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ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನ ಪರಿಷತ್ತು 
ನೂರ ನಲವತ್ುೇಳರ್್ಯ ಅಧಿವ್ೇಶನ 

 20ರ್್ೇ ಸ್ಪ್ಟೆಂಬರ  2022  
                          ಮಂಗಳವನರ 

 
                                13ರ್್ೇ ಮನರ್ ಾ 2022  
       

೦೧. ಪರಶ್್ನೇತ್ುರಗಳು 
  ಅ) ಚತಕ್್ೆ ಗತರತತಿನ ಪರಶ್ನಗಳಿಗ್ ಮೌಖಿಕವನಗಿ ನೇಡಲನದ ಉತ್ುರಗಳು 
     
   ೭೮೩-ರನಜ್ಯದಲ್ಲಿರತವ ಮಹನನಗರ ಪನಲ್ಲಕ್ಗ್ಳಲ್ಲಿ ಖನಯೆಂ, ಗತತಿುಗ್  ಮನಯನ ಪವರ   
                          ರ್ೌಕರರ ಬಗ್ೆ 
     ಶ್ರೇ ಆಯನೂರತ ಮೆಂಜ್ತರ್ನಥ  
     ಶ್ರೇ ಬಿ.ಎ.ಬಸವರನಜ್(ನಗರನಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರತ) 
 
   ೮೦೮-ರನಮನಗರ-ಚನನಪಟಟಣ ನಗರನಭಿವೃದ್ಧಿ ಪನರಧಿಕ್ನರವು ಜೇಗ್ೇನಹಳಿಿಯಲ್ಲಿನ  
                         ನವ್ೇಶನಗಳನತನ ಹೆಂಚಿಕ್್ ಮನಡಿರತವ ಕತರಿತ್ತ. 
     ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವ್ೆಂಕಟ್ೇಶ  
     ಶ್ರೇ ಬಿ.ಎ.ಬಸವರನಜ್(ನಗರನಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರತ) 
 
   ೮೩೧-ಮಹಿಳಯ್ರತ ಮತ್ತು ಮಕೆಳ ಅರ್್ೈತಿಕ ಸನಗನಟದ ಕತರಿತ್ತ 
     ಶ್ರೇ ಎನ .ರವಿಕತಮನರ  

     ಶ್ರೇ ಆಚನರ  ಹನಲಪಪ ಬಸಪಪ (ಗಣಿ ಮತ್ತು ಭೂ ವಿಜ್ಞನನ, ಮಹಿಳನ ಮತ್ತು  
                                                ಮಕೆಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹನಗೂ ವಿಕಲಚೇ್ತ್ನರ ಮತ್ತು  
                                                   ಹಿರಿಯ ರ್ನಗರಿಕರ ಸಬಲ್ಲೇಕರಣ ಸಚಿವರತ) 
 

ವಿಷಯಾನುಕ್ರ ಮಣಿಕೆ (INDEX) 
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   ೭೯೬-ಕ್್ೂೇಲನರ ಮತ್ತು ಚಿಕೆಬಳನಿಪತರ ಜಲ್ಿಯ ಕತಡಿಯತವ ನೇರಿನ ಬಗ್ೆ 
     ಶ್ರೇ ಎೆಂ.ಎಲ .ಅನಲ  ಕತಮನರ  
     ಶ್ರೇ ಬಿ.ಎ.ಬಸವರನಜ್(ನಗರನಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರತ) 
 
   ೮೪೦-ಸಕೆರ್ ಕ್ನಖನಾರ್್ಗಳ ಮನಹಿತಿ 
     ಶ್ರೇ ಸತನೇಲ  ವಲನಯಪತರ  
     ಶ್ರೇ ಶೆಂಕರ ಬ.ಪನಟೇಲ ಮತರ್್ೇನಕ್ೂ್ಪಪ (ಕ್್ೈಮಗೆ ಮತ್ತು ಜ್ವಳಿ, ಕಬತು 
                                                    ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹನಗೂ ಸಕೆರ್ ಸಚಿವರತ) 
 
   ೮೫೪-ಬಿೇದರ  ನಗರನಭಿವೃದ್ಧಿ ಪನರಧಿಕ್ನರದ ಯೇಜ್ರ್್ಗಳ ಕತರಿತ್ತ 
     ಶ್ರೇ ಅರವಿೆಂದ ಕತಮನರ  ಅರಳಿ 
     ಶ್ರೇ ಬಿ.ಎ.ಬಸವರನಜ್(ನಗರನಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರತ) 
 
   ೮೪೨-ಕಲನಯಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಭನಗದ ಜಲ್ಿಗಳಲ್ಲಿರತವ ಸಣಣ ಕ್್ೈಗನರಿಕ್್ಗಳ ಬಗ್ೆ 
     ಶ್ರೇ ಶಶ್ೇಲ  ಜ.ನಮೇಶ್ 
     ಶ್ರೇ ಎನ .ರ್ನಗರನಜ್ತ[ಎೆಂ.ಟ.ಬಿ.] (ಪೌರನಡಳಿತ್, ಸಣಣ ಕ್್ೈಗನರಿಕ್್ ಹನಗೂ  
                                                     ಸನವಾಜ್ನಕ ಉದ್ಧಿಮೆಗಳ ಸಚಿವರತ) 
 
   ೮೦೧-ರ್ೈತ್ರ ಚಿರ್ನನಭರಣದ ಮೆೇಲ್ಲನ ರಿಯನಯಿತಿ ಬಡಿಿ ದರದ ಬಗ್ೆ 
     ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬ್ುೇಗೌಡ 
     ಶ್ರೇ ಎಸ .ಟ.ಸೂ್ೇಮಶೇ್ಖರ (ಸಹಕ್ನರ ಸಚಿವರತ) 
 
   ೮೬೩-ಸಹಕ್ನರಿ ಸೆಂಘಗಳಿೆಂದ ರೈ್ತ್ರಿಗ್ ಸನಲ 
     ಶ್ರೇ ಕ್್.ಅಬತಿಲ  ಜ್ಬುರ  
     ಶ್ರೇ ಎಸ .ಟ.ಸೂ್ೇಮಶೇ್ಖರ (ಸಹಕ್ನರ ಸಚಿವರತ) 
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   ೭೯೧-ರನಜ್ಯದಲ್ಲಿನ ಖನಜ್ ಸೆಂಪತ್ತುಗಳ ವೈ್ಮನನಕ ಸಮೇಕ್ಷ್ 
     ಶ್ರೇ ಕ್್.ಎ.ತಿಪಪ್ೇಸನಾಮ 
      ಶ್ರೇ ಆಚನರ  ಹನಲಪಪ ಬಸಪಪ (ಗಣಿ ಮತ್ತು ಭೂ ವಿಜ್ಞನನ, ಮಹಿಳನ ಮತ್ತು  
                                                 ಮಕೆಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹನಗೂ ವಿಕಲಚೇ್ತ್ನರ ಮತ್ತು  
                                                   ಹಿರಿಯ ರ್ನಗರಿಕರ ಸಬಲ್ಲೇಕರಣ ಸಚಿವರತ) 
 
   ೮೨೯-ಭಿಕ್ಷತಕರ ಸ್ಸ  ಹಣದ್ಧೆಂದ ಕ್್ೈಗ್ೂೆಂಡ ಕಲನಯಣ ಕ್ನಯಾಕರಮಗಳ ಬಗ್ೆ 
     ಶ್ರೇ ಗ್ೂೇವಿೆಂದ ರನಜ್ತ 
      ಎನ .ರ್ನಗರನಜ್ತ[ಎೆಂ.ಟ.ಬಿ.] (ಪೌರನಡಳಿತ್, ಸಣಣ ಕ್್ೈಗನರಿಕ್್ ಹನಗೂ  
                                                     ಸನವಾಜ್ನಕ ಉದ್ಧಿಮೆಗಳ ಸಚಿವರತ) 
   ೭೬೫- APMC ಮನರತಕಟ್ಟಗಳ ಕತರಿತ್ತ 
     ಶ್ರೇ ಎೆಂ.ರ್ನಗರನಜ್ತ 
     ಶ್ರೇ ಎಸ .ಟ.ಸೂ್ೇಮಶೇ್ಖರ (ಸಹಕ್ನರ ಸಚಿವರತ) 
 
   ೮೨೭+೮೨೬-ಕ್್ೈಮಗೆ ಮತ್ತು ಜ್ವಳಿ ಇಲನಖ್ಯ ಸೌಲಭಯದ ಕತರಿತ್ತ 
     ಶ್ರೇ ಕ್ೇ್ಶವ ಪರಸನದ  ಎಸ . 
     ಶ್ರೇ ನರನಣಿ ಹಣಮೆಂತ  ರತದರಪಪ 
     ಶ್ರೇ ಶೆಂಕರ ಬ.ಪನಟೇಲ ಮತರ್್ೇನಕ್ೂ್ಪಪ(ಕ್ೈ್ಮಗೆ ಮತ್ತು ಜ್ವಳಿ, ಕಬತು  
                                                          ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹನಗೂ ಸಕೆರ್ ಸಚಿವರತ) 
 
   ೮೪೯-ರನಯಚೂರತ-ಬಿೇದರ  ಜಲ್ಿಯ ಯೇಜ್ರ್್ಗಳ ಬಗ್ೆ 
     ಶ್ರೇ ಶರಣಗೌಡ ಬಯಯಪತರ 
     ಶ್ರೇ ಆಚನರ  ಹನಲಪಪ ಬಸಪಪ (ಗಣಿ ಮತ್ತು ಭೂ ವಿಜ್ಞನನ, ಮಹಿಳನ ಮತ್ತು  
                                                 ಮಕೆಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹನಗೂ ವಿಕಲಚೇ್ತ್ನರ ಮತ್ತು  
                                                   ಹಿರಿಯ ರ್ನಗರಿಕರ ಸಬಲ್ಲೇಕರಣ ಸಚಿವರತ)  
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   ೮೧೪-ಮೆೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಮ್ಕೆಂಡಕಟರ  ಯೂನಟ  ನಮನಾಣದ ಕತರಿತ್ತ 
     ಶ್ರೇ ಸಿ.ಎನ .ಮೆಂಜ್ೇಗೌಡ 

ಮತರತಗೇ್ಶ  ಆರ .ನರನಣಿ(ಬೃಹತ  ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಕ್್ೈಗನರಿಕ್ನ  
                        ಸಚಿವರತ) (ಉನನತ್ ಶ್ಕ್ಷಣ, ಐಟ-ಬಿಟ, ವಿಜ್ಞನನ ಮತ್ತು ತ್ೆಂತ್ರಜ್ಞನನ,  
                         ವಿದತಯರ್ನಾನ ಹನಗೂ ಕ್ೌಶಲನಯಭಿವೃದ್ಧಿ, ಉದಯಮಶ್ೇಲತ್ ಮತ್ತು  
                                    ಜೇವರ್್ೂೇಪನಯ ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ) 

   197-ಬೃಹತ  ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಕ್್ೈಗನರಿಕ್್ಗಳು ಮತಚಿಿರತವ ಕತರಿತ್ತ 
     ಶ್ರೇ ಟ.ಎ.ಶರವಣ 

ಶ್ರೇ ಮತರತಗ್ೇಶ  ಆರ .ನರನಣಿ(ಬೃಹತ  ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಕ್್ೈಗನರಿಕ್ನ  
                                                            ಸಚಿವರತ)  

   ೧೫೪-ಕ್್ೈಗನರಿಕ್ನ ಪರದ್ೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅನತಪಯತಕು ಭೂಮಯ ವಿವರ ಕತರಿತ್ತ 
     ಶ್ರೇ ಎಸ .ರತದ್ರೇಗೌಡ 
     ಶ್ರೇ ಮತರತಗ್ೇಶ  ಆರ .ನರನಣಿ(ಬೃಹತ  ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಕ್್ೈಗನರಿಕ್ನ  
                                                                ಸಚಿವರತ)  

   ೭೧೯-“ಯಶಸಿಾನ ಆರ್ೂೇಗಯ ಯೇಜ್ರ್್” ಮರತ ಜನರಿ ಕತರಿತ್ತ 
    ಶ್ರೇ ಮಧ್ತ ಜ.ಮನದ್ೇಗೌಡ 

ಶ್ರೇ ಎಸ .ಟ.ಸೂ್ೇಮಶೇ್ಖರ (ಸಹಕ್ನರ ಸಚಿವರತ) 
 
ಆ) ಚತಕ್್ೆ ಗತರತತಿಲಿದ ಪರಶ್ನಗಳಿಗ್ ಲ್ಲಖಿತ್ ಮೂಲಕ ನೇಡಲನದ ಉತ್ುರಗಳು 

 
೦೨. ಸಭನಪತಿಯವರ ಅನತಮತಿ ಮೆೇರ್ಗ್ ಪರಸನುಪಿಸಲನಗಿದಿ ವಿಷಯಗಳಿಗ್ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದೆಂತ್  
     ಸಚಿವರ ಹ್ೇಳಿಕ್್ಗಳು 
  ಅ) ರನಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಧನಯಹನ ಉಪಹನರ ಯೇಜ್ರ್್ ಕ್ನಯಾಕರಮದ ಅಡಿ ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳಿಗ್  
                ಬಿಸಿಯೂಟವನತನ ತ್ಯನರಿಸಿ ಉಣಬಡಿಸತವವರಿಗ್ ಸಕ್ನಾರ ಕಳದ್ ೬ ತಿೆಂಗಳಿನೆಂದ  
                ಗೌರವ ಧ್ನವನತನ ನೇಡದ್ಧರತವ ಬಗ್ೆ.  
 



                                                                 ««¥¥ÀÀ//2200..0099..22002222  // 5 

““  wwzzÀÀÄÄÝÝ¥¥ÀÀrrAAiiÀÀiiÁÁUUÀÀzzÀÀ  ¥¥ÀÀææww//uunneeddiitteedd  ccooppyy//££ÁÁååAAiiÀÀiiÁÁ®®AAiiÀÀÄÄUUÀÀ¼¼ÀÀ°°èè  CCxxÀÀªªÁÁ  ¥¥ÀÀwwææPPÁÁ  ¥¥ÀÀææPPÀÀlluuÉÉUUÁÁVV  GG¥¥ÀÀAAiiÉÉÆÆÃÃVV¸̧ÀÀPPÀÀÆÆqqÀÀzzÀÀÄÄ  ’’’’ 

 

 

    ಶ್ರೇ ಕ್ೂ್ೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ) (ಪನರಥಮಕ ಮತ್ತು  
                                         ಪೌರಢ ಶ್ಕ್ಷಣ ಹನಗೂ ಸಕ್ನಲ ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ) 
 
  ಆ) ಪನಲ್ಲಕ್್ ಹನಗೂ ಸಥಳಿೇಯ ಸೆಂಸ್ಥಗಳ ರ್ೌಕರರಿಗೂ ಸಹ ಆರ್ೂೇಗಯ ಸೆಂಜೇವಿನ ವಿಮನ  
                ಯೇಜ್ರ್್ಯನತನ ವಿಸುರಿಸತವ ಬಗ್ೆ. 
    ಶ್ರೇ ಕ್ೂ್ೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ)  
                                                  (ನಗರನಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ) 
 
  ಇ) ವಿಕಲಚ್ೇತ್ನರ ಹನಗೂ ಹಿರಿಯ ರ್ನಗರಿಕರ ಸಬಲ್ಲೇಕರಣ ಇಲನಖ್ಯಲ್ಲಿ ಹತದ್ಿಗಳು  
                 ಭತಿಾಯನಗದ್ಧರತವುದರಿೆಂದ ಹಲವನರತ ಯೇಜ್ರ್್ಗಳ ಅನತಷ್ನಾನ  
                 ಸಮಪಾಕವನಗಿಲಿದ್ಧರತವ ಬಗ್ೆ. 
    ಶ್ರೇ ಕ್ೂ್ೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ) (ಗಣಿ ಮತ್ತು ಭೂ  
                               ವಿಜ್ಞನನ, ಮಹಿಳನ ಮತ್ತು ಮಕೆಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹನಗೂ ವಿಕಲಚೇ್ತ್ನರ  
                                  ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ರ್ನಗರಿಕರ ಸಬಲ್ಲೇಕರಣ ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ)  
 

ಈ) ಸಕ್ನಾರಿ ಪದವಿಪೂವಾ ಕ್ನಲ್ೇಜ್ತಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿರ್ಥ ಉಪರ್ನಯಸಕರನಗಿ ಸೇ್ವ್ ಸಲ್ಲಿಸಿರತವ 
                 ೨೦೨೧-೨೨ರ್್ೇ ಶ್ೈಕ್ಷಣಿಕ ವಷಾದ ಮನರ್ ಾ ಮತ್ತು ಏಪಿರಲ  ಹನಗೂ ೨೦೨೨-೨೩ರ್ೇ್  
                 ಶ್ೈಕ್ಷಣಿಕ ವಷಾದ ಜ್ತಲ್ೈ ಮತ್ತು ಆಗಸಟ ನ ಒಟತಟ ೪ ತಿೆಂಗಳ ಗೌರವ ಧ್ನ ಬಿಡತಗಡ್  
                 ಮನಡತವ ಕತರಿತ್ತ. 

    ಶ್ರೇ ಕ್ೂ್ೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ)  
              (ಪನರಥಮಕ ಮತ್ತು ಪೌರಢ ಶ್ಕ್ಷಣ ಹನಗೂ ಸಕ್ನಲ ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ) 

೦೩. ಸಭನಪತಿಯವರ ಅನತಮತಿ ಮೆೇರ್ಗ್ ಪರಸನುಪಿಸಲಪಟಟ ವಿಷಯಗಳು 
 ಅ) ಎಸ .ಸಿ.ಪಿ. ಮತ್ತು ಟ.ಎಸ .ಪಿ. ಯೇಜ್ರ್್ ಅಡಿ ಮೇಸಲನದ ಉಳಿಕ್್ ಅನತದನನವನತನ  
          ಮೂಲಸೌಕಯಾ ಯೇಜ್ರ್್ಗಳಿಗ್ ಬಳಕ್್ ಮನಡಿರತವ ಬಗ್ೆ. 
   ಶ್ರೇ ಮೆಂಜ್ತರ್ನಥ ಭೆಂಡನರಿ 
   ಶ್ರೇ ಕ್ೂ್ೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಮನಜ್ ಕಲನಯಣ ಹನಗೂ ಹಿೆಂದತಳಿದ  
                                                         ವಗಾಗಳ ಕಲನಯಣ ಇಲನಖ್ ಸಚಿವರತ) 



                                                                 ««¥¥ÀÀ//2200..0099..22002222  // 6 

““  wwzzÀÀÄÄÝÝ¥¥ÀÀrrAAiiÀÀiiÁÁUUÀÀzzÀÀ  ¥¥ÀÀææww//uunneeddiitteedd  ccooppyy//££ÁÁååAAiiÀÀiiÁÁ®®AAiiÀÀÄÄUUÀÀ¼¼ÀÀ°°èè  CCxxÀÀªªÁÁ  ¥¥ÀÀwwææPPÁÁ  ¥¥ÀÀææPPÀÀlluuÉÉUUÁÁVV  GG¥¥ÀÀAAiiÉÉÆÆÃÃVV¸̧ÀÀPPÀÀÆÆqqÀÀzzÀÀÄÄ  ’’’’ 

 

 

 ಆ) ತ್ತಮಕೂರತ ಜನಸ  ಟ್ೂೇಲ ನೆಂದ ಕ್್ೂೇರನ ರನಷ್ಟ್ರೇಯ ಹ್ದನಿರಿ ಮತ್ತು ಶ್ರನ ನಗರ ಎ.ಪಿ.ಎೆಂ.ಸಿ.  
          ಯಿೆಂದ ಹಿರಿಯೂರತ ಕಡ್ ಇರತವ ಅೆಂಡರ ಪನಸ  ಅವಯವಸಥ್ ಬಗ್ೆ. 
   ಶ್ರೇ ಚಿದನನೆಂದ ಎೆಂ.ಗೌಡ 
   ಶ್ರೇ ಕ್ೂ್ೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ) 
 
 ಇ) ಬಳನಿರಿಯ ವಿಮ್ಸ  ಆಸಪತ್ರಯ ಐ.ಸಿ.ಯತ.ನಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸ ಪಡ್ಯತವನಗ ವಿದತಯತ  ಕ್್ೈಕ್್ೂಟತಟ ಜ್ನರ್ೇಟರ   
         ಕ್್ಲಸ ಮನಡದ ಕ್ನರಣ ರ್ೂೇಗಿಗಳು ಸನವಿಗಿೇಡನಗಿರತವ ಕತರಿತ್ತ 
   ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವ್ೆಂಕಟ್ೇಶ  
   ಶ್ರೇ ಕ್ೂ್ೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ) 
 ಈ) ಶ್ಕ್್ಷ ಪರಶ್ನಸತವ ಪ್ೂಲ್ಲೇಸರ ಹಕತೆ ಮಟಕತಗ್ೂಳಿಸತತಿುರತವ ಬಗ್ೆ. 
   ಶ್ರೇ ಎನ .ರವಿಕತಮನರ  
   ಶ್ರೇ ಕ್ೂ್ೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ) 
 
೦೪. ವರದ್ಧಗಳರ್ೂ್ನಪಿಪಸತವುದತ 
೦೫. ಅಭಿನೆಂದರ್ನ ನಣಾಯ 
  “ಕ್ನಮನ ವ್ಲು  ಕಿರೇಡನಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭನಗವಹಿಸಿ ವಿಜ್ೇತ್ರನದ ಕಿರೇಡನಪಟತಗಳ ಕತರಿತ್ತ” 
   ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶ  ಕ್್.ರನಥೂ್ೇಡ (ವಿರೂ್ೇಧ್ ಪಕ್ಷದ ಮತಖಯ ಸಚ್ೇತ್ಕರತ) 
   ಡನ:ಕ್್.ಗೂ್ೇವಿೆಂದರನಜ  
   ಶ್ರೇ ಪನರಣ್ೇಶ  ಎೆಂ.ಕ್.್ 
೦೬. ಸಭ್ಯ ಮತೆಂದ್ಧಡಲನದ ಕ್ನಗದ ಪತ್ರಗಳು 
೦೭. ಚತರ್ನವಣನ ಪರಸನುವ 

              “ಡನ|| ಗೆಂಗೂಬನಯಿ ಹನನಗಲ  ಸೆಂಗಿೇತ್ ಮತ್ತು ಪರದಶಾಕ ಕಲ್ಗಳ ವಿಶಾವಿದನಯಲಯಕ್್ೆ ವಿಧನನ  
            ಪರಿಷತಿುನ ಒಬುರತ ಶನಸಕರನತನ ಹನಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜ್ಯ ಅೆಂಗವಿಕಲರ ಸಮನಾಯ ಸಮತಿಗ್    
            ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುನ ಒಬುರತ ಶನಸಕರನತನ ಚತರ್ನಯಿಸತವ ಬದಲತ ಸದನದ ಪದಿತಿಯೆಂತ್ ಸದರಿ  
            ವಿಶಾವಿದನಯಲಯಗಳಿಗ್ ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುನ ಶನಸಕರನತನ ರ್ನಮನದ್ೇಾಶ್ಸಲತ ಅಧಿಕ್ನರ ನೇಡತವ  
            ಕತರಿತ್ತ” 
          (ಪರಸನುವ ಅೆಂಗಿೇಕರಿಸಲಪಟಟತ್ತ) 



                                                                 ««¥¥ÀÀ//2200..0099..22002222  // 7 

““  wwzzÀÀÄÄÝÝ¥¥ÀÀrrAAiiÀÀiiÁÁUUÀÀzzÀÀ  ¥¥ÀÀææww//uunneeddiitteedd  ccooppyy//££ÁÁååAAiiÀÀiiÁÁ®®AAiiÀÀÄÄUUÀÀ¼¼ÀÀ°°èè  CCxxÀÀªªÁÁ  ¥¥ÀÀwwææPPÁÁ  ¥¥ÀÀææPPÀÀlluuÉÉUUÁÁVV  GG¥¥ÀÀAAiiÉÉÆÆÃÃVV¸̧ÀÀPPÀÀÆÆqqÀÀzzÀÀÄÄ  ’’’’ 

 

 

೦೮. ನಯಮ ೫೯ರ ಮೆೇರ್ಗ್ ನಲತವಳಿ ಸೂಚರ್್ ಮೆಂಡಿಸಲತ ಅನತಮತಿ ಕ್್ೂೇರಿ ಪರಸನುವ 
      “ರನಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನರತದ್ೂಯೇಗಿಗಳ ಸೆಂಖ್ಯ ಹ್ಚನಿಗತತಿುದತಿ, ಖನಲ್ಲ ಇರತವ ಹತದ್ಿಗಳನತನ  
                ಭತಿಾ ಮನಡತವ ಕತರಿತ್ತ” 
   ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್್.ಹರಿಪರಸನದ (ವಿರೂ್ೇಧ್ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ) 
   ಶ್ರೇ ಕ್ೂ್ೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ) 
   ಡನ:ವ್ೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣಸನಾಮ(ಸಕ್ನಾರದ ಮತಖಯ ಸಚ್ೇತ್ಕರತ) 
   ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶ  ಕ್್.ರನಥೂ್ೇಡ (ವಿರೂ್ೇಧ್ ಪಕ್ಷದ ಮತಖಯ ಸಚ್ೇತ್ಕರತ) 
   ಶ್ರೇ ಪಿ.ಆರ .ರಮೆೇಶ  
   ಡನ: ತ್ೇಜ್ಸಿಾನ ಗೌಡ 
   ಶ್ರೇ ಕ್್.ಪರತನಪ ಸಿೆಂಹ ರ್ನಯಕ  
   ಶ್ರೇ ಎಸ .ಎಲ .ಭೂ್ೇಜೇ್ಗೌಡ 
   ಶ್ರೇ ಪನರಣ್ೇಶ  ಎೆಂ.ಕ್.್ 
   ಶ್ರೇ ಡಿ.ಎಸ .ಅರತಣ  
   ಶ್ರೇ ಎೆಂ.ರ್ನಗರನಜ್ತ 
   ಶ್ರೇ ಆಯನೂರತ ಮೆಂಜ್ತರ್ನಥ  
   ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬ್ುೇಗೌಡ  
 ೦೯. ಪರಕಟಣ ್

1. ಬೃಹತ  ಬ್ೆಂಗಳೂರತ ಮಹನನಗರ ಪನಲ್ಲಕ್ಯ್ (ತಿದತಿಪಡಿ) ವಿಧ್ೇಯಕ, 2022 
2. ಕರ್ನಾಟಕ ಗನರಮ ಸಾರನಜ  ಮತ್ತು ಪೆಂಚನಯತ  ರನಜ  (ಎರಡರ್್ೇ ತಿದತಿಪಡಿ)  

ವಿಧ್ೇಯಕ, 2022 
3. ಕರ್ನಾಟಕ ಮತನಸಿಪನಲ್ಲಟಗಳ (ತಿದತಿಪಡಿ) ವಿಧ್ೇಯಕ, 2022 
4. ಕರ್ನಾಟಕ ರ್ೇಷ್್ಾಹತಳು ಬಿತ್ುರ್್, ರೇ್ಷ್್ಾಗೂಡತ ಮತ್ತು ರೇ್ಷ್್ಾನೂಲತ (ಉತನಪದರ್್, ಸರಬರನಜ್ತ, 

ವಿತ್ರಣ್ ಮತ್ತು ಮನರನಟ ವಿನಯಮನ) (ತಿದತಿಪಡಿ) ವಿಧ್ೇಯಕ, 2022 

೧೦. ಗಮನ ಸಳ್ಯ್ತವ ಸೂಚರ್್ಗಳು 
  ಅ) ಅಣ್ಣಪತರ ಗನರಮದ ಸವ್ಾ ನೆಂ.೧೮ರ ವನಡ ಾ ನೆಂ.೧೪೩ರಲ್ಲಿ ಹನಪ ಕ್ನಮ್ಸ  ಸೆಂಸಥ್ಯವರತ  
                 ೨.೦೮ ಎಕರ ್ಜ್ಮೇನನತನ ಆಕರಮಸಿಕ್್ೂೆಂಡಿರತವ ಕತರಿತ್ತ. 
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     ಶ್ರೇ ಕ್್.ಎ.ತಿಪಪ್ೇಸನಾಮ 
     ಶ್ರೇ ಮತನರತ್ನ(ತ್ೂೇಟಗನರಿಕ್್ ಹನಗೂ ಯೇಜ್ರ್್, ಕ್ನಯಾಕರಮ  
                                              ಸೆಂಯೇಜ್ರ್್ ಮತ್ತು ಸನೆಂಖಿಯಕ ಸಚಿವರತ)  
 
  ಆ) ಪರಮತಖ ಕ್ನಯಿಲ್ಗಳಿಗ್ ಅಗತ್ಯವನಗಿ ಬೇ್ಕ್ನಗಿರತವ ಔಷಧಿಗಳು ಜ್ರ್ೌಷಧ್ ಕ್್ೇೆಂದರಗಳಲ್ಲಿ  
                ಲಭಯವಿಲಿದ್ಧರತವ ಕತರಿತ್ತ 
     ಶ್ರೇ ಸಲ್ಲೇೆಂ ಅಹಮದ  
     ಶ್ರೇ ಕ್ೂ್ೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ)(ಆರೂ್ೇಗಯ ಮತ್ತು  
                                  ಕತಟತೆಂಬ ಕಲನಯಣ ಹನಗೂ ವೈ್ದಯಕಿೇಯ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ) 
 
  ಇ) ಚಿೆಂತನಮಣಿ ತನಲೂಿಕತ, ಕಸಬನ ಹೂ್ೇಬಳಿ, ಮತನಗನಹಳಿಿ ಸವ್ಾ ನೆಂ.36/2ರ  
                ಕ್್ರ-್ಕಟ್ಟ ಮದಲನದ ಜ್ಲಕ್ನಯಗಳಲ್ಲಿನ ಹನಗೂ ನಬಾೆಂಧಿತ್ ಪರದ್ೇಶದಲ್ಲಿನ ಅಕರಮ  
                ಕಟಟಡ/ಸೆಂರಚರ್್ಗಳನತನ ತ್ರವುಗ್ೂಳಿಸತವ ಕತರಿತ್ತ. 
                               ಶ್ರೇ ಎೆಂ.ಎಲ .ಅನಲ  ಕತಮನರ  
                               ಶ್ರೇ ಕ್್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ) 
                                             (ಕೆಂದನಯ ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ) 
೧೧. ನಯಮ ೩೩೦ರ ಮೆೇರ್ಗ್ ಚಚ್ಾ 
            ಅ) ಚಿಕೆಬಳನಿಪತರ ಜಲ್ಿ, ಚಿೆಂತನಮಣಿ ತನಲೂಿಕತ, ಕ್್ೂೇಟಗಲ  ಗನರಮ ಸವ್ಾ ನೆಂ.೧೧ರಲ್ಲಿ  
                ಜ.ಟ.ಬಿ. ಕರಷಸ ಾ ರವರತ ಗಣಿ ಮತ್ತು ಭೂವಿಜ್ಞನನ ಇಲನಖ್ಯ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳೂ್ೆಂದ್ಧಗ್  
                ಶನಮೇಲನಗಿ ಕ್ನನೂನತಬನಹಿರವನಗಿ ಅಕರಮ ಗಣಿಗನರಿಕ್್ಯಲ್ಲಿ ತ್ೂಡಗಿಕ್್ೂೆಂಡಿರತವ  
                ಕತರಿತ್ತ. 
                              ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬ್ುೇಗೌಡ 
                              ಶ್ರೇ ಆಚನರ  ಹನಲಪಪ ಬಸಪಪ (ಗಣಿ ಮತ್ತು ಭೂ ವಿಜ್ಞನನ, ಮಹಿಳನ ಮತ್ತು  
                                       ಮಕೆಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹನಗೂ ವಿಕಲಚ್ೇತ್ನರ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ  
                                                ರ್ನಗರಿಕರ ಸಬಲ್ಲೇಕರಣ ಸಚಿವರತ) 
  ಆ) ಕತಣಿಗಲ  ತನಲೂಿಕಿನ ವ್ೈ.ಹ್ೂಸಹಳಿಿಯಿೆಂದ ಹೆಂಪನಪತರ ಮಧ್ಯ ಸತಮನರತ ೬೦೦  
                ಮೇಟರ  ಉದಿದ ಸೆಂಪಕಾ ಸ್ೇತ್ತವ್ಯನತನ ನಮನಾಣ ಮನಡತವ ಕತರಿತ್ತ. 
     ಶ್ರೇ ಪಿ.ಆರ .ರಮೆೇಶ  
     ಶ್ರೇ ಕ್ೂ್ೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ) 
                            (ಲ್ೂೇಕ್ೂ್ೇಪಯೇಗಿ ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ) 
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  ಇ) ದ್ಧನಗೂಲ್ಲ ಕ್ನಮಾಕರ ಆತ್ಾಹತ್ಯಗಳನತನ ತ್ಡ್ಗಟಟಲತ ಕರಮಕ್್ೈಗ್ೂಳುಿವ ಕತರಿತ್ತ. 
    ಶ್ರೇ ಎೆಂ.ರ್ನಗರನಜ್ತ 
    ಶ್ರೇ ಕ್ೂ್ೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ)(ಕ್ನಮಾಕ ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ) 
    ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶ  ಕ್್.ರನಥೂ್ೇಡ (ವಿರೂ್ೇಧ್ ಪಕ್ಷದ ಮತಖಯ ಸಚ್ೇತ್ಕರತ) 
    ಶ್ರೇ ಆಯನೂರತ ಮೆಂಜ್ತರ್ನಥ  
    ಶ್ರೇ ಅಡಗೂರತ ಹರ್್ .ವಿಶಾರ್ನಥ  
 

  ಈ) ಕಿರೇಡನ ಶ್ಕ್ಷಣ ತ್ರಬೇ್ತಿ ಪಡ್ದವರನತನ ಸಕ್ನಾರಿ ಹನಗೂ ಅನತದನನತ್ ಶನಲನ/ಕ್ನಲೇ್ಜನಲ್ಲಿ  
           ದ್ೈಹಿಕ ಶ್ಕ್ಷಣ ಶ್ಕ್ಷಕರರ್ನನಗಿ ರ್್ೇಮಕ ಮನಡಿಕ್ೂ್ಳುಿವ ಕತರಿತ್ತ.   

    ಡನ:ಕ್್.ಗೂ್ೇವಿೆಂದರನಜ  
    ಶ್ರೇ ಎಸ .ವಿಿ.ಸೆಂಕನೂರ 
    ಶ್ರೇ ಎಸ .ಎಲ .ಭೂ್ೇಜೇ್ಗೌಡ 
    ಶ್ರೇಮತಿ ಭನರತಿ ಶ್ಟಟ 
    ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬ್ುೇಗೌಡ 
    ಶ್ರೇ ಶಶ್ಲ  ಜ.ನಮೇಶ್ 
    ಶ್ರೇ ನರನಣಿ ಹಣಮೆಂತ  ರತದರಪಪ 
    ಡನ: ತ್ೇಜ್ಸಿಾನ ಗೌಡ 
    ಶ್ರೇ ಅ.ದ್ೇವ್ೇಗೌಡ 
    ಶ್ರೇ ಎನ .ರವಿಕತಮನರ  
    ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶ  ಕ್್.ರನಥೂ್ೇಡ (ವಿರೂ್ೇಧ್ ಪಕ್ಷದ ಮತಖಯ ಸಚ್ೇತ್ಕರತ) 
    ಶ್ರೇ ಬಿ.ಸಿ.ರ್ನಗೇ್ಶ (ಪನರಥಮಕ ಮತ್ತು ಪ ರೌಢ ಶ್ಕ್ಷಣ ಹನಗೂ ಸಕ್ನಲ ಸಚಿವರತ) 
       ~ * ~ * ~ * ~ 
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(919) 20.09.2022 11.20 LL-MD(VK) 
 

 

 

 

 

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನ ಪರಿಷತ್ತು 

 ಮೆಂಗಳವನರ, 20ರ್್ೇ ಸ್ಪ್ಟೆಂಬರ  2022 

ಸದನವು ವಿಧನನಸೌಧದಲ್ಲಿರತವ ವಿಧನನ ಪರಿಷತ್ತುನ ಸಭನಾಂಗಣದಲ್ಲಿ  

ಬ್ಳಗ್ೆ 11 ಗಾಂಟೆ 25 ನಿಮಿಷಕ್ೆೆ ಸಮನವೆೇಶಗ ೆಾಂಡಿತ್ತ. 

ಸಭನಪತ್ತಯವರನದ ಶ್ರೇ ರಘುರ್ನಥ ರನವ  ಮಲನೆಪೂರ್ ಅವರತ ಪೇಠದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತ್ರಿದದರತ. 
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01. ಪರಶ್್ನೇತ್ುರಗಳು 
ಅ) ಚತಕೆ್ೆ ಗತರತತ್ತನ ಪರಶ್ೆೆಗಳಿಗೆ ಮೌಖಿಕವನಗಿ ನಿೇಡಲನದ ಉತ್ುರಗಳು 

 
ಪರಶ್ನ ಸೆಂಖ್ಯ: 814 

ಶ್ರೇ ಸಿ.ಎನ . ಮೆಂಜ್ೇಗೌಡ(ಸಥಳಿೇಯ ಸೆಂಸ್ಥಗಳ ಕ್ಷ್ೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ನನನ ಚತಕ್್ೆ 
ಗತರತತಿನ ಪರಶ್ನ ಸೆಂಖ್ಯ:814, ಮನಹಿತಿ ಮತ್ತು ತ್ೆಂತ್ರಜ್ಞನನ ಇಲನಖಗ್್ ವಗನಾವಣ್ ಮನಡಲನಗಿರತವುದನಗಿ 
ತಿಳಿದತಬೆಂದ್ಧರತತ್ುದ್.  

 
ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಹೌದತ, ತ್ಮಾ ಪರಶ್ನ ವಗನಾವಣಯ್ನಗಿರತತ್ುದ್.  
 
ಶ್ರೇ ಸಿ.ಎನ . ಮೆಂಜ್ೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಆದರ್ ರ್ನನತ ಸದರಿ ಪರಶ್ನಯನತನ ಬೃಹತ  

ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಕ್್ೈಗನರಿಕ್ನ ಸಚಿವರಿಗ್ ಕ್ೇ್ಳಬ್ೇಕ್ನಗಿರತತ್ುದ್.  
 
ಶ್ರೇ ಮತರತಗ್ೇಶ  ಆರ . ನರನಣಿ(ಬೃಹತ  ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಕ್್ೈಗನರಿಕ್ನ ಸಚಿವರತ):- ಮನನಯ 

ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಯ ಸದಸಯರ ಪರಶ್ನಗ್ ರ್ನರ್್ೇ ಉತ್ುರ ನೇಡತತ್ುೇರ್್.  
 
ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಹನಗನದರ್, ಮನನಯ ಮೆಂಜ್ೇಗೌಡರವರೇ್ ತನವು ತ್ಮಾ ಪರಶ್ನಯನತನ ಕ್್ೇಳಿ. ಮನನಯ 

ಸಚಿವರ್ೇ, ತನವು ಸದರಿ ಪರಶ್ನಗ್ ಉತ್ುರವನತನ ಸದನದಲ್ಲಿ ಮೆಂಡಿಸಿದ್ಧಿೇರನ?  
 
ಶ್ರೇ ಸಿ.ಎನ . ಮೆಂಜ್ೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ನನನ ಪರಶ್ನಗ್ ಉತ್ುರ ನೇಡಿರತವುದ್ಧಲಿ.  
 
ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಸಚಿವರ್ೇ, ತನವು ಮನನಯ ಸದಸಯರ ಪರಶ್ನಗ್ ಉತ್ುರ ನೇಡತತ್ುೇರ್್ೆಂದರ್, 

ಉತ್ುರವನತನ ಮದಲತ ಸದನದಲ್ಲಿ ಮೆಂಡಿಸಬ್ೇಕತ. ಆದರ್, ವಗನಾವಣ್ಯನದ ಪರಶ್ನಗ್ ಇನೂನ ಉತ್ುರ 
ಬೆಂದ್ಧರತವುದ್ಧಲಿ.  
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ಶ್ರೇ ಮತರತಗ್ೇಶ  ಆರ . ನರನಣಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಹನಗನದರ್, ಇನತನ ಹದ್ಧರ್್ೈದತ 
ನಮಷಗಳಲ್ಲಿ ರ್ನನತ ಉತ್ುರವನತನ ನೇಡತತ್ುೇರ್್. ಹನಗನಗಿ, ಈ ಪರಶ್ನಯನತನ ಪರಶ್್ನೇತ್ುರ ಅವಧಿಯ ಕ್ೂ್ರ್್ಯಲ್ಲಿ 
ತ್ಗ್ದತಕ್ೂ್ಳಿಿ.  

 
ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಆಯಿತ್ತ.  
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ಪರಶ್ನ ಸೆಂಖ್ಯ:783 
(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ್) 

 
ಶ್ರೇ ಆಯನೂರತ ಮೆಂಜ್ತರ್ನಥ :- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ನನನ ಪರಶ್ನಗ್ ನರ್ನ್ಯ ದ್ಧವಸ 

ನಡದ್ೆಂತ್ಹ ಸಚಿವ ಸೆಂಪತಟದ ತಿೇಮನಾನದ್ಧೆಂದ ಉತ್ುರವನತನ ಕ್ೂ್ಟಟ ಹನಗ್ ಆಗಿದ.್ ರ್ನನತ ಪೌರಕ್ನಮಾಕರ 
ಖನಯಮನತಿ ಆಧ್ರಿಸಿಯೇ ಪರಶ್ನಯನತನ ಕ್್ೇಳಿದ್ಿನತ. ಆ ಕ್ನರಣಕ್ೂ್ೆೇಸೆರ ನನನ ಪರಶ್ನಗ್ ಉತ್ುರವನತನ 
ಕ್ನಯಾರೂಪದಲ್ಲಿ ಕ್ೂ್ಟಟರತ್ಕೆೆಂತ್ಹ ಮನನಯ ಸಚಿವರಿಗ್ ಮತ್ತು ಸರ್ನಾನಯ ಮತಖಯಮೆಂತಿರಗಳಿಗ್ ಧ್ನಯವನದಗಳನತನ 
ಹ್ೇಳುತು್ೇರ್್ ಮತ್ತು ಪೌರಕ್ನಮಾಕರನತನ ಖನಯೆಂಗೂ್ಳಿಸತವೆಂತ್ಹ ತಿೇಮನಾನವನತನ ಮನಡಿರತವುದನತನ ಸನಾಗತ್ 
ಮನಡತತ್ುೇರ್್. ಆದರ್, ಪೌರಕ್ನಮಾಕರ ರ್್ಲ್ಯಲ್ಲಿಯೇ ಕ್್ಲಸ ಮನಡತತಿುರತವೆಂತ್ಹ ಅೆಂದರ್, ಕಸವನತನ 
ಸನಗಿಸತವೆಂತ್ಹ ಡೈ್ವರ ಗಳು; ೨೪ ಗೆಂಟ್ ನೇರನತನ ಪೂರೈ್ಕ್್ ಮನಡತ್ಕೆೆಂತ್ಹ “ನಲ್ಲಿ ಕ್್ಲಸ”ವನತನ 
ಮನಡತ್ಕೆೆಂತ್ಹವರತ; ಈ ರಿೇತಿ ಇನತನ ೨-೩ ಕ್್ಡರ (ಹತದ್ಿಗಳು) ಖನಯಮನತಿ ತಿೇಮನಾನದ್ಧೆಂದ 
ಉಳಿದತಕ್್ೂೆಂಡಿರತತ್ುದ್. ಆ ಕ್್ಡರ ನ ರ್ೌಕರರನತನ ಸಹ ಖನಯೆಂ ಮನಡಿದರ,್ ಆ ಇಡಿೇ ಸಮತದನಯ ಅತ್ಯೆಂತ್ 
ಸೆಂತೂ್ೇಷವನಗಿರತತ್ುದ.್ ಆ ೩-೪ ರಿೇತಿಯ ಕ್ನಮಾಕರತ ಏನತ ಉಳಿದ್ಧದನಿರ್, ಅವರನತನ ಖನಯೆಂ ಮನಡತವುದರ 
ಬಗ್ೆ ಸಕ್ನಾರದ ನಲತವನತನ ತಿಳಿದತಕ್ೂ್ಳುಿವುದಕ್್ೆ ಇಷಟಪಡತತ್ುೇರ್್.  

 
ಶ್ರೇ ಬಿ.ಎ. ಬಸವರನಜ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಗೌರವನನಾತ್ ಸದಸಯರನದ ಶ್ರೇ ಆಯನೂರತ 

ಮೆಂಜ್ತರ್ನಥ ರವರತ ರನಜ್ಯದಲ್ಲಿರತ್ಕೆೆಂತ್ಹ ಮಹನನಗರ ಪನಲ್ಲಕ್ಗ್ಳು, ಸಥಳಿೇಯ ಸೆಂಸ್ಥಗಳು ಹನಗೂ ಎಲ್ಿಲ್ಲಿ 
ಪೌರ ಕ್ನಮಾಕರತ ಕ್್ಲಸ ಮನಡತತಿುದನಿರ,್ ಅವರನತನ ಖನಯೆಂಗೂ್ಳಿಸಬೇ್ಕತ ಎೆಂಬ ಪರಸನುವರ್್ಯನತನ ನೇಡಿದಿರತ. 
ನರ್ನ್ ದ್ಧವಸ ನಡದ್ೆಂತ್ಹ ಸಚಿವ ಸೆಂಪತಟ ಸಭ್ಯಲ್ಲಿ ಸರ್ನಾನಯ ಮತಖಯಮೆಂತಿರಗಳು ವಿಶೇ್ಷವನಗಿ ನಮಾ ಸಕ್ನಾರ 
ಹ್ಚಿಿನ ಕ್ನಳಜ ವಹಿಸಿ ಸತಮನರತ 11,133 ಜ್ನ ಪೌರಕ್ನಮಾಕ ಗತತಿುಗ್ ರ್ೌಕರರನತನ ಖನಯಮನತಿಗೂ್ಳಿಸಿ 
ಅನತಮೇದರ್್ ನೇಡಿರತತ್ುದ್.  ಅದಕ್್ೆ ಇನತನ ಕ್್ಲವ್ೇ ದ್ಧವಸಗಳಲ್ಲಿ ಆದ್ೇಶವನತನ ಹ್ೂರಡಿಸತವೆಂತ್ಹ ಕ್ಲ್ಸವನತನ 
ನನನ ಇಲನಖ ್ಮನಡತತ್ುದ ್ ಎನತನವ ಮನತ್ನತನ ಈ ಸೆಂದಭಾದಲ್ಲಿ ಹೇ್ಳುವುದಕ್್ೆ ಬಯಸತತ್ುೇರ್್. (ಗ್ೂೆಂದಲ) 
ಪತರಸಭ್, ನಗರಸಭ್ ಮತ್ತು ಪಟಟಣ ಪೆಂಚನಯಿತಿಗಳಿಗ್ ೫,೫೩೩; ಮಹನನಗರ ಪನಲ್ಲಕ್ಗ್ಳಿಗ್ ೧,೯೨೭; ಬೃಹತ  
ಬ್ೆಂಗಳೂರತ ಮಹನನಗರ ಪನಲ್ಲಕ್ಗ್್ ೩,೬೨೩ ಜ್ನ ಕ್ನಮಾಕರತ ಸೇ್ರಿದೆಂತ ್ಒಟತಟ ೧೧,೧೩೩ ಪೌರಕ್ನಮಾಕರನತನ 
ರ್್ೇರ ರ್್ೇಮಕ್ನತಿಯಲ್ಲಿ ಸತಮನರತ ರೂ.೧೭,೦೦೦.೦೦ ದ್ಧೆಂದ ರೂ.೨೮,೯೦೦.೦೦ ಗಳ ವ್ೇತ್ನ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ 
ಇವರನತನ ಖನಯೆಂಗೂ್ಳಿಸತವೆಂತ್ಹ ಕ್್ಲಸವನತನ ನಮಾ ಸಕ್ನಾರ ಮನಡಿರತತ್ುದ್. ಹನಗನಗಿ, ಮನನಯ 
ಮತಖಯಮೆಂತಿರಗಳಿಗ್ ರ್ನನತ ಧ್ನಯವನದಗಳನತನ ಹ್ೇಳುತ್ುೇರ್್. ಇದರಿೆಂದನಗಿ, ಎಲನಿ ಪೌರಕ್ನಮಾಕರ ಹಿತ್ವನತನ 
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ಕ್ನಯತವೆಂತ್ಹ ಕ್್ಲಸ ನಮಾ ಸಕ್ನಾರ ಮನಡಿರತತ್ುದ.್ ಅದಲಿದೇ್, ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಏನತ ಹೇ್ಳಿದನಿರೆ್ಂದರ,್ ಈ 
ಲ್ೂೇಡಸ ಾ, ಕಿಿೇನಸ ಾ, ಯತ.ಜ.ಡಿ. ಹ್ಲಪಸ ಾ, ಡೈ್ವಸ ಾ ಮತ್ತು ಯನರತ ಯನರತ ವನಟರ  ಸಪ್ಿೈಯಸ ಾಗಳು 
ಇರತತನುರ,್ ಅವರನತನ ಸಹ ಖನಯಮನತಿಗೂ್ಳಿಸತವೆಂತ್ಹ ಮನನದೆಂಡ ಮನಡಬ್ೇಕತ ಎನತನವೆಂತ್ಹ ಮನತ್ನತನ 
ಹ್ೇಳಿದನಿರ್. ಈಗನಗಲ್ೇ ಲ್ೂೇಡಸ ಾ ಹತದ್ಿಗ ್ ಮೆಂಜ್ೂರನದ ಹತದ್ಿಗಳು ೧,೧೪೦ ಇದತಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ೮೦೬ 
ಕ್ನಮಾಕರತ ಕ್ನಯಾನವಾಹಿಸತತಿುದನಿರ.್ ಕಿಿೇನಸ ಾ ಹತದ್ಿಗ್ 286 ಮೆಂಜ್ೂರನದ ಹತದ್ಿಗಳಿದತಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ೬೩೬ 
ಕ್ನಮಾಕರತ ಕ್ನಯಾನವಾಹಿಸತತಿುದನಿರ್. ಯತ.ಜ.ಡಿ. ಹ್ಲಪಸ ಾ ಹತದ್ಿಗ್ ೧,೨೫೪ ಮೆಂಜ್ೂರನದ ಹತದ್ಿಗಳಿದತಿ, 
ಅದರಲ್ಲಿ ೬೨೨ ಕ್ನಮಾಕರತ ಕ್ನಯಾನವಾಹಿಸತತಿುದನಿರ.್ ಖೆಂಡಿತ್ವನಗಿ ನಮಾ ಸಕ್ನಾರ ಬದಿತ್ಯಿೆಂದ ಹೆಂತ್-
ಹೆಂತ್ವನಗಿ ಇನತನಳಿದ ಪೌರಕ್ನಮಾಕರನತನ ಸಹ ಖನಯಮನತಿಗೂ್ಳಪಡಿಸತತ್ುದ್. ಅದಕ್ನೆಗಿ, ರ್ನನತ ಈ 
ವಿಷಯವನತನ ಮನನಯ ಮತಖಯಮೆಂತಿರಗಳ ಗಮನಕ್್ೆ ತ್ರತತ್ುೇರ್್. ಅದರೆಂತ,್ ಆರ್ಥಾಕ ಪರಿಸಿಥತಿಯನತನ 
ರ್್ೂೇಡಿಕ್ೂ್ೆಂಡತ ಮತೆಂದ್ಧನ ದ್ಧನಗಳಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯವನದೆಂತ್ಹ ಕರಮವನತನ ಜ್ರತಗಿಸತವೆಂತ್ಹ ಕ್್ಲಸವನತನ 
ಮನಡತತ್ುೇವ್ ಎೆಂಬ ಮನತ್ನತನ ಹ್ೇಳುವುದಕ್್ೆ ಬಯಸತತ್ುೇರ್್.  

(ಮತೆಂದತ) 
 

(920) 20.09.2022 11.30 ವೆೈಎಲ್-ಎೆಂಡಿ (ವಿಕ್)್                (ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಥತಿ) 

ಶ್ರೇ ಆಯನೂರತ ಮೆಂಜ್ತರ್ನಥ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ನೇಡಿದೆಂಥ 
ಉತ್ುರವನತನ ಸನಾಗತ್ ಮನಡತತ್ುೇರ್್.  ಕರೂ್ೇರ್ನ ಬೆಂದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಜೇವವರ್ನ್ೇ ಒತ್ುಯಿಟಟೆಂತ್ಹ 
ವನರಿಯಸ ಾಗಳ್ೇನದನಿರ್, ಅವರತ ಎಲನಿ ಕ್ನಯಿಲ್ಗಳ ಕಸವನತನ ಹ್ೂತ್ುೆಂತ್ಹ ಸಮೂಹದವರನಗಿದತಿ, ಅವರಲ್ಲಿ 
ಅಧ್ಾ ಜ್ನರಿಗ ್ ಮನತ್ರ ಖನಯೆಂಗೂ್ಳಿಸಿ, ಉಳಿದೆಂಥ ಅಧ್ಾ ಜ್ನರನತನ ಖನಯೆಂಗ್ೂಳಿಸದೇ್ ಇರತವುದರಿೆಂದ 
ಬಹಳ ಸೆಂಕಟ ಪಡತವೆಂಥ ಪರಿಸಿಥತಿ ನಮನಾಣವನಗತತ್ುದ್.  ಆ ಕ್ನರಣದ್ಧೆಂದನಗಿ ಈಗನಗಲ್ೇ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ 
ಪರಸನುಪಿಸಿದೆಂತ ್ಉಳಿದ ವೃೆಂದದವರಿಗೂ ನಗದ್ಧತ್ ಕ್ನಲಮತಿಯಳಗ್ ಯನವನಗ ಅವರನತನ ಸಹ ಹತದ್ಿಯಲ್ಲಿ 
ಖನಯೆಂಗೂ್ಳಿಸಬಹತದ್ನತನವೆಂಥ ಭರವಸಯ್ನತನ ನೇಡಿದರ್, ಅವರತ ರ್್ಮಾದ್ಧಯಿೆಂದ ಮಲಗತತನುರ್.  ಹನಗನಗಿ 
ದಯವಿಟತಟ ಒೆಂದತ ನಗದ್ಧತ್ ಕ್ನಲಮತಿಯನತನ ಘೂೇಷ್ಟ್ಸಬ್ೇಕ್್ೆಂದತ ತ್ಮಾ ಮೂಲಕ ಮನನಯ ಸಚಿವರಿಗ್ ವಿನೆಂತಿ 
ಮನಡತತ್ುೇರ್್.   

ಶ್ರೇ ಎನ.ರ್ನಗರನಜ್ತ (ಎೆಂ.ಟ.ಬಿ) (ಪೌರನಡಳಿತ್ ಮತ್ತು ಸಣಣ ಕ್್ೈಗನರಿಕ್ನ ಸಚಿವರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮದಲರ್್ ಹೆಂತ್ಕ್್ೆ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದೆಂತ ್ ತಿೇಮನಾನವನಗಿದತಿ, ಎರಡರ್್ ಹೆಂತ್ವನತನ ಕ್್ಲವ್ೇ 
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ತಿೆಂಗಳಲ್ಲಿ ಪನರರೆಂಭ ಮನಡಿ, ಆದಷತಟ ಬ್ೇಗ ಇತ್ಯಥಾಪಡಿಸಲನಗತವುದ್ೆಂದತ ನರ್ನ್ ದ್ಧವಸ ಸಚಿವ ಸೆಂಪತಟ 
ಸಭ್ಯಲ್ಲಿ ತಿೇಮನಾನವನಗಿದ್.  

ಶ್ರೇ ಆಯನೂರತ ಮೆಂಜ್ತರ್ನಥ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್,… 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಆಯನೂರ ಮೆಂಜ್ತರ್ನಥ ರವರ್ ಇದತ ಪರಶ್್ನೇತ್ುರ ಅವಧಿಯನಗಿದತಿ, ತನವು 
ಒೆಂದೂ್ೆಂದತ ಪರಶ್ನಗೂ 10 ನಮಷ ಸಮಯವನತನ ತ್ಗ್ದತಕ್್ೂೆಂಡರ ್ಸದನ ನಡಸ್ಲತ ಹ್ೇಗ್ ಸನಧ್ಯವನಗತತ್ುದ?್  

ಶ್ರೇ ಆಯನ ರತ ಮಾಂಜತರ್ನಥ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇೆ, ಒೆಂದತ ನಮಷ.  ರ್ನನತ ಒೆಂದತ 
ಸಲಹ್ಯನತನ ನೇಡಬಯಸತತ್ುೇರ್್.  ಕ್್ಲವ್ೇ ತಿೆಂಗಳು ಎೆಂದರ್, ಬಹಳ relative term ಆಗತತ್ುದ್.  ಎಷತಟ 
ತಿೆಂಗಳನಗಬಹತದ್ೆಂದತ ನಗದ್ಧತ್ ಸಮಯವನತನ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ತಿಳಿಸಬ್ೇಕತ.   

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಆಯನೂರತ ಮೆಂಜ್ತರ್ನಥ ರವರ್, ತನವು ಸದನ ನಡಯ್ತತಿುರತವನಗ ಹಿೇಗ ್
ಉತ್ುರವನತನ ನೇಡಬ್ೇಕತ ಎೆಂದರ್ ಹ್ೇಗ್? ತನವು ಲ್ೂೇಕಸಭ್, ರನಜ್ಯಸಭ್, ವಿಧನನಸಭ್, ವಿಧನನಪರಿಷತಿುನಲ್ಲಿ 
ಕತ್ಾವಯ ನವಾಹಿಸಿರತವೆಂಥ ಹಿರಿಯ ಸದಸಯರನಗಿದ್ಧಿೇರಿ.   

ಶ್ರೇ ಆಯನ ರತ ಮಾಂಜತರ್ನಥ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇೆ, ತನವು ಹೇ್ಳುವುದತ ನಜ್.  ರ್ನನತ 
ನನಗ್ೂೇಸೆರ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುಲಿ.  ಸನವಿರನರತ ಜ್ನರಿಗ ್ಸೆಂತೂ್ೇಷವನಗತವೆಂಥ ಉತ್ುರವನತನ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ 
ಕ್್ೂಡಲ್ಲ ಎನತನವೆಂಥ ಮನತ್ನತನ ಹ್ೇಳುತಿುದ್ಿೇರ್್.  

ಶ್ರೇ ಎನ.ರವಿಕತಮನರ (ವಿಧನನಸಭ್ಯಿೆಂದ ಚತರ್ನಯಿತ್ರನದವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, 
ಸತಮನರತ ಹರ್್ೂನೆಂದತ ಸನವಿರಕಿೆೆಂತ್ ಹ್ಚತಿ ಪೌರ ಕ್ನಮಾಕರನತನ ಖನಯೆಂಗೂ್ಳಿಸಿರತವುದತ ನಜ್ಕೂೆ 
ಐತಿಹನಸಿಕವನಗಿದತಿ, ಅದಕ್ನೆಗಿ ರ್ನನತ ಸಕ್ನಾರಕ್್ೆ ಅಭಿನೆಂದರ್್ಯನತನ ಸಲ್ಲಿಸಬಯಸತತ್ುೇರ್್. 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಹೌದತ ತನವು ಹ್ೇಳುವುದತ ನಜ್.  
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ಪರಶ್ನ ಸೆಂಖ್ಯ 808 
(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ್) 

ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವ್ೆಂಕಟ್ೇಶ :- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ರನಮನಗರ-ಚನನಪಟಟಣ ನಗರನಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಪನರಧಿಕ್ನರದಲ್ಲಿ 2009-10ರ್್ೇ ಸನಲ್ಲನಲ್ಲಿ 30x40 ಅಡಿ ನವೇ್ಶನ ಖರಿೇದ್ಧಸಲತ ಸನವಾಜ್ನಕರತ ಅಜಾ 
ಸಲ್ಲಿಸಲನಗಿದತಿ, ಇವತಿುನವರಗ್ೂ ನವೇ್ಶನವನತನ ಹೆಂಚಿಕ್್ ಮನಡಿಲಿ ಎನತನವೆಂಥ ವಿಚನರವನತನ ಪರಸನುಪಿಸಿದ್ಿೇರ್್.  
ಸೆಂಪೂಣಾವನಗಿ ಹಣವನತನ ಕಟಟಸಿಕ್್ೂೆಂಡತ ಈಗನಗಲ್ೇ 10 ವಷಾಗಳು ಕಳ್ದ್ಧವ್.  ರ್ನಯಯನಲಯದಲ್ಲಿ ಸಹ 
ಈಗನಗಲ್ೇ 6 ತಿೆಂಗಳುಗಳ್ೂಳಗ್ ನವ್ೇಶನವನತನ ಹೆಂಚಿಕ್ ್ ಮನಡಬೇ್ಕ್್ೆಂದತ ಆದ್ೇಶವನಗಿದ್.  ಈಗನಗಲ್ೇ 
ಸನವಾಜ್ನಕರತ ಅಜಾ ಸಲ್ಲಿಸಿ 13 ವಷಾಗಳು ಕಳದ್ರೂ ನವೇ್ಶನವನತನ ಹೆಂಚಿಕ್್ ಮನಡಿಲಿವ್ೆಂದರ ್ ಯನವ 
ಧ್ಮಾ? ಅದಲಿದ್ೇ ಇವರತ ಬಡವರತ / ಓ.ಬಿ.ಸಿ. ಜ್ರ್ನೆಂಗದವರನಗಿದತಿ, ಅವರತ ಏನತ ಮನಡಬ್ೇಕತ?  
ಸೆಂಪೂಣಾವನಗಿ ಹಣವನತನ ಕಟಟಸಿಕ್ೂ್ೆಂಡತ ಇವತಿುಗೂ ನವೇ್ಶನವನತನ ನೇಡಿಲಿ.  ಇದ್ೇ ರಿೇತಿ ವಿಳೆಂಬವನಗಿ 
ಹಣವನತನ ಕಟಟದೆಂತ್ಹ ಸತಮನರತ 269 ಮೆಂದ್ಧಗ್ ಹೆಂಚಿಕ್ ್ಮನಡಲನಗಿದ್.  ಅದಲಿದ್ೇ ಸಕ್ನಾರದ್ಧೆಂದಲೇ್ 36 
ತಿೆಂಗಳುಗಳೂ್ಳಗ್ ಹಣವನತನ ಕಟಟಬಹತದ್ೆಂದತ ಅಧಿನಯಮ ಹೂ್ರಡಿಸಲನಗಿದತಿ, ಈಗನಗಲ್ೇ ಹಣವನತನ ಕಟಟ 
ಸತಮನರತ 13 ವಷಾ ಕಳದ್್ಧದತಿ, 30x40 ನವೇ್ಶನವನತನ ಹೆಂಚಿಕ್ ್ಮನಡಿಲಿವೆ್ಂದರ್ ಅವರತ ಏನತ ಮನಡಬ್ೇಕತ? 
ಇದಕ್್ೆ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರ ನೇಡಲ್ಲ ನೆಂತ್ರ ರ್ನನತ ಮನತ್ರ್ನಡತತು್ೇರ್್. 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಎ.ಬಸವರನಜ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ರನಮನಗರ-ಚನನಪಟಟಣ ನಗರನಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಪನರಧಿಕ್ನರದಲ್ಲಿ 2009-10ರ್್ೇ ಸನಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಬಡನವಣ್ ನಮನಾಣ ಮನಡಲನಗಿದತಿ, ಸತಮನರತ 716 ನವ್ೇಶನಗಳ 
ನಕ್ಷ್ಯನತನ ತ್ಯನರತ ಮನಡಿ, ಈ ಬಡನವಣ್ಯಲ್ಲಿ 487 ನವ್ೇಶನಗಳನತನ ಈಗನಗಲ್ೇ ಹೆಂಚಿಕ್ ್ಮನಡಲನಗಿದ್.  
ಇವುಗಳಲ್ಲಿ 167 ನವ್ೇಶನದನರರತ ಅವಧಿಗೂ ಮತರ್ನನ ಹಣ ಪನವತಿಸಿ ಸನಾಧಿೇನ ಪತ್ರವನತನ ಪಡದ್ತಕ್ೂ್ೆಂಡಿದನಿರ್.  
ಅದಲಿದ್ೇ 269 ನವೇ್ಶನದನರರತ ಅವಧಿ ಮತಗಿದ ನೆಂತ್ರ ಪೂಣಾ ಹಣವನತನ ಪನವತಿಸಿ, ಸನಾಧಿೇನ ಪತ್ರ 
ಪಡದ್ತಕ್ೂ್ೆಂಡಿದನಿರ್.  ಉಳಿದ ಮೆಂದ್ಧ ರ್ನಯಯನಲಯದ ಮರ ್ಹೂ್ೇಗಿ ದನವ್ ಹೂಡಿದತಿ, ಆ ದನವಯ್ ಪರಕ್ನರ 
ನಮಾ ಸಕ್ನಾರದ ಅಪರ ಮತಖಯ ಕ್ನಯಾದಶ್ಾಯವರಿಗ್ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇತ್ಯಥಾಪಡಿಸಿಕ್ೂ್ಳುಿವೆಂತ್ 
ರ್ನಯಯನಲಯದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲನಗಿದ್.  ಹನಗನಗಿ ಒೆಂದ್ರಡೂ ತಿೆಂಗಳಲ್ಲಿ ಉಳಿಕ್್ ಇರತವೆಂಥ ನವ್ೇಶನ ಏನದ್, 
ಅದನತನ ಹೆಂಚತವೆಂಥ ಕ್್ಲಸ ಮನಡತತ್ುೇರ್್.  ನನಗೂ ಸಹ ಈ ವಿಚನರ ಗ್ೂತಿುರಲ್ಲಲಿ.  ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ನನನ 
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ಗಮನಕ್್ೆ ತ್ೆಂದ್ಧದತಿ, ಖೆಂಡಿತ್ವನಗಿ ಇದರ ಬಗ್ೆ ಹ್ಚತಿ ಕ್ನಳಜವಹಿಸಿ, ಉಳಿದವರಿಗೂ ನವೇ್ಶನ ಹೆಂಚಿಕ್್ 
ಮನಡಿಕ್್ೂಡತವೆಂಥ ಕ್್ಲಸ ಮನಡತತ್ುೇರ್್.   

ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವ್ೆಂಕಟ್ೇಶ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಅವರನಗಿಯೇ ರ್ನಯಯನಲಯದ ಮರ ್
ಹ್ೂೇಗಲ್ಲಲಿ.  ಸಕ್ನಾರದವರತ ಹಣವನತನ ಕಟಟಸಿಕ್್ೂೆಂಡತ 13 ವಷಾಗಳು ಕಳ್ದರೂ ನವೇ್ಶನವನತನ ಹೆಂಚಿಕ್ ್
ಮನಡಿಲ್ಲಲಿವ್ೆಂದತ ರ್ನಯಯನಲಯದ ಮರ ್ ಹೂ್ೇಗಿದತಿ, ರ್ನಯಯನಲಯವು ಸಹ 06 ತಿೆಂಗಳುಗಳ್ೂಳಗ್ 
ಇತ್ಯಥಾಗ್ೂಳಿಸತವೆಂತ್ ತಿಳಿಸಿತ್ತು.   

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಎ.ಬಸವರನಜ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಈ ಬಡನವಣ್ ನಮಾ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿಯೇ 
ಆಗಿರತವೆಂಥದನಗಿಲಿ.  2009-10ರ್್ೇ ಸನಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಬಡನವಣ್ ನಮನಾಣವನಗಿದತಿ, ಈಗನಗಲೇ್ 487 
ನವ್ೇಶನವನತನ ಹೆಂಚಿಕ್ ್ ಮನಡಲನಗಿದ್ ಹನಗೂ 167 ನವ್ೇಶನದನರರಿಗ ್ ರ್್ೂೇೆಂದಣಿ ಪತ್ರ ಸಹ ಹೆಂಚಿಕ್ ್
ಮನಡಲನಗಿದ್ ಮತ್ತು 269 ನವ್ೇಶನದನರರತ ಅವಧಿ ಮತಗಿದ ನೆಂತ್ರ ಪೂಣಾ ಹಣವನತನ ಪನವತಿಸಿ, ಸನಾಧಿೇನ 
ಪತ್ರ ಪಡದ್ತಕ್ೂ್ೆಂಡಿದನಿರ್.  ಉಳಿಕ್್ ಇರತವೆಂಥ ನವ್ೇಶನವು ಹನಗ್ಯೇ ಉಳಿದತಕ್್ೂೆಂಡಿದತಿ, ಬ್ೇರ ್ಯನರಿಗೂ 
ಹೆಂಚಿಕ್ ್ ಮನಡಿಲಿ.  ಆದರ,್ ಅವರತ ಮನನಯ ಉಚಛ ರ್ನಯಯನಲಯದಲ್ಲಿ ರಿಟ  ಪಿಟಷನ  ಸೆಂಖ್ಯ 53131-
53150/2015 ಹನಗೂ ರಿಟ  ಪಿಟಷನ  ಸೆಂಖ್ಯ: 52805/2017 ಪರಕರಣಗಳು ಇದಿ ಕ್ನರಣ ಸಾಲಪ ನವ್ೇಶನ 
ಹೆಂಚಿಕ್ ್ಮನಡತವುದತ ತ್ಡವನಗಿದ್.  ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ನನನ ಗಮನಕ್್ೆ ತ್ೆಂದ್ಧದತಿ, ರ್ನನತ ಖೆಂಡಿತ್ವನಗಿ ಬ್ೇಗ 
ಇತ್ಯಥಾಗ್ೂಳಿಸಿ, ಯನರತ ಅಜಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದನಿರ್ ಅೆಂಥವರಿಗೂ ಸಹ ಆದನಯತನನತಸನರ ನವ್ೇಶನ ಹೆಂಚಿಕ್ ್
ಮನಡತತ್ುೇರ್್.   

ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವ್ೆಂಕಟ್ೇಶ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಒೆಂದತ ತಿೆಂಗಳ್ೂಳಗ್ ಉಳಿದವರಿಗೂ ನವ್ೇಶನ 
ಹೆಂಚಿಕ್ ್ಮನಡತತನುರ್ಯೇ ಎೆಂಬತದನತನ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ತಿಳಿಸಬ್ೇಕತ. 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಎ.ಬಸವರನಜ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ರ್ನನತ ಮತ್ತು ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂ್ೆಂಡತ 
ಮನಡತವೆಂಥ ಕ್ಲ್ಸವನಗಿಲಿ.  ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಹ್ೇಳಿದ ಹನಗ್ ಒೆಂದತ ತಿೆಂಗಳಿರ್್ೂಳಗ್ ಮನಡತತ್ುೇರ್್ ಎೆಂದತ 
ಹ್ೇಳುವುದಕ್ನೆಗತವುದ್ಧಲಿ.  ಆದಷತಟ ಬೇ್ಗ ಹೆಂಚಿಕ್್ ಮನಡತವೆಂಥ ಕ್್ಲಸ ಮನಡತತ್ುೇರ್್.  
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ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಸದಸಯರ್ಲಿರ ಗಮನಕ್್ೆ ಒೆಂದತ ವಿಚನರವನತನ ತ್ರಬಯಸತವುದ್ೇರ್ೆ್ಂದರ್, 
ಈಗನಗಲ್ೇ ಸದನದ್ೂಳಗ ್ ಮಬ್ೈಲ  ಬಳಕ್್ಯನತನ ನಷ್್ೇಧಿಸಲನಗಿದ್ ಎೆಂಬ ವಿಚನರ ತ್ಮಗ್ಲನಿ ತಿಳಿದ್ಧದ್. 
ಕಳ್ದ ಅಧಿವ್ೇಶನದಲ್ಲಿಯೇ ಮನನಯ ಸದಸಯರ್ಲಿರಿಗೂ ಮಬ್ೈಲ ಗಳನತನ ಹ್ೂರಗ್ ಇಟತಟ, ಸದನದೂ್ಳಗ ್
ಬರಬ್ೇಕ್್ೆಂದತ ತಿಳಿಸಲನಗಿತ್ತು.  ಆದರ್, ಕ್್ಲವು ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಮಬ್ೈಲ  ಅನತನ ಸದನದ್ೂಳಗ್ ತ್ರತತಿುದನಿರ ್
ಎೆಂಬ ಮನಹಿತಿ ಬೆಂದ್ಧದ್. ದಯವಿಟತಟ ಯನರೂ ಮಬ್ೈಲ  ಅನತನ ಸದನದೂ್ಳಗ್ ತ್ರಬನರದೆ್ಂದತ ಮತ್ೂುಮೆಾ 
ರ್್ನಪತ ಮನಡತತಿುದ್ಿೇರ್್.   
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ಪರಶ್ನ ಸೆಂಖ್ಯ 831 
(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ್) 

 
ಶ್ರೇ ಎನ.ರವಿಕತಮನರ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, 2021-22ರ್್ೇ ಸನಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳನ ಮತ್ತು ಮಕೆಳ 

ಅರ್್ೈತಿಕ ಸನಗನಟ ನವನರಣ್ ಯೇಜ್ರ್್ಗ ್ ಹೆಂಚಿಕ್ಯ್ನದ ರೂ.30.00 ಲಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಕ್್ೇವಲ ರೂ.2.50 ಲಕ್ಷ 
ಮನತ್ರವೇ್ ಡಿಸೆ್ಂಬರ-2021 ಅೆಂತ್ಯದವರಗ್ೂ ವ್ಚಿವನಗಿರತವುದತ ಸಕ್ನಾರದ ಗಮನಕ್್ೆ ಬೆಂದ್ಧದ್ಯ; 
ಎನತನವೆಂಥ ಪರಶ್ನಯನತನ ಕ್್ೇಳಿದತಿ, ಮನನಯ ಸಚಿವರತ “ಪರತಿ ಜಲ್ಿಗೂ ರೂ.50,000/- ಗಳನತನ ಕ್್ೂಟಟದ್ಿೇವ್, 
ಪೂಣಾ ಹಣವನತನ ಖಚತಾ ಮನಡಲನಗಿದ್” ಎನತನವೆಂಥ ಉತ್ುರವನತನ ನೇಡಿದನಿರ.್   ಇದ್ೂೆಂದತ ಜ್ಾಲೆಂತನ 
ಸಮಸ್ಯಯನಗಿದತಿ, ಆಗನಗ ಸಮನಜ್ವನತನ ಚಿೆಂತ್ಗಿೇಡತ ಮನಡತವೆಂಥ ಸಮಸ್ಯಯನಗಿದ್.  ಉದನಹರಣ್ಗ್ 
ಹ್ೇಳುವುದನದರ್, ಹೈ್ ಸೂೆಲ  ಮಕೆಳನತನ ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಯತವತಿಯರನತನ ಕಳವು ಮನಡತವೆಂಥದನಗಿರಬಹತದತ 
ಹನಗೂ ಕ್ನಲೇ್ಜ್ತ ವಿದನಯರ್ಥಾನಯರನತನ ಅಪಹರಣ ಮನಡಿ. ಅರ್್ೈತಿಕ / ಅಕರಮವನಗಿ ಯತವತಿಯರನತನ 
ಸನಗನಟ ಮನಡತತಿುರತವುದತ ನಮಾಗ್ಲನಿ ತಿಳಿದ್ಧರತವೆಂಥ ವಿಚನರವನಗಿದ್.  ಇದರ ಬಗ್ೆ ಬಹಳ ದ್ೂಡಿ 
ಪರಮನಣದಲ್ಲಿ ಜನಗೃತಿ (awareness) ಮೂಡಿಸತವೆಂಥ ಕ್್ಲಸ ಮನಡಬೇ್ಕ್ನಗಿದ್.  ಆರೂವರ್ ಕ್್ೂೇಟ 
ಜ್ನಸೆಂಖ್ಯ ಇರತವೆಂಥ ನಮಾ ರನಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಶ್ೇಕಡನ 50 ರಷತಟ ಮಹಿಳಯ್ರಿದತಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಯತವತಿಯರ ಸೆಂಖ್ಯ 
ಜನಸಿು ಇದ್.  ಹನಗನಗಿ ಶ್ೇಕಡನ 60 ರಿೆಂದ 70 ರಷತಟ ಸಮನಜ್ವನತನ ಜನಗೃತಿ ಪಡಿಸತವೆಂಥ ಕ್್ಲಸ 
ಮನಡಬೇ್ಕ್ನಗಿದ್.  ಹನಗನಗಿ ಇದಕ್್ೆ ಪರತಿ ಜಲ್ಿಗ್ ರೂ.50,000/- ನೇಡಿದರ ್ ಯನವುದಕ್್ೆ ಸನಕ್ನಗತತ್ುದ?್ 
ಒೆಂದತ ಜಲ್ಿಗ್ ಕ್್ೇವಲ ರೂ.50,000/- ನೇಡಿದರ್ ಸನಕ್ನಗತವುದ್ಧಲಿ ಎನತನವೆಂಥ ಮನತ್ನತನ 
ಹ್ೇಳಬಯಸತತು್ೇರ್್.  

ಶ್ರೇ ಆಚನರ  ಹನಲಪಪ ಬಸಪಪ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, 2021-22ರ್್ೇ ಸನಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳನ ಮತ್ತು 
ಮಕೆಳ ಅರ್್ೈತಿಕ ಸನಗನಟ ನವನರಣ್ ಯೇಜ್ರ್್ಗ ್ಹೆಂಚಿಕ್ಯ್ನದ ರೂ.30.00 ಲಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಕ್್ೇವಲ ರೂ.2.50 
ಲಕ್ಷ ಮನತ್ರವ್ೇ ಡಿಸೆ್ಂಬರ-2021 ಅೆಂತ್ಯದವರಗ್ೂ ವ್ಚಿವನಗಿದ್ ಎನತನವೆಂಥ ಪರಶ್ನಯನತನ ಮನನಯ ಸದಸಯರತ 
ಕ್್ೇಳಿದತಿ, ಇವತಿುನ ದ್ಧವಸ ಇಲನಖಯ್ಿೆಂದ ರೂ.30.00 ಲಕ್ಷವನತನ ಸಹ ಈ ಮನನವ ಕಳಿ ಸನಗನಟಣ ್
ತ್ಡಗ್ಟತಟವಿಕ್್ಗ ್ ಖಚತಾ ಮನಡಲನಗಿದ್.  ಧನರವನಡ ಜಲ್ಿಯಲ್ಲಿ ಗನರಮೇಣ ಕತಶಲಕಮಾಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ಪನನ 
ಪರದಶಾನ ಮನರನಟ ಮೆೇಳದ ಮೂಲಕ ಜನಗೃತಿ ಮೂಡಿಸತವೆಂಥ ಕ್ನಯಾಕರಮಕ್್ೆ ಪರತಿ ಜಲ್ಿಗೂ ರೂ.50,000 
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ರೆಂತ್ ಸತಮನರತ ಒೆಂದರ್ಡೂ ಲಕ್ಷ ರೂಪನಯಿಗಳನತನ ಖಚತಾ ಮನಡಲನಗತತಿುದ್.  ಯನವ ರಿೇತಿ ಇದನತನ 
ತ್ಡಯ್ಲತ ಸನಧ್ಯತ ್ಇದ್, ಅದಕ್್ೆ ಜನಗೃತಿ ಮೂಡಿಸತವುದಕ್ನೆಗಿಯೇ ಸತಮನರತ 39 ಸನವಿರದಷತಟ ಎಸ.ಒ.ಪಿ. 
ಪರತಿಗಳನತನ ತ್ಯನರತ ಮನಡಿ, ಇಡಿೇ ರನಜ್ಯಕ್್ೆ ವಿತ್ರಣ್ ಮನಡತವೆಂಥ ಕ್್ಲಸ ಮನಡಲನಗಿದ್.  ಹನಗನಗಿ 2021-
22ರ್್ೇ ಸನಲ್ಲನ  ರೂ.30.00 ಲಕ್ಷ ಅನತದನನವನತನ ಸೆಂಪೂಣಾವನಗಿ ಖಚತಾ ಮನಡಿದ್ಿೇವ್.    

ಶ್ರೇ ಎನ.ರವಿಕತಮನರ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಪೂಣಾ ಹಣವನತನ ಖಚತಾ 
ಮನಡಿರತವುದಕ್್ೆ ಅಭಿನೆಂದರ್್ಯನತನ ಸಲ್ಲಿಸತತ್ುೇರ್್.  ಏಕ್್ೆಂದರ,್ ಕ್್ಲವು ಇಲನಖಗ್ಳಲ್ಲಿರತವ ಹಣ ಕ್್ಲವು ಸಲ 
ಪೂಣಾವನಗಿ ಖಚನಾಗಿರತವುದ್ಧಲಿ.  ಆದರ್, ಕ್್ೇೆಂದರ ಪತರಸೃತ್ ಉಜ್ಾಲ ಯೇಜ್ರ್್ಯ ಅನಾಯ 2021-22ರ್್ೇ 
ಸನಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಯನವುದೇ್ ಅನತದನನ ಬಿಡತಗಡ್ಯನಗಿರತವುದ್ಧಲಿ ಎೆಂದತ ಉತ್ುರದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲನಗಿದತಿ, ಏತ್ಕ್್ೆ ಹಣ 
ಬಿಡತಗಡ್ಯನಗಿಲಿ ಎನತನವುದತ ನನನ ಉಪ ಪರಶ್ನಯನಗಿದ್.  ಎರಡರ್್ಯದನಗಿ, ವಿಶಾವಿದನಯಲಯಗಳಲ್ಲಿ / 
ಕ್ನಲೇ್ಜ್ತಗಳಲ್ಲಿ ದೂ್ಡಿ ಸೆಂಖ್ಯಯಲ್ಲಿ ಯತವತಿಯರತ ವಿದನಯಭನಯಸ ಮನಡತತಿುದನಿರ.್ Olden daysಗ್ 
compare ಮನಡಿದರ್ ಇವತಿುನ ದ್ಧವಸ ಕ್ನಲೇ್ಜಗ ್ / ಶನಲ್ಗ್ ಬರತವೆಂಥ ವಿದನಯರ್ಥಾನಯರ ಸೆಂಖ್ಯ 
ಜನಸಿುಯನಗಿದ್.  ಹಳಿಿ ಅಥವನ ಗನರಮನೆಂತ್ರ ಪರದ್ೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇದರ ಬಗ್ೆ ಜನಸಿು ಜನಗೃತಿ ಮೂಡಿಸತವೆಂಥ ಕ್್ಲಸ 
ಮನಡಬೇ್ಕ್ನಗಿದ್.  ಉದನಹರಣ್ಗ್ ಹ್ೇಳುವುದನದರ,್ ಗತಲುಗನಾ ಜಲ್ಿಯಲ್ಲಿರತವ ಚಿೆಂಚ್ೂೇಳಿ ಗನರಮದಲ್ಲಿ ಹನಗೂ 
ಚನಮರನಜ್ನಗರ, ರನಯಚೂರತ ಜಲ್ಿಗಳಲ್ಲಿ ನಡಯ್ತವೆಂಥ ಘಟರ್್ ಕತರಿತ್ತ ಪರತಿ ವಷಾ ಕ್ೇ್ಳುತಿುದ್ಿೇವ್.  ಇದರ 
ಬಗ್ೆ ಜನಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲತ ಮಹಿಳನ ಎನ.ಜ.ಒ. ಗಳಿಗ್ ಇೆಂತ್ಹ ಚಟತವಟಕ್ಗ್ಳನತನ ತ್ಡಗ್ಟತಟವಿಕ್್ಗನಗಿ ಸಾಲಪ 
ಜನಸಿು ಹಣವನತನ ನೇಡಬ್ೇಕ್ನಗತತ್ುದ್.  ಆದರ್, ಸಕ್ನಾರ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಅನತದನನವನತನ ನೇಡಿದತಿ, ಇದಕ್ನೆಗಿ 
ಜನಸಿು ಅನತದನನವನತನ ಮತೆಂದ್ಧನ ದ್ಧನಗಳಲ್ಲಿ ಮನಡಬಹತದ್ೇ ಎನತನವೆಂಥ ಪರಶ್ನಯನತನ ಮನನಯ ಸಚಿವರಿಗ್ 
ಕ್್ೇಳಬಯಸತತು್ೇರ್್.   

ಶ್ರೇ ಆಚನರ  ಹನಲಪಪ ಬಸಪಪ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, 2021-22ರ್ೇ್ ಸನಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಯೇಜ್ರ್ನ 
ಅವಶಯಕತ್ ಕತರಿತ್ತ ಹನಗೂ ಕ್್ೇೆಂದರ ಪತರಸೃತ್ ಉಜ್ಾಲ ಯೇಜ್ರ್್ಯ ಅನಾಯ                2021-
22ರ್್ೇ ಸನಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಇದನತನ ತ್ಡಗ್ಟಟಲತ ರೂ.2.00 ಕ್್ೂೇಟ ಅನತದನನ ಬೆಂದ್ಧದಿರತ, ವ್ಚಿವನಗಿಲಿದ್ಧರತವ ಕತರಿತ್ತ 
ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಮನಹಿತಿಯನತನ ಕ್್ೇಳಿದನಿರ.್   

(ಮತೆಂದತ)           
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(921) 20.09.2022/11.40/ಎಸ ಕ್-್ಎಕ್್                               (ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಥತಿ) 
ಶ್ರೇ ಆಚನರ  ಹನಲಪಪ ಬಸಪಪ (ಮತೆಂದತ) 
2019-20ರ್್ೇ ಸನಲ್ಲನ  ರೂ. 126.56 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನತದನನ ಮತ್ತು 2020-21ರ್್ೇ ಸನಲ್ಲನ  ರೂ.123.84 
ಲಕ್ಷಗಳ ಅನತದನನ ಮನರ್ ಾ ತಿೆಂಗಳಿನಲ್ಲಿ  ಬೆಂದ್ಧದ್.  ಹಿೇಗನಗಿ ಆ ವಷಾದಲ್ಲಿ ಬೆಂದ್ಧರತವ ಅನತದನನವನತನ 
ಖಚತಾ ಮನಡತವುದಕ್ನೆಗಲ್ಲಲಿ. ಈ ವಷಾ  ಅನತದನನವನತನ  ಮರತ ಮೌಲ್ಲೇಕರಣ ಮನಡಿ, ಅದನತನ ಖಚತಾ 
ಮನಡತವುದಕ್್ೆ ಅವಕ್ನಶ ಮನಡಿಕ್್ೂಟಟದ್ಿೇವ್. ಈ ರನಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹರ್್ೂನೆಂದತ ಜಲ್ಿಗಳಲ್ಲಿರತವ ಸತಮನರತ ೧೩ ಸಾಯೆಂ 
ಸೇ್ವನ ಸೆಂಸ್ಥಗಳಿಗ್  ಅನತದನನವನತನ ಬಿಡತಗಡ್ ಮನಡತವ ಮೂಲಕ ಸೆಂಪೂಣಾ ಅನತದನನ ಭರಿಸಲನಗಿದ್. 
ಮಹಿಳ್ಯರತ ಮತ್ತು ಮಕೆಳ ಅರ್್ೈತಿಕ ಸನಗನಣಿಕ್ಗ್್ ಯನರತ ಬನಧಿತ್ರನಗಿರತತನುರ್ೂೇ, ಮಹಿಳ್ಯರತ ಮತ್ತು 
ಮಕೆಳು ಲೈ್ೆಂಗಿಕ ದತರಪಯೇಗಕ್ನೆಗಿ ತ್ತತನುಗಿರತವೆಂತ್ಹವರತ ಇರಬಹತದತ.  ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಸೆಂಸ್ಥಯ 
ಮೂಲಕ ರಕ್ಷಣ್, ಆಹನರ  ಮತ್ತು legal aid ಕ್್ೂಡತವೆಂತ್ಹದನಿಗಿದ್.  ಅವರತ ಮತೆಂದ್ ಏರ್ನದರೂ ತ್ಮಾ 
ಮರ್್ಗ್ ಹ್ೂೇಗತತ್ುೇವ್ೆಂದತ ಹ್ೇಳಿದರ್,  ಅದಕ್್ೆ ಎಲನಿ ರಿೇತಿಯ ವಯವಸ್ಥಯನತನ ಮನಡಿಕ್್ೂಡತವೆಂತ್ಹದನಿಗಿದ್. 
ಅದರ ಜ್ೂತ್ಗ್ ಬ್ೇರ ್ ಬೇ್ರ ್ ರನಷರದ ಮಹಿಳ್ಯರತ ಏರ್ನದರೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿಕಿೆ ಹನಕಿಕ್್ೂೆಂಡಿದಿರ್,  ಅವರನತನ 
ಕೂಡ ಅವರವರ ರನಷರಕ್್ೆ ತ್ಲತಪಿಸತವೆಂತ್ಹ ವಯವಸಥ್ಯನತನ ನಮಾ ಇಲನಖ್ಯಿೆಂದ ಮನಡತತ್ುೇವ್ ಎೆಂಬ 
ಮನತ್ನತನ ಹ್ೇಳುತು್ೇರ್್. ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಅದಕಿೆೆಂತ್ ಇನತನ ಹ್ಚಿಿಗ ್  ಅನತದನನ ಕ್್ೂಡಬೇ್ಕ್್ೆಂದತ ಏನತ 
ಕ್್ೇಳಿದನಿರೂ್ೇ, ರನಜ್ಯ ಸಕ್ನಾರದ್ಧೆಂದ ಇನತನ ಹ್ಚಿಿಗ್ ಅೆಂದರ್ ರೂ.30 ಲಕ್ಷ ಅನತದನನ ಕ್್ೂಡತವೆಂತ್ಹದಿನತನ  
ಮನಡಿದ್ಿೇವ್.  
 

ಶ್ರೇ ಎನ . ರವಿಕತಮನರ :- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಇದಕ್್ೆ ಕನಷಟ ರೂ. ೧೦ ಕ್್ೂೇಟಗಳಷ್ನಟದರೂ 
ಕ್್ೂಡಬೇ್ಕ್್ೆಂದತ ರ್ನನತ ಈ ಸದನದ ಮೂಲಕ ಆಗರಹಪಡಿಸತತ್ುೇವ್. ಇದಕ್್ೆ ಕನಷಟ ರೂ. ೧೦ ಕ್್ೂೇಟಗಳಷ್ನಟದರೂ 
ಮೇಸಲ್ಲಡಬ್ೇಕತ. ಮಹಿಳಯ್ರತ ಮತ್ತು ಯತವತಿಯರತ ಬಹಳ ದೂ್ಡಿ ಸೆಂಖ್ಯಯಲ್ಲಿದನಿರ್. ಸನಮನಜಕ ಜನಗೃತಿ 
ಅಪನರ ಪರಮನಣದಲ್ಲಿ ಆಗಬ್ೇಕತ. ಎಲನಿ ಕ್ನಲೇ್ಜ್ತ, ವಿಶಾವಿದನಯಲಯಗಳಲ್ಲಿ  ಕ್ನಯಾಕರಮಗಳನತನ ಮನಡತವುದಕ್್ೆ 
ಆಗತವುದ್ಧಲಿ.  

 
ಶ್ರೇ ಆಚನರ  ಹನಲಪಪ ಬಸಪಪ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಅದರ ಬಗ್ೆ ಪರಿಶ್ೇಲರ್್ ಮನಡತತ್ುೇರ್್. 
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ಪರಶ್ನ ಸೆಂಖ್ಯ 796 
(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ್) 

 
ಶ್ರೇ ಎೆಂ.ಎಲ .ಅನಲ  ಕತಮನರ :-  ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ರ್ನನತ ಕ್್ೇಳಿರತವ ಪರಶ್ನಗ್ ಮನನಯ 

ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರವನತನ ಒದಗಿಸಿದನಿರ.್ ಕ್್ೂೇಲನರ ಮತ್ತು ಚಿಕೆಬಳನಿಪತರ ಜಲ್ಿಯ ಭನಗದ ಜ್ನರಿಗ ್ಕತಡಿಯತವ 
ನೇರಿನ ಬಗ್ೆ ಸಕ್ನಾರ ಯನವ ಯನವ ಯೇಜ್ರ್್ಯನತನ ರೂಪಿಸಿದ;್ ಸದರಿ ಯೇಜ್ರ್್ಗಳಿಗ್ 
ಬಿಡತಗಡ್ಯನಗಿರತವ ಅನತದನನವ್ಷತಟ ಎೆಂಬ ಪರಶ್ನಯನತನ ಕ್್ೇಳಿದ್ಿ. ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರವನತನ ಕ್್ೂಟಟದನಿರ.್ 
ಕ್್ೂೇಲನರ ನಗರ ಮನಲೂರತ ಹನಗೂ ಬೆಂಗನರಪೇ್ಟ್ ನಗರಗಳಿಗ್ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹನದತ ಹೂ್ೇಗತವ 
ಸತಮನರತ ೪೫ ಹಳಿಿಗಳಿಗ ್ ಕತಡಿಯತವ ನೇರತ ಕ್ೂ್ಡಬೇ್ಕ್್ೆಂದತ ಹ್ೇಳಿ, ಅವೊತಿುನ ಸಕ್ನಾರ  2007 ರಲ್ಲಿ 
ಯೇಜ್ರ್್ಯನತನ ರೂಪಿಸತತ್ುದ್. ಯರಗೂ್ೇಳು ಡನಯೆಂ ಮತಖನೆಂತ್ರ ಸತಮನರತ ಅಧ್ಾ ಟ.ಎೆಂ.ಸಿ. ಗಳಷತಟ 
ಮಳ್ಯ ನೇರನತನ ಶ್ೇಖರಣ್ ಮನಡಿ,  ಆ ಮೂರತ ನಗರಗಳಿಗ್ ಮತ್ತು ಸತಮನರತ 45 ಗನರಮಗಳಿಗ್ ಕತಡಿಯತವ 
ನೇರತ ಕ್್ೂಡಬೇ್ಕ್್ೆಂದತ ಹ್ೇಳಿ, ಈ ಯೇಜ್ರ್್ಯನತನ ಪನರರೆಂಭ ಮನಡತತನುರ.್ ಸತಮನರತ ಹದ್ಧರ್್ೈದತ 
ವಷಾಗಳನದರೂ ಈ ಯೇಜ್ರ್್ ಪೂಣಾಗೂ್ೆಂಡಿಲಿ. ರ್ನನತ ಮನನಯ ಸಚಿವರನತನ ಮತ್ತು ಸಕ್ನಾರವನತನ ದೂಷಣ ್
ಮನಡತವುದಕ್್ೆ ಹೂ್ೇಗತವುದ್ಧಲಿ. ರ್ನನತ ಎಲನಿ ಸಕ್ನಾರಗಳ ಬಗ್ೆಯೂ ಹ್ೇಳುತ್ುೇರ್್. 

 
ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ತನವು ಪರಶ್ನ ಕ್್ೇಳಿ. 
 
ಶ್ರೇ ಎೆಂ.ಎಲ .ಅನಲ  ಕತಮನರ :- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಈಗನಗಲ್ೇ ಸತಮನರತ ೧೫ 

ವಷಾಗಳನದರೂ ಈ ಯೇಜ್ರ್್ ಪೂಣಾವನಗಿಲಿ ಎೆಂಬತದ್ೇ ನನನ ಪರಶ್ನಯನಗಿದ್. ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ನೇಡಿರತವ 
ಉತ್ುರದಲ್ಲಿರತವೆಂತ್, ಸದರಿ ಯೇಜ್ರ್್ಯಡಿ ಈಗನಗಲ್ೇ ಶ್ೇ.80 ರಷತಟ ಕ್ನಮಗನರಿಗಳು ಪೂಣಾಗ್ೂೆಂಡಿದ.್ 
Dam, Pipeline, Rising Main ಆಗಿದ.್ ಇನತನ ಕ್್ಲವು ಕ್ನಮಗನರಿಗಳನಗಿವ್ ಎೆಂದತ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ 
ಹ್ೇಳಿದನಿರ್. ಅಲ್ಲಿ ಏರ್್ೇನತ ಕ್ನಮಗನರಿಯನಗಬ್ೇಕ್ನಗಿದ್ ಎೆಂದರ್, ವಿತ್ರಣನ ಕ್್ೂಳವ ್ ಮನಗಾ ಮನಡಬೇ್ಕತ. 
ಜ್ಲಸೆಂಗರಹಣ್ ಮನಡಬ್ೇಕತ ಮತ್ತು ಶತದ್ಧಿೇಕರಣ ಮನಡಬೇ್ಕತ ಎೆಂದತ ಇವ್ಲಿವನತನ ಹ್ೇಳುತನು…   

 
ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಸದಸಯರ್ೇ, ಈಗನಗಲ್ೇ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರವನತನ ಕ್್ೂಟಟದಿರಲಿ. 
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ಶ್ರೇ ಎೆಂ.ಎಲ .ಅನಲ  ಕತಮನರ :- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ನೇಡಿರತವ ಉತ್ುರದಲ್ಲಿ 
ಮೂರರ್್ೇ ಪರಶ್ನಗ್ ಮದಲರ್್ ಪನಯರದಲ್ಲಿ ಜ್ನವರಿ 2023 ರೂ್ಳಗನಗಿ ಕ್ನಮಗನರಿ ಪೂಣಾಗೂ್ಳಿಸತತ್ುೇವ್ೆಂದತ 
ಹ್ೇಳಿದನಿರ್. ಅದ್ೇ ಪನಯರದಲ್ಲಿ ಮತೆಂದತವರ್ದೆಂತ್ ಮನರ್ ಾ 2023 ಕ್ನಮಗನರಿಗಳನತನ ಪೂಣಾಗೂ್ಳಿಸತತ್ುೇವ್ 
ಎೆಂದತ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರದಲ್ಲಿ ಹ್ೇಳಿದನಿರ.್  

 
ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಸಚಿವರ್ೇ, ತನವು ಮನತ್ರ್ನಡಿ. 
 
ಶ್ರೇ ಎೆಂ.ಎಲ .ಅನಲ  ಕತಮನರ :- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಒೆಂದತ ನಮಷ. ರ್ನನತ ತ್ಮಾ ಮೂಲಕ 

ಮನನಯ ಸಚಿವರಿಗ್ ಪರಶ್ನಯನತನ ಕ್್ೇಳುತ್ುೇರ್್. ಆನೆಂತ್ರ, ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರ ಕ್್ೂಡಲ್ಲ. ಜ್ನವರಿ ತಿೆಂಗಳು 
ಎೆಂದತ timebound ಇಟತಟಕ್ೂ್ೆಂಡತ ಕ್ನಮಗನರಿ ಕ್್ಲಸ ಮನಡಿದರ್, ನೂರಕ್್ೆ ನೂರರಷತಟ ಕ್ಲ್ಸವನಗತತ್ುದ ್
ಎೆಂಬತದತ ಸತ್ಯ. ಆದರ್ ಮನರ್ ಾ ತಿೆಂಗಳು ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳಿದರ್, ಚತರ್ನವಣನ ನೇತಿ ಸೆಂಹಿತ್ ಬರತತ್ುದ್. ಆಗ 
ಕ್ನಮಗನರಿಯ ಕ್್ಲಸ   ಮೆೇ ಅಥವನ ಜ್ೂನ  ತಿೆಂಗಳವರ್ಗ್ ಹ್ೂರಟತ ಹ್ೂೇಗತತ್ುದ್.  ಆನೆಂತ್ರ ಬ್ೇಸಿಗ್ 
ಬರತತ್ುದ್. ಆಗ ಕತಡಿಯತವ ನೇರಿನ ಸಮಸ್ಯ ಉೆಂಟನಗತತ್ುದ್. 

 
ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಸಚಿವರ್ೇ, ಮನನಯ ಸದಸಯರ ಕಳಕಳಿ ತ್ಮಗ್ ಅಥಾವನಯಿತ್ಲಿ. 
 
ಶ್ರೇ ಎೆಂ.ಎಲ .ಅನಲ  ಕತಮನರ :- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಕ್್ೂೇಲನರ ಜಲ್ಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ೇಷವನಗಿ 

ಸತಮನರತ 1500 ರಿೆಂದ 1800 ಅಡಿಗಳ ಆಳದಷತಟ  ಬ್ೂೇರ ವಲ್  ಕ್್ೂರದ್ತ  ಆ ನೇರಿನಲ್ಲಿರತವ ಫ್ೂಿೇರೈ್ಡ  
ಮತ್ತು ಕ್ೂ್ಿೇರ್ೈಡ  ಎೆಂಬ ಅೆಂಶವನತನ ತ್ಗ್ದತ ನೇರನತನ ಕತಡಿಯತವೆಂತ್ಹ ಜ್ನರಿಗ,್ ಸಕ್ನಾರ ಒೆಂದತ 
ಮಹತನುಾಕ್ನೆಂಕ್ಷ ್ಯೇಜ್ರ್್ಯನತನ ಜನರಿಗ್ ತ್ೆಂದ್ಧದ.್ ಈ ಯೇಜ್ರ್್ಯನತನ ತ್ಾರಿತ್ಗತಿಯಲ್ಲಿ ಮನಡಬೇ್ಕತ.  

 
ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಸಚಿವರ್ೇ, ತನವು ಮನತ್ರ್ನಡಿ. 
 
ಶ್ರೇ ಬಿ.ಎ.ಬಸವರನಜ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ನೇರತ ಜನಸಿುಯನಗಿ, overflow ಆಗತತಿುದ.್ 

ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಒಳ್ಿಯ ಪರಶ್ನಯನತನ ಕ್್ೇಳಿದನಿರ.್ ಯರಗ್ೂೇಳು ಡನಯೆಂಗ್ ಎರಡತ ಬನರಿ ಭ್ೇಟ ನೇಡಿದ್ಿೇರ್್. 
ಅಲ್ಲಿನ ವಸತುಸಿಥತಿಯನತನ ರ್ನನತ ಅಥಾ ಮನಡಿಕ್ೂ್ೆಂಡಿದ್ಿೇರ್್. ಈಗನಗಲ್ೇ ಈ ಯೇಜ್ರ್್ ಶ್ೇ.80 ಭನಗದಷತಟ 
ಕ್ನಮಗನರಿಗಳು ಪೂಣಾಗೂ್ೆಂಡಿದ.್  ಯರಗೂ್ೇಳು ಡನಯೆಂನಲ್ಲಿ ಸಾಲಪ ಕೂಡ ನೇರತ ಇರಲ್ಲಲಿ. ಈ ಡನಯೆಂನಲ್ಲಿ  
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ಮಳ್ ನೇರತ ಬೆಂದ್ಧದತಿ, ರ್ನನತ ಕೂಡ ಜಲನಿಡಳಿತ್ದ ಜ್ೂತ್ಗ್ ಬನಗಿನವನತನ ಅಪಿಾಸತವುದಕ್್ೆ ಹೂ್ೇಗಿದ್ಿ. 
ಮನರ್ ಾ ತಿೆಂಗಳಿಗ್ ಕತಡಿಯತವ ನೇರನತನ ಕ್್ೂೇಲನರ, ಮನಲೂರತ ಹನಗೂ ಬೆಂಗನರಪೇ್ಟ್ಗ್ ಹನದತ ಹ್ೂೇಗತವ 
ಸತಮನರತ ೪೫ ಹಳಿಿಗಳಿಗ ್ಕತಡಿಯತವ ನೇರನತನ ಕ್ೂ್ಡತತ್ುೇವ್ ಎೆಂದತ ರ್ನನತ Press ಗೂ ಕೂಡ ಹ್ೇಳಿದ್ಿೇರ್.್ 
ನಮಾ ಸಕ್ನಾರ ಇದಕ್್ೆ ಬದಿವನಗಿದ.್ ಆ ಕ್ನಯಾಕರಮವನತನ ಅನತಷ್ನಟನಗೂ್ಳಿಸತವುದಕ್್ೆ ಯನವುದೇ್ ರಿೇತಿಯ 
ಅಡತ್್ಡಗ್ಳಿಲಿ. ಆ ಕ್ನಯಾಕರಮವನತನ ಮನಡಿಯೇ ಮನಡತತ್ುೇವ್. ಯನವುದ್ೇ ಸೆಂದಭಾಗಳಲ್ಲಿ ಅಡತ್್ಡಗ್ಳು 
ಬೆಂದರೂ ಕೂಡ ಕತಡಿಯತವ ನೇರಿನ ಯೇಜ್ರ್್ಗ ್ ಚತರ್ನವಣನ ನೇತಿ ಸೆಂಹಿತ್ ಇರತವುದ್ಧಲಿ.  ಆ 
ಯೇಜ್ರ್್ಯನತನ ಪೂಣಾಗ್ೂಳಿಸತವೆಂತ್ಹ ಕ್ಲ್ಸವನತನ ನಮಾ ಸಕ್ನಾರ ಮನಡತತ್ುದ್. ಅದನತನ 
ಪೂಣಾಗೂ್ಳಿಸಬೇ್ಕ್್ೆಂದತ ನಮಾ ಇಲನಖನಧಿಕ್ನರಿಗಳಿಗ್ ಸೂಚರ್್ಯನತನ ಕ್್ೂಟಟದ್ಿೇರ್್. ರ್ನನತ ಪರತಿನತ್ಯ 
ಸಭ್ಯನತನ ಕೂಡ ಮನಡಿದ್ಿೇರ್್.  

 
ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಸತನೇಲ  ವಲನಯಪತರ ರವರೇ್ ತ್ಮಾ ಪರಶ್ನಯನತನ ಕ್್ೇಳಿ. 
 
ಶ್ರೇ ಎೆಂ.ಎಲ .ಅನಲ  ಕತಮನರ :- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ನನನದತ ಮತ್ೂುೆಂದತ ಬಹಳ 

ಪರಮತಖವನದೆಂತ್ಹ ಪರಶ್ನಯಿದ್. ಅದರ ಬಗ್ೆ ಮನನಯ ಸಚಿವರಿಗೂ ಕೂಡ ಗ್ೂತಿುದ್. ಯರಗೂ್ೇಳು ಡನಯೆಂನತನ 
ಕತಡಿಯತವ ನೇರಿಗ್ ಉದ್ಿೇಶ್ಸಿ ಮನಡಿದನಿರ್. ಮನಲೂರತ ತನಲೂಿಕಿನ ಮನಕಾೆಂಡ್ೇಯ ಡನಯೆಂ ತ್ತೆಂಬಿದರ್, 
ನೇರತ ಹರಿದತ ಬರತತ್ುದ್. ಬ್ೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಎರಡತ ಹೆಂತ್ದಲ್ಲಿ ಶತದ್ಧಿೇಕರಣ ಮನಡಿದೆಂತ್ಹ ನೇರನತನ ಕ್ೂ್ೇಲನರಕ್್ೆ 
ತ್ಗ್ದತಕ್ೂ್ೆಂಡತ ಹೂ್ೇಗತತಿುದ್ಿೇವ್. ಆ ನೇರನತನ ಕೂಡ ಮನಕಾೆಂಡ್ೇಯ ಡನಯೆಂಗ ್ ಬಿಡತತಿುದನಿರ.್ ಅದತ ತ್ತೆಂಬಿ 
ಯರಗ್ೂೇಳಿಗ್ ಹ್ೂೇದರ,್ ಮತ್ು ಏರ್ನಗತತ್ುದ್ ಎೆಂದರ ್ ಕತಡಿಯತವ ನೇರಿನ ಯೇಜ್ರ್್ಗ ್ ಈ ಬ್ೆಂಗಳೂರಿನ 
ತನಯಜ್ಯ ನೇರತ ಬಿಟಟದನಿರೆ್ಂದತ ಜ್ನರತ ಗ್ೂೆಂದಲಕ್್ೆ ಈಡನಗತತನುರ್. ಇವತ್ತು ಆ ಯರಗೂ್ೇಳು ಡನಯೆಂಗ್ 
ಮನಕಾೆಂಡ್ೇಯ ಡನಯೆಂ ಕ್್ೂಟಟರತವುದತ  ಅವ್ೈಜ್ಞನನಕ. ಕ್್ೂೇಲನರ ನಗರದ ಸತತ್ುಮತತ್ುಲ್ಲರತವ ಮಡೇ್ರಹಳಿಿ, 
ಅಮೆೇರಹಳಿಿ,  ಕ್ೂ್ೇಲನರ ಅಮನನಕರ,್  ಕ್್ೂೇಡಿಕ್ೂ್ಣೂಣರತ ಈ ರ್ನಲತೆ ಕ್್ರ್ಗಳಿಗ್ ನೇರತ ತ್ತೆಂಬಿಸಿ, ನೇರತ 
ಕ್್ೂಡತತಿುದಿರತ. ಆ ಕ್್ರ್ಗಳು ಬತಿು ಹೂ್ೇದನಗ, ಆ ಕ್ರ್ಗ್ಳಲ್ಲಿ ಬೂ್ೇರ ವಲ್  ಹನಕಿ, ಇವತ್ತು ಕ್್ೂೇಲನರ ನಗರಕ್್ೆ 
ನೇರತ ಕ್ೂ್ಡತತಿುದನಿರ್. ಇವತ್ತು ಆ ಕ್್ರ್ಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಕ್್.ಸಿ ವನಯಲ್ಲ ನೇರತ ಬಿಟಟದನಿರ್. ದಯವಿಟತಟ ಮನನಯ 
ಸಚಿವರತ  

 
ಶ್ರೇ ಬಿ.ಎ.ಬಸವರನಜ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಬ್ೆಂಗಳೂರತ ನಗರದ ಸೆಂಸೆರಿಸಿದ ತನಯಜ್ಯ ನೇರತ 

ಅಲ್ಲಿಗ್  ಹ್ೂೇಗತವುದತ ಇದಿರ್, ರ್ನನತ ಅದರ ಬಗ್ೆ  ಪರಿಶ್ೇಲರ್್ ಮನಡತತ್ುೇರ್್.  
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ಡನ|| ಕ್್.ಗ್ೂೇವಿೆಂದರನಜ :- ಮನನಯ ಸಚಿವರ್ೇ, ತನವು ಪರಿಶ್ೇಲರ್್ ಮನಡತವುದತ ಬ್ೇಡ. ತನವು 
ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳನತನ ಕರದ್ತ ಒೆಂದತ ಸಭ್ ಮನಡಿ ಚಚ್ಾ ಮನಡಿ. 

 
ಶ್ರೇ ಬಿ.ಎ.ಬಸವರನಜ್:- ರ್ನನತ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳನತನ ಸಭ್ಗ ್ ಕರದ್ತ, ಚಚ್ಾ ಮನಡಿ ಅದನತನ 

ಸರಿಪಡಿಸತವೆಂತ್ಹ ಕ್ಲ್ಸವನತನ ಮನಡತತ್ುೇರ್್.  
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ಪರಶ್ನ ಸೆಂಖ್ಯ 840 
(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ್) 

 
ಶ್ರೇ ಸತನೇಲ  ವಲನಯಪತರ :- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ನನಗ್ ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಅವಕ್ನಶ 

ಮನಡಿಕ್್ೂಟಟದಿಕ್ನೆಗಿ ತ್ಮಗ್ ಧ್ನಯವನದಗಳನನಪಿಾಸತತ್ುೇರ್್.  ರ್ನನತ ಕ್್ೇಳಿರತವ ಪರಶ್ನಗ್ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ 
ಉತ್ುರವನತನ ಒದಗಿಸಿದನಿರ್. ಕಲನಯಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಭನಗದಲ್ಲಿ ಸತಮನರತ 13 ಸಕೆರ ್ ಕ್ನಖನಾರ್್ಗಳಿವ್.  ಇದರಲ್ಲಿ 
ಸಕೆರ್ ಉತನಪದರ್್ ಮನಡತವೆಂತ್ಹ ಆರತ ಕ್ನಖನಾರ್್ಗಳು ಮನತ್ರ ಇವ್. ಉಳಿದ ಆರತ ಕ್ನಖನಾರ್್ಗಳಲ್ಲಿ ethanol 
production ಇಲಿ. ಈ ethanol production ಆಯಿತ್ತ ಎೆಂದರ,್ ಆ ಸಕೆರ್ ಕ್ನಖನಾರ್್ಗಳು 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನಗತತ್ುವ್. ಅದರ ಜ್ೂತ್ಗ್ ಬರತವೆಂತ್ಹ ethanol production ಗೂ ನಮಾ ರೈ್ತ್ರಿಗ ್  ಹಣ 
ಕ್್ೂಡತವೆಂತ್ಹ ವಯವಸ್ಥಯನತನ ಮನಡಬೇ್ಕ್್ೆಂದತ ಹ್ೇಳಿ, ರ್ನನತ ತ್ಮಾ ಮೂಲಕ ಮನನಯ ಸಚಿವರಿಗ್ 
ಹ್ೇಳಬಯಸತತು್ೇರ್್.  

 
 ಶ್ರೇ ಶೆಂಕರ ಬ. ಪನಟೇಲ ಮತರ್್ೇನಕ್ೂ್ಪಪ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ನಮಾ ಸಕ್ನಾರ ಮತ್ತು 

ಕ್್ೇೆಂದರ ಸಕ್ನಾರದ ವತಿಯಿೆಂದ ಈಗನಗಲ್ೇ ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜ್ಯದಲ್ಲಿ ethanol ಉತನಪದರ್್ಗನಗಿ ಬಹಳ ಉತ್ುೇಜ್ನ 
ಕ್್ೂಡತವೆಂತ್ಹ ಕ್್ಲಸ ನಡಯ್ತತಿುದ್. ಕಲನಯಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಗ್ೆ ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಕ್್ೇಳಿದನಿರ.್ ರ್ನವು 
ಖೆಂಡಿತ್ವನಗಿಯೂ ethanol ಗ್ ಸೆಂಬೆಂಧ್ಪಟಟರತವೆಂತ್, ಈಗನಗಲ್ೇ  ಒೆಂದತ Ethanol ಸಮತಿಯನತನ 
ಕೂಡ ರಚರ್್ ಮನಡಿದ್ಿೇವ್. ಕ್್ೇೆಂದರ ಮತ್ತು ರನಜ್ಯ ಸಕ್ನಾರ ಕೂಡ ethanol ಗ್ ಹ್ಚಿಿನ ಆದಯತಯ್ನತನ 
ಕ್್ೂಡತವೆಂತ್ಹ ಕ್್ಲಸವನತನ ನಮಾ ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಮತೆಂದತವರಸ್ತವೆಂತ್ಹ ಕ್್ಲಸವನತನ ಕೂಡ 
ರ್ನವು ಮನಡತತ್ುೇವ್.  

 
ಶ್ರೇ ಸವದ್ಧ ಲಕ್ಷಮಣ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ethanol policy ಬಗ್ೆ ಕ್್ೇೆಂದರ ಮತ್ತು ರನಜ್ಯ 

ಸಕ್ನಾರಗಳು ಬಹಳಷತಟ ಪ್ೂರೇತನಸಹ ಕ್ೂ್ಡತತಿುದ್ ಎೆಂದತ ಮನನಯ ಸಕೆರ್ ಸಚಿವರತ ಹ್ೇಳಿದನಿರ್.   Ethanol 
ಉತನಪದರ್್ಯನಗಿ ಒೆಂದತ ತಿೆಂಗಳನದರೂ ಕೂಡ ಸಕ್ನಾರದಲ್ಲಿ Joint Agreement ಆಗತತಿುಲಿ. ಮೂರತ 
ತಿೆಂಗಳ ಹಿೆಂದ ್ file put up ಮನಡಿ, ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳ್ೇ ಕಳುಹಿಸತತನುರ್. ಮೂರತ ತಿೆಂಗಳನದರೂ file clear 
ಆಗತವುದ್ಧಲಿ. ಆ ethanol ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇರತತ್ುದ್.  Ethanol ಗ್ MoU (Memorandum of 
Understanding) ಮನಡಿಕ್ೂ್ೆಂಡತ, ಆ ethanol ಅನತನ supply ಮನಡಿದನಗ, ಆ ಫನಯಕಟರಿಯ 
ಮನಲ್ಲೇಕರಿಗ್ ದತಡತಿ ಹೂ್ೇಗತತ್ುದ್. ಆ ಫನಯಕಟರಿ ಮನಲ್ಲೇಕರಿಗ್ ದತಡತಿ ಹೂ್ೇದ ಮೆೇಲ್, ಕಬತು ಬ್ಳ್ಗನರರಿಗ್ ದತಡತಿ 
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ಕ್್ೂಡಬೇ್ಕ್ನಗತತ್ುದ್. ಇದರ ಬಗ್ೆ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಗಮನಹರಿಸಬ್ೇಕ್್ೆಂದತ ರ್ನನತ ತ್ಮಾ ಮೂಲಕ 
ಕ್್ೇಳಿಕ್ೂ್ಳುಿತ್ುೇರ್್.  

 
ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಸಚಿವರ್ೇ, ತನವು ಮನತ್ರ್ನಡಿ. 
 
ಶ್ರೇ ಶೆಂಕರ ಬ. ಪನಟೇಲ ಮತರ್್ೇನಕ್ೂ್ಪಪ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್,  ಹಿರಿಯ ಮನನಯ ಸದಸಯರತ 

ಈ ವಿಷಯವನತನ ಸದನದ ಗಮನಕ್್ೆ ತ್ಗ್ದತಕ್ೂ್ೆಂಡತ ಬೆಂದ್ಧದನಿರ.್ ಇದತ ಸತ್ತು ಹೂ್ೇಗಿರತವೆಂತ್ಹ ವಿಚನರ. 
ಏಕ್್ೆಂದರ,್ ಇವತ್ತು ಸಕೆರ ್ ಕ್ನಖನಾರ್್ಯಲ್ಲಿ ethanol ಅನತನ  ಖರಿೇದ್ಧ ಮನಡತವೆಂತ್ಹದತಿ, ಅರ್್ೇಕ ತ್ೈಲ 
ಕೆಂಪನಗಳು, ಅೆಂದರ್ ಇವತ್ತು H.P.C.L (Hindustan Petroleum Corporation Limited), 
I.O.C.L (Indian Oil Corporation Limited)  ಮತ್ತು I.O.C.L ಗೂ ಕೂಡ ಹೂ್ೇಗತತ್ುದ.್ ಇದತ 
Excise ಗ್ ಸೆಂಬೆಂಧ್ಪಟಟರತವೆಂತ್ಹ  ವಿಷಯವನಗಿರತವುದರಿೆಂದ, ರ್ನನತ ಅಬಕ್ನರಿ ಸಚಿವರತ  ಮತ್ತು 
ಸೆಂಬೆಂಧ್ಪಟಟರತವೆಂತ್ಹ ಕ್ೇ್ೆಂದರದ ಕ್ಲ್ವು ಕೆಂಪನಗಳ ಜ್ೂತ್ ಮನತ್ರ್ನಡಿ, ಇವತ್ತು ethanol production 
ಆದ ಮೆೇಲ್ ಅದನತನ stock ಆಗದ್ಧರತವ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಮನರನಟ ಮನಡತವೆಂತ್ಹದತಿ ಮತ್ತು  ಬಿಲ ನತನ 
ಕ್್ೂಡಿಸತವೆಂತ್ಹ ಕ್್ಲಸವನತನ ನಮಾ ರನಜ್ಯ ಸಕ್ನಾರದ ವತಿಯಿೆಂದ ರ್ನನತ ಪರಯತ್ನವನತನ ಮನಡತತ್ುೇರ್್. 
ಈಗನಗಲ್ೇ ಮನನಯ ಸವದ್ಧ ಲಕ್ಷಮಣನವರತ ಹ್ೇಳಿದನಿರ.್ ಇದನತನ ಸರಳಿೇಕರಣ ಮನಡತವುದರ ಬಗ್ೆ ಕ್್ೇೆಂದರ 
ಮೆಂತಿರಗಳ ಹತಿುರ ರ್ನರ್್ೇ ಖತದನಿಗಿ ಮನತ್ರ್ನಡಿಕ್ೂ್ೆಂಡತ ಬೆಂದ್ಧದ್ಿೇರ್್. ಸಕೆರ್ ಕ್ನಖನಾರ್ಗ್ಳು ನಮಾ ವಶದಲ್ಲಿದಿರ,್ 
ಇವತ್ತು ಉತನಪದರ್್ ಮನಡಿ, ಮನರನಟ ಮನಡತವೆಂತ್ಹದತಿ. Excise Department ಮತ್ತು ಕ್್ೇೆಂದರ ಸಕ್ನಾರದ 
H.P.C.L., I.O.C.L. ಜ್ೂತ್ ಅವರತ ಒಪಪೆಂದಗಳು ಮನಡಿಕ್ೂ್ಳುಿತನುರ್. ಅದಕ್್ೆ ಸೆಂಬೆಂಧ್ಪಟಟೆಂತ್ ಮೂರತ 
ಇಲನಖಗ್ಳ ಜ್ೂತ್ ಮನತ್ರ್ನಡಿ, ಈ ಸಮಸ್ಯಯನತನ ಆದಷತಟ ಬ್ೇಗ ಪರಿಹನರ ಮನಡತವೆಂತ್ಹ ಪರಯತ್ನವನತನ 
ಮನಡತತ್ುೇರ್್.  

  (ಮತೆಂದತ) 
(922) 20-09-2022, 11.50 ಟಸಿಹ್ರ್ -ಎಕ್್                          (ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಥತಿ) 

 
ಶ್ರೇ ಸತನೇಲ  ವಲನಯಪತರ :- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ರ್ನನತ ಮನನಯ ಸಚಿವರ ಗಮನಕ್್ೆ ಏನತ 

ತ್ರತವುದಕ್್ೆ ಬಯಸತತಿುದ್ಿೇರ್್ೆಂದರ್, ... 
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ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಸತನೇಲ  ವಲನಯಪತರ  ರವರ್ೇ, ಮನನಯ ಬೃಹತ  ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ 
ಕ್್ೈಗನರಿಕ್್ ಸಚಿವರತ ಮನತ್ರ್ನಡತತನುರ್. ತನವು ಆಮೆೇಲ್ ಮನತ್ರ್ನಡಿ.  

 
ಶ್ರೇ ಸತನೇಲ  ವಲನಯಪತರ :- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಆಯಿತ್ತ. 
 
ಶ್ರೇ ಮತರತಗ್ೇಶ  ಆರ .ನರನಣಿ (ಬೃಹತ  ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಕ್್ೈಗನರಿಕ್ನ ಸಚಿವರತ):- ಮನನಯ 

ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ನಮಾ ಸಕೆರ್ ಸಚಿವರತ ಸನಕಷತಟ ಪರಯತ್ನ ಮನಡಿ ಸಕೆರ್ ಇಲನಖಗ್್ ಮತ್ತು ಕ್್ೈಮಗೆ ಮತ್ತು 
ಜ್ವಳಿ, ಕಬತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗ ್ ಒೆಂದತ ಒಳ್ಿಯ ಉತ್ುೇಜ್ನವನತನ ಕ್್ೂಟತಟ ಕ್ಲ್ಸ ಮನಡತತಿುದನಿರ್. ಅದಕ್ನೆಗಿ ಸಕೆರ್ 
ಕ್ನಖನಾರ್್ ವತಿಯಿೆಂದ ರ್ನನತ ಅವರಿಗ್ ಅಭಿನೆಂದರ್್ಯನತನ ಸಲ್ಲಿಸತತಿುದ್ಿೇರ್್. ಆದರ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಬುರತ 
ಕ್ನಯಾದಶ್ಾಯವರತ ಇದನಿರ.್ ಅವರ ಹ್ಸರತ ಶ್ರೇ ಪೆಂಕಜ  ಕತಮನರ  ಪನೆಂಡ.್ ರ್ನನತ ಮೆಂಡಯ ಮತ್ತು 
ಮೆೈಸೂರತ ಭನಗದಲ್ಲಿ, ಪನೆಂಡವಪತರ ಎಸ .ಎಸ .ಕ್್., ಮತ್ತು ಶ್ರೇರನಮ ಸಕೆರ್ ಕ್ನಖನಾರ್್ಯನತನ ಸತಮನರತ 40 
ವಷಾಕ್್ೆ ಲ್ಲೇಜ ಗ್ ತ್ಗ್ದತಕ್್ೂೆಂಡಿದ್ಿೇವ್. ಆದರ್ ಎರಡತ ವಷಾವನಗಿದ್, ಇವತಿುಗೂ ಕೂಡ ಲ್ಲೇಜ  
ಮನಡಿಕ್್ೂಡತತಿುಲಿ. ರ್ನನತ ಒಬು ಸಚಿವರನಗಿ ಈ ಸದನದಲ್ಲಿ ಮನತ್ರ್ನಡಬ್ೇಕ್್ೂೇ ಅಥವನ ಮನತ್ರ್ನಡಬನರದ್ೂೇ 
ನನಗ್ ಬ್ೇಜನರತ ಅನಸತತಿುದ್. ಸರ್ನಾನಯ ಮತಖಯಮೆಂತಿರಯವರತ ಹೇ್ಳಿದನಿರ,್ ಸೆಂಬೆಂಧ್ಪಟಟೆಂತ್ಹ ಮನನಯ 
ಸಚಿವರೂ ಕೂಡ ಹ್ೇಳಿದನಿರ.್ ಅವರ್ಲನಿ ಹ್ೇಳಿದಿರೂ ಕೂಡ ಒೆಂದೇ್ ಒೆಂದತ ಪ್ೇಪರ  ಇಲಿದ್ಧರತವುದಕ್್ೆ 
ಮನಡಿಕ್್ೂಡತತಿುಲಿ. ರ್ನನತ ಅದಕ್್ೆ ಸತಮನರತ ರೂ.50 ಕ್ೂ್ೇಟಗಳನತನ ಇರ್ಾ್ಸಟ ಮೆೆಂಟ  ಮನಡಿ, ಪರತಿ 
ವನರಕ್್ೂೆೆಂದತ ಬನರಿ ರೈ್ತ್ರಿಗ್ ಬಿಲ  ಕ್್ೂಡತತಿುದ್ಿೇವ್. ಆದರ್ ಇವತಿುಗೂ ಕೂಡ ನಮಗ್ ಅಗಿರಮೆೆಂಟ  ಆಗಿಲಿ.  
ಅದಕ್ನೆಗಿ. . .             (ಗ್ೂೆಂದಲ)          ರ್ನನತ ಹ್ೇಳಿಬಿಡತತ್ುೇರ್್. 

(ಗ್ೂೆಂದಲ) 
 ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವ್ೆಂಕಟ್ೇಶ  (ರ್ನಮನದ್ೇಾಶ್ತ್ರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಯ ಸಚಿವರಿಗ್ ಈ 
ರಿೇತಿಯ ಪರಿಸಿಥತಿಯನದಲ್ಲಿ . . .  

(ಗ್ೂೆಂದಲ) 
 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಶ್ರೇ ಸತನೇಲ  ವಲನಯಪತರ  ರವರ್ೇ, ತನವು ಮನತ್ರ್ನಡಿ. ಇದತ ಪರಶ್್ನೇತ್ುರ ಅವಧಿ. 

(ಗ್ೂೆಂದಲ) 
 ಶ್ರೇ ಟ.ಎ.ಶರವಣ (ವಿಧನನ ಸಭ್ಯಿೆಂದ ಚತರ್ನಯಿತ್ರನದವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಈ ರಿೇತಿ 
ಮನನಯ ಸಚಿವರ ಪರಿಸಿಥತಿ ಆದಲ್ಲಿ, ಇನತನ ಜ್ನಸನಮನನಯರತ ಎಲ್ಲಿಗ್ ಹೂ್ೇಗಬ್ೇಕತ? 
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(ಗ್ೂೆಂದಲ) 
  ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶ  ಕ್್.ರನಥ್ೂೇಡ  (ವಿರ್ೂೇಧ್ ಪಕ್ಷದ ಮತಖಯ ಸಚ್ೇತ್ಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಇದತ 

ಆಗತವುದ್ಧಲಿ. ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಅವರ ಒಬುರತ ಅಧಿಕ್ನರಿಯನತನ name ಮನಡತತಿುದನಿರ್. ಅದಕ್ನೆಗಿ ತನವು 
ನಮಗ್ ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಅವಕ್ನಶ ಕ್ೂ್ಡಬೇ್ಕತ. ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಒಬುರತ ಅಧಿಕ್ನರಿ ಮೆೇಲ ್ ಆಪನದರ್್ 
ಮನಡಿದನಿರ.್ ಯನವ ಅಧಿಕ್ನರಿ ಇದನಿರೂ್ೇ ಅವರನತನ ಸಸಪ್ೆಂಡ  ಆದರೂ ಮನಡಲ್ಲ. ಇದರ ಬಗ್ೆ ಒೆಂದತ 
ತಿೇಮನಾನವನಗಬೇ್ಕತ. 

(ಗ್ೂೆಂದಲ) 
   ಶ್ರೇ ಕ್್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, (ಗ್ೂೆಂದಲ) ಮನನಯ 
ಬೃಹತ  ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಕ್್ೈಗನರಿಕ್್ ಸಚಿವರತ ಏನತ ಹ್ೇಳಿದರ್ೆಂದರ್, ಕ್ನಖನಾರ್ಯ್ಲ್ಲಿ ಈ ರಿೇತಿ ನಡಯ್ತತಿುದ್. 
ಆದರ್ ಸೆಂಬೆಂಧ್ಪಟಟ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಇವತಿುಗೂ ಲ್ಲೇಜ  ಮನಡಿಕ್ೂ್ಡತತಿುಲಿ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳಿದರತ ಮತು್ ಏನೂ 
ಹ್ೇಳಿಲಿ. 

(ಗ್ೂೆಂದಲ) 
   ಶ್ರೇ ಎಸ .ಎಲ.ಭ್ೂೇಜೇ್ಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ತನವು intervene ಆಗಬೇ್ಕ್ನಗತತ್ುದ.್ 
ದಯವಿಟತಟ ಆ ಪಿೇಠದ್ಧೆಂದ direction ಕ್ೂ್ಡಿ. (ಗ್ೂೆಂದಲ) ಇಲಿದ್ಧದಿರ್ ರ್ನವು ಬನವಿಗ್ ಬರಬೇ್ಕ್ನಗತತ್ುದ್. 

(ಗ್ೂೆಂದಲ) 
   ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಸದನದಲ್ಲಿ ಎಲಿರೂ ಒಟಟಗ ್ ಎದತಿ ನೆಂತ್ತ ಮನತ್ರ್ನಡಿದರ್ ಯನವುದೂ ಕಡತ್ಕ್್ೆ 
ಹ್ೂೇಗಬನರದತ. ಒಬೂ್ುಬುರೇ್ ಸದಸಯರತ ಎದತಿ ನೆಂತ್ತ ಮನತ್ರ್ನಡಬ್ೇಕತ. ಒಟಟಗ್ ಮನತ್ರ್ನಡಿದರ್ ಯನವುದೂ 
ಕಡತ್ಕ್್ೆ ಹ್ೂೇಗಬನರದತ. 

(ಗ್ೂೆಂದಲ) 
(ಈ ಹೆಂತ್ದಲ್ಲಿ ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರ ಆದೇ್ಶದೆಂತ ್ಹಲವನರತ ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಒಟಟಗ್ 

ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದತಿದನತನ ದನಖಲ್ಲಸಿರತವುದ್ಧಲಿ) 
 

   ಶ್ರೇ ಸತನೇಲ  ವಲನಯಪತರ:್- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್,  ರ್ನನತ ಒೆಂದತ ನಮಷ . . .  
(ಗ್ೂೆಂದಲ) 

   ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಸತನೇಲ  ವಲನಯಪೂರ  ರವರ್ೇ, ತನವು ಈಗ ದಯವಿಟತಟ ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂ್ಳಿಿ. 
(ಗ್ೂೆಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶ  ಕ್್.ರನಥ್ೂೇಡ :_ ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಒೆಂದತ ನಮಷ. . . . 
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ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಆಯಿತ್ತ ಹ್ೇಳಿ.  
 
ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶ  ಕ್್.ರನಥ್ೂೇಡ :_ ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಈಗ ಪರಶ್್ನೇತ್ುರ ಅವಧಿ ಇದ.್ ನಮಾ 

ಸದನದ ಎಲನಿ ರೂಲಸ ಗಳನತನ ಗಮನದಲ್ಲಿಟತಟಕ್ೂ್ಳಿಬ್ೇಕ್ನಗತತ್ುದ್. ಇವತ್ತು ಎೆಂತ್ಹ ವಿಶ್ೇಷತ ್ ಸದನದಲ್ಲಿ 
ಆಗಿದಯ್ೆಂದರ,್ ಒಬುರತ ಸಚಿವರತ ಒಬುರತ ಸಕ್ನಾರಿ ಅಧಿಕ್ನರಿಯ ಹ್ಸರನತನ ಉಲ್ಿೇಖ ಮನಡಿ, ಸತಮನರತ 
ಎರಡತ ವಷಾಗಳಿೆಂದ ಅವರ ಫ್ೈಲ ನತನ ಕಿಿಯರ  ಮನಡಿಲಿವ್ೆಂದತ ಹ್ೇಳುತಿುದನಿರ.್  ಇವತಿುನ ದ್ಧವಸ ಸಕ್ನಾರದಲ್ಲಿ 
ಧ್ಮ್  ಇದಿರ್, ಇಲಿವ್ೇ ಸಕ್ನಾರದಲ್ಲಿ ಸರಿಯನಗಿ ಕ್ನಯಾ ನವಾಹಿಸತತಿುದಿರ್, ಇವತಿುನ ದ್ಧವಸ ಆ 
ಅಧಿಕ್ನರಿಯರ್ನನದರೂ ಸಸಪ್ೆಂಡ  ಮನಡಬೇ್ಕತ. ಇಲಿವೇ್ ಆ ಸಚಿವರತ ತ್ನನ ಸನಥನಕ್್ೆ ರನಜೇರ್ನಮೆ ಕ್್ೂಡಬೇ್ಕತ.  

(ಗ್ೂೆಂದಲ) 
ಶ್ರೇ ಆಯನೂರತ ಮೆಂಜ್ತರ್ನಥ  (ವಿಧನನ ಸಭ್ಯಿೆಂದ ಚತರ್ನಯಿತ್ರನದವರತ):- ಮನನಯ 

ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಈಗ ಧ್ಮ್  ಎೆಂದರ್ೇನತ? ಇದತ ಅಥಾವನಗಲ್ಲಲಿ, ಅಥಾ ಮನಡಿಕ್್ೂಳಿಬೇ್ಕಿತ್ತು.  
(ಗ್ೂೆಂದಲ) 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಆ ಪದ ಬಳಕ್್ ಸರಿಯಿಲಿ. 
 
Sri PRAKASH K. RATHOD: I withdraw that statement.  
 
ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಆಯನೂರತ ಮೆಂಜ್ತರ್ನಥ ರವರ್ೇ, ಪರಕ್ನಶ  ಕ್್.ರನಥ್ೂೇಡ ರವರತ ಅದನತನ 

withdraw ಮನಡಿದನಿರ.್ 
(ಗ್ೂೆಂದಲ) 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಸತನೇಲ  ವಲನಯಪತರ  ರವರೇ್, ತನವು ಮನತ್ರ್ನಡಿ.  
(ಗ್ೂೆಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶ  ಕ್್.ರನಥ್ೂೇಡ :_ ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಒೆಂದತ ನಮಷ ರ್ನನತ ಮನತ್ರ್ನಡಿ 
ಮತಗಿಸಿದ ನೆಂತ್ರ ಹೇ್ಳಿ. ರ್ನನತ ಇಷ್್ಟೇ ಹೇ್ಳುವುದತ. 

(ಗ್ೂೆಂದಲ) 
ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಪರಕ್ನಶ  ಕ್್.ರನಥೂ್ೇಡ  ಈಗ ತನವು ಹೇ್ಳಿದ್ಧಿೇರಲಿ. 
ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶ  ಕ್್.ರನಥ್ೂೇಡ :_ ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ರ್ನನತ ಮನತ್ರ್ನಡಿ ಮತಗಿಸತತ್ುೇರ್್. ಒೆಂದತ 

ನಮಷ. . .  
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(ಗ್ೂೆಂದಲ) 
Mr. CHAIRMAN: I am pointedly listening.   

(ಗ್ೂೆಂದಲ) 
ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶ  ಕ್್.ರನಥ್ೂೇಡ :_ ಮನನಯ ಶಶ್ೇಲ  ಜ.ನಮೇಶ್ಯವರೇ್, ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರತ ನನಗ್ 

ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಸಮಯ ಕ್ೂ್ಟಟದನಿರ್.  
(ಗ್ೂೆಂದಲ) 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಪರಕ್ನಶ  ಕ್್.ರನಥೂ್ೇಡ  ತನವು ದಯವಿಟತಟ ಬೇ್ಗ ಮನತ್ರ್ನಡಿ ಮತಗಿಸಿ.  
(ಗ್ೂೆಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶ  ಕ್್.ರನಥ್ೂೇಡ :_ ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮತಗಿಸತತು್ೇರ್್.  
(ಗ್ೂೆಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಕ್್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ  ಪೂಜನರಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಒೆಂದತ ನಮಷ. ತನವು ಏರ್ನದರೂ 
ಹ್ೇಳುತಿುೇರನ? ಅವರತ ಸತಮಾರ್್ ಈ ರಿೇತಿ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದಿರ್ ಹ್ೇಗ?್ 

(ಗ್ೂೆಂದಲ) 
ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶ  ಕ್್.ರನಥ್ೂೇಡ :_ ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಇನೂನ ನನನ ಮನತ್ತ ಮತಗಿಸಿಲಿ. 

(ಗ್ೂೆಂದಲ) 
ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಶ್ರೇ ಅರವಿೆಂದ ಕತಮನರ  ಅರಳಿಯವರೇ್ ತ್ಮಾ ಪರಶ್ನ ಕ್್ೇಳಿ. 

 (ಗ್ೂೆಂದಲ) 
ಶ್ರೇ ಎಸ .ಎಲ .ಭ್ೂೇಜೇ್ಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್ . . . 

(ಗ್ೂೆಂದಲ) 
ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಸದಸಯರ್ೇ ಒೆಂದತ ಪರಶ್ನಯನತನ ಎಷತಟ ಹೂ್ತ್ತು ಚಚಾ್ ಮನಡತತಿುೇರಿ? 

(ಗ್ೂೆಂದಲ) ದಯವಿಟತಟ ಈ ರಿೇತಿ ಆಗತವುದ್ಧಲಿ. ಮನನಯ ಎಸ .ಎಲ .ಭೂ್ೇಜೇ್ಗೌಡ ರವರ್ೇ, ತನವು ದಯವಿಟತಟ 
ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂ್ಳಿಿ. ಈಗ ಮನನಯ ಶೆಂಕರ ಬಿ.ಪನಟೇಲ ಮತರ್್ೇನಕ್ೂ್ಪಪರವರ್ೇ, ತನವು ಹ್ೇಳಿ. (ಗ್ೂೆಂದಲ) ಎಲಿರೂ 
ದಯವಿಟತಟ ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂ್ಳಿಿ. 

(ಗ್ೂೆಂದಲ) 
ಶ್ರೇ ಎಸ .ಎಲ .ಭ್ೂೇಜೇ್ಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ದಯವಿಟತಟ ಇದಕ್್ೆ ಸಮೆಂಜ್ಸವನದ 

ಉತ್ುರವನತನ ಸದನದಲ್ಲಿ ಕ್ೂ್ಟತಟ, ಮತಗಿಸಬೇ್ಕ್ನಗತತ್ುದ್. 
(ಗ್ೂೆಂದಲ) 
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ಶ್ರೇ ಕ್್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಯ 
ಎಸ .ಎಲ .ಭೂ್ೇಜೇ್ಗೌಡರವರೇ್, ತನವು ದಯವಿಟತಟ ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂ್ಳಿಿ. 

(ಗ್ೂೆಂದಲ) 
ಶ್ರೇ ಶೆಂಕರ ಬ. ಪನಟೇಲ ಮತರ್್ೇನಕ್ೂ್ಪಪ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, . . . 
 
ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಸಚಿವರ್ೇ ಒೆಂದತ ನಮಷ. ಆಮೆೇಲ್ ಮನತ್ರ್ನಡಿ.  ಮನನಯ ವಿರೂ್ೇಧ್ 

ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರಿಗ ್ ಮತ್ತು ಉಳಿದೆಂತ್ಹ ಸದಸಯರತಗಳಿಗ್ ರ್ನನತ ವಿನೆಂತಿ ಮನಡತವುದೇ್ರ್್ೆಂದರ,್ ನಮಗ ್
ಏರ್ನದರೂ ಹ್ಚಿಿಗ ್ ಚಚಾ್ ಮನಡಬೇ್ಕ್್ೆಂದರ್, please come out with a notice.  ನನಗೇ್ನೂ 
ಅಭಯೆಂತ್ರ ಇಲಿ. ಜ್ನರ ಹಿತ್ದೃಷ್ಟ್ಟಯಿೆಂದ ಯನವುದನದರೂ್ೆಂದತ ವಿಷಯವನತನ ಚಚ್ಾ ಮನಡಬೇ್ಕ್ನದರ ್come 
out with a notice.  ರ್ನನತ ನಮಗ್ allow ಮನಡತತ್ುೇರ್್. (ಗ್ೂೆಂದಲ) ರ್ನನತ ಇನೂನ ಮತಗಿಸಿಲಿ. 

(ಗ್ೂೆಂದಲ) 
ಶ್ರೇ ಎಸ .ಎಲ .ಭ್ೂೇಜೇ್ಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ದಯಮನಡಿ ಆ ವಿಚನರ ಅಲಿ. ಅವರತ 

ಒಬುರತ ಸಕ್ನಾರದಲ್ಲಿರತ್ಕೆೆಂಥ ಸಚಿವರತ.  
(ಗ್ೂೆಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಟ.ಎ.ಶರವಣ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಸಕ್ನಾರದ ಮನನಯ ಸಚಿವರಿಗ್ೇ ಇೆಂತ್ಹ ಪರಿಸಿಥತಿ 
ಆದಲ್ಲಿ  . . . 

(ಗ್ೂೆಂದಲ) 
Mr. CHAIRMAN: This is not good.  ಮನನಯ ಪರಕ್ನಶ  ಕ್್.ರನಥೂ್ೇಡ  ರವರ್ೇ, ತನವು 

ದಯವಿಟತಟ ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂ್ಳಿಿ. (ಗ್ೂೆಂದಲ) ಮನನಯ ಸಚಿವರ್ೇ, ತನವು ಉತ್ುರ ಕ್ೂ್ಡಿ. 
 
ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶ  ಕ್್.ರನಥ್ೂೇಡ :_ ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಇದತ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರ 

ಕ್್ೂಡತವುದಲಿ. (ಗ್ೂೆಂದಲ)  
 
ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಪರಕ್ನಶ  ಕ್್.ರನಥೂ್ೇಡ  ರವರ್ೇ, ತನವು ಏನತ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದ್ಧಿೇರಿ? ಈಗ 

ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರ ಕ್ೂ್ಡತತನುರ.್  
(ಗ್ೂೆಂದಲ) 
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ಶ್ರೇ ಟ.ಎ.ಶರವಣ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಸಕ್ನಾರ ಆ ಅಧಿಕ್ನರಿ ಮೆೇಲ್ ಏನತ ಕರಮ 
ತ್ಗ್ದತಕ್ೂ್ೆಂಡಿದನಿರ್ೆಂದತ ಸರಿಯನಗಿ ಉತ್ುರ ಹೇ್ಳಲ್ಲ.   

(ಗ್ೂೆಂದಲ) 
ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಟ.ಎ.ಶರವಣ ರವರೇ್, ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರ ಕ್ೂ್ಡತತನುರ.್  

(ಗ್ೂೆಂದಲ) 
ಶ್ರೇ ಎಸ .ಎಲ .ಭ್ೂೇಜ್ೇಗೌಡ:- ಒಬುರತ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳ ಮೆೇಲ್ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಹ್ೇಳಿರತ್ಕೆೆಂಥ 

ವಿಚನರ ಸತಳನಿಗಬೇ್ಕತ. ಇಲಿವ್ೇ ಆ ಅಧಿಕ್ನರಿಯನತನ . . . 
(ಗ್ೂೆಂದಲ) 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಎಸ .ಎಲ .ಭೂ್ೇಜೇ್ಗೌಡರವರೇ್, ತನವು ದಯವಿಟತಟ ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂ್ಳಿಿ. 
ಇಲಿದ್ಧದಿರ ್ಸದನ ನಡಸ್ತವುದಕ್್ೆ ಆಗತವುದ್ಧಲಿ.  

(ಗ್ೂೆಂದಲ) 
ಶ್ರೇ ಎೆಂ.ರ್ನಗರನಜ್ತ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಆ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಮೆೇಲ್ ಮನನಯ ಸಚಿವರಿಗ್ 

ಸಮನಾಯತ್ ಇಲಿವ್ೆಂದರ,್ ಆಡಳಿತ್ವನತನ ಹ್ೇಗ್ ನಡಸ್ತತನುರ್?  
(ಗ್ೂೆಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಎಸ .ವಿಿ.ಸೆಂಕನೂರ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರತ ರೂಲ್ಲೆಂಗ  ಕ್ೂ್ಟಟದನಿರ್.  ಅವರ ರೂಲ್ಲೆಂಗ ಗ ್
ಗೌರವ ಇಲಿವೇ್?  

(ಗ್ೂೆಂದಲ) 
ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಎಸ .ವಿ.ಸೆಂಕನೂರರವರೇ್, ತನವು ದಯವಿಟತಟ ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂ್ಳಿಿ. 

(ಗ್ೂೆಂದಲ) 
ಡನ.ಕ್್.ಗೂ್ೇವಿೆಂದರನಜ :- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಎಲ್ಲಿ ಎಡವಿದನಿರ್ೆಂದತ ಹ್ೇಳುತ್ುೇರ್್ ಅಷ್್ಟ.  
 
ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಕ್್.ಗೂ್ೇವಿೆಂದರನಜ  ರವರ್ೇ, ಈಗ ಎಡವಿದತಿ ಮತಖಯವೊೇ, ಮನನಯ 

ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರ ಕ್ೂ್ಡತವುದತ ಮತಖಯವೊೇ? 
 
ಡನ. ಕ್್.ಗ್ೂೇವಿೆಂದರನಜ :- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಈಗ ರ್ನನತ ಹ್ೇಳಲ್ೇಬ್ೇಕಲಿವ್ೇ. ಮನನಯ 

ಸದಸಯರನದ ಶ್ರೇ ಸತನೇಲ  ವಲನಯಪತರ  ರವರತ ಪರಶ್ನ ಕ್್ೇಳಿದರತ.  
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ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಹೌದತ. 
 
 ಡನ. ಕ್್.ಗೂ್ೇವಿೆಂದರನಜ :- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಯ ಕ್್ೈಮಗೆ ಮತ್ತು ಜ್ವಳಿ, ಕಬತು 

ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹನಗೂ ಸಕೆರ್ ಸಚಿವರನದ ಶ್ರೇ ಶೆಂಕರ ಬಿ.ಪನಟೇಲ ಮತರ್್ೇನಕ್ೂ್ಪಪ ರವರತ ಉತ್ುರ ಕ್್ೂಡತತಿುದಿರತ.  
ಆಗ ಮನನಯ ಬೃಹತ  ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಕ್್ೈಗನರಿಕ್್ ಸಚಿವರನದ ಶ್ರೇ ಮತರತಗ್ೇಶ  ಆರ .ನರನಣಿಯವರತ 
ಎದತಿನೆಂತ್ತ ಮನತ್ರ್ನಡಿದರತ. ಅಲ್ಿೇ ಸಕ್ನಾರ ಎಡವಿರತವುದತ ಎೆಂದತ ನನಗ್ ಅನಸತತಿುದ್.  

 
ಶ್ರೇ ಕ್್.ಎ.ತಿಪಪ್ೇಸನಾಮ:- ಇಲಿ. ಮನನಯ ಕ್್.ಗೂ್ೇವಿೆಂದರನಜ  ರವರ್ೇ, ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಸಕ್ನಾರದ 

ಪರವನಗಿ ಉತ್ುರ ಕ್ೂ್ಡತತಿುದನಿರ.್ ಅವರತ ಎಡವಿಲಿ. ಅವರತ ವನಸುವತ್ಯನತನ ಅನತವು ಮನಡಿಕ್್ೂಡತತಿುದನಿರ.್  
(ಗ್ೂೆಂದಲ) 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ರ್ನನತ ಮನನಯ ವಿರೂ್ೇಧ್ಪಕ್ಷದ ಉಪ ರ್ನಯಕರನತನ allow ಮನಡಿದ್ಿೇರ್್.   
(ಗ್ೂೆಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಕ್್.ಎ.ತಿಪ್ಪೇಸನಾಮ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಒೆಂದತ ನಮಷ. . .  
 
ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಕ್್.ಎ.ತಿಪ್ಪೇಸನಾಮಯವರೇ್, ತನವು ದಯವಿಟತಟ ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂ್ಳಿಿ. ಮನನಯ 

ಕ್್.ಗೂ್ೇವಿೆಂದರನಜ  ರವರತ ಈ ಸದನದಲ್ಲಿ ಕ್ನೆಂಗ್ರಸ  ಶನಸಕ್ನೆಂಗ ಪಕ್ಷದ ಉಪ ರ್ನಯಕರತ.  ಅವರತ ಏರ್್ೂೇ 
ಒೆಂದತ ವಿಷಯ ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ುೇರ್್ೆಂದತ ಕ್್ೇಳಿದನಿರ.್ ಅವರತ ಮನತ್ರ್ನಡಲ್ಲ.  

 
ಡನ. ಕ್್.ಗ್ೂೇವಿೆಂದರನಜ :- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಯ ಸಚಿವರನದ ಮತರತಗ್ೇಶ  ಆರ . 

ನರನಣಿಯವರತ ಒೆಂದತ ಸಟ್ೇಟ ಮೆೆಂಟ  ಮನಡಿದರತ. ಸಕ್ನಾರದಲ್ಲಿರತ್ಕೆೆಂಥ ಒಬುರತ ಸಚಿವರತ ಈ ರಿೇತಿ 
ಸಟ್ೇಟ ಮೆೆಂಟ  ಮನಡಿದತಿ ತ್ಪತಪ ಎೆಂದತ ನಮೆಾಲನಿ ಸದಸಯರ ಅನಸಿಕ್್ಯನಗಿದ್.  ಅದಕ್್ೆ ತನವು ರೂಲ್ಲೆಂಗ  
ಕ್್ೂಡಬೇ್ೆಂದತ ರ್ನವು ಕ್ೇ್ಳುತಿುದ್ಿೇವ್. 

(ಗ್ೂೆಂದಲ) 
 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಸರಿ. ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರ ಕ್ೂ್ಡಲ್ಲ ಆಮೆೇಲ್ ರ್ನನತ ಹ್ೇಳುತು್ೇರ್್.  
(ಗ್ೂೆಂದಲ) 

Sri S.L. BOJEGOWDA: All we want… (Interruptions)… We appreciate it. 



                                                                 ««¥¥ÀÀ//2200..0099..22002222  // 35 

““  wwzzÀÀÄÄÝÝ¥¥ÀÀrrAAiiÀÀiiÁÁUUÀÀzzÀÀ  ¥¥ÀÀææww//uunneeddiitteedd  ccooppyy//££ÁÁååAAiiÀÀiiÁÁ®®AAiiÀÀÄÄUUÀÀ¼¼ÀÀ°°èè  CCxxÀÀªªÁÁ  ¥¥ÀÀwwææPPÁÁ  ¥¥ÀÀææPPÀÀlluuÉÉUUÁÁVV  GG¥¥ÀÀAAiiÉÉÆÆÃÃVV¸̧ÀÀPPÀÀÆÆqqÀÀzzÀÀÄÄ  ’’’’ 

 

 

(ಗ್ೂೆಂದಲ) 
ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಆ ರಿೇತಿ ಆಗತವುದ್ಧಲಿ. ಮನನಯ ಎಸ .ಎಲ .ಭೂ್ೇಜೇ್ಗೌಡರವರೇ್, ತನವು ದಯವಿಟತಟ 

ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂ್ಳಿಿ.  
(ಗ್ೂೆಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಶೆಂಕರ.ಬಿ.ಪನಟೇಲ ಮತರ್್ೇನಕ್ೂ್ಪಪ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಸದನದಲ್ಲಿ ನಡದ್್ಧರತ್ಕೆೆಂಥ 
ಚಚ್ಾ ಏನದ್, . . . 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಸದಸಯರತಗಳ್ೇ ಇದತ ಪರಶ್್ನೇತ್ುರ ಅವಧಿ ತನವು ಏನತ 
ತಿಳಿದತಕ್ೂ್ೆಂಡಿದ್ಧಿೇರಿ?  

(ಗ್ೂೆಂದಲ) 
  ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶ  ಕ್್.ರನಥೂ್ೇಡ :- ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಒಬುರತ ಸಚಿವರತ ಒಬು ಅಧಿಕ್ನರಿಯ ಹ್ಸರನತನ 

ಹ್ೇಳಿದರತ. (ಗ್ೂೆಂದಲ) ಈ ರಿೇತಿ ಯನವನಗ ಆಗಿದ?್ ಸಕ್ನಾರ ಏನತ ಮನಡತತಿುದ್? ಮನನಯ ಸಭನರ್ನಯಕರತ 
ಇದಕ್್ೆ ಉತ್ುರ ಕ್ೂ್ಡಬೇ್ಕತ.  ನೇವು ನಖರವನಗಿ ಉತ್ುರ ಕ್ೂ್ಡಬೇ್ಕತ. (ಗ್ೂೆಂದಲ) ಒಬುರತ senior 
ಮೆಂತಿರಗಳು, ಇರ್ೂ್ನಬುರತ ಮನಜ ಸಚಿವರತ.  ಒಬುರತ senior ಅಧಿಕ್ನರಿ, (ಗ್ೂೆಂದಲ) ಅವರ ಮೆೇಲ್ ಆಪನದರ್್ 
ಮನಡತತಿುದನಿರ.್ (ಗೂ್ೆಂದಲ)  ಸಕ್ನಾರ ನಡಯ್ತತಿುದ್ಯೇ ಇಲಿವೊೇ, ಮೆಂತಿರಯವರತ ಹೇ್ಳುತಿುದನಿರ.್  

 
(ಗ್ೂೆಂದಲ) 

(ಮತೆಂದತ) 
 

(923)20.9.2022/12.00/ಎೆಂ.ಎೆಂ-ವಿಕ್್(ಎೆಂಡಿ)              (ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಥತಿ) 
 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಪರಕ್ನಶ  ರನಥ್ೂೇಡ ರವರೇ್, ದಯವಿಟತಟ ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂ್ಳಿಿ.  
(ಗ್ೂೆಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಟ.ಎ. ಶರವಣ:- ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳ ಮೆೇಲ್ ಏನತ ಕರಮ ತ್ಗ್ದತಕ್ೂ್ಳುಿತನುರ್ ಎೆಂಬತದನತನ ತಿಳಿಸಿ. 
(ಗ್ೂೆಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶ  ಕ್್. ರನಥೂ್ೇಡ(ವಿರ್ೂೇಧ್ ಪಕ್ಷದ ಮತಖಯ ಸಚ್ೇತ್ಕರತ):- ನಮಾ ಮೆಂತಿರಗಳಿಗ್ ಹೇ್ಳಿ. 
(ಗ್ೂೆಂದಲ) ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಇಲ್ಲಿಯೇ ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂ್ೆಂಡಿದನಿರ.್ 

(ಗ್ೂೆಂದಲ) 
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ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಎಲಿರೂ ಒೆಂದತ ನಮಷ ಕತಳಿತ್ತಕ್್ೂಳಿಿ.  ಮನನಯ ಮರಿತಿಬ್ುೇಗೌಡರ್ೇ, ಮನನಯ 
ಭ್ೂೇಜ್ೇಗೌಡರೇ್ ಮತ್ತು ವಿರೂ್ೇಧ್ಪಕ್ಷದ ಮತಖಯ ಸಚೇ್ತ್ಕರೇ್, ಸದನ ನಡಸ್ತವುದಕ್್ೆ ಒೆಂದತ ಪದಿತಿ ಇದ್. ಇದತ 
ಪರಶ್್ನೇತ್ುರ ಅವಧಿ. 

 
ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶ  ಕ್್. ರನಥೂ್ೇಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, . . . 
 
ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ರ್ನನತ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದ್ಿೇನಲಿವ್ೇ, why you are losing your patience?  

ಸಭನಪತಿಗಳು ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕ್್ೆ ಅಡಿಿ ಮನಡತತಿುೇರನ? ಇದತ ಪರಶ್್ನೇತ್ುರ ವ್ೇಳ್, ದಯವಿಟತಟ ಅಥಾ 
ಮನಡಿಕ್್ೂಳಿಿ.  ರ್ನನತ ಬೇ್ಡವ್ನತನತಿುಲಿ.  ಹೌದತ, ಮೆಂತಿರಗಳು ಮನತ್ರ್ನಡಿದನಿರ.್ ರ್ನರ್್ೇನತ ಅಲಿಗಳ್ದರ್್್ೇ? 
ಸೆಂಬೆಂಧ್ಪಟಟ ಮೆಂತಿರಯವರತ ಉತ್ುರ ಕ್ೂ್ಡಲ್ಲ.  

 
ಶ್ರೇ ಕ್್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಶನಸಕರತ 

ಪರಶ್ನಯನತನ ಕ್್ೇಳುತನುರ್.  ಅದಕ್್ೆ ಸೆಂಬೆಂಧ್ಪಟಟ ಮೆಂತಿರಗಳು ಉತ್ುರ ಕ್ೂ್ಡತತನುರ.್  ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಎದತಿ ಒೆಂದತ 
ಘಟರ್್ಯನತನ ಉಲ್ಿೇಖ ಮನಡಿ ಕ್ನಯನಾೆಂಗದಲ್ಲಿ ಆಗಿರತವ ಲೂ್ೇಪದೂ್ೇಷಗಳಿೆಂದನಗಿ ಕ್್ಲವು ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು 
ಕಡತ್ವನತನ ಬಹಳ ದ್ಧವಸಗಳ ಕ್ನಲ ಇಟತಟಕ್ೂ್ಳುಿತನುರ್ ಎನತನವುದನತನ ಮೆಂತಿರಗಳು ಉಲ್ಿೇಖ ಮನಡಿದನಿರ.್  ಇದರ 
ಅಥಾವ್ೇರ್್ೆಂದರ,್ ಹಿೆಂದಲ್ನಿ ಇೆಂತ್ಹ ಘಟರ್್ಗಳು ನಡದ್್ಧರತತ್ುದ್, ಮತೆಂದ್ ಈ ರಿೇತಿ ಆಗದ್ಧರತವೆಂತ್ ಎಚಿರ 
ವಹಿಸತತ್ುೇವ್ ಎನತನವುದತ ಇದರ ತನತ್ಪಯಾ.  ಹಿೇಗಿರತವನಗ ಏತ್ಕ್್ೆ ಅಡಿಿ ಪಡಿಸತತಿುೇರಿ? 

(ಗ್ೂೆಂದಲ) 
ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಸಭನರ್ನಯಕರತ ಮನತ್ರ್ನಡಬನರದ್ೇ, ನೇವ್ೇ ಮನತ್ರ್ನಡಬೇ್ಕ್್ೇ? 

(ಗ್ೂೆಂದಲ) 
ಶ್ರೇ ಎಸ.ಎಲ. ಭ್ೂೇಜೇ್ಗೌಡ:- ಕ್ನನೂನತ ಪರಕ್ನರ . . . . ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಸತಮಾರ್್ೇ ಇದನಿರ್.  

(ಗ್ೂೆಂದಲ) 
   ಶ್ರೇ ಕ್್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಯನವುದೇ್ ಸಕ್ನಾರ ಇರಲ್ಲ, . . . (ಗ್ೂೆಂದಲ) 
 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಸದನವನತನ ನಡಸ್ತವುದಕ್ನೆಗತವುದ್ಧಲಿ. This is not good.  
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Sri PRAKASH K.RATHOD:- This is not good that the Minister in the 

cabinet…(interruption).  It is not against the Minister; it is against the Senior 

Officer.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಹೇ್ಳಿದ್ನಲನಿ, ಮತಗಿಯಿತ್ತ. ಈಗ ಏನತ ಮನಡಬ್ೇಕತ? 
Sri PRAKASH K.RATHOD:- There is no Government.   
 
Mr. CHAIRMAN:- Let the Minister answer. Please…  ಸಚಿವರ್, ತನವು ಹ್ೇಳಿ. I 

have not allowed anybody.  
 
ಶ್ರೇ ಲಕ್ಷಮಣ ಸವದ್ಧ:-  ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಸಚಿವರತ ಮನತ್ರ್ನಡಿದಿಕ್್ೆ ಸಾಲಪ ವಿವರವನತನ 

ತಿಳಿಸತತ್ುೇರ್್. 
ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ನೇವು ಮನತ್ರ್ನಡಿದ ಮೆೇಲ್ ಅವರತ ಮನತ್ರ್ನಡಿದರತ, ಅವರತ ಮನತ್ರ್ನಡಿದ 

ಮೆೇಲ್ ನೇವು ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುೇರಿ.  ಇದತ ಪರಶ್್ನೇತ್ುರ ವ್ೇಳ್. ಮನನಯ ಲಕ್ಷಮಣ ಸವದ್ಧಯವರ,್ you are a 
senior member and senior leader.  

 
ಶ್ರೇ ಲಕ್ಷಮಣ ಸವದ್ಧ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಕ್ನಯನಾೆಂಗ, ಶನಸಕ್ನೆಂಗ ಎನತನವ ವಯವಸ್ಥ 

ಇವತಿುನದಲಿ.  ಅರ್್ೇಕ ದ್ಧನಮನನಗಳಿೆಂದ ಬೆಂದ್ಧರತವೆಂತ್ಹ ಈ ಕ್ನಯನಾೆಂಗ ಮತ್ತು ಶನಸಕ್ನೆಂಗ ವಯವಸಥ್ಯ 
ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆದೆಂತ್ಹ ವಯತನಯಸಗಳ ಸೆಂದಭಾದಲ್ಲಿ ಕ್್ಲವೊೆಂದತ ವಿಷಯಗಳು ಹ್ೂರಗಡ್ ಬರತತ್ುವ್.  ಅದತ 
ಬಹಳ ದ್ೂಡಿ ಲ್ೂೇಪವ್ೆಂದತ ರ್ನವು ಭನವಿಸತವುದತ ಬ್ೇಡ.  ಅದತ ನಮಾ ಸಕ್ನಾರ ಇರಬಹತದತ ಅಥವನ ನಮಾ 
ಸಕ್ನಾರ ಇರಬಹತದತ. ಅಥವನ ಬ್ೇರ ್ ಸೆಂದಭಾಗಳಲ್ಲಿ ಇೆಂತ್ಹ ಘಟರ್್ಗಳು ಆದೆಂತ್ಹ ಸೆಂದಭಾದಲ್ಲಿ 
ಸೆಂಬೆಂಧ್ಪಟಟ ಸಚಿವರಿಗ್ ಏರ್ನದರೂ ಘಾಸಿಯನದನಗ ಸಹಜ್ವನಗಿ ಆ ಮನತ್ತಗಳು ಬರತತ್ುವ್.  ಅದರ್್ನ ರ್ನವು 
ಬಹಳ ದ್ೂಡಿದನಗಿ ತ್ಗ್ದತಕ್್ೂಳುಿವುದಕಿೆೆಂತ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಕೆರ್ ಸಚಿವರತ ಅದರ ಬಗ್ೆ ಸಮಗರವನದ ಉತ್ುರವನತನ 
ಕ್್ೂಡತತನುರ,್ ಅದನತನ ಬಹಳ ಬ್ಳಸ್ತವುದತ ಬೇ್ಡ ಎೆಂದತ ರ್ನನತ ಹ್ೇಳುತ್ುೇರ್್.  

 
ಶ್ರೇ ಎಸ.ಎಲ.ಭ್ೂೇಜೇ್ಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಸಚಿವರರ್್ೂನಬುರರ್್ನ ಏತ್ಕ್್ೆ ಗತರತತ್ತ 

ಮನಡಬೇ್ಕತ? ಸಚಿವರತ ಹೇ್ಳಿದೆಂತ್ಹ ವಿಚನರ ಇಡಿೇ ರ್ನಡಿಗ್ ಸೆಂಬೆಂಧ್ಪಟಟದತಿ.  
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ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಭ್ೂೇಜೇ್ಗೌಡರೇ್, ಮೆಂತಿರಗಳು ಉತ್ುರ ಕ್ೂ್ಡಲ್ಲ. 
 
ಶ್ರೇ ಎಸ.ಎಲ.ಭ್ೂೇಜೇ್ಗೌಡ:- ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ದೂ್ಡಿವರೂ್ೇ, ಸಕ್ನಾರ ದ್ೂಡಿದೂ್ೇ? ವನಸುವನೆಂಶವನತನ 

ತ್ರ್ದ್ಧಟಟರಬೇ್ಕ್ನದರ,್ we should appreciate his spirit.  Being a Minister, he has 
exposed all the things.  You should support him.  ದಯವಿಟತಟ ಈ ವಿಚನರದಲ್ಲಿ ಪಿೇಠ  
intervene ಆಗಬೇ್ಕತ.  

 
ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಭ್ೂೇಜೇ್ಗೌಡರೇ್, . . . 
 
ಶ್ರೇ ಶೆಂಕರ ಬಿ. ಪನಟೇಲ ಮತರ್್ೇನಕ್ೂ್ಪಪ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಪರಶ್್ನೇತ್ುರ ನಡದ್್ಧರತವ 

ಸೆಂದಭಾದಲ್ಲಿ ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ ಸತನೇಲ  ವಲನಯಪತರ್ ಅವರ ಪರಶ್ನಗ್ ರ್ನನತ ಉತ್ುರವನತನ ಕ್ೂ್ಟಟದ್ಿೇರ್್.  
ಅದರ ಜ್ೂತ್ಗ್ ನಮಾ ಹಿರಿಯ ಸಚಿವರನದೆಂತ್ಹ ಮತರತಗೇ್ಶ  ನರನಣಿಯವರತ ಕೂಡ ನಮಾ ಸಕೆರ್ 
ಇಲನಖಯ್ಲ್ಲಿ ಉತ್ುಮ ಕ್ಲ್ಸ ಕ್ನಯಾಗಳ ಬಗ್ೆ ಅಭಿನೆಂದರ್್ಯನತನ ಕೂಡ ಸಲ್ಲಿಸಿದನಿರ್.  ಆ ಸೆಂದಭಾದಲ್ಲಿ 
ಒೆಂದತ ರ್್ೂೇವಿನ ಸೆಂಗತಿಯನತನ ಕೂಡ ಈ ಸದನದ ಗಮನಕ್್ೆ ತ್ೆಂದ್ಧದನಿರ್.  ಮನನಯ ಮತಖಯಮೆಂತಿರಗಳ ಜ್ೂತ ್
ಎರಡತ ಸಭ್ಗಳು ಕೂಡ ಆಗಿವ.್ ಪನೆಂಡವಪತರ, ಶ್ರೇರನಮ ಮತ್ತು ಮೆೈಷತಗರ  ಕ್ನಖನಾರ್್ಗಳನತನ ಪತನಶ್ಿೇತ್ನ 
ಮನಡತವುದತ ನಮಾ ರನಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದ್ೂಡಿ ಚನಲ್ೆಂಜ  ಆಗಿದ.್  ಪನೆಂಡವಪತರ ಸಕೆರ್ ಕ್ನಖನಾರ್್ಯನತನ 
ʻನರನಣಿ ಗೂರಪ ̓ನವರತ ಅದನತನ ಟ್ೆಂಡರ ನಲ್ಲಿ ಪಡದ್ತಕ್್ೂೆಂಡಿದನಿರ.್  ಅದಕ್್ೆ stamp duty exemption ಗ್ 
ಕ್್ೇಳಿದನಿರ.್  ಈಗನಗಲ್ೇ ಮನನಯ ಮತಖಯಮೆಂತಿರಯವರತ ಎರಡತ ಸಭ್ಗಳನತನ ಮನಡಿ ಇದನತನ ಕ್ನಯಬಿರ್್ಟ ನಲ್ಲಿ 
ತ್ಗ್ದತಕ್ೂ್ೆಂಡತ ಹೂ್ೇಗಿ stamp duty exemption ಗ್ ಸೆಂಬೆಂಧ್ಪಟಟೆಂತ ್ಆರ್ಥಾಕ ಇಲನಖಯ್ವರತ ಕ್್ಲವು 
ವಿಚನರಗಳನತನ ಹ್ೇಳಿದನಿರ.್ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಾಲಪ ವಿಳೆಂಬವನಗಿದ್. ಪನೆಂಡವಪತರ ಸಕೆರ್ ಕ್ನಖನಾರ್್ಯ ಬಗ್ೆ ಮನನಯ 
ಸಚಿವರನದ ಮತರತಗ್ೇಶ  ಆರ. ನರನಣಿಯವರತ ಕ್್ಲವು ವಿಚನರಗಳನತನ ಪರಸನುಪಿಸಿದನಿರ್.  ನಮಾ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು 
ನೇತಿ ನಯಮವನತನ ಕೂಡ ಪನಲರ್್ ಮನಡಬೇ್ಕ್ನಗತತ್ುದ್.  ಯನವುದ್ೇ ಸಕ್ನಾರ ಇರಬಹತದತ.  ಸಕ್ನಾರ 
ಇದನಿಗ ನೇತಿ ನಯಮವನತನ ಪನಲರ್್ ಮನಡಿ ಸಕ್ನಾರದ ಗೌರವವನತನ ಹ್ಚಿಿಸತವುದತ ಕೂಡ ಆಗಬೇ್ಕ್ನಗತತ್ುದ್.  
ಯನರ್ೂೇ ಒೆಂದನತನ ಹ್ೇಳುತನುರ್; ಅದತ ಕ್ನನೂನನ ನಯಮದಲ್ಲಿ ಬರತತ್ುದಯ್ೇ ಇಲಿವೊೇ ಎನತನವುದನತನ 
ಕೂಡ ರ್ನವು ತಿಳಿದತಕ್ೂ್ಳಿಬ್ೇಕ್ನಗತತ್ುದ್.  ಇವತ್ತು ಪನೆಂಡವಪತರ ಸಕೆರ್ ಕ್ನಖನಾರ್್ಗ ್ stamp duty 
exemption ಕ್್ೇಳಿದಿರತ.  ನಮಾ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಅದನತನ ಆರ್ಥಾಕ ಇಲನಖಗ್್ ಕಳುಹಿಸಿದತಿ ಅದರ ಕ್ಲ್ವು 
ವಿಚನರಗಳನತನ ತ್ರಿಸಿಕ್್ೂೆಂಡಿದ್ಿೇವ್. ಕ್ನಯಬಿರ್್ಟ ಗ್ ಅದನತನ ತ್ಗ್ದತಕ್ೂ್ೆಂಡತ ಹ್ೂೇಗಿ  ಮತಖಯಮೆಂತಿರಗಳಿಗ ್
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ಸೆಂಪೂಣಾ ಪರಮನಧಿಕ್ನರ ಇರತವುದರಿೆಂದ ಅವರತ ಈ ವಿಷಯವನತನ ಇತ್ಯಥಾ ಮನಡತವುದನತನ ರ್ನವು ಬೇ್ಗರ್ ್
ಮನಡತತ್ುೇವ್.  ಈಗ ಅವರಿಗ ್ಯನವುದ್ೇ ತೂ್ೆಂದರ್ಯನತನ ಕ್್ೂಟಟಲಿ.  ಈಗನಗಲ್ೇ ಕಬುನತನ ನತರಿಸತವ ಕ್್ಲಸ 
ಆಗಿದ.್  ರೈ್ತ್ರಿಗ ್ಬಿಲ  ಕ್ೂ್ಡತವುದತ ಇರಬಹತದತ, ಕಬುನತನ ನತರಿಸತವುದತ ಇರಬಹತದತ, ಆ ಭನಗದ ರೈ್ತ್ರ ಹಿತ್ 
ಕ್ನಪನಡತವುದಕ್್ೆ ಸಕ್ನಾರ ಯನವುದ್ೇ ಅಡ್-ತ್ಡ ್ಮನಡಿಲಿ. ಆದರ್ ಕ್್ಲವು ನಯಮದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಾಕ ಇಲನಖ್ಯ 
ಸಲಹ್ಯನತನ ಪಡದ್ತಕ್ೂ್ೆಂಡತ ಅದನತನ ಕ್ನಯಬಿರ್್ಟ ಗ ್ತ್ಗ್ದತಕ್ೂ್ೆಂಡತ ಹ್ೂೇಗಿ ಮನನಯ ಮತಖಯಮೆಂತಿರಯವರತ 
ಆ ಸಮಸ್ಯಯನತನ ಪರಿಹನರ ಮನಡತತ್ುೇವ್ ಎೆಂದತ ಹೇ್ಳಿದನಿರ.್  ಇವತ್ತು ಯನವುದ್ೇ ಒಬು ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಕೂಡ 
ಸಕ್ನಾರದ ನಯಮವನತನ ಪನಲರ್್ ಮನಡತತ್ುೇವ್ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳುವುದರಿೆಂದ; 

 
ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಈಗ ಅರವಿೆಂದ ಕತಮನರ  ಅರಳಿಯವರತ ಪರಶ್ನ ಕ್್ೇಳಲ್ಲ. ಅವರತ ಈಗ ಪರಶ್ನ 

ಕ್್ೇಳದ್ಧದಿರ್ ಬ್ೇರಯ್ವರತ ಕ್್ೇಳಲ್ಲ.  
(ಗ್ೂೆಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಶರಣಗೌಡ ಬಯಯಪತರ:- ಅವರತ ಹಿರಿಯ ಸಚಿವರತ.  
ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶ  ಕ್್. ರನಥೂ್ೇಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, . . . 

(ಗ್ೂೆಂದಲ) 
ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಒೆಂದತ ನಮಷ ಇರಿ, ಇದತ ಪರಶ್್ನೇತ್ುರ ವ್ೇಳ್. ರ್ನನತ ಸದನವನತನ ನಡಸ್ಬ್ೇಕತ.  

ಈ ರಿೇತಿ ಆದರ್ ಸದನ ನಡಸ್ಲತ ಕಷಟವನಗತತ್ುದ್. ನೇವು ಚಚ್ಾ ಮನಡಬೇ್ಕ್ನದರ ್ಒೆಂದತ ರ್್ೂೇಟೇಸ  ಕ್ೂ್ಡಿ, 
ರ್ನನತ ಅಲ್ೂೇ ಮನಡತತ್ುೇರ್್. ಈಗ ಅರವಿೆಂದಕತಮನರ  ಅರಳಿಯವರತ ಪರಶ್ನ ಕ್್ೇಳಲ್ಲ.  

 
ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶ  ಕ್್. ರನಥೂ್ೇಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಇದತ ಗೆಂಭಿೇರವನದ ವಿಷಯ; 
 
Mr. CHAIRMAN:- I have given my ruling. (ಗ್ೂೆಂದಲ) 
 
ಶ್ರೇ ಕ್್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಯ ವಿರೂ್ೇಧ್ ಪಕ್ಷದ ಮತಕಯ 

ಸಚ್ೇತ್ಕರತ ಇದತ ಗೆಂಭಿೇರವನದ ವಿಚನರವ್ೆಂದತ ಹ್ೇಳುತನುರ್.  ಪಿೇಠದ್ಧೆಂದ ತನವು ʻರ್್ೂೇಟೇಸ  ಕ್್ೂಡಿʼ ಎೆಂದತ 
ಹ್ೇಳುತಿುದ್ಧಿೇರಿ.  

(ಗ್ೂೆಂದಲ) 
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Mr. CHAIRMAN:- I have given my ruling. ಮನನಯ ಅರವಿೆಂದ ಕತಮನರ  ಅರಳಿಯವರೇ್ 
ಪರಶ್ನ ಕ್್ೇಳಿ.  ನೇವು ರ್್ೂೇಟಸ  ಕ್್ೂಡಿ ರ್ನನತ ಚಚ್ಾಗ್ ಅಲ್ೂೇ ಮನಡತತ್ುೇರ್್  

(ಗ್ೂೆಂದಲ) 
ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬ್ುೇಗೌಡ:- ಇದತ ರ್ೂ್ೇಟಸ  ಕ್್ೂಟತಟ ಚಚಾ್ ಮನಡತವ ವಿಚನರವಲಿ. 
 
ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಇಲಿ, I have given my ruling. ಮನನಯ ಅರವಿೆಂದ ಕತಮನರ  

ಅರಳಿಯವರೇ್, ನೇವು ಪರಶ್ನ ಕ್್ೇಳಲ್ಲಲಿವ್ೆಂದರ ್ ರ್ನನತ ಮತೆಂದಕ್್ೆ ಹೂ್ೇಗತತ್ುೇರ್್.  ಈಗ ಶಶ್ಲ  
ನಮೇಶ್ಯವರತ.  

 
ಶ್ರೇ ಅರವಿೆಂದ ಕತಮನರ  ಅರಳಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, House order ನಲ್ಲಿಲಿ ಎೆಂದರ ್ರ್ನನತ 

ಹ್ೇಗ್ ಪರಶ್ನಯನತನ ಕ್್ೇಳಲ್ಲ. 
 
ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬ್ುೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಒೆಂದತ ನಮಷ. ಸಕ್ನಾರದ ಆಡಳಿತ್ದ ಬಗ್ೆ; 
ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ನೇವು ರ್್ೂೇಟೇಸ  ಕ್ೂ್ಡಿ.  ಮನನಯ ಶಶ್ೇಲ  ನಮೇಶ್ಯವರೇ್ ಪರಶ್ನ ಕ್್ೇಳಿ.  
 
ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶ  ಕ್್. ರನಥ್ೂೇಡ:-  ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ನೇವು ಪರಸನುಪ ಮನಡಿ ruling  

ಕ್್ೂಟಟದ್ಿೇರ್್ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳುತಿುದ್ಧಿೇರಿ . . . 
 
ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಪರಕ್ನಶ  ರನಥ್ೂೇಡ ರವರೇ್, ನೇವು ಒೆಂದತ notice ಕ್್ೂಡಿ. 
 
ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶ  ಕ್್. ರನಥ್ೂೇಡ:-  ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, notice ಕ್್ೂಡತವೆಂತ್ಹ ವಿಚನರವಲಿ 

ಇದತ.  
ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ರ್ನನತ ಹೇ್ಳುತಿುದ್ಿೇರ್್. I have given the ruling.  Notice ಕ್ೂ್ಡಿ allow 

ಮನಡತತ್ುೇರ್್.  
 
Sri PRAKASH K.RATHOD:- The Minister is giving the statement against 

the Government.  How can you ask us to give the notice?    
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ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಮರಿತಿಬ್ುೇಗೌಡರ,್ ಕತಳಿತ್ತಕ್್ೂಳಿಿ. 

 Sri PRAKASH K.RATHOD:- How can the Government function like this? 
You cannot run the Government.  How can you run the Government like this?  
Your Minister is complaining against an officer.  

(ಗ್ೂೆಂದಲ) 
ಶ್ರೇ ಛಲವನದ್ಧ ಟ. ರ್ನರನಯಣಸನಾಮ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ರ್ನವು ಹ್ೂಸದನಗಿ ಬೆಂದ್ಧರತವ 

ಸದಸಯರತಗಳನಗಿದ್ಿೇವ್.  
 
ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬ್ುೇಗೌಡ:-  ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, . . . 
ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಮರಿತಿಬು್ೇಗೌಡರೇ್, ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂ್ಳಿಿ. 

(ಗ್ೂೆಂದಲ) 
   ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಅರವಿೆಂದ ಕತಮನರ  ಅರಳಿಯವರೇ್, ನೇವು ಪರಶನ್ ಕ್್ೇಳದ್ಧದಿರ್ ಮತೆಂದ್ಧನ 
ಪರಶ್ನಗ್ ಹ್ೂೇಗತತ್ುೇರ್್. 

ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶ  ಕ್್. ರನಥೂ್ೇಡ:-  ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಸಕ್ನಾರ ನಡಸ್ಬ್ೇಕ್ನದರ್ ನೇವು ಅವರಿಗ್ 
. . . .   (ಗ್ೂೆಂದಲ)     ಕ್್ೂಡಬೇ್ಕ್ನಗಿತ್ತು ನೇವು ಕ್್ೂಟಟಲಿ.  ಅೆಂದರ್, . . . 

 
ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಯನವುದೂ ಕಡತ್ಕ್್ೆ ಹೂ್ೇಗತವ ಹನಗಿಲಿ.  
 
(ಈ ಹೆಂತ್ದಲ್ಲಿ ಸಭನಪತಿಯವರ ಸೂಚರ್್ಯೆಂತ ್ನಡವಳಿಗಳನತನ ದನಖಲತ ಮನಡಿರತವುದ್ಧಲಿ) 

(ಗ್ೂೆಂದಲ) 
ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಅರವಿೆಂದ ಕತಮನರ  ಅರಳಿಯವರೇ್, ನೇವು ಪರಶನ್ ಕ್್ೇಳುತಿುೇರ್ೂೇ ಅಥವನ 

ಮತೆಂದಕ್್ೆ ಹೂ್ೇಗಲ್ೇ? ಪರಶ್ನ ಕ್್ೇಳಿ. Otherwise, I will go to next question. ಮನನಯ 
ಮರಿತಿಬ್ುೇಗೌಡರೇ್, ದಯವಿಟತಟ ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂ್ಳಿಿ.  

 
ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬ್ುೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಕೆರ್ ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರ ಕ್್ೂಡತವವರ್ಗ ್ರ್ನನತ ಏನನೂನ ಮನತ್ರ್ನಡಿಲಿ.  

ಈಗ ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರ ಕ್ೂ್ಟಟದನಿರ್. 
(ಗ್ೂೆಂದಲ) 
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 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ನೇವು ರ್್ೂೇಟೇಸ  ಕ್ೂ್ಡಿ.  
(ಮತೆಂದತ) 

 
(924) 20-09-2022 12-10  KH-VK(MD)              (ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಥತಿ) 

(ಗ್ೂೆಂದಲ) 
 ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬ್ುೇಗೌಡ (ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್ಷ್ೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಈಗ ಮನನಯ ಸಕೆರ್ ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರ 
ಕ್್ೂಡತತನುರ.್  

 
ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ರ್್ೂೇಟಸ  ಕ್್ೂಡಿ. ಮನನಯ ಅರವಿೆಂದ ಕತಮನರ  ಅರಳಿಯವರೇ್, ತನವು ಪರಶ್ನಯನತನ 

ಕ್್ೇಳಿ. 
ಶ್ರೇ ಅರವಿೆಂದ ಕತಮನರ  ಅರಳಿ:-  ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, . . . 
 
ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬ್ುೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ನನಗ್ ಎರಡತ ನಮಷ ಅವಕ್ನಶ ಮನಡಿಕ್ೂ್ಡಿ.  
  
ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಮರಿತಿಬ್ುೇಗೌಡರವರೇ್, ಈಗ ದಯವಿಟತಟ ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂ್ಳಿಿ. You give me 

notice. 
(ಗ್ೂೆಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶ  ಕ್್. ರನಥ್ೂೇಡ  (ವಿರೂ್ೇಧ್ ಪಕ್ಷದ ಮತಖಯ ಸಚ್ೇತ್ಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, 
ಸಕ್ನಾರದ ಮೆೇಲ್ ಆಪನದರ್್ ಮನಡಿಬಿಟತಟ  . . . 

 
ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಅರವಿೆಂದ ಕತಮನರ  ಅರಳಿಯವರೇ್, ತನವು ಪರಶ್ನಯನತನ ಕ್್ೇಳುತಿುೇರ್ೂೇ, 

ಇಲಿವೊೇ. 
 
ಶ್ರೇ ಬಿ.ಸಿ.ಪನಟೇಲ  (ಕೃಷ್ಟ್ ಸಚಿವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಯ ಮರಿತಿಬ್ುೇಗೌಡರವರತ 

ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂ್ೆಂಡರತ. ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರತ ಎದತಿ ನೆಂತ್ತ ಮನಡಿರ್ನಡಿದರೂ ತ್ಮಗ್ ಗೌರವ ಇಲಿವೇ್?  
 

(ಗ್ೂೆಂದಲ) 



                                                                 ««¥¥ÀÀ//2200..0099..22002222  // 43 

““  wwzzÀÀÄÄÝÝ¥¥ÀÀrrAAiiÀÀiiÁÁUUÀÀzzÀÀ  ¥¥ÀÀææww//uunneeddiitteedd  ccooppyy//££ÁÁååAAiiÀÀiiÁÁ®®AAiiÀÀÄÄUUÀÀ¼¼ÀÀ°°èè  CCxxÀÀªªÁÁ  ¥¥ÀÀwwææPPÁÁ  ¥¥ÀÀææPPÀÀlluuÉÉUUÁÁVV  GG¥¥ÀÀAAiiÉÉÆÆÃÃVV¸̧ÀÀPPÀÀÆÆqqÀÀzzÀÀÄÄ  ’’’’ 

 

 

ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶ  ಕ್್.ರನಥೂ್ೇಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಇದನತನ ತನವು ಮೆಂತಿರಗಳಿಗ್ ಹ್ೇಳಿ. ರ್ನವು 
ಹ್ೇಳಿದ್ಿೇವ್ಯೇ?  

 
ಶ್ರೇ ಬಿ.ಸಿ.ಪನಟೇಲ :- ಮನನಯ ಪರಕ್ನಶ  ಕ್್.ರನಥ್ೂೇಡ ರವರ್ೇ, ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರತ ಎದತಿ 

ನೆಂತಿದನಿರ್, ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂ್ಳಿಿ.  
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ಪರಶ್ನ ಸೆಂಖ್ಯ: 854 
(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ್) 

ಶ್ರೇ ಅರವಿೆಂದ ಕತಮನರ  ಅರಳಿ:-  ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಅವಕ್ನಶಕ್ನೆಗಿ ಧ್ನಯವನದಗಳು. 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಅರವಿೆಂದ ಕತಮನರ  ಅರಳಿಯವರೇ್, ತನವು ಏನತ ಉಪ ಪರಶ್ನಯನತನ 
ಕ್್ೇಳಬ್ೇಕ್್ೂೇ ಕ್್ೇಳಿ.  

ಶ್ರೇ ಅರವಿೆಂದ ಕತಮನರ  ಅರಳಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರವನತನ 
ಒದಗಿಸಿದನಿರ.್ ಆದರ್ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಕ್ೂ್ಟಟರತವೆಂತ್ಹ ಮನಹಿತಿ ಸಪಷಟವನಗಿ ಕ್್ೂಟಟರತವ ಹನಗ್ ಕ್ನಣತತಿುಲಿ. 
ನಜ್ವನಗಿಯೂ ರ್ನನತ ಕೂಡ ಪನರಧಿಕ್ನರದ ಸದಸಯರ್ನಗಿರತವುದರಿೆಂದ, 2020-21 ಮತ್ತು                 
2021-22ರ್್ೇ ಸನಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಬಡನವಣ್ಗಳಿಗ ್ ಅನತಮೇದರ್್ಯನತನ ಕ್್ೂಡಲನಗಿದ್, ಅದನತನ                  
2024-25ರ್್ೇ ಸನಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಎೆಂದತ ಕ್್ೂಡಲನಗಿದ್. ಅದಕಿೆೆಂತ್ ಜನಸಿು ಬಡನವಣ್ಗಳನತನ ಅನತಮೇದರ್್ 
ಮನಡಿದನಿರ.್ ಆದರ್, ನನಗ ್ತ್ಪತಪ ಮನಹಿತಿ ಕ್ೂ್ಟಟದನಿರ ್ಎೆಂದತ ನನಗನಸತತ್ುದ್. ಇರ್ೂ್ನೆಂದತ ಪರಶ್ನಯೇರ್್ೆಂದರ,್ 
ಪನರಧಿಕ್ನರ ಯನವುದ್ೇ ಉದನಯನವನಗಳಿಗ್ ಸಕ್ನಾರದ ಅನತಮತಿ ಪಡದ್ತ ರ್ನಮಕರಣ ಮನಡಬಹತದ್ೇ ಎೆಂದತ 
ಕ್್ೇಳಿದ್ಿ. ಅದಕ್್ೆ ಸತತ್ೂುೇಲ್ಗಳನತನ ಉಲ್ಿೇಖ ಮನಡಿದನಿರ್. ಆ ಸತತ್ೂುೇಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನದ್ ಎೆಂಬತದತ ನಮಗ್ 
ಗ್ೂತಿುಲಿ. ರ್ನನತ ಈ ಹಿೆಂದ ್ತ್ಮಾ ಇಲನಖಯ್ ಕ್ನಯಾದಶ್ಾಯವರಿಗ್ ಪತ್ರ ಬರ್ದತ ಕ್್ೇಳಿದ್ಿ. ಅವರತ ಕೂಡ ಈ 
ಸತತ್ೂುೇಲ್ಗಳ ಹ್ಸರತಗಳನತನ ಬರ್ದ್ಧದನಿರ್ಯೇ ಹೂ್ರತ್ತ ಈ ಸತತ್ೂುೇಲ್ ಯನವುದೂ ಎೆಂದತ ತೂ್ೇರಿಸಿಲಿ. 
ಇದಕ್್ೆ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರವನತನ ಕ್ೂ್ಡಬೇ್ಕತ. 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಎ.ಬಸವರನಜ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ ಅರವಿೆಂದ ಕತಮನರ  
ಅರಳಿಯವರತ ಕ್್ಲವು ಪರಶ್ನಗಳನತನ ಎತಿುದನಿರ.್ “ಬಿೇದರ  ನಗರ ಪನರಧಿಕ್ನರದ್ಧೆಂದ ಕಳ್ದ ಮೂರತ ವಷಾಗಳಲ್ಲಿ 
ಎಷತಟ ಲೇ್ಔಟ ಗಳಿಗ್ ಅನತಮೇದರ್್ ನೇಡಲನಗಿದ್” ಖನಸಗಿಯನಗಿ ಎಷತಟ ಲ್ೇಔಟ ಗಳು ಆಗಿದ ್ಎೆಂದತ ಮನನಯ 
ಸದಸಯರತ ಪರಶ್ನಯನತನ ಕ್ೇ್ಳಿದನಿರ.್ ನಮಾ ಪನರಧಿಕ್ನರದ್ಧೆಂದ 97 ಲ್ೇಔಟ ಗಳಿಗ್ ಅನತಮೇದರ್್ ಕ್್ೂಟಟದ್ಿೇವ್. 
ಇದರಲ್ಲಿ ಖನಸಗಿ-88, ಅದ್ೇ ರಿೇತಿ ಪನರಧಿಕ್ನರದ್ಧೆಂದ ಶ್ೇಕಡನ 50:50ರ ಅನತಪನತ್ದಲ್ಲಿ 3 ಬಡನವಣ್ಗಳನತನ 
ನಮನಾಣ ಮನಡತತಿುದ್ಿೇವ್. ಬಿೇದರ  ನಗರದ ಗ್ೂೇರನಹಳಿಿಯಲ್ಲಿ ಸತಮನರತ 14 ಎಕರ ್35 ಗತೆಂಟ್ ಮತ್ತು 17 



                                                                 ««¥¥ÀÀ//2200..0099..22002222  // 45 

““  wwzzÀÀÄÄÝÝ¥¥ÀÀrrAAiiÀÀiiÁÁUUÀÀzzÀÀ  ¥¥ÀÀææww//uunneeddiitteedd  ccooppyy//££ÁÁååAAiiÀÀiiÁÁ®®AAiiÀÀÄÄUUÀÀ¼¼ÀÀ°°èè  CCxxÀÀªªÁÁ  ¥¥ÀÀwwææPPÁÁ  ¥¥ÀÀææPPÀÀlluuÉÉUUÁÁVV  GG¥¥ÀÀAAiiÉÉÆÆÃÃVV¸̧ÀÀPPÀÀÆÆqqÀÀzzÀÀÄÄ  ’’’’ 

 

 

ಎಕರ ್8 ಗತೆಂಟ್ ಜ್ಮೇನನಲ್ಲಿ ವಸತಿ ಯೇಜ್ರ್್ ಕ್್ೈಗ್ೂಳಿಲತ ಅಧಿಸೂಚರ್್ ಹ್ೂರಡಿಸಲನಗಿದ್. ಇದನತನ ಶ್ೇಕಡನ 
50:50ರ ಅನತಪನತ್ದಲ್ಲಿ ರೈ್ತ್ರ ಸಹಭನಗಿತ್ಾದಲ್ಲಿ ಮನಡತವೆಂತ್ಹ ಬಡನವಣ್ಗಳನಗಿವ್.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಸಚಿವರ್ೇ, ತನವು ಬಹಳ ಸೆಂಕ್ಷಿಪುವನಗಿ ಹೂ್ೇಗತತಿುದ್ಧಿೇರಿ. ಮನನಯ ಸದಸಯರತ 
ನದ್ಧಾಷಟವನಗಿ ಒೆಂದತ ಪರಶ್ನಯನತನ ಕ್್ೇಳಿದನಿರ.್ 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಎ.ಬಸವರನಜ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಉದನಯನವನಗಳಿಗ್ ರ್ನಮಕರಣ ಮನಡತವನಗ 
ಪನರಧಿಕ್ನರದ ಸಭ್ಯಲ್ಲಿ ಅನತಮೇದರ್್ ಮನಡಿ ನಮಗ್ ಪರಸನುವರ್್ ಕಳುಹಿಸಿದನಿರ.್ ಅದಕ್್ೆ ರ್ನವು ಅನತಮೇದರ್ ್
ಕ್್ೂಟಟದ್ಿೇವ್. ಆ ರಿೇತಿ ನದ್ಧಾಷಟವನಗಿ ಮನಡಿಲಿ ಎನತನವುದತ ನನನ ಗಮನಕ್್ೆ ಬೆಂದ್ಧಲಿ. ಆ ರಿೇತಿ ಯನವುದನದರೂ 
ಇದಿರ್ ಪತ್ರದ ಮತಖ್ೇನ ಕ್ೂ್ಡಲ್ಲ. 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ ಅರವಿೆಂದ ಕತಮನರ  ಅರಳಿಯವರೇ್, ತನವು  ಒಪಿಪದರ್ 
ಒೆಂದತ ಕ್್ಲಸ ಮನಡಬಹತದ್ೇ. ಇದಕ್್ೆ ರ್ನನತ ಸಲಹ್ ಕ್್ೂಡತತ್ುೇರ್್ ಅಥವನ ತನವು ಮನತ್ರ್ನಡತತು್ೇರ್್ ಎೆಂದರ್ 
ಮನತ್ರ್ನಡಿ. ನೆಂತ್ರ ರ್ನನತ ಹ್ೇಳುತ್ುೇರ್್.  

ಶ್ರೇ ಅರವಿೆಂದ ಕತಮನರ  ಅರಳಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ತನವು ಹ್ೇಳಿ. 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಅರವಿೆಂದ ಕತಮನರ  ಅರಳಿಯವರೇ್, ರ್ನನತ ಮನತ್ರ್ನಡಿದರ್ ಅದತ 
ruling ಆಗತತ್ುದ್. ಅದಕ್್ೆ ರ್ನನತ ಕ್್ೇಳುತಿುದ್ಿೇರ್್. ತನವು ಏನತ ಕ್್ೇಳಬ್ೇಕತ ಕ್ೇ್ಳಿ.  

ಶ್ರೇ ಅರವಿೆಂದ ಕತಮನರ  ಅರಳಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಪನರಧಿಕ್ನರದ್ಧೆಂದ ಉದನಯನವನಗಳಿಗ ್
ರ್ನಮಕರಣ ಮನಡಬೇ್ಕ್ನದರ ್ ಸಕ್ನಾರದ್ಧೆಂದ ಅನತಮತಿ ತ್ಗ್ದತಕ್ೂ್ಳಿಬ್ೇಕತ ಮತ್ತು ಬೂ್ೇಡ ಾ ಸಭಯ್ಳಗ್ 
ಇಟತಟ ಅನತಮತಿಗ ್ ಕಳುಹಿಸಿಕ್ೂ್ಡಬೇ್ಕತ ಎನತನವ ಪದಿತಿ ಇದ್ ಎೆಂಬತದತ ನನಗ್ ಗ್ೂತ್ತು. ಅದ್ೇರ್ನದರೂ 
ತ್ಪಿಪದಿರ ್ರ್ನನತ ಸರಿಪಡಿಸಿಕ್್ೂಳುಿತ್ುೇರ್್. ಆದರ್, ಪರತಿ ಬನರಿ ಮನನಯ ಸಚಿವರ ಹತಿುರ ಪರಶ್ನ ಕ್್ೇಳಿದನಗಲೂ ಕೂಡ 
ಅದ್ೇ ಸತತ್ೂುೇಲ್ಯನತನ ಕ್್ೂಡತತನುರ.್ ಕ್ನಯಾದಶ್ಾಯವರನತನ ಕ್್ೇಳಿದನಗಲೂ ಕೂಡ ಅವರತ ಅದ್ೇ 
ಸತತ್ೂುೇಲ್ಯನತನ ಕ್್ೂಡತತನುರ.್ ಆ ಸತತ್ೂುೇಲ್ಯಲ್ಲಿ ಏನದ್ ಎೆಂಬತದತ ನನಗ್ ಗ್ೂತನುಗಬೇ್ಕಲಿವ್ೇ? 
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ಶ್ರೇ ಬಿ.ಎ.ಬಸವರನಜ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಪನರಧಿಕ್ನರದ ಸಭ್ಯಲ್ಲಿ ಅನತಮೇದರ್್ ಮನಡಿ 
ಸಕ್ನಾರಕ್್ೆ ಪರಸನುವರ್್ಯನತನ ಸಲ್ಲಿಸತತನುರ.್ ತ್ದನೆಂತ್ರ, ಸಕ್ನಾರ ಅನತಮೇದರ್್ ಮನಡಿ ಅವರಿಗ್ 
ಕಳುಹಿಸಿಕ್ೂ್ಡತತ್ುದ್. ನೆಂತ್ರ ಅವರತ ರ್ನಮಕರಣ ಮನಡತವೆಂತ್ಹ ಪರಯತ್ನ ಮನಡತತನುರ.್  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಸಚಿವರ್ೇ, ಸೆಂಬೆಂಧ್ಪಟಟ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳನತನ ಮತ್ತು ಮನನಯ ಶನಸಕರನತನ 
ಕರಯ್ಿಸಿ, ಒೆಂದತ ಸಭ್ಯನತನ ಮನಡಿ, ಅವರ ಸಮಸಯ್ ಏನದ್ಯೇ, ಅದನತನ ಇತ್ಯಥಾ ಮನಡಿ.  
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ಪರಶ್ನ ಸೆಂಖ್ಯ: 842 
(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ್) 

ಶ್ರೇ ಶಶ್ೇಲ  ಜ.ನಮೇಶ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಕಲನಯಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಭನಗದಲ್ಲಿ ಸಣಣ 
ಕ್್ೈಗನರಿಕ್್ಗಳ ಬಗ್ೆ ವಿವರವನತನ ಮನನಯ ಸಚಿವರಲ್ಲಿ ಕ್್ೇಳಿದ್ಿೇರ್್. ಇದಕ್್ೆ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ 2957 ಸಣಣ 
ಕ್್ೈಗನರಿಕ್್ಗಳ ಜಲನಿವನರತ ವಿವರಗಳನತನ ಕ್್ೂಟಟದನಿರ ್ ಮತ್ತು ಹೂ್ಸ ಕ್್ೈಗನರಿಕ್ನ ನೇತಿ ಬಗ್ೆಯೂ ಉಲ್ಿೇಖ 
ಮನಡಿದನಿರ.್ ಆದರ್, ಇದತ ಇಡಿೇ ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜ್ಯಕ್್ೆ ಅನಾಯವನಗತವೆಂತ್ಹ ಕ್್ೈಗನರಿಕ್ನ ನೇತಿಯನಗಿದ್. ನನನ 
ಪರಶ್ನಯೇರ್್ೆಂದರ್, ಕಲನಯಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಭನಗ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳಿದನಗ Article 371(J) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ special 
status ಅನತನ ಕ್್ೂಟಟದನಿರ.್ ಕ್್ೇೆಂದರ ಸಕ್ನಾರದಲ್ಲಿ ತಿದತಿಪಡಿ ಮನಡಿ, ರನಜ್ಯ ಸಕ್ನಾರದ ಎರಡತ ಸದನಗಳಲ್ಲಿ 
ಅನತಮತಿ ಪಡದ್ ನೆಂತ್ರ ಅರ್್ೇಕ ನಯಮಗಳನತನ ಸನಥಪರ್್ ಮನಡಿದನಿರ.್ ವಿಶ್ೇಷವನದೆಂತ್ಹ 32 
ತಿದತಿಪಡಿಗಳನತನ ತ್ೆಂದತ Article 371(J) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ rules frame ಮನಡಿದನಿರ.್ ಬಹಳ ಮತಖಯವನಗಿ ರ್ನನತ 
ಈ ಸೆಂದಭಾದಲ್ಲಿ ಹ್ೇಳಬಯಸತವುದ್ೇರ್ೆ್ಂದರ್, ವಿಶ್ೇಷ ಕ್್ೈಗನರಿಕ್್ಗಳ ನೇತಿಯನತನ ಕಲನಯಣ ಕರ್ನಾಟಕಕ್್ೆ 
ಮನಡಲನಗತತ್ುದ್ಯೇ? ಇಲ್ಲಿಯವರ್ಗೂ ಇದನತನ ಏಕ್್ ಮನಡಿಲಿ. Article 371(J) ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಿಲ್ಲಿ 
amendment ಗಳನತನ ತ್ೆಂದ್ಧದನಿರ್. ಇವತಿುನ ದ್ಧವಸ ಎ.ಬಿ.ಸಿ.ಡಿ., ಎೆಂದತ 12 ಕಡಗ್ಳಲ್ಲಿ ಆಗಿದ.್ ಉದನಹರಣ್ಗ್ 
ಮರನಠವನಡ ಮತ್ತು ವಿದಬಾದಲ್ಲಿ ವಿಶೇ್ಷ ಕ್್ೈಗನರಿಕ್್ಗಳ ನೇತಿಯನತನ ಮನಡಿದನಿರ್. ತ್ಲೆಂಗನಣದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ೇಷ 
ಕ್್ೈಗನರಿಕ್್ಗಳ ನೇತಿಯನತನ ಮನಡಿದನಿರ.್ ಇವತ್ತು ಗತಜ್ರನತ  ರನಜ್ಯದ ಕರ್  ಭನಗದಲ್ಲಿ ವಿಶೇ್ಷ ಕ್್ೈಗನರಿಕ್್ಗಳ 
ನೇತಿಯನತನ ಮನಡಿದನಿರ.್ Agro based industries ಗ್ ಶ್ೇಕಡನ 4 ರಿೆಂದ 5 ರಷತಟ interest rate ನಲ್ಲಿ 
ಅವರಿಗ್ loan ಕ್್ೂಡತತನುರ್. ತನವು ನಮಾ ರನಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ನಯಮವನತನ ತ್ರಲನಗತತ್ುದ್ಯೇ? ಈ 
ನಯಮವನತನ ತ್ೆಂದ್ಧಲಿವೆ್ಂದರ್ ಏಕ್್ ತ್ೆಂದ್ಧಲಿ ಮತ್ತು ಯನವನಗ ತ್ರತತನುರ್ ಎೆಂಬತದನತನ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ 
ತಿಳಿಸಬ್ೇಕತ. ಇದಕ್್ೆ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರವನತನ ಕ್್ೂಡಲ್ಲ. ರ್ನನತ ಇನತನ ಒೆಂದರ್ಡತ ಪರಶ್ನಗಳನತನ 
ಕ್್ೇಳುತು್ೇರ್್.  

ಶ್ರೇ ಎನ.ರ್ನಗರನಜ್ತ (ಎೆಂ.ಟ.ಬಿ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಕ್್ೇಳಿರತವೆಂತ್ಹ 
ಪರಶ್ನಗ್ ರ್ನವು ಬಹಳ ವಿವರವನಗಿ ಉತ್ುರವನತನ ಕ್್ೂಟಟದ್ಿೇವ್. ಅವರತ ಜಲನಿವನರತ breakup ಮನಡಿ ಬಳನಿರಿ-
858, ಬಿೇದರ -248, ಕಲಬತರಗಿ-555, ಕ್ೂ್ಪಪಳ-392, ರನಯಚೂರತ-664, ವಿಜ್ಯನಗರ-55, 
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ಯನದಗಿರಿ-185 ಸತಮನರತ 7 ಜಲ್ಿಗಳಲ್ಲಿ 2957 ಕ್್ೈಗನರಿಕ್್ಗಳ ಬಗ್ೆ ಈ ಉತ್ುರದಲ್ಲಿ ಕ್್ೂಟಟದ್ಿೇವ್. ಮನನಯ 
ಸದಸಯರತ “ಕಲನಯಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಭನಗದಲ್ಲಿ ಸಣಣ ಕ್್ೈಗನರಿಕ್್ಗಳನತನ ಉತ್ುೇಜಸಲತ ಹನಗೂ ಈ ಭನಗದಲ್ಲಿ 
ಉದ್ೂಯೇಗಗಳನತನ ಸೃಜಸಲತ ಸಕ್ನಾರ ಕ್್ೈಗೂ್ೆಂಡ ಕರಮಗಳ್ೇನತ” ಎೆಂದತ ಉಪ ಪರಶ್ನಯನತನ ಕ್್ೇಳಿದನಿರ.್ ಇದಕ್್ೆ 
ಈಗನಗಲ್ೇ ಕ್್ೇೆಂದರ ಮತ್ತು ರನಜ್ಯ ಸಕ್ನಾರಗಳು ಎಲನಿ ರಿೇತಿಯ ರಿಯನಯಿತಿಗಳನತನ ಕ್್ೂಟಟದ್. ಈ ರನಜ್ಯ 
ಸಕ್ನಾರದ ಹ್ೂಸ ಕ್್ೈಗನರಿಕ್ನ ನೇತಿ 2020-25 ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಣಣ ಕ್್ೈಗನರಿಕ್್ಗಳನತನ ಉತ್ುೇಜಸಲತ ಹಲವನರತ 
ಕರಮಗಳನತನ ಈಗನಗಲ್ೇ ಕ್್ೇೆಂದರ ಮತ್ತು ರನಜ್ಯ ಸಕ್ನಾರಗಳು ಕ್್ೈಗೂ್ೆಂಡಿವ್. ಹೂಡಿಕ್್ಯ ಮೆೇಲ ್ ಸಬಿಸಡಿ 
ಕ್್ೂಡತವುದತ, ಮತದನರೆಂಕ ಶತಲೆದ ಮೆೇಲ ್ ವಿರ್ನಯಿತಿ ಕ್್ೂಡತವುದತ, ಎನ .ಎ., ಶತಲೆ ಮರತಪನವತಿ 
ಮನಡತವೆಂತ್ಹದತಿ. ವಿದತಯತ  ತ್ರಿಗ್ ಮೆೇಲ್ ವಿರ್ನಯಿತಿ ಕ್್ೂಡತವೆಂತ್ಹದತಿ, ಇನತನ ಅರ್್ೇಕ ಸವಲತ್ತುಗಳನತನ 
ಕ್್ೇೆಂದರ ಮತ್ತು ರನಜ್ಯ ಸಕ್ನಾರಗಳು ಕ್ೂ್ಟಟವ್. ಕ್್ೇೆಂದರ ಸಕ್ನಾರದ ಪರಧನನಮೆಂತಿರಗಳ ಉದೂ್ಯೇಗ ಸೃಜ್ನ 
ಯೇಜ್ರ್್ಯಡಿ ನಗರ ಮತ್ತು ಗನರಮೇಣ ಪರದ್ೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕ್್ೈಗನರಿಕ್್ಗಳನತನ ಸನಥಪಿಸಲತ ಉತನಪದರ್ನ ಘಟಕಗಳಿಗ್ 
ಗರಿಷಾ ರೂ.50 ಲಕ್ಷಗಳವರಗ್್ ಮತ್ತು ಸೇ್ವನ ಘಟಕಗಳಿಗ್ ಗರಿಷಾ ರೂ.20 ಲಕ್ಷಗಳವರಗ್್ ಹನಗೂ ಸನಲದ 
ಮತ್ುಕ್್ೆ ಶೇ್ಕಡನ 15 ರಿೆಂದ 35 ರವರ್ಗ ್ ಸಬಿಸಡಿಯನತನ ನೇಡಲನಗಿದ್. ಸಣಣ ಕ್್ೈಗನರಿಕ್್ಗಳನತನ ಸನಥಪಿಸಲತ 
ರೂ.5.00 ಕ್ೂ್ೇಟಗಳವರಗ್ಿನ ಸನಲದ ಮತ್ುಕ್್ೆ ಶ್ೇಕಡನ 6 ರಷತಟ ಸಬಿಸಡಿಯನತನ ನೇಡಲನಗಿದ್. ಪರಿಶ್ಷಟ ಜನತಿ 
ಮತ್ತು ಪರಿಶ್ಷಟ ಪೆಂಗಡದ ಸಮತದನಯಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಶ್ೇಕಡನ 75 ರಷತಟ ಸಬಿಸಡಿಯನತನ ಕ್್ೂಟಟದ್ಿೇವ್. ಈ 
ಕ್ನರಣಗಳಿೆಂದ ಕ್ೈ್ಗನರಿಕ್ನ ಉತ್ುೇಜ್ನಕ್್ೆ ಎಲನಿ ಅವಕ್ನಶಗಳನತನ ನಮಾ ಸಕ್ನಾರದ್ಧೆಂದ ಕಲ್ಲಪಸಿಕ್್ೂಟಟದ್ಿೇವ್.  

ಶ್ರೇ ಶಶ್ೇಲ  ಜ.ನಮೇಶ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ನನನ ಪರಶ್ನ ಏನದ್ಯೆಂದರ್, ವಿಶ್ೇಷ 
ಕ್್ೈಗನರಿಕ್್ಗಳ ನೇತಿಯನತನ ಕಲನಯಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ಭನಗಕ್್ೆ Article 371(J) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ 
ಮನಡತತನುರಯ್ೇ ಎೆಂದತ ನನನ specific ಪರಶ್ನ ಇದ್. ಇದಕ್್ೆ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರ ಕ್ೂ್ಟಟಲಿ. ಇದರ 
ಜ್ೂತ್ಗ್ ಉತ್ುರ ಪರದ್ೇಶದಲ್ಲಿ leather industries ಬಹಳವನಗಿ ಇದ.್ ಅಲ್ಲಿ leather industries ಇದ ್
ಎೆಂದತ ಅಲ್ಲಿ ಎಲನಿ ರಿೇತಿಯ ಸವಲತ್ತುಗಳನತನ ಕ್ೂ್ಡತತನುರ.್ ಅದೇ್ ರಿೇತಿ ಕಲನಯಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಭನಗದಲ್ಲಿ 
ತ್ೂಗರಿ ಬ್ಳ್ಯನತನ ಬಹಳ ದ್ೂಡಿ ಪರಮನಣದಲ್ಲಿ ಬ್ಳ್ಯತತನುರ್. ಆ ಕ್ನರಣದ್ಧೆಂದ it is called as 
“Tur(dal) bowl of India” ಒಳ್ಿಯ ಗತಣಮಟಟದ ತ್ೂಗರಿ ಬ್ಳ್ಯನತನ ಬಳ್್ಯತತನುರ್. ಹನಗ್ಯೇ ಸನಕಷತಟ 
ಕಡಗ್ಳಿಗ್ export ಕೂಡ ಮನಡತತನುರ್. ಈ ಕ್ನರಣದ್ಧೆಂದ ಕ್್ೇೆಂದರ ಸಕ್ನಾರ ಇತಿುೇಚ್ಗ ್GI (Geographical 



                                                                 ««¥¥ÀÀ//2200..0099..22002222  // 49 

““  wwzzÀÀÄÄÝÝ¥¥ÀÀrrAAiiÀÀiiÁÁUUÀÀzzÀÀ  ¥¥ÀÀææww//uunneeddiitteedd  ccooppyy//££ÁÁååAAiiÀÀiiÁÁ®®AAiiÀÀÄÄUUÀÀ¼¼ÀÀ°°èè  CCxxÀÀªªÁÁ  ¥¥ÀÀwwææPPÁÁ  ¥¥ÀÀææPPÀÀlluuÉÉUUÁÁVV  GG¥¥ÀÀAAiiÉÉÆÆÃÃVV¸̧ÀÀPPÀÀÆÆqqÀÀzzÀÀÄÄ  ’’’’ 

 

 

Indication) tag ಅನತನ ಕ್್ೂಟಟದನಿರ್. GI tag ಅನತನ ಕ್್ೂಟಟ ಮೆೇಲ್ ನಮಾ ಸಕ್ನಾರದ್ಧೆಂದ ಇನತನ ದ್ೂಡಿ 
ಪರಮನಣದಲ್ಲಿ promote ಮನಡತವುದಕ್್ೆ ಇವರತ ಏನತ ಮನಡತತಿುದನಿರ್. ಆ ಸವಲತ್ತು ಅನತನ ಕ್್ೂಟತಟ ಕನಷಟಪಕ್ಷ 
Karnataka Tur Development Board ಗ್ ರೂ.5.00 ಕ್್ೂೇಟಗಳನತನ ಕ್್ೂಟತಟ propagate ಮನಡಿ. 
ಇದನತನ international market ನಲ್ಲಿ ಮನಡಿ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳಿದರ್ ಅವರತ ಮನಡತತನುರ.್ ದಯವಿಟತಟ, ಇದಕ್್ೆ 
ಉತ್ುೇಜ್ನ ಮತ್ತು ಒತ್ುನತನ ಕ್್ೂಡಿ. ದಯವಿಟತಟ, ವಿಶೇ್ಷ ಕ್್ೈಗನರಿಕ್್ಗಳ ನೇತಿ ಬಗ್ೆ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರವನತನ 
ಕ್್ೂಡಬೇ್ಕತ. 

ಶ್ರೇ ಎನ.ರ್ನಗರನಜ್ತ (ಎೆಂ.ಟ.ಬಿ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಈಗನಗಲ್ೇ ಉದಯಮವಲಯಗಳನತನ 
ಸನಥಪಿಸಲತ ಎ.ಬಿ.ಸಿ ಎೆಂದತ ಮೂರತ ವಲಯಗಳರ್ನನಗಿ ವಿೆಂಗಡರ್್ ಮನಡಿದ್ಿೇವ್. ರನಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಡನ|| 
ನೆಂಜ್ತಡಪಪನವರ ವರದ್ಧಯೆಂತ್ ಕಲನಯಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಜಲ್ಿಗಳು ಹಿೆಂದತಳಿದ ವಗಾಗಳ ಜಲ್ಿಗಳ್ೆಂದತ ಈಗನಗಲ್ೇ 
ವಗಿಾಕೃತ್ವನಗಿದತಿ, ನಮಾ ಕ್್ೈಗನರಿಕ್್ಗಳ ನೇತಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ವಲಯಗಳನತನ ಕ್್ೈಗನರಿಕ್ಗ್ಳ್ೆಂದತ 
ಗತರತತಿಸಲನಗಿದತಿ, ಈಗನಗಲ್ೇ ಈ ಕ್್ೈಗನರಿಕ್್ಗಳ ಉತ್ುೇಜ್ನಕ್ನೆಗಿ ಹ್ಚಿಿನ ಪೂ್ರೇತನಸಹ ಧ್ನವನತನ ನೇಡಲತ 
ಅನತಕೂಲ ಮನಡಿಕ್್ೂಡಲನಗಿರತತ್ುದ್.  

(ಮತೆಂದತ) 
(925)20-09-2022(12-20)bsd-bns 
ಶ್ರೇ ರ್ನಗರನಜ್ತ. ಎನ  (ಎೆಂಟಬಿ) ಮತೆಂದತ: 
ಕಲನಯಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ಭನಗದಲ್ಲಿ KSSIDC ವತಿಯಿೆಂದ ೩೨ ಕ್್ೈಗನರಿಕ್್ಗಳ ಹೂ್ಸ ತನಣಗಳು ಹನಗೂ KIADB 
ವತಿಯಿೆಂದ ೨೧ ಕ್್ೈಗನರಿಕ್ನ ಪರದ್ೇಶಗಳನತನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲನಗಿರತತ್ುದ್. ೨೦೨೦-೨೧ರ್್ೇ ಸನಲ್ಲನಲ್ಲಿ ೭,೬೨೧ 
ಕ್್ೈಗನರಿಕ್್ಗಳಿಗ್ ರೂ.೪೬೧.೬೧ ಕ್್ೂೇಟ ಪ್ೂರೇತನಸಹ ಧ್ನ ಮತ್ತು ರಿಯನಯಿತಿಯನತನ ಕ್್ೈಗನರಿಕ್ನ ಮತ್ತು 
ಕೃಷ್ಟ್ಯಲೂಿ ವಿತ್ರಿಸಲನಗಿದ್. ಹನಗನಗಿ ಹೂ್ಸ ಕ್್ೈಗನರಿಕ್ನ ನೇತಿಯನತನ ಕಲನಯಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಭನಗದಲ್ಲಿ 
ಮನಡತವ ಬಗ್ೆ ಪರಿಶ್ೇಲ್ಲಸಿ, ಸದಸಯರತ ಸಲಹ್ ನೇಡಿರತವ ಬಗ್ೆ ಕರಮ ಕ್್ೈಗೂ್ಳಿಲನಗತತ್ುದ್. 
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ಪರಶ್ನ ಸೆಂಖ್ಯ ೮೦೧ 

(ಉತ್ುರದ ಪರತಿ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ್) 
 

 ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬ್ುೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಉತ್ುರವನತನ ಒದಗಿಸಿದತಿ, ಈ ಪರಶ್ನಯನತನ ರ್ನನತ 
ಎರಡತ ಬನರಿ ಕ್ೇ್ಳಿದತಿ, ಮದಲರ್್ಯ ಬನರಿ ನೇಡಿದ ಉತ್ುರವನತನ ಈ ಬನರಿಯೂ ನೇಡಿದನಿರ್. ಇದರಿೆಂದ ನನಗ ್
ಬಹಳ ಬ್ೇಸರವನಗಿದ್. ಮನನಯ ಸಹಕ್ನರ ಸಚಿವರಲ್ಲಿ ವಿನೆಂತಿಸತವುದೇ್ರ್್ೆಂದರ,್ ರೈ್ತ್ರಿಗ ್ ಚಿರ್ನನಭರಣಗಳ 
ಮೆೇಲ್ಲನ ಸನಲಕ್್ೆ ಏನತ ಬಡಿಿ ದರ ನಗದ್ಧ ಮನಡಿದನಿರ,್ ಆ ಬಡಿಿ ದರ ವನಣಿಜ್ಯ ಬನಯೆಂಕತಗಳಲ್ಲಿ ಕ್್ೇವಲ ೭.೫% 
ತ್ಗ್ದತಕ್ೂ್ಳುಿತನುರ್. ಆದರ ್ಸಹಕ್ನರಿ ಬನಯೆಂಕತಗಳಿಗ ್ಸೆಂಬೆಂಧ್ಪಟಟೆಂತ್ ಸತಮನರತ ೩೦ ಬನಯೆಂಕತಗಳ ಮನಹಿತಿ 
ನೇಡಲನಗಿದತಿ, PACS (Primary Agricultural Credit Societies) ಗಳಲ್ಲಿ ಸತಮನರತ ೧೦ ರಿೆಂದ ೧೪% 
ವರಗ್್, DCC bank ಗಳಲ್ಲಿ ೧೦ ರಿೆಂದ ೧೦.೫% ನಗದ್ಧ ಮನಡಿರತವ ಬಗ್ೆ ಹೇ್ಳಿದನಿರ.್ ರ್ೈತ್ರಿಗ ್ಬಹಳ ಸರಳವನಗಿ, 
ಸತಲಭವನಗಿ ಮತ್ತು ಅತಿೇ ಬ್ೇಗ ಆಭರಣದ ಸನಲ ಅಥವನ ಮತೂ್ುೆಂದತ ಸನಲ ಸಿಗತತ್ುದ್. ಯನವುದ್ೇ ವನಣಿಜ್ಯ 
ಬನಯೆಂಕತಗಳಲ್ಲಿ ಇಷತಟ ಸತಲಭವನಗಿ ಚಿರ್ನನಭರಣ ಸನಲ ಸಿಗತವುದ್ಧಲಿ. ಇವತ್ತು ರೈ್ತ್ರತ ಬ್ಳ ್ಬ್ಳ್ಯಲತ ಮತ್ತು 
ಆರೂ್ೇಗಯದ ತೂ್ೆಂದರ್ಯನದ ಸೆಂದಭಾದಲ್ಲಿ ಹನಗೂ ಕತಟತೆಂಬದ ಕ್ನಯಾಕರಮಗಳಿಗ್ ಆಭರಣಗಳನತನ ಅಡ 
ಇಟತಟ ಸನಲ ತ್ಗ್ದತಕ್್ೂಳುಿತನುರ್. ಇದತ ಪರತಿ ವಷಾ ರೈ್ತ್ ಕತಟತೆಂಬಗಳಲ್ಲಿ ನಡಯ್ತತ್ುದ್. ಸಿಬುೆಂದ್ಧ ವ್ಚಿ, 
ಬೆಂಡವನಳ ವ್ಚಿ ಮತ್ತು margin ಗಳ್ಲಿವು ಸಹಕ್ನರಿ ಬನಯೆಂಕತಗಳನತನ ಆಧ್ರಿಸಿವ್ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳಿದನಿರ್. ಆದರ್ 
commercial bank ಗಳಲ್ಲಿ ಠೇ್ವಣಿದನರರಿಗ್ ೬,೫% ಬಡಿಿಯನತನ ಕ್್ೂಡತತಿುದತಿ, ಸಹಕ್ನರಿ ಬನಯೆಂಕತಗಳಲ್ಲಿ ೭% 
ಕ್್ೂಡತತಿುದತಿ, half percent  ಜನಸಿು ಕ್್ೂಡತತನುರ.್ ಆದರ್ ಚಿರ್ನನಭರಣ ಸನಲಕ್್ೆ ಒೆಂದೂ್ೆಂದತ ಬನಯೆಂಕತಗಳಲ್ಲಿ 
ಒೆಂದೂ್ೆಂದತ ರಿೇತಿ ನಗದ್ಧಗ್ೂಳಿಸಿದನಿರ.್ ಆದಿರಿೆಂದ ಏಕರೂಪದ ವಯವಸ್ಥ ತ್ಗ್ದತಕ್್ೂೆಂಡತ ಬರಬೇ್ಕತ. 
Commercial bank ಗಳಲ್ಲಿ ೭.೫% ಬಡಿಿ ದರ ನಗದ್ಧ ಮನಡಿದತಿ, RTC  ಹೂ್ೆಂದ್ಧರತವ ರೈ್ತ್ರಿಗ ್ಚಿರ್ನನಭರಣ 
ಸನಲ ಕ್ೂ್ಡಬೇ್ಕ್್ೆಂದನಗ, ಸಹಕ್ನರಿ ಬನಯೆಂಕತಗಳಲ್ಲಿ at least ೮% ಗನದರೂ ಕ್ೂ್ಡಬೇ್ಕ್್ೆಂದತ ವಿನೆಂತಿಸತತು್ೇರ್್. 
 
   ಶ್ರೇ ಎಸ .ಟ. ಸೂ್ೇಮಶ್ೇಖರ :- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಕಳ್ದ ಬನರಿ ಇದ್ೇ ಪರಶ್ನಯನತನ ಮನನಯ 
ಸದಸಯರತ ಕ್್ೇಳಿದತಿ, ಅದನದ ನೆಂತ್ರ ಬೇ್ರ್ ಬೇ್ರ್ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ರ್ನವು ಮತ್ತು department ನವರತ ೨೧ DCC 
bank ಗಳ ಜ್ೂತ್ ಸಭ ್ಮನಡಿದ್ಿೇವ್. ಒೆಂದೂ್ೆಂದತ ಬನಯೆಂಕ ನಲ್ಲಿ ಒೆಂದೂ್ೆಂದತ rate of interest  ಇದ್. 
ಕ್್ೂಡಗತ ಅಥವನ ಬ್ೇರ ್ಬ್ೇರ ್ ಕಡ ್ಇರಬಹತದತ. ರೂ.೫ ಲಕ್ಷದ್ಧೆಂದ ರೂ.೪೦ ಲಕ್ಷಗಳವರಗ್್ ಸನಲ ಕ್ೂ್ಡತವ 
ವಯವಸ್ಥ ಸನಮನನಯವನಗಿ ೨೧ DCC bank ಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್. ಕ್್ಲವು ಬನಯೆಂಕ ನವರತ ೭%, ಕ್್ಲವರತ ೮%, ಕ್್ಲವರತ 
೮.೫% ಗ್ ಕ್್ೂಟಟರ್ ಒೆಂದತ ಬನಯೆಂಕ  ಮನತ್ರ ೧೨%ಗ ್ಕ್ೂ್ಡತತನುರ.್ ಕಳ್ದ ಬನರಿ ೨೧ DCC bank ಗಳಲ್ಲಿ ಒೆಂದ್ೇ 
ರಿೇತಿಯ rate of interest  ಕ್ೂ್ಡಿ ಎೆಂದತ ಕ್್ೇಳಿದಿರತ. ಒೆಂದೇ್ ರಿೇತಿ rate of interest  
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ಕ್್ೂಡಬೇ್ಕ್್ೆಂದತ ರ್ನವು compulsory  ಮನಡತವುದಕ್್ೆ ಆಗತವುದ್ಧಲಿ. ಜನಸಿು ಏರ್ನದರೂ ಇದಿರ್ ಅವರಿಗ್ 
inform ಮನಡಬಹತದತ. ಕ್್ೂಡಗಿನಲ್ಲಿ ೭.೫%ಗ್ ಕ್್ೂಡತತನುರ್. ಇರ್ೂ್ನೆಂದತ ಕಡ ್ ೧೨% ಕ್್ೂಡತತಿುರತವನಗ ರ್ನವು 
difference ಏಕ್್ ಎೆಂದತ ಕ್್ೇಳಿದ್ಿೇವ್. ಆಗ ೭%, ೭.೫% ಗ್ ಹ್ೂೇಲ್ಲಸಿಕ್ೂ್ೆಂಡರ ್ ೧೨% ಜನಸಿುಯನಗತತ್ುದ್. 
ಹ್ಚತಿವರಿಯನಗಿ ೫% ಜನಸಿು ಆಗತತ್ುದ್. ಆಗ ಅವರದ್ಿೇ ಆದ ಸಮಜನಯಿಷ್ಟ್ ಕ್್ೂಡತತನುರ್. ರ್ನವು ಅವರಿಗ್ 
inform ಮನಡಿದ್ಿೇವ್. ಒೆಂದೂ್ೆಂದತ ಬನಯೆಂಕ  ಒೆಂದ್ೂೆಂದತ ರಿೇತಿ ಕ್ೂ್ಡತವುದಕ್್ೆ ಆಗತವುದ್ಧಲಿ, ಸಾಲಪ ಕಡಿಮೆ 
ಮನಡಿಕ್್ೂಳಿಬೇ್ಕ್್ೆಂದತ ಹ್ೇಳಿದ್ಿೇವ್. ಮತೆಂಚ್ ಕ್್ಲವೇ್ ಬನಯೆಂಕತಗಳಲ್ಲಿ gold loan ಕ್್ೂಡತತಿುದಿರತ. ಈಗ ಎಲನಿ 
ಬನಯೆಂಕತಗಳಲ್ಲಿ ತ್ಕ್ಷಣ ಕ್ೂ್ಡತವ ವಯವಸ್ಥ ಮನಡತತಿುದತಿ, ಇದತ ಕ್ೂ್ೇಟನಯೆಂತ್ರ ರೂಪನಯಿಗಳನಗತತ್ುದ.್ ಆಯನ 
ಬನಯೆಂಕತಗಳಿಗ್ condition ಹನಕಿ ಮನಡಲತ ಸನಧ್ಯವಿಲಿ. ಬ್ಳ್ ಸನಲವನತನ 0% ನಲ್ಲಿ ಎಷತಟ ಲಕ್ಷ 
ಕ್್ೂಡಬೇ್ಕ್್ೆಂದತ ಸಕ್ನಾರ ನಗದ್ಧ ಮನಡಿ condition  ಹನಕತತ್ುೇವ್. ಆದರ್ gold loan ಗ್  condition 
ಹನಕಲತ ಸನಧ್ಯವಿಲಿ. ಆಯನ ಬನಯೆಂಕ ನವರತ ನಗದ್ಧ ಮನಡಿಕ್್ೂೆಂಡತ, deposit ಮೆೇಲ್ ಏನತ ಕ್ೂ್ಡತತನುರ್ೂೇ, 
ಅದರ ಮೆೇಲ್ ಮನಡತತಿುದನಿರ.್ ಜನಸಿು rate of interest ಪಡಯ್ದ್ೇ ಇರತವ ರಿೇತಿ ರ್ನವು ಈಗನಗಲ್ೇ 
meeting ಮನಡಿದ್ಿೇವ್. ಏಳ್ೆಂಟತ ಬನಯೆಂಕತಗಳಿಗ್ ರ್ನನತ personal ಆಗಿ visit ಮನಡಿದತಿ, ಯನವುದೂ 
ಕೂಡ higher interest on gold loan ತ್ಗ್ದತಕ್ೂ್ಳುಿವುದತ ಇಲಿ. RTC ಇರತವವರಿಗ ್ 1% 
concession  ಕ್್ೂಡತವುದತ ಇದ್. ಹೂ್ೇದ ಸನರಿ ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಹ್ೇಳಿದ ಸಲಹ್ಗಳನತನ instruction 
ರೂಪದಲ್ಲಿ DCC bank ಗಳಿಗ್, PACS ಗಳಿಗ್ already ಕ್್ೂಟಟದ್ಿೇವ್. ಸಭ ್ ಕೂಡ ಮನಡತತಿುದ್ಿೇವ.್ ಎಲನಿ 
DCC bank ಗಳಿಗ ್ Additional Registrar ರವರನತನ ತ್ಪನಸಣ್ಗ್ ಹನಕಿದ್ಿೇವ್. ಅದತ ಬಳ್್ ಸನಲ 
ಇರಬಹತದತ ಅಥವನ gold loan ಇರಬಹತದತ. ಈ ಕ್್ಲಸ ಕೂಡ ಮನಡತತಿುದ್ಿೇವ್. Heavy rate of 
interest charge  ಮನಡತವುದತ ಏರ್ನದರೂ ಇದ್ಯೇ? ಇದರಲ್ಲಿ ರೂ.೫ ಲಕ್ಷದ್ಧೆಂದ ರೂ.೪೦ 
ಲಕ್ಷಗಳವರಗ್ೂ provision ಇದ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಸನಲ ಕ್್ೂಡದೇ್ ಇರತವುದತ ಯನವುದನದರೂ ಇದಯ್ೇ 
ಎೆಂಬತದ್ಲಿವನೂನ department ನೆಂದ ತ್ಪನಸಣ್ ಮನಡಿಸಿಕ್ೂ್ೆಂಡತ ವರದ್ಧ ತ್ರಿಸತವ ಕ್್ಲಸ ಮನಡತತಿುದ್ಿೇವ್. 
  
   ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬ್ುೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಸಹಕ್ನರಿ ಸಚಿವರತ ರೈ್ತ್ರ ಮಕೆಳನಗಿದತಿ, ರೈ್ತ್ರಿಗ ್
ಬಹಳ ಅನತಕೂಲ ಮನಡತತ್ುೇವ ್ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳುತನುರ್, ನನನ ಉಪ ಪರಶ್ನ ಏರ್್ೆಂದರ್, ಅವರ್ೇ ಉತ್ುರದಲ್ಲಿ 
ನೇಡಿರತವೆಂತ್ PACS ಗಳಲ್ಲಿ ೧೦ ರಿೆಂದ ೧೪% ತಗ್್ದತಕ್ೂ್ಳುಿತನುರ್. Commercial bank ಗಳಲ್ಲಿ ೭.೫% 
ಎೆಂದರ್ ಎಷತಟ ವಯತನಯಸ ಆಯಿತ್ತ? ೧೦.೫% DCC bank ಗಳಲ್ಲಿ ತ್ಗ್ದತಕ್್ೂೆಂಡನಗ ಎಷತಟ difference 
ಆಯಿತ್ತ? Additional Registrar ಗಳನತನ ತ್ಪನಸಣ್ಗ್ ಹನಕಿರತವುದನಗಿ ತಿಳಿಸಿದತಿ, ಅವರತ ಏನನತನ 
ಗಮನಸತತಿುದನಿರ?್ ರೈ್ತ್ರತ ಸಹಕ್ನರಿ ಚಳುವಳಿ ಮತ್ತು ಬನಯೆಂಕ ಗಳನತನ ನೆಂಬಿಕ್್ೂೆಂಡಿದನಿರ್. ಇವು ರೈ್ತ್ರ 
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ಬನಯೆಂಕ ಗಳನಗಿದತಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸನಲ ಸಿಗದ್ಧದಿರ್ ಅವರತ ಗಿರವಿ ಅೆಂಗಡಿಗಳಿಗ್ ಹೂ್ೇಗಿ ಅಡ ಇಟತಟ ಬಿಡಿಸಿಕ್ೂ್ಳಿಲತ 
ಆಗದೇ್ ಮನರಿಕ್ೂ್ಳುಿತನುರ್. ಸಹಕ್ನರಿ ಬನಯೆಂಕ ಗಳಲ್ಲಿ ರೈ್ತ್ರ ಜೇವ ಉಳಿಸತವ ಕ್ಲ್ಸ ಮನಡಬೇ್ಕತ. ದಯಮನಡಿ 
ಚಿರ್ನನಭರಣದ ಮೆೇಲ್ಲನ ಹ್ಚತಿ ಬಡಿಿಯನತನ ತ್ಪಿಪಸಲತ ಏರ್ನದರೂ ಕರಮ ವಹಿಸಬೇ್ಕತ.  
 
   ಶ್ರೇ ಎಸ .ಟ. ಸೂ್ೇಮಶ್ೇಖರ :-ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಕಳ್ದ ಬನರಿ ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಹ್ೇಳಿದೆಂತ ್
ಎಲನಿ DCC bank ಗಳಿಗ್ visit  ಮನಡಿದತಿ, ಕ್ಲ್ವು ಬನಯೆಂಕ ಗಳಲ್ಲಿ ಬಹತತ್ೇಕ ೨೦೨೧ರಲ್ಲಿ ೭.೫%, ೮%, 
೮.೫%, ೯% ಬಡಿಿ ವಿಧಿಸತತಿುದತಿ, ಒೆಂದರ್ಡತ ಬನಯೆಂಕ ಗಳಲ್ಲಿ ಅವರದ್ಿೇ ಆದ ಬಡಿಿ ದರ ವಿಧಿಸತತಿುದಿರತ. ೧೨% 
ವಿಧಿಸತವ ಮನಹಿತಿ ನನಗ್ ಬೆಂದ್ಧದತಿ, ಅವರಿಗೂ ಆ ರಿೇತಿ ಕ್್ೂಡಬನರದೆ್ಂದತ instruction ಕ್್ೂಟತಟ ಮತ್ತು ಸಭ್ 
ಕೂಡ ಮನಡಿದ್ಿೇವ್.  
 
   ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬ್ುೇಗೌಡ:- ೩೦ ಬನಯೆಂಕ ಗಳಲ್ಲಿ ೨ ಬನಯೆಂಕ ಗಳನತನ ಬಿಟಟರ್ ಉಳಿದವರತ ೧೦%, ೧೦.೫% 
ವಿಧಿಸತತಿುದನಿರ.್ 
 
   ಶ್ರೇ ಎಸ .ಟ. ಸ್ೂೇಮಶ್ೇಖರ :- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ೨೦೨೧ರಲ್ಲಿ ೭.೫%, ೮%, ೮.೫%, ೯% 
ಎಲಿವೂ ಇದ್. ೨೧ DCC bank ಬನಯೆಂಕ ಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್. 
 
   ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಸನಕತ ಬಿಡಿ. 
 
   ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬ್ುೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರ ಹ್ೇಳಲ್ಲ, ಉತ್ುರವರ್್ನೇ 
ಹ್ೇಳಲ್ಲಲಿ. ಇದರ ಬಗ್ೆ ದಯವಿಟತಟ ಪರಿಶ್ೇಲ್ಲಸಬೇ್ಕತ, ರ್ನವು ರ್ೈತ್ರ ಮಕೆಳನಗಿದ್ಿೇವ್.  
 
   ಶ್ರೇ ಎಸ .ಟ. ಸೂ್ೇಮಶ್ೇಖರ :- ಕಳ್ದ ಬನರಿ ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಮನಹಿತಿ ಕ್್ೂಟಟ ಆಧನರದ ಮೆೇಲ ್
ರ್ನನತ ಎಲನಿ enquiry ಮನಡಿದ್ಿೇರ್್, ತ್ಪನಸಣ್ ಮನಡಿಸಿದ್ಿೇರ್್, gold loan ನ ಬಡಿಿಯನತನ ಎಷತಟ ಕಡಿಮೆ 
ಮನಡಲತ ಸನಧ್ಯವೊೇ ಅಷತಟ ಕಡಿಮೆ ಮನಡಲತ…… ಕ್್ಲವರತ ಐದನರತ ಲಕ್ಷ ರೂಪನಯಿಗಳನತನ ಕ್್ೂಡತತಿುದಿರತ. 
ರೂ.೫ ಲಕ್ಷದ್ಧೆಂದ ರಿೆಂದ ರೂ.೪೦ ಲಕ್ಷಗಳವರ್ಗ ್limit ಇದ್. Gold rate ಅನತನ ಎಷತಟ fix ಮನಡತತನುರೂ್ೇ, 
ಅಷಟನತನ ಕ್್ೂಡಬೇ್ಕ್್ೆಂದತ ಈಗ instruction ಕ್್ೂಟಟದ್ಿೇವ್. ಈ ೨೧ ಬನಯೆಂಕ ಗಳಲ್ಲಿ ಒೆಂದತ ಬನಯೆಂಕ  ಮನತ್ರ 
೧೨% ಇದತಿ, ಅವರಿಗೂ ರ್ನರ್್ೇ personal  ಆಗಿ inspection  ಮನಡಿ ಜನಸಿು ಏಕ್್ ಎೆಂದತ ಕ್್ೇಳಿದ್ಿೇರ್್. ಅವರ 
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rate of interest ಮತ್ತು deposit ಮೆೇಲ ್ ಕ್್ೂಟಟರತವುದತ, ಬ್ೇರ ್ ಬ್ೇರ ್ bank employees 
ಇರಬಹತದತ, maintenance ಇರಬಹತದತ, ಅದ್ೂೆಂದಕ್್ೆ reason ಕ್್ೇಳುತಿುದನಿರ.್ ಉಳಿದ ಎಲನಿ DCC bank 
ಗಳಿಗ್ instruction  ಕ್ೂ್ಟಟದ್ಿೇರ್್. ಇನತನ ಏರ್ನದರೂ ಪರಿಶ್ೇಲರ್್ ಮನಡಿ ಕಡಿಮೆ ಮನಡತವುದ್ಧದಿರ್ ಹ್ೇಳಲ್ಲ, 
ಅಲ್ಲಿ ಪರಿಶ್ೇಲರ್್ ಮನಡಿ ಕಡಿಮೆ ಮನಡತವ ಕ್ಲ್ಸ ಮನಡತತ್ುೇರ್್. 

(ಮತೆಂದತ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                                                 ««¥¥ÀÀ//2200..0099..22002222  // 54 

““  wwzzÀÀÄÄÝÝ¥¥ÀÀrrAAiiÀÀiiÁÁUUÀÀzzÀÀ  ¥¥ÀÀææww//uunneeddiitteedd  ccooppyy//££ÁÁååAAiiÀÀiiÁÁ®®AAiiÀÀÄÄUUÀÀ¼¼ÀÀ°°èè  CCxxÀÀªªÁÁ  ¥¥ÀÀwwææPPÁÁ  ¥¥ÀÀææPPÀÀlluuÉÉUUÁÁVV  GG¥¥ÀÀAAiiÉÉÆÆÃÃVV¸̧ÀÀPPÀÀÆÆqqÀÀzzÀÀÄÄ  ’’’’ 

 

 

(926) 20.09.2022 12.30 ಹ್ರ್ ವಿ:ಬಿಎನ ಎಸ               (ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಥತಿ) 
 

ಪರಶ್ನ ಸೆಂಖ್ಯ: 863 
(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ್) 

 
   ಶ್ರೇ ಕ್್.ಅಬತಿಲ  ಜ್ಬುರ :- ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ನಮಾ ದನವಣಗ್ರ್ ಜಲ್ಿಯಲ್ಲಿರತವ ಬಹಳಷತಟ 
ಸಹಕ್ನರಿ ಸೆಂಘಗಳು ಮತಚಿಲಪಟಟವ್ ಎನತನವ ಅೆಂಶ ನಮಗ್ ತಿಳಿದತ ಬೆಂದ್ಧದ್. ಈ ವಿಚನರ ಮನನಯ ಸಹಕ್ನರ 
ಸಚಿವರಿಗೂ ತಿಳಿದ್ಧರಬಹತದತ. ಈ ರಿೇತಿ ಸಹಕ್ನರ ಸೆಂಘಗಳು ಮತಚಿಲಪಟಟರ್ೇ, ರನಷ್ಟ್ರೇಕೃತ್ ಬನಯೆಂಕ ಗಳಲ್ಲಿ ರ್ೈತ್ರತ 
ಸನಲ ತ್ಗ್ದತಕ್್ೂಳುಿವುದತ ಬಹಳ ಕಷಟದ ಕ್್ಲಸವನಗಿದ್. ಅವರತ ಹಲವನರತ ದನಖಲ್ಗಳನತನ ಕ್್ೇಳುವುದರ 
ಜ್ೂತ್ಗ್, “ಅದತ ತ್ಗ್ದತಕ್್ೂೆಂಡತ ಬನನ, ಇದತ ತ್ಗ್ದತಕ್್ೂೆಂಡತ ಬನನ” ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳುತನುರ್. ಕ್ೂ್ೇವಿಡ -19 
ಬೆಂದೆಂತ್ಹ ಸೆಂದಭಾದಲ್ಲಿ ಸತಮನರತ ಎರಡತ ವಷಾಗಳ ಕ್ನಲ ಸಹಕ್ನರಿ ಸೆಂಘಗಳು ಬಹಳ ತ್ೂೆಂದರಯ್ನತನ 
ಅನತಭವಿಸಿ, ಸನಕಷತಟ ಸಹಕ್ನರಿ ಸೆಂಘಗಳು ಮತಚಿಲಪಟಟವ್. ಆದಿರಿೆಂದ ಸಕ್ನಾರ ಸಹಕ್ನರಿ ಸೆಂಘಗಳಿಗ್ ಏರ್ನದರೂ 
backing ಕ್ೂ್ಡತತ್ುದ್ಯೇ ಎನತನವುದತ ನನನ ಮದಲರ್್ಯ ಪರಶ್ನಯನಗಿದ್. 
 
   ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಸಕ್ನಾರ ಕ್್ೂಡತತಿುರತವ ಪ್ೂರೇತನಸಹಧ್ನವನತನ ಸಹಕ್ನರಿ ಸೆಂಘಗಳು ಜ್ಮನ 
ಮನಡಿಕ್್ೂಳುಿತಿುವ್ಯೆಂದತ ಗ್ೂತನುಗಿದ್. ರೈ್ತ್ರ ಕ್್ೈಗ್ ಆ ಪ್ೂರೇತನಸಹಧ್ನ ದ್ೂರಕಿದರ್ ಅದನತನ ಅವರತ 
ಯನವುದಕ್ನೆದರತ ಉಪಯೇಗ ಮನಡಿಕ್್ೂಳುಿವುದಕ್್ೆ ಸನಧ್ಯವನಗತತ್ುದ್. ಆದಿರಿೆಂದ ರೈ್ತ್ರಿಗೇ್ ಆ 
ಪ್ೂರೇತನಸಹಧ್ನವನತನ ವನಪಸತಸ ಕ್್ೂಡತವೆಂತ್ಹ ಕ್ಲ್ಸವನತನ ಸಕ್ನಾರ ಮನಡಬೇ್ಕ್ನಗಿದ್.  
 
   ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಯ ಸಚಿವರ ಗಮನಕ್್ೆ ಬೆಂದ್ಧರತವೆಂತ್ ಕ್್ಲ ದ್ಧನಗಳ ಹಿೆಂದ್ 
ಎ.ಪಿ.ಎೆಂ.ಸಿ.ಗ್ ಸೆಂಬೆಂಧ್ಪಟಟೆಂತ್ ತ್ರಲನಗಿದಿ ಮೂರತ ಕ್ನಯಿದ್ಗಳನತನ ವನಪಸತಸ ತ್ಗ್ದತಕ್್ೂಳಿಬೇ್ಕ್್ನತನವ 
ಬ್ೇಡಿಕ್್ಯನನಟತಟ ಬ್ೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ರೈ್ತ್ರತ ಚಳುವಳಿಯನತನ ನಡಸ್ಿದಿರತ.  ಇದರ ಬಗ್ೆ ಯನವ ಕರಮವನತನ 
ತ್ಗ್ದತಕ್ೂ್ಳಿಲನಗಿದ್ ಎನತನವುದರ ಬಗ್ೆ ಮನನಯ ಸಹಕ್ನರ ಸಚಿವರತ ಮನಹಿತಿಯನತನ ನೇಡಬೇ್ಕ್್ೆಂದತ 
ಕ್್ೇಳಿಕ್ೂ್ಳುಿತಿುದ್ಿೇರ್್.  
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 ಶ್ರೇ ಎಸ .ಟ.ಸ್ೂೇಮಶ್ೇಖರ :- ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ವಯವಸಿಥತ್ವನಗಿ ಸಹಕ್ನರ ಸೆಂಘಗಳು 
ನಡಯ್ತತಿುವ್. ಮನನಯ ಮತಖಯಮೆಂತಿರಗಳು ಆಯವಯಯದಲ್ಲಿ 24,000 ಕ್ೂ್ೇಟ ರೂಪನಯಿಗಳನತನ, ಸತಮನರತ 
33 ಲಕ್ಷ ರೈ್ತ್ರಿಗ ್ಶ್ನಯ ಬಡಿಿ ದರದಲ್ಲಿ ಸನಲ ನೇಡಲನಗತತ್ುದ್ ಎನತನವ ಅೆಂಶವನತನ ಘೂೇಷಣ್ ಮನಡಿದನಿರ.್ 
ಇದಕ್ನೆಗಿ  749 ಕ್ೂ್ೇಟ ರೂಪನಯಿಗಳನತನ ಮೇಸಲ್ಲಡಲನಗಿದ್.  ಒೆಂದ್ೂೆಂದತ ಡಿ.ಸಿ.ಸಿ. ಬನಯೆಂಕ ಗ ್
ಒೆಂದೂ್ೆಂದತ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಫಿಕಸ  ಮನಡಿದ್ಿೇವ್. ಶ್ನಯ ಬಡಿಿ ದರದಲ್ಲಿ ಅಲನಪವಧಿ, ಮಧ್ಯಮನವಧಿ ಮತ್ತು 
ದ್ಧೇಘಾಾವಧಿ ಸನಲಗಳನತನ ದನವಣಗ್ರ್ ಡಿ.ಸಿ.ಸಿ. ಬನಯೆಂಕ  ನೇಡತತಿುದ್. ಈ ಸಹಕ್ನರಿ ಬನಯೆಂಕ  ಹನಗೂ PACS 
(Primary Agricultural Credit Society) ನ ಬಗ್ೆ ಒೆಂದೇ್ ಒೆಂದತ ದೂರತ ಬೆಂದ್ಧಲಿ. ಸನಲ 
ಕ್್ೇಳುವೆಂತ್ಹ ಎಲಿ ರೈ್ತ್ರಿಗೂ ಶ್ನಯ ಬಡಿಿ ದರದಲ್ಲಿ ಸನಲಸೌಲಭಯವನತನ ನೇಡತವ ನಟಟನಲ್ಲಿ ದನವಣಗ್ರ್ 
ಡಿ.ಸಿ.ಸಿ. ಬನಯೆಂಕ  ಅತ್ತಯತ್ುಮವನಗಿ ಕ್ನಯಾವನತನ ನವಾಹಿಸತತಿುದ್. ಯನರಿಗನದರತ ರೈ್ತ್ರಿಗ ್ಸನಲ ಕ್್ೂಡದ್ಧದಿರ್ 
ಅಥವನ ಬ್ೇರ ್ ಏರ್ನದರತ ಸಮಸ್ಯಗಳಿದಿರ ್ ಅದನತನ ನನನ ಗಮನಕ್್ೆ ತ್ೆಂದರ್, ಸರಿಪಡಿಸತವೆಂತ್ಹ ಕ್ಲ್ಸವನತನ 
ಮನಡಲನಗತತ್ುದ್.  
 
   ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಎಲಿ ಡಿ.ಸಿ.ಸಿ. ಬನಯೆಂಕ ಗಳಿಗ್ Additional Registrar ಅವರನತನ 
ತ್ಪನಸಣ್ ಮನಡಲತ ನಯೇಜಸಿದ್ಿೇವ್. ಮನನಯ ಮತಖಯಮೆಂತಿರಗಳು ಸತಮನರತ ಮೂರತ ಲಕ್ಷ ಹೂ್ಸ ರೈ್ತ್ರಿಗ ್
ಸನಲ ಕ್್ೂಡಬೇ್ಕ್್ೆಂದತ ಘೂೇಷಣ್ ಮನಡಿದನಿರ.್ ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಮನತ್ರ್ನಡತತನು, “ಕ್್ೂೇವಿಡ  ಸಮಯದಲ್ಲಿ 
ಸಹಕ್ನರಿ ಬನಯೆಂಕ ಗಳು ಸೆಂಕಷಟಕಿೆೇಡನಗಿದಿವು” ಎನತನವ ಮನತ್ನತನ ಹ್ೇಳಿದನಿರ.್ ಆದರ್, ಕಳ್ದ ಮೂರತ 
ವಷಾಗಳಲ್ಲಿ ಕ್್ೂೇವಿಡ -19ನ ಸೆಂದಭಾದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ನಮಾ ಸಕ್ನಾರ ಅತ್ಯಧಿಕ ಪರಮನಣದಲ್ಲಿ ಅೆಂದರ್, 24 
ಸನವಿರ ಕ್್ೂೇಟ ರೂಪನಯಿಗಳಷತಟ ಸನಲವನತನ ನೇಡಿದ್. ಸರಿಸತಮನರತ ಶೇ್ಕಡನ 100ಕ್್ೆ  ಶ್ೇಕಡನ 114ರಷತಟ 
ಸನಲವನತನ ನಮಾ ಸಕ್ನಾರ ಕ್್ೂಟಟದ್. ಕ್ೂ್ೇವಿಡ -19 ಸೆಂದಭಾದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ರೈ್ತ್ರಿಗ ್ ಸನಲ 
ನೇಡತವುದ್ಧಲಿವ್ೆಂದತ ಹೇ್ಳಿಲಿ. ದನವಣಗ್ರ್ ಡಿ.ಸಿ.ಸಿ. ಬನಯೆಂಕ  ನೆಂಬರ  ಒನ  ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್್ಲಸ ಮನಡತತಿುದ್. 
ಸಮಸ್ಯ ಇರತವೆಂತ್ಹ ಯನವುದನದರ್ೂೆಂದತ ನದಶಾನವಿದಿರ್ ಅದರ ಬಗ್ೆ ತ್ಪನಸಣ್ ಮನಡಲನಗತತ್ುದ್.   
 
   ಶ್ರೇ ಕ್್.ಅಬತಿಲ  ಜ್ಬುರ :- ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ರ್ನನತ ಎ.ಪಿ.ಎೆಂ.ಸಿ.ಯ ಮೂರತ 
ಕ್ನಯಿದ್ಗಳನತನ ವನಪಸತಸ ತ್ಗ್ದತಕ್ೂ್ಳುಿವುದರ ಬಗ್ೆ ಪರಶ್ನ ಕ್್ೇಳಿದ್ಿ ಅದಕ್್ೆ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರವನತನ 
ನೇಡಿಲಿ.  
 ಶ್ರೇ ಎಸ .ಟ.ಸ್ೂೇಮಶ್ೇಖರ :- ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಕ್್ೇಳಿರತವ ಪರಶ್ನಯಲ್ಲಿ 
ಎ.ಪಿ.ಎೆಂ.ಸಿ. ಕ್ನಯಿದ್ಯ ಬಗ್ೆ ಉಲ್ಿೇಖವಿಲಿ.  
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 ಪರಶ್ನ ಸೆಂಖ್ಯ: 791 
(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ್) 

 ಶ್ರೇ ಕ್್.ಎ.ತಿಪಪ್ೇಸನಾಮ:- ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ನನನ ಪರಶ್ನಗ್ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರವನತನ 
ಒದಗಿಸಿದನಿರ.್ ಒೆಂದರ್ಡತ ಉಪ ಪರಶ್ನಗಳನತನ ಕ್್ೇಳುವುದಕ್್ೆ ಬಯಸತತಿುದ್ಿೇರ್್. ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜ್ಯ “ಖನಜ್ಗಳ 
ಕಣಜ್” ಎನತನವ ಹ್ಗೆಳಿಕ್್ಗ ್ಪನತ್ರವನಗಿದ್. Karnataka is warehouse of mineral wealth. ಮನನಯ 
ಸಚಿವರತ ಕ್್ೂಟಟರತವ ಲ್ಲಖಿತ್ರೂಪದ ಉತ್ುರದಲ್ಲಿ ಕ್್ೇೆಂದರ ಸಕ್ನಾರದ ಭನರತಿೇಯ ಭೂವ್ೈಜ್ಞನನಕ ಸವ್ೇಾಕ್ಷಣ 
ಸೆಂಸ್ಥಯತ ನಮಾ ರನಜ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಸವ್ಾಯನತನ ಮನಡಿದ್. ಆೆಂಧ್ರಪರದ್ೇಶದ ಗಡಿಭನಗವನಗಿರತವ 
ಮತಳುಬನಗಿಲತ ಮತ್ತು ತ್ೆಂಬನಲಪಲ್ಲಿ ಎನತನವ ಸಥಳಗಳಲ್ಲಿ ನಕ್ಷೇ್ಪ ಪತ್ುಗನಗಿ ಸವ್ಾ ಕ್ನಯಾ ನಡಸ್ಲನಗಿರತತ್ುದ್. 
ಭನರತ್ ಸಕ್ನಾರದ ಯೇಜ್ರ್್ ಪರಕ್ನರವನಗಿ ತನಮರ ಮತ್ತು ಯತರ್ೇನಯೆಂ ಖನಜನರ್್ಾೇಷಣ್ ಮನಡತವುದಕ್್ೆ 
ಪನರಮತಖಯತ್ಯನತನ ನೇಡಲನಗಿದ್. Department of Atomic Energyಯ ಅಧಿೇನ ಸೆಂಸ್ಥಯನಗಿರತವ 
Atomic Minerals Directorate for Exploration and Research wing ನೆಂದ ಕೂಡ 
ಆೆಂಧ್ರಪರದ್ೇಶ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಕ್ಷ್ೇಪ ಪತ್ುಗನಗಿ ಸವ್ಾ ಕ್ನಯಾ ನಡದ್್ಧದ್. ಈ ಸವ್ಾ ವರದ್ಧಗಳ 
ಆಧನರದ ಮೆೇಲ್ ಹಟಟ ಚಿನನದ ಗಣಿ ನಗಮ ನಯಮತ್ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜ್ಯ ಖನಜ್ ನಗಮ ನಯಮತ್ 
ಸೆಂಸ್ಥಗಳು ನಕ್ಷ್ೇಪ ಪತ್ು ಮನಡಿವ್ಯೇ? ಇವತ್ತು ತನಮರಕ್್ೆ ಹ್ಚಿಿನ ಪನರಮತಖಯತ್ ಇದ್. ಚಿತ್ರದತಗಾದಲ್ಲಿ ಸಹ 
ಚಿನನದ ನಕ್ಷ್ೇಪವಿದ್ಯೆಂದತ ತಿಳಿದತ ಬೆಂದ್ಧದ್. ಅದನತನ ಸವ್ಾ ಮನಡಲನಗಿದ್ಯೇ ಎನತನವ ಪರಶ್ನಗಳನತನ ಮನನಯ 
ಗಣಿ ಮತ್ತು ಭೂವಿಜ್ಞನನ ಸಚಿವರಲ್ಲಿ ಕ್್ೇಳಬಯಸತತಿುದ್ಿೇರ್್.  
 
 ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಹಟಟ ಚಿನನದ ಗಣಿ ಇತಿುೇಚಿನ ದ್ಧನಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ನಯಾನವಾಹಿಸತತಿುಲಿ. ಏಕ್್ೆಂದರ ್
ಅಲ್ಲಿ ದ್ೂರ್ಯತತಿುರತವ ಚಿನನ ಲನಭದನಯಕವನಗಿಲಿವ್ೆಂದತ ಆ ಗಣಿಯಿೆಂದ ಚಿನನ ತ್ಗ್ಯತವುದನತನ 
ನಲ್ಲಿಸಲನಗಿದ್. ಇದನತನ activate ಮನಡತವುದಕ್್ೆ ಸಕ್ನಾರದ ಕ್ನಯಾಕರಮವೇ್ನತ ಎನತನವುದತ ನನನ 
ಪರಶ್ನಯನಗಿದ್.  
 
   ಶ್ರೇ ಆಚನರ  ಹನಲಪಪ ಬಸಪಪ:- ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಕಳ್ದ 5 ವಷಾಗಳಲ್ಲಿ ಏರ್್ೇನತ ನಡದ್್ಧದ್ 
ಎನತನವುದರ ಬಗ್ೆ ಮನನಯ ಸದಸಯರ ಗಮನಕ್್ೆ ತ್ರಲತ ಬಯಸತತಿುದ್ಿೇರ್್. Geological Survey of India  
ಅವರತ ಸವ್ಾ ಮನಡಿರತವ ಪರಕ್ನರ ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜ್ಯ ವನಯಪಿುಯಲ್ಲಿ 2017-18ರ್್ೇ ಸನಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಶ್ವಮಗೆ 
ಭನಗದಲ್ಲಿ ಸತಮನರತ 538 ಚದತರ ಕಿಲ್ೂೇಮೇಟರ  ವನಯಪಿುಯಲ್ಲಿ heliborne surveyಯನತನ ಮನಡಿ ಚಿನನ 
ಮತ್ತು base ಮೆಟಲ ಗನಗಿ ಅವರತ ತ್ಮಾ ಸಾೆಂತ್ ಖಚಿಾನಲ್ಲಿ ಸವಾ್ ಮನಡಿಕ್ೂ್ಟಟದನಿರ್. ಇದರ ಜ್ೂತಗ್ ್2018 



                                                                 ««¥¥ÀÀ//2200..0099..22002222  // 57 

““  wwzzÀÀÄÄÝÝ¥¥ÀÀrrAAiiÀÀiiÁÁUUÀÀzzÀÀ  ¥¥ÀÀææww//uunneeddiitteedd  ccooppyy//££ÁÁååAAiiÀÀiiÁÁ®®AAiiÀÀÄÄUUÀÀ¼¼ÀÀ°°èè  CCxxÀÀªªÁÁ  ¥¥ÀÀwwææPPÁÁ  ¥¥ÀÀææPPÀÀlluuÉÉUUÁÁVV  GG¥¥ÀÀAAiiÉÉÆÆÃÃVV¸̧ÀÀPPÀÀÆÆqqÀÀzzÀÀÄÄ  ’’’’ 

 

 

ರಿೆಂದ 2021ರವರ್ಗ ್ಕ್್ೂೇಲನರ ಭನಗ, ಆೆಂಧ್ರಪರದೇ್ಶ, ತ್ಮಳುರ್ನಡತ ಮತ್ತು ತಲ್ೆಂಗನಣ ಹಿೇಗ್ ಒಟತಟ 87,429 
ಚದತರ ಕಿಲೂ್ೇ ಮೇಟರ ನಲ್ಲಿ ವ್ೈಮನನಕ ಸಮೇಕ್ಷ್ ನಡಸ್ಿದನಿರ್. ಅಲ್ಲಿ nickel, chromium, vanadium, 
thorium,  rare earth elements  ಮತೆಂತನದ ಖನಜ್ಗಳ ಸವ್ಾ ಮನಡಲನಗಿದ್.  
 
   ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ನಮಾ ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜ್ಯಕ್್ೆ ಸಿೇಮತ್ವನಗಿ ಹ್ೇಳಬೇ್ಕ್ನದರ,್ ಸತಮನರತ 
2568 ಚದತರ ಕಿಲ್ೂೇಮೇಟರ ಗಳಷತಟ ಸವ್ಾ ನಡಸ್ಿ, ಆ ಯೂನಟ ಗನಗಿ ಖಚತಾ ಮನಡಿರತವುದರಲ್ಲಿ ನಮಾ 
ರನಜ್ಯಕ್್ೆ ಒೆಂದತ ಕ್ೂ್ೇಟ ಮೂರತ ಲಕ್ಷ ರೂಪನಯಿಗಳನತನ ಖಚತಾ ಮನಡಿರತವುದನತನ ಮನನಯ ಸದಸಯರ ಗಮನಕ್್ೆ 
ತ್ರತತಿುದ್ಿೇರ್್.  
 
   ಶ್ರೇ ಕ್್.ಎ.ತಿಪ್ಪೇಸನಾಮ:- ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಅದತ ನನನ ಗಮನಕ್್ೆ ಬೆಂದ್ಧದ್. ಆದರ್, rare 
earth elements ಅನತನ ಬಿಟತಟ ಬನಕಿಯದಿನತನ ರ್ನವು ಏತ್ಕ್ೂ್ೆೇಸೆರ explore ಮನಡತತಿುಲಿವ್ನತನವುದತ ನನನ 
ಪರಶ್ನಯನಗಿದ್. ತನಮರ ಮತ್ತು ಚಿನನ ಇದ್.  
 
   ಶ್ರೇ ಆಚನರ  ಹನಲಪಪ ಬಸಪಪ:- ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ರನಜ್ಯ ಸಕ್ನಾರದ ಒಡತ್್ನದಲ್ಲಿರತವ ಹಟಟ 
ಚಿನನದ ಗಣಿ ನಗಮ ನಯಮತ್ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜ್ಯ ಖನಜ್ ನಗಮ ನಯಮತ್ಗಳಿೆಂದ ಅವರ NMET 
(National Mineral Exploration Trust) ಪರಕ್ನರ ಕ್್ೇೆಂದರ ಸಕ್ನಾರ ಪರತಿ ವಷಾ ರನಜ್ಧ್ನದಲ್ಲಿ ಶೇ್ಕಡನ 
ಎರಡರಷತಟ ಸೆಂಗರಹ ಮನಡತತಿುದ್.  
 
  ಶ್ರೇ ಕ್್.ಎ.ತಿಪಪ್ೇಸನಾಮ:- ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಹಟಟ ಚಿನನದ ಗಣಿ ನಗಮ ನಯಮತ್ದವರತ ಏನೂ 
ಮನಡತತಿುಲಿ ಸತಮಾರ್್ ಕತಳಿತಿದನಿರ್. ಕಳ್ದ 7-8 ವಷಾಗಳಿೆಂದ ಸತಮಾರ್್ ಇದನಿರ.್ ಅವರತ ಇನೂನ 
Government of India ದಲ್ಲಿ empanelment ನೂನ ಕೂಡ ಮನಡಿಕ್ೂ್ೆಂಡಿಲಿ.  
 
   ಶ್ರೇ ಆಚನರ  ಹನಲಪಪ ಬಸಪಪ:- ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಹಟಟ ಚಿನನದ ಗಣಿ ನಗಮ 
ನಯಮತ್ದವರತ ನಯಮತ್ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜ್ಯ ಖನಜ್ ನಗಮ ನಯಮತ್ದವರತ ಕ್್ಲಸ 
ಮನಡತತಿುದನಿರ್ೆಂದತ ರ್ನನತ ಹ್ೇಳಿಯೇ ಇಲಿ. ಅವರತಗಳು ಗಣಿ ಉದ್ಧಿಮೆಯನತನ ಮನಡತತಿುದನಿರ್. ಅವರತಗಳು 
ಖನಜನರ್್ಾೇಷಣ್ಗ ್ ಹೂ್ೇಗಿಲಿ. ಕ್್ೇೆಂದರ ಸಕ್ನಾರ NMET ಎೆಂದತ ಮನಡಿಕ್್ೂೆಂಡತ ಎಲಿ ರನಜ್ಯಗಳಿೆಂದ ಶ್ೇಕಡ 
ಎರಡರಷತಟ ರನಜ್ಧ್ನವನತನ ಸೆಂಗರಹ ಮನಡಿಕ್್ೂೆಂಡತ ಇಡಿೇ ರನಷರದಲ್ಲಿ ಪರತಿವಷಾ ಎಲಿ ರನಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸವ್ಾ 
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ಮನಡತತಿುದನಿರ್. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನಮಾ ರನಜ್ಯದ್ಧೆಂದ ಇಬುರತ ಸದಸಯರನಗಿದನಿರ.್ ಹಟಟ ಚಿನನದ ಗಣಿ ನಗಮ 
ನಯಮತ್ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜ್ಯ ಖನಜ್ ನಗಮ ನಯಮತ್ದವರತ ಸದಸಯತ್ಾವನತನ ಪಡದ್ತಕ್್ೂೆಂಡತ ಅವರತ 
ಕೂಡ ಖನಜನರ್್ಾೇಷಣ್ ಮನಡತತಿುದನಿರ್. ನಮಾ ರನಜ್ಯ ಸಕ್ನಾರವು ಸನಕಷತಟ ಪೂ್ರೇತನಸಹವನತನ ನೇಡತತಿುದ್.  
 
   ಶ್ರೇ ಕ್್.ಎ.ತಿಪಪ್ೇಸನಾಮ:- ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಅದನದ ಮೆೇಲ್ extraction ಮನಡಿ ಮತೆಂದಕ್್ೆ 
ಹ್ೂೇಗಿ. ನಲ್ಲಿಸತವುದತ ಬೇ್ಡವನ್ತನವುದತ ನನನ ಸಲಹ್ಯನಗಿದ್ 
 
                                        (ಮತೆಂದತ)    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                 ««¥¥ÀÀ//2200..0099..22002222  // 59 

““  wwzzÀÀÄÄÝÝ¥¥ÀÀrrAAiiÀÀiiÁÁUUÀÀzzÀÀ  ¥¥ÀÀææww//uunneeddiitteedd  ccooppyy//££ÁÁååAAiiÀÀiiÁÁ®®AAiiÀÀÄÄUUÀÀ¼¼ÀÀ°°èè  CCxxÀÀªªÁÁ  ¥¥ÀÀwwææPPÁÁ  ¥¥ÀÀææPPÀÀlluuÉÉUUÁÁVV  GG¥¥ÀÀAAiiÉÉÆÆÃÃVV¸̧ÀÀPPÀÀÆÆqqÀÀzzÀÀÄÄ  ’’’’ 

 

 

(927)  20.9.2022  12.40 ಪಿಕ್:್ಕ್್ಎಸ  
 

ಪರಶ್ನ ಸೆಂಖ್ಯ : 829 
(ಉತ್ುರ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ್) 

 ಶ್ರೇ ಗ್ೂೇವಿೆಂದ ರನಜ್ತ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಗಳ,ೆ  ಸಥಳಿೇಯ ಸೆಂಸ್ಥಗಳನದ ಪತರಸಭ್, ನಗರಸಭ್, ಪಟಟಣ 
ಪೆಂಚನಯಿತಿ ಹನಗೂ ಪನಲ್ಲಕ್್ಗಳಿೆಂದ ಕಳ್ದ ೫ ವಷಾಗಳಲ್ಲಿ ತ್ರಿಗ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವಸೂಲ್ಲ ಆದ ಭಿಕ್ಷತಕರ ಸಸ್  
ಹಣವ್ಷತು ಎೆಂದತ ಕ್್ೇಳಿದಿ ಪರಶ್ನಗ್ ಉತ್ುರ ಕ್್ೂಟಟದನಿರ.್  ಪೌರನಡಳಿತ್, ನಗರಸಭ್ ಮತ್ತು ಗನರಮ ಪಾಂಚನಯಿತ್ತ, 
ಬಿ.ಬಿ.ಎೆಂ.ಪಿ. ಈ ಎಲಿದಕೂೆ ಸಾಂಬಾಂಧಪಟಟ ಪರಶ್ನ ಇದನಗಿತ್ತು.  ಆದರ್ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ತ್ಮಾ ಇಲನಖಗ್್ ಮತ್ತು 
ಬಿಬಿಎೆಂಪಿ ಗ್ ಸಾಂಬಾಂಧಪಟಟಾಂತೆ ಮನತ್ರ ಉತ್ುರ ಕ್ೂ್ಟಟದನಿರ್.  ಗನರಮ ಪಾಂಚನಯಿತ್ತ, ಅೆಂದರ್ ಪಿಆರ ಇಡಿಗ ್
ಸಾಂಬಾಂಧಪಟಟಾಂತೆ ಮನಹಿತಿ ಕ್್ೂಟಟಲಿ.  ಸಮನಜ್ ಕಲನಯಣ ಇಲನಖಗ್್ ಏನತ ಕ್್ೇೆಂದರ ಪರಿಹನರ ಸಮತಿ 
ಬರತತ್ುದಯ್ೇ ಅವರೂ ಸಹ ಇದಕ್್ೆ ಉತ್ುರವನತನ ಕ್ೂ್ಡಬೇ್ಕ್ನಗಿತ್ತು.  ಆದರ್ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಎಲಿರ ಪರವನಗಿ 
ಉತ್ುರ ಕ್ೂ್ಟಟದನಿರ.್  ತ್ತೆಂಬನ ಸೆಂತೂ್ೇಷ.  ಪಿಆರ ಇಡಿಯಿೆಂದಲೂ ಬನಕಿ ಉಳಿಸಿಕ್್ೂೆಂಡಿದನಿರ;್ ಅದಕೂೆ ಸಹ 
ತನವು ಉತ್ುರ ಕ್್ೂಡಬೇ್ಕತ.  ರ್ನನತ ಪಡದ್ತಕ್ೂ್ೆಂಡಿರತವ ಮನಹಿತಿ ಪರಕ್ನರ, ದ್ಧರ್ನೆಂಕ:೩೦.೬.೨೦೨೨ಕ್್ೆ  
ಬಿಬಿಎೆಂಪಿ ಯಿೆಂದ ರೂ. ೧೦೦ ಕ್್ೂೇಟ  ೬೨ ಲಕ್ಷ ಹಣವನತನ ಬನಕಿ ಉಳಿಸಿಕ್್ೂೆಂಡಿದನಿರ್.  ನಮಾ ಇಲನಖಯ್ಿೆಂದ 
ರೂ. ೨೦ ಕ್್ೂೇಟ ೩ ಲಕ್ಷ ಬನಕಿ ಉಳಿಸಿಕ್ೂ್ೆಂಡಿದನಿರ.್  ಗನರಮ ಪಾಂಚನಯಿತ್ತಗಳಿೆಂದ ರೂ. ೯ ಕ್ೂ್ೇಟ ೧ 
ಲಕ್ಷಗಳನತನ ಬನಕಿ ಉಳಿಸಿಕ್ೂ್ೆಂಡಿದನಿರ್.  ಈ ಹಣವನತನ ಏಕ್್ ಬನಕಿ ಉಳಿಸಿಕ್ೂ್ೆಂಡಿದ್ಧಿೇರಿ?  ಬನಕಿ 
ಉಳಿಸಿಕ್ೂ್ಳುಿವುದಕ್್ೆ ಕ್ನರಣರನದ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳ ಮೆೇಲ್ ಏನತ ಕರಮ ಕ್್ೈಗೂ್ೆಂಡಿದ್ಧಿೇರಿ ಎೆಂದತ ಕ್್ೇಳಬಯಸತತ್ುೇರ್್. 
 
   ಮತ್ು, ವಗನಾಯಿಸದ್ಧದಿಲ್ಲಿ ಹಣ ಎಲ್ಲಿದ್ ಎನತನವ ಪರಶ್ನಯನತನ ಕ್್ೇಳಿದ್ಿ.  ಅದಕ್್ೆ ಮೆಂತಿರಗಳು, 2020-
21ರ್್ೇ ಸನಲ್ಲನಲ್ಲಿ  ಎಫ ಬಿಎಎಸ  (Fund Based Accounting System) ತ್ೆಂತನರೆಂಶದಲ್ಲಿ ಉಪಕರಗಳನತನ 
ಸಾಯೆಂ ಚನಲ್ಲತ್ವನಗಿ ಉಪಕರ ಮೇಸಲತ ಬನಯೆಂಕ  ಖನತ್ಗ ್(CESSES ESCROW BANK ACCOUNT) 
ವಗನಾಯಿಸಿ, ದ್ಧರ್ನೆಂಕ 29.3.2021ರಲ್ಲಿ ರನಜ್ಯದ ಎಲನಿ ನಗರ ಸಥಳಿೇಯ ಸೆಂಸ್ಥಗಳ ಮತಖಯಸಥರತಗಳಿಗ ್ಸೂಕು 
ನದ್ೇಾಶನ ನೇಡಲನಗಿದ್ ಎೆಂದತ ಉತ್ುರ ಕ್ೂ್ಟಟದನಿರ.್  ಇದತ ಮಹಿಳನ ಮತ್ತು ಮಕೆಳ ಕಲನಯಣ ಇಲನಖಯ್ತ 
ಕ್್ೂಟಟ ಸಲಹ್ಯನಗಿತ್ತು.  ಅೆಂದರ್, 2021ರಲ್ಿೇ ನೇವು ಸಪಷಟ ನದ್ೇಾಶನ ಕ್ೂ್ಟಟದಿರೂ, ಭಿಕ್ಷತಕರ ಸಸ್  ಹಣವನತನ 
ಆ ಸಮತಿಗ ್ ಕ್್ೂಡದೇ್ ವಷ್ನಾನತಗಟಟಲ್ ಹನಗ್ಯೇ ಹಿಡಿದ್ಧಟತಟಕ್ೂ್ೆಂಡರ ್ ಏನಥಾ?  ನಮಾ ನದೇ್ಾಶನವನತನ 
ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಏಕ್್ ಪನಲರ್್ ಮನಡಲ್ಲಲಿ?  ಈ ಹಣ ಎಲ್ಲಿ ಹೂ್ೇಗಿದ?್  ಯನವ ಅಕ್ೌೆಂಟ ಗ ್ ಹೂ್ೇಗಿದ್?  
ಇವುಗಳ ಬಗ್ೆ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಸಪಷಟ ಉತ್ುರ ಕ್ೂ್ಡಬೇ್ಕತ.   
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   ಶ್ರೇ ಎನ .ರ್ನಗರನಜ  (ಎೆಂಟಬಿ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಗಳೆ, ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಒಳ್ಿಯ ವಿಷಯದ ಬಗ್ೆ 
ಪರಶ್ನ ಕ್್ೇಳಿದನಿರ.್  ನಮಗ ್ ಪೆಂಚನಯಿತಿ ವನಯಪಿು ಬರತವುದ್ಧಲಿ.  ಪಟಟಣ ಪೆಂಚನಯಿತಿ, ಪತರಸಭ್, ನಗರಸಭ್, 
ಗ್ರೇಡ -೧ ನಗರಸಭ್, ಮಹನನಗರ ಪನಲ್ಲಕ್ ್ ಮತ್ತು ನಗರ ಪನಲ್ಲಕ್ಗ್ಳು ಬರತತ್ುವ್. ಯತ.ಎಲ .ಬಿ.ಗಳು, 
ಮಹನನಗರ ಪನಲ್ಲಕ್ ್ಮತ್ತು ನಗರಸಭ್ಗಳನತನ ಒಟತಟ ಸೇ್ರಿಸಿ ನಮಾ ಪರಶ್ನಯನತನ ಕ್್ೇಳಿದ್ಧಿೇರಿ.  ನಮಾ ಉತ್ುರದಲ್ಲಿ 
ವಷ್ನಾವನರತ ಎಷ್್ಟಷತಟ ವಸೂಲ್ಲ ಮನಡಿದ್ಿೇವ್; ಎಷ್್ಟಷತಟ ಸಮನಜ್ ಕಲನಯಣ ಇಲನಖಗ್್ ಹಿೆಂದ್ಧರತಗಿಸಿದ್ಿೇವ್ 
ಎನತನವುದನತನ ಬ್ರೇಕ ಅಪ  ಮನಡಿ ವಿವರ ಕ್ೂ್ಟಟದ್ಿೇವ್.    
 
   ನಗರ ಸಥಳಿೇಯ ಸೆಂಸ್ಥಗಳು ಆಸಿು ತ್ರಿಗ್ ಮೆೇಲ್ ಶೇ್.೩ ರಷತಟ ಭಿಕ್ಷತಕರ ಉಪಕರವನತನ ವಸೂಲತ ಮನಡಿ, 
ಅದರಲ್ಲಿ ಶ್ೇ.೧೦ರಷತಟ ಸೆಂಗರಹಣನ ವ್ಚಿವನತನ ನಗರ ಸಥಳಿೇಯ ಸೆಂಸ್ಥಗಳು ಉಳಿಸಿಕ್ೂ್ೆಂಡತ ಬನಕಿ ಶ್ೇ. ೯೦ರಷತಟ 
ಮತ್ುವನತನ ಈಗನಗಲ್ೇ ಸಾಂಬಾಂಧಪಟಟ ಇಲನಖಗ್ಳಿಗ್ ವಗನಾವಣ್ ಮನಡತತನು ಬೆಂದ್ಧದ್ಿೇವ್.  ಕಳ್ದ ೫ 
ವಷಾಗಳಲ್ಲಿ ಪಟಟಣ ಪೆಂಚನಯಿತಿಗಳಿಗ್ ಸಾಂಬಾಂಧಪಟಟಾಂತ ೆ  ಒಟತಟ ಸೆಂಗರಹವನದ ಮತ್ು ರೂ. ೧೨೧.೯೫ ಕ್ೂ್ೇಟ. 
ಬೃಹತ  ಬ್ೆಂಗಳೂರತ ಮಹನನಗರ ಪನಲ್ಲಕ್ಯ್ತ ಕಳ್ದ ೫ ವಷಾಗಳಲ್ಲಿ ತ್ರಿಗ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವಸೂಲ್ಲ ಮನಡಲನದ 
ಭಿಕ್ಷತಕರ ಉಪಕರ ಹಣ ರೂ. ೨೮೨.೫೦ ಕ್ೂ್ೇಟ ಸೆಂಗರಹವನಗಿದ್. 2017-18ರ್್ೇ ಸನಲ್ಲಗಿೆಂತ್ ಹಿೆಂದ್ಧನ ಬನಕಿ 
ರನಜ್ಯದ ನಗರ ಸಥಳಿೇಯ ಸೆಂಸ್ಥಗಳಿೆಂದ (ಬೃಹತ  ಬ್ೆಂಗಳೂರತ ಮಹನನಗರ ಪನಲ್ಲಕ್ಯ್ನತನ ಹ್ೂರತ್ತಪಡಿಸಿ) 
ರೂ. ೩೧.೭೬ ಕ್್ೂೇಟ ಮತ್ತು ೨೦೨೦-೨೧ರ್್ೇ ಸನಲ್ಲನಲ್ಲಿ ರೂ. ೨೯.೫೦ ಕ್ೂ್ೇಟ ಪನವತಿಸಲತ ಬನಕಿ ಇರತತ್ುದ್.  
ರೂ. ೧೧೨.೦೩ ಕ್್ೂೇಟ ಹಣವನತನ ಸಾಂಬಾಂಧಪಟಟ ಇಲನಖಗ್ಳಿಗ್ ವಗನಾಯಿಸಲನಗಿದ್.  ಬಿಬಿಎೆಂಪಿಯೂ 
ಒಳಗ್ೂೆಂಡೆಂತ ್ ೫ ವಷಾಗಳಲ್ಲಿ ಸೆಂಗರಹವನದ ಭಿಕ್ಷತಕರ ಉಪಕರ ರೂ. ೩೬೪.೦೫ ಕ್್ೂೇಟಗಳ ಪ್ೈಕಿ,  
ರೂ.೩೩೪.೨೫ ಕ್ೂ್ೇಟಗಳನತನ ಸಮನಜ್ ಕಲನಯಣ ಇಲನಖಯ್ ಕ್್ೇೆಂದರ ಪರಿಹನರ ಸಮತಿಗ ್ವಗನಾಯಿಸಲನಗಿದ್. 
ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ವಗನಾಯಿಸಲತ ಬನಕಿ ಇರತವ ಮತ್ುವ್ಷತಟ ಎೆಂದತ ಕ್್ೇಳಿದರತ.  ೮ ವಷಾಗಳ ಹಿೆಂದ್ಧನ ಬನಕಿ 
ಮತ್ು ಒಳಗೂ್ೆಂಡೆಂತ ್ರೂ. ೩೨.೨೮ ಕ್್ೂೇಟ ಮತ್ತು ರೂ. ೨೯.೫೦ ಕ್ೂ್ೇಟ, ಒಟತಟ ರೂ. ೬೧.೭೮ ಕ್ೂ್ೇಟ ಹಣ 
ಬನಕಿ ಇರತತ್ುದ್. 
 
 ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಗಳೆ, ಕಳ್ದ ಎರಡತ ವಷಾಗಳಿೆಂದ ಕ್್ೂೇವಿಡ -೧೯ ಸನೆಂಕ್ನರಮಕ ರೂ್ೇಗ ಬೆಂದ 
ಹಿರ್್ನಲ್ಯಲ್ಲಿ ಸಥಳಿೇಯ ಯತ.ಎಲ .ಬಿ.ಗಳಿೆಂದ  ಶೇ್ಕಡ ೮೦ ರಿೆಂದ ೯೫ ರಷತಟ ಬರಬ್ೇಕ್ನದ ತ್ರಿಗ್ ಮತ್ತು 
ಕ್ನಪೂ್ೇಾರ್ೇಷನ ಗಳಿೆಂದ ಬರಬ್ೇಕ್ನದ ತ್ರಿಗ್ಯಲ್ಲಿ ಕ್್ೇವಲ ಶ್ೇಕಡನ ೪೦-೪೫ ರಷತಟ ಮನತ್ರ ವಸೂಲ್ಲಯನಗಿದ್.  
ಈ ಕ್ನರಣದ್ಧೆಂದ ಸಮನಜ್ ಕಲನಯಣ ಇಲನಖಗ್್ ವಗನಾಯಿಸಬ್ೇಕ್ನದ ರೂ. ೬೧.೭೮ ಕ್್ೂೇಟ ಹಣ ಬನಕಿ ಇದ್.  
ಇದಕ್್ೆ ರ್ನವು ಈಗನಗಲ್ೇ ಹ್ೂಸ ನಯಮನವಳಿಗಳನತನ ಪನಲರ್್ ಮನಡತತಿುದ್ಿೇವ್.  ನಗರ ಸಥಳಿೇಯ ಸೆಂಸಥ್ಗಳು 
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ಆಸಿು ತ್ರಿಗ್ ಮೆೇಲ್ ಶ್ೇ. ೩ ರಷತಟ ಭಿಕ್ಷತಕರ ಉಪಕರವನತನ ವಸೂಲತ ಮನಡಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಶ್ೇ. ೧೦ರಷತಟ ಸೆಂಗರಹಣನ 
ವ್ಚಿವನತನ ನಗರ ಸಥಳಿೇಯ ಸೆಂಸ್ಥಗಳು ಉಳಿಸಿಕ್ೂ್ೆಂಡತ, ಬನಕಿ ಶ್ೇ.೯೦ರಷತಟ ಮತ್ುವನತನ  CESSES 
ESCROW BANK ACCOUNT ಗ್ ವಗನಾವಣ್ ಮನಡತವುದಕ್್ೆ ಕ್ನನೂನತ ರೂಪಿಸಿದ್ಿೇವ್.  
 
   ಶ್ರೇ ಗ್ೂೇವಿೆಂದ ರನಜ್ತ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಗಳೆ, ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರದಲ್ಲಿ, “ ಸಥಳಿೇಯ ಸೆಂಸ್ಥಗಳ 
ಸಾೆಂತ್ ನಧಿಯಿೆಂದ ಪನವತಿಸಿ ತಿೇರತವಳಿ ಮನಡಲತ ರನಜ್ಯದ ಎಲನಿ ನಗರ ಸಥಳಿೇಯ ಸೆಂಸ್ಥಗಳ ಮತಖಯಸಥರತಗಳಿಗ ್
ಕಟತಟನಟನಟದ ಸೂಚರ್್ಗಳನತನ ನೇಡಲನಗಿದ್.  ಪರಿಣನಮವನಗಿ ಕ್್ೂೇವಿಡ ನೆಂದ ಆರ್ಥಾಕ 
ಅರ್ನನತಕೂಲತ್ಗಳಿದಿರೂ ಸನಕಷತಟ ಹಿೆಂದ್ಧನ ಬನಕಿಯನತನ ನಗರ ಸಥಳಿೇಯ ಸೆಂಸ್ಥಗಳು ತಿೇರತವಳಿ ಮನಡಿರತತನುರ್” 
ಎೆಂದತ ತಿಳಿಸಿದನಿರ.್  ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಗಳೆ, ರ್ನನತ, ವಸೂಲ್ಲಯನದ ಹಣವನತನ ನೇವು ಇಲನಖಗ್ ್ ಏಕ್ ್
ವಗನಾವಣ ್ಮನಡಲ್ಲಲಿ ಎನತನವ ಪರಶ್ನಯನತನ ಕ್್ೇಳುತಿುದ್ಿೇರ್್.  ಅದಕೂೆ ಕ್್ೂೇವಿಡ ನ ಕ್ನರಣ ಹ್ೇಳುತನುರ್ ಎೆಂದರ್ 
ಏನಥಾ?  ಕ್ೂ್ೇವಿಡ ಗೂ ಇದಕೂೆ ಏನತ ಸೆಂಬೆಂಧ್?   
 
   ಶ್ರೇ ಎನ .ರ್ನಗರನಜ  (ಎೆಂಟಬಿ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಗಳೆ, ಸಮನಜ್ ಕಲನಯಣ ಇಲನಖಗ್್ ರೂ.೩೩೪.೨೫ 
ಕ್್ೂೇಟ ಹಣವನತನ ವಗನಾವಣ್ ಮನಡಿದ್ಿೇವ್.   
 
   ಶ್ರೇ ಗ್ೂೇವಿೆಂದ ರನಜ್ತ:- ರ್ನನತ ಹಣ ವಗನಾವಣ್ ಮನಡಿರತವ ಬಗ್ೆ ಹ್ೇಳುತಿುಲಿ.  ರೂ. ೧೨೯ ಕ್್ೂೇಟ 
ಹಣವನತನ ಬನಕಿ ಉಳಿಸಿಕ್ೂ್ೆಂಡಿದನಿರ್.   
   ಶ್ರೇ ಎನ .ರ್ನಗರನಜ  (ಎೆಂಟಬಿ):- ಬಹತಶಃ ನಮಾ ಹತಿುರ ಇರತವ ಮನಹಿತಿ ಸರಿಯನಗಿಲಿ 
ಎೆಂದನ್ಸತತ್ುದ್. 
 
   ಶ್ರೇ ಗ್ೂೇವಿೆಂದ ರನಜ್ತ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಗಳೆ, ಭಿಕ್ಷತಕರ ಸಸ್  ಹಣದಲ್ಲಿ ಸೇ್ವನ ಶತಲೆ ಶೇ್.೧೦ರಷಟನತನ 
ಕಡಿತ್ ಮನಡಿಕ್ೂ್ೆಂಡ್ೇ ಹಣವನತನ ಹನಕಬ್ೇಕ್ನಗತತ್ುದ್.  ರ್ನನತ, ಸತಮನರತ ರೂ. ೧೨೯ ಕ್ೂ್ೇಟ ಹಣವನತನ ಏಕ್್ 
ಬನಕಿ ಇಟತಟಕ್ೂ್ೆಂಡಿದ್ಧಿೇರಿ ಎೆಂದತ ಕ್್ೇಳುತಿುದ್ಿೇರ್್.  ಕ್ೂ್ೇವಿಡ  ಬೆಂತ್ತ; ಹೂ್ೇಯಿತ್ತ.  ಆದರ್ ಇವರತ ವಸೂಲ್ಲ 
ಮನಡಿದ ಹಣ ಎಲ್ಲಿಗ್ ಹೂ್ೇಯಿತ್ತ?  ಇದತ ನನನ ಪರಶ್ನಯನಗಿದ್. 
 
   ಶ್ರೇ ಕ್್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಗಳೆ, ಭಿಕ್ಷತಕರ ಸಸ್  ಎೆಂದತ 
ಎಲನಿ ನಗರನಡಳಿತ್ ಸೆಂಸ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಏನತ ವಸೂಲ್ಲ ಮನಡಿರತತನುರ್ೂೇ ಅದರಲ್ಲಿ ಒೆಂದಷತಟ ಮತ್ುವನತನ 
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ಕಳುಹಿಸಿಕ್ೂ್ಟಟದನಿರ್.  ಮನನಯ ಸದಸಯರತ, ಉಳಿಕ್್ ಹಣವನತನ ಯನವನಗ ಕಳುಹಿಸತತಿುೇರಿ ಎನತನವ ಪರಶ್ನ 
ಕ್್ೇಳುತಿುದನಿರ್.  ಅದಕ್್ೆ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ, ಎಸೂ್ೆರೇ ಖನತ್ಯನತನ ಸನಥಪರ್್ ಮನಡತತಿುದ್ಿೇವ;್ ಎಸೂ್ೆರೇ ಖನತ್ಯ 
ಮೂಲಕ ಇಲನಖಗ್್ ಹಣವನತನ ವಗನಾಯಿಸಲನಗತತ್ುದ ್ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳುತಿುದನಿರ್. 
 
   ಶ್ರೇ ಗ್ೂೇವಿೆಂದ ರನಜ್ತ:-:- 2021-೨೨ ರಲ್ಿೇ ಎಸೂ್ೆರೇ ಖನತ್ಯನತನ ಸನಥಪರ್್ ಮನಡಲನಗಿದ್ ಎೆಂದತ 
ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರ ಕ್್ೂಟಟದನಿರ್.  ಎಸೂ್ೆರೇ ಖನತ್ ಆದಮೆೇಲ್, ಎಷತಟ ಹಣ ವಸೂಲ್ಲ ಆಗತತ್ುದಯ್ೇ ಅದತ 
ರ್್ೇರವನಗಿ ಸಸ್  ನಧಿಗ್ ಹೂ್ೇಗಬೇ್ಕತ.  ಆದರ ್ಆ ಹಣ ಹ್ೂೇಗಿಲಿ.  ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರದಲ್ಲಿ, ಕಟತಟನಟಟನ 
ಸೂಚರ್್ ನೇಡಲನಗಿದ್ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳಿದನಿರ್;  ಅದತ ಆಚರಣ್ಗ ್ಬೆಂದ್ಧದ್ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳಿದನಿರ್.  ಆದರೂ ಈ ಹಣ 
ಏಕ್್ ಬನಕಿ ಇದ್?    
 
   ಶ್ರೇ ಎನ .ರ್ನಗರನಜ  (ಎೆಂಟಬಿ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಗಳೆ, ಸಥಳಿೇಯ ಸೆಂಸಥ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸೆಂಗರಹವನಗತತಿುದಿ 
ಶ್ೇ.೯೦ ರಷತಟ ತ್ರಿಗ್ ಏನತ್ತು ಅದತ ಕಳ್ದ ಎರಡತ ವಷಾಗಳಿೆಂದ ಶೇ್.೪೦-೪೫ರಷತಟ ಕೂಡ ಸೆಂಗರಹ ಆಗಿಲಿ.   
 
   ಶ್ರೇ ಟ.ಎ.ಶರವಣ:- ಮನನಯ ಗ್ೂೇವಿೆಂದರನಜ್ತರವರತ, ರೂ. ೧೨೯ ಕ್ೂ್ೇಟ ಹಣ ಎಲ್ಲಿದ ್ ಎೆಂದತ 
ಕ್್ೇಳುತಿುದನಿರ್.  ಇದಕ್್ೆ ರ್ೇ್ರವನಗಿ ಉತ್ುರ ಕ್ೂ್ಡಿ.   
 
   ಶ್ರೇ ಎನ .ರ್ನಗರನಜ  (ಎೆಂಟಬಿ):- ಈಗ ರೂ. ಒಟತಟ ೬೧.೭೮ ಕ್ೂ್ೇಟ ಮನತ್ರ ಬನಕಿ ಇದ್.   
   ಸಭನಪತ್ತಯವರತ:- ಮನನಯ ಸದಸಯರ್ೇ ದಯವಿಟತಟ ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂ್ಳಿಿ. 
 
   ಶ್ರೇ ಗ್ೂೇವಿೆಂದ ರನಜ್ತ:- ಮನನಯ ಸಚಿವರ್ೇ, ಈ ನಟಟನಲ್ಲಿ ಸೂಕು ಕರಮ ಕ್್ೈಗೂ್ಳಿಿ. 
                                  (ಮತೆಂದತ) 
 
(928) 20-09-2022 12.50 ಡಿಎಸ -ಕ್್ಎಸ  
 

ಶ್ರೇ ಎನ.ರ್ನಗರನಜ್ತ(ಎೆಂ.ಟ.ಬಿ.):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ೧೨೧ ಕ್್ೂೇಟ ರೂಪನಯಿಗಳು ಇಲಿ, 
ಬರಿೇ ೬೧.೭೮ ಲಕ್ಷ ರೂಪನಯಿಗಳು ಮನತ್ರ ಬನಕಿ ಇದ.್ 
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ಶ್ರೇ ಗ್ೂೇವಿೆಂದ ರನಜ್ತ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಯ ಸಚಿವರ ಇಲನಖಯ್ವರೇ್ ಉತ್ುರ 
ಕ್್ೂಟಟರತವೆಂಥದತಿ.  ಉತ್ುರದ ವಿವರಗಳನತನ ರ್್ೂೇಡಿ ಕರಮ ತ್ಗದ್ತಕ್ೂ್ಳಿಬ್ೇಕತ.  

 
ಶ್ರೇ ಎನ.ರ್ನಗರನಜ್ತ(ಎೆಂ.ಟ.ಬಿ.):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಆಯಿತ್ತ. 
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  ಪರಶ್ನ ಸೆಂಖ್ಯ:೭೬೫ 
     ಉತ್ುರ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ್ 
 
ಶ್ರೇ ಎೆಂ.ರ್ನಗರನಜ್ತ:_ ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಪರಶ್ನ ಕ್್ೇಳುವುದಕ್್ೆ ಅನತವು ಮನಡಿಕ್ೂ್ಟಟದಿಕ್್ೆ 

ಧ್ನಯವನದಗಳು. ರ್ನನತ ಕ್್ೇಳಿರತವೆಂತ್ಹ ಪರಶ್ನ ಎ.ಪಿ.ಎೆಂ.ಸಿ. ಮನರತಕಟ್ಟಗ್ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದೆಂತ ್ ಬಹಳ 
ಪರಮತಖವನದ ಪರಶ್ನಯನತನ ಕ್್ೇಳಿದ್ಿೇರ್್. ರನಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷತಟ ವಷಾಗಳಿೆಂದ ಈ ಸಮಸ್ಯ ಕ್ನಡತತಿುರತವ 
ಸೆಂದಭಾದಲ್ಲಿ ೧೨ರ್ೇ್ ತನರಿೇಖತ ಅಧಿವೇ್ಶನ ಪನರರೆಂಭವನದನಗ ರೈ್ತ್ರತ ಹಲವನರತ ವಿಚನರಗಳನನಟತಟಕ್ೂ್ೆಂಡತ 
ಪರತಿಭಟರ್್ ಮನಡಿರತವುದತ ರನಜ್ಯದ ಗಮನಕ್್ೆ ಮತ್ತು ಸದನದ ಗಮನಕ್್ೆ ಇದ್ ಎೆಂದತ ರ್ನನತ ಭನವಿಸಿದ್ಿೇರ್್.  
ಇೆಂತ್ಹ ಒೆಂದತ ಸೆಂದಭಾದಲ್ಲಿ ರ್ನನತ ಕ್್ೇಳಿದ ಪರಶ್ನ ಎ.ಪಿ.ಎೆಂ.ಸಿ. ಮನರತಕಟ್ಟಗಳ ಬಗ್ೆ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ 
ಸವಿಸನುರವನಗಿ ಉತ್ುರವನತನ ಕ್್ೂಟಟದನಿರ್.  ಅದಕ್್ೆ ರ್ನನತ ಮನನಯ ಸಚಿವರಿಗ್ ಧ್ನಯವನದಗಳನತನ ಸಲ್ಲಿಸತತ್ುೇರ್್.  
ನನನ ಉಪಪರಶ್ನ ಏರ್್ೆಂದರ್, ಎ.ಪಿ.ಎೆಂ.ಸಿ. ಮನರತಕಟ್ಟಗಳ ಬಗ್ೆ ವಿಧನನಸಭ್ಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುನಲೂಿ 
ಬಹಳ ವಿಚನರಗಳನತನ ಚಚ್ಾ ಮನಡಿದ್ಿೇವ್. ಮೂಲತ್ಃ ವಿಚನರಗಳ್ೇರ್್ೆಂದರ,್ ಕ್್ೇೆಂದರ ಸಕ್ನಾರ ಇತಿುೇಚ್ಗ ್
ತ್ೆಂದ್ಧರತವೆಂತ್ಹ ಮೂರತ ವಿವನದನತ್ಾಕ ಕ್ನನೂನತಗಳನತನ ಕ್್ೇೆಂದರ ಸಕ್ನಾರ ವನಪಸ  ಪಡದ್ತಕ್್ೂೆಂಡ ನೆಂತ್ರ 
ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜ್ಯ ಯನವುದ್ೇ ಕ್ನರಣಕೂೆ ಇದತವರವ್ಿಗೂ ವನಪಸ  ತ್ಗ್ದತಕ್ೂ್ೆಂಡಿರತವುದ್ಧಲಿ.  ಮೆೇ ೨೦೨೦ 
ರಲ್ಲಿ ಮನನಯ ಬಿ.ಎಸ. ಯಡಿಯೂರಪಪನವರತ ಮತಖಯಮೆಂತಿರಗಳನಗಿದನಿಗ ಅವರತ ಎ.ಪಿ.ಎೆಂ.ಸಿ. ಕ್ನಯಿಗ್ 
ತಿದತಿಪಡಿಯನತನ ತ್ೆಂದ್ಧದಿರತ  ಅದನತನ withdraw ಮನಡತವುದಕ್್ೂೆೇಸೆರ ಹಲವನರತ ರೈ್ತ್ ಸೆಂಘಟರ್್ಗಳು 
ಹ್ೂೇರನಟ ಮನಡಿದರೂ ಕೂಡ ಇವತಿುನವರಗ್ೂ ಅದರ ಬಗ್ೆ ಕ್ನಳಜ ವಹಿಸಿಲಿ ಏಕ್್ ಎೆಂದತ ಮನನಯ ಸಹಕ್ನರ 
ಸಚಿವರಿಗ್ ಕ್್ೇಳಬಯಸತತಿುದ್ಿೇರ್್.  ಅದನತನ ಕೂಡಲೇ್ withdraw ಮನಡಿಕ್ೂ್ಳಿಬ್ೇಕತ.  ಏಕ್್ೆಂದರ ್ ಡಬಲ  
ಇೆಂಜನ  ಸಕ್ನಾರ ಇದ,್ ದ್ೇಶಕ್್ೆ ಒೆಂದೇ್ ರಿೇತಿಯನದ ಕ್ನನೂನತ ತ್ರತತ್ುೇರ್್ೆಂದತ  ಯನವನಗಲೂ 
ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುರತತನುರ್.  ಈ ವಿಚನರದಲ್ಲಿ double standard ಏಕ್್ ಎೆಂದತ ಕ್್ೇಳಬಯಸತತಿುದ್ಿೇರ್್.  

 
ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಎೆಂ.ರ್ನಗರನಜ್ತರವರೇ್, ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂ್ಳಿಿ. 
ಶ್ರೇ ಎೆಂ.ರ್ನಗರನಜ್ತ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ರ್ನನತ ಇನತನ ಉಪಪರಶ್ನಯನತನ ಕ್್ೇಳಬ್ೇಕ್ನಗಿದ್. 
ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಡಬಲ  ಇೆಂಜನ  ಸಕ್ನಾರ ಎನತನವುದತ ಪರಶ್ನಯಲಿ.  
ಶ್ರೇ ಎೆಂ.ರ್ನಗರನಜ್ತ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಎ.ಪಿ.ಎೆಂ.ಸಿ. ಮನರತಕಟ್ಟಗ ್ ಮನನಯ 

ಬಿ.ಎಸ.ಯಡಿಯೂರಪಪನವರತ ತ್ೆಂದ್ಧರತವೆಂತ್ಹ ತಿದತಿಪಡಿಯನತನ repel ಮನಡತತನುರ್ಯೇ?  
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ಶ್ರೇ ಕ್್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಈ ಇೆಂಜನಷತಟ speed ಯನವ 

ಇೆಂಜನೂ ಇಲಿ. ಇದತ ಬಹಳ speed ಇರತವೆಂತ್ಹ ಇೆಂಜನ .  
 
ಶ್ರೇ ಮತನರತ್ನ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಇದ್ೇನೂ ಟ.ವಿ. ರ್ನ?  
 
ಶ್ರೇ ಎೆಂ.ರ್ನಗರನಜ್ತ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ರ್ನನತ ಮನತ್ರ್ನಡಿದರ್ ಟ.ವಿ., ಸದನ ಬ್ೇರ ್ಬ್ೇರ ್

ಆಗತವುದಕ್್ೆ ಸನಧ್ಯವಿಲಿ.  ವಿಚನರ ಇರತ್ಕೆೆಂಥದತಿ, ಡಬಲ  ಇೆಂಜನ  ಸಕ್ನಾರ ಎ.ಪಿ.ಎೆಂ.ಸಿ.ಗ್ ಸೆಂಬೆಂಧ್ಪಟಟ 
ಕ್ನನೂನತಗಳನತನ ಕ್್ೇೆಂದರ ಸಕ್ನಾರ ವಿತ ಡನರ ಮನಡಿಕ್್ೂೆಂಡಿರಬ್ೇಕ್ನದರ್ ರನಜ್ಯ ಸಕ್ನಾರ ವಿತ ಡನರ 
ಮನಡಿಕ್್ೂಳುಿವುದ್ಧಲಿವ್ೇ ಎೆಂದತ ಪರಶ್ನಯನತನ ಕ್ೇ್ಳಿದ್ಿೇರ್್.  ರ್ನನತ ಮನನಯ ಮತನರತ್ನರವರಿಗ್ ಪರಶ್ನಯನತನ 
ಕ್್ೇಳಿಲಿ. ರ್ನನತ ಸಹಕ್ನರ ಸಚಿವರಿಗ್ ಪರಶ್ನಯನತನ ಕ್್ೇಳಿದ್ಿೇರ್್.  ಮನನಯ ಸಹಕ್ನರ ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರ ಕ್ೂ್ಡತವುದಕ್್ೆ 
ಸಮಥಾರಿದನಿರ್.  ಮನನಯ ಮತನರತ್ನರವರತ ಏಕ್್ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದನಿರ್ೆಂದತ ನನಗ್ ಅಥಾವನಗತತಿುಲಿ.   
ದಯವಿಟತಟ ಮನನಯ ಮತನರತ್ನರವರತ ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂ್ಳಿಬೇ್ಕತ.  

 
ಶ್ರೇ ಮತನರತ್ನ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ದಯವಿಟತಟ ಇದತ ಟ.ವಿ. ಯಲಿ ಎೆಂದತ ಅವರಿಗ್ ಹ್ೇಳಿ. 

 
Mr. CHAIRMAN:-  Hon’ble Minister is himself capable of answering,   

why are all other members interfering? 
 
ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬ್ುೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಈ ಸಕ್ನಾರದಲ್ಲಿ ಯನವುದತ ಸರಿಯಿಲಿ ಎೆಂದತ 

ಮನನಯ ಮತನರತ್ನರವರತ ಹ್ೇಳುತಿುದನಿರ್.  
 
Mr. CHAIRMAN:-  I have not allowed anyone to speak.  ಇದತ ಪರಶ್್ನೇತ್ುರ.  

ಮನನಯ ಮತನರತ್ನರವರ್ೇ, ದಯವಿಟತಟ ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂ್ಳಿಿ.  
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     (ಗ್ೂೆಂದಲ) 
ಶ್ರೇ ಶರಣಗೌಡ ಬಯಯಪತರ:- ಕ್್ೇೆಂದರ ಸಕ್ನಾರದವರತ withdraw ಮನಡಿದ ಮೆೇಲ್ ರನಜ್ಯ ಸಕ್ನಾರ 

ಏಕ್್ withdraw ಮನಡತತಿುಲಿ ಎೆಂದತ ಅವರತ ಕ್ೇ್ಳುತಿುದನಿರ.್  
 
ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶ  ಕ್್.ರನಥ್ೂೇಡ :- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಚ್ರ್ನನಗಿ ಉತ್ುರ 

ಕ್್ೂಡತತನುರ,್ ಮತ್ೂುಬು ಸಚಿವರತ ಏಕ್್?  
     ಗ್ೂೆಂದಲ) 
ಶ್ರೇ ಛಲವನದ್ಧ ಟ.ರ್ನರನಯಣಸನಾಮ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಅವರ ಗೂ್ೆಂದಲದ ಪರಶ್ನಗ್ ಎಲಿರೂ 

ಉತ್ುರ ಕ್ೂ್ಡಬೇ್ಕ್ನಗತತ್ುದ್. 
    (ಗ್ೂೆಂದಲ) 
ಶ್ರೇ ಎೆಂ.ರ್ನಗರನಜ್ತ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಯ ಸಹಕ್ನರ ಸಚಿವರತ ಪರಬತದಿರನಗಿದನಿರ.್  

ಸರಿಯನದ ಉತ್ುರ ಕ್ೂ್ಡತತನುರ್.  ಅವರ್ಲನಿ ಏಕ್್ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದನಿರಯ್ೇ ಗ್ೂತಿುಲಿ.  
 
ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ರ್ನಗರನಜ್ತರವರತ ಪರಶ್ನ ಕ್್ೇಳುತಿುದನಿರ.್  ಅದಕ್್ೆ ಮನನಯ ಮೆಂತಿರಗಳು 

ಉತ್ುರ ಕ್ೂ್ಡತತಿುದನಿರ.್  ಉಳಿದವರ ಉಸನಬರಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಏಕ್್?  
 
ಶ್ರೇ ಎಸ .ಟ.ಸ್ೂೇಮಶ್ೇಖರ :- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಅವರತ ಕ್್ೇಳಿರತವೆಂತ್ಹ ಎಲನಿ ಪರಶ್ನಗಳಿಗೂ 

ಉತ್ುರವನತನ ಕ್ೂ್ಟಟದ್ಿೇವ್. ಪರಶ್ನ ಕ್್ೇಳದ್ಧರತ್ಕೆೆಂಥದಿನತನ ಮನನಯ ರ್ನಗರನಜ್ತರವರತ ಕ್್ೇಳಿದನಿರ್. ಮನನಯ 
ಬಿ.ಎಸ.ಯಡಿಯೂರಪಪನವರತ,  ಮನಜ ಮತಖಯಮೆಂತಿರಗಳು, ನಮಾ ರ್ನಯಕರತ,  ಎಲನಿ ರೈ್ತ್ ಮತಖೆಂಡರನತನ 
ಕರದ್ತ ಸಭ್ಯನತನ ಮನಡಿ ಎ.ಪಿ.ಎೆಂ.ಸಿ.,ಗ್ ಎರಡತ ತಿದತಿಪಡಿಯನತನ ತ್ೆಂದ್ಧದ್ಿೇವ್.  ರೈ್ತ್ ತ್ನನ ಬ್ಳ್ 
ಬ್ಳ್ದ್ಧರತವುದಿನತನ  ಎ.ಪಿ.ಎೆಂ.ಸಿ.ಯಲ್ಿೇ ಮನರನಟ ಮನಡಬೇ್ಕತ ಎನತನವೆಂಥದತಿ ನಯಮ.  ಈಗ ಮನನಯ 
ಎೆಂ.ರ್ನಗರನಜ್ತರವರತ ತ್ಮಾ ಏರಿಯನದಲ್ಲಿ ಏನತ ಬ್ಳ್ ಬಳ್್ಯತತನುರ ್ ಆ ಎ.ಪಿ.ಎೆಂ.ಸಿ.ಯಲ್ಿೇ ಮನರನಟ 
ಮನಡಬೇ್ಕತ ಎನತನವೆಂತ್ಹದತಿ ನಯಮ.  ಎ.ಪಿ.ಎೆಂ.ಸಿ. ಮನರತಕಟ್ಟ ಬಿಟತಟ ಹೂ್ರಗಡ ್ ಮನರನಟ ಮನಡಿದರ ್ 
ಅದಕ್್ೆ penalty ಹನಕತ್ಕೆೆಂಥದತಿ ಎರಡರ್್ೇ ನಯಮ.  ರ್ನವು ತಿದತಿಪಡಿ ತ್ೆಂದ್ಧರತವೆಂಥದತಿ ನೇವು ಬ್ಳ ್
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ಬ್ಳ್ದ್ಧರತವುದನತನ ೧೬೫ ಎ.ಪಿ.ಎೆಂ.ಸಿ.ಯಲನಿದರೂ ಮನರನಟ ಮನಡಬಹತದತ, ನಮಾ ಹೂ್ಲದಲ್ಿೇ ಮನರನಟ 
ಮನಡಬಹತದತ, ಕರ್ನಾಟಕ ಬಿಟತಟ ಹ್ೂರಗಡ್, throughout India ಎಲ್ಲಿ ಬ್ೇಕ್ನದರೂ ಮನರನಟ 
ಮನಡಬಹತದತ.  ರೈ್ತ್ರತ ಅವರತ ಬ್ಳ್ ಬ್ಳ್ದ್ಧರತವುದನತನ ಅವರಿಗ್ ಬ್ೇಕ್ನದೆಂತ್ಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಬ್ೇಕ್ನದೆಂತ್ಹ 
ಬ್ಲ್ಯಲ್ಲಿ ಮನರನಟ ಮನಡತವೆಂಥದಿಕ್್ೆ ಸೆಂಪೂಣಾ ಸನಾತ್ೆಂತ್ರಯ ಕ್್ೂಡತ್ಕೆೆಂಥದಿಕ್್ೆ ಕ್ನಯಿಗ ್ ತಿದತಿಪಡಿ 
ತ್ೆಂದ್ಧರತ್ಕೆೆಂಥದತಿ.  ಎ.ಪಿ.ಎೆಂ.ಸಿ. ಬಿಟತಟ ಹ್ೂರಗಡ್ ಮನರನಟ ಮನಡಿದರ್ penalty ಹನಕತ್ಕೆೆಂಥದತಿ ಇತ್ತು.  
ಅದಕ್್ೆ vigilance ಇದಿರೂ ಸತಮನರತ ೨೫ ಕ್ೂ್ೇಟ ರೂಪನಯಿಗಳನತನ ಮೂರತ ವಷಾಗಳಲ್ಲಿ ಸೆಂಗರಹ 
ಮನಡಿದಿರತ.  ರೈ್ತ್ ಏರ್ನದರೂ ಎ.ಪಿ.ಎೆಂ.ಸಿ. ಬಿಟತಟ ಹ್ೂರಗಡ್ ಮನರನಟ ಮನಡಿದರ್  ಆ ರೈ್ತ್ನಗ್ ಪರ್್ನಲ್ಲಟ 
ಹನಕತತಿುದಿರತ, ಜ್ೈಲ್ಲಗ್ ಕಳುಹಿಸತ್ಕೆೆಂಥ ನಯಮ ಇತ್ತು.  ಅದನತನ abolish ಮನಡಿದ್ಿೇವ್.  vigilance ಇಲಿ.  
ಎ.ಪಿ.ಎೆಂ.ಸಿ. ಬಿಟತಟ ಹೂ್ರಗಡಯ್ನದರೂ ಮನರನಟ ಮನಡಬಹತದತ, ಎ.ಪಿ.ಎೆಂ.ಸಿ.ಯಲನಿದರೂ ಮನರನಟ 
ಮನಡಬಹತದತ. ದ್ಹಲ್ಲಯದತಿ ಬ್ೇರ.್  ಕರ್ನಾಟಕದ ಇತಿಹನಸದಲ್ಲಿ ಯನವ ರೈ್ತ್ನತ ಕೂಡ ಈ ಎರಡತ ಕ್ನಯಿ 
ಏನತ ತ್ೆಂದ್ಧದ್ಿೇವ್, ಇದನತನ withdraw ಮನಡಿ ಎನನತ್ಕೆೆಂಥ ಒೆಂದೇ್ ಒೆಂದತ ನದಶಾನ ಕೂಡ ನಮಗಿಲಿ.  
ಏಕ್್ೆಂದರ,್ ರೈ್ತ್ರಿಗ ್ ಅವರತ ಬ್ಳ್ ಬ್ಳ್ದ್ಧರತ್ಕೆೆಂಥದಿಕ್್ೆ ಸನಾತ್ೆಂತ್ರಯವನತನ ಕ್್ೂಟಟದ್ಿೇವ್.  ಅವರ ಬ್ಳಯ್ನತನ 
ಎಲ್ಲಿಯನದರೂ ಮನರನಟ ಮನಡಬಹತದತ, ಯನರಿಗನದರೂ ಮನರನಟ ಮನಡಬಹತದತ, ಯನವ ಬ್ಲ್ಗನದರೂ 
ಮನರನಟ ಮನಡಬಹತದತ,  ಈ ತ್ರಹ ರೈ್ತ್ರಿಗ ್ಅನತಕೂಲ ಮನಡತವುದಕ್್ೂೆೇಸೆರವೇ್ ಮನಜ ಮತಖಯಮೆಂತಿರಗಳು 
ತಿದತಿಪಡಿಯನತನ ಮನಡಿಸಿರತವೆಂಥದತಿ.  ಕರ್ನಾಟಕ ಇತಿಹನಸದಲ್ಲಿ ಸಹಕ್ನರ ಸಚಿವರಿಗನಗಲ್ಲ, ನಮಾ 
ಸಕ್ನಾರಕ್ನೆಗಲ್ಲ, ರೈ್ತ್ರತ ಈ ಕ್ನನೂನತನೆಂದ ಒೆಂದ್ೇ ಒೆಂದತ ತೂ್ೆಂದರ್ಯನಗತತಿುದ್ ಎೆಂದತ ಯನರತ ಕೂಡ 
ಹ್ೇಳಿಲಿ.  ಅದಕ್ೂ್ೆೇಸೆರ ಈ ಕ್ನನೂನನತನ ರ್ನವು withdraw ಮನಡತವುದ್ಧಲಿವ್ೆಂದತ ಈ ಸೆಂದಭಾದಲ್ಲಿ ತ್ಮಾ 
ಮತಖನೆಂತ್ರ ಮನನಯ ಸದಸಯರಿಗ್ ಹ್ೇಳುವುದಕ್್ೆ ಬಯಸತತಿುದ್ಿೇರ್್.   

 
ಶ್ರೇ ಎೆಂ.ರ್ನಗರನಜ್ತ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ನನನ ಕ್್ೂರ್್ ಪರಶ್ನ ಯನವ ಯನವ ಜಲ್ಿಗಳಲ್ಲಿ 

ಯನವ ಯನವ ಬ್ಳ್ಗಳಿಗ್ ಬ್ೆಂಬಲ ಬ್ಲ್ ನೇಡಲನಗತತಿುದ್; ಈ ಬ್ೆಂಬಲ ಬ್ಲ್ಗಳ ಬದಲನಗಿ ಎ.ಪಿ.ಎೆಂ.ಸಿ. 
ಮನರತಕಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ವ್ೈಜ್ಞನನಕವನಗಿ ಕನಷಾ ಹನಗೂ ಗರಿಷಾ ಬ್ಲ್ಗಳನತನ ನಗದ್ಧಪಡಿಸಲತ ಇರತವ ತೂ್ೆಂದರ್ಗಳ್ೇನತ 
ಎೆಂದತ ಕ್್ೇಳಿದ್ಿೇರ್್.  ಕೃಷ್ಟ್ ಉತ್ಪನನ ಮನರತಕಟ್ಟಗಳು ವ್ೈಜ್ಞನನಕವನಗಿ ಕನಷಾ ಮತ್ತು ಗರಿಷಾ ಬ್ಲ್ಗಳನತನ 
ನಗದ್ಧಪಡಿಸಲತ ಅಧಿಕ್ನರವನತನ ಹ್ೂೆಂದ್ಧರತವುದ್ಧಲಿ ಎೆಂದತ ಉತ್ುರದಲ್ಲಿ ಕ್ೂ್ಟಟದನಿರ.್  ಯನವ ಯನವ ಬ್ಳಗ್ಳಿಗ ್
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ಬ್ೆಂಬಲ ಬ್ಲ್ಯನತನ ಕ್್ೂಟಟದ್ಧಿೇರನ ಎೆಂದತ ಕ್್ೇಳಿರತವೆಂಥದಿಕ್್ೆ ಹ್ಸರತಕ್ನಳು ಮತ್ತು ಉದ್ಧಿನಕ್ನಳು ಬಳ್ಗ್ಳಿಗ್ 
ಮನತ್ರ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಮನಹಿತಿಯನತನ ಕ್ೂ್ಟಟದನಿರ್.  ರ್ನನತ ಕ್್ೇಳುತಿುರತವೆಂಥದತಿ, ಸಿರಿಧನನಯ,  
ಬ್ೇಳ್ಕ್ನಳುಗಳು, ಎಣ್ಣಕ್ನಳುಗಳು,  ವನಣಿಜ್ಯ ಕ್ನಳುಗಳ ಬಗ್ೆ ಇರಬಹತದತ, ಇವ್ಲಿದಿರ ವಿಚನರದ ಬಗ್ೆ 
ಉತ್ುರದಲ್ಲಿ ಕ್್ೂಟಟಲಿ. ಯನವ ಯನವ ಬ್ಳ್ಗಳಿಗ್ ಎಷತಟ ಬ್ೆಂಬಲ ಬ್ಲ್ ಕ್್ೂಡತತಿುದನಿರ್ ಎನತನವುದರ ಬಗ್ೆ 
ವಿಸೃತ್ವನಗಿ ಮನಹಿತಿ ಸಿಕಿೆಲಿ.  ರ್ನನತ ಬರಿೇ ಎರಡತ ಕ್ನಳುಗಳ ಬಗ್ೆ ಕ್್ೇಳಲ್ಲಲಿ.  ಸೆಂಪೂಣಾವನಗಿ ಎ.ಪಿ.ಎೆಂ.ಸಿ. 
ಮನರತಕಟ್ಟಯಲ್ಲಿರತವೆಂತ್ಹ ಬಲ್್ಗಳ ಬಗ್ೆ ಇರತ್ಕೆೆಂಥ ಮನಹಿತಿಯನತನ ರ್ನನತ ಕ್್ೇಳಿದ್ಿೇರ್್.   ಮನನಯ ಸಚಿವರತ 
ಉತ್ುರ ಕ್ೂ್ಡತವುದರಲ್ಲಿ ವಿಫಲರನಗಿದನಿರ.್  

 
ಶ್ರೇ ಎಸ.ಟ.ಸ್ೂೇಮಶ್ೇಖರ :- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ವಿಫಲವನಗಿಲಿ. ಸಚಿವ ಸೆಂಪತಟದ ಉಪ 

ಸಮತಿ ಇದ್. ಈಗ ಹ್ಸರತಕ್ನಳು ಮತ್ತು ಉದ್ಧಿನಕ್ನಳು, ಆಯನಯ ಸೆಂದಭಾ ಬೆಂದೆಂತ್ಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ  
ಕ್್ೇೆಂದರ ಸಕ್ನಾರ ಬ್ೆಂಬಲ ಬ್ಲ್ಯನತನ ಕ್್ೂಡತತ್ುದ.್  ರೈ್ತ್ರತ ಎಷತಟ ಕಿಾೆಂಟನಲ  ತ್ಗ್ದತಕ್ೂ್ಳಿಬೇ್ಕತ, ಎಷತಟ 
ಬ್ೆಂಬಲ ಬ್ಲ್ ಕ್ೂ್ಡಬೇ್ಕತ ಎನತನವೆಂಥದಿನತನ ಸಚಿವ ಸೆಂಪತಟದ ಉಪ ಸಮತಿಯಲ್ಲಿ ಏನತ ತಿೇಮನಾನ 
ಮನಡತತ್ುೇವ್ ಅದರ ಪರಕ್ನರ ಕ್್ೇೆಂದರ ಸಕ್ನಾರ ಕ್ೂ್ಡತತ್ುದ್.  ಅದೂ್ೆಂದೇ್ ಅಲಿ, ಶ್ೇೆಂಗನ, ಸೂಯಾಕ್ನೆಂತಿ ಬಿೇಜ್, 
ಸೂ್ೇಯನಬಿನ  ಇದ್, ಈ ಬ್ಳ್ ಯನವನಗ ಬರತತ್ುದೆ್ಂದರ್ ಅಕ್್ೂಟೇಬರ , ನವ್ೆಂಬರ ಗ್ ಬರತತ್ುದ್.  ಭತ್ು, ರನಗಿ, 
ಜ್ೂೇಳ, ನವ್ೆಂಬರ ನೆಂದ ಮನರ್ ಾಗ್ ಬರತತ್ುದ್.  ತ್ೂಗರಿ, ಕಡಲಕ್್ನಳು, ಈ ತ್ರಹ ಒೆಂದೂ್ೆಂದತ ತಿೆಂಗಳಲ್ಲಿ 
ಯನವನಗ ಬರತತ್ುದ್, ಆಗ ರೈ್ತ್ರಿಗ ್ಬ್ೆಂಬಲ ಬ್ಲ್ ಸಿಗತತಿುಲಿ, ಬ್ಲ್ ಕಡಿಮೆ ಇದಿೆಂತ್ಹ ಸೆಂದಭಾದಲ್ಲಿ ಸಕ್ನಾರ 
interference ಆಗತತ್ುದ್.  

                           (ಮತೆಂದತ) 
(929) 1:00 20/09/2022 ಎಸ ಪಿಆರ /ಜಆರ                      (ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಥತಿ) 
ಶ್ರೇ ಎಸ .ಟ.ಸ್ೂೇಮಶ್ೇಖರ (ಮತೆಂದತ):- 
ಇದಕ್್ೂೆೇಸೆರವ್ೇ ಸಚಿವ ಸೆಂಪತಟದ ಉಪ ಸಮತಿಯತ ಇದ್.  ಭತ್ುಕ್್ೆ ಬ್ೆಂಬಲ ಬ್ಲ್ಯತ ಕಡಿಮೆಯನದರ್, 
ಸಕ್ನಾರವು ಬ್ೆಂಬಲ ಬ್ಲಯ್ನತನ ನೇಡತತ್ುದ್.  ಕ್ಲ್ವು ಬನರಿ ಕ್್ೇೆಂದರ ಸಕ್ನಾರವು ಬ್ೆಂಬಲ ಬ್ಲ್ಯನತನ 
ನೇಡತತ್ುದ್.  ಇದಕಿೆೆಂತ್ಲೂ 300-400 ರೂಪನಯಿಗಳಷತಟ ಜನಸಿು ಬ್ೆಂಬಲ ಬ್ಲ್ಯತ ರೈ್ತ್ರಿಗ ್ ದ್ೂರ್ತ್ರ್, 
ಯನರೂ ಸಹ ರ್ನವು ನೇಡತವ ಬ್ೆಂಬಲ ಬ್ಲ್ಗ್ ಬರತವುದ್ಧಲಿ.  ಯನವ ಯನವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯನವ ಯನವ 
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ಬ್ಳ್ಗಳನತನ ರೈ್ತ್ರತ ಬ್ಳಯ್ತತನುರ್ಯೇ, ಅವರಿಗ್ ಎಲನಿ ರಿೇತಿಯ ಬ್ೆಂಬಲ ಬ್ಲ್ಯನತನ ನೇಡಬ್ೇಕ್್ೆಂದತ ಸಚಿವ 
ಸೆಂಪತಟವು ತಿೇಮನಾನಸತತ್ುದ್.  ಪರಸತುತ್ ಹ್ಸರತಕ್ನಳು ಮತ್ತು ಉದ್ಧಿನಕ್ನಳುಗಳಿಗ್ ಒಳ್ಿಯ ಬ್ೆಂಬಲ ಬ್ಲಯ್ನತನ 
ನೇಡಿದ್ಿೇವ್.  ಇೆಂತಿಷತಟ ಕಿಾೆಂಟನಲ ಗಳಷತಟ ಬ್ಳ್ಯನತನ ಒಬು ರೈ್ತ್ರಿೆಂದ ಖರಿೇದ್ಧ ಮನಡಬೇ್ಕ್್ೆಂದತ ಸಕ್ನಾರವು 
ತಿೇಮನಾನಸಿದ್. ನೂರನರತ ಖರಿೇದ್ಧ ಕ್್ೇೆಂದರಗಳನತನ ಸನಥಪಿಸಿದ್ಿೇವ್.  ಇದರಲ್ಲಿ ಸನವಿರನರತ ರೈ್ತ್ರತ ರ್್ೂೇೆಂದನವಣಿ 
ಮನಡಿಕ್್ೂೆಂಡಿದನಿರ್.  ಯನವನಗ ರೈ್ತ್ರಿಗ ್ ಅರ್ನಯಯವನಗತತಿುದ್ ಹನಗೂ ಸರಿಯನದ ಬ್ೆಂಬಲ ಬ್ಲ್ ಸಿಗತತಿುಲಿ 
ಎೆಂದತ ಸಕ್ನಾರಕ್್ೆ ಮನವರಿಕ್್ಯನದರ್, ಕ್್ೇೆಂದರ ಹನಗೂ ರನಜ್ಯ ಸಕ್ನಾರಗಳೂ ಸಹ ಸಪೆಂದ್ಧಸತತ್ುವ್ ಎನತನವ 
ಮನತ್ನತನ ರ್ನನತ ಈ ಸೆಂದಭಾದಲ್ಲಿ ಹೇ್ಳಬಯಸತತ್ುೇರ್್.   
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ಪರಶ್ನ ಸೆಂಖ್ಯ: 827 + 826 
(ಉತ್ುರ ಲಗತಿುಸಿದ್) 

 
ಶ್ರೇ ಎಸ.ಕ್್ೇಶವ ಪರಸನದ :- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ರ್್ೇಕ್ನರ ಸಹಕ್ನರಿ ಸೆಂಘದ ಮತಖನೆಂತ್ರ 

ಖಜನರ್್ಗ ್ ಜ್ಮೆಯನಗದ್ ಬನಕಿ ಇರತವ ಹಣವ್ಷತಟ ಎೆಂದತ ಕ್್ೇಳಿದ ಪರಶ್ನಗ್ ಇೆಂತ್ಹ ಪರಕರಣಗಳು 
ವರದ್ಧಯನಗಿರತವುದ್ಧಲಿ ಎೆಂದತ ಒೆಂದೇ್ ಸನಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಉತ್ುರಿಸಲನಗಿದ್.  ಇದಕ್್ೆ ಸಾಲಪ ವಿವರಣ್ ನೇಡಬ್ೇಕ್್ೆಂದತ 
ಕ್್ೇಳುತು್ೇರ್್.  ರ್್ೇಕ್ನರರನತನ ಆರ್ಥಾಕವನಗಿ ಉತ್ುೇಜಸಲತ ಎಪಿಎೆಂಸಿ ಮನದರಿಯೆಂತ್ ಮನರತಕಟ್ಟ ಕಲ್ಲಪಸಲತ 
ಸಕ್ನಾರ ಯನವುದನದರೂ ಯೇಜ್ರ್್ ಕ್್ೈಗೂ್ೆಂಡಿದಯ್ೇ ಎೆಂಬ ಪರಶ್ನಗ್ ಎಪಿಎೆಂಸಿ ಮನದರಿಯೆಂತ್ ಯನವುದ್ೇ 
ಯೇಜ್ರ್್ ಕ್್ೈಗೂ್ೆಂಡಿರತವುದ್ಧಲಿವ್ೆಂದತ ಉತ್ುರಿಸಲನಗಿದ್. ಕ್್ೈಮಗೆ ರ್್ೇಕ್ನರಿಕ್ ್ ನಶ್ಸಿ ಹ್ೂೇಗತವ ಸೆಂದಭಾ 
ಬೆಂದ್ಧದ್. ಇೆಂತ್ಹ ಸೆಂದಭಾದಲ್ಲಿ ಕ್್ೈಮಗೆದ ರ್್ೇಕ್ನರಿಕ್್ಯನತನ ಆಮೂಲನಗರವನಗಿ ಪತನರತಜಜೇವನಗೂ್ಳಿಸತತನು, 
ಇದತ ಕ್ಳ್ಗ್ ಬಿೇಳದ್ಧರತವ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಯನವ ರಿೇತಿಯ ಕರಮವನತನ ಸಕ್ನಾರವು ಕ್್ೈಗೂ್ೆಂಡಿದ ್ ಎೆಂದತ ರ್ನನತ 
ಪರಶ್ನಸತತ್ುೇರ್್.  ರೈ್ತ್ರ ಸೆಂತಗ್ಳು ಇರತವ ಮನದರಿಯಲ್ಲಿಯೇ ರ್್ೇಕ್ನರರಿೆಂದ ರ್್ೇರವನಗಿ ಗನರಹಕರಿಗ ್
ಮಳಿಗ್/ಸೆಂತಗ್ಳನತನ ತ್ರ್ಯತವ ಬಗ್ೆ ಸಕ್ನಾರವು ಯನವ ಕರಮಗಳನತನ ಕ್್ೈಗ್ೂೆಂಡಿದ್ ಎೆಂದತ 
ಪರಶ್ನಸಬಯಸತತ್ುೇರ್್. ಶನಲನ, ಅೆಂಗನವನಡಿ, ಸಫನಯಿ ಕಮಾಚನರಿಗಳು, ಕ್್.ಎಸ.ಆರ.ಟ.ಸಿ., ಇವುಗಳ 
ಸಮವಸರಗಳನತನ ಸಕ್ನಾರವು ರ್್ೇರವನಗಿ ರ್್ೇಕ್ನರರಿೆಂದ ಖರಿೇದ್ಧಸಲತ ಯನವ ಕರಮಗಳನತನ ಕ್್ೈಗೂ್ೆಂಡಿದ ್ಎೆಂಬ 
ಅೆಂಶಕ್್ೆ ವಿವರಣ್ ನೇಡಬ್ೇಕ್್ೆಂದತ ಕ್್ೇಳುತ್ುೇರ್್.  

 
ಶ್ರೇ ಶೆಂಕರ ಬಿ.ಪನಟೇಲ ಮತರ್್ೇನಕ್ೂ್ಪಪ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಸದಸಯರನದ ಶ್ರೇ ಕ್್ೇಶವ 

ಪರಸನದ  ರವರತ ಕ್್ೇಳಿರತವ ಪರಶ್ನಗಳಿಗ್ ಉತ್ುರಿಸಲನಗಿದ್.  ಆ ಪ್ೈಕಿ ಮದಲರ್್ೇಯದನಗಿ ಸಕ್ನಾರದ ಮತ್ವಯಯ 
ನಧಿ ಮತ್ತು ಚಿಟ ಫೆಂಡ  ಇದರಡಿ ಬಹಳ ವಷಾಗಳಿೆಂದ ಬನಕಿ ಇದಿ ರ್್ೇಕ್ನರರ ಹಣವನತನ ಇವತಿುನ ದ್ಧವಸ 
ಸಕ್ನಾರದ ಖಜನರ್್ಯಿೆಂದ ಬಿಡತಗಡ್ ಮನಡತವ ಕ್ಲ್ಸವನತನ ಈಗನಗಲ್ೇ ಮನಡಲನಗಿದ್.  ಜ್ವಳಿ ನೇತಿ ಮತ್ತು 
ಸಿದಿ ಉಡತಪಿನ ನಯಮದಡಿ ಜ್ವಳಿ ಇಲನಖಯ್ಡಿ 2-3 ನಗಮಗಳಿವ್.  ಈ ನಗಮಗಳಡಿ ಈಗನಗಲ್ೇ 
ಅೆಂಗನವನಡಿ, ಶನಲನ ಮಕೆಳಿಗ್ ಸಮವಸರಗಳನತನ … ಇವತಿುನ ದ್ಧವಸ ರ್್ೇಕ್ನರರನತನ ಉಳಿಸಬ್ೇಕತ ಮತ್ತು 
ಬ್ಳ್ಸಬ್ೇಕತ ಎೆಂಬ ಉದ್ಿೇಶದ್ಧೆಂದ ಈಗನಗಲ್ೇ ಟ್ಕಸ ಟ್ೈಲ  ಪನಕ ಾಗಳನತನ ಸನಥಪಿಸತವ ಕ್್ಲಸಗಳನತನ ಸಕ್ನಾರವು 
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ಮನಡತತಿುದ್. ಇದರ ಜ್ೂತಗ್್ ರ್್ೇಕ್ನರ ಸಮನಾನ  ಯೇಜ್ರ್್ಯಡಿ ಪರಸಕು ಸನಲ್ಲನೆಂದ ಬಹಳ ಹ್ಚಿಿನ ಹಣವನತನ 
ನೇಡತವ ಕ್್ಲಸವನತನ ಮನಡತತಿುದ್ಿೇವ್.  ಮತೆಂದತವರದ್ತ, ಇವತಿುನ ದ್ಧವಸ ರ್್ೇಕ್ನರರ ಮಕೆಳಿಗ್ ವಿದನಯರ್ಥಾವ್ೇತ್ನ 
ನೇಡಲನಗತತಿುದ್.  ರ್್ೇಕ್ನರರನತನ ಉಳಿಸಿ, ಬ್ಳ್ಸತವುದರಲ್ಲಿ ಸಕ್ನಾರವು ಯನವತ್ೂು ಸಹ ಹಿೆಂದೇ್ಟತ ಹನಕತವುದ್ಧಲಿ 
ಹನಗೂ ಸೆಂಪೂಣಾವನಗಿ ಸಕ್ನಾರವು ರ್್ೇಕ್ನರರ ಪರವನಗಿ ಇರತತ್ುದ್ ಎೆಂಬ ಅೆಂಶವನತನ ರ್ನನತ ಸದಸಯರಿಗ್ 
ತ್ಮಾ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಬಯಸತತ್ುೇರ್್. 

 
ಶ್ರೇ ನರನಣಿ ಹಣಮೆಂತ  ರತದರಪಪ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಸಚಿವರತ ಸಮಗರವನದ ಉತ್ುರವನತನ 

ನೇಡಿದನಿರ್. ಕ್ೈ್ಮಗೆ ವಲಯದ ಯೇಜ್ರ್್ಗಳ ಪೈ್ಕಿ ರ್್ೇಕ್ನರ ಸಮನಾನ  ಯೇಜ್ರ್್ಯಡಿ ಪರತಿ ಕತಟತೆಂಬ 
5,000/- ರೂಪನಯಿಗಳಷತಟ ನೇಡತವ ಹಣವನತನ ಹ್ಚಿಿಸಬ್ೇಕ್್ೆಂದತ ಈ ಮೂಲಕ ಆಗರಹಿಸತತ್ುೇರ್್.  ಕ್್ೈಮಗೆ 
ವಿಕ್ನಸ ಯೇಜ್ರ್್ಯಡಿ ಕ್ೈ್ಮಗೆ ಹನಗೂ ಅಗತ್ಯ ಸಲಕರಣ್ಗಳನತನ ಖರಿೇದ್ಧಸಲತ ಘಟಕ ವ್ಚಿದ ಶ್ೇಕಡನ 50 
ರಷತಟ ಸಹನಯಧ್ನವನತನ ಸಕ್ನಾರವು ಈಗನಗಲೇ್ ಒದಗಿಸತತಿುದ್.  ಪರಿಶ್ಷಟ ಜನತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶ್ಷಟ 
ಪೆಂಗಡದವರಿಗ ್ ಶ್ೇಕಡನ 90 ರಷತಟ ಸಹನಯಧ್ನವನತನ ನೇಡಲನಗತತಿುದ್. ಇದಲಿದ್ೇ ರ್್ೇಕ್ನರರಿಗ ್ ಸಕ್ನಾರವು 
ಇನೂನ ಹ್ಚಿಿನ ಸಹನಯಧ್ನವನತನ ಒದಗಿಸಬ್ೇಕ್್ೆಂದತ ವಿನೆಂತಿಸತತ್ುೇರ್್. ಸಕ್ನಾರ ಖರಿೇದ್ಧ ಮನಡತವ ಬಟ್ಟಗಳನತನ 
ರ್್ೇರವನಗಿ ರ್್ೇಕ್ನರರ ಮೂಲಕ ಖರಿೇದ್ಧಸಿದರ,್ ರ್್ೇಕ್ನರರ ಕತಟತೆಂಬಗಳಿಗ್ ಹಚ್ತಿ ಅನತಕೂಲವನಗತತ್ುದ್.  ಈ 
ನಟಟನಲ್ಲಿ ಸಕ್ನಾರವು ಖರಿೇದ್ಧಸತವ ಯನವುದೇ್ ಸಮವಸರಗಳನತನ ಸದಸಯರತ ಪರಸನುಪಿಸಿದೆಂತ್, ರ್್ೇಕ್ನರರಿೆಂದಲ್ೇ 
ಖರಿೇದ್ಧಸಬ್ೇಕ್್ೆಂದತ ರ್ನನತ ಸಕ್ನಾರಕ್್ೆ ವಿನೆಂತಿಸತತ್ುೇರ್್.  ಈ ಬಗ್ೆ ಸಕ್ನಾರವು ಈಗನಗಲ್ೇ ಆಶನಾಸರ್್ಯನತನ 
ನೇಡಿತ್ತು.  ಆದರ್, ಪೌರಢ ಶನಲ್ ಮತ್ತು ಕ್ನಲೇ್ಜ್ತ ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳ ಸಮವಸರಗಳನತನ ಸಕ್ನಾರವು ಈಗನಗಲೇ್ ಬ್ೇರ ್
ಕೆಂಪನಯಿೆಂದ ಖರಿೇದ್ಧಸಿದ್ ಎೆಂಬ ಅೆಂಶವನತನ ಸದನದ ಗಮನಕ್್ೆ ತ್ರಬಯಸತತ್ುೇರ್್.  ಇದರಿೆಂದ ರ್್ೇಕ್ನರರಿಗ್ 
ಸನಕಷತಟ ಹನನಯನಗತತಿುದ್.  ರ್್ೇಕ್ನರರಿಗ ್ಎಪಿಎೆಂಸಿ ಮನದರಿಯೆಂತ ್ಮನರತಕಟಟ್ಯನತನ ನಮಾಸಲತ…, ಕಳ್ದ 
ತಿೆಂಗಳು ಬಳ್ಗನವಿ ವಿಮನನ ನಲನಿಣದ ಒೆಂದತ ಕ್ೂ್ಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಪರದಶಾನವೊೆಂದನತನ ಏಪಾಡಿಸಲನಗಿತ್ತು.  ಇದ್ೇ 
ರಿೇತಿಯನಗಿ ಎಲನಿ ವಿಮನನ ಮತ್ತು ರೈ್ಲ್ಾ ನಲನಿಣಗಳಲ್ಲಿ ಹನಗೂ ಪರಮತಖ ಶನಪಿೆಂಗ  ಮಳಿಗ್ಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ 
ರ್್ೇಕ್ನರಿಕ್ಯ್ಿೆಂದ ಅೆಂದರ್ ಕ್್ೈಮಗೆದ್ಧೆಂದ ಬೆಂದ್ಧರತವ ಬಟ್ಟಗಳ ಪರದಶಾನ ಮತ್ತು ಮನರನಟದ ವಯವಸಥ್ಯನತನ 
ಮನಡಿದರ್, ರ್್ೇಕ್ನರಿಕ್ಗ್್ ಉತ್ುೇಜಸಿದೆಂತನಗತತ್ುದ್.   
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ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಸದಸಯರ್ೇ, ಪರಶ್ನ ಮತ್ತು ಉತ್ುರ ಈ ಎರಡನೂನ ನೇವ್ೇ ಹ್ೇಳಿದರ ್ಹ್ೇಗ?್  
ನಮಾ ಪರಶ್ನಗ್ ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರಿಸಲ್ಲ.    

 
ಶ್ರೇ ನರನಣಿ ಹಣಮೆಂತ  ರತದರಪಪ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ರ್್ೇಕ್ನರರಿಗ ್ ಹಚಿಿನ ಹಣಕ್ನಸಿನ 

ಸೌಲಭಯವನತನ ಕಡಿಮೆ ಬಡಿಿ ದರದಲ್ಲಿ ಒಗದ್ಧಸಿ ರ್್ೇಕ್ನರರನತನ ಉತ್ುೇಜಸಬ್ೇಕ್್ೆಂದತ ಆಗರಹಿಸತತ್ುೇರ್್. 
 
ಶ್ರೇ ಎಸ.ಕ್್ೇಶವ ಪರಸನದ :- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ರನಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಾಕ ಸಮಸ್ಯಯಿೆಂದ 

ರ್್ೇಕ್ನರರತ ಆತ್ಾಹತ್ಯಯನತನ ಮನಡಿಕ್್ೂೆಂಡಿದನಿರ.್  ಮತಖಯಮೆಂತಿರಗಳ ಪರಿಹನರ ನಧಿಯಿೆಂದ ತ್ಲನ 2 ಲಕ್ಷ 
ರೂಪನಯಿಗಳನತನ ಪರಿಹನರ ಧ್ನವನಗಿ ಈಗನಗಲ್ೇ ಬಿಡತಗಡ್ ಮನಡಲನಗಿರತತ್ುದ್ ಎೆಂದತ ಲ್ಲಖಿತ್ ಉತ್ುರದಲ್ಲಿ 
ತಿಳಿಸಲನಗಿದ್.  ಈ ಪರಿಹನರ ಮತ್ುವನತನ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪನಯಿಗಳಿಗ್ ಏರಿಕ್ ್ ಮನಡಿದರ್ ಒಳ್ಿಯದತ ಎೆಂಬ 
ಬ್ೇಡಿಕ್್ಯನತನ ತ್ಮಾ ಮೂಲಕ ಸಕ್ನಾರದ ಮತೆಂದ್ಧಡತತ್ುೇರ್್.  

 
ಶ್ರೇ ಶೆಂಕರ ಬಿ.ಪನಟೇಲ ಮತರ್್ೇನಕ್ೂ್ಪಪ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಸದಸಯರತಗಳನದ ಶ್ರೇ ಕ್್ೇಶವ 

ಪರಸನದ  ಮತ್ತು ಶ್ರೇ ನರನಣಿ ಹಣಮೆಂತ  ರತದರಪಪ ರವರತಗಳು ಪರಸನುಪಿಸಿದ ಅೆಂಶಗಳಿಗ್ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದೆಂತ್, 
ಇವತಿುನ ದ್ಧವಸ ರ್್ೇಕ್ನರ ಸಮನಾನ  ಯೇಜ್ರ್್ಯಡಿ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಮತ್ುವನತನ ನೇಡತವ ವಯವಸ್ಥಯತ ಈ 
ಹಿೆಂದ ್ ರನಜ್ಯ ಸಕ್ನಾರದಲ್ಲಿತ್ತು.  ಈ ಮತ್ುವನತನ 5,000/- ರೂಪನಯಿಗಳಿಗ್ ಹ್ಚಿಿಸತವ ನಧನಾರವನತನ 
ಈಗನಗಲ್ೇ ರ್ನವು ತ್ಗ್ದತಕ್್ೂೆಂಡತ, ಹ್ಚಿಿನ ಮತ್ುವನತನ ರ್್ೇಕ್ನರರಿಗ ್ ನೇಡತವ ಕ್್ಲಸವನತನ ಮನಡತತಿುದ್ಿೇವ್.  
ರ್್ೇಕ್ನರರನತನ ಉಳಿಸಿ, ಬಳ್್ಸತವ ಬಗ್ೆ ಸದಸಯರತಗಳು ಕ್್ಲವು ಸಲಹ್ಗಳನತನ ನೇಡಿದನಿರ್. ನಮಾ ಇಲನಖಯ್ 
ಮೂರತ ನಗಮಗಳಿೆಂದ ವಯವಸ್ಥ ಮನಡತವ ಕ್್ಲಸಗಳನತನ ಮನಡಲನಗತತಿುದ್.  ಆರ್ಥಾಕ ಸಮಸ್ಯಯಿೆಂದ ಆತ್ಾಹತ್ಯ 
ಮನಡಿಕ್್ೂೆಂಡ ರ್್ೇಕ್ನರರ ಕತಟತೆಂಬಗಳಿಗ್ ಮತಖಯಮೆಂತಿರಗಳ ಪರಿಹನರ ನಧಿಯಿೆಂದ ಕ್್ೂಡಲನಗತವ 2 ಲಕ್ಷ 
ರೂಪನಯಿಗಳನತನ ಹ್ಚಿಿಸತವೆಂತ್ ಶ್ರೇ ಕ್ೇ್ಶವ ಪರಸನದ ರವರತ ಪರಸನುಪಿಸಿದನಿರ್.  ಕ್್ೂವಿಡ -19 ರ ಸನೆಂಕ್ನರಮಕ 
ಕ್ನಯಿಲ್ಯ ಸೆಂದಭಾದಲ್ಲಿ ರ್್ೇಕ್ನರರ ಕತಟತೆಂಬಗಳಿಗ್ ಮತಖಯಮೆಂತಿರಗಳ ಪರಿಹನರ ನಧಿಯಿೆಂದ 2 ಲಕ್ಷ 
ರೂಪನಯಿಗಳನತನ ನೇಡತವ ವಯವಸ್ಥಯನತನ ಅೆಂದ್ಧನ ಮತಖಯಮೆಂತಿರಗಳು ಮನಡಿದಿರತ.  ಆರ್ಥಾಕ ಸಮಸ್ಯಯಿೆಂದ 
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ರ್್ೇಕ್ನರರತ ಮೃತ್ಪಟಟರ್ೇ, ಅವರಿಗೂ ಸಹ ಪರಿಹನರ ಧ್ನ ನೇಡತವ ಪರಸನುವರ್್ಯತ ಇವತಿುನ ದ್ಧವಸ ಸಕ್ನಾರದ 
ಪರಿಶ್ೇಲರ್ನ ಹೆಂತ್ದಲ್ಲಿದ್ ಎನತನವ ಅೆಂಶವನತನ ಸದಸಯರ ಗಮನಕ್್ೆ ತ್ರಬಯಸತತ್ುೇರ್್.   
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ಪರಶ್ನ ಸೆಂಖ್ಯ: 849 

(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಿದ)್ 
 

ಶ್ರೇ ಶರಣಗೌಡ ಬಯಯಪತರ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಸಕ್ನಾರವು ಸವಿಸನುರವನದ ಉತ್ುರವನತನ 
ಒದಗಿಸಿದ್.  ಆದರ್, 2019-20, 2020-21 ರ್್ೇ ಸನಲ್ಲನ ಮನಹಿತಿಯನತನ ರ್್ೂೇಡಿದನಗ, ಕ್ೂ್ೇವಿಡ -19 ರ 
ಸನೆಂಕ್ನರಮಕ ಕ್ನಯಿಲ್ಯ ಸೆಂದಭಾದಲ್ಲಿ, ಯನರೂ ಸಹ ತ್ಮಾ ಮರ್್ಗಳನತನ ಬಿಟತಟ ಹ್ೂರಬೆಂದ್ಧಲಿ.  ಅೆಂತ್ಹ 
ಪರಿಸಿಥತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಸಕ್ನಾರವು ಎಲಿವನೂನ ಒದಗಿಸಿದ್. ಎಲನಿ ಸನಮಗಿರಗಳನತನ ಹೆಂಚಿ, ಎಲನಿ 
ಯೇಜ್ರ್್ಗಳನೂನ ಸಹ ಫಲನನತಭವಿಗಳಿಗ್ ಮತಟಟಸಲನಗಿದ್ ಎೆಂದತ ಲ್ಲಖಿತ್ ಉತ್ುರದಲ್ಲಿ ತೂ್ೇರಿಸಲನಗಿದ್.  
ಕ್್ೂೇವಿಡ -19 ರ ಸೆಂದಭಾದಲ್ಲಿ ರ್ನವು ನಮಾ ಪಕೆದ ಮರ್್ಯವರರ್್ನೇ ಸಹ ರ್್ೂೇಡಿರತವುದ್ಧಲಿ.  ಅೆಂತ್ಹ 
ಸೆಂದಭಾದಲ್ಲಿ ಅಜಾಗಳನತನ ಯನವನಗ ಆಹನಾನಸಲನಯಿತ್ತ, ಯನವನಗ ಸಿಾೇಕರಿಸಲನಯಿತ್ತ ಹನಗೂ 
ಫಲನನತಭವಿಗಳಿಗ್ ಯನವನಗ ಸಕ್ನಾರದ ಯೇಜ್ರ್್ಗಳನತನ ಮತಟಟಸಲನಯಿತ್ತ ಎೆಂಬ ಪರಶ್ನಯನತನ ರ್ನನತ 
ಕ್್ೇಳಬಯಸತತು್ೇರ್್.  ಸಕ್ನಾರದ ಸನಕಷತಟ ಯೇಜ್ರ್್ಗಳ ಪ್ೈಕಿ ಹೂ್ಲ್ಲಗ್ ಯೆಂತ್ರಕ್್ೆ ಯನವುದೇ್ ಅಜಾಯೇ ಇಲಿ.  
ಇದಕ್್ೆ ಯನವುದ್ೇ ಅಜಾಗಳು ಏಕ್್ ಸಿಾೇಕೃತ್ಗೂ್ೆಂಡಿಲಿ?  ಫಲನನತಭವಿಗಳಿಗ್ ಮತ್ತು ಜ್ನ ಸನಮನನಯರಿಗ ್ಯನವ 
ರಿೇತಿಯನಗಿ ತಿಳಿಸತವ ಕ್ಲ್ಸಗಳನತನ ಸಕ್ನಾರವು ಮನಡಿದ್ ಎೆಂಬತದನತನ ಸಕ್ನಾರವು ವಿವರಿಸಬ್ೇಕತ.  ಈ 
ಯೇಜ್ರ್್ಯಲ್ಲಿ ಸನಕಷತಟ ಅರ್ನಯಯವನಗಿದ್ ಎೆಂದತ ನನಗನನಸತತಿುದ್.  ಏಕ್್ೆಂದರ,್ 2019-20 ಮತ್ತು 2020-
21 ರ್್ೇ ಸನಲತಗಳ ಬಗ್ೆ ಸಚಿವರತ ಪರಿಶ್ೇಲ್ಲಸಬೇ್ಕ್್ೆಂದತ ರ್ನನತ ಕ್್ೂೇರತತ್ುೇರ್್.   

 
ಶ್ರೇ ಆಚನರ  ಹನಲಪಪ ಬಸಪಪ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಬಿೇದರ -ರನಯಚೂರತ ಜಲ್ಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಳದ್ 

ಐದತ ವಷಾಗಳಲ್ಲಿ ವಿಕಲಚ್ೇತ್ನರಿಗ ್ ಮೆಂಜ್ೂರತ ಮನಡಿರತವ ಯೇಜ್ರ್್ಗಳು ಯನವುವು ಎೆಂದತ ಸದಸಯರತ 
ಕ್್ೇಳಿರತವ ಪರಶ್ನಗ್ ಸಪಷಟವನದ ವಿವರವನತನ ಅನತಬೆಂಧ್-1 ರಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲನಗಿದ್.  ಸದರಿ ಯೇಜ್ರ್್ಗಳಿಗ್ ಎಷ್್ಟಷತಟ 
ಆಕ್ನೆಂಕ್ಷಿಗಳು ಅಜಾಗಳನತನ ಸಲ್ಲಿಸಿರತತನುರ್ ಎೆಂಬ ಪರಶ್ನಗ್ ವಿವಿರವನದ ಉತ್ುರಗಳನತನ ಅನತಬೆಂಧ್ 2 ಮತ್ತು 3 
ರಲ್ಲಿ ಕರಮವನಗಿ ಒದಗಿಸಲನಗಿದ್.  ಈ ಮನಹಿತಿಯನತನ ಸಿ.ಡಿ.ಯ ಮತಖನೆಂತ್ರ ನೇಡಲನಗಿದ್.  ಸದಸಯರತ 
ಕ್್ೇಳಿರತವ ಪರಶ್ನಗ್ ಸೆಂಬೆಂಧ್ಪಟಟೆಂತ್, ಬಿೇದರ  ಮತ್ತು ರನಯಚೂರತ ಜಲ್ಿಗ್ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದ ಮನಹಿತಿಗಳು ತ್ಲನ 
10 ಸನವಿರ ಪತಟಗಳಷ್ಟ್ಟವ್.  ಹಿೇಗನಗಿ ಸಿ.ಡಿ.ಯಲ್ಲಿ ಕ್್ೇಳಿದ ಮನಹಿತಿಯನತನ ನೇಡಲನಗಿದ್.   

 (ಮತೆಂದತ) 
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930/20-09-2022/1-10/ಬಿಕ್್ಪಿ-ಜಆರ  
ಶ್ರೇ  ಆಚನರ   ಹನಲಪಪ ಬಸಪಪ(ಮತೆಂದತ) 
 
ಕಳ್ದ  ೫ ವಷಾಗಳಲ್ಲಿ  ಆಯೆಗ್ೂೆಂಡ  ಫಲನನತಭವಿಗಳ್ಷತಟ ಎನತನವ  ವಿಚನರವನಗಿ ರ್ನನತ  ಸಪಷಟವನಗಿ  ಅವರ  
ಗಮನಕ್್ೆ  ತ್ರತವುದಕ್್ೆ  ಇಚ್ಛಪಡತತು್ೇರ್್.    
 

ಶ್ರೇ  ಟ.ಎ.ಶರವಣ :- ಮನನಯ ಸಚಿವರತ  ಸಿ.ಡಿ., ಯನತನ  ಕಳುಹಿಸತವುದತ ಬೆೇಡ. ಭಯ  ಆಗತತ್ುದ.್ 
 
ಶ್ರೇ ಆಚನರ  ಹನಲಪಪ ಬಸಪಪ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರ,್ ಸಿ.ಡಿಯಲ್ಲಿ   ಏರ್ನದರೂ  ಇದಿರ್ ಭಯ  

ಮನಡಿಕ್್ೂೆಂಡರ್ ಮನತ್ರ ಭಯ ಆಗತತ್ುದ.್  ಕ್್ೂೇವಿಡ  ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮಾ ವಿಕಲಚ್ೇತ್ನರ  ಮಕೆಳಿಗ್ 
ಕ್್ೂಡಬೇ್ಕ್ನದೆಂತ್ಹ ಎಲಿವನತನ  ರ್ನವು  ಕ್್ೂಟಟದ್ಿೇವ್.  ಇದರ ಬಗ್ೆ  ತ್ಮಗ್  ವಷಾವನರತ  ಮನಹಿತಿಯನತನ  
ಕ್್ೂಟಟದ್ಿೇರ್್. ಮತ್ು  ಇದರ ಬಗ್ೆ  ಮತ್ೂುಮೆಾ  ಹ್ೇಳಬ್ೇಕ್ನಗತತ್ುದ್. ೨೦೨೦-೨೧ರ್್ೇ ಸನಲ್ಲನದತಿ, ೨೦೨೧-೨೨, 
೨೦೧೯-೨೦, ೨೦೧೮-೧೯ ರಲ್ಲಿ  ಸತಮನರತ  ಆಗಿದ,್ ನಮಗ್ ಒಟತಟ     ಸದರಿ  ಯೇಜ್ರ್್ಯಲ್ಲಿ   ೨೦೧೭-೧೮ 
ರಲ್ಲಿ  ೨೦೨೧-೨೨ರ್್ೇ ಸನಲ್ಲನಲ್ಲಿ  ರನಯಚೂರತ  ಜಲ್ಿಯಲ್ಲಿ  ೧೦,೦೧೫ ಅಜಾಗಳು ಬೆಂದ್ಧವ್. ೩೬೭೯ 
ವಿಕಲಚ್ೇತ್ನರಿಗ ್ ಏನತ ಸೌಲಭಯವನತನ  ಕ್್ೂಡಬೇ್ಕ್ನಗಿದ್ಯೇ  ಅದನತನ  ಸಕ್ನಾರದ್ಧೆಂದ  ಕ್್ೂಟಟದ್ಿೇವ್.  
ಬಿೇದರ ನಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ೪೮೪೦  ಅಜಾಗಳು ಬೆಂದ್ಧದತಿ, ೨೯೫೮ ಫಲನನತಭವಿಗಳಿಗ್  ಕ್್ೂಡಬೇ್ಕ್ನದ  
ಸೌಲಭಯಗಳನತನ  ಕ್ೂ್ಟಟದ್ಿೇವ್. ಇದರ  ಸೆಂಪೂಣಾ  ಮನಹಿತಿಯನತನ  ಸಿಡಿ., ಯಲ್ಲಿ  ಹನಕಿ ಕ್್ೂಟಟದ್ಿೇವ್.  
ಅದನತನ  ತನವು  ರ್್ೂೇಡಬಹತದತ.  ಮತ್ು ಏರ್ನದರೂ  ಇದಿರ್  ತನವು  ಕ್್ೇಳಬಹತದತ.  
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ಪರಶ್ನ  ಸೆಂಖ್ಯ  ೮೧೪ 
(ಉತ್ುರವನತನ  ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ್) 

 
       ಶ್ರೇ ಸಿ.ಎನ. ಮೆಂಜ್ೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರ,್   
 

ಶ್ರೇ ಮತರತಗ್ೇಶ    ಆರ . ನರನಣಿ(ಬೃಹತ   ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ   ಕ್್ೈಗನರಿಕ್ನ  ಸಚಿವರತ)(ಉನನತ್ ಶ್ಕ್ಷಣ, 
ಐಟ-ಬಿಟ, ವಿಜ್ಞನನ ಮತ್ತು ತ್ೆಂತ್ರಜ್ಞನನ, ವಿದತಯರ್ನಾನ ಹನಗೂ ಕ್ೌಶಲನಯಭಿವೃದ್ಧಿ, ಉದಯಮಶ್ೇಲತ್ ಮತ್ತು 
ಜೇವರ್್ೂೇಪನಯ ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರ,್  ಇದತ  ಐ.ಟ., ಬಿ.ಟ., ಗ್  ಸೆಂಬೆಂಧ್ಪಟಟ  
ವಿಷಯವನಗಿರತವುದರಿೆಂದ,  ಇದಕ್್ೆ ಅವರ ಪರವನಗಿ ರ್ನರ್್ೇ ಉತ್ುರವನತನ ಕ್್ೂಡತತಿುದ್ಿೇರ್್. ಈಗನಗಲ್ೇ 
ಉತ್ುರವನತನ  ಒದಗಿಸಲನಗಿದ್.   

 
ಶ್ರೇ ಸಿ.ಎನ.ಮೆಂಜ್ೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರ,್  ಉತ್ುರವನತನ  ಯನರತ  ಕ್್ೂಟಟರೂ 

ಪರವನಗಿಲಿ, ಸರಿಯನಗಿ ಉತ್ುರ  ಕ್್ೂಟಟರ್ ಸನಕತ.   ರ್ನನತ  ಇದರ  ಮೆೇಲ್  ಚಚ್ಾ  ಮನಡತವುದಕ್್ೆ    
ಮತೆಂಚ್   ಮೆೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ  ಸತಮನರತ  ೨೨,೯೦೦  ಕ್್ೂೇಟ  ರೂಪನಯಿಗಳ  ಬೆಂಡವನಳ   ಹೂಡಿ,  
ದ್ೇಶದಲ್ಲಿಯೇ ಮಟಟ  ಮದಲ   ಸಮ್ಕೆಂಡಕಟರ   ನಮನಾಣ ಘಟಕದ  ಸನಥಪರ್್ ಯೇಜ್ರ್್ಗ ್ ಸಕ್ನಾರದ  
ಅನತಮೇದರ್್ ಮತ್ತು ಒಪಪೆಂದ  ಮನಡಿಕ್್ೂೆಂಡಿರತವುದನತನ   ಮೆೈಸೂರತ  ಮತ್ತು  ಚನಮರನಜ್ನಗರ  ಜಲ್ಿಗಳ  
ಸಥಳಿೇಯ ಸೆಂಸ್ಥಗಳ  ಕ್ಷ್ೇತ್ರದ್ಧೆಂದ  ಆಯೆಯನಗಿ   ಈ  ಮರ್್ಯ  ಶನಸಕರ್ನಗಿರತವ ರ್ನನತ ಅಲ್ಲಿನ ಜ್ನತ್ಯ 
ಪರವನಗಿ  ಸಕ್ನಾರಕ್್ೆ   ಮನನಯ  ಮತಖಯಮೆಂತಿರಯವರಿಗ್    ಹನಗೂ ಮನನಯಬೃಹತ   ಹನಗೂ  ಮಧ್ಯಮ 
ಕ್್ೈಗನರಿಕ್ನ  ಸಚಿವರಿಗ್  ಅತ್ಯೆಂತ್  ಗೌರವಯತತ್ವನದ  ಅಭಿನೆಂದರ್್ಗಳನತನ   ಈ ಸದನದ  ಮೂಲಕ 
ಸಲ್ಲಿಸತತ್ುೇರ್್.   

 
 ಸಭನಪತಿಯವರತ:-  ತನವು  ಪರಶ್ನಯನತನ  ಕ್್ೇಳಬೇ್ಕತ.      
  
ಶ್ರೇ ಸಿ.ಎನ. ಮೆಂಜ್ೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರ,್ ಒೆಂದೇ್ ನಮಷ ಅವಕ್ನಶವನತನ  ಕ್ೂ್ಡಿ, 

ರ್ನನತ  ಪರಶ್ನಯನತನ  ಕ್್ೇಳುತ್ುೇರ್್.  ಕ್್ೇೆಂದರ  ಸಕ್ನಾರ  ೨೦೨೦ರ್್ೇ  ಸನಲ್ಲನಲ್ಲಿ   ಇೆಂಡಿಯನ ಸಮ್ಕೆಂಡಕಟರ   
ಯೇಜ್ರ್್ಯನತನ   ಘೂೇಷಣ್  ಮನಡಿತ್ತು.  ಇದಕ್ನೆಗಿ, ಕ್್ೇೆಂದರ ಸಕ್ನಾರಕೂೆ  ಮತ್ತು  ಈ  ದ್ೇಶದ  ಪರಧನನ 
ಮೆಂತಿರಗಳನದ  ಸರ್ನಾನಯ  ಶ್ರೇ  ನರೇ್ೆಂದರ  ಮೇದ್ಧಯವರಿಗೂ ಅತ್ಯೆಂತ್ ಘನತ್-ಗೌರವದೂ್ೆಂದ್ಧಗ ್
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ಅಭಿನೆಂದರ್್ಯನತನ ಈ  ಸದನದ  ಮೂಲಕ, ಟ.ವಿ., ಮನಧ್ಯಮಗಳ  ಮೂಲಕ, ಪತಿರಕ್್ಗಳ  ಮೂಲಕ 
ಸಲ್ಲಿಸತತ್ುೇರ್್. ಇದತ ಸಥಳಿೇಯ  ಯತವ  ಜ್ನತ್ಗ್    ತನೆಂತಿರಕತ್ಯ  ಕ್ೌಶಲಯತಯ್ನತನ  ....  

 
ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಶ್ರೇಯತತ್ ಮೆಂಜ್ೇಗೌಡ ರವರ,್ ಮನನಯ  ವಿರೂ್ೇಧ್  ಪಕ್ಷದ    ಮತಖಯ 

ಸಚ್ೇತ್ಕರತ ಏನತ  ಹ್ೇಳುತಿುದನಿರ್ೆಂದರ,್ ಇವರತ  ಪರಶ್ನಯನತನ  ಕ್್ೇಳುತಿುದನಿರೂ್ೇ  ನಣಾಯ  
ಮೆಂಡಿಸತತಿುದನಿರೂ್ೇ  ಎೆಂದತ  ಹ್ೇಳುತಿುದನಿರ.್   

 
ಶ್ರೇ ಸಿ.ಎನ.ಮೆಂಜ್ೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರ,್ ಇದಕ್್ೆ  ರ್ನನತ ಅಭಿನೆಂದರ್್ಯನತನ  

ಸಲ್ಲಿಸತತ್ುೇರ್್.  ನನನ  ಜಲ್ಿಗ್  ಇೆಂತ್ಹ  ಒೆಂದತ ದ್ೂಡಿ  ಯೇಜ್ರ್್ಯನತನ  ಕ್್ೂಟಟರತವುದಕ್್ೆ  ರ್ನನತ 
ಅಭಿನೆಂದ್ಧಸತತ್ುೇರ್್.    

 
ಸಭನಪತಿಯವರತ: - ಶ್ರೇಯತತ್  ಮೆಂಜ್ೇಗೌಡ ರವರ,್ ತನವು ದಯವಿಟತಟ  ಪರಶ್ನಯನತನ  ಕ್್ೇಳಿ.   
 
ಶ್ರೇ ಸಿ.ಎನ.ಮೆಂಜ್ೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರ,್ ಒಟಟನಲ್ಲಿ  ಸಥಳಿೇಯ  ಯತವ  ಜ್ನತ್ಗ್, 

ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳಿಗ್  ಉದ್ೂಯೇಗನವಕ್ನಶವನತನ  ಕಲ್ಲಪಸಿಕ್್ೂಡಬ್ೇಕತ. ಬೇ್ರ್  ರನಜ್ಯದ್ಧೆಂದ  ಬರತವ ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳಿಗ್, 
ಇಲ್ಲಿನ ೧೦೦೦ ಅಭಯರ್ಥಾಗಳಿಗ್ ಉದ್ೂಯೇಗನವಕ್ನಶ  ಕಲ್ಲಪಸಿಕ್್ೂಡತತ್ುೇರ್್ೆಂದತ  ಹ್ೇಳಿದರತ.  ದಯಮನಡಿ   
ಅದನತನ  ಕ್್ೂಡಬ್ೇಕತ.  

 
ಶ್ರೇ ಮತರತಗ್ೇಶ  ಆರ . ನರನಣಿ:_ ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರ,್ ಇವತ್ತು  ಸಮ್ಕೆಂಡಕಟರ   ಪನಲ್ಲಸಿಯನತನ 

ಇಡಿೇ ದ್ೇಶದಲ್ಲಿಯೇ ಮದಲರ್್ಯದನಗಿ ರ್ನವು ನಮಾ ಕರ್ನಾಟಕದ್ಧೆಂದ    ತ್ರತತಿುದ್ಿೇವ್. ಈಗನಗಲ್ೇ  
ಸಮ್ಕೆಂಡಕಟರ   ಪನಲ್ಲಸಿಯನತನ  ಮನಡಿ   ಕ್್ೇೆಂದರ  ಸಕ್ನಾರದವರತ  ಅದಕ್್ೆ   incentives   ಮತ್ತು 
ಸಬಿಸಡಿಗಳನತನ ಅವರತ   ಕ್್ೂಡಬೇ್ಕತ. ಅದರ ಸಲತವನಗಿ  ರ್ನವು  ಶ್ೇಫನರಸತಸ  ಮನಡಿದ್ಿೇವ್  ಮತ್ತು  ನಮಾ  
ಕಡಯ್ಿೆಂದಲೂ ಸಹ  ಅಗಿರಮೆೆಂಟ   ಆಗಿದ.್  ಏರ ಟ್ಲ  ಕೆಂಪನಯವರ ಜ್ೂತ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಕ್ನಾರದ್ಧೆಂದ 
ಅಗಿರಮೆೆಂಟ  ಆಗಿ ಅೆಂದನಜ್ತ ೧೫೦೦ ಜ್ನರಿಗಿೆಂತ್ಲೂ  ಹ್ಚತಿ  ಜ್ನರಿಗ ್ಉದ್ೂಯೇಗನವಕ್ನಶ ಅಲ್ಲಿ  ಸಿಗತತಿುದ.್  
ಅದರ  ಜ್ೂತ್ಗ್   ಇನತನ  four times indirect ಆಗಿ  ಉದೂ್ಯೇಗನವಕ್ನಶ  ಅಲ್ಲಿ  ಸಿಗತತ್ುದ್. ಇದರ  
ಜ್ೂತ್ಗ್  ಹ್ೂೇದವನರ ಯತ.ಎಸ .ಎ.,ಗ್  ಹ್ೂೇದನಗ  Applied Material  ಎನತನವೆಂತ್ಹ ಸಮ್ಕೆಂಡಕಟರ  
ಅನತನ  ತ್ಯನರತ  ಮನಡತವೆಂತ್ಹ   ಮೆಷ್ಟ್ನರಿ  ಕೆಂಪನಗಳಿಗ್  ರ್ನವು  ಭ್ೇಟಯನತನ  ಕ್ೂ್ಟಟದ್ಿೇವ್.  ಅವರತ 
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ಸಹ ಸನಧ್ಯವನದಷತಟ ಬ್ೇಗ ಇವರ ಜ್ೂತ್ಗ್ ಸಹಕ್ನರ ಕ್್ೂಟತಟ, ಮೆಷ್ಟ್ನರಿ  ಕ್ೂ್ಡತವೆಂತ್ಹದತಿ, ಇನತನ ಹ್ಚಿಿನ 
ತ್ೆಂತ್ರಜ್ಞನನವನತನ ನಮಾ ಇಲನಖಯ್ಿೆಂದ ಕ್್ೂಡತವೆಂತ್ಹದಿನತನ ಮನಡಿದನಿರ.್   ಮೆೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ  ಅದನತನ ಬನಯೆಂಡ  
ಬ್ೆಂಗಳೂರತ  ಎನತನವೆಂತ್ಹದಿನತನ  ತ್ಮಾಲ್ಲಿ  ಕ್ೂ್ಟಟದನಿರ.್   

 
      ಶ್ರೇ ಸಿ.ಎನ.ಮೆಂಜ್ೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರ,್ ಜನಗ ಕಳ್ದತಕ್್ೂೆಂಡೆಂತ್ಹ ರೈ್ತ್ರಿಗ ್ 
ಯೇಗಯವನದ  ಬ್ಲ್ಯನತನ  ಕ್್ೂಡಬೇ್ಕತ. ದ್ೇಶಕ್್ೆ  ಅನನದನತ್ರ  ಮಕೆಳಿಗ್ ಆ  ಕೆಂಪನಯಲ್ಲಿ  ಕ್್ಲಸ  
ಕ್್ೂಡಬೇ್ಕ್್ೆಂದತ  ಹ್ೇಳಿ  ನನನ ಅಭಿಪನರಯವನತನ  ತಿಳಿಸತತ್ುೇರ್್.   
 

ಶ್ರೇ ಮತರತಗ್ೇಶ  ಆರ . ನರನಣಿ:_   ಧ್ನಯವನದಗಳು.     
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 ಪರಶ್ನ  ಸೆಂಖ್ಯ  ೧೯೭ 
(ಉತ್ುರವನತನ  ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ್) 

 
ಶ್ರೇ ಟ.ಎ. ಶರವಣ:-  ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರ,್  ಕಳ್ದ  ಮೂರತ  ವಷಾಗಳಿೆಂದ  ಬೃಹತ   ಮತ್ತು  

ಮಧ್ಯಮ  ಕ್್ೈಗನರಿಕ್್ಗಳ   ಪರಿಸಿಥತಿ  ಯನವ  ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ  ಇದ್ ಇತನಯದ್ಧಯನಗಿ  ಎಲನಿ  ವಿವರಗಳನತನ  
ಕ್್ೇಳಿದ್ಿೇರ್್.   ಬಹತಶಃ  ಅವರತ  ಉತ್ುರವನತನ  ಕ್್ೂಟಟದನಿರ್.  ಸಕ್ನಾರ  ಹ್ೂಸ  ೨೦೨೦-೨೫ರ್್ೇ  ಸನಲ್ಲಗ್   
ಇೆಂಡಸಿರಯಲ   ಪನಲ್ಲಸಿಯನತನ    ಮನಡಿದ್.  Large industries scale ನಲ್ಲಿ  ಅಲ್ಲಿ  ಇರತ್ಕೆೆಂತ್ಹ 
ಭೂಮಯನತನ ರಿಯನಯಿತಿ ದರದಲ್ಲಿ   ಕ್್ೂಡಬೇ್ಕ್ೆ್ಂದತ  ಇತ್ತು.  ಕ್ೂ್ೇವಿಡ -೧೯  ಬೆಂದ  ಮೆೇಲ್   ಮತ್ತು 
National Strategical Office (N.S.O.,)  ವತಿಯೆಂದ    ಡನಟನ   ಒೆಂದತ release  ಅಗಿದ.್  
ಅದರಲ್ಲಿ  ಬಹಳ ಸಪಷಟವನಗಿ  ಹ್ೇಳಿದ್,  ಉತನಪದರ್್  ಇರಬಹತದತ, ಉತನಪದರ್ನ  ಕ್್ೇೆಂದರಗಳಿರಬಹತದತ.   
ಇದ್ಲಿವೂ  ೭%  drop  ಆಗಿರತವೆಂತ್ಹದಿನತನ   ಈಗನಗಲ್ೇ  ಮನಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ  ಬಾಂದಿರತವ ಹಲವನರತ 
ವರದ್ಧಗಳನತನ   ರ್ನವು  ರ್್ೂೇಡಿದ್ಿೇವ್.  ಆದರ್, ಸಕ್ನಾರದ  ವತಿಯಿೆಂದ   ಯನವುದೇ್  ಕರಮವಿಲಿ.   
ಈಗನಗಲ್ೇ  ಕ್್ೈಗನರಿಕ್ನ  ಕ್ಷ್ೇತ್ರದಲ್ಲಿ  ಸನಲದ  ಬನಧಯ್ೆಂದ, ಅದತ ಬಡಿಿ ದರ  ಇರಬಹತದತ,   ಅದೂ   
ಕೂಡ  ಹ್ಚನಿಗತತಿುದ್. ಆದರ್,  ಕ್್ೇೆಂದರದ  ರಿಸವಾ  ಬನಯೆಂಕಿನ ಆರ್ಥಾಕ  ನೇತಿ  ಇದಕೂೆ  ಕೂಡ  
ಕ್ನರಣವನಗತತ್ುದಯ್ೇ  ಮತ್ತು  ಇದನತನ  ನೇವು  ಯನವ  ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ  ಸರಿಪಡಿಸತತಿುೇರನ,  ಹ್ಚತಿ 
ಸೆಂಖ್ಯಯಲ್ಲಿ  ಉತನಪದರ್ನ  ಕ್್ೇೆಂದರಗಳನತನ,    ಕ್್ೈಗನರಿಕ್್ಗಳನತನ   ತನವು  ಯನವ  ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ  ಮತೆಂದಕ್್ೆ 
ತ್ಗ್ದತಕ್ೂ್ೆಂಡತ  ಬರತತಿುೇರನ  ಎನತನವ ಬಗ್ೆ  ತನವು ಸಪಷಟವನಗಿ  ಉತ್ುರವನತನ  ಕ್್ೂಡಬೇ್ಕತ.   ಇವತಿುನ 
ಪರಿಸಿಥತಿಯಲ್ಲಿ  ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜ್ಯದಲ್ಲಿ  investors   ಬಗ್ೆ ತನವು ಏರ್್ೇರ್ೂ್ೇ Expo ಗಳನತನ ಮನಡತತಿುೇರಿ. 
ಆದರ್, ಇದರಿೆಂದ  ಏನೂ  ಪರಯೇಜ್ನವನಗತತಿುಲಿ.    ಆದಿರಿೆಂದ,  ಈ  ಕ್್ೈಗನರಿಕ್್ಗಳಿಗ್, ಉತನಪದರ್ನ  
ಕ್್ೇೆಂದರಗಳಿಗ್   ಉತ್ುೇಜ್ನ ಕ್್ೂಡತವ  ಸಲತವನಗಿ   ತನವು  ಯನವ  ಕ್ನಯಾಕರಮಗಳನತನ  ಹಮಾಕ್ೂ್ೆಂಡಿದ್ಧಿೇರಿ 
ಎೆಂದತ  ಈ ಸದನಕ್್ೆ  ವಿವರಣ್ಯನತನ  ಕ್್ೂಡಿ.     

 
ಶ್ರೇ  ಮತರತಗ್ೇಶ   ಆರ . ನರನಣಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರ,್    ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ  ಶ್ರೇ  ಟ.ಎ. 

ಶರವಣ ರವರತ  ಏನತ  ಹ್ೇಳಿದರತ ಎೆಂದರ್    ಇಡಿೇ  ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜ್ಯ  Foreign Direct 
Investment (F.D.I.,)  ನಲ್ಲಿ ದ್ೇಶದಲ್ಲಿ  ಮದಲರ್್ೇ  ಸನಥನದಲ್ಲಿದ ್  ಎೆಂದತ ರ್ನನತ  ಈ ಸದನಕ್್ೆ  
ತಿಳಿಯಬಯಸತತ್ುೇರ್್.  ಅದರ  ಜ್ೂತ್ಯಲ್ಲಿ Ease of doing business ನಲ್ಲಿಯೂ ಸಹಿತ್ ಇಡಿೇ 
ದ್ೇಶದಲ್ಲಿ  ಕರ್ನಾಟಕ ಕ್್ೈಗನರಿಕ್ನ  ಕ್ಷ್ೇತ್ರದಲ್ಲಿ  ಮದಲರ್್ೇ ಸನಥನದಲ್ಲಿದ್.ಇದರ ಜ್ೂತ್ಗ್  ಸನಕಷತಟ  
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ಕ್್ೈಗನರಿಕ್್ಗಳ ಲ್ಲಿರತವೆಂತ್ಹ  ಕಷಟಗಳನತನ  ನವನರಣ್  ಮನಡಲ್ಲಕ್್ೆ  ಸನಕಷತಟ  ತಿದತಿಪಡಿಗಳನತನ  ಆಗನಗ   
ರ್ನವು ತ್ರತತಿುದ್ಿೇವ್.  ಇದರಲ್ಲಿ ಏನತ ಸಿಕ   ಯೂನಟ ಗಳಿವ್, ಅವುಗಳನತನ  revise ಮನಡಲ್ಲಕ್್ೆ   ಹಿರಿಯ 
ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳ  ಜ್ೂತ್ಗ್    ಮತ್ತು ಅಡೂ್ಾೇಕ್ೇ್ಟ   ಜ್ನರಲ  ರವರನತನ  ಕರದ್ತ  ಮೇಟೆಂಗ   ಮನಡಿ ಅವರಿಗ್  
ಪತನಃ Sale Deed   ಮನಡಿಕ್್ೂಡತವೆಂತ್ಹ  ಮತ್ತು  ಯನರತ  ಕ್್ೈಗನರಿಕ್್ಯನತನ  ನಡಸ್ಿ, ಬ್ೇರ ್  ಬ್ೇರ ್ 
ಕ್ನರಣಗಳಿೆಂದ  ಭೆಂದ   ಆಗಿದ,್ಅವುಗಳ  ಬಗ್ೆ  ಏನೂ  ತಿೇಮನಾನ  ತ್ಗ್ದತಕ್ೂ್ಳಿಲ್ಲಕ್್ೆ  ಆಗತತಿುರಲ್ಲಲಿ.  
ಅವುಗಳನತನ ಸಹಿತ್   ಸೇ್ಲ   ಡಿೇಡ  ಮನಡಿಕ್್ೂಟನಟಗ, ಅವರತ ಬೇ್ರಯ್ವರಿಗ ್  ಸೇ್ಲ   ಮನಡಿ,  
ಕ್್ೈಗನರಿಕ್್ಗಳನತನ ಆ  ಜನಗದಲ್ಲಿ  ಪನರರೆಂಭ   ಮನಡತವುದಕ್್ೆ   ಅನತಕೂಲತ್ಯನತನ  ಮನಡಿಕ್ೂ್ಟಟದ್ಿೇವ್.    
ಬಹಳ  ಮತಖಯವನಗಿ  ಕ್ೇ್ೆಂದರ  ಸಕ್ನಾರ M.S.M.E., sector  ಗಳಿಗ ್ ಅವರತಗಳು  interest and 
principle  ಅನತನ defer   ಮನಡಿದನಿರ.್  ಅೆಂದರ,್ ಎರಡತ  ವಷಾದವರಗ್್  ಈಗ  ಇರತವೆಂತ್ಹ  ಏನತ 
ಸಿಕ   ಆಗತತಿುತ್ತು ಅೆಂತ್ವರಿಗ್    interest and principle ಅನತನ defer ಮನಡಿ ಮತೆಂದ್ಧನ 
ವಷಾದವರಗ್್   ಕ್್ೂಟಟರತವುದರಿೆಂದ ಸನಕಷತಟ  ಕ್ನಖನಾರ್ಗ್ಳು ಸಿಕ   ಆಗತವೆಂತ್ಹದತಿ   ಉಳಿದ್ಧದ್.  ಈ  ರಿೇತಿ 
ಹಲವನರತ  ಕರಮಗಳನತನ  ರ್ನವು  ಕ್್ೈಗ್ೂೆಂಡಿದ್ಿೇವ್. ಇದರ  ಬಗ್ೆ ಏರ್ನದರೂ ಸಲಹ್  ಇದಿರ್ ಪರತ್ಯೇಕವನಗಿ  
ರ್ನನತ  ತ್ಮಾನತನ ಭ್ೇಟಯನಗತತ್ುೇರ್್. ಅೆಂತ್ಹವುಗಳ ಬಗ್ೆಯೂ ಸಹಿತ್  ರ್ನವು ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳ  ಜ್ೂತ್ ಚಚ್ಾ  
ಮನಡಿ    ಜನರಿ  ಮನಡತತ್ುೇವ್.   

 
  ಶ್ರೇ ಟ.ಎ. ಶರವಣ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರ,್ ನಮಾ ರನಜ್ಯವನತನ ಬಿಟತಟ  ಬಹಳಷತಟ  ಕೆಂಪನಗಳು  

ರ್್ರ್ ರನಜ್ಯವನದ  ತ್ಲೆಂಗನಣ  ರನಜ್ಯಕ್್ೆ  ಹ್ೂೇಗತತಿುವ್.   ಅದನತನ ತ್ಡ ್  ಹಿಡಿದತ   ತನವು    ಇಲ್ಲಿಯೇ  
ಇನ ವ್ಸಟರ ಗಳನತನ, ಉತನಪದರ್ನ  ಕ್್ೇೆಂದರಗಳನತನ  ಹ್ಚತಿ ಹ್ಚತಿ ಬರಲ್ಲಕ್್ೆ     ಒೆಂದತ  ಹ್ೂಸ  
ಯೇಜ್ರ್್ಯನತನ ತ್ೆಂದತ, ಅವರತಗಳನತನ  ಉಳಿಸಿಕ್್ೂಳುಿವೆಂತ್ಹ ವಯವಸಥ್ಯನತನ ತನವು  ಮನಡಬೇ್ಕ್ನಗತತ್ುದ್. 

 
ಶ್ರೇ  ಮತರತಗ್ೇಶ  ಆರ . ನರನಣಿ:-   ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್,  ಆಗಬಹತದತ.  
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ಪರಶ್ನ ಸೆಂಖ್ಯ  ೧೫೪ 
(ಉತ್ುರವನತನ  ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ್) 

 
ಶ್ರೇ  ಎಸ .ರತದ್ರೇಗೌಡ:-  ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್,  ಮನನಯ ಸಚಿವರತ  ಉತ್ುರವನತನ  ಕ್್ೂಟಟದನಿರ್.    

ಇದರಲ್ಲಿ    ಸತಮನರತ  ೯,೫೭೨.೬೩  ಎಕರಯ್ಷತಟ   ಜನಗದಲ್ಲಿ  ಕ್್ೈಗನರಿಕ್ಗ್ಳನತನ   ಸನಥಪರ್್  ಮನಡದೇ್ 
ಹನಗ್ಯೇ  ಖನಲ್ಲ  ಇರತವುದನತನ   ಸಚಿವರತ ತ್ಮಾ ಉತ್ುರದಲ್ಲಿ   ತಿಳಿಸಿದನಿರ್.   ಒೆಂದತ  ಕಡ್  ರ್ನವು  
ಲನಯೆಂಡ  ಬನಯೆಂಕ   ಕಡ ್ ಆಲ್ೂೇಚರ್್  ಮನಡತತಿುದ್ಿೇವ್.  ಇರ್ೂ್ನೆಂದತ  ಕಡ ್  ಇಷತಟ ದೂ್ಡಿ  ಪರಮನಣದ  
ಕ್್ೈಗನರಿಕ್್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನದ  ಪರದೇ್ಶ  ಖನಲ್ಲ  ಇರತವುದರ  ಬಗ್ೆ ಸಕ್ನಾರದ  ಚಿೆಂತ್ರ್್  ಏನತ ಎನತನವುದನತನ   
ಮನನಯ ಸಚಿವರಿಗ್  ಇಲ್ಲಿ  ಕ್್ೇಳಬಯಸತತ್ುೇರ್್.    ನೆಂತ್ರ, ಶ್ವಮಗೆ ಜಲ್ಿ, ಮನಚ್ೇನಹಳಿಿ  ಕ್್ೈಗನರಿಕ್ನ  
ಪರದ್ೇಶ  ಬಹಳ ದೂ್ಡಿ  ಕ್್ೈಗನರಿಕ್ನ  ಪರದೇ್ಶವನಗಿದ.್  ಇಲ್ಲಿ  ಸತಮನರತ  ೩ರ್್ೇ  ಒೆಂದತ ಭನಗವನತನ  ಒೆಂದತ 
ಸೆಂಸ್ಥಗ್  ಕ್ೂ್ಟಟದನಿರ್.   ಈಗ ಅದಕ್್ೆ  ೪೦ ವಷಾ  ಆಗಿದ.್  ೪೦ ವಷಾಗಳನದರೂ  ಕೂಡ  ಅಲ್ಲಿ  ಯನವುದ್ೇ 
ರಿೇತಿಯ ಚಟತವಟಕ್್ಗಳು  ನಡಯ್ತತಿುಲಿ. 
                                                            (ಮತೆಂದತ)   

 
(೯೩೧) ೨೦.೦೯.೨೦೨೨ ೦೧.೨೦ ಎಸ ವಿ-ಎೆಂಡಿ                             (ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಥತಿ) 
ಶ್ರೇ ಎಸ.ರತದ್ರೇಗೌಡ (ಮತೆಂದತ) 
ಆಗ ಅವರಿಗ್ ಕ್ೂ್ಟಟೆಂತ್ಹ ದರ ಒೆಂದತ ಎಕರಗ್್ ರೂ.೧೪,೦೦೦/-. ನೆಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಅದನತನ ರೂ.೯೨,೦೦೦/-ಕ್್ೆ 
revise ಮನಡಿ notice ಕ್್ೂಟಟದನಿರ್. ಅದನತನ ಕೂಡ ಅವರತ ಕಟಟರತವುದ್ಧಲಿ. ಇಷ್ನಟದರೂ ಕೂಡ ಅದನತನ 
ವನಪಸ  ತ್ಗ್ದತಕ್್ೂೆಂಡತ ಬ್ೇರ ್ಕ್್ೈಗನರಿಕ್್ಗಳನತನ ಸನಥಪರ್್ ಮನಡಲ್ಲಕ್್ೆ ಅನತವು ಮನಡಿಕ್್ೂಡತವೆಂತ್ಹ ಯನವುದ್ೇ 
ಪರಕಿರಯ ಕ್ನಣಿಸತತಿುಲಿ. ಆದರ ್೨೦೧೦ರಲ್ಲಿ ಸೆಂಪೂಣಾವನಗಿ ಇದನತನ ನಮಾ ವಶಕ್್ೆ ತ್ಗ್ದತಕ್ೂ್ೆಂಡಿದ್ಿೇವ್ ಎೆಂದತ 
ಸಕ್ನಾರ ಅವರಿಗ್ ಒೆಂದತ notice ಕ್ೂ್ಟಟದ್. ಅದನತನ ಅವರ possession ಗ್ ತ್ಗ್ದತಕ್ೂ್ೆಂಡತ ಏಕ್ ್ಸಣಣ ಸಣಣ 
ಕ್್ೈಗನರಿಕ್್ಗಳಿಗ್ ಅವಕ್ನಶ ಮನಡಿಕ್್ೂಟಟರತವುದ್ಧಲಿ ಎನತನವುದಕ್್ೆ ಮನನಯ ಸಚಿವರಿೆಂದ ಉತ್ುರವನತನ ಬಯಸತತ್ುೇರ್್. 
 

ಶ್ರೇ ಮತರತಗ್ೇಶ ಆರ.ನರನಣಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ೯,೫೭೨ ಎಕರ ್ ಭೂಮ ಯನವುದೇ್ 
ಕ್್ೈಗನರಿಕ್್ಯತ ಬನರದ್ ಖನಲ್ಲ ಉಳಿದ್ಧದತಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ೭೫೦೦ ಎಕರ ್ಕ್್ೇವಲ steel structure ನಲ್ಲಿ ಉಳಿದ್ಧದ್. 
ರ್ನವು Harshal Industries Private Limited, Mittal Industrial Corporation, Bosco 
Company ಗ್ ಕ್್ೂಟಟದತಿ, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ Iron Ore ಮತ್ತು ಬ್ೇರ ್ ಬೇ್ರಯ್ವರಿಗ ್ ಕಚನಿವಸತುಗಳನತನ 
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ಕ್್ೂಡಲನಗದ್ ಇದತಿದರಿೆಂದ ಕ್್ೇೆಂದರ ಸಕ್ನಾರದ್ಧೆಂದ ಅನತಮೇದರ್್ಗ್ೂಳಿದ ್ ಯನವುದ್ೇ ಕ್್ೈಗನರಿಕ್ಯ್ತ 
ಬೆಂದ್ಧರತವುದ್ಧಲಿ. ಅದತ idle ಆಗಿ ಉಳಿದ್ಧದ್.  ಇನತನ ಉಳಿದ್ಧರತವುದರಲ್ಲಿ ಐದತ ವಷಾಗಳಿೆಂದ ಇಡಿೇ ರನಜ್ಯದ 
ತ್ತೆಂಬನ ಯನರತ ಕ್ೈ್ಗನರಿಕ್ಗ್ಳನತನ ಸನಥಪರ್್ ಮನಡಿರತವುದ್ಧಲಿವೊೇ ಅವರಿಗ್ಲನಿ notice ಕ್ೂ್ಡಲನಗಿದ್.  ಅದನತನ 
ವನಪಸ  ತ್ಗ್ದತಕ್ೂ್ಳುಿವೆಂತ್ಹ ಪರಕಿರಯ ಕೂಡ ನಡದ್್ಧದ್.  

 
 ಶ್ವಮಗೆದ ಮನಚೇ್ನಹಳಿಿಯ ಬಗ್ೆ ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಪರಸನುಪ ಮನಡಿದರತ.  ೧೪೦ ಎಕರಯ್ಲ್ಲಿ ೭೫ ಎಕರ ್
ಕ್್ೈಗನರಿಕ್್ ಬನರದ ್ಇರತವ ಪರದ್ೇಶವನತನ ವನಪಸ  ತ್ಗ್ದತಕ್ೂ್ಳಿಲತ notice ತ್ಗ್ದತಕ್ೂ್ೆಂಡತ resumption 
ಮನಡಲತ ಹನಕಿದ್ಿೇವ್. ಅವರತ ಕ್್ೂೇಟ ಾಗ್ ಹೂ್ೇಗಿದತಿ, ಕ್್ೂೇಟ ಾನಲ್ಲಿ ಅವರ ಕಡಯ್ೇ ಆಯಿತ್ತ.  ರ್ನವು 
ಮತೆಂದ್ಧನ ಕ್ೂ್ೇಟ ಾಗ ್ಅಜಾಯನತನ ಸಲ್ಲಿಸಿದನಗ ವಿಚನರಣ್ ಮನಡಿ ಮತೆಂದ್ಧನ ಕರಮ ಕ್ೈ್ಗ್ೂಳುವೆಂತ್ ಆದ್ೇಶ 
ಇತಿುೇಚ್ಗಷ್್ಟೇ ನಮಾ ಕಡಗ್ ್ಬೆಂದ್ಧದ್.    ಅವರನತನ ಕರದ್ತ ಚಚಾ್ ಮನಡಿ ಮನನಯ ರತದ್ರೇಗೌಡರತ ಹೇ್ಳಿದ ೭೫ 
ಎಕರಯ್ನತನ ಸಣಣ ಸಣಣ plot ಗಳನಗಿ ಮನಡಿ MSME (Micro, Small and Medium Enterprises) 
sector ಅವರಿಗ್ allotment ಮನಡತವುದರ ಕಡ ್ಗಮನ ಹರಿಸತತ್ುೇವ್.   
 

ಶ್ರೇ ಎಸ.ರತದ್ರೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಯನವುದ್ೇ ಒೆಂದತ ಕ್್ೈಗನರಿಕ್್ sick ಆದನಗ 
ಅವರಿಗ್ ಕ್್ೂಟಟೆಂತ್ಹ ಭೂಮಯನತನ ವಶಪಡಿಸಿಕ್ೂ್ಳಿಬ್ೇಕತ.  ಏಕ್್ ಇದರಲ್ಲಿ selective ಆಗಿ ೭೫ ಎಕರಯ್ನತನ 
ಮನತ್ರ ತ್ಗ್ದತಕ್ೂ್ಳಿಲನಗಿದ್? ಎರಡರ್್ಯದನಗಿ ಅಲ್ಲಿ SEZ (Special Economic Zone) ಗ್ ೨೫ 
ಎಕರಯ್ನತನ ಇಟತಟ ಈಗನಗಲ್ೇ ೨೫ ವಷಾ ಕಳ್ದ್ಧದ್. ಅಲ್ಲಿ ಯನವ ಕ್್ೈಗನರಿಕ್್ಗಳೂ ಬರತತಿುಲಿ. ಕ್ನರಣ ಏರ್್ೆಂದರ್ 
ಅಲ್ಲಿ ೫ ಎಕರ ್ plot ಮನಡಿ SEZ ನಲ್ಲಿ ಇಡಲನಗಿದ್.  ಈಗ ಅದನತನ ಕಿಯೇನಕಸ ನವರತ manage 
ಮನಡತತಿುದನಿರ್.  ಅವರಿಗ್ ಒೆಂದತ ಅವಕ್ನಶ ಮನಡಿಕ್ೂ್ಟತಟ ಅದನತನ ಒೆಂದತ ಎಕರ ್ಅಥವನ ಅಧ್ಾ ಎಕರ ್plot 
ಗಳರ್ನನಗಿ ಮನಡಿದರ್ start-up industries ಗಳು ಬರಲ್ಲಕ್್ೆ ಅನತಕೂಲವನಗತತ್ುದ ್ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳಿ ತ್ಮಾ 
ಮೂಲಕ ಸಕ್ನಾರದ ಗಮನಕ್್ೆ ತ್ರಬಯಸತತ್ುೇರ್್.   

 
ಶ್ರೇ ಮತರತಗ್ೇಶ ಆರ.ನರನಣಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಯ ಸದಸಯರ ಸಲಹ್ ಸರಿಯಿದತಿ, ಅಲ್ಲಿ 

ಉಳಿದ್ಧರತವ ೧೫ ಎಕರಯ್ನತನ ಒೆಂದತ ಎಕರ ್ ಅಥವನ ಅಧ್ಾ ಎಕರಯ್ plot ಗಳರ್ನನಗಿ ಮನಡಿ ಮತೆಂದ ್
ಬರತವೆಂತ್ಹ start-up industries ಗಳಿಗ್ ಕ್ೂ್ಡತವೆಂತ್ಹ ವಯವಸ್ಥಯನತನ ಮನಡತತ್ುೇವ್.  ಇರ್ೂ್ನೆಂದತ 
ಪರಶ್ನಯೆಂದರ ್ ೧೪೦ ಎಕರ್ಯಲ್ಲಿ ೭೫ ಎಕರ ್ ಅಷ್್ಟೇ ಏಕ್್ ಎನತನವುದಕ್್ೆ ಉಳಿದ್ಧರತವ ಪರದ್ೇಶದಲ್ಲಿ ಈಗನಗಲ್ೇ 
ಕ್್ೈಗನರಿಕ್್ಗಳು ಬೆಂದ್ಧವ.್ ಅವರ ಹ್ಸರಿನಲ್ಲಿ sale deed ಆಗಿದಯ್ೇ ಎೆಂದತ ಪರಿಶ್ೇಲರ್್ ಮನಡತತ್ುೇರ್್.   
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ಶ್ರೇ ಎಸ.ರತದ್ರೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಚಿವರ್ೇ, ಸಕ್ನಾರದ್ಧೆಂದಲೇ್ ಒೆಂದತ ಆದ್ೇಶ ಆಗಿದ.್  ಇದನತನ 

possession ಗ್ ತ್ಗ್ದತಕ್್ೂಳಿಲನಗತವುದತ ಎೆಂದತ ಆದೇ್ಶವನಗಿದತಿ, ಅದರ ಪರತಿಯನೂನ ರ್ನನತ 
ಪಡದ್ತಕ್ೂ್ೆಂಡಿದ್ಿೇರ್್.  

 
ಶ್ರೇ ಮತರತಗ್ೇಶ ಆರ.ನರನಣಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ರ್ನನತ ಪರಿಶ್ೇಲ್ಲಸತತ್ುೇರ್್.  
 
ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮತೆಂದ್ಧನ ಪರಶ್ನ ಮನನಯ ಸಲ್ಲೇೆಂ ಅಹಮದ  ಅವರದತಿ, ಮನನಯ ಸಚಿವರತ 

ಕ್ನಲನವಕ್ನಶವನತನ ಕ್್ೇಳಿದನಿರ.್   
 
ಶ್ರೇ ಸಲ್ಲೇೆಂ ಅಹಮದ :- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಈ ಪರಶ್ನಗ್ ಉತ್ುರಿಸಲತ ಇನೂನ ಎಷತಟ ಸಮಯ 

ಬ್ೇಕತ? ಕಳ್ದ ವನರ ಮನನಯ ಮತಖಯಮೆಂತಿರಗಳಿಗ್ ಇದತ ಬರತವುದ್ಧಲಿ ಎೆಂದತ ಹೇ್ಳಿದರತ.  
 
ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಮತರತಗೇ್ಶ  ನರನಣಿಯವರೇ್, ತನವು ಪರಶ್ನಗ್ ಉತ್ುರವನತನ ನೇಡತವುದಕ್್ೆ 

ಸಮಯವನತನ ಕ್್ೇಳಿದ್ಧಿರಿ. ಈಗ  ಪತನಃ ಕ್ನಲನವಕ್ನಶವನತನ ಕ್್ೇಳಿದ್ಧಿೇರಿ.   
 
ಶ್ರೇ ಮತರತಗ್ೇಶ  ಆರ.ನರನಣಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಕ್್ೇಳಿರತವ ಪರಶ್ನಯತ 

ಇಡಿೇ ರನಜ್ಯದ ಮನಹಿತಿಯನತನ ಒಳಗ್ೂೆಂಡಿರತವುದರಿೆಂದ ಅಧಿವ್ೇಶನ ಮತಗಿಯತವುದರೂ್ಳಗ್ ಕ್ೂ್ಡತತ್ುೇರ್್. 
 
ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಸಲ್ಲೇೆಂ ಅವರ್ೇ, ನೇವು ಇಡಿೇ ರನಜ್ಯದ ಮನಹಿತಿಯನತನ ಕ್್ೇಳಿರತವುದರಿೆಂದ 

ಅದಕ್್ೆ ಕ್ನಲನವಕ್ನಶ ಬೇ್ಕ್ೆ್ಂದತ ಮನನಯ ಮೆಂತಿರಗಳು ಹ್ೇಳುತಿುದನಿರ್.   
 
ಶ್ರೇ ಸಲ್ಲೇೆಂ ಅಹಮದ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಚತಕ್್ೆ ಗತರತತನಗಿ ಪರಶ್ನ ಬೆಂದ ಮೆೇಲ್ ಉತ್ುರ 

ಕ್್ೂಡತವುದತ ಸಕ್ನಾರದ ಜ್ವನಬನಿರಿಯನಗಿದ್. ಮದಲತ ಯನರ್ೂೇ ಒಬು ಬ್ೇಜ್ವನಬನಿರಿ ಅಧಿಕ್ನರಿ ಅದನತನ 
ಮತಖಯಮೆಂತಿರಯವರದತಿ ಎೆಂದತ ತ್ೆಂದ್ಧದಿರತ. ನೆಂತ್ರ ೨೧ರ್್ೇ ತನರಿೇಖಿಗ್ ಉತ್ುರವನತನ ಕ್ೂ್ಡಿಸತವುದನಗಿ 
ಹ್ೇಳಿದ್ಧಿರಿ.  ಈಗ ಇನೂನ ಕ್ನಲನವಕ್ನಶ ಬ್ೇಕ್್ೆಂದತ ಕ್್ೇಳುತಿುದನಿರ್ ಎೆಂದತ ಹೇ್ಳುತಿುದ್ಧಿೇರಿ. ಹನಗನದರ್ ಇದನತನ 
ಪಟಟಯಲ್ಲಿ ಏಕ್್ ಸೇ್ರಿಸಬ್ೇಕತ?  
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ಶ್ರೇ ಮತರತಗ್ೇಶ ಆರ.ನರನಣಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಸದನ ಮತಗಿಯತವುದರೂ್ಳಗನಗಿ ರ್ನನತ 
ಉತ್ುರ ಕ್ೂ್ಡತತ್ುೇರ್್.   

 
ಶ್ರೇ ಸಲ್ಲೇೆಂ ಅಹಮದ:- ನೇವು on record ಹ್ೇಳಿ. ೨೩ರ್್ೇ ತನರಿೇಖಿರ್ೂ್ಳಗನಗಿ ಕ್್ೂಡತತಿುೇರನ? 

ಇಲಿವನದಲ್ಲಿ I will move for privilege motion.  
 
ಶ್ರೇ ಮತರತಗ್ೇಶ  ಆರ. ನರನಣಿ:- ಶತಕರವನರದ ಒಳಗನಗಿ ಉತ್ುರವನತನ ಒದಗಿಸತತ್ುೇರ್್.   
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ತ್ಡ ್ಹಿಡಿಯಲನದ ಪರಶ್ನ ಸೆಂಖ್ಯ ೭೧೯ 
(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ್) 

ಶ್ರೇ ಮಧ್ತ ಜ.ಮನದ್ೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಉತ್ುರವನತನ ಕ್ೂ್ಟಟದನಿರ್. ಮದಲರ್್ಯದನಗಿ 
ಈ ಯೇಜ್ರ್್ಯನತನ ಮರತಜನರಿ ಮನಡತತಿುರತವೆಂತ್ಹ ಮನನಯ ಮತಖಯಮೆಂತಿರಯವರತ ಮತ್ತು ಮನನಯ ಸಹಕ್ನರ 
ಸಚಿವರಿಗ್ ಧ್ನಯವನದಗಳನತನ ತಿಳಿಸಬಯಸತತ್ುೇರ್್. ಇದರ ಜ್ೂತ್ಗ್ ರೈ್ತ್ ಬನೆಂಧ್ವರಿಗ್ ಈ ಯೇಜ್ರ್್ಯನತನ 
ಮನಡತತಿುದ್ಿೇವ್ೆಂದತ ಹ್ೇಳಿದನಿರ.್ ಎಲನಿ ರೈ್ತ್ರಿಗೂ ಇದತ ಅನಾಯವನಗತತ್ುದಯ್ೇ ಅಥವನ cooperative 
society ಯಲ್ಲಿ ಸದಸಯರನಗಿರತವೆಂತ್ಹವರಿಗ್ ಮನತ್ರ ಇದತ ಅನಾಯವನಗತತ್ುದಯ್ೇ ಎನತನವುದತ ನನನ ಪರಶ್ನ. 
ಏಕ್್ೆಂದರ ್ಹಲವನರತ ಸೆಂದಭಾಗಳಲ್ಲಿ ಎಲನಿ ರೈ್ತ್ರತ cooperative society ಗಳಲ್ಲಿ ಸದಸಯರನಗಿರತವುದ್ಧಲಿ.  
ಆದಿರಿೆಂದ ಅದತ ಆಗತತ್ುದ್ಯೇ? ಕಳ್ದ ಬನರಿ ಈ ಯೇಜ್ರ್್ಯತ ಜನರಿಯನಗಿದಿೆಂತ್ಹ ಸೆಂದಭಾದಲ್ಲಿ ಈ 
ಯಶಸಿಾನ ಯೇಜ್ರ್್ಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವನರತ ಕ್ನಯಿಲಗ್ಳನತನ ಸೇ್ರಿರಲ್ಲಲಿ. Dialysis and chemotherapy 
ಗಳು ಸ್ೇರಿರಲ್ಲಲಿ. Cardiac disease ಗಳಿಗ್ ಬಹಳ ಹಚ್ಿಿನ ಒತ್ುನತನ ನೇಡಲನಗಿತ್ತು.   

 
ಇೆಂದತ ಗನರಮನೆಂತ್ರ ಪರದೇ್ಶಗಳಲ್ಲಿ ನೇರಿನ ಮಟಟ ೧೦೦೦ ಅಡಿ ಆಳಕ್್ೆ ಕತಸಿದ್ಧದ್. ಫ್ೂಿೇರೈ್ಡ  ಅೆಂಶ 

ಹ್ಚನಿಗಿದತಿ, ರೈ್ತ್ರತ ಕತಡಿಯತವ ನೇರತ ಕಲತಷ್ಟ್ತ್ಗ್ೂೆಂಡಿದ್.  ಕಿಡಿನ ಕ್ನಯಿಲ್ಗಳು ಹಚ್ನಿಗಿದ್. ಇದರಲ್ಲಿ 
dialysis and chemotherapy ಗಳನತನ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೇ್ರಿಸಬ್ೇಕ್್ೆಂದತ ರ್ನನತ ಮನನಯ ಸಚಿವರಲ್ಲಿ ವಿನೆಂತಿ 
ಮನಡಿಕ್್ೂಳುಿತ್ುೇರ್್.   

 
ಶ್ರೇ ಎಸ.ಟ.ಸ್ೂೇಮಶ್ೇಖರ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಯ ಎಸ .ಎೆಂ.ಕೃಷಣ, ಮನಜ 

ಮತಖಯಮೆಂತಿರಗಳು ಮತ್ತು ಮನನಯ ಹ್ರ್ .ವಿಶಾರ್ನಥ , ಮನಜ ಸಹಕ್ನರ ಸಚಿವರತ ಈ ಯೇಜ್ರ್್ಯನತನ ಜನರಿಗ್ 
ತ್ೆಂದತ ಸಹಕ್ನರ ಸೆಂಸ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಯನರತ ಸದಸಯತ್ಾವನತನ ಹ್ೂೆಂದ್ಧರತತನುರ್ಯೇ ಅವರಿಗ್ ಅನತಕೂಲ ಆಗಲ್ಲ 
ಎೆಂದತ ಈ ಯಶಸಿಾನ ಯೇಜ್ರ್್ಯನತನ ಜನರಿಗ್ ತ್ೆಂದ್ಧದಿರತ. ಯನವುದೇ್ ವಿಧ್ವನದ ಸಹಕ್ನರ ಸೆಂಘ 
ಇರಬಹತದತ. ರೈ್ತ್ರಿಗ ್ ಎೆಂದ್ೇ ಅಲಿ. ಸಹಕ್ನರ ಸೆಂಘದಲ್ಲಿ ರ್್ೂೇೆಂದಣಿಯನಗಿರತವ ಸದಸಯರಿಗ್ ಈ ಯಶಸಿಾನ 
ಯೇಜ್ರ್್ ಅನತಕೂಲ ಆಗತತ್ುದ್. ೨೦೦೩ರಿೆಂದ ೨೦೧೮ರವರ್ಗ ್ ಯಶಸಿಾನ ಯೇಜ್ರ್್ ಬಹಳ ಚ್ರ್ನನಗಿ 
ನಡಯ್ತತಿುತ್ತು. ನೆಂತ್ರ ಆಯತಷ್ನಾನ  ಭನರತ  ಅನತನ ಪರಿಚಯಿಸಿದತಿ ಇದತ ಆರೂ್ೇಗಯ ಇಲನಖಯ್ಲ್ಲಿ 
ವಿಲ್ಲೇನಗ್ೂೆಂಡಿತ್ತ. ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜನಯದಯೆಂತ್ ಪರವನಸ ಕ್್ೈಗ್ೂೆಂಡ ಸೆಂದಭಾದಲ್ಲಿ ಪರತಿ ಜಲ್ಿಯಲ್ಲಿಯೂ 
ಕ್್ೇಳುತಿುದತಿ, ಆಯತಷ್ನಾನ  ಯೇಜ್ರ್್ಗಿೆಂತ್ಲೂ ನಮಗ್ ಯಶಸಿಾನ ಯೇಜ್ರ್್ attachment ಹಚ್ತಿ ಇದ್. 
Easy access ಇದ್.  ಆದಿರಿೆಂದ ಅದನತನ ಮರತಜನರಿ ಮನಡಬೇ್ಕತ ಎನತನವೆಂಥದತಿ ಇತ್ತು. ಆರೂ್ೇಗಯ 
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ಇಲನಖಯ್ಲ್ಲಿ ವಿಲ್ಲೇನಗೂ್ೆಂಡಿರತವುದರಿೆಂದ ನಮಗ್ ಅವಕ್ನಶ ಕ್ೂ್ಟಟರತವುದ್ಧಲಿ. ಮನನಯ ಮತಖಯಮೆಂತಿರಗಳನದ 
ಬಸವರನಜ್ ಬ್ೂಮನಾಯಿಯವರತ ಆರ್ಥಾಕ ಇಲನಖ್ಯೆಂದ್ಧಗ್ ಚಚಿಾಸಿ ಆಯತಷ್ನಾನ  ಭನರತ  ಹನಗೂ 
ಯಶಸಿಾನ ಇವ್ರಡಕೂೆ ವಯತನಯಸ ಇಲಿದ್ ಇರತವುದರಿೆಂದ ಅದರಲ್ಲಿ ನಮೂದ್ಧಸಲನಗಿರತವ ೧೬೫೦ ಕ್ನಯಿಲ್ಗಳು 
ಇದರಲ್ಲಿಯೂ ಅದನತನ ಸೇ್ರಿಸತವೆಂಥದತಿ.  ಆಯತಷ್ನಾನ  ಭನರತ  ಯೇಜ್ರ್್ಯಡಿಯಲ್ಲಿ ನೇಡತವೆಂತ್ ರೂ.೫ 
ಲಕ್ಷವನತನ ಯಶಸಿಾನ ಯೇಜ್ರ್್ಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಗದ್ಧ ಪಡಿಸಿದರ ್ಅದಕೂೆ ಇದಕೂೆ ವಯತನಯಸ ಇರತವುದ್ಧಲಿ. 
ಏನೂ ತ್ೂೆಂದರಯ್ನಗತವುದ್ಧಲಿ ಎನತನವೆಂತ್ಹ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಆಯವಯಯದಲ್ಲಿ ರೂ.೩೦೦ ಕ್್ೂೇಟಯನತನ 
ಘೂೇಷಣ್ ಮನಡಿ ೧೦೦ ಕ್್ೂೇಟ ರೂಪನಯಿಗಳನತನ ಬಿಡತಗಡ್ ಮನಡಿದನಿರ.್  ಕಳ್ದ ಬನರಿ ಇದಿೆಂತ್ಹ 
ತ್ೂೆಂದರಗ್ಳನತನ ನವನರಣ ್ಮನಡಲನಗಿದ್. ಕ್್ಲವು ಆಸಪತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸಿಾನ ಯೇಜ್ರ್್ಯ ಫಲನನತಭವಿಗಳನತನ  
ಸರಿಯನಗಿ handle ಮನಡತತಿುಲಿ. ಅೆಂತ್ಹ ಆಸಪತ್ರಗಳನತನ ತ್ಗ್ದತ ಯಶಸಿಾನ ಯೇಜ್ರ್್ಗ ್ ಒತನುಸಯ್ನಗಿ 
ರೈ್ತ್ರನತನ ರ್್ೂೇಡಿಕ್ೂ್ಳುಿತನುರ್ಯೇ ಅೆಂತ್ಹ ಆಸಪತ್ರಗಳನತನ ಗತರತತಿಸಲನಗತತ್ುದ್.  ಆಯತಷ್ನಾನ  
ಭನರತ ನಲ್ಲಿರತವೆಂತ್ ೧೬೫೦ ಕ್ನಯಿಲ್ಗಳನತನ ಯಶಸಿಾನ ಯೇಜ್ರ್್ಯಡಿಯಲ್ಲಿಯೂ ತ್ರಬೇ್ಕ್್ೆಂದತ ಎಲನಿ 
formalities ಪೂಣಾಗೂ್ಳಿಸಿದ್ಿೇವ್.  ಕಳ್ದ ಬನರಿ ಇದಿೆಂತ್ಹ ಟರಸಟ  ಅನತನ remove ಮನಡಿ ಬ್ೇರ ್ಟರಸಟ  
ಅನತನ ರಚರ್್ ಮನಡಿದ್ಿೇವ್. ಆಸಪತ್ರಗಳನತನ ಗತರತತಿಸಿದ್ಿೇವ್. ಎಲನಿ formalities ಮತಗಿಸಿದ್ಿೇವ್. ಬಜ್ಟ ನಲ್ಲಿ 
ಘೂೇಷಣ್ಯನದ ನೆಂತ್ರ ಆರ್ಥಾಕ ಇಲನಖಯ್ಿೆಂದ ಒಪಿಪಗ್ ಪಡ್ಯತವುದತ ಬನಕಿ ಇದ್.   

 
ಅಕ್್ೂಟೇಬರ  ೨ರೆಂದತ ಈ ಯೇಜ್ರ್್ಯನತನ ಜನರಿಗ್ೂಳಿಸಬ್ೇಕ್್ೆಂದತ ಈಗನಗಲ್ೇ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳಿಗ ್

ಮನಹಿತಿ ಕ್ೂ್ಟಟದ್ಿೇವ್. ಮತಖಯಮೆಂತಿರಗಳು ಕೂಡ ಘೂೇಷಣ್ ಮನಡಿದನಿರ.್ ಇೆಂದತ ರ್ನಳಯ್ಳಗ ್ ಆರ್ಥಾಕ 
ಇಲನಖ್ಯ ಒಪಿಪಗ್ಯನತನ ತ್ಗ್ದತಕ್್ೂೆಂಡತ ಟರಸಟ  ಅನತನ ರ್್ೂೇೆಂದಣಿ ಮನಡಿ ಮಕೆ formalities ಅನತನ 
ಪೂಣಾಗೂ್ಳಿಸಿ ಅಕ್ೂ್ಟೇಬರ  ೨ರ ಹ್ೂತಿುಗ್ ಇದನತನ ಜನರಿ ಮನಡಬೇ್ಕತ ಎೆಂದತ ಈಗನಗಲ್ೇ ಘೂೇಷಣ ್
ಮನಡಿದ್ಿೇವ್.  ಅದರ ಮೆೇಲ್ ಈಗ ರ್ನವು ಕ್್ಲಸ ಶತರತ ಮನಡಿದ್ಿೇವ್.   

 
ಶ್ರೇ ಮಧ್ತ ಜ.ಮನದ್ೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಎಲನಿ ರೈ್ತ್ರನತನ ಇದರಲ್ಲಿ include  ಮನಡಿ 

ಎೆಂದತ ರ್ನನತ ಕ್್ೇಳುತಿುದ್ಿೇರ್್. ಏಕ್್ೆಂದರ ್ಎಲನಿ ರೈ್ತ್ರತ ಸಹಕ್ನರ ಸೆಂಘಗಳಲ್ಲಿ ಸದಸಯರನಗಿರತವುದ್ಧಲಿ.   
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ಶ್ರೇ ಎಸ.ಟ.ಸ್ೂೇಮಶ್ೇಖರ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಈಗ ಮಲೆ  ಸೂ್ಸೈ್ಟಯಲ್ಲಿ ೨೫,೦೦,೯೦೦ 

ಜ್ನ ಸದಸಯರಿದನಿರ್.  ಅದರಲ್ಲಿ ೯ ಲಕ್ಷ ಮಹಿಳ್ಯರತ ಇದನಿರ.್  ಕ್್ರಡಿಟ  ಸೂ್ಸೈ್ಟ ಇರಬಹತದತ, ಹೌಸಿೆಂಗ  
ಸೂ್ಸೈ್ಟ ಇರಬಹತದತ, ಬನಯೆಂಕ  ಇರಬಹತದತ ೪೦% ರೈ್ತ್ರತ ಒೆಂದಲಿ ಒೆಂದತ ಸೆಂಸ್ಥಯಲ್ಲಿ ಸದಸಯರನಗಿದನಿರ.್  

(ಮತೆಂದತ) 
 

  (932) 20-09-2022 (1.30) ಕ್್ಜ-ಎೆಂಡಿ                             (ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಥತಿ)                 
ಶ್ರೇ  ಎಸ .ಟ.ಸೂ್ೇಮಶ್ೇಖರ  (ಮತೆಂದತ):-    
 
ಆದಿರಿೆಂದ, ಸಹಕ್ನರ ಸೆಂಸ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ರ್್ೂೇೆಂದಣಿಯನಗಿರತವೆಂತ್ಹ ರೈ್ತ್ರಿಗ ್ ಚನಚತ ತ್ಪಪದ್ೇ  ಅನತಕೂಲ 
ಮನಡಿಕ್್ೂಡಬ್ೇಕತ ಎನತನವೆಂತ್ಹ ದೃಷ್ಟ್ಟಯಿೆಂದ  ʼಯಶಸಿಾನ ಯೇಜ್ರ್್ʼಯನತನ ಮರತ ಜನರಿಗ್ ತ್ೆಂದ್ಧದ್ಿೇವ್ 
ವಿನಃ, ಇದನತನ ಎಲನಿ ರೈ್ತ್ರಿಗೂ ಅನಾಯ ಮನಡತವುದಕ್್ೆ ಆಗತವುದ್ಧಲಿ.     ಸಹಕ್ನರ ಸೆಂಸ್ಥಗಳಲ್ಲಿ  
ರ್್ೂೇೆಂದಣಿಯನಗಿರತವವರಿಗ್ ಮನತ್ರ.   
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ಆ) ಚತಕ್್ೆ ಗತತಿಾಲಿದ ಪರಶ್ನಗಳಿಗ್  ಲ್ಲಖಿತ್ ಮೂಲಕ  ನೇಡಲನದ ಉತ್ುರಗಳು 
 

  ಶ್ರೇ ಕ್್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ದ್ಧರ್ನೆಂಕ 20ರ್್ೇ 
ಸಪ್್ಟೆಂಬರ  2022, ಸಮೂಹ-2ರ  ಲ್ಲಖಿತ್ ಮೂಲಕ  ಉತ್ುರಿಸತವ  ಒಟತಟ  85  ಪರಶ್ನಗಳ ಪ್ೈಕಿ  42 
ಪರಶ್ನಗಳಿಗ್  ಉತ್ುರಗಳನತನ  ಸದನದಲ್ಲಿ  ಮೆಂಡಿಸತತಿುದ್ಿೇರ್್.  
 

(ಉತ್ುರ ಪರತಿಗಳನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ್) 
 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮೆಂಡಿಸಲನಯಿತ್ತ.         
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ಶ್ರೇ ಕ್್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ  ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್,  ನರ್ನ್ 
ಕ್್ೂಟಟದ್ಿೇವ್.  ಮರ್್ನಯತ ಕ್್ೂಟಟದ್ಿೇವ್. ಮತ್ು., 

 (ಗ್ೂೆಂದಲ)  
 
ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶ  ಕ್್.ರನಥೂ್ೇಡ :- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, 125 ಪರಶ್ನಗಳಲ್ಲಿ ನರ್ನ್ ದ್ಧವಸ ಒೆಂದನತನ 

ಮನತ್ರ  ಕ್ೂ್ೇಟ  ಮನಡಿದರತ. ಇವತ್ತು 50%  ಕ್ೂ್ೇಟ   ಮನಡತತಿುದನಿರ.್ 75 ರಲ್ಲಿ., 
 
 (ಗ್ೂೆಂದಲ)  
 
ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ರನಥ್ೂಡ ರವರ್ೇ, ಮದಲತ ಸಭನರ್ನಯಕರತ ಹ್ೇಳುವುದತ  ಮತಗಿಯಲ್ಲ.  

ಆನೆಂತ್ರ, ತನವು  ಮನತ್ರ್ನಡಿ. 
(ಗ್ೂೆಂದಲ) 

 
ಶ್ರೇ ಕ್್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ  ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್,  ಲ್ಲಖಿತ್ ಮೂಲಕ 

ಉತ್ುರಿಸತವ ಪರಶ್ನಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆಯನದರ,್ ಅದನತನ ಸದಸಯರಿಗ್ ತ್ಲತಪಿಸತವೆಂತ್ಹ ಜ್ವನಬನಿರಿಯನತನ 
ತ್ಗ್ದತಕ್ೂ್ಳುಿತ್ುೇವ್. ಸಾಲಪ ತ್ಡವನದರೂ ಸಹ ಕಳುಹಿಸಿ ಕ್್ೂಡತತ್ುೇವ್. 

 
 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಆಯಿತ್ತ. 
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೦೨. ಸಭನಪತಿಯವರ ಅನತಮತಿಯ ಮೆೇರ್ಗ್ ಪರಸನುಪಿಸಲಪಟಟದಿ ವಿಷಯಗಳಿಗ್ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದೆಂತ ್ 
ಸಚಿವರ ಹೇ್ಳಿಕ್್ಗಳು  

 
ಅ)                 ಅ) ವಿಷಯ:- ರನಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಧನಯಹನ  ಉಪಹನರ  ಯೇಜ್ರ್್  ಕ್ನಯಾಕರಮದ  ಅಡಿ  
                                ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳಿಗ್  ಬಿಸಿಯೂಟವನತನ  ತ್ಯನರಿಸಿ  ಉಣಬಡಿಸತವವರಿಗ್  
                                ಸಕ್ನಾರ ಕಳದ್ 6 ತಿೆಂಗಳಿನೆಂದ ಗೌರವ ಧ್ನವನತನ ನೇಡದ್ಧರತವ ಬಗ್ೆ.  

- -  - 

         ಶ್ರೇ ಕ್್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ) (ಪನರಥಮಕ ಮತ್ತು ಪೌರಢ ಶ್ಕ್ಷಣ ಹನಗೂ ಸಕ್ನಲ 
ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ ಶ್ರೇ   ಪರಕ್ನಶ  ಕ್್.ರನಥೂ್ೇಡ ರವರತ 
ದ್ಧರ್ನೆಂಕ 16.09.2022 ರೆಂದತ ಸಭನಪತಿಯವರ ಅನತಮತಿ ಮೆೇರಗ್್ ಶ್ನಯ ವ್ೇಳ್ಯಲ್ಲಿ ಪರಸನುಪಿಸಿದಿ 
ವಿಷಯಕ್್ೆ ಸದನದಲ್ಲಿ  ಉತ್ುರವನತನ  ಮೆಂಡಿಸತತಿುದ್ಿೇರ್್. 

 
(ಉತ್ುರ ಪರತಿಯನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ್) 
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ಆ) ವಿಷಯ:- ಪನಲ್ಲಕ್ ್ ಹನಗೂ ಸಥಳಿೇಯ ಸೆಂಸ್ಥಗಳ ರ್ೌಕರರಿಗೂ ಸಹ ಆರ್ೂೇಗಯ  

   ಸೆಂಜೇವಿನ ವಿಮನ ಯೇಜ್ರ್್ಯನತನ ವಿಸುರಿಸತವ ಬಗ್ೆ.  
                                          - - - 

       ಶ್ರೇ ಕ್್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ) (ನಗರನಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರ  ಪರವನಗಿ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ ಶ್ರೇ ವ್ೈ.ಎೆಂ.ಸತಿೇಶ ರವರತ ದ್ಧರ್ನೆಂಕ 16.09.2022 ರೆಂದತ  
ಸಭನಪತಿಯವರ ಅನತಮತಿ ಮೆೇರಗ್್  ಶ್ನಯ ವ್ೇಳಯ್ಲ್ಲಿ ಪರಸನುಪಿಸಿದಿ ವಿಷಯಕ್್ೆ ಸದನದಲ್ಲಿ  ಉತ್ುರವನತನ  
ಮೆಂಡಿಸತತಿುದ್ಿೇರ್್. 

 
(ಉತ್ುರ ಪರತಿಯನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ್) 
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ಇ) ವಿಷಯ:- ವಿಕಲಚ್ೇತ್ನರ ಹನಗೂ ಹಿರಿಯ ರ್ನಗರಿಕರ ಸಬಲ್ಲೇಕರಣ ಇಲನಖ್ಯಲ್ಲಿ  
            ಹತದ್ಿಗಳು  ಭತಿಾಯನಗದ್ಧರತವುದರಿೆಂದ   ಹಲವನರತ  ಯೇಜ್ರ್್ಗಳು  

                    ಅನತಷ್ನಾನ ಸಮಪಾಕವನಗಿಲಿದ್ಧರತವ ಬಗ್ೆ.  
- - - 

       ಶ್ರೇ ಕ್್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ) (ಗಣಿ ಮತ್ತು ಭೂ ವಿಜ್ಞನನ ಹನಗೂ  ಮಹಿಳನ ಮತ್ತು 
ಮಕೆಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಕಲಚ್ೇತ್ನರ ಹನಗೂ  ಹಿರಿಯ ರ್ನಗರಿೇಕರ  ಸಬಲ್ಲೇಕರಣ ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ ಶ್ರೇ ಮೆಂಜ್ತರ್ನಥ  ಭೆಂಡನರಿ ರವರತ ದ್ಧರ್ನೆಂಕ 16.09.2022 ರೆಂದತ  
ಸಭನಪತಿಯವರ ಅನತಮತಿ ಮೆೇರಗ್್ ಶ್ನಯ ವೇ್ಳಯ್ಲ್ಲಿ ಪರಸನುಪಿಸಿದಿ ವಿಷಯಕ್್ೆ ಸದನದಲ್ಲಿ  ಉತ್ುರವನತನ  
ಮೆಂಡಿಸತತಿುದ್ಿೇರ್್. 

 
 

(ಉತ್ುರ ಪರತಿಯನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ್) 
 
 
 
 

 
 
 
 

ಈ)   
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ಈ) ವಿಷಯ:- ಸಕ್ನಾರಿ ಪದವಿ ಪೂವಾ ಕ್ನಲ್ೇಜ್ತಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿರ್ಥ  
             ಉಪರ್ನಯಸಕರನಗಿ  ಸ್ೇವ್ ಸಲ್ಲಿಸಿರತವ  2021-22ರ್್ೇ   
             ಶ್ೈಕ್ಷಣಿಕ ವಷಾದ ಮನರ್ ಾ ಮತ್ತು ಏಪಿರಲ  ಹನಗೂ   
             2022-23ರ್್ೇ ಶ್ೈಕ್ಷಣಿಕ ವಷಾದ  ಜ್ತಲ್ೈ ಮತ್ತು  
             ಆಗಸಟ ನ ಒಟತಟ 4  ತಿೆಂಗಳ ಗೌರವ ಧ್ನ ಬಿಡತಗಡ್  
             ಮನಡತವ ಕತರಿತ್ತ.   

- - - 

       ಶ್ರೇ ಕ್್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ) (ಪನರಥಮಕ ಮತ್ತು ಪೌರಢ ಶ್ಕ್ಷಣ  ಹನಗೂ ಸಕ್ನಲ 
ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ):-  ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ ಶ್ರೇ ಎಸ .ವಿಿ.ಸೆಂಕನೂರ ರವರತ 
ದ್ಧರ್ನೆಂಕ 19.09.2022 ರೆಂದತ  ಸಭನಪತಿಯವರ ಅನತಮತಿ ಮೆೇರಗ್ ್ ಶ್ನಯ ವ್ೇಳ್ಯಲ್ಲಿ ಪರಸನುಪಿಸಿದಿ 
ವಿಷಯಕ್್ೆ ಸದನದಲ್ಲಿ  ಉತ್ುರವನತನ  ಮೆಂಡಿಸತತಿುದ್ಿೇರ್್. 

 
(ಉತ್ುರ ಪರತಿಯನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ್) 
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೦೩. ಸಭನಪತಿಯವರ ಅನತಮತಿ ಮೆೇರ್ಗ್ ಪರಸನುಪಿಸಲಪಟಟ  ವಿಷಯಗಳು 
ಅ)    

ಅ) ವಿಷಯ: ಎಸ .ಸಿ.ಪಿ. ಮತ್ತು ಟ.ಎಸ.ಪಿ. ಯೇಜ್ರ್್ ಅಡಿ ಮೇಸಲನದ  
           ಉಳಿಕ್್ ಅನತದನನವನತನ  ಮೂಲಸೌಕಯಾ ಯೇಜ್ರ್್ಗಳಿಗ್   
           ಬಳಕ್್ ಮನಡಿರತವ ಬಗ್ೆ. 

                                                    - - -  
 
ಶ್ರೇ ಮೆಂಜ್ತರ್ನಥ ಭೆಂಡನರಿ (ಸಥಳಿೇಯ ಸೆಂಸ್ಥಗಳ ಕ್ಷ್ೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್,  ನನಗ್ 

ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಅವಕ್ನಶ ಕ್್ೂಟಟದಿಕ್ನೆಗಿ ತ್ಮಗ್ ಧ್ನಯವನದಗಳು. “ಪರಿಶ್ಷಟರ ಅನತದನನಕ್್ೆ ಕನನ, ವಿಶ್ೇಷ 
ಅನತದನನದ ರ್್ಪದಲ್ಲಿ  ಪರಭನವಿ  ಸೆಂಸ್ಥಗಳಿಗ್ ಹೆಂಚಿಕ್”್ ಎೆಂಬ ಶ್ೇಷ್ಟ್ಾಕ್ಯ್ಡಿ ದ್ಧರ್ನೆಂಕ 19-9-2022 ರ 
ವಿಜ್ಯವನಣಿ ಪತಿರಕ್್ಯ ಮತಖ ಪತಟದಲ್ಲಿ ವರದ್ಧಯನಗಿದ್. 

 
ಸಕ್ನಾರ ತ್ೆಂದ್ಧರತವ ಎಸ ಸಿಪಿ ಮತ್ತು ಟಎಸ ಪಿ ಕ್ನಯಿಯ ಪರಕ್ನರ, ಒಟತಟ ಬಜ್ಟ ನ ಶ್ೇ.24.1 ರಷತಟ 

ಭನಗವನತನ ಪರಿಶ್ಷಟ ಜನತಿ ಹನಗೂ ಪರಿಶ್ಷಟ ಪೆಂಗಡದ ಕಲನಯಣ  ಕ್ನಯಾಕರಮಗಳಿಗ್ ಬಳಸಬ್ೇಕ್ನಗತತ್ುದ್. 
ಆಯನ ವಷಾ ಉಳಿಕ್್ಯನದಲ್ಲಿ ಮತೆಂದ್ಧನ ವಷಾ ಖಚತಾ ಮನಡಬೇ್ಕ್ನಗತತ್ುದ್. ಆದರ್, ಈ ರಿೇತಿ  ಮೇಸಲ್ಲಟಟ  
ಹಣವನತನ  ನಗದ್ಧತ್ ಉದ್ಿೇಶಕ್್ೆ ಬಳಸದ್ೇ  ಪರಿಶ್ಷಟರ ಪ್ೈಕಿ  ಪರಭನವಿಗಳು  ನಡಸ್ತವ  ಶ್ಕ್ಷಣ  ಸೆಂಸ್ಥಗಳಿಗ ್ 
ಅನತದನನದ ರೂಪದಲ್ಲಿ  ನೇಡಲನಗಿರತತ್ುದ್. ಆದರ್, ಅನತದನನ  ನೇಡಿದ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸೆಂಸ್ಥಗಳಲ್ಲಿ  ಎಷತಟ  ಪರಿಶ್ಷಟ 
ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳು ಓದತತಿುದನಿರ ್ಎನತನವುದ್ೇ  ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ  ಮತಖಯವನಗಿದ್. 

 
 ನಯಮ ಉಲಿೆಂಘರ್್ಯಲ್ಲಿ ಕ್್ೇಳಿಬರತತಿುರತವ ಆರೂ್ೇಪವ್ೆಂದರ್,  ಪರಿಶ್ಷಟ ಜನತಿ ಮತ್ತು  ಪೆಂಗಡಗಳ  

ಸಮತದನಯದ ರ್್ೇರ  ಫಲನನತಭವಿಗಳನಗಿರತವ  ಯೇಜ್ರ್್ಗಳಿಗ್  ಹಣವನತನ ಕಡಿತ್ಗ್ೂಳಿಸಿ ಮೂಲಸೌಕಯಾ 
ಯೇಜ್ರ್್ಗಳಿಗ್ ಬಳಸಿಕ್ೂ್ಳಿಲನಗತತಿುರತವುದತ, ಆದರ್, ಕ್ನಯಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಲಪ ಹಣ ಮನತ್ರ  ಮೂಲಸೌಕಯಾ  
ಯೇಜ್ರ್್ಗಳಿಗ್  ಬಳಸಲತ  ಅವಕ್ನಶವಿದ್. 

 
  2021-22ರ್್ೇ ರನಜ್ಯ ಬಜ್ಟ ನಲ್ಲಿ ಎಸ ಸಿಪಿ ಮತ್ತು ಟಎಸ ಪಿ ಕ್ನಯಿಯ  ಪರಕ್ನರ,  ಒಟತಟ  

ಬಜ್ಟ ನ ಶ್ೇಕಡನ  24.1 ರಷತಟ ಅೆಂದರ್ 26,695.64 ಕ್ೂ್ೇಟ  ರೂಪನಯಿಗಳನತನ  ಮೇಸಲ್ಲಟಟ 
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ಅನತದನನವನಗಿದತಿ, ಇದರಲ್ಲಿ 7,885.32 ಕ್್ೂೇಟ ರೂಪನಯಿಗಳನತನ  ಸಕ್ನಾರ ಮೂಲಸೌಕಯಾ 
ಯೇಜ್ರ್್ಗಳಿಗ್  ಬಳಸಿದ್. 

 
ಶ್ಕ್ಷಣ  ಸೆಂಸ್ಥ  ಧನಮಾಕ ಕ್್ೇೆಂದರಗಳ  ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗ್  ಕ್ನಯಿಿರಿಸಿದ ಮತ್ುದಲ್ಲಿ  ಪರಭನವಿ  ಸಚಿವರ್ೂಬುರತ 

ತ್ಮಗ್ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದ ಶ್ಕ್ಷಣ  ಸೆಂಸ್ಥಗ್  ದೂ್ಡಿ ಮತ್ುದ ಅನತದನನ ಬಿಡತಗಡ್  ಮನಡಿಸಿಕ್ೂ್ೆಂಡಿದತಿ,  ಸಚಿವರ  
ಮನದರಿಯನತನ  ಆಧನರವನಗಿಟತಟಕ್ೂ್ೆಂಡತ  ಬಹತತೇ್ಕ  ಆಡಳಿತ್  ಪಕ್ಷದ  ಶನಸಕರೇ್  ಕಮಷನ   ಕ್್ೂಟತಟ  
ಅನತದನನ  ಬಿಡತಗಡ್  ಮನಡಿಸಿಕ್ೂ್ಳುಿವ  ಕತರಿತ್ತ ಹನಗೂ ಅನತದನನದ ರ್್ಪದಲ್ಲಿ ಅಜಾ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಏಕಗವನಕ್ಷಿ 
ಮೂಲಕ  ಅನತದನನ  ಪಡಯ್ತತಿುರತವ  ಕತರಿತ್ತ  ಪತಿರಕ್್ಯಲ್ಲಿ  ವರದ್ಧಯನಗಿದ್. 

 
 ಕಳ್ದ ರ್ನಲತೆ ವಷಾದಲ್ಲಿ ಪರಿಶ್ಷಟ ಜನತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶ್ಷಟ ಪೆಂಗಡಗಳ  ಉಪಯೇಜ್ರ್್ಯಡಿ  

ಮೇಸಲ್ಲಟಟ  ಅನತದನನವು  ಕ್ನನೂನಗ್  ವಿರತದಿವನಗಿ  ಮೂಲ ಸೌಕಯಾ ಯೇಜ್ರ್್ಗಳಿಗ್  ಬಳಕ್ ್ 
ಮನಡಿರತವುದತ  ಆ ಸಮತದನಯಕ್್ೆ  ಮನಡಿರತವ ದೂ್ರೇಹವನಗಿದ್. ಆದಿರಿೆಂದ, ಸಕ್ನಾರವು  ಈ ಬಗ್ೆ  ತ್ನಖ್  
ನಡಸ್ಿ  ತ್ಪಿಪತ್ಸಥರ  ವಿರತದಿ ಸೂಕು ಕ್ನನೂನತ  ಕರಮಕ್್ೈಗೂ್ಳುಿವ ಮೂಲಕ  ರನಜ್ಯದ ಪರಿಶ್ಷಟ ಜನತಿ ಮತ್ತು 
ಪರಿಶ್ಷಟ  ಪೆಂಗಡಗಳ ಸಮತದನಯಕ್್ೆ  ರ್ನಯಯ ಒದಗಿಸಬ್ೇಕ್್ೆಂದತ ಮನನಯ ಮತಖಯಮೆಂತಿರಗಳನತನ ಶ್ನಯ 
ವ್ೇಳ್ಯಲ್ಲಿ ಒತನುಯಿಸತತಿುದ್ಿೇರ್್.  

 
     ಶ್ರೇ ಕ್್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಮನಜ್ ಕಲನಯಣ ಹನಗೂ ಹಿೆಂದತಳಿದ ವಗಾಗಳ ಕಲನಯಣ ಇಲನಖ್ 
ಸಚಿವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ  ಮೆಂಜ್ತರ್ನಥ ಭೆಂಡನರಿಯವರತ  ಶ್ನಯ 
ವ್ೇಳ್ಯಲ್ಲಿ ಪರಸನುಪಿಸಿದೆಂತ್ಹ ವಿಷಯಕ್್ೆ ವಿವರವನದ ಉತ್ುರವನತನ ಒದಗಿಸತತಿುದ್ಿೇರ್್. ಮೆೇಲ್ೂನೇಟಕ್್ೆ ಅದರ 
ಸನರನೆಂಶ ಈ ಕ್್ಳಕೆಂಡೆಂತಿದ;್ 2022-23 ರ್್ೇ ಸನಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಎಸ ಸಿಪಿ ಮತ್ತು ಟಎಸ ಪಿ ಅಡಿ  28,354  
ಕ್್ೂೇಟ ರೂಪನಯಿಗಳ ಅನತದನನವನತನ ಒದಗಿಸಿದತಿ, ಅದರಲ್ಲಿ 35 ಇಲನಖಗ್ಳ ಮೂಲಕ ಈ ಯೇಜ್ರ್್ಗಳನತನ 
ಅನತಷ್ನಾನ ಮನಡತತಿುದ್ಿೇವ.್ ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಸನಾಭನವಿಕವನಗಿ  ಕ್್ೇಳುವುದ್ೇರ್ೆ್ಂದರ್,  ಕ್್ಲವು ಶ್ಕ್ಷಣ 
ಸೆಂಸ್ಥಗಳಿಗ್ ಅಕರಮವನಗಿ ಹಣ ಕ್್ೂಟಟದ್ಧಿೇರಿ ಎೆಂದತ ಮನದಯಮದಲ್ಲಿ ಬೆಂದ್ಧದ್ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳಿದನಿರ್. ಈಗ 
ಮನಧ್ಯಮದ  ಪರತಿಯೂ ಸಹ ನನನ ಬಳಿ ಇದ್. ಈಗನಗಲ್ೇ ನಯಮದಲ್ಲಿ 50 ಲಕ್ಷ ರೂಪನಯಿಗಳನತನ ಅಥವನ 
ಅವರತ ಕಟತಟವೆಂತ್ಹ ಕಟಟಡದ ಒಟತಟ ವ್ಚಿದ ಶ್ೇಕಡನ 75 ರಷತಟ ಹಣವನತನ ಇಲನಖಗ್್ ಕ್್ೂಡತವುದಕ್್ೆ ಸಕ್ನಾರಕ್್ೆ 
ಅಧಿಕ್ನರ ಇದ್.  ಆ ರಿೇತಿ ನಯಮ ಇದ್. ಗರಿಷಾ 50 ಲಕ್ಷ ರೂಪನಯಿಗಳು ಅಥವನ ಅವರತ ಕಟತಟವೆಂತ್ಹ ಒಟತಟ 
ವ್ಚಿದ 75% ರಷತಟ ಕ್್ೂಡತವೆಂತ್ಹ ಅಧಿಕ್ನರ ಇದ.್ ಕಳ್ದ ಸನಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಪರಿಶ್ಷಾ ಜನತಿಯವರಿಗ ್ 40 ಕ್್ೂೇಟ 
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ರೂಪನಯಿಗಳನತನ ಹನಗೂ ಪರಿಶ್ಷಟ ಪೆಂಗಡದವರಿಗ್ 20 ಕ್ೂ್ೇಟ ರೂಪನಯಿಗಳನತನ  ಕಳ್ದ ಬಜ್ಟ ನಲ್ಲಿ 
ಮೇಸಲ್ಲಟಟ ಹಣದಲ್ಲಿ ವಿನಯೇಗ ಮನಡಿ ಕ್ೂ್ಡತವೆಂತ್ಹ ಕ್್ಲಸಗಳನತನ ಮನಡತತಿುದ್ಿೇವ್. ಇದತ  ಕ್್ೇವಲ ನರ್ನ್ 
ಮರ್್ನ ಪನರರೆಂಭವನಗಿಲಿ. 2014-15ರ್ೇ್ ಸನಲ್ಲನೆಂದಲೂ  50 ಲಕ್ಷ ರೂಪನಯಿಗಳನತನ ಕ್ೂ್ಡತವೆಂತ್ಹ ಅವಕ್ನಶ 
ಇತ್ತು. ಅನತಸೂಚಿತ್ ಜನತಿ ಮತ್ತು ಅನತಸೂಚಿತ್ ಪೆಂಗಡದವರತ ಯನರತ ಯನರತ  ಶನಲ್ಗಳನತನ 
ನಡಸ್ತತಿುದನಿರೂ್ೇ, ಆ ಸೆಂಸ್ಥಗಳ ಕಟಟಡಗಳಿಗ್ ಹಣ ಕ್್ೂಡತವೆಂತ್ಹ ಅಧಿಕ್ನರ ಇದ್. ಅದರ ವನಯಪಿುಯಲ್ಲಿ 
ಹಣವನತನ ಕ್್ೂಟಟದ್ಿೇವ್. ಅದರ ವನಯಪಿುಯ ಹ್ೂರಗ್  ಕ್್ೂಟಟಲಿ. ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಸಮನಜ್ ಕಲನಯಣ ಇಲನಖ ್
ಪರಿಶ್ಷಟ ಜನತಿಯ ಮಠ ಮತ್ತು ದೇ್ವಸನಥನಗಳಿಗ ್ ಹಣ ಕ್್ೂಟಟದನಿರ್ೆಂದತ  ಮನಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಂದ್ಧರತವೆಂತ್ಹ 
ವಿಷಯವನತನ ಉಲ್ಿೇಖ ಮನಡಿದನಿರ.್ ಸಮನಜ್ ಕಲನಯಣ ಇಲನಖ್ಯತ ಪರಿಶ್ಷಟ ಜನತಿಯ ಮಠ  ಮತ್ತು 
ಸೆಂಸ್ಥಗಳಿಗ್ 26 ಕ್ೂ್ೇಟ ರೂಪನಯಿಗಳ ಅನತದನನವನತನ ಆಯನಯ ಜಲ್ಿಯ ಜಲನಿಧಿಕ್ನರಿಯವರ  ಮೂಲಕ 
ಬಿಡತಗಡ್ ಮನಡಲನಗಿದ್. ಆ ರಿೇತಿ ಬಿಡತಗಡ್ ಮನಡಿದ ಹಣವನತನ ಜಲನಿಧಿಕ್ನರಿಯವರತ ಅಧಿಕೃತ್ ದನಖಲ್ಯನತನ 
ಪಡದ್ತ ಅವರಿಗ್ ಕ್್ೂಡತವೆಂತ್ಹ ಪರಿಪನಠಗಳು ಇವ್. ಅದರೆಂತ,್ ಅದರ ವನಯಪಿುಯಲ್ಲಿ ಚಟತವಟಕ್್ಗಳು 
ನಡಯ್ತತ್ುವ್. ಪರಿಶ್ಷಟ ಪೆಂಗಡಕ್್ೆ 10 ಕ್ೂ್ೇಟ ರೂಪನಯಿಗಳನತನ ಮೇಸಲ್ಲರಿಸಲನಗಿದ್.  ಮನನಯ ಸದಸಯರತ 
ಎಸ ಸಿಪಿ ಮತ್ತು ಟಎಸ ಪಿ ಹಣವನತನ ಇತ್ರ ್ಜನತಿಯವರ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸೆಂಸ್ಥಗಳಿಗ ್ಕ್್ೂಟಟದನಿರ್ ಎನತನವ ಶೆಂಕ್್ಯನತನ 
ವಯಕಿುಪಡಿಸಿದನಿರ.್ ಯನವುದಕ್್ೆೇ ಕ್ನರಣಕೂೆ ಸಹ ತ್ಮಾ ಮೂಲಕ  ಮನನಯ ಸದಸಯರಿಗ್ ಸಾಷಟ ಪಡಿಸತತಿುದ್ಿೇರ್್, 
ಇತ್ರ ್ ಜನತಿಯ ಮಠ ಮೆಂದ್ಧರಗಳಿಗ್ ಪರಿಶ್ಷಟ ಜನತಿಗ್ ಮೇಸಲನಗಿ ಇಟಟರತವೆಂತ್ಹ ಹಣವನತನ ಕ್್ೂಟಟಲಿ. 
ಜಲನಿಧಿಕ್ನರಿಯವರಿಗ ್ ಆ ಹಣವನತನ ಯನವ ರಿೇತಿ ಬಿಡತಗಡ್ ಮನಡಬೇ್ಕ್್ೆಂದತ ಹ್ೇಳಿದ್ಿೇವ್.  ಪರಿಶ್ಷಟ ಜನತಿ 
ಮತ್ತು ಪರಿಶ್ಷಟ ಪೆಂಗಡದ  ಕ್್ೇರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಬಗ್ೆ ಕ್್ೂಟಟರತವೆಂತ್ಹ ಮನಹಿತಿಗಳನತನ  ಕ್್ೂಟಟದ್ಿೇವ್. ವಿದನಯರ್ಥಾ 
ವ್ೇತ್ನದಲ್ಲಿ ಇರತವೆಂತ್ಹ ಮನಗಾ ಸೂಚರ್್ ಅವಲೆಂಬಿಸಿ  ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳಿಗ್ ಕ್್ೂಡತತಿುದ್ಿೇವ್ೆಂದತ ಹೇ್ಳಿದನಿರ.್ 
 
     ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಕ್್ೂರ್್ಯದನಗಿ, ಪರಿಶ್ಷಟ ಜನತಿ ಅಲಿದ್ಧರತವೆಂತ್ಹ 
ಪರದ್ೇಶಗಳಲ್ಲಿ  ಅೆಂದರ್, ಪೂಣಾ ಪರಮನಣ ಅಲಿದ್ಧರತವೆಂತ್ಹ ಪರದ್ೇಶಗಳಿಗ್ ನೇರನವರಿ ಸೇ್ರಿದೆಂತ್  ಕ್್ಲವನತನ 
ಬಿಡತಗಡ್ ಮನಡಿದ್ಧಿೇರನ ಎೆಂದತ ಕ್್ೇಳಿದನಿರ್.  ಅವರತ ಮನಡಿರತವೆಂತ್ಹ ಕ್ನಯಿದ್ಯಲ್ಲಿ  7 (d) ಎೆಂಬತದನಗಿ 
ಒೆಂದತ ಕಲೆಂ ಇದ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಪರಿಶ್ಷಟ ಜನತಿಯವರತ ಸೇ್ರಿದೆಂತ ್ಇತ್ರ ್ವಗಾಗಳಿಗ್ ಒಟತಟ ಸೆಂಪನೂಾಲಗಳನತನ 
ಕ್್ೂರೇಢಿಕರಿಸತವುದಕ್್ೆ ಬ್ೇಕ್ನದೆಂತ್ಹ ಅವಕ್ನಶಗಳನತನ 7  (d) ನಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಪಸಲನಗಿದ್. ಅದರ ಹಿನನಲ್ಯಲ್ಲಿ 2013-
14ರ್್ೇ ಸನಲ್ಲನೆಂದ ಪನರರೆಂಭವನಗಿ ಇಲ್ಲಿಯವರ್ಗೂ ಪರತಿ ಸಕ್ನಾರಗಳು ಸಹ, ಈ ಹಿೆಂದ್ಧನ ಸಕ್ನಾರಗಳನಗಿರಲ್ಲ 
ಅಥವನ ಈಗಿನ ಸಕ್ನಾರವನಗಿರಲ್ಲ ಸರನಸರಿ  ಶ್ೇಕಡನ 7.50 ರಷತಟ ಖಚತಾ ಮನಡತವೆಂತ್ಹ  ದನಖಲ್ಗಳನತನ 
ಒದಗಿಸತತಿುದ್ಿೇವ ್
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      ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಮತೆಂದತವರಿದತ, ಯನರನದರೂ  percentage 
ತ್ಗ್ದತಕ್ೂ್ಳುಿತನುರ್ಯೇ ಎೆಂದತ ಕ್್ೇಳಿದನಿರ್. ತನವು ಇದನತನ ಗಮನಸಬೇ್ಕತ. ರ್ನನತ ಯನವ ಪರತಿಷ್್ಾಗನಗಿ ಈ 
ಮನತ್ನತನ ಹ್ೇಳುತಿುಲಿ. ಸಮನಜ್ ಕಲನಯಣ ಇಲನಖಯ್ ಸಚಿವರ್ನಗಿ ನನನೆಂದ ಪನರರೆಂಭವನಗಿ ಎಲ್ಲಿಯನದರೂ 
ಅಧ್ಾ ರೂಪನಯಿಗಳನತನ ಕ್್ೂಟಟೆಂತ್ಹ ಉದನಹರಣ್ಗಳಿದಿರ ್ ಕ್ೂ್ಡಲ್ಲ. ಏಕ್ೆ್ಂದರ್, ರ್ನನತ ವಸನುವಿಕವನದ 
ಸಿಥತಿಯನತನ ಹ್ೇಳುತಿುದ್ಿೇರ್್. ಯನರ್ೇ ಇದಿರತ ಅವರ ಬಗ್ೆ ದೂರತ ಕ್್ೂಡಿ. ಅವರತ ಎಷ್್ಟೇ ಪರಭನವಿ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು 
ಆಗಿದಿರೂ ಸಹ, ಅವರ ವಿರತದಿ ಕರಮ ತ್ಗ್ದತಕ್್ೂಳುಿತ್ುೇರ್್ೆಂಬ ಮನತ್ನತನ ಮನನಯ ಸದಸಯರ ಗಮನಕ್್ೆ 
ತ್ರತತಿುದ್ಿೇರ್್. 
 
      ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ರ್ನವು ಸಾಲಪ ಬದಲನವಣ್ಗಳನತನ ಮನಡತತಿುದ್ಿೇವ್. ಅದಕ್್ೆ ವಿರೂ್ೇಧ್ಗಳು 
ಇರತತ್ುವ್. ಇಲಿವ್ೆಂದತ ಹ್ೇಳುವುದ್ಧಲಿ. ನಮಾಲ್ಲಿ ಸತಮನರತ 500 ಪರತಿಷ್ಟ್ಾತ್  ಶನಲ್ಗಳು ಇವ್.  ಪರಿಶ್ಷಟ ಜನತಿಯ 
ಮಕೆಳು ಪರತಿಷ್ಟ್ಾತ್ ಶನಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಯಬ್ೇಕ್್ೆಂದತ ನಮಾ ಇಲನಖಯ್ ಹಣವನತನ ಕ್್ೂಡತತಿುದ್ಿೇವ್. ಈಗ ಇದಕ್್ೆ 
ನಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲನವಣ್ಗಳನತನ ಮನಡಿದ್ಿೇವ್. ಶ್ರೇಮೆಂತ್ರಿಗ ್ ಹ್ಚಿಿಗ ್ ಅವಕ್ನಶವಿಲಿ ಎನತನವುದಕಿೆೆಂತ್ 
ಮತಖಯವನಗಿ, ಪರತಿಷ್ಟ್ಾತ್ ಶನಲ್ಗ ್ ಹ್ೂೇಗತವೆಂತ್ಹ ಮಗತ ಯನರದತಿ ಎೆಂದತ ಕ್ೇ್ಳಿದರ,್ ಆ ಮಗತ ಸಾಶನನದಲ್ಲಿ 
ಕ್್ಲಸ ಮನಡತವವರ,  ಪೌರ ಕ್ನಮಾಕರ, ಒಳಚರೆಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಕ್್ಲಸ ಮನಡತವೆಂತ್ಹವರ, ಪರಿಶ್ಷಟ ಜನತಿ ಮತ್ತು 
ಪರಿಶ್ಷಟ ಪೆಂಗಡದಲ್ಲಿರತವೆಂತ್ಹ ವಿಧ್ವ್ಯರ ಮಕೆಳು ಹನಗೂ ಕರೂ್ೇರ್ನ ಮತ್ತು ಏಡಸ ನೆಂದ ಮೃತ್ಪಟಟೆಂತ್ಹವರ 
ಕತಟತೆಂಬದ ಅರ್ನಥ ಮಕೆಳನಗಿರತತನುರ್. ಇವರಿಗ ್ಮನತ್ರ ಮೇಸಲ್ಲಟತಟ,   ಪರಿಶ್ಷಟ ಜನತಿಯ ಪರತಿಷ್ಟ್ಾತ್ ಶನಲ್ಯ 
ಮಕೆಳನತನ ಬದಲನವಣ್ ಮನಡತವೆಂತ್ಹ ಕ್್ಲಸಗಳನತನ ಸಹ ಮನಡಿದ್ಿೇವ್. ರ್ನನತ ಮನಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಬೆಂದ್ಧದಿನತನ 
ಗಮನಸಿದ್ಿೇರ್್. ಇದರಲ್ಲಿನ ಪರತಿಯೆಂದತ ಆರೂ್ೇಪಕೂೆ ಉತ್ುರವನತನ ಕ್್ೂಡತತ್ುೇವ್. ಯನವುದೇ್ ಕ್ನರಣಕೂೆ 
ನಯಮಗಳನತನ ಮೇರಿ ಯನವುದ್ೇ ಕ್್ಲಸವನತನ ಮನಡಿಲಿವ್ೆಂದತ ಸಾಷಟವನಗಿ ಹ್ೇಳುತಿುದ್ಿೇರ್್. ಪರಜನಪರಭತತ್ಾದಲ್ಲಿ 
ಟೇಕ್್ ಮನಡತವೆಂತ್ಹ ವಿಚನರಗಳನತನ ಗೌರವದಲ್ಲಿ  ಇಟತಟಕ್ೂ್ಳುಿತ್ುೇರ್್. ಅದಕ್್ೆ ಉತ್ುರವನತನ ಕ್ೂ್ಡತತ್ುೇರ್್. 

(ಮತೆಂದತ) 
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(933) 20-09-2022 (1.40) ಎೆಂ.ವಿ-ಎಕ್್                            (ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಥತಿ) 
 

   ಆ) ವಿಷಯ:- ತ್ತಮಕೂರತ ಜನಸ  ಟ್ೂೇಲ ನೆಂದ ಕ್್ೂೇರನ ರನಷ್ಟ್ರೇಯ ಹ್ದನಿರಿ 
                ಮತ್ತು ಶ್ರನ ನಗರ ಎ.ಪಿ.ಎೆಂ.ಸಿ.ಯಿೆಂದ ಹಿರಿಯೂರತ ಕಡ ್ 
                ಇರತವ ಅೆಂಡರ ಪನಸ  ಅವಯವಸ್ಥ ಬಗ್ೆ. 

                                          - - - 
ಶ್ರೇ ಚಿದನನೆಂದ ಎೆಂ. ಗೌಡ (ಪದವಿೇಧ್ರರ ಕ್ಷ್ೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ತ್ತಮಕೂರತ ಜನಸ  

ಟ್ೂೇಲ ನೆಂದ ಕ್ೂ್ೇರನವರ್ಗಿನ ರನಷ್ಟ್ರೇಯ ಹ್ದನಿರಿ ಅವಯವಸ್ಥ ಬಗ್ೆ ನೂಯಸ-18 ಚನನಲ ನಲ್ಲಿ “ಬಲ್ಲಗನಗಿ ಕ್ನದ್ಧದ ್
ಬ್ೆಂಗಳೂರತ-ಪತಣ್ ಹ್ೈವ್ೇ” ಎೆಂಬ ಶ್ೇಷ್ಟ್ಾಕ್್ಯಡಿ ಸತದ್ಧಿಯನತನ ಪರಸನರ ಮನಡಲನಗಿದ್. 

 
ಬ್ೆಂಗಳೂರಿನೆಂದ ಉತ್ುರ ಕರ್ನಾಟಕಕ್್ೆ ಸೆಂಪಕಾ ಕಲ್ಲಪಸತವ ರನಷ್ಟ್ರೇಯ ಹ್ದನಿರಿ 48ರಲ್ಲಿ ತ್ತಮಕೂರತ 

ಜನಸ  ಟ್ೂೇಲ ನೆಂದ ಕ್್ೂೇರನವರ್ಗಿನ ಸತಮನರತ 20 ಕಿ.ಮ. ರನಷ್ಟ್ರೇಯ ಹ್ದನಿರಿಯಲ್ಲಿ ಸನವಿರನರತ ಗತೆಂಡಿಗಳು 
ಬಿದ್ಧಿದತಿ ಹಲ್್ಾಟ , ಸಿೇಟ  ಬ್ಲಟ ಧ್ರಿಸಿದಿರೂ ಕೂಡ ಅಪನಯ ತ್ಪಿಪದಿಲಿ. ಈ ರಸ್ುಯಲ್ಲಿ ಪರತಿ ನತ್ಯ ಸನವಿರನರತ 
ವನಹನಗಳು ಸೆಂಚರಿಸತತಿುವ್. ಅತಿ ಎಚಿರದ್ಧೆಂದ ವನಹನ ಚಲನಯಿಸಿದರೂ ಕೂಡ ಅಪನಯ ತ್ಪಿಪದಿಲಿ. ಶನಸಕರತ, 
ಸಚಿವರತ, ಲ್ೂೇಕಸಭನ ಸದಸಯರತಗಳು ಇದೇ್ ರನಷ್ಟ್ರೇಯ ಹ್ದನಿರಿಯಲ್ಲಿ ಸೆಂಚರಿಸತತನುರ್. ಇದ್ೇ ರಸ್ುಯಲ್ಲಿ 
ತಿೆಂಗಳಿಗ್ ಸತಮನರತ ಐದನರತ ಅಪಘಾತ್ಗಳಿೆಂದ ಸನವುಗಳು ಸೆಂಭವಿಸತತಿುವ.್ ಈ ರನಷ್ಟ್ರೇಯ ಹ್ದನಿರಿಯ 
ಗತೆಂಡಿಗಳು ಯನರ ಬಲ್ಲಗನಗಿ ಕ್ನದ್ಧವ?್ ಈ ಹ್ದನಿರಿಯತ ಕಳಪ್ ಕ್ನಮಗನರಿಗಳಿೆಂದನಗಿ ಅವಯವಸಥ್ಯ 
ಅಗರವನಗಿದ್. ಈ ಹ್ದನಿರಿಯ ಉಸತುವನರಿ ರ್್ೂೇಡಿಕ್ೂ್ಳುಿತಿುರತವ ಹ್ದನಿರಿ ಪನರಧಿಕ್ನರದ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳ 
ನಲಾಕ್ಷಯದ್ಧೆಂದ ಅಮನಯಕ ಜೇವಗಳ ಪನರಣಕ್್ೆ ಕತತ್ತು ಬರತವೆಂತನಗಿದ್. ಈ ಹದ್ನಿರಿಯತ ಮೃತ್ತಯ ಕೂಪವನಗಿದ್. 

 
ಅದ್ೇ ರಿೇತಿ ಶ್ರನ ನಗರದ ಹತಿುರ ಹನದತ ಹೂ್ೇಗಿರತವ ರನಷ್ಟ್ರೇಯ ಹ್ದನಿರಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರನ ನಗರದ್ಧೆಂದ 

ಎ.ಪಿ.ಎೆಂ.ಸಿ. ಮತೆಂದ್ ಸನಗಿ ಹಿರಿಯೂರತ ಕಡ ್ತಿರತಗಿಕ್್ೂಳಿಲತ ಇರತವ ಅೆಂಡರ ಪನಸ ನಲ್ಲಿ ಮಳ್ ನೇರತ ಹಚ್ನಿಗಿ 
ಬರತತಿುರತವುದರಿೆಂದ ರಸ್ುಯತ ತ್ತೆಂಬನ ಹನಳನಗಿ, ಕ್್ಲವು ತಿೆಂಗಳುಗಳಿೆಂದ ಇದ್ೇ ಸಿಥತಿಯಲ್ಲಿ ಇದತಿ ಮಳ ್
ಬರತತಿುರತವುದರಿೆಂದ ಅೆಂಡರ ಪನಸ ನಲ್ಲಿ ನೇರತ ಹರಿಯತತ್ುಲ್ೇ ಇರತತ್ುದ್. ಇದರಿೆಂದ ರಸ್ು ಪಕೆದಲ್ಲಿ ಕ್್ೂರತ್್ವನಗಿ 
ಗತೆಂಡಿ ಬಿದ್ಧಿದ್. ರಸ್ುಗ್ ಹನಕಿದ ಟನರ  ನೇರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗಿದೆಂತನಗಿ ಮರಳಿನೆಂತನಗಿದ್. ಹ್ೂಸದನಗಿ ಆ ರಸು್ಯ 
ಪರಿಚಯ ಇಲಿದವರತ ಬೆಂದರ್ ಅಪನಯವನಗತವುದತ ಖಚಿತ್. ಉತ್ುರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಡ ್ ಸನಗತವ ಬಸತಸಗಳು 
ಮತ್ತು ಇತ್ರ ್ವನಹನ ಸವನರರಿಗ ್ಈ ರಸು್ಯಲ್ಲಿ ಸನಗತವುದೇ್ ದತಸುರವನಗಿದ್. 
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ಇರ್ನನದರೂ ಸಕ್ನಾರ ಎಚ್ಿತ್ತುಕ್ೂ್ೆಂಡತ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಮತ್ತು ಗತತಿುಗದ್ನರರ ಮೆೇಲ್ ಕರಮ ಕ್್ೈಗೂ್ೆಂಡತ 
ಕ್್ೇೆಂದರ ಸಕ್ನಾರದ ಗಮನಕ್್ೆ ತ್ೆಂದತ, ಯನವುದ್ೇ ಅಪನಯಗಳು ಸೆಂಭವಿಸತವ ಮತನನ ಹ್ದನಿರಿಯನತನ 
ದತರಸಿುಪಡಿಸಿ ಸನವಾಜ್ನಕರಿಗ ್ಅನತಕೂಲ ಮನಡಿಕ್್ೂಡತವೆಂತ ್ಶ್ನಯವೇ್ಳ್ಯಲ್ಲಿ ಪರಸನುಪವನತನ ಮನಡತತಿುದ್ಿೇರ್್. 

 
ಶ್ರೇ ಕ್್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಯ 

ಸದಸಯರನದ ಶ್ರೇ ಚಿದನನೆಂದ  ಎೆಂ. ಗೌಡರವರತ ಶ್ನಯವೇ್ಳ್ೇಯಲ್ಲಿ ಕ್್ೇಳಿದ ಪರಶ್ನಗ್ ಮನನಯ 
ಲ್ೂೇಕ್ೂ್ೇಪಯೇಗಿ ಇಲನಖ್ಯ ಸಚಿವರ ಕಡಯ್ಿೆಂದ ಉತ್ುರವನತನ ಒದಗಿಸಲನಗತವುದತ. 

 
 
ಇ) ವಿಷಯ:- ಬಳನಿರಿಯ ವಿಮ್ಸ  ಆಸಪತ್ರಯ ಐ.ಸಿ.ಯತ.ನಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸ ಪಡಯ್ತವನಗ  
             ವಿದತಯತ   ಕ್್ೈಕ್್ೂಟತಟ  ಜ್ನರ್ೇಟರ   ಕ್್ಲಸ  ಮನಡದ  ಕ್ನರಣ  
             ರೂ್ೇಗಿಗಳು  ಸನವಿಗಿೇಡನಗಿರತವ ಕತರಿತ್ತ. 

                   - - - - 

ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವ್ೆಂಕಟ್ೇಶ (ರ್ನಮನದ್ೇಾಶನ ಹ್ೂೆಂದ್ಧದವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, “ಬಳನಿರಿಯ 
ವಿಮ್ಸ  ಆಸಪತ್ರಯ ಐ.ಸಿ.ಯತ.ನಲ್ಲಿ ಕ್್ೈಕ್ೂ್ಟಟ ವಿದತಯತ  ಜ್ನರೇ್ಟರ -ಮೂವರ ಸನವು, ಸನವಿನ ಹ್ೂಣ್ ಸಕ್ನಾರವೇ್ 
ಹ್ೂರಲ್ಲ” ಎೆಂಬಿತನಯದ್ಧ ತ್ಲ್ಬರಹದಲ್ಲಿ ಪರಜನವನಣಿ ದ್ಧನಪತಿರಕ್್ಯಲ್ಲಿ ಹನಗೂ ಎಲನಿ ದೃಶಯ ಮನಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ 
ವರದ್ಧಯನಗಿರತತ್ುದ.್  

 
ವಿಜ್ಯನಗರ ವ್ೈದಯಕಿೇಯ ವಿಜ್ಞನನ ಸೆಂಸ್ಥ (ವಿಮ್ಸ ) ನಲ್ಲಿ ವಿದತಯತ  ಕ್್ೈಕ್್ೂಟತಟ ಜ್ನರೇ್ಟರ  ಕ್್ಲಸ 

ಮನಡದ ಪರಿಣನಮ ವಿಮ್ಸ ನ ತಿೇವರ ನಗನ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಮೂವರತ ಮೃತ್ಪಟಟ ವಿಷಯವು ದ್ಧರ್ನೆಂಕ 
15.09.2022, ಗತರತವನರದೆಂದತ ನಡದ್್ಧದತಿ, ಇದತ ರನಜ್ಯವ್ೇ ತ್ಲ್ ತ್ಗಿೆಸತವೆಂತ್ಹ ಘಟರ್್ಯನಗಿರತತ್ುದ್. 

 
ವಿಮ್ಸ ನಲ್ಲಿ ಅೆಂದತ ಬಳ್ಗ್ೆ 6 ರಿೆಂದ 10 ಗೆಂಟ್ಯವರಗ್ೂ ಕರೆ್ಂಟ  ಇಲಿದ ್ ಇರತವ ವಿಡಿಯೇಗಳು 

ಸನಮನಜಕ ಜನಲತನಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈ್ರಲ  ಆಗಿದತಿ, ಜ್ನರೇ್ಟರ  ಇದಿರೂ ಕ್ಲ್ಸ ಮನಡದ ಸಿಥತಿಯಲ್ಲಿರತವುದರ 
ಪರಿಣನಮ ವೆ್ಂಟಲೇ್ಟರ ಗಳು ಕ್ನಯಾನವಾಹಿಸದ್ ರೂ್ೇಗಿಗಳು ಮೃತ್ಪಟಟರತವುದನಗಿ ತಿಳಿದತ ಬೆಂದ್ಧರತತ್ುದ.್ 
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ಇದ್ೇ ಆಸಪತ್ರಯಲ್ಲಿ ಈ ಹಿೆಂದಯ್ೂ ತಿೇವರ ನಗನ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಮಗತವೊೆಂದತ ಮೃತ್ಪಟಟರತವ ಆರೂ್ೇಪವು 
ಕ್್ೇಳಿ ಬೆಂದ್ಧದತಿ, ಈ ರಿೇತಿಯ ಘಟರ್್ಗಳು ಪತನರನವತ್ಾರ್್ಯನಗತತಿುರತವುದತ ಆರೂ್ೇಗಯ ಇಲನಖಯ್ ವೈ್ಪಲಯಕ್್ೆ 
ಹಿಡಿದ ಕ್್ೈಗನನಡಿಯನಗಿದ್. 

 
ವಿಮ್ಸ  ಕಟಟಡ ಸತಮನರತ 60 ವಷಾಗಳಷತಟ ಹಳ್ಯದನಗಿದತಿ, ಅಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿರತವ ವಿದತಯತ  

ವನಹಕಗಳು (ತ್ೆಂತಿ) ತ್ತೆಂಬನ ಹಳ್ಯದನಗಿದತಿ, ಹನಲ್ಲ ಇರತವೆಂತ್ಹ ಜ್ನರೇ್ಟರ  ಹ್ಚತಿ ಸನಮಥಯಾವನತನ 
ಹ್ೂೆಂದ್ಧಲಿದ್ ಇರತವುದರಿೆಂದ ಇೆಂತ್ಹ ಘಟರ್್ಗಳು ಮರತಕಳಿಸತತಿುರತವುದನಗಿದ್. 

 
ಕ್್ೂೇವಿಡ-೧೯ ಸೆಂದಭಾದಲ್ಲಿ ಆಮಿಜ್ನಕದ ಕ್ೂ್ರತ್ಯಿೆಂದ ಮೃತ್ಪಟಟ ರೂ್ೇಗಿಗಳನತನ ಕೆಂಡ ರ್ನವುಗಳು 

ಇೆಂದತ ವಿದತಯತ  ವಯತ್ಯಯದ ಪರಿಣನಮ ಮೃತ್ಪಡತತಿುರತವವರನತನ ಕ್ನಣತವೆಂತನಗಿರತವುದತ ಅತ್ಯೆಂತ್ ರ್್ೂೇವಿನ 
ಸೆಂಗತಿಯನಗಿದ್. ಇತಿುೇಚಗ್್ ಒೆಂದ್ಧಲೂ್ಿೆಂದತ ಕ್ೂ್ರತ್ಯ ಪರಿಣನಮ ರೂ್ೇಗಿಗಳ ಪನರಣ ಉಳಿಸಬೇ್ಕ್ನದ 
ಆಸಪತ್ರಗಳು, ರೂ್ೇಗಿಗಳು ಪನರಣ ಕಳ್ದತಕ್್ೂಳುಿವೆಂತ್ಹ ಸಿಥತಿ ನಮನಾಣ ಮನಡತತಿುರತವುದತ ಸಕ್ನಾರದ ಆಡಳಿತ್ 
ಯೆಂತ್ರ ಕತಸಿದ್ಧರತವುದತ ಜ್ಗಜನಜಹಿೇರನಗಿದ್. ಇೆಂತ್ಹ ಘಟರ್್ಗ ್ಕ್ನರಣರನದವರ ಮೆೇಲ್ ನದನಾಕ್ಷಿಣಯವನಗಿ ಕರಮ 
ಕ್್ೈಗ್ೂಳಿಬ್ೇಕ್್ೆಂದತ ಹನಗೂ ಮೃತ್ ಮೂವರತ ಕತಟತೆಂಬ ವಗಾದವರಿಗ ್ ತ್ಲನ 25.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಪರಿಹನರ 
ನೇಡಬ್ೇಕ್ನಗಿ ಒತನುಯಿಸತತ್ುೇರ್್. 

 
ಹನಗ್ಯೇ, ಆರೂ್ೇಗಯ ಇಲನಖಯ್ೂ ಕೂಡಲೇ್ ಎಚ್ಿತ್ತು ಇನತನ ಮತೆಂದ್ ಆಸಪತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇೆಂತ್ಹ 

ಅವಘಡಗಳು ಜ್ರತಗದೆಂತ್ ಸೂಕು ಮತೆಂಜನಗರತನ ಕರಮಗಳನತನ ಕ್್ೈಗೂ್ಳಿಬ್ೇಕ್್ೆಂದತ ಮನನಯ ಆರೂ್ೇಗಯ ಮತ್ತು 
ಕತಟತೆಂಬ ಕಲನಯಣ ಇಲನಖಯ್ ಸಚಿವರನತನ ಶ್ನಯವ್ೇಳ್ಯಲ್ಲಿ ಒತನುಯಿಸತತು್ೇರ್್. 

 
ಶ್ರೇ ಕ್್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಯ 

ಸದಸಯರನದ ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವ್ೆಂಕಟ್ೇಶ ರವರತ ಶ್ನಯವ್ೇಳ್ಯಲ್ಲಿ ಕ್ೇ್ಳಿದ ಪರಶ್ನಗ್ ಮನನಯ ಆರೂ್ೇಗಯ ಮತ್ತು 
ಕತಟತೆಂಬ ಕಲನಯಣ ಇಲನಖಯ್ ಸಚಿವರ ಕಡಯ್ಿೆಂದ ಉತ್ುರವನತನ ಒದಗಿಸಲನಗತವುದತ. 
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ಈ) ವಿಷಯ:- ಶ್ಕ್್ಷ ಪರಶ್ನಸತವ ಪ್ೂಲ್ಲೇಸರ ಹಕತೆ ಮಟಕತಗ್ೂಳಿಸತತಿುರತವ ಬಗ್ೆ. 
    - - - 

ಶ್ರೇ ಎನ.ರವಿಕತಮನರ (ವಿಧನನಸಭ್ಯಿೆಂದ ಚತರ್ನಯಿತ್ರನದವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, 
ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜ್ಯ ಪ್ೂಲ್ಲೇಸ  ಶ್ಸತು ನಡವಳಿಕ್ ್ ನಯಮಗಳ ಪರಸತುತ್ 2022ರ ತಿದತಿಪಡಿ ನಯಮಕ್್ೆ 
ಹ್ಚತಿವರಿಯನಗಿ ೪ಎ, ೪ಬಿ ಮತ್ತು ೪ಸಿ ಉಪ ನಯಮಗಳನತನ ಸೇ್ಪಾಡಗ್ೂ್ಳಿಸಿ ಕರಡತ ಪರಕಟಸಿದ್. ಆದರ್, ಈ 
ತಿದತಿಪಡಿ ನಯಮವು ಇಲನಖಯ್ ಸನಾಭನವಿಕ ರ್ನಯಯ ತ್ತ್ಾಗಳಿಗ್ ವಿರತದಿವನಗಿದ್. ಇಲನಖಯ್ SI, PSI, ASI 
ಮತ್ತು ಹ್ಡ  ಕ್ನನ ಸಟ್ೇಬಲ  ಸೇ್ರಿದೆಂತ ್ ಇತ್ರ ್ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳ ಮತ್ತು ಸಿಬುೆಂದ್ಧ ವಗಾದ ಮೆೇಲ್ ಭರಷ್ನಟಚನರ, 
ಅಶ್ಸತು ಹನಗೂ ಇನನತ್ರ ಆರೂ್ೇಪ ಕ್್ೇಳಿಬೆಂದನಗ ಸೆಂಬೆಂಧ್ಪಟಟ ಪೂ್ಲ್ಲೇಸ  ಅಧಿಕ್ನರಿ ಮತ್ತು ಸಿಬುೆಂದ್ಧ ವಗಾದ 
ವಿರತದಿ ಶ್ಸತು ಪನರಧಿಕ್ನರಗಳು, ವನಗಿೆಂಡರ್್, ವನಷ್ಟ್ಾಕ ವ್ೇತ್ನ ಬಡಿು ತ್ಡ ್ಹಿಡಿಯತವುದತ, ಹತದ್ಿ ಮತೆಂಬಡಿು ತ್ಡ ್
ಹಿಡಿಯತವುದತ ಹನಗೂ ಆರ್ಥಾಕ ನಷಟ ವಸೂಲ್ಲ ಮನಡಲತ ದೆಂಡರ್್ ವಿಧಿಸಲನಗತತ್ುದ್. ಪರಸತುತ್ ಈ 
ದೆಂಡರ್್ಗಳನತನ ಪರಶ್ನಸಿ ಮೆೇಲಾನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಲತ ಅಧಿಕ್ನರಿ ಮತ್ತು ಸಿಬುೆಂದ್ಧಗ ್ ಅವಕ್ನಶವಿದ್. ಆದರ,್ ಪರಸತುತ್ 
2022ರ ತಿದತಿಪಡಿ ನಯಮಗಳ ಪರಕ್ನರ ಮೆೇಲಾನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಲತ ಅವಕ್ನಶ ವೆಂಚಿತ್ರನಗತತನುರ್. 

 
ಈಗನಗಲ್ೇ ಐ.ಪಿ.ಎಸ. ಹೆಂತ್ದ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳಿಗ್ ಅವರ ಮೆೇಲ್ ದೆಂಡರ್್, ಶ್ಕ್ಷ್ಯನದರ್ ಮೆೇಲಾನವಿ 

ಸಲ್ಲಿಸಲತ ಅವಕ್ನಶವಿದ್. ಕ್ನನೂನನ ಮತೆಂದ ್ ಎಲಿರೂ ಸಮನನರತ ಎೆಂಬ ಮೂಲಭೂತ್ ಹಕೆರ್್ನೇ 
ಕಸಿದತಕ್್ೂೆಂಡೆಂತನಗತತ್ುದ್. ಬಹತತ್ೇಕ ಪರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಪೂವಾಗರಹಪಿೇಡಿತ್ರನಗಿ ಅಥವನ 
ಯನರದ್ೂೇ ಮನತ್ನತನ ಕ್್ೇಳಿ ಮನಸಿಸಗ್ ಬೆಂದೆಂತ ್ ದೆಂಡರ್್ಯ ಶ್ಕ್ಷ್ ವಿಧಿಸಬಹತದತ. ತ್ಪತಪ ಮನಡದ್ಧದಿರೂ 
ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಬುೆಂದ್ಧಗಳು ಶ್ಕ್ಷ್ಗ ್ ಒಳಗನಗಬಹತದತ. ಆದಿರಿೆಂದ ಈ 2022ರ ನಯಮ 
ತಿದತಿಪಡಿಯನತನ ಗೃಹ ಇಲನಖಯ್ತ ಪತನರ  ಪರಿಶ್ೇಲ್ಲಸಬೇ್ಕತ ಮತ್ತು ಈ ಹಿೆಂದ್ ಇದಿ ನಯಮಗಳ ಪರಕ್ನರ 
ಅಧಿಕ್ನರಿ ಮತ್ತು ಸಿಬುೆಂದ್ಧಗಳಿಗ್ ಮೆೇಲಾನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಲತ ಅವಕ್ನಶ ನೇಡಬ್ೇಕ್ೆ್ಂದತ ರ್ನನತ ಶ್ನಯವ್ೇಳಯ್ಲ್ಲಿ 
ಸಕ್ನಾರವನತನ ಒತನುಯಿಸತತ್ುೇರ್್. 

 
ಶ್ರೇ ಕ್್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಯ 

ಸದಸಯರನದ ಶ್ರೇ ಎನ .ರವಿಕತಮನರ ರವರತ ಶ್ನಯವ್ೇಳ್ಯಲ್ಲಿ ಕ್ೇ್ಳಿದ ಪರಶ್ನಗ್ ಮನನಯ ಗೃಹ ಸಚಿವರ 
ಕಡಯ್ಿೆಂದ ಉತ್ುರವನತನ ಒದಗಿಸಲನಗತವುದತ. 

ಶ್ರೇ ಸಲ್ಲೇೆಂ ಅಹಮದ (ಸಥಳಿೇಯ ಸೆಂಸ್ಥಗಳ ಕ್ಷ್ೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ರ್ನನತ 
ಶ್ನಯವ್ೇಳ್ಯಲ್ಲಿ ವಿಷಯ ಪರಸನುಪಿಸಲತ ಅಜಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ಿ. ಈ ರಿೇತಿ ಏಕ್ ್ಸನಾಮ? 
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(ಗ್ೂೆಂದಲ) 
 

ಶ್ರೇ ಕ್್.ಹರಿೇಶ  ಕತಮನರ (ವಿಧನನಸಭ್ಯಿೆಂದ ಚತರ್ನಯಿತ್ರನದವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, 
ನನನ ಹ್ಸರಿಗ ್ಪಟಟಯನತನ ಕಳುಹಿಸಿಕ್ೂ್ಟಟದನಿರ್. ಆದರ್, ಪಟಟಯಲ್ಲಿ ನನನ ವಿಷಯವಿಲಿ. ರ್ನನತ ಶತಕರವನರ ಮತ್ತು 
ಸೂ್ೇಮವನರ ಅಜಾ ನೇಡಿದ್ಿ. ಆದರ್ ವಿಷಯ ಶ್ನಯವ್ೇಳ್ಯಲ್ಲಿ ಬೆಂದ್ಧಲಿ. ಆದರ್, ಇವತ್ತು ಮೆಂಗಳವನರ, 
ಮೂರತ ದ್ಧವಸದ್ಧೆಂದ ಬರತತಿುಲಿ.  

 
ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಶ್ನಯವ್ೇಳ್ಗ ್ ಸೆಂಬೆಂಧ್ಪಟಟೆಂತ್ ಒೆಂದತ ಪದಿತಿ ಇದ್. ಇವತ್ತು ಶ್ನಯವ್ೇಳ್ಗ್ 

ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದೆಂತ ್ಸತಮನರತ 10 ರಿೆಂದ 15 ಅಜಾಗಳು ಬೆಂದ್ಧವ್. ಆದಯತಯ್ ಮೆೇರಗ್್ ಶ್ನಯವ್ೇಳ್ಯಲ್ಲಿ ಯನವ 
ವಿಷಯವನತನ ಪರಸನುಪ ಮನಡಬೇ್ಕತ. ನರ್ನ್ಯ ದ್ಧವಸ ಸದನ ಮತಗಿದ ಮೆೇಲ್ ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ಸದನ 
ಪನರರೆಂಭವನಗತವುದಕ್್ೆ ಮತನನ ಯನವುದನದರೂ ಜ್ಾಲೆಂತ್ ಮತ್ತು ಜ್ರ್್ೂೇಪಯೇಗಿ ಸಮಸ್ಯಗಳು ಇದಿಲ್ಲಿ. 
ಸಕ್ನಾರದ ಗಮನ ಸಳ್ಯ್ತವುದಕ್ೂ್ೆೇಸೆರ ಈ ರಿೇತಿ ಮನಡತವೆಂತ್ಹ ಕ್ಲ್ಸವಿದತ. ಬೆಂದ್ಧದಿೆಂತ್ಹ ಅಜಾಗಳಲ್ಲಿ 
ಐದತ ಅಜಾಗಳಿಗ್ ಅನತಮತಿ ನೇಡಿದ್ಿೇರ್್. ರ್ನಳ್ ಕ್ೂ್ಡತವುದಕ್್ೆ ಪರಯತ್ನ ಮನಡತತ್ುೇರ್್.  

 
ಶ್ರೇ ಸಲ್ಲೇೆಂ ಅಹಮದ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ನನಗೂ ನಯಮ ಗ್ೂತಿುದ್. ಅದತ ನಮಗ ್

ಗ್ೂತಿುಲಿವ್?  
 
ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಈಗ ಅಜಾ ಹನಕಿದೆಂತ್ಹವರಿಗ್ ರ್ನನತ ಅವಕ್ನಶ ನೇಡಿಲಿವೇ್? 
 
ಶ್ರೇ ಸಲ್ಲೇೆಂ ಅಹಮದ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಏರ್ನದರೂ ಸಮಸಯ್ಗಳಿದಿರ್ ಆಗ ರ್ನವು 

ಕ್್ೂೇರಿಕ್ೂ್ಳುಿತು್ೇವ್. ಆದರ,್ ತನವು ಕ್್ೇವಲ ಐದತ ವಿಷಯಗಳನತನ ಮನತ್ರ ತ್ಗ್ದತಕ್ೂ್ಳುಿತ್ುೇರ್್ ಎೆಂದತ 
ಹ್ೇಳುತಿುದ್ಧಿೇರಿ.  

 
ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ರ್ನನತ ಅದನತನ ಪರಿಗಣಿಸತತ್ುೇರ್್ೆಂದತ ಹ್ೇಳುತಿುದ್ಿೇರ್್ ಅಲಿವ್.  
 
ಶ್ರೇ ಸಲ್ಲೇೆಂ ಅಹಮದ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ನನಗ್ ನಯಮ ಗೂ್ತಿುದ.್ ತನವು ಪರತಿಬನರಿ ಈ 

ರಿೇತಿ ಮನಡತತನು ಹೂ್ೇದರ…್ 
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 (ಗ್ೂೆಂದಲ)  
 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಈಗ ವರದ್ಧಗಳರ್ೂ್ನಪಿಪಸತವುದತ. 
 

0೪. ವರದ್ಧಗಳರ್ೂ್ನಪಿಪಸತವುದತ 
 

ಅ) ಶ್ರೇ ಎಸ.ರವಿ (ಸಥಳಿೇಯ ಕ್್ಷೇತ್ರಗಳ ಕ್್ಷೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ರನಜ್ಯದ ವಿವಿಧ್ 
ನಗಮಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಂಗನ ಕಲನಯಣ ಯೇಜ್ರ್್ಯಡಿ ಕ್್ೈಗೂ್ೆಂಡಿರತವ ಕ್ನಮಗನರಿಗಳಲ್ಲಿ ನಡದ್್ಧರತವ 
ಅವಯವಹನರಗಳನತನ ಪರಿಶ್ೇಲ್ಲಸಲತ ರಚಿಸಲನಗಿರತವ ವಿಶ್ೇಷ ಸದನ ಸಮತಿಯ ಸದಸಯರ್ನದ ರ್ನನತ ಕರ್ನಾಟಕ 
ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುನ ಕ್ನಯಾವಿಧನನ ಹನಗೂ ನಡವಳಿಕ್್ಯ ನಯಮ 215ರ ರಿೇತ್ಯ ವಿಶೇ್ಷ ಸದನ ಸಮತಿಯ 
ಮಧ್ಯೆಂತ್ರ ವರದ್ಧಯನತನ ಸಭ್ಗ ್ಒಪಿಪಸತತ್ುೇರ್್. 

 
ಆ) ಶ್ರೇ ಎನ.ರವಿಕತಮನರ (ವಿಧನನಸಭ್ಯಿೆಂದ ಚತರ್ನಯಿತ್ರನದವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, 

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನ ಮೆಂಡಲದ ಸಥಳಿೇಯ ಸೆಂಸ್ಥಗಳ ಮತ್ತು ಪೆಂಚನಯತ  ರನಜ  ಸೆಂಸ್ಥಗಳ ಸಮತಿಯ 
ಸದಸಯರ್ನದ ರ್ನನತ ಸಿ.ಎ.ಜ.ಯವರತ 2018ರ್್ೇ ಸನಲ್ಲನಲ್ಲಿ ನೇಡಿರತವ ವನಷ್ಟ್ಾಕ ತನೆಂತಿರಕ ಪರಿಶ್ೇಲರ್ನ 
ವರದ್ಧಯಲ್ಲಿನ ಕೆಂಡಿಕ್್ಗಳ ಕತರಿತ್ತ ಸಮತಿಯತ ಪರಿಶ್ೇಲ್ಲಸಿ ತ್ಯನರಿಸಿದ 36ರ್ೇ್ ವರದ್ಧಯನತನ ಸಭ್ಗ ್
ಒಪಿಪಸತತ್ುೇರ್್. 

 
ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ವರದ್ಧಗಳನತನ ಒಪಿಪಸಲನಯಿತ್ತ. 
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೦೫. ಅಭಿನೆಂದರ್ನ ನಣಾಯ 
      ವಿಷಯ: “ಕ್ನಮನ ವ್ಲು  ಕಿರೇಡನಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭನಗವಹಿಸಿ ವಿಜ್ೇತ್ರನದ ಕಿರೇಡನಪಟತಗಳ ಕತರಿತ್ತ” 

  
ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶ  ಕ್್. ರನಥ್ೂೇಡ (ವಿರೂ್ೇಧ್ ಪಕ್ಷದ ಮತಖಯ ಸಚ್ೇತ್ಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, 

ಅವಕ್ನಶಕ್ನೆಗಿ ಧ್ನಯವನದಗಳು. ಇೆಂಗ್ಿೆಂಡ ನ Birmingham ನಲ್ಲಿ ನಡದ್ ಕ್ನಮನ ವ್ಲು  ಕಿರೇಡನಕೂಟದಲ್ಲಿ 
ನಮಾ ಭನರತ್ವು ಅತ್ತಯತ್ುಮ ಸನಧ್ರ್್ಯನತನ ಮನಡಿದ್. 2002ರ ಕ್ನಮನ ವ್ಲು  ಕಿರೇಡನಕೂಟದಲ್ಲಿ ರ್ನಲೆರ್್ೇ 
ಸನಥನ ಪಡದ್ತ ಒಟತಟ 69 ಪದಕಗಳನತನ ಗ್ದತಿಕ್ೂ್ೆಂಡಿದನಿರ.್ 2004ರ ಕ್ನಮನ ವ್ಲು  ಕಿರೇಡನಕೂಟದಲ್ಲಿ ರ್ನಲೆರ್್ೇ 
ಸನಥನ ಪಡದ್ತ ಒಟತಟ 50 ಪದಕಗಳನತನ ಗ್ದತಿಕ್್ೂೆಂಡಿದನಿರ.್ 2010ರ ಕ್ನಮನ ವ್ಲು  ಕಿರೇಡನಕೂಟದಲ್ಲಿ ಎರಡರ್್ೇ 
ಸನಥನ ಪಡದ್ತ ಒಟತಟ 101 ಪದಕಗಳನತನ ಗ್ದತಿಕ್ೂ್ೆಂಡಿದನಿರ.್ 

(ಮತೆಂದತ) 
 

(934) 20.09.2022 01.50 LL-AK             (ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಥತಿ) 
ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶ  ಕ್್. ರನಥೂ್ೇಡ (ಮತೆಂದತ) 
2014ರಲ್ಲಿ ೫ರ್ೇ್ ಸನಥನವನತನ ಪಡದ್ತ, ೬೪ ಪದಕಗಳನತನ ಗ್ದ್ಧಿದಿರತ. 2018ರಲ್ಲಿ ಕ್ನಮನ ವ್ಲು  ಕಿರೇಡನಕೂಟದಲ್ಲಿ 
3ರ್್ೇ ಸನಥನವನತನ ಪಡದ್ತ, 66 ಪದಕಗಳನತನ ಗ್ದ್ಧಿದಿರತ. 2022ರಲ್ಲಿ ಭನರತ್ವು ೪ರ್್ೇ ಸನಥನವನತನ ಪಡದ್ತ, ೬೧ 
ಪದಕಗಳನತನ ಗ್ದ್ಧಿರತತ್ುದ್. ಇದರಲ್ಲಿ 23 ಬೆಂಗನರ, ೧೬ ಬ್ಳಿಿ, ೨೩ ಕೆಂಚಿನ ಪದಕಗಳನತನ ತ್ನನ ಮತಡಿಗ ್
ಏರಿಸಿಕ್್ೂೆಂಡಿದ.್ ಭನರತಿೇಯ ಅರ್ಥಲೇಟ ಗಳು ೦೫ ಚಿನನ, ೦೨ ಬ್ಳಿಿ ಹನಗೂ ೦೨ ಕೆಂಚತ ಪದಕಗಳನತನ 
ಗಳಿಸಿರತತನುರ್. ಬನಯಡಿಾೆಂಟನ ನಲ್ಲಿ ಪಿ.ವಿ. ಸಿೆಂಧ್ತ, ಲಕ್ಷಯ ಸೇ್ನ , ಸನತಿಾಕ ಸನಯಿರನಜ  ರೆಂಕಿರ್ಡಿಿ ಹನಗೂ ಚಿರನಗ  
ಶ್ಟಟ ಚಿನನ ಗ್ದತಿ ಸೆಂಭರಮಸಿದನಿರ್. ಹನಕಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಳಿಿ ಪದಕ ಪಡದ್ ಪತರತಷರತ ಹನಗೂ ಮಹಿಳನ ಕಿರಕ್್ಟ  ಟ-೨೦ 
ಪೆಂದಯದಲ್ಲಿ ಬ್ಳಿಿ ಪದಕ ಪಡದ್ ತ್ೆಂಡದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಡಗ್ೈ ಸಿಪನನರ  ರನಜ್ೇಶಾರಿ ಗನಯಕ ವನಡ ರವರತ 
ಭನಗವಹಿಸಿದಿರತ.  
 

ಆದತದರಿೆಂದ, ಕ್ನಮನ ವಲ್ು  ಕಿರೇಡನಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭನಗವಹಿಸಿ, ಪದಕಗಳನತನ ಗಳಿಸಿದವರಿಗೂ ಹನಗೂ 
ಕ್ನಮನ ವ್ಲು  ಕಿರೇಡನಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭನಗವಹಿಸಿದ ಎಲನಿ ಕಿರೇಡನಪಟತಗಳಿಗೂ ಅಭಿನೆಂದರ್್ಗಳನತನ ಸಲ್ಲಿಸತತನು, 
ಮತೆಂದ್ಧನ ಒಲೆಂಪಿಕ  ಕಿರೇಡನಕೂಟದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹ್ಚಿಿನ ಪದಕಗಳನತನ ಭನರತ್ದ ಮತಡಿಗ್ ಲಭಿಸಲ್ಲ ಎೆಂದತ 
ಹನರ್ೈಸತತ್ುೇರ್್. ವಿಶೇ್ಷವನಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜ್ಯ ಸಕ್ನಾರ ರೂ.೫.00 ಲಕ್ಷಗಳನತನ ಬಹತಮನನವನಗಿ ಯನರತ 
ಯನರತ ಪದಕಗಳನತನ ಗಳಿಸಿದನಿರ್, ಅವರಿಗ್ ಕ್ೂ್ಡತತ್ುೇವ್ೆಂದತ ಘೂೇಷಣ ್ ಮನಡಿರತತ್ುದ್. ಆದರ,್ ರ್ನನತ 
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ಸಕ್ನಾರದಲ್ಲಿ ವಿನೆಂತಿ ಮನಡತವುದ್ೇರ್ೆ್ಂದರ್, ಕ್ೇ್ವಲ ರೂ.೫.೦೦ ಲಕ್ಷ ರೂಪನಯಿಗಳನತನ ಕ್್ೂಟಟರ್ ಸನಲದತ. 
ಕನಷಾ ಪಕ್ಷ ರೂ.೨೫.೦೦ ಲಕ್ಷ ರೂಪನಯಿಗಳನತನ ಪರತಿ ಪದಕ ಗ್ದಿವರಿಗ್ ಬಹತಮನನವನಗಿ ಕ್್ೂಡಬ್ೇಕ್ೆ್ಂದತ 
ವಿನೆಂತಿ ಮನಡತತ್ುೇರ್್. ಜ್ೂತ್ಗ್, ನಮಾ ರನಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಿರೇಡನಪಟತಗಳಿಗ್ ಕ್ೂ್ಡತವೆಂತ್ಹ ಸೌಲಭಯಗಳು ಏನವ್, ಆ 
ಸೌಲಭಯಗಳನತನ ಮೆೇಲಿಜ್ಾಗ್ೇರಿಸಿ ಉನನತ್ ಮಟಟದ ತ್ರಬೇ್ತಿಯನತನ ಕ್ೂ್ಡತವೆಂತ್ಹ ಅವಕ್ನಶಗಳು ಕರ್ನಾಟಕ 
ರನಜ್ಯದ್ಧೆಂದ ಆಗಲ್ಲ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳುತ್ುೇರ್್. ಪರತಿ ಜಲ್ಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಿರೇಡ್ಗಳನತನ ಅಭನಯಸ ಮನಡತವುದಕ್್ೆ 
ಅವಕ್ನಶವನತನ ಮನಡಿಕ್್ೂಡಲ್ಲ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳುತ್ುೇರ್್. ಜ್ೂತ್ಗ್, Pay and Play ಸಿೆೇಮ್  ಏನದ್, ಆ ಸಿೆೇಮ್  
ಅನತನ ತ್ಗ್ದತ ಎಲನಿ ಕಿರೇಡನಪಟತಗಳಿಗ್ ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ವಿಶ್ೇಷವನಗಿ ಬಡವರಿಗ್ ತ್ರಬೇ್ತಿ ಕ್ೂ್ಡತವೆಂತ್ಹ 
ಅವಕ್ನಶಗಳನತನ ಸಕ್ನಾರಿ ಕ್್ೂಡಲ್ಲ ಎೆಂದತ ವಿನೆಂತಿ ಮನಡತತ್ುೇರ್್.  

 
ಇದರ ಜ್ೂತ್ಗ್, ಕಿರೇಡನನೇತಿಯನತನ ಈ ಹಿೆಂದ ್ ಸಕ್ನಾರ ಏನತ ಮನಡಿರತತ್ುದ್, ಆ ಕಿರೇಡನನೇತಿಗ ್

ಸನಕಷತಟ ಅವಕ್ನಶಗಳನತನ ಕ್್ೂಡತವೆಂತ್ಹ ನಟಟನಲ್ಲಿ ಹ್ೂಸ ಕಿರೇಡನನೇತಿ ಮನಡಬೇ್ಕತ ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲನಿ 
ಕಿರೇಡ್ಗಳಿಗ್ ಅವಕ್ನಶವನತನ ಕ್್ೂಡಬೇ್ಕತ. ನಮಾ ಯತವಕರಿಗ ್ ವಿಶ್ೇಷವನಗಿ ದ್ೈಹಿಕ ಶ್ಕ್ಷಕರತ ಏನತ ಇದನಿರ ್
ಅವರತ ಕಡಿಮೆ ಸೆಂಖ್ಯಯಲ್ಲಿರತವುದರಿೆಂದ, ಅವರನತನ ರ್್ೇಮಕ್ನತಿ ಮನಡತವೆಂತ್ಹ ಕ್್ಲಸವನತನ ಕೂಡ 
ಮನಡಬೇ್ಕತ. ಇದರ ಜ್ೂತಗ್್, ಎಲನಿ ಸಕ್ನಾರದಲ್ಲಿಯೂ ಕಿರೇಡನಪಟತಗಳಿಗ್ ವಿಶೇ್ಷವನದ ಒೆಂದತ ಅವಕ್ನಶವನತನ 
ಕ್್ೂಡತವೆಂತ್ಹದತಿ ನಮಾ ನೇತಿಯನಗಿದ್. ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜ್ಯ ಕಿರೇಡ್ಯಲ್ಲಿ ಸನಕಷತಟ ಹ್ಸರತವನಸಿಯನಗಿದ್. ಬಹತಶಃ 
ನಮಾ ದ್ೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಇರದೆಂತ್ಹ ಕಿರೇಡನ ಸೌಲಭಯಗಳು ನಮಗ್ ಸಿಕಿೆವ್. ಅದನತನ ಮತೆಂದತವರ್ಸಿಕ್ೂ್ೆಂಡತ 
ಹ್ೂೇಗಬೇ್ಕ್್ೆಂದತ ರ್ನನತ ತ್ಮಾಲ್ಲಿ ವಿನೆಂತಿ ಮನಡತತ್ುೇರ್್ ಹನಗೂ ಈ ನಣಾಯ ಮೆಂಡಿಸತವುದಕ್್ೆ ಅವಕ್ನಶ 
ಕ್್ೂಟಟದಿಕ್ನೆಗಿ ತ್ಮಗ್ ಧ್ನಯವನದಗಳನತನ ಅಪಿಾಸತತ್ುೇರ್್.    

 
ಡನ: ಕ್್.ಗೂ್ೇವಿೆಂದರನಜ (ವಿಧನನಸಭ್ಯಿೆಂದ ಚತರ್ನಯಿತ್ರನದವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, 

ಮನನಯ ಪರಕ್ನಶ  ಕ್್. ರನಥ್ೂೇಡ ರವರತ ತ್ೆಂದ್ಧರತವೆಂತ್ಹ ಅಭಿನೆಂದರ್ನ ನಣಾಯವನತನ ಅಭಿನೆಂದ್ಧಸತತ್ುೇರ್್. 
ನಮಾ ರನಜ್ಯದಲ್ಲಿ ೪ ಜ್ನ ಕಿರೇಡನಪಟತಗಳು ಹ್ೂೇಗಿದಿರತ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬನಯಡಿಾೆಂಟನ  ವಿಭನಗದ್ಧೆಂದ ರನಜ್ೇಶಾರಿ 
ಗನಯಕ ವನಡ  ಮತ್ತು ಅಶ್ಾನ ಪೂ್ನನಪಪರವರತ ಹೂ್ೇಗಿದಿರತ. ವ್ೇಯ್ಟ  ಲ್ಲಫಿಟೆಂಗ ನೆಂದ ಗತರತರನಜ  ಪೂಜನರಿ 
ಮತ್ತು ಅೆಂಕಿತನ ಎೆಂದತ ಹನಕಿ ಕಿರೇಡ್ಯ ಸಹನಯಕ ತ್ರಬೇ್ತ್ತದನರಳನಗಿ ಹೂ್ೇಗಿದಿರತ. ಇವರಿಗಲ್ನಿ ಸರ್ನಾನಯ 
ಮತಖಯಮೆಂತಿರಗಳು ಮತ್ತು ಕಿರೇಡನ ಸಚಿವರತ ಈಗನಗಲ್ೇ ರೂ.೧೫.00 ಲಕ್ಷ ಬಹತಮನನವನತನ ಕಿರಕ್್ಟ  ಮತ್ತು 
ಬನಯಡಿಾೆಂಟನ  ವಿಭನಗದಲ್ಲಿ ನೇಡಿರತತನುರ್. ರೂ.೮.೦೦ ಲಕ್ಷ ಬಹತಮನನವನತನ ಗತರತರನಜ  ಪೂಜನರಿಯವರಿಗ ್
ಮತ್ತು ಅೆಂಕಿತನ ಎನತನವವರಿಗ ್ರೂ.೫.೦೦ ಲಕ್ಷ ಬಹತಮನನವನತನ ಕ್ೂ್ಟಟರತತನುರ್. ಹನಗನಗಿ, ಮನನಯ ಪರಕ್ನಶ  ಕ್.್ 
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ರನಥ್ೂೇಡ ರವರತ ಆಗಲೇ್ ರೂ.೫.೦೦ ಲಕ್ಷ ಬಹತಮನನ ಕ್್ೂಟಟರತತನುರ್ೆಂದತ ಹ್ೇಳಿದರತ. ಅದತ ರೂ.೫.೦೦ ಲಕ್ಷ 
ಅಲಿ. ಬದಲನಗಿ, ಸಕ್ನಾರ ರೂ.೧೫.೦೦ ಲಕ್ಷ ಬಹತಮನನ ಕ್್ೂಟಟರತತ್ುದ್. ಇದತ ಕಿರೇಡನನೇತಿಯಲ್ಲಿ ಏನತ ಹಣ 
ನಗದ್ಧ ಮನಡಿದನಿರ್, ಅದರೆಂತ ್ ಬಹತಮನನವನತನ ಕ್್ೂಟಟರತತನುರ್. ಅದಕ್್ೆ ರ್ನನತ ಸಕ್ನಾರವನತನ 
ಅಭಿನೆಂದ್ಧಸತತ್ುೇರ್್.  

 
(ಈ ಹೆಂತ್ದಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ್ ಪಕ್ಷದ ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಮೆೇಜ್ತ  

ತ್ಟತಟವ ಮೂಲಕ ಹಷಾ ವಯಕುಪಡಿಸಿದರತ) 
 

ಮನನಯ ಮತಖಯಮೆಂತಿರಗಳು ಅಮೃತ  ಮಹ್ೂೇತ್ಸವ ಯೇಜ್ರ್್ಯಡಿಯಲ್ಲಿ ೭೫ ಕಿರೇಡನಪಟತಗಳಿಗ್ ಮತೆಂದ ್
ಬರತವೆಂತ್ಹ ಒಲೆಂಪಿಕಸ  ಸಪಧ್ಾಗ್ ಕಿರೇಡನಪಟತಗಳನತನ ಆಯೆ ಮನಡಿ, ಆ ಕಿರೇಡನಪಟತಗಳಿಗ್ ತ್ರಬೇ್ತಿ 
ನೇಡತವುದಕ್ನೆಗಿ ಖಚತಾ-ವ್ಚಿಗಳನತನ ಕ್ೂ್ಡತವುದಕ್ನೆಗಿ ಸಕ್ನಾರ ಈಗನಗಲ್ೇ ೭೫ ಜ್ನ ಕಿರೇಡನಪಟತಗಳಿಗ್ ತ್ಲನ 
ರೂ.೫.೦೦ ಲಕ್ಷಗಳೆಂತ್ ಹಣ ಬಿಡತಗಡ್ ಮನಡಿರತತನುರ್. ಅದನತನ ರ್ನನತ ಅಭಿನೆಂದ್ಧಸತತ್ುೇರ್್. ಜ್ೂತಗ್್, ಈ 
ಹಣವನತನ ಮತೆಂದ್ಧನ ವಷಾ ರೂ.೧೦.೦೦ ಲಕ್ಷ ಕ್ೂ್ಡಬ್ೇಕ್್ೆಂದತ ಕ್ೂ್ೇರತತ್ುೇರ್್. ಏಕ್್ೆಂದರ,್ ಈ ಯೇಜ್ರ್್ಯನತನ 
ಇಡಿೇ ದ್ೇಶದಲ್ಲಿ ಯನವ ರನಜ್ಯ ಸಹ ಮನಡಿರತವುದ್ಧಲಿ. ನಮಾ ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜ್ಯ ಮನತ್ರ ಮನಡಿರತತ್ುದ್.  
 

ಜ್ೂತ್ಗ್, ಈ ಹಿೆಂದ ್ಮನನಯ ಸಿದಿರನಮಯಯನವರ ಸಕ್ನಾರ ಇದನಿಗ, ಒಲೆಂಪಿಕಸ ನಲ್ಲಿ ಚಿನನದ ಪದಕ 
ಗ್ದಿೆಂತ್ಹ ಕಿರೇಡನಪಟತಗಳಿಗ್ ರೂ.೫.೦೦ ಕ್್ೂೇಟ ಮತ್ತು ಬ್ಳಿಿ ಪದಕ ಗ್ದಿೆಂತ್ಹ ಕಿರೇಡನಪಟತಗಳಿಗ್ ರೂ.೩.೦೦ 
ಕ್್ೂೇಟ ಮತ್ತು ಕೆಂಚಿನ ಪದಕ ಗ್ದಿೆಂತ್ಹ ಕಿರೇಡನಪಟತಗಳಿಗ್ ರೂ.೨.೦೦ ಕ್್ೂೇಟ ಬಹತಮನನವನತನ 
ಕ್್ೂಡತತು್ೇವ್ೆಂದತ ಕಿರೇಡನನೇತಿಯಲ್ಲಿ ಮನಡಿರತತನುರ್. ಇದನತನ ನಮಾ ರನಜ್ಯದ್ಧೆಂದ ಒಲೆಂಪಿಕಸ ಗ್ ಹ್ೂೇಗತವೆಂತ್ಹ 
ಕಿರೇಡನಪಟತಗಳು ಉಪಯೇಗ ಮನಡಿಕ್ೂ್ೆಂಡತ ಗಲ್ಿಬೇ್ಕತ ಎನತನವುದತ ನಮಾ ಆಶಯವನಗಿದ್. ಇದಕ್್ೆ ತ್ಕೆೆಂತ್ 
ತ್ರಬೇ್ತಿ ಬ್ೇಕ್ನದೆಂತ್ಹ ಬಹಳಷತಟ ಸೌಲಭಯಗಳನತನ ಸಕ್ನಾರ ಕಿರಯೇಟ  ಮನಡಬೇ್ಕ್್ೆಂದತ ಹ್ೇಳುತ್ುೇರ್್ ಮತ್ತು 
ಕಿರೇಡ್ಗ ್ಪೂ್ರೇತನಸಹ ನೇಡಿದಿಕ್ನೆಗಿ ಸಕ್ನಾರವನತನ ಅಭಿನೆಂದ್ಧಸತತ್ುೇರ್್.  

 
(ಈ ಹಾಂತ್ದಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ್ ಪಕ್ಷದ ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಮೇಜತ ತ್ಟತಟವ 

 ಮ ಲಕ ಹಷಾ ವಯಕುಪಡಿಸ್ಥದರತ) 
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ಶ್ರೇ ಪನರಣ್ೇಶ  ಎೆಂ.ಕ್.್(ಸಥಳಿೇಯ ಸೆಂಸ್ಥಗಳ ಕ್ಷ್ೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಯ ಪರಕ್ನಶ  ಕ್.್ 
ರನಥ್ೂೇಡ ರವರತ ಮೆಂಡಿಸಿರತವೆಂತ್ಹ ಅಭಿನೆಂದರ್ನ ನಣಾಯವನತನ ರ್ನನತ ಸಮಥಾರ್್ ಮನಡತತ್ುೇರ್್. ಬಹತಶಃ 
ಇತಿಹನಸವನತನ ರ್್ೂೇಡತತನು ಹೂ್ೇದನಗ, ಯನವತ್ತು ಕೂಡ… 

 
ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಅಭಿನೆಂದರ್ನ ನಣಾಯ ಮೆೇಲ್ ಇಷ್ೂ್ಟೆಂದತ ಚಚಾ್ ಮನಡತವುದಕ್್ೆ ಅವಕ್ನಶ 

ಇರತವುದ್ಧಲಿ.  
 
ಶ್ರೇ ಪನರಣ್ೇಶ  ಎೆಂ.ಕ್್.:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಕ್ನಮನ ವ್ಲು  ಕಿರೇಡನಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭನಗವಹಿಸಿ ೬೫ 

ಪದಕಗಳನತನ ಗ್ದಿೆಂತ್ಹದತಿ ನಮಾ ದ್ೇಶದ ಇತಿಹನಸ ಕೂಡ ಆಗಿರತತ್ುದ್. ಈ ಇತಿಹನಸ ನಮನಾಣಕ್್ೆ ಇವೊತಿುನ 
ದ್ಧವಸ ಕ್್ೇೆಂದರ ಸಕ್ನಾರದ ಸಹಕ್ನರಗಳಿೆಂದಲ್ೇ ರ್ನವು ಈ ಮಟಟಕ್್ೆ ಹೂ್ೇಗಿರತತ್ುೇವ್. ನಮಾ ದ್ೇಶದ ಪರಧನನ 
ಮೆಂತಿರಯವರನದ ಶ್ರೇ ನರೇ್ೆಂದರ ಮೇದ್ಧಯವರತ ಕಿರೇಡಗ್್ ಕ್್ೂಟಟರತವ ಆದಯತಯ್ೂ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿದ್ ಎೆಂದತ 
ರ್ನವಲ್ಿರೂ ಸಹ ಪಕ್ಷನತಿೇತ್ವನಗಿ ಅಭಿನೆಂದ್ಧಸಬ್ೇಕತ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳುವುದಕ್್ೆ ಬಯಸತತ್ುೇರ್್.  

 
(ಈ ಹಾಂತ್ದಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ್ ಪಕ್ಷದ ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಮೇಜತ ತ್ಟತಟವ  

ಮ ಲಕ ಹಷಾ ವಯಕುಪಡಿಸ್ಥದರತ) 
 

ಈ ವಿಚನರದಲ್ಲಿ ನನನ ಸಲಹ್ ಏರ್್ೆಂದರ್, ಇವೊತಿುನ ದ್ಧವಸ ರ್ನವು ಸತಮನರತ ೬೫ ಪದಕಗಳನತನ 
ಗ್ದ್ಧಿದ್ಿೇವ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಹ್ಚಿಿನ ಭನಗ ಗನರಮನೆಂತ್ರ ಪರದ್ೇಶದ್ಧೆಂದ ಬೆಂದೆಂತ್ಹ ಕಿರೇಡನಪಟತಗಳು ನಮಾ ದ್ೇಶಕ್್ೆ 
ಹ್ಚಿಿನ ಪದಕಗಳನತನ ತ್ೆಂದತ ಕ್ೂ್ಟಟರತತನುರ್. ಹನಗನಗಿ, ಈ ವಿಚನರದಲ್ಲಿ ಏನತ ಮನಡಬೇ್ಕ್ೆ್ಂದರ್, 
ಕಿರೇಡನಪಟತಗಳು ಪದಕ ಗದ್ಿ ನೆಂತ್ರ ಬಹತಮನನ ಕ್ೂ್ಡತವೆಂತ್ಹ ಪರಶ್ನ ಅಲಿ. ಬದಲನಗಿ, ಪನರರೆಂಭಿಕ ಹೆಂತ್ದಲ್ಲಿ 
ಗನರಮೇಣ ಪರದೇ್ಶದಲ್ಲಿರತ್ಕೆೆಂತ್ಹ ಪರತಿಭ್ಗಳನತನ ಗತರತತ್ತ ಮನಡಿ, ಅವರಿಗ್ ಉತ್ುೇಜ್ನವನತನ ಪರತಿ ಹೆಂತ್ದಲ್ಲಿ 
ಕ್್ೂಟತಟ, ಅವರನತನ ಮೆೇಲ್ಲನ ಹೆಂತ್ಕ್್ೆ ತ್ರತವೆಂತ್ಹ ಪರಯತ್ನಗಳನತನ ಮನಡಿದನಗ ಮನತ್ರ ಈ ರಿೇತಿಯ ಯಶಸತಸ 
ಕ್ನಣತವುದಕ್್ೆ ಸನಧ್ಯ. ಆ ರಿೇತಿಯ ಪರಯತ್ನಗಳನತನ ದ್ೇಶದ ಪರಧನನ ಮೆಂತಿರಯವರನದ ಶ್ರೇ ನರೇ್ೆಂದರ 
ಮೇದ್ಧಯವರತ ಪನರರೆಂಭ ಮನಡಿದನಿರ,್ ಅದನತನ ರ್ನವು ಮತೆಂದತವರಸ್ಿಕ್ೂ್ೆಂಡತ ಹ್ೂೇಗತವೆಂತ್ಹ ಎಲನಿ 
ಪರಯತ್ನಗಳನತನ ರ್ನವು ನೇವ್ಲಿರೂ ಸೇ್ರಿ ಮನಡೂ್ೇಣವ್ೆಂದತ ಹ್ೇಳಿ, ನನನ ಮನತ್ತಗಳನತನ 
ಮತಕ್ನುಯಗ್ೂಳಿಸತತ್ುೇರ್್.  
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೦೬. ಸಭೆಯ ಮತಾಂದಿಡಲನದ ಕ್ನಗದ ಪತ್ರಗಳು 
 

ಶ್ರೇ ಕ್್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ)(ಮತಖಯಮೆಂತಿರಯವರ ಪರವನಗಿ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತ್ತಯವರೇೆ,   

ಅ) ಭನರತ್ ಸಾಂವಿಧನನ 151(2)ರೆ್ೇ ಅನತಚೆಛೇದದ ಮೇರಗೆೆ, ಭನರತ್ದ ಲೆಕೆ ನಿಯಾಂತ್ರಕರತ ಮತ್ತು ಮಹನ 
ಲೆಕೆಪರಿಶ್ೆ ೇಧಕರ ಸಮಗರ ಹಣಕ್ನಸತ ನವಾಹಣನ ವಯವಸ್ಥ ಖಜನರ್್-II ಮೆೇಲ್ಲನ ಕ್ನಯಾನವಾಹಣನ 
ಲ್ಕೆಪರಿಶ್್ೇಧ್ರ್ನ ವರದ್ಧಯನತನ, 

 
ಆ) ಭನರತ್ ಸೆಂವಿಧನನದ ೧೫೧(೨)ರ್್ೇ ಅನತಚ್ಛೇದದ ಮೆೇರಗ್್ ಇಲನಖಗ್ಳು ಮತ್ತು ಸನವಾಜ್ನಕ ವಲಯ 

ಉದಯಮಗಳ ಮೆೇಲ್ಲನ ೩೧ರ್್ೇ ಮನರ್ ಾ, ೨೦೨೦ಕ್್ೆ ಕ್್ೂರ್್ಗೂ್ೆಂಡ ವಷಾಕ್್ೆ ಭನರತ್ದ ಲ್ಕೆ ನಯೆಂತ್ರಕರತ ಮತ್ತು 
ಮಹನ ಲಕ್ೆಪರಿಶ್್ೇಧ್ಕರತ ನೇಡಿರತವ ಅನತಪನಲರ್ನ ಲಕ್ೆಪರಿಶ್್ೇಧ್ರ್ನ ವರದ್ಧಯನತನ, 

 
ಇ) ಭನರತ್ ಸೆಂವಿಧನನದ ೧೫೧(೨)ರ್್ೇ ಅನತಚ್ಛೇದದ ಮೆೇರಗ್್, ಭನರತ್ದ ಲ್ಕೆ ನಯೆಂತ್ರಕರತ ಮತ್ತು ಮಹನ 

ಲ್ಕೆಪರಿಶ್್ೇಧ್ಕರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಗರ ಪರದ್ೇಶದ ಬಡವರಿಗ್ ವಸತಿ ಯೇಜ್ರ್್ಗಳ ಅನತಷ್ನಾನದ ಮೆೇಲ್ಲನ 
ಕ್ನಯಾನವಾಹಣನ ಲ್ಕೆಪರಿಶ್್ ೇಧ್ರ್ನ ವರದ್ಧಯನತನ ಮತ್ತು 

 
ಈ) ಭನರತ್ದ ಲ್ಕೆ ನಯೆಂತ್ರಕರತ ಮತ್ತು ಮಹನ ಲ್ಕೆಪರಿಶ್್ೇಧ್ಕರ ದ್ಧೇನದಯನಳ  ಉಪನಧನಯಯ 

ಗನರಮ ಜ್ೂಯೇತಿ ಯೇಜ್ರ್್(ಡಿ.ಡಿ.ಯತ.ಜ.ಜ್.ವ್ೈ.)/ಪರಧನನ ಮೆಂತಿರ ಸಹಜ  ಬಿಜ್ಲ್ಲ ಹರ  ಘರ  
ಯೇಜ್ರ್್ಯ(ಸೌಭನಗಯ) ಅನತಷ್ನಾನದ ಮೆೇಲ್ಲನ ಸನಧ್ರ್ನ ಲ್ಕೆಪರಿಶ್್ೇಧ್ರ್ನ ವರದ್ಧಯನತನ ಸಭೆಯ ಮತಾಂದೆ 
ಮಾಂಡಿಸತತ್ತುದದೆೇರೆ್.  

 
ಸಭನಪತ್ತಯವರತ:- ಮಾಂಡಿಸಲನಯಿತ್ತ.      

 (ಮತೆಂದತ) 
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(935) 20.09.2022 2.00 ವೆೈಎಲ್-ವಿಕ್್                          (ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಥತಿ) 

೦೭. ಚತರ್ನವಣನ ಪರಸನುವ 

     ವಿಷಯ: ಡನ|| ಗೆಂಗೂಬನಯಿ ಹನನಗಲ  ಸೆಂಗಿೇತ್ ಮತ್ತು ಪರದಶಾಕ ಕಲ್ಗಳ ವಿಶಾವಿದನಯಲಯಕ್್ೆ ವಿಧನನ  
            ಪರಿಷತಿುನ ಒಬುರತ ಶನಸಕರನತನ ಹನಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜ್ಯ ಅೆಂಗವಿಕಲರ ಸಮನಾಯ ಸಮತಿಗ್    
            ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುನ ಒಬುರತ ಶನಸಕರನತನ ಚತರ್ನಯಿಸತವ ಬದಲತ ಸದನದ ಪದಿತಿಯೆಂತ್ ಸದರಿ  
            ವಿಶಾವಿದನಯಲಯಗಳಿಗ್ ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುನ ಶನಸಕರನತನ ರ್ನಮನದ್ೇಾಶ್ಸಲತ ಅಧಿಕ್ನರ ನೇಡತವ  
            ಕತರಿತ್ತ 
 ಶ್ರೇ ಕ್್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ದ್ಧರ್ನೆಂಕ: 
15.09.2022 ರೆಂದತ ಡನ|| ಗೆಂಗೂಬನಯಿ ಹನನಗಲ  ಸೆಂಗಿೇತ್ ಮತ್ತು ಪರದಶಾಕ ಕಲ್ಗಳ ವಿಶಾವಿದನಯಲಯಕ್್ೆ 
ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುನ ಒಬುರತ ಶನಸಕರನತನ ಹನಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜ್ಯ ಅೆಂಗವಿಕಲರ ಸಮನಾಯ ಸಮತಿಗ ್ವಿಧನನ 
ಪರಿಷತಿುನ ಒಬುರತ ಶನಸಕರನತನ ಚತರ್ನಯಿಸತವ ಬಗ್ೆ ಚತರ್ನವಣನ ಪರಸನುವವನತನ ಮೆಂಡಿಸಲನಗಿರತತ್ುದ್.  ಆದರ್, 
ಸದನದ ಪದಿತಿಯೆಂತ ್ಸದರಿ ವಿಶಾವಿದನಯಲಯಗಳಿಗ ್ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುನ ಶನಸಕರನತನ ಚತರ್ನಯಿಸತವ ಬದಲತ 
ರ್ನಮನದ್ೇಾಶ್ಸಲತ ಅಧಿಕ್ನರ ನೇಡತವ ಬಗ್ೆ ಪರಸನುವವನತನ ಸದನದ ಮತೆಂದ್ ಮೆಂಡಿಸತತಿುದ್ಿೇರ್್.   

 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಪರಸನುವ ಏರ್್ೆಂದರ್; 

          “ಡನ|| ಗೆಂಗೂಬನಯಿ ಹನನಗಲ  ಸೆಂಗಿೇತ್ ಮತ್ತು ಪರದಶಾಕ ಕಲ್ಗಳ ವಿಶಾವಿದನಯಲಯಕ್್ೆ    
      ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುನ ಒಬುರತ ಶನಸಕರನತನ ಹನಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜ್ಯ ಅೆಂಗವಿಕಲರ    
      ಸಮನಾಯ ಸಮತಿಗ ್ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುನ ಒಬುರತ ಶನಸಕರನತನ ಚತರ್ನಯಿಸತವ ಬದಲತ 
      ರ್ನಮನದ್ೇಾಶ್ಸತವುದತ.” 

“ಪರಸನುವ ಅೆಂಗಿೇಕರಿಸಲಪಟಟತ್ತ” 

(ಸದನವು ಭೂ್ೇಜ್ನ ವಿರನಮಕ್ನೆಗಿ ಮಧನಯಹನ 2 ಗೆಂಟ್ 01 ನಮಷಕ್್ೆ ಮತೆಂದೂಡಲಪಟತಟ, ಪತನಃ ಮಧನಯಹನ 
3.00 ಗೆಂಟ್ಗ ್ಸೇ್ರಲತ ನಶಿಯಿಸಿತ್ತ) 
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(936) 20-09-2022 3-30  KH-KS  
(ಭ್ೂೇಜ್ನ ವಿರನಮಕ್ನೆಗಿ ಮತೆಂದೂಡಲಪಟಟ ಸದನವು ಪತನಃ ಮಧನಯಹನ 3 ಗೆಂಟ್ 38 ನಮಷಕ್್ೆ 

ಸಮನವ್ೇಶಗೂ್ೆಂಡಿತ್ತ) 
(ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರತ ಪಿೇಠವನತನ ಅಲೆಂಕರಿಸಿದರತ) 

 
          ೦೮. ನಯಮ 59ರ ಮೆೇರ್ಗ್ ನಲತವಳಿ ಸೂಚರ್್ ಮೆಂಡಿಸಲತ ಅನತಮತಿ ಕ್್ೂೇರಿ ಪರಸನುವ 

ವಿಷಯ: ರನಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನರತದ್ೂಯೇಗಿಗಳ ಸೆಂಖ್ಯ ಹ್ಚನಿಗತತಿುದತಿ, ಖನಲ್ಲ ಇರತವ  
        ಹತದ್ಿಗಳನತನ ಭತಿಾ ಮನಡತವ ಕತರಿತ್ತ. 

            _ _ _  
ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್್.ಹರಿಪರಸನದ  (ವಿರೂ್ೇಧ್ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ನಯಮ-59 ರಡಿ 

ರನಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನರತದೂ್ಯೇಗ ಸೆಂಖ್ಯ ಹ್ಚನಿಗತತಿುರತವುದರಿೆಂದ, ಸಕ್ನಾರದ ವಿವಿಧ್ ಇಲನಖಗ್ಳಲ್ಲಿ ಹನಲ್ಲ ಇರತವ 
ಅೆಂದನಜ್ತ 7.58 ಲಕ್ಷ ಹತದ್ಿಗಳ ಪ್ೈಕಿ 2.60 ಲಕ್ಷ ಹತದ್ಿಗಳು ಭತಿಾಯನಗದ್ೇ ಖನಲ್ಲ ಇರತತ್ುದ್. ಭತಿಾ 
ಮನಡಲನಗತತಿುರತವ ಹತದ್ಿಗಳ ರ್್ೇಮಕ್ನತಿ ಪರಕಿರಯಗಳಲ್ಲಿ ಕ್್.ಪಿ.ಎಸ.ಸಿ., ಯೂ ಸೇ್ರಿದೆಂತ ್ ಎಲನಿ 
ಕಡಗ್ಳಲ್ಲಿಯೂ ಅಕರಮಗಳು ಕೆಂಡತಬೆಂದ್ಧರತವುದತ ಜ್ಗಜನಜಹಿೇರನಗಿದ್. ಪಿ.ಎಸ.ಐ., ರ್್ೇಮಕ್ನತಿ, ಪನರಧನಯಪಕರ 
ರ್್ೇಮಕ್ನತಿ, ಸನರಿಗ ್ಇಲನಖ್ ಮತ್ತು ಇನನತ್ರ್ ಇಲನಖ್ಗಳ ರ್್ೇಮಕ್ನತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಕರಮ ನಡದ್್ಧರತವುದತ, ಅಧಿಕ್ನರ 
ದತರತಪಯೇಗದ್ಧೆಂದ ವನಯಪಕ ಭರಷ್ನಾಚನರಕ್್ೆ ಕ್್ೂರ್್ ಇಲಿದನಗಿದತಿ, ಯತವ ಸಮೂಹ ಆತ್ಾಸಥ್ೈಯಾವನತನ 
ಕತಗಿೆಸಿರತತ್ುದ್. ರ್್ೇಮಕ್ನತಿ ಪರಕಿರಯಗಳಲ್ಲಿ ಭರಷ್ನಾಚನರ ಹರಡಲತ ಕ್ನರಣವನಗಿರತವ ಸಕ್ನಾರದ ಧ್ೂೇರಣ್ಗಳನತನ 
ಖೆಂಡಿಸತತ್ುೇವ್. ಈ ವಿಷಯವು ಸನವಾಜ್ನಕ ಮಹತ್ಾದನಗಿರತವುದರಿೆಂದ, ಇವತ್ತು ಈ ಸದನದಲ್ಲಿ ನಯಮ-59 
ರ ಮೆೇರಗ್್ ನಲತವಳಿ ಸೂಚರ್್ಯನತನ ನೇಡಿದ್ಿೇರ್್. ದಯವಿಟತಟ, ಇದಕ್್ೆ ಅವಕ್ನಶ ಮನಡಿಕ್್ೂಡಬ್ೇಕ್್ೆಂದತ ತ್ಮಾಲ್ಲಿ 
ಮನವಿ ಮನಡತತು್ೇರ್್. 

 
ಶ್ರೇ ಕ್್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಯ ವಿರೂ್ೇಧ್ 

ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ ನಲತವಳಿ ಸೂಚರ್್ಯ ಬಗ್ೆ ವಿಷಯವನನಟತಟ ತ್ಮಾ ಗಮನವನತನ ಸಳ್್ದ್ಧದನಿರ್. ಆದರ್, 
ಇದರಲ್ಲಿ ವನಸುವಿಕವನಗಿ ಯನವುದ್ೇ ನದ್ಧಾಷಟವನದೆಂತ್ಹ ವಿಚನರಗಳ ಉಲ್ಿೇಖ ಇರತವುದ್ಧಲಿ. ಆದಿರಿೆಂದ, ಇದರಲ್ಲಿ 
ಖನಲ್ಲ ಹತದ್ಿಗಳು ಭತಿಾಯನಗಿಲಿ ಮತ್ತು ನರತದೂ್ಯೇಗ ಸಮಸ್ಯ ಜನಸಿು ಆಗತತಿುದ್ ಎೆಂದತ ಒಟನಟರ್ಯನಗಿ ಅವರ 
ಉಲ್ಿೇಖ ಇದ್. ಇವರತ ನದ್ಧಾಷಟವನದ ವಿಚನರಗಳನನಟತಟಕ್ೂ್ೆಂಡತ ನಯಮನವಳಿಗ್ ಅವಕ್ನಶ ಕ್ೂ್ಡಬೇ್ಕ್್ೆಂದತ 
ನಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್. ಆದಿರಿೆಂದ, ಇದತ ನನನ ದೃಷ್ಟ್ಟಯಲ್ಲಿ ನಯಮಗಳ ವನಯಪಿುಗ್ ಬರತವುದ್ಧಲಿ. ಹನಗ್ಯೇ ಇದನತನ 
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ತ್ಮಾ ವಿವ್ೇಚರ್್ಗ ್ ಬಿಡತತು್ೇರ್್. ನನನ ದೃಷ್ಟ್ಟಯಲ್ಲಿ ಇದತ ನಯಮ-59 ರ ವನಯಪಿುಯಳಗ್ ಬರತವುದಕ್್ೆ ಸನಧ್ಯ 
ಇಲಿ. ಹನಗನಗಿ ಇದನತನ ಕ್್ೈಬಿಡತವುದತ ಸೂಕು.   

(ಮತೆಂದತ) 
 

(937)20-09-2022(04-40)bsd-ks 
 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್್. ಹರಿಪರಸನದ :- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ನರತದ್ೂಯೇಗ ಇಲಿ ಎೆಂದತ ಅಲಿ, ಈಗಲೂ ಸಹ 
Freedom Park ನಲ್ಲಿ ಎಲಿರೂ ಧ್ರಣಿ ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂ್ೆಂಡಿದನಿರ್. ಯತವಕರ ಭವಿಷಯದ ಪರಶ್ನ ಅಡಗಿದತಿ, 
ದಯವಿಟತಟ ನಯಮದಡಿ ಚಚ್ಾ ಮನಡಲತ ಅವಕ್ನಶ ಮನಡಿಕ್ೂ್ಡಬೇ್ಕತ. 

 
ಶ್ರೇ ಕ್್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಚಚ್ಾ ಮನಡಲತ ಸಕ್ನಾರ ಸಿದಿವಿದತಿ, ರ್್ೂೇಟೇಸ  ಅನತನ 

ನಯಮನನತಸನರ ಕ್ೂ್ಟಟಲಿ ಎೆಂಬತದನತನ ತ್ಮಾ ಗಮನಕ್್ೆ ತ್ರಬಯಸತತ್ುೇರ್್. 
 
ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್್. ಹರಿಪರಸನದ :- ಅವರ ಪರಕ್ನರ ರ್ನವೇ್ ಸರಿಯಿಲಿ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳುವ ಜ್ನರನಗಿದತಿ, ರ್್ೂೇಟೇಸ , 

ನಯಮದ ಬಗ್ೆ ಹೇ್ಳುತಿುದನಿರ.್ 
 
ಡನ|| ವ್ೈ.ಎ. ರ್ನರನಯಣಸನಾಮ (ಸಕ್ನಾರದ ಮತಖಯ ಸಚ್ೇತ್ಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಈ 

ರ್್ೂೇಟೇಸ  ಬೇ್ರ್ ಬ್ೇರ ್ ಎಲನಿ ವಿಚನರಗಳಿಗ್ ಸೆಂಬೆಂಧ್ಪಟಟದನಿಗಿದತಿ, ನಲತವಳಿ ಸೂಚರ್್ ಪರಕ್ನರ ನದ್ಧಾಷಟ 
ವಿಷಯಕ್್ೆ ಸೆಂಬೆಂಧ್ಪಟಟೆಂತ್ ರ್್ೂೇಟೇಸ  ನೇಡಿದನಗ ಮನತ್ರ ಚಚಾ್ಗ್ ತ್ಗ್ದತಕ್್ೂಳಿಲತ ಅವಕ್ನಶ ಇದ್. ಆದರ್ 
ಈ ರ್್ೂೇಟೇಸ  ಅನತನ ಓದ್ಧದನಗ KPSC ಯಿೆಂದ ಹಿಡಿದತ ಎಲನಿ ಇಲನಖ್ಗಳನತನ sum-up ಮನಡಿ 
ಕ್್ೂಟಟದನಿರ್. ರ್ನನತ ಇದನತನ ಓದತತ್ುೇರ್್,  ಈ ರ್್ೂೇಟೇಸ ನಲ್ಲಿ “ರನಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನರತದ್ೂಯೇಗಿ ಯತವಕರ ಸೆಂಖ್ಯ 
ಹ್ಚನಿಗತತಿುದಿರೂ ಸಕ್ನಾರದ ವಿವಿಧ್ ಇಲನಖಗ್ಳಲ್ಲಿ ಹನಲ್ಲ ಇರತವ ಅೆಂದನಜ್ತ ೭.೫೦ ಲಕ್ಷ ಹತದ್ಿಗಳ ಪ್ೈಕಿ ೨.೬೦ 
ಲಕ್ಷ ಹತದ್ಿಗಳು ಭತಿಾಯನಗದ್ೇ ಖನಲ್ಲ ಇರತತ್ುವ್. ಭತಿಾ ಮನಡಲನಗತತಿುರತವ ಹತದ್ಿಗಳ ರ್್ೇಮಕ್ನತಿ 
ಪರಕಿರಯಗಳಲ್ಲಿ KPSC ಯೂ ಸೇ್ರಿದೆಂತ್ ಎಲನಿ ಕಡಗ್ಳಲ್ಲಿ ಅಕರಮಗಳು ಕೆಂಡತ ಬೆಂದ್ಧರತವುದತ 
ಜ್ಗಜನಿಹಿೇರನಗಿರತತ್ುದ.್” ಇದತ ಒೆಂದತ ವಿಷಯವನಯಿತ್ತ. ನೆಂತ್ರ ಮತೆಂದತವರದ್ತ ಪಿಎಸ ಐ ರ್್ೇಮಕ್ನತಿ, 
ಪನರಧನಯಪಕರ ರ್್ೇಮಕ್ನತಿ, ಸನರಿಗ ್ ಇಲನಖ ್ ಹನಗೂ ಇನನತ್ರ್ ಇಲನಖ ್ ರ್್ೇಮಕ್ನತಿಗಳಲ್ಲಿನ ರ್್ೇಮಕ್ನತಿ ಸೇ್ರಿ 
ಒಟತಟ ೫ ವಿಷಯಗಳನತನ sum-up ಮನಡಿದನಿರ.್ ಕ್್ೂರ್್ಗ ್ಅಧಿಕ್ನರ ದತರತಪಯೇಗ, ವನಯಪಕ ಭರಷ್ನಟಚನರಕ್್ೆ 
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ಕ್್ೂರ್್ಯಿಲಿದನಗಿದತಿ ಯತವ ಸಮೂಹದ ಆತ್ಾಸ್ಥೈಯಾವನತನ ಕತಗಿೆಸಿರತತ್ುದ್. ರ್್ೇಮಕ್ನತಿಗಳಲ್ಲಿ ಭರಷ್ನಟಚನರ 
ಹರಡಲತ ಕ್ನರಣವನಗಿರತವ ಸಕ್ನಾರದ ಧ್ೂೇರಣಗ್ಳನತನ ಖೆಂಡಿಸತತ್ುೇವ್. ಅೆಂದರ್ ಇಲ್ಲಿ specific ಆಗಿ 
ಯನವುದನೂನ refer ಮನಡದೇ್ ಇರತವುದರಿೆಂದ ಈ ನಲತವಳಿ ಸೂಚರ್್ ನಲತಿವುದ್ಧಲಿ ಮತ್ತು 
ತ್ಗ್ದತಕ್ೂ್ಳುಿವುದಕ್್ೆ ಅವಕ್ನಶ ಇಲಿ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳಬಯಸತತ್ುೇರ್್. ಅವರತ ಒೆಂದತ ನದ್ಧಾಷಟ ಇಲನಖ ್ಬಗ್ೆ ಹೇ್ಳಲ್ಲ. 
ದಯವಿಟತಟ ಅವರ್ೇ ಓದಲ್ಲ. 

 
ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್್. ಹರಿಪರಸನದ :- ಎಲನಿ ಇಲನಖಗ್ಳಲ್ಲಿಯೂ ಭರಷ್ನಟಚನರ ತ್ತೆಂಬಿ ತ್ತಳುಕ್ನಡತತಿುದ್. PSI 

recruitment scam ನಲ್ಲಿ ಒಬು IPS rank ನ ಅಧಿಕ್ನರಿಯನತನ arrest ಮನಡಿದನಿರ್. ೩೭ ಜ್ನರನತನ 
arrest ಮನಡಿದನಿರ್. 

 
ಡನ|| ವ್ೈ.ಎ. ರ್ನರನಯಣಸನಾಮ:- ಅವರತ ನದ್ಧಾಷಟವನಗಿ PSI or KPSC ವಿಷಯವರ್್ನೇ 

ತ್ಗ್ದತಕ್ೂ್ಳಿಲ್ಲ, ನದ್ಧಾಷಟವನದ ಪರಕರಣ ಹೇ್ಳಿ ತ್ಗದ್ತಕ್ೂ್ಳಿಲ್ಲ. 
 
ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್್. ಹರಿಪರಸನದ :- ಅದಕ್್ೆ ಚಚಾ್ ಆಗಲ್ಲ. 
ಡನ|| ವೈ್.ಎ. ರ್ನರನಯಣಸನಾಮ:- ರ್್ೂೇಟೇಸ  default ಇದ್. ರ್್ೂೇಟೇಸ  ತ್ಪಿಪದ್. 
ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್್. ಹರಿಪರಸನದ :- ಬೆಂದ್ಧರತವುದೇ್ default ಎೆಂದತ ರ್ನವು ಹ್ೇಳುತು್ೇವ್.  
ಡನ|| ವೈ್.ಎ. ರ್ನರನಯಣಸನಾಮ:- ರ್್ೂೇಟೇಸ  ನಯಮಗಳ ಪರಕ್ನರ ಇಲಿ.  
 
ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್್. ಹರಿಪರಸನದ :- By Default. Bombay ಗಳಿೆಂದ ಬೆಂದ್ಧದನಿರ,್ ಆ ರಿೇತಿ ರಿೇತಿ ರ್್ೂೇಡಿದರ ್

ಸಕ್ನಾರ ಬೆಂದ್ಧರತವುದೇ್ by default.  Bombay boys ಗಳಿೆಂದ ಬೆಂದ್ಧದನಿರ.್  
 
ಡನ||ತ್ೇಜ್ಸಿಾನ ಗೌಡ (ವಿಧನನಸಭ್ಯಿೆಂದ ಚತರ್ನಯಿತ್ರನದವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, 

Bombay boys ಗಳು ಖೆಂಡಿತ್ ಇಲಿ, ಅವರತ ಈ ಸದನದಲ್ಲಿಯೂ ಅೆಂತ್ಹ ಸದಸಯರತ ಇಲಿ. ಅವರತ ಅದನತನ 
prove ಮನಡಬೇ್ಕತ. 

(ಗ್ೂೆಂದಲ) 
ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್್. ಹರಿಪರಸನದ :- ಅವರತ ಅರ್ೈ್ತಿಕವನಗಿ ಬೆಂದ್ಧದನಿರ್.  

(ಗ್ೂೆಂದಲ) 
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ಡನ||ತ್ೇಜ್ಸಿಾನ ಗೌಡ:- ನಮಾ ಶನಸಕರಲ್ಲಿ ಬನೆಂಬ್ ಶನಸಕರತ ಯನರೂ ಇಲಿ. Bombay boys ಇಲ್ಲಿಲಿ. 
ಡನ|| ವ್ೈ.ಎ. ರ್ನರನಯಣಸನಾಮ:- ನದ್ಧಾಷಟವನದ ಪರಕರಣ ಇಲಿದ್ೇ ಇರತವುದರಿೆಂದ ತ್ಗ್ದತಕ್ೂ್ಳುಿವುದಕ್್ೆ 

ಸನಧ್ಯವ್ೇ ಇಲಿ.  
(ಗ್ೂೆಂದಲ) 

 
ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶ  ಕ್್. ರನಥ್ೂೇಡ  (ವಿರೂ್ೇಧ್ ಪಕ್ಷದ ಮತಖಯ ಸಚ್ೇತ್ಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, 

ನಲತವಳಿ ಸೂಚರ್್ಯಡಿ ಬರತವುದ್ಧಲಿ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳುತಿುದತಿ, ‘Rule 59’ with respect to ‘Motion for 
Adjournment on a matter of Urgent Public Importance’ in ‘RULES OF 
PROCEDURE AND CONDUCT OF BUSINESS IN THE KARNATAKA LEGISLATIVE 
COUNCIL’ reads as follows; 
“Subject to the provisions of these rules, a motion for an adjournment 
of the business of the House for the purpose of discussing a definite 
matter of urgent public importance only when there is failure on the 
part of Government to perform the duties enjoined by the Constitution 
and the law shall be made with the consent of the Chairman……” 

 
ಈ ವಿಚನರ ನಯಮ ೫೯ ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್. ‘Right to work’ is a Constitutional 

right. Constitution provides that, it is the duty of Government to provide 
‘right to work’ and it is already imbibed in our Constitution.   ಈ 
ನಯಮದಲ್ಲಿ ಏನತ ಇದ?್ The relevant portion of ‘Rule 59’ of ‘RULES OF 
PROCEDURE AND CONDUCT OF BUSINESS IN THE KARNATAKA 
LEGISLATIVE COUNCIL’ reads as follows; 
 ‘…. a definite matter of urgent public importance only when there is 
failure on the part of Government to perform the duties enjoined by 
the Constitution ……’ 
  

‘Right to work’ ಎೆಂಬತದತ Constitution ನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಇದ.್ ಇದನತನ ಹ್ೇಗ್ 
faulty ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳುತನುರ?್ ರ್ನವು ನಯಮನನತಸನರ ಪರಸನುಪ ಮನಡಿದ್ಿೇವ್.  
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ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ನಯಮ ಎೆಂದರ್ ಯನವ ನಯಮ? 
 
ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶ  ಕ್್. ರನಥೂ್ೇಡ :- ರ್ನನತ ನಯಮ ೫೯ರ ಪರಕ್ನರ ಇದ್ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳಿದ್, ನಯಮವನತನ 

ಇರ್ೂ್ನೆಂದತ ಸನರಿ ಓದತತ್ುೇರ್್,  
“….. the House for the purpose of discussing a definite matter of 
urgent public importance only when there is failure on the part of 
Government to perform the duties enjoined by the Constitution and the 
law ……” 
 

Constitution ಏನತ ಹೇ್ಳುತ್ುದ್,..  ‘Article 41’ of the Constitution provides ‘Right 
to Work’.  It is already imbibed in our Constitution. ಇವತ್ತು ನಮಾ ರನಜ್ಯದಲ್ಲಿ 
ನರತದ್ೂಯೇಗ ಸಮಸ್ಯ ತನೆಂಡವವನಡತತಿುದ್, ಅದರ ಅೆಂಕಿ ಅೆಂಶಗಳನತನ ಕ್್ೂಟಟದ್ಿೇವ್. ನರತದೂ್ಯೇಗ ಸಮಸ್ಯ ಬಗ್ೆ 
ಚಚ್ಾ ಮನಡಬೇ್ಕತ, ನಯಮದ ಪರಕ್ನರ ರ್್ೂೇಟೇಸ  ಕ್್ೂಟತಟ ಅವಕ್ನಶ ಮನಡಿಕ್ೂ್ಡಲತ ಕ್್ೇಳುತಿುದ್ಿೇವ್. ರ್ನನತ 
ಸಕ್ನಾರಕ್್ೆ ಹನಗೂ ತ್ಮಾ ಗಮನಕ್್ೆ ಹ್ೇಳುವುದ್ೇರ್ೆ್ಂದರ,್ this is very much within our Rules of 
Procedure and Conduct of Business in the Karnataka Legislative Council.  
ನಯಮದ ಪರಕ್ನರ ಇದರ ಚಚ್ಾಗ್ ಅವಕ್ನಶ ಮನಡಿಕ್್ೂಡಿ, ಸಕ್ನಾರ ಉತ್ುರ ಕ್್ೂಡತತ್ುದ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಏರ್್ೇನತ 
ಮನಡಿದನಿರ ್ಎೆಂದತ ಉತ್ುರ ಕ್್ೂಡತತನುರ್. ನಮಗ್ submission ಮನಡಲತ ಅವಕ್ನಶ ಮನಡಿಕ್ೂ್ಡಬೇ್ಕ್್ೆಂದತ 
ವಿನೆಂತಿ. 

ಶ್ರೇ ಕ್್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ನಮಾಲ್ಲಿ ಸಪಷಟತ್ ಇದತಿ, ಯನವ 
ಗ್ೂೆಂದಲವೂ ಇಲಿ. ಮನನಯ ವಿರೂ್ೇಧ್ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ ಸಕ್ನಾರದ ಗಮನ ಸಳ್್ಯಲತ ಹನಗೂ 
ಆಡಳಿತನತ್ಾಕವನದ ಲ್ೂೇಪದ್ೂೇಷಗಳನತನ ಹ್ೇಳಲತ ನಲತವಳಿ ಸೂಚರ್್ ತ್ರತವ ಅಧಿಕ್ನರ ಹ್ೂೆಂದ್ಧರತತನುರ.್ ಆ 
ವಿಚನರದಲ್ಲಿ ನಮಗ್ ಗೌರವ ಇದ್. ರ್ನನತ ಉಲ್ಿೇಖ ಮನಡಿದ್ಿೇರ್್ೆಂದರ್ ನಯಮ ೫೯ ರಲ್ಲಿ ಸನವಾಜ್ನಕ 
ಹಿತನಸಕಿುಯ ಕ್ನರಣಗಳಿೆಂದನಗಿ ಒೆಂದತ ನದ್ಧಾಷಟ ವಿಷಯದ ಮೆೇಲ್ ಚಚ್ಾ ನಡಸ್ತವ ಉದ್ಿೇಶಕ್ನೆಗಿ 
ಸಭನಪತಿಯವರ ಅನತಮತಿ ಪಡದ್ತ ನಲತವಳಿ ಸೂಚರ್್ ಮೆಂಡಿಸಬಹತದತ ಎೆಂದತ ಇದ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಒೆಂದತ 
ಮನತ್ರವಲಿ, ಹಲವನರತ ಇವ್. ಆ ಕ್ನರಣಕ್್ೆ ಈ ರ್್ೂೇಟೇಸ  ಈ ನಲತವಳಿ ಸೂಚರ್್ಯ ವನಯಪಿುಯಲ್ಲಿ ಬರತವುದ್ಧಲಿ 
ಎನತನವುದತ ನನನ ವನದವನಗಿದ್.  

 
ಶ್ರೇ ಎಸ .ಎಲ . ಭ್ೂೇಜೇ್ಗೌಡ:- ಹಲವನರತ ವಿಷಯಗಳನತನ ಹ್ೇಗ್ ಚಚಾ್ ಮನಡಬೇ್ಕತ? 
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ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್್.ಹರಿಪರಸನದ :- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ನರತದೂ್ಯೇಗಿಗಳು ಆತ್ಾಹತಯ್ 
ಮನಡಿಕ್್ೂೆಂಡಿರತವುದರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕವು ೪ರ್್ೇ ಸನಥನದಲ್ಲಿದ್. ಮದಲ ಸನಥನ ಕ್್ೇರಳ, ಎರಡರ್್ಯದನಗಿ 
ತ್ಮಳುರ್ನಡತ ಮತ್ತು ಮೂರರ್್ಯ ಸನಥನವನತನ ಮಹನರನಷರ ಪಡ್ದ್ಧದ್. 

 
(ಗ್ೂೆಂದಲ) 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ರ್ನನತ ಚಚ್ಾ ಬ್ೇಡ ಎೆಂದತ…. 
 
ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್್. ಹರಿಪರಸನದ :- ಉತ್ುರ ಕ್ೂ್ಡಬೇ್ಕ್ನದರ ್ಭರಷ್ನಟಚನರದಲ್ಲಿ ತ್ತೆಂಬಿ ತ್ತಳುಕತತಿುದ್. ಇದನತನ ಚಚಾ್ 

ಮನಡದೇ್ ಇರ್ನಯವುದನತನ ಚಚ್ಾ ಮನಡತವುದಕ್್ೆ ಆಗತತ್ುದ?್ 
(ಗ್ೂೆಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಕ್್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ವಿರೂ್ೇಧ್ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ ಅನತಮತಿ ಪಡಯ್ದ್ೇ ಚಚ್ಾ 
ಮನಡತವುದಕ್್ೆ ಪನರರೆಂಭ ಮನಡಿಬಿಟಟರತ. 

(ಗ್ೂೆಂದಲ) 
 ಡನ|| ವೈ್.ಎ. ರ್ನರನಯಣಸನಾಮ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, point of order. 
 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್್.ಹರಿಪರಸನದ :- ಅವರತ ಹ್ೇಳುತಿುದನಿರ,್ ಸೆಂಬೆಂಧ್ ಇಲಿ, ಯನವುದ್ೂೇ ಒೆಂದತ 
ತ್ಗ್ದತಕ್ೂ್ಳಿಬೇ್ಕತ, ನಯಮದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸಪಷಟವನಗಿದ.್ ಎಲನಿ ಇಲನಖ್ಗಳಿಗ್ ಬರತತ್ುದ್. 

(ಗ್ೂೆಂದಲ) 
ಡನ|| ವ್ೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣಸನಾಮ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಸನವಾಜ್ನಕ ಮಹತ್ಾವುಳಿ ವಿಷಯದ 

ಮೆೇಲ್ ನಲತವಳಿ ಸೂಚರ್್ ತ್ರತವುದತ ಶ್ೇಷ್ಟ್ಾಕ್್ಯ ನಯಮ ೬೧(2) ರಲ್ಲಿ ಒೆಂದತ ನಲತವಳಿ ಸೂಚರ್್ಯಲ್ಲಿ 
ಒೆಂದಕಿೆೆಂತ್ ಹಚ್ತಿ ವಿಷಯ ಚಚಿಾಸಕೂಡದತ ಎೆಂದತ ಇದ್. 

 
ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶ  ಕ್್. ರನಥೂ್ೇಡ :- ನರತದ್ೂಯೇಗದ ವಿಷಯ ಬಿಟತಟ ಬೇ್ರೇ್ನೂ ಇಲಿ.  
 
ಡನ|| ವೈ್.ಎ. ರ್ನರನಯಣಸನಾಮ:- ಅದನತನ ಓದಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ಬರಿೇ ನರತದೂ್ಯೇಗ ಮನತ್ರವಲಿ, 

(ಗ್ೂೆಂದಲ) 
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ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶ  ಕ್್. ರನಥ್ೂೇಡ :- ನರತದೂ್ಯೇಗ ಒೆಂದೇ್ ವಿಚನರ ಇದತಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಹಲವನರತ 
Department ಗಳು ಬರತತ್ುವ್. 

 
Sri Y.A. NARAYANASWAMY:- We welcome their debate.  Kindly bring 

specific issues. 
 
Sri B.K. HARIPRASAD:-  Unemployment is a specific issue.  
 
ಶ್ರೇ ಪಿ.ಆರ .ರಮೆೇಶ  (ರ್ನಮನದ್ೇಾಶನ ಹ್ೂೆಂದ್ಧದವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಇವತ್ತು 

ಮನನಯ ವಿರೂ್ೇಧ್ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ ಒೆಂದತ adjournment motion ಅನತನ move ಮನಡಿದತಿ, 
ನಯಮ ೫೯ ಏನತ ಹೇ್ಳುತ್ುದ್ೆಂದರ್; 
“Subject to the provisions of these rules, a motion for an adjournment 
of the business of the House for the purpose of discussing a definite 
matter of urgent public importance only when there is failure on the 
part of Government to perform the duties enjoined by the Constitution 
and the law……” 

ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ important ಏರ್್ೆಂದರ್,”…. failure on the part of Government to 
perform the duties enjoined by the Constitution and the law…”  Coming to 
Article 320 of the Constitution.  ದಯವಿಟತಟ ‘Constitution of India’ book ಇದಿರ್ 
ತ್ಗ್ದತಕ್ೂ್ಳಿಬೇ್ಕತ.  ‘Article 320’ of Indian Constitution deals with ‘Functions of 
Public Service Commission’.  KPSC performance ಏನರಬೇ್ಕ್್ೆಂದತ detail ಆಗಿ 
ಕ್್ೂಟಟದನಿರ್.  

(ಮತೆಂದತ) 
 

   (938) 20.09.2022 3.50 ಹ್ರ್ ವಿ:ಜಆರ        (ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಥತಿ) 
ಶ್ರೇ ಪಿ.ಆರ .ರಮೆೇಶ (ಮತೆಂದತ):- 
ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರ್ೇ, ಸಕ್ನಾರದವರತ 2 ಲಕ್ಷದ 50 ಸನವಿರ ಹತದ್ಿಗಳನತನ ಭತಿಾ ಮನಡದೇ್ ಖನಲ್ಲ 
ಇಟತಟಕ್ೂ್ೆಂಡಿದನಿರ್.  
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 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಪಿ.ಆರ .ರಮೆೇಶ ರವರೇ್, ರ್್ೂೇಟೇಸ ನಲ್ಲಿರತವ ವಿಷಯದ ಬಗ್ೆ 
ಮನತ್ರ್ನಡತವುದತ ಬೇ್ಡ.  
 

ಶ್ರೇ ಪಿ.ಆರ .ರಮೆೇಶ :- ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, it’s a failure. ಮತ್ುೇನತ? ಸಕ್ನಾರದವರತ 
ಹಲವನರತ ಇಲನಖಗ್ಳಲ್ಲಿ ಖನಲ್ಲ ಇರತವೆಂತ್ಹ ಮೆಂಜ್ೂರನಗಿರತವ ಹತದ್ಿಗಳನತನ ಭತಿಾ ಮನಡದೇ್ ಇರತವುದ್ೇ 
failure.   

 
 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಯನವ ನಯಮದಡಿಯಲ್ಲಿ ಚಚ್ಾಗ್ ತ್ಗ್ದತಕ್್ೂಳಿಬೇ್ಕತ ಎನತನವುದರ ಬಗ್ೆ ಚಚಾ್ 
ಮನಡತವುದಕ್್ೆ ರ್ನನತ ತ್ಮಗ್ ಅವಕ್ನಶವನತನ ನೇಡಿದ್ಿೇರ್್.  
 

ಡನ|| ವ್ೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣಸನಾಮ(ಸಕ್ನಾರದ ಮತಖಯ ಸಚ್ೇತ್ಕರತ):- ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್,  we 
are not disputing what the Hon’ble Member is telling.  But, the notice given is 
not in order.  

Sri P.R.RAMESH:- It is in order.   
 
Dr.Y.A.NARAYNASWAMY:-  It is not in order.  That’s what our point is.  

Because,  you have mentioned so many issues. 
  
Sri B.K.HARIPRASAD (Leader of Opposition) :-  Mr.Chairman Sir, 

whatever notice we have given is in order.   
 
Dr.Y.A.NARAYNASWAMY:-   You have included so many issues in that 

notice.   
Sri B.K.HARIPRASAD (Leader of Opposition):-  Mr.Chief Whip, the 

Government is in disorder.  Whatever notice we have given, it is in order.  
Dr.Y.A.NARAYNASWAMY:- No, no.  It is not in order.  You have included 

so many issues.    You have to raise only one issue.  
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( ಗ್ೂೆಂದಲ ) 
 ಡನ|| ತ್ೇಜ್ಸಿಾನ ಗೌಡ(ವಿಧನನಸಭ್ಯಿೆಂದ ಚತರ್ನಯಿತ್ರನದವರತ):- ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, 
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುನ ಕ್ನಯಾವಿಧನನ ಹನಗೂ ನಡವಳಿಕ್್ಯ ನಯಮಗಳ ಪತಸುಕದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಿೇಖ 
ಮನಡಲಪಟಟರತವ ನಯಮ 61 ರಲ್ಲಿ “Restrictions on right to make motion” ಎನತನವುದನತನ 
ಉಲ್ಿೇಖ ಮನಡಲನಗಿದ್. ಅೆಂದರ್, ನಲತವಳಿ ಸೂಚರ್್ಯನತನ ತ್ರತವ ಹಕಿೆರತವ ನಬಾೆಂಧ್ಗಳ್ೇನತ ಎನತನವುದರ 
ಬಗ್ೆ ಸಪಷಟವನಗಿ ಉಲ್ಿೇಖ ಮನಡಲನಗಿದ್. It reads thus: 
“61. Restrictions on right to make motion:- The right to move the 
adjournment of the Council for the purpose of discussing a definite matter  
….” 
ಮನನಯ ವಿರೂ್ೇಧ್ ಪಕ್ಷದವರತ ನಲತವಳಿ ಸೂಚರ್್ಯ ಒೆಂದೇ್ ರ್್ೂೇಟೇಸ  ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 5 ವಿಷಯಗಳನತನ 
ಕ್್ೂಟಟದನಿರ್.  
 ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶ  ಕ್್. ರನಥ್ೂೇಡ :-  ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, … 

 
 ಡನ|| ತೇ್ಜ್ಸಿಾನ ಗೌಡ:- ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್,  Rule 61 further reads thus: 
“ ….definite matter of urgent public importance shall be subject to the 
following restrictions, namely, -  ….” ಆ ನಬಾೆಂಧ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನತ ಹ್ೇಳಿದನಿರ್ೆಂದರ್;  
“(i) not more than one such motion shall be made at the same sitting;”  
ಇದತ ಮದಲರ್್ಯ ವಿಷಯವನಗಿದ್. ಎರಡರ್್ಯದನಗಿ;  
“(ii) not more than one matter shall be discussed on the same motion;” 
 

  ಪರತಿಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರೇ್, you have culminated five matters in one subject.  That’s 
what our Government is raising.  It is not specific; it is not a definite subject.  
More than that  unemployment is a very vast subject.   ಉದ್ೂಯೇಗದ ವಿಚನರ ಬೆಂದನಗ, 
ಸಕ್ನಾರಿ ರ್ೌಕರಿಯರ್್ನೇ ಕ್್ೂಡತತ್ುೇವ್ೆಂದತ ಸೆಂವಿಧನನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಸಪಷಟಪಡಿಸಿಲಿ. ದ್ೇಶವನಸಿಗಳಿಗ್ಲಿ ಸಕ್ನಾರಿ 
ಉದ್ೂಯೇಗವರ್್ನೇ ಕ್್ೂಡತತ್ುೇವ್ೆಂದತ ಸೆಂವಿಧನನದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಿೇಖ ಮನಡಿದಿರ್ ಮನನಯ ವಿರೂ್ೇಧ್ ಪಕ್ಷದ ಸದಸಯರತ 
ಅದನತನ ಹ್ೇಳಬಹತದತ. Let me be enlightened.  ದ್ೇಶವನಸಿಗಳಿಗ್ ಸಕ್ನಾರಿ ಉದ್ೂಯೇಗವರ್್ನೇ 
ಕ್್ೂಡತತು್ೇವ್ೆಂದತ ಸೆಂವಿಧನನದ ಯನವ ಅನತಚ್ಛೇದದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಿೇಖ ಮನಡಲನಗಿದ್ ಎನತನವುದರ ಬಗ್ೆ ಮನನಯ 
ವಿರೂ್ೇಧ್ ಪಕ್ಷದ ಸದಸಯರತ ಬ್ಳಕತ ಚ್ಲಿಬೇ್ಕ್ನಗಿದ್. It should not be misinterpreted.  ನದ್ಧಾಷಟವನಗಿ 
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ಒೆಂದತ ವಿಷಯಕ್್ೆ ಸೆಂಬೆಂಧ್ಪಟಟೆಂತ್ ರ್್ೂೇಟೇಸ  ನೇಡದೇ್ ಇರತವುದರಿೆಂದ, ನಲತವಳಿ ಸೂಚರ್್ಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ 
ವಿಚನರವನತನ ತ್ಗ್ದತಕ್ೂ್ಳುಿವುದಕ್್ೆ ಸನಧ್ಯವನಗತವುದ್ಧಲಿವ್ನತನವುದತ ನನನ ಅಭಿಪನರಯವನಗಿದ್.   
 
 ಶ್ರೇ ಪಿ.ಆರ .ರಮೆೇಶ (ರ್ನಮನದ್ೇಾಶನ ಹ್ೂೆಂದ್ಧದವರತ):- ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಆಡಳಿತ್ ಪಕ್ಷದ 
ಕ್್ಲವು ಸದಸಯರತ ವಿಷಯ ನದ್ಧಾಷಟವನಗಿರಬ್ೇಕ್್ೆಂದತ ಹ್ೇಳುತಿುದನಿರ.್ The whole matter itself is 
about the unemployment.  The whole matter relates to not making any effort 
by the Government to provide the opportunity, which is already there in the 
form of sanctioned posts. ಕ್್.ಪಿ.ಎಸ .ಸಿ., ಮತ್ೂುೆಂದತ ಇರಬಹತದತ ಇವ್ಲಿವೂ bunch of 
organizations creating the job ಕಿರಯೇಟ  ಮನಡತವುದ್ೆಂದರೇ್, ಹೂ್ಸದನಗಿ ಉದೂ್ಯೇಗಗಳನತನ ಸೃಷ್ಟ್ಟ 
ಮನಡತವುದಲಿ, ಖನಲ್ಲ ಇರತವೆಂತ್ಹ ಹತದ್ಿಗಳನತನ ಭತಿಾ ಮನಡದೇ್ ಇರತವುದನತನ ರ್ನವು ಇಲ್ಲಿ ಪರಸನುಪ 
ಮನಡತವುದಕ್್ೆ ಹ್ೂರಟದ್ಿೇವ್. ಅದತ ಒೆಂದೇ್ ವಿಚನರವನಗಿದ್. That is the only matter.   To fulfil 
the duties of employers,  ಭತಿಾ ಮನಡದೇ್ ಇರತವ ಹತದ್ಿಗಳು ಅೆಂದರ್ ಗ್ರೇಡ -೧, ಗ್ರೇಡ -೨ 
ಯನವುದ್ೇ ಹತದ್ಿಗಳನಗಿರಬಹತದತ ಅವುಗಳನತನ ಭತಿಾ ಮನಡದೇ್ ಇರತವ ಬಗ್ೆ ರ್ನವು ಪರಸನುಪ ಮನಡಲತ 
ಹ್ೂರಟದ್ಿೇವ್. ಹಿೆಂದ ್ಮನನಯ ಸಿದಿರನಮಯಯನವರ ಸಕ್ನಾರ ಅಧಿಕ್ನರದಲ್ಲಿದನಿಗ, P.C. Hota Committee 
ಯನತನ ರಚರ್್ ಮನಡಿತ್ತು. ಆ ಸಮತಿಯ  ಶ್ಫನರಸತಸಗಳನತನ ಕಡನಿಯವನಗಿ ಜನರಿಗ್ ತ್ರಬೇ್ಕ್ನ್ತನವ 
ತಿಮನಾನವನತನ ತ್ಗ್ದತಕ್ೂ್ಳಿಲನಗಿತ್ತು. ಆ ಸಮತಿಯ ಶ್ಫನರಸಿಸನ ಪರಕ್ನರ ಪರತಿ ವಷಾ ಇಲನಖನವನರತ 
ಖನಲ್ಲಯನಗತವ ಹತದ್ಿಗಳನತನ ಭತಿಾ ಮನಡತತನು ಹೂ್ೇಗಬೇ್ಕ್್ೆಂದತ ಇದ್. ಅಲ್ಲಿ ಸಕ್ನಾರದ ವ್ೈಫಲಯತ ್ ಕೆಂಡತ 
ಬರತತಿುದ್ ಎನತನವ ಹಿರ್್ನಲ್ಯಲ್ಲಿ ಈ ನಲತವಳಿ ಸೂಚರ್್ಯನತನ ತ್ರಲನಗಿದ್. ಹ್ೂಸದನಗಿ ಉದೂ್ಯೇಗವನತನ ಸೃಷ್ಟ್ಟ 
ಮನಡತವುದರ ಬಗ್ೆ ಪರಸನುಪ ಮನಡತತಿುಲಿ. ಇರತವೆಂತ್ಹ ಖನಲ್ಲ ಹತದ್ಿಗಳನತನ ಅೆಂದರ,್ 2 ಲಕ್ಷದ 50 ಸನವಿರ… 

 
 ಡನ|| ತ್ೇಜ್ಸಿಾನ ಗೌಡ:- ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, it is not in order ಎನತನವುದಷ್ಟ್ೇ ನಮಾ 
ವನದವನಗಿದ್. 
 
 ಶ್ರೇ ಪಿ.ಆರ .ರಮೆೇಶ :- ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, it is in order.  
 Dr.TEJASWINI GOWDA:-  Mr.Chairman Sir, it is not in order according to  

Rule 62.    



                                                                 ««¥¥ÀÀ//2200..0099..22002222  // 120 

““  wwzzÀÀÄÄÝÝ¥¥ÀÀrrAAiiÀÀiiÁÁUUÀÀzzÀÀ  ¥¥ÀÀææww//uunneeddiitteedd  ccooppyy//££ÁÁååAAiiÀÀiiÁÁ®®AAiiÀÀÄÄUUÀÀ¼¼ÀÀ°°èè  CCxxÀÀªªÁÁ  ¥¥ÀÀwwææPPÁÁ  ¥¥ÀÀææPPÀÀlluuÉÉUUÁÁVV  GG¥¥ÀÀAAiiÉÉÆÆÃÃVV¸̧ÀÀPPÀÀÆÆqqÀÀzzÀÀÄÄ  ’’’’ 

 

 

         ಶ್ರೇ ಪಿ.ಆರ .ರಮೆೇಶ :- ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, we are raising a point to be 

discussed on that matter only. 

 

Dr.TEJASWINI GOWDA:-  Mr.Chairman Sir, This is not according to the 

Rules. This is what our observation is.  It is not according to the rules framed 

for moving the Adjournment Motion.  

ಶ್ರೇ ಪಿ.ಆರ .ರಮೆೇಶ :- ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಎ.ಸಿ., ಇರಬಹತದತ, ತ್ಹಸಿೇಲನಿರ  
ಹತದ್ಿಗಳಿರಬಹತದತ, ಖನಲ್ಲ ಆಗಿರತವ ಹತದ್ಿಗಳನತನ ಭತಿಾ ಮನಡದೇ್ ಇರತವುದರ ಬಗ್ೆ ರ್ನವು ಪರಸನುಪ 
ಮನಡತತಿುದ್ಿೇವ್.  
 
 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಪರತನಪ  ಸಿೆಂಹ ರ್ನಯಕ ರವರ್ೇ, ತನವು ಮನತ್ರ್ನಡಿ. 
  
 ಶ್ರೇ ಎಸ .ಎಲ .ಭ್ೂೇಜ್ೇಗೌಡ:- ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಅಲ್ಲಿ ಮೂರತ ಜ್ನ ಸದಸಯರಿಗ್ 
ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕ್್ೆ ಅವಕ್ನಶವನತನ ಕ್್ೂಟಟದ್ಧಿೇರಿ, ನಮಾಲ್ಲಿಯೂ ಮೂರತ ಜ್ನರಿಗ ್ ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಅವಕ್ನಶ 
ಕ್್ೂಡಬೇ್ಕ್್ೆಂದತ ಕ್್ೇಳಿಕ್ೂ್ಳುಿತಿುದ್ಿೇರ್್.  
 
 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಭ್ೂೇಜೇ್ಗೌಡರೇ್, ಅವರ ನೆಂತ್ರ ತನವು ಮನತ್ರ್ನಡಿ.  
 
 ಶ್ರೇ ಕ್್.ಪರತನಪ ಸಿೆಂಹ ರ್ನಯಕ (ವಿಧನನ ಸಭ್ಯಿೆಂದ ಚತರ್ನಯಿತ್ರನದವರತ):- ಸರ್ನಾನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಯನವುದ್ೇ ಪನರವಿಜ್ನ ಗಳ ಬಗ್ೆ ವನಯಖನಯನಸತವನಗ ಅಥವನ ಅಥ್ೈಾಸತವನಗ ಎಲನಿ 
ನಯಮಗಳನತನ ಮನಸಿಸಗ ್ ತ್ೆಂದತಕ್್ೂೆಂಡತ ಈ ನದ್ಧಾಷಟವನಗಿರತವ ಪನರವಿಜ಼್ನ  ಅನತನ ಏತ್ಕ್್ೂೆೇಸೆರ ರಚರ್್ 
ಮನಡಲನಗಿದ್. ಅದರ ಹಿೆಂದ್ಧರತವ ಉದ್ಿೇಶವನತನ ರ್ನವು ಮದಲತ ಗಮನಸಬೇ್ಕ್ನಗತತ್ುದ್. ಈಗ ಅವರತ ಪರಸನುಪ 
ಮನಡಲತ ಹೂ್ರಟರತವ ವಿಚನರ ಈ ರೂಲಸ ನ ವನಯಪಿುಯಳಗ್ ಬರತತ್ುದ್ಯೇ ಎನತನವುದನತನ ರ್ನವು ಮದಲತ 
ರ್್ೂೇಡಬ್ೇಕ್ನಗಿರತವ ಅೆಂಶವನಗಿದ್. ಅದರ ಬಗ್ೆ ರ್ನವು ಇಲ್ಲಿ ಚಚಾ್ ಮನಡತತಿುದ್ಿೇವ್. ಇದತ  Motion for 
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Adjournment. ಅೆಂದರ್, ಬ್ೇರ ್ಎಲಿ ಕ್್ಲಸಗಳನತನ ಬದ್ಧಗ್ೂತಿು ಇದನತನ ಚಚ್ಾಗ್ ತ್ಗ್ದತಕ್ೂ್ಳಿಬೇ್ಕ್್ನತನವುದತ 
ಇದರ ಅಥಾ. ಆದರ್, ಇದಕ್್ೆ  ಅದರದ್ೇ ಆಗಿರತವ ಗಟಟಯನದ ಮತ್ತು ತ್ತತನಾದ ಕ್ನರಣಗಳು ಇದಿರ್ ಮನತ್ರ 
ಅದನತನ ಚಚ್ಾಗ್ ತ್ಗ್ದತಕ್ೂ್ಳಿಬಹತದೇ್ ಹ್ೂರತ್ತ , ಬ್ೇರ ್ಪನರವಿಜ್ನ ಗಳು ಇವ ್ಅವುಗಳ ವನಯಪಿುಯಲ್ಲಿ ಇದನತನ 
ತ್ರಬೇ್ಕ್್ೇ ಹ್ೂರತ್ತ ಈ ನಯಮದಡಿಯಲ್ಲಿ ಆ ವಿಚನರವನತನ ಪರಸನುಪ ಮನಡತವುದಕ್್ೆ ಸನಧ್ಯವಿಲಿ. 
ಸೆಂವಿಧನನದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷತಟ ವಿಚನರಗಳನತನ ಪರಸನುಪ ಮನಡಲನಗಿದ್. ಎಲಿದಕೂೆ ಈ ಸದನದಲ್ಲಿ ನಲತವಳಿ 
ಸೂಚರ್್ಯನತನ ತ್ರತವುದಕ್್ೆ ಸನಧ್ಯವಿದಯ್ೇ? Rule 59 of the Rules of Procedure and 
Conduct of Business in the Karnataka Legislative Council reads: 
 
“59. Chairman’s consent necessary to make motion:- Subject to the 
provisions of these rules, a motion for an adjournment of the business of 
the House for the purpose of discussing a definite matter of urgent public 
importance only….” 
 
‘Definite matter’ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳುವನಗ, ‘…of urgent public importance…’ ಎನತನವುದನತನ 
ಇದರ ಜ್ೂತ್ಗ್ ಸೇ್ರಿಸಿದನಿರ.್ ಈಗ ಅವರತ ತ್ೆಂದ್ಧರತವೆಂತ್ಹ ನಲತವಳಿ ಸೂಚರ್್ಯ ರ್್ೂೇಟೇಸ ನಲ್ಲಿ 5-6 
ವಿಚನರಗಳನತನ ತ್ೆಂದ್ಧರತವುದರಿೆಂದ ಅದತ ಸನಮನನಯ ಚಚ್ಾಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರತತ್ುದ್ಯೇ ಹೂ್ರತ್ತ ಅದತ 
ಸೆಂವಿಧನನದ ……… 
 
 ಶ್ರೇ ಪಿ.ಆರ .ರಮೆೇಶ :- ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಅವರತ ರೂಲ  ಅನತನ ಸರಿಯನಗಿ ಓದ್ಧಕ್್ೂೆಂಡತ 
ಅಥಾ ಮನಡಿಕ್್ೂಳಿಬ್ೇಕ್ನಗಿದ್.  
 
 ಶ್ರೇ ಕ್್.ಪರತನಪ ಸಿೆಂಹ ರ್ನಯಕ :- ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ನನಗ್ ಅಥಾವನಗಿದ್. ಅವರಿಗೂ ಗೂ್ತಿುದ್. 
ಆದರ್, ಈ ಪನರವಿಜ್ನ  ಅನತನ ಉಪಯೇಗಿಸಿಕ್್ೂೆಂಡತ ಸದರಿ ವಿಚನರವನತನ ಸದನದಲ್ಲಿ ಚಚ್ಾಗ್ 
ತ್ಗ್ದತಕ್ೂ್ಳಿಬೇ್ಕ್್ನತನವ ಕ್ನರಣಕ್ನೆಗಿ ಅವರದ್ೇ ಆಗಿರತವ ಅಥಾವನತನ ಕ್ೂ್ಡತತಿುದನಿರಯ್ೇ ಹೂ್ರತ್ತ, ಅವರತ 
ಪರಸನುಪಿಸಲತ ಹೂ್ರಟರತವ ವಿಚನರ ನಲತವಳಿ ಸೂಚರ್್ಯ ವನಯಪಿುಗ ್ ಬರತವುದ್ಧಲಿವ್ನತನವುದತ ನನನ 
ಅಭಿಪನರಯವನಗಿದ್.  
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 ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬ್ುೇಗೌಡ:- ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಅವರತ ಪೂಣಾ ಓದದ್ೇ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದನಿರ.್ 
ಏಕ್್ೆಂದರ ್ಅವರತ ವಕಿೇಲರತ. ಇವರತ ವಕಿೇಲರಲಿ ಎನತನವುದಷ್್ಟೇ ವಯತನಯಸ.  
 
 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಈಗ ಮನನಯ ಭ್ೂೇಜೇ್ಗೌಡರತ.  
 
 ಶ್ರೇ ಎಸ .ಎಲ .ಭ್ೂಜ್ೇಗೌಡ (ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್ಷ್ೇತ್ರ):- ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಯ ಪರತನಪ ಸಿೆಂಹ 
ರ್ನಯಕ ರವರತ ಹ್ೇಳಿದೆಂತ್ it is very important interpretation.  ಇಷತಟ ಹೂ್ತಿುನವರಗ್ೂ ನಯಮ 
59ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಸದರಿ ವಿಚನರವನತನ ಚಚ್ಾಗ್ ತ್ಗ್ದತಕ್ೂ್ಳಿಬ್ೇಕ್ೂ್ೇ ಬ್ೇಡವೊೇ ಎನತನವುದರ ಬಗ್ೆ ಚಚಾ್ ಆಗಿತ್ತು. 
ಇಷತಟ ಸಮಯವನತನ ವಿಷಯದ ಮೆೇಲ್ ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಅವಕ್ನಶವನತನ ನೇಡಿದಿರ್, ಮೂರತ ಜ್ನ ಸದಸಯರತಗಳು 
ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದಿರತ. ಸಮಯವನತನ ರ್ನವು ಹನಳು ಮನಡಿದ್ಿೇವ್.  
 

Mr.CHAIRMAN:- That is Bhojegowda.  
 

 ಡನ|| ತ್ೇಜ್ಸಿಾನ ಗೌಡ:- ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ವಿಚನರವನತನ ಮೆಂಡರ್್ ಮನಡತವುದಕ್್ೆ “ಹ್ೇಗ್ೂೇ” 
ಅವಕ್ನಶ ಕ್ೂ್ಡತವುದಕ್್ೆ ಸನಧ್ಯವನಗತವುದ್ಧಲಿ. “ಹಿೇಗ್ೇ” ಅವಕ್ನಶ ಕ್್ೂಡಬೇ್ಕತ ಎನತನವುದತ ರೂಲಸ , ತ್ಮಾ 
ಕರಮವನತನ ಪರಶ್ನ ಮನಡತವುದತ ಸರಿಯಲಿ. ತ್ಮಾ ಕರಮವನತನ ಅವರತ ಪರಶ್ನ ಮನಡತವೆಂತಿಲಿ.  
 
 ಶ್ರೇ ಎಸ .ಎಲ .ಭ್ೂೇಜೇ್ಗೌಡ:- ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ನಮಾ ಸೆಂವಿಧನನ ನೂರನರತ ಬನರಿ 
ತಿದತಿಪಡಿಗ್ ಒಳಪಟಟದ್. ಸಮನಜ್ದ ಒಳತಿಗೂ್ೇಸೆರ ತಿದತಿಪಡಿ ಮನಡಲನಗಿದ.್ ಸೆಂವಿಧನನವನತನ ಸಮನಜ್ದ 
ಒಳಿತಿಗನಗಿ ತಿದತಿಪಡಿ ಮನಡಿದನಗ, ಅದತ ಅಷ್್ಟೇ ಪರಬಲವನಗಿರಬ್ೇಕ್ನಗತತ್ುದ್. ನಯಮ 59ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಮನನಯ 
ವಿರೂ್ೇಧ್ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ ಚಚ್ಾಗ್ ಅವಕ್ನಶವನತನ ಕ್್ೇಳಿದನಿರ.್ ಅಜಾ ಏನತ ಕ್್ೂಟಟದನಿರ್ ಎನತನವುದನತನ 
ರ್ನನತ ಓದ್ಧ ಬಿಡತತ್ುೇರ್್. ರನಜ್ಯದಲ್ಲಿ  …. 
 
 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಈಗನಗಲ್ೇ ಮನನಯ ವಿರೂ್ೇಧ್ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ ಅಜಾಯನತನ ಓದ್ಧದನಿರ್.  
 
 ಶ್ರೇ ಎಸ .ಎಲ .ಭ್ೂೇಜೇ್ಗೌಡ:- ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ರ್ನನತ ಮತೂ್ುೆಂದತ ಬನರಿ ಓದಬ್ೇಕಲಿವೇ್? 
ವಿಷಯ ಏನತ ಎನತನವುದತ ಗ್ೂತನುಗಬೇ್ಕಲಿವ್ೇ?  
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 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ನೇವು ನಲತವಳಿ ಸೂಚರ್್ಯನತನ ತ್ೆಂದನಗ, ನಮಾ ಅಜಾಯನತನ ನೇವ್ೇ ಓದಬಹತದತ. 
ಅವರತ ಕ್್ೂಟಟರತವ ಅಜಾಯನತನ ತನವು ಏಕ್ ್ಓದತತಿುದ್ಧಿೇರಿ?  
 
 ಶ್ರೇ ಎಸ .ಎಲ .ಭ್ೂೇಜ್ೇಗೌಡ:- ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಯ ಆಡಳಿತ್ ಪಕ್ಷದ ಸದಸಯರತ ಈ 
ರ್್ೂೇಟೇಸ ನಲ್ಲಿ 5-6 ವಿಚನರಗಳಿವ್ ಎೆಂದತ ಹೇ್ಳುತಿುದನಿರ.್ 5-6 ವಿಷಯಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಇವಯ್ೇ?  
 
 ಡನ|| ವೈ್.ಎ.ರ್ನರನಯಣಸನಾಮ:- ಇದ್. 
 
 ಶ್ರೇ ಎಸ .ಎಲ .ಭ್ೂಜ್ೇಗೌಡ:- ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, “ಇದ್” ಎನತನವುದತ ಅವರ ವನಯಖನಯನವನಗಿದ್. 
ನಮಾದತ ಅದಲಿ. “ರನಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನರತದ್ೂಯೇಗಿ ಯತವಕರ ಸೆಂಖ್ಯ ಹ್ಚನಿಗತತಿುದಿರೂ ಸಕ್ನಾರ ವಿವಿಧ್ 
ಇಲನಖಗ್ಳಲ್ಲಿ…….” ಇಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ್ ಇಲನಖಗ್ಳಲ್ಲಿ ಕ್್ಲಸ ಮನಡತವವರನತನ ಸಕ್ನಾರಿ  ರ್ೌಕರರತ/ಸಕ್ನಾರಿ 
ಉದ್ೂಯೇಗಸಥರ್ೆಂದತ ಎೆಂದತ ಕರಯ್ತತನುರ್ೂೇ ಅಥವನ ಬ್ೇರ ್ ಏರ್್ೆಂದತ ಕರಯ್ತತನುರ್?  ಸಕ್ನಾರಿ 
ಹತದ್ಿಯಲ್ಲಿರತವ ಡಿ.ಸಿ., ಇರಬಹತದತ ಎಸ .ಪಿ., ಇರಬಹತದತ, ಕೆಂದನಯ ಇಲನಖಯ್ಲ್ಲಿ ಅಥವನ ಆರೂ್ೇಗಯ 
ಇಲನಖಯ್ಲ್ಲಿ ಕ್್ಲಸ ಮನಡತವವರನತನ ಸಕ್ನಾರಿ ಉದ್ೂಯೇಗಸಥರ್ೆಂದತ ಕರ್ಯತತನುರ್ಯೇ ಇಲಿವೇ್?  
                                  (ಮತೆಂದತ) 
(939) 20.9.2022  4.00  ಪಿಕ್್:ಜಆರ  
ಶ್ರೇ ಎಸ .ಎಲ .ಭ್ೂೇಜೇ್ಗೌಡ(ಮತೆಂದತ)  
“ವಿವಿಧ್ ಇಲನಖಗ್ಳಲ್ಲಿ ಹನಲ್ಲ ಇರತವ ಅೆಂದನಜ್ತ ಒಟತಟ ೭ ಲಕ್ಷ ೫೦ ಸನವಿರ ಹತದ್ಿಗಳ ಪ್ೈಕಿ ೨ ಲಕ್ಷ ೫೦ ಸನವಿರ 
ಹತದ್ಿಗಳು  ಭತಿಾಯನಗದೇ್ . . . “ 
      (ಗೆ ಾಂದಲ)  
 ಸಭನಪತ್ತಯವರತ:- ಈ ವಿಷಯ ಯನವ ನಯಮದ ಅಡಿ ತ್ಗದ್ತಕ್ೂ್ಳಿಬಹತದತ ಅಥವನ ಇಲಿ ಎೆಂಬ ಬಗ್ೆ 
ಹ್ೇಳುವುದತ ಬಿಟತಟ ನಲತವಳಿ ಸೂಚರ್ಯ್ನತನ ಓದತತಿುದ್ಧಿೇರಿ. 
      (ಗೆ ಾಂದಲ)  
 ಶ್ರೇ ಎಸ .ಎಲ .ಭ್ೂೇಜೇ್ಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಗಳೆ, ಒೆಂದತ ನದ್ಧಾಷಟ ವಿಷಯದ ಮೆೇಲ್ ಚಚೆಾ 
ಮನಡಬಹತದತ ಎೆಂದತ ನಯಮ ೫೯ರಲ್ಲಿ ಇದ್.  ಈ ನಲತವಳಿ ಸೂಚರ್್ ಈ ಅೆಂಶದ ಅಡಿಯೇ ಬರತತ್ುದ.್  
ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಗಳೆ, ರ್ನನತ ಇನೂನ ನನನ ಮನತ್ತಗಳನತನ ಮತಗಿಸಿಲಿ.   
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 ಸಭನಪತ್ತಯವರತ:- ಮನನಯ ಪನರಣ್ೇಶ ರವರೇ್ ಮನತ್ರ್ನಡಿ. 
 
   ಶ್ರೇ ಪನರಣ್ೇಶ  ಎೆಂ.ಕ್.್(ಸಥಳಿೇಯ ಸೆಂಸ್ಥಗಳ ಕ್ಷ್ೇತ್ರ):-ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಗಳೆ, ಪರಸತುತ್ ವಿಷಯ 
ಗೆಂಭಿೇರವನಗಿರಬಹತದತ.  ಅದಕ್್ೆ ರ್ನನತ ಆಕ್ಷ್ೇಪ ವಯಕುಪಡಿಸತತಿುಲಿ.  ವನಸುವವನಗಿ ಈಗಿರತವ ಸಮಸ್ಯ ಏರ್್ೆಂದರ್, 
…  
 ಶ್ರೇ ಎಸ .ಎಲ .ಭ್ೂೇಜ್ೇಗೌಡ:- ಈ ವಿಷಯ ನಯಮ ೫೯ರ ಅಡಿ ಬರತತ್ುದ್ ಎನತನವುದಕ್್ೆ ರ್ನನತ 
ಜ್ಸಿಟಫಿಕ್್ೇಷನ  ಕ್ೂ್ಡತತ್ುೇರ್.್ 
      (ಗೆ ಾಂದಲ)  
 ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬ್ುೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಗಳೆ, ಮನನಯ ಭ್ೂೇಜ್ೇಗೌಡರತ ತ್ಮಾ ಮನತ್ನತನ ಮತಗಿಸಲ್ಲ.  
ನೆಂತ್ರ ಬೇ್ರ್ಯವರತ ಮನತ್ರ್ನಡಲ್ಲ. 
 
 ಸಭನಪತ್ತಯವರತ:- ಅವರತ ನಯಮಗಳ ಬಗ್ೆ ಹ್ೇಳುತಿುಲಿ.  ರ್್ೂೇಟಸ  ಓದತತಿುದನಿರ.್ 
      (ಗೆ ಾಂದಲ)  
 ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬ್ುೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಗಳೆ, ಮನನಯ ಪನರಣ್ೇಶ  ಅವರನತನ ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂ್ಳುಿವುದಕ್್ೆ ಹೇ್ಳಿ.  
ಮನನಯ ಭ್ೂೇಜೇ್ಗೌಡರತ ತ್ಮಾ ಮನತ್ತಗಳನತನ ಮತಗಿಸಲ್ಲ.   
 
 ಶ್ರೇ ಪನರಣ್ೇಶ  ಎೆಂ.ಕ್.್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರತ ನನನ ಹ್ಸರನತನ ಕರದ್್ಧದಿರಿೆಂದ ರ್ನನತ 
ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕ್್ೆ ಎದತಿ ನೆಂತಿದ್ಿೇರ್್.  ಅವರತ ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂ್ಳುಿವುದಕ್್ೆ ಹೇ್ಳಿದರ ್ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂ್ಳುಿತ್ುೇರ್್.   
 
 ಸಭನಪತ್ತಯವರತ:-ಮನನಯ ಭೂ್ೇಜೇ್ಗೌಡರ,್ ಬ್ೇಗ ಮತಗಿಸಿ. 
 
 ಶ್ರೇ ಎಸ .ಎಲ . ಭ್ೂೇಜ್ೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಗಳೆ, ಈ ವಿಷಯ ನಯಮ ೫೯ರ ಅಡಿ ಬರತತ್ುದಯ್ೇ 
ಇಲಿವೊೇ ಎೆಂದತ ನೇವು ಪಿೇಠದ್ಧೆಂದ ತಿೇಪತಾ ಕ್ೂ್ಡಬ್ೇಕತ.  ನೇವು ಹೇ್ಳಿದಿನತನ ರ್ನವು ಒಪಿಪಕ್್ೂಳುಿತ್ುೇವ್.  ಈ 
ಸೂಚರ್್ಯಲ್ಲಿ ಕ್್ೇಳಿರತವ ಒೆಂದೇ್ ಒೆಂದತ ವಿಷಯ ಎೆಂದರ್ ಅದತ ಉದ್ೂಯೇಗದ ಸಮಸ್ಯ.   ಇದತ ಒೆಂದ್ೇ 
ವಿಷಯ ಆಗಿರತವುದರಿೆಂದ ನಯಮ ೫೯ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತ್ಗ್ದತಕ್್ೂಳಿಬಹತದನಗಿದ್.  ಈ ನಲತವಳಿ ಸೂಚರ್್ಯಲ್ಲಿ 
೫ ವಿಷಯಗಳಿಲಿ.  ನನಗಿರತವ ಕನನಡ ಭನಷ್ನ ಜ್ಞನನದ ಹಿರ್್ನಲ್ಯಲ್ಲಿ ರ್ನನತ ನನನ ಅಭಿಪನರಯವನತನ 
ವಯಕುಪಡಿಸತತಿುದ್ಿೇರ್್.  ಬೇ್ಕ್ನದರ್ ಇೆಂಗಿಿಷ ನಲೂಿ ಹ್ೇಳುತ್ುೇರ್್.  
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 ಸಭನಪತ್ತಯವರತ:- ಬೇ್ಡ, ದಯವಿಟತಟ ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂ್ಳಿಿ. 
 
 ಶ್ರೇ ಕ್್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಗಳ,ೆ ಮನನಯ ಭ್ೂೇಜ್ೇಗೌಡರತ 
ವನದ ಮನಡತವುದಕ್್ೆ ಹ್ೂರಟರ್ ಸತ್ಯದ ತ್ಲಯ್ ಮೆೇಲ್ ಹೂ್ಡಯ್ತವೆಂತ್ ಮನತ್ರ್ನಡತವ ಶಕಿು ಅವರಲ್ಲಿದ್.  
ಅವರ ವನದಕ್್ೆ ರ್ನನತ ಬ್ಲ್ ಕ್್ೂಡತತ್ುೇರ್್.  ಆದರ್ ಇದರಲ್ಲಿ, ಉದ್ೂಯೇಗ, ರ್್ೇಮಕ್ನತಿ, ಭರಷ್ನಟಚನರ ಮತ್ತು 
ಇನನತ್ರ ವಿಚನರಗಳಿವ್.  ನದ್ಧಾಷಟವನದ ಒೆಂದತ ವಿಚನರ ಇಲಿ.  ನಯಮ ೫೯ರ ಅಡಿ ಇದನತನ 
ತ್ಗ್ದತಕ್ೂ್ಳುಿವುದಕ್್ೆ ಅವಕ್ನಶಗಳಿಲಿ ಎನತನವುದಷ್್ಟೇ ನಮಾ ವನದವನಗಿದ್.  ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಗಳೆ, ತನವು 
ಪರಿಶ್ೇಲರ್್ ಮನಡಿ.  
 
 ಶ್ರೇ ಪನರಣ್ೇಶ  ಎೆಂ.ಕ್:್- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಗಳೆ, ನಲತವಳಿ ಸೂಚರ್್ ತ್ೆಂದ್ಧರತವುದಕ್್ೆ ರ್ನವು ಆಕ್ಷ್ೇಪ 
ವಯಕುಪಡಿಸತತಿುಲಿ.  ಆದರ್ ಇವತಿುನ ದ್ಧವಸ, ತ್ತೆಂಬನ ಗೆಂಭಿೇರವನಗಿರತವ ವಿಷಯವನತನ ನಯಮ ೬೮ರ ಅಡಿ 
ತ್ರಲನಗಿದ್.  ಅದರ ಬಗ್ೆ ಸನಕಷತಟ ಜ್ನ ಕೂಡ ಮನತ್ರ್ನಡಿದನಿರ್.  ನಮಾ ಭನಗದ ವಿಚನರಗಳನತನ ರ್ನವೂ ಕೂಡ 
ಮನತ್ರ್ನಡಬ್ೇಕಿದ್.  ನಮಾ ಕಡಯ್ ಜ್ನ ಬಿೇದ್ಧಗ್ ಬೆಂದ್ಧದನಿರ.್ ಈ ವಿಚನರ ಚಚಾೆ ಮನಡತವುದನತನ 
ಮತೆಂದತವರ್ಸತವುದಕ್್ೆ ಅವಕ್ನಶ ಮನಡಿಕ್ೂ್ಡಬೇ್ಕತ.  ನಲತವಳಿ ಸೂಚರ್್ ಅಡಿ ತ್ೆಂದ್ಧರತವ ವಿಚನರ 
ನದ್ಧಾಷಟವನದತದನಗಿದ ್ ಎೆಂದತ ಭನವಿಸತವುದನದರ್ ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಗಳು ಅದಕ್್ೆ ಅವಕ್ನಶ ಕ್ೂ್ಡಬಹತದತ.  
ಆದರ್, ನಯಮ ೬೮ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿರತವ ವಿಚನರ ಬಹಳ ಗೆಂಭಿೇರವನದತದನಗಿದ್.  ಅರ್್ೇಕರಿಗ್ ಮರ್ಗ್ಳಿಲಿ, 
ರಸ್ುಗಳಿಲಿ.  ಇದಕ್್ೆ ಪರಿಹನರ ಕೆಂಡತಹಿಡಿಯಲತ ಸಕ್ನಾರ ಗಮನಹರಿಸತವೆಂತ್ಹ ಪರಯತ್ನಗಳನತನ ಮನಡಬೇ್ಕತ, 
ಆ ದ್ಧಸಯ್ಲ್ಲಿ ರ್ನವು ಸಕ್ನಾರದ ಗಮನ ಸಳ್್ಯತವ ಪರಯತ್ನ ಮನಡಬೇ್ಕತ ಅಲಿವ್ೇ?  ಈ ವಿಚನರವನಗಿ 
ವಿರೂ್ೇಧ್ ಪಕ್ಷದ ಸದಸಯರತ ಮನತ್ರ್ನಡಿ ಮತಗಿಸಿದನಿರ ್ಎೆಂದ ಮನತ್ರಕ್್ೆ ಇರ್ೂ್ನೆಂದತ ನಲತವಳಿ ಸೂಚರ್್ಯನತನ 
ಮೆಂಡಿಸತವೆಂಥದತಿ ಸರಿಯಲಿ.  ಪರತಿಯಬುರತ ತ್ಮಾ ಭನಗಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಿರತವೆಂತ್ಹ ಅತಿವೃಷ್ಟ್ಟ, ಹನನಯ ಬಗ್ೆ 
ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಅವಕ್ನಶ ಮನಡಿಕ್್ೂಡಬೇ್ಕ್ನಗತತ್ುದ.್  ಇವತ್ತು ಕ್್ೇವಲ ಬ್ೆಂಗಳೂರತ, ಬ್ೆಂಗಳೂರತ ಎೆಂದತ 
ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದನಿರ.್ ನಮಾೆಂಥ ಗನರಮನೆಂತ್ರ ಪರದ್ೇಶಗಳಿೆಂದ ಬೆಂದ್ಧರತವವರ ಪರಿಸ್ಥಿತ್ತ ಏನತ?  ಮರ್್-
ಮಠಗಳಿಲಿ, ಜ್ನ ಬಿೇದ್ಧಯಲ್ಲಿದನಿರ್.  ಈ ಕತರಿತ್ತ ಸಕ್ನಾರದ ಗಮನ ಸಳ್್ಯಬ್ೇಕಿದ್.  ಸಕ್ನಾರದ್ಧೆಂದ ಕೂಡಲೇ್ 
ಪರಿಹನರ ಕ್್ೂಡಿಸಬ್ೇಕಿದ್.  ಸಭನಪತಿಗಳ ಮತಖನೆಂತ್ರ ಸಕ್ನಾರವನತನ ಎಚಿರಿಸಬ್ೇಕಿದ್.  ಇವ್ಲಿವನೂನ ಬಿಟತಟ 
ಏಕ್ನಏಕಿ ಒೆಂದತ ನಲತವಳಿ ಸೂಚರ್್ ಮೆಂಡಿಸಿ ಅದಕ್್ೆ ಅವಕ್ನಶ ಮನಡಿಕ್್ೂಡಿ ಎೆಂದತ ಕ್್ೇಳುತಿುದನಿರ.್  ಅದತ 
ಸನಧ್ಯವಿಲಿ.  ನಯಮ ೬೮ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿರತವ ವಿಷಯಕ್್ೆ ಸಾಂಬಾಂಧಪಟಟಾಂತ ೆಮನತ್ರ್ನಡಲತ ನಮಗ್ ಅವಕ್ನಶ 
ಮನಡಿಕ್್ೂಡಬ್ೇಕತ.   
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   ಶ್ರೇ ಎಸ .ಎಲ . ಭ್ೂೇಜ್ೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಗಳೆ, ರ್್ರ್ಯಿೆಂದನದ ಹನನಯ ಬಗ್ೆ ಮನತ್ರ್ನಡಲತ, 
ಅದನತನ ನಯಮ ೬೮ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತ್ರತವುದರ ಸೆಂಬೆಂಧ್ ಮನನಯ ವಿರೂ್ೇಧ್ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ ಕ್್ೇಳಿದನಗ ಆ 
ಕತರಿತ್ೇ ಅಧ್ಾಗೆಂಟ್ ಚಚೆಾಯನಯಿತ್ತ.  ಅತ್ೂು-ಕರದ್ತ ಔತ್ಣ ಮನಡಿಸಿಕ್ೂ್ೆಂಡಹನಗನಗಿತ್ತು.  ಈ 
ವಿಷಯವನತನ ನಯಮ ೬೮ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಚಚೆಾಗ್ ಅವಕ್ನಶ ಮನಡಿಕ್ೂ್ಡತವುದಕ್್ೆ ಕ್ನರಣರನದ ಮನನಯ 
ವಿರೂ್ೇಧ್ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರನತನ ಸದಸಯರತಗಳು ಅಭಿನೆಂದ್ಧಸಬ್ೇಕ್ನಗತತ್ುದ್. 
 
   ಶ್ರೇ ಪನರಣ್ೇಶ  ಎೆಂ.ಕ್:್- ಅದನತನ ರ್ನನತ ತ್ಪತಪ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳುತಿುಲಿ.  ಅದತ ಸರಿಯಿದ್.  ಜ್ಾಲೆಂತ್ 
ಸಮಸ್ಯಗಳ ಬಗ್ೆ ಸಕ್ನಾರದ ಗಮನ ಸಳ್್ಯಬ್ೇಕ್ನದತದತ ವಿರ್ೂೇಧ್ ಪಕ್ಷದವರ ಕತ್ಾವಯ ಕೂಡ ಆಗಿರತತ್ುದ.್   
 
 ಶ್ರೇ ಎೆಂ.ರ್ನಗರನಜ್ತ (ವಿಧನನಸಭ್ಯಿೆಂದ ಆಯೆಯನದವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಗಳೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನ 
ಪರಿಷತಿುನ ಕ್ನಯಾವಿಧನನ ಮತ್ತು ನಡವಳಿಕ್ಯ್ ನಯಮಗಳ ನಯಮ ೫೯ರ ಮೆೇರಗ್್ ಪರಸತುತ್ ಅಧಿವೇ್ಶನದಲ್ಲಿ 
ಪರಸನುಪಿಸಲತ ಕ್ೇ್ಳಿರತವೆಂತ್ಹ ವಿಚನರ ಸರಿಯನಗಿದ್ ಎೆಂದತ ಹೆೇಳುವುದಕ್ೆೆ ಇಷಟಪಡತತೆುೇರ್ೆ. ನಯಮನವಳಿಯ 
ಪತಸುಕದಲ್ಲಿ “ ಈ ನಯಮಗಳ ಉಪಬೆಂಧ್ಗಳಿಗ್ೂಳಪಟತಟ ಸನವಾಜ್ನಕವನಗಿ ಅತ್ಯೆಂತ್ ಮಹತ್ಾವುಳಿ ಸೆಂವಿಧನನ 
ಮತ್ತು ಕ್ನನೂನನಲ್ಲಿ ನದ್ೇಾಶ್ಸಲನಗಿರತವ ಕತ್ಾವಯಗಳನತನ ಜನರಿಗ್ೂಳಿಸಲತ ಸಕ್ನಾರದ ವ್ೈಫಲಯತ ್
ಕೆಂಡತಬೆಂದಲ್ಲಿ ಅೆಂತ್ಹ ಒೆಂದತ ನದ್ಧಾಷಟ ವಿಷಯ . . .” ಎೆಂದ್ಧದ.್  ಹನಗನಗಿ ನಲತವಳಿ ಸೂಚರ್್ ಅಡಿ ಇರತವ 
ವಿಚನರದ ತನತ್ಪಯಾ ಒೆಂದ್ೇ ವಿಷಯಕ್್ೆ ಸೆಂಬೆಂಧ್ಪಟಟದತಿ, ಅದತ ರ್್ೇಮಕ್ನತಿಯ ವಿಷಯವ್ೇ ಆಗಿದ.್  ಹನಗನಗಿ 
ಇದನತನ ನಯಮ ೫೯ರ ಅಡಿ ಚಚೆಾ ಮನಡತವ ಅಗತ್ಯ ಇದ್ ಎೆಂದತ ರ್ನನತ ಭನವಿಸತತ್ುೇರ್್.  ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ 
ಸಕ್ನಾರದ ವ್ೈಫಲಯತ ್ಇರತವುದರಿೆಂದ ನಯಮ ೫೯ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇದನತನ ಚಚೆಾಗ್ ತ್ಗ್ದತಕ್್ೂಳಿಬಹತದತ.  ಈ 
ಸೂಚರ್್ಯ ಒಟತಟ ತನತ್ಪಯಾ ರ್್ೇಮಕ್ನತಿಯ ಬಗ್ೆ ಮನತ್ರ ಇದ;್ ರ್್ೇಮಕ್ನತಿಯನಗತವನಗ ಆಗಿರತವೆಂತ್ಹ 
ಭರಷ್ನಟಚನರವ್ೇ ಇದರ ಮತಖಯ ವಿಷಯವನಗಿದ್.   
   ಶ್ರೇ ಡಿ.ಎಸ .ಅರತಣ  (ಸಥಳಿೇಯ ಸೆಂಸ್ಥಗಳ ಕ್ಷ್ೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಗಳೆ, ಕಳ್ದ ಮೆಂಗಳವನರದ್ಧೆಂದ 
ಕ್್ೇವಲ ಅಜ್ೆಂಡನದಲ್ಲಿ ಮನತ್ರ ನಯಮ ೭೨ ಮತ್ತು ನಯಮ ೩೩೦ ಬರತತಿುವ್.  ಗಮನ ಸಳ್್ಯತವುದ್ಧರಲ್ಲ 
ಅಥವನ ನಯಮ ೩೩೦ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿನ ವಿಷಯಗಳನತನ ಚಚೆಾಗ್ ತ್ಗ್ದತಕ್ೂ್ಳುಿವುದಕ್್ೆ ಆಗತತಿುಲಿ. ಪರತಿದ್ಧನವೂ 
ನಯಮ ೬೮ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿರತವ ವಿಷಯಕ್್ೆ ಸಾಂಬಾಂಧಪಟಟಾಂತೆ ಮನತ್ರ ಚಚಾೆಗ್ ಅವಕ್ನಶ ಮನಡಿಕ್ೂ್ಡಲನಗತತಿುದ್; 
ಆ ವಿಷಯವ್ೇ ಇನೂನ ಕೂಡ ಮತಗಿದ್ಧಲಿ.   
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   ಸಭನಪತ್ತಯವರತ:- ನಯಮ ೬೮ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿರತವ ವಿಷಯಕ್್ೆ ಸಾಂಬಾಂಧಪಟಟಾಂತೆ ಮನನಯ ವಿರೂ್ೇಧ್ 
ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರದ್ಿೇ ಮನತ್ತ ಮತಗಿದ್ಧಲಿ; ಅವರತ ಇನೂನ ಕನ ಕೂಿಡ  ಮನಡಿಲಿ.   
 
   ಶ್ರೇ ಡಿ.ಎಸ . ಅರತಣ :- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಗಳೆ, ರ್ನವು ಹಿೆಂದ ್ ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂ್ೆಂಡಿರತವುದರಿೆಂದ ನಮಾದತ 
ಅರಣಯ ರೂ್ೇದನವನಗಿದ್.  ನಯಮ ೫೯ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಚಚೆಾಗ್ ಅವಕ್ನಶ ಕ್ೂ್ಡತವುದನದರ್, ಎಪಿಪಿ ಹತದ್ಿಗ ್
ಸಾಂಬಾಂಧಪಟಟಾಂತೆ ಮತ್ತು ಲ್ೈನ ಮೆನ ಗಳಿಗ ್ ಸಾಂಬಾಂಧಪಟಟೆಂಥ ವಿಷಯ ಇರಬಹತದತ ಆ ಕತರಿತ್ತ ಕೂಡ 
ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕ್್ೆ ಅವಕ್ನಶ ಮನಡಿಕ್್ೂಡಬೇ್ಕ್ನಗತತ್ುದ್.  ಈ ಕತರಿತ್ತ ರ್ನನತ ನರ್ನ್ ನಮಗ್ ಪತ್ರ ಕೂಡ 
ಕ್್ೂಟಟದ್ಿೇರ್್.  ದಯವಿಟತಟ ಅಜ್ೆಂಡನದಲ್ಲಿರತವ ನಯಮ ೭೨ ಮತ್ತು ನಯಮ ೩೩೦ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿರತವ 
ವಿಷಯಗಳನತನ ಚಚಾೆಗ್ ತಗ್್ದತಕ್ೂ್ಳಿಬೇ್ಕ್್ೆಂದತ ಕ್್ೇಳಿಕ್್ೂಳುಿತ್ುೇರ್್.   
 
   ಶ್ರೇ ಆಯನೂರತ ಮೆಂಜ್ತರ್ನಥ  (ಪದವಿೇಧ್ರರ ಕ್ಷ್ೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಗಳೆ, ಕ್್ೂಟಟರತವ 
ರ್್ೂೇಟಸ ನಲ್ಲಿ ಎರಡತ-ಮೂರತ ಅೆಂಶಗಳಿರತವುದತ ಸಪಷಟವನಗಿದ.್  ಉದೂ್ಯೇಗಗಳು ಖನಲ್ಲ ಇರತವೆಂತ್ಹ ವಿಷಯ 
ಬ್ೇರ.್  ಕ್್ಪಿಎಸ ಸಿ, ಪಿಎಸ ಐ ಇತನಯದ್ಧಗಳಲ್ಲಿ ಅಕರಮ ಆಗಿರತವ ವಿಷಯ ಬ್ೇರ.್  ರ್ನನತ ಮತ್ು ಸೂಚರ್್ಯನತನ 
ಓದತವುದಕ್್ೆ ಹೂ್ೇಗತವುದ್ಧಲಿ.  ನಯಮ ೬೧(iii)ರಲ್ಲಿ “ನಲತವಳಿ ಸೂಚರ್್ಯತ ಇತಿುೇಚಿಗ್ ನಡದ್ ನದ್ಧಾಷಟ 
ವಿಷಯಕೆಷ್್ಟೇ ಸಿೇಮತ್ವನಗಿರಬ್ೇಕತ” ಎೆಂದ್ಧದ.್  ಅದತ ಇತಿುೇಚಿಗ್ ಆಗಿರತವೆಂಥದತಿ ಆಗಿರಬ್ೇಕತ.  ನರತದ್ೂಯೇಗ, 
ಕ್್ಪಿಎಸ ಸಿ ಅಕರಮ ಮತ್ತು ಪಿಎಸ ಐ ಪರಿೇಕ್ಷ್ಯಲ್ಲಿನ ಅಕರಮ ಇವು ಇತಿುೇಚಿಗ್ ಆಗಿರತವೆಂಥದಿಲಿ; ಸದನ ಪನರರೆಂಭ 
ಆದಮೆೇಲ್ ನಡದ್್ಧರತವೆಂಥದಿಲಿ.  ಈ ವಿಷಯಗಳು ರನಜ್ಯದ ಯನವುದ್ೇ ರ್ನಯಯನಧಿಕರಣದ ಮತೆಂದ್ 
ಇರಬನರದತ ಎನತನವುದತ ಸಪಷಟವನಗಿದ್.  ಪಿಎಸ ಐ ಪರಕರಣ ಕ್್ೂೇಟ ಾ ಮತೆಂದ್ ಇಲಿವೇ್?  ಅಪಿೇಲ  
ಹ್ೂೇಗಿಲಿವ್ೇ?  ಕ್್ಪಿಎಸ ಸಿ, ಪಿಎಸ ಐ ಮತ್ತು ಬ್ೇರ ್ ಅಕರಮಗಳು ಪರಕರಣಗಳು ರ್ನಯಯನಧಿಕರಣದ ಮತೆಂದ ್
ಇವ್.  ಆದಿರಿೆಂದ ಈ ವಿಷಯವನತನ ಈ ನಯಮದ ಅಡಿ ಪರಸನುಪ ಮನಡತವುದಕ್್ೆ ಅವಕ್ನಶ ಇಲಿ.  ಹನಗನಗಿ, 
ಇವ್ಲಿವನೂನ ಬಿಡಿ ಬಿಡಿಯನಗಿ ತ್ಗ್ದತಕ್್ೂೆಂಡತ ಬೆಂದರ,್ ತನವು ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕ್್ೆ ಅವಕ್ನಶ ಕ್್ೂಟಟರ ್
ವಿವರವನಗಿ, ಮತಕುವನಗಿ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕ್್ೆ ಅವಕ್ನಶ ಸಿಗತತ್ುದ್.  ಆದರ್ ಇವರತ ಎಲಿವನೂನ ಮಕಸ  ಮನಡಿ, 
ಚಿತನರನನ ಮನಡಿ ಇಲ್ಲಿ ತ್ೆಂದತ ಕ್ೂ್ಟಟದನಿರ್.  ಒೆಂದೂ್ೆಂದರ್್ನೇ ಚಚಾೆ ಮನಡತವುದಕ್್ೆ ತ್ಯನರಿದ್ಿೇವ್.  
ರ್ನಯಯನಧಿಕರಣದ ಮತೆಂದ್ಧರತವ ವಿಷಯಕ್್ೆ ಸಾಂಬಾಂಧಪಟಟಾಂತ ೆಚಚಾೆಗ್ ಅವಕ್ನಶ ಕ್್ೂಡಬನರದತ. 
 
   ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶ  ಕ್್. ರನಥ್ೂೇಡ  (ರ್ನಮನದ್ೇಾಶನ ಹ್ೂೆಂದ್ಧದವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಗಳೆ, ಮನನಯ 
ಆಯನೂರತ ಮೆಂಜ್ತರ್ನಥ ರವರತ ಹಿರಿಯರತ, ಎಲನಿ ರಿೇತಿಯ ಅನತಭವ ಇರತವವರತ.  ಅವರತ ಮನತ್ರ್ನಡಿದರ್ 
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ರ್ನವು ಗೆಂಭಿೇರವನಗಿ ಕತಳಿತ್ತ ಕ್್ೇಳುತ್ುೇವ್.  ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಮನತ್ರ್ನಡತತನು, ಇದರಲ್ಲಿ ಹಲವನರತ 
ವಿಷಯಗಳಿವ್, ಆದರ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಪಬಿಿಕ  ಇೆಂಪನಟಾ್ನಸ  ಇಲಿ ಎೆಂದತ ಹೇ್ಳಿದರತ. 
 
   ಶ್ರೇ ಆಯನೂರತ ಮೆಂಜ್ತರ್ನಥ :- ಈ ಪರಕರಣಗಳು ಇತಿುೇಚಿಗ್ ನಡದ್್ಧರತವೆಂಥದಿಲಿ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳಿದ್. 
 
   ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶ  ಕ್್. ರನಥೂ್ೇಡ (ವಿರೂ್ೇಧ್ ಪಕ್ಷದ ಮತಖಯ ಸಚ್ೇತ್ಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಗಳೆ, 
ನರ್ನ್ಯಿೆಂದ ಫಿರೇಡೆಂ ಪನಕ ಾನಲ್ಲಿ ನೂರನರತ ಜ್ನ ಯತವಕರತ ಧ್ರಣಿ ಮನಡತತಿುದನಿರ್.  ನಮಗ್ ಉದೂ್ಯೇಗ 
ಸಿಗತತಿುಲಿ, ೨.೫೦ ಲಕ್ಷ ಹತದ್ಿಗಳನತನ ಸಕ್ನಾರ ತ್ತೆಂಬಿಲಿ ಎೆಂದತ ಧ್ರಣಿ ಮನಡತತಿುದನಿರ್.  ಇದತ ತ್ಕ್ಷಣವ್ೇ 
ಆಗಬೇ್ಕ್ನಗಿರತವೆಂಥದತಿ. ನಮಾ ರನಜ್ಯದ ಯತವಕರತ ಇವತ್ತು ಧ್ರಣಿ ಮನಡತತಿುದನಿರ್.  ಇದತ ಎಲನಿ ಕಡ ್
ರಿಪ್ೂೇಟ ಾ ಆಗಿದ.್  ಇದತ ಇತಿುೇಚಿನ ವಿಷಯವೇ್ ಆಗಿದ್, ರಿೇಸ್ೆಂಟ  ಇಶ್ಯ ಆಗಿದ್. 
 
 ಶ್ರೇ ಆಯನೂರತ ಮೆಂಜ್ತರ್ನಥ :- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಗಳ,ೆ ಮನನಯ ರನಥ್ೂೇಡ ರವರತ ಹ್ೇಳುತಿುರತವುದತ 
ಸರಿಯಿದ್.  ಆ ಒೆಂದೇ್ ವಿಷಯವನತನ ತ್ಗ್ದತಕ್್ೂೆಂಡತ ಬನನ.  ನರತದ್ೂಯೇಗದ ವಿಷಯವನತನ ತ್ಗ್ದತಕ್ೂ್ೆಂಡತ 
ಬನನ.  ಆದರ್ ನೇವು, ಕ್ಪ್ಿಎಸ ಸಿ, ಪಿಎಸ ಐ ಇವಲ್ಿವನತನ ಮತ್ತು ರನಜ್ಕಿೇಯ ಭನಷಣವನತನ ಸೇ್ರಿಸತವುದಕ್್ೆ 
ಬರತವುದ್ಧಲಿ.  ನರತದೂ್ಯೇಗಕ್್ೆ ಸಾಂಬಾಂಧಪಟಟಾಂತಯೆೇ ಒೆಂದತ ವಿಷಯವನತನ ತ್ಗ್ದತಕ್ೂ್ೆಂಡತ ಬನನ.  ಅದಕ್್ೆ 
ನಮಾದೂ ಕೂಡ ಬ್ೆಂಬಲ ಇರತತ್ುದ್.  ರ್ನವೂ ಪದವಿೇಧ್ರ ಕ್ಷ್ೇತ್ರದ್ಧೆಂದ ಬೆಂದ್ಧದ್ಿೇವ್.  ನಮಾ ಪರವನಗಿಯೇ 
ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ುೇವ್.  ಬ್ೇರ ್ ಬ್ೇರ ್ ವಿಷಯವನತನ ಒೆಂದ್ೇ ರ್್ೂೇಟಸ ನಲ್ಲಿ ಕ್ೂ್ಟಟದ್ಧಿೇರಿ.  ಹನಗ್ ಕ್್ೂಡತವುದಕ್್ೆ 
ಬರತವುದ್ಧಲಿ.   
                          (ಮತೆಂದತ) 
 

(940) 20-09-2022 4.10 ಡಿಎಸ -ಎೆಂಡಿ  
 
 ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶ  ಕ್್.ರನಥ್ೂೇಡ :- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್,  ಹಲವನರತ ಇಲನಖಯ್ಲ್ಲಿರತವೆಂತ್ಹ 
ನರತದ್ೂಯೇಗ ಸಮಸ್ಯಯನತನ ನವನರಣ್ ಮನಡತವುದರ ಬಗ್ೆ ಚಚಾ್ ಮನಡತವುದಕ್್ೆ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳಿದ್ಿೇವ್. ಆದರ್, 
ನರತದ್ೂಯೇಗದಲ್ಿೇ ಭರಷ್ನಟಚನರ ಬೆಂದ್ಧದ,್ ನರತದ್ೂಯೇಗ ಸಮಸ್ಯಯಿೆಂದಲೇ್ ಎಲನಿ ಆಗಿದ್.  
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 ಡನ:ತ್ೇಜ್ಸಿಾನ ಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಇದತ ಮತೆಂದಕ್್ೆ ಕ್ಟ್ಟ ಉದನಹರಣ್ಯನಗತತ್ುದ್.  
ಇದರ್್ನೇ ಉಲ್ಿೇಖ ಮನಡಿದರ ್bad precedent ಆಗತತ್ುದ್.  
 
 ಶ್ರೇ ಪಿ.ಆರ.ರಮೆೇಶ :- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ನರತದ್ೂಯೇಗ ಎನತನವುದತ ಇದ್.  ನಮಾ ಸಕ್ನಾರದ 
performance and effectiveness ಎಲ್ಲಿ ಹ್ೂೇಗಿದ ್ ಎನನವುದತ ಬಹಳ ಮತಖಯವನಗತತ್ುದ್.  ಇದಕ್್ೆ 
ಕ್ನರಣವ್ೇರ್ೆ್ಂದರ್, ನಮಾಲ್ಲಿ ಸನಕಷತಟ ಖನಲ್ಲ ಹತದ್ಿಗಳು ಇರತವುದರಿೆಂದ deputation ಗಳಲ್ಲಿ ಹನಕಿ ಅದ್ೂೆಂದತ 
ದ್ೂಡಿ ದೆಂಧಯ್ನಗಿಬಿಟಟದ.್ ಹನಗನಗಿ ಇದರ್್ನಲನಿ ನಲ್ಲಿಸಬ್ೇಕ್ನದರ್ ಸಕ್ನಾರ effective governance 
ಮನಡಬ್ೇಕತ ಎನತನವುದತ ನಮಾ ಆಸ.್  ಆದಿರಿೆಂದ ೨,೫೦,೦೦೦ ಹತದ್ಿಗಳನತನ ಭತಿಾ ಮನಡಬೇ್ಕತ. That is 
the only subject.  
 
 ಡನ:ತ್ೇಜ್ಸಿಾನ ಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ದೆಂಧ ್ ಎನತನವ ಶಬಿ ಎಷತಟ ಸಲ ಹ್ೇಳಿದನಿರ ್
ಎೆಂಬತದನತನ ರ್್ೂೇಡಿ.  
 
 Mr. CHAIRMAN:- “Old habits die hard.”  
 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್್.ಹರಿಪರಸನದ :- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, “Old habits die hard.” ಇಲ್ಲಿದಿವರತ ಅಲ್ಲಿಗ ್
ಹ್ೂೇದನಗ ಅದನತನ ಮರತ್್ತ ಹ್ೂೇಗಿರತತನುರ.್ ಎಲಿರೂ ಇೆಂಗಿಿಷ ನಲ್ಲಿ ಓದ್ಧದರತ.  ಅದಕ್್ೆ ರ್ನನತ ಇೆಂಗಿಿಷ ನಲ್ಲಿ 
ಓದತವುದಕ್್ೆ ಪರಯತ್ನ ಪಡತತ್ುೇರ್್.  ನನಗೂ ಅಲಪಸಾಲಪ ಇೆಂಗಿಿಷ  ಬರತತ್ುದ್. Rule 61 of Rules of 
Procedure and Conduct of Business reads thus: 

 Restrictions on right to make motion:- The right to move the 

adjournment of the Council for the purpose of discussing a definite matter of 
urgent public importance shall be subject to the following restrictions, namely:- 

(i) not more than one such motion shall be made at the same sitting; 
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       Right, agreed.  
(ii) Not more than one matter shall be discussed on the same motion; 

      ಅದತ ಸರಿ. 
(iii) The motion shall be restricted to a specific matter of recent occurrence; 

ಈಗ ನರತದ್ೂಯೇಗ ಇರತ್ಕೆೆಂಥದತಿ ಕ್್ೇವಲ ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುನ ಸಚಿವನಲಯಕ್್ೆ ಅಲಿ.  ಸಕ್ನಾರದಲ್ಲಿರತವ ಎಲನಿ 

ಇಲನಖಗ್ಳಲೂಿ ಇರತ್ಕೆೆಂಥ ನರತದ್ೂಯೇಗ ಸಮಸಯ್ಯನಗಿದ್.  ಚಿತನರನನ ಮನಡಿದನಿರಯ್ೇ, ಬಿರಿಯನನ 

ಮನಡಿದನಿರಯ್ೇ, ತ್ೆಂಗಳನನ ಮನಡಿದನಿರಯ್ೇ ಅಥವನ ಬ್ೇರ ್ ಏನತ ಮನಡಿದನಿರಯ್ೇ ಎೆಂಬತದತ ನಮಗ್ 

ಗ್ೂತಿುಲಿ.  ಆದರ್ ಚಿತನರನನ, ಮಸರನನ ತಿೆಂದತ ಆ ಕಡ ್ಬೆಂದತ ಈಗ ಮೃಷ್ನಟನನ ತಿನತನತಿುದನಿರ್,  ಅದಕ್್ೆ ಅವರತ 

ಈ ಕಡ ್ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕ್್ೆ ಬಿಡತತಿುಲಿ.  ಕಿಚಡಿ ಅಲ್ಲಿದ್, ಕಿಚಡಿ ನಮಾಲ್ಲಿ ಇಲಿ. 

ಶ್ರೇ ಆಯನೂರತ ಮೆಂಜ್ತರ್ನಥ :- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, Subject ಚಿತನರನನ ಆಗಿದ ್ ಎೆಂದತ 
ರ್ನನತ ಹ್ೇಳಿದತಿ. ಚಿತನರನನ, ಮಸರನನ ರ್ನವೇ್ ಮನಡಲ್ಲ, ಅವರ್ೇ ಮನಡಲ್ಲ ಈಗ ರ್ನವು ಮೃಷ್ನಟನನ ಭೂ್ೇಜ್ನ 
ತಿನತನತಿುದ್ಿೇವ್ ಎನತನವುದನತನ ಬ್ೇಕ್ನದರ್ ವನದಕ್್ೆ ಒಪಿಪಕ್್ೂಳ್ೂಿೇಣ.  ಆದರ್ ತಿೆಂದತ ತ್ಪತಪ ಮನಡಿದಿಕ್್ೆ ಆ ಕಡ್ 
ಹ್ೂೇಗಿದತಿ ಎನತನವುದತ ರ್ನ್ಪಿಟತಟಕ್ೂ್ಳೂ್ಿೇಣ. 

 
ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್್.ಹರಿಪರಸನದ :- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್,   ಆ ತ್ಪತಪ ಅವರತ ಮನಡಬನರದತ ಎೆಂದತ ರ್ನನತ 

ಹ್ೇಳುತಿುದ್ಿೇರ್್.   
 
ಶ್ರೇ ಆಯನೂರತ ಮೆಂಜ್ತರ್ನಥ :- ಧ್ನಯವನದಗಳು. 
 
ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್್.ಹರಿಪರಸನದ :- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ರ್ನವು ತ್ಪತಪ ಮನಡಿ ಈ ಕಡಗ್್  ಬೆಂದ್ಧಲಿ. ನರ್ನ್ 

ಪರಜನವನಣಿ ಪತಿರಕ್್ಯಲ್ಲಿ article ಬೆಂದ್ಧತ್ತು.  ಅದತ ಪಕ್ಷನೆಂತ್ರ ಅಲಿ, ಕಳಿತ್ನ ಮನಡಿದನಿರ ್ಎೆಂದತ ಒಳ್ಿಯ 
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article ಬರ್ದ್ಧದಿರತ. ಎೆಂ.ಎಲ .ಎ.ಗಳನತನ ಕಳಿತ್ನ ಮನಡತತಿುದನಿರ್, ತ್ಲತ್್ಗಿೆಸತವೆಂತ್ಹ ಕ್್ಲಸ ಕರ್ನಾಟಕದ 
ಇತಿಹನಸದಲ್ಲಿ ಯನವತ್ೂು ಆಗಿಲಿ.  ಎೆಂ.ಎಲ .ಎ.ಗಳನತನ ಕಳಿತ್ನ ಮನಡತ್ಕೆೆಂಥ ವಿಚನರ. 

    (ಗ್ೂೆಂದಲ) 
ಡನ:ತ್ಜ್ಸಿಾನಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಹನಗನದರ್ ಮತ್ ಹನಕಿರತವವರತ ಕಳಿರೇ್? ನಮಾ 

ಎೆಂಎಲ ಎಗಳು ಚತರ್ನವಣಯ್ಲ್ಲಿ ಗ್ದತಿ ಬೆಂದ್ಧದನಿರ.್  
(ಗ್ೂೆಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್್.ಹರಿಪರಸನದ :- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ೨೦೧೪ ರಿೆಂದ ಮೃಷ್ನಟನನ ಸತಮಾರ್್ ಸಿಗತವುದ್ಧಲಿ.  
     
      (ಗ್ೂೆಂದಲ) 
ಶ್ರೇ ಕ್್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಪಕ್ಷನೆಂತ್ರಕ್್ೆ ಕಳಿತ್ನ ಎನತನತನುರ್ಯೇ?  

ಹನಗಿದಿರ್ ಕ್್ಳಗಿನ ಮರ್ಯ್ ವಿರೂ್ೇಧ್ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ ಪಕ್ಷನೆಂತ್ರ ಆಗಿ ಅವರ ಪಕ್ಷಕ್್ೆ ಬೆಂದ್ಧದನಿರಲನಿ  ಅದತ 
ಹ್ೇಗ್?  

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್್.ಹರಿಪರಸನದ :- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಅವರತ ಪಕ್ಷನೆಂತ್ರ ಮನಡಿಲಿ. ಅವರತ 
ಅಧಿಕ್ನರಕ್್ೂೆೇಸೆರ ಮನಡಿಲಿ. 

 
ಶ್ರೇ ಕ್್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಶನಸಕರತ ಸನಥನಕ್್ೆ ರನಜೇರ್ನಮೆ 

ಕ್್ೂಟತಟ ಮತೂ್ುೆಂದತ ಸಲ ಚತರ್ನವಣ್ಯಲ್ಲಿ ಗದ್ತಿ ಬೆಂದ್ಧದನಿರ್.  
     (ಗ್ೂೆಂದಲ) 
ಡನ:ತ್ೇಜ್ಸಿಾನ ಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಅದತ ಬರ್ದವರ ಅಭಿಪನರಯ. ಅವರತ 

ಚತರ್ನವಣ್ಯನತನ ಎದತರಿಸಿ ಬೆಂದ್ಧದನಿರ.್ Ballot box ನ ತಿೇಪಿಾನೆಂತ ್ಬರತವುದತ ಕಳಿತ್ನ ಹ್ೇಗ ್ಆಗತತ್ುದ?್ 
ಈ ಸದನಕ್್ೆ ಯನವ ರಿೇತಿ ಬರಬ್ೇಕತ? ಯನವನಗ ತಿದತಿಪಡಿ ಬೆಂತ್ತ? ಚತರ್ನವಣ್ಗೂ್ೇಸೆರ ತಿದತಿಪಡಿ 
ತ್ರಲನಯಿತ್.   ಚತರ್ನವಣ್ಯಲ್ಲಿ ಗದ್ತಿ ಬರತವುದತ ಕಳಿತ್ನವನದರ್, ballot box ನಲ್ಲಿ ಯನವನಗ ತಿದತಿಪಡಿ 
ಆಯಿತ್ತ?  

     (ಗ್ೂೆಂದಲ) 
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ಶ್ರೇ ಕ್್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಏಕ್್ suspend  ಮನಡಿದರೂ 
ಎೆಂಬತದತ ಅವರಿಗ್ ಗ್ೂತಿುಲಿವ್ೇ? 

     (ಗ್ೂೆಂದಲ) 
ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಸಭನರ್ನಯಕರೇ್, ಇದರ ಬಗ್ೆ ಚಚ್ಾ ಸನಕತ, ಮತಗಿಸೂ್ೇಣ. 
 
ಶ್ರೇ ಕ್್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಯ ವಿರೂ್ೇಧ್ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ 

ಸಕ್ನಾರವನತನ ತ್ರನಟ್ಗ ್ತ್ಗ್ದತಕ್ೂ್ಳುಿವುದಕ್್ೆ, ಸಕ್ನಾರವನತನ ಟೇಕಿಸತವುದಕ್್ೆ ಎಲನಿ ಹಕೆಗಳನತನ ಹ್ೂೆಂದ್ಧದನಿರ.್   
ನಮಾ ಪರಶ್ನ ಏರ್್ೆಂದರ್, ನಯಮ ೫೯ ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಒೆಂದತ ವಿಚನರವನತನ ಇಟತಟಕ್ೂ್ೆಂಡತ ಬರಬ್ೇಕ್ನಗಿತ್ತು.  ಆದರ್ 
ಹಲವನರತ ವಿಚನರಗಳನತನ ತ್ೆಂದ್ಧದನಿರ್.  ಈ ವಿಚನರ ನಯಮ ೫೯ಕ್್ೆ ಅನಾಯಿಸತವುದ್ಧಲಿ ಎೆಂದತ ರ್ನನತ 
ಮತ್ೂುಮೆಾ ಹೇ್ಳಬಯಸತತಿುದ್ಿೇರ್್. 

 
ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್್.ಹರಿಪರಸನದ :- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ರ್ನವು ಸಕ್ನಾರದ ಅನತಕೂಲಕ್್ೆ ಇಲ್ಲಿ ಚಚಾ್ 

ಮನಡತವುದಕ್್ೆ ಬೆಂದ್ಧಲಿ.  ರಸ್ುಯಲ್ಲಿ ಸನವಾಜ್ನಕರತ ನಮಗ್ೇನತ ಹ್ೇಳುತನುರಯ್ೇ ಅದನತನ ಚಚಾ್ 
ಮನಡತವುದಕ್್ೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂದ್ಧದ್ಿೇವ್.  ರ್ನವು ಸಕ್ನಾರದ ಅನತಕೂಲಕ್್ೆ ಚಚಾ್ ಮನಡತವುದಕ್್ೆ ಇಲ್ಲಿಗ್ ಬೆಂದ್ಧಲಿ.  

     (ಗ್ೂೆಂದಲ) 
ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ದಯವಿಟತಟ conclude ಮನಡಿ. Please conclude.  
ಡನ:ತ್ೇಜ್ಸಿಾನ ಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಸಕ್ನಾರಕ್್ೆ ಅನತಕೂಲ ಆಗತವುದತ ಬ್ೇಡ,  

ನಯಮನವಳಿಗಳಿಗ್ ಪರತಿಕೂಲವನಗಬನರದತ.   
 
ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್್.ಹರಿಪರಸನದ :- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ನಯಮನವಳಿಗ್ ಪರತಿಕೂಲ, ಅನತಕೂಲದ 

ಪರಶ್ನಯಲಿ.  ಇದನತನ ತಿದತಿವುದಕ್್ೆ ಹೂ್ೇಗಬನರದತ ಅಷ್್ಟ.  ಇದತ ಸದನದ ಆಸಿು.  ಇದನತನ ಅವರಿಗ್ ಬ್ೇಕ್ನದ 
ಹನಗ್ ತಿದ್ಧಿ ಹ್ೇಳುವುದಕ್ನೆಗತವುದ್ಧಲಿ.  ಆದಿರಿೆಂದ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸಪಷಟವನಗಿದ್.  

 
Mr.CHAIRMAN:- Please conclude.  
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Sri B.K.HARIPRASAD:- “The motion shall be restricted to a specific 

matter of recent occurrence”.  The recent occurrence is unemployment problem 

in the state.  Youngsters are committing suicide.  ನರತದ್ೂಯೇಗ ಸಮಸ್ಯ ಬಗ್ೆ ಚಚಾ್ 

ಮನಡಬೇ್ಕತ.   ನದ್ಧಾಷಟವನಗಿ ಕ್್ೇಳಿದರ ್ಎಲನಿ ಇಲನಖ್ಗಳ ಬಗ್ೆಯೂ ಹ್ೇಳುತ್ುೇವ್. ದಯವಿಟತಟ ತನವು ಇದರ 

ಬಗ್ೆ ruling ನತನ ಕ್್ೂಡಿ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ವಿರೂ್ೇಧ್ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ ಮತ್ತು ಇತ್ರ ಸದಸಯರತ ಏನತ ನಲತವಳಿ 
ಸೂಚರ್್ಯನತನ ತ್ೆಂದ್ಧದನಿರ ್ ಆ ನಲತವಳಿ ಸೂಚರ್್ಯಲ್ಲಿ ರನಜ್ಯದಲ್ಲಿರತವ ನರತದ್ೂಯೇಗ ಸಮಸ್ಯಗ್ 
ಸಿೇಮತ್ಗೂ್ಳಿಸಿ ನಯಮ ೩೩೦ ರಲ್ಲಿ ಚಚಾ್ಗ್ ತ್ಗ್ದತಕ್್ೂಳುಿವುದಕ್್ೆ ಅವಕ್ನಶ ಕ್ೂ್ಡತತ್ುೇರ್್. ಯನವನಗ ಚಚ್ಾಗ್ 
ತ್ಗ್ದತಕ್ೂ್ಳುಿತ್ುೇರ್್ೆಂದತ ತಿಳಿಸತತ್ುೇರ್್.  

 
ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್್.ಹರಿಪರಸನದ :- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ನಯಮ ೬೮ ರಲ್ಲಿ ತ್ಗ್ದತಕ್್ೂಳಿಿ.  
ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಇನತನ ಈಗಿರತವ ನಯಮ ೬೮ರ ವಿಷಯವ್ೇ ಮತಗಿದ್ಧಲಿ.  
ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್್.ಹರಿಪರಸನದ :- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಅದತ ಇರಲ್ಲ, ಈ ವಿಷಯವನತನ ನಯಮ ೬೮ 

ರಲ್ಲಿ ತ್ಗ್ದತಕ್್ೂಳಿಿ.  ಬಹಳ ಜ್ನ ರ್್ೂೇಟಸ ಗ್ ಸಹಿ ಮನಡಿದ್ಿೇವ್. ದಯವಿಟತಟ ನಯಮ ೬೮ ರಡಿಯಲ್ಲಿ 
ತ್ಗ್ದತಕ್ೂ್ಳಿಿ.  

     (ಗ್ೂೆಂದಲ) 
ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಎಲಿರೂ ಕತಳಿತ್ತಕ್್ೂಳಿಿ. ಎಲಿರೂ ನೆಂತ್ರ ್ ಹ್ೇಗ?್ ಮನನಯ ವಿರೂ್ೇಧ್ ಪಕ್ಷದ 

ರ್ನಯಕರಿಗ್ ಮನನಣ್ ಕ್್ೂಟತಟ ನಯಮ ೩೩೦ ರಲ್ಲಿ ಆದಷತಟ ಬೇ್ಗ ಚಚಾ್ಗ್ ಅವಕ್ನಶ ಕ್್ೂಡತತ್ುೇರ್್.  
 
ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್್.ಹರಿಪರಸನದ :- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಬಹಳ ಜ್ನ ಮನತ್ರ್ನಡಬೇ್ಕ್ನಗಿದ್.  
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ಸಭನಪತಿಯವರತ:-  ಮನನಯ ವಿರೂ್ೇಧ್ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರೇ್, ಒೆಂದತ ಸಲ ಪಿೇಠದ್ಧೆಂದ ruling  ಕ್್ೂಟಟ 
ಮೆೇಲ್ ತನವು ದಯವಿಟತಟ ಸಹಕ್ನರ ಮನಡಬ್ೇಕತ. 

 
ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್್.ಹರಿಪರಸನದ :- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ದಯವಿಟತಟ ಆ ರಿೇತಿ ಮನಡಬೇ್ಡಿ.  ರ್ನವು 

ಸದನದ ಬನವಿಗ್ ಬರತವ ಹನಗ್ ಮನಡಬ್ೇಡಿ ಅಷ್ಟ್. ನಯಮ ೬೮ ರಲ್ಲಿ ಚಚ್ಾ ಮನಡತವುದಕ್್ೆ ಅವಕ್ನಶ ಕ್ೂ್ಡಿ.  
 
ಶ್ರೇ ಛಲವನದ್ಧ ಟ.ರ್ನರನಯಣಸನಾಮ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ರ್ನಯಯ ಕ್್ೂಟಟ ಹನಗ್ ಆಗತವುದ್ಧಲಿ. 

ದಯವಿಟತಟ ನಯಮ ೬೮ ರಲ್ಲಿ ತ್ಗದ್ತಕ್ೂ್ಳಿಿ. 
(ಗ್ೂೆಂದಲ) 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ನೇವು ಪಿೇಠಕ್್ೆ ಒತನುಯ ಮನಡತತಿುದ್ಧಿೇರಿ. 
ಶ್ರೇ ಎಸ .ಎಲ .ಭ್ೂೇಜೇ್ಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ತನವು ಚಚ್ಾಗ್ ಅವಕ್ನಶ ಕ್್ೂಟಟದ್ಧಿೇರಿ, in 

the interest of the state ದಯಮನಡಿ ಸರಿಯನಗಿ ಅವಕ್ನಶ ಕ್್ೂಡಿ, please. 
 
 ಶ್ರೇ ಕ್್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಒೆಂದತ ಸಲ ಪಿೇಠ ಆದೇ್ಶ ಕ್ೂ್ಟಟ 

ಮೆೇಲ್ ಮತ್ು ಬದಲನವಣ್ ಮನಡತವುದಕ್ನೆಗತವುದ್ಧಲಿ.   
Sri S.L.BOJEGOWDA:- It’s a burning issue.   
ಶ್ರೇ ಪಿ.ಆರ.ರಮೆೇಶ :- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ನಮಾ ರನಜ್ಯದಲ್ಲಿರತವೆಂತ್ಹ ಸಮಸ್ಯಗಳ ಬಗ್ೆ 

ಚಚ್ಾ ಮನಡತವುದಕ್್ೆ ತನವು ಅವಕ್ನಶ ಮನಡಿಕ್ೂ್ಡತವುದಕ್್ೆ ನಮಾ ಮನಸಿಸನಲ್ಲಿ ಇದ್ಯೇ ಇಲಿವೊೇ 
ಎೆಂಬತದನತನ ದಯವಿಟತಟ ಸಪಷಟಪಡಿಸಿ. ನರತದೂ್ಯೇಗ ಸಮಸ್ಯ ಬ್ೇಕ್ನದಷತಟ ಇರತವುದರಿೆಂದ ಚಚಾ್ ಮನಡತವುದಕ್್ೆ 
ಈ ಒೆಂದತ ಸಭ್ ತ್ಯನರಿದ್ಯೇ ಎೆಂಬತದನತನ ತನವು ಒಪಪಬ್ೇಕ್ನಗತತ್ುದ್. ಚಚ್ಾಗ್ ಅವಕ್ನಶ ಕ್ೂ್ಡಬೇ್ಕ್್ನತನವ 
ಮನಸತಸ ಇದಿರ ್ತನವು ಅವಕ್ನಶ ಕ್್ೂಡತತಿುೇರಿ. ರನಜ್ಯದ ಹಿತ್ದೃಷ್ಟ್ಟಯಿೆಂದ ತನವು ಅವಕ್ನಶ ಕ್್ೂಡಬೇ್ಕ್ನಗತತ್ುದ್.  

(ಈ ಹೆಂತ್ದಲ್ಲಿ ಕ್ನೆಂಗ್ರಸ  ಪಕ್ಷದ ಮನನಯ ಸದಸಯರತಗಳು ಸದನದ ಬನವಿಯಲ್ಲಿ 
ಧ್ರಣಿ ನರತ್ರನದರತ) 

 



                                                                 ««¥¥ÀÀ//2200..0099..22002222  // 135 

““  wwzzÀÀÄÄÝÝ¥¥ÀÀrrAAiiÀÀiiÁÁUUÀÀzzÀÀ  ¥¥ÀÀææww//uunneeddiitteedd  ccooppyy//££ÁÁååAAiiÀÀiiÁÁ®®AAiiÀÀÄÄUUÀÀ¼¼ÀÀ°°èè  CCxxÀÀªªÁÁ  ¥¥ÀÀwwææPPÁÁ  ¥¥ÀÀææPPÀÀlluuÉÉUUÁÁVV  GG¥¥ÀÀAAiiÉÉÆÆÃÃVV¸̧ÀÀPPÀÀÆÆqqÀÀzzÀÀÄÄ  ’’’’ 

 

 

ಶ್ರೇ ಕ್್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಒೆಂದತ ನದ್ಧಾಷಟವನದ ವಿಚನರವನತನ  
ತ್ೆಂದ್ಧಲಿ, ೫೯ ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಚಚ್ಾಗ ್ ಅವಕ್ನಶ ಕ್ೂ್ಡಬೇ್ಡಿ ಎೆಂದತ ರ್ನವು ಹ್ೇಳುತಿುದ್ಿೇವ್.  ಆದರ್ ಚಚ್ಾ, 
ಅಹವನಲತಗಳನತನ ಕ್್ೇಳಿ ನಯಮ ೩೩೦ ರಲ್ಲಿ ಅವಕ್ನಶ ಕ್್ೂಡತತ್ುೇವೆ್ಂದತ ತನವು ಹ್ೇಳಿದ್ಧಿೇರಿ. ಪಿೇಠ 
ಹ್ೇಳುವುದನತನ ರ್ನವು ಒಪಿಪಕ್್ೂೆಂಡಿದ್ಿೇವ್.  ಅದನತನ ಗೌರವಿಸಬ್ೇಕ್್ೆಂದತ ರ್ನನತ ವಿನೆಂತಿ ಮನಡತತಿುದ್ಿೇರ್್.  

 
 ಶ್ರೇ ಎಸ .ಎಲ.ಭ್ೂೇಜ್ೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಆಡಳಿತ್ ಪಕ್ಷದವರತ ವಿಶನಲ 

ಹೃದಯದ್ಧೆಂದ,  ತ್ರದ ಮನಸಿಸನೆಂದ, ಮನಸನಕ್ಷಿಯಿೆಂದ ಹ್ೇಳಬ್ೇಕತ. ಯನರತ ಇಲಿದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ  
ಯನರನದರೂ ನೇರಿನಲ್ಲಿ ಆತ್ಾಹತ್ಯ ಮನಡಿಕ್ೂ್ಳುಿವುದಕ್್ೆ ನೇರಿಗ್ ಬಿದಿರ್ ಗೆಂಗ್ ತನಯಿ ಅವರನತನ ಮೂರತ ಸಲ 
ಮತಳುಗಿಸಿ, ಮೂರತ ಸಲ ತ್ೇಲ್ಲಸತತನುಳೆಂತ.್  ಹನಗ್ ಒೆಂದತ ಸಲ ನಮಾನತನ ಮೆೇಲ್ 
ತ್ೇಲ್ಲಸತವುದಕ್ನೆಗತವುದ್ಧಲಿವೇ್?  ಒೆಂದತ ಅವಕ್ನಶ ಕ್ೂ್ಡಿ.  

        (ಮತೆಂದತ) 
 

(941) 4:20 20/09/2022 ಎಸ ಪಿಆರ /ಎೆಂಡಿ                         (ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಥತಿ) 
 

(ಈ ಹೆಂತ್ದಲ್ಲಿ ವಿರ್ೂೇಧ್ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರನತನ ಹೂ್ರತ್ತಪಡಿಸಿ ಕ್ನೆಂಗರ್ಸ  ಪಕ್ಷದ ಸದಸಯರತಗಳಲ್ಿರೂ  
ಸದನದ ಬನವಿಯಲ್ಲಿ ಧ್ರಣಿ ನರತ್ರನಗಿದಿರತ) 

 
ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬ್ುೇಗೌಡ(ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್ಷ್ೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ನಲತವಳಿ ಸೂಚರ್್ಯ ಬಗ್ೆ ತನವು 

ಈಗನಗಲ್ೇ ಪಿೇಠದ್ಧೆಂದ ರೂಲ್ಲೆಂಗ ನತನ ನೇಡಿದ್ಧಿೇರಿ.  ನಮಾ ರೂಲ್ಲೆಂಗ ನತನ ರ್ನವು ಯನವನಗಲೂ 
ಸನಾಗತಿುಸತತ್ುೇವ್ ಹನಗೂ ಗೌರವಿಸತತ್ುೇವ.್  ಆದರ್, ವಿರೂ್ೇಧ್ ಪಕ್ಷದವರತ ಪರಸನುಪಿಸಿರತವ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ೆ 
ತನವು ಬಹಳ ಗೆಂಭಿೇರವನದ ಆಲ್ೂೇಚರ್್, ಚಿೆಂತ್ರ್್ಗಳನತನ ಮನಡಿ ಹನಗೂ ಇದರ ಜ್ೂತ್ಗ್ ಆಡಳಿತ್ ಪಕ್ಷದವರ 
ಅಭಿಪನರಯವನತನ ಸಭನರ್ನಯಕರ ಮೂಲಕ ಪಡದ್ತಕ್್ೂೆಂಡತ ತನವು ರೂಲ್ಲೆಂಗ ನತನ ನೇಡಿದ್ಧಿೇರಿ.  ಆದರ,್ 
ಎಲ್ಲಿಯೇ ಒೆಂದತ ಕಡ ್ಇದರ ಬಗ್ೆ ಮತಕುವನದ ಚಚಾ್ಗಳನಗಬ್ೇಕತ ಎೆಂಬ ದೂ್ಡಿ ಮನಸತಸ ತ್ಮಾ ಪಿೇಠದ್ಧೆಂದ 
ಇದ್.  ಆದಿರಿೆಂದಲೇ್ ತನವು ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುನ ಕ್ನಯಾವಿಧನನ ಹನಗೂ ನಡವಳಿಕ್್ಯ ನಯಮ – 
330 ರಡಿ ಚಚಾ್ಗ್ ಅವಕ್ನಶವನತನ ನೇಡಿದ್ಧಿೇರಿ.  ಇದತ ತ್ಮಾ ವಿಶನಲ ಹೃದಯವನತನ ಮತ್ತು ಈ ರ್ನಡಿನ ಜ್ನರ 
… 
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ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ತನವು ಕ್್ೇವಲ ಒೆಂದತ ವಿಷಯಕ್್ೆ ಮನತ್ರವೇ್ ಸಿೇಮತ್ಗೂ್ಳಿಸಿ. 
 
ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬ್ುೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ರ್ನನತ ಇದನತನ ಅಥಾ ಮನಡಿಕ್ೂ್ಳುಿತ್ುೇರ್್.  ಆದರ್, 

ಇದತ ಪರಮತಖವನದ ವಿಚನರವನಗಿರತವುದರಿೆಂದ ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಬಹತತೇ್ಕವನಗಿ ಆಡಳಿತ್ ಮತ್ತು ವಿರೂ್ೇಧ್ 
ಪಕ್ಷದ ಸದಸಯರತಗಳು ಎಲಿರೂ ಕೂಡ ಚಚ್ಾಯಲ್ಲಿ ಭನಗವಹಿಸಬ್ೇಕ್ನಗಿರತವುದರಿೆಂದ ನಯಮ – 330 ರಡಿ 
ಸಮಯದ ಅವಕ್ನಶವಿಲಿ ಹನಗೂ ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಬಯಸತವವರಿಗಲ್ಿರಿಗೂ ಅವಕ್ನಶಗಳನತನ 
ನೇಡತವುದಕ್ನೆಗತವುದ್ಧಲಿ.  ಈ ದೃಷ್ಟ್ಟಯಿೆಂದ ದಯಮನಡಿ ತನವು ಈಗನಗಲ್ೇ ನೇಡಿದ ರೂಲ್ಲೆಂಗ ನತನ ಪತನರ  
ಪರಿಶ್ೇಲ್ಲಸಬೇ್ಕ್್ೆಂದತ ಕ್್ೂೇರತತ್ುೇರ್್. ಇದತ ಮಹತ್ಾದ ವಿಚನರವನಗಿರತವುದರಿೆಂದ ನಯಮ – 68 ರಡಿ 
ದಯಮನಡಿ ಚಚಾ್ಗ್ ಅವಕ್ನಶ ಮನಡಿಕ್ೂ್ಡಬೇ್ಕ್್ೆಂದತ ರ್ನನತ ವಿನೆಂತಿಸತತ್ುೇರ್್. 

 
ಶ್ರೇ ಆಯನೂರತ ಮೆಂಜ್ತರ್ನಥ (ಪದವಿೇಧ್ರರ ಕ್ಷ್ೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಯನವುದೇ್ 

ನಣಾಯಗಳು ಹ್ೂರಬಿದನಿಗ ಪರತಿಭಟರ್್ ಮನಡತವ ಅಧಿಕ್ನರವು ವಿರೂ್ೇಧ್ ಪಕ್ಷಕ್್ೆ ಇದ್ಿೇ ಇದ್. ಹಿರಿಯರತ 
ಹನಗೂ ಅನತಭವಿಗಳನದ ವಿರೂ್ೇಧ್ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರಲ್ಲಿ ವಿನೆಂತಿಸತವುದ್ೇರ್್ೆಂದರ,್ ಸಕ್ನಾರದ ಯನವುದ್ೇ 
ಉತ್ುರಗಳು ವಿರೂ್ೇಧ್ ಪಕ್ಷಕ್್ೆ ತ್ೃಪಿುಯನಗದ್ಧದನಿಗ, ಅವರತ ಪರತಿಭಟರ್್ ಮನಡಿ, ಸದನದ ಬನವಿಗ್ ಬರತವುದತ ಸರಿ 
ಇದ್.  ಆದರ್, ಪಿೇಠವು ಯನವುದ್ೇ ಒೆಂದತ ತಿೇಮನಾನವನತನ ನೇಡಿದನಗ, ಈ ರಿೇತಿಯನಗಿ ಸದನದ ಬನವಿಗ್ 
ಬರಬನರದತ; ಇದಕ್್ೆ ಅವಕ್ನಶ ನೇಡಬನರದತ.  ಹಿೇಗ್ ಮನಡಿದಿಲ್ಲಿ ಇದತ ಒಳ್ಿಯ precedent ಆಗತವುದ್ಧಲಿ. ಈ 
ಕ್ನರಣಕ್ನೆಗಿ ಈಗ ಪಿೇಠದ ತಿೇಮನಾನವನತನ ಪರತಿಭಟರ್್ ಮನಡಲತ ಹ್ೂರಟರತವುದತ.  ಈ ರಿೇತಿಯನಗಿ 
ಮನಡತವುದತ ಬ್ೇಡ.  ಇದನತನ ಬಿಟತಟ ಬ್ೇರ ್ಇರ್ನಯವುದರ್್ನೇ ಚಚ್ಾ ಮನಡೂ್ೇಣ; ಸಕ್ನಾರ ಉತ್ುರಿಸತತ್ುದ್.  ಆಗ 
ವಿರೂ್ೇಧ್ ಪಕ್ಷದವರಿಗ್ ಅಸಮನಧನನವನಗತತ್ುದ್; ಆಗ ಅವರತ ಸದನದ ಬನವಿಗ್ ಬರಬಹತದತ; ಸದನವನತನ 
ನಡಸ್ಲತ ಅವಕ್ನಶ ನೇಡಬನರದತ.  ಎಲಿವೂ ಸರಿ ಇದ್.  ಆದರ,್ ಪಿೇಠದ ತಿೇಮನಾನವನತನ ಪರಶ್ನಸಿ, ಸದನದ 
ಬನವಿಗ್ ವಿರೂ್ೇಧ್ ಪಕ್ಷದ ಸದಸಯರತ ಬರಬ್ೇಕ್ನ ಎನತನವುದನತನ ಅನತಭವಿ ಶನಸಕರನದ ವಿರೂ್ೇಧ್ ಪಕ್ಷದ 
ರ್ನಯಕರತ ಸಾಲಪಮಟಟಗ್ ಯೇಚರ್್ ಮನಡತವುದತ ಒಳ್ಿಯದತ ಎೆಂಬ ಸಲಹಯ್ನತನ ರ್ನನತ ನೇಡತತಿುದ್ಿೇರ್್. 
ಬಹತಶಃ ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್್.ಹರಿಪರಸನದ ರವರತ ಇದನತನ ಗರಹಿಸಿದರತ ಎೆಂದತ ರ್ನನತ ಭನವಿಸತತ್ುೇರ್್. 

 
ಶ್ರೇ ಎಸ .ಎಲ .ಭ್ೂೇಜೇ್ಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಇಲ್ಲಿ ದಯಮನಡಿ … 
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ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಶ್ರೇ ಎಸ .ಎಲ .ಭೂ್ೇಜೇ್ಗೌಡರತ ಏರ್್ೂೇ ಹೇ್ಳಲತ ಹೂ್ರಟದನಿರ.್ 
 
ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್್.ಹರಿಪರಸನದ (ವಿರೂ್ೇಧ್ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಈಗ ನಮಾ 

ಬ್ೇಡಿಕ್್ಯನತನ ತ್ಮಾ ಮತೆಂದ್ ಇಡಬೇ್ಕ್ನಗತತ್ುದ್.  ಸಕ್ನಾರವು ಹ್ೇಳಿದೆಂತ್ ಮನಡತವುದಕ್್ೆ ರ್ನವು ಇಲ್ಲಿಗ ್
ಬೆಂದ್ಧಲಿ. ಆದಿರಿೆಂದ ರ್ನವು ಬಹಳ ಸಪಷಟವನಗಿ ನಮಾ ನಲತವನತನ ತ್ಗ್ದತಕ್್ೂೆಂಡಿದ್ಿೇವ್.  ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನ 
ಪರಿಷತಿುನ ಕ್ನಯಾವಿಧನನ ಹನಗೂ ನಡವಳಿಕ್್ಯ ನಯಮ – 59 ರಡಿ ನಮಗ್ ಚಚ್ಾಗ್ ಅವಕ್ನಶ ನೇಡಲತ 
ಆಗಿಲಿವ್ೆಂದರ,್ ನಯಮ – 68 ರಡಿ ಅವಕ್ನಶ ನೇಡಿ.  ಇದರಿೆಂದ ತ್ಮಗ್ ಯನವುದ್ೂೇ 
ಮತಜ್ತಗರವನಗಬನರದತ ಎನತನವ ದೃಷ್ಟ್ಾಯಿೆಂದ ರ್ನವು ನಮಾ ಬೇ್ಡಿಕ್್ಗಳನತನ ಇಟತಟ, ಸದನದ ಬನವಿಗ್ 
ಬೆಂದ್ಧದ್ಿೇವ್.  ಆದರ್ ರ್ನವು ಇಲ್ಲಿ ತ್ಮಾ ರೂಲ್ಲೆಂಗ ನತನ ಪರಶ್ನಸತತಿುಲಿ.  ತ್ಮಾ ರೂಲ್ಲೆಂಗ ನತನ ಯನರತ 
ಪರಶ್ನಸಿದರತ, ಈ ಚಚ್ಾ ಬೇ್ರ್ಯದನಿಗಿದ್.  ಆದರ್, ಇದ್ೂೆಂದತ ಗೆಂಭಿೇರವನದ ವಿಷಯವನಗಿದ್.  ರನಜ್ಯದ 7.5 
ಲಕ್ಷ ಯತವಕರ ಭವಿಷಯದ ಪರಶ್ನಯನಗಿದ್.  ಜ್ನಸನಮನನಯರತ ನರತದೂ್ಯೇಗದ್ಧೆಂದ ತ್ತ್ುರಿಸಿ ಹ್ೂೇಗಿದನಿರ.್  
ಹಿೇಗನಗಿ ಈ ಬಗ್ೆ ಚಚಿಾಸಲತ ರ್ನವು ಸದನದಲ್ಲಿ ಅವಕ್ನಶವನತನ ಕ್್ೇಳುತಿುದ್ಿೇವ್. ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ೆ ವಿಸೃತ್ 
ಹನಗೂ ಕೂಲೆಂಕಷವನದ ಚಚ್ಾಗಳನಗಬೇ್ಕತ ಎನತನವ ದೃಷ್ಟ್ಾಯಿೆಂದ ತನವು ದಯಮನಡಿ ಚಚಾ್ಗ್ ಅವಕ್ನಶ 
ನೇಡಬ್ೇಕತ.   ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬ್ುೇಗೌಡರತ ಈಗನಗಲೇ್ ಪರಸನುಪಿಸಿದೆಂತ್, ನಯಮ – 330 ರಡಿ ಚಚ್ಾಗ್ ಅವಕ್ನಶ 
ನೇಡಿದಿಲ್ಲಿ, ಎಷತಟ ಸದಸಯರತ ಮನತ್ರ್ನಡಬಹತದತ?  ನಯಮ – 68 ರಲ್ಲಿ ಚಚಾ್ಗ್ ಅವಕ್ನಶ ನೇಡಿದಿಲ್ಲಿ, ಮನವಿ 
ಸಲ್ಲಿಸಿದ ರ್ನವುಗಳ್ಲಿರೂ ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಅವಕ್ನಶವನಗತತ್ುದ್.  ರ್ನನತ ಈ ಮದಲತ ನಯಮ - 68 ರಡಿ 
ಸಲ್ಲಿಸಿದಿ ಮತ್ೂುೆಂದತ ವಿಷಯದ ಚಚ್ಾಯನತನ ಬೇ್ಕ್ನದರ,್ ಇಲ್ಲಿಗ್ ಮತಕ್ನುಯಗ್ೂಳಿಸತತ್ುೇವ್. ಇದತ ಬಹಳ 
ಗೆಂಭಿೇರವನದ ವಿಚನರವನಗಿರತವುದರಿೆಂದ ನಯಮ – 68 ರಡಿ ಚಚ್ಾಗ್ ದಯಮನಡಿ ಅವಕ್ನಶ ನೇಡಬ್ೇಕತ. 
ಸದನವು ಬಹಳ ಚ್ರ್ನನಗಿ ನಡದ್ತಕ್್ೂೆಂಡತ ಬರತತಿುದತಿ, ಒಳ್ಿಯ ಚಚ್ಾಗಳನಗತತಿುವ್.  ಹಿೇಗನಗಿ ತನವು ಇದಕ್್ೆ 
ಅವಕ್ನಶ ಮನಡಿಕ್ೂ್ಡಬೇ್ಕ್ೆ್ಂದತ ತ್ಮಾಲ್ಲಿ ಪನರರ್ಥಾಸತತ್ುೇರ್್. 

 
ಶ್ರೇ ಎಸ .ಎಲ.ಭ್ೂೇಜ್ೇಗೌಡ(ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್ಷ್ೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಸದಸಯರನದ ಶ್ರೇ 

ಆಯನೂರತ ಮೆಂಜ್ತರ್ನಥ ರವರತ ರ್ನಲೂೆ ರಿೇತಿಯ ಸದನಗಳನತನ ರ್್ೂೇಡಿಕ್್ೂೆಂಡತ ಬೆಂದ್ಧರತವ ಬಹಳ ದ್ೂಡಿ 
ವಯಕಿುಗಳನಗಿದನಿರ್.  ಅವರಿಗ್ ಬಹಳಷತಟ ಅನತಭವವಿದತಿ; ಅವರ ಬಗ್ೆ ನನಗ್ ಗೌರವವೂ ಸಹ ಇದ್.  ಅವರ 
ಅನತಭವದ ಹಿರ್್ನಲ್ಯಲ್ಲಿ…, ಇಲ್ಲಿ ಯನವುದ್ೇ ಕ್ನರಣಕೂೆ ಸಹ ಸಭನಪತಿಯವರತ ರೂಲ್ಲೆಂಗ  ನೇಡಿದಿನತನ 
ರ್ನವು ಪರಶ್ನಸಿದ್ಿೇವ್ ಎೆಂದತ ಅನಯಥನ ಭನವಿಸಬನರದತ.  ಸಭನಪತಿಯವರತ ನೇಡಿದ ರೂಲ್ಲೆಂಗ ನತನ ಮರತ 
ಪರಿಶ್ೇಲರ್್ ಮನಡತವೆಂತ ್ ಬ್ೇಡಿದ್ಿೇವ.್  ಇದರ್್ನೇ ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬ್ುೇಗೌಡರೂ ಸಹ ಪರಸನುಪಿಸಿದಿರತ. ಸಮನಜ್ದ 
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ಹನಗೂ ರನಜ್ಯದ ಹಿತ್ದೃಷ್ಟ್ಾಯಿೆಂದ ರ್ನವು ಮನವಿ ಮನಡಿದ್ಿೇವ್. ದಯಮನಡಿ ಅವಕ್ನಶ ನೇಡಬ್ೇಕ್್ೆಂದತ ಮನವಿ 
ಮನಡತತ್ುೇರ್್. 

 
(ಗ್ೂೆಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್್.ಹರಿಪರಸನದ :- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಚಚ್ಾಗ್ ಅವಕ್ನಶ ನೇಡಬ್ೇಕ್್ೆಂದತ … 
 

(ಗ್ೂೆಂದಲ) 
 
ಶ್ರೇ ಎಸ .ಎಲ .ಭ್ೂೇಜೇ್ಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಪತರೆಂದರದನಸರತ “ರ್ನಡಿನಲ್ಲಿ ನೆಂದಕರತ 

ಇರಬೇ್ಕತ” ಎೆಂಬತದನಗಿ ಹ್ೇಳಿದನಿರ್. ನೆಂದಕರ ಮನತ್ನತನ ತ್ತೆಂಬಿಕ್್ೂಳುಿವ ಸೌಜ್ನಯತ,್ ಅಷ್್ೂಟೆಂದತ ವಿಶನಲ 
ಹೃದಯತಯ್ತ ಆಡಳಿತ್ ಪಕ್ಷದವರಿಗ್ ಇರಬೇ್ಕತ. ಈ ವಿಚನರದ ಬಗ್ೆ ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಸದಸಯರತಗಳು 
ತ್ಯನರಿದನಿರ.್  ನೆಂದಕರತ ಇಲಿದ್ಧದಿರ,್ ಅವರತ ಆಡಳಿತ್ ಪಕ್ಷದ ಸನಥನಕ್್ೆ ಹೇ್ಗ್ ಹ್ೂೇಗತತಿುದಿರತ? ನೆಂದಕರತ 
ಇದ್ಧಿದಿಕ್್ೆ ಅವರತ ಆಡಳಿತ್ ಪಕ್ಷದ ಸನಥನಕ್್ೆ ಹ್ೂೇಗಿದನಿರ.್ ಎಲ್ಿಲ್ಲಿ ತ್ಪತಪಗಳನಗಿವ ್ ಎನತನವುದನತನ ರ್್ೂೇಡಬೇ್ಕತ. 
ದಯಮನಡಿ ತನವು ಒೆಂದತ ಅವಕ್ನಶವನತನ ನೇಡಬ್ೇಕ್ೆ್ಂದತ ಮನವಿ ಮನಡಿಕ್್ೂಳುಿತ್ುೇರ್್.  

 
ಡನ||ವ್ೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣಸನಾಮ(ಆಡಳಿತ್ ಪಕ್ಷದ ಮತಖಯ ಸಚ್ೇತ್ಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್ … 
 
ಶ್ರೇ ಕ್್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ತ್ಮಾ ಮೂಲಕ 

ವಿರೂ್ೇಧ್ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರಲ್ಲಿ ವಿನೆಂತಿಸಿಕ್ೂ್ಳುಿವುದ್ೇರ್್ೆಂದರ್, ಈ ಸದನದ ಪರೆಂಪರಯ್ೆಂತ್, ಆಡಳಿತ್ ಮತ್ತು 
ವಿರೂ್ೇಧ್ ಪಕ್ಷದ ಸದಸಯರತಗಳು ಕ್್ೂರ್್ಯಲ್ಲಿ ತ್ಮಾ ಅಭಿಪನರಯ ಮತ್ತು ಆಗರಹಗಳನತನ ಪಿೇಠಕ್್ೆ ಮನಡತತ್ುವ್.  
ಆದರ್, ಪಿೇಠವು ಒೆಂದತ ಬನರಿ ತಿೇಪಾನತನ ನೇಡಿದ ನೆಂತ್ರ, ಅದನತನ ಎಲಿರೂ ಒಪಿಪಕ್್ೂೆಂಡತ,     (ಗ್ೂೆಂದಲ)     
ಈ ಹಿರ್್ನಲ್ಯಲ್ಲಿ ರ್ನನತ ವಿನೆಂತಿ ಮನಡಿಕ್್ೂಳುಿತಿುದ್ಿೇರ್್.  

 
ಶ್ರೇ ಸಲ್ಲೇೆಂ ಅಹಮದ (ಸಥಳಿೇಯ ಸೆಂಸ್ಥಗಳ ಕ್ಷ್ೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಇದನತನ ಪತನರ  

ಪರಿಶ್ೇಲ್ಲಸತವೆಂತ್ ರ್ನವು ಕ್ೇ್ಳುತಿುದ್ಿೇವ್. ರ್ನವು ಪಿೇಠದ ರೂಲ್ಲೆಂಗ ನತನ ಪರಶ್ನಸತತಿುಲಿ.   
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ಶ್ರೇ ಕ್್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ವಿರೂ್ೇಧ್ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ 
ನಯಮ–59 ರಲ್ಲಿ ಪರಸನುಪಿಸಿದಿಕ್್ೆ ರ್ನವು ಪರಶ್ನಸತತಿುದ್ಿೇವ್.  ಆದರ್ ತನವು ಹ್ೇಳಿದರ್, ರ್ನವು ಅದನತನ 
ಬಿಟತಟಬಿಡತತ್ುೇವ್.  (ಗ್ೂೆಂದಲ) ಪಿೇಠದ ತಿೇಮನಾನವನತನ ವಿರೂ್ೇಧ್ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ ಪರಶ್ನಸತವುದತ 
ಹನಗೂ ಸದದನ ಬನವಿಗ್ ಬರತವುದತ ಸರಿಯಲಿ.  

(ಗ್ೂೆಂದಲ) 
ಡನ|| ತೇ್ಜ್ಸಿಾನ ಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್… 

(ಗ್ೂೆಂದಲ) 
ಶ್ರೇ ಸಲ್ಲೇೆಂ ಅಹಮದ :- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, 

(ಗ್ೂೆಂದಲ) 
ಶ್ರೇ ಕ್್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಪಿೇಠದ ಆದ್ೇಶವನತನ ಪರಶ್ನಸಿ, ಸದನದ 

ಬನವಿಗ್ ಬೆಂದ್ಧರತವುದನತನ ರ್ನನತ ಇದತವರವ್ಿಗ್ ರ್್ೂೇಡಿಲಿ. 
 
ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್್.ಹರಿಪರಸನದ :- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, (ಗ್ೂೆಂದಲ) ತನವು ನಮಗ್ ಅವಕ್ನಶ 

ಮನಡಿಕ್್ೂಡಬ್ೇಕತ. 
(ಗ್ೂೆಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಕ್್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ವಿರೂ್ೇಧ್ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ ಪಿೇಠದ 
ನಣಾಯವನತನ ಪರಶ್ನಸಬನರದತ.  ಚಚ್ಾಗ್ ಅವಕ್ನಶ ನೇಡತವನಗ ಹ್ಚಿಿನ ಸಮಯವನತನ ನೇಡತವ ಅಧಿಕ್ನರವು 
ತ್ಮಗ್ ಇದ್. ಅದನತನ ಬಿಟತಟ …. 

 
ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ವಿರೂ್ೇಧ್ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರಲ್ಲಿ ವಿನೆಂತಿಸತವುದ್ೇರ್ೆ್ಂದರ್, …  
 
ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬ್ುೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, … 
 
ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ನಮಗ್ ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಈಗನಗಲ್ೇ ಅವಕ್ನಶವನತನ ನೇಡಿದ್ಿೇರ್್. 
 
ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬ್ುೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಒೆಂದತ ನಮಷ.  ರ್ನನತ ಮನತ್ರ್ನಡಲತ 

ಹ್ೂೇಗತವುದ್ಧಲಿ.  ಪಿೇಠಕ್್ೆ ರ್ನನತ ವಿನೆಂತಿ ಮನಡಿಕ್್ೂಳುಿವುದ್ೇರ್ೆ್ಂದರ್, ದಯಮನಡಿ 10 ನಮಷಗಳ ಕ್ನಲ 
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ಸದನವನತನ ಮತೆಂದೂಡಿ.  ಆಡಳಿತ್ ಮತ್ತು ವಿರೂ್ೇಧ್ ಪಕ್ಷದ ಸದಸಯರತಗಳ ಜ್ೂತ್ಯಲ್ಲಿ ಚಚಿಾಸಿ, ಈ 
ಸಮಸ್ಯಯನತನ ಬಗಹ್ರಿಸಿ, ನಯಮ – 68 ರಡಿ ಚಚಿಾಸಲತ ದಯಮನಡಿ ಅವಕ್ನಶವನತನ ನೇಡಬ್ೇಕ್ೆ್ಂದತ 
ತ್ಮಾಲ್ಲಿ ವಿನೆಂತಿಸತತ್ುೇರ್್.  

 
ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ವಿರೂ್ೇಧ್ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರೇ್, ಈ ವಿಷಯದ ಮೆೇಲ್ ಚಚಿಾಸಲತ ಯನರತ 

ಸಹಿಗಳನತನ ಮನಡಿದನಿರಯ್ೇ, ಸಮಯವನತನ ಸಿೇಮತ್ಗೂ್ಳಿಸಿ, ನಯಮ – 330 ರಡಿ ಅವರತಗಳಿಗ ್
ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಸೆಂಪೂಣಾವನಗಿ ಆದಷತಟ ಬ್ೇಗರ್್ೇ, ಅವಕ್ನಶವನತನ ಮನಡಿಕ್್ೂಡತತ್ುೇರ್್. ದಯಮನಡಿ ಸದನದ 
ಬನವಿಯಳಗಿರತವ ಎಲನಿ ಸದಸಯರತಗಳನತನ ಹ್ೂರಗಡ್ ಕರಯ್ಿರಿ; ಸದನವನತನ ನಡಸ್ಿಕ್ೂ್ೆಂಡತ ಹೂ್ೇಗೂ್ೇಣ. 
ರ್ನನತ ಎಲಿರಿಗೂ ಸಹ ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಅವಕ್ನಶವನತನ ನೇಡತತ್ುೇರ್್. 

(ಗ್ೂೆಂದಲ) 
ಡನ|| ವ್ೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣಸನಾಮ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಸಭನಪತಿಗಳ ರೂಲ್ಲೆಂಗ  ವಿರತದಿ ಧ್ರಣಿ 

ಮನಡತವುದತ ಈ ಸದನದ ಸೆಂಪರದನಯವಲಿ.   
(ಗ್ೂೆಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್್.ಹರಿಪರಸನದ :- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಯನವ ನಯಮದಡಿ ನಮಗ್ ಮನತ್ರ್ನಡಲತ 
ಅವಕ್ನಶವನತನ ನೇಡತತಿುೇರಿ ಎನತನವುದನತನ ದಯಮನಡಿ ಹ್ೇಳಿ; ಏಕ್್ೆಂದರ,್ ನಮಗ್ ನಯಮಗಳ ಬಗ್ೆ ಅಷ್ನಟಗಿ 
ತಿಳಿದ್ಧಲಿ.   

 
ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ರ್ನನತ ಅವಕ್ನಶ ನೇಡತವುದನಗಿ ಈಗನಗಲ್ೇ ಹ್ೇಳಿದ್ಿೇರ್್. 
 
ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್್.ಹರಿಪರಸನದ :- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಯನವ ನಯಮದಡಿ ಚಚಾ್ಗ್ ಅವಕ್ನಶ 

ನೇಡತತಿುೇರಿ ಎನತನವುದನತನ ಹ್ೇಳಿ. 
 
ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುನ ಕ್ನಯಾವಿಧನನ ಹನಗೂ ನಡವಳಿಕ್್ಯ ನಯಮ – 

330 ರಡಿ ನಮಗ್ ಚಚ್ಾಗ್ ಅವಕ್ನಶ ನೇಡತತು್ೇರ್್. 
 

(ಗ್ೂೆಂದಲ) 
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ಡನ|| ವ್ೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣಸನಾಮ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ನಯಮ – 330 ರಡಿ ವಿರೂ್ೇಧ್ 
ಪಕ್ಷದವರತ ಕ್್ೇಳಿದಷತಟ ಸಮಯನವಕ್ನಶವನತನ ನೇಡಿ, ಚಚಿಾಸಲತ ಅವಕ್ನಶವಿದ.್   

 
(ಗ್ೂೆಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್್.ಹರಿಪರಸನದ :- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮತೆಂದ ್ ಬರತ್ಕೆ ದ್ಧನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರಿೇತಿಯನಗಿ 
ಆಗಬನರದತ.  ಯನವ ನಯಮದಡಿ ಎಲಿರಿಗೂ ಚಚಾ್ಗ್ ಅವಕ್ನಶ ನೇಡತತಿುೇರಿ ಎನತನವುದರ ಬಗ್ೆ ತನವು ನಮಗ್ 
ಮನವರಿಕ್್ ಮನಡಿಕ್ೂ್ಡಬೇ್ಕತ.  

 
ಡನ|| ವ್ೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣಸನಾಮ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಈ ಹಿೆಂದ ್ಇದೇ್ ಸದನದಲ್ಲಿ ನಯಮ – 

330 ರಡಿ ಈಗನಲ್ೇ ಚಚಿಾಸಲನಗಿದ್. 
(ಗ್ೂೆಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್್.ಹರಿಪರಸನದ :- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಇದತ ಯನವ ನಯಮದಲ್ಲಿದ್ ಎನತನವುದನತನ 
ತನವು ಹೇ್ಳಬ್ೇಕತ; ಆಗ ರ್ನವು ಅದನತನ ಒಪಿಪಕ್ೂ್ಳುಿತು್ೇವ್. 

 
(ಗ್ೂೆಂದಲ) 

 
ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ನೇವು ಮೆಂಡಿಸಿರತವ ನಲತವಳಿ ಸೂಚರ್್ಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷತಟ ವಿಷಯಗಳನತನ 

ತ್ಗ್ದತಕ್ೂ್ೆಂಡತ ಬೆಂದ್ಧದ್ಧಿೇರಿ.  
(ಗ್ೂೆಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬ್ುೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ನಯಮ – 330 ರಡಿ … (ಗ್ೂೆಂದಲ) ಎಲನಿ 
ಸದಸಯರತ… 

(ಗ್ೂೆಂದಲ) 
ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಒೆಂದತ ನಮಷ ಇರಿ, ರ್ನನತ ಒೆಂದತ ವಿಷಯಕ್್ೆ ಸಿಮೇತ್ ಮನಡಿ, ನಮಗ್ ರ್ನನತ 

… 
 
ಡನ|| ವೈ್.ಎ.ರ್ನರನಯಣಸನಾಮ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ತನವು … 

(ಗ್ೂೆಂದಲ) 
ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬ್ುೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಎಲನಿ ಸದಸಯರತ ಸಹಿ ಹನಕಿ ಕ್್ೂಟಟದನಿರ್. 
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ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುನ ಕ್ನಯಾವಿಧನನ ಹನಗೂ ನಡವಳಿಕ್್ಯ ನಯಮ–

61(2) ರಿೇತ್ಯ ಒೆಂದತ ನಲತವಳಿ ಸೂಚರ್್ಯಲ್ಲಿ ಒೆಂದಕಿೆೆಂತ್ ಹ್ಚತಿ ವಿಷಯ ಚಚಿಾಸಕೂಡದತ; 61(3) ರಿೇತ್ಯ 
ನಲತವಳಿ ಸೂಚರ್್ಯತ ಇತಿುೇಚ್ಗ ್ ನಡದ್ ನದ್ಧಾಷಟ ವಿಷಯಕೆಷ್್ಟ ಸಿೇಮತ್ವನಗಿರಬ್ೇಕತ.  ಹಿೇಗನಗಿ ರ್ನನತ 
ನಯಮ – 330 ರ ರಿೇತ್ಯ ನಮಗ್ ಚಚಾ್ಗ್ ಅವಕ್ನಶ ಮನಡಿಕ್್ೂಟಟದ್ಿೇರ್್.  ದಯವಿಟತಟ ನನನ ಮನತ್ನತನ ಕ್್ೇಳಿ. 

 
ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್್.ಹರಿಪರಸನದ :- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ರ್ನವು urgent ಇದ ್ ಎನತನವ ಕ್ನರಣಕ್ನೆಗಿ 

ನಯಮ–59 ರಡಿ ಮೆಂಡಿಸಲತ ಅನತಮತಿ ಕ್ೂ್ೇರತತಿುದ್ಿೇವ್. 
(ಗ್ೂೆಂದಲ) 

ಡನ|| ವ್ೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣಸನಾಮ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ವಿರೂ್ೇಧ್ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ ದಯವಿಟತಟ 
ಹಠಕ್್ೆ ಬಿೇಳಬನರದತ.  

(ಗ್ೂೆಂದಲ) 
ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಈಗ ರ್ನನತ ಕನಾಟ ಾ ಮನಡಿದ್ಿೇರ್್.  ಒೆಂದತ ಒಳ್ಿಯ … 

(ಗ್ೂೆಂದಲ) 
ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್್.ಹರಿಪರಸನದ :- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ನಯಮ – 68 ಕ್್ೆ ಕನಾಟ ಾ ಮನಡಿ. 

(ಗ್ೂೆಂದಲ) 
ಡನ|| ವ್ೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣಸನಾಮ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ವಿರೂ್ೇಧ್ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ ದಯವಿಟತಟ 

ಹಠಕ್್ೆ ಬಿೇಳಬನರದತ. ಪಿೇಠದ ರೂಲ್ಲೆಂಗ ನತನ …. 
(ಗ್ೂೆಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಆಯನೂರತ ಮೆಂಜ್ತರ್ನಥ :- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಪಿೇಠದ ರೂಲ್ಲೆಂಗ ನತನ ಪರಶ್ನ 
ಮನಡತವುದತ … 

(ಗ್ೂೆಂದಲ) 
ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್್.ಹರಿಪರಸನದ :- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಸಭನಪತಿಯವರತ ನಮಾ ಮನವಿಯನತನ 

ಕ್್ೇಳಿಲಿವ್ೆಂದರ ್ಏನತ ಮನಡತವುದತ … 
 
ಡನ|| ವೈ್.ಎ.ರ್ನರನಯಣಸನಾಮ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ನಮಾ ಮನವಿಯನತನ ಕ್್ೇಳುವುದಕ್್ೆ …. 

(ಗ್ೂೆಂದಲ) 
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ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್್.ಹರಿಪರಸನದ :- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ನಯಮ – 68 ರಡಿ ಅವಕ್ನಶವನತನ  
ನೇಡತವೆಂತ್ ರ್ನವು …. 

(ಗ್ೂೆಂದಲ) 
ಶ್ರೇ ಆಯನೂರತ ಮೆಂಜ್ತರ್ನಥ :- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ವಿರೂ್ೇಧ್ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ ಸದನದ 

ಬನವಿಯಲ್ಲಿರತವ ಎಲನಿ ಸದಸಯರನತನ ಕರದ್ತಕ್್ೂಳಿಲ್ಲ.   
(ಗ್ೂೆಂದಲ) 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ವಿರೂ್ೇಧ್ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರೇ್, ಸದನವನತನ ನಡಸ್ೂ್ೇಣ. ರ್ನನತ ಎಲಿರಿಗೂ 
ಅವಕ್ನಶವನತನ ಮನಡಿಕ್ೂ್ಡತತ್ುೇರ್್.  

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್್.ಹರಿಪರಸನದ :- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಇದನತನ ನಯಮ – 68 ರಡಿ ಮನಡಿ ಕ್ೂ್ಡಿ 
ಸನಾಮ; ಕಥ್ ಅಲ್ಲಿಗ್ ಮತಗಿಯಿತ್ತ.  ಚಚ್ಾ ಮನಡತವುದಕ್್ೆ …. 

 
(ಗ್ೂೆಂದಲ) 

 
ಶ್ರೇ ಆಯನೂರತ ಮೆಂಜ್ತರ್ನಥ :- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ನೇವು ಹನಗ್ ಮನಡಿದಿಲ್ಲಿ ಪಿೇಠವನತನ 

ಪರಶ್ನ ಮನಡಿದೆಂತನಗತತ್ುದ್. 
(ಗ್ೂೆಂದಲ) 

 
ಡನ|| ವ್ೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣಸನಾಮ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಸಭನಪತಿಯವರ ವಿರತದಿ ಧ್ರಣಿ 

ಮನಡತವುದತ, ಸದನದ ಬನವಿಗ್ ಇಳಿಯತವುದತ ಸರಿಯಲಿ. ನಯಮಗಳ ಪರಕ್ನರ ಸದನವನತನ ನಡಸ್ೂ್ೇಣ. 
(ಗ್ೂೆಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬ್ುೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಒೆಂದತ ನಮಷ… 
(ಗ್ೂೆಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್್.ಹರಿಪರಸನದ :- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ರ್ನವು ಧ್ರಣಿ ಮನಡತತಿುರತವುದತ ಸಭನಪತಿಗಳ 
ವಿರತದಿ ಅಲಿ.  

(ಗ್ೂೆಂದಲ) 
ಡನ|| ತ್ೇಜ್ಸಿಾನಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಯ ಪರತಿಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ ಸಮಯ ವಯಥಾ 

ಮನಡತವುದತ ಬ್ೇಡ.           (ಗ್ೂೆಂದಲ) 
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ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್್.ಹರಿಪರಸನದ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಸದನದಲ್ಲಿ ಕತಳಿತ್ತಕ್್ೂೆಂಡತ (ಗ್ೂೆಂದಲ) ರ್ನವು 
ಸಭನಪತಿಯವರ ರೂಲ್ಲೆಂಗ ನತನ ಪರಶ್ನಸತತಿುಲಿ. ನೇವು ಸಕ್ನಾರದ ಮೆೇಲ್ ಒತ್ುಡವನತನ ಹನಕಬ್ೇಡಿ.  

(ಗ್ೂೆಂದಲ) 
ಡನ|| ವೈ್.ಎ.ರ್ನರನಯಣಸನಾಮ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಇದತ ಸರಿಯಿಲಿ. 

(ಗ್ೂೆಂದಲ) 
ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್್.ಹರಿಪರಸನದ :- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರ,್ ರ್ನವು ಅವರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮನಡತತಿುದ್ಿೇರ್್. 

(ಗ್ೂೆಂದಲ) 
   (ಮತೆಂದತ) 

  942/20-09-2022/4-30/ಬಿಕ್್ಪಿ-ಎಕ್್                             (ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಥತಿ) 
 
 ಡನ|| ವ್ೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣಸನಾಮ(ಸಕ್ನಾರದ ಮತಖಯ ಸಚ್ೇತ್ಕರತ):- ನೇವು ಸಭನಪತಿಯವರಿಗ ್  ಆದ್ೇಶ  
ಮನಡಬೇ್ಡಿ. 

(ಗ್ೂೆಂದಲ) 
ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬ್ುೇಗೌಡ(ಶ್ಕ್ಷಕರ  ಕ್ಷ್ೇತ್ರ):-  ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್  ಒೆಂದತ  ನಲತವಳಿ ಸೂಚರ್್ಯ 

ಬಗ್ೆ ವಿರೂ್ೇಧ್  ಪಕ್ಷ  ಪರಸನುಪ  ಮನಡಿದನಗ  ತನವು ಅದಕ್್ೆ ಅವಕ್ನಶ  ಕ್್ೂಟನಟಗ ನನನ  ಈ ೨೨ ವಷಾದ ಈ 
ಸದನದ ಅನತಭವದಲ್ಲಿ ಆ  ನಲತವಳಿ ಸೂಚರ್್ಯನತನ ಪಿೇಠದ್ಧೆಂದ  ನಯಮ ೬೮ಗ್  ಕನಾಟ ಾ  ಮನಡಿದತಿ  ಇದ ್
ಅಥವನ    ರ್ನನತ ಇದನತನ  ಚಚ್ಾ   ಮನಡತವುದಕ್್ೆ ಅವಕ್ನಶ    ಕ್್ೂಡಲ್ಲಕ್್ೆ ಆಗತವುದ್ಧಲಿವ್ೆಂದತ ರೂಲ್ಲೆಂಗ   
ಕ್್ೂಟಟರತವುದತ ಬಹಳ ಇದ ್ಅಥವನ ಬಹತತ್ೇಕ  ನಯಮ ೬೮ಗ್  ಕನಾಟ ಾ ಮನಡಿಕ್್ೂಟಟರತವುದತ ಈ ಸದನದಲ್ಲಿ 
ಸನಮನನಯವನಗಿ  ನಡವಳಿಕ್್  ನಡದ್ತಕ್್ೂೆಂಡತ ಬೆಂದ್ಧದ.್ ಈ ಚಚಾ್ಗ್  ಅವಕ್ನಶ  ಕ್ೂ್ಡತವುದ್ಧಲಿವ್ೆಂದತ 
ರೂಲ್ಲೆಂಗ   ಕ್ೂ್ಟಟರತವುದತ ಸನಮನನಯ.  ಆದರ್  ಒೆಂದತ ನಲತವಳಿ ಸೂಚರ್್ಯನತನ  ನಯಮ  ೩೩೦ 
ರಡಿಯಲ್ಲಿ  ಚಚ್ಾ  ಮನಡಿ  ಎೆಂದೂ   ಕೂಡ   ನನನ  ೨೨  ವಷಾದ ಈ ಶನಸನ ಸಭ್ಯಲ್ಲಿ ರೂಲ್ಲೆಂಗ  
ಕ್್ೂಟಟರತವುದತ ಗ್ೂತಿುಲಿ.  ದಯವಿಟತಟ  ನಯಮ ೬೮ರಡಿಯಲ್ಲಿ  ಚಚ್ಾ ಮನಡಲ್ಲಕ್್ೆ ಅವಕ್ನಶ  
ಮನಡಿಕ್್ೂಡಬ್ೇಕತ.    

 
ಡನ||ತ್ೇಜ್ಸಿಾನಗೌಡ(ವಿಧನನಸಭ್ಯಿೆಂದ ಚತರ್ನಯಿತ್ರನದವರತ):-ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಈಗನಗಲೇ್  

ತನವು ರೂಲ್ಲೆಂಗ   ಕ್ೂ್ಟಟದ್ಧಿೇರಿ.     
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ಡನ|| ವ್ೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣಸನಾಮ:- ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ  ಶ್ರೇ  ಮರಿತಿಬು್ೇಗೌಡರತ  ಇಲ್ಲಿ  ಗಮನಸಬ್ೇಕತ.  
ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರತ  ನಯಮ ೩೩೦ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ  ಚಚ್ಾ  ಮನಡಲತ    ಅವಕ್ನಶ  ಕ್್ೂಟಟದನಿರ್.   

 
ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಈಗನಗಲ್ೇ ಒೆಂದತ ನಲತವಳಿ  ಸೂಚರ್್ಯನತನ  ನಯಮ ೬೮ರಡಿ ಯಲ್ಲಿ  ಚಚಾ್  

ಮನಡಲತ  ಅವಕ್ನಶವನತನ  ಕ್್ೂಟಟದ್ಿೇರ್್. ಆದರ್,  ಪರತಿದ್ಧನ   ಪತನಃ ಪತನಃ  ಕ್್ೇಳಿದರ ್ ಹ್ೇಗ?್  
  
ಡನ|| ವೈ್.ಎ. ರ್ನರನಯಣಸನಾಮ:- ಹ್ೂಸದನಗಿ  ಕ್ೇ್ಳಿದರ ್ ಹ್ೇಗ್? 
ಡನ|| ತ್ೇಜ್ಸಿಾನ ಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರ,್ ವಿಷಯದ ಮಹತ್ಾದ  ಮೆೇರಗ್್ ತಿೇಮನಾನ  

ಮನಡತವ  ವಿವ್ೇಚರ್್   ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರಿಗ ್  ಇದ್,  ಅದರ   ಪರಕ್ನರ ಚಚ್ಾಗ್ ಅವಕ್ನಶವನತನ 
ಕ್್ೂಟಟದ್ಧಿೇರಿ.  ತನವೊೆಂದತ  ರೂಲ್ಲೆಂಗ   ಕ್ೂ್ಡತವುದರ  ಮತಖನೆಂತ್ರ  ಚಚಾ್ಗ್  ಅವಕ್ನಶ  ಮನಡಿಕ್ೂ್ಟಟದ್ಧಿೇರಿ. 
ಬನವಿಗ್ ಬರತವುದತ  ಕ್್ೂರ್್ಯ  ಅಸರವನಗಿರಬ್ೇಕತ.   ನಯಮ ೬೮ರ   ಮೆೇರಗ್್  ಸನವಾಜ್ನಕ ಮಹತ್ಾದ  
ವಿಷಯ ಚಚಾ್ಯಲ್ಲಿ  ಇರತವನಗ, ಅಧ್ಾ ಚಚಾ್ಯನಗಿರತವನಗ   ರೂಲ್ಲೆಂಗ    ಪನಟಾ  ಕಡಯ್ಿೆಂದ  ಯನರೂ 
ಸಹ  ಮನತ್ರ್ನಡದೇ್ ಇರತವನಗ ಇದನತನ  ಕೂಡ   ನಯಮ ೬೮ರಡಿಯಲ್ಲಿ  ಚಚ್ಾಗ್  ಎತಿುಕ್ೂ್ಳಿಬ್ೇಕ್ನಗಿದ್. 
ತ್ಮಾ ರೂಲ್ಲೆಂಗ  ಅನತನ ಪರಶ್ನ  ಮನಡಿದರ್,   ಈ  ವಿಚನರ  ಒೆಂದತ precedent ಆಗಿ,  ಮತೆಂದ್, ಇದತ 
ಒೆಂದತ ಕ್್ಟಟ ಉದನಹರಣ ್  ಮತ್ತು  ಕ್್ಟಟ  ಪರೆಂಪರಯ್ನಗತತ್ುದ್.  ಆದಿರಿೆಂದ, ತ್ಮಾ ರೂಲ್ಲೆಂಗ   ಅನತನ   
ಅವರತ ಒಪಿಪಕ್ೂ್ಳಿಬ್ೇಕತ.  ಅವರತ  ಉಲ್ಿೇಖ  ಮನಡಿರತವೆಂತ್ಹ  ವಿಷಯವನತನ  ನಯಮ ೩೩೦ ರಡಿಯಲ್ಲಿ  
ಚಚ್ಾ  ಮನಡಲತ ಅವಕ್ನಶ  ಕ್್ೂಡಿ  ಹನಗೂ  ಎಲನಿ  ಸದಸಯರತಗಳು ಮನತ್ರ್ನಡಲ್ಲಕ್್ೆ  ಅವಕ್ನಶವನತನ  
ಕ್್ೂಡಬೇ್ಕತ.  ಆಗ ರ್ನವಲ್ಿರೂ ಸಮನಧನನದ್ಧೆಂದ  ಕ್್ೇಳುತು್ೇವ್. ಬನವಿಗ ್ ಬರತವುದ್ೇ  ಮದಲ  ಅಸರ  
ಆಗಬನರದತ ಎೆಂದತ  ಹೇ್ಳಿ  ವಿನೆಂತಿ  ಮನಡತತ್ುೇರ್್.   

 
ಶ್ರೇ  ಎಸ .ಎಲ.ಬ್ೂೇಜ್ೇಗೌಡ(ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್ಷ್ೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್,  ನಯಮ ೬೨ ರಲ್ಲಿ  

ರ್ನಯಯನಧಿಕರಣಗಳು,  ಆಯೇಗಗಳು ಮತೆಂತನದವುಗಳ  ಮತೆಂದ್ಧರತವ  ವಿಷಯಗಳ  ಕತರಿತ್ತ  ಚಚಿಾಸಲತ    
ನಲತವಳಿ  ಸೂಚರ್್  ತ್ರತವುದತ.   ನಯಮ ೬೩ರಲ್ಲಿ ನಲತವಳಿ ಸೂಚರ್್  ತ್ರಲತ  ಅನತಮತಿ ಕ್್ೇಳುವುದತ,   
ನಯಮ ೫೯ರಲ್ಲಿ    ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರತ  ನರನಕರಿಸಿದರ,್  ಈಗ ತನವು ನರನಕರಿಸಿದ್ ಎೆಂದತ 
ಇಟತಟಕ್ೂ್ಳಿಿ. ನರನಕರಿಸಿದ ನೆಂತ್ರದಲ್ಲಿ  ನಲತವಳಿ  ಸೂಚರ್್ಯನತನ  ತ್ರಲತ  ನೇಡಲನದ  ಅನತಮತಿಗ ್ 
ಅಕ್ಷ್ೇಪಣ್ಗಳು  ಬೆಂದಲ್ಲಿ ಸಭನಪತಿಯವರತ  ಆ ನಲತವಳಿ ಸೂಚರ್್ಯತ ಸಭಯ್ಲ್ಲಿ  ಬರಬ್ೇಕ್್ೆಂದತ  ಬಯಸತವ  
ಸದಸಯರತಗಳು  ತ್ಮಾ ಸನಥನಗಳಲ್ಲಿ ಎದತಿ ನಲತಿವೆಂತ ್ ವಿನೆಂತಿಸಿಕ್ೂ್ಳಿಬೇ್ಕತ. ಹತ್ತು  ಸದಸಯರತಗಳಿಗ್  ಕಡಿಮೆ    
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ಇಲಿದಷತಟ  ಸದಸಯರತ ಎದತಿ  ನೆಂತ್ರ,್  ನಲತವಳಿ  ಸೂಚರ್್ಗ ್ ಅನತಮತಿ  ಸಿಕಿೆದ್  ಎೆಂದತ ಸದನಕ್್ೆ   
ತಿಳಿಸಬ್ೇಕತ.  ಹತ್ತು  ಸದಸಯರತಗಳಿಗಿೆಂತ್   ಕಡಿಮೆ  ಸದಸಯರತ  ಎದತಿ  ನೆಂತ್ರ್ ನಲತವಳಿ  ಸೂಚರ್್ಯನತನ 
ತ್ರಲತ ಆ ಸದಸಯನಗ್ ಸದನವು ಅನತಮತಿ ನೇಡಿಲಿವೆ್ಂಬತದನಗಿ     ಸಭನಪತಿಯವರತ  ತಿಳಿಸತ್ಕೆದತಿ. 

 
ಶ್ರೇ  ಕ್್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರ,್     ಇಲ್ಲಿನ ವಿಷಯ 

ಏರ್್ೆಂದರ್,  ನಯಮ  ೫೯ಕ್್ೆ ಅವರತ  ಏನತ  ಕ್್ೂಟಟದನಿರ್, ಅದಕ್್ೆ  ತನವು ಅಕ್ಷ್ೇಪಣ್  ಮನಡಿ, ಇದನತನ 
ನಯಮ ೩೩೦ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ  ಚಚ್ಾ ಮನಡಲತ ತನವು ಸಮಯವನತನ   ನಗದ್ಧಪಡಿಸಿ     ಅವಕ್ನಶ  
ಕ್್ೂಟಟದ್ಧಿೇರಿ.      

(ಗ್ೂೆಂದಲ) 
 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:-  ವಿರೂ್ೇಧ್  ಪಕ್ಷದ  ರ್ನಯಕರತ  ಮನತ್ರ್ನಡಬ್ೇಕತ.  
 
ಶ್ರೇ  ಬಿ.ಕ್್.ಹರಿಪರಸನದ (ವಿರೂ್ೇಧ್  ಪಕ್ಷದ  ರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರ,್ ನಯಮ ೬೮ರಲ್ಲಿ  

ಚಚ್ಾ  ಮನಡಲತ ಅವಕ್ನಶ  ಎಲ್ಲಿ  ಕ್್ೂಟಟದ್ಧಿೇರಿ? 
 

   ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶ ಕ್್.ರನಠ್ೂೇಡ  (ವಿರೂ್ೇಧ್ ಪಕ್ಷದ ಮತಖಯ ಸಚ್ೇತ್ಕರತ):-  ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರ,್  
 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:-   ತನವು  ಅವರಿಗ್  ಮನತ್ರ್ನಡಲ್ಲಕ್್ೆ  ಬಿಡತವುದ್ಧಲಿ. 
 
ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶ  ಕ್್. ರನಠೂ್ೇಡ :- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರ,್ ರ್ನನತ ಮನತ್ರ್ನಡಲ್ಲಕ್್ೆ  ತ್ತೆಂಬನ 

ಸಮಯದ್ಧೆಂದ ಕ್ನಯತತಿುದ್ಿೇರ್್. ಮನನಯ ವಿರೂ್ೇಧ್ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ ನನಗ್  ಮನತ್ರ್ನಡಲ್ಲಕ್್ೆ  ಹೇ್ಳಿದನಿರ್.  
 
ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ರ್ನನತ ವಿರೂ್ೇಧ್ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರನತನ ಮನತನರ್ನಡಲ್ಲಕ್್ೆ  ಕರದ್್ಧದ್ಿೇರ್್. ಅವರತ  

ಮನತ್ರ್ನಡಬ್ೇಕತ. 
 
ಶ್ರೇ  ಬಿ.ಕ್್.ಹರಿಪರಸನದ :-  ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರ,್ ಈಗ  ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ ಶ್ರೇ ಎಸ .ಎಲ . 

ಬ್ೂೇಜ್ೇಗೌಡರತ  ತ್ಮಗ ್ ತಿಳಿಸಿದರತ. ಅದರಲ್ಲಿ  ಎರಡತ    ಪನಯರನ ಬಿಟತಟ  ರ್ನನತ ಓದತತಿುದ್ಿೇರ್್.  “ನಲತವಳಿ  
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ಸೂಚರ್್ಯನತನ ತ್ರಲತ ನೇಡಲನದ  ಅನತಮತಿಗ ್  ಆಕ್ಷ್ೇಪಣ್ಗಳು   ಬೆಂದಲ್ಲಿ   ಸಭನಪತಿಯವರತ ಆ  
ನಲತವಳಿ   ಸೂಚರ್್ಯತ ಸಭ್ಯಲ್ಲಿ  ಬರಬ್ೇಕ್್ೆಂದತ  ಬಯಸತವ ಸದಸಯರತಗಳು   ತ್ಮಾ ಸನಥನಗಳಲ್ಲಿ ಎದತಿ 
ನಲತಿವೆಂತ್ ವಿನೆಂತಿಸಿಕ್ೂ್ಳಿಬ್ೇಕತ. ಹತ್ತು ಸದಸಯರತಗಳಿಗ್    ಕಡಿಮೆ ಇಲಿದಷತಟ ಸದಸಯರತ  ಎದತಿ ನೆಂತ್ರ್, 
ನಲತವಳಿ  ಸೂಚರ್್ಗ ್ಅನತಮತಿ  ಸಿಕಿೆದ್  ಎೆಂದತ ಸದನಕ್್ೆ ತಿಳಿಸಬ್ೇಕತ.  ಹತ್ತು ಸದಸಯರತಗಳಿಗಿೆಂತ್  ಕಡಿಮೆ 
ಸದಸಯರತ ಎದತಿ  ನೆಂತ್ರ್   ನಲತವಳಿ  ಸೂಚರ್್ಯನತನ ತ್ರಲತ ಆ ಸದಸಯನಗ್ ಸದನವು ಅನತಮತಿ 
ನೇಡಿಲಿವ್ೆಂಬತದನಗಿ ಸಭನಪತಿಯವರತ  ತಿಳಿಸತ್ಕೆದತಿ.   

ಪರೆಂತ್ತ, ಸಭನಪತಿಯವರತ ೫೯ರ್್ೇ ನಯಮದ ಮೆೇರಗ್್ ತ್ನನ ಒಪಿಪಗ್ ನೇಡಲತ ನರನಕರಿಸಿದರ ್ಅಥವನ 
ಚಚಿಾಸಲತ ಉದ್ಿೇಶ್ಸಿರತವ ವಿಷಯವು ಕರಮಬದಿವನಗಿಲಿವ್ೆಂದತ   ಅಭಿಪನರಯಪಟಟರ್  ತನನತ ಅವಶಯವ್ೆಂದತ 
ಭನವಿಸಿದರ ್ನಲತವಳಿ ಸೂಚರ್್ಯನತನ ಓದ್ಧ  ಹ್ೇಳಬಹತದತ  ಮತ್ತು ತನನತ ನಲತವಳಿ  ಸೂಚರ್್ಯನತನ ತ್ರಲತ 
ಒಪಿಪಗ್ಯನತನ ನರನಕರಿಸತವುದರ ಹನಗೂ  ನಲತವಳಿ  ಸೂಚರ್್ ಕರಮಬದಿವನಗಿಲಿವ್ೆಂದತ  ಅಭಿಪನರಯಪಟಟ  
ಕ್ನರಣಗಳನತನ  ತಿಳಿಸಬಹತದತ.” 

 
ಈಗ  ರ್ನವು  ಏನತ  ನಲತವಳಿ ಸೂಚರ್್ಯನತನ  ಬರ್ದತಕ್್ೂಟಟದ್ಿೇವ್. ಅದನತನ  ತನವು ಓದ್ಧ ಅದನತನ 

ನರನಕರಿಸಿದ್ಿೇವ್ೆಂದತ ಹ್ೇಳಿ. ಅದನತನ ನಯಮ ೩೩೦ ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಅವಕ್ನಶ  ಕ್್ೂಡತತ್ುೇವ್ೆಂದತ  ಹ್ೇಳಿದರ್  
ರ್ನವಲ್ಿರೂ  ನಮಾ ನಮಾ ಸನಥನಗಳಿಗ್  ಬರತತ್ುೇವ್.  

 
ಸಭನಪತಿಯವರತ:-   ರ್ನನತ  ಏನತ  ಹೇ್ಳಬ್ೇಕತ,ಹೇ್ಗ್  ಹ್ೇಳಬ್ೇಕತ  ಹನಗ್  ಹ್ೇಳಿದ್ಿೇರ್್.    ರ್ನನತ 

ಈಗನಗಲ್ೇ  ರೂಲ್ಲೆಂಗ   ಅನತನ  ಕ್್ೂಟಟದ್ಿೇರ್್.    
 

       ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್್. ಹರಿಪರಸನದ :-ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರ,್ ಈ ನಯಮ ಬಿಟತಟ ರೂಲ್ಲೆಂಗ   ಕ್್ೂಟಟದ್ಧಿೇರಿ. 
 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:-   ರ್ನನತ  ನಯಮ ಬಿಟತಟ  ರೂಲ್ಲೆಂಗ  ಕ್್ೂಟಟಲಿ.   ಈ ಸದನದಲ್ಲಿ  ನಯಮ ೫೯ 
ರಡಿಯಲ್ಲಿ  ಯನವುದ್ೇ  ಚಚ್ಾಯನತನ  ತ್ಗ್ದತಕ್ೂ್ೆಂಡೆಂತ್ಹ   ನದಶಾನಗಳಿಲಿ.   ಹನಗನಗಿ,   ನಯಮ ೫೯ 
ಅನತನ ಕನಾಟ ಾ ಮನಡಿ  ನಯಮ ೩೩೦ ರಡಿಯಲ್ಲಿ  ಚಚ್ಾ  ಮನಡಲ್ಲಕ್್ೆ ಅವಕ್ನಶ  ಕ್್ೂಟಟದ್ಿೇರ್್. ಆ ನಲತವಳಿ 
ಸೂಚರ್್ಯಲ್ಲಿ  ಬಹಳಷತಟ  ವಿಷಯಗಳನತನ   ಸೇ್ರಿಸಿದ್ಧಿೇರಿ, ಒೆಂದತ ವಿಷಯವಿಲಿ.  ನದ್ಧಾಷಟವನದ   ಒೆಂದತ  
ವಿಷಯಕ್್ೆ  ಸಿಮೇತ್  ಮನಡಿ.   ನಯಮ ೩೩೦ ರಡಿಯಲ್ಲಿ  ಚಚ್ಾ  ಮನಡಲ್ಲಕ್್ೆ ಅವಕ್ನಶ  ಕ್್ೂಟಟದ್ಿೇರ್್.   

(ಗ್ೂೆಂದಲ) 
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ಸಭನಪತಿಯವರತ:-  ಸದನವನತನ  ೧೦  ನಮಷಗಳ  ಕ್ನಲ  ಮತೆಂದೂಡಲನಗಿದ್. 
 
 (ಸದನವು  ಸೆಂಜ್  ೪ ಗೆಂಟ್  ೩೬  ನಮಷಕ್್ೆ  ೧೦  ನಮಷಗಳ  ಕ್ನಲ  ಮತೆಂದೂಡಲಪಟಟತ್ತ)  
 

     
 (943) 20-09-2022 (4.50) ಕ್್ಜ-ವಿಕ್್    
      

(ಸೆಂಜ್  4 ಗೆಂಟ್  36 ನಮಷಕ್್ೆ  10 ನಮಷಗಳ  ಅವಧಿಗ ್ ಮತೆಂದೂಡಲಪಟಟದಿ ಸದನವು  
ಪತನಃ ಸೆಂಜ್  4 ಗೆಂಟ್  58 ನಮಷಕ್್ೆ  ಸಮನವ್ೇಶಗೂ್ೆಂಡಿತ್ತ) 

(ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರತ ಪಿೇಠವನತನ ಅಲೆಂಕರಿಸಿದರತ) 
 

(ಈ ಹೆಂತ್ದಲ್ಲಿ ಮನನಯ ವಿರೂ್ೇಧ್ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರನತನ ಹೂ್ರತ್ತ ಪಡಿಸಿ, ಕ್ನೆಂಗ್ರಸ  ಪಕ್ಷದ ಇನತನಳಿದ  ಮನನಯ 
ಸದಸಯರ್ಲಿರೂ ಸದನದ ಬನವಿಯಲ್ಲಿ ಧ್ರಣಿ ನರತ್ರನಗಿದಿರತ)  

 
     ಶ್ರೇ ಎಸ .ಎಲ .ಭ್ೂೇಜೇ್ಗೌಡ (ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್ಷ್ೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್,    ಈಗನಗಲೇ್ ನಯಮ 
59 ರಲ್ಲಿ  ಪರಸನುಪಿಸಲತ ಅವಕ್ನಶ ಕ್್ೂೇರಿ ರ್ನವು ಸಲ್ಲಿಸಿದಿ ರ್್ೂೇಟೇಸ  ಬಗ್ೆ ಚಚ್ಾಸಲತ ತನವು ನಯಮ 330 
ರಡಿ ಅವಕ್ನಶ ಮನಡಿ ಕ್್ೂಟಟದ್ಧಿೇರಿ. ಆದರ್, ನಯಮ 330 ರಡಿ ಪರಸನುಪಿಸತವ ವಿಷಯಗಳಿಗ್ ಅರ್್ೇಕ ಬನರಿ  
ಸಮಯ ನಗದ್ಧಯನಗಿಲಿ. ಆದರ್, ರ್ನವು ಬಹಳಷತಟ ಸಲ ಮನತ್ರ್ನಡಿದ್ಿೇವ್. ಆ ಸಮಯ ಬೆಂದನಗ ಅಲ್ಲಿ 
ವಿಚನರಕ್್ೆ ತ್ಕೆೆಂತ್ ಯನರತ ಯನರತ ಆಡಳಿತ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವಿರೂ್ೇಧ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಮನತ್ರ್ನಡತವವರಿದನಿರ,್ 
ಇರತವೆಂತ್ಹ  ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯದ  ಮೆೇಲ್ಲನ ಚಚ್ಾಗ್ ಎಷತಟ ಸಮಯವನತನ ನಗದ್ಧಪಡಿಸಲನಗತತ್ುದ್  
ಎೆಂಬ ಬಗ್ೆ  ತ್ಮಾ ಪಿೇಠದ್ಧೆಂದ ತಿೇಮನಾನ ತ್ಗ್ದತಕ್ೂ್ೆಂಡರ ್ಒಳ್ಿಯದನಗತತ್ುದ್.  ಈಗನಗಲ್ೇ  ನಯಮ 330 
ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಅವಕ್ನಶ ಕ್್ೂಟಟರತವುದರಿೆಂದ,  ಅದನತನ ವನಪಸ  ಪಡಯ್ಬ್ೇಕತ ಎೆಂದತ  ರ್ನವು ಹ್ೇಳುವುದತ ಒೆಂದತ 
ತ್ರಹ ಪಿೇಠದ ಗೌರವಕ್್ೆ ಒಳ್ಿಯದಲಿ. ಅದನತನ ತನವು ಅನಯಥನ  ಭನವಿಸಬನರದತ.  ರ್ನವು ಅದನತನ 
ಮರತಪರಿಶ್ೇಲರ್್ ಮನಡಿ ಎೆಂದತ ಕ್್ೇಳಿದ್ಿೇವ್. ಒೆಂದತ ವ್ೇಳ್, ತನವು ಅದನತನ ಪರಿಶ್ೇಲ್ಲಸತವುದಕ್್ೆ ಆಗದ್ಧದಿರ;್ 
ದಯಮನಡಿ ಅರ್್ೇಕ ಉದನಹರಣ್ಗಳು ಇವ್,  ನಯಮ 330 ರಡಿ ಮನತ್ರ್ನಡತವೆಂತ್ಹ ವಿಚನರದಲ್ಲಿ  ತನವು  
ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಾಲಪ ಹಚ್ಿಿನ  ಅವಕ್ನಶ ಮನಡಿಕ್ೂ್ಡಬೇ್ಕ್್ೆಂದತ ತ್ಮಾಲ್ಲಿ ವಿನೆಂತಿ ಮನಡತತ್ುೇರ್್. 
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      ಶ್ರೇ ಕ್್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ರ್ನನತ ತ್ಮಾ 
ಮೂಲಕ ವಿರೂ್ೇಧ್ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರಿಗ ್ಮತ್ತು ವಿರೂ್ೇಧ್ ಪಕ್ಷದ ಸದಸಯರ್ಲಿರಿಗೂ ವಿನೆಂತಿ ಮನಡತತು್ೇರ್್. ತನವು 
ಪಿೇಠದ್ಧೆಂದ ಆದ್ೇಶ ಕ್ೂ್ಟಟದ್ಧಿೇರಿ, ನಯಮ 330 ರಡಿ ಸಮಯ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇರತತ್ುದ್ ಎನತನವುದತ ಅವರ 
ಚಚ್ಾಯನಗಿದ್.   

(ಮತೆಂದತ)  
(944) 20-09-2022 (5.00) ಎೆಂ.ವಿ-ವಿಕ್್             (ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಥತಿ) 
ಶ್ರೇ ಕ್್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಮತೆಂದತ):-  

ನಯಮ 330ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಕಡಿಮೆಯನಗತತ್ುದ್. ಅದತ ನಯಮ 68ರ ಅಡಿಯಲನಿದರ ್ ಚಚ್ಾ 
ಮನಡತವುದಕ್್ೆ ಸಮಯ ಜನಸಿು ಸಿಗತತ್ುದ್ ಎೆಂಬತದನಗಿದ.್. ದಯವಿಟತಟ ರ್ನನತ ತ್ಮಾ ಮೂಲಕ ವಿನೆಂತಿ 
ಮನಡತವುದ್ೇರ್ೆ್ಂದರ್, ಸಮಯವನತನ ಸಾಲಪ ವಿಸುರಣ್ ಮನಡಿಕ್್ೂಟತಟ, ಎಲಿರಿಗೂ ಒೆಂದತ ಅವಕ್ನಶವನತನ 
ಕ್್ೂಡತವೆಂತ್ಹ ವಯವಸ್ಥ ಮನಡಿಕ್್ೂಡಬ್ೇಕ್್ೆಂದತ, ಮತ್ು ರ್ನನತ ತ್ಮಾಲ್ಲಿ ವಿನೆಂತಿ ಮನಡಿಕ್್ೂಳುಿತು್ೇರ್್. ರ್ನವು 
ಇಲ್ಲಿಯವರ್ಗೂ ಈ ಸತ್ಸೆಂಪರದನಯಗಳನತನ ಪನಲ್ಲಸಿಕ್ೂ್ೆಂಡತ ಬೆಂದ್ಧದ್ಿೇವ್. ಆದತದರಿೆಂದ ಪಿೇಠ ಒೆಂದತ ಬನರಿ 
ಹ್ೇಳಿದೆಂತ್ಹ ಆದ್ೇಶವನತನ ರ್ನವಲ್ಿರೂ ಗೌರವಿಸಬ್ೇಕ್್ೆಂದತ ತ್ಮಾ ಮೂಲಕ ಪರತಿಪಕ್ಷದವರಿಗ್ ವಿನೆಂತಿಯನತನ 
ಮನಡತತ್ುೇರ್್. 

 
ಸಭನಪತಿಯವರತ:-  ರ್ನನತ ಮನನಯ ವಿರೂ್ೇಧ್ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರಲ್ಲಿ ವಿನೆಂತಿ ಮನಡಿಕ್್ೂಳುಿತ್ುೇರ್್. ತನವು 

ಬಹಳಷತಟ ಸಮಸ್ಯಗಳನತನ ಕ್್ೂರೇಢಿೇಕರಣ ಮನಡಿ, ವಿಶ್ೇಷವನಗಿ ಚಚ್ಾ ಮನಡಬೇ್ಕ್್ೆಂದತ ಏನತ ನಲತವಳಿ 
ಸೂಚರ್್ಯನತನ ತ್ೆಂದ್ಧದ್ಧಿೇರಿ. ರ್ನನತ ಅದನತನ ಒೆಂದತ ವಿಷಯಕ್್ೆ ಸಿೇಮತ್ ಮನಡಿ, ನಯಮ 330ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 
ಅವಕ್ನಶ ನೇಡತತ್ುೇರ್್ೆಂದತ ಮನತ್ತ ನೇಡಿದ್ಿೇರ್್. ನಯಮ 330ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಕಡಿಮೆ ಇದಿರೂ ಕೂಡ, 
ತನವು ಯನರನ ಯರ ಹ್ಸರನತನ ತಿಳಿಸತತಿುೇರೂ್ೇ ಅವರ್ಲಿರೂ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕ್್ೆ ಅವಕ್ನಶ ನೇಡತತ್ುೇರ್್. 
ದಯವಿಟತಟ ತ್ಮಾ ಪಕ್ಷದ ಸದಸಯರ್ಲಿರೂ ಸದನದ ಬನವಿಯಿೆಂದ ಹ್ೂರಗಡ್ ಬೆಂದತ, ಸದನವನತನ ನಡಸ್ತವುದಕ್್ೆ 
ಅನತಕೂಲ ಮನಡಿಕ್್ೂಡಬ್ೇಕ್್ೆಂದತ ಕ್್ೇಳಿಕ್ೂ್ಳುಿತ್ುೇರ್್. 

(ಈ ಹೆಂತ್ದಲ್ಲಿ ಬನವಿಯಲ್ಲಿ ಧ್ರಣಿ ನರತ್ರನಗಿದಿ ಕ್ನೆಂಗರ್ಸ  ಪಕ್ಷದ ಸದಸಯರತ  
ತ್ಮಾ ತ್ಮಾ ಸನಥನಗಳಿಗ್ ತರ್ಳಿದರತ) 
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೦೯. ಪರಕಟಣ್ಗಳು 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಸಭನಧ್ಯಕ್ಷರಿೆಂದ ಈ ಮತೆಂದ್ಧನ ಸೆಂದ್ೇಶ ಬೆಂದ್ಧರತತ್ುದ್. ಕರ್ನಾಟಕ 
ವಿಧನನ ಸಭ್ಯ ಕ್ನಯಾವಿಧನನ ಹನಗೂ ನಡವಳಿಕ್್ ನಯಮಗಳ 104ರ್್ೇ ನಯಮದ ಮೆೇರಗ್್, ವಿಧನನ 
ಸಭ್ಯತ ದ್ಧರ್ನೆಂಕ 20.09.2022ರೆಂದತ ಈ ಕ್್ಳಕೆಂಡ ವಿಧ್ೇಯಕಗಳನತನ ಅೆಂಗಿೇಕರಿಸಿರತತ್ುದ್ೆಂದತ ಹನಗೂ 
ಸದರಿ ವಿಧ್ೇಯಕಗಳಿಗ್ ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುನ ಸಹಮತ್ ನೇಡಬ್ೇಕ್್ೆಂದತ ಕ್ೂ್ೇರಿರತತನುರ್. 

 
೧. ಬೃಹತ  ಬ್ೆಂಗಳೂರತ ಮಹನನಗರ ಪನಲ್ಲಕ್ಯ್ (ತಿದತಿಪಡಿ) ವಿಧ್ೇಯಕ, 2022 
೨. ಕರ್ನಾಟಕ ಗನರಮ ಸಾರನಜ  ಮತ್ತು ಪೆಂಚನಯತ  ರನಜ  (ಎರಡರ್್ೇ ತಿದತಿಪಡಿ) ವಿಧ್ೇಯಕ, 2022 
೩. ಕರ್ನಾಟಕ ಮತನಸಿಪನಲ್ಲಟಗಳ (ತಿದತಿಪಡಿ) ವಿಧ್ೇಯಕ, 2022 
೪. ಕರ್ನಾಟಕ ರೇ್ಷ್್ಾಹತಳು ಬಿತ್ುರ್್, ರೇ್ಷ್್ಾಗೂಡತ ಮತ್ತು ರೇ್ಷ್್ಾನೂಲತ (ಉತನಪದರ್್, ಸರಬರನಜ್ತ,  
   ವಿತ್ರಣ್ ಮತ್ತು ಮನರನಟ ವಿನಯಮನ) (ತಿದತಿಪಡಿ) ವಿಧ್ೇಯಕ, 2022 

 
ಶ್ರೇ ಕ್್.ಎ.ತಿಪ್ಪೇಸನಾಮ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ದಯಮನಡಿ ನನನದ್ೂೆಂದತ ಮೆಂಡರ್್ ಇದ್. ಒೆಂದತ 

ವನರದ ಕ್ನಯಾಕಲನಪ ರ್್ೂೇಡಿದನಗ, ಸದನದಲ್ಲಿ ಗಮನಸ್ಳ್ಯತವ ಸೂಚರ್್ repeat ಆಗತತಿುದ್. ದಯಮನಡಿ 
ಮನನಯ ಮೆಂತಿರಗಳಿದನಿರ್, ಆ ಐದತ ವಿಷಯಗಳನತನ ತ್ಗ್ದತಕ್ೂ್ಳಿಬೇ್ಕ್್ೆಂದತ ತ್ಮಾಲ್ಲಿ ಕ್ೂ್ೇರಿಕ್್ೂಳುಿತ್ುೇರ್್.  

 
ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಈಗ ಗಮನ ಸಳ್್ಯತವ ಸೂಚರ್್ಗಳು. ಐದತ ವಿಷಯಗಳಿವ್ ಮತ್ತು ನಯಮ 

330ರಲ್ಲಿ ವಿಷಯಗಳಿವ್. ಆದತದರಿೆಂದ ಮನನಯ ಸದಸಯರತಗಳು ಸಮಯವನತನ ಸದತಪಯೇಗ ಮನಡಿಕ್ೂ್ೆಂಡತ, 
ಮನತ್ರ್ನಡಿದರ್ ಎಲನಿ ವಿಷಯವನತನ ಮತಗಿಸಬಹತದತ.  
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೧೦. ಗಮನ ಸಳ್ಯ್ತವ ಸೂಚರ್್ಗಳು 
 

             ಅ) ವಿಷಯ:- ಅಣ್ಣಪತರ ಗನರಮದ ಸವ್ಾ ನೆಂ.೧೮ರ ವನಡ ಾ ನೆಂ.೧೪೩ರಲ್ಲಿ ಹನಪ ಕ್ನಮ್ಸ   
                     ಸೆಂಸಥ್ಯವರತ ೨.೦೮ ಎಕರ್ ಜ್ಮೇನನತನ ಆಕರಮಸಿಕ್್ೂೆಂಡಿರತವ ಕತರಿತ್ತ. 

                     - - - - 

ಶ್ರೇ ಕ್್.ಎ.ತಿಪ್ಪೇಸನಾಮ (ರ್ನಮನದ್ೇಾಶನ ಹ್ೂೆಂದ್ಧದವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಬ್ೆಂಗಳೂರತ 
ಉತ್ುರ ತನಲೂಿಕತ, ಕಸಬನ ಹ್ೂೇಬಳಿ, ಅಣಿಣೇಪತರ ಗನರಮದ ಸವ್ೇಾ ನೆಂ.18, ಪರಸತುತ್ ಬೃಹತ  ಬ್ೆಂಗಳೂರತ 
ಮಹನನಗರ ಪನಲ್ಲಕ್್ ವನಡ ಾ ನೆಂ.143ರಲ್ಲಿ ೨.08 ಎಕರ ್ವಿಸಿುೇಣಾದ ಜ್ಮೇನನತನ ಹನಪ ಕ್ನಮ್ಸ  ಸೆಂಸ್ಥಯವರತ 
ನಯಮಬನಹಿರವನಗಿ ಭೂ ಮನಲ್ಲೇಕರಿಗ್ ಪರಿಹನರ ನೇಡದ್ೇ ಆಕರಮಸಿಕ್ೂ್ೆಂಡಿರತವುದತ ಸಕ್ನಾರದ ಗಮನಕ್್ೆ 
ಬೆಂದ್ಧದ್ಯೇ? ಸಕ್ನಾರದ ಗಮನಕ್್ೆ ಬೆಂದ್ಧದಿಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಮನಲ್ಲೇಕರನತನ ಗತರತತಿಸಿ ಪರಿಹನರ ನೇಡತವ ಬಗ್ೆ 
ಮನನಯ ತ್ೂೇಟಗನರಿಕ್್ ಹನಗೂ ಯೇಜ್ರ್್ ಕ್ನಯಾಕರಮ ಸೆಂಯೇಜ್ರ್್ ಮತ್ತು ಸನೆಂಖಿಯಕ ಸಚಿವರ ಗಮನ 
ಸಳ್್ಯಬಯಸತತ್ುೇರ್್. 

 
ಶ್ರೇ ಮತನರತ್ನ (ತ್ೂೇಟಗನರಿಕ್್ ಹನಗೂ ಯೇಜ್ರ್್ ಕ್ನಯಾಕರಮ ಸೆಂಯೇಜ್ರ್್ ಮತ್ತು ಸನೆಂಖಿಯಕ 

ಸಚಿವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, 
 

(ಲ್ಲಖಿತ್ ಉತ್ುರದ ಪರತಿಯನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ್) 
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ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ ಶ್ರೇ ಕ್್.ಎ.ತಿಪ್ಪೇಸನಾಮಯವರತ ಏನತ ಗಮನ ಸಳ್ಯ್ತವ 
ಸೂಚರ್್ಯನತನ ತ್ೆಂದ್ಧದನಿರ,್ ಅದಕ್್ೆ ಸೆಂಬೆಂಧ್ಪಟಟೆಂತ್ ಹ್ೇಳುವುದನದರ್, ಸತಮನರತ 40 ವಷಾಗಳಿೆಂದ 
ಹನಪ ಕ್ನಮ್ಸ ಸೆಂಸ್ಥ ಕ್ಲ್ಸ ನವಾಹಿಸತತಿುರತವೆಂತ್ಹ ಸಥಳವಿದತ. ಇತಿುೇಚಗ್ ್ ಇದಕ್್ೆ ಸೆಂಬೆಂಧ್ಪಟಟೆಂತ್ ಕ್್ಲವು 
ದನಖಲ್ಗಳನತನ ತ್ೆಂದತ ಈ ಸಥಳ ನಮಗ್ ಸೇ್ರತ್ಕೆದತ ಎೆಂದತ ಕ್್ಲವರತ ಬೆಂದ್ಧದನಿರ.್ ಅದರಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಮತಿ 
ರ್ನರನಯಣಮಾ ಎೆಂಬತವವರತ ಒಬುರತ ಬೆಂದ್ಧದನಿರ.್  ಅದ್ೇ ರಿೇತಿ ವಕಫ  ಬ್ೂೇಡಾ ಸಹ ಈ ಜನಗ ನಮಾದತ 
ಎೆಂದತ ಬೆಂದ್ಧದನಿರ.್ ಆದರ,್ ಈಗ ನಮಾ ದನಖಲ್ ಮತ್ತು ಪನಲ್ಲಕ್ಯ್ Khata and Khata Extract ನಲ್ಲಿ 
ಸಕ್ನಾರವ್ೆಂದತ ಇದ್. ಈಗನಗಲ್ೇ ಇದಕ್್ೆ ಸೆಂಬೆಂಧ್ಪಟಟೆಂತ್ ರ್ನಯಯನಲಯದಲ್ಲಿ ವನಯಜ್ಯ ನಡಯ್ತತಿುದ್. ಆ ವನಯಜ್ಯ 
ಕೂಡ ಇನತನ ಇತ್ಯಥಾವನಗಿಲಿ. ಹನಗನಗಿ, ಇದತ ಇವತಿುನವರಗ್್ ಸಕ್ನಾರವ್ೆಂದತ ಇರತವುದರಿೆಂದ ಮತ್ತು ಬಹಳ 
ಮತಖಯವನಗಿ ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಅವರಿಗ್ ಏರ್ನದರೂ ಪರಿಹನರ ಕ್್ೂಡಬೇ್ಕ್್ೆಂದತ ಕ್್ೇಳಿದನಿರ್. ಅದತ ಸಕ್ನಾರದ 
ಆಸಿುಯನಗಿರತವುದರಿೆಂದ ಅದಕ್್ೆ ಪರಿಹನರ ಕ್ೂ್ಡತವೆಂತ್ಹ ಪರಶ್ನಯೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರತವುದ್ಧಲಿ. ಇವತಿುಗೂ ಕೂಡ 
ಸೆಂಪೂಣಾವನಗಿ ಅದತ ಬಿ.ಬಿ.ಎೆಂ.ಪಿ ವನಯಪಿುಯಲ್ಲಿದ್ ಮತ್ತು ಅದತ ಸಕ್ನಾರದ ಆಸಿುಯನಗಿದ್. ಹನಗನಗಿ ಯನವುದ್ೇ 
ಕ್ನರಣಕೂೆ ಇದಕ್್ೆ ಪರಿಹನರ ನೇಡತವ ಪರಶ್ನಯೇ ಇಲಿ. ಆದರೂ ಸಹ ಇದಕ್್ೆ ಸೆಂಬೆಂಧ್ಪಟಟ ಹನಗ್ ನನನ ಮೆೇಲ್ಯೂ 
ಸಹ ಬಹಳ ಒತ್ುಡ ಬರತತಿುದ್. ಇದಕ್್ೆ ಸೆಂಬೆಂಧ್ಪಟಟ ಹನಗ್ ಬಹಳ ಜ್ನರತ ಬೆಂದತ ನನನನತನ ಭ್ೇಟ ಮನಡತವುದತ, ಈ 
ಸಥಳ ನಮಗ್ ಸೇ್ರಿರತವುದತ ಮತ್ತು ಹನಪ ಕ್ನಮ್ಸ  ಅನತನ ತ್ರವುಗ್ೂಳಿಸಿ ಅದನತನ ನಮಗ್ ವಹಿಸಿಕ್್ೂಡಿ ಎೆಂದತ 
ಸತಮನರತ ಜ್ನರತ ಬರತತಿುದನಿರ.್ ಆದರೂ ಸಹ ಇದರ ರ್್ೈಜ್ಯತ್ಯ ಬಗ್ೆ ನನಗ್ ಅನತಮನನ ಕೂಡ ಮೂಡತತಿುದ್. 
ಹನಗನಗಿ, ಇದನತನ ಮನನಯ ಲ್ೂೇಕ್ನಯತಕು ತ್ನಖ್ಗ ್ ಒಳಪಡಿಸಿ, ಸೆಂಪೂಣಾ ಮನಹಿತಿ ಬೆಂದ ತ್ಕ್ಷಣ, 
ರ್ನಯಯನಲಯದಲ್ಲಿ ಇರತ್ಕೆೆಂತ್ಹ ಪರಕರಣಗಳು ಏರ್ನಗಿದ್ ಎೆಂದತ ರ್್ೂೇಡಿಕ್್ೂೆಂಡತ, ಅನೆಂತ್ರ ಇದರ ಬಗ್ೆ ಒೆಂದತ 
ತಿೇಮನಾನಕ್್ೆ ಬರತವೆಂತ್ಹ ಕ್್ಲಸವನತನ ಮನಡತತಿುದ್ಿೇವ್. 

 
ಶ್ರೇ ಕ್್.ಎ.ತಿಪ್ಪೇಸನಾಮ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರವನತನ ನೇಡಿದನಿರ್. ಆದರ್, 

ರ್ನನತ ಏನತ ಹ್ೇಳುತಿದ್ಿೇರ್್ೆಂದರ್, 1874ರಲ್ಲಿ ಶ್ರೇ ಗತಳಿಪಪ ಎನತನವವರಿಗ್ ದನನಪತ್ರದ ಮತಖೇ್ನ ನೇಡಿದನಿರ.್ 
ಅದತ ಪರಿಶ್ಷಟ ಜನತಿಯವರಿಗ್ ಸೇ್ರಿರತವೆಂತ್ಹ ಜ್ಮೇನತ. ತ್ದನೆಂತ್ರ ಅವರತ ವಿಲ  ಮತಖ್ೇರ್ನ ದ್ಧರ್ನೆಂಕ 
25.08.1960ರಲ್ಲಿ ತ್ಮಾ ಮಮಾಗನಗ್ ವಿಲ  ಮನಡಿಕ್ೂ್ಟಟದನಿರ.್ ಆದರ್, ಇವತ್ತು ಖನಸಗಿ ವಯಕಿುಗಳು, ವಕಫ  
ಬ್ೂೇಡಾ ಮತು್ ಬ್ೇರ ್ ಬ್ೇರಯ್ವರತ ಅದನತನ ಪರಶ್ನ ಮನಡಿ, ಸಿವಿಲ  ರ್ನಯಯನಲಯದಲ್ಲಿ ವನಯಜ್ಯ 
ಹೂಡಿದನಿರ್ೆಂದತ ಹ್ೇಳುತಿುದನಿರ.್ ಹನಗಿದಿರ್ ಒೆಂದತ land acquisition proceedings ಶತರತ ಮನಡಲ್ಲ. 
ಈಗ ಯನರತ ತ್ಮಾ ಹಕತೆ ಸನಥಪರ್್ ಮನಡತತನುರ,್ ಅೆಂತ್ಹವರಿಗ ್ಪರಿಹನರ ಹ್ೂೇಗಲ್ಲ, ಇಲಿದ್ೇ ಇದಿರ್ ಅದನತನ 
ಡೇ್ಪನಸಿಟ  ಮನಡಲ್ಲ. ಏಕ್್ೆಂದರ್, ಇದತ ಸತಮನರತ ವಷಾದ್ಧೆಂದ ಇದ್. ಅದತ ಸಕ್ನಾರದ ಸಾತನುಗಿದಿರ್ ಮತ್ತು 
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ಅದತ ಕ್ೂ್ೇಟ ಾನಲ್ಲಿ ತಿೇಮನಾನವನದರ್ ಅದತ ಹನಗ್ಯೇ ಉಳಿದತಕ್ೂ್ಳುಿತ್ುದ್. ಅನೆಂತ್ರ ಅದನತನ 
ಹನಪ ಕ್ನಮ್ಸ ಗ್ ಹೆಂಚಿಕ್ ್ ಮನಡಬಹತದತ. ಇದಕ್್ೆ ಸೆಂಬೆಂಧ್ಪಟಟೆಂತ್ ಸತಮನರತ ಜ್ನರಿೆಂದ ತ್ಕರನರತ ಇದ್. 
ದಯವಿಟತಟ land acquisition proceedings ಅನತನ ಪನರರೆಂಭ ಮನಡಿದರ,್ ಇದತ ಇತ್ಯಥಾವನಗತತ್ುದ.್ 
ಇಲಿವನದರ ್ಯನರತ ತ್ಮಾ ಹಕತೆ ಸನಥಪರ್್ ಮನಡತತನುರ,್ ಅವರಿಗ್ ಪರಿಹನರ ಕ್್ೂಡಲ್ಲ, ಇಲಿವನದರ ್ಕ್್ೂೇಟ ಾನಲ್ಲಿ 
ಡಿಪನಸಿಟ  ಮನಡಲ್ಲ. 

 
ಶ್ರೇ ಮತನರತ್ನ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಈಗ ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಹ್ೇಳುವ ಪರಕ್ನರ 1870 ಮತ್ತು 

ಅದನದ ನೆಂತ್ರ 1960ರ ವಿಲ , ಇದತ ಏಕ್ನಏಕಿ ಬೆಂದ್ಧರತ್ಕೆೆಂಥದತಿ. ಇದತ 2013ರಿೆಂದ 2022ರವರ್ಗ ್
ದನಖಲ್ಗಳು ಹೂ್ರಗಡಗ್್ ಬಹಳ ವೇ್ಗವನಗಿ ಬರತತಿುವ್. ಹ್ಚತಿ ಕಡಿಮೆ ನೂರತ ವಷಾದವರಗ್ಿನ ದನಖಲ್ಗಳು 
ಯನರ ಬಳಿಯೂ ಇರಲ್ಲಲಿ. ಅದನದ ನೆಂತ್ರ, ಜಪಿಎ, ವಿಲ  ಮತಿುತ್ರ ಸತಮನರತ ದನಖಲ್ಗಳು ಬರತತಿುವ್. ಇದತ 
ಸೆಂಪೂಣಾವನಗಿ ಲನಲ ಬನಗ ಗ್ ತನಗಿಕ್್ೂೆಂಡಿರತವೆಂತ್ಹ ಪರದ್ೇಶವನಗಿದ್. ಆ ಜನಗದಲ್ಲಿ ಹನಪ ಕ್ನಮ್ಸ  ಸನಥಪರ್್ 
ಮನಡಿ ಸತಮನರತ 42 ವಷಾವನಗಿದ್. ಹನಪ ಕ್ನಮ್ಸ  ಅನತನ 42 ವಷಾದ ಹಿೆಂದ ್ ಸನಥಪರ್್ ಮನಡಿದ ಮೆೇಲ ್
ದನಖಲ್ಗಳು 2013ರಿೆಂದ ಬಹಳ ವ್ೇಗವನಗಿ ಬರತತಿುವ್. ಬಹಳಷತಟ ದ್ೂಡಿ ವಯಕಿುಗಳು ಇದನಿರ.್ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಿಲಿರ  
ಒಬುರತ ಇದನಿರ.್ ಅೆಂದರ್, ಮತೆಂಬೈ್ಯ ಚರಿಷಾ ಬಿಲಿಸಾ ರವರತ 2017ರಿೆಂದ ಬೆಂದ್ಧದನಿರ.್ ಚರಿಷಾ ಬಿಲಿಸಾ 
ನವರತ ಸಿವಿಲ  ರ್ನಯಯನಲಯದಲ್ಲಿ ಒೆಂದತ ದನಖಲ್ಯನತನ ದನಖಲತ ಮನಡತತನುರ.್ ಅಲ್ಲಿಯವರಗ್್ ಅದತ 
ಇರಲ್ಲಲಿ. ಇದತ  ಸತಮನರತ ನೂರತ ವಷಾಗಳಿೆಂದ ಹಿೇಗ್ ಇದಿೆಂತ್ಹ ಒೆಂದತ ಪರದ್ೇಶ ಮತ್ು ೪೨ ವಷಾಗಳಿೆಂದ 
ಹನಪ ಕ್ನಮ್ಸ  ಇರತವೆಂತ್ಹ ಪರದ್ೇಶವನಗಿದ್. ಆದರ,್ ಈಗ ಏಕ್ನಏಕಿ ಚರಿಷಾ ಬಿಲಿಸ ಾ ನವರತ ಬಹಳ 
ಬಲ್ಲಷಾವನಗಿರವೆಂತ್ಹ ವಯಕಿುಗಳು ಅದತ ನಮಾದತ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳುತಿುದನಿರ್.  

 
ಡನ||ಕ್್.ಗೂ್ೇವಿೆಂದರನಜ್ತ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಅವರತ ಇವರಿಗಿೆಂತ್ ಬಲ್ಲಷಾರ್ೇ ಎೆಂದತ ಹೇ್ಳಲ್ಲ. 
ಶ್ರೇ ಮತನರತ್ನ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಇದತ ಮತನರತ್ನ ಅಲಿ. ಇದತ ಸಕ್ನಾರ. 
 
ಡನ||ಕ್್.ಗೂ್ೇವಿೆಂದರನಜ :- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಯ ಸಚಿವರ ಹ್ಸರತ ಅಲಿ. ಅವರತ 

ಸಕ್ನಾರಕಿೆೆಂತ್ ಬಲ್ಲಷಾರ್ೇ? 
ಶ್ರೇ ಮತನರತ್ನ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಹನಗನಗಿ, ಇದಕ್್ೆ ಸೆಂಬೆಂಧ್ಪಟಟೆಂತ್ ಚರಿಷಾ ಬಿಲಿಸ ಾ 

ರವರನದರೂ ಇರಲ್ಲ ಮತ್ತು ವಕಫ  ಬೂ್ೇಡ ಾನವರನದರೂ ಇರಲ್ಲ. ಈಗ 1870 ಮತ್ತು 1960ರ ವಿಲ  ಇರಲ್ಲ. 
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ಅದನತನ ಲ್ೂೇಕ್ನಯತಕು ತ್ನಖ್ಗ್ ಒಳಪಡಿಸಿ, ಅದನತನ ಸೆಂಪೂಣಾ ತ್ನಖ್ ಮನಡಿಸಿ, ಅದರ ವರದ್ಧ ಬೆಂದ 
ನೆಂತ್ರ ಮತ್ು ಇದರ ಬಗ್ೆ ಚಚ್ಾ ಮನಡೂ್ೇಣ. 

 
ಶ್ರೇ ಕ್್.ಎ.ತಿಪ್ಪೇಸನಾಮ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ದಯಮನಡಿ ಪರಿಶ್ೇಲರ್್ ಮನಡಿ ಕ್ೂ್ಡಲ್ಲ. 
 
ಶ್ರೇ ಮತನರತ್ನ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಈಗ ಯನವುದ್ೇ ಕ್ನರಣಕೂೆ ರ್್ೈಜ್ಯತ್ ಬಗ್ೆ ಪರಿಶ್ೇಲರ್ ್

ಮನಡದ,್ ಮನಡತವೆಂತ್ಹ ಪರಶ್ನಯೇ ಬರತವುದ್ಧಲಿ.  
 
ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಈಗ ಮನನಯ ಸಲ್ಲೇೆಂ ಅಹಮದ ರವರತ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದತ. 
ಶ್ರೇ ಸಲ್ಲೇೆಂ ಅಹಮದ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ….  
 
ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬ್ುೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಈಗ ರ್ನಡಿನ ಎಲನಿ ಜ್ನರತ ಸಕ್ನಾರಕಿೆೆಂತ್ ಶ್ರೇ 

ಮತನರತ್ನರವರ್ ಎೆಂದತ ತಿಳಿದತಕ್ೂ್ೆಂಡಿದನಿರ್. ಆದರ,್ ಶ್ರೇ ಮತನರತ್ನರವರ್ ಹ್ದರಿಕ್್ೂಳುಿತಿುದನಿರ್.  
 
ಶ್ರೇ ಮತನರತ್ನ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ ಡನ||ಕ್್.ಗೂ್ೇವಿೆಂದರನಜ ರವರತ ನನನ 

ಮೆೇಲ್ ಇಟಟರತವೆಂತ್ಹ ಅಭಿಮನನ ಮತ್ತು ಅವರತ ನನನ ಆತಿೇಯರತ. ಹನಗನಗಿ, ಅವರಿಗ್ ನನನ ಬಗ್ೆ ಒಲವು 
ಜನಸಿುಯನಗಿ ಆ ರಿೇತಿ ಹ್ೇಳಿದನಿರ್ ಅಷ್್ಟ. 

(ಮತೆಂದತ) 
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(945) 20.09.2022 05.10 LL-BNS                               (ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಥತಿ) 
 

              ಆ) ವಿಷಯ:- ಪರಮತಖ ಕ್ನಯಿಲ್ಗಳಿಗ್ ಅಗತ್ಯವನಗಿ ಬ್ೇಕ್ನಗಿರತವ  
                           ಔಷಧಿಗಳು ಜ್ರ್ೌಷಧ್ ಕ್್ೇೆಂದರಗಳಲ್ಲಿ ಲಭಯವಿಲಿದ್ಧರತವ ಕತರಿತ್ತ  

                  - - - 
ಶ್ರೇ ಸಲ್ಲೇೆಂ ಅಹಮದ (ಸಥಳಿೇಯ ಸೆಂಸ್ಥಗಳ ಕ್ಷ್ೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರ್ೇ, ಪರಮತಖ ಕ್ನಯಿಲ್ಗಳಿಗ್ 

ಅಗತ್ಯವನಗಿ ಬ್ೇಕ್ನಗಿರತವ ಔಷಧಿಗಳು ಜ್ರ್ೌಷಧ್ ಕ್್ೇೆಂದರಗಳಲ್ಲಿ ಲಭಯವಿಲಿದ್ಧರತವ ಬಗ್ೆ ಮನನಯ ಆರೂ್ೇಗಯ ಮತ್ತು 
ಕತಟತೆಂಬ ಕಲನಯಣ ಹನಗೂ ವೈ್ದಯಕಿೇಯ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಚಿವರ ಗಮನ ಸಳ್್ಯತತ್ುೇರ್್.  

 
ಶ್ರೇ ಕ್್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ)(ಆರೂ್ೇಗಯ ಮತ್ತು ಕತಟತೆಂಬ ಕಲನಯಣ ಹನಗೂ 

ವ್ೈದಯಕಿೇಯ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಯ ಆರೂ್ೇಗಯ ಮತ್ತು ಕತಟತೆಂಬ 
ಕಲನಯಣ ಹನಗೂ ವ್ೈದಯಕಿೇಯ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಚಿವರತ ಈ ದ್ಧನ ಸದನದಲ್ಲಿ ಹನಜ್ರಿರತವುದ್ಧಲಿ. ಹನಗನಗಿ, ಅವರ 
ಪರವನಗಿ ರ್ನನತ ಉತ್ುರ ಕ್ೂ್ಡಬಹತದೇ್?  

 
ಶ್ರೇ ಸಲ್ಲೇೆಂ ಅಹಮದ :- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ನನನ ಪರಶ್ನಗ್ ಉತ್ುರ ನೇಡಲತ ಮನನಯ ಮೆಂತಿರಗಳು 

ಈ ಸದನದಲ್ಲಿ ಹನಜ್ರಿರತವುದ್ಧಲಿ.  
 
ಶ್ರೇ ಕ್್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಹೌದತ ಮೆಂತಿರಗಳು ಸದನದಲ್ಲಿ 

ಹನಜ್ರಿರತವುದ್ಧಲಿ. ಅದಕ್ೂ್ೆೇಸೆರ, ಮನನಯ ಸದಸಯರ ಪರಶ್ನಗ್ ಮನನಯ ಮೆಂತಿರಗಳೇ್ ಉತ್ುರ ನೇಡಬೇ್ಕ್್ೆಂದರ್, ರ್ನಳ್ 
ಉತ್ುರ ನೇಡತತ್ುೇವ್. ಇಲಿವನದರ್, ಈಗ ರ್ನನತ ಅವರ ಪರವನಗಿ ಉತ್ುರ ನೇಡತತ್ುೇರ್್.  

 
ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಸಲ್ಲೇೆಂ ಅಹಮದ ರವರೇ್, ತ್ಮಾ ಪರಶ್ನಗ್ ಮನನಯ ಸಭನರ್ನಯಕರತ ಉತ್ುರ 

ನೇಡತತನುರ್.  
(ಗ್ೂೆಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಸಲ್ಲೇಾಂ ಅಹಮದ :- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇೆ, ಈ ದ್ಧನ ಬ್ಳಗ್ೆಯಿೆಂದ ನನನ ಹಣ್ಬರಹವ್ೇ ಈ 
ರಿೇತಿ ಇದ್. ಏಕ್್ೆಂದರ,್ ಬ್ಳಗ್ೆಯಿೆಂದ ಪರಶ್್ುೇತ್ುರ ಅವಧಿ ಅಥವನ ಶ್ನಯವ್ೇಳ್ಯಲ್ಲಿ ರ್ನನತ ಕ್ೇ್ಳಿದೆಂತ್ಹ 
ಪರಶ್ನಗಳಿಗ್ ಉತ್ುರ ಬೆಂದ್ಧರತವುದ್ಧಲಿ ಹನಗೂ ಸೆಂಬೆಂಧ್ಪಟಟ ಮೆಂತಿರಗಳು ಸಹ ಸದನದಲ್ಲಿ ಹನಜ್ರಿರತವುದ್ಧಲಿ.  
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(ಗೆ ಾಂದಲ) 
ಶ್ರೇ ಟ.ಎ. ಶರವಣ(ವಿಧನನಸಭ್ಯಿೆಂದ ಚತರ್ನಯಿತ್ರನದವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ...  
 

(ಗೆ ಾಂದಲ) 
ಶ್ರೇ ಸಲ್ಲೇಾಂ ಅಹಮದ :- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇೆ, ನರ್್ನಯ ದ್ಧವಸ ಶ್ನಯವ್ೇಳ್ಯಲ್ಲಿ… 

(ಗೆ ಾಂದಲ) 
ಡನ: ತ್ೇಜ್ಸಿಾನ ಗೌಡ(ವಿಧನನಸಭ್ಯಿೆಂದ ಚತರ್ನಯಿತ್ರನದವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಯ 

ಸಲ್ಲೇೆಂ ಅಹಮದ ರವರತ ಕತಳಿತಿರತವ ಸನಥನದ ವನಸತು ಸರಿಯಿಲಿವ್ೆಂದತ ಕ್ನಣತತಿುದ್.  
(ಗೆ ಾಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬ್ುೇಗೌಡ(ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್ಷ್ೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಲ್ಲೇೆಂ ಅಹಮದ ರವರ್ೇ, ಡನ: ಕ್್. ಸತಧನಕರ , ಆರೂ್ೇಗಯ 
ಮತ್ತು ಕತಟತೆಂಬ ಕಲನಯಣ ಹನಗೂ ವ್ೈದಯಕಿೇಯ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಚಿವರತ ಈ ಸದನಕ್್ೆ ವಿಸಿಟೆಂಗ  ಮನಸಟರ  ಇದಿ 
ಹನಗ್. ಅವರತ ಈ ಸದನಕ್್ೆ ಬರತವುದತ ಅನತಮನನ. ಹನಗನಗಿ, ತ್ಮಾ ಪರಶ್ನಗ್ ಮನನಯ ಸಭನರ್ನಯಕರಿೆಂದಲ್ೇ 
ಉತ್ುರ ಪಡ್ದತಕ್್ೂಳಿಿ.  

(ಗೆ ಾಂದಲ) 
ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಮರಿತಿಬ್ುೇಗೌಡರವರೇ್, ದಯಮನಡಿ ಕತಳಿತ್ತಕ್್ೂಳಿಿ.  
 
ಶ್ರೇ ಕ್ೆ ೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪ ಜನರಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಮರಿತಿಬ್ುೇಗೌಡರವರತ 

ಹಿೇಗ್ಯೇ ಹೇ್ಳುತನುರ್ೆಂದತ ಮನನಯ ಸತಧನಕರ ರವರಿಗ ್ಗ್ೂತಿುತ್ತು. ಅದಕ್್ೆ ಅವರತ ನರ್ನ್ಯ ಇಡಿೇ ದ್ಧವಸ ಈ 
ಸದನದಲ್ಲಿ ಹನಜ್ರಿದಿರತ. ಆದರ,್ ಈಗ ಈ ಸದನದಲ್ಲಿ ಇರತವುದ್ಧಲಿ. ಹನಗನಗಿ, ಮನನಯ ಸದಸಯರ ಪರಶ್ನಗ್ ರ್ನನತ 
ಉತ್ುರ ನೇಡಲ್ೇ? 

 
ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಶರವಣರವರ್ೇ, ತನವು ದಯಮನಡಿ ಕತಳಿತ್ತಕ್್ೂಳಿಿ. 
 
ಶ್ರೇ ಟ.ಎ.ಶರವಣ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ರ್ನನತ ಏತ್ಕ್್ೆ ಈ ಮನತ್ನತನ ಹ್ೇಳುತಿುದ್ಿೇರ್್ೆಂದರ್, ಸಾತ್ಃ 

ನನಗ್ ಇದರ ಅನತಭವವನಗಿರತತ್ುದ್. ಅದಕ್್ೆ ರ್ನನತ ಹೇ್ಳುತಿುದ್ಿೇರ್್.  
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ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ತ್ಮಗ್ ತ್ತೆಂಬನ ಅನತಭವವನಗಿದ್ ಎೆಂದತ ಎಲಿರಿಗೂ ಗೂ್ತಿುದ್. ಅದಕ್ನೆಗಿಯೇ ತನವು 
ಎರಡರ್್ ಬನರಿ ಶನಸಕರನಗಿ ಆಯೆಯನಗಿ ಈ ಮರ್್ಗ ್ಬೆಂದ್ಧರತತಿುೇರಿ.  

 
ಶ್ರೇ ಟ.ಎ.ಶರವಣ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಪರಶ್ನ ಕ್್ೇಳುವುದತ ಪರತಿ ಸದಸಯರ ಜೇವನಳ. ಆ 

ಪರಶ್ನಗಳಿಗ್ ಉತ್ುರ ನೇಡತವುದತ ಆಡಳಿತ್ ಪಕ್ಷದ ಜ್ವನಬನಿರಿ. ಅದಕ್ನೆಗಿ, ಸೆಂಬೆಂಧ್ಪಟಟ ಮೆಂತಿರಗಳ ಹನಜ್ರನತಿ 
ಇದತಿ, ಸಮಪಾಕವನದ ಉತ್ುರ ನೇಡಬ್ೇಕತ. ಪರತಿಕ್ಷಣ ಇದ್ೇ ಕ್ನರಣವನತನ ಹೇ್ಳಿಕ್್ೂೆಂಡತ ಕತಳಿತ್ರ ್ಹ್ೇಗ?್  ಈ 
ರಿೇತಿಯನದರ್, ಸದನವನತನ ಏತ್ಕ್್ೆ ನಡಸ್ಬ್ೇಕತ? ಸೆಂಬೆಂಧ್ಪಟಟ ಮೆಂತಿರಗಳು ಏತ್ಕ್್ೆ ಸದನದಲ್ಲಿ 
ಹನಜ್ರಿರತವುದ್ಧಲಿ?  

 
ಶ್ರೇ ಸಲ್ಲೇಾಂ ಅಹಮದ :- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇೆ, ರ್ನಳ್ ದ್ಧವಸ ಮೆಂತಿರಗಳು ಬೆಂದನಗ, ಅವರಿೆಂದ 

ನನನ ಪರಶ್ನಗ್ ಉತ್ುರ ಕ್ೂ್ಡಿಸತವುದತ ಸೂಕು ಎೆಂದತ ನನಗನನಸತತ್ುದ್.  
 
ಶ್ರೇ ಟ.ಎ. ಶರವಣ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ತನವು ಇದನತನ ಗೆಂಭಿೇರವನಗಿ ತ್ಗ್ದತಕ್್ೂಳಿಬೇ್ಕತ. 

ಏಕ್್ೆಂದರ,್ ತನವು ಸಮಯ ಕ್್ೂಡತತಿುೇರಿ. ಆದರ್, ಪರತಿಯೆಂದತ business take up ಆಗಬೇ್ಕಲಿವೇ್? 
 
ಶ್ರೇ ಕೆ್ ೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪ ಜನರಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇೆ, ಎಲಿವೂ ಸರಿಯನಗತತಿುತ್ತು. ಆದರ್, 

ಮನನಯ ಶರವಣರವರತ ಬೆಂದತ ಪತನಃ ಗಲನಟ ್ಆಗಿರತತ್ುದ್.  
 
ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನತ್ರ್ನಡಬ್ೇಕ್್ೆಂದತ ಏರ್್ೇರ್ೂ್ ಮನತ್ರ್ನಡಿದರ ್ ಹ್ೇಗ್? ಸತಮಾರ್್ 

ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕ್ೂ್ೆೇಸೆರ ಪದ್ೇ ಪದೇ್ ಎದತಿ ನೆಂತ್ತ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದ್ೇ?  
 
ಶ್ರೇ ಕೆ್ ೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪ ಜನರಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇೆ, ಹನಗನದರ್ ಮನನಯ ಸಲ್ಲೇೆಂ 

ಅಹಮದ ರವರ ಪರಶ್ನಗ್ ರ್ನಳ್ ಉತ್ುರ ಕ್ೂ್ಡೂ್ೇಣವ್ೇ? 
(ಗೆ ಾಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಟ.ಎ.ಶರವಣ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮರ್್ನಯ ದ್ಧವಸ ನನಗೂ ಸಹ ಅದ್ೇ ರಿೇತಿ 
ಮನಡಿರತತನುರ್.  

(ಗೆ ಾಂದಲ) 
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ಶ್ರೇ ಸಲ್ಲೇಾಂ ಅಹಮದ :- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇೆ, ಆಯಿತ್ತ ನನನ ಪರಶ್ನಗ್ ಮನನಯ ಸಭನರ್ನಯಕರೇ್ 
ಉತ್ುರ ನೇಡಲ್ಲ.  

ಶ್ರೇ ಕೆ್ ೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪ ಜನರಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇೆ,   
 

(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿಸಲನಗಿದ್) 
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ಮನನಯ ಸಲ್ಲೇೆಂ ಅಹಮದ ರವರತ, “ಸನಮನನಯವನಗಿ ಬಡವರತ, ಜ್ರ್ೌಷಧಿ ಕ್್ೇೆಂದರಗಳಲ್ಲಿ ಔಷಧಿ 
ತ್ಗ್ದತಕ್ೂ್ಳುಿವ ರೂಢಿ ಇರತತ್ುದ್. ಆದರ್, ಅದರಲ್ಲಿರತವ ಕ್್ಲವು ಸಮಸ್ಯಗಳಿಗ್ ೧೦ ಜ್ನ ರೂ್ೇಗಿಗಳಿದಿರ,್ ಅದರಲ್ಲಿ 
೭ ಜ್ನ ಜ್ರ್ೌಷಧಿಯರ್್ನೇ ತ್ಗ್ದತಕ್ೂ್ಳುಿತನುರ್. ಏಕ್್ೆಂದರ,್ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಬಲ್್ ಇರತತ್ುದ್ ಮತ್ತು ಗತಣಮಟಟ 
ಇರತತ್ುದ್ ಎೆಂದತ. ಆದರ್, ಬ್ೇಡಿಕ್್ಗಳಿಗ್ ಅನತಗತಣವನಗಿ ಮತ್ತು ಕ್್ಲವು ಲನಬಿಗಳಿಗ್ ಮಣಿದತ ಈ ಜ್ರ್ೌಷಧಿ 
ಕ್್ೇೆಂದರಗಳ ಗತಣಮಟಟದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವಿತ್ರಣ್ಯಲ್ಲಿ ಲೂ್ೇಪವನಗಿದ್” ಎನತನವುದನತನ ಉಲ್ಿೇಖ ಮನಡಿರತತನುರ್. ಅದಕ್್ೆ 
ಸಕ್ನಾರದ ಪರವನಗಿ ಉತ್ುರವನತನ ಕ್ೂ್ಡಲನಗಿದ್. ರನಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಕ್ನಾರಿ ಆಸಪತ್ರಗಳ ಮತ್ತು ಆರೂ್ೇಗಯ 
ಕ್್ೇೆಂದರಗಳಿಗ್ ಪೂರಕವನಗಿರತವ ಜ್ರ್ೌಷಧಿ ಕ್್ೇೆಂದರಗಳನತನ ತ್ರ್ಯತತಿುದ್ಿೇವ್. ರನಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅರ್್ೇಕರಿಗ್ ಸಕೆರ್ 
ಕ್ನಯಿಲ್, ರಕುದ್ೂತ್ುಡ ಮತ್ತು ಇನನತ್ರ ಪರಮತಖ ಕ್ನಯಿಲ್ಗಳಿಗ್ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದ ಔಷಧಿಗಳನತನ ಉಚಿತ್ವನಗಿ 
ಕ್್ೂಡಲನಗತತಿುದ್. ಸಕೆರ್ ಕ್ನಯಿಲ್ ಮತ್ತು ರಕುದ್ೂತ್ುಡಕ್್ೆ ತ್ತತನುಗಿರತವ ರೂ್ೇಗಿಗಳು ಜೇವನ ಪಯಾೆಂತ್ವನಗಿ 
ಔಷಧಿಗಳನತನ ತಗ್್ದತಕ್ೂ್ಳಿಬ್ೇಕ್ನಗಿರತವುದರಿೆಂದ, ಇೆಂತ್ಹ ರೂ್ೇಗಿಗಳಿಗ್ ಎರಡತ ವನರಗಳಿಗ್ೂಮೆಾ 
ಬ್ೇಕ್ನಗತವೆಂತ್ಹ ಔಷಧಿಯನತನ ಆಸಪತ್ರಯಲ್ಲಿ ಉಚಿತ್ವನಗಿ ನೇಡಲನಗತತಿುದ್ ಎನತನವೆಂತ್ಹ ಮನತ್ನತನ 
ಹ್ೇಳಲನಗತತಿುದ್. ಜಲನಿವನರತ ಮತ್ತು ತನಲೂಿಕತವನರತ ಔಷಧಿಗಳನತನ ವಿತ್ರಣ್ ಮನಡತವ ಬಗ್ೆ ಮನಹಿತಿಯನತನ 
ಕ್್ೂಡಲನಗಿದ್.  

 
ರನಷ್ಟ್ರೇಯ ಆರೂ್ೇಗಯ ಅಭಿಯನನದಡಿಯಲ್ಲಿ National Free Diagnostic Services (NFDS) 

ಮೂಲಕ ರೂ.೯,೩೮೫.೮ ಲಕ್ಷಗಳ ಅನತದನನ ಮೆಂಜ್ೂರನಗಿದತಿ, ಈ ಪೈ್ಕಿ ಮದಲರ್್ ತ್ೈಮನಸಿಕ ಅನತದನನದಲ್ಲಿ 
ರೂ.೧,೮೭೭.೧೬ ಲಕ್ಷಗಳ ಅನತದನನವನತನ ಬಿಡತಗಡ್ ಮನಡಲನಗಿದ್ ಎನತನವೆಂತ್ಹ ಎಲನಿ ಮನಹಿತಿಗಳನತನ 
ಕ್್ೂಡಲನಗಿದ್. ಜರ್ೌಷಧಿ ಕ್ೆೇಾಂದರಗಳನತನ ತ್ರ್ದತ ಅವರ ಭನವರ್್ಗ ್ ಪೂರಕವನಗಿ ಆರೂ್ೇಗಯ ಇಲನಖ ್
ಪರಿಣನಮಕ್ನರಿಯನಗಿ ಕ್್ಲಸ ಮನಡತತಿುದ್. ಇದರಿೆಂದನಗಿ, ಬಡವರಿಗ್ ತ್ತೆಂಬನ ಅನತಕೂಲವನಗಿರತತ್ುದ್. ಇದರ 
ಜ್ೂತ್ಗ್, ಹ್ಚಿಿನ ಪರಶ್ನಗಳಿದಿರ್ ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಕ್್ೇಳಬಹತದತ.  

 
ಶ್ರೇ ಸಲ್ಲೇಾಂ ಅಹಮದ :- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ಕ್್ೇಳಿರತವೆಂತ್ಹ ಪರಶ್ನಗ್, “ಏನೂ ಸಮಸ್ಯ 

ಇಲಿ. ಎಲನಿ ಸರಿಯನಗಿ ಪೂರೈ್ಸತತಿುದ್ಿೇವ್” ಎನತನವ ಮನತ್ನತನ ಮನನಯ ಮೆಂತಿರಗಳು ಹ್ೇಳಿದನಿರ್. “ಪಿ.ಎೆಂ. 
ಜರ್ೌಷಧಿ ಯೇಜ್ರ್್, ಬ್ೇಡಿಕ್್ಯ ಜ್ರ್ೌಷಧಿ ಸಿಗತತಿುಲಿ. ಮೆಡಿಕಲ  ಲನಬಿ ಮತೆಂದ್ ಯೇಜ್ರ್್ ಮಣತಣಪನಲತ” 
ಇದತ ಹಲವನರತ ಪತಿರಕ್್ಗಳಲ್ಲಿ ಬರತತಿುರತವೆಂತ್ಹ ಶ್ೇಷ್ಟ್ಾಕ್್ಯನಗಿದ್. ಆ ಜರ್ೌಷಧಿ ಸಿಗತತಿುಲಿ. ಅದರ ಬಗ್ೆ 
ವಿಚನರಗಳು ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜ್ಯದ ಹಲವನರತ ಪತಿರಕ್್ಯಲ್ಲಿ ವರದ್ಧಯನಗಿರತತ್ುದ್. ಹನಗನಗಿ, ಮನನಯ 
ಸಭನರ್ನಯಕರತ ಕ್್ೂಟಟರತವೆಂತ್ಹ ಉತ್ುರ, ಸತ್ಯಕ್್ೆ ದೂರವನದೆಂತ್ಹ ಉತ್ುರವನಗಿದ್. ಇದರಿೆಂದನಗಿ, ಸನಕಷತಟ 
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ಜ್ನರಿಗ ್ತ್ೂೆಂದರಯ್ನಗತತಿುದ್.  ಈ ಯೇಜ್ರ್್ ಏನದ್, ಇದತ ಸೆಂಪೂಣಾವನಗಿ ಜ್ನರಿಗ ್ಅನತಷ್ನಾನವನಗತತಿುಲಿ. 
ಈಗನಗಲ್ೇ ಔಷಧಿಗಳ ಬಹತಬ್ೇಡಿಕ್್ ಇದ್, ಅದ್ೇ ರಿೇತಿ ಯನವುದ್ೂೇ ಒೆಂದತ ಲನಬಿ ಇದರ ವಿರತದಿ 
ನಡಯ್ತತಿುದ್. ಇೆಂತ್ಹ ಕಡಿಮೆ ಬ್ಲ್ಯ ಔಷಧಿಗಳು ಜ್ನರಿಗ ್ ತ್ಲತಪಬನರದೆ್ಂದತ ವ್ೈದಯರತಗಳು ಬ್ೇರ ್ ಬ್ೇರ ್
ಔಷಧಿಗಳನತನ ಬರ್ಯತತನುರ.್ ಉದನಹರಣ್ಗ್, ಹ್ೇಳುವುದನದರ್ ಡನ: ಸೆಂಧನಯ ಕತಲಕಣಿಾಯವರತ ಎೆಂಬ ಒಬು 
ವ್ೈದಯರತ ತ್ಮಾ ಆಸಪತ್ರ ಮತೆಂದ್, “when you take Jan Aushadi or any other substituted 
medicines, you should be doing it at your own risk. Don’t argue with your doctor, 
if you don’t get desired result.” ಎೆಂದತ ಒೆಂದತ ಬ್ೂೇಡ ಾ ಹನಕಿರತತನುರ.್  

(ಗೆ ಾಂದಲ) 
ಡನ: ಸೆಂಧನಯ ಕತಲಕಣಿಾ ಎೆಂಬ ವ್ೈದಯರತ ಧನರವನಡದಲ್ಲಿ ಬ್ೂೇಡ ಾ ಹನಕಿರತತನುರ್. ಎಲ್ಲಿಯೇ ಒೆಂದತ 

ಕಡ ್ಈ ಸಮಸ್ಯ ಇದ್. ೨೦೦೮ರಲ್ಲಿ ಜನರಿಗ್ ತ್ೆಂದೆಂತ್ಹ ಈ ಯೇಜ್ರ್್ಯಲ್ಲಿ ಸತಮನರತ ೧,೬೫೦ ಔಷಧಿಗಳಲ್ಲಿ 
ಕ್್ೇವಲ ೬೫೦ ರಿೆಂದ ೭೦೦ ಔಷಧಿಗಳು ಮನತ್ರ ಸಿಗತತಿುವ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಮನನಯ ಸಭನರ್ನಯಕರತ ಬಹತಶಃ ನಮಗ ್
ಸವಿಸನುರವನಗಿ ಉತ್ುರ ಕ್ೂ್ಟಟರತವುದ್ಧಲಿ. ಹನಗನಗಿ, ಈ ಉತ್ುರ ನಮಗ ್ಸಮನಧನನ ಆಗಿರತವುದ್ಧಲಿ. ಆದತದರಿೆಂದ, 
ಪತನಃ ಮನನಯ ಆರೂ್ೇಗಯ ಮತ್ತು ಕತಟತೆಂಬ ಕಲನಯಣ ಹನಗೂ ವ್ೈದಯಕಿೇಯ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಚಿವರತ ಬೆಂದತ ಉತ್ುರ 
ಕ್್ೂಟಟರ್ ಒಳ್ಿಯದತ. ಆ ಸೆಂದಭಾದಲ್ಲಿ ಸನಕಷತಟ ಪರಶ್ನಗಳನತನ/ಸಪಷ್ಟ್ಟೇಕರಣವನತನ ಕ್್ೇಳಬ್ೇಕ್್ೆಂದತ ಇದ್ಿೇವ್. ಇದತ 
ಬಹಳ ಪರಮತಖವನದ ಪರಶ್ನಯನಗಿರತವುದರಿೆಂದ ಮನನಯ ಮೆಂತಿರಗಳು ಈ ಸದನಕ್್ೆ ಬೆಂದತ ಉತ್ುರ 
ಕ್್ೂಡಬೇ್ಕ್್ೆಂದತ ಕ್ೂ್ೇರತತ್ುೇರ್್.  

 
ಶ್ರೇ ಕೆ್ ೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪ ಜನರಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸಲ್ಲೇೆಂ ಅಹಮದ ರವರತ 

ಕ್್ೇಳಿದೆಂತ್ಹ ಪರಶ್ನ ಸನವಾಜ್ನಕ ಹಿತನಸಕಿು ಇರತವೆಂತ್ಹದತಿ ಮತ್ತು ಬಡವರಿಗ್ ಸೆಂಬೆಂಧ್ಪಟಟೆಂತ್ಹ 
ವಿಷಯವನಗಿದ್. ಆ ಹಿರ್್ನಲ್ಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗ್ ಸನಕಷತಟ ವಿವರಗಳನತನ ಕ್ೂ್ಡಬ್ೇಕ್ನಗಿದ್. ಕ್ಲ್ವು ಕಡಗ್ಳಲ್ಲಿ 
ಬನರೆಂಡ್ಡ  ಔಷಧಿಗಳಿಗ್ ಸಲಹ್ ಕ್್ೂಡತತನುರ ್ಮತ್ತು ವ್ೈದಯರತಗಳು ಚಿೇಟಗಳನತನ ಕ್್ೂಡತತನುರ.್ ಆದರ್, ಬನರೆಂಡ್ಡ  
ಔಷಧಿಗಳ ಗತಣಮಟಟದಲ್ಲಿಯೇ ಜ್ನರಿಕ  ಔಷಧಿಗಳು ಸಹ ಇರತತ್ುದ್ ಎನತನವ ಮನಹಿತಿಯನತನ 
ಒದಗಿಸಲನಗಿರತತ್ುದ್. ೧೪೫೧ ರಿೇತಿಯ ಔಷಧಿಗಳು ಈ ನಮಾ ಜ್ನರಿಕ  ಔಷಧನಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಲಭಯವಿರತತ್ುದ ್
ಎನತನವ ಮನತ್ನತನ ಹ್ೇಳಿದ್ಿನತ. ಜ್ನರಿಕ  ಔಷಧಿ ಮತ್ತು ಬನರೆಂಡ್ಡ  ಔಷಧಿಗ್ ಇರತವೆಂತ್ಹ ಬ್ಲ್ಯಲ್ಲಿ ಶ್ೇಕಡ 
೫೦ ರಿೆಂದ ೮೦ ರಷತಟ ಹ್ಚತಿ-ಕಡಿಮೆ ದರ ಇರತತ್ುದ ್ಎನತನವ ಮನತ್ನತನ ಹ್ೇಳಲನಗಿದ್. ಯನವನಯವ ಜ್ರ್ೌಷಧಿ 
ಕ್್ೇೆಂದರಗಳಲ್ಲಿ ಔಷಧಿ ಕ್ೂ್ರತ್ ಇದ್, ಆ ಎಲನಿ ಔಷಧಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಬ್ೇಡಿಕ್ಗ್್ ಅನತಸನರವನಗಿ ಸರಬರನಜ್ತ 
ಮನಡಲ್ಲಕ್್ೆ ಸಕ್ನಾರ ಮತ್ತು ಇಲನಖ್ ಬದಿವನಗಿದ್ ಎನತನವೆಂತ್ಹ ಮನತ್ತಗಳನತನ ಸಹ ಹೇ್ಳಲನಗಿರತತ್ುದ.್  
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ಈ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಬಹಳ ಗೆಂಭಿೇರವನದ ವಿಚನರವನತನ ಹೇ್ಳಿದನಿರ.್ ಅದೇ್ರ್್ೆಂದರ,್ 
ಧನರವನಡದಲ್ಲಿ ಡನ: ಸೆಂಧನಯ ಕತಲಕಣಿಾಯವರತ “ಈ ಔಷಧ್ ತ್ಗ್ದತಕ್ೂ್ಳುಿವ ಅವಶಯಕತ್ ಇಲಿ” ಎೆಂದತ 
ಬ್ೂೇಡ ಾ ಹನಕಿದನಿರೆ್ಂದತ ಹ್ೇಳಿದನಿರ್. ತ್ಕ್ಷಣ ಅವರ ವಿರತದಿ ಕರಮ ತ್ಗ್ದತಕ್ೂ್ಳುಿವುದಕ್ನೆಗಿ, ಅಲ್ಲಿ ಏರ್ನಗಿದ್ 
ಎೆಂಬ ಮನಹಿತಿ ಪಡದ್ತಕ್ೂ್ೆಂಡತ ಸೆಂಬೆಂಧ್ಪಟಟ ವಿಚನರದಲ್ಲಿ ಸಕ್ನಾರ ಖೆಂಡಿತ್ವನಗಿ ಕರಮ ತ್ಗ್ದತಕ್್ೂಳುಿತ್ುದ.್ 
ಅಷ್ನಟಗಿಯೂ ಸಹ ಮನನಯ ಆರೂ್ೇಗಯ ಮತ್ತು ಕತಟತೆಂಬ ಕಲನಯಣ ಹನಗೂ ವ್ೈದಯಕಿೇಯ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಚಿವರ 
ಜ್ೂತ್ಯಲ್ಲಿ ಮನನಯ ಸಲ್ಲೇೆಂ ಅಹಮದ ರವರತ ಚಚಾ್ ಮನಡತವೆಂತ್ಹ ಅವಕ್ನಶವನತನ ಕಲ್ಲಪಸತತ್ುೇವ್.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮತೆಂದ್ಧನ ವಿಷಯ ಶ್ರೇ ಸಿ.ಎನ . ಮೆಂಜ್ೇಗೌಡರವರದತಿ.  
 

(ಈ ಹೆಂತ್ದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇ ಸಿ.ಎನ . ಮೆಂಜ್ೇಗೌಡರವರತ ಸದನದಲ್ಲಿ ಗ್ೈರತ ಹನಜ್ರನಗಿದಿರತ) 
 
 

      ಇ) ವಿಷಯ:- ಚಿೆಂತನಮಣಿ  ತನಲೂಿಕತ,  ಕಸಬನ ಹೂ್ೇಬಳಿ,  ಮತನಗನಹಳಿಿ  
ಸವ್ಾ ನೆಂ.36/2ರ ಕ್್ರ್-ಕಟ್ಟ ಮದಲನದ ಜ್ಲಕ್ನಯಗಳಲ್ಲಿನ  

    ಹನಗೂ ನಬಾೆಂಧಿತ್ ಪರದ್ೇಶದಲ್ಲಿನ ಅಕರಮ ಕಟಟಡ/ಸೆಂರಚರ್್ಗಳನತನ  
                  ತ್ರವುಗ್ೂಳಿಸತವ ಕತರಿತ್ತ 

                          - - - 
ಶ್ರೇ ಎೆಂ.ಎಲ . ಅನಲ  ಕತಮನರ (ಸಥಳಿೇಯ ಸೆಂಸ್ಥಗಳ ಕ್ಷ್ೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಚಿೆಂತನಮಣಿ 

ತನಲೂಿಕತ, ಕಸಬನ ಹ್ೂೇಬಳಿ, ಮತನಗನಹಳಿಿ ಸವ್ಾ ನೆಂ.36/2ರ ಕ್್ರ್-ಕಟ್ಟ ಮದಲನದ ಜ್ಲಕ್ನಯಗಳಲ್ಲಿನ 
ಹನಗೂ ನಬಾೆಂಧಿತ್ ಪರದ್ೇಶದಲ್ಲಿನ ಅಕರಮ ಕಟಟಡ/ಸೆಂರಚರ್್ಗಳನತನ ತ್ರವುಗ್ೂಳಿಸತವ ಕತರಿತ್ತ ಮನನಯ 
ಕೆಂದನಯ ಸಚಿವರ ಗಮನವನತನ ಸಳ್್ಯತತ್ುೇರ್್.  

 
ಶ್ರೇ ಕೆ್ ೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪ ಜನರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ)(ಕೆಂದನಯ ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ):- ಮನನಯ 

ಸಭನಪತ್ತಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸದಸಯರನದೆಂತ್ಹ ಶ್ರೇ ಎೆಂ.ಎಲ . ಅನಲ ಕತಮನರ ರವರತ ನಯಮ ೭೨ರಡಿ 
ಕ್್ೇಳಿದೆಂತ್ಹ ವಿಷಯಕ್್ೆ ಸತಧಿೇಘಾವನದೆಂತ್ಹ ಉತ್ುರವನತನ ಕ್್ೂಡಲನಗಿದ್. ಆ ಉತ್ುರವನತನ ಮನನಯ ಸದಸಯರತ 
ಒಪಿಪಕ್್ೂಳುಿತನುರ್ೆಂದತ ರ್ನನತ ಭನವಿಸಿದ್ಿೇರ್್. ಈ ಬಗ್ೆ ಇನತನ ಹ್ಚಿಿನ ಮನಹಿತಿಗಳನತನ ಅವರತ ಕ್್ೇಳುವುದತ ಇದಿರ್ 
ಕ್್ೇಳಬಹತದತ.  

(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ್) 
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ಶ್ರೇ ಎೆಂ.ಎಲ . ಅನಲ  ಕತಮನರ :- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ನನನ ಪರಶ್ನಗ್ ಈಗತನರ್್ ಉತ್ುರ 
ಬೆಂದ್ಧರತತ್ುದ್. ಅದನತನ ಓದತವುದಕ್್ೆ ನನಗ್ ಅವಕ್ನಶ ಸಹ ಇರತವುದ್ಧಲಿ.  ಇದತ ಬಹಳ ಗೆಂಭಿೇರವನದೆಂತ್ಹ 
ವಿಚನರವನಗಿದ್.  

 
ಶ್ರೇ ಕ್್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಏನತ 

ಹ್ೇಳುತನುರ್ೆಂದರ,್ ಚಿೆಂತನಮಣಿ ತನಲೂಿಕತ, ಕಸಬನ ಹ್ೂೇಬಳಿ, ಮತನಗನಹಳಿಿ ಸವ್ಾ ನೆಂ.36/2ರ ಕ್್ರ್-ಕಟ್ಟ 
ಮದಲನದ ಜ್ಲಕ್ನಯಗಳಲ್ಲಿನ ಹನಗೂ ನಬಾೆಂಧಿತ್ ಪರದ್ೇಶದಲ್ಲಿನ ಅಕರಮ ಕಟಟಡ/ಸೆಂರಚರ್್ಗಳನತನ 
ತ್ರವುಗ್ೂಳಿಸತವ ಬಗ್ೆ ಮನನಯ ಕೆಂದನಯ ಸಚಿವರ ಗಮನವನತನ ಸಳ್್ದ್ಧದನಿರ್. ಈ ಬಗ್ೆ ಮನನಯ ಸದಸಯರಿಗ್ 
ಏರ್ನದರೂ ಮನಹಿತಿಗಳಿದಿರ ್ಕ್್ೂಡಲ್ಲ. ಅದಕ್್ೆ ರ್ನನತ ಉತ್ುರ ನೇಡತತ್ುೇರ್್.  

 
ಶ್ರೇ ಎಾಂ.ಎಲ್ . ಅನಿಲ್  ಕತಮನರ :- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇೆ, ಶ್ರೇ ಎೆಂ. ಕೃಷ್ನಣರಡ್ಿಿ ಎನತನವೆಂತ್ಹ ಒಬು 

ವಯಕಿು ದ್ಧರ್ನೆಂಕ:25.01.20೧೨ರೆಂದತ ಒೆಂದತ ಜ್ಮೇನತ ಕರಯ ಮನಡಿಕ್್ೂಳುಿತನುರ್. ಅೆಂದರ್, ಮತನಗನಹಳಿಿ 
ಗನರಮದ ಸವ್ಾ ನೆಂ.36/2ರಲ್ಲಿ ಸತಮನರತ ೧೩ ಗತೆಂಟ ್ಜ್ಮೇನನತನ ಕರಯ ಮನಡಿಕ್್ೂಳುಿತನುರ್. ಆ ಸೆಂದಭಾದಲ್ಲಿ 
ಟ್ೈಟಲ  ಡಿೇಡ ನಲ್ಲಿ ಚ್ಕತೆಬೆಂದ್ಧಗಳನತನ ನಮೂದತ ಮನಡತತನುರ.್ ಅದರೆಂತ,್ ಪೂವಾಕ್್ೆ: ಇದ್ೇ ನೆಂಬರ  ಪ್ೈಕಿ 
ಮತನರ್ನರನಯಣಪಪ ಮತ್ತು ರತ್ನಮಾನವರ ಜ್ಮೇನತ; ಪಶ್ಿಮಕ್್ೆ: ಕ್್ರ್ ಅೆಂಗಳ; ಉತ್ುರಕ್್ೆ: ರಸ್ು; ದಕ್ಷಿಣಕ್್ೆ ಕ್್ರ್ 
ಅೆಂಗಳ ಎೆಂದತ ಇರತತ್ುದ್. ಈ ಜ್ಮೇನನತನ ಪಡದ್ತಕ್್ೂೆಂಡೆಂತ್ಹ ಶ್ರೇ ಎೆಂ. ಕೃಷ್ನಣರ್ಡಿಿಯವರತ ತ್ದನೆಂತ್ರ, 
ಸದರಿ ಜ್ಮೇನನ ಭೂ ಪರಿವತ್ಾರ್್ಗನಗಿ ಚಿಕೆಬಳನಿಪತರ ಜಲ್ಿಯ ಜಲನಿಧಿಕ್ನರಿ ಬಳಿ ಅಜಾ ಹನಕಿಕ್್ೂಳುಿತನುರ.್ ಆ 
ಸೆಂದಭಾದಲ್ಲಿ, ೧೧(ಇ) ನಕ್ಷ್ ಮನಡಿಸಿರತತನುರ್. ಆ ೧೧(ಇ) ನಕ್ಷ್ಯಲ್ಲಿ ಟ್ೈಟಲ  ಡಿೇಡ ನಲ್ಲಿ ಏನ ಪಶ್ಿಮಕ್್ೆ: ಕ್್ರ್ 
ಅೆಂಗಳ ಎೆಂದತ ಇದ್, ದಕ್ಷಿಣಕ್್ೆ: ಅೆಂಗಳ ಇದ್,  

 
(ಈ ಹೆಂತ್ದಲ್ಲಿ ವ್ೈಸ  ಚ್ೇಮಾನ ರವರನದ ಶ್ರೇ ಪನರಣ್ೇಶ  ಎೆಂ.ಕ್.್ರವರತ  

ಪಿೇಠವನತನ ಅಲೆಂಕರಿಸಿದರತ) 
 

ಅದನತನ ಕಣುಪಿಪಸಿ ಅದನತನ ಫ್ೂೇಜ್ಾರಿ ಮನಡಿ ಪಶ್ಿಮಕ್್ೆ: ಸವ್ಾ ನೆಂ.೫೯, ದಕ್ಷಿಣಕ್್ೆ ಸವ್ಾ ನೆಂ.೫೯ ಎೆಂದತ 
೧೧(ಇ) ನಕ್ಷ್ಯಲ್ಲಿ ತ್ೂೇರಿಸತತನುರ್. ಆದರ್, ವನಸುವವನಗಿ ಪಶ್ಿಮಕ್್ೆ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣಕ್್ೆ: ಕ್್ರ್ ಅೆಂಗಳ ಏನತ ಇದ್, 
ಅದತ ಸವ್ಾ ನೆಂ.೩೯ ಆಗಿರತತ್ುದ್. ಇದನದ ಮೆೇಲ್ ಜಲನಿಧಿಕ್ನರಿಗಳು, ನಗರ ಯೇಜ್ರ್ನ ಪನರಧಿಕ್ನರದ 
ಅಭಿಪನರಯವನತನ ಸಹ ಪಡದ್ತಕ್್ೂಳುಿತನುರ್. ನಗರ ಯೇಜ್ರ್ನ ಪನರಧಿಕ್ನರದವರತ ಸಹ ಕ್್ಲವು ನಬೆಂಧ್ರ್್ಗಳನತನ 
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ಹ್ೂರಡಿಸಿ, ಸದರಿ ಜ್ಮೇನನತನ ಭೂ ಪರಿವತ್ಾರ್್ ಮನಡಬಹತದ್ೆಂದತ ಹೇ್ಳುತನುರ್. ಆ ನಬೆಂಧ್ರ್್ಗಳ ಪ್ೈಕಿ ೮ ರ್್ೇ 
ನಬೆಂಧ್ರ್್ಯಲ್ಲಿ, “ಪರಶ್ನತ್ ಜ್ಮೇನಗ ್ ಹೂ್ೆಂದ್ಧಕ್ೂ್ೆಂಡಿರತವ ಕ್್ರ್ಯ ಸತತ್ುಲೂ ನಯಮನನತಸನರ ಬಫರ  
ಝೇನ  ಕ್ನಯಿಿರಿಸತ್ಕೆದ್ಿೆಂದತ ಹ್ೇಳುತ್ುದ್. ಆದರ್, ಸಕ್ನಾರದ ಸತತೂ್ುೇಲ ್ಏನತ ಹ್ೇಳುತ್ುದ್ ಎೆಂದರ್, ಬಫರ  
ಝೇನ  ಯನವುದೇ್ ಕ್್ರ್ ಅಥವನ ಕ್್ರ್ ಅೆಂಗಳ ಆಗಬಹತದತ, ಆಯನ ಕ್್ರ್ಯ ಅೆಂಗಳದ್ಧೆಂದ ೩೦ ಮೇಟರ  
ಬಫರ  ಝೇನ  ಇರಬೇ್ಕ್ೆ್ಂದತ ಸಕ್ನಾರದ ಸತತೂ್ುೇಲ್ ಹ್ೇಳುತ್ುದ್.  

(ಮತೆಂದತ) 
(946) 20.09.2022 5.20 ವೆೈಎಲ್-ಬಿಎನ ಎಸ               (ವ್ೈಸ  ಛ್ೇಮಾನ ರವರ ಉಪಸಿಥತಿ) 
ಶ್ರೇ ಎೆಂ.ಎಲ.ಅನಲ  ಕತಮನರ (ಮತೆಂದತ):- 

ಇಷ್್ಟಲನಿ ಇದಿರೂ ಕೂಡನ ಶ್ರೇ ಎೆಂ.ಕೃಷ್ನಣರ್ಡಿಿರವರತ ಜಲನಿಧಿಕ್ನರಿಯವರ ಹತಿುರ ಭೂ ಪರಿವತ್ಾರ್್ 
ಮನಡಿಕ್್ೂಳುಿವೆಂಥ ಸೆಂದಭಾದಲ್ಲಿ ಏರ್ನದರೂ ಸಕ್ನಾರದ ನಯಮಗಳನತನ ಉಲಿೆಂಘರ್್ ಮನಡಿದರ್, ಸಕ್ನಾರದ 
ನೇತಿಯೆಂತ್ ತ್ರವುಗೂ್ಳಿಸತತ್ುೇರ್್ ಎೆಂದತ affidavit ಸಲ್ಲಿಸತತನುರ್.  ವನಸುವನೆಂಶವ್ೇರ್್ೆಂದರ್, ಇವತ್ತು ಅವರತ 
ಕ್್ರ್ ಅೆಂಗಳದಲ್ಲಿ ಕಟಟಡವನತನ ನಮಾಸಿದನಿರ್.  ಆ ಕಟಟಡವನತನ ತ್ರವುಗ್ೂಳಿಸಲತ ಜಲನಿಧಿಕ್ನರಿಗಳ ಹತಿುರ 
ಸನಕಷತಟ ಮನವಿ ಕೂಡನ ಮನಡಲನಗಿದತಿ, ಯನವುದೇ್ ಕರಮ ತ್ಗ್ದತಕ್ೂ್ೆಂಡಿಲಿ.  ಆ ಕಟಟಡಕ್್ೆ ಸೆಂಬೆಂಧ್ಪಟಟೆಂತ್ಹ 
ಗನರಮ ಪೆಂಚನಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬೂಿ ಪಿರೆಂಟ  ಸಹ ಮನಡಿಸಲನಗಿದತಿ, ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಚ್ಕತೆಬೆಂದ್ಧಗಳನತನ 
ತ್ಪಿಪಸತವೆಂಥ ಕ್್ಲಸ ಮನಡಿದನಿರ್.  ಜ್ೂತ್ಗ್ ಗನರಮ ಪೆಂಚನಯಿತಿಯ ಲ್ೈಸ್ನಸ  ಸಹ ಪಡದ್ತಕ್್ೂೆಂಡಿರತವುದ್ಧಲಿ.  
ಇಷ್್ಟಲನಿ ಉಲಿೆಂಘರ್್ ಮನಡಿದತಿ, ಅದರ ಬಗ್ೆ ಜಲನಿಧಿಕ್ನರಿಗಳ ಹತಿುರ ಪರಶ್ನ ಮನಡಲನಗಿದತಿ, ಜಲನಿಧಿಕ್ನರಿಗಳು 
ಒತ್ುಡಕ್್ೆ ಒಳಗನಗಿ ಇಲ್ಲಿಯವರಗ್ೂ ಯನವುದೇ್ ಕರಮವನತನ ತ್ಗ್ದತಕ್ೂ್ೆಂಡಿರತವುದ್ಧಲಿ.   ಶ್ರೇ ಎೆಂ.ಕೃಷ್ನಣರ್ಡಿಿ 
ಎೆಂಬತವವರತ ಒಬು ಗಣಯ ವಯಕಿುಯನಗಿದತಿ, ಬಹಳ ಪರಭನವ ಇರತವೆಂಥವರನಗಿದನಿರ.್  ಹನಗನಗಿ ಆ ಕಟಟಡದ 
ಮೆೇಲ್ ಕರಮ ತ್ಗ್ದತಕ್ೂ್ಳುಿವುದಕ್್ೆ ಸಕ್ನಾರಕ್್ೆ ಏತ್ಕ್್ೆ ಸನಧ್ಯವನಗತತಿುಲಿ ಎನತನವುದತ ನನನ ಪರಶ್ನಯನಗಿದ್.  

ಶ್ರೇ ಕ್್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಯ ಸದಸಯರತ 
ಬಹಳ ವಿಸನುರವನಗಿ ನಯಮ 72 ರಡಿ ಸಕ್ನಾರದ ಗಮನವನತನ ಸಳ್್ದ್ಧದನಿರ.್  ಅವರತ ಹ್ೇಳಿದೆಂತ ್ ಶ್ರೇ 
ಎೆಂ.ಕೃಷ್ನಣರಡ್ಿಿರವರತ 2016ರ್ೇ್ ಸನಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಈ ಸಾತ್ುನತನ ಪಡದ್್ಧದನಿರ್.  ಆನೆಂತ್ರ ಮತನಗನಹಳಿಿ ಗನರಮ 
ಪೆಂಚನಯಿತಿ, ಚಿೆಂತನಮಣಿ ತನಲೂಿಕತ ಕ್ನಯಾನವನಾಹಕ ಅಧಿಕ್ನರಿ, ತನಲೂಿಕತ ಪೆಂಚನಯಿತಿ, 
ಚಿೆಂತನಮಣಿರವರಿಗ್ ಮತೆಂದ್ಧನ ಕರಮಕ್ನೆಗಿ ತಿಳಿಸಿದನಿರ್.  ಕ್ನಯಾನವನಾಹಕ ಅಧಿಕ್ನರಿ, ತನಲೂಿಕತ 
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ಪೆಂಚನಯಿತಿಯವರತ ವಿರ್ನಯಸ ನಕ್ಷ್ಗ್ ಅನತಮೇದರ್್ ನೇಡತವುದಕ್್ೆ ಅವಕ್ನಶ ಇದ್ ಎೆಂಬತದನತನ ಉಲ್ಿೇಖ 
ಮನಡಿಕ್್ೂಟಟದನಿರ್.  ಆನೆಂತ್ರ ಗನರಮ ಪೆಂಚನಯಿತಿಯವರತ ಠರನವು ಸೆಂಖ್ಯ:06ರಲ್ಲಿ ಖನತ್ ಮನಡಲತ 
ಅನತಮೇದರ್್ ನೇಡಿರತವೆಂತ್ ನಮೂರ್್-9 ಮತ್ತು 11ನತನ ಸಹ ನೇಡಿದನಿರ್.  ಈ ಮಧ್ಯ ಜಲನಿಧಿಕ್ನರಿಯವರಿಗ್ 
ಅಜಾ ನೇಡಿ, ಕಟಟಡವನತನ ನಯಮನನತಸನರ ತ್ರವು ಮನಡಬ್ೇಕ್್ೆಂಬ ಪರಸನುಪವನತನ ಸನವಾಜ್ನಕರತ ಮನಡಿದನಿರ.್  
ಆದರ್, ಶ್ರೇ ನವಿೇನ  ಆರ. ಬಿನ ರನಮಸನಾಮರವರತ ಈ ಜ್ಮೇನಗ್ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದೆಂತ ್ ಕ್್ರ್ಯ ಬಫರ  
ಜ್ೂೇ಼ ನ  ಪರದೇ್ಶದಲ್ಲಿ ಅಕರಮ ಕಟಟಡ ಕಟಟದತಿ, ಆ ಕಟಟಡಗಳನತನ ತ್ರವುಗೂ್ಳಿಸಬ್ೇಕ್್ೆಂದತ ಜಲನಿಧಿಕ್ನರಿಯವರತ 
ತಿೇಮನಾನ ತ್ಗ್ದತಕ್್ೂಳುಿವ ಮತರ್ನನ ರ್ನಯಯನಲಯಕ್್ೆ ಅಜಾಯನತನ ಸಲ್ಲಿಸತತನುರ.್  ಮನನಯ ಉಚಛ 
ರ್ನಯಯನಲಯದಲ್ಲಿ ರಿಟ  ಅಜಾ ಸೆಂಖ್ಯ 7923/2022 (LB-RES-PIL) ರೆಂತ್ ಪರಕರಣ ದನಖಲನಗಿದತಿ, 
ಸದರಿ ಪರಕರಣವು ಪರಸತುತ್ ವಿಚನರಣನ ಹೆಂತ್ದಲ್ಲಿ ಬನಕಿ ಇರತವುದರಿೆಂದ ಸಕ್ನಾರ ಮಧ್ಯ ಪರವ್ೇಶ್ಸಲತ ಅವಕ್ನಶ 
ಇರತವುದ್ಧಲಿ.  ಆ ಪರಕರಣ ತಿೇಮನಾನವನದ ಕೂಡಲೇ್ ಆ ಕಟಟಡವನತನ ತ್ರವುಗ್ೂಳಿಸತವ ಬಗ್ೆ ಸಕ್ನಾರ 
ಕ್ನನೂರ್ನತ್ಾಕವನಗಿ ಸೂಕು ಕರಮವನತನ ಕ್್ೈಗೂ್ಳುಿತ್ುದ್.   

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಪತಟಟಣಣನವರತ ನಯಮ 72 ರಡಿ ಸಚಿವರ ಗಮನ ಸಳ್್ಯಬ್ೇಕತ.  

ಶ್ರೇ ಪತಟಟಣಣ (ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್ಷ್ೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಯ ಮತಖಯಮೆಂತಿರಗಳು ಸದನಕ್್ೆ 
ಬೆಂದನಗಲ್ೇ ನನಗ್ ನಯಮ 72 ರಡಿ ಚಚ್ಾ ಮನಡಲತ ಅವಕ್ನಶ ಕಲ್ಲಪಸಬೇ್ಕ್ೆ್ಂದತ ರ್ನನತ ಈಗನಗಲ್ೇ ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೂ್ೆಂದ್ಧಗ್ ಮನತ್ರ್ನಡಿದ್ಿೇರ್್. 

 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಆಯಿತ್ತ.  

  



                                                                 ««¥¥ÀÀ//2200..0099..22002222  // 165 

““  wwzzÀÀÄÄÝÝ¥¥ÀÀrrAAiiÀÀiiÁÁUUÀÀzzÀÀ  ¥¥ÀÀææww//uunneeddiitteedd  ccooppyy//££ÁÁååAAiiÀÀiiÁÁ®®AAiiÀÀÄÄUUÀÀ¼¼ÀÀ°°èè  CCxxÀÀªªÁÁ  ¥¥ÀÀwwææPPÁÁ  ¥¥ÀÀææPPÀÀlluuÉÉUUÁÁVV  GG¥¥ÀÀAAiiÉÉÆÆÃÃVV¸̧ÀÀPPÀÀÆÆqqÀÀzzÀÀÄÄ  ’’’’ 

 

 

೧೧. ನಯಮ 330ರ ಮೆೇರ್ಗ್ ಚಚ್ಾ 

ಅ) ವಿಷಯ:- ಚಿಕೆಬಳನಿಪತರ ಜಲ್ಿ, ಚಿೆಂತನಮಣಿ ತನಲೂಿಕತ, ಕ್್ೂೇಟಗಲ  ಗನರಮ ಸವ್ಾ ನೆಂ.11 ರಲ್ಲಿ 
ಜ.ಟ.ಬಿ. ಕರಷಸ ಾ ರವರತ ಗಣಿ ಮತ್ತು ಭೂವಿಜ್ಞನನ ಇಲನಖಯ್ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳೂ್ೆಂದ್ಧಗ್ 
ಶನಮೇಲನಗಿ ಕ್ನನೂನತ ಬನಹಿರವನಗಿ ಅಕರಮ ಗಣಿಗನರಿಕ್್ಯಲ್ಲಿ ತ್ೂಡಗಿಕ್್ೂೆಂಡಿರತವ 
ಕತರಿತ್ತ.  

       - - - -  
  

ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬ್ುೇಗೌಡ (ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್ಷ್ೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, 330 ರಡಿ ಮೆೇರಗ್್ ಚಚ್ಾ ಮನಡಲತ 
ಅವಕ್ನಶ ಕಲ್ಲಪಸಿದಿಕ್ನೆಗಿ ಧ್ನಯವನದಗಳನತನ ಸಲ್ಲಿಸತತ್ುೇರ್್.  ರ್ನನತ ಈ ಹಿೆಂದ ್ ಸದನದಲ್ಲಿ ಚಿಕೆಬಳನಿಪತರ ಜಲ್ಿ, 
ಚಿೆಂತನಮಣಿ ತನಲೂಿಕತ, ಕ್್ೂೇಟಗಲ  ಗನರಮದ ಸವ್ಾ ನೆಂ. 11 ರಲ್ಲಿ ಜ.ಟ.ಬಿ. ಕರಷಸ ಾ ಇವರತ 
ಕ್ನನೂನತಬನಹಿರವನಗಿ ಸಕ್ನಾರ ಅನತಮತಿ ನೇಡಿರತವುದಕಿೆೆಂತ್ ಹ್ಚತಿ ಕಟಟಡದ ಕಲಿನತನ ತ್ಗ್ದತ ಸರಬರನಜ್ತ 
ಮನಡಿದನಿರ;್ ಸಕ್ನಾರಕ್್ೆ ಭರಿಸಬ್ೇಕ್ನದೆಂಥ ತ್ರಿಗಯ್ನತನ ವೆಂಚರ್್ ಮನಡಿದನಿರ;್ ಮತ್ತು ಕರಷರ ಹನಕಿರತವೆಂಥ 
ಜನಗದಲ್ಲಿ ಸಕ್ನಾರ ಒೆಂದತ ಎಕರ ್ಪರದ್ೇಶಕ್್ೆ ಅನತಮತಿ ನೇಡಿದರ್, ಸತಮನರತ ರ್ನಲತೆ ಎಕರ ್ಪರದೇ್ಶದಲ್ಲಿ ಕರಷರ 
ನಡಸ್ಲನಗತತಿುದ್; ಆ ಕರಷರ ನಡಸ್ಲತ ಸಕ್ನಾರ ವಿಧಿಸಿರತವೆಂಥ ಷರತ್ತುಗಳೇ್ನವ್; ಅದ್ಲಿವನೂನ ಉಲಿೆಂಘರ್ ್
ಮನಡಿದನಿರ.್  ಅದರಿೆಂದನಗಿ ಡೂ್ರೇಣ  ಸವಾ್ ಮನಡಿ, ಆ ಭನಗದಲ್ಲಿ ಆಗಿರತವೆಂಥ ಅಪನರವನದ ಲೂಟ ಏನದ್, 
ಅದನತನ ಡೂ್ರೇಣ  ಸವ್ಾ ಮೂಲಕ ತ್ನಖ್ ಮನಡಿಸಬ್ೇಕ್್ೆಂದತ ಮನನಯ ಸಚಿವರಿಗ್ ಒತನುಯ ಮನಡಿದ್ಿನತ.  ಆದರ್, 
ಇದತವರ್ವಿಗೂ ಆ ತ್ನಖ್ ಏರ್ನಗಿದ್ ಎೆಂಬತದತ ನನನ ಗಮನಕ್್ೆ ಬನರದ ಕ್ನರಣ ಮತ್ು ನಯಮ 330 ರಡಿ ಈ 
ವಿಚನರವನತನ ಪರಸನುಪ ಮನಡತತಿುದ್ಿೇರ್್.  2017ರಲ್ಲಿ ಜ.ಟ.ಬಿ. ಕರಷಸ ಾರವರಿಗ್ ಸಕ್ನಾರ ಕಲತಿ ಗಣಿಗನರಿಕ್್ಗ ್
ಅನತಮತಿ ನೇಡಿರತತ್ುದ್.  ಆದರ್, 2019ರಲ್ಲಿ ಡೂ್ರೇಣ  ಸವ್ಾ ಮನಡಿಸತತನುರ್.  ಆ 2019ರ ಡೂ್ರೇಣ  ಸವ್ಾನಲ್ಲಿ 
ಯನವುದ್ೇ ಅಕರಮ ನಡದ್್ಧಲಿ ಎನತನವೆಂಥ ವರದ್ಧ ಬೆಂದ್ಧದ್ ಎೆಂದತ ನನಗ್ ಮನಹಿತಿ ಬೆಂದ್ಧರತತ್ುದ್.  ಆದರ್, 
ಕ್್ೂೇವಿಡ -19 ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕರಷರ ಅನತನ ಸಥಗಿತ್ಗ್ೂಳಿಸಲನಗತತ್ುದ್.  ನೆಂತ್ರ 2020-21ರ ಕ್್ೂೇವಿಡ-19 
ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಒೆಂದೂವರ ್ವಷಾ ಕರಷಸ ಾ ನಡಸ್ಿರತವುದ್ಧಲಿ.  ಪತನಃ 2021-22ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ನಾರದ 
ಅನತಮತಿಗಿೆಂತ್ ಹ್ಚತಿ ಕಲಿನತನ ತ್ಗ್ಯಲನಗತತ್ುದ್.  ಸತಮನರತ ಎರಡತ ಸನವಿರ ಲ್ೂೇಡ  ಲನರಿ ಇರತವಷತಟ 
ಕಲಿನತನ ತ್ಗ್ಯಲನಗಿದ್ ಎನತನವೆಂಥ ಮನಹಿತಿ ನನಗ್ ಬೆಂದ್ಧದ್.  ಆದಿರಿೆಂದ ಇದರ ಬಗ್ೆ ಸವ್ಾ ಮನಡಿದನಿರಯ್ೇ, 
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ಏನತ ಮನಡಿದನಿರ ್ ಎೆಂಬತದರ ಕತರಿತ್ತ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರ ನೇಡಿದ ನೆಂತ್ರ ಸಪಷ್ಟ್ಟೇಕರಣವನತನ 
ಕ್್ೇಳಬಯಸತತು್ೇರ್್.  
 
 ಶ್ರೇ ಆಚನರ  ಹನಲಪಪ ಬಸಪಪ (ಗಣಿ ಮತ್ತು ಭೂವಿಜ್ಞನನ ಹನಗೂ ಮಹಿಳನ ಮತ್ತು ಮಕೆಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು 
ವಿಕಲಚ್ೇತ್ನರ, ಹಿರಿಯ ರ್ನಗರಿಕರ ಸಬಲ್ಲೇಕರಣ ಇಲನಖ್):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್,… 
 
 (ಹ್ೇಳಿಕ್್ ಪರತಿಯನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ್)  
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ಚಿಕೆಬಳನಿಪತರ ಜಲ್ಿ, ಚಿೆಂತನಮಣಿ ತನಲೂಿಕತ, ಕ್ೂ್ೇಟಗಲ  ಗನರಮದ ಸವ್ಾ ನೆಂ.11 ರಲ್ಲಿ ಜ.ಟ.ಬಿ. ಕರಷಸ ಾ 
ರವರಿಗ್ 5-00 ಎಕರ್ ಪರದ್ೇಶದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಮತಿ ಹ್ರ್.ಕ್್.ಸನವಿತಿರ                                         
ಪ್ೂರ: ಮೆ|| ಜ.ಟ.ಬಿ.ಕರಷಸ ಾರವರಿಗ್ ಕಟಟಡ ಕಲತಿ ಗಣಿಗನರಿಕ್್ಗನಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಉಪ ಖನಜ್ ರಿಯನಯಿತಿ 
ನಯಮಗಳು 1994 ರ ಪರಕ್ನರ ಕೆಂದನಯ ಮತ್ತು ಅರಣಯ ಇಲನಖಯ್ ನರನಕ್ಷ್ೇಪಣನ ಪತ್ರಗಳು, ಪರಿಸರ 
ಅನತಮತಿ ಪತ್ರ ಪಡದ್ತ ಜಲನಿ ಟನಸೆ  ಫೂ್ೇಸ ಾ ಸಮತಿಯ ಅನತಮತಿಯನತನ ಕಳುಹಿಸಿದನಗ ಸಕ್ನಾರವು 
ದ್ಧರ್ನೆಂಕ: 10.07.2017 ರಿೆಂದ ಜನರಿಗ್ ಬರತವೆಂತ ್20 ವಷಾಗಳ ಅವಧಿಗ ್ಕಲತಿಗಣಿ ಗತತಿುಗ್ ಸೆಂಖ್ಯ 260 
ನತನ ಮೆಂಜ್ೂರತ ಮನಡಲನಗಿರತತ್ುದ.್  ಹನಗ್ಯೇ ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಈ ಹಿೆಂದ ್ “ಸಕ್ನಾರವು ನೇಡಿದೆಂಥ 
ಮತಿಯನತನ ಮೇರಿ ಗಣಿಗನರಿಕ್್ ನಡಸ್ಲನಗಿದತಿ, ರನಜ್ಧ್ನವನತನ ಪನವತಿಸಿರತವುದ್ಧಲಿ. ಹನಗನಗಿ ಡೂ್ರೇಣ ಸವ್ಾ 
ಮನಡಬೇ್ಕತ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳಿದನಗ ರ್ನನತ ಸಹ ಮನಡಿಸತತ್ುೇರ್್” ಎನತನವೆಂಥ ಮನತ್ನತನ ಹ್ೇಳಿದ್ಿನತ.  ರ್ನನತ ಕ್್ೂಟಟ 
ಮನತಿನೆಂತ ್ಈಗನಗಲ್ೇ ಡೂ್ರೇಣ  ಸವ್ಾ ಆಗಿದತಿ, ಇವತ್ತು ನಮಾ ಹಿರಿಯ ಭೂ ವಿಜ್ಞನನ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಮತ್ತು 
ಕಛ್ೇರಿಯ ತನೆಂತಿರಕ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು, ಅದರ ಜ್ೂತ್ಗ್ ಗತತಿುಗ್ದನರರ ಸಮಕ್ಷಮದೂ್ೆಂದ್ಧಗ್ ಡೂ್ರೇಣ  ಸವ್ಾ ಮನಡಿ, 
ಸತಮನರತ 136245 ಮೆಟರಕ  ಟನ  ಕಟಟಡ ಕಲತಿ ತ್ಗ್ದ್ಧರತವುದನತನ ಕೆಂಡತ ಬೆಂದ್ಧರತತ್ುದ್.  ಅದರ್ೂೆಂದ್ಧಗ್ 
ಗತತಿುಗ್ ಪರದ್ೇಶದ ಮೆೇಲನಾಗದಲ್ಲಿ ಸತಮನರತ 13625 ಮೆಟರಕ  ಟನ  ಶ್ರ್ಥಲ ಗನರರ್್ೈಟ  ಶ್ಲ್/ಮಣಿಣನ over 
burden ಆಗಿರತತ್ುದ್ ಎನತನವೆಂಥ ವರದ್ಧ ಸಹ ಕ್್ೂಟಟದನಿರ್.  ಆದರ್, ಕಲತಿಗಣಿ ಗತತಿುಗದ್ನರರತ ಗತತಿುಗ ್
ಮೆಂಜ್ೂರನದ ದ್ಧರ್ನೆಂಕದ್ಧೆಂದ 80083 ಮೆಟರಕ  ಟನ  ಪರಮನಣಕ್್ೆ ರನಜ್ಧ್ನ ಪನವತಿಸಿರತವುದತ ನಮಾ ಆಡಿಟ  
ವರದ್ಧಗಳಿೆಂದ ಕೆಂಡತಬೆಂದ್ಧರತತ್ುದ್.  ಆದರ,್ ಗತತಿುಗದ್ನರರತ ಸೆಂಚಿತ್ ಆಡಿಟ  ಪರಮನಣಕಿೆೆಂತ್ ಹ್ಚತಿವರಿಯನಗಿ 
42537 ಮೆಟರಕ  ಟನ  ಕಟಟಡ ಕಲಿನತನ ಗಣಿಗನರಿಕ್್ ಮನಡಿ, ಸನಗಿಸಿರತವುದತ ಕೆಂಡತ ಬೆಂದ್ಧರತತ್ುದ್.  ಪರಸತುತ್ 
ಚನಲ್ಲುಯಲ್ಲಿರತವ ರನಜ್ಧ್ನ ರೂ.70/- ಪರತಿ ಮೆಟರಕ  ಟನ ನೆಂತ ್ 05 ಪಟಟರಷತಟ ದೆಂಡ ವಿಧಿಸಲನಗಿದತಿ, 
ರೂ.1,48,87,950/- ಪನವತಿಸತವೆಂತ್ ದ್ಧರ್ನೆಂಕ: 17.08.2022 ರೆಂದತ ಗತತಿುಗ್ದನರರಿಗ್ ರ್್ೂೇಟಸ  ಸಹ 
ನೇಡಲನಗಿದ್.   
 ಮತೆಂದತವರ್ದತ, ಪರಿಸರ ಅನತಮತಿ ಸಿಗತವೆಂಥ ಸೆಂದಭಾದಲ್ಲಿ ಕ್್ಲವು ನಯಮಗಳನತನ ಪನಲ್ಲಸಬ್ೇಕ್ನಗಿದ್.  
ಅದ್ೇರ್್ೆಂದರ್, ಬಫರ  ಜ್ೂೇ಼ ನ  ಇಷ್ಟ್ೇ ಇರಬೇ್ಕತ, ತ್ೆಂತಿ ಹನಕಿಕ್್ೂೆಂಡಿರಬೇ್ಕತ, ಬ್ೆಂಚತ ಆಗಿರಬ್ೇಕತ 
ಎನತನವೆಂಥದನಗಿದ್.  ಇವಲ್ಿವನೂನ ರ್್ೂೇಡಿ ಅಲ್ಲಿ ನೂಯನತ್ ಕೆಂಡತಬೆಂದ್ಧರತವುದರಿೆಂದ ಅವರಿಗ್ ರ್್ೂೇಟಸ  ನೇಡಿ, 
ಈಗನಗಲ್ೇ ಬೆಂದನಗಿದ್ ಎನತನವೆಂಥ ಮನಹಿತಿಯನತನ ತ್ಗ್ದತಕ್್ೂೆಂಡಿದ್ಿೇರ್್.  ಹನಗನಗಿ ಮನನಯ ಸದಸಯರಿಗ್ 
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ತಿಳಿಸಿದೆಂತ್ ಎಲನಿ ರಿೇತಿಯ ಕರಮವನತನ ತ್ಗ್ದತಕ್ೂ್ಳಿಲನಗಿದ್.  ಹ್ಚಿಿನ ಗಣಿಗನರಿಕ್್ ಮನಡಿ, ರನಜ್ಧ್ನವನತನ 
ತ್ಪಿಪಸಿರತವುದಕ್್ೆ ಕ್ನನೂನತ ಪರಕ್ನರ ಅವರಿಗ್ ದೆಂಡವನತನ ವಿಧಿಸಿ, ರ್್ೂೇಟಸ  ಸಹ ನೇಡಿ ಕರಮವನತನ 
ತ್ಗ್ದತಕ್ೂ್ಳಿಲನಗಿದ್. 

ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬ್ುೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಈ ಹಿೆಂದ ್ರ್ನನತ ರ್್ೂೇಟಸ  ನೇಡಿ ಇದರ ಬಗ್ೆ ಚಚ್ಾ 
ಮನಡಿದೆಂಥ ಸೆಂದಭಾದಲ್ಲಿ ಇಲನಖಯ್ ಹಿರಿಯ ಭೂವಿಜ್ಞನನಯವರತ (Senior Geologist) ಇದಕ್್ೆಲನಿ 
ಶನಮೇಲನಗಿದನಿರ್  ಎನತನವೆಂಥ ಮನತ್ನತನ ಹೇ್ಳಿದ್ಿನತ.  ಆದನಗೂಯ ಇಲನಖನ ತನೆಂತಿರಕ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು 
ಒಳಗ್ೂೆಂಡೆಂತ ್ ಅವರ ರ್್ೇತ್ೃತ್ಾದಲ್ಲಿಯೇ ಡೂ್ರೇಣ  ಸವ್ಾ ಮನಡಿಸಿದನಿರ.್   2017ರ್್ೇ ಸನಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಕರಷಸ ಾಗ್ 
ಅನತಮತಿ ನೇಡಲನಗಿದತಿ, ಕ್್ೇವಲ ಆರತ ತಿೆಂಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 42537 ಮೆಟರಕ  ಟನ ನಷತಟ ಎರಡತ ನೂರತ 
ಲ್ೂೇಡ  ಲನರಿ ಕಲಿನತನ ಸಕ್ನಾರದ ಅನತಮತಿಗಿೆಂತ್ ಹ್ಚನಿಗಿ ತ್ಗ್ಯಲನಗಿದಿ, ರೂ.1,48,87,950/- ಗಳನತನ 
ದೆಂಡ ವಿಧಿಸಲನಗಿದ್.   

(ಮತೆಂದತ) 
(947) 20.09.2022/5.30/ಎಸ ಕ್-್ಕ್್ಎಸ                       (ವ್ೈಸ  ಛ್ೇಮಾನ ರವರ  ಉಪಸಿಥತಿ) 
ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬ್ುೇಗೌಡ (ಮತೆಂದತ):-  
ರ್ನನತ ಇದನತನ ಪರಶ್ನ ಮನಡಿದಿಕ್್ೆ, ರೂ. 1 ಕ್ೂ್ೇಟ ೪೭ ಲಕ್ಷ  ದೆಂಡ ಎನತನವುದತ ಪತು್ಯನಯಿತ್ತ. ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ರ್ನನತ ಹ್ೇಳುವುದೇ್ರ್್ೆಂದರ,್ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಕರಮ ಗಣಿಗನರಿಕ್್ ನಡದ್್ಧರತವೆಂತ್ಹದತಿ ಎಷತಟ 
ಎೆಂಬತದತ ಇನೂನ ಕೂಡ ಸಪಷಟವನಗಿಲಿ. ಡೂ್ರೇಣ  ಸವ್ಾ ಆಗಿದ.್ ರ್ನನತ ತ್ಮಾ ಮೂಲಕ ಮನನಯ ಸಚಿವರಿಗ್ 
ವಿನೆಂತಿ ಮನಡತವುದ್ೇರ್ೆ್ಂದರ,್ ದಯವಿಟತಟ ಈ ಭೂ ವಿಜ್ಞನನ ಇಲನಖಯ್ ಭರಷಟ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳ ಹತಿುರ ಡೂ್ರೇಣ  
ಸವ್ಾಯನತನ ಮನಡಿಸಬೇ್ಡಿ. ಡೂ್ರೇಣ  ಸವ್ಾಯ ಬಗ್ೆ ಈಗನಗಲ್ೇ ಮನನಯ ಸಚಿವರಿಗ್ ಎಲಿವೂ ಕೂಡ ಗೂ್ತಿುದ್. 
Karnataka State Remote Sensing Applications Centre (KSRSAC) ನೆಂದ ಈ ಡೂ್ರೇಣ  
ಸವ್ಾ ಮನಡಿಸಬ್ೇಕತ ಎನತನವ ಬಗ್ೆ ಕ್್ೇೆಂದರ ಮತ್ತು ರನಜ್ಯ ಸಕ್ನಾರಗಳು ಈಗ ನಧನಾರ ಮನಡಿದ್. ಈಗ 
KSRSAC ನೆಂದ ಈ ಡೂ್ರೇಣ  ಸವ್ಾ ಆಗಬೇ್ಕತ.  2021-22 ರ್್ೇ ಸನಲ್ಲನಲ್ಲಿ  ಅೆಂದರ್ ಕ್ೇ್ವಲ ಆರತ 
ತಿೆಂಗಳಿರ್್ೂಳಗನಗಿ ಅಕರಮ ಗಣಿಗನರಿಕ್್ ನಡದ್್ಧದ್ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳಿದನಿರ್. ಸಕ್ನಾರದ ಅನತಮತಿಗಿೆಂತ್ ಇನತನ ಹ್ಚತಿ 
ಅಕರಮ ಗಣಿಗನರಿಕ್್ಯನತನ 2017 ರಿೆಂದಲೂ ಮನಡಿದನಿರ ್ ಎೆಂಬ ಬಗ್ೆ ಪತ್ು ಹಚಿಲತ ಗೂಗಲ  ಸವ್ಾ 
ಮನಡಬೇ್ಕತ. ಈ ಕರಷರ  ಪನರರೆಂಭ ಮನಡಿದನಗಿನೆಂದ, ಈ ಕರಷರ ನೆಂದ ಎಷತಟ ಗಣಿಗನರಿಕ್್ಯನತನ ಮನಡಿದನಿರ ್
ಎನತನವುದರ ಬಗ್ೆ ಗೂಗಲ  ಸವ್ಾ ಮನಡಿಸಿದರ್, ಖೆಂಡಿತ್ವನಗಿಯೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿನ ವನಸುವ ಸೆಂಗತಿ 
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ಗ್ೂತನುಗತತ್ುದ್. ರ್ನನತ ಈ ಮನತ್ನತನ ಏತ್ಕ್್ೆ ಹ್ೇಳುತ್ುೇರ್್ೆಂದರ,್ ರನಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಡಿೇ ಗಣಿಗನರಿಕ್್ ಏನದ್, ಅದತ 
ಚಿಕೆಬಳನಿಪತರ ಜಲ್ಿಯಲ್ಲಿಯೆಂದರಲ್ಲಿಯೇ more than 50% ಇದ್. ರನಜ್ಯದ ಸತಮನರತ ೪೦೦ ಕೂೆ ಹ್ಚತಿ 
ಗಣಿಗನರಿಕ್್ ಕರಷರ ಗಳು  ಚಿಕೆಬಳನಿಪತರ ಜಲ್ಿಯೆಂದರಲ್ಲಿಯೇ ಇವ್. ನಜ್ವನಗಿಯೂ, ಈ ಇಲನಖಯ್ಲ್ಲಿ 
ಸರಿಯನಗಿ ತ್ನಖ್ ಮನಡಿದರ,್ ಚಿಕೆಬಳನಿಪತರ ಜಲ್ಿಯ ಒೆಂದತ ಕರಷರ ನೆಂದ ರೂ. ೧೦,೦೦೦ ಕ್ೂ್ೇಟ ಬರಿ 
ದೆಂಡದ royalty ಸಕ್ನಾರಕ್್ೆ ಬರತತ್ುದ್. ಮನನಯ ಸಚಿವರ್ೇ, ತ್ಮಾ ಬಗ್ೆ ನನಗ್ ಅನತಮನನವಿಲಿ. ತ್ಮಾ 
ಪನರದಶಾಕ ಮತ್ತು ಆದಶಾದ ಬಗ್ೆ ನನಗ್ ಬಹಳ ಗೌರವವಿದ.್ ಆದರ್, ತ್ಮಾ ಇಲನಖ್ಯಲ್ಲಿರತವ ಕ್ಲ್ವು 
ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ದೂ್ಡಿ ತಿಮೆಂಗಿಲಗಳಿದನಿರ್.   
 
 ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ರ್ನನತ ತ್ಮಾ ಗಮನಕ್್ೆ ತ್ರಬಯಸತವುದೇ್ರ್್ೆಂದರ,್ ಶ್ರೇಮತಿ ಕೃಷಣವೇ್ಣಿ 
ಎನತನವವರತ senior geologist ಆಗಿ ಕ್್ಲಸ ಮನಡತತಿುದನಿರ್. ಇವರಿಗ್ ಸತಮನರತ service ಆಗಿದ.್ ಇವರತ 
ಅರ್್ೇಕ ಕಡಗ್ಳಲ್ಲಿ ಕ್್ಲಸ ಮನಡಿದನಿರ.್ ಇವರತ ಎಲ್ಿಲ್ಲಿ ಕ್್ಲಸ ಮನಡಿದನಿರ್ ಎೆಂಬ ಬಗ್ೆ ಚರಿತರ್ ರ್್ೂೇಡಿದರ್, 
ಸಕ್ನಾರ ಇವರನತನ  ಚಿಕೆಬಳನಿಪತರ ಜಲ್ಿಗ್ ಹನಕತವ ಹನಗಿಲಿ. ಯನವನಯವ ಜಲ್ಿಗಳಲ್ಲಿ ಇವರ ಬಗ್ೆ ಏರ್್ೇನತ 
ಆರೂ್ೇಪವನಯಿತ್ತ. ಶ್ರೇಮತಿ ಕೃಷಣವ್ೇಣಿ ಎನತನವವರತ ಸಕ್ನಾರದ ಆದ್ೇಶಕ್್ೆ stay ತ್ಗ್ದತಕ್್ೂೆಂಡತ ಬೆಂದತ,  
ಈ ಜಲ್ಿಯಲ್ಲಿ continue ಆಗತತಿುರತವೆಂತ್ಹದತಿ. ನನಗ್ ಬೆಂದ್ಧರತವ ಮನಹಿತಿಯ ಪರಕ್ನರ ಈಗನಗಲ್ೇ ಎರಡತ 
ಬನರಿ ಅಮನನತ್ತಗ್ೂೆಂಡಿದನಿರ ್ಮತ್ತು ಇವರ ಮೆೇಲ್ ಸನಕಷತಟ ಕರಮ ಜ್ರತಗಿಸಿದ ್ಎೆಂದತ ಹೇ್ಳಿದನಿರ.್ ಇೆಂತ್ಹ 
senior geologist ಅನತನ ಈ ಬೆಂಗನರದ ಗತಡಿಯಲ್ಲಿ ಕರದ್ತಕ್ೂ್ೆಂಡತ ಬೆಂದ್ಧದನಿರ.್ ಇವರತ ಇಲ್ಲಿ ಕ್್ಲಸ 
ಮನಡತವುದಕ್್ೆ ಇವರ ಹಿೆಂದ್ ಪರಭನವಿ ವಯಕಿುಗಳಿದನಿರ್. ಇಡಿೇ ಚಿಕೆಬಳನಿಪತರ ಜಲ್ಿಯಿೆಂದ ಬರತ್ಕೆೆಂಥ royalty 
ಇವತ್ತು ಕ್್ಲವು ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳ ಜ್ೇಬಿಗ್ ಹ್ೂೇಗತತಿುದ ್ ಮತ್ತು ಈಕ್್ಯ ಜ್ೇಬಿಗ್ ಹ್ೂೇಗತತಿುದ್. ಇದರಿೆಂದನಗಿ, 
ಸಕ್ನಾರಕ್್ೆ ಬಹಳಷತಟ ನಷಟ ಉೆಂಟನಗತತಿುದ್.  ಯನವುದ್ೂೇ ಒೆಂದತ ಮೂಲ್ಯಲ್ಲಿರತವೆಂತ್ಹ ಒೆಂದತ ಸಣಣ ಕರಷರ  
ಬಗ್ೆ ರ್ನನತ ಹ್ೇಳಿರತವೆಂತ್ಹದತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಭನರಿ ಕತಳಗಳು ಕರಷರ  ನಡಸ್ತತಿುದನಿರ.್ ಅದಕ್್ೆಲನಿ  ಶ್ರೇಮತಿ 
ಕೃಷಣವ್ೇಣಿಯವರತ ಶನಮೇಲನಗಿದನಿರ.್ ಅವರತ ಆದಷತಟ … . . 

ವ್ೈಸ  ಛ್ೇಮಾನ :- ಮನನಯ ಸಚಿವರ್ೇ, ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಕ್್ೇಳಿರತವ ಪರಶ್ನಗ ್ಆದಷತಟ   ಗೆಂಭಿೇರವನಗಿ 
ತನವು ಪರಿಗಣಿಸಬ್ೇಕ್ನಗತತ್ುದ್. ಮನನಯ ಸದಸಯರ್ೇ, ತನವು ನಯಮ 330 ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಪರಶ್ನ ಕ್ೇ್ಳಿರತವೆಂತ್ಹದಿಕ್್ೆ, 
ಅದನತನ ಕ್ನನೂನತಬನಹಿರವನಗಿ ತ್ಡಯ್ಡತಿವುದಕ್್ೆ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರವನತನ ಕ್್ೂಟಟದನಿರ್ ರ್್ೂೇಡಿ. ಅದರ 
ಬಗ್ೆ back page ನಲ್ಲಿ ಇದ್.  
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ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬ್ುೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ನೇಡಿರತವ ಉತ್ುರವನತನ ರ್ನನತ 
ಸನಾಗತ್ ಮನಡತತ್ುೇರ್್. ನನನ ಮನತ್ನತನ ಎರಡತ ನಮಷಗಳಲ್ಲಿ ಮತಗಿಸತತ್ುೇರ್್.  

 
ವ್ೈಸ  ಛ್ೇಮಾನ :- ಆರತ ಜ್ನ ಸದಸಯರತ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ೆ ಮನತ್ರ್ನಡತವವರಿದನಿರ್.  
 
ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬ್ುೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ನನಗ್ ಮತ್ೂುಮೆಾ ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಅವಕ್ನಶ 

ಮನಡಿಕ್್ೂಟಟದಿಕ್ನೆಗಿ ತ್ಮಗ್ ಧ್ನಯವನದಗಳನನಪಿಾಸತತ್ುೇರ್್. ರ್ನನತ ಕ್್ೇವಲ ಎರಡತ ನಮಷಗಳಲ್ಲಿ ಮನತ್ರ್ನಡಿ 
ಮತಗಿಸತತು್ೇರ್್. 

 
ವ್ೈಸ  ಛ್ೇಮಾನ :- ಆಯಿತ್ತ. 
 
ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬ್ುೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ರ್ನನತ ತ್ಮಾ ಮೂಲಕ ಮನನಯ ಸಚಿವರಿಗ್ 

ಕ್್ೇಳುವುದೇ್ರ್್ೆಂದರ,್ ದಯವಿಟತಟ, ರನಜ್ಯದಲ್ಲಿರತವ ಗಣಿಗನರಿಕ್್ಯರ್್ನೇ ಒೆಂದತ ರಿೇತಿಯನಗಿ ರ್್ೂೇಡಿ, 
ಚಿಕೆಬಳನಿಪತರ ಗಣಿಗನರಿಕ್ಯ್ರ್್ನೇ ಒೆಂದತ ರಿೇತಿ ರ್್ೂೇಡಿ. ಈ ಸಕ್ನಾರದ ಬ್ೂಕೆಸಕ್್ೆ ಬರಬೇ್ಕ್ನದೆಂತ್ಹ 
royalty ಮತ್ತು ಈ ರಿೇತಿ ಕದತಿ ವಯವಹನರ ಮನಡತವೆಂತ್ಹವರತ ಇಲನಖನಧಿಕ್ನರಿಗಳ ಜ್ೂತ ್
ಶನಮೇಲನಗಿದನಿರ್. ದಯವಿಟತಟ, ಇಲ್ಲಿ ಇೆಂತ್ಹದಿಕ್್ೆ ಕಡಿವನಣ ಹನಕಬ್ೇಕತ. ಶ್ರೇಮತಿ ಕೃಷಣವ್ೇಣಿ ಎನತನವವರ ಬಗ್ೆ 
ಈ ಇಲನಖಯ್ಲ್ಲಿ ಮನಹಿತಿ ಇದ್. ಈಕ್್ಯನತನ ಕೂಡಲೇ್ ಅಮನನತ್ತುಗೂ್ಳಿಸಬ್ೇಕತ. 2017 ರಿೆಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರ್ಗ್ 
ಈ ಕರಷರ ಗಳ ಬಗ್ೆ ಗೂಗಲ  ಮನಯಪ  ಸವ್ಾ ಮನಡಿಸಬ್ೇಕತ ಮತ್ತು KSRSAC ನೆಂದ audit ನತನ 
ಮನಡಿಸಬ್ೇಕತ. ಗಣಿ ಮತ್ತು ಭೂವಿಜ್ಞನನ ನದ್ೇಾಶಕರತ ಎನತನವವರತ ಒಬುರಿದನಿರ್. ಆ ನದ್ೇಾಶಕರಿೆಂದಲ್ೇ ಈ 
ಕರಷರ  ಮೆೇಲ್ ಸಮಗರವನದೆಂತ್ಹ ತ್ನಖ್ಯನತನ ಮನಡಿಸಬ್ೇಕತ. ಈಗನಗಲ್ೇ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಹ್ೇಳಿರತವೆಂತ್, 
“ನಯಮಗಳ ಉಲಿೆಂಘರ್ ್ ಮನಡಿದನಿರ.್ ಷರತ್ುನತನ fulfil ಮನಡಿಲಿ. ಆದಿರಿೆಂದ ಗಣಿಗನರಿಕ್್ಯನತನ 
ಸಥಗಿತ್ಗ್ೂಳಿಸಿದ್ಿೇವ್”  ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳಿದನಿರ್. “ಸಥಗಿತ್ಗ್ೂಳಿಸಿಲಿ, ಆದರ್ ಉತ್ುರದಲ್ಲಿ ಸಥಗಿತ್ಗ್ೂಳಿಸಿದ್ಿೇವ್” ಎದತ 
ಹ್ೇಳಿದನಿರ್.  ಇವರತ ಬಹಳ ಪರಭನವಿ. ಶ್ರೇಮತಿ ಕೃಷಣವ್ೇಣಿಯವರತ ರ್ನನತ ಮೆಂತಿರಗಳ ಹತಿುರ  ಹ್ೇಳಿಕ್ೂ್ಳುಿತ್ುೇರ್್. 
ಗಣಿಗನರಿಕ್್ಯನತನ ನಡಸ್ಿ” ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳಿದನಿರ್.  

 
ವ್ೈಸ  ಛ್ೇಮಾನ :- ಮನನಯ ಸದಸಯರ್ೇ, ಶ್ರೇಮತಿ ಕೃಷಣವ್ೇಣಿ ಎನತನವವರ ಬಗ್ೆ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ 

ಗಮನಹರಿಸಿದನಿರ್. 
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ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬ್ುೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಇಲ್ಲಿ ಇನೂನ ಗಣಿಗನರಿಕ್್ ನಡಯ್ತತ್ುಲೇ್ ಇದ್.   

ದಯವಿಟತಟ, ಈ ಗಣಿಗನರಿಕ್್ ಬಗ್ೆ ನದೇ್ಾಶಕರಿೆಂದಲ್ೇ ತ್ನಖ್ಯನತನ ಮನಡಿಸಬ್ೇಕತ. ರನಜ್ಧ್ನದ ಬಗ್ೆ 
ಏರ್್ೂೆಂದತ ದೆಂಡವನತನ ಹನಕಿದ್ಧಿೇರಿ, ದಯವಿಟತಟ ಈ ದೆಂಡದ ಮೆೇಲ್ ಮನನಯ ರ್ನಯಯನಲಯಕ್್ೆ ಹೂ್ೇಗಿ 
ತ್ಡಯ್ನಜ್್ಞಯನತನ ತ್ಗ್ದತಕ್್ೂೆಂಡತ ಬರತತನುರ್.  ಜಲನಿಧಿಕ್ನರಿಯವರ revenue recovery ಗ್ ಹನಕಿ. 
ಇೆಂತ್ಹ ಪರಕರಣಗಳನತನ ಯನವನಯವುದತ ಬರತತ್ುದಯ್ೇ revenue recovery ಗ್ ಹನಕಿ. ಅವರ ಬ್ೇರ್ 
ಆಸಿುಯನತನ ಮತಟತಟಗ್ೂೇಲತ ಹನಕಿಕ್್ೂಳುಿವ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡಲೇ್ ಈ ರನಜ್ಧ್ನವನತನ ಸಕ್ನಾರದ ಬ್ೂಕೆಸಕ್್ೆ 
ಕಟಟಸಿಕ್್ೂಳುಿವೆಂತ್ಹ ವಯವಸಥ್ಯನತನ ದಯವಿಟತಟ ಮನಡಬೇ್ಕತ.  ದಯವಿಟತಟ, ಇದರ ಬಗ್ೆ ಸಮಗರ 
ತ್ನಖ್ಯನಗತವವರ್ಗೂ, ಈ ಕರಷರ  ಮತೆಂದತವರಯ್ಬನರದತ. ಈ ಹಿರಿಯ ಭೂ ವಿಜ್ಞನನಯ ಮೆೇಲ್ ಕೂಡಲೇ್ 
ಕರಮ ಕ್್ೈಗೂ್ಳಿಬ್ೇಕ್್ೆಂದತ ರ್ನನತ ತ್ಮಾ ಮೂಲಕ ಮನನಯ ಸಚಿವರಿಗ್ ಒತನುಯ ಮನಡತತ್ುೇರ್್.  

 
ವ್ೈಸ  ಛ್ೇಮಾನ :- ತ್ಮಗ್ ಧ್ನಯವನದಗಳು. ಮನನಯ ಸಚಿವರ್ೇ, ತನವು ಮನತ್ರ್ನಡಿ. 
 
ಶ್ರೇ ಆಚನರ  ಹನಲಪಪ ಬಸಪಪ (ಗಣಿ ಮತ್ತು ಭೂವಿಜ್ಞನನ ಹನಗೂ ಮಹಿಳನ ಮತ್ತು ಮಕೆಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 

ಮತ್ತು ವಿಕಲಚ್ೇತ್ನರ, ಹಿರಿಯ ರ್ನಗರಿಕರ ಸಬಲ್ಲೇಕರಣ ಸಚಿವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಯ 
ಸದಸಯರತ ಹ್ೇಳಿರತವೆಂತ್, KSRSAC ಮತಖನೆಂತ್ರ ಸವ್ಾ ಮನಡಿಸಬೇ್ಕ್್ೆಂದತ ಹೇ್ಳಿದನಿರ.್ ನಮಾದತ 
ಇಲನಖಯ್ೆಂದತ ಇದ್. ಸತಮನರತ ವಷಾಗಳಿೆಂದ ಗಣಿಗನರಿಕ್್ಯಲ್ಲಿ EC conditions ನಲ್ಲಿ ಇರತವ quantity 
ಗಿೆಂತ್ ಹ್ಚತಿ ಗಣಿಗನರಿಕ್ಯ್ನತನ ಮನಡಿರತವೆಂತ್ಹದತಿ ಇದ್. ಚಿಕೆಬಳನಿಪತರ ಜಲ್ಿಯೆಂದ್ೇ ಅಲಿ. ಇಡಿೇ 
ರನಜ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಇದೂ್ೆಂದತ ಸಮಸ್ಯಯಿದ್. ಆ ಸಮಸಯ್ಯನತನ ಬಗಹ್ರಿಸಬ್ೇಕ್ೆ್ಂದರ್, KSRSAC ಮತಖನೆಂತ್ರ 
ಇವತ್ತು ಇಡಿೇ ರನಜ್ಯದ baseline data ಮನಡತತಿುದ್ಿೇವ್. ಈ ಹಿೆಂದ್ ಡೂ್ರೇಣ  ಸವ್ಾ ಮನಡಿ, ಸತಮನರತ ಆರತ 
ಸನವಿರ ಕ್್ೂೇಟ ರೂಪನಯಿಗಳ ದೆಂಡವನತನ ಹನಕಿದಿರತ. ಅ ದೆಂಡವನತನ ಹನಕಿದ ನೆಂತ್ರ ಬಹಳಷತಟ ಜ್ನರತ 
ಮನನಯ ರ್ನಯಯನಲಯಕ್್ೆ ಹ್ೂೇಗಿ ತ್ಡಯ್ನಜ್್ಞಯನತನ ತ್ಗ್ದತಕ್್ೂೆಂಡತ ಬೆಂದರತ. ಆಗ baseline data 
ಇರಲನರದೇ್, ಯನವುದ್ೂೇ ಕ್ನಲದಿನತನ ಇವತ್ತು ಸತಮಾರ್್ ಮನನಯ ರ್ನಯಯನಲಯಕ್್ೆ ಹ್ೂೇಗಿ ಹ್ೇಳಿದರ್, ಅದತ 
ಒಪಿಪಕ್್ೂಳುಿವುದ್ಧಲಿ.  ಅಲ್ಲಿ ಸಾಲಪ ಸಮಸ್ಯಯನಗಿರತವುದರಿೆಂದ, ಮದಲತ KSRSAC ಮೂಲಕ ಇಡಿೇ 
ರನಜ್ಯದಲ್ಲಿರತವ ಎಲನಿ ಗಣಿಗನರಿಕ್್ಗಳನತನ ಸವ್ಾ ಮನಡತವುದಕ್್ೆ ಕ್್ೈಗ್ತಿುಕ್್ೂೆಂಡಿದ್ಿೇವ್. ಮದಲ ಆದಯತಯ್ನತನ 
ಚಿಕೆಬಳನಿಪತರ ಜಲ್ಿಗ್ ಕ್್ೂಡತವೆಂತ್ಹದತಿ. ಇದ್ೂೆಂದೇ್ ಗಣಿಗನರಿಕ್್ಯನತನ ಸವ್ಾ ಮನಡತವುದ್ಧಲಿ. ರನಜ್ಯದಲ್ಲಿರತವ 
ಎಲನಿ ಗಣಿಗನರಿಕ್್ಯನತನ ಸವ್ಾ ಮನಡತತ್ುೇವ್. ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಹ್ೇಳಿರತವೆಂತ,್ ಇದನತನ ಮತೂ್ುಮೆಾ 
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ಪರಿಶ್ೇಲರ್್ ಮನಡಿ, ಹಿರಿಯ ನದ್ೇಾಶಕರ ಹತಿುರ ಮನತ್ರ್ನಡಿ, ಇದಕ್್ೆ ಸೂಕುವನದೆಂತ್ಹ ಕರಮವನತನ 
ತ್ಗ್ದತಕ್ೂ್ಳುಿತ್ುೇರ್್. 

 
ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬ್ುೇಗೌಡ:- ಅಲಿ, ಅಲಿ. 
 
ವ್ೈಸ  ಛ್ೇಮಾನ :- ಮನನಯ ಪಿ.ಆರ. ರಮೆೇಶ ರವರೇ್, ತನವು ಮನತ್ರ್ನಡಿ. ಮನನಯ ಮರಿತಿಬ್ುೇಗೌಡರೇ್, 

ತ್ಮಾ ಮನತ್ನತನ ಸನಕತ ಮನಡಿ. 
 
ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬ್ುೇಗೌಡ:-  ಮನನಯ ಸಚಿವರ್ೇ,  ದಯವಿಟತಟ ಸಮಗರವನದ ತ್ನಖ್ಯನತನ ಮನಡಿಸಿ. ಆ ತ್ನಖ ್

ವರದ್ಧ ಬರತವವರ್ಗೂ ಈ royalty ಅನತನ ಸಕ್ನಾರದ ಬ್ೂಕೆಸಕ್್ೆ ಕಟತಟವ ತ್ನಕ  ಕೂಡ  ಅಲ್ಲಿ ಏರ್್ೂೆಂದತ 
ನಯಮಗಳನತನ ಉಲಿೆಂಘಿಸಿದನಿರ್, ಆ ಎಲನಿ ನಯಮಗಳನತನ ಪನಲ್ಲಸತವ ತ್ನಕ ಕರಷರ  ಸಥಗಿತ್ಗೂ್ಳಿಸಬ್ೇಕತ. ಈ 
ಹಿರಿಯ ಭೂ ವಿಜ್ಞನನಯ ಮೆೇಲ್ ಕರಮ ತ್ಗ್ದತಕ್ೂ್ಳಿಬ್ೇಕತ.  

 
ಶ್ರೇ ಆಚನರ  ಹನಲಪಪ ಬಸಪಪ:- ಆಯಿತ್ತ. ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಮತ್ೂುಮೆಾ ಹ್ೇಳಿರತವೆಂತ್, ಹಿರಿಯ 

ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳ ತ್ೆಂಡವನತನ ಕಳುಹಿಸತತ್ುೇರ್್  ಮತ್ತು  ರ್ನನತ ನದ್ೇಾಶಕರಿಗ ್ ಕೂಡ ನದ್ೇಾಶನವನತನ ನೇಡತತ್ುೇರ್್. 
ಇಲ್ಲಿ ಆಗಿರತವೆಂತ್ಹ ಸಮಸಯ್ಗಳನತನ ಪೂತಿಾ ಬಗಹ್ರಿಯತವವರ್ಗೂ ಇಲನಖನಧಿಕ್ನರಿಗಳಿಗ್ ಕರಮ ತ್ಗ್ದತಕ್್ೂಳಿಿ 
ಎೆಂದತ ರ್ನನತ ಸಪಷಟವನಗಿ ನದ್ೇಾಶನವನತನ ಕ್್ೂಡತತು್ೇರ್್.  

 
ವ್ೈಸ  ಛ್ೇಮಾನ :- ಮನನಯ ಪಿ.ಆರ . ರಮೆೇಶ ರವರ್ೇ, ತನವು ಮನತ್ರ್ನಡಿ. 
ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬ್ುೇಗೌಡ:- ಅಲಿ, ಅಲಿ. ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ... 
  
ವ್ೈಸ  ಛ್ೇಮಾನ :- ಮನನಯ ಮರಿತಿಬ್ುೇಗೌಡರ್ೇ, ತನವು ಕ್್ೇಳಿರತವೆಂತ್, ತ್ಮಗ್ ಇನತನ ಎರಡತ ನಮಷ 

ಸಮಯವನತನ ಕ್್ೂಟಟದ್ಿೇರ್್. ನಯಮ 330 ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಆರತ ಜ್ನ ಸದಸಯರತ ಮನತ್ರ್ನಡತವವರಿದನಿರ.್ 
 
ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬ್ುೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ರ್ನನತ ತ್ಮಗ್ ಸಹಕ್ನರ ಕ್ೂ್ಡತತ್ುೇರ್್.  
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ವ್ೈಸ  ಛ್ೇಮಾನ :- ಮನನಯ ಮರಿತಿಬ್ುೇಗೌಡರ್ೇ, ಕ್ೂ್ರ್್ಯದನಗಿ ಒೆಂದೇ್ ನಮಷದಲ್ಲಿ  ತ್ಮಾ ಮನತ್ನತನ  
ಬ್ೇಗ ಮತಗಿಸಿ. 

 
ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬ್ುೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಇದನತನ ನದ್ೇಾಶಕರಿೆಂದ ತ್ನಖ್ ಮನಡಿಸಿ. ಈ 

ಹಿರಿಯ ಭೂವಿಜ್ಞನನಯನತನ ಕೂಡ ತ್ನಖ್ಗ್ ಒಳಪಡಿಸಿ. ಆ ಗಣಿಗನರಿಕ್್ಯನತನ ಸೆಂಪೂಣಾವನಗಿ ಸಥಗಿತ್ಗೂ್ಳಿಸಿ. 
ಅದರಿೆಂದ ಬರಬ್ೇಕ್ನದೆಂತ್ಹ royalty ಅನತನ ಸಕ್ನಾರದ ಬೂ್ಕೆಸಕ್್ೆ ಕಟತಟವವರ್ಗೂ ಕೂಡ ಅದನತನ 
ಸಥಗಿತ್ಗ್ೂಳಿಸಿ. ಆ ಹಿರಿಯ ಭೂ ವಿಜ್ಞನನಯರ್್ೂನಳಗೂ್ೆಂಡೆಂತ,್ ಆ ಕರಷರ  ಮೆೇಲ್ 2017ರಿೆಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರ್ಗ ್
ಎಲನಿ ಕಲತಿಗಳ ಮೆೇಲ ್ ಗೂಗಲ  ಸವ್ಾ ಮನಯಪ  ಮತ್ತು KSRSAC ನೆಂದ audit ಹನಗೂ ತ್ನಖ ್
ಮನಡಿಸಬ್ೇಕತ.  

 
ಶ್ರೇ ಆಚನರ  ಹನಲಪಪ ಬಸಪಪ:- ಮನನಯ ಮರಿತಿಬು್ೇಗೌಡರ್ೇ, ರ್ನನತ ಈಗನಗಲ್ೇ ಸಪಷಟವನಗಿ ಹೇ್ಳಿದ್ಿೇರ್್.  
ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬ್ುೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಚಿವರ್ೇ, ಸರಿ. 
ಶ್ರೇ ಆಚನರ  ಹನಲಪಪ ಬಸಪಪ:- ಇದನತನ ಬಹಳ ಸಪಷಟವನಗಿ ಸವ್ಾ ಮನಡಿ, ....  
ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬ್ುೇಗೌಡ:-  ಈಗ ಆಗಿರತವ ಬಗ್ೆ ಏನತ ಮನಡಬೇ್ಕತ?   
 
ಶ್ರೇ ಆಚನರ  ಹನಲಪಪ ಬಸಪಪ:- ನಯಮಬನಹಿರವನಗಿರತವೆಂತ್ಹದಿರ ಬಗ್ೆ ಮತ್ೂುಮೆಾ ನಮಾ ನದ್ೇಾಶಕರ 

ಜ್ೂತ್ ಮನತ್ರ್ನಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಏರ್್ಲನಿ ಮನಡತವುದಕ್್ೆ ಸನಧ್ಯವನಗತತ್ುದ್ಯೇ, ಅದನತನ ಮನಡಿಕ್್ೂಡತತ್ುೇರ್್.  
ವ್ೈಸ  ಛ್ೇಮಾನ :- ಮನನಯ ಪಿ.ಆರ . ರಮೆೇಶ ರವರ್ೇ, ತನವು ಮನತ್ರ್ನಡಿ.  
 
ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬ್ುೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ತ್ನಖ್ ಮನಡತತು್ೇವ್ೆಂದತ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಹ್ೇಳಲ್ಲ. 
 
ವ್ೈಸ  ಛ್ೇಮಾನ :- ಮನನಯ ಮರಿತಿಬ್ುೇಗೌಡರ್ೇ, ತ್ಮಾ ಮನತ್ನತನ ಸನಕತ ಮನಡಿ. ಮನನಯ ಪಿ.ಆರ . 

ರಮೆೇಶ ರವರ್ೇ, ನನಗ್ ಗೂ್ತಿುಲಿ, ತನವು ಮನತ್ರ್ನಡಿ. 
(ಗ್ೂೆಂದಲ) 

ವ್ೈಸ  ಛ್ೇಮಾನ :- ಮನನಯ ಸಚಿವರತ 
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ಶ್ರೇ ಆಚನರ  ಹನಲಪಪ ಬಸಪಪ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಹ್ೇಳಿರತವೆಂತ್, ಎಲನಿ 
ಕ್್ಲಸವನತನ ಮನಡತತ್ುೇರ್್. ಕ್ನನೂನತ ಬನಹಿರವನಗಿರತವುದರ ಬಗ್ೆ ಇಲನಖ್ ಯನವತ್ೂು ಹಿೆಂಜ್ರಿಯವುದ್ಧಲಿ.  

 
ವ್ೈಸ  ಛ್ೇಮಾನ :- ಮನನಯ ಸಚಿವರ್ೇ, ತ್ಮಾ ಉತ್ುರ ಕ್ೂ್ಟನಟಗಿದ್.  ಆ ವಿಚನರವನತನ ಮನನಯ 

ಸದಸಯರತ ಕ್್ೇಳಿದನಿಗಿದ.್ ದಯವಿಟತಟ, ತನವು ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂ್ಳಿಿ. ಮನನಯ ಪಿ.ಆರ . ರಮೆೇಶ ರವರ್ೇ, ತನವು 
ಮನತ್ರ್ನಡಿ. 

  
(ಮತೆಂದತ) 

(948) 20-09-2022 5.40 ಟಸಿಹ್ರ್ -ಕ್್ಎಸ                    (ವ್ೈಸ  ಛ್ೇಮಾನ ವರ ಉಪಸಿಥತಿ) 
 

ಆ)  ಕತಣಿಗಲ  ತನಲೂಿಕಿನ ವ್ೈ.ಹ್ೂಸಹಳಿಿಯಿೆಂದ ಹೆಂಪನಪತರ ಮಧ್ಯ ಸತಮನರತ 
600 ಮೇಟರ  ಉದಿದ ಸೆಂಪಕಾ ಸೇ್ತ್ತವ್ಯನತನ ನಮನಾಣ ಮನಡತವ 
ಕತರಿತ್ತ. 

---- 
 

ಶ್ರೇ ಪಿ.ಆರ .ರಮೆೇಶ  (ರ್ನಮನದ್ೇಾಶನ ಹ್ೂೆಂದ್ಧದವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ರ್ನನತ 
ನಯಮ 330 ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಮನನಯ ಲೂ್ೇಕ್ೂ್ೇಪಯೇಗಿ ಸಚಿವರಿಗ್ ಗಮನ ಸಳ್್ಯಬ್ೇಕಿತ್ತು. ಆದರ್ ಅವರತ 
ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಇಲಿ. ಎರಡರ್್ಯದನಗಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಬೆಂಧ್ಪಟಟ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಇದನಿರೂ್ೇ, ಇಲಿವೊೇ ಗ್ೂತಿುಲಿ.  

 
ಶ್ರೇ ಕ್್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಯ 

ಪಿ.ಆರ .ರಮೆೇಶ ರವರ್ೇ, ತನವು ಅನತಮತಿ ಕ್್ೂಟಟರ್ . . .  
ಶ್ರೇ ಪಿ.ಆರ .ರಮೆೇಶ :- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ರ್ನನತ ಅನತಮತಿ ಕ್ೂ್ಡತವುದಕ್ನೆಗತವುದ್ಧಲಿ. ಅವರತ 

ಹ್ೇಳಬ್ೇಕತ. . . 
ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಪಿ.ಆರ .ರಮೆೇಶ ರವರ್ೇ, ತನವು ಮನತ್ರ್ನಡಿ.  
 
ಶ್ರೇ ಪಿ.ಆರ .ರಮೆೇಶ :- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಇದತ ಬಹಳ ಮತಖಯವನದ ಅೆಂಶ. ಇೆಂತ್ಹ 

ಯನವುದ್ೇ ಒೆಂದತ ಸಮಸ್ಯ ರನಜ್ಯದಲ್ಲಿದನಿಗ . . . 
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ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶ  ಕ್್.ರನಥ್ೂೇಡ  (ವಿರೂ್ೇಧ್ ಪಕ್ಷದ ಮತಖಯ ಸಚ್ೇತ್ಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, 

ನಯಮ 330 ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಮನನಯ ಸದಸಯರತಗಳ್ಲನಿ ಸಕ್ನಾರದ ಗಮನ ಸಳ್ಯ್ತತಿುದ್ಿೇವ್.  ಆದರ್ ಮನನಯ 
ಸಚಿವರ್ಲಿರೂ ಇದಿರ್ ನಮಗ್ ಸಮಪಾಕವನದೆಂಥ ಉತ್ುರ ಬರತತ್ುದ್. ಆದರ ್ ಈಗ ಸೆಂಬೆಂಧ್ಪಟಟ ಮನನಯ 
ಸಚಿವರತ ಇಲಿ. ಎಲನಿ ವಿಷಯಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಸಭನರ್ನಯಕರೇ್ ಉತ್ುರ ಕ್್ೂಟಟರ್ ಹ್ೇಗ?್ ಮನನಯ ಸಲ್ಲೇೆಂ 
ಅಹಮದ  ರವರತ ಮನತ್ರ್ನಡತವನಗ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಇರಲ್ಲಲಿ. ಸಮಪಾಕವನದೆಂತ್ಹ ಉತ್ುರ 
ಕ್್ೂಡಬೇ್ಕ್ನದನಗ ದಯವಿಟತಟ ಮನನಯ ಸಚಿವರತಗಳು ಸದನಕ್್ೆ ಬರಲತ ತನವು ಆದ್ೇಶ ಮನಡಿ. 

(ಗ್ೂೆಂದಲ) 
ವ್ೈಸ  ಛ್ೇಮಾನ :- ಮನನಯ ಪಿ.ಆರ .ರಮೆೇಶ ರವರೇ್, ಮನನಯ ಸಭನರ್ನಯಕರತ ನಮಗ್ ಉತ್ುರ 

ಕ್್ೂಡತತು್ೇರ್್ೆಂದತ ಹೇ್ಳಿದನಿರ.್ ನೇವು ಅವರಿೆಂದ ಉತ್ುರವನತನ ನರಿೇಕ್ಷ್ ಮನಡತವುದ್ಧಲಿವ್ೆಂದರ,್ ರ್ನನತ ಈ 
ವಿಷಯವನತನ ಮತೆಂದಕ್್ೆ ಹನಕತತ್ುೇರ್್. (ಗ್ೂೆಂದಲ) ಮತೆಂದ್ಧನದತ ಅವರ ಮನಸಿಸಗ್ ಬೆಂದನಗ ಮನಡಲ್ಲ. 
ಇಲಿವ್ೆಂದರ್, ಮನನಯ ಮನನಯ ಸಭನರ್ನಯಕರತ ಉತ್ುರ ಕ್್ೂಡತತನುರ.್  

(ಗ್ೂೆಂದಲ) 
ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶ  ಕ್್.ರನಥೂ್ೇಡ :- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಇಲಿದ್ಧದಿರ,್ ಚಚ್ಾ ಯನರತ 

ಕ್್ೇಳುತನುರ್.  
 
ವ್ೈಸ  ಛ್ೇಮಾನ :- ರ್್ೂೇಡಿ, ಮೆೇಲಾರ್್ ಮತ್ತು ಕ್ಳ್ಮರ್್ ಇರತತ್ುದ್. ಅವರತ ಕ್್ಳಮರ್್ಯಲ್ಲಿದನಿಗ, 

ಅವರತ ಮೆೇಲಾರ್್ಯಲ್ಲಿ ಬರತವುದಕ್್ೆ ಸಾಲಪ ಕಷಟಸನಧ್ಯವನಗತತ್ುದ್. ಅಲ್ಲಿ ಇದಿೆಂತ್ಹ ಸೆಂದಭಾದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಗ್ 
ಬರಬ್ೇಕ್್ೆಂದನಗ, ಅದಕ್ೂ್ೆೇಸೆರವೇ್ ಸಭನರ್ನಯಕರತ ಇರತವೆಂಥದತಿ. ಮನನಯ ಸಭನರ್ನಯಕರತ ಉತ್ುರವನತನ 
ಕ್್ೂಡತವುದಕ್್ೆ ಇದನಿರ.್ 

ಶ್ರೇ ಎಸ .ಟ.ಸ್ೂೇಮಶ್ೇಖರ  (ಸಹಕ್ನರ ಸಚಿವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಕ್್ಳಮರ್್ ಕಲನಪ 
ನಡಸ್ತವುದತ ಬೇ್ಡವ್ೇ? ರ್ನವು ಬ್ಳಗ್ೆಯಿೆಂದಲೂ ಇಲ್ಿೇ ಕತಳಿತಿದ್ಿೇವ್.  

(ಗ್ೂೆಂದಲ) 
ವ್ೈಸ  ಛ್ೇಮಾನ :- ರ್ನನತ ಹ್ೇಳುತಿುದ್ಿೇನಲನಿ, ಈಗ ನಯಮ 330 ರಡಿಯಲ್ಲಿ ನೇವು ನಮಾ 

ವಿಚನರವನತನ ಮೆಂಡಿಸಿ. ಆ ವಿಚನರಕ್್ೆ ಮನನಯ ಸಭನರ್ನಯಕರತ ಉತ್ುರ ಕ್ೂ್ಡತತನುರ್. ಆ ಉತ್ುರದ್ಧೆಂದ ನಮಗ್ 
ಸಮನಧನನ ಆಗಲ್ಲಲಿವ್ೆಂದರ,್ ಮತೆಂದ್ ರ್್ೂೇಡೂ್ೇಣ. ಈಗ ಅವರತ ಉತ್ುರ ಕ್ೂ್ಡತವುದಕ್್ೆ ಅವಕ್ನಶ ಕ್ೂ್ಡಿ. 
ಈಗ ನೇವು ಮನತ್ರ್ನಡಿ.  
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(ಗ್ೂೆಂದಲ) 
ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶ  ಕ್್.ರನಥ್ೂೇಡ :- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ತನವು ಹೇ್ಳಿದಿನತನ ರ್ನವು ಕ್್ೇಳುತ್ುೇವ್. 

ದಯವಿಟತಟ ಆಡಳಿತ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಇರಬೇ್ಕತ. ಮನನಯ ಸಚಿವರಿಗ್ ಫ್ೂೇನ  ಮನಡಿ ಕರಯ್ಿಸಿ.  
(ಗ್ೂೆಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಕ್್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್,  ಮನನಯ ಸಚಿವರತ 
ಬಹತತ್ೇಕ ನರ್್ನಯಿೆಂದಲೂ ಉತ್ುರ ಕ್ೂ್ಡತವುದಕ್್ೆ ರ್ಡಿ ಇದಿರತ.  

 
ಡನ.ಕ್್.ಗೂ್ೇವಿೆಂದರನಜ :- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಈಗ ಅವರತ ಏನತ ಹ್ೇಳುತಿುದನಿರ್ೆಂದರ,್ 

ಸೆಂಬೆಂಧ್ಪಟಟ ಸಚಿವರತ ಇದಿರ್, ಸಮಪಾಕವನದ ಉತ್ುರ ಬರತತ್ುದ್. ಅದಕ್ನೆಗಿ ಅವರನತನ ಕರಯ್ಿಸಿ ಎೆಂದತ 
ಹ್ೇಳುತಿುದನಿರ್ ಅಷ್್ಟ. ಈಗನಗಲ್ೇ ಅವರಿಗ್ overload ಆಗಿದ.್  

 
ಶ್ರೇ ಕ್್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಅವರತ ನನನ ಮೆೇಲ್ಲನ ಪಿರೇತಿಯಿೆಂದ 

ಹ್ೇಳುತಿುದನಿರ್.  
 
ವ್ೈಸ  ಛ್ೇಮಾನ :- ಮನನಯ ಸಭನರ್ನಯಕರತ ಉತ್ುರ ಕ್್ೂಟನಟಗ, ಅದತ ಸಮಪಾಕವನಗಿಲಿವ್ನಸಿದನಗ, 

ನೇವು ಮನನಯ ಸಚಿವರಿೆಂದ ಉತ್ುರವನತನ ನರಿೇಕ್ಷಿಸಬಹತದತ. ಆದರ್ ಅವರ್ೇ ಅದಕ್್ೆ ಸಮಪಾಕವನದ ಉತ್ುರ 
ಕ್್ೂಟನಟಗ ಅವರನತನ ಕರಯ್ಿಸತವ ಅವಶಯಕತ್ ಇಲಿ. ನಮಗ್ ಬ್ೇಕ್ನಗಿರತವುದತ ಉತ್ುರ ತನರ್್ೇ. ಹೌದಲಿವ್ೇ?  
ಮನತ್ರ್ನಡಿ.  

 
ಶ್ರೇ ಕ್್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಯ ಸದಸಯರಿಗ್ ಪಿ.ಡಬೂಿಯ.ಡಿ 

ಸಚಿವರಿೆಂದಲ್ೇ ಉತ್ುರ ಬರಬ್ೇಕ್್ೆಂದರ್, ಅವರಿೆಂದ ರ್ನಳ್ ಉತ್ುರ ಕ್ೂ್ಡಿಸತತು್ೇವ್.  
 
ವ್ೈಸ  ಛ್ೇಮಾನ :- ಕ್್ಳಮರ್್ ಮತ್ತು ಮೆೇಲಾರ್್ ಇದಿೆಂತ್ಹ ಸೆಂದಭಾದಲ್ಲಿ ಇದತ ಅನವನಯಾ. ಮನನಯ 

ಪಿ.ಆರ .ರಮೆೇಶ  ರವರ್ೇ, ತನವು ಮನತ್ರ್ನಡಿ. 
(ಗ್ೂೆಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶ  ಕ್್.ರನಥೂ್ೇಡ :- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಸಾಲಪ ಉತ್ುರ ಸರಿಯನಗಿ ಬರತವುದ್ಧಲಿ. 
ಪರಶ್ನಗಳನತನ ಕ್್ೇಳುವನಗ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಇಲಿದ್ಧದಿರ ್ಹೇ್ಗ್? 
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ಶ್ರೇ ಪಿ.ಆರ .ರಮೆೇಶ :- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಇದತ ತ್ತಮಕೂರತ ಜಲ್ಿಯ ಕತಣಿಗಲ  ತನಲೂಿಕತ 
ಬ್ೆಂಗಳೂರಿನೆಂದ ಸತಮನರತ 90-100 ಕಿಲೂ್ೇಮೇಟರ ರ್್ೂಳಗಡ ್ ಬರತ್ಕೆೆಂಥ ಪರದ್ೇಶ. ಈ ಹಳಿಿಗಳಲ್ಲಿ ಜ್ನ 
ಓಡನಡತವುದಕ್್ೆ ಸೆಂಪಕಾ ರಸ್ುಗಳು ಮತ್ತು ಸೆಂಪಕಾ ಸೇ್ತ್ತವ್ಗಳಿಲಿ. ಆ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಇಷ್ೂ್ಟೆಂದತ 
ಸಮಸ್ಯಯನಗಿರತ್ಕೆೆಂಥದತಿ ಬಹಳ ಗೆಂಭಿೇರವನದೆಂತ್ಹ ವಿಚನರವನಗಿದ್. ಇದನತನ ರ್ನರ್್ೇಕ್್ ಹ್ೇಳುತಿುದ್ಿೇರ್್ೆಂದರ,್ 
ಅಲ್ಲಿ ಮನಕ್್ೂೇಾನಹಳಿಿ ಜ್ಲನಶಯದ ಹಿನನೇರಿಗ ್ ಹೂ್ೆಂದ್ಧಕ್ೂ್ೆಂಡಿರತವ ಗನರಮಗಳನಗಿದತಿ, ಸದರಿ ಗನರಮಗಳು 
ಸೆಂಪಕಾ ರಸ್ುಯರ್ನನಗಿ ಕತಣಿಗಲ  ತನಲೂಿಕಿನ ಹೆಂಪನಪತರ ರನಗಿಹಳಿಿ ಜಲನಿ ಮತಖಯರಸು್ಯನತನ ಬಳಸತತನುರ್. 
ಬ್ೇರ ್ಯನವುದ್ೂೇ ಒೆಂದತ ಆಸಪತ್ರ, ಶನಲ್ಗಳಿಗ್ ಬರಬ್ೇಕ್ನದರ್ ಸತಮನರತ 22 ಕಿಲ್ೂೇಮೇಟರ  ಸತತ್ುಬೇ್ಕತ. 
ಈಗ ನೇವು ಮನಡತವೆಂತ್ಹ ಸೇ್ತ್ತವ್ ಕ್ೇ್ವಲ 600 ಮೇಟರ . ಅೆಂದರ್ ಸತಮನರತ  ಅದತ ಹ್ಚತಿ-ಕಡಿಮೆ 
ಅಧ್ಾ ಕಿಲೂ್ೇ ಮೇಟರ  ಸೇ್ತ್ತವ್. ಸಕ್ನಾರ ಅಧ್ಾ ಕಿಲ್ೂೇಮೇಟರ  ಸೇ್ತ್ತವ್ ಮನಡತವುದರಿೆಂದ ಸತಮನರತ 22 
ಕಿಲ್ೂೇ ಮೇಟರ  ದೂರವನತನ ಸತತ್ತುಹನಕತವ ಶರಮವನತನ ಕಡಿಮೆ ಮನಡಬಹತದತ. ಇದರಲ್ಲಿ economics 
ಇರತತ್ುದ್. ರ್ನವು ಜ್ನಕ್್ೆ ಮೂಲಭೂತ್ ಸೌಕಯಾಗಳನತನ ಕ್್ೂಡತ್ಕೆೆಂಥದತಿ. ಇವತಿುನ ದ್ಧವಸ ಸಕ್ನಾರದಲ್ಲಿ ರ್ನವು 
ದತೆಂದತವಚ್ಿವನತನ ಮನಡತತಿುದ್ಿೇವ್. ರ್ನವು ಸನವಿರನರತ ಕ್್ೂೇಟಗಳ ಲ್ಕೆದಲ್ಲಿ ದತೆಂದತವ್ಚಿ ಮನಡತತಿುದ್ಿೇವ್. ಆದರ್ 
ಅದರ ವಯತನಯಸ ಕ್್ೇಳುವುದಕ್್ೆ ಆಗತತಿುಲಿ. ಒೆಂದೂವರ ್ ಕಿಲ್ೂೇಮೇಟರ  ರಸ್ು ಮನಡತವುದಕ್್ೆ ಮತ್ತು ರೂ.70 
ಕ್್ೂೇಟಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಒೆಂದತ 600 ಮೇಟರ  ಸೇ್ತ್ತವಯ್ನತನ ಮನಡತವುದಕ್್ೆ ಒೆಂದತ ಪರಸನುವರ್್ಯನತನ ಕ್್ೂಟಟದ್ಧಿೇರಿ. 
ಇವ್ರಡನತನ ಒಟತಟಗೂಡಿಸಿದರ ್ರೂ.75 ಕ್್ೂೇಟಗಳ ಮತ್ುದ ಒೆಂದತ ಕ್ನಯಾಕರಮ ಅಥವನ ಒೆಂದತ ಯೇಜ್ರ್್. 
ಆ ಯೇಜ್ರ್್ಗ ್ತ್ಮಾ ಉತ್ುರದಲ್ಲಿ ಏನತ ಹೇ್ಳಿದ್ಧಿೇರಿ “ಸೆಂಪಕಾ ಸೇ್ತ್ತವ್ ನಮಾಸಲತ ಸತಮನರತ ರೂ.70.00 
ಕ್್ೂೇಟ ಹನಗೂ ರಸ್ು ನಮನಾಣ ಮನಡಲತ ಸತಮನರತ ರೂ.5.00 ಕ್ೂ್ೇಟ ಹಿೇಗ್ ಒಟನಟರ್ಯನಗಿ ರೂ.75.00 
ಕ್್ೂೇಟ ಅನತದನನದ ಅವಶಯವಿರತತ್ುದ್. ಸೆಂಪಕಾ ಸೇ್ತ್ತವ್ ಮತ್ತು ರಸ್ುಯನತನ ನಮಾಸತವ ಬಗ್ೆ ತನೆಂತಿರಕ 
ಶಖಯತ್ ಹನಗೂ ಅನತದನನದ ಲಭಯತಯ್ನತಸನರ ಪರಿಶ್ೇಲ್ಲಸಿ ಅಗತ್ಯ ಕರಮ ಕ್್ೈಗ್ೂಳಿಲನಗತವುದತ ” ಎೆಂದತ 
ಹ್ೇಳಿದನಿರ್. ಅೆಂದರ್ ನನನ ಪರಕ್ನರ ರ್ನನತ ಮತ್ು 10 ವಷಾಗಳ ನೆಂತ್ರ ಬೆಂದತ ಕ್್ೇಳಿದರೂ ಕೂಡ ಇದ್ೇ 
ಉತ್ುರವನತನ ಕ್್ೂಡತತಿುೇರಿ. ಇದತ ಸತಮನರತ ಹತನುರತ ವಷಾಗಳಿೆಂದ ಅಲ್ಲಿನ ಜ್ನ ಈ ಒೆಂದತ ಮನವಿಯನತನ 
ಸಲ್ಲಿಸತತನು ಬರತತಿುದನಿರ.್ ಆದರ್ ಇವತಿುನವರಗ್ೂ ಸಕ್ನಾರ ಯನವುದ್ೇ ಕರಮ ತ್ಗ್ದತಕ್ೂ್ಳಿದೇ್ ಇರತವುದರಿೆಂದ, 
ರ್ನನತ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪರಸನುವರ್್ಯನತನ ಈ ಸದನದಲ್ಲಿ ಕ್್ೇಳಬ್ೇಕ್ನಗಿ ಬೆಂತ್ತ. ಒೆಂದತ ವ್ೇಳ್ ಸಕ್ನಾರದವರತ ಇದನತನ 
ಮನಡಿಬಿಟಟದಿರ್, ಇವತ್ತು ಈ ಸಮಸ್ಯ ಬರತತ್ುಲೇ್ ಇರಲ್ಲಲಿ.  ರ್ನನತ ಇಲ್ಲಿ ಕ್್ೇಳಬ್ೇಕ್ನಗಿಯೇ ಇರಲ್ಲಲಿ. ಅಲ್ಲಿ 
ಇೆಂತ್ಹ ಒೆಂದತ ಗೆಂಭಿೇರವನದೆಂತ್ಹ ಸಮಸ್ಯಯನಗಿದ್. ಅದತ ಸಣಣ ಅಥವನ ದ್ೂಡಿದತ ಇರಬಹತದತ. ಆದರ್ 
ಇವತಿುನ ದ್ಧವಸ ಅದತ ಸನವಾಜ್ನಕರಿಗ ್ ಹನಗೂ ಹತನುರತ ಊರತಗಳಿಗ್ ಸೆಂಪಕಾ ಕಲ್ಲಪಸತ್ಕೆೆಂಥ ಒೆಂದತ 
ಸೇ್ತ್ತವ್ಯನಗಿದ್. ಈ ಸೇ್ತ್ತವ್ಯನತನ ಹಿೆಂದ್ಧನ ಸಕ್ನಾರ ಮನಡಿಲಿವ್ೇ, ಆ ಸಕ್ನಾರ ಮನಡಿಲಿವ್ೇ ಆ ಪರಶ್ನ ಅಲಿ. 
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ಇದತ ಬಹಳ ಗೆಂಭಿೇರವನದೆಂತ್ಹ ವಿಚನರವನಗಿದ್. ಇದರ ಬಗ್ೆ ತನವು ಏನತ ಉತ್ುರ ಕ್ೂ್ಟಟದ್ಧಿೇರಿ ಅದತ ನನಗ್ 
ಸಮೆಂಜ್ಸವಲಿವ್ನಸತತ್ುದ್.  ಈಗ ಕ್್ೂಟಟರತ್ಕೆೆಂಥದಿರ್್ನೇ ನೇವು ಕ್ೂ್ಡತತಿುದ್ಧಿೇರಿ. ಪನಪ, ಅದರ ಮೆೇಲ್ ನೇವು 
ಕ್್ೂಡತವುದಕ್ನೆಗವುದ್ಧಲಿ. ಮನನಯ ಸಚಿವರಿಗ್ ಇರತ್ಕೆೆಂಥ ಅಧಿಕ್ನರದ ಮೆೇಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಅವರತ ʻಅಡಿಗೂ್ೇಡ ್ಮೆೇಲ ್
ದ್ಧೇಪ ಇಟಟೆಂತ್ʼ ಉತ್ುರವನತನ ಕ್್ೂಟಟದನಿರ್. ಆ ಅಡಿಗ್ೂೇಡ್ ಮೆೇಲ್ ದ್ಧೇಪವಿಟಟೆಂತ್ ಉತ್ುರವನತನ ಮನನಯ 
ಸಭನರ್ನಯಕರೇ್ ಕ್್ೂಡತವುದನದರ್ ದಯವಿಟತಟ ಕ್ೂ್ಡಲೇ್ ಬ್ೇಡಿ. ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂ್ಳಿಿ. ಅವರತ ಬೆಂದನಗ ಉತ್ುರ 
ಕ್್ೂಡಿ.  

 
ಶ್ರೇ ಕ್್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಯ 

ಸದಸಯರನದ ಪಿ.ಆರ .ರಮೆೇಶ  ರವರತ ಗಮನ ಸಳ್್ದ್ಧರತವ ಸೂಚರ್್ಗ ್ಅವರತ ಎಲಿವನೂನ ಹ್ೇಳಿದ ನೆಂತ್ರ ಏನತ 
ಹ್ೇಳುತನುರ್ೆಂದರ,್ ನೇವು ಇದ್ೇ ಉತ್ುರವನತನ ಕ್ೂ್ಟಟದಿನತನ, ಪತನಃ ಹ್ೇಳುವುದನದರ ್ಉತ್ುರ ಕ್್ೂಡತವುದತ ಬ್ೇಡ, 
ಮನನಯ ಸಚಿವರ್ೇ ಉತ್ುರ ಕ್್ೂಡಲ್ಲ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳುತನುರ್. ಈಗ ಇರತವ ವಯವಸಥ್ ಪರಕ್ನರ, ಸತಮನರತ 600 
ಮೇಟರ  ಉದಿದ ಸೇ್ತ್ತವ,್ ಅೆಂದರ್ ಅಧ್ಾ ಕಿಲೂ್ೇಮೇಟರ  500 ಕಿಲೂ್ೇಮೇಟರ  ಎೆಂದತ ತಿಳಿದತಕ್ೂ್ೆಂಡರ,್ 
ಅದತ ಸತಮನರತ 600 ಮೇಟರ  ಉದಿದ ಸೇ್ತ್ತವ್ ನಮನಾಣವನಗಬ್ೇಕತ. ರಸ್ುಗ್ ನಮನಾಣ ಮನಡಲತ 
ರೂ.5.00 ಕ್ೂ್ೇಟಗಳು ಸನಕತ. ಆದರ್ ಸೇ್ತ್ತವ್ಗ ್ ರೂ.70 ಕ್ೂ್ೇಟಗಳು ಬೇ್ಕತ. ಈ ದೂರವನತನ 
ಸರಿಪಡಿಸಿಕ್್ೂೆಂಡತ ಸರನಗವನಗಿ ಜ್ನರಿಗ ್ ಅವಕ್ನಶ ಮನಡಿಕ್್ೂಡಬೇ್ಕ್ನದರ,್ ಒಟಟ ರೂ. 75 ಕ್್ೂೇಟಗಳು 
ವ್ಚಿವನಗತತ್ುದ್. ಸತಮನರತ ರೂ. 70 ಕ್್ೂೇಟಗಳು ಸೇ್ತ್ತವ್ಗ ್ಮತ್ತು ರೂ.5.00 ಕ್್ೂೇಟಗಳು ರಸ್ು ನಮನಾಣಕ್್ೆ 
ಬ್ೇಕ್ನಗತತ್ುದ್.  ಹನಗನಗಿ, ರ್ನವು ಅವರಿಗ್ ಏನತ ಉತ್ುರವನತನ ಕ್ೂ್ಟಟದ್ಿೇವ್ೆಂದರ,್ ತನೆಂತಿರಕ ಶಖಯತ್ಯನತನ 
ಗಮನದಲ್ಲಿಟತಟಕ್ೂ್ೆಂಡತ ಮತ್ತು ಅನತದನನವನತನ ಗಮನದಲ್ಲಿಟತಟಕ್ೂ್ೆಂಡತ ರ್ನವು ಇದನತನ ಮನಡತತ್ುೇವ್ ಎೆಂದತ 
ಹ್ೇಳಿದ್ಿೇವ್. ಈಗಲ್ೇ ಮನಡಬೇ್ಕತ ಅಥವನ ಇವತ್ುೇ ಘೂೇಷಣ್ ಮನಡತವೆಂತ್ಹ ಮತ್ು ಅಲಿ. ಈಗ ಒೆಂದತ 
ಕ್್ೂೇಟಗಳು, ಎರಡತ ಕ್ೂ್ೇಟಗಳು ಅಥವನ ರೂ.50.00 ಲಕ್ಷಗಳದಲನಿದರ ್ ಯನವುದನದರೂ ಮರತ 
ಹ್ೂೆಂದನಣಿಕ್್ ಮನಡಿ, ಮನನಯ ಹಿರಿಯ ಸದಸಯರನದ ಪಿ.ಆರ .ರಮೆೇಶ  ರವರತ ಕ್್ೇಳಿದನಗ ರ್ನವು 
ಮನಡಬೇ್ಕ್್ೆಂದತ ಹ್ೇಳುವುದತ ಸರಿಯಿದ್.  ಸತಮನರತ ರೂ.75.00 ಕ್್ೂೇಟಗಳನಗಿರತವುದರಿೆಂದ, 
ಕ್ನಲನವಕ್ನಶವನತನ ರ್್ೂೇಡಿಕ್್ೂೆಂಡತ ಇದನತನ ಪರಿಶ್ೇಲರ್್ ಮನಡತತ್ುೇವ್ ಎನತನವೆಂತ್ಹ ಮನತ್ನತನ ಹ್ೇಳುತಿುದ್ಿೇರ್್. 

 
ಶ್ರೇ ಪಿ.ಆರ .ರಮೆೇಶ :- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ನೇವು ಹೇ್ಳಿದೆಂತ್, ರ್ನರ್್ೇರ್ನದರತ ಇವತ್ತು ಈ 

ಪರಶ್ನ ಕ್್ೇಳಿದಿರ್ ನೇವು ಹ್ೇಳುವುದತ correct.  ಸತಮನರತ ಹತನುರತ ವಷಾಗಳಿೆಂದ ಅಲ್ಲಿನ ಜ್ನ ಮನವಿಯನತನ 
ಕ್್ೂಟಟದನಿರ್. ಆದರ್ ಇವತಿುನವರಗ್ೂ ಕೂಡ ನೇವು ಯನವುದ್ೇ ಕರಮವನತನ ತಗ್್ದತಕ್ೂ್ಳಿದೇ್ ಇರತವುದರಿೆಂದ, 



                                                                 ««¥¥ÀÀ//2200..0099..22002222  // 179 

““  wwzzÀÀÄÄÝÝ¥¥ÀÀrrAAiiÀÀiiÁÁUUÀÀzzÀÀ  ¥¥ÀÀææww//uunneeddiitteedd  ccooppyy//££ÁÁååAAiiÀÀiiÁÁ®®AAiiÀÀÄÄUUÀÀ¼¼ÀÀ°°èè  CCxxÀÀªªÁÁ  ¥¥ÀÀwwææPPÁÁ  ¥¥ÀÀææPPÀÀlluuÉÉUUÁÁVV  GG¥¥ÀÀAAiiÉÉÆÆÃÃVV¸̧ÀÀPPÀÀÆÆqqÀÀzzÀÀÄÄ  ’’’’ 

 

 

ಇವತ್ತು ರ್ನನತ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ೇ್ಳಬ್ೇಕ್ನಗಿ ಬೆಂತ್ತ ಎೆಂದತ ರ್ನನತ ಈ ಮತೆಂಚ ್ ಹ್ೇಳಿದ್ನತ. ಸತಮನರತ ಹತನುರತ 
ವಷಾಗಳಿೆಂದ ಆಗದೇ್ ಇರತ್ಕೆೆಂಥ ಕ್್ಲಸ ಇವತ್ತು ರ್ನನತ ಕ್್ೇಳಿದ ತ್ಕ್ಷಣವೇ್ ಮನಡತವುದಕ್್ೆ ಆಗತವುದ್ಧಲಿವ್ೆಂದತ 
ಹ್ೇಳುತಿುದನಿರ್. ಇದತ ಸತಮನರತ ಹತನುರತ ವಷಾಗಳಿೆಂದ ಕ್್ೇಳುತಿುರತ್ಕೆೆಂಥದತಿ. ಆಗ ನೇವು ಇರಬಹತದತ ಅಥವನ 
ರ್ನವು ಇರಬಹತದತ. ಅದತ ಅಲಿ ಪರಶ್ನ. ಆದರ್ ಇವತಿುನ ದ್ಧವಸ ವಯವಸ್ಥ ಯನವ ರಿೇತಿ ಕ್್ಟಟದ್ಯೆಂದತ ರ್ನನತ 
ಹ್ೇಳುತಿುದ್ಿೇರ್್. ರ್ನವು ಸನವಿರನರತ ಕ್್ೂೇಟಗಳಿಗ್ ಬಹಳ ಮನನಯತ ್ ಕ್್ೂಡತತು್ೇವ್. ಇೆಂತ್ಹ ಒೆಂದತ ಕ್್ಲಸಕ್್ೆ 
ಮನನಯತ ್ಕ್್ೂಡತತಿುಲಿ. ಆದಿರಿೆಂದ ರ್ನನತ ಸತಮನರತ ಹತನುರತ ವಷಾಗಳಿೆಂದ ಕ್್ೇಳಿಕ್್ೂೆಂಡತ ಬೆಂದ್ಧರತ್ಕೆೆಂಥ ಜ್ನರ 
ಬ್ೇಡಿಕ್್ಯನತನ ತ್ಮಾ ಸಕ್ನಾರದಲ್ಲಿ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಅವರ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳ ಹತಿುರ ಕೂಡಲೇ್ ಈ ಕ್್ಲಸ 
ಮನಡತವುದಕ್್ೆ ನದ್ಧಾಷಟವನದೆಂಥ ವ್ೇಳ್ಯನತನ fix ಮನಡತವೆಂತ್ಹ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ನನಗ್ ಉತ್ುರ ಬೇ್ಕ್್ೆಂದತ 
ಹ್ೇಳುತಿುದ್ಿೇರ್್. 

 
  ಶ್ರೇ ಕ್್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ) (ಲ್ೂೇಕ್್ೂೇಪಯೇಗಿ ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ):- 

ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, 
 

(ಸಚಿವರ ಹೇ್ಳಿಕ್್ಯ ಪರತಿಯನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ್) 
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ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ ಪಿ.ಆರ .ರಮೆೇಶ  ರವರ ಹೇ್ಳಿಕ್ಗ್ಳು, ಕ್ೂ್ೇರಿಕ್್ ಮತ್ತು ಬೇ್ಡಿಕ್್ ಇದಲ್ಿವೂ ಕೂಡ 
ಸನವಾಜ್ನಕ ಹಿತನಸಕಿು ಆಗಿದ.್ ಆದರ್ ಮತ್ು ದೂ್ಡಿದ್ಧದ್. ರ್ನನತ ತ್ಮಗ್ ಹ್ೇಳಿದೆಂತ್ ಒೆಂದರ್ಡತ ಕ್ೂ್ೇಟ 
ರೂಪನಯಿಗಳನದರ್ ಇದನತನ ತ್ಕ್ಷಣವ್ೇ ಪರಕಟಸಿ ಆಶನಾಸರ್್ ಕ್್ೂಡಬಹತದತ. ಅದಕ್್ೆ ಸತಮನರತ ರೂ.75.00 
ಕ್್ೂೇಟಗಳು ಬ್ೇಕ್ನಗಿರತವುದರಿೆಂದ, ಇದನತನ ಪತನಃ ತನೆಂತಿರಕವನದ ಶಕಯತಯ್ನತನ ಗಮನಸಿಕ್ೂ್ೆಂಡತ ಅದರ 
ಯೇಜ್ರ್ನ ವರದ್ಧಯನತನ ಅಥಾ ಮನಡಿಕ್ೂ್ೆಂಡತ ಸರಿಸತಮನರತ ಅದತ ಸತಮನರತ ರೂ.75.00 ಕ್ೂ್ೇಟಗಳ 
ಯೇಜ್ರ್್ಯನಗಿರತವುದರಿೆಂದ ಇದನತನ ಪರಿಶ್ೇಲರ್್ ಮನಡತತ್ುೇವ್ ಮತ್ತು ಗೆಂಭಿೇರವನಗಿ ಪರಿಶ್ೇಲರ್್ 
ಮನಡತತ್ುೇವ್ೆಂದತ ತ್ಮಾ ಮೂಲಕ ಮನನಯ ಸದಸಯರಿಗ್ ಹ್ೇಳುವುದಕ್್ೆ ಇಷಟಪಡತತಿುದ್ಿೇರ್್.  

 
ವ್ೈಸ  ಛ್ೇಮಾನ :- ನಯಮ 330 ರಡಿಯಲ್ಲಿನ ಮತೆಂದ್ಧನ ವಿಷಯ ಶ್ರೇ ಡಿ.ಎಸ .ಅರತಣ  

ಅವರದನಿಗಿದ್. 
 
ಶ್ರೇ ಡಿ.ಎಸ .ಅರತಣ (ಸಥಳಿೇಯ ಸೆಂಸಥ್ಗಳ ಕ್ಷ್ೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ನಯಮ 330 

ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ವಮಗೆ ಜಲ್ಿಯಲ್ಲಿ  . . .  
 
ಶ್ರೇ ಕ್್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಇದಕ್್ೆ ಇನೂನ 

ಉತ್ುರ ಬೆಂದ್ಧಲಿ. ಗತರತವನರ ಸರ್ನಾನಯ ಮತಖಯಮೆಂತಿರಯವರತ ಬರತತನುರ್. ಅವರಿೆಂದ ಉತ್ುರ ಕ್ೂ್ಡಿಸತತು್ೇರ್್.  
 
ಶ್ರೇ ಡಿ.ಎಸ .ಅರತಣ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ರ್ನನತ ಪರಸನುಪ ಮನಡಿ ಎೆಂದರ್ ಪರಸನುಪ 

ಮನಡತತ್ುೇರ್್. ಉತ್ುರ . . . 
 
ವ್ೈಸ  ಛ್ೇಮಾನ :- ಮನನಯ ಡಿ.ಎಸ .ಅರತಣ ರವರೇ್, ಮನನಯ ಮತಖಯಮೆಂತಿರಯವರಿೆಂದ ಉತ್ುರ 

ಬೆಂದ್ಧಲಿವ್ೆಂದತ ಹೇ್ಳುತಿುದನಿರ.್  
 
ಶ್ರೇ ಕ್್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಇದಕ್್ೆ ಸೆಂಬೆಂಧ್ಪಟಟೆಂತ್, ಮನನಯ 

ಸದಸಯರ ಕ್್ಲವು ಕ್್ೂೇರಿಕ್್ಗಳು ಏನವ್ಯೆಂದರ,್ ಅಡಿಕ್್ ಉತನಪದರ್್ಯನಗತವ ಪರಮನಣ, ಸದರಿ  ಅಡಿಕ್್ 
ಮನರನಟದ ಒಟತಟ ವಹಿವನಟನ ತ್ರಿಗ್ ಆದನಯದ ಬಗ್ೆ ಗ್ೂೆಂದಲ ಇದಯ್ೆಂದತ ಹ್ೇಳಿದನಿರ.್ ಈ ತ್ರಿಗ್ಗ್ 



                                                                 ««¥¥ÀÀ//2200..0099..22002222  // 181 

““  wwzzÀÀÄÄÝÝ¥¥ÀÀrrAAiiÀÀiiÁÁUUÀÀzzÀÀ  ¥¥ÀÀææww//uunneeddiitteedd  ccooppyy//££ÁÁååAAiiÀÀiiÁÁ®®AAiiÀÀÄÄUUÀÀ¼¼ÀÀ°°èè  CCxxÀÀªªÁÁ  ¥¥ÀÀwwææPPÁÁ  ¥¥ÀÀææPPÀÀlluuÉÉUUÁÁVV  GG¥¥ÀÀAAiiÉÉÆÆÃÃVV¸̧ÀÀPPÀÀÆÆqqÀÀzzÀÀÄÄ  ’’’’ 

 

 

ಸೆಂಬೆಂಧ್ಪಟಟೆಂತ್, ಅವರತ ಕ್್ಲವು ರಿಯನಯಿತಿಗಳನತನ ಕ್್ೇಳುತಿುರತವುದರಿೆಂದ, ರ್ನಡಿದತಿ ಗತರತವನರ ಸರ್ನಾನಯ 
ಮತಖಯಮೆಂತಿರಯವರತ ಬೆಂದನಗ ಉತ್ುರ ಕ್ೂ್ಡಿಸತತು್ೇರ್್.  

 
ವ್ೈಸ  ಛ್ೇಮಾನ :- ಮನನಯ ಡಿ.ಎಸ .ಅರತಣ ರವರೇ್, ರ್ನಡಿದತಿ ಸರ್ನಾನಯ ಮತಖಯಮೆಂತಿರಯವರತ 

ಬೆಂದನಗ, ತ್ಮಗ್ ಉತ್ುರ ಕ್್ೂಡತತನುರ.್ 
 
ಶ್ರೇ ಡಿ.ಎಸ .ಅರತಣ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಆಯಿತ್ತ. 
 
          ಇ) ವಿಷಯ:- ದ್ಧನಗೂಲ್ಲ ಕ್ನಮಾಕರ ಆತ್ಾಹತ್ಯಗಳನತನ ತ್ಡ್ಗಟಟಲತ  
                      ಕರಮಕ್್ೈಗ್ೂಳುಿವ ಕತರಿತ್ತ. 

---- 
ಶ್ರೇ ಎೆಂ.ರ್ನಗರನಜ್ತ (ವಿಧನನ ಸಭ್ಯಿೆಂದ ಚತರ್ನಯಿತ್ರನದವರತ):- ಎನ ಸಿಆರ ಬಿ ರನಷ್ಟ್ರೇಯ 

ಅಪರನಧ್ ದನಖಲ್ ಬೂಯರ್ೂೇರವರತ ನೇಡಿರತವ ಅೆಂಕಿ-ಅೆಂಶಗಳ ಪರಕ್ನರ 2021ರಲ್ಲಿ ದ್ೇಶದ ಅಪರನಧ್ಗಳ 
ಸೆಂಖ್ಯ ವಿಪರಿೇತ್ ಏರಿದತಿ, ಕರ್ನಾಟಕವು ಅಪಘಾತ್ಗಳು ಮತ್ತು ಆತ್ಾಹತ್ಯಗಳು, ಮಹಿಳ್ಯರ ಮೆೇಲ್ಲನ ದೌಜ್ಾನಯ 
ಇೆಂತ್ಹ ಅಪರನಧ್ ಪರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕವು 5ರ್ೇ್ ಸನಥನದಲ್ಲಿರತವುದತ ವರದ್ಧಯನಗಿರತತ್ುದ್. ಅಧಿಕ 
ಪರಮನಣದಲ್ಲಿ ಕ್ನಮಾಕರತ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಟ್ ಕ್ನಮಾಕರತ ಆತ್ಾಹತ್ಯ ಮನಡಿಕ್ೂ್ೆಂಡಿರತವುದತ ಅತ್ಯೆಂತ್ ಖ್ೇದನೇಯ 
ಸೆಂಗತಿಯನಗಿದ್.  ಸದರಿ ವಿಷಯವನತನ ನಯಮ 330 ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಮನನಯ ಕ್ನಮಾಕ ಸಚಿವರಿಗ್ 
ಕ್್ೇಳಬಯಸತತಿುದ್ಿೇರ್್.  

(ಮತೆಂದತ) 
(949)20.9.2022/5.50/ಎೆಂ.ಎೆಂ-ಜ.ಆರ                        (ವ್ೈಸ  ಚ್ೇಮಾನ ರವರ ಉಪಸಿಥತಿ) 
 

ವ್ೈಸ  ಚ್ೇಮಾನ:- ಮನನಯ ಸಭನರ್ನಯಕರೇ್, ಉತ್ುರವನತನ ಕ್ೂ್ಡತತಿುೇರನ?  
 

ಶ್ರೇ ಕ್್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್,  
 

(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಿದ)್ 
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ನಯಮ 330ರಡಿ ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ ಎೆಂ. ರ್ನಗರನಜ್ತರವರ ಪರಶ್ನಯ ಮೂಲ ಅೆಂಶ ಇರತವುದತ 
ದ್ಧನಗೂಲ್ಲ ಕ್ನಮಾಕರತ ದ್ಧನದ ವ್ೇತ್ನದ ಮೆೇಲ್ ಎಲನಿ ಕ್ಷ್ೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕ್್ಲಸ ಮನಡತತಿುದನಿರ್.  ಅವರಿಗ್ ಸೇ್ವನ 
ಭದರತ್ಗಳಿಲಿ, ಆರ್ಥಾಕ ಭದರತ್ಗಳಿಲಿ ಮತ್ತು ಸನಮನಜಕ ಭದರತನ ವಯವಸ್ಥಗಳಿೆಂದ ಅವರತ ವೆಂಚಿತ್ರನಗಿದನಿರ.್  
ಅೆಂತ್ಹ ದ್ಧನಗೂಲ್ಲ ಕ್ನಮಾಕರತ ಆತ್ಾಹತ್ಯಗ್ ಶರಣನಗತವ ಪರಿಸಿಥತಿ ಇದ್.  ಅವರಿಗ್ ಇ.ಎಸ.ಐ., ಮತ್ತು 
ಪಿ.ಎಫ ., ಮತೆಂತನದ ಭದರತನ ಸೌಲಭಯಗಳನತನ ಒದಗಿಸಿಕ್ೂ್ಡಬೇ್ಕ್್ನತನವುದತ ಅವರ ಆಗರಹ ಮತ್ತು 
ರ್ನಯಯಯತತ್ವನದ ಬ್ೇಡಿಕ್್ಯನಗಿದ್. ನನಗ್ ಉತ್ುರವನತನ ಕ್್ೂಟಟದನಿರ.್  ದ್ಧನಗೂಲ್ಲ ರ್ೌಕರರಿಗ್ 
ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದೆಂತ ್ ಕ್ನಮಾಕ ಇಲನಖಯ್ತ ಅನತಷ್ನಾನಗ್ೂಳಿಸತತಿುರತವ ವಿವಿಧ್ ಕ್ನಮಾಕ ಕ್ನಯಿಗಳಡಿ 
ದ್ೂರ್ಯಬಹತದನದ ಶನಸರ್ನತ್ಾಕ ಸೌಲಭಯಗಳ ಮನಹಿತಿಯನತನ ಒದಗಿಸಲನಗಿದ್. ಅವುಗಳ್ೆಂದರ್, ಕನಷಾ ವ್ೇತ್ನ 
ಕ್ನಯಿ, ಸಕ್ನಲದಲ್ಲಿ ಮನಲ್ಲೇಕರತ ವ್ೇತ್ನವನತನ ಕ್್ೂಡದ್ೇ ಇದಿರ್  ವ್ೇತ್ನ ಪನವತಿ ಕ್ನಯಿ, 1936 ರಡಿ ಕ್್ಿೇಮ್  
ಅಜಾ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಕ್ನಮಾಕ ಇಲನಖಯ್ ಮೂಲಕ ಪರಿಹನರ ಪಡಯ್ಬಹತದತ. ಉಪಧ್ನ ಪನವತಿ ಕ್ನಯಿ, ಈ ಎಲನಿ 
ಮನಹಿತಿಗಳನತನ ಒದಗಿಸಲನಗಿದ್.  ಎಲನಿ ದ್ಧನಗೂಲ್ಲ ರ್ೌಕರರ ಮತ್ತು ಕ್ನಮಾಕರ ಹಿತನಸಕಿುಯನತನ 
ಕ್ನಯತವುದಕ್್ೂೆೇಸೆರ ಕ್್ೇೆಂದರ ಸಕ್ನಾರದ ಯೇಜ್ರ್್ಯನದೆಂತ್ಹ ಪರಧನನಮೆಂತಿರ ಸತರಕ್ಷನ ಬಿಮನ ಯೇಜ್ರ್್ 
ಮತ್ತು ಅಪಘಾತ್ ವಿಮೆಗ್ ಸಿಗಬಹತದನದೆಂತ್ಹ ಸವಲತ್ತುಗಳು, ಯನವುದನದರೂ ಶನಶಾತ್ ದತಬಾಲತ ್
ಹ್ೂೆಂದ್ಧದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗ್ ರೂ. 2 ಲಕ್ಷ ಪರಿಹನರ ಕ್್ೂಡತವೆಂತ್ಹ ಯೇಜ್ರ್್, ಅೆಂಗವ್ೈಕಲಯಕ್್ೆ ರೂ. 1 ಲಕ್ಷ ಪರಿಹನರ 
ಕ್್ೂಡತವುದತ, ‘ಇ-ಶರಮ್ ’ ಯೇಜ್ರ್್ಯಡಿ ರ್್ೂೇೆಂದಣಿ ಮನಡಿಕ್್ೂೆಂಡತ ಕ್ನಡ ಾ ಪಡಯ್ಲತ ಅವಕ್ನಶ ಈ ಎಲನಿ 
ಮನಹಿತಿಗಳನತನ ಒದಗಿಸಲನಗಿದ್.  ಕ್ನಮಾಕರ ಹಿತನಸಕಿುಯನತನ ಕ್ನಯಬ್ೇಕ್ನದತದತ ನಮಾ ಇಲನಖ್ಯ 
ಜ್ವನಬನಿರಿಯನಗಿದ್.  ಅದರಲ್ಲಿ ಏರ್ನದರೂ ಸಮಸ್ಯಗಳಿದಿರ ್ ಅದನತನ ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಹ್ೇಳಿದರ ್
ಸರಿಪಡಿಸತತ್ುೇವ್. 

 
 ಶ್ರೇ ಎೆಂ. ರ್ನಗರನಜ್ತ(ವಿಧನನಸಭ್ಯಿೆಂದ ಚತರ್ನಯಿತ್ರನದವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಒೆಂದೇ್ 
ಒೆಂದತ ವಿಚನರ.  2020ರಲ್ಲಿ ರನಷರ ಮಟಟದಲ್ಲಿ 01,53,052 ಜ್ನರತ ಆತ್ಾಹತ್ಯ ಮನಡಿಕ್ೂ್ೆಂಡಿರತವುದತ, 
ಅಪಘಾತ್ಗಳನಗಿರತವುದತ ಇದ್.  ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ರ್್ೂೇಡಿದನಗ ಸತಮನರತ 13,000ಕಿೆೆಂತ್ ಹ್ಚತಿ ಜ್ನ ಆತ್ಾಹತಯ್ 
ಮನಡಿಕ್್ೂೆಂಡಿರತವ ವಿಚನರವನತನ ಬಹಳ ಗೆಂಭಿೇರವನಗಿ ತ್ಗ್ದತಕ್ೂ್ಳಿಬ್ೇಕ್ನಗಿದ್.  ಒೆಂದತ ಕಡ ್ಪರಿಹನರಗಳನತನ 
ಕ್್ೂಡತತು್ೇವ್ೆಂದತ ಉತ್ುರ ಕ್್ೂಟಟದನಿರ್.  ಪರಿಹನರಗಳನತನ ಸತ್ು ನೆಂತ್ರ ಕ್್ೂಡತತನುರ.್  ರ್ನನತ ಹ್ೇಳುತಿುರತವುದತ 
ದ್ಧನಗೂಲ್ಲ ರ್ೌಕರರತ ಆತ್ಾಹತ್ಯ ಮನಡಿಕ್್ೂಳಿದ್ಧರತವ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಯನವ ರಿೇತಿ ಜ್ನಜನಗೃತಿ ಮನಡಬೇ್ಕತ, 
ಯನವ ರಿೇತಿ ಅವರ ಮನಸತಸಗಳನತನ ಪರಿವತ್ಾರ್್ ಮನಡಬೇ್ಕತ ಎನತನವುದನತನ ಆಲ್ೂೇಚರ್್ ಮನಡಬೇ್ಕ್ನಗಿದ್.  
ಯನರ್ೂೇ ಒಬುರತ ತಿೇರಿಕ್ೂ್ೆಂಡ ನೆಂತ್ರ ಹೂ್ೇಗಿ ರೂ. 02 ಲಕ್ಷ ಕ್ೂ್ಡತವುದತ ಬ್ೇಕ್ನಗಿಲಿ.  ರ್ನವು ಕ್ನಮಾಕ 
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ಇಲನಖಯ್ಲ್ಲಿ ಯನವ ರಿೇತಿಯ ಸತಧನರಣ್ಯನತನ ತ್ರತವುದಕ್್ೆ ಸನಧ್ಯವನಗತತ್ುದ್, ಅವರಿಗ್ ದ್ಧನಗೂಲ್ಲಯನತನ 
ಹ್ಚಿಿಗ್ ಮನಡತವ ವಿಚನರವಿರಬಹತದತ ಮತ್ತು ಅವರತ ಕ್್ಲಸ ಮನಡತವ ವನತನವರಣವನತನ ಬದಲನವಣ ್
ಮನಡತವ ವಿಚನರ ಇರಬಹತದತ ಮತ್ತು ಅವರ ಮನಸಿಥತಿಯನತನ ಬದಲನವಣ್ ಮನಡಲತ Counselling 
System  ಅನತನ ತ್ರತವುದ್ಧರಬಹತದತ ಈ ವಿಚನರಗಳ ಬಗ್ೆ ಅವರ ಉತ್ುರದಲ್ಲಿ ಕ್ೂ್ಡಲ್ಲಲಿ.  ರ್ನನತ 
ಹ್ೇಳುತಿುರತವುದ್ೇರ್ೆ್ಂದರ್, ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಐದರ್್ೇ ಸನಥನದಲ್ಲಿರತವ ದ್ಧನಗೂಲ್ಲ ರ್ೌಕರರ ಆತ್ಾಹತ್ಯ 
ವಿಚನರವನತನ ಸಕ್ನಾರ ಬಹಳ ಗೆಂಭಿೇರವನಗಿ ತ್ಗ್ದತಕ್್ೂಳಿಬೇ್ಕತ ಎೆಂದತ ಮನವಿ ಮನಡತತಿುದ್ಿೇರ್್.  ಅಲ್ಲಿ 
ಬ್ೇಕ್ನಗಿರತವುದತ ಕ್್ಲಸದ ವನತನವರಣ.  ಉದನಹರಣ್ಗ್ ಯನರತ ದ್ಧನಗೂಲ್ಲ ಕ್ನಮಾಕರತ, ಕಟಟಡ ಕ್ನಮಾಕರತ 
ಇರತತನುರೂ್ೇ ಅವರತ ಯನವ ರಿೇತಿ ನಡದ್ತಕ್್ೂಳುಿತನುರ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಸೇ್ಫಿಟ ವಿಚನರ ರ್್ೂೇಡಿದನಗ ಬಹಳ 
ಕಷಟವನಗತತ್ುದ್.  ಅವರಿಗ್ ಶನವನರ ಪ್ೇಮೆೆಂಟ  ಕ್ೂ್ಡತವುದ್ಧಲಿವ್ೆಂದನಗ ಅವರತ ಯನವ ರಿೇತಿ ನರಕಯನತ್ರ್್ 
ಅನತಭವಿಸತತನುರ ್ಎೆಂಬತದನತನ ರ್್ೂೇಡಿದನಗ ಬಹಳ ಕಷಟವನಗತತ್ುದ್.  ರ್ನನತ ಮನನವಿೇಯತ್ಯ ದೃಷ್ಟ್ಟಯಿೆಂದ 
ಹ್ೇಳುತಿುದ್ಿೇರ್್, ರನಜ್ಕಿೇಯವನತನ ಮೇರಿ ರ್ನವು ಈ ವಿಚನರದಲ್ಲಿ ಯೇಚರ್್ ಮನಡಬೇ್ಕ್ನಗತತ್ುದ್.  ಇದತ 
ಸೆಂಪದಾರಿತ್ವನದ ರನಜ್ಯ.  ಇಡಿೇ ದ್ೇಶದಲ್ಲಿಯೇ ಮನದರಿಯನಗಿರತವೆಂತ್ಹ ರನಜ್ಯ. ಐ.ಟ., ಬಿ.ಟ., ಎೆಂದತ 
ಹ್ೇಳಿಕ್ೂ್ಳುಿವೆಂತ್ಹ ದೂ್ಡಿ ರನಜ್ಯದಲ್ಲಿ ರ್ನವು ಬ್ೇರ ್ ರನಜ್ಯಗಳಿಗ್ ಮನದರಿಯನಗಿ ಕ್್ಲಸ ಮನಡಬೇ್ಕ್ನಗತತ್ುದ್.  
ಆತ್ಾಹತ್ಯ ಮನಡಿಕ್ೂ್ಳುಿವ ವಿಚನರದಲ್ಲಿ ಐದರ್್ೇ ಸನಥನದಲ್ಲಿರತವುದತ ಬಹಳ ದತಃಖಕರ ಸೆಂಗತಿಯನಗಿದ್.  ರ್ನನತ 
ಈ ಸಕ್ನಾರದ್ಧೆಂದ ಉತ್ುರವನತನ ಕ್್ೇಳುತಿುದ್ಿೇರ್್, ದ್ಧನಗೂಲ್ಲ ರ್ೌಕರ ವಗಾ ಮತ್ತು ರೈ್ತನಪಿ ವಗಾ ಅೆಂದರ್ ಕೃಷ್ಟ್ 
ಕ್ನಮಾಕರನಗಿರತವ ಹನಗೂ ನರತದೂ್ಯೇಗಿಗಳನಗಿದತಿ ಆತ್ಾಹತ್ಯ ಮನಡಿಕ್ೂ್ಳುಿವವರಿಗ್ ಪರಿವತ್ಾರ್್ 
ತ್ರತವುದಕ್ೂ್ೆೇಸೆರ ಆತ್ಾಹತ್ಯ ಮನಡಿಕ್ೂ್ಳಿದ್ಧರತವ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಯನವ ರಿೇತಿಯ ಕರಮಗಳನತನ ಕ್್ೈಗೂ್ಳುಿತನುರ ್
ಎೆಂಬತದಕ್್ೆ ಸಪಷಟವನದ ಉತ್ುರವನತನ ಕ್್ೂಡಬೇ್ಕ್್ೆಂದತ ಮನನಯ ಸಚಿವರಲ್ಲಿ ಕ್್ೇಳಬಯಸತತ್ುೇರ್್.  
 
 ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶ  ಕ್್. ರನಥ್ೂೇಡ(ವಿರ್ೂೇಧ್ ಪಕ್ಷದ ಮತಖಯ ಸಚ್ೇತ್ಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, 
ನಯಮ 330ರಡಿಯಲ್ಲಿ ರ್ನನತ ಕ್್ೇಳಿರತವ ವಿಷಯವ್ೇರ್ೆ್ಂದರ್, ಇತಿುೇಚ್ಗ ್ ಆತ್ಾಹತ್ಯ ಪರಕರಣಗಳು 
ಜನಸಿುಯನಗತತಿುವ್ ಮತ್ತು ಇದರಿೆಂದ ಆತ್ಾಹತ್ಯ ಪರಕರಣಗಳು ಅತಿ ತಿೇವರವನಗಿ ಏರತತಿುವ್, National Crime 
Records Bureau  ಪರಕ್ನರ 2021ರಲ್ಲಿ 01,64,033 ಜ್ನರತ ಆತ್ಾಹತ್ಯ ಪರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಸನವನನಪಿಪದನಿರ.್  
ಆಗಸಟ  2022ರಿೆಂದ ಪರತಿದ್ಧವಸ 42,004 ಆತ್ಾಹತಯ್ ಪರಕರಣಗಳು ದನಖಲನಗಿವ್.  
 

ವ್ೈಸ  ಚ್ೇಮಾನ:- ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ ರ್ನಗರನಜ್ತರವರತ ಹ್ೇಳಿದ್ಿೇ ಮತ್ು ರಿಪಿೇಟ  ಆಗತತಿುದ ್
ಅಲಿವ್ೇ? 
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ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶ  ಕ್್. ರನಥ್ೂೇಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಇಲಿ. ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಪಿ.ಎಫ ., ಇತ್ರ 
ವಿಚನರಗಳ ಬಗ್ೆ ಮನತ್ರ ಕ್ೇ್ಳಿದನಿರ.್  ರ್ನನತ ಇನನತ್ರ ವಿಚನರಗಳ ಬಗ್ೆ ಕ್ೇ್ಳುತಿುದ್ಿೇರ್್. 

 
ವ್ೈಸ  ಚ್ೇಮಾನ:- ಕ್್ೇಳಬನರದತ ಎೆಂದೇ್ನಲಿ, ಅವರತ ಕ್್ೇಳಿದಿನತನ ಬಿಟತಟ ಬ್ೇರ ್ ಪರಶ್ನಗಳನತನ ಕ್್ೇಳಿ 

ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳುತಿುದ್ಿೇರ್್. 
 
ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶ  ಕ್್. ರನಥ್ೂೇಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಇತಿುೇಚಿನ ದ್ಧನಗಳಲ್ಲಿ ಆತ್ಾಹತ್ಯ 

ಪರಕರಣಗಳು ಏತ್ಕ್್ೆ ಜನಸಿುಯನಗತತಿುವ್ ಎೆಂದರ್ ಎನ.ಸಿ.ಆರ.ಬಿ., ವರದ್ಧಯ ಪರಕ್ನರ ವಿಶೇ್ಷವನಗಿ ದ್ಧನಗೂಲ್ಲ 
ರ್ೌಕರರತ ಆತ್ಾಹತ್ಯಗ್ ಜನಸಿು ಒಳಗನಗತತಿುರತವುದತ ದನಖಲನಗಿದ್.  ಪರತಿ ಒೆಂದತ ಲಕ್ಷಕ್್ೆ 12 ಜ್ನರತ ಆತ್ಾಹತ್ಯ 
ಮನಡಿಕ್್ೂಳುಿತಿುರತವುದತ ಐದತ ವಷಾಗಳಲ್ಲಿ ಇದತ ಅತಿ ಹ್ಚಿಿನ ಸೆಂಖ್ಯಯನಗಿದ್ ಎೆಂದತ ಭನವಿಸಿದ್ಿೇವ್.  ಈ 
ಪರಕರಣಗಳು ಏತ್ಕ್್ೆ ಜನಸಿುಯನಗತತಿುವ್ ಎೆಂದರ,್  ಕ್್ೂೇವಿಡ ನ ಎರಡರ್್ೇ ಅಲ್ ಬೆಂದ ಮೆೇಲ ್ ಆತ್ಾಹತ್ಯ 
ಪರಕರಣಗಳು ಜನಸಿುಯನಗತತಿುವ್.  ಆತ್ಾಹತ್ಯ ಪರಕರಣಗಳು ಜನಸಿುಯನದನಗ ಅೆಂದರ್ 01,64,000 ಜ್ನರತ 
ಆತ್ಾಹತ್ಯ ಮನಡಿಕ್್ೂೆಂಡಿದಿರ್ ರ್ನಲೆರಲ್ಲಿ ಒಬುರತ ದ್ಧನಗೂಲ್ಲ ರ್ೌಕರರನಗಿರತತನುರ್.  ವಿಶ್ೇಷವನಗಿ ಕಡತ 
ಬಡತ್ನದಲ್ಲಿರತವೆಂತ್ಹ ದ್ಧನಗೂಲ್ಲ ರ್ೌಕರರತ ಆತ್ಾಹತ್ಯಗ ್ ಒಳಗನಗತತಿುದನಿರ.್ ನಮಗ ್
ಆತ್ೆಂಕವನಗತತಿುರತವುದೇ್ರ್ೆ್ಂದರ್, ಪರತಿ ವಷಾ ಆತ್ಾಹತ್ಯ ಪರಕರಣಗಳು ಜನಸಿುಯನಗತತಿುವ್.  2014ರಲ್ಲಿ 15,735 
ಜ್ನರತ ಆತ್ಾಹತ್ಯಗ್ ಒಳಗನಗಿದಿರ್ 2021ರಲ್ಲಿ 42,004 ಜ್ನರತ ಆತ್ಾಹತ್ಯಗ್ ಒಳಗನಗಿದನಿರ್.  ಆತ್ಾಹತ್ಯ 
ಮನಡಿಕ್್ೂಳುಿವವರತ ಯನರತ ಎೆಂದರ್, ಅತಿ ಕಡತ ಬಡತ್ನದಲ್ಲಿ ಜೇವನ ಸನಗಿಸತತಿುದನಿರ,್ ಯನರ ಆರ್ಥಾಕ 
ಪರಿಸಿಥತಿ ಬಹಳ ಕ್ಟ್ಟದನಗಿದ್ ಅವರಿಗ್ ಕ್ೂ್ೇವಿಡ  ಕ್ನಲದಲ್ಲಿ ಕ್್ಲಸ ಮನಡತವ ಯನವುದ್ೇ ಅವಕ್ನಶ ಸಿಗಲ್ಲಲಿ.  
ಮತ್ತು ಅವರಲ್ಲಿರತವೆಂತ್ಹ ಅಭದರತ್ ಅೆಂದರ ್ ಮತೆಂದ್ ತ್ಮಗ್ ಕ್್ಲಸ ಸಿಗತತ್ುದೂ್ೇ ಇಲಿವೊೇ, ಕ್್ೂೇವಿಡ  
ಪರಕರಣಗಳನದ ಮೆೇಲ್ ಆರ್ಥಾಕವನಗಿ ಸನಕಷತಟ ತ್ೂೆಂದರ್ಯನಗಿದ್, ಅವರ ಕತಟತೆಂಬಗಳನತನ ರ್್ೂೇಡತವುದಕ್್ೆ 
ಆಗತತಿುಲಿ, ಈ ಹಿರ್್ನಲ್ಯಲ್ಲಿ ಆತ್ಾಹತ್ಯ ಪರಕರಣಗಳು ಜನಸಿುಯನಗತತಿುವ್.  ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ದ್ಧನಗೂಲ್ಲ ರ್ೌಕರರಲ್ಲಿ 
ಅಸೆಂಘಟತ್ ಕ್ನಮಾಕರ್ೇನತ ಇದನಿರ ್ಅವರಲ್ಲಿ ಶೇ್.85ರಷತಟ ಆತ್ಾಹತ್ಯಗ ್ಒಳಗನಗಿದನಿರ.್  ಏಕ್್ೆಂದರ ್ಅವರಿಗ್ 
ಕನಷಟ ವ್ೇತ್ನ ಕೂಡ ಸಿಗಲ್ಲಲಿವ್ೆಂದತ ಆತ್ಾಹತ್ಯಗ ್ಒಳಗನಗಿದನಿರ್.  ಕ್್ೇೆಂದರ ಸಕ್ನಾರ ಮತ್ತು ರನಜ್ಯ ಸಕ್ನಾರ 
ಹಲವನರತ ಯೇಜ್ರ್್ಗಳನತನ ಮನಡಿದರೂ ಸಹ ಕಡತಬಡವರಿಗ್ ವಿಶ್ೇಷವನಗಿ ದ್ಧನಗೂಲ್ಲ ರ್ೌಕರರಿಗ್, 
ಅಸೆಂಘಟತ್ ರ್ೌಕರರಿಗ ್ ಮನಡಿರತವ ಸಿೆೇೆಂಗಳು ಅವರಿಗ್ ತ್ಲತಪತತಿುಲಿ.  ಅವರತ ಏತ್ಕ್್ೆ ಆತ್ಾಹತ್ಯ 
ಮನಡಿಕ್್ೂಳುಿತಿುದನಿರ್ ಎೆಂದರ,್ ಕ್್ೇೆಂದರ ಸಕ್ನಾರದ ಮತ್ತು ರನಜ್ಯ ಸಕ್ನಾರದ ಏನತ ಯೇಜ್ರ್್ಗಳಿವ ್ ಅದತ 
ಯನವುದೂ ಈ ಕಡತಬಡವರಿಗ್ ತ್ಲತಪತತಿುಲಿ.  ಅವರತ ಆರ್ಥಾಕವನಗಿ ದತಬಾಲರನಗಿ ಇವತ್ತು ಆತ್ಾಹತ್ಯಗ್ 
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ಒಳಗನಗತತಿುದನಿರ.್  ರ್ನನತ ಒೆಂದತ ಉಲ್ಿೇಖ ಮನಡತತ್ುೇರ್್, ‘the act of suicide is not just a  
result of person’s failure to cope with the situation in life, but it is also a sign 
of collective failure of the State and society.  ಅೆಂದರ್ ನನನ ಪರಕ್ನರ ಆತ್ಾಹತ್ಯ ಪರಕರಣಗಳು 
ಏತ್ಕ್್ೆ ಜನಸಿುಯನಗತತಿುವ್ ಎೆಂದರ್ ನಮಾ ಸಕ್ನಾರಗಳು ಇದನತನ ಸಮನಜ್ದಲ್ಲಿ ನಯೆಂತ್ರಣ ಮನಡತವುದಕ್್ೆ 
ವಿಫಲವನಗಿದನಿರ್ ಅದಕ್್ೆ ಆತ್ಾಹತ್ಯ ಪರಕರಣಗಳು ಜನಸಿುಯನಗತತಿುದ್ ಎೆಂದತ ಕ್ನಣತತಿುದ್.    

(ಮತೆಂದತ) 
(950) 20-09-2022 6-00 KH-GR                        (ವ್ೈಸ  ಛ್ೇರ ಮನ ರವರ ಉಪಸಿಥತಿ) 
ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶ  ಕ್್.ರನಥ್ೂೇಡ  (ಮತೆಂದತ):- 
ನಮಾ ದೇ್ಶದ 5 ರನಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹ್ಚತಿ ಆತ್ಾಹತ್ಯ ಮನಡಿಕ್ೂ್ಳುಿತಿುದನಿರ.್ ಈ 5 ರನಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಮಾ 
ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜ್ಯವು ಒೆಂದತ. ಇದರಲ್ಲಿ ತ್ಮಳುರ್ನಡತ, ಪಶ್ಿಮ ಬೆಂಗನಳ, ಮಹನರನಷರ, ಮಧ್ಯಪರದ್ೇಶ, 
ಕರ್ನಾಟಕ 5ರ್ೇ್ ಸನಥನದಲ್ಲಿ ಇದ್. ಈ 5 ರನಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹ್ಚತಿ ಆತ್ಾಹತ್ಯ ಪರಕರಣಗಳು ನಡಯ್ತತ್ುವ್. 1.64 ಲಕ್ಷ 
ಪರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ೇಕಡನ 50 ರಷತಟ ಪರಕರಣಗಳು ಈ 5 ರನಜ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಆಗಿದ.್ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಾ ರನಜ್ಯ ಕೂಡ 
ಸೇ್ರಿದ್. ಎಲ್ೂಿೇ ಒೆಂದತ ಕಡ ್ನಮಾ ಸಕ್ನಾರಗಳು ಇದಕ್್ೆ ಏರ್ನದರೂ ಯೇಜ್ರ್್ಗಳನತನ ಮನಡಿ, ಇನತನಳಿದ 23 
ರನಜ್ಯಗಳಿಗಿೆಂತ್ಲೂ ಜನಸಿು ಇರತವೆಂತ್ಹ ಆತ್ಾಹತ್ಯ ಪರಕರಣವನತನ ತ್ಡಹ್ಿಡಿಯಬ್ೇಕ್ನಗಿದ್. ಬಹತಶಃ ರ್ನನತ ಇಲ್ಲಿ 
ಉಲ್ಿೇಖ ಮನಡಬೇ್ಕ್ನಗಿರತವುದ್ೇರ್ೆ್ಂದರ್,  ಆರ .ಎಸ .ಎಸ., ನ ಅೆಂಗ ಸೆಂಸ್ಥಯನದ ಭನರತಿೇಯ ಮಜ್ೂಿರ  
ಸೆಂಘದ ಪರಧನನ ಕ್ನಯಾದಶ್ಾಯನದ ಎೆಂ.ಎ.ರವಿ ಯವರತ ಕ್್ೂೇವಿಡ -19 ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆತ್ಾಹತ್ಯ ಪರಮನಣ 
ಏರಿಕ್್ಯನಗಿದ್ ಎೆಂದತ ಅವರ್ೇ ಆರೂ್ೇಪಿಸಿದನಿರ್. ಕ್್ೂೇವಿಡ -19 ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ೇಷವನಗಿ ದ್ಧನಗೂಲ್ಲ 
ಕ್ನಮಾಕರತ, ದ್ಧನಗೂಲ್ಲ ರ್ೌಕರರತ ಮತ್ತು ಗತತಿುಗ್ದನರರಿಗ್ ಸೆಂಬಳ ಕ್್ೂಟಟಲಿ ಎೆಂದತ ಆತ್ಾಹತ್ಯಗ್ 
ಒಳಗನಗಿದನಿರ್. ಅಜೇೆಂ ಪ್ರೇಮ್  ಜೇ ರವರ ವಿಶಾವಿದನಯನಲಯದ ವರದ್ಧಯ ಪರಕ್ನರ 2019 ರ ಅೆಂತ್ಯದಲ್ಲಿ 
ಔಪಚನರಿಕ ಸೆಂಬಳದ ಕ್ಲ್ಸಗನರರತ, ಸಾಯೆಂ ಉದ್ೂಯೇಗಿ, ಸನೆಂದಭಿಾಕ ವೇ್ತ್ನ ಅಥವನ ಸೆಂಬಳ ಇವ್ಲಿವೂ 
ಇಲಿದ್ೇ ಹ್ೂೇದ ಕ್ನರಣದ್ಧೆಂದ ಆತ್ಾಹತ್ಯಯನಗಿದ್ ಎೆಂದತ ಒೆಂದತ ವರದ್ಧಯನತನ ಕ್್ೂಟಟದನಿರ.್ ರನಜ್ಯ ಮತ್ತು 
ಕ್್ೇೆಂದರ ಸಕ್ನಾರಕ್್ೆ ಅಜೇೆಂ ಪ್ರೇಮ್  ಜೇ ರವರ ಪೌೆಂಡ್ೇಶನ  ರವರತ ಈ ಒೆಂದತ ವರದ್ಧಯನತನ ಕ್ೂ್ಟಟದನಿರ.್ 
ಇದರಲ್ಲಿ ಏರ್ನಗಿದ್ಯೆಂದರ,್ ಈಗನಗಲ್ೇ ಒೆಂದತ ವಷಾದಲ್ಲಿ ಕ್ೂ್ೇವಿಡ-19, casual ಮತ್ತು ದ್ಧನಗೂಲ್ಲ 
ರ್ೌಕರರತ, ದ್ೈನೆಂದ್ಧನ ಕೂಲ್ಲಕ್ನಮಾಕರತ ಒೆಂದತ ವಷಾದ ಹಿೆಂದ ್ಬರತತಿುದಿೆಂತ್ಹ ಸೆಂಬಳದಲ್ಲಿ ಶೇ್ಕಡನ 13 ರಷತಟ 
ಕತಸಿತ್ವನಗಿರತವುದರಿೆಂದ, ಇವರತ ಆತ್ಾಹತ್ಯಗ್ ಒಳಗನಗತತಿುದನಿರ.್ ಇದ್ಲಿವನೂನ ರ್ನವು ರ್್ೂೇಡಿದನಗ ಇದತ 
“ಇೆಂಡಿಯನ ಟತಡ್ೇ” ಪತಿರಕ್್ಯಲ್ಲಿಯೂ ವರದ್ಧಯನಗಿದ್. ನಮಾ ದ್ೇಶದಲ್ಲಿ ಒೆಂದತ ಕ್್ೂೇಟ ಹರ್್ನರಡತ ಲಕ್ಷ 
ಮಜ್ೂಿರ  ಕ್ನಮಾಕರನತನ ಹ್ೂೆಂದ್ಧದ್. ಆದಿರಿೆಂದ, ಅವರ ಸೆಂಖ್ಯ ಹ್ಚನಿಗತತಿುದ್ ಎನತನವುದತ ಸಪಷಟವನಗಿದ್. 
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ಕ್್ೂೇವಿಡ-19 ರ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹ್ಚತಿವರಿಯನಗಿ ಮೃತ್ದ್ೇಹಗಳನತನ ಎಣಿಸತವ ಬದಲತ ದ್ೈನೆಂದ್ಧನ ಕೂಲ್ಲ 
ಕ್ನಮಾಕರಿಗ್ ಸಹನಯ ಮನಡಲತ ಸೆಂಸ್ಥಗಳು ಬೆಂದ್ಧದಿರ್ ರ್ನವು ಪರಿಸಿಥತಿಯನತನ ಕಡಿಮೆ ಮನಡಬಹತದ್ಧತ್ತು 
ಎೆಂದತ ವರದ್ಧಯನಗಿದ್.  
 

ವ್ೈಸ  ಛ್ೇರ ಮನ:- ಮನನಯ ಪರಕ್ನಶ  ಕ್್.ರನಥೂ್ೇಡ ರವರೇ್, ಮನನಯ ಸಚಿವರಿೆಂದ ಉತ್ುರವನತನ 
ಕ್್ೇಳ್ೂೇಣವ್ೇ.  

 
ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶ  ಕ್್.ರನಥ್ೂೇಡ  (ವಿರೂ್ೇಧ್ ಪಕ್ಷದ ಮತಖಯ ಸಚ್ೇತ್ಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, 

ಎರಡತ ನಮಷಗಳಲ್ಲಿ ಮತಗಿಸಿಬಿಡತತ್ುೇರ್್.  
 
ವ್ೈಸ  ಛ್ೇರ ಮನ:- ಮನನಯ ಪರಕ್ನಶ  ಕ್್.ರನಥೂ್ೇಡ ರವರ್ೇ, ಹ್ೇಳಿ. ರ್ನನತ ಗದಿಲ ಮನಡತತಿುಲಿ. ತನವು 

ರಿೇಡ  ಮನಡತತಿುದ್ಧಿೇರಲಿವ್ೇ ಇದತ ಮನನಯ ಸಚಿವರಿಗ್ ಅಥಾವನಗಿದ್.  
 
ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶ  ಕ್್.ರನಥೂ್ೇಡ :- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ರ್ನನತ ಏನತ ಹ್ೇಳುವುದಕ್್ೆ 

ಇಚ್ಛಪಡತತಿುದ್ಿೇರ್್ೆಂದರ್, ಸಕ್ನಾರದಲ್ಲಿರತವೆಂತ್ಹ ಯೇಜ್ರ್್ಗಳು ಕಡತ ಬಡವರಿಗ್ ಸಿಗತವುದರಲ್ಲಿ 
ವಿಫಲವನಗಿರತವುದರಿೆಂದ, ಇದನತನ ತ್ಡಗ್ಟಟಲತ ನಮೆಾಲಿರ ಜ್ವನಬನಿರಿ ಇದ್. ನಮಾ ಸಕ್ನಾರದ ಜ್ವನಬನಿರಿ ಇದ ್
ಮತ್ತು ನಮಾ ಸೂ್ಸೈ್ಟಯ ಜ್ವನಬನಿರಿ ಇದ್. ರ್ನವು ಎಲ್ಲಿಯವರ್ಗೂ ಇದನತನ ನಯೆಂತ್ರಣ ಮನಡತವುದ್ಧಲಿ. ನಮಾ 
ದ್ೇಶದಲ್ಲಿ ಆತ್ಾಹತ್ಯ ಪರಕರಣಗಳು ಜನಸಿುಯನಗತತ್ುದ್. ಕ್ೌಟತೆಂಬಿಕ ವಯವಸಥ್ಯಲ್ಲಿ ಅವರತ ಇರತವುದಕ್್ೆ 
ಸನಧ್ಯವನಗತವುದ್ಧಲಿ. ಇದನತನ ಕಡಿಮೆ ಮನಡಬೇ್ಕ್ನದರ ್ಇದನತನ ತ್ಡಗ್ಟಟಬ್ೇಕತ. ಇದಕ್್ೆ ಸಕ್ನಾರ ಮತರ್್ನಚರಿಕ್್ 
ಕ್್ೂಟತಟ ವಿಶ್ೇಷವನದೆಂತ್ಹ ಯೇಜ್ರ್್ಗಳನತನ ರೂಪಿಸಿ, ಇದನತನ ಆದಯತ ್ ಮೆೇರಗ್್ ಮನಡಬೇ್ಕತ. ರ್ನವು 
ಹಲವನರತ ಯೇಜ್ರ್್ಗಳ ಬಗ್ೆ, ರಸ್ುಗಳ ಬಗ್ೆ ಸಕ್ನಾರ ಕ್್ೂೇಟಯೆಂತ್ರ ರೂಪನಯಿಗಳನತನ ಖಚತಾ ಮನಡತತಿುದ್. 
ಕಡತ ಬಡವರತ ಆತ್ಾಹತ್ಯ ಮನಡಿಕ್್ೂಳಿದೇ್ ಇರತವ ಹನಗ್ ರ್ನವು ಸಹನಯ ಮನಡಿದರ್ ಒೆಂದತ ಕಡ ್ ನಮಾ 
ಸೂ್ಸೈ್ಟಗಳು ಮತ್ತು ಸಕ್ನಾರಗಳು ಒಳ್ಿಯ ಕ್ಲ್ಸ ಮನಡಿದ್ ಎೆಂದತ ಭನವಿಸಿ, ಸಕ್ನಾರ ಉತ್ುರ ಕ್್ೂಟಟ ಮೆೇಲ್ 
ರ್ನನತ ಮತ್ು ಪರಶ್ನಗಳನತನ ಕ್್ೇಳುತು್ೇರ್್.  

 
ವ್ೈಸ  ಛ್ೇರ ಮನ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಯ ಆಯನೂರತ ಮೆಂಜ್ತರ್ನಥ ರವರ್ೇ, . . .  
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ಶ್ರೇ ಎೆಂ. ರ್ನಗರನಜ್ತ (ವಿಧನನಸಭ್ಯಿೆಂದ ಚತರ್ನಯಿತ್ರನದವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ರ್ನನತ 
ಒೆಂದತ ನಮಷ ತ್ಗ್ದತಕ್ೂ್ಳುಿತ್ುೇರ್್. Percentage of suicide deaths ರ್್ೂೇಡಿದನಗ out of the 
entire cases of suicide deaths, 25.6% of deaths are happening in daily wages; 
suicide by house wives 14.1%, suicide by students 8% ಇದ್, suicide by persons 
engaged in farming sector - 6.6% ಇದ್, suicide by professionals - 9.7% ಇದ್, 
suicide by unemployed – 8.4% ಇದ್. ಹನಗನಗಿ ಈ ವಿಚನರವನತನ ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷಮವನಗಿ ಮತ್ತು 
ಗೆಂಭಿೇರವನಗಿ ಸಕ್ನಾರ ಪರಿಗಣಿಸಬ್ೇಕತ. ಈಗ ಇರತವೆಂತ್ಹ welfare schemes are not enough 
ಎೆಂದತ ಕ್ನಣತತ್ುದ್. ಇದಕ್್ೆ ಒೆಂದತ Special Committee ಯನತನ ರಚರ್್ ಮನಡಿ, ಆತ್ಾಹತ್ಯ ಆಗದೇ್ 
ಇರತವೆಂತ್ಹ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಜನಗೃತಿ ಮೂಡಿಸತವೆಂತ್ಹ ಕ್್ಲಸ ಮನಡಬೇ್ಕತ. ಸನಮನಜಕ ಕಳಕಳಿಯಿೆಂದ ಕ್್ಲಸ 
ಮನಡಬೇ್ಕ್್ೆಂದತ ರ್ನನತ ಮನವಿ ಮನಡತತು್ೇರ್್. 

 
ಶ್ರೇ ಆಯನೂರತ ಮೆಂಜ್ತರ್ನಥ  (ಪದವಿೇಧ್ರ ಕ್ಷ್ೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಇಬುರತ ಮನನಯ 

ಸದಸಯರತ ವಿಸನುರವನಗಿ ಮನತ್ರ್ನಡಿದನಿರ್. ಇದರ ಬಗ್ೆ ರ್ನನತ ಮತ್ುೇನೂ ಸೇ್ರಿಸತವುದಕ್್ೆ ಹ್ೂೇಗತವುದ್ಧಲಿ. 
ಈಗನಗಲ್ೇ ಕನಷಾ ವ್ೇತ್ನ ಕ್ನಯಿ ಇದ್. Payment of Gratuity Act ಇದ್, Payment of Wages 
Act ಇದ್, ಇನತನ ಹಲವನರತ ಯೇಜ್ರ್್ಗಳು ಇವ್. ಆದರ,್ ಇದನತನ ಜನರಿ ಮನಡತವೆಂತ್ಹ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳ್ೇ ಇಲಿ. 
ಕ್ನಮಾಕ ಇಲನಖಯ್ಲ್ಲಿ ಇನಸ ಪ್ಕಟರ  ಮತ್ತು ಲೇ್ಬರ  ಆಫಿೇಸರ ಗಳ ಕ್ೂ್ರತ್ ಇದ್. ಒೆಂದತ ಜಲ್ಿಯಲ್ಲಿ 4-5 
ಜ್ನ ಲ್ೇಬರ  ಇನಸ ಪ್ಕಟರ ಗಳು ಇರತತನುರ.್ ಪರತಿ ತನಲೂಿಕಿರ್್ೂಳಗ್ unorganised sector ನಲ್ಲಿ ಕ್ಲ್ಸ 
ಮನಡತವೆಂತ್ಹ ಸನವಿರನರತ ಜ್ನರತ ಇದನಿರ.್ Shop and establishments ಗಳಲ್ಲಿ, ಹೂ್ೇಟ್ಲ ಗಳಲ್ಲಿ, 
ಹ್ೂಲ-ಗದ್ಿಗಳಲ್ಲಿ, ಸಣಣ ಸಣಣ ಇೆಂಡಸಿರಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಲ್ಸ ಮನಡತತಿುದನಿರ್, ಅದನತನ ರ್್ೂೇಡಿ ಬರತವುದಕ್್ೆ ಇನಸ ಪ್ಕಟರ  
ಎಷತಟ ಜ್ನ ಇದನಿರ ್ ಎೆಂದರ್, ತನಲೂಿಕಿಗ್ ಒಬು ಇದನಿರ್.್ ಇದರ ಜ್ೂತ್ಗ್ ವ್ಲ ಫ್ೇರ  ಸಿೆೇೆಂಗಳನತನ ಅವರ್್ೇ 
ಇೆಂಪಿಿಮೆೆಂಟ  ಮನಡತವುದಕ್್ೆ ಹ್ೂೇಗಬ್ೇಕತ. Construction workers ಗಳನತನ ಅವರ್್ೇ ರ್್ೂೇಡಬೇ್ಕತ. ಈ 
ರಿೇತಿ ಇರತವನಗ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಬುೆಂದ್ಧಗಳನತನ ಜನಸಿು ಮನಡಬೇ್ಕ್್ನತನವುದತ ಒೆಂದತ ಸಲಹ್ಯನಗಿದ್. ಎರಡರ್್ಯದನಗಿ, 
ಏರ್್ೇನೂ ಕ್ನಯಿಗಳು ಇವ್ಯೇ, ಅದತ ಉಲಿೆಂಘರ್್ಯನದರ್, ಅದಕ್್ೆ ಕ್್ೇಸ  ಯನರತ ಹನಕಬ್ೇಕತ. 
unorganised sector ನಲ್ಲಿ ಇರತವೆಂತ್ಹ ಅನಕ್ಷರಸಥ ಹನಕತವುದಕೂೆ ಆಗತವುದ್ಧಲಿ. ಅವನ ಪರವನಗಿ 
ಇನಸ ಪ್ಕಟರ  ಅಥವನ ಕ್ನಮಾಕ ಇಲನಖಯ್ವರತ ಹನಕಬ್ೇಕತ. Practical difficulty ಎೆಂದರ್, 
ಇನಸ ಪ್ಕಟರ ಗಳು ಯನರತ ಕ್್ೇಸ  ಅನತನ ಫೈ್ಲ  ಮನಡತತನುರ,್ ಇವರೇ್ ಸಾತ್ಃ ಹ್ೂೇಗಿ ಪರತಿ ಹಿಯರಿೆಂಗ  ನಲ್ಲಿ 
ನೆಂತ್ತಕ್ೂ್ಳಿಬ್ೇಕತ. ಒೆಂದತ ದ್ಧವಸ ಕ್್ೂೇಟ ಾಗ್ ಹೂ್ೇದರ,್ ಬನಕಿ ದ್ಧವಸ field ನಲ್ಲಿ ಕ್್ಲಸ ಮನಡಬ್ೇಕ್ನಗತತ್ುದ್. 
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ಉದನಹರಣ್ಗ್, ಚಿಕೆಮಗಳೂರಿನೆಂದ ಶ್ವಮಗೆಕ್್ೆ ವಗನಾವಣ್ಯನಗತತನುರ್್ ಎೆಂದತ ತಿಳಿದತಕ್್ೂಳಿಿ. ಅವನತ ಕ್್ೇಸ  
ಅನತನ ಚಿಕೆಮಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಫ್ೈಲ  ಮನಡಿದಿರ್ ಶ್ವಮಗೆದ್ಧೆಂದ ಹ್ೂೇಗಿ ನೆಂತ್ತಕ್ೂ್ಳಿಬ್ೇಕತ. ಹನಗನಗಿ ಒೆಂದತ ದ್ಧನ 
ಅಲಿ, ಎರಡತ ದ್ಧನಗಳನಗತತ್ುದ್. ಆದಿರಿೆಂದ, ಇನಸ ಪ್ಕಟರ ಗಳು ಕ್ೇ್ಸ ಗಳನತನ ಫ್ೈಲ  ಮನಡತವುದ್ಧಲಿ. ಬ್ೆಂಗಳೂರಿಗ ್
ವಗನಾವಣ್ಯನಗತತ್ುದ್ ಎೆಂದತ ಕ್್ೂಳ್ೂಿೇಣ. ಅವನತ ಆ ಕ್್ೇಸ ಗೂ್ೇಸೆರ ವನಪಸತಸ ಹ್ೂೇಗಬ್ೇಕತ. ಅದರ 
ಬದಲನಗಿ ಪ್ೂಲ್ಲೇಸ  ಇಲನಖಯ್ಲ್ಲಿ ಹ್ೇಗ್ ಒೆಂದತ ಕ್್ೇಸ  ಹನಕಿದನಗ ಎವಿಡನ್ಸ ಗ್ ಮನತ್ರ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು 
ಹ್ೂೇಗತತನುರ್. ಬನಕಿ ಎಲನಿ ಸಕ್ನಾರದ ವಕಿೇಲರತ ನಡಸ್ತತನುರ್. ಆ ಪದಿತಿಯನತನ ತ್ರದೇ್ ಇದಿರ್ P.F., Act 
ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕ್್ೇಸ  ಫ್ೈಲ  ಆಗತವುದ್ಧಲಿ. Factories and Boilers Act ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕ್್ೇಸ  ಫ್ೈಲ  ಆಗತವುದ್ಧಲಿ. 
Minimum Wages Act violate ಆದರ್ ಕ್್ೇಸ  ಫ್ೈಲ  ಆಗತವುದ್ಧಲಿ. ಆ ಕ್ನರಣಕ್್ೂೆೇಸೆರ ಈ ಕ್ನನೂನನ 
ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಲಹ್ ಕ್್ೂಟಟರ ್ಮನತ್ರ ಅವರತ ಹ್ೇಳಿದೆಂತ್ಹ ಅೆಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಸೆಂಘಟತ್ ಕ್ನಮಾಕರ ವಲಯದಲ್ಲಿ 
ಏನತ ಬಡವರಿದನಿರ್, ಅವರಿಗ್ ರಕ್ಷಣ್ ಕ್್ೂಡತವುದಕ್್ೆ ಸನಧ್ಯವನಗತತ್ುದ್. ಬಹಳಷತಟ socialist schemes ಇವ್, 
ಇದನತನ ಪರಿಣನಮಕ್ನರಿಯನಗಿ ಜನರಿ ಮನಡಬಹತದ್ನತನವ ಸಲಹ್ಯನತನ ಸಕ್ನಾರಕ್್ೆ ಈ ಸೆಂದಭಾದಲ್ಲಿ 
ಕ್್ೂಡತವುದಕ್್ೆ ಬಯಸತತ್ುೇರ್್.  

 
ಶ್ರೇ ಅಡಗೂರತ ಹ್ರ್ . ವಿಶಾರ್ನಥ  (ರ್ನಮನದ್ೇಾಶನ ಹ್ೂೆಂದ್ಧದವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, 

ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ ಆಯನೂರತ ಮೆಂಜ್ತರ್ನಥ ರವರತ ಹ್ೇಳಿರತವುದನತನ ಬ್ೆಂಬಲ್ಲಸತತನು, ಬಹತಶಃ ಹಿೆಂದ ್
ಮನನಯ ಮನಮೇಹನ  ಸಿೆಂಗ  ರವರ ಸಕ್ನಾರದಲ್ಲಿ ಯನವುದೇ್ ಸಕ್ನಾರ ಅಥವನ ಅರ ್ ಸಕ್ನಾರ ಹನಗೂ 
ಖನಸಗಿಯವರತ ಶ್ೇಕಡನ 1 ರಷತಟ ಸಸ್  ಕ್ೂ್ಡಬೇ್ಕ್್ೆಂದತ ಒೆಂದತ ಕ್ನನೂನನತನ ತ್ಗ್ದತಕ್್ೂೆಂಡತ ಬೆಂದರತ. 
ಇದರಲ್ಲಿ ಸನವಿರನರತ ಕ್ೂ್ೇಟ ರೂಪನಯಿಗಳು ಇದ್. ಆಯನಯ ರನಜ್ಯದ ಹಣ ಆಯನಯ ರನಜ್ಯಕ್್ೆ 
ಖಚನಾಗಬೇ್ಕ್್ೆಂದತ ಕೂಡ ಹ್ೇಳಿದನಿರ್. ಇದತ Centralಗ್ ಹ್ೂೇಗಿ ವನಪಸತಸ ಬರಬ್ೇಕತ. ಬಹತಶಃ ಇವತ್ತು ನಮಾ 
ರನಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆ ಹಣ ಹತ್ತು ಸನವಿರ ಕ್್ೂೇಟ ರೂಪನಯಿಗಳಿಗೂ ಮೇರಿದ್. ಇದಕ್್ೆ ರ್ನವು ಯೇಜ್ರ್್ ಮನಡತತಿುಲಿ. 
ಯೇಜ್ರ್್ ಮನಡದೇ್ ಇರತವುದಕ್್ೆ ಯನರತ ಕ್ನರಣ? Department, Department Officers, 
Ministers and the Government. ಹನಗನಗಿ ನಮಾ ಹತಿುರ ಹಣ ಇದ್. ಹಣದ ಕ್್ೂರತ್ ಇಲಿ. ಹತ್ತು 
ಸನವಿರ ಕ್್ೂೇಟ ರೂಪನಯಿಗಳಿಗೂ ಮೇರಿ ಹಣ ಇದ್. ರ್ನವೇ್ನತ ಇದಕ್್ೆ ರ್್ೂೇಟಸ  ಕ್್ೂಟತಟ ಸೆಂಗರಹ ಮನಡಿದ 
ಹಣ ಏನೂ ಅಲಿ. ಅವರವರೇ್ ತ್ೆಂದತ ಕ್ೂ್ಟಟರತವೆಂತ್ಹದತಿ. ಲ್ೈಸ್ನಸ  ಕ್ೂ್ಡಬೇ್ಕ್ನದರ ್ಶ್ೇಕಡನ 1 ರಷತಟ ಸಸ್  
ಅನತನ ಕ್ನಮಾಕ ಇಲನಖಗ್್ ಕಟಟಲ್ೇ ಬೇ್ಕತ. ಕ್ನಮಾಕರಿಗೂ್ೇಸೆರ ಮನನಯ ಮನಮೇಹನ  ಸಿೆಂಗ  ರವರ 
ರ್್ೇತ್ೃತ್ಾದ ಕ್್ೇೆಂದರ ಸಕ್ನಾರ ಮನಡಿದೆಂತ್ಹ ಒೆಂದತ ದ್ೂಡಿ ಕ್ನಯಾ ಇದತ. ಹನಗನಗಿ ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ 
ಆಯನೂರತ ಮೆಂಜ್ತರ್ನಥ ರವರತ ಹ್ೇಳಿದೆಂತ್ ಈ ಕ್ನಮಾಕ ಕ್ನನೂನತಗಳು ಕೂಡ ಕ್ನಲನನತಕ್ನಲಕ್್ೆ 
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ಬದಲನವಣ್ಯನಗಬ್ೇಕ್ನಗಿದ್. ಹನಗನಗಿ ಕ್ನಮಾಕ ಇಲನಖ,್ ಕ್ನಮಾಕ ಮೆಂತಿರಗಳು ಇದನತನ ಬಹಳ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ 
ಕ್್ಲವರರ್್ಲನಿ ಕೂರಿಸಿ ಮನತ್ರ್ನಡಿ, ಇದಕ್್ೆ ಒೆಂದತ ಚಿಕಿತಸ್ ಮನಡಿದರ್ ಒಳ್ಿಯದತ ಎನತನವುದತ ನನನ ಭನವರ್್.  

(ಮತೆಂದತ) 
(951)20-09-2022(06-10)bsd-md 
 

ಶ್ರೇ ಕ್್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ)(ಕ್ನಮಾಕ ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಶ್ರೇ ಎೆಂ. ರ್ನಗರನಜ್ತ ಮತ್ತು ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶ  ಕ್್. ರನಥ್ೂೇಡ  ರವರತ ತ್ೆಂದ್ಧರತವ ನಯಮ 
೩೩೦ರ ಪರಸನುವರ್್ಗ ್ಹಿರಿಯ ಸದಸಯರನದ ಶ್ರೇ ಆಯನೂರತ ಮೆಂಜ್ತರ್ನಥ  ಮತ್ತು ಶ್ರೇ ವಿಶ ಾರ್ನಥ  ರವರತಗಳು 
ಧ್ನಗೂಡಿಸಿ ಮನತ್ರ್ನಡಿದನಿರ.್ ಈ ಸದನ ಮತ್ತು ಇಡಿೇ ಸಮನಜ್ ಈ ಸಮಸ್ಯಯನತನ ಪರಿಹನರ ಮನಡಬೇ್ಕತ 
ಎನತನವುದತ ಸರಿಯಿದ್. ವನಸುವಿಕವನಗಿ ಇಲ್ಲಿಯವರ್ಗ ್ಎಷತಟ ಅಸೆಂಘಟತ್ ಕ್ನಮಾಕರಿದನಿರ್ ಎೆಂಬ ದತನುೆಂಶವ್ೇ 
ಸೆಂಗರಹ ಇರಲ್ಲಲಿ, ಅಸಪಷಟವನದ ಅೆಂಕಿ ಅೆಂಶಗಳಿತ್ತು. ಈಗ ಕ್್ೇೆಂದರ ಸಕ್ನಾರವು ಒೆಂದತ ಸವ್ಾ ಮನಡತತಿುರತವ 
ಹಿರ್್ನಲ್ಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ೩೭9 ರಿೇತಿಯ ಅಸೆಂಘಟತ್ ಕ್ನಮಾಕರಿದತಿ, ಅವರಲ್ಲಿ ಕೂಲ್ಲಕ್ನರರತ, ಕ್ನಮಾಕರತ, 
ಹ್ೂಟ್ೇಲ  ಕ್ನಮಾಕರತ, ಟ್ೇಲರ , ಊದತಬತಿು ತ್ಯನರಕರತ ಸೇ್ರಿದೆಂತ ್ ಎಲಿರೂ ಇದನಿರ.್ ಅಸೆಂಘಟತ್ 
ಕ್ನಮಾಕತ್ಾವರ್್ನೇ ನೆಂಬಿಕ್್ೂೆಂಡತ ಬದತಕತವೆಂತ್ಹ ೩೭9 ವಗಾಗಳಿವ್ ಎೆಂದತ ಗತರತತಿಸಲನಗಿದ್. ಈ 
ಹಿರ್್ನಲ್ಯಲ್ಲಿ ಕ್್ೇೆಂದರ ಸಕ್ನಾರದ ಪರಕ್ನರ ನಮಾ ರನಜ್ಯದಲ್ಲಿ ೧.೮೯ ಕ್್ೂೇಟ ಅಸೆಂಘಟತ್ ಕ್ನಮಾಕರಿದನಿರ್ ಎೆಂದತ 
ಅೆಂದನಜ್ತ ಮನಡಿದ್. ಇವರಲ್ಿರನೂನ ಏಕಕಿೆಂಡಿ ವಯವಸ್ಥಯಡಿ ತ್ೆಂದತ e-SHRAM ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರ್್ೂೇೆಂದಣಿ 
ಮನಡಬೇ್ಕ್್ೆಂದತ ಕ್್ೇೆಂದರ ಸಕ್ನಾರ ಸೂಚರ್್ ನೇಡಿದತಿ, ಈ ಸೂಚರ್್ಯ ಆಧನರದ ಮೆೇಲ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಕ್ನಾರ 
e-SHRAM ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರ್್ೂೇೆಂದಣಿ ಮನಡಲತ ಅಗತ್ಯವನದ ಯೇಜ್ರ್್ ರೂಪಿಸಿದ್. ಅದರೆಂತ ್ಇಲ್ಲಿಯವರ್ಗ ್
೭೯ ಲಕ್ಷ ಅಸೆಂಘಟತ್ ಕ್ನಮಾಕರತ ರ್್ೂೇೆಂದನಯಿಸಿಕ್್ೂೆಂಡಿದತಿ, ಇದರ ರ್್ೂೇೆಂದಣಿಗ್ ಇನೂನ ಸಮಯ ಇದತಿ, ಆ 
ರ್್ೂೇೆಂದಣಿಯನದ ನೆಂತ್ರ ಅವರಿಗ್ ಏರ್್ೇನತ ಕ್ೂ್ಡಬೇ್ಕತ ಎೆಂದತ ಯೇಚರ್್ ಮನಡಲತ ಅವಕ್ನಶಗಳಿವ್. 
ಸತಮನರತ ೭೯ ಲಕ್ಷ ಕ್ನಮಾಕರ ರ್್ೂೇೆಂದಣಿಯನಗಿದತಿ, ೧.೮೯ ಕ್ೂ್ೇಟ ಕ್ನಮಾಕರ ಅೆಂದನಜದ್. ಮನನಯ 
ರ್ನಗರನಜ್ತ ಮತ್ತು ಮನನಯ ರನಥ್ೂೇಡ ರವರತ ಸೇ್ರಿದೆಂತ್ ಎಲಿರ ಕ್ೂ್ೇರಿಕ್ ್ ಏರ್್ೆಂದರ್ ಅವರ್ಲಿರಿಗೂ ESI 
(Employees’ State Insurance), PF (Provident Fund) facility ಗಳನತನ ವಿಸುರಿಸಬ್ೇಕತ, 
ಸನಮನಜಕ ಭದರತ್ಗಳನತನ ಕ್್ೂಡಬೇ್ಕತ ಎೆಂಬತದನಗಿದ್. ಈ ಬ್ೇಡಿಕ್ಗ್ಳನತನ ಪೂರೈ್ಸಲತ ಮತ್ತು 
ಯನವುದನದರೂ ಒೆಂದತ ಹೆಂತ್ಕ್್ೆ ತ್ಗ್ದತಕ್್ೂೆಂಡತ ಹೂ್ೇಗತವನಗ ನದ್ಧಾಷಟ ಮತ್ತು ನಖರ ಮನಹಿತಿಗಳ 
ಲಭಯತಯ್ನತನ ಗಮನಸಬೇ್ಕ್ನಗತತ್ುದ್. ಆದಿರಿೆಂದ e-SHRAM ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಲಿರ ರ್್ೂೇೆಂದಣಿಯನದ ನೆಂತ್ರ 
ಏರ್್ೇನತ ಮನಡಬಹತದತ ಎೆಂದತ ಯೇಚರ್್ ಮನಡಲತ ಅವಕ್ನಶಗಳಿವ್. 
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ಇನತನ ಮತೆಂದತವರ್ದತ, ಮನನಯ ಆಯನೂರತ ಮೆಂಜ್ತರ್ನಥ  ಮತ್ತು ಮನನಯ ವಿಶಾರ್ನಥ  ರವರತಗಳು 
ನೇಡಿರತವ ಸಲಹ್ಗಳೆಂತ್ ಕ್ನಮಾಕ ಇಲನಖಯ್ಲ್ಲಿನ ಸಿಬುೆಂದ್ಧಗಳ ಕ್ೂ್ರತ್ಯಿೆಂದ ಅಸೆಂಘಟತ್ ಕ್ನಮಾಕರತ 
ಅವರ ಮನಲ್ಲೇಕರ ವಿರತದಿ ದೂರತ ದನಖಲ್ಲಸಿ ಆತ್ನಗ್ ಅರ್ನಯಯವನಗಿರತವ ಬಗ್ೆ ರ್ನಯಯ ಪಡಯ್ಲತ ಆತ್ರ್್ೇ 
ಹಲವನರತ ದ್ಧವಸಗಳ ಕ್ನಲ ತಿರತಗನಟ ಮನಡಬೇ್ಕತ, ಆತ್ ಮದಲೇ್ ಕೂಲ್ಲ ಮನಡತವವರ್ನಗಿದತಿ, ಆತ್ ರ್ನಯಯ 
ಕ್್ೇಳಲತ ಯನರ ಜ್ೂತ್ ಬಡಿದನಡಬೇ್ಕತ ಎೆಂಬ ಭನವರ್್ಗಳನತನ ವಯಕು ಮನಡಿದನಿರ.್ ಅದಕ್್ೆ ಏನತ ಮನಡಬಹತದತ 
ಎೆಂಬ ಬಗ್ೆ ಯೇಚರ್್ ಮನಡೂ್ೇಣ. ಈ ಮಧ್ಯ cess ಬಗ್ೆ ಸತಮನರತ ರೂ.೧೦ ಸನವಿರ ಕ್್ೂೇಟ ಕರ್ನಾಟಕ 
ರನಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೆಂಗರಹವಿದತಿ, ಅದನತನ ವಿಸುರಿಸಬ್ೇಕತ ಎೆಂದತ ಮನನಯ ವಿಶಾರ್ನಥ ರವರ ಕಳಕಳಿಯನಗಿದತಿ, ಈ ಬಗ್ೆ 
ರ್ನನತ ವಿನೆಂತಿಸತವುದ್ೇರ್ೆ್ಂದರ್, ಈ ಯೇಜ್ರ್್ ಕಟಟಡ ಕ್ನಮಾಕರಿಗ್ ಮನತ್ರ ಸಿೇಮತ್ವನಗಿದ್. ಉದನಹರಣ್ಗ್ 
ಒೆಂದತ ಗನರಮ ಪೆಂಚನಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ೧೦ ಲಕ್ಷ ಮರ್್ಗಳನತನ ಕಟತಟವನಗ ರೂ. ೧೦ ಸನವಿರಗಳಿಗ್ ಒೆಂದತ percent 
cess ಕ್್ೂಡಬೇ್ಕತ. ಅದತ ನಮಾಲ್ಲಿ ಸತಮನರತ ರೂ.೮ ರಿೆಂದ ೧೦ ಸನವಿರ ಕ್್ೂೇಟ ಇದ್. ಆದರ್ ಇದತ ಕಟಟಡ 
ಕ್ನಮಾಕರಿಗ್ ಮನತ್ರ ಸಿೇಮತ್ವನಗಿದ್. ಈ ಬಗ್ೆ ಹಿೆಂದ್ ಬೆಂದ್ಧರತವ ಸತಪಿರೇೆಂ ಕ್್ೂೇಟ ಾಗಳ judgement ಗಳು 
ಕೂಡ ಪೂರಕವನಗಿದ್. ಈ ಹಿರ್್ನಲ್ಯಲ್ಲಿ ಇದನತನ ಎಲನಿ ಕ್ನಮಾಕರಿಗ್ ವಿಸುರಿಸಬಹತದ್ೇ? ಕಟಟಡ 
ಕ್ನಮಾಕರಿಗೂ್ೇಸೆರ ತ್ಗ್ದತಕ್್ೂೆಂಡ cess ಅನತನ ಎಲನಿ ಕ್ನಮಾಕರಿಗ್ ವಿಸುರಿಸಬಹತದ್ೇ ಎೆಂಬ ಬಗ್ೆ ಯೇಚರ್್ 
ಮನಡತವ ಬಗ್ೆ ಶ್ರೇ ವಿಶಾರ್ನಥ  ರವರ ಸಲಹ್ ಇದ್. ಒಟನಟರ್ ಈ ಅಭಿಪನರಯಗಳು ಸನಮನನಯ ಕಟಟಕಡ್ಯ ಕಡತ 
ಬಡವನ ಬಗ್ೆ ಇದ್. ೧.೮೯ ಕ್್ೂೇಟ ಅಸೆಂಘಟತ್ ಕ್ನಮಾಕರ ಬದತಕತ ಅಡಗಿರತವುದರಿೆಂದ ಈ ಪರಶ್ನ ಕ್್ೇಳಿದವರತ, 
ಚಚ್ಾಯಲ್ಲಿ ಭನಗವಹಿಸಿದವರತ ಮತ್ತು ಸದನಕ್್ೆ ಒೆಂದತ ವಿನೆಂತಿ ಮನಡತವುದ್ೇರ್ೆ್ಂದರ್, ಮನನಯ ಕ್ನಮಾಕ 
ಸಚಿವರ ರ್್ೇತ್ೃತ್ಾದಲ್ಲಿ ಒೆಂದತ ಸಭ್ಯನತನ ಕರಯ್ತವ ಏಪನಾಡತ ಮನಡತತ್ುೇರ್್. ಸೆಂಗರಹವನದ cess ಅನತನ 
ಯನವರಿೇತಿ ಉಪಯೇಗಿಸಿಕ್ೂ್ಳಿಬಹತದತ ಹನಗೂ ಪರಕರಣವನತನ ದನಖಲತ ಮನಡಿದ ಬಡ ಕ್ನಮಾಕರಿಗ್ ರ್ನಯಯ 
ಕ್್ೂಡಲತ ಏನತ ಮನಡಬಹತದತ ಮತ್ತು ಮನನಯ ರ್ನಗರನಜ  ಹನಗೂ ಮನನಯ ರನಥೂ್ೇಡ ರವರ ವಿಷಯಗಳನತನ 
ಕ್್ೂರೇಡಿೇಕರಿಸಿಕ್ೂ್ೆಂಡತ ಒಟನಟರಯ್ನಗಿ ಅಸೆಂಘಟತ್ ಕ್ನಮಾಕರ ಬದತಕನತನ ಉನನತ್ ಮಟಟಕ್್ೆ ಕ್ೂ್ೆಂಡ್ೂಯಯಲತ 
ಏರ್್ೇನತ ಯೇಚರ್್ ಮನಡಬಹತದತ ಎೆಂಬ ಬಗ್ೆ ಮನನಯ ಸದಸಯರೂ ಸೇ್ರಿದೆಂತ್ ಒೆಂದತ ಸಭ್ ಕರದ್ತ, ಮನನಯ 
ಕ್ನಮಾಕರ ಸಚಿವರನತನ ಕರದ್ತ ತಿೇಮನಾನ ಮನಡತತು್ೇರ್್ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳಬಯಸತತ್ುೇರ್್. 

 
ಶ್ರೇ ಎೆಂ. ರ್ನಗರನಜ್ತ (ವಿಧನನಸಭ್ಯಿೆಂದ ಚತರ್ನಯಿತ್ರನದವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, 

ಮನನಯ ಸಭನರ್ನಯಕರತ ಕ್ನಮಾಕರ ನಧಿಗ್ ಸೆಂಬೆಂಧ್ಪಟಟೆಂತ್ ತಿದತಿಪಡಿ ಮನಡಿಕ್್ೂೆಂಡತ ಏನತ 
ಮನಡಬಹತದ್ೆಂಬ ವಿಚನರಗಳನತನ ಹ್ೇಳುತಿುದಿರತ. ಈಗನಗಲ್ೇ ಕಟಟಡ ಕ್ನಮಾಕರಿಗ ್ಕ್್ೂಡತತಿುರತವುದನತನ ಮನನಯ 
ಸೆಂತೂ್ೇಷ  ಲನಡ  ರವರತ ಬದಲನವಣ್ ಮನಡಿದನಿರ.್ ರ್ನನತ ಆಗ BMTC ಅಧ್ಯಕ್ಷರ್ನಗಿದ್ಿನತ. ಆಗ bus 
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pass ಗಳನತನ ಕ್್ೂಡಲತ trusts ಒೆಂದತ ತಿದತಿಪಡಿ ತ್ೆಂದ್ಧದನಿರ್. ಒೆಂದತ ಬನರಿ bus pass ತ್ಗ್ದತಕ್ೂ್ಳಿಲತ 
ಕ್ನಮಾಕ ನಧಿಯಿೆಂದ 50 percent discount ಕ್್ೂಟಟದ್ಿೇವ್. ಕಟಟಡ ಕ್ನಮಾಕರತ ಮತ್ತು ಬೇ್ರ್ಯವರಿಗ್ 
fund ಮನಡಲನಗಿದ್. ಹನಗನಗಿ ಆ trust ನ ಬ್ೈಲನಗಳಿಗ್ amendment ತ್ೆಂದತ ಕ್್ಲವು reforms ಗಳನತನ 
ತ್ರಲತ ಕರಮ ಕ್್ೈಗೂ್ೆಂಡಿರತವುದನತನ ರ್ನನತ ಸನಾಗತ್ ಮನಡತತ್ುೇರ್್. 

 
ಶ್ರೇ ಆಯನೂರತ ಮೆಂಜ್ತರ್ನಥ  (ಪದವಿೇಧ್ರ ಕ್ಷ್ೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಅದತ ಕ್್ೇೆಂದರ 

ಸಕ್ನಾರದ ಕ್ನಯಿಯನಗಿದತಿ, amendment ಮನಡತವುದಕ್್ೆ ಬರತವುದ್ಧಲಿ. Bus pass ಅನತನ ಕಟಟಡ 
ಕ್ನಮಾಕರತ ಒೆಂದತ ಕಡಯ್ಿೆಂದ ಮತ್ೂುೆಂದತ ಕಡ ್ ಹ್ೂೇಗಲತ ಕ್್ೂಡಬೇ್ಕ್್ೇ ಹ್ೂರತ್ತ general ಆಗಿ 
ಕ್್ೂಡತವುದಕ್್ೆ ಬರತವುದ್ಧಲಿ. ಇದರ ಬಗ್ೆ ಬ್ೇರ ್ ಯೇಚರ್್ಯರ್್ನೇ ಮನಡಬ್ೇಕತ. ಕಟಟಡ ಕ್ನಮಾಕರ ಹಣ 
ವಿನಯೇಗ ಮನಡತವುದರ ಬಗ್ೆ ರ್ನಯಯನಲಯಗಳ ತಿೇಪತಾ ಬಹಳ ಕಠಿಣವನಗಿದ್. ಸತಮನರತ ಮೂರನ ನಲತೆ 
ಕ್್ೂೇಟ ರೂಪನಯಿಗಳ ಆ ಹಣವನತನ ಕ್್ೂರೂ್ೇರ್ನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮನನವಿೇಯತ್ಯ ರ್್ರಳಿನಲ್ಲಿ ಉಪಯೇಗ 
ಮನಡಿಕ್್ೂೆಂಡಿದತಿ, ಅದನತನ ಯನರೂ ಪರಶ್ನ ಮನಡಿಲಿ. ಆ ಹಣವನತನ ಬೇ್ರ ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಉಪಯೇಗಿಸಲತ 
ಬರತವುದ್ಧಲಿ, ಹನಗನಗಿ ಸಕ್ನಾರ ಬ್ೇರಯ್ ಹ್ೂಸ ಸೆಂಗರಹಣ್ ಬಗ್ೆ ಯೇಚರ್್ ಮನಡತವುದತ ಒಳ್ಿಯದತ. 

 
ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶ  ಕ್್. ರನಥ್ೂೇಡ  (ವಿರ್ೂೇಧ್ ಪಕ್ಷದ ಮತಖಯ ಸಚ್ೇತ್ಕರತ)- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, 

ಸಕ್ನಾರ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ೆ ವಯಕುಪಡಿಸಿರತವ ಇಚನಛಶಕಿುಯನತನ ಮನನಯ ಸಭನರ್ನಯಕರತ ಹ್ೇಳಿದನಿರ.್ 
ಕಟಟಕಡ್ಯ ಬಡವರಿಗ್ ಸನಕಷತಟ ಯೇಜ್ರ್್ಗಳನತನ ರೂಪಿಸಿ ಅವರ ಸಹನಯಕ್್ೆ ಬರತವ ಇಚನಛಶಕಿುಯ ಬಗ್ೆ ಅವರ 
ಉತ್ುರದಲ್ಲಿ ಹ್ೇಳಿದನಿರ್. ಈ ಸೆಂದಭಾದಲ್ಲಿ ಮನನಯ ಕ್ನಮಾಕ ಸಚಿವರತ ಇದ್ಧಿದಿರ್ ಚ್ರ್ನನಗಿರತವುದತ. ಕ್ನಮಾಕ 
ಸಚಿವರತ ಶನಶಾತ್ವನದ ಪರಿಹನರ ಮತ್ತು ಯೇಜ್ರ್್ಗಳನತನ ರೂಪಿಸಲತ ಹನಗೂ ಯನವರಿೇತಿ ಅವರಿಗ್ ಸಹನಯ 
ಮನಡತವ ನಟಟನಲ್ಲಿ ಯೇಜ್ರ್್ಗಳನತನ ಅನತಷ್ನಾನಕ್್ೆ ತ್ರಬೇ್ಕತ ಎೆಂಬ ದ್ಧಸಯ್ಲ್ಲಿ ಬ್ಳಕತ ಚ್ಲತಿತನುರ್ೆಂಬ ಉದ್ಿೇಶ 
ಇಟತಟಕ್ೂ್ೆಂಡತ ಪರಶ್ನ ಎತಿುದ್ಿೇರ್್. ಅವರಿಗ್ ಶನಶಾತ್ ಪರಿಹನರ ಸಿಗಬ್ೇಕತ. ರ್ನವು ಮತೆಂದ್ಯೂ ಇದರ ಬಗ್ೆ ಚಚಾ್ 
ಮನಡತತ್ುೇವ್. ಮನನಯ ಸಭನರ್ನಯಕರತ ಕ್ನಯಾಕರಮಗಳನತನ ರೂಪಿಸಲತ ಮನನಯ ಸಚಿವರಿಗ್ ಹ್ೇಳಬಹತದತ. 
ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್್ೇೆಂದರ ಮತ್ತು ರನಜ್ಯ ಸಕ್ನಾರಗಳ ಪನಲ್ಲದ್, ಆ ಜ್ರ್ನೆಂಗಕ್್ೆ ಮನಡತವ ಕತ್ಾವಯಗಳೂ ಇವ್. ಅವರ ಬಗ್ೆ 
ಶನಶಾತ್ ಪರಿಹನರ ಘೂೇಷಣ್ ಮನಡಲತ ಮನನಯ ಮತಖಯಮೆಂತಿರಗಳ ಜ್ೂತ್ ಮನತ್ರ್ನಡಿ, ಮನದರಿಯನದ policy 
ಯನತನ ಅಳವಡಿಸಿದರ್ ಅದತ ವಿಶೇ್ಷವನಗಿ ಅಸೆಂಘಟತ್ ಕ್ನಮಾಕರಿಗ್ ಹನಗೂ ಕಟಟಕಡ್ಯ ಬಡವರಿಗ ್
ತ್ಲತಪತವುದರಿೆಂದ ಈ ಕ್ನಯಾಕರಮ ಮನಡಬೇ್ಕ್್ೆಂದತ ವಿನೆಂತಿಸತತ್ುೇರ್್. 
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ಶ್ರೇ ಕ್್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಇೆಂತ್ಹ ಯೇಚರ್್ ಬೆಂದತ ಸದನದಲ್ಲಿ 
ಚಚ್ಾಯನಗಿರತವುದ್ೇ ಬಹಳ ಖತಷ್ಟ್ಯ ವಿಚನರವನಗಿದ್. ಸಮನಜ್ದ ಕ್್ೂರ್್ಯ ಬಡವರಿಗ್ ಸಿಗತವ ಸವಲತ್ತುಗಳ 
ಬಗ್ೆ ಚಚ್ಾಯನಗಿದ್. ಆದಿರಿೆಂದ ಇದರ ಬಗ್ೆ ಮನತ್ರ್ನಡಿದ ಎಲನಿ ವಿಷಯಗಳನತನ ಕ್್ೂರೇಡಿೇಕರಿಸಿಕ್್ೂೆಂಡತ 
ಏರ್ನದರೂ ತಿೇಮನಾನ ಮನಡಬಹತದೇ್ ಎೆಂಬ ವಿಷಯ ಇದ್. ೧.೮೯ ಕ್್ೂೇಟ ಅಸೆಂಘಟತ್ ಕ್ನಮಾಕರ ಪ್ೈಕಿ 79 
ಲಕ್ಷ ಮನತ್ರ ರ್್ೂೇೆಂದನಯಿಸಿಕ್ೂ್ೆಂಡಿದತಿ, ಈ ರ್್ೂೇೆಂದನವಣ್ಗ್ ಸಮಯ ವಿಸುರಿಸಿದನಿರ ್ ಹನಗೂ ಸಮಯವೂ 
ಇದ್. ಅಲ್ಲಿಯವರ್ಗೂ ಕ್ನಯಬ್ೇಕ್ನಗಿಲಿ. ಆದರ್ ಸದನ ಮತಗಿದ ಒೆಂದರ್ಡತ ವನರ ಅಥವನ ಒೆಂದತ ವನರದಲ್ಲಿ 
ಕ್ನಮಾಕ ಸಚಿವರ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ಮನನಯ ರ್ನಗರನಜ್ತ ರವರತ, ಮನನಯ ಆಯನೂರತ ಮೆಂಜ್ತರ್ನಥ  ರವರತ, 
ಮನನಯ ವಿಶಾರ್ನಥ  ರವರತ ಹನಗೂ ಮನನಯ ಪರಕ್ನಶ  ರನಥ್ೂೇಡ  ರವರತಗಳನತನ ಕರದ್ತ ಒೆಂದತ ತಿೇಮನಾನಕ್್ೆ 
ಬೆಂದತ, ಸಕ್ನಾರದ್ಧೆಂದ ಅಸೆಂಘಟತ್ ಕ್ನಮಾಕರ ಬದತಕತ ಕಟಟಕ್ೂ್ಳಿಲತ ಏರ್ನದರೂ ಸಹನಯ ಮನಡಬಹತದ್ೇ 
ಎೆಂದತ ಯೇಚರ್್ ಮನಡತವ ಬಗ್ೆ ಸಭ್ಯನತನ ಕರಯ್ತತ್ುೇರ್್. ಆ ಸಭ್ಯಲ್ಲಿ ಇವರಲ್ಿರೂ ಅನತಭವಗಳನತನ 
ಹ್ೇಳಲ್ಲ. ಮನನಯ ಕ್ನಮಾಕ ಸಚಿವರೂ ಸೇ್ರಿದೆಂತ್ ಮನನಯ ಮತಖಯಮೆಂತಿರಗಳನೂನ ಸೆಂಪಕಾ ಮನಡಿ ಎಲನಿ 
ಕ್ನಮಾಕರಿಗ್ ಅನತಕೂಲವನಗತವೆಂತ್ಹ ತಿೇಮನಾನವನತನ ರ್ನವಲ್ಿರೂ ಒಟನಟಗಿ ಮನಡೂ್ೇಣ ಎನತನವೆಂತ್ಹ 
ಮನತ್ತಗಳನತನ ಹೇ್ಳಲ್ಲಚಿಛಸತತ್ುೇರ್್. 

 
ವ್ೈಸ  ಛ್ೇಮಾನ :- ಇನತನ ಮನನಯ ತಿಪಪ್ೇಸನಾಮರವರತ ಹನಗೂ ಶ್ರೇ ಭ್ೂೇಜ್ೇಗೌಡರ ಪರಸನುಪಕ್್ೆ 

ಸೆಂಬೆಂಧ್ಪಟಟೆಂತ್ ರ್ನಳ್ ಮನನಯ ಗೃಹ ಮೆಂತಿರಗಳು ಬೆಂದನಗ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದತ ಸೂಕು ಎೆಂದತ ನನಗ್ 
ಅನಸತತಿುದ್.  

 
ಶ್ರೇ ಕ್್.ಎ. ತಿಪ್ಪೇಸನಾಮ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ದಯಮನಡಿ ರ್ನಳ್ ಅವಕ್ನಶ ಮನಡಿಕ್ೂ್ಡಿ. 
 
ಶ್ರೇ ಎಸ .ಎಲ . ಭ್ೂೇಜೇ್ಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, subject to condition ನೆಂತ ್ರ್ನವು 

ಪಿೇಠಕ್್ೆ ವಿನೆಂತಿ ಮನಡತತಿುದ್ಿೇವ್. ರ್ನಳ್ ಅವಕ್ನಶ ಮನಡಿಕ್ೂ್ಟಟರ್ ಆಯಿತ್ತ. 
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(ಈ)ವಿಷಯ: ಕಿರೇಡನ ಶ್ಕ್ಷಣ ತ್ರಬೇ್ತಿ ಪಡದ್ವರನತನ ಸಕ್ನಾರಿ ಹನಗೂ 

ಅನತದನನತ್ ಶನಲನ/ಕ್ನಲೇ್ಜನಲ್ಲಿ ದ್ೈಹಿಕ ಶ್ಕ್ಷಣ 
ಶ್ಕ್ಷಕರರ್ನನಗಿ ರ್್ೇಮಕ ಮನಡಿಕ್್ೂಳುಿವ ಕತರಿತ್ತ. 

- - - 

 
 ಡನ|| ಕ್್. ಗ್ೂೇವಿೆಂದರನಜ  (ವಿಧನನಸಭ್ಯಿೆಂದ ಚತರ್ನಯಿತ್ರನದವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, 
ಇದತ ಬಹಳ ಪರಮತಖವನದ ವಿಷಯವನಗಿದತಿ, ಮಕೆಳ ಹನಗೂ ಯತವಕರ ಭವಿಷಯದ ಕತರಿತನದ ವಿಚನರವನಗಿದ್. 
ಈ ಬಗ್ೆ ಹಿೆಂದಯ್ೂ ಮನತ್ರ್ನಡಿದ್ಿೇರ್್, ಈಗಲೂ ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ುೇರ್್. ಕಿರೇಡನ ಶ್ಕ್ಷಣ ತ್ರಬ್ೇತಿ ಪಡದ್ವರನತನ 
ಸಕ್ನಾರಿ ಹನಗೂ ಅನತದನನತ್ ಶನಲನ/ಕ್ನಲೇ್ಜನಲ್ಲಿ ದ್ೈಹಿಕ ಶ್ಕ್ಷಣ ಶ್ಕ್ಷಕರರ್ನನಗಿ ರ್್ೇಮಕ ಮನಡಿಕ್್ೂಳುಿವ 
ಕತರಿತ್ ವಿಚನರದ ಬಗ್ೆ ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ುೇರ್್. 
 
 ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಈ physical education ಎನತನವುದತ ಹಿೆಂದ ್ Prof. N.C.Parappa 
ಎೆಂದತ ಇದಿರತ, ಅವರತ ಇದರ ಪಿತನಮಹನ ಎೆಂದತ ರ್ನನತ ಹೇ್ಳಬಹತದತ. ಅವರತ Director, Physical 
Education Department, Bengaluru University ನಲ್ಲಿ ಇದಿರತ. ಅವರತ ವಿದ್ೇಶದಲ್ಲಿ ಸತಮನರತ 
ಪದವಿಗಳನತನ ಪಡದ್ತಕ್ೂ್ೆಂಡತ ಬೆಂದತ ನೆಂತ್ರ ಬ್ೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದ್ೇವನೆಂಗ sports union ಎನತನವ 
ಸೆಂಸ್ಥಯನತನ start ಮನಡಿದರತ, ಆ ಸೆಂಸ್ಥ ಇವತಿುಗೂ ಇದ್. ಅವರತ ಅಡಿಪನಯ ಹನಕಿರತವ physical 
education ಗ್ ಇವತ್ತು recruitment ಆಗದೇ್ ಬಹಳ ತ್ೂೆಂದರಯ್ನಗಿದ್. ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಹನಗೂ 
ದ್ೇಶದ ಜ್ನರಲ್ಿರೂ ಕ್್ಲವೊಮೆಾ ಕ್್ೇಳುತನುರ್. 

(ಮತೆಂದತ) 
 

(952) 20.09.2022 6.20 ಹ್ರ್ ವಿ:ಎೆಂಡಿ 
ಡನ|| ಕ್್.ಗ್ೂೇವಿೆಂದರನಜ (ಮತೆಂದತ):- 

  ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಈ ಸದನದ ಎಲನಿ ಮನನಯ ಸದಸಯರತಗಳು, ಈ ರನಜ್ಯ ಮತ್ತು ದ್ೇಶದ ಜ್ನರತ  
ಒಲೆಂಪಿಕಸ  ಕಿರೇಡನಕೂಟ, ಏಷ್ಟ್ಯನ  ಕಿರೇಡನಕೂಟ ಮತ್ತು ಕ್ನಮನ ವ್ಲು  ಕಿರೇಡನಕೂಟಗಳು ನಡದ್ನಗ ನಮಾ 
ರನಜ್ಯದ್ಧೆಂದ ಕಿರೇಡನಪಟತ ಏತ್ಕ್ೂ್ೆೇಸೆರ ಭನಗವಹಿಸಲ್ಲಲಿ? ಪದಕಗಳು ಏತ್ಕ್್ೂೆೇಸೆರ ಬರಲ್ಲಲಿ ಎನತನವ ಪರಶ್ನಗಳನತನ 
ಕ್್ೇಳುತನುರ್. ಇದರಲ್ಲಿರತವ ತ್ೂೆಂದರ ್ ಏರ್್ೆಂದರ್, ವಿಷಯ ಶ್ಕ್ಷಕರನತನ ರ್್ೇಮಕ್ನತಿ ಮನಡಿಕ್ೂ್ಳುಿವುದಕ್್ೆ ಸಕ್ನಾರ 
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ಅನತಮತಿಯನತನ ನೇಡತತ್ುದ್. ಆದರ್, ದೈ್ಹಿಕ ಶ್ಕ್ಷಕರನತನ ರ್್ೇಮಕ್ನತಿ ಮನಡಿಕ್್ೂಳುಿವುದಕ್್ೆ ಅನತಮತಿಯನತನ 
ಕ್್ೂೇಡತವುದ್ಧಲಿ ಕ್ನರಣವ್ೇನತ ಎನತನವುದತ ನನನ ಪರಶ್ನಯನಗಿದ್.   

 
 ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮರ್್ನ ತನರ್್ೇ ಈ ಸದನದಲ್ಲಿ ಪೌರಢ ಶನಲನ ದ್ೈಹಿಕ ಶ್ಕ್ಷಕರಿಗ್ 
ಸೆಂಬೆಂಧ್ಪಟಟೆಂತ್ ಪರಶ್ನ ಕ್್ೇಳಿದೆಂತ್ಹ ಸೆಂದಭಾದಲ್ಲಿ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ, “ಸತಮನರತ 2,120 ಮೆಂಜ್ೂರನದ 
ಹತದ್ಿಗಳಿವ್ ಅವುಗಳ ಪೈ್ಕಿ 200 ಹತದ್ಿಗಳನತನ ಭತಿಾ ಮನಡಿಕ್ೂ್ಳುಿವುದಕ್್ೆ ಅನತಮತಿಯನತನ ಕ್ೂ್ಟಟದ್ಿೇವ್” 
ಎನತನವ ಮನತ್ನತನ ಹ್ೇಳಿದಿರತ.  
 
 ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಇಡಿೇ ರನಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಸ .ಎಸ .ಎಲ .ಸಿ., ವರವ್ಿಗೂ ಮಕೆಳು ಆಟಗಳನತನ 
ಆಡತತನುರ್. ಪದವಿ ಪೂವಾ ಹೆಂತ್ದಲ್ಲಿ ಕಿರೇಡ ್ಎನತನವುದ್ೇ ಇಲಿ. ದ್ೈಹಿಕ ಶ್ಕ್ಷಕರೂ ಇಲಿ. ಡಿಗಿರ ಕ್ನಲೇ್ಜನಲ್ಲಿ ಇದ್. 
ಪದವಿಪೂವಾ ಹೆಂತ್ದ ಎರಡತ ವಷಾಗಳ ಕ್ನಲ ಮಕೆಳಿಗ್ prime time ಆಗಿದ್. ಆ ವಯೇಮನನ ದನಟದ 
ಮೆೇಲ್ ಅವರತ ಕಿರೇಡ್ಗ ್ ವನಪಸತಸ ಬರಬಹತದತ ಬರದಯ್ೂ ಇರಬಹತದತ. ಕಿರೇಡ್ಯನತನ ಮತೆಂದತವರಿಸತವವರ 
ಸೆಂಖ್ಯ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆಯಿದ್. ಕಿರೇಡನಪಟತಗಳು ಎಸ .ಎಸ .ಎಲ .ಸಿ. ಹೆಂತ್ದವರ್ವಿಗೂ ಕಿರೇಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ 
ಉತ್ತುೆಂಗದಲ್ಲಿರತತನುರ್. ಎಸ .ಎಸ .ಎಲ .ಸಿ. ಹೆಂತ್ ಮತಗಿದ ಮೆೇಲ್ ಪದವಿಪೂವಾ ಹೆಂತ್ದಲ್ಲಿ ಕಿರೇಡ್ ಎನತನವುದ್ೇ 
ಇಲಿ. ಇದೂ್ೆಂದತ ಬಹಳ ದೂ್ಡಿ ದತರೆಂತ್ವನಗಿದ್. ಹಿೆಂದ್ ಯನರತ ಮನಡಿದನಿರಯ್ೇ; ಬಿಟಟದನಿರ್ಯೇ ಆ ವಿಚನರ 
ಬ್ೇಡ. ಈಗಿರತವ ಮನನಯ ಪನರಥಮಕ ಮತ್ತು ಪೌರಢ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಚಿವರತ ಬಹಳ ಒಳ್ಿಯ ಕ್್ಲಸಗಳನತನ 
ಮನಡತತಿುದನಿರ್. ಅವರತ ಈ ನಟಟನಲ್ಲಿ ಒೆಂದತ ತಿೇಮನಾನ ಮನಡಿ ಮತೆಂದ್ಧನ ಶ್ೈಕ್ಷಣಿಕ ವಷಾದಲ್ಲಿ ಪದವಿಪೂವಾ 
ಶ್ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಕಿರೇಡಯ್ನತನ ಸೇ್ರಿಸಬ್ೇಕ್ನಗಿದ್. ಇದರ ಜ್ೂತ್ಗ್ ದ್ೈಹಿಕ ಶ್ಕ್ಷಕರನತನ ಸಹ ರ್್ೇಮಕ 
ಮನಡಿಕ್್ೂಳಿಬೇ್ಕ್ನಗಿದ್. ಕಳ್ದ 2015-16ರ್ೇ್ ಸನಲ್ಲನೆಂದ 2020-21ರ್್ೇ ಸನಲ್ಲನವರಗ್್ ದ್ೈಹಿಕ ಶ್ಕ್ಷಕರನತನ 
ರ್್ೇಮಕ್ನತಿ ಮನಡಿಕ್್ೂೆಂಡಿಲಿ ಅದನತನ ಸಹ ಮನಡಬ್ೇಕ್್ೆಂದತ ಒತನುಯ ಮನಡತತಿುದ್ಿೇರ್್.  
 ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಸೂಕು ಕಿರೇಡನಪಟತಗಳನತನ ಗತರತತಿಸತವ ವ್ೈಜ್ಞನನಕ ಹೆಂತ್ಗಳನತನ 
ಅನತಸರಿಸತವುದತ; ಸೂಕುವನದ ತ್ರಬೇ್ತಿಯನತನ ನೇಡತವುದತ ಮತ್ತು ಪರತಿಯಬು ವಿದನಯರ್ಥಾಯ ಸವನಾೆಂಗಿೇಣ 
ಬ್ಳವಣಿಗ್ಗ ್ಪೂರಕವನದ ಯೇಜ್ರ್್ಗಳನತನ ರೂಪಿಸತವುದತ ಮತ್ತು ಅದನತನ ಕ್ನಯಾಗತ್ಗೂ್ಳಿಸತವುದಕ್್ೆ ದೈ್ಹಿಕ 
ಶ್ಕ್ಷಕರ ಅವಶಯಕತ್ ಬಹಳಷ್ಟ್ಟದ್. ಇದಕ್್ೆ ಸಕ್ನಾರ ಮನನಣ್ ಕ್್ೂಡಬೇ್ಕ್್ೆಂದತ ಕ್ೇ್ಳಿಕ್್ೂಳುಿತಿುದ್ಿೇರ್್. ಮನನಯ ಉನನತ್ 
ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಚಿವರತ ಈಗ ಸದನದಲ್ಲಿ ಉಪಸಿಥತ್ರಿಲಿ. ಅವರೂ ಸಹ ಈ ಬಗ್ೆ ಬಹಳ ಗೆಂಭಿೇರವನಗಿ ಆಲೂ್ೇಚರ್ ್
ಮನಡಬೇ್ಕ್ನಗಿದ್. ಆರ್ಥಾಕ ಇಲನಖಯ್ವರತ ಇದಕ್್ೆ ಕ್್ೂಕ್್ೆ ಹನಕತತನುರ್. ಮನನಯ ಪನರಥಮಕ ಮತ್ತು ಪೌರಢ ಶ್ಕ್ಷಣ 
ಸಚಿವರತ ಮನನಯ ಮತಖಯಮೆಂತಿರಗಳೂ್ೆಂದ್ಧಗ್ ಚಚಿಾಸಿ ಇದನತನ ಕಿಿಯರ  ಮನಡಬ್ೇಕ್ನಗತತ್ುದ್.  
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 ಸರ್ನಾನಯ ಮತಖಯಮೆಂತಿರಗಳು ಕಿರೇಡಗ್್ ಬಹಳಷತಟ ಪ್ೂರೇತನಸಹವನತನ ನೇಡತತಿುದನಿರ.್ ಅದರಲ್ಲಿ ಯನವುದ್ೇ 
ಅನತಮನನವಿಲಿ. ಎಲನಿ ಕಿರೇಡನ ಕ್ನಯಾಕರಮಗಳಿಗ್ ಅವರತ ಪ್ೂರೇತನಸಹವನತನ ನೇಡತವುದರ ಜ್ೂತ್ಗ್ ಹಣವನತನ 
ಸಹ ನೇಡತತ್ುೇರ್್ೆಂದತ ಹ್ೇಳಿದನಿರ್.  
 
 ಶ್ರೇ ಎಸ .ರತದ್ರೇಗೌಡ:- ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ನಮಾದತ ಡಬಲ  ಇೆಂಜನ  ಸಕ್ನಾರ.  
 
 ಡನ|| ಕ್್.ಗೂ್ೇವಿೆಂದರನಜ :- ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಎಲ್ಿಲ್ಲಿ ಒಳ್ಿಯ ಕ್್ಲಸಗಳನಗಿವ್. ಅದನತನ 
ಒಳ್ಿಯದ್ೆಂದತ ಹ್ೇಳುತು್ೇರ್್. ಕಿರೇಡ್ಯಲ್ಲಿ ರ್ನನತ ರನಜ್ಕಿೇಯ ಮನಡತವುದ್ಧಲಿ. ಯನವುದ್ೇ ರಿೇತಿಯ ತನರತ್ಮಯ 
ಮನಡತವುದ್ಧಲಿ. ಒಳ್ಿಯದನತನ ಒಳ್ಿಯದ್ೆಂದ್ೇ ಹೇ್ಳುತ್ುೇರ್್.  
 
 ಡನ|| ತ್ೇಜ್ಸಿಾನಗೌಡ:- ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಒೆಂದತ ತನೆಂತಿರಕವನದ ಮನಹಿತಿಯನತನ ಅವರತ 
ಹ್ೇಳಿದನಿರ್. ಅವರ ಚಚ್ಾಗ ್ಅದತ ಸಹನಯಕವನಗತತ್ುದ್.  
 
 ಡನ|| ಕ್್.ಗೂ್ೇವಿೆಂದರನಜ :- ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಅವರತ ಹೇ್ಳುತಿುರತವುದತ ನನಗ್ ಕ್್ೇಳಿಸತತಿುಲಿ 
ಚಿೇಟ ಬರ್ದತ ಕಳುಹಿಸಿಕ್ೂ್ಡಲ್ಲ. 
 
 ವ್ೈಸ  ಛ್ೇಮಾನ :- ಈಗನಗಲ್ೇ ಸಮಯವನಗಿದ್. ಅವರತ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕ್್ೆ ಅಡಿಿಪಡಿಸಬ್ೇಡಿ. ಇನೂನ 
ಮನನಯ ಎಸ ,ವಿಿ. ಸೆಂಕನೂರ ರವರತ ಮನತ್ರ್ನಡತವವರಿದನಿರ್.  
 
 ಡನ|| ಕ್್.ಗೂ್ೇವಿೆಂದರನಜ :- ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಎಲನಿ ಇಲನಖಗ್ಳಲ್ಲಿ ಕಿರೇಡನಪಟತಗಳಿಗ್ ಶ್ೇಕಡನ 
2ರಷತಟ ಹತದ್ಿಗಳನತನ ಮೇಸಲ್ಲಡತವ ಬಗ್ೆ ಮನನಯ ಮತಖಯಮೆಂತಿರಗಳು ಘೂೇಷಣ್ಯನತನ ಮನಡಿದನಿರ.್ ಅದಕ್ನೆಗಿ 
ಅವರಿಗ್ ಅಭಿನೆಂದರ್್ಗಳನತನ ಸಲ್ಲಿಸತತಿುದ್ಿೇರ್್. ಈಗನಗಲ್ೇ ಪ್ೂಲ್ಲೇಸ  ಇಲನಖಯ್ಲ್ಲಿ ಶ್ೇಕಡನ 2ರಷತಟ 
ಮೇಸಲನತಿಯನತನ ಜನರಿಗ್ೂಳಿಸಲನಗಿದ್. ಈಗ ಎಲನಿ ಇಲನಖಗ್ಳಿಗೂ ಅನಾಯವನಗತವೆಂತ್ ಆದ್ೇಶವನತನ 
ಹ್ೂರಡಿಸಲನಗತತ್ುದ್ೆಂದತ ಮರ್್ನ ನಡದ್ೆಂತ್ಹ ಕ್ನಯಾಕರಮವೊೆಂದರಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದನಿರ್. ಪನರಥಮಕ ಮತ್ತು ಪೌರಢ 
ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಚಿವರತ ಮತ್ತು ಉನನತ್ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಚಿವರತ ಇಬುರತ ಈ recruitment ಬಗ್ೆ ಒೆಂದತ ಬದಿತ್ಯ 
ಮನತ್ನತನ ಹ್ೇಳಬ್ೇಕ್ನಗಿದ.್  ಮರ್್ನ ಪಿರೇಡೆಂ ಪನಕ ಾನಲ್ಲಿ ಸತಮನರತ ಎರಡತ ಸನವಿರ ಜ್ನ ದ್ೈಹಿಕ ಶ್ಕ್ಷಕರತ 
ಧ್ರಣಿ ಕತಳಿತ್ತಕ್್ೂೆಂಡಿದಿರತ. ಅಲ್ಲಿಗ್ ಮನನಯ ವಿರೂ್ೇಧ್ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ ಮತ್ತು ಶ್ರೇ 
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ಎಸ .ವಿಿ.ಸೆಂಕನೂರ ರವರತ ಸಹ ಹ್ೂೇಗಿದಿರತ. ರ್ನನತ ಸಹ ಅಲ್ಲಿಗ್ ಹೂ್ೇಗಿ ಅವರತಗಳನತನ ಭ್ೇಟ ಮನಡಿ, ಅವರ 
ಮನವಿಯನತನ ಸಿಾೇಕರಿಸಿದ್ಿೇವ್. ಅವರತಗಳು ಬಹಳಷತಟ ಕಷಟದಲ್ಲಿದನಿರ್. ಇನೂನ ಸಾಲಪ ದ್ಧನಗಳು ಕಳ್ದರ್ 
ವಯೇಮತಿ ಮೇರತತನುರ.್ ಅದಕ್ನೆಗಿ ಸಕ್ನಾರ ತ್ಕ್ಷಣವ್ೇ ಅವರತಗಳನತನ ರ್್ೇಮಕ ಮನಡಿಕ್ೂ್ಳುಿವೆಂತ್ಹ 
ಕರಮವನತನ ತ್ಗ್ದತಕ್ೂ್ಳಿಬೇ್ಕ್ನಗಿದ್. ಸತಮನರತ 2 ಸನವಿರ ದ್ೈಹಿಕ ಶ್ಕ್ಷಕರ ಹತದ್ಿಗಳು ಖನಲ್ಲ ಇವ್ಯೆಂದತ, ಈ 
ವಷಾ 200 ಹತದ್ಿಗಳನತನ ಭತಿಾ ಮನಡಿಕ್್ೂಳಿಲನಗತವುದ್ೆಂದತ ಮನನಯ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರವನತನ ನೇಡಿದಿರತ. 
ಅದಕ್್ೆ ಬದಲನಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಒೆಂದತ ಸನವಿರ ಹತದ್ಿಗಳನತನ ಈ ವಷಾ ರ್್ೇಮಕ ಮನಡಿ, ಮತೆಂದ್ಧನ ವಷಾ ಒೆಂದತ 
ಸನವಿರ ಹತದ್ಿಗಳನತನ ರ್್ೇಮಕ ಮನಡಿಕ್ೂ್ಳಿಬಹತದನಗಿದ್. ಒೆಂದೇ್ ಬನರಿಗ್ ಎರಡತ ಸನವಿರ ಹತದ್ಿಗಳನತನ ಭತಿಾ 
ಮನಡತವುದಕ್್ೆ ಸನಧ್ಯವನಗತವುದ್ಧಲಿವ್ೆಂದತ ನನಗೂ ತಿಳಿದ್ಧದ್. ಅದಕ್್ೆ ಆರ್ಥಾಕವನದ ತ್ೂೆಂದರಗ್ಳು ಇರಬಹತದತ. 
ಈ ವಷಾ ಒೆಂದತ ಸನವಿರ ಹತದ್ಿಗಳನತನ ಮತೆಂದ್ಧನ ವಷಾ ಒೆಂದತ ಸನವಿರ ಹತದ್ಿಗಳನತನ ಭತಿಾ ಮನಡಿದರ್ 
ಉದ್ೂಯೇಗಕ್ನೆಗಿ ಕ್ನಯತತಿುರತವ ಸನವಿರನರತ ಜ್ನರಿಗ ್ಉದ್ೂಯೇಗನವಕ್ನಶ ದೂ್ರಯ್ತತ್ುದ್ೆಂದತ ತ್ಮಾ ಮೂಲಕ 
ಹ್ೇಳುತನು, ನನನ ಮನತ್ತಗಳನತನ ಮತಕ್ನುಯಗ್ೂಳಿಸತತಿುದ್ಿೇರ್್.  
 
 ವ್ೈಸ  ಛ್ೇಮಾನ :- ಈಗ ಮನನಯ ಎಸ .ವಿಿ.ಸೆಂಕನೂರ ರವರತ ಮನತ್ರ್ನಡಬ್ೇಕತ. ಈಗ ಮನನಯ 
ಭ್ೂೇಜ್ೇಗೌಡರಿಗ್ ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಅವಕ್ನಶ ಕ್ೂ್ಡತವುದಕ್್ೆ ಸನಧ್ಯವಿಲಿ. ರ್ನಳ್ ಕ್ೂ್ಡತತ್ುೇರ್್.  
 
 ಶ್ರೇ ಎಸ .ಎಲ .ಭ್ೂೇಜ್ೇಗೌಡ:- ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಆಡಳಿತ್ ಪಕ್ಷದವರತ ಸಾಲಪ 
ಸಹಕರಿಸಬ್ೇಕ್ನಗಿದ್.  
 
 ವ್ೈಸ  ಛ್ೇಮಾನ :- ಮನನಯ ಭ್ೂೇಜ್ೇಗೌಡರ್ೇ, ಈಗನಗಲ್ೇ ಆರೂವರ ್ ಗೆಂಟ್ಯನಗಿದ್. ಮನನಯ 
ಸೆಂಕನೂರ ರವರಿಗ್ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕ್್ೆ ಅವಕ್ನಶವನತನ ನೇಡಿ. ತನವು ಈಗ ತ್ಮಾ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರಿದ್ಧಿೇರಿ, 
ದಯವಿಟತಟ ಆ ರ್ನಯಕತ್ಾದ ಗತಣಗಳನತನ ಉಳಿಸಿಕ್್ೂಳುಿವೆಂತ್ಹ ಪರಯತ್ನಗಳನತನ ಮನಡಬ್ೇಕತ.  
 
 ಶ್ರೇ ಎಸ .ವಿಿ.ಸೆಂಕನೂರ(ಪದವಿೇಧ್ರರ ಕ್ಷ್ೇತ್ರ):- ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಯ 
ಕ್್.ಗೂ್ೇವಿೆಂದರನಜ್ತರವರತ ರನಜ್ಯದಲ್ಲಿರತವ ಅನತದನನತ್ ಮತ್ತು ಸಕ್ನಾರಿ ಶನಲನ ಕ್ನಲೇ್ಜ್ತಗಳಲ್ಲಿ ದ್ೈಹಿಕ ಶ್ಕ್ಷಕರ 
ಕ್್ೂರತ್ ಇರತವುದನತನ ಮನಗೆಂಡತ ಅವರತಗಳ ರ್್ೇಮಕ್ನತಿ ಮನಡಬೇ್ಕ್್ೆಂದತ ಈ ಪರಸನುವವನತನ ತ್ೆಂದ್ಧದನಿರ.್ 
ಇದ್ೂೆಂದತ ಒಳ್ಿಯ ಪರಸನುವವನಗಿದ್. ಇದನತನ ರ್ನನತ ಬ್ೆಂಬಲ್ಲಸತತನು, ಒೆಂದರ್ಡತ ಮನತ್ತಗಳನತನ ಹ್ೇಳುವುದಕ್್ೆ 
ಬಯಸತತಿುದ್ಿೇರ್್.  
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ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ”ಆರೂ್ೇಗಯವ್ೇ ಭನಗಯ” ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳುತು್ೇವ್. ಆರೂ್ೇಗಯ ಭನಗಯಕಿೆೆಂತ್ 
ಮಗಿಲನದ ಭನಗಯ ಯನವುದೂ ಇಲಿವ್ೆಂದತ ಹ್ೇಳುತ್ುೇವ್. ಸಕ್ನಾರ ಇದನತನ ಅಥಾ ಮನಡಿಕ್ೂ್ೆಂಡತ ಕ್ನಲಕ್ನಲಕ್್ೆ 
ಪನರಥಮಕ ಶನಲ್, ಪೌರಢಶನಲ ್ ಮತ್ತು ಪದವಿಪೂವಾ ಕ್ನಲೇ್ಜನ ಹೆಂತ್ದಲ್ಲಿ ದ್ೈಹಿಕ ಶ್ಕ್ಷಕರನತನ ರ್್ೇಮಕ 
ಮನಡಬೇ್ಕ್ನಗಿತ್ತು. ಆದರ್, ದತದ್ೈಾವದ ಸೆಂಗತಿಯೆಂದರ,್ ಸತಮನರತ 15 ವಷಾಗಳಿೆಂದ ದ್ೈಹಿಕ ಶ್ಕ್ಷಕರ 
ರ್್ೇಮಕ್ನತಿ ಆಗಿಯೇ ಇಲಿ. ಅದರ ಪರಿಣನಮ ಏರ್ನಗಿದ್ಯೆಂದರ್, ರನಜ್ಯದಲ್ಲಿರತವ ಸಿ.ಪಿ.ಎಡ ., ಮತ್ತು 
ಬಿ.ಪಿ.ಎಡ ., ಕ್ನಲೇ್ಜ್ತಗಳು ಬೆಂದ  ಆಗಿವ.್ ಇದರ ಬಗ್ೆ ಮನನಯ ಹಿರಿಯ ಸದಸಯರನಗಿರತವ ಬಸವರನಜ್ 
ಹ್ೂರಟಟಯವರಿಗೂ ತಿಳಿದ್ಧದ್. ಮನನಯ ಕ್್.ಗೂ್ೇವಿೆಂದರನಜ್ತರವರತ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದಿ ಸೆಂದಭಾದಲ್ಲಿ 
“ಪದವಿಪೂವಾ ಕ್ನಲೇ್ಜ್ತ ಹೆಂತ್ದಲ್ಲಿ ದ್ೈಹಿಕ ಶ್ಕ್ಷಣ ಇಲಿ” ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳಿದಿರತ. ಆದರ್, ಆ ಹೆಂತ್ದಲ್ಲಿಯೂ 
ದ್ೈಹಿಕ ಶ್ಕ್ಷಣ ಇದ.್  

 
 ಶ್ರೇ ಕ್್.ಗೂ್ೇವಿೆಂದರನಜ :- ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ರ್ನನತ ಪದವಿಪೂವಾ ಶ್ಕ್ಷಣದ ಹೆಂತ್ದಲ್ಲಿ 
ಕಿರೇಡ್ಯೇ ಇಲಿವ್ೆಂದತ ಮತ್ತು ಆಟವನಡತವುದಕ್್ೆ ಅವಕ್ನಶವ್ೇ ಇಲಿವ್ೆಂದತ ಹ್ೇಳಿದ್ಿ.  
 
 ಶ್ರೇ ಎಸ .ವಿಿ.ಸೆಂಕನೂರ:- ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್. ಪದವಿಪೂವಾ ಶ್ಕ್ಷಣದ ಹೆಂತ್ದಲ್ಲಿ ದೈ್ಹಿಕ ಶ್ಕ್ಷಣಕ್್ೆ 
ಮತ್ತು ಆಟಕ್್ೆ ಅವಕ್ನಶವಿದ್. ರನಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಕ್ನಾರಿ ಪದವಿಪೂವಾ ಕ್ನಲೇ್ಜ್ತಗಳ ಸೆಂಖ್ಯ 1223 ಇದಿರ್, ಇದಕ್್ೆ 
ಒಬುರೇ್ ಒಬುರತ ದ್ೈಹಿಕ ಶ್ಕ್ಷಕರಿದನಿರ್. ಅವರತ ಹ್ಡ  ಆಫಿೇಸ ನಲ್ಲಿದನಿರ.್ ಇದತ ಅತ್ಯೆಂತ್ ದತದ್ೈಾವದ 
ಸೆಂಗತಿಯನಗಿದ್. ರನಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸತಮನರತ 900ಕೂೆ ಹ್ಚತಿ ಅನತದನನತ್ ಕ್ನಲೇ್ಜ್ತಗಳಿವ್. ಅಲ್ಲಿ ಸತಮನರತ 250 
ಜ್ನ ದ್ೈಹಿಕ ಶ್ಕ್ಷಕರಿದನಿರ್. ಪನರಥಮಕ ಮತ್ತು ಪ ರೌಢ ಶನಲ್ ಹನಗೂ ಪದವಿಪೂವಾ ಕ್ನಲೇ್ಜ್ತಗಳಲ್ಲಿ ಪರತಿ ಶನಲ್ 
ಮತ್ತು ಕ್ನಲೇ್ಜ್ತಗಳಿಗ್ ಒಬುರತ ದ್ೈಹಿಕ ಶ್ಕ್ಷಕರ ಅವಶಯಕತ್ ಇದ್. ಆದಿರಿೆಂದ ಮನನಯ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಚಿವರಲ್ಲಿ ನನನ 
ಮನವಿ ಏರ್್ೆಂದರ್, ಈಗ ಸತಮನರತ 15 ಸನವಿರ ಪನರಥಮಕ ಶನಲನ ಶ್ಕ್ಷಕರ ರ್್ೇಮಕ್ನತಿ ಬಗ್ೆ ಘೂೇಷಣ್ 
ಮನಡಿದನಿರ.್ ಪೌರಢ ಶನಲನ ಶ್ಕ್ಷಕರ ರ್್ೇಮಕ್ನತಿಯನತನ ಸಹ ಮನಡಲನಗತತ್ುದ್ೆಂದತ ಹ್ೇಳಿದನಿರ್. ಇದರ ಜ್ೂತ್ಗ್ 
ಪರತಿ ಪನರಥಮಕ ಶನಲ್, ಪೌರಢಶನಲ ್ಮತ್ತು ಜ್ೂನಯರ  ಕ್ನಲೇ್ಜ್ತಗಳಿಗ್ ಒಬುರತ ದ್ೈಹಿಕ ಶ್ಕ್ಷಕರತ ಇರತವೆಂತ್ಹ 
ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ದ್ೈಹಿಕ ಶ್ಕ್ಷಕರನತನ ರ್್ೇಮಕ್ನತಿ ಮನಡತವ ನಟಟನಲ್ಲಿ ಘೂೇಷಣ್ ಮನಡಬೇ್ಕ್್ೆಂದತ ತ್ಮಾ ಮೂಲಕ 
ಮನನಯ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಚಿವರನತನ ಒತನುಯಿಸತತಿುದ್ಿೇರ್್.  
 
 ಶ್ರೇ ಎಸ .ಎಲ .ಭ್ೂೇಜೇ್ಗೌಡ:- ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ರ್ನನತ ಒೆಂದೇ್ ಒೆಂದತ ಲ್ೈನ ನಲ್ಲಿ 
ಮನತ್ರ್ನಡಿ ಮತಗಿಸತತ್ುೇರ್್.  
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 ಶ್ರೇಮತಿ ಭನರತಿ ಶ್ಟಟ:- ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ನನಗ್ ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಒೆಂದೇ್ ಒೆಂದತ ನಮಷ 
ಅವಕ್ನಶವನತನ ನೇಡಬ್ೇಕ್ೆ್ಂದತ ಕ್್ೂೇರತತಿುದ್ಿೇರ್್.  
 
 ವ್ೈಸ  ಛ್ೇಮಾನ :- ಮನನಯ ಮರಿತಿಬ್ುೇಗೌಡರತ ಮತ್ತು ತನವಿಬುರೂ ಒೆಂದೂ್ೆಂದ್ೇ ನಮಷ 
ಮನತ್ರ್ನಡತವುದನದರ್, ಅವಕ್ನಶವನತನ ಕ್್ೂಡತತ್ುೇರ್್. ಮದಲ್ಲಗ ್ಮನನಯ ಎಸ .ಎಲ .ಭೂ್ೇಜೇ್ಗೌಡರತ, ಅವರ 
ನೆಂತ್ರ ಶ್ರೇಮತಿ ಭನರತಿ ಶ್ಟಟಯವರತ ಮನತ್ರ್ನಡಬೇ್ಕತ. 
 

ಶ್ರೇ ಎಸ .ಎಲ .ಭ್ೂೇಜೇ್ಗೌಡ(ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್ಷ್ೇತ್ರ):- ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ನನಗ್ ಮನತ್ರ್ನಡಲತ 
ಅವಕ್ನಶವನತನ ನೇಡಿದ ತ್ಮಗ್ ಧ್ನಯವನದಗಳನತನ ಸಲ್ಲಿಸತತಿುದ್ಿೇರ್್. 1925ರಲ್ಲಿ ಡನ|| ಕ್್.ಬಿ.ಹಡ್್ೆವನರ  ಮತ್ತು ಡನ|| 
ಮನಧ್ವ ಸದನಶ್ವ ಗೂ್ಲನಾಳೆರ (ಗತರೂಜ)ಯವರತ ಕಟಟದೆಂತ್ಹ ರನಷ್ಟ್ರೇಯ ಸಾಯೆಂ ಸೇ್ವನ ಸೆಂಘದ ಬಗ್ೆ 
ನನಗ್ ತ್ತೆಂಬನ ಅಭಿಮನನವಿದ್. ಆ ಸೆಂಸ್ಥಯನತನ ಏತ್ಕ್ೂ್ೆೇಸೆರ ಕಟಟಲನಯಿತ್ತ ಎನತನವುದರ ಬಗ್ೆ ದ್ೇಶದಲ್ಲಿ 
ಬ್ೇರ ್ ಬ್ೇರ ್ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ಿೇಷಣ್ಯನಗತತಿುದ್. ರ್ನನತ ಸತಮಾರ್್ ಈ ಮನತ್ನತನ ಹ್ೇಳುತಿುಲಿ. ಸೆಂಘಕ್್ೆ 
ಹ್ೂೇದೆಂತ್ಹ ಸೆಂದಭಾದಲ್ಲಿ ಸೆಂಘದಲ್ಲಿ ಕ್್ಲವು ಶ್ಸತುಬದಿವನಗಿರತವ ವಿಚನರಗಳನತನ ಕಲ್ಲಯತವುದಕ್್ೆ 
ಅವಕ್ನಶಗಳಿವ್. ರ್ನನತ ಬೇ್ರ್ಬೇ್ರ್ ವಿಚನರಗಳ ಬಗ್ೆ ಚಚ್ಾ ಮನಡತವುದಕ್್ೆ ಹೂ್ೇಗತವುದ್ಧಲಿ, ಅವರವರ ಭನವಕ್್ೆ 
ಅವರವರ ವಿಶ್ಿೇಷಣ್ಗ್ ಒಳಗನಗಿರತತ್ುದ್. ಸೆಂಘದ ಶನಖಗ್್ ಹ್ೂೇಗತವೆಂತ್ಹ ಮಕೆಳಲ್ಲಿ ಶ್ಸುನತನ ಕಲ್ಲಸಲನಗತತ್ುದ್. 
ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗ್ೂೆಂದತ ವನಯಯನಮವನತನ ಹ್ೇಳಿಕ್ೂ್ಡಲನಗತತ್ುದ್. ದೇ್ಹ ಸದೃಢಗೂ್ಳುಿವ ವಿಚನರದ ಬಗ್ೆ ಸೆಂಘದಲ್ಲಿ 
ತಿಳುವಳಿಕ್್ಯನತನ ನೇಡಲನಗತತ್ುದ್. ಅದ್ೇ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಸೆಂಘದಲ್ಲಿ ಪನರಥಾರ್್ ಎನತನವುದತ ಸತಮಾರ್್ ಬೆಂದ್ಧಲಿ. 
ಪನರಥಾರ್್ ಎನತನವುದತ ಉಸಿರಿನ ಏರಿಳಿತ್ಗಳಿೆಂದ ಕೂಡಿದ್. ಇದರಿೆಂದ ಶನಾಸಕ್ೂ್ೇಶದ ವನಯಯನಮವನಗತತ್ುದ.್ 
ಹೃದಯ ಮತ್ತು ಕಿಡಿನ ಎಲಿವೂ ಸದೃಢವನಗತತ್ುದ್. ಪನರರೆಂಭದ್ಧೆಂದಲ್ೇ ಆ ಮಗತ ಸದೃಢವನಗಿ 
ಬ್ಳ್ಯಬ್ೇಕ್್ನತನವುದತ ಸೆಂಘದ ಪನರಥಾರ್್ಯ ಉದ್ಿೇಶವನಗಿದ್.   
                                     (ಮತೆಂದತ)  
(953) 20.9.2022  6.30  ಪಿಕ್್:ಎಕ್ ್
ಶ್ರೇ ಎಸ .ಎಲ . ಭ್ೂೇಜೇ್ಗೌಡ (ಮತೆಂದತ):- 
 “ನಮಸ್ುೇ ಸದನ ವತ್ಸಲ್ೇ ಮನತ್ೃಭೂಮೆೇ, ತ್ಾಯನ ಹಿೆಂದೂ ಭೂಮೆೇ ಸತಖೆಂ ವಧಿಾತ್ೂೇಹೆಂ, ಮಹನಮೆಂಗಲ್ೇ 
ಪತಣಯ ಭೂಮೆೇ ತ್ಾದಥ್ೇಾ, ಪತ್ತ್ಾೇಷ ಕ್ನಯೇ ನಮಸ್ುೇ ನಮಸ್ುೇ, ಪರಭ್ೂೇ ಶಕಿುಮನ  ಹಿೆಂದೂ 
ರನಷ್ನರೆಂಗಭೂತನ, ಇಮೆೇ ಸನದರೆಂ ತನಾೆಂ ನಮನಮೇ ವಯೆಂ, ತ್ಾದ್ಧೇಯನಯ ಕ್ನಯನಾಯ ಬದನಿ 
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ಕಟೇಯೆಂ”  ಎೆಂದ್ಧದ.್ (ಈ ಪನರಥಾರ್ನ ಗಿೇತ್ಯನತನ ಹನಡತತಿುದಿ ಸೆಂದಭಾದಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ್ ಪಕ್ಷದ ಮನನಯ 
ಸದಸಯರತಗಳು ಮೆೇಜ್ತ ಕತಟಟ ತ್ಮಾ ಹಷಾ ವಯಕುಪಡಿಸಿದರತ)  ರ್ನನತ ಪೂತಿಾಯನಗಿ ಹ್ೇಳುವುದಕ್್ೆ ಹ್ೂೇಗತತಿುಲಿ. 
 
 ಶ್ರೇ ನರನಣಿ ಹಣಮೆಂತ  ರತದರಪಪ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಭ್ೂೇಜ್ೇಗೌಡರತ ಈ ಕಡ ್
ಇರಬೇ್ಕ್ನಗಿತ್ತು.   
 
 ಶ್ರೇ ಎಸ .ಎಲ . ಭ್ೂೇಜ್ೇಗೌಡ:- ಈ ಗಿೇತ್ಯನತನ ಕ್್ೇವಲ ಆರ ಎಸ ಎಸ  ಶನಖ್ಗ ್ಹ್ೂೇಗತವವರತ ಮನತ್ರ 
ಕಲ್ಲಯತವೆಂಥದಿಲಿ; ಇಡಿೇ ದ್ೇಶದ ಎಲನಿ ಮಕೆಳಿಗೂ ಈ ಪನರಥಾರ್್ ಹೇ್ಳುವೆಂತ್ಹ ಅಧಿಕ್ನರ ಇದ್.  ಈ 
ಪನರಥಾರ್ನ ಗಿೇತ್ಯನತನ ಹೇ್ಳಿದರ ್ತ್ಪ್ಪೇನಲಿ.   
 
 ಶ್ರೇ ಆಯನೂರತ ಮೆಂಜ್ತರ್ನಥ :- ಮನನಯ ಭ್ೂೇಜೇ್ಗೌಡರ್ೇ, ನೇವು ಈ ಪನರಥಾರ್್ ಹ್ೇಳಿದರ್ ರ್ನವಲ್ಿರೂ 
ಎದತಿ ನೆಂತ್ತಕ್ೂ್ಳಿಬ್ೇಕ್ನಗತತ್ುದ್.  ಆ ಪನರಥಾರ್್ ಹ್ೇಳುವನಗ ರ್ನವು ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂ್ಳುಿವುದಕ್್ೆ ಆಗತವುದ್ಧಲಿ.  ನೇವು 
ಈ ಪನರಥಾರ್್ಯನತನ ಹ್ೇಳುವ ಮದಲತ ತಿಳಿಸಿದಿರ್ ರ್ನವಲ್ಿರೂ ಎದತಿ ನೆಂತ್ತಕ್ೂ್ಳುಿತಿುದ್ಿವು.   
 
 ಶ್ರೇ ಎಸ .ಎಲ . ಭ್ೂೇಜೇ್ಗೌಡ:- ಅದ್ೇ ರಿೇತಿ ರ್ನಡಗಿೇತ್ಯನೂನ ಹೇ್ಳಬಹತದತ.  “ಸವಾ ಜ್ರ್ನೆಂಗದ 
ಶನೆಂತಿಯ ತ್ೂೇಟ, ರಸಿಕರ ಕೆಂಗಳ ಸ್ಳ್ಯತವ ರ್ೂ್ೇಟ”. 
 
 ವ್ೈಸ  ಚ್ೇಮೆಾನ :- ಈಗ ಮನನಯ ಭನರತಿೇ ಶ್ಟಟಯವರತ ಮನತ್ರ್ನಡತತನುರ್.   
 
 ಶ್ರೇ ಎಸ .ಎಲ . ಭ್ೂೇಜೇ್ಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇೆ, ರ್ನನನತನ ವಿಷಯಕ್್ೆ ಬೆಂದ್ಧಲಿ. 
 
 ವ್ೈಸ  ಚ್ೇಮೆಾನ :- ನೇವು ಆ ಕಡ ್ ತಿರತಗಿ ಅವರ ಹತಿುರ ಮನತ್ರ್ನಡಿಕ್ೂ್ೆಂಡತ ನಮಾ ಸಮಯವನತನ 
ನೇವ್ೇ ಹನಳು ಮನಡಿಕ್ೂ್ೆಂಡಿದ್ಧಿೇರಿ.  ರ್ನರ್್ೇನೂ ಮನಡತವುದಕ್ನೆಗತವುದ್ಧಲಿ.  ನಮಗ್ ಕ್್ೂಟಟ ಒೆಂದತ ನಮಷ 
ಮತಗಿದತ ಹ್ೂೇಗಿದ್.   
 
 ಶ್ರೇಮತಿ ಭನರತಿ ಶ್ಟಟ(ರ್ನಮನದ್ೇಾಶನ ಹ್ೂೆಂದ್ಧದವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ಜನಸಿು 
ಮನತ್ರ್ನಡವುದ್ಧಲಿ.  ಒೆಂದೇ್ ನಮಷದಲ್ಲಿ ಮತಗಿಸತತು್ೇರ್್.  ʼಆರೂ್ೇಗಯವ್ೇ ಭನಗಯʼ ಎನತನವುದತ ಗನದ್ ಮನತ್ಲಿ.  
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ರ್ನವು ಸಣಣವರಿದನಿಗ ೨ ಲ್ೈನ ಗಳ ಕ್ನಪಿ ಪತಸುಕದಲ್ಲಿ ʼಆರೂ್ೇಗಯವೇ್ ಭನಗಯʼ ಎೆಂದತ ಬರ್ಸತತಿುದಿರತ.  ಈ 
ಸದನದಲ್ಲಿ ಪರಶ್್ನೇತ್ುರ, ನಯಮ ೩೩೦, ಗಮನಸಳ್್ಯತವ ಸೂಚರ್್ ಈ ಎಲಿದರ ಅಡಿ ಶ್ಕ್ಷಕರ ಇೆಂತ್ಹ 
ಸಮಸ್ಯಗಳ ಬಗ್ೆ ಚಚೆಾ ಆಗತತ್ುಲ್ೇ ಇರತತ್ುದ್.  ಇಷ್ನಟದರೂ ಇದಕ್್ೂೆೆಂದತ ಪರಿಹನರ ಸಿಕಿೆಲಿ.  ದ್ೈಹಿಕ ಶ್ಕ್ಷಕರ 
ಬಗ್ೆ ಇವತಿುನವರಗ್್ ಪರಿಹನರ ಸಿಕಿೆಲಿ.  ರ್ನವು ಈ ಸದನದಲ್ಲಿ ಪರತಿಯಬುರೂ ಕೂಡ, ಬಜ್ಟ ನಲ್ಲಿ ಕಿರೇಡ್ಗ ್ಹ್ಚತಿ 
ಹಣವನತನ ಇಡಬೇ್ಕತ ಎೆಂದತ ಒಕ್ೂ್ೆರಲ್ಲನೆಂದ ಕೂಗಿ ಹ್ೇಳುತ್ುೇವ್.  ರ್ನವು ಇವತ್ತು ʼಖ್ೇಲ್ೂೇ ಇೆಂಡಿಯನʼ 
ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳುತಿುದ್ಿೇವ್.  ಮತೆಂದ್ಧನ ದ್ಧನಗಳಲ್ಲಿ ಖ್ೇಲ್ೂೇ ಮಬ್ೈಲ  ಆಗತತ್ುದ.್   ಕ್್ೂರೂ್ೇರ್ನದ ಕ್ನರಣದ್ಧೆಂದ 
ಮಕೆಳಿಗ್ ಏನತ ಆನ ಲೈ್ನ  ಪನಠಗಳನತನ ಮನಡತತಿುದಿರೂ್ೇ ಅದರಿೆಂದ ಮಕೆಳಿಗ್ ಮಬ್ೈಲ  ಬಳಸತವುದತ ಚರ್್ನನಗಿ 
ಗ್ೂತಿುರತತ್ುದ್.   ಅವರತ ಮಬ್ೈಲ ನೆಂದ ಆಚ್ ಬರಬ್ೇಕ್ನದರ್, ಮತೆಂದ್ಧನ ದ್ಧನಗಳಲ್ಲಿ ದ್ೈಹಿಕ ಕಿರೇಡ್ಯ ಸೆಂಬೆಂಧ್  
ಹ್ಚತಿ ಗಮನ ಕ್್ೂಡಬೇ್ಕ್ನಗತತ್ುದ್.  ಮಕೆಳ ಸಿಥತಿ ‘ಖ್ೇಲ್ೂೇ ಮಬ್ೈಲ ̓ ಎನತನವ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಬನರದತ.  
ಆದಿರಿೆಂದ ಇೆಂತ್ಹ ಪರಶ್ನಗಳು ಇರ್ೂ್ನಮೆಾ ಈ ಸದನದಲ್ಲಿ ಬರದ ಹನಗ್ ಆಗಬೇ್ಕತ.  ದ್ೈಹಿಕ ಶ್ಕ್ಷಕರ ರ್್ೇಮಕ್ನತಿ 
ಆಗಬೇ್ಕ್್ೆಂದತ ರ್ನನತ ಮನವಿ ಮನಡಿಕ್ೂ್ಳುಿತ್ುೇರ್್. 
 
 ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬ್ುೇಗೌಡ (ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್ಷ್ೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇೆ, ಎಲನಿ ಸಕ್ನಾರಗಳು ಕೂಡ ಬಹಳ 
ದ್ಧನದ್ಧೆಂದ, ವಷಾಗಳಿೆಂದ ಕಿರೇಡ್ ಶ್ಕ್ಷಣದ ಅವಿಭನಜ್ಯ ಅೆಂಗ ಎೆಂದತ ಘೂೇಷಣ್ ಮನಡತತ್ುಲೇ್ ಇವ್.  ಆದರ್ 
ರ್ನವು ಶ್ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಕಿರೇಡಗ್್ ಮನತ್ರ ಒತ್ತು ಕ್ೂ್ಟಟಲಿ.  ಮನನಯ ಕ್್.ಗೂ್ೇವಿೆಂದರನಜ ರವರತ ಹ್ೇಳಿರತವುದತ 
ಸತ್ಯವನಗಿದ್.  ಯನವ ಸಕ್ನಾರಗಳು ಕೂಡ ಕಳದ್ ೧೫ ವಷಾಗಳಿೆಂದ ದೈ್ಹಿಕ ಶ್ಕ್ಷಕರನತನ ರ್್ೇಮಕ್ನತಿ 
ಮನಡಿಕ್್ೂೆಂಡಿಲಿ.  ಪಿಯತಸಿಯಲ್ಲಿ ಕಿರೇಡ್ ಆಡಿಸತವುದಕ್್ೆ ಹತದ್ಿಯರ್್ನೇ ಮೆಂಜ್ೂರನತಿ ಮನಡಿಲಿ.  ಇರ್ೂ್ನೆಂದತ 
ಪರಮತಖವನದ ವಿಚನರವನತನ ಸದನದ ಗಮನಕ್್ೆ ತ್ರಬಯಸತತ್ುೇರ್್.  ಮನನಯ ಹ್ೂರಟಟಯವರತ ಸಚಿವರನಗಿದನಿಗ 
ಶ್ಕ್ಷಣಕ್್ೆ ಒೆಂದತ ಕ್ನಯಕಲಪ ಕ್್ೂಡಬೇ್ಕತ ಎೆಂದತ ಪ್ೂರ:ವ್ೈದಯರ್ನಥನ  ಅವರ ಸಮತಿಯನತನ ಮನಡಿದಿರತ.  ೧೫ 
ವಷಾವನದರೂ ಒೆಂದತ ಸಿ & ಆರ  ರೂಲಸನತನ ಚ್ೇೆಂಜ  ಮನಡತವುದಕ್್ೆ ಆಗಲ್ಲಲಿ.  ಆ ಇಲನಖಯ್ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು 
ದ್ೈಹಿಕ ಶ್ಕ್ಷಣಕ್್ೆ ಸಾಂಬಾಂಧಪಟಟಾಂತೆ  ಒೆಂದತ ಸಿ & ಆರ  ರೂಲಸನತನ ತಿದತಿಪಡಿ ಮನಡತವುದಕ್್ೆ ಆಗಲ್ಲಲಿ ಎೆಂದತ 
ಹ್ೇಳುವುದನದರ್, ಈ ಸಕ್ನಾರಗಳು ಕಿರೇಡ್ ಬಗ್ೆ ಎಷತಟ ನರನಸಕಿುಯನತನ ತ್ೂೇರಿಸತತ್ುದ್ ಎನತನವುದತ 
ಗ್ೂತನುಗತತ್ುದ್.  ಇದತ ಅತ್ಯೆಂತ್ ರ್್ೂೇವಿನ ಸೆಂಗತಿ.  ಮನನಯ ಭನರತಿೇ ಶ್ಟಟಯವರತ ಹ್ೇಳಿದ ಹನಗ್ ರ್ನವು 
ಸದನದಲ್ಲಿ ಚಚೆಾ ಮನಡತತ್ುೇವ್ಯೇ ಹ್ೂರತ್ತ ದ್ೈಹಿಕ ಶ್ಕ್ಷಕರ ಹತದ್ಿಗಳನತನ ಮೆಂಜ್ೂರತ ಮನಡತವುದಕ್್ೆ; 
ರ್್ೇಮಕ್ನತಿ ಮನಡಿಕ್ೂ್ಳುಿವುದಕ್್ೆ ಸಕ್ನಾರಗಳು ಕರಮ ಕ್್ೈಗ್ೂಳುಿತಿುಲಿ.  ಸಿ & ಆರ  ರೂಲಸ  ಬ್ೇಗ ತಿದತಿಪಡಿ 
ಆಗಬೇ್ಕತ ಮತ್ತು ಖನಲ್ಲ ಇರತವ ಹತದ್ಿಗಳಿಗ ್ ದ್ೈಹಿಕ ಶ್ಕ್ಷಕರ ರ್್ೇಮಕ್ನತಿ ಮನಡಬೇ್ಕತ ಎೆಂದತ 
ಒತನುಯಿಸಬಯಸತತ್ುೇರ್್. 
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 ಶ್ರೇ ಶಶ್ಲ  ಜ. ನಮೇಶ್ (ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್ಷ್ೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇೆ, ಕಿರೇಡ್ಗಳಿಗ್ ಒತ್ತು ಕ್ೂ್ಡಬೇ್ಕತ 
ಎನತನವುದರಲ್ಲಿ ಎರಡತ ಮನತಿಲಿ.  ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಕೂಡ ಆಸಕಿು ವಹಿಸತತಿುದನಿರ.್  ಅಗತ್ಯವಿದಿಷತಟ  
ರ್್ೇಮಕ್ನತಿಗಳನತನ ಮನಡಿಕ್್ೂಳಿಬ್ೇಕತ.  ದತಡತಿ ಹಚ್ತಿ ಖಚತಾ ಮನಡತವೆಂತ್ಹ ಅವಶಯಕತ್ ಇಲಿದ ರ್ನಲ್ೆೈದತ 
ಕಿರೇಡ್ಗಳನತನ ಗತರತತಿಸತವ ಕ್ಲ್ಸ ಮನಡಬ್ೇಕತ.  ಹಳಿಿಗಳಲ್ಲಿರಬಹತದನದ ಶನಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಶನಲ್ಯ ಜನಗ ಸಾಲಪ ಇದ್ಿೇ 
ಇರತತ್ುದ್.  ಅಲ್ಲಿ ಕಿರೇಡ್ಗಳಿಗ್ ಪ್ೂರೇತನಸಹ ಸಿಗತವೆಂತ್ಹ ವಯವಸ್ಥ ಮನಡಿದರ್ ಖೆಂಡಿತ್ವನಗಿಯೂ 
ಯಶಸಿಾಯನಗಬಹತದತ.  ಉದನಹರಣ್ಗ್ ಟ್ನಕ್ನಯ್ಟ , ಖ್ೂೇ-ಖೂ್ೇ ಇೆಂತ್ಹ ಕಿರೇಡ್ಗ ್ ಹ್ಚತಿ ದತಡತಿ ಖಚತಾ 
ಮನಡತವ ಅವಶಯಕತ್ ಇರತವುದ್ಧಲಿ; ಜನಗ ಇದಿರ್ ಸನಕತ.  ರ್ನನತ ನನನ ಎೆಂಎಲ ಸಿ ಕ್ೂ್ೇಟನದ ಮತ್ುದಲ್ಲಿ 
ಒೆಂದತ ಸನವಿರ ಶನಲ್ಗಳಿಗ್ ಸಾಂಬಾಂಧಪಟಟಾಂತೆ ಖ್ೂೇ-ಖ್ೂೇ ಕಿರೇಡ್ಗ ್ ಆಗತವ ವ್ಚಿವನತನ ಭರಿಸತವುದಕ್್ೆ 
ಸಿದಿನದ್ಿೇರ್್.  ಅದ್ೇರಿೇತಿ ಸಕ್ನಾರ, ಪರತಿ ಶನಲ್ಗಳಿಗ ್ಇೆಂತ್ಹ ಕಿರೇಡಗ್ಳಿಗ್ ಪೂ್ರೇತನಸಹ ನೇಡತವ ದ್ಧಸಯ್ಲ್ಲಿ ಸಾಲಪ 
ಮತ್ುವನತನ ಕ್ೂ್ಟಟರ್ ಖೆಂಡಿತ್ವನಗಿಯೂ ಒಳ್ಿಯದನಗತತ್ುದ್.   
 
 ಶ್ರೇ ಎಸ .ವಿಿ. ಸೆಂಕನೂರ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇೆ, ಪ್ೂರ:ವ್ೈದಯರ್ನಥನ  ಅವರ ವರದ್ಧ ಕ್ನಯಬಿರ್್ಟ ನಲ್ಲಿ 
ಅಪೂರವಲ  ಆಗಿದ.್  ಅದನತನ ಕ್ನಯಾಗತ್ ಮನಡಬೇ್ಕತ ಎೆಂದತ ಹೇ್ಳುತಿುದ್ಿೇವ ್ಅಷ್ಟ್. 
 
 ಶ್ರೇ ನರನಣಿ ಹಣಮೆಂತ  ರತದರಪಪ (ಪದವಿೇಧ್ರ ಕ್ಷ್ೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇೆ, ಕಿರೇಡ್ಗಳು ಮತ್ತು 
ದ್ೈಹಿಕ ಶ್ಕ್ಷಕರ ರ್್ೇಮಕ್ನತಿ ಬಗ್ೆ ಅರ್್ೇಕ ಜ್ನ ಶನಸಕರತ ಸನಕಷತಟ ಮನತ್ರ್ನಡಿದನಿರ್.  ರ್ನನತ ಅದನತನ 
ಅನತಮೇದ್ಧಸತತ್ುೇರ್್.  ಆದಷತಟ ಬೇ್ಗರ್ ್ದ್ೈಹಿಕ ಶ್ಕ್ಷಕರ ರ್್ೇಮಕ್ನತಿ ಮನಡಿಕ್ೂ್ಳಿಬ್ೇಕತ.  ಕಿರೇಡ್ಗಳಿಗ್ ಹ್ಚಿಿನ 
ಪ್ೂರೇತನಸಹ ಸಿಗತವೆಂತ್ ಸಕ್ನಾರ ಕರಮ ಕ್್ೈಗ್ೂಳಗ್ೂಳಿಬ್ೇಕತ.  ಆರೂ್ೇಗಯವ್ೇ ಭನಗಯ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳುತು್ೇವ್. ‘A 
sound mind in a sound bodyʼ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳುತ್ುಲೇ್ ಇರತತು್ೇವ್.  ಇವ್ಲನಿ ಆಗಬೇ್ಕ್ನದರ್ ದೈ್ಹಿಕ 
ಶ್ಕ್ಷಕರತ ಇರಬೇ್ಕತ.  ಹನಗನಗಿ ಆದಷತಟ ಬ್ೇಗ ಶನಲಗ್ಳಲ್ಲಿ ದ್ೈಹಿಕ ಶ್ಕ್ಷಕರ ರ್್ೇಮಕ್ನತಿ ಆಗಬೇ್ಕತ.  ಬಹಳಷತಟ 
ವಷಾಗಳಿೆಂದ ಪ್ೆಂಡಿೆಂಗ  ಇರತವ ಸಿ & ಆರ  ರೂಲ  ತಿದತಿಪಡಿ ಆಗಬೇ್ಕಿದ್.  ಆದಷತಟ ಬ್ೇಗ ಅದಕ್್ೆ ಚನಲರ್್ 
ಕ್್ೂಡಬೇ್ಕ್್ೆಂದತ ಆಗರಹಿಸತತ್ುೇರ್್.   
 
 ಡನ|| ತ್ೇಜ್ಸಿಾನ ಗೌಡ (ವಿಧನನಸಭ್ಯಿೆಂದ ಆಯೆಯನದವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇೆ, ಗನರಮೇಣ 
ಭನಗಗಳಲ್ಲಿ ಕಿರೇಡಗ್ಳಿಗ್ ಹಚ್ಿಿನ ಒತ್ತು ಕ್್ೂಡಬೇ್ಕತ; ಮಹಿಳನ ದೈ್ಹಿಕ ಶ್ಕ್ಷಕರಿಗ ್ ಹ್ಚಿಿನ ಆದಯತ ್ ಕ್ೂ್ಡಬೇ್ಕತ.  
ಹ್ಣತಣ ಮಕೆಳು ಅೆಂತ್ರರನಷ್ಟ್ರೇಯ ಮಟಟದಲ್ಲಿ ಬಹತಮತಖ ಕಿರೇಡಗ್ಳಿಗ್ ಸಾಂಬಾಂಧಪಟಟಾಂತೆ ಹ್ಚತಿ ಪರಶಸಿುಗಳನತನ 
ತ್ರತವುದರ ಮೂಲಕ ದ್ೇಶಕ್್ೆ ಪರತಿಷ್್ಟಯನತನ ತ್ೆಂದ್ಧದನಿರ.್  ಅವರಿಗ್ ಸತರಕ್ಷಿತ್ ಕಿರೇಡನ ಶನಲ್ಗಳು ಇರಬ್ೇಕತ.  
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ಹ್ಣತಣ ಮಕೆಳಿಗ್ ಸಾಂಬಾಂಧಪಟಟಾಂತೆ ಅರ್್ೇಕ ಪರಕರಣಗಳನತನ ರ್್ೂೇಡತತಿುರತತನುರ್.  ಕಿರೇಡ್ಗಳು ರ್್ೇರವನಗಿ ದ್ೈಹಿಕ 
ಸನಮಥಯಾ ಮತ್ತು ಕ್ನಯಾಕ್ಷಮತ್ಯನತನ ಅವಲೆಂಬಿಸಿರತವುದರಿೆಂದ ಅವರಿಗ ್ ಮತ್ತು ದ್ೈಹಿಕ ಶ್ಕ್ಷಕರಿಗ ್
ಸತರಕ್ಷಿತ್ವನದ ಹನಸ್ಟಲ ಗಳು, ಮೂಲಭೂತ್ ಸೌಕಯಾಗಳನತನ ಕ್್ೂಡಬೇ್ಕತ.  ಉತ್ುಮವನದ ಆಹನರ 
ಕ್್ೂಡಬೇ್ಕತ.  ಗನರಮೇಣ ದ್ೇಶ್ಯ ಕಿರೇಡ್ಗಳಿಗ್ ಹಚ್ತಿ ಒತ್ತು ಕ್ೂ್ಡಬೇ್ಕತ ಎನತನವುದತ ನನನ ಆಗರಹ. 
 
 ಡನ|| ವ್ೈ.ಎ. ರ್ನರನಯಣಸನಾಮ (ಸಕ್ನಾರದ ಮತಖಯ ಸಚ್ೇತ್ಕರತ):-  ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇೆ, ನಮಾ 
ರನಜ್ಯದ ಶ್ಕ್ಷಣ ವಯವಸ್ಥಯಲ್ಲಿ ದ್ೈಹಿಕ ಶ್ಕ್ಷಕರನತನ ರ್್ೇಮಸಿಕ್್ೂಳುಿವ ಪರಕಿರಯಯೇ ಅವ್ೈಜ್ಞನನಕವನಗಿದ್.  ಎಲನಿ 
ಶನಲ್ಗಳಿಗೂ ದೈ್ಹಿಕ ಶ್ಕ್ಷಕರತ ಇರಲೇ್ಬ್ೇಕತ ಎನತನವ ವಯವಸ್ಥಯನತನ ಬಿಟ್ಟೇ ಬಿಟಟದ್ಿೇವ.್  ಮಕೆಳ ಸೆಂಖಯ್ ಫಿಕಸ  
ಮನಡಿದ್ಿೇವ್.  ಇಷತಟ ಮಕೆಳಿದಿರ ್ಮನತ್ರ ದ್ೈಹಿಕ ಶ್ಕ್ಷಕನನತನ ಕ್್ೂಡಬೇ್ಕತ ಎೆಂದನಗಿಬಿಟಟದ್. ದಯವಿಟತಟ ಆ ಒೆಂದತ 
ಫ್ೂೇಬಿಯನದ್ಧೆಂದ ಆಚ್ ಬರಬೇ್ಕತ. ಶ್ೈಕ್ಷಣಿಕ ವಯವಸ್ಥಯಲ್ಲಿ ಕಿರೇಡನ ಶ್ಕ್ಷಣ ಅತ್ಯೆಂತ್ ಅಮೂಲಯವನದತದತ ಎೆಂದತ 
ಹ್ೇಳುತಿುೇರಿ.  ಆದರ್ ನೂರತ ಜ್ನ ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳಿದಿರ ್ಮನತ್ರ ಶ್ಕ್ಷಕರನತನ ಕ್ೂ್ಡತವುದತ; ಐವತ್ತು ಜ್ನರಿದಿರ ್ದ್ೈಹಿಕ 
ಶ್ಕ್ಷಕರನತನ ಕ್್ೂಡತವುದಕ್ನೆಗತವುದ್ಧಲಿ ಎನತನವ ವನದ ಅವ್ೈಜ್ಞನನಕವನಗಿದ್.  ಪರತಿ ಶನಲ್ಗ;್ ಕನಷಾ ಹ್ೈಸೂೆಲ , 
ಪಿಯತ ಕ್ನಲೇ್ಜ್ತಗಳಿಗ್ ದೈ್ಹಿಕ ಶ್ಕ್ಷಕರನತನ ರ್್ೇಮಕ್ನತಿ ಮನಡಿಕ್್ೂಳಿಲತ ಇರತವ ತ್ೂೆಂದರ ್ ಏನತ?  ಪನಲ್ಲಸಿ 
ಬದಲನವಣ್ ಮನಡಿ.  ರ್್ೇಮಕ್ನತಿ  ಮನಡಿಕ್್ೂಳುಿವನಗ ಮನನಯ ಗ್ೂೇವಿೆಂದರನಜ ರವರತ ತ್ೆಂದ್ಧರತವ ಪರಸನುವದ 
ಅೆಂಶಗಳನತನ ಅನತಷ್ನಾನ ಮನಡಿಕ್್ೂಳಿಿ.  ಪಿ.ಯತ. ಕ್ನಲೇ್ಜ್ತಗಳಲಿೆಂತ್ೂ ಒಬುರೂ ದ್ೈಹಿಕ ಶ್ಕ್ಷಕರಿಲಿ.  ಇಡಿೇ 
ರನಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕ್್ೇವಲ ೧೫ ಜ್ನ ಮನತ್ರ ಇದನಿರ,್ ಖ್ೇಲ್ೂೇ ಇೆಂಡಿಯನ ನಮಾದ್ೇ, ಫಿಟ  ಇೆಂಡಿಯನ ನಮಾದ್ೇ, 
ಯೇಗ ನಮಾದೇ್ ಎಲನಿ ನಮಾದ್ೇ ಆಗಿದ.್  ಆದರ ್ ಶ್ಕ್ಷಕರಿಲಿ.  ಸಕ್ನಾರ ರ್್ೇಮಕ್ನತಿ ಮನಡತತ್ುದ್ಯೇ 
ಇಲಿವೊೇ ಗ್ೂತಿುಲಿ; ಆದರ್ ದಯವಿಟತಟ ಪನಲ್ಲಸಿಯನತನ ತ್ನನ. 
 
 ಶ್ರೇ ಅ, ದ್ೇವ್ೇಗೌಡ (ಪದವಿೇಧ್ರ ಕ್ಷ್ೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಗ್ೂೇವಿೆಂದರನಜ್ತ ಏನತ 
ಕೆಂಪಲಸರಿ ದ್ೈಹಿಕ ಶ್ಕ್ಷಕರ ರ್್ೇಮಕ್ನತಿ ಮನಡಿಕ್ೂ್ಳಿಬ್ೇಕತ ಎೆಂದತ  ತ್ೆಂದ್ಧರತವ ಪರಸನುವವನತನ ರ್ನನತ ಸನಾಗತ್ 
ಮನಡತತ್ುೇರ್್.                                  

                  (ಮತೆಂದತ) 
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(954) 19-09-2022 6.40 ಡಿಎಸ -ಎಕ್ ್
ಶ್ರೇ ಅ.ದ್ೇವ್ೇಗೌಡ(ಮತೆಂದತ):-  
ರ್ನನತ ಆಯೆಯನಗಿ ಬೆಂದನಗಿನೆಂದಲೂ ಪರಶ್ನಗಳನತನ ಕ್್ೇಳುತಿುದ್ಿ.  ಮನನಯ ಬಸವರನಜ್ ಹ್ೂರಟಟಯವರತ 
ಗಮನಸ್ಳ್ಯತವ ಸೂಚರ್್ಯಲ್ಲಿ ಹನಕಿದ ಪರಶ್ನಗ್ ಈ ಬನರಿ  ರ್್ೇಮಕ ಮನಡತವುದಕ್್ೆ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಆದ್ೇಶ 
ಮನಡಿದನಿರ.್ ಮನನಯ ಸಚಿವರಿಗ್ ರ್ನನತ ಸಕ್ನಾರದ ಪರವನಗಿ ಅಭಿನೆಂದರ್್ಯನತನ ಸಲ್ಲಿಸತತ್ುೇರ್್. 
 
 ಶ್ರೇ ಎನ.ರವಿಕತಮನರ (ವಿಧನನಸಭ್ಯಿೆಂದ ಚತರ್ನಯಿತ್ರನದವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, 
ಡನ:ಕ್್.ಗೂ್ೇವಿೆಂದರನಜ್ತರವರತ ತ್ೆಂದ್ಧರತವ ವಿಷಯ ಬಹಳ ಪರಸತುತ್ವನಗಿರತವೆಂಥದತಿ.  ಹಿೆಂದೆ್ಂದೂ ಕೂಡ 
ಭನರತ್ ದ್ೇಶಕ್್ೆ ಇಷ್ೂ್ಟೆಂದತ ಚಿನನದ ಪದಕಗಳು ಬರತತಿುರಲ್ಲಲಿ.  ಕ್್ೇೆಂದರ ಸಕ್ನಾರ ಮತ್ತು ನಮಾ ರನಜ್ಯ 
ಸಕ್ನಾರಗಳು ಸಾಲಪ ಆಸಕಿು ವಹಿಸಿದಿಕ್್ೆ ಇಷ್ೂ್ಟೆಂದತ ದ್ೂಡಿ ಪರಮನಣದಲ್ಲಿ ಚಿನನದ ಪದಕಗಳು ಬರತತಿುವ್.  ಅದಕ್್ೆ 
ಕ್ನರಣರನಗಿರತವೆಂತ್ಹ ಈ ಸಕ್ನಾರಕ್್ೆ ರ್ನನತ ಈ ಸೆಂದಭಾದಲ್ಲಿ ಅಭಿನೆಂದರ್್ಯನತನ ಸಲ್ಲಿಸತತ್ುೇರ್್.  ಇವತ್ುಲನಿ 
ಮಕೆಳು ಮಬ್ೈಲ , ಕೆಂಪೂಯಟರ ನಲ್ಲಿ ಗೇ್ಮ್ಸ ನತನ ಆಡತತಿುದನಿರ.್  ಇದತ ಖೆಂಡಿತ್ ಸಮನಜ್ವನತನ ರಕ್ಷಿಸಲನರದತ.  
ಹನಗನಗಿ ಅವರತ ದೈ್ಹಿಕವನಗಿ ಮತ್ತು ಮನನಸಿಕವನಗಿ ಸದೃಢವನಗಿರಬೇ್ಕ್ನದರ ್ಒಬು ವಯಕಿುಗ್ ಕಿರೇಡಯ್ ಆಟಗಳು 
ಅನವನಯಾ ಮತ್ತು ಅವಶಯಕವನಗಿದ್.  ಹನಗನಗಿ ಈ ದ್ೈಹಿಕ ಶ್ಕ್ಷಕರ ರ್್ೇಮಕ್ನತಿ ಏನದ್ ಅದಕ್್ೆ ಒೆಂದತ ಪನಲ್ಲಸಿ 
ತ್ರಬೇ್ಕ್್ೆಂದತ ರ್ನನತ ಈ ಸೆಂದಭಾದಲ್ಲಿ ವಿನೆಂತಿ ಮನಡತತಿುದ್ಿೇರ್್.  
 
 ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶ  ಕ್್.ರನಥ್ೂೇಡ :- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಇಷ್್ೂಟೆಂದತ ಪದಕಗಳನತನ ಗ್ಲತಿತಿುದ್ಿೇವ್ೆಂದತ 
ಮನನಯ ಎನ.ರವಿಕತಮನರ ರವರತ ಹ್ೇಳಿದರತ.  ರ್ನನತ ಅವರ ಗಮನಕ್್ೆ ತ್ರತವುದ್ೇರ್ೆ್ಂದರ್, ೨೦೧೦ ರಲ್ಲಿ 
ಭನರತ್ಕ್್ೆ ೧೦೧ ಪದಕಗಳು ಬೆಂದ್ಧತ್ತು.  ಈಗ ೬೧ ಪದಕಗಳು ಬೆಂದ್ಧವ.್  
 
 ಶ್ರೇ ಡಿ.ಎಸ.ಅರತಣ :- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಆಗ Archery ಇತ್ತು, ಈಗ Archery ಇಲಿ. ಆಗ 
ಹ್ಚತಿ ಪದಕಗಳನತನ Archery ಯಲ್ಲಿ ಗ್ದ್ಧಿರತವೆಂಥದತಿ.  
 
 ವ್ೈಸ ಛ್ೇಮಾನ :- ಇರಲ್ಲ, ಎಲಿರೂ ಅವರ ಅಭಿಪನರಯವನತನ ಹ್ೇಳಿದನಿರ್.  ಎಲನಿ ನಮಾ ದ್ೇಶಕ್್ೆ 
ಬೆಂದ್ಧರತವುದತ.  ಅದರ ಬಗ್ೆ ಈಗ ಚಚ್ಾ ಬೇ್ಡ.  
 
 ಶ್ರೇ ಎೆಂ.ರ್ನಗರನಜ್ತ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, …… 
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ವ್ೈಸ ಛ್ೇಮಾನ :- ಎಲಿರೂ ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂ್ಳಿಿ, ಅದಕೂೆ ಇದಕೂೆ ಸೆಂಬೆಂಧ್ ಕಲ್ಲಪಸಬ್ೇಡಿ.  ಎಲನಿ ನಮಾ 
ದ್ೇಶಕ್್ೆ ಬೆಂದ್ಧರತವೆಂಥದತಿ. 

 
ಶ್ರೇ ಬಿ.ಸಿ.ರ್ನಗೇ್ಶ (ಪನರಥಮಕ ಮತ್ತು ಪ ರೌಢ ಶ್ಕ್ಷಣ ಹನಗೂ ಸಕ್ನಲ ಸಚಿವರತ):- ಮನನಯ 

ಸಭನಪತಿಯವರೇ್,  ಡನ:ಕ್್.ಗೂ್ೇವಿೆಂದರನಜ್ತರವರತ ಪರಸನುಪ ಮನಡಿರತವ ವಿಚನರ ನಜ್ವನಗಿಯೂ ತ್ತೆಂಬನ 
ಮತಖಯವನದ ವಿಚನರವನಗಿದ್.  ಶ್ಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಕೆಳಿಗ್ ದೈ್ಹಿಕ ಶ್ಕ್ಷಣವನತನ ಕ್್ೂಡಿಸಲ್ೇಬೇ್ಕ್್ನತನವೆಂಥದತಿ 
ಎಲಿರ ಆತ್ೆಂಕಗಳನತನ ನಜ್ವನಗಿಯೂ ರ್ನನತ ಒಪತಪತ್ುೇರ್್. National Education Policy ಯಲ್ಲಿ ದ್ೈಹಿಕ 
ಶ್ಕ್ಷಣದ ಬಗ್ೆ ಸನಕಷತಟ ಒತ್ುನತನ ಕ್ೂ್ಟಟದ್.   ನಮಗ್ ನಮಗ್ಲನಿ ಸನಕಷತಟ ಜ್ನರತ, ಶನಸಕರತ ಹ್ೇಳಿದನಿರ್.  
೨೦೦೬-೦೭ರಲ್ಲಿ ಮನನಯ ಬಸವರನಜ್ ಹ್ೂರಟಟಯವರತ ಸಚಿವರನಗಿದನಿಗ ೮೨ ದ್ೈಹಿಕ ಶ್ಕ್ಷಕರನತನ ರ್್ೇಮಕ್ನತಿ 
ಮನಡಿರತವುದನತನ ಬಿಟಟರ್ ನೆಂತ್ರ ದ್ೈಹಿಕ ಶ್ಕ್ಷಕರನತನ ರ್್ೇಮಕ್ನತಿ ಮನಡಿಕ್ೂ್ೆಂಡಿಲಿ. ಈಗ ೧೨೮೦ ದ್ೈಹಿಕ ಶ್ಕ್ಷಕರ 
ಹತದ್ಿಗಳು ಸೃಷ್ಟ್ಟಯನಗಿವ್.  ೧೨೦೦ ಹತದ್ಿಗಳಲ್ಲಿ ಈಗನಗಲ್ೇ ಮದಲರ್್ೇ ಬನರಿಗ್, ಏಕ್್ೆಂದರ ್ ಕಳ್ದ ಸಲ 
ಅಧಿವ್ೇಶನ ನಡದ್ನಗ ದ್ೈಹಿಕ ಶ್ಕ್ಷಕರನತನ ರ್್ೇಮಕ್ನತಿ ಮನಡಿಕ್್ೂಳಿಬ್ೇಕ್್ೆಂದತ ಎಲಿರಿೆಂದಲೂ ಒತನುಯ ಇತ್ತು. 
ಈಗನಗಲ್ೇ ೧೫ ದ್ಧನಗಳ ಹಿೆಂದ ್೨೦೦ ಹತದ್ಿಗಳನತನ ಈ ಸಲ ರ್್ೇಮಕ್ನತಿಯನತನ ಮನಡಿಕ್್ೂಳುಿತ್ುೇವ್ ಎೆಂದತ 
ರ್ನನತ ಘೂೇಷಣ್ ಮನಡಿದ್ಿ.  ಅದರ ಪರಕಿಯಯನತನ ಪನರರೆಂಭ ಮನಡಿದ್ಿೇವ್. ಆದರ್ ಶ್ಕ್ಷಕರ ರ್್ೇಮಕ್ನತಿ 
ಹಲವನರತ ವಷಾಗಳಿೆಂದ ಆಗಿಲಿವ್ೆಂದತ ನಮಗೂ ನಮಗೂ ಗೂ್ತಿುದ್.  ನರ್ನ್ ಕೂಡ ರ್ನನತ ಮನತ್ರ್ನಡತವನಗ 
ಹ್ೇಳಿದ್ಿ. ನಮಾಲ್ಲಿ ೪೫,೦೦೦ ಕಿೆೆಂತ್ ಹ್ಚತಿ ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್್ೂರತ್ ಇದ್.  ಆ ೪೫,೦೦೦ ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್ೂ್ರತ್ಯಲ್ಲಿ 
ಮದಲರ್್ೇ ಬನರಿ  ೧೫,೦೦೦ ಶ್ಕ್ಷಕರ ರ್್ೇಮಕ್ನತಿ ಮನಡತವೆಂಥದತಿ ಇಡಿೇ ಶ್ಕ್ಷಣ ಕ್ಷ್ೇತ್ರದಲ್ಿೇ ಒಮೆಾ ಇಷ್ೂ್ಟೆಂದತ 
ರ್್ೇಮಕ್ನತಿ ಮನಡಿಕ್್ೂಳುಿವೆಂತ್ಹ ಪರಯತ್ನ ನಡಯ್ತತಿುದ್. 

 
ಡನ:ಕ್್.ಗೂ್ೇವಿೆಂದರನಜ :- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ೧೫,೦೦೦ ರ್್ೇಮಕ್ನತಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ೧,೦೦೦ 

ರ್್ೇಮಕ್ನತಿಯನದರೂ ಮನಡಬೇ್ಕತ.  
 
ಶ್ರೇ ಬಿ.ಸಿ.ರ್ನಗೇ್ಶ :- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಸತಮನರತ ೩೦೦-೪೦೦ ಶನಲ್ಗಳಲ್ಲಿ zero 

teachers ಇರತವುದತ ನಮಗ್ ಗ್ೂತಿುದ್. ಶ್ಕ್ಷಕರೇ್ ಇಲಿ.  ಆ ಕ್ನರಣಕ್್ೂೆೇಸೆರ ಆ ರಿೇತಿಯ ಶ್ಕ್ಷಕರನತನ 
ಮದಲತ ತ್ಗ್ದತಕ್ೂ್ಳುಿವೆಂತ್ಹ ಪರಯತ್ನ ಮನಡಿದ್ಿೇವ್. ಅದರ ಜ್ೂತ್ಗ್ ೨೦೦ ದ್ೈಹಿಕ ಶ್ಕ್ಷಕರತಗಳನತನ 
ತ್ಗ್ದತಕ್ೂ್ಳುಿವ ಪರಕಿರಯ ಈ ಸಲ ಪನರರೆಂಭ ಮನಡತತಿುದ್ಿೇವ್.  ಡನ:ಕ್್. ಗೂ್ೇವಿೆಂದರನಜ್ತರವರತ ಹ್ೇಳಿದ ಹನಗ್ 
ಮತೆಂದ್ಧನ ಸಲ ಇದರ ಸೆಂಖ್ಯಯನತನ ಹ್ಚತಿ ಮನಡತವ ಪರಯತ್ನ ಮನಡತತ್ುೇವ್. ಆರ್ಥಾಕ ಖನತ್ಯನತನ 
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ಹ್ೂೆಂದ್ಧರತವೆಂತ್ಹ ಮನನಯ ಮತಖಯಮೆಂತಿರಗಳ ಜ್ೂತ್ ಮನತ್ರ್ನಡಿ, ಅವರ ಜ್ೂತ್ಯಲ್ಲಿ ರ್ನನತ ನಣಾಯ 
ತ್ಗ್ದತಕ್ೂ್ಳುಿತ್ುೇರ್್.  ದ್ೈಹಿಕ ಶ್ಕ್ಷಕರಿಗ ್ ಕ್್ೂಡಬೇ್ಕ್ನದ ಪನರಮತಖಯತಯ್ನತನ ನಮಾ ಸಕ್ನಾರ ಕ್್ೂಡತತ್ುದ್ 
ಎನತನವೆಂತ್ಹ ವಿಶನಾಸ ನನಗಿದ್. 

 
ವ್ೈಸ ಛ್ೇಾಮನ :- ಈಗ ಸದನವನತನ ರ್ನಳ್ ಬ್ಳಗ್ೆ ೧೧.೦೦ ಗೆಂಟ್ಯವರಗ್್ ಮತೆಂದೂಡಲನಗಿದ್. 
 

(ಸದನವು ಸೆಂಜ್ ೬ ಗೆಂಟ್ ೪೪ ನಮಷಕ್್ೆ ಮತಕ್ನುಯಗ್ೂೆಂಡತ ಪತನಃ ದ್ಧರ್ನೆಂಕ:೨೧ರ್್ೇ ಸ್ಪ್ಟೆಂಬರ  ಮನಹ್, 
೨೦೨೨ರ ಬತಧ್ವನರದೆಂದತ ಬ್ಳಗ್ೆ ೧೧.೦೦ ಗೆಂಟ್ಗ್ ಸ್ೇರಲತ ನಶಿಯಿಸಿತ್ತ) 
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