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ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನ ಪರಿಷತ್ತು 
ನೂರ ನಲವತೆುೆಂಟರೆ್ಯ ಅಧಿವೆೋಶನ 

 
22ರೆ್ೋ ಡಿಸೆೆಂಬರ್ 2022  

ಗತರತವನರ 
 
 

 

೦೧. ಪರಶೆ್ನೋತ್ುರಗಳು 

        ಅ) ಚತಕೆೆ ಗತರತತಿನ ಪರಶೆನಗಳಿಗೆ ಮೌಖಿಕವನಗಿ ನೋಡಲನದ್ ಉತ್ುರಗಳು 

೫೫೫ – ಕೊಪಪಳ ಜಿಲೆಿಯಲ್ಲಿನ ಕೆರಗೆಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕನಮಗನರಿಗಳನತನ ಕೆೈಗೊಳುುವ ಬಗೆೆ. 
- ಶ್ರೋಮತಿ ಹೆೋಮಲತನ ರ್ನಯಕ್ 
- ಶ್ರೋ ಜೆ.ಸಿ.ಮನಧತಸನಾಮಿ(ಸಣ್ಣ ನೋರನವರಿ ಹನಗೂ ಕನನೂನತ, ಸೆಂಸದ್ಧೋಯ 

ವಾವಹನರಗಳು ಮತ್ತು ಶನಸನ ರಚರ್ನ ಸಚಿವರತ) 
 

507 – ರನಜ್ಾದ್ ಪೆಂಚನಯತ್ ರನಜ್ ವಾವಸೆೆ ಹನಗೂ ಮತಖ್ಾ ಉದೆುೋಶದ್ ಬಗೆೆ. 
- ಶ್ರೋ ಡಿ.ಎಸ್.ಅರತಣ್  
- ಶ್ರೋ ಸಿ.ಸಿ.ಪನಟೋಲ್(ಲೂೆೋಕೂೆೋಪಯೋಗಿ ಸಚಿವರತ)(ಮತಖ್ಾಮೆಂತಿರಗಳ  

                                                 ಪರವನಗಿ) 

516 – ಅಧಿಕನರಿಗಳ ನಯೋಜ್ರೆ್ ಬಗೆೆ 

- ಶ್ರೋ ಮೆಂಜ್ತರ್ನಥ್ ಭೆಂಡನರಿ 
- ಶ್ರೋ ಬಸವರನಜ್ ಬೂೆೋಮಮಯಿ(ಮತಖ್ಾಮೆಂತಿರಗಳು) 

498 – ರನಜ್ಾದ್ಲ್ಲಿ ಸನಾತ್ೆಂತ್ರಯ ಹೊೋರನಟಗನರರತ ಹನಗೂ ಅವರ ಅವಲೆಂಬಿತ್ರಿಗೆ ನೋಡತವ 
              ಮನಸನಶನದ್ ಬಗೆೆ. 
 

- ಶ್ರೋ ಯತ.ಬಿ.ವೆೆಂಕಟೆೋಶ್ 
- ಶ್ರೋ ಆರ್.ಅಶೆ್ೋಕ್(ಕೆಂದನಯ ಸಚಿವರತ) 

 

ವಿಷಯಾನುಕ್ರ ಮಣಿಕೆ (INDEX) 
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543 – ತ್ತೆಂಗಭದ್ರ ಜ್ಲನಶಯದ್ಧೆಂದ್ ವಾಥಾವನಗಿ ಹರಿಯತವ ನೋರನತನ ತ್ಡೆಹಿಡಿಯತವ  
        ಬಗೆೆ. 

-  ಶ್ರೋ ವೈೆ.ಎೆಂ.ಸತಿೋಶ್ 
-  ಶ್ರೋ ಗೂೆೋವಿೆಂದ್ ಎೆಂ.ಕನರಜೊೋಳ(ಜ್ಲಸೆಂಪನೂಮಲ ಸಚಿವರತ) 

432 – ರನಜ್ಾದ್ ರ್ನಾಯನಲಯಗಳ ಕಟಟಡಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗ ೆಹೆಚತು ಅನತದನನ ನೋಡತವ   
        ಬಗೆೆ. 

- ಶ್ರೋ ಎಸ್.ಎಲ್.ಭೂೆೋಜೋೆಗೌಡ 
- ಶ್ರೋ ಜೆ.ಸಿ.ಮನಧತಸನಾಮಿ(ಸಣ್ಣ ನೋರನವರಿ ಹನಗೂ ಕನನೂನತ, ಸೆಂಸದ್ಧೋಯ  

                     ವಾವಹನರಗಳು ಮತ್ತು ಶನಸನ ರಚರ್ನ ಸಚಿವರತ) 

460 – ರ್ನರನಯಣ್ಪತರ ಬಲದ್ೆಂಡೆ ಕನಮಗನರಿ ಬಗೆೆ. 
- ಶ್ರೋ ಟ.ಎ.ಶರವಣ್  
- ಶ್ರೋ ಗೂೆೋವಿೆಂದ್ ಕನರಜೊೋಳ(ಜ್ಲಸೆಂಪನೂಮಲ ಸಚಿವರತ) 

 
413 – ಕೆರ ೆಕೊೋಡಿ ಕನಲತವ ೆಮತಚಿುರತವುದ್ರಿೆಂದ್ ಆಗತತಿುರತವ ತೊೆಂದ್ರಗೆಳ ಬಗೆೆ. 

- ಶ್ರೋ ಎಸ್.ರವಿ 
- ಶ್ರೋ ಸಿ.ಸಿ.ಪನಟೋಲ್(ಲೂೆೋಕೂೆೋಪಯೋಗಿ ಸಚಿವರತ)(ಮತಖ್ಾಮೆಂತಿರಗಳ  

                                                ಪರವನಗಿ) 
544 – ಕನಡನರೆ್ ದನಳಿ ಬಗೆೆ 

- ಶ್ರೋ ಪನಣೆೋಶ್ ಎೆಂ.ಕ.ೆ 
- ಶ್ರೋ ಸಿ.ಸಿ.ಪನಟೋಲ್(ಲೂೆೋಕೂೆೋಪಯೋಗಿ ಸಚಿವರತ )(ಮತಖ್ಾಮೆಂತಿರಗಳ  

                                                   ಪರವನಗಿ) 
455 – ರನಜ್ಾ ಸಕನಾರದ್ ಇಲನಖಗೆಳಲ್ಲಿ ಖನಲ್ಲ ಇರತವ ಹತದೆುಗಳ ಸೆಂಖೆಾ ಬಗೆೆ 

- ಶ್ರೋ ಸಿ.ಎನ್.ಮೆಂಜೆೋಗೌಡ 
- ಶ್ರೋ ಬಸವರನಜ್ ಬೂೆಮನಮಯಿ(ಮತಖ್ಾಮೆಂತಿರಗಳು) 

520 – ತ್ತಮಕೂರತ ಜಿಲೆಿಯ ಸಣ್ಣ ನೋರನವರಿ ಇಲನಖಯೆ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ಮೆಂಜ್ೂರನದ್ 
              ಅನತದನನದ್ ಬಗೆೆ 

- ಶ್ರೋ ರನಜೆೋೆಂದ್ರ ರನಜ್ಣ್ಣ 
- ಶ್ರೋ ಜೆ.ಸಿ.ಮನಧತಸನಾಮಿ(ಸಣ್ಣ ನೋರನವರಿ ಹನಗೂ ಕನನೂನತ, ಸೆಂಸದ್ಧೋಯ  

                     ವಾವಹನರಗಳು ಮತ್ತು ಶನಸನ ರಚರ್ನ ಸಚಿವರತ) 
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548 – ಸನಮರ್್ಾ ಸಿಟ ಯೋಜ್ರೆ್ಗ ೆಬೆೆಂಗಳೂರತ ನಗರವನತನ ಆಯ್ಕೆ ಮನಡಿರತವ ಬಗೆೆ. 

- ಶ್ರೋ ಪಿ.ಆರ.ರಮೋಶ್ 
- ಶ್ರೋ ಬಸವರನಜ್ ಬೂೆಮನಮಯಿ(ಮತಖ್ಾಮೆಂತಿರಗಳು) 

483 – ಗನರಮ ಪೆಂಚನಯತ್ ಸದ್ಸಾರ ಗೌರವಧನ ಹೆಚುಳ ಮನಡತವ ಬಗೆೆ 
- ಶ್ರೋ ಎೆಂ.ಎಲ್.ಅನಲ್ ಕತಮನರ್ 
- ಶ್ರೋ ಬಸವರನಜ್ ಬೂೆಮನಮಯಿ(ಮತಖ್ಾಮೆಂತಿರಗಳು) 

        ಆ) ಚತಕೆೆ ಗತರತತಿಲಿದ್ ಪರಶೆನಗಳಿಗೆ ಲ್ಲಖಿತ್ ಮೂಲಕ ನೋಡಲನದ್ ಉತ್ುರಗಳು 
2. ಸಭನಪತಿಯವರ ಅನತಮತಿ ಮೋರಗೆ ೆಪರಸನುಪಿಸಲಪಟಟ ವಿಷಯಗಳು  
 ಅ) ಸಕನಾರದ್ಧೆಂದ್ ಎಲನಿ ಜಿಲನಿಧಿಕನರಿಗಳಿಗೆ ಹನಗೂ ತ್ಹಸಿೋಲನುರ್ಗಳಿಗೆ 
          ಹಿೆಂದ್ೂ ತ್ಳವನರರಿಗೆ ಪರಿಶ್ಷಟ ಪೆಂಗಡದ್ ಪರಮನಣ್ ಪತ್ರ ನೋಡಲತ  
          ಸೂಕು ಆದೆೋಶ ನೋಡತವ ಕತರಿತ್ತ 

- ಶ್ರೋ ತ್ಳವನರ ಸನಬಣ್ಣ 
- ಶ್ರೋ ಕೊೋಟ ಶ್ರೋನವನಸ ಪೂಜನರಿ(ಸಮನಜ್ ಕಲನಾಣ್ ಸಚಿವರತ) 
 

 ಆ) 2022-23ರೆ್ೋ ಸನಲ್ಲನೆಂದ್ ಒೆಂದ್ರ್ೆೋ ತ್ರಗತಿಯಿೆಂದ್ 8ರ್ೆೋ ತ್ರಗತಿಯವರಗೆಿನ 
          ಪರಿಶ್ಷಟ ಜನತಿ/ಪರಿಶ್ಷಟ ವಗಾ, ಹಿೆಂದ್ತಳಿದ್ ವಗಾ, ಅಲಪಸೆಂಖನಾತ್ ವಗಾದ್  
          ಪರತಿಯಬಬ ವಿದನಾರ್ಥಾಗಳಿಗ ೆಆರ್ಥಾಕ ಸೌಲಭಾ ನೋಡತವ ಬಗೆೆ.   

- ಶ್ರೋ ಮರಿತಿಬೆಬೋಗೌಡ 
- ಶ್ರೋ ಕೂೆೋಟ ಶ್ರೋನವನಸ ಪೂಜನರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ) 

 
ಇ) ಬೆೆಂಗಳೂರತ ನಗರದ್ ರಸೆುಗಳನತನ ಗತೆಂಡಿಗಳಿೆಂದ್ ಮತಕ್ತು ಮನಡತವ ಬಗೆೆ. 

  - ಶ್ರೋ ಯತ.ಬಿ.ವೆೆಂಕಟೆೋಶ್ 
  - ಶ್ರೋ ಕೊೋಟ ಶ್ರೋನವನಸ ಪೂಜನರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ) 
 
 ಈ) ಗನರಮ ಪೆಂಚನಯಿತಿ ರ್ೌಕರರ ಶೆರೋಯೋಭಿವೃದ್ಧಿ ಸೆಂಘದ್ವರತ ವಿವಿಧ 
           ಬೆೋಡಿಕೆಗಳನತನ ಈಡೋೆರಿಸತವೆಂತೆ ಆಗರಹಿಸಿ ನಡಯೆತತಿುರತವ  
           ಪರತಿಭಟರ್ೆ ಬಗೆೆ. 

- ಶ್ರೋ ಎೆಂ.ಪಿ.ಸತಜನ ಕತಶನಲಪಪ 
- ಶ್ರೋ ಕೊೋಟ ಶ್ರೋನವನಸ ಪೂಜನರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ) 
 

 ಉ) ಪರಧನನ ಮೆಂತಿರ ಕ್ತಸನನ್ ಸಮನಮನ್ ಯೋಜ್ರೆ್ಯ ಅನತದನನ ಪಡಯೆತವಲ್ಲಿ 
          ಪರಿಶ್ಷಟ ಜನತಿ/ಪೆಂಗಡ ವಗಾದ್ವರತ ವೆಂಚಿತ್ರನಗತತಿುರತವ ಬಗೆೆ. 
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- ಶ್ರೋ ಮೆಂಜ್ತರ್ನಥ ಭೆಂಡನರಿ 
- ಶ್ರೋ ಕೂೆೋಟ ಶ್ರೋನವನಸ ಪೂಜನರಿ(ಸಮನಜ್ ಕಲನಾಣ್ ಸಚಿವರತ) 

ಊ) ರನಜ್ಾದ್ಲ್ಲಿ ಕೊೋವಿಡ್-19 ಪರಿೋಕ್ಷೆಗೆ ಬಳಸತವ ಪರಿಕರಗಳ ಅವಧಿ ಮತಗಿದ್ಧದ್ುರೂ  
     ಅವುಗಳ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ನವಾಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಕನಾರ ನಲಾಕ್ಷ್ಯ ವಹಿಸಿರತವ ಬಗೆೆ. 
 

- ಶ್ರೋ ಹರಿೋಶ್ ಕತಮನರ್ 
- ಶ್ರೋ ಕೂೆೋಟ ಶ್ರೋನವನಸ ಪೂಜನರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ) 

ಋ) ಗದ್ಗ ಜಿಲೆಿಯ ವಿವಿಧ ಗನರಮಿೋಣ್ ಭನಗದ್ ಸನವಾಜ್ನಕರಿಗೆ ಹನಗೂ  
     ವಿದನಾರ್ಥಾ-ವಿದನಾರ್ಥಾನಯರಿಗೆ ಬಸ್ ಸೆಂಚನರ ಸೆೋವೆಯ ಬಗೆೆ ರಸುೆ  
     ತ್ಡ ೆಮನಡಿರತವ ಬಗೆೆ. 

- ಶ್ರೋ ಎಸ್.ವಿಿ.ಸೆಂಕನೂರ 
- ಶ್ರೋ ಕೂೆೋಟ ಶ್ರೋನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನ ರ್ನಯಕರತ) 

 
ಎ) ಕೊೋವಿಡ್-19 ವೆೈರನಣ್ತ ವನಾಪಕವನಗಿ ಹರಡತತಿುರತವ ಮತನೂೂಚರೆ್ ಹಿನನಲೆಯಲ್ಲಿ 
    ಕೊೋವಿಡ್-19 ವನಾಕ್ತೂನ್ ಹನಗೂ ಬೂಸಟರ್ ಡೂೆೋಸ್ ನೋಡಲತ ಅಗತ್ಾ  
    ಕರಮ ಕೆೈಗೊಳುುವ ಬಗೆೆ. 
 

- ಶ್ರೋ ಟ.ಎ.ಶರವಣ್ 
- ಶ್ರೋ ಕೂೆೋಟ ಶ್ರೋನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ) 

 
ಏ) ಆರೂೆೋಗಾ ಮತ್ತು ಕತಟತೆಂಬ ಕಲನಾಣ್ ಇಲನಖಯೆಲ್ಲಿ ಆರೂೆೋಗಾ ನರಿೋಕ್ಷ್ಣನಧಿಕನರಿಗಳ 
   ಹತದೆುಗಳಿಗೆ ರೆ್ೋಮಕನತಿ ಬಗೆೆ. 
 

- ಶ್ರೋ ಪಿ.ಆರ್.ರಮೋಶ್ 
- ಶ್ರೋ ಕೂೆೋಟ ಶ್ರೋನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನ ರ್ನಯಕರತ) 

 
ಐ) ಬೆೆಂಗಳೂರತ ವಿಶಾವಿದನಾಲಯ (ಜ್ಞನನ ಭನರತಿ) ವನಾಪಿುಯಲ್ಲಿ ಬರತವ ಕನನೂನತ  
    ಪದ್ವಿ ಪರಿೋಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಹನಜ್ರನದ್ವರಿಗ ೆಪೂರಕ ಪರಿೋಕ್ಷೆಯನತನ ನೋಡತವ ಬಗೆೆ. 
   

- ಶ್ರೋ ಎಸ್.ಎಲ್.ಭೂೆೋಜೋೆಗೌಡ 
- ಶ್ರೋ ಕೂೆೋಟ ಶ್ರೋನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನ ರ್ನಯಕರತ) 

 
3. ವಿಶೆೋಷ ಸದ್ನ ಸಮಿತಿಯ ಕನಲನವಕನಶವನತನ ವಿಸುರಿಸತವ ಪರಸನುವ 
 ಗನರಮಿೋಣನಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪೆಂಚನಯತ್ ರನಜ್ ಇಲನಖಯೆಲ್ಲಿ ಕತಡಿಯತವ ನೋರತ  
       ಮತ್ತು ರೆ್ೈಮಾಲಾ ಕನಯಾಕರಮಕೆೆ ಬಿಡತಗಡೆಯನದ್ ಹಣ್ವನತನ ಅವಾವಹನರ  
       ಮನಡಿರತವ ಸೆಂಬೆಂಧ ಪರಿಶ್ೋಲ್ಲಸಿ ವರದ್ಧ ನೋಡಲತ ರಚಿಸಲನಗಿರತವ ವಿಶೆೋಷ ಸದ್ನ      
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       ಸಮಿತಿಯತ ತ್ನನ ವರದ್ಧಯನತನ ಸಲ್ಲಿಸಲತ ಇನತನ 6 ತಿೆಂಗಳ ಕನಲನವಕನಶ  
       ವಿಸುರಿಸತವ ಬಗೆೆ. 

- ಶ್ರೋ ಆಯನೂರತ ಮೆಂಜ್ತರ್ನಥ್ (ಅಧಾಕ್ಷ್ರತ) 
 

(ಪರಸನುವ ಅೆಂಗಿೋಕರಿಸಲಪಟಟತ್ತ) 
 
04. ವರದ್ಧಗಳರ್ೊನಪಿಪಸತವುದ್ತ  
 ಅ) ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನ ಮೆಂಡಲದ್ ಹಿೆಂದ್ತಳಿದ್ ವಗಾಗಳ ಮತ್ತು ಅಲಪಸೆಂಖನಾತ್ರ 
          ಕಲನಾಣ್  ಸಮಿತಿಯ 2021-22ರೆ್ೋ ಸನಲ್ಲನ ರ್ನಲೆರ್ೆೋ ವರದ್ಧ 
 

- ಡನ: ತ್ಳವನರ್ ಸನಬಣ್ಣ (ಸದ್ಸಾರತ) 
 
ಆ) ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನ ಮೆಂಡಲದ್ ಸೆಳಿೋಯ ಸೆಂಸೆೆಗಳ ಮತ್ತು ಪೆಂಚನಯತ್ ರನಜ್ 
    ಸೆಂಸೆೆಗಳ ಸಮಿತಿಯ 2021-22ರೆ್ೋ ಸನಲ್ಲನ ಮೂವತೆುೋಳರೆ್ೋ ವರದ್ಧ 
 

- ಶ್ರೋ ಎನ್.ರವಿಕತಮನರ್ (ಸದ್ಸಾರತ) 
 
05. ನಯಮ ೫೯ರ ಮೋರೆಗೆ ನಲತವಳಿ ಸೂಚರೆ್ ಮೆಂಡಿಸಲತ ಅನತಮತಿ ಕೊೋರಿ ಪರಸನುವ 
 ವಿಷಯ:- ಪರಿಶ್ಷಟ ಜನತಿಗ ೆಶೆೋಕಡ ೧೫ ರಿೆಂದ್ ೧೭ಕೆೆ ಮತ್ತು ಪರಿಶ್ಷಟ ಪೆಂಗಡಕೆೆ  
                ಶೆೋಕದ್ ೩ ರಿೆಂದ್ ೭ಕೆೆ ಮಿೋಸಲನತಿಯನತನ ಹೆಚತು ಮನಡಿ ಅಧಿಸೂಚರೆ್ 
                ಹೊರಡಿಸಿರತವ ಬಗೆೆ. 
 

- ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕ.ೆಹರಿಪರಸನದ್(ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷ್ದ್ ರ್ನಯಕರತ) 
- ಶ್ರೋ ಕೂೆೋಟ ಶ್ರೋನವನಸ ಪೂಜನರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ)  
- ಶ್ರೋ ಜೆ.ಸಿ.ಮನಧತಸನಾಮಿ(ಸಣ್ಣ ನೋರನವರಿ, ಕನನೂನತ, ಸೆಂಸದ್ಧೋಯ ವಾವಹನರಗಳ 

                                      ಮತ್ತು ಶನಸನ ರಚರ್ನ ಸಚಿವರತ)  
 

        {ಅನತಸೂಚಿತ್ ಜನತಿಗಳು ಮತ್ತು ಅನತಸೂಚಿತ್ ಪೆಂಗಡಗಳು (ಶೆೈಕ್ಷ್ಣಿಕ ಸೆಂಸೆೆಗಳಲ್ಲಿನ   
       ಸನೆನಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ರನಜನಾಧಿೋನ ಸೋೆವೆಗಳಲ್ಲಿನ ರೆ್ೋಮಕನತಿ ಅಥವನ ಹತದೆುಗಳಲ್ಲಿ  
         ಮಿೋಸಲನತಿ) ವಿಧೆೋಯಕ ಚಚೆಾಗೆ ಬೆಂದನಗ ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಅವಕನಶವನತನ 

ಕಲ್ಲಪಸತವುದನಗಿ ತಿಳಿಸಿ ನಲತವಳಿ ಸೂಚರೆ್ಯನತನ ತಿರಸೆರಿಸಲನಯಿತ್ತ} 
 
06. ವಿಶಾವಿದನಾನಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಕತಲಪತಿಗಳನತನ ರೆ್ೋಮಕ ಮನಡತವುದ್ಕೆೆ ಸತಮನರತ ೫ ರಿೆಂದ್  
     15 ಕೊೋಟ ರೂಪನಯಿಗಳಷತಟ ಲೆಂಚ ಕೊಡಬೋೆಕೆೆಂದ್ತ ಹೆೋಳಿರತವ ಬಗೆೆ. 

- ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕ.ೆಹರಿಪರಸನದ್(ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷ್ದ್ ರ್ನಯಕರತ) 
- ಶ್ರೋ ಪರಕನಶ್ ಕ.ೆರನಥೂೆೋಡ್(ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷ್ದ್ ಮತಖ್ಾ ಸಚೆೋತ್ಕರತ) 
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- ಶ್ರೋ ಜೆ.ಸಿ.ಮನಧತಸನಾಮಿ(ಸಣ್ಣ ನೋರನವರಿ ಹನಗೂ ಕನನೂನತ, ಸೆಂಸದ್ಧೋಯ 
          ವಾವಹನರಗಳು ಮತ್ತು ಶನಸನ ರಚರೆ್ ಸಚಿವರತ)       

- ಶ್ರೋ ಎನ್.ರವಿಕತಮನರ್ 

೦೭. ಗಮನ ಸಳೆಯೆತವ ಸೂಚರೆ್ 
 ಅ) ರೆ್ಟೆ ರೂೆೋಗ ಹನಗೂ ಪರವನಹದ್ಧೆಂದ್ ಬೆಳೆ ಹನನಯನಗಿರತವ ತೊಗರಿ 
    ಬೆಳ ೆಬೆಳಗೆನರರತ ತಿೋವರ ಸೆಂಕಷಟಕೆೆ ಸಿಲತಕ್ತರತವ ಬಗೆೆ. 

- ಶ್ರೋ ಕೆ.ಎ.ತಿಪಪೆೋಸನಾಮಿ 
- ಶ್ರೋ ಬಿ.ಸಿ.ಪನಟೋಲ್(ಕೃಷಿ ಸಚಿವರತ) 

08. ವಿಶಾವಿದನಾನಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಕತಲಪತಿಗಳನತನ ರೆ್ೋಮಕ ಮನಡತವುದ್ಕೆೆ ಸತಮನರತ ೫ ರಿೆಂದ್  
     15 ಕೊೋಟ ರೂಪನಯಿಗಳಷತಟ ಲೆಂಚ ಕೊಡಬೋೆಕೆೆಂದ್ತ ಹೆೋಳಿರತವ ಬಗೆೆ  
                          (ಮತೆಂದ್ತವರದೆ್ ಚಚೆಾ) 
 

- ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕ.ೆಹರಿಪರಸನದ್(ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷ್ದ್ ರ್ನಯಕರತ) 
- ಶ್ರೋ ಎಸ್.ಎಲ್.ಭೂೆೋಜೋೆಗೌಡ 
- ಶ್ರೋ ಕೂೆೋಟ ಶ್ರೋನವನಸ ಪೂಜನರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ) 
- ಶ್ರೋ ಅಡಗೂರ್ ಹೆಚ್.ವಿಶಾರ್ನಥ್ 
- ಶ್ರೋ ಆಯನೂರತ ಮೆಂಜ್ತರ್ನಥ್ 
- ಡನ: ತೆೋಜ್ಸಿಾನಗೌಡ 
- ಶ್ರೋ ಮರಿತಿಬೆಬೋಗೌಡ 
- ಶ್ರೋ ಎನ್.ರವಿಕತಮನರ್ 
- ಶ್ರೋಮತಿ ಭನರತಿ ಶೆಟಟ  
- ಶ್ರೋ ಪತಟಟಣ್ಣ 

 
09. ಗಮನ ಸಳೆಯೆತವ ಸೂಚರೆ್ಗಳು  

ಅ) ರೆ್ಟೆ ರೂೆೋಗ ಹನಗೂ ಪರವನಹದ್ಧೆಂದ್ ಬೆಳೆ ಹನನಯನಗಿರತವ ತೊಗರಿ ಬೆಳ ೆಬೆಳಗೆನರರತ  
   ತಿೋವರ ಸೆಂಕಷಟಕೆೆ ಸಿಲತಕ್ತರತವ ಬಗೆೆ (ಮತೆಂದ್ತವರೆದ್ ಚಚೆಾ) 

- ಶ್ರೋ ಕೆ.ಎ.ತಿಪಪೆೋಸನಾಮಿ 
- ಶ್ರೋ ಬಿ.ಸಿ.ಪನಟೋಲ್ (ಕೃಷಿ ಸಚಿವರತ) 
- ಶ್ರೋ ಎಸ್.ಎಲ್.ಭೂೆೋಜೋೆಗೌಡ 
- ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕ.ೆಹರಿಪರಸನದ್(ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷ್ದ್ ರ್ನಯಕರತ) 
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ಆ) ರನಜ್ಾ ಸಕನಾರ ಪರತಿ ವಷಾ ವಿವಿಧ ಸಮನಜ್ಗಳ ಜ್ಯೆಂತಿಗಳ ಆಚರಣೆಗೆ  
   ಒದ್ಗಿಸತತಿುರತವ ಅನತದನನದ್ಲ್ಲಿ ತನರತ್ಮಾವನಗತತಿುರತವ ಬಗೆೆ. 

- ಶ್ರೋ ಕೆ.ಪಿ.ನೆಂಜ್ತೆಂಡಿ ವಿಶಾಕಮಾ 
- ಶ್ರೋ ಕೂೆೋಟ ಶ್ರೋನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ) 

   (ಇೆಂಧನ ಹನಗೂ ಕನನಡ ಮತ್ತು ಸೆಂಸೃತಿ ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ) 
- ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕ.ೆಹರಿಪರಸನದ್ (ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷ್ದ್ ರ್ನಯಕರತ) 

 
ಇ) ಮೆಂಡಾ ಜಿಲೆಿಯಲ್ಲಿನ ಹನಲತ ಉತನಪದ್ಕರಿಗೆ ನೋಡತತಿುರತವ ಪೊರೋತನೂಹ  
   ಧನವನತನ ಆರತ ತಿೆಂಗಳಿನೆಂದ್ ಬಿಡತಗಡೆಗೂೆಳಿಸದ ೆಇರತವ ಬಗೆೆ. 

- ಶ್ರೋ ದ್ಧರೆ್ೋಶ್ ಗೂಳಿಗೌಡ 
- ಶ್ರೋ ಕೂೆೋಟ ಶ್ರೋನವನಸ ಪೂಜನರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ) 

    (ಪಶತಸೆಂಗೊೋಪರ್ನ ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ) 
- ಮರಿತಿಬೆಬೋಗೌಡ 

 
ಈ) ಚಿಕೆಮಗಳೂರತ ಜಿಲೆಿಯ ಎನ್.ಆರ್.ಪತರ. ಹನಗೂ ಕೊಪಪ ತನಲೂಿಕತಗಳಲ್ಲಿನ 
     ಸಕನಾರಿ ಆಸಪತೆರಗಳಲ್ಲಿ ಡಯನಲ್ಲಸಿಸ್ ಯೆಂತ್ರ ಹನಳನಗಿರತವುದ್ರಿೆಂದ್  
     ಸನವಾಜ್ನಕರಿಗೆ ತೊೆಂದ್ರಯೆನಗತತಿುರತವ ಬಗೆೆ. 

- ಶ್ರೋ ಎೆಂ.ಕ.ೆಪನರಣೋೆಶ್ 
- ಶ್ರೋ ಕೂೆೋಟ ಶ್ರೋನವನಸ ಪೂಜನರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ) 

   (ಆರೂೆೋಗಾ ಮತ್ತು ಕತಟತೆಂಬ ಕಲನಾಣ್ ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ) 
 

10. ನಯಮ 330ರ ಮೋರೆಗೆ ಚಚೆಾ 
 ಅೆಂಗನವನಡಿ ಕನಯಾಕತ್ಾರಿಗೆ ಸನಮನಜಿಕ, ಆರ್ಥಾಕ ಮತ್ತು ಔದ್ಾಮಿಕ ಭದ್ರತೆ 
       ಒದ್ಗಿಸತವ ಬಗೆೆ 

- ಶ್ರೋ ಸಲ್ಲೋೆಂ ಅಹಮದ್ 
- ಶ್ರೋ ಮೆಂಜ್ತರ್ನಥ ಭೆಂಡನರಿ 
- ಶ್ರೋ ಆಚನರ ಹನಲಪಪ ಬಸಪಪ(ಗಣಿ ಮತ್ತು ಭೂ ವಿಜ್ಞನನ, ಮಹಿಳನ ಮತ್ತು  

        ಮಕೆಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ವಿಕಲಚೆೋತ್ನರ ಹನಗೂ ಹಿರಿಯ ರ್ನಗರಿೋಕರ 
                                       ಸಬಲ್ಲೋಕರಣ್ ಸಚಿವರತ) 

11. ಅಧಾ ಗೆಂಟೆ ಕನಲನವಧಿ ಚಚೆಾ 
 - ಕಬತಬ ಬೆಳಗೆನರರಿಗೆ ನಗದ್ಧಪಡಿಸಲನದ್ ಎಫ್.ಆರ್.ಪಿ. ಬಗೆೆ 

- ಶ್ರೋ ಪರಕನಶ್ ಕ.ೆರನಥೂೆೋಡ್(ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷ್ದ್ ಮತಖ್ಾ ಸಚೆೋತ್ಕರತ) 
- ಶ್ರೋ ಮರಿತಿಬೆಬೋಗೌಡ 
- ಶ್ರೋ ಭನರತಿ ಶೆಟಟ 
- ಶ್ರೋ ಶೆಂಕರ ಬ.ಪನಟೋಲ್ ಮತರೆ್ೋನಕೂೆಪಪ (ಜ್ವಳಿ ಹನಗೂ ಸಕೆರೆ ಸಚಿವರತ) 
- ಶ್ರೋ ಕೆ.ಎ.ತಿಪಪೆೋಸನಾಮಿ 
- ಶ್ರೋ ನರನಣಿ ಹಣ್ಮೆಂತ್ ರತದ್ರಪಪ 
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- ಶ್ರೋ ಕೋೆಶವ ಪರಸನದ್ 
- ಶ್ರೋ ಎೆಂ.ರ್ನಗರನಜ್ತ 

- - - 
 

 
(1107) 22-12-2022 11-00 KH/AK  

 

 

 

  

ಕರ್ನಾಟಕಕರ್ನಾಟಕ  ವಿಧನನವಿಧನನ  ಪರಿಷತ್ತುಪರಿಷತ್ತು  

ಗತರತವನರಗತರತವನರ,,  2222ರ್ೆೋರ್ೆೋ  ಡಿಸೆೆಂಬರ್ಡಿಸೆೆಂಬರ್  22002222  

ಸದ್ನವುಸದ್ನವು  ಸತವಣ್ಾಸತವಣ್ಾ  ವಿಧನನಸೌಧದ್ಲ್ಲಿರತವವಿಧನನಸೌಧದ್ಲ್ಲಿರತವ  ವಿಧನನವಿಧನನ  ಪರಿಷತಿುನಪರಿಷತಿುನ  ಸಭನೆಂಗಣ್ದ್ಲ್ಲಿಸಭನೆಂಗಣ್ದ್ಲ್ಲಿ  
ಬೆಳಗೆೆಬೆಳಗೆೆ  1111  ಗೆಂಟೆಗೆಂಟೆ  0077  ನಮಿಷಕೆೆನಮಿಷಕೆೆ  ಸಮನವೆೋಶಗೊೆಂಡಿತ್ತಸಮನವೆೋಶಗೊೆಂಡಿತ್ತ..  

  
ಸಭನಪತಿಸಭನಪತಿ  ((ಶ್ರೋಶ್ರೋ  ಬಸವರನಜ್ಬಸವರನಜ್  ಶ್ವಲ್ಲೆಂಗಪಪಶ್ವಲ್ಲೆಂಗಪಪ  ಹೊರಟಟಹೊರಟಟ))  ಅವರತಅವರತ  ಪಿೋಠದ್ಲ್ಲಿಪಿೋಠದ್ಲ್ಲಿ  ಉಪಸಿೆತ್ಉಪಸಿೆತ್ರನದ್ರನದ್ರತರತ..  

  
  
 

 

 

 



ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನ ಪರಿಷತ್ತು                    2೨-೧೨-೨೦೨೨                                      9                        

  ತಿದ್ತುಪಡಿಯನಗದ್ ಪರತಿ/Unedited copy, ರ್ನಾಯನಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವನ ಪತಿರಕನ ಪರಕಟಣೆಗನಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಕೂಡದ್ತ 
 

   

01.  ಪರಶೆ್ನೋತ್ುರಗಳು 

ಅ) ಚತಕೆೆ ಗತರತತಿನ ಪರಶೆನಗಳಿಗೆ ಬನಯಿ ಮನತಿನ ಮೂಲಕ ನೋಡಲನದ್ ಉತ್ುರಗಳು 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಾ ಎಸ.ಎಲ.ಭೂೆೋಜೋೆಗೌಡರವರೆೋ, . . . 

ಶ್ರೋ ಪರಕನಶ್ ಕ.ೆ ರನಥೊೋಡ್ (ವಿರೂೆೋಧಪಕ್ಷ್ದ್ ಮತಖ್ಾ ಸಚೆೋತ್ಕರತ):- ಮನನಾ 
ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, . . . 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಾ ಪರಕನಶ್ ಕ.ೆರನಥೂೆೋಡ್ರವರೋೆ, ಅಜೆೆಂಡನದ್ಲ್ಲಿ ಎಲನಿ ಹನಕ್ತದೆುೋವೆ 
ರೆ್ೂೋಡಿಕೂೆಳಿು.  

ಶ್ರೋ ಪರಕನಶ್ ಕ.ೆ ರನಥೊೋಡ್:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, Supplementary Agenda 
ದ್ಲ್ಲಿ ಹನಕಲನಗಿದೆಯ್ಕೋ? 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಾ ಪರಕನಶ್ ಕ.ೆರನಥೂೆೋಡ್ರವರೋೆ, ರೆ್ೂೋಡಿಕೂೆಳಿು. 

ಶ್ರೋ ಪರಕನಶ್ ಕೆ. ರನಥೂೆೋಡ್:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ರೆ್ೂೋಡಿದೆ. ಸತಮಮರೆ್ ತ್ಮಮನತನ 
ಕೆೋಳೊೋಣ್ ಎೆಂದ್ತ ಮನಡಿದೆ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಾ ಪರಕನಶ್ ಕ.ೆರನಥೊೋಡ್ರವರೋೆ, ಸರಿ. ಮನನಾ 
ಎಸ.ಎಲ.ಭೂೆೋಜೋೆಗೌಡರವರೋೆ, ತ್ಮಮ ಪರಶೆನ ಲೊೋಕೊೋಪಯೋಗಿ ಇಲನಖಗೆ ೆವಗನಾವಣೆಯನಗಿದೆ. 
ಮನನಾ ಪರತನಪ್ ಸಿೆಂಹ ರ್ನಯಕ್ ರವರೆೋ ತ್ಮಮ ಪರಶೆನಗೆ ಮನನಾ ಸಚಿವರತ 2 ವನರ ಸಮಯವನತನ 
ಕೆೋಳಿದನುರ.ೆ  

ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರಸನದ್ (ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷ್ದ್ ರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, . . .  
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ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಾ ಬಿ.ಕ.ೆಹರಿಪರಸನದ್ರವರೋೆ, ಇದ್ರ ಬಗೆೆ ರ್ನನತ ಬರೆದ್ತ 
ಕಳುಹಿಸಿದೆುೋರ್.ೆ  

ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರಸನದ್:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಈ ರಿೋತಿ ಮನಡಿದ್ರೆ ಹೆೋಗ?ೆ  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಾ ರ್ನಯಕರೋೆ ಕೆೋಳಿ.  

ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕ.ೆಹರಿಪರಸನದ್:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ರ್ನನತ ರ್ನಯಕರತ ಅಲಿ. ರ್ನನತ ಬೆೋರ ೆ
ಜನತಿ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಾ ಬಿ.ಕ.ೆಹರಿಪರಸನದ್ರವರೆೋ, ತನವು ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷ್ದ್ ರ್ನಯಕರತ. 
ರ್ನನತ ಏನತ ಹೆೋಳಿದೆುೋರ್ೆೆಂದ್ರ,ೆ ಅಧಿವೆೋಶನ ಮತಗಿಯತವುದ್ಕ್ತೆೆಂತ್ ಮೊದ್ಲೆೋ ಉತ್ುರ ಕೂೆಡಬೋೆಕೆೆಂದ್ತ 
ರ್ನನತ ಪತ್ರವನತನ ಬರೆದ್ಧದೆುೋರೆ್.  

ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕ.ೆಹರಿಪರಸನದ್:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಅಧಿವೆೋಶನದ್ಲ್ಲಿ ಪರಶೆನ ಕೆೋಳಿರತವನಗ ಈ 
ಅಧಿವೆೋಶನ ಮತಗಿಯತವುದ್ರೂೆಳಗೆ ಉತ್ುರ ಬರಬೋೆಕೆೆಂದ್ತ ಹೆೋಳಿದ್ರ,ೆ ಅದ್ತ ಆಗ ಸರಿ ಇರತತ್ುದೆ. 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಾ ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷ್ದ್ ರ್ನಯಕರೋೆ, ರ್ನನತ ಕೂಡ ಹನಗೆಯ್ಕೋ ಬರೆದ್ತ 
ಕಳುಹಿಸಿದೆುೋರ್.ೆ ತ್ಮಗೆ ಇದ್ರ ಒೆಂದ್ತ ಕನಪಿಯನತನ ಕೊಡತತುೆೋರೆ್.  

ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರಸನದ್:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಇನತನ 2 ವನರ ಎೆಂದ್ರೆ ಅದ್ಕೆೆ ಉತ್ುರ 
ಏನತ ಇಲಿ. ಇನತನ ಮತೆಂದ ೆಬರತವ ಸಕನಾರದ್ ಹತಿುರ ಕೆೋಳಬೆೋಕನಗತತ್ುದೆ. 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಾ ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷ್ದ್ ರ್ನಯಕರೋೆ, ಒೆಂದ್ತ ನಮಿಷ ಕೆೋಳಿ. ಅವರತ 
ಬರೆದ್ತ ಕಳುಹಿಸಿದ್ರತ. ರ್ನನತ ಅಧಿವೆೋಶನದ್ ಪೂವಾದ್ಲ್ಲಿಯ್ಕೋ ಉತ್ುರ ಕೊಡಬೋೆಕೆೆಂದ್ತ ಬರೆದ್ಧದೆುೋರ್.ೆ 
ಇದ್ರ ಕನಪಿಯನತನ ಅವರಿಗೆ ತೊೋರಿಸಿ. 
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ಶ್ರೋ ಎಸ.ಎಲ.ಭೊೋಜೋೆಗೌಡ (ಶ್ಕ್ಷ್ಕರ ಕ್ಷೆೋತ್ರ):- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ದ್ಯಮನಡಿ, 
ರ್ನನತ ರ್ನಾಯನಲಯದ್ ವಿಚನರದ್ ಬಗೆೆ ಪರಶೆನಯನತನ ಕೆೋಳಿದೆುೋರ್ೆ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಾ ಹೆೋಮಲತನ ರ್ನಯಕ್ರವರೋೆ, ತನವು ಪರಶೆನಯನತನ ಕೆೋಳಿ.  

ಶ್ರೋ ಎಸ.ಎಲ.ಭೊೋಜೋೆಗೌಡ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಒೆಂದ್ತ ನಮಿಷ. 

ಡನ|| ತ್ಳವನರ್ ಸನಬಣ್ಣ (ರ್ನಮ ನದೆೋಾಶನ ಹೊೆಂದ್ಧದ್ವರತ):- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, 
. . . 

ಶ್ರೋ ಎಸ.ಎಲ.ಭೊೋಜೋೆಗೌಡ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ದ್ಯಮನಡಿ ಪರಶೆನ 
ವಗನಾವಣೆಯನಗಿರತವ ವಿಚನರದ್ಲ್ಲಿ ನನನದೆೋನೂ ಅಭಾೆಂತ್ರ ಇಲಿ. 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಾ ಎಸ.ಎಲ.ಭೊೋಜೋೆಗೌಡರವರೋೆ, no discussion.  ತನವು 
ಆಮೋಲೆ ಮನತ್ರ್ನಡಿ.  

ಶ್ರೋ ಎಸ.ಎಲ.ಭೊೋಜೋೆಗೌಡ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ದ್ಯಮನಡಿ ತನವು ಇದ್ರಲ್ಲಿ 
ಗಮನಹರಿಸಬೆೋಕತ. ಕನನೂನತ ಸಚಿವರಿಗೆ ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಟ ವಿಚನರವನತನ ಹೆೋಳಿದ್ೆಂತ್ಹ ಸೆಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ 
ಅವರಿಗೆ ತ್ಕ್ಷ್ಣ್ rectify ಮನಡಿ ಯನರಿಗ ೆ ಕೊಡಬೋೆಕೊೋ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡಬೋೆಕತ. ಈ ರಿೋತಿ 
ಮನಡಿದ್ರೆ ಹೆೋಗ?ೆ ಇನತನ 3 ದ್ಧವಸ ಅಧಿವೆೋಶನ ಇದೆ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಾ ಎಸ.ಎಲ.ಭೊೋಜೋೆಗೌಡರವರೆೋ, ಒೆಂದ್ತ ನಮಿಷ 
ಕತಳಿತ್ತಕೂೆಳಿು. ಇದ್ತ ಯನರಿಗೆ ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಟದ್ತು ಎೆಂದ್ತ ಮೊದ್ಲತ ಪರಶೆನಯನತನ ರೆ್ೂೋಡಬೆೋಕತ. 
ಯನವ ಇಲನಖಗೆ ೆವಗನಾವಣೆಯನಗಿದೆ ಎೆಂದ್ತ ರೆ್ೂೋಡಿ. ಇಲಿದ್ಧದ್ುರ ೆರ್ನನತ ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಟವರ ಮೋಲ ೆ
ಕರಮ ತೆಗೆದ್ತಕೂೆಳುುತುೆೋರೆ್.  

(ಮತೆಂದ್ತ) 
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(1108)22-12-2022(11-10) bsd-ak 
 

ಶ್ರೋ ಎಸ್.ಎಲ್. ಭೊೋಜೆೋಗೌಡ:- ಈಗ ಈ ರಿೋತಿ ಆಗಿದಯೆಲಿವೋೆ? ಮನನಾ 
ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಸದ್ನದ್ ಸಮಯವನತನ ಹನಳು ಮನಡತವುದ್ಕೆೆ ರ್ನನತ ತ್ಯನರಿಲಿ, ಇೆಂತ್ಹ 
ಗೆಂಭಿೋರವನದ್ ವಿಚನರ ಕೆೋಳಿದನಗ ಸಮಯ ಕೆೋಳುತನುರ.ೆ  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಈಗ ತ್ಮಮ ಎದ್ತರಿಗೆ ಎಲಿವನತನ ಹೆೋಳಿದೆುೋರ್.ೆ Next ಇದ್ತ repeat 
ಆಗತವುದ್ಧಲಿ. 

ಡನ|| ತ್ಳವನರ ಸನಬಣ್ಣ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ನನನ ಪರಶೆನ ಇದೆ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಸಮಯ ಕೆೋಳಿದನುರ.ೆ ಉತ್ುರ ತ್ರಿಸಿಕೊಡತತೆುೋರ್.ೆ 
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ಪರಶೆನ ಸೆಂಖೆಾ: ೫೫೫ 
(ಉತ್ುರದ್ ಪರತಿ ಲಗತಿುಸಿದೆ) 

 
ಶ್ರೋಮತಿ ಹೆೋಮಲತನ ರ್ನಯಕ್:- ಕೊಪಪಳ ಜಿಲೆಿಯಲ್ಲಿರತವ ಸಣ್ಣ ನೋರನವರಿ ಇಲನಖಯೆ 

ಒಟತಟ ಕೆರೆಗಳ ಸೆಂಖೆಾ ಬಗೆೆ ಕೆೋಳಿದ್ತು, ಕೆರೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಗೆೆ ಹೆೋಳುತಿುದನುರೆ. ಕೊಪಪಳ ಜಿಲೆಿಯಲ್ಲಿನ 
೩೯ ಕೆರೆಗಳಿಗ ೆ ತ್ತೆಂಗನಭದನರ ನದ್ಧಯಿೆಂದ್ ಏತ್ ನೋರನವರಿ ಯೋಜ್ರೆ್ಯ ಮೂಲಕ ನೋರತ 
ತ್ತೆಂಬಿಸತತಿುದನುರೆ. ಈ ವಿಚನರ ಕೆೋವಲ ಪರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಎೆಂದ್ತ ಕಳೆದ್ ವಷಾದ್ಧೆಂದ್ ರೆ್ೂೋಡತತಿುದೆುೋರ್ೆ. 
ಆದ್ರೆ ಎಷಟರಮಟಟಗೆ ಆ ಕರೆ ೆತ್ತೆಂಬಿಸತವ ಯೋಜ್ರೆ್ ಆಗಿದ ೆಎೆಂದ್ತ ಅಲ್ಲಿರತವ ಅಧಿಕನರಿಗಳು ಉತ್ುರ 
ಹೆೋಳುತಿುದನುರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮಳಯೆನಗಿ ನೋರತ ಬೆಂದ್ಧದ್ತು, ತ್ತೆಂಬಿಸತವ ಕೆಲಸ ತ್ೃಪಿುಕರವನಗಿಲಿ ಎನತನವುದ್ತ 
ನನನ ಅನಸಿಕೆಯನಗಿದೆ. 

ಶ್ರೋ ಜೆ.ಸಿ. ಮನಧತಸನಾಮಿ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಮನನಾ ಸದ್ಸಾರಿಗೆ ತ್ೃಪಿುಕರವನಗಿಲಿ 
ಎೆಂದ್ರೆ ರ್ನರೆ್ೋ ಖ್ತದ್ತು ಹೊೋಗಿ inspection ಮನಡಿ, ಮನನಾ ಸದ್ಸಾರ ಎದ್ತರತ officers ಕರದೆ್ತ 
ತಿೋಮನಾನ ಮನಡತತೆುೋರ್ೆ.  
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ಪರಶೆನ ಸೆಂಖೆಾ: ೫07 
(ಉತ್ುರದ್ ಪರತಿ ಲಗತಿುಸಿದೆ) 

 
ಶ್ರೋ ಡಿ.ಎಸ್. ಅರತಣ್:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ರ್ನವು ಕಳೆದ್ ರ್ನಲತೆ ದ್ಧನಗಳಿೆಂದ್ 

ಮನನಾ ಮತಖ್ಾಮೆಂತಿರಗಳು ಬರತವುದ್ನತನ ಕನಯತತಿುದೆುವು. ಏಕೆೆಂದ್ರ ೆಪೆಂಚನಯಿತಿಗಳ ಅಧಾಕ್ಷ್ ಮತ್ತು 
ಉಪನಧಾಕ್ಷ್ರ ಗೌರವ ಧನವನತನ ಹೆಚತು ಮನಡಿ ಐತಿಹನಸಿಕ ತಿೋಮನಾನವನತನ ಪರಕಟಸಿದನುರ.ೆ ಅವರಿಗೆ 
ಹೃತ್ೂಪವಾಕ ಅಭಿನೆಂದ್ರೆ್ಗಳನತನ ಸಲ್ಲಿಸತತೆುೋರ್.ೆ  

ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಉತ್ುರವನತನ ಒದ್ಗಿಸಿದ್ತು, ರ್ನನತ ಸೆಳಿೋಯ ಸೆಂಸೆೆಗಳಿೆಂದ್ 
ಆಯ್ಕೆಯನದ್ ಸದ್ಸಾರ್ನಗಿದ್ತು, ಪೆಂಚನಯಿತಿಗಳಲ್ಲಿ P.D.O (Panchayat Development 
Officer) ಗಳು ತ್ತೆಂಬನ ಕಷಟಪಟತಟ ಕೆಲಸ ಮನಡತತನುರೆ. ಆ P.D.O ಗಳು ಸದ್ಸಾರಿಗಿೆಂತ್ ಹೆಚತು 
ವಷಾಗಳಿೆಂದ್ ಪೆಂಚನಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದನುರ.ೆ ಒೆಂದ್ತ ಕಡ ೆಕಷಟಪಟತಟ ಕೆಲಸ ಮನಡತವ P.D.O ಗಳು 
ಹನಗೂ ಇನತನ ಸಾಲಪ ಜ್ನ ಇಡಿೋ ಪೆಂಚನಯಿತಿಗಳರ್ೆನೋ ಅವರ ಹಿಡಿತ್ದ್ಲ್ಲಿಟತಟಕೂೆೆಂಡತ, ಪೆಂಚನಯಿತಿ 
ಸದ್ಸಾರಿಗಿೆಂತ್ ಮೋಲುಜಾೆಗೆ ಹೊೋಗಿರತವುದ್ನತನ ಕನಣ್ತತಿುದೆುೋವೆ. ಆದ್ುರಿೆಂದ್ P.D.O ಗಳಿಗೆ 
ಯನವುದನದ್ರೊೆಂದ್ತ transfer policy ತ್ರತಬೆೋಕೆೆಂಬತದ್ತ ನನನ ಪರಶೆನಯನಗಿದೆ.  

ಇನತನ ಎರಡರೆ್ಯದನಗಿ, ಪೆಂಚನಯಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚತು ಮಹಿಳನ ಸದ್ಸಾರಿದ್ತು, ಗನರಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 
ಮಹಿಳೆಯರ ಪನತ್ರ ಹೆಚನುಗಿರತತ್ುದೆ. ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಹೆಚತು ಪನರತಿನಧಾ ಕೊಡಬೋೆಕೆೆಂದ್ತ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ 
ಗನರಮ ಪೆಂಚನಯಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿೆಂದ್ ಜನಗೃತಿ ಮೂಡಿಸತವ ಕಲೆಸ ಆಗಬೋೆಕನಗಿದ.ೆ ಆ 
ಜನಗೃತಿಯನತನ ಮಹಿಳಯೆರೆೋ ಮೂಡಿಸಬೆೋಕನಗಿದೆ. ಅವರ ಪನತ್ರ ಅಪನರವನಗಿದೆ. ಗನರಮಗಳಲ್ಲಿ 
ಅರೆ್ೋಕ ಸಮಸೆಾಗಳಿವೆ. ಹಣೆ್ತಣ ಭೂರಣ್ ಹತೆಾ, ಹೆಣ್ತಣಮಕೆಳನತನ ಸನಗನಣಿಕೆ ಮನಡತವ ಸಮಸೆಾಗಳನತನ 
ತ್ಡಗೆಟಟಲತ ಪೆಂಚನಯಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ತಣ ಮಕೆಳಿಗ ೆಹೆಚತು ಅವಕನಶ ಮನಡಿಕೂೆಟಟರೆ ತ್ಡಗೆಟಟಬಹತದನಗಿದ.ೆ  

ಶ್ರೋ ಸಿ.ಸಿ. ಪನಟೋಲ್ 0(ಲೊೋಕೊೋಪಯೋಗಿ ಸಚಿವರತ)(ಮನನಾ ಮತಖ್ಾಮೆಂತಿರಗಳ 
ಪರವನಗಿ):-ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಈಗನಗಲೆೋ ಹೆಚತು ಅವಕನಶಗಳನತನ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ೆ
ಕೊಟಟದ್ತು, ಕನಲಕನಲಕೆೆ ಅವರಿಗೆ State Institute of Rural Development and 
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Panchayat Raj ನೆಂದ್ ತ್ರಬೋೆತಿ ಕೊಡತತಿುದುೆೋವೆ.  Checking system ನೆಂತ ೆಸಕನಾರ ಜಿಲನಿ 
ಪೆಂಚನಯಿತಿಗಳ ಮೋಲ ೆ monitor ಮನಡತತಿುದ್ತು, ಜಿಲನಿ ಪೆಂಚನಯಿತಿಗಳು ತನಲೂಿಕತ 
ಪೆಂಚನಯಿತಿಗಳ ಮೋಲ ೆ monitor ಮನಡತತಿುದ್ತು, ತನಲೂಿಕತ ಪೆಂಚನಯಿತಿಗಳು ಗನರಮ 
ಪೆಂಚನಯಿತಿಗಳ ಮೋಲೆ ಮೋಲತಸತುವನರಿ ಮನಡತವ ಮೂಲಕ ಕನಲಕನಲಕೆೆ ಸಲಹೆ-ಸೂಚರೆ್ಗಳನತನ 
ಕೊಡತತಿುದೆುೋವೆ. ಅಧಿಕನರವನತನ ದ್ತಬಾಳಕೆ ಮನಡಿಕೊಳುುವ P.D.O ಗಳಿಗ ೆ ಸಕನಾರದ್ ಪರಸತುತ್ 
ನಯಮನವಳಿಗಳನಾಯ ಶ್ಕ್ಷ ೆ ಕೊಡತವ ಕಲೆಸ ಮನಡತತೆುೋವೆ. ಅವಧಿ ಮಿೋರಿ ಸೋೆವೆ ಸಲ್ಲಿಸತತಿುರತವ 
P.D.O., Secretary ಗಳನತನ ವಗನಾವಣೆ ಮನಡಲತ ಸಕನಾರದ್ ಕನನೂನನಲ್ಲಿ ಅವಕನಶವಿದ್ತು, ಈ 
ಕರಮವನತನ ಕನಲಕನಲಕೆೆ ಸಕನಾರ ಮನಡತತನು ಬೆಂದ್ಧದೆ. ಮಹಿಳನ ಸಮಿೋಕರಣ್ದ್ ಬಗೆೆ ವಿಶೆೋಷವನದ್ 
ಸಲಹ-ೆಸೂಚರೆ್ಗಳಿದ್ುರೆ, ಮನನಾ ಸದ್ಸಾರ ಜೊತೆ ಮನತ್ರ್ನಡಿ, ಅವರ ಸಮಸೆಾಗಳನತನ 
ಬಗಹೆರಿಸಿಕೊಡತತೆುೋರ್.ೆ 

ಶ್ರೋ ಡಿ.ಎಸ್. ಅರತಣ್:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ರ್ನನತ ಸದ್ಸಾರತಗಳ ಬಗೆೆ ಹೆೋಳಲ್ಲಲಿ, 
ಅಲ್ಲಿನ ಗನರಮ ಪೆಂಚನಯಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ೆ ಹೆಚಿುನ ಪನರತಿನಧಾ ಇರಬೋೆಕತ, ಅೆಂದ್ರೆ ಕೆಲಸ 
ಮನಡತವ ಅಧಿಕನರಿಗಳು ಹೆಚನುಗಬೆೋಕತ. ಅರೆ್ೋಕ P.D.O ಗಳ ಬಗೆೆ allegation ಇರತತ್ುದೆ, 
ಲೊೋಕನಯತಕು ತ್ನಖೆ ನಡಯೆತತಿುರತತ್ುದೆ. ಆದ್ುರಿೆಂದ್ Karnataka Civil Services Rules 
ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇವರಿಗನಗಿ separate wing ಮನಡಿದ್ರ,ೆ ಆರೂೆೋಪ ಹೂೆೆಂದ್ಧರತವವರತ ಮತಕುರನದ್ರೆ 
ಪನರಮನಣಿಕವನಗಿ ಬೆೋಗ ಕಲೆಸ ಮನಡಬಹತದನಗಿದ.ೆ  

ಶ್ರೋ ಸಿ.ಸಿ. ಪನಟೋಲ್:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ತ್ನಖೆ ಮನಡತವುದ್ತ ತ್ನಖನ ಸೆಂಸೆೆಗಳಿಗ ೆ
ಬಿಟಟ ವಿಷಯವನಗಿದ.ೆ ಆದ್ಷತಟ ಬೆೋಗ ಅವರ ಸಮಸೆಾಗಳಿದ್ುರೆ ಸಕನಾರ ಬಗಹೆರಿಸತವ ಕೆಲಸ 
ಮನಡತತ್ುದೆ. 
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ಪರಶೆನ ಸೆಂಖೆಾ: ೫16 
(ಉತ್ುರದ್ ಪರತಿ ಲಗತಿುಸಿದೆ) 

 
ಶ್ರೋ ಮೆಂಜ್ತರ್ನಥ ಭೆಂಡನರಿ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಉತ್ುರವನತನ ಒದ್ಗಿಸಿದ್ತು, ಮನನಾ 

ಮತಖ್ಾಮೆಂತಿರಗಳ ಹತಿುರ ನನನ ಮನವಿ ಏರೆ್ೆಂದ್ರೆ, ಕೆಲವು specialist post ಗಳಿರತತ್ುವ.ೆ 
Especially, veterinary doctor ಗಳಿರತತನುರೆ. ಅವರನತನ ತೆಗೆದ್ತಕೊೆಂಡತ C.E.O (Chief 
Executive Officer) post ಗೆ  ಹನಕತವುದ್ತ. ಅದೋೆರಿೋತಿ Irrigation Engineer 
ಗಳಿರತತನುರ.ೆ Accounts Officer ಗಳಿರತತನುರೆ. ಅೆಂತ್ಹ post ಗಳನತನ ಬೆೋರ ೆಜನಗಕೆೆ ಹನಕದೆೋ 
ಅಲ್ಲಿಯ್ಕೋ ಬಿಡಬೆೋಕೆೆಂದ್ತ ನನನ ಮನವಿಯನಗಿದೆ. ಕಲೆವು ಅಧಿಕನರಿಗಳು ಒೆಂದ್ತ ಇಲನಖಯೆಲ್ಲಿ ಸೋೆರಿ 
ಮತೊುೆಂದ್ತ ಇಲನಖೆಯಲ್ಲಿ retired ಆಗತತಿುರತತನುರೆ. ಅವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ co-ordination ಇರತವುದ್ಧಲಿ. 
ಆದ್ುರಿೆಂದ್ ಅವರತ ಯನವುದ್ಕೆೆ appoint ಆಗಿರತತನುರ,ೆ ಅವರನತನ ಅಲ್ಲಿಯ್ಕೋ ಮತೆಂದ್ತವರೆಸಬೆೋಕತ. 
ಏಕೆೆಂದ್ರ ೆಕೆಲವು ಕಡ ೆರೆ್ೂೋಡಿದನಗ ಅವರ own department ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಬಬೆಂದ್ಧ ಇರತವುದ್ಧಲಿ. ಆ 
ಇಲನಖಯೆವರತ ಇಲ್ಲಿೆಂದ್ deputation ಆಗಿ ಬೆೋರ ೆಕಡ ೆಹೊೋಗಿದನುರೆ ಎೆಂದ್ತ ಹೆೋಳುತನುರ.ೆ ಇದ್ನತನ 
ದ್ಯವಿಟತಟ control ಮನಡಬೋೆಕೆೆಂದ್ತ ಮನವಿ ಮನಡತತೆುೋರ್.ೆ 

ಶ್ರೋ ಬಸವರನಜ್ ಬೊಮನಮಯಿ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, deputation ಮನಡತವ 
provision ಮನಡಿ, ಆಡಳಿತ್ದ್ಲ್ಲಿ ಒೆಂದ್ತ ಸಣ್ಣ window create ಮನಡಿ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಎಲಿರೂ 
ನತಗತೆವ ಪರಯತ್ನ ಮನಡತತಿುದನುರ.ೆ ಇದ್ತ ಬಹಳ ವಷಾದ್ಧೆಂದ್ ನಡದೆ್ತಕೊೆಂಡತ ಬೆಂದ್ಧದ್ತು, 
ಸನಮನನಾವನಗಿ ಯನವುದೋೆ ಸಕನಾರ ಇದ್ುರೂ ಅಧಿಕನರಿಗಳು ಬೆೋಕನದ್ೆಂತ್ಹ rules ತ್ೆಂದನಗ 
ರ್ನವನಾರೂ object ಮನಡತವುದ್ಧಲಿ, ಹನಗೆ ನಡದೆ್ತ ಹೊೋಗಿಬಿಡತತ್ುದೆ. ಬಹಳ ದೊಡಡ ಪರಮನಣ್ದ್ಲ್ಲಿ 
ಇದನಗತತಿುದ.ೆ ಅದ್ಕೆೆ ಒೆಂದ್ತ ಸೂಚರೆ್ಯನತನ ಆಡಳಿತ್ ಸತಧನರಣೆಯವರಿಗೆ ಕೊಡತತಿುದೆುೋರ್ೆ. 
Deputation ಯನವನಗ ಮನಡಬೋೆಕತ, ಇದ್ರ criteria ಏನತ? ಎಷತಟ ಅವಧಿಗ ೆ ಮನಡಬೋೆಕತ 
ಎನತನವುದನಗಿದ.ೆ ಇರ್ೂೆನೆಂದ್ತ angle ನಲ್ಲಿ deputation ಮನಡಿ ನೆಂತ್ರ ಕೆಲವರತ absorb 
ಆಗಿಬಿಡತತನುರ.ೆ ಹಿೋಗನಗಿ ಇಲನಖಯೆಲ್ಲಿ ತ್ಳಗಡಯೆಿೆಂದ್ ಬರತವವರ promotion ಗೂ 
ತೊೆಂದ್ರಯೆನಗತತಿುರತವುದ್ತ ನನನ ಗಮನಕೆೆ ಬೆಂದ್ಧದೆ. ಈಗಿರತವ provision ನಲ್ಲಿ ಮನಡಲತ 
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ಅವಕನಶ ಇದೆ. ಎರಡತ ಇಲನಖಗೆಳ consent ತೆಗೆದ್ತಕೊೆಂಡತ ಮನಡತವುದ್ತ, ೫ ವಷಾ ಇಟಟದ್ತು, ೫ 
ವಷಾ ಆದ್ ನೆಂತ್ರ special provision ನಲ್ಲಿ up to eight years ಮನಡತವುದ್ತ. ಹಿೋಗ ೆ
ಬಹಳ ಸಡಿಲವನಗಿದ್ತು, ಖ್ೆಂಡಿತ್ವನಗಿ ಇದ್ನತನ ಬಿಗಿ ಮನಡಲತ ಕರಮ ತೆಗೆದ್ತಕೂೆಳುುತೆುೋರ್ೆ. ಇತಿುೋಚಗೆೆ 
ಪೊಲ್ಲೋಸ್ ಇಲನಖಯೆಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆಯನಗಿ Sub-Registrar ಆಗತವ ಪರಯತ್ನಗಳನತನ ಮನಡತತಿುದನುರ.ೆ 
ಆದ್ುರಿೆಂದ್ ರ್ನನತ ಇೆಂತ್ಹದ್ುಕೆೆ ಅವಕನಶ ಕೊಟಟಲಿ. ಮನನಾ ಸದ್ಸಾರತ ಹೆೋಳಿದ್ೆಂತೆ veterinary 
doctor ರವರತ ತನಲೂಿಕತ ಪೆಂಚನಯಿತಿಯ E.O (Executive Officer) 
ಆಗತವೆಂತ್ಹದೆುಲಿವನತನ ತಗೆೆದ್ಧದೆುೋವೆ. ಅವರತಗಳ ಮನತ್ೃ ಇಲನಖಗೆಳಿಗೆ ವನಪಸತೂ ಕಳುಹಿಸಿದೆುೋವೆ. 
ಮನನಾ ಸದ್ಸಾರತ ಹೆೋಳಿದ್ುನತನ ಗಮನದ್ಲ್ಲಿಟತಟಕೊೆಂಡತ ಬಿಗಿ ಮನಡತವುದ್ಕೆೆ ಕರಮ ತೆಗೆದ್ತಕೊಳುುತೆುೋರ್ೆ.  

(ಮತೆಂದ್ತ) 

(1109) 22.12.2022/11.20/ಹೆಚ್ವಿ:ಆರ್ಎನ್ 

ಶ್ರೋ ಮೆಂಜ್ತರ್ನಥ ಭೆಂಡನರಿ:- ಸರ್ನಮನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಹಚೆಿುನ ಸೆಂಖೆಾಯಲ್ಲಿ 
ಇೆಂಜಿನಯರ್ಗಳು ಈ ರಿೋತಿ ನಯೋಜ್ರೆ್ಯ ಮೋರಗೆ ೆ ಹೂೆೋಗಿರತತನುರೆ. ಅವರತ 
ರೆ್ೋಮಕಗೂೆಳುುವುದ್ತ ಒೆಂದ್ತ ಇಲನಖಯೆನದ್ರೆ, ಮತೊುೆಂದ್ತ ಇಲನಖಯೆಲ್ಲಿ 
ಕನಯಾನವಾಹಿಸತತಿುರತತನುರ.ೆ  

ಶ್ರೋ ಬಸವರನಜ್ ಬೊಮನಮಯಿ:- ಸರ್ನಮನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಈ ರಿೋತಿ ನಯೋಜ್ರೆ್ಯ 
ಮೋರಗೆ ೆ ಹೂೆೋಗಿರತವವರಲ್ಲಿ ಇೆಂಜಿನಯರ್ಗಳಿದನುರ,ೆ ಆಕೌೆಂಟೆೆಂರ್್ಗಳು ಇದನುರ.ೆ ನಯೋಜ್ರೆ್ಯ 
ಮೋರಗೆ ೆ ಹೂೆೋಗತವುದನದ್ರೆ, ಅವರ ಪರಿಣ್ತಿಯ ವನಾಪಿುಯಲ್ಲಿಯ್ಕೋ ಹೊೋಗಬೆೋಕನಗತತ್ುದೆ. ಪಶತ 
ವೆೈದ್ಾರ ಕೊರತೆ ಇರತವನಗ ಪಶತ ವೆೈದ್ಾರನತನ ತೆಗೆದ್ತಕೊೆಂಡತ ಹೂೆೋಗಿ ಆಡಳಿತನಧಿಕನರಿಯರ್ನನಗಿ 
ಮನಡತವುದ್ರಲ್ಲಿ ಅಥಾವಿಲಿ. ಇದ್ನತನ ನಯೆಂತಿರಸತವುದ್ಕೆೆ ಆ ಮರ್ೆಯ ಮತ್ತು ಈ ಮರ್ೆಯ ಎರಡೂ 
ಮರ್ೆಗಳ ಸದ್ಸಾರತಗಳು ನಮೊಮೆಂದ್ಧಗ ೆ ಸಹಕರಿಸಬೆೋಕನಗತತ್ುದೆ. ನಯೋಜ್ರೆ್ ಮೋರಗೆ ೆ
ಕನಯಾನವಾಹಿಸತತಿುರತವವರನತನ ತೆಗೆದ್ತ ಹನಕ್ತದ್ರ,ೆ ನಮಮ ಮೋಲೆ ಹಲವನರತ ಒತ್ುಡಗಳು ಬರತತ್ುವ.ೆ 
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ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ರ್ನವು ಯನವುದೆೋ ಒತ್ುಡಗಳಿಗೆ ಮಣಿಯದೋೆ ನಯೋಜ್ರೆ್ಯ ಮೋಲ ೆ
ಕನಯಾನವಾಹಿಸತತಿುದ್ುವರನತನ ಮನತ್ೃ ಇಲನಖಗೆ ೆಕಳುಹಿಸಿಕೂೆಡತವೆಂತ್ಹ ಕೆಲಸವನತನ ಮನಡಿದೆುೋವೆ. 
ಇದ್ನತನ ಮತೆಂದ್ತವರಿಸಿಕೊೆಂಡತ ಹೂೆೋಗತತೆುೋವೆ. ಇೆಂಜಿನಯರ್ಗಳ ಬಗೆೆಯೂ ರ್ನನತ 
ಗಮನಹರಿಸತತೆುೋರೆ್.  
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 ಪರಶೆನ ಸೆಂಖೆಾ: 498 
(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದೆ) 

 
ಶ್ರೋ ಯತ.ಬಿ.ವೆೆಂಕಟೆೋಶ್:- ಸರ್ನಮನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ರನಜ್ಾದ್ಲ್ಲಿ ಸನಾತ್ೆಂತ್ರಯ 

ಹೊೋರನಟಗನರರತ ಮತ್ತು ಅವರ ಅವಲೆಂಬಿತ್ರಿಗ ೆಎಷತಟ ಮನಶನಸನವನತನ ನೋಡಲನಗತತಿುದೆ ಎನತನವ 
ಪರಶೆನಯನತನ ಕೆೋಳಿದೆು. ಅದ್ಕೆೆ ಮನನಾ ಸಚಿವರತ,್ “10,000್ ರೂಪನಯಿಗಳ  ಮನಸಿಕ 
ಗೌರವಧನವನತನ ನೋಡಲನಗತತಿುದೆ”್ ಎನತನವ ಉತ್ುರವನತನ ನೋಡಿದನುರ.ೆ ನಮಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜ್ಾದ್ಲ್ಲಿ 
ಬೆರಳೆಣಿಕೆಯಷತಟ ಮನತ್ರ ಸನಾತ್ೆಂತ್ರಯ ಹೂೆೋರನಟಗನರತ ಉಳಿದ್ತಕೂೆೆಂಡಿದನುರೆ. ಒೆಂದ್ತ ಅೆಂಕ್ತಅೆಂಶಗಳ 
ಪರಕನರ ಇಡಿೋ ರನಜ್ಾದ್ಲ್ಲಿ ಒಟತಟ 4,000 ಜ್ನ ಸನಾತ್ೆಂತ್ರಯ ಹೂೆೋರನಟಗನರರಿದನುರೆ ಎನತನವ ಅೆಂಶ 
ತಿಳಿದ್ತ ಬೆಂದ್ಧದ.ೆ ಸನಾತ್ೆಂತ್ರಯ ದ್ಧರ್ನಚರಣೆಯ ದ್ಧನ ಘನತೆವತೆ್ು ರನಜ್ಾಪನಲರತ ಮತ್ತು ಕೆಂದನಯ 
ಸಚಿವರನಗಿರತವ ಮನನಾ ಆರ್.ಅಶೆ್ೋಕ್ರವರತ ನಮಮ ಮರ್ೆಯ ಹಿೆಂಭನಗದ್ಲ್ಲಿರತವ ರ್ನರನಯಣ್ಪಪ 
ಎನತನವ ಸನಾತ್ೆಂತ್ರಯ ಹೊೋರನಟಗನರರನತನ ಹತಡತಕ್ತಕೊೆಂಡತ ಬೆಂದ್ತ ಸರ್ನಮನ ಮನಡಿ ಹೊೋದ್ರತ. 
ಅದ್ನತನ ರೆ್ೂೋಡಿ ನನಗ ೆಬಹಳ ಸೆಂತೂೆೋಷವನಗಿತ್ತು. ನಮಮ ಪಕ್ಷ್ದ್ ಸಕನಾರ ಅಧಿಕನರದ್ಲ್ಲಿ ಇದ್ುೆಂತ್ಹ 
ಸೆಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ಸನಾತ್ೆಂತ್ರಯ ಹೊೋರನಟಗನರರಿಗ ೆ ನೋಡತತಿುದ್ು ಮನಶನಸನವನತನ 8,000 
ರೂಪನಯಿಗಳಿೆಂದ್ 10,000 ರೂಪನಯಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚತು ಮನಡಲನಗಿತ್ತು. ಇಡಿೋ ದೆೋಶ ಸನಾತ್ೆಂತ್ರಯದ್ 
75ರೆ್ೋ ವಷಾದ್ ಅಮೃತ್ ಮಹೊೋತ್ೂವನತನ ಆಚರಣ ೆಮನಡತತಿುರತವ ಈ ಸೆಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ಸನಾತ್ೆಂತ್ರಯ 
ಹೊೋರನಟಗನರರಿಗ ೆ ನೋಡತತಿುರತವ ಮನಶನಸನವನತನ 10,000 ರೂಪನಯಿಗಳಿೆಂದ್ 25,000 
ರೂಪನಯಿಗಳಿಗ ೆ ಹೆಚಿುಸಬೋೆಕೆನತನವ ಒತನುಯವನತನ ಮನಡತತಿುದೆುೋರ್.ೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರತಗಳು 
ಯನವಯನವ ವಿಳನಸದ್ಲ್ಲಿದನುರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅವರತಗಳು ವನಸ ಮನಡತವುದ್ಕೆೆ ಮರ್ೆಯನತನ 
ಕಟಟಕೊಳುುವುದ್ಕೆೆ ಒೆಂದ್ತ ನವೆೋಶನವನತನ ಕೂೆಡಬೋೆಕೆೆಂದ್ತ ರ್ನನತ ಕೆೋಳಿಕೂೆಳುುತಿುದೆುೋರ್ೆ. ಸಕನಾರ 
ಸನಾತ್ೆಂತ್ರಯ ಹೂೆೋರನಟಗನರರನತನ ಹತಡತಕ್ತಕೊೆಂಡತ ಹೊೋಗಿ ಈ ಸೌಲಭಾಗಳನತನ ಅವರಿಗೆ 
ಕೊಡಬೋೆಕನಗಿದೆಯ್ಕೋ ಹೂೆರತ್ತ ಅವರತ ಅದ್ನತನ ಕೆೋಳುವೆಂತೆ ಮನಡಬನರದ್ತ. ಅವರತಗಳಿೆಂದ್ ರ್ನವು 
ಇೆಂದ್ತ ಸನಾತ್ೆಂತ್ರಯ ಭನರತ್ದ್ಲ್ಲಿ ಬದ್ತಕತತಿುದೆುೋವ.ೆ  

 
ಶ್ರೋ ಆರ್.ಅಶೆ್ೋಕ:- ಸರ್ನಮನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಈಗನಗಲೆೋ ಜಿಲನಿವನರತ ಸತಮನರತ 

3804 ಸನಾತ್ೆಂತ್ರಯ ಹೂೆೋರನಟಗನರರ ಪಟಟ ನನನ ಬಳಿ ಇದೆ. ಈಗನಗಲೆೋ ಅವರತಗಳಿಗ ೆ ಮನಸಿಕ 



ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನ ಪರಿಷತ್ತು                    2೨-೧೨-೨೦೨೨                                      20                        

  ತಿದ್ತುಪಡಿಯನಗದ್ ಪರತಿ/Unedited copy, ರ್ನಾಯನಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವನ ಪತಿರಕನ ಪರಕಟಣೆಗನಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಕೂಡದ್ತ 
 

   

10,000 ರೂಪನಯಿಗಳನತನ ಮನಶನಸನದ್ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಡತತಿುದೆುೋವೆ. ರನಜ್ಾದ್ ವನಾಪಿುಯಲ್ಲಿ ರನಜ್ಾ 
ರಸೆು ಸನರಿಗ ೆ ಸೆಂಸೆೆಯ ಬಸತೂಗಳಲ್ಲಿ ಪರಯನಣಿಸಲತ ಸನಾತ್ೆಂತ್ರಯ ಹೂೆೋರನಟಗನರರಿಗೆ ಹನಗೂ 
ಸನಾತ್ೆಂತ್ರಯ ಹೂೆೋರನಟಗನರರ ಪತಿನ ಅಥವನ ವಿಧವನ ಪತಿನಯವರಿಗ ೆ ಜಿೋವಿತನವಧಿಗೆ ಉಚಿತ್ 
ಬಸ್ಪನಸ್ ವಿತ್ರಿಸಲನಗತತಿುದೆ. ಸನಾತ್ೆಂತ್ರಯ ಯೋಧರತ ಮರಣ್ ಹೊೆಂದ್ಧದ್ುರ ೆಅವರ ಶವಸೆಂಸನೆರಕನೆಗಿ 
4,000 ರೂಪನಯಿಗಳನತನ ಶವ ಸೆಂಸನೆರ ಭತೆಾಯರ್ನನಗಿ ನೋಡಲನಗತತಿುದೆ. ಈ ರಿೋತಿ ಹಲವನರತ 
ಸವಲತ್ತುಗಳನತನ ರ್ನವು ಕೊಡತತಿುದುೆೋವೆ. ಮನನಾ ಸದ್ಸಾರತ ಅವರಿಗೆ ನೋಡಲನಗತತಿುರತವ 
ಮನಶನಸನವನತನ 10,000 ರೂಪನಯಿಗಳಿೆಂದ್ 25000 ರೂಪನಯಿಗಳಗ ೆಏರಿಸಬೆೋಕೆನತನವ ಮತ್ತು 
ಗೊೋವನ ಮನದ್ರಿಯನತನ ಜನರಿಗೊಳಿಸಬೆೋಕೆನತನವ ಒತನುಯವನತನ ಮನಡಿದನುರ.ೆ ಇದ್ರ ಬಗೆೆ ಮನನಾ 
ಮತಖ್ಾಮೆಂತಿರಗಳೂೆೆಂದ್ಧಗೆ ಚಚಿಾಸತತೆುೋರ್.ೆ ಗೊೋವನ ಮನದ್ರಿಯನತನ ಜನರಿಗೊಳಿಸತವ ಬಗೆೆ ಹಣ್ಕನಸತ 
ಇಲನಖವೆರೂೆೆಂದ್ಧಗೆ ಚಚಾೆ ನಡಸೆಲನಗತತಿುದೆ. ನೆಂತ್ರ ಅದ್ನತನ ಪರಿಗಣಿಸಲನಗತವುದ್ತ.  

 
ಶ್ರೋ ಯತ.ಬಿ.ವೆೆಂಕಟೆೋಶ್:- ಸರ್ನಮನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ನಮಮ ರೆ್ರೆಯ ರನಜ್ಾಗಳನಗಿರತವ 

ತೆಲೆಂಗನಣ್ದ್ಲ್ಲಿ 16,000 ರೂಪನಯಿಗಳನತನ, ತ್ಮಿಳುರ್ನಡಿನಲ್ಲಿ 18,000 ರೂಪನಯಿಗಳನತನ ಮತ್ತು 
ಅೆಂಡಮನನ್-ನಕೂೆೋಬನರ್ ದ್ಧಾೋಪಗಳಲ್ಲಿ 20,000 ರೂಪನಯಿಗಳನತನ ಸನಾತ್ೆಂತ್ರಯ 
ಹೊೋರನಟಗನರರಿಗ ೆ ಮನಶನಸನದ್ ರೂಪದ್ಲ್ಲಿ ನೋಡತತಿುದನುರೆ. ರನಜ್ಸನೆನದ್ಲ್ಲಿ 50,000 
ರೂಪನಯಿಗಳನತನ ಮತ್ತು ಕೆೋೆಂದ್ರ ಸಕನಾರದ್ವರತ 35,000 ರೂಪನಯಿಗಳನತನ ನೋಡತತಿುದನುರ.ೆ  
ನಮಮ ರನಜ್ಾದ್ಲ್ಲಿಯೂ ಇವರಿಗ ೆ 25,000 ರೂಪನಯಿಗಳನತನ ನೋಡಬೆೋಕೆನತನವುದ್ತ ನನನ 
ಒತನುಯವನಗಿದ.ೆ ಈ ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಿ ಮನನಾ ಮತಖ್ಾಮೆಂತಿರಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಂದನಯ ಸಚಿವರತ ಇಬಬರೂ 
ಉಪಸಿೆತ್ರಿರತವುದ್ರಿೆಂದ್ ಈ ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಿಯ್ಕೋ ಅದ್ನತನ ಘೂೋಷಣೆ ಮನಡಿದ್ರೆ, ಸನಾತ್ೆಂತ್ರಯ 
ಹೊೋರನಟಗನರರತ ಇವರನತನ ರೆ್ನಪಿಸಿಕೂೆಳುುತನುರೆನತನವುದ್ತ ನನನ ವಿನೆಂತಿಯನಗಿದೆ.  

 
ಶ್ರೋ ಆರ್.ಅಶೆ್ೋಕ್:- ಸರ್ನಮನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ರ್ನನತ ಈಗನಗಲೆೋ ಇದ್ರ ಬಗೆೆ 

ಹಣ್ಕನಸತ ಇಲನಖಯೆವರೂೆೆಂದ್ಧಗೆ ಚಚಾೆ ಮನಡತತಿುದೆುೋರೆ್. ನೆಂತ್ರ ತಿೋಮನಾನ 
ತೆಗೆದ್ತಕೂೆಳುಲನಗತತ್ುದೆ. ಏರೆ್ೋ ಮನಡತವುದನದ್ರೂ ಒೆಂದ್ತ procedure ಪರಕನರವನಗಿಯ್ಕೋ 
ಮನಡಬೋೆಕನಗತತ್ುದ.ೆ  
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ಶ್ರೋ ಯತ.ಬಿ.ವೆೆಂಕಟೆೋಶ್:- ಸರ್ನಮನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಎಷತಟ ದ್ಧನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪರಕ್ತರಯ್ಕಗಳು 
ಮತಗಿಯಬಹತದ್ತ ಎನತನವುದ್ರ ಬಗೆೆ ಮನನಾ ಸಚಿವರತ ತಿಳಿಸಬೆೋಕನಗತತ್ುದೆ.  

 
ಶ್ರೋ ಆರ್.ಅಶೆ್ೋಕ್:- ಸರ್ನಮನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಇದ್ಕೆೆ ಒೆಂದ್ತ ನದ್ಧಾಷಟ ಸಮಯ ಮತ್ತು  

ದ್ಧರ್ನೆಂಕವನತನ ಹೆೋಳುವುದ್ಕೆೆ ಸನಧಾವನಗತವುದ್ಧಲಿ.  
 
ಶ್ರೋ ಯತ.ಬಿ.ವೆೆಂಕಟೆೋಶ್:- ಸರ್ನಮನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಮನನಾ ಮತಖ್ಾಮೆಂತಿರಗಳು ಈ 

ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಿಯ್ಕೋ ಉಪಸಿೆತ್ರಿರತವುದ್ರಿೆಂದ್ ಮನನಾ ಕೆಂದನಯ ಸಚಿವರತ ಮನಸತೂ ಮನಡಿದ್ರೆ ಇದ್ನತನ 
ಮನಡಬಹತದ್ತ. ನಮಮ ಸಕನಾರ ಅಧಿಕನರದ್ಲ್ಲಿದನುಗ, 8,000 ರೂಪನಯಿಗಳಿದ್ು ಮನಶನನವನತನ 
10,000 ರೂಪನಯಿಗಳಿಗ ೆಹೆಚಿುಸಲನಗಿತ್ತು. 

 
ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಚತಕೆೆ ಗತರತತಿನ ಪರಶೆನ ಸೆಂಖೆಾ:52(413) ಅನತನ ಕೆೋಳಿರತವೆಂತ್ಹ ಮನನಾ 

ಸದ್ಸಾರನದ್ ಶ್ರೋ ಎಸ್.ರವಿಯವರತ ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಿ ಹನಜ್ರಿಲಿ.  
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ಪರಶೆನ ಸೆಂಖೆಾ: 543 
(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದೆ)   

       ಶ್ರೋ ವೆೈ.ಎೆಂ.ಸತಿೋಶ್:- ಸರ್ನಮನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಮನನಾ ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರವನತನ 
ಒದ್ಗಿಸಿದನುರ.ೆ ಆದ್ರೆ, ಅದ್ತ ನನಗ ೆಅಥಾವನಗಿಲಿ. ಮನನಾ ಸಚಿವರತ ಸತಲಭವನಗಿ ಅಥಾವನಗತವ 
ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿಕೂೆಡಬೋೆಕೆೆಂದ್ತ ಮನವಿ ಮನಡತತಿುದುೆೋರ್.ೆ  
 
 ಶ್ರೋ ಗೊೋವಿೆಂದ್ ಎೆಂ.ಕನರಜೊೋಳ:- ಸರ್ನಮನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಅವರಿಗೆ ಅಥಾವನಗತವ 
ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ ರ್ನನತ ಹೆೋಳುತೆುೋರ್ೆ. ಕೃಷಣ ಜ್ಲ ವಿವನದ್ ರ್ನಾಯನಧಿಕರಣ್-೧ರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 320 
ಟ.ಎೆಂ.ಸಿ.ಯಷತಟ ನೋರನತನ ಬಳಕೆ ಮನಡಿಕೊಳುುವುದ್ಕೆೆ ಅವಕನಶ ಮನಡಿಕೊಡಲನಗಿತ್ತು. ಕೃಷಣ ಜ್ಲ 
ವಿವನದ್ ರ್ನಾಯನಧಿಕರಣ್-2ರಲ್ಲಿ 36 ಟ.ಎೆಂ.ಸಿ.ಯಷತಟ ನೋರತ ಹೆಂಚಿಕಯೆನಗಿದೆ. ಕೃಷಣ ಜ್ಲ ವಿವನದ್ 
ರ್ನಾಯನಧಿಕರಣ್-2ಕೆೆ ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಟೆಂತೆ ಗೆಜೆರ್್ ರೆ್ೂೋಟಫಿಕೋೆಶನ್ ಅನತನ ಹೊರಡಿಸಿಲಿ. ಪರಕರಣ್ 
ಸತಪಿರೋೆಂ ಕೂೆಟಾನ ಮತೆಂದ್ಧದೆ.  ಆದ್ುರಿೆಂದ್ ಕೃಷಣ ಜ್ಲ ವಿವನದ್ ರ್ನಾಯನಧಿಕರಣ್-2ರಲ್ಲಿ ಹೆಂಚಿಕ ೆ
ಮನಡಿರತವ ನೋರನತನ ನಮಮ ರನಜ್ಾ ಬಳಕೆ ಮನಡಿಕೂೆಳುುವುದ್ಕೆೆ ಸನಧಾವನಗತತಿುಲಿ.  
 ಸರ್ನಮನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ತ್ತೆಂಗಭದನರ ಜ್ಲನಶಯದ್ ಒಟತಟ ಸೆಂಗರಹ ಸನಮಥಾಾ 138 
ಟ.ಎೆಂ.ಸಿ. ಆಗಿದ.ೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಸತಮನರತ 30 ರಿೆಂದ್ 35 ಟ.ಎೆಂ.ಸಿ.ಯಷತಟ ಹೂಳು ತ್ತೆಂಬಿದೆ. 
ಆದ್ುರಿೆಂದ್ ನೋರಿನ ಸೆಂಗರಹ ಸನಮಥಾಾ ಕಡಿಮಯನಗಿದೆ.  

ಮನನಾ ಸದ್ಸಾರತ ಕೊಪಪಳ ಜಿಲೆಿಯಲ್ಲಿರತವ ನವಲ್ಲ ಸಮನರ್ನೆಂತ್ರ ಜ್ಲನಶಯ ನಮನಾಣ್ದ್ 
ಬಗೆೆ ಪರಶೆನ ಮನಡಿದನುರ.ೆ ಇದ್ನತನ ನಮನಾಣ್ ಮನಡತವುದ್ಕೆೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಆೆಂಧರಪರದೆೋಶ, ತೆಲೆಂಗನಣ್ 
ಹಿೋಗೆ ಮೂರತ ರನಜ್ಾಗಳ ಒಪಿಪಗೆ ಮತ್ತು ಒಪಪೆಂದ್ಗಳ ಅವಶಾಕತ ೆಇದೆ. ಹಿೆಂದೆ ಕೆೋವಲ ಕರ್ನಾಟಕ 
ಮತ್ತು ಆೆಂಧರಪರದೆೋಶದ್ ಒಪಿಪಗೆ ಸಿಕ್ತೆದ್ುರ ೆ ಸನಕನಗತತಿುತ್ತು. ಈ ನಟಟನಲ್ಲಿ ರ್ನವು ಸತ್ತ್ವನಗಿ 
ಪರಯತ್ನಗಳನತನ ಮನಡತತಿುದೆುೋವೆ. ಅಧಿಕನರಿಗಳ ಮಟಟದ್ ಸಭೆಯನತನ ಸಹ ನಡಸೆಲನಗಿದೆ. ಮನನಾ 
ಮತಖ್ಾಮೆಂತಿರಗಳು ಸಹ ಸಾತ್ಃ ಭೆೋಟ ಮನಡಿ ಮನತ್ರ್ನಡಿದನುರೆ. ಮತೂೆುೆಂದ್ತ ಉನನತ್ ಮಟಟದ್ ಸಭೆ 
ನಡಯೆಬೆೋಕನಗಿದ.ೆ ಎರಡತ ರನಜ್ಾಗಳು ಕೆಲವೆಂದ್ತ ನಬೆಂಧರೆ್ಗಳನತನ ಹನಕ್ತದನುರ.ೆ ತನೆಂತಿರಕವನಗಿ 
ಅವುಗಳನತನ ಮನಡಬಹತದೆೋ ಅಥವನ ಇಲಿವೆೋ ಎನತನವುದ್ರ ಬಗೆೆ ಚಚೆಾ ಮನಡಿ ನಣ್ಾಯ 
ಕೆೈಗೊಳುುತೆುೋವೆ. ಈ ಯೋಜ್ರೆ್ಯ ಅವಶಾಕತ ೆನಮಮ ರನಜ್ಾಕ್ತೆದ.ೆ   
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ಸರ್ನಮನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ನವಲ್ಲ ಸಮನರ್ನೆಂತ್ರ ಜ್ಲನಶಯ ನಮನಾಣ್ಕನೆಗಿ ಈ ವಷಾ 
ಆಯವಾಯದ್ಲ್ಲಿ ಸತಮನರತ 1,000 ಕೊೋಟ ರೂಪನಯಿಗಳ ಅನತದನವನತನ ಮಿೋಸಲನಗಿಡಲನಗಿದ.ೆ 
ಇದ್ಕೆೆ ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಟೆಂತೆ 13,040 ಕೊೋಟ ರೂಪನಯಿಗಳಿಗೆ ಡಿ.ಪಿ.ಆರ್.ತ್ಯನರತ ಮನಡಲನಗಿದ.ೆ 
ಈ ಜ್ಲನಶಯದ್ ನಮನಾಣ್ದ್ ಬಗೆೆ ಸಕನಾರಕೆೆ ಖ್ೆಂಡಿತ್ವನಗಿಯೂ ಆಸಕ್ತು ಇದೆ. ನಮಮ ಜ್ನರ 
ಹಿತನಸಕ್ತುಯನತನ ಕನಯತುಕೂೆಳುುವ ನಟಟನಲ್ಲಿ ಆ ಜ್ಲನಶಯವನತನ ಕಟತಟವೆಂತ್ಹ ಅವಶಾಕತ ೆಇದೆ.  

 
ಶ್ರೋ ಬಸವರನಜ್ ಬೊಮನಮಯಿ(ಮತಖ್ಾಮೆಂತಿರಗಳು):- ಸರ್ನಮನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ನಮಮ 

ನೋರನವರಿ ಸಚಿವರತ ಈ ಪರಶೆನಗ ೆ ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಟೆಂತೆ ವಿವರಗಳನತನ ಹೋೆಳಿದನುರ.ೆ ತ್ತೆಂಗಭದನರ 
ಜ್ಲನಶಯದ್ಲ್ಲಿ ಸತಮನರತ 25 ವಷಾಗಳಿೆಂದ್ ಹೂಳು ತ್ತೆಂಬಿಕೊೆಂಡತ, ಅದ್ರ ನೋರಿನ ಸೆಂಗರಹ 
ಸನಮಥಾಾವು ಕಡಿಮಯನಗಿದೆ. ಹೂಳು ತ್ತೆಂಬಿರತವುದ್ರಿೆಂದ್ ಸತಮನರತ 30 ಟ.ಎೆಂ.ಸಿ.ಯಷತಟ 
ನೋರನತನ ಸೆಂಗರಹ ಮನಡತವ ಸನಮಥಾಾ ಕಡಿಮಯನಗಿದೆ. ಹೂಳನತನ ತೆಗೆಯತವುದ್ಕೆೆ hydraulic 
dozer ನೆಂದ್ ಹಿಡಿದ್ತ ವಿಶೆೋಷವನಗಿರತವ implementing machines ಇಟತಟಕೂೆೆಂಡತ 
ಹಲವನರತ ಪರಯತ್ನಗಳನತನ ಮನಡಲನಗಿದ.ೆ ಸತಮನರತ 25-30 ವಷಾಗಳಿೆಂದ್ ಈ ಜ್ಲನಶಯದ್ಲ್ಲಿ 
silt, sediment ಆಗಿ rock formation ರಿೋತಿ ಆಗಿದ.ೆ ಆದ್ುರಿೆಂದ್ ಆ ನೋರನತನ ಬಳಕೆ 
ಮನಡಿಕೊಳುಬೋೆಕನದ್ರ,ೆ ಇರ್ೂೆನೆಂದ್ತ balancing reservoir ಮನಡತವುದ್ರ ಅನವನಯಾತೆ ಇದೆ. 
ಈಗನಗಲೆೋ ಮತೂೆುೆಂದ್ತ ಜ್ಲನಶಯವನತನ ಎಲ್ಲಿ ನಮನಾಣ್ ಮನಡಬೋೆಕತ, ಎಷತಟ ಸನಮಥಾಾದ್ 
ಜ್ಲನಶಯವನತನ ನಮನಾಣ್ ಮನಡಬೋೆಕತ ಎನತನವುದ್ರ ಬಗೆೆ ಡಿ.ಪಿ.ಆರ್. ಸಿದ್ಿವನಗಿದೆ. ಆ ಡಿ.ಪಿ.ಆರ್. 
ಆಧನರದ್ ಮೋಲೆ ರ್ನನತ ಆೆಂಧರಪರದೆೋಶದ್ ಮತಖ್ಾಮೆಂತಿರಗಳ ಜೊತಗೆೆ ಈಗನಗಲೆೋ ಎರಡತ ಬನರಿ 
ಅರ್ೌಪಚನರಿಕವನಗಿ ಬೆೋರಬೆೆೋರೆ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವಿಚನರದ್ ಬಗೆೆ ಮನತ್ರ್ನಡಿದೆುೋರ್ೆ. ನನನ ಒೆಂದ್ತ 
ಮನವಿಯ ಮೋರೆಗ ೆ ಅಲ್ಲಿನ ಇೆಂಜಿನಯರ್ಗಳ ತ್ೆಂಡವನತನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೂೆಟಟದ್ುರತ. ಅವರತ 
ನಮಮ ಇೆಂಜಿನಯರ್ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಚಚಾೆ ಮನಡಿದನುರ.ೆ  

ಸರ್ನಮನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಈ ಯೋಜ್ರೆ್ಯ ಬಗೆೆ ಆೆಂಧರಪರದೆೋಶದ್ವರ ಹಳೆಯ ಬೆೋಡಿಕ ೆ
ಇದೆ. ಅದ್ರ ಬಗೆೆಯೂ ಅವರತ ಪರಸನುಪ ಮನಡಿದನುರೆ. ರ್ನನತ ಮತ್ತು ಮನನಾ ಗೊೋವಿೆಂದ್ 
ಕನರಜೊೋಳರವರತ ಅದ್ನತನ ಪರಿಶ್ೋಲರೆ್ ಮನಡತತೆುೋವೆ. ಯನವುದೋೆ ನಣ್ಾಯವನತನ 
ತೆಗೆದ್ತಕೂೆೆಂಡರೂ ಅದ್ತ ಸವಾಸಮಮತ್ವನಗಿರತವ ನಣ್ಾಯವನಗಿರಬೆೋಕನಗತತ್ುದೆ. 
ಆೆಂಧರಪರದೆೋಶದ್ವರತ ಏನತ ಕೆೋಳಿದನುರ,ೆ ನಮಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜ್ಾದ್ವರತ ಏನತ ಕೆೋಳುತಿುದೆುೋವೆ ಇದ್ತ 
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ಎಲಿರೂ ಒಪತಪವೆಂತೆ ಇರಬೆೋಕನಗತತ್ುದೆ. ಅದ್ಕನೆಗಿಯ್ಕೋ ರ್ನನತ ನೋರನವರಿ ತ್ಜ್ಞರ ಜೊತೆಗೆ ಸವಾ 
ಪಕ್ಷ್ಗಳ ಸಭೆಯನತನ ಕರೆಯತತೆುೋರ್.ೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜ್ಾದ್ ಹಿತ್ದ್ೃಷಿಟಯಿೆಂದ್ ಏನತ ಮನಡಬಹತದ್ತ 
ಎನತನವುದ್ರ ಬಗೆೆ ಸವಾ ಪಕ್ಷ್ದ್ವರ ಒಪಿಪಗೆಯನತನ ಪಡದೆ್ತಕೂೆೆಂಡ ಮೋಲೆ ರ್ನನತ ಆೆಂಧರಪರದೆೋಶದ್ 
ಮನನಾ ಮತಖ್ಾಮೆಂತಿರಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನತ್ರ್ನಡತತೆುೋರ್ೆ. ಇದೊೆಂದ್ತ multi-state project 
ಆಗಿದ.ೆ Tunga Bhadra Board  ಇದೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ರ್ನವು ತೆಗೆದ್ತಕೂೆಳುುವ ನಣ್ಾಯ ಪನಸ್ 
ಆಗಬೋೆಕನಗತತ್ುದೆ. ಆ ರನಜ್ಾದ್ವರಿಗೂ ನಮಮಗೂ ಅನತಕೂಲವನಗತವೆಂತ್ಹ ನಣ್ಾಯವನತನ 
ತೆಗೆದ್ತಕೂೆಳುಬೋೆಕನಗಿದೆ. ರ್ನಾ|| ಬಿರಜೋೆಶ್ ಕತಮನರ್ ಮಿಶರರವರತ ರ್ನಾಯನಧಿಕರಣ್-2ರಲ್ಲಿ ನೋರಿನ 
ಹೆಂಚಿಕಯೆ ಬಗೆೆ ತಿೋಪತಾ ಕೊಟಟದನುರೆ. ತ್ತೆಂಗಭದನರ ಉಪ ಕಣಿವೆಗಳಲ್ಲಿ Tungabhadra (K8) 
Series  ಎೆಂದ್ತ ಕರಯೆತತೆುೋವೆ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಮಮ ರನಜ್ಾದ್ ನೋರಿನ ಪನಲೋೆನದ ೆಅದ್ನತನ ಪೂಣ್ಾ 
ಪರಮನಣ್ದ್ಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮನಡಿಕೊಳುುವುದೋೆ ನಮಮ ಮನನದ್ೆಂಡವನಗಿದ.ೆ ಆದ್ುರಿೆಂದ್ ಈ ಎಲಿ 
ಅೆಂಶಗಳನತನ ಗಮನದ್ಲ್ಲಿಟತಟಕೂೆೆಂಡತ ಸವಾಪಕ್ಷ್ಗಳ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚಚೆಾ ಮನಡಿ, ತಿೋಮನಾನವನತನ 
ತೆಗೆದ್ತಕೂೆೆಂಡತ ಆದ್ಷತಟ ಬೆೋಗರೆ್ೋ ಇದ್ಕೂೆೆೆಂದ್ತ ಪರಿಹನರವನತನ ಕೆಂಡತಕೊಳುುವುದ್ಕೆೆ 
ಪರಯತಿನಸಲನಗತವುದ್ತ. ನವಲ್ಲ ಸಮನರ್ನೆಂತ್ರ ಜ್ಲನಶಯ ನಮನಾಣ್ ನಮಮ ಭನಗದ್ ರೈೆತ್ರ ಬಹಳ 
ದ್ಧನಗಳ ಬೆೋಡಿಕೆಯನಗಿದೆ. ಅದ್ನತನ ಈಡೋೆರಿಸತವ ನಟಟನಲ್ಲಿ ರ್ನವು ಒೆಂದ್ತ ಹೆಜೆೆಯನತನ ಇಟಟದೆುೋವೆ. 
ಮತೆಂದ್ಧನ ದ್ಧನಮನನಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿೋ ಶ್ೋಘರವನಗಿ ಒೆಂದ್ತ ತಿೋಮನಾನವನತನ ತೆಗೆದ್ತಕೂೆಳುಲನಗತತ್ುದೆ. 

 
                       (ಮತೆಂದ್ತ)   
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(1110)  22.12.2022 11.30 ಪಿಕೆ:ಆರ್ಎನ್ 
ಪರಶೆನ ಸೆಂಖೆಾ : 432 

(ಉತ್ುರ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದೆ) 

     ಶ್ರೋ ಎಸ್.ಎಲ್. ಭೊೋಜೋೆಗೌಡ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ರ್ನನತ ಕೆೋಳಿದ್ ಪರಶೆನಗ ೆಲ್ಲಖಿತ್ 
ಉತ್ುರ ಸದ್ಾ ನನನ ಹತಿುರ ಬೆಂದ್ಧಲಿ, ದ್ಯವಿಟತಟ ಅದ್ನತನ ಒದ್ಗಿಸಿ ಕೊಡಿ. 

 ಕಳೆದ್ 2006ರಿೆಂದ್ ಇತಿುೋಚಿಗ ೆಬೆಂದ್ೆಂಥ ಎಲನಿ ಸಕನಾರಗಳು ರ್ನಾಯನಲಯಗಳಿಗೆ ಹೂೆಸ 
ಕಟಟಡಗಳನತನ ನಮಿಾಸತವ ನಟಟನಲ್ಲಿ ಸಕನರನತ್ಮಕವನಗಿ ಸಪೆಂದ್ಧಸಿವ.ೆ   ರ್ನಾಯನೆಂಗದ್ ಕೆಲಸ-
ಕನಯಾಗಳು ಸತಗಮವನಗಿ ನಡಯೆಬೆೋಕನದ್ರೆ ವಕ್ತೋಲರ ಸಹಕನರ ಕೂಡ ಇರಬೋೆಕನಗತತ್ುದೆ.  ಆ 
ಕಟಟಡಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಹನರ ಮೆಂದ್ಧರ ಇಲಿ, ಗರೆಂಥನಲಯಕೆೆೆಂದ್ತ ಕಟಟಡವಿಲಿ, ಶೌಚನಲಯಗಳಿಲಿ.  
ಇವುಗಳಿಗೂ ಏಕಕನಲದ್ಲ್ಲಿ ಆದ್ಾತ ೆ ಕೂೆಡಬೋೆಕತ.  ಕೆಲವು ಕಡ ೆ ರ್ನಾಯನಲಯದ್ ಕಟಟಡಗಳು 
ಪೂಣ್ಾವನಗಿದ್ುರೂ ಅಲ್ಲಿ ಗರೆಂಥನಲಯವಿಲಿ, ಶೌಚನಲಯವಿಲಿ, ಕನಾೆಂಟೋನ್ ಇಲಿ ಮತ್ತು ಬನರ್ 
ಅಸೂೆೋಸಿಯ್ಕೋಷನ್ಗೆ ಕಟಟಡ ಕಟಟಲಿ.  ಹಿೋಗನದ್ರೆ ಕಲೆಸ ಮನಡತವುದ್ತ ಹೋೆಗೆೋ?  ಈಗ ಎಲನಿ ಕಡ ೆ
ಒೆಂದೋೆ ಫೂೆೋರೆಂನಲ್ಲಿ ಮನಡತತಿುದನುರ.ೆ  ರ್ನಾಯನಲಯಗಳ ಕಟಟಡ ನಮನಾಣ್ಕೆೆ ಸನವಿರನರತ ಕೂೆೋಟ 
ರೂಪನಯಿಗಳನತನ ಕೊಟಟದನುರೆ.  ರ್ನಾಯನಧಿೋಶರ ಚೆೋೆಂಬರ್ನ ಫನೋಾಚರ್ಗೆ ಹೆಚತು ಖ್ಚತಾ 
ಮನಡತತಿುೋರಿ.  ಅದೆೋರಿೋತಿ ಗರೆಂಥನಲಯಕೂೆ, ಕನಾೆಂಟೋನ್ಗೂ, ಶೌಚನಲಯಗಳ ನಮನಾಣ್ಕೂೆ 
ಆದ್ಾತ ೆಕೊಡಬೋೆಕತ.  ರ್ನಾಯನಲಯದ್ ಕಟಟಡದ್ ಜೊತೆಯ್ಕೋ ಬನರ್ ಅಸೂೆೋಸಿಯ್ಕೋಷನ್ಗೂ ಕಟಟಡ 
ನಮಿಾಸಬೆೋಕತ.  ಈ ಕೆಲಸ ಕೆಲವು ಕಡ ೆಆಗಿದ;ೆ ಕಲೆವು ಕಡ ೆಆಗಿಲಿ.  ದ್ಯಮನಡಿ ಸಚಿವರತ ಇದ್ರ 
ಬಗೆೆ ಗಮನ ಕೊಡಬೆೋಕತ. 

 ಶ್ರೋ ಜೆ.ಸಿ.ಮನಧತಸನಾಮಿ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ನಮಮ ರನಜ್ಾದ್ ರ್ನಾಯನಲಯಗಳಿಗ ೆ
ಕೊಟಟರತವಷತಟ ಮೂಲಭೂತ್ ಸೌಲಭಾಗಳು ಬಹತಶಃ ಭನರತ್ ದೆೋಶದ್ ಇತ್ರ ರನಜ್ಾಗಳಲ್ಲಿನ 
ರ್ನಾಯನಲಯಗಳಿಗ ೆಅಥವನ ರ್ನಾಯನಧಿೋಶರತಗಳಿಗೆ ಕೊಟಟರತವುದ್ಧಲಿ ಎೆಂದ್ತ ರ್ನನತ ಭನವಿಸತತೆುೋರೆ್. 
ಈಗ ರ್ನವು ಬನರ್ ಅಸೂೆೋಸಿಯ್ಕೋಷನ್ನ ಕಟಟಡಗಳ ನಮನಾಣ್ಕೆೆ ದ್ತಡತಡ ಕೊಡತತಿುದೆುೋವೆ, 
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ಗರೆಂಥನಲಯಗಳನತನ expand ಮನಡತತಿುದೆುೋವೆ, ಡಿಜಿಟಲೆೈಸ್ ಮನಡತತಿುದೆುೋವೆ ಅಲಿದೆೋ 
Applications Develop ಮನಡಬೋೆಕೆೆಂದ್ತ ತಿೋಮನಾನ ಮನಡಿದೆುೋವೆ.  ಲನಯರ್ಗಳು 
ಏರ್ನದ್ರೂ ಕೆೋಸ್ಗಳನತನ ರಫೆರ್ ಮನಡಬೋೆಕತ ಅಥವನ ಡಿಸಿಷನ್ಗಳನತನ ರಫೆರ್ ಮನಡಬೋೆಕತ 
ಎೆಂದ್ರೆ ಇದ್ಕೂೆೆೋಸೆರ Mobile Applications ಮನಡಬೋೆಕೆೆಂದ್ತ, ರ್ನನತ ಮತ್ತು ಮನನಾ 
ರನಜಿೋವ್ ಚೆಂದ್ರಶೋೆಖ್ರ್ರವರತ ಹೆೈಕೂೆೋರ್್ಾನ ಅಧಿಕನರಿಗಳೊೆಂದ್ಧಗೆ ಕತಳಿತ್ತ ಮನತ್ರ್ನಡಿ All 
India Law Ministers’್Conference ಅವರ ಗಮನಕೆೆ ತ್ೆಂದ್ಧದುೆೋವೆ.  ಅವರತ ಮತ್ತು ಕೋೆೆಂದ್ರ 
ಸಕನಾರದ್ವರತ, ಆದ್ಷತಟ ಬನರ್ ಅಸೂೆೋಸಿಯ್ಕೋಷನ್ ಕಟಟಡಗಳನತನ ನಮಿಾಸಿ ಕೂೆಡಿ ಎೆಂದ್ತ 
ಹೆೋಳಿದನುರೆ.  ನಮಗೆ ಗೂೆತಿುದ್ು ಹನಗೆ toilet facilities for clients, ಅದ್ತ ಆಗಬೋೆಕತ.  
ಲನಯರ್ಗಳದೆುೋ ಒೆಂದ್ತ ಕಥೆಯನದ್ರೆ ಕೊೋರ್್ಾಗೆ ಬರತವ ಕೆಿೈೆಂರ್ೂ್, ಅಮನಯಕರದುೆೋ ಇರ್ೂೆನೆಂದ್ತ 
ಕಥೆ ಆಗತತಿುತ್ತು.  ಈ ವಿಷಯವನೂನ ಸಹ ರ್ನವು raise ಮನಡಿ ಸನವಾಜ್ನಕರತ ಒೆಂದ್ತ ಕಡ ೆ
ಕತಳಿತ್ತಕೂೆಳುುವ ವಾವಸೆೆ ಮನಡಬೋೆಕತ, ರಸೆಟ್ರೂಮ್ನ ವಾವಸೆೆ ಆಗಬೆೋಕತ, ಇಡಿೋ ದ್ಧನ 
ಸನವಾಜ್ನಕರತ ಕೊೋರ್್ಾನ ಆವರಣ್ದ್ಲೆಿೋ ಕತಳಿತ್ತಕೊಳುಬೆೋಕನದ್ ಸೆಂದ್ಭಾ ಬೆಂದನಗ ಅವರಿಗೆ 
ಕನಫಿ-ಟೋ ಕತಡಿಯಲತ ಕನಾೆಂಟೋನ್ ಆಗಬೋೆಕತ, ಇದ್ತ ಮನನವಿೋಯತಯೆ ಹಿರೆ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಬೋೆಕತ 
ಎೆಂದ್ತ ಸಕನಾರ ತಿೋಮನಾನ ತೆಗೆದ್ತಕೂೆೆಂಡತ, ಕೋೆೆಂದ್ರ ಸಚಿವರ ಜೊತೆ  ಮನತ್ರ್ನಡಿದುೆೋವೆ.  ಅವರೂ 
ಕೂಡ ಇದ್ಕೆೆ ಅನತದನನ ಕೊಡತತನುರ.ೆ  ರ್ನವೂ ಕೂಡ ಇದ್ಕೆೆ ಹೆಚತು ಒತ್ತು ಕೊಟತಟ, ಕೂೆೋರ್್ಾನ 
ಕಟಟಡಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಮೂಲಭೂತ್ ಸೌಲಭಾಗಳನತನ ಒದ್ಗಿಸತವ ನಟಟನಲ್ಲಿ ಗಮನ ಕೊಡತತೆುೋವೆ.   

 ಶ್ರೋ ಎಸ್.ಎಲ್. ಭೊೋಜೆೋಗೌಡ:- ಮನನಾ ಮೆಂತಿರಗಳ ಉತ್ುರಕೆೆ ಧನಾವನದ್ಗಳು.  ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಿ 
ಮನನಾ ಮತಖ್ಾಮೆಂತಿರಗಳಿದನುರ.ೆ  ಲನಯರ್ಗಳಿಗ ೆ ಕೊಡತತಿುರತವ ಸಟೆೈಫೆಂಡ್ ಮೊತ್ುವನತನ ಹಚೆತು 
ಮನಡಬೋೆಕೆೆಂದ್ತ ಕೆೋಳಿಕೂೆಳುುತೆುೋರ್ೆ. Budding Advocates  ಗೆ upto  three years  
ಕೊಡಬೋೆಕತ. 
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 ಶ್ರೋ ಜೆ.ಸಿ.ಮನಧತಸನಾಮಿ:- ಸಟೆೈಫೆಂಡ್ ಕೂೆಡತವುದ್ಕೆೆ ಕೋೆವಲ ಒೆಂದರೆಡತ ಕೂೆೋಟ ಇದ್ು ಬಜೆರ್್ 
ಮೊತ್ುವನತನ ರೂ. ೧೦ ಕೊೋಟಯವರೆಗ ೆ ಹೆಚತು ಮನಡಿ ಕೊಟಟದನುರ.ೆ  ಯನವ ಹಿೆಂದ್ಧನ 
ಮತಖ್ಾಮೆಂತಿರಗಳು ಇಷತಟ ಮೊತ್ುವನತನ ಹೆಚತು ಮನಡಿದ್ುರತ ಎನತನವುದ್ನತನ ಹೆೋಳಬೆೋಕತ.   

 ಶ್ರೋ ಎಸ್.ಎಲ್. ಭೊೋಜೆೋಗೌಡ:- ಮನನಾ ಕತಮನರಸನಾಮಿಯವರತ 
ಮತಖ್ಾಮೆಂತಿರಗಳನಗಿದನುಗ  ೨ ಸನವಿರ ರೂ.ಗಳನತನ ಕೂೆಟಟದ್ುರತ. 

 ಶ್ರೋ ಜೆ.ಸಿ.ಮನಧತಸನಾಮಿ:- ರ್ನವು ಈ ಮೊತ್ುವನತನ ೧೦ ಪಟತಟ ಜನಸಿು ಮನಡಿದುೆೋವೆ.   
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ಪರಶೆನ ಸೆಂಖೆಾ : 460 
(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದೆ) 

 ಶ್ರೋ ಟ.ಎ.ಶರವಣ್:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ರ್ನನತ ಉತ್ುರವನತನ ರೆ್ೂೋಡಿದೆ.  ನನನ 
ಪರಶೆನಗ ೆನತಣ್ತಚಿಕೊಳುುವೆಂತ್ಹ ಉತ್ುರವನತನ ಕೊಟಟದನುರೆ.  ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಿ ಮನನಾ ಮತಖ್ಾಮೆಂತಿರಗಳಿದನುರ ೆ
ಹನಗೂ ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಟ ಸಚಿವರೂ ಇದನುರ.ೆ  ರ್ನರನಯಣ್ಪತರ ಬಲದ್ೆಂಡ ೆ ಕನಲತವೆಯ ಸೆಂಬೆಂಧ 
ಪರಿಶ್ೋಲರ್ನಥಾ ಸಭನಪತಿಗಳಿೆಂದ್ ಒೆಂದ್ತ ಸದ್ನ ಸಮಿತಿ ರಚರೆ್ಯನಯಿತ್ತ.  ಸದ್ರಿ ಜನಗಕೆೆ ಸಮಿತಿ 
ಭೆೋಟ ಕೊಟನಟಗ, ಅಲ್ಲಿನ ಕೆಂಟನರಯಕಟರ್ ರೂಪದ್ಲ್ಲಿದ್ುೆಂತ್ಹ ಗೂೆಂಡನಗಳು ಅದ್ರ ವಿೋಕ್ಷ್ಣೆ 
ಮನಡತವುದ್ಕೆೆ ಕೂೆಡಲ್ಲಲಿ.  ಅಲ್ಲಿ ಪರಿಶ್ೋಲರ್ ೆಮನಡತವುದ್ಕೂೆ ಬಿಡದೆೋ ಅವರಿಗ ೆಅಡಡ ಹನಕ್ತದ್ರತ.  
ಅಲ್ಲಿರತವ ಪೂೆಲ್ಲೋಸ್ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ರಕ್ಷ್ಣ ೆ ಕೊಡದ್ ಕನರಣ್ ಅವರತ ವನಪಸತೂ 
ಹೊೋಗತವೆಂತನಯಿತ್ತ.  ಇಲ್ಲಿ ದೂೆಡಡ ಮಟಟದ್ಲ್ಲಿ ಭರಷ್ನಟಚನರವನಗಿದೆ, ಕಳಪ ೆ ಕನಮಗನರಿಯನಗಿದೆ.   
ಇವೆಲಿ ಗೊತಿುದ್ುರೂ ಕೂಡ excess bill pay ಮನಡಿದನುರ.ೆ  ಅಲ್ಲಿನ ಸರ್ನಮನಾ ಶನಸಕರ 
ರೆ್ೋತ್ೃತ್ಾದ್ಲ್ಲಿ ಹೊೋಗಿದ್ುೆಂತ್ಹ ಸಮಿತಿಗ ೆಯನವುದೆೋ ಕ್ತಮಮತ್ತು ಕೂೆಡಲ್ಲಲಿ.  ಇದ್ತ ಸಚಿವರ ಗಮನಕೆೆ 
ಬೆಂದ್ಧದೆಯ್ಕೋ?  ೨೫ ಇೆಂಜಿನಯರ್ಗಳೆೋನದನುರ ೆ ಅವರ ಮೋಲ ೆ ಏನತ ಕರಮ ಕೆೈಗೂೆೆಂಡಿದನುರೆ 
ಎೆಂಬತದ್ನತನ ತಿಳಿಸಬೆೋಕತ.  ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಹೌಸ್ ಕಮಿಟಗ ೆರಕ್ಷ್ಣೆ ಇಲಿ ಎೆಂದ್ಮೋಲೆ, 
ಸನಮನನಾ ಜ್ನರನತನ ಸಕನಾರ ಎಲ್ಲಿೆಂದ್ ರಕ್ಷ್ಣ ೆಮನಡತತ್ುದ?ೆ  ಇದ್ರ ಬಗೆೆ ಮನನಾ ಸಚಿವರತ ಬೆಳಕತ 
ಚೆಲಿಬೆೋಕತ. 

 ಶ್ರೋ ಗೊೋವಿೆಂದ್ ಎೆಂ.ಕನರಜೊೋಳ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಸದ್ನ ಸಮಿತಿ ಹೊೋದನಗ 
ಅಲ್ಲಿ ಗೂೆಂಡನಗಳಿದ್ುರತ, ಹಲೆಿ ಮನಡಿದ್ುರತ ಎನತನವುದ್ತ ನಮಮ ಗಮನಕೂೆ ಬೆಂದ್ಧಲಿ, ಸಕನಾರದ್ 
ಗಮನಕೂೆ ಬೆಂದ್ಧಲಿ.  ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ನಮಮ ಉತ್ುರ ನತಣ್ತಚಿಕೊಳುುವ ಹನಗಿಲಿ.  
ಸದ್ಸಾರತ ಏನತ ಪರಶೆನಗಳನತನ ಕೆೋಳಿದನುರೂೆೋ ಅದ್ಕೆೆ ಸಿೋಮಿತ್ವನಗಿ  ಉತ್ುರ ಕೊಟಟದುೆೋವೆ.  ಮತೆು, 
ಹೆಚಿುಗ ೆಪೆೋಮೆಂರ್್ ಮನಡತವ ಪರಶೆನ ಉದ್ಭವವನಗತವುದ್ಧಲಿ.   
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 ಶ್ರೋ ಟ.ಎ.ಶರವಣ್:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಮನನಾ ಸಚಿವರತ ಕೊಟಟರತವ ಉತ್ುರವನತನ 
ದ್ಯವಿಟತಟ ತನವು ಗಮನಸಬೆೋಕತ.  ರ್ನನತ ಕೆೋಳಿರತವ ಪರಶೆನಗ,ೆ ಪರಿಶ್ೋಲ್ಲಸಿ ನಯಮನನತಸನರ ಕರಮ 
ವಹಿಸಲನಗತತ್ುದ ೆ ಎೆಂದ್ತ ಹೆೋಳಿದನುರ.ೆ  ಹೆಚತುವರಿ ಕನಯಾದ್ಶ್ಾಗಳನದ್ ಸರ್ನಮನಾ 
ರನಕೆೋಶ್ಸಿೆಂಗ್ರವರತ ಸಮಿತಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಭೆೋಟ ಕೊಡತವುದ್ರ ಸೆಂಬೆಂಧ ಪತ್ರವನತನ ಬರೆದ್ಧದನುರ.ೆ  ಇದ್ತ 
ಸಕನಾರದ್ ಗಮನಕೆೆ ಬೆಂದ್ಧದೆ.  ಆದ್ರೆ ಮನನಾ ಸಚಿವರತ ನನನ ಗಮನಕೆೆ ಬೆಂದ್ಧಲಿ, ಏನೂ ಗೊತಿುಲಿ 
ಎೆಂದ್ತ ಹೋೆಳುತಿುದನುರ.ೆ  ಇದ್ರ ಬಗೆೆ ಸಪಷಟರ್ ೆಕೂೆಡಬೋೆಕತ.  ಸಭನಪತಿಗಳಿೆಂದ್ ರಚರೆ್ ಆಗಿರತ್ಕೆ ಈ 
ಸಮಿತಿ ಭೆೋಟ ಕೂೆಡತವುದ್ಕೆೆ ಹೊೋಗತತಿುದೆ ಎೆಂದ್ತ ಗೃಹ ಇಲನಖ ೆಪತ್ರ ಬರೆದ್ತ ಹೆೋಳಿದ್ರೂ ಕೂಡ 
ಅಲ್ಲಿದ್ು ಸಬ್-ಇನೂ್ಪೆಕಟರ್ರವರತ ಯನವುದೂೆೋ ಒೆಂದ್ತ ಕೆೋಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಸಪೆೆಂಡ್ ಆಗತತನುರ.ೆ  ಅದನದ್ 
ಮೋಲ,ೆ ಪೂೆಲ್ಲೋಸ್ ಇಲನಖಯೆಿೆಂದ್ ಯನವುದೆೋ ರಕ್ಷ್ಣ ೆಸಿಗತವುದ್ಧಲಿ.  ಅಲ್ಲಿ ಕೆಂಟನರಯಕಟರ್ ರೂಪದ್ಲ್ಲಿದ್ು 
ಗೂೆಂಡನಗಳು ದ್ಬನಬಳಿಕ ೆ ಮನಡಿದನಗ ಸಮಿತಿ ವನಪಸತೂ ಬರತತ್ುದ.ೆ   ಯನರತ ೨೫ 
ಇೆಂಜಿನಯರ್ಗಳಿದನುರ ೆಅವರ ಮೋಲ ೆಏನತ ಕರಮ ಕೆೈಗೊಳುುತಿುೋರಿ ಎನತನವುದ್ಕೆೆ ಮನನಾ ಸಚಿವರತ 
ಉತ್ುರ ಕೂೆಡಬೋೆಕತ. 

 ಶ್ರೋ ಗೊೋವಿೆಂದ್ ಎೆಂ.ಕನರಜೊೋಳ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಅೆಂದನಜ್ತ ಸಮಿತಿ 
ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಏನತ ಚಚೆಾ ಆಗಿತೂೆುೋ ಅದ್ರ ಪರಕನರ ಈಗನಗಲೆೋ ರ್ನವು ಒೆಂದ್ತ ತನೆಂತಿರಕ ತ್ಜ್ಞರ 
ಸಮಿತಿಯನತನ ರಚರೆ್ ಮನಡಿದೆುೋವೆ.  ಆ ಸಮಿತಿಯ ವರದ್ಧ ಬೆಂದ್ ತ್ಕ್ಷ್ಣ್ ಖ್ೆಂಡಿತ್ವನಗಿ ಪರಿಶ್ೋಲ್ಲಸಿ 
ಕರಮ ತೆಗೆದ್ತಕೂೆಳುುತುೆೋವೆ. 

 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಾ ಮರಿತಿಬೆಬೋಗೌಡರೆೋ, ನಮಮ ಪರಶೆನ ಸೆಂಖೆಾ 442ಕೆೆ ಉತ್ುರ 
ಕೊಡಲತ ಮನನಾ ಮತಖ್ಾಮೆಂತಿರಗಳು ಸಮಯವನತನ ಕೆೋಳಿದನುರ.ೆ 

 ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕೆ. ಹರಿಪರಸನದ್:- ಎಷತಟ ದ್ಧವಸಗಳ ಸಮಯ ಬೆೋಕನಗತತ್ುದ ೆ ಎೆಂಬತದ್ನತನ 
ತಿಳಿಸಬೆೋಕತ.  ಸದ್ನ ಮತಗಿಯತವುದ್ರ ಒಳಗೆ ಉತ್ುರ ಕೂೆಡತವ ಹನಗಿದ್ುರ ೆಪರವನಗಿಲಿ.  ಬಿಡಿಎ 
ನಲನಿಗಿರತವ ಹಗರಣ್ಕೆೆ ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಟೆಂತ ೆ ಆಫಿೋಸರ್ಗಳು ಸಸಪೆೆಂಡ್ ಆಗತತಿುದನುರ.ೆ ಇರತವ 
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ಹಗರಣ್ಗಳ ವಿವರಗಳನತನ ಬೆೋಕನದ್ರೆ ರ್ನನತ ಓದ್ತತೆುೋರೆ್.  ಇದ್ತ ಬಹಳ ಗೆಂಭಿೋರವನದ್ 
ವಿಚನರವನಗಿದೆ. 

 ಶ್ರೋ ಬಸವರನಜ್ ಬೊಮನಮಯಿ:- ಬಿ.ಡಿ.ಎ ವಿಚನರದ್ಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮನಹಿತಿಗಳನತನ ರ್ನವು ಕೂಡ 
ತೆಗೆದ್ತಕೂೆಳುುತಿುದೆುೋವೆ.  ಈ ಕತರಿತ್ ಎಲನಿ ಮನಹಿತಿಗಳನತನ ಪಡದೆ್ತಕೂೆೆಂಡತ ಮತೆಂದ್ಧನ ವನರ ಉತ್ುರ 
ಕೊಡತತುೆೋರೆ್.  ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಮತಚಿುಡತವೆಂಥದೆುೋನಲಿ.  ರ್ನರೆ್ೋ ಉತ್ುರ ಕೂೆಡತತುೆೋರೆ್. 

 ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕ.ೆ ಹರಿಪರಸನದ್:- ಬಿ.ಡಿ.ಎ ಅಲನರ್್ ಮನಡಿರತವೆಂತ್ಹ ನವೆೋಶನಗಳನತನ ಕಬನೆ ಮನಡಿ 
ಸನವಿರನರತ ಕೊೋಟ ರೂಪನಯಿಗಳನತನ ಲೂಟ ಮನಡಿದನುರ.ೆ  ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಪರಭನವಿ ವಾಕ್ತುಗಳಿದನುರ.ೆ  
ಹೊೋದ್ ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಿ ಭೂಮನಫಿಯನ, ಲನಾೆಂಡ್ ಮನಫಿಯನದ್ ಬಗೆೆ ಚಚಾೆ ಆಯಿತ್ತ.  ಇದ್ರಲ್ಲಿ 
ಸನಕಷತಟ ಪರಭನವಿ ವಾಕ್ತುಗಳ ಕೆೈವನಡ ಇದ.ೆ  ಈ ಪರಕರಣ್ ಬೊಮಮನಹಳಿುಯಲ್ಲಿ ಆಗಿರತವೆಂಥದನುಗಿದ.ೆ  
ಬರತವ ಗತರತವನರ ತನವು ಉತ್ುರ ಕೂೆಟಟರೆ ಒಳುೆಯದ್ತ. 

                            (ಮತೆಂದ್ತ) 

(೧೧೧1) ೨೨-೧೨-೨೦೨೨ ೧೧.೪೦ ಡಿಎಸ್-ವಿಕೆ(ಎೆಂಡಿ) 

 ಶ್ರೋ ಬಸವರನಜ್ ಬೊಮನಮಯಿ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ ಗತರತವನರ ಖ್ೆಂಡಿತ್ವನಗಿಯೂ 
ಉತ್ುರ ಕೂೆಡತತೆುೋರ್.ೆ  ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬೆೋರ ೆಪರಶೆನಯ್ಕೋ ಇಲಿ.  ಗತರತವನರ ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷ್ದ್ ರ್ನಯಕರತ 
ಪರಶೆನ ಕೆೋಳಲ್ಲ, ಅವರತ ಕೆೋಳಲ್ಲ, ರ್ನನತ ಉತ್ುರ ಕೂೆಡತತೆುೋರ್ೆ.   

ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರಸನದ್:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ ರ್ನನತ ಪರಶೆನ ಕೆೋಳುವುದ್ಧಲಿ. ಅವರತ 
ಕೆೋಳುವ ಪರಶೆನಗ ೆಸಮೆಂಜ್ಸವನದ್ ಉತ್ುರ ಕೂೆಡಲ್ಲ.  

ಶ್ರೋ ಬಸವರನಜ್ ಬೊಮನಮಯಿ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ ಮನನಾ ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷ್ದ್ 
ರ್ನಯಕರತ ಮಧಾ ಪರವೆೋಶ ಮನಡಲ್ಲ, ಪರವನಗಿಲಿ. ಅವರತ ಮತಖ್ಾ ಪರಶೆನಯನತನ ಕೆೋಳಲ್ಲ.  ಅವರತ 
ಕೆೋಳಿದ್ ಪರಶೆನಗ ೆರ್ನನತ ಉತ್ುರ ಕೂೆಡತತೆುೋರ್.ೆ  
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ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಾ ಮತಖ್ಾಮೆಂತಿರಗಳೆ, ಬಹಳಷತಟ ಸಚಿವರತಗಳು ಉತ್ುರವನತನ 
ಕೊಡತತುೆೋವೆೆಂದ್ತ ಹೆೋಳುತನುರೆ, ಎಲನಿ ಸಚಿವರಿಗೂ ಅಧಿವೆೋಶನ ಮತಗಿಯತವಷಟರಲ್ಲಿ ಉತ್ುರ 
ಕೊಡತವುದ್ಕೆೆ ಹೆೋಳಿ. 

ಶ್ರೋ ಮರಿತಿಬೆಬೋಗೌಡ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ ಮನನಾ ಮತಖ್ಾಮೆಂತಿರಗಳು ಮತೆಂದ್ಧನ 
ಗತರತವನರ ಉತ್ುರ ಕೊಡತತೆುೋರ್ೆೆಂದ್ತ ಹೆೋಳಿದನುರ.ೆ  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ರ್ನನತ ಬೆೋರ ೆ ಪರಶೆನಗಳ ಬಗೆೆ ಮನನಾ ಮತಖ್ಾಮೆಂತಿರಗಳಿಗ ೆ
ಹೆೋಳಿರತವೆಂಥದ್ತು. 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನ ಪರಿಷತ್ತು                    2೨-೧೨-೨೦೨೨                                      32                        

  ತಿದ್ತುಪಡಿಯನಗದ್ ಪರತಿ/Unedited copy, ರ್ನಾಯನಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವನ ಪತಿರಕನ ಪರಕಟಣೆಗನಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಕೂಡದ್ತ 
 

   

ಪರಶೆನ ಸೆಂಖೆಾ: ೪೧೩ 
       (ಉತ್ುರ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದೆ) 

 ಶ್ರೋ ಎಸ.ರವಿ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ  ಮನನಾ ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರವನತನ ಕೊಟಟದನುರೆ.  
ಅದ್ರೆ ಒೆಂದ್ತ ಸಣ್ಣ ಸಮಸಾೆ ಇದೆ.  ಇಲನಖಯೆವರತ ರಸೆು ಮನಡತವನಗ  ವೆೆಂಕಟಪಪನ ಕೆರೆಯ 
ಕೊೋಡಿಯನತನ ಸೆಂಪೂಣ್ಾವನಗಿ ಮತಚಿುಬಿಟಟದನುರೆ.  ಆ ಕೆರೆ ಕೊೋಡಿ ಮತಚಿುರತವ ಪರಯತಕು ೫೦ ಜ್ನ 
ರೈೆತ್ರಿಗ ೆ ೨೫೦ಕೂೆ ಹೆಚತು ಎಕರಯೆಲ್ಲಿ ಅವರ ತೆೆಂಗಿನ ತೊೋಟ, ಭತ್ುದ್ ಗದೆು ಸೆಂಪೂಣ್ಾವನಗಿ  
ನೋರಿನಲ್ಲಿ ಮತಳುಗಡೆಯನಗಿದೆ.  ಅವರ ಇಲನಖಯೆವರ ತ್ಪಿಪಗನಗಿ ಆ ರೈೆತ್ರ ಬೆಳ ೆ ಜ್ೆಂಡತ 
ಬೆಳೆದ್ತಕೂೆೆಂಡತ ಇವತ್ತು ತೊೋಟ ರ್ನಶವನಗಿದ.ೆ ದ್ಯಮನಡಿ ಅವರಿಗೆ ಪರಿಹನರವನತನ ಕೊಡಬೋೆಕತ.  
ಆ ರಸೆುಯನತನ ಸರಿ ಮನಡಿ ಕೆರೆ ಕೊೋಡಿ ನೋರತ ಸೆಂಪೂಣ್ಾವನಗಿ ಹರಿದ್ತ ಹೂೆೋಗತವುದ್ಕೆೆ 
ಸತಸಜಿೆತ್ವನದ್ ಸೋೆತ್ತವ ೆ ನಮನಾಣ್ ಆಗಬೋೆಕತ ಮತ್ತು ಕೆರೆ ಕೊೋಡಿ ಒತ್ತುವರಿಯನತನ 
ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೆೋಕತ, ದ್ಯಮನಡಿ ಈ ಮೂರತ ಕಲೆಸಗಳನತನ ಮನಡಿಕೂೆಡಿ.  
 
 ಶ್ರೋ ಸಿ.ಸಿ.ಪನಟೋಲ್:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ  ಒತ್ತುವರಿಯನಗಿರತವುದ್ನತನ ತೆಗೆಯತತೆುೋವೆ.  
ಅದ್ತ ಸನವಾಜ್ನಕರಿೆಂದ್ಲೂ ಒತ್ತುವರಿಯನಗಿದೆ.  ಒತ್ತುವರಿಯನತನ ತೆಗೆದ್ರೆ ನೋರತ ಸರನಗವನಗಿ 
ಹರಿದ್ತ ಹೊೋಗತತ್ುದೆ.   ಅದ್ಕೆೆ ಬೆೋಕನದ್ೆಂತ್ಹ ರಸೆು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕನಮಗನರಿಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದ್ತಕೊಳುುತುೆೋವೆ.  
ಪರಿಹನರವನತನ ಕೊಡತವೆಂತ್ಹ ಪರಸನುವರೆ್ ಸಕನಾರದ್ ಮತೆಂದ ೆಇಲಿ.  
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ಪರಶೆನ ಸೆಂಖೆಾ: ೫೪೪ 
(ಉತ್ುರ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದೆ) 

 
 ಶ್ರೋ ಎೆಂ.ಕ.ೆಪನರಣೆೋಶ್:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ ಮನನಾ ಮತಖ್ಾಮೆಂತಿರಗಳಿಗೆ ರ್ನನತ 
ಅಭಿನೆಂದ್ರೆ್ಯನತನ ಸಲ್ಲಿಸತತೆುೋರ್ೆ.  ಮನನಾ ಮತಖ್ಾಮೆಂತಿರಗಳು ಕೂಡಲೋೆ ಸಪೆಂದ್ಧಸಿ ಇಡಿೋ ರನಜ್ಾದ್ಲ್ಲಿ 
Task Force ನತನ ಮನಡಿದನುರ.ೆ  ಆದ್ರೂ ನಮಮ ಭನಗದ್ಲ್ಲಿ ಅತಿೋ ಹಚೆತು ಆರೆ್ ದನಳಿಯಿೆಂದ್ 
ಮೃತ್ಪಟಟದ್ುರತ. ಅೆಂತ್ಹ ಸೆಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು Task Force ನತನ ಮನಡಿ ಜ್ನರಲ್ಲಿದ್ುೆಂತ್ಹ 
ಆತ್ೆಂಕವನತನ ದ್ೂರ ಮನಡತವೆಂತ್ಹ ಕೆಲಸವನತನ ಮನಡಿದನುರ.ೆ ಹನಗನಗಿ ಅವರಿಗೆ ಧನಾವನದ್ಗಳು.  
ನಮಮ ಭನಗದ್ಲ್ಲಿ ಸನಕಷತಟ ಆರೆ್ಗಳು ಇವೆ.  ೧೫ ದ್ಧವಸದ್ಧೆಂದ್ಧೋಚೆಗೆ ೫ ಆರೆ್ಗಳನತನ ಹಿಡಿಯತವೆಂತ್ಹ 
ಕೆಲಸವೂ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ.  ಆದ್ರೆ ಮನನಾ ಮತಖ್ಾಮೆಂತಿರಗಳಲ್ಲಿ ನನನ ವಿನೆಂತಿ ಏರೆ್ೆಂದ್ರೆ, ಇವತ್ತು 
ಸನಕಷತಟ ಜ್ನ ಆರೆ್ಯ ದನಳಿಗ ೆ ತ್ತತನುಗಿ ಮೃತ್ಪಟಟದನುರೆ.  ಆದ್ರೆ ಅವರ ಕತಟತೆಂಬಕೆೆ 
ಆಸರಯೆನಗಿದ್ುೆಂಥವರೋೆ ಹೆಚತು ಇವತ್ತು ಮೃತ್ಪಟಟರತವೆಂಥವರತ.  ಹನಗನಗಿ ದ್ಯಮನಡಿ ಆ 
ಮೃತ್ಪಟಟವರ ಕತಟತೆಂಬದ್ವರಿಗೆ ಏರ್ನದ್ರೂ ಉದೂೆಾೋಗವನತನ ಕಲ್ಲಪಸಿಕೂೆಡಬೋೆಕತ.  ಏಕೆೆಂದ್ರ,ೆ ಹೆಚತು 
ಭನಗ ಅರಣ್ಾ ಪರದೆೋಶ ಕನಡತಗಳಲ್ಲಿ ಗನರಮನೆಂತ್ರ ಪರದೆೋಶಗಳಲ್ಲಿ ವನಸಿಸತವೆಂಥವರೋೆ ಈ ಒೆಂದ್ತ ಆರೆ್ 
ಹನವಳಿಗ ೆಬಲ್ಲಯನಗಿರತವೆಂಥವರತ.  ಹನಗನಗಿ ಅವರಿಗ ೆಬೆೋರ ೆವಿಧಿಯಿಲಿ.  ಅವರ ಮರ್ೆಯಲ್ಲಿರತವ 
ಯಜ್ಮನನನರೆ್ನ ಕಳೆದ್ತಕೊೆಂಡಿರತವ ಪರಿಸಿೆತಿಯಳಗ ೆ ಅವರಿಗೆ ಯನವುದನದ್ರೂ ರಿೋತಿಯಲನಿದ್ರೂ 
ಅವರ ಕತಟತೆಂಬದ್ವರಿಗೆ ಒೆಂದ್ತ ಹತದೆುಯನತನ ಕೂೆಡಬೋೆಕತ. ಮನನಾ ಮತಖ್ಾಮೆಂತಿರಗಳು ಸನಕಷತಟ 
ಒಳೆುಯ ಕೆಲಸಗಳನತನ ಮನಡಿದನುರೆ. ಇವತ್ತು ನನಗ ೆಸನಕಷತಟ ದ್ಧೋಘಾವನದ್ ಉತ್ುರವನತನ ಕೊಟಟದನುರ.ೆ  
ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಪರಿಹನರವನತನ ಮನಡತವೆಂತ್ಹ ಎಲನಿ ಪರಯತ್ನಗಳು ಇವೆ.  ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇದೊೆಂದ್ನತನ 
ಮನಡಿಕೊಡಬೆೋಕೆೆಂದ್ತ ಮನನಾ ಮತಖ್ಾಮೆಂತಿರಗಳಲ್ಲಿ ವಿನೆಂತಿ ಮನಡಿಕೊಳುುತುೆೋರೆ್. 
 

ಶ್ರೋ ಆರ್.ಅಶೆ್ೋಕ್ (ಕೆಂದನಯ ಸಚಿವರತ) (ಮತಖ್ಾಮೆಂತಿರಗಳ ಪರವನಗಿ):- ಮನನಾ 
ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ ಮನನಾ ಪನರಣೆೋಶ್ರವರ ಪರಶೆನಗೆ ಈಗನಗಲೆೋ ವನಾ ಪನರಣಿಗಳು ಅರಣ್ಾ 
ಪರದೆೋಶದ್ಲ್ಲಿಯ್ಕೋ ಉಳಿದ್ತಕೊಳುುವುದ್ಕೆೆ ರಕ್ಷಿತ್ ಅರಣ್ಾ ಪರದೆೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೆರೆಗಳನತನ ನಮನಾಣ್ 
ಮನಡತವೆಂಥನದ್ುಕೆೆ ಹೆಚಿುನ ಒತ್ುನತನ ಕೂೆಡತತಿುದೆುೋವೆ.  ಅದೆೋ ರಿೋತಿ ಅರಣ್ಾದ್ ಅೆಂಚಿನಲ್ಲಿ ಸೌರಶಕ್ತು 
ಬೆೋಲ್ಲ, ಕೆಂದ್ಕಗಳನತನ ನಮನಾಣ್ ಮನಡತವುದ್ತ, ರೈೆಲೆಾ ಬನಾರಿಕೆೋಡ್ ಮನಡತ್ಕೆೆಂಥ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ 
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ಸಕನಾರ ಕರಮ ತೆಗೆದ್ತಕೂೆಳುುತಿುದೆುೋವೆ.  ಕಳೆದ್ ಮೂರತ ವಷಾಗಳಲ್ಲಿ ಆರೆ್ ತ್ಡ ೆಕೆಂದ್ಕ ೭೬೧ ಕ್ತ.ಮಿೋ. 
ನಮನಾಣ್ ಮನಡಲನಗಿದೆ. ಸೂೆೋಲನರ್ ಬೋೆಲ್ಲಯನತನ ೧,೧೦೫ ಕ್ತ.ಮಿೋ. ನಮನಾಣ್ ಮನಡಲನಗಿದ.ೆ  
ರೈೆಲೆಾ ಬನಾರಿಕೆೋಡ್ ೧೩೩ ಕ್ತ.ಮಿೋ. ಕಳೆದ್ ಮೂರತ ವಷಾಗಳಲ್ಲಿ ಮನಡಿದೆುೋವೆ. ೨೦೨೨-೨೩ರಲ್ಲಿ ಮತೆು 
ಆರೆ್ ತ್ಡ ೆಕೆಂದ್ಕವನತನ ೧೫೦ ಕ್ತ.ಮಿೋ. ಮನಡತತಿುದೆುೋವೆ.  ಸೂೆೋಲನರ್ ಬೋೆಲ್ಲಯನತನ ೨೮೫ ಕ್ತ.ಮಿೋ. 
ಮತ್ತು ರೈೆಲೆಾ ಬನಾರಿಕೆೋಡ್ ೭೧ ಕ್ತ.ಮಿೋ. ಈಗ ಮನಡತವೆಂಥನದ್ುಕೆೆ ಪನರರೆಂಭ ಮನಡಿದೆುೋವೆ. ಈಗನಗಲೆೋ 
ಆರೆ್ ಹಿಮಮಟಟಸತವೆಂಥ ೯೫ ತ್ೆಂಡಗಳನತನ ರ್ನವು ಮನಡಿದೆುೋವೆ.  ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕ್ಷಿಪರ ಸಪೆಂದ್ನ ತ್ೆಂಡ ೩೩, 
ಹೆಣ್ತಣ ಆರೆ್ಗಳಿಗ ೆ Radio Collor ಅಳವಡಿಸತವೆಂಥ ವಾವಸೆೆಯನತನ ರ್ನವು ಮನಡತತಿುದೆುೋವೆ. 
Elephant Task Force ಗಳನತನ ರ್ನವು ಮನಡಿದೆುೋವೆ.  ಪರತಿ ತ್ೆಂಡಕೆೆ ರೂ. ೫೦ ಲಕ್ಷ್ಗಳನತನ ಸಹ 
ಕೊಡತತಿುದೆುೋವೆ. ೪ ತ್ೆಂಡಗಳು ಚಿಕೆಮಗಳೂರತ, ಹನಸನ, ಕೊಡಗತ ಮತ್ತು ಮೈಸೂರತ ಜಿಲೆಿಗಳಲ್ಲಿ 
ವಾವಸೆೆ ಮನಡಲನಗಿದ.ೆ  ಈಗನಗಲೆೋ ಮನನಾ ಪನರಣೋೆಶ್ರವರತ ಹೋೆಳಿದನುರೆ. ಅವರಿಗೆ ಸಹನಯವನತನ 
ಮನಡಬೋೆಕೆನತನವ ದ್ೃಷಿಟಯಿೆಂದ್ ಮೊದ್ಲತ ರೂ. ೭.೫ ಲಕ್ಷ್ಗಳನತನ ಆರೆ್ ತ್ತಳಿತ್ಕೆೆ ಒಳಗನಗಿ ಸತ್ುೆಂಥ 
ಕತಟತೆಂಬದ್ವರಿಗೆ ಪರಿಹನರ ಕೊಡತತಿುದ್ುರತ.  ಅದ್ನತನ ಮನನಾ ಮತಖ್ಾಮೆಂತಿರಗಳು ರೂ. ೧೫ ಲಕ್ಷ್ಗಳಿಗ ೆ
ಏರಿಕೆಯನತನ ಮನಡಿದನುರ.ೆ  ಈಗನಗಲೆೋ ಘೂೋಷಣೆಯನತನ ಸಹ ಮನಡಿದನುರ.ೆ  ರ್ನನತ ಕೂಡ 
ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೊೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಗನರಮ ವನಸುವಾ ಸೆಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ಹೊೋಗಿ ಭೆೋಟ ಮನಡಿದೆು.  ಅದೆೋ ರಿೋತಿ 
ಚಿಕೆಮಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಈವರಗೆೆ ೫ ಪತೆಂಡನರೆ್ಗಳನತನ ಸರೆ ೆ ಹಿಡಿಯಲನಗಿದೆ.  ಈ ವಷಾ ೪ 
ಪತೆಂಡನರೆ್ಗಳನತನ ಸರೆ ೆಹಿಡಿಯಲನಗಿದೆ.  ಸಕನಾರ ಈಗನಗಲೆೋ ಇದ್ರ ಬಗೆೆ ಬನಾರಿಕೆೋಡ್ ನಮನಾಣ್ 
ಮನಡತವೆಂಥನದ್ತು ಮತ್ತು ಆರೆ್ಗಳು ಹಳಿುಗಳಿಗ ೆಬರದೋೆ ಕತಡಿಯತವ ನೋರಿಗೊೋಸೆರ ಅರಣ್ಾದ್ಲ್ಲಿಯ್ಕೋ 
ಕೆರೆಗಳ ನಮನಾಣ್ ಈ ರಿೋತಿಯ ಕನಯಾಗಳನತನ ಮನಡಿದುೆೋವೆ.  ಈಗನಗಲೋೆ ರೂ. ೧೦೦ ಕೂೆೋಟಗಳ 
ಅನತದನನವನತನ ಕೊಡಲನಗಿದೆ.  ಇದ್ರ ಬಗೆೆ ಸಕನಾರ ಕರಮ ತೆಗೆದ್ತಕೂೆಳುುತ್ುದೆ.  
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 ಪರಶೆನ ಸೆಂಖೆಾ: ೪೫೫ 
(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದೆ) 

 
 ಶ್ರೋ ಸಿ.ಎನ್.ಮೆಂಜೆೋಗೌಡ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ ಸಕನಾರದ್ಧೆಂದ್ ಬಹಳ ಚೆರ್ನನಗಿ 
ಉತ್ುರವನತನ ಕೊಟಟದನುರೆ. ರ್ನನತ ಇದ್ತವರೆವಿಗೂ ಕೆೋಳಿರತವ ಪರಶೆನಗಳಲ್ಲಿ ಫಸಟ್ ಕನಿಸ್ ಉತ್ುರವನತನ 
ಕೊಟಟರತವುದ್ತ ಇದೆೋ ಮೊದ್ಲತ.  ಇದ್ತವರೆವಿಗೂ ಎಷತಟ ಉತ್ುರಗಳನತನ ಕೊಟಟದನುರ,ೆ ಆ ಉತ್ುರಗಳ 
ಬಗೆೆ ರ್ನವು ಚಚೆಾಯನತನ ಮನಡಿದನಗ ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಿ ಒಪಿಪಕೊೆಂಡತ ಅದ್ನತನ ತ್ನಖಗೆೆ ವಹಿಸತತೆುೋವೆೆಂದ್ತ 
ಹೆೋಳಿ ಇದ್ತವರೆವಿಗೂ ತ್ನಖೆಗ ೆವಹಿಸತವುದ್ಕನೆಗಿಲಿ. ಆದ್ರೂ ಸಹ ಇವತ್ತು ನೋಡಿರತ್ಕೆೆಂಥ ಉತ್ುರ 
ಬಹಳ ಚೆರ್ನನಗಿದ.ೆ ರ್ನನತ ಮನನಾ ಮತಖ್ಾಮೆಂತಿರಗಳಲ್ಲಿ ತ್ಮಮ ಮೂಲಕ ಕೆೋಳಬಯಸತವುದೆೋರ್ೆೆಂದ್ರೆ, 
ಅವರ ಉತ್ುರ ಸರಿಯನಗಿದೆ.  ಆದ್ರೆ ರ್ನನತ ಕೆೋಳಿರತ್ಕೆೆಂಥ ಪರಶೆನಗ ೆಒಟತಟ ಇಷತಟ ಖನಲ್ಲ ಹತದೆುಗಳಿವೆ 
ಎೆಂದ್ತ ಹೆೋಳಿದನುರ.ೆ ನನನ ಪರಶೆನಯ್ಕೋರೆ್ೆಂದ್ರೆ, ಖನಲ್ಲ ಇರತ್ಕೆೆಂಥ ಈ ಹತದೆುಗಳನತನ ಭತಿಾ ಮನಡತವುದ್ತ 
ಯನವನಗ? ಅದ್ಕೆೆ ದ್ಯಮನಡಿ ಮನನಾ ಮತಖ್ಾಮೆಂತಿರಗಳು ಉತ್ುರವನತನ ಕೊಡಬೋೆಕೆೆಂದ್ತ ತ್ಮಮ 
ಮೂಲಕ ಕೋೆಳುತೆುೋರ್.ೆ  

ಶ್ರೋ ಬಸವರನಜ್ ಬೊಮನಮಯಿ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ ಅವರತ ಆ ರಿೋತಿ ಕೆೋಳಿಲಿ.  
ಅವರತ ಹೂೆರಗತತಿುಗ ೆ ಆಧನರದ್ ಮೋಲ ೆ ರೆ್ೋಮಕ ಮನಡಿಕೂೆೆಂಡತ ಆಡಳಿತ್ ಯೆಂತ್ರವನತನ 
ಚತರತಕತಗೂೆಳಿಸತವ ಕಡ ೆ ಸಕನಾರ ನಧನಾರ ತಗೆೆದ್ತಕೂೆಳುುವುದೋೆ? ಸಪಷಟವನದ್ ಮನಹಿತಿಯನತನ 
ಒದ್ಗಿಸತವುದ್ತ ಎೆಂದ್ತ ಕೆೋಳಿದನುರ.ೆ  ಹೂೆರಗತತಿುಗೆಯಿೆಂದ್ ಭತಿಾ ಮನಡಿ ಎೆಂದ್ತ ಅವರತ 
ಸೂಚರೆ್ಯನತನ ಕೊಟಟದನುರ.ೆ  ಆದ್ರೆ ಅವರತ ಇಲ್ಲಿ ಕೋೆಳಿರತವುದ್ತ ಸಪಿಿಮೆಂಟರಿ ಪರಶೆನ.  ಅದ್ಕೆೆ ರ್ನನತ 
ಉತ್ುರವನತನ ಕೂೆಡತತುೆೋರೆ್.  ಇದ್ರಲ್ಲಿಯ್ಕೋ ಕೆೋಳಿದ್ುರೂ ಸಹ ರ್ನವು ಲ್ಲಖಿತ್ ಉತ್ುರವನತನ 
ಕೊಡತತಿುದೆುವು.  ಇದ್ತ ಅವರ ಪರಶೆನಗೂ ಮಿೋರಿ ಮಹತ್ಾ ಇರತವೆಂಥ ಒೆಂದ್ತ ವಿಷಯವಿದ್ತ.  ಒಟತಟ 
೭,೬೯,೯೮೧ ಮೆಂಜ್ೂರನದ್ ಹತದೆುಗಳಿವೆ, ೫,೧೧,೨೭೨ ಹತದೆುಗಳನತನ ಭತಿಾ ಮನಡಿ ಈಗನಗಲೆೋ 
ಕೆಲಸವನತನ ಮನಡತತಿುದನುರ ೆ ಹನಗೂ ಯನವುದೆೋ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಕೆೆ ತೊೆಂದ್ರಯೆನಗಬನರದೆೆಂದ್ತ 
ಈಗ ೨,೫೮,೭೦೯ ಖನಲ್ಲ ಹತದೆುಗಳೋೆನವೆ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಸಿ ಅೆಂಡ್ ಡಿ ವಗಾದ್ವರಿಗೆ ಹೊರಗತತಿುಗ ೆ
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ಆಧನರದ್ ಮೋಲ ೆ ತೆಗೆದ್ತಕೊೆಂಡಿದುೆೋವೆ.  ಎ ಅೆಂಡ್ ಬಿ ಕನಾಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ additional 
charge ಕೂೆಟತಟ ಅವರಿಗೆ ಹೆಚತುವರಿ ಜ್ವನಬನುರಿಗಳನತನ ಕೊಟತಟ ಕೆಲಸವನತನ ನವಾಹಿಸತತಿುದನುರ.ೆ 
ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತು ಕೂಡಲೋೆ ತ್ತೆಂಬಿಕೂೆಳುುವೆಂಥ ಅವಶಾಕವನದ್ ಹತದೆುಗಳೆೋನವೆ, ಅವುಗಳನತನ 
ಗತರತತಿಸತವುದ್ಕೆೆ ಹೆೋಳಿದೆುೋವೆ.  ರ್ನನತ ಒೆಂದ್ತ ತಿೋಮನಾನವನತನ ಮನಡಿದೆುೋರ್.ೆ  ಈ ವಷಾ ಅೆಂದ್ರೆ 
ಈ ಬಜೆರ್್ನೆಂದ್ ಮತೆಂದ್ಧನ ಬಜೆರ್್ರೆ್ೂಳಗೆ ಕನಷಠ ಒೆಂದ್ತ ಲಕ್ಷ್ ಹತದುೆಗಳನತನ ನಮಮ ಸಕನಾರ 
ತ್ತೆಂಬತತ್ುದೆ.                                                              

(ಮತೆಂದ್ತ) 

(1112) 22/12/2022/ಎಸ್ಪಿಆರ್-ವಿಕೆ(ಎೆಂಡಿ)/11:50             (ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿೆತಿ) 
ಶ್ರೋ ಬಸವರನಜ್ ಬೊಮನಮಯಿ(ಮತೆಂದ್ತ):-  
ಆ ಪೆೈಕ್ತ ಬಹಳ ಆದ್ಾತಯೆ ಮೋರಗೆ ೆ ಯನವ ಹತದೆುಗಳನತನ ಭತಿಾ ಮನಡಬೆೋಕತ ಎನತನವುದ್ನತನ 
ಗತತಿಾಸಲತ ತಿಳಿಸಿದ್ತು, ಇದನದ್ ತ್ಕ್ಷ್ಣ್ವೋೆ ಖನಲ್ಲ ಹತದೆುಗಳ ಭತಿಾ ಮನಡಲನಗತವುದ್ತ.  ಸತಮನರತ 
ಒೆಂದ್ತ ಲಕ್ಷ್ ಹತದುೆಗಳನತನ ಭತಿಾ ಮನಡಲತ ರ್ನನತ ಈಗನಗಲೆೋ ಅನತಮತಿಸಿದೆುೋರ್ೆ.  ಹಿೋಗನಗಿ, 
ಯನವನಾವ ಇಲನಖಯೆಲ್ಲಿ ಅತ್ಾೆಂತ್ ಜ್ರೂರತ ಆಗಿ ಭತಿಾ ಮನಡಬೋೆಕನಗಿರತವ ಹತದುೆಗಳನತನ 
ಗತತಿಾಸಿ, ಅವುಗಳನತನ ಭತಿಾ ಮನಡತವ ಪರಕ್ತರಯ್ಕಯನತನ ಮನಡತತೆುೋವೆ.  ಈ ಪೆೈಕ್ತ ಪತರಸಭೆಗಳಲ್ಲಿನ 
ಸತಮನರತ 11,143 ಸಫನಯಿ ಕಮಾಚನರಿಗಳ ಹತದೆುಗಳನತನ ಭತಿಾ ಮನಡತವುದ್ಕೆೆ ಈಗನಗಲೋೆ 
ಅನತಮತಿಸಿದ್ತು, ಅದ್ರ ಪರಕ್ತರಯ್ಕಯತ ಪೂಣ್ಾಗೂೆಳುುವ ಹೆಂತ್ದ್ಲ್ಲಿದೆ.  ಇವರ ಬಗೆೆ ಮನತ್ರವೆೋ 
ಸಿೋಮಿತ್ವನಗಿ ಹೆೋಳುವುದನದ್ರೆ, ಇವರಿಗ ೆ ಅತಿೋ ಹೆಚಿುನ ಆದ್ಾತಯೆನತನ ನೋಡಿ ಖನಲ್ಲ ಇರತವ 
ಹತದೆುಗಳನತನ ಭತಿಾ ಮನಡಬೋೆಕೆೆಂದ್ತ ಹೆೋಳಿದೆುೋರ್ೆ.  ಮೋಲೆೆಂಡ ಹತದೆುಗಳನತನ ಹೊರತ್ತಪಡಿಸಿ, 
ಹೆಚತುವರಿ ಇನೂನ ಸತಮನರತ 12 ಸನವಿರ ಹತದೆುಗಳನತನ ಭತಿಾ ಮನಡತವ ತಿೋಮನಾನವನತನ ರ್ನನತ 
ಮನಡಿದೆುೋರ್.ೆ ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಟ ಕಡತ್ವು ಬೆಂದ್ ತ್ಕ್ಷ್ಣ್ವೆೋ ರ್ನನತ ಅದ್ನತನ ಅನತಮೊೋದ್ಧಸತತೆುೋರೆ್. ಈ 
ಹತದೆುಗಳ ಭತಿಾಗನಗಿ ಮೊದ್ಲ ಆದ್ಾತಯೆನತನ ನೋಡಿದೆುೋರ್.ೆ ಇಷ್ೂೆಟೆಂದ್ತ ದೊಡಡ ಪರಮನಣ್ದ್ಲ್ಲಿ 
ಹತದೆುಗಳನತನ ಭತಿಾ ಮನಡತವ ಕೆಲಸಗಳನತನ ರ್ನವು ಮನಡತತಿುದುೆೋವೆ.  ನಮಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜ್ಾವು 
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ಅನತಷ್ನಠನಕೆೆ ಬೆಂದ್ ಮೋಲೆ, ಬಹಳ ಅಪನಯಕನರಿ ಹನಗೂ ಕಷಟದ್ ಕೆಲಸಗಳನತನ ನವಾಹಿಸತವ 
ಸಫನಯಿ ಕಮಾಚನರಿಗಳ ಖನಲ್ಲ ಹತದೆುಗಳನತನ ಇಷತಟ ದೊಡಡ ಪರಮನಣ್ದ್ಲ್ಲಿ ಭತಿಾ ಮನಡತವ 
ಪರಕ್ತರಯ್ಕಯತ ಈ ಮೊದ್ಲತ ಎೆಂದ್ೂ ಆಗಿಲಿ.  ಮನನವಿೋಯತ ೆದ್ೃಷಿಟಯಿೆಂದ್ ಈ ಹತದೆುಗಳನತನ ಭತಿಾ 
ಮನಡಲೋೆಬೆೋಕನಗಿದೆ. ಹನಲ್ಲ ಸತಮನರತ 11 ಸನವಿರ ಹತದೆುಗಳ ಭತಿಾ ಪರಕ್ತರಯ್ಕಯತ ಪೂಣ್ಾಗೂೆೆಂಡ 
ತ್ಕ್ಷ್ಣ್ವೆೋ ಹಚೆತುವರಿ 12 ಸನವಿರ ಹತದೆುಗಳ ಪರಕ್ತರಯ್ಕಯನತನ ಪನರರೆಂಭಿಸಿ, ಹತದೆುಗಳನತನ ಭತಿಾ 
ಮನಡಲನಗತವುದ್ತ.  ಅದೋೆ ರಿೋತಿಯನಗಿ ರನಜ್ಾದ್ ಇತ್ರ ೆ ಇಲನಖಗೆಳಲ್ಲಿರತವ ಅಗತ್ಾ ಸೋೆವೆಗಳ 
ಹತದೆುಗಳನತನ ಗತತಿಾಸಿ, ಕೂಡಲೋೆ ಸತಮನರತ ಒೆಂದ್ತ ಲಕ್ಷ್ದ್ಷತಟ ಹತದುೆಗಳನತನ ಭತಿಾ ಮನಡಲತ 
ಅಗತ್ಾ ಕರಮಗಳನತನ ತೆಗೆದ್ತಕೊಳುಲನಗತವುದ್ತ.  

ಶ್ರೋ ಸಿ.ಎನ್.ಮೆಂಜೆೋಗೌಡ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಕೆಲವು ತನಲೂಿಕತ ಕಛೆೋರಿಗಳಲ್ಲಿ 
ಹನಗೂ ಶ್ಕ್ಷ್ಕರನತನ ನಯೋಜ್ರೆ್ ಮೋರಗೆ ೆ ಬೋೆರಡೆ ೆ ಕಳುಹಿಸತತನುರೆ.  ಕನನೂನತ ಇಲನಖಯೆಲ್ಲಿ 
ಸತಮನರತ 26,600 ರಷತಟ ಹತದುೆಗಳು ಖನಲ್ಲ ಇವೆ.  ಕೆಲವು ತನಲೂಿಕತ ಮಟಟದ್ಲ್ಲಿ ಇೆಂದ್ಧಗೂ ಸಹ 
ಅಜಿಾದನರರತ ತಿೋಪಿಾಗನಗಿ ರ್ನಾಯನಲಯಗಳಿಗೆ ಅಲೆದನಡತತಿುದನುರ.ೆ  ಶ್ಕ್ಷ್ಣ್ ಇಲನಖಯೆಲ್ಲಿ 
ಸತಮನರತ 10 ಸನವಿರದ್ಷತಟ ಹತದೆುಗಳು ಖನಲ್ಲ ಇವೆ.  ಶ್ಕ್ಷ್ಣ್ ಇಲನಖ ೆಹನಗೂ ರ್ನಾಯನಲಯಗಳಲ್ಲಿ 
ನಯೋಜ್ರೆ್ ಮೋರಗೆ ೆ ಸಿಬಬೆಂದ್ಧಗಳನತನ ರೆ್ೋಮಿಸಿ, ಕೆಲಸಗಳನತನ ಮನಡಿಸಿಕೂೆಳುುವುದ್ಕನೆಗತತ್ುದೆಯ್ಕೋ 
ಎೆಂದ್ತ ರ್ನನತ ಪರಶ್ನಸತತೆುೋರ್ೆ.  ಈಗನಗಲೆೋ ನೋಡಿರತವ ವರದ್ಧಯಲ್ಲಿ ಸತಮನರತ 87,700 
ಹತದೆುಗಳನತನ ಗತತಿುಗೆ ಆಧನರದ್ ಮೋಲೆ ಭತಿಾ ಮನಡಿಕೊಳುಲತ ಆದೋೆಶ್ಸಲನಗಿದೆ ಎೆಂದ್ತ 
ತಿಳಿಸಲನಗಿದೆ.  ಗತತಿುಗ ೆ ಆಧನರದ್ ಮೋಲೆ ಕಲೆಸಕೆೆ ತೆಗೆದ್ತಕೂೆೆಂಡ ಪರಿಸಿೆತಿಯಲ್ಲಿ ಕಛೆೋರಿ 
ಕಡತ್ಗಳನತನ ತೆಗೆದ್ತಕೂೆೆಂಡತ ಹೊೋಗಿ ಬರತವುದ್ರಲ್ಲಿ ಭದ್ರತನ ಲೂೆೋಪವನಗತತ್ುದ.ೆ  ಅವರತಗಳು 
ಖನಯೆಂ ರ್ೌಕರರನಗಿರತವುದ್ಧಲಿ.  ಹತದೆುಗಳ ಭತಿಾ ವಿಚನರದ್ಲ್ಲಿ ಮತಖ್ಾಮೆಂತಿರಗಳು ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಿ 
ಆಶನಾಸರೆ್ ನೋಡಿರತವ ಹಿರೆ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಅದ್ನತನ ಬೋೆಗ ಮನಡಬೋೆಕತ.  ಕೆಲವು ತನಲೂಿಕತ ಕಛೆೋರಿಗಳಲ್ಲಿ 
ವಿದ್ತಾತ್ ಅವಾವಸೆೆಯಿೆಂದನಗಿ ಅಲ್ಲಿನ ರ್ೌಕರರಿಗ ೆ ಹನಗೂ ಸನವಾಜ್ನಕರಿಗ ೆ ತೂೆೆಂದ್ರೆಯನಗತತಿುದೆ.  
ಹಿೋಗನಗಿ ಇದ್ನತನ ಸರಿಪಡಿಸತವ ಕೆಲಸಗಳನತನ ಮನಡಬೋೆಕೆೆಂದ್ತ ರ್ನನತ ತ್ಮಮ ಮತಖನೆಂತ್ರ 
ವಿನೆಂತಿಸಿಕೂೆಳುುತೆುೋರ್ೆ.  
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ಶ್ರೋ ಬಸವರನಜ್ ಬೊಮನಮಯಿ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಸದ್ಸಾರತ ಹೆೋಳಿರತವ 
ಅೆಂಶಗಳನತನ ಪರಿಶ್ೋಲ್ಲಸತತೆುೋರ್ೆ.  
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ಪರಶೆನ ಸೆಂಖೆಾ: 520 
(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಿದ)ೆ 

ಶ್ರೋ ರನಜೆೋೆಂದ್ರ ರನಜ್ಣ್ಣ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಸಚಿವರತ ನಮಮ ಜಿಲೆಿಯ 
ಚಿಕೆರ್ನಯಕನಹಳಿು ವಿಧನನ ಸಭನ ಕ್ಷೆೋತ್ರವನತನ ಪರತಿನಧಿಸತತನುರೆ. ಕಳೆದೆರೆಡತ ವಷಾದ್ಧೆಂದ್ ನಮಮ 
ಜಿಲೆಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚಿುನ ಪರಮನಣ್ದ್ಲ್ಲಿ ಮಳೆಯನಗಿ ಅಲ್ಲಿನ ಶೆೋಕಡನ 80 ಕ್ತೆೆಂತ್ ಹೆಚಿುನ ಕರಗೆಳು 
ಭತಿಾಗೊೆಂಡಿವ.ೆ  ಆದ್ರೆ ಸದ್ರಿ ಕೆರೆಗಳ ಏರಿಯತ ಸತಮನರತ 40-50 ವಷಾಗಳ ಹಿೆಂದ ೆ
ನಮಿಾಸಲಪಟಟವನಗಿವ;ೆ ಹಿೋಗನಗಿ ಅಲ್ಲಿನ ಬಹಳಷತಟ ಏರಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಿರತಕತ ಬಿಟಟವೆ ಹನಗೂ ಜನಲ್ಲ ಮರಗಳು 
ಬೆಳೆದ್ಧವ.ೆ  ಅಲ್ಲಿನ ಬಹಳಷತಟ ನೋರೂ ಸಹ ಪೊೋಲನಗತತಿುದೆ.  ಅನತಬೆಂಧ – ೨ ರಲ್ಲಿ ಪೂರಕ 
ಮನಹಿತಿಯನತನ ಒದ್ಗಿಸಿದನುರ.ೆ  66 ಕನಮಗನರಿಗಳು ಪನರರೆಂಭವನಗಿವ.ೆ  ಈ ಪೆೈಕ್ತ ಕೆಲವೆಂದ್ತ 
ಕನಮಗನರಿಗಳಿಗ ೆಇನೂನ ಟೆೆಂಡರ್ ಆಗಿಲಿ.  ಅನತಬೆಂಧ - ೨ ರಲ್ಲಿ ಕೂೆಟಟರತವ ಸೆಂಖೆಾಗೂ ಹನಗೂ 
ಅಲ್ಲಿನ ಮನಹಿತಿಗೂ ಸಾಲಪ ಮಟಟಗೆ ತನಳೆ ಸರಿಯನಗತತಿುಲಿ.  ಏಕೆೆಂದ್ರ,ೆ ಅಲ್ಲಿ 119 ಕೆರೆಗಳ 
ಮೆಂಜ್ೂರನತಿ ಎೆಂದ್ತ ತಿಳಿಸಿದ್ಧುೋರಿ, ಆದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿನ ಕನಮಗನರಿಗಳ ಸೆಂಖೆಾಯತ ಕಡಿಮ ಇದೆ.  ನಮಮ 
ಜಿಲೆಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ನೆರಡೆತ-ಮೂರತ ತಿೆಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಬೋೆಸಿಗಯೆತ ಪನರರೆಂಭವನಗತತ್ುದೆ.  ಸಚಿವರತ ಆದ್ಷತಟ 
ಬೆೋಗ ಇಲನಖಯೆ ಅಧಿಕನರಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ, ಕೆರೆಗಳಿೆಂದ್ ಹೂೆೋಗತತಿುರತವ ನೋರನತನ ತ್ಡಯೆತವ 
ಕೆಲಸಗಳನತನ ಮನಡಿಸಬೋೆಕತ.  ಏಕೆೆಂದ್ರ,ೆ ಅಲ್ಲಿನ ಬಹಳಷತಟ ಏರಿಗಳು ಈಗನಗಲೆೋ ಒಡದೆ್ತಹೊೋಗಿವೆ. 
ಸಚಿವರತ ಪನರರೆಂಭದ್ ಹೆಂತ್ದ್ಲ್ಲಿರತವ ಕೆಲಸಗಳ ಬಗೆೆ ಟೆೆಂಡರ್ನತನ ಆದ್ಷತಟ ಶ್ೋಘರದ್ಲ್ಲಿ ಕರದೆ್ತ, 
ಕನಮಗನರಿಯನತನ ಪನರರೆಂಭಿಸಿದ್ರ ೆಒಳೆುಯದನಗತತ್ುದ.ೆ  ಸಚಿವರಿಗೆ ತಿಳಿದ್ೆಂತ,ೆ ನಮಮ ತ್ತಮಕೂರತ 
ಜಿಲೆಿಯ ಮಧತಗಿರಿ, ಕೊರಟಗೆರೆ, ಪನವಗಡ ತನಲೂಿಕತಗಳು ಬರಪಿೋಡಿತ್ ಪರದೆೋಶಗಳನಗಿವೆ.  ಇೆಂತ್ಹ 
ಪರದೆೋಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಇವತಿುನ ದ್ಧವಸ ಕೆರೆಗಳು ತ್ತೆಂಬಿವ.ೆ  ಹಿೋಗನಗಿ ಸಚಿವರತ ಆದ್ಷತಟ ಬೋೆಗರ್ೋೆ, 
ಇದ್ನತನ ಕನಯಾರೂಪಕೆೆ ತ್ರಬೋೆಕತ ಹನಗೂ ಟೆೆಂಡರ್ ಕರಯೆತವ ಹೆಂತ್ದ್ಲ್ಲಿರತವ ಕನಮಗನರಿಗಳನತನ 
ಆದ್ಷತಟ ಬೋೆಗರ್ೋೆ ಮನಡಿಸಬೆೋಕತ.  ಇಲನಖನಧಿಕನರಿಗಳಿಗೆ ಹೆೋಳಿ, ಪೊೋಲನಗತತಿುರತವ ನೋರನತನ 
ನಲ್ಲಿಸಬೆೋಕೆೆಂದ್ತ ರ್ನನತ ತ್ಮಮ ಮೂಲಕ ಮನವಿ ಮನಡಿಕೊಳುುತುೆೋರೆ್.  
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ಶ್ರೋ ಜೆ.ಸಿ.ಮನಧತಸನಾಮಿ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ತ್ತಮಕೂರತ ಜಿಲೆಿಯಲ್ಲಿ ರ್ನವೋೆ 
ವಿಶೆೋಷವನಗಿ ಕನಮಗನರಿಗಳನತನ ಮನಡಿಸತತಿುದೆುೋವೆ. ಅಲ್ಲಿನ ಉಸತುವನರಿ ಮೆಂತಿರ ರ್ನರೆ್ೋ ಆಗಿದುೆೋರೆ್. 
ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಯನವುದೆೋ ಚೌಕನಸಿ ಇಲಿ.  ಇಡಿೋ ಜಿಲೆಿಯ್ಕೋ ನಮಮದ್ತ ಎೆಂಬ ಭನವರೆ್ಯಿೆಂದ್ ರ್ನವು 
ಕೆಲಸಗಳನತನ ಮನಡಿಸತತಿುದೆುೋವೆ. ಎಲನಿ ಕನಮಗನರಿಗಳ ಟೆೆಂಡರ್ನತನ ಏಕಕನಲದ್ಲ್ಲಿಯ್ಕೋ 
ಮನಡಿಸತವುದ್ಕನೆಗತವುದ್ಧಲಿ.  ಟೆೆಂಡರ್ಗೆ ತನೆಂತಿರಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಾಕ ಸಮಿತಿಗಳಿೆಂದ್ clearance 
ದೊರೆಯಬೆೋಕತ.  ಹಿೋಗನಗಿ ಟೆೆಂಡರ್ಗಳನತನ ಮನಡಲನಗತತಿುದೆ.  ಸದ್ಸಾರತ ಪರಸನುಪಿಸಿದ್ೆಂತ,ೆ ಈ 
ವಷಾ ಮಳೆಗನಲ ಚೆರ್ನನಗಿ ಆಗಿ ಕೆರೆಗಳು ತ್ತೆಂಬಿ, ಅಲಿಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕೆರೆಗಳು ಸೂೆೋರಿಕೆಯನಗಿವೆ. 
ಸನಮನನಾವನಗಿ ಎಲನಿ ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೂೆೋರತವಿಕೆಯತ ಇರತತ್ುದೆ. ಈ ಮೊದ್ಲತ ಇದ್ಕನೆಗಿ seepage 
drain ಗಳನತನ ಮನಡಲನಗತತಿುತ್ತು; ಆದ್ರೆ ಇತಿುೋಚಗೆೆ ಅವುಗಳನತನ ಒತ್ತುವರಿ ಮನಡಿಕೊೆಂಡಿದನುರೆ.  
ಹಿೋಗನಗಿ ಸೂೆೋರಿಕೆಯನದ್ ನೋರತ ರಸೆುಗೆ ಬರತತ್ುದ ೆ ಅಥವನ ಅಕೆಪಕೆದ್ ಜ್ಮಿೋನತಗಳಿಗೆ ಹೂೆೋಗಿ 
ಅವುಗಳು ಹನಳನಗಿ ಹೊೋಗತತಿುವೆ.  ಹಿೋಗನಗಿ ರ್ನನತ ಬಹಳ ಶ್ಸಿುನ ಸೂಚರೆ್ಗಳನತನ ನೋಡಿದೆುೋರೆ್. 
ಯನಯನಾರತ seepage drain ವರಗೆ ೆ ತ್ಮಮ ಜ್ನೋನತಗಳನತನ ತೆಗೆದ್ತಕೂೆೆಂಡತ ಬೆಂದ್ಧದನುರ,ೆ 
ಅದ್ನತನ ಖ್ತಲನಿ ಮನಡಿಸಲನಗತವುದ್ತ. ಸದ್ಸಾರಿಗೆ ಇನೂನ ವಿವರವನಗಿ ಹೋೆಳುವುದನದ್ರೆ, ಜಿಲನಿ 
ಪರಿಷತಿುನವರದ್ತು ಹನಗೂ ನಮಮ ಇಲನಖನ ವನಾಪಿುಯ ಬೆೋರ ೆ ಕೆರೆಗಳಿವೆ.  ತ್ತಮಕೂರತ ಜಿಲೆಿಯಲ್ಲಿ 
ಜಿಲನಿ ಪರಿಷತಿುನ ವನಾಪಿುಯ ಕೆಲವು ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೂೆೋಡಿ ಹರಿಯತವ ಪರಿಸಿೆತಿ ಇತ್ತು.  ಸಣ್ಣ ನೋರನವರಿ 
ಇಲನಖಗೆ ೆ ಸೋೆರಿದ್ ಟನಾೆಂಕತಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಸತಭದ್ರವನಗಿವೆ ಹನಗೂ ಇವುಗಳೆಲಿವೂ ಸತಸಿೆತಿಯಲ್ಲಿವೆ.  
ಇದೆೋ ವಿಚನರವನಗಿ, ಕೂೆೋಡಿ ಅಥವನ ತ್ೂಬಿನೆಂದ್ ನೋರತ ಹರಿದ್ತ ಬೆಂದ್ರ,ೆ ತ್ಕ್ಷ್ಣ್ವೆೋ ಅಗತ್ಾ 
ಕರಮಗಳನತನ ತೆಗೆದ್ತಕೂೆೆಂಡತ, ತನತನೆಲ್ಲಕವನಗಿ ನೋರಿನ ಹರಿವು ನಲ್ಲಿಸಿ ಎೆಂಬ ಬಗೆೆ ಜಿಲನಿ 
ಪರಿಷತಿುನವರಿಗ ೆಸೂಚರೆ್ಗಳನತನ ನೋಡಿದೆುೋವ.ೆ  ನೋರಿನ ಪರಮನಣ್ ಕಡಿಮಯನದನಗ, ಅದ್ನತನ ಸತಸಿೆತಿಗೆ 
ತ್ರತವ ಪರಯತ್ನವನತನ ರ್ನವು ಮನಡತತುೆೋವೆ.  
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ಪರಶೆನ ಸೆಂಖೆಾ: 548 
(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಿದ)ೆ 

ಶ್ರೋ ಪಿ.ಆರ್.ರಮೋಶ್:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಕೆೋೆಂದ್ರ ಸಕನಾರದ್ ಯೋಜ್ರೆ್ಯನಾಯ, 

ದೆೋಶದ್ಲ್ಲಿನ ನಗರಗಳನತನ ಸನಮರ್್ಾ ಸಿಟಗಳನತನ ಮನಡಬೋೆಕೆೆಂಬ ಉದೆುೋಶದ್ಧೆಂದ್ “ಮಿಷನ್”ನತನ 

ಹಮಿಮಕೂೆಳುಲನಗಿದೆ.  ಸನಮರ್್ಾ ಸಿಟ ಮಿಷನ್ನ ಕೆಲವು ಅೆಂಶಗಳನತನ ರ್ನನತ 

ಉಲೆಿೋಖಿಸಬಯಸತತೆುೋರೆ್.  “Urban planners ideally aim at developing the entire 

urban eco-system, which is represented by the four pillars of 

comprehensive development-institutional, physical, social and economic 

infrastructure.” ನಮಮ ರನಜ್ಾಕೆೆ ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಟೆಂತೆ ಸಕನಾರವು ಉತ್ುರಿಸಿದೆ. ಬೆೆಂಗಳೂರತ 

ಸನಮರ್್ಾ ಸಿಟ ಪರಸನುವರೆ್ಯಲ್ಲಿ ಸನಮರ್್ಾ ಟೆೆಂಡರ್ ಶ್ಾರ್ ರಸೆುಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಉದನಾನವನಗಳ 

ಪತನರನಭಿವೃದ್ಧಿ, ಐತಿಹನಸಿಕ ಕಟಟಡಗಳ ಪತನರನಭಿವೃದ್ಧಿ, ಮನಹಿತಿ ತ್ೆಂತ್ರಜ್ಞನನ ಆಧನರಿತ್ 

ಯೋಜ್ರೆ್ಗಳನತನ ಪರಸನುಪಿಸಲನಗಿದೆ.್್“2018್ರೆ್ೋ ಸನಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಅೆಂತಿಮ ಸನಮರ್್ಾ ಸಿಟ ಪರಸನುವರೆ್ಗಳು”್

ಎನತನವುದ್ನತನ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಲನಗಿದೆ.  ಅದ್ರಲ್ಲಿ  

• Revitalisation of historic heart of city 
• Integrated mobility towards creating vibrant destination 
• Redevelopment of historical economic centres 
• Protection and Redevelopment of Botanical Varied 

Parkland 
• Increasing Affordable Housing stock through slum 

redevelopment/upgradation of civic infrastructure 
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ಎನತನವ ಹಲವನರತ ರಿೋತಿಯ ಘಟಕಗಳನತನ ಅಳವಡಿಸಲನಗಿದ.ೆ   

(ಮತೆಂದ್ತ)  
1113/22-12-2022/12-00/ಬಿಕೆಪಿ-ಬಿಎನ್ಎಸ್         (ಸಭನಪತಿಯವರತ  ಪಿೋಠದ್ಲ್ಲಿದ್ುರತ) 

ಶ್ರೋ ಪಿ.ಆರ್.ರಮೋಶ್ (ಮತೆಂದ್ತ..) 

ಇವತ್ತು  ನೋವು  ಇಲ್ಲಿ  44  ಕೆಲಸಗಳನತನ ತೆಗೆದ್ತಕೊೆಂಡಿದೆುೋವೆೆಂದ್ತ  ಹೆೋಳಿದ್ಧುೋರಿ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ  30 
ಕೆಲಸಗಳನತನ  ಪೂಣ್ಾ  ಮನಡಿದೆುೋವೆೆಂದ್ತ  ಹೆೋಳಿದ್ಧುೋರಿ.   ಮನನಾ  ಸಭನಪತಿಯವರೆ,  ಈ  ಒೆಂದ್ತ  
ಮೂಲಭೂತ್ಸೌಲಭಾಗಳನತನ  ಸೃಷಿಟಸಬೆೋಕನದ್ರೆ adequate water supply   ಇರಬೋೆಕತ.  
ನಮಮ mission statement  ನಲ್ಲಿ assured electricity supply, sanitation 
including solid waste management  ಈ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ  inclusive  ಅಭಿವೃದ್ಧು  
ಪಡಿಸಬೆೋಕೆೆಂದ್ತ  ಇದೆ.   ಆದ್ರೆ, ತನವು ತೆಗೆದ್ತಕೊೆಂಡಿರತವ  ಕೆಲಸಗಳು  ಹೆೋಗಿವ ೆ  ಎೆಂದ್ರೆ  
ಬಹಳ  ವಿಚಿತ್ರವನಗಿವ.ೆ    ನೋವು  ತೆಗೆದ್ತಕೂೆೆಂಡಿರತವುದ್ನತನ    ಪತನಶುೆೋತ್ನ  ಮನಡತತೆುೋವೆೆಂದ್ತ  
ಹೆೋಳಿದ್ಧುೋರಿ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:-  ತನವು  ಪರಶೆನಯನತನ  ಕೆೋಳಿ, ಸನಕತ.  

ಶ್ರೋ ಪಿ.ಆರ್.ರಮೋಶ್:-    ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ ,  ಇದ್ತ  ಬಹಳ  ಮತಖ್ಾವನದ್ 
ವಿಚನರವನಗಿದೆ.   

ಸಭನಪತಿಯವರತ:-  ನಮಮದ್ತ  ಮತಖ್ಾವನಗಿರತತ್ುದೆ.    ನೋವು ಅವರಿಗೆ  ಪರಶೆನಯನತನ  
ಕೆೋಳಿ, ಇದ್ಕೆೆ  ಅವರತ  ಉತ್ುರ  ಹೆೋಳುತನುರೆ.   

ಶ್ರೋ ಪಿ.ಆರ್.ರಮೋಶ್:-    ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ  ೧೦೦೦ ಕೊೋಟ ರೂಪನಯಿಗಳ  
ಕೆಲಸಕೆೆ  ಈಗನಗಲೆೋ  800  ಕೊೋಟ ರೂಪನಯಿಗಳನತನ  ಪನವತಿ  ಮನಡಿದನುರ.ೆ   

ಸಭನಪತಿಯವರತ:-    ಇದ್ಕೆೆ  ಈಗ  ಏನತ  ಮನಡಬೆೋಕೆೆಂದ್ತ  ಹೋೆಳಿ.  

ಶ್ರೋ ಪಿ.ಆರ್.ರಮೋಶ್:-    ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ ಹೆೋಳುತೆುೋರ್.ೆ    ಈಗ    ಮನನಾ  
ಮತಖ್ಾಮೆಂತಿರಗಳಿಗೆ  ರ್ನನತ ವಿನೆಂತಿ  ಮನಡತವುದೆೋರೆ್ೆಂದ್ರೆ,   ಇೆಂತ್ಹ  ಒೆಂದ್ತ  ಯೋಜ್ರೆ್ಯನತನ  
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ಕೊಟನಟಗ,  ಇೆಂತ್ಹ  ಯೋಜ್ರೆ್ಯನತನ ಸರಿಯನದ್  ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ  ಸದ್ತಪಯೋಗ  
ಪಡಿಸಿಕೊಳುಬೆೋಕತ.  ಆದ್ರೆ,  ನೋವು  ಮನಡಿರತವುದೋೆರೆ್ೆಂದ್ರೆ   ದ್ಯವಿಟತಟ ರೆ್ೂೋಡಬೆೋಕತ.  44 ರಲ್ಲಿ 
ಬಹತತೆೋಕ  ಸತಮನರತ 450  ಕೊೋಟ ರೂಪನಯಿಗಳಿಗೆ  ಕೋೆವಲ  ರಸೆುಗಳ  ಅಭಿವೃದ್ಧಿ  
ಮನಡಿದ್ಧುೋರಿ.    ಯನವುದ್ನತನ   ಮನಡಿದ್ಧುೋರಿ. ನೋವು ಇದ್ನತನ  ‘historical’್ ್ ್ ಎೆಂದ್ತ   
ಹೆೋಳುತಿುೋರಿ.    ನೋವು  ಪೆಂಜನಬ್ನ ಅಮೃತ್ಸರ್ಗೆ   ಹೊೋಗಿ  ರೆ್ೂೋಡಿ.  There is a 
concept.  Historical  ಅಥವನ ಏನತ  ಒೆಂದ್ತ ಐತಿಹನಸಿಕ  ಪತನಶುೆೋತ್ನ   ಮನಡಬೋೆಕೆೆಂದ್ತ   
ಹೊರಟದನುರ,ೆ   ಆ  ನಗರದ್ಲ್ಲಿ   ಹಿೆಂದ ೆhistorical place ಗಳಲ್ಲಿ  ಏರ್ನಗಿದೆ, ಆ    ಒೆಂದ್ತ  
replica   ಇರಬೋೆಕತ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:-  ಶ್ರೋಯತತ್  ರಮೋಶ್ರವರೆೋ,    ಇಲ್ಲಿನ ವಿಚನರ  ಕೆೋಳಿ. ಅದ್ನತನ 
ಬಿಟತಟ  ಎಲ್ಲಿಯದೊೋ  ವಿಚನರ    ಕೆೋಳುತಿುದ್ಧುೋರಿ.   

ಶ್ರೋ ಪಿ.ಆರ್.ರಮೋಶ್:-    ಕೋೆೆಂದ್ರ  ಮತ್ತು ರನಜ್ಾ ಸಕನಾರದ್  ಹಣ್  ಸನವಾಜ್ನಕ 
ಹಣ್ವನಗಿದ.ೆ    ಇದ್ನತನ ಸದ್ತಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳುಬೆೋಕತ.  ಇದ್ರಲ್ಲಿ  ಬಹಳಷತಟ  
ಅವಾವಹನರವನಗಿದ.ೆ  ನೋವು  ಕೂೆಟಟರತ್ಕೆೆಂತ್ಹ  ಯೋಜ್ರೆ್ಗಳು    ಮತ್ತು ಅದ್ರಲ್ಲಿ   30 
ಯೋಜ್ರೆ್ಗಳನತನ  ಪೂಣ್ಾಗೊಳಿಸಿದೆುೋವೆೆಂದ್ತ  ನೋವೆೋ    ಹೆೋಳಿದ್ಧುೋರಿ.     ಈ  ಯೋಜ್ರೆ್ಗಳಲ್ಲಿ  
458  ಕೊೋಟ  ರೂಪನಯಿಗಳನತನ  ಬರಿ ರಸೆುಗೆ  ಹನಕ್ತದ್ಧುೋರಿ.   ಅದ್ರಲ್ಲಿ  398   ಕೊೋಟ 
ರೂಪನಯಿಗಳನತನ    ಪನವತಿ  ಮನಡಿದ್ಧುೋರಿ.  

ಶ್ರೋ ಬಸವರನಜ್ ಬೊಮನಮಯಿ(ಮತಖ್ಾಮೆಂತಿರಗಳು):-    ಮನನಾ  ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ      
ಒೆಂದ್ತ  ನಮಿಷ,     ಈ ವಿವರವನತನ     ತ್ದ್ನೆಂತ್ರ  ರೆ್ೂೋಡೊೋಣ್.   ಇಲ್ಲಿ ಏರ್ನಗಿದೆ ಎೆಂದ್ರೆ, 
ಮೊದ್ಲರೆ್ಯದನಗಿ 2017  ರಲ್ಲಿ  ಸನಮರ್್ಾ ಸಿಟ ಯೋಜ್ರೆ್ಯತ  ಕೆೋೆಂದ್ರ  ಸಕನಾರದ್ಧೆಂದ್  
ಅನತಮೊೋದ್ರೆ್ಯನಗಿದೆ.   ನೆಂತ್ರ 2018 ರಲ್ಲಿ  ಒೆಂದ್ತ   ಸಲಹನ  ಸಮಿತಿ  ಎೆಂದ್ತ  
ಮನಡಲನಗಿದ.ೆ    ಸಲಹನ  ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ  ಇದ್ತ ಅನತಮೊೋದ್ರ್ೆಯನಗಿದೆ.   ಈ  ಕೆಲಸಗಳು  
ಅನತಮೊೋದ್ರೆ್ಯನಗತವ  ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ  ಯನರತ  ಯನರತ  ಇರತತನುರೆೆಂದ್ರೆ,  city level 
advisory forum (CLAF) by smart city mission of Government of India 
having local MPs and MLAs.  ಈ ಸನಮರ್್ಾ   ಸಿಟ  ಕಲೆಸಗಳೆಲಿವೂ  central 
district  ನದ್ತು  ಆಗಿರತತ್ುದೆ.  ಅಲ್ಲಿ ಶ್ವನಜಿನಗರ ಎೆಂಎಲ್ಎ, ಚನಮರನಜ್ಪೆೋಟೆ  ಎೆಂಎಲ್ಎ, 
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ಗನೆಂಧಿನಗರ  ಎೆಂಎಲ್ಎ, ಶನೆಂತಿನಗರ  ಎೆಂಎಲ್ಎ    ಇವರಲೆಿರತಗಳು ಸೋೆರಿ  ತಿೋಮನಾನಗಳನತನ  
ಮನಡಿದನುರ.ೆ   ಅವರತಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನತ ಅವಶಾಕತೆ  ಇದೆ ಅದ್ಕೆೆ  ತ್ಕೆೆಂತೆ ಮನಡಿದನುರೆ.  ಜೊತೆಗೆ  
ಇದನದ್ ಮೋಲ ೆ ಸನಮರ್್ಾ ಸಿಟ ಮಿಷನ್  ಪರಕನರ  ಕೆಲವು ಕಲೆಸಗಳನತನ ತೆಗೆದ್ತಕೂೆಳುಬೋೆಕೆೆಂದ್ತ   
ಹೆೋಳಿ  ಬದ್ಲನವಣೆ  ಕೂಡ  ಆಗಿದ.ೆ  ಅವುಗಳನತನ  ಕೆೋೆಂದ್ರ ಸಕನಾರಕೆೆ   ಕಳುಹಿಸಿ, ಅವರಿೆಂದ್  
ಅನತಮೊೋದ್ರೆ್  ಪಡದೆ್ತ   ಮನಡಿದುೆೋವೆ. ಆದ್ುರಿೆಂದ್,  ಇವುಗಳೆಲನಿ  ಬಹತತೆೋಕವನಗಿ white-
topping  ರಸೆು  ಮನಡಿ,  ಕನಯೆಂ  ಆಗಿ   ಮನಡಿದೆುೋವೆ.  ಉದನಹರಣೆಗೆ  ಹೆೋಳುವುದನದ್ರೆ, 
ಶ್ವನಜಿನಗರದ್ಲ್ಲಿ  ಒೆಂದ್ತ  ಹೆರಿಟೆೋಜ್  ಬಿಲ್ಲಡೆಂಗ್   ಆಗಿದ.ೆ ಅದ್ತ    ಮೊದ್ಲ ಬನರಿಗ ೆ ಆಗಿದ.ೆ  
ಬೆೋಕನದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ  ರ್ನನತ  ನಮಮನತನ  ಕರದೆ್ತಕೊೆಂಡತ ಹೊೋಗತತೆುೋರ್.ೆ  ಅಲ್ಲಿ  ಬಹಳ  ಒಳೆುಯ  
ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ  ಕೆಲಸ  ಅಗಿದೆ.    ಒೆಂದ್ತ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ  ಎೆಂ.ಜಿ.ರೂೆೋಡ್ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ   ಬಹಳ   
ಉತ್ುಮವನಗಿದ.ೆ   ಇಷತಟ ವಷಾಗಳವರೆಗ ೆ  ಆಗಿರಲ್ಲಲಿ.   ಅಲ್ಲಿಯ ಶನಸಕರತಗಳು, ಅಲ್ಲಿಯ  
ಲೊೋಕಲ್ನ ಆಗಿನ ಕನಪೂೆಾರೆೋಟರ್ಗಳು ಸೋೆರಿಕೂೆೆಂಡತ  ಮನಡಿದನುರ.ೆ    ಇದ್ರಲ್ಲಿ  ಈಗನಗಲೆೋ  
ಕೆಲಸ  ತೆಗೆದ್ತಕೂೆೆಂಡತ ಪೂಣ್ಾವನಗಿದೆ.   ಮತೆು  ಈಗ  ಉಳಿದ್ಧರತವುದ್ರಲ್ಲಿ  ಏರ್ನದ್ರೂ  
ಬದ್ಲನವಣೆ  ಮನಡಬೋೆಕೆೆಂದ್ರ ೆಖ್ೆಂಡಿತ್ವನಗಿಯೂ  ರ್ನವು  ಮನಡೂೆೋಣ್.  ಅಲ್ಲಿ  ಕನಾಲ್ಲಟ  ಇದೆ.   

ಶ್ರೋ ಪಿ.ಆರ್. ರಮೋಶ್:-  ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ,  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:-  ಶ್ರೋಯತತ್  ರಮೋಶ್ರವರೆ,  ಮನನಾ ವಿರೂೆೋಧ  ಪಕ್ಷ್ದ್ ರ್ನಯಕರತ  
ಈ  ಬಗೆೆ  ಮನತ್ರ್ನಡತವನಗ  ತನವು ಕತಳಿತ್ತಕೂೆಳುಬೆೋಕತ.    

ಶ್ರೋ ಬಸವರನಜ್ ಬೊಮನಮಯಿ:-ಅವರತ  ಏನತ  ಹೆೋಳುತನುರೆೆಂದ್ರೆ  ಮಿಷನ್ನಲ್ಲಿ  
ಇರತವೆಂತ್ಹ   heritage  ಇತನಾದ್ಧಯನಗಿ    ಏನತ್ತು, ಅದ್ರೆ್ನಲನಿ  ಬಿಟತಟ  ಬೆೋರ ೆ ಕೆಲಸಗಳನತನ  
ನೋವು  ತೆಗೆದ್ತಕೂೆೆಂಡಿದ್ಧುೋರಿ,   ಅದ್ರಲೂಿ  ಹೆಚತು ರಸೆುಗಳರ್ೆನೋ  ತೆಗೆದ್ತಕೂೆೆಂಡಿದ್ಧುೋರಿ   
ಎನತನವುದನಗಿದ.ೆ   

ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕ.ೆ  ಹರಿಪರಸನದ್(ವಿರೂೆೋಧ   ಪಕ್ಷ್ದ್  ರ್ನಯಕರತ):-  ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ    
ಮನನಾ  ಮತಖ್ಾಮೆಂತಿರಗಳು ಅದ್ರ   ಉದೆುೋಶಗಳನತನ  ಬಹಳ ಸವಿಸನುರವನಗಿ    ಹೆೋಳಿದನುರೆ.    
ಅಲ್ಲಿ  ಕೆೋವಲ ಕನೆಂಗರೆಸ್  ಎೆಂಎಲ್ಎ ಗಳು  ಮನತ್ರ  ಇಲಿ.  ಬಿಜೆಪಿ ಎೆಂಎಲ್ಎ.ಗಳು ಸಹ  
ಇದನುರ.ೆ    ಕೆಲಸ  ಮನಡಿದನುರ,ೆ ಅದ್ಕೆೆ  ನನನ ಅಭಾೆಂತ್ರ  ಏನೂ  ಇಲಿ.  
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ಶ್ರೋ ಬಸವರನಜ್ ಬೊಮನಮಯಿ:-  ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ    ಈ  ವಿಷಯವನಗಿ  
specific    ಆಗಿ  ಹೆೋಳಿ  ಬಿಡತತೆುೋರ್.ೆ ಆ city level advisory forum    ನಲ್ಲಿ  
Members of CLAF    ಇದ್ರಲ್ಲಿ    M.P. (Bengaluru Central) ರವರತ  ಛೆೋಮಾನ್  
ಇರತತನುರ.ೆ  ಶ್ವನಜಿನಗರ ಎೆಂಎಲ್ಎ, ಚನಮರನಜ್ಪೆೋಟೆ  ಎೆಂಎಲ್ಎ, ಗನೆಂಧಿನಗರ  ಎೆಂಎಲ್ಎ, 
ಶನೆಂತಿನಗರ  ಎೆಂಎಲ್ಎ, ಇವರತ ಸದ್ಸಾರಿರತತನುರೆ.   ಮತ್ತು  ಬೆೆಂಗಳೂರತ  ನಗರ  
ಜಿಲನಿಧಿಕನರಿಗಳು  ಇರತತನುರೆ.  ಬಿಬಿಎೆಂಪಿ ಮೋಯರ್,   ಬಿಬಿಎೆಂಪಿ ಕಮಿಷನರ್ ಸಹ ಈ city 
level advisory forum ನಲ್ಲಿ ಇರತತನುರ.ೆ      ಶ್ರೋ  ಮಹಮಮದ್ ಬೆನೂ, ಇವರತ Convener 
ಆಗಿರತತನುರ.ೆ     ಇವರತಗಳು  ಸತಮನರತ  7  ಸಭೆಗಳನತನ  ಮನಡಿ  ಮನಡಿದನುರ.ೆ  ಅೆಂದ್ರೆ  
specific  ಆಗಿ   ಹೆೋಳಿದ.ೆ   

ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕ.ೆ  ಹರಿಪರಸನದ್(ವಿರೂೆೋಧ   ಪಕ್ಷ್ದ್  ರ್ನಯಕರತ):-  ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ      
ಇದ್ರಲ್ಲಿ  dispute    ಇಲಿ.    ಇಲ್ಲಿನ ಪರಶೆನ  ಏರೆ್ೆಂದ್ರೆ  ಮನನಾ ಸದ್ಸಾರನದ್  ಶ್ರೋ    ಪಿ.ಆರ.  
ರಮೋಶ್ ರವರತ    ಹೆೋಳಿದ್  ಹನಗೆ  458   ಕೊೋಟ  ರೂಪನಯಿಗಳನತನ  ರಸೆು  ಮೋಲೆ  
ಹನಕ್ತದನುರ.ೆ   ಬನಕ್ತ  ಬಿಲ್ಲಡೆಂಗ್ಗಳಲ್ಲಿ      ಕಲೆಸ  ಮನಡಿದನುರೂೆೋ   ಇಲಿವೋ  ಅದ್ನತನ  ರ್ನವು   
ಪರಶೆನ   ಮನಡತತಿುಲಿ.    ಬೆೆಂಗಳೂರತ  ನಗರದ್ಲ್ಲಿ, one of the best cities in the world 
ಎೆಂದ್ತ ಅನಸಿಕೂೆೆಂಡಿರತವುದ್ತ,   ಅೆಂದ್ರೆ  ಜನಗತಿಕ   ನಗರದ್ಲ್ಲಿ  ಅಪರನಧಗಳು  ಕಡಿಮಯನಗಿ 
ಬೆೆಂಗಳೂರಿನ  ರಸೆುಗಳ  ಗತೆಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಿದ್ತು ಸತಿುರತವ ಜ್ನ ಬಹಳ ಇದನುರ.ೆ  

ಶ್ರೋ ಬಸವರನಜ್ ಬೊಮನಮಯಿ:-     ತನವು  ವಿಷಯವನತನ    ಎಲ್ಲಿೆಂದ್ ಎಲ್ಲಿಗೊೋ  
ತೆಗೆದ್ತಕೂೆೆಂಡತ   ಹೂೆೋಗತತಿುದ್ಧುೋರಿ.   

ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕ.ೆ  ಹರಿಪರಸನದ್(ವಿರೂೆೋಧ   ಪಕ್ಷ್ದ್  ರ್ನಯಕರತ):-   ರಸೆುಗಳ  ಗತೆಂಡಿಗಳ ಬಗೆೆ  
white-topping  ಎೆಂದ್ತ  ನೋವು  ಹೆೋಳುತಿುದ್ಧುೋರಿ.   ಅದ್ತ  ವೆೈರ್್   ಎಲ್ಲಫೆೆಂರ್್ ಆಗಿದ.ೆ  
ಎಲ್ಲಿಯೂ  ಆಗತತಿುಲಿ.   

ಶ್ರೋ ಬಸವರನಜ್ ಬೊಮನಮಯಿ:-   ಸನಮರ್್ಾ ಸಿಟ  ಕೆಲಸ ಎಲೆಿಲ್ಲಿ  ಆಗಿದ ೆ  ಎೆಂದ್ತ  
ರೆ್ೂೋಡಿಕೂೆೆಂಡತ  ಬನನ.  ಆಮೋಲೆ ಹೋೆಳಿ. 
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ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕೆ.  ಹರಿಪರಸನದ್(ವಿರೂೆೋಧ   ಪಕ್ಷ್ದ್  ರ್ನಯಕರತ):-    ರ್ನನತ ಇದ್ರ ಬಗೆೆ  
ಹೆೋಳುತಿುದೆುೋರೆ್.  ಸನಮರ್್ಾ ಸಿಟ ಎೆಂದ್ತ  ನೋವು   ಡಿಕೆಿೋರ್  ಮನಡಿದ್  ಮೋಲ…ೆ 

(ಗೊೆಂದ್ಲ) 

ಶ್ರೋ ಬಸವರನಜ್ ಬೊಮನಮಯಿ:-       ಒೆಂದ್ತ  ನಮಿಷ  ತ್ಡಯೆಿರಿ.   ಇವುಗಳೆಲಿವು 
central district ನಲ್ಲಿ  ಆಗಿದ.ೆ  ಇನತನ  ಕೆಲವು   ಕೆಲಸಗಳನಗಬೆೋಕತ.  ಇನತನ    ಪೂಣ್ಾವನಗಿ  
ಆಗಿರತವುದ್ಧಲಿ.    ಉದನಹರಣೆಗೆ  ಗನೆಂಧಿನಗರದ್  ಶನಸಕರತ  ನನನ  ಹತಿುರ  ಬೆಂದ್ತ  ಇನತನ ಸಹ 
ಎರಡತ-ಮೂರತ ರಸೆುಗಳು   ಉಳಿದ್ಧದ್ತು ಅದ್ನತನ ಸಹ  ಮನಡಿ ಎೆಂದ್ತ ಹೋೆಳಿದನುರೆ.     

ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕೆ.  ಹರಿಪರಸನದ್(ವಿರೂೆೋಧ   ಪಕ್ಷ್ದ್  ರ್ನಯಕರತ):- ಇಲ್ಲಿ  ರ್ನವು  ರಸೆು   
ಮನಡಿಸಿಲಿವೆೆಂದ್ತ  ಹೆೋಳುತಿುಲಿ.  ಮನಡಿಸಿರತವ  ರಸೆುಯಲ್ಲಿ   ಗತೆಂಡಿಗಳು   ಬಿದ್ತು, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಜ್ನರತ   
ಬಿದ್ತು   ಸನಯತತಿುದನುರೆ.   ರ್ನವು  ಕೆೋವಲ  ಸನಮರ್್ಾ ಸಿಟ  ಎೆಂದ್ತ  ಹೆೋಳಿದ್ರ ೆ ಸರಿ  
ಹೊೋಗತವುದ್ಧಲಿ. ಅೆಂತಿಮವನಗಿ  ಅದ್ಕೆೆ ಪರಿಹನರ  ಸಿಗಬೆೋಕತ.  ಜ್ನರತ ಅಲ್ಲಿ  ಸನಯತತಿುದನುರ.ೆ  

 ಶ್ರೋ ಬಸವರನಜ್ ಬೊಮನಮಯಿ:-       ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ  ರ್ನನತ ಅದ್ರ  ಬಗೆೆ  
ವಿವರವನಗಿ   ಹೆೋಳುತೆುೋರೆ್.   ಈ ಸನಮರ್್ಾ ಸಿಟಯ ಬಗೆೆ  ಸಿಮಿೋತ್ವನಗಿ  ಹೆೋಳಬೆೋಕೆೆಂದ್ರ,ೆ 
ಅವರೆಲಿರೂ ಸೋೆರಿ   ಅವರತಗಳ  ಅವಶಾಕತೆಗೆ  ಅನತಗತಣ್ವನಗಿ  ಮನಡಿದನುರ.ೆ    ಈಗನಗಲೆೋ  
ಕನಮಗನರಿಯನಗಿದೆ.  ಮತೆು    ಆ  ಮಿಷನ್ಗೆ ಅನತಗತಣ್ವನಗಿ  ಕನಲ ಕನಲಕೆೆ  ಕೆಲವು  
ಕೆಲಸಗಳನತನ  ಬದ್ಲನವಣೆ ಕೂಡ  ಮನಡಿ  ಕೆೋೆಂದ್ರ  ಸಕನಾರದ್  ಅನತಮೊೋದ್ರ್ೆಯನತನ ಸಹ 
ತೆಗೆದ್ತಕೂೆೆಂಡಿದುೆೋವ.ೆ    ಮತೆು  ಏರ್ನದ್ರೂ  ಮನಡಬೋೆಕೆೆಂದ್ತ  ಸಲಹೆಯನತನ ಕೊಟಟರೆ    
ಖ್ೆಂಡಿತ್ವನಗಿಯೂ    ಪರಿಗಣಿಸತತೆುೋವೆ.    

ಶ್ರೋ ಪಿ.ಆರ್.ರಮೋಶ್:-         ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ  ನೋವು  ಹೆರಿಟೆೋಜ್    
ರೂೆೋಡೂ್  ಎೆಂದ್ತ  ನೋವು  ತೆಗೆದ್ತಕೊೆಂಡಿದ್ಧುೋರಿ, ಅದ್ತ ನನನ ಪರಶೆನಯನಗಿದೆ.    ಈ   ಹೆರಿಟೆೋಜ್  
ಎನತನವುದ್ಕೆೆ  ಬಹಳಷತಟ  ಅಥಾಗಳು  ಬರತತ್ುವ.ೆ   ಆ   ಒೆಂದ್ತ  ಪನರೆಂಪರಿಕವನದ್  ಜನಗಗಳ  
ಬಗೆೆ  ನೋವು  ಅಮೃತ್ಸರ್ಗೆ   ಹೊೋಗಿ  ರೆ್ೂೋಡಿದ್ರೆ,  ರಸೆುಗಳನತನ ಯನವ  ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ  
ಮನಡಿದನುರ,ೆ ಆ  ಪನರೆಂಪರಿಕ  ಕಟಟಡಗಳು  ಯನವ  ರಿೋತಿ  ಇರತತ್ುವೆ,   ಮತ್ತು ಅವುಗಳ  ಬಗೆೆ   
ಪನರಮತಖ್ಾತೆಯನತನ  ಕೂೆಟಟರತವೆಂತ್ಹದ್ತು   ರೆ್ೂೋಡಿದ್ರ ೆ  ನೋವು  ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ heritage ಗೆ 
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ಪನರಮತಖ್ಾತೆಯನತನ    ಕೂೆಟಟಲಿ.  Just laying a road ,  ಫತರ್್ಪನತ್  ಅನತನ ಸಾಲಪ ಕ್ತಿೋನ್ 
ಮನಡಿದ್ಧುೋರಿ, ಆದ್ರ,ೆ  ಆ ರೂೆೋಡ್  ಮನಡಿರತವುದ್ತ pot hole  ಆಗಿದ.ೆ   ಈ  ರಿೋತಿಯ  
ಬೆೋಕನದ್ಷತಟ   ಚಿತ್ರಗಳು  ನನನ ಹತಿುರ  ಇವೆ.    ತ್ಮಗೆ  ಬೋೆಕನದ್ರ ೆ  ಕಳುಹಿಸಿ  ಕೊಡತತೆುೋರೆ್.    
ಇದ್ರ   ಜೊತೆಗೆ  ಕೆ.ಆರ್. ಮನಕಾೆರ್್ನಲ್ಲಿ  ಒೆಂದ್ತ  ಮನಡಿದ್ಧುೋರಿ.  ರೆ್ೂೋಡಿ  ಹೆೋಳುತೆುೋರ್ೆ.  
೬೮.೩೫  ಕೊೋಟ ರೂಪನಯಿಗಳನತನ  ಮೆಂಜ್ೂರತ  ಮನಡಿದ್ಧುೋರಿ. ೪೫ ಕೂೆೋಟ ರೂಪನಯಿಗಳನತನ   
ಪನವತಿ  ಮನಡಿದ್ಧುೋರಿ.   ಇದ್ನತನ   ಮತಖ್ಾಮೆಂತಿರಗಳು  ಗಮನಸಬೆೋಕತ.  

(ಗೊೆಂದ್ಲ) 

ಸಭನಪತಿಯವರತ: ಎಲನಿ ಮನಹಿತಿಯೆಂದ್ಧಗ ೆ  ಪತ್ರ  ಕಳುಹಿಸಿ ಕೊಡಿ.  

ಶ್ರೋ ಪಿ.ಆರ್.ರಮೋಶ್:-    ಸನಮರ್್ಾ ಸಿಟ, ಸನಮರ್್ಾ ಮನಕೆಾರ್.    ಇದ್ತ  ಬಹಳ  
ಪರಮತಖ್ವನದ್  ವಿಷಯ.   

ಸಭನಪತಿಯವರತ: ಎಲಿವನತನ  ನೋವು  ಕಳುಹಿಸಿಕೂೆಡಿ.  ನೋವು  ಬರಿ  ಭನಷಣ್  
ಮನಡತತಿುದ್ಧುೋರಿ.  

ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕೆ.  ಹರಿಪರಸನದ್(ವಿರೂೆೋಧ   ಪಕ್ಷ್ದ್  ರ್ನಯಕರತ):-    ಮನನಾ ಮತಖ್ಾಮೆಂತಿರಗಳು  
ಇರತವುದ್ರಿೆಂದ್  ಅವರ  ಗಮನಕೆೆ  ತ್ರತತಿುದನುರ.ೆ   ಇದ್ತ ಬಹಳ ಮತಖ್ಾವನದ್ ವಿಚನರ.  

ಶ್ರೋ ಪಿ.ಆರ್.ರಮೋಶ್:-     ಈ  components   ಏನದೆ  ಅದ್ನತನ ಮನನಾ  
ಮತಖ್ಾಮೆಂತಿರಗಳು  ಗಮನಸಬೆೋಕತ.   ನೋವು  ಕೊಟಟರತವ  components  ಬಗೆೆ  
ತಿಳಿದ್ತಕೂೆಳುಬೆೋಕನದ್ರ ೆ  ತನವು  ಒೆಂದ್ತ ಸಿಟ   ರೌೆಂಡೂ್  ಮನಡಿ, ಟೂರ ಮನಡಿ. Then you 
will come to know as to what is in it. Money is looted. ೧೦೦೦ ಸನವಿರ 
ಕೊೋಟ ರೂಪನಯಿಗಳನತನ  ಲೂಟ    ಮನಡಿದನುರ.ೆ   ಅದ್ನತನ  ರ್ನನತ ರತಜ್ತವನತ್ತ  
ಮನಡಿಕೊಡತತೆುೋರೆ್. If you allow me to speak for ten minutes, I can prove it.     

 

ಶ್ರೋ ಬಸವರನಜ್ ಬೊಮನಮಯಿ:-       ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ    ರ್ನನತ ಅದ್ನತನ  
ಮತೊುಮಮ    ಹೆೋಳಲ್ಲಕೆೆ  ಬಯಸತತೆುೋರೆ್.    Central district  ನಲ್ಲಿ  ಈ  ಕೆಲಸ    ಆಗಿದೆ.  
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ಯನರತ ಯನರತ  ಎೆಂಎಲ್ಎ ಗಳು  ಮತ್ತು  ಇೆಂಜಿನೋಯಸ್ಾ ಇದ್ುರತ   ಎೆಂದ್ತ  ಹೋೆಳಿ  ಪಟಟ  
ಕೊಡತತುೆೋರೆ್. ಅಲ್ಲಿ  ಏರ್ನದ್ರೂ  ತ್ಪತಪಗಳು, ದೊೋಷಗಳು  ಆಗಿದ್ುರ,ೆ ಖ್ೆಂಡಿತ್ವನಗಿಯೂ  ವಿಚನರಣ ೆ 
ಮನಡಿ, ಅದ್ನತನ ಸರಿಪಡಿಸೊೋಣ್.    ರ್ನನತ  ಈಗನಗಲೆೋ  ಶ್ವನಜಿನಗರ  ಸೋೆರಿದ್ೆಂತ ೆ ಎಲನಿ  ಕಡ ೆ 
ಹೊೋಗಿ  ಬೆಂದ್ಧದುೆೋರೆ್.   ನೋವು  ನಧಿಾಷಟ  ಸೆಳವನತನ  ತೊೋರಿಸತವುದ್ತ  ಇದ್ುರೆ     ನಮಮನತನ  
ಕರದೆ್ತಕೊೆಂಡತ  ಸಿಟ ರೌೆಂಡೂ್  ಮನಡತತುೆೋರೆ್.   ಎಲ್ಲಿ   ತ್ಪತಪ  ಇದೆ, ಅದ್ನತನ ಸರಿಪಡಿಸೊೋಣ್.   

ಶ್ರೋ ಪಿ.ಆರ್.ರಮೋಶ್:-  ಈ ವಿಚನರವನಗಿ ಆಡಿರ್್ ಹನಗೂ ತ್ನಖೆಯನತನ ಮನಡಿಸಿ. 

                                                              (ಮತೆಂದ್ತ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನ ಪರಿಷತ್ತು                    2೨-೧೨-೨೦೨೨                                      49                        

  ತಿದ್ತುಪಡಿಯನಗದ್ ಪರತಿ/Unedited copy, ರ್ನಾಯನಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವನ ಪತಿರಕನ ಪರಕಟಣೆಗನಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಕೂಡದ್ತ 
 

   

(1114) 22.12.2022 12.10 ಎಸ್ವಿ-ಬಿಎನ್ಎಸ್              (ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿೆತಿ) 

ಪರಶೆನ ಸೆಂಖೆಾ ೪೮೩ 

(ಉತ್ುರ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದೆ) 

ಶ್ರೋ ಎೆಂ.ಎಲ.ಅನಲ್ ಕತಮನರ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ರನಜ್ಾದ್ ಗನರಮ 
ಪೆಂಚನಯತ್ ಅಧಾಕ್ಷ್ರತ, ಉಪನಧಾಕ್ಷ್ರತ ಹನಗೂ ಸದ್ಸಾರ ಮನಸಿಕ ಗೌರವಧನ ಹೆಚುಳ ಮನಡತವ 
ಪರಸನುವರೆ್ಯತ ಯನವ ಹೆಂತ್ದ್ಲ್ಲಿದೆ ಎೆಂಬತದ್ತ ನನನ ಮೊದ್ಲರೆ್ಯ ಪರಶೆನ.  ಅದ್ಕೆೆ ಉತ್ುರವನಗಿ 
ಸಕನಾರವು ದ್ಧರ್ನೆಂಕ ೧೮.೧೨.೨೦೨೨ರೆಂದ್ತ ಹೂೆರಡಿಸಿರತವ ಆದೆೋಶದ್ನಾಯ ಗನರಮ ಪೆಂಚನಯಿತಿ 
ಅಧಾಕ್ಷ್ರಿಗ ೆಮನಸಿಕ ರೂ.೬,೦೦೦/-, ಉಪನಧಾಕ್ಷ್ರಿಗ ೆಮನಸಿಕ ರೂ.೪,೦೦೦/-, ಸದ್ಸಾರಿಗೆ ಮನಸಿಕ 
ರೂ.2,000/-ಗಳ ಗೌರವಧನವನತನ ಹೆಚುಳ ಮನಡಲನಗಿದೆ ಎೆಂದ್ತ ಹೆೋಳಿದನುರ.ೆ   

(ಈ ಹೆಂತ್ದ್ಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ್ ಪಕ್ಷ್ದ್ ಸದ್ಸಾರತ ಮೋಜ್ತ ತ್ಟತಟವ ಮೂಲಕ ಹಷಾವನತನ ವಾಕುಪಡಿಸಿದ್ರತ) 

ಒೆಂದ್ತ ನಮಿಷ… ರನಜ್ಾದ್ ಜ್ನರತ ರೆ್ೂೋಡತತಿುದನುರೆ.  ದ್ಯಮನಡಿ ಕೆೋಳಿ. ಬಜೆರ್್ 
ಅಧಿವೆೋಶನದ್ ಸೆಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ಸೆಳಿೋಯ ಸೆಂಸೆೆಗಳಿೆಂದ್ ಆಯ್ಕೆಯನಗಿರತವೆಂತ್ಹ ಎಲನಿ ೨೫ ಸದ್ಸಾರತ 
ಪಕ್ಷನತಿೋತ್ವನಗಿ ಗನರಮ ಪೆಂಚನಯಿತಿ ಅಧಾಕ್ಷ್ರ, ಉಪನಧಾಕ್ಷ್ರ ಮತ್ತು ಸದ್ಸಾರ ಗೌರವಧನವನತನ 
ಹೆಚುಳ ಮನಡಬೋೆಕೆನತನವ ಪರಶೆನಯನತನ ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಿ ಎತಿುದೆುವು.  ನೆಂತ್ರ ಅೆಂದ್ಧನ ಗನರಮಿೋಣನಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಸಚಿವರ ರೆ್ೋತ್ೃತ್ಾದ್ಲ್ಲಿ ಮನನಾ ಮತಖ್ಾಮೆಂತಿರಯವರನತನ ಭೆೋಟ ಮನಡಿದೆುವು.  ಹತ್ತು ತಿೆಂಗಳನದ್ 
ನೆಂತ್ರ ಮನನಾ ಮತಖ್ಾಮೆಂತಿರಗಳು ತಿೋಮನಾನವನತನ ತೆಗೆದ್ತಕೂೆೆಂಡತ ಗನರಮ ಪೆಂಚನಯಿತಿ 
ಅಧಾಕ್ಷ್ರ, ಉಪನಧಾಕ್ಷ್ರ ಹನಗೂ ಸದ್ಸಾರ ಗೌರವಧನವನತನ ಹೆಚುಳ ಮನಡಿದನುರ.ೆ  ಅದ್ಕನೆಗಿ ರ್ನನತ 
ಗನರಮ ಪೆಂಚನಯಿತಿ ಅಧಾಕ್ಷ್ರ, ಉಪನಧಾಕ್ಷ್ರ ಹನಗೂ ಸದ್ಸಾರ ಪರವನಗಿ ಅಭಿನೆಂದ್ರೆ್ಯನತನ 
ಸಲ್ಲಿಸತತೆುೋರ್.ೆ   

(ಮತೊುಮಮ ಆಡಳಿತ್ ಪಕ್ಷ್ದ್ ಸದ್ಸಾರತ ಮೋಜ್ತ ತ್ಟತಟವ ಮೂಲಕ ಹಷಾವನತನ ವಾಕುಪಡಿಸಿದ್ರತ) 
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 ಆದ್ರೆ ಪೂಣ್ಾ ಪರಮನಣ್ದ್ಲ್ಲಿ ಅಭಿನೆಂದ್ರೆ್ಯನತನ ಸಲ್ಲಿಸತವುದ್ಕೆೆ ಸನಧಾವನಗತತಿುಲಿ.  
ಏಕೆೆಂದ್ರ ೆಮನನಾ ಮತಖ್ಾಮೆಂತಿರಗಳು ಇನೂನ ಸಾಲಪ ಹೃದ್ಯ ವೆೈಶನಲಾತಯೆಿೆಂದ್ ರ್ನವು ಇಟಟೆಂತ್ಹ 
ಬೆೋಡಿಕೆಯನತನ ಅೆಂದ್ರೆ ಗನರಮ  ಪೆಂಚನಯಿತಿ ಅಧಾಕ್ಷ್ರಿಗ ೆ ರೂ.೧೦,೦೦೦, ಉಪನಧಾಕ್ಷ್ರಿಗ ೆ
ರೂ.೮,೦೦೦ ಮತ್ತು ಸದ್ಸಾರಿಗೆ ರೂ.೫,೦೦೦ ಕೊಡಬೋೆಕೆನತನವ ಬೆೋಡಿಕಯೆನತನ ದ್ಯಮನಡಿ 
ಈಡೋೆರಿಸಿದ್ರೆ ಆ ಶೆರೋಯಸತೂ ಕೂಡ ತ್ಮಗೆ ದೂೆರಯೆತತ್ುದೆ.  ರ್ನವು ಅದ್ನತನ ಬಯಸತತಿುದೆುೋವೆ.  

(ಗೊೆಂದ್ಲ) 

ಡನ:ತೆೋಜ್ಸಿಾನಗೌಡ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಬೆೋರ ೆ ಸಕನಾರಗಳಿದನುಗ ಅಷಟನೂನ 
ಮನಡಿರಲ್ಲಲಿ.  ಈಗ ನಮಮ ಮತಖ್ಾಮೆಂತಿರಗಳು ಮನಡಿದನುರ.ೆ   

ಶ್ರೋ ಸಲ್ಲೋೆಂ ಅಹಮದ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ…. 

(ಗೊೆಂದ್ಲ) 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಾ ಸಲ್ಲೋೆಂ ಅವರೆೋ, ಮನನಾ ಮತಖ್ಾಮೆಂತಿರಗಳು ಉತ್ುರ 
ಹೆೋಳುತನುರ.ೆ  ನೋವು ಕತಳಿತ್ತಕೂೆಳಿು.  

ಶ್ರೋ ಸಲ್ಲೋೆಂ ಅಹಮದ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಜನಸಿು ಮನಡಿ announce 
ಮನಡತತನುರಯೆ್ಕೋ?  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಾ ಸಲ್ಲೋೆಂ ಅವರೆೋ, ನೋವು ಕತಳಿತ್ತಕೂೆಳಿು.  

ಶ್್ರೋ ಬಸವರನಜ್ ಬೊಮನಮಯಿ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ರ್ನವು ಗೌರವಧನವನತನ ಹೆಚುಳ 
ಮನಡಿದೆುೋವ.ೆ  ೧೦೦೦ ರೂಪನಯಿ ಇದ್ುದ್ತು ರೂ.೨೦೦೦ ಮನಡಿದೆುೋವೆ.  ಉಪನಧಾಕ್ಷ್ರಿಗೆ ೨,೦೦೦  
ರೂಪನಯಿ ಇದ್ತುದ್ನತನ ೪,೦೦೦ ರೂಪನಯಿ ಮನಡಿದೆುೋವೆ.  ಅಧಾಕ್ಷ್ರಿಗ ೆ ೩,೦೦೦ ರೂಪನಯಿ 
ಇದ್ುದ್ುನತನ ೬,೦೦೦ ರೂಪನಯಿ ಮನಡಿದೆುೋವೆ.  ಮನನಾ ಸದ್ಸಾರತ ಇನೂನ ಹೆಚಿುಸಬೆೋಕೆೆಂದ್ತ 
ಕೆೋಳುತಿುದನುರೆ.  ಆ ರಿೋತಿಯ ಆರ್ಥಾಕ ಪರಿಸಿೆತಿ ಬೆಂದನಗ ಖ್ೆಂಡಿತ್ ಮನಡತತೆುೋರ್ೆ. ಈಗ ಹಚೆುಳ 
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ಮನಡಿದೆುೋರ್ ೆ ಎೆಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಅಥಾ ರ್ನನತ ನಮಮ ಪರವನಗಿದೆುೋರ್ೆೆಂದ್ತ.  ಇದ್ತವರೆವಿಗೂ ಹೆಚುಳ 
ಮನಡತವೆಂತ್ಹ ಪರಯತ್ನಗಳು ಖ್ೆಂಡಿತ್ ಆಗಿರಲ್ಲಲಿ. ಕೊೋವಿಡ್ ನೆಂತ್ರ ಚೆೋತ್ರಿಕೆಯನಗತವ 
ಸೆಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿಯ್ಕೋ ರ್ನನತ ಮನಡಿದೆುೋರ್ ೆ ಎೆಂದ್ರೆ ಆ ಸನೆನದ್ಲ್ಲಿ ಕತಳಿತ್ತ ಕಲೆಸ ಮನಡತವವರಿಗೆ 
ಗೌರವವನತನ ಕೂೆಡಬೋೆಕತ ಎನತನವ ಉದೆುೋಶದ್ಧೆಂದ್ ಮನಡಿದುೆೋರೆ್.  ಎಲಿರೂ ಕೂಡ ಅಭಿನೆಂದ್ರೆ್ಯನತನ 
ಸಲ್ಲಿಸಿದನುರೆ.   

(ಈ ಹೆಂತ್ದ್ಲ್ಲಿ ಮನನಾ ಸಲ್ಲೋೆಂ ಅಹಮದ್ ಅವರತ ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಪನರರೆಂಭಿಸಿದ್ರತ) 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಾ ಸಲ್ಲೋೆಂ ಅಹಮದ್ ಅವರೆೋ, ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ನಮಮನತನ ಯನರತ 
ಕರದೆ್ಧದನುರೆ? ಹಿರಿಯ ಸದ್ಸಾರನದ್ ನೋವೆಲನಿ ಹಿೋಗೆ ಮನಡಿದ್ರೆ ಹೆೋಗ?ೆ 

ಶ್ರೋ ಬಸವರನಜ್ ಬೊಮನಮಯಿ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ರ್ನನತ ಅವರ 
ಪರವನಗಿರತವವನತ. ಸದ್ಸಾರತ ತ್ಲೆ ಕೆಡಿಸಿಕೂೆಳುಬೋೆಕನಗಿಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ೂೆನೆಂದ್ತ ಪರಶೆನ ಕೆೋಳಿದನುರ.ೆ 
ಪಿೆಂಚಣಿಯ ಬಗೆೆ.  ಅವರತ ಮನತ್ರ್ನಡಲ್ಲಲಿ.  ರ್ನರೆ್ೋ ಹೆೋಳುತೆುೋರ್.ೆ  ನಮಮ ಆರ್ಥಾಕ ವಾವಸೆೆಯತ 
ಉತ್ುಮಗೊೆಂಡನಗ ಖ್ೆಂಡಿತ್ವನಗಿಯೂ consider ಮನಡತತೆುೋವೆ.  ಅವರನತನ ರ್ನವು 
ಗೌರವಿಸತತಿುದೆುೋವೆ. ಇದ್ತ ಪನರರೆಂಭಿಕವನದ್ತದ್ತ.  ರ್ನನತ ಎಷತಟ ಮನಡಿದುೆೋರೆ್ಯೋ ಅಷಟಕೆೆ ಮನತ್ರ 
ಸದ್ಸಾರತ ಅಭಿನೆಂದ್ರೆ್ಯನತನ ಸಲ್ಲಿಸಲ್ಲ. ಮತೆಂದ ೆಏರ್ನದ್ರೂ  ಮನಡಿದನಗ ಅಭಿನೆಂದ್ರೆ್ ಸಲ್ಲಿಸಲ್ಲ.  
ಧನಾವನದ್ಗಳು.  
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ಆ) ಚತಕೆೆ ಗತರತತಿಲಿದ್ ಪರಶೆನಗಳಿಗೆ ಲ್ಲಖಿತ್ ಮೂಲಕ ನೋಡಲನದ್ ಉತ್ುರಗಳು 

ಶ್ರೋ ಕೊೋಟ ಶ್ರೋನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, 
ದ್ಧರ್ನೆಂಕ ೨೨.೧೨.೨೦೨೨, ಸಮೂಹ-೪ರ ಲ್ಲಖಿತ್ ಮೂಲಕ ಉತ್ುರಿಸತವ ಒಟತಟ ೧೩೫ ಪರಶೆನಗಳ ಪೆೈಕ್ತ 
೭೫ ಪರಶೆನಗಳಿಗೆ ಉತ್ುರಗಳನತನ ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಿ ಮೆಂಡಿಸತತಿುದೆುೋರ್ೆ.   

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮೆಂಡಿಸಲನಯಿತ್ತ. 

(ಉತ್ುರಗಳನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದೆ) 
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02. ಸಭನಪತಿಯವರ ಅಪಪಣೆಯ ಮೋರಗೆ ೆಪರಸನುಪಿಸಲಪಟಟ ವಿಷಯಗಳು 

ಅ) ವಿಷಯ:- ಸಕನಾರದ್ಧೆಂದ್ ಎಲನಿ ಜಿಲನಿಧಿಕನರಿಗಳಿಗೆ ಹನಗೂ  
             ತ್ಹಶ್ೋಲನುರ್ಗಳಿಗೆ ಹಿೆಂದ್ೂ ತ್ಳವನರರಿಗೆ ಪರಿಶ್ಷಟ  
             ಪೆಂಗಡದ್ ಪರಮನಣ್ ಪತ್ರ ನೋಡಲತ ಸೂಕು ಆದೆೋಶ ನೋಡತವ  
             ಕತರಿತ್ತ 

*** 
  ಡನ: ತ್ಳವನರ ಸನಬಣ್ಣ (ರ್ನಮನದೆೋಾಶ್ತ್ರತ):- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಹಲವನರತ 
ವಷಾಗಳ ಹೊೋರನಟದ್ ಫಲವನಗಿ ಸನಮನಜಿಕವನಗಿ, ಆರ್ಥಾಕವನಗಿ ಮತ್ತು ಶೆೈಕ್ಷ್ಣಿಕವನಗಿ ತಿೋರನ 
ಹಿೆಂದ್ತಳಿದ್ ಸಮತದನಯವನದ್ ಹಿೆಂದ್ೂ ತ್ಳವನರ ಸಮತದನಯವನತನ ಪರಿಶ್ಷಟ ಪೆಂಗಡದ್ ಪಟಟಯಲ್ಲಿ 
ಕೆೋೆಂದ್ರ ಸಕನಾರವು ಸೋೆರಿಸಿ ಆದೆೋಶ ಹೂೆರಡಿಸಿದೆ.  ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜ್ಾ ಸಕನಾರವು ಸಹ ಹಿೆಂದ್ತ 
ತ್ಳವನರ ಸಮತದನಯವನತನ ಹಿೆಂದ್ತಳಿದ್ ವಗಾಗಳ ಪಟಟಯಿೆಂದ್ ತೆಗೆದ್ತ ಪರಿಶ್ಷಟ ಪೆಂಗಡದ್ 
ಪಟಟಯಲ್ಲಿ ಸೋೆಪಾಡೆಗೊಳಿಸಿದ.ೆ  ಆದ್ರೆ ಯನದ್ಗಿರಿ, ಶಹನಪತರ, ಸತರಪತರ ಮತ್ತು ಕನಳಗಿ ತನಲೂಿಕ್ತನ 
ತ್ಹಶ್ೋಲನುರ್ ಅವರತ ಹಿೆಂದ್ೂ ತ್ಳವನರ ಸಮತದನಯದ್ವರಿಗೆ ಪರಿಶ್ಷಟ ಪೆಂಗಡದ್ ಜನತಿ ಪರಮನಣ್ 
ಪತ್ರವನತನ ನೋಡತತಿುಲಿ. ಹಿೆಂದ್ೂ ತ್ಳವನರ ಜನತಿ ಪರಮನಣ್ಪತ್ರದ್ ಬಗೆೆ ವಿಚನರಿಸಲತ ತನಲೂಿಕತ 
ಕಛೆೋರಿಗ ೆಹೊೋದ್ೆಂತ್ಹ ಹಿೆಂದ್ೂ ತ್ಳವನರ ಸಮತದನಯದ್ವರಿಗೆ ಸೆಳಿೋಯ ಗತೆಂಪತಗಳು ಆಕರಮಣ್ 
ಮನಡಿದನುರ ೆಮತ್ತು ಜಿೋವ ಬೆದ್ರಿಕೆಯನತನ ಹನಕತತಿುದನುರೆ.  ನಸನಾಥಾವನಗಿ ಸಮನಜ್ದ್ ಕೆಲಸಕನೆಗಿ 
ದ್ತಡಿಯತತಿುರತವ ರನಜ್ಾ ಬತಡಕಟತಟ ಸೆಂರಕ್ಷ್ಣನ ಸಮಿತಿ ರನಜ್ಾ ಅಧಾಕ್ಷ್ರತ ಮತ್ತು ಹಿೆಂದ್ೂ ತ್ಳವನರ 
ಸಮತದನಯದ್ವರಿಗೆ ಪರಿಶ್ಷಟ ಪೆಂಗಡ ಪರಮನಣ್ ಪತ್ರ ನೋಡಲತ ಹೂೆೋರನಟ ಮನಡತತಿುರತವ ಶ್ರೋ 
ಅಮರೆೋಶ ಕನಮನಕೆರೆ ಅವರ ಮೋಲೆ ಹಲೆಿ ಮನಡಲನಗಿದೆ. ಇದ್ತ ಖ್ೆಂಡನೋಯ.  ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜ್ಾದ್ 
ಸರ್ನಮನಾ ಮತಖ್ಾಮೆಂತಿರಗಳನದ್ ಶ್ರೋ ಬಸವರನಜ್ ಬೂೆಮನಮಯಿಯವರತ ಕಲಬತರಗಿಯಲ್ಲಿ ಭನರತಿೋಯ 
ಜ್ನತನ ಪಕ್ಷ್ದ್ ಹಿೆಂದ್ತಳಿದ್ ವಗಾಗಳ ಸಮೇಳನದ್ಲ್ಲಿ ಹಿೆಂದ್ೂ ತ್ಳವನರರಿಗೆ ಜನತಿ ಪರಮನಣ್ ಪತ್ರ 
ನೋಡಬೆೋಕೆೆಂದ್ತ ಬಹಿರೆಂಗವನಗಿ ಹೆೋಳಿಕ ೆ ನೋಡಿ ಆದೆೋಶವನತನ ಮನಡಿರತತನುರ.ೆ  ಆದ್ರೆ ಕೆಲವು 
ಅಧಿಕನರಿಗಳು ಈ ಆದೆೋಶವನತನ ಪನಲರೆ್ ಮನಡತತಿುಲಿ.  ಮತಖ್ಾಮೆಂತಿರಗಳ ಆದೋೆಶಕೆೆ ಬೆಲ ೆಇಲಿವೆೋ 
ಎೆಂದ್ತ ಹಿೆಂದ್ತ ತ್ಳವನರ ಸಮತದನಯದ್ ಜ್ನರತ ಪರಶ್ನಸತತಿುದನುರೆ.  ಕೆಲವು ಅಧಿಕನರಿಗಳು ಹಿೆಂದ್ೂ 
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ತ್ಳವನರ ಸಮತದನಯದ್ ಬಗೆೆ ನಲಾಕ್ಷ್ಯ ಭನವರೆ್ ಹೂೆೆಂದ್ಧದನುರೆ.  ಹಿೆಂದ್ೂ ತ್ಳವನರ ಸಮತದನಯದ್ 
ಬಗೆೆ ತ್ಹಶ್ೋಲನುರ್ ಅವರನತನ ವಿಚನರಿಸಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಮೋಲ್ಲನೆಂದ್ ಒತ್ುಡ ಇದೆ ಎನತನತನುರ.ೆ  ಪರಿಶ್ಷಟ 
ಪೆಂಗಡದ್ ಜನತಿ ಪರಮನಣ್ ಪತ್ರ ಕೂೆಡದ್ೆಂತೆ ತ್ಡಯೆತತಿುರತವ ಆ ಕನಣ್ದ್ ಕೆೈ ಯನವುದ್ತ ಎೆಂಬ ಪರಶೆನ 
ನಮಮನತನ ಕನಡತತಿುದೆ.  ಹಿೋಗನಗಿ ಸಕನಾರದ್ ಆದೆೋಶನನತಸನರವನಗಿ ಹಿೆಂದ್ೂ ತ್ಳವನರರಿಗ ೆಪರಿಶ್ಷಟ 
ಪೆಂಗಡದ್ ಜನತಿ ಪರಮನಣ್ ಪತ್ರ ನೋಡಲತ ಎಲನಿ ಜಿಲನಿಧಿಕನರಿಗಳಿಗೆ ಹನಗೂ ತ್ಹಶ್ೋಲನುರರಿಗೆ 
ಕಟತಟನಟನಟಗಿ ಆದೆೋಶ ನೋಡಬೋೆಕೆೆಂದ್ತ ಮನನಾ ಸಮನಜ್ ಕಲನಾಣ್ ಹನಗೂ ಹಿೆಂದ್ತಳಿದ್ ವಗಾಗಳ 
ಕಲನಾಣ್ ಇಲನಖ ೆಸಚಿವರನತನ ಈ ಮೂಲಕ ಒತನುಯಿಸತತೆುೋರೆ್.   

 ಶ್ರೋ ಕೊೋಟ ಶ್ರೋನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಮನಜ್ ಕಲನಾಣ್, ಹಿೆಂದ್ತಳಿದ್ ವಗಾ ಕಲನಾಣ್ 
ಸಚಿವರತ):- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಮನನಾ ಡನ: ತ್ಳವನರ ಸನಬಣ್ಣ ಅವರತ ಕೆೋಳಿದ್ೆಂತ್ಹ 
ಪರಶೆನಗ ೆಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದ್ೆಂತೆ ತ್ಳವನರ ಪರಿವನರ ಮತ್ತು ಪರಿವನರ ತ್ಳವನರ ಪರವಗಾ-೧ರಲ್ಲಿತ್ತು.  ಕೆೋೆಂದ್ರ 
ಸಕನಾರದ್ ಆದೆೋಶದ್ ಮೋರಗೆೆ ಅದ್ನತನ ಪರಿಶ್ಷಟ ಪೆಂಗಡಕೆೆ ಸೋೆಪಾಡ ೆಮನಡತವೆಂತ್ಹ ಕೆಲಸವನತನ 
ರನಜ್ಾ ಸಕನಾರ ಕೆೈಗೊೆಂಡಿತ್ತು. ಪರವಗಾ-೧ರಿೆಂದ್ ತೆಗೆದ್ತ ಪರಿಶ್ಷಟ ಪೆಂಗಡಕೆೆ ಸೋೆರಿಸಿ ಆದೆೋಶವನತನ 
ನೋಡಲನಗಿತ್ತು. ಸಮನಜ್ ಕಲನಾಣ್ ಇಲನಖಯೆ ಪರಧನನ ಕನಯಾದ್ಶ್ಾಯವರತ ರನಜ್ಾದ್ ೩೦ ಜಿಲೆಿಗಳ 
ಜಿಲನಿಧಿಕನರಿಗಳಿಗ ೆ ಮನಗಾಸೂಚಿಯನತನ ಹನಕ್ತ ತ್ಳವನರ ಮತ್ತು ಪರಿವನರ, ಪರಿವನರ ಮತ್ತು 
ತ್ಳವನರಕೆೆ ಪರಿಶ್ಷಟ ಪೆಂಗಡ ಜನತಿ ಪರಮನಣ್ಪತ್ರವನತನ ನೋಡಬಹತದ್ತ ಎನತನವ ಸೂಚರೆ್ಯನತನ 
ಕೊಟಟದನುರೆ.  ಅವರತ ನದ್ಧಾಷಟವನಗಿ ಯನದ್ಗಿರಿ ಜಿಲೆಿಯ ಕೆಲವು ತನಲೂಿಕತಗಳಲ್ಲಿ ಕೂೆಟಟಲಿವೆೆಂದ್ತ 
ಹೆೋಳುತಿುದನುರ.ೆ  ಅದ್ತ ನಮಮ ಗಮನಕೆೆ ಬೆಂದ್ ತ್ಕ್ಷ್ಣ್ ಜಿಲನಿಧಿಕನರಿಯವರಿಗ ೆ ಸೂಚರೆ್ಯನತನ 
ಕೊಟಟದುೆೋವೆ.  ಇನತನ ಮತೆಂದೆ ಆ ರಿೋತಿಯ ತ್ಪತಪಗಳನಗದ್ೆಂತೆ ಎಚುರ ವಹಿಸತತೆುೋವೆ.   
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ಆ) ವಿಷಯ:- ೨೦೨೨-೨೩ರ್ೋೆ ಸನಲ್ಲನೆಂದ್ ಒೆಂದ್ರ್ೆೋ ತ್ರಗತಿಯಿೆಂದ್ 
೮ರ್ೆೋ ತ್ರಗತಿಯವರಗೆಿನ ಪರಿಶ್ಷಟ ಜನತಿ/ಪರಿಶ್ಷಟ ವಗಾ, 
ಹಿೆಂದ್ತಳಿದ್ ವಗಾ, ಅಲಪಸೆಂಖನಾತ್ ವಗಾದ್ ಪರತಿಯಬಬ 
ವಿದನಾರ್ಥಾಗಳಿಗೆ ಆರ್ಥಾಕ ಸೌಲಭಾ ನೋಡತವ ಕತರಿತ್ತ 

*** 

ಶ್ರೋ ಮರಿತಿಬೆಬೋಗೌಡ (ಶ್ಕ್ಷ್ಕರ ಕ್ಷೆೋತ್ರ):- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಒೆಂದ್ರಿೆಂದ್ ಎೆಂಟರೆ್ೋ 
ತ್ರಗತಿವರೆಗಿನ ಪರಿಶ್ಷಟ ಜನತಿ/ಪರಿಶ್ಷಟ ವಗಾ, ಹಿೆಂದ್ತಳಿದ್ ವಗಾ, ಅಲಪಸೆಂಖನಾತ್ ವಗಾದ್ 
ಪರತಿಯಬಬ ವಿದನಾರ್ಥಾಯೂ ಕಡನಡಯವನಗಿ ಶ್ಕ್ಷ್ಣ್ ಪಡಯೆಬೆೋಕೆೆಂಬ ಸದ್ತದೆುೋಶದ್ಧೆಂದ್ ಹನಗೂ 
ವಿದನಾರ್ಥಾಗಳನತನ ಪೊರೋತನೂಹಿಸತವ ಸಲತವನಗಿ ಕೆೋೆಂದ್ರ ಸಕನಾರ, ರನಜ್ಾ ಸಕನಾರದ್ ಮೂಲಕ 
ವಿದನಾರ್ಥಾ ವೆೋತ್ನವನತನ ದ್ಧೋಘಾಕನಲದ್ಧೆಂದ್ ನೋಡಲನಗತತಿುತ್ತು.  ಆದ್ರೆ ೨೦೨೨-೨೩ರ್ೋೆ ಸನಲ್ಲನೆಂದ್ 
ವಿದನಾರ್ಥಾ ವೆೋತ್ನವನತನ ಸೆಗಿತ್ಗೊಳಿಸಿರತವುದ್ರಿೆಂದ್ ಆರ್ಥಾಕವನಗಿ ಹಿೆಂದ್ತಳಿದ್ ಸದ್ರಿ ವಗಾದ್ 
ವಿದನಾರ್ಥಾಗಳು ಶ್ಕ್ಷ್ಣ್ ಮತೆಂದ್ತವರೆಸಲತ ಕಷಟಸನಧಾವನಗಲ್ಲದೆ. ಎಳ ೆ ವಯಸಿೂನ ವಿದನಾರ್ಥಾಗಳಿಗ ೆ
ನೋಡಲನಗತವ ವಿದನಾರ್ಥಾ ವೆೋತ್ನವು ಶ್ಕ್ಷ್ಣ್ಕೆೆ ದೂೆಡಡ ಚೆೈತ್ನಾ ಹನಗೂ ವನಾಸೆಂಗದ್ಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತು 
ಮೂಡತವೆಂತನಗತತಿುತ್ತು.  ಈಗಲೂ ಸಹ ಸದ್ರಿಯವರ ಶ್ಕ್ಷ್ಣ್ಕೆೆ ವಿದನಾರ್ಥಾ ವೋೆತ್ನವು ಅನವನಯಾ 
ಹನಗೂ ಇದ್ರೆ್ನೋ ಅವಲೆಂಬಿಸಿದನುರ.ೆ  ಈ ಸೌಲಭಾವನತನ ನಲ್ಲಿಸಿದ್ಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಾಕ ಸೌಲಭಾದ್ಧೆಂದ್ 
ವೆಂಚಿತ್ರನಗಿ ಶನಲ ೆ ಬಿಡತವವರ ಸೆಂಖೆಾ ಹೆಚನುಗಲ್ಲದ.ೆ  ಸದ್ರಿ ಯೋಜ್ರೆ್ಯನತನ 
ಸೆಗಿತ್ಗೊಳಿಸಿರತವುದ್ರಿೆಂದ್ ಈಗನಗಲೆೋ ವಿದನಾರ್ಥಾಗಳು ಹನಗೂ ಪೊೋಷಕರಲ್ಲಿ ಆತ್ೆಂಕ ಹನಗೂ 
ನರನಸಕ್ತು ಉೆಂಟನಗಿದ.ೆ   

 ಆದ್ಕನರಣ್, ತ್ಳ ಸಮತದನಯದ್ ವಿದನಾರ್ಥಾಗಳ ಶೆೈಕ್ಷ್ಣಿಕ ಹಿತ್ದ್ೃಷಿಟಯಿೆಂದ್ ಸದ್ರಿ 
ವಿಷಯವನತನ ಅತಿ ಗೆಂಭಿೋರವನಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಈ ಹಿೆಂದ್ಧನೆಂತೆ ವಿದನಾರ್ಥಾ ವೆೋತ್ನವನತನ 
ಮತೆಂದ್ತವರೆಸತವೆಂತೆ ಮನನಾ ಮತಖ್ಾಮೆಂತಿರಯವರನತನ ಕೊೋರತತೆುೋರ್ೆ. 

(ಮತೆಂದ್ತ) 
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(111೫) 2೨-೧೨-2022 (12.೨0) ಕೆಜಿ-ಜಿಆರ್                (ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿೆತಿ)       

ಶ್ರೋ ಕೊೋಟ ಶ್ರೋನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಾ  ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ,       
೧ ರಿೆಂದ್ ೮ರ್ೆೋ ತ್ರಗತಿಯವರಗೆಿನ ಪರಿಶ್ಷಟ ಜನತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶ್ಷಟ  ಪೆಂಗಡಕೆೆ ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಟೆಂತ,ೆ 
ವಿದನಾರ್ಥಾ ವೆೋತ್ನವು ಕೆಲವು ಕಡಗೆಳಲ್ಲಿ ನಲತಗಡೆಯನಗಿದೆ ಎೆಂದ್ತ ಮನನಾ ಸದ್ಸಾರ ಭನವರೆ್ಗಳಿವೆ. 
ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ, ಹಿೆಂದ್ತಳಿದ್ ವಗಾ ಮತ್ತು ಅಲಪಸೆಂಖನಾತ್ರ ಇಲನಖಯೆ ವಿದನಾರ್ಥಾಗಳ ವೆೋತ್ನಗಳ 
ಬಗೆೆ ಮನನಾ ಸದ್ಸಾರತ ಹೆೋಳಿದನುರ.ೆ ಆದ್ರೆ, ತ್ಮಮ ಮೂಲಕ  ಸಾಷಟ ಪಡಿಸತವುದೆೋರ್ೆೆಂದ್ರೆ, ೧ ರಿೆಂದ್ 
೮ರ್ೆೋ ತ್ರಗತಿಯವರಗೆಿನ ಪರಿಶ್ಷಟ ಜನತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶ್ಷಟ ವಗಾಗಳ ಮಕೆಳಿಗ ೆ ಕೆೋೆಂದ್ರ ಸಕನಾರದ್ 
ಸಹಕನರ ಇರಲ್ಲಲಿ. ಇದ್ನತನ ನಮಮ ರನಜ್ಾ ಸಕನಾರ ಕೊಡತತಿುತ್ತು. ಅದ್ನತನ ಮತೆಂದ್ತವರಿಸಿದೆುೋವೆ. ೮ 
ಮತ್ತು ೯ರ್ೆೋ ತ್ರಗತಿ ಹನಗೂ ಅದ್ಕ್ತೆೆಂತ್ ಮತೆಂದ್ಧನ ಶ್ಕ್ಷ್ಣ್ಕೆೆ ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ., ನೆಂತ್ರ ಪದ್ವಿ 
ಪೂವಾ ಮತ್ತು ಪದ್ವಿ ತ್ರಗತಿಯ ವಿದನಾರ್ಥಾಗಳಿಗ ೆ  ವಿದನಾರ್ಥಾ ವೆೋತ್ನವನತನ ಕೆೋೆಂದ್ರ್ ಸಕನಾರದ್ 
ಸಹಭನಗಿತ್ಾದ್ಲ್ಲಿ ಕೊಡತವೆಂತ್ಹ ಪರಿಪನಠ ಇತ್ತು.  ಈಗ ಪರಿಶ್ಷಟ ಜನತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶ್ಷಟ  ಪೆಂಗಡದ್ 
ವಿದನಾರ್ಥಾಗಳಿಗ ೆಯನವುದೋೆ ಭನದ್ಕವಿಲಿದೆೋ, ಯನವುದೆೋ ತ್ಡಯೆಿಲಿದೆ, ಯನವುದೊೋ ಒೆಂದ್ತ  ತ್ಪತಪ 
ಮನಹಿತಿಯಿೆಂದ್  ಇೆಂತ್ಹ ಭನವರೆ್ಗಳು ಬೆಂದ್ಧವ.ೆ   ೧ ರಿೆಂದ್  ೮ರ್ೆೋ ತ್ರಗತಿಗಳ ವಿದನಾರ್ಥಾಗಳಿಗ ೆ
ರನಜ್ಾ ಸಕನಾರ ವಿದನಾರ್ಥಾ ವೆೋತ್ನವನತನ ಕೊಡತತ್ುದೆ. ಇದ್ನತನ ಮತೆಂದ್ತವರಿಸತತಿುದೆುೋವೆ. ೮ ರೆ್ೋ 
ತ್ರಗತಿಯಿೆಂದ್ ಮೋಲಪಟಟ ವಿದನಾರ್ಥಾಗಳಿಗೆ ಕೋೆೆಂದ್ರ ಸಕನಾರ ಮತ್ತು ರನಜ್ಾ ಸಕನಾರದ್ 
ಸಹಭನಗಿತ್ಾದ್ಲ್ಲಿ ಕೂೆಡತತಿುದೆುೋವೆ. ಈ ಮಧಾದ್ಲ್ಲಿ ಹಿೆಂದ್ತಳಿದ್ ವಗಾದ್ಲ್ಲಿರತವೆಂತ್ಹ ವಿದನಾರ್ಥಾಗಳಿಗ ೆ
ಆರ್ಥಾಕ ಕನರಣ್ಗಳಿಗನಗಿ ತ್ಡಯೆನಗಿದ್ತು ನಜ್.  ಈ ವಷಾ ಅದ್ನತನ ಮತೆಂದ್ತವರಸೆತತೆುೋವೆ. ಈ ಬಗೆೆ 
ಮನನಾ ಸದ್ಸಾರಿಗೆ ಬೆೋರ ೆ ಏರ್ನದ್ರೂ ಸೆಂದೋೆಶಗಳು ಇದ್ುರ ೆ ಅಧಿಕನರಿಗಳನತನ ಕರದೆ್ತ ಮನನಾ 
ಸದ್ಸಾರ ಜೊತೆಗೆ ಚಚೆಾ ಮನಡಿ ಈ ಸಮಸೊಯನತನ ಪರಿಹನರ ಮನಡತತೆುೋವೆ. 
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ಇ) ವಿಷಯ:- ಬೆೆಂಗಳೂರತ  ನಗರದ್  ರಸೆುಗಳನತನ  ಗತೆಂಡಿಗಳಿೆಂದ್ ಮತಕ್ತು ಮನಡತವ         
            ಕತರಿತ್ತ.  

- - - 

ಶ್ರೋ ಯತ.ಬಿ.ವೆೆಂಕಟೆೋಶ್ (ರ್ನಮನದೆೋಾಶನ ಹೊೆಂದ್ಧದ್ವರತ):- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, 
ನನಗ ೆಅವಕನಶ ನೋಡಿದ್ುಕನೆಗಿ ಧನಾವನದ್ಳು. ಬಿಬಿಎೆಂಪಿ ವನಾಪಿುಯಲ್ಲಿ  ೨೫ ಸನವಿರ ಕೊೋಟ ರಸೆು  
ಗತೆಂಡಿ ಪನಲತ ವಿಚನರವು  ಪರಜನವನಣಿ ದ್ಧನ ಪತಿರಕೆಯಲ್ಲಿ ವರದ್ಧಯನಗಿರತವ ಬಗೆೆ ಶ್ನಾ ವೆೋಳೆಯಲ್ಲಿ 
ಪರಸನುಪಿಸತತೆುೋರ್.ೆ ದ್ಧರ್ನೆಂಕ ೧೩-೧೨-೨೦೨೨ರ ‘ಪರಜನವನಣಿ’್ ದ್ಧನಪತಿರಕೆಯಲ್ಲಿ  ಬಿ.ಬಿ.ಎೆಂ.ಪಿ., 
ವತಿಯಿೆಂದ್  ೨೫ ಸನವಿರ  ಕೊೋಟ ರಸೆು ಗತೆಂಡಿಗನಗಿ ಖ್ಚತಾ ಮನಡಿದ್ುರೂ  ಗತೆಂಡಿ ಮತಕುವನದ್ 
ರಸೆುಗಳ  ಬಗೆೆ ವಿಸೃತ್  ವರದ್ಧ ಪರಕಟಗೊೆಂಡಿರತತ್ುದೆ.   

     ಬಿ.ಬಿ.ಎೆಂ.ಪಿ., ವನಾಪಿುಯ ರಸೆುಗಳಲ್ಲಿ ಗತೆಂಡಿಗಳಿಗೆ ಮತಕ್ತುಯ್ಕೋ  ಇಲಿವನಗಿದ್ತು ವಷಾ ವಷಾವೂ 
ರಸೆು ಮತ್ತು ದ್ತರಸಿು ಮನಡತತಿುದ್ುರೂ ಅವಾವಸೆೆಯಿೆಂದ್  ನತ್ಾ ಸನವಾಜ್ನಕರಿಗೆ ಯನತ್ರ್ ೆ ವಷಾವಿಡಿ 
ರಸೆು ಕನಮಗನರಿ ನಡಯೆತತಿುದ್ುರೂ ಶನಶಾತ್ ಪರಹನರ ದೊರಕದ್ಧರತವುದ್ತ  ಕೆಂಡತಬೆಂದ್ಧರತತ್ುದೆ.  ಕಳೆದ್  
ಏಳು ವಷಾಗಳಲ್ಲಿ  ರೂ.೨೫ ಸನವಿರ ಕೂೆೋಟ ರೂಪನಯಿಗಳಿಗೂ  ಹೆಚತು ಹಣ್  ರಸೆು  
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆೆಂದೋೆ ವಿನಯೋಗವನಗಿರತತ್ುದೆ. 

      ಬಿ.ಬಿ.ಎೆಂ.ಪಿ., ವನಾಪಿುಯ ೨೭ ವಿಧನನಸಭನ ಕ್ಷೆೋತ್ರಗಳಲ್ಲಿ  ೨೦೧೫-೧೬ರ್ೋೆ ಸನಲ್ಲನೆಂದ್  
೨೦೨೨ರ್ೋೆ ಸನಲ್ಲನವರಗೆೆ  ರಸೆು ನಮನಾಣ್ ಡನೆಂಬರತ ಸೋೆರಿ ರಸೆುಗೆ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದ್ ಕನಮಗನರಿಗಳಿಗ ೆ
ರೂ.೧೮ ಸನವಿರ ಕೂೆೋಟ ರೂಪನಯಿಗಳನತನ  ವಿನಯೋಗಿಸಲನಗಿದ.ೆ ಇದ್ರ  ಜೊತಗೆೆ  
ಮತಖ್ಾಮೆಂತಿರಗಳು  ನೋಡಿದ್ ೨,೪೦೦ ಕೊೋಟ ರೂಪನಯಿಗಳನತನ  ಅಮೃತ್  ನಗರೊೋತನಪನ 
ಯೋಜ್ರೆ್ಯಡಿ ಮೆಂಜ್ೂರನಗಿರತವ  ರೂ.೬ ಸನವಿರ ಕೊೋಟ ರೂಪನಯಿಗಳಲ್ಲಿ  ಅಧಾದ್ಷಟನತನ  
ರಸೆುಗನಗಿಯ್ಕೋ ವಾಯ ಮನಡಲನಗತತಿುದೆ. ಇವಲೆಿವೂ ಸೋೆರಿದ್ರ ೆ ರೂ. ೨೫ ಸನವಿರ ಕೊೋಟ 
ರೂಪನಯಿಗಳನತನ  ಮಿೋರಲ್ಲದೆ.  
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     ನಗರದ್  ಎೆಂಟತ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ  ೧೩ ಸನವಿರ  ಕ್ತ.ಮಿೋ., ರಸೆು ಇದ್ತು, ಇದ್ರಲ್ಲಿ  ವನಡ್ಾ 
ರಸೆುಗಳು  ೧೧ ಸನವಿರ ಕ್ತ.ಮಿೋ., ಇದೆ. ರೂ.೨೫ ಸನವಿರ  ಕೊೋಟ ಹಣ್ ಖ್ಚತಾ ಮನಡಿದ್ುರೂ  ಸಮಸೆಾ  
ಇಲಿದ್  ರಸೆುಗಳನತನ  ಹತಡತಕಬೆೋಕನಗಿದೆ.  ರಸೆು  ಕನಮಗನರಿ ಸೋೆರಿ ಎಲಿ ರಿೋತಿಯ  ವನಡ್ಾ  
ಮಟಟದ್ ಕನಮಗನರಿಗಳಲ್ಲಿ  ರೂ.೨೯ ಸನವಿರ ಕೂೆೋಟರೂಪನಯಿಗಳು ವಚೆುವನಗಿದ್ತು, ಸಿೆಂಹಪನಲತ 
ಬಿ.ಜೆ.ಪಿ., ಪಕ್ಷ್ದ್ವರ  ಪನಲನಗಿರತವುದ್ತ ಸಹ ವರದ್ಧಯಲ್ಲಿ  ಉಲೆಿೋಖಿಸಲನಗಿದೆ.  ಇದ್ತ ಸಕನಾರದ್  
ಇಬಬಗೆಯ ನೋತಿಯನತನ  ಎತಿು ತೊೋರಿಸತತ್ುದೆ. 

    ಸನವಿರನರತ ಕೊೋಟ ರೂಪನಯಿಗಳನತನ ಖ್ಚತಾ ಮನಡಿದ್ರೂ ಬೆೆಂಗಳೂರತ ನಗರದ್ ರಸೆುಗಳು  
ಗತೆಂಡಿಗಳಿೆಂದ್  ಮತಕುವನಗಿರತವುದ್ತ  ವಾವಸೆೆಗ ೆ  ಹಿಡಿದ್ ಕೆೈಗನನಡಿಯನಗಿದೆ. ಎಲೆಿಲ್ಲಿ ಕಳಪ ೆ
ಕನಮಗನರಿಗಳು  ಕೆಂಡತಬೆಂದ್ಧವೆ. ಸಕನಾರದ್ ಹಣ್  ಪೊೋಲನಗಿದೆ ಅೆಂತ್ಹ ಕಡಗೆಳಲ್ಲಿ  ತ್ನಖೆ  
ನಡಸೆಿ  ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಟವರ  ಮೋಲ ೆ ಕಠಿಣ್  ಕನನೂನತ ಕರಮ ಕೈೆಗೂೆಳುಬೋೆಕತ. ಬೆೆಂಗಳೂರತ ನಗರದ್ 
ರಸೆುಗಳನತನ  ಗತೆಂಡಿಮತಕುವರ್ನನಗಿ  ಮನಡಬೋೆಕೆೆಂಬ ವಿಷಯವನತನ  ಶ್ನಾವೆೋಳೆಯಲ್ಲಿ  ಮನನಾ 
ಮತಖ್ಾಮೆಂತಿರಯವರನತನ  ಒತನುಯಿಸತತೆುೋರೆ್.  

  ಶ್ರೋ ಕೊೋಟ ಶ್ರೋನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಾ  ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ,   
ಮನನಾ ಸದ್ಸಾರತ ಕೆೋಳಿದ್ ಶ್ನಾ ವೆೋಳೆಯ ಪರಶೆನಗ ೆಮನನಾ ಮತಖ್ಾಮೆಂತಿರಯವರಿೆಂದ್ ಉತ್ುರವನತನ 
ತ್ರಿಸಿ ಮೆಂಡಿಸತತುೆೋರೆ್.  

         ಈ) ವಿಷಯ:- ಗನರಮ ಪೆಂಚನಯಿತಿ ರ್ೌಕರರ ಶೆರೋಯೋಭಿವೃದ್ಧಿ ಸೆಂಘದ್ವರತ     
                      ವಿವಿಧ ಬೆೋಡಿಕೆಗಳನತನ ಈಡೋೆರಿಸತವೆಂತ ೆಅಗರಹಿಸಿ ನಡಯೆತತಿುರತವ 

ಪರತಿಭಟರೆ್  ಕತರಿತ್ತ.  
                                  - - - 
    ಶ್ರೋ ಎೆಂ.ಪಿ.ಸತಜನ ಕತಶನಲಪಪ (ಸೆಳಿೋಯ ಸೆಂಸೆೆಗಳ ಕೆ್ಷೋತ್ರ):- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ,  

ಗನರಮ ಪೆಂಚನಯಿತಿ ರ್ೌಕರರ ಶೆರೋಯೋಭಿವೃದ್ಧು ಸೆಂಘದ್ಧೆಂದ್   ಪರತಿಭಟರೆ್  ಅವರ ವಿವಿಧ  
ಬೆೋಡಿಕೆಗಳನತನ ಈಡೋೆರಿಸತವೆಂತೆ ಆಗರಹ, ವೆೋತ್ನ  ಶೆರೋಣಿ ನಗದ್ಧಗ ೆ  ಕರಮವಹಿಸಿ  ರನಜ್ಾ  ಗನರಮ 
ಪೆಂಚನಯಿತಿ  ರ್ೌಕರರ  ವಿವಿಧ  ಬೆೋಡಿಕೆಗಳನತನ  ಈಡೋೆರಿಸತವೆಂತ ೆ  ಒತನುಯಿಸಿ,  ಕರ್ನಾಟಕ  



ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನ ಪರಿಷತ್ತು                    2೨-೧೨-೨೦೨೨                                      59                        

  ತಿದ್ತುಪಡಿಯನಗದ್ ಪರತಿ/Unedited copy, ರ್ನಾಯನಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವನ ಪತಿರಕನ ಪರಕಟಣೆಗನಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಕೂಡದ್ತ 
 

   

ಗನರಮ ಪೆಂಚನಯಿತಿ ರ್ೌಕರರ  ಶೆರೋಯೋಭಿವೃದ್ಧು ಸೆಂಘದ್ಧೆಂದ್  ದ್ಧರ್ನೆಂಕ  ೨೦-೧೨-೨೦೨೨ ರ 
ಸೂೆೋಮವನರದ್ೆಂದ್ತ ಬಳೆಗನವಿ ಸತವಣ್ಾ ವಿಧನನಸೌಧದ್  ಎದ್ತರಿನ ಕೊೆಂಡಕೂೆಪಪದ್ಲ್ಲಿ ಪರತಿಭಟರೆ್  
ಮನಡತತಿುರತವುದ್ತ ದ್ಧರ್ನೆಂಕ ೨೦-೧೨-೨೦೨೨ ರ ‘ವಿಜ್ಯವನಣಿ’್ದ್ಧನಪತಿರಕೆಯಲ್ಲಿ  ವರದ್ಧಯನಗಿದೆ.  

    ಗನರಮ ಪೆಂಚನಯಿತಿ  ಕಛೆೋರಿಯಲ್ಲಿ  ಕನಯಾನವಾಹಿಸತತಿುರತವ  ಕಿಕ್ಾ, ಬಿಲ್ ಕಲೆಕಟರ್ 
ಹನಗೂ  ಡನಟನ ಎೆಂಟರ ಆಪರೆೋಟರ್ಗಳನತನ  ‘ಸಿ’್ ದ್ಜೆಾಗೆ  ಏರಿಸಬೆೋಕತ ಮತ್ತು  ಅಟೆೆಂಡರ್, 
ಕ್ತಿೋನರ್, ವನಟರ್ಮನ್ ಮೊದ್ಲನದ್ ಹತದೆುಯನತನ  ‘ಡಿ’್ ದ್ಜೆಾಗೆೋರಿಸತವ ಮೂಲಕ ನಗರ ಮತ್ತು  
ಪಟಟಣ್  ಪೆಂಚನಯಿುಯಲ್ಲಿರತವೆಂತ ೆ  ಪೆಂಚನಯಿತಿ ರ್ೌಕರರಿಗೂ ಕನಷಠ ವೆೋತ್ನದ್ ಬದ್ಲತ  ವೆೋತ್ನ 
ಶೆರೋಣಿ ನಗಧಿ ಪಡಿಸಬೆೋಕತ. ಜಿಕ ೆರ್ೌಕರರತ ಮತ್ತು ರ್ೌಕರರ ಅನತಯನಯಿಗಳಿಗ ೆ ಸಕನಾರದ್ಧೆಂದ್ಲೆೋ 
ಸೂಕು ಆರೂೆೋಗಾ  ಭದ್ರತ ೆಕಲ್ಲಪಸಬೋೆಕತ ಮತ್ತು ಪೆಂಚನಯಿತಿ ರ್ೌಕರರ ನವೃತ್ು  ಜಿೋವನಕೆೆ  ಆರ್ಥಾಕ 
ಭದ್ರತೆ ಕಲ್ಲಪಸಬೋೆಕತ ಹನಗೂ ರನಜ್ಾದ್ಲ್ಲಿರತವ  ಎಲನಿ ರ್ೌಕರರಿಗೂ  ಒೆಂದ್ತ ಬನರಿ  ಜಿಲನಿ 
ಪೆಂಚನಯಿತಿಯಿೆಂದ್  ಕಡನಡಯವನಗಿ  ಅನತಮೊೋದ್ರ್ೆ  ನೋಡಬೆೋಕೆೆಂದ್ತ  ಮತ್ತು ಗನರಮ 
ಪೆಂಚನಯಿತಿಯ ಡನಟನ ಎೆಂಟರ ಆಪರೆೋಟರ್ ಹತದುೆಗಳನತನ ರೆ್ೋರ ರೆ್ೋಮಕನತಿ ಮನಡಿಕೊಳುದೆ ಪರಸತುತ್ 
ಕನಯಾನವಾಹಿಸತತಿುರತವ ರನಜ್ಾದ್ ಎಲನಿ ಡನಟನ ಎೆಂಟರ ಆಪರೆೋಟರ್ಗಳಿಗೆ  ಕಡನಡಯವನಗಿ   ಜಿಲನಿ 
ಪೆಂಚನಯತ್ನೆಂದ್ ಅನತಮೊೋದ್ರೆ್  ನೋಡಬೆೋಕೆೆಂದ್ತ  ಹನಗೂ ಎಲನಿ ಪೆಂಚನಯಿತಿ  
ಅನತಮೊೋದ್ರೆ್ಯನಗಲ್ಲ  ಅಥವನ ಆಗದೋೆ ಇರಲ್ಲ, ಜಿಲನಿ ಪೆಂಚನಯಿತಿ  ಕಛೆೋರಿಯಲ್ಲಿ  ಕತ್ಾವಾ  
ನವಾಹಿಸತತಿುರತವ ಎಲನಿ ಗನರಮ ಪೆಂಚನಯಿತಿ ರ್ೌಕರರಿಗ ೆ  ನವೃತ್ು ಉಪಧನ ಮೆಂಜ್ೂರತ 
ಮನಡಬೋೆಕತ.  ಸದ್ರಿ ನವೃತಿು  ಉಪಧನ ಪನವತಿಸಲತ  ಜಿಲನಿ ಪೆಂಚನಯಿತಿ ಮಟಟದ್ಲ್ಲಿ  ಸಕನಾರವೆೋ  
ಶನಶಾತ್ ನಧಿಯನತನ ಕನಯಿುರಿಸತವ  ಮೂಲಕ  ನವೃತಿುಯನಗತವ  ಎಲನಿ  ರ್ೌಕರರತಗಳ  ಒೆಂದ್ತ 
ತಿೆಂಗಳವರೆಗೆ  ಗೌರವಯತತ್ವನಗಿ  ಸೆಂದನಯವನಗಬೆೋಕನದ್ ನವೃತಿು  ಉಪಧನ  
ಪನವತಿಸಬೆೋಕೆೆಂದ್ತ  ಪರತಿಭಟರ್ನಕನರರತ  ಆಗರಹಿಸಿದನುರ.ೆ ಕೂಡಲೋೆ  ರನಜ್ಾ ಸಕನಾರವು ಹೂೆೋರನಟ 
ನರತ್ರ ಬೋೆಡಿಕೆಗಳನತನ  ಪರಿಶ್ೋಲ್ಲಸಿ ಸಮಸೆಾಗಳನತನ  ಪರಿಸಹರಿಸಬೆೋಕೆೆಂದ್ತ ತ್ಮಮ ಮೂಲಕ 
ಸಕನಾರವನತನ   ಶ್ನಾವೋೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಒತನುಯಿಸತತೆುೋರೆ್.  
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ಶ್ರೋ ಕೊೋಟ ಶ್ರೋನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಾ  ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ,  
ಗನರಮ ಪೆಂಚನಯಿತಿ ರ್ೌಕರರ ಶೆರೋಯೋಭಿವೃದ್ಧು ಸೆಂಘವು   ಪರತಿಭಟರೆ್  ಅವರ ವಿವಿಧ  ಬೆೋಡಿಕ ೆ
ಈಡೋೆರಿಸತವೆಂತ ೆ ಆಗರಹಪಡಿಸಿದನುರೆ. ಅವರತ P.F., ಕೊಡಬೋೆಕತ, E.S.I., ಕೊಡಬೋೆಕತ ಮತ್ತು 
promotion ಕೂೆಡಬೋೆಕತ. Data Entry ಹತದೆುಯಲ್ಲಿ ಕತ್ಾವಾ ನವಾಹಿಸತತಿುರತವವರನತನ 
ಖನಯೆಂಗೂೆಳಿಸಬೋೆಕೆೆಂಬ ವಿವಿಧ ಬೆೋಡಿಕೆಗಳು ಇವೆ.  ಇದ್ನತನ ಸಕನಾರದ್ ಗಮನಕೆೆ ತ್ೆಂದ್ಧದ.ೆ  ಇದ್ರ 
ಬಗೆೆ ಮನನಾ ಮತಖ್ಾ ಮೆಂತಿರಯವರ ಜೊತೆಗೆ ಚಚಿಾಸಿ ಇದ್ಕೆೆ ಪರಿಹನರವನತನ ಒದ್ಗಿಸತತೆುೋವೆ.  

    ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಾ ಸಭನರ್ನಯಕರೋೆ, ಸಭ ೆಮತಗಿಯತವುದ್ರೂೆಳಗೆ ತ್ರಿಸಬೆೋಕತ. 

    ಶ್ರೋ ಕೊೋಟ ಶ್ರೋನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಾ  ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ,  
ಆಯಿತ್ತ.  

ಉ) ವಿಷಯ:- ಪರಧನನಮೆಂತಿರ ಕ್ತಸನನ್ ಸಮನಮನ್  ಯೋಜ್ರೆ್ಯ ಅನತದನನ 
ಪಡಯೆತವಲ್ಲಿ ಪರಿಶ್ಷಟ ಜನತಿ/ಪೆಂಗಡ ವಗಾದ್ವರತ  
ವೆಂಚಿತ್ರನಗತತಿುರತವ  ಕತರಿತ್ತ.  

                                  - - - 
 

ಶ್ರೋ ಮೆಂಜ್ತರ್ನಥ ಭೆಂಡನರಿ (ಸೆಳಿೋಯ ಸೆಂಸೆೆಗಳ ಕ್ಷೆೋತ್ರ):- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, 
ಅಧಾದ್ಷತಟ ದ್ಲ್ಲತ್ರಿಗ ೆ  ಸಿಕ್ತೆಲಿ,  ಕೃಷಿ ಸಮನಮನ್ ಎೆಂಬ ಶ್ೋಷಿಾಕೆಯಡಿ ಇೆಂದ್ಧನ ದ್ಧರ್ನೆಂಕ ೨೨-
೧೨-೨೦೨೨ರ  ಉದ್ಯವನಣಿ ದ್ಧನ ಪತಿರಕಯೆ ಮತಖ್ಪತಟದ್ಲ್ಲಿ  ವಿಧನನಮೆಂಡಲದ್ಲ್ಲಿ 
ಚಚೆಾಯನಗಲ್ಲ  ಎೆಂದ್ತ ವರದ್ಧಯನಗಿದೆ. 

    ಪರಧನನಮೆಂತಿರ ಕ್ತಸನನ್ ಸಮನಮನ್  ಯೋಜ್ರೆ್ಯ ಹಣ್ ಅಧಾದ್ಷತಟ  ಪರಿಶ್ಷಟ ಜನತಿ ಮತ್ತು 
ಪರಿಶ್ಷಟ ಪೆಂಗಡಕೆೆ  ಸೋೆರಿದ್  ರೈೆತ್ರಿಗ ೆ ತ್ಪತಪಲೋೆ ಇಲಿ. ಸಾತ್ಃ  ಕೃಷಿ ಇಲನಖೆ  ಈ ಹಿೆಂದಯೆ್ಕೋ  
ನಡಸೆಿರತವ  ಕೃಷಿ ಸಮಿೋಕ್ಷ ೆಪರಕನರ ರನಜ್ಾದ್ಲ್ಲಿ ಪರಿಶ್ಷಟ ಜನತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶ್ಷಟ ಪೆಂಗಡಕೆೆ  ಸೋೆರಿದ್  
ಜ್ಮಿೋನತ  ಹೊೆಂದ್ಧರತವ ರೈೆತ್ರ  ಸೆಂಖೆಾ  ಕರಮವನಗಿ  ೯.೭೩ ಲಕ್ಷ್ ಹನಗೂ  ೫.೨೧  ಲಕ್ಷ್ 
ಇದೆಯ್ಕೆಂದ್ತ  ವರದ್ಧಯನಗಿದೆ.  ಈ ಪೆೈಕ್ತ ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಅತಿೋ ಸಣ್ಣ ರೈೆತ್ರ  ಸೆಂಖೆಾ ಕರಮವನಗಿ  
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೮.೩೦ ಲಕ್ಷ್ ಹನಗೂ  ೪ ಲಕ್ಷ್ವೆೆಂದ್ತ ಅೆಂದನಜಿಸಲನಗಿದ.ೆ  ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಪರಸತುತ್ ಕ್ತಸನನ್ ಸಮನಮನ್ 
ಯೋಜ್ರೆ್ಯ ಫಲನನತಭವಿಗಳ ಸೆಂಖೆಾ ಅೆಂದನಜ್ತ  ಕೆೋವಲ  ೭ ಲಕ್ಷ್ ಎನತನವುದ್ತ  ಬೆಳಕ್ತಗ ೆ
ಬೆಂದ್ಧರತತ್ುದ.ೆ 

      SCSP and TSP ಯೋಜ್ರೆ್ ಮೂಲಕ ೨೦೨೧-೨೨ ಸನಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಪರಿಶ್ಷಟ ಜನತಿಯ ಅಹಾ 
೪.೩೬ ಲಕ್ಷ್ ಫಲನನತಭವಿಗಳಿಗೆ  ೧೪೫ ಕೂೆೋಟ ರೂಪನಯಿಗಳು ಹನಗೂ ಪರಿಶ್ಷಟ ಪೆಂಗಡಕೆೆ  
ಸೋೆರಿದ್  ೨.೬೩ ಲಕ್ಷ್ ರೈೆತ್ರಿಗೆ  ೮೧ ಕೂೆೋಟ ರೂಪನಯಿಗಳನತನ ಹೆಂಚಿಕ ೆಮನಡಲನಗಿದೆ. ೨೦೨೨-
೨೩ರ್ೋೆ ಸನಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಪರಿಶ್ಷಟ ಜನತಿಗ ೆ೨೪೦ ಕೂೆೋಟ ರೂಪನಯಿ, ಪರಿಶ್ಷಟ ಪೆಂಗಡಕೆೆ  ೧೨೦ ಕೊೋಟ  
ರೂಪನಯಿ ನೋಡಲನಗಿದೆ.  ಉಳಿದ್  ಸತಮನರತ ೬ ಲಕ್ಷ್ ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಅತಿೋ ಸಣ್ಣ ರೃತ್ರತ  ಈ 
ಯೋಜ್ರೆ್ಯಿೆಂದ್ ವೆಂಚಿತ್ರನಗಿದನುರೆ. 

    ಬಹತತೆೋಕ ಪರಿಶ್ಷಟ ಜನತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶ್ಷಟ ಪೆಂಗಡದ್  ರೈೆತ್ರ  ಜ್ಮಿೋನತಗಳು ಅವರ ತ್ೆಂದ ೆ
ಅಥವನ ತನತ್ನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ  ಇರತವುದ್ರಿೆಂದ್  ಯೋಜ್ರೆ್ಯಿೆಂದ್  ವೆಂಚಿರನಗಲತ ಪರಮತಖ್ 
ಕನರಣ್ವನಗಿದ.ೆ ಆದ್ತದ್ರಿೆಂದ್ ರನಜ್ಾದ್ ಪರಿಶ್ಷಟ ಜನತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶ್ಷಟ ಪೆಂಗಡದ್  ಸಮತದನಯ 
ಹಿತ್ದ್ೃಷಿಟಯಿೆಂದ್ ಯೋಜ್ರೆ್ಯಲ್ಲಿ ಸೂಕು ಮನಪನಾಡತಗಳನತನ ತ್ರತವ ಮೂಲಕ ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಟವರಿಗ ೆ
ರ್ನಾಯ ಒದ್ಗಿಸತವ ಕತರಿತ್ತ ಉತ್ುರಸಬೆೋಕೆೆಂದ್ತ ಮನನಾ ಮತಖ್ಾಮೆಂತಿರಯವರನತನ  ಶ್ನಾ 
ವೆೋಳೆಯಲ್ಲಿ  ಒತನುಯಿಸತತೆುೋರ್.ೆ 

ಶ್ರೋ ಕೊೋಟ ಶ್ರೋನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಾ  ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ,  
ಮನನಾ ಸದ್ಸಾರತ ರನಜ್ಾದ್  ಪರಿಶ್ಷಟ ಜನತಿ ಮತ್ತು  ಪರಿಶ್ಷಟ ಪೆಂಗಡಕೆೆ ಕ್ತಸನನ್ ಸಮನಮನ್ 
ಯೋಜ್ರೆ್ ತ್ಲತಪತವಲ್ಲಿ  ಕೆಲವು ತೂೆೆಂದ್ರೆಯನಗಿದೆ ಹೆೋಳಿದನುರ.ೆ ಕ್ತಸನನ್ ಸಮನಮನ್ ಯೋಜ್ರೆ್ 
ಸಕನಾರದ್ ಮಹತ್ಾವನದ್ ಯೋಜ್ರೆ್ಯನಗಿದೆ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬಹತತೆೋಕ ಮೃತ್ಪಟಟವರ ಖನತ ೆ
ಬದ್ಲನವಣೆಯನಗದ್ಧರತವುದ್ರಿೆಂದ್ ಈ ಸಮಸೆಾ ಆಗಿರಬಹತದೆೆಂದ್ತ ಮೋಲೂೆನೋಟಕೆೆ ಅನಸತತ್ುದೆ. 
ಹನಗನಗಿ, ನಮಮ ಇಲನಖಯೆ ಮೂಲಕ ಯನರತ ಯನರಿಗ ೆ ಖನತೆ ಬದ್ಲನವಣೆಯನಗಿಲಿ ಅದ್ನತನ 
ಸರಿಪಡಿಸತವೆಂತ್ಹ ಕೆಲಸ ಮನಡಿ ಅವರಿಗೆ ತ್ಲತಪಿಸತವೆಂತ್ಹ ಕೆಲಸ ಮನಡತತೆುೋವೆ. 
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ಊ) ವಿಷಯ:- ರನಜ್ಾದ್ಲ್ಲಿ ಕೊೋವಿಡ್-19 ಪರಿೋಕ್ಷೆಗ ೆ ಬಳಸತವ  ಪರಿಕರಗಳ ಅವಧಿ  
              ಮತಗಿದ್ಧದ್ುರತ ಅವುಗಳ ಬಳಕೆ  ಮತ್ತು ನವಾಹಣೆಯಲ್ಲಿ   
              ಸಕನಾರ ನಲಾಕ್ಷ್ಯವಹಿಸಿರತವ ಬಗೆೆ.  

                                  - - - 
    ಶ್ರೋ ಕೆ.ಹರಿೋಶ್ಕತಮನರ್ (ವಿಧನನ ಸಭೆಯಿೆಂದ್ ಆಯ್ಕೆಯನದ್ವರತ):- ಮನನಾ 
ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ರನಜ್ಾದ್ಲ್ಲಿ  ಕೊೋವಿಡ್-19 ಸೂೆೋೆಂಕ್ತನ ತಿೋವರತೆ  ಕಡಿಮಯನಗಿದ್ುರೂ ಅದ್ರ 
ಭಿೋತಿ ಇದ್ತವರಗೊ ಕಡಿಮಯನಗಿಲಿ.  ಹಿೋಗನಗಿ, ರನಜ್ಾದ್ಲ್ಲಿ  ಈಗಲೂ ಕೂೆೋವಿಡ್-19  ಸೂೆೋೆಂಕತ  
ಪತೆು ಪರಿೋಕ್ಷ ೆ  ರೆ್ಡೆಸಲನಗತತಿುದೆ.  ಹಿೋಗೆ  ನಡಸೆಲನಗತತಿುರತವ  ಪರಿೋಕ್ಷೆಗ ೆಬಳಸತವ  ಪರಿಕರಗಳ  
ಅವಧಿ  ಮತಗಿದ್ಧದ್ುರೂ ಅವುಗಳ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು  ನವಾಹಣೆಯಲ್ಲಿ  ಸಕನಾರ ನಲಾಕ್ಷ್ಯ  
ವಹಿಸಿರತವುದ್ತ ಉದ್ಯವನಣಿ ಪತಿರಕೆಯಲ್ಲಿ  ವರದ್ಧಯನಗಿರತತ್ುದೆ. 

      ಕಳೆದ್ ೩ ವಷಾಗಳ ಹಿೆಂದ ೆಆರೆಂಭವನದ್ ಕೂೆೋವಿಡ್-19 ಭಿೋತಿ ಇನೂನ ನವನರಣೆಯನಗಿಲಿ.  
ಅದ್ರಲೂಿ  ೨೦೨೦, ೨೦೨೧ ರಲ್ಲಿನ ಕೊೋವಿಡ್-19  ಸೂೆೋೆಂಕ್ತನ  ತಿೋವರತೆಯಿೆಂದನಗಿ  ಹಲವು 
ಸಮಸೆಾಗಳು ಸೃಷಿಟಯನಗಿದ್ುವು.  ಆ ಅವಧಿಯಲೆಿೋ ಸೂೆೋೆಂಕ್ತತ್ರ ಪತೆುಗ ೆಆರ್.ಟ.ಪಿ.ಸಿ.ಆರ್., ರನಪಿಡ್ 
ಆೆಂಟಜೆನ್ ಪರಿೋಕ್ಷೆಗಳನತನ  ಮನಡಲನಗತತಿುತ್ತು. ಪರತಿದ್ಧನ ೫೦ ಸನವಿರಕೂೆ ಹೆಚತು ಮೆಂದ್ಧಗ ೆ 
ಕೊೋವಿಡ್-19  ಸೂೆೋೆಂಕತ  ಪತೆು ಕನಯಾ  ಮನಡಲನಗತತಿುತ್ತು.  ಆದ್ರೆ, ೨೦೨೨ ರಲ್ಲಿ ಕೊೋವಿಡ್-19 
ತಿೋವರತೆ ಕಡಿಮಯನಗಿದ್ತು, ಸದ್ಾ ಸೂೆೋೆಂಕತ ಪತೆು ಪರಿೋಕ್ಷೆಗಳ ಸೆಂಖೆಾ ೩ ಸನವಿರದ್ಧೆಂದ್  ೪ ಸನವಿರಕೆೆ  
ಇಳಿಕೆಯನಗಿದೆ. ಆದ್ರ ೆ ಹಿೋಗೆ ಪರಿೋಕ್ಷ ೆ ಮನಡಲತ ಬಳಸಲನಗತತಿುರತವ  ಆರ್.ಟ.ಪಿ.ಸಿ.ಆರ್, ಕ್ತರ್್ 
ಮತ್ತು ಜಿ.ಬಿ.ಪೂಾರ ಕ್ತರ್್, manual  ಆರ್.ಎನ್.ಎ., ಎಕೂ್ಟನರಕ್ಷ್ನ್ಗಳ ಅವಧಿ  ಮತಗಿದ್ಧದನುಗೂಾ ಆ 
ಕ್ತರ್್ಗಳರ್ನೆೋ  ಬಳಸಿ ಕೊೋವಿಡ್-19 ಸೂೆೋೆಂಕತ  ಪತೆು ಪರಿೋಕ್ಷ ೆ ನಡಸೆಲನಗತತಿುರತವುದ್ತ 
ವರದ್ಧಯನಗಿರತತ್ುದ.ೆ 

     ಹಿೋಗ ೆ ಸೂೆೋೆಂಕತ ಪತೆುಯನಗಿ ೨೦೨೧ ರಲ್ಲಿ ೧೦೦  ಕೊೋಟಗೂ ಅಧಿಕ  ಮೊತ್ುದ್ ಕ್ತರ್್ಗಳನತನ  
ತ್ರಿಸಿದ್ತು ೨೦೨೧ ಅೆಂತ್ಾದ್ವರೆಗೆ ಬಹತತೆೋಕ ಕ್ತರ್್ಗಳು ಬಳಕೆಯನಗಿವ.ೆ ಈ ಪೆೈಕ್ತ ೩.೫೫ ಲಕ್ಷ್ 
ಕ್ತರ್್ಗಳ ಅವಧಿ  ೨೦೨೨ರ ಜ್ತಲೆೈನಲೆಿೋ ಮತಗಿದ್ಧದೆ. ಹಿೋಗೆ ಅವಧಿ ಮತಗಿದ್ಧರತವ ಕ್ತರ್್ಗಳನತನ  
ಬಳಸತವ ಬಗೆೆ ಐ.ಸಿ.ಎೆಂ.ಆರ್., ನೆಂದ್ ಅನತಮತಿ ಪಡಯೆತವ  ಬಗೆೆ ಕರಮಕೆೈಗೂೆೆಂಡಿರತವುದ್ಧಲಿ.    
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ಈಗ ಮತೆು ಕೂೆೋವಿಡ್-19 ಹರಡತತಿುರತವ ಬಗೆೆ ವರದ್ಧಯನಗತತಿುದ್ತು, ಈ ವಿಚನರದ್ಲ್ಲಿ ಸಕನಾರ್ 
ಎಚೆುತ್ತುಕೂೆೆಂಡತ ಕೂಡಲೋೆ  ಅವಧಿಪೂಣ್ಾಗೂೆೆಂಡಿರತವ ಕ್ತರ್್ಗಳನತನ  ಮರತಬಳಕೆ  ಮನಡತವಲ್ಲಿ  
ಐ.ಸಿ.ಎೆಂ.ಆರ್.,ನೆಂದ್ ಅನತಮತಿ ಪಡದೆೆೋ ಮತೆಂದ್ತವರಯೆಬೆೋಕತ. ಅವಶಾವಿದ್ುಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕ್ತರ್್ಗಳನತನ  
ಸನವಾಜ್ನಕ ಹಿತ್ದ್ೃಷಿಟಯಿೆಂದ್  ಖ್ರಿೋದ್ಧಸಿ ಬಳಸಬೆೋಕೆೆಂದ್ತ ಮನನಾ ಆರೂೆೋಗಾ ಮತ್ತು ಕತಟತೆಂಬ  
ಕಲನಾಣ್ ಸಚಿವರನತನ ಶ್ನಾ ವೆೋಳೆಯಲ್ಲಿ  ಒತನುಯಿಸತತೆುೋರೆ್.                    

 (ಮತೆಂದ್ತ)                                                             

(1116) 22-12-2022 (12.30) ಎೆಂವಿ-ಜಿಆರ                 (ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿೆತಿ) 

ಶ್ರೋ ಕೊೋಟ ಶ್ರೋನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಮನನಾ 
ಸದ್ಸಾರನದ್ ಶ್ರೋ ಕ.ೆಹರಿೋಶ್ಕತಮನರ್ರವರತ ಕೂೆರೂೆೋರ್ನ ಸೂೆೋೆಂಕ್ತನ ಪರಿೋಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡತವೆಂತ್ಹ 
ಪರಿಕರಗಳ ಅವಧಿ ಮತಗಿದ್ಧರತವುದ್ನತನ ಮರತಬಳಕ ೆ ಮನಡತವುದ್ಕೆೆ ಅನತಮತಿ ಪಡಯೆಬೆೋಕೆೆಂದ್ತ 
ಹೆೋಳುತನುರ.ೆ ಮನನಾ ಆರೂೆೋಗಾ ಸಚಿವರ ಕಡಯೆಿೆಂದ್ ಉತ್ುರವನತನ ಒದ್ಗಿಸಲನಗತವುದ್ತ. 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಾ ಸಭನರ್ನಯಕರ,ೆ ಇದ್ತ ಬಹಳ ಗೆಂಭಿೋರವನದ್ 
ವಿಷಯವನಗಿರತವುದ್ರಿೆಂದ್, ಈ ವಿಷಯಕೆೆ ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಟೆಂತೆ ಮನನಾ ಸಚಿವರ ಕಡಯೆಿೆಂದ್ ಇವತ್ತು 
ಅಥವನ ರ್ನಳ ೆಉತ್ುರವನತನ ಕೊಡಿಸಿದ್ರ,ೆ ಇದ್ರಿೆಂದ್ ಜ್ನರಿಗ ೆಬಹಳಷತಟ ಅನತಕೂಲವನಗತತ್ುದೆ. ಈ 
ವಿಷಯ ಮನಧಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಹ ಬರತತ್ುದೆ.  

ಋ) ವಿಷಯ: ಗದ್ಗ ಜಿಲೆಿಯ ವಿವಿಧ ಗನರಮಿೋಣ್ ಭನಗದ್ 
ಸನವಾಜ್ನಕರಿಗ ೆ ಹನಗೂ ವಿದನಾರ್ಥಾ-ವಿದನಾರ್ಥಾನಯರಿಗೆ 
ಬಸ್ ಸೆಂಚನರ ಸೋೆವೆಯ ಕತರಿತ್ತ ರಸೆು ತ್ಡ ೆಮನಡಿರತವ 
ಬಗೆೆ. 

--- 

ಶ್ರೋ ಎಸ.ವಿಿ.ಸೆಂಕನೂರ (ಪದ್ವಿೋಧರರ ಕ್ಷೆೋತ್ರ):- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಅವಕನಶಕನೆಗಿ 
ಧನಾವನದ್ಗಳು. ಗದ್ಗ ಜಿಲೆಿಯ ವಿವಿಧ ಗನರಮಗಳ ವಿದನಾರ್ಥಾಗಳು ಹನಗೂ ಗನರಮಸೆರತ 
ಸಮಪಾಕವನದ್ ಬಸ್ ಸೌಲಭಾ ಕಲ್ಲಪಸಲತ ಆಗರಹಿಸಿ, ರಸೆು ತ್ಡ ೆಮನಡಿರತವೆಂತ್ಹ ವಿಷಯ ಹಲವನರತ 
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ಪತಿರಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಳೆದ್ ಒೆಂದ್ತ ವನರದ್ಧೆಂದ್ ಗದ್ಗ ಜಿಲೆಿಯ ವಿವಿಧ ಗನರಮದ್ ವಿದನಾರ್ಥಾಗಳು ಬಸ್ 
ಸೌಲಭಾ ಸಮಪಾಕವನಗಿಲಿ, ಹಿೋಗನಗಿ ರ್ನವು ಸರಿಯನದ್ ವೆೋಳೆಗ ೆಶನಲನ ಕನಲೆೋಜ್ತಗಳಿಗೆ ಹೂೆೋಗಲತ 
ಆಗತತಿುಲಿವೆೆಂದ್ತ ಬಸ್ ತ್ಡದೆ್ತ ಪರತಿಭಟರೆ್ ಮನಡತತಿುರತವುದ್ತ ಸವೆೋಾ ಸನಮನನಾವನಗಿದೆ. 

ರೂೆೋಣ್ ತನಲೂಿಕ್ತನ ನರೋೆಗಲ್ ಸಮಿೋಪದ್ ಮನರನಬಸರಿ ಗನರಮದ್ ವಿದನಾರ್ಥಾಗಳು ಅದೆೋ 
ರಿೋತಿ ಜ್ಕೆಲ್ಲ ಗನರಮದ್ ವಿದನಾರ್ಥಾಗಳು ಸರಿಯನದ್ ಸಮಯಕೆೆ ಬಸ್ ಸೆಂಚನರ ಇಲಿದೆ ವಿದನಾರ್ಥಾಗಳು 
ಹನಗೂ ಗನರಮಸೆರತ ಒೆಂದ್ತ ಗೆಂಟೆಗಳಿಗೂ ಹೆಚತು ಕನಲ ಬಸ್ ತ್ಡದೆ್ತ ಪರತಿಭಟರೆ್ ಮನಡಿದ್ತು 
ವಿಜ್ಯವನಣಿ, ವಿಜ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೆಂಯತಕು ಕರ್ನಾಟಕ ಹನಗೂ ಪರಜನವನಣಿ ಪತಿರಕೆಗಳಲ್ಲಿ 
ವರದ್ಧಯನಗಿಯನಗಿರತವುದ್ತ ಉೆಂಟತ. 

ಅದೆೋ ರಿೋತಿ ಮತೆಂಡರಗಿ ತನಲೂಿಕ್ತನ ಬೂದ್ಧಹನಳ ಗನರಮದ್ ವಿದನಾರ್ಥಾಗಳು ಕೂಡ ತ್ಮಮ 
ಗನರಮಕೆೆ ಸಮಪಾಕ ಬಸ್ ಸೆಂಚನರ ಇಲಿ ಎೆಂದ್ತ ಆರೂೆೋಪಿಸಿ ಮತೆಂಡರಗಿ-ಶ್ರಹಟಟ ಮನಗಾದ್ ಬಸ್ 
ಸೆಂಚನರ ಬೆಂದ್ ಮನಡಿ ಪರತಿಭಟರೆ್ ನಡಸೆಿದ್ತು ಪತಿರಕೆಗಳಲ್ಲಿ ವರದ್ಧಯನಗಿದೆ. ಈ ಕತರಿತ್ತ ಸನರಿಗ ೆ
ಇಲನಖ ೆ ಅಧಿಕನರಿಗಳ ಗಮನಕೆೆ ತ್ೆಂದ್ರೂ ಸಪೆಂದ್ಧಸಿರತವುದ್ಧಲಿ ಎೆಂದ್ತ ಆರೂೆೋಪ ಮನಡಿರತತನುರ.ೆ 
ಇದ್ಲಿದೆೋ ಗಜೆೋೆಂದ್ರಗಡ ತನಲೂಿಕ್ತನ ರನಮನಪೂರ ಗನರಮಕೆೆ ಕೂಡ ಬಸ್ ಸೆಂಚನರ ಸಮಪಾಕವನಗಿ 
ಇಲಿವೆೆಂದ್ತ ವಿದನಾರ್ಥಾಗಳು ಪರತಿಭಟರೆ್ ನಡಸೆಿರತವರತ. 

ಸನರಿಗ ೆ ಇಲನಖೆ ಬಸ್ಗಳು ಸರಿಯನದ್ ಸಮಯಕೆೆ ಸೆಂಚನರ ಮನಡದೋೆ ಇರತವುದ್ರಿೆಂದ್ 
ವಿದನಾರ್ಥಾಗಳು ತ್ಮಮ ಶನಲನ ಕನಲೋೆಜ್ತಗಳಿಗೆ ಎರಡತ ಗೆಂಟೆ ತ್ಡವನಗಿ ಹೊೋಗತವುದ್ರಿೆಂದ್ 
ವಿದನಾಭನಾಸದ್ಧೆಂದ್ ವೆಂಚಿತ್ರನಗತತಿುದನುರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ವಿದನಾಭನಾಸ ಕತೆಂಠಿತ್ಗೊೆಂಡಿದೆ. 
ಆದ್ತದ್ರಿೆಂದ್, ಗದ್ಗ ಜಿಲೆಿಯ ಸನರಿಗಯೆ ರೂೆೋಣ್, ಮತೆಂಡರಗಿ ಹನಗೂ ಗಜೆೋೆಂದ್ರಗಡ ಸನರಿಗ ೆ
ಘಟಕದ್ ಅಧಿಕನರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಕು ನದೆೋಾಶನ ನೋಡಿ ಸರಿಯನದ್ ಸಮಯಕೆೆ ಬಸ್ಗಳನತನ ಓಡಿಸತವೆಂತ ೆ
ಕರಮ ಜ್ರತಗಿಸಲತ ಶ್ನಾ ವೆೋಳೆಯಲ್ಲಿ ಮನನಾ ಸನರಿಗ ೆಸಚಿವರನತನ ಒತನುಯಿಸತತೆುೋರೆ್. 
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ಶ್ರೋ ಕೊೋಟ ಶ್ರೋನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಮನನಾ 
ಸದ್ಸಾರನದ್ ಶ್ರೋ ಎಸ.ವಿಿ.ಸೆಂಕನೂರ ರವರತ ಶ್ನಾ ವೆೋಳೆೋಯಲ್ಲಿ ಕೆೋಳಿದ್ ಪರಶೆನಗೆ ಮನನಾ ಸನರಿಗೆ 
ಸಚಿವರ ಕಡಯೆಿೆಂದ್ ಉತ್ುರವನತನ ಒದ್ಗಿಸಲನಗತವುದ್ತ. 

ಎ) ವಿಷಯ: ಕೊೋವಿಡ್-19 ವೈೆರನಣ್ತ ವನಾಪಕವನಗಿ ಹರಡತತಿುರತವ 
ಮತನೂೂಚರ್ ೆ ಹಿರೆ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೊೋವಿಡ-೧೯ ವನಾಕ್ತೂನ್ 
ಹನಗೂ ಬೂಸಟರ್ ಡೂೆೋಸ್ ನೋಡಲತ ಅಗತ್ಾ 
ಕರಮಕೆೈಗೂೆಳುುವ ಬಗೆೆ. 

--- 

ಶ್ರೋ ಟ.ಎ.ಶರವಣ್ (ವಿಧನನಸಭೆಯಿೆಂದ್ ಚತರ್ನಯಿತ್ರನದ್ವರತ):- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, 
ಅವಕನಶಕನೆಗಿ ವೆಂದ್ಧಸತತನು, ಇವತ್ತು ವಿಜ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕದ್ ಮತಖ್ಪತಟದ್ಲ್ಲಿ ಬೆಂದ್ಧರತ್ಕೆೆಂಥ 
ವಿಷಯವನತನ ತ್ಮಮ ಮತೆಂದೆ ಇಡತವುದ್ಕೆೆ ಬಯಸತತಿುದೆುೋರ್ೆ,್“ಕೆಲವು ದೆೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಮತೆು ಕೊೋವಿಡ-
೧೯ ಸೂೆಫೋಟ”,್ “ಭನರತ್ದ್ಲ್ಲಿ ಆತ್ೆಂಕ ಅನಗತ್ಾ”.್ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಮತರ್ೆನಚುರಿಕೆ ಇರಲ್ಲ ಎೆಂದ್ತ ರ್ನನತ 
ಸಕನಾರವನತನ ಒತನುಯ ಮನಡತತೆುೋರ್.ೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮೂರರೆ್ೋ ಡೂೆೋಸ್ಗೆ ಆದ್ಾತ ೆ
ಕೊಡಬೋೆಕೆೆಂದ್ತ ಹೋೆಳುತನು, ವಿಷಯವನತನ ಪರಸನುಪ ಮನಡತತಿುದೆುೋರ್.ೆ ಕೂೆರೂೆೋರ್ನ ವೆೈರನಣ್ತ 
ವನಾಪಕವನಗಿ ಹರಡತವ ಈ ಒೆಂದ್ತ ಪರಿಸಿೆತಿಯಲ್ಲಿ, ವಿದೆೋಶದ್ಧೆಂದ್ ಆಗಮಿಸತವ ಪರಯನಣಿಕರ ಮೋಲೆ 
ಅೆಂತ್ರರನಷಿರೋಯ ವಿಮನನ ನಲನುಣ್ದ್ಲ್ಲಿಯ್ಕೋ ತ್ಪನಸಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿ, ಕಡನಡಯವನಗಿ 
ಕನಾರೆೆಂಟೆೋನ್ನಲ್ಲಿರಿಸಿ, ರೂೆೋಗ ಲಕ್ಷ್ಣ್ ಇಲಿದ್ಧದ್ುಲ್ಲಿ ಮನತ್ರ ಅವರತಗಳನತನ ಹೂೆರಗೆ ಕಳುಹಿಸಬೆೋಕೆೆಂದ್ತ 
ಹನಗೂ ರನಜ್ಾದ್ಲ್ಲಿ ಈಗಿನೆಂದ್ಲೆೋ ಗನರಮಿೋಣ್ ಪರದೋೆಶ ಹನಗೂ ನಗರ ಪರದೆೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಜ್ನಜನಗೃತಿ 
ಮೂಡಿಸಿ ಮತೆಂದೆ ಈ ರಿೋತಿಯ ಘಟರ್ೆಗಳು ನಡಯೆದ್ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ, ಭನರಿ ಅರ್ನಹತತ್ಗಳು ಆಗದೋೆ 
ಇರತವುದ್ಕೆೆ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದ್ೆಂತೆ ಈ ವಿಚನರದ್ಲ್ಲಿ ಎಚೆುತ್ತುಕೂೆಳುಬೆೋಕತ. ರನಜ್ಾ ಸಕನಾರವು 
ಈಗಿನೆಂದ್ಲೋೆ ಜ್ನರಲ್ಲಿ ಜನಗೃತಿಯನತನ ಮೂಡಿಸಿ, ಬೂಸಟರ್ ಡೂೆೋಸ್ ಹನಗೂ ಕೂೆೋವಿಡ-೧೯ 
ವನಾಕ್ತೂರ್ೋೆಷನ ಪಡಯೆತವ ನಟಟನಲ್ಲಿ ಕರಮ ಕೈೆಗೊಳುಬೆೋಕತ. ಎಲನಿ ಕಡ ೆ ಮನಸೆ್ಗಳನತನ 
ಕಡನಡಯಗೊಳಿಸಬೆೋಕತ ಎೆಂಬ ಅತ್ಾೆಂತ್ ಸನವಾಜ್ನಕ ಮಹತ್ಾದ್ ಈ ವಿಷಯವನತನ ಶ್ನಾ 



ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನ ಪರಿಷತ್ತು                    2೨-೧೨-೨೦೨೨                                      66                        

  ತಿದ್ತುಪಡಿಯನಗದ್ ಪರತಿ/Unedited copy, ರ್ನಾಯನಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವನ ಪತಿರಕನ ಪರಕಟಣೆಗನಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಕೂಡದ್ತ 
 

   

ವೆೋಳೆಯಲ್ಲಿ ಪರಸನುಪಿಸಲತ ಅನತಮತಿ ನೋಡಿದ್ುಕನೆಗಿ ತ್ಮಗೆ ಧನಾವನದ್ಗಳು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ರ 
ಬಗೆೆ ಎಚುರಿಕ ೆವಹಿಸಬೋೆಕೆೆಂದ್ತ ರ್ನನತ ಸಕನಾರವನತನ ಒತನುಯ ಮನಡತತುೆೋರೆ್. 

ಶ್ರೋ ಕೊೋಟ ಶ್ರೋನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಮನನಾ 
ಸದ್ಸಾರನದ್ ಶ್ರೋ ಟ.ಎ.ಶರವಣ್ರವರತ ಬಹಳ ಗೆಂಭಿೋರವನದ್ೆಂತ್ಹ ಕೂೆರೂೆೋರ್ನ ವೆೈರನಣ್ತ ಬಗೆೆ 
ಉಲೆಿೋಖ್ ಮನಡಿದನುರ.ೆ ಮನನಾ ಆರೂೆೋಗಾ ಮತ್ತು ಕತಟತೆಂಬ ಕಲನಾಣ್ ಇಲನಖಯೆ ಸಚಿವರ ಜೊತೆ 
ಚಚೆಾ ಮನಡಿ ರ್ನಳ ೆಅಥವನ ರ್ನಡಿದ್ತು ಉತ್ುರವನತನ ಒದ್ಗಿಸಲನಗತವುದ್ತ. 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಾ ಸಭನರ್ನಯಕರ,ೆ ಇದ್ಕೆೆ ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಟೆಂತೆ ಉತ್ುರವನತನ ತನವು 
ರ್ನಳ ೆಒದ್ಗಿಸಿ. 

ಏ) ವಿಷಯ: ಆರೂೆೋಗಾ ಮತ್ತು ಕತಟತೆಂಬ ಕಲನಾಣ್ ಇಲನಖಯೆಲ್ಲಿ 
ಆರೂೆೋಗಾ ನರಿೋಕ್ಷ್ಣನಧಿಕನರಿಗಳ ಹತದುೆಗಳ ರೆ್ೋಮಕನತಿ 
ಬಗೆೆ. 

--- 

ಶ್ರೋ ಪಿ.ಆರ.ರಮೋಶ (ರ್ನಮನದೆೋಾಶನ ಹೊೆಂದ್ಧದ್ವರತ):- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, 
ರನಜ್ಾದ್ ಆರೂೆೋಗಾ ಮತ್ತು ಕತಟತೆಂಬ ಕಲನಾಣ್ ಇಲನಖಯೆಲ್ಲಿ ಕ್ತರಿಯ ಆರೂೆೋಗಾ 
ನರಿೋಕ್ಷ್ಣನಧಿಕನರಿಗಳ ಹತದೆು ಸೃಷಿಠಯನಗಿ 62 ವಷಾಗಳನಗಿದ್ತು, 1960ರಲ್ಲಿ ಜ್ನಸೆಂಖೆಾ 2 ಕೊೋಟ 
35 ಲಕ್ಷ್ ಇರತವುದ್ನತನ ಆಧರಿಸಿ ಆರೂೆೋಗಾ ಇಲನಖಯೆಲ್ಲಿ ಒಟತಟ 5913 ಹತದೆುಗಳನತನ 
ಸೃಷಿಠಸಲನಗಿತ್ತು. ಅದ್ರೆಂತ ೆಸತಮನರತ 62 ವಷಾಗಳ ಕನಲ ರನಜ್ಾದ್ ರ್ನಗರಿಕರ ಆರೂೆೋಗಾದ್ ಬಗೆೆ 
ಪರತಿ ಹಳಿು, ಹೂೆೋಬಳಿ, ತನಲೂಿಕತ, ಜಿಲೆಿ ಮತ್ತು ನಗರ ಪರದೆೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಆರೂೆೋಗಾ ಮತ್ತು ಕತಟತೆಂಬ 
ಕಲನಾಣ್ ಇಲನಖಯೆ ಕನಯಾಕರಮಗಳನತನ ಒದ್ಗಿಸತತನು ಬೆಂದ್ಧರತತನುರೆ. ಆದ್ರ,ೆ 2011ರಲ್ಲಿ ರನಜ್ಾದ್ 
ಜ್ನಸೆಂಖೆಾ 6 ಕೊೋಟ 19 ಲಕ್ಷ್ ಇದ್ತು, ಆರೂೆೋಗಾ ಇಲನಖ ೆ ರೆ್ೋಮಿಸಿಕೊೆಂಡಿದ್ು ಆರೂೆೋಗಾ 
ನರಿೋಕ್ಷ್ಣನಧಿಕನರಿಗಳನತನ 1960ರಲ್ಲಿ ರೆ್ೋಮಿಸಿಕೂೆೆಂಡ ಅನತಪನತ್ ಹನಗೂ ಪರಮನಣ್ಕೆನತಗತಣ್ವನಗಿ 
ಈಗಿನ ಜ್ನಸೆಂಖೆಾಗ ೆ ಸತಮನರತ 15 ಸನವಿರಕೂೆ ಹಚೆತು ಆರೂೆೋಗಾ ನರಿೋಕ್ಷ್ಣನಧಿಕನರಿಗಳು 
ಇರಬೋೆಕನಗಿರತತ್ುದೆ. ಆದ್ರ,ೆ ರನಜ್ಾದ್ಲ್ಲಿರತವ ಆರೂೆೋಗಾ ನರಿೋಕ್ಷ್ಣನಧಿಕನರಿಗಳ ಒಟತಟ 
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ಮೆಂಜ್ೂರನತಿಯನದ್ 5913 ಹತದೆುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆೋವಲ 3221 ಹತದೆುಗಳಲ್ಲಿ ಮನತ್ರ ಕತ್ಾವಾ 
ನವಾಹಿಸತತಿುದನುರ.ೆ ಇದ್ರಿೆಂದ್ ಇಲನಖಯೆ ತ್ಳಮಟಟದ್ ಆರೂೆೋಗಾ ಕನಯಾಕರಮಗಳನತನ 
ಉತೆುೋಜಿಸತವುದ್ತ ಹನಗೂ ಸನವಾಜ್ನಕರ ಆರೂೆೋಗಾದ್ ಬಗೆೆ ಮನಹಿತಿ ನೋಡತವುದ್ತ ಸಕನಾರದ್ಧೆಂದ್ 
ಸೆಂಪೂಣ್ಾವನಗಿ ವಿಫಲವನಗಿದೆ. ಈಗಿನ ಜ್ನಸೆಂಖೆಾಯ ಅನತಗತಣ್ವನಗಿ 15 ಸನವಿರ ಹತದೆುಗಳು 
ಇರಬೋೆಕನದ್ ಜನಗದ್ಲ್ಲಿ ಕೆೋವಲ 3221 ಮನತ್ರ ಕನಯಾ ನವಾಹಿಸತತಿುರತವುದ್ತ ಆರೂೆೋಗಾ ಇಲನಖಯೆ 
ಆಡಳಿತ್ ವೈೆಫಲಾ ತ್ಳಮಟಟಕೆೆ ದನರಿ ಮನಡಿಕೊಟಟೆಂತನಗತತ್ುದ.ೆ ಈಗನಗಲೆೋ ಸದ್ರಿ ವಿಷಯದ್ಲ್ಲಿ 
ಆರೂೆೋಗಾ ಇಲನಖಯೆಿೆಂದ್ ಅನತಮೊೋದ್ಧತ್ 5913 ಹತದೆುಗಳ ಪೈೆಕ್ತ ಖನಲ್ಲ ಇರತವ 2692 ಆರೂೆೋಗಾ 
ನರಿೋಕ್ಷ್ಣನಧಿಕನರಿಗಳ ಹತದೆುಗಳ ರೆ್ೋಮಕನತಿಗ ೆ ಪರಸನುಪಿಸಿ ಒೆಂದ್ತ ವಷಾ ಕಳದೆ್ಧದ್ುರೂ ಸಹ, ಸದ್ರಿ 
ರೆ್ೋಮಕನತಿಗ ೆ ಆರ್ಥಾಕ ಇಲನಖಯೆಿೆಂದ್ ಅನತಮೊೋದ್ರ್ೆ ದೂೆರಕದೆೋ ಇರತವುದ್ರ ಕತರಿತ್ತ 
ಸಕನಾರದ್ಧೆಂದ್ ಸದ್ನಕೆೆ ಸಪಷಿಟೋಕರಣ್ ನೋಡತವೆಂತ ೆಕೂೆೋರಿ, ಸದ್ರಿ ವಿಷಯದ್ ಬಗೆೆ ಶ್ನಾವೆೋಳೆಯಲ್ಲಿ 
ರ್ನನತ ಸಕನಾರವನತನ ಒತನುಯ ಮನಡತತೆುೋರೆ್. 

ಶ್ರೋ ಕೊೋಟ ಶ್ರೋನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಮನನಾ 
ಸದ್ಸಾರನದ್ ಶ್ರೋ ಪಿ.ಆರ್.ರಮೋಶ್ ರವರತ ಮನನಾ ಆರೂೆೋಗಾ ಮತ್ತು ಕತಟತೆಂಬ ಕಲನಾಣ್ ಇಲನಖಯೆ 
ಖನಲ್ಲ ಹತದೆುಗಳ ಬಗೆೆ ಶ್ನಾವೆೋಳೆಯಲ್ಲಿ ಕೆೋಳಿದ್ ಪರಶೆನಗ ೆ ಮನನಾ ಆರೂೆೋಗಾ ಮತ್ತು ಕತಟತೆಂಬ 
ಕಲನಾಣ್ ಇಲನಖಯೆ ಸಚಿವರ ಕಡಯೆಿೆಂದ್ ಉತ್ುರವನತನ ಒದ್ಗಿಸಲನಗತವುದ್ತ. 

ಶ್ರೋ ಪಿ.ಆರ್.ರಮೋಶ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಅದ್ತ ಆರೂೆೋಗಾ ಇಲನಖ ೆಅಲಿ. ಆರ್ಥಾಕ 
ಇಲನಖ.ೆ 

ಶ್ರೋ ಕೊೋಟ ಶ್ರೋನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, 
ಪರಸನುವರೆ್ಯನತನ ಆರೂೆೋಗಾ ಇಲನಖಯೆಿೆಂದ್ ಆರ್ಥಾಕ ಇಲನಖಗೆ ೆಕಳುಹಿಸಿರತತನುರೆ. 
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ಐ) ವಿಷಯ: ಬೆೆಂಗಳೂರತ ವಿಶಾವಿದನಾಲಯ (ಜ್ಞನನಭನರತಿ) ವನಾಪಿುಯಲ್ಲಿ 
ಬರತವ ಕನನೂನತ ಪದ್ವಿ ಪರಿೋಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಹನಜ್ರನದ್ವರಿಗೆ 
ಪೂರಕ ಪರಿೋಕ್ಷೆಯನತನ ಬರೆಯಲತ ಅವಕನಶ ನೋಡತವ 
ಬಗೆೆ. 

--- 

ಶ್ರೋ ಎಸ.ಎಲ್.ಭೊೋಜೋೆಗೌಡ (ಶ್ಕ್ಷ್ಕರ ಕ್ಷೆೋತ್ರ):- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಅವಕನಶಕನೆಗಿ 
ಧನಾವನದ್ಗಳು. ಸಕನಾರ ಮತ್ತು ಬೆೆಂಗಳೂರತ ವಿಶಾವಿದನಾಲಯ (ಜ್ಞನನಭನರತಿ) ಹಲವನರತ 
ಕನರಣ್ಗಳಿೆಂದ್ ಕೊೋಸತಾ ಮತಗಿಸಿದ್ತು, ಪದ್ವಿ ಪಡಯೆಲತ ಸನಧಾವನಗದೆೋ ಇರತವೆಂತ್ಹ 
ವಿದನಾರ್ಥಾಗಳಿಗ ೆಹನಗೂ ಫೆೋಲನದ್ವರಿಗ ೆಮತುೆ ಪರಿೋಕ್ಷೆ ಬರೆಯಲತ ಅವಕನಶ ನೋಡಿರತವುದ್ತ ನಜ್ಕೂೆ 
ಸನಾಗತನಹಾವನಗಿದೆ. 

ಈ ವಿಷಯವು ದ್ಧರ್ನೆಂಕ 16.11.2022ರ ವಿಜ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ದ್ಧನಪತಿರಕೆಯ ಪತಟ ಕರಮ 
ಸೆಂಖೆಾ 10ರಲ್ಲಿ “ಫೆೋಲನದ್ವರಿಗೆ ಮತೆು ಪರಿೋಕ್ಷೆ ಬರೆಯಲತ ಅವಕನಶ”್ ಎೆಂಬ ಶ್ೋಷಿಾಕೆಯಡಿ 
ಪರಕಟವನಗಿರತತ್ುದ.ೆ 

ಬೆೆಂಗಳೂರತ ವಿಶಾವಿದನಾಲಯ (ಜ್ಞನನಭನರತಿ) ವನಾಪಿುಯಲ್ಲಿ ಬರತವ ಕನನೂನತ 
ಕನಲೋೆಜ್ತಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಹಿೆಂದ ೆ1999ರಿೆಂದ್ ದನಖ್ಲನತಿ ಹೊೆಂದ್ಧ ಕೂೆೋಸತಾ ಮತಗಿಸಿ, ಪದ್ವಿ ಪಡಯೆಲತ 
ಸನಧಾವನಗದ್ ಕನನೂನತ ವಿದನಾರ್ಥಾಗಳಿಗ ೆಈ ಸನಲ್ಲನ ಜ್ತಲೆೈ ಮತ್ತು ಆಗಸಟ್ನಲ್ಲಿ ಒೆಂದ್ತ ಬನರಿಯ 
ಕರಮವನಗಿ ಪರಿೋಕ್ಷ ೆನೋಡಿರತವುದ್ತ ಅಭಿನೆಂದ್ನೋಯವನಗಿರತತ್ುದೆ. ಈ ಪರಿೋಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಹನಜ್ರನಗಿ ಒೆಂದ್ತ 
ಅಥವನ ಎರಡತ-ಮೂರತ ವಿಷಯಗಳು ಬನಕ್ತ ಇರತವ ವಿದನಾರ್ಥಾಗಳಿಗೆ ಪೂರಕ ಪರಿೋಕ್ಷೆಯನತನ 
ಬರೆಯಲತ ಅವಕನಶ ಕೂೆಡಬೋೆಕೆೆಂದ್ತ ಸಕನಾರ ಮತ್ತು ವಿಶಾವಿದನಾಲಯವನತನ ಒತನುಯಿಸತತನು, 
ಮತೊುಮಮ ಸಕನಾರ ಹನಗೂ ಬೆೆಂಗಳೂರತ ವಿಶಾವಿದನಾಲಯ (ಜ್ಞನನಭನರತಿ) ಯನತನ 
ಅಭಿನೆಂದ್ಧಸತತೆುೋರೆ್. 

ಈ ಕನಲಘಟಟದ್ಲ್ಲಿ ಕನನೂನತ ಪದ್ವಿಯನತನ ಅಭನಾಸ ಮನಡತವವರ ಸೆಂಖೆಾಯತ ಕಡಿಮ 
ಇರತವುದ್ರಿೆಂದ್ ಪರಿೋಕ್ಷಯೆಲ್ಲಿ ಹನಜ್ರನದ್ವರಿಗೆ ಪೂರಕ ಪರಿೋಕ್ಷೆಯನತನ ನೋಡಿ ವಿದನಾರ್ಥಾಗಳಿಗೆ 
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ಅನತಕೂಲ ಮನಡಿಕೂೆಡಬೋೆಕೆೆಂದ್ತ ಮತ್ತು ಈ ರಿೋತಿಯ ಅವಕನಶವನತನ ಎಲನಿ ವಿಶಾವಿದನಾಲಯಗಳು 
ಅವರ ವನಾಪಿುಯ ವಿದನಾರ್ಥಾಗಳಿಗ ೆ ನೋಡತವೆಂತ ೆ ಸಕನಾರ ಆದೆೋಶ ಹೊರಡಿಸಬೆೋಕೆೆಂದ್ತ ಮನನಾ 
ಉನನತ್ ಶ್ಕ್ಷ್ಣ್ ಸಚಿವರಲ್ಲಿ ಶ್ನಾ ವೆೋಳೆಯಲ್ಲಿ ಪರಸನುಪಿಸಲತ ಬಯಸತತುೆೋರೆ್. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಗನರಮಿೋಣ್ 
ಮಕೆಳ ವಿಚನರಕೂೆೆೋಸೆರ ಈ ವಿಷಯವನತನ ಪರಸನುಪಿಸಿದುೆೋರೆ್. 

ಶ್ರೋ ಕೊೋಟ ಶ್ರೋನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಮನನಾ 
ಸದ್ಸಾರನದ್ ಶ್ರೋ ಎಸ.ಎಲ.ಭೊೋಜೋೆಗೌಡರತ ಶ್ನಾ ವೆೋಳೆಯಲ್ಲಿ ಕೆೋಳಿದ್ ಪರಶೆನಗೆ ಮನನಾ ಉನನತ್ 
ಶ್ಕ್ಷ್ಣ್ ಸಚಿವರ ಕಡಯೆಿೆಂದ್ ಉತ್ುರವನತನ ಒದ್ಗಿಸಲನಗತವುದ್ತ. 

 (ಮತೆಂದ್ತ) 

(1117) 22.12.2022 12.40 LL-MD(VK)                    (ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿೆತಿ) 

03. ವಿಶೆೋಷ ಸದ್ನ ಸಮಿತಿಯ ಕನಲನವಕನಶವನತನ ವಿಸುರಿಸತವ ಪರಸನುವ 

 ಗನರಮಿೋಣನಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪೆಂಚನಯತ್ ರನಜ್ ಇಲನಖಯೆಲ್ಲಿ ಕತಡಿಯತವ ನೋರತ  
       ಮತ್ತು ರೆ್ೈಮಾಲಾ ಕನಯಾಕರಮಕೆೆ ಬಿಡತಗಡೆಯನದ್ ಹಣ್ವನತನ ಅವಾವಹನರ  
       ಮನಡಿರತವ ಸೆಂಬೆಂಧ ಪರಿಶ್ೋಲ್ಲಸಿ ವರದ್ಧ ನೋಡಲತ ರಚಿಸಲನಗಿರತವ ವಿಶೆೋಷ ಸದ್ನ      
       ಸಮಿತಿಯತ ತ್ನನ ವರದ್ಧಯನತನ ಸಲ್ಲಿಸಲತ ಇನತನ 6 ತಿೆಂಗಳ ಕನಲನವಕನಶ  
       ವಿಸುರಿಸತವ ಬಗೆೆ 
 

ಶ್ರೋ ಆಯನೂರತ ಮೆಂಜ್ತರ್ನಥ್(ಪದ್ವಿೋಧರರ ಕ್ಷೆೋತ್ರ)(ಅಧಾಕ್ಷ್ರತ, ವಿಶೆೋಷ ಸದ್ನ ಸಮಿತಿ):- 
ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಗನರಮಿೋಣನಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪೆಂಚನಯತ್ ರನಜ್ ಇಲನಖೆಯಲ್ಲಿ 
ಕತಡಿಯತವ ನೋರತ ಮತ್ತು ರ್ೆೈಮಾಲಾ ಕನಯಾಕರಮಕೆೆ ಬಿಡತಗಡೆಯನದ್ ಹಣ್ವನತನ ಅವಾವಹನರ 
ಮನಡಿರತವ ಸೆಂಬೆಂಧ ಪರಿಶ್ೋಲ್ಲಸಿ ವರದ್ಧ ನೋಡಲತ ರಚಿಸಲನಗಿರತವ ವಿಶೋೆಷ ಸದ್ನ ಸಮಿತಿಯ 
ಅವಧಿಯನತನ ೦೬ ತಿೆಂಗಳ ಕನಲ ವಿಸುರಿಸತವ ಪರಸನುವರೆ್ಯನತನ ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಿ ಮೆಂಡಿಸತತಿುದೆುೋರ್ೆ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಪರಸನುವ ಏರೆ್ೆಂದ್ರೆ,್ “ಗನರಮಿೋಣನಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪೆಂಚನಯತ್ ರನಜ್ 
ಇಲನಖೆಯಲ್ಲಿ ಕತಡಿಯತವ ನೋರತ ಮತ್ತು ರೆ್ೈಮಾಲಾ ಕನಯಾಕರಮಕೆೆ ಬಿಡತಗಡೆಯನದ್ ಹಣ್ವನತನ 
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ಅವಾವಹನರ ಮನಡಿರತವ ಸೆಂಬೆಂಧ ಪರಿಶ್ೋಲ್ಲಸಿ ವರದ್ಧ ನೋಡಲತ ರಚಿಸಲನಗಿರತವ ವಿಶೆೋಷ ಸದ್ನ 
ಸಮಿತಿಯ ಅವಧಿಯನತನ ೦೬ ತಿೆಂಗಳ ಕನಲ ವಿಸುರಿಸತವುದ್ಕೆೆ ಸದ್ನದ್ ಒಪಿಪಗೆ ಪಡಯೆತವುದ್ತ” 

ಪರಸನುವವನತನ ಅೆಂಗಿೋಕರಿಸಲನಯಿತ್ತ ಮತ್ತು ವಿಶೆೋಷ ಸದ್ನ ಸಮಿತಿಯತ ತ್ನನ ವರದ್ಧಯನತನ 
ಸಲ್ಲಿಸಲತ ದ್ಧರ್ನೆಂಕ 21.12.2022ರಿೆಂದ್ 06 ತಿೆಂಗಳವರಗೆೆ ಅವಧಿಯನತನ ವಿಸುರಿಸಲತ ಸದ್ನ 

ಅನತಮೊೋದ್ರೆ್ ನೋಡಿತ್ತ 

04. ವರದ್ಧಗಳರ್ೂೆನಪಿಪಸತವುದ್ತ 

(ಅ)  ಡನ: ತ್ಳವನರ್ ಸನಬಣ್ಣ (ರ್ನಮನದೆೋಾಶನ ಹೊೆಂದ್ಧದ್ವರತ) (ಸದ್ಸಾರತ, ಹಿೆಂದ್ತಳಿದ್ 
ವಗಾಗಳ ಮತ್ತು ಅಲಪಸೆಂಖನಾತ್ರ ಕಲನಾಣ್ ಸಮಿತಿ):- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಕರ್ನಾಟಕ 
ವಿಧನನ ಮೆಂಡಲದ್ ಹಿೆಂದ್ತಳಿದ್ ವಗಾಗಳ ಮತ್ತು ಅಲಪಸೆಂಖನಾತ್ರ ಕಲನಾಣ್ ಸಮಿತಿಯ ೧೫ರ್ೋೆ 
ವಿಧನನಸಭೆಯ 2021-22ರೆ್ೋ ಸನಲ್ಲನ ರ್ನಲೆರೆ್ೋ ವರದ್ಧಯನತನ ಸಮಿತಿಯ ಪರವನಗಿ ಸದ್ಸಾರ್ನದ್ 
ರ್ನನತ ಸದ್ನದ್ ಮತೆಂದ ೆಮೆಂಡಿಸತತಿುದುೆೋರೆ್.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ವರದ್ಧಯನತನ ಒಪಿಪಸಲನಯಿತ್ತ.  

(ಆ) ಶ್ರೋ ಎನ. ರವಿಕತಮನರ್ (ವಿಧನನಸಭೆಯಿೆಂದ್ ಚತರ್ನಯಿತ್ರನದ್ವರತ)(ಸದ್ಸಾರತ, ಸೆಳಿೋಯ 
ಸೆಂಸೆೆಗಳ ಮತ್ತು ಪೆಂಚನಯತ್ ರನಜ್ ಸೆಂಸೆೆಗಳ ಸಮಿತಿ):- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ,     
2021-22ರೆ್ೋ ಸನಲ್ಲನ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನ ಮೆಂಡಲದ್ ಸೆಳಿೋಯ ಸೆಂಸೆೆಗಳ ಮತ್ತು ಪೆಂಚನಯತ್ 
ರನಜ್ ಸೆಂಸೆೆಗಳ ಸಮಿತಿಯ ಸದ್ಸಾರ್ನದ್ ರ್ನನತ ಸಮಿತಿಯತ ಅನತಮೊೋದ್ಧಸಿರತವ ಶ್ಕ್ಷ್ಣ್ ಪರಿಶ್ಷಟ 
ವಗಾಗಳ ಕಲನಾಣ್, ಮಹಿಳನ ಮತ್ತು ಮಕೆಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹನಗೂ ನಗರನಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲನಖಗೆಳಿಗೆ 
ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದ್ ಸಮಿತಿಯ ೩೭ರೆ್ೋ ವರದ್ಧಯನತನ ಸದ್ನದ್ ಮತೆಂದ ೆಮೆಂಡಿಸತತಿುದೆುೋರ್ೆ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ವರದ್ಧಯನತನ ಒಪಿಪಸಲನಯಿತ್ತ.   
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ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕ.ೆ ಹರಿಪರಸನದ್(ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷ್ದ್ ರ್ನಯಕರತ):-  ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ರ್ನನತ 
ಒಟತಟ ಎರಡತ ವಿಷಯಗಳನತನ ತ್ಮಮ ಗಮನಕೆೆ ತ್ರತವುದ್ಕೆೆ ಇಷಟಪಡತತುೆೋರೆ್.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಈಗ ಒೆಂದ್ತ ವಿಷಯವನತನ ಮನತ್ರ ಗಮನಕೆೆ ತ್ನನ. ಆ ನೆಂತ್ರ, 
ಮತೊುೆಂದ್ತ ವಿಷಯವನತನ ತ್ನನ.  

ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕೆ. ಹರಿಪರಸನದ್:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ನಯಮ ೫೯ ರಡಿ ಒೆಂದ್ತ 
ವಿಷಯವನತನ ಪರಸನುಪಿಸಲತ ಅನತಮತಿ ಕೂೆೋರಿರತತೆುೋರೆ್. ಅದ್ನತನ ದ್ಯಮನಡಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೆೋಕೆೆಂದ್ತ 
ತ್ಮಮನತನ ಕೊೋರತತೆುೋರೆ್.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಅದ್ತ ಎೆಂದ್ರೆ ಯನವುದ್ತ? ಏಕೆೆಂದ್ರ,ೆ ಈಗನಗಲೆೋ ನನನ ಬಳಿ ಒೆಂದ್ತ 
ವಿಷಯ ಇದೆ.  

ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕೆ. ಹರಿಪರಸನದ್:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಲೊೋಕಸಭನ ಸದ್ಸಾರೊಬಬರತ 
ಗೆಂಭಿೋರವನದ್ ಆರೂೆೋಪ ಮನಡಿರತವ ಬಗೆೆ ನರ್ನೆಯ ದ್ಧವಸ ತ್ಮಮ ಗಮನಕೆೆ ತ್ೆಂದ್ಧರತತೆುೋವೆ. 
ಅದೆೋರೆ್ೆಂದ್ರೆ, ವಿಶಾವಿದನಾನಲಯದ್ಲ್ಲಿ ಉಪ ಕತಲಪತಿಗಳನತನ ರೆ್ೋಮಕ ಮನಡತವುದ್ರಲ್ಲಿ ೫,೬,೧೦ 
ಮತ್ತು ೧೫ ಕೊೋಟ ರೂಪನಯಿಗಳಷತಟ ಭರಷ್ನಟಚನರ ಆಗಿದೆಯ್ಕೆಂದ್ತ ಆರೂೆೋಪ ಇರತತ್ುದೆ. ಇದ್ತ ಬಹಳ 
ಗೆಂಭಿೋರವನದ್ ವಿಚನರ ಆಗಿರತತ್ುದೆ. ಇದ್ತ it attributes to the Chancellor. Chancellor 
ಯನರತ ಎೆಂದ್ರೆ ಗವನಾರ್. ಈ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲಿಯವರಗೆ ೆಹೊೋಗಬನರದ್ತ. ಹನಗನಗಿ, ಈ ವಿಷಯ 
ಇಲ್ಲಿಯ್ಕೋ ಚಚೆಾ ಆಗಿ, ಅದ್ಕೆೆ ನಮಗ ೆ ಸರಿಯನದ್ ಉತ್ುರ ಬೋೆಕತ. ಇಲಿವನದ್ರ,ೆ ಅದ್ಕೆೆ 
ಸೂಕುವನದ್ೆಂತ್ಹ ವಿಚನರಣೆಯನತನ ಮನಡತವುದ್ಕನೆಗಿ ಸದ್ನ ಸಮಿತಿಯನತನ ರಚಿಸಬೆೋಕತ ಅಥವನ 
ಸಿ.ಬಿ.ಐ. ತ್ನಖೆಗ ೆವಹಿಸಬೋೆಕೆೆಂದ್ತ ರ್ನನತ ತ್ಮಮ ಮೂಲಕ ಕೊೋರತತೆುೋರ್.ೆ  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:_ ಆಯಿತ್ತ. ಈ ವಿಷಯದ್ ಬಗೆೆ ರ್ನನತ ಹೆೋಳುತೆುೋರ್.ೆ  

ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕೆ. ಹರಿಪರಸನದ್:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಆದ್ರೆ ತನವು ಇವತಿುನ ದ್ಧವಸ 
ಅವಕನಶ ಕೊಡತತಿುೋರೆೆಂದ್ತ ಹೆೋಳಿರತತಿುೋರಿ.  
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ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಾ ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷ್ದ್ ರ್ನಯಕರೋೆ, ಅನತಸೂಚಿತ್ ಜನತಿ ಮತ್ತು 
ಪೆಂಗಡಗಳ ವಿಷಯವನತನ ಮೊದ್ಲತ ತೆಗೆದ್ತಕೂೆಳಿು.  

05. ನಯಮ ೫೯ರಡಿ ನಲತವಳಿ ಸೂಚರೆ್ ಮೆಂಡಿಸಲತ ಅನತಮತಿ ಕೊೋರಿ ಪರಸನುವ  

ವಿಷಯ:- ಪರಿಶ್ಷಟ ಜನತಿಗ ೆಮತ್ತು ಪರಿಶ್ಷಟ ಪೆಂಗಡಕೆೆ ಮಿೋಸಲನತಿ ಹೆಚತು  
         ಮನಡಿ ಅಧಿಸೂಚರೆ್ ಹೊರಡಿಸಿರತವ ಬಗೆೆ 

- - - 
ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕೆ. ಹರಿಪರಸನದ್(ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷ್ದ್ ರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಪರಿಶ್ಷಟ 

ಜನತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶ್ಷಟ ಪೆಂಗಡಗಳ ಮಿೋಸಲನತಿ ಹೆಚುಳ ವಿಚನರದ್ಲ್ಲಿ ಈಗನಗಲೆೋ ಸತಗಿರೋವನಜೆ್ಞಯನತನ 
ಹೊರಡಿಸಿದನುರ.ೆ ಇಲ್ಲಿ ಏರ್ನಗಿದೆಯ್ಕೆಂದ್ರೆ, ರನಜ್ಾ ಸಕನಾರವು ಪರಿಶ್ಷಟ ಜನತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶ್ಷಟ 
ಪೆಂಗಡಗಳ ಮಿೋಸಲನತಿ ಹೆಚುಳ ವಿಚನರದ್ಲ್ಲಿ ಈ ಸಮತದನಯವನತನ ತ್ಪತಪ ದನರಿಗ ೆಎಳೆಯತತಿುದ್ತು, 
ಮನನಾ ಸತಪಿರೋೆಂ ಕೊೋರ್್ಾನ ಇೆಂದ್ರಸನನ ಪರಕರಣ್ ತಿೋಪಿಾನಲ್ಲಿ ಒಟತಟ ಮಿೋಸಲನತಿ ಶೆೋಕಡ ೫೦ 
ಮಿೋರಬನರದ್ತ ಎೆಂದ್ತ ತಿಳಿಸಲನಗಿದ್ುರೂ, ಪರಿಶ್ಷಟ ಜನತಿಗ ೆಶೆೋಕಡ 15 ರಿೆಂದ್ 17 ಮತ್ತು ಪರಿಶ್ಷಟ 
ಪೆಂಗಡಕೆೆ ಶೆೋಕಡ 3 ರಿೆಂದ್ 7 ಮಿೋಸಲನತಿ ಪರಮನಣ್ವನತನ ಹೆಚುಳ ಮನಡಿ ಅಧಿಸೂಚರೆ್ 
ಹೊರಡಿಸಿರತವುದ್ರಿೆಂದ್ ಕನನೂನತ ತೂೆಡಕತಗಳು ಎದ್ತರನಗಲ್ಲದ.ೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜ್ಾದ್ಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ 
ಸಮತದನಯಗಳು ಮಿೋಸಲನತಿಗನಗಿ ಹೊೋರನಟಗಳನತನ ಮನಡತತಿುರತವ ನಡತವೆ ಎಸ.ಸಿ./ಎಸ್.ಟ. 
ವಗಾಕೆೆ ಮಿೋಸಲನತಿ ಹೆಚುಳ ಮನಡಿರತವುದ್ತ ಸನಾಗತನಹಾವನಗಿದ್ುರೂ, ಕೆೋೆಂದ್ರ ಸಕನಾರದ್ ಮೋಲ ೆ
ಒತ್ುಡ ತ್ೆಂದ್ತ ಸೆಂವಿಧನನದ್ ೯ರ್ೆೋ ಷ್ೆಡೂಾಲ್ ಮೂಲಕ ಮಿೋಸಲನತಿ ಪರಮನಣ್ವನತನ ಹೆಚಿುಸತವ 
ಮೂಲಕ ತ್ನನ ಬದ್ಿತಯೆನತನ ಪರದ್ಶ್ಾಸಬೆೋಕನಗತತ್ುದೆ. ತ್ಮಿಳುರ್ನಡತ ರನಜ್ಾದ್ಲ್ಲಿ ಮಿೋಸಲನತಿ 
ಪರಮನಣ್ ಶೆೋಕಡ ೬೯ಕೆೆ ಏರಿಕಯೆನದ್ರೂ ಆ ಪರಕರಣ್ವು ಪರಸತುತ್ ಮನನಾ ಸತಪಿರೋೆಂ ಕೂೆೋರ್್ಾನ 
ಮತೆಂದ ೆವಿಚನರಣೆಗ ೆಬನಕ್ತ ಇರತತ್ುದೆ. ಕೆೋವಲ ದ್ಲ್ಲತ್ ಮತ್ಗಳನತನ ಕೆೋೆಂದ್ಧರೋಕರಿಸತವ ನಟಟನಲ್ಲಿ ದ್ಲ್ಲತ್ 
ರನಜ್ಕನರಣ್ಕೆೆ ಕೆೈ ಹನಕ್ತರತವ ಸಕನಾರ, ಚತರ್ನವಣನ ಪೆರೋರಿತ್ ಜನತಿ ಲಕೆನೆಚನರದ್ಲ್ಲಿ ಮತಳುಗಿದೆ. 
ಪರಿಶ್ಷಟರ ಮತ್ಗಳನತನ ಹೊಡೆಯತವ ತ್ೆಂತ್ರಗನರಿಕಯೆನತನ ಅನತಸರಿಸದೆೋ, ಕೆೋೆಂದ್ರ ಸಕನಾರದ್ ಮೋಲೆ 
ಒತ್ುಡ ತ್ೆಂದ್ತ, ಸೆಂವಿಧನನದ್ ೯ರ್ೆೋ ಷ್ೆಡೂಾಲ್ ಮೂಲಕ ಮಿೋಸಲನತಿ ಪರಮನಣ್ವನತನ ಹೆಚಿುಸಿ, 
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ಸಮಥಾವನಗಿ ಅನತಷ್ನಠನಗೊಳಿಸತವಲ್ಲಿ ಸಕನಾರ ವಿಫಲವನಗಿರತತ್ುದೆ. ಈ ವಿಷಯವು 
ಸನವಾಜ್ನಕವನಗಿ ಮಹತ್ಾವನಗಿರತವುದ್ರಿೆಂದ್ ದ್ಧರ್ನೆಂಕ:22.12.2022ರೆಂದ್ತ ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಿ ಪರಸನುಪಿಸಲತ 
ನಯಮ ೫೯ರಡಿ ನಲತವಳಿ ಸೂಚರೆ್ ನೋಡಿರತತುೆೋರೆ್. ಇದ್ಕೆೆ ಅವಕನಶ ಮನಡಿಕೂೆಡಬೋೆಕೆೆಂದ್ತ ತ್ಮಮಲ್ಲಿ 
ಕೊೋರತತೆುೋರೆ್.  

ಶ್ರೋ ಕೊೋಟ ಶ್ರೋನವನಸ ಪೂಜನರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ರ್ನನತ ಈ 
ವಿಧೆೋಯಕವನತನ ರೆ್ೂೋಡಿ, ನಮಮ ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷ್ದ್ ರ್ನಯಕರತ,್ “ರನಜ್ಕನರಣ್ ಏರೆ್ೋ ಇರಲ್ಲ, ನೋವು 
ಒಳೆುಯ ಕೆಲಸ ಮನಡಿದ್ಧುೋರಿ,”್ ಎೆಂದ್ತ ನಮಗೆ ಅಭಿನೆಂದ್ರೆ್ಯನತನ ಸಲ್ಲಿಸತತನುರೆೆಂದ್ತ ರ್ನನತ 
ತಿಳಿದ್ತಕೂೆೆಂಡಿರತತುೆೋರೆ್. ಏಕೆೆಂದ್ರೆ, ಈ ಮಿೋಸಲನತಿ ಪರಮನಣ್ವನತನ ಪರಿಶ್ಷಟ ಜನತಿಗ ೆ ಶೆೋಕಡ ೧೫ 
ರಿೆಂದ್ ೧೭ಕೆೆ ಮತ್ತು ಪರಿಶ್ಷಟ ಪೆಂಗಡಕೆೆ ಶೆೋಕಡ ೩ ರಿೆಂದ್ ೭ಕೆೆ ಏರಿಕ ೆಮನಡತವೆಂತ್ಹ ಸೆಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ 
ಸವಾ ಪಕ್ಷ್ಗಳ ಸಭೆಯನತನ ಮನನಾ ಮತಖ್ಾಮೆಂತಿರಯವರತ ಕರದೆ್ಧದ್ುರತ. ಆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಉಭಯ 
ಸದ್ನಗಳ ಮನನಾ ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷ್ದ್ ರ್ನಯಕರತ ಉಪಸಿೆತ್ರಿದ್ುರತ. ಆ ಸೆಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ಈ ವಿಚನರಗಳ 
ಬಗೆೆ ಅವರ ಸಹಮತ್ ಇತ್ತು ಎೆಂದ್ತ ನಮಗೆ ಅನನಸಿತ್ತು. ಜೊತೆಗೆ, ಇದ್ಕೆೆ ಎಲನಿ ಬೆೆಂಬಲವನತನ 
ಕೊಡತತುೆೋವೆ ಎನತನವೆಂತ್ಹ ಭನವರೆ್ಗಳು ಆಗ ಇತ್ತು. ಆದ್ರೆ, ಈಗ ಅದ್ತ ಬದ್ಲನದ್ದ್ತು ಹೆೋಗ ೆ
ಎೆಂಬತದ್ತ ನನಗ ೆ ಗೂೆತನುಗತತಿುಲಿ. ರ್ನನತ ತ್ಮಮ ಮೂಲಕ ವಿನೆಂತಿ ಮನಡತವುದೋೆರ್ೆೆಂದ್ರ,ೆ ಈ 
ರನಜ್ಾದ್ ಇತಿಹನಸದ್ಲ್ಲಿ ಶ್ರೋ ರ್ನಗಮೊೋಹನ್ದನಸ್ ಅವರ ವರದ್ಧಯ ಹಿರೆ್ನಲಯೆಲ್ಲಿ ಪರಿಶ್ಷಟ ಜನತಿಗ ೆ
ಶೆೋಕಡ ೧೫ ರಿೆಂದ್ ೧೭ಕೆೆ ಮತ್ತು ಪರಿಶ್ಷಟ ಪೆಂಗಡಕೆೆ ಶೆೋಕಡ ೩ ರಿೆಂದ್ ೭ಕೆೆ ಮಿೋಸಲನತಿ ಪರಮನಣ್ವನತನ 
ಹೆಚತು ಮನಡತವುದ್ಕೆೆ ಅರೆ್ೋಕ ಕನರಣ್ಗಳನೂನ ಕೂಡ ಆ ವರದ್ಧಯಲ್ಲಿ ಉಲೆಿೋಖ್ ಮನಡಲನಗಿದ.ೆ ಆ 
ವರದ್ಧಯನತನ ಸಹ ರ್ನವು ಮೆಂಡರೆ್ ಮನಡಿದೆುೋವೆ. ಆ ಹಿರೆ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ರ್ನನತ ವಿನೆಂತಿ 
ಮನಡತವುದೆೋರ್ೆೆಂದ್ರೆ, ರನಜ್ಕನರಣ್ ಏರೆ್ೋ ಇರಬಹತದ್ತ, ಪರಿಶ್ಷಟ ಜನತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶ್ಷಟ 
ಪೆಂಗಡದ್ವರಿಗ ೆಮಿೋಸಲನತಿಯನತನ ಹೆಚತು ಮನಡಿದ್ ಹಿರೆ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಪರತಿಪಕ್ಷ್ದ್ವರತ ನಮಗೆ ಸಹಕನರ 
ಕೊಡಬೋೆಕತ. ಜೊತೆಗೆ, ಈ ವಿಷಯದ್ ಬಗೆೆ ವಿಧೆೋಯಕ ತಿದ್ತುಪಡಿಗ ೆ ಬರತತ್ುದೆ. ಅಲಿದೋೆ, ಈ 
ವಿಷಯಕೆೆ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದ್ೆಂತೆ, ಸವಾ ಪಕ್ಷ್ಗಳ ಸಭೆ ಕರಯೆಲನಗಿದೆ ಹನಗೂ ಈ ವಿಷಯಕೆೆ ಸಚಿವ 
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ಸೆಂಪತಟದ್ಲ್ಲಿ ಅನತಮೊೋದ್ರೆ್ ನೋಡಲನಗಿರತತ್ುದೆ. ಈ ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಿ ವಿಧೆೋಯಕವನತನ ತಿದ್ತುಪಡಿಗ ೆ
ತ್ರತತಿುದುೆೋವೆ. ಇದ್ರ ಬಗೆೆ ಪರತಿಪಕ್ಷ್ದ್ವರಿಗೆ ಇರತವೆಂತ್ಹ ಟೋಕೆ-ಟಪಪಣಿಗಳು ಅಥವನ ಸಲಹೆಗಳು, 
ಅಭಿಪನರಯಗಳು ಏರೆ್ೋ ಇದ್ುರೂ ಸಹ, ಸಮನಜ್ದ್ ಕೊರೆ್ಯ ಮನತಷಾನಗ ೆ ಸನಮನಜಿಕ ರ್ನಾಯ 
ಕೊಡತವ ಹಿರೆ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಕನಾರ ತೆಗೆದ್ತಕೂೆೆಂಡೆಂತ್ಹ ಬಹಳ ಅಪರೂಪವನದ್ ದ್ಧಟಟ ಮತ್ತು 
ಅಥಾಪೂಣ್ಾವನದ್ ಕರಮಕೆೆ ತ್ಮಮ ಬೆೆಂಬಲ ಬೋೆಕೆೆಂದ್ತ ರ್ನನತ ತ್ಮಮ ಮೂಲಕ ವಿನೆಂತಿ ಮನಡತತೆುೋರ್.ೆ 
ಹನಗನಗಿ, ಈ ವಿಷಯದ್ ಬಗೆೆ ನಲತವಳಿ ಸೂಚರೆ್ ತ್ರತವುದ್ಕ್ತೆೆಂತ್ ಹಚೆನುಗಿ, ಈ ವಿಷಯಕೆೆ 
ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದ್ೆಂತ,ೆ ವಿಧೆೋಯಕವನತನ ತಿದ್ತುಪಡಿಗನಗಿ ಕೆಳಮರೆ್ಯಲ್ಲಿ ಮೆಂಡರೆ್ ಮನಡಿದೆುೋವೆ. ನೆಂತ್ರ, 
ಅದ್ತ ಮೋಲಮರ್ೆಗ ೆಚಚೆಾಗ ೆಬರತತ್ುದೆ. ಆ ಸೆಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ಪರತಿಪಕ್ಷ್ದ್ವರತ ನದ್ಧಾಷಟವನದ್ೆಂತ್ಹ ಸಲಹ ೆ
ಸೂಚರೆ್, ಅಭಿಪನರಯಗಳು, ಟೋಕೆ-ಟಪಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿಧನನ ಮೆಂಡಲದ್ಲ್ಲಿ ಚಚೆಾ ಮನಡಿರತವೆಂತ್ಹ 
ಎಲನಿ ವಿಚನರಕೆೆ ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಟೆಂತೆ, ಎಲನಿ ಚಚಾೆಗಳು ಆಗಲ್ಲ. ಕೆೋೆಂದ್ರ ಸಕನಾರದ್ಧೆಂದ್ ಸೆಂವಿಧನನದ್ 
೯ರ್ೆೋ ಷ್ೆಡೂಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಏನತ ಮನಡಬೋೆಕೆೆಂದ್ತ ಹೆೋಳುತನುರೆ ಅದ್ನತನ ಸಹ ಮನಡತತೆುೋವೆೆಂದ್ತ ಹೆೋಳಿದೆುೋವೆ. 
ಜೊತೆಗೆ, ಈ ವಿಷಯದ್ಲ್ಲಿ ಕೆೋೆಂದ್ರ ಸಕನಾರದ್ ಮನವಲ್ಲಸತತೆುೋವೆ. ಮನನಾ ಪರತಿಪಕ್ಷ್ದ್ ರ್ನಯಕರತ 
ಮತ್ತು ಪರತಿಪಕ್ಷ್ದ್ವರತ ಸಹಕನರ ಕೊಟಟರೆ, ಸವನಾನತಮತ್ ನಣ್ಾಯವನತನ ಕೆೋೆಂದ್ರ ಸಕನಾರಕೆೆ 
ಕಳುಹಿಸಿ ಅಲ್ಲಿೆಂದ್ ಅನತಮೊೋದ್ರ್ೆ ಪಡಯೆತತೆುೋವ ೆ ಎನತನವೆಂತ್ಹ ಮನತ್ನತನ ಈ ಸೆಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ 
ಹೆೋಳುತಿುದೆುೋವ.ೆ ದ್ಯಮನಡಿ, ಈ ನಲತವಳಿ ಸೂಚರೆ್ಯನತನ ಕೆೈಗೆತಿುಕೊಳುಬೆೋಕನಗಿಲಿ. ಬದ್ಲನಗಿ, 
ಚಚೆಾಗ ೆ ಮತಕುವನದ್ ಅವಕನಶವಿದೆ. ಹನಗನಗಿ, ಚಚಾೆ ಮನಡಲ್ಲ ಎೆಂದ್ತ ರ್ನನತ ತ್ಮಮ ಮೂಲಕ 
ಪರತಿಪಕ್ಷ್ದ್ವರನತನ ವಿನೆಂತಿಸತತೆುೋರೆ್.  

ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕ.ೆ ಹರಿಪರಸನದ್:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಮನನಾ ಸಭನರ್ನಯಕರತ ಚಚೆಾ 
ಮನಡತವುದ್ಕೆೆ ನಮಗೆ ಅವಕನಶ ಕೊಟಟದನುರ.ೆ 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಅದ್ತ ಈಗ ಅಲಿ.  

ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕೆ. ಹರಿಪರಸನದ್:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಮನನಾ ಸಭನರ್ನಯಕರತ ಚಚೆಾಗ ೆ
ಅವಕನಶ ಇದೆಯ್ಕೆಂದ್ತ ಈಗ ಹೆೋಳಿರತತನುರೆ.  
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ಸಭನಪತಿಯವರತ:_ ಅದ್ತ ಈಗ ಚಚೆಾ ಮನಡತವುದ್ಲಿ.  

ಶ್ರೋ ಕೊೋಟ ಶ್ರೋನವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ವಿಧೆೋಯಕ ತಿದ್ತುಪಡಿಗೆ 
ಬೆಂದನಗ ಚಚೆಾ ಮನಡಲ್ಲ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಈ ಬಗೆೆ ರ್ನನತ ಹೆೋಳುತೆುೋರ್ೆ. ರ್ನನತ ತನವು ಕೂೆಟಟೆಂತ್ಹ ನಲತವಳಿ 
ಸೂಚರೆ್ಯನತನ ಬಹಳ ಗೆಂಭಿೋರವನಗಿ ಚಿೆಂತ್ರೆ್ ಮನಡಿ ತಿೋಮನಾನ ತೆಗೆದ್ತಕೂೆಳುುತೆುೋರೆ್. 
ಅದೆೋರೆ್ೆಂದ್ರೆ, ಮನನಾ ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷ್ದ್ ರ್ನಯಕರನದ್ ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕ.ೆ ಹರಿಪರಸನದ್ ಹನಗೂ ಇತ್ರ ೧೦ 
ಜ್ನ ಮನನಾ ಸದ್ಸಾರತ ಸಹಿ ಮನಡಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರತವ ನಲತವಳಿ ಸೂಚರೆ್ಯ ವಿಷಯವು… 

ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕೆ. ಹರಿಪರಸನದ್:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಒೆಂದ್ತ ನಮಿಷ. ಮನನಾ 
ಸಭನರ್ನಯಕರತ ಇದ್ಕೆೆ ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷ್ದ್ ಸಹಕನರಗಳು ಬೆೋಕತ ಎೆಂದ್ತ ಹೆೋಳಿದ್ರತ. 
ಮಿೋಸಲನತಿಯನತನ ಹೆಚತು ಮನಡತವ ವಿಷಯದ್ಲ್ಲಿ ನಮಮದ್ತ ಸೆಂಪೂಣ್ಾವನದ್ ಸಹಕನರ ಇದೆ. ಈ 
ಮನತ್ನತನ ಇವರತ ಇವತಿುನ ದ್ಧವಸ ಹೆೋಳುತಿುರಬಹತದ್ತ. ಆದ್ರೆ, ರ್ನನತ ಈ ಹಿೆಂದ ೆ ಸತಮನರತ 
ಮೂರತ ತಿೆಂಗಳ ಕನಲ ಪನಲ್ಲಾಮೆಂಟನಲ್ಲಿ ಮಿೋಸಲನತಿ ಬಗೆೆ ಚಚೆಾ ಮನಡಿ, ವಿಧೆೋಯಕಗಳನತನ ಸಹ 
ಬಿೋಳಿಸಿರತತುೆೋರೆ್. ಅದ್ತ ದನಖ್ಲೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಆದ್ತದ್ರಿೆಂದ್, ಯನರತ ಸಹ ನನಗ ೆಮಿೋಸಲನತಿ ವಿಚನರದ್ಲ್ಲಿ 
ನನನ ಸನಟೆಂಡ್ ಏನತ ಎೆಂದ್ತ ನನಗ ೆಹೆೋಳಿಕೊಡತವುದ್ತ ಬೆೋಕನಗಿಲಿ. ರ್ನನತ ಈ ಮನತ್ನತನ ಏತ್ಕೆೆ 
ಹೆೋಳುತಿುದೆುೋರೆ್ೆಂದ್ರೆ, ರನಜ್ಾ ಸಕನಾರದ್ವರತ ವಿಧೆೋಯಕವನತನ ತಿದ್ತುಪಡಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೆರಸೆೆಂರ್್ 
ಮನಡಿದನುರ.ೆ ಆದ್ರ,ೆ ಅದ್ತ ಕೆೋೆಂದ್ರ ಸಕನಾರದ್ ಮೆಂತಿರಯಬಬರತ,್ “ರ್ನವು ಮಿೋಸಲನತಿ ವಿಚನರದ್ಲ್ಲಿ 
ಶೆೋಕಡ 50ಕ್ತೆೆಂತ್ಲೂ ಹಚೆತು ಮನಡತವುದ್ಧಲಿ”್ ಎೆಂದ್ತ ಹೆೋಳುತನುರೆ. ಇವರಲೆಿರಿಗೂ ಗೊತಿುರತವೆಂತ,ೆ 
EWS (Economically Weaker Section) ನಲ್ಲಿ ಮನನಾ ಸತಪಿರೋೆಂ ಕೂೆೋರ್್ಾನ, 
Constitution Bench (five Judges of the Supreme Court) ತಿೋಪತಾ ನೋಡಿದನಗ, 
ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸಪಷಟವನಗಿ ಹೆೋಳಿರತತ್ುದೆ.್“ಶೆೋಕಡ ೧೦ ಕ್ತೆೆಂತ್ಲೂ ಮೋಲೆ ಮತ್ತು ಶೆೋಕಡ 50ಕ್ತೆೆಂತ್ಲೂ 
ಮೋಲ ೆಯನವುದೆೋ ಮಿೋಸಲನತಿ ನೋಡತವುದ್ಕೆೆ ಅವಕನಶ ಇಲಿ”್ಎೆಂದ್ತ ತ್ನನ ತಿೋಪಿಾನಲ್ಲಿ ಹೋೆಳಿರತತ್ುದೆ. 
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ಇವೆಲನಿ ಅೆಂಶಗಳು ಗೊತಿುದ್ುರೂ ಸಹ, ಜ್ನರಿಗ ೆ ಮರಳು ಮನಡತ್ಕೆೆಂತ್ಹ ಕೆಲಸ ಮನಡಬನರದ್ತ 
ಎೆಂದ್ತ ರ್ನನತ ಹೆೋಳುತಿುದುೆೋರೆ್. ಮಿೋಸಲನತಿಗ ೆನಮಮ ವಿರೂೆೋಧವಿಲಿ. ಅದ್ಕೆೆ ವಿರೂೆೋಧವಿಲಿ.  

ಶ್ರೋ ಎನ್. ರವಿಕತಮನರ್:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ,… 

(ಗೊೆಂದ್ಲ) 

ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕೆ. ಹರಿಪರಸನದ್:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ರ್ನನತ ಮನತ್ರ್ನಡಿದ್ ನೆಂತ್ರ ಅವರತ 
ಮನತ್ರ್ನಡಲ್ಲ.  

(ಗೊೆಂದ್ಲ) 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಾ ರವಿಕತಮನರ್ರವರೆೋ, ದ್ಯಮನಡಿ ಸಾಲಪ ಕೆೋಳಿ.  

(ಗೊೆಂದ್ಲ) 

ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕ.ೆ ಹರಿಪರಸನದ್:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ರ್ನನತ ಮನತ್ರ್ನಡತವನಗ ದ್ಯಮನಡಿ 
ಮಧೆಾ ಅವರತ ಮನತ್ರ್ನಡಬನರದ್ತ.  

(ಗೊೆಂದ್ಲ) 

ಶ್ರೋ ಪರಕನಶ್ ಕ.ೆ ರನಥೊೋಡ್(ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷ್ದ್ ಮತಖ್ಾ ಸಚೆೋತ್ಕರತ):- ಮನನಾ 
ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಮನನಾ ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷ್ದ್ ರ್ನಯಕರತ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದ್ಕೆೆ ಅವಕನಶ ನೋಡಿ.  

(ಗೊೆಂದ್ಲ) 

ಶ್ರೋ ಯತ.ಬಿ. ವೆೆಂಕಟೆೋಶ್:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಮನನಾ ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷ್ದ್ ರ್ನಯಕರತ 
ಮನತ್ರ್ನಡತವನಗ ಅವರತ ಏತ್ಕೆೆ ಮಧೆಾ ಮನತ್ರ್ನಡತತನುರೆ?  

(ಗೊೆಂದ್ಲ) 
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ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಾ ರವಿಕತಮನರ್ರವರೆೋ, ಒೆಂದ್ತ ನಮಿಷ ಕತಳಿತ್ತಕೂೆಳಿು.  

(ಗೊೆಂದ್ಲ) 

ಶ್ರೋ ಯತ.ಬಿ. ವೆೆಂಕಟೆೋಶ್:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ತನವು ಯನರಿಗ ೆ ಅವಕನಶ 
ಕೊಟಟದ್ಧುೋರಿ, ಅವರತ ಮನತ್ರ್ನಡಬೆೋಕತ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ದ್ಯಮನಡಿ ಎಲನಿ ಮನನಾ ಸದ್ಸಾರತ ಕೆೋಳಿ. ಮನನಾ ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷ್ದ್ 
ರ್ನಯಕರತ ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಎದ್ತು ನೆಂತನಗ, ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷ್ದ್ವರತ ದ್ಯಮನಡಿ ಕತಳಿತ್ತಕೂೆಳುಬೋೆಕತ.  

ಶ್ರೋ ಯತ.ಬಿ. ವೆೆಂಕಟೆೋಶ್:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ರ್ನವು ಕತಳಿತ್ತಕೂೆೆಂಡಿದೆುವು. ಆದ್ರೆ, 
ಅವರತ ಏತ್ಕೆೆ ಮಧೆಾ ಎದ್ತು ನೆಂತ್ತ ಮನತ್ರ್ನಡತತನುರೆ?  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಹನಗನದ್ರ,ೆ ರ್ನನತ ಈ ಸನೆನದ್ಲ್ಲಿ ಏತ್ಕೆೆ ಕತಳಿತಿರತವುದ್ತ? ರ್ನನತ 
ಈಗನಗಲೆೋ ಅವರಿಗೆ ಕತಳಿತ್ತಕೊಳುುವುದ್ಕೆೆ ಹೆೋಳಿದೆುೋರ್.ೆ ಮನನಾ ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷ್ದ್ ರ್ನಯಕರತ 
ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಎದ್ತು ನೆಂತನಗ, ತನವೆಲಿರೂ ಅವರಿಗ ೆ ಗೌರವ ಕೊಟತಟ ಕತಳಿತ್ತಕೊಳಿು. ಮನನಾ 
ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷ್ದ್ ರ್ನಯಕರೋೆ ತನವು ತ್ಮಮ ಮನತ್ನತನ ಮತೆಂದ್ತವರಸೆಿ.  

(ಮತೆಂದ್ತ…) 

(1118) 22.12.2022 ವೆೈಎಲ-ಎೆಂಡಿ(ವಿಕೆ) 12.50             (ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿೆತಿ) 

ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರಸನದ್ (ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷ್ದ್ ರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, 
ತ್ಮಿಳುರ್ನಡಿಗೆ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದ್ೆಂತೆ ಸಹ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಕೊೋರ್್ ಮನಡಿದನುರ.ೆ  1992-93ರಲ್ಲಿ 
ತ್ಮಿಳುರ್ನಡಿನ ಇೆಂದ್ಧರನ ಸಹನನ ಪರಕರಣ್ಕೆೆ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದ್ೆಂತ ೆ ತಿೋಪತಾ ಬೆಂದ್ ನೆಂತ್ರ ಭನರತ್ 
ಸಕನಾರವು ಶೋೆಕಡ 50 ಕ್ತೆೆಂತ್ ಹಚೆನುಗಿ ಮಿೋಸಲನತಿ ನೋಡತವೆಂತಿಲಿ ಎೆಂದ್ತ ತಿಳಿಸಿದ.ೆ   ಆದನದ್ 
ನೆಂತ್ರ ತ್ಮಿಳುರ್ನಡಿನಲ್ಲಿ ಶೆೋಕಡ 69 ರಷತಟ ಮಿೋಸಲನತಿ ಬೆಂದನಗ ಸವೋಾಚಛ ರ್ನಾಯನಲಯವು 
ತ್ಡಯೆನಜೆ್ಞ ನೋಡತತ್ುದೆ.  ತ್ದ್ನೆಂತ್ರ ತ್ಮಿಳುರ್ನಡಿನ ಅಸೆೆಂಬಿಿಯಲ್ಲಿ “ಶೆೋಕಡ 69 ರಷತಟ ಮಿೋಸಲನತಿ 
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ನೋಡಬೆೋಕತ, ಷ್ೆಡೂಾಲ-9 ನಲ್ಲಿ”್ ಸೋೆರಿಸಬೆೋಕೆೆಂದ್ತ unanimous resolution 
ಅನತಮೊೋದ್ರೆ್ಯನಗತತ್ುದೆ.   ಆ ಷ್ೆಡೂಾಲ-9 ಅನತನ ಸವೋಾಚಛ ರ್ನಾಯನಲಯದ್ ಮೊರ ೆ
ತೆಗೆದ್ತಕೂೆೆಂಡತ ಹೂೆೋಗಿ ಇಟಟದನುರ.ೆ  ಅದ್ರ ಬಗೆೆ ಇವತಿುನವರಗೊ ಯನವುದೆೋ ತಿೋಮನಾನವನತನ 
ಕೆೈಗೊೆಂಡಿಲಿ, ಈಗನಗಲೆೋ 30 ವಷಾಗಳು ಕಳೆದ್ಧವೆ.  ಆದ್ುರಿೆಂದ್ ರ್ನವು ಹೆೋಳುವುದೆೋರ್ೆೆಂದ್ರೆ, ರ್ನಳ ೆ
ರ್ನವು ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುನಲ್ಲಿ ಮಿೋಸಲನತಿ ವಿಧೆೋಯಕವನತನ ಪನಸ್ ಮನಡತತೆುೋವೆ.  ಆದ್ರೆ, 
ವಿಧನನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಏನತ ಮನಡತತನುರ ೆ ಎೆಂಬತದ್ತ ನನಗ ೆ ಗೊತಿುಲಿ.  ಇಲ್ಲಿ ಪನಸ್ ಆದ್ ತ್ಕ್ಷ್ಣ್ 
ರೆ್ೋರವನಗಿ ಸಮನಜ್ ಕಲನಾಣ್ ಸಚಿವರ ಮತೆಂದ ೆ ಹೊೋಗತತ್ುದೆ.  ಅಲ್ಲಿೆಂದ್ ಗೃಹ ಸಚಿವರ ಮೊರೆ 
ಹೊೋಗತತ್ುದೆ.  ಅವರತ Registrar General and Census Commissioner of India 
ರವರಿಗ ೆಕಳುಹಿಸಿ, ಪತನಃ ಅವರತ National Commission for Scheduled Castes and 
National Commission for Scheduled Tribes ರವರಿಗ ೆಕಳುಹಿಸತತನುರೆ.  ತ್ದ್ನೆಂತ್ರ 
ಅವರತ ಅದೆಲಿವೂ ಆದ್ ಬಳಿಕ ಗೃಹ ಸಚಿವರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸತತನುರೆ. ಆಮೋಲೆ Social Justice and 
Empowerment ಕಳುಹಿಸಿ, ನೆಂತ್ರ ಪನಲ್ಲಾಮೆಂರ್್ಗೆ ಹೊೋಗತತ್ುದೆ.  ಪನಲ್ಲಾಮೆಂರ್್ನಲ್ಲಿ 
ಅನತಮೊೋದ್ರೆ್ ಸಿಕ್ತೆದ್ ಮೋಲೆ ಅದ್ಕೆೆ ರನಷರಪತಿಗಳ ಮತದೆರ ಬಿೋಳುತ್ುದೆ.   

ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ನಮಮ ಸಕನಾರವು ಕೆೋೆಂದ್ರ ಸಕನಾರದ್ ಅನತಮತಿಯನತನ ತೆಗೆದ್ತಕೊಳುದೋೆ; 
ಕೆೋೆಂದ್ರ ಸಕನಾರದ್ಲ್ಲಿ ಶೋೆಕಡ 50 ರಷತಟ ಮಿೋಸಲನತಿ ಕೊಡತವುದ್ಧಲಿ ಎೆಂದ್ತ ಮೆಂತಿರಗಳು 
ಹೆೋಳುತಿುದನುರ ೆಎೆಂದನದ್ರ,ೆ ಯನವ ಮನನದ್ೆಂಡದ್ ಆಧನರದ್ ಮೋಲೆ ಈ ರಿೋತಿ ಹೆೋಳಿ ಜ್ನರನತನ ತ್ಪತಪ 
ದನರಿಗ ೆ ಎಳೆಯತತಿುದನುರೆ.  ಅದ್ರಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ದ್ತಬಾಲ ವಗಾದ್ವರತ, ಎಲಿರೂ ಸಹ ನಮಗೂ 
ಮಿೋಸಲನತಿ ಬೆೋಕತ ಎೆಂದ್ತ ಕೆೋಳುತಿುದನುರ.ೆ    ಸೆಂವಿಧನನದ್ ತಿರತಳು ಏರೆ್ೆಂದ್ರೆ; ಶೆೈಕ್ಷ್ಣಿಕವನಗಿ, 
ಸನಮನಜಿಕವನಗಿ ಹಿೆಂದ್ತಳಿದ್ವರಿಗೆ ಮಿೋಸಲನತಿ ನೋಡಬೆೋಕತ.  ಇದ್ತ ಬಡತ್ನ ನಮೂಾಲನ 
ಕನಯಾಕರಮವನಗಿಲಿ ಅಥವನ ಎೆಂಪನಿಯಿಮೆಂರ್್ ಸಿೆೋೆಂ ಆಗಿಲಿ.  ಸಮನನತೆಗೊೋಸೆರ ಮಿೋಸಲನತಿ 
ಆಗಬೋೆಕೆೆಂದ್ತ ಸೆಂವಿಧನನದ್ಲ್ಲಿ ಚಚಾೆಯನಗಿರತವುದ್ರಿೆಂದ್ ಸೆಂವಿಧನನವನತನ ತಿದ್ತುಪಡಿ ಮನಡತವೆಂಥ 
ಕೆಲಸವನಗಬೆೋಕನಗಿದ್ತು, ಮೊದ್ಲತ ಕೆೋೆಂದ್ರ ಸಕನಾರದ್ ಅನತಮತಿ ತೆಗೆದ್ತಕೂೆಳುಬೆೋಕನಗಿದೆ.  ಇಲಿದ್ಧದ್ುರ ೆ
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ನಮಮಲಿರನೂನ ಸಹ ಕರೆದ್ತಕೊೆಂಡತ ಹೊೋಗಲ್ಲ, ರ್ನವು ಸಹ ಕೆೋೆಂದ್ರ ಸಕನಾರದ್ವರಲ್ಲಿ ವಿನೆಂತಿ 
ಮನಡತತೆುೋವ.ೆ  ಆದ್ುರಿೆಂದ್ ಅವರತ ಚತರ್ನವಣ ೆ ಬರತತಿುದೆ ಎೆಂದ್ತ ಜ್ನರಿಗ ೆಮರಳು ಮನಡತವುದ್ತ 
ಬೆೋಡ.   

(ಗೊೆಂದ್ಲ) 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಇದನಾವುದ್ೂ ಕಡತ್ಕೆೆ ಹೂೆೋಗಬನರದ್ತ.  

(ಈ ಹೆಂತ್ದ್ಲ್ಲಿ ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರ ಆದೆೋಶದ್ೆಂತ ೆಆಡಳಿತ್ ಪಕ್ಷ್ದ್ ಸದ್ಸಾರತ ಹನಗೂ 
ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷ್ದ್ ಸದ್ಸಾರತ ಮನತ್ರ್ನಡಿರತವುದ್ನತನ ನಡವಳಿಯಲ್ಲಿ ದನಖ್ಲ್ಲಸಿರತವುದ್ಧಲಿ) 

 

(ಗೊೆಂದ್ಲ) 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಾ ಪರಕನಶ್ ಕ.ೆರನಥೊೋಡ್ರವರೆೋ, ತನವು ಕತಳಿತ್ತಕೊಳಿು. ಎಲಿರೂ 
ಕತಳಿತ್ತಕೂೆಳಿು.  ಇದನಾವುದ್ೂ ಕಡತ್ಕೆೆ ಹೂೆೋಗಬನರದ್ತ.  

(ಈ ಹೆಂತ್ದ್ಲ್ಲಿ ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರ ಆದೆೋಶದ್ೆಂತ ೆಆಡಳಿತ್ ಪಕ್ಷ್ದ್ ಸದ್ಸಾರತ ಹನಗೂ 
ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷ್ದ್ ಸದ್ಸಾರತ ಮನತ್ರ್ನಡಿರತವುದ್ನತನ ನಡವಳಿಯಲ್ಲಿ ದನಖ್ಲ್ಲಸಿರತವುದ್ಧಲಿ) 

(ಗೊೆಂದ್ಲ) 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಇದನಾವುದ್ೂ ಕಡತ್ಕೆೆ ಹೂೆೋಗಬನರದ್ತ.  

(ಈ ಹೆಂತ್ದ್ಲ್ಲಿ ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರ ಆದೆೋಶದ್ೆಂತ ೆಆಡಳಿತ್ ಪಕ್ಷ್ದ್ ಸದ್ಸಾರತ ಹನಗೂ 
ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷ್ದ್ ಸದ್ಸಾರತ ಮನತ್ರ್ನಡಿರತವುದ್ನತನ ನಡವಳಿಯಲ್ಲಿ ದನಖ್ಲ್ಲಸಿರತವುದ್ಧಲಿ) 

 
(ಗೊೆಂದ್ಲ) 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಇದನಾವುದ್ೂ ಕಡತ್ಕೆೆ ಹೂೆೋಗಬನರದ್ತ.  
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(ಈ ಹೆಂತ್ದ್ಲ್ಲಿ ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರ ಆದೆೋಶದ್ೆಂತ ೆವಿರೂೆೋಧಪಕ್ಷ್ದ್ ರ್ನಯಕರತ ಹನಗೂ 
ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷ್ದ್ ಸದ್ಸಾರತ ಮನತ್ರ್ನಡಿರತವುದ್ನತನ ನಡವಳಿಯಲ್ಲಿ ದನಖ್ಲ್ಲಸಿರತವುದ್ಧಲಿ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

(ಗೊೆಂದ್ಲ) 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಇದನಾವುದ್ೂ ಕಡತ್ಕೆೆ ಹೂೆೋಗಬನರದ್ತ.  

(ಈ ಹೆಂತ್ದ್ಲ್ಲಿ ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರ ಆದೆೋಶದ್ೆಂತ ೆಕೆಲವು ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷ್ದ್ ಸದ್ಸಾರತ 
ಮನತ್ರ್ನಡಿರತವುದ್ನತನ ನಡವಳಿಯಲ್ಲಿ ದನಖ್ಲ್ಲಸಿರತವುದ್ಧಲಿ) 

 
                                (ಗೊೆಂದ್ಲ) 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಇದನಾವುದ್ೂ ಕಡತ್ಕೆೆ ಹೂೆೋಗಬನರದ್ತ.  

(ಈ ಹೆಂತ್ದ್ಲ್ಲಿ ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರ ಆದೆೋಶದ್ೆಂತ ೆಆಡಳಿತ್ ಪಕ್ಷ್ದ್ ಸದ್ಸಾರತ ಹನಗೂ 
ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷ್ದ್ ಸದ್ಸಾರತ ಮನತ್ರ್ನಡಿರತವುದ್ನತನ ನಡವಳಿಯಲ್ಲಿ ದನಖ್ಲ್ಲಸಿರತವುದ್ಧಲಿ) 

 
ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಒೆಂದ್ತ ನಮಿಷ. ತನವು ಇಷತಟ ಹೂೆತ್ತು ಮನತ್ರ್ನಡಿದ್ಧುೋರಿ.  

ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕ.ೆಹರಿಪರಸನದ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಒೆಂದ್ತ ನಮಿಷ ರ್ನನತ 
ಮನತ್ರ್ನಡಬೆೋಕತ.  ಮರನಠ ಮಿೋಸಲನತಿಗ ೆಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದ್ೆಂತೆ ಸವೋಾಚಛ ರ್ನಾಯನಲಯದ್ಲ್ಲಿ ಬಹಳ 
ಸಪಷಟವನಗಿ ತಿೋಪತಾ ನೋಡಿದೆ.  ಆ ತಿೋಪಾನತನ ಬೆೋಕನದ್ರೂ ರೆ್ೂೋಡಿ.  295ರೆ್ೋ ಪತಟದ್ಲ್ಲಿ ರ್ನನತ 
ಪನಲ್ಲಾಮೆಂರ್್ನಲ್ಲಿ ಮನಡಿರತವ ಭನಷಣ್ವನತನ ಮಿೋಸಲನತಿ ಯನವ ಸಿೆತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಎೆಂಬತದ್ನತನ  
ಕೊೋರ್್ ಮನಡಿ ಹೋೆಳಿದನುರೆ.  ಹನಗನಗಿ ರ್ನನತ ಅಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎೆಂದ್ತ ಹೆೋಳುತಿುಲಿ.  ರ್ನವು ಏನತ 
ಅನತಭವಿಸತತಿುದುೆೋವೆ ಅದ್ರ ಬಗೆೆ ಹೆೋಳುತಿುದೆುೋರ್.ೆ  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಆಯಿತ್ತ.  ಈಗನಗಲೆೋ ಹೋೆಳಿದ್ಧುೋರಿ ಅಲಿವೆೋ ಕತಳಿತ್ತಕೊಳಿು.  
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ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕ.ೆಹರಿಪರಸನದ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಕನೆಂಗೆರಸ್ ಪಕ್ಷ್ವು ಸಪಷಟವನಗಿ 
ಮಿೋಸಲನತಿ ಪರವನಗಿದ್ತು, ಅದ್ನತನ ಜನಸಿು ಮನಡಬೋೆಕೆೆಂದ್ತ ಹೆೋಳುವೆಂಥವರನಗಿದೆುೋವೆ.   

(ಗೊೆಂದ್ಲ) 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಇದನಾವುದ್ೂ ಕಡತ್ಕೆೆ ಹೂೆೋಗಬನರದ್ತ. 

(ಈ ಹೆಂತ್ದ್ಲ್ಲಿ ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರ ಆದೆೋಶದ್ೆಂತ ೆಆಡಳಿತ್ ಪಕ್ಷ್ದ್ ಸದ್ಸಾರತ ಹನಗೂ 
ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷ್ದ್ ಸದ್ಸಾರತ ಮನತ್ರ್ನಡಿರತವುದ್ನತನ ನಡವಳಿಯಲ್ಲಿ ದನಖ್ಲ್ಲಸಿರತವುದ್ಧಲಿ) 

 
(ಗೊೆಂದ್ಲ) 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ದ್ಯಮನಡಿ ಎಲಿರೂ ಕತಳಿತ್ತಕೂೆಳಿು. ಇದನಾವುದ್ೂ ಕಡತ್ಕೆೆ 
ಹೊೋಗತವುದ್ಧಲಿ. 

(ಈ ಹೆಂತ್ದ್ಲ್ಲಿ ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರ ಆದೆೋಶದ್ೆಂತ ೆಆಡಳಿತ್ ಪಕ್ಷ್ದ್ ಸದ್ಸಾರತ ಹನಗೂ 
ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷ್ದ್ ಸದ್ಸಾರತ ಮನತ್ರ್ನಡಿರತವುದ್ನತನ ನಡವಳಿಯಲ್ಲಿ ದನಖ್ಲ್ಲಸಿರತವುದ್ಧಲಿ) 
 

(ಈ ಹೆಂತ್ದ್ಲ್ಲಿ ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರತ ಪಿೋಠದ್ಧೆಂದ್ ಎದ್ತು ನೆಂತ್ರತ) 

(ಗೊೆಂದ್ಲ) 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಇದನಾವುದ್ೂ ಕಡತ್ಕೆೆ ಹೂೆೋಗಬನರದ್ತ. 

(ಈ ಹೆಂತ್ದ್ಲ್ಲಿ ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರ ಆದೆೋಶದ್ೆಂತ ೆಸಕನಾರದ್ ಮತಖ್ಾ ಸಚೆೋತ್ಕರತ 
ಮನತ್ರ್ನಡಿರತವುದ್ನತನ ನಡವಳಿಯಲ್ಲಿ ದನಖ್ಲ್ಲಸಿರತವುದ್ಧಲಿ) 

 

ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರಸನದ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ,… 
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ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಒೆಂದ್ತ ನಮಿಷ.  ಈಗನಗಲೆೋ ಎರಡತ ಬನರಿ ಮನತ್ರ್ನಡಿದ್ಧುೋರಿ.  
ಸನಕಷತಟ ಸಲ ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಅನತಮತಿ ನೋಡಿದುೆೋರೆ್. 

ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರಸನದ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಅದ್ಕೆೆ ಧನಾವನದ್ಗಳನತನ ಸಲ್ಲಿಸತತೆುೋರ್.ೆ  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಇದ್ರ ಬಗೆೆ ರ್ನನತ ಸಹ ಒೆಂದ್ತ ಗೆಂಟೆಗಳ ಕನಲ ಅಧಾಯನ 
ಮನಡಿದೆುೋರ್.ೆ  ರ್ನನತ ತ್ಮಗೆಲನಿ ಹೆೋಳುವುದೆೋರ್ೆೆಂದ್ರೆ, ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷ್ದ್ವರತ ಮನತ್ರ್ನಡತವನಗ 
ಆಡಳಿತ್ ಪಕ್ಷ್ದ್ವರತ ಎದ್ತು ನೆಂತ್ತ ಮನತ್ರ್ನಡಬನರದ್ತ.  ಹನಗೆಯ್ಕೋ ಆಡಳಿತ್ ಪಕ್ಷ್ದ್ವರತ 
ಮನತ್ರ್ನಡತವನಗ ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷ್ದ್ವರತ ಎದ್ತು ನೆಂತ್ತ ಮನತ್ರ್ನಡಬನರದ್ತ.  ತ್ಮಗೆ ಚಚಾೆ 
ಮನಡಲತ ಅವಕನಶ ನೋಡಿದೆುೋರ್ೆ.  ಚಚೆಾ ನಡದೆ್ ನೆಂತ್ರ ಉತ್ುರ ಕೆೋಳಿ.  ತ್ಮಗೆ ರ್ನನತ 
ಸಮಯವನತನ ನೋಡಿದುೆೋರೆ್.  ಏತ್ಕೆೆ ಈ ರಿೋತಿ ಎಲಿರೂ ಎದ್ತು ನೆಂತ್ತ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುೋರಿ. (ಗೊೆಂದ್ಲ) 
ತನವು ಇಷತಟ ಹೊತ್ತು ಮನತ್ರ್ನಡಿರತವುದ್ತ ಯನವುದ್ೂ ಕಡತ್ಕೆೆ ಹೊೋಗತವುದ್ಧಲಿ.   ನನನ 
ಅನತಮತಿಯನತನ ಪಡಯೆದೆೋ ಯನವ ಸದ್ಸಾರತ ಮನತ್ರ್ನಡಿದ್ರೂ ಅದ್ತ ಕಡತ್ಕೆೆ ಹೊೋಗತವುದ್ಧಲಿ.   

ಶ್ರೋ ಜೆ.ಸಿ.ಮನಧತಸನಾಮಿ (ಕನನೂನತ, ಸೆಂಸದ್ಧೋಯ ವಾವಹನರ ಮತ್ತು ಶನಸನ ರಚರ್ನ 
ಸಚಿವರತ):- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಮಿೋಸಲನತಿ ಪರಕ್ತರಯ್ಕ ಆರೆಂಭವನದ್ ಮೋಲೆ ರ್ನವು ಎರಡತ 
ಸಲ ಸವಾ ಪಕ್ಷ್ಗಳ ಸಭೆ ಮನಡಿದೆುೋವೆ.  ಕನೆಂಗೆರಸ್ ಪಕ್ಷ್ದ್ವರತ ಒಳಗೊೆಂಡೆಂತ ೆಎಲನಿ ಪಕ್ಷ್ದ್ವರನೂನ 
ಕೂರಿಸಿಕೊೆಂಡೆೋ ಸಭ ೆಮನಡಿದೆುೋರ್ೆ.  ಆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮನನಾ ಬಿ.ಕ.ೆಹರಿಪರಸನದ್, ಮನನಾ ಪರಕನಶ್ 
ಕ.ೆರನಥೊೋಡ್ ಎಲಿರೂ ಹನಜ್ರನಗಿದ್ುರತ.  ಈ ಮಿೋಸಲನತಿಯನತನ ಹಿೋಗೆ ಮನಡಬೆೋಕೆೆಂದ್ತ 
ಮನಡಿದನಗ ಷ್ೆಡೂಾಲ-9 ಗೆ ಸೋೆರಿಸಬೆೋಕೆೆಂಬ ಸಲಹೆಯನತನ ನೋಡಿದ್ುರತ.  ಆನೆಂತ್ರ ನಮಗೆ ಒತ್ುಡ 
ಸಹ ಹನಕ್ತದ್ುರತ.  ಅದೆೋರೆ್ೆಂದ್ರೆ ಇದ್ನತನ ಪನಲ್ಲಾಮೆಂರ್್ನಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ ಪನಸ್ ಆಗಬೆೋಕತ, ಎೆಂದಲೆನಿ 
ಕಳುಹಿಸತವುದನದ್ರೆ ಆಗತವ ಕೆಲಸಕೆೆಲನಿ ಒೆಂದ್ತ ಸಕನಾರಿ ಆದೆೋಶ ಹೂೆರಡಿಸಿ ತ್ಕ್ಷ್ಣ್ವೆೋ ಜನರಿಗೆ 
ತ್ರಬೋೆಕತ.  ಇಲಿದ್ಧದ್ುರ ೆಇದ್ತ ಕಣ್ತಣ ಒರಸೆತವ ತ್ೆಂತ್ರ ಎೆಂದ್ತ ಅೆಂದ್ಧನ ದ್ಧವಸವೂ ಇದೆೋ ಮನತ್ನತನ 
ಹೆೋಳಿದ್ುರತ.   ರ್ನವು ಎಲನಿ ಪಕ್ಷ್ದ್ವರಿಗೂ ಗೌರವ ನೋಡತತೆುೋವೆ.  ಎಲನಿ ಪಕ್ಷ್ದ್ವರತ ಹೆೋಳಿದ್ ಮೋಲ ೆ
ಸನವಾಜ್ನಕರಿಗ,ೆ ಎಸ.ಸಿ/ಎಸ.ಟ. ಜ್ನರಿಗ ೆ ಬಹಳ ಒಳೆುಯ ಕೆಲಸವನಗತತಿುದೆ ಎೆಂದ್ತ ರ್ನವು 
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ಕೊಟನಟದ್ ಮೋಲೆ ಯನವುದೆೋ ತ್ಕರನರತ ಇಲಿ ರ್ನವು ಬೆಂದ್ಧರತವುದ್ನತನ ರ್ನಾಯನಲಯದ್ಲ್ಲಿ face 
ಮನಡತತೆುೋವ,ೆ ಮತೂೆುೆಂದ್ತ ಸಮಸೆಾ ಬೆಂದ್ರೂ face ಮನಡತತೆುೋವೆ ಎನತನವೆಂಥ ಸಿೆತಿಯಲ್ಲಿ 
ರ್ನವಿದುೆೋವೆ.  ಹನಗೆಯ್ಕೋ ಷ್ೆಡೂಾಲ-9 ನಲ್ಲಿ ತೆಗೆದ್ತಕೊೆಂಡತ ಹೊೋಗಬೆೋಕೆೋ, ಸವೋಾಚಛ 
ರ್ನಾಯನಲಯದ್ಲ್ಲಿ ಶೆೋಕಡ 60 ರಷತಟ exceed ಮನಡಲತ ನೋಡಿರತವೆಂಥ ಅವಕನಶವನತನ 
ಬಳಸಬೆೋಕೆೋ ಅಥವನ ಪನಲ್ಲಾಮೆಂರ್್ನಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮನಡಬೋೆಕೆೋ ಎೆಂಬತದ್ತ ನಮಮ ಹಣೆಬರಹ. ರ್ನವು 
ಇವತ್ತು ಪರಿಶ್ಷಟ ಜನತಿ/ಪರಿಶ್ಷಟ ಪೆಂಗಡದ್ವರ ಹಿತನಸಕ್ತುಯಿೆಂದ್ ಏನತ ಮನಡಿದೆುೋವೆ ಅದ್ಕೆೆ ಬದ್ಿರನಗಿ 
ನೆಂತಿದ್ತು, ಸಕನಾರದ್ಧೆಂದ್ ಆದೆೋಶ ಸಹ ಹೊರಡಿಸಲನಗಿದೆ.  ಈಗನಗಲೆೋ ರೆ್ೋಮಕನತಿಗನಗಿ ಯನರಿಗೆ 
ಕನಲ್ ಮನಡಲನಗಿದ,ೆ ಅವರಿಗೆಲನಿ ಈಗ ತ್ೆಂದ್ಧರತವೆಂಥ ಮಿೋಸಲನತಿಯಲ್ಲಿಯ್ಕೋ ನೋಡಬೆೋಕೆೆಂದ್ತ 
ಮನಡಿದೆುೋವ.ೆ  ಹನಗೆಯ್ಕೋ ಜೆೋಷಠತನ ಪಟಟಯನತನ ಸಹ ಇದೆೋ ರಿೋತಿ ಫನಲೂೆೋ ಮನಡಬೆೋಕೆೆಂದ್ತ ಮನಡಿ, 
ಏನತ enhanced six percent ಇದೆ ಅದ್ನತನ ಸೋೆಪಾಡಿಸಿಕೊೆಂಡತ ಹತದೆುಗಳ ರೆ್ೋಮಕನತಿ, 
ಶ್ಕ್ಷ್ಣ್ದ್ಲ್ಲಿ ಸಿೋರ್್ಗಳನತನ ನೋಡಬೆೋಕೆೆಂದ್ತ ಮನಡಿದೆುೋವೆ.  ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಯನವುದೆೋ ರನಜ್ಕ್ತೋಯ 
ಉದೆುೋಶವಿಲಿ.  ಇದ್ತ ಇವತ್ತು, ನರ್ನೆಯ ವಿಚನರವನಗಿಲಿ.  ರ್ನಾಯನಮೂತಿಾಗಳನದ್ ಶ್ರೋ 
ರ್ನಗಮೊೋಹನ್ ದನಸ್ರವರತ ನರ್ನೆ ದ್ಧವಸ ವರದ್ಧಯನತನ ನೋಡಿಲಿ ಅಥವನ ಶ್ರೋ ರ್ನಗಮೊೋಹನ್ 
ದನಸ್ ಕಮಿಟಯನತನ ರ್ನವು ರೆ್ೋಮಕ ಮನಡಿಲಿ.  ಅೆಂದ್ಧನೆಂದ್ ಇೆಂದ್ಧನವರಗೊ ಶ್ರೋ ರ್ನಗಮೊೋಹನ್ 
ದನಸ್ ಕಮಿಟಗ ೆ ಎೆಂದ್ತ ರ್ನವು ಮನತ್ರ್ನಡಿಲಿ.  ರ್ನಗಮೊೋಹನ್ ದನಸ್ ಕಮಿಟ ಒಪಪಲೋೆಬೆೋಕತ, 
ಅವರತ ಏನತ ಶ್ಫನರಸತೂ ಮನಡಿದನುರ ೆ ಅದ್ನತನ ಅನತಷ್ನಟನ ಮನಡಬೋೆಕತ ಎೆಂಬತದ್ರ ಬಗೆೆ ಎಲನಿ 
ಪಕ್ಷ್ದ್ವರತ ಒಪಿಪ ಸಕನಾರ ಕರಮ ಜ್ರತಗಿಸಿದ.ೆ  ಕರಮ ಜ್ರತಗಿಸಿದ್ ಮೋಲೆ ಎಲ್ಲಿಯೋ ಸಾಲಪ 
ಬೆೋಜನರನಗಿದೆ.  ರ್ನವು ಏರೆ್ೂೋ advantage ತಗೆೆದ್ತಕೂೆಳುುತೆುೋವೆ, 30, 40 ವಷಾ centre 
ಆಗಿತ್ತು and refugee ಇತ್ತು. ಆ ಜ್ನ ಏರ್ನದ್ರೂ ಈ ಕಡ ೆಜ್ರತಗಿ ಬಿಡತತನುರೆಯೋ ಎೆಂದ್ತ 
ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಶತರತ ಮನಡಿದ್ರೆ ಸಕನಾರ ಹೆೋಗ ೆಕೆಲಸ ಮನಡತವುದ್ತ.   

(ಈ ಹೆಂತ್ದ್ಲ್ಲಿ ಭನರತಿೋಯ ಜ್ನತನ ಪಕ್ಷ್ದ್ ಸದ್ಸಾರತಗಳು ಮೋಜ್ತ ತ್ಟಟ ಹಷಾ ವಾಕುಪಡಿಸಿದ್ರತ) 
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We have done it. We have done it with good intention, we are here to 
maintain the reservation of SCs / STs. ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಹೊೋರನಟ ಆಗತತ್ುದೆ 
ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ರ್ನವು ಅವರ ಪರವನಗಿಯ್ಕೋ ಇರತತೆುೋವೆ.  This Government is 
committed to the cause.    

ಶ್ರೋ ಎನ.ರವಿಕತಮನರ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷ್ದ್ವರಿಗ ೆ ಹೊಟಟೆ 
ಉರಿಯನಗತತಿುದ.ೆ  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಾ ರವಿಕತಮನರ್ರವರೆ, ಮತೆು ಬೆೆಂಕ್ತ ಹನಕತತಿುದ್ಧುೋರಿ. ಸತಮಮರ್ೆ 
ಕತಳಿತ್ತಕೂೆಳಿು.  

ಶ್ರೋ ಯತ.ಬಿ. ವೆೆಂಕಟೆೋಶ್:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಅವರತ ಇರತವುದೆೋ ಅದ್ಕೆೆ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಒೆಂದ್ತ ನಮಿಷ ಎಲಿರೂ ದ್ಯಮನಡಿ ಕೆೋಳಿ.  

ಶ್ರೋ ಸಲ್ಲೋೆಂ ಅಹಮದ್:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೆೋ, ಯನವನಗಲೂ ಬೆೆಂಕ್ತ ಹನಕತವುದೆೋ 
ಅವರ ಕೆಲಸ.  

                                                             (ಮತೆಂದ್ತ) 

(1119) 22.12.2022/1.00/ಎಸ್ಕ-ೆಎಕೆ                        (ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿೆತಿ) 

       ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಾ ಸದ್ಸಾರೆಲಿರೂ ಒೆಂದ್ತ ನಮಿಷ ಕೆೋಳಿ. ಮನನಾ ಕನನೂನತ 
ಸಚಿವರೆೋ, M.N. Kaul and S.L. Shakdher ರವರ Practice and Procedure of 
Parliament ಎೆಂಬ ಪತಸುಕವನತನ ರ್ನನತ ಓದ್ಧದೆುೋರ್ೆ.  ರ್ನನತ ಹೆೋಳುವುದೆೋರ್ೆೆಂದ್ರೆ, ಆ 
ನಯಮಗಳೋೆನವೆಯ್ಕಲನಿ, ನಲತವಳಿ ಸೂಚರೆ್ಯಲ್ಲಿರತವ ವಿಷಯವು ಸಕನಾರವು ಜನರಿಗ ೆತ್ೆಂದ್ಧರತವ 
ಕರ್ನಾಟಕ ಅನತಸೂಚಿತ್ ಜನತಿಗಳು ಮತ್ತು ಅನತಸೂಚಿತ್ ಪೆಂಗಡಗಳು (ಶೆೈಕ್ಷ್ಣಿಕ ಸೆಂಸೆೆಗಳಲ್ಲಿನ 
ಸನೆನಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ರನಜನಾಧಿೋನ ಸೋೆವೆಗಳಲ್ಲಿನ ರೆ್ೋಮಕನತಿ ಅಥವನ ಹತದೆುಗಳಲ್ಲಿ ಮಿೋಸಲನತಿ) 
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ಅಧನಾದೆೋಶ 2022 ಜನರಿಯಲ್ಲಿದ್ತು, ಅಧನಾದೆೋಶ ಬದ್ಲ್ಲ ವಿಧೆೋಯಕವನತನ ಈ ಅಧಿವೆೋಶನದ್ಲ್ಲಿ 
ಪಯನಾಲೊೋಚರ್ ೆ ಹನಗೂ ಅೆಂಗಿೋಕನರಕನೆಗಿ ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಿ ತೆಗೆದ್ತಕೂೆೆಂಡ ಸೆಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ಸತದ್ಧೋಘಾ 
ಚಚೆಾಗ ೆಅವಕನಶ ಮನಡಿಕೂೆಡತತೆುೋರ್ೆ. 

ಶ್ರೋ ಜೆ.ಸಿ. ಮನಧತಸನಾಮಿ (ಸಣ್ಣ ನೋರನವರಿ ಹನಗೂ ಕನನೂನತ, ಸೆಂಸದ್ಧೋಯ ವಾವಹನರಗಳು 
ಮತ್ತು ಶನಸನ ರಚರೆ್ ಸಚಿವರತ):- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, we have no objection.  
ನಲತವಳಿ ಸೂಚರೆ್ ಚಚೆಾ ಮನಡತವುದ್ತ ಬೋೆಡ. ನಯಮ 59 ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರತವುದ್ನತನ ನಯಮ 68 
ಪರಿವತ್ಾರೆ್ ಮನಡಿದ್ರೆ, ಚಚೆಾಗ ೆಸಿದ್ಿರಿದುೆೋವೆ.  

 
06. ವಿಶಾವಿದನಾನಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಕತಲಪತಿಗಳನತನ ರೆ್ೋಮಕ ಮನಡತವುದ್ಕೆೆ 5 ರಿೆಂದ್ 15 
     ಕೊೋಟ ರೂಪನಯಿಗಳಷತಟ ಲೆಂಚ ಕೊಡಬೋೆಕೆೆಂದ್ತ ಹೆೋಳಿರತವ ಬಗೆೆ 
              

ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕ.ೆ ಹರಿಪರಸನದ್ (ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷ್ದ್ ರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ರ್ನವು 
ಚಚೆಾ ಮನಡತವುದ್ಕೆೆ ತೂೆೆಂದ್ರೆಯಿಲಿ, ಚಚಾೆ ಮನಡತತೆುೋವೆ. ಎರಡರೆ್ೋ ವಿಚನರವೋೆರ್ೆೆಂದ್ರ,ೆ ತ್ಮಮ 
ಗಮನಕೆೆ ನರ್ನೆಯೂ ಈ ವಿಚನರವನತನ ತ್ೆಂದ್ಧದುೆೋವು. ಆ ವಿಚನರದ್ ಮೋಲೆ ಚಚಾೆಗೆ ಈಗಿನ ಅವಕನಶ 
ಮನಡಿಕೊಡತವುದನಗಿ, ತನವು ಹೆೋಳಿದ್ಧುೋರಿ. ಆದ್ರೆ ಹಿೆಂದ್ಧನ ಕನಯಾಕಲನಪಗಳ ಪಟಟಯನತನ 
ರೆ್ೂೋಡಿದನಗ, ಆ ವಿಚನರ ಎಲ್ಲಿಯೂ ನಮೂದ್ತ ಆಗಿಲಿ. ಆ ವಿಚನರದ್ ಮೋಲೆ ಚಚೆಾ ಮನಡತವುದ್ಕೆೆ 
ತನವು ಅವಕನಶ ಕೂೆಡತತಿುೋರೂೆೋ ಅಥವನ ಇಲಿವೋ ಎನತನವುದ್ನತನ ಸಪಷಟ ಪಡಿಸಬೋೆಕತ.   

ಶ್ರೋ ಪರಕನಶ್ ಕೆ. ರನಥೊೋಡ್ (ರ್ನಮನದೆೋಾಶನ ಹೊೆಂದ್ಧದ್ವರತ):- ಮನನಾ 
ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, Supplementary Agenda ಬೆಂದ್ಧಲಿ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಾ ಪರಕನಶ್ ಕೆ. ರನಥೊೋಡ್ರವರೆೋ, ಈಗಿನ ಪರಿಸಿೆತಿಯನತನ ಅಥಾ 
ಮನಡಿಕೊಳಿು.  

ಶ್ರೋ ಪರಕನಶ್ ಕೆ. ರನಥೊೋಡ್:- ರ್ನನತ ಅಥಾ ಮನಡಿಕೂೆೆಂಡಿದುೆೋರೆ್. Supplementary 
Agenda ರೆ್ೂೋಡಿ ಎೆಂದ್ತ ತನವು ನನಗ ೆಹೆೋಳಿದ್ಧುೋರಿ. Supplementary Agenda ಬೆಂದ್ಧಲಿ. 
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ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಾ ಪರಕನಶ್ ಕೆ. ರನಥೊೋಡ್ರವರೆೋ, ತನವು ಯನವ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ 
ಇದ್ಧುೋರೂೆೋ, ಆ ಕೂೆಠಡಿಗೆ ಅಜೆೆಂಡನವನತನ ಕಳುಹಿಸಿಕೂೆಟಟರತತನುರೆ. 

ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕೆ. ಹರಿಪರಸನದ್:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ನಮಗ ೆ ಯನವುದೆೋ 
Supplementary Agenda ಬೆಂದ್ಧಲಿ. 

Mr. CHAIRMAN: Supplementary Agenda ಬೆಂದ್ಧಲಿ. ನರ್ನೆ ನಯಮ ೫೯ರಡಿ  
ಜೆ.ಡಿ(ಎಸ್) ಪಕ್ಷ್ದ್ವರತ, ಕನೆಂಗೆರಸ್ ಪಕ್ಷ್ದ್ವರತ ಎರಡೂ ನಲತವಳಿ ಸೂಚರೆ್ಗಳನತನ ಕೊಟಟದ್ಧುೋರಿ. ಆ 
ಎರಡೂ ವಿಷಯಗಳನತನ ನಯಮ ೬೮ ಕೆೆ ಪರಿವತಿಾಸಿ, ಇೆಂದ್ಧನ ಕನಯಾಕಲನಪಗಳ ಪಟಟಯಲ್ಲಿ 
ತ್ೆಂದ್ಧದುೆೋವೆ.   ತನವು ಈಗ ವಿಶಾವಿದನಾನಲಯಕೆೆ ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಟೆಂತ ೆ ಒೆಂದ್ತ ರೆ್ೂೋಟಸ್ನತನ 
ಕಳುಹಿಸಿಕೂೆಟಟದ್ಧುೋರಿ. ಅದ್ರ ಸನಧಕ-ಬನಧಕಗಳ ಬಗೆೆ ಚಚೆಾ ಮನಡತತೆುೋರೆ್. ಆನೆಂತ್ರ ಏನತ 
ಮನಡಬೋೆಕೆನತನವುದ್ನತನ ತ್ಮಗೆ ತಿಳಿಸಲನಗತತ್ುದೆ.  

ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕೆ. ಹರಿಪರಸನದ್:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಈ ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಿ ಮನನಾ ಕನನೂನತ 
ಹನಗೂ ಸೆಂಸದ್ಧೋಯ ವಾವಹನರಗಳ ಸಚಿವರತ ಉಪಸಿೆತ್ರಿದನುರೆ. ರ್ನವು  ಮನನಾ ಮತಖ್ಾಮೆಂತಿರಗಳ 
ಅಥವನ ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಟ ಮೆಂತಿರಗಳ ಮೋಲ ೆಆಪನದ್ರೆ್ ಮನಡತತಿುಲಿ. ಮನನಾ ಲೂೆೋಕಸಭನ ಸದ್ಸಾರತ   
ಮನಡಿರತವೆಂತ್ಹ  ಆಪನದ್ರೆ್ ರೆ್ೋರವನಗಿ it attributes to the Governor.  He is the 
Chancellor of the Universities.  ವಿಶಾವಿದನಾನಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಕತಲಪತಿಗಳನತನ ರೆ್ೋಮಕ 
ಮನಡತವುದ್ಕೆೆ ಸತಮನರತ ಐದ್ರಿೆಂದ್ ಹದ್ಧರೆ್ೈದ್ತ ಕೂೆೋಟ ರೂಪನಯಿಗಳಷತಟ ಲೆಂಚ ಕೊಡಬೋೆಕೆೆಂದ್ತ 
ಹೆೋಳಿರತವನಗ, ಆ ಹಣ್ ಘನತೆವತೆ್ು ರನಜ್ಾಪನಲರಿಗೆ ಹೊೋಗಿದೆಯೋ, ಮನನಾ ಮತಖ್ಾಮೆಂತಿರಗಳಿಗೆ 
ಹೊೋಗಿದಯೆೋ ಅಥವನ ಮೆಂತಿರಗಳಿಗೆ ಹೂೆೋಗಿದಯೆೋ ಯನರಿಗ ೆ ಹೂೆೋಗಿದೆ ಎೆಂದ್ತ ರ್ನವು 
ತಿಳಿದ್ತಕೂೆಳುಬೆೋಕತ. ಇದ್ರ ಬಗೆೆ ಜ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳಷತಟ ತ್ಪತಪ ಅಭಿಪನರಯವಿದೆ. ಅದ್ರ ಬಗೆೆ 
ಚಚೆಾಯನಗಬೆೋಕನಗಿದ.ೆ ತನವು ಎಷ್ೆಟೋ ಅದ್ನತನ ಕೂಲೆಂಕಷವನಗಿ ಓದ್ಧ ಚಚೆಾ ಮನಡಿದ್ರೂ ಸಹ ಆ 
ವಿಚನರ ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಿ ಚಚೆಾಯನದನಗ ಮನತ್ರ ಸತನಾೆಂಶ ಏನದ,ೆ ಅದ್ತ ಹೊರಗೆ ಬರತತ್ುದೆ. ರ್ನವು 
ರೆ್ೋರವನಗಿ ಯನರತ ಯನರತ ಇದ್ನತನ ಮತಚಿುಡತತಿುದನುರೆ ಎನತನವುದ್ನತನ ಹೆೋಳಬೆೋಕನಗತತ್ುದೆ. 
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ಜ್ವನಬನುರಿಯತತ್ವನದ್ೆಂತ್ಹ ಸನೆನದ್ಲ್ಲಿರತವ ಜ್ವನಬನುರಿಯತತ್ ಲೊೋಕ ಸದ್ಸಾರೂೆಬಬರತ ಸಕನಾರದ್ಲ್ಲಿ 
ಇಷ್ೊಟೆಂದ್ತ ಭರಷ್ನಟಚನರ ನಡಯೆತತಿುದೆ ಎೆಂದ್ತ ಹೆೋಳಿರತವುದ್ರ ಬಗೆೆ ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಿ ಚಚೆಾ ಮನಡತವುದ್ಕೆೆ  
ತನವು ಅವಕನಶ ಮನಡಿಕೂೆಡಬೋೆಕತ. ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಬಗೆೆ ಅಧಾಯನ ಮನಡಿ, ಪಿಹೆಚ್.ಡಿ ಅಥವನ 
ಡನಕಟರೆೋರ್್ ತೆಗೆದ್ತಕೂೆಳುಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಬಗೆೆ ನಮಮ ಅಭಾೆಂತ್ರವೋೆನಲಿ. ಆದ್ರ ೆ ಈಗ ೪೦% 
ಕಮಿಷನ್ನೆಂದ್ ೧೫ ಕೂೆೋಟಗೆ ಹೊೋಗಿ ಮತಟಟರತವ ಬಗೆೆ ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಿ ಚಚಾೆ ಮನಡತವುದ್ಕೆೆ ತನವು 
ಅವಕನಶವನತನ ಕಲ್ಲಪಸಿಕೊಡಬೆೋಕತ.  

ಶ್ರೋ ಜೆ.ಸಿ. ಮನಧತಸನಾಮಿ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಮನನಾ ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷ್ದ್ 
ರ್ನಯಕರತ ಮನಡತತಿುರತವ ಆರೂೆೋಪ ಯನವನಗಲೂ ನದ್ಧಾಷಟವನಗಿರಬೆೋಕನಗತತ್ುದೆ. ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ 
ಮತ್ತು ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುನ ಕನಯಾಕಲನಪಗಳ ನಯಮನವಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸಪಷಟವನಗಿ ಹೆೋಳಿದೆುೋವೆ. 
ದ್ಧನಪತಿರಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮನಧಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಬರತವೆಂತ್ಹ ಆರೂೆೋಪಗಳ ಬಗೆೆ ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಿ ಚಚಾೆ 
ಮನಡತವುದ್ಕೆೆ ಸನಧಾವನಗತವುದ್ಧಲಿ. ಆರೂೆೋಪ ಮನಡತವವರತ, ಆರೂೆೋಪ ಮನಡಲತ ಅವರ 
ಬಳಿಯಿರತವ ಪೂರಕ ದನಖ್ಲೆಗಳನತನ ಕೊಟತಟ, ಚಚೆಾಗೆ ಕರದೆ್ರ ೆನಮಮ ತ್ಕರನರೋೆನೂ ಇಲಿ. 

ಶ್ರೋ ಪರಕನಶ್ ಕೆ. ರನಥೊೋಡ್:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಅದ್ಕೆೆ ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಟ 
ದನಖ್ಲೆಗಳನತನ ರ್ನನತ C.D ಮತ್ತು pen drive ನಲ್ಲಿ ಹನಕ್ತಕೊಟಟದೆುೋರೆ್.  

ಶ್ರೋ ಸಲ್ಲೋೆಂ ಅಹಮದ್ (ಸೆಳಿೋಯ ಸೆಂಸೆೆಗಳ ಕ್ಷೆೋತ್ರ):- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, 
ಜ್ವನಬನುರಿ ಸನೆನದ್ಲ್ಲಿರತವ ಲೊೋಕಸಭನ ಸದ್ಸಾರತ ಯನವ ದನಖ್ಲೆಯನನಟತಟಕೂೆೆಂಡತ ಈ ರಿೋತಿ 
ಹೆೋಳಿದನುರೆ ಎನತನವುದ್ರ ಬಗೆೆ ಅವರ ಮೋಲೆ ವಿಚನರಣ ೆನಡಸೆಬೆೋಕನಗತತ್ುದ.ೆ  

ಶ್ರೋ ಜೆ.ಸಿ. ಮನಧತಸನಾಮಿ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಅವರತಗಳು ತ್ಮಗೆ ಮನಹಿತಿ, 
ಸನಕ್ಷ್ಯಧನರಗಳನತನ ಮತ್ತು ದನಖ್ಲೆಗಳನತನ ಕೊಟತಟ ತನವು ಅದ್ನತನ ಅಧಾಯನ ಮನಡಿ ಈ ವಿಚನರ 
ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಿ ಚಚೆಾಗೆ ತೆಗೆದ್ತಕೊಳುುವುದ್ಕೆೆ ಸೂಕುವನಗಿದೆ ಎೆಂದ್ತ ತ್ಮಗೆ ಅನಸಿದ್ರೆ, ತನವು ಈ 
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ಕ್ಷ್ಣ್ದ್ಧೆಂದ್ಲೋೆ ಚಚೆಾಗ ೆ ಅವಕನಶ ಮನಡಿಕೊಟಟರೆ, ನಮಮ ಅಭಾೆಂತ್ರವೋೆನಲಿ. ಅೆಂತ್ಹ ಯನವ 
ಪನಪವನತನ ರ್ನವು ಮನಡಿಲಿ.  

ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕೆ. ಹರಿಪರಸನದ್:- ಅಬನಬ ……ಶ್ವ …. ಶ್ವ ಏನತ ಸನಾಮಿ? 

ಶ್ರೋ ಜೆ.ಸಿ. ಮನಧತಸನಾಮಿ:- ನಮಗೆ ಸೆಂರಕ್ಷ್ಣೆ ಮನಡಿಕೊಳುುವ ಶಕ್ತುಯಿದ.ೆ ಇದ್ಕೆೆಲನಿ 
ಹೆದ್ರಿಕೊೆಂಡತ ರ್ನವು ಸಕನಾರ ನಡಸೆತತಿುಲಿ.   

(ಗೊೆಂದ್ಲ) 

Sri J.C. MADHUSWAMY: You have to be convinced.  You have to 
be convinced that there is a prima facie case.  Prima facie case ಇದೆ 
ಎೆಂದ್ತ ಹೆೋಳಿ ನಮಗೆ ಅನಸಿದ್ರೆ, you can take up.  Otherwise, no.  

(ಗೊೆಂದ್ಲ) 

Sri NASEER AHMED: We call upon the Chairman… (ಗೊೆಂದ್ಲ) … 

(ಗೊೆಂದ್ಲ) 

Sri B.K. HARIPRASAD: Prima facie case ಇಟತಟಕೂೆೆಂಡೆೋ ತನವುಗಳು ಎಲಿರೂ 
ಮೋಲೂ E.D., I.T., C.B.I. ದನಳಿ ನಡಸೆತವುದ್ಕೆೆ ಕಳುಹಿಸತತನುರೆಯ್ಕೋ? 

Sri NASEER AHMED: Sir, we call upon you.  ಇೆಂತ್ಹ ಘಟರ್ಗೆಳ ಬಗೆೆ ಈ 
ಸದ್ನಲ್ಲಿ ರ್ನವು ಸನಕಷತಟ ಚಚಾೆ ಮನಡಿದೆುೋವೆ. ಬರಿೋ ಟ.ವಿ. ಮತ್ತು ಪತಿರಕಗೆಳಲ್ಲಿ ಪರಕಟವನಗಿರತವ 
ವಿಷಯಗಳ ಬಗೆೆ ಈ ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಿ ಚಚಾೆಯನಗಿದ.ೆ  You go by the record.  Precedents 
ಏನದ ೆಎೆಂಬತದ್ನತನ ರೆ್ೂೋಡಿ. ಈ ಸದ್ನದ್ ಸತ್ೂೆಂಪರದನಯಗಳು ಏನದೆ ಎೆಂಬತದ್ನತನ ರೆ್ೂೋಡಿ ಅದ್ನತನ 
ತಿೋಮನಾನ ತೆಗೆದ್ತಕೂೆಳಿು.  You have done earlier also.   
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(ಗೊೆಂದ್ಲ) 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಾ ಸಭನರ್ನಯಕರೋೆ, ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷ್ದ್ವರತ ನನಗ ೆ C.D. 
ಕೊಟಟದನುರೆ. ಎಲನಿ ಮನಹಿತಿಗಳನತನ ಕೊಟಟದನುರ.ೆ ರ್ನನತ ಅದ್ನತನ ರೆ್ೂೋಡಿ ಅಧಾಯನ ಮನಡಿದ್ 
ನೆಂತ್ರ ಈ ವಿಚನರವನತನ ಚಚೆಾಗೆ ತೆಗೆದ್ತಕೂೆಳುಲನಗತತ್ುದೆ.  ಈಗ ಕನಯಾಕಲನಪಗಳ ಪಟಟಯಲ್ಲಿ 
ನಯಮ ೬೮ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಟಟಯನಗಿರತವ ಎರಡತ ವಿಚನರಗಳ ಬಗೆೆ ಚಚೆಾ ಮನಡೊೋಣ್. ಈ ಎರಡತ 
ವಿಚನರಗಳು ಮತಗಿದ್ ನೆಂತ್ರ ರೆ್ೂೋಡೊೋಣ್. ಒೆಂದೋೆ ಬನರಿಗ ೆಎರಡೆರಡತ ನಲತವಳಿ ಸೂಚರೆ್ಗಳನತನ 
ತೆಗೆದ್ತಕೂೆಳುುವುದ್ಕೆೆ ಸನಧಾವನಗತವುದ್ಧಲಿ.  

ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕೆ. ಹರಿಪರಸನದ್:- ಸಕನಾರದ್ ಮೋಲೆ ಅಪನದ್ರೆ್ ಮನಡಿದ್ುರ,ೆ ನಮಮ 
ಅಭಾೆಂತ್ರವೋೆನರಲ್ಲಲಿ. ಆದ್ರೆ ರೆ್ೋರವನಗಿ ಘನತೆವತೆ್ು ರನಜ್ಾಪನಲರ ಮೋಲೆ ಅಪನದ್ರೆ್ 
ಮನಡಿದ್ೆಂತನಗಿದೆ. ಹದ್ಧರೆ್ೈದ್ತ-ಇಪಪತ್ತು ಕೂೆೋಟ ರೂಪನಯಿಗಳನತನ ….   

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ರ್ನನತ ತೆಗೆದ್ತಕೂೆಳುುತೆುೋರೆ್ೆಂದ್ತ ಹೆೋಳಿದೆುೋರೆ್.  

(ಗೊೆಂದ್ಲ) 

ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರಸನದ್:- ಸರ್ನಮನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ರ್ನವು ನರ್ನೆಯ್ಕೋ ರೆ್ೂೋಟೋಸ್ 
ಕೊಟಟದುೆೋವೆ. ನಮಮ ಕನನೂನತ ಮೆಂತಿರಗಳು ಹೆೋಳಿದನುರ,ೆ ಅವರೆಲಿರೂ ಸರ್ನಾಸಿಗಳು, ಹರಿಶುೆಂದ್ರ ಅವರ 
ಮರ್ೆಯ ಪಕೆದ್ಲ್ಲಿಯ್ಕೋ ಇದ್ುದ್ತು. ಆದ್ರೆ, ಜ್ವನಬನುರಿಯತತ್ ಸನೆನದ್ಲ್ಲಿರತವ  ಅವರ ಪಕ್ಷ್ದ್ 
ಲೊೋಕಸಭನ ಸದ್ಸಾರೊಬಬರತ ಮನಡಿರತವೆಂತ್ಹ ಆಪನದ್ರೆ್ ಇದನಗಿದೆ. ಇದ್ಕ್ತೆೆಂತ್ಲೂ ಅವರಿಗೆ ಬೋೆರ ೆ
ಸನಕ್ಷಿ ಏನತ ಬೆೋಕನಗಿದೆ? ಬಹಿರೆಂಗವನಗಿ ಮತ್ತು ಸನವಾಜ್ನಕವನಗಿ ಅವರತ ಪತಿರಕನ ಹೆೋಳಿಕೆಯನತನ 
ಕೊಟಟದನುರೆ. ಇದ್ಕ್ತೆೆಂತ್ಲೂ ಬೆೋರ ೆಸನಕ್ಷಿ ಏನತ ಬೋೆಕನಗಿದೆ? ಬಹಿರೆಂಗವನಗಿ ಸನವಾಜ್ನಕವನಗಿ ಹೋೆಳಿಕೆ 
ಕೊಟಟರತವುದ್ರ ಬಗೆೆ ಚಚಾೆ ಮನಡತವುದ್ಕೆೆ ತನವು ಅವಕನಶವನತನ ನೋಡಬೆೋಕನಗಿದ.ೆ  

(ಗೊೆಂದ್ಲ) 
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 Sri J.C. MADHUSWAMY: Governor is immune.  ಸರ್ನಮನಾ 
ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಘನತೆವತೆ್ು ರನಜ್ಾಪನಲರ ಬಗೆೆ ಮತ್ತು ಶೆರೋಷಠ ರ್ನಾಯನಧಿೋಶರ ಬಗೆೆ ಸದ್ನಗಳಲ್ಲಿ 
ಚಚೆಾಯನಗಬನರದ್ತ.  There is a limit to everything.   

(ಗೊೆಂದ್ಲ) 

 ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರಸನದ್:- ಸರ್ನಮನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಘನತೆವತೆ್ು ರನಜ್ಾಪನಲರನತನ ರಕ್ಷ್ಣ ೆ
ಮನಡತವುದ್ಕೊೆೋಸೆರವನದ್ರೂ ಈ ವಿಚನರವನತನ ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಿ ಚಚೆಾ ಮನಡಬೋೆಕನಗಿದೆ. 

(ಗೊೆಂದ್ಲ) 

 ಶ್ರೋ ಪಿ.ಆರ್. ರಮೋಶ್ (ರ್ನಮನದೆೋಾಶನ ಹೊೆಂದ್ಧದ್ವರತ):- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, 

 ಘನತೆವತೆ್ು ರನಜ್ಾಪನಲರ ಪರಶೆನಯಲಿ ಇದ್ತ. ಇದ್ತ ಸೆಂವಿಧನನದ್ ಪರಶೆನಯನಗಿದೆ.  

(ಗೊೆಂದ್ಲ) 

 ಶ್ರೋ ಜೆ.ಸಿ.ಮನಧತಸನಾಮಿ:- ಪರತಿದ್ಧನ ಪತಿರಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಮನಧಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಬರತವೆಂತ್ಹ ವಿಚನರಗಳ 
ಬಗೆೆ ರ್ನವು ಈ ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಿ ಚಚಾೆ ಮನಡತವುದ್ಕೆೆ ಸನಧಾವನಗತವುದ್ಧಲಿ.  No, it cannot be 
done.   

(ಗೊೆಂದ್ಲ) 

 ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರಸನದ್:_ ಸರ್ನಮನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಮನನಾ ಕನನೂನತ ಮತ್ತು 
ಸೆಂಸದ್ಧೋಯ ವಾವಹನರಗಳ ಸಚಿವರತ ಹೆೋಳಿದ್ೆಂತ ೆ it cannot be done, I agree.  ಆದ್ರೆ, 
ಘನತೆವತೆ್ು ರನಜ್ಾಪನಲರನತನ ರಕ್ಷ್ಣ ೆಮನಡತವುದ್ಕನೆಗಿಯನದ್ರೂ ಈ ವಿಚನರವನತನ ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಿ ಚಚೆಾ 
ಮನಡಬೋೆಕನಗಿದ.ೆ  

(ಗೊೆಂದ್ಲ) 
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Sri J.C. MADHUSWAMY: You are a senior member.  …(ಗೊೆಂದ್ಲ)… 
No, it cannot be done. 

(ಗೊೆಂದ್ಲ) 

ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರಸನದ್:_ ಘನತೆವತೆ್ು ರನಜ್ಾಪನಲರ ಬಗೆೆ ರ್ನವು ಚಚೆಾ ಮನಡತತಿುಲಿ. 
ಲೊೋಕಸಭನ ಸದ್ಸಾರೊಬಬರತ ಮನಡಿರತವೆಂತ್ಹ ಆಪನದ್ರೆ್ ರೆ್ೋರವನಗಿ ರನಜ್ಾಪನಲರ ಮೋಲ್ಲದ.ೆ  

(ಗೊೆಂದ್ಲ) 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಎಲಿರೂ ಕತಳಿತ್ತಕೊಳಿು. 

(ಗೊೆಂದ್ಲ) 

 ಶ್ರೋ ಜೆ.ಸಿ.ಮನಧತಸನಾಮಿ:- ಸರ್ನಮನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೆೋ, ಲೊೋಕಸಭನ ಸದ್ಸಾರತ ಮನಡಿರತವ 
ಹೆೋಳಿಕೆಯ ಮೋಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಚಚೆಾ ಮನಡತವುದ್ಕೆೆ ಬದ್ಲನಗಿ, ಲೊೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿಯ್ಕೋ ಮನಡಲ್ಲ. 

 ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕ.ೆಹರಿಪರಸನದ್:- ಸರ್ನಮನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಲೊೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಏಕೆ ಚಚೆಾ 
ಮನಡಬೋೆಕತ ರ್ನವು ಈ ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಿಯ್ಕೋ ಚಚಾೆ ಮನಡತತೆುೋವೆ. It is our right.  ಇದ್ತ 
ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜ್ಾಕೆೆ ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಟರತವುದ್ತ. ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜ್ಾದ್ ಉಪ ಕತಲಪತಿಗಳ ಬಗೆೆ ಅವರತ 
ಮನತ್ರ್ನಡಿರತವುದ್ತ. 

(ಗೊೆಂದ್ಲ) 

ಡನ|| ತೆೋಜ್ಸಿಾನಗೌಡ (ವಿಧನನಸಭೆಯಿೆಂದ್ ಚತರ್ನಯಿತ್ರನದ್ವರತ):_ ಸರ್ನಮನಾ 
ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ರನಜ್ಾಪನಲರ ವಿರತದ್ಿ ಈ ವಾವಸೆೆಯ ವಿರತದ್ಿ…… 
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ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕ.ೆಹರಿಪರಸನದ್:-  ಲೊೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ರ್ನವು ಏಕೆ ಪರಸನುಪ ಮನಡಬೋೆಕತ? ಇಲ್ಲಿಯ್ಕೋ 
ಪರಸನುಪ ಮನಡತತುೆೋವೆ. ಇದ್ತ ನಮಮ ಸಾತ್ತು. ಇಲ್ಲಿಯ್ಕೋ ಚಚೆಾ ಮನಡಬೋೆಕತ. 

(ಗೊೆಂದ್ಲ) 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಾ ರವಿಕತಮನರ್ರವರತ ಏರೆ್ೂೋ ಹೆೋಳಬೆೋಕೆೆಂದ್ಧದನುರ.ೆ ಮನತ್ರ್ನಡಿ.  

ಶ್ರೋ ಎನ್.ರವಿಕತಮನರ್ (ವಿಧನನಸಭೆಯಿೆಂದ್ ಚತರ್ನಯಿತ್ರನದ್ವರತ):- ಸರ್ನಮನಾ 
ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಒೆಂದರೆಡತ ನಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ನನನ ಮನತ್ತಗಳನತನ ಮತಕನುಯಗೊಳಿಸತತೆುೋರೆ್. ಮನನಾ 
ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷ್ದ್ ರ್ನಯಕರತ ಈ ವಿಚನರವನತನ ಚಚೆಾಗೆ ತೆಗೆದ್ತಕೂೆಳುಬೆೋಕೆೆಂದ್ತ ಹೆೋಳುತಿುದನುರೆ. 
ಅದ್ಕೆೆ ನಮಮ ತ್ಕರನರೋೆನೂ ಇಲಿ. ನೋವು ಅವಕನಶವನತನ ನೋಡಿದ್ರ ೆ ಚಚೆಾಗೆ ರ್ನವು ಸಹ 
ಸಿದ್ಿರನಗಿದೆುೋವೆ. ರ್ನನತ ಕೂಡ ತ್ಮಮಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕನಯಾದ್ಶ್ಾಯವರಲ್ಲಿ ಒೆಂದ್ತ ವಿನೆಂತಿಯನತನ 
ಮನಡಿಕೊೆಂಡಿದೆುೋರ್.ೆ ನಮಮ ರನಜ್ಾದ್ ಕನೆಂಗರೆಸ್ ಪಕ್ಷ್ದ್ ರ್ನಯಕರನಗಿರತವ ಮನನಾ 
ರಮೋಶ್ಕತಮನರ್ರವರತ ಒೆಂದ್ತ ಸನವಾಜ್ನಕ ಭನಷಣ್ವನತನ ಮನಡಿದನುರ.ೆ ಅದ್ತ ಇಡಿೋ ರನಜ್ಾದ್ಲ್ಲಿ 
ಭಜ್ಾರಿ ಚಚೆಾಯನಗಿತ್ತು. ಅವರತ ಏನತ ಹೆೋಳಿದನುರೆೆಂದ್ರ;ೆ XXX (ಗೊೆಂದ್ಲ) ಇದ್ರ ಬಗೆೆ ಚಚೆಾ 
ಅವಕನಶ ಕೊಡಬೋೆಕೆೆಂದ್ತ ರ್ನನತ ತ್ಮಮಲ್ಲಿ ವಿನೆಂತಿಯನತನ ಮನಡಿಕೊಳುುತಿುದೆುೋರೆ್. 

(ಗೊೆಂದ್ಲ) 

ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರಸನದ್:- ಸರ್ನಮನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, XXX 

          (ಗೊೆಂದ್ಲ)  

XXX ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರ ಆಜ್ಞನನತಸನರ ಕಡತ್ದ್ಧೆಂದ್ ತೆಗೆಯಲನಗಿದೆ                                       

                                                           (ಮತೆಂದ್ತ) 
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(1120) 22.12.2022, 1.10, TCH-AK                     (ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿೆತಿ) 

(ಗೊೆಂದ್ಲ) 

ಶ್ರೋ ಎನ್.ರವಿಕತಮನರ್:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ನಯಮ ೬೮ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಚಚೆಾಗೆ 
ತೆಗೆದ್ತಕೊಳುಬೆೋಕೆೆಂದ್ತ ರ್ನನತ ತ್ಮಮಲ್ಲಿ ವಿನೆಂತಿ ಮನಡಿಕೊಳುುತೆುೋರೆ್. ನನಗೆ ಅದ್ರ ಪಟಟಯನತನ 
ಕೊಡಬೋೆಕತ. ಅೆಂದ್ರೆ ಯನರನ್ಾರತ ಎಷತಟ ಗಳಿಸಿಕೊೆಂಡಿದನುರೆ. ಎಷತಟ ಕೊೋಟ ರೂಪನಯಿಗಳನತನ 
ಗಳಿಸಿಕೊೆಂಡಿದನುರ;ೆ (ಗೊೆಂದ್ಲ) ಯನರನ್ಾರತ ಎೆಂ.ಎಲ್.ಎ., ಆಗಿದ್ುರತ, ಯನರನ್ಾರತ ಎೆಂ.ಪಿ., 
ಆಗಿದ್ುರತ ಮತ್ತು ಯನರನ್ಾರತ ಸಚಿವರನಗಿದ್ುರತ; ಎಷತಟ ಫೆಂಡೂ್ ಬೆಂದ್ಧದ,ೆ ಯನರನ್ಾರಿಗೆ ಎಷ್ೆಟಷತಟ 
ಹೊೋಗಿದ;ೆ ಇದೆಲಿದ್ರ ಬಗೆೆ ಚಚೆಾಗೆ ಅವಕನಶ ಕೊಡಬೋೆಕತ. (ಗೊೆಂದ್ಲ) ರ್ನವು ಕೂಡ with 
preparation ಬರತತೆುೋವ.ೆ 

(ಈ ಹೆಂತ್ದ್ಲ್ಲಿ ಮನನಾ ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷ್ದ್ ರ್ನಯಕರತ, ಮನನಾ ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷ್ದ್ ಮತಖ್ಾ 
ಸಚೆೋತ್ಕರತ ಮತ್ತು ಶ್ರೋ ಸಲ್ಲೋೆಂ ಅಹಮದ್ ರವರನತನ ಹೊರತ್ತಪಡಿಸಿ, ಕನೆಂಗೆರಸ್ ಪಕ್ಷ್ದ್ ಇನತನಳಿದ್ 

ಸದ್ಸಾರತ ಸದ್ನದ್ ಬನವಿಯಲ್ಲಿ ಧರಣಿ ನರತ್ರನಗಿದ್ುರತ) 
(ಗೊೆಂದ್ಲ) 

 ಶ್ರೋ ಸಲ್ಲೋೆಂ ಅಹಮದ್:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಬಿ.ಜೆ.ಪಿ., ಅವರದ್ತು ೪೦% ಕಮಿಷನ್ 
ಸಕನಾರ. ಇವರತ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಹೆೋಳುವುದ್ಕೆೆ ಬರತತಿುದನುರ.ೆ ಅವರತ ಆ ರಿೋತಿ ಹೆೋಳುವ 
ರೆ್ೈತಿಕತೆಯರೆ್ನೋ ಕಳೆದ್ತಕೊೆಂಡಿದನುರೆ, ಇವರತ ಬೆೋಜ್ವನಬನುರಿಯ ಹೆೋಳಿಕೆಯನತನ ಕೊಡತತಿುದನುರ.ೆ 
ಅದ್ಕನೆಗಿ ಅವರತ ಕ್ಷ್ಮನಪಣೆ ಕೆೋಳಬೋೆಕತ. 

(ಗೊೆಂದ್ಲ) 

 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಾ ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷ್ದ್ ರ್ನಯಕರೋೆ, ತನವು ತ್ಮಮ ಪಕ್ಷ್ದ್ ಸದ್ಸಾರಿಗೆ 
ಕತಳಿತ್ತಕೂೆಳುಲತ ಹೆೋಳಿ; ನಮಮ ರ್ನಯಕರತ ಮನತ್ರ್ನಡತತನುರೆ, ದ್ಯವಿಟತಟ ಎಲಿರೂ ಕತಳಿತ್ತಕೂೆಳಿು. 

(ಗೊೆಂದ್ಲ) 
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 ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕ.ೆಹರಿಪರಸನದ್ (ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷ್ದ್ ರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಯನರೆೋ 
ಸದ್ಸಾರತ ಏನತ ಬೆೋಕನದ್ರೂ ಮನತ್ರ್ನಡಬಹತದ್ತ. ಆದ್ರ,ೆ ಈ ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಿ ಅದ್ನತನ substantiate 
ಮನಡಬೋೆಕನಗತತ್ುದ.ೆ  

(ಗೊೆಂದ್ಲ) 

 ಶ್ರೋ ಯತ.ಬಿ.ವೆೆಂಕಟೆೋಶ್:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, XXX 

(ಗೊೆಂದ್ಲ) 

      ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕ.ೆಹರಿಪರಸನದ್:- XXX 

                             (ಗೊೆಂದ್ಲ) 

 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಾ ಸದ್ಸಾರತಗಳೆೋ, ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷ್ದ್ ರ್ನಯಕರತ ಮನತ್ರ್ನಡಲ್ಲ, 
ದ್ಯವಿಟತಟ ಕತಳಿತ್ತಕೂೆಳಿು. 

(ಗೊೆಂದ್ಲ) 

 ಡನ.ತೆೋಜ್ಸಿಾನ ಗೌಡ (ವಿಧನನ ಸಭೆಯಿೆಂದ್ ಚತರ್ನಯಿತ್ರನದ್ವರತ):- ಮನನಾ 
ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ನಮಮ ಲೊೋಕಸಭನ ಸದ್ಸಾರತ ಈ ಸದ್ನದ್ ಸದ್ಸಾರಲಿ. ಆದ್ುರಿೆಂದ್ ಅವರನತನ 
ಅವರತ ಡಿಫೆೆಂಡ್ ಮನಡಿಕೂೆಳುುವುದ್ಕೆೆ ಆಗತವುದ್ಧಲಿ. ಅದ್ಕೆೆ ಅವಕನಶ ಇದೆಯ್ಕೋ? 

(ಗೊೆಂದ್ಲ) 

 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಡನ.ತೆೋಜ್ಸಿಾನಗೌಡರವರೋೆ, ತನವು ದ್ಯವಿಟತಟ ಕತಳಿತ್ತಕೂೆಳಿು. ರ್ನನತ 
ಹೆೋಳುತುೆೋರೆ್. 

XXX ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರ ಆಜ್ಞನನತಸನರ ಕಡತ್ದ್ಧೆಂದ್ ತೆಗೆಯಲನಗಿದೆ                                       
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(ಗೊೆಂದ್ಲ) 

 ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರಸನದ್:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, . . . 

(ಗೊೆಂದ್ಲ) 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಎಲಿರೂ ದ್ಯವಿಟತಟ ಕತಳಿತ್ತಕೂೆಳಿು. ಮನನಾ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರಸನದ್ ರವರೆೋ, 
ತನವು ಒೆಂದ್ತ ನಮಿಷ ಮನತ್ರ್ನಡಿ. 

(ಗೊೆಂದ್ಲ) 

 ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರಸನದ್:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, XXX 

                                    (ಗೊೆಂದ್ಲ) 

 ಶ್ರೋ ಎನ್.ರವಿಕತಮನರ್:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, XXX 

                                    (ಗೊೆಂದ್ಲ) 

 ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರಸನದ್:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, XXX 

(ಗೊೆಂದ್ಲ) 

 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ನೋವಲೆನಿ ಈ ರಿೋತಿ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದ್ುರೆ, ಸದ್ನವನತನ ಅಡೆನ್ಾ ಮನಡಿ 
ಹೊೋಗತತೆುೋರೆ್. ರ್ನನತ ಹೋೆಳುವುದ್ನತನ ಸಾಲಪ ಕೆೋಳಿ. 

(ಗೊೆಂದ್ಲ) 

XXX ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರ ಆಜ್ಞನನತಸನರ ಕಡತ್ದ್ಧೆಂದ್ ತೆಗೆಯಲನಗಿದೆ                                       
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 ಡನ.ವೆೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣ್ಸನಾಮಿ (ಸಕನಾರದ್ ಮತಖ್ಾ ಸಚೆೋತ್ಕರತ):- ಮನನಾ 
ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, . . .  (ಗೊೆಂದ್ಲ) 

 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಈಗ ತನವೆಲಿರೂ ಒೆಂದ್ತ ನಮಿಷ ಸತಮಮರ್ೆ ಇರಬೋೆಕತ.  

(ಗೊೆಂದ್ಲ) 

 ಶ್ರೋ ಯತ.ಬಿ.ವೆೆಂಕಟೆೋಶ್:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, . . . 

(ಗೊೆಂದ್ಲ) 

 ಶ್ರೋ ಕೊೋಟ ಶ್ರೋನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಅವರತ 
ವಿಷಯದ್ ಬಗೆೆ ಮನತ್ರ್ನಡಬೋೆಕತ. XXX 

                                    (ಗೊೆಂದ್ಲ) 

 ಶ್ರೋ ಎನ್.ರವಿಕತಮನರ್:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, XXX 

                                    (ಗೊೆಂದ್ಲ) 

 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಾ ಎನ್.ರವಿಕತಮನರ್ರವರೆೋ, ತನವು ಸಾಲಪ ಕತಳಿತ್ತಕೂೆಳಿು. 

(ಗೊೆಂದ್ಲ) 

 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ರೆ್ೂೋಡಿ, ಈ ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಿ ಸದ್ಸಾರಲಿದ್ವರ ಬಗೆೆ ಮನತ್ರ್ನಡಿದ್ುರೆ, 
ಅದ್ನತನ ಕಡತ್ದ್ಧೆಂದ್ ತೆಗೆದ್ತಹನಕಲತ ಹೆೋಳುತೆುೋರ್ೆ. ದ್ಯಮನಡಿ ಧರಣಿ ನರತ್ರನಗಿರತವ 
ಕನೆಂಗೆರಸ್ ಪಕ್ಷ್ದ್ ಸದ್ಸಾರತ ತ್ಮಮ ಸನೆನಕೆೆ ಹೊೋಗಿ ಕತಳಿತ್ತಕೊಳುಬೋೆಕತ. 

     ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕ.ೆಹರಿಪರಸನದ್:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, XXX 

XXX ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರ ಆಜ್ಞನನತಸನರ ಕಡತ್ದ್ಧೆಂದ್ ತೆಗೆಯಲನಗಿದೆ                                       
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                             (ಗೊೆಂದ್ಲ) 

       ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಈಗ ಸದ್ನವನತನ ಮಧನಾಹನ  3 ಗೆಂಟೆ ೩೦ ನಮಿಷದ್ವರಗೆ ೆ
ಮತೆಂದ್ೂಡತತಿುದೆುೋರ್ೆ. 
 

(೧೧೨೧) ೨೨-೧೨-೨೦೨೨ ೩.೨೦ ಡಿಎಸ್-ಬಿಎನ್ಎಸ 

(ಭೊೋಜ್ನ ವಿರನಮಕನೆಗಿ ಮಧನಾಹನ 1 ಗೆಂಟೆ 14 ಮತೆಂದ್ೂಡದ್ ಸದ್ನವು ಪತನಃ ೩ ಗೆಂಟೆ ೨೦ 
ನಮಿಷಕೆೆ ಸಮನವೆೋಶಗೂೆೆಂಡಿತ್ತ) 

(ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರತ ಪಿೋಠವನನಲೆಂಕರಿಸಿದ್ರತ) 

07. ಗಮನ ಸಳೆಯೆತವ ಸೂಚರೆ್  

 ಅ) ವಿಷಯ: ರೆ್ಟೆ ರೂೆೋಗ ಹನಗೂ ಪರವನಹದ್ಧೆಂದ್ ಬೆಳ ೆಹನನಯನಗಿರತವ  
 ತೊಗರಿ ಬೆಳ ೆಬೆಳಗೆನರರತ ತಿೋವರ ಸೆಂಕಷಟಕೆೆ ಸಿಲತಕ್ತರತವ ಬಗೆೆ.  
     ------ 

 ಶ್ರೋ ಕ.ೆಎ.ತಿಪಪೆೋಸನಾಮಿ(ರ್ನಮ ನದೆೋಾಶನ ಹೊೆಂದ್ಧದ್ವರತ):- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ ರೆ್ಟ ೆ
ರೂೆೋಗ ಹನಗೂ ಪರವನಹದ್ಧೆಂದ್ ಬೆಳ ೆಹನನಯನಗಿರತವ ತೊಗರಿ ಬೆಳ ೆಬೆಳಗೆನರರತ ತಿೋವರ ಸೆಂಕಷಟಕೆೆ 
ಸಿಲತಕ್ತರತವ ಬಗೆೆ ಮನನಾ ಕೃಷಿ ಸಚಿವರ ಗಮನವನತನ ಸಳೆೆಯತತಿುದೆುೋರ್.ೆ  

  ಶ್ರೋ ಬಿ.ಸಿ.ಪನಟೋಲ್(ಕೃಷಿ ಸಚಿವರತ):- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ 

    (ಸಚಿವರ ಹೆೋಳಿಕೆಯನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದೆ) 
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 ಕಲಬತಗಿಾ ಜಿಲೆಿ ಮತ್ತು ಬಿೋದ್ರ್ ಜಿಲೆಿಯಲ್ಲಿ  ಜ್ೂನ್, ಜ್ತಲೆೈ, ಆಗಸಟ್, ಸಪೆೆಟೆಂಬರ್, ಅಕೊಟೋಬರ 
ಹನಗೂ ನವೆೆಂಬರ್ ತಿೆಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಭನರಿ ಪರಮನಣ್ದ್ಲ್ಲಿ ಮಳ ೆ ಸತರಿದ್ಧರತವುದ್ರಿೆಂದ್ ಅಲ್ಲಿ ತೂೆಗರಿ 
ಬೆಳೆಗ ೆಸನಕಷತಟ ನಷಟವನಗಿದೆ.  ಕಲಬತಗಿಾ ವಿಶಾವಿದನಾಲಯದ್ಧೆಂದ್ ವಿಜ್ಞನನಗಳನತನ ರೆ್ೋಮಕ ಮನಡಿ ಆ 
ಕನಯಿಲ ೆಏಕೆ ಬೆಂದ್ಧದೆ ಎೆಂದ್ತ ಪತೆು ಮನಡಿ ವರದ್ಧ ಕೊಡಬೋೆಕೆೆಂದ್ತ ಆದೆೋಶ ಮನಡಿದೆುೋವೆ.  ಅದ್ರ 
ಪರಕನರ ವಿಜ್ಞನನಗಳು ಆ ಸೆಳಗಳಿಗೆ ಭೆೋಟ ನೋಡಿದನಗ ಈ ವಷಾ ಅತಿೋ ಹೆಚತು ಮಳೆ ಸತರಿಯಿತ್ತ. 
ಜ್ೂನ್ ತಿೆಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಹಚೆತು ಮಳೆಯನಯಿತ್ತ.  ಬೆಳೆ ರ್ನಶ ಆಯಿತ್ತ, ನೆಂತ್ರ ೧೫ ದ್ಧವಸಗಳ ಕನಲ 
ಮಳೆ ಸೆಂಪೂಣ್ಾವನಗಿ ನೆಂತ್ತ ಹೂೆೋಯಿತ್ತ.  ಮತೆು ಜ್ತಲೆೈನಲ್ಲಿ ಪತನಃ ಬಿತ್ುರೆ್ ಮನಡಿದ್ರತ.  ಅದ್ತ 
ಕೂಡ ಭನರಿ ಮಳಯೆಿೆಂದ್ ಬೆಳ ೆನಷಟ ಆಗಿ ೧೫ ದ್ಧವಸಗಳ ಕನಲ ಮಳೆ ನೆಂತಿದ್ುರಿೆಂದ್ ಮತ್ತು ಪೂವಾ 
ದ್ಧಕ್ತೆನೆಂದ್ ಹಚೆತು ಗನಳಿ ಬಿೋಸಿದ್ುರಿೆಂದ್ ಬೋೆರತಗಳು ಅಲನಿಡಿ ಬಿರತಕತ ಬಿಟಟದ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ರ್ನಲತೆ ರಿೋತಿಯ 
ರೂೆೋಗಗಳು ಫೆಂಗಸ್ ಮತ್ತು ವೆೈರಸ್ ಮೊದ್ಲರೆ್ೋ ಸಲ ಅಟನಾಕ್ ಆಗಿ ರ್ನಲತೆ ರಿೋತಿಯ 
ಕನಯಿಲೆಗಳು ಒಟಟಗೆ ಬೆಂದ್ಧವೆ. Usually, ಒೆಂದರೆಡತ ರಿೋತಿಯ ಕನಯಿಲ ೆಬರತತಿುತ್ತು.  ಆದ್ರೆ ರ್ನಲತೆ 
ರಿೋತಿಯ ಕನಯಿಲೆಗಳು ಬೆಂದ್ಧರತವುದ್ರಿೆಂದ್ ಬಹಳಷತಟ ದೊಡಡ ಪರಮನಣ್ದ್ಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಷಟವನಗಿದ.ೆ 

 (ಈ ಹೆಂತ್ದ್ಲ್ಲಿ ಕನೆಂಗೆರಸ್ ಪಕ್ಷ್ದ್ ಸದ್ಸಾರತಗಳು ಸದ್ನದ್ ಬನವಿಗೆ ಬೆಂದ್ರತ) 

ಅದ್ಕೆೆ ಈಗನಗಲೆೋ ರನಜ್ಾ ಸಕನಾರದ್ಧೆಂದ್ input subsidy ಗತಲಬಗನಾ ಜಿಲೆಿಯಲ್ಲಿ ೨,೫೯,೪೦೪ 
ರೈೆತ್ರಿಗ ೆ ೨೩೯.೯೯ ಲಕ್ಷ್ ರೂಪನಯಿಗಳ ಪರಿಹನರ ಹಣ್ವನತನ ರ್ನವು ಬಿಡತಗಡೆ ಮನಡಿದೆುೋವೆ.  
ಬಿೋದ್ರ್ ಜಿಲೆಿಯಲ್ಲಿ ೮೮ ಲಕ್ಷ್ ೫೫೭ ರೈೆತ್ರಿಗ ೆ ೮೮.೨೨ ಕೂೆೋಟ ರೂಪನಯಿಗಳ ಸಬಿೂಡಿಯನತನ 
ಬಿಡತಗಡೆ ಮನಡಿದೆುೋವೆ.   ಫಸಲತ ಬಿಮನ ಯೋಜ್ರೆ್ಯಲ್ಲಿ ಗತಲಬಗನಾ ಜಿಲೆಿಯಲ್ಲಿ ೩,೬೪,೦೦೦ 
ರೈೆತ್ರತ ೪,೮೭,೦೦೦ ಹೆಕಟೆೋರ್ನಲ್ಲಿ ತೂೆಗರಿ ಬೆಳ ೆಬಳೆೆದ್ಧದ್ುರತ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ೧,೨೧,೦೦೦ ರೈೆತ್ರತ enroll  
ಮನಡಿದನುರ.ೆ ೪೦,೦೦೦ ರೈೆತ್ರಿಗ ೆ localised calamity ನಲ್ಲಿ ಈಗನಗಲೆೋ ೨೬.೮೯ ಕೂೆೋಟ 
ರೂಪನಯಿಗಳನತನ initiate ಮನಡಿದೆುೋವೆ. 

 ಶ್ರೋ ನಸಿೋರ್ ಅಹಮದ್:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ನಮಮವರಲೆಿರೂ ಸದ್ನದ್ 
ಬನವಿಯಲ್ಲಿದನುರ.ೆ The House is not in order. ರ್ನವು ಸದ್ನದ್ ಬನವಿಯಲ್ಲಿದನುಗ ತನವು 
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ಸದ್ನವನತನ ಮತೆಂದ್ೂಡಿದ್ಧುೋರಿ. ತ್ಮಗೆ ವಿಷಯ ಗೊತಿುದೆ.  ಗೆಂಭಿೋರವನಗಿ ಒೆಂದ್ತ ಆರೂೆೋಪವನತನ 
ಮನಡಿದನುರ.ೆ  ರ್ನನತ ನಮಮ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಂದನಗಲೂ ಹೆೋಳಿದುೆೋರೆ್.  I want to repeat it. 
ದ್ಯವಿಟತಟ ಆಡಿಯೋ ತ್ರಿಸಿ ರೆ್ೂೋಡಿ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಭರಷ್ನಟಚನರ ಎೆಂದ್ತ ಇದ್ುರ ೆI am prepared to 
resign for my seat. ಇಲಿದ್ಧದ್ುರ ೆ ಅವರತ ರನಜಿೋರ್ನಮಯನತನ ಕೊಡಲ್ಲ. ತನವು ಆಡಿಯೋ 
ತ್ರಿಸಿ ರೆ್ೂೋಡಿ.  

 ಶ್ರೋ ಬಿ.ಸಿ.ಪನಟೋಲ್:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ ಬಿೋದ್ರ್ ಜಿಲೆಿಯಲ್ಲಿ 2 ಲಕ್ಷ್ ರೈೆತ್ರತ ಬಿತ್ುರ್ೆ 
ಮನಡಿದ್ತು ಅದ್ರಲ್ಲಿ (ಗೊೆಂದ್ಲ) …. ಹೆಕೆಟೋರ್ ಪರದೆೋಶದ್ಲ್ಲಿ ತೊಗರಿಯನತನ ಬೆಳದೆ್ಧದ್ತು ಅದ್ರಲ್ಲಿ 1 ಲಕ್ಷ್ 
28 ಸನವಿರ ರೈೆತ್ರತ enroll ಆಗಿದ್ುರತ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ  ೫೨,೮೨೮ ರೈೆತ್ರಿಗೆ ೮.೪೯ ಕೂೆೋಟ 
ರೂಪನಯಿಗಳನತನ initiate ಮನಡಿದೆುೋವೆ.  ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ black soil ಬಹಳ ಡಿೋಪ್ 
ಆಗಿರತವುದ್ಧಲಿ ಅೆಂತ್ಹ ಪರದೆೋಶಗಳಲ್ಲಿ ತೂೆಗರಿ ಬೆಳ ೆಹೆಚನುಗಿ ನಷಟವನಗಿದ.ೆ NDRF Guidelines 
6.1   ಪರಕನರ pest diseases  ಏನತ ಬರತತ್ುದ ೆಅದ್ಕೆೆ NDRF ನಲೂಿ ಪರಿಹನರ ಕೊಡಬೋೆಕೆೆಂದ್ತ 
ಕೆಂದನಯ ಇಲನಖಗೆ ೆ ದ್ಧರ್ನೆಂಕ:೧೨-೧೨-೨೦೨೨ಕೆೆ ಪತ್ರವನತನ ಕೂಡ ಬರದೆ್ಧದೆುೋವೆ. ಕೆಂದನಯ 
ಇಲನಖಯೆವರತ ಮತೆಂದ ೆ ಕರಮವನತನ ಜ್ರತಗಿಸಬೆೋಕನಗಿದೆ.  ಬಹಳಷತಟ ರೈೆತ್ರತ ಸೆಂಕಷಟಕೆೆ 
ಒಳಗನಗಿದನುರ.ೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಕನಾರದ್ಧೆಂದ್  input subsidy ಏನತ ಕೂೆಡಬೋೆಕತ ಅದ್ನತನ 
ಈಗನಗಲೆೋ ಬಿೋದ್ರ್, ಗತಲಬಗನಾ ಜಿಲೆಿಗಳಿಗೆ ಕೊಟಟದೆುೋವೆ.  

 ಶ್ರೋ ಪರಕನಶ್ ಕೆ.ರನಥೊೋಡ(ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷ್ದ್ ಮತಖ್ಾ ಸಚೆೋತ್ಕರತ):- ಮನನಾ 
ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ….. 

 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಈ ವಿಷಯ ಮತಗಿಯಲ್ಲ.  

 ಶ್ರೋ ಪರಕನಶ್ ಕೆ.ರನಥೊೋಡ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ ರ್ನವು ಸದ್ನದ್ ಬನವಿಯಲ್ಲಿ ಧರಣಿ 
ಮನಡತತಿುದೆುೋವೆ. The House is not in order.  
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 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ರ್ನನತ ಹೆೋಳುವುದ್ನತನ ಮೊದ್ಲತ ಕೆೋಳಿ.  ನೋವು ಯನರತ 
ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಿರಲ್ಲಲಿ.  ರ್ನನತ ಈಗ ಗಮನ ಸಳೆೆಯತವ ಸೂಚರೆ್ಯನತನ ತೆಗೆದ್ತಕೊೆಂಡಿದೆುೋರ್ೆ. ಈ 
ವಿಷಯ ಮತಗಿಯತವವರೆಗ ೆಯನರತ ಮನತ್ರ್ನಡಬೆೋಡಿ.   

 ಶ್ರೋ ಪರಕನಶ್ ಕ.ೆರನಥೂೆೋಡ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ ಸದ್ನ ೩.೩೦ ಗೆಂಟೆಗ ೆ
ಪನರರೆಂಭವನಗತತ್ುದೆೆಂದ್ತ ತನವು ನಮಗೆ ಹೆೋಳಿದ್ಧುೋರಿ.  ಈಗ ಸಮಯ ಎಷತಟ ಎೆಂಬತದ್ನತನ ರೆ್ೂೋಡಿ. 

 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ೩.೩೦ ಗೆಂಟೆಗ ೆಸದ್ನ ಸೋೆರತತೆುೋವೆೆಂದ್ತ ಹೆೋಳಿ ೩ ಗೆಂಟೆಗ ೆಸೋೆರತತೆುೋವೆ. 
ಹೆಚತು ಕಡಿಮಯನಗತತ್ುದೆ. 

 ಶ್ರೋ ಪರಕನಶ್ ಕೆ.ರನಥೂೆೋಡ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ ತನವು ೧೦ ನಮಿಷ ಮೊದ್ಲೆೋ 
ಸದ್ನವನತನ ಪನರರೆಂಭ ಮನಡಿದ್ಧುೋರಿ.  ರ್ನವು ಧರಣಿ ಮನಡತತಿುದೆುೋವೆ.  

 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಈ ವಿಷಯ ಮತಗಿಯಲ್ಲ. 

      (ಗೊೆಂದ್ಲ) 

 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಾ ಪರಕನಶ್ ರನಥೊೋಡ್ರವರೆ, ನೋವು ನನನ ಮನತ್ನತನ ಕೆೋಳಿ. 
ನೋವು ಯನರತ ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಿರಲ್ಲಲಿ.  ಈಗ ಗಮನ ಸಳೆೆಯತವ ಸೂಚರೆ್ಯನತನ ತೆಗೆದ್ತಕೂೆೆಂಡಿದುೆೋರೆ್.  
ಅ ವಿಷಯ ಮತಗಿದ್ ನೆಂತ್ರ ಮನತ್ರ್ನಡಿ.  ಅಲ್ಲಿಯವರಗೆೆ ಸತಮಮರ್ೆ ಕತಳಿತ್ತಕೊಳಿು.  

 ಶ್ರೋ ಪರಕನಶ್ ಕೆ.ರನಥೊೋಡ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ ರ್ನನತ ಹೆೋಳುವುದ್ತ ಇಷ್ೆಟ…. 

 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಈ ವಿಷಯ ಮತಗಿಯಲ್ಲ.  ನೋವು ಸಭನಪತಿಯವರಿಗೆ ಗೌರವ 
ಕೊಡತವುದ್ಧಲಿವೆೋ?  

 ಶ್ರೋ ಪರಕನಶ್ ಕ.ೆರನಥೂೆೋಡ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ ರ್ನವು ಧರಣಿ ಮನಡತತಿುರಬೋೆಕನದ್ರ ೆ
ನೋವು ೩.೩೦ ಗೆಂಟೆಗ ೆ ಸದ್ನ ಪನರರೆಂಭ ಮನಡತತೆುೋರೆ್ೆಂದ್ತ ಹೆೋಳಿ  ೩.೨೦ ಗೆಂಟೆಗ ೆ ಸದ್ನವನತನ 
ಪನರರೆಂಭ ಮನಡಿದ್ರೆ ಹೆೋಗ?ೆ  
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 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಈಗ ಏರ್ನಯಿತ್ತ? ಮೊದ್ಲತ ಪನರರೆಂಭ ಮನಡಿದ್ತು ತ್ಪನಪ?  

 ಶ್ರೋ ಪರಕನಶ್ ಕೆ.ರನಥೊೋಡ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ ತನವು ನಮಗ ೆ ಹೆೋಳಿದ್ುರ ೆ ೩ 
ಗೆಂಟೆಗ ೆಸದ್ನಕೆೆ ಬೆಂದ್ತಬಿಡತತಿುದೆುವು.  

 ಶ್ರೋ ಕೊೋಟ ಶ್ರೋನವನಸ ಪೂಜನರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರತ ಈಗ 
ಸದ್ನವನತನ ಪನರರೆಂಭ ಮನಡಿದನುರೆ. ಮನನಾ ಸಚಿವರತ ತೊಗರಿ ಬಳೆೆ ಬಗೆೆ ಉತ್ುರ ಕೂೆಡತತಿುದನುರೆ. 
ನೆಂತ್ರ ಮನತ್ತ ಮತೆಂದ್ತವರಸೊೆೋಣ್. 

 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಾ ಪರಕನಶ್ ರನಥೂೆೋಡ್ರವರೆ, ಈಗ ಒೆಂದ್ತ ಸಲ ಕರದೆ್ಧದೆುೋರ್ ೆ
ಅದ್ತ ಮತಗಿಯತವವರಗೆೆ ಏನತ ಮನತ್ರ್ನಡಬೋೆಡಿ. ಅದ್ತ ಮತಗಿದ್ ನೆಂತ್ರ ಮನತ್ರ್ನಡಿ.  

 ಶ್ರೋ ಪರಕನಶ್ ಕ.ೆರನಥೊೋಡ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ ಅದ್ತ ಹೆೋಗ?ೆ  ರ್ನವು 
ಧರಣಿಯನತನ ಮನಡತತಿುದೆುೋವೆ, ನೋವು ಸದ್ನವನತನ ಪನರರೆಂಭ ಮನಡಿಬಿಟಟದ್ಧುೋರಿ. 

 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನತ ದೂೆಡಡ ತ್ಪನಪಗಿದೆ?  

ಶ್ರೋ ಎೆಂ.ರ್ನಗರನಜ್ತ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ ಎಲಿರಿಗೂ ಗೊತಿುದೆ, ೩.೩೦ ಗೆಂಟೆಗ ೆ
ಸದ್ನ ಸೋೆರತತ್ುದೆೆಂದ್ತ ತನವು ಹೆೋಳಿದ್ಧುೋರಿ.  

   (ಈ ಹೆಂತ್ದ್ಲ್ಲಿ ಮನನಾ ಎೆಂ.ರ್ನಗರನಜ್ತರವರತ ಸದ್ನದ್ ಬನವಿಯಲ್ಲಿ ನೆಂತ್ತ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದ್ುರತ) 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಆಯಿತ್ತ ಇದೋೆನತ ಸತಪಿರೋಮ್ ಕೂೆೋಟನಾ? 

 ಶ್ರೋ ಎೆಂ.ರ್ನಗರನಜ್ತ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ ಹನಗಲಿ, ನಮಮ ಆದೋೆಶವನತನ ಪನಲರೆ್ 
ಮನಡತವವರತ ರ್ನವು.  ಅದ್ನತನ defy  ಮನಡತವ ಪರಶೆನಯ್ಕೋ ಇಲಿ.  

   (ಈ ಹೆಂತ್ದ್ಲ್ಲಿ ಮನನಾ ಎೆಂ.ರ್ನಗರನಜ್ತರವರತ ಸದ್ನದ್ ಬನವಿಯಲ್ಲಿ ನೆಂತ್ತ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದ್ುರತ) 
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ಶ್ರೋ ಪರಕನಶ್ ಕ.ೆರನಥೂೆೋಡ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ ರ್ನವು ಮೊದ್ಲೆೋ ನಮಗ ೆ
ಅಲ್ಲಿಯೂ  ಹೋೆಳಿದುೆೋವೆ. ಸನಕಷತಟ ಸಮಸೆಾಗಳಿವೆ.  

 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಸಮಸಾೆ ಬಗೆೆ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದ್ಕೆೆ ಬೆಂದ್ಧಲಿ. ಬರಿೋ ಜ್ಗಳ ಮನಡತವುದ್ಕೆೆ 
ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬೆಂದ್ಧದ್ಧುೋರಿ.  

 ಶ್ರೋ ಪರಕನಶ್ ಕ.ೆರನಥೊೋಡ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ ನೋವು ನಮಗ ೆ ರ್ನಾಯ 
ಕೊಡಬೋೆಕಲಿವೆೋ?   

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ನಮಗ ೆಕ್ತಮಮತ್ತು ಇಲಿವೆೋ?  

 ಶ್ರೋ ಪರಕನಶ್ ಕೆ.ರನಥೊೋಡ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ ತ್ಮಗೆ ರೆ್ೂೋಟಸ್ನತನ 
ಕೊಟಟದುೆೋವೆ. ರ್ನವು ಧರಣಿ ಮನಡತತಿುದೆುೋವೆ.  ೩.೩೦ ಗೆಂಟೆಗ ೆ ಸದ್ನ ಪನರರೆಂಭ ಮನಡತತೆುೋರ್ೆೆಂದ್ತ 
ಹೆೋಳಿ ೩.೨೦ ಗೆಂಟೆಗ ೆಪನರರೆಂಭ ಮನಡಿಬಿಟಟದ್ಧುೋರಿ. 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಏಕ ೆ ಮನಡಬನರದ್ತ, ನಮಮನತನ ಕೆೋಳಿ ರ್ನನತ ಸದ್ನವನತನ ಪನರರೆಂಭ 
ಮನಡಬೋೆಕೆೋ? ಮೊದ್ಲೆೋ ಸದ್ನವನತನ ಏಕೆ ಪನರರೆಂಭ ಮನಡಬನರದ್ತ? ಆಯಿತ್ತ, ಈಗ ೩.೨೦ 
ಗೆಂಟೆಗ ೆಪನರರೆಂಭ ಮನಡಿದೆುೋರ್ೆ, ಈಗ ಏನತ ತ್ಪಿಪದ?ೆ  ಸದ್ನ ಪನರರೆಂಭವನದನಗ ಸದ್ನಕೆೆ ಬರತವುದ್ತ 
ನಮಮ ಕತ್ಾವಾವನಗಿದ.ೆ  

ಶ್ರೋ ಪರಕನಶ್ ಕೆ.ರನಥೂೆೋಡ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ ಹೌದ್ತ, ರ್ನನತ ಇಲಿ ಎೆಂದ್ತ 
ಹೆೋಳುತಿುಲಿ. 

ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕ.ೆಹರಿಪರಸನದ್(ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷ್ದ್ ರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೆ,  ೩.೩೦ 
ಗೆಂಟೆಗ ೆಸದ್ನ ಪನರರೆಂಭ ಮನಡತತೆುೋರ್ೆೆಂದ್ತ ತನವು ಹೆೋಳಿದ್ಧುೋರಿ.  ರ್ನನತ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆು. ಕನನೂನತ 
ಸಚಿವರತ ಇದ್ುರತ.  ತನವು ೩ ಗೆಂಟೆ ಎೆಂದ್ತ ಹೆೋಳಿದ್ಧರಿ, ಅವರತ ೩.೩೦ ಗೆಂಟೆಗ ೆಸೋೆರೊೋಣ್ವೆೆಂದ್ತ 
ಹೆೋಳಿದ್ರತ.  ಅಲ್ಲಿ ಮನನಾ ಸಭನರ್ನಯಕರತ ಇದ್ುರತ.  ತನವು ೩.೩೦ ಗೆಂಟೆಗ ೆಎೆಂದ್ತ ಹೆೋಳಿದ್ ಮೋಲೆ 
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ಬೆೋರ ೆಕೆಲಸಗಳೆಲನಿ ಮನಡಿಕೊೆಂಡತ ರ್ನವು ಸಮಯವನತನ ಹೊೆಂದನಣಿಕ ೆಮನಡಿಕೊೆಂಡತ ಬರತತುೆೋವ.ೆ  
ಆ ರಿೋತಿ ಯನವನಗ ಬೆೋಕನದ್ರೂ ಕರಯೆಬಹತದ್ತ. ನಮಮದೆೋನೂ ಅಭಾೆಂತ್ರವಿಲಿ.  ನೋವು ಬರಬೆೋಡಿ 
ಎೆಂದ್ತ ಹೋೆಳಿದ್ರ ೆ ಸಿೋದನ ರ್ನವು ಹೂೆೋಗತತಿುರತತುೆೋವೆ. ಅದ್ಕೂೆ ಅಭಾೆಂತ್ರವಿಲಿ.  ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಿ 
ಚಚೆಾಯನಗಬೆೋಕೆೆಂದ್ರೆ, ತನವೋೆ ನಯಮ ಎೆಂದ್ತ ಹೆೋಳುತಿುೋರಿ.  

ಶ್ರೋ ಕೊೋಟ ಶ್ರೋನವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಮನನಾ ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷ್ದ್ ರ್ನಯಕರೋೆ, ಮನನಾ 
ತಿಪೆಪೋಸನಾಮಿಯವರತ ಪರಶೆನಯನತನ ಕೆೋಳಿದನುರ.ೆ ಮನನಾ ಕೃಷಿ ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರ ಕೊಡತತಿುದನುರ.ೆ ಅದ್ತ 
ಮತಗಿಯಲ್ಲ. ಆಮೋಲೆ ಚಚಾೆ ಮನಡೂೆೋಣ್. 

                                 (ಮತೆಂದ್ತ) 

(112೨) 22/12/2022/ಎಸ್ಪಿಆರ್-ಜಿಆರ್/3:30               (ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿೆತಿ) 
 

(ಈ ಹೆಂತ್ದ್ಲ್ಲಿ ವಿರೂೆೋಧಪಕ್ಷ್ದ್ ರ್ನಯಕರನದ್ ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕ.ೆಹರಿಪರಸನದ್ರವರನತನ ಹೊರತ್ತಪಡಿಸಿ 
ಕನೆಂಗೆರಸ್ ಪಕ್ಷ್ದ್ ಇನತನಳಿದ್ ಎಲನಿ ಸದ್ಸಾರತ ಸದ್ನದ್ ಬನವಿಯಲ್ಲಿದ್ುರತ) 

 
ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ರ್ನನತ ಕೆೋಳಿದನಗ ಕೂೆೋರ್ೆಂ ಇದೆ ಎೆಂದ್ತ ತಿಳಿಸಿದ್ರತ.  ರ್ನನತ 

ಸನಮನನಾವನಗಿ 10 ನಮಿಷಗಳ ಮೊದ್ಲತ ಬರತತೆುೋರೆ್; ಅದ್ತ ನಜ್.  ಸದ್ಸಾರತ ಎಲ್ಲಿಗೂೆೋ ತ್ತತನಾಗಿ 
ಹೊೋಗತವವರಿದ್ುರತ; ಹಿೋಗನಗಿ ಅವರ ಗಮನ ಸಳೆೆಯತವ ಸೂಚರೆ್ಯನತನ ಮೊದ್ಲತ 
ತೆಗೆದ್ತಕೂೆಳುುವೆಂತೆ ಕೋೆಳಿದ್ರತ.  ಹಿೋಗನಗಿ ಅದ್ನತನ ತೆಗೆದ್ತಕೂೆಳುಲನಯಿತ್ತ. ಈಗ ಅದ್ತ 
ಮತಗಿಯತವವರೆಗ ೆ ತ್ಡಯೆಿರಿ, ಅದ್ತ ಮತಗಿದ್ ತ್ಕ್ಷ್ಣ್ವೆೋ ಮನತ್ರ್ನಡೊೋಣ್ ಎೆಂದ್ತ ಹೆೋಳಿದೆುೋರ್.ೆ 
ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನತ ತ್ಪಿಪದ?ೆ 
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08. ವಿಶಾವಿದನಾನಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಕತಲಪತಿಗಳನತನ ರೆ್ೋಮಕ ಮನಡತವುದ್ಕೆೆ ಸತಮನರತ 5 ರಿೆಂದ್  
     15 ಕೊೋಟ ರೂಪನಯಿಗಳಷತಟ ಲೆಂಚ ಕೊಡಬೋೆಕೆೆಂದ್ತ ಹೆೋಳಿರತವ ಬಗೆೆ  
                            (ಮತೆಂದ್ತವರೆದ್ ಚಚೆಾ) 
 

ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕ.ೆಹರಿಪರಸನದ್(ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷ್ದ್ ರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ 
ತ್ಪೆಪೋನತ ಇಲಿ.  ರ್ನವು ನಮಗೆ ತ್ಪತಪ ಎೆಂದ್ತ ಹೆೋಳುವುದೆೋ ಇಲಿ. ಇದ್ತ ತ್ಪಪಲಿ.  ಆದ್ರೆ, ರ್ನವು 
ಬೆಳಗೆೆ ಆಗಿರತವ ವಿಚನರವನತನ ತೆಗೆದ್ತಕೊಳುಬೋೆಕೆೆಂದ್ತ ಕೆೋಳುತಿುದುೆೋವ;ೆ ಏಕೆೆಂದ್ರ,ೆ ಅದ್ತ ಬಹಳ 
ಗೆಂಭಿೋರವನದ್ ವಿಚನರವನಗಿದ.ೆ ಸದ್ಸಾರೊಬಬರತ ಈ ರನಷರದ್ ಪರಧನನ ಮೆಂತಿರಗಳಿಗೆ ಬಹಳವನಗಿ 
ಅಪವನದ್ವನತನ ಮನಡಿದನುರ;ೆ ಮತ್ೂು ನಮಮ ಪಕ್ಷ್ದ್ ಮನಜಿ ಸಭನಧಾಕ್ಷ್ರವರತ ಮನಡಿದ್ ಭನಷಣ್ದ್ 
ಬಗೆೆ ಭರಷ್ನಠಚನರ ಎೆಂಬತದನಗಿ ಹೆೋಳಿದನುರ.ೆ  ಒೆಂದ್ತ ವೋೆಳೆ, XXX ಭರಷ್ನಠಚನರ ಎೆಂಬತದನಗಿ ಹೆೋಳಿದ್ುರ,ೆ 
ರ್ನನತ ಈ ಸದ್ನದ್ ಸದ್ಸಾತ್ಾಕೆೆ ರನಜಿೋರ್ನಮಯನತನ ನೋಡತತೆುೋರೆ್.  ಒೆಂದ್ತ ವೆೋಳೆ ಇಲಿವೆೆಂದನದ್ರೆ, 
ಅವರತ ರನಜಿೋರ್ನಮ ನೋಡತತನುರೆಯ್ಕೋ ಎೆಂದ್ತ ತನವು ಕೆೋಳಬೋೆಕತ.  ರ್ನನತ ಎರಡಕೂೆ ಸಿದ್ಿನದೆುೋರ್.ೆ  
ಯನರ ಮೋಲೆಯೂ ಸತಮಮರೆ್ ಆಪನದ್ರೆ್ ಮನಡಿ, ಓಡಿ ಹೊೋಗತವುದ್ಕನೆಗತವುದ್ಧಲಿ.  ಇದ್ನತನ ಆೆಂಗಿ 
ಭನಷ್ಯೆಲ್ಲಿ shoot and scoot ಎೆಂದ್ತ ಹೆೋಳುತನುರೆ.  ಆದ್ುರಿೆಂದ್ XXX ಅವರತ ಹೆೋಳಿದ್ುನತನ 
ಹಿೆಂತೆಗದೆ್ತಕೂೆೆಂಡತ ಕ್ಷ್ಮನಪಣೆ ಕೆೋಳಬೆೋಕತ; XXX  

                                 (ಗೊೆಂದ್ಲ) 
ಶ್ರೋ ಕೊೋಟ ಶ್ರೋನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಅವರತ 

ಏನತ ಹೆೋಳಿದನುರ ೆಅದ್ಕೆೆ ನಮಮ ಸದ್ಸಾರತ ಉತ್ುರ ಕೂೆಟಟದನುರೆ.  
 

(ಗೊೆಂದ್ಲ) 
 
ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರಸನದ್:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, XXX  
                                (ಗೊೆಂದ್ಲ) 

XXX ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರ ಆಜ್ಞನನತಸನರ ಕಡತ್ದ್ಧೆಂದ್ ತೆಗೆಯಲನಗಿದೆ                                       
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ಶ್ರೋ ಕೊೋಟ ಶ್ರೋನವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, XXX  ಎೆಂದ್ತ ಹೆೋಳಿದನುರೆ.   
(ಗೊೆಂದ್ಲ) 

ಶ್ರೋ ಎನ್.ರವಿಕತಮನರ್ (ವಿಧನನಸಭೆಯಿೆಂದ್ ಚತರ್ನಯಿತ್ರನದ್ವರತ):- ಮನನಾ 
ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, XXX …. 

 
(ಗೊೆಂದ್ಲ) 

 
ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕ.ೆಹರಿಪರಸನದ್:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಭರಷ್ನಠಚನರದ್ಲ್ಲಿ ಮತಳುಗಿರತವ ಜ್ನ 

ಇವರತ.  ದ್ಧನನತ್ಾ ಶೋೆಕಡನವನರತ 40 ರಿೆಂದ್ 60ಕೆೆ ಹೊೋಗತತ್ುದೆ.  
(ಗೊೆಂದ್ಲ) 

ಶ್ರೋ ಎನ್.ರವಿಕತಮನರ್:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, XXX …. 
(ಗೊೆಂದ್ಲ) 

ಶ್ರೋ ಎಸ್.ಟ.ಸೂೆೋಮಶೆೋಖ್ರ್:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, XXX … (ಗೊೆಂದ್ಲ) ವನಪಸತೂ 
ತೆಗೆದ್ತಕೂೆಳುುವ ಪರಶೆನಯ್ಕೋ ಇಲಿ.  

 
(ಗೊೆಂದ್ಲ) 

 
ಶ್ರೋ ಎನ್.ರವಿಕತಮನರ್:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಅಳಿಯ ಅಲಿ; ಮಗಳ ಗೆಂಡ 

ಎನತನವೆಂತ ೆ…. 
(ಗೊೆಂದ್ಲ) 
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ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಶ್ರೋ ಸೂೆೋಮಶೆೋಖ್ರ್ರವರೆೋ ನೋವು ಅವರೂೆೆಂದ್ಧಗೆ ಮನತ್ರ್ನಡಬೆೋಡಿ. 
(ಗೊೆಂದ್ಲ) ಸದ್ನದ್ ಬನವಿಯಲ್ಲಿದ್ುವರತ ದ್ಯಮನಡಿ ಯನರೂ ಸಹ ಮನತ್ರ್ನಡಬೆೋಡಿ.   ಇದ್ನತನ 
ರ್ನನತ ಹತ್ತು ಬನರಿ ಹೆೋಳಿದೆುೋರ್ೆ.  ಆದ್ರೂ ಮತೊುಮಮ ಹೆೋಳುತೆುೋರ್.ೆ  ಸದ್ನದ್ ಬನವಿಯಲ್ಲಿ ಸತಮಮರ್ೆ 
ನೆಂತ್ತಕೂೆಳಿು. 

(ಈ ಹೆಂತ್ದ್ಲ್ಲಿ ಸದ್ನದ್ ಬನವಿಯಲ್ಲಿ ಧರಣಿ ನೆಂತ್ ಕನೆಂಗೆರಸ್ ಪಕ್ಷ್ದ್ ಸದ್ಸಾರತ 
ಘೂೋಷಣೆಗಳನತನ ಕೂಗತತಿುದ್ುರತ) 

 
ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಇದ್ಕೆೆೋರ್ನದ್ರೂ ಮನನ ಮಯನಾದೆ ಇದೆಯ್ಕೋ? 

(ಗೊೆಂದ್ಲ) 
ಶ್ರೋ ಎನ್.ರವಿಕತಮನರ್:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, XXX ಅೆಂದ್ರೆ ಏನಥಾ? 
ಡನ|| ತೆೋಜ್ಸಿಾನಗೌಡ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಸದ್ನದ್ ಬನವಿಯಲ್ಲಿರತವವರತ 

ಕೂಗಬನರದ್ತ.  (ಗೊೆಂದ್ಲ) ಇದ್ತ ಯನವ ರಿೋತಿಯ ರ್ನಾಯ?  
(ಗೊೆಂದ್ಲ) 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ರ್ನನತ ಹೆೋಳುವುದ್ನತನ ಇವರತಗಳು ಕೆೋಳುವುದ್ಧಲಿವೆೆಂದ್ರೆ ಹೋೆಗ?ೆ  
ಶ್ರೋ ಕೊೋಟ ಶ್ರೋನವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಇವರಿಗ ೆ ಸದ್ನದ್ ಬಗೆೆ 

ಆಸಕ್ತು ಇಲಿ. ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಪಶತಸೆಂಗೊೋಪರೆ್ಯ ವಿಷಯಗಳ ಬಗೆೆ ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಿ ಗೆಂಭಿೋರವನಗಿ 
ಚಚೆಾಯನಗತತಿುದೆ.  ಸದ್ನವನತನ ನಡಸೆತವ ಆಸಕ್ತು ಇವರಿಗಿಲಿ. ಹಿೋಗನಗಿ ಈ ರಿೋತಿಯನಗಿ ಇವರಲೆನಿ 
ಮನಡತತಿುದನುರ.ೆ (ಗೊೆಂದ್ಲ) ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷ್ದ್ವರತ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೊೋಗಿ ಬೆಂದ್ದ್ತು?  ಸನಾತ್ೆಂತ್ರಯ 
ಹೊೋರನಟಗನರರಿಗ ೆಜೆೈಲ್ಲಗ ೆಹೊೋಗಿ ಬೆಂದ್ದೆುೋ?  ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ತನವು ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷ್ದ್ 
ಮತಖ್ಾ ಸಚೆೋತ್ಕರಿಗ ೆ ಹೆೋಳಿ.  (ಗೊೆಂದ್ಲ) ಇವರ ಪಕ್ಷ್ದ್ ಅಧಾಕ್ಷ್ರತ ಸನಾೆಂತ್ತ್ರಯ ಹೊೋರನಟಕನೆಗಿ 
ಜೆೈಲ್ಲಗ ೆಹೊೋಗಿ ಬೆಂದ್ಧದೆುೋ?  

XXX ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರ ಆಜ್ಞನನತಸನರ ಕಡತ್ದ್ಧೆಂದ್ ತೆಗೆಯಲನಗಿದೆ                                       
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(ಗೊೆಂದ್ಲ) 
 
ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಸಭನರ್ನಯಕರೋೆ, ಒೆಂದ್ತ ನಮಿಷ ಕತಳಿತ್ತಕೂೆಳಿು. 

(ಗೊೆಂದ್ಲ) 
ಡನ|| ತೆೋಜ್ಸಿಾನಗೌಡ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಇದ್ತ ಸದ್ನದ್ ಬನವಿಯನಗಿದ್ತು; 

ರಸೆುಯಲಿ.  (ಗೊೆಂದ್ಲ) ವಿಷಯ ಚಚೆಾಗೆ ಬರದೆೋ, ಇದ್ತ ಪಲನಯನವನದ್ವನಗಿದೆ. (ಗೊೆಂದ್ಲ) 
ಚಚೆಾ ಮನಡತವುದ್ಕೆೆ ಇವರಿಗ ೆರೆ್ೈತಿಕತ ೆಹನಗೂ ರೆ್ೈತಿಕ ಶಕ್ತು ಇಲಿ.  (ಗೊೆಂದ್ಲ) ಇದ್ತ ಕನೆಂಗೆರಸ್ನ 
ಪಲನಯನವನದ್ವನಗಿದೆ.      

(ಗೊೆಂದ್ಲ) 
 (ಈ ಹೆಂತ್ದ್ಲ್ಲಿ ಶ್ರೋ ಎನ್.ರವಿಕತಮನರ್ ಹನಗೂ ಶ್ರೋ ಮತನರನಜ್ತಗೌಡ ಪಿ.ಎೆಂ. ರವರತಗಳೂ ಸಹ   
         ತ್ಮಮ ಸನೆನಗಳಿೆಂದ್ ಕನೆಂಗರೆಸ್ ಪಕ್ಷ್ದ್ ವಿರತದ್ಿ ಘೂೋಷಣೆಗಳನತನ ಕೂಗಿದ್ರತ) 

 
(ಗೊೆಂದ್ಲ) 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಒೆಂದ್ತ ನಮಿಷ.  ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷ್ದ್ ರ್ನಯಕರೋೆ ರ್ನನತ ನಮಮನತನ ಇಷ್ಟೆೋ 
ಕೆೋಳುತುೆೋರೆ್.  ಈ ಸೆಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ರ್ನರೆ್ೂೆಂದ್ತ ಉದನಹರಣೆಯನತನ ಉಲೆಿೋಖಿಸಬಯಸತತೆುೋರೆ್.  ರ್ನವು 
ಟೊೋರೆೆಂಟೂೆೋಗೆ ಹೊೋಗಿದುೆೋವು.  ಅಲ್ಲಿ ನಮಮ ಸನೆೋಹಿತ್ರೊಬಬರತ ಇದ್ುರತ.  ಕನನಡ ಸೆಂಘದ್ಧೆಂದ್ 
ನಮಮನತನ ಸತನೆರ ಮನಡಲತ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕರದೆ್ಧದ್ುರತ.  ಅವರತ ನನನನತನ ಕತರಿತ್ತ “ತನವು ಬಹಳ ಹಿರಿಯ 
ಸದ್ಸಾರತ ಇದ್ಧುೋರಿ, ನಮಮ ಹರಿಪರಸನದ್ರವರತ ಅಲ್ಲಿ ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷ್ದ್ ರ್ನಯಕರನಗಿದನುರೆ.  ನಮಮಲ್ಲಿನ 
ಸದ್ನ ನಡಯೆತವುದ್ನತನ ರೆ್ೂೋಡಿದ್ರ,ೆ ನಮಮ ವಿಧನನ ಪರಿಷತ್ುನತನ ರದ್ತು ಮನಡಬೋೆಕತ”್ ಎೆಂದ್ತ 
ಅವರತ ನನಗ ೆಹೆೋಳಿದ್ರತ.  ನೋವು ರಿೋತಿಯನಗಿ ವತಿಾಸಿದ್ರೆ, ರ್ನನತ ಸದ್ನವನತನ ನಡಸೆತವುದನದ್ರೂ 
ಹೆೋಗ ೆಎೆಂದ್ತ ನೋವೆೋ ನನಗೆ ಹೆೋಳಿ.  ಈ ರಿೋತಿಯನಗಿ ಧಿಕನೆರದ್ ಘೂೋಷಣೆಗಳನತನ ಕೂಗಿದ್ರೆ, ನಮಗೆ 
ಏನೂ ಅನನಸತವುದ್ಧಲಿವೆೋ?  ಅದ್ನತನ ನನನ ಬನಯಲ್ಲಿ ತ್ರಿಸಬೋೆಡಿ.  (ಗೊೆಂದ್ಲ)  ಯನರನದ್ರೂ 
ಒಬಬರತ ಮನತ್ರ್ನಡಿ; ಹತಡತಗನಡಿಕೆ ಮನಡತತಿುೋರನ?  ನಮಗೆ ಎಷತಟ ಅೆಂತ್ ಹೆೋಳಬೆೋಕತ?  
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(ಗೊೆಂದ್ಲ) 
ಶ್ರೋ ನಸಿೋರ್ ಅಹಮದ್:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಅವರತಗಳು ತ್ಮಮ ಬನಯಿಗೆ ಬೆಂದ್ 

ಹನಗೆ ಮನತ್ರ್ನಡಬಹತದೆೋ?  
ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ನೋವು ಏನತ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುೋರಿ?  ನಮಗೆ ತ್ಲೆ ಇದೆಯ್ಕೋ?  ಏರ್ನದ್ರೂ 

ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುೋರಲಿ? 
 
ಶ್ರೋ ನಸಿೋರ್ ಅಹಮದ್:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, you are the Chairman. you 

should control the House. You should bring the House into order. 
 
ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ನಸಿೋರ್ರವರೆೋ, ನೋವು ಏನತ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುೋದ್ಧುೋರಿ? ನಮಮನತನ ಹೊರಗ ೆ

ಹನಕಬೆೋಕಷ್ೆಟೋ. ನೋವೆೋರ್ನದ್ರೂ ಹತಡತಗನಟಕ ೆಮನಡತತಿುೋರನ?   
(ಗೊೆಂದ್ಲ) 

ಡನ|| ವೆೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣ್ಸನಾಮಿ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ….. 
 
ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕ.ೆಹರಿಪರಸನದ್:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ರ್ನವಬಬರೆೋ ಸದ್ನದ್ ಬನವಿಗೆ ಬೆಂದ್ತ 

ಗಲನಟ ೆ ಮನಡತವವರಲಿ.  ಅವರೂ ಸಹ ಅದ್ನತನ ಮನಡಿದನುರ.ೆ  ರ್ನನತ ಹೆೋಳುವುದ್ನತನ ಕೆೋಳಿ.  
ಅವರ ರ್ನಯಕರನದ್ ಅರತಣ್ ಜೆಟಿ ರವರತ disruption is a part of democracy 
ಎೆಂಬತದನಗಿ ಹೆೋಳಿದ್ುರತ.   

 
ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ರ್ನನತ ಹೆೋಳುವುದ್ನತನ ಒೆಂದ್ತ ನಮಿಷ ಕೆೋಳಿ. 
 
ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರಸನದ್:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ರ್ನವು ಅದ್ರೆ್ನೋ ಮನಡತತಿುದೆುೋವೆ.   

ರ್ನನತ ಹೆೋಳುವುದ್ನತನ ಪೂತಿಾಯನಗಿ ಕೆೋಳಿ. 
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ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಈ ಸದ್ನದ್ವನತನ ನಡಸೆಲತ ….. ಈ ಸದ್ನವನತನ ಹೆೋಗ ೆನಡಸೆಬೆೋಕತ 
ಹೆೋಳಿ.  

ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕ.ೆಹರಿಪರಸನದ್:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, disruption ಆಗತತ್ುದೆ ಎೆಂದ್ತ ಹೋೆಳಿ 
ಸೆಂಸತ್ುನತನ ಮತಚತುತಿುೋರನ?   

 
ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ರ್ನನತ ಸದ್ನವನತನ ನಡಸೆಲತ ಹೆೋಳುತಿುದುೆೋರೆ್.  
 
ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕ.ೆಹರಿಪರಸನದ್:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಸದ್ನವನತನ ನಡೆಸಬೆೋಕನದ್ರೆ, ಅವರತ 

ಬಳಸಿದ್ ಪದ್ವನತನ ಹಿೆಂಪಡದೆ್ತ, ಕ್ಷ್ಮ ಕೆೋಳಬೆೋಕತ.  
 
ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ರ್ನನತ ಅದ್ನತನ ಕಡತ್ದ್ಧೆಂದ್ ತೆಗೆದ್ತ ಹನಕ್ತದೆುೋರೆ್. ರ್ನನತ ಹೋೆಳುವುದ್ನತನ 

ಕೆೋಳಿ. 
ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕ.ೆಹರಿಪರಸನದ್:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಇದ್ತ ಕಡತ್ದ್ಧೆಂದ್ ತೆಗೆಯತವ ಪರಶೆನ 

ಅಲಿ; ಇಡಿೋ ಪರಪೆಂಚ ಮತ್ತು ದೆೋಶ ಅವರತ ಮನತ್ರ್ನಡಿರತವುದ್ನತನ ರೆ್ೂೋಡಿದ.ೆ  ತನವು ಕಡತ್ದ್ಧೆಂದ್ 
ತೆಗೆದ್ಧರಬಹತದ್ತ. 

(ಗೊೆಂದ್ಲ) 
ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಒೆಂದ್ತ ನಮಿಷ ಕತಳಿತ್ತಕೂೆಳಿು. ನಮಮ ಪಕ್ಷ್ದ್ ನಸಿೋರ್ ಅಹಮದ್ ರವರಿಗ ೆ

ಮೊದ್ಲತ ಚೆಂದ್ ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಕಲ್ಲಸಿಕೂೆಡಿ. ಕನನಡದ್ಲ್ಲಿ ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ತಿಳಿಸಿ.  ಅವರತ ಹೆೋಗೆೋ 
ಬೆೋಕೊೋ ಹನಗೆೋ ಮನತ್ರ್ನಡತತನುರೆ.    

ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರಸನದ್:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಅವರತ ಕಲ್ಲಯತವುದ್ತ ಇರಲ್ಲ. 
ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಸಾಲಪ commonsense  ಇರಬೋೆಕತ.   
ಶ್ರೋ ನಸಿೋರ್ ಅಹಮದ್(ತ್ಮಮ ಸನೆನದ್ಧೆಂದ್):- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಅವರತ ಸೈೆಲೆೆಂರ್್ 

ಆಗಿದ್ುರ,ೆ ರ್ನವು ಚೆಂದ್ದ್ಲ್ಲಿ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದ್ನತನ ಕಲ್ಲಯತತೆುೋವೆ. 
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ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಸತಮಮರ್ೆ ಕತಳಿತ್ತಕೂೆಳಿು.  ಒೆಂದ್ತ ನಮಿಷ ಯನರೂ ಮನತ್ರ್ನಡಬೆೋಡಿ.  
ಶ್ರೋ ಎಸ್.ಎಲ್.ಭೊೋಜೋೆಗೌಡ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಉತ್ುರ ಕರ್ನಾಟಕದ್ ವಿಷಯವು 

ಬಹಳ ಗೆಂಭಿೋರವನಗಿದ.ೆ  ಲಕ್ಷನೆಂತ್ರ ಹೆಕಟೆೋರ್ ಪರದೆೋಶಗಳಲ್ಲಿ ತೂೆಗರಿಬೆಳ ೆರ್ನಶವನಗಿದೆ.  ಇದ್ರ ಬಗೆೆ 
ಚಚೆಾಯನಗಬೆೋಕನದ್ರ,ೆ … 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ರ್ನನತ ಏನತ ಮನಡಬೋೆಕತ? 
ಶ್ರೋ ಎಸ್.ಎಲ್.ಭೊೋಜೋೆಗೌಡ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಹನಲ್ಲ ಇರತವ ಅಲನಪವಧಿಯ 

ಅಧಿವೆೋಶನದ್ ಸೆಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ಅವಕನಶ ದೊರೆತಿದ.ೆ  ಹಿೋಗನಗಿ ರ್ನವು ಈ ಅವಕನಶವನತನ ಸರಿಯನದ್ 
ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊೆಂಡತ ಉತ್ುರ ಕರ್ನಾಟಕದ್ ಜ್ನತೆಗೆ ರ್ನಾಯ ಕೊಡಬೋೆಕತ. ವಿಷಯದ್ 
ಬಗೆೆ ಸರಿಯನದ್ ಚಚಾೆಗಳನಗಬೋೆಕತ.  ಅವರಿಗೆ ರ್ನವು ಈ ರಿೋತಿಯ ರ್ನಾಯವನತನ ಕೊಡಬೋೆಕೆೋ?  
ದ್ಯಮನಡಿ ಗೆಂಭಿೋರ ವಿಷಯದ್ ಬಗೆೆ …..  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಶ್ರೋ ಭೊೋಜೆೋಗೌಡರೋೆ, ರ್ನನತ ಏನತ ಮನಡಬೋೆಕೆೆಂದ್ತ ನನಗ ೆ ಹೆೋಳಿ. 
ಈಗ ರ್ನನತ ಅವರಿಗೆ ಸಮನಧನನ ಹೆೋಳಿದೆುೋರ್.ೆ  ಆದ್ರೂ ಸಹ ಅವರತಗಳು ಈ ರಿೋತಿಯ 
ಧಿಕನೆರವನತನ ಕೂಗಿದ್ರೆ ಹೆೋಗ,ೆ ಮತಖ್ಾ ಸಚೆೋತ್ಕರತ ಬೆಂದ್ತ ಇಲ್ಲಿ ಹಿೋಗ ೆ ಕೂಗನಡಿದ್ರ ೆ ಹೋೆಗೆ?  
ಇವರತಗಳಿಗೆ ಏರ್ನದ್ರೂ ಸರಿ ಎನನಸತತ್ುದೆಯ್ಕೋ?   

ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರಸನದ್:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ದ್ಯಮನಡಿ ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷ್ದ್ 
ಸದ್ಸಾರನತನ ನೋವು ಟನಗೆಾರ್್ ಮನಡಬೋೆಡಿ. ಆಡಳಿತ್ ಪಕ್ಷ್ದ್ ಸದ್ಸಾರಿಗೂ ಸಹ ತನವು ಹೆೋಳಿ. 
ಅವರತಗಳು ಮನತ್ರ್ನಡತವನಗ ಅವರ ರ್ನಲ್ಲಗೆಯ ಹಿಡಿತ್ವಿರಲ್ಲ. ನಮಗೂ ಸಹ ಆ ರಿೋತಿಯ 
ಭನಷ್ಗೆಳನತನ ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಬರತತ್ುದ.ೆ   

 
ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಒೆಂದ್ತ ನಮಿಷ.  ರ್ನನತ ಹೆೋಳುವುದ್ನತನ ನೋವು ಕೆೋಳುವುದ್ಕೆೆ 

ತ್ಯನರಿಲಿ.  
ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕ.ೆಹರಿಪರಸನದ್:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ದ್ಯವಿಟತಟ ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷ್ದ್ 

ಸದ್ಸಾರನತನ ನೋವು ಟನಗೆಾರ್್ ಮನಡಬೋೆಡಿ. 
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ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಒೆಂದ್ತ ನಮಿಷ ರ್ನನತ ಹೋೆಳುವುದ್ನತನ ಕೆೋಳಿ. ಯನರತ ತ್ಪತಪ 
ಮನಡಿದ್ರೂ ಸಹ ರ್ನನತ ಹೆೋಳುತುೆೋರೆ್. 

ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕ.ೆಹರಿಪರಸನದ್:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಅವರೂ ಸಹ ತ್ಪತಪ ಮನಡಿದನುರ.ೆ  
ಹಿೋಗನಗಿ ಕ್ಷ್ಮಯನತನ ಕೆೋಳುವುದ್ಕೆೆ ಹೋೆಳಿ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ರ್ನನತ ಅವರಿಗೆ ಹೆೋಳುತಿುದುೆೋರ್ೆ.  ರ್ನನತ ಹೆೋಳುವವರೆಗ ೆ ತನವು 
ಸತಮಮನರತವುದ್ಧಲಿ. ನೋವುಗಳು ಬನಯಿ ಮತಚಿುಕೂೆೆಂಡತ ಸತಮಮರ್ೆ ಕತಳಿತ್ತಕೊಳಿು.  

ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರಸನದ್:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಆಯಿತ್ತ. 
ಶ್ರೋ ಮರಿತಿಬೆಬೋಗೌಡ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಸದ್ನವನತನ ಹತ್ತು ನಮಿಷಗಳ ಕನಲ 

ಮತೆಂದ್ೂಡಿ.  ಉಭಯ್ಕೋತ್ರರನತನ ದ್ಯವಿಟತಟ ತ್ಮಮ ಕಛೆೋರಿಗ ೆಕರದೆ್ತ, ಮನತ್ರ್ನಡಿ.   
(ಮತೆಂದ್ತ) 

1123/2೨-12-2022/3-40/bkp-gr 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಶ್ರೋಯತತ್  ರವಿಕತಮನರ್ರವರ,ೆ ಈ  ವಿಚನರವನಗಿ  ನೋವು  ಏನತ 
ಮನತ್ರ್ನಡಿದ್ಧರಿ ಎೆಂದ್ತ  ಹೆೋಳಿ.   

ಶ್ರೋ  ಎನ್. ರವಿಕತಮನರ್:-    ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ  ರ್ನನತ ಇದ್ರ  ಬಗೆೆ  
ಸಪಷಿಟೋಕರಣ್ ಕೊಡತತುೆೋರೆ್.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:-    ನೋವು  ಮನತ್ರ್ನಡಿರತವುದ್ರೆ್ನಲನಿ  ಈಗನಗಲೆೋ   ಕಡತ್ದ್ಧೆಂದ್  
ತೆಗೆದ್ತ  ಹನಕ್ತದೆುೋರ್.ೆ 

ಶ್ರೋ ಎನ್. ರವಿಕತಮನರ್:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ  ರ್ನನತ  ಮನತ್ರ್ನಡತವನಗ   
ಕನೆಂಗೆರಸ್  ರ್ನಯಕರನದ್, ಗೌರವನನಾತ್   ಶ್ರೋ  ರಮೋಶ್ ಕತಮನರ್ರವರತ  ಏನತ ಭನಷಣ್  
ಮನಡಿದನುರೆೆಂದ್ರೆ,  ರ್ನವು  ರೆ್ಹರತ  ಕನಲದ್ಧೆಂದ್  ಹಿಡಿದ್ತಕೂೆೆಂಡತ  ಇವತಿುನವರೆಗ.ೆ . .  
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ಶ್ರೋ  ಪರಕನಶ್  ಕೆ. ರನಥೊೋಡ್(ವಿರೂೆೋಧ  ಪಕ್ಷ್ದ್ ಮತಖ್ಾ ಸಚೆೋತ್ಕರತ)  ಮನನಾ 
ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ  

ಶ್ರೋ  ಎನ್. ರವಿಕತಮನರ್:-   ಶ್ರೋಯತತ್  ಪರಕನಶ್  ಕೆ. ರನಥೊೋಡ್ ರವರ,ೆ   ರ್ನನತ 
ಮನತ್ರ್ನಡತವುದ್ನತನ  ಮತಗಿಸಲ್ಲಕೆೆ  ಬಿಡಿ.   ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರತ  ನನಗೆ  ಮನತ್ರ್ನಡಲ್ಲಕೆೆ   
ಅವಕನಶ  ಕೊಟಟದನುರೆ.   ಮತಗಿಸೊೋಣ್. 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:-    ಒೆಂದ್ತ  ನಮಿಷ. ಅವರತ  ಏನತ ಹೆೋಳಿದನುರೆನತನವುದ್ನತನ ನೋವು 
ಕೆೋಳಲ್ಲ        ಎೆಂದ್ತ ರ್ನನತ ಅವರಿಗೆ  ಮತೂೆುಮಮ ಮನತ್ರ್ನಡಲ್ಲಕೆೆ  ಅವಕನಶ ಕೊಟಟದುೆೋರೆ್ .  

(ಗೊೆಂದ್ಲ) 

ಶ್ರೋ  ಬಿ.ಕ.ೆ  ಹರಿಪರಸನದ್(ವಿರೂೆೋಧ  ಪಕ್ಷ್ದ್ ರ್ನಯಕರತ):-    ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ  
ಅವರ   ಎರಡತ  ಪದ್ಗಳಿಗೆ  ನಮಗೆ ಅಬೆೆಕಟ್  ಮನಡಿದೆುೋವೆ .    ಅವರತ  ಹೆೋಳಿರತವೆಂತ್ಹದ್ತು, 
XXX 

ಶ್ರೋ  ಎನ್. ರವಿಕತಮನರ್:-   ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ  ರ್ನನತ ಏನತ   ಹೆೋಳಿದೆುೋರ್ೆೆಂದ್ತ    
ಒೆಂದರೆಡತ ಲೆೈನ್ಗಳಲ್ಲಿ  ಹೆೋಳುತುೆೋರೆ್.   

ಶ್ರೋ  ಪರಕನಶ್  ಕೆ. ರನಥೊೋಡ್(ವಿರೂೆೋಧ  ಪಕ್ಷ್ದ್ ಮತಖ್ಾ ಸಚೆೋತ್ಕರತ)  ಮನನಾ 
ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ    ಅವರತ  ಮತೆು  ಏನತ  ಹೆೋಳುತನುರೆ.    ಮತುೆ  ಶ್ರೋ ರಮೋಶ್   ಕತಮನರ್  
ಎೆಂದೋೆ  ಪನರರೆಂಭ  ಮನಡತತನುರೆ.   

ಶ್ರೋ  ಎನ್. ರವಿಕತಮನರ್:-   ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರ ೆ XXX 

XXX ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರ ಆಜ್ಞನನತಸನರ ಕಡತ್ದ್ಧೆಂದ್ ತೆಗೆಯಲನಗಿದೆ                                       
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ಡನ||ತೆೋಜ್ಸಿಾನ ಗೌಡ: ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ   ಪಿೋಠದ್ಧೆಂದ್  ತನವು  ಅವರತ  
ಮನತ್ರ್ನಡಲ್ಲಕೆೆ  ಅವಕನಶ  ಕೊಟಟದ್ಧುೋರಿ, ಅದ್ತ ಅವರ  ಹಕತೆ. ಆದ್ರ,ೆ  ಮನನಾ ಸದ್ಸಾರತ  ಸಪಷಟರೆ್  
ಕೊಡಲ್ಲಕೆೆ ಅವಕನಶ  ಕೊಡದ್ಧದ್ುರೆ  ಇದ್ತ ದ್ಬನವಣ ೆ ಅಲಿವೆೋ? 

ಶ್ರೋ  ಬಿ.ಕೆ.  ಹರಿಪರಸನದ್(ವಿರೊೋಧ  ಪಕ್ಷ್ದ್ ರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ       
3-4  ತ್ಲೆಮನರತ ಎೆಂದ್ರ ೆ ಭರಷ್ನಟಚನರ  ಮನಡಿ  ಹಣ್    ಮನಡಿಲಿ.    ನಮಮ  ಕತಟತೆಂಬದ್ವರತ 
ವಾವಸನಯ  ಮನಡತತನುರ,ೆ ವಾವಹನರಗಳನನಟತಟಕೂೆೆಂಡಿದನುರೆ, ಅದ್ರಿೆಂದ್   ಹಣ್  ಮನಡಿದೆುೋವೆೆಂದ್ತ  
ಹೆೋಳುತನುರ.ೆ   ಇದ್ನತನ  ಭರಷ್ನಟಚನರದ್ಧೆಂದ್  ಮನಡಿದೆುೋವೆೆಂದ್ತ  ಶ್ರೋ  ರಮೋಶ್  ಕತಮನರ್   
ಹೆೋಳಲ್ಲಲಿ.  

ಶ್ರೋ  ಎನ್. ರವಿಕತಮನರ್:-   ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ    ವಾವಸನಯ      ಎೆಂದ್ತ   
ಹೆೋಳಲೆೋ  ಇಲಿ.   ವನಾಪನರ  ಎೆಂದನಗಲ್ಲ, ಬಿಸಿರೆ್ಸ್  ಎೆಂದನಗಲ್ಲ   ಹೆೋಳಲ್ಲಲಿ.   

ಶ್ರೋ  ಬಿ.ಕ.ೆ  ಹರಿಪರಸನದ್(ವಿರೂೆೋಧ  ಪಕ್ಷ್ದ್ ರ್ನಯಕರತ):-    ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ    
ಇವರ ತ್ರಹ  40%  ಕಮಿಷನ್    ಹೊಡೆದ್ತಕೊೆಂಡತ   ಇವರ  ಮತಖ್ಾಮೆಂತಿರಗಳು  ಜೆೈಲ್ಲಗ ೆ 
ಹೊೋದ್ರಲನಿ,ಅದ್ರೆಂತ ೆಭರಷ್ನಟಚನರದ್   ಹಣ್  ತೆಗೆದ್ತಕೊೆಂಡಿಲಿ.  ಅವರತ ಏನತ ಮನತ್ರ್ನಡಿದನುರ,ೆ 
ಅದ್ರ ಬಗೆೆ  ಕ್ಷ್ಮ  ಕೆೋಳಲ್ಲಕೆೆ  ಹೆೋಳಿ.   

(ಗೊೆಂದ್ಲ) 

ಶ್ರೋ ಎನ್.ರವಿಕತಮನರ್:-  ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ ಎರಡೆೋ  ಲೆೈನ್ನಲ್ಲಿ  ಹೆೋಳುತೆುೋರ್.ೆ  
ರ್ನನತ ಹೆಚತು ಸಮಯ  ತಗೆೆದ್ತಕೂೆಳುುವುದ್ಧಲಿ.   

ಶ್ರೋ  ಬಿ.ಕ.ೆ  ಹರಿಪರಸನದ್(ವಿರೂೆೋಧ  ಪಕ್ಷ್ದ್ ರ್ನಯಕರತ):-    ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ    
ಮನತ್ರ್ನಡಲ್ಲಕೆೆ  ಅವಕನಶ  ಕೊಟಟರೆ ಮತುೆ ಅವರತ ಅದ್ರೆ್ನೋ  ರಿಪಿೋರ್್  ಮನಡತತನುರೆ. 
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ಸಭನಪತಿಯವರತ:     ಒೆಂದ್ತ ಸಕೆೆೆಂಡ. ಸಭನರ್ನಯಕರತ, ಸಕನಾರಿ  ಮತಖ್ಾ ಸಚೆೋತ್ಕರತ;   
ವಿರೂೆೋಧ   ಪಕ್ಷ್ದ್  ರ್ನಯಕರತ,  ವಿರೂೆೋಧ  ಪಕ್ಷ್ದ್  ಮತಖ್ಾ ಸಚೆೋತ್ಕರತ; ಶ್ರೋಯತತ್  
ಮರಿತಿಬೆಬೋಗೌಡರವರತ ಹನಗೂ  ಶ್ರೋ  ಎಸ್. ಎಲ್.ಬೊೋಜೆೋಗೌಡ ರವರತ   ದ್ಯಮನಡಿ ನನನ 
ಚೆೋೆಂಬರ್ಗೆ  ಬನನ.  ಈಗ ಸದ್ನವನತನ  10  ನಮಿಷಗಳ  ಕನಲ … 

ಶ್ರೋ ಎನ.ರವಿಕತಮನರ್:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ  XXX 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಬೋೆಡ, ಆ  ವಿಚನರಗಳೆಲನಿ    ಈಗ  ಬೆೋಡ.  ಈಗ  ಸದ್ನವನತನ ೧೦  
ನಮಿಷಗಳ  ಕನಲ    ಮತೆಂದ್ೂಡಲನಗಿದೆ.   

(1124) 22.12.2022 04.30 YL-VK 

(ಮದನಾಹನ 3 ಗೆಂಟೆ  42  ನಮಿಷಕೆೆ    10  ನಮಿಷಗಳ  ಕನಲ  ಮತೆಂದ್ೂಡಿದ್ ಸದ್ನವು 
ಪತನಃ 4 ಗೆಂಟೆ 32 ನಮಿಷಕೆೆ ಸಮನವೆೋಶಗೊೆಂಡಿತ್ತ) 

(ಸಭನಪತಿಯವರತ ಸಭನಪಿೋಠದ್ಲ್ಲಿ ಉಪಸಿೆತ್ರನದ್ರತ) 

(ಈ ಹೆಂತ್ದ್ಲ್ಲಿ ಮನನಾ ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷ್ದ್ ರ್ನಯಕರನತನ ಹೊರತ್ತಪಡಿಸಿ ಕನೆಂಗೆರಸ್ ಪಕ್ಷ್ದ್ 
ಸದ್ಸಾರತಗಳು ಸದ್ನದ್ ಬನವಿಗೆ ಬೆಂದ್ತ ಧರಣಿ ನರತ್ರನದ್ರತ) 

ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕ.ೆಹರಿಪರಸನದ (ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷ್ದ್ ರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಇದ್ತ 
ಘನತ-ೆಗೌರವದ್ ಪರಶೆನಯನಗಿದೆ.  ಈ ರನಷರದ್ ಮೊಟಟ ಮೊದ್ಲ ಪರಧನನ ಮೆಂತಿರಗಳು ಹನಗೂ ಸಾತ್ೆಂತ್ರ 
ಹೊೋರನಟಗನರರ ಪರಶೆನಯನಗಿರತವುದ್ರಿೆಂದ್ ಕ್ಷ್ಮನಪಣ ೆ ಕೆೋಳುವವರೆಗೂ ಸದ್ನ 
ನಡಸೆತವುಕನೆಗತವುದ್ಧಲಿ ಎೆಂಬತದ್ನತನ ಬಹಳ ಸಪಷಟವನಗಿ ತ್ಮಮ ಗಮನಕೆೆ ತ್ರಲತ ಇಚಿಛಸತತೆುೋರೆ್.  
ತ್ಮಗ ೆವಿಡಿಯೋವನತನ ಸಹ ತೊೋರಿಸಿದುೆೋರೆ್.  ಆ ವಿಡಿಯೋದ್ಲ್ಲಿ ಸಹ ಭರಷಟಚನರ ಎೆಂಬ ಪದ್ವನತನ 
ಬಳಸಿಲಿ.   ಅವರತ  ಸನವಿರ  ಮನತ್ತಗಳನತನ  ಹೆೋಳಬಹತದ್ತ.   ಆ ವಿಡಿಯೋವನತನ ರೆ್ೂೋಡಿ ತ್ಮಗ ೆ

XXX ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರ ಆಜ್ಞನನತಸನರ ಕಡತ್ದ್ಧೆಂದ್ ತೆಗೆಯಲನಗಿದೆ                                       
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 ಮನವರಿಕೆಯನಗಿದ್ುರ ೆದ್ಯವಿಟತಟ ಅವರಿಗ ೆಕ್ಷ್ಮನಪಣೆ ಕೆೋಳಲತ ಹೋೆಳಿ.  ಇಲಿದ್ಧದ್ುರೆ ಅವರತ ಹೋೆಳಿದ್ 
ಮನತ್ನತನ ರ್ನವು ಒಪತಪವುದ್ಧಲಿ.   

ಶ್ರೋ ಕೊೋಟ ಶ್ರೋನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಈ 
ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಿ ಬೆೋರ ೆಬೆೋರ ೆಚಚೆಾಗಳು, ವನದ್ಗಳು ನಡದೆ್ಧವ.ೆ  ಅೆಂತ್ಹ ಸೆಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ಪಿೋಠದ್ಧೆಂದ್ ತನವು 
ಆಕ್ಷೆೋಪನಹಾ ವಿಚನರ ಮನತ್ತಗಳು, ಧವನಗಳು ಇದನುಗ ಅದ್ನತನ ಕಡತ್ದ್ಧೆಂದ್ ತೆಗೆದ್ತ ಹನಕತತಿುೋರಿ.  
ಇವತ್ತು ತನವೆೋ ಸಾಯೆಂ ಪೆರೋರಿತ್ರನಗಿ ಕಡತ್ದ್ಧೆಂದ್ ಆ ಪದ್ವನತನ ತೆಗೆದ್ತ ಹನಕಲನಗಿದ ೆ ಎೆಂದ್ತ 
ಹೆೋಳಿದ್ತು, ಕಡತ್ದ್ಧೆಂದ್ ಆ ಪದ್ವು ಮರೆಯನಗಿರತತ್ುದೆ.  ಆ ಕನರಣ್ಕನೆಗಿ ಇವತ್ತು ನಡದೆ್ೆಂಥ ಒಟತಟ 
ಘಟರ್ೆಯಲ್ಲಿ ಅವರತ ಹೆೋಳಿರತವೆಂಥ ವಿಚನರದ್ಲ್ಲಿ ಮನನಾ ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷ್ ರ್ನಯಕರಿಗ ೆಆಕ್ಷೆೋಪನಹಾ 
ಎೆಂದ್ತ ಕೆಂಡತ ಬೆಂದ್ರ,ೆ ತನವು ಕಡತ್ದ್ಧೆಂದ್ ತೆಗೆದ್ತ ಹನಕ್ತದ್ತು, ಅದ್ತ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಚತಪುವನಗತತ್ುದೆ.  
ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಮತೆು ಗೂೆೆಂದ್ಲ ಮೂಡತವುದ್ಧಲಿ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪರಿಹನರವನಗತತ್ುದೆ.  ಪತನಃ ಬನವಿಗೆ ಇಳಿದ್ತ 
ಸದ್ನದ್ ಕನಯಾಕಲನಪಕೆೆ ಸಮಸೆಾ ಮನಡತವುದ್ತ ಸರಿದ್ೂಗತವುದ್ಧಲಿ.  ಬಹಳ ಗೆಂಭಿೋರವನದ್ 
ವಿಚನರವಿದ್ತು, ಕೃಷಿಗೆ ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಟ ವಿಚನರಗಳ ಬಗೆೆ ಚಚೆಾ ಆಗಬೋೆಕನಗಿದೆ.  ಈಗನಗಲೆೋ ಇನೂನ 
ಮತರ್ನಾಲತೆ ಅಜೆೆಂಡನಗಳನತನ ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷ್ದ್ವರೋೆ ಕೊಟಟದನುರೆ, ಜೊತೆಗೆ ಅವರಿಗ ೆಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದ್ೆಂತೆ 
ಬೆೋರ ೆಬೆೋರ ೆನಲತವಳಿ ಸೂಚರೆ್ಗಳಿವೆ.  ರ್ನನತ ತ್ಮಮ ಮೂಲಕ ವಿನೆಂತಿಸತವುದೆೋರೆ್ೆಂದ್ರೆ, ದ್ಯವಿಟತಟ 
ಇೆಂತ್ಹ ಸಣ್ಣ ವಿಚನರಗಳಿಗೆ ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಿ ಗೂೆೆಂದ್ಲ ಮನಡಿಕೊಳುುವುದ್ತ ಬೋೆಡ.  ಎಲಿವನೂನ ಮರೆತ್ತ, 
ಧರಣಿಯನತನ ಬಿಟತಟ ಎಲಿರೂ ಅವರವರ ಸನೆನಕೆೆ ಹೂೆೋಗಿ ಕತಳಿತ್ತಕೊೆಂಡತ ಸದ್ನದ್ 
ಕನಯಾಕಲನಪದ್ಲ್ಲಿ ಭನಗಿಯನಗಲ್ಲ.  ಸದ್ನದ್ ಕನಯಾಕಲನಪವನತನ ಅಚತುಕಟನಟಗಿ ನಡಸೊೆೋಣ್ 
ಎನತನವೆಂಥ ವಿನೆಂತಿಯನತನ ತ್ಮಮ ಮೂಲಕ ಮನನಾ ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷ್ದ್ ರ್ನಯಕರಿಗೆ 
ಮನಡಿಕೊಳುುತೆುೋರೆ್.   

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಆದ್ರ,ೆ ಮನನಾ ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷ್ದ್ ರ್ನಯಕರತ ವಿಷ್ನದ್ 
ವಾಕುಪಡಿಸತವವರಗೊ ಸದ್ನ ನಡಸೆತವುದ್ಕೆೆ ಬಿಡತವುದ್ಧಲಿವೆೆಂದ್ತ ಹೆೋಳುತಿುದನುರೆ.  ಈ ರಿೋತಿಯನದ್ರೆ 
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ಸದ್ನವನತನ ಹೆೋಗ ೆ ನಡೆಸಬೆೋಕತ ಎೆಂಬತದ್ನತನ ತನವೆೋ ಹೆೋಳಿ.  ಸಭನಪತಿಯವರಿಗೂ ಎಷತಟ 
ಕಷಟವನಗತತ್ುದೆ ಎೆಂಬತದ್ನತನ ತನವುಗಳೆೋ ಅಥಾ ಮನಡಿಕೊಳಿು.  

ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕ.ೆಹರಿಪರಸನದ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಮನನಾ ಸಭನರ್ನಯಕರತ ಈಗನಗಲೆೋ 
ಸೆಂಪರದನಯದ್ ಮೂಲಕ ಕಡತ್ದ್ಧೆಂದ್ ತೆಗೆದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿಗ ೆಆ ವಿಚನರ ಮತಗಿದ್ೆಂತ ೆಎೆಂದ್ತ ಹೆೋಳಿದ್ುರತ.  
ಆ ರಿೋತಿ ಓಬಿರನಯನ ಕನಲದ್ಲ್ಲಿ ಮನಡಿದ್ರೆ ನಡಯೆತತಿುತ್ತು.  XXX ಅವರ ಕನಲದ್ಲ್ಲಿ ಕಡತ್ದ್ಧೆಂದ್ 
ಅೆಂತ್ಹ ಪದ್ಗಳನತನ ತೆಗೆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಲಿವೂ ಮತಗಿದ್ೆಂತೆ ಎೆಂದ್ತ ಅಥಾ.  ಆದ್ರೆ, ಈಗ ಮನಜಿ 
ಪರಧನನ ಮೆಂತಿರಗಳನದ್ ದ್ಧವೆಂಗತ್ ಜ್ವನಹನರಲನಲ್ ರೆ್ಹರತರವರ ಕನಲ ಇಲಿ, ಸೂೆೋಶ್ಯನಲ್ 
ಮಿಡಿಯನದ್ವರ ಕನಲವನಗಿದೆ.  ಇಡಿೋ ದೋೆಶದ್ಲ್ಲಿ ಸೂೆೋಶ್ಯನಲ್ ಮಿಡಿಯನ ಮೂಲಕ ಅವರತ 
ಹೆೋಳಿದ್ ಮನತ್ತ ವರದ್ಧಯನಗಿ ಬಿಟಟದೆ.  ಆದ್ುರಿೆಂದ್ ಮನಜಿ ಪರಧನನಮೆಂತಿರಗಳನದ್ XXX ಇಲಿದ್ಧದ್ುರ ೆ
ರ್ನನತ ಹೆೋಳಿದ್ ಹನಗೆ XXX ಇಲಿದ್ಧದ್ುರ ೆಅವರದ್ತು ತಗೆೆದ್ತಕೂೆಳಿು.  ಮನನಾ ರಮೋಶ್ಕತಮನರ್ರವರತ 
ಈ ರಿೋತಿ ಮನತ್ರ್ನಡಿರಬಹತದ್ತ, ಆ ರಿೋತಿ ಮನತ್ರ್ನಡಿರಬಹತದ್ತ ಎೆಂದ್ತ ಹೆೋಳುವುದ್ಕೆೆ ರ್ನವು ಆ 
ಯೂನವಸಿಾಟಯಿೆಂದ್ ಬೆಂದ್ಧರತವುದ್ಧಲಿ.  ಸಪಷಟವನಗಿ ರ್ನವು ಅವರತ ಏನತ ಹೆೋಳಿದನುರೆ, ಅದ್ನತನ 
ಕೆೋಳುವುದ್ಕೆೆ ಬೆಂದ್ಧದೆುೋವೆ.  XXX ಎೆಂಬತದ್ನತನ ತ್ಮಗೂ ಸಹ ವಿಡಿಯೋದ್ಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸಪಷಟವನಗಿ 
ತೊೋರಿಸಿದೆುೋವೆ.  ತನವು ಸಭನರ್ನಯಕರಿಗೂ ಸಹ ಹೋೆಳಿದ್ತು, ಅದ್ನತನ ಅವರತ ಕೋೆಳಿದನುರ.ೆ  ಆದ್ುರಿೆಂದ್ 
ದ್ಯವಿಟತಟ ಅವರಿಗೆ ಕ್ಷ್ಮನಪಣೆ ಕೆೋಳುವುದ್ಕೆೆ ಹೆೋಳಿ.  ನೆಂತ್ರ ನಮಮ ಪಕ್ಷ್ದ್ವರಲೆಿರೂ ತ್ಮಮ ತ್ಮಮ 
ಸನೆನಕೆೆ ವನಪಸತೂ ಬರತತನುರೆ.   

ಶ್ರೋ ಕೊೋಟ ಶ್ರೋನವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಮನನಾ ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷ್ದ್ 
ರ್ನಯಕರತ ಈಗನಗಲೆೋ ರೆ್ೋರವನಗಿ ಪರಸನರವನಗಿದ್ತು, ಜ್ಗತಿುನ ಮೂಲೆ-ಮೂಲೆ ಮನಹಿತಿ ತ್ಲತಪಿದ ೆ
ಎೆಂದ್ತ ಹೋೆಳಿದ್ುರತ.  ಹನಗನಗಿ ಅವರತ ಹೆೋಳಿದ್ ಮನತಿನಲ್ಲಿ ಅಥಾ ಇದೆ.  ಜೊತೆಗೆ ತನವು ಆ 
ಪದ್ವನತನ ಕಡತ್ದ್ಧೆಂದ್ ತೆಗೆಯಿರಿ ಎೆಂದ್ತ ಹೆೋಳಿರತವುದ್ತ ಮನಧಾಮದ್ಲ್ಲಿ ಪರಸನರವನಗಿರತತ್ುದೆ. 

XXX ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರ ಆಜ್ಞನನತಸನರ ಕಡತ್ದ್ಧೆಂದ್ ತೆಗೆಯಲನಗಿದೆ                                       
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  ಹನಗನಗಿ ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಿ ಗೊೆಂದ್ಲ ಮನಡತವುದ್ಕೆೆ ಅವಕನಶ ನೋಡತವುದ್ತ ಬೋೆಡ ಎೆಂದ್ತ ಮನವಿ 
ಮನಡತತೆುೋರ್.ೆ   

ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕ.ೆಹರಿಪರಸನದ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ,್ “ಸೆಂತಯೆಲ್ಲಿ ಎಕೆಡದ್ಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದ್ತ, 
ಅಡಿಗ ೆಮರ್ೆಯಲ್ಲಿ ಕನಲತ ಹಿಡಿದ್ರತ”್ಎನತನವೆಂತ ೆಆಗಿದೆ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಒೆಂದ್ತ ನಮಿಷ. ಮನನಾ ಎಸ.ಎಲ.ಭೊೋಜೋೆಗೌಡರವರತ 
ಮನತ್ರ್ನಡತತನುರೆ.  

ಶ್ರೋ ಎಸ.ಎಲ.ಭೊೋಜೋೆಗೌಡ (ಶ್ಕ್ಷ್ಕರ ಕ್ಷೆೋತ್ರ):- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳಷತಟ 
ಮೆಂದ್ಧ ಹಿರಿಯ ಸದ್ಸಾರಿದ್ತು, ಅವರಿಗಿೆಂತ್ ದೊಡಡವನತನ ರ್ನನಲಿ.  ಆದ್ರೆ, ಸದ್ನದ್ ಸಮಯ 
ಎಲಿದ್ಕ್ತೆೆಂತ್ ದೂೆಡಡದ್ತು.  ಸದ್ನವು 10 ದ್ಧವಸಗಳ ಕನಲ ನಡಯೆತವೆಂಥ ಸಮಯದ್ಲ್ಲಿ ರ್ನವು 
ವಿಶೆೋಷವನಗಿ ಉತ್ುರ ಕರ್ನಾಟಕದ್ ವಿಷಯದ್ ಬಗೆೆ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದ್ತ ಬಹಳ ಗೆಂಭಿೋರವನದ್ 
ವಿಚನರವನಗಿದೆ.  ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ್ ಪಕ್ಷ್ ಮತ್ತು ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷ್ದ್ವರಿಬಬರ ಜ್ವನಬನುರಿಯೂ 
ಮತಖ್ಾವನಗಿದ.ೆ  ಆಡಳಿತ್ ಪಕ್ಷ್ದ್ವರತ ಈ ವಿಚನರದ್ಲ್ಲಿ ಸಾಲಪ ಸೂೆೋಲಲೆೋಬೆೋಕನಗತತ್ುದೆ.  ಇದ್ರಲ್ಲಿ 
ಸೂೆೋಲತವೆಂಥ ಮರ್ೂೆೋಭನವ ಇದ್ುರ ೆ ಅದೆೋನತ ದೊಡಡ ವಿಚನರವನಗತವುದ್ಧಲಿ.  ಅದ್ರಲ್ಲಿ 
interpretation ಬೆೋರ ೆಬೆೋರ ೆತ್ರಹದ್ಲ್ಲಿ ಏನತ ಬೋೆಕನದ್ರೂ ಆಗಬಹತದ್ತ.  ರ್ನನತ ಈಗನಗಲೆೋ 
ಮನತ್ರ್ನಡತವನಗ ಹೆೋಳಿದೆುೋರ್ೆ.್ ್ “In the name of.”್ “ರ್ನನತ ಇರ್ೂೆನಬಬರ ಹೆಸರನತನ ಹೆೋಳಿ 
ಬೆೋಕನದ್ಷತಟ ಹಣ್ವನತನ ಗಳಿಸಿದೆುೋರ್,ೆ ಹಣ್ವನತನ ಗಳಿಸತವೆಂಥ ಸೆಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ನೋನತ ಗಳಿಸಿಕೊೆಂಡತ 
ಚೆರ್ನನಗಿ ಇದ್ಧುೋಯನ, ಬೋೆರಯೆವರತ ತೂೆೆಂದ್ರೆಯಲ್ಲಿದನುರೆ, ಆ ತೊೆಂದ್ರಯೆಲ್ಲಿರತವೆಂಥ ಸೆಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ 
ಇರ್ೂೆನಬಬರ ಹೆಸರನತನ ಹೆೋಳಿ ಗಳಿಸಿದ್ಧುೋಯಲನಿ ನೋನತ, ಅದ್ನತನ ಸರಿಯನದ್ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ತೂೆೆಂದ್ರೆಗ ೆ
ನೋನತ ಬೆಂದ್ತ ಸಹನಯ ಮನಡತ”್ ಎೆಂದ್ತ ಮನನಾ ರಮೋಶ್ ಕತಮನರ್ರವರತ ಹೆೋಳಿದನುರೆ.  ಆ 
ಮನತ್ನತನ  ಯನರನತನ  ಉದೆುೋಶ್ಸಿ  ಹೆೋಳಿದನುರ ೆ ಎೆಂಬತದ್ತ  ಗೂೆತಿುಲಿ.   ಆದ್ರ,ೆ  ಮನಜಿ  ಪರಧನನ 
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 ಮೆಂತಿರಗಳನದ್ XXX ಕನೆಂಗೆರಸ್ ಸೆಂಸೆೆ ಮೂರತ ತ್ಲಮೆನರಿಗನಗತವಷತಟ ದ್ತಡಿದ್ತ ಗಳಿಸಿದನುರ ೆ
ಎನತನವೆಂಥ ವಿಚನರ ಏನದೆ, ಆ ಮನತ್ನತನ  XXX ಆದ್ರೆ, ಮನನಾ ರವಿಕತಮನರ್ರವರತ, ಮನನಾ 
ವೆೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣ್ಸನಾಮಿಯವರತ ಮನತ್ರ್ನಡಿದ್ುರತ.  

 ಹನಗೆಯ್ಕೋ ಮನನಾ ಗೊೋವಿೆಂದ್ ಕನರಜೊೋಳರವರತ ಇರ್ೂೆನೆಂದ್ತ ವಿಚನರವನತನ ಹೆೋಳಿದ್ುರತ.  
ಅದೆೋರೆ್ೆಂದ್ರೆ,್ “ರ್ನವು ಯನರೆೋ ಆಗಲ್ಲ, ಮನನಾ ಪರಧನನ ಮೆಂತಿರಗಳನದ್ XXX ಹೆಸರನತನ ಪರಸನುಪ 
ಮನಡತವಷತಟ ದೂೆಡಡವರತ ರ್ನವಲಿ, ಅವರ ಹೆಸರನತನ ಯನವುದೆೋ ಕನರಣ್ಕೂೆ, ಯನವ 
ಸೆಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿಯೂ ತ್ರಬನರದ್ತ”್ ಎನತನವೆಂಥ ವಿಚನರವನತನ ತೆರೆದ್ ಹೃದ್ಯದ್ಧೆಂದ್ ಬಹಳ 
ದೊಡಡತ್ನದ್ಧೆಂದ್ ಸಪಷಟವನಗಿ ಹೆೋಳಿದ್ುರತ.  ಎಲಿದ್ಕ್ತೆೆಂತ್ ಬಹಳ ಮತಖ್ಾವನದ್ ವಿಚನರವೋೆರ್ೆೆಂದ್ರ,ೆ ಈ 
ಸದ್ನದ್ ಸಮಯ ವಾಯವನಗಬನರದ್ತ.  ಕ್ಷ್ತಲಿಕ ವಿಚನರಕೆೆ ಈ ಸದ್ನದ್ ಸಮಯ ಬೆಂದ್ತ 
ಹನಳನಗಿತ್ತು ಎೆಂದ್ತ ಸಮನಜ್ ನಮಮನತನ ದ್ೂರಬನರದ್ತ.  ವಿಶೆೋಷವನಗಿ ಉತ್ುರ ಕರ್ನಾಟಕದ್ ಜ್ನರತ 
ಮನತ್ರ್ನಡಿಕೂೆಳುುವೆಂತನಗಬನರದ್ತ.  ಯನವುದೆೋ ಕನರಣ್ಕೂೆ ಸಹ XXX ಯನರೊೋ ಒಬಬ ವಾಕ್ತು 
ದ್ತಡಿದ್ತ ಗಳಿಸಿರತವೆಂಥ ವಿಚನರವನತನ ಅವರತ ಮನತ್ರ್ನಡಿರತವೆಂಥ ಸೆಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ಅದ್ತ ಆ ವಾಕ್ತುಗ ೆ
ಅನಾಯಿಸತತ್ುದೆಯ್ಕೋ ವಿನಃ ಕನೆಂಗೆರಸ್ ಪಕ್ಷ್ಕೆೆ ಅನಾಯಿಸತವುದ್ಧಲಿ ಎನತನವೆಂಥ ವಿಚನರವನತನ ಬಹಳ 
ಸಪಷಟವನಗಿ ವಿಡಿಯೋದ್ಲ್ಲಿ ತೊೋರಿಸಿದನುರ.ೆ  ಆಡಳಿತ್ ಪಕ್ಷ್ದ್ವರಲ್ಲಿ ಕೆೈ ಮತಗಿದ್ತ 
ಪನರರ್ಥಾಸತವುದೆೋರ್ೆೆಂದ್ರೆ, ಸಾಲಪ ಈ ವಿಚನರದ್ಲ್ಲಿ ಸೂೆೋಲಲ್ಲ.  ನೂರನರತ ಜ್ನರತ ಈ ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಿ ಕ್ಷ್ಮ 
ಕೆೋಳಿದನುರ,ೆ ವಿಷ್ನದ್ ವಾಕುಪಡಿಸಿದನುರೆ.  ವಿಷ್ನದ್ ವಾಕುಪಡಿಸಿದ್ವರತ ದೊಡಡವರನಗತತನುರೆ ವಿನಃ 
ಯನವುದೆೋ ಕನರಣ್ಕೂೆ ಸಣ್ಣವರನಗತವುದ್ಧಲಿ.  ಹನಗನಗಿ ವಿಷ್ನದ್ ವಾಕುಪಡಿಸಿದ್ ಮನತ್ರಕೆೆ ರ್ನನತ 
ಕ್ಷ್ಮನಪಣೆ ಕೆೋಳಿ ಗಲತಿ ಶ್ಕ್ಷೆಗ ೆಒಳಗನದ ೆಎೆಂದ್ತ ಭನವಿಸಬನರದೆೆಂದ್ತ ಆಡಳಿತ್ ಪಕ್ಷ್ದ್ ಸದ್ಸಾರಲ್ಲಿ 
ಕಳಕಳಿ ಮನಡಿಕೂೆಳುುತೆುೋರ್ೆ.  
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ಶ್ರೋ ಅಡಗೂರ್ ಹೆಚ್ ವಿಶಾರ್ನಥ್ (ರ್ನಮನದೆೋಾಶನ ಹೊೆಂದ್ಧದ್ವರತ):- ಮನನಾ 
ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಈಗನಗಲೆೋ ಚಚಾೆಯನಗಿರತವುದ್ನತನ ಕೆೋಳಿದೆುೋರ್ೆ. ಮನಜಿ ಪರಧನನ ಮೆಂತಿರಗಳನದ್ 
XXX ಏಕೆೆಂದ್ರ,ೆ ಅವರತ ಬಿರಟಷರತ ಭನರತ್ವನತನ ಬಿಟತಟ ಹೂೆೋದ್ ನೆಂತ್ರ ಭನರತ್ವನತನ ಬಲ್ಲಷಠವನಗಿ 
ಕಟಟದ್ೆಂಥ ಮತ್ತು ದ್ಧಟಟ ಹಜೆೆೆ ಹನಕ್ತದ್ೆಂತ್ಹ ದೂೆಡಡ ರೆ್ೋತನರರನಗಿದನುರೆ.  ಬಹತಶಃ 1964ರೆ್ೋ ಸನಲ್ಲನಲ್ಲಿ 
ಅವರತ ಅಸುೆಂಗತ್ವನದನಗ ಮನಜಿ ಪರಧನನ ಮೆಂತಿರಗಳನದ್ ಅಟಲ್ ಬಿಹನರಿ ವನಜ್ಪೆೋಯಿಯವರತ 
ಮನಡಿರತವೆಂಥ ಭನಷಣ್ವನತನ ಒೆಂದ್ತ ಸಲ ಓದ್ಧ.  ಸನಧಾವನದ್ರ,ೆ ಏನತ ಭನಷಣ್ ಮನಡಿದನುರ ೆ
ಎೆಂಬತದ್ನತನ ಒೆಂದ್ತ ಸಲ circulate ಮನಡಿ.  ಹನಗನಗಿ ನವಭನರತ್ ನಮನಾಣ್ ನಮನಾತ್ೃರನದ್ 
XXX ಇದೆೋನತ ಹತಡತಗನಟವೆೋ? ಅವರತ 33 ಕೂೆೋಟ ಜ್ನರಿಗ ೆಆಹನರ ಇಲಿವೆೆಂದನಗ, ಆಹನರದ್ಲ್ಲಿ 
ಸನಾವಲೆಂಬರೆ್ ತ್ೆಂದ್ ಧಿೋರನ, ಅನನದನತ್ರನಗಿದನುರ.ೆ  ಅೆಂಥವರ ಬಗೆೆ ರ್ನವು ಬನಯಿಗೆ ಬೆಂದ್ ಹನಗೆ 
ಇಲ್ಲಿ ಮನತ್ರ್ನಡತತನು ಕತಳಿತ್ತಕೊೆಂಡರೆ, ಯನವ ದೆೋವರತ ನಮಮನತನ ಕ್ಷ್ಮಿಸತವುದ್ಧಲಿ.  ಹನಗನಗಿ 
ರ್ನನತ ಮನನಾ ರವಿಕತಮನರ್ರವರಿಗೂ ಹೆೋಳುವುದೆೋರ್ೆೆಂದ್ರೆ, ಈ ಹಿೆಂದೆ ನಮಮಲ್ಲಿ ಬೆೆಂಕ್ತ 
ಮಹನದೆೋವಯಾ ಎೆಂಬತವವರತ ಇದ್ುರತ.  ಅವರತ ಮೆಂತಿರಯೂ ಆಗಿದ್ುರತ.  ಹನಗನಗಿ ಮನನಾ 
ರವಿಕತಮನರ್ರವರತ ಬೆೆಂಕ್ತ ರವಿಕತಮನರ್ ಆಗಬನರದೆೆಂದ್ತ ತ್ಮಮ ಮೂಲಕ ಅವರಿಗೆ ವಿನೆಂತಿ 
ಮನಡಿಕೊಳುುತೆುೋರೆ್.  ದ್ಯವಿಟತಟ ತ್ಮಮಲ್ಲಿ ಹನಗೂ ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷ್ದ್ ರ್ನಯಕರತ ಮತ್ತು ಸನೆೋಹಿತ್ರಲ್ಲಿ 
ಮನವಿ ಮನಡಿಕೂೆಳುುತೆುೋರೆ್.  ಇವತಿುನ ದ್ಧವಸ ಬೆೋರ ೆಬೆೋರೆ ವಿಚನರಗಳು ಬರತತಿುವ.ೆ  ಹನಗೆೆಂದ್ತ ಬಹಳ 
ದೊಡಡ ದೂೆಡಡವರ ಹೆಸರನತನ ಎತಿುಕೊಳುಬನರದ್ತ.  XXX ಹನಗೆಯ್ಕೋ ಮನಧಾಮಗಳು ಕೂಡನ ಖ್ರಿೋದ್ಧ 
ಆಗತತಿುರಲ್ಲಲಿ.  ಆದ್ರೆ, ಈಗ ಮನಧಾಮಗಳನತನ ಖ್ರಿೋದ್ಧ ಮನಡಿ, ರ್ನವಲೆನಿ ದೊಡಡ ದೂೆಡಡವರತ 
ಎೆಂದ್ತ ಬಿೆಂಬಿಸಿಕೊಳುುತಿುದನುರೆ.  ಆದ್ುರಿೆಂದ್ ಇದ್ನತನ ದ್ಯವಿಟತಟ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಲ್ಲಿಸತವುದ್ತ ಒಳುೆಯದ್ತ 
ಎೆಂದ್ತ ಹೆೋಳುತನು, ಇಲ್ಲಿನ ಎಲನಿ ಸನೆೋಹಿತ್ರಿಗ ೆಕೈೆ ಮತಗಿದ್ತ ವಿನೆಂತಿ ಮನಡಿಕೂೆಳುುತೆುೋರೆ್.  
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(1125) 22.12.2022/4.40/ಎಸ್ಕ-ೆವಿಕೆ                      (ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿೆತಿ) 

    ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಾ ಆಯನೂರತ ಮೆಂಜ್ತರ್ನಥ್ರವರೆೋ, ತನವು ಮನತ್ರ್ನಡಿ. 

    ಶ್ರೋ ಆಯನೂರತ ಮೆಂಜ್ತರ್ನಥ್ (ಪದ್ವಿೋಧರ ಕ್ಷೆೋತ್ರ):- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಈ 
ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಿರತವ ಆಡಳಿತ್ ಪಕ್ಷ್ದ್ ಸದ್ಸಾರತ ಮತ್ತು ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷ್ದ್ ಸದ್ಸಾರತ ಎೆಂದ್ತ ರ್ನನತ 
ಹೆೋಳುವುದ್ಕೆೆ ಹೊೋಗತವುದ್ಧಲಿ. ರ್ನವು ಎಲೆಿ ಮಿೋರಿ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿದುೆೋವೆ. ಸದ್ನಕೆೆ ಗೌರವ ತ್ರತವ  
ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ್ ಪಕ್ಷ್ದ್ವರತ ಮತ್ತು ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷ್ದ್ವರತ ವತಿಾಸಬೆೋಕತ. ಈ ಮೋಲಮರ್ ೆತ್ನನದೆೋ 
ಆದ್ೆಂತ್ಹ  ಒೆಂದ್ತ ವಚಾಸತೂ ಇದೆ. ಅದ್ರ ಘನತ,ೆ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಅದ್ರ ಪರೆಂಪರೆ ಬಗೆೆ ಮೊರೆ್ನ 
ತನರೆ್ೋ ಮನತ್ರ್ನಡಿದುೆೋವೆ. ರ್ನವು ಇಲ್ಲಿ ನೆಂತ್ ಈ ಜನಗದ್ ರೆ್ಲಗಟತಟ ಎಷತಟ ಪವಿತ್ರ ಎೆಂದ್ತ 
ಅಥಾಮನಡಿಕೊಳುುವುದ್ರಲ್ಲಿ ರ್ನವು ವಿಫಲರನದ್ರೆ, ಈ ರಿೋತಿಯನದ್ೆಂತ್ಹ ಘಟರ್ಗೆಳು ನಡಯೆತತ್ುವೆ. 
XXX ಮನನಾ ಎನ್. ರವಿಕತಮನರ್ರವರತ XXX ಮನನಾ ಎನ್. ರವಿಕತಮನರ್ರವರತ XXX ಈ 
ವಿಚನರದ್ ಬಗೆೆ ಚಚಾೆ ಮನಡತವುದ್ತ ಅನಗತ್ಾವನಗಿದೆ. XXX ಈ ದೆೋಶದ್ ಪರಧನನ 
ಮೆಂತಿರಯನಗಿದ್ುವರತ. ಅವರತ ಆಯನಯ ಕನಲಘಟಟದ್ಲ್ಲಿ ತಿೋಮನಾನಗಳನತನ ಮನಡಿರತತನುರೆ. ಇವತ್ತು 
ರ್ನವು ಮನಡತವ ತಿೋಮನಾನಗಳು ಈ ಪಿೋಳಿಗೆಗೆ ತ್ಪನಪಗಿ ಕನಣಿಸಿದ್ರೂ ಮತೆಂದ್ಧನ ಪಿೋಳಿಗೆಗೆ ಅದ್ತ 
ಸರಿಯನಗಿ ಕನಣಿಸಬಹತದ್ತ. ಆ ಕನರಣ್ಕೆೆ ನಮಮ ಸನೆೋಹಿತ್ರನದ್ ಮನನಾ ಎನ್. ರವಿಕತಮನರ್ರವರತ 
ಅತ್ಾೆಂತ್ ಕ್ತರಿಯ ಸದ್ಸಾರನಗಿದ್ತು, XXX ಸರಿ ಎನಸತವುದ್ಧಲಿ. ಆ ಕನರಣ್ಕನೆಗಿ ಅವರ ಹೆಸರನತನ 
ಕೆೈಬಿಡತವುದ್ತ ಒಳೆುಯದ್ತ. ಪದ್ವನತನ ಕಡತ್ದ್ಧೆಂದ್ ತೆಗೆದ್ತ ಹನಕತವುದ್ತ ದೂೆಡಡ ವಿಷಯವೆೋನಲಿ. 
ಆದ್ರೆ ಅೆಂತ್ಹ ಹಿರಿಯ ವಾಕ್ತುಯ ಹೆಸರನತನ ಉಲೆಿೋಖ್ ಮನಡಿರತವುದ್ನತನ ವನಪಸತೂ ತೆಗೆದ್ತಕೊಳುಲ್ಲ. 
ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷ್ದ್ವರತ ಆಡಳಿತ್ ಪಕ್ಷ್ದ್ವರನತನ ಟೋಕೆ ಮನಡಿರತತಿುೋರನ. ರ್ನವು ಕೂಡ ಟೋಕೆ 
ಮನಡೂೆೋಣ್.   ಆದ್ರೆ ಎದಯೆಲ್ಲಿ ನೆಂಜ್ತ ಉಳಿಯತವುದ್ತ ಬೆೋಡ. ನಮಗೆ ಪನಲ್ಲಾಮೆಂಟರಿ ಸಿಸಟೆಂಗಳ 
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 ಟೋಕೆಗಳು ಬರಲ್ಲ. ನಮಮ ಎದೆಯಳಗೆ ವಿಷ ತ್ತೆಂಬಿ ಬನಯಿಯಳಗೆ ಉಗತಳುವನದ್ೆಂತ್ಹದ್ತು 
ಆಗಬನರದ್ತ. ರ್ನವು ಇಲ್ಲಿ ಒೆಂದ್ತ ರಿೋತಿಯ ಪೈೆಪೊೋಟಯ ವೆೈರತ್ಾದ್ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ behave 
ಮನಡತವುದ್ಕೆೆ ಬೆಂದ್ಧಲಿ. ಮನನಾ ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷ್ದ್ ರ್ನಯಕರಿಗ ೆವಿನೆಂತಿ ಮನಡತವುದೆೋರ್ೆೆಂದ್ರೆ, ತನವು 
ನಮಮನತನ ಟೋಕೆ ಮನಡಿ. ಆಗನಗ XXX ಇತನಾದ್ಧ ಪದ್ಗಳನತನ ತನವು ಬಳಸಬೆೋಡಿ. ಒೆಂದ್ತ 
ಸೆಂಘಟರ್ಗೆ ೆಎಲೊಿೋ ಒೆಂದ್ತ ಕಡ ೆ ರೆ್ೂೋವನಗತತ್ುದೆ.   ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅನತಭವದ್ ಹಿರೆ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ 
ಗೌರವವನಗಿ ಕತಳಿತ್ತಕೂೆಳುುತೆುೋವ.ೆ ಒಬಬ ವಾಕ್ತುಯ ಬಗೆೆ ಹೆೋಳಿದನಗ, ಎಷ್ೊಟೆಂದ್ತ ಬೆೋಸರ ಮತ್ತು 
ಕೊೋಪ ಬರತತ್ುದಯೆೋ, ಒೆಂದ್ತ ಸೆಂಘಟರ್ೆಯ ಬಗೆೆ ಹೆೋಳಿದನಗ, ಅದೆೋ ರಿೋತಿ ಅೆಂತ್ರಿೋಕ 
ಭನವರೆ್ಗಳು ಎದ್ತು ಹೋೆಳುತ್ುದೆ. ಆ ತ್ರಹ ಹಳೆಯ ವಿಷಯವನತನ ಮರೆತ್ತ ಬಿಡೂೆೋಣ್.  ಯನವುದ್ನತನ 
ಚಚೆಾಗ ೆ ತೆಗೆದ್ತಕೊಳುುವುದ್ತ ಬೆೋಡ. ಆಡಳಿತ್ ಪಕ್ಷ್ದ್ವರನತನ ಟೋಕೆ ಮನಡತವುದ್ಕೆೆ ವಿರೂೆೋಧ 
ಪಕ್ಷ್ದ್ವರತ ಬೆಂದ್ಧದನುರೆ.  ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷ್ದ್ವರನತನ ಟೋಕೆ ಮನಡತವುದ್ಕೆೆ ಆಡಳಿತ್ ಪಕ್ಷ್ದ್ವರತ ಇದನುರ.ೆ  
ಆ ಹಕೆನತನ ಉಳಿಸಿಕೊಳೊುೋಣ್.  ಪರಸಪರ ಅತ್ಾೆಂತ್ ಸೆಂತೂೆೋಷಕರವನದ್ ಮತ್ತು ಆರೂೆೋಗಾಕರವನದ್ 
ಟೋಕೆಗಳನತನ ಮನಡೂೆೋಣ್. ಅದ್ಕೊೆೋಸೆರವನಗಿ, ರ್ನನತ ಮನನಾ ಎನ್ ರವಿಕತಮನರ್ರವರಲ್ಲಿ ವಿನೆಂತಿ 
ಮನಡತವುದೆೋರ್ೆೆಂದ್ರೆ, XXX ಹೆಸರನತನ ದ್ಯವಿಟತಟ ವನಪಸತೂ ತಗೆೆದ್ತಕೂೆಳಿು. ಅವರತ ಹಿರಿಯರತ 
ಮತ್ತು ಗೌರವನನಾತ್ರತ, ಎೆಂದ್ತ ರ್ನನತ ಮನನಾ ಸದ್ಸಾರಿಗೆ ವಿನೆಂತಿ ಮನಡತತೆುೋರ್.ೆ 
ಸಭನಪತಿಯವರನತನ ಪಿೋಠದ್ಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸತವನಗ, ತ್ಮಮನತನ ಹನಡಿ ಹೂೆಗಳಿದೆುೋವೆ. ಆದ್ರೆ ಒೆಂದೋೆ 
ದ್ಧನದ್ಲ್ಲಿ ಅದ್ಕೆೆ ಚತಾತಿ ಬೆಂತ್ತ ಎನತನವ ರೆ್ೂೋವಿದ.ೆ ಅದ್ತ ಬರಬನರದ್ತ. ಯನವುದೆೋ ಸೆಂದ್ಭಾದೊಳಗೆ 
ಆ ಪಿೋಠ ಅಸಹನಯಕವನಗಬನರದ್ತ. ಆದ್ರೆ ಸಾಲಪ ಪರವನಗಿಲಿ, ತನವು ಎದ್ತು ನೆಂತನಗ, ಬಹಳ ಜ್ನ 
ಕತಳಿತಿದನುರೆ. ಅದ್ರೂ ಕೂಡ ಒೆಂದ್ತ ಪರೆಂಪರಯೆನತನ ತನವು ಬಿೋಗಿ ಮನಡಿ, ಒೆಂದ್ತ ಬನರಿ ಸದ್ನದ್ 
ಬನವಿಯಳಗೆ ಬೆಂದ್ ಮೋಲೆ ಮತೆು ಹೂೆೋಗಿ ಮನತ್ರ್ನಡಬನರದ್ತ. ಮನತ್ರ್ನಡತವುದನದ್ರೆ, ಮತೆು 
ಸದ್ನದ್  ಬನವಿಯಳಗೆ  ಬರಬನರದ್ತ.  ಅದ್ರದೆೋ  ಆದ್  ಒೆಂದ್ತ ಪದ್ಿತಿ ಇದೆ. ಸದ್ಸಾರತ ಸದ್ನದ್ 

XXX ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರ ಆಜ್ಞನನತಸನರ ಕಡತ್ದ್ಧೆಂದ್ ತೆಗೆಯಲನಗಿದೆ                                       
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ಬನವಿಯಲ್ಲಿ ಹೂೆೋಗಿ ಕೂಗತವುದ್ತ ಮತುೆ ಅವರ ಸನೆನಕೆೆ ಹೊೋಗಿ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದ್ತ, ಮತೆು ಸದ್ನದ್ 
ಬನವಿಗೆ ಬರತವುದ್ತ ಈ ರಿೋತಿ ಬಳಕೆ ಮನಡಬನರದ್ತ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಸದ್ಸಾರತ ಸದ್ನದ್ ಬನವಿಯಲ್ಲಿದನುಗ ಮನತ್ರ್ನಡಬನರದ್ತ. 

ಶ್ರೋ ಆಯನೂರತ ಮೆಂಜ್ತರ್ನಥ್:- ಸದ್ಸಾರತ ಸದ್ನದ್ ಬನವಿಯಲ್ಲಿದನುಗ 
ಮನತ್ರ್ನಡಬನರದ್ತ. Well ನಲ್ಲಿರತವವರತ except ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷ್ದ್ ರ್ನಯಕರತ ಮತ್ತು  ಸಭನ 
ರ್ನಯಕರತ ಮನತ್ರ್ನಡತತನುರೆ. ಅದ್ೂ ಸಹ ಸೆಂದ್ಭಾವನತನ ತಿಳಿಗೊಳಿಸತವುದ್ಕೆೆ ಅವರತ 
ಹೊೋಗಬಹತದ್ತ. ಸದ್ಸಾರೆಲಿರತ ಸದ್ನದ್ ಬನವಿಗೆ ಹೊೋಗತವುದ್ತ ಮತೆು ತ್ಮಮ ಸನೆನಕೆೆ ಬೆಂದ್ತ 
ಭನಷಣ್ ಮನಡತವುದ್ತ. ಪತನಃ ಸದ್ನದ್ ಬನವಿಗೆ ಬರತವುದ್ತ. ಸೆಂಪರದನಯಕೆೆ ವಿರತದ್ಿವನದ್ೆಂತ್ಹ 
ಪರೆಂಪರಯೆನತನ ರ್ನವು ಹನಕಬನರದ್ತ. ಆ ಕನರಣ್ಕೊೆೋಸೆರ ನರ್ನೆ ಕೂಡ ಆಡಳಿತ್ ಮತ್ತು ವಿರೂೆೋಧ 
ಪಕ್ಷ್ಗಳು ಸೋೆರಿ ಇದ್ಕೆೆ ಹೂೆಣೆಗನರರನಗಿದೆುೋವೆ. ಒೆಂದ್ಧಷತಟ ಒಳೆುಯ ಸೆಂಪರದನಯವನತನ ಹನಕತವೆಂತ್ಹ 
ಪರಯತ್ನ ಮನಡೂೆೋಣ್. ಅದ್ತ ಮತೆಂದ್ಧನ ದ್ಧನಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆಲಿರಿಗೂ ಸವಿ ರೆ್ನಪಿನ ಬತತಿುಯನಗಿ 
ಉಳಿಯತತಿುದೆ. ಆ ಕನರಣ್ಕನೆಗಿ ದ್ಯವಿಟತಟ ಇವತಿುನ ಘಟರ್ ೆ ಏರ್ನಗಿದೆ, ಅದ್ತ ಹೆೋಗ ೆ ಖ್ತಷಿ 
ಕೊಡತವುದ್ಧಲಿವೋ ಹನಗೆೋ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಖ್ತಷಿ ಕೊಡತವುದ್ಧಲಿ. ಸಮಯ ಸತಮಮರ್ೆ ವಾಥಾವನಗಿ 
ಹೊೋಯಿತ್ತ. ರ್ನವು ಆಡಳಿತ್ ಪಕ್ಷ್ದ್ವರತ. ಉತ್ುರ ಕರ್ನಾಟಕದ್ ಜ್ನತೆಗೆ ಒೆಂದ್ಧಷತಟ ಬದ್ತಕ್ತಗ ೆಭವಿಷಾ 
ಕೊಡತವೆಂತ್ಹ ನಣ್ಾಯಗಳನಗಬೋೆಕೆೆಂಬ ಬಗೆೆ ಜ್ನಗಳು ನರಿೋಕ್ಷೆ ಮನಡತತಿುದನುರೆ. ಈ ಸೆಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ 
ಸಣ್ಣ-ಪತಟಟ ಘಟರ್ೆಗಳಿೆಂದ್ ಸದ್ನದ್ ಕನಯಾಕಲನಪಗಳನತನ ತ್ತೆಂಡನರಿಸತವುದ್ತ ಬೆೋಡ. ಸದ್ನವನತನ 
ಎಲಿರೂ ಅರೆ್ೂೋನಾವನಗಿ ನಡಸೊೆೋಣ್ ಎನತನವೆಂತ್ಹ ಮನತ್ನತನ ಹೆೋಳುತೆುೋರ್ೆ.  ರ್ನನತ ತ್ಮಮ ಮೂಲಕ 
ಮನನಾ ಸಭನ ರ್ನಯಕರ ಅನತಮತಿಯ ಮೋರಗೆೆ ನನನ ಸನೆೋಹಿತ್ರವರತ XXX ಎೆಂಬ ಹೆಸರನತನ 
ವನಪಸತೂ ತೆಗೆದ್ತಕೊಳುಬೆೋಕೆೆಂದ್ತ ತನವು ಸೂಚಿಸಬೆೋಕೆೆಂದ್ತ ರ್ನನತ ತ್ಮಮಲ್ಲಿ ವಿನೆಂತಿ ಮನಡತತೆುೋರ್.ೆ 
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 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಡನ|| ತೆೋಜ್ಸಿಾನ ಗೌಡರವರೋೆ, ತನವು ಮನತ್ರ್ನಡಿ.  

ಡನ|| ತೆೋಜ್ಸಿಾನ ಗೌಡ (ವಿಧನನಸಭೆಯಿೆಂದ್ ಚತರ್ನಯಿತ್ರನದ್ವರತ):- ಮನನಾ 
ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಮನನಾ ಆಯನೂರತ ಮೆಂಜ್ತರ್ನಥ್ರವರತ, ನರ್ನೆ ಮನನಾ ಪತಟಟಣ್ಣನವರತ ಇನತನ 
ಅರೆ್ೋಕ ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷ್ದ್ ಸದ್ಸಾರತ ಈ ಸದ್ನದ್ ಮಹತ್ಾವನತನ ಹೆಚಿುಸಬೆೋಕೆೆಂದ್ತ ಹೆೋಳಿ, ತ್ಮಮ 
ಹಿರಿತ್ನದ್ ಹಿರೆ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ತನವು ಸಭನಪತಿ ಪಿೋಠದ್ಲ್ಲಿ ಕತಳಿತನಗ ಇನತನ ದೊಡಡ ದೊಡಡ ಕನಸತಗಳನತನ 
ನರ್ನೆ ದ್ಧನ ರ್ನವು ಕೆಂಡವೆು. ನಯಮನವಳಿಗಳ ಪರಕನರ ಸಪಷಟವನಗಿದೆ. ಯನರೆೋ ವಾಕ್ತುಯನಗಲ್ಲೋ, ಈ 
ಸದ್ನಕೆೆ ಬೆಂದ್ತ ತ್ಮಮನತನ ತನವು ಸಮರ್ಥಾಸಿಕೂೆಳುುವುದ್ಕನೆಗತವುದ್ಧಲಿ. ಯನವುದೆೋ ಪಕ್ಷ್ದ್ವರನಗಿರಲ್ಲೋ, 
ಯನವುದೆೋ ಹೊರಗಿನ ಹಿರಿಯರನಗಿರಲ್ಲೋ, ಅವರ ಹೆಸರನತನ ಉಲೆಿೋಖ್ ಮನಡಬನರದ್ತ ಎನತನವುದ್ತ 
ನಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಪಷಟವನಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಎರಡತ ಪಕ್ಷ್ಗಳಿೆಂದ್ ಈ ನಯಮ ಉಲಿೆಂಘರ್ೆಯನಗಿದೆ. 
ಮೊದ್ಲೋೆ ಸೂಚರೆ್ ಕೂೆಟನಟಗಲೆೋ, ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷ್ದ್ ರ್ನಯಕರತ ಯನವಬಬ ಲೂೆೋಕಸಭನ ಸದ್ಸಾರ 
ಹೆಸರನತನ ಉಲೆಿೋಖ್ ಮನಡಿದ್ರತ. ಅವರತ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂದ್ತ ಸಮಥಾರ್ ೆಮನಡಿಕೊಳುುವುದ್ಕನೆಗತವುದ್ಧಲಿ. 
ಅದೆೋ ತ್ರಹ ಮನನಾ ಎನ್. ರವಿಕತಮನರ್ರವರತ ಹೆೋಳಿದ್ತು ಕೂಡ ಅದ್ಕೆೆ ಒೆಂದ್ತ ಪರತ್ತಾತ್ುರ 
ರೂಪದ್ಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಘಟರೆ್ಗಳು ಸೆಂಭವಿಸಿವೆ. ಮನನಾ ಎನ್. ರವಿಕತಮನರ್ರವರತ ಬನಲಾದ್ 
ದ್ಧಸಯೆಿೆಂದ್  ಅವರತ ಸಮನಜ್ ಮತಖಿಯನಗಿ, ತ್ಮಮ ಜಿೋವನವರೆ್ನೋ ಸಮಪಾಣೆ ಮನಡಿರತವೆಂತ್ಹ 
ಒಬಬ ಆದ್ಶಾ ಜ್ನ ಪರತಿನಧಿಯನಗಿ ಬೆಳೆಯತತಿುರತ್ಕೆೆಂಥವರತ. ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ತ್ಪಿಪಲಿ. ರ್ನವು ಯನರೆೋ 
ತ್ಪತಪ ಮನಡಿದ್ುರೂ, ಅದ್ನತನ ತಿದ್ತುವುದ್ಕೆೆ ಈ ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಿರತವ ಪರತಿಯಬಬರಿೆಂದ್ಲೂ 
ಕಲ್ಲಯಬೆೋಕನಗಿರತವೆಂತ್ಹದ್ತು ಇದ.ೆ ಅವರತ ಕಲ್ಲಕಯೆ ವಿದನಾರ್ಥಾ. ಅವರತ ಅರೆ್ೋಕ ಸೆಂದ್ಭಾಗಳಲ್ಲಿ 
ಹೆೋಳಿರತವೆಂತ್ಹ ಎಷ್ೊಟೋ ವಿಚನರಗಳನತನ ರ್ನವು ಮಚತುತುೆೋವೆ. ಈಗಲೂ ಕೂಡ ರ್ನವು ಅದ್ರೆ್ನೋ 
ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದೆುೋವೆ. ತನವು ಈಗನಗಲೆೋ ಅದ್ಕೂೆೆೆಂದ್ತ ಪರಿಷೆರಣ ೆಕೂೆಟಟದ್ಧುೋರಿ. ರ್ನನತ ಶಬನಿಥಾದ್ಲ್ಲಿ 
ಮನತ್ರ್ನಡತವುದನದ್ರೆ, ಅಸೆಂಸದ್ಧೋಯ ಪದ್ವನತನ ಮನತ್ರ ತೆಗೆಯತವುದ್ಕೆೆ ನಮಗೆ ಅವಕನಶ 
ಇರತವೆಂತ್ಹದ್ತು.  ಭರಷ್ನಟಚನರ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬರತವುದ್ಧಲಿ. ಆದ್ರೆ ಭನವನಥಾ ಮತ್ತು ಶಬನಿಥಾ ಇದ್ತ 
customs ನಮಮ ಸೆಂವಿಧನನ ಬೆಂದ್ಧರತವುದ್ರೆ್ನೋ ಲ್ಲಖಿತ್ ಮತ್ತು ಪರೆಂಪರ ೆ  ಪದ್ಿತಿಗಳ ಮೋಲೆ 
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ಬೆಂದ್ಧದ.ೆ ಕೆಲವೆಂದ್ತ ಸನರಿ ಅವರತ ಅಥಾ ಮನಡಿಕೊೆಂಡಿದ್ತು ಎೆಂದ್ರ,ೆ ಮನನಾ ಎನ್. 
ರವಿಕತಮನರ್ರವರ ಮನತಿನ ಹಿರೆ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ, ಅವರ ಈ ಒೆಂದ್ತ ಟೋಕನ ಪರಹನರದ್ ಮನತಿನ ಒೆಂದ್ತ 
ಪರಯೋಗದ್ಲ್ಲಿ ಬೆಂತ್ತ. ರ್ನನತ ಕೂಡ ಸಹಮತ್ವನತನ ವಾಕುಪಡಿಸತತೆುೋರ್.ೆ ಈ ದೆೋಶದ್ ಅತ್ತಾನನತ್ 
ವಾಕ್ತುಗಳ ಬಗೆೆ ಅವರತ ಆಯನ ಕನಲಕೆೆ ದೆೋಶವನತನ ಮತನನಡಿಸಿರತವ ಅವರ  ಪಥ ಬೆೋರ ೆಇರಬಹತದ್ತ 
ಮತ್ತು ನಮಮ ಪಥ ಬೋೆರೆ ಇರಬಹತದ್ತ.  ವಿಷಯನಧನರಿತ್ ಚಚಾೆಗಳು ಬೆಂದನಗ, ತನವು 
ಅವಕನಶವನತನ ಕೊಟಟದ್ಧುೋರಿ. ಒಬಬರತ ತೆಗೆದ್ತಕೂೆೆಂಡ ಒೆಂದ್ತ ವಿದೆೋಶನೆಂಗ ನೋತಿ ತ್ಪತಪ ಎೆಂದ್ತ 
ಹೆೋಳುವುದ್ಕೆೆ ನಮಗೆ ಅವಕನಶವಿದ.ೆ ಆರ್ಥಾಕ ನೋತಿ ತ್ಪತಪ ಎೆಂದ್ತ ಹೋೆಳುವುದ್ಕೆೆ ನಮಗ ೆ
ಅವಕನಶವಿದ.ೆ ಆದ್ರೆ ಆ ವಾಕ್ತುತ್ಾವನತನ ತೆೋಜೊೋವಧ ೆಮನಡತವುದ್ಕೆೆ ನಮಗೆ ಅವಕನಶವಿಲಿ. ವಿರೂೆೋಧ 
ಪಕ್ಷ್ದ್ವರತ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ್ ಪಕ್ಷ್ದ್ವರತ ಕೂಡ ತ್ಪತಪ ಮನಡಬನರದ್ತ. ಆ ಹಿರೆ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರತ ಆ 
ರಿೋತಿಯ ತ್ಪತಪಗಳನತನ ಉದೆುೋಶಪೂವಾಕವನಗಿ ಮನಡತವೆಂತ್ಹ ವಾಕ್ತು ಮನನಾ ಎನ್. 
ರವಿಕತಮನರ್ರವರಲಿ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ XXX ಲೊೋಕಸಭನ ಸದ್ಸಾರತ ಕೂಡ ಈ ಸದ್ನಕೆೆ ಬೆಂದ್ತ 
ಅವರನತನ ಅವರತ ಸಮರ್ಥಾಸಿಕೊಳುುವುದ್ಕನೆಗತವುದ್ಧಲಿ.  ಆದ್ುರಿೆಂದ್ ಇಬಬರಿಗೂ ಕೂಡ ತನವು 
ಸರಿಯನದ್ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ ಹೋೆಳಬೆೋಕತ. ಅವರತ ಕೂಡ ಅದ್ನತನ ವನಪಸತೂ ತೆಗೆದ್ತಕೊಳುಬೆೋಕತ. ಅದೆೋ 
ರಿೋತಿ ಆಡಳಿತ್ ಪಕ್ಷ್ದ್ವರಿಗೂ ಮತ್ತು ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷ್ದ್ವರಿಗೂ ಒೆಂದೋೆ ರಿೋತಿಯ ಒೆಂದ್ತ ಸೂತ್ರವನತನ 
ತನವು ಕೊಡಬೆೋಕೆೆಂದ್ತ ರ್ನನತ ಭನವಿಸತತೆುೋರೆ್.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಾ ಮರಿತಿಬೆಬೋಗೌಡರೋೆ, ತನವು ಮನತ್ರ್ನಡಿ. 

ಶ್ರೋ ಮರಿತಿಬೆಬೋಗೌಡ (ಶ್ಕ್ಷ್ಕರ ಕ್ಷೆೋತ್ರ):- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಇದ್ಧೋಗ 
ಮನತ್ರ್ನಡಿರತವೆಂತ್ಹ ಹಿರಿಯರನದ್ೆಂತ್ಹ ಮನನಾ ಹೆಚ್. ವಿಶಾರ್ನಥ್ರವರತ ಹನಗೂ ಮನನಾ 
ಆಯನೂರತ ಮೆಂಜ್ತರ್ನಥ್ರವರತ ಬಹಳ ಅಥಾಪೂಣ್ಾವನದ್ೆಂತ್ಹ ಮನತ್ತಗಳನತನ ಎಲಿರಿಗೂ 
ಮನಗಾದ್ಶಾನ ಮನಡತವೆಂತ್ಹ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆೋಳಿದನುರ.ೆ ಈ ಸದ್ನಕ್ತೆೆಂತ್ ದೊಡಡವರತ ಯನರೂ ಇಲಿ. 

XXX ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರ ಆಜ್ಞನನತಸನರ ಕಡತ್ದ್ಧೆಂದ್ ತೆಗೆಯಲನಗಿದೆ                                       
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 ರ್ನನತ ಇಪಪತೆುರಡತ ವಷಾ ನರೆಂತ್ರವನಗಿ ಶನಸಕರ್ನಗಿ, ಈ ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಿ  ರ್ನಲತೆ ಬನರಿ 
ಕ್ಷ್ಮಯನಚಿಸಿದುೆೋರೆ್. ರ್ನವು ಕೆಲವೆಂದ್ತ ಸೆಂದ್ಭಾ, ಸನನವೆೋಶಗಳಲ್ಲಿ ರ್ನವು ಕೆೋಳಿರತವೆಂತ್ಹ 
ಪರಶೆನಗಳಿಗೆ ಸಕನಾರದ್ಧೆಂದ್ ಉತ್ುರವನತನ ಪಡಯೆತವ ಸೆಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ಕೆಲವಮಮ ಅವೋೆಶಕೆೆ 
ಒಳಗನಗತವೆಂತ್ಹದ್ತು, ಇವೆಲನಿ ಸವೆಾ ಸನಮನನಾ. ಆ ಪರಿಸಿೆತಿಗ ೆ ಅನತಗತಣ್ವನಗಿ ಕೆಲವೆಂದ್ತ 
ಸೆಂದ್ಭಾಗಳ ಪದ್ ಬಳಕಯೆಲ್ಲಿ ವಾತನಾಸವನಗತವುದ್ತ ಸಹಜ್.  ಆ ಒೆಂದ್ತ ವಾತನಾಸತೆ ಇವತ್ತು ಕೂಡ 
ರ್ನನತ ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಿ ರೆ್ೂೋಡಿರತವೆಂತ್ಹದ್ತು.  ಮನನಾ ಎನ್. ರವಿಕತಮನರ್ರವರತ ಯನವುದೋೆ 
ಉದೆುೋಶಪೂವಾಕವನಗಿ ಮನತ್ರ್ನಡಿದನಗೆೋ ಕನಣ್ಲ್ಲಲಿ. ಈಗ ನಮಮ ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷ್ದ್ ರ್ನಯಕರತ 
ಮನತ್ರ್ನಡಿದನಗ, ಅವರತ ಒೆಂದ್ತ ಉದನಹರಣೆಯನತನ ಕೊಟತಟ ಹೋೆಳಿದ್ರತ. ಆ ಮನತಿನ ಬರದ್ಲ್ಲಿ 
XXX ಇಲ್ಲಿ ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷ್ದ್ ಸದ್ಸಾರೆಲಿರೂ ಕೂಡ ಪರಶೆನ ಮನಡಿರತ್ಕೆೆಂಥದ್ತು. ಇೆಂತ್ಹದ್ತು ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಿ 
ಯನರೊೋ ಮೋಲಯೊ ಕೂಡ ಯನವುದೆೋ ಪಕ್ಷ್ದ್ ರ್ನಯಕರ ಮೋಲೂ ಕೂಡ  ಈ ತ್ರಹದ್ 
ನದ್ಧಾಷಟವನದ್ೆಂತ್ಹ ಮನತ್ತಗಳನತನ ರ್ನವು ಮನತ್ರ್ನಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ತನವು ಕೂಡಲೋೆ ಕಡತ್ದ್ಧೆಂದ್ 
ತೆಗೆದ್ತ ಹನಕ್ತದ್ಧರಿ. ತನವು ಇವತ್ತು ಸಭನಪತಿಯ ಪಿೋಠದ್ಲ್ಲಿ ಕತಳಿತಿರತವುದ್ತ, ತ್ಮಮ ಹಿರಿತ್ನದ್ 
ಅನತಭವ ಮತ್ತು ಈ ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಿ ಎಷ್ೂೆಟೆಂದ್ತ ಸೌಜ್ನಾತ ೆ ಮತ್ತು ಗನೆಂಭಿೋಯಾತೆಯಿೆಂದ್ ತನವು 
ನಡದೆ್ತಕೊೆಂಡಿದ್ಧುೋರಿ. ಹಿೋಗನಗಿ, ತ್ಮಮನತನ ಅಷ್ೂೆಟೆಂದ್ತ ಎತ್ುರಕೆೆ ತೆಗೆದ್ತಕೂೆೆಂಡತ ಹೊೋಗಿದೆ. ಈ 
ಸದ್ನಕ್ತೆೆಂತ್ ರ್ನವು ಯನರೂ ಕೂಡ ದೊಡಡವರಲಿ. ಆದ್ುರಿೆಂದ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ carrier ಇದೆೋರ್ೂೆೋ 
ಅವಮನನ, ಇದೆಲಿವೂ ಒೆಂದ್ತ ಕಡ ೆ ನಮಗ ೆ ಬಹಳ degrade ಅನತನವೆಂತ್ಹದೆುೋನೂ  ಇಲ್ಲಿಲಿ. 
ಇೆಂತ್ಹ ಸೆಂದ್ಭಾಗಳು ಬೆಂದನಗ, ಸದ್ನ ನಡಯೆಬೆೋಕತ. ಇವತ್ತು ಮನನಾ ಆಯನೂರತ 
ಮೆಂಜ್ತರ್ನಥ್ರವರತ ಹೆೋಳಿದ್ ಹನಗೆೋ, ಇವತ್ತು ಈ ಸತವಣ್ಾ ಸೌಧವನತನ ಕಟಟದ್ತು, ಈ ಗಡಿ ಭನಗದ್ 
ಸಮಸೆಾಗಳ ಬಗೆೆ ಚಚಿಾಸಲತ ಮತ್ತು  ಇದ್ತ ಉತ್ುರ ಕರ್ನಾಟಕದ್ ಜ್ನರ ಬಹಳ ದ್ಧನಗಳ 
ಬೆೋಡಿಕೆಯನಗಿತ್ತು. 

XXX ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರ ಆಜ್ಞನನತಸನರ ಕಡತ್ದ್ಧೆಂದ್ ತೆಗೆಯಲನಗಿದೆ                                                                                           
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(1126)22.12.2022/4.50/ಎೆಂ.ಎೆಂ-ಬಿ.ಎನ.ಎಸ್               (ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿೆತಿ) 

ಶ್ರೋ ಮರಿತಿಬೆಬೋಗೌಡ (ಮತೆಂದ್ತ):  

ಇಲ್ಲಿ ಒೆಂದ್ತ ಸದ್ನವನದ್ರೆ, ವಷಾದ್ಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಮಯ ಸದ್ನ ನಡದೆ್ರ ೆಈ ಭನಗದ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ 
ಪೂರಕವನಗತತ್ುದೆೆಂಬ ಸದ್ತದೆುೋಶದ್ಲ್ಲಿ ಅವತ್ತು ಸರ್ನಮನಾ ಹೆಚ.ಡಿ. ಕತಮನರಸನಾಮಿಯವರತ ಅಡಿಗಲತಿ 
ಹನಕ್ತದ್ರತ.  ಮನನಾ ಯಡಿಯೂರಪಪನವರತ ಈ ಸತವಣ್ಾಸೌಧವನತನ ಕಟಟದ್ರತ. ಅವರ ಒೆಂದ್ತ 
ಮಹೊೋದೆುೋಶಗಳು, ಆಕನೆಂಕ್ಷೆಗಳೆೋನದೆ ಇವತ್ತು ರ್ನವಲೆನಿ ಇಲ್ಲಿ ಪರತಿನಧಿಗಳನಗಿ, ಸದ್ಸಾರನಗಿ 
ಬೆಂದ್ಧರತವೆಂತ್ಹ ಸೆಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಕಡ ೆರ್ನವು ಹೆಚತು ಮಹತ್ಾ ಕೊಡಬೋೆಕತ.  ಇೆಂತ್ಹ ಸಣ್ಣಪತಟಟ 
ವಿಚನರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಂದ್ೆಂತ್ಹ ಸಮಸೆಾಗಳನತನ ತ್ಮಮ ರೆ್ೋತ್ೃತ್ಾದ್ಲ್ಲಿ ರ್ನವು ಕೂಡಲೋೆ ಬಗಹೆರಿಸಿಕೊೆಂಡತ 
ಈ ಸದ್ನವನತನ ಮತೆಂದ್ತವರಸೆತವುದನಗಬೋೆಕತ.  ಆದ್ುರಿೆಂದ್ ರ್ನನತ ಆ ಭನಗ, ಈ ಭನಗವೆೆಂದ್ಲಿ 
ಎಲನಿ ಸದ್ಸಾರ ಪರವನಗಿ ತ್ಮಮ ಮೂಲಕ ರ್ನನತ ಮನನಾ ರವಿಕತಮನರ್ರವರಲ್ಲಿ; ತನವೆೋನೂ 
ಉದೆುೋಶಪೂವಾಕವನಗಿ ಹೆೋಳಿದ್ಧುೋರೆೆಂದ್ಲಿ.  ತ್ಮಮ ಬನಯಿತ್ಪಿಪನೆಂದ್ ಹೆೋಳಿರತವೆಂತ್ಹ ಒೆಂದ್ತ ಮನತಿಗ ೆ
ವಿಷ್ನದ್ ವಾಕುಪಡಿಸಿ, ಇದ್ಕೆೆ ತಿಳಿ ಹೆೋಳಿ, ದ್ಯವಿಟತಟ ಈ ಸದ್ನ ಸೂಕುವನಗಿ ನಡಯೆತವೆಂತ ೆ
ಮನಡಬೆೋಕೆೆಂದ್ತ ರ್ನನತ ತ್ಮಮ ಮೂಲಕ ಮನನಾ ರವಿಕತಮನರ್ರವರಲ್ಲಿ ವಿನೆಂತಿ ಮನಡಿಕೊಳುುತೆುೋರೆ್.  

 ಶ್ರೋ ಎನ. ರವಿಕತಮನರ(ವಿಧನನಸಭೆಯಿೆಂದ್ ಚತರ್ನಯಿತ್ರನದ್ವರತ):- ಮನನಾ 
ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಮೊದ್ಲರೆ್ಯದನಗಿ ತ್ಮಮ ಪಿೋಠಕೆೆ ಮತ್ತು ತ್ಮಗೆ ಕ್ಷ್ಮಯನತನ ಕೆೋಳುತೆುೋರ್ೆ. 
ಕನರಣ್ವೆೋರ್ೆೆಂದ್ರೆ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬಹಳಷತಟ ಜ್ನರ ಸಮಯವಿದೆ.  ಹನಗನಗಿ ಈ ಸಮಯವನತನ ವಾಥಾ 
ಮನಡತವುದ್ಕೆೆ ರ್ನನತ ಇಷಟಪಡತವುದ್ಧಲಿ. XXX ಸನವಾಜ್ನಕರಲೆಿರೂ ಹೋೆಗೆ ಅಥಾ ಮನಡಿಕೂೆೆಂಡರತ 
ಹನಗೆ ರ್ನನತ ಆ ರಿೋತಿ ಅಥಾಮನಡಿಕೂೆೆಂಡೆ.  ಅದ್ತ ದೊಡಡ ದೂೆಡಡದನಗಿ ಪೆೋಪರ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಟ.ವಿ.,ಗಳಲ್ಲಿ 
State level and National level ನಲ್ಲಿ ಒೆಂದ್ತ ವನರಗಟಟಲೆ ಚಚಾೆ ನಡಯೆಿತ್ತ.    ಇದ್ನತನ 
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ರ್ನನತ ಹನಗೆ ಅಥಾ ಮನಡಿಕೂೆೆಂಡೆ.  XXX ಹೆಸರನತನ ಹೆೋಳುವುದ್ರಿೆಂದ್ ಅವರಿಗೆ 
ಘಾಸಿಯನಗತತ್ುದೆೆಂದ್ರ ೆ ರ್ನನತ ಅದ್ನತನ ವನಪಸ್ ಪಡಯೆತತೆುೋರ್.ೆ  ಸದ್ನ ನಡಯೆಬೆೋಕತ.  ಆ 
ಸಮಯದ್ಲ್ಲಿ ಉತ್ುರ ಕರ್ನಾಟಕದ್ ಜ್ನರ ಸಮಸೆಾಗಳ ಬಗೆೆ ಚಚೆಾಯನಗಬೆೋಕತ.   ಅದ್ಕೆೆ ರ್ನನತ 
ತ್ಕ್ಷ್ಣ್ವೆೋ ಅದ್ನತನ ವನಪಸ್ ಪಡಯೆತತೆುೋರ್.ೆ  ಒೆಂದ್ನತನ ಹೆೋಳುವುದೋೆರ್ೆೆಂದ್ರೆ, ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷ್ದ್ 
ರ್ನಯಕರತ ಆಗನಗ ನಮಗೆ ಚತಚತುತನುರ.ೆ  ಹೆೋಗ ೆ ಚತಚತುತನುರೆೆಂದ್ರ,ೆ ಈ ಕಡೆ 
ಕತಳಿತ್ತಕೂೆೆಂಡವರಲೆಿರೂ ಎದೆುೋಳಬೆೋಕತ ಹನಗೆ ಚತಚತುತನುರೆ.  XXX ಎೆಂದ್ರೆ ಒೆಂದ್ತ ತ್ರಹ 
ಯನರಿಗನದ್ರೂ ಕೂಡ ರೆ್ೂೋವನಗತತ್ುದೆ.  ಹನಗನಗಿ ರ್ನನತ ವಿನೆಂತಿ ಮನಡತತೆುೋರ್ೆ, ರ್ನನತ XXX 
ಶಬುವನತನ ವನಪಸ್ ಪಡಯೆತತೆುೋರ್ೆ.  ಆದ್ರೆ ಆಗನಗ ಅವರತ ನಮಮರೆ್ನೋನತ ಚತಚತುತನುರೆ, ಕೆಣ್ಕತತನುರ;ೆ 
XXX ಎೆಂಬ ಶಬುವನತನ ಅವರತ ಇನತನ ಮತೆಂದ ೆಉಪಯೋಗಿಸಬನರದ್ತ.  ಉದನಹರಣೆಗ ೆ XXX 
ಎೆಂಬ ಶಬುವನತನ ಹೆೋಳಿದ್ರ ೆನಮಗೆ ಘಾಸಿಯನಗತತ್ುದೆೆಂದ್ತ ರ್ನನತ ವನಪಸ್ ತೆಗೆದ್ತಕೊೆಂಡೆ. ಅದ್ನತನ 
ವಿಷ್ನದ್ ವಾಕುಪಡಿಸತತೆುೋರ್ೆ.  ಆದ್ರೆ XXX ಹೆೋಳಿರತವುದ್ರ ಬಗೆೆ ಸನವಾಜ್ನಕರಲೆನಿ ಹೆೋಗ ೆಸಿಾೋಕನರ 
ಮನಡಿದನುರ ೆಹನಗೆಯ್ಕೋ ರ್ನವೂ ಸಿಾೋಕನರ ಮನಡತತೆುೋವೆ.  ರ್ನಗರಿೋಕರತ ಸಮನಜ್ದ್ಲ್ಲಿ ಅದ್ನತನ ಹೆೋಗ ೆ
ಸಿಾೋಕನರ ಮನಡಿದನುರ ೆ ಹನಗೆಯ್ಕೋ ರ್ನವೂ ಸಿಾೋಕನರ ಮನಡತತೆುೋವೆ.  ಅದ್ಕೆೆ ಅದ್ನತನ ವನಪಸ್ 
ಪಡಯೆತತೆುೋರ್.ೆ  ಮನನಾ ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷ್ದ್ ರ್ನಯಕರತ ಕೂಡ XXX ಎೆಂಬ ಶಬುವನತನ ವನಪಸ್ 
ಪಡಯೆಬೆೋಕೆೆಂದ್ತ ಈ ಸೆಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ಹೆೋಳುತನು ಮನನಾ ಮರಿತಿಬೆಬೋಗೌಡರತ, ಮನನಾ 
ಭೊೋಜೆೋಗೌಡರತ ಮತ್ತು ಮನನಾ ಆಯನೂರತ ಮೆಂಜ್ತರ್ನಥ್ರವರತ, ಮನನಾ ವಿಶಾರ್ನಥ್ರವರತ 
ಮತ್ತು ಡನ: ತೆೋಜ್ಸಿಾನಗೌಡರತ ಅವರೆಲಿರೂ ಕೂಡ ಮನತ್ರ್ನಡಿದ್ರತ. ಸಮಯದ್ ಅಭನವದ್ಧೆಂದ್ ಸದ್ನ 
ತ್ಕ್ಷ್ಣ್ವೆೋ ಪನರರೆಂಭವನಗಬೋೆಕತ.  ಹನಗನಗಿ ಪಿೋಠನಧಾಕ್ಷ್ರತ ಕೂಡ ಎರಡತ ಸಲ ಇದ್ರ ಸಲತವನಗಿ 
ಮಿೋಟೆಂಗ್ ಕರದೆ್ರತ.  ಅದ್ಕೆೆ ರ್ನನತ ಗೌರವ ಕೂೆಟತಟ ಈ ಒೆಂದ್ತ ಶಬುವನತನ ರ್ನನತ ವನಪಸ್ 
ಪಡಯೆತತೆುೋರ್.ೆ  
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ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಸನಕಲಿವೆೋ? 

ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕ.ೆ ಹರಿಪರಸನದ(ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷ್ದ್ ರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ತನವು 
ಸಮಯ ಕೊಟಟರಿ ರ್ನವು ಸಮನಧನನದ್ಧೆಂದ್ ಕೆೋಳಿದೆವು.  XXX ಹೆಸರತ ಹೆೋಳಿದ್ುಕೆೆ ನಮಗೋೆನತ 
ಘಾಸಿಯನಗಲ್ಲಲಿ. ಅವರತ XXX ಆ ಪದ್ವನೂನ ವನಪಸ್ ತೆಗೆದ್ತಕೂೆಳುುವುದ್ಕೆೆ ಹೆೋಳಿ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ತೆಗೆದ್ರಲಿವೆೋ? 

ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕೆ. ಹರಿಪರಸನದ:- ಎಲ್ಲಿ ಹೆೋಳಿದ್ರತ? ಅವರತ ಹೆೋಳಿದ್ತು XXX ಹೆಸರತ ಹೆೋಳಿದ್ುಕೆೆ 
ಘಾಸಿಯನಗಿದನುರ ೆಎೆಂದ್ತ ಹೆೋಳಿದ್ರತ.  XXX ಹೆಸರತ ಹೆೋಳಿದ್ುಕೆೆ ನಮಗೆ ಘಾಸಿಯನಗಲ್ಲಲಿ.  ಅವರತ 
ಸನವಿರ ಸಲ ಹೆೋಳಿಕೂೆಳುಲ್ಲ.  XXX ಎೆಂಬ ಪದ್ ಬೆಂದನಗ; 

ಡನ: ಮತರತಗೆೋಶ್ ಆರ. ನರನಣಿ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ದ್ಯವಿಟತಟ ಕಲನಪವನತನ 
ಮತೆಂದ್ತವರೆಸೊೋಣ್. 

ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕೆ. ಹರಿಪರಸನದ:- ಅದ್ನತನ ವನಪಸ್ ತೆಗೆದ್ತಕೂೆಳುಬೆೋಕತ. ಅದ್ತ ಬಹಳ ಮತಖ್ಾ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಅವರತ ಮನತ್ರ್ನಡಿದ್ುನತನ ಹಿೆಂತೆಗೆದ್ತಕೂೆೆಂಡಿದನುರಲಿವೋೆ? 

ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕ.ೆ ಹರಿಪರಸನದ:- ಅವರತ ಆ ರಿೋತಿ ಹೆೋಳಲ್ಲಲಿ.  ಅವರತ XXX ಹೆಸರತ ಹೆೋಳಿದ್ರ ೆ
ನಮಗದ್ತ ಘಾಸಿಯನದ್ರೆ ಅದ್ನತನ ರ್ನವು ವನಪಸ್ ತೆಗೆದ್ತಕೂೆೆಂಡಿದುೆೋವೆ ಎೆಂದ್ತ ಹೆೋಳಿದ್ರತ.  XXX 
ಹೆಸರತ ಹೆೋಳಿದ್ರ ೆ ನಮಗೋೆನತ ಘಾಸಿಯನಗತವುದ್ಧಲಿ.  ನೂರತ ಸಲ ಬೋೆಕನದ್ರೂ ಹೆೋಳಿ.  ಅವರ 
ಹೆಸರನತನ XXX ಜೊತೆಗೆ ಸೋೆರಿಸಿದ್ರೆ ಅದ್ನತನ ನೋವು ವನಪಸ್ ತೆಗೆದ್ತಕೊಳುಬೋೆಕತ.  ರ್ನನತ ಅದ್ನತನ 
ಹೆೋಳಲ್ಲಲಿ ಎೆಂದ್ತ ಹೆೋಳಬೆೋಕತ, ವಿಷ್ನದ್ ವಾಕುಪಡಿಸಬೋೆಕತ.  ರ್ನನತ XXX ಎೆಂದ್ತ ಹೆೋಳಿದ್ರ;ೆ XXX 
ರ್ನನತ ಕನನಡದ್ ಭಕು.  ಅವರಿಗೆ XXX ಎೆಂದ್ತ ಗೊತಿುರತವುದ್ತ.  

XXX ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರ ಆಜ್ಞನನತಸನರ ಕಡತ್ದ್ಧೆಂದ್ ತೆಗೆಯಲನಗಿದೆ                                       

 



ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನ ಪರಿಷತ್ತು                    2೨-೧೨-೨೦೨೨                                      129                        

  ತಿದ್ತುಪಡಿಯನಗದ್ ಪರತಿ/Unedited copy, ರ್ನಾಯನಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವನ ಪತಿರಕನ ಪರಕಟಣೆಗನಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಕೂಡದ್ತ 
 

   

ಶ್ರೋಮತಿ ಭನರತಿ ಶೆಟಟ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ನನಗೊೆಂದ್ತ ಅವಕನಶ ಕೂೆಡಿ.  

ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕ.ೆ ಹರಿಪರಸನದ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಒೆಂದ್ತ ನಮಿಷ. ನಮಮ 
ವಿಶಾರ್ನಥ್ರವರತ ಹೋೆಳಿದ್ಹನಗೆ ಪತಿರಕೆಗಳು ಮೊದ್ಲತ ಪತಿರಕೂೆೋದ್ಾಮವನಗಿತ್ತು.  ಈಗ ಅದ್ತ 
ಉದ್ಾಮವನಗಿರತವುದ್ರಿೆಂದ್ ಯನವ ಯನವ ಪತಿರಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಏರೆ್ೋನತ ಬೋೆಕೊೋ ಅದ್ನತನ ಬರೆಸಬಹತದ್ತ.  
ರ್ನವಲೆಿರೂ ಅವರ ವಿರೂೆೋಧ ಕಟಟಕೂೆೆಂಡತ ಬದ್ತಕ್ತದ್ವರತ.  XXX ಭನಷಣ್ ಮನಡಿದ್ುನತನ 
ಸೆಂಪೂಣ್ಾವನಗಿ ತ್ಮಗೂ ಹನಗೂ ಮನನಾ ಗೊೋವಿೆಂದ್ ಕನರಜೊೋಳರವರಿಗೂ ತೊೋರಿಸಿದವೆು, 
ಅದ್ರಲೆಿೋರ್ನದ್ರೂ XXX ಎೆಂದ್ತ ಹೆೋಳಿದನುರೆಯ್ಕೋ? XXX ಕನಲದ್ಲ್ಲಿ ಎೆಂದ್ತ ಹೆೋಳಿದನುರೆ ವಿನಃ XXX 
ಎೆಂದ್ತ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಹೆೋಳಿಲಿ.  ಯನರಿಗ ೆಮಸಿ ಬಳಿಯತವುದ್ಕೆೆ ಹೂೆೋಗತತಿುದ್ಧುೋರಿ? ಆದ್ುರಿೆಂದ್ XXX 
ಇಲಿದ್ಧದ್ುರ ೆವಿಷ್ನದ್ವನತನ ವಾಕುಪಡಿಸಬೋೆಕತ.  

ಶ್ರೋಮತಿ ಭನರತಿ ಶೆಟಟ(ರ್ನಮನದೆೋಾಶನ ಹೊೆಂದ್ಧದ್ವರತ):- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, 
ರ್ನವು ಯನರತ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷೆೋತ್ರ ಶನಸಕರಿಲಿ. ಎಲಿರೂ ಕೂಡ ಒೆಂದೂೆೆಂದ್ತ ಸೆಂಘಟರ್ಯೆ 
ಹಿರೆ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂದ್ವರತ. ನಮಮ ಸೆಂಘಟರ್ ೆ ನಮಗೆ ಶಕ್ತು.  ನಮಮ ಸೆಂಘಟರ್ಯೆಲ್ಲಿದ್ುೆಂತ್ಹ 
ಯನರಿಗನದ್ರೂ ಏರ್ನದ್ರೂ ಹೆೋಳಿದ್ರ ೆ ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಿರತವ ಪರತಿಯಬಬ ಸದ್ಸಾರಿಗೆ ರೆ್ೂೋವನಗತವುದ್ತ 
ಸನಾಭನವಿಕ.  ರ್ನವು ಒಮಮ ಹೆೋಳುತೆುೋವೆ.  XXX ಎನತನತುೆೋರೆ್, ತನವು ಕನನಡ ಭಕುರತ ಎೆಂದ್ತ ಅವರತ 
ಹೆೋಳಿದ್ರತ.  ಆರ್.ಎಸ.ಎಸ. ಅನತನ ಸತಲಭ ಶೌಚನಲಯ ಎೆಂದ್ತ ಹೋೆಳಿದ್ರತ.  ನಮಮ 
ದೆೋವನಲಯವನತನ ಸತಲಭ ಶೌಚನಲಯವೆೆಂದ್ತ ಹೆೋಳುತನುರೆ. XXX ಮನಡಿದ್ರತ ಎೆಂದ್ತ ಹೆೋಳಿದ್ರ ೆ
ನಮಗೆ ರೆ್ೂೋವನದ್ ಹನಗೆ ನಮಗೆ ಹೆೋಳಿದನಗ ರೆ್ೂೋವನಗತವುದ್ಧಲಿವೆೋ? ನಮಮ ರೆ್ೂೋವು ಮನತ್ರ 
ರೆ್ೂೋವು, ನಮಮ ರೆ್ೂೋವು ರೆ್ೂೋವಲಿ ಎೆಂದ್ತ ಹೆೋಳಿದ್ರ ೆಇದ್ತ ಯನವ ರ್ನಾಯ?  ಆದ್ುರಿೆಂದ್ ರ್ನನತ 
ಹೆೋಳುವುದೋೆರ್ೆೆಂದ್ರ,ೆ ಇವತ್ತು ಏನತ ರವಿಕತಮನರ್ರವರತ ವನಪಸ್ ತೆಗೆದ್ತಕೊೆಂಡಿದನುರೆ ಅದೆೋ ರಿೋತಿ 
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 ಅವರತ ಕೂಡ ಅವರತ ಹೋೆಳಿದ್ ಶಬುಗಳನತನ ವನಪಸ್ ತೆಗೆದ್ತಕೂೆಳುಬೋೆಕತ.  ನಮಮ ದೆೋವನಲಯವನತನ 
ರನಷಿರೋಯ ಸಾಯೆಂ ಸೋೆವಕ ಸೆಂಘವನತನ ಸತಲಭ ಶೌಚನಲಯವೆೆಂದ್ತ ಕರದೆನಗ ಇಡಿೋ ರನಷರಕೆೆ ಬೆಳಕತ 
ಕೊಡತವೆಂತ್ಹದ್ತು, ಇಡಿೋ ರನಷರದ್ ಕೊಳಕನತನ ಹೂೆರಗೆ ಹನಕತವೆಂತ್ಹ ಒೆಂದ್ತ ಶಕ್ತುಯ ಬಗೆೆ ಅಷತಟ 
ಕೆೋವಲವನಗಿ ಮನತ್ರ್ನಡತವನಗ ನಮಗೆ ರೆ್ೂೋವನಗತವುದ್ಧಲಿವೋೆ? ನಮಮ ರೆ್ೂೋವು ಮನತ್ರ ರೆ್ೂೋವೆೋ? 
ನೋವು ಸನವಕಾರ್ರವರಿಗ ೆಹೆೋಳುತಿುೋರಿ, ಬಿಟಟರ ೆ ಸನಾಮಿ ವಿವೆೋಕನನೆಂದ್ರಿಗ ೆಹೋೆಳುತಿುೋರಿ. ಹಿೆಂದ್ತತ್ಾದ್ 
ಬಗೆೆ, ಎಲಿದ್ರ ಬಗೆೆಯೂ ಹೆೋಳುತಿುೋರಿ.  ಏತ್ಕೆೆ ನೋವು ನಮಮ ರ್ನಯಕರ ಬಗೆೆ ಹೆೋಳುವುದ್ಧಲಿವೆೋ? ಶ್ರೋ 
ಅರತಣ್ ಜೆೋಟಿಯವರತ ಇವತ್ತು ನಮಮ ಮಧೆಾ ಇಲಿ.  ಅವರ ಬಗೆೆ ಉಲೆಿೋಖ್ ಮನಡತವನಗ ನಮಮ 
ರ್ನಯಕರತ ಏಕವಚನದ್ಲ್ಲಿ ಮನತ್ರ್ನಡಿದ್ರತ.  

ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕ.ೆ ಹರಿಪರಸನದ:- ಅದ್ನತನ ರ್ನನತ ವನಪಸ್ ತೆಗೆದ್ತಕೂೆಳುುತುೆೋರೆ್.  ಅಕಸನಮತ್ 
ಏಕವಚನ ಅನಸಿದ್ರೆ ರ್ನನತ ಅದ್ನತನ ವನಪಸ್ ತಗೆೆದ್ತಕೂೆಳುುತೆುೋರೆ್.  ಅವರತ ನನಗೂ ಒಳೆುಯ 
ಸನೆೋಹಿತ್ರತ. 

ಶ್ರೋ ಎಸ.ಎಲ. ಭೊೋಜೋೆಗೌಡ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, . . . 

ಶ್ರೋಮತಿ ಭನರತಿ ಶೆಟಟ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಒೆಂದ್ತ ನಮಿಷ, ರ್ನನತ ಮತಗಿಸತತುೆೋರೆ್.  
ಆದ್ುರಿೆಂದ್ ಒೆಂದ್ತ ಗನಜಿನಮರ್ೆಯಲ್ಲಿ ಕತಳಿತ್ತಕೂೆೆಂಡತ ಕಲತಿ ಒಡಯೆಬನರದ್ತ.  ಪರತಿ ಸಲ 40 
ಪಸಾೆೆಂರ್್ ಕಮಿಷನ ಸಕನಾರ, ಬಿ.ಜೆ.ಪಿ., ಭರಷ್ನಟಚನರ ಎೆಂದ್ತ ಇವರತ ಹೆೋಳಬಹತದ್ತ. ಆದ್ರೆ ರ್ನವು 
ಮನತ್ರ ಹೆೋಳಬನರದ್ತ.  ಇವರಿಗೆ ಕಲತಿ ಹೊಡೆಯತವ ತನಕತಿುದ್ುರ ೆರ್ನವು ಕಲತಿ ಹೊಡೆದನಗ ಅದ್ನತನ 
ಸಿಾೋಕನರ ಮನಡತವ ತನಕತ್ತು ಸಹ ಅವರಿಗಿರಬೋೆಕತ. 

ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕೆ. ಹರಿಪರಸನದ:- ತನಕತ್ತು, ಧಮತಮ ನಮಗಿಲಿ. 
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ಶ್ರೋಮತಿ ಭನರತಿ ಶೆಟಟ:- XXX ಮನಡಿಲಿ ಎೆಂದ್ತ ಹೆೋಳುವುದ್ಕೆೆ ರ್ನವಿಲ್ಲಿ ಕತಳಿತಿಲಿ.  ಎಲಿರೂ 
ಕೂಡ ಎಲಿರ ಬಗೆೆ ಟೋಕೆ ಮನಡತತನುರ.ೆ  XXX ಬಗೆೆ, XXX ಬಗೆೆ ಟೋಕೆ ಮನಡತತನುರ.ೆ  ನಮಮ XXX 
ಬಹಳಷತಟ ಟೋಕ ೆಮನಡಿದನುರ.ೆ  ಎಷತಟ ಟೋಕೆ ಮನಡಿದನುರ ೆಎೆಂದ್ತ ಹೆೋಳಿದ್ರ ೆXXX ಎೆಂಬ ಶಬುವನತನ 
ಕೂಡ ಇವರತ ಬಳಸಿದನುರೆ.  XXX ಎೆಂದ್ತ ಸಹ ಹೆೋಳಿದನುರೆ.  ಆದ್ುರಿೆಂದ್ ಇದ್ನತನ ಎರಡೂ ಕಡ ೆ
ಸಿಾೋಕನರ ಮನಡಬೋೆಕತ. ಅದ್ರ ಬದ್ಲತ XXX ಎೆಂದ್ತ ಹೋೆಳಿದುೆೋ ತ್ಪತಪ ಎನತನವುದ್ನತನ ರ್ನವು 
ಒಪತಪವುದ್ಧಲಿ.   

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಸನಕತ ಕತಳಿತ್ತಕೂೆಳಿು.                              

 (ಮತೆಂದ್ತ) 

(1127)22-12-2022(05-00) bsd-bns 

ಶ್ರೋ ಪತಟಟಣ್ಣ (ಶ್ಕ್ಷ್ಕರ ಕ್ಷೆೋತ್ರ):- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಇೆಂತ್ಹ ವಿಚನರಗಳಲ್ಲಿ ತ್ಮಗೆ 
ನನಗಿೆಂತ್ one to double ಅನತಭವವನಗಿದೆ. ಅದ್ನತನ ರ್ನನೂ ರೆ್ೂೋಡಿದೆುೋರೆ್. ಒೆಂದರೆಡತ ಮೂರತ 
ತಿೆಂಗಳ ಹಿೆಂದ ೆ ಕೆೋೆಂದ್ರ ಸಚಿವರನದ್ ಶ್ರೋ ನತಿನ್ ಗಡೆರಿ ರವರತ ಮನನಾ ಮನ್ಮೊೋಹನ್ ಸಿೆಂಗ್ 
ರವರ ಬಗೆೆ ಒೆಂದ್ತ statement ಮನಡಿದ್ುರತ. ಮನನಾ ಮನ್ಮೊೋಹನ್ ಸಿೆಂಗ್ರವರತ ವಿತ್ು 
ಸಚಿವರನಗಿ ಹನಕ್ತದ್ೆಂತ್ಹ ಭದ್ರ ಬತರ್ನದ್ಧಯಿೆಂದ್ ಆರ್ಥಾಕ ವಾವಸೆೆ ಇಷ್ೂೆಟೆಂದ್ತ ಸದ್ೃಢವನಗಿ 
ಬೆಳೆಯಲತ ಕನರಣ್ವನಗಿದೆ ಎೆಂದ್ತ ಹೆೋಳಿದ್ರತ. ಒೆಂದರೆಡತ-ಮೂರತ ತಿೆಂಗಳ ಹಿೆಂದೆ ಇದ್ನತನ paper 
statement ನಲ್ಲಿ ರೆ್ೂೋಡಿದೆ. ಪರಧನನ ಮೆಂತಿರಯನಗಿರತವ ಮನನಾ ನರೋೆೆಂದ್ರ ಮೊೋದ್ಧರವರತ 
ಕನೆಂಗೆರಸ್ನ ರನಜ್ಾಸಭನ ಸದ್ಸಾರನಗಿದ್ು ಶ್ರೋ ಗತಲನೆಂ ನಬಿೋ ಆಜನದ್ರವರತ retire ಆದ್ ದ್ಧವಸ 
ಇೆಂತ್ಹ ಒಳುೆಯ ಸನೆೋಹಿತ್ ಈ ದ್ಧನ ಸದ್ನ ಬಿಟತಟ ಹೊೋಗತತಿುದನುರೆೆಂದ್ತ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೋರತ ಹನಕ್ತದ್ರತ. 

XXX ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರ ಆಜ್ಞನನತಸನರ ಕಡತ್ದ್ಧೆಂದ್ ತೆಗೆಯಲನಗಿದೆ                                       
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 ರನಷರರ್ನಯಕರತ, ರನಷರವನತನ ಆಳಿದ್ೆಂತ್ಹವರತ, ಕೆಲಸ ಮನಡಿದ್ವರತ ಯನರೆೋ ಆಗಲ್ಲೋ, ನನಗೆಂತ್ೂ 
ಬಹಳ ರೆ್ೂೋವನಯಿತ್ತ. ಮನನಾ ರವಿಕತಮನರ್ ರವರತ ಶ್ರೋಮತಿ ಇೆಂದ್ಧರನಗನೆಂಧಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೋ ರೆ್ಹರೂ 
ವಿಚನರವನತನ ಎತಿುಕೂೆೆಂಡರತ. ಅವರತ ಮನನಾ ಅಮಿತ್ ಶನ ರವರ ವಿಚನರವನತನ ಎತಿುಕೊೆಂಡರತ. 
ಇದೆಲಿ ಎಷಟರಮಟಟಗೆ ಸರಿ? ಮನನಾ ಅಮಿತ್ ಶನ ರವರತ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬೆಂದ್ಧದ್ುರೆೋ? ಮನನಾ ರೆ್ಹರೂರವರತ 
ಬೆಂದ್ಧದ್ುರೆೋ? ಹೆಸರನತನ ಎತಿು ಹೆೋಳುವುದ್ತ ಬಹಳ ಅವಮನನ. ಇದ್ನತನ ಯನರನದ್ರೂ ಹೋೆಳಲ್ಲ, ಅದ್ತ 
ಅವಮನನ. ಇದ್ತ ಅವರಿಗೆ ಮನಡತವ ಅವಮನನ ಆಗಿದ.ೆ ಆವತಿುನ ತಿೋಮನಾನ ಆವತ್ತು ಸರಿ 
ಇರತತ್ುದೆ, ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಸರಿಯನಗಿಲಿ ಎೆಂದ್ತ ಕನಣ್ಬಹತದ್ತ. ಅವರೆಲಿರೂ ರನಷರಕನೆಗಿ ಕೆಲಸ 
ಮನಡಿದನುರ.ೆ ಮನನಾ ವನಜ್ಪೆೋಯಿ ರವರತ ಇರಬಹತದ್ತ, ಮನನಾ ರೆ್ಹರೂ ಮತ್ತು ಶ್ರೋಮತಿ 
ಇೆಂದ್ಧರನಗನೆಂಧಿ ರವರತ ಇರಬಹತದ್ತ, ಮನನಾ ಅಡನಾಣಿ ರವರತ Prime Minister ಆಗಲ್ಲಲಿ, ಆದ್ರೆ 
ಈ ದೆೋಶಕನೆಗಿ ಅವರತ ಕೆಲಸ ಮನಡಲ್ಲಲಿವೆೋ? ಅವರತ ಎಷತಟ ಕೆಲಸ ಮನಡಿದನುರೆ, ಎಷತಟ ಒಳೆುಯದ್ುನತನ 
ಬಯಸಿದನುರ ೆ ಮತ್ತು ಒಳೆುಯದ್ುನತನ ಮನಡಿದನುರೆ. ರ್ನನತ ಎಲಿರಲ್ಲಿಯೂ request 
ಮನಡತವುದೆೋರ್ೆೆಂದ್ರೆ, ತ್ೆಂದ್ಧರತವ ವಿಷಯದ್ ಬಗೆೆ ವಿಷಯನಧನರಿತ್ವನಗಿ fight ಮನಡಬೋೆಕತ, ಚಚೆಾ 
ಮನಡಲ್ಲ, ಯನರೂ ಬೆೋಡ ಎನತನವುದ್ಧಲಿ. ರ್ನವು ಆ ಕಡ ೆ ಕತಳಿತ್ತಕೂೆೆಂಡಿರತವನಗ ಎಷತಟ ಚಚಾೆ 
ಮನಡಿದೆುೋವ,ೆ ಜ್ಗಳ ಮನಡಿದೆುೋವೆ, ಹೂೆರಗೆ ಹೊೋಗಿದೆುೋವೆ. ಆದ್ರೆ ಇದ್ತವರೆಗೂ ಯನವತ್ೂು ಒಬಬ 
ರನಷರರ್ನಯಕರ ಹೆಸರನತನ ತೆಗೆದ್ತಕೊೆಂಡಿಲಿ. ಪನರರೆಂಭ ಎಲನಿದ್ರೂ ಆಗಿರಲ್ಲೋ, ಅದ್ತ ತ್ಪೆಪೋ ಆಗಿದ.ೆ 
ಅದ್ನತನ ರ್ನನತ ಸರಿ ಎನತನವುದ್ಧಲಿ. ಅವರತ ಕನೆಂಗೆರಸ್ನವರ ಹೆಸರನತನ ಹೆೋಳಿದ್ರತ ಎೆಂದ್ತ ಮನನಾ 
ಅಮಿತ್ ಶನ ಹೆಸರನತನ ಹೆೋಳುವುದ್ತ ಎಷಟರಮಟಟಗ ೆ ಸರಿ? It is not correct. ಯನರೂ 
ಹೆೋಳಿದ್ರೂ ಸರಿಯಲಿ. ನಮಮ ದೆೋಶಕನೆಗಿ ದ್ತಡಿದ್ವರನತನ ರೆ್ರೆ್ಯಬೆೋಕತ. ಅವರತ ಒಳೆುಯ ಕೆಲಸ 
ಮನಡಿರತವುದ್ನತನ ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಿ ತೆಗೆದ್ತಕೊೆಂಡರೋೆ ತ್ಪಿಪಲಿ. ಆದ್ರೆ ಅವರನತನ ತೆಗಳುವ ಕೆಲಸವನತನ 
ಯನವ ಸದ್ಸಾರತ ಮನಡಿದ್ರೂ ತನವು ನದನಾಕ್ಷಿಣ್ಾವನಗಿ ತಿಳಿ ಹೆೋಳಬೆೋಕತ ಮತ್ತು ಮನತ್ರ್ನಡದ್ೆಂತೆ 
ಕಟತಟನಟನಟಗಿ ಆದೆೋಶ ಮನಡಬೋೆಕತ. ಏಕೆೆಂದ್ರ ೆ ಈ ಸದ್ನ ಅೆಂತ್ಹ ವಿಷಯಗಳಿಗ ೆ ಗಲನಟ ೆ
ಮನಡತವುದ್ಕೆೆ ಇಲಿ. ರ್ನವು development ಬಗೆೆ ಮತ್ತು ಇರತವ ಸಮಸಾೆಗಳ ಬಗೆೆ ಚಚೆಾ 
ಮನಡಬೋೆಕತ ಮತ್ತು ಉತ್ುರ ತೆಗೆದ್ತಕೂೆಳುಬೋೆಕತ. ಅದ್ನತನ ಬಿಟತಟ ಹಿೆಂದೆ ಹಿೋಗನಗಿತ್ತು, ಅವರತ ಹಿೋಗ ೆ
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ಮನಡಿದ್ುರತ ಎೆಂದ್ತ ಅದ್ಕೆೆ ಉತ್ುರವನತನ ಇಲ್ಲಿ ತಗೆೆದ್ತಕೂೆಳುುವುದ್ಕೆೆ ಆಗತತ್ುದೆಯ್ಕೋ? ಉತ್ುರವನತನ 
ಎರಡೂ ಕಡಯೆವರತ ಕೂೆಡತವುದ್ಕೆೆ ಆಗತವುದ್ಧಲಿ. ಮನನಾ ರವಿಕತಮನರ್ ರವರತ ವಿಷ್ನಧವನತನ ವಾಕು 
ಮನಡಿದ್ತು, ತನವೂ ಅದ್ನತನ ಕಡತ್ದ್ಧೆಂದ್ ತೆಗೆಯಬೆೋಕತ ಎೆಂದ್ತ ಹೋೆಳಿದ್ಧುೋರಿ. ಒೆಂದ್ತ ವಿಚನರಕೆೆ 
ತ್ಮಮನತನ ಅಭಿನೆಂದ್ಧಸತವುದೆೋರ್ೆೆಂದ್ರೆ, ತನವು ಆ ಕ್ಷ್ಣ್ದ್ಲ್ಲಿಯ್ಕೋ ಯನವುದ್ೂ ಕಡತ್ಕೆೆ ಹೂೆೋಗಬನರದ್ತ 
ಎೆಂದ್ತ ಹೆೋಳಿದ್ಧರಿ. ದ್ಯಮನಡಿ ಇದ್ನತನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಿಟತಟ ಸದ್ನವನತನ ನಡಸೆಲತ ಅನತವು 
ಮನಡಿಕೊಡಬೆೋಕೆೆಂದ್ತ ವಿನೆಂತಿಸತತೆುೋರೆ್. 

ಶ್ರೋ ಎಸ್.ಎಲ್. ಭೊೋಜೋೆಗೌಡ (ಶ್ಕ್ಷ್ಕರ ಕ್ಷೆೋತ್ರ):- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಮನನಾ 
ರವಿಕತಮನರ್ರವರತ ಹಿೆಂದ್ೂ ಸೆಂಸೃತಿಯ ರೆ್ಲೆಗಟಟನತನ ಬಹಳವನಗಿ ನೆಂಬಿಕೊೆಂಡತ 
ಬೆಂದ್ಧರತವವರನಗಿದನುರ ೆ ಮತ್ತು ದೆೋವರನತನ ನೆಂಬತವವರೆೆಂದ್ತ ತಿಳಿದ್ತಕೂೆೆಂಡಿದೆುೋರ್ೆ. ಆದ್ರೆ ರ್ನಗ 
ಎೆಂದ್ತ ಹೆೋಳಿದ್ ತ್ಕ್ಷ್ಣ್ ವಿಷ ಎೆಂದ್ತ ಹೆೋಳಿದ್ತು ಸಮನಜ್ಕೆೆ ದೊಡಡ ಅಗೌರವ ತ್ರತವ ಮನತನಗಿದ.ೆ 
ಏಕೆೆಂದ್ರ ೆ ರ್ನವು ರ್ನಗನನತನ ಈಶಾರನಲ್ಲಿ ರೆ್ೂೋಡತತೆುೋವೆ. ಏರ್ನದ್ರೂ ರ್ನಗದೊೋಷ ಇದ್ುರ ೆ ಇಡಿೋ 
ಪರಪೆಂಚದ್ ಜ್ನರತ ನಮಮ ಸತಬರಮಣ್ಾಕೆೆ ಬೆಂದ್ತ ರ್ನಗದೊೋಷ ಕಳೆದ್ತಕೂೆಳುುತನುರೆ. ವಿಷ ಎೆಂದ್ತ 
ರ್ನಗನಗೆ ಹೆೋಳಿದ್ತು ತ್ಪತಪ. ರ್ನಗರ ಪೆಂಚಮಿಯೆಂದ್ತ ಈ ರ್ನಡಿನ ಎಲನಿ ಮಹಿಳೆಯರತ 
ಹನಲರೆಯೆತತನುರೆ. ಹನಗನಗಿ ಆ ವಿಚನರ ಮತ್ತು ಸೆಂಸೃತಿಯಲ್ಲಿ ನೆಂಬಿಕ ೆಇಟಟರತತನುರ.ೆ ಅವರತ ಯನವ 
ರಿೋತಿಯ ಅಥಾದ್ಲ್ಲಿ ಹೆೋಳಿದನುರೊೋ, ಆ ವಿಚನರ ಬೆೋರ.ೆ ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ತ್ೆಂದ್ಧರತವುದ್ತ ತ್ಪತಪ. 
ಉಜ್ೆಯನಯ ಮಹನಕನಳೋೆಶಾರದ್ಲ್ಲಿ ಮನನಾ ಪರಧನನಮೆಂತಿರಯವರನದ್ ಶ್ರೋ ನರೋೆೆಂದ್ರ ಮೊೋದ್ಧಯವರತ 
ವಷಾಕೆೆ ೩ ಬನರಿ ಬರತತನುರೆ. ಮಹನಕನಳೆೋಶಾರದ್ ಗಭಾಗತಡಿಗೆ ರ್ನಗರನಜ್ ಬೆಂದ್ತ ಹೊೋಗತವ 
ವಿಚನರವನತನ ಅರೆ್ೋಕ ಬನರಿ ಕೆೋಳಿದೆುೋವೆ. ಅವರತ ಯನವ ಅಥಾದ್ಲ್ಲಿ ಹೋೆಳಿದನುರೊೋ, ಗೂೆತಿುಲಿ. ಆದ್ರೆ 
ರ್ನಗ ಎೆಂದ್ ತ್ಕ್ಷ್ಣ್ ವಿಷ ಎೆಂದ್ತ ಅಥೆೈಾಸತವುದ್ತ ತ್ಪತಪ. 

ಡನ|| ತೆೋಜ್ಸಿಾನ ಗೌಡ (ವಿಧನನಸಭೆಯಿೆಂದ್ ಚತರ್ನಯಿತ್ರನದ್ವರತ):- ಮನನಾ 
ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಎಲನಿ ಹನವುಗಳು ರ್ನಗ ಅಲಿ, ರ್ನಗಪತರ ಎೆಂದ್ತ ಕರಯೆಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಸಹರೆ್ ಇದೆ. 
ಹನವುಗಳೆಲಿವೂ ರ್ನಗ ಅಲಿ, ದ್ಯವಿಟತಟ correction ಅಷ್ೆಟೋ. Mislead ಮನಡಬನರದ್ತ.  
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 ಎಸ್.ಎಲ್. ಭೊೋಜೆೋಗೌಡ:- ರ್ನನತ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಥೆೈಾಸಬೆೋಡಿ ಎೆಂದ್ತ ವಿನೆಂತಿ ಮನಡಿದ.ೆ It 
is not the matter of argument. ಅವರತ ಯನವ ವಿಶೆಿೋಷಣೆ ಮನಡಿದನುರೂೆೋ. ಗೂೆತಿುಲಿ. 
ಇದ್ನತನ ಮತಗಿಸಿ. 

ಶ್ರೋ ಡಿ.ಎಸ್. ಅರತಣ್ (ಸೆಳಿೋಯ ಸೆಂಸೆೆಗಳ ಕ್ಷೆೋತ್ರ):- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಮನನಾ 
ರವಿಕತಮನರ್ ಹನಗೂ ಮನನಾ ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷ್ದ್ ರ್ನಯಕರತ ಮನತ್ರ್ನಡಿದ್ ವಿಚನರಗಳನತನ 
ಕೆೋಳಿದೆುೋರ್.ೆ ಮನನಾ ರವಿಕತಮನರ್ ರವರತ XXX ಎೆಂದ್ತ ಮನತ್ರ್ನಡಿದ್ತು, ಅದ್ಕೆೆ ವಿಷ್ನಧವನತನ ವಾಕು 
ಮನಡಿದನುರ.ೆ ಅವರತ ಪರತಿ ಬನರಿ ರ್ನಗಪತರವನತನ XXX ಎೆಂದ್ತ ಹೆೋಳುವುದ್ತ, 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಅದ್ತ ಈಗ ಬೆಂದ್ಧಲಿ, ಬಿಡಿ. 

(ಗೊೆಂದ್ಲ) 

ಶ್ರೋ ಟ.ಎ. ಶರವಣ್ (ವಿಧನನಸಭೆಯಿೆಂದ್ ಚತರ್ನಯಿತ್ರನದ್ವರತ):- ಮನನಾ 
ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಇದ್ತ ವಿಷಯನೆಂತ್ರವನಗತತಿುದೆ, ಕಲನಪವನತನ ಸತಗಮವನಗಿ ನಡಸೆಲತ ಪರಿಹನರ 
ಸಿಗತತಿುಲಿ. ಬರಿೋ debate ಆಗತತಿುದೆ, ಕೆೈಮತಗಿದ್ತ ಕೆೋಳಿಕೂೆಳುುವುದೆೋರ್ೆೆಂದ್ರೆ ಕಲನಪಕೆೆ ಅನತವು 
ಮನಡಿಕೊಡಬೆೋಕತ. ಎರಡೂ ಕಡಗೆಳಿೆಂದ್ ಸತಗಮವನಗಿ ನಡಯೆಬೆೋಕತ. ಅದ್ನತನ ಬಿಟತಟ ಪರತಿಯೆಂದ್ತ 
ಹೆಂತ್ದ್ಲ್ಲಿ ಬರಿೋ issue ಗಳು ಜನಸಿುಯನಗಿ debate ಕಡ ೆಹೊೋಗತತಿುದೆುೋವೆ. ಇದ್ತ ಸರಿಯಲಿ.  

(ಗೊೆಂದ್ಲ) 

ಶ್ರೋ ಮರಿತಿಬೆಬೋಗೌಡ (ಶ್ಕ್ಷ್ಕರ ಕ್ಷೆೋತ್ರ):- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಅದ್ರ ಬಗೆೆ ಏಕೆ ಚಚೆಾ 
ಮನಡತತನುರ?ೆ 

XXX ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರ ಆಜ್ಞನನತಸನರ ಕಡತ್ದ್ಧೆಂದ್ ತೆಗೆಯಲನಗಿದೆ                                       
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(ಗೊೆಂದ್ಲ) 

ಶ್ರೋ ಗೊೋವಿೆಂದ್ರನಜ್:- ಒಬೊಬಬಬರತ ಒೆಂದೂೆೆಂದ್ತ ಮನತ್ರ್ನಡಬನರದ್ತ. 

(ಗೊೆಂದ್ಲ) 

ಶ್ರೋ ಮರಿತಿಬೆಬೋಗೌಡ:- ರ್ನಗಪತರ ಎೆಂದ್ರೆ ಕೆಟಟದ್ತು ಏನದೆ?  

(ಗೊೆಂದ್ಲ) 

ಶ್ರೋ ಟ.ಎ. ಶರವಣ್:- ದ್ಯಮನಡಿ ಇದ್ನತನ ಇತ್ಾಥಾ ಮನಡಿ ಮತಗಿಸಿ. 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ವನತನವರಣ್ ತಿಳಿಯನಗಲೆೆಂದ್ತ ಎಲಿರಿಗೂ ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಅವಕನಶ 
ನೋಡಿದೆುನತ. ಮನನಾ ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷ್ದ್ ರ್ನಯಕರತ ಮನತ್ರ್ನಡಿ, ಇರ್ನಾರಿಗೂ ಅವಕನಶವಿಲಿ. 

ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕ.ೆ ಹರಿಪರಸನದ್ (ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷ್ದ್ ರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ತನವು 
ಎಲಿರಿಗೂ ಅಭಿಪನರಯಗಳನತನ ತಿಳಿಸಲತ ಅವಕನಶ ಕೊಟಟದ್ಧುೋರಿ. ಕೆಲವರತ ಅವರ ವಿಚನರಗಳನತನ 
ಮತೆಂದ್ಧಟಟದನುರ.ೆ ಸಹೊೋದ್ರಿ ಭನರತಿ ಶೆಟಟರವರತ ರ್ನನತ ಏರೆ್ೂೋ ರನಷಿರೋಯ ಸತಲಭ ಶೌಚನಲಯ 
ಎೆಂದ್ತ ಹೆೋಳಿದೆ ಎೆಂದ್ತ ಹೆೋಳಿದ್ರತ. ರ್ನನತ ಅದ್ನತನ ಈಗ ಹೆೋಳಿದ್ುಲಿ. ಇದ್ನತನ ಬಹಳ ಹಿೆಂದ ೆ
ಹೆೋಳಿದ್ತು, ಬಹಳ ಹಿೆಂದ ೆ ಹೆೋಳಿರತವುದ್ರೆ್ನಲನಿ ತೆಗೆದ್ತಕೊೆಂಡರೆ ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಿ ಚಚೆಾಗೆ ಸಮಯವೋೆ 
ಸನಲತವುದ್ಧಲಿ. ಇವತಿುನ ಕನಲಘಟಟದ್ಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಏರ್ನಯಿತ್ತ ಎೆಂಬ ವಿಚನರಕೆೆ ಮನತ್ರ 
ಸಿೆಮಿತ್ಗೂೆಳಿಸಬೋೆಕತ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಇವತಿುನ ವಿಷಯ ಮನತ್ರ ಮನತ್ರ್ನಡಬೋೆಕತ, ಹಿೆಂದ್ಧನ ವಿಷಯಗಳು 
ಬೆೋಡ. 
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ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕೆ. ಹರಿಪರಸನದ್:- ಹಿೆಂದ್ಧನ ವಿಚನರಗಳಿಗೆ ಬೆಂದ್ರೂ ಚಚಾೆ ಮನಡಲತ ತ್ಯನರಿದೆುೋವ.ೆ 
ಆದ್ರೆ XXX ಎೆಂಬ ಪದ್ವನತನ ಹೆೋಳಿದ್ತು, ಆ ಪದ್ವನತನ ಹೋೆಳಿರತವುದ್ಕೆೆ ವಿಷ್ನಧವನತನ 
ವಾಕುಪಡಿಸತತೆುೋರ್ ೆಎೆಂದ್ತ ಮನನಾ ಸದ್ಸಾರತ ಹೆೋಳಬೋೆಕತ. ಅವರಿಗೆ ಪತನಃ ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಅವಕನಶ 
ಕೊಟನಟಗಲೂ XXX ಕನಲ ಎೆಂದ್ತ ಹೆೋಳಿದ್ರತ.  

ಡನ|| ತೆೋಜ್ಸಿಾನ ಗೌಡ:- ಬಿಜೆಪಿಗ ೆಹೆೋಳಿರತವ ೪೦% ಪದ್ವನತನ ವನಪಸತೂ ತೆಗೆದ್ತಕೊಳುಬೆೋಕತ. 
ಅದ್ನತನ substantiate  ಮನಡಲತ ಆಗತವುದ್ಧಲಿ.  

(ಗೊೆಂದ್ಲ) 

ಶ್ರೋ ಟ.ಎ. ಶರವಣ್:- ಅದ್ನತನ ಬಿಜೆಪಿ ರ್ನಯಕರತ ಹೆೋಳಿರತವುದ್ತ. 

ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕೆ. ಹರಿಪರಸನದ್:- ರ್ನವನಾರೂ ೪೦% ಎೆಂದ್ತ ಹೆೋಳಲ್ಲಲಿ. 

ಶ್ರೋ ಮರಿತಿಬೆಬೋಗೌಡ:- ೪೦% ಹೊೋಗಿ ಈಗ ೧೦೦% ಎೆಂದ್ತ ಹೆೋಳುತುೆೋವೆ. ಈಗ ೧೦೦% ಆಗಿದ.ೆ 
ಈಗ ಕೆಲಸವರೆ್ನೋ ಮನಡದೋೆ ೧೦೦% ಹೊಡೆಯತತಿುದನುರೆ. ಅದ್ನತನ ನೆಂತ್ರ ಹೆೋಳುತೆುೋವೆ. 

(ಮತೆಂದ್ತ) 

(1128)22-12-2022(05-10) kh(bsd)-gr 

(ಗೊೆಂದ್ಲ) 

ಶ್ರೋ ಮರಿತಿಬೆಬೋಗೌಡ:- ೪೦% ಅನತನ ಈಗ ೧೦೦% ಎೆಂದ್ತ ಹೋೆಳುತೆುೋವೆ. (ಗೊೆಂದ್ಲ) 
ಕೆಲಸವರೆ್ನೋ ಮನಡದೋೆ ೧೦೦% ಹೊಡೆಯತತಿುದನುರ.ೆ  

XXX ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರ ಆಜ್ಞನನತಸನರ ಕಡತ್ದ್ಧೆಂದ್ ತೆಗೆಯಲನಗಿದೆ                                       
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ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕ.ೆ ಹರಿಪರಸನದ್:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ರ್ನವು ಪರಧನನ ಮೆಂತಿರಗಳ ಅಥವನ 
ವನಜ್ಪೆೋಯಿರವರತ ಹನಗೂ ಅಡನಾನರವರತಗಳ ಬಗೆೆ ಮನತ್ರ್ನಡಲ್ಲಲಿ. 

(ಗೊೆಂದ್ಲ) 

ಶ್ರೋ ಮರಿತಿಬೆಬೋಗೌಡ:- ಪರಧನನ ಮೆಂತಿರಗಳಿಗೆ ೪೦% ಬಗೆೆ ….. 

(ಗೊೆಂದ್ಲ) 

ಶ್ರೋ ಎನ್. ರವಿಕತಮನರ್:- ಶ್ರೋ ರನಜಿೋವ್ಗನೆಂಧಿ ರವರತ ೧೦೦ ರೂಪನಯಿಗಳಲ್ಲಿ ೧೫ 
ರೂಪನಯಿ ತ್ಲತಪತತಿುತ್ತು ಎೆಂದ್ತ ಹೆೋಳಿದ್ುರತ. 

(ಗೊೆಂದ್ಲ) 

ಶ್ರೋ ಕ.ೆಎ. ತಿಪಪೆೋಸನಾಮಿ:-  ವಿಷಯನೆಂತ್ರ ಆಗತತಿುದ್ತು, ದ್ಯಮನಡಿ ಸದ್ನವನತನ ಹತೊೋಟಗ ೆ
ತೆಗೆದ್ತಕೂೆಳುಬೋೆಕತ. 

(ಗೊೆಂದ್ಲ) 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ರ್ನನತ ಯನರಿಗೂ ಅನತಮತಿ ಕೂೆಟಟಲಿ. 

ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕ.ೆ ಹರಿಪರಸನದ್:- ರ್ನನತ ನನನ ಮನತ್ನತನ ಮತಗಿಸಿಲಿ, ಅವರತ ಮನತ್ರ್ನಡಿದನಗ 
ರ್ನನೂ ಮನತ್ರ್ನಡಬೆೋಕನಗತತ್ುದೆ, ಅವರತ ಸತಮಮನದ್ುರೆ ರ್ನರೆ್ೋನೂ ಹೆೋಳುವುದ್ಧಲಿ. 

ಶ್ರೋ ಎನ್. ರವಿಕತಮನರ್:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಸದ್ನದ್ ಸದ್ಸಾರೆಲಿರ ಸಮಯ 
ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇದ್ತು, ಹೂೆರಗಡೆ ಲಕ್ಷನೆಂತ್ರ ಜ್ನರ ಸಮಯವೂ ಇದೆ. ನಮಮನತನ ಎಲಿರೂ ರೆ್ೂೋಡತತಿುದನುರ.ೆ 
XXX ಹೌದ್ತ, ಇದ್ರ ಬಗೆೆ ರ್ನನತ ವನಪಸತೂ ತೆಗೆದ್ತಕೂೆಳುುತುೆೋರೆ್ ಮತ್ತು ವಿಷ್ನದ್ವನತನ 
ವಾಕುಪಡಿಸತತೆುೋರ್.ೆ ಒೆಂದ್ತ ನಮಿಷ. 

XXX ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರ ಆಜ್ಞನನತಸನರ ಕಡತ್ದ್ಧೆಂದ್ ತೆಗೆಯಲನಗಿದೆ                                       
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(ಈ ಹೆಂತ್ದ್ಲ್ಲಿ ಬನವಿಯಲ್ಲಿ ಧರಣಿ ನರತ್ರನಗಿದ್ು ಕನೆಂಗೆರಸ್ ಪಕ್ಷ್ದ್ ಮನನಾ ಸದ್ಸಾರೆಲಿರೂ 
ಸಾಸನೆನಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿದ್ರತ) 

ಆದ್ರೆ XXX ಏನತ ಭನಷಣ್ ಮನಡಿದನುರ,ೆ ಅದ್ನತನ ಸನವಾಜ್ನಕರಲೆಿರೂ ಯನವ ಅಥಾದ್ಲ್ಲಿ 
ಸಿಾೋಕನರ ಮನಡಿದನುರೊೋ, ರ್ನವಲೆಿರೂ ಅದ್ನತನ ಅದೆೋ ಅಥಾದ್ಲ್ಲಿ ಸಿಾೋಕನರ ಮನಡಿದೆುೋವೆ. ಆದ್ರೆ 
ಸನವಾಜ್ನಕರ ದ್ೃಷಿಟಯಿೆಂದ್, ಅವರೆಲಿರ ಸಮಯದ್ ದ್ೃಷಿಟಯಿೆಂದ್ ಸದ್ನವು ಉತ್ುರ ಕರ್ನಾಟಕದ್ಲ್ಲಿ 
ನಡಯೆತತಿುದ,ೆ ಅದ್ತ ಸದ್ತಪಯೋಗ ಆಗಬೋೆಕತ ಎನತನವ ಕನರಣ್ದ್ಧೆಂದ್ ರ್ನನತ ರ್ನನತ 
ಉಪಯೋಗಿಸತತಿುದುೆೋರೆ್. ಆದ್ರೆ ಒೆಂದ್ನತನ ಬಹಳ ರೆ್ೂೋವಿನೆಂದ್ ಹೋೆಳುತೆುೋರ್ೆ. ಆ ಕನಲದ್ಲ್ಲಿ 
ಆರ್.ಎಸ್.ಎಸ್., ಅನತನ ರನಷಿರೋಯ ಸತಲಭ ಶೌಚನಲಯ ಎನತನವುದ್ತ ಸರಿಯಲಿ. ವಿಷ್ನದ್ 
ವಾಕುಪಡಿಸತವುದ್ತ, ಬಿಡತವುದ್ತ, ಅವರ ಮನಸಿೂಗ ೆಬಿಟಟ ವಿಷಯ. ಆದ್ರೆ ಆರ್.ಎಸ್.ಎಸ್., ನೆಂತ್ಹ 
ಒೆಂದ್ತ ಸೆಂಘಟರೆ್ಗ ೆ ಈ ರಿೋತಿ ಬಯತಾವುದ್ರಿೆಂದ್ ಅವರಿಗೆ ಸರಿಯನದ್ ಪನಠವನತನ ಜ್ನರತ 
ಕಲ್ಲಸತತನುರ ೆಎೆಂದ್ತ ಹೆೋಳುವುದ್ಕೆೆ ಮನತ್ರ ಬಯಸತತೆುೋರೆ್.  

ಶ್ರೋ ಯತ.ಬಿ. ವೆೆಂಕಟೆೋಶ್:- ಯನರತ ಪನಠವನತನ ಕಲ್ಲಸತತನುರೆ? ಏರ್ನಗತತಿುದೆ? ಜ್ನರ ಶನಪ 
ಏನತ… 

ಶ್ರೋ ನಸಿೋರ್ ಅಹಮದ್:- ಮನನಾ ಯತನನಳ್ರವರತ ರೂ.೧,೫೦೦ ಕೂೆೋಟಗಳ ಬಗೆೆ 
ಹೆೋಳಿದ್ುರತ, ಅದ್ರ ಬಗೆೆಯೂ ಸಾಲಪ ಬಳೆಕತ ಚೆಲಿಬೆೋಕತ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಎಲಿರೂ ಸತಮಮನರಿ. 

ಶ್ರೋ ಎನ್. ರವಿಕತಮನರ್:- ನನಗ ೆ ಎಲಿವೂ ಚೆರ್ನನಗಿ ಗೊತಿುದೆ. ಅವರಿಗೆ ಎಷತಟ 
ಗೊತಿುದಯೆೋ, ನನಗೂ ಗೊತಿುದೆ. 

XXX ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರ ಆಜ್ಞನನತಸನರ ಕಡತ್ದ್ಧೆಂದ್ ತೆಗೆಯಲನಗಿದೆ                                       
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ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಾ ಸದ್ಸಾರತ ವಿಷ್ನದ್ವನತನ ವಾಕು ಮನಡಿರತವುದ್ರಿೆಂದ್ ಈ 
ವಿಷಯವನತನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮತಕನುಯ ಮನಡೊೋಣ್ ಮತ್ತು ಕನಯಾಕಲನಪಗಳನತನ ನಡಸೊೆೋಣ್. 

ದ್ಯಮನಡಿ ಇದ್ನತನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಿಟತಟಬಿಡಿ. ಮನನಾ ತಿಪಪೆೋಸನಾಮಿಯವರತ ಮನತ್ರ್ನಡಿ. 

09. ಗಮನ ಸೆಳೆಯತವ ಸೂಚರ್ೆ 

ವಿಷಯಃ- ರೆ್ಟ ೆರೊೋಗ ಹನಗೂ ಪರವನಹದ್ಧೆಂದ್ ಬೆಳ ೆಹನನಯನಗಿರತವ 
                   ತೊಗರಿ ಬೆಳಗೆನರರತ ತಿೋವರ ಸೆಂಕಷಟಕೆೆ ಸಿಲತಕ್ತರತವ ಬಗೆೆ  
                              (ಮತೆಂದ್ತವರದೆ್ ಚಚೆಾ) 

- - - 
ಶ್ರೋ ಕ.ೆಎ. ತಿಪೆಪೋಸನಾಮಿ (ರ್ನಮನದೆೋಾಶನ ಹೊೆಂದ್ಧದ್ವರತ):- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, 

ತ್ಡವನದ್ ಅವಕನಶಕನೆಗಿ ತ್ಮಗೆ ಧನಾವನದ್ಗಳು. ಕಲತಬಗಿಾ ಜಿಲೆಿಯನತನ “ತೊಗರಿಯ ಕಣ್ಜ್”್ಎೆಂದ್ತ 
ಕರಯೆತತೆುೋವೆ. ನಮಮ ಕಲನಾಣ್ ಕರ್ನಾಟಕದ್ ಕಲತಬಗಿಾ, ಬಿೋದ್ರ್, ರನಯಚೂರತ ಜಿಲೆಿಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿೋ 
ಹೆಚತು ತೂೆಗರಿ ಬಳೆೆಯತತಿುದನುರ.ೆ ಈ ವಷಾ ಕಲತಬಗಿಾ ಜಿಲೆಿಯೆಂದ್ರಲ್ಲಿ ಸತಮನರತ ೫ ಲಕ್ಷ್ ಹೆಕೆಟೋರ್ 
ಪರದೆೋಶದ್ಲ್ಲಿ ತೊಗರಿ ಬೆಳದೆ್ಧದನುರೆ. ಮತೆಂಗನರತ ಹೆಂಗನಮಿನಲ್ಲಿ ಸತಮನರತ ೫ ಲಕ್ಷ್ ಹೆಕೆಟೋರ್ನಲ್ಲಿ 
ತೊಗರಿ ಬೆಳದೆ್ರತ. ಸನಕಷತಟ ರಿೋತಿ ಮಳೆಯನಗಿ, ತೆೋವನೆಂಶ ಬೆಂದ್ತ ಭಿತಿುದ್ ಬೆಳ ೆ ಕೆೈಗ ೆ ಬರಲ್ಲಲಿ. 
ಎರಡರೆ್ ಬನರಿ ಭಿತ್ುರ್ ೆ ಮನಡಿದನಗಲೂ ಬೆಳ ೆ ಹೂೆೋಯಿತ್ತ. ಮೂರರೆ್ಯ ಬನರಿ ಭಿತ್ುರೆ್ ಮನಡಿ, 
ಸಮೃದ್ಧಿಯನಗಿ ಬಳೆೆದ್ ತೂೆಗರಿ ಕನಳು ಒಡಯೆಬೆೋಕನದ್ರೆ ಮತೂೆುಮಮ ಮಳಯೆಿೆಂದ್ ಪೂಣ್ಾವನಗಿ 
ಹನಳನಗಿ ಹೊೋಗಿದೆ. ಆದ್ುರಿೆಂದ್ ತೊಗರಿ ಬೆಳೆಗ ೆ N.D.R.F., ನಲ್ಲಿ ಏನತ ಪರಿಹನರ ಕೊಡತತಿುದನುರ ೆ
ಅಥವನ ಫಸಲ ಭಿಮ ಯೋಜ್ರೆ್ಯಲ್ಲಿ ಏನತ ಕೂೆಡತತಿುದನುರೊೋ, ಇದನಾವುದ್ೂ ಸನಕನಗತವುದ್ಧಲಿ. 
ರೈೆತ್ರತ ಹನಳನಗಿರತವ ತೊಗರಿ ಬೆಳೆಯ ಕಡಿಡಗಳನತನ ಚಕೆಡಿಯಲ್ಲಿ ತ್ತೆಂಬಿಕೊೆಂಡತ ಬೆಂದ್ತ 
ಜಿಲನಿಧಿಕನರಿಗಳ ಕಛೆೋರಿ ಮತೆಂದ ೆ protest ಮನಡತತಿುದನುರ.ೆ ಸಕನಾರ ಕೂಡ ಆ ಕಡ ೆ ಗಮನ 
ಹರಿಸಿಲಿ. N.D.R.F., ನಲ್ಲಿ ಕೊಡತವ ಪರಿಹನರ ಯನವುದ್ಕೂೆ ಸನಕನಗತವುದ್ಧಲಿ. ಯನವರಿೋತಿಯನಗಿ 
ಕೊಡತತಿುರತವ ಪರಿಹನರವೂ ಸನಕನಗತತಿುಲಿ. ಫಸಲ ಭಿಮ ಯೋಜ್ರೆ್ಯಲ್ಲಿ Crop Cutting 
Experiment (CCE) ಮನಡಿ, ರೈೆತ್ರಿಗ ೆ ಕೂೆಡಬೋೆಕತ ಎನತನವ ಕೆಲಸವೂ ಆಗತತಿುಲಿ. ಎಲಿವನತನ 



ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನ ಪರಿಷತ್ತು                    2೨-೧೨-೨೦೨೨                                      140                        

  ತಿದ್ತುಪಡಿಯನಗದ್ ಪರತಿ/Unedited copy, ರ್ನಾಯನಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವನ ಪತಿರಕನ ಪರಕಟಣೆಗನಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಕೂಡದ್ತ 
 

   

ರೈೆತ್ರತ ಸನಲ ತೆಗೆದ್ತಕೂೆೆಂಡತ ಬೆಳೆಯದೋೆ, ತ್ಮಮದೋೆ ಆದ್ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ ವಾವಸೆೆ ಮನಡಿಕೂೆೆಂಡಿದನುರೆ. 
ಆದ್ುರಿೆಂದ್ ದ್ಯಮನಡಿ ಪರತಿ ಹೆಕೆಟೋರ್ಗೆ ರೂ.೨೫ ಸನವಿರ ಪರಿಹನರ ಕೊಡಿ ಎೆಂದ್ತ ಕೆೋಳುತಿುದನುರೆ.  

ಇನತನ ತೊಗರಿ ಬೆಳೆಗ ೆ ೨-೩ ರಿೋತಿಯ ರೂೆೋಗ ಬೆಂದ್ಧದ್ತು, ಆ ಸಮಯದ್ಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಗ ೆ
ಯನವರಿೋತಿ ಕ್ತರಮಿರ್ನಶಕ ಸಿೆಂಪಡಿಸಬೆೋಕತ, ಇಲನಖಯೆಿೆಂದ್ ಏನೂ ಕೂಡ ಸಿಗಲ್ಲಲಿ, ಸಕನಾರದ್ಧೆಂದ್ 
ಯನವುದೆೋ ರಿೋತಿಯ chemicals ಕೂೆಡಲ್ಲಲಿ,  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಎಷತಟ ಸಮಯ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುೋರಿ, ಮನನಾ ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರ ಹೆೋಳಿ. 

ಶ್ರೋ ಕೆ.ಎ. ತಿಪಪೆೋಸನಾಮಿ:- ಇದ್ತ ಬಹಳ ಪರಮತಖ್ವನದ್ ವಿಷಯ. ಸಕನಾರ ಏನೂ ವಾವಸೆೆ 
ಮನಡಲ್ಲಲಿ. 

ಶ್ರೋ ಬಿ.ಸಿ. ಪನಟೋಲ್ (ಕೃಷಿ ಸಚಿವರತ):- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಗತಲಬಗಾ ಜಿಲೆಿಯಲ್ಲಿ 
೨,೫೯,೪೦೪ ರೈೆತ್ರಿಗ ೆ ರೂ. ೨೩೯.೯೧ ಲಕ್ಷ್ ಪರಿಹನರವನತನ ಕೊಟಟದೆುೋವೆ. ಬಿೋದ್ರ್ನಲ್ಲಿ ೮೮,೫೫೭ 
ಹೆಕೆಟೋರ್ಗೆ ರೂ.೮೮.೨೨ ಕೊೋಟ ಪರಿಹನರ ಕೊಟಟದೆುೋವೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ವಿಶೆೋಷವನಗಿ ಮಳೆಯಿೆಂದ್ ರ್ನಲತೆ 
ಜಿಲೆಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚತು ನಷಟವನಗಿದೆ. ಗತಲಬಗಾ, ಗದ್ಗ್, ಧನರವನಡ ಮತ್ತು ಹನವೋೆರಿ ಜಿಲೆಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚತು 
ನಷಟವನಗಿದ.ೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ input subsidy  ಅನತನ ರ್ನವು ಈಗನಗಲೆೋ ಕೊಟಟದೆುೋವೆ. ಗತಲಬಗಾದ್ಲ್ಲಿ 
ತೊಗರಿ ಬಳೆೆದ್ ರೈೆತ್ರಿಗೆ ರ್ನವು ಕೂೆಟಟರತವ ಪರಿಹನರದ್ಲ್ಲಿ ರೂ.೧೭೧.೨೮ ಕೂೆೋಟ input subsidy   
ಕೊಡತತಿುದೆುೋವೆ. ಬಿೋದ್ರ್ ಜಿಲೆಿಯಲ್ಲಿ ರೂ.೨೯.೨೪ಕೂೆೋಟಗಳನತನ ತೊಗರಿ ಬೆಳೆದ್ ರೈೆತ್ರಿಗ ೆಈಗನಗಲೆೋ 
ಕೊಟಟದುೆೋವೆ. ಜೊತೆಗೆ Crop Insurance ನ localised calamity ಗೆ ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಟೆಂತ ೆ
ಗತಲಬಗಾದ್ಲ್ಲಿ ೩,೬೪,೦೦೦ ರೈೆತ್ರತ ೪.೮೭,೦೦೦ ಹೆಕೆಟೋರ್ ಪರದೆೋಶದ್ಲ್ಲಿ ತೂೆಗರಿ ಬೆಳ ೆ ಬೆಳೆದ್ಧದ್ತು, 
೧,೨೧,೦೦೦ ರೈೆತ್ರತ enrol ಮನಡಿದ್ತು, ೪೦ ಸನವಿರ ರೈೆತ್ರಿಗ ೆರೂ.೨೬.೮೬ ಕೂೆೋಟಗಳನತನ ಕೊಡಲತ 
localised calamity  ಯಲ್ಲಿ initiate ಮನಡಿದೆುೋವೆ. ಬಿೋದ್ರ್ನಲ್ಲಿ ೨ ಲಕ್ಷ್ ರೈೆತ್ರಿಗ…ೆ… 
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ಶ್ರೋ ಕ.ೆಎ. ತಿಪಪೆೋಸನಾಮಿ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಫಸಲ ಭಿಮ ಯೋಜ್ರೆ್ಯಲ್ಲಿ ಏನತ 
ಬರತತ್ುದೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ N.D.R.F., ನಲ್ಲಿ ಕೂೆಡತವುದ್ನತನ ಉತನರ ಹನಕ್ತಕೊಳುುತಿುದನುರಯೆ್ಕೋ ಅಥವನ 
independent  ಆಗಿ ಕೂೆಡತತಿುದನುರೊೋ? 

ಶ್ರೋ ಬಿ.ಸಿ. ಪನಟೋಲ್:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, N.D.R.F., ನಲ್ಲಿ input subsidy 
ಎೆಂದ್ತ ಈಗ ಕೊಟಟದೆುೋವೆ, N.D.R.F., ನಲ್ಲಿ pests and diseases ಏನತ ಬರತತ್ುದೆ, ಇದ್ಕೆೆ 
Point No.6.1  of the N.D.R.F., guidelines ಪರಕನರ ಕೊಡಬೋೆಕತ ಎೆಂದ್ತ ಇದೆ. ಆದ್ುರಿೆಂದ್ 
ಕೆಂದನಯ ಇಲನಖಗೆ ೆದ್ಧರ್ನೆಂಕ ೧೨-೧೨-೨೦೨೨ ರೆಂದ್ತ ಪತ್ರವನತನ ಬರೆದ್ಧದೆುೋವೆ. 

(ಮತೆಂದ್ತ) 

(1129) 22.12.2022/5.20/ಹೆಚ್ವಿ:ಜಿಆರ್ 
 
ಶ್ರೋ ಬಿ.ಸಿ.ಪನಟೋಲ್ (ಮತೆಂದ್ತ): 
ಸರ್ನಮನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ,  ಇದ್ನತನ ಎನ್.ಡಿ.ಆರ್.ಎಫ್., ನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದ್ತಕೂೆೆಂಡತ ಹೆಚಿುನ 
ಪರಿಹನರವನತನ ನೋಡಿ ಎೆಂದ್ತ ಕೆೋಳಿಕೂೆೆಂಡಿದುೆೋವೆ. ಹಿೆಂದ್ಧನ ಯನವ ಸಕನಾರಗಳು ಸಹ ಇಷ್ೂೆಟೆಂದ್ತ 
ತ್ಾರಿತ್ಗತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಹನರವನತನ ವಿತ್ರಣೆ ಮನಡಿರಲ್ಲಲಿ. ಡಿ.ಬಿ.ಟ., ಮೂಲಕ ಬಹಳ ದೂೆಡಡ ಮೊತ್ುದ್ 
ಹಣ್ವನತನ ಈಗನಗಲೆೋ ಬಿಡತಗಡೆ ಮನಡಿದೆುೋವೆ. ಭನರಿ ಪರಮನಣ್ದ್ಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬಿದ್ು ಕನರಣ್ ಈ ರೂೆೋಗ 
ಹೆಚನುಗಿದ.ೆ ಇದ್ತ ಪರತಿ ವಷಾ ಬರತವೆಂತ್ಹ ಕನಯಿಲೆಯಲಿ. ಬಳೆೆಗಳಿಗ ೆ  ಒೆಂದೂೆೆಂದ್ತ ರೂೆೋಗ 
ಒೆಂದೂೆೆಂದ್ತ ಕನಲದ್ಲ್ಲಿ ಬರತತಿುತ್ತು. ಆದ್ರೆ, ಈ ಬನರಿ ಮೂರತ ರೂೆೋಗಗಳು ಒಮಮಲೆೋ ಬೆಂದ್ಧವ.ೆ ಮಳ ೆ
ಅತಿ ಹೆಚನುಗಿ ಬಿದ್ಧುರತವುದ್ರಿೆಂದ್ ಈ ರೂೆೋಗ ಬೆಂದ್ಧದೆಯ್ಕೋ ಹೊರತ್ತ ಬೆೋರ ೆ ಯನವುದೆೋ 
ಕನರಣ್ಗಳಿೆಂದ್ಲಿ ಎನತನವ ಅಭಿಪನರಯವನತನ ವಿಜ್ಞನನಗಳು ನೋಡಿದನುರ.ೆ ಇವತ್ತು ಎನ್.ಡಿ.ಆರ್.ಎಫ್., 
ನವರತ ಕೆಂದನಯ ಇಲನಖಗೆೆ ಪತ್ರವನತನ ಬರೆದ್ಧದನುರೆ. ಅವರಿೆಂದ್ ಬರತವೆಂತ್ಹ ಉತ್ುರಕನೆಗಿ 
ಕನಯತತಿುದೆುೋವೆ.  
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 ಶ್ರೋ ಎಸ್.ಎಲ್.ಭೊೋಜೋೆಗೌಡ(ಶ್ಕ್ಷ್ಕರ ಕ್ಷೆೋತ್ರ):- ಸರ್ನಮನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ರೈೆತ್ರತ 
ವಿಮಯನತನ ಯನವ ಕನರಣ್ಕನೆಗಿ ಮನಡತತನುರ ೆಎನತನವುದ್ನತನ ರ್ನವು ಯೋಚರೆ್ ಮನಡಬೋೆಕನಗಿದ.ೆ 
ಇಲ್ಲಿ total loss is very important. ಮನನಾ ಸಚಿವರೆೋ ಹೆೋಳಿರತವೆಂತೆ, ಭನರಿ ಮಳೆ ಬೆಂದ್ 
ಹಿರೆ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ತೊಗರಿ ಬೆಳೆಗ ೆ ರೂೆೋಗ ಬೆಂದ್ತ ಸೆಂಪೂಣ್ಾವನಗಿ ರ್ನಶವನಗಿದೆಯ್ಕೆಂದ್ತ ಅವರೆೋ 
ನೋಡಿರತವ ಲ್ಲಖಿತ್ರೂಪದ್ ಉತ್ುರದ್ಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದನುರ.ೆ ನನನ ಭನಗದ್ ವಿಮಯ ಹಣ್ವನತನ ನನನೆಂದ್ 
ಕಟಟಸಿಕೊೆಂಡ ಮೋಲೆ, once you have accepted my money,  I am entitled for 
the compensation. ಬಿೋದ್ರ್ ಜಿಲೆಿಯಲ್ಲಿ 2022ರ ಮತೆಂಗನರತ ಹೆಂಗನಮಿನಲ್ಲಿ ತೊಗರಿ ಬೆಳೆಗ ೆ
12,8650 ರೈೆತ್ರಿೆಂದ್ 68,727.38 ಹೆಕೆಟೋರ್ ಪರದೆೋಶಕೆೆ ಬೆಳ ೆವಿಮಯನತನ ಮನಡಿಸಿರತತನುರೆ. ಆದ್ರೆ, 
8.39 ಕೊೋಟ ಮೊತ್ುವನತನ ಬೆಳ ೆ ವಿಮ ಪರಿಹನರವನಗಿ ರೈೆತ್ರಿಗ ೆ ವಿತ್ರಿಸಿರತತನುರೆ. ಇದ್ತ “ಆರೆ್ 
ಹೊಟೆಟಗ ೆ ಅರಕೆನಸಿನ ಮಜಿೆಗೆ”್ ನೋಡಿದ್ೆಂತನಗಿದ.ೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ 17,427 ಹೆಕೆಟೋರ್ ಪರದೆೋಶಕೆೆ 
ವಿಮಯನತನ ಕಟಟಸಿಕೂೆೆಂಡತ ರೈೆತ್ರಿಗ ೆವಿಮ ಹಣ್ವನತನ ನೋಡಿಲಿ. ಇದ್ತ ಬಹಳ ಗೆಂಭಿೋರವನಗಿರತವ 
ವಿಚನರವನಗಿದೆ. ರೈೆತ್ ಯನವುದೆೋ ವಿಮ ಮನಡದೋೆ ಇರತವೆಂತ್ಹ ಸೆಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ಆತ್ನಗೆ 
ಎನ್.ಡಿ.ಆರ್.ಎಫ್., ಮನಗಾಸೂಚಿಯನಾಯ ಪರಿಹನರಧನವನತನ ನೋಡಬೆೋಕನಗತತ್ುದೆ. ಇೆಂತ್ಹ 
ಸೆಂದ್ಭಾಗಳಲ್ಲಿ ಮನತ್ರ ಎನ್.ಡಿ.ಆರ್.ಎಫ್., ಮನಗಾಸೂಚಿಯನತನ ಅನಾಯಿಸಬೋೆಕನಗತತ್ುದೆ. When 
you have accepted my insurance amount, whatever the total loss and 
whatever is my cost, ಅದ್ನತನ ಸೆಂಪೂಣ್ಾವನಗಿ ಪನವತಿ ಮನಡಬೋೆಕನಗತತ್ುದೆ. 
ಕೊೋಟನಾೆಂತ್ರ ರೂಪನಯಿಗಳಷತಟ ವಿಮ ಹಣ್ವನತನ ಕಟಟಸಿಕೊೆಂಡತ ಕೋೆವಲ 26 ಕೊೋಟ, 8 ಕೊೋಟ 
ರೂಪನಯಿಗಳ ಪರಿಹನರಧನವನತನ ನೋಡಲನಗಿದೆಯ್ಕೆಂದ್ತ ಲ್ಲಖಿತ್ ರೂಪದ್ ಉತ್ುರಲ್ಲಿ ಹೋೆಳಲನಗಿದೆ. 
ಇೆಂತ್ಹ ಉತ್ುರವನತನ ಕೊಟಟರತವೆಂತ್ಹ ಅಧಿಕನರಿಗಳಿಗೆ ರ್ನಚಿಕಯೆನಗಬೆೋಕನಗಿದೆ.್ “ಫಸಲ್ ಭಿೋಮನ 
ಯೋಜ್ರೆ್”್ಎನತನವುದ್ತ ಮನನಾ ಪರಧನನಮೆಂತಿರಗಳ ಕನಸಿೂನ ಕೂಸನಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜ್ರೆ್ಯಿೆಂದ್ ರೈೆತ್ 
ವಗಾಕೆೆ ಪರಯೋಜ್ನವನಗತತ್ುದೆೆಂದ್ತ ಭನವಿಸಿ ಈ ಯೋಜ್ರೆ್ಯನತನ ಜನರಿಗ ೆತ್ರಲನಯಿತ್ತ. ಈ ರಿೋತಿ 
ವಿಮಯನತನ ಕಟಟಸಿಕೂೆೆಂಡತ ರೈೆತ್ರಿಗ ೆಹಣ್ವನತನ ಕೊಡದೋೆ ಹೊೋಗಿರತವ ಹಿರೆ್ನಲಯೆಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಜ್ರೆ್  
ಯಶಸಿಾಯನಗಿಲಿ. This Phasal Bhima Yojane is one of the agency. It is not 
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guided by any Government. ಆದ್ುರಿೆಂದ್ ಮನನಾ ಸಚಿವರತ ಕೂೆಟಟರತವ ಉತ್ುರದ್ಲ್ಲಿ 
ಮೊೋಸವನೆತನವುದ್ತ ಎದ್ತು ಕನಣ್ತತಿುದೆ.  
 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಾ ಕೃಷಿ ಸಚಿವರೆೋ, ತೊಗರಿ ಬೆಳ ೆ ಬಹಳಷತಟ ಪರಮನಣ್ದ್ಲ್ಲಿ 
ರ್ನಶವನಗಿದ.ೆ ಕನನೂನತಗಳನತನ ಬಿಟತಟ ಹೊೋಗತವೆಂತ್ಹ ಕೆಲಸವನಗಬನರದ್ತ. ಅದ್ಕನೆಗಿ ಸಕನಾರ 
ಯನವ ಕರಮವನತನ ತೆಗೆದ್ತಕೊಳುುತ್ುದೆ ಎನತನವುದ್ತ ಮನನಾ ಸದ್ಸಾರತಗಳ ಪರಶೆನಯನಗಿದೆ.  
 ಶ್ರೋ ಕೆ.ಎ.ತಿಪೆಪೋಸನಾಮಿ:- ಸರ್ನಮನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಕೆೋವಲ ಒೆಂದ್ತ ನೂರತ ಕೊೋಟ  
ರೂಪನಯಿಗಳಷತಟ ಮನತ್ರ ಪರಿಹನರವನತನ ನೋಡಿದನುರ.ೆ ಸನವಿರನರತ ಕೊೋಟ ರೂಪನಯಿಗಳಷತಟ 
ನಷಟವುೆಂಟನಗಿದ.ೆ ರೈೆತ್ ತ್ನನ ಪನಲ್ಲನ ವಿಮನ ಹಣ್ವನತನ ಕೊಡತತಿುದನುರೆ್. ಕೋೆೆಂದ್ರ ಮತ್ತು ರನಜ್ಾ 
ಸಕನಾರಗಳು ವೆಂತಿಕೆಯನತನ ಕೊಡತತಿುವೆ. ಆದ್ರೆ, ರೈೆತ್ರಿಗೆ ಹಣ್ ತ್ಲತಪತತಿುಲಿ.   
 
 ಶ್ರೋ ಬಿ.ಸಿ.ಪನಟೋಲ್:- ಸರ್ನಮನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಕ್ಷೆೋತ್ರ ಮತ್ತು ಬೆಳೆ ಆಧನರಿತ್ವನಗಿ ವಿಮ 
ಪರಿಹನರವನತನ ನೋಡಲನಗತತ್ುದೆ. ಅೆಂತಿಮವನಗಿ ಬಳೆೆ ಕಟನವು ಆದ್ ನೆಂತ್ರ ಉಳಿದ್ ರೈೆತ್ರಿಗ ೆ
ಪರಿಹನರವನತನ ನೋಡಲನಗತತ್ುದೆ. ಪರಥಮ ಹೆಂತ್ದ್ಲ್ಲಿ ಪರಿಹನರವನತನ ನೋಡಲನಗಿದೆ. ಇನೂನ ಕಟನವು 
ಆಗತತಿುದೆ. ಸೆಂಪೂಣ್ಾವನಗಿ ಕಟನವು ಆದ್ ನೆಂತ್ರ, ಸವೆಾ ಮನಡಿ, ಫಲ್ಲತನೆಂಶವನತನನ ರೆ್ೂೋಡಿ 
ಪರಿಹನರವನತನ ವಿತ್ರಣೆ ಮನಡಲನಗತತ್ುದೆ.    

ಶ್ರೋ ಎಸ್.ಎಲ್.ಭೊೋಜೆೋಗೌಡ:- ಸರ್ನಮನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, this question never 
arised in respect of the insurance. This is applicable only in respect of 
the  N.D,R.F., ಎನ್.ಡಿ.ಆರ್.ಎಫ್.,ನಲ್ಲಿ ಅವರತ ಏನತ ಬೆೋಕನದ್ರೂ ಮನಡಲ್ಲ ಅದ್ನತನ ರ್ನವು 
ಕೆೋಳುವುದ್ಧಲಿ. ಎನ್.ಡಿ.ಆರ್.ಎಫ್., ಮನಗಾಸೂಚಿಯ ಪರಕನರ ಪರಿಹನರವನತನ ಕೊಟಟರೋೆ, when  
there is a national disaster,  ನಮಮ ಹತಿುರ ಇಷ್ೆಟೋ ಹಣ್ವಿರತವುದೆೆಂದ್ತ ಸಕನಾರ 
ಎಷ್ನಟದ್ರೂ ಪರಿಹನರವನತನ ನೋಡಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ, ವಿಮನ ಹಣ್ವನತನ ತೆಗೆದ್ತಕೊೆಂಡ ಮೋಲೆ ರೈೆತ್ ಎಷಟಕೆೆ 
ವಿಮಯನತನ ಮನಡಿಸಿರತತನುರೆ್, ಅಷೂಟ ಹಣ್ವನತನ ಅವನಗ ೆ ಕೊಡಬೋೆಕನಗತತ್ುದೆ. It is the 
bounden duty of the Insurance Company.  
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ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕ.ೆಹರಿಪರಸನದ್(ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷ್ದ್ ರ್ನಯಕರತ):- ಸರ್ನಮನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, 
“ಫಸಲ್ ಬಿೋಮನ”ಯೋಜ್ರೆ್ಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸಪಷಟವನಗಿ ಹೆೋಳಿದನುರ.ೆ ಎನ್.ಡಿ.ಆರ್.ಎಫ್., 
ಎಸ್.ಡಿ.ಆರ್.ಎಫ್.,ನಲ್ಲಿ ದೊಡಡ ಮೊತ್ುದ್ಲ್ಲಿ ಪರಿಹನರಧನವನತನ ನೋಡತವುದ್ಕೆೆ ಸನಧಾವನಗತವುದ್ಧಲಿ.  
ಅವರತ ಎಕರಗೆ ೆ ಇಷತಟ ಎೆಂದ್ತ ಕೊಡತತನುರೆ. ಶೆೋಕಡನ 33ರಕ್ತೆೆಂತ್ ಹೆಚಿುನ ಪರಮನಣ್ದ್ಲ್ಲಿ 
ನಷಟವುೆಂಟನಗಿದ್ುರ ೆ ಅದ್ಕೆೆ ಪರಿಹನರವನತನ ನೋಡತವುದ್ಕನೆಗಿಯ್ಕೋ ವಿಮಯನತನ ಮನಡಲನಗಿದ.ೆ 
ಚಿಮಡೆಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಖನಸಗಿ ವಿಮನ ಕೆಂಪನಗಳು ಕೊೋಟನಾೆಂತ್ರ ರೂಪನಯಿಗಳನತನ ಸೆಂಗರಹ 
ಮನಡಿಟತಟಕೊೆಂಡಿದನುರ.ೆ ಬೆಳ ೆ ನಷಟವುೆಂಟನಗಿದ್ುರೆ ಅವರತ ತ್ಮಮ ವಿಮಯ ಹಣ್ದ್ಧೆಂದ್ಲೋೆ 
ಕೊಡಬೋೆಕನಗತತ್ುದೆ. ಎನ್.ಡಿ.ಆರ್.ಎಫ್., ದ್ರದ್ಲ್ಲಿ ಪರಿಹನರವನತನ ಕೊಡತವುದ್ಕೆೆ ಆಗತವುದ್ಧಲಿ.  

 
ಶ್ರೋ ಎಸ್.ಎಲ್.ಭೊೋಜೋೆಗೌಡ:- ಸರ್ನಮನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ ವಿಮ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಎಷತಟ 

ಹಣ್ವನತನ ಸೆಂಗರಹ ಮನಡಲನಗಿದೆ ಎನತನವ ಮನಹಿತಿಯನತನ ಮನನಾ ಸಚಿವರತ ನೋಡಬೆೋಕನಗಿದ.ೆ  
ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಾ ಭೊೋಜೆೋಗೌಡರೆೋ, ಎಲಿಕೂೆ ಎದ್ತು ನೆಂತ್ತ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದ್ತ 

ಸರಿಯಲಿ. ರ್ನನತ ಸಹ ಒಬಬ ರೈೆತ್, ಅವರತ ಸಹ ರೈೆತ್ರನಗಿದನುರೆ. ನಮಗೂ ರೈೆತ್ರ ಕಷಟ 
ಅಥಾವನಗತತಿುದೆ. ಮನನಾ ಕೃಷಿ ಸಚಿವರೆೋ, ತನವು ಅಧಾಯನ ಮನಡಿಕೊೆಂಡತ ಬೆಂದ್ತ ಆಮೋಲ ೆ
ಉತ್ುರ ಹೆೋಳುವುದ್ಧದ್ುರ ೆಹೆೋಳಿ.  

ಶ್ರೋ ಬಿ.ಸಿ.ಪನಟೋಲ್:- ಸರ್ನಮನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಇದ್ತ ಇನೂನ ಪರಿಶ್ೋಲರೆ್ಯ 
ಹೆಂತ್ದ್ಲ್ಲಿದ.ೆ ಅದ್ತ ಇನೂನ ಮತಕನುಯವನಗಿಲಿ. ಅಧಿಕನರಿಗಳ ತ್ೆಂಡವನತನ….. 

ಶ್ರೋ ಕೆ.ಎ.ತಿಪಪೆೋಸನಾಮಿ:- ಸರ್ನಮನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ರ್ನನತ ಹೆೋಳುತಿುರತವ ಅೆಂಶವನತನ 
ಮನನಾ ಸಚಿವರತ ಅಥಾ ಮನಡಿಕೊಳುುತಿುಲಿ. ಬೆಳ ೆ ಸೆಂಪೂಣ್ಾವನಗಿ ನಷಟವನಗಿದೆ. ನಷಟವನಗಿರತವ 
ಬೆಳಗ ೆಕಟನವು ಮನಡತವ ಪರಶೆನಯ್ಕೋ ಉದ್ಭವಿಸತವುದ್ಧಲಿ.  

ಶ್ರೋ ಬಿ.ಸಿ.ಪನಟೋಲ್:- ಸರ್ನಮನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಇನೂೂರನೊ್ ಕಟಟದ್ ಕೂಡಲೋೆ ಇನೂೂರನೊ್ 
ಬರತತ್ುದೆೆಂದ್ತ ಅಥಾವಲಿ. 
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ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕ.ೆಹರಿಪರಸನದ್:- ಸರ್ನಮನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ತೊಗರಿ ಬೆಳೆ ಸೆಂಪೂಣ್ಾವನಗಿ 
ನಷಟವನಗಿದ.ೆ ನಷಟವನಗಿರತವ ಬೆಳೆಯನತನ ಹೆೋಗ ೆ ಕಟನವು ಮನಡತತನುರ?ೆ ಮನನಾ ಸದ್ಸಾರತ 
ನಷಟವನಗಿರತವ ಬೆಳೆಗ ೆಪರಿಹನರವನತನ ಕೊಡಿ ಎೆಂದ್ತ ಕೆೋಳುತಿುದನುರೆ.  

ಶ್ರೋ ಕೆ.ಎ.ತಿಪಪೆೋಸನಾಮಿ:- ಸರ್ನಮನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ತೊಗರಿ ಬೆಳ ೆಸೆಂಪೂಣ್ಾವನಗಿ ಒಣ್ಗಿ 
ಹೊೋಗಿದ.ೆ ರೈೆತ್ರತ ಅದ್ನತನ ಕ್ತತ್ತು ಹನಕ್ತದನುರೆ. ಕಟನವು ಮನಡತವ ಪರಶೆನಯ್ಕೋ ಬರತವುದ್ಧಲಿ.  

ಶ್ರೋ ಎಸ್.ಎಲ್.ಭೊೋಜೋೆಗೌಡ:- ಸರ್ನಮನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ,್ “ಕಲಬತಗಿಾ ಜಿಲೆಿಯಲ್ಲಿ 
69,700 ಹಕೆೆಟೋರ್ ಪರದೋೆಶ, ಬಿೋದ್ರ್ ಜಿಲೆಿಯಲ್ಲಿ 10,400 ಹೆಕೆಟೋರ್ ಪರದೆೋಶದ್ಲ್ಲಿನ  ಸೆಂಪೂಣ್ಾ 
ತೊಗರಿ ಬೆಳ ೆಒಣ್ಗಿ ರ್ನಶವನಗಿರತತ್ುದೆ”್ಎೆಂದ್ತ ಸಕನಾರದ್ವರೆೋ ಹೆೋಳಿದನುರ.ೆ ಇದ್ರ ಅಥಾವೆೋನತ?  

 
ಶ್ರೋ ಟ.ಎ.ಶರವಣ್:- ಸರ್ನಮನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ವಿಮನ ಕೆಂಪನಗಳು ರೈೆತ್ರ ವಿಮನ 

ಹಣ್ವನತನ ಕೊಡಬೋೆಕೆನತನವುದ್ತ ನಮಮ ಒತನುಯವನಗಿದೆ. 
ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಸೆಂಪೂಣ್ಾವನಗಿ ಬಳೆೆ ರ್ನಶವನಗಿರತವುದ್ರಿೆಂದ್ ಅದ್ಕೆೆ ಪರಿಹನರವನತನ 

ಸಕನಾರ ಕೊಡಬೋೆಕೆೆಂದ್ತ ಕೆೋಳುತಿುದನುರೆ.  
ಶ್ರೋ ಬಿ.ಸಿ.ಪನಟೋಲ್:- ಸರ್ನಮನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಸಕನಾರ ಇನ್ಪತರ್್ ಸಬಿೂಡಿ 

ಕೊಡಬೋೆಕತ ಅದ್ನತನ ಕೂೆಡತತೆುೋವೆ. ಸಕನಾರ ಎನ್.ಡಿ.ಆರ್.ಎಫ್., ಮನಗಾಸೂಚಿಗಿೆಂತ್ ಎರಡರಷತಟ 
ಪರಿಹನರವನತನ ಕೊಟಟದೆ. ಎನ್.ಡಿ.ಆರ್.ಎಫ್., ದ್ರ 6,100 ಇದ್ುರ ೆ ರ್ನವು 13,600 
ರೂಪನಯಿಗಳನತನ ಕೊಟಟದೆುೋವೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಗರಿಷಠ ಪರಮನಣ್ದ್ ಹಣ್ವನತನ ರ್ನವು ಕೊಟಟದೆುೋವೆ. ಇದ್ತ 
ರ್ನಲತೆ ಜಿಲೆಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಿದ.ೆ ಒೆಂದೋೆ ಬೆಳೆಗ ೆ ಅಲಿ. ಮನನಾ ಸದ್ಸಾರತ ಕೆೋವಲ ತೊಗರಿ ಬಳೆೆಗ ೆ
ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಟೆಂತ ೆ ಪರಶೆನ ಮನಡತತಿುದನುರ.ೆ ಗದ್ಗ್ ಜಿಲೆಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರತಬೆೋಳೆ ರ್ನಶವನಗಿದೆ. ಹನವೋೆರಿ 
ಜಿಲೆಿಯಲ್ಲಿ ಮಕೆೆಜೊೋಳ ರ್ನಶವನಗಿದ.ೆ ಧನರವನಡ ಜಿಲೆಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಬೆಳ ೆರ್ನಶವನಗಿದೆ. ಇನ್ಪತರ್್ 
ಸಬಿೂಡಿಯನತನ ರ್ನವು ಈಗನಗಲೆೋ ಕೊಟಟದೆುೋವ.ೆ ಎನ್.ಡಿ.ಆರ.ಎಫ್., ಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಹನರವನತನ 
ನೋಡತವುದ್ಕೆೆ ಅವಕನಶವಿದಯೆ್ಕೋ ಎನತನವುದ್ರ ಬಗೆೆ   6(೧)ರ ಮನಗಾಸೂಚಿಯ ಪರಕನರ ಕೆಂದನಯ 
ಇಲನಖಗೆ ೆ ಪತ್ರವನತನ ಬರದೆ್ಧದೆುೋವೆ. ಅಲ್ಲಿೆಂದ್ ಉತ್ುರ ಬರತವುದ್ನತನ ಕನಯತತಿುದೆುೋವೆ. ಅದ್ಕನೆಗಿ 
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ಅಧಿಕನರಿಗಳ ತ್ೆಂಡವನತನ ಪತನಃ ಕಲಬತಗಿಾ ಮತ್ತು ಬಿೋದ್ರ್ ಜಿಲೆಿಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೂೆಟತಟ ಅಲ್ಲಿನ 
ವನಸುವನೆಂಶವನತನ ಪರಿಶ್ೋಲರೆ್ ಮನಡಿ ವರದ್ಧ ಕೊಡತವುದ್ಕೆೆ ಸೂಚರೆ್ ಕೊಡತತೆುೋರೆ್.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮತೆಂದ್ಧನ ವಿಷಯ ಶ್ರೋ ಕ.ೆಪಿ.ನೆಂಜ್ತೆಂಡಿಯವರದ್ತ…  
ಶ್ರೋ ಎಸ್.ಎಲ್.ಭೊೋಜೋೆಗೌಡ:- ಸರ್ನಮನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಉತ್ುರ ಕರ್ನಾಟಕದ್ ಮತ್ತು 

ಈ ರನಜ್ಾದ್ ಸಭನಪತಿಗಳನಗಿರತವ ತನವು ಇೆಂತ್ಹ ಅರ್ನಾಯವನತನ ರೆ್ೂೋಡಿ ಸತಮಮನರಬನರದ್ತ. 
ಮನನಾ ಸಚಿವರತ ಕೊಟಟರತವೆಂತ್ಹ ಲ್ಲಖಿತ್ರೂಪದ್ ಉತ್ುರದ್ಲ್ಲಿಯ್ಕೋ ಎಷತಟ ಅರ್ನಾಯವನಗತತಿುದೆ 
ಎನತನವುದ್ತ ಕನಣ್ತತಿುದೆ. ದ್ಯಮನಡಿ ಮನನಾ ಸಚಿವರತ ರ್ನಳ ೆಪತನಃ ಉತ್ುರವನತನ ಕೊಡತತೆುೋರ್ೆೆಂದ್ತ 
ಹೆೋಳಲ್ಲ.  

 
ಶ್ರೋ ಶಶ್ಲ್ ಜಿ.ನಮೊೋಶ್:- ಸರ್ನಮನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, insurance  ಕೆಂಪನಗಳು 

ಯನವ ಪರಮನಣ್ದ್ಲ್ಲಿ ವಿಮ ಹಣ್ವನತನ ಕೊಡಬೋೆಕನಗಿತ್ತು ಅದ್ನತನ ಕೂೆಟಟಲಿ. Insurance  
ಕೆಂಪನಗಳಿಗ ೆ ಸಕನಾರ ಗಟಟಯನಗಿ ಹೆೋಳಬೋೆಕನಗಿದ.ೆ ಬೆಳ ೆ ಸೆಂಪೂಣ್ಾವನಗಿ ರ್ನಶವನಗಿದ.ೆ ಇನೂನ 
ಕಟನವು ಮನಡಿ ರೆ್ೂೋಡತವುದೆೋನದೋೆ? Insurance  ಕೆಂಪನಗಳಿಗ ೆಸವೆೋಾ ಮನಡಿ ಪರಿಹನರವನತನ 
ಕೊಡಿ ಎೆಂದ್ತ ಸಕನಾರ ಗಟಟಯನಗಿ ಹೆೋಳಬೋೆಕನಗಿದ.ೆ  

ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕ.ೆಹರಿಪರಸನದ್:- ಸರ್ನಮನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೆೋ, ಮನನಾ ಶಶ್ಲ್ ನಮೊೋಶ್ಯವರತ 
ಹೆೋಳುತಿುರತವುದ್ತ ಸರಿಯನಗಿದೆ. ಸಕನಾರದ್ಧೆಂದ್ ನಮಗೆ ಉತ್ುರ ಬರಬೆೋಕನಗಿದೆ.  

 
ಶ್ರೋ ಬಿ.ಎ.ಬಸವರನಜ್(ನಗರನಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರತ):- ಸರ್ನಮನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಮನನಾ ಕೃಷಿ 

ಸಚಿವರತ ಗಟಟಯನಗಿಯ್ಕೋ ಹೆೋಳುತಿುದನುರ.ೆ ಇದೆೋ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ುರವನತನ ಕೂೆಡಬೋೆಕೆೆಂದ್ತ ಹೆೋಳಿದ್ರೆ 
ಹೆೋಗ?ೆ  

(ಗೊೆಂದ್ಲ) 
ಶ್ರೋ ಶಶ್ಲ್ ಜಿ.ನಮೊೋಶ್:- ಸರ್ನಮನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಗಟಟಯನಗಿ ನಮಗೆ ಹೆೋಳುವುದ್ಲಿ, 

insurance ಕೆಂಪನಗಳಿಗ ೆಹೆೋಳಬೆೋಕತ.  
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(ಗೊೆಂದ್ಲ) 
ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕ.ೆಹರಿಪರಸನದ್:- ಸರ್ನಮನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೆೋ, ರ್ನವು ಸಕನಾರದ್ಧೆಂದ್ ಹಣ್ವನತನ 

ಕೆೋಳುತಿುಲಿ. ರೈೆತ್ರತ ವಿಮ ಕಟಟರತವ ಹಣ್ವನತನ ಕೋೆಳುತಿುದೆುೋವೆ. ಇದ್ರ ಬಗೆೆ ಮನನಾ ಸಚಿವರತ 
ಉತ್ುರವನತನ ಹೆೋಳಬೆೋಕನಗಿದೆ. ಸೆಂಪೂಣ್ಾವನಗಿ ಬಳೆೆ ರ್ನಶವನಗಿದ.ೆ  

(ಗೊೆಂದ್ಲ) 
ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಎಲಿರತ ಕತಳಿತ್ತಕೂೆಳಿು ಈ ರಿೋತಿ ಮನತ್ರ್ನಡಿದ್ರೆ ಯನವುದ್ೂ ಕಡತ್ಕೆೆ 

ಹೊೋಗತವುದ್ಧಲಿ.  
(ಗೊೆಂದ್ಲ) 

 
ಶ್ರೋ ಎಸ್.ಎಲ್.ಭೊೋಜೋೆಗೌಡ:- ಸರ್ನಮನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, 70 ಸನವಿರ ಕೊೋಟ 

ರೂಪನಯಿಗಳಷತಟ ವಿಮನ ಹಣ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೊೋಗಿದ?ೆ ರೈೆತ್ರಿಗ ೆಪರಿಹನರವೆೆಂದ್ತ ಕೆೋವಲ 8 ಕೊೋಟ.. 
26 ಕೊೋಟ ರೂಪನಯಿಗಳಷ್ೆಟೋ ಪರಿಹನರವನತನ ನೋಡಿದನುರ.ೆ ಉಳಿದ್ ಹಣ್ ಎಲ್ಲಿಗ ೆಹೊೋಗಿದ?ೆ  

(ಗೊೆಂದ್ಲ) 
ಶ್ರೋ ಟ.ಎ.ಶರವಣ್:- ಸರ್ನಮನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ರೈೆತ್ರಿಗ ೆ ಆಗಿರತವ ಅರ್ನಾಯವನತನ 

ಖ್ೆಂಡಿಸತತಿುದೆುೋವೆ.  
 
(ಈ ಹೆಂತ್ದ್ಲ್ಲಿ ಜೆ.ಡಿ.(ಎಸ್) ಪಕ್ಷ್ದ್ ಎಲಿ ಮನನಾ ಸದ್ಸಾರತಗಳು ಸಕನಾರದ್ ನೋತಿಯನತನ 

ಖ್ೆಂಡಿಸಿ ಸದ್ನದ್ ಬನವಿಗಿಳಿದ್ತ ಧರಣಿಯಲ್ಲಿ ನರತ್ರನದ್ರತ) 
 
ಶ್ರೋ ಬಿ.ಸಿ.ಪನಟೋಲ್:- ಸರ್ನಮನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಬೆೋರ ೆಜಿಲೆಿಗಳಿಗೆ ಹೂೆೋಲ್ಲಕೆ ಮನಡಿದ್ರೆ 

ಅತಿೋ ಹೆಚತು ಪರಿಹನರವನತನ ಗತಲಬಗನಾ ಜಿಲೆಿಗೆ ಕೊಟಟದುೆೋವೆ. ಕೋೆವಲ ಗತಲಬಗನಾ ಜಿಲೆಿ ಒೆಂದ್ಕೆೆ 
ಸತಮನರತ 171 ಕೂೆೋಟ ರೂಪನಯಿಗಳಷತಟ ಪರಿಹನರವನತನ ನೋಡಿದೆುೋವೆ. ಇಡಿೋ ಹನವೋೆರಿ ಜಿಲೆಿಗ ೆ 120 
ಕೊೋಟ ರೂಪನಯಿಗಳ ಪರಿಹನರವನತನ ನೋಡಿದೆುೋವೆ. ಸಕನಾರ ಪರಿಹನರವನತನ ನೋಡಿದ್ುರೂ ಅವರತಗಳು 
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ಕೊಟಟಲಿವೆೆಂದ್ತ ಹೋೆಳುತಿುದನುರೆ. 17 ಕೊೋಟ ರೂಪನಯಿಗಳಷತಟ ಪರಿಹನರವನತನ ಕೆೋವಲ ತೊಗರಿ 
ಬೆಳೆಗನರರಿಗ ೆನೋಡಲನಗಿದೆ.  

(ಗೊೆಂದ್ಲ) 
 
ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕ.ೆಹರಿಪರಸನದ್:- ಸರ್ನಮನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಬೆಳ ೆ ರ್ನಶವನಗಿದೆಯ್ಕೆಂದ್ತ 

ಸಕನಾರವೆೋ ಲ್ಲಖಿತ್ರೂಪದ್ ಉತ್ುರವನತನ ಕೂೆಟಟದೆ. ಬೆಳ ೆ ರ್ನಶವನಗಿರತವನಗ ರೈೆತ್ರತ ಏನತ ಬೆಳ ೆ
ಕಟನವು ಮನಡತತನುರ?ೆ            

(ಮತೆಂದ್ತ) 
(1130)  22.12.2022  5.3೦ ಪಿಕೆ:ಎೆಂಡಿ 

     (ಗೊೆಂದ್ಲ) 

ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕೆ. ಹರಿಪರಸನದ್:- ಸಕನಾರದ್ಧೆಂದ್ ಹಣ್ ಕೊಡಿ ಎೆಂದ್ತ ರ್ನವು ಕೆೋಳುತಿುಲಿ.  ರೈೆತ್ರತ  
“ಫಸಲತ ಬಿಮನ ಯೋಜ್ರೆ್”ಯಲೆಿೋನತ ಹಣ್ ಕಟಟದನುರೂೆೋ ಆ ಹಿರೆ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಣ್ ಕೊಡಿಸಿ ಎೆಂದ್ತ 
ಕೆೋಳುತಿುದೆುೋವೆ.   

 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಾ ಸಚಿವರೆೋ, ರೈೆತ್ರತ ವಿಮಗೆೆಂದ್ತ ಎಷತಟ ದ್ತಡತಡ ಕೊಟಟದನುರೊೋ 
ಅಷಟಕೆೆ ಪರಿಹನರದ್ ವಿಮಯ ಹಣ್ವರ್ನನದ್ರೂ ಕೊಡಿಸತವೆಂತ್ಹ ಕಲೆಸ ಮನಡಿ. 

 ಶ್ರೋ ಬಿ.ಸಿ.ಪನಟೋಲ್:-ವಿಮ ಹಣ್ವನತನ ವನಪಸತೂ ಕೊಡತವುದ್ಕೆೆ ಆಗತವುದ್ಧಲಿ.  ರ್ನನತ 
ಈಗನಗಲೆೋ ಹೆೋಳಿದ್ ಹನಗೆ, ವಿಮ ಕಟಟದ್ ಮೋಲೆ crop cutting experiment ಎನತನವುದ್ತ 
ಬರತತ್ುದೆ. 

 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ರೈೆತ್ರಿಗ ೆ ಆದ್ ಹನನಯನತನ ತ್ತೆಂಬಿ ಕೂೆಡತವುದ್ಕೆೆ ಸಕನಾರ ಕರಮ 
ಕೆೈಗೊಳುಬೆೋಕತ ಎೆಂದ್ತ ಮನನಾ ಸದ್ಸಾರತಗಳು ಹೆೋಳುತಿುದನುರ.ೆ   
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 ಶ್ರೋ ಬಿ.ಸಿ.ಪನಟಲ್:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ರ್ನವು ರೈೆತ್ರ ಪರವನಗಿದೆುೋವೆ.  ರ್ನವು 
ಪರತೆಾೋಕವನಗಿ ಇನ್ಶ್ಾರನೊ್ ಕೆಂಪನಯ ಅಧಿಕನರಿಗಳನತನ ಕರದೆ್ತ ಸಭ ೆಮನಡತತೆುೋವೆ ಮತ್ತು ನಮಮ 
ಅಧಿಕನರಿಗಳ ತ್ೆಂಡವನತನ ಕಳುಹಿಸಿ, ವರದ್ಧಯನತನ ತ್ರಿಸಿ ಸಮಗರವನಗಿ ಪರಿಶ್ೋಲರೆ್ ಮನಡಿ, 
ಕನನೂನತ ಪರಕನರ ಏನತ ಪರಿಹನರ ಕೊಡಬೋೆಕೂೆೋ ಅದ್ನತನ ಕೊಡತವ ಪರಯತ್ನ ಮನಡತತೆುೋವೆ.  
ರ್ನವೂ ಕೂಡ ರೈೆತ್ರ ಪರವನಗಿದೆುೋವೆ.   

 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ರ್ನಳ ೆಸೂಕು ಉತ್ುರ ಕೊಡತತಿುೋರನ? 

 ಶ್ರೋ ಬಿ.ಸಿ.ಪನಟೋಲ್:- ರ್ನಳೆಯ್ಕೋ ಕೊಡತತೆುೋವೆ ಎೆಂದ್ತ ಹೆೋಳುವುದ್ಕನೆಗತವುದ್ಧಲಿ.  ಅದ್ಕೆೆ ಸಾಲಪ 
ಸಮಯ ಬೆೋಕನಗತತ್ುದೆ.   

 ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕೆ. ಹರಿಪರಸನದ್:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಮನನಾ ಸಚಿವರತ ಬೆೆಂಗಳೂರಿನಲೆಿೋ  
ಮನನಾ ಸದ್ಸಾರನತನ ಕರದೆ್ತ ಒೆಂದ್ತ ಸಭ ೆಮನಡಲ್ಲ.  ಆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವಿಮಯ ಮೊತ್ು ಎಷತಟ ಬೆಂದ್ಧದ ೆ
ಎೆಂದ್ತ ಹೆೋಳಲ್ಲ.   

 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಾ ಕೃಷಿ ಸಚಿವರೆೋ, ಮನನಾ ಸದ್ಸಾರತಗಳನತನ ಮತ್ತು 
ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಟ ಅಧಿಕನರಿಗಳನತನ ಕರದೆ್ತ ಒೆಂದ್ತ ಸಭೆ ಮನಡಿ ಮತೆಂದ್ಧನ ಕರಮ ಕೆೈಗೊಳಿು.   

   (ಈ ಹೆಂತ್ದ್ಲ್ಲಿ ಜೆಡಿ(ಎಸ್) ಪಕ್ಷ್ದ್ ಸದ್ಸಾರತ ಬನವಿಯಿೆಂದ್ ತ್ಮಮ ಸೆಳಗಳಿಗೆ ಹಿೆಂದ್ಧರತಗಿದ್ರತ) 

 

ಆ) ವಿಷಯ: ರನಜ್ಾ ಸಕನಾರ ಪರತಿ ವಷಾ ವಿವಿಧ ಸಮನಜ್ಗಳ ಜ್ಯೆಂತಿಗಳ ಆಚರಣೆಗ ೆ
           ಒದ್ಗಿಸತತಿುರತವ ಅನತದನನದ್ಲ್ಲಿ ತನರತ್ಮಾವನಗತತಿುರತವ ಬಗೆೆ.  

- - - 

ಶ್ರೋ ಕೆ.ಪಿ.ನೆಂಜ್ತೆಂಡಿ ವಿಶಾಕಮಾ(ವಿಧನನಸಭೆಯಿೆಂದ್ ಚತರ್ನಯಿತ್ರನದ್ವರತ):- ಮನನಾ 
ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ರನಜ್ಾ ಸಕನಾರ ಪರತಿ ವಷಾ ವಿವಿಧ ಸಮನಜ್ಗಳ ಜ್ಯೆಂತಿಗಳ ಆಚರಣೆಗೆ  
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ಒದ್ಗಿಸತತಿುರತವ ಅನತದನನದ್ಲ್ಲಿ ತನರತ್ಮಾವನಗತತಿುರತವ ಬಗೆೆ ಮನನಾ ಇೆಂಧನ ಹನಗೂ ಕನನಡ 
ಮತ್ತು ಸೆಂಸೃತಿ ಇಲನಖಯೆ ಸಚಿವರ ಗಮನವನತನ ಸಳೆೆಯತತೆುೋರ್.ೆ 

 
ಶ್ರೋ ಕೊೋಟ ಶ್ರೋನವನಸ ಪೂಜನರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ)(ಇೆಂಧನ, ಕನನಡ ಮತ್ತು ಸೆಂಸೃತಿ 

ಇಲನಖಯೆ ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ):- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ,  . . . 

   (ಉತ್ುರದ್ ಪರತಿಯನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ)ೆ 
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ಶ್ರೋ ಕ.ೆಪಿ.ನೆಂಜ್ತೆಂಡಿ ವಿಶಾಕಮಾ:- ರ್ನನತ ಯನವ ವಿಚನರವನತನ ಪರಸನುಪ 
ಮನಡತತಿುದೆುೋರ್ೆಯೋ ಆ ಖನತಯೆ ಮೆಂತಿರಗಳಿದ್ುರ ೆಸೂಕು ಉತ್ುರ ಪಡಯೆಲತ ಅನತಕೂಲವನಗತತ್ುದೆ.   

 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಾ ಸದ್ಸಾರೆೋ, ತನವು ಮನತ್ರ್ನಡತವನಗ ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಿ ಇೆಂಥವರೆೋ 
ಮೆಂತಿರಗಳಿರಬೋೆಕತ ಎೆಂದ್ತ ಹೆೋಳುವುದ್ಕನೆಗತವುದ್ಧಲಿ.  ಸಕನಾರದ್ ವತಿಯಿೆಂದ್ ಉತ್ುರ ಬೆಂದ್ರ ೆಸನಕತ.  
ಯನರೆೋ ಮೆಂತಿರಗಳು ಉತ್ುರ ಕೊಟಟರೂ ಅದ್ತ ಸಕನಾರದ್ ಉತ್ುರವೆೋ ಆಗಿರತತ್ುದೆ.   

 ಶ್ರೋ ಕೆ.ಪಿ.ನೆಂಜ್ತೆಂಡಿ ವಿಶಾಕಮಾ:- ರ್ನನತ ನರ್ನೆ ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಟ ಮೆಂತಿರಯವರ ಜೊತ ೆ
ಮನತ್ರ್ನಡಿದುೆೋರ್.ೆ   

 ಶ್ರೋ ಕೊೋಟ ಶ್ರೋನವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಮನನಾ ಸದ್ಸಾರತ ಗೆಂಭಿೋರವನದ್ ವಿಷಯದ್ ಬಗೆೆ 
ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದನುರ.ೆ  ಅದ್ಕೆೆ ರ್ನನತ ಸಮಪಾಕವನದ್ ಉತ್ುರವನತನ ಕೊಡತತೆುೋರೆ್.  ರ್ನನತ ಕೊಡತವ 
ಉತ್ುರದ್ಧೆಂದ್ ಅವರಿಗೆ ಸಮನಧನನ ಆಗದೋೆ ಇದ್ುರ ೆಪತನಃ ಅವರತ ಪರಶೆನಯನತನ ಕೆೋಳಲ್ಲ.   

 ಶ್ರೋ ಕೆ.ಪಿ.ನೆಂಜ್ತೆಂಡಿ ವಿಶಾಕಮಾ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ರ್ನನತ ನರ್ನೆ ಮೆಂತಿರಗಳ 
ಜೊತೆ ಮನತ್ರ್ನಡಿದುೆೋರ್.ೆ  ಅವರತ, ಈ ಕತರಿತ್ತ ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಿ ರ್ನನತ ಉತ್ುರ ಕೊಡತತೆುೋರ್ೆ; ಅದೆೋರಿೋತಿ 
ನಡದೆ್ತಕೊಳುುತುೆೋರೆ್ ಎೆಂದ್ತ ಹೆೋಳಿದನುರ.ೆ  ಹನಗನಗಿ ಮನನಾ ಸಭನರ್ನಯಕರತ ಉತ್ುರ ಕೂೆಟಟರೆ ಸರಿ 
ಹೊೋಗತವುದ್ಧಲಿ.   

 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ನೋವು ಏನತ ಮನತ್ರ್ನಡಿಕೂೆೆಂಡಿದ್ಧುೋರೂೆೋ ಅದ್ನತನ ಇಲ್ಲಿ ಹೆೋಳುವುದ್ತ 
ಬೆೋಡ.  ನೋವು ಈಗ ಒೆಂದ್ತ ವಿಷಯವನತನ ಎತಿುದ್ಧುೋರಿ.  ಸಕನಾರ ಅದ್ಕೆೆ ಉತ್ುರ ಕೊಡತತ್ುದೆ.  
ಯನವ ಮೆಂತಿರ ಉತ್ುರ ಕೂೆಟಟರೂ ಅದ್ತ ಸಕನಾರದ್ ಉತ್ುರವನಗಿರತತ್ುದೆ.  ಮನನಾ ಸಭನರ್ನಯಕರತ 
ಕೊಡತವ ಉತ್ುರದ್ಧೆಂದ್ ಸಮನಧನನವನಗದ್ಧದ್ುರೆ ಮತುೆ ನಮಗೆ ಪರಶೆನ ಕೆೋಳಲತ ಅವಕನಶ ಕೊಡತತೆುೋರ್;ೆ 
ಆಗ ನೋವು ಮನತ್ರ್ನಡಿ.   

 ಶ್ರೋ ಕೊೋಟ ಶ್ರೋನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಮನನಾ 
ಸದ್ಸಾರತ, ರನಜ್ಾದ್ಲ್ಲಿ ಒಟತಟ ೩೧ ಜ್ಯೆಂತಿಗಳನತನ ಮನಡತತಿುದ್ಧುೋರಿ; ಒೆಂದೂೆೆಂದ್ತ ಜ್ಯೆಂತಿಗ ೆ
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ಒೆಂದೂೆೆಂದ್ತ ಪರಮನಣ್ದ್ ಮೊತ್ುವನತನ ಕೂೆಡತತಿುದ್ಧುೋರಿ, ಅದ್ನತನ ಸರಿಪಡಿಸಬೆೋಕತ  ಎನತನವುದ್ತ ಅವರ 
ವನದ್ವನಗಿದೆ.   

ಕನನಡ ಮತ್ತು ಸೆಂಸೃತಿ ಇಲನಖಯೆ ವತಿಯಿೆಂದ್ ವಿವಿಧ ಮಹನಪತರಷರ ೩೧ ಜ್ಯೆಂತಿಗಳನತನ 
ರನಜ್ಾಮಟಟ, ಜಿಲನಿ ಮಟಟ ಹನಗೂ ತನಲೂಿಕತ ಮಟಟದ್ಲ್ಲಿ ಆಚರಣೆ ಮನಡತತಿುದ್ತು, ಆ ಮೂಲಕ 
ಮಹನಪತರತಷರ ತ್ತ್ಾ ಸೆಂದೆೋಶಗಳನತನ ಹನಗೂ ಜಿೋವನ ಆದ್ಶಾಗಳನತನ ಸಮನಜ್ಕೆೆ ಪರಿಚಯಿಸತವ 
ಕೆಲಸ ಮನಡಲನಗತತಿುದೆ. 

ರನಜ್ಾಮಟಟದ್ ಜ್ಯೆಂತಿಗಳು ಬೆೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಮನತ್ರ ಸಿೋಮಿತ್ವನಗಿರತವುದ್ನತನ ಬದ್ಲನಯಿಸಿ 
ಆಯನ ಮಹನಪತರತಷರತ ಜ್ನಸಿದ್ ಜ್ನಮ ಸನೆನ, ಅವರ ಕನಯಾಕ್ಷೆೋತ್ರ ಅಲಿದೆೋ ಆಯನ 
ಮಹನಪತರತಷರ ಅನತಯನಯಿಗಳು ಹೆಚಿುನ ಸೆಂಖೆಾಯಲ್ಲಿರತವ ಜಿಲೆಿಗಳಲ್ಲಿ ರನಜ್ಾ ಮಟಟದ್ 
ಜ್ಯೆಂತಿಗಳನತನ ೨೦೨೨ರ್ೋೆ ಸನಲ್ಲನೆಂದ್ ಆಚರಣೆ ಮನಡಿಕೂೆೆಂಡತ ಬರಲನಗತತಿುದ.ೆ 

ಸಕನಾರದ್ ಆದೆೋಶ ಸೆಂಖಾೆ: ಕಸೆಂವನ ೧೧೪ ಕಸಧ ೨೦೨೨ ದ್ಧರ್ನೆಂ: ೨೫.೪.೨೦೨೨ರನಾಯ 
ಮಹನಪತರತಷರ ರನಜ್ಾಮಟಟದ್ ಜ್ಯೆಂತಿ  ಕನಯಾಕರಮಕೆೆ ಆಯನ  ಜಿಲನಿಧಿಕನರಿಗಳಿಗೆ ರೂ. ೫.೦೦ 
ಲಕ್ಷ್ಗಳು, ಜಿಲನಿ ಮಟಟದ್ ಜ್ಯೆಂತಿ ಆಚರಣೆಗ ೆ ರೂ. ೫೦,೦೦೦/- ಮತ್ತು ತನಲೂಿಕತ ಮಟಟದ್ 
ಆಚರಣೆಗ ೆರೂ. ೨೦,೦೦೦/-ಗಳನತನ ಬಿಡತಗಡೆ ಮನಡಲನಗತತಿುದ್ತು, ಎಲನಿ ಜ್ಯೆಂತಿಗಳ ಆಚರಣೆಗೂ 
ಒೆಂದೋೆ ತೆರರ್ನದ್ ಅನತದನನವನತನ ನೋಡಲನಗತತಿುದ್ತು, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಯನವುದೆೋ ತನರತ್ಮಾವಿರತವುದ್ಧಲಿ.  
ಜ್ಯೆಂತಿಗಳನತನ ಆಚರಣ ೆ ಮನಡತವನಗ ಶ್ಷ್ನಟಚನರದ್ೆಂತೆ ಆಮೆಂತ್ರಣ್ ಪತ್ರಗಳನತನ ಮತದ್ಧರಸಿ, 
ಗಣ್ಾರನತನ ಆಹನಾನಸಿ ಕನಯಾಕರಮಗಳನತನ ಏಪಾಡಿಸಲನಗತತಿುದೆ.  ಜಿಲನಿ ಉಸತುವನರಿ ಮೆಂತಿರಗಳ 
ಸಮಕ್ಷ್ಮದ್ಲ್ಲಿ ಅಥವನ ಜಿಲನಿಧಿಕನರಿಗಳ ಸಮಕ್ಷ್ಮದ್ಲ್ಲಿ ಎಲನಿ ಜ್ಯೆಂತಿಗಳು ಆಗತತಿುವೆ.  ಇದ್ರಲ್ಲಿ 
ತನರತ್ಮಾವನಗಿಲಿ ಎನತನವುದ್ನತನ ಮನನಾ ಸದ್ಸಾರ ಗಮನಕೆೆ ತ್ರಬಯಸತತೆುೋರೆ್. 

ಶ್ರೋ ಕೆ.ಪಿ.ನೆಂಜ್ತೆಂಡಿ ವಿಶಾಕಮಾ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಎಲಿರಿಗೂ ಗೊತಿುರತವ ಹನಗೆ, 
ನಲಾಕ್ಷಿತ್ವನಗಿರತವ ಹಿೆಂದ್ತಳಿದ್ ಸಮನಜ್ಗಳ ಮಹನಪತರತಷರ ಜ್ಯೆಂತಿಗಳನತನ ಸಕನಾರ 
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ಮನಡತತಿುದೆ.  ೩೧ ಜ್ಯೆಂತಿಗಳನತನ ರನಜ್ಾ  ಸಕನಾರದ್ ಕನಯಾಕರಮಗಳೆೆಂದ್ತ ಆಚರಣೆ ಮನಡತತ್ುದೆ.  
ಕೆಲವೆಂದ್ತ ಜ್ಯೆಂತಿಗಳಿಗೆ ಸಕನಾರಿ ರಜೆಯನತನ ಘೂೋಷಣೆ ಮನಡಿ, ಆ ಮಹನೋಯರ 
ಹೆಸರತಗಳನತನ ಸಮರಿಸಲನಗತತ್ುದೆ.  ಅದ್ತ ನಮಗೂ ಖ್ತಷಿಯನತನ ತ್ರತತ್ುದೆ.  ಕೆೆಂಪೆೋಗೌಡ ಜ್ಯೆಂತಿ, 
ಬಸವ ಜ್ಯೆಂತಿ, ಕನಕ ಜ್ಯೆಂತಿ ಇೆಂತ್ಹ ಕೆಲವು ಜ್ಯೆಂತಿಗಳನತನ ಮನಡಿದನಗ ರ್ನವಲೆಿರೂ 
ಸೋೆರಿಕೊಳುುತುೆೋವೆ.  ಯನವುದೆೋ ಸಕನಾರದ್ ಕೃಪಯೆಿೆಂದ್ ನಮಮೆಂಥ ಸಮನಜ್ಗಳ ಜ್ಯೆಂತಿಯನತನ 
ಮನಡಿಲಿ.   ರ್ನವಲೆಿರೂ ಹೊೋರನಟದ್ ಮೂಲಕ ಸಕನಾರದ್ ಗಮನ ಸಳೆದೆ್ತ ಜ್ಯೆಂತಿಗಳನತನ 
ಮನಡಿಸಿಕೂೆೆಂಡಿದೆುೋವೆ.  ಆದ್ರ ೆಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬಹಳಷತಟ ತನರತ್ಮಾ ಇದೆ.  ಜ್ಯೆಂತಿಗಳನತನ ಆಚರಿಸಲತ 
ಸಕನಾರ ಕೊಡತವೆಂತ್ಹ ಆ ರೂ. ೨೦,೦೦೦ ಗಳನತನ ತನಲೂಿಕತ ತ್ಹಸಿೋಲನುರರತ ನಮಮ ಸಮನಜ್ಕೆೆ 
ಕೊಡತವುದ್ಧಲಿ.  ಆ ರೂ.೨೦,೦೦೦ಗಳನತನ ೨-೩ ವಷಾಗಳ ಕನಲ ಇಟತಟಕೂೆೆಂಡಿರತತನುರೆ.   ನಮಮ 
ಸಮನಜ್ದ್ ಮಯನಾದೆ ಹೂೆೋಗತತ್ುದೆ ಎೆಂದ್ತ, ರ್ನವು ಬಡವರನಗಿದ್ುರೂ ರ್ನವೋೆ ದ್ತಡತಡ ಹನಕ್ತಕೂೆೆಂಡತ 
ನಮಮ ಸಮನಜ್ದ್ ಜ್ಯೆಂತಿಗಳನತನ ಮನಡತತುೆೋವೆ.  ಅವರತ ನಮಮ ಕಡ ೆತಿರತಗಿಯೂ ರೆ್ೂೋಡತವುದ್ಧಲಿ.  
ಇದೆೋ ಏಪಿರಲ್ ತಿೆಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ರನಜ್ಾಮಟಟದ್ಲ್ಲಿ ಜ್ಯೆಂತೊಾೋತ್ೂವವನತನ ಘೂೋಷಣ ೆಮನಡಿದನುರ.ೆ  ಆ 
ಜ್ಯೆಂತೊಾೋತ್ೂವಗಳಲ್ಲಿ ಯನವ ಮಿನಸಟರ್ಗಳೂ ಭನಗವಹಿಸತವುದ್ಧಲಿ.  ಮತಖ್ಾಮೆಂತಿರಗಳನಗಲ್ಲ, 
ಜಿಲನಿ ಉಸತುವನರಿ ಸಚಿವರನಗಲ್ಲ ಅಥವನ ಶನಸಕರನಗಲ್ಲ ಬರತವುದ್ಧಲಿ.  ಜಿಲನಿಧಿಕನರಿಗಳೂ 
ಬರತವುದ್ಧಲಿ.  ಅವರ ಕೆಳಗಡ ೆ ಇರತವೆಂತ್ಹ ಅಧಿಕನರಿಗಳನತನ ಕಳುಹಿಸಿ ಕೂೆಡತತನುರೆ.  ಅವರಿಗೆ 
ವಿಶಾಕಮಾ ಯನರತ ಎನತನವುದ್ತ ಗೂೆತಿುರತವುದ್ಧಲಿ.  ಹಡಪದ್ ಅಪಪಣ್ಣ ಯನರತ ಎನತನವುದ್ತ 
ಗೊತಿುರತವುದ್ಧಲಿ, ಗತರತ ರ್ನರನಯಣ್ ಯನರತ ಎೆಂದ್ತ ಗೂೆತನುಗತವುದ್ಧಲಿ.  ಒೆಂದ್ತ ಫೊೋಟೂೆೋ 
ಇಡತತನುರ;ೆ ಪೂಜೆ ಮನಡತತನುರ;ೆ ಬೆಂದ್ವರಿಗೆ ಟೋ-ಬಿಸೆೆರ್್ ಕೂೆಟತಟ ಕಳುಹಿಸತತನುರೆ.  ಆದ್ರೆ 
ಕೆೆಂಪೋೆಗೌಡ ಜ್ಯೆಂತಿ, ಬಸವ ಜ್ಯೆಂತಿ ಅಥವನ ವನಲ್ಲೇಕ್ತ ಜ್ಯೆಂತಿಗಳನತನ ಯನವರಿೋತಿ ಸಕನಾರ 
ಆಚರಣೆ ಮನಡತತ್ುದಯೆೋ ಅದೆೋರಿೋತಿ ನಮಮೆಂಥ ನಲಾಕ್ಷಿತ್ ಸಮನಜ್ಗಳ ಜ್ಯೆಂತಿಯನೂನ ಸಹ 
ಸಕನಾರ ಮನಡಬೋೆಕತ ಅಲಿವೆೋ? ಮತಖ್ಾಮೆಂತಿರಗಳು ವಾಸೆರನಗಿರತತನುರ ೆ ಹನಗನಗಿ ಅವರತ 
ಬರತವುದ್ಕನೆಗತವುದ್ಧಲಿ.  ಆದ್ರೆ, ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಟ ಇಲನಖನ ಮೆಂತಿರಗಳೂ ಬರತವುದ್ಧಲಿ.  ರೂ. ೫ 
ಲಕ್ಷ್ಗಳನತನ ಕೂೆಡತತನುರೆ ಎನತನವ ಕನರಣ್ಕೊೆೋಸೆರ ಯನರರೆ್ೂನೋ ಕರದೆ್ತಕೂೆೆಂಡತ ಬೆಂದ್ತ, ಗೊತ್ತು-
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ಗತರಿಗಳು ಇಲಿದೆೋ ಇರತವವರನತನ ಕರದೆ್ತ ಸೋೆರಿಸಿ ಮನಡಿದ್ರೆ ಹೆೋಗ ೆಸರಿಹೂೆೋಗತತ್ುದ?ೆ  ಇದ್ತ ಯನವ 
ರ್ನಾಯ?  ಮನನಾ ಸಭನರ್ನಯಕರೋೆ ನೋವೂ ಕೂಡ ಹಿೆಂದ್ತಳಿದ್ ವಗಾದ್ ರ್ನಯಕರನಗಿದ್ಧುೋರಿ.  
ನಮಮನತನ ಗತರತತಿಸಲತ ಸನಧಾವನಗದ್ ಸಿೆತಿಯಿೆಂದ್ಲೋೆ ರ್ನವು ಈ ಮಟಟಕೆೆ ಬೆಂದ್ಧದುೆೋವೆ.  ಸತಿುರತವವರ 
ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮನಡತವ ಜ್ಯೆಂತಿಗಳಿಗನದ್ರೂ ಸನಮನಜಿಕ ರ್ನಾಯ ಕೊಡಿ.   

ಶ್ರೋ ಕೊೋಟ ಶ್ರೋನವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಮನನಾ ಸದ್ಸಾರತ 
ಹಿೆಂದ್ತಳಿದ್ ವಗಾದ್ಧೆಂದ್ ಬೆಂದ್ಧದ್ತು, ಗೆಂಭಿೋರವನದ್ ವಿಷಯವನತನ ಎತಿುದನುರ.ೆ  ಸಹಜ್ವನಗಿಯ್ಕೋ 
ರನಜ್ಾಮಟಟದ್ಲ್ಲಿ ನಡಯೆತವ ಜ್ಯೆಂತಿಗಳಿಗ ೆಮತಖ್ಾಮೆಂತಿರಗಳನತನ ಕರಯೆತವ ರೂಢಿ ಇದೆ.  ಹಿೆಂದ ೆ
ಮನನಾ ಸದ್ಸಾರತ ಮನಡಿದ್  ಕನಯಾಕರಮದ್ಲ್ಲಿ ಅವರ ಆಗರಹದ್ ಮೋರಗೆ ೆಮತಖ್ಾಮೆಂತಿರಗಳು ಮತ್ತು 
ರ್ನವೂ ಕೂಡ ಭನಗವಹಿಸಿದೆುವು. ಸನೆಂದ್ಭಿಾಕವನಗಿ ಮತಖ್ಾಮೆಂತಿರಗಳಿಗೆ ರನಜ್ಾಮಟಟದ್ 
ಕನಯಾಕರಮದ್ಲ್ಲಿ ಭನಗವಹಿಸತವುದ್ಕೆೆ ಆಗದೋೆ ಹೊೋದ್ರ ೆ ಇಲನಖಯೆ ಸಚಿವರತ, ವಿಶಾಕಮಾ 
ಜ್ಯೆಂತಿಯೂ ಸೋೆರಿದ್ೆಂತ ೆಎಲನಿ ಜ್ಯೆಂತಿಗಳ  ಕನಯಾಕರಮಗಳಲ್ಲಿ  ಭನಗವಹಿಸತವುದ್ತ ರೂಢಿ 
ಇದೆ.  ಜಿಲನಿ ಮಟಟದ್ಲ್ಲಿ ಜಿಲನಿ ಉಸತುವನರಿ ಮೆಂತಿರಗಳ ರೆ್ೋತ್ೃತ್ಾದ್ಲ್ಲಿ ಈ ಸಮನರೆಂಭ ನಡಯೆತತ್ುದೆ.  
ಯನವುದನದ್ರೂ ಕನರಣ್ಕೆೆ ಜಿಲನಿ ಉಸತುವನರಿ ಮೆಂತಿರಗಳು ಇಲಿದೆೋ ಇದ್ುರೆ ಅಲ್ಲಿರತವ ಹಿರಿಯ 
ಶನಸಕರತ ಉದನಾಟರೆ್ ಮನಡತತನುರ.ೆ  ತನಲೂಿಕತ ಮಟಟಗಳಲ್ಲಿ ಆಯನ ಕ್ಷೆೋತ್ರದ್ ಶನಸಕರ 
ಸಮಕ್ಷ್ಮದ್ಲ್ಲಿ, ತ್ಹಸಿೋಲನುರರ ರೆ್ೋತ್ೃತ್ಾದ್ಲ್ಲಿ ಈ  ಕನಯಾಕರಮಗಳು ಆಗತತ್ುವೆ.  ಮೊತ್ು 
ಕೊಡತವುದ್ರಲ್ಲಿ ತನರತ್ಮಾ ಆಗತತಿುದೆ ಎೆಂದ್ತ ಮನನಾ ಸದ್ಸಾರತ ಹೆೋಳಿದ್ರತ.  ಈ ಕತರಿತ್ತ 
ಮೆಂತಿರಗಳ ಜೊತೆ ಮನತ್ರ್ನಡಿ ಈ ಮೊತ್ುವನತನ ಹೆಚತು ಮನಡಬೋೆಕತ ಎೆಂದ್ತ ಮನವಿ ಮನಡತತೆುೋರೆ್.  
ವಿಶಾಕಮಾ ಜ್ಯೆಂತಿಯೂ ಸೋೆರಿ ಎಲನಿ ಜ್ಯೆಂತಿಗಳಿಗೆ ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಟೆಂತ ೆಹಿೆಂದ್ಧನ ಮತ್ತು ಈಗಿನ 
ಸಕನಾರಗಳು ಅತ್ಾೆಂತ್ ಕನಳಜಿಯಿೆಂದ್ ಹಿೆಂದ್ತಳಿದ್ ವಗಾ, ಪರಿಶ್ಷಟ ಜನತಿ, ಪರಿಶ್ಷಟ ಪೆಂಗಡಗಳ 
ಅರೆ್ೋಕ ಮಹನಪತರತಷರ ಜ್ಯೆಂತಿಗಳನತನ ಆಚರಿಸತವ ನಟಟನಲ್ಲಿ ಅಥಾಪೂಣ್ಾವನಗಿ ಕೆಲಸ ಮನಡಿದ.ೆ 
ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಕೆಲವು ಕಡ ೆಕಲೆವು ಸಮತದನಯದ್ವರತ ಕಡಿಮ ಸೆಂಖೆಾಯಲ್ಲಿರತತನುರ.ೆ  
ಉದನಹರಣೆಗ ೆನಮಮ ಈಡಿಗ ಸಮತದನಯದ್ವರತ ಶ್ವಮೊಗೆ, ಮೆಂಗಳೂರತ ಮತ್ತು ಉಡತಪಿಯಲ್ಲಿ 
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ಹೆಚಿುಗ ೆ ಇದನುರ.ೆ  ಆದ್ರೆ ಮೆಂಡಾದ್ಲ್ಲಿ ಅವರ ಸೆಂಖೆಾ ಬಹಳ ಕಡಿಮ ಇದೆ.  ಎಲ್ಲಿ ಆಯನ 
ಸಮತದನಯದ್ ಜ್ನಸೆಂಖೆಾ ಜನಸಿು ಇರತತ್ುದಯೆೋ ಅಲ್ಲಿ ಅವರೆೋ ರೆ್ೋತ್ೃತ್ಾ ವಹಿಸಿಕೂೆೆಂಡತ 
ವಿಜ್ೃೆಂಭಣೆಯಿೆಂದ್ ಜ್ಯೆಂತಿಯನತನ ಆಚರಿಸತತನುರ.ೆ  ಕಡಿಮ ಜ್ನಸೆಂಖೆಾ ಇರತವ ಕಡ ೆ
ಜಿಲನಿಧಿಕನರಿಗಳು, ಜಿಲನಿ ಉಸತುವನರಿ ಮೆಂತಿರಗಳು ಆಯನ ಸಮನಜ್ದ್ ವಾಕ್ತುಗಳನತನ ಜೊೋಡಿಸಿಕೂೆೆಂಡತ  
ಕನಯಾಕರಮ ಮನಡತತನುರ.ೆ  ಇದ್ಕೆೆ ಒೆಂದ್ತ ಕರಮ ಇರತತ್ುದೆ.  ಇಷ್ನಟದ್ರೂ ಹಿೆಂದ್ತಳಿದ್ ವಗಾಗಳ 
ಬಗೆೆ ಮನನಾ ನೆಂಜ್ತೆಂಡಿಯವರತ ಹೆೋಳಿದ್ರತ.  ಈ ಹಿರೆ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮಮ ಮೆಂತಿರಗಳ ಚಚೆಾ ಮನಡಿ, 
ಅನತದನನವನತನ ಜನಸಿು ಮನಡಬೆೋಕತ ಎೆಂದ್ತ ಮನವಿ ಮನಡಿಕೊಳುುತೆುೋರೆ್.   

 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಾ ಸದ್ಸಾರ ರೆ್ೂೋವನತನ ನೋವು ಅಥಾ ಮನಡಿಕೊಳುಬೆೋಕತ.  
ಜ್ನಸೆಂಖೆಾ ಕಡಿಮ ಇರತವೆಂತ್ಹ ಸಮನಜ್ದ್ವರತ ಜ್ಯೆಂತಿಗಳನತನ ಆಚರಣೆ ಮನಡತವನಗ 
ಮೆಂತಿರಗಳು ಬರತವುದ್ಧಲಿ, ಜಿಲನಿ ಉಸತುವನರಿ ಸಚಿವರತ ಬರಲ್ಲಲಿ, ಅಧಿಕನರಿಗಳು ಬರಲ್ಲಲಿ ಎೆಂದ್ರ ೆ
ರೆ್ೂೋವನಗತತ್ುದೆ.  ದೂೆಡಡ ದೊಡಡ ಸಮತದನಯದ್ ಕನಯಾಕರಮಗಳಲ್ಲಿ ಭನಗವಹಿಸತವೆಂತೆ ವಿಶಾಕಮಾ 
ಸಮನಜ್ದ್  ಕನಯಾಕರಮ ನಡಯೆತವನಗ ಜಿಲನಿ ಮೆಂತಿರಗಳು ಅಥವನ ಶನಸಕರತ ಅಥವನ 
ಅಧಿಕನರಿಗಳು ಭನಗವಹಿಸಬೆೋಕೆೆಂದ್ತ ಸತತೂೆುೋಲಯೆನತನ ಕಳುಹಿಸಬೆೋಕತ.  ಯನವುದೆೋ 
ಕನರಣ್ದ್ಧೆಂದ್ಲೂ  ಅೆಂತ್ಹ  ಕನಯಾಕರಮಗಳಿಗೆ ಭೆಂಗ ಬನರದ್ೆಂತೆ ಆಚರಿಸಬೆೋಕೆೆಂದ್ತ ಸಕನಾರದ್ಧೆಂದ್ 
ಒೆಂದ್ತ ಆಜೆ್ಞಯನತನ ಹೊರಡಿಸಿ.    

 ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕ.ೆ ಹರಿಪರಸನದ್(ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷ್ದ್ ರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಾ ಸದ್ಸಾರತ ಪರಮತಖ್ವನದ್ 
ವಿಚನರವನತನ ಹೆೋಳಿದ್ರತ.  ಮನನಾ ಸಭನರ್ನಯಕರತ, ಮೆಂತಿರಗಳ ಹತಿುರ ಮನತ್ರ್ನಡಿ ಹೆಚಿುನ 
ಅನತದನನ ಕೊಡಿಸತವ ಕೆಲಸ ಮನಡಿಸತತೆುೋರೆ್ ಎೆಂದ್ತ ಹೋೆಳಿದ್ರತ.  ೧೯೭ ಕನಯಕ 
ಸಮನಜ್ದ್ಲ್ಲಿರತವವರತ, ರಕು-ಬೆವರತ ಸತರಿಸಿ ಬೆೆಂಗಳೂರತ ಮತ್ತು ದೆಹಲ್ಲಯ ಖ್ಜನರೆ್ಯನತನ 
ತ್ತೆಂಬಿಸತ್ಕೆ ಸಮನಜ್ಕೆೆ ಅಗೌರವವನತನ ಸೂಚಿಸತವುದ್ತ ಸರಿಯಲಿ.  ರೂ. ೧೫೦೦೦, ೧೦೦೦೦ 
ಅಥವನ ೨೦೦೦೦ ಗಳನತನ ಕೊಟಟರೆ ನಡಯೆತವುದ್ಧಲಿ.  ಯನರೊೋ ಜ್ಗಿೆ ಗತರತ ಎನತನವವರಿಗ ೆರೂ. 
೧೦೦ ಕೊೋಟಗಳನತನ ಕೂೆಟಟದನುರೆ.  ಕರ್ನಾಟಕಕೆೆ ಏನತ ಕೆಲಸ ಮನಡಿದನುರೆ ಎೆಂದ್ತ ನೋವು ಅವರಿಗೆ 
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ಅಷತಟ ದ್ತಡತಡ ಕೂೆಟಟದ್ಧುೋರಿ?  ಜ್ಗಿೆ ಗತರತ ಎೆಂದ್ರೆ ಯನರತ?  ರೂ. ೨೦೦೦೦ ಕೂೆಡಲತ ನಮಗೆ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ 
ನೋರತ ಬರತತ್ುದೆ.             

 (ಮತೆಂದ್ತ) 

(1131) 22-12-2022 5.40 ಡಿಎಸ್-ಎೆಂಡಿ  

ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರಸನದ್ (ಮತೆಂದ್ತ): 

ಆದ್ುರಿೆಂದ್ ಆ ರಿೋತಿ ಆಗಬನರದ್ತ.  ೧೯೮ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕನಯಕ ಸಮನಜ್ಗಳಿವೆ.  ಮನನಾ 
ನೆಂಜ್ತೆಂಡಿಯವರ ರೆ್ೂೋವು ನಮಗೆ ಗೊತನುಗತತ್ುದೆ.  ಮೊದ್ಲತ ಬೆೋರ ೆ ಪಕ್ಷ್ದ್ಲ್ಲಿದನುಗಲೂ ಕೂಡ 
ಅವರತ ಇದೆೋ ವಿಚನರದ್ ಬಗೆೆ ಹೊೋರನಟ ಮನಡತತಿುದ್ುರತ. ಈಗ ಅದ್ಕೆೆ ಸಕನಾರ 
ಸಪೆಂದ್ಧಸಬೆೋಕನಗತತ್ುದೆ. ದ್ಲ್ಲತ್ರಿಗೆ, ಅಲಪಸೆಂಖನಾತ್ರಿಗೆ, ಹಿೆಂದ್ತಳಿದ್ವರಿಗೆ ಕೂೆಡತವ ಹನಗಿಲಿ,  ಸದ್ತೆರತ 
ಜ್ಗಿೆ ವನಸತದೆೋವ್ರವರಿಗ ೆಹಣ್ ಕೊಡತವುದನದ್ರೆ  ಈ ಸಕನಾರ ಯನರಿಗನಗಿ ಇದೆ?  ಆದ್ುರಿೆಂದ್ 
ತನವು ಸಕನಾರಕೆೆ ನದೆೋಾಶನವನತನ ಕೊಡಿ.  ಹಿೆಂದ್ತಳಿದ್ ವಗಾಗಳ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಸಮತದನಯಕೂೆ 
ಕೂಡ ಅವರ ಜ್ನಸೆಂಖೆಾಗೆ ಅನತಗತಣ್ವನಗಿ ಎಲನಿ ರಿೋತಿಯ ಸಹನಯ ಆಗಬೋೆಕತ ಎೆಂದ್ತ ತ್ಮಮ 
ಮೂಲಕ ಮನವಿ ಮನಡತತಿುದೆುೋರ್ೆ.  

 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಾ ಸಭನರ್ನಯಕರಿಗೆ ರ್ನನತ ರೆ್ೋರವನಗಿ ಹೆೋಳಿದೆುೋರ್ೆ.  ಅವರನತನ 
ತಿರಸನೆರ ಮನಡಬೋೆಡಿ, ಅವರಿಗೆ ಅವಮನನ ಮನಡಬೋೆಡಿ, ಅವರ ಮನಸಿೂನ ರೆ್ೂೋವನತನ ಅಥಾ 
ಮನಡಿಕೊಳಿು, ಉಳಿದ್ ಸಮತದನಯಗಳಿಗೆ ಯನವ ರಿೋತಿ ಗೌರವ ಕೊಡತತಿುೋರಿ ಅದೆೋ ರಿೋತಿಯನಗಿ 
ಗೌರವ ಕೊಡಿ ಎೆಂದ್ತ ರ್ನನತ ರೆ್ೋರವನಗಿ ಹೆೋಳಿದುೆೋರೆ್.  

 ಡನ||ತೆೋಜ್ಸಿಾನ ಗೌಡ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ ದ್ತಬಾಲ ವಗಾಗಳಿಗೆ ಯನರಿಗ ೆ ಸಿಕ್ತೆಲಿ 
ಅವರಿಗೆ ಕೊಡಬೋೆಕೆೆಂದ್ತ ಮನನಾ ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷ್ದ್ ರ್ನಯಕರತ ಕೆೋಳಿದ್ುರಲ್ಲಿ ಯನವುದೆೋ ತ್ಪಿಪಲಿ.  
ಸದ್ತೆರತ ಜ್ಗಿೆ ವನಸತದೆೋವ್ರವರಿಗ ೆ ಟೋಕ ೆಮನಡತವುದ್ಕೆೆ ಈ ಸದ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸತವುದ್ಕೆೆ ನನನ 
ಆಕ್ಷೆೋಪ ಇದೆ.  ಅವರತ ಇವತ್ತು climate change ಬಗೆೆ ಪರಿಸರದ್ ಬಗೆೆ, ನದ್ಧಗಳ ಶತದ್ಧಿೋಕರಣ್ದ್ 
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ಬಗೆೆ ಯತವ ಜ್ರ್ನೆಂಗದ್ ದೊಡಡ icon ಆಗಿದನುರ.ೆ  ಈ ಸದ್ನದ್ಧೆಂದ್ ಆ ರಿೋತಿ ವಿಷಕನರತವೆಂಥದ್ತು 
ಆಗಬನರದ್ತ.  ಇದ್ತ ಒಳೆುಯದ್ುಲಿ. 

 ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕ.ೆಹರಿಪರಸನದ್:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ Rules and regulations ಎಲನಿ 
ಗನಳಿಗ ೆತ್ೂರಿ ಯನವ climate change ಮನಡತತಿುದನುರ?ೆ  ಬರಿೋ ಸತಳುು ಹೋೆಳಿಕೂೆೆಂಡತ ನೂರತ 
ಕೊೋಟ ರೂಪನಯಿ ಜ್ನರ ಹಣ್ವನತನ ಹೊಡೆದ್ತಕೊೆಂಡತ ಹೊೋಗಿದನುರ.ೆ ಕರ್ನಾಟಕಕೆೆ ಆ ಸದ್ತೆರತ ಜ್ಗಿೆ 
ವನಸತದೆೋವ್ರವರ ಕೂೆಡತಗೆ ಏನತ ಎೆಂಬತದ್ನತನ ಹೆೋಳಲ್ಲ.  

 ಡನ||ತೆೋಜ್ಸಿಾನ ಗೌಡ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ ಬರಿೋ ಕರ್ನಾಟಕಕೆೆ ಅಲಿ, ಇಡಿೋ ವಿಶಾಕೆೆ 
ಕೊಡತಗೆಯನತನ ಕೊಡತತಿುದನುರೆ.  

 ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರಸನದ್:- ಬನಬನ ರನಮದೆೋವ್ ಎೆಂದ್ತ ಅವರೆ್ೂಬಬ.  

 ಶ್ರೋ ಎನ್.ರವಿಕತಮನರ್:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ ಏಕವಚನದ್ಲ್ಲಿ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದ್ತ 
ಸರಿಯಲಿ.  

 ಶ್ರೋ ಕೊೋಟ ಶ್ರೋನವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ ಬನಬನ ರನಮದೆೋವ್ ಬಗೆೆ ಆ 
ರಿೋತಿ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದ್ತ ಸರಿಯಲಿ.  

ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರಸನದ್:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ ಮೊರೆ್ನ ಬನಬನ ರನಮದೆೋವ್ರವರತ 
ಮಹಿಳೆಯವರ ಬಗೆೆ ಯನವ ರಿೋತಿ ಹೆೋಳಿಕೆಯನತನ ಕೂೆಟಟದನುರ?ೆ  ಅವರಿಗೆೋನತ ಮಯನಾದೆ ಕೂೆಟತಟ 
ಮನತ್ರ್ನಡಬೆೋಕ?ೆ  

ಶ್ರೋ ಎನ್.ರವಿಕತಮನರ್:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ ಸನಾಮಿೋಜಿಗಳ ಬಗೆೆ ಏಕವಚನದ್ಲ್ಲಿ 
ಮನತ್ರ್ನಡತವುದ್ನತನ ರ್ನವು ಸಹಿಸಿಕೂೆಳುುವುದ್ಧಲಿ.  

ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರಸನದ್:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ ಅವರತ ಸನಾಮಿೋಜಿ ಅಲಿ, ಅವರತ ಒಬಬ 
Business Man.   



ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನ ಪರಿಷತ್ತು                    2೨-೧೨-೨೦೨೨                                      158                        

  ತಿದ್ತುಪಡಿಯನಗದ್ ಪರತಿ/Unedited copy, ರ್ನಾಯನಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವನ ಪತಿರಕನ ಪರಕಟಣೆಗನಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಕೂಡದ್ತ 
 

   

 ಡನ||ತೆೋಜ್ಸಿಾನ ಗೌಡ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ ಈ ರಿೋತಿ  ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಿ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದ್ತ 
ಸರಿಯಲಿ.  

 ಶ್ರೋ ಎನ್.ರವಿಕತಮನರ್:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ ಸನಾಮಿೋಜಿಗಳ ಬಗೆೆ ಏಕವಚನದ್ಲ್ಲಿ 
ಮನತ್ರ್ನಡತವುದ್ನತನ ಈ ಸದ್ನ ಸಹಿಸಿಕೂೆಳುುವುದ್ಧಲಿ. ಅವರಿಗೆ ವೆೈಯಕ್ತುಕವನಗಿ ಸಿಟತಟ ಇದ್ುರ ೆಹೊರಗ ೆ
ಹೊೋಗಿ ಮನತ್ರ್ನಡಲ್ಲ. ಆದ್ರ,ೆ ಬಹಿರೆಂಗವನಗಿ ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಿ ಸನಾಮಿೋಜಿಗಳಿಗ ೆಅವಮನನ ಮನಡತವುದ್ತ, 
ಏಕವಚನದ್ಲ್ಲಿ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದ್ನತನ ಕಡತ್ದ್ಧೆಂದ್ ತೆಗೆಯಬೆೋಕೆೆಂದ್ತ ರ್ನನತ ಆಗರಹ ಮನಡತತೆುೋರ್.ೆ 

ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕ.ೆಹರಿಪರಸನದ್:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ ರನಮದೆೋವ್ರವರತ ಮಹಿಳೆಯರ 
ಉಡತಗ ೆತೊಡತಗೆ ಬಗೆೆ  ಮನತ್ರ್ನಡಿದನುರೆ.  ಇವರೋೆನತ ಸನಾಮಿೋಜಿಗಳೋೆ?   

ಶ್ರೋ ಎನ್.ರವಿಕತಮನರ್:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ  ಸದ್ತೆರತ ಜ್ಗಿೆ ವನಸತದೆೋವ್ರವರಿಗ ೆ  
ಲಕ್ಷನೆಂತ್ರ, ಕೊೋಟಾೆಂತ್ರ ಜ್ನ ಭಕುರಿದನುರ.ೆ  ಅವರಿಗೆ ರೆ್ೂೋವನಗತತ್ುದೆ.  

ಡನ||ತೆೋಜ್ಸಿಾನ ಗೌಡ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ ಈ ರಿೋತಿ ಸದ್ನದ್ಧೆಂದ್  
ಮನತ್ರ್ನಡಬನರದ್ತ.  

ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕ.ೆಹರಿಪರಸನದ್:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ ಈ ಸದ್ನದ್ಧೆಂದ್ ಮನತ್ರ್ನಡದ್ಧದ್ುರ ೆ
ಇರ್ನಾವ ಸದ್ನದ್ಧೆಂದ್ ಮನತ್ರ್ನಡಬೆೋಕತ? ಅವರಿಗೆ ಜ್ನಸನಮನನಾರ ನೂರತ ಕೊೋಟ ರೂಪನಯಿ 
ತೆರಿಗೆ ಹಣ್ವನತನ ಕೊಟಟರತವುದ್ತ.  

ಡನ||ತೆೋಜ್ಸಿಾನ ಗೌಡ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ ಅವರತ ಆ ರಿೋತಿ ಹೆೋಳುವುದ್ನತನ ರ್ನವು 
ಸಹಿಸಿಕೂೆಳುುವುದ್ಧಲಿ.  ಅವರತ ಆ ಮನತ್ನತನ ವನಪಸ್ ತೆಗೆದ್ತಕೂೆಳುಬೋೆಕತ.  

ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕ.ೆಹರಿಪರಸನದ್:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ ದ್ಲ್ಲತ್ರಿಗೆ, ಅಲಪಸೆಂಖನಾತ್ರಿಗೆ, 
ಹಿೆಂದ್ತಳಿದ್ ವಗಾದ್ವರಿಗೆ ಸನೆಲರ್ಶ್ಪ್ ಕಟಟಬಹತದ್ಧತ್ತು. ನೂರತ ಕೂೆೋಟ ರೂಪನಯಿ ಯನರದ್ತು 
ಎೆಂದ್ತ ನೋವು ಅವರಿಗೆ ಕೂೆಟಟದ್ಧುೋರಿ?  
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ಡನ||ತೆೋಜ್ಸಿಾನ ಗೌಡ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ ಅವರಿಗೆ ಅರ್ನಾಯವನಗತವುದ್ಧಲಿವೆೋ, 
ಅವನತ, ಇವನತ ಎೆಂದ್ತ  ಮನತ್ರ್ನಡಿದ್ರೆ. 

ಶ್ರೋ ಟ.ಎ.ಶರವಣ್:_ ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ ರ್ನನತ ಒೆಂದೋೆ ಒೆಂದ್ತ ನಮಿಷದ್ಲ್ಲಿ ನನನ 
ಮನತ್ತಗಳನತನ ಮತಗಿಸತತೆುೋರ್ೆ. ರ್ನನತ ಎಲ್ಕೆಜಿ ಗಳ ಜ್ಯೆಂತಿಗಳನಗತತ್ುವಯೆಲನಿ, ಅದ್ರ ಬಗೆೆ 
ಮನತ್ರ್ನಡತವುದ್ಧಲಿ. ಎಲ್ಕೆಜಿ ಗಳ ಜ್ಯೆಂತಿ ದೊಡಡ ಮಟಟದ್ಲ್ಲಿಯ್ಕೋ ಆಗತತ್ುದೆ. ಅದ್ನತನ ನನನ 
ಸನೆೋಹಿತ್ರನದ್ೆಂಥ ನೆಂಜ್ತೆಂಡಿಯವರಿಗೆ ಸಹ ಕೋೆಳಲ್ಲಕೆೆ ಬಯಸತತಿುದೆುೋರ್.ೆ ರ್ನನತ ಸಹ ಒೆಂದ್ತ ಸಣ್ಣ 
ಸಮನಜ್ದ್ಧೆಂದ್ ಬೆಂದ್ಧರತ್ಕೆವನತ.  ಮನನಾ ನೆಂಜ್ತೆಂಡಿಯವರತ ಏನತ ಹೆೋಳಿದನುರ ೆ ಅದ್ತ valid 
point. ಏಕೆೆಂದ್ರ ೆರ್ನನತ ಸಹ ವಿಶಾಕಮಾ ಜ್ಯೆಂತಿ ಕನಯಾಕರಮಗಳಲ್ಲಿ ಭನಗವಹಿಸಿದೆುೋರ್ೆ.  ಅಲ್ಲಿ 
ಯನವುದೆೋ ಸಕನಾರಿ ಅಧಿಕನರಿಗಳನಗಲ್ಲ, ಅನತದನನವನತನ ಕೊಡತವುದ್ರಲನಿಗಲ್ಲ, ಕನಯಾಕರಮದ್ 
ವೆಚು ರೂ. ೨೦,೦೦೦/-, ೫೦,೦೦೦/- ಗಳನತನ ಏನತ ಕೂೆಡತತಿುದನುರ,ೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬಹಳಷತಟ 
ತನರತ್ಮಾಗಳನಗತತ್ುವ.ೆ ಅದ್ರ ಬಗೆೆ ೨ರ್ೋೆ ಮನತಿಲಿ. ಅಕ್ಷ್ರಃ ಅವರತ ಹೆೋಳಿರತವುದ್ರಲ್ಲಿ ಸರಿ ಇದೆ. 
ರ್ನನತ ತ್ಮಮ ಮತಖನೆಂತ್ರ ಕೆೋಳಿಕೊಳುುತಿುರತವುದೆೋರ್ೆೆಂದ್ರೆ, ಇವತ್ತು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಜನತಿಗಳೆೋನವೆ, ಸಣ್ಣ 
ಸಣ್ಣ ಸಮನಜ್ಗಳೆೋನವೆ, ಅದ್ನತನ ಮೋಲಕೆೆ ತ್ರಬೋೆಕತ, ಅವರಿಗೆ ಪೊರೋತನೂಹವನತನ ಕೊಡಬೋೆಕತ.  
ಅವರ ಕನಯಾಕರಮಗಳಿಗ ೆ ಒೆಂದ್ತ ರಸೆಲೂಾಷನ್ ಮನಡಿ, mandatory ಮನಡಿ. ಸಕನಾರದ್ 
ವತಿಯಿೆಂದ್ ಅೆಂತ್ಹ ಕನಯಾಕರಮಗಳಿಗೆ ಯನರತ ಹೊೋಗಬೆೋಕತ, ಮತಖ್ಾಮೆಂತಿರಗಳು, ಸಚಿವರೆೋ 
ಬರಬೆೋಕೆೆಂದೋೆನೂ ಇಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಉನನತ್ ಮಟಟದ್ ಅಧಿಕನರಿಗಳು ಶನಸಕರತಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಬೆೋಕತ. ಆ 
ಕನಯಾಕರಮ ಸಕನಾರಿ ಕನಯಾಕರಮವನಗಿ ಆಚರಣಯೆನಗಬೆೋಕತ. ಇದ್ಕೆೆ ತ್ಮಮ ಮೂಲಕ ಒೆಂದ್ತ 
ರಸೆಲೂಾಷನ್ ಕೂೆಡತತಿುೋರೂೆೋ, mandatory ಮನಡತತಿುೋರೂೆೋ ಮನಡಿ.  ಎಲನಿ ಸಮನಜ್ಗಳಿಗೂ 
ಗೌರವವನತನ ಕೊಡಬೋೆಕತ.  ಮನನಾ ಪರಧನನ ಮೆಂತಿರಗಳು ‘ಸಬ್ ಕನ ಸನತ್, ಸಬ್ ಕನ ವಿಕನಸ್̓ 
ಎೆಂದ್ತ ಹೆೋಳುತನುರೆ. ರ್ನವು ಇಷಟನತನ ಮನತ್ರ ಕೆೋಳುತೆುೋವೆ.  
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ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಾ ಶರವಣ್ರವರೆ, ರ್ನನತ ಹೆೋಳಿದ್ುನತನ ನೋವು ತಿಳಿದ್ತಕೊಳುಲ್ಲಲಿವಲಿ.  
ರ್ನನತ ಮೊದ್ಲೆೋ ಹೆೋಳಿದೆುೋರ್ೆ. ಬಿಡಿ ಸಕನಾರ ಮನಡತತ್ುದೆ. ಮನಡಿ ಎೆಂದ್ತ ಹೆೋಳಿದೆುೋರ್,ೆ ಅವರತ 
ಮನಡತತನುರ.ೆ  

ಶ್ರೋ ಟ.ಎ.ಶರವಣ್:_ ಆಗಬಹತದ್ತ. ಇರತವ ಹಣ್ವನತನ ಸಹ ಹೆಚತು ಮನಡಿ.  

ಶ್ರೋ ಕೆ.ಪಿ.ನೆಂಜ್ತೆಂಡಿ ವಿಶಾಕಮಾ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ ನಮಮ ರೆ್ೂೋವು ಏರೆ್ೆಂದ್ತ 
ಎಲಿರಿಗೂ ಸಹ ಅಥಾವನಗಿದೆ. ಈಗ ಜ್ನವರಿ ೧ರೆ್ೋ ತನರಿೋಖಿನೆಂದ್ ಜ್ಯೆಂತಿಗಳು 
ಪನರರೆಂಭವನಗತತ್ುವೆ.  ಅಮರ ಶ್ಲ್ಲಪ ಜ್ಕಣನಚನರಿ ಸೆಂಸಮರಣನ ದ್ಧರ್ನಚರಣಯೆನತನ ರನಜ್ಾ ಮಟಟದ್ಲ್ಲಿ 
ಹೊಸಪೆೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಮನಡತತಿುದನುರ.ೆ  ಅದೆೋ ಕ್ಷೆೋತ್ರದ್ಲ್ಲಿ ಹೆಂಪಯೆತ ಸಹ ಇದೆ.  ಸಕನಾರ ಸತಮನರತ ೩೧ 
ಜ್ಯೆಂತಿಗಳನತನ ಆಚರಿಸತತ್ುದೆ.  ೩೧ ಜ್ಯೆಂತಿಗಳಲ್ಲಿ ೧೦ ಜ್ಯೆಂತಿಗಳಿಗೆ ಸರ್ನಮನಾ 
ಮತಖ್ಾಮೆಂತಿರಗಳು ಭನಗವಹಿಸತತನುರೆ.  ಇನತನಳಿದ್ ೨೧ ಜ್ಯೆಂತಿಗಳಿಗ ೆಕಡನಡಯವನಗಿ ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಟ 
ಸಚಿವರತ ಹೊೋಗಿ ಭನಗವಹಿಸಬೆೋಕೆನತನವುದ್ತ ನಮಮ ಆಶಯ.  ಸಕನಾರ ಹಣ್ ಕೊಡಲ್ಲಲಿವೆೆಂದ್ರೂ 
ಪರವನಗಿಲಿ.  ನಮಮ ಬೆವರತ ಸತರಿಸಿ ಗಳಿಸಿದ್ ಹಣ್ದ್ಧೆಂದ್ ಜ್ಯೆಂತಿಯನತನ ಮನಡಿಕೊಳುುತೆುೋವೆ.  
ಆದ್ರೆ ನಮಗೆ ಗೌರವವನತನ ಕೊಡಿ.  

 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಾ ಕ.ೆಪಿ.ನೆಂಜ್ತೆಂಡಿಯವರತ ತ್ಮಮ ಮನಸಿೂನ ರೆ್ೂೋವನತನ 
ಹೆೋಳುತಿುದನುರ.ೆ ಕಡನಡಯವನಗಿ ಆ ಸಚಿವರತ ಹೊೋಗಲತ ಒೆಂದ್ತ ನದೆೋಾಶನವನತನ ಕೊಡಿ.  

 ಶ್ರೋ ಕೊೋಟ ಶ್ರೋನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೆ, ಮನನಾ 
ಸಚಿವರತ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಭನಗವಹಿಸಲತ ಹೆೋಳುತೆುೋರ್ೆ. ರನಜ್ಾ ಮಟಟದ್ಲ್ಲಿ ಮನನಾ ಮತಖ್ಾಮೆಂತಿರಗಳು 
ಭನಗವಹಿಸತತನುರ.ೆ ಜಿಲನಿ ಮಟಟದ್ ಕನಯಾಕರಮದ್ಲ್ಲಿ ಉಸತುವನರಿ ಸಚಿವರತ ಭನಗವಹಿಸತತನುರ,ೆ 
ತನಲೂಿಕತ ಮಟಟದ್ಲ್ಲಿ ಶನಸಕರತ ಭನಗವಹಿಸತವ ಸೆಂಪರದನಯವಿದೆ. ಇದ್ಕೆೆ ಮರತಸತತೂೆುೋಲೆಯನತನ 
ಕೊಟತಟ ಕನಯಾಕರಮವನತನ ಅತ್ಾೆಂತ್ ಯಶಸಿಾಗೂೆಳಿಸತವೆಂತೆ ಮತ್ತು ಶ್ಷ್ನಠಚನರ ಪರಕನರ ಆಮೆಂತ್ರಣ್ 
ಪತಿರಕೆಯನತನ ಮತದ್ರಣ್ ಮನಡತವೆಂತೆ ಸೂಚರೆ್ಯನತನ ಕೊಡಲನಗತವುದ್ತ.  
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 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಇವತೆುೋ ಒೆಂದ್ತ ಸೂಚರೆ್ಯನತನ ಕೊಡಿ.  

 ಶ್ರೋ ಕೊೋಟ ಶ್ರೋನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೆ, ಆಯಿತ್ತ. 

 
ಇ) ವಿಷಯ:- ಮೆಂಡಾ ಜಿಲೆಿಯಲ್ಲಿನ ಹನಲತ ಉತನಪದ್ಕರಿಗೆ ನೋಡತತಿುರತವ ಪೊರೋತನೂಹ  

                   ಧನವನತನ ಆರತ ತಿೆಂಗಳಿನೆಂದ್ ಬಿಡತಗಡೆಗೊಳಿಸದೆೋ ಇರತವ ಕತರಿತ್ತ. 
- - - 

 
ಶ್ರೋ ದ್ಧರೆ್ೋಶ್ ಗೂಳಿಗೌಡ (ಸೆಳಿೋಯ ಸೆಂಸೆೆಗಳ ಕೆ್ಷೋತ್ರ):- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೆ, ಮೆಂಡಾ 

ಜಿಲೆಿಯಲ್ಲಿನ ಹನಲತ ಉತನಪದ್ಕರಿಗ ೆ ನೋಡತತಿುರತವ ಪರತನೂಹ ಧನವನತನ ಆರತ ತಿೆಂಗಳಿನೆಂದ್ 
ಬಿಡತಗಡೆಗೂೆಳಿಸದೆೋ ಇರತವ ಕತರಿತ್ತ ಮನನಾ ಪಶತ ಸೆಂಗೂೆೋಪರ್ನ ಸಚಿವರ ಗಮನ ಸಳೆೆಯತತಿುದುೆೋರೆ್.  

ಶ್ರೋ ಕೊೋಟ ಶ್ರೋನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ)(ಪಶತಸೆಂಗೊೋಪರ್ನ ಸಚಿವರ 
ಪರವನಗಿ):- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೆ,  

(ಹೆೋಳಿಕೆಯನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದೆ) 
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ಅೆಂದ್ರೆ ಸಪೆೆಟೆಂಬರ್ ಮತ್ತು ಅಕೊಟೋಬರ್ ತಿೆಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಸನಮನನಾ ವಗಾದ್ ಜ್ನರಿಗೆ ಮನತ್ರ ಬನಕ್ತ ಇದೆ.  
ಅದ್ನತನ ಈ ಸನರಿ ಡಿಬಿಟ ಮೂಲಕ ಬಿಡತಗಡ ೆಮನಡತತೆುೋವೆ.  

 ಶ್ರೋ ದ್ಧರೆ್ೋಶ್ ಗೂಳಿಗೌಡ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ ಸಕನಾರ ಸದ್ಾದ್ಲ್ಲಿಯ್ಕೋ 
ಕೊಡತತುೆೋವೆೆಂದ್ತ ಹೆೋಳಿದೆ.  ಆದ್ರೆ ಯನವನಗ ಕೊಡತತನುರೆೆಂದ್ತ ಅವರತ ಹೆೋಳಲ್ಲಲಿ. ಅದ್ಕೆೆ ಮನನಾ 
ಸಚಿವರತ ಒೆಂದ್ತ ಕನಲಮಿತಿಯನತನ ಏರ್ನದ್ರೂ ಹೆೋಳುತನುರೆಯ್ಕೋ?  

 ಶ್ರೋ ಕೊೋಟ ಶ್ರೋನವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ ಮನನಾ ದ್ಧರೆ್ೋಶ್ 
ಗೂಳಿಗೌಡರತ ಹೆೋಳಿದ್ತು ಸರಿ ಇದೆ.  ರ್ನನತ ಮೊದ್ಲೆೋ ಹೆೋಳಿದ್ೆಂತ ೆಸಪೆೆಟೆಂಬರ್ ಮತ್ತು ಅಕೂೆಟೋಬರ್ 
ತಿೆಂಗಳ ಮನಹೆಯ ಸನಮನನಾ ವಗಾದ್ ಹನಗೂ ನವೆೆಂಬರ್ ೨೦೨೨ ಮನಹಯೆ ಎಲನಿ ವಗಾದ್ 
ಹನಲತ ಉತನಪದ್ಕರಿಗ ೆ ಒಟತಟ ಮೊತ್ು ರೂ. ೩೬.೫ ಕೊೋಟಯ ಬಿಲ್ ಸಲ್ಲಿಕೆಯನಗಿದ್ತು, ಈ ಬಗೆೆ 
ಅನತದನನವು ಸಹ ಬಿಡತಗಡೆಯನಗಿದೆ.  ಪೊರೋತನೂಹ ಧನವನತನ ಡಿಬಿಟ ಮೂಲಕ ಮನಡತತೆುೋವೆ.  
ಹೆಚೆುೆಂದ್ರೆ ಒೆಂದ್ತ ವನರ ಅಥವನ ಹದ್ಧರೆ್ೈದ್ತ ದ್ಧವಸಗಳಲ್ಲಿ ಮನಡತತೆುೋವೆ.  

 ಶ್ರೋ ಮರಿತಿಬೆಬೋಗೌಡ (ಶ್ಕ್ಷ್ಕರ ಕ್ಷೆೋತ್ರ):- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ ಹನಲತ ಉತನಪದ್ಕರತ 
ಎೆಂದ್ರೆ ಎಲನಿ ಕಡ,ೆ ನಮಮ ಮೆಂಡಾ ಜಿಲೆಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಸತಮನರತ ೧,೦೨,೦೦೦ ಕತಟತೆಂಬಗಳು 
ಹನಲತ ಉತನಪದ್ರೆ್ ಮನಡತವುದ್ರಿೆಂದ್ ಅವರ ಕತಟತೆಂಬ ನವಾಹಣೆಯನಗತತಿುದ ೆಹನಗೂ ಸತಮನರತ 
೧,೨೫೭ ಸಹಕನರಿ ಸೆಂಸೆೆಗಳಿವೆ. ಆದ್ರೆ ಇವರಲೆಿರೂ ಕೂಡ ಬದ್ತಕಲ್ಲಕೆೆ ಬೆೋರ ೆದನರಿ ಇಲಿದೆೋ ಇದ್ರಲ್ಲಿ 
ಹೆಚತು ಗನರಮಿೋಣ್ ಪರದೋೆಶದ್ ಕೂಲ್ಲಕನಮಿಾಕರ ಹೆಣ್ತಣಮಕೆಳೋೆ ಈ ಒೆಂದ್ತ ವೃತಿುಯಲ್ಲಿ 
ತೊಡಗಿಕೂೆೆಂಡಿದನುರೆ. ಮೂರತ ತಿೆಂಗಳಿಗೂೆಮಮ, ಆರತ ತಿೆಂಗಳಿಗೊಮಮ ಈ ಪೊರೋತನೂಹಧನವನತನ 
ಬಿಡತಗಡೆ ಮನಡತತಿುದನುರ.ೆ ಇದ್ತ ಸರಿಯಲಿ.  ಒೆಂದ್ತ ಲ್ಲೋಟರ್ಗೆ ರೂ. ೫ ಪೊರೋತನೂಹಧನ ಇದೆ. 

(ಮತೆಂದ್ತ) 
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(113೨) 22/12/2022/ಎಸ್ಪಿಆರ್-ಎಕೆ/5:50                  (ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿೆತಿ) 
 
ಶ್ರೋ ಮರಿತಿಬೆಬೋಗೌಡ (ಮತೆಂದ್ತ):- 
ಒೆಂದ್ತ ಲ್ಲೋಟರ್ಗೆ 5/- ರೂಪನಯಿಗಳ ಪೂೆರೋತನೂಹ ಧನ ನೋಡತತಿುದನುರೆ.  ಈ ಸೆಂಬೆಂಧದ್ ವರದ್ಧ 
ತಿೆಂಗಳ ಕೊರೆ್ಯಲ್ಲಿ ಸಕನಾರಕೆೆ ಬರಬೆೋಕತ. ದ್ಯಮನಡಿ ಸಕನಾರವು ಈಗಲನದ್ರೂ ಆಯನ 
ತಿೆಂಗಳು ಕೂೆರೆ್ಗೂೆೆಂಡ ನೆಂತ್ರ ಪೊರೋತನೂಹ ಧನವನತನ ನೋಡತವೆಂತ್ಗನಲ್ಲ.  ಈಗ ಸಕನಾರವು 
ಮೂರತ ತಿೆಂಗಳಿನೆಂದ್ ಪೊರೋತನೂಹ ಧನವನತನ ನೋಡಿಲಿ. 36 ಕೂೆೋಟ ರೂಪನಯಿಗಳು ಇದ್ತ 
ಸನಮನನಾ ಮೊತ್ುವೋೆನಲಿ.  ಇಷತಟ ಮೊತ್ುದ್ ಪೂೆರೋತನೂಹ ಧನವೆೋ ಬನಕ್ತ ಇದ ೆಎೆಂದ್ರೆ, ಕತಟತೆಂಬಗಳು 
ತ್ಮಮ ಜಿೋವನವನತನ ನಡಸೆತವುದ್ತ ಬಹಳ ತನರಸವನಗಿರತತ್ುದ.ೆ ಹಿೋಗನಗಿ ಮತೆಂದ್ಧನ ದ್ಧನಗಳಲ್ಲಿ 
ಸಕನಾರವು ದ್ಯಮನಡಿ ಪರತಿ ತಿೆಂಗಳ 10 ರೆ್ೋ ತನರಿೋಖಿರ್ೊಳಗನಗಿ ಪೂೆರೋತನೂಹ ಧನವನತನ ನೋಡತವ 
ವಾವಸೆೆಯನತನ ಜನರಿಗೊಳಿಸಬೆೋಕತ. ಹಿೆಂದ್ಧನ ಸಕನಾರದ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 5/- ರೂಪನಯಿಗಳ 
ಪೊರೋತನೂಹ ಧನವನತನ ನೋಡಿತ್ತ.  ಈ ಮೊದ್ಲತ ಶ್ರೋ ಬಿ.ಎಸ್.ಯಡಿಯೂರಪಪನವರತ 
ಮತಖ್ಾಮೆಂತಿರಗಳನಗಿದ್ು ಸೆಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ 2/- ರೂಪನಯಿಗಳ ಪೊರೋತನೂಹ ಧನವನತನ ನೋಡಿದ್ುರತ.  ಆ 
ನೆಂತ್ರದ್ಲ್ಲಿ ಮತಖ್ಾಮೆಂತಿರಗಳನದ್ ಶ್ರೋ ಸಿದ್ುರನಮಯಾನವರತ ಇದ್ನತನ 4/- ರೂಪನಯಿಗಳಿಗೆ 
ಏರಿಸಿದ್ರತ. ಪತನಃ ಅವರ ಅವಧಿ ಪೂಣ್ಾಗೂೆಳುುವ ಸೆಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ಇನೂನ 1/- ರೂಪನಯಿಗ ೆಹೆಚಿುಸಿ, 
ಒಟತಟ 5/- ರೂಪನಯಿಗಳ ಪೊರೋತನೂಹ ಧನವನತನ ನೋಡಿದ್ರತ. ಹಿೋಗೆ 5/- ರೂಪನಯಿಗಳ ಪೊರೋತನೂಹ 
ಧನ ನೋಡಿ ಐದ್ತ ವಷಾಗಳನಗಿವೆ.  ಕಳೆದ್ ಐದ್ತ ವಷಾದ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಭಿೋಕರ ಪರಕೃತಿ 
ವಿಕೊೋಪಗಳನಗಿವ.ೆ  ಆ ಪೆೈಕ್ತ ಕೂೆೋವಿಡ್-19 ಸಹ ಒೆಂದನಗಿದ.ೆ ಇದ್ರಿೆಂದನಗಿ ಜ್ನಜಿೋವನ 
ಉಳಿದ್ತಕೊೆಂಡಿರತವುದೆೋ ಹಚೆನುಗಿದೆ.  ಆ ನೆಂತ್ರದ್ಲ್ಲಿ ಎಲನಿ ವಸತುಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ದ್ತಬನರಿಯನಗಿವೆ.  
ಪಶತಗಳಿಗೆ ಗೆಂಟತ ರೂೆೋಗ ಬೆಂದ್ತ, ಅವುಗಳು ಮರಣ್ ಹೊೆಂದ್ತತಿುವ.ೆ  ಇವತಿುನ ದ್ಧವಸ ಒೆಂದ್ತ 
ಹಸತವನತನ ಸನಕತವ ಪರಿಸಿೆತಿಯತ ತ್ಮಗೂ ಸಹ ತಿಳಿದ್ಧದೆ.  ಯನವುದೋೆ ಒಬಬ ಹಣೆ್ತಣಮಗಳು ಅಥವನ 
ಪತರತಷ ಬೆಳಗಿೆನೆಂದ್ ಸೆಂಜೆಯವರಗೆ ೆ ಒೆಂದ್ತ ಅಥವನ ಹತ್ತು ಹಸತಗಳಿರಲ್ಲ, ಅವರತಗಳು 
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ಇರಲೋೆಬೆೋಕತ.  ಹಿೋಗನಗಿ ಸಕನಾರವು ಹನಲ್ಲ ನೋಡತತಿುರತವ ಪೂೆರೋತನೂಹ ಧನವನತನ ಹೆಚಿುಸತತ್ುದೆಯ್ಕೋ?  
ಇದ್ತವರೆವಿಗ ೆಕ.ೆಎೆಂ.ಎಫ್. ಸೆಂಸೆೆಯತ ಪಶತ ಆಹನರವನತನ ಸಹನಯಧನದ್ಲ್ಲಿ ನೋಡತತಿುತ್ತು.   

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಇದ್ನತನ ಹನಲ್ಲ 2,700/- ರೂಪನಯಿಗಳಷತಟ ಹಚೆಿುಗೆ ಮನಡಲನಗಿದ.ೆ 
ಶ್ರೋ ಮರಿತಿಬಬೆೋಗೌಡ (ಶ್ಕ್ಷ್ಕರ ಕ್ಷೆೋತ್ರ):- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಪರಸತುತ್ ಸದ್ರಿ 

ಸಹನಯಧನವನೂನ ಸಹ ತೆಗೆದ್ತ ಹನಕ್ತದನುರ.ೆ  ಪಶತ ಆಹನರ ಬೆಲೆಗಳೂ ಸಹ ಬಹಳ 
ದ್ತಬನರಿಯನಗಿವೆ.  ಹಿೋಗನಗಿ ಪತನಃ ಇದ್ನತನ ಕೊಡಿಸತವ ಪರಯತ್ನವನತನ ಸಕನಾರದ್ಧೆಂದನಗಬೆೋಕೆೆಂದ್ತ 
ರ್ನನತ ವಿನೆಂತಿಸತತೆುೋರೆ್.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಟೆೈಪ್-2 ಮನದ್ರಿಯ ಪಶತ ಆಹನರಕೆೆ ಸಕನಾರವು 2,700/- 
ರೂಪನಯಿಗಳಷತಟ ಹೆಚಿುಸಿದ.ೆ 

ಶ್ರೋ ಮರಿತಿಬೆಬೋಗೌಡ:- ಸಭನರ್ನಯಕರೋೆ, ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ ಇದ್ನತನ ಹೋೆಳುತಿುದನುರೆ.  
ಸಕನಾರವು ದ್ಯಮನಡಿ ಪಶತ ಆಹನರಕೆೆ ಕ.ೆಎೆಂ.ಎಫ್.ಸೆಂಸೆೆಯಿೆಂದ್ ಸಹನಯಧನವನತನ 
ಕೊಡಿಸತವುದ್ಕೆೆ ಪರಯತಿನಸಬೆೋಕತ. ಮೆಂಡಾದ್ಲ್ಲಿರತವ ಹನಲ್ಲನ ಒಕೂೆಟಕೆೆ ಪರತಿದ್ಧನ 10.5 ಲಕ್ಷ್ 
ಲ್ಲೋಟರ್ನಷತಟ ಹನಲತ ಬರತತಿುತ್ತು.  ಆದ್ರೆ ಈಗ ಇದ್ತ 8 ಲಕ್ಷ್ ಲ್ಲೋಟರ್ಗೆ ಇಳಿದ್ಧದೆ.  ಹನಲತ 
ಉತನಪದ್ರೆ್ ಈ ರಿೋತಿ ಕಡಿಮಯನದ್ರ ೆ ಹೆೋಗ?ೆ  ಪಶತಗಳಿಗೆ ಬರತವ ಗೆಂಟತ ರೂೆೋಗದ್ಧೆಂದನಗಿ 
ಅವುಗಳು ಸನವಿೋಗಿೋಡನಗತತಿುರತವುದೋೆ ಇದ್ಕೆೆ ಕನರಣ್ಗಳನಗಿವೆ.  ಮಳೆಗನಲದ್ಲ್ಲಿ ಹನಗೂ ಅತಿೋ ಹೆಚತು 
ಮಳೆಯನದನಗ ಹನಲತ ಉತನಪದ್ರೆ್ಯತ ಕಡಿಮಯನಗತತ್ುದೆ.  ಹಿೋಗ ೆ ಪರತಿದ್ಧನದ್ ಹನಲತ 
ಉತನಪದ್ರೆ್ಯತ 8 ಲಕ್ಷ್ಕ್ತೆೆಂತ್ ಕಡಿಮಯನದ್ರ,ೆ ನಮಮ ಹನಲ್ಲನ ಒಕೂೆಟಕೆೆ ಬಹಳಷತಟ 
ನಷಟವುೆಂಟನಗತತ್ುದೆ.  ಇದ್ರಿೆಂದ್ ಹನಲ್ಲನ ಬೆೋರ ೆ ಉಪ ಉತ್ಪನನಗಳನತನ ತ್ಯನರಿಸತವಲ್ಲಿ ಬಹಳ 
ನಷಟವನತನ ಅನತಭವಿಸಬೋೆಕನಗತತ್ುದೆ.  ಮತೂೆುೆಂದ್ತ ಪರಮತಖ್ ಅೆಂಶವನತನ ರ್ನನತ 
ಉಲೆಿೋಖಿಸಲೆೋಬೆೋಕನಗತತ್ುದೆ.  ಹನಲ್ಲ ಸಕನಾರಿ ಶನಲನ ಮಕೆಳಿಗ ೆ ಕ್ಷಿೋರ ಭನಗಾ ಯೋಜ್ರೆ್ಯಡಿ 
ಸಕನಾರವು ಹನಲತ ಒದ್ಗಿಸತತಿುದೆ. ಒೆಂದ್ತ ಕೆ.ಜಿ. ಹನಲ್ಲನ ಪೌಡರ್ನತನ ತ್ಯನರಿಸಲತ 320/- 
ರೂಪನಯಿಗಳಷತಟ ಖ್ಚನಾಗತತ್ುದೆ.  ಆದ್ರೆ, ಒೆಂದ್ತ ತಿೆಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಸಕನಾರವು 3-4 ಲಕ್ಷ್ದ್ಷತಟ ಕೆ.ಜಿ. 
ಹನಲ್ಲನ ಪೌಡರ್ನತನ ಮಕೆಳಿಗೆ ಒದ್ಗಿಸತತಿುದೆ.  ಆದ್ರೆ ಸಕನಾರವು ಒೆಂದ್ತ ಕ.ೆಜಿ. ಹನಲ್ಲನ ಪೌಡರ್ಗೆ 
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ಕೆೋವಲ 240/- ರೂಪನಯಿಗಳನತನ ಮನತ್ರವೆೋ ನೋಡತತಿುದೆ. ಆದ್ರೆ, ಒೆಂದ್ತ ಕ.ೆಜಿ. ಹನಲ್ಲನ 
ಪೌಡರ್ನತನ ತ್ಯನರಿಸಲತ ಕ.ೆಎೆಂ.ಎಫ್. ಸೆಂಸೆೆಗ ೆ 320/- ರೂಪನಯಿಗಳು ಖ್ಚನಾಗತತಿುದೆ.  
ಹಿೋಗನಗಿ ಸಕನಾರವು ದ್ಯಮನಡಿ ಒೆಂದ್ತ ಕೆ.ಜಿ. ಪೌಡರ್ನತನ ತ್ಯನರಿಸಲತ ಆಗತವ ಅಸಲತ 
ಖ್ಚಾನತನ ಪೂಣ್ಾ ಪರಮನಣ್ದ್ಲ್ಲಿ ನೋಡದೋೆ ಹೂೆೋದ್ರ,ೆ ಬಹಳ ನಷಟವನಗತತ್ುದೆ.  8 ಲಕ್ಷ್ ಲ್ಲೋಟರ್ 
ಹನಲತ ಬಳಕೆಯನಗತವ ಸೆಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ಸಕನಾರವು ಕೆೋವಲ 3-4 ಲಕ್ಷ್ ಲ್ಲೋಟರ್ಗಳಷತಟ ಮನತ್ರವೋೆ 
ನೋಡತತಿುದೆ.  ಹಿೋಗನಗಿ ಒಕೂೆಟದ್ ಒಟತಟ 4 ಲಕ್ಷ್ ಲ್ಲೋಟರ್ಗಳಷತಟ ಹನಲತ ನಷಟದ್ಲ್ಲಿಯ್ಕೋ ಇರತತ್ುದ.ೆ  
ಈ ರಿೋತಿಯ ಎಲನಿ ಹೂೆರಗೆಳು ಹನಲತ ಉತನಪದ್ಕರ ಮೋಲೆ ಹೊೋಗತತ್ುವೆ.  ಇವತಿುನ ದ್ಧವಸ ಮೆಂಡಾ 
ಹನಲತ ಒಕೂೆಟವು ಪರತಿದ್ಧನ 14 ಲಕ್ಷ್ ಲ್ಲೋಟರ್ನಷತಟ ಹನಲನತನ ಉತನಪದ್ಧಸಿದ್ರೂ ಸಹ ಅದ್ನತನ 
ನವಾಹಿಸತವ ಸನಮಥಾಾವು ಅದ್ಕ್ತೆದ.ೆ ಇದ್ನತನ ಸಕನಾರವೆೋ ನೋಡಿದ.ೆ  ಹಿೋಗನಗಿ ಇದ್ನತನ ರ್ನನತ 
ಬಹಳವನಗಿ ಪರಶೆಂಶ್ಸತತೆುೋರೆ್.  ಈ ಹಿೆಂದ್ಧನ ಹನಗೂ ಹನಲ್ಲ ಸಕನಾರವು ಮೆಂಡಾ ಜಿಲೆಿಗ ೆಮಗನ ಡೈೆರಿ 
ಆಗಬೋೆಕೆೆಂದ್ತ ಯೋಜ್ರೆ್ಗಳನತನ ರೂಪಿಸಿವ.ೆ  ಆದ್ರ ೆ ಇವತಿುನ ದ್ಧವಸ ಅತಿವೃಷಿಟ, ಪಶತ ರೂೆೋಗ 
ಹನಗೂ ಇನನತ್ರ ೆಕನರಣ್ಗಳಿೆಂದನಗಿ ಹನಲತ ಉತನಪದ್ರೆ್ಯತ ಕ್ಷಿೋಣಿಸತತಿುದ.ೆ  ಕೆ.ಎೆಂ.ಎಫ್. ಸೆಂಸೆೆಯತ 
ಪಶತ ಆಹನರಕನೆಗಿ ನೋಡತತಿುದ್ು ಸಹನಯಧನವನೂನ ಸಹ ಹಿೆಂಪಡೆದ್ಧದ.ೆ  ಹಿೋಗನಗಿ ಸಕನಾರವು 
ಇದ್ನತನ ಪತನಃ ನೋಡತವೆಂತನಗಬೆೋಕತ. ಮತೆಂದ್ತವರದೆ್ತ, ಪರತಿ ತಿೆಂಗಳ 10 ರೆ್ೋ ತನರಿೋಖಿರೆ್ೂಳಗೆ 
ಅವರಿಗೆಲನಿ ಪೂೆರೋತನೂಹ ಧನ ದೊರೆಯತವೆಂತನಗಬೆೋಕತ ಹನಗೂ ಇದ್ನತನ ತ್ಕ್ಷ್ಣ್ವೆೋ ಹೆಚಿುಸಲತ 
ಕರಮಗಳನತನ ಸಕನಾರವು ಕೆೈಗೊಳುಬೆೋಕತ.  ಸಕನಾರವು ಸಕನಾರಿ ಶನಲನ ವಿದನಾರ್ಥಾಗಳಿಗನಗಿ ಹನಲ್ಲನ 
ಪೌಡರ್ನತನ ತೆಗೆದ್ತಕೂೆಳುುತಿುದೆ; ಇದ್ಕೆೆ ತ್ಗಲತವ ಉತನಪದ್ರ್ನ ವೆಚುವನತನ ಪೂಣ್ಾಪರಮನಣ್ದ್ಲ್ಲಿ 
ನೋಡತವೆಂತನಗಬೋೆಕತ.  

ಶ್ರೋ ಕೊೋಟ ಶ್ರೋನವನಸ ಪೂಜನರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, 
ಸದ್ಸಾರನದ್ ಶ್ರೋ ದ್ಧರೆ್ೋಶ್ ಗೂಳಿಗೌಡ ಮತ್ತು ಶ್ರೋ ಮರಿತಿಬೆಬೋಗೌಡ ರವರತಗಳು ಮೆಂಡಿಸಿರತವ ಗಮನ 
ಸಳೆೆಯತವ ಸೂಚರೆ್ಗಳಿಗ ೆಈಗನಗಲೆೋ ಸಕನಾರವು ಉತ್ುರಿಸಿದ.ೆ ಮೆಂಡಾ ಜಿಲನಿ ವನಾಪಿುಯ ಹನಲತ 
ಉತನಪದ್ಕರಿಗ ೆ ಪರಸಕು ಸನಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಆಗಸಟ್- 2022 ರ ಮನಹೆಯವರವೆಿಗ ೆ ಒಟತಟ 68.47 ಕೊೋಟ 
ರೂಪನಯಿಗಳನತನ ಪನವತಿಸಲನಗಿರತತ್ುದೆ.  ಸಪೆೆಟೆಂಬರ್ ಮತ್ತು ಅಕೂೆಟೋಬರ್ - 2022 
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ಮನಹೆಗಳವರೆಗ ೆಪರಿಶ್ಷಟ ಜನತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶ್ಷಟ ಪೆಂಗಡಗಳಿಗೆ ಸಿೋಮಿತ್ಗೂೆಳಿಸಿ, ಪೊರೋತನೂಹಧನದ್ 
ಒಟತಟ ಮೊತ್ತು 50.20 ಲಕ್ಷ್ ರೂಪನಯಿಗಳನತನ ಪನವತಿಸಲನಗಿರತತ್ುದೆ.  ಸಪೆೆಟೆಂಬರ್ ಮತ್ತು 
ಅಕೊಟೋಬರ್ - 2022 ರ ಮನಹೆಗಳ ಸನಮನನಾ ವಗಾದ್ ಮತ್ತು ನವೆೆಂಬರ್ - 2022 ರ 
ಮನಹೆಯ ಎಲನಿ ವಗಾದ್ ಹನಲತ ಉತನಪದ್ಕರತಗಳಿಗೆ ಒಟತಟ 36.55 ಕೂೆೋಟ ರೂಪನಯಿಗಳಷತಟ 
ಮೊತ್ುವು ಒಕೂೆಟದ್ಧೆಂದ್ ಬನಕ್ತ ಇರತತ್ುದೆ.  ಇನತನ ಒೆಂದ್ತ ವನರ ಅಥವನ 15 ದ್ಧನದೊಳಗೆ ಇದ್ನತನ 
D.B.T. (Direct Benefit Transfer) ಮತಖೆೋನ ಪೂಣ್ಾ ಪನವತಿ ಮನಡಲನಗತವುದ್ತ ಎೆಂದ್ತ 
ರ್ನನತ ಹೆೋಳುತಿುದೆುೋರೆ್.  ಸದ್ರಿ ಮೊತ್ುವನತನ ಪರತಿ ತಿೆಂಗಳು ನೋಡಿದ್ರೆ, ಹನಲತ ಉತನಪದ್ಕರಿಗ ೆ
ಅನತಕೂಲವನಗತತ್ುದೆ ಎೆಂದ್ತ ಸದ್ಸಾರತ ಪರಸನುಪಿಸಿದನುರ.ೆ  ಈ ಅೆಂಶವು ಸರಿ ಇದೆ.  ಆದ್ರೆ, 
ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗ ೆ ಇದ್ನತನ 2-3 ತಿೆಂಗಳಿಗೊಮಮ ನೋಡಲನಗತತಿುತ್ತು.  ತನೆಂತಿರಕ ಪರಿಸಿೆತಿಗಳನತನ 
ಅಥಾಮನಡಿಕೊೆಂಡತ, ಇದ್ನತನ ಪರತಿ ತಿೆಂಗಳಿಗೆ ಕೂೆಡಬಹತದೆೋ ಎೆಂದ್ತ ಯೋಚರೆ್ ಮನಡಲನಗತವುದ್ತ.  
ಪಶತ ಆಹನರ ಸಹನಯಧನವನತನ ಸೆಗಿತ್ಗೂೆಳಿಸಿದನುರೆ. ಇದ್ರಿೆಂದ್ ತ್ತೆಂಬನ ರೈೆತ್ರಿಗ ೆ
ತೊೆಂದ್ರಯೆನಗತತಿುರತವ ಬಗೆೆ ಸದ್ಸಾರತ ಪರಸನುಪಿಸಿದನುರ.ೆ  ಪಶತ ಆಹನರದ್ ಸಹನಯಧನವನತನ ಪತನಃ 
ನೋಡಬೆೋಕನದ್ರೆ ಎಷತಟ ಹಣ್ ಬೆೋಕನಗತತ್ುದೆ ಎನತನವ ಅೆಂಶದ್ ಬಗೆೆ ಯೋಚರೆ್ ಮನಡಿ ಇದ್ನತನ 
ಪರಿಶ್ೋಲರೆ್ ಮನಡತವ ಕೆಲಸಗಳನತನ ಸಕನಾರವು ಮನಡತತ್ುದೆ.  ವಿದನಾರ್ಥಾಗಳಿಗೆ ನೋಡತವ ಹನಲ್ಲನ 
ಬಗೆೆ ಸದ್ಸಾರತ ಪರಸನುಪಿಸಿದ್ೆಂತ,ೆ …. 

ಶ್ರೋ ಮರಿತಿಬೆಬೋಗೌಡ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಪರತಿದ್ಧನಕೆೆ 3-4 ಲಕ್ಷ್ ಕ.ೆಜಿ. 
ಪರಮನಣ್ದ್ಷತಟ ಹನಲ್ಲನ ಪೌಡರ್ನತನ ಒಕೂೆಟದ್ಧೆಂದ್ ಸಕನಾರವು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳುುತಿುದೆ.  ಆದ್ರ ೆ
ಒೆಂದ್ತ ಕ.ೆಜಿ.ಯಷತಟ ಹನಲ್ಲನ ಪೌಡರ್ನತನ ಉತನಪದ್ಧಸಲತ 320/- ರೂಪನಯಿಗಳಷತಟ ಖ್ಚನಾಗತತಿುದೆ ; 
ಆದ್ರೆ ಸಕನಾರವು ಒೆಂದ್ತ ಕ.ೆಜಿ. ಹನಲ್ಲನ ಪೌಡರ್ಗೆ ಕೆೋವಲ 240/- ರೂಪನಯಿಗಳನತನ ಮನತ್ರವೆೋ 
ನೋಡತತಿುದೆ.  ಇದ್ರಿೆಂದನಗಿ ಬಹಳ ನಷಟವನಗತತಿುದ.ೆ ಹಿೋಗನಗಿ ಹನಲ್ಲನ ಪೌಡರಿನ ಉತನಪದ್ರ್ನ 
ವೆಚುವರ್ನನದ್ರೂ ಸಕನಾರವು ಪೂಣ್ಾಪರಮನಣ್ದ್ಲ್ಲಿ ಭರಿಸಬೆೋಕತ.  
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ಶ್ರೋ ಕೊೋಟ ಶ್ರೋನವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಸದ್ಸಾರತ ಪರಸನುಪಿಸಿದ್ೆಂತ,ೆ 
ಉತನಪದ್ರ್ನ ವೆಚುವನತನ ಹಚೆಿುಸತವುದ್ತ ಹನಗೂ ಪಶತ ಆಹನರಕನೆಗಿ ನೋಡಲನಗತತಿುದ್ು ಸಹನಯಧನವನತನ 
ಪತನಃ ನೋಡತವ ಬಗೆೆ ಪರಿಶ್ೋಲ್ಲಸಲನಗತವುದ್ತ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಸಭನರ್ನಯಕರೋೆ, ಒೆಂದ್ತ ಟನ್ಗೆ ಏಕನಏಕ್ತ 2,700/- 
ರೂಪನಯಿಗಳಷತಟ ಮೊತ್ುವನತನ ಹೆಚಿುಸಿದನುರ.ೆ  ಹಿೋಗೆ ಆದ್ರೆ, ಜ್ನರತ ಹೆೋಗ ೆಬದ್ತಕಬೆೋಕೆೆಂದ್ತ ನೋವೋೆ 
ಹೆೋಳಿ.  ರ್ನನೂ ಸಹ ಪರತಿ ತಿೆಂಗಳಿಗೆ ಹತ್ತು ಟನ್ನಷಟನತನ ತ್ರಿಸತತೆುೋರೆ್.  ಹಿೋಗನಗಿ ಈ ವಿಚನರವನತನ 
ಸಕನಾರವು ಪರಿಶ್ೋಲ್ಲಸಬೋೆಕತ.   

ಶ್ರೋ ಕೊೋಟ ಶ್ರೋನವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಈ ವಿಚನರದ್ಲ್ಲಿ ಎಷತಟ 
ಮೊತ್ುದ್ ಅವಶಾಕತ ೆಇದೆ ಎನತನವುದ್ರ ಬಗೆೆ ಯೋಚಸಿ, ಇಲನಖಯೆ ಮೆಂತಿರಗಳೂೆೆಂದ್ಧಗೆ ಮನತ್ರ್ನಡಿ, 
ಸನಧಾವನದ್ರ,ೆ ಸದ್ಸಾರತಗಳನೂನ ಕರದೆ್ತ, ಪರಿಹನರ ನೋಡತವ ಪರಯತ್ನ ಮನಡತತೆುೋವೆ.   

ಶ್ರೋ ಎೆಂ.ಎಲ್.ಅನಲ್ ಕತಮನರ್:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಶ್ರೋ 
ಬಿ.ಎಸ್.ಯಡಿಯೂರಪಪನವರತ 2/- ರೂಪನಯಿಗಳ ಪೊರೋತನೂಹ ಧನವನತನ ಪನರರೆಂಭಿಸಿದ್ರತ, ಶ್ರೋ 
ಸಿದ್ುರನಮಯಾನವರತ 5/- ರೂಪನಯಿಗಳ ಪೂೆರೋತನೂಹ ಧನವನತನ ಮನಡಿದ್ರತ.  ಹಿೋಗ ೆ 5/- 
ರೂಪನಯಿಗಳ ಪೂೆರೋತನೂಹ ಧನ ನೋಡಲತ ಪನರರೆಂಭಿಸಿ ಈಗ ಐದ್ತ ವಷಾಗಳನಗಿವ.ೆ  ಹಿೋಗನಗಿ 
ಇದ್ನತನ ಇನೂನ ಹೆಚಿುಗ ೆಮನಡಬೆೋಕೆೆಂದ್ತ ಸದ್ಸಾರತ ಹೋೆಳುತಿುದ್ತು, ಈ ಅೆಂಶವನತನ ರ್ನವು ಹೆೋಳುತಿುಲಿ.   

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ನಮಗ ೆಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಯನರತ ಅನತಮತಿಯನತನ ನೋಡಿದ್ರತ?  ತನವು 
ಎದ್ತುನೆಂತ್ತ ಏನತ ಬೆೋಕನದ್ರೂ ಮನತ್ರ್ನಡಬಹತದೆೋ?  ತನವು ಯನರಿಗೂ ಹೆೋಳುವುದ್ತ – 
ಕೆೋಳುವುದ್ತ ಇಲಿವೆೋ?  ನೋವು ಇನೂನ ಹತಡತಗರತ ಇದ್ಧುೋರಿ; ಈ ರಿೋತಿಯನಗಿ ಕಲ್ಲತ್ರೆ ಹೋೆಗೆ?  
ಮತೆಂದ ೆನಮಮ ಗತಿ ಏನತ?  ನೋವು ಹೂೆಸಬರತ ಇದ್ಧುೋರಿ ; ಹಿೋಗನಗಿ ಸರಿಯನಗಿ ಕಲ್ಲಯಿರಿ.   

ಶ್ರೋ ಕೊೋಟ ಶ್ರೋನವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಪಶತ ಆಹನರ ವಿಚನರದ್ಲ್ಲಿ 
ರ್ನವು ತ್ತೆಂಬನ ಕನಳಜಿಯಿೆಂದ್ ಕೆಲಸಗಳನತನ ಮನಡಬೋೆಕತ. ಇಲನಖಯೆ ಮೆಂತಿರಗಳ ಜೊತೆ ಈ 
ಇಬಬರತ ಸದ್ಸಾರನತನ ಕರದೆ್ತ ಈ ವನರದ್ಲ್ಲಿ ಕರಮ ಕೈೆಗೂೆಳುಲನಗತವುದ್ತ. 
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ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಇದ್ಕೆೆ ಸೆಂಬೆಂಧಿತ್ ಸಭೆಗ ೆನನನನೂನ ಕರಯೆಿರಿ.  ಈ ವಿಚನರದ್ಲ್ಲಿ ಎಷತಟ 
ನಷಟ ಆಗತತ್ುದೆ ಎನತನವ ಎಲನಿ ವಿಚನರಗಳು ನನಗ ೆತಿಳಿದ್ಧವೆ.   

ಶ್ರೋ ಕೊೋಟ ಶ್ರೋನವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಆಯಿತ್ತ ಹನಗೆಯ್ಕೋ 
ಮನಡತತೆುೋವ.ೆ  ಪೊರೋತನೂಹಧನ ಬಗೆೆಯೂ ಸಹ ಸಭಯೆಲ್ಲಿ ಚಚಿಾಸಲನಗತವುದ್ತ. 
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ಈ) ವಿಷಯ:- ಚಿಕೆಮಗಳೂರತ ಜಿಲೆಿಯ ಎನ.ಆರ.ಪತರ ಹನಗೂ ಕೊಪಪ  
             ತನಲೂಿಕತಗಳಲ್ಲಿನ ಸಕನಾರಿ ಆಸಪತೆರಗಳಲ್ಲಿ ಡಯನಲ್ಲಸಿಸ  
  ಯೆಂತ್ರ ಹನಳನಗಿರತವುದ್ರಿೆಂದ್ ಸನವಾಜ್ನಕರಿಗ ೆ 

ತೊೆಂದ್ರಯೆನಗತತಿುರತವ ಬಗೆೆ 
                 * * * * * 

ಶ್ರೋ ಎೆಂ.ಕೆ.ಪನರಣೆೋಶ್(ಸೆಳಿೋಯ ಸೆಂಸೆೆಗಳ ಕ್ಷೆೋತ್ರ):- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, 
ಚಿಕೆಮಗಳೂರತ ಜಿಲೆಿಯ ಎನ.ಆರ.ಪತರ ಹನಗೂ ಕೊಪಪ ತನಲೂಿಕತಗಳಲ್ಲಿನ ಸಕನಾರಿ ಆಸಪತೆರಗಳಲ್ಲಿ 
ಡಯನಲ್ಲಸಿಸ ಯೆಂತ್ರ ಹನಳನಗಿರತವುದ್ರಿೆಂದ್ ಸನವಾಜ್ನಕರಿಗ ೆ ತೂೆೆಂದ್ರೆಯನಗತತಿುರತವ ಬಗೆೆ 
ವಿಷಯವನತನ ಆರೂೆೋಗಾ ಮತ್ತು ಕತಟತೆಂಬ ಕಲನಾಣ್ ಸಚಿವರ ಗಮನ ಸಳೆೆಯಬಯಸತತೆುೋರೆ್.   

 
ಶ್ರೋ ಕೊೋಟ ಶ್ರೋನವನಸ ಪೂಜನರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ)(ಆರೂೆೋಗಾ ಮತ್ತು ಕತಟತೆಂಬ ಕಲನಾಣ್ 

ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ):- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ,  
 

(ಸಚಿವರ ಹೆೋಳಿಕೆಯನತನ ಲಗತಿುಸಿದೆ) 
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ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುನ ಕನಯಾವಿಧನನ ಹನಗೂ ನಡವಳಿಕಯೆ ನಯಮಗಳು – 72 
ರನಾಯ ಶ್ರೋ ಎೆಂ.ಕ.ೆಪನರಣೋೆಶರರವರತ ಪರಸನುಪಿಸಿದ್ ವಿಷಯಕೆೆ ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಟೆಂತೆ, ಪರಧನನ ಮೆಂತಿರ 
ರನಷಿರೋಯ ಡಯನಲ್ಲಸಿಸ್ ಕನಯಾಕರಮದ್ ಮನಗಾಸೂಚಿಯ ಪರಕನರ ಪರತಿ ಜಿಲನಿ ಆಸಪತೆರಯಲ್ಲಿ 10 
ಡಯನಲ್ಲಸಿಸ್ ಯೆಂತ್ರಗಳು ಹನಗೂ ಪರತಿ ತನಲೂಿಕತ ಆಸಪತೆರಯಲ್ಲಿ 02 ಡಯನಲ್ಲಸಿಸ್ ಯೆಂತ್ರಗಳನತನ 
ಅಳವಡಿಸಲತ ಹನಲ್ಲ ಇರತವ ನಯಮದ್ನಾಯ ಅವಕನಶವಿರತತ್ುದೆ.  ಸದ್ಸಾರತ ಎನ್.ಆರ್.ಪತರ 
ಸನವಾಜ್ನಕ ಆಸಪತೆರಯಲ್ಲಿ ಪರಸತುತ್ 02 ಡಯನಲ್ಲಸಿಸ್ ಯೆಂತ್ರಗಳನತನ ಒದ್ಗಿಸಲನಗಿದ್ತು, 10 
ರೂೆೋಗಿಗಳಿಗೆ ಡಯನಲ್ಲಸಿಸ್ ಸೌಲಭಾವನತನ ಒದ್ಗಿಸತವ ಸನಮಥಾಾವನತನ ಹೊೆಂದ್ಧದೆ.  ಹನಲ್ಲ 10 
ರೂೆೋಗಿಗಳು ಮನತ್ರವೆೋ ಈ ಸೋೆವೆಯನತನ ಅಲ್ಲಿ ಪಡಯೆತತಿುದನುರ.ೆ   ಅದೆೋ ರಿೋತಿಯನಗಿ ಕೊಪಪ 
ಸನವಾಜ್ನಕ ಆಸಪತೆರಯಲ್ಲಿ ಪರಸತುತ್ 1 ಡಯನಲ್ಲಸಿಸ್ ಯೆಂತ್ರವನತನ ಒದ್ಗಿಸಲನಗಿದ್ತು, 11 ರೂೆೋಗಿಗಳಿಗ ೆ
ಡಯನಲ್ಲಸಿಸ್ ಸೌಲಭಾವನತನ ಒದ್ಗಿಸತವ ಸನಮಥಾಾವನತನ ಹೊೆಂದ್ಧದೆ.  ಹನಲ್ಲ 11 ರೂೆೋಗಿಗಳು 
ಮನತ್ರವೋೆ ಈ ಸೋೆವೆಯನತನ ಪಡಯೆತತಿುದನುರ.ೆ  ಈ ಮಧೆಾ ಶ್ರೋ ಎೆಂ.ಕ.ೆಪನರಣೆೋಶ್ರವರತ ಈ ಆಸಪತೆರಗ ೆ
ಮತೊುೆಂದ್ತ ಹೂೆಸ ಡಯನಲ್ಲಸಿಸ್ ಯೆಂತ್ರಕನೆಗಿ ಕೂೆೋರಿಕೆಯನತನ ಸಲ್ಲಿಸಿದನುರೆ.  ಈ ಹಿರೆ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ 
ಕೊಪಪ ಸನವಾಜ್ನಕ ಆಸಪತೆರಗ ೆಮತೊುೆಂದ್ತ ಹೊಸ ಡಯನಲ್ಲಸಿಸ್ ಯೆಂತ್ರವನತನ ಕೂಡಲೋೆ ಒದ್ಗಿಸತವ 
ಬಗೆೆ ಸಕನಾರವು ಕರಮ ಕೆೈಗೊಳುುತ್ುದೆ. 

 
ಶ್ರೋ ಎೆಂ.ಕ.ೆಪನರಣೆೋಶ್(ಸೆಳಿೋಯ ಸೆಂಸೆೆಗಳ ಕ್ಷೆೋತ್ರ):- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಪರಸತುತ್ 

ಸೆಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ಡಯನಲ್ಲಸಿಸ್ ಸೆೆಂಟರ್ಗಳು ತ್ತೆಂಬನ ಅಗತ್ಾವನಗಿ ಬೆೋಕನಗಿವೆ.  ಬಹತಶಃ ಸಕನಾರವು 
ಸನಕಷತಟ ಡಯನಲ್ಲಸಿಸ್ ಯೆಂತ್ರಗಳನತನ ನೋಡತವ ಕೆಲಸಗಳನತನ ಮನಡತತಿುದ್ುರೂ ಸಹ ಇವತಿುನ 
ಜ್ನಸೆಂಖೆಾ ಹನಗೂ ಇವತಿುನ ರೂೆೋಗಗಳ ಆಧನರದ್ ಮೋಲೆ ಹೆಚಿುನ ಡಯನಲ್ಲಸಿಸ್ ಯೆಂತ್ರಗಳ 
ಅಗತ್ಾತ ೆ ಇದೆ.  ಹಿೋಗನಗಿ ಸಕನಾರವು ಹೆಚತು ಡಯನಲ್ಲಸಿಸ್ ಯೆಂತ್ರಗಳನತನ ತನಲೂಿಕತ ಮಟಟದ್ 
ಆಸಪತೆರಗಳಿಗ ೆಒದ್ಗಿಸತವ ಕಲೆಸಗಳನತನ ಮನಡಬೋೆಕನಗತತ್ುದೆ.                        

(ಮತೆಂದ್ತ) 
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(1133)22-12-2022/6-00/bkp-ak 

ಶ್ರೋ  ಎೆಂ.ಕ.ೆ ಪನರಣೆೋಶ್ (ಮತೆಂದ್ತ..) 

ಒೆಂದರೆಡತ  ಇದ್ುರ ೆ ಏನೂ  ಸನಲತವುದ್ಧಲಿ.  ಏಕೆೆಂದ್ರ,ೆ  ವನರದ್ಲ್ಲಿ  8-10  ಜ್ನರತ ಡಯನಲ್ಲಸಿಸ್  
ಮನಡಿಸಿಕೂೆಳುುವೆಂತ್ಹ  ಬಡವರತ  ಇರತತನುರ.ೆ   ರ್ನನತ ಆಸಪತೆರಗೆ  ಹೊೋದ್ೆಂತ್ಹ ಸೆಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ 
ಅಲ್ಲಿ  ಕೆೋಳಿದನಗ  ಡಯನಲ್ಲಸಿಸ್  ಹೊಸದನಗಿ ಸಿಕ್ತೆದನಗ  ನರೆಂತ್ರವನಗಿ  ಇಷತಟ ದ್ಧನಗಳಲ್ಲಿ  ಇಷತಟ  
ದ್ಧನಗಳು ಆಗಬೋೆಕೆನತನವುದ್ತ  ಇರತತ್ುದೆ.  ಅದ್ನತನ  ಮಿೋರಿ  ಇರ್ೂೆನಬಬ  ಹೊಸಬ  ಬೆಂದ್ರೆ್ೆಂದ್ರೆ  
ಅವನಗ ೆ ಅವಕನಶ  ಸಿಕತೆವುದ್ಧಲಿ.  ಆಗ  ಅವನತ ಜಿಲನಿ  ಕೆೋೆಂದ್ರಗಳಿಗೆ  ಹೊೋಗತವೆಂತ್ಹ  ಪರಿಸಿೆತಿ  
ನಮನಾಣ್ವನಗಿದ.ೆ  ಹಿೋಗನಗಿ, ಆದ್ಷತಟ ಡಯನಲ್ಲಸಿಸ್ ಯೆಂತ್ರಗಳನತನ   ಈ ತನಲೂಿಕ್ತನ  ಕೆೋೆಂದ್ರ 
ಸನೆನಗಳಲ್ಲಿ  ಇರತವೆಂತ್ಹ  ಆಸಪತೆರಗಳಿಗೆ  ಒದ್ಗಿಸತವೆಂತ್ಹ  ಕೆಲಸಗಳನತನ   ಸಕನಾರದ್  
ಮೆಂತಿರಗಳು  ಮನಡಬೋೆಕೆೆಂದ್ತ   ರ್ನನತ  ಒತನುಯವನತನ   ಮನಡತತೆುೋರ್.ೆ  

ಶ್ರೋ  ಕೊೋಟ  ಶ್ರೋನವನಸ  ಪೂಜನರಿ(ಸಭನ ರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ  
ನಯಮನವಳಿ  ಪರಕನರ   ಎರಡೆರಡತ  ಡಯನಲ್ಲಸಿಸ್  ಯೆಂತ್ರಗಳನತನ  ಕೂೆಡಬಹತದ್ತ.  ಕೊಪಪ  
ತನಲೂಿಕ್ತಗ ೆ ಒೆಂದ್ತ ಹೆಚಿುಗೆ  ಡಯನಲ್ಲಸಿಸ್ ಯೆಂತ್ರವನತನ  ಕೊಡತತೆುೋವೆೆಂದ್ತ  ಹೆೋಳಿದುೆೋವೆ. ಅಗತ್ಾ  
ಇದ್ುರ ೆ  ಮತೂೆುೆಂದ್ನತನ  ಎನ್.ಆರ್.ಪತರಕೆೆ    ಕೊಡತವುದ್ರ  ಬಗೆೆ  ರ್ನವು  ಯೋಚರೆ್  
ಮನಡತತೆುೋವ.ೆ   

 

 

 

 



ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನ ಪರಿಷತ್ತು                    2೨-೧೨-೨೦೨೨                                      172                        

  ತಿದ್ತುಪಡಿಯನಗದ್ ಪರತಿ/Unedited copy, ರ್ನಾಯನಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವನ ಪತಿರಕನ ಪರಕಟಣೆಗನಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಕೂಡದ್ತ 
 

   

10. ನಯಮ ೩೩೦ ರ ಮೋರೆಗೆ ಚಚೆಾ  

   ವಿಷಯ:  ಅೆಂಗನವನಡಿ ಕನಯಾಕತ್ಾರಿಗ ೆ ಸನಮನಜಿಕ ಆರ್ಥಾಕ  ಮತ್ತು         
     ಔದ್ಾಮಿಕ ಭದ್ರತೆ ಒದ್ಗಿಸತವ  ಕತರಿತ್ತ. 

        ---- 
 

ಶ್ರೋ  ಸಲ್ಲೋೆಂ  ಅಹಮದ್ (ಸೆಳಿೋಯ ಸೆಂಸೆೆಗಳ  ಕ್ಷೆೋತ್ರ):-   ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ 
ವಿಶೆೋಷವನಗಿ ಅೆಂಗನವನಡಿ  ಕನಯಾಕತ್ಾರ  ಹಲವನರತ  ದ್ತಃಖ್ ದ್ತಮನಮನಗಳನತನ  ಹೋೆಳಲ್ಲಕೆೆ  
ಬಯಸತತೆುೋರೆ್. ಅವರ ಹಲವನರತ  ನಯೋಗಗಳು ನಮಮನತನ  ಭೆೋಟ  ಮನಡಿ ಅವರತಗಳ  
ಕಷಟಗಳನತನ  ಹೆೋಳಿಕೂೆೆಂಡಿದನುರೆ.    ಬಹತಶಃ  ಮೆಂತಿರಗಳು ಕೂಡ  ಹೆೋಳಿದನುರ.ೆ ಜ್ನ ಪರತಿನಧಿಗಳು  
ಕೂಡ  ಹೆೋಳಿದನುರೆ.  ಅದ್ರಲ್ಲಿ ವಿಶೆೋಷವನಗಿ  ಅವರಿಗೆ  ಗೌರವಧನವನತನ ಬಹತಶಃ  ೧೦,೦೦೦ 
ಗಳನತನ  ತನವು  ಕೊಡತತಿುದ್ಧುೋರಿ. ೧೦ ರಿೆಂದ್  ೨೦  ವಷಾ    ಕಳೆದ್ರೆ  ಒೆಂದ್ೂವರ ೆ  ಸನವಿರ  
ರೂಪನಯಿಗಳನತನ  ಹೆಚತುವರಿಯನಗಿ  ಕೊಡಬೋೆಕೆೆಂದ್ತ  ತನವು  ತಿೋಮನಾನವನತನ  ಮನಡಿದ್ಧುೋರಿ.    
ಈ ಸಮಯದ್ಲ್ಲಿ  ೧೦,೦೦೦ ರೂಪನಯಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ   ಪರಿವನರದ್  ಜಿೋವನ  ಹೆೋಗೆ  
ನಡಯೆಬೆೋಕೆನತನವುದ್ರ  ಬಗೆೆ  ಚಚೆಾ  ಮನಡಬೆೋಕನಗಿದೆ, ಚಿೆಂತ್ರ್ ೆ  ಮನಡಬೆೋಕನಗಿದ.ೆ  ಅದೆೋ  
ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ  ಹೆೋಳಬೆೋಕೆೆಂದ್ರ,ೆ ಮನನಾ ಶ್ರೋ ಸಿದ್ುರನಮಯಾನವರತ ಮತಖ್ಾಮೆಂತಿರಗಳು  ಇದನುಗ  
೫೦,೦೦೦   ರೂಪನಯಿಗಳ  ಇಡಿಗೆಂಟನತನ ಅ ಸೆಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ  ರ್ನವು  ಕೂೆಡತತಿುದೆುವು.  ಅೆಂದ್ರ,ೆ 
ಅದ್ನತನ ಡಪೆನಸಿರ್್ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ  ಕೊಡಲನಗತತಿುತ್ತು.  ಅದ್ನತನ   ಕೂಡ  ನೋವು  ತೆಗೆದ್ಧದ್ಧುೋರಿ. ಅದ್ರ  
ಬದ್ಲ್ಲಗೆ ಮತೆಂದ ೆ ಅವರತಗಳಿಗೆ  ಏನತ ಅವಕನಶ  ಮನಡಿಕೊಡತತಿುೋರಿ  ಎನತನವುದ್ನತನ  
ಹೆೋಳಬೆೋಕನಗತತ್ುದೆ.  ಅದೆೋ  ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ  ಕೆಲವರಿಗ ೆ  ರೂೆೋಗಗಳು  ಬೆಂದ್ತ  ಅವರತಗಳು  
ಕಷಟದ್ಲ್ಲಿರತತನುರೆ. ಅವರ  ಬೆೋಡಿಕ ೆ  ಏರೆ್ೆಂದ್ರೆ ಅವರತಗಳ  ಮರ್ೆಯಿೆಂದ್  ಇರ್ೂೆನಬಬರಿಗೆ 
ಯನರಿಗನದ್ರೂ ಅವರ  ಜನಗದ್ಲ್ಲಿ ಅವಕನಶ  ಮನಡಿಕೊಡಬೆೋಕತ ಎನತನವ   ಒತನುಯ ಇದೆ.  ಅದೆೋ  
ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ  ಆರೂೆೋಗಾ  ಕನಡ್ಾಕೂೆಡಬೋೆಕತ. ಬೋೆರಯೆವರಿಗ ೆ ಯನವ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ  ಇ.ಎಸ್.ಐ   
ಕನಡ್ಾ ಕೊಡತತನುರೆ.  ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ  ಇವರಿಗೂೆೋಸೆರ ಕೊಡಬೋೆಕತ. ಆ ರಿೋತಿ ಕೊಟಟಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ  
ಸನಕಷತಟ ಸಹನಯವನಗತತ್ುದೆ.  ಆದ್ುರಿೆಂದ್, ಈ  ಕೆಲವು  ವಿಚನರಗಳನತನ  ತ್ಮಮ ಗಮನಕೆೆ  
ತ್ರತತಿುದುೆೋರೆ್. ಅದೆೋ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ   ಇವತ್ತು  ಅವರತಗಳಿಗೆ   ಫೊೋನ್ಗಳನತನ ಸಹ  ಕೊಡತತಿುದ್ಧುೋರಿ.  
ಆ  ಫೂೆೋನ್ಗಳು  ಹನಳನಗಿ ಅವುಗಳು  ಉಪಯೋಗಕೆೆ  ಬನರದ್ೆಂತನಗಿವ.ೆ  ಅದ್ರ ಬಗೆೆ   ಒೆಂದ್ತ 
ಬೆೋಡಿಕ ೆಇದ್ತು ಅದ್ರ  ಬದ್ಲ್ಲಗೆ  ಒೆಂದ್ತ ಟನಾಬ್  ಕೊಡಬೋೆಕೆನತನವುದನಗಿದ.ೆ   ಆ ಟನಾಬ್ ಮೂಲಕ  
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ರ್ನವು ಸನಕಷತಟ  ವಿಚನರಗಳನತನ ಅದ್ರಲ್ಲಿ  ಹನಕ್ತಕೊೆಂಡತ ಮನನಟರ್ ಮನಡಬಹತದ್ತ.  ಈ ರಿೋತಿಯ 
ಬೆೋಡಿಕ ೆಅವರದನುಗಿದ.ೆ   ಜೊತೆಗೆ gratuity ಕೂೆಡಬೋೆಕೆನತನವ  ಬೆೋಡಿಕ ೆ  ಇದೆ.   ಏಕೆೆಂದ್ರೆ, 
ಇವತ್ತು ಅೆಂಗನವನಡಿ  ಕನಯಾಕತ್ಾರತ ಬಹಳ ಕಷಟದ್ಲ್ಲಿದನುರೆ. ಅವರ ಸಹನಯಕೆೆ   ಸಕನಾರ  
ಬರಬೆೋಕತ.   ಮತುೆ, ಅವರತಗಳಿಗೆ  ಗೌರವಧನವನತನ  ಜನಸಿು  ಮನಡಬೋೆಕತ.  ಕನಷಠ ವೆೋತ್ನವನತನ  
ಅವರತಗಳಿಗ ೆ   ನಗದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ರೆ ಅವರತಗಳಿಗ ೆ  ಸನಕಷತಟ ಸಹನಯವನಗತತ್ುದೆ.  ಅದೆೋ  ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ 
ಅವರತಗಳಿಗ ೆ  ಇ.ಎಸ್.ಐ. ಸೌಲಭಾವನತನ  ಕಲ್ಲಪಸಿಕೂೆಡಬೋೆಕತ.   ಮಿನ-ಟನಾಬ್  ಕೂೆಡಬೋೆಕೆೆಂದ್ತ  
ಹಲವನರತ  ವಷಾಗಳಿೆಂದ್  ಕೆೋಳುತಿುದನುರೆ. ಆದ್ುರಿೆಂದ್,  ಈ  ವಿಚನರದ್ಲ್ಲಿ  ಈ ಸಕನಾರ  ಒೆಂದ್ತ 
ದೊಡಡ  ಮನಸತೂ  ಮನಡತವುದ್ರ  ಮೂಲಕ ಅವರ  ಸಹಕನರಕೆೆ  ಬರಬೆೋಕತ.    ಆ  ಮೂಲಕ   
ಇವತ್ತು ಅವರತಗಳ ಸೋೆವಗೆೆ  ಹೆಚತು ಶಕ್ತು ಬರತತ್ುದ.ೆ   ಅವರತಗಳಿಗ ೆ  ಕೊಟಟೆಂತ್ಹ ಕೆಲಸವನತನ  
ಪನರಮನಣಿಕವನಗಿ  ಮನಡತತನುರ.ೆ   ಅವರಿಗೆ  ಒೆಂದ್ತ ದೊಡಡ ಸಹಕನರ    ಕೊಟಟೆಂತನಗತತ್ುದೆ.   
ಆದ್ುರಿೆಂದ್, ಈ  ನಟಟನಲ್ಲಿ  ಒೆಂದ್ತ  ಹೆೋಳಿಕೆಯನತನ  ಕೂೆಡಬೋೆಕೆೆಂದ್ತ  ವಿನೆಂತಿ  ಮನಡತತೆುೋರೆ್.   
 

ಶ್ರೋ  ಮೆಂಜ್ತರ್ನಥ  ಭೆಂಡನರಿ (ಸೆಳಿೋಯ ಸೆಂಸೆೆಗಳ  ಕ್ಷೆೋತ್ರ):-   ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ   
ಅವಕನಶ  ಕೂೆಟಟ ತ್ಮಗ ೆಧನಾವನದ್ಗಳು.   ಇದ್ರಲ್ಲಿ  ರ್ನನತ  ಒೆಂದೋೆ  ಒೆಂದ್ತ  ಅೆಂಶವನತನ  
ಹೆೋಳಲ್ಲಕೆೆ  ಬಯಸತತೆುೋರೆ್.  ಅದ್ತ ಏರೆ್ೆಂದ್ರೆ, ಅೆಂಗನವನಡಿ  ಕನಯಾಕತ್ಾರಲ್ಲಿ  ಮಿನ ಅೆಂಗನವನಡಿ  
ಕನಯಾಕತ್ಾರತ  ಎೆಂದ್ತ  ಇದೆ.  ಅೆಂಗನವನಡಿ  ಕನಯಾಕತ್ಾರಿಗ ೆ  ನೋವು  ೧೧,೦೦೦ 
ರೂಪನಯಿಗಳನತನ  ಕೊಡತತಿುೋರಿ.  ಮಿನ ಅೆಂಗನವನಡಿ  ಕನಯಾಕತ್ಾರಿಗ ೆ  ನೋವು  ೭,೨೫೦ 
ರೂಪನಯಿಗಳನತನ  ಕೊಡತತಿುೋರಿ.    ಕನಯಾಕತ್ಾರತ  ಎೆಂದ್ರೆ  ಕನಯಾಕತ್ಾರೆ  ಆಗಿರತತನುರ.ೆ 
ಅವರಿಗೂ ಸಹ ಗೌರವಧನವರೆ್ನೋ  ಕೊಡತತಿುದ್ಧುೋರಿ. ಆದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ತನರತ್ಮಾವನಗಿದ್ತು,  
ತನರತ್ಮಾವನಗಬನರದ್ತ.   ಎಲಿರಿಗೂ  ಒೆಂದೋೆ   ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ  ಗೌರವವನತನ ಕೊಡಬೋೆಕತ.   
ಏಕೆೆಂದ್ರ,ೆ ಅವರತಗಳು ಸಹ  ಒೆಂದ್ತ ದ್ಧವಸದ್ಲ್ಲಿ ೬ರಿೆಂದ್  ೭  ಗೆಂಟೆಗಳ ಕನಲ   ಕೆಲಸ   
ಮನಡತತನುರ.ೆ  ಆದ್ುರಿೆಂದ್, ಅೆಂಗನವನಡಿ  ಕನಯಾಕತ್ಾರಿಗ ೆ ಏರೆ್ಲನಿ  ಸೌಲಭಾಗಳನತನ   
ಕೊಡಬೋೆಕೆೆಂದ್ತ ನಮಮ ಗೌರವನನಾತ್  ಶನಸಕರತ  ಹೆೋಳಿದನುರೆ, ಅದಲೆಿವನತನ  ಸಹ   ಇವರಿಗೂ 
ಕೊಡಬೋೆಕೆೆಂದ್ತ  ತ್ಮಮಲ್ಲಿ  ಮನವಿ  ಮನಡಿಕೂೆಳುುತೆುೋರೆ್.   
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ಶ್ರೋ ಆಚನರ ಹನಲಪಪ  ಬಸಪಪ(ಗಣಿ ಮತ್ತು ಭೂ ವಿಜ್ಞನನ, ಮಹಿಳನ  ಮತ್ತು  ಮಕೆಳ  
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ    ವಿಕಲಚೆೋತ್ನರ  ಹನಗೂ     ಹಿರಿಯ  ರ್ನಗರಿೋಕರ  ಸಬಲ್ಲೋಕರಣ್ ಸಚಿವರತ):-  
ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ    

 
(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದೆ) 
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 ಅೆಂಗನವನಡಿ  ಸಹನಯಕರಿಗ ೆ  ಮತ್ತು  ಅೆಂಗನವನಡಿ  ಕನಯಾಕತ್ಾರಿಗ ೆ 
ಗೌರವಧನವನತನ  ಹೆಚತು  ಮನಡಬೋೆಕತ  ಮತ್ತು ಅವರಿಗ ೆgratuity ಮತ್ತು ಟನಾಬ್  ಕೊಡಬೋೆಕತ  
ಎನತನವ  ಅವರ ಕಳಕಳಿ  ಕೆೋಳುತಿುದೆುೋರೆ್.    ಇವತ್ತು ರನಜ್ಾದ್ಲ್ಲಿ  ಸತಮನರತ  ೬೧೬೩೬ ಅೆಂಗನವನಡಿ  
ಕನಯಾಕತ್ಾರತ  ಮತ್ತು  ೩೩೫೦  ಮಿನ ಅೆಂಗನವನಡಿ  ಕನಯಾಕತ್ಾರತ, ಒಟತಟ ೫೮೯೯೨  
ಸಹನಯಕ್ತಯರತ  ಇವತ್ತು  ಕೆಲಸ  ಮನಡತತಿುದನುರ.ೆ  ಅವರತಗಳಿಗ ೆ ಗೌರವಧನವನತನ ಮೊರೆ್ನ  
ಅೆಂದ್ರೆ   ೪ ತಿೆಂಗಳ  ಹಿೆಂದ ೆ  ಹೆಚತು  ಮನಡಲನಗಿದೆ.  ಮನನಾ ಸದ್ಸಾರತ  ಇರ್ೂೆನೆಂದ್ತ  
ವಿಚನರವನಗಿ  ಹೆೋಳಿದ್ರತ. ಎನ್.ಪಿ.ಎಸ್ ಬಗೆೆ  ಹೆೋಳುತನು ಅದ್ನತನ ಅವರತ  ನವೃತಿುಯನದ್  ನೆಂತ್ರ  
ಕೊಡಬೋೆಕೆೆಂದ್ತ  ಹೆೋಳಿದ್ರತ.  ಹಿೆಂದ ೆ  ೨೦೧೫ ರಲ್ಲಿ   ಅದ್ನತನ ಬೆಂದ್  ಮನಡಿದ್ರತ.    ನಮಮ 
ಸಕನಾರದ್ಲ್ಲಿ ಅವರತಗಳಿಗ ೆ    ಹೆಚಿುನ  ಕನಯಿಲ ೆಬೆಂದ್ೆಂತ್ಹ ಸೆಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ  ೫೦,೦೦೦ 
ರೂಪನಯಿಗಳವರೆಗೆ   ಹಣ್ ಮರತಪನವತಿ  ಮನಡಲ್ಲಕೆೆ    ಇವತ್ತು  ಅವಕನಶ ಮನಡಿಕೊಟಟದೆುೋವ.ೆ    
ಇನತನಳಿದ್ೆಂತ ೆ  ತನವು   ಏನತ ಟನಾಬ್ ಕೆೋಳಿದ್ಧುೋರಿ.  ತ್ಮಗೆ  ಗೊತಿುರತವೆಂತೆ    ಇದ್ತ  ಕೆೋೆಂದ್ರ 
ಸಕನಾರದ್  ಪತರಸೃತ್    ಯೋಜ್ರೆ್    ಇರತವುದ್ರಿೆಂದ್  ಕೆೋೆಂದ್ರ ಸಕನಾರ ಕಳೆದ್  ೪  ವಷಾಗಳ  
ಹಿೆಂದ ೆ  ಮೊಬೆೈಲ್  ಅನತನ  ಕೂೆಟಟತ್ತು.   ಆ  ಮೊಬೈೆಲ್ಗಳು ಸಹಜ್ವನಗಿ ೪ 
ವಷಾವನಗಿರತವುದ್ರಿೆಂದ್  ಸರಿಯನಗಿ  ಕೆಲಸ  ಮನಡತತಿುಲಿವೆೆಂದ್ತ  ದ್ೂರತಗಳು ಸಹ ಬರತತಿುವೆ.   
ಈ  ವಿಚನರವನಗಿ  ಮನನಾ  ಮತಖ್ಾಮೆಂತಿರಗಳ  ಗಮನಕೂೆ ಸಹ ತ್ೆಂದ್ತ ನಮಮ ಇಲನಖಯೆಿೆಂದ್  
ಅವರತಗಳಿಗ ೆ  ರ್ನವು  ಕೂೆಡಲೋೆ  ಬೆೋಕನಗತತ್ುದ.ೆ  Poshan Tracker Abhiyaan ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 
ಪೊೋಷಣೆ ಸೋೆರಿದ್ೆಂತೆ ಎಲಿವನತನ ಸಹಿತ್ ಅವರ ಕಡಯೆಿೆಂದ್ಲೆೋ ತೆಗೆದ್ತಕೂೆಳುುತೆುೋವೆ.    ಇವತ್ತು 
ಅದ್ಕೂೆ ಸಹ  ರ್ನವು ಅನತಕೂಲತೆಯನತನ  ಮನಡಿಕೊಡತತಿುದೆುೋವೆ.    ಇದ್ರ  ಬಗೆೆ   
ಪರಿಶ್ೋಲರೆ್ಯನತನ  ಮನಡತತಿುದೆುೋವೆ. ಅದ್ರೂ ಸಹ  ಮನಡಿಕೊಡತತೆುೋವ.ೆ   ಇನತನಳಿದ್ೆಂತೆ gratuity, 
ಇ.ಎಸ್.ಐ ಅನತನ  ಕನನೂನನ ಚೌಕಟಟನಲ್ಲಿ    ಯನವ  ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ ಅನತಕೂಲತೆ ಮನಡಿಕೂೆಡಲ್ಲಕೆೆ 
ಆಗತತ್ುದೆ,  ಆ  ಪರಕನರ ಮನಡಿಕೊಡತತೆುೋವೆೆಂದ್ತ  ಹೆೋಳಲ್ಲಕೆೆ  ಇಚೆು  ಪಡತತೆುೋವೆ.   
 

ಶ್ರೋ ಸಲ್ಲೋೆಂ ಅಹಮದ್:-  ಇವರತಗಳಿಗೆ  ಕನಷಠ  ವೆೋತ್ನವನತನ  ಏತ್ಕೆೆ   ಕೊಡಲ್ಲಕೆೆ   
ಆಗತತಿುಲಿ? 

ಶ್ರೋ ಆಚನರ ಹನಲಪಪ  ಬಸಪಪ: ಇದ್ತ   ಕರ್ನಾಟಕಕೆೆ  ಮನತ್ರವಲಿ, ಇಡಿೋ ರನಷರದನದ್ಾದ್ೆಂತ್    
ಎಲನಿ  ರನಜ್ಾಗಳಲ್ಲಿ    ಒೆಂದೆೋ   ನಯಮದ್ಡಿ  ನಡಯೆತವೆಂತ್ಹದನುಗಿದ.ೆ ಮೊರೆ್ನ ನಮಗೆ ೪೪೨೨ 
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ಹೊಸ ಅೆಂಗನವನಡಿಗಳಿಗ ೆ ಅನತಮತಿ ಕೊೋರಿದುೆವು. ಆದ್ರೆ, ಕೆೋೆಂದ್ರ ಸಕನಾರ   ಕೊಡತವುದ್ತ 
ತ್ಡವನಯಿತ್ತ  ಎೆಂದ್ತ  ಹೆೋಳಿ  ನಮಮ ಸಕನಾರವೋೆ    ಇದ್ರ  ಬಗೆೆ   ಮತತ್ತವಜಿಾ  ವಹಿಸಿ ೨೬೮  
ಕೊೋಟ ರೂಪನಯಿಗಳನತನ  ಕೊಟತಟ   ೪೪೨೨   ಹೊಸ  ಅೆಂಗನವನಡಿ  ಕೆೋೆಂದ್ರಗಳನತನ    
ಪನರರೆಂಭ  ಮನಡತತಿುದೆುೋವೆ.    ಹಿೋಗನಗಿ, ಅೆಂಗನವನಡಿಗಳಿಗೆ ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಟೆಂತೆ    ಕೆೋೆಂದ್ರ  
ಸಕನಾರದ್ಧೆಂದ್  ಸಾಲಪ  ತ್ಡವನದ್ರೂ    ನಮಮ  ರನಜ್ಾ ಸಕನಾರ  ಭರಿಸಿ ಎಲನಿ ಸವಲತ್ತುಗಳನತನ  
ಕೊಡತವಲ್ಲಿ ಪರಯತ್ನ  ಮನಡತತಿುದೆುೋವೆ.      ಮತೆು,  ಮಿನ ಅೆಂಗನವನಡಿಗಳನತನ    ಕೆೋೆಂದ್ರ  
ಸಕನಾರದ್ವರತ     ಎರಡತ ರೋೆೆಂಜ್ನಲ್ಲಿ  ಮನಡಿದ್ರತ.   ಒೆಂದ್ತ  ಪೂಣನಾವಧಿ  ಅೆಂಗನವನಡಿ   
ಮತ್ತು    ಇರ್ೂೆನೆಂದ್ತ  ಮಿನ ಅೆಂಗನವನಡಿ ಎೆಂದ್ತ  ಮನಡಿದ್ರತ. ಅವರಿಗೆ ಕಡಿಮ  ಏತ್ಕೆೆ  
ಮನಡಿತ್ತ  ಎೆಂದ್ರೆ   ಮಕೆಳ   ಸೆಂಖೆಾ  ಕಡಿಮ   ಇರತತ್ುದೆ.  ಅದ್ಕೆೆ   ಕಡಿಮ  ಗೌರವಧನವನತನ    
ಕೊಟಟದೆ.    ನಮಮ ರನಜ್ಾ ಸಕನಾರದ್ಧೆಂದ್   ಈಗ   ರ್ನವು  ಏನತ  ಮನಡತತಿುದೆುೋವೆೆಂದ್ರ ೆ  ಈ  
ಮಿನ ಅೆಂಗನವನಡಿಗಳನತನ   ಪೂಣ್ಾವನಗಿ   ಕಡಿಮ  ಮನಡತತಿುದೆುೋವ.ೆ     ಮತೆು  ಹೂೆಸದನಗಿ 
ಬರತವೆಂತ್ಹ  ಅೆಂಗನವನಡಿಗಳೆಲಿವನತನ   ಪೂಣ್ಾ ಅವಧಿಯ ಅೆಂಗನವನಡಿಗಳರ್ನನಗಿ  
ಮನಡತತಿುದೆುೋವೆ.   
 
11. ಅಧಾ ಗೆಂಟೆ  ಕನಲನವಧಿ  ಚಚೆಾ 

ವಿಷಯ:  ರನಜ್ಾದ್ಲ್ಲಿ  ಕಬತಬ ಬೆಳಗೆನರರಿಗೆ  ನಗದ್ಧಪಡಿಸಲನದ್  ಎಫ.ಆರ್.ಪಿ.  ಕತರಿತ್ತ. 
 - -  

ಶ್ರೋ ಪರಕನಶ್   ಕೆ.   ರನಥೊೋಡ್ (ವಿರೊೋಧ  ಪಕ್ಷ್ದ್  ಮತಖ್ಾ ಸಚೆೋತ್ಕರತ):-  ಮನನಾ 
ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ  ಈಗನಗಲೆೋ   ಇದ್ರ   ಬಗೆೆ   ಪರಶೆ್ನೋತ್ುರ  ಸಮಯದ್ಲ್ಲಿ  ಸನಕಷತಟ  ಚಚಾೆ  
ಆಯಿತ್ತ.  ಅದ್ಕೆೆ  ಅಧಾ    ಉತ್ುರವನತನ ಸಹ  ಕೊಟಟರತ. ಆ  ಚಚಾೆಯನತನ  ರ್ನನತ  ಪತನಃ  
ಮನಡತವುದ್ಧಲಿ. ಅದ್ರ  ವಿಚನರವನಗಿ  ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಿ ಹೆೋಳಿದನುರೆ, ಅದ್ಕೆೆ  ನೋವು ಸಹ ಸತಮನರತ 
ಉತ್ುರವನತನ  ಕೊಟಟದ್ಧುೋರಿ.   ರ್ನನತ  ಕೆೋಳುತಿುರತವುದ್ತ    ಎರಡತ  ವಿಚನರಗಳ  ಬಗೆೆ.  ೧. ಏನತ  
ಕಬತಬ ಸನಗನಣಿಕೆ ವೆಚುದ್ ಬಗೆೆ  ನಗದ್ಧಪಡಿಸಿರತವ  ಮನನದ್ೆಂಡ  ಏನದೆ,     ಮತೆು  
ನಗದ್ಧಪಡಿಸಿರತವ  ವಾತನಾಸ  ಬಹಳ  ಇದೆ.   ೨೫  ಕ್ತ.ಮಿೋಟರ್ಗೆ   ೬೦೦  ರೂ.ಗಳು. ಅಮೋಲ ೆ
೧೦೦೦ ರೂ.ಗಳು  ಇದೆ.   ಇದ್ರ ಬಗೆೆ  ತನವು ಸಾಲಪ  ಮನಹಿತಿಯನತನ  ಕೂೆಡಬೋೆಕತ.   ಮತುೆ   
ಕಬತಬ  ಕಟನವು  ಮತ್ತು  ಸನಗನಣಿಕೆ   ವೆಚು   ನಗದ್ಧಪಡಿಸಲತ  ಡಿೋಸೆಲ್   ಹನಗೂ   ಲೆೋಬರ್  
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ಚನಜ್ಾಗಳನತನ  ಆರ.ಟ.ಓ   ಮತ್ತು ಕನಮಿಾಕ ಇಲನಖಯೆಿೆಂದ್ ನಗದ್ಧಪಡಿಸಿದ.ೆ  ಅದ್ರ  ಬಗೆೆ  
ತನವು  ಮನಹಿತಿಯನತನ  ಕೊಡಬೋೆಕತ.                                        

                                                                (ಮತೆಂದ್ತ)  
                                                                                                                        

(1134) 22.12.2022 06.10 ಎಸ್ವಿ-ಆರ್ಎನ್                 (ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿೆತಿ) 

ಶ್ರೋ ಪರಕನಶ್ ಕೆ. ರನಥೊೋಡ್ (ಮತೆಂದ್ತ):-  

ಈಗನಗಲೆೋ ನರ್ನೆ ಚಚೆಾ ಮನಡತವ ಸೆಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ರ್ನನತ ಹೆೋಳಿದೆುೋರ್.ೆ  FRP (Fair and 
Remunerative Price) ದ್ರಕ್ತೆೆಂತ್ ಕಡಿಮ ದ್ರ ನೋಡತತನುರ.ೆ  ಕೆಲವು ಕನಖನಾರ್ೆಗಳು ಜನಸಿು 
ಕೊಡತತಿುದನುರ ೆಎೆಂದ್ತ ಸಚಿವರತ ಹೆೋಳಿದ್ರತ.  ಅದ್ಕೆೆ ರ್ನನತ ಬೆೋರ ೆರನಜ್ಾಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಟಟ ಹನಗೆ ನಮಮ 
ರನಜ್ಾದ್ಲ್ಲಿಯೂ ದ್ರವನತನ ಜನಸಿು ಮನಡಬೋೆಕತ ಎೆಂದ್ತ ಕೆೋಳಿದ.ೆ  ಕರ್ನಾಟಕದ್ಲ್ಲಿ ರೂ.೩,೦೫೦/- 
ಗಳನತನ ನಗದ್ಧ ಮನಡಲನಗಿದೆ.  ತೆಲೆಂಗನಣ್ದ್ಲ್ಲಿ ರೂ.೩,೨೦೦/- ಇದೆ.  ತ್ಮಿಳುರ್ನಡಿನಲ್ಲಿ 
ರೂ.೩,೧೫೦/- ಇದೆ.  ಉತ್ುರ ಪರದೆೋಶದ್ಲ್ಲಿ ರೂ.೩,೫೦೦/- ಇದೆ.  ಹರಿಯನಣ್ದ್ಲ್ಲಿ ರೂ.೩,೭೦೦/- 
ಇದೆ.  ಪೆಂಜನಬಿನಲ್ಲಿ ರೂ.೩,೮೦೦/- ಇದೆ.  ಇದ್ನತನ ಇಳುವರಿಯ ಆಧನರದ್ಲ್ಲಿ ತನವು ಕೊಡತತಿುೋರಿ.  
ಬೆೋರ ೆರನಜ್ಾಗಳಿಗಿೆಂತ್ಲೂ ನಮಮ ರನಜ್ಾದ್ಲ್ಲಿ ಕಬತಬ ಇಳುವರಿ ಹಚೆಿುದ್ುರೂ ಸಹ  ಬೆೋರ ೆರನಜ್ಾಗಳಲ್ಲಿ 
ನಗದ್ಧ ಪಡಿಸಿರತವ ದ್ರಕ್ತೆೆಂತ್ಲೂ ಕಡಿಮ ಇದೆ.  ಅದ್ನತನ ಜನಸಿು ಮನಡಬೆೋಕೆೆಂದ್ತ ರ್ನವು 
ಚಚೆಾಯನತನ ಮನಡಿದೆುೋವೆ.  ಅದ್ರ ಬಗೆೆ ತನವು ಹೆೋಳುತಿುೋರಿ ಎೆಂದ್ತ ರ್ನನತ ಭನವಿಸಿದೆು.  
ಅಷಟರಲ್ಲಿಯ್ಕೋ ವಿಷಯವನತನ ಅಧಾಗೆಂಟ ೆಕನಲನವಧಿಯ ಚಚೆಾಗೆ ತೆಗೆದ್ತಕೊೆಂಡಿದ್ುರಿೆಂದ್ ಈಗ ಅದ್ರ 
ಬಗೆೆ ತಿಳಿಸಬೆೋಕೆೆಂದ್ತ ಕೂೆೋರತತೆುೋರ್ೆ.   

ಕೆೋೆಂದ್ರ ಸಕನಾರದ್ ನಯಮನನತಸನರ, ರನಜ್ಾ ಸಕನಾರದ್ ನಯಮನನತಸನರ ಇಳುವರಿ 
ವರದ್ಧಯನತನ ಕೊಡತವ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ ಸನಕಷತಟ ಕಬತಬ ಬಳೆೆಗನರರತ ತೊೆಂದ್ರಯೆಲ್ಲಿದನುರ ೆಎೆಂದ್ತ ಮನನಾ 
ಸಚಿವರತ ಹೆೋಳಿದ್ರತ.  ಅದ್ನತನ ಸರಿ ಮನಡಬೋೆಕೆೆಂದ್ತ ಮನನಾ ಸಚಿವರತ ಹೆೋಳಿದ್ರತ.  ಕಬಿಬನ 
ತ್ೂಕದ್ಲ್ಲಿ ಮೊೋಸ ತ್ಡಗೆಟಟಲತ ಸಕನಾರದ್ ಕರಮ ಹನಗೂ ತ್ೂಕ ಮತ್ತು ಮನಪನ ಇಲನಖಯೆಲ್ಲಿ 
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ದನಖ್ಲನದ್ ಕೆೋಸ್ಗಳೆಷತಟ ಎೆಂಬತದ್ನತನ ಹೋೆಳಬೆೋಕತ.  ಸನಕಷತಟ ಕನಖನಾರ್ಗೆಳ ಮೋಲೆ raid  ಅನತನ 
ಮನಡಿದನುರೆ.  ಅದ್ರ ವರದ್ಧಯ್ಕೋನತ? ಎಷಟರ ಮಟಟಗೆ ಅವರ ಮೋಲೆ ಕರಮ ಕೆೈಗೊಳುಲನಗಿದ?ೆ ಈ 
ಹಿೆಂದ ೆ ಚಚಾೆ ಮನಡತವ ಸೆಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ಮನನಾ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಸವದ್ಧಯವರತ ಹೆೋಳಿದ್ ಪರಕನರ 
ಕನಖನಾರ್ೆಗಳ ಮನಲ್ಲೋಕರತ ರೈೆತ್ರ ರಕುವನತನ ಹಿೆಂಡತತನುರೆ.  ೧೦ ಟನ್ ಕಬತಬ ಇದ್ುರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ೨ ಟನ್ 
ಕಡಿಮ ಮನಡಿ ದ್ರವನತನ ಕೊಡತತನುರ.ೆ  ಇದ್ರಿೆಂದ್ ಕಬತಬ ಬೆಳೆಗನರರಿಗೆ ಸನಕಷತಟ 
ತೊೆಂದ್ರಯೆನಗತತ್ುದೆ.  ಅದ್ರ ಬಗೆೆ ಸಪಷಿಟೋಕರಣ್ ಕೊಡಬೋೆಕೆೆಂದ್ತ ತ್ಮಮಲ್ಲಿ ಕೆೋಳಿಕೊಳುುತೆುೋರ್ೆ.   

ಎಫ.ಆರ.ಪಿ. ದ್ರವನತನ ಅದೆೋ ವಷಾದ್ಲ್ಲಿ  ಪರಿಗಣಿಸಿ ೧೪ ದ್ಧನಗಳೊಳಗನಗಿ ಹಣ್ವನತನ 
ನೋಡಬೆೋಕೆೆಂದ್ತ ಸಚಿವರತ ಹೆೋಳಿದ್ರತ.  ೧೪ ದ್ಧನಗಳ ನೆಂತ್ರ ಶೆೋ.೧೫ರಷತಟ ಬಡಿಡ ಕೊಡಬೋೆಕತ ಎೆಂದ್ತ 
ನಯಮ ಇದೆ.  ಆದ್ರೆ ಇದ್ತ ಪನಲರೆ್ಯನಗತತಿುಲಿ. ಯನವ ಸಕೆರೆ ಕನಖನಾರ್ೆಗಳ ಮನಲ್ಲೋಕರೂ ೧೪ 
ದ್ಧನಗಳೊಳಗ ೆಬಿಲಿನತನ ಕೂೆಡತವುದ್ಧಲಿ, ಶೆೋ.೧೫ರಷತಟ ಬಡಿಡಯನೂನ ಕೊಡತವುದ್ಧಲಿ. ಎರಡತ, ಮೂರತ, 
ರ್ನಲತೆ ತಿೆಂಗಳನದ್ರೂ ಬಿಲ್ ಅನತನ ಕೊಡತವುದ್ಧಲಿ.  ಅದ್ರ ಬಗೆೆ ತನವು ಬೆಳಕನತನ ಚೆಲಿಬೆೋಕತ ಎೆಂದ್ತ 
ಸಚಿವರಲ್ಲಿ ವಿನೆಂತಿಸತತೆುೋರೆ್.   

ಉಪ ಉತ್ಪನನಗಳು ವಿಶೋೆಷವನಗಿ ಎಥೆರ್ನಲ್, ಮೊಲನಾಸಸ್, ಬಯೋಗನಾಸ್ಗನಗಲ್ಲೋ 
additional price ಅನತನ ಏಪಿರಲ್ನಲ್ಲಿ ಘೂೋಷಿಸಿದ್ರತ.  ಈಗ ಸದ್ಾಕೆೆ ಎಥೆರ್ನಲ್ಗೆ ರೂ.೧೨೦ 
ಅನತನ ನಗದ್ಧ ಮನಡಿದನುರ.ೆ  ಆದ್ರೆ ನನನ ಪರಕನರ ethanol byproduct ಗೆ ಜನಸಿು ಕೊಡಬೋೆಕೆೆಂದ್ತ 
ಕಬತಬ ಬೆಳೆಗನರರತ ಡಿಮನಾೆಂಡ್ ಮನಡಿದನುರ.ೆ  ಅದ್ಕೆೆ ತನವು ಜನಸಿು ಕೊಡತವುದ್ಕೆೆ ಏನತ 
ವಾವಸೆೆಯನತನ ಮನಡಿಕೂೆಡತತಿುೋರಿ ಎೆಂದ್ತ ಸಚಿವರತ ತಿಳಿಸಬೆೋಕತ.  ಬೆೋರ ೆರನಜ್ಾಗಳಲ್ಲಿ additional 
price ಅನತನ ಏಪಿರಲ್ನಲ್ಲಿ announce  ಮನಡತತನುರೆ.  ಆದ್ರೆ ನಮಮ ರನಜ್ಾದ್ಲ್ಲಿ ಎಷತಟ ದ್ರ 
ಕೊಡಬೋೆಕತ ಎೆಂಬತದ್ನತನ ಬಹಳ ತ್ಡವನಗಿ announce ಮನಡತತನುರ.ೆ   

ಕಬತಬ ಬೆಳೆಗನರರಿಗೆ ಏಕೆ ದ್ರವನತನ ಜನಸಿು ಮನಡಬೋೆಕತ ಎೆಂದ್ರೆ ತ್ಮಗೆ ತಿಳಿದ್ಧರತವೆಂತ ೆ
ಹೊೋದ್ ವಷಾ ಗೊಬಬರದ್ ಬೆಲ ೆರೂ.೮೫೦ ಇದ್ುರೆ ಈ ವಷಾ ಅದ್ತ ರೂ.೧,೮೫೦ ಆಗಿದ.ೆ  DAP 
(Di-ammonium Phosphate) ರೂ.೪೫೦ ಜನಸಿು ಆಗಿದ.ೆ  ಕಬತಬ ಬೆಳೆಗನರರತ ಗೊಬಬರಕೆೆ 
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ಇಷ್ೊಟೆಂದ್ತ ಜನಸಿು ಹಣ್ ಹನಕತವನಗ ಅವರಿಗೆ ಲನಭವನಗತವುದ್ತ ಕಡಿಮ.  ಆದ್ರೆ ಮನಲ್ಲೋಕರಿಗ ೆ
ಮನತ್ರ ಅನತಕೂಲವನಗತವೆಂತ್ಹ ವನತನವರಣ್.  ಅವರಿಗೆ ಲನಭ ಹೆಚನುಗತತಿುದ.ೆ  ಅವರತ ರೈೆತ್ರಿಗ ೆ
ಹೆಚತು ಹಣ್ವನತನ ಕೊಡತತಿುದನುರೆ ಎೆಂದ್ತ ಸಚಿವರತ ಹೆೋಳಿದ್ರತ. ಸಕನಾರ ಕಬತಬ ಬೆಳೆಗನರರ ರಕ್ಷ್ಣೆಗೆ 
ಬರಬೆೋಕೆೆಂದ್ತ ತ್ಮಮ ಮೂಲಕ ಮನನಾ ಸಚಿವರಲ್ಲಿ ವಿನೆಂತಿಸತತೆುೋರೆ್.   ತನವು ಎಷತಟ ಹೆಚತು 
ಮನಡತತಿುೋರಿ ಎೆಂಬತದ್ರ ಬಗೆೆ ಸಚಿವರತ ಹೆೋಳಬೆೋಕತ.   

ಈ ವಷಾ ಇನೂನ ಆರೆೆಂಟತ ಹೂೆಸ ಸಕೆರೆ ಕನಖನಾರ್ಗೆಳನತನ ಪನರರೆಂಭ ಮನಡತವುದ್ಕೆೆ 
ಅನತಮತಿಯನತನ ಕೂೆಟಟದ್ಧುೋರಿ.  ಸನಕಷತಟ ಅಜಿಾಗಳಿವೆ.  ಕಬತಬ ಬೆಳೆಗನರರ ಕಟನವಿಗೆ ಹಣ್ವನತನ 
ಕೊಡಲತ ಇಷ್ೂೆಟೆಂದ್ತ ತೂೆೆಂದ್ರೆ ಹೂೆೆಂದ್ಧರತವ ಸೆಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ಪತನಃ ಹೂೆಸ ಹೊಸ ಸಕೆರೆ 
ಕನಖನಾರ್ೆಗಳಿಗ ೆ ಅನತಮತಿಯನತನ ಕೊಟತಟ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ರೈೆತ್ರಿಗ ೆ ತೂೆೆಂದ್ರೆಯನಗತವೆಂತ್ಹ 
ವಾವಸೆೆಯನಗಿದ ೆಎೆಂದ್ತ ರ್ನನತ ಭನವಿಸಿದೆುೋರ್.ೆ ಈ ವಿಷಯಕೆೆ ಅಧಾ ಗೆಂಟ ೆಕನಲನವಧಿಯ ಚಚೆಾ 
ಪನರಮತಖ್ಾತ ೆ ಏಕೆ ಬೆಂತೆೆಂದ್ರೆ ದ್ರವನತನ ಹೆಚತು ಮನಡಬೋೆಕತ.  ಇವತ್ತು ಸಚಿವರತ ಘೂೋಷಣ ೆ
ಮನಡಿದ್ರೆ ಬೆಳಗನವಿ ಕಡಯೆಲ್ಲಿರತವ ಹೆಚಿುನ ಕಬತಬ ಬೆಳೆಗನರರಿಗ ೆಒೆಂದ್ತ ಒಳುೆಯ ಕೊಡತಗೆಯನತನ 
ಕೊಡಬಹತದ್ತ. ಅದ್ಕೆೆ ಪೆಂಜನಬ್ನಲ್ಲಿ ಎಷತಟ ಕೂೆಡತತಿುದನುರೆ, ಅಷ್ೆಟೋ ಹಣ್ವನತನ ನಮಮ ಕರ್ನಾಟಕದ್ 
ಕಬತಬ ಬೆಳೆಗನರರಿಗ ೆನಗದ್ಧ ಪಡಿಸಬೆೋಕೆೆಂದ್ತ ವಿನೆಂತಿ ಮನಡತತೆುೋರ್.ೆ  ಮನನಾ ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರವನತನ 
ಕೊಟಟ ನೆಂತ್ರ ರ್ನನತ ಉಳಿದ್ ಪರಶೆನಗಳನತನ ಕೆೋಳುತುೆೋರೆ್.  

 ಶ್ರೋ ಮರಿತಿಬೆಬೋಗೌಡ (ಶ್ಕ್ಷ್ಕರ ಕ್ಷೆೋತ್ರ):- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಕಬತಬ ಬಳೆೆ ವನಣಿಜ್ಾ ಬೆಳ.ೆ 
ಭನರತ್ ದೆೋಶದ್ಲ್ಲಿ ಕಬತಬ ಬೆಳೆಯತವುದ್ರಲ್ಲಿ ರ್ನವು ಮೂರರೆ್ಯ ಸನೆನದ್ಲ್ಲಿದೆ.  ಇದ್ತ ಬಹಳ 
ಸೆಂತೂೆೋಷದ್ ಸೆಂಗತಿ.  ಅದ್ರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅತಿ ಹೆಚತು ಕಬತಬ ಬೆಳೆಯತವೆಂತ್ಹ ಜನಗ ನಮಮ 
ಬೆಳಗನವಿ ಜಿಲೆಿ, ಬನಗಲಕೊೋಟ ೆ ಜಿಲೆಿ ಮತ್ತು ಉತ್ುರ ಕರ್ನಾಟಕ ಭನಗದ್ಲ್ಲಿ ಹೆಚತು ಕಬತಬ 
ಬೆಳೆಯಲನಗತವುದ್ತ.  ಈ ಭನಗದ್ಲ್ಲಿಯ್ಕೋ ಸಕೆರೆ ಕನಖನಾರ್ಗೆಳು ಹಚೆತು ಇದ.ೆ   

 ರ್ನನತ ತ್ಮಮ ಮೂಲಕ ಘನ ಸಕನಾರದ್ಲ್ಲಿ ವಿನೆಂತಿ ಮನಡತವುದೆೋರ್ೆೆಂದ್ರೆ ಪರತಿ ವಷಾ ಕೆೋೆಂದ್ರ 
ಸಕನಾರ ಎಫ.ಆರ.ಪಿ.ಯನತನ ನಗದ್ಧ ಮನಡತತಿುದೆ.  ತ್ಜ್ಞರ ಸಮಿತಿಯತ ನೋಡತವ ವರದ್ಧಯ ಪರಕನರ 
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ಕೆೋೆಂದ್ರ ಸಕನಾರ ಎಫ. ಆರ.ಪಿ.ಯನತನ ನಗದ್ಧ ಮನಡತತ್ುದೆ.   ಆದ್ರೆ ಪರತಿ ವಷಾ ಕೂಡ 
ಎಫ್.ಆರ.ಪಿ. ದ್ರ ನಗದ್ಧಯನಗಿರತವ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ ಒೆಂದ್ತ ಟನ್ ಕಬಿಬಗೆ ಕೊಟಟರೆ ತ್ತೆಂಬನ 
ನಷಟವನಗತತಿುದೆ.  ಮನನಾ ಪರಕನಶ್ರನಥೂೆೋಡ್ ಅವರತ ಹೆೋಳಿದ್ೆಂತ ೆಇದ್ಕೆೆ ಕನರಣ್ವೆೋರ್ೆೆಂದ್ರೆ ಇೆಂದ್ಧನ 
ದ್ಧನಗಳಲ್ಲಿ ಗೊಬಬರದ್ ದ್ರ ಬಹಳ ಹೆಚನುಗತತಿುದೆ.  ಕಬತಬ ಬೆಳ ೆಬೆಳೆಯಲ್ಲಕೆೆ ಸನಕಷತಟ ದ್ತಬನರಿ ಖ್ಚತಾ 
ಮನಡಲನಗತತಿುದೆ.  ಅದ್ತ ಮನಡಲ್ಲಲಿ ಎೆಂದ್ರೆ ಕಬತಬ ಬೆಳೆಯತವುದ್ಕನೆಗತವುದ್ಧಲಿ. ಕಬತಬ ಇಳುವರಿ 
ಕೂಡ ಬರತವುದ್ಧಲಿ. ಕಬತಬ ಬೆಳೆಗನರರತ ಇೆಂದ್ತ ಸೆಂಕಷಟ ಪರಿಸಿೆತಿಯಲ್ಲಿದನುರೆ.  ಕಬತಬ ಬೆಳೆಯತವುದೋೆ 
ದೊಡಡ ತನರಸ.  ಅದ್ತ ಸರಬರನಜನಗತವುದ್ತ ಕೂಡ ಖನಸಗಿ ಮತ್ತು ಸಹಕನರಿ ಕೆಂಪನಗಳಿಗ.ೆ  
ಮೈಷತಗರ್ ಕೆಂಪನ ಮನತ್ರ ಸಕನಾರಿ ಕೆಂಪನಯನಗಿದೆ.  ರೈೆತ್ರಿಗ ೆಕಬತಬ ಕಟನವು ಮನಡಿದ್ ಕೂಡಲೋೆ 
ಹಣ್ವನತನ ಕೂಡ ಸರಿಯನಗಿ ಕೊಡತತಿುಲಿ. ನಮಮ ರನಜ್ಾ ಸಕನಾರ ಕಬತಬ ಬೆಳೆಗನರರ ಹಿತ್ಚಿೆಂತ್ರೆ್ 
ಮನಡಬೋೆಕತ ಎೆಂದ್ತ ಈ ಹಿೆಂದ ೆಅರೆ್ೋಕ ಬನರಿ ಈ ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಿ ಚಚಾೆಯನಗಿದೆ.  ಅದ್ರ ಪರಕನರವನಗಿ 
ಕಬತಬ ಬೆಳೆಗನರರ ರಕ್ಷ್ಣೆಯನಗಬೆೋಕತ, ಕಬತಬ ಬೆಳಯೆಬೆೋಕತ.  ಎಲನಿ ಸಕೆರೆ ಕನಖನಾರ್ೆಗಳು ಕಬತಬ 
ಅರಯೆಬೆೋಕತ ಎೆಂದ್ತ ಅರೆ್ೋಕ ನಯಮಗಳನತನ, ಕನನೂನತಗಳನತನ ರೂಪಿಸಲನಗಿದ.ೆ ಈ 
ಕನನೂನತಗಳು  ಒೆಂದ್ಲನಿ ಒೆಂದ್ತ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ  ಇದ್ಕೆೆ ಉಪಯೋಗಕೆೆ ಬರತತಿುಲಿ.  ಬನಕ್ತ 
ಕೊಡಿಸತವುದ್ತ ಸಕನಾರದ್ ಕೆಲಸವನಗಿದ್ುರೂ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬಹಳಷತಟ ಲೂೆೋಪದೂೆೋಷಗಳಿರತವುದ್ರಿೆಂದ್ 
ರೈೆತ್ರಿಗ ೆಬನಕ್ತ ಹಣ್ ತ್ಲತಪತವಲ್ಲಿ ಸನಕಷತಟ ತೊೆಂದ್ರಯೆನಗಿದೆ.                    

                                                                     (ಮತೆಂದ್ತ) 

(1135) 22-12-2022 6.20 ಕೆಜಿ/ಆರ್ಎನ್                  (ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿೆತಿ) 
 
 ಶ್ರೋ ಮರಿತಿಬೆಬೋಗೌಡ (ಮತೆಂದ್ತ.,):  

ಮನನಾ ಸಚಿವರತ ನರ್ನೆ ದ್ಧವಸ ಬಹಳ ಚೆರ್ನನಗಿ ಉತ್ುರ  ಕೊಟಟದನುರೆ. ಆದ್ರೆ, ನಮಮ ರನಜ್ಾದ್ಲ್ಲಿ SAP 
(State Advisory Price) ಅನತನ ಜನರಿಗ ೆತ್ರಬೋೆಕತ. ನರ್ನೆ ದ್ಧವಸ ಏಕೆ FRP (Fair and 
Remunerative Price) ಮೋಲೂ ಸಹ ಒೆಂದ್ತ ಟನ್ ಕಬಿಬಗೆ ಇಷ್ೂೆಟೆಂದ್ತ ಅಧಿಕವನಗಿ ಹಣ್ವನತನ 
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ಕೊಡತತನುರೆೆಂದ್ತ ಪರಶೆನ ಕೆೋಳಿದನಗ, ಮನನಾ ಸಚಿವರತ ಅಲ್ಲಿ SAP ಇದೆ. ಆದ್ರೆ,  ನಮಮ ರನಜ್ಾದ್ಲ್ಲಿ 
SAP ಅನತನ ಅಳವಡಿಸಿಕೊೆಂಡಿಲಿವೆೆಂದ್ತ ಹೆೋಳಿದ್ರತ.  ಆದ್ುರಿೆಂದ್, ದ್ಯಮನಡಿ SAP ಅನತನ ನಮಮ 
ರನಜ್ಾದ್ಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಕೊಡಲ ೆಜನರಿಗ ೆ ತ್ರತವೆಂತ ೆಆಗಬೋೆಕತ. ಆ ಮೂಲಕ ನಮಮ FRP ಗಿೆಂತ್ 
ಹೆಚಿುನ ಹಣ್ವನತನ ನಮಮ ಕಬತಬ ಬೆಳೆಗನರರಿಗ ೆ ಕೊಡತವೆಂತ್ಹ ಕಲೆಸವನತನ ಘನ ಸಕನಾರ 
ಮನಡಬೋೆಕೆೆಂದ್ತ ಒತನುಯ ಮನಡತತೆುೋರ್.ೆ  

     ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸಕೆರೆ ಕೆೈಗನರಿಕೆಗಳು ನಷಟದ್ಲ್ಲಿವೆ ಎೆಂದ್ತ ಹೆೋಳಿದನುರ.ೆ ೭೩ ಸಕೆರೆ 
ಕನಖ್ಾರ್ಗೆಳಲ್ಲಿ ೬೦ ಸಕೆರೆ ಕನಖ್ಾರ್ಗೆಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ತಾತ್ ಉತನಪದ್ರೆ್ಯನಗತತಿುದ.ೆ ಸಹವಿದ್ತಾತ್ ಉತನಪದ್ರ್ ೆ
ವಾವಸೆೆ ಇದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆೋವಲ ೧೪ ಸಕೆರೆ ಕನಖ್ಾರ್ೆಗಳಲ್ಲಿ ಮನತ್ರ ದ್ಧೋಘಾವಧಿಯ ವಿದ್ತಾತ್ನತನ 
ಖ್ರಿೋದ್ಧಸಲತ ಮನತ್ರ  ಒಪಪೆಂದ್ದ್ ಸರಬರನಜ್ತ ಮನಡಿಕೊಳುಲನಗಿದೆ. ಇವರ ಬಳಿ  ಒೆಂದ್ತ 
ಯೂನರ್್ಗೆ ಆರೂವರೆ ರೂಪನಯಿಗಳನತನ ಕೊಟತಟ ಖ್ರಿೋದ್ಧ ಮನಡಲನಗತತಿುದೆ. ಆದ್ರೆ, ಉಳಿದ್ 
ಕನಖನಾರ್ೆಗಳಲ್ಲಿ ನರೆಂತ್ರವನಗಿ ವಿದ್ತಾತ್ ಸರಬರನಜ್ನತನ  ತೆಗೆದ್ತಕೊಳುುವುದ್ಧಲಿ. ಈ 
ಕನಖ್ಾರ್ಯೆವರತ ಉತನಪದ್ರೆ್ ಮನಡಿದ್ೆಂತ್ಹ ಸಹವಿದ್ತಾತ್ನತನ open market ನಲ್ಲಿ ಒೆಂದ್ತ 
ಯೂನರ್್ಗೆ  ಮೂರತ ರೂಪನಯಿಗಳೆಂತ ೆ  ಮನರನಟ ಮನಡತವೆಂತ್ಹ ಪರಿಸಿೆತಿ ಬೆಂದ್ಧದ.ೆ 
ಆದ್ತದ್ರಿೆಂದ್,  ಉಳಿದ್ ಕನಖನಾರ್ಯೆವರತ ಯನರತ ಸಹ ವಿದ್ತಾತ್ನತನ ಉತನಪದ್ರೆ್ ಮನಡತತನುರಯೆೋ 
ಅವರ ಬಳಿಯೂ ಸಹ ವಿದ್ತಾತ್ ಖ್ರಿೋದ್ಧ ಮನಡತವೆಂತ್ಹದ್ತು ಆಗಬೋೆಕತ. ಒೆಂದ್ತ ಯೂನರ್್ಗೆ  
ಆರೂವರ ೆ ರೂಪನಯಿಗಳನತನ ಕೊಟತಟ ಖ್ರಿೋದ್ಧ ಮನಡಲನಗತತಿುದ.ೆ ಆದ್ರ,ೆ ಉಳಿದ್ ಸಕೆರೆ 
ಕನಖನಾರ್ೆಯವರತ ಒೆಂದ್ತ ಯೂನರ್್ನತನ ಮೂರತ ರೂಪನಯಿಗಳಿಗೆ open market ನಲ್ಲಿ 
ಮನರನಟ ಮನಡಬೋೆಕೆೆಂದ್ರೆ, ಅೆಂತ್ಹ ಸಕೆರೆ ಕನಖನಾರ್ಗೆಳು ಬಹಳ ನಷಟಕೆೆ ಹೊೋಗತತ್ುವೆ. ಈ 
cogeneration ನೆಂದ್ ಅವರಿಗೆ ಒೆಂದ್ಷತಟ ಹಣ್ ಬೆಂದ್ರ,ೆ FRP ದ್ರಗಿೆಂತ್ ಹೆಚಿುನ ಹಣ್ವನತನ 
ರೈೆತ್ರಿಗ ೆಕೂೆಡತವುದ್ಕೆೆ ಸಹಕನರಿಯನಗತತ್ುದೆ. ಹನಗನಗಿ, ದ್ಯವಿಟತಟ ಇದ್ನತನ  ಸರಿದ್ೂಗಿಸತವೆಂತ್ಹ 
ಕೆಲಸವನತನ ಮನಡಬೋೆಕತ. 
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    ಇನತನ ethanol ಉತನಪದ್ರೆ್ಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಸನಕಷತಟ ನೂಾನತೆಗಳಿವೆ. ಇದ್ನತನ ಸರಿಪಡಿಸಿದ್ರ ೆ
ಸಕೆರೆ ಕನಖನಾರ್ೆಗಳು ಕೂಡ ಆರ್ಥಾಕವನಗಿ ಗಟಟಯನಗತತ್ುವೆ ಮತ್ತು ಸಕನಲದ್ಲ್ಲಿ ರೈೆತ್ರಿಗ ೆ ಬನಕ್ತ 
ಹಣ್ವನತನ ಕೊಡತವುದ್ಕೆೆ ಆಗತತ್ುದೆೆಂಬ ಮನತ್ನತನ ಈ ಸೆಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ಹೆೋಳುತೆುೋರ್ೆ.  ಮೆಂಡಾ 
ಜಿಲೆಿಯಲ್ಲಿ ಏಕೈೆಕ Mysugar ಸಕೆರೆ ಕನಖನಾರ್ೆ ಇದೆ. ಈ  ಕನಖನಾರ್ಗೆೆ ಮನನಾ ಮತಖ್ಾ 
ಮೆಂತಿರಯವರತ ಭರವಸ ೆ ಕೊಟಟೆಂತೆ ಸನವಿರನರತ ಕೊೋಟ ರೂಪನಯಿಗಳನತನ ಕೊಟತಟ ಅದ್ನತನ 
ಪನರರೆಂಭ ಮನಡಲನಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ, ಆ ಕನಖನಾರ್ೆಯಲ್ಲಿ ಪರತಿ ದ್ಧವಸಕೆೆ ಐದ್ತ ಸನವಿರ ಟನ್ ಕಬತಬ 
ಅರಯೆತವ ಸನಮಥಾಾವಿದ್ುರೂ ಸಹ, ಕೆೋವಲ ಪರತಿ ದ್ಧವಸ ೮೦೦ ಟನ್ಗಳಷತಟ ಕಬಬನತನ ಮನತ್ರ 
ಅರಯೆತತಿುದನುರ.ೆ ೮೦೦ ಟನ್ಗಳಷತಟ ಕಬಬನತನ ಅರಯೆತತಿುರತವುದ್ರಿೆಂದ್ ಆ ಕನಖನಾರ್ ೆ ನಷಟಕೆೆ 
ಹೊೋಗತತಿುದೆ. ಆದ್ರೆ, ಮನನಾ ಸಚಿವರತ  ಕಬತಬ ಇದ್ುರೂ ಸಹ, ಸರಬರನಜ್ತ ಮನಡತವುದ್ಕೆೆ ಆಗತತಿುಲಿ 
ಎೆಂಬ ಉತ್ುರವನತನ ನೋಡಿದನುರ.ೆ ಆ ಕನಲದ್ಧೆಂದ್ಲೂ ಮೆಂಡಾ ಜಿಲೆಿ ಎೆಂದ್ರೆ, ಶ್ರೋಮೆಂತ್ ರ್ನಡತ, ಸಕೆರೆ 
ರ್ನಡತ ಎೆಂದ್ತ ಹೋೆಳುತಿುದ್ುರತ. ಆದ್ರೆ, ಇವತಿು ದ್ಧವಸ ಈ ಕನಖನಾರ್ೆಯನತನ ನೆಂಬಿದ್ೆಂತ್ಹ ರೈೆತ್ರತ 
ಬಡವರನಗಿದನುರ,ೆ ಸನಲಗನರರನಗಿದನುರ.ೆ ಅೆಂತ್ಹ ಒೆಂದ್ತ ಪರಿಸಿೆತಿ ಮೆಂಡಾದ್ಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರತ ಸಕೆರ ೆ
ಕನಖನಾರ್ೆಯನತನ ಅವಲೆಂಬಿಸಿರತವೆಂತ್ಹ ರೈೆತ್ರ ಪರಿಸಿೆತಿ  ಇದೆ. ಅದ್ನತನ ಹೆೋಳತಿೋರದನಗಿದ.ೆ 
ದ್ಧೋಘಾಕನಲದ್ಧೆಂದ್ ಚಳುವಳಿ ಮೆಂಡಾದ್ಲ್ಲಿ ರೈೆತ್ರದ್ತು ನಡಯೆತತಿುದ.ೆ ಮನನಾ ಮತಖ್ಾಮೆಂತಿರಯವರತ 
ಅರೆ್ೋಕ ಭರವಸಗೆಳನತನ ಕೂೆಟಟದನುರೆ. ಆದ್ರೂ ಸಹ, ಅವುಗಳನತನ ನಗಧಿತ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಕನಾರ 
ಮನಡತವುದ್ಕೆೆ ಆಗತತಿುಲಿ. ಮೆಂಡಾ ಮೈ ಷತಗರ್ ಸಕೆರೆ ಕನಖನಾರ್ೆಗ ೆ ಅಗತ್ಾವಿರತವಷತಟ ಕಬಬನತನ 
ಸರಬರನಜ್ತ ಮನಡತವೆಂತ ೆಆಗಬೋೆಕತ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇರತವೆಂತ್ಹ ನೂಾನತೆಗಳನತನ ಸರಿಪಡಿಸಬೆೋಕತ. ಆ 
ಕನಖನಾರ್ ೆಉತ್ುಮವನಗಿ  ನಡಯೆತವೆಂತ್ಹ ಪರಿಸಿೆತಿಗ ೆಅದ್ಕೆೆ ಅಗತ್ಾ ಇರತವಷತಟ ಅನತದನನವನತನ 
ಕೊಡಬೋೆಕತ. ಆ ಕನಖನಾರೆ್ಯನತನ ಸತಸಿೆತಿಗೆ ತ್ರಬೋೆಕೆೆಂದ್ತ ರೈೆತ್ರ ಪರವನಗಿ  ರ್ನನತ ತ್ಮಮಲ್ಲಿ 
ವಿನೆಂತಿ ಮನಡಿಕೂೆಳುುತೆುೋರೆ್. ತನವು ದ್ಯವಿಟತಟ ಈ ಕನಖನಾರ್ೆಯನತನ ಸೆಂರಕ್ಷ್ಣೆ ಮನಡಿ 
ಉತ್ುಮವನಗಿ ರೈೆತ್ರಿಗ ೆ ಕೊಡತವುದ್ರ ಜೊತೆಗೆ, SAP ಅನತನ ನಮಮ ರನಜ್ಾದ್ಲ್ಲಿ ಕೊಡಲೋೆ 
ತೆಗೆದ್ತಕೂೆೆಂಡತ ಬೆಂದ್ತ ಕಬತಬ ಬೆಳೆಗನರರ ಸೆಂಕಷಟಗಳಿಗೆ ಸಕನಾರ ರೆ್ರವನಗಬೆೋಕೆೆಂದ್ತ ಹೆೋಳಿ ತ್ಮಮ 
ಮೂಲಕ ವಿನೆಂತಿಯನತನ ಮನಡಿಕೊೆಂಡತ ನನನ ಮನತ್ತಗಳನತನ ಮತಗಿಸತತೆುೋರೆ್. 
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       ಶ್ರೋ ಭನರತಿ ಶೆಟಟ (ರ್ನಮನದೆೋಾಶನ ಹೊೆಂದ್ಧದ್ವರತ):- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ,  ರ್ನನತ 
ಕಳೆದ್ ಅಧಿವೆೋಶನದ್ಲ್ಲಿ ಈ ಬಗೆೆ ಪರಶೆನಯನತನ ಕೆೋಳಿದೆು. ರೈೆತ್ರತ ಕಬಬನತನ ಕನಖನಾರ್ೆಗಳಿಗ ೆ
ಕೊಡತವುದ್ರಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ತಣ ಮಕೆಳು ಅತ್ಾೆಂತ್ ಕಷತಟಪಡತತನುರೆ. ಇವರ ಬಗೆೆ ನರ್ನೆ ದ್ಧವಸ ಮನನಾ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ 
ಸವದ್ಧಯವರತ ಹೆಣ್ತಣ ಮಕೆಳು ಬಹಳ ಕಷಟಪಡತತಿುದನುರ ೆ  ಎನತನವ ಬಗೆೆ ಒೆಂದ್ತ ಕಥೆಯನತನ 
ಹೆೋಳಿದನುರೆ. ರೈೆತ್ರತ ಬೆಳೆದ್ೆಂತ್ಹ ಕಬಬನತನ ತ್ೂಕ ಮನಡತವೆಂತ್ಹ ಸೆಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ತ್ೂಕದ್ಲ್ಲಿ  ಕಡಿಮ 
ಮನಡತವೆಂತ್ಹದ್ತು ಆಗತತ್ುದೆ. ಇದ್ರ ಜೆಿೂತೆಗೆ ರೈೆತ್ರಿಗ ೆ ತ್ಡವನಗಿ ಕಬಿಬನ ಹಣ್ವನತನ 
ಕೊಡತವೆಂತ್ಹದ್ತು ಆಗತತಿುದೆ. ಅದ್ಕೆೆ ರ್ನನತ ತ್ಮಮ ಮತಖನೆಂತ್ರ ಸಕನಾರಕೆೆ ಮನವಿ  
ಮನಡಿಕೊಳುುವುದೋೆರ್ೆೆಂದ್ರ,ೆ ಗತಜ್ರನತಿನಲ್ಲಿ ರೈೆತ್ರತ ಕಬಬನತನ ಕನಖನಾರ್ೆಗಳಿಗ ೆಹನಕ್ತದ್ ಸತಮನರತ ೧೫ 
ದ್ಧವಸಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವನ ಒೆಂದ್ತ ತಿೆಂಗಳ ಒಳಗೆ ಕನಖನಾರ್ೆಯವರತ ಹಣ್ವನತನ ರೈೆತ್ರಿಗ ೆ ಪನವತಿ 
ಮನಡದ್ಧದ್ುರ,ೆ ಸಕನಾರವ ೆ ರೈೆತ್ರಿಗ ೆ ಹಣ್ವನತನ ಪನವತಿ ಮನಡತತ್ುದೆ. ಆ ಮೋಲೆ ಸಕನಾರ ಆ 
ಕನಖನಾರ್ೆಯ ಮನಲ್ಲೋಕರಿೆಂದ್ ಬಡಿಡ ಸಮೋತ್ವನಗಿ ವಸೂಲ್ಲ ಮನಡತತ್ುದೆ. ಈ ಕರಮವನತನ ನಮಮ 
ರನಜ್ಾದ್ಲ್ಲಿ ಅನತಸರಿಸಿದ್ರೆ ರೈೆತ್ರಿಗ ೆ ಬಹಳ ಅನತಕೂಲವನಗತತ್ುದೆ ಎೆಂಬ ಮನತ್ನತನ ಹೆೋಳುವುದ್ಕೆೆ  
ಇಷಟಪಡತತುೆೋರೆ್.  

       ಶ್ರೋ ಶೆಂಕರ ಬ.ಪನಟೋಲ ಮತರೆ್ೋನಕೂೆಪಪ (ಜ್ವಳಿ ಮತ್ತು ಸಕೆರ ೆ ಸಚಿವರತ):- ಮನನಾ 
ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ,  ಈ ವಿಷಯದ್ ಬಗೆೆ ಅಧಾಗೆಂಟೆಯ ಕನಲದ್ ಚಚಾೆಗೆ ಅವಕನಶ ಕೊಟಟೆಂತ್ಹ 
ಹಿರೆ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ FRP ಬಗೆೆ ಬಹಳಷತಟ ಹಿರಿಯ ಸದ್ಸಾರತ ಮನತ್ರ್ನಡಿದನುರ.ೆ ಇಡಿೋ ನಮಮ ದೆೋಶದ್ಲ್ಲಿ 
ಇಳುವರಿಯ ಆಧನರದ್ ಮೋಲೆ FRP ನಗದ್ಧಯನಗತವೆಂತ್ಹದ್ತು ಇದ.ೆ  ಕಳೆದ್ ೧೦ ವಷಾಗಳ FRP 
ಅನತನ ರೆ್ೂೋಡಿದನಗ, ೨,೧೦೦ ರೂಪನಯಿಗಳು ಇದ್ಧುದ್ತು, ಈಗ ನಮಮ ರನಜ್ಾದ್ಲ್ಲಿ  ೩,೦೫೦ 
ರೂಪನಯಿಗಳನತನ ಕೊಡತತಿುದೆುೋವೆ. FRP ಆದ್ ನೆಂತ್ರವು ಸಹ ನಮಮ ರನಜ್ಾದ್ಲ್ಲಿ ಅರೆ್ೋಕ 
ಕನಖನಾರ್ೆಗಳ ಮನಲ್ಲೋಕರತ ಲನಭನೆಂಶದ್ಲ್ಲಿ ಸತಮನರತ ೨೫೦ ರೂಪನಯಿಗಳಿೆಂದ್ ೩೦೦ 
ರೂಪನಯಿಗಳವರೆಗೆ ಕೂೆಡತವೆಂತ್ಹದ್ತು ರೂಡಿಯಲ್ಲಿದೆ.  ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ HnT (Harvesting 
and Transportation) charges ಬಗೆೆ ಕೆೋಳಿದ್ಧುೋರಿ. ನಮಮ ರನಜ್ಾದ್ಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಹಿೆಂದ್ಧನೆಂದ್ಲೂ 
HnT ಜೊತೆಗೆ, ರೈೆತ್ರತ ಕಬಬನತನ ಪನಾಕಟರಿಗ ೆ ಕೊಟಟೆಂತ್ಹ ಸೆಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ಅವರಿಗ ೆ ಹಣ್ ಕೊಟಟಲಿ 
ಎನತನವೆಂತ್ಹ ಹೂೆೋರನಟವನತನ ಮನಡತತಿುರತವುದ್ನತನ ರೆ್ೂೋಡತತಿುದೆುೋವೆ. ಇವತಿುನ ದ್ಧವಸ ಕಬತಬ 
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ಬೆಳೆಗನರರತ ಸತಮನರತ ಎರಡತ ವಷಾಗಳಿೆಂದ್ ಹಣ್ವನತನ ಕೊಟಟಲಿವೆೆಂದ್ತ ರಸೆುಗಳಲ್ಲಿ ಹೊೋರನಟವನತನ 
ಮನಡತತಿುರತವುದ್ನತನ ರೆ್ೂೋಡತತಿುದೆುೋವೆ. ಆದ್ರೆ, ನಮಮ ರನಜ್ಾದ್ಲ್ಲಿ ಕಳೆದ್ ಮೂರತ ವಷಾಗಳಿೆಂದ್ Zero 
Percent ಇರತವೆಂತ್ಹದ್ತು, ಅೆಂದ್ರೆ, ಒೆಂದ್ತ ರೂಪನಯಿಯನತನ ಬನಕ್ತ ಇಡದ್ಧರತವೆಂತ್ಹ ರನಜ್ಾ 
ಎೆಂದ್ರೆ, ನಮಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜ್ಾ ಎನತನವೆಂತ್ಹ ಹೆಮಮ ನಮಗಿದ.ೆ ಸಕನಾರ ರೈೆತ್ರ ಪರವನಗಿ 
ನಲಿಬೆೋಕತ ಎನತನವೆಂತ್ಹ ಉದೆುೋಶದ್ಧೆಂದ್  ಖನಸಗಿೋ ಮನಲ್ಲೋಕರನತನ ವಿಶನಾಸಕೆೆ ತೆಗೆದ್ತಕೊೆಂಡತ,  
ಇದ್ತ ಹಿರಿಯ ಸದ್ಸಾರಿಗೂ ಗೊತಿುದೆ. ಇದ್ರ ಅೆಂಕ್ತ- ಅೆಂಶಗಳನತನ ಸಹ ಕೊಟಟದುೆೋರೆ್. ಎರಡತ 
ವಷಾಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸತಮನರತ ೧೯,೬೨೪,೮೪/- ಕೊೋಟ ರೂ.ಗಳನತನ ರೈೆತ್ರ ಖನತೆಗ ೆಬಿಡತಗಡೆ 
ಮನಡತವೆಂತ್ಹ ಕೆಲಸವನತನ ನಮಮ ರನಜ್ಾದ್ಲ್ಲಿ ಮನಡಿದೆುೋವೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ FRP ಹೆಚಿುಗ ೆಆಗಬೋೆಕತ 
ಎನತನವುದ್ತ ನಮಮ ಕಬತಬ ಬೆಳೆಗನರರ ಬೆೋಡಿಕ ೆ ಸಹ ಆಗಿದ.ೆ ಈ ವಿಷಯನತನ ಈಗನಗಲೆೋ ಮನನಾ 
ಮತಖ್ಾಮೆಂತಿರಯವರ ಗಮನಕೆೆ ತೆಗೆದ್ತಕೂೆೆಂಡತ ಬೆಂದ್ಧದೆುೋರ್ೆ. ಪೆಂಜನಬ್, ಉತ್ುರ ಪರದೆೋಶ ಮತ್ತು 
ಬಿಹನರ್ ರನಜ್ಾಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಟಟರ ೆ SAP ಕನನೂನತ ಇಡಿೋ ದೆೋಶದ್ಲ್ಲಿ ಇಲಿ. ನಮಮ ದೆೋಶದ್ಲ್ಲಿ ೧೫ 
ರನಜ್ಾಗಳಲ್ಲಿ ಮನತ್ರ ಕಬಿಬನ ಕನಖನಾರ್ೆಗಳನತನ  ಹೊೆಂದ್ಧವ.ೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಮಮ ರನಜ್ಾದ್ಲ್ಲಿನ ರೈೆತ್ರಿಗ ೆ
ಹಣ್ವನತನ ಕೊಡಿಸತವೆಂತ್ಹದ್ುರಲ್ಲಿ ರ್ನವು ಒೆಂದ್ತ ಹೆಜೆು  ಮತೆಂದ ೆ ಇದೆುೋವೆ. Zero percent 
ಆಗಿರತವೆಂತ್ಹದ್ತು ಕೆೋವಲ ಈ ಮೂರತ ವಷಾದ್್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮನತ್ರ. ರ್ನನತ ಇದೆೋ 
ಭನಗದ್ವರ್ನಗಿದೆುೋರ್.ೆ ರ್ನನತ ಸಹ ರೈೆತ್ರ ಹೊೋರನಟದ್ ಹಿರೆ್ನಲೆಯಿೆಂದ್ ಬೆಂದ್ಧರತತೆುೋರೆ್. ಈ ವಿಷಯ 
ತ್ಮಗೂ ಸಹ ಗೂೆತಿುದೆ. ಅರೆ್ೋಕ ವಷಾಗಳಿದ್ೆಂದ್ ಈ ಭನಗದ್ಲ್ಲಿನ ರೈೆತ್ರತ ಕನಖನಾರೆ್ಯ 
ಮನಲ್ಲೋಕರತ ಕಬಿಬನ ಹಣ್ವನತನ ಪನವತಿ ಮನಡಿಲಿವೆೆಂದ್ತ ರಸೆುಗೆ ಬೆಂದ್ತ ಹೊೋರನಟಗಳನತನ 
ಮನಡಿರತವುದ್ನತನ ರೆ್ೂೋಡಿದೆುೋರ್ೆ. ಆದ್ರೆ, ಇತಿುಚೆಗ ೆ ನಮಮ ರೈೆತ್ರತ ಯನವುದೆೋ ಕನಖನಾರ್ಯೆ 
ಮನಲ್ಲೋಕರತ ಕಬಿಬನ ಹಣ್ವನತನ ಪನವತಿ ಮನಡಿಲಿವೆೆಂದ್ತ ಹೊೋರನಟವನತನ ಮನಡದ್ಧರತವೆಂತ್ಹ 
ರನಜ್ಾವೆೆಂದ್ರ,ೆ ಅದ್ತ ನಮಮ ಕರ್ನಾಟಕ. ನನಗೂ ಸಹ  ಹೆಮಮ ಇದೆ.                  

                                                                        (ಮತೆಂದ್ತ)                                      
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(1136) 22-12-2022 (6.30) ಎೆಂವಿ-ವಿಕ 

ಶ್ರೋ ಶೆಂಕರ್ ಬ. ಪನಟೋಲ ಮತರೆ್ೋನಕೂೆಪಪ (ಮತೆಂದ್ತ): 

ಇವತ್ತು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ H&T ಬಗೆೆ ಕೂಡ ಒೆಂದ್ತ ದೊಡಡ ನಣ್ಾಯವನತನ ತೆಗೆದ್ತಕೂೆಳುುವೆಂತ್ಹ 
ಕೆಲಸವನತನ ಮನಡತತಿುದುೆೋವೆ. ರ್ನವು Harvesting and Transportation ಎೆಂದ್ತ 
ಕರಯೆತತೆುೋವೆ. ಅದೆೋ ರಿೋತಿ ಕಟನವು ಮತ್ತು ಸನಗನಣಿಕೆಗ ೆ ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಟೆಂತೆ ಒೆಂದ್ತ ಹೊಸ 
ಅಲೊೋಚರೆ್ಯನತನ ಮನಡಿದೆುೋವೆ. ಅದ್ಕೆೆ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದ್ೆಂತೆ ಒೆಂದ್ತ ಕಮಿಟಯನತನ ಸಹ 
ಮನಡತತಿುದೆುೋವೆ. ಆ ಕಮಿಟಯ ಆಧನರದ್ ಮೋಲೆ ಕನಖನಾರ್ೆಯ ಮನಲ್ಲೋಕರತ ಕಟನವನತನ ಮನಡಿ, 
ಅದ್ನತನ ಕನಖನಾರ್ೆಗ ೆತ್ರತವೆಂಥದ್ತು ತ್ಮಗೆಲನಿ ಗೊತಿುದೆ. ಇವತಿುನ ದ್ಧವಸ ಮೆಂಡಾ ಮತ್ತು ಮೈಸೂರತ 
ಜಿಲೆಿಯ ಭನಗಗಳಲ್ಲಿ ಬೆೋರ ೆರಿೋತಿ ಇದೆ. ಬನಗಲಕೊೋಟೆ ಮತ್ತು ಬೆಳಗನವಿ ಜಿಲೆಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೆೋರ ೆರಿೋತಿ ಇದೆ. 
ಗತಲಬಗಾ ಮತ್ತು ಬಿೋದ್ರ್ ಜಿಲೆಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೆೋರ ೆ ರಿೋತಿ ಇದೆ. ಈ ರನಜ್ಾದ್ ಪನರದೋೆಶ್ಕವನರತ ಕಟನವು 
ಮತ್ತು ಸನಗನಣಿಕೆ ಮನಡತವೆಂತ್ಹ ವಾವಸೆೆ ಇದೆ. ರ್ನವು ಅದ್ಕೆೆ ಒೆಂದ್ತ ಪಯನಾಯ ವಾವಸೆೆಯನತನ 
ಮನಡಿದೆುೋವ.ೆ ಇವತಿುನ ದ್ಧವಸ ರೈೆತ್ನಗ ೆಅರ್ನಾಯವನಗದ್ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ, ಏನತ H&T ಕಮಿಟಯನತನ 
ಮನಡಿ, ಆ ಕಮಿಟಯಲ್ಲಿ ರ್ನವು ಒೆಂದ್ತ ತಿೋಮನಾನವನತನ ತೆಗೆದ್ತಕೂೆಳುುತೆುೋವೆ. ಅದೆೋ ರಿೋತಿ ಉಪ 
ಉತ್ಪನನದ್ಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ 50 ರೂಪನಯಿಗಳ ಲನಭನೆಂಶಕೆೆ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದ್ೆಂತ,ೆ ಈ ದೆೋಶದ್ಲ್ಲಿ ಅರೆ್ೋಕ 
ತ್ಜ್ಞರ ಕಮಿಟಯನತನ ಮನಡಿ, ಏನತ ಎಥೆರ್ನಲ್ನಲ್ಲಿ 126 ಅಥವನ 127 ರೂಪನಯಿಗಳ ಲನಭ 
ಬರತತ್ುದೆ, ಆ ಲನಭದ್ಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ರೈೆತ್ನಗೆ ಅನತಕೂಲವನಗಬೋೆಕತ ಎನತನವೆಂತ್ಹ ದ್ೃಷಿಟಯನತನ 
ಇಟತಟಕೂೆೆಂಡತ, ಇವತ್ತು ಕರಷಿೆಂಗ್ ಆದ್ಮೋಲ ೆ profit share ಮನಡತವೆಂಥದ್ುನತನ ಸಕನಾರ 
ಮನಡತತ್ುದೆ. ಮೊದ್ಲರೆ್ೋ ಕೆಂತಿನಲ್ಲಿ 50 ರೂಪನಯಿಯನತನ ರೈೆತ್ನಗೆ ಕೂೆಡಬೋೆಕತ ಎೆಂದ್ತ, 
ಈಗನಗಲೆೋ ಸಕನಾರ ಮೊದ್ಲರೆ್ೋ ಬನರಿಗ ೆಈ ತಿೋಮನಾನ ತೆಗೆದ್ತಕೂೆೆಂಡಿದ.ೆ ಅೆಂದ್ರೆ, ಮೊದ್ಲರೆ್ೋ 
ಕೆಂತಿನಲ್ಲಿ ಸತಮನರತ 204 ಕೊೋಟ ರೂಪನಯಿಗಳನತನ ರೈೆತ್ನಗೆ ಕೊಡತವುದ್ಕೆೆ ಸಕನಾರದ್ ಹೆಂತ್ದ್ಲ್ಲಿ 
ತಿೋಮನಾನವನತನ ತೆಗೆದ್ತಕೊೆಂಡಿದೆುೋವೆ. ಇದ್ತ ಮೊದ್ಲರೆ್ೋ ಕೆಂತ್ತ ಮನತ್ರ. ಅೆಂದ್ರೆ ಇದ್ತ 
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ಕೊರೆ್ಯಲಿ. ಎರಡತ-ಮೂರತ ತಿೆಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಕರಷಿೆಂಗ್ ಆಗಲ್ಲ. ಮತೆು ಅವರಿಗೆ profit share 
ಮನಡತವುದ್ಕೆೆ ತಿೋಮನಾನ ತೆಗೆದ್ತಕೂೆಳುುತೆುೋವೆ. 

     ಮತೆು SAP ಕನನೂನತ ಬಗೆೆ ಕೂಡ ಮನನಾ ಸದ್ಸಾರನದ್ ಶ್ರೋ ಪರಕನಶ್ ಕ.ೆ ರನಥೊೋಡ್ರವರತ 
ಮನತ್ರ್ನಡಿದನುರೆ. ಅೆಂದ್ರೆ, ನಮಮ ರನಜ್ಾದ್ಲ್ಲಿ SAP ಕನನೂನತ ಏಕೆ ಇಲಿವೆೆಂದ್ತ ಕೆೋಳಿದನುರೆ. ಇವತ್ತು 
SAP ಕನನೂನತ ಜನರಿಗೆ ತ್ೆಂದ್ಧರತವೆಂತ್ಹ ರನಜ್ಾವನದ್ ಉತ್ುರ ಪರದೋೆಶದ್ಲ್ಲಿ ಸತಮನರತ 2600 
ಕೊೋಟ ರೂಪನಯಿಗಳ ಹಣ್ವನತನ ರೈೆತ್ರ balance ಕೊಡತವೆಂಥದ್ತು ಆಗಿದೆ. ಈ ರಿೋತಿಯ 
ಸಮಸೆಾಗಳನತನ ಅರೆ್ೋಕ ರನಜ್ಾಗಳಲ್ಲಿ ಎದ್ತರಿಸತವೆಂಥದ್ುನತನ ರ್ನವು ರೆ್ೂೋಡತತಿುದೆುೋವೆ. ಇದ್ಕೆೆ 
ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಟೆಂತ ೆರ್ನನತ ಉತ್ುರ ಪರದೆೋಶ, ಮಹನರನಷರ, ತ್ಮಿಳುರ್ನಡತ ಮತ್ತು ಅರೆ್ೋಕ ದೆೋಶಗಳಿಗೂ 
ಸಹ ಹೊೋಗಿ ಬೆಂದ್ಧದೆುೋರ್ೆ. ಅರೆ್ೋಕ ರೈೆತ್ ಮತಖ್ೆಂಡರನತನ ಸಹ ಅಧಾಯನ ಮನಡಲತ ಬೋೆರ ೆಬೆೋರ ೆ
ರನಜ್ಾಗಳಿಗ ೆ ಕಳುಹಿಸಿದೆುೋರ್.ೆ ರ್ನನತ ಒಬಬ ಸನಮನನಾ ರೈೆತ್ರ್ನಗಿ ಕಬತಬ ಕಟನವು ಮನಡತವೆಂತ್ಹ 
ಅರೆ್ೋಕ ಹೊಲಗಳಿಗೆ ಹೂೆೋಗಿ ಬೆಂದ್ಧದೆುೋರ್.ೆ ರ್ನವು ಆ ರಿೋತಿಯ ಅಲೂೆೋಚರ್ಯೆನತನ ಮನಡಿ, ಇಡಿೋ 
ದೆೋಶದ್ಲ್ಲಿ ಒೆಂದ್ತ ತ್ಜ್ಞರ ಸಮಿತಿಯನತನ ಮನಡಿ. ಇವತ್ತು ಉಪ ಉತ್ಪನನದ್ಲ್ಲಿ ಮೊದ್ಲರೆ್ ಬನರಿಗ ೆ
ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜ್ಾದ್ಲ್ಲಿ ರೈೆತ್ರಿಗೆ ಲನಭನೆಂಶವನತನ ಕೂೆಡತ್ಕೆೆಂಥ ಒೆಂದ್ತ ಬಹತ ದೂೆಡಡ ನಣ್ಾಯವನತನ 
ರ್ನವು ತೆಗೆದ್ತಕೂೆೆಂಡಿದುೆೋವೆ. ಮನನಾ ಎಲನಿ ಸದ್ಸಾರತ ಕೂಡ ಒೆಂದ್ತ ಒಳೆುಯ ಚಚೆಾಯನತನ 
ಮನಡಿದನುರ.ೆ ಈ ಹಿೆಂದ ೆ ಎರಡತ ಬನರಿ ಇದ್ಕೆೆ ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಟೆಂತ ೆ ಚಚಾೆಯನಗಿದೆ. ಇದ್ತ ನಮಮ 
ಹಿರಿಯ ಸದ್ಸಾರಲ್ಲಿ ಸಾಲಪ ವಾತನಾಸವನಗಿ, ಮತೆು ರ್ನನತ ಉತ್ುರ ನೋಡತವೆಂತ್ಹ ಪರಿಸಿೆತಿ ಬೆಂದ್ಧದ.ೆ 
ಮತೆಂದ್ಧನ ದ್ಧನಗಳಲ್ಲಿ ಮನನಾ ಸದ್ಸಾರ ಅರೆ್ೋಕ ಸಲಹೆಗಳನತನ ಸಕನಾರ ಸಿಾೋಕನರ ಮನಡಿ, ರೈೆತ್ರ ಹಿತ್ 
ಕನಪನಡತವೆಂತ್ಹ ವಿಷಯದ್ಲ್ಲಿ ರ್ನವು ಹಿೆಂದ-ೆಮತೆಂದ ೆ ರೆ್ೂೋಡತವುದ್ಧಲಿ. ಮೊರೆ್ನಯ ದ್ಧವಸ 
ತನವೆಲಿರೂ ಸಹ ರೆ್ೂೋಡಿದ್ೆಂತೆ, ಪರಥಮ ಭನರಿಗ ೆಇಡಿೋ ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜ್ಾದ್ ಇತಿಹನಸದ್ಲ್ಲಿ ಯನರೂ 
ಕೂಡ ಸಕೆರೆ ಕನಖನಾರ್ೆಯ ಮನಲ್ಲೋಕರ ಮೋಲೆ ಧನಳಿ ಮನಡತವೆಂತ್ಹ ಧೈೆಯಾ ಮನಡಿರಲ್ಲಲಿ. ರ್ನವು 
ಮೊದ್ಲರೆ್ೋ ಬನರಿಗ ೆ ಈ ರಿೋತಿಯ ಹೆಜೆೆಯನತನ ಇಟಟದೆುೋವೆ. ರ್ನವು ಯನರತ ಪರಭನವಿಗಳು ಎೆಂದ್ತ 
ರೆ್ೂೋಡಲ್ಲಲಿ. ಯನವ ರನಜ್ಕ್ತೋಯ ಪಕ್ಷ್ದ್ ಮನಲ್ಲೋಕರತ ಎೆಂದ್ತ ರೆ್ೂೋಡಲ್ಲಲಿ. ಆದ್ರ,ೆ ರೈೆತ್ರಿಗ ೆಯನರತ 
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ಮೊೋಸ ಮನಡತತನುರ,ೆ ಆ ಒೆಂದ್ತ ಕನಖನಾರ್ೆಗಳಿಗ ೆ ರ್ನವು ಹೊೋಗಿ ಧನಳಿಯನತನ ಮನಡತವೆಂತ್ಹ 
ಮೊದ್ಲರೆ್ ಹೆಜೆೆಯನತನ ಇಟಟದೆುೋವೆ. 

     ಮನನಾ ಸದ್ಸಾರನದ್ ಶ್ರೋ ಪರಕನಶ್ ಕ.ೆ ರನಥೂೆೋಡ್ರವರತ ಆ ವರದ್ಧಯನತನ ಬೆೋಗ ಬಹಿರೆಂಗ 
ಮನಡಿ ಎೆಂದ್ತ ಹೋೆಳಿದ್ರತ. ನಮಗೆ ಸಾಲಪ ಸಮಯನವಕನಶವನತನ ನೋಡಿದ್ರ ೆರ್ನವು ಅವುಗಳೆಲಿವನತನ 
ಕೂಡ ಈ ರನಜ್ಾದ್ ಜ್ನರಿಗ ೆ ತೊೋರಿಸತತುೆೋವೆ. ಅದೆೋ ರಿೋತಿ ಮನನಾ ಸದ್ಸಾರಿಗೂ ಸಹ 
ತೊೋರಿಸತತುೆೋವೆ. ಇದ್ತ ಮೊದ್ಲರೆ್ ಧನಳಿಯನಗಿದ್ತು. ರ್ನವು ಸತಮನರತ 21 ಕನಖನಾರ್ೆಗಳ ಮೋಲೆ 
ಧನಳಿಯನತನ ಮನಡಿದೆುೋವೆ. ನಮಮ ಬಳಿ ಇನತನ ಅರೆ್ೋಕ ದ್ೂರತಗಳಿವೆ. ರ್ನವು ಇಳುವರಿಯನತನ ಚೆಕ್ 
ಮನಡತವುದ್ಕೆೆ ಆಗತತಿುರಲ್ಲಲಿ. ತ್ೂಕದ್ಲ್ಲಿ ಮೊೋಸವನಗತತಿುತ್ತು, ಅದ್ನತನ ರೆ್ೂೋಡತವುದ್ಕೆೆ ಆಗತತಿುರಲ್ಲಲಿ. 
ಏನಪಪ ಅವರತ ದೂೆಡಡವರಿದನುರೆ, ಅವರ ಕನಖನಾರ್ೆಗ ೆಹೊೋದ್ರ ೆನಮಗೆ ಏರ್ನದ್ರೂ ಆಗತತ್ುದೆ ಎೆಂಬ 
ಒೆಂದ್ತ ಭಯದ್ ವನತನವರಣ್ದ್ಲ್ಲಿ ಈ ರನಜ್ಾದ್ ಕಬತಬ ಬೆಳೆಗನರರತ ಇದ್ುರತ. ಅದ್ಕೆೆ ರ್ನವು ಒೆಂದ್ತ 
ಹೆಜೆೆಯನತನ ಮತೆಂದ್ಧಟತಟ, ಆ ಕೆಲಸವನತನ ಮನಡಿದೆುೋವೆ. ಮತೆಂದ್ಧನ ದ್ಧನಗಳಲ್ಲಿ SAP ಕನನೂನನ ಬಗೆೆ 
ಕೂಡ ಮನನಾ ಮತಖ್ಾಮೆಂತಿರಗಳ ಜೊತೆ ಚಚೆಾ ಮನಡಿ, ಅವರ ಸಲಹ ೆ ತಗೆೆದ್ತಕೂೆೆಂಡತ, ಅದ್ಕೆೆ 
ಒೆಂದ್ತ ಪನರಮನಣಿಕವನದ್ ಪರಯತ್ನವನತನ ಮನಡತತೆುೋವೆ ಎೆಂದ್ತ ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರ ಮೂಲಕ 
ಮನನಾ ಸದ್ಸಾರಿಗೆ ತಿಳಿಸತತೆುೋರ್ೆ. 

     ಇವತ್ತು ಮನನಾ ಹಿರಿಯ ಸದ್ಸಾರತ ಮೆಂಡಾದ್ ಮೈಶತಗರ್ ಬಗೆೆ ಕೂಡ ಕೆೋಳಿದನುರ.ೆ ಇವತಿುನ 
ದ್ಧವಸ ಮೈಶತಗರ್ ಅನತನ ಪನರರೆಂಭ ಮನಡತವುದೆೋ ದೂೆಡಡ ಸವನಲನಗಿದ.ೆ ಮೊದ್ಲರೆ್ೋ ಬನರಿಗ ೆಇದೆೋ 
ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಿ ನೆಂತ್ತಕೊೆಂಡತ ಕಬಬನತನ ನತರಿಸತತೆುೋವೆ ಎನತನವೆಂತ್ಹ ಭರವಸಯೆನತನ ನೋಡಿದೆುವು. ಇವತ್ತು 
ರ್ನವು ಅದ್ನತನ ಪನರರೆಂಭ ಮನಡಿದೆುೋವೆ. ಅದ್ತ ತ್ಡವನಗಿ ಪನರರೆಂಭವನದ್ ಕನರಣ್ದ್ಧೆಂದ್, ಕಬತಬ 
ಬೆಳೆದ್ೆಂತ್ಹ ರೈೆತ್ರತ, ಆ ಭನಗದ್ಲ್ಲಿ ಇರತ್ಕೆೆಂತ್ಹ ಅರೆ್ೋಕ ಕನಖನಾರ್ೆಗಳಿಗ ೆಕಬಬನತನ ಸನಗಿಸತವೆಂಥದ್ತು 
ಆಗಿದ.ೆ ಮೆಂಡಾದ್ ಮೈಶತಗರ್ ಇಡಿೋ ರನಜ್ಾ ಹೆಮಮಪಡತವೆಂತ್ಹ ಸೆಂಸೆೆಯನಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಮೆಂಡಾ 
ಮೈಶತಗರ್ ಅನತನ ಉಳಿಸತವುದ್ಕೆೆ ಎಥೆರ್ನಲ ಕನಖನಾರ್ೆಯನತನ ತೆರೆಯತವುದ್ಕೆೆ ರನಜ್ಾದ್ 
ಮತಖ್ಾಮೆಂತಿರಗಳು ತಿೋಮನಾನವನತನ ತೆಗೆದ್ತಕೂೆೆಂಡಿದನುರ.ೆ ಮತೆಂದ್ಧನ ದ್ಧನಗಳಲ್ಲಿ ಮೈಶತಗರ್ ಅನತನ 



ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನ ಪರಿಷತ್ತು                    2೨-೧೨-೨೦೨೨                                      188                        

  ತಿದ್ತುಪಡಿಯನಗದ್ ಪರತಿ/Unedited copy, ರ್ನಾಯನಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವನ ಪತಿರಕನ ಪರಕಟಣೆಗನಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಕೂಡದ್ತ 
 

   

ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸತವೆಂಥದ್ತು ಆಗತತ್ುದೆ. ಈಗನಗಲೆೋ ಮೆಂಡಾ ಮೈಸೂರತ ಭನಗದ್ ರೈೆತ್ರಿಗ ೆ 17 ಕೂೆೋಟ 
ರೂಪನಯಿಗಳನತನ ಕೊಡಿಸತವೆಂತ್ಹ ಕೆಲಸ ಮನಡಿದೆುೋವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಎಥೆರ್ನಲ್ ಕನಖನಾರ್ೆಯನತನ 
ಅಳವಡಿಸತವೆಂತ್ಹ ಕೆಲಸ ಮನಡಿ, ನಷಟದ್ ಹನದ್ಧಯಲ್ಲಿ ಹೊೋಗತವೆಂತ್ಹ ಮೆಂಡಾದ್ ಮೈಶತಗರ್ 
ಕನಖನಾರ್ೆಯನತನ ಲನಭನದನಯಕವನಗಿಸತವೆಂತ್ಹ ನಣ್ಾಯವನತನ ನಮಮ ಸಕನಾರ ಮನಡತತ್ುದ ೆ
ಎನತನವೆಂತ್ಹ ಮನತ್ನತನ ಈ ಸೆಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ಹೆೋಳುತುೆೋರ್ೆ. 

     ಇವತ್ತು ಎಥೆರ್ನಲ್ ಫನಾಕಟರಿಗಳಿಗೆ ಏಕೆ ಹೆಚಿುನ ಲೆೈಸನೂ್ ಅನತನ ಕೂೆಡತತಿುೋರಿ ಎೆಂದ್ತ ಮನನಾ 
ಸದ್ಸಾರನದ್ ಶ್ರೋ ಪರಕನಶ್ ಕ.ೆ ರನಥೊೋಡ್ ರವರತ ಕೆೋಳಿದ್ರತ. ಇವತ್ತು ದೆೋಶದ್ಲ್ಲಿ ಅರೆ್ೋಕ ಪನಲ್ಲಸಿಗಳು 
ಬದ್ಲನದ್ ಪರಿಣನಮವನಗಿ, ಎಥೆರ್ನಲ್ ಬೆಂದ್ ಪರಿಣನಮವನಗಿ ಸಕೆರ ೆ ಕನಖನಾರ್ೆಗಳು 
ಲನಭನದನಯಕವನಗಿ ನಡೆಯತತಿುವೆ. ಅರೆ್ೋಕ Automobile Industry ಗಳು ಬಳಸತವ ಇೆಂಧನದ್ 
ಜೊತೆಗೆ ಎಥೆರ್ನಲ್ ಅನತನ ಮಿಕೂ್ ಮನಡಿದ್ ಪರಿಣನಮವನಗಿ; ಈ ದೋೆಶದ್ ಪರಧನನ ಮೆಂತಿರಗಳನದ್ ಶ್ರೋ 
ನರೋೆೆಂದ್ರ ಮೊೋದ್ಧಯವರತ ಈ ದೆೋಶದ್ಲ್ಲಿ ಆರೆ್ೋಕ ಪನಲ್ಲಸಿಗಳನತನ ತ್ೆಂದ್ಧರತವೆಂತ್ಹ ಪರಿಣನಮವನಗಿ 
ಎಥೆರ್ನಲ್ಗೆ ಬಹಳ ಬೋೆಡಿಕೆ ಬೆಂದ್ಧದ.ೆ ಎಥೆರ್ನಲ್ಗೆ ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಟೆಂತ ೆ 41 ಅಜಿಾಗಳು ಬನಕ್ತಯಿವ.ೆ 
ಕನನೂನನ ನಯಮನನತಸನರವನಗಿ ಲೆೈಸೆನೂ್ಗಳನತನ ನೋಡಿದನಗ, ಇದ್ರಿೆಂದ್ ಉದೊಾೋಗ 
ಸೃಷಿಟಯನಗತತ್ುದೆ. ರ್ನವು import ಮನಡಿಕೊಳುುವೆಂತ್ಹ crude oil ಅನತನ ಕೂಡ ನಮಮ 
ದೆೋಶದ್ಲ್ಲಿಯ್ಕೋ ಉತನಪದ್ರೆ್ ಮನಡತವೆಂತ್ಹ ಅವಕನಶವಿದ.ೆ ಇವತ್ತು Automobile Industry 
ಯಲ್ಲಿ ಡಿೋಸೆಲ್ ವನಹನಗಳು ಬನಾನ್ ಆಗಿರತವೆಂಥದ್ತು ತ್ಮಮಗಳ ಗಮನಕೆೆ ಇದೆ ಎೆಂದ್ತ 
ತಿಳಿದ್ತಕೂೆೆಂಡಿದುೆೋರೆ್. ಏಕೆೆಂದ್ರ,ೆ ಈಗನಗಲೆೋ ಟೊಯೋಟನದ್ೆಂತ್ಹ ದೂೆಡಡ ದೊಡಡ ಕೆಂಪನಗಳಲೂಿ 
ಕೂಡ ಡಿೋಸೆಲ್ ವನಹನಗಳು ಬನಾನ್ ಆಗತತಿುವೆ. ಅದೆೋರಿೋತಿ ಬೆೆಂಜ್ ಕೆಂಪನ ಮತ್ತು ಬಿ.ಎೆಂ.ಡಬತಿಯ. 
ಕೆಂಪನಗಳಲ್ಲಿ ಯನವುದೋೆ ಬತಕ್ತೆಂಗ್ ಅನತನ ಪಡೆಯತವುದ್ಕೆೆ ಆಗತತಿುಲಿ. ಅೆಂದ್ರೆ, ಈ ಎಥೆರ್ನಲ್ 
ರನಜ್ಾ ಮತ್ತು ದೆೋಶದ್ಲ್ಲಿ ಉತನಪದ್ರೆ್ಯನಗತವುದ್ರಿೆಂದ್ ಜ್ನರಿಗ ೆ ಉದೊಾೋಗ ಸೃಷಿಟಯನಗತತ್ುದೆ. 
ಇವತಿುನ ದ್ಧವಸ ಅರೆ್ೋಕ multigrain factory ಗಳು ಸಹ ಬರತತಿುವೆ. ಕಬಬನತನ ಬೆಳೆಯತವೆಂತ್ಹ 
ರೈೆತ್ ಮನತ್ರ ಶ್ರೋಮೆಂತ್ರ್ನಗತವುದ್ತ ಅಲಿ; ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಗೊೋವಿನಜೊೋಳ, ಭತ್ು ಈ ರಿೋತಿ ರೈೆತ್ 



ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನ ಪರಿಷತ್ತು                    2೨-೧೨-೨೦೨೨                                      189                        

  ತಿದ್ತುಪಡಿಯನಗದ್ ಪರತಿ/Unedited copy, ರ್ನಾಯನಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವನ ಪತಿರಕನ ಪರಕಟಣೆಗನಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಕೂಡದ್ತ 
 

   

ಬೆಳೆಯತವೆಂತ್ಹ ಇನೂನ ಅರೆ್ೋಕ ಬೆಳೆಗಳು ಕೂಡ, multigrain product ಬೆಳೆಗಳಿಗೂ ಕೂಡ 
ಎಥೆರ್ನಲ್ ಉತನಪದ್ರೆ್ಗ ೆಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದ್ೆಂತ ೆಅರೆ್ೋಕ ಅಜಿಾಗಳು ಬೆಂದ್ಧವ.ೆ ಅೆಂದ್ರ ೆಕಬಿಬನ season 
ನಲ್ಲಿ ಮನತ್ರ ಕನಖನಾರ್ ೆಪನರರೆಂಭವನಗಬನರದ್ತ. ಮೂರರಿೆಂದ್ ರ್ನಲತೆ ತಿೆಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಕಬಿಬನ season 
ಮತಗಿದ್ ಮೋಲೆ, ಎೆಂಟತ ತಿೆಂಗಳ ಕನಲ ಆ ಕನಖನಾರ್ಯೆನತನ ಮತಚತುವೆಂಥದ್ತು ನಮಮ ತ್ೆಂತ್ರಜ್ಞನನದ್ಲ್ಲಿ 
ಆಗಿದ.ೆ ಅದ್ತ ಬದ್ಲನಗಬೋೆಕತ ಎನತನವೆಂತ್ಹ ನಟಟನಲ್ಲಿ, ಕಬಿಬನ ಕನಖನಾರ್ೆಯ ಜೊತೆಗೆ multigrain 
ಅನತನ ಕರಷ್ ಮನಡತವೆಂಥದ್ುಕೆೆ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದ್ೆಂತ ೆ ನಮಮ ರನಜ್ಾದ್ಲ್ಲಿ ಅರೆ್ೋಕ ಅಜಿಾಗಳು ಬೆಂದ್ಧವ.ೆ 
ಆದ್ತದ್ರಿೆಂದ್ ಮನನಾ ಸದ್ಸಾರಿಗೆ ತಿಳಿಸತವುದೆೋರೆ್ೆಂದ್ರೆ, ಕಬತಬ ಬೆಳೆಯತವೆಂತ್ಹ ರೈೆತ್ನಗೆ 
ಒಳೆುಯದನಗಬೆೋಕತ ಎನತನವುದನದ್ರೆ, ನಮಮ ರನಜ್ಾದ್ಲ್ಲಿ ಈ ರಿೋತಿಯ ಕನಖನಾರ್ಗೆಳು ಬರತವುದ್ತ 
ಬಹಳ ಅವಶಾವಿದ.ೆ ಆದ್ತದ್ರಿೆಂದ್ ಎಥೆರ್ನಲ್ ಇನೂನ ಹೆಚಿುನ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ ಉತನಪದ್ರೆ್ ಆಗಬೋೆಕತ. ಈಗ 
cogeneration ಮತೆು ಇನೂನ ಎರಡತ ವಿಚನರಗಳ ಬಗೆೆ ಮನನಾ ಸದ್ಸಾರತ ತಿಳಿಸಿದನುರ.ೆ ಈಗ 
ಕನಖನಾರ್ೆಗ ೆಬೆಂದ್ ಕಬಿಬನೆಂದ್ ಹನಲತ ತೆಗೆದ್ ತ್ಕ್ಷ್ಣ್ ಅದ್ರ ಪವರ್ ಹೊೋಗಿಬಿಡತತ್ುದೆ. ರ್ನವು ಅದ್ಕೆೆ 
ಕೆೋವಲ ದ್ತಡತಡ ಕೂೆಡಿಸತವುದ್ತ ಮನತ್ರ. ಏಕೆೆಂದ್ರ,ೆ ಕಬಿಬನ ಹನಲತ ಬೆಂದ್ ತ್ಕ್ಷ್ಣ್ ಅದ್ತ ಅಬಕನರಿ 
ಇಲನಖಗೆ ೆಹೊೋಗಿಬಿಡತತ್ುದೆ. Molasses, Spirit, Rectified Spirit and Bioproducts 
ಆಗಿದ್ತು, ಆ ಇೆಂಧನವನತನ ಇೆಂಧನ ಇಲನಖಗೆ ೆನೋಡಲನಗತತ್ುದೆ. ಉಳಿದ್ ಎಲನಿ ಉತ್ಪನನಗಳು ಕೂಡ 
ಅಬಕನರಿ ವನಾಪಿುಗೆ ಒಳಪಡತತ್ುದೆ. ಇದ್ಕೆೆ ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಟೆಂತೆ ರ್ನನತ ಇೆಂಧನ ಮತ್ತು ಅಬಕನರಿ 
ಸಚಿವರ ಜೊತೆ ಮನತ್ರ್ನಡಿ, ರ್ನವು ಮೂರತ ಜ್ನ ಮೆಂತಿರಗಳು ಒೆಂದ್ತ ಸಭ ೆಮನಡಿ ಅದ್ಕೆೆ ಒೆಂದ್ತ 
ಯೋಜ್ರೆ್ಯನತನ ಮನಡತತೆುೋವೆ ಎೆಂಬ ಮನತ್ನತನ ತ್ಮಮ ಮೂಲಕ ಸದ್ನಕೆೆ ಹೆೋಳಬಯಸತತೆುೋರೆ್.                                                       

                                                                    (ಮತೆಂದ್ತ…) 

(1137) 22.12.2022 06.40 LL-VK                     (ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿೆತಿ) 

     ಶ್ರೋ ಕ.ೆಎ. ತಿಪಪೆೋಸನಾಮಿ(ರ್ನಮನದೆೋಾಶನ ಹೊೆಂದ್ಧದ್ವರತ):- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, Fair 
and Remunerative Price and State Advised Price ಏನದ,ೆ ಎಸ.ಎ.ಪಿ. ರೈೆತ್ರಿಗ ೆ
ಅನತಕೂಲ ಆಗತತ್ುದೆ. ಉತ್ುರಪರದೋೆಶ ರನಜ್ಾದ್ಲ್ಲಿ ಕಬತಬ ಬೆಳೆಗನರರತ ಕೊಡತವ ರಿೋತಿ ನಮಮ ರನಜ್ಾದ್ಲ್ಲಿ 



ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನ ಪರಿಷತ್ತು                    2೨-೧೨-೨೦೨೨                                      190                        

  ತಿದ್ತುಪಡಿಯನಗದ್ ಪರತಿ/Unedited copy, ರ್ನಾಯನಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವನ ಪತಿರಕನ ಪರಕಟಣೆಗನಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಕೂಡದ್ತ 
 

   

ಏತ್ಕೆೆ ಕೊಡಬನರದ್ತ ಎನತನವೆಂತ್ಹ ಬಗೆೆ ತಿೋಮನಾನ ಮನಡಬೋೆಕೆೆಂದ್ತ ರ್ನನತ ತ್ಮಮ ಮೂಲಕ 
ಕೊೋರತತೆುೋರೆ್. ಇರ್ೂೆನೆಂದ್ತ ವಿಚನರವೆೋರ್ೆೆಂದ್ರೆ, ಎಥೆರ್ನಲ್ ಅನತನ ಏನತ ಉತನಪದ್ರೆ್ ಮನಡತತನುರ ೆ
ಉದನಹರಣೆಗ,ೆ HPCL, BPCL, IOCL ಕೆಂಪನಗಳೊಟಟಗೆ ಅಗಿರಮೆಂರ್್ ಮನಡಿಕೂೆೆಂಡನಗ, ಆಗ 
ಯನರತ ಕಬತಬ ಬೆಳೆಗನರರತ ಇದನುರ,ೆ ಅವರ ಹಿತ್ ಕನಪನಡತವ ನಟಟನಲ್ಲಿ ಸಕನಾರ ಏರ್ನದ್ರೂ ಕರಮ 
ತೆಗೆದ್ತಕೂೆೆಂಡಿದಯೆ್ಕೋ ಎೆಂದ್ತ ಕೆೋಳಬಯಸತತೆುೋರೆ್.  

     ಶ್ರೋ ಪರಕನಶ್ ಕ.ೆ ರನಥೊೋಡ್(ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷ್ದ್ ಮತಖ್ಾ ಸಚೆೋತ್ಕರತ):- ಮನನಾ 
ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಮನನಾ ಸಚಿವರತ ಸತದ್ಧೋಘಾವನದ್ ಉತ್ುರವನತನ ಕೊಟಟದನುರೆ. ಆದ್ರೆ, ರ್ನನತ 
ಅವರಿೆಂದ್ ಇನೂನ ಹಚೆಿುಗೆ ಇಚೆಛಪಡತತಿುದೆುನತ. ಆದ್ರೆ, ಅವರತ “ಮೂಗಿಗ ೆತ್ತಪಪ ಸವರತವ ರಿೋತಿ”,್ಕೆಲಸ 
ಮನಡತತೆುೋವ ೆ ಎನತನವ ಭರವಸೆಯನತನ ಮನತ್ರ ಕೂೆಟಟರತತನುರೆ. ಆದ್ರೆ, ಬಳೆಗನವಿಯ ಸತವಣ್ಾ 
ವಿಧನನಸೌಧದ್ಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯ ಚಚೆಾ ಮನಡತತಿುದೆುೋವೆ. ಕಬತಬ ಬೆಳೆಗನರರತ ಪದೆೋ ಪದೆೋ ಈ ವಿಷಯದ್ 
ಬಗೆೆ ಧರಣಿ ಮನಡತತಿುದನುರ.ೆ ಪದೆೋ ಪದೋೆ ರ್ನವು ಅವರ ಸಮಸೆಾಗಳ ಬಗೆೆ ಚಚಾೆ ಮನಡತತೆುೋವೆ. ಈ 
ಭನಗದ್ ರೈೆತ್ರಿಗೆ/ಕಬತಬ ಬಳೆೆಗನರರಿಗ ೆತನವು ಏರ್ನದ್ರೂ ಒೆಂದ್ತ ಕೊಡತಗೆ ಕೂೆಡತತಿುೋರೆೆಂದ್ತ ರ್ನನತ 
ಭನವಿಸಿದೆುನತ. ಆದ್ರೆ, ಇವತಿುನ ದ್ಧವಸ ತನವು ಏನತ ಪರತಿ ಟನ್ ಕಬತಬ ಬೆಳೆಗ ೆ ರೂ.೩,೦೫೦.೦೦ 
FRP fix ಮನಡಿದನುರ,ೆ ಅದ್ತ ಬಹಳ ಕಡಿಮ ಇದೆ. ಈ ವಿಚನರದ್ಲ್ಲಿ ಅವರತ ಏರ್ನದ್ರೂ ಮನಡಿ ಆ 
ಬೆೆಂಬಲ ಬೆಲೆಯನತನ ರೂ.೩,೫೦೦.೦೦ ಆದ್ರೂ ಘೂೋಷಣೆ ಮನಡತತನುರೆೆಂದ್ತ ರ್ನನತ ಭನವಿಸಿದೆುನತ. 
ಅಲಿದೆೋ, ಇವತಿುನ ದ್ಧವಸ ಚಚೆಾ ಬೆೋಡವೆೆಂದ್ತ ಕೆೋಳಿದ್ರೂ ಸಹ ತನವು ನನನನತನ ಬಲವೆಂತ್ವನಗಿ 
ಚಚೆಾ ಮನಡತವುದ್ಕೆೆ ಹೋೆಳಿದ್ುರಿೆಂದ್, ರೂ.೩,೫೦೦.೦೦ ಬೆೆಂಬಲ ಬೆಲೆಯರ್ನನದ್ರೂ ಘೂೋಷಣೆ 
ಮನಡತತನುರೆೆಂದ್ತ ರ್ನನತ ಭನವಿಸಿದೆುನತ. ಹನಗನಗಿ, ತನವು ನಮಮ ರಕ್ಷ್ಣೆಗ ೆ ಬರಬೆೋಕತ. ಮನನಾ 
ಮೆಂತಿರಗಳು ರ್ನವು ಮನಡತತೆುೋವೆೆಂದ್ತ ಹೆೋಳುತನುರೆ. ಅದ್ನತನ ಮನಡತತನುರೂೆೋ ಅಥವನ ಇಲಿವೋ 
ಅದ್ನತನ ಮತೆಂದ್ಧನ ಅಧಿವೋೆಶನದ್ಲ್ಲಿ ಪರಶೆನ ಮನಡೂೆೋಣ್. ಆದ್ರೆ, ಇವತಿುನ ದ್ಧವಸ ಈ ಭನಗದ್ ಕಬತಬ 
ಬೆಳೆಗನರರಿಗ ೆಕೊಡತಗೆ ಕೂೆಟಟರೆ, ಅವರಿಗೆ ಅನತಕೂಲವನಗತತ್ುದೆ. ಇಲಿವನದ್ರ,ೆ ಕೆೋವಲ ಭರವಸಗೆಳೆೋ 
ಉಳಿದ್ತಬಿಡತತ್ುವೆ. ರ್ನವು ಈ ಅಧಿವೆೋಶನ ಮನಡತತಿುರತವುದ್ತ ಏತ್ಕೆೆ, ಈ ಪರಶೆನಯನತನ ಕೆೋಳಿದ್ತು 
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ಏತ್ಕೆೆ, ಅಧಾ ಗೆಂಟೆ ಚಚೆಾ ಮನಡಿದ್ತು ಏತ್ಕೆೆ ಎೆಂಬ ಪರಶೆನಗಳು ಹನಗೆಯ್ಕೋ ಉಳಿಯತತ್ುವೆ. ಈ 
ಭನಗದ್ ಕಬತಬ ಬೆಳೆಗನರರಿಗೆ ತನವು ಅನತಕೂಲ ಮನಡಿಕೊಡತತಿುೋರೆೆಂದ್ತ ರ್ನವು ಈ ಪರಶೆನಯನತನ 
ಕೆೋಳಿರತತುೆೋವೆ. ಆದ್ರೆ, ಇವತಿುನ ದ್ಧವಸ ತನವು ಈ ವಿಷಯದ್ಲ್ಲಿ ಯನವುದೆೋ ಭರವಸಯೆನತನ 
ನೋಡಲ್ಲಲಿ ಅಥವನ ಅದ್ರ ಬಗೆೆ ಯನವುದೆೋ ಅರ್ೌನೂ್ ಮನಡಲ್ಲಲಿ. ಆದ್ರೆ, ಅದೆೋ ಯಥನಸಿೆತಿ ಅೆಂದ್ರೆ, 
ಅದ್ನತನ ಮನಡತತುೆೋರೆ್, ಇದ್ನತನ ಮನಡತತೆುೋರ್ ೆಮನತ್ರ ಹೆೋಳಿರತತನುರ.ೆ ಆ ಉದೆುೋಶ ಚೆರ್ನನಗಿದ.ೆ ಮನನಾ 
ಮೆಂತಿರಗಳು ಸಹ ಚೆರ್ನನಗಿ ಕೆಲಸ ಮನಡಿದನುರ.ೆ ಅದ್ನತನ ಇಲಿವೆೆಂದ್ತ ರ್ನವು ಹೆೋಳುತಿುಲಿ. ಆದ್ರೆ, 
ಇವತಿುನ ಅವಶಾಕತ ೆಏನದ ೆಅದ್ನತನ ಮನಡಬೋೆಕತ.  

     ಇವತಿುನ ದ್ಧವಸ,್“ಪನರಥಮಿಕ ಹೆಂತ್ವನಗಿ ಸತಮನರತ ೨೧ ಸಕೆರೆ ಕನಖನಾರೆ್ಗಳ ಮೋಲೆ ದನಳಿ 
ಮನಡಿದೆುೋವೆೆಂದ್ತ”್ಹೋೆಳಿದನುರೆ. ಸಕನಾರ ಇವತಿುನ ದ್ಧವಸ ಕಬತಬ ಬಳೆೆಗನರರ ರಕ್ಷ್ಣೆಗೆ ಬರಬೆೋಕನದ್ರ,ೆ 
“ಬೆಳಗನವಿಯ ಸತವಣ್ಾ ವಿಧನನಸೌಧದ್ಲ್ಲಿ ನಡಯೆತತಿುರತವ ಚಚಾೆಯಲ್ಲಿ ರ್ನವು ಇಷತಟ ಸಕೆರೆ 
ಕನಖನಾರ್ಗೆಳ ಮೋಲೆ ರೈೆಡ್ ಮನಡಿದೆುೋವೆ, ಇಷತಟ ಮೊೋಸ ಕಬತಬ ಬೆಳೆಗನರರಿಗೆ ಆಗತತಿುದೆ”್ ಎೆಂದ್ತ 
ಮನನಾ ಸಚಿವರತ ಹೋೆಳಿದನುರೆ. ಮನನಾ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಸೆಂಗಪಪ ಸವದ್ಧಯವರತ,್“ಸತಮನರತ ೧೦ ಟನ್ ಕಬತಬ 
ಬೆಳ ೆ ಸಕೆರೆ ಕನಖನಾರ್ೆಗ ೆ ಹೊೋದ್ರ,ೆ ಕೆೋವಲ ೮ ಟನ್ ಕಬತಬ ಬೆಳೆಗ ೆ ಮನತ್ರ ಬಿಲ್ ಮನಡತತನುರ”ೆ್
ಎೆಂದ್ತ ಈಗನಗಲೆೋ ಹೆೋಳಿದ್ರತ. ಇೆಂತ್ಹ ಒೆಂದ್ತ ಮೊೋಸ ಕಬತಬ ಬೆಳಗೆನರರಿಗ ೆಆಗತವನಗ, ಮನನಾ 
ಸಚಿವರತ ನಮಗೆ ರಕ್ಷ್ಣೆ ಕೊಡದೋೆ, ರ್ನವು ʼಮನಡತತೆುೋವೆʼ ಎೆಂದ್ತ ಹೆೋಳುವುದ್ತ ಸಮೆಂಜ್ಸವಲಿ. 
ವಿಶೆೋಷವನಗಿ, ಕಬತಬ ಬೆಳೆಗನರರಿಗೆ ಕಬತಬ ಕನಖನಾರ್ೆಗಳು ಮನಡತತಿುರತವೆಂತ್ಹ ಮೊೋಸ ಒಪತಪವೆಂಥದ್ುಲಿ.  
ನರ್ನೆಯ ದ್ಧವಸ ಮನನಾ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಸೆಂಗಪಪ ಸವದ್ಧಯವರತ,್ “ಕಬತಬ ಬೆಳ ೆ ಕಟನವು ಮನಡತವೆಂತ್ಹ 
ಸೆಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ಒೆಂದ್ತ ಮಗತ(ನವಜನತ್ ಶ್ಶತ) ಸತಿುರತವ ಬಗೆೆ”್ ಹೆೋಳಿದ್ರತ. ಅದ್ತ ಅತ್ಾೆಂತ್ 
ಅಮನನವಿೋಯ ಕೃತ್ಾವನಗಿರತತ್ುದೆ. ಈ ಸೆಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ರ್ನವು ರ್ನಾಯ ಕೊಡಲ್ಲಲಿವೆೆಂದ್ರೆ ಹೆೋಗ?ೆ ಒಬಬ್ 
ಗಭಿಾಣಿ ಮಹಿಳೆ ತ್ನನ ೮-೯ ತಿೆಂಗಳ ಗಭನಾವಸೆೆಯಲ್ಲಿ ಕಬತಬ ಬೆಳ ೆ ಕಟನವು ಮನಡತತನುಳೆೆಂದ್ರ,ೆ 
ಅದ್ನತನ ರೆ್ೂೋಡಿದ್ರ ೆ ನಮಗೆ ಕಣಿಣೋರತ ಬರತತ್ುದೆ. ಇೆಂತ್ಹವರಿಗ ೆ ರ್ನವು ರಕ್ಷ್ಣ ೆ ಕೊಡದೋೆ, 
ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗ ೆಇದೆೋ ರಿೋತಿಯ ಉತ್ುರವನತನ ಹೆೋಳುತನುರೆ. 
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     ಮನನಾ ಸಚಿವರತ ಬಹಳ ಸಮಥಾರಿದನುರ.ೆ ಮೊರೆ್ನಯ ದ್ಧವಸ ರ್ನವು ಕಬತಬ ಬೆಳೆಗನರರ 
ವಿಷಯಕೆೆ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದ್ೆಂತೆ ಈ ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಿ ಪರಶೆನ ಕೆೋಳಿದನಗ, ಮನನಾ ಸಚಿವರತ ಮನನಾ 
ಮತಖ್ಾಮೆಂತಿರಗಳ ಜೊತ ೆ ಚಚೆಾ ಮನಡಿ, ಕಬತಬ ಬೆಳಯೆ ಬೆೆಂಬಲ ಬೆಲೆಯನತನ ಜನಸಿು 
ಮನಡತತನುರೆೆಂದ್ತ ರ್ನನತ ಭನವಿಸಿದೆುನತ. ಆದ್ರೆ, ಈ ವಿಷಯದ್ಲ್ಲಿ ನಜ್ವನಗಿಯೂ ನನಗ ೆ ಬಹಳ 
ನರನಸಯೆನಗಿದೆ. ಇದ್ರ ಬಗೆೆ ಸಕನಾರ ಕೂಡಲೋೆ ಈ ಸದ್ನ ಮತಗಿಯತವುದ್ರೂೆಳಗೆ ಬೆೆಂಬಲ 
ಬೆಲೆಯನತನ ಹೆಚತು ಮನಡತತೆುೋವೆೆಂದ್ತ ಭರವಸ ೆ ಕೊಡಬೋೆಕತ ಮತ್ತು ಈ ಬಗೆೆ ಮನನಾ 
ಮತಖ್ಾಮೆಂತಿರಗಳ ಜೊತೆ ಮನತ್ರ್ನಡಿ, ಕಬತಬ ಬೆಳೆಗನರರ ಸಮಸೆಾಗಳನತನ ಪರಿಹರಿಸಬೆೋಕೆೆಂದ್ತ ರ್ನನತ 
ತ್ಮಮ ಮೂಲಕ ಮನನಾ ಸಚಿವರಲ್ಲಿ ವಿನೆಂತಿ ಮನಡತತುೆೋರ್.ೆ  

     ಶ್ರೋ ನರನಣಿ ಹಣ್ಮೆಂತ್ ರತದ್ರಪಪ(ಪದ್ವಿೋಧರರ ಕ್ಷೆೋತ್ರ):- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, 
ಅವಕನಶಕನೆಗಿ ವೆಂದ್ಧಸತತನು, ಸಕೆರೆ ಕನಖನಾರ್ೆಗಳು ಕೃಷಿ ಆಧನರಿತ್ ಉದ್ಧುಮ ಆಗಿರತವುದ್ರಿೆಂದ್, 
ಕೃಷಿಗ ೆಮತ್ತು ಉದ್ಧುಮಗೆ ಬಹಳ ನಕಟವನದ್ೆಂತ್ಹ ಸೆಂಪಕಾವನತನ ಸಕೆರೆ ಕನಖನಾರ್ೆಗಳು ಹೂೆೆಂದ್ಧವ.ೆ 
ಈ ಮೊದ್ಲತ ರನಜ್ಾದ್ಲ್ಲಿರತ್ಕೆೆಂತ್ಹ ಸತಮನರತ ೮೯ ರೆ್ೂೆಂದನಯಿತ್ ಸಕೆರೆ ಕನಖನಾರ್ೆಗಳಲ್ಲಿ ೫೩ 
ಸಕೆರೆ ಕನಖನಾರ್ೆಗಳು cogeneration produce ಮನಡತ್ಕೆೆಂತ್ಹ ಕನಖನಾರ್ಗೆಳನಗಿರತತ್ುವೆ. 
2018ರಿೆಂದ್ ಅೆಂದ್ರೆ, ಕಳೆದ್ ೦೪ ವಷಾಗಳಿೆಂದ್ ಯನವುದೆೋ ಕನಖನಾರ್ಯೆಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವಿದ್ತಾತ್ 
ಖ್ರಿೋದ್ಧ ಮನಡತವೆಂಥದ್ುನತನ ಸಕನಾರ ನಲ್ಲಿಸಿದ.ೆ ಹಿೋಗನಗಿ, ಸಹ ವಿದ್ತಾತ್ ಉತನಪದ್ರೆ್ಯನತನ 
ಹೊೆಂದ್ಧದ್ೆಂತ್ಹ ಸಕೆರೆ ಕನಖನಾರ್ೆಗಳು ಸನಕಷತಟ ಹನನಯನತನ ಅನತಭವಿಸತವೆಂತ್ಹ ಪರಸೆಂಗ ಬೆಂದ್ಧದ.ೆ 
ಸಕೆರೆ ಕನಖನಾರ್ೆಗಳು ವಿದ್ತಾತ್ ಅನತನ ಉತನಪದ್ರೆ್ ಮನಡತವುದ್ಕೆೆ ಸನಕಷತಟ ಖ್ಚತಾವೆಚುಗಳನತನ 
ಮನಡಿರತತ್ುವೆ. ಈ ಮೊದ್ಲತ ಸಕನಾರ ಸಕೆರೆ ಕನಖನಾರ್ೆಗಳಿೆಂದ್ ಪರತಿ ಯೂನರ್್ ವಿದ್ತಾತ್ಗೆ 
ರೂ.6.20 ಪೆೈಸ ೆ ಹಣ್ಕೆೆ ಖ್ರಿೋದ್ಧ ಮನಡತತಿುತ್ತು. ಆದ್ರೆ, 2018ರಿೆಂದ್ ಯನವುದೆೋ ಸಕೆರೆ 
ಕನಖನಾರ್ೆಗಳಿೆಂದ್ ವಿದ್ತಾತ್ ಅನತನ ಸಕನಾರ ಖ್ರಿೋದ್ಧ ಮನಡತತಿುಲಿ. ಆದ್ರೆ, ಈ ಹಿೆಂದ ೆಸಕನಾರ ಮತ್ತು 
ಸಕೆರೆ ಕನಖನಾರ್ೆಗಳ ಜೊತೆ ಆಗಿರತವೆಂತ್ಹ ೦೫ ವಷಾಗಳ ಒಡೆಂಬಡಿಕಯೆನತನ ಸಹ ನವಿೋಕರಣ್ 
ಮನಡಿರತವುದ್ಧಲಿ. ಹಿೋಗನಗಿ, ಸಕೆರೆ ಕನಖನಾರ್ೆಗಳ ಮೋಲೆ ಸನಕಷತಟ ಆರ್ಥಾಕ ಭನರ ಬಿೋಳುತಿುದೆ. 



ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನ ಪರಿಷತ್ತು                    2೨-೧೨-೨೦೨೨                                      193                        

  ತಿದ್ತುಪಡಿಯನಗದ್ ಪರತಿ/Unedited copy, ರ್ನಾಯನಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವನ ಪತಿರಕನ ಪರಕಟಣೆಗನಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಕೂಡದ್ತ 
 

   

ಆದ್ತದ್ರಿೆಂದ್, ಸಕೆರೆ ಉದ್ಧುಮ ಇನನಷತಟ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನಗತವುದ್ರ ಮತಖನೆಂತ್ರ ಕಬತಬ ಬೆಳೆಗನರರಿಗ ೆ
ಹೆಚಿುನ ಪರಮನಣ್ದ್ಲ್ಲಿ ಬೆಲ ೆ ಕೊಡಲ್ಲಕೆೆ ಸನಧಾವನಗಬೋೆಕನದ್ರ,ೆ ನಶ್ುತ್ವನಗಿ ಸಕೆರೆ ಕನಖನಾರ್ೆಯಲ್ಲಿ 
ಉತನಪದ್ರೆ್ಯನಗತವೆಂತ್ಹ ವಿದ್ತಾತ್ ಅನತನ ಖ್ರಿೋದ್ಧ ಮನಡತವೆಂತ್ಹ ಕೆಲಸ ಸಕನಾರ 
ಮನಡಬೋೆಕನಗಿದ.ೆ ಸತಮನರತ ೧,512 ಮಗನವನಾರ್್ನಷತಟ ವಿದ್ತಾತ್ ಅನತನ ಉತನಪದ್ರೆ್ ಮನಡತವೆಂತ್ಹ 
ಸನಮಥಾಾವನತನ ಸಕೆರೆ ಕನಖನಾರ್ಗೆಳು ಇವತಿುನ ದ್ಧವಸ ಹೊೆಂದ್ಧರತತ್ುವೆ.  

     ಇವತಿುನ ದ್ಧವಸ ಸಕನಾರ ಸೂೆೋಲನರ್ ಯೂನರ್್ ಆಗಿರಬಹತದ್ತ ಅಥವನ ಗನಳಿ ವಿದ್ತಾತ್ 
ಆಗಿರಬಹತದ್ತ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಉತನಪದ್ರೆ್ಯನಗತವೆಂತ್ಹ ವಿದ್ತಾತ್ ಅನತನ ಖ್ರಿೋದ್ಧ ಮನಡತವುದ್ಕೆೆ ಪರತಿ 
ಯೂನರ್್ಗೆ ರೂ.೯.೦೦ ವರಗೆ ೆದ್ರ ನಗದ್ಧ ಮನಡಿರತವುದ್ನತನ ರ್ನವಲೆಿರೂ ಗಮನಸಿದೆುೋವೆ. ಅದೆೋ 
ದ್ರವನತನ ಸಕೆರೆ ಕನಖನಾರ್ೆಯಲ್ಲಿ ಉತನಪದ್ರೆ್ಯನಗತ್ಕೆೆಂತ್ಹ ವಿದ್ತಾತ್ಗೆ ಕೂಡ PPA (Power 
Purchase Agreement) ಮನಡಿಕೂೆೆಂಡತ, ಒೆಂದ್ತ ನಶ್ುತ್ವನದ್ ಬೆಲೆಯನತನ ಕೊಟನಟಗ ಸಕೆರೆ 
ಕನಖನಾರ್ೆಗಳು ಕಬತಬ ಬಳೆೆಗನರರಿಗ ೆ ಹೆಚಿುನ ಬೆಲಯೆನತನ ಕೊಡತವುದ್ಕೆೆ ಸನಧಾವನಗತತ್ುದೆ. ಆ 
ಹಿರೆ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಕನಾರ ಸಕೆರೆ ಕನಖನಾರ್ೆಗಳಿೆಂದ್ ವಿದ್ತಾತ್ ಅನತನ ಖ್ರಿೋದ್ಧ ಮನಡಬೋೆಕೆೆಂಬ 
ಮನವಿಯನತನ ಮನಡತತೆುೋರೆ್. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ, open access ಮತಖನೆಂತ್ರ ಎಲನಿ ಸಕೆರೆ 
ಕನಖನಾರ್ೆಗಳು ಉತನಪದ್ರೆ್ ಮನಡಿದ್ೆಂತ್ಹ ವಿದ್ತಾತ್ ಅನತನ ವಿತ್ರಣೆ ಮನಡತತನುರ.ೆ Open access, 
share market ಇದ್ುಹನಗೆ.  

     ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಾ ನರನಣಿಯವರೋೆ, ತನವು ತ್ಮಮ ಪರಶೆನ ಕೆೋಳಿ. ಬದ್ಲನಗಿ, ಭನಷಣ್ 
ಮನಡಬೋೆಡಿ.  

     ಶ್ರೋ ನರನಣಿ ಹಣ್ಮೆಂತ್ ರತದ್ರಪಪ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಸಕನಾರಕೆೆ ರ್ನನತ ಆಗರಹ 
ಮನಡತವುದೆೋರ್ೆೆಂದ್ರೆ, ಸಕೆರ ೆ ಕನಖನಾರ್ೆಗಳು ಉತನಪದ್ರೆ್ ಮನಡತವೆಂತ್ಹ ವಿದ್ತಾತ್ ಅನತನ PPA 
ಮನಡಿಕೊೆಂಡತ ಖ್ರಿೋದ್ಧ ಮನಡಬೆೋಕೆೆಂದ್ತ ಕೂೆೋರತತೆುೋರೆ್.  



ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನ ಪರಿಷತ್ತು                    2೨-೧೨-೨೦೨೨                                      194                        

  ತಿದ್ತುಪಡಿಯನಗದ್ ಪರತಿ/Unedited copy, ರ್ನಾಯನಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವನ ಪತಿರಕನ ಪರಕಟಣೆಗನಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಕೂಡದ್ತ 
 

   

     ಶ್ರೋ ಕೆೋಶವಪರಸನದ್:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಎಥೆರ್ನಲ್ ಬಳಕೆ ಇಡಿೋ ದೆೋಶದ್ಲ್ಲಿ ಜನಸಿು 
ಆಗಬೋೆಕೆೆಂದ್ತ ಸರ್ನಮನಾ ಪರಧನನ ಮೆಂತಿರಯವರನದ್ ಶ್ರೋ ನರೋೆೆಂದ್ರ ಮೊೋದ್ಧಯವರತ ಹೆೋಳಿದನುರ.ೆ 
ಹನಗನಗಿ, ಪರಸತುತ್ ನಮಮ ರನಜ್ಾದ್ಲ್ಲಿ ಎಥೆರ್ನಲ್ ಬಳಕೆ ಎಷಿಟದ ೆಮತ್ತು ಶೆೋಕಡ ೫ ರಿೆಂದ್ ೨೦ ಕೆೆ 
ಯನವನಗ ಹೊೋಗತತ್ುದ ೆಎೆಂದ್ತ ದ್ಯಮನಡಿ ತಿಳಿಸಬೆೋಕೆೆಂದ್ತ ತ್ಮಮ ಮೂಲಕ ಸಕನಾರಕೆೆ ವಿನೆಂತಿ 
ಮನಡತತೆುೋರ್.ೆ  

     ಶ್ರೋ ಎೆಂ. ರ್ನಗರನಜ್ತ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ರೈೆತ್ರ ಬಗೆೆ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಬಗೆೆ 
ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುರತವ ಸೆಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ಕಬತಬ ಬೆಳೆಗನರರ ಬಗೆೆ ಬಹಳ ಚಚಾೆ ಮನಡಲನಗಿರತತ್ುದೆ. ಈ 
ಸೆಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ರ್ನನತ ಕೋೆಳುವುದೆೋರ್ೆೆಂದ್ರೆ, ಮನನಾ ನರನಣಿ ಸನಹೆೋಬರತ ಹೆೋಳಿದ್ ಹನಗೆ, power 
generation ಏನತ ಮನಡತತಿುದನುರ,ೆ ಅದ್ನತನ ಸಕನಾರ ಖ್ರಿೋದ್ಧ ಮನಡತತಿುಲಿ ಎನತನವುದ್ತ ಒೆಂದ್ತ 
ಕಡ.ೆ ಆದ್ರೆ, ಆ ವಿದ್ತಾತ್ ಅನತನ ಬೆೋರಯೆವರಿಗ ೆಮನರನಟ ಮನಡತವುದ್ಕೆೆ ಸದ್ರಿ ಕನಖನಾರ್ೆಗಳಿಗ ೆ
NOC  ಕೊಡದೋೆ ಇರತ್ಕೆೆಂಥದ್ುನತನ ರೆ್ೂೋಡಿದ್ರ,ೆ ಎಲ್ಲಿಯೋ ಒೆಂದ್ತ ಕಡ ೆ ಸಕೆರೆ ಕನಖನಾರ್ೆಗಳ 
ಮೋಲ ೆತೂೆೆಂದ್ರೆ ಆಗತತಿುದೆ. ಆ ಕನರಣ್ದ್ಧೆಂದನಗಿ, ಅವರತ ಕಬತಬ ಬೆಳೆಗನರರಿಗ ೆಒಳೆುಯ ಬಲೆೆಯನತನ 
ಕೊಡತವುದ್ಕೆೆ ಸನಧಾವನಗತತಿುಲಿ ಎೆಂದ್ತ ರ್ನನತ ಭನವಿಸತತೆುೋರೆ್. ಕಳೆದ್ ಎರಡತ ವಷಾಗಳಿೆಂದ್ ಬೆೆಂಬಲ 
ಬೆಲೆಯನತನ ತಿೋಮನಾನ ಮನಡದೋೆ ಇರತವ ಕನರಣ್ಕೊೆೋಸೆರ ಆ ಬೆೆಂಬಲ ಬೆಲೆಯನತನ 
ರೂ.೩,೬೦೦.೦೦ ಮನಡಿದ್ರ ೆಮನತ್ರ ರೈೆತ್ರಿಗ ೆರ್ನಾಯ ಕೊಟಟೆಂಥದನುಗತತ್ುದೆ ಮತ್ತು ಈ ಭನಗದ್ಲ್ಲಿ 
ಅಧಿವೆೋಶನ ನಡದೆ್ೆಂತ್ಹ ಕಬತಬ ಬೆಳೆಗನರರಿಗ ೆ ಬೆೆಂಬಲ ಬೆಲೆಯನತನ ಘೂೋಷಣೆ ಮನಡಬೋೆಕೆೆಂದ್ತ 
ಮನನಾ ಸಚಿವರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮನಡತತಿುದುೆೋರೆ್. ಆ ಬಗೆೆ ಅವರತ ಮನನಾ ಮತಖ್ಾಮೆಂತಿರಗಳೊೆಂದ್ಧಗೆ 
ಮನತ್ರ್ನಡಿ ಮನಡಬೋೆಕತ. ಎರಡರೆ್ಯದನಗಿ, ಸಕೆರೆ ಕನಖನಾರ್ೆಗಳಿಗ ೆ ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಟೆಂತ್ಹ 
ಇಲನಖಗೆಳನತನ ಬೆಳಗನವಿಯ ಸತವಣ್ಾಸೌಧಕೆೆ ಸೆಳನೆಂತ್ರ ಮನಡಿದ್ರೆ ಈ ಭನಗದ್ ಕಬತಬ ಬೆಳೆಗನರರಿಗೆ 
ಬಹಳಷತಟ ಅನತಕೂಲವನಗತತ್ುದೆ ಎನತನವ ಮನತ್ನತನ ಮನನಾ ಸಚಿವರಿಗೆ ಹೆೋಳಿ ನನನ ಮನತ್ನತನ 
ಮತಗಿಸತತುೆೋರೆ್.  
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     ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಾ ಮರಿತಿಬಬೆೋಗೌಡರವರೋೆ, ತನವು ಈಗನಗಲೆೋ ಈ ವಿಷಯದ್ ಮೋಲ ೆ
ಸತಮನರತ ೨೦ ನಮಿಷ ಮನತ್ರ್ನಡಿರತತಿುೋರಿ. ಹನಗನಗಿ, ತನವು ಒೆಂದ್ತ ನಮಿಷದ್ಲ್ಲಿ ತ್ಮಮ ಮನತ್ನತನ 
ಪೂಣ್ಾಗೂೆಳಿಸಬೋೆಕತ.  

     ಶ್ರೋ ಮರಿತಿಬೆಬೋಗೌಡ(ಶ್ಕ್ಷ್ಕರ ಕ್ಷೆೋತ್ರ):- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಮನನಾ ಸಚಿವರಲ್ಲಿ ವಿನೆಂತಿ 
ಮನಡತವುದೆೋರ್ೆೆಂದ್ರೆ, ಅವರತ ಸಚಿವರನದ್ ಮೋಲೆ ಕಬತಬ ಬೆಳೆಗನರರಿಗ ೆ ಕೊಡಬೆೋಕನದ್ೆಂತ್ಹ ಬನಕ್ತ 
ಹಣ್ವರೆ್ನಲನಿ ಕೊಡಿಸಿದನುರೆ. ಆ ವಿಷಯದ್ಲ್ಲಿ ರ್ನನತ ಬಹಳ ವಿಶೋೆಷವನಗಿ ಅವರಿಗೆ ಧನಾವನದ್ಗಳನತನ 
ಹೆೋಳುತುೆೋರೆ್. ಜೊತೆಗೆ, ಅವರ ಎಲನಿ ಪರಯತ್ನಗಳಿಗ ೆ ರ್ನವಲೆಿರೂ ಸಹ ಅವರ ಜೊತೆ ಇರತತೆುೋವೆ. 
ಮನನಾ ಪರಕನಶ್ ಕ.ೆ ರನಥೊೋಡ್ರವರತ ಮತ್ತು ನರನಣಿ ಹಣ್ಮೆಂತ್ ರತದ್ರಪಪನವರತ ಹೆೋಳಿದ್ ಹನಗೆ, 
ಈ ಬನರಿ ಇಡಿೋ ರನಜನಾದ್ಾೆಂತ್ ರೈೆತ್ರತ/ಕಬತಬ ಬೆಳೆಗನರರತ ಮತ್ತು ಕನಮಿಾಕರತ ಎಲಿರೂ 
ವನಾಪಕವನಗಿ ಚಳುವಳಿ ಮನಡತತಿುರತವುದ್ತ ತ್ಮಗಲೆನಿ ಗೊತಿುರತತ್ುದೆ. ಈ ಅಧಿವೆೋಶನದ್ಲ್ಲಿ ನಮಮ ಬಗೆೆ 
ಏರ್ನದ್ರೂ ಒೆಂದ್ತ ಚಿೆಂತ್ರೆ್ ಮನಡಿ, ಮನನಾ ಮತಖ್ಾಮೆಂತಿರಗಳು ಅಥವನ ಸಕನಾರ ಕಬತಬ 
ಬೆಳೆಗನರರಿಗ ೆ ಬೆೆಂಬಲ ಬಲೆೆಯನತನ ಕೊಡತತನುರೆೆಂದ್ತ ಪರತಿಯಬಬ ಕಬತಬ ಬೆಳಯೆತವೆಂತ್ಹ ರೈೆತ್ರಿಗೆ 
ಬಹಳ ದೂೆಡಡ ನರಿೋಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದನುರೆ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ, ವಿಧನನಸಭನ ಚತರ್ನವಣೆ ಬರತತಿುದ್ತು, ಆ 
ಹಿರೆ್ನಲೆಯಲ್ಲಿದನರೂ ನಮಮ ಸೆಂಕಷಟಕೆೆ ಸಕನಾರ ರೆ್ರವಿಗೆ ಬರತತ್ುದಯೆ್ಕೆಂದ್ತ ಬಹಳ ನರಿೋಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದನುರ.ೆ 
ನಜ್ವನಗಿಯೂ ಸಹ ಕಬತಬ ಬೆಳೆಗನರರತ ಬಹಳ ತೂೆೆಂದ್ರೆಯಲ್ಲಿದನುರೆ. ಅವರ ಸೆಂಕಷಟಕೆೆ ಸಕನಾರ 
ರೆ್ರವಿಗ ೆಬರಬೆೋಕತ.                  

                                                                   (ಮತೆಂದ್ತ…) 

(1138) 22.12.2022 6.50 YL-BNS                      (ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿೆತಿ) 

ಶ್ರೋ ಮರಿತಿಬೆಬೋಗೌಡ (ಮತೆಂದ್ತ):- 

ಇವತೆುೋ ಹೆೋಳಿ ಎೆಂದ್ತ ರ್ನವು ಮನನಾ ಸಚಿವರಿಗೆ ಒತ್ುಡ ಹನಕತವುದ್ಧಲಿ.  ಏಕೆೆಂದ್ರ,ೆ ಇದ್ರ ಬಗೆೆ 
ಮತಖ್ಾಮೆಂತಿರಗಳೂೆಡರೆ್ ಸಮನಲೊೋಚರ್ ೆ ಮನಡಬೋೆಕನಗತತ್ುದೆ. ಈ ಸದ್ನ 
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ಮತಗಿಯತವುದ್ರೂೆಳಗನದ್ರೂ ಪರತಿ ಟನ್ಗೆ ಎಷತಟ ಪೊರೋತನೂಹ ಧನವನತನ ನೋಡತತನುರ ೆಎೆಂಬತದ್ನತನ 
ತಿಳಿಸಬೆೋಕತ.  ರ್ನವು ಕನಷಠ ಪಕ್ಷ್ ಒಟನಟರೆಯನಗಿ FRP ಸೋೆರಿ ಮೂರೂವರೆ ಸನವಿರ 
ರೂಪನಯಿಗಳರ್ನನದ್ರೂ ಪರತಿ ಟನ್ಗೆ ಕೊಡಬೋೆಕೆೆಂಬತದ್ತ ನಮಮಲಿರ ಒಕೊೆರಲ್ಲನ ಬೆೋಡಿಕಯೆನಗಿದೆ.  
ಆ ರೈೆತ್ರ ಸೆಂಕಷಟಕೆೆ ರೆ್ೋರವನಗಬೆೋಕತ.  ಎಷತಟ ಬೆೆಂಬಲ ಬೆಲೆಯನತನ ಪರತಿ ಟನ್ಗೆ ಕೊಡತತನುರ ೆ
ಎೆಂಬತದ್ನತನ ಈ ಸದ್ನ ಮತಗಿಯತವುದ್ರೂೆಳಗೆ ಘೂೋಷಣೆ ಮನಡಿ, ಆ ರೈೆತ್ರ ರೆ್ರವಿಗ ೆಬರಬೆೋಕೆೆಂದ್ತ 
ತ್ಮಮ ಮೂಲಕ ಸಕನಾರಕೆೆ ವಿನೆಂತಿ ಮನಡಿಕೊಳುುತೆುೋರೆ್.   

     ಶ್ರೋ ಪರಕನಶ್ ಕೆ.ರನಥೊೋಡ (ರ್ನಮನದೆೋಾಶನ ಹೊೆಂದ್ಧದ್ವರತ):- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, 
ಒೆಂದ್ತ ಸಪಷಿಟೋಕರಣ್ ಬೆೋಕತ.  ಕಬತಬ ಕಟನವು ಮನಡತವ ಕನಮಿಾಕರನತನ ಅಸೆಂಘಟತ್ ಕನಮಿಾಕ 
ವಗಾಕೆೆ ಸೋೆರಿಸಿದ್ುರ,ೆ ಅದ್ತ ಬಹಳ ಅನತಕೂಲವನಗತತ್ುದೆ.  ಆ ನಟಟನಲ್ಲಿ ಕರಮ 
ತೆಗೆದ್ತಕೂೆೆಂಡಿದನುರೆಯ್ಕೋ, ಅದ್ರ ಬಗೆೆ ಏರ್ನದ್ರೂ ಚಿೆಂತ್ರ್ ೆ ಇದೆಯ್ಕೋ ಎೆಂಬತದ್ನತನ ಸಹ ಮನನಾ 
ಸಚಿವರತ ತಿಳಿಸಿದ್ರೆ ಒಳೆುಯದ್ತ.  ಕಟನವು ಮನಡತವೆಂಥ ಕನಮಿಾಕರೆೋನದನುರ,ೆ ಅವರಿಗೆ ಯನವುದೆೋ 
ರಿೋತಿಯ ಕನನೂನನ ರಕ್ಷ್ಣೆ ಇಲಿ.  ಅದ್ನತನ ತನವು ಅಸೆಂಘಟತ್ ಕನಮಿಾಕರ ಜೊತೆಗೆ ಸೋೆರಿಸಿದ್ರೆ 
ಅವರಿಗೂ ಅನತಕೂಲವನಗಬಹತದ್ತ ಎೆಂದ್ತ ಹೆೋಳುತನು, ಸಕನಾರ ಇದ್ರ ಬಗೆೆ ಚಿೆಂತ್ರೆ್ 
ಮನಡತತಿುದೆುಯ್ಕೋ ಎೆಂಬತದ್ನತನ ಹೆೋಳಬೆೋಕತ ಹನಗೂ ಮನಡಲೋೆಬೆೋಕೆೆಂದ್ತ ಒತನುಯ ಮನಡತತೆುೋರ್.ೆ   

     ಶ್ರೋ ಶೆಂಕರ ಬಿ.ಪನಟೋಲ ಮತರೆ್ೋನಕೊಪಪ (ಜ್ವಳಿ್ ಹನಗೂ್ ಕಬತಬ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ್ ಸಚಿವರತ):- 
ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಕೆೋಶವ ಪರಸನದ್ರವರತ, ಈಗ ethanol blending ಶೆೋಕಡ 10 ರಷತಟ 
ಇದೆ.  ಹನಗನಗಿ ಅದ್ನತನ ಹೆಚಿುಸಬೆೋಕೆೆಂಬ ಮನತ್ನತನ ಹೆೋಳಿದನುರ.ೆ  ಶೆೋಕಡ 20 ರಷಟನತನ 2025 
ರೂೆಳಗೆ ಟನಗೆಾರ್್ ಮನಡಬೋೆಕೆೆಂದ್ತ ಈಗನಗಲೆೋ ಸಕನಾರದ್ ಹೆಂತ್ದ್ಲ್ಲಿದೆ.  ಶೆೋಕಡ 20 ರಷತಟ 
ಹೆಚಿುಗೆಯನದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಒಳೆುಯದನಗತತ್ುದೆ.  ಮನನಾ ಪರಕನಶ್ ಕ.ೆರನಥೊೋಡ್ ನಮಮ ಸಕನಾರವು 
ರೂ.204 ಕೊೋಟ ರೈೆತ್ರಿಗೆ ನೋಡಿರತವೆಂಥ ಮೊತ್ುದ್ ಬಗೆೆ ಹೆೋಳಲ್ಲಲಿ.  ಈ ಸದ್ನ ಪನರರೆಂಭವನಗತವ 
ಮೊದ್ಲೋೆ ನಮಮ ಸಕನಾರ ಒೆಂದ್ತ ತಿೋಮನಾನ ತೆಗೆದ್ತಕೂೆೆಂಡತ ಉಪ ಉತ್ಪನನದ್ ಲನಭನೆಂಶದ್ಲ್ಲಿ 
ರೂ.204 ಕೂೆೋಟ ರೈೆತ್ರಿಗ ೆನೋಡಬೆೋಕೆೆಂದ್ತ ನಣ್ಾಯ ಕೆೈಗೊೆಂಡಿದೆ.   
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     ಶ್ರೋ ಪರಕನಶ್ ಕ.ೆರನಥೊೋಡ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ರೂ.204 ಕೊೋಟ ನೋಡಿರತವುದ್ತ 
ನನಗ ೆಗೊತಿುದೆು.  ಆದ್ರೆ, ಅದ್ನತನ ಮತ್ುಷತಟ ಹಚೆಿುಸಬೋೆಕನಗಿದೆ.  ಈಗ ನೋಡಿರತವ ಮೊತ್ು ಕಡಿಮ ಇದೆ.   

     ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಾ ಪರಕನಶ್ ಕ.ೆರನಥೂೆೋಡ್ರವರ,ೆ ಮನನಾ ಸಚಿವರತ ಹೆೋಳುವುದ್ನತನ 
ಮೊದ್ಲತ ಕೆೋಳಿಸಿಕೊಳಿು.   

     ಶ್ರೋ ಪರಕನಶ್ ಕೆ.ರನಥೊೋಡ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ರೂ.204 ಕೂೆೋಟ ನೋಡತತಿುರತವುದ್ತ 
ನಮಗೂ ಗೂೆತಿುದೆ.  ಅದ್ನತನ ರೂ.500 ಕೂೆೋಟಗನದ್ರೂ ಹೆಚಿುಸಲ್ಲಕೆೆ ಮನಡಲತ ಹೆೋಳಿ. 

     ಶ್ರೋ ಶೆಂಕರ ಬಿ.ಪನಟೋಲ ಮತರೆ್ೋನಕೂೆಪಪ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ರೂ.204 ಕೊೋಟಗ ೆ
ಈ ಸದ್ನ ಪನರರೆಂಭವನಗತವ ಮೊದ್ಲೆೋ ಸಕನಾರವು ಆದೆೋಶ ಮನಡಿದ.ೆ  ಇದ್ತ ಮೊದ್ಲ ಕೆಂತ್ತ 
ಎೆಂದ್ತ ಸಹ ಹೆೋಳಿದೆುೋರ್.ೆ  ಶೆೋಕಡ 70 ರಷತಟ ಮನಡಿ ಒಳೆುಯ ತಿೋಮನಾನವನತನ ತೆಗೆದ್ತಕೂೆೆಂಡಿದುೆೋವೆ.   

     ಶ್ರೋ ಮರಿತಿಬೆಬೋಗೌಡ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ದ್ಯವಿಟತಟ ಇದ್ನತನ ಕೆಂತಿನ ರೂಪದ್ಲ್ಲಿ 
ಕೊಡತವುದ್ತ ಬೆೋಡ.  ಒೆಂದ್ತ ಟನ್ಗೆ ಎಷತಟ ನೋಡತತನುರ ೆಎೆಂಬತದ್ನತನ ಸಪಷಟವನಗಿ ಹೆೋಳಲ್ಲ.  

     ಶ್ರೋ ಶೆಂಕರ ಬಿ.ಪನಟೋಲ ಮತರೆ್ೋನಕೂೆಪಪ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಮನನಾ 
ಮತಖ್ಾಮೆಂತಿರಯವರೊೆಂದ್ಧಗೆ ಮನತ್ರ್ನಡಿ, ಅದ್ರ ತಿೋಮನಾನವನತನ ಸಕನಾರದ್ ಮಟಟದ್ಲ್ಲಿ 
ಕೆೈಗೊಳುಲನಗತವುದ್ತ.    

     ಶ್ರೋ ಪರಕನಶ್ ಕ.ೆರನಥೊೋಡ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಯನವನಗ ಹೆೋಳುತನುರೆ. ಈ ಸದ್ನ 
ಮತಗಿಯತವುದ್ರೂೆಳಗೆ ಹೋೆಳುತನುರೆಯ್ಕೋ? 

     ಶ್ರೋ ಮರಿತಿಬೆಬೋಗೌಡ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಇದ್ರಿೆಂದ್ ಸಕನಾರಕೆೆ ಲನಭ ಇದೆ, ಜೊತೆಗೆ  
ರೈೆತ್ರಿಗ ೆ ಅನತಕೂಲವನಗತತ್ುದೆ. ನಮಗ ೆ ಬಹಳ ನಷಟವನಗತವುದ್ತ.  ದ್ಯವಿಟತಟ ಈ ಸದ್ನ 
ಮತಗಿಯತವುದ್ರೂೆಳಗೆ ಘೂೋಷಣೆ ಮನಡಲ್ಲ.   
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     ಶ್ರೋ ಶೆಂಕರ ಬಿ.ಪನಟೋಲ ಮತರೆ್ೋನಕೊಪಪ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಖ್ೆಂಡಿತ್ವನಗಿ ಈ 
ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಿ ಸಭನಪತಿಯವರ ಮೂಲಕ ಭರವಸ ೆ ನೋಡಿದೆುೋರ್.ೆ  ಈಗನಗಲೆೋ ಮನನಾ 
ಮತಖ್ಾಮೆಂತಿರಗಳನದ್ ಶ್ರೋ ಬಸವರನಜ್ ಬೊಮನಮಯಿಯವರೂೆೆಂದ್ಧಗೆ SAP ಕನನೂನನ ಬಗೆೆ, ನಮಮ 
ರನಜ್ಾದ್ಲ್ಲಿ ಹೆಚತುವರಿಯನಗಿ ನೋಡಬೆೋಕೆೆಂಬ ತಿೋಮನಾನವನತನ ತೆಗೆದ್ತಕೊಳುುತೆುೋರ್ೆ ಎನತನವೆಂಥ 
ಮನತ್ನತನ ಹೆೋಳಿದೆುೋರ್.ೆ  

     ಶ್ರೋ ಮರಿತಿಬೆಬೋಗೌಡ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಈ ಸದ್ನ ಮತಗಿಯತವುದ್ರೂೆಳಗ ೆಎಷತಟ 
ನೋಡತತನುರ ೆಎೆಂಬತದ್ನತನ ಘೂೋಷಣೆ ಮನಡಲ್ಲ.  

     ಶ್ರೋ ಶೆಂಕರ ಬಿ.ಪನಟೋಲ ಮತರೆ್ೋನಕೂೆಪಪ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಮನನಾ 
ಮತಖ್ಾಮೆಂತಿರಗಳನದ್ ಶ್ರೋ ಬಸವರನಜ್ ಬೊಮನಮಯಿಯವರೂೆೆಂದ್ಧಗೆ ಮನತ್ರ್ನಡದೆೋ ರ್ನನತ ಏನತ 
ಮನಡತವುದ್ಕನೆಗತವುದ್ಧಲಿ.  ಹನಗನಗಿ ಇದ್ರ ಬಗೆೆ ಖ್ೆಂಡಿತ್ವನಗಿ ಅವರೊೆಂದ್ಧಗೆ ಮನತ್ರ್ನಡತತೆುೋರ್.ೆ  
ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಾ ಸಚಿವರತ ಮತಖ್ಾಮೆಂತಿರಯವರೊೆಂದ್ಧಗೆ ಮನತ್ರ್ನಡಿ ಹೆೋಳುತೆುೋರ್ ೆ
ಎೆಂದ್ತ ಹೆೋಳುತಿುದನುರೆ ಬಿಡಿ.  

    ಶ್ರೋ ಮರಿತಿಬೆಬೋಗೌಡ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಎಷತಟ ಕೂೆಡತತನುರೆ ಎೆಂಬತದ್ನತನ ಈ ಸದ್ನ 
ಮತಗಿಯತವುದ್ರೂೆಳಗೆ ಹೋೆಳಲ್ಲ. 

    ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಾ ಸಚಿವರೆೋ, ಏನತ ಮನಡತತಿುೋರಿ ಎೆಂಬತದ್ನತನ ಹೆೋಳಿ ಬಿಡಿ.  

    ಶ್ರೋ ಶೆಂಕರ ಬಿ.ಪನಟೋಲ ಮತರೆ್ೋನಕೂೆಪಪ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, SAP ದ್ತ 
ಹೆಚತುವರಿಯನಗಿ ರೈೆತ್ರಿಗ ೆ ನೋಡಬೆೋಕೆೆಂದ್ತ ಏನತ ಹೆೋಳುತಿುದನುರ ೆ ಅದ್ಕೆೆ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದ್ೆಂತೆ ಮನನಾ 
ಮತಖ್ಾಮೆಂತಿರಗಳನದ್ ಶ್ರೋ ಬಸವರನಜ್ ಬೊಮನಮಯಿಯವರೂೆೆಂದ್ಧಗೆ ಚಚಾೆ ಮನಡಿ, ಏನತ ತಿೋಮನಾನ 
ತೆಗೆದ್ತಕೂೆಳುುತೆುೋವೆ ಎೆಂಬತದ್ನತನ ತಿಳಿಸತತೆುೋರ್.ೆ  

    ಶ್ರೋ ಮರಿತಿಬೆಬೋಗೌಡ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೆೋ, ಗಡತವು ತೆಗೆದ್ತಕೂೆಳುುವುದ್ಕೆೆ ಹೂೆೋಗತವುದ್ತ 
ಬೆೋಡ.  
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    ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಆಗಲ್ಲ.  ಮನನಾ ಸಭನರ್ನಯಕರ ೆ ನಯಮ 68 ರಡಿ ಮತಖ್ಾವನದ್ 
ವಿಚನರದ್ ಬಗೆೆ ಚಚಾೆಯನಗಬೆೋಕನಗಿದ್ತು, ಮನನಾ ಸದ್ಸಾರಿಗೆ ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಅವಕನಶ ಕಲ್ಲಪಸತತೆುೋರ್.ೆ  
ತನವು ಅದ್ಕೆೆ ಉತ್ುರವನತನ ನೋಡಿ.  ಪರತಿ ದ್ಧನ ವಿಷಯವನತನ ಮತೆಂದ ೆಹನಕತತನು ಹೊೋದ್ರ ೆಹೋೆಗೆ?  

    ಶ್ರೋ ಪರಕನಶ್ ಕ.ೆರನಥೊೋಡ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಈಗ ನಯಮ 68 ತೆಗೆದ್ತಕೂೆೆಂಡರ ೆ
ಮನತ್ರ್ನಡತವುದ್ಕನೆಗತವುದ್ಧಲಿ.   

     ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ರೆ್ೂೋಡಿ ರ್ನನತ ಬೆಳಗೆೆಯಿೆಂದ್ ಕತಳಿತ್ತಕೂೆೆಂಡಿದುೆೋರ್ೆ.  ದ್ಯವಿಟತಟ 
ಚಚೆಾಯನಗಲ್ಲ. 

     ಶ್ರೋ ಪರಕನಶ್ ಕೆ.ರನಥೊೋಡ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಮನನಾ ಪಿ.ಆರ.ರಮೋಶ್ರವರತ 
ಸಹ ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಿಲಿ.   

    ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ತನವು ಆ ರಿೋತಿ ಹೋೆಳಿದ್ರೆ ಆಗತವುದ್ಧಲಿ.  ಒೆಂದ್ತ ನಮಿಷ ಮನನಾ 
ಸದ್ಸಾರೆಲಿರೂ ಕತಳಿತ್ತಕೂೆಳಿು.  

    ಶ್ರೋ ಪರಕನಶ್ ಕೆ.ರನಥೂೆೋಡ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ರ್ನವು ಸಭೆಗ ೆಹೂೆೋಗಬೋೆಕನಗಿದೆ. 

    ಶ್ರೋ ಟ.ಎ.ಶರವಣ್ (ವಿಧನನಸಭೆಯಿೆಂದ್ ಚತರ್ನಯಿತ್ರನದ್ವರತ):- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, 
ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಟ ಸಚಿವರತ ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಿಲಿ.  

    ಶ್ರೋ ಎಸ.ಟ.ಸೊೋಮಶೆೋಖ್ರ (ಸಹಕನರ ಸಚಿವರತ):- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, 5 ಮೆಂದ್ಧ 
ಸಚಿವರಿದ್ತು, ಅವರಿಗೆ ರ್ನವು ಉತ್ುರವನತನ ನೋಡತತುೆೋವೆ.  

    ಶ್ರೋ ಟ.ಎ.ಶರವಣ್:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಇಲನಖಯೆ ಸಚಿವರತ ಇಲಿ ಎೆಂದ್ತ 
ಹೆೋಳುತಿುದೆುೋರೆ್. 

    ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ದ್ಯವಿಟತಟ ಕತಳಿತ್ತಕೂೆಳಿು. ಮನನಾ ಟ.ಎ.ಶರವಣ್ನವರೆ ತನವು ಎಷತಟ 
ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುೋರಿ. ರ್ನನತ ಹೆೋಳುವ ಮನತ್ನತನ ಸಾಲಪ ಕೆೋಳಿಸಿಕೂೆಳಿು.  ಪರತಿ ದ್ಧವಸ ಅಜೆೆಂಡನದ್ಲ್ಲಿ 
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ಇರತವ ವಿಷಯಗಳನತನ ಎಷತಟ ದ್ಧವಸದ್ವರೆಗೂ ಮತೆಂದೆ ಹನಕತತನು ಹೊೋಗಬೆೋಕತ? ಈಗ ಇರತವೆಂಥ 
ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರ ನೋಡತತನುರ.ೆ  

     ಶ್ರೋ ಪರಕನಶ್ ಕೆ.ರನಥೊೋಡ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ರ್ನಳ ೆ ನಯಮ 68 ಅನತನ 
ತೆಗೆದ್ತಕೂೆಳಿು.   

     ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ರ್ನಳ ೆಎೆಂದ್ತ ಹೆೋಳುತಿುೋರಿ.  ಮತೆುೋರ್ನದ್ರೂ ಬೆಳಗೆೆ ಬೆೋರ ೆವಿಚನರವನತನ 
ತ್ರತತಿುೋರಿ.   ನಯಮ 68 ರ ಮೋರಗೆ ೆ5 ನಮಿಷ ಮನತ್ರ್ನಡಿ.  

    ಶ್ರೋ ಟ.ಎ.ಶರವಣ್:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಇದ್ತ ಮಹತ್ುರವನದ್ ವಿಚನರವನಗಿದ್ತು, 
ಸತದ್ಧೋಘಾವನಗಿ ಚಚೆಾಯನಗಬೆೋಕತ,  ದ್ಯವಿಟತಟ ರ್ನಳ ೆ ತೆಗೆದ್ತಕೂೆಳಿು.  ಬಹಳ ಪರಮತಖ್ವನದ್ 
ವಿಚನರವನಗಿದೆ.  

     ಶ್ರೋ ಮರಿತಿಬೆಬೋಗೌಡ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ತನವು ಈ ವಿಚನರದ್ಲ್ಲಿ ತೊೋರಿಸತತಿುರತವ 
ಆಸಕ್ತುಯನತನ ರೆ್ೂೋಡಿ ರ್ನನತ ಮಚತುಗೆ ವಾಕುಪಡಿಸತತೆುೋರ್ೆ.  ಆದ್ರೆ, ನಯಮ 68 ರಡಿ ತ್ೆಂದ್ಧರತವೆಂಥ 
ಎರಡತ ವಿಚನರವು ಬಹಳ ಪರಮತಖ್ವನದ್ತದನುಗಿದೆ.  ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಸಹಿ ಮನಡಿರತವೆಂಥ ಸದ್ಸಾರ 
ಸೆಂಖೆಾ ಸಹ ಬಹಳ ಇದೆ.  ಆದ್ರೆ, ಅವರೆಲಿರೂ ಈಗ ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಿಲಿ.  ದ್ಯವಿಟತಟ ರ್ನಳ ೆತೆಗೆದ್ತಕೂೆಳಿು, 
ಎಲಿರೂ ಕೂಡನ ಭನಗವಹಿಸತತನುರೆ.  

     ಶ್ರೋ ಎಸ.ಟ.ಸೂೆೋಮಶೆೋಖ್ರ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಅಜೆೆಂಡನದ್ಲ್ಲಿ ವಿಚನರವನತನ ತ್ೆಂದ್ 
ಮೋಲ ೆಸೆಂಬೆಂಧಪಟಟ ಸದ್ಸಾರತ ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಿರಬೆೋಕತ.  ರ್ನವು 05 ಜ್ನ ಸಚಿವರತ ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಿಯ್ಕೋ 
ಕತಳಿತಿದುೆೋವೆ.  ಹನಗನಗಿ ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಟ ಸದ್ಸಾರತ ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಿರತವುದ್ತ ಅವರ ಕತ್ಾವಾ.  

     ಶ್ರೋ ಟ.ಎ.ಶರವಣ್:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ರ್ನವು ಮನನಾ ಎಸ.ಟ.ಸೂೆೋಮಶೆೋಖ್ರ್ರವರ 
ಬಗೆೆ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುಲಿ.  ಅವರತ ಸಮಥಾರಿದನುರ.ೆ   
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     ಶ್ರೋ ಎಸ.ಟ.ಸೊೋಮಶೆೋಖ್ರ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ರ್ನನತ ಸಹ ಮನನಾ 
ಟ.ಎ.ಶರವಣ್ನವರಿಗೆ ಹೆೋಳುತಿುಲಿ, ತ್ಮಮ ಹತಿುರ ಹೆೋಳುತಿುದೆುೋರ್ೆ.  

     ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ದ್ಯವಿಟತಟ ಎಲಿರೂ ಕತಳಿತ್ತಕೂೆಳಿು.  ಮನನಾ ಸದ್ಸಾರೆ ತನವೆೋ 
ಪರಮತಖ್ವನದ್ ವಿಚನರವೆೆಂದ್ತ ನಯಮ 68 ರಡಿ ತ್ೆಂದ್ಧದ್ಧುೋರಿ.  ಹನಗೆಯ್ಕೋ 05 ಮೆಂದ್ಧ ಸಚಿವರತ 
ಸಹ ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಿದನುರ.ೆ  ಈ ರಿೋತಿ ಇರತವನಗ ಚಚಾೆ ಮನಡಲತ ತ್ಮಗೆ ಇರತವ ತೊೆಂದ್ರ ೆಏನತ? 
ಅವರಿಲಿ, ಇವರಿಲಿ ಎೆಂದ್ತ ಹೆೋಳುವುದ್ಲಿ.  ತ್ಮಗೆ ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಟ ವಿಚನರವು ಅಜೆೆಂಡನದ್ಲ್ಲಿ ಇದನುಗ 
ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಿಯ್ಕೋ ಕತಳಿತ್ತಕೂೆಳುಬೆೋಕತ.  ಹನಗೆಯ್ಕೋ ಸಚಿವರತ ಸಹ ಕತಳಿತ್ತಕೂೆಳುಬೆೋಕತ.  ಅದ್ನತನ 
ಬಿಟತಟ ಇದೆೋ ರಿೋತಿ ಸದ್ನ ನಡಸೆಬೆೋಕತ ಎೆಂದ್ತ ಹೋೆಳಿದ್ರ,ೆ ಹೆೋಗ ೆ ಸದ್ನ ನಡಸೆತವುದ್ತ? ರ್ನನತ 
ಬೆಳಗೆೆಯಿೆಂದ್ ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಿ ಕತಳಿತಿಲಿವೋೆ?  

     ಶ್ರೋ ಮರಿತಿಬೆಬೋಗೌಡ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಈ ಹಿೆಂದ ೆ ಬೆಳಗನವಿ ಅಧಿವೆೋಶನದ್ಲ್ಲಿ 
ಸದ್ನ ಪನರರೆಂಭವನದನಗ ಸೆಂಜೆ 6.00 ಗೆಂಟೆವರಗೊ ಮನತ್ರ ಸದ್ನ ನಡಸೆತವುದ್ತ ಎೆಂದ್ತ 
ಹೆೋಳಿರತವುದ್ತ ಸನಮನನಾವನಗಿ ಎಲನಿ ಸದ್ಸಾರಿಗೂ ತಿಳಿದ್ಧದೆ.   

     ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಆ ರಿೋತಿ ಕನಯಿದೆಯನತನ ಎಲ್ಲಿ ಮನಡಲನಗಿದ?ೆ 

     ಶ್ರೋ ಮರಿತಿಬೆಬೋಗೌಡ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಈ ಹಿೆಂದ ೆ ಹೆೋಳಿದನುರ.ೆ  ಹನಗೆಯ್ಕೋ 
ಕನೆಂಗೆರಸ್ ಪಕ್ಷ್ದ್ ಕೆಲವು ಸದ್ಸಾರತ ಸಭ ೆ ಇದ ೆ ಎೆಂದ್ತ ಸಭೆಗ ೆ ಹೂೆರಟತ ಹೊೋಗಿದನುರ.ೆ  
ಸನಮನನಾವನಗಿ ಸದ್ನವು ಸೆಂಜೆ 6.00 ಗೆಂಟೆಗೆ ಮತಕನುಯವನಗತತ್ುದ ೆ ಎೆಂದ್ತ ಸದ್ಸಾರತ 
ಹೊೋಗಿರತವುದ್ತ.  ತನವು ಸದ್ನವನತನ ರನತಿರ 8 ಗೆಂಟೆ, 9 ಗೆಂಟೆವರೆಗೂ ನಡಸೆತವುದನದ್ರೆ ರ್ನವು 
ಕತಳಿತ್ತಕೂೆಳುುತೆುೋವೆ.  ಅದ್ಕೆೆ ನಮಮ ಅಭಾೆಂತ್ರವೋೆನಲಿ.  ಆದ್ರೆ, ಅದ್ತ ಗೊತಿುಲಿದೆೋ ನಯಮ 68 
ರಲ್ಲಿ ಸಹಿ ಮನಡಿರತವೆಂಥ ಬಹಳಷತಟ ಸದ್ಸಾರತ ಸನಮನನಾ ಸೆಂಜೆ 6.00 ಗೆಂಟೆಗ ೆ ಸದ್ನ 
ಮತಗಿಯತತ್ುದೆ ಎೆಂದ್ತ ಹೊರಟತ ಹೂೆೋಗಿದನುರ.ೆ ಆದ್ುರಿೆಂದ್ ದ್ಯವಿಟತಟ ರ್ನಳೆಗೆ ಅವಕನಶ 



ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನ ಪರಿಷತ್ತು                    2೨-೧೨-೨೦೨೨                                      202                        

  ತಿದ್ತುಪಡಿಯನಗದ್ ಪರತಿ/Unedited copy, ರ್ನಾಯನಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವನ ಪತಿರಕನ ಪರಕಟಣೆಗನಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಕೂಡದ್ತ 
 

   

ಮನಡಿಕೊಡಿ.  ಬೆೋಕನದ್ರೆ ರ್ನಳ ೆ ರನತಿರ 9 ಗೆಂಟೆವರಗೊ ಸದ್ನ ನಡಸೆತವುದನದ್ರೆ ರ್ನವು ಸಹ 
ಸಹಕನರ ನೋಡತತೆುೋವ,ೆ ಚಚೆಾಯಲ್ಲಿ ಭನಗವಹಿಸತತೆುೋವೆ.  

     ಶ್ರೋಮತಿ ಭನರತಿ ಶೆಟಟ (ರ್ನಮನದೆೋಾಶನ ಹೊೆಂದ್ಧದ್ವರತ):- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ರ್ನಳ ೆ
ರನತಿರ 9.00 ಗೆಂಟೆವರೆಗೂ ಸದ್ನ ಎಲ್ಲಿ ನಡಯೆತತ್ುದೆ, ರ್ನಳ ೆಶತಕರವನರ ಅಲಿವೆೋ?  

     ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಾ ಭನರತಿ ಶೆಟಟಯವರ,ೆ ಆ ರಿೋತಿ ಏನಲಿ ಕತಳಿತ್ತಕೂೆಳಿು. ಮನನಾ 
ಮರಿತಿಬೆಬೋಗೌಡರವರ ೆ ಇವತ್ತು ಒೆಂದ್ತ ದ್ಧವಸ ಮನತ್ರ ರ್ನನತ ತ್ಮಮ ಮನತ್ನತನ ಕೆೋಳುತೆುೋರ್ೆ.  
ರ್ನಳೆಯಿೆಂದ್ ಆ ರಿೋತಿಯನಗಬನರದ್ತ.  ಸದ್ನವನತನ ರ್ನಳೆಗೆ ಮತೆಂದ್ೂಡತತಿುದೆುೋರೆ್.  

(ಸದ್ನವು ಸನಯೆಂಕನಲ 6 ಗೆಂಟೆ 59 ನಮಿಷಕೆೆ ಮತಕನುಯಗೊೆಂಡತ, ಪತನಃ ಶತಕರವನರ  
ದ್ಧರ್ನೆಂಕ 23ರೆ್ೋ ಡಿಸೆೆಂಬರ್ 2022 ರೆಂದ್ತ ಬೆಳಗೆೆ 10 ಗೆಂಟೆ 30 ನಮಿಷಕೆೆ  

ಸಮನವೆೋಶಗೂೆಳುಲತ ತಿೋಮನಾನಸಿತ್ತ) 
<><><>  

 
 
 


