಇರತವ ಕನರರ್ ಅವರನತನ ೧ ವಷಾ ಆದನಂತ್ರ ಖನಯಂಗ್ೂೆಳಿಸಬೆೇಕನಗಿತ್ತು.   ಅವರನತನ 
ಖನಯಂ ಮನಡಲ್ಲಲೆ ಎನತನವ ವಿಚನರವನತನ  ಸದನದ ಗಮನಕೆೆ ತ್ಂದದನುರೆ.  ಈ ಟೆೈನಿಗಳ ಪೆೈಕ್ 
ಹಲವರ ವಿರತದಿ ಶ್ಸತು ಕರಮವನತನ ತ್ೆಗೆ್ದತಕೂೆಳಳಲನಗಿದೆ.  ಅವರತ ಕೆಲರ್ಂದತ ನಿಯಮಗಳನತನ 
ಉಲೆಂಘರ್ ೆಮನಡಿರತವ ಮತ್ತು  ಕತ್ಾವಯಕೆೆ ಗ್ೈೆರತ ಹನಜರನದ ಕನರರ್ಗಳಿವೆ.  ಮನನಯ ಸದಸಯರತ, ಶ್ರೇ 
ಮನನಪಪನವರ ಬಗೆ್ೆ ಕೆೇಳುತಿುದನುರ.ೆ  ಇದತ ನನನ ಗಮನದಲ್ಲೆ ಇಲೆ.  ರ್ನನತ ಈ ಕತರಿತ್ತ ಪರಿಶ್ೇಲರ್ ೆ
ಮನಡಿ ನಿಮಗ್ೆ ತಿಳಿಸತವ ಕಲೆಸ ಮನಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ 
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ಪರಶೆನ ಸಂಖೆಯ: 2667 

(ಉತ್ುರದ ಪರತಿ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದೆ) 

 ಡನ: ವೆೈ.ಎ.ರ್ನರನಯರ್ಸ್ನಾಮಿ:- ಮಾನಯ ಸಭಾಪ್ತಿಗಳ , ಸಚಿವರತ ಕೂೆಟಿಟರತವ ಉತ್ುರ 
ಸಮನಧನನಕರವನಗಿಲೆ.  ಈ ಪರಶೆನಯನತನ ಅನತಕರಮವನಗಿ 17.9.2021, 17.12.2021 ಮತ್ತು 
25.3.2022, ಹಿೇಗ್ ೆ ರ್ನನತ ಮೂರತ ಸಲ ಕೆೇಳಿದೆುೇರ್.ೆ  ಭೂ ಒಡತೆ್ನ ಯೇಜರೆ್ ಅತ್ಯಂತ್ 
ಅದತುತ್ವನದ ಯೇಜರೆ್. ಎಸಚಸಿ/ಎಸಚಟಿ ಸಮತದನಯಕೆೆ “ಗಂಗ್ನ ಕಲನಯರ್”ಚಮತ್ತು “ಭೂಒಡತೆ್ನ”ಚ
ಈ ಎರಡೆೇ ಸಿೆೇಮಚಗಳಿಂದ ಅವರ ಜಿೇವನವನತನ ಸದೃಢಗ್ೊಳಿಸಲತ ಸ್ನಧಯ ಎನತನವುದತ ನಮಗ್ ೆ
ಗ್ೊತಿುರತವ ವಿಚನರವನಗಿದ.ೆ  ಅದಕೊೆೇಸೆರ 1999ರಲ್ಲೆ ಈ ಯೇಜರೆ್ ಬಂದನಗಿನಿಂದ ಇದತವರೆಗ್ ೆ
ಎಸಚಸಿ/ಎಸಚಟಿ ಜರ್ನಂಗಕೆೆ 53947 ಎಕರ ೆಖ್ತಷಿೆ ಜಮಿೇನತ ಕೂೆಟಿಟದನುರೆ.  13000 ಎಕರ ೆತ್ರಿ 
ಜಮಿೇನತ ಕೂೆಟಿಟದನುರೆ.  1200 ಎಕರ ೆ ಭನಗ್ನಯತು ಜಮಿೇನತ ಕೂೆಟಿಟದನುರೆ.  ಈ ಎಲೆವನತನ 
ಗಮನದಲ್ಲೆಟತಟಕೂೆಂಡತ ರ್ನನತ ೫ ಪರಶೆನಗಳನತನ ಹನಕ್ದೆುೇರ್ೆ.  ಇಡಿೇ ಯೇಜರೆ್ಯಲ್ಲೆ ಕೆೇವಲ ಎಸಚಸಿ 
ಸಮತದನಯದಲ್ಲೆರತವ 101 ಜನತಿಗಳ ಪೆೈಕ್ ಆದ ಆಂದರ, ಆದ ದನರವಿಡ, ಆದ ಕರ್ಾಾಟ್ಕ, ಅಜಿಲೆ, 
ಅಯಯನವರ, ಬತಕತಡ, ಬಂದ, ಬೊರ್ನನ್ಚ, ಚಮನೆರ, ಚಕೆಲ್ಲಯನ್ಚ ಇವರಿಗ್ ೆರ್ನರಿಗೂ ಜಮಿೇನತ 
ಕೊಟಿಟಲೆ.  ಕೆೇವಲ ೨ ಸಮತದನಯಗಳಿಗ್ ೆ ಮನತ್ರ ಈ ಯೇಜರೆ್ಯ ಲನಭವನತನ ನಿೇಡಿದನುರೆ.  
ಇದಕೆೆೇರ್ನದರೂ ಅಥಾ ಇದಯೆೇ?  ಇದರ ಬಗ್ೆೆ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಸಮಜನಯಷಿ ಕೊಡಬೇೆಕತ.  ಈ 
ರನಜಯದಲ್ಲೆ ೫ ಎಸಚಸಿ ಮಿೇಸಲನತಿ ಎಂ.ಪಿ. ಪನಲ್ಲಾಮಂಟರಿ ಕ್ೆೇತ್ರ ಇದೆ.  ಕೂೆೇಲನರ, ಚಿತ್ರದತಗಾ, 
ಗತಲಬಗ್ನಾ, ಚನಮರನಜ ನಗರ ಮತ್ತು ಬಿಜನಪತರ.  ಈ ಪಟಿಟಯನತನ ರೆ್ೂೇಡಿದನಗ ಕೂೆೇಲನರ 
ಜಿಲೆೆಯಲ್ಲೆ ಕೆೇವಲ ೩೬ ಜನರಿಗ್ ೆಮನತ್ರ ಸ್ೌಲಭಯ ಸಿಕ್ೆದ.ೆ      

(ಮತಂದತ)  
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(627) ದರ್ನಂಕ:೨೫-೩-೨೦೨೨ ೧೧.೦೦ ಡಿಎಸ-ಕೆಎಸಚ 

ಡನ||ವೆೈ.ಎ.ರ್ನರನಯರ್ಸ್ನಾಮಿ(ಮತಂದತ):- 

ಚಿತ್ರದತಗಾ ಜಿಲೆೆಯಲ್ಲೆ ೧೮ ಜನರಿಗ್ ೆಮನತ್ರ ಕೂೆಟಿಟದನುರೆ.  ಚನಮರನಜನಗರ ಜಿಲೆೆಯಲ್ಲೆ ೩೬ ಜನರಿಗ್ ೆ
ಮನತ್ರ ಕೂೆಟಿಟದನುರೆ.  ಈ ಯೇಜರೆ್ ಕೆೇವಲ ಕೊಪಪಳ ಜಿಲೆೆಯಲ್ಲೆ ಮನತ್ರ  ರೌಂಡಚ ಹನಕತತಿುದೆ. 
ಕೊಪಪಳ ಜಿಲೆೆಯಲ್ಲೆ ಸತಮನರತ ೨೧೦೦ ಜನರಿಗ್ ೆಕೊಟಿಟದನುರ.ೆ  ಗತಲಬಗ್ನಾ ಜಿಲೆೆಯಲ್ಲೆ ೬೬೭ ಜನರಿಗ್ ೆ
ಕೊಟಿಟದನುರೆ. ರ್ನದಗಿರಿ ಜಿಲೆೆಯಲ್ಲೆ ಒಂದೇೆ ತ್ನಲೂೆಕ್ನಲ್ಲೆ ೩೨೪ ಜನರಿಗ್ ೆಕೂೆಟಿಟದನುರ.ೆ  ನನನ ಕನಳಜಿ 
ಏರೆ್ಂದರೆ,  ಮಿೇಸಲತ ಲೂೆೇಕಸಭನ ಕ್ೆೇತ್ರಗಳಲ್ಲೆರತವ  ಎಸಚ.ಸಿ. ಜರ್ನಂಗದವರಲೆೆರಿಗೂ ಜಮಿೇನತ 
ಇದೆಯೇ? ಇದರ ಬಗೆ್ೆ ಕೂಲಂಕಷವನಗಿ databank ನತನ ಏಕೆ ಕ್ರಯಟಚ ಮನಡಬನರದತ?  
ರ್ನರ್ನಾರತ ಎಸಚಸಿ ಜರ್ನಂಗದವರಿಗ್ ೆಜಮಿೇನತ ಇಲೆ ಎಂಬತದರ ಬಗೆ್ೆ ಮನಹಿತಿ ಇದೆಯೇ?  

 ಶ್ರೇ ಕೊೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಭೂ ಒಡತೆ್ನ 
ಯೇಜರೆ್ಯನತನ  ಪರಿಶ್ಷಟ ಜನತಿಯವರಿಗ್ ೆ ತ್ಂದರತವ ಹಿರೆ್ನಲೆಯಲ್ಲೆ ಕಳದೆ ೫ ವಷಾಗಳಿಂದ 
೪೧,೫೦೯ ಫಲನನತಭವಿಗಳಿಗ್ೆ ೬೮,೨೩೧ ಎಕರ ೆ ಜಮಿೇನನತನ ಹಂಚಲನಗಿದೆ.  ಅದಕೊೆೇಸೆರ ೪೩೬ 
ಕೊೇಟಿ ರೂಪನಯಗಳನತನ  ಖ್ಚತಾ ಮನಡಲನಗಿದೆ.  ಕೆಲವು ಜಿಲೆೆಗಳಿಗ್ ೆ ಹಚೆತಿ ಬಂದದ,ೆ ಕೆಲವು 
ಜಿಲೆೆಗಳಲ್ಲೆ ಕಡಿಮ ಬಂದದ ೆ ಎನತನವ ಮನತ್ತಗಳನತನ ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಹೇೆಳಿದನುರ.ೆ  ಗ್ನರಮ 
ಪಂಚನಯತಿ ಮಟಟದಲ್ಲೆ ರ್ನರತ ಭೂರಹಿತ್ರಿದನುರ ೆ ಅವರ ಪಟಿಟಯನತನ ಜಿಲನೆಧಿಕನರಿಗಳು 
ತ್ೆಗೆ್ದತಕೂೆಂಡತ ಜಿಲನೆಧಿಕನರಿಯವರತ ಆ ಜಿಲೆೆಯಲ್ಲೆ ಮನರನಟ ಮನಡಬಹತದನದ, ಉದನಹರರ್ಗ್,ೆ  
ಪರಿಶ್ಷಟ ಜನತಿಯ ಅಜಿಾದನರರೂೆಬಬರತ ಭೂ ಒಡತೆ್ನ ನನಗ್ ೆ ಬೆೇಕತ ಎನತನವ ೫ ರಿಂದ ೭ 
ಕ್ಲೊೇಮಿೇಟರಚ ವಿಸಿುೇರ್ಾದಲ್ಲೆರತವಂತ್ಹ ಭೂಮಿಯನತನ ಅವನಿಗ್ ೆಹಂಚತವುದತ ಇದರಲ್ಲೆರತವಂತ್ಹ 
ಕರಮ.  ಹನಗೆ್ಯೇ ಜಿಲನೆಧಿಕನರಿಯವರ ರೆ್ೇತ್ೃತ್ಾದಲ್ಲೆರತವಂತ್ಹ ಸಮಿತಿ ಪರಿಶ್ಷಟ ಜನತಿ ಅಧಿಕನರಿಗಳ 
ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲೆ ಜಮಿೇನತ ಕೊಡತವವರ ಅಜಿಾ ಹನಗೂ ಬೆೇಡಿಕಯೆಲ್ಲೆರತವ ಅಜಿಾಯನತನ ಪರಿಶ್ೇಲ್ಲಸಿ 
ಕೊಡತವವರನತನ ಮತ್ತು ಪಡದೆತಕೊಳುಳವವರನತನ ಗಮನದಲ್ಲೆಟತಟಕೂೆಂಡತ ಈ ಭೂ ಹಂಚಿಕ ೆ
ಕನಯಾಕರಮವನತನ ಮನಡತತಿುರತತ್ೆುೇವೆ. ಅನತದನನವನತನ ನಮೆ ಕೆೇಂದರ ಕಚೆೇರಿಯಂದ 
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ಮನಡತತಿುರತವುದತ ಇಲ್ಲೆರತವ ಕರಮ. ಈ ಹಿರೆ್ನಲಯೆಲ್ಲೆ ರ್ನವು ಏನತ ಕೂೆಟಿಟದುೆೇವೆ ಎಂಬತದನತನ 
ಹೆೇಳಿದೆುೇವೆ.  ಕಲೆವು ಕಡಗೆಳಲ್ಲೆ ದೂರತ ಬಂದದೆ.  ಭೂ ಒಡತೆ್ನವನತನ ರ್ನರತ ತ್ೆಗೆ್ದತಕೂೆಂಡಿದನುರೆ,  
ಆ ಬಡವರಿಗೆ್ ಕೆೈಗ್ೆ ಭೂಮಿಯನತನ ಕೊಡದ ೆ ವಂಚಿಸಲನಗತತಿುದೆ ಎಂದತ ದೂರತಗಳು ಬಂದವೆ.  
ಅದಕೊೆೇಸೆರ ರ್ನವು ತ್ನಿಖೆ ಮನಡಿ ಕ್ರಮಿನಲಚ ಕೆೇಸಚ ದನಖ್ಲತ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆ ಎನತನವ 
ಮನಹಿತಿಯನತನ ಕೂೆಟಿಟದೆುೇರೆ್.  ಮತಂದ ೆ ಮನಗಾಸೂಚಿಗಳನತನ ಬದಲನಯಸಬೆೇಕೆನತನವ ಉದುೆೇಶ 
ನಮಗಿದ.ೆ ಡನ||ವೆೈ.ಎ.ರ್ನರನಯರ್ಸ್ನಾಮಿಯವರತ ಹೇೆಳಿರತವುದತ ನಿಜವಿದೆ.  ಕೆಲವು ಜಿಲೆೆಗಳಲ್ಲೆ ಹೆಚಿಿಗ್ೆ 
ಕೊಟಿಟದನುರೆ, ಕೆಲವು ಜಿಲೆೆಗಳಲ್ಲೆ ಕಡಿಮ ಕೂೆಟಿಟದನುರೆ.    ಪರಿಶ್ಷಟ ಜನತಿ-ಪರಿಶ್ಷಟ ಪಂಗಡದವರತ 
ಹೆಚಿಿಗ್ ೆಇರತವ ಕ್ೆೇತ್ರಗಳಲ್ಲೆ ಕೆಲವರಿಗ್ ೆಅನತಕೂಲಗಳು ಕಡಿಮ ಆಗಿವ.ೆ  ಕಡಿಮ ಇರತವ ಕ್ೆೇತ್ರಗಳಲ್ಲೆ 
ಹೆಚಿಿಗ್ ೆ ಕೊಡಲನಗಿದೆ ಎಂದತ  ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಹೆೇಳಿದನುರೆ.  ಅದಕೊೆೇಸೆರ ಹೊಸ 
ಮನಗಾಸೂಚಿಗಳನತನ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆ,  ರ್ನರತ ದತರತಪಯೇಗವನತನ ಮನಡಿಕೂೆಂಡಿದನುರೆ, ಬಡವರಿಗೆ್ 
ಭೂಮಿಯನತನ ಕೊಡತತ್ೆುೇವೆಂದತ ಹೆೇಳಿ ಅಗಿರಮಂಟಚ ಆಗಿ ರಿಜಿಸ್ರೆೇಷನ್ಚ ನಂತ್ರವೂ ಅವರಿಗೆ್ 
ಹಸ್ನುಂತ್ರಿಸಿಲೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ಕರಮ ತ್ೆಗೆ್ದತಕೂೆಳುಳತ್ೆುೇವೆ.  ಪನರದಶಾಕವನಗಿ ಕೆಲಸ ಮನಡತವುದತ 
ನಮೆ ಇಲನಖಯೆ ಗತರಿರ್ನಗಿದೆ.  ರ್ನವು ಇದನತನ ಜವನಬನುರಿಯಂದ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆ.  ಇದರ ಬಗೆ್ೆ 
ಮನನಯ ಸದಸಯರೆೇರ್ನದರೂ ಸಲಹಗೆಳನತನ ಕೊಟಟರೆ ತ್ೆಗೆ್ದತಕೂೆಳುಳತ್ೆುೇವೆ.  

 ಡನ||ವೆೈ.ಎ.ರ್ನರನಯರ್ಸ್ನಾಮಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಸದರಿ ಯೇಜರೆ್ಗ್ ೆ ಕಳೆದ ೫ 
ವಷಾಗಳಿಂದ ಎಷತಟ ಖ್ಚತಾ ಮನಡಿದುೇರಿ ಎನತನವ ಪರಶೆನಗ್ ೆ ೪೩೬ ಕೊೇಟಿ ರೂಪನಯಗಳನತನ ಖ್ಚತಾ 
ಮನಡಿದೆುೇವೆಂದತ ಹೆೇಳಿದನುರೆ. ಅವರದೆುೇ ಟಿಪಪಣಿಯಲ್ಲೆ ಹೆೇಳುತ್ನುರೆ, ೭೦೫ ಕೊೇಟಿ ರೂಪನಯಗಳನತನ 
ಖ್ಚತಾ ಮನಡಿದೆುೇವೆಂದತ ಹೆೇಳಿದನುರೆ.  ಇದರಲ್ಲೆ ನಿಗಮದವರತ ದನರಿ ತ್ಪಿಪಸತವ ಉತ್ುರಗಳನತನ 
ಮನನಯ ಸಚಿವರಿಗೆ್ ಕೂೆಡತತಿುದನುರೆ.   ಇದರ ಬಗೆ್ೆ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ದಯವಿಟತಟ ಗಮನಿಸಿಬೇೆಕತ. 
ಎರಡರೆ್ಯದತ, ಇದರಲ್ಲೆ ಅಕರಮಗಳು ನಡಯೆತತಿುವೆ.  ಒಳೆಳಯ ಜಮಿೇನನತನ ತ್ೊೇರಿಸತತ್ನುರೆ, ಆದರೆ 
ಕೃಷಿಗ್ೆ ಯೇಗಯವಲೆದ ಜಮಿೇನನತನ ರಿಜಿಸ್ರೆೇಷನ್ಚ ಮನಡಿಸತತ್ನುರ.ೆ  ನಿೇರನವರಿ ಜಮಿೇನನತನ ತ್ೊೇರಿಸಿ, 
ನಿೇರನವರಿಗ್ ೆಯೇಗಯವಲೆದ ಜಮಿೇನನತನ ರಿಜಿಸ್ರೆೇಷನ್ಚ ಮನಡಿಸತತ್ನುರ.ೆ  ನಿೇರನವರಿಯಲ್ಲೆ tail end 
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ಜಮಿೇನತ ಎಂದತ ಹೆೇಳುತ್ನುರೆ, ರ್ನವ tail end ಇಲೆ ಹನಗೂ ನಿೇರತ ಇಲೆ, ಅದನತನ ತ್ೊೇರಿಸಿ 
ಜಮಿೇನನತನ ರಿಜಿಸ್ರೆೇಷನ್ಚ ಮನಡಿಸತತ್ನುರ.ೆ  ಜಮಿೇನತ ರಿಜಿಸ್ರೆೇಷನ್ಚ ಮನಡಿದ ಮೇಲೆ ಆ ಜರ್ನಂಗಕೆೆ 
ಹಸ್ನುಂತ್ರ ಮನಡತವುದಲೆ.  11E sketch ನತನ ಮನಡತವುದಲೆ, ಪೊೇಡಿ ಮನಡತವುದಲೆ,  ಏಕೆಂದರ ೆ
ಇವರತ ಶೆೇಕಡ ೫೦ ರಷತಟ ಸಬಿುಡಿ ಕೊಡತತ್ನುರ,ೆ ಶೆೇಕಡ ೫೦ ರಷತಟ ಲೊೇನ್ಚ ಕೂೆಡತತ್ನುರ.ೆ  ಲೊೇನ್ಚ 
ಕೊಟಟ ಮೇಲೆ ಆ ಜಮಿೇನನತನ ನಿಗಮಕೆೆ mortgage ಮನಡಬೇೆಕಲೆವೇೆ?  ಎಷತಟ ಜನರತ ನಿಗಮಕೆೆ 
mortgage ಮನಡಿದನುರಂೆದತ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಹೆೇಳಬೆೇಕೆಂದತ ರ್ನನತ ಮನವಿ ಮನಡತತಿುದುೆೇರೆ್.   
ಏಕೆಂದರ ೆಉತ್ುರದಲ್ಲೆ ಬರಿೇ ಮೂರತ ಪರಕರರ್ ದನಖ್ಲನಗಿದೆ ಎಂದತ ಕೊಟಿಟದನುರ.ೆ  ರ್ನನತ ಸಮಿತಿ 
ವತಿಯಂದ ರನಯಚೂರತ ಜಿಲೆೆಗ್ ೆಹೊೇಗಿದೆು.  ನೂರತ ಜನರತ ದೂರತ ಹೆೇಳುವುದಕೆೆ ಬಂದದುರತ.  
ಆದುರಿಂದ ಇದರ ಬಗೆ್ೆ ತ್ನಿಖೆಯನತನ ಬಹಳ ಗಂಭಿೇರವನಗಿ ಮನಡಬೇೆಕತ. ಮನನಯ ಸಚಿವರಿಗೆ್ ರ್ನವ 
ತ್ನಿಖನ ಸಂಸೆ್ಿ ಸೂಕುವನೆಿಸತತ್ುದೆಯೇ  ಆ ತ್ನಿಖನ ಸಂಸೆ್ಿಯಂದ ತ್ನಿಖೆಯನತನ ಮನಡಿಸಿ 
ತ್ಪಿಪತ್ಸಿರಿಗ್ೆ ಶ್ಕ್ೆಯನತನ ವಿಧಿಸಿ  ಈ ಸಮತದನಯಕೆೆ ರ್ನಯಯ ಕೊಡಿಸಬೆೇಕೆಂದತ ರ್ನನತ ಆಗರಹ 
ಮನಡತತಿುದೆುೇರ್.ೆ   

 ಶ್ರೇ ಕೊೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ೪೩೬ 
ಕೊೇಟಿ ರೂಪನಯಗಳನತನ ಮನತ್ರ ಖ್ಚತಾ ಮನಡಿದನುರಂೆದತ ಹೆೇಳಿದನುರ.ೆ  ಹೆಚತಿ ಖ್ಚತಾ ಮನಡಿರತವ 
ಬಗೆ್ೆ ನನಗ್ ೆಮನಹಿತಿ ಇದೆ ಎನತನವ ಮನತ್ನತನ ಹೆೇಳಿದನುರ.ೆ  ೧೯೯೧ ರಿಂದ ಈ ಇಲನಖಯೆಲ್ಲೆ ಭೂ 
ಒಡತೆ್ನ ಪನರರಂಭವನಗಿದೆ.  ೫ ವಷಾಗಳಲ್ಲೆ ಎಷತಟ ಖ್ಚತಾ ಮನಡಿದನುರಂೆದತ ಮನನಯ ಸದಸಯರತ 
ಕೆೇಳಿದನುರ.ೆ  ಅದಕೆೆ ೪೩೬ ಕೊೇಟಿ ೯೭ ಲಕ್ಷ ರೂಪನಯಗಳನತನ ಖ್ಚತಾ ಮನಡಿದೆುೇವೆಂದತ ಉತ್ುರದಲ್ಲೆ 
ಕೊಟಿಟದುೆೇವೆ.  ರ್ನರತ ಭೂ ಒಡತೆ್ನ ಯೇಜರೆ್ಯ ಫಲನನತಭವಿಗಳಿದನುರೆ ಅವರಿಗೆ್ ಭೂಮಿಯನತನ 
ಹಸ್ನುಂತ್ರಿಸಿಲೆ ಅದರಲ್ಲೆ ಅಕರಮ ನಡದೆದ ೆಎಂದತ ಅವರತ ಹೆೇಳುತಿುದನುರೆ.  ಅದತ ನಮೆ ಗಮನಕೆೆ 
ಬಂದ ಮೇಲೆ ತ್ನಿಖೆ ಮನಡಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮಿನಲಚ ಕೆೇಸಚ ಹನಕ್ದೆುೇವೆ.  ಅದರ ಮನಹಿತಿಯನತನ 
ಮನನಯ ಸದಸಯರಿಗೆ್ ಕೊಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ  ನಮಗ್ೆ ಇನತನ ಒಂದತ ಯೇಚರ್ೆ ಇದೆ.  ಅದೇೆರ್ೆಂದರ,ೆ  
ನಿಜವನಗಿಯೂ ಅತ್ಯಂತ್ ಕಡತ ಬಡವರಿಗೆ್ ಹನಗೂ ಭೂಮಿ ಇಲೆದವರಿಗ್ೆ  ಎರಡತ ಎಕರ ೆ
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ಭೂಮಿಯನತನ ೧೫ ರಿಂದ ೨೦ ಲಕ್ಷ ರೂಪನಯಯಳಗ್ೆ ಖ್ರಿೇದ ಮನಡಿ ಅವನನತನ ಭೂ 
ಮನಲ್ಲೇಕನರ್ನನಗಿ ಮನಡಬೇೆಕೆನತವುದತ ಇದರ ಕಲಪರ್ೆರ್ನಗಿದೆ.  ಒಂದತ ಕನಲದಲ್ಲೆ ಚೊೇಮನ 
ಭನವರೆ್ ಎಂದತ ಹೆೇಳುತಿುದುರಲನೆ ಅಂಥವರಿಗ್ ೆಭೂಮಿಯನತನ ಹಸ್ನುಂತ್ರಿಸಬೆೇಕತ ಎನತನವುದತ  ಇದರ 
ಭನವರೆ್.  ಇದನತನ ಈಗ ೧೫ ರಿಂದ ೨೦ ಲಕ್ಷ ರೂಪನಯ ಇರತವುದನತನ ೨೦ ರಿಂದ ೨೫ ಲಕ್ಷ 
ರೂಪನಯ ಮನಡತವಂತ್ಹ ಪರಸ್ನುವರೆ್ ಕೂಡ ನಮೆಲ್ಲೆ ಇದೆ.  ರ್ನನತ ತ್ಮೆ ಮೂಲಕ ಮನನಯ 
ಸದಸಯರಿಗೆ್ ಮತ್ತು ಸದನಕೆೆ ವಿನಂತಿ ಮನಡತವುದೆೇರ್ಂೆದರೆ  ಈ ಭೂ ಒಡತೆ್ನ ಯೇಜರೆ್ಗ್ ೆಹೊಸ 
ಮನಗಾಸೂಚಿಗಳನತನ ಹನಕತವುದಕೆೆ,  ಅತ್ಯಂತ್ ಕಡತ ಬಡವರಿಗೆ್ ಇದನತನ ತ್ಲತಪಿಸತವುದಕೆೆ, ರ್ನರತ 
ಇದರಲ್ಲೆ ಅಕರಮ ಮನಡಿದನುರ ೆಅವರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮಿನಲಚ ಕೆೇಸಚ ಹನಕ್ ಕರಮ ಕೈೆಗ್ೊಳುಳವುದಕೆೆ ಸಕನಾರ 
ಸಿದಿವಿದ.ೆ  ಅದಕೊೆೇಸೆರ ಆಸಕು ಶನಸಕರಿಗ್ ೆವಿಶೆೇಷ ಸಭೆಯನತನ ಕರಯೆತತ್ೆುೇರೆ್.   ಆ ಸಭೆಯಲ್ಲೆ 
ತಿೇಮನಾನ ಮನಡಿ ಅತ್ಯಂತ್ ಪನರದಶಾಕವನಗಿ ಇದನತನ ಅನತಷ್ನಾನ ಮನಡತವುದಕೆೆ ಸಕನಾರ 
ಬದಿವಿದ.ೆ  ರ್ನವುದೇೆ ತ್ನಿಖೆ ಮನಡತವುದಕೂೆ ರ್ನವು ಸಿದಿರಿದುೆೇವ.ೆ 
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 ಪರಶೆನ ಸಂಖೆಯ: ೨೭೧೪ 
     ಉತ್ುರ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ ೆ
 ಶ್ರೇ ಪಿ.ಆರ.ರಮೇಶಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, J.N.N.U.R.M. (Jawaharlal 
Nehru National Urban Renewal Mission) ಅಂದರೆ, ನಮಚಾ  ಯೇಜರೆ್ಯನತನ 
ಕೆೇಂದರ ಸಕನಾರ ಇಡಿೇ ದೆೇಶಕೆೆ ನಗರ ಪರದೆೇಶ ಮತ್ತು ಗ್ನರಮಿೇರ್ ಪರದೆೇಶಕೆೆ ಹಂಚತ್ಕೆಂಥ 
ಕನಯಾಕರಮವನತನ ರೂಪಿಸಿದತು, ೨೦೦೫-೦೬ ರಲ್ಲೆ ಪರಪರಥಮವನಗಿ ಅವತಿುನ ಸಕನಾರ ಕೆೈಗ್ೊಂಡಿದೆ.  
ಇದರಲ್ಲೆ urbanization ಗ್ನಗಿ ಹಲವನರತ components ಆಗಬೇೆಕನಗಿದ ೆ ಅಂತ್ಹ ಬಹಳಷತಟ 
ಕೆಲಸಗಳು ಹನಕ್ಕೂೆಂಡಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೆ transportation ಗೂ ಒತ್ತು ಕೂೆಟಿಟದೆ. Transportation 
ಬಗೆ್ೆ ಮನತ್ರ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದನದರೆ ನಮಚಾ ಯೇಜರೆ್ಯಲ್ಲೆರತವಂತ್ಹ ಏನತ ಯೇಜರೆ್ಗಳಿವೆ 
ಅದರಲ್ಲೆ ಪರಮತಖ್ವನಗಿರತವಂಥದತು  ಬಸಚ ಖ್ರಿೇದಗ್ ೆ ಒತ್ತು ಕೂೆಡತತ್ನುರೆ.  ಆ ಬಸಚ ಖ್ರಿೇದಗ್ೆ 
ಒತ್ುನತನ ಕೂೆಟನಟಗ ೨೬೨೪ ಬಸಚಗಳನತನ ಖ್ರಿೇದ ಮನಡಿದೆುೇವೆಂದತ ಉತ್ುರದಲ್ಲೆ ಕೂೆಟಿಟದನುರೆ.  ಅದರಲ್ಲೆ 
೧೬೮ ಬಸತುಗಳು ಕನಯಾನಿವಾಹಿಸದೆ ಸಿಗಿತ್ಗ್ೊಂಡಿವ ೆಎಂದತ ಉತ್ುರದಲ್ಲೆ ಕೊಟಿಟದನುರ.ೆ  ಆದರೆ ಈ 
ಬಸತುಗಳೆಲನೆ ಓಡನಡತತಿುವಯೆೇ ಎಂಬ ಸಂಶಯ ನನಗಿದ.ೆ  ಅದಕೆೆ ಕನರರ್ವೆೇರ್ಂೆದರೆ, ಆ ಬಸತುಗಳ 
ಮೇಲ ೆ ನಮಚಾ ಎಂದತ ಇರತತಿುತ್ತು.  ಇವತ್ತು ಆ ಬಸತುಗಳ ಮೇಲೆ ನಮಚಾ ಎನತನವುದನತನ 
ತ್ೆಗೆ್ದತಬಿಟಿಟದನುರ.ೆ ಬೆೇರ ೆ ಏರೆ್ೂೇ ಬರ್ಣವನತನ ಹನಕ್ಬಿಟಿಟದನುರ.ೆ  ನಮಚಾ ಎನತನವ ಯೇಜರೆ್ 
ಬಂದರತವುದತ ಅವರ ಇಲನಖಯೆನತನ ಸದೃಢವನಗಿ  self-reliance ಆಗತವಂತ್ಹ ಒಂದತ 
ಸಂಸೆ್ಿರ್ನಗಿ ಉತ್ುಮವನದಂತ್ಹ administration practices ಅನತನ ಅಳವಡಿಸಿಕೂೆಂಡತ.... 
 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಈಗ ಏನತ ಮನಡಬೇೆಕತ ಎಂಬತದನತನ ಹೆೇಳಿ. 
 
ಶ್ರೇ ಪಿ.ಆರ.ರಮೇಶಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅವರತ ಮರೆತ್ತ ಹೊೇಗಿಬಿಟಿಟದನುರ,ೆ 

ಅವರಿಗೆ್ ರ್ನನತ ಜ್ಞನಪಕ ಮನಡತತಿುದೆುೇರ್.ೆ ಇದನತನ ಅಭನಯಸ ಮನಡತವುದಕೆೆ ಈ ನಮಚಾ ಅನತನ 
introduce ಮನಡಿ mandatory reforms and optional reforms ಎಲನೆ ಕೂೆಟಟರತ.  
ಆದರೆ ಅದತ ರ್ನವುದನತನ ಅವರತ ಅಳವಡಿಸಿಕೂೆಂಡಿಲೆ.  ಅದಕೆೆ ಕನರರ್ವೆೇರ್ಂೆದರೆ, ಇವತ್ತು 
TTMC (Traffic Transit Management Centres) ಕಟತಟವುದಕೆೆ,..  ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೆ ೧೦, 
ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲೆ ೭, ೫-೬ workshop ಘಟಕಗಳನತನ ಕಟತಟವುದಕೆೆ ಜನಗ ಕೂೆಟಿಟದನುರ.ೆ ಇವತ್ತು ಒಂದತ 
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ಯೇಜರೆ್ ರೂಪಿಸಿದುಕೆೆ ಅದರಿಂದ ೫೦ ಕೊೇಟಿ ರೂಪನಯಗಳು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೆ ವರಮನನ 
ಬರತತಿುದೆ.  ಅಂತ್ಹ ಒಂದತ ಒಳೆಳಯ ಯೇಜರೆ್ಯನತನ ಕೆೇಂದರ ಸಕನಾರ ತ್ಂದದೆ.  ಇವತ್ತು ಅಂತ್ಹ 
ಕಟಟಡಗಳನತನ ಏನತ ಮನಡತತಿುದನುರಂೆದರೆ monetization ಹೆಸರಿನಲ್ಲೆ ಒತ್ೆು ಇಟತಟ, ಒತ್ೆು ಇಡತವುದಲೆ 
ಬೆೇರಯೆವರಿಗ್ ೆಬಿಟತಟಕೊಟತಟ ಆ ಹರ್ವನತನ.....  

 
ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ತ್ನವು ಪರಶೆನಯನತನ ಕೆೇಳಿ. 
 
ಶ್ರೇ ಪಿ.ಆರ.ರಮೇಶಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇವತ್ತು ಏರ್ನಗತತಿುದೆ ಎಂಬತದನತನ 

ರ್ನನತ ಅವರಿಗೆ್ ತಿಳಿಸತತಿುದೆುೇರ್ೆ.  Monetization ಮನಡಿ ಒತ್ೆು ಇಡತವಂಥದುನತನ ಮನಡತತಿುದನುರ.ೆ  
ಸ್ನವಾಜನಿಕ ಹರ್ವನತನ ಕೇೆಂದರ ಸಕನಾರ ಕೊಟಟರತ ನಮೆದೆೇ, ರನಜಯ ಸಕನಾರ ಕೊಟಟರತ ನಮೆದೆೇ 
ಹರ್.  ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಆ ಹರ್ವನತನ ರ್ನವು ಬಹಳ ರ್ನಜೂಕನೆಗಿ ವೆಚಿ ಮನಡತವುದತ ಬಹಳ ಮತಖ್ಯ.   
ಇದರ ಬಗೆ್ೆ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರ ಹೇೆಳಬೇೆಕತ. 

 
ಶ್ರೇ ಬಿ.ಶ್ರೇರನಮತಲತ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಜೆ.ಎನ್.ಎನ್.ಯತ.ಆರ.ಎಂ. ಯೇಜರೆ್ 

ಅಡಿಯಲ್ಲೆ ಒಟತಟ ರ್ನಲತೆ ನಿಗಮಗಳಲ್ಲೆ ೨೬೨೪ ಬಸತುಗಳನತನ ಖ್ರಿೇದ ಮನಡಲನಗಿತ್ತು.  ೨೬೨೪ 
ಬಸತುಗಳು ಏನತ ಖ್ರಿೇದರ್ನಗಿದುರ್ೇ ಅದರಲ್ಲೆ ಒಟನಟರೆರ್ನಗಿ  ಸತಮನರತ ೨೪೫೬ ಬಸತುಗಳು 
running condition ನಲ್ಲೆ ಇವೆ, ಅವುಗಳಲ್ಲೆ ರ್ನವುದೆೇ ತ್ೂೆಂದರೆಗಳಿಲೆ.    

(ಮತಂದತ)  
(628) 25/03/2022 / 11:10/ ಎಸಚಪಿಆರಚ/ಕೆಎಸಚ   
ಶ್ರೇ ಬಿ.ಶ್ರೇರನಮತಲತ(ಮತಂದತ):- 
ಇನತನಳಿದ 166 ಬಸತುಗಳಿಗ್ೆ ಪೂರ್ಾ ಪರಮನರ್ದಲ್ಲೆ ತ್ೊಂದರರೆ್ನಗಿರತವ ಕನರರ್ ಅವುಗಳನತನ 
ಸ್ನೆಯಾಪಚ ಮನಡಲನಗಿದೆ ಹನಗೂ ಕೆಲರ್ಂದತ ಬಸತುಗಳ ಸಂಚನರವನತನ ಸಿಗಿತ್ಗ್ೊಳಿಸಲನಗಿದೆ.  
ಕೆೇಂದರ ಹನಗೂ ರನಜಯ ಸಕನಾರಗಳ ಸಹಭನಗಿತ್ಾದಲ್ಲೆ ಜೆ.ಎನ್ಚ.ಎನ್ಚ.ಯತ.ಆರಚ.ಎಂ. ಯೇಜರೆ್ಯಡಿ 
ಸ್ನಕಷತಟ ಅಂದರೆ ಸತಮನರತ 7 ಬಸಚ ಟಮಿಾನಲಚಗಳನತನ ಮನಡಲನಗಿದೆ.  2007-08 ರೆ್ೇ 
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ಸ್ನಲ್ಲನಿಂದ 2013-14 ರೆ್ೇ ಸ್ನಲ್ಲನವರಗೆ್ ೆ ರ್ನಲೂೆ ನಿಗಮಗಳಲ್ಲೆ ಒಳೆಳಯ ರಿೇತಿಯಲ್ಲೆ ಅಭಿವೃದಿ 
ಕನಯಾಗಳನತನ ಮನಡಿಕೂೆಂಡತ ಬರಲನಗಿದ.ೆ  ಅದೆೇ ರಿೇತಿರ್ನಗಿ ನವಿೇನ ಬಸತುಗಳನೂನ ಸಹ 
ಖ್ರಿೇದಸಲನಗಿದ.ೆ  ಮತಂದತವರದೆತ, ಅಲ್ಲೆ ಅವಶಯಕವನಗಿರತವ ಎಲನೆ ರಿೇತಿಯ ಮೂಲಭೂತ್ 
ಸ್ೌಕಯಾಗಳನತನ ಒದಗಿಸತವ ಕೆಲಸಗಳನೂನ ಸಹ ಮನಡಲನಗಿದ.ೆ   
      

ಮತಂದತವರೆದತ, ನಮೆ ಇಲನಖಯೆ ಸಾತ್ತುಗಳನತನ ಅದರಲೂೆ ವಿಶೆೇಷವನಗಿ ಬೆಂಗಳೂರತ 
ನಗರದಲ್ಲೆನ ಆಸಿುಗಳನತನ ಅಡಮನನವನಗಿಟತಟ “ರೂೆಕೆ”ಚ ಪಡಯೆತತಿುರತವುದನಗಿ ಸದಸಯರತ ತಿಳಿಸಿದನುರೆ.  
ರ್ನವು ರ್ನವುದೆೇ ಆಸಿುಗಳನತನ ಅಡಮನನವಿಟತಟ ಪಡದೆತಕೂೆಳುಳತಿುರತವ ಹರ್ವೆಲೆವನೂನ ಕೆೇವಲ 
“ಭವಿಷಯ ನಿಧಿ”ಗೆ್ ಮನತ್ರವೇೆ ಬಳಕ ೆಮನಡಲನಗತತಿುದೆ.  ಇದಕ್ೆರತವ ಕನರರ್ವೇೆರೆ್ಂದರೆ, ಬನಯಂಕ್ನಲ್ಲೆ 
ಶೆೇಕಡನ 6.5 ರಿಂದ ಶೆೇಕಡನ 7 ರಷತಟ ಕಡಿಮ ದರದಲ್ಲೆ ಬಡಿಡಯತ ದೂೆರಯೆತತ್ುದೆ.  ಈ ಸಂಬಂಧ 
ಸರಿರ್ನದ ಮನಹಿತಿಯನತನ ಸದಸಯರಿಗೆ್ ಒದಗಿಸಲನಗತವುದತ.  ಹಿೇಗ್ನಗಿ ರ್ನವು ಅಡಮನನವಿಟತಟ ಹರ್ 
ಪಡಯೆತತಿುದೆುೇವೆ.  ಹಿೇಗ್ೆ ಪಡದೆತಕೂೆಂಡ ಹರ್ವನತನ ಕೆೇವಲ “ಭವಿಷಯ ನಿಧಿ”ಚಉದೆುೇಶಕನೆಗಿಯೇ ಬಳಕೆ 
ಮನಡಿಕೊಳಳಲನಗತವುದತ.  ಅಕಸ್ನೆತ್ನುಗ್ೆ ಅವರತಗಳು ನಮೆ ಮೇಲೆ, ಕೆೆೇಮಚ ಮನಡಿದರೆ ಅದತ 
ಸತಮನರತ ಶೆೇಕಡನ 12 ರಷತಟ ಇರತತ್ುದೆ.  ಇಲನಖಯೆ ಎಲನೆ ಸಾತ್ತುಗಳನತನ ಅಡಮನನವಿಟತಟ; 
ಇದರಿಂದ ಬಂದ ಹರ್ವರೆ್ನಲನೆ ಕೆೇವಲ “ಭವಿಷಯ ನಿಧಿ”ಗೆ್ ಮನತ್ರವೆೇ ಉಪಯೇಗಿಸತವಂತ್ಹ 
ಕೆಲಸಗಳನತನ ಮನಡತತ್ುೆೇವೆ. 
 

ಶ್ರೇ ಪಿ.ಆರಚ.ರಮೇಶಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇಲನಖಯೆತ ಉತ್ುಮ ಆಡಳಿತ್ 
ಅಭನಯಸಗಳನತನ ರೂಢಿಸಿಕೊಳಳಬೆೇಕತ ಹನಗೂ ಸ್ನವಾಜನಿಕರಿಗ್ ೆ ಉತ್ುಮವನದ ಸ್ೇೆವೆಗಳನತನ 
ನಿೇಡತವಂತ್ನಗಬೇೆಕತ ಎನತನವ ಉದೆುೇಶಗಳಿಂದ ಈ ಯೇಜರೆ್ಯನತನ ಜನರಿಗ್ ೆತ್ರಲನಗಿದೆ.  ಆದರೆ, 
ಇವತಿುನ ದವಸ ಸಕನಾರವು ಯೇಜರೆ್ಯನತನ “ಉಲನಟ”ಚಮನಡತತಿುದೆ.  ಇವತಿುನ ದವಸ ಇಲನಖಗೆ್ೆ, 
ಬೆಂಗಳೂರತ ನಗರಕೆೆ ಸಂಬಂಧಪಟಟಂತ್ ೆ 50 ಕೂೆೇಟಿ ರೂಪನಯಗಳಷತಟ ಹನಗೂ ಮೈಸೂರತ 
ನಗರದಲ್ಲೆ ಸತಮನರತ 7 ಕೊೇಟಿ ರೂಪನಯಗಳಷತಟ ವರಮನನ ಇದೆ.  ಕೆೇಂದರ ಸಕನಾರದ 
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ಯೇಜರೆ್ಯಂದನಗಿ ಇಲನಖಗೆ್ ೆ ವರಮನನವು ಸೃಷಿಟರ್ನಗಿದೆ.  ಇಂತ್ಹ ಯೇಜರೆ್ಯಡಿ 
ಪಡಯೆಲನದ ಕಟಟಡಗಳನತನ ಅಡಮನನವಿಟತಟ, ಅವುಗಳನತನ ಕಳೆದತಕೊಳುಳವ ಪರಿಪನಠ್ಕೆೆ 
ಹೊೇಗಬನರದತ ಎನತನವುದತ ನನನ ವಿನಂತಿರ್ನಗಿದೆ.  ಜೆ.ಎನ್ಚ.ಎನ್ಚ.ಯತ.ಆರಚ.ಎಂ. ಯೇಜರೆ್ಯಡಿ 
ಬೆಂಗಳೂರತ ನಗರದಲ್ಲೆ ಸಂಚರಿಸತತಿುರತವ 1,442 ಬಸತುಗಳ ಮೇಲೆ ಯೇಜರೆ್ಯ ಹೆಸರನತನ 
ಇಲನಖಯೆತ ಹನಕಬೆೇಕತ.  ಇಂತ್ಹ ಕೆಲಸವನತನ ಸಕನಾರವು ದಯಮನಡಿ ಮನಡಬೇೆಕತ.  ಹನಲ್ಲ ಈ 
ಯೇಜರೆ್ಯಡಿ ಸಂಚರಿಸತತಿುರತವ ಬಸತುಗಳ ಮೇಲ್ಲನ ಯೇಜರೆ್ಯ ಹೆಸರನತನ ತ್ೆಗೆ್ದತ ಹನಕ್ದನುರ.ೆ 
ಹಿೇಗ್ೆ ಮನಡಿದುಲ್ಲೆ ಸ್ನವಾಜನಿಕರತ ಕೆೇಂದರ ಸಕನಾರ ಜನರಿಗ್ೊಳಿಸಿದ ಯೇಜರೆ್ಯರೆ್ನೇ ಮರೆತ್ತ 
ಹೊೇಗತವ ಸ್ನಧಯತ್ಗೆಳಿರತತ್ುವೆ.  ಹಿೇಗ್ನಗಿ ಇಲನಖೆಯತ ಕೆೇಂದರ ಸಕನಾರವು ಜನರಿಗ್ೊಳಿಸಿದ 
ಯೇಜರೆ್ಯ ಹೆಸರತಗಳನತನ ಸಂಚರಿಸತವ ಬಸತುಗಳ ಮೇಲೆ ಹನಕತವ ಮೂಲಕ ಸ್ನವಾಜನಿಕರಿಗ್ ೆ
ತಿಳಿಯಪಡಿಸಬೆೇಕತ.  ಅದೇೆ ರಿೇತಿರ್ನಗಿ ಇದೆೇ ಯೇಜರೆ್ಯಡಿ ನಿಮಿಾಸಿರತವ ಕಟಟಡಗಳ ಮೇಲೂ 
ಸಹ ಯೇಜರೆ್ಯ ಹೆಸರನತನ ಇಲನಖಯೆತ ಹನಕಬೇೆಕತ.  ಇದನತನ ಬಿಟತಟ ಇಲನಖಯೆತ ಕೆೇವಲ 
ಅಡಮನನವಿಡತವುದಕನೆಗಿ ಮನತ್ರವೆೇ ಕೇೆಂದರ ಸಕನಾರದ ಯೇಜರೆ್ಯನತನ 
ಉಪಯೇಗಿಸಿಕೊಳಳಬನರದತ.  ಏಕೆಂದರ ೆಬಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಪಕ್ಷದ ಸಕನಾರವು ಅಧಿಕನರದಲ್ಲೆದು ಅವಧಿಯಲ್ಲೆ 
ಪರಶ್ನತ್ ಯೇಜರೆ್ಗಳನತನ ಜನರಿಗ್ೊಳಿಸಲನಗಿದೆ.  ಆ ಅವಧಿಯಲ್ಲೆ ಮನನಯ ಆರಚ.ಅಶೆ್ೇಕಚ ಮತ್ತು 
ಇತ್ರರತ ಸ್ನರಿಗ್ ೆ ಸಚಿವರನಗಿದುರತ.  ಬಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಪಕ್ಷದ ಅಧಿಕನರನವಧಿಯಲ್ಲೆ ಈ ಯೇಜರೆ್ಗಳನತನ 
ಮನಡಿದತು ಹನಗೂ ಇದರಿಂದ ಸ್ನಕಷತಟ ಆದನಯವೂ ಸಹ ಬಂದದ.ೆ  ದಯಮನಡಿ ಸಕನಾರವು ಈ 
ಯೇಜರೆ್ಯನತನ ಕಳೆದತಕೂೆಳುಳವುದ ಬೆೇಡ ಎಂದತ ರ್ನನತ ತ್ಮೆ ಮೂಲಕ ವಿನಂತಿಸತತ್ೆುೇರೆ್. 

 
ಶ್ರೇ ಬಿ.ಶ್ರೇರನಮತಲತ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಸದಸಯರತ ನಿೇಡಿರತವ ಸಲಹೆಯನತನ 

ಕನಯಾರೂಪಕೆೆ ತ್ರಲತ ಪರಯತಿನಸಲನಗತವುದತ.  ಸದಸಯರತ ವಿಶೆೇಷವನಗಿ ಬೆಂಗಳೂರತ ಬಗೆ್ೆ 
ಪರಶೆನಯನತನ ಕೆೇಳುತಿುದನುರೆ.  ಕೊೇವಿಡಚ-19 ರ ಸ್ನಂಕನರಮಿಕ ಕನಯಲೆಯ ಸಂದಭಾದಲ್ಲೆ ನಮೆ 
ಇಲನಖಯೆ ರ್ೇಲೊಾೇ ಬಸತುಗಳನೂನ ಸಹ ನಗರ ಸಂಚನರಕನೆಗಿ ಬಳಸತವ ಕೆಲಸಗಳನತನ 
ಮನಡಿದೆುೇವ.ೆ  ಇಡಿೇ ದೆೇಶದಲ್ಲೆಯೇ ಈ ರಿೇತಿಯ ಸ್ೇೆವೆಗಳನತನ ಎಲ್ಲೆಯೂ ಸಹ ಒದಗಿಸಿಲೆ.  ಆದರೆ 
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ರ್ನವು ಮನತ್ರ ಈ ರಿೇತಿಯ ಕೆಲಸಗಳನತನ ಮನಡಿದೆುೇವೆ.  ಸದಸಯರತ ಪರಸ್ನುಪಿಸಿದಂತ್,ೆ 
ಜೆ.ಎನ್ಚ.ಎನ್ಚ.ಯತ.ಆರಚ.ಎಂ. ಯೇಜರೆ್ಯಡಿ ಖ್ರಿೇದಸಿರತವ ಬಸತುಗಳ ಮೇಲೆ ಯೇಜರೆ್ಯ 
ಹೆಸರನತನ ಹನಕಲನಗತವುದತ.  ಇದರಿಂದನಗಿ ಕೆೇಂದರ ಸಕನಾರ ಪನರಯೇಜಿತ್ ಯೇಜರೆ್ಯ ಬಗೆ್ೆ 
ಹೆಚತಿ ಪರಚನರವನಗಿ ಒಳೆಳಯದನಗತತ್ುದೆ ಎಂಬತದನಗಿ ಸದಸಯರತ ನಿೇಡಿರತವ ಸಲಹೆಯನತನ 
ಕನಯಾರೂಪಕೆೆ ತ್ರತವ ಕಲೆಸಗಳನತನ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆ. 
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ಪರಶೆನ ಸಂಖೆಯ: 2645 
(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಿದ)ೆ 

ಶ್ರೇ ಪರಕನಶಚ ಕ.ೆರನಥೊೇಡಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಕೃಷಿ ವಿಶಾವಿದನಯಲಯಗಳಲ್ಲೆ 
ರೈೆತ್ರ ಮಕೆಳಿಗ್ ೆ ಶೆೇಕಡನ 50 ರಷತಟ ಮಿೇಸಲನತಿ ನಿೇಡಲನಗಿದ ೆ ಎಂದತ ಉತ್ುರಿಸಿದನುರೆ.  ಸದರಿ 
ಶೆೇಕಡನ 50 ರ ಮಿೇಸಲನತಿಯಲ್ಲೆಯೇ ಪರಿಶ್ಷಟ ಜನತಿ, ಪರಿಶ್ಷಟ ಪಂಗಡ, ಹಿಂದತಳಿದ ವಗಾದವರಿಗ್ ೆ
ಮಿೇಸಲನತಿ ನಿೇಡಲನಗಿದಯೆೇ ಎಂದತ ರ್ನನತ ಪರಶ್ನಸಬಯಸತತ್ೆುೇರೆ್.  ಒಂದತ ವೆೇಳೆ ಶೆೇಕಡನ 50 
ರಷತಟ ಮಿೇಸಲನತಿಯನತನ ರೈೆತ್ರ ಮಕೆಳಿಗ್ೆ ನಿೇಡಿದರ,ೆ ಇನತನಳಿದ ಶೆೇಕಡನ 50 ರಷತಟ ಸಿೇಟತಗಳು 
ಸ್ನಮನನಯ ವಗಾಕೆೆ ಒದಗಿಸಲನಗತತ್ುದೆ.  ನಿಗದಪಡಿಸಿದ ಶೆೇಕಡನ 50 ರಷಟರ ಮಿೇಸಲನತಿಯಲ್ಲೆಯೇ 
ಪರಿಶ್ಷಟ ಜನತಿ, ಪರಿಶ್ಷಟ ಪಂಗಡ ಮತಿುತ್ರ ೆ ಹಿಂದತಳಿದ ವಗಾದವರಗ್ ೆ ಮಿೇಸಲನತಿಯನತನ 
ಸ್ೇೆರಿಸಲನಗಿದೆಯೇ ಎನತನವುದರ ಬಗೆ್ೆ ಸಚಿವರತ ತಿಳಿಸಬೆೇಕತ.   

 
ಕೃಷಿ ವಿಶಾವಿದನಯಲಯಗಳಲ್ಲೆರತವ ಕೊೇಸಚಾಗಳ ಬಗ್ೆೆ ಕೆೇಳಿದ ಪರಶೆನಗ್,ೆ ರನಜಯದಲ್ಲೆನ ಎಲನೆ 

ಕೃಷಿ ವಿಶಾವಿದನಯಲಯಗಳಲ್ಲೆನ ಒಟತಟ 164 ಕೂೆೇಸಚಾ ಮತ್ತು ಕೆಲರ್ಂದತ ಡಿಪೊೆೇಮನ 
ಕೊೇಸಚಾಗಳಿವ ೆ ಎಂಬ ಮನಹಿತಿಯನತನ ನಿೇಡಿರತತ್ನುರ.ೆ  ಕೃಷಿ ವಿಶಾವಿದನಯನಿಲಯಗಳಲ್ಲೆರತವ ಒಟತಟ 
ಸಿೇಟತಗಳ ಮನಹಿತಿಯನತನ ಕೆೇಳಿದನಗ, 1,844 ಸಿೇಟತಗಳು ಇವೆ ಎಂಬತದನಗಿ ಉತ್ುರಿಸತತ್ನುರೆ.  ಅಲ್ಲೆ 
ಒಟನಟರೆರ್ನಗಿ 144 ಕ್ೆಂತ್ಲೂ ಹೆಚಿಿನ ಸಂಖೆಯಯಲ್ಲೆ ಕೊೇಸಚಾಗಳಿವ.ೆ  ದನಖ್ಲನತಿಗಳಲ್ಲೆನ ಶೆೇಕಡನ 
50 ರಷತಟ ಮಿೇಸಲನತಿಯನತನ ರೈೆತ್ರ ಮಕೆಳಿಗ್ೆ ನಿೇಡಿದರೆ ಹನಗೂ ಇನತನಳಿದ ಶೆೇಕಡನ 50 ರಷತಟ 
ಸಿೇಟತಗಳು ಬೇೆರ ೆವಿದನಯರ್ಥಾಗಳಿಗ್ ೆದೊರೆಯತತ್ುವೆ.  ನಮೆ ರನಜಯದಲ್ಲೆ   ಸತಮನರತ 3,600 – 
4,000 ರಷತಟ ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳು ಕೃಷಿ ಸಂಬಂಧಿತ್ ಕೊೇಸಚಾಗಳನತನ ಮನಡತತ್ನುರೆ. ಇಷತಟ ಕಡಿಮ 
ಸಂಖೆಯಯಲ್ಲೆ ಸಕನಾರ ಕೃಷಿ ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳನತನ ಓದಸಿದರ,ೆ ಸಕನಾರವು ಕೃಷಿ ವಲಯಕೆೆ ಎಷತಟ 
ಆದಯತ್ಯೆನತನ ನಿೇಡತತಿುದೆ ಎನತನವುದತ ತಿಳಿಯತತ್ುದೆ.   
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ಮತಂದತವರೆದತ, ರ್ನನತ ಸಚಿವರಿಗೆ್ ಉಪ ಪರಶೆನಯನತನ ಕೆೇಳಬಯಸತತ್ುೆೇರೆ್.  ಧನರವನಡ ಕೃಷಿ 
ವಿಶಾವಿದನಯಲಯಕೆೆ ಹೂೆೇದರೆ, ಅಲ್ಲೆ ಕೆೇವಲ ಕೃಷಿಗ್ೆ ಸಂಬಂಧಿತ್ ಮನಹಿತಿ ಮನತ್ರವೆೇ ಅಲ್ಲೆ 
ದೊರೆಯತತ್ುದೆ.  ತ್ೂೆೇಟಗ್ನರಿಕೆ, ಹೆೈನತಗ್ನರಿಕೆ ಮತ್ತು ಮಿೇನತಗ್ನರಿಕ ೆಸಂಬಂಧಿತ್ ಮನಹಿತಿಯತ ಅಲ್ಲೆ 
ಲಭಯವನಗತವುದಲೆ.  ಧನರವನಡ, ರನಯಚೂರತ ಅಥವನ ಬೆಂಗಳೂರತ ವಿಶಾವಿದನಯಲಯಗಳಲ್ಲೆನ 
ಕೊೇಸಚಾಗಳ ಮನಹಿತಿಯತ ಒಂದೇೆ ಕಡ ೆ ದೊರೆಯತವುದಲೆ.  ಕೃಷಿಗ್ ೆ ಸಂಬಂಧಿತ್ ಎಲನೆ 
ಮನಹಿತಿಗಳು ಎಲನೆ ಕೃಷಿ ವಿಶಾವಿದನಯನಿಲಯಗಳಲ್ಲೆ ದೊರೆಯತವಂತ್ನಗಬೆೇಕತ.  ಈ ಸಂದಭಾದಲ್ಲೆ 
ರ್ನನತ ಉದನಹರಣೆಯನತನ ನಿೇಡಬಯಸತತ್ೆುೇರೆ್.  ವಿಜಯಪತರದಲ್ಲೆರತವ ಕೃಷಿ ವಿಶಾವಿದನಯನಿಲಯದಲ್ಲೆ 
ಬಿ.ಎಸಿು. (ಹನನಸಚಾ - ಕೃಷಿ) ಕೊೇಸಚಾ ಇದೆ.  ಅಲ್ಲೆನ ಎಂ.ಎಸಿು. – ಕೃಷಿ ಕೊೇಸಚಾನಲ್ಲೆ M.Sc. 
(Agronomy), M.Sc. (Genetics and Plant Breeding), M.Sc. (Plant Pathology) 
M.Sc. (Agriculture Entomology) and M.Sc. (Seed Science and Technology) 
ಇಂತಿಷೆ್ಟೇ ಕೂೆೇಸಚಾಗಳಿವ.ೆ ಸಕನಾರವು ರನಜಯದ ಪರತಿ ಜಿಲೆೆಯಲ್ಲೆಯೂ ಸಹ ಕೃಷಿ 
ವಿಶಾವಿದನಯಲಯಗಳನತನ ಪನರರಂಭಿಸಬೆೇಕತ ಹನಗೂ ಅಲ್ಲೆ ಎಲನೆ ಕೂೆೇಸಚಾಗಳನತನ ಅಧಯಯನ 
ಮನಡತವಂತ್ನಗಬೇೆಕತ ಏಕೆಂದರೆ, ನಮೆದತ ಕೃಷಿ ಅವಲಂಬಿತ್ ದೆೇಶ.  ಹಿೇಗ್ನಗಿ ಈ ಬಗೆ್ೆ 
ಸಕನಾರವು ಕರಮ ಕೈೆಗ್ೂೆಳಳಬೆೇಕೆಂದತ ತ್ಮೆ ಮೂಲಕ ಕೆೇಳುತ್ುೆೇರೆ್. 

 
ಶ್ರೇ ಬಿ.ಸಿ.ಪನಟಿೇಲಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ನಮೆ ರನಜಯದಲ್ಲೆನ ರ್ನಲತೆ ಕೃಷಿ 

ವಿಶಾವಿದನಯಲಯಗಳಲ್ಲೆ 2019-20 ರೆ್ೇ ಸ್ನಲ್ಲನ ವರಗೆ್ೆ 1,844 ಸಿೇಟತಗಳು ಮನತ್ರವೆೇ ಇದುವು.  
ನಮೆ ನಿಕಟಪೂವಾ ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಗಳನದ ಮನನಯ ಬಿ.ಎಸಚ.ಯಡಿಯೂರಪಪನವರತ ದರ್ನಂಕ 
08/03/2021 ರಂದತ ಆಯವಯಯವನತನ ಮಂಡರೆ್ ಮನಡಿದ ಸಂದಭಾದಲ್ಲೆ ಈ ಹಿಂದ ೆಶೆೇಕಡನ 
40 ರಷತಟ ಮಿೇಸಲನತಿ ಇರತವುದನತನ, ಮಟಟಮದಲ ಬನರಿಗ್ ೆ ಕೇೆವಲ ರೈೆತ್ರ ಮಕೆಳಿಗ್ನಗಿಯೇ 
ಶೆೇಕಡನ 10 ರಷತಟ ಮಿೇಸಲನತಿಯನತನ ಹೆಚತಿ ಮನಡಿ, ಒಟನಟರೆರ್ನಗಿ ಶೆೇಕಡನ 50 ರಷತಟ 
ಮಿೇಸಲನತಿಯನತನ ಒದಗಿಸಲನಗತತಿುದೆ. ಸದಸಯರತ ಪರಸ್ನುಪಿಸಿದಂತ್ೆ, ಆರ್ನ ವಗಾದ 
ಮಿೇಸಲನತಿಯನತನ ಖ್ಂಡಿತ್ವನಗಿಯೂ ಸಹ ನಿೇಡಲನಗತತ್ುದ.ೆ  ಅಂದರೆ ಮಿೇಸಲ್ಲಟಟ ಸಿೇಟತಗಳ 
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ಹಂಚಿಕಯೆನತನ ಮಿೇಸಲನತಿಯತ ಅನತಪನತ್ದಲ್ಲೆಯೇ ನಿೇಡಲನಗತತ್ುದೆ.  ಹನಲ್ಲ ಇರತವ ಒಟತಟ 1,844 
ಸಿೇಟತಗಳ ಪೈೆಕ್ ಶೆೇಕಡನ 40 ರಷತಟ ಮಿೇಸಲನತಿಯಂತ್ ೆಒಟತಟ 736 ಸಿೇಟತಗಳು ರೈೆತ್ರ ಮಕೆಳಿಗ್ ೆ
ಮನತ್ರವೇೆ ದೂೆರಯೆತತಿುತ್ತು.  ಆದರೆ ಮಿೇಸಲನತಿಯ ಶೆೇಕಡನವನರತ ಹೆಚಿಳಿಕಯೆ ನಂತ್ರ ಇವತಿುನ 
ದವಸ 922 ಸಿೇಟತಗಳು ರೈೆತ್ರ ಮಕೆಳಿಗ್ೆ ಮನತ್ರವೆೇ ನಿೇಡಲನಗತತ್ುದೆ.  ಅಂದರೆ, ಹಿಂದನ 
ವಷಾವನತನ ಹೊೇಲ್ಲಕೆ ಮನಡಿದುಲ್ಲೆ, ಮಿೇಸಲನತಿಯ ಹೆಚಿಳದ ನಂತ್ರ ಕಳೆದ ವಷಾದಂದ 186 
ಹೆಚತಿವರಿ ಸಿೇಟತಗಳು ರೈೆತ್ರ ಮಕೆಳಿಗ್ ೆ ದೂೆರಯೆತತಿುವೆ.  ರೈೆತ್ರ ಮಕೆಳಿಗ್ ೆ ಸಿಗತವ ಸಿೇಟತಗಳ 
ಸಂಖೆಯಯತ ಜನಸಿುರ್ನಗಿದೆ.  ದರ್ನಂಕ 30/06/2021 ರಂದತ ಇದಕೆೆ ಸಂಬಂಧಿತ್ ಸಕನಾರಿ 
ಆದೆೇಶವನತನ ಹೂೆರಡಿಸಿ, ಮಿೇಸಲನತಿಯಡಿ ಸಿೇಟತಗಳ ಸಂಖೆಯಯನತನ ಹೆಚಿಳ ಮನಡಲನಗಿದ.ೆ ಇವತಿುನ 
ದವಸ ರೈೆತ್ರ ಮಕೆಳು ಇದರ ಲನಭವನತನ ಪಡದೆತ, ಕೃಷಿ ವಿಶಾವಿದನಯಲಯಗಳಲ್ಲೆ ದನಖ್ಲನತಿ ಪಡದೆತ 
ವನಯಸಂಗ ಮನಡತತಿುದನುರೆ.  ಕೃಷಿ ವಿಶಾವಿದನಯನಿಲಯದಲ್ಲೆ ಪರತಿ ವಷಾ ಶೆೇಕಡನ 10 ರಷತಟ ಸಿೇಟತಗಳು 
ಹೆಚಿಿಗ್ ೆಆಗತತಿುರತತ್ುವೆ.  ಪರಸಕು ಸ್ನಲ್ಲನಲ್ಲೆ 1,844 ಸಿೇಟತಗಳು ಲಭಯವಿದುರ,ೆ ಮತಂದನ ವಷಾ 184 
ಸಿೇಟತಗಳು automatically ಜನಸಿುರ್ನಗತತ್ುವೆ.  ಇದತ ಪರತಿ ವಷಾವೂ ನಡಯೆತತ್ುದೆ.  ನಮೆ 
ರನಜಯದಲ್ಲೆನ ಎಲನೆ ಕೃಷಿ ವಿಶಾವಿದನಯನಿಲಯಗಳಲ್ಲೆ ಈ ರಿೇತಿರ್ನಗಿ ಸಿೇಟತಗಳು ಲಭಯವನಗತತ್ುವೆ.    

 
ಮತಂದತವರೆದತ, ಸದಸಯರತ ಹೂೆಸ ಕೃಷಿ ವಿಶಾವಿದನಯನಿಲಯಗಳ ಸ್ನಿಪರೆ್ಯ ಬಗೆ್ೆ 

ಪರಸ್ನುಪಿಸಿದನುರ.ೆ  2020-21 ರೆ್ೇ ಸ್ನಲ್ಲನಲ್ಲೆ ಕೊಪಪಳ ಜಿಲೆೆಯ ಗಂಗ್ನವತಿ ತ್ನಲೂೆಕ್ನಲ್ಲೆ ಹೂೆಸ ಕೃಷಿ 
ಕನಲೇೆಜನತನ ಸ್ನಿಪಿಸಲನಗಿದೆ.  ಪರಸಕು ಸ್ನಲ್ಲಗ್ೆ ಮಂಡಿಸಿರತವ ಆಯವಯಯದಲ್ಲೆಯೂ ಸಹ ಈ ಬಗೆ್ೆ 
ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಗಳು ಘೂೇಷಿಸಿದನುರೆ.  ಅದರಂತ್ ೆಬಳೆಗ್ನವಿ ಜಿಲೆೆಯ ಅಥಣಿ ತ್ನಲೂೆಕ್ನಲ್ಲೆ ಹನಗೂ 
ಬಳನಳರಿ ಜಿಲೆೆಯ ಹಗರಿಬೂೆಮೆನಹಳಿಳ ತ್ನಲೂೆಕ್ನಲ್ಲೆ ತ್ಲನ ಒಂದತ ಕೃಷಿ ಕನಲೆೇಜತಗಳನತನ ಪರಸಕು 
ಸ್ನಲ್ಲನಲ್ಲೆ ಪನರರಂಭಿಸಲನಗತವುದತ.  ಈ ಸಂಬಂಧ ಈಗ್ನಗಲೆೇ ವಿಶಾವಿದನಯನಿಲಯಗಳ 
ಉಪಕತಲಪತಿಗಳನತನ ಕರದೆತ ಸಭೆಗಳನತನ ನಡಸೆಲನಗಿದತು, ಪರಸಕು ಸ್ನಲ್ಲನಿಂದಲೆೇ ಕೃಷಿ 
ಕೊೇಸಚಾಗಳನತನ ಪನರರಂಭಿಸಲತ ಎಲನೆ ಅವಶಯಕ ಕರಮಗಳನತನ ಜರತಗಿಸಲನಗತತಿುದ.ೆ   
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ಕೃಷಿ ಸಂಬಂಧಿತ್ ಎಲನೆ ರಿೇತಿಯ ಮನಹಿತಿಗಳು ಒಂದೆೇ ಕಡಯೆಲ್ಲೆಯೇ ದೂೆರಯೆಬೆೇಕತ 
ಎನತನವುದರ ಬಗೆ್ೆ ಸದಸಯರತ ಪರಸ್ನುಪಿಸಿದತು, ಕೃಷಿ ವಿಶಾವಿದನಯಲಯಕೆೆ ಹೂೆೇದರೆ, ಎಲನೆ ಮನಹಿತಿಗಳು 
ದೊರೆಯತತ್ುದೆ.  ಒಂದತ ವೆೇಳೆ, ಇದರಲ್ಲೆ ಸಮಸ್ೆಯಗಳಿದುರೆ, ಅವುಗಳನತನ ಪರಿಶ್ೇಲ್ಲಸಲನಗತವುದತ.  
ಮತಂದತವರೆದತ, ಎಲನೆ ಮನಹಿತಿಗಳನತನ ಒಂದೇೆ ಕಡ ೆದೊರೆಯತವ ಕಲೆಸಗಳನತನ ಮನಡಲನಗತತ್ುದೆ.   
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ಪರಶೆನ ಸಂಖೆಯ: 2684 
(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಿದ)ೆ 

ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವೆಂಕಟೆೇಶಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 2021ರೆ್ೇ ಸ್ನಲ್ಲನಲ್ಲೆ 
ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಗಳ ಅಧಯಕ್ಷತ್ೆಯಲ್ಲೆ ಒಂದತ ಸಭೆ ಹನಗೂ ಒಂದತ ಕನರ್ನಾಗ್ನರ ಮನಡಿರತವುದನಗಿ 
ತಿಳಿಸಲನಗಿದೆ.  ಅವರತಗಳು ರ್ನವ ರಿೇತಿಯ ಪನಪ ಮನಡಿ ಆ ಜರ್ನಂಗದಲ್ಲೆ ಹತಟಿಟದನುರಯೆೇ 
ಗ್ೊತಿುಲೆ.  ರ್ನರೂ ಸಹ ಇಂತ್ಹತದೆೇ ಜನತಿಯಲ್ಲೆ ಹತಟಟಬೆೇಕೆಂದತ ಕೊೇರಿರತವುದಲೆ.  2019 ರಿಂದ 
2021 ರ ವರಗೆ್ೆ ದನಖ್ಲನದ ಪರಕರರ್ಗಳಲ್ಲೆ ತ್ಪಿಪತ್ಸಿರಿಗ್ೆ ಶ್ಕ್ೆರ್ನಗಿರತವ ಪರಮನರ್ವು ಅನತಕರಮವನಗಿ 
ಶೆೇಕಡನ 7, ಶೆೇಕಡನ 10 ಮತ್ತು ಶೆೇಕಡನ 7 ರಷತಟ ಇದೆ.  ಒಂದತ ವಷಾಕೆೆ 8,484 ರಷತಟ 
ಪರಕರರ್ಗಳು ದನಖ್ಲನದರ,ೆ ಅಲ್ಲೆ ಕೇೆವಲ 97 ಪರಕರರ್ಗಳಲ್ಲೆ ಮನತ್ರವೇೆ ಶ್ಕ್ರೆ್ನಗತತ್ುದೆ.  ಈ 
ರಿೇತಿರ್ನದರೆ, ಜನರಿಗ್ ೆ ರ್ನವ ರಿೇತಿಯ ರ್ನಯಯ ದೊರೆಯತತ್ುದೆ ಎಂದತ ರ್ನನತ 
ಕೆೇಳಬಯಸತತ್ುೆೇರೆ್.  ಸಕನಾರವು ರ್ನವ ಕನರರ್ಕನೆಗಿ ಸರಿರ್ನದ ಅಭಿಯೇಜಕರತಗಳನತನ ರೆ್ೇಮಿಸಿ, 
ಸರಿರ್ನಗಿ ಪರಕರರ್ಗಳನತನ ನಡಸೆತವುದಲೆವೆಂದತ ರ್ನನತ ಪರಶ್ನಸತತ್ೆುೇರ್.ೆ 

 
ಸಮನಜ ಕಲನಯರ್ ಇಲನಖೆಯಲ್ಲೆ ಪರಿಶ್ಷಟ ಜನತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶ್ಷಟ ಪಂಗಡಗಳ ಮೇಲ್ಲನ 

ದೌಜಾನಯಗಳಿಗ್ ೆ ಸಂಬಂಧಪಟಟಂತ್ೆ ಅನತಸೂಚಿತ್ ಜನತಿ ಮತ್ತು ಪಂಗಡಗಳ ಆಯೇಗದಲ್ಲೆ 445 
ಪರಕರರ್ಗಳು ದನಖ್ಲನಗಿದತು, ಆ ಪೆೈಕ್ 171 ಪರಕರರ್ಗಳು ವಿಚನರಣೆಯಲ್ಲೆವೆ.             

(ಮತಂದತ) 
629/25-3-2022/11-20/bkp-gr  

ಶ್ರೇ  ಯತ.ಬಿ. ವೆಂಕಟೆೇಶಚ(ಮತಂದತ):-    

ಎರಡರೆ್ಯದನಗಿ,  ಈ ಸಮನಜ ಕಲನಯರ್  ಇಲನಖಯೆಲ್ಲೆ,  ರನಜಯ ಪರಿಶ್ಷಟ  ಜನತಿ  ಮತ್ತು  
ಪರಿಶ್ಷಟ ಪಂಗಡಗಳ   ಮೇಲೆ  ಆದಂತ್ಹ ದೌಜಾನಯಕೆೆ  ಸಂಬಂಧಪಟಟಂತ್ೆ  ಅನತಸೂಚಿತ್  ಜನತಿ  
ಮತ್ತು ಪಂಗಡಗಳ ಆಯೇಗದಲ್ಲೆ  ೪೪೫  ಪರಕರರ್ಗಳಿವೆ.  ೧೭೧  ಪರಕರರ್ಗಳು  ವಿಚನರಣೆಯಲ್ಲೆವೆ,   
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ಆಯೇಗದಲ್ಲೆ   ೨೭೫೫   ಪರಕರರ್ಗಳಲ್ಲೆ ಆರೂೆೇಪಗಳು  ಸ್ನಬಿೇತ್ನಗಿದುರೂ  ಈ  ಸಂಬಂಧ   
ಕರಮ ಕೆೈಗ್ೊಳುಳವಲ್ಲೆ  ಸಕನಾರಕೆೆ  ಶ್ಫನರಸತು  ಮನಡಿದ.ೆ   ಆದರೆ,  ಸಕನಾರ  ಶ್ಫನರಸಿುನ ಮೇರಗೆ್ೆ  
ಏನತ   ಕರಮ  ಕೆೈಗ್ೊಂಡಿದೆ ಎನತನವುದರ   ಬಗೆ್ೆ  ಮನಹಿತಿ  ಇಲೆ.   ಆಯೇಗ  ಬರಿ ಶ್ಫನರಸತು   
ಮನಡತತ್ುದೆ  ಬಿಟಟರ,ೆ ಅವರತ  ಅದರ  ಮೇಲೆ  ಕರಮ ತ್ೆಗೆ್ದತಕೂೆಳುಳವುದಕೆೆ  ಅವರಿಗೆ್ ಅಧಿಕನರ  
ಇಲೆ.    ಪೊಲ್ಲೇಸಚ   ಇಲನಖಯೆಲ್ಲೆಯೂ  ಕೂಡ   ‘ಬಿ’ಚರಿಪೊೇಟಚಾ  ಹನಕತವುದಕೆೆ   ಮನತ್ರ  
ಅವರತ  ಮನನಿಟರಚ  ಮನಡತತ್ನುರ.ೆ    ಬೆೇರ ೆ ರ್ನವುದಕೂೆ  ಅಧಿಕನರ  ಇರತವುದಲೆ.    ರನಜಯ 
ವಿಧನನ ಮಂಡಲದ  ಪರಿಶ್ಷಟ   ಜನತಿ  ಮತ್ತು   ಪಂಗಡಗಳ  ಕಲನಯರ್  ಸಮಿತಿಯತ 
ಎಸಚ.ಸಿ/ಎಸಚ.ಟಿ.. ಯವರ ಮೇಲ್ಲನ ದೌಜಾನಯದ  ಬಗೆ್ೆ  ಪರಿಶ್ೇಲರೆ್  ಮನಡಿ, ಸಕನಾರಕೆೆ  
ವರದಯನತನ  ಸಲ್ಲೆಸಿದುರೂ ಸಹ    ಈ  ಬಗೆ್ೆ ಸಕನಾರ  ರ್ನವುದೆೇ  ಕರಮಗಳನತನ  
ತ್ೆಗೆ್ದತಕೂೆಂಡಿರತವುದಲೆ.  ಆಯೇಗದಂದಲೂ  ಕರಮ ಆಗತವುದಲೆ, ಸಕನಾರದಂದಲೂ   ಕರಮ  
ಆಗತವುದಲೆವೆಂದರೆ   ಈ  ಜನರಿಗ್ ೆ ರ್ನಯಯ ರ್ನವ  ರಿೇತಿ  ಸಿಕತೆತ್ುದ?ೆ 

ಶ್ರೇ   ಕೊೇಟ  ಶ್ರೇನಿವನಸ  ಪೂಜನರಿ:-    ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ   ಮನನಯ 
ಸದಸಯರನದ  ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ. ವೆಂಕಟೆೇಶಚ ರವರತ  ಕೆೇಳಿದಂತ್ಹ  ಪರಶೆನಗ್ ೆ ನಿಖ್ರವನದಂತ್ಹ  
ಉತ್ುರವನತನ  ಕೂೆಡಲನಗಿದೆ.  ಆದರೂ  ಕೂಡ  ಅವರತ  ಈಗ  ಉಪ ಪರಶೆನಯನತನ  ಕೆೇಳಿದನುರೆ.   
ತ್ಮಗ್ೆ  ಗ್ೊತಿುರತವಂತ್ೆ  ಅವರಿಗೆ್  ಮನಹಿತಿ  ಕೊಟಿಟರತವಂತ್ ೆ 2019, 2020   ಮತ್ತು 2021ರಲ್ಲೆ  
ಅನತಕರಮವನಗಿ  ಒಟತಟ 88, 69  ಮತ್ತು 97   ಆರೂೆೇಪ  ಸ್ನಬಿೇತ್ನದ ಪರಕರರ್ಗಳಲ್ಲೆ  
ರ್ನಯರ್ನಲಯದ  ಆದೆೇಶದಂತ್ ೆ ಶ್ಕ್ೆ  ಕೊಡತವಂತ್ಹ  ಕೆಲಸಗಳನಗಿದೆ  ಎಂದತ  ಉಲೆೆೇಖ್  
ಮನಡಲನಗಿದ.ೆ    ಈ ದೌಜಾನಯ  ಪರತಿಬಂಧಕ  ಕನಯದ ೆ    ಹಿರೆ್ನಲೆಯಲ್ಲೆ   ಬಂದರತವಂತ್ಹ 
ದೂರತಗಳನತನ   ಸ್ನಮನನಯವನಗಿ  ನಮೆ ಗೃಹ  ಇಲನಖ ೆ   60 ದವಸಗಳ  ಒಳಗ್ೆ ಎಫಚಐಆರಚ  
ಹನಕ್, ಚನಜಚಾಶ್ೇಟಚ  ಹನಕಬೆೇಕನ  ʼಬಿʼ ರಿಪೂೆೇಟಚಾ  ಹನಕಬೆೇಕತ ಎನತನವುದರ  ಬಗೆ್ೆ  
ತಿೇಮನಾನವನತನ  ತ್ೆಗೆ್ದತಕೊಳುಳತ್ುದೆ.     ಪರಕರರ್ಗಳಲ್ಲೆ  ಏನತ  ದನಖ್ಲನಗಿದೆ,  ಅದರೆ್ನೇ   6,7, 
8, 10% ಮನತ್ರ  ಶ್ಕ್ೆರ್ನಗತತಿುದೆ.    ಉಳಿದ  ರ್ನವುದಕೂೆ  ಶ್ಕ್ೆರ್ನಗತತಿುಲೆ  ಎನತನವುದತ 
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ರ್ನಯರ್ನಲಯ  ಕೊಡತವಂತ್ಹ  ತಿೇಪಿಾಗ್ೆ ಸಂಬಂಧಪಟಿಟರತತ್ುದೆ.    ನಮೆ  ಇಲನಖ ೆ  ಪರಕರರ್ 
ದನಖ್ಲನದ   ಕೂಡಲೇೆ  ಅವರಿಗೆ್  ಏರೆ್ೇನತ ಸವಲತ್ತು  ಕೂೆಡಬೇೆಕೊೇ ಅದರೆ್ನಲನೆ  ಕೊಡತವಂತ್ಹ  
ಕೆಲಸ  ಮನಡತತಿುದೆ.     ಕೆಲವು  ಜನರತ  ದೌಜಾನಯಕೆೆ  ಒಳಗ್ನಗಿ  ಮೃತ್ರನಗಿದನುರೆನತನವ 
ಹಿರೆ್ನಲೆಯಲ್ಲೆ     99 ಜನರಿಗ್ ೆ     ಉದೊಯೇಗವನತನ  ಕಲ್ಲಪಸಲನಗಿದೆ.     ಸತಮನರತ  188    
ಮಂದಗ್ ೆ  ದನಖ್ಲೆಯನತನ  ಕೆೇಳುತಿುದೆುೇವ.ೆ  ಅವರಿಗೂ  ಕೂಡ  ಉದೊಯೇಗ  ಕೊಡತವಂತ್ಹ  
ಕೆಲಸಗಳನತನ  ಮನಡತತಿುದೆುೇವೆ.    ಹಿೇಗ್ನಗಿ,  ಪರತಿ   6 ತಿಂಗಳಿಗ್ೊಮೆ   ಮನನಯ  
ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಗಳ  ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲೆ    ಈ ದೌಜಾನಯ  ಪರತಿಬಂಧಕ    ತ್ಡ ೆ  ಕನಯದೆಗ್ೆ  
ಸಂಬಂಧಪಟಟಂತ್ ೆ     ಪರಗತಿ  ಪರಿಶ್ೇಲರ್ ೆ ಮನಡತವಂತ್ಹ  ಕೆಲಸಗಳು  ನಡಯೆತತಿುವ.ೆ  ಜಿಲನೆ 
ಮಟಟದಲ್ಲೆ   ಜಿಲನೆಧಿಕನರಿಯವರತ    ಕೆಲಸ  ಮನಡತತಿುದನುರ.ೆ  ಅದಕೆೆ  ಹಚೆತಿವರಿರ್ನಗಿ  ಜಿಲನೆ  
ಉಸತುವನರಿ  ಮಂತಿರಗಳು  ಮನಡಬೇೆಕೆಂದತ  ಆದೆೇಶವನತನ  ಕೂೆಟಿಟದುೆೇವೆ.  ಆದನಗೂಯ ಸಹ  ಪರಿಶ್ಷಟ  
ಜನತಿ  ಮತ್ತು ಪರಿಶ್ಷಟ  ಪಂಗಡಕೆೆ  ಆಗತತಿುರತವ  ದೌಜಾನಯವನತನ  ತ್ಡಗೆಟಟಲ್ಲಕೆೆ   ಮತ್ತು  ಅವರ 
ಪತನರಚ ವಸತಿಗ್ ೆ ಬೆೇಕನದಂತ್ಹ  ಎಲನೆ ಸ್ೌಲಭಯಗಳನತನ  ಕೊಡಲ್ಲಕೆೆ  ಸಕನಾರ  ಸಿದಿವಿದ.ೆ    

ಶ್ರೇ  ಯತ.ಬಿ. ವೆಂಕಟೆೇಶಚ:-   ಮನನಯ  ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ   ಕಳದೆ  ಮೂರತ 
ವಷಾಗಳದತು, ಇನತನ  19 ಸ್ನವಿರ  ಪರಕರರ್ಗಳು  ಪಂೆಡಿಂಗಚ  ಇವೆ  ಎಂದತ  ತಿಳಿದತ  ಬಂದದೆ.   

     ಶ್ರೇ   ಕೊೇಟ  ಶ್ರೇನಿವನಸ  ಪೂಜನರಿ:-    ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ    
ರ್ನಯರ್ನಲಯದಲ್ಲೆ  ಪೆಂಡಿಂಗಚ  ಇದೆ  ಎಂದತ  ಹೆೇಳುತಿುದನುರ.ೆ   ಈ  ಪರಕರರ್ಗಳು  ಏನತ  
ಪೆಂಡಿಂಗಚ ಇವೆ,  ಅದನತನ  ಶ್ೇಘರ  ವಿಲೆೇವನರಿ  ಮನಡಬೆೇಕೆಂದತ  ಹೆೇಳಿ. ಹೆಚತಿವರಿ  P.P., ಗಳನತನ  
ರೆ್ೇಮಕ  ಮನಡತವಂತ್ಹ  ಕರಮಗಳನತನ  ಕೆೈಗ್ೂೆಳುಳತ್ೆುೇವೆ.   
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ಪರಶೆನ  ಸಂಖೆಯ  2688 

(ಉತ್ುರವನತನ  ಲಗತಿುಸಲನಗಿದೆ) 

ಶ್ರೇ ಎಸಚ.ವಿಿ. ಸಂಕನೂರ, (ಪಧವಿೇಧರರ ಕ್ೆೇತ್ರ)  (ಶ್ರೇ  ಪರದೇಪ ಶೆಟಟರರವರ ಪರವನಗಿ)  
ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ  ಧನರವನಡ,  ಗದಗ  ಮತ್ತು  ಹನವೇೆರಿ, ಈ  ಮೂರತ  ಜಿಲೆೆಗಳಲ್ಲೆ  
ಇರತವ  ಜನರಿಗ್ ೆ  ಕತಡಿಯತವ  ನಿೇರಿನ ಸ್ೌಲಭಯಗಳನತನ  ಒದಗಿಸತವ   ಬಗೆ್ೆ  ಪರಶೆನಯನತನ  
ಕೆೇಳಲನಗಿದ.ೆ   ಅದಕೆೆ  ಅವರತ  ಉತ್ುರದಲ್ಲೆ  ಬಹತಗ್ನರಮ ಕತಡಿಯವ ನಿೇರಿನ ಯೇಜರೆ್, 
D.B.O.T., (Design, Build, Operate and Transfer)  ಯೇಜರೆ್  ಮತ್ತು   ಇತಿುೇಚೆಗ್ೆ  
ಪನರರಂಭವನಗಿರತವಂತ್ಹ  ಜಲ ಜಿೇವನ ಮಿಷನ್ಚ    ಯೇಜರೆ್.  ಈ  ಮೂರತ  
ಯೇಜರೆ್ಗಳಡಿಯಲ್ಲೆ  ನಿೇರನತನ  ಒದಗಿಸಲನಗತವುದತ  ಎಂದತ  ಹೆೇಳಿದನುರೆ.  ಈ ಸಂದಭಾದಲ್ಲೆ     
ರ್ನನತ ವಿಶೆೇಷವನಗಿ  ಜಲ ಜಿೇವನ ಮಿಷನ್ಚ  ಯೇಜರೆ್  ಏನಿದ,ೆ ಈ  ಯೇಜರೆ್ಯನತನ  ನಮೆ 
ರನಜಯದಲ್ಲೆ   ಯಶಸಿಾಗ್ೊಳಿಸಲ್ಲಕೆೆ  ಪರಮನಣಿಕ  ಪರಯತ್ನವನತನ  ಮನಡಿರತ್ಕೆಂತ್ಹ   ಹಿರಿಯ 
ಸಚಿವರನದ    ಮನನಯ ಶ್ರೇ ಕ.ೆಎಸಚ.  ಈಶಾರಪಪನವರನತನ  ರ್ನನತ ಅಭಿನಂದಸತತ್ೆುೇರೆ್.    ಈ  
ಯೇಜರೆ್ಯನತನ  ಇಡಿೇ ದೆೇಶಕೆೆ  ಜನರಿ  ಕೊಟಟಂತ್ಹ   ರೆ್ಚಿಿನ ಪರಧನನ ಮಂತಿರಗಳನದ  ಶ್ರೇ  
ನರೇೆಂದರ  ಮೇದಯವರಿಗೂ  ಕೂಡ  ರ್ನನತ ಅಭಿನಂದಸತತ್ೆುೇರೆ್.         ಈ ಸಂದಭಾದಲ್ಲೆ   
ನನನ ಎರಡತ  ಉಪ  ಪರಶೆನಗಳಿವೆ.   ಈ ಜಲ ಜಿೇವನ   ಮಿಷನ್ಚ  ಯೇಜರೆ್  ಏನಿದ,ೆ   ಇದಕೆೆ  
ಸಂಬಂಧಪಟಟಂತ್ ೆ ಇಡಿೇ ರನಜಯದತು,  total cost estimate  ಎಷತಟ?   ಮತ್ೆು ಧನರವನಡ, ಗದಗ  
ಮತ್ತು  ಹನವೇೆರಿ  ಜಿಲೆೆಗಳಿಗ್ೆ  ಸಂಬಂಧಪಟಟಂತ್ ೆ  total cost estimate  ಎಷತಟ  ಆಗಿದ ೆ
ಎನತನವುದತ  ಒಂದತ  ಪರಶೆನ.    ಎರಡರೆ್ಯದನಗಿ, ರ್ನವ  ನಿಗದತ್  ಅವಧಿಯಳಗಡೆ  entire 
project    ಮತಗಿಯತವಂತ್ಹ  ಒಂದತ  ನಿಧನಾರವನತನ   ತ್ನವು   ಕೆೈಗ್ೊಂಡಿದುೇರಿ?  
ಮೂರರೆ್ಯದನಗಿ  ಈ  ಕೆಲಸದ  ಪರಗತಿ   ರ್ನವ   ಹಂತ್ದಲ್ಲೆದೆ?    ಅದತ  ೫೦%  
ಆಗಿದಯೆೇ ಅಥವನ ೬೦% ಆಗಿದಯೆೇ    ಎನತನವುದರ  ಬಗೆ್ೆ  ತ್ನವು  ಉತ್ುರವನತನ  
ನಿೇಡಬೆೇಕೆಂದತ ವಿನಂತಿ   ಮನಡಿಕೊಳುಳತ್ೆುೇರೆ್.   
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ಶ್ರೇ  ಕೆ.ಎಸಚ. ಈಶಾರಪಪ:-    ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ   ನಮೆ ದೇೆಶಕೆೆ  ಒಂದತ  
ಹೆಮೆಯ  ಯೇಜರೆ್  ಎಂದರೆ, ಜಲ ಜಿೇವನ ಮಿಷನ್ಚ ಯೇಜರೆ್ರ್ನಗಿದೆ.     ರ್ನವು  ಇವತ್ತು  
“ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜಯದ  ಮರೆ್ ಮರ್ೆಗೆ್  ಗಂಗೆ್”ಚಚಎಂಬ    ಹೆಸರಿನಲ್ಲೆ  ಇದನತನ   ಕರಯೆತತಿುದೆುೇವೆ.  
ರನಜಯದ  ೯೫ ಲಕ್ಷ   ಮರೆ್ಗಳಿಗ್ ೆ ಈ  ನಿೇರನತನ  ಕೊಡಬೇೆಕೆಂದತ  ಹೆೇಳಿ  ಈಗ್ನಗಲೆೇ   ೪೫   
ಲಕ್ಷ  ಮರ್ೆಗಳಿಗ್ೆ  ರ್ನವು  ನಿೇರನತನ  ಕೊಟನಟಗಿದೆ.  ವಿಶೆೇಷವನಗಿ  ಮನನಯ ಸದಸಯರತ  ಏನತ  
ಕೆೇಳುತಿುದನುರಂೆದರೆ,  ಧನರವನಡ, ಗದಗ  ಮತ್ತು  ಹನವೇೆರಿ  ಜಿಲೆೆಗಳಿಗ್ೆ ಎಷತಟ  ನಲ್ಲೆಗಳು ಮತ್ತು  
ಎಷತಟ  ಹರ್  ಬೇೆಕನಗತತ್ುದೆ  ಎಂದತ  ಕೇೆಳಿದನುರೆ.  ಧನರವನಡ  ಜಿಲೆೆಗ್ೆ  ೧  ಲಕ್ಷ  ೧೦೦  ಮರ್ೆಗಳಿಗ್ೆ   
ನಲ್ಲೆ ನಿೇರತ ಸಂಪಕಾ  ನಿೇಡಬೇೆಕತ.  ಇದಕೆೆ   ಬೆೇಕನಗಿರತವಂತ್ಹ ಹರ್ ೩೮೫  ಕೊೇಟಿ ೪೦  ಲಕ್ಷ  
ರೂಪನಯಗಳು.  ಗದಗ  ಜಿಲೆೆಗ್ ೆ ೧  ಲಕ್ಷ  ೬೦ ಸ್ನವಿರ  ಮರ್ೆಗಳಿಗ್ೆ ನಿೇರಿನ ಸಂಪಕಾ ಕಲ್ಲಪಸಲತ 
೮೮೧  ಕೊೇಟಿ ರೂಪನಯಗಳಷತಟ ಹರ್  ಬೆೇಕನಗತತ್ುದೆ.  ಅದೆೇ ರಿೇತಿ   ಹನವೇೆರಿ  ಜಿಲೆೆಗ್ ೆ ೨  ಲಕ್ಷ 
೨೨ ಸ್ನವಿರ  ಮರ್ೆಗಳಿಗ್ೆ   ಈ ಸ್ೌಲಭಯವನತನ  ಕಲ್ಲಪಸಲತ  ೫೦೦ ಕೂೆೇಟಿ  ೫೫  ಲಕ್ಷ  
ರೂಪನಯಗಳು  ಬೆೇಕನಗತತ್ುದೆ.   ಹಿೇಗ್ನಗಿ  ಈ  ಮೂರತ  ಯೇಜರೆ್ಗಳಿಗ್ ೆ  ಸಂಬಂಧಪಟಟಂತ್ ೆ
ರ್ನನತ  ಈಗ್ನಗಲೆೇ    ಮನನಯ ಸದಸಯರಿಗೆ್    ಉತ್ುರವನತನ  ಕೊಟಿಟದೆುೇರ್ೆ.  ಧನರವನಡ   ಜಿಲೆೆಗ್ೆ  
ಸಂಬಂಧಪಟಟಂತ್ ೆ ಸಮಗರ ಬಹತಗ್ನರಮ   ಕತಡಿಯತವ ನಿೇರತ ಯೇಜರೆ್ಯನತನ  ರೂಪಿಸಿದತು,   
ಯೇಜರೆ್ಯತ   ಪರಸತುತ್  ಟೆಂಡರಚ  ಪರಕ್ರಯಯಲ್ಲೆದೆ.  ಅದೆೇ ರಿೇತಿ  ಗದಗ ಜಿಲೆೆಯ  ಎಲನೆ  
ಗ್ನರಮಿೇರ್   ಜನವಸತಿಗಳಿಗ್ ೆ  ೨೦೧೮ ರಿಂದ  ೨ ಸಮಗರ    ಡಿಬಿಓಟಿ    ಬಹತಗ್ನರಮ   
ಕತಡಿಯತವ  ನಿೇರತ ಸರಬರನಜತ  ಯೇಜರೆ್ಗಳ  ಮೂಲಕ    ಕತಡಿಯತವ  ನಿೇರನತನ  ರ್ನವು  
ಈಗ್ನಗಲೆೇ  ಕೊಟಿಟದೆುೇವೆ. ಹನವೇೆರಿ  ಜಿಲೆೆಯಲ್ಲೆ  ಈಗ್ನಗಲೆೇ  ಅನತಷ್ನಾನಗ್ೊಳಿಸಿರತವ   ಬಹತ 
ಗ್ನರಮ ಕತಡಿಯತವ  ನಿೇರಿನ  ಯೇಜರೆ್ಗಳಿಂದ      ಒಟತಟ ೨೩೭  ಜನವಸತಿಗಳಿಗ್ ೆ    ಶತದಿ  
ಕತಡಿಯತವ  ನಿೇರಿನ ಸ್ೌಲಭಯವನತನ  ಒದಗಿಸಲನಗತತಿುದೆ.     ಉಳಿದ  ೪೮೩  ಗ್ನರಮಿೇರ್    
ಜನವಸತಿಗಳಲ್ಲೆ  ಕತಡಿಯತವ  ನಿೇರಿನ  ಸಮಸ್ೆಯ  ಪರಿಹನರಕನೆಗಿ    ಲಭಯ  ಮೇಲೆೈ    
ಜಲಮೂಲಗಳಿಂದ     ೩  ಹೂೆಸ   ಬಹತಗ್ನರಮ  ಕತಡಿಯತವ  ನಿೇರತ  ಸರಬರನಜತ    
ಯೇಜರೆ್ಗಳನತನ   ಜೆ.ಜೆ.ಎಂ   ಯೇಜರೆ್ಯಡಿ  ರೂಪಿಸಲನಗಿದೆ.   ಈ  ಪೆೈಕ್  ೨  
ಯೇಜರೆ್ಗಳು  ಟೆಂಡರ    ಪರಕ್ರಯಯಲ್ಲೆರತತ್ುದೆ.    ಇನತನಳಿದ     ೧  ಯೇಜರೆ್ಯ  
ಪನರಥಮಿಕ  ಯೇಜರ್ನ   ವರದ  ಸಿದಿಪಡಿಸಲನಗಿರತತ್ುದೆ.     ಹಿೇಗ್ೆ  ಧನರವನಡ, ಗದಗ   ಮತ್ತು   
ಹನವೇೆರಿ     ಈ  ಮೂರತ ಜಿಲೆೆಗಳಿಗೂ  ಕೂಡ  ನಿೇರನತನ  ಕೂೆಡತವ  ದಕ್ೆನಲ್ಲೆ ಸ್ನಕಷತಟ   
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ಪರಯತ್ನವನತನ  ರ್ನವು  ನಡಸೆಿದುೆೇವೆ.   ಮತ್ೆು,  ಮನನಯ ಶನಸಕರತ ಕೆೇಳಿದ ರಿೇತಿಯಲ್ಲೆ    
ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜಯದ   ಈ  ಯೇಜರೆ್  ೨೦೨೩ ರೂೆಳಗಡೆ  ಮತಗಿಯಬೇೆಕತ.    ಅಕಸ್ನೆತಚ      
೫-೬  ತಿಂಗಳು ಸಾಲಪ  ಹೆಚತಿ ಕಡಿಮರ್ನಗಬಹತದತ.  ಅದರೂ  ಕೂಡ  ೨೦೨೪ ರೂೆಳಗಡೆ  
ಖ್ಂಡಿತ್ವನಗಿಯೂ ಸಹ ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜಯದ  ಎಲನೆ ಗ್ನರಮಗಳ, ಎಲನೆ  ಮರ್ೆಗಳಿಗೂ  ಕೂಡ 
ಕತಡಿಯತವ  ನಿೇರನತನ  ಕೊಡತವಲ್ಲೆ  ಯಶಸಿಾರ್ನಗತತ್ೆುೇವೆ  ಎನತನವ  ಭರವಸ್ ೆ ನನಗ್ ೆ ಇದೆ.   

ಶ್ರೇ ಎಸಚ.ವಿಿ. ಸಂಕನೂರ:-  ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ   ಹನವೇೆರಿ  ಜಿಲೆೆಗ್ೆ  
ಸಂಬಂಧಪಟಟಂತ್ ೆ ೨೩೭ ಜನವಸತಿಗಳಿಗ್ ೆ ಶತದಿ ಕತಡಿಯತವ  ನಿೇರನತನ  ಕೂೆಟಿಟದನುರ.ೆ    ಉಳಿದ 
೪೯೩  ಗ್ನರಮಿೇರ್    ಜನವಸತಿಗಳಿಗ್ ೆ  ನಿೇರತ  ಕೊಡತವಂತ್ಹ ವಯವಸೆ್ಿ  ಇನೂನ ಆಗಿರತವುದಲೆ.   
ಈ  ಬಗೆ್ೆ  ಇನೂನ ಟೆಂಡರಚ  ಕರಯೆಬೆೇಕನಗಿದ ೆ ಎಂದತ  ಹೆೇಳುತಿುದನುರೆ.     ಮತ್ೆು  ಇರ್ೂೆನಂದತ  
ಯೇಜರೆ್ಯನತನ ಸಿದಿಪಡಿಸಬೆೇಕೆಂದತ  ಹೇೆಳುತಿುದನುರೆ.    ಆದುರಿಂದ,  ಇದನತನ ತ್ಾರಿತ್ಗತಿಯಲ್ಲೆ  
ಮನಡಿಕೊಡಬೆೇಕೆಂದತ  ಮನನಯ ಸಚಿವರಲ್ಲೆ  ವಿನಂತಿ  ಮನಡಿಕೂೆಳುಳತ್ೆುೇರೆ್.     ಇರ್ೂೆನಂದತ ಈ  
ಜಲ  ಜಿೇವನ ಮಿಷನ್ಚ  ಯೇಜರೆ್  ಏನಿದ,ೆ   ಇದತ  ಸ್ನಯಟಲೆೈಟಚ  ಮೂಲಕ ಪನೆನ್ಚ  ಎಸಿಟಮೇಟಚ  
ಆಗಿದ.ೆ  ಈ ಸ್ನಯಟಲೈೆಟಚ  ಮೂಲಕ ಪನೆನ್ಚ  ಎಸಿಟಮೇಟಚ  ಮನಡತ್ಕೆಂತ್ಹ ಸಂದಭಾದಲ್ಲೆ    
ಕೆಲವು  ಗ್ನರಮಗಳ  ಒಳಗ್,ೆ ಕೆಲವು  ಏರಿರ್ನಗಳ ಒಳಗ್ೆ  ಮತ್ತು  ಕೆಲವು  ಓಣಿಗಳ  ಒಳಗಡ ೆ ಈ  
ಯೇಜರೆ್  ಬಂದೆೇ  ಇರತವುದಲೆ.    ಹಿೇಗ್ನಗಿ  ಏನತ  ಉಳಿದವೆ, ಅದಕೆೆ  ಏನತ  ಮನಡತತಿುೇರಿ?  
ಅಲ್ಲೆಗ್ೆ  ನಿೇರತ  ಕೂೆಡತತಿುೇರೂೆೇ  ಇಲೆರ್ೇ  ಹೆೇಳಿ.   ಉದನಹರಣೆಗ್ ೆ  ಹೆೇಳಬೆೇಕೆಂದರೆ  
ಹೆೇಳುತ್ುೆೇರೆ್.   ಗದಗ  ಜಿಲೆೆಯಳಗ್ ೆಅಂತ್ೂರತ – ಗಂತ್ೂರತ  ಗ್ನರಮಗಳ  ಕೆಲವು  ಓಣಿಗಳ  
ಒಳಗ್ೆ  ಈಪನರಜೆಕಟಚ   ಇಲೆ.  ಈ  ರಿೇತಿಯಲ್ಲೆ      ಕೆಲವು  ತ್ಪತಪಗಳನಗಿವೆ.   ಇದನತನ   
ಸ್ನಯಟಲೆೈಟಚ  ಮೂಲಕ ಪನೆನ್ಚ  ಎಸಿಟಮೇಟಚ  ಮನಡಿರತವುದರಿಂದ  ಕೆಲವು  
ಲೊೇಪದೊೇಷಗಳನಗಿದತು, ಅವುಗಳನತನ ಸಕನಾರ ಸರಿಪಡಿಸಬೆೇಕೆಂದತ  ವಿನಂತಿಸತತ್ೆುೇರೆ್.     

ಶ್ರೇ  ಕೆ.ಎಸಚ. ಈಶಾರಪಪ:-    ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ      ಈ ಯೇಜರೆ್  ಇಡಿೇ 
ದೆೇಶದ   ಪರತಿ ಗ್ನರಮದ, ಪರತಿ ಮರ್ೆಗೂ  ನಲ್ಲೆ  ಕೊಡತವಂತ್ಹ    ಯೇಜರೆ್  ಆದನಗಿದೆ.    
ಹಿೇಗ್ನಗಿ, ಮನನಯ ಸದಸಯರತ  ಏನತ ಅನತಮನನ  ಇಟತಟಕೂೆಂಡಿದನುರೆ,  ಆ ವಿಚನರದಲ್ಲೆ ಆತ್ಂಕ 
ಬೆೇಡ. ರ್ನವುದೇೆ  ಗ್ನರಮದ, ರ್ನವುದೆೇ ಓಣಿಯ ಒಂದತ  ಮರ್ೆಯನೂನ  ಬಿಡದೆ ಎಲನೆ  
ಮರ್ೆಗಳಿಗೂ  ಕೂಡ  ನಿೇರನತನ  ಕೊಡತವಂತ್ಹ ವಯವಸೆ್ಿಯನತನ  ಮನಡತತ್ೆುೇವೆ.     ಈ 
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ವಿಚನರದಲ್ಲೆ     ನಿೇರನತನ  ಕೊಡದೇೆ  ಇರತವುದತ ಅವರ ಗಮನಕೆೆ  ಬಂದದುರ ೆ  ಆ ಬಗೆ್ೆ   ನಮಗ್ೆ 
ತಿಳಿಸಿದರೆ,   ಅಲ್ಲೆಯೂ     ನಿೇರತ  ಕೊಡತವಂತ್ಹ ವಯವಸೆ್ಿಯನತನ  ಮನಡತತ್ೆುೇವೆ. 
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ಪರಶೆನ  ಸಂಖೆಯ  ೨೬೮೭ 

(ಉತ್ುರವನತನ  ಲಗತಿುಸಲನಗಿದೆ) 

ಶ್ರೇಮತಿ  ಭನರತಿ ಶೆಟಿಟ:-    ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ ಬಿ.ಎಂ.ಟಿ.ಸಿ., ಯಲ್ಲೆ ಎಲೆಕ್ರಕಚ  
ಬಸಚಗಳನತನ  ಹೂೆರತ್ತಪಡಿಸಿ,   ಉಳಿದ  ಎಲನೆ ಬಸಚಗಳನತನ ಬಿಎಂಟಿಸಿ. ಸಂಸೆ್ಿ ಸಂಪೂರ್ಾ  
ಖ್ರಿೇದಸಿ, ಸಂಪೂರ್ಾ ಸ್ನಾಮಿತ್ಾವನತನ  ಹೊಂದದೆಯೇ?   

                                                                 (ಮತಂದತ)  

(630) 25.03.2022 11.30 ಎಸಚವಿ-ಜಿಆರಚ  

ಶ್ರೇಮತಿ ಭನರತಿ ಶೆಟಿಟ (ಮತಂದತ):-  

ಹನಗಿದುಲ್ಲೆ ಕತಚಿಾಗಳನತನ ಹೊರತ್ತಪಡಿಸಿ ಉಳಿದ ಕವಚ ವಿರ್ನಯಸ ಮತ್ತು ನಿಮನಾರ್ವನತನ ಎಲ್ಲೆ 
ಮನಡತತ್ನುರ.ೆ    ಸದರಿ ಬಸತುಗಳ ಸಿಿತಿಗತಿಗಳ ಬಗ್ೆೆ ಅವುಗಳ ಮನನದಂಡ ಏರೆ್ಂದತ ರ್ನನತ ಉಲೆೆೇಖ್ 
ಮನಡಿದನಗ ಕಂಪನಿಯವರ ಟೆಸಿಟಂಗಚ ಏಜೆನಿುಯಂದ ಪರಮನರ್ಪತ್ರವನತನ ಪಡದೆತಕೊಂಡಿರತತ್ನುರೆ 
ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದನುರ.ೆ ದೆೈನಂದನ ಹನಗೂ ವನರದ ನಿವಾಹಣನ ತ್ಪಶ್ೇಲರ್ನ ಪಟಿಟಯನತನ ಮನಡಿ 
ಸಂಸೆ್ಿಯತ ಸರಿಯದೆ ಎಂದತ ಖನತ್ರಿ ಪಡಿಸಿದ ನಂತ್ರ ಅದನತನ ಆಚರಣೆಗ್ ೆ ಬಿಡಲನಗತತ್ುದೆ.  
ಅಂತ್ಹವುಗಳಲ್ಲೆ ರ್ನವುದನದರೂ ಲೂೆೇಪದೂೆೇಷ ಕಂಡತ ಬಂದರ ೆ ಗತತಿುಗ್ ೆ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿರತವ 
ಕಂಪನಿಯಂದ ಸರಿಪಡಿಸಲನಗತವುದತ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದರತ.  ರ್ನನತ ತ್ಗಡಿನ ಡಬಬ ಹನಗೂ ವಿಶನಲ 
ಗ್ನಜಿನ ಕ್ೆೇತ್ರ ಹೊಂದರತವ ಬಸಚಗಳು ಇದೆಯೇ ಎಂದತ ಕೇೆಳಿದುೆನತ. ಈ ಮನದರಿಯ ಬಸಚ 
ರ್ನವುದೂ ಇಲೆ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದನುರೆ.  

ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನವಲೆೆರೂ ರೆ್ೂೇಡಿದೆುೇವೆ.  ಬಸಿುರ್ೊಳಗ್ೆ ಕತಳಿತ್ಂತ್ಹ 
ಪರರ್ನಣಿಕರಿಗ್ ೆಎಷತಟ ಹಿಂಸ್ರೆ್ನಗತತ್ುದೆಯಂದರೆ ಮತಂಚೆ ಎರಡತ ಸಿೇಟಿಗ್ೆ ಅಥವನ ಒಂದತ ಸಿೇಟಿಗ್ ೆ
ಒಂದತ ಕ್ಟಕ್ಯರತತಿುತ್ತು. ಈಗ ಮೂರ್ನಾಲತೆ ಸಿೇಟತಗಳಿಗ್ೆ ಒಂದೇೆ ಕ್ಟಕ್ಯರತತ್ುದೆ. ಕೆಲವು 
ಸದಸಯರತ ಬಸಚನಲ್ಲೆ ಪರರ್ನರ್ ಮನಡಿರತವುದಲೆ.  ಗಡಗಡ ಎಂದತ ಶಬು ಮನಡತವುದತ ಬಹಳ ದೊಡಡ 
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ಹಿಂಸೆ್.  ಹೆಚಿಿನ ಶಬು, ಗ್ನಜತಗಳು ಅಲನೆಡತವಿಕೆ ಇತ್ನಯದ ದೊೇಷಗಳು ಕಂಡತ ಬಂದಲ್ಲೆ ಸದರಿ 
ದೊೇಷಗಳನತನ ಸರಿಪಡಿಸಿ ಬಸಚಗಳನತನ ಆಚರಣ ೆ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆಂದತ ಹೆೇಳಿದನುರ.ೆ  ಏಕೆಂದರೆ 
ಮೈಸೂರತ ಗ್ನರಮನಂತ್ರ ಭನಗದಲ್ಲೆ ನಿತ್ಯ ಓಡನಡತವ ಬಸಚ ಪರರ್ನಣಿಕರತ ಸತಸಿಿತಿಯಲ್ಲೆರದ ಬಹಳ 
ಶಬು ಬರತವ ಬಸಚಗಳಲ್ಲೆ ಓಡನಡತತಿುದನುರ.ೆ  ಬಸಚ ಅನತನ ಏಕೆ ಈ ರಿೇತಿಯಟಿಟದುೇರಿ ಎಂದತ ಕೆೇಳಿದರೆ 
ನಿೇವು ೧೦-೨೦ ಜನ ಓಡನಡತವುದರಿಂದ ಇಲ್ಲೆ ಏನತ ಆದನಯವಿದೆ? ರ್ನವೇೆಕೆ ಬಸಚ ಅನತನ 
ಬಿಡಬೆೇಕತ? ಎಂದತ ಕೇೆಳುತ್ನುರೆ. ಸಕನಾರವು ಬಸಚಗಳನತನ ಗತತಿುಗ್ೆ ಆಧನರದ ಮೇಲೆ ಕೊಟಿಟದೆ.  
ಒಂದತ ಕಡ ೆರೂ.೫೧ ಮತ್ೊುಂದತ ಕಡ ೆರೂ.೪೮ ಅನತನ ಪರತಿ ಕ್ಲೊೇಮಿೇಟರಚಗೆ್ ಕೊಡಲನಗತತಿುದೆ. 
ಇದರಿಂದ ಮನಲ್ಲೇಕನಿಗ್ ೆ ಏನೂ ನಷಟವನಗತವುದಲೆ. ಸಕನಾರ ಜನರಿಗ್ ೆ ಒಳೆಳಯದನಗಬೆೇಕೆಂದತ 
ಸ್ೇೆವೆಯನತನ ಮನಡತತಿುದೆ.   ಬಸಚಗಳು ಹೆಚತಿ ಕ್ಲೊೇಮಿೇಟರಚಗಳು ಓಡತವುದೂ ಇಲೆ. ೧೮೦ 
ಕ್ಲೊೇಮಿೇಟರಚ ಓಡಬೆೇಕಂೆದದುರ ೆ ಹಳಿಳಯಲ್ಲೆ ೨೦-೩೦ ಕ್ಲೊೇಮಿೇಟರಚಗಳಲ್ಲೆ ಮತಗಿಸಿ ದತಡಡನತನ 
ಸ್ನಾಹನ ಮನಡತವ ವಯವಸೆ್ಿಯದೆ.   

 ಪರರ್ನರ್ಕೆೆ ಯೇಗಯವಲೆದ ಬಸಚಗಳನತನ ರಸೆ್ುಗ್ೆ ಬಿಟಿಟರತವುದಕೆೆ ರ್ನರತ ಕನರರ್? ಅದನತನ 
ತ್ನಿಖೆ ನಡಸೆದ ೆಸ್ನವಾಜನಿಕ ಸ್ನರಿಗ್ಗೆ್ ೆಈ ಬಸಚಗಳನತನ ಬಳಸತವುದತ ಅಪರನಧವಲೆವ?ೆ ಇದರ ಬಗೆ್ೆ 
ಸಕನಾರದ ಕರಮಗಳೇೆನತ ಎಂದತ ತ್ಮೆ ಮೂಲಕ ಸಕನಾರವನತನ ಕೆೇಳಬಯಸತತ್ೆುೇರ್ೆ. 

 ಶ್ರೇ ಬಿ.ಶ್ರೇರನಮತಲತ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಬಿ.ಎಂ.ಟಿ.ಸಿ., ಯಂದ 90 ಎಲೆಕ್ರಕಚ 
ಬಸಚಗಳನತನ ಖ್ರಿೇದಸಲನಗಿದೆ. ಅವುಗಳನತನ NTPC Vidyut Vyapar Nigam Limited  
ಮೂಲಕ ಕನರ್ನಾಚರಣೆ ಮನಡತವಂತ್ಹ ಕಲೆಸವನಗತತಿುದೆ. 300 ಬಸಚಗಳು ಅಶೆ್ೇಕಚ 
ಲೆೈಲನಯಂಡಚ ಕಂಪನಿಗ್ೆ ಗತತಿುಗ್ೆ ಆಧನರದ ಮೇಲ ೆ ಕೊಟಿಟದತು, ಅವರತ ನಿವಾಹಣೆ ಮನಡತತಿುದನುರೆ.  
ಮನನಯ ಭನರತಿ ಶೆಟಿಟಯವರತ ಹೆೇಳಿರತವ ಸತರಕ್ಷತ್ೆಯ ವಿಚನರಕೆೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ ೆ ಪರತಿದನ, 
ಪರತಿವನರದ ಆಧನರದಲ್ಲೆ ಪರಿಶ್ೇಲರೆ್ ಮನಡತವ ಮೂಲಕ ಸತರಕ್ಷತ್ೆಯ ಎಲನೆ ಕರಮಗಳನತನ 
ತ್ೆಗೆ್ದತಕೂೆಳಳಲನಗತತಿುದೆ. ಎಲೆಕ್ರಕಚ ಬಸಚಗಳನತನ ಗತತಿುಗ್ೆ ಆಧನರದಲ್ಲೆ ತ್ೆಗೆ್ದತಕೂೆಳಳಲನಗಿದೆ. 
ಬಿ.ಎಂ.ಟಿ.ಸಿ., ಮತ್ತು ಕ.ೆಎಸ.ಆರ.ಟಿ.ಸಿ., ಯ ಎಲನೆ ನಿಗಮಗಳು ನಮೆ ಇಲನಖೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲೆಯೇ 
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ಬರತತ್ುದೆ.  ಅವರತ ಕೆೇಳಿರತವ ತ್ಗಡಿನ ಡಬಬ ಹನಗೂ ವಿಶನಲವನದ ಗ್ನಜಿನ ಕ್ೆೇತ್ರ ಹೊಂದರತವ 
ಬಸಚಗಳು ಬಿ.ಎಂ.ಟಿ.ಸಿ., ಸಂಸೆ್ಿಯಲ್ಲೆ ಇರತವುದಲೆ. ಗ್ನಜಿನ ಶಬು ಬರತತ್ುದೆ, ಬನಗಿಲತಗಳ ಶಬು 
ಬರತತ್ುದೆ, ವನಹನ ಕಟೆತಟ ಹೊೇದಂತ್ಹ ಸಮಯದಲ್ಲೆ ರ್ನವ ವರದಗಳು ಬರತತ್ುದಯೆೇ ಅದಕೆೆ 
ಸಂಬಂಧಪಟಟ ನಿಗಮದವರತ ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಡತವಂತ್ಹ ಕೆಲಸವನತನ ಮನಡಲನಗತತ್ುದೆ.  

 ಶ್ರೇಮತಿ ಭನರತಿ ಶೆಟಿಟ:- ಮನನಯ ಸಚಿವರೆೇ, ಕತಚಿಾಗಳನತನ ಖ್ರಿೇದ ಮನಡಲನಗತತ್ುದೆ.  
ಬಸಚನ ನಿಮನಾರ್ ವಿರ್ನಯಸವನತನ ರ್ನರತ ಮನಡತತಿುದನುರ?ೆ ಅದನತನ ಸಂಸೆ್ಿಯೇ ಮನಡತತ್ುದೆಯೇ 
ಅಥವನ ಏಜೆನಿುಗ್ೆ ಕೊಡಲನಗತತ್ುದೆಯೇ? ನನಗ್ ೆ ತಿಳಿದಂತ್ ೆ ೧೦-೧೫ ವಷಾಗಳ ಹಿಂದ ೆ ಕವಚ 
ನಿಮನಾರ್ ಸಂಸೆ್ಿ ಎಂದತ ಇತ್ತು.  ಈಗ ಅದನತನ ಏಜೆನಿುಗ್ೆ ಕೊಟತಟ, ಆ ಡಬಬ–ಗ್ನಜತಗಳನತನ ಹನಕ್ 
ಪರರ್ನಣಿಕರ ಶೆ್ೇಷಣೆರ್ನಗತತ್ುದಯೆೇ?  

 ಶ್ರೇ ಬಿ.ಶ್ರೇರನಮತಲತ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇದರ ಬಗೆ್ೆ ಹೆೇಳುವುದನದರ ೆಇಂತ್ಹ 
ಸರ್ಣಪತಟಟ ಕೆಲಸಗಳನತನ ನಮೆ ನಿಗಮಗಳಿಂದಲೆೇ ಮನಡಲನಗತತ್ುದೆ. ಬಸಚ ಬಂದಂತ್ಹ ಸಮಯದಲ್ಲೆ 
ಅಶೆ್ೇಕಚ ಲೆೈಲನಯಂಡಚ ಅಥವನ ಟನಟನ ತ್ರಹದ ಬೆೇರ ೆಬೆೇರ ೆಕಂಪನಿಗಳು ಅವರದುೆೇ ಆದ ಏಜೆನಿುಯ 
ಮೂಲಕ ಎಲೆವನೂನ ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಡತವಂತ್ಹ ಕೆಲಸವನತನ ಮನಡಲನಗತತ್ುದೆ.  
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ಪರಶೆನ ಸಂಖೆಯ 2297 

(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದೆ) 

ಶ್ರೇ ಅ.ದೆೇವೆೇಗ್ೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಉತ್ುರವನತನ ಒದಗಿಸಿದನುರ.ೆ ರೈೆತ್ರತ, ರೈೆತ್ 
ಸಂಘಟರ್ಗೆಳು, ಜನ ಪರತಿನಿಧಿಗಳು ಹಿಂದನ ಸಕನಾರಗಳನತನ ರನಮನಗರ ಜಿಲೆೆಯಲ್ಲೆ ಮನವು 
ಸಂಸೆರಣನ ಘಟಕವನತನ ಸ್ನಿಪರ್ ೆ ಮನಡಬೇೆಕೆಂದತ ಒತ್ನುಯ ಮನಡಿಕೂೆಂಡತ ಬರತತ್ುಲೆೇ ಇದುರತ.  
ಪರತಿಭಟರೆ್ಯನೂನ ಸಹ ಮನಡತತಿುದುರತ.  ನಮೆ ಸಕನಾರ ಮತ್ತು ಸಚಿವರತ ಮನವು ಸಂಸೆರಣನ 
ಘಟಕದ ಸ್ನಿಪರ್ೆಯ ಬಗೆ್ೆ ಹನಗೂ ಅದರ ಜೊತ್ೆಯಲ್ಲೆ ಬಹತಬೆಳೆಗಳ ಸಂಸೆರಣನ ಘಟಕವನತನ ಸ್ನಿಪರ್ೆ 
ಮನಡಲತ ತ್ೊೇತ್ನಪತರಿ ಮತ್ತು ಬನದನಮಿ ಮನವಿನ ಬೆಳೆಯ ಸಂಸೆರಣೆಯನತನ ಮನಡಲತ 
ಯೇಗಯವನಗಿದ ೆ ಎಂದತ ರನಮನಗರ ಜಿಲೆೆ ಚನನಪಟಟರ್ ತ್ನಲೂೆಕತ ಬೈೆರನಪಟಟರ್ದಲ್ಲೆ ಜನಗವನತನ 
ಈಗ್ನಗಲೆೇ ಗತರತತಿಸಲನಗಿದೆ. ಅದರ ಜೊತ್ೆಗೆ್ ಕೂೆೇಲನರ ಜಿಲೆೆಯಲ್ಲೆ ಭನರತ್ ಸಕನಾರದ “ಗತಿ ಶಕ್ು”ಚ
ಯೇಜರೆ್ಯಡಿ ಸ್ನಿಪಿಸಲತ ಜೊೇಡಿವಮೆಸಂದರ ತ್ೂೆೇಟಗ್ನರಿಕನ ಕ್ೆೇತ್ರ, ಮತಳಬನಗಿಲತ ತ್ನಲೂೆಕತ 
ಇಲ್ಲೆ ಸಿಳವನತನ ಗತರತತಿಸಲನಗಿದ.ೆ  ಅದಕನೆಗಿ ರನಮನಗರ ಜಿಲೆೆಯ ರೈೆತ್ ಸಂಘಟರ್ಗೆಳ ಪರವನಗಿ, 
ರೈೆತ್ರ ಪರವನಗಿ ಹನಗೂ ವೆೈಯಕ್ುಕವನಗಿ ಸಕನಾರಕೆೆ ಮತ್ತು ತ್ೂೆೇಟಗ್ನರಿಕನ ಸಚಿವರಿಗೆ್ 
ಧನಯವನದಗಳನತನ ಸಲ್ಲೆಸತತ್ೆುೇರ್ೆ.  ಇದನತನ ರ್ನವನಗ ಮನಡಲನಗತತ್ುದ ೆಎಂದತ ರ್ನನತ ಸಚಿವರಲ್ಲೆ 
ಕೆೇಳಬಯಸತತ್ುೆೇರೆ್.   

ಶ್ರೇ ಆರಚ.ಮತನಿರತ್ನ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈಗ್ನಗಲೆೇ ರನಮನಗರ ಜಿಲೆೆ 
ಚನನಪಟಟರ್ ತ್ನಲೂೆಕತ ಬೆೈರನಪಟಟರ್ದಲ್ಲೆ ಸತಮನರತ ೧೫ ಎಕರಗೆಳಷತಟ ಪರದೆೇಶವನತನ ತ್ೊೇಟಗ್ನರಿಕ ೆ
ಇಲನಖಯೆಂದ ಈಗ್ನಗಲೇೆ ರ್ನವು ಗತರತತಿಸಿದೆುೇವೆ.  ೪ ಎಕರ ೆಪರದೆೇಶದಲ್ಲೆ ಸಂಸೆರಣನ ಘಟಕವನತನ 
ಪನರರಂಭ ಮನಡತತಿುದೆುೇವೆ. ಇದಕೆೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ ೆರೂ.೧೦ ಕೊೇಟಿಗಳನತನ ಈಗ್ನಗಲೆೇ ಬಿಡತಗಡೆ 
ಮನಡಿದೆುೇವ.ೆ  ಅದೆೇ ರಿೇತಿ ಇದನತನ ಆದಷತಟ ಶ್ೇಘರದಲ್ಲೆ ಪನರರಂಭ ಮನಡಲತ ಎಲನೆ ರಿೇತಿಯಲ್ಲೆಯೂ 
ಕರಮಗಳನತನ ಕೆೈಗ್ೂೆಳಳಲನಗತತಿುದೆ.  
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ಪರಶೆನ ಸಂಖೆಯ 2699 

(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದೆ) 

ಶ್ರೇ ಕೆ.ಹರಿೇಶಚ ಕತಮನರಚ (ಶ್ರೇಮತಿ ವಿೇಣನ ಅಚಿಯಯ ಪರವನಗಿ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇಲ್ಲೆರತವುದತ ಕೊಡಗತ ಜಿಲೆೆಯಲ್ಲೆ ಕ್ರೇಡನ ವಿಶಾವಿದನಯಲಯವನತನ ಸ್ನಿಪರ್ೆ 
ಮನಡತವ ವಿಚನರ. ಆದರೆ ತ್ತಮಕೂರಿನಲ್ಲೆ ಪಿ.ಪಿ.ಪಿ.. ಮನಡಲೆಚನಲ್ಲೆ ಮನಡಲನಗತವುದತ ಎಂದತ 
ಉತ್ುರವನತನ ಕೊಟಿಟದನುರೆ.  ಅದಕೆೆ ಖನಸಗಿಯವರತ ಮತಂದೆ ಬರತವ ಸ್ನಧಯತ್ ೆ ಇಲೆವೆಂದತ 
ಉತ್ುರಿಸಿದನುರೆ.  

 ಮಡಿಕೆೇರಿ ಜಿಲೆೆ ಸರ್ಣ ಜಿಲೆೆರ್ನದರೂ ಕ್ರೇಡ ೆ ಮತ್ತು ಮಿಲ್ಲಟರಿಯಲ್ಲೆ ಹೆಚತಿ 
ತ್ೊಡಗಿಸಿಕೂೆಂಡಿದನುರೆ.  ಮಿಲ್ಲಟರಿಗ್ ೆಹೂೆೇಗತವವರಿಗೂ ಫಿಟಚರೆ್ಸಚ ಬೇೆಕತ.  ಆದುರಿಂದ ಕ್ರೇಡೆಯಲ್ಲೆ 
ಹೆಚತಿ ತ್ೂೆಡಗಿಸಿಕೂೆಂಡಿರತತ್ನುರೆ.  ಅದತ ಸರ್ಣ ಜಿಲೆೆರ್ನದರೂ ಅಂತ್ರರನಷಿರೇಯ ಖನಯತಿಯ 
ಕ್ರೇಡನಪಟತಗಳು ಮಡಿಕೆೇರಿಯಲ್ಲೆ ತ್ತಂಬನ ಜನ ಇದನುರ.ೆ  ಕ್ರೇಡೆಗೂ, ಅಲ್ಲೆನ ಜನರಿಗೂ ಒಳೆಳಯ 
ಸಂಬಂಧವಿದ.ೆ ಆದುರಿಂದ ಮಡಿಕೆೇರಿಯಲ್ಲೆ ಪಿ.ಪಿ.ಪಿ., ಮನದರಿ ಅಲೆದೆ ಸಕನಾರದ ವತಿಯಂದಲೇೆ 
ಕ್ರೇಡನ ವಿಶಾವಿದನಯಲಯವನತನ ಸ್ನಿಪಿಸಬೇೆಕತ ಎನತನವುದತ ನಮೆ ಬೆೇಡಿಕೆ. ಇತಿುೇಚೆಗ್ ೆಕ್ರೇಡಯೆ ಬಗ್ೆೆ  
ಚಚೆಾರ್ನದಂತ್ಹ ಸಂದಭಾದಲ್ಲೆ ಕ್ರೇಡನ ವಿಶಾವಿದನಯಲಯ ಮನಡತವುದನಗಿ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ 
ಹೆೇಳಿದುರತ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಈ ವಿಷಯ ಚಚೆಾರ್ನಗಿದೆ.  ಮನನಯ ಸಚಿವರೆೇ, ಉತ್ುರ ಹೆೇಳಿ.  

ಡನ: ಕ.ೆಸಿ.ರ್ನರನಯರ್ಗ್ೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ವಿೇಣನ ಅಚಿಯಯನವರತ 
ಕೆೇಳಿದ ಹನಗೆ್ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲೆ ಕಳೆದ ಬನರಿ ಎರಡತ ಗಂಟೆಗಿಂತ್ಲೂ ಹಚೆತಿ ಚಚಾೆರ್ನಗಿದೆ. 
ಪಿ.ಪಿ.ಪಿ., ಮನಡಲೆಚನಲ್ಲೆ ತ್ತಮಕೂರಿನಲ್ಲೆ ಈಗ್ನಗಲೆೇ ಒಂದತ ವಿಶಾವಿದನಯಲಯವನತನ ಮನಡಬೇೆಕೆಂದತ 
ಉದೆುೇಶ್ಸಿದುೆವು.  ಆದರೆ ರ್ನರೂ ಮತಂದೆ ಬಂದರತವುದಲೆ. ಇದೇೆ ರಿೇತಿ ರ್ನವು ಕೊಡಗಿನಲ್ಲೆ 
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ಕರದೆರೂ ರ್ನರೂ ಬರತವುದಲೆ.  ಆದುರಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೆ ಏರಚಪೂೆೇಟಚಾಗೆ್ ಹತಿುರವನಗತವಂತೆ್ 
ಸತಮನರತ ೧೦೦ ಎಕರ ೆಜನಗವನತನ ಗತರತತಿಸಿದುೆೇವೆ. ಶ್ೇಘರದಲ್ಲೆ ಇಲ್ಲೆಯೇ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆ.   

(ಮತಂದತ) 

(631) 25-03-2022 (11.40) ಕೆಜಿ-ಎಂಡಿ     

ಡನ: ಕ.ೆಸಿ.ರ್ನರನಯರ್ಗ್ೌಡ (ಮತಂದತ):-    

ಇದತ ನಮೆ ರನಜಯಕೆೆ ಅನತಕೂಲವನಗತತ್ುದ.ೆ ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಹೆೇಳಿದಂತ್,ೆ ಕೊಡಗಿನಲ್ಲೆ ಬಹಳ 
ಬೆೇಡಿಕ ೆ ಇದೆ. ಹನಗ್ನಗಿ, ಇದನದ ನಂತ್ರ ಕೊಡಗಿನಲ್ಲೆಯೂ ಸಹ ಒಂದತ ಚಿಕೆ ಶನಖೆಯನತನ 
ಮನಡತವಂತ್ಹ ಪರಯತ್ನವನತನ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆ. ರ್ನನತ ಮನಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ   

     ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ.ೆಹರಿಪರಸ್ನದಚ (ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ,  
ಕೊಡಗಿನಲ್ಲೆ ಸತಮನರತ 120  ಹನಕ್ ಟಿೇಮಚಗಳಿವ.ೆ ಇದತ ಮನನಯ ಸಚಿವರಿಗೆ್ ಗ್ೊತಿುದಯೆೇ, 
ಇಲೆರ್ೇ ಗ್ೊತಿುಲೆ. ಅಲ್ಲೆ ಪರತಿ ವಷಾ ಒಂದೊಂದತ ಕತಟತಂಬದವರತ ಒಂದೂೆಂದತ ಹನಕ್ ಟಿೇಮಚನತನ 
sponsor ಮನಡತತ್ನುರ.ೆ ಹನಕ್ಗ್ ೆ “ಮಕನೆ”ಚಎಂದತ ಕೊಡಗನತನ ಕರಯೆತತ್ನುರೆ. ಹನಗ್ನಗಿ, ಕೊಡಗಿಗ್ೆ 
ಆದಯತ್ ೆ ಕೊಡತವುದತ ಒಳೆಳಯದತ.  PPP (Public-private participation) model, 
ಇಲೆದದುರೂ ಸಕನಾರದ ವತಿಯಂದ ಕೊಡಗಿನಲ್ಲೆ ಮನಡತವುದತ ಒಳೆಳಯದತ. ಕೂೆಡಗಿನವರತ ಒಳಳೆಯ 
sportswomen, sportsmen ಗಳನತನ ಕೂೆಟಿಟದನುರ.ೆ ಆದುರಿಂದ, ತ್ತಮಕೂರಿನಲ್ಲೆ ಮನಡತವ 
ಬದಲತ ಕೊಡಗಿನಲ್ಲೆ ಮನಡಿದರೆ, ಬಹಳ ಒಳೆಳಯದತ ಎಂದತ ರ್ನನತ ತ್ಮೆ ಮೂಲಕ ಮನನಯ 
ಸಚಿವರನತನ ಒತ್ನುಯಸತತ್ೆುೇರ್ೆ.  

ಡನ: ಕ.ೆಸಿ.ರ್ನರನಯರ್ಗ್ೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನವು ತ್ತಮಕೂರಿಲ್ಲೆ   ಇದನತನ 
ಮನಡತತಿುಲೆ. ಇದಕೆೆ ಯಲಹಂಕದಲ್ಲೆ ಜಮಿೇನನತನ ಗತರತತಿಸಿದೆುೇವೆ. ಆ ಜಮಿೇನತ ಒಳೆಳಯ location 
ನಲ್ಲೆದೆ.  ಆದುರಿಂದ, ಇಲ್ಲೆ university ಅನತನ ಮನಡಿ ಕೊಡಗಿನಲ್ಲೆ ಬೆೇಕನದರೆ, ಒಂದತ sub-
branch  ಅನತನ ಮನಡೂೆೇರ್ವೆಂದತ ಪರಯತ್ನ ಪಡತತಿುದೆುೇವೆ. ಇದಕೆೆ ತ್ತಂಬ ಸ್ೌಲಭಯಗಳನತನ 
ಕೊಡತತಿುದೆುೇವೆ. ಈಗ ಮರೆ್ನ ದವಸ ಹನಕ್ಗ್ ೆ 18 ಲಕ್ಷ ರೂಪನಯಗಳನತನ ನಿೇಡಿದುೆೇವೆ. 
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ಕೊಡಗಿನಲ್ಲೆರತವಂತ್ಹ ಈ ಕ್ರೇಡೆಗ್ ೆ ತ್ತಂಬ ಗ್ೌರವವನತನ ಕೊಡತತಿುದುೆೇವೆ ಹನಗೂ ಇದಕೆೆ ಹೆಚತಿ 
ಉತ್ೆುೇಜನ ಕೊಡತವಂತ್ಹ ಕೆಲಸವನತನ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆಂಬ ಮನತ್ನತನ ಹೆೇಳುವುದಕೆೆ ಬಯಸತತ್ೆುೇರೆ್.    
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ಆ) ಚತಕೆೆ ಗತತಿಾಲೆದ ಪರಶೆನಗಳಿಗ್ೆ  ಲ್ಲಖಿತ್ ಮೂಲಕ  ನಿೇಡಲನದ ಉತ್ುರಗಳು 

  ಶ್ರೇ ಕೊೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ  ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ,   
ದರ್ನಂಕ  25 ಮನರ್ಚಾ, 2022, ಸಮೂಹ-5ರ  ಲ್ಲಖಿತ್ ಮೂಲಕ  ಉತ್ುರಿಸತವ  ಒಟತಟ  70  
ಪರಶೆನಗಳ ಪೆೈಕ್  25 ಪರಶೆನಗಳಿಗ್ೆ  ಉತ್ುರಗಳನತನ  ಸದನದಲ್ಲೆ  ಮಂಡಿಸತತಿುದೆುೇರೆ್.  

(ಉತ್ುರ ಪರತಿಗಳನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ)ೆ 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮಂಡಿಸಲನಯತ್ತ.         
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 ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ.ೆಹರಿಪರಸ್ನದಚ (ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ,  
ಇಂದತ ಸಹ ಲ್ಲಖಿತ್ ಮೂಲಕ  ಉತ್ುರಿಸತವ  ಒಟತಟ  70  ಪರಶೆನಗಳ ಪೆೈಕ್  25 ಪರಶೆನಗಳಿಗ್ೆ  ಮನತ್ರ  
ಉತ್ುರಗಳನತನ   ಮಂಡಿಸಿದನುರೆ. ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಯವರತ ಇದರ ಬಗೆ್ೆ ನಿದೆೇಾಶನ ಮನಡಿದ 
ಮೇಲೆಯೂ ಸಹ,  ಈ  ಪರಿಸಿಿತಿ ಇದ ೆಎಂದರೆ, ಸಕನಾರ ರ್ನವ ರಿೇತಿ ನಡಯೆತತಿುದ ೆಎಂದತ 
ನಮಗ್ೆ ಅಥಾವನಗತವುದಲೆ. ಪರತಿ ದವಸ ಇದೆೇ ರಿೇತಿರ್ನದರೆ ಹೆೇಗ್ೆ? ಅದಕೆೆ ದಯವಿಟತಟ ಲ್ಲಖಿತ್ 
ಮೂಲಕ ಉತ್ುರ ಕೂೆಡತವುದನತನ ನಿಲ್ಲೆಸಿಬಿಡಿ. 

ಶ್ರೇ ಕೊೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನರೆ್ೇ 
ಪರತಿಯಬಬ ಪರಧನನ ಕನಯಾದಶ್ಾಯವರಿಗ್ೆ ಮತ್ತು ಸಚಿವರಿಗೆ್ ಕರೆ ಮನಡಿ ಮನಹಿತಿಗಳನತನ 
ಕೊಡತವುದಕೆೆ ತಿಳಿಸಿದೆುೇರ್ೆ. ಈಗಲೂ ಸಹ ಮನಹಿತಿಗಳನತನ ಕಳುಹಿಸತತಿುದನುರೆ.  ಅವೆಲೆವೂ ಬಂದ 
ಮೇಲ ೆಮಂಡಿಸತತ್ೆುೇವೆ.   

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಸಭನರ್ನಯಕರೇೆ, ಇದರ ಬಗೆ್ೆ ಸ್ೂೆೇಮವನರದಂದತ ಒಂದತ 
ಸಭ ೆಮನಡಿ ಎಲನೆ ಅಧಿಕನರಿಗಳಿಗ್ೆ ತಿಳಿಸಿ.  

 ಮನನಯ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗ್ೌಡರವರೇೆ, ಆಗಲೇೆ confusion ಆಯತ್ತ, ರ್ನನತ ಮನತ್ರ್ನಡಲ್ಲಲೆ. 
ಈಗ ತ್ನವು ದಯಮನಡಿ ಮನತ್ರ್ನಡಿ. ರ್ನನತ ಎತಿುನಹೊಳೆ  confuse ಮನಡಿಕೊಂಡೆ.  

(ಗ್ೊಂದಲ) 

 ಶ್ರೇ ಪನರಕನಶಚ ಕೆ. ರನಥೊೇಡಚ (ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ಮತಖ್ಯ ಸಚೆೇತ್ಕರರತ): ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅದತ ಎತಿುನಹೊಳೆ ಬಗ್ೆೆ ಅಲೆ.  ಮೇಕೆದನಟಿನ ವಿಷಯದ ಬಗೆ್ೆ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗ್ೌಡರವರೇೆ, sorry ಮೇಕೆದನಟಿನ ಬಗೆ್ೆ 
ಮನತ್ರ್ನಡಿ.  

ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗ್ೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಲೆ. ಅದತ 
ನಿರ್ಾಯ ಆಗಿ ಹೂೆೇಗಿದೆ. 

(ಗ್ೊಂದಲ) 
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ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮರಿತಿಬಬೆೇಗ್ೌಡರವರೇೆ,  ನಿರ್ಾಯ  ಆಗಿಲೆ.  ತ್ನವು ಮನತ್ರ್ನಡಿ.  

(ಗ್ೊಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗ್ೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅದತ ಸಭೆಯಲ್ಲೆ ಮಂಡರೆ್ರ್ನದ ಮೇಲ ೆ
ಮನತ್ರ್ನಡತವುದತ ಚೆರ್ನನಗಿ ಕನರ್ತವುದಲೆ. ತ್ನವು ಶ್ನಯವೆೇಳ ೆಪರಸ್ನುವಕನೆಗಿ  ಕರದೆದುೇರಿ ಎಂದತ 
ರ್ನನತ ಬಂದೆ.  

(ಗ್ೊಂದಲ) 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮರಿತಿಬಬೆೇಗ್ೌಡರವರೇೆ,  ಇಲೆ. ಈಗ ರ್ನನತ ಮನತ್ರ್ನಡಿ ಎಂದತ  
ಹೆೇಳಿದೆುೇರ್ ೆಅಲೆವೇೆ; ತ್ನವು ಮನತ್ರ್ನಡಿ. 

ಶ್ರೇ ಕೊೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಎಲೆವೂ 
ಮತಗಿಯತ್ತ. ಈಗ ಶ್ನಯ ವೆೇಳೆಯನತನ ತ್ೆಗೆ್ದತಕೂೆಳಳಬೆೇಕತ. 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮರಿತಿಬಬೆೇಗ್ೌಡರವರೇೆ,  sorry.  

03.ಪರಕಟಣ ೆ

     ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಸಭನಧಯಕ್ಷರಿಂದ  ಈ ಮತಂದನ ಸಂದೆೇಶ 
ಬಂದರತತ್ುದ:ೆ-  

   ಕನಾಟಕ  ವಿಧನನ ಸಭೆಯ  ಕನಯಾವಿಧನನ ಹನಗೂ  ನಡವಳಿಕೆಯ ನಿಯಮಗಳ  
104ರೆ್ೇ  ನಿಯಮದ ಮೇರಗೆ್ ೆ ವಿಧನನಸಭೆಯತ  ದರ್ನಂಕ 24.03.2022 ರಂದತ ಈ ಕೆಳಕಂಡ  
ವಿಧೆೇಯಕಗಳನತನ  ಅಂಗಿೇಕರಿಸಿರತತ್ುದೆಂದತ  ಹನಗೂ ಸದರಿ ವಿಧೆೇಯಕಗಳಿಗ್ೆ  ವಿಧನನ  ಪರಿಷತಿುನ  
ಸಹಮತಿ  ನಿೇಡಬೆೇಕೆಂದತ  ಕೊೇರಿರತತ್ನುರೆ.  

1. ಕರ್ನಾಟಕ ಧನವಿನಿಯೇಗ  ವಿಧೆೇಯಕ, 2022 
2. ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ನರಮ ಸಾರನಜಚ ಮತ್ತು ಪಂಚನಯತಚ ರನಜಚ (ತಿದತುಪಡಿ) ವಿಧೆೇಯಕ, 

2022 
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04. ಕನಯಾದಶ್ಾಯವರ ವರದ 

      ಕನಯಾದಶ್ಾ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ವಿಧನನಸಭೆಯಂದ ಅಂಗಿೇಕೃತ್ವನದ 
ರೂಪದಲ್ಲೆರತವ ಕರ್ನಾಟಕ ಧನವಿನಿಯೇಗ ವಿಧೆೇಯಕ, 2022  ಅನತನ  ಸಭೆಯ ಮತಂದ ೆ
ಮಂಡಿಸತತಿುದುೆೇರೆ್.   

    ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮಂಡಿಸಲನಯತ್ತ.  

 

05.ವರದಯರೆ್ೂನಪಿಪಸತವುದತ 

ಶ್ರೇ ಆಯನೂರತ ಮಂಜತರ್ನಥಚ (ಪದವಿೇಧರರ ಕ್ೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ,   
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುನ ಸದಸಯರತಗಳ  ಖನಸಗಿ ವಿಧೆೇಯಕಗಳ ಮತ್ತು ನಿರ್ಾಯಗಳ  
ಸಮಿತಿಯ ಅಧಯಕ್ಷರ್ನದ ರ್ನನತ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುನ ಕನಯಾವಿಧನನ ಹನಗೂ 
ನಡವಳಿಕೆಯ ನಿಯಮ 215 ರ ರಿೇತ್ನಯ ಸಮಿತಿಯ ಮೂರರೆ್ೇ ವರದಯನತನ ಸದನಕೆೆ 
ಒಪಿಪಸತತಿುದೆುೇರ್.ೆ 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ವರದಯರೆ್ೂನಪಿಪಸಲನಯತ್ತ.  

 

06. ಸಭನಪತಿಯವರ ಅನತಮತಿ ಮೇರೆಗ್ೆ ಪರಸ್ನುಪಿಸಲಪಟಟ  ವಿಷಯಗಳು 

ಅ) ವಿಷಯ:  ಗದಗ   ಜಿಲೆೆಯ ಶ್ರಹಟಿಟ ಗ್ನರಮ ಭನರತಿ ಶ್ಕ್ಷರ್  ಸಮಿತಿಯ 
ಎಸಚ.ಎಸಚ.ಕ ೆ ಅನತದನನಿತ್ ಶನಲೆಯಲ್ಲೆ  ಸ್ೇೆವ ೆ ಸಲ್ಲೆಸತತಿುದು  ಶ್ರೇ ಎಸ.ಕ.ೆ 
ಅಂಗಡಿರವರನತನ ಸ್ೇೆವೆಯಂದ  ವಜನ ಮನಡಿರತವ ಬಗ್ೆೆ. 

                       - - -  

ಶ್ರೇ ಕೆ.ಟಿ.ಶ್ರೇಕಂಠೆೇಗ್ೌಡ (ಪದವಿೇಧರರ ಕ್ೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ,  ನನಗ್ ೆ
ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಅವಕನಶ ಕೊಟಿಟದುಕನೆಗಿ ತ್ಮಗ್ೆ ಧನಯವನದಗಳು. ಗದಗ   ಜಿಲೆೆಯ ಶ್ರಹಟಿಟ  



67 

                                                                                                                                                  ವಿಪ/25-03-2022   
“ wzÀÄÝ¥ÀrAiÀiÁUÀzÀ ¥Àæw/unedited copy/£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ¼À°è CxÀªÁ ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉUÁV G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀPÀÆqÀzÀÄ 

__________________________________________________________________________________ 

ತ್ನಲೂೆಕ್ನ  ಶ್ಗಿೆ ಗ್ನರಮದ ಭನರತಿ  ಶ್ಕ್ಷರ್  ಸಂಸ್ೆಿಯ   ಎಸಚ.ಎಸಚ.ಕೆ,  ಅನತದನನಿತ್  ಪೌರಢ 
ಶನಲೆಯಲ್ಲೆ  ಸಹ ಶ್ಕ್ಷಕರನಗಿ  ಕನಯಾ ನಿವಾಹಿಸತತಿುದು  ಶ್ೇ ಬಿ.ಬಿ.ಅಂಗಡಿಯವರತ  ದರ್ನಂಕ  
12.06.2010 ರಿಂದ  ರಜೆಯ ಮೇಲ್ಲದು  ಸಮಯದಲ್ಲೆ  ಸದರಿಯವರನತನ  ಆಡಳಿತ್ 
ಮಂಡಳಿಯವರತ ನಿರ್ನಮನನತಸ್ನರ  ರ್ನವುದೆೇ  ಕರಮವನತನ  ಅನತಸರಿಸದೆೇ  
ನಿಯಮಬನಹಿರವನಗಿ  ಸ್ೇೆವೆಯಂದ ವಜನಗ್ೂೆಳಿಸಿರತತ್ನುರೆ. ಸದರಿಯವರತ ಈ ಮತಂಚೆ 10 
ವಷಾಗಳ ಕನಲ ಸಮಪಾಕವನದ ಸ್ೇೆವೆಯನತನ ಸಲ್ಲೆಸಿ ವೆೇತ್ನವನತನ ಪಡದೆರತತ್ನುರೆ.    
ಸದರಿಯವರನತನ  ಸ್ೇೆವೆಯಲ್ಲೆ  ಪತನರಚ  ಸ್ನಿಪಿಸತವ  ಕತರಿತ್ತ ಇದತವರಗೆ್ೆ  ರ್ನವುದೆೇ ಕರಮವನತನ  
ಜರತಗಿಸಿರತವುದಲೆ.  

  ಶ್ರೇ ಬಿ.ಬಿ.ಅಂಗಡಿ,  ಸಹ ಶ್ಕ್ಷಕರತ,  ಇವರತ ಆರ್ಥಾಕವನಗಿ  ಹಿಂದತಳಿದದತು ಮತ್ತು  
ಜಿೇವನ ನಿವಾಹಣೆ  ಕಷಟಸ್ನಧಯವನಗಿರತವುದರಿಂದ,  ಸದರಿಯವರನತನ ಸ್ೇೆವೆಗ್ ೆ  ಪತನರಚ  ಸ್ನಿಪಿಸಿ 
ಅಂಗಡಿಯವರ ಮತ್ತು ಅವರ  ಕತಟತಂಬದ  ಜಿೇವರ್ೊೇಪನಯಕೆೆ  ಅನತಕೂಲ 
ಮನಡಿಕೊಡಬೆೇಕೆಂದತ ತ್ಮೆ  ಮೂಲಕ ಮನನಯ ಶ್ಕ್ಷರ್ ಸಚಿವರನತನ   ಒತ್ನುಯಸತತ್ೆುೇರೆ್.  

 ಶ್ರೇ ಕೊೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 
ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ ಶ್ರೇಕಂಠೆೇಗ್ೌಡರವರತ  ಶ್ನಯ ವೆೇಳೆಯಲ್ಲೆ ಕೇೆಳಿದ ಪರಶೆನಗ್ ೆಮನನಯ ಪನರಥಮಿಕ 
ಮತ್ತು ಪೌರಢ ಶ್ಕ್ಷರ್ ಸಚಿವರಿಂದ ಉತ್ುರವನತನ ಒದಗಿಸಲನಗತವುದತ.  

(ಈ ಹಂತ್ದಲ್ಲೆ ವೆೈಸಚ ಛೆೇಮಾನ್ಚರವರನದ ಡನ||ತ್ೆೇಜಸಿಾನಿಗ್ೌಡರವರತ ಪಿೇಠ್ವನತನ 
ಅಲಂಕರಿಸಿದರತ) 

 

 

 

 



68 

                                                                                                                                                  ವಿಪ/25-03-2022   
“ wzÀÄÝ¥ÀrAiÀiÁUÀzÀ ¥Àæw/unedited copy/£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ¼À°è CxÀªÁ ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉUÁV G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀPÀÆqÀzÀÄ 

__________________________________________________________________________________ 

      ಆ) ವಿಷಯ:- ದನವರ್ಗ್ೆರೆ  ಜಿಲೆೆ ಚನನಗಿರಿಯಲ್ಲೆ ರನಗಿ ಖ್ರಿೇದ ಕೆೇಂದರ ನಿಲ್ಲೆಸಿರತವ ಬಗ್ೆೆ. 

                       - - -  

ಶ್ರೇ ಡಿ.ಎಸಚ.ಅರತಣಚ (ಸಿಳಿೇಯ ಸಂಸೆ್ಿಗಳ ಕ್ೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ,  ನನಗ್ೆ 
ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಅವಕನಶ ಕೊಟಿಟದುಕನೆಗಿ ತ್ಮಗ್ೆ ಧನಯವನದಗಳು. ಪರತಿ ವಷಾದಂತ್ ೆ  ಈ ವಷಾವೂ  
ಸಹ ದನವರ್ಗ್ೆರೆ ಜಿಲೆೆಯ  ಚೆನನಗಿರಿಯಲ್ಲೆ  ರನಗಿ ಖ್ರಿೇದ ಕೆೇಂದರವನತನ ಆರಂಭಿಸಲನಯತ್ತ.  
ಆದರೆ, ರೈೆತ್ರಿಗ್ ೆರ್ನವುದೇೆ ಸೂಚರೆ್  ನಿೇಡದೆ  ಖ್ರಿೇದ  ಮತ್ತು ರೆ್ೂೇಂದಣಿಯನತನ  ದರ್ನಂಕ 
21.01.2022 ರಿಂದ ನಿಲ್ಲೆಸಲನಗಿದ.ೆ ಪರತಿ ವಷಾ  ಮನರ್ಚಾ  31 ರವರೆಗೂ  ರೆ್ೂಂದಣಿ ಹನಗೂ 
ಖ್ರಿೇದ ಕನಯಾ ಇರತತಿುತ್ತು. ಪರತಿ ವಷಾ ರನಗಿ ಬೆಳೆದ ಎಲನೆ ರೈೆತ್ರಿಂದ ರನಗಿಯನತನ  
ಖ್ರಿೇದಸಲನಗತತಿುತ್ತು.  ಆದರೆ, ಈ ವಷಾ ಸರ್ಣ ರೈೆತ್ರಿಂದ ಮನತ್ರ  ರನಗಿಯನತನ  
ಖ್ರಿೇದಸಲನಗತತಿುದತು, ದೂೆಡಡ ರೈೆತ್ರಿಂದ ರನಗಿಯನತನ ಖ್ರಿೇದಸತತಿುಲೆ. ಈ  ರಿೇತಿ ವಯತ್ನಯಸ 
ಮನಡದೇೆ  ಎಲನೆ ರೈೆತ್ರಿಂದ  ಖ್ರಿೇದಸಬೆೇಕೆಂಬತದತ  ನಮೆ ವಿನಂತಿ. ಖ್ರಿೇದ ರೆ್ೂಂದಣಿ ನಿಲ್ಲೆಸಿದ 
ಮೇಲ ೆಎಪಿಎಂಸಿ ಮನಕೆಾಟಚನಲ್ಲೆ ರನಗಿ ಬೆಲೆ  ಕತಸಿತ್ಗ್ೊಂಡಿದತು  ಕೇೆವಲ  ರೂ.1600/- ಗಳಿಗ್ೆ 
ಇಳಿದದೆ. ಸಕನಾರದ  ಬೆಂಬಲ  ಬೆಲ ೆ ಎಂಎಸಚಪಿ ರೂ.3370/-ಗಳಿದತು,  ಈಗ ರನಗಿ  ದರ ಕತಸಿತ್ 
ಕಂಡಿದ.ೆ ಈ ಕತರಿತ್ತ ದನವರ್ಗ್ೆರೆ  ಚೆನನಗಿರಿ, ಕಡೂರತ, ತ್ತಮಕೂರತ, ಹೂೆಸದತಗಾ,  ಕ.ೆಆರಚ.ಪೆೇಟ ೆ 
ಮತಂತ್ನದ  ಭನಗಗಳಲ್ಲೆ  ರೈೆತ್ರತ  ಪರತಿಭಟರೆ್  ನಡಸೆತತಿುದನುರ.ೆ  

    ಈ ವಿಚನರ  ವಿಧನನಸಭೆಯಲ್ಲೆ  ಪರಸ್ನುಪವನಗಿ  ಇನೂನ  3.00 ಲಕ್ಷ  ಕ್ಾಂಟನಲಚ  ರನಗಿ  
ಖ್ರಿೇದಗ್ ೆ   ಕೆೇಂದರ  ಸಕನಾರಕೆೆ  ಪರಸ್ನುವರೆ್ ಸಲ್ಲೆಸಲನಗಿದ ೆಎಂದತ ಮನನಯ ಆಹನರ  ಸಚಿವರನದ  
ಶ್ರೇ ಉಮೇಶಚ ವಿ.ಕತಿುಯವರತ ಫೆಬರವರಿ  21 ರಂದತ  ತಿಳಿಸಿದುರತ ಹನಗೂ 10 ದನಗಳೂಳಗ್ ೆ
ರೆ್ೂೇಂದಣಿ ಮತ್ತು ಖ್ರಿೇದಯನತನ ಪನರರಂಭಿಸಲನಗತವುದತ ಎಂದತ  ತಿಳಿಸಿದುರತ.  ಆದರೆ, 
ಇದತವರೆವಿಗೂ ಈ ಪರಕ್ರಯ   ಪನರರಂಭವನಗಿರತವುದಲೆ. 2020-21 ರಲ್ಲೆ ಒಟತಟ 5 ಲಕ್ಷ ಮಟಿರಕಚ  
ಟನ್ಚ  ರನಗಿಯನತನ ಖ್ರಿೇದಸಲನಗಿದ.ೆ ಮನರ್ಚಾ 31 ರವರೆಗೂ ರೆ್ೂೇಂದಣಿ ಹನಗೂ ಖ್ರಿೇದ  
ನಡಸೆಲನಗಿತ್ತು.  ಈ ವಷಾ ಕೆೇವಲ 2.20 ಲಕ್ಷ  ಮಟಿರಕಚ ಟನ್ಚ  ಖ್ರಿೇದಸಲನಗತತಿುದೆ.  
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ಇದತವರೆವಿಗೂ  ಚನನಗಿರಿಯಲ್ಲೆ  30 ಜನ ರೈೆತ್ರತ,   ಹೊರ್ನನಳಿಯಲ್ಲೆ  15 ಜನ ರೈೆತ್ರತ, 
ದನವರ್ಗ್ೆರೆಯಲ್ಲೆ 58 ಜನ ರೈೆತ್ರತ ಮನತ್ರ ತ್ಮೆ ಹೆಸರನತನ  ರೆ್ೂೇಂದನಯಸಿದನುರೆ.  ಇನೂನ  
ಸ್ನವಿರನರತ ರೈೆತ್ರತ  ರೆ್ೂೇಂದಣಿಗ್ ೆ   ಕನಯತತಿುದನುರೆ.  ರೆ್ೂೇಂದಣಿ ಸಿಗಿತ್ದ ಬಗೆ್ೆ  ರ್ನವುದೆೇ   
ಮನಹಿತಿ  ರೈೆತ್ರಿಗ್ ೆ  ತಿಳಿದಲೆ. 2.5 ಮಟಿರಕಚ ಟನ್ಚ ಎಂದರೆ, ಏರೆ್ಂದತ ಎಷ್ೊಟೇ ಜನ ರೈೆತ್ರಿಗ್ೆ 
ಗ್ೊತಿುಲೆ. ಆದುರಿಂದ, ಪನಃ  ರನಗಿ  ಖ್ರಿೇದ  ರೆ್ೂಂದಣಿಯನತನ ಪನರರಂಭಿಸಬೆೇಕತ ಹನಗೂ ರೈೆತ್ರನತನ  
ರಕ್ಷಸಬೆೇಕತ. ರನಗಿಯನತನ ರ್ನವನಗ ಖ್ರಿೇದಸಲನಗತವುದೆಂದತ ಖ್ಚಿತ್ ಮನಹಿತಿಯನತನ  
ತಿಳಿಸಬೆೇಕೆಂದತ  ಮನನಯ ಆಹನರ  ರ್ನಗರಿೇಕ ಸರಬರನಜತ  ಮತ್ತು  ಗ್ನರಹಕರ  ವಯವಹನರಗಳ 
ಸಚಿವರ ಗಮನಕೆೆ ತ್ರಲತ ಬಯಸತತ್ೆುೇರೆ್,  

ಶ್ರೇ ಕೊೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ 
ಸದಸಯರನದ  ಡಿ.ಎಸಚ.ಅರತಣಚರವರತ ಶ್ನಯ ವೆೇಳಯೆಲ್ಲೆ ಕೆೇಳಿದ ಪರಶೆನಗ್ೆ ಮನನಯ ಅರರ್ಯ ಹನಗೂ 
ಆಹನರ, ಪಡಿತ್ರ  ವಿತ್ರಣ,ೆ ಗ್ನರಹಕರ ವಯವಹನರಗಳ ಸಚಿವರಿಂದ ಉತ್ುರವನತನ ಒದಗಿಸಲನಗತವುದತ.  

ಇ) ವಿಷಯ:- ಸಮನಜ ಕಲನಯರ್ ಇಲನಖಯೆ ಕರ್ನಾಟಕ ವಸತಿ ಶ್ಕ್ಷರ್  ಸಂಘದ 
ವಸತಿ ಶನಲೆಗಳಿಗ್ೆ ಖನಲ್ಲ ಇರತವ  230 ಹತದೆುಗಳನತನ   
ರೆ್ೇಮಕನತಿ ಮನಡತವ  ಬಗ್ೆೆ. 

                       - - -  

ಶ್ರೇ ಅರವಿಂದ ಕತಮನರಚ ಅರಳಿ (ವಿಧನನಸಭೆಯಂದ ಚತರ್ನಯತ್ರನದವರತ) :- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಸ್ನವಾಜನಿಕ ಮಹತ್ಾದ  ಜರೂರತ ವಿಷಯವನತನ ಶ್ನಯ ವೆೇಳೆಯಲ್ಲೆ 
ಪರಸ್ನುಪಿಸಲತ ಅವಕನಶ ಕೂೆಟಿಟದುಕನೆಗಿ ತ್ಮಗ್ೆ ಧನಯವನದಗಳು.  ಸಮನಜ ಕಲನಯರ್  ಇಲನಖಯೆ 
ಅಧಿೇನದಲ್ಲೆ ಬರತವ  ಕರ್ನಾಟಕ  ರನಜಯ ಸಕನಾರದ ಒಂದತ ಅಂಗ ಸಂಸೆ್ಿರ್ನದ  ಕರ್ನಾಟಕ  
ವಸತಿ ಶ್ಕ್ಷರ್  ಸಂಘವು  ಮರನಜಿಾ ದೆೇಸ್ನಯ, ಕ್ತ್ೂುರತ ರನಣಿ ಚೆನನಮೆ ವಸತಿ ಶನಲೆಗಳಿಗ್ೆ 
2016ರಲ್ಲೆ ಚಿತ್ರಕಲನ ಶ್ಕ್ಷಕರ  ರೆ್ೇಮಕನತಿಗ್ನಗಿ 230 ಹತದೆುಗಳಿಗ್ೆ ಪದವಿೇಧರರಿಂದ ಅಜಿಾಗಳನತನ  
ಕರ್ನಾಟಕ  ಲೊೇಕಸ್ೇೆವನ ಆಯೇಗದ ಮೂಲಕ ಕರಯೆಲನಗಿತ್ತು. ಅಜಿಾಗಳನತನ ಸಿಾೇಕರಿಸಿದ 
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ನಂತ್ರ ಅಹಾತ್ನ  ಪಟಿಟಯನತನ  ಪರಕಟಿಸಿ ದನಖ್ಲೆಗಳನತನ  ಪರಿಶ್ೇಲ್ಲಸಿದ ನಂತ್ರ  ದರ್ನಂಕ  27-
10-2021  ರಂದತ ಪದವಿೇಧರ ಚಿತಿರಕಲನ  ಶ್ಕ್ಷಕರ 230 ಹತದೆುಗಳ ತ್ನತ್ನೆಲ್ಲಕ  ಆಯೆ ಪಟಿಟಯನತನ 
ಪರಕಟಿಸಿದತು, ಆ ಬಗೆ್ೆ ಆಕ್ೆೇಪಣೆ  ಸಲ್ಲೆಸತವವರಿಗ್ ೆ 7 ದನ ಕನಲನವಕನಶ ಕೊಡತವ ಮೂಲಕ 
ಕರ್ನಾಟಕ ಲೊೇಕಸ್ೇೆವನ ಆಯೇಗವು ತ್ನತ್ನೆಲ್ಲಕ ಆಯೆಪಟಿಟ  ಪರಕಟಿಸಿರತತ್ುದೆ. ತ್ದನಂತ್ರ 
ಸತಮನರತ 5 ತಿಂಗಳು ಗತಿಸಿದರತ ಅಂತಿಮ ಆಯೆಪಟಿಟ ಪರಕಟಿಸಲತ ವಿಳಂಬ ನಿೇತಿ ಅನತಸರಿಸತತಿುದೆ. 
ಆದಕನರರ್ ಅಂತಿಮ ಆಯೆಪಟಿಟಯನತನ ಶ್ೇಘರವನಗಿ ಪರಕಟಿಸತವಂತ್ ೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಲೂೆೇಕಸೆ್ೇವನ 
ಆಯೇಗಕೆೆ ಸಕನಾರ ಮನಗಾದಶಾನ ನಿೇಡತವುದರೂೆಂದಗೆ್ ಸತಮನರತ 230 ಪದವಿೇಧರರ 
ನಿರತದೊಯೇಗಿಗಳಿಗ್ೆ ಸಹನಯ ಮತ್ತು ಮಕೆಳಿಗ್ೆ ಅನತಕೂಲ ಮನಡತವಂತ್ೆ ತ್ಮೆ   ಮೂಲಕ  
ಸಕನಾರದ ಗಮನವನತನ ಸ್ಳೆೆಯತತ್ೆುೇರ್.ೆ                                        

 (ಮತಂದತ) 

(632) 25-03-2022 (11.50) ಎಂವಿ-ಎಂಡಿ 

ಶ್ರೇ ಕೊೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಮನಜ ಕಲನಯರ್ ಹನಗೂ ಹಿಂದತಳಿದ ವಗಾಗಳ 
ಕಲನಯರ್ ಸಚಿವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಅರವಿಂದ ಕತಮನರ ಅರಳಿಯವರತ 
ಕೆೇಳಿದ ಶ್ನಯವೆೇಳೆ ಪರಶೆನಗ್,ೆ ವಸತಿ ಶನಲೆಯಲ್ಲೆ ಸತಮನರತ 230 ಚಿತ್ರಕಲನ ಪದವಿ ಶ್ಕ್ಷಕರತ ಮತ್ತು 
230 ಡಿಪೂೆೆಮನ ಆಗಿರತವಂತ್ಹ ಹತದುೆಗಳಿಗ್ ೆ ಆಯೆ ಪರಕ್ರಯಗಳು ಆಗಿರತತ್ುವೆ. ಈ ಮಧೆಯ 
ರ್ನಯರ್ನಲಯದ ತ್ಡರೆ್ನಜೆ್ಞಯನತನ ಅವಲಂಭಿಸಿ ಇಲನಖ ೆ ಕೆಲವು ಬದಲನವಣೆಗಳನತನ 
ಮನಡಿಕೊಂಡಿತ್ತ. ಈಗ ಆದೆೇಶ ಪರಕಟವನಗಿ ಅವರಿಗೆ್ ಆದೆೇಶದ ಪರತಿ ನಿೇಡತವ ಮತಂಚೆ, 
ಧನರವನಡದ ಉಚಛ ರ್ನಯರ್ನಲಯದಲ್ಲೆ ಮನಡಿರತವಂತ್ಹ ಒಂದತ ರಿಟಚ ಅಜಿಾಗ್ೆ ಸಂಬಂಧಪಟಟಂತ್ ೆ
ಪರಕರರ್ ಬನಕ್ ಇದೆ. ಈ ಹಿರೆ್ನಲೆಯಲ್ಲೆ ಚಿತ್ರಕಲನ ಡಿಪೊೆಮನ ಆಗಿರತವಂತ್ಹ 230 ಮಂದಯ ಆಯೆ 
ಪರಕ್ರಯಗಳು ನಮೆ ಮತಂದ ೆ ಇದೆ. ಅದನತನ ಕರ್ನಾಟಕ ಲೊೇಕಸ್ೇೆವನ  ಆಯೇಗದವರತ 
ಪರಕಟಿಸಬೆೇಕೆಂದತ 22ರೆ್ೇ ತ್ನರಿೇಖಿನಂದತ ವಿನಂತಿ ಮನಡಿದೆುೇವೆ. ಚಿತ್ರಕಲನ ಡಿಪೊೆಮನ ವಿಚನರಕೆೆ 
ಸಂಬಂಧಪಟಿಟರತವಂತ್ಹ ಶ್ಕ್ಷಕರ 230 ಹತದೆುಗಳಿಗ್ ೆ ಸದಯದಲ್ಲೆಯೇ ಪರಕಟಣ ೆ ಹೊರಡಿಸಲನಗತತ್ುದೆ. 
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ಇನತನ ಮನನಯ ಉಚಛ ರ್ನಯರ್ನಲಯದ ತ್ಡರ್ನಜೆ್ಞ ಇರತವುದರಿಂದ, ಅದನದ ನಂತ್ರವೆೇ ಅದರ 
ಪರಕ್ರಯಯನತನ ಪೂರ್ಾಗ್ೂೆಳಿಸತತ್ುೆೇವೆ. ಇದತ ಬಹಳ ವಷಾಗಳಿಂದ ರೆ್ರೆ್ಗತದಗ್ ೆ ಬಿದುರತವಂತ್ಹ 
ಪರಕರರ್, ಆದಷತಟ ಬೇೆಗ ಇದರ ಪರಕ್ರಯಯನತನ ಮತಗಿಸತತ್ುೆೇವೆ. ಮನನಯ ಅರವಿಂದ ಕತಮನರ 
ಅರಳಿಯವರಿಗ್ ೆಇದಕೆೆ ಸಂಬಂಧಪಟಟಂತ್ಹ ವಿವರವನದ ಮನಹಿತಿಯನತನ ಒದಗಿಸಿಕೂೆಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ 
 

ಈ) ವಿಷಯ: ಪನರಂಶತಪನಲರ ಗ್ೆರೇಡ-೧ ಹತದೆುಗಳನತನ ರೆ್ೇರ ರೆ್ೇಮಕನತಿ 
ಮನಡಿಕೊಳುಳವ ಬಗೆ್ೆ. 

--- 

ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗ್ೌಡ (ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್ೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಸಕನಾರದ ಅಧಿಸೂಚರೆ್ 
ಸಂಖೆಯ:ಇಡಿ:121:ಡಿಸಿಇ:2018, ದರ್ನಂಕ 21.03.2022ರಲ್ಲೆ ಸಕನಾರಿ ಪರಥಮ ದಜೆಾ ಕನಲೇೆಜತಗಳಲ್ಲೆ 
ಖನಲ್ಲ ಇರತವ 310 ಪನರಂಶತಪನಲರ ಗ್ೆರೇಡ-1 ಹತದೆುಗಳಿಗ್ೆ ರೆ್ೇರ ರೆ್ೇಮಕನತಿ ಮೂಲಕ ಭತಿಾ 
ಮನಡಲತ ಅಧಿಸೂಚರೆ್ ಹೊರಡಿಸಿರತವುದತ ಅವೈೆಜ್ಞನನಿಕ ಕರಮವನಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರ,ೆ ಯತ.ಜಿ.ಸಿ. 
ನಿಯಮನವಳಿ ಪರಕನರ ಕನಲೇೆಜತ ಶ್ಕ್ಷರ್ ಹನಗೂ ವಿಶಾವಿದನಯಲಯಗಳಲ್ಲೆ ಪರಸತುತ್ ೭ರೆ್ೇ ವೆೇತ್ನ 
ಜನರಿಯಲ್ಲೆರತತ್ುದ.ೆ ಸದರಿ ನಿಯಮನವಳಿಗಳಲ್ಲೆ ಪನರಂಶತಪನಲರ ಗ್ೆರೇಡ-೧ ಹತದೆುಯೇ ಇರತವುದಲೆ. 
ಕನಲೇೆಜತ ಶ್ಕ್ಷರ್ ಇಲನಖಯೆ ಅಡಿಯಲ್ಲೆ ಬರತವ ಪದವಿ ಕನಲೇೆಜತಗಳಲ್ಲೆ ಕನಯಾನಿವಾಹಿಸತತಿುರತವ 
ಜೆೇಷಾತ್ೆಯಲ್ಲೆ ಹಿರಿಯರನದ ಪನರಧನಯಪಕರತ/ಸಹ ಪನರಧನಯಪಕರನತನ ಐದತ ವಷಾಗಳ ಕನಲ 
ಪನರಂಶತಪನಲರ ಕನಯಾಗಳನತನ ನಿವಾಹಿಸಲತ ಯತ.ಜಿ.ಸಿ. ನಿಯಮನವಳಿಗಳಲ್ಲೆ ತಿಳಿಸಲನಗಿದೆ. 
ಮತಂದತವರೆದತ, ವಿಶಾವಿದನಯನಿಲಯಗಳಲ್ಲೆ ಕನಯಾನಿವಾಹಿಸತತಿುರತವ ಜೆೇಷಾತ್ಯೆಲ್ಲೆ ಹಿರಿಯರನದ 
ಪನರಧನಯಪಕರನತನ ಐದತ ವಷಾಗಳ ಕನಲ ಪನರಂಶತಪನಲರ ಕನಯಾಗಳನತನ ನಿವಾಹಿಸಲತ ಸಪಷಟವನಗಿ 
ತಿಳಿಸಲನಗಿದೆ. ಹನಗಿದುರೂ ನಿಯಮನವಳಿಗಳ ವಿರತದಿವನಗಿ ಪನರಂಶತಪನಲರ ಹತದೆುಗ್ ೆರೆ್ೇರ ರೆ್ೇಮಕನತಿ 
ಮೂಲಕ ಭತಿಾ ಮನಡಲತ ಹೊರಟಿರತವುದತ ಹನಸ್ನಯಸಪದವನಗಿದ.ೆ ಕನರರ್, ಯತ.ಜಿ.ಸಿ. 
ನಿಯಮನವಳಿಗಳನತನ ರ್ನವುದೆೇ ಕನರರ್ಕೂೆ ರನಜಯ ಸಕನಾರ ತಿದತುಪಡಿ ಮನಡಲತ ಬರತವುದಲೆ. 
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ಆದಕನರರ್, ಸದರಿ ವಿಷಯವನತನ ಅತಿ ಗಂಭಿೇರವನಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಯತ.ಜಿ.ಸಿ. 
ನಿಯಮನವಳಿಗಳಲ್ಲೆ ಇಲೆದ ೆ ಇರತವ ಪನರಂಶತಪನಲರ ಗ್ೆರೇಡ-೧ ಹತದೆು ಹನಗೂ ಪದರ್ನಮಕೆೆ ರೆ್ೇರ 
ರೆ್ೇಮಕನತಿ ಮನಡಲತ ಹೂೆರಟಿರತವುದನತನ ಕೂಡಲೇೆ ರದತುಪಡಿಸಿ, ಚನಲ್ಲುಯಲ್ಲೆರತವ ೭ರೆ್ೇ ವೆೇತ್ನ 
ಯತ.ಜಿ.ಸಿ. ನಿಯಮನವಳಿ ಪರಕನರ ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ವಿದನಯಹಾತ್ೆ ಹೊಂದರತವ, ನಿಗದತ್ ಸಂಶೆ್ ೇಧರ್ನ 
ಪೆೇಪರಚ ಪಬಿೆಕೇೆಷನ್ುಚ ಹನಗೂ ಸ್ೇೆವನನತಭವ ಹನಗೂ ಕನಲೇೆಜಿನಲ್ಲೆ ಜೆಯೇಷಾತ್ಯೆನತನ ಹೊಂದರತವ 
ಪನರಧನಯಪಕರತ/ಸಹ ಪನರಧನಯಪಕರತಗಳಲ್ಲೆ ಇವರತಗಳಲ್ಲೆ ಪನರಂಶತಪನಲರ ಕನಯಾಗಳನತನ ನಿವಾಹಿಸಲತ 
ರೆ್ೇಮಿಸತವ ಸಲತವನಗಿ ನಿಯಮನವಳಿಗಳನತನ ರೂಪಿಸತವಂತ್ ೆ ಮನನಯ ಉನನತ್ ಶ್ಕ್ಷರ್, ಮನಹಿತಿ 
ತ್ಂತ್ರಜ್ಞನನ ಮತ್ತು ಜೆೈವಿಕ ತ್ಂತ್ರಜ್ಞನನ, ವಿಜ್ಞನನ ಮತ್ತು ತ್ಂತ್ರಜ್ಞನನ ಹನಗೂ ಕೌಶಲನಯಭಿವೃದಿ 
ಸಚಿವರನತನ ತ್ಮೆ ಮೂಲಕ ಕೊೇರತತ್ುೆೇರೆ್. 

ಶ್ರೇ ಕೊೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ 
ಮರಿತಿಬೆಬೇಗ್ೌಡರತ ಕೆೇಳಿದ ಶ್ನಯವೆೇಳ ೆ ಪರಶೆನಗ್ೆ ಮನನಯ ಉನನತ್ ಶ್ಕ್ಷರ್ ಸಚಿವರ ಕಡಯೆಂದ 
ಉತ್ುರವನತನ ಮಂಡಿಸಲನಗತವುದತ. 

 

ಉ) ವಿಷಯ: ಬೆಂಗಳೂರತ ನಗರದಲ್ಲೆ ಮನಸೆಚ ಧರಿಸತವ ಬಗೆ್ೆ. 
--- 

ಶ್ರೇಮತಿ ಭನರತಿ ಶೆಟಿಟ (ರ್ನಮನಿದೆೇಾಶನ ಹೊಂದದವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 
ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಅವಕನಶ ನಿೇಡಿದುಕನೆಗಿ ಧನಯವನದಗಳು. ಮೇಲೆಂಡ ವಿಷಯಕೆೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ ೆ
ಮತಂಬೆೈ ಮತನಿುಪಲಚ ಕೌನಿುಲಚ (ಬಿಎಂಸಿ), ಮನಸೆಚ ಹನಕತವ ಕಡನಡಯದಂದ ಮತಕ್ುಗ್ೊಳಿಸಿದೆ. ಇನತನ 
ಮೇಲ ೆಮತಂಬೆೈಯಲ್ಲೆ ಮನಸೆಚ ಹನಕತವ ಅಗತ್ಯವಿಲೆ. 
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ಬೆಂಗಳೂರತ ಮಟೂೆರೇದಲ್ಲೆ ಮನಸೆಚ ಹನಕದದುರ ೆ ದಂಡವನತನ ವಿಧಿಸತತಿುದನುರ.ೆ ಈಗ 
ಕೊೇವಿಡ-19 ಪರಮನರ್ ಕಡಿಮರ್ನಗಿರತವುದರಿಂದ ಇಲೂೆ ಕೂಡ ಮನಸೆಚ ಕಡನಡಯದಂದ 
ಮತಕ್ುಗ್ೂೆಳಿಸಬೇೆಕೆಂದತ ಸಕನಾರಕೆೆ ಶ್ನಯ ವೆೇಳೆಯಲ್ಲೆ ಒತ್ನುಯಸಲತ ಬಯಸತತ್ೆುೇರ್.ೆ 

ಶ್ರೇ ಕೊೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ 
ಭನರತಿ ಶೆಟಿಟಯವರತ ಕೆೇಳಿದ ಶ್ನಯವೇೆಳೆ ಪರಶೆನಗ್ೆ ಮನನಯ ಆರೂೆೇಗಯ ಮತ್ತು ಕತಟತಂಬ ಕಲನಯರ್  
ಸಚಿವರ ಕಡಯೆಂದ ಉತ್ುರ ಮಂಡಿಸಲನಗತವುದತ. 

ಊ) ವಿಷಯ: ಅಮೃತ್ ಗ್ನರಮಿೇರ್ ವಸತಿ ಯೇಜರೆ್ಯನತನ ಮಂಡಯ 
ಜಿಲೆೆಯ ರ್ನಗಮಂಗಲ ತ್ನಲೂೆಕ್ನ ಅರಣಿ ಹೊರ್ಕೆರೆ 
ಗ್ನರಮ ಪಂಚನಯತಿಗಳಿಗ್ೆ ವಿಸುರಿಸತವ ಬಗೆ್ೆ. 

--- 

ಶ್ರೇ ದರೆ್ೇಶಚ ಗೂಳಿಗ್ೌಡ (ಸಿಳಿೇಯ ಸಂಸೆ್ಿಗಳ ಕ್ೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 
ಅವಕನಶಕನೆಗಿ ಧನಯವನದಗಳು. ಭನರತ್ದ ೭೫ರ್ೇೆ ಸ್ನಾತ್ಂತ್ರಯ ಮಹೂೆೇತ್ುವದ ದರ್ನಚರಣೆಯ 
ಅಂಗವನಗಿ ಅಮೃತ್ ಗ್ನರಮಿೇರ್ ವಸತಿ ಯೇಜರೆ್ಯಡಿಯಲ್ಲೆ ವಸತಿ ರಹಿತ್ರಿಗ್ೆ ವಸತಿ ಸ್ೌಲಭಯವನತನ 
ಕಲ್ಲಪಸತವ ಉದೆುೇಶದಂದ ಮಂಡಯ ಜಿಲೆೆ, ರ್ನಗಮಂಗಲ ವಿಧನನಸಭನ ವನಯಪಿುಯಲ್ಲೆ ಎರಡತ ಗ್ನರಮ 
ಪಂಚನಯತಿಗಳನದ ಅರಣಿ ಮತ್ತು ಹೂೆರ್ಕೆರೆ ಗ್ನರಮ ಪಂಚನಯತಿಗಳನತನ ಆಯೆ ಮನಡಲನಗಿದೆ. 
ಅಹಾರಿಗ್ ೆ ವಸತಿ ಮತ್ತು ನಿವೇೆಶನ ಒದಗಿಸಿಕೊಡತವ ಉದುೆೇಶದಂದ ಸಕನಾರವು ಈ 
ಯೇಜರೆ್ಯನತನ ಜನರಿಗ್ೆ ತ್ಂದದ.ೆ ಆದರೆ, ಈಗ ದಢಿೇರಚ ಎಂದತ ಅರಣಿ ಮತ್ತು ಹೂೆರ್ಕೆರೆ ಗ್ನರಮ 
ಪಂಚನಯತಿಗಳನತನ ಕೆೈಬಿಡಲನಗಿದ ೆಎಂದತ ಕನಯಾನಿವನಾಹಕ ಅಧಿಕನರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದನುರ.ೆ  

ಆದುರಿಂದ ಸಕನಾರವು ಈ ಕೂಡಲೇೆ ಪರಸತುತ್ ಅಯೆರ್ನಗಿರತವ ಅರಣಿ ಮತ್ತು ಹೊರ್ಕೆರೆ 
ಗ್ನರಮ ಪಂಚನಯತಿಗಳಲ್ಲೆ ವಸತಿರಹಿತ್ರತ ಹೆಚಿಿನ ಸಂಖೆಯಯಲ್ಲೆ ಇರತತ್ನುರ.ೆ ಸದರಿ ಗ್ನರಮ 
ಪಂಚನಯತಿಗಳಿಗ್ ೆಅಮೃತ್ ಗ್ನರಮಪಂಚನಯತಿ ವಸತಿ ಯೇಜರೆ್ಯನತನ ಮತಂದತವರಸೆಬೆೇಕೆಂದತ 
ತ್ಮೆ ಮೂಲಕ ಸಕನಾರವನತನ ಒತ್ನುಯಸತತ್ೆುೇರೆ್. 
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ಶ್ರೇ ಕ.ೆಎಸ.ಈಶಾರಪಪ (ಗ್ನರಮಿೇಣನಭಿವೃದಿ ಮತ್ತು ಪಂಚನಯತಚ ರನಜಚ ಸಚಿವರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ದರೆ್ೇಶಚ ಗೂಳಿಗ್ೌಡರತ ಅರಣಿ ಮತ್ತು ಹೊರ್ಕೆರೆ 
ಗ್ನರಮಪಂಚನಯತಿಗಳನತನ ಈ ಅಮೃತ್ ಗ್ನರಮಪಂಚನಯತಿ ವಸತಿ ಯೇಜರೆ್ ಮತಖನಂತ್ರ 
ಕೆೈಬಿಡಲನಗಿದ ೆಎಂಬ ಮನತ್ನತನ ಹೆೇಳಿದನುರೆ. ರ್ನವು ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜಯದ ಸತಮನರತ 750 ಗ್ನರಮ 
ಪಂಚನಯತಿಗಳನತನ ಈ ಬನರಿ ಅಮೃತ್ ಗ್ನರಮ ಪಂಚನಯತಿಯ ಯೇಜರೆ್ಯಲ್ಲೆ 
ತ್ೆಗೆ್ದತಕೂೆಂಡಿದುೆವು. ಆದರ,ೆ ರ್ನವ ಕನರರ್ದಂದ ಬಿಟತಟಹೂೆೇಗಿದೆ ಎಂಬ ಅಂಶವನತನ ಗಮನಕೆೆ 
ತ್ಂದದನುರೆ. ಮತ್ೆು ಈ ಬಜೆಟಚನಲ್ಲೆ ಸತಮನರತ 750 ಗ್ನರಮ ಪಂಚನಯತಿಗಳನತನ 
ತ್ೆಗೆ್ದತಕೂೆಂಡಿದುೆೇವೆ. ಖ್ಂಡಿತ್ವನಗಿ ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ತಿಳಿಸಿರತವ ಈ ಎರಡತ ಗ್ನರಮ 
ಪಂಚನಯತಿಗಳನತನ ಸಹ ಇದರಲ್ಲೆ ಸ್ೇೆರಿಸಿಕೂೆಳುಳತ್ೆುೇವೆ. 

ಶ್ರೇ ದರೆ್ೇಶಚ ಗೂಳಿಗ್ೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸಚಿವರಿಗೆ್ ಧನಯವನದಗಳು. 

ಋ) ವಿಷಯ: ಅರರ್ಯ ಪರದೆೇಶ ವನಯಪಿುಯಲ್ಲೆ ಬರತವ ಕೃಷಿ ಅರರ್ಯ 
ಭೂಮಿ ದನಖ್ಲೆಗಳಲ್ಲೆ ಅರರ್ಯ ಭೂಮಿ ಎಂದತ 
ನಮೂದಸಬೆೇಕೆಂದತ ಹೆೈಕೊೇಟಚಾ ಆದೆೇಶ ನಿೇಡಿರತವ 
ಬಗೆ್ೆ. 

--- 

ಶ್ರೇ ಮಂಜತರ್ನಥ ಭಂಡನರಿ (ಸಿಳಿೇಯ ಸಂಸೆ್ಿಗಳ ಕ್ೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 
ಅರರ್ಯ ಭೂಮಿ ಹಕತೆ ರದತು. 1978ರ ಪೂವಾದಂತ್ ೆಆರಚಟಿಸಿ ಇಂದೇಕರರ್ಕೆೆ ಕೊೇಟಚಾ ಸೂಚರೆ್ 
ಬಳಿಕ ನಡದೆ ಮಂಜೂರನತಿ ಒತ್ತುವರಿಗ್ ೆ ಸಂಕಷಟ ಸ್ನಧಯತ್ ೆ ಎಂದತ ದರ್ನಂಕ 25.03.2022ರ 
ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ದನಪತಿರಕೆಯಲ್ಲೆ ಪರಕಟವನಗಿರತತ್ುದೆ. ರನಜಯ ಹೆೈಕೂೆೇಟಚಾ ಆದೆೇಶ ಅರರ್ಯ 
ಪರದೆೇಶದ ಮೇಲ್ಲನ ಇಲನಖ ೆಹಿಡಿತ್ವನತನ ಮತ್ುಷತಟ ಬಿಗಿಗ್ೊಳಿಸಿದ.ೆ ಶ್ವಮಗೆ ಅರರ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ವೃತ್ು 
ವನಯಪಿುಯ ಅಧಿಸೂಚಿತ್ ಅರರ್ಯ ಪರದೆೇಶದ ಕತರಿತ್ತ ಹಕತೆ ದನಖ್ಲೆಗಳನದ ಮತಟೆೇಷನ್ಚ ಮತ್ತು 
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ಆರಚಟಿಸಿ ದನಖ್ಲೆಯಲ್ಲೆ ನಮೂದತ ಮನಡತವಂತ್ ೆಹೈೆಕೊೇಟಚಾ ಸರಕನರಕೆೆ ಸೂಚಿಸಿದತು, ಅಧಿಸೂಚಿತ್ 
ಅರರ್ಯ ಪರದೆೇಶದ ಒತ್ತುವರಿ ಬಿಕೆಟತಟ ಮತ್ುಷತಟ ಕಗೆಂಟನಗತವ ಸ್ನಧಯತ್ ೆಇದೆ. 

ಶ್ವಮಗೆ ಜಿಲೆೆ ಸ್ೇೆರಿದಂತ್ ೆ ಹಲವೆಡೆ ಸತಮನರತ 8 ವಷಾದಂದ ಅರರ್ಯ ಪರದೆೇಶದ 
ಮತಟೆೇಷನ್ಚ ಮತ್ತು ಆರಚಟಿಸಿ ಇಂದೇಕರರ್ ಪರಕ್ರಯ ಸಿಗಿತ್ವನಗಿದೆ. ಕೂೆೇಟಚಾ ಆದೆೇಶದ 
ಹಿರೆ್ನಲೆಯಲ್ಲೆ ಮತ್ೆು ಇಂದೇಕರರ್ ಪರಕ್ರಯ ಆರಂಭಗ್ೊಳಳಲ್ಲದೆ. ಈ ಮಧೆಯ ಅಧಿಸೂಚಿತ್ ಅರರ್ಯ 
ಪರದೆೇಶದಲ್ಲೆ ಮಂಜೂರನದ ಜನಗದ ಹಕತೆ ಕೂಡ ರದನುಗಲ್ಲದತು, ಈ ಪರಕ್ರಯ ವಿವನದದ 
ಭತಗಿಲೆೇಳುವಂತೆ್ ಮನಡತವ ಸ್ನಧಯತ್ ೆಇದೆ. ಜಿಲೆೆಯಲ್ಲೆ ಅರೆ್ೇಕ ವಷಾದಂದ ಇರತವ ಅರರ್ಯ ಪರದೆೇಶ 
ವಿವನದದ ಸಾರೂಪ ಬದಲನಗತವುದತ ಖ್ಚಿತ್ ಎಂಬಂತ್ನಗಿದೆ. 

ಅಧಿಸೂಚಿತ್ ಅರರ್ಯ ಪರದೆೇಶದ ಇಂದೇಕರರ್ ವಿಳಂಬ ಕತರಿತ್ತ 2020 ಮೇ 19ರಂದತ 
ಹೆೈಕೊೇಟಚಾಗೆ್ ಹೊಸನಗರ ತ್ನಲೂೆಕ್ನ ಮನನಯ ಗಿರಿೇಶಚ ಆಚನರಚ ಸ್ನವಾಜನಿಕ ಹಿತ್ನಸಕ್ು ರಿಟಚ 
ಅಜಿಾ ಸಲ್ಲೆಸಿದುರತ. ವಿಚನರಣೆ ನಂತ್ರ ಮತಟೆೇಷನ್ಚ ಮತ್ತು ಆರಚಟಿಸಿ ಇಂದೇಕರರ್ ಮನಡತವಂತ್ ೆ
ಕೊೇಟಚಾ ೨೦೨೨ ಮನರ್ಚಾ ೧೫ರಂದತ ಆದೆೇಶ್ಸಿದ.ೆ ರೆ್ೈಸಗಿಾಕ ಅರರ್ಯ ಸಂಪತ್ತು ಸಂರಕ್ಷಣ ೆ
ಹಿರೆ್ನಲೆಯಲ್ಲೆ ಅಧಿಸೂಚಿತ್ ಅರರ್ಯ ಪರದೆೇಶದ ಮೇಲ್ಲನ ಹಕತೆ ದನಖ್ಲೆಗಳು ಅಗತ್ಯವನಗಿ 
ರೂಢಿಗ್ೊಳಳಬೇೆಕ್ದೆ. 

ರಿಟಚ ಅಜಿಾ ವಿಚನರಣೆಯಲ್ಲೆ ಮತಟೇೆಷನ್ಚ ಮತ್ತು ಆರಚಟಿಸಿ ದನಖ್ಲೆ ನಮೂದತ ವಿಳಂಬ, 
ದನಖ್ಲೆ ಪರಿಶ್ೇಲರ್ೆಯಲ್ಲೆ ಗಮನಕೆೆ ಬಂದದ ೆಎಂದತ ಕೊೇಟಚಾ ಹೆೇಳಿದೆ. ತ್ಕ್ಷರ್ ಮತಟೆೇಷನ್ಚ ಮತ್ತು 
ಆರಚಟಿಸಿ ನಮೂದತ ಮನಡತವಂತ್ ೆಕೊೇಟಚಾ ಖ್ಡಕಚ ಸೂಚರೆ್ ನಿೇಡಿದೆ. 

1978ರ ಅರರ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣ ೆಕನಯದೆ ಜನರಿಗ್ ೆಮದಲತ ಅಧಿಸೂಚಿತ್ ಅರರ್ಯ ಪರದೆೇಶದಲ್ಲೆ 
ಖನಸಗಿ, ಸ್ನವಾಜನಿಕ ಉದೆುೇಶಕನೆಗಿ ಸರಕನರ ಭೂ ಮಂಜೂರನತಿ ಮನಡಿದ.ೆ ಘೂೇಷಿತ್ ಅರರ್ಯ 
ಪರದೆೇಶದ ಭೂ ಮಂಜೂರನದ ಪರಕರರ್ವನತನ ಪತ್ೆು ಹಚತಿವ ಅನಿವನರಚಯ ಸಂದಭಾ ಕೂೆೇಟಚಾ 
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ಆದೆೇಶದಂದ ಎದತರನಗಿದ.ೆ ಅರರ್ಯ ಪರದೆೇಶದಲ್ಲೆ ಭೂ ಮಂಜೂರನತನ ಕನನೂನತಬನಹಿರ ಎಂದತ 
ಪರಿಗಣಿಸಲತ ಕೊೇಟಚಾ ಸೂಚಿಸಿದ.ೆ 

1950ರ ಪೂವಾದಲ್ಲೆನ ಮರ್ೆಗಳ ಮಂಜೂರತ, 1972ರಲ್ಲೆ ನಿೇಡಿದ ೨೫ರ್ೇೆ ವಷಾದ 
ಸ್ನಾತ್ಂತ್ೂೆರಯೇತ್ುವ ನಿವೇೆಶನ ಹಕತೆ ಪತ್ರ, ದರಖನಸತು ಮಂಜೂರತ ಜಮಿೇನತ, ಪನರಂಪರಿಕ ಅರರ್ಯ 
ಹಕತೆ ಕನಯದ,ೆ ಬಗರಚಹತಕತಂ ಸ್ನಗತವಳಿ ಅಕರಮ, ಆಶರಯ ವಸತಿ ಯೇಜರೆ್, 94ಸಿ, 9ಸಿಸಿ ಅಕರಮ 
ಕಟಟಡ ಸಕರಮ ನಿವೆೇಶನ ಹಕತೆಪತ್ರ ಹಂಚಿಕಯೆ ಪರದೆೇಶದಲ್ಲೆ ಅಧಿಸೂಚಿತ್ ಅರರ್ಯ ಪರದೆೇಶ ಕಂಡತ 
ಬಂದರ ೆ ಕೊೇಟಚಾ ಆದೆೇಶದಂತ್ೆ ಮಂಜೂರತ ಹಕತೆ ರದನುಗಲ್ಲದೆ. ಇದಕೆೆ ಕಂದನಯ ಮಂತಿರಗಳು 
ಸಪಷಿಾೇಕರರ್ ನಿೇಡಬೆೇಕೆಂದತ ತ್ಮೆ ಮೂಲಕ ಕೆೇಳಿಕೊಳುಳತ್ೆುೇರ್ೆ. 

ಶ್ರೇ ಕೊೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ 
ಮಂಜತರ್ನಥ ಭಂಡನರಿಯವರತ ಕೆೇಳಿದ ಶ್ನಯವೆೇಳೆ ಪರಶೆನಗ್ ೆ ಮನನಯ ಕಂದನಯ ಸಚಿವರ 
ಕಡಯೆಂದ ಉತ್ುರ ಮಂಡಿಸಲನಗತವುದತ. 

ಎ) ವಿಷಯ: ವಿಜಯಪತರ ಜಿಲೆೆ ಬಸವನಬನಗೆ್ೇವನಡಿ ತ್ನಲೂೆಕ್ನ 
ವಡೂೆಡೇಡಗಿ ಗ್ನರಮದಲ್ಲೆ ಬನಲಕನನತನ ಬೆತ್ುಲೆ ಮನಡಿ 
ಹಿಂಸೆ್ ಮನಡಿರತವ ಬಗೆ್ೆ. 

--- 

ಶ್ರೇ ಪರಕನಶಚ ಕೆ. ರನಥೊೇಡ (ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ಮತಖ್ಯ ಸಚೆೇತ್ಕರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮದಲರೆ್ಯದನಗಿ ಶ್ನಯವೆೇಳೆಯಡಿಯಲ್ಲೆ ಪರಸ್ನುಪಿಸಲತ ಅನತಮತಿ 
ನಿೇಡಿರತವುದಕೆೆ ತ್ಮಗ್ೆ ಧನಯವನದಗಳು. ಬಸವನಬನಗ್ೆೇವನಡಿ ತ್ನಲೂೆಕ್ನ ವಡೂೆಡೇಡಗಿ ಗ್ನರಮದಲ್ಲೆ 
ಏಳು ವಷಾದ ಬನಲಕನನತನ ಬೆತ್ುಲೆ ಮನಡಿ, ವಿದತಯತಚ ಕಂಬಕೆೆ ಕಟಿಟ ಹನಗೂ ಆಯಲಚ ಸತರಿದತ 
ಸತಟಿಟರತವ ಪರಕರರ್ವು ಬಳೆಕ್ಗ್ ೆ ಬಂದದ.ೆ ಇದರಿಂದ ಬನಲಕನ ಮತಖ್ ಹನಗೂ ಮಮನಾಂಗಕೆೆ 
ಗಂಭಿೇರ ಗ್ನಯವನಗಿದತು, ಆತ್ನನತನ ವಿಜಯಪತರ ಜಿಲನೆಸಪತ್ೆರಗ್ೆ ದನಖ್ಲತ ಮನಡಲನಗಿದ.ೆ ಬನಲಕನಿಗ್ೆ 
ಈ ರಿೇತಿ ಘೂೇರವನಗಿ ಹಿಂಸಿಸತವವರನತನ ಕೂಡಲೆೇ ಬಂಧಿಸಬೆೇಕತ ಹನಗೂ ಚಿಕ್ತ್ನು ವೆಚಿವನತನ 
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ಸಕನಾರವೆೇ ಭರಿಸಬೇೆಕತ ಎಂಬ ವಿಚನರವನತನ ಶ್ನಯವೆೇಳೆಯಲ್ಲೆ ಪರಸ್ನುಪಿಸಲತ ತ್ಮೆ ಮೂಲಕ 
ಸಕನಾರವನತನ ಒತ್ನುಯಸತತ್ೆುೇರ್ೆ.                                           

 (ಮತಂದತ) 

(633) 25.03.2022 12.00 LL-AK 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ.ೆ ಹರಿಪರಸ್ನದಚ(ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇದತ 
ಬಹಳ ಗಂಭಿೇರವನದ ವಿಚನರವನಗಿದ.ೆ ಇದೂೆಂದತ ಸರ್ಣ ಮಗತವನತನ ಕಂಬಕೆೆ ಕಟಿಟ ಚಿತ್ರಹಿಂಸ್ ೆ
ಕೊಟಿಟರತವಂತ್ಹ ವಿಚನರವನಗಿದೆ. ಘಟರ್ ೆ ನಡದೆತ ಎರಡೂ ದವಸ ಆದರೂ ಸಹ ಇದತವರೆವಿಗೂ 
ಪೊಲ್ಲೇಸಚನವರನಗಲ್ಲ ಅಥವನ ಅಲ್ಲೆರತವಂತ್ಹ ಆಡಳಿತ್ವನಗಲ್ಲ ರ್ನವುದೆೇ ಕರಮ 
ತ್ೆಗೆ್ದತಕೂೆಂಡಿರತವುದಲೆ. ಇದತ ಬಹಳ ಖ್ಂಡನಿೇಯ. ಸಂಪೂರ್ಾ ಸದನ ಇದನತನ ಖ್ಂಡರೆ್ 
ಮನಡಬೇೆಕನಗತತ್ುದ.ೆ ಏಕೆಂದರ,ೆ ೮ ವಷಾದ ಸರ್ಣ ಮಗತವಿಗ್ೆ ಹೂೆೇಳಿ ಹಬಬದ ದವಸ ಆ ಮಗತವನತನ 
ಕಂಬಕೆೆ ಕಟಿಟ ಚಿತ್ರಹಿಂಸ್ೆ ಕೊಟಿಟರತವಂತ್ಹ ಉದನಹರಣೆಯನತನ ರ್ನವು ರ್ನವತ್ೂು ಸಹ 
ರೆ್ೂೇಡಿರತವುದಲೆ. ಇದತ ಬಸವನ ಬನಗೆ್ೇವನಡಿಯಲ್ಲೆ ಆಗಿರತವಂತ್ಹ ವಿಚನರ ಆಗಿರಬಹತದತ. ಆದರೆ, 
ಇದತ ದನಪತಿರಕೆಯಲ್ಲೆ ಹನಗೂ ಟಿ.ವಿ. ಮನಧಯಮದಲ್ಲೆ ವರದರ್ನಗಿರತತ್ುದೆ. ಇದತವರೆವಿಗೂ ಸಹ 
ಸಕನಾರವನಗಲ್ಲ ಅಥವನ ಅಲ್ಲೆರತವಂತ್ಹ ಪೂೆಲ್ಲೇಸಚನವರನಗಲ್ಲ ತ್ಪಿಪತ್ಸಿರ ವಿರತದು ರ್ನವುದೆೇ ಕರಮ 
ತ್ೆಗೆ್ದತಕೂೆಂಡಿರತವುದಲೆ. ಆದತದರಿಂದ, ತ್ತಚಕ್ಷರ್ವೆೇ ಈ ಘಟರ್ೆಯಲ್ಲೆ ರ್ನರತ ಅಪರನಧಿಗಳಿದನುರೆ, 
ಅವರನತನ ಬಂಧಿಸಿ ಸೂಕು ಕನನೂನತ ಕರಮ ತ್ಗೆ್ೆದತಕೊಳಳಬೆೇಕೆಂದತ ತ್ಮೆ ಮೂಲಕ ಸಕನಾರವನತನ 
ಒತ್ನುಯಸತತ್ೆುೇರೆ್. 

ಶ್ರೇ ಪರಕನಶಚ ಕ.ೆ ರನಥೊೇಡಚ(ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ಮತಖ್ಯ ಸಚೆೇತ್ಕರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಸದರಿ ಘಟರ್ೆಯ ಚಿತ್ರವನತನ ತ್ನವು ಗಮನಿಸಬೇೆಕತ. ಅದರಲ್ಲೆ ಆ ಸರ್ಣ 
ಮಗತವನತನ ಬೆತ್ುಲ ೆ ಮನಡಿ, ಚಿತ್ರಹಿಂಸ್ ೆ ನಿೇಡಿ ರ್ನವ ರಿೇತಿ ಸತಟಿಟದನುರಂೆಬತದನತನ ತ್ನವು 
ಗಮನಿಸಬೇೆಕತ. ಇದತ ಬಹಳ ಅಮನನವಿೇಯವನದ ಘಟರ್ೆರ್ನಗಿದೆ. ಈ ರಿೇತಿಯ ಘಟರ್ೆಗಳು 
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ಬಸವನ ಬನಗೆ್ೇವನಡಿಯಲ್ಲೆ ನಡಯೆತತಿುರತತ್ುವೆ. ಇತಿುೇಚೆಗ್ ೆ ಪರಿಶ್ಷಟ ಪಂಗಡದ ಇಬಬರತ 
ಯತವತಿಯರನತನ ಅತ್ನಯಚನರ ಮನಡಿ, ನಂತ್ರ ಅವರನತನ ಸ್ನಯಸಿ, ಬನವಿಯಲ್ಲೆ ಎಸ್ದೆರತತ್ನುರೆ. 
ಬಸವನ ಬನಗೆ್ೇವನಡಿಯಲ್ಲೆ ಈ ರಿೇತಿಯ ಅಮನನವಿೇಯ ಕೃತ್ಯಗಳು ಈಗಲೂ ಸಹ 
ನಡಯೆತತಿುರತತ್ುವೆ. ಇಂತ್ಹ ಘಟರ್ೆಗಳು ರ್ನವುದೆೇ ಕನರರ್ಕೂೆ ಮರತಕಳಿಸದಂತ್ ೆತ್ಡಹೆಿಡಿಯಬೆೇಕತ. 
ಮನನಯ ಗೃಹ ಸಚಿವರತ ಸಹ ಈ ಸದನದಲ್ಲೆ ಹನಜರಿದತು, ದಯಮನಡಿ ಈ ಘಟರೆ್ ಬಗೆ್ೆ ಅವರತ ಸೂಕು 
ಕನನೂನತ ಕರಮ ತ್ೆಗೆ್ದತಕೂೆಳಳಬೆೇಕೆಂದತ ಕೊೇರತತ್ೆುೇರೆ್.  

ಶ್ರೇ ಆರಗ ಜ್ಞನರೆ್ೇಂದರ(ಗೃಹ ಸಚಿವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಖ್ಂಡಿತ್ವನಗಿಯೂ ಕರಮ 
ತ್ೆಗೆ್ದತಕೂೆಳುಳತ್ೆುೇವೆ. ಈ ಘಟರ್ೆಗ್ ೆಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್,ೆ ಸ್ನಮನಜಿಕ ಜನಲತ್ನರ್ದಲ್ಲೆ ಬಂದರತವಂತ್ಹ 
ವಿಡಿಯೇ ಅನತನ ರೆ್ೂೇಡಿದತು, ನನಗ್ ೆ ಬಹಳ ರೆ್ೂೇವನಗಿರತತ್ುದ.ೆ ಈ ಘಟರೆ್ ಬಗೆ್ೆ ಪರಕರರ್ 
ದನಖ್ಲ್ಲಸಲನಗಿರತತ್ುದೆ ಮತ್ತು ತ್ಪಿಪತ್ಸಿರ ವಿರತದಿ ಸೂಕುವನದಂತ್ಹ ಕನನೂನತ ಕರಮ 
ತ್ೆಗೆ್ದತಕೂೆಳಳಬೇೆಕೆಂದತ ರ್ನನತ ಈಗ್ನಗಲೆೇ ಸಂಬಂಧಪಟಟವರಿಗ್ೆ ಸೂಚರೆ್ ನಿೇಡಿದೆುೇರ್.ೆ ಈ ಘಟರ್ೆಗ್ೆ 
ಸಂಬಂಧಪಟಟಂತ್,ೆ ಎಷತಟ ಜನರನತನ ಅರಸೆಟಚ ಮನಡಲನಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅವರ ವಿರತದಿ ರ್ನವ ಸ್ಕೆ್ಷನ್ಚ 
ಹನಕಲನಗಿದ ೆ ಎಂಬ ಬಗ್ೆೆ ವರದಯನತನ ನಿೇಡಬೆೇಕೆಂದತ ಸಹ ಸೂಚರೆ್ ನಿೇಡಿರತತ್ೆುೇರೆ್. ಆ 
ವರದಯನತನ ತ್ರಿಸಿಕೊಂಡತ ಮನನಯ ಸದಸಯರಿಗೂ ಸಹ ಒಂದತ ಪರತಿಯನತನ ಕಳುಹಿಸಿಕೂೆಡತತ್ೆುೇರೆ್.  

ವೆೈಸಚ ಛೆೇಮಾನ್ಚ:- ಮನನಯ ಸಚಿವರೆೇ, ಇದತ ಬಹಳ ಗಂಭಿೇರವನದ ವಿಚನರ ಮನತ್ರವಲೆ. 
ಇಂತ್ಹ ಘಟರೆ್ಗಳು ಕರ್ನಾಟಕದಂತ್ಹ ರನಜಯದಲ್ಲೆ ನಡಯೆಬನರದತ. ಆ ನಿಟಿಟನಲ್ಲೆ ಅದರ ಸ್ನಮನಜಿಕ 
ಕನರರ್ ಅಥವನ ಇಂತ್ಹ ಘಟರ್ೆಗಳನತನ ತ್ಡಗೆಟತಟವ ನಿಟಿಟನಲ್ಲೆ ಎಲನೆ ಇಲನಖಗೆಳು 
ಕನಯಾಪರವೃತ್ುರನಗಬೇೆಕತ.  
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ಏ) ವಿಷಯ:- ಪಠ್ಯ ಪತಸುಕ ಪರಿಷೆರಣನ ಸಮಿತಿಯತ ಟಿಪತಪ ಸತಲನುನ್ಚರವರ ಚರಿತ್ೆರ 
ಬಗೆ್ೆ ಹಲವನರತ ಸಂಗತಿಗಳನತನ ತ್ೆಗೆ್ದತ ಹನಕತತಿುರತವ ಬಗೆ್ೆ  

- - - 

ಶ್ರೇ ಸಲ್ಲೇಂ ಅಹಮದಚ(ಸಿಳಿೇಯ ಸಂಸೆ್ಿಗಳ ಕ್ೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 
ಅವಕನಶಕನೆಗಿ ಧನಯವನದಗಳು. ರನಜಯ ಸಕನಾರದ ಪನರಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ ರೌಢ ಶ್ಕ್ಷರ್ ಇಲನಖೆಯ 
ಪಠ್ಯಪತಸುಕ ಪರಿಷೆರಣನ ಸಮಿತಿಯತ ಇತಿುೇಚೆಗ್ ೆನಿೇಡಿರತವ ವರದಯಲ್ಲೆ ಮೈಸೂರತ ಹತಲ್ಲ ಎಂದೆೇ 
ಪರಖನಯತ್ವನಗಿರತವ ಟಿಪತಪ ಸತಲನುನ್ಚರವರ ಚರಿತ್ರೆಯ ಹಲವನರತ ವಿಷಯಗಳನತನ ತ್ೆಗೆ್ದತ ಹನಕತತಿುರತವ 
ಸಂಗತಿಯತ ಸ್ನವಾಜನಿಕವನಗಿ ಮಹತ್ಾವನದುರಿಂದ, ಈ ವಿಷಯವನತನ ಶ್ನಯ ವೆೇಳೆಯಲ್ಲೆ 
ಪರಸ್ನುಪಿಸಲತ ಅನತಮತಿ ಕೂೆೇರತತ್ುೆೇರೆ್.  

ದೂರ ದೃಷಿಟಯ, ಸವಾಧಮಾ ಸಹಿಷತಣ, ವೆೈಜ್ಞನನಿಕ ಮರ್ೊೇಭನವದ, ಪರಗತಿಪರ 
ಆಡಳಿತ್ಗ್ನರರನಗಿ, ಬಿರಟಿಷರೂೆಂದಗೆ್ ಯತದುಗಳನತನ ಮನಡಿ, ಸ್ನಾತ್ಂತ್ರಯಕನೆಗಿ ರಣನಂಗರ್ದಲ್ಲೆ 
ಹೊೇರನಡತತ್ುಲೇೆ ಮಡಿದ ಭನರತ್ದ ಮದಲ ರನಜ, ವಿೇರ ಸ್ೇೆರ್ನನಿ, ಮೈಸೂರತ ಹತಲ್ಲ ಎಂದತ 
ಪರಖನಯತಿರ್ನಗಿದು ಟಿಪತಪ ಸತಲನುನ್ಚರವರ ಇತಿಹನಸವನತನ ನಮೆ ರ್ನಡಿನ ಮಕೆಳಿಗ್ ೆ ತಿಳಿಸತವುದತ 
ಹನಗೂ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸತವುದತ ಸಕನಾರದ ಕತ್ಾವಯವನಗಿರತತ್ುದ.ೆ ಆದುರಿಂದ, ನಿದಾಷಟ ಸಮನಜವನತನ 
ಗತರಿರ್ನಗಿಸಿಕೊಂಡತ ತ್ರ್ನರತ ಮನಡಿರತವ ಈ ವರದಯನತನ ಜನರಿಗ್ೊಳಿಸತವ ನಿಧನಾರವನತನ 
ಬದಲ್ಲಸತವಂತ್ ೆಸದನದ ಮೂಲಕ ಸಕನಾರವನತನ ಒತ್ನುಯಸತತ್ೆುೇರೆ್.  

ಶ್ರೇ ಕೊೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ 
ಸದಸಯರನದ ಶ್ರೇ ಸಲ್ಲೇಂ ಅಹಮದಚರವರತ ಶ್ನಯವೆೇಳೆಯಲ್ಲೆ ಪರಸ್ನುಪಿಸಿರತವ ವಿಷಯಕೆೆ ಮನನಯ 
ಪನರಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪೌರಢ ಶ್ಕ್ಷರ್ ಸಚಿವರಿಂದ ನಂತ್ರ ಉತ್ುರ ಒದಗಿಸಲನಗತವುದತ. 
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07. ಸಭನಪತಿಯವರ ಅನತಮತಿ ಮೇರೆಗ್ೆ ಪರಸ್ನುಪಿಸಲಪಟಟ ವಿಷಯಗಳಿಗ್ೆ ಸಂಬಂಧಪಟಟ ಸಚಿವರ  
    ಹೆೇಳಿಕೆಗಳು 

ಅ) ವಿಷಯ:- ಆಧನರ ದತ್ನುಂಶಗಳನತನ ಸಂಗರಹಿಸಿರತವ ಕಂಪೂಯಟರಚ 
ಚಿಪತಪಗಳು ಕಳುವನಗಿರತವ ಬಗೆ್ೆ 

- - - 

ಶ್ರೇ ಕೊೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ)(ಗೃಹ ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಯತ.ಬಿ. ವೆಂಕಟೆೇಶಚರವರತ ದರ್ನಂಕ: 21.03.2022 ರಂದತ 
ಸಭನಪತಿಯವರ ಅನತಮತಿ ಮೇರಗೆ್ ೆ ಪರಸ್ನುಪಿಸಲಪಟಟ ವಿಷಯಕೆೆ ಸದನದಲ್ಲೆ ಉತ್ುರವನತನ 
ಮಂಡಿಸತತಿುದುೆೇರೆ್.  

(ಉತ್ುರದ ಪರತಿಯನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದೆ) 
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ಆ) ವಿಷಯ:- ರನಷಿರೇಯ ಹೆದನುರಿ ರಸೆ್ುಗಳಲ್ಲೆರತವ ಟೊೇಲಚಗಳಲ್ಲೆ ಗರ್ಯರ 
ವನಹನಗಳಿಗ್ೆ ಆಗತತಿುರತವ ಅಡಚಣೆ ಬಗ್ೆೆ 

- - - 

ಶ್ರೇ ಕೊೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ)(ಲೊೇಕೊೇಪಯೇಗಿ ಸಚಿವರ 
ಪರವನಗಿ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಶನಂತ್ನರನಮಚ ಬತಡನ ಸಿದು ಅವರತ ದರ್ನಂಕ: 
22.03.2022 ರಂದತ ಸಭನಪತಿಯವರ ಅನತಮತಿ ಮೇರಗೆ್ ೆಪರಸ್ನುಪಿಸಲಪಟಟ ವಿಷಯಕೆೆ ಸದನದಲ್ಲೆ 
ಉತ್ುರವನತನ ಮಂಡಿಸತತಿುದುೆೇರ್ೆ.  

(ಉತ್ುರದ ಪರತಿಯನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದೆ) 
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ಇ) ವಿಷಯ:- ರನಜಯ ಸಕನಾರದ ಉಗ್ನರರ್ ನಿಗಮಕೆೆ ರೈೆತ್ ಕರ್ಜ ಯೇಜರೆ್ 
ಪೂರ್ಾಗ್ೊಳಳದೆೇ ಇರತವ ಬಗೆ್ೆ 

- - - 

ಶ್ರೇ ಕೊೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ)(ಸಹಕನರ ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಕ.ೆಎ. ತಿಪಪೆೇಸ್ನಾಮಿ ಅವರತ ದರ್ನಂಕ: 24.03.2022 ರಂದತ 
ಸಭನಪತಿಯವರ ಅನತಮತಿ ಮೇರಗೆ್ ೆ ಪರಸ್ನುಪಿಸಲಪಟಟ ವಿಷಯಕೆೆ ಸದನದಲ್ಲೆ ಉತ್ುರವನತನ 
ಮಂಡಿಸತತಿುದುೆೇರೆ್.  

(ಉತ್ುರದ ಪರತಿಯನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದೆ) 
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ಈ) ವಿಷಯ:- ಪನವಗಡದ ಅಪಘಾತ್ದ ಹಿರೆ್ನಲೆಯಲ್ಲೆ ಬೆಳಗ್ೆೆ ಮತ್ತು ಪಿೇಕಚ 
ಅವರಚನಲ್ಲೆ ಸಕನಾರಿ ಬಸಚಗಳ ಟಿರಪಚ ಹೆಚತಿ ಮನಡತವ ಬಗ್ೆೆ 

- - - 

ಶ್ರೇ ಕೊೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ)(ಸ್ನರಿಗ್ೆ ಮತ್ತು ಪರಿಶ್ಷಟ ಪಂಗಡಗಳ 
ಕಲನಯರ್ ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಕ.ೆ ಹರಿೇಶಚ ಕತಮನರಚ ಅವರತ 
ದರ್ನಂಕ: 24.03.2022 ರಂದತ ಸಭನಪತಿಯವರ ಅನತಮತಿ ಮೇರಗೆ್ೆ ಪರಸ್ನುಪಿಸಲಪಟಟ ವಿಷಯಕೆೆ 
ಸದನದಲ್ಲೆ ಉತ್ುರವನತನ ಮಂಡಿಸತತಿುದುೆೇರೆ್.  

(ಉತ್ುರದ ಪರತಿಯನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದೆ) 
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08. ಶನಸನ ರಚರೆ್ 

ವಿಧ ೋಯಕಗಳ ಪ್ರ್ ಾಾಲ ೂ ೋಚರ್  ಹಾಗೂ  ಅಂಗಿೋಕ್ಾರ 

                ಕರ್ಾಾಟ್ ಕ ಧನ ವಿನ ಯೋಗ ವಿ ಧ  ೋ ಯಕ, 2022 

ಪ್ರ್ಾಾಲ ೂ ೋಚರ್ಾ ಪ್ರಸ್ಾತವ 

ಶ್ ರೋ  ಜ .ಸಿ.  ಮಾಧುಸ್ಾಾಮಿ(ಕ್ಾನೂ ನು, ಸಂಸದೋಯ ವಯವಹಾರಗಳು  ಮತ್ ುತ  ಶಾ ಸನ ರಚ ರ್  
ಹಾಗೂ  ಸಣ್ಣ  ನೋರಾವರಿ ಸಚಿವರು)(ಮು ಖ್ಯಮಂತಿರಗಳ ಪ್ರವಾಗಿ ):- ಮಾನಯ ಸಭಾಪ್ತಿಯವರ ೋ, 
ವಿಧಾನಸಭ ಯಂದ ಅಂಗಿೋಕೃತ್  ರೂಪ್ದಲ್ಲಿರುವ 2022ರ್ ೋ ಸ್ಾಲ್ಲನ ಕರ್ಾಾಟ್ಕ ಧನವಿನಯ ೋಗ 
ವಿಧ ೋಯಕ, ೨೦೨೨ ನುನ ಪ್ರ್ಾಾಲ ೂೋಚಿಸಬ ೋಕ್ ಂದು ಕ್ ೂೋರುತ ತೋರ್ . 

ಪ್ರಸ್ಾತವವನುನ  ಮಂಡಿಸಲಾಯತ್ ು 

ಶ್ ರೋ  ಬಿ.ಕ್ .  ಹರಿಪ್ರಸ್ಾದ  (ವಿರ ೂ ೋಧ ಪ್ಕ್ಷದ  ರ್ಾಯಕ ರು):- ಮಾನಯ ಸಭಾಪ್ತಿಯವರ ೋ,  
ಇದ ೂ ಂದು ಗಂಭೋರವಾದಂತ್ಹ ವಿಷಯವಾಗಿದ . ಇದು ಪ್ರತಿ ವಷಾ ನಡ ಯುವಂತ್ಹ ವಿರ್ಾರ. 
ಇಂತ್ಹ ಒಂದು ಗಂಭೋರವಾದಂತ್ ಹ ವಿರ್ಾರವನುನ ಕ್ಾಯಾಕಲಾಪ್ ಪ್ಟ್ಟಟಯಲ್ಲಿ ತ್ ಂದದದರ , ರ್ಾವು  ಆ 
ವಿಷಯದ ಮೋಲ  ಇವೊ ತಿತನ ದವಸ ಸಂಪ್ೂಣ್ಾ ವಾಗಿ ಚರ್ ಾ ಮಾಡಿ ಆ ವಿಧ ೋಯಕವನುನ ಪಾಸ  
ಮಾಡಿಕ್ ೂಡಬಹುದಾಗಿತ್ ುತ. ಈಗ ರ್ಾವು ಆ ವಿಧ ೋಯಕವನುನ ಪಾಸ  ಮಾಡಿಕ್ ೂಡುವು ದಲ್ಿವ ಂದು 
ಹ ೋಳು ತಿತಲ್ಿ . ಈ ವಿಧ ೋಯಕವನುನ ಪಾಸ  ಮಾಡಿಕ್ ೂ ಡುವು ದು ಅನವಾಯಾವಾಗಿರುತ್ ತದ . ಹಾಗಾಗಿ, 
ರ್ಾವು ಅದನುನ ಪಾಸ  ಮಾಡಿಕ್ ೂಡುತ ತೋವ . ಆದರ , ಇದು ಒಂದು ಕ್ ಟ್ಟ ಸಂಪ್ರದಾಯ. ಇದು 
ಆಗಬಾರದು. ಮಾನಯ ಮು ಖ್ಯಮಂತಿರಗಳು ಈ ಸದನಕ್ ೆ ಬ ಂದು, ವಿಧ ೋಯಕವನುನ 
ಮಂಡಿಸಬ ೋಕ್ಾಗಿತ್ ುತ . ಮಾನಯ ಕ್ಾನೂ ನು ಸಚಿವರು ಮಾನಯ ಮುಖ್ಯಮ ಂತಿರಗಳ  ಪ್ರವಾಗಿ ವಿಧ ೋಯಕ 
ಮಂಡಿಸುತಿತ ದಾದರ . ಅದಕ್ ೆ ನಮಮ  ಅರ್ಯಂತ್ ರವ ೋನು ಇಲ್ಿ. ಆದರ , ಈ ರಿೋತಿಯ ಕ್ ಟ್ಟ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು  
ಈ ಸದನದಲ್ಲಿ ಬರಬಾರದು. ಇನುನ ಮು ಂದ  ಈ ರಿೋತಿಯ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು  ಆ ಗಬಾರದ ಂದು ತ್ಮಮ 
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ಮೂ ಲ್ಕ ಸಕ್ಾಾರದ ಗಮನಕ್ ೆ ತ್ ರುವು ದಕ್ ೆ  ಇಷಟಪ್ಡುತ ತೋರ್ . ಏಕ್ ಂದರ , ಇದು ಧನವಿನಯೋ ಗ 
ಆಗಿರುವು ದರಿಂದ ಈ ವಿಧ ೋಯಕವನುನ ಪಾಸ  ಮಾಡಿಕ್ ೂಡುವುದು ಅನವಾಯಾವಾಗಿದ . ರ್ಾವು 
ಅದನುನ ಪಾಸ  ಮಾಡಲ ೋಬ ೋಕು. ಈ ಬಗ ೆ  ಸಾಲ್ಪ  ಚರ್ ಾ  ಮಾಡಿ, ಪಾಸ  ಮಾಡಿದದರ  
ಅನುಕೂ ಲ್ವಾಗುತಿತ ತ್ುತ . ನರ್ ನಯ ದವಸ ಕ್ಾಯಾ ಕಲಾಪ್ ಪ್ಟ್ಟಟಯಲ್ಲಿ ನಮಗ  ಬಂದರಲ್ಲಲ್ಿ. ನರ್ ನಯ 
ದವಸ ವಿಧ ೋಯಕವನುನ ಈ ಸದನದಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಿದಾದರ  ನಜ. ಆದರ , ಕ್ಾ ಯಾಕಲಾಪ್ ಪ್ಟ್ಟಟಯಲ್ಲಿ 
ಬಂದದದರ , ಚರ್ ಾ  ಮಾಡುವು ದಕ್ ೆ ರ್ಾವು  ಸಹ ತ್ ರ್ಾರಾಗಿ ಬರುತಿತ ದ ದವು . ಆದರ , ಇವೊ ತಿತನ ದವಸ 
ಪ್ೂ ರಕ ಕ್ಾಯಾಕಲಾಪ್ ಪ್ಟ್ಟಟಯಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯ ತ್ ಂದರುವು ದು ಕ್ ಟ್ಟ ಸಂಪ್ರದಾಯ. ಇ ದು 
ಆಗಬಾರದು. ಈ ವಿರ್ಾರದ ಬಗ ೆ  ನಮಮ  ವಿರ ೂ ೋಧ ಪ್ಕ್ಷದಂದ ಕ್ ಲ್ವು ಸದಸಯರು ಮಾತ್ ರ್ಾಡುತಾತರ . 
ಅದಕ್ ೆ ತಾವು  ಅವಕ್ಾಶ ನೋಡಬ ೋಕು.  

ಶ್ ರೋ  ಮರಿತಿಬ ಬೋಗೌಡ(ಶ್ ಕ್ಷಕರ  ಕ್ ೋತ್ ರ):- ಮಾನಯ ಸಭಾಪ್ತಿಯವರ ೋ, ಈ ಧನವಿನಯ ೋಗ 
ವಿಧ ೋಯಕವನುನ ಪಾಸ  ಮಾಡಲ ೋಬ ೋಕು. ಅದರ ಬಗ ೆ  ನಮಮ ದು ರ್ಾವುದ ೋ ತ್ ಕರಾರು ಇರುವು ದಲ್ಿ. 
ಆದರ , ರ್ಾನು ಕಳ ದ ೨೨ ವಷಾದಂದ ಈ ಮರ್ ಯ ಸದಸಯರ್ಾಗಿದ ದೋರ್ . ಪ್ರತಿ ಸ್ಾಲ್ಲನಲ್ಲಿಯೂ  ಸಹ 
ಮಾನಯ ಮುಖ್ಯಮಂತಿರಗಳ ೋ ಈ ವಿಧ ೋಯಕವನುನ ಎರಡೂ  ಸದನಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಸ  ಮಾಡಿಕ್ ೂ ಂಡು 
ಬಂದರುತಾತರ . ಅನವಾಯಾ ಸಂದರ್ಾಗಳಲ್ಲಿ ಮಾನಯ ಮುಖ್ಯಮಂತಿರಗಳು  ಇರಲ ೋಬ ೋಕು ಎಂಬ 
ನಯಮ ಏನು ಇರುವು ದಲ್ಿ. ಮಾನಯ ಮುಖ್ಯಮಂತಿರಗಳ ಪ್ರವಾಗಿ ಮಾನಯ ಸಚಿವರು  ಕೂ ಡ ಇದನುನ 
ಮಂಡರ್  ಮಾಡಬಹುದು. ಆದರ , ವಿಧಾನಸಭ ಯಲ್ಲಿ ಧನವಿನಯೋ ಗ ವಿಧ ೋಯಕವನುನ ಮಂಡರ್  
ಮಾಡಿ, ನಂತ್ರ ಅದಕ್ ೆ ಅನುಮ ೋದರ್  ಪ್ಡ ದ ನಂತ್ರ, ನರ್ ನಯ ದವಸವ ೋ ಈ ಸದನದ 
ಕ್ಾಯಾಕಲಾಪ್ ಪ್ಟ್ಟಟಯಲ್ಲಿಯೋ ತಾವು  ನಮಗ  ಕಳುಹಿಸಿಕ್ ೂ ಟ್ಟಟದದರ , ಈ ವಿಧ ೋಯಕದ ಮೋ ಲ  ಚರ್ ಾ  
ಮಾಡುವುದಕ್ ೆ ತ್ ರ್ಾರಾಗಿ ಬಂದು ಚರ್ ಾ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿತ್ ುತ .  ಆದರ , ಈಗ ಪ್ೂ ರಕ 
ಕ್ಾಯಾಸೂ ಚಿ ಪ್ಟ್ಟಟಯಲ್ಲಿ ಸದನ ಪಾರರಂರ್ವಾದ ನಂತ್ರ, ಈ ಧನವಿನಯೋಗ ವಿಧ ೋಯಕವನುನ 
ಮಂಡರ್  ಮಾಡಿದಾದರ . ಇಂತ್ಹ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು  ಶಾಸನಸಭ ಯಲ್ಲಿ ಆಗಬಾರದು. ಏಕ್ ಂದರ , ಇದು 
ರಾಜಯದ ಸಮಗರ ಆಡಳಿತ್  ಮತ್ುತ  ನವಾಹಣ   ಮತ್ ುತ ಅಭವೃದಿಗ  ಪ್ೂ ರಕವಾದಂತ್ಹ 
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ವಿಧ ೋಯಕವಾಗಿರುತ್ ತದ . ರ್ಾವು ಒಂದು ರೂ ಪಾಯ ಹಣ್ ಖ್ಚುಾ  ಮಾಡಬ ೋಕ್ ಂದರ , ಈ 
ವಿಧ ೋಯಕವನುನ ಪಾಸ  ಮಾಡಲ್ಲಲ್ಿವ ಂದರ , ರ್ಾವು ದ ೋ ಸಕ್ಾಾರಕ್ ೆ  ಅಧಿಕ್ಾರ ಇರುವು ದಲ್ಿ. ಇಂತ್ ಹ 
ಒಂದು ಮಹತ್ ಾದ ವಿಧ ೋಯಕವನುನ ರ್ಾವು ಪಾಸ  ಮಾಡುವಾಗ ಕರಮ ಬದಿವಾಗಿ ಕ್ಾಯಾಸೂ ಚಿಯಲ್ಲಿ 
ತ್ ಂದು, ಪಾಸ  ಮಾಡಬ ೋಕ್ಾಗಿತ್ು ತ. ಇನುನ ಮು ಂದ  ಈ ರಿೋತಿಯ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು  ಆಗಬಾರದು 
ಎನುನವುದು  ನನನ ಸಲ್ಹ .  

ವ ೈ ಸ   ಛ  ೋಮಾ ನ  :- ಸಕ್ಾಾರ ಮಾನಯ ಸದಸಯರ ಭಾವರ್ ಯನುನ ಗಮನಸಬ ೋಕು. 

ಶ್ ರೋ  ಪ್ರಕ್ಾಶ   ಕ್ .  ರಾಥ ೂೋ ಡ  (ವಿರ ೂ ೋಧ ಪ್ಕ್ಷದ  ಮು ಖ್ಯ ಸರ್ ೋತ್ ಕರು):- ಮಾನಯ 
ಸಭಾಪ್ತಿಯವರ ೋ, ಭಾರತ್  ಸಂವಿಧಾನದ ಆಟ್ಟಾಕಲ  ೨೦೫ (೧)(ಎ)ರ ಪ್ರ ಕ್ಾರ, additional 
expenditure ಇದ . ಅಂದರ  ಮ ದಲ್ು ರ್ಾವು  ಏನು ಖ್ಚುಾ  ಮಾಡುತ ತೋವ ಂದು ಪ್ರಿಕಲ್ಪರ್ ಯನುನ  
ಮಾಡಿರಲ್ಲಲ್ಿ, ಎಲ್ಲಿ ಹಣ್ ಕಡಿಮ ಆಗಿದ  ಮತ್ುತ  ಘೂೋ ಷಣ  ಮಾಡಿರುವ ರ್ಾವ ಯೋ ಜರ್ ಗಳನುನ 
ರ್ಾಲ್ರ್ ಗ  ತ್ ರಲ್ಲಲ್ಿ. ಅದರ ಬಗ ೆ  ತಾವು  Supplementary Estimates ಇವೊ ತಿತ ದವಸ 
ಮಂಡಿಸಿದಾದರ  ಹಾಗೂ  ಸದರಿ ವಿಧ ೋಯಕ ಕ್ ಳಮ ರ್ ಯಲ್ಲಿ ಪಾಸ  ಆಗಿರುತ್ ತದ . ಅದ ೋ ರಿೋತಿ 
ಮೋ ಲ್ಮರ್ ಯಲ್ಲಿ ಪಾಸ  ಮಾಡಬ ೋಕ್ಾಗಿರುವು ದು ನಮಮ  ಕತ್ಾವಯ. ಆದರ , ಇವೊ ತಿತನ ದವಸ 
Supplementary Estimates ನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ವಿಶ ೋಷತ  ಇದ . ಅದ ೋರ್ ಂದರ , ಇಷುಟ  ವಷಾದಲ್ಲಿ  
ಅತಿೋ ಹ ಚುು  ಗಾತ್ ರ ದ Supplementary Estimates ನುನ ಈ ಸದನದಲ್ಲಿ ಮಂಡರ್  ಮಾಡಿದಾದರ . 
ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಶ ೋಷವಾಗಿ ಕ್ ಲ್ವು  ಜಿ.ಎಸ .ಟ್ಟ. ಪ್ರಿಹಾರ ಲ ೂೋನ  ಮು ಖಾಂತ್ ರ ಬಂದರುತ್ ತದ . ಕ್ ೋಂದರ 
ಸಕ್ಾಾರ ನಮಗ  ಕ್ ೂ ಡಬ ೋಕ್ಾಗಿರುವ ಹಣ್ ಕ್ ೂ ಟ್ಟಟರುವು ದಲ್ಿ. ಕ್ ೋಂದರ ಸಕ್ಾಾರದಂದ 
ಬರಬ ೋಕ್ಾಗಿದದಂತ್ ಹ ಹಣ್ವನುನ ಲ ೂೋ ನ  ಮು ಖಾಂತ್ ರ ಅದನುನ ತ ಗ ದುಕ್ ೂ ಂಡು ... 

ವ ೈಸ   ಛ  ೋಮಾ ನ  :- ಮಾನಯ ಪ್ರಕ್ಾಶ  ಕ್ . ರಾಥ ೂೋಡ ರವರ ೋ, actually, ಮಾನಯ ಸಚಿವರು 
ವಿಧ ೋಯಕದ ಮೋ ಲ  ವಿವರಣ  ಕ್ ೂ ಟ್ಟ ನಂತ್ರ, ತ್ಮಗ  ಅವಕ್ಾಶ ನೋಡಬ ೋಕು. ಆದರ , ಮಾನಯ  
ಸಚಿವರು ತ್ ಮಮ ಮಾತ್ ುಗಳನುನ ಕ್ ೋಳು ವ ಸ್ೌಜನಯ ತ ೂೋ ರಿರುತಾತರ . ಏಕ್ ಂದರ , ತಾವು  ವಿಧ ೋಯಕದ 
ಮೋ ಲ  ವಿವರಕ್ ೆ  ಹ ೂೋಗುತಿತದದೋ ರಿ. ಹಾಗಾಗಿ, ಮಾನಯ ಸಚಿವರು ಮ ದಲ್ು ವಿಧ ೋಯಕದ ಮೋ ಲ  
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ವಿವರಣ  ನೋಡಲ್ಲ. ಆ ನಂತ್ರ ತ್ ಮಗ  ಏರ್ಾದರೂ  ಸಪಷ್ಟ ೋಕರಣ್ ಕ್ ೋಳುವುದು ಇದದರ  ತ್ ಮಗ  ಅವಕ್ಾಶ 
ನೋಡುತ ತೋರ್ .  

ಶ್ ರೋ  ಪ್ರಕ್ಾಶ   ಕ್ .  ರಾಥ ೂೋ ಡ  :- ಮಾನಯ ಸಭಾಪ್ತಿಯವರ ೋ, ಆಯತ್ ು. ಮಾನಯ ಸಚಿವರು 
ಮಾತ್ ರ್ಾಡಿದ ನಂತ್ರ ರ್ಾನು ಮಾತ್ ರ್ಾಡುತ ತೋ ರ್ . ಅದರಲ್ಲಿ ನನನ ಅರ್ಯಂತ್ರವ ೋನು ಇಲ್ಿ .  

ಶ್ ರೋ  ಜ . ಸಿ. ಮಾ ಧುಸ್ಾಾಮಿ:- ಮಾನಯ ಸಭಾಪ್ತಿಯವರ ೋ, ಮಾನಯ ವಿರ ೂ ೋಧ ಪ್ಕ್ಷದ 
ರ್ಾಯಕರಾದ ಶ್ ರೋ  ಬಿ.ಕ್ . ಹರಿಪ್ರಸ್ಾದ ರವರು ಹಾಗೂ  ಮಾನಯ ಮರಿತಿಬ ಬೋಗೌಡರವರು 
ಮಾತ್ ರ್ಾಡಿದದರಲ್ಲಿ ಟ ಕ್ನನಕಲ  ಇಶ್ ಯ ಇದ  ಎಂದು ರ್ಾನು ಕ್ಾದರುತ ತೋ ರ್ . ಆದರ , ಮಾನಯ ಪ್ರಕ್ಾಶ  ಕ್ . 
ರಾಥ ೂೋ ಡ ರವರು ಹ ಚಿುನ ವಿವರಣ ಗ  ಹ ೂೋಗಿರುತಾತರ . 

ವ ೈಸ   ಛ  ೋಮಾ ನ  :- ರ್ಾನು ಸಹ ಅದ ೋ ರಿೋತಿ ಭಾವಿಸಿರುತ ತೋರ್ .  

 ಶ್ ರೋ  ಜ .ಸಿ.  ಮಾಧುಸ್ಾಾಮಿ:- ಮಾನಯ ಸಭಾಪ್ತಿಯವರ ೋ, ಸದನ ಒಪ್ಪಪದರ  ರ್ಾನ ು ವಿಧ ೋಯಕದ 
ಮೋ ಲ  ವಿವರಣ  ನೋಡುವುದಕ್ ೆ ಬಯಸುತ ತೋರ್ . ಈ ವಷಾ ನಮಮ  ಸಕ್ಾಾರ ಬಹಳ ದ ೂಡಡ ಗಾತ್ರದ 
Supplementary Estimates ತ್ಮಮ  ಮು ಂದ  ಇಟ್ಟಟರುತ್ತದ . ಇದಕ್ ೆ  ಕ್ಾರಣ್ ಕೂ ಡ ತಾವು  
ಪ್ರಶಂಶ್ ಸು ತಿತೋ ರ ಂದು ರ್ಾವು  ಭಾವಿಸಿರುತ ತೋವ . ಏಕ್ ಂದರ , ಸಕ್ಾಾರಕ್ ೆ ರ ವಿನೂ ಯ ಮತ್ುತ  ಇನ ಕಮ  
ಜಾಸಿತರ್ಾಗಿ ಸುಮ ಾರು ೨೭ ಸ್ಾವಿರ ಕ್ ೂ ೋಟ್ಟ ರೂಪಾಯ ಹಣ್ವನುನ ಬ ೋರ  ಬ ೋರ  ಬಾಬಿತನಲ್ಲಿ ಖ್ಚುಾ 
ಮಾಡವುದಕ್ ೆ  ಶಕ್ನತ ಬಂದರುತ್ ತದ . ರ್ಾವು  ಒರಿಜಿನಲ  ಬಜ ಟ  ಮಂಡರ್ ಗ  ಇಟಾಟಗ ಏನು anticipate 
ಮಾಡಿದ ದೋವ , ಅದರಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ಪ  conservative ಆಗಿ ಮಾಡಿದ ದೋವ . ನಮಗ  ಕ್ ೂ ೋವಿಡ  ಹ ರ್ಾುದ 
ಪ್ರಿಣಾಮ ಇನ ಕಮ  ಕಡಿಮ ಆಗಬಹುದ ಂಬ ಕ್ಾರಣ್ದಂದ ಕ್ ಲ್ವು ಬಾಬುತಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ಪ  ಕಡಿಮ 
ಎಸಿಟಮೋಟ  ಅನುನ ಇಲಾಖ ಯವರು ಕಟ್ುಟ ನಟಾಟಗಿ ಮಾಡಿದದರು. ಇವೊತಿತನ ದವಸ ತ್ ಮಮ  ಮುಂದ  
ಇರುವ ಧನವಿನಯೋ ಗ ವಿಧ ೋಯಕದಲ್ಲಿ ೩-೪ ಪ್ರಮುಖ್ವಾದ ಅಂಶಗಳು  ಇರುತ್ತ ವ . ಮ ದಲ್ರ್ ದಾಗಿ, 
ಕ್ ೋಂದರ ಸಕ್ಾಾರದಂದ ಬರಬ ೋಕ್ಾದ ವಿವಿಧ ಬಾಬುತಗಳಲ್ಲಿ ಬರಬ ೋಕ್ಾದ ಹಣ್ ಜಾಸಿತರ್ಾಗಿರುತ್ ತದ . 
ಅದರ ವಿವರಣ ಯನುನ ರ್ಾನು ನಂತ್ರ ಓದುತ ತೋರ್ . ಎರಡರ್ ಯದಾಗಿ, ರ್ಾವು ರಾಜಯದ ಹಣ್ಕ್ಾಸು  
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ಇಲಾಖ ಯನುನ ಇವೊ ತಿತನ ದವಸ ಶಾಿಘಿಸಬ ೋಕ್ಾಗುತ್ ತದ . ಏಕ್ ಂದರ , ನಮಗ  ಈ ವಷಾ ರ ವ ನೂ ಯ 
ಕಲ ಕ್ಷನ  ಸಹ ಜಾಸಿತರ್ಾಗಿರುತ್ ತದ .                                          (ಮು ಂದು) 

(634) 25.03.2022 12.10 ವೆೈಎಲ-ಎಕೆ            

ಶ್ರೇ ಜೆ.ಸಿ.ಮನಧತಸ್ನಾಮಿ (ಮತಂದತ):-  

ಸತಮನರತ 10,700 ಕೊೇಟಿ ರೂಪನಯಗಳಷತಟ ಆದನಯ ಸಂಗರಹಣೆ ಸಹ ನಿರಿೇಕ್ೆಗಿಂತ್ ಹೆಚನಿಗಿಯೇ 
ಜನರೇೆಟಚ ಆಗಿದತು, ಆ ಹರ್ವನತನ ಸಹ ಖ್ಚತಾ ಮನಡಬೇೆಕನಗಿದ.ೆ ಬಹತತ್ೇೆಕವನಗಿ ಶೆೇಕಡ 10 ರಷತಟ 
ನಿರಿೇಕ್ೆಗಿಂತ್ ಜನಸಿು ರ್ನವು receipts develop ಮನಡಿಕೊಂಡತ ಹೂೆೇದ ಪರಯತಕು ಎಲೆೆಲ್ಲೆ ಹರ್ದ 
ಕೊರತೆ್ ಇತ್ತು, ಅವುಗಳಿಗ್ ೆ ಬಜೆಟಚನಲ್ಲೆ ಅನತವು ಮನಡಲತ ಸ್ನಧಯವನಗಿರಲ್ಲಲೆ ಮತ್ತು ರ್ನವನಯವ 
ಆದಯತ್ನನತಸ್ನರ ಯೇಜರೆ್ಗಳಿತ್ತು, ರ್ನವುದಕೆೆ ಭರವಸ್ ೆ ನಿೇಡಲನಗಿತ್ತು, ಆ ಕಡಗೆ್ ೆ ಪೂರಕ 
ಅಂದನಜನತನ ಡೈೆವಟಚಾ ಮನಡಿ, ಈ ವಷಾದಲ್ಲೆ ಖ್ಚತಾ ಮನಡಬೇೆಕೆಂದತ ಈ ಧನವಿನಿಯೇಗ 
ವಿಧೆೇಯಕವನತನ ಜನರಿಗ್ೆ ತ್ಂದದುೆೇರೆ್.  ಅದರ ಸಂಪೂರ್ಾ ವಿವರವನತನ ಸಹ ಹೆೇಳಬಯಸತತ್ೆುೇರೆ್.  
ವನಣಿಜಯ ತ್ೆರಿಗ್ೆಯಲ್ಲೆ 63,765 ಕೊೇಟಿ ರೂಪನಯಗಳ ನಿರಿೇಕ್ೆ ಮನಡಲನಗಿತ್ತು, ಆದರೆ, ಅದರಲ್ಲೆ 
69,349 ಕೂೆೇಟಿ ರೂಪನಯ ಜನರೇೆಟಚ ಆಗಿ, 5,584 ಕೂೆೇಟಿ ರೂಪನಯಗಳು ನಿರಿೇಕ್ೆಗಿಂತ್ ಹೆಚತಿ 
ಬಂದದ.ೆ  ಅಬಕನರಿ ತ್ೆರಿಗ್ೆಯಲ್ಲೆ ಸ್ನವಿರದ ಮತನೂನರ ತ್ೊಂಭತ್ನುರತ ಕೂೆೇಟಿ ರೂಪನಯ ಹೆಚತಿ 
ತೆ್ರಿಗೆ್ ಬಂದದ.ೆ  Stamps and Registration ನಲ್ಲೆ ರೂ.600 ಕೊೇಟಿ ಬಂದದೆ.  
ತ್ೆರಿಗ್ೆಯೇತ್ರದಂದ ರೂ.742 ಕೊೇಟಿ ಹೆಚನಿಗಿ ಬಂದದ.ೆ   

ಹನಗೆ್ಯೇ ಕೆೇಂದರ ಸಕನಾರ ನಿೇಡಬೆೇಕನದ ತೆ್ರಿಗೆ್ ಪನಲ್ಲನ ಹರ್ವೆೇನಿತ್ತು, ಅದರಿಂದ 24,273 
ಕೊೇಟಿ ರೂಪನಯಗಳು ಬರತತ್ುದೆ ಎಂದತ ಭನವಿಸಿದೆುವು.  ಆದರೆ, ನಮೆ ಪತರ್ಯಕೆೆ 27,145 ಕೊೇಟಿ 
ರೂಪನಯ ಬಂದದತು, 2,872 ಕೊೇಟಿ ರೂಪನಯ ಜನಸಿು ಇಟಿಟದುೆೇವೆ.  Grant-in-aid, 
centrally aided schemes ನಿಂದ ಬರಬೆೇಕನದ ಸಹನಯಧನ ಏನಿದ,ೆ ಅದರಿಂದ 15,538 
ಕೊೇಟಿ ರೂಪನಯಗಳ ನಿರಿೇಕ್ೆ ಮನಡಿದೆುವು.  ಆದರೆ, 17,741 ಕೊೇಟಿ ರೂಪನಯಗಳಷತಟ ಹೆಚತಿ 
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ಹರ್ವನತನ ತ್ೆಗೆ್ದತಕೊಳುಳವಂಥ ಸಿಿತಿ ನಿಮನಾರ್ವನಗಿದತು, ಹೆಚತಿವರಿರ್ನಗಿ 2,203 ಕೊೇಟಿ 
ರೂಪನಯ ಆಗಿದ.ೆ ಹನಗೆ್ಯೇ ಜಿ.ಎಸ.ಟಿ. ಪರಿಹನರ ಏನತ ಕೂೆಡಬೇೆಕನಗಿತ್ತು, ಅದರಲ್ಲೆ ಸಹ 
12,708 ಕೂೆೇಟಿ ರೂಪನಯಗಳ ನಿರಿೇಕ್ ೆ ಮನಡಿದುೆವು.  ಜೊತ್ೆಗೆ್ ಜಿ.ಎಸ.ಟಿ. ಪರಿಹನರ ಜನಸಿು 
ನಿೇಡಬೆೇಕೆಂದತ ಕೆೇಂದರ ಸಕನಾರದ ಮೇಲೆ ಒತ್ುಡ ಸಹ ಇತ್ತು ಹನಗೂ ಈ ಸದನದಲ್ಲೆಯೂ ಹೆಚತಿ 
ಹರ್ವನತನ ಕೆೇಂದರ ಸಕನಾರದಂದ ಪಡದೆತಕೂೆಳಳಬೆೇಕಂೆದತ ಬಹಳಷತಟ ಚಚೆಾರ್ನಗಿತ್ತು.  ಇತ್ನಯದಗಳ 
ಖನತೆ್ಗಳ ಸಮನಲೂೆೇಚರೆ್ ಮನಡಿ, ಅಂತಿಮವನಗಿ ಕೆೇಂದರ ಸಕನಾರವು 27,085 ಕೂೆೇಟಿ 
ರೂಪನಯಗಳಷತಟ ಜಿ.ಎಸ.ಟಿ. ಪರಿಹನರ ನಿೇಡಿದೆ.  As you rightly said, ಇದರಲ್ಲೆ loan 
component ಸಹ ಇದ,ೆ ಇಲೆವೆಂದತ ರ್ನನತ ಹೆೇಳುವುದಲೆ. In no way it affects the 
financial position of the state.  ಮತಂದ ೆ ಬರತವಂಥ ಜಿ.ಎಸ.ಟಿ. ಸ್ಸೆಚನಲ್ಲೆ ಕೆೇಂದರ 
ಸಕನಾರವೆೇ ನಿವಾಹರ್ ಮನಡಿಕೂೆಳಳಬೇೆಕನಗತತ್ುದೆ. ರ್ನವೇೆನತ discharge ಮನಡಬೇೆಕನದ 
liability ಇಲೆ.  ರ್ನವು ಸಹ ಕೆೇಂದರ ಸಕನಾರಕೆೆ ಒತ್ುಡ ಹನಕ್,ಚ“ಬಹಳ ಕಷಟದಲ್ಲೆದೆುೇವೆ, ಜಿ.ಎಸ.ಟಿ. 
ಪರಿಹನರ ನಿೇಡಬೆೇಕತ, ಏತ್ಕೆೆ ಜಿ.ಎಸ.ಟಿ. ಪರಿಹನರ ನಿೇಡತತಿುಲೆ”ಚಎಂದತ ಕೆೇಳಿದಕನೆಗಿ ಇಷಟರ ಮಟಿಟಗ್ ೆ
ಅನತಕೂಲವನಗಿತ್ತು.    

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ.ೆಹರಿಪರಸ್ನದ (ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, loan 
component ಏರೆ್ಂದತ ಹೆೇಳಿ. 

ಶ್ರೇ ಜೆ.ಸಿ.ಮನಧತಸ್ನಾಮಿ (ಕನನೂನತ, ಸಂಸದೇಯ ವಯವಹನರ ಮತ್ತು ಶನಸನ ರಚರ್ನ 
ಇಲನಖೆ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇವತ್ತು ಜಿ.ಎಸ.ಟಿ. ಯಂದ ಸ್ಸೆಚ ಪರಿಹನರ ನಿೇಡಿದತು, ಈ 
ಹಿಂದಯೆೇ loan raise ಮನಡಿಕೂೆಳಿಳ ಎಂದತ ಹೇೆಳಿದರತ.  ಈ ಮದಲತ ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ 
ರ್ನಯಕರತ ಸಹ ಶೆೇಕಡ 25 ರಷತಟ ಇರತವುದನತನ ಶೆೇಕಡ 27 ರಷತಟ ಮನಡಬೆೇಕೆಂದತ ಹೆೇಳಿದರತ.  
ರ್ನವು ಸಹ 12,708 ಕೂೆೇಟಿ ರೂಪನಯಗಳ ಜಿ.ಎಸ.ಟಿ. ಪರಿಹನರ ನಿೇಡಬಹತದೆಂದತ ಭನವಿಸಿದುೆವು. 
Loan raise ಮನಡತವುದನತನ ಸ್ೇೆರಿಸಿ, 27,085 ಕೊೇಟಿ ರೂಪನಯಗಳಷತಟ ಜಿ.ಎಸ.ಟಿ. ಪರಿಹನರ 
ನಿೇಡಿದತು, 1,350 ಕೂೆೇಟಿ ರೂಪನಯಗಳನತನ ಹೆಚಿಿಗ್ ೆನಿೇಡಿರತವುದರಿಂದ ನಮೆ ಆರ್ಥಾಕ ಸಮಸ್ೆಯ ಸಾಲಪ 
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ಮಟಿಟಗ್ೆ ಸತಧನರಣೆ ಆಗತತ್ುದೆ.  ನಿರ್ನೆ ದವಸ ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದವರತ ಮನತ್ರ್ನಡತವನಗ “ಒಂದತ ಸಲ 
ಸಕನಾರದಲ್ಲೆ ಬಜೆಟಚ ಇಟಟ ಮೇಲೆ ಇಷ್ೂೆಟಂದತ additional resources create ಆಗತವುದತ”ಚ
ಎಂದತ ಶನೆಘಿೇಸಿದರತ. Loan component 18000 ಕೊೇಟಿ ರೂಪನಯಗಳನತನ ನಿೇಡಿದನುರೆ. 
ರ್ನನತ ಸಪಷಟಪಡಿಸತವುದೆೇರೆ್ಂದರೆ, ಕೆೇಂದರ ಸಕನಾರವೆೇ ಮತಂದನ ವಷಾದಲ್ಲೆ discharge 
ಮನಡಿಕೊಳುಳತ್ನುರ.ೆ  ರನಜಯದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲೆ ಕೆೇಂದರ ಸಕನಾರವು raise ಮನಡಿ, ಸ್ಸೆಚ ಮೇಲೆ ಲೊೇನ್ಚ 
ನಿೇಡಿದನುರ.ೆ  ಹನಗ್ನಗಿ ಆ ಹರ್ವನತನ reappropriate ಮನಡತವುದತ, ತ್ಮೆ ಮತಂದ ೆ
ತ್ರಬೇೆಕನಗಿರತವುದತ ಸಕನಾರದ ಕೆಲಸವೆಂದತ ಭನವಿಸಿ, ಇವತಿುನ ದವಸ supplementary 
demands ಅನತನ ತ್ಂದತ ಇಟಿಟದೆುೇವೆ.  ಪೂರಕ ಅಂದನಜನತನ ರ್ನವುದಕೆೆ ಖ್ಚತಾ ಮನಡಲನಗತತ್ುದೆ 
ಎಂಬತದಕೆೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ೆ ಪತಸುಕದಲ್ಲೆ ಪಟಿಟ ತ್ರ್ನರಿಸಲನಗಿದೆ.   

ಬಹಳ ಒತ್ುನತನ ಕೆಲವು sectors ಗೆ್ ಈ ಪೂರಕ ಅಂದನಜಿನಲ್ಲೆ ಖ್ಚಿಾಗ್ನಗಿ ನಿೇಡಿದೆುೇವೆ.  
ಬಹತಪನಲತ ಜಲಸಂಪನೂೆಲ ಇಲನಖೆಗ್ ೆಸತಮನರತ ಒಂದೂವರ ೆಸ್ನವಿರ ಕೊೇಟಿ ರೂಪನಯಗಳನತನ 
ನಿೇಡಿದೆುೇವೆ.  ಇನಿನತ್ರೆಗಳಿಗ್ೆ ಅಂದರೆ ಸಬಿುಡಿ 5,000 ಕೊೇಟಿ ರೂಪನಯ ಹೂೆೇಗತತ್ುದೆ.  ಹನಗ್ನಗಿ 
27,೦೦೦ ಕೊೇಟಿ ರೂಪನಯಗಳಿಗ್ೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ ೆ ಪೂರಕ ಅಂದನಜತ ಪಟಿಟಯಲ್ಲೆ 
ತ್ೊೇರಿಸಲನಗಿದತು, ಅದರಂತ್ೆ ಖ್ಚತಾ ಮನಡಲನಗತತ್ುದೆ.  ರನಜಯಕೆೆ ಅಷತಟ ಹರ್ ಬರತತ್ುದ ೆ ಎಂದತ 
ರ್ನವು ರ್ನರತ ನಿರಿೇಕ್ ೆಮನಡಿರಲ್ಲಲೆ.  ರ್ನವು ಎಸಿಟಮೇಟಚ ಮನಡತವ ಸಂದಭಾದಲ್ಲೆ ಸಹ ಇಷ್ೂೆಟಂದತ 
ಹರ್ ಸಂಗರಹವನಗತತ್ುದೆ, receipts ಆಗತತ್ುದೆ ಎಂಬತದತ ಗ್ೊತಿುರಲ್ಲಲೆ.  ಇಂತ್ಹ ಕಷಟದ ಕನಲದಲ್ಲೆ 
ಸಾಲಪ ಮಟಿಟಗ್ನದರೂ ease out ಆಗತವಂಥಹ ಪರಿಸಿಿತಿ ನಿಮನಾರ್ವನಗಿದೆ.  ಕೆೇಂದರ ಸಕನಾರವು 
ನಮೆ ರೆ್ರವಿಗ್ ೆಬಹಳಷತಟ ಮಟಿಟಗ್ೆ ಬಂದದ.ೆ  ಹನಗ್ನಗಿ ಎಸಿಟಮೇಟಚ ಏನಿದೆ, ಅದನತನ ಒಳೆಳಯದಕನೆಗಿ 
ಹೆಚತಿ ಖ್ಚತಾ ಮನಡಲನಗತತಿುದೆ.  ಬೆೇರ ೆ ಬೆೇರ ೆ ಇಲನಖಗೆಳಿಗ್ೆ ಎಲೆೆಲ್ಲೆ ಹರ್ provide 
ಮನಡಬಹತದನಗಿತ್ತು, ಅಂತ್ಹ ಇಲನಖಗೆಳಿಗೂ ಹರ್ ನಿೇಡಲತ ಸ್ನಧಯವನಗಿದೆ ಎಂದತ ಹೆೇಳುತ್ನು, ಈ 
ವಿಧೆೇಯಕದ ಮೇಲೆ ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದವರತ ಚಚೆಾ ಮನಡಬಹತದತ. ಆದರೆ, ನಮೆ ದೃಷಿಟಯಲ್ಲೆ ಈ 
ಪೂರಕ ಅಂದನಜನತನ ಸದನ ಶನೆಘಿೇಸಬೇೆಕನದಂಥದನಗಿದೆ.   ನಿರ್ನೆ ದವಸ ಸಹ ವಿಧನನಸಭೆಯಲ್ಲೆ 
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ಈ ವಿಧೆೇಯಕದ ಮೇಲೆ ಚಚೆಾ ಮನಡತವನಗ ಒಳಳೆಯ ಕೆಲಸವನಗಿದೆ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದನುರೆ.  ಇದರ 
ಜೊತ್ೆಗೆ್ ಇಲನಖಯೆವರನತನ ಸಹ ಶನೆಘಿೇಸಬೇೆಕನಗತತ್ುದೆ.  ಏಕೆಂದರ,ೆ pilferage cut ಮನಡಿದನುರ.ೆ 
ಸ್ಪೆೆಟಂಬರಚ ಮನಹಯೆಂದ ಇಲ್ಲೆಯವರೆಗೂ ಕೂೆೇವಿಡ-19 ನಿಂದನಗಿ ನಮೆ ರನಜಯ ತ್ತಂಬನ 
ಕಷಟವನತನ ಅನತಭವಿಸಿತ್ತ.  ಸ್ಪೆೆಟಂಬರಚ ಮನಹೆಯಂದ ಇಲ್ಲೆಯವರೆಗೂ ಎಲ್ಲೆಯೇ ಒಂದತ ಕಡ ೆಈ 
ರಿೇತಿರ್ನದರೆ ನಮೆ ರನಜಯದ ಕಥೆ ಮತಗಿದೆೇ ಹೊೇಗತತ್ುದೆ ಎನತನವಂಥ ಚಿಂತೆ್ ಇತ್ತು.   ಆದರೆ, 
ನಿರಿೇಕ್ೆಗೂ ಮಿೇರಿ ರನಜಯವು ಆದನಯವನತನ ಸಂಗರಹಣೆ ಮನಡಿ ಕೊಟಿಟದನುರೆ. ಮತಂದನ ದವಸಗಳಲ್ಲೆ 
ಇದೆೇ ರಿೇತಿ ಇಲನಖಗೆಳು ಮತಂದತವರೆದರೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜಯವು ತ್ನನ ಕನಲ ಮೇಲೆ ತ್ನನತ ನಿಲೆಲತ 
ಸಮಥಾವನಗತತ್ುದೆ.  ಸಾಲಪ ಮಟಿಟಗ್ೆ ಆರ್ಥಾಕ ಶ್ಸತು ಬರತತ್ುದೆ.  Again, ನಮೆ instalments 
clear ಮನಡತವುದಕೆೆ ಮತ್ತು borrowings reduce ಮನಡಿಕೂೆಂಡತ ಹೊೇಗತವುದಕೆೆ 
ಅನತಕೂಲವನಗತತ್ುದ.ೆ   

ಈಗ್ನಗಲೆೇ ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಗಳನದ ಬಸವರನಜಚ ಬೊಮನೆಯಯವರತ ಈ ಸದನದಲ್ಲೆ 
ಭನಷರ್ ಮನಡತವನಗ,ಚ “Though we are empowered, 67,000 ಕೊೇಟಿ ರೂಪನಯ 
ಲೊೇನ್ಚ ತ್ೆಗೆ್ದತಕೂೆಳಳಲತ ಅವಕನಶ ಇತ್ತು.  ಆದರೂ 63,೦೦೦ ಕೊೇಟಿ ರೂಪನಯಗಳನತನ ಮನತ್ರ 
ಸ್ನಲ ತ್ೆಗೆ್ದತಕೂೆಂಡತ, ಉಳಿದ 4000 ಕೊೇಟಿ ರೂಪನಯಗಳ ಸ್ನಲವನತನ ಪಡದೆತಕೂೆಳಳಲ್ಲಲೆ”ಚ
ಎನತನವಂಥ ಮನತ್ನತನ ಹೇೆಳಿದರತ.  ಏಕೆಂದರ,ೆ ಅಂದನ ದವಸ ಸಹ ನಮಗ್ ೆ ಮನರ್ಚಾ 25ರೆ್ೇ 
ತ್ನರಿೇಖಿರೆ್ೂಳಗ್ೆ ಇನತನ ಸಾಲಪ ಫಂಡುಚ pool ಆಗಬಹತದೆಂಬ ಆಶನಕ್ರರ್ ಇದತು, ಅದತ ನಿಜವನಗಿದೆ.  
As such, this is a very good Supplementary Estimate.  ರ್ನವೇೆನತ ಈ 
ವಿಧೆೇಯಕದಲ್ಲೆ ಹರ್ದ ಕೂೆರತೆ್ ಬಗೆ್ೆ ಹೆೇಳಿಲೆ.  ಹೆಚತಿವರಿರ್ನಗಿ ಸಂಗರಹವನಗಿರತವ ಆದನಯವನತನ 
ತ್ಮೆ ಮತಂದೆ ತ್ಂದತ, ರ್ನವ ರಿೇತಿ ಖ್ಚತಾ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆ ಎಂಬತದನತನ ಹೆೇಳಿದೆುೇವೆ.  ದಯವಿಟತಟ 
ಈ ವಿಧೆೇಯಕವನತನ ಪರ್ನಾಲೊೇಚಿಸಬೇೆಕೆಂದತ ಮನವಿ ಮನಡಿಕೊಳುಳತ್ೆುೇರೆ್.  

ವೆೈಸಚ ಛೆೇಮಾನ್:- ಆರ್ಥಾಕ ಇಲನಖ ೆ ಬಹತತ್ೆೇಕ ಸಂದಭಾದಲ್ಲೆ ಕಠಿರ್ವನದ ಪರಶೆನಗಳನತನ 
ಎದತರಿಸತತ್ುದೆ.  ಅದರಂತ್ೆ ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದವರ ನಿರಿೇಕ್ೆಗೂ ಮಿೇರಿ ಒಳೆಳಯ ಸಂಪನೂೆಲ 
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ಸಂಗರಹವನಗಿದ ೆ ಎಂದತ ಒಳೆಳಯ ಮನತ್ನತ ಹೆೇಳಿದನುರೆ.  ಹನಗ್ನಗಿ ಮನನಯ ಪರಕನಶಚ 
ಕ.ೆರನಥೊೇಡಚರವರೆ, ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರ ನಿೇಡಿದ ಮೇಲೆಯೂ ತ್ಮಗ್ೆ ಇನತನ ಏರ್ನದರೂ ಈ 
ವಿಧೆಯಕದ ಮೇಲೆ ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಅನತಮನನ ಬನಕ್ ಇದೆಯೇ?  

ಶ್ರೇ ಪರಕನಶಚ ಕೆ. ರನಥೊಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಹೌದತ.  

ವೆೈಸಚ ಛೆೇಮಾನ್:- ಆಯತ್ತ.  ಸಾಲಪ ಸಂಕ್ಷಪುವನಗಿ ಮನತ್ರ್ನಡಿ.  

ಶ್ರೇ ಪರಕನಶಚ ಕೆ. ರನಥೊಡ (ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ಮತಖ್ಯ ಸಚೆೇತ್ಕರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈಗ್ನಗಲೆೇ ಮನನಯ ಕನನೂನತ ಸಚಿವರತ “ಕೆೇಂದರ ಸಕನಾರದಂದ ಜಿ.ಎಸ.ಟಿ. 
ಪರಿಹನರ ನಿರಿೇಕ್ೆಗಿಂತ್ ಜನಸಿು ಬಂದದ”ೆಚಎಂದತ ಹೆೇಳಿದರತ.  ಆದರೆ, ಅದರಲ್ಲೆನ ಸೂಕ್ಷಮತ್ೆ ಬಗೆ್ೆ ಅಥಾ 
ಮನಡಿಕೊಳಳಬೇೆಕನಗತತ್ುದೆ.  18,109 ಕೊೇಟಿ ರೂಪನಯ ಏನಿದ ೆ it is a loan on cess.  
ಆದರೆ, ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಕೆೇಂದರ ಸಕನಾರದಂದ ಜನಸಿು composition ಬಂದದ ೆಎಂದತ ಹೇೆಗ್ೆ 
ಯೇಚರೆ್ ಮನಡತತಿುದನುರ ೆಎಂಬತದತ ಅವರಿಗೆ್ ಬಿಟಟ ವಿಚನರ.  ರನಜಯ ಸಕನಾರ ಬಜೆಟಚ ಮಂಡರೆ್ 
ಮನಡಿದನಗ ಸಿಬಬಂದ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ್ ಸತಧನರಣೆ ಇಲನಖಗೆ್ ೆ 56,೦೦೦ ಕೂೆೇಟಿ ರೂಪನಯಗಳ 
ಸತಧನರಣೆ ಮನಡತವುದಕನೆಗಿ ಹೆಚತಿ ಹರ್ವನತನ ನಿೇಡಿದುರತ.   ಹನಗೆ್ಯೇ ಈಗ್ನಗಲೆೇ ಆ ಇಲನಖಯೆ 
ಸತಧನರಣೆ ಮನಡಲತ ಸಕನಾರ ಕರಮ ತ್ೆಗೆ್ದತಕೂೆಂಡಿದೆು ಎನತನವ ವಿಚನರದ ಕತರಿತ್ತ ಪತಿರಕೆಯಲ್ಲೆ 
ವರದರ್ನಗಿರತವುದನತನ ಓದದೆುವು. ಈಗ್ನಗಲೆೇ ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಗಳನದ ಬಸವರನಜಚ 
ಬೊಮನೆಯಯವರತ ಹೇೆಳಿದತು, ಅದರಂತ್ ೆಮನಡಲನಗತತಿುದೆ ಎಂದತ ಒಪಿಪಕೂೆಳುಳತ್ೆುೇವೆ.  56,೦೦೦ 
ಕೊೇಟಿ ರೂಪನಯಗಳಷತಟ  ಬಜೆಟಚನಲ್ಲೆ ಹರ್ವನತನ ಮಿೇಸಲ್ಲಟತಟ, ತ್ದನಂತ್ರ ಸತಧನರಣ ೆ
ಮನಡಲನಗತತ್ುದೆ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದುರತ.  ಹನಗ್ನಗಿ ರ್ನನತ ಮನನಯ ಸಚಿವರಿಗೆ್ ಶನೆಘರೆ್ 
ಮನಡತವುದೆೇರ್ಂೆದರೆ, ಹಚೆತಿವರಿ ಪೂರಕ ಅಂದನಜಿನಲ್ಲೆ ಕನನೂನತ ಇಲನಖಗೆ್ೆ ಕೇೆವಲ ರೂ.400 ಲಕ್ಷ 
ನಿೇಡಿದೆ.   ಬೇೆರ ೆಬೆೇರ ೆಇಲನಖಗೆಳಲ್ಲೆ ಅಂದರ,ೆ ವಿಶೆೇಷವನಗಿ ಕಂದನಯ ಇಲನಖೆಗ್ ೆ4,000 ಕೊೇಟಿ 
ಪೂರಕ ಅಂದನಜಿನಲ್ಲೆ allow ಮನಡಿದನುರ.ೆ  ಇಂಧನ ಇಲನಖಗೆ್ ೆ5,100 ಕೊೇಟಿ ರೂಪನಯಗಳನತನ 
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ಮನಡಿದನುರ.ೆ  ನಗರನಭಿವೃದಿ ಇಲನಖಗೆ್ ೆ 3,೦೦೦ ಕೂೆೇಟಿ ರೂಪನಯಗಳು,  Food and Civil 
Supplies Department ಗೆ್ 2,699 ಕೂೆೇಟಿ ರೂಪನಯ, ಜಲ ಸಂಪನೂೆಲ ಇಲನಖಗೆ್ ೆ1,800 
ಕೊೇಟಿ ರೂಪನಯಗಳನತನ ಮನಡಿದನುರ.ೆ   

ಈ ರಿೇತಿರ್ನಗಿ ಹಲವನರತ ಇಲನಖಗೆ್ೆ ಹರ್ವನತನ ಹಂಚಿಕ ೆ ಮನಡಲನಗಿದ.ೆ  ಪೂರಕ 
ಅಂದನಜಿನಲ್ಲೆ ಕೆಲವು ಇಲನಖಗೆ್ ೆಹೆಚತಿ ಹರ್ವನತನ ಮತ್ತು ಇನತನ ಕೆಲವು ಇಲನಖಗೆ್ ೆಕಡಿಮ ಹರ್ವನತನ 
ಹಂಚಿಕ ೆಮನಡಲನಗಿದೆ.  ಸ್ನಮನನಯವನಗಿ ಹನಗೆ್ಯೇ ಆಗತವುದತ.  ಆದರೆ, ಅವಶಯಕವನಗಿರತವಂಥ 
ಇಲನಖಗೆ್ ೆಹೆಚತಿ ಹರ್ವನತನ ಖ್ಚತಾ ಮನಡಿದರೆ ಅನತಕೂಲವನಗತತಿುತ್ತು ಎನತನವುದತ ನನನ ಭನವರೆ್. 
ಉದನಹರಣೆಗ್ ೆಹೆೇಳುವುದನದರೆ, ಜಲಸಂಪನೂೆಲ ಇಲನಖಗೆ್ ೆಹೆಚತಿ ಹರ್ವನತನ ಖ್ಚತಾ ಮನಡಿದರೆ 
ಅನತಕೂಲವನಗತತಿುತ್ತು. ರ್ನವ ರಿೇತಿ ಇಲನಖಯೆಲ್ಲೆ ಹರ್ ಖ್ಚತಾ ಮನಡಬೇೆಕೊೇ, ಅದರ ಪರಕನರ 
ಪೂರಕ ಅಂದನಜಿನಲ್ಲೆ ಮನಡಲನಗಿದ.ೆ  ನಮಗ್ೆ ಒಂದತ ಆತ್ಂಕವೇೆರ್ೆಂದರ,ೆ ಬಜೆಟಚನ ಶೆೇಕಡ 10 
ರಷತಟ ಪೂರಕ ಅಂದನಜತ ಏನಿದ,ೆ ಅದತ ಬಹಳ ದೂೆಡಡ ಲೊೇನ್ಚ ಆಗಿದೆ.  ರ್ನವತ್ತು ಅಷತಟ ಲೂೆೇನ್ಚ 
ಆಗಿರಲ್ಲಲೆ.  ಮತಂದನ ದನಗಳಲ್ಲೆ ಅದನತನ ಕಡಿಮ ಮನಡಿಕೊಳಳಬೇೆಕೆಂದತ ಹೆೇಳುತ್ೆುೇರ್ೆ.  Because, 
the more discipline you have in the departments, the government will 
have less supplementary expenditure. ಈ ಪೂರಕ ಅಂದನಜಿನಲ್ಲೆ ಸ್ನಮನನಯವನಗಿ 
ಆಗತವ ಸಮಸ್ೆಯಯೇರ್ೆಂದರೆ, ಕೊರೆ್ಯ ಹಂತ್ದಲ್ಲೆ ಇಲನಖಗೆಳಿಗ್ೆ ಹರ್ವನತನ ಸರಿರ್ನಗಿ spend 
ಮನಡಿರತವುದಲೆ. ಆ ಹರ್ಕನೆಗಿ ಇಲನಖಗೆಳಲ್ಲೆ ಒತ್ುಡ ಇರತತ್ುದೆ.  ಏಕೆಂದರ,ೆ ಆ ಇಲನಖಗೆಳಲ್ಲೆ ಹೆಚತಿ 
ಖ್ಚನಾಗಿರತತ್ುದೆ.   ಹನಗ್ನಗಿ ಪೂರಕ ಅಂದನಜಿನ ಮೂಲಕ ಇಲನಖಗೆಳಿಗ್ೆ ಹರ್ವನತನ ಒದಗಿಸತವಂಥ 
ಕೆಲಸ ಮನಡತತ್ನುರ.ೆ                                                        

 (ಮತಂದತ)   
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(635) 25.03.2022/12.20/ಎಸಚಕ-ೆಆರಚಎನ್ಚ 

ಶ್ರೇ ಪರಕನಶಚ ಕೆ. ರನಥೊೇಡಚ (ಮತಂದತ):- 

ಅಗತ್ಯವಿದುಷತಟ ತ್ನವು supplementary expenditure ಮನಡಿದರೆ, ನಮೆ Fiscal Policy 
ಅನತನ ಪನಲರೆ್ ಮನಡಿರತವುದರಲ್ಲೆ ನಮೆ ರನಜಯ ಪರಥಮ ಸ್ನಿನದಲ್ಲೆರತತ್ುದೆ.   ಆದರೆ ಇವತ್ತು fiscal 
deficit ಅನತನ ಮನಡತವುದಕೆೆ ಹೂೆೇರಟಿದುೇರಿ. ಬಜೆಟ surplus ಇಲೆ. ಬಹಳ ದವಸಗಳನದ ಮೇಲೆ 
deficit budget ಬರತತಿುದೆ. Because of pandemic. ಈ pandemic ಕೊೇವಿಡಚನಿಂದನಗಿ, 
ಸ್ನಕಷತಟ ಸಂಪನೂೆಲ ಕಡಿಮರ್ನಯತ್ತ. Obviously the economic is going to 
rebound. Because economy ಅನತನ open ಮನಡಿದ ತ್ಕ್ಷರ್ ಈ ಎರಡತ ವಷಾ 
pandemic ನಲ್ಲೆ ಜನರತ ವನಯಪನರ ಮನಡತವುದನತನ ನಿಲ್ಲೆಸಿದರತ. Obviously ಅದನತನ ಜನಸಿು 
ಮನಡಿಯೇ ಮನಡತತ್ನುರೆ. So the economy is bound to rebound and bound to 
be robust. Because, ನಮೆ ಕೆೈಗ್ನರಿಕೆಗಳು ಈ ತ್ರಹ ಇವೆ. ನಮೆ ಜನ ಅಷ್ೊಟಂದತ ಕೆಲಸ 
ಮನಡತತ್ನುರ.ೆ It is bound to increase. We will see that it is bound to be   
increases more.   ಅದರಲೆೆೇನೂ ಸಂದೆೇಹವಿಲೆ. ಇನತನ ಮತಂದನ ದನಗಳಲ್ಲೆ ಇದನತನ ಜನಸಿು 
ಮನಡೂೆೇರ್. Let us curtail the unwanted expenditure. ರ್ನವೇೆನೂ spend 
ಮನಡತತ್ೆುೇವ,ೆ ಅದನತನ ಕಡಿಮ ಮನಡೂೆೇರ್ ಎಂದತ ರ್ನನತ ಸಲಹ ೆಕೊಡತತ್ುೆೇರೆ್. 

ಶ್ರೇ ಕ.ೆಎ. ತಿಪಪೆೇಸ್ನಾಮಿ (ರ್ನಮನಿದೆೇಾಶನವನತನ ಹೊಂದದವರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ನನಗ್ ೆ ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಅವಕನಶ ಮನಡಿಕೊಟಿಟದುಕನೆಗಿ ತ್ಮಗ್ೆ 
ಧನಯವನದಗಳನನಪಿಾಸತತ್ೆುೇರೆ್. ಮನನಯ ಕನನೂನತ ಸಚಿವರತ ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜಯ ಸಂಚಿತ್ ನಿಧಿಯಂದ 
ಮತ್ತು Appropriation ಕೂಡ ಸತಮನರತ ೨೬,೯೫,೩೩೨.೮೩ ಲಕ್ಷ ರೂಪನಯಗಳ 
Appropriation Bill ಅನತನ ಏನತ ತ್ಂದದನುರೆ,  ಅದಕೆೆ ರ್ನನತ ಸ್ನಾಗತ್ ಮನಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ ಇದರ 
ಹಿರೆ್ನಲೆಯಲ್ಲೆ ತೆ್ರಿಗೆ್ ಸಂಗರಹಣೆಯಲ್ಲೆ ಭನಗಿಗಳನಗಿ ನಿಭನಯಸಿರತವ ಮನನಯ ವಿತ್ು ಸಚಿವರತ ಮತ್ತು 
ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಗಳಿಗ್ೆ ಶನೆಘರೆ್ ಮನಡತತ್ನು, ಅದೆೇ ರಿೇತಿ ವಿತಿುೇಯ ನಿವಾಹಣೆಯಲ್ಲೆ ಕೂಡ 
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ಭನಗಿರ್ನಗಿರತವಂತ್ಹ ಆರ್ಥಾಕ ಇಲನಖ,ೆ ಸಂಪನೂೆಲ ಕೂೆರೇಢಿಕರಿಸಿದಂತ್ಹ ಇತ್ರ ಇಲನಖೆಗಳು 
ಇರಬಹತದತ. ಅವರ ಬಗೆ್ೆ ರ್ನನತ ಶನೆಘರೆ್ ಮನಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ ಇದರಲ್ಲೆ ಸತಮನರತ ಇಪಪತ್ತು ಸ್ನವಿರ 
ಕೊೇಟಿಗೂ ಹೆಚತಿ ಹರ್ ಬಂದದ.ೆ ಇದರಲ್ಲೆ ಬಹತತ್ೆೇಕವನಗಿ ರನಜಸಾ ವೆಚಿ ಸತಮನರತ ರೂ.೧೦,೭೦೦ 
ಕೊೇಟಿಗಳು ಮತ್ತು ಕೆೇಂದರ ಸಕನಾರದಂದ ಸತಮನರತ ರೂ. ೫,೦೭೨ ಕೂೆೇಟಿಗಳು ಬಂದದ.ೆ ಇತ್ರ ೆ
ಇದರಲ್ಲೆ ಬರತವಂತ್ಹ receipts ಗಳು ಕೂಡ ಸ್ೇೆರಿವ.ೆ  ಆದರೆ ಒಂದತ ಆತ್ಂಕಕನರಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ್ 
ಎಂದರೆ,   ತ್ನವು expenditure ಮನಡತವುದಕೆೆ ರೂ. ೨೬,೯೫,೪೧೪.೩೩ ಲಕ್ಷ ರೂಪನಯಗಳನತನ 
ಕೆೇಳಿದರಿ.  ಇದರಲ್ಲೆ ರನಜಸಾ expenditure ಸತಮನರತ ರೂ. ೧೯,೧೦,೩೮೨.೪೧ ಲಕ್ಷ ರೂಪನಯಗಳು 
ಏನಿದ,ೆ  ಇದತ capital expenditure.  ಕೆೇವಲ capital ಇರತವಂತ್ಹದತು  ರೂ.೭,೮೪,೭೩೧ 
ಮನತ್ರ ಇದೆ. ಬನಕ್ದೆಲೆವೂ ಕೂಡ  ರವೆಿನೂಯ expenditure. ಇದನತನ avoid ಮನಡತವುದಕೆೆ 
ಸ್ನಧಯವನಗಲ್ಲಲೆವೆೇ?  ಏಕೆಂದರ ೆ ರವೆಿನೂಯ expenditure ಕೂಡ ರ್ನವುದೆೇ ರಿೇತಿರ್ನದಂತ್ಹ 
assets ನತನ create  ಮನಡತವಂತ್ಹದುಲೆ.  ಇದನತನ ಕೂಡ ತ್ನವು avoid ಮನಡಬಹತದತ್ತು.   
Capital expenditure  ಜನಸಿು ಕೊಡಬಹತದತ್ುಲೆ ಎನನವಂತ್ಹ ನನನ ಒಂದತ clarification ಗೆ್ 
ದಯವಿಟತಟ ಉತ್ುರ ಕೂೆಡಿ.  ಇನತನ ಕಂದನಯ ಇಲನಖಯೆಲ್ಲೆ ರೂ. ೪,೦೩೬ ಕೂೆೇಟಿ ರೂಪನಯಗಳ 
ವೆಚಿ ತ್ೊೇರಿಸಿದುೇರಿ. ಕೆೇಂದರ ಸಕನಾರದ NDRF (National Disaster Response Force)  
ನಿಂದತ ಸತಮನರತ ರೂ. ೧,೨೨೨ ಕೊೇಟಿಗಳು ಬಂದದ.ೆ ಅದನತನ ಸ್ೇೆರಿಸಿ ತ್ೊೇರಿಸಿದುೇರನ  ಅಥವನ 
ಅದನತನ ಹೊರತ್ತಪಡಿಸಿ ತ್ೊೇರಿಸತತಿುದುೇರನ ಎನತನವುದರ ಬಗೆ್ೆ ತ್ನವು clarify ಮನಡಿ. ಇನತನ 
ಸ್ನಲದ ದೃಷಿಟಯಲ್ಲೆ  ಹೆೇಳಬೆೇಕೆಂದರೆ, GST ಪರಿಹನರವೂ ಸ್ೇೆರಿದಂತೆ್ ರೂ. ೧,೨೦೭ ಕೊೇಟಿಗಳು 
ಎಂದತ ಒಟನಟರೆರ್ನಗಿ ರೂ. ೨೭,೭೮೫ ಕೊೇಟಿ ರೂಪನಯಗಳು ಕೆೇಂದರ ಸಕನಾರದಂದ ಬಂದದೆ.  
ಕಳೆದ ವಷಾದಲ್ಲೆ ರ್ನವು ರೆ್ೂೇಡಿದನಗ, ಸತಮನರತ ರೂ. ೧೬,೦೦೦ ಕೂೆೇಟಿಗಳು ಎಂದದುರತ, ಬಹತಶಃ 
ರ್ನವು ತಿಳಿದತಕೂೆಂಡ ಮಟಿಟಗ್ೆ ಕೆೇಂದರ ಸಕನಾರ RBI Special Window ನಲ್ಲೆ ನಮಗ್ೆ ಸತಮನರತ 
ರೂ. ೧೨,೪೦೭ ಕೂೆೇಟಿಗಳು arrange ಮನಡಿಕೂೆಟಿಟರತವಂತ್ಹದತು. ಇದರ ಮರತ ಪನವತಿಯನತನ 
ಕೆೇಂದರ ಸಕನಾರವೆೇ ವಹಿಸಿಕೂೆಳುಳತ್ುದೆ.  ಅದರೆ ಮತಂಬರತವಂತ್ಹ GST compensation  
ಸ್ಸೆಚನಲ್ಲೆ ಕೊಡತತ್ನುರೆ.  ಹನಗ್ನದರೆ, ಮತಂದನ ವಷಾದಲ್ಲೆ  ಪರಿಹನರ ಬರತವುದಲೆವೆೇ? ತ್ನವು 
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ಕೆೇಂದರ ಸಕನಾರದಂದ  anticipate ಮನಡಿರತವಂತ್ಹದತು, ಮತಂದನ ೨೦೨೨-೨೩ ರೆ್ೇ ಸ್ನಲ್ಲನಲ್ಲೆ 
ಕೆೇವಲ ರೂ.೫,೦೦೦/-. ವಿತಿುೇಯ ಕೊರತೆ್ಯನತನ ಏಕೆ ನಿವನರಣ ೆ ಮನಡತತಿುೇರಿ? ಮನನಯ 
ಸದಸಯರನದ ಶ್ರೇ ಪರಕನಶ ಕ.ೆ ರನಥೊೇಡಚರವರತ ಹೆೇಳಿದ ಹನಗೆ್ೇ ಆರ್ಥಾಕ ಚೇೆತ್ರಿಕ ೆಆಗತತಿುದೆ. ಆದರೆ 
ನಮೆ commitment  ಕೂಡ ಅಷ್ೆಟೇ ಇದೆ.  ಸಂಬಳ, ಸ್ನರಿಗ್ ೆಮತ್ೂೆುಂದತ ಈ ರಿೇತಿ social 
comits ಇದೆ. ಇದಲೆನೆ ನಿವನರಣೆ ಮನಡಬೇೆಕೆಂದರೆ, revenue expenditure 
ಜನಸಿುರ್ನಗತತ್ುವೆ. ದಯವಿಟತಟ, ತ್ನವು ಕೇೆಂದರ ಸಕನಾರಕೆೆ ಒತ್ನುಯ ಹನಕ್, GST compensation 
and Cess Act ಏನಿದೆ, ಅದನತನ ಐದತ ವಷಾಗಳವರಗೆ್ೆ ಮತಂದತವರಸೆತವುದಕೆೆ ಕೂಡ ಪರಯತ್ನ 
ಮನಡಿ. ಅದರಿಂದ ಆದನಯ ಬರತವುದರಿಂದ ರನಜಯ ಸಕನಾರಕೆೆ ಒಳೆಳಯದನಗತತ್ುದೆ. ರ್ನವು ಎಷ್ೆಟೇ 
ಬೆಳವಣಿಗೆ್ರ್ನದರೂ ಕೂಡ ಶೆೇಕಡನ ೧೪ ರಿಂದ ಶೆೇಕಡನ ೧೭-೧೮ ರ ವರಗೊ ಹೊೇದರೂ ಕೂಡ 
ನಮಗ್ೆ ಬರತವಂತ್ಹ devolution   ಅಷ್ೂೆಟಂದತ ಬರತವುದಲೆ ಎನತನವುದತ ನನನ ಅನಿಸಿಕ.ೆ ಅದತ 
ಶೆೇಕಡನ ೪೦ ಕೆೆ ಸಿೇಮಿತ್ವನಗತತ್ುದೆ. ಈ ದೃಷಿಟಯಲ್ಲೆಯೂ ಕೂಡ ತ್ನವು ಕೆೇಂದರ ಸಕನಾರದ ಮೇಲೆ 
ಒತ್ನುಯ ಹನಕ್, GST compensation  ಏನತ cess ಆಗತತಿುದೆ, ಅದನತನ ಮತಂದತವರೆಯದೇೆ 
ಇರತವ ರಿೇತಿಯಲ್ಲೆ ಮನಡಬೆೇಕೆಂದತ ರ್ನನತ ಒತ್ನುಯ ಮನಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ  

ಶ್ರೇ ಡಿ.ಎಸ. ಅರತಣ (ಸಿಳಿೇಯ ಸಂಸೆ್ಿಗಳ ಕ್ೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ನನಗ್ ೆ
ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಅವಕನಶ ಮನಡಿಕೂೆಟಿಟದುಕನೆಗಿ ತ್ಮಗ್ೆ ಧನಯವನದಗಳನನಪಿಾಸತತ್ೆುೇರ್ೆ. 
೨೬,೯೫೩,೩೩೨.೮೩ ಲಕ್ಷಗಳು ಹೆಚಿಿನ ಸಂಗರಹಣೆರ್ನಗಿದೆ. ಸಕನಾರ ಮತ್ತು ಮನನಯ 
ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಗಳಿಗ್ೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಾಕ ಇಲನಖಯೆ ಅಧಿಕನರಿಗಳಿಗ್ೆ ಅಭಿನಂದರೆ್ಗಳನತನ ಹೆೇಳುತ್ೆುೇರ್ೆ. 
ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇದರೂೆಳಗ್ೆ ಬಜೆಟ ಮತ್ತು expenditure ನತನ ರೆ್ೂೇಡಿದರೆ, 
ಕರ್ನಾಟಕದ ರವೆಿನೂಯ, ಕೇೆಂದರ ಸಕನಾರದ ಜಿ.ಎಸ.ಟಿ. ಮತ್ತು ಕೆೇಂದರ ಸಕನಾರದ ಸಹನಯತಧನ 
ಬಿಟಟರ,ೆ major ಇರತವಂತ್ಹದತು, ಮೂರತ catagory. ಒಂದತ ವನಣಿಜಯ ತ್ೆರಿಗ್ ೆಇಲನಖ,ೆ ಅಬಕನರಿ 
ಇಲನಖ,ೆ ರೆ್ೂೇಂದಣಿ ಮತ್ತು ಮತದನರಂಕ ಇಲನಖ,ೆ ವನಣಿಜಯ ತೆ್ರಿಗೆ್ ಇಲನಖಯೆನತನ ಬಿಟಟರ,ೆ ಉಳಿದ 
ಇಲನಖಗೆಳನದ  ಅಬಕನರಿ, ರೆ್ೂೇಂದಣಿ ಮತ್ತು ಮತದನರಂಕ ಇವೆರಡರಲ್ಲೆ ಹೆಚಿಿನದನಗಿ ಆದನಯ 
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ಬರತವಂತ್ಹದತು. ಈ ರೆ್ೂೇಂದಣಿ ಮತ್ತು ಮತದನರಂಕ ಇಲನಖಯೆಲ್ಲೆ ಸತಮನರತ ರೂ. ೬೦೦ 
ಕೊೇಟಿಗಳಷತಟ ಹೆಚತಿ ಆದನಯ ಬರತತಿುದೆ. ರ್ನವು ರ್ನವುದೆೇ ಊರನತನ  ತ್ೆಗೆ್ದತಕೊಂಡರೂ  ಕೂಡ 
ಉಪ ರೆ್ೂೇಂದಣಿ ಕಛೆೇರಿಯಂದಲೆೇ ಹೆಚತಿ ಆದನಯ ಬರತವಂತ್ಹದತು. ಹಚೆತಿ ಆದನಯ ಎಲ್ಲೆ 
ಬರತತ್ುದಯೆೇ, ಅಲ್ಲೆ ಹಚೆಿಿನ ಆದಯತ್ಯೆನತನ ಸಕನಾರ ಕೊಡಬೇೆಕತ. ಏಕೆಂದರ,ೆ ಅಲ್ಲೆ ಸಮಸ್ೆಯಗಳು 
ಇರತತ್ುವೆ. ಅಲ್ಲೆ network problem  ಈ ರಿೇತಿಯ ಹಲವನರತ ಸಮಸ್ೆಯಗಳ ಬಗೆ್ೆ ರ್ನವು 
ಕೆೇಳಿದೆುೇವೆ. ಉಪ ರೆ್ೂೇಂದಣಿ ಇಲನಖಗೆ್ ೆಹೆಚತಿ ಒತ್ತು ಕೊಟಟರೆ, ಸಕನಾರಕೆೆ ಹೆಚತಿ ಆದನಯ ಆಗತತ್ುದೆ. 
ಎರಡರೆ್ಯದನಗಿ, ಅಬಕನರಿ ಇಲನಖಯೆಲ್ಲೆ ಸತಮನರತ ರೂ. ೨೫,೯೭೬  ಕೊಟಿಗಳಷತಟ  ಆದನಯ 
ಬಂದದ.ೆ ಅಬಕನರಿ ಇಲನಖೆಯಲ್ಲೆಯೂ ಕೂಡ ಸ್ನಕಷತಟ ಬದಲನವಣೆಗಳು ಆಗಬೆೇಕತ. ಇದಕೆೆ ಸರ್ಣ 
ಉದನಹರಣೆ ಕೂೆಟತಟ, ನನನ ಮನತಿಗ್ ೆವಿರನಮ ನಿೇಡತತ್ೆುೇರೆ್. ಅದೆೇರ್ಂೆದರೆ, ಅಬಕನರಿ ಇಲನಖಯೆಲ್ಲೆ 
promotion ಮನಡತವಂತಿಲೆ ಎಂದತ ಹೆೇಳುತ್ನುರೆ. ಬೆಳಗ್ೆೆ  ೧೦ ಗಂಟೆಗ್ ೆರ್ನವುದನದರೂ ಬನರ, 
ವೆೈನ್ ಅಂಗಡಿಗಳನತನ ತೆ್ರದೆತ, ಆಕಸಿೆಕವನಗಿ ಅವರೆ್ೇರ್ನದರೂ ಮಧನಯಹನದಲ್ಲೆ ಅಂಗಡಿಯನತನ 
ಮತಚಿಿದರ,ೆ  ಅಬಕನರಿ ಇಲನಖಯೆವರತ ದಂಡವನತನ ವಿಧಿಸತತ್ನುರ.ೆ ಅದೆೇ ರಿೇತಿ promotion 
ಮನಡಿದರೆ, ಅವರ ಮೇಲ ೆ ದಂಡವನತನ ಕೂಡ ವಿಧಿಸಲನಗತತ್ುದ.ೆ ಅದರ product  ಮೇಲೆ 
promotion ಅನತನ ಮನಡಿದರೂ ಕೂಡ ಅವರ ಮೇಲೆ ದಂಡವನತನ ವಿಧಿಸಲನಗತತ್ುದ.ೆ ಹನಗ್ನಗಿ 
ಇವೆರಡತ ಇಲನಖಗೆಳಿಗ್ೆ ಇನತನ ಹೆಚತಿ ಒತ್ುನತನ  ಕೊಟಟರ,ೆ ಇನತನ ಹೆಚಿಿನದನಗಿ ಸಕನಾರಕೆೆ ಆದನಯ 
ಬರತತ್ುದೆ ಎಂಬತದತ ನನನ ಅನಿಸಿಕ.ೆ ತ್ಮಗ್ೆ ಧನಯವನದಗಳನನಪಿಾಸತತ್ನು, ನನನ ಮನತ್ನತನ 
ಮತಗಿಸತತ್ುೆೇರೆ್.  

ಶ್ರೇ ಪಿ.ಆರ. ರಮೇಶ (ರ್ನಮನಿದೆೇಾಶನವನತನ ಹೊಂದದವರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಧನವಿನಿಯೇಗ ವಿಧೆೇಯಕ, ೨೦೨೨ ಅನತನ ತ್ನವು 
ಮಂಡಿಸಿದುೇರಿ, ಇಲ್ಲೆ ಸತಮನರತ ಆರತ-ಏಳು components ನಲ್ಲೆ ಹೆಚಿಿಗ್ ೆ ಆದನಯ 
ಬರತವಂತ್ಹದುನತನ ತ್ೊೇರಿಸಿದರಿ. ನಮೆ ರನಜಕೆೆ  ವನಣಿಜಯ ತೆ್ರಿಗೆ್ ಎಂದರೆ, ಈ ಪೆಟೊರೇಲಚನಿಂದಲೆೇ 
ಹೆಚತಿ ತ್ೆರಿಗ್ೆಯನತನ ತ್ೆಗೆ್ದತಕೊಳುಳತಿುದೆುೇವೆ.  ಇವತ್ತು ಹೆಚಿಿಗ್ೆ ಆದನಯ ಬಂದದ ೆ ಎಂದತ ತ್ನವು 
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ಸಂತ್ೂೆೇಷದಂದ ಹೇೆಳಿದುೇರಿ. ಇವತ್ತು ಪೆಟೂೆರೇಲ ಬೆಲ ೆ ರೂ.೧೦೩/- ಇದೆ. ಜನರಿಗ್ ೆ ಹೆಚತಿ 
ಹೊರೆರ್ನಗತತಿುರತವುದೇೆರ್ಂೆದರೆ,  ಹರ್ದತಬಬರದ ಮೇಲೆ ಸಿೇಮಎಣೆಣ ಮತ್ತು ಪೆಟೂೆರೇಲ ಹನಕ್ 
ಉರಿಸತವಂತ್ಹ ರಿೇತಿಯಲ್ಲೆ, ಇವತ್ತು ಏರ್ನದರೂ ಆಗತತಿುದೆ ಎಂದರೆ, ಇಂಧನ ಮತ್ತು ಅಡತಗ್ ೆ
ಬಳಸತವಂತ್ಹ  ಗ್ನಯಸ. ಇವು ಬಹಳ ಪರಮತಖ್ವನದವುಗಳು.  ಈ ರಿೇತಿ ತ್ರೆಿಗ್ಯೆಲ್ಲೆ ಸತಮನರತ 
ರೂ. ೫,೫೮೪ ಕೂೆೇಟಿಗಳು ಹೆಚಿಿಗ್ ೆಆಗಿದ ೆಎಂದತ ತ್ೂೆೇರಿಸಿರತವಂತ್ಹದತು. Why cannot you 
shift it the people.  ಈ ತ್ರಹ ಸಹಜವನಗಿ ಬಂದನಗ, ಹಿಂದನ ದವಂಗತ್ ಶ್ರೇ ದೆೇವರನಜ 
ಅರಸತರವರ ಸಕನಾರದಲ್ಲೆ ಬೆಲೆಗಳನತನ ಕಡಿಮ ಮನಡಿದರತ, ತ್ೆರಿಗ್ೆಗಳನತನ ಕಡಿಮ ಮನಡಿದರತ. 
Surcharges, duties ಕಡಿಮ ಮನಡಿದರತ. ಆ ರಿೇತಿ ತ್ನವು shift ಮನಡತವಂತ್ಹದುಕೆೆ, ತ್ನವು 
ಏಕೆ ಇನೂನ ಕರಮ ತ್ೆಗೆ್ದತಕೂೆಂಡಿಲೆ ಎನತನವುದತ ನನನ ಪರಶೆನರ್ನಗಿದೆ.  

                   (ಮತಂದತ) 

(636) 25-03-2022 12.30 ಟಿಸಿಹೆರ್ಚ-ಆರಚಎನ್ಚ       
ಶ್ರೇ ಪಿ.ಆರಚ.ರಮೇಶಚ (ಮತಂದತ):-  

ಇವತಿುನ ದವಸ ಕೆೇಂದರ ಸಕನಾರಕೆೆ ಒಂದತ ಲ್ಲೇಟರಚ ಪೆಟೊರೇಲಚಗೆ್ ಸತಮನರತ ರೂ. 27 ಗಳಿಂದ 
ರೂ. 30 ಗಳ excise ಕೊಡತತಿುದೆುೇವೆ. ಆ ಪೆಟೂೆರೇಲಚ ಬೆಲೆಯನೂನ ಸ್ೇೆರಿಸಿಕೊಂಡಿದುೆೇವೆ. ಮತ್ೆು 
refine ಮನಡತವಂಥ amount ಏನಿದ,ೆ ಅದನೂನ ಸ್ೇೆರಿಸಿಕೊಂಡತ ಅವಲೆೆದಕೂೆ ಸ್ೇೆರಿ ಒಟತಟ 
ಸತಮನರತ ಶೆೇ.25 ರಿಂದ 26 excise ಕೊಡತತಿುದೆುೇವೆ.  ಅದಕೆೆ ರ್ನನತ ಹೆೇಳುವುದೆೇರ್ಂೆದರೆ, ಈ 
ರಿೇತಿ ತೆ್ರಿಗೆ್ ರೂಪದಲ್ಲೆ ಇಷ್ೊಟಂದತ ಹರ್ ಹೆಚಿಿಗ್ೆ ಬರತತಿುದನುಗ ಸಕನಾರ ಅದನತನ ಜನರಿಗ್ ೆ shift 
ಮನಡತವುದತ ಬಹಳ ಮತಖ್ಯ. ಮತ್ೆು 2021-22ರೆ್ೇ ಹರ್ಕನಸತ ವಷಾದಲ್ಲೆ ರೂ.27,00,000 
ಕೊೇಟಿಗಳಿಗಿಂತ್ಲೂ ಹೆಚತಿವರಿ ಹರ್ವನತನ ಖ್ಚತಾ ಮನಡತತಿುೇರಿ. ಇವತಿುನ ದವಸ ನಿೇವು SCP/TSP 
ಗೆ್ ಶೆೇ.24 ರಿಂದ 25 ಮಿೇಸಲನತಿ ಇದೆ. ಈ ಹಚೆತಿವರಿ ಹರ್ದಲ್ಲೆ ನಿೇವು ಅವರಿಗೆ್ ಶೆೇ.25ರಷತಟ 
ಮಿೇಸಲನತಿ ಕೊಡತತಿುದುೇರನ? SCP & STP ಗೆ್ ಒಂದತ ಆಕಟಚ ಇದೆ. Overall budget ನಲ್ಲೆ 
ನಿೇವು ಶೆೇ.25ರಷತಟ ನಿೇವು ಆ caste ನವರಿಗೆ್ ಮಿೇಸಲತ ಇಡಬೇೆಕೆಂದತ ಇದೆ. ನಿೇವು ಈ ಒಂದತ 
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supplementary budget ನಲ್ಲೆ ಶೇೆ.25ರಷತಟ ಮಿೇಸಲನತಿ ಕೊಡತತಿುದುೇರನ? That is very 
important.  ಮತ್ೆು ಇವತಿುನ ದವಸ GST ಏನತ ಶೆರೇಣಿ ಇದಯೆ ಅದನತನ ವಿಲ್ಲೇನ ಮನಡತವ 
ಕರಮಗಳನಗತತಿುದೆ. ಅಂದರೆ table change ಮನಡತತಿುದನುರ.ೆ There is a proposal.  ಈಗ 
ನನಗ್ ೆಏನತ ಅನಿಸತತಿುದಯೆಂದರೆ, ಕತಂಟೆ, ನದಗಳು ಮತ್ತು ದೊಡಡ-ದೂೆಡಡ ಕರೆಗೆಳಲ್ಲೆ    ಸರ್ಣ-ಸರ್ಣ 
ಮಿೇನತ ಮರಿಗಳನತನ ತ್ಂದತ ಬಿಡತತ್ೆುೇವೆ.  

 ವೆೈಸಚ ಛೆೇಮಾನ್ಚ:- ಮನನಯ ಪಿ.ಆರಚ.ರಮೇಶಚರವರೆೇ, ಅದತ ಕತಂಟೆ. 

 ಶ್ರೇ ಪಿ.ಆರಚ.ರಮೇಶಚ:- ಸರ್ಣ-ಸರ್ಣ ಮಿೇನತಗಳನತನ ಬಿಟತಟ, ದೊಡಡ-ದೂೆಡಡ ಮಿೇನತಗಳನತನ 
ಹಿಡಿಯತತ್ೆುೇವ.ೆ ಆ ರಿೇತಿ ಕೆೇಂದರ ಸಕನಾರದವರತ ರನಜಯ ಸಕನಾರಕೆೆ GST ಪನಲತ ಕೂೆಡತತಿುದನುರೆ. 
ನನಗ್ ೆ ಅನಿಸತವುದೇೆರ್ೆಂದರೆ ರನಜಯ ಸಕನಾರಕೆೆ GST compensation ಕೂೆಡತವಂತ್ಹ ಅವಧಿ 
ಜೂನ್ಚ ತಿಂಗಳಿಗ್ೆ ಮತಗಿಯತತ್ುದೆ. ಆ period ಮತಗಿದ ನಂತ್ರ, ಕೆೇಂದರ ಸಕನಾರ ಒಂದತ ಹೂೆಸ 
GST form ತ್ರಬಹತದತ. ಅದತ ಜನರಿಗ್ ೆ ಹೊರರೆ್ನಗತವಂಥದುೆೇ ಇರಬಹತದತ. ಇಂತ್ಹದುನೂನ 
ಸಕನಾರ ಏರ್ನದರೂ ಜನರಿಗ್ ೆತ್ರತತಿುದೆಯೇ? ಪರಸತುತ್ ಜಿಎಸಚಟಿ ತೆ್ರಿಗೆ್ ಶೆೇ.12 ಇರತವುದತ ಶೆೇ.18ಕೆೆ 
ಹೊೇಗಬಹತದತ ಎಂದತ ಕೆಲವು ತ್ಜ್ಞರತ ಹೆೇಳಿಕ ೆ ಕೊಟಿಟರತವುದನತನ ಕಲೆವು paper ಗಳಲ್ಲೆ 
ಹನಕ್ರತವುದನತನ ರ್ನವಲೆನೆ ರೆ್ೂೇಡಿದೆುೇವೆ. ಹನಗ್ನಗಿ, ಈ ಒಂದತ  ವಿಷಯವನೂನ ಕೂಡ ಸಕನಾರ 
ಗಂಭಿೇರವನಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೆೇಕತ. ಇವತಿುನ ದವಸ ಸಕನಾರ ಏನತ ಈ ಧನವಿನಿಯೇಗ 
ವಿಧೆೇಯಕವನತನ ತ್ಂದದೆ ಅದಕೆೆ ನಮೆ ಸಹಮತ್ ಕೂೆಡತವುದಕೆೆ ಏನೂ problem ಇಲೆ. ಆದರೆ, 
ರನಜಯ ಸಕನಾರದ ಜಿಎಸಚಟಿ ಪನಲತ ಏನಿದೆೇಯೇ ಅದತ ಜನರಿಗ್ ೆshift ಆಗಬೇೆಕತ. ಅದತ shift 
ಆದನಗ ಮನತ್ರ meaningful. ಸಕನಾರ ಜನರಿಗ್ ೆಅದನತನ shift ಮನಡತತಿುಲೆ. ಸಕನಾರ ಜನರಿಗ್ ೆ
ಹೆಚಿಿಗ್ ೆಜಿಎಸಚಟಿ ಹನಕತತಿುದೆ.  ಇದನತನ ಬಜೆಟಚನಲ್ಲೆ ರ್ನವುದನೂನ ತ್ೊೇರಿಸತವುದಲೆ. ಆದರೆ ಬೆಲ ೆ
ಏರಿಕ ೆಮನತ್ರ ದರೆ್ೇ ದರೆ್ೇ ಹಚನಿಗತತಿುದೆ. ಇದತ ಹೇೆಗ್ೆ ಸ್ನಧಯ? ಸಕನಾರ ಬಲೆ ೆ ಏರಿಕೆರ್ನಗಿರತವ 
ರ್ನವುದನೂನ receiptsನಲ್ಲೆ ತ್ೊೇರಿಸತವುದಲೆ. ಆದರ ೆ ಪರತಿನಿತ್ಯ ವನಯಪನರ ನಡಸೆತ್ಕೆಂಥವರಿಗೆ್ 
ಹರ್ದತಬಬರವನಗಿ ಅವರ ತ್ಲೆಯ ಮಲೆ ಬಹಳ ದೊಡಡ ಕಲತೆ ಬಿದುಂತ್ ೆಆಗತತಿುದೆ. ಹನಗ್ನಗಿ, ಇದನೂನ 
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ಕೂಡ ರ್ನವು ಯೇಚರೆ್ ಮನಡಬೇೆಕತ. ನಿೇವು ಅವರನೂನ win-win ಮನಡಬೇೆಕತ.  ನಿೇವು ಕೂಡ 
win-win ಆಗಬೇೆಕತ.  ಸಕನಾರದಂದ ಉತ್ುಮವನದ ಆಡಳಿತ್ ಬರಬೆೇಕತ, ಜನಗಳು ಕೂಡ 
ಉತ್ುಮವನದ ಜಿೇವನ ನಡಸೆಬೆೇಕತ. ನಿೇವು ಆ ರಿೇತಿಯಲ್ಲೆ balancing ಮನಡತ್ಕೆಂಥ economy 
ನತನ ತ್ರಬೇೆಕೆಂದತ ರ್ನನತ ತ್ಮೆ ಮೂಲಕ ಮನನಯ ಸಚಿವರಿಗೆ್ ವಿನಂತಿ ಮನಡತತಿುದೆುೇರೆ್. 

 ಶ್ರೇ ಜೆ.ಸಿ.ಮನಧತಸ್ನಾಮಿ (ಕನನೂನತ ಮತ್ತು ಸಂಸದೇಯ ವಯವಹನರಗಳ ಸಚಿವರತ, ಸರ್ನೆನಯ 
ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಯವರ ಪರವನಗಿ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, GST Cess ನಮಗ್ೆ ಏನತ claim 
ಇತ್ೊುೇ ಅದನತನ ರ್ನವು ಕೆೇಳಿದೆುೇವೆ. ರ್ನವು ಕಷಟ ಕನಲದಲ್ಲೆದನುಗ loan ತ್ಗೆ್ೆದತಕೂೆಳಳಬಹತದೆಂದತ 
ಕೆೇಂದರ ಸಕನಾರ permit ಮನಡಿತ್ತು. ಮತ್ೆು GST laon ಮೇಲೆ ಅವರತ loan raise ಮನಡಿ 
ನಮಗ್ೆ ಕೊಡತತಿುದನುರೆ ರ್ನವು ಅವರಿಗೆ್ ಒಟತಟ ರೂ.5000 ಕೊೇಟಿಗಳಿಗ್ೆ projection ಇಟಿಟದುೆವು. 
ಅದತ ಈ ವಷಾ end ಆಗತತ್ುದೆಂದತ ಮನನಯ ಶನಸಕರನದ ಕೆ.ಎ.ತಿಪಪೆೇಸ್ನಾಮಿಯವರತ ಹೆೇಳಿದರತ. 
ಸರ್ನೆನಯ ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಗಳು ಈಗ್ನಗಲೆೇ Council ಗೆ್ ಒತ್ುಡ ತ್ೆಗೆ್ದತಕೂೆಂಡತ ಬಂದತ, another 
minimum three years ನಿೇವು ಇದನತನ ಮತಂದತವರಸೆಿ ನಮಗ್ೆ cess compensation 
ಕೊಡಲೇೆಬೇೆಕತ ಎಂದತ ವನದ ಮಂಡಿಸಿರತತ್ನುರೆ.  We are anticipating another three 
years.  ಈ ಸಿಿತಿ ಮತಂದತವರಯೆತತ್ುದೆ. ಹನಗ್ನಗಿ, another three years compensation 
ನಮೆ ರನಜಯ ಸಕನಾರಕೆೆ ಸಿಗತತ್ುದ.ೆ ಎರಡರೆ್ಯದನಗಿ, compensation cess ಮೇಲ ೆ
ತ್ೆಗೆ್ದತಕೂೆಂಡತ compensation ತಿೇರಿಸತವುದರಿಂದ, ಅವರ liability ಪರಕನರ  ಅವರ ಮೇಲೆ 
ಹೆಚತಿ ಭನರ ಇರತತ್ುದೆ. ಹನಗ್ನಗಿ, ಇವತಿುನ ದವಸ ರ್ನವು ಅದನತನ ಏಕೆ ಸ್ನಾಗತ್ ಮನಡತತಿುದೆುೇವೆಂದರೆ, 
ಅದತ ನಮಗ್ೆ ತ್ಕ್ಷರ್ಕೆೆ ಸಿಗತತಿುದೆ. ಹನಗ್ನಗಿ we hope this system will continue for 
another three years.  

 ಶ್ರೇ ಕೆ.ಎ.ತಿಪಪೆೇಸ್ನಾಮಿ (ರ್ನಮನಿದೆೇಾಶ್ತ್ರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಆದರೂ ಕೂಡ 
ನಮೆ ರನಜಯಕೆೆ ಬರತ್ಕೆಂಥ ಪನಲತ ಸರಿರ್ನಗಿ ಬರತತಿುಲೆವಲೆ ಎಂದತ ರ್ನನತ ಕೆೇಳುತಿುದುೆೇರೆ್.  
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 ಶ್ರೇ ಜೆ.ಸಿ.ಮನಧತಸ್ನಾಮಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಕೆೇಂದರ ಸಕನಾರದವರತ ನಮಗ್ೆ ಏನತ 
ಕೊಡತತ್ನುರೂೆೇ ಅದತ ಬರತತಿುದೆ. ಇದರ ಜೊತ್ೆಗೆ್ ಇವತಿುನ ದವಸ ನಮಗ್ೆ centrall sponsored 
schemes, grant-in-aids ಇವುಗಳಿಗ್ಲೆನೆ liberal ಆಗಿ ಹರ್ವನತನ ಕೊಡತತಿುದೆ. ಇದರ 
ಜೊತ್ೆಗೆ್ ಇನೂನ ಕೆಲವು ಕಡ ೆState Exchequer ರವರ ಮತಖನಂತ್ರ ಪನಸಚ ಆಗಿರತವುದತ ಕೂಡ 
ಬಂದಲೆ. ಈಗ ಗ್ನರಮಿೇಣನಭಿವೃದಿ ಸಚಿವರನದ ಮನನಯ ಕ.ೆಎಸಚ.ಈಶಾರಪಪನವರತ ಜಲಜಿೇವನ್ಚ 
ಮಿಷನ್ಚ ಯೇಜರೆ್ ಅಡಿಯಲ್ಲೆ ಕೆೇಳಿದನುರ,ೆ ರ್ನನತ ಕೂಡ ಕೆೇಳಿದೆುೇರ್ೆ, ಅಟಲಚ ಭೂ ಜಲ 
ಯೇಜರೆ್ಯಲ್ಲೆ ಕೆೇಳಿದೆುೇವ.ೆ ಇವೆಲೆದಕೂೆ ಕೂಡ ಕೆೇಂದರ ಸಕನಾರದಂದ ನಮಗ್ ೆಫಂಡುಚಗಳು flow  
ಆಗತತ್ುಲೆೇ ಇದೆ. ಹಲವನರತ funds ನತನ ಕೆೇಂದರ ಸಕನಾರ ಕೂೆಟಿಟದೆ. ಕೆೇಂದರದಲೂೆ ಕೂಡ ನಮೆದೆೇ 
ಸಕನಾರ ಇದೆ. ಅದತ ಜನಗಳಿಗ್ೊೇಸೆರ ಇರತ್ಕೆಂಥ ಸಕನಾರ. ಇಡಿೇ ರನಷರಕೆ ಒಂದತ ಸಕನಾರ 
ನಡಸೆತತಿುರತವನಗ ಅದತ ರ್ನರದೊೇ ಸಕನಾರ ಎಂದತ ರ್ನವು ಭನವಿಸತವುದಕೆೆ ಆಗತವುದಲೆ. ಇನತನ 
ಮನನಯ ಪಿ.ಆರ.ರಮೇಶಚರವರೇೆ . . . 

 ವೆೈಸಚ ಛೆೇಮಾನ್ಚ:- ಮನನಯ ಸಚಿವರೆೇ, ಈ ಬಿಲಚ ಬಗೆ್ೆ ಇನೂನ ಇಬಬರತ ಶನಸಕರತ 
ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಬನಕ್ ಇದನುರ,ೆ ತ್ನವು ಈಗಲೇೆ ಉತ್ುರ ಕೊಡತಿುೇರೊೇ ಅಥವನ ಅವರತ ಮನತ್ರ್ನಡಿದ 
ನಂತ್ರ ಉತ್ುರ ಕೂೆಡತತಿುೇರೂೆೇ ಹೆೇಳಿ. 

 ಶ್ರೇ ಜೆ.ಸಿ.ಮನಧತಸ್ನಾಮಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ಹೆೇಳಿ ಮತಗಿಸಿಬಿಡತತ್ೆುೇರ್ೆ. 
ಮನನಯ ಪಿ.ಆರ.ರಮೇಶಚರವರತ ಹೆೇಳಿದುರೆ್ನೇ ರ್ನವು ಮನಡತತಿುದೆುೇವ.ೆ ಟನಯಕುಚನತನ ಅದಕೊೆೇಸೆರವೇೆ 
ಹನಕತವುದತ. ಎಲನೆದರೂ ಒಂದತ ಕಡೆ ಇರತವುದನತನ ತ್ೆಗೆ್ದತ, ಇರ್ೂೆನಂದತ ಕಡ ೆಕೊಡತತಿುದನುರ.ೆ ಅದತ 
ಕೂಡ ಅಭಿವೃದಿರ್ನಗಲ್ಲ, ರನಜಯದ ಇರ್ೂೆನಂದತ ಭನಗವೂ ಕೂಡ ಬೆಳೆಯಲ್ಲ ಎಂದತ ಕೊಡತತಿುದನುರೆ. 
ಈ taxation system ಇಟಿಟರತವುದತ. ʻಇದುವರಲೆನೆ, ಇಲೆದವರಿಗ್ೆ ನಿೇಡಲೆೇಬೆೇಕತʼ. ಹರ್ 
ರ್ನರ್ನಾರ ಹತಿುರ ಇರತತ್ುದೂೆೇ ಅದನತನ ತ್ೆಗೆ್ದತಕೊಂಡತ, ಇರ್ೂೆನಂದತ ಯೇಜರೆ್ಗ್ ೆ ಕೊಟತಟ 
ಮನಡತವುದರೆ್ನೇ ರ್ನವು ಕಲನಯರ್ ಕನಯಾಕರಮಗಳು ಎಂದತ ಕರಯೆತತ್ೆುೇವೆ. ಬರಿೇ Petrol 
Consumers  ಕೂರಿಸತವುದತ ಕಲನಯರ್ ಕನಯಾಕರಮ ಅಲೆ. ಇವತಿುನ ದವಸ ನಮೆ ರನಜಯ 
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ಇರತ್ಕೆಂಥ ಸಿಿತಿಯಲ್ಲೆ set-off ಕೊಡತವುದಕ್ೆಂಥ ಬೆೇರ ೆ ಬೆೇರ ೆ scheme ಗಳಿಗ್ೆ ಸಾಲಪ ಜಿೇವ 
ಕೊಟತಟ, ಆ ಕೆಲಸಗಳು ಆಗಬೇೆಕನಗಿರತವುದನತನ ರೆ್ೂೇಡಿಕೊಳುಳವಂಥ ಪರಿಸಿಿತಿಯಲ್ಲೆ ಇದೆುೇವೆ. 
ಹನಗ್ನಗಿ, pendency ಇರತವ ಬಿಲಚಗಳು ಮತ್ೂೆುಂದತ, ಮಗದೂೆಂದತ ಸಾಲಪ regularize  ಆಗಲ್ಲ 
ಎಂದತ ರ್ನವು ಬಜೆಟಚನಲ್ಲೆ ಹರ್ವನತನ ಕೂೆಟಿಟದುೆೇವೆ. ಅದತ Irrigation ಇರಬಹತದತ, ಹೌಸಿಂಗಚ 
ಇರಬಹತದತ, Social Welfare Scheme ಗಳು ಇರಬಹತದತ. ರ್ನವು ಅಲ್ಲೆಗ್ೆ additionality  
ಆಗಿ ಏಕೆ ಕೊಡತತಿುದೆುೇವೆಂದರೆ, ಅಲ್ಲೆ ಸಾಲಪ ಆ ಲೂೆೇಡ ಕೂಡ ಕಡಿಮರ್ನಗಿ, ಕನಯಾಕರಮಗಳು 
ಬೆೇಗರೆ್ ಆಗಿ ಅದಕೆೆಲನೆ ಶಕ್ು ಸಿಗಲ್ಲ ಎಂದತ ಕೊಡತತಿುದೆುೇವೆ. ತ್ಮಗ್ೆಲನೆ ಗ್ೂೆತಿುರತವಂತ್ ೆಕರ್ನಾಟಕ 
ರನಜಯದಲ್ಲೆ ನಮೆ ಸಕನಾರ ಒಂದತ ಲ್ಲೇಟರಚ ಪೆಟೊರೇಲಚ ಮೇಲೆ ರೂ.೭ ಗಳನತನ ಕಡಿಮ ಮನಡಿದೆುೇವೆ. 
ರ್ನವು ಈಗ್ನಗಲೆೇ ಲನಸಚ ಮನಡಿಕೊಂಡತ ಪೆಟೊರೇಲಚಗೆ್ ರಿಬೆೇಟಚ ಕೂೆಟಿಟದುೆೇವೆ. ಆ sector ನತನ 
ರ್ನವೇೆನತ direct ಆಗಿ ಕೆೈಬಿಟತಟ ಸಕನಾರ ನಡಯೆತತಿುಲೆ. ನಮಗ್ೆ ಬಹಳ ಕಷಟ ಇದನುಗಲೂ ಕೂಡ 
ಕೊಟಿಟದುೆೇವೆ. ನಮಗ್ೆ ಬಹಳ ಕಷಟ ಇದನುಗಲೂ ಕೂಡ ರ್ೌಕರರ ವಗಾದವರ ಸಂಬಳದಲ್ಲೆ ಒಂದತ 
ರೂಪನಯಯನೂನ ಕಡಿತ್ಗ್ೊಳಿಸತವುದನಗಲ್ಲೇ ಅಥವನ ಅವರ benefit ಕಡಿತ್ಗ್ೂೆಳಿಸತವಂತ್ಹ 
ಕೆಲಸ ಮನಡಿಲೆ. ಈಗ್ನಗಲೆೇ ಅದರ ಬಗೆ್ೆ ಕಳೆಮರೆ್ಯಲ್ಲೆ ಮನತ್ರ್ನಡಿದರತ. ಅರ್ತ್ತು ರ್ನನತ ಅಲ್ಲೆ 
ಉತ್ುರ ಕೂೆಡಬೇೆಕನಗಿತ್ತು. ಕೆೇರಳ ಸಕನಾರ ಎಷತಟ percent salary  ಕಡಿತ್ಗ್ೂೆಳಿದುರೆಂದತ ನಿಮಗ್ೆ 
ಗ್ೊತ್ೆುೇ? ಈಗ ರ್ನವು ರೂ.೬೦,೦೦೦ ಕೊೇಟಿಗಳಿಂದ ರೂ.೭೦,೦೦೦ ಕೊೇಟಿಗಳ ಬಜೆಟಚ 
ಮಂಡಿಸಿರತವನಗ, ಒಂದತ ತಿಂಗಳ ಮನನಯ ಶನಸಕರತ  ಹನಗೂ  ಮನನಯ ಸಚಿವರ ಸಂಬಳ ರ್ನವ 
ಲೆಕೆ. ಮನನಯ ಶನಸಕರತ ಹನಗೂ ಮನನಯ ಸಚಿವರ ಸಂಬಳದ ಬಗೆ್ೆ ರ್ನವೇೆನತ ಇಲ್ಲೆ ನಿಂತ್ತಕೂೆಂಡತ 
ಚಚೆಾ ಮನಡಬೇೆಕೇೆ? ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೆ ರ್ನವುದೇೆ ರಿೇತಿ ಹೂೆರರೆ್ನಗದಂತ್ೆ ಸಕನಾರವನತನ 
ನಿಭನಯಸಿಕೂೆಂಡತ ಬಂದದೆುೇವೆ.  

  ಡನ|| ವೆೈ.ಎ.ರ್ನರನಯರ್ಸ್ನಾಮಿ (ಸಕನಾರದ ಮತಖ್ಯ ಸಚೆೇತ್ಕರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರನಜಸ್ನುನ government ನಲೂೆ ಕೂಡ ರ್ೌಕರರ ಸಂಬಳವನತನ 
ಕಡಿತ್ಗ್ೊಳಿಸಿದನುರ.ೆ  
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 ಶ್ರೇ ಜೆ.ಸಿ.ಮನಧತಸ್ನಾಮಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ರನಜಸ್ನುನದ ಬಗೆ್ೆ 
ಹೆೇಳುವುದಲೆ. ಕೆೇರಳದಲ್ಲೆ ರ್ೌಕರರ ಸಂಬಳವನೂನ ಕೂಡ ಕಡಿತ್ಗ್ೂೆಳಿಸಿದನುರೆ. ಒಂದತ ವೆೇಳೆ ನಮೆ 
ರನಜಯದ ರ್ೌಕರರ ಸಂಬಳವನತನ ಏರ್ನದರೂ ಕಡಿತ್ಗ್ೊಳಿಸಿದುರೆ, ಈ ಸದನದಲ್ಲೆ ನಮೆನತನ 
ಬಿಡತತಿುದುರೆೇನತ? ಆ ರಿೇತಿ ನಮೆ ಸಕನಾರ ಏರ್ನದರೂ ಮನಡಿದುರ ೆಮನನಯ ಪಿ.ಆರಚ.ರಮೇಶಚರವರೆೇ, 
ತ್ನವು ಈ ಸದನದಲ್ಲೆ ನನನನತನ ನಿಂತ್ತಕೂೆಳುಳವುದಕೆೆ ಬಿಡತತಿುರಲ್ಲಲೆ. ರ್ನವು ಈ ಎಲನೆ setback 
ಗಳನತನ clear ಮನಡಿಕೂೆಂಡತ ಸಕನಾರ ನಡಸೆತತಿುದೆುೇವೆ. ಮತ್ೆು ನಿೇವೇೆನತ capital investment 
ಬಗೆ್ೆ ಏನತ ಹೆೇಳಿದರಿ, at least now we are ahead with 30% of capital 
investment in this supplementary estimate.   ಸಪಿೆಮಂಟರಿಗ್ ೆ ನಿೇವೆೇನತ 
ಬಂಡವನಳವನತನ ಹನಕತವುದಲೆವೆಂದತ ತಿಳಿದತಕೂೆಳಳಬನರದತ. ರ್ನವನಯವ ಇಲನಖಯೆಲ್ಲೆ ಏರೆ್ೇನತ 
ಮೂಲಭೂತ್ ಸ್ೌಕಯಾಗಳನತನ ಒದಗಿಸಬೆೇಕತ. ಮತ್ೆು ಏರೆ್ೇನತ asset create ಮನಡಬೇೆಕತ. 
Capital invest ಮನಡಬೆೇಕತ ಎನತನವುದನೂನ ಕೂಡ ಗಮನದಲ್ಲೆಟತಟಕೊಂಡತ ನಮಗ್ೆ generate 
ಆಗತತಿುರತವ extract funds is unexpected.   ರ್ನವು ಬಹಳ conservative  ಆಗಿ 
ಯೇಚರೆ್ ಮನಡಿ ಬಜೆಟಚ ಮನಡತವನಗ ರ್ನವು ಹೆಚತಿ ಹೆೇಳಿಕೂೆಳಳಬನರದತ ಅಂದತಕೂೆಂಡಿದುೆವು. 
ಆದರೆ ಇವತಿುನ ದವಸ ಆರ್ಥಾಕ ಸಿಿತಿ ಚೆರ್ನನಗಿದ.ೆ ಫೆಬರವರಿ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲೆ ಖ್ಚತಾ ಮನಡತವುದಕೆೆ ಇದುಂಥ 
ಸಿಿತಿ ನಮಗ್ೆ ಇತ್ತು ಇಲೆ. ಮನನಯ ಪರಕನಶಚ ಕೆ.ರನಥೂೆೇಡಚ ರವರೆೇ, ಪರತಿ ಬನರಿ ರ್ನವು negative 
ಇಟತಟಕೂೆಂಡತ, expenditure ಜನಸಿು ತ್ೂೆೇರಿಸಿಕೊಂಡತ estimates ನತನ ಅಪೂರವಚ 
ಮನಡಿಕೊಡತವಂತ್ ೆ ಕೇೆಳುತಿುದೆುವು. ಆದರೆ ಈ ಬನರಿ ಬೆೇರ ೆ ರಿೇತಿಯಲ್ಲೆ ಕೇೆಳಿದೆುೇವೆ. ಪರತಿ ಬನರಿ 
ನಿೇವೆೇಕೆ over expenditure ಮನಡತತಿುೇರಿ, ಅಲ್ಲೆ ನಿೇವೆೇಕೆ ಅಷತಟ ಖ್ಚತಾ ಮಡತತಿುದುೇರಿ ಎಂದತ 
ಕೆೇಳುತಿುದುೇರಿ. ಈಗ ನಮಗ್ೆ income ಇದೆ. ಇದನತನ ರ್ನವು ಈ ರಿೇತಿ appropriate 
ಮನಡತತಿುದೆುೇವೆ ಎಂದತ ತ್ಮೆ ಗಮನಕೆೆ ತ್ಂದದುೆೇವೆ. We are spending wherever.. ಈಗ 
ಬಹಳ ಅಗತ್ಯ ಇದೆಯಂದತ ಇರಿಗ್ೇೆಷನ್ಚಗೆ್ ಹರ್ವನತನ ಏಕೆ ಕೊಡತತ್ೆುೇವೆಂದತ ತ್ಮಗೂ ಕೂಡ 
ಗ್ೊತಿುದೆ. We have to spend for irrigation.  ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನವು 
ಬಜೆಟಚನಲ್ಲೆ ಅದಕೆೆ ಹರ್ವನತನ ಮಿೇಸಲ್ಲಟಿಟದೆುೇವ.ೆ ಅದಕೆೆ ಇದನತನ additionality ಆಗಿ 



104 

                                                                                                                                                  ವಿಪ/25-03-2022   
“ wzÀÄÝ¥ÀrAiÀiÁUÀzÀ ¥Àæw/unedited copy/£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ¼À°è CxÀªÁ ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉUÁV G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀPÀÆqÀzÀÄ 

__________________________________________________________________________________ 

ಕೊಡತತಿುದೆುೇವೆ. ಹೌಸಿಂಗಚಗೆ್ ಬಜೆಟಚನಲ್ಲೆ ಹರ್ವನತನ ಮಿೇಸಲ್ಲಟಿಟದೆುೇವೆ. ಈಗ ಅದಕೆೆ ರೂ.೫೯೫ 
ಕೊೇಟಿಗಳಿಂದ ರೂ.೬೦೦ ಕೊೇಟಿಗಳನತನ ಹೆಚತಿವರಿರ್ನಗಿ ಕೊಡತತಿುದೆುೇವೆ. Minor Irrigation ಗೆ್ 
ಬಜೆಟಚನಲ್ಲೆ ಹರ್ ಮಿೇಸಲ್ಲಡಲನಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅದರ ಜೊತ್ೆ ರೂ.೨೦೦ ಕೊೇಟಿಗಳನತನ 
additionality  ಕೂೆಡತತಿುದೆುೇವೆ. ಹನಗೆ್ಯೇ ಈಗ ನಮಗ್ೆ ಶಕ್ು ಬಂದದೆ ಅಗತ್ಯ ಇರತವ ಕಡಗೆ್ ೆ
ಇಲನಖಗೆಳಿಗ್ೆ ಹರ್ವನತನ ಕೊಡತತಿುದೆುೇವೆ. ಎಲನೆ social sector welfare schemes ಗಳಿಗೂ 
ಕೊಡತತಿುದೆುೇವೆ. ಅದರಲೂೆ ಮೂಲಭೂತ್ವನಗಿ ರ್ನರಿಗ್ ೆ ಸ್ೇೆರಬೆೇಕೂೆೇ ಆ ಕಡಗೆ್ ೆ diversion 
ಆಗಿದ.ೆ ಅದತಬಿಟಟರ ೆರ್ನವೇೆನತ ಇಲ್ಲೆ  unnecessary expenditure ರ್ನವುದನೂನ ಸ್ೇೆರಿಸಿಲೆ. 
ಬೆೇಕನದಂತ್ಹ ಎಲನೆ ಕನಯಾಕರಮಗಳಿಗ್ೆ ಶಕ್ು ಕೊಡಬೇೆಕನಗಿದ.ೆ ಈಗ ನಮಗ್ ೆ ಇರತವ ಆರ್ಥಾಕ 
ಸಿಿತಿಯಂದ ಸಮಪಾಕವನಗಿ ನಡಯೆಲ್ಲ ಎಂದತ ಸಾಲಪ ಮಟಿಟಗ್ೆ ಹಂಚತತಿುದೆುೇವೆ. ಇವತಿುನ ದವಸ 
ರನಜಯವನತನ ಉತ್ುಮ ಸಿಿತಿಗ್ ೆತ್ೆಗೆ್ದತಕೂೆಂಡತ ಹೂೆೇಗತವುದಕೆೆ ಒಂದತ ಎಸಿಟಮೇಟಚನತನ ರ್ನವು ತ್ಮೆ 
ಮತಂದ ೆಇಟಿಟದೆುೇವ.ೆ 

 ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗ್ೌಡ (ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕೆ್ೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 2021-22ರೆ್ೇ 
ಹರ್ಕನಸತ ವಷಾದ ಕರ್ನಾಟಕ ಧನವಿನಿಯೇಗ ವಿಧೆೇಯಕದ ಬಗೆ್ೆ ಪರಸ್ನುಪ ಮನಡತವುದೆೇರ್ಂೆದರೆ, 
ಈಗ ಮನನಯ ಕನನೂನತ ಸಚಿವರತ ವಿವರಣೆ ಕೂೆಟಟರತ.  

(ಮತಂದತ)  

(637)25.3.2022/12.40/ಎಂ.ಎಂ-ವಿ.ಕ ೆ                 (ವೆೈಸಚ ಚೆೇಮಾನ್ಚ ಉಪಸಿಿತಿ) 

ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗ್ೌಡ (ಮತಂದತ):- 

ಹೆಚತಿವರಿರ್ನಗಿ ಬಂದ ತ್ರೆಿಗ್ ೆಹರ್ವನತನ ತ್ನವು ಹಂಚಿಕ ೆಮನಡತವಲ್ಲೆ ಮದಲರೆ್ಯದನಗಿ ಶ್ಕ್ಷರ್ 
ಇಲನಖಗೆ್,ೆ ಎರಡರೆ್ಯದನಗಿ ಆರೂೆೇಗಯ ಇಲನಖಗೆ್ ೆ ಮತ್ತು ಮೂರರೆ್ಯದನಗಿ ಸಮನಜ ಕಲನಯರ್ 
ಇಲನಖ ೆ ಈ ಕ್ೇೆತ್ರಗಳಿಗ್ ೆ ಇನೂನ ಸಾಲಪ ಹೆಚತಿ ಕೊಡಬೇೆಕನಗಿತ್ತು.  ಏಕಂೆದರೆ ಕೊೇವಿಡಚ-19 
ಬಂದನಗಿನಿಂದ ಆರೂೆೇಗಯ ಕ್ೆೇತ್ರಕೆೆ ಇಷ್ೆಟಲನೆ ಮನಡಿದರೂ ಕೂಡ ಅದತ ಸರಿರ್ನದ ಪರಮನರ್ದಲ್ಲೆ 
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ಮನಡತವುದಕೆೆ ಆಗಲ್ಲಲೆ.  ಈಗ ಹೊಸ ರನಷಿರೇಯ ಶ್ಕ್ಷರ್ ನಿೇತಿ ಮಟಟ ಮದಲರೆ್ಯದನಗಿ ನಮೆ 
ರನಜಯದಲ್ಲೆ ಜನರಿಗ್ ೆ ಬಂದದ.ೆ  ಅದನತನ ಅನತಷ್ನಟನ ಮನಡಬೇೆಕೆಂದರೆ ಮೂಲಸ್ೌಕಯಾಗಳನತನ 
ಕಲ್ಲಪಸತವುದತ ಬಹಳ ಸಮಸ್ಯೆರ್ನಗತತ್ುದೆ.  ತ್ನವು ಶ್ಕ್ಷರ್ ಕ್ೆೇತ್ರಕೆೆ ಅನತದನನ ಕೊಟಿಟದುೇರಿ ಆದರೆ 
ಇನೂನ ಸಾಲಪ ಕೂೆಡಬೇೆಕನಗಿತ್ತು, ಇಂಧನ ಇಲನಖಗೆ್ ೆಮತ್ತು ಕಂದನಯ ಇಲನಖೆಗ್ ೆಭನರಿ ಗ್ನತ್ರದಲ್ಲೆ 
ಅನತದನನ ಕೂೆಟಿಟದುೇರಿ. ಆಹನರ ಮತ್ತು ರ್ನಗರಿಕ ಸರಬರನಜತ ಇಲನಖಗೊ ಭನರಿ ಗ್ನತ್ರದಲ್ಲೆ 
ಅನತದನನ ಕೊಟಿಟದುೇರಿ. ಕೂೆಟಿಟರತವುದಕೆೆ ನನನ ವಿರೂೆೇಧವಿಲೆ. ಆದರೆ ಇವುಗಳನತನ ಮನಡತವನಗ ಶ್ಕ್ಷರ್ 
ಇಲನಖ,ೆ ಆರೂೆೇಗಯ ಇಲನಖೆ, ಸಮನಜ ಕಲನಯರ್ ಇಲನಖ;ೆ ಏಕೆಂದರ ೆಸಮನಜ ಕಲನಯರ್ ಇಲನಖಯೆಲ್ಲೆ 
ಕೆಳ ಹಂತ್ದ ಜನರ ಹಿತ್ ಕನಯತವಲ್ಲೆ ಬಹಳಷತಟ ಅಭಿವೃದಿ ಕೆಲಸಗಳನಗಬೆೇಕನಗತತ್ುದೆ.  ಆದುರಿಂದ 
ಈ ಕ್ೆೇತ್ರಗಳಿಗ್ ೆಅನತದನನವನತನ ಇನೂನ ಹೆಚತಿ ಮನಡಬೇೆಕನಗಿತ್ತು ಎನತನವುದತ ನನನ ಅಭಿಪನರಯ.  
ಎರಡರೆ್ಯದನಗಿ ಹೆೇಳುವುದನದರೆ ಕನನೂನತ ಸಚಿವರತ ವಿವರಣೆ ನಿೇಡತತ್ನು ಹೆೇಳಿದರತ ಹನಗೂ 
ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ ಪಿ.ಆರ. ರಮೇಶಚರವರತ ಅಥಾಗಭಿಾತ್ವನದ ಮನತ್ನತನ ಹೇೆಳಿದರತ.  ಹೆಚತಿವರಿ 
ತೆ್ರಿಗೆ್ ಬಂದಂತ್ಹ ಸಂದಭಾದಲ್ಲೆ ದತಬನರಿರ್ನಗಿರತವಂತ್ಹ ಬಲೆ ೆ ಏರಿಕೆ; ಎಲೊೆೇ ಒಂದತ ಕಡ ೆ
ಸಮನಧನನ ತ್ರತವಂತ್ಹ ಸಮನಜದ ಕಟಟಕಡೆಯ ಜನರಿಗ್ ೆದತಬನರಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲೆ ಗ್ನಯಸಚ, ಪೆಟೊರೇಲಚ, 
ಡಿೇಸ್ೆಲಚ ಇರಬಹತದತ.  ಇವತ್ತು ಪೆಟೂೆರೇಲಚ, ಡಿೇಸ್ಲೆಚ ಇಲೆದೇೆ ರ್ನವ ಶ್ರೇಸ್ನಮನನಯ ಮನತಷಯರತ 
ಕೂಡ ಬದತಕತವುದಕೆೆ ಸ್ನಧಯವಿಲೆ.  ಅವು ಬಹಳ ದತಬನರಿರ್ನಗಿರತವುದರಿಂದ ಇಂತ್ಹ 
ಸಂದಭಾಗಳಲ್ಲೆ ಅದಕೆೆ ಹೆಚಿಿನ ಒತ್ತು ಕೂೆಟತಟ ಆ ವಗಾದ ಜನರಿಗ್ ೆ ಬೆಲ ೆ ಏರಿಕ ೆ ಬಿಸಿಯನತನ 
ತ್ಗಿೆಸತವುದಕೆೆ ವಿಶೆೇಷವನದ ಆದಯತ್ ೆ ಕೂೆಟಿಟದುರ ೆ ಚೆರ್ನನಗಿತ್ತು ಎನತನವುದತ ನಮೆ ಅಭಿಪನರಯ.  
ಸತಮನರತ 27,000 ಕೂೆೇಟಿ ರೂಪನಯಗಳನತನ ರ್ನವು ರ್ನರತ ಕೂಡ ನಿರಿೇಕ್ೆ ಮನಡಿರಲ್ಲಲೆ.  
ತ್ನವು 2021-22 ರೆ್ೇ ಸ್ನಲ್ಲನ ಆಯವಯಯ ಮಂಡರೆ್ ಮನಡಿದನಗ ರ್ನರೂ ಕೂಡ ಈ ರಿೇತಿ 
ಆಗತತ್ುದೆ ಎಂದತ ನಿರಿೇಕ್ೆ ಮನಡಿರಲ್ಲಲೆ. ಇನೂನ ದೊಡಡ ಕರನಳ ದನಗಳನತನ ರೆ್ೂೇಡಬಹತದತ ಎಂಬ 
ನಿರಿೇಕ್ೆಯಲ್ಲೆ ಆಯವಯಯ ಮಂಡರೆ್ರ್ನಗಿತ್ತು.  ಆದರೂ ಸತಮನರತ 27,000 ಕೊೇಟಿ 
ರೂಪನಯಗಳ ತೆ್ರಿಗೆ್ ನಿರಿೇಕ್ೆಗಿಂತ್ ಹೆಚನಿಗಿ ಬಂದರತವುದತ ಎಲನೆ ಇಲನಖನ ಅಧಿಕನರಿಗಳಿಗಿಂತ್ 
ಹೆಚನಿಗಿ ಆರ್ಥಾಕ ಇಲನಖಯೆ ಅಧಿಕನರಿಗಳು, ಅದರಲೂೆ ವಿಶೇೆಷವನಗಿ ತೆ್ರಿಗೆ್ ಸಂದನಯ ಮನಡಿದ 
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ಜನರನತನ ಈ ಸಂದಭಾದಲ್ಲೆ; ಹೆಚತಿವರಿರ್ನಗಿ ಇಷ್ೊಟಂದತ ತೆ್ರಿಗೆ್ ಬರಬೆೇಕನದರೆ ನಮೆ 
ಇಲನಖಯೆವರತ ವಸೂಲ್ಲ ಮನಡಿರಬಹತದತ ಆದರೆ ತೆ್ರಿಗೆ್ ಪನವತಿ ಮನಡಿದ ತ್ೆರಿಗ್ದೆನರರನೂನ ಈ 
ಸಂದಭಾದಲ್ಲೆ ವಿಶೇೆಷವನಗಿ ಅಭಿನಂದಸತತ್ೆುೇರೆ್.  ಆರ್ಥಾಕ ಇಲನಖನಧಿಕನರಿಗಳಿಗೂ ರ್ನನತ 
ಅಭಿನಂದಸತತ್ೆುೇರೆ್.  ಈ ವಿಧೆೇಯಕಕೆೆ ನನನ ಸಹಮತ್ವನತನ ವಯಕು ಮನಡತತ್ೆುೇರ್ೆ.  

 ವೆೈಸಚ ಚೆೇಮಾನ್:- ಮನನಯ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗ್ೌಡರೆೇ, ತೆ್ರಿಗೆ್ ಕೊಡತವುದಕೆೆ ಪೊರೇತ್ನುಹ 
ನಿೇಡತವಂತ್ಹ ಉತ್ುಮ ಶನಸನಗಳನತನ ತಿದತುಪಡಿಗಳನತನ ತ್ರತವನಗ ಶನಸನ ರಚರೆ್ ಎಷತಟ 
ಪರಮತಖ್ವನದತದತ ಎಂಬತದತ ಇಲ್ಲೆ ಅಥಾವನಗತತ್ುದೆ. ಉತ್ೆುೇಜನಕನರಿರ್ನಗಿ ಒಳೆಳಯ ತೆ್ರಿಗೆ್ 
ಸಂಗರಹವನಗಿದ.ೆ  ನಿಜವನಗಿಯೂ ಅವರತ ಅಭಿನಂದರ್ನಹಾರತ.  

 ಶ್ರೇ ನಸಿೇರಚ ಅಹಮದ(ವಿಧನನಸಭೆಯಂದ ಚತರ್ನಯತ್ರನದವರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅವಕನಶಕನೆಗಿ ಧನಯವನದಗಳು ಈಗ್ನಗಲೆೇ ಎಲೆರೂ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳ ಬಗೆ್ೆ 
ಪರಸ್ನುಪ ಮನಡಿದನುರ.ೆ ರ್ನನತ ಒಂದಕೆಂತ್ೂ ನಿಜವನಗಲೂ ಅಭಿನಂದರೆ್ ಸಲ್ಲೆಸತವುದಕೆೆ ಇಚಛೆಪಡತತ್ೆುೇರ್ೆ.  
ಈ ರಿೇತಿಯ ಪರಿಸಿಿತಿ ಈ ಗ್ನತ್ರದಲ್ಲೆ ಬಂದರಲ್ಲಲೆ ಎಂದತ ಯೇಚಿಸತತಿುದುೆೇರೆ್.  ಇದೆೇ ಸಂದಭಾದಲ್ಲೆ 
ರ್ನವು crisis ನಲ್ಲೆ ಸಂದಗಿ ಪರಿಸಿಿತಿಯಲ್ಲೆದನುಗ ಇದನತನ ರ್ನವರಿೇತಿ ನಿಭನಯಸಿದನುರ ೆ ಎಂದತ 
ಅದಕೂೆ ಸಹ, I want to congratulate the department and the concerned 
officers.  ನಮಗ್ ೆಇದೂೆಂದತ ದಕೂುಚಿರ್ನಗಬೆೇಕತ.  ಮತಂಬರತವ ದನಗಳಲೂೆ ಸಹ ಇದೆೇ ರಿೇತಿ 
ರೂ.27,000 ಕೊೇಟಿ ಬಂದರತವುದತ ಮತಂದೆ ರೂ.52,000 ಕೊೇಟಿಗೆ್ ಟನಗ್ೆಾಟಚ ಅನತನ ನಿೇವು 
ಇಲನಖಗೆ್ ೆ ಕೊಡಬೇೆಕೆಂದತ ಕೊೇರತತ್ೆುೇರ್ೆ.  ಇರ್ೂೆನಂದತ compliment ಮನಡಬೇೆಕನಗಿರತವುದತ 
ಬಿ.ಜೆ.ಪಿ., ಸಕನಾರಕೆೆ ರ್ನವುದೊೇ ಒಂದತ ಕನಲದಲ್ಲೆ ನಿಮೆಂತ್ಹ spokesman ಈ ಸಕನಾರಕೆೆ 
ಸಿಕ್ೆಬಿಟಿಟದೆ. That, I have to compliment.  One of the best Advocate.  So, 
this is also one of the…. ರ್ನವ ರಿೇತಿ ಇರತವಂತ್ಹದತು; 

ಶ್ರೇ ಸಲ್ಲೇಂ ಅಹಮದ:- ಕೆಲವು ಸಮಯದಲ್ಲೆ ನಮೆ ವಕ್ೇಲರತ ಸತಳಳನತನ ಸತ್ಯ 
ಮನಡತತ್ನುರ.ೆ  ಹಿಂದಯೊ, ಮತಂದೆಯೂ ಬರತತ್ನುರೆ. 
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ವೆೈಸಚ ಚೆೇಮಾನ್:- ಮನನಯ ಸಲ್ಲೇಂ ಅಹಮದಚರವರೆೇ, ಅದನತನ ಅವರತ 
ಮನಡತವುದಕನೆಗತವುದಲೆ. ಅವರತ ವನದ ಮನಡಬಹತದತ ಅಷ್ಟೆೇ, ತಿೇಪತಾ ಕೂೆಡತವುದತ 
ರ್ನಯರ್ನಧಿೇಶರತ.  

ಶ್ರೇ ನಸಿೇರಚ ಅಹಮದ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅದಕೆೆೇ ಒಳೆಳಯ ವಕ್ೇಲರತ 
ಎನತನವುದತ. ಒಂದಂತ್ೂ ನಿಜ, ಅದನತನ ನಿೇವೂ ಒಪಿಪಕೊಳುಳತಿುೇರಿ.  ನಮೆ ಎಲನೆ ಇಲನಖಗೆಳನೂನ 
ಸಮಿೇಕ್ೆ ಮನಡಿದನಗ the most pilferage ಆಗಿರತವ ಇಲನಖ ೆಮತ್ತು under public eye 
ಇರತವಂತ್ಹ ರ್ನವುದನದರೂ ಇಲನಖ ೆಇದುರೆ, that is energy sector.  ರ್ನವು ಒಂದತ ಕಡ ೆ
power purchase ಮನಡತತ್ೆುೇವ.ೆ  ಒಂದತ ಕಡ ೆ ರ್ನವು ಉತ್ನಪದರೆ್ ಮನಡತವ Thermal 
Plants ಅನತನ ಹನಗೂ 3-4 Plants ಕೆಲಸ ಮನಡದೆೇ, we are buying the power.  
ಈಗ ಕೊಂಡತಕೂೆಳುಳತಿುಲೆ. Because we have additional power. ಆದರೆ ʻಅದನನಿʼ 
ಜೊತ್ೆಗೆ್ buy ಮನಡತತಿುದುೇರಲನೆ ಅದರ ಒಪಪಂದವನಗಿದೆಯಲನೆ? You are paying 
something Rs. 1,000 crores to him every year.  ದಯವಿಟತಟ ನಿೇವು ಆ ಇಲನಖಗೆ್ ೆ
ಎಷ್ೊಟಂದತ ದೂೆಡಡ ಗ್ನತ್ರದಲ್ಲೆ ಹಂಚಿಕ ೆಮನಡಿದುೇರಿ ಅದರ ಬಗೆ್ೆ ನಮಗ್ೆ ಸಾಲಪ ಅನತಮನನ ಬರತತಿುದೆ.  
ದಯವಿಟತಟ ನಿೇವು ಅದನತನ ರೆ್ೂೇಡಬೆೇಕತ. ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ ರಮೇಶಚರವರತ service sector 
ಬಗೆ್ೆ ಹೆೇಳಿದತು ನಿಜ.  ಮತಂಬರತವ ದನಗಳಲ್ಲೆ ಪೆಟೂೆರೇಲಚ ರ್ನವ ರಿೇತಿ ಆಗತತ್ುದೆ, ರ್ನವ ಮಟಟಕೆೆ 
ಹೊೇಗತತ್ುದೆ ಎಂದತ, we cannot even visualize.  Possibly it may go to… ಏನತ 
ರೇೆಟಚ ಹೊೇಗತತ್ುದೆ ಎಂದತ visualize ಮನಡತವುದಕನೆಗತವುದಲೆ. ಹೆಚನಿಗಿ ಬಂದರತವ 
contingency fund ಎಂದತ ಇಟತಟಕೂೆಳಳಬೆೇಕನಗಿತ್ತು. You should also tomorrow….. 
In another one year you are also facing the election.  ರ್ನಲತೆ ತಿಂಗಳಿಗಿಂತ್ 
ಮದಲತ rate ಹನಗೆ್ಯೇ ಇತ್ತು. ರ್ನಲತೆ ತಿಂಗಳ ಹಿಂದ ೆ ಒಂದತ ಪೆೈಸ್ಯೊ ಜನಸಿುರ್ನಗಿಲೆ.  
ಚತರ್ನವಣ ೆ ಮತಗಿದ ನಂತ್ರ ಪರತಿದನವೂ 80 ಪೈೆಸ್ೆ ಜನಸಿುರ್ನಗತತಿುರತವುದತ ಕಂಡತ ಬರತತಿುದೆ.  
ಹತ್ತು ತಿಂಗಳ ನಂತ್ರ ರ್ನವೆಲೆರೂ ಮತ್ೊುಂದತ ಚತರ್ನವಣೆಗ್ ೆಹೂೆೇಗತತಿುದೆುೇವೆ.  ಅಲೂೆ ಸಹ ತ್ನವು 
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contingency fund ಅನತನ ಇಟತಟಕೊಳಳಬಹತದನಗಿತ್ತು ಎಂದತ ಸಲಹ ೆ ಕೊಡತತಿುದುೆೇರೆ್.  
ನಿಜವನಗಲೂ, we have to congratulate the department the concerned 
officers.  And it has been really…. 

ಶ್ರೇ ಜೆ.ಸಿ. ಮನಧತಸ್ನಾಮಿ:- ಮನನಯ ನಸಿೇರಚ ಅಹಮದಚರವರೆೇ, ಸಕನಾರಕೂೆ ಸಹ ಎಂದತ 
ಹೆೇಳಿ. 

ಶ್ರೇ ನಸಿೇರಚ ಅಹಮದ:- ಮನನಯ ಸಚಿವರೆೇ, ಸಕನಾರಕೂೆ ಸಹ ಹೆೇಳುತ್ುೆೇರೆ್ ಇಲೆ ಎಂದತ 
ಹೆೇಳುವುದಲೆ. 

ಡನ: ಕ.ೆ ಗ್ೊೇವಿಂದರನಜ:- ಮನನಯ ಸಚಿವರೆೇ, ಕೆಲಸ ಮನಡತವವರತ ಅವರತ ಎಂದತ 
ಅವರಿಗೆ್ ಹೆೇಳುತಿುದನುರೆ.  ಅವರತ ಕೆಲಸ ಮನಡಿರತವುದಕೆೆ ನಿಮಗ್ೆ ಹೆಸರತ ಬರತತ್ುದೆ.  

Sri NASEER AHMED:- Even the Chief Minister, being handling 
the finances….  

ಶ್ರೇ ಕೊೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇಲ್ಲೆಯವರಗೆ್ ೆ ಏನತ 
ಹೆೇಳುತಿುದೆುೇರೆ್ ಎಂದರೆ . . . 

ಶ್ರೇ ನಸಿೇರಚ ಅಹಮದ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ನಿರ್ನೆ ದವಸ ಮನನಯ ಬಿ.ಎಸ. 
ಯಡಿಯೂರಪಪನವರತ ಆಯೇಜಿಸಿದು ಔತ್ರ್ಕೂಟದಲ್ಲೆ ಊಟ ಮನಡಬೇೆಕನದರ ೆ
ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಯವರಿಗ್ೆ “ನಿೇವು ರ್ನವ ರಿೇತಿ ಮನಯ ಮನಡತತಿುೇರಿ, ನಮಗ್ೆ ಅಥಾರ್ೆೇ ಆಗತವುದಲೆ”ಚ
ಎಂದತ  ಹೆೇಳಿದೆ.  ಆ ರಿೇತಿ ಆರ್ಥಾಕ ಇಲನಖಗೆ್ೆ ಮನಯ ಮನಡಿದನುರ.ೆ  

ವೆೈಸಚ ಚೆೇಮಾನ್:- ಹನಗ್ನದರೆ ನಿೇವು ಮನರ್ನ ಲೊೇಕದಲ್ಲೆದುೇರಿ. 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ.ೆ ಹರಿಪರಸ್ನದ(ವಿರೂೆೇಧಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ನನನದತ 
ಎರಡತ ಪರಶೆನ ಇದೆ.  ಮರೆ್ನ ತ್ನರೆ್ೇ ಡಿೇಸ್ೆಲಚ, ಪೆಟೂೆರೇಲಚ ಬೆಲ ೆಜನಸಿುರ್ನಗಿದ,ೆ ಅದರಲ್ಲೆ ನಮಗ್ೆಲನೆ 
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50-60 ಪೆೈಸ್ ೆ ಜನಸಿುರ್ನಗಿದೆ. ಡಿೇಸ್ೆಲಚ ಅನತನ bulk purchase ಮನಡತವವರಿಗೆ್ ಒಂದತ 
ಲ್ಲೇಟರಚಗೆ್ 25 ರೂಪನಯ ಜನಸಿುರ್ನಗತತಿುದೆ.  25 ರೂಪನಯ ಜನಸಿುರ್ನದನಗ ಬಡವರತ 
ಓಡನಡತವ ಬಸಚಗಳ ಕಥಯೆೇನತ ಎಂಬತದನತನ ತ್ನವು ಹೆೇಳಬೆೇಕನಗತತ್ುದೆ. ಅದಕೆೆ ಬಸಚ ಟಿಕಟೆಚಗಳ 
ಬೆಲೆಯನತನ ಜನಸಿು ಮನಡತತಿುೇರನ ಎನತನವುದತ ಮದಲರೆ್ೇ ಪರಶೆನ.  

Sri J.C.MADHUSWAMY:- Bulk purchase ಅವರಿಗೆ್ ಕೊಡತವುದಲೆ. 
ಗತತಿುಗ್ೆದನರರತ, ಕೆೈಗ್ನರಿಕೆ;  

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ.ೆ ಹರಿಪರಸ್ನದ:- ಮನನಯ ಸಚಿವರೆೇ, ಕ.ೆಎಸ.ಆರ.ಟಿ.ಸಿಯವರತ bulk  
ತ್ೆಗೆ್ದತಕೂೆಳುಳತ್ನುರಲನೆ ಅದರ ಮೇಲೆ 25 ರೂಪನಯ ಬಿೇಳುತ್ುದೆ.  ಆಗ ಏರ್ನಗತತ್ುದೆ ಎನತನವುದತ 
ಬಹಳ ತ್ನಪತ್ರಯ.  ಅದತ ಬಡವರ ಮೇಲೆ ಹೊರೆರ್ನಗತತ್ುದೆ.  ಸ್ಂೆಟರಲಚ ನಲ್ಲೆ grant-in-aid  
ಬಹಳ liberal ಆಗಿದೆ ಎಂದತ ತ್ನವು ಹೇೆಳಿದರಿ.  ಅದನತನ ಬಜೆಟಚ ಭನಷರ್ದಲ್ಲೆಯೂ ಹೆೇಳಿದೆ. 

ಶ್ರೇ ಜೆ.ಸಿ. ಮನಧತಸ್ನಾಮಿ:- ಅದತ ಹಳೆಯದತ.                       

(ಮತಂದತ) 

(638) 25-03-2022 KH/VK   12-50 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರಸ್ನದಚ (ಮತಂದತ) 
ಅವರತ ಬಹಳಷತಟ ಕನಯಾಕರಮಗಳಿಗ್ೆ ಹರ್ ಕೂೆಡತತಿುಲೆ. ಇದತ liberal ಅಲೆ, ಕೆೈ ಹಿಡಿಯತತಿುದನುರ.ೆ 
ಇದಕೆೆ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಏನತ ಮನಡತತ್ನುರ ೆಎನತನವುದನತನ ಹೆೇಳಬೆೇಕತ. ಇದತ ಹಳೆಯದೇೆನತ ಅಲೆ. 
ಇದನತನ ಕೆೇಂದರ ಸಕನಾರದವರೇೆ ಘೂೇಷಣೆ ಮನಡಿರತವಂತ್ಹದನುಗಿದ.ೆ 

ಜೆ.ಸಿ.ಮನಧತಸ್ನಾಮಿ (ಕನನೂನತ, ಸಂಸದೇಯ ವಯವಹನರಗಳು, ಶನಸನ ರಚರೆ್ ಮತ್ತು ಸರ್ಣ 
ನಿೇರನವರಿ ಸಚಿವರತ) (ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಯವರ ಪರವನಗಿ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, Distress, 
ಕಷಟ ನಮಗೂ ಬಂದತ್ತು; ಕೆೇಂದರ ಸಕನಾರಕೂೆ ಬಂದತ್ತು. ಬಹತಶಃ ನಮೆ ದೆೇಶಕೆೆ ಸಮಸ್ೆಯ ಬಂದನಗ 
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ಕೆೇಂದರ ಸಕನಾರ ಬಹಳ ಸತಸಿಿತಿಯಲ್ಲೆರಲ್ಲಲೆ. ಅವರ ಸಮಸ್ೆಯಗಳ ಮಧೆಯ ನಮಗ್ ೆರೆ್ರವು ಕೊಟಿಟದನುರೆ. 
ಏಕೆಂದರ,ೆ ತ್ಮಗ್ೆ ಗ್ೂೆತಿುರತವ ಹನಗೆ್ ಕೊೇವಿಡ-19 ಪರಿಸಿಿತಿಯನತನ ನಿಭನಯಸಿದತು, ವನಯಕ್ುರ್ೇೆಷನ್ಚ 
ಪೊರೇಗ್ನರಂ ಮನಡಿದತು, ಹಲೆುಚ ಸಿಸಟಂ ಇಂಪೂರವಚ ಮನಡಿದತು ಇದೆ. 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರಸ್ನದಚ(ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಜೆ.ಸಿ.ಮನಧತಸ್ನಾಮಿಯವರೆೇ, 
ಇದತ ಹಳೆಯದನಗಿ ಹೊೇಯತ್ತ.  

ಶ್ರೇ ಜೆ.ಸಿ.ಮನಧತಸ್ನಾಮಿ:- ಮನನಯ ಬಿ.ಕ.ೆಹರಿಪರಸ್ನದಚರವರೆೇ, ಕಳೆದ ವಷಾದ financial 
year ಇದತ. ಅದರ ಪರಿಣನಮ ಇವತ್ತು ನಮಗ್ೆ ಬಂದದ.ೆ ತ್ನವು ಈ ರಿೇತಿ ಹೆೇಳಿದರ ೆ ಹೆೇಗ್ೆ? 
ಮನತಷಯ ಸಾಲಪ ಹಿಂದಕೆೆ ರೆ್ೂೇಡಿ ಮತಂದಕೆೆ ಹೂೆೇಗಬೇೆಕಲೆವೆೇ? ಹನಗ್ನಗಿ, ನಮಗ್ ೆಸ್ನಲ ಕೊಟಿಟದನುರೆ 
ಎಂದತ ಹನಗೆ್ೇ ಕೂೆಡಿ, ಹಿೇಗ್ೆ ಕೊಡಿ ಎಂದತ ಹೆೇಳುವುದಕೆೆ ಆಗತವುದಲೆ. ಅವರ ಸ್ನಮಥಯಾ ಮತ್ತು 
ಶಕ್ುಯನತನ ರೆ್ೂೇಡಿ ಮನಡಬೇೆಕತ. ರ್ನನತ ಮನನಯ ನಸಿೇರಚ ಅಹೆದಚರವರಿಗ್ ೆ ಒಂದತ ಮನತ್ನತನ 
ಹೆೇಳುತ್ುೆೇರೆ್. ರ್ನವು ಜನವರಿ ಕೊರೆ್ಗ್ ೆ 7,200 ಕೊೇಟಿ ರೂಪನಯಗಳು discharge 
ಮನಡತವಂತ್ಹ liability ಅನತನ ಇಟತಟಕೂೆಂಡಿದುೆವು. ಹನಗ್ನಗಿ, ಸಾಲಪ ಲೊೇಡಚ ಕಡಿಮರ್ನಗಲ್ಲ 
ಎಂದತ ಮನಡಿದೆುೇವೆ. ಇವತ್ತು popular programmes ಮನಡಿ free power ಕೂೆಡತತಿುದುೆೇವೆ. 
ಬಹತತ್ೆೇಕವನಗಿ 6,000 ಕೊೇಟಿ ರೂಪನಯಗಳನತನ ಹೊಂದನಣಿಕ ೆಮನಡಬೇೆಕನಗಿತ್ತು ಎಂದತ ಹೆೇಳಿ, 
ಆ ಸ್ಕೆಟರಚ ಸಾಲಪ stabilise ಆಗಲ್ಲ ಎಂದತ 5,000 ಕೊೇಟಿ ರೂಪನಯಗಳನತನ ಕೊಟಿಟರತವುದತ ನಿಜ. 
ಇದತ pilferage ಆಗತವುದಲೆ. ಇದಕೆೆ ಶೆೇಕಡನ 18 ರಷತಟ ಲೂೆೇನ್ಚ ಬಿೇಳುತ್ುದೆ ಎಂದತ ಸಾಲಪ 
ಹೊರೆಯನತನ ಕಡಿಮ ಮನಡಿಕೊಳುಳತಿುದೆುೇವೆ. Because we have barrowed.  ಈಗ as you 
rightly said, power ನಲ್ಲೆ surplus ಇದೆುೇವ.ೆ But ನಮೆ ಅಗಿರಮಂಟಚ stands ಅಲೆ. 
ಎರಡರೆ್ಯದತ, distribution and transmission system ನಮಗ್ ೆಅಷತಟ ಶಕ್ುಯತತ್ವನಗಿ 
ಇಲೆ. Though we have power, we are not able to supply power 
wherever it is required. ಅದನತನ ಸಾಲಪ strengthen ಮನಡದೇೆ ಹೂೆೇದರ ೆKEB Sector 
ನಲ್ಲೆ ಸಾಲಪ ಕಷಟವನಗತತ್ುದೆ. That is the core sector which needs investment and 
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funding, ಹನಗ್ನಗಿ ಅವರತ ಮನಡಿದನುರ.ೆ ಬೆೇರ ೆ ಏನತ ಇಲೆ. ಸ್ನಲ ಕ್ೆಯರಚ ಆಗಬೇೆಕನಗಿದ.ೆ 
7,200 ಕೂೆೇಟಿ ರೂಪನಯಗಳು ಜನವರಿ ತಿಂಗಳಿಗ್ೆ due ಇತ್ತು. ಅದರಲ್ಲೆ 5,000 ಕೂೆೇಟಿ 
ರೂಪನಯಗಳು ಕಡಿಮ ಆಗಲ್ಲ ಎಂದತ ಅವರಿಗೆ್ ಜನಸಿು ಕೊಟಿಟದುೆೇವೆ. ಧನಯವನದಗಳು. 

ಶ್ರೇ ಕೆ.ಎ.ತಿಪಪೆೇಸ್ನಾಮಿ (ರ್ನಮನಿದೆೇಾಶನ ಹೊಂದದವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 
ಒಂದತ ತಿದತುಪಡಿ ಆಗಬೆೇಕತ. ರ್ನನತ ಹೆೇಳಬೆೇಕನದರ ೆ ನನನ ಉಚನಛರಣೆಯಲ್ಲೆ ಸಾಲಪ ತ್ಪನಪಯತ್ತ. 
“ಆತ್ಂಕ” ಎನತನವುದತ “ಹಂತ್ಕ”ಚಎಂದತ ಆಯತ್ತ. ಅದೆೇ ರಿೇತಿ “ಜಿಎಸಚಟಿ ಪರಿಹನರ” ಎನತನವುದತ  
“ಜಿಎಸಚಟಿ ಪರಿವನರ”ಚಎಂದತ ಆಗಿದ.ೆ ದಯಮನಡಿ, ಇದತ ತಿದತುಪಡಿ ಆಗಬೇೆಕೆಂದತ ಹೆೇಳುತ್ೆುೇರ್ೆ. 
 
 ವೆೈಸಚ ಛೆೇರಚಮನ್:- ಇದನತನ ಕಡತ್ದಲ್ಲೆ ತಿದತುಪಡಿ ಮನಡಿ. 
 
      ಪರಸ್ನುವ ಏರೆ್ಂದರೆ; 
 

ವಿಧನನ ಸಭೆಯಂದ ಅಂಗಿೇಕೃತ್ವನದ ರೂಪದಲ್ಲೆರತವ “2022ಚ ರೆ್ೇ 
ಸ್ನಲ್ಲನ ಕರ್ನಾಟಕ ಧನವಿನಿಯೇಗ ವಿಧೆೇಯಕವನತನ 
ಪರ್ನಾಲೊೇಚಿಸತವುದತ” 

 
ಪರಸ್ನುವ ಅಂಗಿೇಕರಿಸಲಪಟಿಟತ್ತ 

 
ವಿಧೆೇಯಕವನತನ ಖ್ಂಡ ಖ್ಂಡವನಗಿ ಪರ್ನಾಲೊೇಚಿಸತವುದತ 

 
ಖ್ಂಡ 2 ಮತ್ತು 3  
 ವೆೈಸಚ ಛೆೇರಚಮನ್:- “ಖ್ಂಡ 2 ಮತ್ತು 3 ಈ ವಿಧೆೇಯಕದ ಅಂಗವನಗಿರತತ್ುದೆ.’’ 

ಪರಸ್ನುವ ಅಂಗಿೇಕರಿಸಲಪಟಿಟತ್ತ 
(ಖ್ಂಡ 2 ಮತ್ತು 3 ನತನ ವಿಧೆೇಯಕಕೆೆ ಸ್ೇೆರಿಸಲನಯತ್ತ) 
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ಖ್ಂಡ 1 ಇತ್ನಯದ 
ವೆೈಸಚ ಛೆೇರಚಮನ್:- ಪರಸ್ನುವ ಏರೆ್ಂದರೆ; 

  “ಮದಲರೆ್ಯ ಖ್ಂಡ, ದೇಘಾ ಶ್ೇಷಿಾಕೆ, ಪರಸ್ನುವರೆ್ ಹನಗೂ  
ಅಧಿನಿಯಮಗ್ೂೆಳಿಸತವ ಸೂತ್ರ ಸಂಹಿತೆ್ ವಿಧೆೇಯಕದ ಭನಗವನಗಿರತತ್ುದೆ” 

 
ಪರಸ್ನುವ ಅಂಗಿೇಕರಿಸಲಪಟಿಟತ್ತ 

 
(ಮದಲರೆ್ಯ ಖ್ಂಡ, ದೇಘಾ ಶ್ೇಷಿಾಕೆ, ಪರಸ್ನುವರೆ್ ಹನಗೂ ಅಧಿನಿಯಮಗ್ೂೆಳಿಸತವ ಸೂತ್ರ 

ಸಂಹಿತೆ್ಗಳನತನ ವಿಧೆೇಯಕಕೆೆ ಸ್ೇೆರಿಸಲನಯತ್ತ) 
 

ಪರಸ್ನುವದ ಅಂಗಿೇಕನರ 
 ಶ್ರೇ ಜೆ.ಸಿ. ಮನಧತಸ್ನಾಮಿ (ಕನನೂನತ, ಸಂಸದೇಯ ವಯವಹನರಗಳು ಮತ್ತು ಶನಸನ ರಚರೆ್ 
ಹನಗೂ ಸರ್ಣ ನಿೇರನವರಿ ಸಚಿವರತ)(ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಗಳ ಪರವನಗಿ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 
ವಿಧನನ ಸಭೆಯಂದ ಅಂಗಿೇಕೃತ್ವನದ ರೂಪದಲ್ಲೆರತವ 2022ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಧನವಿನಿಯೇಗ 
ವಿಧೆೇಯಕವನತನ ಅಂಗಿೇಕರಿಸಬೆೇಕೆಂದತ ಕೂೆೇರತತ್ೆುೇರ್.ೆ 
 
     ವೆೈಸಚ ಛೆೇರಚಮನ್:-  ಪರಸ್ನುವ ಏರೆ್ಂದರೆ; 

ವಿಧನನ ಸಭೆಯಂದ ಅಂಗಿೇಕೃತ್ವನದ ರೂಪದಲ್ಲೆರತವ ”2022ರ  
ಕರ್ನಾಟಕ ಧನವಿನಿಯೇಗ ವಿಧೆೇಯಕವನತನ ಅಂಗಿೇಕರಿಸತವುದತ” 

 
          ಪರಸ್ನುವ ಅಂಗಿೇಕರಿಸಲಪಟಿಟತ್ತ ಮತ್ತು ಮಸೂದೆಗ್ೆ ಒಪಿಪಗ್ೆ ನಿೇಡಲನಯತ್ತ 
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09. ಖನಸಗಿ ಸದಸಯರ ನಿರ್ಾಯಕೆೆ ಸಕನಾರ ಉತ್ುರ ನಿೇಡದರತವ ಬಗೆ್ೆ. 

 ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವೆಂಕಟೆೇಶಚ (ರ್ನಮನಿದೆೇಾಶನ ಹೊಂದದವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 
ನನನದೊಂದತ ಖನಸಗಿ ನಿರ್ಾಯ ಮಂಡರೆ್ ಆಗಿದ.ೆ ಇದಕೆೆ ಏಕೂೆೇ ಉತ್ುರವೇೆ ಬರತತಿುಲೆ? ಇದತ 
ಸತಮನರತ 5 ಅಥವನ 6ರೆ್ೇ ಅಧಿವೆೇಶನ ಇರಬಹತದತ. ರ್ನನತ ಈ ಪರಶೆನಯನತನ 1 ರಿಂದ 1 ½ 
ವಷಾಗಳಿಂದ ಹನಕತತಿುದೆುೇರೆ್. ಇದಕೆೆ ಉತ್ುರ ಕೊಡತವುದಕೆೆ ಸಮಯ ಏಕ ೆ ಬರಲ್ಲಲೆ ಅಥವನ 
ಆಯತವೆೇಾದ ನಮಗ್ೆ ಬೆೇಡವೇೆ, ಅದನತನ ಮತಗಿಸಿಬಿಡೂೆೇರ್ವೆೇ ಏನತ ಎಂಬತದನತನ ತ್ನವು 
ಹೆೇಳಬೆೇಕತ.  

 ಶ್ರೇ ಸಲ್ಲೇಂ ಅಹಮದಚ (ಸಿಳಿೇಯ ಸಂಸೆ್ಿಗಳ ಕ್ೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇದರ 
ಬಗೆ್ೆ ಮರೆ್ನ ಕೂಡ ಚಚೆಾ ಮನಡಿದೆುೇವೆ. ಇದಕೆೆ ಸರಿರ್ನದ ಉತ್ುರವನತನ ತ್ರ್ನರತ ಮನಡಿ 
ಕಳುಹಿಸಿಲೆ. ಇದಕೆೆ ಮನನಯ ಸಭನರ್ನಯಕರತ ಉತ್ುರವನತನ ಹೆೇಳಬೆೇಕತ. 

 ಶ್ರೇ ಕೊೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರೆ್ರೆ್ನಯ 
ದವಸ ಆರೂೆೇಗಯ ಮಂತಿರಗಳು ಇದುರತ. ಇವತ್ತು ಅವರತ ಮತ್ೂೆುಂದತ ತ್ತತ್ತಾ ಕಲೆಸಕೆೆ ಹೊೇಗಿದನುರೆ. 
ಅದಕೊೇಸೆರ ಮತಂದನ ವನರ ಉತ್ುರವನತನ ಕೂೆಡಿಸತತ್ೆುೇರ್.ೆ  

 ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವೆಂಕಟೆೇಶ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮತಂದನ ವನರ ಸದನ ಇರತವುದಲೆ. 
ಸದನ ಬತಧವನರಕೆೆ ಮತಗಿದತ ಹೂೆೇಗತತ್ುದೆ. ಈ ವಿಷಯ ಶತಕರವನರ ಮನತ್ರ ಬರತತ್ುದೆ. ಇವರತ 
ಶತಕರವನರ ಸದನವನತನ ನಡಸೆತತ್ನುರೆಯೇ? 

(ಗ್ೊಂದಲ) 

 ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರಸ್ನದ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, . . . 

 ಡನ|| ವೆೈ.ಎ.ರ್ನರನಯರ್ಸ್ನಾಮಿ (ಸಕನಾರದ ಮತಖ್ಯ ಸಚೆೇತ್ಕರತ):- ಮನನಯ ಬಿ.ಕ.ೆ 
ಹರಿಪರಸ್ನದಚರವರೆೇ, ತ್ನವು ಆ ರಿೇತಿ ಹೆೇಳಬೇೆಡಿ. ಮನನಯ ಆರೂೆೇಗಯ ಸಚಿವರತ ಚರೆ್ನನಗಿ ಇದನುರ.ೆ  
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(ಗ್ೊಂದಲ) 

 ಶ್ರೇ ಕೊೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ 
ಯತ.ಬಿ.ವೆಂಕಟೆೇಶಚರವರತ ಹೆೇಳುತಿುರತವುದತ ಸರಿ ಇದ.ೆ ಅಷಟರಲ್ಲೆ ಸಮಯ ಮಿೇರತತ್ುದೆ. ಮತಂದನ 
ಶತಕರವನರದವರೆಗ್ ೆಸದನ ನಡಯೆತವುದಲೆ ಎಂದತ ಹೇೆಳುತಿುದನುರೆ. ಅದತ ಏರೆ್ೇ ಇದುರೂ ಕೂಡ ಸದನ 
ಮತಗಿಯತವುದರೂೆಳಗ್ೆ ಉತ್ುರವನತನ ಕೂೆಡತತ್ೆುೇರ್ೆ.  

(ಗ್ೊಂದಲ) 

 ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವೆಂಕಟೆೇಶ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈ ಸದನದಲ್ಲೆಯೂ ಇದಕೆೆ ಉತ್ುರ 
ಇಲೆ ಎಂದತ ಕನರ್ತತ್ುದೆ.  

 ವೆೈಸಚ ಛೆೇರಚಮನ್:- ಇದತ ಬಹಳ ಮಹತ್ುರವನದ ವಿಚನರ. ಇದತ ಸದಸಯರ ಹಕತೆ ಕೂಡ 
ಆಗಿದ.ೆ ನಮೆ ಕನಯಾಕಲನಪಗಳಲ್ಲೆ ಖನಸಗಿ ನಿರ್ಾಯ ಒಂದತ ಪರಮತಖ್ ಅಂಗ. ಹನಗ್ನಗಿ, ಮನನಯ 
ಸದಸಯರಿಗೆ್ ಸದನ ಮತಗಿಯತವುದರೂೆಳಗ್ೆ ಉತ್ುರವನತನ ಕೊಡಬೇೆಕತ.  

 ಶ್ರೇ ಸಲ್ಲೇಂ ಅಹಮದ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇದರ ಬಗೆ್ೆ ಚಚಾೆ ಕೂಡ ಆಗಬೇೆಕತ. 

 ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವೆಂಕಟೆೇಶ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇದಕೆೆ ರ್ನವತ್ೂು ಉತ್ುರವನತನ 
ಕೊಡತತ್ನುರ.ೆ  

 ಶ್ರೇ ಕೊೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಮನನಯ ಯತ.ಬಿ.ವೆಂಕಟೆೇಶಚರವರೇೆ, ಸದನ 
ಮತಗಿಯತವ ಬಗೆ್ೆ ತ್ಮಗ್ ೆಆತ್ಂಕ ಬೆೇಡ. ಸದನ ಮತಗಿಯತವುದರೂೆಳಗ್ೆ ಉತ್ುರವನತನ ಕೂೆಡತತ್ೆುೇರ್ೆ. 
  



115 

                                                                                                                                                  ವಿಪ/25-03-2022   
“ wzÀÄÝ¥ÀrAiÀiÁUÀzÀ ¥Àæw/unedited copy/£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ¼À°è CxÀªÁ ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉUÁV G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀPÀÆqÀzÀÄ 

__________________________________________________________________________________ 

 ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವೆಂಕಟೆೇಶ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮತಂದನ ಸ್ೂೆೇಮವನರದಂದ 
ಬತಧವನರದವರೆಗ್ ೆಮನತ್ರ ಸದನ ಇರತತ್ುದೆ. ಆದುರಿಂದ, ಈ ಖನಸಗಿ ನಿರ್ಾಯವನತನ ಸ್ೂೆೇಮವನರದ 
ಕನಯಾಕಲನಪದಲ್ಲೆ ಸ್ೇೆರಿಸಬೆೇಕೆಂದತ ವಿನಂತಿಸತತ್ುೆೇರೆ್.  

 ಡನ|| ವೆೈ.ಎ.ರ್ನರನಯರ್ಸ್ನಾಮಿ (ಸಕನಾರದ ಮತಖ್ಯ ಸಚೆೇತ್ಕರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ ಆರೂೆೇಗಯ ಸಚಿವರತ ಅರ್ನರೊೇಗಯದಂದ 
ಇದನುರ ೆ ಎಂದತ ತ್ಮೆನತನ ಉದೆುೇಶ್ಸಿ ಹೆೇಳುತಿುದುರತ. ಮನನಯ ಆರೂೆೇಗಯ ಸಚಿವರತ ಪತ್ರವನತನ 
ಕಳುಹಿಸಿದನುರ.ೆ ಸರ್ನೆನಯ ರನಜಯಪನಲರ ಜೊತ್ಯೆಲ್ಲೆ ಅವರತ Physiotherapy ದರ್ನಚರಣ ೆ
ಕನಯಾಕರಮಕೆೆ ಹೊರಟಿದನುರ.ೆ ಅದಕೊೆೇಸೆರ ಇವತ್ತು ಮನನಯ ಆರೂೆೇಗಯ ಸಚಿವರತ ಹನಜರನತಿಗ್ ೆ
ವಿರ್ನಯತಿಯನತನ ಕೆೇಳಿದನುರ.ೆ ಮನನಯ ಸಭನರ್ನಯಕರತ ಹೆೇಳಿದ ಹನಗೆ್ ಈ ಸದನ 
ಮತಗಿಯತವುದರೂೆಳಗ್ೆ ದಯವಿಟತಟ ಉತ್ುರವನತನ ಕೂೆಡಿಸತತ್ೆುೇವೆ. 

 ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವೆಂಕಟೆೇಶ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನವತ್ತು ಉತ್ುರವನತನ 
ಕೊಡಿಸತತಿುೇರೊೇ ಹೆೇಳಿ. ಸದನ ಸ್ೂೆೇಮವನರ, ಮಂಗಳವನರ, ಬತಧವನರ ಈ ಮೂರತ ದನಗಳು 
ಇವೆ.  

 ಡನ|| ವೆೈ.ಎ.ರ್ನರನಯರ್ಸ್ನಾಮಿ:- ಮನನಯ ಯತ.ಬಿ.ವೆಂಕಟೆೇಶಚರವರೆೇ, ನಮಗ್ೆ ಗ್ೂೆತಿುದೆ.  

  ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವೆಂಕಟೆೇಶ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನವತ್ೂು ಎಂದತ ಹೆೇಳಿ. 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರಸ್ನದ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, . . .  

(ಗ್ೊಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವೆಂಕಟೆೇಶ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ಬನವಿಯಳಗ್ೆ ಹೂೆೇಗತತ್ೆುೇರೆ್. 
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ವೆೈಸಚ ಛೆೇರಚಮನ್:- ಮನನಯ ಯತ.ಬಿ.ವೆಂಕಟೇೆಶಚರವರೆೇ, ಒಂದತ ನಿಮಿಷ. ಮನನಯ 
ಮಂತಿರಗಳು South Canara Physiotherapy Teachers Association ಇವರತ 
ದರ್ನಂಕ:25-03-2022 ರಂದತ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೆ ಆಯೇಜಿಸಿರತವ ‘Inaugural ceremony 
of Mangalore Physician Physiocon 2022’ಚ ಕನಯಾಕರಮದಲ್ಲೆ 
ಭನಗವಹಿಸಬೆೇಕನಗಿರತವುದರಿಂದ, ದರ್ನಂಕ:25-03-2022 ರಂದತ ನಡಯೆಲ್ಲರತವ 
ವಿಧನನಪರಿಷತಿುನ ಹನಜರನತಿಗ್ ೆ ವಿರ್ನಯತಿಯನತನ ನಿೇಡಿ, ಸದರಿ ದನದಂದತ ಉತ್ುರಿಸಬೆೇಕನದ 
ಸೂಚರೆ್ಗಳಿಗ್ೆ ಮತ್ೂೆುಂದತ ದನದೊಂದತ ಉತ್ುರಿಸಲತ ಅವಕನಶ ಮನಡಿಕೊಡಬೆೇಕೆಂದತ ಕೊೇರತತ್ೆುೇರೆ್ 
ಎಂದತ ಈಗ್ನಗಲೆೇ ಪತ್ರವನತನ ಕಳುಹಿಸಿದನುರ.ೆ  

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ.ೆಹರಿಪರಸ್ನದ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮತ್ೊುಂದತ ದನ ರ್ನವತ್ತು 
ಎಂಬತದನತನ ತ್ನವೆೇ ಹೆೇಳಿ. 

ವೆೈಸಚ ಛೆೇರಚಮನ್:- ಮನನಯ ಯತ.ಬಿ.ವೆಂಕಟೇೆಶಚರವರಿಗ್ೆ ಸಕನಾರ ಉತ್ುರವನತನ 
ಕೊಡಿಸತವಂತ್ಹ ವಯವಸೆ್ಿ ಮನಡಬೇೆಕೆಂದತ ಸೂಚರೆ್ ಕೊಡತತಿುದೆುೇರ್ೆ.  

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ.ೆ ಹರಿಪರಸ್ನದ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಖನಸಗಿ ನಿರ್ಾಯದ 
ಛೆೇರಚಮನ್ಚರವರನದ ಆಯನೂರತ ಮಂಜತರ್ನಥಚರವರತ . . .  

ವೆೈಸಚ ಛೆೇರಚಮನ್:- ಮನನಯ ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರೇೆ, ಸದನ ಮತಗಿಯತವುದರೂೆಳಗ್ ೆ
ಉತ್ುರ ಕೂೆಡಿಸತವಂತ್ಹ ವಯವಸೆ್ಿಯನತನ ಪಿೇಠ್ದ ಕಡಯೆಂದ ಮನಡಲನಗತತ್ುದೆ.  

ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವೆಂಕಟೆೇಶ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ಬನವಿಯಳಗ್ೆ ಹೂೆೇಗತತ್ೆುೇರೆ್.  

ವೆೈಸಚ ಛೆೇರಚಮನ್:- ಮನನಯ ಯತ.ಬಿ.ವೆಂಕಟೆೇಶಚರವರೆೇ, ತ್ಮಗ್ೆ ಅವಕನಶವನತನ 
ಮನಡಿಕೊಟಿಟದೆುೇರ್.ೆ ತ್ಮಗ್ ೆ ಉತ್ುರವನತನ ಕೊಡಿಸಲನಗತತ್ುದೆ. ರ್ನನತ ಪಿೇಠ್ದಂದ ಭರವಸ್ಯೆನತನ 
ಕೊಡತತ್ುೆೇರೆ್.  
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ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವೆಂಕಟೆೇಶ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಸಕನಾರದಂದ ರ್ನವತ್ತು 
ಉತ್ುರವನತನ ಕೂೆಡಿಸಲನಗತತ್ುದೆ ಎಂದತ ತ್ನವು ಹೇೆಳಿ.  

ವೆೈಸಚ ಛೆೇರಚಮನ್:- ಮನನಯ ಸಭನರ್ನಯಕರೇೆ, ಅಧಿವೆೇಶನ ಮತಗಿಯತವುದರೂೆಳಗ್ೆ ಮನನಯ 
ಯತ.ಬಿ.ವೆಂಕಟೆೇಶಚರವರಿಗ್ ೆಉತ್ುರವನತನ ಕೂೆಡಿಸಬೆೇಕತ.  

ಶ್ರೇ ಕೊೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ 
ಯತ.ಬಿ.ವೆಂಕಟೆೇಶಚರವರತ ಉತ್ುರವನತನ ಮನನಯ ಸಚಿವರಿಂದಲೆೇ ಕೂೆಡಿಸಬೇೆಕೆಂದತ ಹೇೆಳಿದನುರೆ. 
ಸದನ ಮತಗಿಯತವುದರೂೆಳಗ್ ೆ ಉತ್ುರವನತನ ಕೂೆಡಿಸತತ್ೆುೇರೆ್ ಎಂದತ ಈಗ್ನಗಲೆೇ ಹೆೇಳಿದೆುೇರ್.ೆ 
ಅದರಂತ್ ೆಸ್ೂೆೇಮವನರ ಅಥವನ ಮಂಗಳವನರ ಉತ್ುರವನತನ ಕೊಡಿಸತತ್ೆುೇರ್ೆ.  

ವೆೈಸಚ ಛೆೇರಚಮನ್:- ಮನನಯ ಸಭನರ್ನಯಕರೇೆ, ಆಯತ್ತ.  

(ಗ್ೊಂದಲ) 

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

ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವೆಂಕಟೆೇಶ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈ ವಿಷಯ 5 ಅಧಿವೆೇಶನಗಳಲ್ಲೆ 
ಬಂದದತು, ಪರತಿ ಬನರಿ ಈ ವಿಷಯ ಚಚೆಾಗ್ೆ ಬರತವುದೆೇ ಇಲೆ.  

ವೆೈಸಚ ಛೆೇರಚಮನ್:- ಮನನಯ ಯತ.ಬಿ.ವಂೆಕಟೆೇಶಚರವರೆೇ, ತ್ಮಗ್ೆ ಭರವಸೆ್ 
ದೊರೆಯತ್ಲೆವೆೇ? ಈಗ ನಿಯಮ 68 ರ ಮೇರಗೆ್ ೆ ಸ್ನವಾಜನಿಕ ಮಹತ್ಾದ ವಿಷಯದ ಮೇಲ್ಲನ 
ಚಚೆಾಯನತನ ಪನರರಂಭಿಸ್ೂೆೇರ್.  

(ಗ್ೊಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವೆಂಕಟೆೇಶ:- ಮನನಯ ಆಯನೂರತ ಮಂಜತರ್ನಥಚರವರೆೇ, ಒಂದತ ನಿಮಿಷ. 
ತ್ನವು ನನನ ಪರವನಗಿ ಮನತ್ರ್ನಡಿ.  
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ಶ್ರೇ ಪಿ.ಆರ. ರಮೇಶಚ (ರ್ನಮನಿದೆೇಾಶನ ಹೊಂದದವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 
ಖನಸಗಿ ವಿಧೆೇಯಕಗಳನತನ ತ್ನವು ಕೆಳಮರೆ್ಯಲ್ಲೆಯೂ ಮಂಡಿಸಬೆೇಕನಗತತ್ುದೆ. ಮೇಲೆರ್ೆಯಲ್ಲೆಯೂ 
ಮಂಡಿಸಬೆೇಕನಗತತ್ುದೆ. ನನನದೊಂದತ ಖನಸಗಿ ವಿಧೆೇಯಕವನತನ ತ್ನವು ಇಲ್ಲೆ ಪನಸಚ 
ಮನಡಿಕೊಟಿಟದುೇರಿ. ಇದತವರಗೊ ಅದತ ಬಿಲಚ ಆಗಿಲೆವಲೆವೆೇ?  

ವೆೈಸಚ ಛೆೇರಚಮನ್:- ಮನನಯ ಸಭನರ್ನಯಕರೇೆ, ಖನಸಗಿ ವಿಧೆೇಯಕಗಳ ಬಗೆ್ೆ ಸಾಲಪ 
ಗಂಭಿೇರವನದ ಮಹತ್ಾ ಕೂೆಡಬೇೆಕನಗತತ್ುದೆ. ಈಗ ನಿಯಮ 68 ರ ಮೇರಗೆ್ೆ ಸ್ನವಾಜನಿಕ ಮಹತ್ಾದ 
ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಚಚಾೆ ಪನರರಂಭಿಸ್ೂೆೇರ್.  

ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವೆಂಕಟೆೇಶ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ನಮೆ ಅಧಯಕ್ಷರತ ನನನ ರೆ್ರವಿಗ್ೆ 
ಬರಬೆೇಕೆಂದತ ಕೇೆಳಿಕೂೆಳುಳತ್ೆುೇರ್ೆ.  

ಶ್ರೇ ಜೆ.ಸಿ.ಮನಧತಸ್ನಾಮಿ:- ಮನನಯ ಯತ.ಬಿ.ವೆಂಕಟೇೆಶಚರವರೆೇ, ಅವರತ ನಮೆನತನ ಬಿಟತಟ 
ತ್ಮೆ ರೆ್ರವಿಗ್ ೆಏಕೆ ಬರತತ್ನುರೆ? 

ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವೆಂಕಟೆೇಶ:- ಮನನಯ ಜೆ.ಸಿ.ಮನಧತಸ್ನಾಮಿಯವರೆೇ, ಈ Committee ಗೆ್ 
ಅವರೆೇ ಅಧಯಕ್ಷರನಗಿದನುರ.ೆ  

ವೆೈಸಚ ಛೆೇರಚಮನ್:- ಮನನಯ ಯತ.ಬಿ.ವೆಂಕಟೆೇಶಚರವರೇೆ, ಇದರ ಬಗೆ್ೆ ಈಗ್ನಗಲೆೇ ಹೆೇಳಿ 
ಆಯತ್ಲೆವೇೆ? 

ಶ್ರೇ ಆಯನೂರತ ಮಂಜತರ್ನಥಚ (ಪದವಿೇಧರರ ಕ್ೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 
ಬಹತಶಃ ಸ್ೂೆೇಮವನರದಂದತ ಮನನಯ ಆರೂೆೇಗಯ ಸಚಿವರ ಪರಶೆ್ನೇತ್ುರಗಳು ಇರತವ ಹನಗೆ್ 
ಕನಣಿಸತತ್ುದೆ. ಆ ದವಸವೆೇ ಇದಕೆೆ ಉತ್ುರವನತನ ಕೂೆಡತವುದತ ಒಳೆಳಯದತ ಎಂದತ ನನಗನಿಸತತ್ುದೆ. 

ವೆೈಸಚ ಛೆೇರಚಮನ್:-  ಮನನಯ ಸಭನರ್ನಯಕರೇೆ, ಮನನಯ ಯತ.ಬಿ.ವಂೆಕಟೆೇಶಚರವರ 
ಅಧಯಕ್ಷರತ ಹೆೇಳಿದನುರೆ. ದಯವಿಟತಟ ಇದಕೆೆ ವಯವಸೆ್ಿ ಮನಡಿಸಿ.  
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ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರಸ್ನದ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ಬಹಳ ಗಂಭಿೇರವನದ 
ವಿಚನರವನತನ ನಿಯಮ-59 ರಡಿ ಪರಸ್ನುಪ ಮನಡಿದೆು. ನಂತ್ರ ಅದನತನ ನಿಯಮ-68ಕೆೆ ಪರಿವತಿಾಸಿ 
ಆ ನಿಯಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲೆ ಪರಸ್ನುವವನತನ ಕಳುಹಿಸಿಕೂೆಡಬೇೆಕೆಂದತ ತಿೇಮನಾನ ಆಯತ್ತ. ಸದನದಲ್ಲೆ 
ಈಗ ಮನನಯ ಗೃಹ ಸಚಿವರತ ಇಲೆ.  

ಡನ|| ವೆೈ.ಎ.ರ್ನರನಯರ್ಸ್ನಾಮಿ (ಸಕನಾರದ ಮತಖ್ಯ ಸಚೆೇತ್ಕರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಗೃಹ ಸಚಿವರತ ಇದನುರ.ೆ  

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರಸ್ನದ:- ಮನನಯ ವೆೈ.ಎ.ರ್ನರನಯರ್ಸ್ನಾಮಿಯವರೇೆ, ಅವರನತನ ಕರಯೆರಿ.  

(ಮತಂದತ) 

 
(೬೩೯)/೨೩-೩-೨೦೨೨/೧-೦೦/ಎಲಚಎಂ/ಬಿಎನ್ಚಎಸಚ 

10. ನಿಯಮ ೬೮ರ ಮೇರೆಗ್ೆ ಸ್ನವಾಜನಿಕ ಮಹತ್ಾದ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಚಚೆಾ 

    ವಿಷಯ: ರನಜಯದ ಕನನೂನತ ಹನಗೂ ಸಮನಜ ರಕ್ಷಕರನಗಿರತವ  ಕೆಲವು ಪೊಲ್ಲೇಸರತ 
            ಹರ್ ಸಂಪನದರೆ್ಗ್ನಗಿ ಭರಷ್ನಟಚನರದಲ್ಲೆ ತ್ೊಡಗಿರತವ ಕತರಿತ್ತ. 

- - - 
     ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ.ೆಹರಿಪರಸ್ನದ( ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಗಳ,ೆ ಅವಕನಶಕನೆಗಿ 
ಧನಯವನದಗಳು. ಇಂದತ ರ್ನನತ ಮಹತ್ಾವನದ ವಿಚನರವನತನ ಪರಸ್ನುಪ ಮನಡಬಯಸತತ್ೆುೇರೆ್. ರ್ನನತ 
ವಿದನಯರ್ಥಾರ್ನಗಿದನುಗ ಮತ್ತು ರನಜಕ್ೇಯ ಜಿೇವನದಲ್ಲೆ ದನಪತಿರಕೆಗಳನತನ ಓದತವ ಹವನಯಸವನತನ 
ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಿದೆುೇರ್ೆ. ಪನರಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಮನಧಯಮಿಕ ಶನಲೆಗಳಲ್ಲೆ ರ್ನನತ ಓದತತಿುದನುಗ ಪರತಿದನ ಬೆಳಗ್ೆೆ 
ಪರಜನವನಣಿ ಪತಿರಕೆಯಲ್ಲೆ ಬರತವ ಸತಭನಷಿತ್ವನತನ ಓದಸತತಿುದುರತ. ನಂತ್ರ ಕನಲೆೇಜಚ ಸ್ೇೆರಿದ ಮೇಲೆ 
ರನಜಕ್ೇಯ ಚಟತವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲೆ ಭನಗವಹಿಸತವ ಸಮಯದಲ್ಲೆ ಎಲನೆ ಪತಿರಕೆಗಳನತನ ಓದಲತ ಪನರರಂಭ 
ಮನಡಿದ.ೆ  ಅದರಲ್ಲೆಯತ “The Hindu”ಚ“ಪರಜನವನಣಿ”ಚಮತ್ತು “Indian Express ”ಚಈ ಮೂರತ 
ಪತಿರಕೆಗಳನತನ ತ್ಪಪದೆ ಓದತತಿುದೆು.  
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    ನನಗ್ ೆಜ್ಞನಪಕ ಶಕ್ುಯಲ್ಲೆ  ಇರತವ ಹನಗೆ್ ಮತ್ತು ನನನ ೪೫ ವಷಾಗಳ ರನಜಕ್ೇಯ ಜಿೇವನದಲ್ಲೆ 
ಎಂದೂ ಕೂಡನ ಪತಿರಕಗೆಳ ಮತಖ್ಪತಟದಲ್ಲೆ ಈ ರಿೇತಿಯ ಸತದುಯನತನ ರ್ನನತ ಓದರಲ್ಲಲೆ. 
“ಪರಜನವನಣಿ”ಚ ದನಪತಿರಕೆಯ ಮತಖ್ಪತಟದಲ್ಲೆ “ಚ ಕನಸತ ಕೊಟಟರಷ್ೆಟ ಪೂೆಲ್ಲೇಸಚ ಬನಸ” ರ್ನವುದೆೇ 
ಪತಿರಕೆಯಲ್ಲೆ ಭರಷ್ನಟಚನರದ ಬಗೆ್ೆ ಮತಖ್ಪತಟದಲ್ಲೆ ಸತದು ಪರಕಟವನಗಿರಲ್ಲಲೆ. ೭೦ ಮತ್ತು ೮೦ರೆ್ೇ 
ದಶಕದಲ್ಲೆ ಗಂಭಿೇರವನದ ವಿಚನರಗಳು ಪರಕಟವನದನಗ ಕೆಲವು ಮಂತಿರಗಳು ಅದನತನ ಬಹಳ 
ಗಂಭಿೇರವನಗಿ ತ್ೆಗೆ್ದತಕೂೆಂಡತ ರನಜಿೇರ್ನಮಯನತನ ಕೂೆಟಿಟರತವುದನತನ ರ್ನವು ರೆ್ೂೇಡಿದೆುೇವೆ.  
    ಆ ಸಂದಭಾದಲ್ಲೆ ಪತಿರಕೆಗಳ ಬದಲತ ದ:ಮನಸಟರಚ ಹಿರರ್ಯಯನವರತ ಭರಷ್ನಟಚನರದ ಬಗೆ್ೆ ಎರಡತ 
ಪರಸಿದಿವನದ ರ್ನಟಕಗಳನತನ ಸತಭನಷನಗರ ಬಸಚಸ್ನಟಯಂಡಚ ಹತಿುರ ಮನಸಟರಚ ಹಿರರ್ಯಯ ರ್ನಟಕ ಮಿತ್ರ 
ಮಂಡಳಿ ಇತ್ತು. ಅಲ್ಲೆ “ಲಂಚನವತ್ನರ”ಚಮತ್ತು “ಭರಷ್ನಟಚನರ”ಚ ಎನತನವ ರ್ನಟಕಗಳನತನ ಆಡತತಿುದುರತ. 
ಅದರಲ್ಲೆ ಕೆೇಂದರಬಿಂದತವನಗಿ ಪೊಲ್ಲೇಸಚ ಕನನ್ುಚಟೆೇಬಲಚನತನ ನಿಲ್ಲೆಸಿ, ಪೊಲ್ಲೇಸಚ ಇಲನಖಯೆಲ್ಲೆ ರ್ನವ 
ರಿೇತಿ ಭರಷ್ನಟಚನರ ನಡಯೆತತ್ುದೆ ಎನತನವುದನತನ ತ್ೊೇರಿಸತತಿುದುರತ. ೮೦ ರೆ್ೇ ದಶಕದಲ್ಲೆ ಚೌಡಯಯ 
ಮಮೇರಿಯಲಚ ಹನಲ್ಲನಲ್ಲೆ ಮನಸಟರಚ ಹಿರರ್ಯಯನವರತ ಒಂದತ ಕನಯಾಕರಮವನತನ ಮನಡಿದರತ. 
ರ್ನನತ ರೆ್ೂೇಡಲತ ಹೂೆೇಗಿದೆು. ಆ ದನ ಮನನಯ ಕನಗ್ೊೇಡತ ತಿಮೆಪಪನವರತ ಮತಖ್ಯ ಅತಿರ್ಥಗಳನಗಿ 
ಬಂದದುರತ. ಆ ಸಂದಭಾದಲ್ಲೆ ಹಿರರ್ಯಯನವರತ ಹಿಗ್ನೆ-ಮತಗ್ನೆ ಸಕನಾರವನತನ ತ್ರನಟೆಗ್ ೆ
ತ್ೆಗೆ್ದತಕೂೆಂಡರತ. ರ್ನಟಕ ಮತಗಿದ ಮೇಲೆ ಮತಖ್ಯ ಅತಿರ್ಥಗಳ ಹತಿುರ ಬಂದತ ಏನತ ತ್ಪನಪಗಿ 
ತಿಳಿಯಬೇೆಡಿ, ಬೇೆಜನರತ ಮನಡಿಕೊಳಳಬೇೆಡಿ ಆ ಪರಸಂಗದಲ್ಲೆ ರ್ನನತ ಹನಗೆ್ ಹೆೇಳಬೆೇಕನಗತತ್ುದೆ ಎಂದತ 
ವಿನಂತಿಸಿಕೂೆಂಡಿರತವುದನತನ ರ್ನನತ ರೆ್ೂೇಡಿದೆುೇರೆ್.  
   ಈ ವಿಷಯದ ಮೇಲ ೆಸಕನಾರ ಏನತ ಉತ್ುರ ಕೊಡತತ್ುದೆ ಎನತನವುದತ ನನಗ್ ೆಗ್ೊತ್ತು. ನಿಮೆ 
ಕನಲದಲ್ಲೆ ಇರಲ್ಲಲೆವ?ೆ ನಿಮೆ ಕನಲದಲ್ಲೆ ಕರಮ ತ್ೆಗೆ್ದತಕೊಳಳಬಹತದನಗಿತ್ತು ಎನತನವುದನತನ ಹೆೇಳುತ್ನುರೆ. 
ರ್ನನತ ವೆೈಯಕ್ುಕವನಗಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ಆಪನದರೆ್ ಮನಡಲತ, ಟಿೇಕೆ-ಟಿಪಪಣೆ ಮನಡತತಿುಲೆ. ಪರಜನವನಣಿ 
ದನಪತಿರಕೆಯಲ್ಲೆ ಮತಖ್ಪತಟದಲ್ಲೆ ಬಂತ್ತ. ಆದರೆ ಕನನಡ ಪರಭ ದನಪತಿರಕೆಯಲ್ಲೆ ಧನರವನಹಿ ರೂಪದಲ್ಲೆ 
ಪೊಲ್ಲೇಸಚ ಇಲನಖೆಯಲ್ಲೆ ರ್ನವ ರಿೇತಿ ಭರಷ್ನಟಚನರ ನಡಯೆತತಿುದ ೆಎನತನವ ಸತದು ಬಂತ್ತ. ಪೊಲ್ಲೇಸಚ 
ಇಲನಖಯೆಲ್ಲೆಯೇ ಈ ರಿೇತಿ ನಡದೆರ ೆಜನಸ್ನಮನನಯರಿಗೆ್, ದತಬಾಲ ವಗಾದವರಿಗ್ ೆಇವರತ ರ್ನವ 
ರಿೇತಿ ರಕ್ಷಣ ೆಕೂೆಡಲತ ಸ್ನಧಯ ಎನತನವ ಬಗೆ್ೆ ಸ್ನವಾಜನಿಕರಲ್ಲೆಯತ ಆತ್ಂಕವಿದೆ.  
    ಸಂಪೂರ್ಾ ಪೂೆಲ್ಲೇಸಚ ಇಲನಖಯೆೇ ಭರಷ್ನಟಚನರದಲ್ಲೆ ತ್ೂೆಡಗಿದೆ ಎಂದತ ಹೆೇಳಲತ ಆಗತವುದಲೆ. 
ಒಬಬ ಪರಸಿದು ಲೆೇಖ್ಕರತ ಇಂಗಿೆೇಷಚನಲ್ಲೆ ಈ ರಿೇತಿ ಹೆೇಳಿದನುರ,ೆಚ“Society prepares the crime; 
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the criminal commits it”ಚ .ಚ ಚ ಸಮನಜದಲ್ಲೆ ಅಪರನಧಗಳು ಸೃಷಿಟರ್ನದನಗ, ಅಪರನಧಿ 
ಅದನತನ ಸಂಪೂರ್ಾವನಗಿ ಮನಡತತ್ನುರೆ್ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದನುರ.ೆ   
    ಶ್ರೇ ಜೆ.ಸಿ.ಮನಧತಸ್ನಾಮಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಗಳೆ, ಹಿಂದಯಲ್ಲೆ ಇರ್ೂೆನಂದತ ಮನತ್ತ ಹೇೆಳುತ್ನುರೆ. 
“ಚಆದೆ ಬೂರನ ನಹಿೇ ಹೂೆತ್ನ, ವಕುಚ ಬೂರನ ಹೂೆತ್ನಹೆೈ”ಚಎಂದತ 
    ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ.ೆಹರಿಪರಸ್ನದ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಗಳೆ, ಇನತನ ಹಿಂದ, ಉದತಾನಲ್ಲೆ ಹೆೇಳಬೆೇಕತ ಎಂದರೆ 
ಹೆೇಳುತ್ುೆೇರೆ್. 
    ವೆೈಸಚ ಛೆೇಮಾನ್ಚ:- ಒಳೆಳಯ ಉಲೆೆೇಖ್ಗಳು ರ್ನವುದೆೇ ಭನಷ್ಯೆಲ್ಲೆದರೂ ಬಳಸ್ೊೇರ್, ನಮೆ 
ಕಲನಪದ ದನಖ್ಲೆಗ್ ೆಹೊೇಗಲ್ಲ. 
    
    ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ.ೆಹರಿಪರಸ್ನದ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಗಳೆ, ಮನನಯ ಮಂಜತರ್ನಥಚ ಭಂಡನರಿಯವರತ 
ACYPL (American Council of Young political Leaders) ಬಗೆ್ೆ ಹೆೇಳುತಿುದರತ. ೧೯೮೯ 
ರೆ್ೇ ಸ್ನಲ್ಲನಲ್ಲೆ ಮನನಯ ಸಿೇನಿಯರಚ ಜನಜಚಾ ಬತಷಚರವರತ ಚತರ್ನವಣೆಗ್ ೆನಿಂತ್ನಗ, ಚತರ್ನವಣೆಯ 
ಪರಕ್ರಯ ಹೆೇಗ್ ೆನಡಯೆತತ್ುದೆ ಎನತನವುದನತನ ರೆ್ೂೇಡಲತ ನಮೆನತನ ಕಳುಹಿಸಿದರತ. ಆ ACYPL ನಲ್ಲೆ 
ಈಗಿನ ಮನನಯ ಪರಧನನ ಮಂತಿರಗಳು ಮತ್ತು ದ:ಅಂನತ್ಕತಮನರಚರವರತ ೧೯೯೬ರಲ್ಲೆ ಹೊೇಗಿದುರತ. ಈ 
ಚತರ್ನವಣ ೆಹೆೇಗ್ ೆನಡಯೆತತ್ುದೆ ಮತ್ತು ಚತರ್ನವಣೆಗ್ ೆಹರ್ವನತನ ರ್ನರತ ಕೊಡತತ್ನುರೆ ಎಂದತ ರ್ನನತ 
ಅವರನತನ ಕೆೇಳಿದೆ. ಆಗ ಅವರತ ಅಲ್ಲೆನ complete system  ತ್ೂೆೇರಿಸಿದರತ. ಜನಸ್ನಮನನಯರತ 
donations  ಮತಖನಂತ್ರ ಹರ್ ಕೂೆಡತತ್ನುರೆ. Every  pie is accounted. ಪರತಿಯಂದತ 
ಪೆೈಸ್ ೆಲೆಕೆಕೆೆ ಬರತತ್ುದೆ ಮತ್ತು ಅದಕೆೆ ತ್ೆರಿಗ್ೆಯನತನ ಕಟತಟತ್ನುರೆ. ಆದರೆ ನಮೆ ದೆೇಶದಲ್ಲೆ ಪಕ್ಷ ಮತ್ತು 
ರ್ನಯಕರತ ಚತರ್ನವಣೆಗ್ ೆ ಹರ್ವನತನ ಖ್ಚತಾ ಮನಡತತ್ನುರ.ೆ ಜನರತ ಕೊಡತತ್ನುರೆ ಎಂದತ ರ್ನನತ 
ಹೆೇಳುವುದಲೆ. ಈ ರಿೇತಿ ಪದುತಿ ಇದನುಗ ರ್ನವ ರಿೇತಿಯಲನೆದರೂ ಭರಷ್ನಟಚನರವನಗಬಹತದತ. ಇಂದತ 
ಪೊಲ್ಲೇಸಚ ಇಲನಖ ೆ ಮೇಲ ೆ ಇಷ್ೊಟಂದತ ಗಂಭಿೇರವನದ ಆಪನದರೆ್ ಬಂದದ.ೆ ನಮೆ ದೆೇಶದಲ್ಲೆ 
ಸತಮನರತ ೫೦ ಲಕ್ಷ forces ಇವೆ. ಅದರಲ್ಲೆ ಮಿಲ್ಲರ, ಪನಯರನ ಮಿಲ್ಲರ, ಹೂೆೇಂ ಗ್ನಡಚಾ, ಪೂೆಲ್ಲೇಸ 
ಎಲನೆ ಸ್ೇೆರಿ ೫೦ ಲಕ್ಷ ಜನರತ ಇದನುರ.ೆ ಈ ೫೦ ಲಕ್ಷದಲ್ಲೆ ಈಗ್ನಗಲೆ ೮ ಲಕ್ಷ ಸ್ೈೆನಿಕರತ ಜಮತೆ-
ಕನಶ್ಾೇರದಲ್ಲೆ ಇದನುರ.ೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೆರತವ ಪೊಲ್ಲೇಸಚ ಠನಣೆಗಳ ಸಂಖೆಯಯನತನ ಹೆೇಳುತ್ೆುೇರ್ೆ. ಆ 
ಸಂಖೆಯ ಹೆಚತಿ-ಕಡಿಮ ಇದುರ ೆಗೃಹ ಸಚಿವರತ ಸರಿಪಡಿಸಬೆೇಕತ.  
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    ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೆ  ಒಟತಟ ಪೊಲ್ಲೇಸಚ ಠನಣೆಗಳು ೯೦೬. ಬೆಂಗಳೂರತ ನಗರದಲ್ಲೆ ೧೦೮ ಪೊಲ್ಲೇಸಚ 
ಠನಣೆಗಳು, ೪೨ ಟನರಫಿಕ ಪೊಲ್ಲೇಸಚ ಠನಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಎರಡತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ್ ೆ
ಮಿೇಸಲನಗಿರತವಂತ್ಹ ಪೂೆಲ್ಲೇಸಚ ಠನಣೆಗಳು ಇವ.ೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೆರವ ೧೦೮ ಪೂೆಲ್ಲೇಸ 
ಠನಣೆಗಳನತನ ರೆ್ೂೇಡಿದನಗ, ಬೆಂಗಳೂರತ ಬಿಟತಟ ಹೂೆರಗಡ ೆಇರತವಂತ್ಹ ಪೂೆಲ್ಲೇಸಚ ಠನಣೆಗಳ ಕಥೆ 
ಬೆೇರ,ೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೆರತವ ಪೊಲ್ಲೇಸಚ ಠನಣಗೆಳ ಕಥ ೆಬೆೇರ.ೆ ಪರಜನವನಣಿ ದನಪತಿರಕೆಯಲ್ಲೆ ರ್ನವ 
ಹತದೆುಗ್ ೆಎಷತಟ ಲಂಚ ಎನತನವುದನತನ ಸಪಷಟವನಗಿ ಹೆೇಳಿದನುರ.ೆ  ಹತ್ತು ಲಕ್ಷದಂದ ೩೦ ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳ 
ವರಗೆ್ ೆPSI, , ಇಪಪತ್ತು ಲಕ್ಷದಂದ ಒಂದತ ಕೂೆೇಟಿ ರೂ.ಗಳ ವರಗೆ್ ೆಇನ್ು ಪೆಕಟರಚ, ಇಪಪತ್ೆೈದತ ಲಕ್ಷ 
ದಂದ ಒಂದತ ಕೊೇಟಿ ರೂ.ಗಳ ವರಗೆ್ ೆ ACP, ಇಪಪತ್ೆೈದತ ಲಕ್ಷದಂದ  ಒಂದತ ಕೊೇಟಿವರೆಗ್ೆ 
Dy.S.P.,  ಐವತ್ತು ಲಕ್ಷದಂದ ಒಂದತ ಕೊೇಟಿ ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ್ S.P., ಒಂದತ ಕೊೇಟಿ ರೂ.ಗಳಿಂದ ೫ 
ಕೊೇಟಿ ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ್ DSP. ಈ ರಿೇತಿ ಲಂಚವನತನ ಪಡಯೆತತಿುದನುರೆ. ಪರಜನವನಣಿ ಪತಿರಕೆಯ 
ಮತಖ್ಪತಟದಲ್ಲೆ ಇಂತ್ಹ ವಿಷಯ ಬಂದದ ೆ ಎಂದರೆ, ರ್ನವ ರಿೇತಿ ಕನನೂನತ ಮತ್ತು ಸತವಯವಸ್ೆಿ 
ಬೆಂಗಳೂರತ ನಗರದಲ್ಲೆದ ೆ ಎನತನವುದನತನ ಯೇಚರೆ್ ಮನಡಬೇೆಕತ. ರ್ನನತ ಬೆಂಗಳೂರತ 
ನಗರದಲ್ಲೆಯೇ ಹತಟಿಟ ಬೆಳದೆರತವವನತ. ಆಗ್ನಗ ನನನ ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ಸದಸಯರತ ರ್ನವು ಒದೆ ತಿಂದತ 
ಜೆೈಲ್ಲಗ್ ೆ ಹೊೇಗಿದೆುೇವೆ ಎಂದತ ಹೆೇಳುತಿುರತತ್ನುರೆ. ರ್ನವು ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳನಗಿದನುಗ ಸ್ಪೆೆಟಂಬರಚ ಬಂತ್ತ 
ಎಂದರೆ ಗಲನಟೆರ್ನಗಬೆೇಕತ, ಒಂದೇೆರಡತ ಬಸಚಗಳಿಗ್ ೆಕಲತೆ ಹೊಡೆಯಲನಗತತಿುತ್ತು… 

    ವೆೈಸಚ ಛೆೇಮಾನ್:- ʼರನಜಯದ ಕನನೂನತ ಮತ್ತು ಸಮನಜ ರಕ್ಷಕರನಗಿರತವ ಕೆಲವು ಪೊಲ್ಲೇಸರತ 
ಹರ್ ಸಂಪನದರೆ್ಗ್ನಗಿ ಭರಷ್ನಟಚನರ ಎಸಗತತಿುರತವ ಬಗೆ್ೆʼ ಎನತನವ ಶ್ೇಷಿಾಕಯೆಲ್ಲೆ ವಿಷಯವನತನ 
ಪರಸ್ನುಪ ಮನಡತತಿುದುೇರಿ. ತ್ನವು ಈಗ ಹರ್ದ ಬಗ್ೆೆ ಅಂಕ್-ಸಂಖೆಯಯನತನ ಕೊಟಿಟದುೇರಿ. ಅದತ 
ಭರಷ್ನಟಚನರದಲ್ಲೆ ಅವರತ ಮನಡತತಿುರತವ ಹರ್ವ?ೆ 

   ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರಸ್ನದ:- ಒಂದತ ಠನಣೆಯಂದ ಇರ್ೂೆನಂದತ ಠನಣೆಗ್ ೆ ಹೊೇಗಬೆೇಕನದರೆ 
ಪೊಲ್ಲೇಸಚನವರತ ಕೊಡಬೆೇಕನದ ನಿಗದಪಡಿಸಿದ ಹರ್ ಅದತ. ಈ ವಿಷಯ ಪರಜನವನಣಿಯ 
ಮತಖ್ಪತಟದಲ್ಲೆ ಬಂದರತವುದನತನ ಸದನದ ಗಮನಕೆೆ ತ್ರತತಿುದುೆೇರೆ್.   
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    ವೆೈಸಚ ಛೆೇಮಾನ್ಚ:- ವಗ್ನಾವಣೆಯಲ್ಲೆ ಇಷತಟ ಹರ್ವನತನ ಲಂಚವನಗಿ ಕೊಡಬೇೆಕನಗತತ್ುದ ೆ
ಎಂದತ ತ್ನವು ಹೇೆಳುತಿುೇದುರಿ.  

    ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ.ೆಹರಿಪರಸ್ನದ:-ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಗಳೆ, ಸ್ಪೆೆಟಂಬರಚ ಬಂತ್ತ ಎಂದರ ೆ ಪೆಟೊರೇಲಚ ಬೆಲ ೆ
ಜನಸಿುರ್ನಯತ್ತ, ಬಸಚ ಚನಜಚಾ ಜನಸಿುರ್ನಯತ್ತ ಎಂದತ ಗಲನಟ ೆಮನಡತತಿುದೆುವು. ಆಗ ರ್ನವು ಸಹ 
ಪೊಲ್ಲೇಸಚರಿಂದ ಹೊಡೆಸಿಕೂೆಂಡಿದುೆೇವೆ ಮತ್ತು ತ್ಪಿಪಸಿಕೂೆಂಡತ ಓಡಿ ಹೊೇಗಿದೆುೇವ.ೆ ಉಪನಪರಪೆೇಟೆ, ಸಿಟಿ 
ಮನಕೆಾಟಚ, ಚಿಕೆಪೆೇಟೆ, ಯಶವಂತ್ಪತರ ಇಂತ್ಹ commercial hubs ನಲ್ಲೆ ಮನತ್ರ ಹರ್ ಕೂೆಟತಟ 
ಪೊಲ್ಲೇಸಚ ಅಧಿಕನರಿಗಳು ವಗ್ನಾವಣ ೆ ಮನಡಿಸಿಕೊಂಡತ ಬರತತಿುದುರತ. ಉಳಿದ ಠನಣೆಗಳಿಗ್ ೆ
ಪೊಲ್ಲೇಸಚನವರ efficiency  ರೆ್ೂೇಡಿ ವಗ್ನಾವಣ ೆಮನಡಲನಗತತಿುತ್ತು. ಆದರೆ ಇತಿುೇಚೆಗ್ ೆ೨೦೦೮ 
ರಿಂದ ಇತಿುೇಚೆಗ್ ೆ ರ್ನವುದೆೇ ಠನಣೆ ದೊಡಡದತ, ಸರ್ಣದತ ಎಂದತ ಇಲೆ. ಕನಿಷಾ ಇಷತಟ ಲಂಚ 
ಕೊಡಬೇೆಕತ ಎಂದತ ನಿಗದರ್ನಗಿಬಿಟಿಟದೆ. ಇಂತ್ಹ ಪರಿಸಿಿತಿ ಬರಲತ ಕನರರ್ ರ್ನರತ ಎನತನವುದನತನ 
ರ್ನವು ಯೇಚರ್ ೆಮನಡಬೇೆಕತ. ಏಕೆಂದರ ೆಸ್ನವಾಜನಿಕ ಜಿೇವನದಲ್ಲೆ ಪೂೆಲ್ಲೇಸಚನವರ ಹೆಗಲ ಮೇಲ ೆ 
ಸ್ನಟರಚ ಮತ್ತು ತ್ಲೆ ಮೇಲ ೆಅಶೆ್ೇಕಸಿಂಭ ಇರತತ್ುದೆ. ಅದತ ಪೊಲ್ಲೇಸಚನವರ ನಿಷ್ೆಾ ರ್ನವುದೆ ಪಕ್ಷಕೆೆ, 
ರ್ನರೊ ರ್ನಯಕರಿಗ್ ೆ ಅಲೆ. ಅವರ ನಿಷ್ೆಾ ಸಂವಿಧನನದಕೆೆ ಮತ್ತು ರನಷರ ಧವಜಕೆೆ ಇರಬೇೆಕತ 
ಎನತನವುದನತನ ರ್ನವು ತಿಳಿದತಕೊಂಡಿದೆುೇವೆ.                                     (ಮತಂದತ) 

 

(೬೪೦)/೨೫-೩-೨೦೨೨/೧-1೦/ಬಿಎಸಚಡಿ(ಎಲಚಎಂ)/ಬಿಎನ್ಚಎಸಚ 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರಸ್ನದ(ಮತಂದತ):- 

ರನಷರ ಧವಜಕೆೆ ನಿಷ್ೆಟಯಂದ ಇರಬೇೆಕೆೇ  ಅಥವನ ಬೇೆರ ೆಧವಜಕೆೆ ನಿಷ್ೆಾಯಂದ ಇರಬೆೇಕೆೇ ಎನತನವ ಬಗೆ್ೆ 
ಕನಲ ಬದಲನದ ಹನಗೆ್ ಅದೆೇ ಗ್ೊಂದಲಮಯವನದ ಸಿಿತಿಯಲ್ಲೆದೆುೇವೆ. ಗ್ೊಂದಲಮಯವನದ 
ಹೆೇಳಿಕೆಗಳು ಮನನಯ ಮಂತಿರಗಳಿಂದ ಬಂದನಗ ಈ ದಾಂದಾ ನಿೇತಿ ಉಂಟನಗತತ್ುದ.ೆ ಒಂದತ 
ಉದನಹರಣೆಯನತನ ಹೆೇಳುತ್ೆುೇರ್,ೆ ಅಮೇರಿಕನದಲ್ಲೆ ಮನನಯ ಟರಂಪಚ ರವರತ ಅದಯಕ್ಷರನಗಿರತವ   
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ಸಂದಭಾದಲ್ಲೆ George Floyd ಎನತನವ ಒಬಬ ಕರಿಯನನತನ  ಪೂೆಲ್ಲೇಸಚನವರತ ತ್ಮೆ 
ಮಂಡಿಯನತನ ಅವನ ಕತಿುನ ಮೇಲೆ ಇಟತಟ ಅವನನತನ ಸ್ನಯಸತತ್ನುರೆ. ಇದರಿಂದ ಇಡಿೇ 
ಅಮೇರಿಕನದಲ್ಲೆ ಪರತಿಭಟರೆ್ ಪನರರಂಭವನಗತತ್ುದೆ. ಬಿಳಿಯರತ ಪರತಿಭಟರೆ್ ಮನಡತವನಗ  
ವನಷಿಂಗಟನ್ಚನಲ್ಲೆರತವ ಬಿಲ್ಲಡಂಗಚನತನ ಗ್ೆೇರನವಚ ಮನಡತವ ಸಂದಭಾದಲ್ಲೆ ಅಲ್ಲೆಯ ಪೊಲ್ಲೇಸಚ ಅಧಿಕನರಿ 
ಕಠಿರ್ ಕರಮವನತನ ತ್ೆಗೆ್ದತಕೂೆಳುಳತ್ನುರೆ. ಅಮೇರಿಕನ system  ಎಷತಟ  strong ಇದೆ ಎನತನವುದನತನ 
ಗಮನಕೆೆ ತ್ರಲತ ಹೆೇಳುತಿುದೆುೇರ್ೆ,  ಆಗ ಅಲ್ಲೆರತವ ಪತಿರಕೆಯವರತ, ಆ ಪೂೆಲ್ಲೇಸಚ ಅಧಿಕನರಿಯನತನ 
ನಿೇವು ಟರಂಪಚ ಬೆಂಬಲ್ಲಗರ ಮೇಲೆ ಹೇೆಗ್ೆ ಹಲೆೆ ಮನಡಿದುೇರಿ ಎಂದತ ಕೆೇಳುತ್ನುರ,ೆ ಆಗ ಪೊಲ್ಲೇಸಚ 
ಕಮಿೇಷನರಚ “my loyalty is to the Constitution of America. My loyalty is to 
the American Flag”ಚ ಎಂದತ   ಹೆೇಳುತ್ನುರೆ. ಇಲ್ಲೆ ಏರ್ನದರೂ ಹಿೇಗ್ ೆಹೆೇಳಿದುರ ೆಮನರರೆ್ೇ 
ದನವೆೇ ಆ ಕಮಿೇಷನರಚ ಡಿಸಚಮಿಸಚ ಆಗಿರತತಿುದುರತ. ನಮೆ ಪರಜನಪರಭತತ್ಾ ಇನತನ ಅಷ್ೊಟಂದತ 
ಪರಿಪಕಾವನಗಿರದ ಕನರರ್ ಈ ರಿೇತಿಯ ಭರಷ್ನಟಚನರಗಳು ನಡಯೆತತಿುರತವುದನತನ ರ್ನವು 
ರೆ್ೂೇಡತತಿುದೆುೇವೆ.  

    ನಮೆ ಪೊಲ್ಲೇಸಚ ವಯವಸ್ೆಿ ಹೆೇಗ್ ೆ ಇದೆ ಎನತನವುದನತನ ಹೆೇಳುತೆ್ುೇರ್ೆ, ೧೯೭೭ರೆ್ೇ ಸ್ನಲ್ಲನಲ್ಲೆ ಈ 
ವಯವಸೆ್ಿಯ ಸತಧನರಣೆಗ್ನಗಿ National Police Commission ಸ್ನಿಪರ್ೆರ್ನಗತತ್ುದೆ. ಹಿಂದ ೆಈ 
ರನಜಯದ ರನಜಯಪನಲರನಗಿದು ಮನನಯ ಧಮಾವಿೇರ ಎನತನವವರನತನ ಇದಕೆೆ ಮತಖ್ಯಸಿರನಗಿ 
ಮನಡತತ್ನುರ.ೆ ಇವರತ most active Governor  ಆಗಿದುರತ. ಆಗ ರ್ನವು ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳನಗಿದೆುವು, 
ಮನನಯ  ದವಂಗತ್ ಡಿ.ದೇೆವರನಜ ಅರಸತರವರತ ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಗಳನಗಿದುರತ.   

    ಮನನಯ ಧಮಾವಿೇರರವರತ ಸತಮನರತ ವಷಾಗಳ ಕನಲ ಈ ಪೊಲ್ಲೇಸಚ ಇಲನಖಯೆಲ್ಲೆ ರ್ನವ 
ರಿೇತಿ ಸತಧನರಣೆ ತ್ರಬಹತದತ ಎಂದತ ಚಚಾೆ ಮನಡತತ್ನುರ.ೆ ಈ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲೆ ಆಗಿನ  ಮನಜಿ  
ಅಧಿಕನರಿಗಳು ಸದಸಯರನಗಿರತತ್ನುರೆ. ಪೊಲ್ಲೇಸಚ ವಯವಸೆ್ಿ ಸತಧನರಣೆಗ್ೆ ಅವರತ ೭ directives 
ಕೊಡತತ್ನುರ.ೆ ಏಕೆ ಈ ವಯವಸೆ್ಿ ಹನಳನಗಿದ ೆ ಎನತನವುದನತನ ಅವರತ ಹೇೆಳಿದನುರೆ;ಚ “at present, 
there is no well-established system of performance evaluation. The 
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commonly used parameters for assessing performance on the basis of 
increase or decrease in crime statistics are inadequate. …..”ಚ ಎಂದತ ಈ 
ರಿೇತಿ ೭ directives ನತನ National Police Commission ರವರತ ಕೊಟಿಟದನುರೆ. ಅವು 
ಎಲ್ಲೆಯತ ಅನತಷ್ನಾನಕೆೆ ಬಂದರತವುದನತನ ರ್ನವು ರೆ್ೂೇಡಲ್ಲಲೆ. ಇದತ ಅಲೆದೆ ಸತಪಿರೇಮಚ ಕೂೆೇಟಚಾ 
ಕೂಡನ ಒಂದತ ಆದೆೇಶವನತನ ಕೊಟಿಟದೆ. The  Court has directed creation of new 
mechanism, a police complaints authority to be established at both 
state and district level. Their mandate is to look into the public 
complaints against police officers in case of serious misconduct. The 
State level authority will enquire into the cases of serious misconduct 
including incidents involving  death, grievous hurt, rape in police 
custody by police officers of  and above the rank of superintendent of 
police.”ಚ ಎಂದತ Court direction ಕೊಟಿಟದೆ. ಇದನತನ ರ್ನರತ implement  ಮನಡಲತ 
ಪರಯತ್ನ ಮನಡಿರತವುದಲೆ. ಎಲೆವನತನ ಹೆೇಳಲತ ಹೊೇದರ ೆತ್ತಂಬನ ಸಮಯ ಬೆೇಕನಗತತ್ುದ.ೆ United 
Nations Office on Drugs and Crime ಅವರ ಪರಕನರ India's ratio of 138 police 
personnel per lakh of population was fifth lowest among 71 countries. 
ನಮೆ ದೆೇಶದಲ್ಲೆ ಒಂದತ ಲಕ್ಷ ಜನರಿಗ್ ೆ೧೯೫ ಜನ ಪೊಲ್ಲೇಸಚನವರತ ಇದನುರೆ. ಅದರಲ್ಲೆ  police to 
people ratio ಎಂದತ ಇದೆ. ನಮೆಲ್ಲೆ ಎಂ.ಎಲಚ.ಎ., ಎಂ.ಪಿ. ಗಳಿಗ್ೆ police security  
ಕೊಡಲನಗತತ್ುದ ೆ ಎಂದತ ಮರೆ್ನ ಮನನಯ ಮಂಜತರವರತ ಹೆೇಳುತಿುದುರತ. ಅದರಲ್ಲೆ 3 cops for 
every VIP but just 1 for 361 common men. ಅಂದರೆ, ನಮೆ ಪೂೆಲ್ಲೇಸಚ ವಯವಸ್ೆಿಯಲ್ಲೆ 
VIP security  ಗೆ್ ಒಬಬರಿಗ್ ೆ ಮೂರತ ಜನ ಪೊಲ್ಲೇಸ ರನತನ ರೆ್ೇಮಿಸಲನಗಿದ.ೆ ಆದರೆ 361 
ಸ್ನಮನನಯ ಜನರಿಗ್ ೆಒಬಬ ಪೊಲ್ಲೇಸಚ ಇದನುರೆ. ಅಂದರೆ ೭೧ ರನಷರಗಳಿಗ್ೆ ಹೊೇಲ್ಲಸಿಕೂೆಂಡನಗ ರ್ನವು 
ಕಡಯೆ ಸ್ನಿನದಲ್ಲೆದೆುೇವೆ. ಆದರ ೆಬೆೇರ-ೆಬೇೆರ ೆ ರನಜಯಗಳ ವಿವರ ನನನ ಹತಿುರ ಇದ.ೆ ಅದರೆ ಆ ವಿವರಕೆೆ 
ರ್ನನತ ಹೊೇಗತವುದಲೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜಯದಲ್ಲೆ ಈ ಪರಿಸಿಿತಿ ಇರತವನಗ law and order  ನಲ್ಲೆ 
ಜನಸ್ನಮನನಯರಿಗೆ್ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡಬಹತದತ ಎನತನವುದ ಬಹಳ ಮತಖ್ಯ. 
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    ಇವತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪೊಲ್ಲೇಸಚನವರತ ರ್ನವ ಮಟಟಕೆೆ ಬಂದದನುರೆ ಎಂದರ,ೆ ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಗಳ 
ಗೃಹ ಕಛೆೇರಿಯಲ್ಲೆಯ ಪೂೆಲ್ಲೇಸಚನವರತ, ಅವರತ ಪೂೆಲ್ಲೇಸಚ ಅಧಿಕನರಿಗಳೆ, ಕನರೆ್ುಟೇಬಲಚಗಳ ೆನನಗ್ ೆ
ಗ್ೊತಿುಲೆ, ಅವರತ ಗ್ನಂಜನ ಮನರನಟವನತನ ಮನಡತತಿುದನುರ.ೆ ಪೂೆಲ್ಲೇಸಚ ವಯವಸ್ೆಿ ರ್ನವ ಮಟಟಕೆೆ 
ಬಂದದ ೆಎನತನವುದತ ಅಥಾವನಗತತ್ುದೆ. ಪೂೆಲ್ಲೇಸಚನವರಿಗೆ್ ಜನಸ್ನಮನನಯರ ಬಗೆ್ೆ ಎಷತಟ ಕನಳಜಿ ಇದ ೆ
ಎನನವುದತ ಇದರಿಂದ ಗ್ೂೆತ್ನುಗತತ್ುದೆ.  ಇವೆಲೆ ಏಕೆ ನಡಯೆತತ್ುವೆ ಎಂದರ,ೆ ವಗ್ನಾವಣೆಯ 
ಸಂದಭಾದಲ್ಲೆ  ಖ್ಚತಾ ಮನಡಿರತವ ಹರ್ವನತನ ವನಪಸಚ ಪಡಯೆತವ ಸಲತವನಗಿ ಇವೆಲೆವು 
ನಡಯೆತತ್ುವೆ. ಎರಡತ ವಷಾಕೆೆ ಒಂದತ ಬನರಿ ವಗ್ನಾವಣೆ ಮನಡಬೇೆಕತ ಎಂದತ ಸತಪಿರೇಮಚ ಕೂೆೇಟಚಾ 
ಆದೆೇಶವಿದ.ೆ ಅದತ ಡಿಜಿಪಿ, ಕಮಿೇಷನರಚ, ಇನ್ುಚಪಕೆಟರಚ ಇರಬಹತದತ. ಆದರೆ ದತರಂತ್ ಎಂದರೆ, 
ಬೆಂಗಳೂರತ ನಗರದಲ್ಲೆ ಪರತಿ ಪೊಲ್ಲೇಸಚ ಇನ್ುಚಪಕೆಟರಚನತನ ಒಂದತ ವಷಾದೊಳಗ್ೆ ವಗ್ನಾವಣ ೆ
ಮನಡತತ್ನುರ.ೆ ಬೆಂಗಳೂರತ ಬಿಟತಟ ಬೆೇರ ೆಜಿಲೆೆಯಲ್ಲೆಯ ವಯವಸೆ್ಿ ಹೇೆಗ್ೆ ಇದ ೆಎನತನವ ಮನಹಿತಿ ನನನ 
ಹತಿುರ ಇಲೆ.  

     ಶ್ರೇ ಎನ್ಚ.ರವಿಕತಮನರ:- ಇಲ್ಲೆ ರ್ನನತ ಒಂದತ ವಿಚನರವನತನ ಹೆೇಳಬಯಸತತ್ೆುೇರೆ್. 

     ವೆೈಸಚ ಛೆೇಮಾನ್:- ಮನನಯ ಹರಿ ಪರಸ್ನದಚರವರೆ ತ್ನವು ಯೇಲಡಚ ಆಗತಿುೇರನ? 

     ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ.ೆಹರಿಪರಸ್ನದ:- ಡನ: ವೆೈ.ಎ.ರ್ನರನಯರ್ಸ್ನಾಮಿಯವರತ ಮತಖ್ಯ ಸಚೆೇತ್ಕರನದ ಮೇಲೆ, 
ಮನನಯ ಎನ್ಚ.ರವಿಕತಮನರಚವರಿಗೆ್ ಅವಕನಶವನತನ ಕೊಡಬೇೆಕನಗತತ್ುದೆ. ಮನತ್ರ್ನಡಲ್ಲ. 

    ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗ್ೌಡ:- ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ ಯೇಲಡಚ ಆಗತತ್ನುರ.ೆ ಆದರೆ ಮನನಯ 
ರವಿಕತಮನರಚರವರತ ಸತ್ಯವನತನ ಹೆೇಳಬೆೇಕತ. 

    ಶ್ರೇ ಎನ್.ರವಿಕತಮನರ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಗಳೆ, ʼಸತ್ಯವರೆ್ನ ಹೆೇಳುತ್ೆುೇರೆ್, ಸತ್ಯವನತನ ಬಿಟತಟ 
ಇರ್ನೆೇನತ ಹೆೇಳುವುದಲೆ̓  ಜನಸಂಖೆಯ ಮತ್ತು ಪೊಲ್ಲೇಸರ ಸಂಖೆಯ  ಈ ಅನತಪನತ್ದ  ಆಧನರದ ಮೇಲೆ 
ಸಮನಜದ ಸಿಿತಿ-ಗತಿಗಳ ಬಗೆ್ೆ ಮನನಯ ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ ವಿಶೆೆೇಷಣ ೆಮನಡತತಿುದುರತ. ನನನ 
ಅಭಿಪನರಯದಲ್ಲೆ, ರ್ನವ ರನಜಯದಲ್ಲೆ ರ್ನವ ದೆೇಶದಲ್ಲೆ ಪೊಲ್ಲೇಸಚ ಮತ್ತು ಪೊಲ್ಲೇಸ ಠನಣೆಗಳ 
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ಸಂಖೆಯ ಕಡಿಮ ಇರತತ್ುದ ೆ ಅದನತನ ಒಳಳೆಯ ರನಜಯ, ಒಳೆಳಯ ದೇೆಶ ಎಂದತ ಕರಯೆಬಹತದತ. 
ಉದನಹರಣೆಗ್,ೆ ಅಮೇರಿಕನದಲ್ಲೆ ಪೂೆಲ್ಲೇಸಚನವರ ಸಂಖೆಯ ಜನಸಿು, ನಮೆ ದೆೇಶದಲ್ಲೆ ಪೊಲ್ಲೇಸಚನವರ 
ಸಂಖೆಯ ಕಡಿಮ. ೨೦-೩೦ ವಷಾಗಳ ಹಿಂದ ೆಹೊೇದರ ೆಪೊಲ್ಲೇಸಚ ಠನಣೆಗಳ ಸಂಖೆಯ ಇನತನ ಕಡಿಮ 
ಇತ್ತು. ಇತಿುೇಚೆಗ್ ೆ ಪೂೆಲ್ಲೇಸಚ ಠನಣೆಗಳ ಮತ್ತು ಪೂೆಲ್ಲೇಸಚರ ಸಂಖೆಯ ಹೆಚನಿಗತತಿುದೆ. ಏಕ ೆ ಎಂದರೆ 
crime rate ಹೆಚನಿಗತತಿುದ.ೆ  ಮತ್ತು ರ್ನವು ಹೂೆಸ ಪೊಲ್ಲೇಸಚ ಠನಣೆಗಳನತನ ಕೇೆಳುತಿುದೆುೇವೆ. ಒಂದತ 
ಸಮನಜದ ಆರೂೆೇಗಯದ ಪರಿಸಿತಿ, ಒಂದತ ಸಮನಜದ ಒಳೆಳಯ ಲಕ್ಷರ್ ಏನತ ಎಂದರೆ. ಪೊಲ್ಲೇಸರ 
ಮತ್ತು ಪೊಲ್ಲೇಸಚ ಠನಣೆಗಳ ಸಂಖೆಯ ಆದಷತಟ ಕಡಿಮ ಇರಬೇೆಕತ. ಆರೂೆೇಗಯವಂತ್ ಸಮನಜದ ಲಕ್ಷರ್ 
ಏನತ ಎಂದರೆ. ಆಸಪತ್ೆರ ಮತ್ತು ಡನಕಟರಚಗಳ ಸಂಖಯೆ ಆದಷತಟ ಕಡಿಮ ಇರಬೇೆಕತ. ಅದನತನ ರ್ನವು 
ಆರೂೆೇಗಯವಂತ್ ಸಮನಜ ಎಂದತ ಕರಯೆಬಹತದತ.  

    ವೆೈಸಚ ಛೆೇಮಾನ್:- ಮನನಯ ರವಿಕತಮನರಚರವರ ಆಶಯ ಬೆೇಗ ಈಡೇೆರಲ್ಲ ಎಂದತ 
ಆಶ್ಸತತ್ೆುೇವೆ. 

    ಶ್ರೇ ಎನ್.ರವಿಕತಮನರ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಗಳೆ,  crime rate  ಹಚೆನಿಗತತಿುದೆ ಆದುರಿಂದ 
ಪೊಲ್ಲೇಸಚ ಠನಣೆಗಳು, ಪೊಲ್ಲೇಸರ ಸಂಖೆಯ ಹಚೆನಿಗಬೆೇಕತ ಎಂದತ ಮನನಯ ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ 
ರ್ನಯಕರತ ಹೆೇಳುತಿುದನುರೆ. ಆದರೆ ಅವರತ ಹೆೇಳುತಿುರತವುದನತನ ರ್ನನತ ವಿರೂೆೇಧಿಸತತಿುಲೆ.  

                            (ಮತಂದತ)      

(641) 25.03.2022 1.20 hv.ks 

ಶ್ರೇ ಎನ್ಚ.ರವಿಕತಮನರಚ (ಮತಂದತ): 

 ಸರ್ನೆನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಭನರತ್ ದೆೇಶ ಮತ್ತು ಅಮರಿಕನ ದೆೇಶಗಳನತನ ಹೊೇಲ್ಲಕೆ ಮನಡಿ 
ರೆ್ೂೇಡಿದರ,ೆ ನಮೆ ದೆೇಶದಲ್ಲೆ ಅಪರನಧಗಳ ಸಂಖೆಯ ಕಡಿಮಯದ.ೆ  
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 ಶ್ರೇ ಮೇಹನ್ಚ ಕತಮನರಚ ಕೊಂಡಜಿಿ:- ಸರ್ನೆನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಪರಸತುತ್ ಉಕೆರೇನ್ಚ 
ಮತ್ತು ರಷ್ನಯ ದೆೇಶಗಳ ನಡತವ ೆ ಯತದಿ ನಡಯೆತತಿುದ.ೆ ಜಮಾನಿ ದೆೇಶ ಎರಡರೆ್ಯ ಮಹನ 
ಯತದಿವನದ ನಂತ್ರ ತ್ನನ ರಕ್ಷಣನ ವೆಚಿವನತನ ಹೆಚತಿ ಮನಡಿರಲ್ಲಲೆ. ಆದರೆ, ಈಗ ಉಕೆರೇನ್ಚ ಮತ್ತು 
ರಷ್ನಯದ ನಡತವ ೆ ಯತದಿ ನಡಯೆತತಿುರತವನಗ, NATO (North Atlantic Treaty 
Organization) ನಲ್ಲೆ ಮದಲರೆ್ಯ ಬನರಿಗ್ೆ ಜಮಾನಿ ದೇೆಶ ತ್ನನ ರಕ್ಷಣನ ವೆಚಿವನತನ ಹೆಚತಿ 
ಮನಡತವುದನಗಿ ಹೆೇಳಿಕೂೆಂಡಿದ.ೆ ಮನನಯ ರವಿಕತಮನರಚರವರತ ಹೆೇಳಿರತವುದತ ಕನಸತ ಅಥವನ 
ಭರಮರ್ನಗಿದೆ. ಅದತ ಎಂದಗೂ ನಿಜವನಗತವುದಲೆ. ಪೊಲ್ಲೇಸಚ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣನ ವೆಚಿವನತನ ಹೆಚತಿ 
ಮನಡಲೇೆಬೆೇಕನಗಿದೆ.  

 ವೆೈಸಚ ಛೆೇಮಾನ್ಚ:- ಮನನಯ ಮೇಹನ್ಚ ಕತಮನರಚ ಕೊಂಡಜಿಿಯವರತ ಪೂೆಲ್ಲೇಸಚ ಇಲನಖಗೆ್ೆ 
ಹೆಚತಿ ಅನತದನನವನತನ ಮಂಜೂರತ ಮನಡಬೇೆಕೆನತನವ ಒಳೆಳಯ ಸಲಹೆಯನತನ ನಿೇಡಿದನುರ.ೆ  

 ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ.ೆಹರಿಪರಸ್ನದಚ(ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ):- ಸರ್ನೆನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ 
ರವಿಕತಮನರಚರವರತ ಒಳೆಳಯ ಸಮನಜ ನಿಮನಾರ್ ಮನಡಬೇೆಕೆಂದರೆ ಪೂೆಲ್ಲೇಸಚ ಠನಣೆಗಳ ಸಂಖೆಯ 
ಕಡಿಮ ಇರಬೇೆಕೆನತನವ ಮನತ್ನತನ ಹೆೇಳಿದನುರೆ. ಅವರತ ರ್ನವ ವಿಶಾವಿದನಯಲಯದಲ್ಲೆ ಓದಕೂೆಂಡತ 
ಬಂದದನುರನೆತನವುದತ ನನಗ್ ೆ ಗ್ೊತಿುಲೆ. ಶನಂತಿ ಮತ್ತು ಸ್ೌಹನದಾ ಸಮನಜವನತನ ನಿಮನಾರ್ 
ಮನಡತವುದಕೆೆ ಪೂೆಲ್ಲೇಸರಿಂದ ಸ್ನಧಯವನಗತವುದಲೆ. ಅದಕನೆಗಿಯೇ ರ್ನನತ ಹೆೇಳಿದತು. “Society 
prepares the crime, the criminal commits it.” ದೆಾೇಷ ಮತ್ತು ಅಸೂಯಗಳನತನ 
ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡತ ಹೂೆೇದನಗ, ಅಲ್ಲೆ ಶನಂತಿ ರೆ್ಲಸೆತವಂತ್ ೆ ಮನಡಲತ ಪೂೆಲ್ಲೇಸಿನವರಿಂದಲೂ 
ಸ್ನಧಯವನಗತವುದಲೆ.   

 ಸರ್ನೆನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಗಳ ಮರ್ೆ ಕನವಲತ ಪೂೆಲ್ಲೇಸಿನವರತ 
ಗ್ನಂಜನ ಮನರನಟ ಪರಕರರ್ದಲ್ಲೆ ತ್ೊಡಗಿರತವ ಸಂಗತಿ ಕೆೇಳಿಬಂತ್ತ. ನನಗ್ ೆ ಮನನಯ ಬಸವರನಜ 
ಬೊಮನೆಯಯವರ ಬಗೆ್ೆ ಗ್ೌರವವಿದ.ೆ ಅವರತ ನಮಗಿಂತ್ ಹಿರಿಯರತ. ರ್ನವು ಯೂತಚ 
ಕನಂಗ್ೆರಸಚನಲ್ಲೆದನುಗ, ಬಹಳಷತಟ ಬನರಿ ಅವರಿಂದ ಬೆೈಯಸಿಕೊಂಡಿದೆುೇವೆ. ಆದುರಿಂದ ನನಗ್ ೆ ಅವರ 
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ಮೇಲ ೆ ನಂಬಿಕ ೆ ಇದೆ. ಅವರತ ಸಂಬಂಧಪಟಟ ಪೂೆಲ್ಲೇಸಿನವರನತನ ಸಸ್ಪೆಂಡಚ ಮನಡಿದರತ. ರ್ನನತ 
ಹೆೇಳುವ ವಿಚನರವನತನ ಮನನಯ ಗೃಹ ಸಚಿವರತ ಒಪಿಪಕೊಳುಳವುದಲೆ. ಆ ಪೊಲ್ಲೇಸಿನವರನತನ ಸಸ್ಪೆಂಡಚ 
ಮನಡಿದ ಕೂಡಲೇೆ ಕೆಲವರತ ಮನನಯ ಗೃಹ ಸಚಿವರ ಮರ್ೆಗೆ್ ಹೊೇಗಿ,ಚ “ಅವರತಗಳು ಬಹಳ 
ಒಳೆಳಯವರತ ಅವರನತನ ಸಸ್ಪೆಂಡಚ ಮನಡಬೇೆಡಿ”ಚ ಎಂದತ ಕೆೇಳಿಕೊಂಡಿದುರತ. ಆ ರಿೇತಿ ಹೊೇದವರತ 
ರನಜಕ್ೇಯ ಕ್ೆೇತ್ರದಲ್ಲೆ ಇರತವಂತ್ಹ ರ್ನಯಕರತ; ಎಂತ್ಹ ಪರಿಸಿಿತಿ ಬಂದದ ೆ ರೆ್ೂೇಡಿ. ಇಂತ್ಹವರತ 
ರ್ನವ ರನಜಕ್ೇಯ ಪಕ್ಷಕೆೆ ಸ್ೇೆರಿದವರನಗಿದುರೂ ಅವರನತನ ಸಂಪೂರ್ಾವನಗಿ ರನಜಕ್ೇಯ 
ವಯವಸೆ್ಿಯಂದ ಹೂೆರಗೆ್ ಹನಕಬೆೇಕನಗಿದೆ.ಚ ‘Bureau of Police Research and 
Development’ (BPR&D) ಎಂದತ ಇದೆ.  As per data on Police Organizations 
compiled by BPR&D reads as follows. 

“the ratio as on 01.01.2020 of police personnel per lakh persons 
is 195.39 as per sanctioned strength and 155.78 as per actual 
strength.” 
 

ಅದೂ ಸಹ ಪೂರ್ಾ ಪರಮನರ್ದಲ್ಲೆ ಇಲೆ. ಮನನಯ ರನಮಚಂದರ ಗತಹ ಎನತನವ ಪರಸಿದಿ ಲೆೇಖ್ಕರತ 
“ಹಿಂದೂಸ್ನಿನ್ಚ ಟೈೆಮುಚ”ಚ ನಲ್ಲೆ ಒಂದತ ಲೇೆಖ್ನವನತನ ಬರೆದದನುರ.ೆ ಇವರತ ರನಷರಪಿತ್ ಮಹನತ್ೆ 
ಗ್ನಂಧಿಯವರನತನ ಹೊರತ್ತಪಡಿಸಿ ಎಲೆರ ವಿರತದಿ ಲೆೇಖ್ನಗಳನತನ ಬರೆದದನುರ.ೆ The relevant 
portion of the article in ‘Hindustan Times’ಚ (20th December,2014) reads 
as follows; 

 “A study by the Bangalore-based portal I-Paid-A-Bribe 
concludes that of all the government departments in Karnataka, 
the police are the most corrupt.  In the first 11 months of the 
year, citizens logging on to portal reported paying close to Rs. 
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9 crore as bribes to men in khaki.  The study surveyed 37 state 
agencies;…”   

ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜಯದಲ್ಲೆ ಗೃಹ ಇಲನಖಯೆನತನ ಹೊರತ್ತಪಡಿಸಿದರೆ, ಸ್ನರಿಗ್ ೆಇಲನಖಯೆಲ್ಲೆ ಭರಷ್ನಟಚನರ 
ಹೆಚಿಿದ ೆ ಎನತನವ ಮನತ್ನತನ ಅವರತ ಹೆೇಳಿದನುರೆ. ರನಜಕ್ೇಯದಲ್ಲೆ ನನಗಿರತವ ಸರ್ಣ ಅನತಭವದ 
ಆಧನರದ ಮೇಲೆ ಹೆೇಳುವುದನದರೆ, ಪರಗತಿಶ್ೇಲ ರನಜಯವನಗಿರತವ ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜಯ, ಬಿಹನರಚ ಮತ್ತು 
ಉತ್ುರ ಪರದೆೇಶಗಳಂತ್ೆ ಆಗಿಬಿಟಟರ ೆಬಹಳ ಕಷಟವನಗತತ್ುದೆ. ಸತ್ಯ ಹರಿಶಿಂದರ ನಮೆ ಮರ್ೆಯ ಪಕೆದಲ್ಲೆ 
ಇರಲ್ಲಲೆ. ಅವರತಗಳ ಮರ್ೆಯ ಪಕೆದಲ್ಲೆಯೂ ಇರಲ್ಲಲೆ. ಮನನಯ ರ್ನರನಯರ್ಗ್ೌಡರತ 
ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ನು,ಚ “ಅಮನಮಚ ಮೇ ಸಬಚ ನಂಗ್ೇೆ ಹೆೈ”ಚ ಎಂದತ ಹಿಂದ ಭನಷ್ಯೆಲ್ಲೆ ಹೆೇಳಿದನುರ.ೆ 
“ಸ್ನನನದ ಮರ್ೆಯಲ್ಲೆ ಎಲೆರೂ ನಗನರನಗಿರತತ್ನುರೆ”ಚ ಎನತನವುದತ ಇದರ ಅಥಾವನಗಿದ.ೆ ಗ್ನಜಿನ 
ಮರ್ೆಯಲ್ಲೆರತವವರತ ಮತ್ೊುಬಬನ ಮರ್ೆಯ ಮೇಲ ೆ ಕಲತೆ ಹೂೆಡಯೆಬನರದತ. ರ್ನವು ತ್ಪತಪ 
ಮನಡಿರಬಹತದತ ಆದರೆ, ಅದನತನ ಸರಿ ಮನಡತವ ಪರಯತ್ನವನತನ ಮನಡಬೆೇಕನಗತತ್ುದೆ. ಜೆೇನತ 
ತ್ೆಗೆ್ಯತವವನತ ಜೆೇನತ ಸಿಹಿರ್ನಗಿದೆಯೇ, ಇಲೆವೇೆ ಎನತನವುದನತನ ತಿಳಿದತಕೊಳಳಲತ ಜೆೇನಿನ 
ರತಚಿಯನತನ ರೆ್ೂೇಡಿಯೇ ರೆ್ೂೇಡಿರತತ್ನುರ್.ೆ ಜೆೇನತ ರೆ್ಲಕೆೆ ಬಿೇಳುತ್ುದೆಂದತ ಕೆಲರ್ಮೆ ಕೆೈ 
ರೆ್ಕ್ೆಕೊಳುಳತ್ನುರ್.ೆ  

 ಸರ್ನೆನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಪೊಲ್ಲೇಸಚ ಅಧಿಕನರಿಗಳ ವಗ್ನಾವಣೆಗ್ೆ ಸಂಬಂಧಪಟಟಂತ್ೆ 
ರ್ನವು ಕೂಡ ಪತ್ರಗಳನತನ ನಿೇಡಿದೆುೇವೆ. ಅನತಕೂಲ ಪಡದೆವರತ ಹೆಚೆಿಂದರೆ, ಚಿತ್ನುನನ, ಮಸರನನ 
ಅಥವನ  ಬಿರಿರ್ನನಿಯನತನ  ಕೊಡಿಸತತಿುದುರತ. ಬೆಂಗಳೂರತ ನಗರದಲ್ಲೆ ಎರಡತ ರಿೇತಿಯ 
ಅಪರನಧಗಳು ನಡಯೆತತಿುವೆ, ಒಂದತ ಬನಹಯ ಚಟತವಟಿಕೆಗಳು ಮತ್ೊುಂದತ ಆಂತ್ರಿಕ 
ಚಟತವಟಿಕೆಗಳೆಂದತ ವಿಂಗಡಣ ೆಮನಡಬಹತದನಗಿದೆ. ನಮೆ ಗೃಹ ಸಚಿವರತ ಆಗ್ನಗ ಉಪನಪರತಪೆೇಟೆ, 
ಮಜಸೆಿಟಕಚಗಳ ಬಗೆ್ೆ ಮನತ್ರ ಉಲೆೆೇಖ್ ಮನಡತತ್ನುರೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವಿಸಿುೇರ್ಾ ಅಷ್ೆಟೇ ಅಲೆ. ಅವರತ 
ಉಲೆೆೇಖ್ ಮನಡತತಿುರತವ ಆಗಿನ ಬೆಂಗಳೂರತ ಸತಮನರತ 56 ಸ್ೆೆೈಯರಚ ಕ್ಲೊೇಮಿೇಟರಚ ಮತ್ತು 12 
ವಿಧನನಸಭನ ಸಿಗೆ್ೆಂಟುಚಗೆ್ ಸಿೇಮಿತ್ವನಗಿತ್ತು; ಈಗ ಅದತ 28 ಸಿಂಗ್ೆೆಂಟುಚ ಮತಟಿಟದೆ. ಅದರ ವಿಸಿುೇರ್ಾ 
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856 ಸ್ೆೆೈಯರಚ ಕ್ಲೂೆೇ ಮಿೇಟರಚವರಗೆ್ೆ ಬೆಳದೆದ.ೆ ಇದರಲ್ಲೆ protected criminal 
activities… ಜೆೇನತತ್ತಪಪ ಕೆಳಗ್ೆ ಬಿೇಳಬನರದೆಂದತ ಕೆೈ ರೆ್ಕ್ೆಕೊಳುಳತ್ನುರ ೆ ಎನತನವ ರಿೇತಿಯಲ್ಲೆ 
ಅಬಕನರಿ ಇಲನಖಯೆಂದ ಸತಮನರತ 26 ಸ್ನವಿರ ಕೊೇಟಿ ರೂಪನಯಗಳಷತಟ ತೆ್ರಿಗೆ್ 
ಸಂಗರಹವನಗತತಿುದೆ. ಹೆಂಡ ಮನರತವವರತ ಸಕನಾರದ ಬೊಕೆಸವನತನ ತ್ತಂಬತತಿುದನುರ.ೆ  

 ಶ್ರೇ ಮೇಹನ್ಚ ಕತಮನರಚ ಕೊಂಡಜಿಿ:- ಸರ್ನೆನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಹೆಂಡ ಮನರತವವರಲೆ, 
ಹೆಂಡ ಕತಡಿಯತವವರತ ಸಕನಾರದ ಬೊಕೆಸ ತ್ತಂಬತತಿುದನುರೆ.  

 ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರಸ್ನದಚ:- ಸರ್ನೆನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಧೆೈಯಾವನಗಿ ನಮೆ 
ಗ್ನರಹಕರತ(ಮೇಹನ್ಚ ಕತಮನರಚ ಕೂೆಂಡಜಿಿ) ಸದನದಲ್ಲೆಯೇ  ಈ ಮನತ್ನತನ ಹೆೇಳುತಿುದನುರೆ.  
ರ್ನರನದರತ ಸತ್ಯ ಹೆೇಳಿದರ ೆಅದನತನ ಒಪಿಪಕೂೆಳಳಬೆೇಕನಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಸತ್ಯ ಹೇೆಳಿದರ ೆಈ ಸದನದಲ್ಲೆ  
ಒಪಿಪಕೊಳುಳವುದಲೆ; ಅದೆೇ ತ್ೊಂದರರೆ್ನಗಿರತವುದತ.  

 ವೆೈಸಚ ಛೆೇಮಾನ್ಚ:- ಅಬಕನರಿ ಇಲನಖ ೆ ಇರತವವರಗೊ ಅವರಿಗೆ್ ಕತಡಿಯತವುದಕೆೆ 
ಅವಕನಶವಿದ.ೆ  

 ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರಸ್ನದಚ:- ಸರ್ನೆನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅಬಕನರಿ ಇಲನಖ ೆ 24 ಸ್ನವಿರ 
ಕೊೇಟಿ ರೂಪನಯಗಳಷತಟ ತೆ್ರಿಗೆ್ ನಿೇಡಿದರೂ ಸಹ, ಪರತಿ ವೆೈನ್ಚ ಶನಪಚನಿಂದ ಪರತಿ ಪೊಲ್ಲೇಸಚ ಠನಣೆಗ್ ೆ
ತಿಂಗಳಿಗ್ ೆಇಷತಟ ಎಂದತ ಒಂದತ ನಿಗದತ್ ಮತ್ು ಹೊೇಗಬೆೇಕನಗತತ್ುದ.ೆ ಕೂೆಡಲ್ಲಲೆವೆಂದರೆ, ಆ ವೆೈನ್ಚ 
ಶನಪಚ ಅನತನ ಮತಚಿಿಸತತ್ನುರೆ. ಹನಗ್ನಗಿ ಆ ವೆೈನ್ಚ ಶನಪಚನವರತ ಹರ್ವನತನ ಕೊಡಲೇೆಬೇೆಕನಗಿದೆ. 
ರ್ನರೆೇ ಇನ್ುಚಪೆಕಟರಚ ಆಗಿರಲ್ಲ, ರ್ನರೆೇ ಕಮಿೇಶನರಚ ಆಗಿರಲ್ಲ, ಅವರತಗಳಿಗ್ ೆಮತ್ತು ಕನನ್ುಚಟೆೇಬಲಚ, 
ಹೆಡಚ ಕನನ್ುಚಟೆೇಬಲಚಗಳಿಗ್ ೆಇಷತಟ ದತಡತಡ ಎಂದತ ಹೂೆೇಗಬೇೆಕನಗತತ್ುದೆ. ಇಡಿೇ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೆ ಇದೆೇ 
ವಯವಸೆ್ಿ ಇದೆ. ಇದೊಂದತ ವಯವಸಿಿತ್ ರಚರೆ್ರ್ನಗಿದೆ. ವೆೈನ್ಚ ಶನಪಚನವರತ “ರ್ನವು ವನಯಪನರ 
ಮನಡಬೇೆಕತ, ಕತಡಿಯಲತ ಬರತವವರತ ಕತಡಿದತ ಗಲನಟ ೆಮನಡಿದರೆ, ನಮಗ್ೆ ರಕ್ಷಣೆ ಪೂೆಲ್ಲೇಸಿನವರೇೆ 
ಕೊಡಬೇೆಕನಗತತ್ುದೆ”ಚಎಂದತ ಹೆೇಳುತ್ನುರೆ. ವೆೈನ್ಚ ಶನಪಚನವರತ ಭೂಗತ್ ದೂೆರಗೆಳಿಗ್ೆ ಹರ್ ಕೂೆಡದೇೆ, 



132 

                                                                                                                                                  ವಿಪ/25-03-2022   
“ wzÀÄÝ¥ÀrAiÀiÁUÀzÀ ¥Àæw/unedited copy/£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ¼À°è CxÀªÁ ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉUÁV G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀPÀÆqÀzÀÄ 

__________________________________________________________________________________ 

ಪೊಲ್ಲೇಸಿನವರಿಗೆ್ ಹರ್ ಕೂೆಡತತಿುದನುರೆ. ಇದನತನ ರ್ನನತ endorse ಮನಡತವುದಲೆ. ಆದರೆ, ಅವರಿಗೆ್ 
ಬೆೇರ ೆ ವಿಧಿ ಇಲೆ. ಅವರೂ ಜಿೇವನ ನಡಸೆಬೆೇಕನಗಿದೆ. ಕೆಲವು ರಸೆ್ೂೆಟೇರಂೆಟಚಗಳು ರನತಿರ 11 ಗಂಟೆ 
ಮೇಲ ೆ1 ಗಂಟೆಯವರಗೆ್ೆ ತ್ೆರೆಯತವುದಕೆೆ ಪೊಲ್ಲೇಸಿನವರಿಗೆ್ ಇಷತಟ ಎಂದತ ಫಿಕುಚ ಮನಡಿರತತ್ನುರ.ೆ  

 ಶ್ರೇ ಜೆ.ಸಿ.ಮನಧತಸ್ನಾಮಿ:- ಸರ್ನೆನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಹಿರಿಯ ರ್ನಯಕರತ ಹನಗೂ 
ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರನಗಿರತವ ಮನನಯ ಬಿ.ಕ.ೆಹರಿಪರಸ್ನದಚರವರತ ಒಂದೇೆ ಒಂದತ ನಿದಾಷಟ 
ಉದನಹರಣೆಯನತನ ಹೆೇಳದೆೇ ಒಂದತ ಇಲನಖಯೆನತನ ಇಷ್ೊಟಂದತ demoralize ಮನಡತವುದಕೆೆ 
ರ್ನಕ ೆದೊಡಡ ಪರಯತ್ನ ಮನಡತತಿುದನುರನೆತನವುದತ ನನಗ್ ೆಅಥಾವನಗತತಿುಲೆ.  We have many 
cases on hand.  ಆಗ ಏರ್ನದರತ ಮನಡಬಹತದತ. ರ್ನವು ರ್ನರ ಹಂಗಿನಲೂೆ ಬದತಕ್ಲೆ. 
ಜನರಲಚ ಆಗಿ ಈ ರಿೇತಿ ಹೆೇಳುತ್ನು ಹೂೆೇದರ ೆ ಗತಿಯೇನತ? ಸದನದಲ್ಲೆ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದೆುೇವೆ. 
ಎಲೆರೂ ಇದನತನ ರೆ್ೂೇಡತತಿುರತತ್ನುರೆ. ರ್ನವು ಬೆೇಕನದಷತಟ ಅನತಭವಿಸಿ ಇಲ್ಲೆಗ್ೆ ಬಂದತ ಕತಳಿತಿದೆುೇವೆ. 
ಇಡಿೇ ಇಲನಖಯೆ ಬಗ್ೆೆ ಸಮಗರವನಗಿ ಸರನಸಗಟನಗಿ ಈ ರಿೇತಿ ಹೆೇಳುವುದತ ಸರಿಯಲೆ. 
ರ್ನವುದನದರತ ನಿದಾಷಟವನದ ಉದನಹರಣೆ ಇದುರೆ ಅದರ ಬಗೆ್ೆ ಅವರತ ಹೆೇಳಬೆೇಕನಗಿದೆ.  

 ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕೆ. ಹರಿಪರಸ್ನದಚ:- ಸರ್ನೆನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಪೆೇಪರಚನಲ್ಲೆ ಬಂದರತವುದಕೆೆ ಅವರತ 
ಉತ್ುರ ಕೂೆಡತತ್ನುರಯೆೇ? 

 ಶ್ರೇ ಜೆ.ಸಿ.ಮನಧತಸ್ನಾಮಿ:- ಸರ್ನೆನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಸಕನಾರ ಉತ್ುರ ಕೂೆಡತವಂತ್ಹ 
ಸಂದಭಾದಲ್ಲೆ ಎಲೆದಕೂೆ ಉತ್ುರ ಕೂೆಡತತ್ುದೆ.  

 ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕೆ. ಹರಿಪರಸ್ನದಚ:- ಸರ್ನೆನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇವತ್ತು ಪೆೇಪರಚನಲ್ಲೆ ಬಂದರತವ 
ವಿಚನರಕೆೆ ಸಂಬಂಧಪಟಟಂತ್ೆ ರ್ನನತ ದನಖ್ಲೆಗಳನತನ ಕೊಡತತ್ನು, ಅವರತ ಏತ್ಕೊೆೇಸೆರ 34 ಲಕ್ಷ 
ರೂಪನಯಗಳನತನ ಕೆೇಳುತಿುದನುರ ೆಎನತನವುದರ ಬಗೆ್ೆ ಹೇೆಳುತಿುದೆುೇರೆ್.  

 ಶ್ರೇ ಜೆ.ಸಿ.ಮನಧತಸ್ನಾಮಿ:- ಸರ್ನೆನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನರತ ದತಡತಡ ಕೇೆಳಿದನುರ,ೆ ರ್ನರತ 
ಹರ್ವನತನ ಕೊಟಿಟದನುರೆ? 60 ವಷಾಗಳ ಕನಲ ಸೂೆಲಚ ಮತ್ತು ಕನಲೇೆಜತಗಳಲ್ಲೆ ಈ ಬಗೆ್ೆ ಟೆೈನಿಂಗಚ 
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ಕೊಟತಟ ಕಳುಹಿಸಿರತವವರತ ಅವರತ. ಆ ಸೂೆಲಚ ಮತ್ತು ಕನಲೇೆಜಿನಿಂದ ಡನಕಟರೆೇಟಚ 
ತ್ೆಗೆ್ದತಕೂೆಂಡಿರತವವರಿಗ್ೆ, ಇವರೇೆ ಕನಪಿ ಹೂೆಡಯೆತತಿುದನುರಂೆದತ ಹೆೇಳಿದರೆ ಹೆೇಗ್?ೆ  

 ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರಸ್ನದಚ:- ಸರ್ನೆನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ ರ್ನವು ಡನಕಟರೆೇಟಚ ಕೂೆಟಿಟದುರೆೇ ಅವರತ 
ರಿಸರ್ಚಾ ಟೆೈನಿಂಗಚ ಕೊಡತತಿುದನುರೆ.          

(ಮತಂದತ) 

(642)  25.3.2022  1.30  ಪಿಕೆ:ಕೆಎಸಚ 

ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗ್ೌಡ:- ಮನನಯ ಕನನೂನತ ಸಚಿವರೇೆ,  ಇಷತಟ ವಷಾ ಇದತ ಹಿೇಗ್ ೆ
ನಡದೆತಕೊಂಡತ ಬರತತಿುದುರೂ ಅದತ ಹಿಡಿತ್ದಲ್ಲೆತ್ತು.  ಈಗ ಆ ಪ್ರಿಸಿಿತಿ ಇಲೆ. 

ಶ್ರೇ ಜೆ.ಸಿ. ಮನಧತಸ್ನಾಮಿ:- ಮಾನಯ ಸಭಾಪ್ತಿಗಳ , ಮನನಯ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗ್ೌಡರತ ಏನತ “ಇತ್ತು”ಚ
ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದರೊೇ ಅದನತನ ದನಖ್ಲೆಯಲ್ಲೆ ಒತಿು ಬರೆಯಬೆೇಕತ. 

ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗ್ೌಡ:- ಮಾನಯ ಸಭಾಪ್ತಿಗಳ , ಮನನಯ ವಿರೂೆೇಧ ರ್ನಯಕರತ, ರ್ನವು ಸ್ನಚನ 
ಅಲೆ, ನಿೇವು ಸ್ನಚನ ಅಲೆ ಎಂದತ ಮತಕುವನಗಿಯೇ ಹೇೆಳುತಿುದನುರೆ.  ಇದತ ವನಸುವದ ಕಥೆರ್ನಗಿದೆ.   

ಶ್ ರೋ  ಬಿ.ಕ್ .  ಹರಿಪ್ರಸ್ಾದ  :- ಮಾನಯ ಸಭಾಪ್ತಿಗಳ , ರ್ನನತ ಹೆೇಳಿದುಕೆೆಲನೆ ದನಖ್ಲೆಗಳನತನ 
ಕೊಡತತ್ುೆೇರೆ್.  ರೂ. ೯ ಕೊೇಟಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಚ ಎಲ್ಲೆಂದ ಬರತತ್ುದ?ೆ  ಅವೆಲೆವನೂನ ನಿೇವ ತ್ನಿಖೆ ಮನಡಿಸಿ. 

ಶ್ರೇ ಆಯನೂರತ ಮಂಜತರ್ನಥಚ:- ಮಾನಯ ಸಭಾಪ್ತಿಗಳ , ನಿಯಮ ೬೮ರ ಅಡಿಯಲ್ಲೆ  
ಸದನದ ಮತಂದ ೆ ಇರತವ ವಿಷಯ ಏರೆ್ಂದರೆ, ರನಜಯದ ಕನನೂನತ ಮತ್ತು ಸಮನಜ ರಕ್ಷಕರೂ 
ಆಗಿರತವ ಕೆಲವು ಪೂೆಲ್ಲೇಸರತ ಹರ್ ಸಂಪನದರೆ್ಗ್ೂೆೇಸೆರ ಭರಷ್ನಟಚನರದಲ್ಲೆ ತ್ೂೆಡಗಿದನುರೆ ಎನತನವುದತ.  
ಇಡಿೇ ಇಲನಖಯೆಲೆ; ಕೆಲವು ಪೊಲ್ಲೇಸರತ.  ಆ ಅಧಿಕನರಿಗಳ ಹೆಸರನತನ ಅಥವನ ಸಂಬಂಧಪಟಟ 
ಠನಣೆಗಳರ್ೊನೇ ಅಥವನ ಪರಕರರ್ಗಳನತನ ಹೆೇಳಿದರೆ ಚೆರ್ನನಗಿರತತ್ುದೆ.  We should not beat 
around the bush.   We should beat about the bush.  ಹನಗ್ನಗಿ, ಪರಸ್ನುವದ 
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ಮೇಲ ೆ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದರ ಬಗೆ್ೆ ಸಂಪೂರ್ಾ ಹಕ್ೆದ;ೆ ಅದನತನ ಕೆೇಳಲತ ಕತತ್ೂಹಲ್ಲಗಳನಗಿದೆುೇವೆ.  
ಆದರೆ, ಇದತ ಜನರಲಚ ಕನಮಂಟಚ ಆಗತತಿುದೆ.  ಮನನಯ ಹರಿಪರಸ್ನದಚರವರತ ಅನತಭವಿಗಳೂ 
ಆಗಿದನುರ.ೆ 

ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗ್ೌಡ:- ಮಾನಯ ಸಭಾಪ್ತಿಗಳ , ಮನನಯ ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ 
ಉದನಹರಣೆಗಳನತನ ಹೆೇಳುತಿುದನುರ ೆಅಷ್ೆಟ.   

ವೆೈಸಚ ಚೆೇಮಾನ್ಚ:- ಮನನಯ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗ್ೌಡರೇೆ ನಿಮೆ ಅವಕನಶ ಬಂದನಗ ನಿೇವು 
ಮನತ್ರ್ನಡಿ.   

ಶ್ರೇ ಆಯನೂರತ ಮಂಜತರ್ನಥಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಗಳ ಹತಿುರವು ವಿನಂತಿ 
ಮನಡಿಕೊಳುಳವುದಕೆೆ ಬಿಡತತಿುಲೆ; ಮನನಯ ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರ ಹತಿುರವೂ ವಿನಂತಿ 
ಮನಡಿಕೊಳುಳವುದಕೆೆ ಬಿಡತತಿುಲೆ. Specific ಆದ ಪರಕರರ್ದ ಬಗೆ್ೆ ಹೆೇಳಿದರೆ ಒಳೆಳಯದತ ಎನತನವುದತ 
ನನನ ಅಭಿಪನರಯವನಗಿದ.ೆ 

ಶ್ರೇ ಹೆರ್ಚ.ಎಂ.ರಮೇಶಚಗ್ೌಡ:- ಮಾನಯ ಸಭಾಪ್ತಿಗಳ , ಮನನಯ ಕನನೂನತ ಸಚಿವರತ ಮತ್ತು 
ಗೃಹ ಸಚಿವರತ ಸದನಲ್ಲೆದನುರೆ.  ಇದೆೇ ಸದನದಲ್ಲೆ ರ್ನವು ಬಹಳಷತಟ ಸಲ ಭರಷ್ನಟಚನರದ ಬಗೆ್ೆ 
ಮನತ್ರ್ನಡಿದುೆೇವೆ.  ರ್ನವು ರ್ನರೊೇ ಒಬಬ ಅಧಿಕನರಿಗಳ ಬಗೆ್ೆ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುಲೆ.  ಈ ವಯವಸ್ೆಿ 
ಹೆೇಗಿದ ೆಎಂದತ ಒಂದತ ಉದನಹರಣೆ ಕೂೆಡತತ್ೆುೇರೆ್.  ಇದತ ಎಲೆರಿಗೂ ಗ್ೂೆತಿುರತವಂಥದತು.  ಈಗ 
ಎರಡತ ಸ್ನವಿರ ಮೌಲಯದ ರೆ್ೂೇಟತ ಬಂತ್ತ.  ಅದಕೆೆ ಮತಂಚೆ, ರ್ನವು ಎಲನೆದರೂ ಹೂೆೇದರ ೆರೂ. 
೫೦೦ ಮತ್ತು ರೂ. ೧೦೦೦ ಗಳನತನ ಕೊಡತತಿುದೆುವು.  ಈಗ ಆ ಭರಷ್ನಟಚನರದ ವಯವಸೆ್ಿ ಹೆೇಗ್ನಗಿದ ೆ
ಎಂದರೆ  ರೂ. ೨೦೦೦ ಕೊಟತಟ ಬರಬೆೇಕತ.  ಹಿಂದ ೆಮನನಯ ಬಸವರನಜ ಬೊಮನೆಯಯವರತ ಗೃಹ 
ಸಚಿವರನಗಿದುರತ.  ರ್ನನತ ಆಗ ಒಂದತ ಉದನಹರಣ ೆಹೆೇಳಿದೆ.  ಒಬಬ ರ್ನರೊೇ ರನಜರೂೆೇಷವನಗಿ 
ಮನತ್ರ್ನಡಿದುನತನ ಹೆೇಳಿದೆು.  ಆತ್, ರೆ್ೂೇಡಿರ, ರ್ನನತ ಈ ಸ್ಟೆೇಷನ್ಚಗೆ್ ವಗಾವನಗಿ ಬರಲತ ರೂ. ೫೦ ಲಕ್ಷ 
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ಕೊಟಿಟದುೆೇರೆ್ ಎಂದತ ಹೆೇಳುತಿುದು.  ವಿಧನನಸ್ೌಧದ ಮೂರರೆ್ಯ ಮಹಡಿಯಂದ ರ್ನರೂ ಸಕ್ಾಾರ 
ನಡಸೆತತ್ನುರೊೇ ಅಲ್ಲೆಂದ ಬಿಗಿ ಆಗಬೇೆಕತ.  ಭರಷ್ನಟಚನರ ತ್ನಂಡವವನಡತತಿುದೆ. 

ವೆೈಸಚ ಚೆೇಮಾನ್ಚ:- ಒಂದತ ನಿಮಿಷ ನನನ ಮನತ್ತಗಳನತನ ಕೆೇಳಿ.  ನಿೇವು ಶನಸಕರತ.  ಈ 
ಸದನದಲ್ಲೆರತವವರತ ಶನಸನಗಳನತನ ಮನಡತತ್ನುರ.ೆ  ಶನಸನದ ಪರಕನರ, ಕನನೂನಿನ ಪರಕನರ, ಲಂಚ 
ಸಿಾೇಕನರ ಮತ್ತು ಲಂಚ ನಿೇಡತವಿಕೆ ಅಪರನಧವನಗಿದೆ.  ನಿೇವೆೇ ಅಸಹನಯಕರನಗಿ ಮನತ್ರ್ನಡಿದರೆ 
ಪರಿಹನರ ಹೆೇಗ್ ೆ ಸಿಗತತ್ುದೆ?  ಮನನಯ ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ ಸಮನಜದ ಮೇಲ್ಲನ 
ಕನಳಜಿಯಂದ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದನುರೆ.   

ಶ್ರೇ ಹೆರ್ಚ.ಎಂ. ರಮೇಶಚಗ್ೌಡ:-  ಮನನಯ ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ ಹೆೇಳುತಿುರತವುದತ 
ನೂರಕೆೆ ನೂರತ ಸತ್ಯ.   

ವೆೈಸಚ ಚೆೇಮಾನ್ಚ:- ಒಂದತ ನಿಮಿಷ ನನನ ಮನತ್ತ ಕೆೇಳಿ.  ನಮೆ ಉದೆುೇಶ ಇಡಿೇ 
ಇಲನಖಯೆನತನ demoralize ಮನಡತವಂಥದುಲೆ.  ಕೊಟಿಟರತವ ರೆ್ೂೇಟಿಸಚನಲೂೆ “ಕೆಲವು 
ಪೊಲ್ಲೇಸರತ”ಚ ಎನತನವುದತ ಇದೆ.  ಆ ಹಿರೆ್ನಲೆಯಲ್ಲೆ ಮನನಯ ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ 
ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದನುರ.ೆ  ಅವರತ ಅದನತನ ಸಪಷಟಪಡಿಸತತ್ನುರ.ೆ  ಇದಕೆೆ ಪರಿಹನರ ಸಿಗಬೆೇಕತ ಎಂದರೆ, be 
specific. ಏಕೆಂದರ,ೆ ಅದಕೆೆ ಸಕ್ಾಾರ ಪರತಿಕ್ರಯಸಬೆೇಕನಗತತ್ುದ;ೆ ಕೆೇವಲ ಕೆೇಳಿಸಿಕೂೆಂಡತ 
ಕತಳಿತ್ತಕೂೆಳುಳವುದಕೆೆ ಆಗತವುದಲೆ.  ಈ ಲೂೆೇಪ-ದೂೆೇಷವನತನ ಸರಿಪಡಿಸಬೆೇಕನದರೆ ಸಕ್ಾಾರ ಸೂಕು 
ರಿೇತಿಯಲ್ಲೆ ಪರತಿಕರಯಸಬೇೆಕತ ಮತ್ತು ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ ಆ ಕತರಿತ್ತ ಗಮನ 
ಸ್ಳೆೆಯತತಿುದನುರ.ೆ  ಎಲೆವನೂನ generalize ಮನಡಬನರದತ.  Generalize ಮನಡತವುದನತನ 
ರ್ನನತ ಅಲೊೇ ಮನಡತವುದಲೆ.  Be specific. 

ಶ್ರೇ ಹೆರ್ಚ.ಎಂ.ರಮೇಶಚಗ್ೌಡ:- ರನಜಯದಲ್ಲೆ ಭರಷ್ನಟಚನರ ತ್ನಂಡವವನಡತತಿುದೆ. 
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ವೆೈಸಚ ಚೆೇಮಾನ್ಚ:- ಲಕ್ನಂತ್ರ ಪೂೆಲ್ಲೇಸರತ ಕೆಲಸ ಮನಡತತಿುದನುರೆ.  ಪೊಲ್ಲೇಸಚ 
ಇಲನಖಯೆನತನ demoralize ಮನಡತವುದಕೆೆ ಈ ಸದನದ ಸಮಯವನತನ ದತರತಪಯೇಗ 
ಮನಡಿಕೊಳುಳವುದಕೆೆ ಬಿಡತವುದಲೆ.  Be specific.  ನಿದಾಷಟವನಗಿ ಹೆೇಳಬೇೆಕತ.   

ಶ್ರೇ ಹೆರ್ಚ.ಎಂ.ರಮೇಶಚಗ್ೌಡ:- ಭರಷ್ನಟಚನರ ತ್ನಂಡವವನಡತತಿುದೆ.  ಇದತ ಮನನಯ ಕನನೂನತ 
ಸಚಿವರಿಗೆ್ ಗ್ೊತಿುಲೆದೆೇ ಇರತವಂತ್ಹ ವಿಷಯವಲೆ.   

ವೆೈಸಚ ಚೆೇಮಾನ್ಚ:- ಇದತ ಸಂತ್ ೆಡಿಬೇೆಟಚ ಆಗತತ್ುದೆ.  ಅದಕೆೆ ಅವಕನಶ ಕೂೆಡತವುದಲೆ.  
ಈಗ ಮನನಯ ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ನುರ.ೆ  ಅದಕೆೆ ಸಕ್ಾಾರ ಪರತಿಕರಯಸತತ್ುದೆ. 

ಶ್ರೇ ಹೆರ್ಚ.ಎಂ.ರಮೇಶಚಗ್ೌಡ:- ರ್ನನತ ಅಸಹನಯಕತ್ೆಯಂದ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುಲೆ.  ನಮೆ 
ವಯವಸೆ್ಿ ಹೆೇಗಿದ ೆಎಂದತ ಹೇೆಳುತಿುದೆುೇರೆ್. 

ವೆೈಸಚ ಚೆೇಮಾನ್ಚ:- ಒಂದತ ಕೆೈಯಂದ ಚಪನಪಳೆ ಹೊಡೆಯತವುದಕೆೆ ಆಗತವುದಲೆ.  ನಿೇವು 
ಶನಸನ ಮನಡತವವರತ.  ಶನಸನದ ಪರಕನರ ಆಕಟಚ ಮನಡಿ.   

ಶ್ರೇ ಹೆರ್ಚ.ಎಂ.ರಮೇಶಚಗ್ೌಡ:-  ಪಿೇಠ್ದಂದ ಆದೆೇಶ ಮನಡಿ; ಆಕಟಚ ಮನಡಲ್ಲ. ರ್ನವು ಬೆೇಡ 
ಎಂದತ ಹೆೇಳುವುದಲೆ.    

ವೆೈಸಚ ಚೆೇಮಾನ್ಚ:- ಮನನಯ ಹರಿಪರಸ್ನದಚರವರತ ಹೆೇಳುವುದತ ಮನತ್ರ ಕಡತ್ಕೆೆ ಹೊೇಗಲ್ಲ. 

ಶ್ ರೋ  ಬಿ.ಕ್ . ಹರಿಪ್ರಸ್ಾದ  :- ಮಾನಯ ಸಭಾಪ್ತಿಗಳ , ಕೆನಡಿಯವರತ, Corruption is a 
part of democracy ಎನತನವ ಮನತ್ನತನ ಹೆೇಳುತ್ನುರೆ. (ಗ್ೂೆಂದಲ)  It is the worst 
system of democracy but there is not alternative for it. ರ್ನನತ ಎಲನೆ 
ಪೊಲ್ಲೇಸಚ ಅಧಿಕನರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಆಪನದರೆ್ ಮನಡತತಿುಲೆ.  ಶೆೇಕಡ ೯೦ ರಷತಟ ಪೊಲ್ಲೇಸಚ 
ಅಧಿಕನರಿಗಳು ಅವರತ executive ಗೆ್ ಬಂದೆೇ ಇಲೆ ಅಲೆವೆೇ? ರ್ನವುದೆೇ ಪಕ್ಷದ ಸಕ್ಾಾರ ಇದುರೂ 
ಒಳೊಳಳೆಳ ಆಫಿೇಸರಚಗಳು executive ಗೆ್ ಬರತವುದಲೆ.  ಅಂಥವರ ಮೇಲ ೆ ರ್ನವು ಆಪನದರೆ್ 
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ಮನಡತವುದಕೆೆ ಆಗತತ್ುದಯೆೇ?  ಬೆಂಗಳೂರಿ ಸಿಟಿ ಪೊಲ್ಲೇಸಚ ಕಮಿಷನರಚ ಅವರಿಗೆ್ alternative 
ಸಿಗತತಿುಲೆ; ಆದರೆ policing ಆಗತತಿುದೆ.  ಇದತ ರ್ನನತ ಹೆೇಳುತಿುಲೆ.  ಪರಜನವನಣಿ, ಹಿಂದೂಸ್ನಿನ್ಚ 
ಟೆೈಮುಚ ಪತಿರಕೆಗಳಿಗಿಂತ್ ಬೆೇರ ೆಸ್ನಕ್ಷಯ ಬೆೇಕೆೇ?   

ವೆೈಸಚ ಚೆೇಮಾನ್ಚ:_ ಸದನದ ಒಳಗಡ ೆರ್ನವುದನತನ ಪರಿಗಣಿಸಬೆೇಕತ ಎನತನವುದತ ಇರತತ್ುದೆ.  
Media is the fourth pillar of democracy.  ಅದರಂತ್ ೆಅವರ ಕತ್ಾವಯ ಮನಡತತ್ನುರ.ೆ  
ಆದರೆ ನಿದಾಷಟವನಗಿ ಕರಮ ಆಗಬೇೆಕತ ಎನತನವುದನದರ,ೆ ನಿೇವು substantiate ಮನಡಬೇೆಕನಗತತ್ುದ.ೆ 
ಒಬಬ ಪರತಿ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರನಗಿ ಈ ಕತರಿತ್ತ action ಆಗಬೇೆಕೆಂಬತದನದರೆ, ಅದನತನ 
substantiate ಮನಡಬೇೆಕನಗತತ್ುದೆ.   

ಶ್ ರೋ  ಬಿ.ಕ್ . ಹರಿಪ್ರಸ್ ಾದ  :- ರ್ನನತ ಅಂಥವರ ಹೆಸರನತನ ಹೆೇಳಿದರೆ ಅವರತ ಸದನಕೆೆ ಬಂದತ 
ಸಮರ್ಥಾಸಿಕೂೆಳುಳವುದಕೆೆ ಆಗತವುದಲೆ.  ಸಕ್ಾಾರ ನಿಮೆದದ.ೆ  ಮಾನಯ ಸಭಾಪ್ತಿಗಳ , ಬೆಳಗ್ನವಿ 
ಅಧಿವೆೇಶನದಲ್ಲೆ ಮನನಯ ರಘು ಆಚನರಚರವರತ, ಪೊಲ್ಲೇಸರತ ಖ್ಚತಾ ಮನಡಿ ರ್ನವರಿೇತಿ ಬರತತ್ನುರೆ 
ಎನತನವುದನತನ ಹೆೇಳಿದರತ.  ಮನನಯ ಆಯನೂರತ ಮಂಜತರ್ನಥಚರವರತ ಅದಕೆೆ ಆಕ್ೆೇಪಣೆ ಎತಿುದರತ.  
ಆದರೆ ಆಗ Anti-Conversion Bill ಗೆ್ ಸಂಬ ಂಧಪ್ಟ್ಟಂತ  ಒತ್ುಡವಿದತುದರಿಂದ, ಮನನಯ ರಘು 
ಆಚನರಚರವರತ ಹೇೆಳಿದ ವಿಚನರದ ಬಗೆ್ೆ ಚರ್ ಾ ಆಗಬೆೇಕತ ಎಂದತ ಕೆೇಳ ಬಯಸಿದೆು.  ಮನನಯ ರಘು 
ಆಚನರಚರವರತ ಏನತ ಹೇೆಳಿದನುರೆ ಎನತನವುದನತನ ದಯವಿಟತಟ ರೆ್ೂೇಡಿ.  ರೂ. ೫೦ ಕೊೇಟಿ ಖ್ಚತಾ 
ಮನಡಿ ಬರತತ್ೆುೇವೆ ಎಂದತ ಏನತ ಹೆೇಳಿದರೊೇ ಅದೂ ಕೂಡ ಚರ್ ಾ ಆಗಬೇೆಕತ.  ರ್ನನತ ರ್ನರ 
ಮೇಲೂ ಆಪನದರೆ್ ಮನಡತವುದಲೆ.  ನಮೆ ಮರೆ್ಯ ಪಕೆದಲೂೆ ಹರಿಶಿಂದರರಿಲೆ, ನಿಮೆ ಮರ್ ೆ
ಪಕೆದಲೂೆ ಹರಿಶಿಂದರರಿಲೆ. ವಯವಸೆ್ಿಯನತನ ಸರಿ ಮನಡಬೆೇಕ್ದ.ೆ ಬಸವನ ಬನಗೆ್ೇವನಡಿಯಲ್ಲೆ ೭ ವಷಾದ 
ಮಗತವನತನ ಕಂಬಕೆೆ ಕಟಿಟ ಹೊಡೆದರೂ ರ್ನರೂ ಕೆೇಳುವವರಿಲೆ. ವಯವಸೆ್ಿ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತ್ ಇದುದುರ ೆ
ಹಿೇಗ್ೆ ಆಗತತಿುತ್ೆುೇ?  ಈ ರಿೇತಿಯ ಬಹಳಷತಟ ಉದನಹರಣೆಗಳನತನ ರ್ನನತ ಕೂೆಡಬಹತದತ.  ಎಲ್ಲೆ 
ಭರಷ್ನಟಚನರ ನಡಯೆತತಿುದೆ ಎನತನವುದನತನ ರೆ್ೂೇಡಬೇೆಕನಗತತ್ುದೆ.  ರ್ನವೂ ಭರಷಟರೇೆ; ಇಲನಖೆಯಲ್ಲೆ 
ಇರತವವರೂ ಭರಷಟರೆೇ ಆಗಿದನುರ.ೆ  ಭರಷ್ನಟಚನರ ಎಂದರೆ ದತಡತಡ ತ್ೆಗೆ್ದತಕೂೆಳುಳವುದತ ಮನತ್ರವಲೆ.  
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ಅದತ ಬೆೇರ ೆಬೆೇರ ೆರೂಪದಲ್ಲೆ ಇರತತ್ುದೆ.  ಸ್ನಕ್ಷಯವನತನ ರ್ನನತ ಕೊಡತತಿುದುೆೇರೆ್.  ಹಿಂದೂಸ್ನಿನ ಟೆೈಮುಚ 
ಗಿಂತ್ ದೊಡಡ ಪೆೇಪರಚ ಬೆೇಕೆೇ?  ಪರಜನವನಣಿಗಿಂತ್ ದೂೆಡಡ ಪೆೇಪರಚ ಬೇೆಕೆೇ?  ಕನನಡ ಪರಭ ದನಪತಿರಕೆ 
ನಿಮೆವರದೆೇ ಆಗಿದ.ೆ  ಶ್ರೇ ರನಜಿೇವಚ ಚಂದರಶೆೇಖ್ರಚರವರ ಪತಿರಕೆರ್ನಗಿದೆ.   

ಡನ|| ವೆೈ.ಎ.ರ್ನರನಯರ್ಸ್ನಾಮಿ:- ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲೆ ನಮೆವರದತ, ನಿಮೆವರದತ ಎಂದತ ಏಕ ೆ
ಹೆೇಳುತಿುೇರಿ?  ಪತಿರಕೆಗಳಲ್ಲೆ ಬರತವುದೆಲನೆ ನಿಜ ಎಂದತ ಹೆೇಳುವುದಕೆೆ ಆಗತವುದಲೆ.  ಪೆೇಪರಚನವರತ 
ಅತಿೇತ್ರಲೆ.  ಅವರತ ಹೆೇಳಿದೆುಲನೆ ನಿಜ ಅಂತ್ಲೆ.  ದಯವಿಟತಟ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಚ ಆಗಿ ಮನತ್ರ್ನಡಬೆೇಕತ. 

ಶ್ರೇ ಜೆ.ಸಿ.ಮನಧತಸ್ನಾಮಿ:- ಮಾನಯ ಸಭಾಪ್ತಿಗಳ , ಪತಿರಕೆಗಳಲ್ಲೆ ಬಂದದ ೆ ಎನತನವ ಒಂದತ 
ಕನರರ್ವನಿನಟತಟಕೂೆಂಡತ ಶನಸನ ಸಭೆಗಳಲ್ಲೆ ಆರೊೇಪ ಮನಡಬನರದತ ನಮೆ ನಿಯಮಗಳ 
ಪತಸುಕದಲ್ಲೆದೆ.  ಪೆೇಪರಚಗಳನತನ ಕೊೇಟಚ ಮನಡಿ ಅದರ ಆಧನರದ ಮೇಲೆಯೇ ಚರ್ ಾ ಆಗತವುದತ 
ಗ್ೌರವವಲೆ.  We have made rules in this regard. 

ಶ್ ರೋ  ಬಿ.ಕ್ . ಹರಿಪ್ರಸ್ಾದ  :- ದಯವಿಟತಟ ಆ ರೂಲುಚ ರ್ನವುದತ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿ. 

Sri J.C. MADHUSWAMY:- Hon’ble Chairman, Hon’ble member 
cannot simply quote the newspaper article and debate in the House. 

Sri.  B.K.  HARIPRASAD:- What else can I quote? 

Sri J.C. MADHUSWAMY: - It is the Law. It is the rule. 

ಶ್ ರೋ  ಬಿ.ಕ್ . ಹರಿಪ್ರಸ್ಾದ  :- ಮಾನಯ ಸಭಾಪ್ತಿಗಳ , Kaul and Shakdher ನ ‘Practice 
and Procedure of Parliament’ ಪತಸುಕದಲ್ಲೆರಬಹತದತ; ಅದತ ಬೆೇರ ೆಪರಶೆನ.  But it is not 
in the Rule book. 

ಶ್ರೇ ಜೆ.ಸಿ.ಮನಧತಸ್ನಾಮಿ:- ಪನಲ್ಲಾಮಂಟಚನಿಂದ ಹಿಡಿದತ ವಿಧನನಸಭೆಗಳಲ್ಲೆ ಆ ಪತಸುಕವನತನ 
ಒಂದತ ಗರಂಥದಂತೆ್ ರಫೆರಚ ಮನಡಲನಗತತ್ುದೆ. 
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Sri. B.K. HARIPRASAD:- ‘Practice and Procedure of Parliament’ಚ
by Kaul and Shakdher is a precedent.  ಇದನತನ ರ್ನನತ ಬಹಳ ಚೆರ್ನನಗಿ 
ರೆ್ೂೇಡಿಕೂೆಂಡಿದುೆೇನ್. 

Sri J.C. MADHUSWAMY :- The relevant portion in ‘Page 565’ಚof 
‘Practice and Procedure of Parliament’ by M.N.Kaul and S.L.Shakdher 
with respect to ‘Motion for Adjournment on a Matter of Urgent Public 
Importance’ reads as follows; 

“…The mover of a motion must be ready with all the facts 
before he makes the motion. Where the information is within 
the personal knowledge of a member, it may be presumed as 
having factual basis if confirmed by him on the floor of the 
House. There is no objection per se to the notice of an 
adjournment motion….” 
 

But this is applicable for the debates.  ಎಂದತ ಬಹಳ ಸಪಷಟವನಗಿದೆ. 

         (ಮತಂದತ) 

(643) 25-3-2022 1.೪0 ಡಿಎಸ-ಜಿಆರಚ 

ಶ್ರೇ ಜೆ.ಸಿ.ಮನಧತಸ್ನಾಮಿ(ಮತಂದತ):-  

At page No.565 of the Practice and Procedure of Parliament, written by 
M.N.Kaul and S.L.Shakdher, it reads thus: 

“Where facts are not admitted by Government, the member 
must adduce some authentic information to support his notice.” 
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ಬೆೇರ ೆರೂಲುಚನಲ್ಲೆ ಇದೆ ರೆ್ೂೇಡಿ  news paper information ಅನತನ we cannot … 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ.ೆಹರಿಪರಸ್ನದಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಸಚಿವರತ ಹೆೇಳಿರತವುದತ ನನಗ್ ೆ
ಅಥಾವನಯತ್ತ. ತ್ಮೆಷತಟ experience ನನಗಿಲೆ.  the Practice and Procedure of 
Parliament, written by M.N.Kaul and S.L.Shakdher ಅದನತನ ರ್ನನತ ಕೂಡ ಸಾಲಪ 
ರೆ್ೂೇಡಿದೆುೇರ್.ೆ   

  ಶ್ರೇ ಜೆ.ಸಿ.ಮನಧತಸ್ನಾಮಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನರೊೇ ನನಗ್ ೆಸದನದಲ್ಲೆ ಒಂದತ 
ಕಥೆಯನತನ ಹೆೇಳಿದರತ. Interview  ನಡಯೆತತಿುತ್ುಂತ್ೆ, ಸಂದಶಾನ ಮನಡತವ ಒಬಬ ಸದಸಯರತ 
“ಮತಂದ ೆ ಸಂದಶಾನಕೆೆ ಬರತವ ಅಭಯರ್ಥಾ ನನನ ಸಂಬಂಧಿಕರತ, ಹನಗ್ನಗಿ ರ್ನನತ ಇಲ್ಲೆ ಕತಳಿತ್ತ 
ಅವರಿಗೆ್ ಸಂದಶಾನ ಮನಡತವುದತ ಸರಿಯಲೆ ಎಂದತ ಹೂೆರಗಡಗೆ್ ೆ ಎದತು ಹೊೇದರಂತ್ೆ”ಚ ಅಂದರೆ 
ಮತಂದ ೆ ಬರತವ ಅಭಯರ್ಥಾ ನನನ ಸಂಬಂಧಿಕರತ ಎನತನವುದತ ಬೇೆರ ೆ ಸಂದಶಾನ ಮನಡತವವರಿಗೆ್ 
ಗ್ೊತ್ನುಗಬೇೆಕತ, ಜೊತ್ೆಗೆ್ ಸಂಬಂಧಿಕರನಗಿದುರಿಂದ ಅವರಿಗೆ್ ಹೆಚತಿ ಅಂಕ ಕೊಡಲ್ಲ ಎಂದತ ಹನಗೂ 
ರ್ನನತ ಸಂದಶಾನ ಮನಡಿಲೆ, ರ್ನನತ ಕ್ೆೇನ್ಚ ಹನಯಂಡಚ ಎಂದತ ಪರೂೆೇಕ್ಷವನಗಿ ಗ್ೊತ್ನುಗಲ್ಲ ಎಂದತ 
ಹೆೇಳಿದ ಹನಗೆ್ ನನಗ್ ೆಹೆೇಳುತಿುದನುರ.ೆ  

 ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ.ೆಹರಿಪರಸ್ನದಚ:- ಮನನಯ ಸಚಿವರೆೇ, ಆ ರಿೇತಿ ಅಲೆ, ತ್ನವು ದಯವಿಟತಟ ಇರಬೇೆಕತ. 
ತ್ನವು ಇದುರ ೆಇದಕೆೆ ಸಾಲಪ ಕನಯಕ ಸಿಗತವುದತ. ಇಲೆದದುರ ೆ ಪರಯೇಜನ ಆಗತವುದಲೆ.  

 ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗ್ೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ಒಂದತ ಕಥೆ ಹೆೇಳುತ್ೆುೇರೆ್. 

 ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ.ೆಹರಿಪರಸ್ನದಚ:- ಮನನಯ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗ್ೌಡರೆೇ, ತ್ನವು ಹೆೇಳಿ ರ್ನನತ ಯೇಲಡಚ 
ಆಗತತಿುದೆುೇರ್.ೆ 

 ವೆೈಸಚಛೆೇಮಾನ್ಚ:- ಮನನಯ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗ್ೌಡರೇೆ, ತ್ನವು ಇದಕೆೆ ಮಧಯದಲ್ಲೆ ಸರಿರ್ನಗಿ ಕನೆರಿಟಿ 
ಕೊಡಬೇೆಕತ. ಏಕೆಂದರ,ೆ ಪರತಿಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ ಉಲೆೆೇಖ್ ಮನಡಿದರೆ ಅದತ ಇಡಿೇ ರನಜಯದ ಪರತಿಧವನಿ.  
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ಅವರತ ಎತಿುರತವಂತ್ಹ ಗಹನವನದಂತ್ಹ ವಿಚನರಕೆೆ ಸಕನಾರದಂದ ಸಮಥಾವನದ ಉತ್ುರ ಬೆೇಕೆಂದರೆ 
ನಿದಾಷಟ ಪರಕರರ್ಗಳನತನ ಹೇೆಳಿದರ ೆಅನತಕೂಲವನಗತತ್ುದೆ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದೆುೇರ್ೆ ಅಷ್ೆಟ. 

ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗ್ೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಪತಿರಕೆಗಳಲ್ಲೆ ಬಂದಂತ್ಹ ಮನಹಿತಿಗಳನತನ 
ಆಧನರವನಗಿಟತಟಕೂೆಂಡತ ಅದನತನ ಕನಿುಡರಚ ಮನಡತವುದಕನೆಗತವುದಲೆ, ಚಚೆಾ 
ಮನಡತವುದಕನೆಗತವುದಲೆವಂೆದತ ಹೆೇಳಿದರ ೆ ಇದತ ರ್ನವ ಪರಜನಪರಭತತ್ಾ? 

ವೆೈಸಚಛೆೇಮಾನ್ಚ:-  ಹನಗ್ನದರೆ ನಿಯಮನವಳಿ ಪತಸುಕದಲ್ಲೆ ಬದಲನವಣೆ ಮನಡಬೆೇಕನಗತತ್ುದೆ. 
ಇದನತನ ನಿಯಮನವಳಿ ಪತಸುಕದಲ್ಲೆ ಸ್ೇೆರಿಸಿಕೊಂಡರೆ ನಮಗೂ ಅನತಕೂಲವನಗತತ್ುದೆ.  

ಡನ||ವೆೈ.ಎ.ರ್ನರನಯರ್ಸ್ನಾಮಿ(ಸಕನಾರದ ಮತಖ್ಯ ಸಚೆೇತ್ಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 
ಪತಿರಕೆಗಳಲ್ಲೆ ಬಂದರತವ ಮನಹಿತಿಗಳ ಆಧನರವನಿನಟತಟಕೂೆಂಡತ ಇಲ್ಲೆ ಚಚೆಾ ಮನಡತವುದಕೆೆ 
ಅವಕನಶವಿಲೆ.  

ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗ್ೌಡ:- ಅವಕನಶ ಇದೆ. 

ಡನ||ವೆೈ.ಎ.ರ್ನರನಯರ್ಸ್ನಾಮಿ:- ಅವಕನಶ ಇದೆ.  ಆದರೆ authentic information is 
better than news paper ಅಷ್ೆಟ. ಅದತ ಬಿಟತಟ ಬೆೇರ ೆಇಲೆ.  

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರಸ್ನದ:- ಬೆೇರ ೆ ಪತಿರಕೆಗಳಲ್ಲೆ ಕನಂಗ್ರೆಸಚ ಪಕ್ಷದ ಮೇಲೆ ಬಂದರ ೆ ಅದತ 
authentic.  

    (ಗ್ೊಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗ್ೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಕೆೇರಳದಂದ ಒಂದತ ಪತಿರಕೆ ಬರತತಿುತ್ತು. 
ಅದತ ಮಲೆರ್ನಳಂ ಭನಷ್ಯೆಲ್ಲೆ ಬರತತಿುತ್ತು.  ಅದರಲ್ಲೆ ಬಹಳ ಚೆರ್ನನಗಿ ದನ ಭವಿಷಯ 
ಬರೆಯತತಿುದುರಂತೆ್.  ಆ ಪತಿರಕೆ ದನ ಭವಿಷಯ ರೆ್ೂೇಡತವುದಕೂೆೆೇಸೆರವೇೆ ಬಹಳ ಜನಪಿರಯವನಗಿತ್ಂತ್ೆ. 
ಬಹಳ ಜನ ಪತಿರಕ ೆತ್ೆಗೆ್ದತಕೊಂಡತ circulation ತ್ತಂಬನ ಜನಸಿುರ್ನಗಿತ್ಂತ್.ೆ  ಆ ಪತಿರಕೆಯಲ್ಲೆ 
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ದನ ಭವಿಷಯ ಬರೆಯತತಿುದುವರತ  ಮರರ್ ಹೊಂದಬಿಟಟರತ.  ಆನಂತ್ರ ಈ ದನ ಭವಿಷಯವನತನ ರ್ನರ 
ಹತಿುರ ಬರೆಯಸಬೆೇಕೆಂದತ ಸಾಲಪ ದನ ಗ್ನಯಪಚ ಆಯತ್ತ.  ಪತಿರಕಯೆ circulation 
ಕಡಿಮರ್ನಗಿಬಿಟಿಟತ್ಂತ್ೆ.  ಆಗ ಪತಿರಕೆಯ ಸಂಪದನಕರಿಗ್ ೆ ಓ,  ದನ ಭವಿಷಯದಂದ ನನನ ಪತಿರಕೆ 
ಓಡತತಿುತ್ತು, ಅದತ ನಿಂತ್ತ ಹೊೇದ ಮೇಲೆ ಈ ರಿೇತಿರ್ನಗತತಿುದೆ ಎಂಬತದತ ಗ್ೊತ್ನುಯತ್ಂತ್.ೆ ಆಗ 
ಅವರಿಗೆ್ ಬಹಳ ಚಿಂತೆ್ರ್ನಯತ್ಂತ್.ೆ  ಆ ಸಂದಭಾದಲ್ಲೆ ಅವರ ಸ್ನೆೇಹಿತ್ರನದ 
ರ್ನರನಯರ್ಸ್ನಾಮಿಯವರಿಗ್ ೆಏನತ ಮನಡಬೇೆಕತ, ಈ ರಿೇತಿರ್ನಗತತಿುದೆ ಎಂದತ ಕೆೇಳಿದರಂತ್ೆ. ಅದಕೆೆ 
ರ್ನರನಯರ್ಸ್ನಾಮಿಯವರತ ಹೆೇಳಿದರಂತ್,ೆ ಇಷತಟ ವಷಾಗಳಲ್ಲೆ  ಪತಿರಕಯೆಲ್ಲೆ ದನ ಭವಿಷಯ 
ಮತದರರ್ವನಗಿದೆ ಅವುಗಳರೆ್ನೇ ರಿಪಿೇಟಚ ಮನಡಿಬಿಡಿ, ಆಗ ರೆ್ೂೇಡೊೇರ್ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿಕೂೆಟಟರಂತೆ್. 
ಅದೆೇ ಕೆಲಸ ಪನರರಂಭ ಮನಡಿದ ಮೇಲೆ ಮತ್ುೆ ಪತಿರಕಯೆ circulation  ಜನಸಿುರ್ನಗಿಬಿಟಿಟತ್ಂತ್ ೆ ಆ 
ರಿೇತಿ ಮನನಯ ವೈೆ.ಎ.ರ್ನರನಯರ್ಸ್ನಾಮಿಯವರತ ಹೆೇಳುತಿುದನುರ.ೆ  ಇದತ ಇದುರ ೆ ಅದನತನ 
ಮನಡತವುದಕನೆಗತವುವದಲೆ, ಈ ರಿೇತಿ ಹೆೇಳಿದರೆ ಹೆೇಗ್?ೆ  

ಡನ||ವೆೈ.ಎ.ರ್ನರನಯರ್ಸ್ನಾಮಿ:- ಮನನಯ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗ್ೌಡರವರೇೆ, ಇದಕೆೆ ಸಂಬಂಧಪಟಟ ಹನಗೆ್ 
ಮನನಯ ಮಂತಿರಗಳು ಹೆೇಳುತ್ನುರೆ. What you spoke is not relevant.  ನಿೇವು 
ಮನತ್ರ್ನಡಿರತವುದತ ಇದಕೆೆ relevant ಅಲೆ.  

ಶ್ರೇ ಜೆ.ಸಿ.ಮನಧತಸ್ನಾಮಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ,  At page No.565 of the 
Practice and Procedure of Parliament, written by M.N.Kaul and 
S.L.Shakdher, it further reads thus: 

“ಚ… Press reports unless admitted by Government cannot 
be accepted as authoritative for the purpose of an adjournment 
motion. …” 

 
ಮನನಯ ಬಿ.ಕ.ೆಹರಿಪರಸ್ನದಚರವರಿಗ್ ೆ ಸ್ನಕಷತಟ ಅನತಭವವಿದೆ, ಅವರತ ಸ್ನಕ್ಷ ಕೂೆಡತತ್ನುರಂೆದರೆ, ಬರಿೇ 
ಪತಿರಕೆಯಲ್ಲೆ ಬರೆದರತವುದನತನ ಹೆೇಳುತಿುದನುರೆ. ಪತಿರಕೆಯವರತ ಬರೆದರತವುದರೆ್ನಲನೆ ಇಲ್ಲೆ ಚಚೆಾ 
ಮನಡತವುದಕನೆಗತವುದಲೆ.  
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ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗ್ೌಡ:- ಹನಗಿದುರ ೆತ್ನವು ಅದಕೆೆ  ಉತ್ುರವನತನ ಹೆೇಳಿ?  

    (ಗ್ೊಂದಲ) 

ವೆೈಸಚಛೆೇಮಾನ್ಚ:- ಮನನಯ ಬಿ.ಕ.ೆಹರಿಪರಸ್ನದಚರವರತ  ಮನತ್ರ್ನಡತವುದತ ಮನತ್ರ ಕಡತ್ಕೆೆ 
ಹೊೇಗಲ್ಲ.   

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ.ೆಹರಿಪರಸ್ನದಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈ ಸದನದ ಸರ್ೇಾಚಛ ಸಭನಪತಿಗಳು 
ರ್ನನತ ಪರಸ್ನುಪ ಮನಡಿರತವ ವಿಚನರವನತನ ಅಡಿೆಟಚ ಮನಡಿದ ಮೇಲ ೆಅದತ ಮತಗಿಯತ್ತ.  ಅದರ 
ಬಗೆ್ೆ ಚಚಾೆ ಆಗತತ್ುದೆ, ಅದನತನ ಸಕನಾರ ರಿಜೆಕಟಚ ಮನಡಲ್ಲ, ಅದತ ಬೇೆರ ೆ ಪರಶೆನ.  ರ್ನನತ 
ಹೆೇಳುವುದೆಲನೆ ತ್ಪತಪ ಎಂದತ ಅವರೆೇರ್ೂೆೇ ಹೆೇಳಿದರತ.ಚಚ“ಪೊಲ್ಲೇಸರತ ಲಂಚ ತಿನತನವ ರ್ನಯಗಳು, 
ಸರಗಳಳರನತನ ಹಿಡಿಯತತಿುಲೆ” ಎಂದತ ಮನನಯ ಗೃಹ ಮಂತಿರಗಳನದ ಅರಗ ಜ್ಞನರೆ್ೇಂದರರವರತ 
ಚಿಕೆಮಗಳೂರಿನ ಪೊಲ್ಲೇಸರಿಗ್ೆ ಫೊೇನ್ಚ ಮನಡಿ ಬಯುದುರತ. ರ್ನವು ಆ ಪದವನತನ 
ಉಪಯೇಗಿಸತತಿುಲೆ. ಈ ವಿಡಿೇಯೇ ವೈೆರಲಚ ಆಗಿತ್ತು.  ಪೊಲ್ಲೇಸರತ ರ್ನಯಗಳೆೇ? ನನನ 
ಕತಟತಂಬದಲೂೆ ಬಹಳಷತಟ ಜನ ಪೊಲ್ಲೇಸಚ ಕೆಲಸದಲ್ಲೆದುರತ. ಈಗ ಅವೆಲನೆ ಬೇೆಡ.  ರ್ನನತ ರ್ನರ 
ಮೇಲೂ ವೈೆಯಕ್ುಕವನದ ಆಪನದರೆ್ ಮನಡತತಿುಲೆ. ವಯವಸೆ್ಿ ಸತಧನರಣೆರ್ನಗಬೆೇಕೆಂದತ 
ಮನಡತತಿುದೆುೇರ್.ೆ  ಮನಸತು ಮನಡಿದರೆ ಬೇೆಕನದರ ೆ ರ್ನನತ ಇನನಷತಟ ಹೇೆಳಿಕೆಗಳನತನ ಕೊಡತತ್ೆುೇರೆ್.  
ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಗಳು action and reaction  ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದನುರಲನೆ ಇವುಗಳು ಸಹ 
part of corruption ಆಗಿವ.ೆ ರ್ನರರ್ನನದರೂ ಹಿರ್ನಳಿಸಬೆೇಕೆಂದರೆ ಆ ಕಲೆಯನತನ ರ್ನನತ 
ಚೆರ್ನನಗಿ ಕಲ್ಲತಿದುೆೇರೆ್.  ಆದರೆ ಈಗ ನಡಯೆತತಿುರತವ ವಿಚನರದಲ್ಲೆ  ‘ಹಿಂದೂಸ್ನಿನ್ಚ ಟೈೆಮುಚ̓, 
‘ಪರಜನವಣಿʼ,ಚ ‘ಕನನಡಪರಭʼ ಪತಿರಕೆಯಲ್ಲೆ ಧನರವನಹಿ ಬಂದದ.ೆ  ನನನ ಅನತಭವದಲ್ಲೆ ಹೆೇಳುವುದನದರೆ,  
‘ಪರಜನವನಣಿ’ಚ ಪತಿರಕೆಯಲ್ಲೆ ಮನನಯ ರಘುರನಮಚ ಶೆಟಟರಚರವರತ ಇದುರತ,ಚ ಚ ‘ಕನನಡಪರಭ’ಚ ಪತಿರಕೆಯಲ್ಲೆ  
ಮನನಯ ರನಮಚ ಪರಸ್ನದಚರವರತ ಇದುರತ, ಮನನಯ ಗರತಡನಗಿರಿ ರ್ನಗರನಜಚರವರತ ಇದುರತ, ಅವರ 
ಆಟಿಾಕಲಚ ಬಂದರ ೆ ಸಕನಾರಗಳು ನಡಗತತಿುದುವು.  ಆದರೆ ಸಕನಾರ ಗಪಚಚಿಪಚ ಆದರೆ ರ್ನವೇೆನತ 
ಮನಡತವುದಕನೆಗತತ್ುದ?ೆ   
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ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗ್ೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ 
ಹೆೇಳಿದ ಹನಗೆ್,  ಇವತ್ತು ಪತಿರಕೆಗಳಲ್ಲೆ ಬರತವುದತ, ಮನಧಯಮಗಳಲ್ಲೆ ಬರತವುದತ ರ್ನವು ರ್ನವುದತ 
ಕೂಡ ಗರ್ರೆ್ಗ್,ೆ ಚಚೆಾಗ್ ೆ ತ್ೆಗೆ್ದತಕೂೆಳುಳವುದಲೆ ಎನತನವುದನದರೆ ರ್ನನತ ನೂರಂೆಟತ 
ಉದನಹರಣೆಗಳನತನ ಕೊಡಬಲೆೆ.  ಈ ಕೊೇವಿಡಚ-೧೯ ಸಂದಭಾದಲನೆಗಲ್ಲ, ಮತ್ೂೆುಂದತ 
ಸಂದಭಾದಲನೆಗಲ್ಲ ಟಿ.ವಿ. ಚನನಲಚರವರತ ರ್ನವು ಇಂತ್ಹ ದನ ಪರಕಟಣ ೆ ಕೊಟಿಟದುೆವು, ಇಂತ್ಹ 
ಹೆೇಳಿಕೆಗಳನತನ ಕೂೆಟಿಟದೆುವು, ಇದರ್ನನಧರಿಸಿ ಸಕನಾರ ಈಗ ಕರಮ ಕೈೆಗ್ೊಂಡಿದೆ ಎನತನವಂಥದತು ಇದೆ. 
ಕೆಲವು ಟಿ.ವಿ. ಚನನಲಚರವರತ ಸಕನಾರದ ತಿೇಮನಾನವರೆ್ನಲನೆ ಅವರೆೇ ಮದಲತ ಘೂೇಷಣ ೆ
ಮನಡಿಬಿಟಟರತ, ಸಕನಾರ ಅದರ ಮೇಲೆ ಕರಮ ಕೆೈಗ್ೂೆಂಡ ತ್ಕ್ಷರ್ವೆೇ ರೆ್ೂೇಡಿ, ನಮೆ ಪರಯತ್ನದಂದ 
ಇವತ್ತು ಸಕನಾರ ಈ ತಿೇಮನಾನವನತನ ತ್ೆಗೆ್ದತಕೂೆಂಡಿದ ೆ ಎನತನವಂಥದೆುಲನೆ ನೂರಂೆಟತ 
ಉದನಹರಣೆಗಳನತನ ಕೊಡಬಹತದತ.  ಆದರೆ, ಅದಲೆ.  ಮನನಯ ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ ಹೆೇಳಿದ 
ಹನಗೆ್ ರ್ನವು ಅವರೆಲನೆ ಸ್ೇೆರಿ ಹದತು ಮಿೇರಿರತವ ವಯವಸೆ್ಿಗ್ ೆ ಏರ್ನದರೂ ಕಡಿವನರ್ ಹನಕಬೆೇಕತ,  
ಅದಕೆೆ ಪರಯತ್ನ ಮನಡಬೇೆಕೆನತನವ ದಸ್ಯೆಲ್ಲೆ ಇದತ ಚಚೆಾರ್ನಗತತಿುರತವಂಥದತು.  

ವೆೈಸಚಛೆೇಮಾನ್ಚ:- ಮನಧಯಮದವರತ ಮನಡಿರತವುದತ ತ್ಪೆಪೇ?  

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರಸ್ನದಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನಧಯಮದವರಿಗೆ್ ನನನ ಶತ್ಕೂೆೇಟಿ 
ಸ್ನಸ್ನಟಂಗ ನಮಸ್ನೆರ. 

ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗ್ೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಪತಿರಕೆಗಳಲ್ಲೆ ಬಂದರತವುದನತನ ಅವರತ 
ಕನಿುಡರಚ ಮನಡತತಿುಲೆ.  

ವೆೈಸಚಛೆೇಮಾನ್ಚ:- ಮನನಯ ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ ಎತಿುರತವ ವಿಚನರ ಸದತದೆುೇಶದಂದ 
ಇದೆ. ಸದನದೊಳಗ್ೆ ಪರಿಹನರ ಬೆೇಕೆನತನವುದನದರೆ, ನಿಖ್ರವನದ ಅಂಕ್-ಅಂಶ ಬೇೆಕತ ಎಂದತ ರ್ನನತ 
ಸಪಷಟವನಗಿ ಹೆೇಳುತಿುದುೆೇರೆ್. 
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ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗ್ೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಪತಿರಕೆಗಳು, ಮನಧಯಮಗಳು ಸಮನಜದ 
ಒಳಿತಿಗ್ನಗಿ ಒಳೆಳಯ ಕಲೆಸಗಳನತನ ಮನಡತತಿುವೆ.   

ವೆೈಸಚಛೆೇಮಾನ್ಚ:- ಮನಧಯಮದವರನತನ ಟನಗೆ್ಾಟಚ ಮನಡತವುದತ ಬೆೇಡ. 

ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗ್ೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನವು ಮನಧಯಮದವರಿಗ್ ೆ
ಅಭಿನಂದಸತತ್ೆುೇವೆ.  

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ.ೆಹರಿಪರಸ್ನದಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗ್ೌಡರವರತ 
ಹೆೇಳಿರತವುದಕೆೆ ರ್ನನತ ಸಹಮತ್ವನತನ ವಯಕುಪಡಿಸತತ್ೆುೇರೆ್.  ಏನತ ಈ ಪತಿರಕೆಗಳಲ್ಲೆ ಬಂದದ ೆ
ಅವರಿಗೆ್ಲನೆ ನನನ ಶತ್ಕೊೇಟಿ ನಮನಗಳು.  ಏಕೆಂದರ,ೆ ಎಲೊೆೇ ಒಂದತ ಕಡ ೆ
ಸತಧನರಣೆಗಳನಗಬೆೇಕತ.  ಅದನತನ ರ್ನನತ ಮತಂದೆ ಸ್ೂೆೇಮವನರದಂದತ ಹೆೇಳುತ್ೆುೇರ್ೆ.   ಅವರತ 
ಸ್ೂೆೇಮವನರದಂದತ ಮನತ್ರ್ನಡಿ ಎಂದತ ಹೇೆಳಿದನುರೆ, ರ್ನನತ ಸ್ೂೆೇಮವನರ ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ೆುೇರೆ್.  

ವೆೈಸಚ ಛೆೇಮಾನ್ಚ:- ಈಗ ಸದನವನತನ ಸ್ೂೆೇಮವನರ ದರ್ನಂಕ:೨೮.೦೩.೨೦೨೨ರ ೧೧.೦೦ 
ಗಂಟೆಯವರಗೆ್ ೆಮತಂದೂಡಲನಗಿದೆ. 

(ಸದನವು ಮಧನಯಹನ ೧ ಗಂಟೆ ೫೦ ನಿಮಿಷಕೆೆ ಮತಕನುಯಗೆ್ೂಂಡತ ಪತನಃ ದರ್ನಂಕ ೨೮ರ್ೆೇ ಮನರ್ಚಾ 
೨೦೨೨ರ ಸ್ೊೇಮವನರದಂದತ ಬೆಳಗ್ೆೆ ೧೧.೦೦ ಗಂಟೆಗೆ್ ಸ್ೇೆರಲತ ನಿಶಿಯಸಿತ್ತ) 

<><><> 


