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   ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನ ಪರಿಷತ್ತು 
   ನೂರ ನಲವತುೆೆಂಟರ್ೆಯ ಅಧಿವೆೋಶನ 

 
23ರೆ್ೋ ಡಿಸೆೆಂಬರ್ 2022  

ಶತಕರವನರ 
 
 

                                  

01. ಉಪ ಸಭನಪತಿ ಸನಾನಕೆೆ ಚತರ್ನವಣ ೆ
 

-ಶ್ರೋ ಪಿ.ಆರ್.ರಮೋಶ್ 
-ಶ್ರೋ ಎಸ್.ಎಲ್.ಭೊೋಜೋೆಗೌಡ  
-ಶ್ರೋ ಯತ.ಬಿ.ವೆೆಂಕಟೋೆಶ್            
 
 

  ೦೨. ಅಭಿನೆಂದ್ರೆ್   
“ನೂತ್ನ ಉಪ ಸಭನಪತಿಗಳನಗಿ ಶ್ರೋ ಎೆಂ.ಕ.ೆಪ್ನರಣೆೋಶ್ ರವರತ 

       ಆಯ್ಕೆಯನಗಿರತವ ಕತರಿತ್ತ” 
-ಶ್ರೋ ಬಸವರನಜ ಬೊಮ್ನಾಯಿ(ಮತಖ್ಾಮೆಂತಿರಗಳು) 
-ಶ್ರೋ ಕೊೋಟ ಶ್ರೋನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ) 
-ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕ.ೆಹರಿಪರಸನದ್(ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷದ್ ರ್ನಯಕರತ) 
-ಶ್ರೋ ಕ.ೆಎ.ತಿಪ್ಪೆೋಸನಾಮಿ 
-ಶ್ರೋ ಜೆ.ಸಿ.ಮ್ನಧತಸನಾಮಿ(ಕನನೂನತ ಮತ್ತು ಸೆಂಸದೋಯ ವಾವಹನರಗಳು 
                         ಹನಗೂ ಸಣ್ಣ ನಿೋರನವರಿ ಸಚಿವರತ) 

 
೦೩. ಪರಕಟಣೆಗಳು 

ಅ) ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನ ಸಭೆಯತ “ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂ ಕೆಂದನಯ(೨ರ್ೋೆ ತಿದ್ತುಪಡಿ) ವಿಧೆೋಯಕ,  
   ೨೦೨೨ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಗಡಿ ಪರದೆೋಶ ಅಭಿವೃದಿ ಪ್ನರಧಿಕನರ (ತಿದ್ತುಪಡಿ) ವಿಧೆೋಯಕ,  
   ೨೦೨೨”್ನತು ದರ್ನೆಂಕ ೨೨.೧೨.೨೦೨೨ರೆಂದ್ತ ಅೆಂಗಿೋಕರಿಸಿರತವ ಬಗೆೆ. 
 

 ಆ)ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನ ಸಭೆಯತ ೨೦೨೧ರೆ್ೋ ಸನಲ್ಲನ ಕರ್ನಾಟಕ ಬೆಂಧಿಗಳ ಗತರತತಿಸತವಿಕೆ  
        ವಿಧೆೋಯಕವನತು ದರ್ನೆಂಕ: ೨೨.೧೨.೨೦೨೨ರೆಂದ್ತ ಹೆಂಪಡೆದರತವ ಬಗೆೆ. 

ವಿಷಯಾನುಕ್ರ ಮಣಿಕೆ (INDEX) 

 

 INDEX Iind 
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೦೪. ಪರಶೆ್ುೋತ್ುರಗಳು 
 ಅ) ಚತಕೆೆ ಗತರತತಿನ ಪರಶೆುಗಳಿಗೆ ಮ್ೌಖಿಕವನಗಿ ನಿೋಡಲನದ್ ಉತ್ುರಗಳು 

೬೩೮-ಜನತಿ ಜನಗಣ್ತಿ ವರದಯನತು ಬಹರೆಂಗಪಡಿಸತವ ಕತರಿತ್ತ   
      -ಶ್ರೋ ಕ.ೆಪಿ.ನೆಂಜತೆಂಡಿ ವಿಶಾಕಮಾ 

-ಶ್ರೋ ಕೊೋಟ ಶ್ರೋನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ(ಸಮ್ನಜ ಕಲನಾಣ್ ಹನಗೂ ಹೆಂದ್ತಳಿದ್ 
                               ವಗಾಗಳ ಕಲನಾಣ್ ಸಚಿವರತ) 
-ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕ.ೆಹರಿಪರಸನದ್(ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷದ್ ರ್ನಯಕರತ) 
 

  ೬೭೬-ಕೃಷಿ ಯೆಂತ್ರಧನರೆ ಯೋಜರೆ್ಯ ಬಗೆೆ 
   -ಶ್ರೋ ಮತನಿರನಜತ ಗೌಡ ಪಿ.ಎೆಂ. 
   -ಶ್ರೋ ಬಿ.ಸಿ.ಪ್ನಟೋಲ್(ಕೃಷಿ ಸಚಿವರತ) 
 
  ೫೯೨-ಮಿೋಸಲನತಿ ಹೆಚಚಳಕೆೆ ಸಕನಾರ ಕೆೈಗೊೆಂಡಿರತವ ಕರಮಗಳ ಬಗೆೆ 
   -ಶ್ರೋ ಕ.ೆಎ.ತಿಪ್ಪೆೋಸನಾಮಿ(ಶ್ರೋ ಟ.ಎ.ಶರವಣ್ರವರ ಪರವನಗಿ) 
   -ಶ್ರೋ ಬಿ.ಶ್ರೋರನಮತಲತ(ಸನರಿಗ ೆಮತ್ತು ಪರಿಶ್ಷಟ ಪೆಂಗಡಗಳ  
                                             ಕಲನಾಣ್ ಸಚಿವರತ) 
   -ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕ.ೆಹರಿಪರಸನದ್(ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷದ್ ರ್ನಯಕರತ) 
 
  ೬೨೨-ರನಜಾದ್ಲ್ಲಿ ಬನರಹಾಣ್ ಅಭಿವೃದಿ ನಿಗಮಕೆೆ ಸಕನಾರ ಈವರೆಗ ೆನಿೋಡಿರತವ 
                   ಅನತದನನದ್ ಕತರಿತ್ತ 
   -ಶ್ರೋ ಯತ.ಬಿ.ವೆೆಂಕಟೋೆಶ್ 
   -ಶ್ರೋಮತಿ ಜೊಲೆಿ ಶಶ್ಕಲನ ಅಣನಣ ಸನಹೆೋಬ್(ಧನಮಿಾಕ ದ್ತಿು, ಹಜ್ ಹನಗೂ  
                                                              ವಕ್ಫ್ ಸಚಿವರತ) 
   -ಶ್ರೋ ಅರಬೆೈಲ್ ಹೆಬನಾರ್ ಶ್ವರನೆಂ(ಕನಮಿಾಕ ಸಚಿವರತ) 
 
  ೬೧೧-ರೋೆಷ್ೆಾ ಬಿತ್ುರೆ್ ಕೊೋಠಿಯ ಬಗೆೆ 
   -ಶ್ರೋ ಎೆಂ.ಎಲ್.ಅನಿಲ್ ಕತಮ್ನರ್ 
   -ಡನ: ರ್ನರನಯಣ್ಗೌಡ(ರೋೆಷ್ೆಾ, ಯತವ ಸಬಲ್ಲೋಕರಣ್ ಮತ್ತು  
                                               ಕ್ರೋಡನ ಸಚಿವರತ) 
  ೬೯೭-ಒಲೆಂಪಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ನಾರನ ಒಲೆಂಪಿಕ್ಸ್ ಕ್ರೋಡನಪಟತಗಳ ಸೌಲಭಾಗಳ ಬಗೆೆ 
   -ಶ್ರೋ ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಗೂೆೋಪಿರ್ನಥ್ 
   -ಡನ: ರ್ನರನಯಣ್ಗೌಡ(ರೋೆಷ್ೆಾ, ಯತವ ಸಬಲ್ಲೋಕರಣ್ ಮತ್ತು  
                                               ಕ್ರೋಡನ ಸಚಿವರತ) 
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  ೬೯೫-ಗೊಲಿ ಸಮತದನಯದ್ ಏಳಿಗೆಗನಗಿ ಸಕನಾರ ತೆಗೆದ್ತಕೊೆಂಡಿರತವ  
                  ಕರಮಗಳ ಬಗೆೆ 
   -ಶ್ರೋ ಎೆಂ.ರ್ನಗರನಜತ 
   -ಶ್ರೋ ಕೊೋಟ ಶ್ರೋನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ(ಸಮ್ನಜ ಕಲನಾಣ್ ಮತ್ತು  
                              ಹೆಂದ್ತಳಿದ್ ವಗಾಗಳ ಕಲನಾಣ್ ಸಚಿವರತ) 
 
  ೫೬೬-ರನಜಾದ್ಲ್ಲಿ ರೆೈತ್ರತ ಕೃಷಿ ಚಟತವಟಕೆಗಳನತು ನಡೆಸಲತ ಯನೆಂತಿರಕ  
                   ಸನಮಗಿರಗಳನತು ಸಹನಯಧನದೊೆಂದಗ ೆಪಡೆಯಲತ ಸಲ್ಲಿಸಿರತವ  
                   ಅರ್ಜಾಯ ಬಗೆೆ 
    -ಶ್ರೋ ಅ.ದೆೋವೋೆಗೌಡ 
    -ಶ್ರೋ ಬಿ.ಸಿ.ಪ್ನಟೋಲ್(ಕೃಷಿ ಸಚಿವರತ) 
 
  ೭೦೮-ಕೊೋಲ್ಲ/ಕಬಾಲ್ಲಗನ/ಬೆಸು ಸಮತದನಯವನತು ಪರಿಶ್ಷಟ ಪೆಂಗಡದ್ ಪಟಟಯಲ್ಲಿ  

      ಸೆೋರಿಸತವ ಕತರಿತ್ತ 
  -ಡನ: ತ್ಳವನರ್ ಸನಬಣ್ಣ 

    -ಶ್ರೋ ಬಿ.ಶ್ರೋರನಮತಲತ(ಸನರಿಗ ೆಮತ್ತು ಪರಿಶ್ಷಟ ಪೆಂಗಡಗಳ  
                                                ಕಲನಾಣ್ ಸಚಿವರತ) 
 
  ೬೭೯- ೨೦೨೧-೨೨ರೆ್ೋ ಸನಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ ಎಲನಿ ಕಟಟಡ ಕನಮಿಾಕರ   
                   ಮಕೆಳಿಗೆ ಸನೆಲರ್ಶ್ಪ್ ಹಣ್ ನಿೋಡತವ ಕತರಿತ್ತ 

- ಶ್ರೋ ಪರತನಪ್ ಸಿೆಂಹ ರ್ನಯಕ್್ ಕ.ೆ 
- ಶ್ರೋ ಅರಬೆೈಲ್ ಶ್ವರನೆಂ ಹಬೆನಾರ್(ಕನಮಿಾಕ ಸಚಿವರತ) 

 
೫೮೭-ದ್ಕ್ಷಿಣ್ ಕನುಡ ರ್ಜಲೆಿಯ ಬೆಂಟನಾಳದ್ ತ್ತೆಂಬೆಯಲ್ಲಿರತವ  
      ನಿೋರನ ಘಟಕದ್ ಬಗೆೆ 

 -ಶ್ರೋ ಕ.ೆಹರಿೋಶ್ ಕತಮ್ನರ್ 
 -ಶ್ರೋ ಮತನಿರತ್ು(ತೊೋಟಗನರಿಕ ೆಹನಗೂ ಯೋಜರೆ್, ಕನಯಾಕರಮ   
                      ಸೆಂಯೋಜರೆ್ ಮತ್ತು ಸನೆಂಖಿಾಕ ಸಚಿವರತ) 
 

೬೨೯-ದೆೋವನಹಳಿಿ ತನಲೂಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಗಣಿಧೂಳಿನಿೆಂದ್ ರೆೋಷ್ೆಾ ಕೃಷಿಗೆ  
      ಹನನಿಯನಗತತಿುರತವ ಬಗೆೆ 
 -ಶ್ರೋ ಎಸ್.ರವಿ 

    -ಡನ: ರ್ನರನಯಣ್ಗೌಡ(ರೋೆಷ್ೆಾ, ಯತವಸಬಲ್ಲೋಕರಣ್ ಮತ್ತು  
                                                   ಕ್ರೋಡನ ಸಚಿವರತ) 
 
 ಆ) ಚತಕೆೆ ಗತರತತಿಲಿದ್ ಪರಶೆುಗಳಿಗೆ ಲ್ಲಖಿತ್ ಮೂಲಕ ನಿೋಡಲನದ್ ಉತ್ುರಗಳು 
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೦೫. ಸಭನಪತಿಯವರ ಅನತಮತಿ ಮೋರೆಗೆ ಪರಸನುಪಿಸಲನಗಿದ್ು ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದ್ೆಂತೆ 
     ಸಚಿವರ ಹೆೋಳಿಕೆಗಳು 
 
     ಅ) ಬೆಳಗನವಿ ರ್ಜಲೆಿಯ ಕನಗವನಡ ತನಲೂಿಕ್ನ ಶಹನಪೂರ ಗನರಮದ್ಲ್ಲಿ ೨೦೧೯ರಲ್ಲಿ 
   ಉೆಂಟನದ್ ರೆ್ರೆ ಹನವಳಿಯಿೆಂದ್ ನದ ಪ್ನತ್ರದ್ ಜನರ ರ್ಜೋವನ ಬಿೋದ ಪ್ನಲನಗಿದ್ತು 
   ಅವರತಗಳಿಗೆ ಪರಿಹನರವನತು ಒದ್ಗಿಸತವ ಕತರಿತ್ತ. 
    -ಶ್ರೋ ಕೊೋಟ ಶ್ರೋನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ)  
                            (ಕೆಂದನಯ ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ) 
 

ಆ) ಬನಗಲಕೊೋಟೆ ರ್ಜಲೆಿಯ ಜಮಖ್ೆಂಡಿ ತನಲೂಿಕ್ನ ಸನವಳಗಿ ಮತ್ತು   
   ಮಹನಲ್ಲೆಂಗಪೂರ ಪಟಟಣ್ಗಳನತು ತನಲೂಿಕತ ಕೆೋೆಂದ್ರಗಳರ್ನುಗಿ  
   ಘೂೋಷಿಸತವ ಬಗೆೆ.  

    -ಶ್ರೋ ಕೊೋಟ ಶ್ರೋನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ)  
                                    (ಕೆಂದನಯ ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ) 

   
ಇ) ರನಜಾದ್ಲ್ಲಿ ೨೦೧೯ ರಿೆಂದ್ ೨೦೨೨ ರವರೆಗ ೆಪರವನಹದೆಂದ್ ಉೆಂಟನದ್ 

                ಮರ್ೆಹನನಿಯನತು ಪತನರ್ ನಿಮ್ನಾಣ್ ಕನಮಗನರಿಗಳು  
   ಪೂಣ್ಾವನಗಿಲಿದರತವ ಕತರಿತ್ತ 

-ಶ್ರೋ ಕೊೋಟ ಶ್ರೋನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ) 
         (ಕೆಂದನಯ ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ) 
 

    ಈ) ಕಲೆ, ಸನಹತ್ಾ ಮತ್ತು ಸೆಂಸೃತಿಯನತು ಉಳಿಸತವ ಮತ್ತು ಪ್ೊರೋತನಸಹಸತವ   
        ನಿಟಟನಲ್ಲಿ ಭಷ್ನಟಚನರಕೆೆ ಅವಕನಶವಿಲಿದ್ೆಂತ ೆಸಕನಾರ ಕರಮ ಕೆೈಗೊಳುಿವ  
        ಕತರಿತ್ತ 

- ಶ್ರೋ ಕೂೆೋಟ ಶ್ರೋನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ)     
                         (ಇೆಂಧನ ಹನಗೂ ಕನುಡ ಮತ್ತು ಸೆಂಸೃತಿ  
                                           ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ) 
 

ಉ) ರನಜಾದ್ಲ್ಲಿ ಬಿೋದ ರ್ನಯಿಗಳ ಹನವಳಿಯನತು ನಿಯೆಂತಿರಸತವ ಕತರಿತ್ತ 
    -ಶ್ರೋ ಕೊೋಟ ಶ್ರೋನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ) 
                                   (ಮತಖ್ಾಮೆಂತಿರಗಳ ಪರವನಗಿ) 
 

ಊ) ಗದ್ಗ ರ್ಜಲೆಿಯ ರೂೆೋಣ್, ಮತೆಂಡರಗಿ ಮತ್ತು ಗಜೆೋೆಂದ್ರಗಡಗಳಲ್ಲಿ ಶನಲನ  
     ಸಮಯಕೆೆ ಸರಿಯನಗಿ ಬಸ್ ಸೆಂಚನರಕೆೆ ವಾವಸೆಾ ಒದ್ಗಿಸಲತ ಸನರಿಗೆ   
     ಘಟಕದ್ ಅಧಿಕನರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಕು ನಿದೆೋಾಶನ ನಿೋಡತವ ಕತರಿತ್ತ.  
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    -ಶ್ರೋ ಕೊೋಟ ಶ್ರೋನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ) 
                        (ಸನರಿಗ ೆಮತ್ತು ಪರಿಶ್ಷಟ ವಗಾಗಳ ಕಲನಾಣ್ ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ) 
 
0೬. ಸಭನಪತಿಯವರ ಅನತಮತಿ ಮೋರೆಗೆ ಪರಸನುಪಿಸಲಪಟಟ ವಿಷಯಗಳು 

 ಅ) ರನಜಾದ್ ಸಕನಾರಿ ಪರಥಮ ದ್ಜೆಾ ಕನಲೋೆಜತಗಳ ಅಧನಾಪಕರ ವಗನಾವಣೆ  
          ಕೌನಿಸಲ್ಲೆಂಗ್ ಮತಖನೆಂತ್ರ ನಡಯೆತವ ಪರಕ್ರಯ್ಕಯಲ್ಲಿ ಆಗತತಿುರತವ ತೊೆಂದ್ರ ೆ 
          ಕತರಿತ್ತ. 

-ಶ್ರೋ ಮರಿತಿಬೆಾೋಗೌಡ  
-ಶ್ರೋ ಕೊೋಟ ಶ್ರೋನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ) 

 
ಆ) ತ್ತಮಕೂರತ ರ್ಜಲೆಿ ಕೊೋಲೂರತ ದಣೆಣಯಲ್ಲಿ ಅವನಾಹತ್ವನಗಿ ನಡೆಯತತಿುರತವ    
   ಮತನೆಂತ್ರದ್ ಕತರಿತ್ತ. 

- ಶ್ರೋ ಎಸ್.ಕೆೋಶವ ಪರಸನದ್  
- ಶ್ರೋ ಕೊೋಟ ಶ್ರೋನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ) 
 

ಇ) ಬೆೆಂಗಳೂರತ ನಿೋರತ ಸರಬರನಜತ ಮತ್ತು ಒಳಚರೆಂಡಿ ಮೆಂಡಳಿಗೆ ರ್ನಗರಿಕರತ  
    ಪ್ನವತಿಸಿದ್ ನಿೋರಿನ ಬಿಲ್ ಹಣ್ದ್ ದ್ತಬಾಳಕೆ ಕತರಿತ್ತ 

- ಶ್ರೋ ಯತ.ಬಿ.ವೆೆಂಕಟೆೋಶ್ 
- ಶ್ರೋ ಕೂೆೋಟ ಶ್ರೋನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ)  

ಈ) ಪರಧನನ ಮೆಂತಿರ ಕ್ಸನನ್ ಸಮ್ನಾನ್ ಯೋಜರೆ್ಯ ಅನತದನನ ಪಡಯೆತವಲ್ಲಿ ಪರಿಶ್ಷಟ  
    ಜನತಿ/ಪೆಂಗಡ ವಗಾದ್ವರತ ವೆಂಚಿತ್ರನಗತತಿುರತವ ಬಗೆೆ. 

- ಶ್ರೋ ಪರಕನಶ್ ಕೆ. ರನಥೂೆೋಡ್(ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷದ್ ಮತಖ್ಾ ಸಚೆೋತ್ಕರತ) 
- ಶ್ರೋ ಕೂೆೋಟ ಶ್ರೋನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ(ಸಮ್ನಜ ಕಲನಾಣ್ ಮತ್ತು  
            ಹೆಂದ್ತಳಿದ್ ವಗಾಗಳ ಕಲನಾಣ್ ಸಚಿವರತ) 

  
 ಉ) ಪ್ನರದೆೋಶ್ಕ ಸನರಿಗ ೆಕಛೆೋರಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಧಾವತಿಾಗಳ ಹನವಳಿ ಕತರಿತ್ತ 
  -ಶ್ರೋ ಎೆಂ.ರ್ನಗರನಜತ 
  -ಶ್ರೋ ಕೊೋಟ ಶ್ರೋನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ)  
 ಊ) ವಿದ್ತಾತ್ ದ್ರ ಏರಿಕ ೆಕತರಿತ್ತ 
  -ಶ್ರೋ ಮೆಂಜತರ್ನಥ್ ಭೆಂಡನರಿ 

-ಶ್ರೋ ಕೊೋಟ ಶ್ರೋನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ)  
 

 ಋ) ರನಜಾದ್ಲ್ಲಿ ಲವ್ ರ್ಜಹನದ್ ಪರಕರಣ್ಗಳು ಹೆಚತಚತಿುರತವ ಬಗೆೆ 
  -ಶ್ರೋ ಡಿ.ಎಸ್.ಅರತಣ್ 

-ಶ್ರೋ ಕೊೋಟ ಶ್ರೋನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ)  
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 ಎ) ಕತಡಚಿ-ಬನಗಲಕೊೋಟೆ ರೆೈಲತ ಮ್ನಗಾದ್ ಅನತಷ್ನಾನದ್ ನಿಲಾಕ್ಷತೆ ಬಗೆೆ 
   -ಶ್ರೋ ನಿರನಣಿ ಹಣ್ಮೆಂತ್ ರತದ್ರಪಪ 

-ಶ್ರೋ ಕೊೋಟ ಶ್ರೋನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ)  
 

0೭. ಸಭೆಯ ಮತೆಂದಡಲನದ್ ಕನಗದ್ಪತ್ರಗಳು 
0೮. ವರದಯರೆ್ೂುಪಿಪಸತವುದ್ತ  
0೯. ಖನಸಗಿ ಸದ್ಸಾರ ಕನಯಾಕಲನಪ 
                        ಖನಸಗಿ ನಿಣ್ಾಯ 

“ರನಜಾದ್ಲ್ಲಿರತವ ರನಜಾ ಮತ್ತು ಕೆೋೆಂದ್ರ ಸಕನಾರದ್ ಎಲನಿ 
ಇಲನಖಗೆಳಲ್ಲಿ ಹನಗೂ  ಸಕನಾರೆೋತ್ರ ಸೆಂಸೆಾಗಳಲ್ಲಿ “ಸಿ”್
ಮತ್ತು “ಡಿ”್ ದ್ಜೆಾಯ ಹತದೆುಗಳನತು ಕನುಡಿಗರಿಗೆ 
ಮಿೋಸಲ್ಲಡತವ ಕತರಿತ್ತ ಸೆಂವಿಧನನ ತಿದ್ತುಪಡಿಗನಗಿ 
ಕೊೋರಿ ಖನಸಗಿ ನಿಣ್ಾಯದ್ ಮೆಂಡರ್ೆ    
   -ಶ್ರೋ ಯತ.ಬಿ.ವೆೆಂಕಟೋೆಶ್ 
                                   (ನಿಣ್ಾಯ ಮೆಂಡಿಸಲನಯಿತ್ತ) 

        ~ * ~ ~ * ~  
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(1139) 2೩/12/2022/ಎಸ್ಪಿಆರ್-ಬಿಎನ್ಎಸ್/11:10 

 
 
 
 
  

ಕರ್ನಾಟಕಕರ್ನಾಟಕ  ವಿಧನನವಿಧನನ  ಪರಿಷತ್ತುಪರಿಷತ್ತು  
  

ಶತಕರವನರಶತಕರವನರ,,  2233ರೆ್ೋರೆ್ೋ  ಡಿಸೆೆಂಬರ್ಡಿಸೆೆಂಬರ್  22002222  
  

ಸದ್ನವುಸದ್ನವು  ಬೆಳಗನವಿಯಬೆಳಗನವಿಯ  ಸತವಣ್ಾಸತವಣ್ಾ  ವಿಧನನವಿಧನನ  ಸೌಧದ್ಲ್ಲಿರತವಸೌಧದ್ಲ್ಲಿರತವ    
ವಿಧನನವಿಧನನ  ಪರಿಷತಿುನಪರಿಷತಿುನ  ಸಭನೆಂಗಣ್ದ್ಲ್ಲಿಸಭನೆಂಗಣ್ದ್ಲ್ಲಿ  

ಪೂವನಾಹುಪೂವನಾಹು  1111  ಗೆಂಟೆಗೆಂಟೆ  1144  ನಿಮಿಷಕೆೆನಿಮಿಷಕೆೆ  ಸಮ್ನವೆೋಶಗೂೆೆಂಡಿತ್ತಸಮ್ನವೆೋಶಗೂೆೆಂಡಿತ್ತ  
  

ಸಭನಪತಿಯವರನದ್ಸಭನಪತಿಯವರನದ್  ಶ್ರೋಶ್ರೋ  ಬಸವರನಜಬಸವರನಜ  ಶ್ವಲ್ಲೆಂಗಪಪಶ್ವಲ್ಲೆಂಗಪಪ  ಹೊರಟಟಹೊರಟಟಯಯವರತವರತ    
ಪಿೋಠದ್ಲ್ಲಿಪಿೋಠದ್ಲ್ಲಿ  ಉಪಸಿಾತ್ಉಪಸಿಾತ್ರನದ್ರನದ್ರತರತ  
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 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಈಗ ಉಪ ಸಭನಪತಿಯವರ ಚತರ್ನವಣ ೆ ಪರಕ್ರಯ್ಕಯನತು 
ತೆಗೆದ್ತಕೂೆಳಿಲನಗತವುದ್ತ.  ನಮಾ ಮತೆಂದೆ ಒಟತಟ 5 ಪರಸನುವರೆ್ಗಳಿವೆ.    

 
01. ಉಪ ಸಭನಪತಿ ಸನಾನಕೆೆ ಚತರ್ನವಣ ೆ

 
ಮೊದ್ಲರೆ್ೋ ಪರಸನುವ  

ಶ್ರೋ ಕೊೋಟ ಶ್ರೋನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ,           
ಶ್ರೋ ಪ್ನರಣೋೆಶ್ ಎೆಂ.ಕ.ೆರವರನತು ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುನ ಉಪ ಸಭನಪತಿಯವರರ್ನುಗಿ 
ಚತರ್ನಯಿಸಬೆೋಕೆೆಂದ್ತ ಸೂಚಿಸತತೆುೋರೆ್. 

 
ಡನ|| ವೆೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣ್ಸನಾಮಿ(ಸಕನಾರದ್ ಮತಖ್ಾ ಸಚೆೋತ್ಕರತ):- ಮ್ನನಾ 

ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಶ್ರೋ ಕೂೆೋಟ ಶ್ರೋನಿವನಸ ಪೂಜನರಿಯವರತ ಸೂಚಿಸಿರತವ ಪರಸನುವರ್ೆಯನತು ರ್ನನತ 
ಅನತಮೊೋದಸತತೆುೋರೆ್. 

 
ಎರಡರೆ್ೋ ಪರಸನುವ  

ಶ್ರೋ ಎಸ್.ರತದೆರೋಗೌಡ:- ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಶ್ರೋ ಪ್ನರಣೋೆಶ್ ಎೆಂ.ಕ.ೆ ರವರನತು 
ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುನ ಉಪ ಸಭನಪತಿಯವರರ್ನುಗಿ ಚತರ್ನಯಿಸಬೆೋಕೆೆಂದ್ತ ಸೂಚಿಸತತೆುೋರ್.ೆ 

 
ಶ್ರೋ ಪರತನಪ್ ಸಿೆಂಹ ರ್ನಯಕ್್ ಕೆ.:- ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಶ್ರೋ 

ಎಸ್.ರತದೆರೋಗೌಡರವರತ ಸೂಚಿಸಿರತವ ಪರಸನುವರೆ್ಯನತು ರ್ನನತ ಅನತಮೊೋದಸತತೆುೋರ್ೆ. 
 

ಮೂರರೆ್ೋ ಪರಸನುವ  
ಡನ|| ತ್ಳವನರ್ ಸನಬಣ್ಣ:- ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಶ್ರೋ ಪ್ನರಣೋೆಶ್ ಎೆಂ.ಕ.ೆರವರನತು 

ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುನ ಉಪ ಸಭನಪತಿಯವರರ್ನುಗಿ ಚತರ್ನಯಿಸಬೆೋಕೆೆಂದ್ತ ಸೂಚಿಸತತೆುೋರ್.ೆ 
ಶ್ರೋಮತಿ ಹೆೋಮಲತನ ರ್ನಯಕ:- ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಡನ|| ತ್ಳವನರ್ ಸನಬಣ್ಣರವರತ 

ಸೂಚಿಸಿರತವ ಪರಸನುವರ್ೆಯನತು ರ್ನನತ ಅನತಮೊೋದಸತತೆುೋರ್ೆ. 
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ರ್ನಲೆರೆ್ೋ ಪರಸನುವ  
ಶ್ರೋ ಡಿ.ಎಸ್. ಅರತಣ್:- ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಶ್ರೋ ಪ್ನರಣೆೋಶ್ ಎೆಂ.ಕ.ೆರವರನತು 

ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುನ ಉಪ ಸಭನಪತಿಯವರರ್ನುಗಿ ಚತರ್ನಯಿಸಬೆೋಕೆೆಂದ್ತ ಸೂಚಿಸತತೆುೋರ್.ೆ 
 
ಶ್ರೋ ನವಿೋನ್ ಕೆ.ಎಸ್.:- ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಶ್ರೋ ಡಿ.ಎಸ್.ಅರತಣ್ರವರತ 

ಸೂಚಿಸಿರತವ ಪರಸನುವರ್ೆಯನತು ರ್ನನತ ಅನತಮೊೋದಸತತೆುೋರ್ೆ. 
 

ಐದ್ರೆ್ೋ ಪರಸನುವ  
ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕ.ೆಹರಿಪರಸನದ್(ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷದ್ ರ್ನಯಕರತ):- ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ,       

ಶ್ರೋ ಅರವಿೆಂದ್ ಕತಮ್ನರ್ ಅರಳಿರವರನತು ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುನ ಉಪ ಸಭನಪತಿಯವರರ್ನುಗಿ 
ಚತರ್ನಯಿಸಬೆೋಕೆೆಂದ್ತ ಸೂಚಿಸತತೆುೋರೆ್. 

 
ಶ್ರೋ ಮೆಂಜತರ್ನಥ್ ಭೆಂಡನರಿ:- ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕ.ೆಹರಿಪರಸನದ್ರವರತ 

ಸೂಚಿಸಿರತವ ಪರಸನುವರ್ೆಯನತು ರ್ನನತ ಅನತಮೊೋದಸತತೆುೋರ್ೆ. 
 

ಪರಸನುವಗಳನತು ಮೆಂಡಿಸಲನಯಿತ್ತ 
 
ಶ್ರೋ ಪಿ.ಆರ್.ರಮೋಶ್(ರ್ನಮನಿದೆೋಾಶನವನತು ಹೊೆಂದದ್ವರತ):- ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, 

ಇಲ್ಲಿ ಒಟತಟ 5 ಅರ್ಜಾಗಳಿದ್ತು, ಆ ಪ್ೆೈಕ್ 4 ಅರ್ಜಾಗಳನತು ಭನರತಿೋಯ ಜನತನ ಪಕ್ಷದ್ವರೆೋ ಸಲ್ಲಿಸಿದನುರೆ.  
ಅವರತ ಯನವುದನದ್ರೂ ತ್ಪ್ನಪಗಿದ ೆ ಎೆಂದ್ತ ಭನವಿಸಿ 4 ಅರ್ಜಾಗಳನತು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ರೆೋ ಎೆಂದ್ತ 
ಕೆೋಳಬಯಸತತುೆೋರೆ್!   

 
ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಉಪ ಸಭನಪತಿಯವರ ಚತರ್ನವಣ ೆಮತಗಿದ್ ನೆಂತ್ರ ನಿೋವು ಅವರನತು 

ಕೆೋಳಿಕೂೆಳಿಿ; ತನವಿೋಗ ಕತಳಿತ್ತಕೂೆಳಿಿ. 
 
ಶ್ರೋ ಎಸ್.ಎಲ್.ಭೊೋಜೋೆಗೌಡ(ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್ೆೋತ್ರ):- ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, … 
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ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಒೆಂದ್ತ ನಿಮಿಷ. ಉಪ ಸಭನಪತಿಯವರ ಚತರ್ನವಣೆಗ ೆಬೆಂದರತವ ಒಟತಟ 
5 ಪರಸನುವರೆ್ಗಳ ಪ್ೆೈಕ್, ಶ್ರೋ ಪ್ನರಣೋೆಶ್ ಎೆಂ.ಕೆ.ರವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿರತವ ಮೊದ್ಲರೆ್ೋ ಪರಸನುವರೆ್ಯನತು 
ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಿ ಮತ್ಕೆೆ ಹನಕತತೆುೋರ್ೆ.  

 
ಶ್ರೋ ಎಸ್.ಎಲ್.ಭೊೋಜೋೆಗೌಡ:- ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಚತರ್ನವಣೆಯ ಬಗೆೆ ರ್ನನತ 

ಎರಡತ ಮ್ನತ್ತಗಳರ್ನುಡಲತ ಬಯಸತತುೆೋರೆ್.  ನಮಾ ಪಕ್ಷದ್ ಪರವನಗಿ ಅವಕನಶ ನಿೋಡಬೋೆಕೆೆಂದ್ತ 
ಕೊೋರತತೆುೋರೆ್.   

 
ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ನಿೋವು ಮ್ನತ್ರ್ನಡಿ.  
 
ಶ್ರೋ ಎಸ್.ಎಲ್.ಭೊೋಜೆೋಗೌಡ(ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್ೆೋತ್ರ):- ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಇವತಿುನ ದವಸ 

ಎರಡೂ ರನಷಿರೋಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಉಪ ಸಭನಪತಿಯವರ ಸನಾನಕೆೆ ಅರ್ಜಾಗಳನತು ಸಲ್ಲಿಸಿರತವ 
ಸೆಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ಚತರ್ನವಣಗೆೆ ಮತೆಂದನಗಿವ.ೆ  ಈ ವಿಚನರದ್ಲ್ಲಿನ ನಮಾ ಅನಿಸಿಕ ೆ ಏರೆ್ೆಂದ್ರೆ, ಈ 
ವಿಚನರದ್ಲ್ಲಿ ಪರೆಂಪರಯೆತ ಇದೆ.  ಆಡಳಿತ್ ಪಕ್ಷದ್ವರತ ಸಭನಪತಿ ಸನಾನವನತು ತೆಗೆದ್ತಕೊೆಂಡ 
ಸೆಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ… ಈ ರಿೋತಿಯನಗಿ ಈ ಹೆಂದ ೆ ಆಗಿದ.ೆ  ಆದ್ರೆ ರ್ನನತ ಹೊಸಬನಿದೆುೋರ್.ೆ  ನನು 
ತಿಳುವಳಿಕೆಯ ಪರಕನರ, ಉಪ ಸಭನಪತಿಯವರ ಸನಾನಕೆೆ ಚತರ್ನವಣೆ ಬೆಂದ್ ಸೆಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ್ 
ಪಕ್ಷದ್ವರತ ಸೌಜನಾಕನೆದ್ರೂ ಸರಿ ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷದ್ವರನತು ವಿಶನಾಸಕೆೆ ತೆಗೆದ್ತಕೂೆೆಂಡತ, ಉಪ 
ಸಭನಪತಿ ಸನಾನವನತು ಬಿಟತಟಕೂೆಟಟರತವ ಅರೆ್ೋಕ ಉದನಹರಣೆಗಳು ಈ ಹೆಂದ ೆಆಗಿವ.ೆ  ಆದ್ರೆ, ಈಗ 
ಆಡಳಿತ್ ಪಕ್ಷದ್ವರತ ನಮಾನತು ಕೆೋಳಿಲಿ.  ಆದ್ರ ೆಕನೆಂಗರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ್ವರನತು ಕೆೋಳಿದನುರೆಯ್ಕೋ ಅಥವನ 
ಇಲಿವೆೋ ಎನತುವುದ್ತ ನನಗ ೆ ಗೊತಿುಲಿ.  ಆದ್ರೆ, ಒಮಾ ಚತರ್ನವಣೆಗ ೆ ಸಫಧಿಾಸತತೆುೋವೆ ಎನತುವ 
ಸೆಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ್ ಪಕ್ಷದ್ವರತ “ರ್ನವು ಉಪ ಸಭನಪತಿ ಸನಾನಕೆೆ ಸಫಧಿಾಸತತಿುದೆುೋವೆ; ರ್ನಮಪತ್ರ 
ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮ್ನಡತತಿುದೆುೋವ;ೆ ದ್ಯಮ್ನಡಿ ನಮಗೆ ಸಾಲಪ ಸಹಕನರ ನಿೋಡಿ”್ ಎೆಂದ್ತ ನಮಾ ಪಕ್ಷದ್ವರನತು 
ಸೌಜನಾಕನೆದ್ರೂ ಕೆೋಳಿದ್ುರ ೆ ಅವರಿಗೆ ಸಾಲಪ ಗೌರವ ಇರತತಿುತ್ತು ಎನತುವುದ್ತ ನಮಾ ಪಕ್ಷದ್ವರೆಲಿರ 
ಹನಗೂ ನನು ವೆೈಯಕ್ುಕ ಅಭಿಪ್ನರಯವನಗಿದ.ೆ  ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷವನದ್ ಕನೆಂಗೆರಸ್ ಪಕ್ಷದ್ವರೂ ಸಹ 
ಉಪ ಸಭನಪತಿಯವರ ಸನಾನಕೆೆ ರ್ನಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದನುರ.ೆ  ಸಭನಪತಿಯವರ ಸನಾನಕೆೆ ಈಗೆೆ ಎರಡತ 
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ದನಗಳ ಹೆಂದ ೆ ಚತರ್ನವಣೆಯತ ನಡಯೆಿತ್ತ.  ಇದ್ಕೆೆ ಈ ಪಕ್ಷದ್ವರತ ಏಕೆ ರ್ನಮಪತ್ರವನತು 
ಸಲ್ಲಿಸಲ್ಲಲಿ ಎೆಂದ್ತ ಪರಶ್ುಸತತೆುೋರ್ೆ.  ಅವತಿುಗೂ ಸಹ ಇದೆೋ ವನತನವರಣ್ ಮತ್ತು ಪರಿಸಿಾತಿಯಿತ್ತು.   

 (ಮತೆಂದ್ತ) 
(1140)  23-12-2022/11-20/bkp-bns 
ಶ್ರೋ  ಎಸ್.ಎಲ್.ಭೊೋಜೋೆಗೌಡ(ಮತೆಂದ್ತ): 
 ಸಭನಪತಿಯವರ  ಸನಾನಕೆೆ  ಏತ್ಕೆೆ  ಅರ್ಜಾ ಹನಕಲ್ಲಲಿ? ಸಭನಪತಿಯವರತ  ಮೋಲಾಗಾದ್  ಜನತಿಗ ೆ
ಸೋೆರಿದ್ವರೆೆಂದ್ತ ಹೆೋಳಿ ಏರ್ನದ್ರೂ ಮ್ನರ್ಜಾನ್ ಕೂೆಟಟದನುರಯೆ್ಕೋ  ಅಥವನ  ಬೆೋರ ೆಬೆೋರ ೆ ವಿಚನರದ್ಲ್ಲಿ   
ಏರ್ನದ್ರೂ  ಮ್ನರ್ಜಾನ್  ಕೊಟಟದನುರೆಯ್ಕೋ?     ಇವತ್ತು  ರ್ನನತ ಏತ್ಕೆೆ  ಈ  ಮ್ನತ್ನತು    
ಹೆೋಳುತಿುದೆುೋರೆ್ೆಂದ್ರೆ  ಹೂೆರಗಡ ೆ  ಕನರಿಡನರ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಂದರತವ ವಿಚನರವನಗಿರತವುದ್ರಿೆಂದ್  ರ್ನನತ 
ಮ್ನತನರ್ನಡತತಿುದೆುೋರ್.ೆ   ಇಲಿದದ್ುರ,ೆ ರ್ನನತ ಬೆೋರ ೆ ಬೆೋರ ೆ ವಿಚನರದ್ಲ್ಲಿ ಮ್ನತ್ರ್ನಡಲ್ಲಕೆೆ  
ಹೊೋಗತವುದಲಿ.  ದ್ಯಮ್ನಡಿ  ಅದ್ತ ತ್ಪ್ನಪಗಿದ್ುರೆ  ಕ್ಷಮಿಸಿ.   (ಗೊೆಂದ್ಲ)  ಇಲ್ಲಿ  ವಿಚನರ  
ಬೆಂದದ್ುರಿೆಂದ್  ರ್ನನತ  ಮ್ನತ್ರ್ನಡತತಿುದೆುೋರ್.ೆ   
 

ಶ್ರೋ  ಬಸವರನಜ  ಬೊಮ್ನಾಯಿ(ಮತಖ್ಾಮೆಂತಿರಗಳು):- ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ ಶ್ರೋಯತತ್  
ಭೊೋಜೆೋಗೌಡರತ   ಒೆಂದ್ತ  ನಿಮಿಷ  ಕತಳಿತ್ತಕೂೆಳಿಬೆೋಕತ.  ಮ್ನನಾ ಸದ್ಸಾರ  ಮನಸಿಸನಲ್ಲಿ 
ಏನಿದೆಯೋ  ಅದ್ನತು  ಹೆೋಳುವುದ್ಕೆೆ ಸೆಂಪೂಣ್ಾ ಅಧಿಕನರ   ಇದೆ.  ನಿಮಾ   political stand  
ಏರ್ನದ್ರೂ  ಮ್ನಡಿಕೊಳಿಿ.  ಆದ್ರೆ, ಸಭನಪತಿಯವರ  ಬಗೆೆ  ಅವರತ  ಆ ವಗಾ, ಮೋಲಾಗಾ, ಕೆಳ 
ವಗಾ ಅಥವನ  ಉಪ ಸಭನಪತಿಯವರ  ಬಗೆೆ  ಮೋಲಾಗಾ  ಎೆಂದ್ತ  ಈ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ 
ಮ್ನತ್ರ್ನಡತವುದ್ತ ಸರಿಯಲಿ. 

   
ಶ್ರೋ  ಎಸ್.ಎಲ್.ಭೊೋಜೆೋಗೌಡ:- ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ   ವೆೈಯಕ್ುಕವನಗಿ  ರ್ನನತ  

ಹೆೋಳಲ್ಲಲಿ.      



ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನ ಪರಿಷತ್ತು                      ೨೩-೧೨-೨೦೨೨                                     12                        

  ತಿದ್ತುಪಡಿಯನಗದ್ ಪರತಿ/Unedited copy, ರ್ನಾಯನಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವನ ಪತಿರಕನ ಪರಕಟಣೆಗನಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಕೂಡದ್ತ 
 

   

ಶ್ರೋ  ಬಸವರನಜ  ಬೊಮ್ನಾಯಿ(ಮತಖ್ಾಮೆಂತಿರಗಳು):- ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ ವೆೈಯಕ್ುಕ  
ಎನತುವುದ್ಲಿ.   ನಿರ್ುೆತನರೆ್  ಆಗಿರತವೆಂತ್ಹ ಚತರ್ನವಣೆ  ಬಗೆೆ  ಅವರ  ನಿಲತವು  ಈ  ಕನರಣ್ಕನೆಗಿ   
ಈ ರಿೋತಿ ಆಗಿದ ೆ  ಎನತುವೆಂತ್ಹದ್ತು, it is not in good taste.  ಇದ್ತ ಸತ್ಸೆಂಪರದನಯವಲಿ.  
ರ್ನನತ ಅಷ್ೆಟೋ  ಹೆೋಳಲ್ಲಕೆೆ    ಎದ್ತು ನಿೆಂತ.ೆ   ಇನತುಳಿದ್ ವಿಚನರವನತು  ಹೆೋಳಬಹತದ್ತ.     

(ಗೊೆಂದ್ಲ) 
ಸಭನಪತಿಯವರತ:-   ಒೆಂದ್ತ  ನಿಮಿಷ. ಅವರದ್ತು ಮತಗಿಯಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ   ಎಲಿರೂ 

ಕತಳಿತ್ತಕೂೆಳಿಿ.  
ಶ್ರೋ  ಎಸ್.ಎಲ್.ಭೊೋಜೋೆಗೌಡ:- ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ     ಹೋಗನಗಿ,    ನನು  

ನಿಲತವನತು  ರ್ನನತ  ಹೆೋಳಿದೆುೋರ್.ೆ  ಒೆಂದ್ತ  ನಿಮಿಷ  ಕೆೋಳಿ.   ರ್ನವಲೆಿರೂ  ತಿಳಿದ್ದ್ತು… 
(ಗೊೆಂದ್ಲ) 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಇಲ್ಲಿ ಒೆಂದ್ತ ನಿಮಿಷ  ಕೆೋಳಿ.  ಎಲಿರೂ  ಕತಳಿತ್ತಕೂೆಳಿಿ.   ಚತರ್ನವಣೆ   
ಪರಕ್ರಯ್ಕ. 

ಶ್ರೋ  ಎಸ್.ಎಲ್.ಭೊೋಜೆೋಗೌಡ:- ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ   ರ್ನನತ ಎರಡತ  ನಿಮಿಷದ್ಲ್ಲಿ  
ಮತಗಿಸತತುೆೋರೆ್.  

ಶ್ರೋ ಪತಟಟಣ್ಣ:- ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ  
ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಶ್ರೋಯತತ್  ಪತಟಟಣ್ಣನವರೆ,  ಕತಳಿತ್ತಕೂೆಳಿಿ.     
ಶ್ರೋ ಪತಟಟಣ್ಣ:- ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ   ಚತರ್ನವಣೆ  ಪ್ನರರೆಂಭವನದ್  ಮೋಲೆ   

ಮ್ನತ್ರ್ನಡಲ್ಲಕೆೆ  ಅವಕನಶ   ಇದೆಯ್ಕೋ?  
ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಇಲಿ, ಇಲಿ,   ರ್ನನತ  ಇನತು       ಪ್ನರರೆಂಭ  ಮ್ನಡಿಲಿ. ಅವರತ  

ಏನತ  ಹೆೋಳುತನುರೆ  ಕೆೋಳೂೆೋಣ್.     
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ಶ್ರೋ ಪತಟಟಣ್ಣ:- ತನವು  ಹರಿಯರಿದುೋರಿ.  ಚತರ್ನವಣ ೆ ಪ್ನರರೆಂಭವನಗಿದ.ೆ ಚತರ್ನವಣ ೆ 
ಪ್ನರರೆಂಭವನದ್  ಮೋಲೆ  ವನಪಸತಸ ತೆಗೆದ್ತಕೂೆಳುಿವುದ್ತ  ಮತಗಿದ್ತ  ಹೂೆೋಗಿದೆ.  ಈಗ ಚತರ್ನವಣೆ         
ಮ್ನತ್ರ ಆಗಬೆೋಕತ.   ಈಗ  ಮ್ನತ್ರ್ನಡಿದ್ರೆ  ಏನೂ   ಉಪಯೋಗವಿಲಿ.  ಚತರ್ನವಣೆ  ಮ್ನಡಿ. 

 
ಡನ||ಕ.ೆ ಗೊೋವಿೆಂದ್ರನಜ್:-  ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ  
 
ಶ್ರೋ  ಎಸ್.ಎಲ್.ಭೊೋಜೋೆಗೌಡ:- ಒೆಂದ್ತ  ನಿಮಿಷ, ಗೊೋವಿೆಂದ್ರನಜತ ರವರೆ, ನಮಾ 

ನಿಲತವಿನ ಬಗೆೆ  ಹೆೋಳಬೆೋಕತ.  ಏಕೆೆಂದ್ರ ೆ ರ್ನಳೆ ಬೆಳಗೆೆ   ...  
  
ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಒೆಂದ್ತ  ನಿಮಿಷ. ನಿೋವು  ನಿಮಾ   ನಿಲತವನತು  ವಾಕು  ಮ್ನಡತವನಗ 

ನನಗ ೆಜನತಿ ಬಣ್ಣ  ಹಚಚಬೆೋಡಿ.      ಈ ವಿಚನರವನಗಿ  ನನಗ ೆ ಬಹಳ  ಜನ ಹೆೋಳಿದನುರೆ. 
(ಗೊೆಂದ್ಲ) 

ಶ್ರೋ  ಎಸ್.ಎಲ್.ಭೊೋಜೋೆಗೌಡ:-  ತ್ಮಾನತು  ರ್ನನತ  ಆ  ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ  ಯನವತ್ತು  
ರೆ್ೂೋಡಿಲಿ.    

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಒೆಂದ್ತ  ನಿಮಿಷ. ನಿೋವು  ರ್ನನತ  ಹೆೋಳುವುದ್ನತು  ಕೆೋಳಿ.   ನಿೋವು  
ರ್ನನತ  ಹೆೋಳುವುದ್ನತು ಕೆೋಳುವುದಲಿವೆೆಂದ್ರೆ ಹೋೆಗೆ? 
 

ಶ್ರೋ  ಯತ.ಬಿ. ವೆೆಂಕಟೆೋಶ್(ರ್ನಮ ನಿದೆೋಾಶ್ತ್ರತ):-  ಶ್ರೋಯತತ್  ಭೂೆೋಜೋೆಗೌಡ ರವರೆ,  
ನಿೋವು  ನಿಮಾ ಪಕ್ಷದ್  ನಿಲತವಿನ ಬಗೆೆ  ಮ್ನತ್ರ್ನಡಬೆೋಕತ. ನಮಾ ಪಕ್ಷದ್  ನಿಲತವಿನ ಬಗೆೆ  ನಿೋವು  
ಏತ್ಕೆೆ  ಮ್ನತ್ರ್ನಡತತಿುೋರಿ.   ನಮಾ   ಪಕ್ಷದ್  ಬಗೆೆ  ಮ್ನತ್ರ್ನಡತವುದ್ಕೆೆ  ನಿೋವು  ಯನರತ?  ನಮಾ   
ಪಕ್ಷದ್  ಬಗೆೆ  ಮ್ನತ್ರ್ನಡಲ್ಲಕೆೆ   ನಿಮಗೆ  ಏನತ  ಹಕತೆ  ಇದೆ?    
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ಶ್ರೋ  ಎಸ್.ಎಲ್.ಭೊೋಜೆೋಗೌಡ:- ಅವರ ಪಕ್ಷದ್ತು double standard. ಆ double 
standard ಬೆೋಡ. 

(ಗೊೆಂದ್ಲ) 
 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಇದನಾವುದ್ೂ ಸಹ ಕಡತ್ಕೆೆ ಹೂೆೋಗಬನರದ್ತ. 
 

(ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರ ಆದೆೋಶದ್ ಮೋರಗೆೆ ಈ ಹೆಂತ್ದ್ಲ್ಲಿನ ಸದ್ನದ್ ನಡವಳಿಗಳನತು 
ದನಖ್ಲ್ಲಸಿರತವುದಲಿ) 

 
ಸಭನಪತಿಯವರತ:-  ರ್ನನತ ಚತರ್ನವಣೆ   ಪರಕ್ರಯ್ಕಯನತು   ಪ್ನರರೆಂಭ   ಮ್ನಡತತೆುೋರ್ೆ.   
     
ಶ್ರೋ  ಎಸ್.ಎಲ್.ಭೊೋಜೋೆಗೌಡ:- ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ  ರ್ನನತ ಒೆಂದ್ತ  ನಿಮಿಷದ್ಲ್ಲಿ 

ಹೆೋಳಿ  ಮತಗಿಸತತುೆೋರೆ್.  ಎರಡೂ ರನಷಿರೋಯ   ಪಕ್ಷಗಳು  ನಮಾನತು  ಕೆೋಳಲ್ಲಲಿ. ಅರ್ಜಾ  ಹನಕಲ್ಲಲಿ. 
ಹನಗನಗಿ,  ಈ  ಚತರ್ನವಣೆಯಲ್ಲಿ   ರ್ನವು ಮತ್ದನನಕೆೆ  ಬೆಂದ್ೆಂತ್ಹ  ಸೆಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ   ನಮಾ ಪಕ್ಷ 
ಸೆಂಪೂಣ್ಾವನಗಿ ತ್ಟಸಾವನಗಿ, ರ್ನವು  ಹೊರಗಡೆ  ಹೂೆೋಗದೋೆ   ಇಲ್ಲಿಯ್ಕೋ   ಕತಳಿತಿರತತುೆೋವೆ.  

  
ಶ್ರೋ ಎಸ್. ರವಿ(ಸಾಳಿೋಯ ಸೆಂಸಾೆಗಳ  ಕ್ೆೋತ್ರ):- ಅವರ  ಪಕ್ಷಕೆೆ  ಸನಟಯೆಂಡ್    ಇಲಿ.   

(ಗೊೆಂದ್ಲ)  ಇವರದ್ತು  ಯನವ ಸನಟಯೆಂಡ್  ಆಗಿರತತ್ುದ?ೆ   
 
ಶ್ರೋ  ಎಸ್.ಎಲ್.ಭೊೋಜೋೆಗೌಡ:- ನಿಮಗೆ ಯನವ standard ಇದ?ೆ ನಿಮಾದ್ತ double 

standard ಇದೆ.    
(ಗೊೆಂದ್ಲ) 

ಶ್ರೋ ಎಸ್.ರವಿ (ಸಾಳಿೋಯ ಸೆಂಸಾೆಗಳ  ಕ್ೆೋತ್ರ):- ನಿೋವು    ಏರೆ್ೋರ್ೂೆ  ಹೋೆಳುವುದ್ತ  ಬೋೆಡ, 
ಹೆೋಳಬೆೋಕನದ್  ವಿಚನರ  ಹೆೋಳಿ.   ನಿಮಾದ್ತ ಸನಟಯೆಂಡ್ ಇಲಿ.   
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ಶ್ರೋ  ಎಸ್.ಎಲ್.ಭೊೋಜೆೋಗೌಡ:-  ನಮಾ ವೆೈಯಕ್ುಕ ತ್ೂಕವನತು  ರ್ನವು  
ಇಟತಟಕೂೆೆಂಡಿದುೆೋವೆ. ನಿಮಾ ತ್ೂಕ ಇದ್ುರ ೆನಿಮಾಲ್ಲಿ ಇಟತಟಕೂೆಳಿಿ.     ನಮಾ standard     ಬಗೆೆ  
ಮ್ನತ್ರ್ನಡತವುದ್ಕೆೆ    ಇವರತ  ಯನರತ?  ನಿಮಾದ್ತ double standard.         

 
ಶ್ರೋ ಎಸ್.ರವಿ:– ನಮಾ ಪಕ್ಷದ್ ಬಗೆೆ ಹೆೋಳುವುದ್ಕೆೆ  ಇವರಿಗೆ  ಏನತ ಅಧಿಕನರ   ಇದೆ?   

(ಗೊೆಂದ್ಲ) 
ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕ.ೆಹರಿಪರಸನದ್(ವಿರೊೋಧ ಪಕ್ಷದ್  ರ್ನಯಕರತ):_  ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ  ರ್ನನತ   

ಈ ವಿಚನರವನಗಿ  ಮ್ನತ್ರ್ನಡಲ್ಲಕೆೆ  ಪ್ನರರೆಂಭ  ಮ್ನಡಬೋೆಕೆೆಂದೆೋನೂ    ಇರಲ್ಲಲಿ.  ಮ್ನನಾ              
ಶ್ರೋ  ಎಸ್.ಎಲ್.ಭೂೆೋಜೋೆಗೌಡರವರತ  ಗೆಂಭಿೋರವನದ್   ಆರೂೆೋಪವನತು  ನಮಾ ಮೋಲ ೆಮ್ನಡಿದ್ರತ.    
ಕನೆಂಗೆರಸ್   ಪಕ್ಷ  ನಿೋವು  ಮೋಲನಾತಿಯವರೆೆಂದ್ತ  ಹೆೋಳಿ  ಬೆೆಂಬಲ  ಕೊಟಟದುೋರಿ ಎೆಂದ್ತ  
ಹೆೋಳಿದ್ರತ.  ಶ್ರೋಯತತ್  ಎೆಂ.ಕ.ೆ  ಪ್ನರಣೋೆಶ್ ರವರತ   ಯನವ  ಜನತಿ?  ಅವರತ ಸಹ  
ಮೋಲನಾತಿಯವರಲಿವೆೋ?   
 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:-   ಇದ್ರ  ಬಗೆೆ  ರ್ನನತ  ಒೆಂದ್ತ  ಸಕೆೆೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ  ಹೆೋಳುತೆುೋರ್.ೆ   ಆ  
ಕಡ ೆ ಇರತವೆಂತ್ಹ ಬಹಳ  ಮೆಂದ  ನನುನತು  ಒಕೆಲ್ಲಗರತ  ಎೆಂದ್ತ   ತಿಳಿದ್ತಕೂೆೆಂಡಿದ್ುರತ.   
 
   ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರಸನದ್(ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷದ್  ರ್ನಯಕರತ):_  ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ    
ರ್ನವು  ಎಲಿರಿಗೂ  ಗೌಡರೆ,  ಎೆಂದ್ತ  ಕರಯೆತತೆುೋವೆ, ಲ್ಲೆಂಗನಯಿತ್ರಿಗೂ ಗೌಡತರ   ಎೆಂದ್ತ  
ಕರಯೆತತೆುೋವ.ೆ ಗೌಡರಿಗೂ ಗೌಡತರ ಎೆಂದ್ತ ಕರಯೆತತೆುೋವೆ. 
 
 ಡನ||  ಕ.ೆಗೊೋವಿೆಂದ್ರನಜ್:-  ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ    ಮೊರೆ್ು ಇಡಿೋ ಸದ್ನ   
ತ್ಮಾನತು  ಹೊಗಳಿ, ಎಲಿವನೂು  ಮ್ನಡಿ,  ಈಗ ಅದ್ರ    ವಿಷಯವನತು  ಮ್ನತ್ರ್ನಡತವುದ್ತ  
ತ್ಪತಪ  ಎನತುವುದ್ತ ನನು ಅಭಿಪ್ನರಯ. ಏಕೆೆಂದ್ರ ೆ ಎಲಿರೂ ಸಹ appreciate  ಮ್ನಡಿದನುರ.ೆ    



ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನ ಪರಿಷತ್ತು                      ೨೩-೧೨-೨೦೨೨                                     16                        

  ತಿದ್ತುಪಡಿಯನಗದ್ ಪರತಿ/Unedited copy, ರ್ನಾಯನಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವನ ಪತಿರಕನ ಪರಕಟಣೆಗನಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಕೂಡದ್ತ 
 

   

ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರಸನದ್(ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷದ್  ರ್ನಯಕರತ):_  ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ    
ರ್ನನತ ಬಹಳ ಸಪಷಟವನಗಿ  ಹೆೋಳಲ್ಲಕೆೆ   ಇಷಟಪಡತತೆುೋರೆ್.  ಕನೆಂಗೆರಸ್  ಪಕ್ಷ  ಧಮಾ, ಜನತಿಗಳಿಗಿೆಂತ್  
ಮೋಲ ೆ  ಇದೆ. ಅದ್ನತು  ಮಿೋರಿ  ಇರತ್ಕೆವರತ.  ರ್ನವು ಯನವುದೆೋ   ಜನತಿ,  ಧಮಾವನತು 
ರೆ್ೂೋಡತವುದಲಿ.     ನಮಾಲೂಿ  ಕೂಡ  ಹೆೈಕಮ್ನೆಂಡ್    ಎನತುವುದ್ತ  ಇದೆ . ಅವರತ  ಸಪಷಟವನಗಿ 
ಹೆೋಳಿದನುರೆ.  ಅವರತ  ಏರ್ನದ್ರೂ  ಮಹಳೆಯರಿಗ ೆ  ಅವಕನಶ  ಕೂೆಡತವುದನದ್ರೆ ನಿೋವು  
ಅಭಾರ್ಥಾಯನತು  ಹನಕಬೋೆಡಿ. ಇಲಿದದ್ುರ,ೆ  ಯನರರ್ನುದ್ರೂ  ಅಭಾರ್ಥಾಯನತು  ಹನಕ್ ಎೆಂದ್ತ  
ಹೆೋಳಿದ್ುರತ.   ಆ  ವಿಚನರವನತು ಕೆಲವರಿಗ ೆ ಹೆೋಳಿಯೂ  ಆಗಿದ.ೆ     ರ್ನನತ   ಪತಿರಕೆಯಲ್ಲಿಯೂ 
ಸಹ  ಹೆೋಳಿದೆುೋರ್.ೆ  ಹೋಗನಗಿ  double standard ನಮಗೆ  ಬರತವುದಲಿ.     ಇದೋೆ          
ಶ್ರೋ  ಹೆಚ್.ಡಿ. ಕತಮ್ನರಸನಾಮಿಯವರಿಗ ೆ  ಕನೆಂಗೆರಸ್   ಪಕ್ಷದೆಂದ್ ಬೆೆಂಬಲಕೊಟತಟ ಮತಖ್ಾಮೆಂತಿರ 
ಮ್ನಡಿದನಗ ಆಗ  ಮೋಲನಾತಿ   ಇರಲ್ಲಲಿವೆೋ?   ಇದೆೋ  ಶ್ರೋ  ಹೆಚ್.ಡಿ. ದೆೋವೆೋಗೌಡರವರಿಗೆ   
ಪರಧನನ ಮೆಂತಿರ  ಮ್ನಡತವನಗ  ಆಗ  ಮೋಲನಾತಿ   ಇರಲ್ಲಲಿವೆೋ? ಅವಕನಶವನದಗಳು ರ್ನವು  ಅಲಿ.     
ರ್ನವು  ಕನಲಕೆೆ  ತ್ಕೆೆಂತ ೆ  ಸೆಂದ್ಭಾವನತು  ರೆ್ೂೋಡಿ     ರ್ನವು  ಮ್ನಡತ್ಕೆೆಂತ್ಹದ್ುರ  ಬಗೆೆ   
ನಿಣ್ಾಯಗಳನತು  ತೆಗೆದ್ತಕೊಳುಿತೆುೋವೆ.  ಆದ್ುರಿೆಂದ್,  ನಮಾ   ಮೋಲೆ  ಇಲಿಸಲಿದ್   
ಆರೂೆೋಪಗಳನತು  ಮ್ನಡತವುದ್ತ, double standard, single standard   ಎೆಂದ್ತ  
ಹೆೋಳುವುದ್ತ  ಸೂಕುವಲಿ.  ರ್ನವು ರೆ್ೋರವನಗಿ ಇರತವವರತ. 
 

ಶ್ರೋ ಎಸ್.ಎಲ್.ಭೊೋಜೋೆಗೌಡ:- ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ ಸೂೆೋಲತವ  ಸೆಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ  
ನಮಾನತು  scope out   ಮ್ನಡತವುದ್ತ,   ಬೆೋರ ೆ ಸಮಯದ್ಲ್ಲಿ  ಬೆೋರ ೆ ರಿೋತಿ  ಮ್ನಡತವುದ್ತ.   

(ಗೊೆಂದ್ಲ) 
ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಶ್ರೋಯತತ್  ಭೂೆೋಜೋೆಗೌಡ ರವರೆ,  ಒೆಂದ್ತ  ನಿಮಿಷ  ಕತಳಿತ್ತಕೂೆಳಿಿ.  
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ಶ್ರೋ ಎಸ್.ಎಲ್.ಭೊೋಜೋೆಗೌಡ:- ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ  ರ್ನವುಗಳು ಅವಕನಶವನದಗಳು     
ಎೆಂದ್  ಮೋಲೆ  ಅದ್ರ  ಬಗೆೆ  ರ್ನವು  ಹೆೋಳಬೆೋಕಲಿವೆೋ?  ನಮಾ  ಮರ್ ೆಬನಗಿಲ್ಲಗ ೆ  ಬೆಂದ್ವರತ  
ಇವರತ.   ರ್ನವು ಅವರ  ಮರ್ ೆ ಬನಗಿಲ್ಲಗ ೆ  ಹೊೋಗಲ್ಲಲಿ.  
 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:-  ಶ್ರೋಯತತ್  ಭೊೋಜೋೆಗೌಡ ರವರ,ೆ  ಒೆಂದ್ತ  ನಿಮಿಷ  ಕತಳಿತ್ತಕೂೆಳಿಿ.  
ನಿೋವು  ವಕ್ೋಲರಿದುೋರಿ.   

(ಗೊೆಂದ್ಲ) 
 

 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮ್ನನಾ ಉಪ ಸಭನಪತಿ ಸನಾನಕೆೆ ಬೆಂದರತವ ಐದ್ತ ಪರಸನುವಗಳಲ್ಲಿ 
ಮೊದ್ಲರೆ್ಯ ಪರಸನುವವನತು ಮತ್ಕೆೆ ಹನಕತತಿುದೆುೋರೆ್; 
          “್ಪರಸನುವ ಏರೆ್ೆಂದ್ರೆ; 

    “ಶ್ರೋ ಎೆಂ.ಕ.ೆಪ್ನರಣೆೋಶ್ ಇವರನತು ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುನ  
ಉಪ ಸಭನಪತಿಗಳನಗಿ ಚತರ್ನಯಿಸತವುದ್ತ” 

 
ಈಗ ಸಭೆಯನತು ವಿಭರ್ಜಸಲನಗತತಿುದೆ. ಪರಸನುವದ್ ಪರವನಗಿರತವವರತ ಮತ್ತು ಪರಸನುವದ್ 
ವಿರತದ್ಿವನಗಿರತವವರತ ಎದ್ತು ನಿೆಂತ್ತ ತ್ಮಾ ಒಪಿಪಗೆಯನತು ಸೂಚಿಸಬೆೋಕನಗತತ್ುದೆ.  
 

(ಈ ಹೆಂತ್ದ್ಲ್ಲಿ ಸದ್ನದ್ ಕೊೋರೆಂ ಬೆಲ್ ಅನತು ಎರಡತ ನಿಮಿಷಗಳ ಕನಲ ಹನಕ್, ಸದ್ನದ್ 
ಬನಗಿಲತಗಳನತು ತೆರೆಯಲನಯಿತ್ತ.  ಎರಡತ ನಿಮಿಷಗಳ ನೆಂತ್ರ ಬೆಲ್ ಅನತು ನಿಲ್ಲಿಸಿ  

ಸದ್ನದ್ ಬನಗಿಲತಗಳನತು ಮತಚಚಲನಯಿತ್ತ) 
 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಪರಸನುವದ್ ಪರವನಗಿ ಇರತವವರತ ಎದ್ತು ನಿಲಿತ್ಕೆದ್ತು, ಮತ್ ಎಣಿಕ ೆ
ನೆಂತ್ರ ಫಲ್ಲತನೆಂಶ ಪರಕಟಸಲನಗತವುದ್ತ.   
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   ಸಭೆಯನತು ವಿಭರ್ಜಸಲನಯಿತ್ತ 
ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಸಭೆಯನತು ವಿಭರ್ಜಸಿದನಗ ಬೆಂದ್ೆಂತ್ಹ ಫಲ್ಲತನೆಂಶ ಹೋಗಿದ;ೆ 
   ಹೌದ್ತ  : 39 
   ಇಲಿ  : 26 
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುನ ಕನಯಾವಿಧನನ ಹನಗೂ ನಡವಳಿಕೆ ನಿಯಮ 7(5)ರ ಅನಾಯ 

ಶ್ರೋ ಕೂೆೋಟ ಶ್ರೋನಿವನಸ ಪೂಜನರಿಯವರತ ಮೆಂಡಿಸಿರತವ ಮತ್ತು 
ಡನ||ವೆೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣ್ಸನಾಮಿಯವರತ ಅನತಮೊೋದಸಿರತವ ಮೊದ್ಲರೆ್ಯ ಪರಸನುವಕೆೆ ಸದ್ನವು 
ಅೆಂಗಿೋಕನರ ನಿೋಡಿರತವುದ್ರಿೆಂದ್ ಶ್ರೋ ಎೆಂ.ಕ.ೆಪ್ನರಣೆೋಶ್ರವರತ ಉಪ ಸಭನಪತಿಯವರನಗಿ 
ಚತರ್ನಯಿಸಲಪಟಟರತತನುರೆೆಂದ್ತ ಘೂೋಷಿಸತತಿುದೆುೋರ್ೆ.  

 
     ಪರಸನುವ ಅೆಂಗಿೋಕರಿಸಲಪಟಟತ್ತ ಮತ್ತು ಪರಸನುವಕೆೆ ಒಪಿಪಗೆ ನಿೋಡಲನಯಿತ್ತ 

ಶ್ರೋ ಎೆಂ.ಕ.ೆಪ್ನರಣೋೆಶ್ ಅವರನತು ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುನ  
ಉಪ ಸಭನಪತಿಯವರರ್ನುಗಿ ಚತರ್ನಯಿಸಲನಯಿತ್ತ 
(ಸದ್ನದ್ ಎಲಿ ಮ್ನನಾ ಸದ್ಸಾರತಗಳು ಮೋಜತ ತ್ಟತಟವ ಮೂಲಕ  

ತ್ಮಾ ಹಷಾವನತು ವಾಕುಪಡಿಸಿದ್ರತ) 
 

 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮ್ನನಾ ಮತಖ್ಾಮೆಂತಿರಗಳು, ಮ್ನನಾ ಸಭನರ್ನಯಕರತ, ಮ್ನನಾ ಆಡಳಿತ್ 
ಪಕ್ಷದ್ ಮತಖ್ಾ ಸಚೆೋತ್ಕರತ ನೂತ್ನ ಉಪ ಸಭನಪತಿಗಳನತು ಉಪ ಸಭನಪತಿಗಳ ಪಿೋಠಕೆೆ 
ಕರತೆ್ರಬೋೆಕತ.  

(ಈ ಹೆಂತ್ದ್ಲ್ಲಿ ಮ್ನನಾ ಸಭನರ್ನಯಕರತ ಮತ್ತು ಮ್ನನಾ ಆಡಳಿತ್ ಪಕ್ಷದ್ ಮತಖ್ಾ ಸಚೆೋತ್ಕರತ 
 ಶ್ರೋ ಎೆಂ.ಕ.ೆಪ್ನರಣೆೋಶ್ ಅವರನತು ಉಪಸಭನಪತಿಗಳ ಪಿೋಠಕೆೆ ಕರತೆ್ೆಂದ್ರತ) 

(ನೂತ್ನ ಉಪ ಸಭನಪತಿಗಳನದ್ ಶ್ರೋ ಎೆಂ.ಕ.ೆಪ್ನರಣೆೋಶ್ರವರತ ಉಪಸಭನಪತಿಗಳ 
ಪಿೋಠವನತು ಅಲೆಂಕರಿಸಿದ್ರತ) 
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(1141) 23.12.2022 11.30 ಎಸ್ವಿ-ರ್ಜಆರ್          (ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಾತಿ)  
(ಮ್ನನಾ ಮತಖ್ಾಮೆಂತಿರಯವರತ ಉಪ ಸಭನಪತಿ ಸನಾನದ್ ಬಳಿಗೆ ತೆರಳಿ ಮ್ನನಾ ಶ್ರೋ ಎೆಂ.ಕ.ೆಪ್ನರಣೆೋಶ್ 

ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನೆಂದ್ರೆ್ಯನತು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ರತ.  ಇತ್ರ ಮ್ನನಾ ಸದ್ಸಾರತಗಳು ಸಹ ನೂತ್ನ ಉಪ 
ಸಭನಪತಿಯವರ ಬಳಿಗೆ ತೆರಳಿ ಅಭಿನೆಂದ್ರೆ್ಯನತು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ರತ) 

ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರಸನದ್ (ವಿರೂೆೋಧಪಕ್ಷದ್ ರ್ನಯಕರತ):- ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಮ್ನನಾ 
ಭೊೋಜೆೋಗೌಡರತ ಮ್ನತ್ರ್ನಡತವನಗ ಯನವ ಮ್ನನದ್ೆಂಡವನತು ಇಟತಟಕೂೆೆಂಡತ ನಿೋವು ಅವರನತು 
ಬೆೆಂಬಲ್ಲಸಿದರಿ ಎೆಂದ್ತ ನಮಾನತು ಕೆೋಳಿದ್ರತ. ನಮಾ ಪಕ್ಷದ್ಲ್ಲಿ ರ್ನವು ಬಹಳಷತಟ ಚಚೆಾ ಮ್ನಡಿದ್ 
ನೆಂತ್ರ ತನವು ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಿರತವ ಹರಿಯ ಸದ್ಸಾರತ, ಅನತಭವಿಗಳು; ಈ ಹರಿಯರ ಮರ್ೆಯನತು 
ನಡಸೆಲ್ಲಕೆೆ ಸರಿಯನದ್ ಅನತಭವಿಗಳು ಮತ್ತು ಹರಿಯರತ ಬೆೋಕತ ಎೆಂದ್ತ ತಿೋಮ್ನಾನ ಮ್ನಡಿದ್ ಮೋಲೆ 
ರ್ನವು ಸಭನಪತಿ ಸನಾನಕೆೆ ನಡದೆ್ ಚತರ್ನವಣೆಯಲ್ಲಿ ತ್ಮಗೆ ಬೆೆಂಬಲವನತು ಸೂಚಿಸಿದುೆೋವೆಯ್ಕೋ ವಿನಃ 
ಯನವುದೆೋ ಜನತಿ, ಧಮಾ, ಭನಷ್ಯೆನತು ಇಟತಟಕೂೆೆಂಡತ ರ್ನವು ಬೆೆಂಬಲವನತು ಸೂಚಿಸಿರತವುದಲಿ. 
ಇದ್ನತು ಬಹಳ ಸಪಷಟವನಗಿ ಹೆೋಳಲ್ಲಕೆೆ ಇಚಿಿಸತತುೆೋರೆ್. 

 

೦೨. ಅಭಿನೆಂದ್ರೆ್ 

ವಿಷಯ:- ಶ್ರೋ ಎೆಂ.ಕೆ. ಪ್ನರಣೆೋಶ್ ರವರತ ನೂತ್ನ ಉಪ ಸಭನಪತಿಗಳನಗಿ  
                 ಆಯ್ಕೆಯನಗಿರತವ ಕತರಿತ್ತ. 

                                          - - -  
ಶ್ರೋ ಬಸವರನಜ ಬೊಮ್ನಾಯಿ (ಮತಖ್ಾಮೆಂತಿರಗಳು):- ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಶ್ರೋ 

ಪ್ನರಣೆೋಶ್ ಅವರತ ಹರಿಯರ ಮರ್ೆಯ ಉಪ ಸಭನಪತಿಗಳನಗಿ ಎರಡರೆ್ಯ ಬನರಿಗ ೆ ಆಯ್ಕೆಯನಗಿ 
ಉಪ ಸಭನಪತಿ ಸನಾನವನತು ಅಲೆಂಕರಿಸಿದನುರ.ೆ ಅವರಿಗೆ ನನು ಹೃದ್ಯಪೂವಾಕವನದ್ 
ಅಭಿನೆಂದ್ರೆ್ಗಳನತು ಸಲ್ಲಿಸತವುದ್ಕೆೆ ಇಚೆಿ ಪಡತತೆುೋರೆ್.  ಈ ಸದ್ನದ್ ಸವಾ ಸದ್ಸಾರ ಅೆಂದ್ರೆ ಆ ಕಡ,ೆ 
ಈ ಕಡ ೆ ಎಲಿರ ಪರವನಗಿ ರ್ನನತ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನೆಂದ್ರೆ್ಯನತು ಸಲ್ಲಿಸತವುದ್ಕೆೆ ಬಯಸತತೆುೋರ್ೆ.  
ಪ್ನರಣೆೋಶ್ ಅವರತ ಅತ್ಾೆಂತ್ ಕ್ರಯನಶ್ೋಲರನದ್ ವಾಕ್ುಯನಗಿದ್ತು, ಸಣ್ಣ ವಯಸಿಸನಲ್ಲಿಯ್ಕೋ ಸನವಾಜನಿಕ 
ರ್ಜೋವನದ್ಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪರಿಣನಮಕನರಿಯನಗಿ ಕೆಲಸವನತು ಮ್ನಡಿ ಎಲಿರ ಮನವನತು ಗೆದ್ುೆಂತ್ಹವರತ.  
ಅವರತ ಸದನ ಸಮಸಾೆಗಳನತು ಕೆೈಗೆತಿುಕೂೆೆಂಡತ ಹೊೋರನಟ ಮ್ನಡಿ ಪರಿಹನರವನತು 
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ಕೆಂಡತಕೊಳುಿವೆಂತ್ಹ ಒಬಾ ಸಜಾನ ರನಜಕನರಣಿ.  ಅವರ ನಡ ೆ ಮತ್ತು ನತಡಿ ಎರಡೂ ಕೂಡ 
ಒೆಂದನಗಿದ.ೆ  ಬಹಳ ಸೌಮಾ ಸಾಭನವದ್ವರತ. ಅವರ ಮ್ನತ್ತಗಳು ಬಹಳಷತಟ ಸೌಮಾತೆಯಿೆಂದ್ 
ಕೂಡಿರತತ್ುದೆ.  He is a gentleman in politics. ಅವರ ಒೆಂದ್ತ ಸುೆೋಹ ಎಲನಿ ಪಕ್ಷ, ಪೆಂಗಡ 
ಮಿೋರಿದೆ.  

 ಚಿಕೆಮಗಳೂರತ ರ್ಜಲೆಿಯ ಸಮಗರ ಅಭಿವೃದಿಯಲ್ಲಿ ತ್ಮಾದೋೆ ಆದ್ೆಂತ್ಹ ಪ್ನತ್ರವನತು 
ವಹಸಿದ್ವರತ. ಆ ಭನಗದ್ ರೈೆತ್ರ ಸಮಸೆಾ ಇರಬಹತದ್ತ ಕನಡೆಂಚಿನಲ್ಲಿ ಇರತವ ಜನರ ಸಮಸೆಾ 
ಇರಬಹತದ್ತ. ಕನಡಿನ ಒಳಗ ೆ ಇರತವ tribals ಸಮಸೆಾ ಇರಬಹತದ್ತ. ಕನಫಿ ಬೆಳೆಗನರರ ಸಮಸೆಾ 
ಇರಬಹತದ್ತ. ಚಿಕೆಮಗಳೂರಿನ ಪರಿಶ್ಷಟ ಜನತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶ್ಷಟ ಪೆಂಗಡದ್ ಜನರ ಒಡರ್ನಡಿಯನಗಿ 
ಎಲನಿ ಸಮಸೆಾಗಳಿಗೆ ಸಪೆಂದಸತವ ಒಬಾ ವಾಕ್ುಯನಗಿ ಒೆಂದ್ತ ದ್ಶಕಕ್ೆೆಂತ್ಲೂ ಹೆಚತಚ ಕನಲ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ 
ಮ್ನಡಿದನುರ.ೆ   ಕಳದೆ್ ಬನರಿ ಉಪ ಸಭನಪತಿಯನಗಿ ಅತ್ತಾತ್ುಮವನದ್ೆಂತ್ಹ ಕೆಲಸವನತು ದ್ಕ್ಷತೆಯಿೆಂದ್ 
ಮ್ನಡಿದ್ುನತು ರ್ನವು ರೆ್ೂೋಡಿದೆುೋವೆ.  ಇೆಂದ್ತ ಈ ಸದ್ನಕೆೆ ಒಬಾ ಒಳೆಿಯ ಉಪ ಸಭನಪತಿಗಳು 
ದೊರೆತಿದನುರ.ೆ ತ್ಮಾ ಕೆಲಸದ್ ಭನರವನತು ನಿಭನಯಿಸತವೆಂತ್ಹ ಶಕ್ು, ಸನಮಥಾಾ ಅವರಲ್ಲಿದೆ.  ಅಷಟರ 
ಮಟಟಗೆ ತ್ಮಾ ಭನರವನತು ಕಡಿಮ ಮ್ನಡತವ ಸನಧಾತ ೆಇದೆ.  ಸದ್ನವನತು ಅತ್ಾೆಂತ್ ಸತಗಮವನಗಿ 
ಮತ್ತು ಯಶಸಿಾಯನಗಿ ನಡಸೆತವುದ್ಕೆೆ ಬಹಳಷತಟ ಅನತಕೂಲವನಗತತ್ುದ ೆ ಎನತುವ ಮ್ನತ್ನತು 
ಹೆೋಳಲ್ಲಚಿಿಸತತೆುೋರ್.ೆ  ಮ್ನನಾ ಪ್ನರಣೆೋಶ್ ಅವರತ ಹಲವನರತ ಸೆಂದ್ಭಾಗಳಲ್ಲಿ ತ್ಮಾ ಗಟಟ ನಿಲತವನತು 
ತೊೋರಿಸಿದನುರ.ೆ  ಆ ಒೆಂದ್ತ ನಿಲತವಿರೆ್ೂೆಂದಗೆ ಉಪಸಭನಪತಿಯನಗಿ ಇಡಿೋ ಸದ್ನವನತು ವಿಶನಾಸಕೆೆ 
ತೆಗೆದ್ತಕೂೆೆಂಡತ ತನವು ಹೂೆೋಗತವೆಂಥ ಅವಶಾಕತೆ ಇದ ೆಎೆಂದ್ತ ರ್ನನತ ಪ್ನರಣೆೋಶ್ ಅವರಿಗೆ ಹೆೋಳಲ್ಲಕೆೆ 
ಇಚಿಿಸತತೆುೋರ್.ೆ  ಏಕೆೆಂದ್ರ ೆನಮಾ ಪರಜನಪರಭತತ್ಾ ವಾವಸಾೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವನರತ ಬನರಿ ನಮಾ ಪಕ್ಷ, ನಮಾ 
ನಿಲತವುಗಳಿಗ ೆ ರ್ನವು ಮ್ನತ್ರ್ನಡತತೆುೋವೆ.  ಆದ್ರ ೆ ಕೆಲವೆಂದ್ತ ವಿಚನರದ್ಲ್ಲಿ ಸನವಾಜನಿಕ ಹತ್ 
ಇರಬಹತದ್ತ, ರನಜಾದ್ ಹತ್ ಇರಬಹತದ್ತ, ರ್ನಡಿನ ರೆ್ಲ-ಜಲದ್ ಪರಶೆು ಇರಬಹತದ್ತ ಅಥವನ 
ಯನವುದನದ್ರೊೆಂದ್ತ ಜಾಲೆಂತ್ ಸಮಸೆಾಯನತು ಬಗಹೆರಿಸತವೆಂತ್ಹ ಸೆಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ಆ ಎಲಿವನೂು 
ಮಿೋರಿ ಎತ್ುರದ್ಲ್ಲಿ ನಿೆಂತ್ತ ನಿಲತವನತು ತೆಗೆದ್ತಕೂೆೆಂಡತ ಪರಿಹನರ ಮ್ನಡತವ ಅವಶಾಕತ ೆಇದೆ.  ಇದ್ತ 
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ಎಲಿರಿಗೂ ಕೂಡ ಅನಾಯಿಸತತ್ುದೆ.  ವಿಶೆೋಷವನಗಿ ಆ ಒೆಂದ್ತ ಎತ್ುರದ್ ಸನಾನದ್ಲ್ಲಿ ಕತಳಿತ್ತ ತ್ಮಾ 
ಜವನಬನುರಿ ಬಹಳ ದೂೆಡಡದದೆ ಎೆಂದ್ತ ರ್ನನತ ಭನವಿಸತತೆುೋರ್.ೆ   

 ಸನಮ್ನನಾವನಗಿ ಮೋಲಾರ್ಯೆಿೆಂದ್ ಜನರತ ವಿಭಿನುವನದ್ ನಿರಿೋಕ್ೆಯನತು ಇಟತಟಕೂೆೆಂಡಿರತತನುರೆ.  
ಈ ಮರ್ೆಯಲ್ಲಿ ಒಳೆಿಯ ರಿೋತಿಯ ಚಚೆಾಯನಗತತ್ುದೆ, ಆಳವನಗಿ ಚಚೆಾಯನಗತತ್ುದೆ, 
ವಿಷಯನಧನರಿತ್ವನದ್ ಚಚೆಾಯನಗತತ್ುದೆ. ಹಲವನರತ ಕನನೂನತಗಳನತು ಮ್ನಡತವೆಂತ್ಹ 
ಸೆಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಆಯನಮ ಹೊಸ ಬೆಳಕನತು ಚೆಲತಿವುದ್ಕೆೆ ಈ ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಿ ಅವಕನಶವಿದೆ.  
ಹೋಗನಗಿ ಈ ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಿ ಒೆಂದ್ತ ರಿೋತಿಯ studied debate ಆಗಬೆೋಕೆನತುವುದ್ತ ಜನಸನಮ್ನನಾರ 
ನಿರಿೋಕ್ೆ.  ಅದ್ಕೆೆ ತನವು ಹೆಚಿಚನ ಅವಕನಶಗಳನತು ಕೊಡತವೆಂಥದ್ತು ಬಹಳ ಅವಶಾಕ ಎೆಂದ್ತ ರ್ನನತ 
ಭನವಿಸತತೆುೋರೆ್.   

 ಇೆಂದ್ತ ಅತ್ಾೆಂತ್ ಹರಿಯ ವಿಧನನ ಪರಿಷತ್ ಸದ್ಸಾರನದ್ವರತ ಸಭನಪತಿಗಳನಗಿದ್ತು, 
ಅಪ್ನರವನದ್ ಅನತಭವವನತು ಹೊೆಂದದನುರ.ೆ  ಆ ಅನತಭವದ್ ಜೊತೆಗೆ ತ್ಮಾ ಕ್ರಯನಶ್ೋಲತ ೆ
ಸೋೆರಿಸಿದ್ರೆ ಎಲನಿ ಸದ್ಸಾರ ವಿಶನಾಸವನತು ತೆಗೆದ್ತಕೂೆೆಂಡತ ಸದ್ನವನತು ಅತ್ತಾತ್ುಮವನಗಿ ನಡಸೆಲತ 
ಸನಧಾ ಎೆಂದ್ತ ರ್ನನತ ಭನವಿಸತತೆುೋರೆ್.  ಈ ಒೆಂದ್ತ ವಿಧನನಸಭೆಯ ಅೆಂತಿಮ ಚರಣ್ದ್ಲ್ಲಿ ರ್ನವಿದುೆೋವೆ.  
ಈ ಸೆಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ಬರತವ ಹಲವನರತ ವಿಚನರಗಳಿಗ ೆಹೆಚಿಚನ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಪ್ನರಮತಖ್ಾತಯೆನತು 
ಕೊಟತಟ ರ್ನವು ಕೆಲಸವನತು ಮ್ನಡತವುದ್ತ ಅವಶಾಕವನಗಿದೆ.  ಆ ಅನಿವನಯಾತೆಯೂ ಇದೆ.  ಆ 
ನಿಟಟನಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ತ್ಮಾ  ಪರಯತ್ುಗಳನಗಬೆೋಕತ ಎನತುವೆಂತ್ಹ ಮ್ನತ್ನತು ಹೆೋಳಿ, ಒಬಾ ಉತ್ುಮ 
ವಾಕ್ು ಹನಗೂ ಜವನಬನುರಿಯತತ್ ವಿಧನನ ಪರಿಷತ್ ಸದ್ಸಾರತ, ಸಜಾನ ರನಜಕನರಣಿ, ಪರಗತಿಪರ 
ಚಿೆಂತ್ರ್ೆಯತಳಿವರತ ಉಪ ಸಭನಪತಿಯನಗಿದ್ತು, ಈ ಸನಾನಕೆೆ ಖ್ೆಂಡಿತ್ವನಗಿಯೂ ಅವರಿೆಂದ್ ಗೌರವ 
ಲಭಿಸತತ್ುದ.ೆ  ಅದ್ರ ಮತಖನೆಂತ್ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಜನರ ಹತ್ತು ಹಲವನರತ ಸಮಸೆಾಗಳಿಗೆ ಉತ್ುರ 
ದೊರೆಯತತ್ುದೆ, ಪರಿಹನರ ದೊರೆಯತತ್ುದೆ.  ಈ ಸದ್ನದ್ ಸವಾ ಸದ್ಸಾರ ವಿಶನಾಸವನತು, ಪಿರೋತಿಯನತು 
ತನವು ಗಳಿಸಿಕೂೆೆಂಡತ ಮತೆಂದ ೆಹೊೋಗತತಿುೋರೆನತುವ ವಿಶನಾಸವನತು ವಾಕು ಪಡಿಸಿ, ಮತೊುಮಾ ಮ್ನನಾ 
ಪ್ನರಣೆೋಶ್ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನೆಂದ್ರೆ್ಯನತು ಸಲ್ಲಿಸಿ ನನು ಮ್ನತ್ನತು ಮತಗಿಸತತೆುೋರ್ೆ.   
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 ಶ್ರೋ ಕೊೋಟ ಶ್ರೋನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಮ್ನನಾ 
ಪ್ನರಣೆೋಶ್ ಅವರತ ಎರಡರೆ್ಯ ಬನರಿಗೆ ಶನಸಕರನಗಿ, ಎರಡರೆ್ಯ ಬನರಿಗ ೆ ಉಪ 
ಸಭನಪತಿಯವರನಗಿದನುರೆ.  ಅವರ ರನಜಕನರಣ್ದ್ ಚಟತವಟಕೆಗಳು ಮತ್ತು ನಡವಳಿಕೆಗಳು ನಮಾ 
ರನಜಕ್ೋಯ ಪಕ್ಷಕೆೆ ಮತ್ತು ಈ ಸದ್ನಕೆೆ ಬಹತ ದೂೆಡಡ ಕೊಡತಗಯೆನತು ನಿೋಡಿದ ೆಎೆಂದ್ತ ರ್ನವಲೆನಿ 
ಭನವಿಸಿದೆುೋವೆ. ವಿಧನನ ಸೌಧವನತು ನಿಮಿಾಸತವನಗ ಒೆಂದ್ತ ಮ್ನತ್ನತು ಹೆೋಳಿದ್ುರೆಂತೆ.   

(ಮತೆಂದ್ತ) 

(1142) 23-೧೨-2022 (11.40) ಕೆರ್ಜ-ರ್ಜಆರ್        (ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಾತಿ)       

ಶ್ರೋ ಕೊೋಟ ಶ್ರೋನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಮತೆಂದ್ತ):  

ರನಜಾದ್ ಮೂಲ ೆ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿದ್ತು, ತ್ನು ಭನವರೆ್ಗಳನತು ಭನಷ್ಯೆ ಮೂಲಕ ಹೆೋಳುವುದ್ಕೆೆ 
ಆಗದರತವೆಂತ್ಹ, ಬರಹದ್ಲ್ಲಿ ಪರಕಟಸದರತವುದ್ಕೆೆ ಆಗದರತವೆಂತ್ಹ ಅರೆ್ೋಕ ಕೊರೆ್ಯ ಮನತಷಾರತ 
ವಿಧನನಸೌಧದ್ಲ್ಲಿ ಇರತವೆಂತ್ಹ ಮತಖ್ಾಮೆಂತಿರಯವರನತು ಕೆಂಡತ ನಮಗೆ ಕತಡಿಯತವ ನಿೋರತ ಬೋೆಕತ, 
ನಮಗೆ ನಡಯೆತವ ದನರಿ ಬೆೋಕತ, ಸನವು ಬದ್ತಕ್ನ ನಡತವ ೆ ಹೊೋರನಡತವೆಂತ್ಹವರಿಗೆ ಚಿಕ್ತೆಸ 
ಬೆೋಕೆೆಂದ್ತ ಹೆೋಳಿ ಸಮ್ನಜದ್ಲ್ಲಿರತವೆಂತ್ಹ ಕೂೆರೆ್ಯ ಮನತಷಾರೆ್ೂಬಾ ವಿಧನನಸೌಧಕೆೆ ಬರತವುದ್ಕೆೆ 
ಸನಧಾವಿಲಿ. ಆ ಕನರಣ್ಕೆೆ, ವಿಧನನಸಭೆಯನತು ಮತ್ತು ವಿಧನನ ಪರಿಷತ್ುನತು ಸೃಷಿಟ ಮ್ನಡಿ ಜನರ 
ಭನವರೆ್ಗಳನತು  ವಿಧನನ ಸೌಧದ್ಲ್ಲಿ ಚಚೆಾ ಮ್ನಡತವ ಮೂಲಕ ಜನರ ರೆ್ೂೋವು-ನಲ್ಲವುಗಳನತು 
ಪರಿಹನರ ಮ್ನಡತವೆಂತ್ಹ ಒೆಂದ್ತ ವಾವಸೆಾ ಇದ್ತ  ಎೆಂದ್ತ ಹೆೋಳಿದ್ುರೆಂತೆ. ಆ ಮ್ನತಿಗ ೆಪೂರಕವನಗಿ 
ವಿಧನನಸಭ ೆ  ಮತ್ತು ವಿಧನನ ಪರಿಷತ್ತು ಕೆಲಸ ಮ್ನಡತತಿುರತವನಗ, ಶ್ರೋ ಎೆಂ.ಕ.ೆಪ್ನರಣೆೋಶ್ರವರೆಂತ್ಹ 
ಯತವ ವಾಕ್ುತ್ಾದ್ ರೆ್ೋರ ನಡ-ೆನತಡಿ ಮನತಷಾರೆ್ೂಬಾ  ಇೆಂದ್ತ ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುನ  ಉಪ 
ಸಭನಪತಿಯನಗಿ ಆಯ್ಕೆಯನಗಿದನುರ.ೆ ನಮಗೆ ಅವರ ಬಗೆೆ ಗೌರವ, ಪಿರೋತಿ ಇದೆ. ರ್ನವು ಅವರತ 
ಎೆಂತ್ಹ ಪರಿಸಿಾತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ವೆೈಚನರಿಕ ವಿಚನರಗಳಲ್ಲಿ ರನರ್ಜಮ್ನಡಿಕೊೆಂಡೆಂತ್ಹ 
ಉದನಹರಣೆಗಳನತು ರೆ್ೂೋಡಿಲಿ. ಅವರತ ಆಡಳಿತ್ ಪಕ್ಷದ್ಲ್ಲಿ ಇದನುಗಲೂ ಸಹ, ಅವರತ ತ್ಮಾ 
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ವಿಚನರಧನರೆಗಳನತು ಹೆೋಳುವೆಂತ್ಹ ಸೆಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ಯನವುದೆೋ ಮತಜತಗರಕೆೆ ಒಳಗನಗದ ೆ ಅವರತ 
ಆರಿಸಿ ಬೆಂದರತವೆಂತ್ಹ ಕ್ೆೋತ್ರದ್ ಜನತೆಗೆ ಮತ್ತು ಸಮ್ನಜಕೆೆ ಅನತಕೂಲಕರವನದ್ೆಂತ್ಹ 
ವನತನವರಣ್ವನತು ನಿಮ್ನಾಣ್ ಮ್ನಡತವುದ್ಕೆೆ ಬಹಳ ಗಟಟಯನಗಿ  ನಿೆಂತ್ತ ಮ್ನತ್ರ್ನಡಿದ್ುನತು 
ರ್ನವಲೆಿರೂ ಕೆಂಡಿದುೆೋವೆ. ಈ ಹರೆ್ುಲೆಯಲ್ಲಿ  ಶ್ರೋ ಎೆಂ.ಕ,ೆಪ್ನರಣೆೋಶ್ರವರತ ಉಪಸಭನಪತಿಯನಗಿ ಕೆಲಸ 
ಮ್ನಡತವೆಂತ್ಹ ಸೆಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಗಟಟಯನದ್ ನಿಲತವನತು ವಾಕ್ುಪಡಿಸತತನುರ,ೆ ಬಹಳ ಸಾಷಟವನದ್ 
ವಿಚನರಧನರೆಗಳನತು ಮ್ನಡತತನುರ,ೆ ಅವರತ ಎಲಿರ ಪರವನಗಿ ಕೆಲಸವನತು ಮ್ನಡತತನುರ,ೆ ಅವರತ 
ಆಡಳಿತ್ ಪಕ್ಷ ಮತ್ತು ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷಗಳನತು ವಿಶನಾಸಕೆೆ ತೆಗೆದ್ತಕೂೆೆಂಡತ ಕತ್ಾವಾವನತು ನಿವಾಹಸತತನುರೆ 
ಎನತುವೆಂತ್ಹ ಪೂಣ್ಾ ವಿಶನಾಸವನತು ರ್ನವಲೆಿರೂ ಹೂೆೆಂದದುೆೋವೆ.  ಈ ಸದ್ನದ್ ಹರಿಯರತ ತನವು 
ಸಭನಪತಿಯನಗಿ ಶ್ರೋ ಎೆಂ.ಕ.ೆಪ್ನರಣೆೋಶ್ರವರಿಗೆ ಮ್ನಗಾದ್ಶಾನವನತು ಮ್ನಡತತಿುೋರಿ. ಸಭನಪತಿಯನಗಿ 
ಮತ್ತು ಉಪ ಸಭನಪತಿಯನಗಿ ತ್ಮಿಾಬಾರ ಮ್ನಗಾದ್ಶಾನಿೆಂದ್ ಈ ಸದ್ನದ್ ಕನಯಾಕನಲಪಗಳ ಘನತ ೆ
ಹೆಚತಚತ್ುದೆ. ರ್ನರೆ್ೋ ಹೆೋಳಿದ್ೆಂತ,ೆ ಸಮ್ನಜದ್ ಸವಾ ಸಮಸೆಾಗಳಿಗೂ ಸಹ, ವಸತುನಿಷಾ ವಿಚನರಗಳ ಚಚೆಾ 
ಮೂಲಕ  ಈ ಸದ್ನ ಕೊಡತಗೆಯನತು ನಿೋಡತತ್ುದೆ ಎೆಂದ್ತ ಭನವಿಸಿದೆುೋವೆ. ರ್ನವಲೆಿರೂ ಬಹಳ 
ದವಸಗಳ ಹೆಂದಯೆ್ಕೋ ಮ್ನನಾ ಎೆಂ.ಕ.ೆಪ್ನರಣೆೋಶ್ರವರತ ಉಪಸಭನಪತಿಯನಗಬೆೋಕೆೆಂಬ ಆಶಯವನತು 
ಹೊತ್ುವರತ.  ಇೆಂದ್ತ ಅವರ ಆಯ್ಕೆಯನಗಿದ.ೆ ನಮಾ ಇಡಿೋ ಸದ್ನದ್ ಪರವನಗಿ, ಸಕನಾರದ್ ಪರವನಗಿ 
ಮತ್ತು ಇಡಿೋ ರನಜಾದ್ ಪರವನಗಿ ಉಪ ಸಭನಪತಿಗಳನಗಿ ಆಯ್ಕೆಯನಗಿರತವ ಶ್ರೋ 
ಎೆಂ.ಕ.ೆಪ್ನರಣೋೆಶ್ರವರಿಗೆ ಅಭಿನೆಂದ್ರೆ್ಗಳನತು ಸಲ್ಲಿಸತತೆುೋರ್ೆ. ನಮಸನೆರ. 

ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕ.ೆಹರಿಪರಸನದ್ (ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷದ್ ರ್ನಯಕರತ):- ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಮ್ನನಾ 
ಮತಖ್ಾಮೆಂತಿರಯವರತ ಉಪ ಸಭನಪತಿಯವರಿಗ ೆಅಭಿನೆಂದ್ರೆ್ಗಳನತು ಸಲ್ಲಿಸತವೆಂತ್ಹ ಸೆಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ 
ಅವರ ವೆೈಯಕ್ುಯ ರ್ಜೋವನದ್ ಬಗೆೆ ಮತ್ತು ಅವರ ನಡ-ೆನತಡಿಗಳ ಬಹಳಷತಟ ವಿಷಯಗಳನತು 
ಹೆೋಳಿದನುರೆ. ಅದೋೆರಿೋತಿ ಮ್ನನಾ ಸಭನರ್ನಯಕರತ ಹೆೋಳಿದನುರೆ. ಪರಜನಪರಭತತ್ಾದ್ beauty of 
democracy ಎೆಂದ್ರೆ, majority. ಅೆಂದ್ರೆ, ನಮಾ ಮ್ನನಾ ಸಲ್ಲೋೆಂರವರತ ‘the opposition 
has the say, but the Government has the way ಹೆೋಳುತಿುದ್ುರತ. ಆದ್ರೆ, ರ್ನನತ 



ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನ ಪರಿಷತ್ತು                      ೨೩-೧೨-೨೦೨೨                                     24                        

  ತಿದ್ತುಪಡಿಯನಗದ್ ಪರತಿ/Unedited copy, ರ್ನಾಯನಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವನ ಪತಿರಕನ ಪರಕಟಣೆಗನಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಕೂಡದ್ತ 
 

   

ಒೆಂದ್ತ ಹೆಜೆಾ ಮತೆಂದೆ ಹೊೋಗಿ ಹೆೋಳುತೆುೋರ್ೆ. In the democracy numbers are 
respected. At the same time, emotions of the minority also should be 
respected.  Just because,   ರ್ನವು ಅಲಪಸೆಂಖನಾತ್ರತ ಇದೆುೋವೆೆಂದ್ತ ಹೆೋಳಿ, ಬಹತಸೆಂಖನಾತ್ರತ 
ಅವರನತು ಕಡಗೆಣಿಸತವುದ್ಕೆೆ ಆಗತವುದಲಿ. ನಮಾ ಅಭಿಪ್ನರಯಗಳಿಗ ೆ ಮತ್ತು ನಿಲತವುಗಳಿಗೆ ಅವರತ 
ಸಪೆಂದಸತವೆಂತ್ಹ ಕಲೆಸ ಮ್ನಡತವೆಂತ್ಹದೆುೋ opposition parties ರವರ ಕೆಲಸ. ಈ ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಿ 
ಅನತಭವಿಗಳು, ವಿಷಯ ತ್ಜ್ಞರತ, ಹರಿಯರತ, ಮತತ್ಸದಗಳು  ಪರತಿನಿಧಿಸಿದ್ುನತು ರ್ನವಲೆಿರೂ 
ರೆ್ೂೋಡಿದೆುೋವೆ. ವಿಷಯ ತ್ಜ್ಞರತ ಎೆಂದನಗ, ಕೆಲವು ವಿಚನರಗಳನತು ರ್ನವು ತ್ಡದೆ್ತಕೂೆಳಿದೆೋ 
ಹೊೋಗಬಹತದ್ತ. ಆಗ ಪರಜನಪರಭತತ್ಾದ್ಲ್ಲಿ ಆ ಎಲನಿ ವಿಷಯಗಳನತು  ಹೆೋಳುವುದ್ಕೆೆ ಸೆಂಪೂಣ್ಾವನದ್ 
ಹಕ್ೆದ.ೆ ಆದ್ುರಿೆಂದ್, ರ್ನವು ವಿಚನರಗಳನತು  ಹೆೋಳುವೆಂತ್ಹ ಸೆಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಅಳವನಗಿ ಕೆೋಳಿ 
ತ್ದ್ನೆಂತ್ರ ಅದ್ಕೆೆ ಉತ್ುರ ಕೊಡತವೆಂತ್ಹದ್ುನತು ರ್ನವಲೆಿರೂ ರೆ್ೂೋಡಿದೆುೋವೆ. ಮ್ನನಾ ಸದ್ಸಾರನದ್ 
ಭೊೋಜೆೋಗೌಡರವರತ ಹೋೆಳಿದ್ೆಂತ,ೆ parliamentary system ನಲ್ಲಿ, ತ್ತಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ಶ್ರೋ 
ಮಲ್ಲಿಕನಜತಾನಯಾನವರತ ಇದ್ುರತ. ಅಲ್ಲಿ ಬಿ.ಜೆ.ಪಿ., ಯವರತ ಒೆಂದ್ತ ಎೆಂ.ಪಿ.,ಸನಾನವನತು ಮ್ನತ್ರ 
ಗೆಲತಿತಿುದ್ುರತ. ಆ ಸೆಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ಮ್ನನಾ ನರಸಿೆಂಗ್ರನಯರತ full power ನಲ್ಲಿ ಇದನುಗಲೂ ಸಹ, 
ಅವರನತು Deputy Speaker  ಮ್ನಡಿ ಗೌರವ ಕೊಡಿಸಿದ್ುರತ. ಏಕೆೆಂದ್ರೆ, parliamentary 
democracy ನಲ್ಲಿ even the opposition has a say ಅಥವನ way ಎೆಂದ್ತ 
ತೊೋರಿಸತವುದ್ಕೆೆ ಅವರತ ಮ್ನಡಿಕೊಟಟದ್ುರತ. ಈಗ ಆ ಪರೆಂಪರ ೆ ನಿಧನನವನಗಿ ಅಳಿಸಿಹೊೋಗಿದೆ. 
ಆದ್ರೆ, ಅದ್ರ ಬಗೆೆ ನಮಗೆ ಏನಿಲಿ. ಯನವ ಸಕನಾರ ಬರತತ್ುದೆ, ಅವರತ ಅವರ ನಿಲತವನತು 
ತೆಗೆದ್ತಕೂೆಳುಿತನುರ.ೆ ಸಕನಾರ ನಡಸೆತವನಗ ಸಕನಾರದ್ಲ್ಲಿರತವೆಂತ್ಹ ಸೆಂಖೆಾಗಳನತು ಇಟತಟಕೂೆೆಂಡತ 
ಮ್ನತ್ರ ಸಕನಾರ ನಡಸೆತವುದ್ಕೆೆ ಆಗತವುದಲಿ. ವಿರೂೆೋಧ  ಪಕ್ಷದ್ವರನತು ವಿಶನಾಸಕೆೆ ತೆಗೆದ್ತಕೂೆೆಂಡತ 
ಸಕನಾರ ನಡಸೆತವೆಂತ್ಹದೆುೋ ಪರಜನಪರಭತತ್ಾದ್ಲ್ಲಿ ಸಕನಾರ ಅನತುವುದ್ತ, ಆದ್ುರಿೆಂದ್.  ಈ ಒೆಂದ್ತ 
ಸೆಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ತನವು ಹರಿಯ ಮತತ್ಸದ. ಒೆಂದ್ತ ದೊಡಡ statesman ರಿೋತಿ ಮೊರೆ್ು ದವಸ 
ಚತರ್ನವಣ ೆನಡದೆ್ೆಂತ್ಹ ಸೆಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ತನವು ತ್ಮಾ ನಿಲತವನತು ಬಹಳ ಸಾಷಟವನಗಿ ಹೆೋಳಿದುೋರಿ. ರ್ನನತ 
ಬಿ.ಜೆ.ಪಿ.,ಯ ಸದ್ಸಾತ್ಾಕೆೆ ರನರ್ಜರ್ನಮ ಕೊಡತತೆುೋರ್ೆೆಂದ್ತ ಹೆೋಳಿದುೋರಿ. ಆದ್ರೆ, ಉಪ ಸಭನಪತಿಯನಗಿ 
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ಆಯ್ಕೆಯನಗಿರತವೆಂತ್ ಶ್ರೋ ಎೆಂ.ಕ.ೆಪ್ನರಣೆೋಶ್ರವರತ ಆ ರಿೋತಿ ಮ್ನಡತವುದ್ಕೆೆ ಆಗತವುದಲಿ. ಅವರತ 
ಬಿ.ಜೆ.ಪಿ., ಪಕ್ಷದ್ ಅಭಾರ್ಥಾ. ಅವರತ ಪಕ್ಷದ್ಲ್ಲಿ ಇರತತನುರ.ೆ ಅವರತ ಪಕ್ಷದ್ಲ್ಲಿ ಇದ್ುರೂ ಸಹ, ತ್ಮಾ ಗೆೈರತ 
ಹನಜರಿಯಲ್ಲಿ ಅವರತ ಪಿೋಠದ್ಲ್ಲಿ ಇರತತನುರ.ೆ ರ್ನವು ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷದ್ವರತ ಮ್ನತ್ರ್ನಡತವೆಂತ್ಹ 
ಸೆಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ಅದ್ನತು ಕೆೋಳಿ, ಏಕೆೆಂದ್ರ,ೆ ಸದ್ಸಾರತ ವಿರೂೆೋಧ ಮ್ನಡಬಹತದ್ತ. ಅಲ್ಲಿ ಕತಳಿತ್ತಕೂೆೆಂಡತ 
ತನವು  ಏನತ ಹೆೋಳಬನರದೆೆಂದ್ತ ಹೆೋಳುವುದ್ಕೆೆ ಆಗತವುದಲಿ. ಒೆಂದ್ತ ವೋೆಳೆ, ಹೆೋಳಿದ್ರ ೆಕಡತ್ದೆಂದ್ 
ತೆಗೆಯತತೆುೋವೆೆಂದ್ತ ಮ್ನತ್ರ ಹೆೋಳಬಹತದ್ತ. ರ್ನವು ಇವೆಲಿವನತು ರೆ್ೂೋಡಿಕೂೆೆಂಡತ ಬೆಂದರತವುದ್ರಿೆಂದ್  
ಶ್ರೋ ಎ.ಕ.ೆಪ್ನರಣೆೋಶ್ರವರಿಗೆ ಸಣ್ಣ ವಯಸಿಸನಲ್ಲಿಯ್ಕೋ ದೊಡಡ ಜವನಬನುರಿ ಸಿಕ್ೆದೆ. ರ್ನನತ ಅದ್ನತು 
ಅಧಿಕನರ ಎೆಂದ್ತ ಹೆೋಳುವುದಲಿ. ಹರಿಯರ ಸದ್ನದ್ ದೊಡಡ  ಜಬನವನುರಿ  ಎೆಂದ್ತ ಹೆೋಳುತುೆೋರೆ್. 
ಏಕೆೆಂದ್ರ,ೆ ನಮಾ ಗತರತಗಳನದ್ ಶ್ರೋ ಎೆಂ.ಪಿ.ಎಲ್.ಶನಸಿಿಯವರತ ಮತ್ತು ಶ್ರೋ ಹೆಚ್.ನರಸಿೆಂಹಾನವರತ 
ಇದ್ುೆಂತ್ಹ ಈ ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಿ ಆ ಗೌರವವನತು ಕನಪ್ನಡತವೆಂತ್ಹದ್ತು, ನಮಗಿೆಂತ್ ಹೆಚನಚಗಿ 
ಸಭನಪತಿಯವರ ಪಿೋಠದ್ಲ್ಲಿ ಕತಳಿತಿರತವವರಿಗೆ  ಬಹಳ ಇರತತ್ುದೆ. ಏಕೆೆಂದ್ರೆ, ರ್ನನತ ಶ್ರೋ 
ಎ.ಕ.ೆಸತಬಾಯಾನವರನತು ರೆ್ೂೋಡಿದೆುೋರ್.ೆ ಶ್ರೋ ಎೆಂ.ಸಿ.ರ್ನಣ್ಯಾನವರನತು ರೆ್ೂೋಡಿದೆುೋರೆ್.  ರ್ನನತ ಈ 
ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಿ ಬಹಳಷತಟ ಮತತ್ಸದಗಳನತು  ರೆ್ೂೋಡಿದೆುೋರೆ್. ಏಕೆೆಂದ್ರ,ೆ ಒೆಂದ್ತ ಬನರಿ  ಇದೆೋ ರಿೋತಿ 
ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಿ  ಒಬಾರತ nominate ಆಗಿ ಬೆಂದದ್ುರತ. ಅವರತ ರನಜಾಸಭನ ಸದ್ಸಾರತ.   ಇಲ್ಲ ಅವರ  
ಹೆಸರನತು ಹೆೋಳುವುದಲಿ. ಅವರತ celebrity ಆಗಿದ್ುರತ. ಅವರತ ಮೊದ್ಲತ ಭನಷಣ್  
ಮ್ನಡತವನಗಲೆೋ, ಬನೆಂಬಯೆಲ್ಲಿರತವ ನಮಾ ಮರ್ಯೆ ಮತೆಂದೆಯ ಮೊೋರಿಯಲ್ಲಿ  ನಿೋರತ 
ಹೊೋಗತವುದಲಿವೆೆಂದ್ತ ಪ್ನರರೆಂಭ ಮ್ನಡಿದ್ರತ. ಆ ಸೆಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ Sri Bhairon Singh 
Shekhawat ಇದ್ುರತ. ಆಗ ಅವರತ ಬಹಳ ಜೊೋರನಗಿ ನಕೆರತ. ರ್ನವು ಕನನೂನನತು 
ಮ್ನಡತವೆಂತ್ಹವರತ, ರ್ನವು ಜನಸನಮ್ನನಾ  ಕೆಲಸಗಳನತು ಮ್ನಡತವೆಂತ್ದ್ುಲಿ,  ಇದ್ಕೆೆ  ಯನವ 
ಕನನೂನತ ಮ್ನಡಬೋೆಕತ ಹೆೋಳಿ ಎೆಂದ್ತ ಕೆೋಳಿದ್ರತ. ಆ ಸೆಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ಇಡಿೋ ಸದ್ನ ನಗೆಗಡಲಲ್ಲಿತ್ತು. 
ಆದ್ುರಿೆಂದ್, ಈ ಸದ್ನದ್ ಮಹತ್ಾ ಮತ್ತು ಜವನಬನುರಿ ಇದೆ. ಈ ಸದ್ನದ್ ಕನಯಾಕನಲಪವೆೋ 
ಬೆೋರಯೆನಗಿರತವುದ್ರಿೆಂದ್, ತನವು ಹೆಚಿಚನ ಜಬನಬನುರಿಯಿೆಂದ್ ನಡದೆ್ತಕೊೆಂಡತ, ವಿರೂೆೋಧ 
ಪಕ್ಷದ್ವರಿಗೂ ಅವರ ಜನಗ ಏನಿರತತ್ುದೆ, ಅವರ ಜನಗವನತು ಅವರಿಗೆ ಕೊಡಬೋೆಕೆೆಂದ್ತ  ಕೆೋಳಿಕೂೆೆಂಡತ,   
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ಈ ಕ್ರಿಯ ವಯಸಿಸನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ೆರತವೆಂತ್ಹ ಅವಕನಶವನತು ಚೆರ್ನುಗಿ ನಡಸೆಿಕೂೆೆಂಡತ ಹೊೋಗಲ್ಲ ಎೆಂದ್ತ 
ರ್ನನತ ಉಪ ಸಭನಪತಿಗಳನದ್ ಶ್ರೋ ಎೆಂ.ಕ.ೆಪ್ನರಣೋೆಶ್ರವರಿಗೆ ಶತಭ ಆರೈೆಸತತುೆೋರೆ್. 

ಶ್ರೋ ಕೆ.ಎ.ತಿಪ್ಪೆೋಸನಮಿ (ರ್ನಮ ನಿದೆೋಾಶನ ಹೊೆಂದದ್ವರತ):- ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, 
ಉಪ ಸಭನಪತಿಯನಗಿ ನೂತ್ನವನಗಿ ಆಯ್ಕೆಯನಗಿರತವೆಂತ್ಹ ನಮಾ ಯತವ ಮಿತ್ರರನದ್ೆಂತ್ಹ ಶ್ರೋ 
ಎೆಂ.ಕ.ೆಪ್ನರಣೋೆಶ್ರವರಿಗೆ ಶತಭನಶಯಗಳನತು ಕೂೆೋರತತೆುೋರ್ೆ. ಶ್ರೋ ಎೆಂ.ಕ.ೆಪ್ನರಣೆೋಶ್ರವರತ ಒೆಂದ್ತ 
ರನಜಕ್ೋಯ ಕತಟತೆಂಬದ್ ಹರೆ್ುಲೆಯಿೆಂದ್ ಬೆಂದ್ವರತ. ಚಿಕೆಮಗಳೂರಿನ ಮಕೊೋನಹಳಿಿ ಕತಟತೆಂಬ 
ಎೆಂದ್ರೆ, ಬಹತಶಃ ಎಲಿರಿಗೂ ಸಹ  ಚಿರಪರಿಚಿತ್ರತ. ಈ ಕತಟತೆಂಬದ್ ಹರಿಯರನದ್ೆಂತ್ಹ ಶ್ರೋ 
ಹತಚೆಚೋಗೌಡರವರತ ಸತಮ್ನರತ ವಷಾಗಳ ಕನಲ ಲೊೋಕನಸಭೆಯ ಸದ್ಸಾರನಗಿದ್ುರತ. ಶ್ರೋ 
ಎೆಂ.ಕ.ೆಪ್ನರಣೋೆಶ್ರವರ ಚಿಕೆಪಪರ್ನದ್ ಶ್ರೋ ಡಿ.ಎೆಂ.ಪತಟೆಟೋಗೌಡರವರತ ಈ ಸದ್ನದ್ ಹನಗೂ  
Parliament ಸದ್ಸಾರನಗಿದ್ುರತ. ಬಹತಶಃ ಅವರ ಈ ಹರೆ್ುಲೆ ಮತ್ತು ತ್ಮಾ ಹರಿತ್ನದ್  
ಮ್ನಗಾದ್ಶಾನದ್ಲ್ಲಿ ಬಹತಶಃ ಮತೆಂದನ ದವಸಗಳಲ್ಲಿ ಅದೆೋ ರ್ಜಲೆಿಯಿೆಂದ್ ಬೆಂದರತವೆಂತ್ಹ ಶ್ರೋ 
ಡಿ.ಬಿ.ಚೆಂದರೆೋಗೌಡರವರತ ಆಗಬಹತದ್ತ ಅಥವನ ಶ್ರೋ ಬಿ.ಎಲ್.ಶೆಂಕರ್ ಆಗಿರಬಹತದ್ತ ಅವರ 
ಮ್ನಗಾದ್ಶಾನದ್ಲ್ಲಿ ಶ್ರೋ ಎೆಂ.ಕ.ೆಪ್ನರಣೋೆಶ್ರವರತ ಸಹ ನಡಯೆತತನುರೆೆಂಬ ಭರವಸಯೆನತು ಅವರಲ್ಲಿ 
ರ್ನನತ ಇಟಟದೆುೋರೆ್. 

ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯರೆೋ, ಮ್ನನಾ ಸದ್ಸಾರನದ್ ಶ್ರೋ ಭೂೆೋಜೋೆಗೌಡರವರತ  
ಮ್ನತ್ರ್ನಡತವೆಂತ್ಹ ಸೆಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ಸಾಲಪ emotional ಆಗಿ ಮ್ನತ್ರ್ನಡಿದ್ರತ. ಅವರತ 
ಉಪಸಭನಪತಿ ಸನಾನವನತು ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷಕೆೆ ಬಿಟತಟಕೊಟಟದ್ುರೆ ಚೆರ್ನುಗಿತ್ತು, ತ್ಮಾನತು ರ್ನವಲೆಿರೂ 
ಅವಿರೊೋಧವನಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮ್ನಡಿದೆುೋವೆ. ಅದೋೆರಿೋತಿಯನಗಿ ಆಡಳಿತ್ ಪಕ್ಷದ್ವರತ ನಮಾನತು   
ಕೆೋಳಬಹತದತೂೆುೋ ಏರೆ್ೂೋ ಎನತುವೆಂತ್ಹ ಒೆಂದ್ತ ಭನವರೆ್ ಇತ್ತು.  ಅದೆೋರಿೋತಿ ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷದ್ 
ರ್ನಯಕರತ ಎೆಂದ್ರೆ, ಕೆೋವಲ ಕನೆಂಗೆರಸ್ ಪಕ್ಷಕೆೆ ಅಲಿ, ಅವರತ ನಮಗೂ ಸಹ ರ್ನಯಕರತ,  

 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮ್ನನಾ ತಿಪ್ಪೆೋಸನಾಮಿಯವರೋೆ,  ಅವರತ ಸದ್ನಕೆೆ ಬರತವ ಮೊದ್ಲತ 
ನಿಮಾನತು ಭೆೋಟಯನಗಿದನುರ,ೆ ಅದ್ಕೆೆ ಆ ರಿೋತಿಯನಗಿದೆ.  
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ಶ್ರೋ ಕೆ.ಎ.ತಿಪ್ೆಪೋಸನಾಮಿ:- ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ರ್ನವು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ 
ರನಜಕ್ೋಯವನತು ಮಿಕ್ಸ್ ಮ್ನಡಲ್ಲಲಿ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ರನಜಕ್ೋಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮ್ನಡಲ್ಲಲಿ. ನಮಾನತು 
ಕೆೋಳಬಹತದತೂೆುೋ ಏರೆ್ೂೋ, ಕೆೋಳಿ ಅಭಾರ್ಥಾಯನತು ಹನಕ್ದ್ುರ,ೆ ರ್ನವು ಸಹ support 
ಮ್ನಡತತಿುದೆುೋವೋ ಏರೆ್ೂೋ ಎನತುವೆಂತ್ಹ ಒೆಂದ್ತ ಭನವರೆ್ ಇತ್ತು.  ರ್ನವು ಅದ್ನತು ಹೆೋಳುವುದ್ಕೆೆ 
ಪರಯತ್ು ಪಟೆಟೋವು. ಆದ್ರ,ೆ ಅದ್ತ ಬಹತಶಃ ಬೋೆರೆ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ ಆಯಿತ್ತ. ಅದ್ಕೆೆ ಅಪಥಾ ಕಲ್ಲಪಸತವುದ್ತ 
ಬೆೋಡವೆೆಂದ್ತ ರ್ನನತ ಮ್ನನಾ ಮತಖ್ಾಮೆಂತಿರಯವರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮ್ನನಾ  ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷದ್ ರ್ನಯಕರಲ್ಲಿ  
ಕೆೋಳುತುೆೋರೆ್. ತ್ಮಾಲ್ಲಿ ಯನರಿಗೂ ಸಹ ಭನವರೆ್ಗಳಿಗೆ hurt ಮ್ನಡತವೆಂತ್ಹ ದ್ೃಷಿಟಯಿೆಂದ್ ರ್ನವು 
ಮ್ನತ್ರ್ನಡಿರತವೆಂತ್ಹದ್ುಲಿ,  

ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ರ್ನನತ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡತ ವಿಷಯಗಳನತು ತ್ಮಾಲ್ಲಿ ಹೆೋಳುವುದ್ಕೆೆ 
ಇಚೆಚೋಪಡತತೆುೋರೆ್. ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಿ ಮ್ನನಾ ಮತಖ್ಾಮೆಂತಿರಯವರತ ಮತ್ತು ಮ್ನನಾ ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷದ್ 
ರ್ನಯಕರತ ಇದನುರ.ೆ ಬಹತಶಃ ಕನಯಾಕನಲನಪಗಳಲ್ಲಿ  ಆ ಭನಗದ್ಲ್ಲಿ ಸಭನರ್ನಯಕರತ ಮತ್ತು ಈ 
ಭನಗದ್ಲ್ಲಿ ವಿರೂೆೋಧ  ಪಕ್ಷದ್ ರ್ನಯಕರತ ಬಹತಶಃ ಶನಸಕರನತು ಸಾಲಪ control ಗೆ  
ತೆಗೆದ್ತಕೂೆಳಿಬೋೆಕತ. ನಮಾನತು ಸೋೆರಿದ್ೆಂತ.ೆ ರ್ನನತ ಮತೊುಮಾ ಹೆೋಳುತೆುೋರ್.ೆ ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷದ್ 
ರ್ನಯಕರತ ಎೆಂದ್ರೆ, ಅವರತ ಕೆೋವಲ ಕನೆಂಗೆರಸ್ ಪಕ್ಷಕೆೆ ಅಲಿ, ರ್ನವು ಸಹ ಅವರ ಅಧಿೋನದ್ಲ್ಲಿದೆುೋವೆ. 
ಏಕೆೆಂದ್ರ,ೆ  ಸದ್ಸಾರ ಮನಸಿಸಗೆ ಬೆಂದ್ೆಂತ ೆ ಎದ್ತು ಮ್ನತ್ರ್ನಡತವುದ್ತ ಬೆೋಡ. ಸದ್ಸಾರತ ಎದ್ತು 
ನಿಲತಿವುದ್ತ ಬೋೆಡ.  ರ್ನವು ಹದ್ತುಮಿೋರಿ ನಡದೆ್ೆಂತ್ಹ ಸೆಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ಕತಳಿತ್ತಕೊಳಿಿ ಎೆಂದ್ತ 
ಹೆೋಳುವೆಂತ್ಹ ಅಧಿಕನರ ಆ ಕಡ ೆಸಭನರ್ನಯಕರಿಗ ೆಇದೆ. ಈ ಕಡ ೆವಿರೂೆೋಧ  ಪಕ್ಷದ್ ರ್ನಯಕರಿಗ ೆ
ಅಧಿಕನರ ಇದೆ. ಅದ್ರ ಮೋಲೆ ತ್ಮಗೆ ಅಧಿಕನರ ಇದ.ೆ ಇದ್ನತು ನಡಸೆಿಕೂೆೆಂಡತ ಹೊೋಗತವೆಂಥದ್ತು, 
ದ್ಯಮ್ನಡಿ ನಿಯಮ್ನಳಿ ಪತಸುಕವನತು ಹೆೋಳುವುದ್ಕೆೆ ಹೆೋಳಿ. ದ್ಯಮ್ನಡಿ ಕ್ರಯನಲೂೆೋಪದ್ 
ಅಧಿನಿಯಮಗಳನತು ಓದ್ತವುದ್ಕೆೆ ಹೋೆಳಿ. ಯನವ ನಿಯಮದ್ಡಿ ಎದ್ತು ನಿೆಂತ್ತ ಮ್ನತ್ರ್ನಡತತಿುದುೋರಿ 
ಎೆಂದ್ತ ಕೆೋಳಿದ್ರ,ೆ ಬಹತಶಃ ಯನರೂ ಸಹ ಮ್ನತ್ರ್ನಡದರತವೆಂತ್ಹ ಸನಿುವೆೋಶ ಬಹತಶಃ ಬರತತ್ುದೆ.  

(ಮತೆಂದ್ತ.,)                                                             
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(1143) 23-12-2022 (11.50) ಎೆಂವಿ-ಎೆಂಡಿ(ಆರ್ಎನ)       (ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಾತಿ) 

ಶ್ರೋ ಕೆ.ಎ.ತಿಪ್ಪೆೋಸನಾಮಿ (ಮತೆಂದ್ತ):- 

ಇನತು ಹಲವನರತ ಚಚೆಾಯ ವಿಷಯಗಳ ಬಗೆೆ ಹೆೋಳುವುದನದ್ರೆ, ಸದ್ನ ಸಮಿತಿಗಳಿಗ ೆಕೂೆಡತ್ಕೆೆಂತ್ಹ 
ಹಲವನರತ ಶ್ಫನರಸತಗಳ ಅನತಷ್ನಾನವನಗತತಿುಲಿ. ಈಗ ತನವು ಇಬಾರತ ಇದುೋರಿ. ಈಗನಗಲೆೋ ಮ್ನನಾ 
ಎೆಂ.ಕ.ೆಪ್ನರಣೋೆಶ್ರವರತ ಉಪ ಸಭನಪತಿಗಳನಗಿ ಕನಯಾನಿವಾಹಸಿರತವ ಅನತಭವವಿದೆ. ಅವುಗಳನತು 
ಯನವ ರಿೋತಿ ಮ್ನಡಬೋೆಕೆೆಂದ್ತ ಹೆೋಳಬೆೋಕತ. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಜೆಂಟ ಸದ್ನ ಸಮಿತಿಗಳಿೆಂದ್ ಬರತ್ಕೆೆಂಥ 
ವರದಗಳ ಅನತಷ್ನಾನವನಗತತಿುಲಿ. ಹನಗೆಯ್ಕೋ ಮ್ನನಾ ಮೆಂತಿರಗಳು ಹಲವನರತ ಭರವಸಗೆಳನತು 
ನಿೋಡತತನುರ.ೆ ಮ್ನನಾ ಮೆಂತಿರಗಳು ಕೂೆಡತವೆಂತ್ಹ ಆಶನಾಸರೆ್ಗಳು ಭರವಸಗೆಳನಗಿ ಬರತತ್ುವೆ. 
ಅವುಗಳನತು ಕೂಡ ಅಧಿಕನರಿಗಳು ಆರತ ತಿೆಂಗಳು, ಒೆಂದ್ತ ವಷಾ, ಎರಡತ ವಷಾ ಮತ್ತು ಮೂರತ 
ವಷಾಗಳನದ್ರೂ ಸಹ ಈಡೋೆರಿಸತತಿುಲಿ. ರ್ನವು ಅವುಗಳನತು ರೆ್ೂೋಡತ್ಕೆೆಂಥದ್ತು ಇದೆ. ಮತೊುೆಂದ್ತ 
ಕಟಟಕಡೆಯದನಗಿ ಏರ್ನಗತತ್ುದೆ ಎೆಂದ್ರೆ, ಮೆಂತಿರಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕನರಿ ವಗಾದೆಂದ್ ಸನಕಷತಟ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ 
ಸಹಕನರ ಸಿಗತತಿುಲಿ. ಇದ್ನತು ತನವೆಲಿರೂ ಸಹ ರೆ್ೂೋಡಿದುೋರಿ. ಈ ಹೆಂದ ೆ ಎಷ್ೊಟೋ ಬನರಿ 
ಕನಯಾದ್ಶ್ಾಗಳು ಮೆಂತಿರಗಳಿಗೆ ಯನವ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ ಉಪ ಪರಶೆುಗಳು ಬರತತ್ುವೆ ಎೆಂದ್ತ ಅದ್ನತು 
ರೆ್ೂೋಡಿ ಬರೆದ್ತ ಕಳುಹಸತವೆಂತ್ಹ ವಾವಸೆಾ ಇತ್ತು. ರ್ನವು ಈ ಹೆಂದ ೆಅವುಗಳನತು ರೆ್ೂೋಡಿದೆುೋವೆ. ಈ 
ದ್ೃಷಿಟಯಲ್ಲಿ ಸನಕಷತಟ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇನತು ಉತ್ುಮವನದ್ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ ಕನಯಾನಿವಾಹಣೆ 
ಮ್ನಡಬೋೆಕನದ್ರ,ೆ ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರ, ಮ್ನನಾ ಉಪ ಸಭನಪತಿಗಳನದ್ ಶ್ರೋ 
ಎೆಂ.ಕ.ೆಪ್ನರಣೋೆಶ್ರವರ, ಮ್ನನಾ ಮತಖ್ಾಮೆಂತಿರಗಳ, ಮ್ನನಾ ಸಭನರ್ನಯಕರ ಮತ್ತು ಮ್ನನಾ 
ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷದ್ ರ್ನಯಕರ ಮ್ನಗಾದ್ಶಾನ ಮತ್ತು ಸಹಕನರ ಬೆೋಕನಗತತ್ುದ ೆ ಎೆಂದ್ತ ಹೆೋಳುತನು, 
ನನಗ ೆಮ್ನತ್ರ್ನಡಲತ ಅವಕನಶ ನಿೋಡಿದ್ುಕನೆಗಿ ತ್ಮಗ ೆಧನಾವನದ್ಗಳು. 

ಶ್ರೋ ಮ್ನಧತಸನಾಮಿ (ಸಣ್ಣ ನಿೋರನವರಿ, ಕನನೂನತ ಮತ್ತು ಸೆಂಸದೋಯ ವಾವಹನರಗಳ 
ಸಚಿವರತ):- ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಈಗ “ಹೊಸ ಚಿಗತರತ, ಹಳೆ ಬೆೋರತ”್ ಇಲ್ಲಿ ಇಬಾರತ ಸಹ 
ಒೆಂದನಗಿದುೋರಿ. ತನವು “ಹಳೆ ಬೆೋರತ”,್ ಅವರತ “ಹೊಸ ಚಿಗತರತ”್ ನಿಮಾ ಜೊತಗೆೆ ಬೆಂದದನುರ.ೆ ಈ 
ಸಭೆಯ ಸೆಂಪರದನಯ ಮತ್ತು ನಡವಳಿಕೆ ನಿಮಿಾಬಾರ ಕನಲದ್ಲ್ಲಿ ಚೆರ್ನುಗಿ ಆಗಲ್ಲ ಎೆಂದ್ತ ಆಶ್ಸತತುೆೋರೆ್. 
ಸರ್ನಾನಾ ದವೆಂಗತ್ ಎಸ್.ಎಲ.ಧಮೋಾಗೌಡರ ಅಕನಲ್ಲಕ ಮರಣ್ದೆಂದನಗಿ ರ್ನವು ಶ್ರೋ 
ಎೆಂ.ಕ.ೆಪ್ನರಣೋೆಶ್ರವರತ ಚಿಕೆಮಗಳೂರತ ರ್ಜಲೆಿಯವರ ೆ ಇರತತನುರ ೆ ಹನಗೂ ರ್ನಾಯವನತು 
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ಒದ್ಗಿಸಿಕೊಟಟ ಹನಗೆ ಆಗತತ್ುದೆೆಂದ್ತ, ಶ್ರೋ ಎೆಂ.ಕೆ.ಪ್ನರಣೆೋಶ್ರವರತ ಈ ಸನಾನಕೆೆ ಬರಬೆೋಕೆೆಂದ್ತ 
ಆಪ್ೆೋಕ್ೆಪಟತಟ, ಅವರತ ಆ ಸನಾನಕೆೆ ಬೆಂದ್ ನೆಂತ್ರ ಶ್ರೋ ಎೆಂ.ಕ.ೆಪ್ನರಣೆೋಶ್ರವರತ ರ್ನವಲೆಿರೂ 
ಮಚತಚವೆಂತ್ಹ ಕೆಲಸವನತು ಕರನರತವಕನೆಗಿ ಮ್ನಡಿದನುರೆೆಂದ್ತ ಎೆಂಬತದ್ತ ನಮಾ ಭನವರೆ್. ಅವರ 
ವಯಸತಸ ಚಿಕೆದನದ್ರತ, ಜವನಬನುರಿ ಮತ್ತು ಅಧಿಕನರ ನಿವಾಹಣೆಯನತು ಬಹಳ ಚೆರ್ನುಗಿ ಮ್ನಡಿದನುರ.ೆ 
ಹನಗನಗಿ ಅವರಿಗೆ ಮತೂೆುೆಂದ್ತ ಅವಕನಶ ನಿೋಡತವುದ್ತ ಸರಿಯ್ಕೆಂದ್ತ ಭನವಿಸಿಕೂೆೆಂಡತ, ಇವತ್ತು ಪಕ್ಷ 
ಅವರನತು ಅದೆೋ ಹತದುೆಗ ೆ ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿಯ್ಕೋ ನಡಿಗ ೆ ನಡಯೆಲ್ಲಿ 
ಎೆಂದ್ತ ಗತರತತಿಸಿ ಕಳುಹಸಿದುೆೋವೆ. ಮ್ನನಾ ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷದ್ ರ್ನಯಕರತ ಮತೆು ಬೆೋರ ೆ ಮ್ನನಾ 
ಸದ್ಸಾರತಗಳು ಹೋೆಳಿದ್ೆಂತ್ಹ ಮ್ನತ್ನತು ರ್ನನತ ಅನತಮೊೋದ್ರೆ್ ಮ್ನಡತತೆುೋರ್ೆ. ಇದ್ತ ವಿಧನನ 
ಪರಿಷತಿುನ ಸಭ.ೆ ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುನಲ್ಲಿ ಎಲಿವನತು ರನಜಕ್ೋಯವನಗಿ ಮತ್ತು ಆಳುವ ಪಕ್ಷದ್ ಪರವನಗಿ 
ಹೊೋಗಬೋೆಕೆೆಂದ್ತ ರ್ನನೆಂತ್ೂ ಆಪ್ೆೋಕ್ೆ ಪಡತವುದಲಿ. ಆದ್ರೆ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಜವನಬನುರಿ ಮತ್ತು ಹಕತೆ ಈ 
ಎರಡೂ ನಿವಾಹಣೆ ಆಗಬೋೆಕತ. ಮ್ನನಾ ಸದ್ಸಾರತಗಳು ಏನತ ಹಕತೆ ಎೆಂದ್ತ ತಿಳಿದ್ತಕೂೆೆಂಡಿರತತನುರೆ, 
ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ತ್ಮಾ ಜವನಬನುರಿಗಳನತು ಸಹ ತಿಳಿದ್ತಕೊೆಂಡತ ವತಿಾಸಿಬಿಟಟರೆ, ನಿೋವು ಇಬಾರತ ಸಹ 
ಕೆಲಸ ಮ್ನಡತವುದ್ಕೆೆ ಬಹಳ ಸತಲಭವನಗತತ್ುದೆ ಎೆಂದ್ತ ಭನವಿಸತತುೆೋರೆ್. ಇವತ್ತು ರ್ನವಲೆಿರೂ ಸಹ 
ಬೆಳೆದರತವವರತ, ರನಜಾದ್ ಜನರತ ನಮಾ ವತ್ಾರ್ೆ ಮತ್ತು ಸಿಾತಿಗತಿಗಳನತು ರೆ್ೂೋಡತತನುರ.ೆ ರ್ನವು ನಮಾ 
ಕೆಳಗಿರತವೆಂತ್ಹ ಸನಲತ ಸನಲತ ಸೆಂಸೆಾಗಳಿಗೆ ಮ್ನಗಾದ್ಶಾಕರನಗಬೆೋಕತ. ಈಗ ರ್ಜಲನಿ ಪೆಂಚನಯತ್, 
ತನಲೂಿಕತ ಪೆಂಚನಯತ್ ಮತ್ತು ಗನರಮ ಪೆಂಚನಯತ್ ಇರತತ್ುದೆ. ಜಗಳ ಮತ್ತು ಗತದನುಟ 
ಮ್ನಡಿಕೊೆಂಡ ೆ ಸಭೆಯನತು ನಡಸೆತವೆಂತ್ಹ ರಿೋತಿ ಎನತುವುದ್ಕೆೆ ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಟೆಂತೆ ಹೆೋಳುವುದನದ್ರೆ, 
ಮ್ನನಾ ಬಿ.ಕ.ೆಹರಿಪರಸನದ್ರವರ,ೆ ರ್ನನತ ಯನವುದೂೆೋ ಒೆಂದ್ತ mock assembly ಕನಯಾಕರಮಕೆೆ 
ಹೊೋಗಿದುೆ. ಆಗ ಕನನೂನತ ಕನಲೋೆಜ್ನ ಪ್ನರಧನಾಪಕರತ ವಿದನಾರ್ಥಾಗಳನತು ಕತಸಿುಗ ೆ ಬಿಟತಟ ಬಿಟಟರತ. 
ಅದ್ಕೆೆ ರ್ನನತ ನಿಮಗೆ ಈ ರಿೋತಿ ಅಸೆೆಂಬಿಿ ನಡಯೆಬೆೋಕೆೆಂದ್ತ ಯನರತ ಗೈೆಡ್ ಮ್ನಡಿದ್ತು ಎೆಂದ್ತ 
ಕೆೋಳಿದೆ. ನಿೋವು ನನುನತು ಕತಳಿರಿಸಿಕೂೆೆಂಡತ ಈ ರಿೋತಿ ವತಿಾಸತತಿುರಲಿ, ಇದ್ತ ಆ ರಿೋತಿಯಲಿ. ಕತಸಿು 
ಕೊರೆ್ಯ ಅಸಿ. ಮೊದ್ಲರೆ್ ಅಸಿದ್ಲ್ಲಿ ಕೊೋರತವುದ್ತ, ಕೆೋಳುವುದ್ತ ಮತ್ತು ಹೋೆಳುವೆಂತ್ಹ 
ಚಚೆಾಗಳಿರತತ್ುವೆ. ಇದೆಲನಿ ಆದ್ಮೋಲೆ ಅನಿವನರ್ಾವನದನಗ ಎೆಂದ್ತ ಹೆೋಳಿದೆ. ಈ ಒೆಂದ್ತ mock 
assembly ಯಲ್ಲಿ ನಿೋವು ಮತ್ತು ಅವರತ ನಿೆಂತ್ತ ಜಗಳವನಡಬೆೋಕೆೆಂದ್ತ ಸತ್ಾವನಗಿ ವಿದನಾರ್ಥಾಗಳಿಗ ೆ
ಹೆೋಳಿಕೂೆಟಟದನುರೆ. ಈ ಸಿಾತಿ ಪರಜನಪರಭತತ್ಾ ವಾವಸಾೆಗೆ ಬರಬನರದನಗಿತ್ತು. ಎದ್ತರತಗಡ ೆಇರತವವರ ಜೊತೆ 
ಜಗಳ ಮತ್ತು ಕತಸಿು ಮ್ನಡಬೋೆಕೆೆಂದ್ತ. ಆಗ ಮ್ನತ್ರ Parliamentary Democracy ಎೆಂದ್ತ 
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ಕರಯೆತತೆುೋವೆೆಂದ್ತ ರ್ನವು ಶನಲನ ಮಕೆಳಿಗೂ ಸಹ ಹೆೋಳುವೆಂತೆ ಆಗಿದೆ. ಅದ್ತ ಏನತ ಅನಿವನರ್ಾವಿಲಿ. 
ರ್ನವು ಅರೆ್ೋಕ ವಿಷಯಗಳನತು ಚಚಾೆಯಿೆಂದ್ ಬಗಹೆರಿಸಿಕೊಳಿಬಹತದ್ತ. ನನಗ ೆ ಮ್ನನಾ ಮ್ನರ್ಜ 
ಮತಖ್ಾಮೆಂತಿರಗಳನದ್ ದವೆಂಗತ್ ಶ್ರೋ ಜೆ.ಹೆಚ.ಪಟೆೋಲರತ ಜ್ಞನಪಕಕೆೆ ಬರತತನುರ.ೆ ಅವರತ ಆರೆಂಭದ್ 
ದವಸಗಳಲ್ಲಿ ಒೆಂದ್ತ ಮ್ನತ್ತ ಹೋೆಳಿದ್ುರತ. ಅೆಂದ್ರ,ೆ ವನದ್ಕೂೆ ಮತ್ತು ಚಚೆಾಗೂ ವಾತನಾಸ 
ಗೊತನುದ್ರ,ೆ ನಿೋವು Parliamentarian ಆಗತತಿುಯನ ಎೆಂದದ್ುರತ. ಕಟಕಟೆ ಮತೆಂದ ೆಆಡತವೆಂತ್ಹ 
ಮ್ನತಿಗೂ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಆಡತವೆಂತ್ಹ ಮ್ನತಿಗೂ ವಾತನಾಸ ಗೊತನುದ್ರೆ, Parliamentarian 
ಆಗತತಿುಯನ. ಅದೋೆರಿೋತಿ ಕ್ೆೋತ್ರ ಮತ್ತು ರನಜಾದ್ ವಾತನಾಸಗಳನತು ತಿಳಿದ್ತಕೊೆಂಡತ ಮ್ನತ್ರ್ನಡಿದ್ರೆ, 
Statesman ಆಗತತಿುಯನ. ಈಗ ಶನಸನ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ರನಜಾದ್ ಮಟಟಗೆ ಹಚೆತಚ ಮ್ನತ್ರ್ನಡಬೆೋಕತ. 
ಆಮೋಲೆ ನಿಮಾ ಕ್ೆೋತ್ರದ್ ಬಗೆೆ ಒೆಂದ್ತ ಅಥವನ ಎರಡತ ಮ್ನತ್ತಗಳನತು ಮ್ನತ್ರ್ನಡಬೆೋಕತ. 
ಬೆಂದ್ೆಂತ್ಹವರೆಲಿ ಅವರ ಕ್ೆೋತ್ರ ಮತ್ತು ಮತ್ದನರರ ಬಗೆೆ ಮ್ನತ್ರ್ನಡತವುದ್ತ, ಪರಜನಪರಭತತ್ಾ 
ವಾವಸೆಾಯಲ್ಲಿ ಅಷತಟ ಒಳೆಿಯದ್ಲಿ. ಅದ್ತ ಸಭೆಗಳಿಗ ೆ ಅಷತಟ ಗೌರವ ಬರತವುದಲಿವೆೆಂದ್ತ ಹೆೋಳಿದ್ರತ. 
ರ್ನನತ ಅವರ ಮ್ನತ್ನತು ಆ ದವಸದೆಂದ್ ಪ್ನಲ್ಲಸತತಿುದೆುೋರ್ೆ. ರ್ನವು We are all MLA & MLCs 
of this State and we are for all the people of this State. ರ್ನವು ಯನವುದೂೆೋ 
ಒೆಂದ್ತ ಸಕೆಟರ್ಗೆ, ಯನವದೂೆೋ ಒೆಂದ್ತ ಕೆಟಗರಿಗ ೆ ಮತ್ತು ಯನರೊೋ ಮತ್ದನರರಿಗ ೆ ಎೆಂದ್ತ, 
pleasing gallery ಎನತುವುದ್ತ ಏನಿದ,ೆ ಅದ್ತ ಯನವನಗಲೂ democracy ಗೆ ಒೆಂದ್ತ ದೊಡಡ 
ಆಘಾತ್. ಗನಾಲರಿಯನತು ರೆ್ೂೋಡಿ ಮ್ನತ್ರ್ನಡತವುದ್ತ, ಜನರನತು ಮಚಿಚಸತವುದ್ಕೆೆ ಮ್ನತ್ರ್ನಡತವುದ್ತ. 
ನಮಗೆ ಓಟ್ ಹನಕ್ದ್ವರಿಗೆ please ಮ್ನಡತವ ಹನಗೆ ಮತೂೆುೆಂದ್ತ ಚತರ್ನವಣೆಯ ದ್ೃಷಿಟಯಲ್ಲಿ 
ಮ್ನತ್ರ್ನಡತವುದ್ತ. ಪರಜನಪರಭತತ್ಾ ವಾವಸೆಾಯಲ್ಲಿ ನನಗ ೆಸರಿ ಅನಿಸತವುದಲಿ. ಹನಗನಗಿ ರ್ನವು ನಮಾನತು 
ತಿದುಕೊೆಂಡತ, ನಿಮಿಾಬಾರಿಗೂ ಸಹ ಸಹಕನರ ಕೂೆಟತಟ, ನಿಜವನಗಿ ಈ ಸಭೆ ಒೆಂದ್ತ ಅತ್ಾೆಂತ್ ದೂೆಡಡ 
ಸಭೆಯನಗಿದೆ. ರ್ನವು ಅರೆ್ೋಕ ಬನರಿ ಏನುರೆ್ುೋ ಮ್ನತ್ರ್ನಡಿದ್ರೂ ಸಹ ಇದ್ತ ಹರಿಯರ ಸಭ ೆಮತ್ತು 
ನೂರತ ವಷಾದ್ ಮೋಲ ೆ ಆಗಿರತವೆಂತ್ಹ ಸಭೆಯನಗಿದೆ. ಈ ವಿಧನನ ಪರಿಷತ್ತು, ವಿಧನನಸಭೆ 
ಆರೆಂಭವನಗತವುದ್ಕ್ೆೆಂತ್ ಮೊದ್ಲೋೆ ಆರೆಂಭವನಗಿರತವೆಂತ್ಹ ಸಭ.ೆ ಈ ಸಭಯೆ ಔಚಿತ್ಾ ಮತ್ತು 
ಉನುತಿಯನತು ರ್ನವಲೆಿರೂ ಎತಿು ಹಡಿಯಬೆೋಕೆೆಂದ್ತ ಕೆೋಳಿಕೊೆಂಡತ, ಒೆಂದ್ತ ಸಣ್ಣ ವಾತನಾಸವನತು 
ಅನಾತನ ಭನವಿಸಭನರದ್ತ.  ಈಗ ಮ್ನನಾ ಬಿ.ಕ.ೆಹರಿಪರಸನದ್ರವರೆ, ವಿಧನನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಒೆಂದ್ತ ಭನರಿ 
ಬೆಲ್ ಹೊಡೆದ್ರೆ, ಮ್ನನಾ ಸಭನಧಾಕ್ಷರ ಬನಗಿಲಲ್ಲಿ, ಮ್ನನಾ ಸಭನಧಾಕ್ಷರತ ಮ್ನತ್ರ ಬರತತನುರ.ೆ ಬಲೆ್ 
ಆದ್ಮೋಲೂ ಸಹ ಎಲನಿ ಎೆಂ.ಎಲ.ಸಿ.ಗಳು ಓಡನಡತತಿುದನುರೆೆಂದ್ತ ರ್ನನತ ಇಲ್ಲಿ ಕತಳಿತ್ತಕೂೆೆಂಡತ 
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ಕೆೋಳುತಿುದೆು. ಇವುಗಳೆಲನಿ ಸೆಂಪರದನಯಗಳು, ಈಗ ಬೆಲ್ ಆದ್ಮೋಲೆ ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಗಳು 
ಬರಬೆೋಕತ. ಆಮೋಲ ೆ ಬೆಲ್ ನಿಲಿಬೆೋಕತ. ರ್ನವು ಕಲೆವುಗಳನತು ಅಭನಾಸ ಮ್ನಡಿಕೊಳಿಬೆೋಕತ. ಬಲೆ್ 
ಆದ್ಮೋಲೆ ಎಷ್ೆಟೋ ಇದ್ುರೂ ಸಹ ರ್ನವು ಮ್ನನಾ ಸಭನಧಾಕ್ಷರ ಬನಗಿಲ್ಲನಿೆಂದ್ ಬರತವುದಲಿ. ಬೆಲ್ 
ಆಗತವುದ್ಕ್ೆೆಂತ್ ಮತೆಂಚೆ ಹೂೆೋಗತತೆುೋವೆ. ಬೆಲ್ ಹನಕ್ದ್ ಮೋಲೆ  Hon’ble Chairman Sir, You 
are only the right person to come out of that door.  ನಿೋವು ಬರತವನಗ 
ಅೆಂಗರಕ್ಷಕ ನಿೆಂತಿರತತನುರ್ೆ. ಅವರತ ಬೆಂದ್ತ ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಗಳು ಬರತತನುರೆೆಂದ್ತ ಹೆೋಳಬೆೋಕತ. 
ರ್ನವು ಕೆಲವು ಒಳೆಿಯ ಅಭನಾಸಗಳನತು ಮತೆಂದ್ತವರಯೆಿಸಿಕೊೆಂಡತ ಹೂೆೋಗತವುದ್ತ ಸರಿ ಎೆಂದ್ತ 
ಹೆೋಳುತನು, ತ್ಮಾ ಬಗೆೆ ಮತ್ತು ಮ್ನನಾ ಎೆಂ.ಕ.ೆಪ್ನರಣೆೋಶ್ರವರ ಬಗೆೆ ಅತ್ಾೆಂತ್ ಹೆಚತಚ ವಿಶನಾಸವಿದ.ೆ 
ಮ್ನನಾ ಎಸ.ಎಲ.ಭೊೋಜೋೆಗೌಡರ,ೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಜನತಿ, ಧಮಾ, ಅದ್ತ, ಇದ್ತ ಎೆಂದ್ತ ಯನವುದ್ೂ ಸಹ 
ಲೆಕೆವಿಲಿ. ಮ್ನನಾ ಸದ್ಸಾರನದ್ ಶ್ರೋ ಎಸ.ಎಲ.ಭೂೆೋಜೋೆಗೌಡರತ ಸತಮಾರೆ್ ಬೆೋಜನರಿಗ ೆ ಈ ರಿೋತಿ 
ಮ್ನತ್ರ್ನಡಿದನುರೆ. ಆದ್ರೆ, ಇವರಿಗೂ ಸಹ ಶ್ರೋ ಎೆಂ.ಕ.ೆಪ್ನರಣೆೋಶ್ರವರತ ಉಪ ಸಭನಪತಿಗಳನಗಿದ್ತು 
ಇಷಟವಿದೆ. ಅವರತ ಹೋೆಗೆ ತ್ಮಾ ರ್ಜಲೆಿಯನತು ಬಿಟತಟಕೂೆಡತವುದ್ಕೆೆ ಆಗತತ್ುದೆ. ಅವರತ ಬೆೋರ ೆಪಕ್ಷದ್ಲ್ಲಿ 
ಇರತವುದ್ರಿೆಂದ್, ಏರೆ್ೂೋ ಹೆೋಳಬೆೋಕತ ಎೆಂದ್ತ ಹೆೋಳಿದನುರ.ೆ ಅನಾತನ ಯನರೂ ಏನತ ಭನವಿಸಬನರದ್ತ 
ಎೆಂದ್ತ ಹೆೋಳುತನು, ನನು ಮ್ನತ್ನತು ಮತಗಿಸತತೆುೋರ್ೆ.  

ಶ್ರೋ ಎಸ್.ಎಲ.ಭೊೋಜೋೆಗೌಡ (ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್ೆೋತ್ರ):- ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ ನನುದ್ತ 
exception case ದ್ಯಮ್ನಡಿ ಮ್ನತ್ರ್ನಡತವುದ್ಕೆೆ ಅವಕನಶ ಮ್ನಡಿಕೂೆಡಿ. ರ್ನನತ ನಮಾ ರ್ಜಲೆಿಯ 
ವಿಚನರಕೆೆ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದ್ೆಂತೆ ಮ್ನತ್ರ್ನಡತವುದ್ಕೆೆ ಅವಕನಶ ನಿೋಡತವುದಲಿವೆೆಂದ್ರ ೆ ಹೆೋಗ ೆ ಆಗತತ್ುದ?ೆ 
ಇಲ್ಲಿ ಸಭನರ್ನಯಕರತ ಸಹ ಇದನುರ.ೆ   

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮ್ನನಾ ಎಸ.ಎಲ.ಭೂೆೋಜೋೆಗೌಡರ,ೆ ತನವು ಯನವನಗಲೂ ಸಹ ಉಲನಟ.  

ಶ್ರೋ ಎಸ್.ಎಲ.ಭೊೋಜೋೆಗೌಡ:- ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ ಉಲನಟ ಎಲ್ಲಿದೆ? ತನವು ನನಗ ೆ
ಮ್ನತ್ರ್ನಡತವುದ್ಕೆೆ ಅವಕನಶ ಮ್ನಡಿಕೊಡಿ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮ್ನನಾ ಎಸ.ಎಲ.ಭೂೆೋಜೋೆಗೌಡರ ೆತನವು ಸಾಲಪ ಕತಳಿತ್ತಕೊಳಿಿ. 
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೦೩. ಪರಕಟಣೆಗಳು 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮ್ನನಾ ಸಭನಧಾಕ್ಷರಿೆಂದ್ ಈ ಮತೆಂದನ ಸೆಂದೆೋಶ ಬೆಂದರತತ್ುದ:ೆ 

ಅ) ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನ ಸಭೆಯ ಕನಯಾವಿಧನನ ಹನಗೂ ನಡವಳಿಕೆಯ ನಿಯಮಗಳ 104ರೆ್ೋ 
ನಿಯಮದ್ ಮೋರಗೆೆ ವಿಧನನ ಸಭೆಯತ ದರ್ನೆಂಕ 22.12.2022ರೆಂದ್ತ ಈ ಕೆಳಕೆಂಡ 
ವಿಧೆೋಯಕಗಳನತು ಅೆಂಗಿೋಕರಿಸಿರತತ್ುದೆೆಂದ್ತ ಹನಗೂ ಸದ್ರಿ ವಿಧೆೋಯಕಗಳಿಗೆ ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುನ 
ಸಹಮತಿ ನಿೋಡಬೆೋಕೆೆಂದ್ತ ಕೊೋರಿರತತನುರ.ೆ  

1. ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂ ಕೆಂದನಯ ೨ರ್ೋೆ ತಿದ್ತುಪಡಿ ವಿಧೆೋಯಕ, 2022. 
2. ಕರ್ನಾಟಕ ಗಡಿ ಪರದೆೋಶ ಅಭಿವೃದಿ ಪ್ನರಧಿಕನರ (ತಿದ್ತುಪಡಿ) ವಿಧೆೋಯಕ, 2022. 

ಆ) ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನ ಸಭೆಯ ಕನಯಾವಿಧನನ ಹನಗೂ ನಡವಳಿಕೆಯ ನಿಯಮಗಳ 104ರೆ್ೋ 
ನಿಯಮದ್ ಮೋರೆಗ ೆವಿಧನನ ಸಭೆಯತ ದರ್ನೆಂಕ 22.12.2022ರೆಂದ್ತ 21ರ್ೆೋ ಸನಲ್ಲನ ಕರ್ನಾಟಕ 
ಬೆಂಧಿಗಳ ಗತರತತಿಸತವಿಕೆ ವಿಧೆೋಯಕವನತು ಹೆಂಪಡೆದರತವುದನಗಿ ತಿಳಿಸಿರತತನುರೆ.  

      ಈಗ ದ್ಯವಿಟತಟ ಯನರೂ ಮ್ನತ್ರ್ನಡತವೆಂತಿಲಿ.  

ಶ್ರೋ ಎಸ್.ಎಲ.ಭೊೋಜೋೆಗೌಡ:- ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೆ, ದ್ಯಮ್ನಡಿ ನನುದ್ತ 
exception case.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಆಯಿತ್ತ ಮ್ನತ್ರ್ನಡಿ.  

ಶ್ರೋ ಎಸ್.ಎಲ.ಭೊೋಜೋೆಗೌಡ:- ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ ಮ್ನನಾ ಉಪ ಸಭನಪತಿಗಳನಗಿ 
ಆಯ್ಕೆಯನಗಿರತವೆಂತ್ಹ ಶ್ರೋ ಎೆಂ.ಕ.ೆಪ್ನರಣೆೋಶ್ರವರತ ನಮಾ ರ್ಜಲೆಿಯವರತ ಮತ್ತು ನನು ಆತಿೀಯ 
ಸುೆೋಹತ್ರತ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮ್ನನಾ ಎಸ್.ಎಲ.ಭೂೆೋಜೋೆಗೌಡ ರ್ನನತ ಬೆಲ್ ಹೂೆಡದೆನಗ ತನವು 
ಕತಳಿತ್ತಕೂೆಳಿಬೋೆಕತ. 

ಶ್ರೋ ಎಸ್.ಎಲ.ಭೊೋಜೋೆಗೌಡ:- ಆಯಿತ್ತ. ನಮಾ ಕತಟತೆಂಬದ್ ಒಡರ್ನಡಿಗಳು ಆದ್ೆಂತ್ಹ 
ಮ್ನನಾ ಎೆಂ.ಕ.ೆಪ್ನರಣೆೋಶ್ರವರತ ಇವತ್ತು ಉಪ ಸಭನಪತಿಗಳನಗಿ ಆಯ್ಕೆಯನಗಿರತವೆಂಥದ್ತು, ನಮಾ 
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ರ್ಜಲೆಿಗ ೆ ಸಿಕ್ೆದ್ೆಂತ್ಹ ಒೆಂದ್ತ ದೂೆಡಡ ಗೌರವ ಮತ್ತು ವೆೈಯಕ್ುಕವನಗಿ ನನಗೂ ಕೂಡ ಬಹಳ 
ಸೆಂತೂೆೋಷವನಗಿರತವೆಂತ್ಹ ವಿಚನರ. ಮೂಡಿಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡತ ಕತಟತೆಂಬಗಳಿವೆ. ಅೆಂದ್ರೆ, 
ಮ್ನಕೊೋನಹಳಿಿ ಕತಟತೆಂಬ ಮತ್ತು ದನರದ್ಹಳಿಿ ಕತಟತೆಂಬ ಎೆಂದ್ತ. ಒೆಂದ್ತ ಕನಲದ್ಲ್ಲಿ ಮ್ನಕೊೋನಹಳಿಿ 
ಕತಟತೆಂಬದ್ವರತ ಐದ್ತ ವಷಾ ಲೊೋಕಸಭನ ಸದ್ಸಾರನದ್ರೆ ಮತೊುೆಂದ್ತ ಐದ್ತ ವಷಾಕೆೆ ದನರದ್ಹಳಿಿ 
ಕತಟತೆಂಬದ್ವರತ ಎೆಂದ್ತ ಇತ್ತು. ಈ ಎರಡೆೋ ಕತಟತೆಂಬದ್ವರತ ಲೊೋಕಸಭನ ಕ್ೆೋತ್ರವನತು 
ಪರತಿನಿಧಿಸತವೆಂತ್ಹ ಕನಲವಿತ್ತು. ನೆಂತ್ರ ಮ್ನನಾ ಶ್ರೋಕೆಂಠಪಪನವರತ ಬೆಂದ್ ಮೋಲೆ 
ಬದ್ಲನವಣೆಯನಯಿತ್ತ. ಅೆಂತ್ಹ ಒೆಂದ್ತ ಒಳೆಿಯ ಹೆಸರತ ಇರತವೆಂತ್ಹ ಮ್ನಕೊೋನಹಳಿಿ 
ಕತಟತೆಂಬದೆಂದ್ ಬೆಂದ್ೆಂತ್ಹ ಮ್ನನಾ ಎೆಂ.ಕ.ೆಪ್ನರಣೆೋಶ್ರವರತ ಸರಳ ಮತ್ತು ಸಜಾನಿಕೆಯ ರನಜಕನರಣಿ. 
ಮ್ನನಾ ಎೆಂ.ಕ.ೆಪ್ನರಣೋೆಶ್ರವರಿಗೆ ಮ್ನನಾ ಮತಖ್ಾಮೆಂತಿರಗಳು, ಮ್ನನಾ ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷದ್ ರ್ನಯಕರತ 
ನಮಾ ಎಲನಿ ಸದ್ಸಾರತ ಅವರ ಗತಣ್ವನತು ಮಚಿಚ ಮ್ನತ್ರ್ನಡಿರತವುದ್ೆಂಥದ್ಕೆೆ ರ್ನನತ 
ಮ್ನತ್ರ್ನಡಲೆೋಬೋೆಕನಗತತ್ುದೆ. ರ್ನನತ ಅವರನತು ಅತ್ಾೆಂತ್ ಹತಿುರದೆಂದ್ ರೆ್ೂೋಡಿದ್ೆಂತ,ೆ ಅವರತ 
ರನಜಕ್ೋಯದ್ ಬಗೆೆ ಆಸಕ್ುಯನತು ಬೆಳಸಿಕೊೆಂಡೆಂತ್ಹವರಲಿ. ಅವರತ ರ್ಜಲನಿ ಪೆಂಚನಯತ್ 
ಸದ್ಸಾರನಗಿದನುಗಿನಿೆಂದ್ಲೂ ಸಹ ರೆ್ೂೋಡಿದೆುೋರ್ೆ. ಅವರತ ನನು ಸಹೊೋದ್ರರತ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಜಲನಿ 
ಪೆಂಚನಯತ್ ಸದ್ಸಾರನಗಿದ್ುರತ. 

(ಮತೆಂದ್ತ) 
 

(1144) 23.12.2022 12.00 LL-MD(RN)       (ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಾತಿ) 

ಶ್ರೋ ಎಸ್.ಎಲ್. ಭೊೋಜೋೆಗೌಡ(ಮತೆಂದ್ತ): 

ನೆಂತ್ರ ಎೆಂ.ಎಲ್.ಸಿ.ಯನಗಿ ಸಹ ನಮಾ ಜೊತೆ ಇದ್ುರತ. ಅವರತ ಬಹಳ ಮತಖ್ಾವನಗಿ ಸೆಂಘದ್ 
ರೆ್ಲೆಗಟಟನಿೆಂದ್ ಬೆಂದ್ೆಂತ್ಹವರತ. ಆ ಸೆಂಘದ್ ರೆ್ಲೆಗಟಟನಲ್ಲಿ ಅರೆ್ೋಕ ವಿಚನರಗಳನತು 
ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೂೆೆಂಡತ ಬೆಂದದ್ುರಿೆಂದ್, ಪಕ್ಷನಿಷ್ೆಾ ಅವರನತು ಇವತಿುನ ದವಸ ಈ ಸನಾನದ್ವರೆಗೂ 
ತ್ೆಂದ್ತ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ೆ ಎೆಂದ್ತ ಹೆೋಳುವುದ್ಕೆೆ ರ್ನನತ ಅತ್ಾೆಂತ್ ಸೆಂತೂೆೋಷಪಡತತೆುೋರೆ್. Loyalty ಯಲ್ಲಿ 
ಬಹಳ ಪ್ನರಮ್ನಣಿಕರನಗಿದ್ುರಿೆಂದ್ ಪಕ್ಷ ಅವರನತು ವಯಸಿಸನಲ್ಲಿ ಚಿಕೆವರಿದ್ುರೂ ಸಹ ಗತರತತ್ತ 
ಮ್ನಡಿರತವುದ್ತ ನಮಾ ರ್ಜಲೆಿಗೆ ಗೌರವವನತು ತ್ೆಂದ್ತಕೊಟಟದೆ. ಅವರಿಗೆ ರ್ನನತ ಹೆಚಿಚಗ ೆಹೆೋಳುವುದ್ಕೆೆ 
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ಹೊೋಗತವುದಲಿ. ಅವರತ ಎಲನಿ ವಿಚನರಗಳನತು ಚೆರ್ನುಗಿ ಅರಿತ್ವರಿದನುರೆ. ಅವರತ ಒಳೆಿಯ Planter 
ಆಗಿದನುರ.ೆ ಕಳೆದ್ ಎರಡತ-ಮೂರತ ವಷಾಗಳಲ್ಲಿ ಅಕನಲ್ಲಕ ಮಳೆಯಿೆಂದನಗಿ ನಮಾ ರ್ಜಲೆಿಯಲ್ಲಿ 
ಪ್ನಿೆಂಟೋೆಷನ್ ಸೆಂಪೂಣ್ಾವನಗಿ ಅಧೊೋಗತಿಗೆ ಹೂೆೋಗಿರತವ ಸೆಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಮಾ ರ್ಜಲೆಿಯಲ್ಲಿ 
ಒತ್ತುವರಿ ಸಮಸೆಾ ರೈೆತ್ರಿಗ ೆ ಬಹಳವನಗಿ ಕನಡತತಿುರತವೆಂತ್ಹ ಸೆಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ಶ್ರೋ ಎೆಂ.ಕ.ೆ 
ಪ್ನರಣೆೋಶ್ರವರತ ಉಪ ಸಭನಪತಿಯವರನಗಿ, ಒಬಾ ಪ್ನಿೆಂಟರ್ ಆಗಿ, ಆ ಭನಗದ್ ಅೆಂದ್ರೆ, ಮಲೆರ್ನಡಿನ 
ಒಬಾ ಪರತಿನಿಧಿಯನಗಿ ಈ ಎಲನಿ ವಿಚನರಗಳ ಬಗೆೆ ಸಕನಾರದ್ ಗಮನ ಸಳೆಯೆಬೆೋಕತ. ಇವತಿುನ 
ದವಸ ಕನಫಿ ಬೆಳೆಗನರರತ ಇರಬಹತದ್ತ ಅಥವನ ಅಡಿಕ ೆ ಬೆಳೆಗನರರತ ಇರಬಹತದ್ತ, ಅದ್ರಲ್ಲಿಯೂ 
ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆಗನರರಿಗೆಂತ್ೂ ಇವತಿುನ ದವಸ ಕಪತಪ ಚತಕೆೆ ಬೆಂದರತವುದ್ರಿೆಂದ್, ಅವರತ ಬಹಳಷತಟ 
ಸೆಂಕಷಟದ್ಲ್ಲಿದನುರೆ. ಇವತಿುನ ದವಸ ನಮಾ ರ್ಜಲೆಿಯಲ್ಲಿ ಒಳೆಿಯ ಬೆಳ ೆಬೆಂದದ್ುರೂ ಸಹ, ಅವರತ ಬಹಳ 
ಸೆಂಕಷಟದ್ಲ್ಲಿದನುರೆ. ಕನಫಿ ಬೆಳೆಗನರರೆಂತ್ೂ ಕಳದೆ್ ೪ ವಷಾಗಳಿೆಂದ್ ಅಕನಲ್ಲಕ ಮಳೆಗೆ ಸಿಲತಕ್, 
ಸೆಂಪೂಣ್ಾ ರೆ್ಲೆಕಚಿಚ ಹೂೆೋಗಿದ.ೆ ಉದನಹರಣೆಗೆ, ಮಣ್ಸತ ಇರಬಹತದ್ತ ಅಥವನ ಕನಫಿ ಇರಬಹತದ್ತ. 
ಅದ್ರಲ್ಲಿಯೂ ವಿಶೋೆಷವನಗಿ ಒತ್ತುವರಿ ಸಮಸಾೆಗಳ ಹೆಚಿಚನ ಆದ್ಾತಯೆನತು ಕೊಟತಟ, 
ರ್ಜೋವರ್ೊೋಪ್ನಯಕನೆಗಿ ಮ್ನಡಿಕೊೆಂಡೆಂತ್ಹ ಅರೆ್ೋಕ ಒತ್ತುವರಿಗಳನತು ತೆರವು ಮ್ನಡತ್ಕೆೆಂಥದ್ತು, 
ಇವತಿುನ ದವಸ ವನಾರ್ಜೋವಿ ಮತ್ತು ಬೆೋರ ೆ ಬೆೋರ ೆ ಅರಣ್ಾ ಪರದೆೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕೆಂದನಯ 
ಜಮಿೋನತಗಳಲ್ಲಿ ಮರ್ೆಗಳನತು ಕಟಟಕೊೆಂಡತ ವನಸ ಇರತವೆಂತ್ಹ ನೂರನರತ-ಸನವಿರನರತ ಜನ ಬಹಳ 
ಪರಿತ್ಪಿಸತತಿುದನುರ.ೆ ಅೆಂತ್ಹ ಜಾಲೆಂತ್ ಸಮಸೆಾಗಳಿಗೆ ಇೆಂತ್ಹ ಒೆಂದ್ತ ಸನಾನದ್ಲ್ಲಿ ಕತಳಿತ್ೆಂತ್ಹ 
ಸೆಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ಅೆಂತ್ಹ ಸಮಸೆಾಗಳಿಗೆ ರ್ನಾಯ ಕೊಡತವೆಂತ್ಹ ಕೆಲಸ ತ್ಮಿಾೆಂದ್ ಆಗಲ್ಲ ಎೆಂದ್ತ 
ಕೊೋರತತೆುೋರೆ್. ಮತೊುಮಾ ನಮಾ ರ್ಜಲೆಿಯವರನತು ಉಪ ಸಭನಪತಿಯನಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮ್ನಡಿದ್ುಕನೆಗಿ 
ಸಕನಾರಕೆೆ ಧನಾವನದ್ಗಳನತು ಸಲ್ಲಿಸತತೆುೋರ್.ೆ ನನಗ ೆಸಭನಪತಿ ಸನಾನ ಮತ್ತು ಉಪ ಸಭನಪತಿ ಸನಾನ ಈ 
ಎರಡೂ ಸನಾನಗಳು ಅವಿರೂೆೋಧವನಗಿ ಆಯ್ಕೆಯನದ್ರ ೆ ಬಹಳ ಒಳೆಿಯದ್ತ ಎೆಂದ್ತ ಹೆೋಳುತುೆೋರೆ್. 
ರ್ನವಲೆಿರೂ ಸಹ ಈ ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಿ ಕತಳಿತಿರತತೆುೋವ.ೆ ನಮಾನತು ರೆ್ೂೋಡತವೆಂತ್ಹ ಸೆಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ 
ರ್ನವಲೆಿರೂ ಸಹ ಇವರಿಗ ೆ ಸಹನಯ ಮ್ನಡಿದನುರೆೆಂಬ ಮನಸತಸ, ಸಭನಪತಿ ಮತ್ತು ಉಪ ಸಭನಪತಿ 
ಸನಾನದ್ಲ್ಲಿ ಕತಳಿತಿರತವೆಂತ್ಹರಿಗೆ ಮತ್ತು ನಮಾಲಿರಿಗೂ ಇರತತ್ುದೆ. ಆಗ ಎಲಿರನೂು ಒೆಂದೋೆ ದ್ೃಷಿಟಯಲ್ಲಿ 
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ರೆ್ೂೋಡತವುದ್ಕೆೆ ಅವಕನಶ ಆಗತತ್ುದೆ. ಅವಕನಶವನತು ಕಲ್ಲಪಸಿಕೊಡಬೆೋಕನದ್ೆಂತ್ಹ ಸೆಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ಅವರ 
ಮನಸತಸ, ಎಲನಿ ಸದ್ಸಾರತ ಸಹ ಅವಿರೊೋಧವನಗಿ ನನುನತು ಆಯ್ಕೆ ಮ್ನಡಿದನುರ.ೆ ಹನಗನಗಿ, ರ್ನನತ 
ಇಡಿೋ ಸದ್ನವನತು ಒಕೂೆೆರಲ್ಲನಿೆಂದ್ ಅಥವನ ಒಳೆಿಯ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ ರೆ್ೂೋಡಬೆೋಕತ ಎನತುವ 
ಮರ್ೊೋಭನವ ಬರತತ್ುದೆ. ಆ ದ್ೃಷಿಟಯಲ್ಲಿ ಇನತು ಮತೆಂದ ೆಯನವತಿುಗೂ ಸಹ ಸಭನಪತಿ ಮತ್ತು ಉಪ 
ಸಭನಪತಿ ಸನಾನಗಳು ಈ ಎರಡತ ಸನಾನಗಳು ಅವಿರೊೋಧವನಗಿ ಆಯ್ಕೆಯನಗತವುದ್ತ ಸೂಕು 
ಎನತುವುದ್ತ ನನು ವೆೈಯಕ್ುಕ ಭನವರೆ್. ಆ ನಿಟಟನಲ್ಲಿ ಇವತಿುನ ದವಸ ರ್ನನತ ಮ್ನತ್ರ್ನಡತವೆಂತ್ಹ 
ಸೆಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ರ್ನನತ ಏರ್ನದ್ರೂ ಬೆೋರ ೆ ವಿಚನರ ಮ್ನತ್ರ್ನಡಿದೆ ಎೆಂದ್ತ ತನವು ಅನಾಥನ 
ಭನವಿಸಬನರದ್ತ. ಸಭನಪತಿಯವರನದ್ ತನವು ೮ ಬನರಿ ಶನಸಕರನದ್ೆಂತ್ಹವರತ. ತ್ಮಾ ಒಳೆಿಯ 
ಗತಣ್ಗಳನತು ರೆ್ೂೋಡಿ, ನಿಮಾ ಅವಿರತ್ವನದ್ ಸೋೆವಯೆನತು ಗತರತತಿಸಿ, ಕಲತಿ-ಮತಳಿಿನ ಹನದಯಲ್ಲಿ 
ನಿೋವು ನಡದೆ್ತಕೊೆಂಡ ಸೆಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ತನವು ಮ್ನಡಿದ್ೆಂತ್ಹ ಅರೆ್ೋಕ ಸಮ್ನಜಮತಖಿ ಒಳೆಿಯ 
ಕನಯಾಗಳಿಗ ೆ ರ್ನವಲೆಿರೂ ಸೋೆರಿ ತ್ಮಾನತು ಅವಿರೂೆೋಧವನಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮ್ನಡಿದೆುೋವೆ ಎನತುವ 
ವಿಚನರವನತು ಮತೂೆುಮಾ ರ್ನನತ ಪತನರನವತ್ಾರೆ್ ಮ್ನಡಬೆೋಕನಗತತ್ುದೆ.  

ಅದೆೋ ರಿೋತಿಯನಗಿ, ಶ್ರೋ ಎೆಂ.ಕ.ೆ ಪ್ನರಣೆೋಶ್ರವರತ ಸಹ ಉಪ ಸಭನಪತಿಯವರನಗಿ 
ಅವಿರೊೋಧವನಗಿ ಆಯ್ಕೆಯನಗಿದ್ುರೆ, ಬಹಳ ಸೆಂತೂೆೋಷವನಗತತಿುತ್ತು. ಹನಗನಗಿ, ಇವತಿುನ ದವಸ 
ಅವರನತು ಉಪ ಸಭನಪತಿಯವರನಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮ್ನಡಿದೆುೋವೆ. ಅದ್ರೆಂತ,ೆ ಅವರ ರ್ಜಲೆಿಗ ೆಮತ್ತು ರನಜಾಕೆೆ 
ರ್ನಾಯ ಕೊಡತ್ಕೆೆಂತ್ಹ ಕೆಲಸ ಅವರಿೆಂದ್ ಆಗಲ್ಲ ಎೆಂದ್ತ ಈ ಸೆಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ಹೆೋಳಿ, ಮತೂೆುಮಾ 
ಅವರಿಗೆ ಶತಭ ಕೂೆೋರಿ, ನನು ಎರಡತ ಮ್ನತ್ತಗಳನತು ಮತಗಿಸತತೆುೋರ್.ೆ  

ಶ್ರೋ ಎೆಂ.ಕ.ೆಪ್ನರಣೆೋಶ್ (ಉಪ ಸಭನಪತಿಯವರತ):- ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, 
ಪ್ನರರೆಂಭಿಕವನಗಿ ಮ್ನನಾ ಮತಖ್ಾಮೆಂತಿರಗಳು, ಸಭನರ್ನಯಕರತ, ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷದ್ ರ್ನಯಕರತ, 
ಗೌರವನನಿಾತ್ ಎಲನಿ ಮೆಂತಿರಗಳು ಮತ್ತು ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುನ ಎಲನಿ ಗೌರವನನಿಾತ್ ಸದ್ಸಾರಿಗೆ 
ಕೃತ್ಜ್ಞತನಪೂವಾಕವನದ್ ನಮಸನೆರಗಳನತು ರ್ನನತ ತಿಳಿಸಬಯಸತತೆುೋರೆ್. ಎಲಿರೂ ಸಹ ಅಭಿಮ್ನನದ್ 
ಮ್ನತ್ತಗಳನತು ಆಡಿ, ಸದ್ನವನತು ನಡಸೆತವೆಂತ್ಹ ರಿೋತಿಗಳ ಬಗೆೆ ತ್ಮಾ ಅನತಭವದ್ ಮೋಲ ೆ
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ಮ್ನಹತಿಗಳನತು ನಮಗ ೆ ಕೊಟಟದನುರ.ೆ ಅದೋೆ ರಿೋತಿ, ನನಗ ೆ ಇನತು ಹೆಚಿಚನ ಖ್ತಷಿಯನದ್ 
ವಿಚನರವೆೋರ್ೆೆಂದ್ರೆ, ಶ್ರೋ ಬಸವರನಜ ಶ್ವಲ್ಲೆಂಗಪಪ ಹೊರಟಟಯವರತ ಸಭನಪತಿಯವರನಗಿರತವೆಂತ್ಹ 
ಸೆಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ಈ ಅವಕನಶ ಸಿಕ್ೆರತವುದನಗಿದೆ. ಏಕೆೆಂದ್ರೆ, ತನವು ೮ ಬನರಿ ಈ ಸದ್ನವನತು 
ಪರತಿನಿಧಿಸಿ ಅನತಭವದ್ ಆಧನರದ್ ಮೋಲೆ ಈ ಸದ್ನವನತು ನಡಸೆಲತ ತನವು ಅಹಾರಿದುೋರಿ, ತ್ಮಾ ಕೈೆ 
ಕೆಳಗೆ ಕೆಲಸ ಮ್ನಡತವೆಂತ್ಹ ಅವಕನಶ ಸಿಕ್ೆರತವುದ್ತ ದೊಡಡದ್ತ ಎೆಂದ್ತ ರ್ನನತ ಭನವಿಸಿದೆುೋರ್.ೆ ಮ್ನನಾ 
ಮತಖ್ಾಮೆಂತಿರಗಳು ಹಲವನರತ ವಿಚನರಗಳನತು ಮ್ನತ್ರ್ನಡಿದನುರೆ. ಅದೆೋ ರಿೋತಿ, ಮ್ನನಾ 
ಸಭನರ್ನಯಕರತ, ಮ್ನನಾ ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷದ್ ರ್ನಯಕರತ ಮತ್ತು ಶ್ರೋ ಎಸ.ಎಲ್. ಭೊೋಜೋೆಗೌಡ 
ಹನಗೂ ಶ್ರೋ ಕ.ೆಎ. ತಿಪ್ಪೆೋಸನಾಮಿಯವರತ ಮ್ನತ್ರ್ನಡಿದನುರೆ. ಆ ಬಗೆೆ ರ್ನನತ ಹೆಚಿಚಗ ೆ ಹೆೋಳುವುದ್ಕೆೆ 
ಹೊೋಗತವುದಲಿ. ಆದ್ರೆ, ಒೆಂದ್ತ ವಿಷಯವೆಂತ್ೂ ಸತ್ಾ. ರ್ನನತ ಪಕ್ಷ ಮತ್ತು ಸೆಂಘಟರ್ೆಯಲ್ಲಿ 
ಬೆಳೆದ್ೆಂತ್ಹವನತ. ಬಹತಶಃ ಆ ಸೆಂದ್ಭಾಗಳಲ್ಲಿ ರ್ನವುಗಳು ಸೆಂಘಟರ್ಯೆನತು ಬಲಪಡಿಸತವೆಂಥದ್ತು, 
ಸನವಾಜನಿಕರಿಗ ೆ ಸಹಕನರ ನಿೋಡತವೆಂಥದ್ತು, ಸನವಾಜನಿಕರ ಸಮಸೆಾಗಳಿಗೆ ಸಪೆಂದಸತವೆಂತ್ಹ 
ಕೆಲಸಗಳರ್ುೆೋ ಮ್ನಡಿಕೂೆೆಂಡತ ಬೆಂದರತವೆಂಥದ್ತು. ತ್ತ್ಾ-ಸಿದನಿೆಂತ್ಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ್ತಕೊೆಂಡತ 
ಬೆಂದ್ೆಂತ್ಹವರತ. ಅದನದ್ ನೆಂತ್ರ, ರ್ನನತ ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುನ ಸದ್ಸಾರ್ನಗಿ ಈಗ ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುನ 
ಉಪ ಸಭನಪತಿಯನಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದ್ುರಲ್ಲಿ, ನರೆ್ುಲನಿ ಹರಿಯರ ಪಿರೋತಿ ವಿಶನಾಸದ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ 
ಜವನಬನುರಿ ನನಗ ೆ ಸಿಕ್ೆದ ೆ ಎೆಂದ್ತ ರ್ನನತ ಭನವಿಸಿದೆುೋರ್.ೆ ಏಕೆೆಂದ್ರ,ೆ ನನಗಿೆಂತ್ಲೂ ಅಹಾರನದ್ 
ವಾಕ್ುಗಳು ಸನಕಷತಟ ಜನ ನನು ಪಕ್ಷದ್ಲ್ಲಿ ಇದ್ುರೂ ಸಹ, ಅವರೆಲಿರೂ ಯನವತಿುಗೂ ಸಹ ಒೆಂದ್ತ 
ಅಪಸಾರ ಮ್ನತ್ರ್ನಡದೆೋ,್ “ಇಲಿ, ನಿನಗೆ ಸಿಕ್ೆದ್ ಅವಕನಶದ್ಲ್ಲಿ ಉತ್ುಮವನದ್ ಕೆಲಸವನತು 
ಮ್ನಡಿದುೋಯನ. ಹನಗನಗಿ, ನಿೋರ್ೆೋ ಉಪ ಸಭನಪತಿಯನಗಬೆೋಕತ”್ಎೆಂದ್ತ ನನುನತು ಆಯ್ಕೆ ಮ್ನಡಿದನುರ.ೆ 
ಜೊತೆಗೆ, ಉಪ ಸಭನಪತಿ ಸನಾನಕೆೆ ಬೆೋರ ೆ ಸದ್ಸಾರ ಹೆಸರನತು ಸಹ ತ್ರದೋೆ ನನುನತು ಆಯ್ಕೆ 
ಮ್ನಡಿದ್ುಕನೆಗಿ ರ್ನನತ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವಯತತ್ವನದ್ ಅಭಿನೆಂದ್ರೆ್ಯನತು ಸಲ್ಲಿಸತತೆುೋರ್.ೆ ರ್ನನತ 
ಯನವುದೆೋ ಕನರಣ್ಕೂೆ ರ್ನನತ ನನು ಪಕ್ಷದ್ ಸಿದನಿೆಂತ್ದ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಂದದ್ುರೂ ಸಹ, ನನು ಸನಾನಕೆೆ 
ಮತ್ತು ಈ ಸದ್ನಕೆೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಚತಾತಿ ಬನರದ್ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ ರ್ನನತ ನಡದೆ್ತಕೊಳುಿತುೆೋರೆ್. 
ಏಕೆೆಂದ್ರ,ೆ ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುಗ ೆ ಇತಿಹನಸ ಇದೆ. ಆ ಇತಿಹನಸಕೆೆ ಯನವತ್ೂು ಕಪತಪ ಚತಕೆೆಗಳು 
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ಬರಬನರದ್ತ. ರ್ನವು ಇಲ್ಲಿದ್ುೆಂತ್ಹ ಸೆಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯನದ್ರೂ ಆ ಕಪತಪ ಚತಕೆೆಯನತು ತ್ೆಂದ್ರೆ, 
ಶನಶಾತ್ವನಗಿ ಆ ಕಪತಪ ಚತಕೆೆ ಉಳಿಯತತ್ುದೆ. ಅಲಿದೆೋ, ಆ ಕಪತಪ ಚತಕೆೆ ತ್ೆಂದ್ೆಂತ್ಹವರ ಹೆಸರತಗಳು 
ಸಹ ಶನಶಾತ್ವನಗಿ ಉಳಿಯತತ್ುದೆ. ಆದ್ತದ್ರಿೆಂದ್, ಇಲ್ಲಿರತವೆಂತ್ಹ ವಾವಸೆಾಯ ದ್ೃಷಿಟಯಿೆಂದ್, ವಿಧನನ 
ಪರಿಷತಿುನ ನಿಯಮ್ನವಳಿಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಯನವ ಅವಕನಶವಿದ,ೆ ಆ ಕೆಲಸಗಳನತು ರ್ನನತ 
ಮ್ನಡತತೆುೋರ್.ೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಸೆಂಪೂಣ್ಾವನದ್ ವಿಶನಾಸವನತು ತನವೆಲಿರೂ ಇಡಬೋೆಕನಗತತ್ುದೆ. ಅದೆೋ ರಿೋತಿ, 
ಕೆಲವು ಸೆಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ವಿಚನರಗಳು ಬೆಂದನಗ, ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರತ ನಿಯಮ್ನವಳಿಗಳ 
ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮ್ನಡಬೆೋಕೆನತುವೆಂತ್ಹ ಮ್ನಹತಿಗಳನತು ಎಲಿರಿಗೂ ಕೂೆಟಟೆಂತ್ಹ ಸೆಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ 
ಅದ್ನತು ಮಿೋರಿ ವತ್ಾರ್ೆ ಮ್ನಡತವೆಂಥದ್ತು ಕೂಡ ಈ ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಿ ಮ್ನನಾ ಸದ್ಸಾರತ ಮ್ನಡತತನುರೆ. 
ದ್ಯಮ್ನಡಿ, ರ್ನನತ ಎಲನಿ ಸದ್ಸಾರಲ್ಲಿ ವಿನೆಂತಿ ಮ್ನಡತವುದೆೋರ್ೆೆಂದ್ರೆ, ನಿಯಮ್ನವಳಿಗಳ ಒಳಗೆ 
ಇರತವೆಂತ್ಹ ವಾವಸೆಾಯನತು ಮಿೋರಿ, ಯನರೂ ಸಹ ಹೊೋಗಬನರದ್ತ. ರ್ನವು ಯನರತ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ 
ಶನಶಾತ್ರನಗಿ ಇರತವೆಂತ್ಹವರತ ಅಲಿ. ಮತೆಂದನ ಯತವ ಪಿೋಳಿಗ ೆ ಈ ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುಗೆ 
ಬರತವೆಂಥದ್ತು ಇದೆ. ಅವರಿಗ ೆರ್ನವು ಮ್ನಗಾದ್ಶಾಕರನಗಿ ಇರಬೋೆಕೆೋ ವಿನಃ, ಅವರಿಗೆ ಮ್ನಗಾವನತು 
ದಕತೆ ತ್ಪಿಪಸತವೆಂತ್ಹ ಕೆಲಸ ಆಗಬನರದ್ತ ಎನತುವುದ್ತ ನನು ಭನವರೆ್. ಏಕೆೆಂದ್ರ,ೆ ರ್ನನತ ಆಗಲೋೆ 
ಹೆೋಳುತಿುದೆುನತ. ಈಗನಗಲೆೋ ೩೮,೩೯,೪೦ ಮತ್ತು ೪೨ ವಷಾಗಳ ಅನತಭವವುಳಿ ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುನ 
ಸದ್ಸಾರತ ಇವತಿುನ ದವಸ ಈ ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಿದನುರೆ. ನಮಾ ನಡವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ನಡತೆಯ ಆಧನರದ್ 
ಮೋಲ ೆಇತ್ರ ೆಸದ್ಸಾರತ ನಡವಳಿಕೆಯನತು ಮ್ನಡತವುದ್ಕೆೆ ಹೂೆೋಗತತನುರೆ. ಹನಗನಗಿ, ರ್ನವು ಅವರಿಗೆ 
ಮ್ನಗಾದ್ಶಾಕರನಗತವೆಂತ್ಹ ಇರತವೆಂತ್ಹ ವಾವಸೆಾ ಆಗಬೋೆಕತ. ತ್ಮಾ ಹರಿತ್ನದ್ ಜೊತೆಗೆ ರ್ನನತ 
ಸಹ ಸೋೆರಿ ಈ ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಿ ಇರತವಷತಟ ಸಮಯವನತು ಇತಿಹನಸದ್ ಪತಟಗಳಲ್ಲಿ ಸೋೆರಿಸತವೆಂತ್ಹ 
ಒೆಂದ್ತ ವಾವಸೆಾಯನತು ಮತ್ತು ಒಳೆಿಯ ವಿಚನರಗಳನತು ಮೆಂಡಿಸತವೆಂತ್ಹ ಕೆಲಸಗಳನತು ಮ್ನಡೂೆೋಣ್ 
ಎೆಂದ್ತ ಈ ಸೆಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ಹೆೋಳುತುೆೋರೆ್. ತನವೆಲಿರೂ ಸಹ ನನು ಮೋಲೆ ವಿಶನಾಸ ಇಟತಟ, ಎರಡರೆ್ ಬನರಿ 
ನನುನತು ಉಪ ಸಭನಪತಿ ಸನಾನದ್ಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿದುೋರಿ. ರ್ನನತ ಕೊರೆ್ಯದನಗಿ ಒೆಂದ್ತ ಮ್ನತ್ನತು ಹೆೋಳಿ 
ನನು ಮ್ನತ್ನತು ಮತಗಿಸತತೆುೋರ್ೆ. ಅದೆೋರೆ್ೆಂದ್ರೆ, ಇವತಿುಗೆ ನನು ೩೪ ವಷಾ ನನು ರನಜಕನರಣ್ 
ರ್ಜೋವನ ಆಗಿರತತ್ುದ.ೆ ಆ ರನಜಕ್ೋಯದ್ ರ್ಜೋವನದೂೆಳಗ ೆ ಯನರತ ಸಹ ಅಪ್ನಥಾ 
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ಮ್ನಡಿಕೊಳುಿವೆಂಥದ್ತು ಬೆೋಡ. ಆದ್ರೆ, ನನುನತು ರನಷಿರೋಯ ಸಾಯೆಂಸೆೋವಕ ಸೆಂಘ ಬೆಳೆಸಿದೆ. ಆ 
ಸೆಂಘದ್ ಬಗೆೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಗೊತಿುರತವುದಲಿ. ಅದ್ತ ಗೊತಿುಲಿದೆೋ ವಿಚನರಗಳನತು ಮ್ನತ್ರ್ನಡತತನುರೆ. 
ಆದ್ರೆ,್ “ಯನವತ್ೂು ಜನತಿಯನತು ಮ್ನಡಬನರದ್ತ, ಎಲಿರನೂು ಸರಿ-ಸಮರ್ನಗಿ ಕನಣ್ಬೆೋಕತ, 
ಯನವುದೆೋ ವಾಕ್ು ಎಷ್ೆಟೋ ಉದೆಾೋಗವನಗಿ ಮ್ನತ್ರ್ನಡಿದ್ರೂ ಸಹ, ನಿೋನತ ಉದೆಾೋಗಕೆೆ ಒಳಗನಗಬನರದ್ತ. 
ತನಳಾೆಯನತು ವಹಸಬೆೋಕತ. ಈ ಸಮ್ನಜಕೆೆ ಮತ್ತು ದೆೋಶವನತು ಕೂೆಡತಗಯೆನತು ಕೊಡಬೋೆಕತ”್
ಎನತುವೆಂತ್ಹ ಹೋೆಳಿಕೆಯನತು ಹೆೋಳಿ, ನಮಾನತು ಸಾಯೆಂಸೆೋವಕ ಸೆಂಘ ಬೆಳೆಸಿರತತ್ುದೆ. ಆ ಸೆಂಘದ್ ಬಗೆೆ 
ನನಗ ೆ ಹೆಮಾ ಇದೆ. ಹನಗನಗಿ, ಅದ್ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿಯ್ಕೋ ರ್ನನತ ಕೂಡ ನಡದೆ್ತಕೊೆಂಡತ ಬರತತೆುೋರ್ೆ 
ಮತ್ತು ಹೂೆೋಗತತೆುೋರೆ್. ಜೊತೆಗೆ, ಯನವತ್ೂು ಸಹ ಈ ಸನಾನಕೆೆ ಚತಾತಿ ಬನರದ್ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ 
ನಡದೆ್ತಕೊಳುಿತುೆೋರೆ್ ಎೆಂದ್ತ ಈ ಸೆಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ಹೆೋಳುತನು, ಮತೂೆುಮಾ ತ್ಮಗಲೆಿರಿಗೂ ನನು ಪಿರೋತಿ 
ಪೂವಾಕವನದ್ ನಮಸನೆರಗಳನತು ತಿಳಿಸತತನು, ರ್ನನತ ನಿಮಾಲ್ಲಿ ಒಬಾನತ ಎನತುವ ಭನವರೆ್ಯಲ್ಲಿ ರ್ನನತ 
ಕೊರೆ್ಯವರಗೊ ಇರತತೆುೋರೆ್ೆಂದ್ತ ಹೆೋಳಿ, ನನು ಮ್ನತ್ತಗಳನತು ಮತಗಿಸತತೆುೋರ್ೆ.  
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೦೪. ಪರಶೆ್ುೋತ್ುರಗಳು 

ಅ) ಚತಕೆೆ ಗತರತತಿನ ಪರಶೆುಗಳಿಗೆ ಮ್ೌಖಿಕವನಗಿ ನಿೋಡಲನದ್ ಉತ್ುರಗಳು 

ಪರಶೆು ಸೆಂಖೆಾ: 638 
(ಉತ್ುರವನತು ಲಗತಿುಸಲನಗಿದೆ) 

ಶ್ರೋ ಕೆ.ಪಿ. ನೆಂಜತೆಂಡಿ ವಿಶಾಕಮಾ:- ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ರನಜಾ ಹೆಂದ್ತಳಿದ್ ವಗಾಗಳ 
ಆಯೋಗ ನಡಸೆಿರತವ ಸನಮ್ನರ್ಜಕ, ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಾಕ ಸಮಿೋಕ್ಯೆ (ಜನತಿ ಗಣ್ತಿ) 
ವರದಯನತು ಇದ್ತವರವೆಿಗೂ ಬಹರೆಂಗಗೊಳಿಸದರತವ ಬಗೆೆ ರ್ನಲತೆ ಪರಶೆುಗಳನತು ಕೆೋಳಿದುೆೋರೆ್. ಅದ್ಕೆೆ 
ಮ್ನನಾ ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರ ಕೊಟಟದನುರೆ. ಆದ್ರೆ, ಕಳೆದ್ ಎರಡತ ವಷಾದ್ ಹೆಂದ ೆ ಯನವ ಉತ್ುರ 
ನಿೋಡಲನಗಿತೊುೋ, ಅದೋೆ ಉತ್ುರವನತು ಈಗಲೂ ಸಹ ನಿೋಡಿದನುರ.ೆ ಆದ್ರೆ, ನಮಗೆ ಬೆೋಕನಗಿರತವುದ್ತ 
162 ಕೂೆೋಟ ರೂಪ್ನಯಿ ಹಣ್ವನತು ಸಕನಾರ ಖ್ಚತಾ ಮ್ನಡಿ, ಸತಮ್ನರತ ೭ ಕೊೋಟ ಜನಸೆಂಖೆಾಯ 
ಜನತಿ ಗಣ್ತಿ ಮ್ನಡಿದ್ೆಂತ್ಹ ಸೆಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ವರದಯನತು ಬಹರೆಂಗಗೂೆಳಿಸದೋೆ, ಕೆೋವಲ 
ದನಗಳನತು ಮತೆಂದ್ೂಡತಕೊೆಂಡತ ಹೊೋಗತವುದನದ್ರೆ, ಇದ್ನತು ಕೆೋಳುವುದ್ಕೆೆ ನಮಗೆ ಹಕ್ೆಲಿವೋೆ? 
ನಮಾ ನಮಾ ಸಮ್ನಜದ್ಲ್ಲಿ ಎಷತಟ ಜನಸೆಂಖೆಾ ಇದೆ ಎೆಂಬತದ್ತ ನಮಗೆ ಗೂೆತನುಗತವುದ್ತ ಬೋೆಡವೆೋ?  

(ಮತೆಂದ್ತ) 

(1145) 23.12.2022 12.10 YL-AK                         (ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಾತಿ) 

ಶ್ರೋ ಕೆ.ಪಿ.ನೆಂಜತೆಂಡಿ ವಿಶಾಕಮಾ (ಮತೆಂದ್ತ):- 

197 ಜನತಿಗಳಲ್ಲಿರತವ ಹೆಂದ್ತಳಿದ್ ವಗಾಗಳ ಜನತಿಗಳನತು ಎಷತಟ ನಿಲಾಕ್ಷಯವನಗಿ ಕನಣ್ತತಿುದನುರೆೆಂದ್ರೆ, 
ಯನವುದೆೋ ಸಮ್ನಜದ್ಲ್ಲಿ ಹೆಂದ್ತಳಿದ್ ವಗಾಗಳಲ್ಲಿ ಜನಸೆಂಖೆಾ ಇಲಿವೆೆಂಬ ಕನರಣ್ದೆಂದನಗಿ ನಿಲಾಕ್ಷಯಕೆೆ 
ಒಳಪಟಟದನುರೆ.  ಸನಮ್ನರ್ಜಕ ರ್ನಾಯದೆಂದ್ ಅರ್ನಾಯಕೆೆ ಒಳಪಟಟದನುರೆ. ಅವರಿಗೆ ರ್ನಾಯ 
ಸಿಗಬೆೋಕೆೆಂದ್ರೆ ಈ ರನಜಾದ್ಲ್ಲಿರತವೆಂಥ 7 ಕೂೆೋಟ ಜನಸೆಂಖೆಾಯಲ್ಲಿ ಯನವನಾವ ಸಮ್ನಜದ್ವರತ 
ಎಷ್ೆಟಷತಟ ಜನಸೆಂಖೆಾಯನತು ಹೊೆಂದದನುರ?ೆ ರ್ನನತ ಇವತ್ತು 40 ಲಕ್ಷ ಹೆಂದ್ತಳಿದ್ ವಗಾಗಳ 
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ಜನಸೆಂಖೆಾ ಇದೆ ಎೆಂದ್ತ ಹೆೋಳುತಿುದ್ುರ,ೆ ಕತರತಬ ಸಮ್ನಜ 80 ಲಕ್ಷ ಜನಸೆಂಖೆಾಯನತು ಹೊೆಂದದ ೆ
ಎೆಂದ್ತ ಹೆೋಳುತಿುದೆ.  ನಿರ್ುೆ ದವಸ ಮ್ನನಾ ವಿಧನನಸಭೆ ಸದ್ಸಾರನದ್ ಶ್ರೋ ಬಸವನಗೌಡ ಪ್ನಟೋಲ್ 
ಯತನುಲ್ರವರತ “ಬಹರೆಂಗ ಸಭೆಯನತು ಯಶಸಿಾಯನಗಿ ಮ್ನಡಿ, ಒೆಂದ್ತ ಕೂೆೋಟಗಳಷತಟ 
ಪೆಂಚಮಶನಲ್ಲ ಸಮ್ನಜದ್ವರಿದುೆೋವೆ”್ ಎನತುವೆಂಥ ಮ್ನತ್ನತು ಹೆೋಳಿದನುರೆ.  ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದ್ 
ಜನಸೆಂಖೆಾ ಸತಮ್ನರತ 15 ಕೊೋಟಗ ೆದನಟತತ್ುದ.ೆ  ಜನಸೆಂಖೆಾಗ ೆಅನತಗತಣ್ವನಗಿಯನದ್ರೂ ನಮಗೆ 
ಸಕನಾರದ್ ಸವಲತ್ತು, ಸನಮ್ನರ್ಜಕ ರ್ನಾಯ ಸಿಗಬೆೋಕಲಿವೆೋ? ಜನತಿವನರತ ಜನಗಣ್ತಿಯನತು 
ಸಕನಾರದ್ವರತ ಬಹರೆಂಗಗೊಳಿಸದೋೆ ಇರತವುದ್ಕೆೆ ಕನರಣ್ವೆೋನತ? ಹೆಚತಚ ಜನಸೆಂಖೆಾ ಇರತವ 
ಸಮ್ನಜದ್ವರತ ಕಡಿಮ ಸೆಂಖೆಾಯಲ್ಲಿ ಬರತತನುರೆ ಎೆಂಬ ಭಯವೆೋ ಅಥವನ ಕಡಿಮ ಜನಸೆಂಖೆಾ 
ಇರತವ ಸಮ್ನಜದ್ವರತ ಹೆಚತಚ ಜನಸೆಂಖೆಾ ಆಗಿ ಹೊೋಗತತ್ುದೆ ಎೆಂಬ ಭಯವೆೋ? ಇದ್ರ ಹರೆ್ುಲೆ 
ಏರೆ್ೆಂಬತದ್ತ ಗೂೆತನುಗತತಿುಲಿ.  ಕಳೆದ್ ಬನರಿ ಸಹ ಮ್ನನಾ ಸಭನರ್ನಯಕರತ ಆಯೋಗದ್ ವರದ 
ಬೆಂದ್ತ computerize ಆಗಿದ,ೆ ಆಯೋಗದ್ ಅಧಾಕ್ಷರತ ಬೆಂದ್ ಕೂಡಲೋೆ ಸಕನಾರಕೆೆ ವರದಯನತು 
ಕೊಡತತನುರ,ೆ ಅದ್ನತು ಬಹರೆಂಗಪಡಿಸತತೆುೋವ ೆ ಎನತುವೆಂಥ ಮ್ನತ್ನತು ಹೆೋಳಿದ್ುರತ.  ಈಗನಗಲೆೋ 
ಆಯೋಗದ್ ಅಧಾಕ್ಷರತ ಬೆಂದ್ತ ಸತಮ್ನರತ ಒೆಂದ್ೂವರ ೆವಷಾ ಕಳದೆವೆ.  ಆಯೋಗದ್ ಅಧಾಕ್ಷರತ 
ಏನತ ಮ್ನಡತತಿುದನುರ ೆ ಎೆಂಬತದ್ತ ಸಹ ನಮಗ ೆ ಗೊತಿುಲಿ.  ಹೆಂದ್ತಳಿದ್ ವಗಾಗಳಲ್ಲಿ ಕತಲಕಸತಬತ 
ನೆಂಬಿಕೊೆಂಡತ ರ್ಜೋವನ ಮ್ನಡತವೆಂಥ ಸಮ್ನಜದ್ವರತ ಕೆಳಹೆಂತ್ಕೆೆ ಹೊೋಗಿದನುರ.ೆ  ಉದನಹರಣೆಗೆ 
ಹೆೋಳುವುದನದ್ರೆ, ವಿಶಾಕಮಾ ಸಮ್ನಜದ್ 5 ಕಸತಬತಗಳು ಜನಗತಿಕ ವನಾಪ್ನರಿೋಕರಣ್ ಏನಿದೆ, 
ಅದ್ರಿೆಂದ್ ಮತೆಂದೆ ಬರಲತ ಸನಧಾವನಗತತಿುಲಿ, ಸಕನಾರದ್ ಸವಲತ್ತು ನಮಗೆ ಸಿಗತತಿುಲಿ.  ಅದ್ರ ಬಗೆೆ 
ಕೆೋಳಿದ್ರ ೆ ಎಷತಟ ಜನಸೆಂಖೆಾಯನತು ಹೊೆಂದದುೋರಿ ಎೆಂದ್ತ ಕೆೋಳುತನುರೆ.  ನಿಖ್ರವನಗಿ ಏರ್ನದ್ರೂ 
ಹೆೋಳಿದ್ರ ೆನಗತತನುರ.ೆ   

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಏನತ ಮ್ನಡಬೋೆಕತ ಅದ್ನತು ಹೆೋಳಿ.  

ಶ್ರೋ ಕ.ೆಪಿ.ನೆಂಜತೆಂಡಿ ವಿಶಾಕಮಾ:- ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಯನವನಗ ವರದಯನತು 
ಮೆಂಡಿಸತತನುರ ೆಎೆಂಬತದ್ನತು ಹೆೋಳಿದ್ರ ೆನಮಾ ಸಮಸೆಾ ಬಗಹೆರಿಯತತ್ುದೆ.   
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ಶ್ರೋ ಪಿ.ಆರ.ರಮೋಶ್ (ರ್ನಮನಿದೆೋಾಶನ ಹೊೆಂದದ್ವರತ):- ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಇದ್ತ 
ಕೆೋವಲ ವಿಶಾಕಮಾ ಸಮ್ನಜದ್ವರಿಗೆ ಮ್ನತ್ರ ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಟಲಿ. ಬಹಳಷತಟ ಸಮ್ನಜದ್ವರಿಗೂ 
ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದ್ತು ಅದ್ರ ಬಗೆೆ ಸಹ ಮ್ನನಾ ಸದ್ಸಾರತ ಮ್ನತ್ರ್ನಡಲ್ಲ.  

ಶ್ರೋ ಕೆ.ಪಿ.ನೆಂಜತೆಂಡಿ ವಿಶಾಕಮಾ:- ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಹೌದ್ತ. ಬಹಳಷತಟ 
ಸಮ್ನಜದ್ವರಿಗೂ ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಟದೆ.   

ಶ್ರೋ ಕೊೋಟ ಶ್ರೋನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಈ ಹೆಂದ ೆ ಸಹ ಮ್ನನಾ 
ಕ.ೆಪಿ.ನೆಂಜತೆಂಡಿ ವಿಶಾಕಮಾರವರತ ಈ ಪರಶೆು ಬಗೆೆ ಕೆೋಳಿದ್ತು, ಅವರ ಪರಶೆುಯಲ್ಲಿ ಅಥಾ ಸಹ ಇದ್ತು, 
ಚಚೆಾ ಸಹ ಆಗಿರತವುದ್ತ ಉೆಂಟತ.  ಹೆಂದ್ತಳಿದ್ ವಗಾದ್ ಆಯೋಗವು ಸನಮ್ನರ್ಜಕ, ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು 
ಆರ್ಥಾಕವನಗಿ ಹೆಂದ್ತಳಿದರತವುದ್ರಿೆಂದ್ 2015ರಲ್ಲಿ ವರದಯನತು ಸಿದ್ುಪಡಿಸಿದ್ತು, ಅದ್ನತು ಬಿಡತಗಡೆ 
ಮ್ನಡಬೋೆಕೆೆಂಬತದನಗಿದೆ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಹೌದ್ತ. ಅದೋೆ ಉತ್ುರವನತು ನಿೋಡಿದುೋರಿ ಎೆಂದ್ತ ಮ್ನನಾ ಸದ್ಸಾರತ 
ಹೆೋಳುತಿುರತವುದ್ತ.  

ಶ್ರೋ ಕೊೋಟ ಶ್ರೋನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಈ ಸೆಂಬೆಂಧ ರ್ನನತ ಮ್ನನಾ 
ಸದ್ಸಾರಿಗೆ ತಿಳಿಸತವುದೋೆರ್ೆೆಂದ್ರೆ, ಈ ಹೆಂದ ೆ ಆಯೋಗ ರಚರೆ್ಯನಗಿರಲ್ಲಲಿ, ಹೊಸ ಆಯೋಗ 
ರಚರೆ್ಯನಗತತಿುದ್ತು, ಅದ್ನತು ನಮಾ ಸಕನಾರ ಒಪಿಪದ್ ತ್ಕ್ಷಣ್ ಅದ್ರ ಬಗೆೆ ಚಚೆಾ ಮ್ನಡತತೆುೋವ ೆಎೆಂದ್ತ 
ಹೆೋಳಿರತವುದ್ತ ನಿಜ.  ಶ್ರೋ ಕ.ೆ ಜಯಪರಕನಶ್ ಹೆಗಡೆ ರೆ್ೋತ್ೃತ್ಾದ್ಲ್ಲಿ ಹೆಂದ್ತಳಿದ್ ವಗಾದ್ ಆಯೋಗವು 
ಕೆಲಸ ಮ್ನಡತತಿುದೆ. ಅವರತ ನಿೋಡಿರತವೆಂಥ ಮ್ನಹತಿಯ ಪರಕನರ ಸದ್ಸಾ ಕನಯಾದ್ಶ್ಾಯವರ ಸಹ 
ಸಹ ಆ ವರದಯಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲಲಿ, ಆ ಹರೆ್ುಲೆಯಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಬಗೆೆ ಪತನರ್ ಪರಿಶ್ೋಲರ್ ೆಮ್ನಡಿ, ಸಕನಾರಕೆೆ 
ಸಲ್ಲಿಸತತೆುೋವೆ ಎನತುವೆಂಥ ಮ್ನತ್ನತು ಹೆೋಳಿದನುರ.ೆ ಸಕನಾರದ್ ಹೆಂತ್ಕೆೆ ಬೆಂದ್ ತ್ಕ್ಷಣ್ ಕರಮ 
ಜರತಗಿಸಲನಗತವುದ್ತ.  
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ಶ್ರೋ ಕೆ.ಪಿ.ನೆಂಜತೆಂಡಿ ವಿಶಾಕಮಾ:- ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ರ್ನನತ ಈ ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಿ ಹೆಚತಚ 
ಪರಶೆುಯನತು ಕೆೋಳುವುದಲಿ. ರ್ನನತ ಈ ಒೆಂದ್ತ ಪರಶೆುಗ ೆ ಮ್ನತ್ರ ಉತ್ುರ ಕೆೋಳುತಿುದ್ತು, ಮ್ನನಾ 
ಸಭನರ್ನಯಕರತ ಸರಿಯನದ್ ಉತ್ುರವನತು ನಿೋಡಲ್ಲಲಿವೆೆಂದ್ರೆ, ರ್ನನತ ಬನವಿಗ ೆ ಬೆಂದ್ತ ಧರಣಿ 
ನಿರತ್ರ್ನಗಬೆೋಕನಗತತ್ುದೆ. ದ್ಯವಿಟತಟ ತನವು ಸಹ ಕ್ಷಮಿಸಬೆೋಕತ.  ಸತಮಾರ್ೆ ತನೆಂತಿರಕ ಸಮಸೆಾ ಬಗೆೆ 
ಹೆೋಳಿ ಸದ್ನವನತು ದಕತೆ ತ್ಪಿಪಸತವೆಂಥ ಕೆಲಸ ಮ್ನಡತವುದ್ತ ಬೋೆಡ.  

ಶ್ರೋ ಕೊೋಟ ಶ್ರೋನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ದಕತೆ ತ್ಪಿಪಸತವೆಂಥ ವಿಚನರ 
ಏನಿಲಿ.  ಮ್ನನಾ ಸದ್ಸಾರತ ಹೆಂದ್ತಳಿದ್ ವಗಾದ್ವರ ಬಗೆೆ ಬಹಳ ಕನಳರ್ಜಯತಳಿವರನಗಿದ್ತು, 
ನಿರೆಂತ್ರವನಗಿ ಪರಶೆುಯನತು ಕೆೋಳುತಿುದನುರೆ.  ಸದ್ಾದ್ಲ್ಲಿಯ್ಕೋ ಮ್ನನಾ ಮತಖ್ಾಮೆಂತಿರಗಳನದ್ ಶ್ರೋ 
ಬಸವರನಜ್ ಬೊಮ್ನಾಯಿಯವರನತು ಭೆೋಟ ಮ್ನಡಿ, ಇದ್ಕೆೆ ಒೆಂದ್ತ ಅೆಂತಿಮ ರೂಪ ನಿೋಡತವೆಂಥ 
ಕೆಲಸ ಮ್ನಡತತೆುೋರ್.ೆ  

ಶ್ರೋ ಕ.ೆಪಿ.ನೆಂಜತೆಂಡಿ ವಿಶಾಕಮಾ:- ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಯನವನಗ ಮ್ನಡತತನುರ ೆ
ಎೆಂಬತದ್ನತು ಹೆೋಳಲ್ಲ.  ಮತೆಂದನ ವನರ ಅಧಿವೆೋಶನ ಮತಗಿಯತವುದ್ರೂೆಳಗೆ ಹೋೆಳಲ್ಲ.  

ಶ್ರೋ ಕೊೋಟ ಶ್ರೋನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಇದ್ತ ಬಹಳ ವಷಾಗಳಿೆಂದ್ 
ಇರತವೆಂಥ ಸಮಸೆಾ.  2015ರೆ್ೋ ಸನಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಜನರಿಯಲ್ಲಿದ್ು ಸಕನಾರವು ಸಹ ಇದ್ರ ಬಗೆೆ ಅಧಾಯನ 
ಮ್ನಡಿ, ಹನಗೆಯ್ಕೋ ಇಟತಟಕೂೆೆಂಡಿತ್ತು.  ಅದ್ತ ಏರೆ್ೋ ಇದ್ುರೂ ಸಹ ಇದ್ಕೆೆ ಒೆಂದ್ತ ರೂಪ ನಿೋಡತವ 
ಅವಶಾಕತ ೆಇದೆ.  ಆ ಹರೆ್ುಲೆಯಲ್ಲಿ ಸದ್ಾದ್ಲ್ಲಿಯ್ಕೋ ಮ್ನನಾ ಮತಖ್ಾಮೆಂತಿರಗಳನದ್ ಶ್ರೋ ಬಸವರನಜ್ 
ಬೊಮ್ನಾಯಿಯವರನತು ಭೆೋಟ ಮ್ನಡಿ, ಮ್ನನಾ ಸದ್ಸಾರತ ಹೆೋಳಿರತವೆಂಥ ಈ ಸಮಸೆಾಯನತು 
ಪರಿಹರಿಸತತೆುೋರೆ್.   

ಶ್ರೋ ಕೆ.ಪಿ.ನೆಂಜತೆಂಡಿ ವಿಶಾಕಮಾ:- ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, 197 ಜನತಿಗಳಲ್ಲಿ ಮ್ನನಾ 
ಸಭನರ್ನಯಕರತ ಸಹ ಸೋೆರತತನುರ.ೆ  ಅವರತ ಏರೆ್ೂೋ 07 ಮೆಂದ ಶನಸಕರಿದನುರೆ.  ಹಲವನರತ ಮೆಂದ 
ಕತಲಕಸತಬತ ನೆಂಬಿಕೂೆೆಂಡತ ಬದ್ತಕತತಿುದ್ತು, ಇದ್ಕೆೆ ಏರ್ನದ್ರೂ ಒೆಂದ್ತ ಯೋಜರೆ್ ಇದೆಯ್ಕೋ 
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ಎೆಂಬತದ್ನತು ಮ್ನನಾ ಸಭನರ್ನಯಕರತ ಯೋಚರೆ್ ಮ್ನಡಿ ಹೋೆಳಬೆೋಕತ.  ರ್ನವೆಲಿರೂ ಬಿೋದಯಲ್ಲಿ 
ನಿೆಂತಿದುೆೋವೆ.  ಯನವ ಸಮ್ನಜದ್ವರತ ದೆೋವರ ಮೂತಿಾಗಳನತು ಮ್ನಡಿಕೂೆಡತತಿುದ್ುರೂೆ ಆ 
ಸಮ್ನಜದ್ವರೆಲನಿ ಇವತ್ತು ಭಿಕ್ೆ ಬೆೋಡತವ ಪರಿಸಿಾತಿಯಲ್ಲಿದನುರೆ.  ನಮಗೆ ಯನರತ ರಕ್ಷಣೆಯನತು 
ನಿೋಡಬೆೋಕತ? ಸೆಂವಿಧನನ ನಿೋಡಿರತವುದ್ನತು ಕೂೆಡತವುದಲಿವೆೆಂದ್ರೆ ಹೆೋಗ?ೆ  

ಶ್ರೋ ಕೊೋಟ ಶ್ರೋನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ರ್ನನತ ನಿೋಡಿರತವೆಂಥ 
ಉತ್ುರದ್ಲ್ಲಿ ಸಪಷಟವನಗಿ ತಿಳಿಸಲನಗಿದ.ೆ  2015 ರಲ್ಲಿ ಶ್ರೋ ಹೆಚ.ಕನೆಂತ್ರನಜತರವರನತು ರೆ್ೋಮಕ ಮ್ನಡಿ, 
ಇದ್ರ ವರದಯನತು ಮ್ನಡಬೋೆಕೆೆಂದ್ತ ಜನಗಣ್ತಿಯನಗಿರತತ್ುದೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಾಕ, ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ವಿಚನರದ್ 
ಬಗೆೆ ಅಧಾಯನವನಗಿರತತ್ುದೆ.  ಜೊತೆಗೆ ಅೆಂದನ ಸಕನಾರವು ಸತಮ್ನರತ ರೂ.162.00 ಕೊೋಟಗಳಷತಟ 
ಖ್ಚತಾ ಸಹ ಮ್ನಡಿದೆ.  ರ್ನನತ ಸಹ ಇದ್ರ ಬಗೆೆ ಆ ಸೆಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ಪರಶೆುಯನತು ಕೆೋಳಿದ್ತು, ಬೆೋರ ೆ
ಬೆೋರ ೆಕನರಣ್ಗಳಿೆಂದ್ ಅೆಂದನ ಸಕನಾರ ವರದ ನಿೋಡಲ್ಲಲಿ.  ಈಗ ಹೆಂದ್ತಳಿದ್ ವಗಾಗಳ ಆಯೋಗದ್ 
ರೆ್ೋತ್ೃತ್ಾದ್ಲ್ಲಿ ಪರಿಶ್ೋಲರೆ್ಯನಗತತಿುದ್ತು, ಅವರ ಪರಿಶ್ೋಲರ್ ೆಮತಗಿದ್ ತ್ಕ್ಷಣ್ ಸಕನಾರಕೆೆ ವರದಯನತು 
ಒಪಿಪಸತತನುರ.ೆ ನೆಂತ್ರ ಮತೆಂದನ ಕರಮಕೆೈಗೂೆಳಿಲನಗತವುದ್ತ.   

ಶ್ರೋ ಕೆ.ಎ.ತಿಪ್ಪೆೋಸನಾಮಿ:- ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ನಿರ್ುೆ ದವಸ ವರದ ಕೊಟಟದನುರ.ೆ  

ಶ್ರೋ ಪಿ.ಆರ.ರಮೋಶ:- ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಏನತ ವರದ ಕೂೆಟಟದನುರೆ ಎೆಂಬತದ್ನತು 
ಹೆೋಳಲ್ಲ.  

ಶ್ರೋ ಕೊೋಟ ಶ್ರೋನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಈ ವಿಚನರಕೆೆ 
ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದ್ೆಂತ ೆ ಮ್ನನಾ ಮತಖ್ಾಮೆಂತಿರಗಳನದ್ ಶ್ರೋ ಬಸವರನಜ್ ಬೂೆಮ್ನಾಯಿಯವರೂೆೆಂದಗೆ 
ಚಚಿಾಸಿ ಅೆಂತಿಮ ರೂಪ ನಿೋಡತತೆುೋವೆ.  ಆದ್ಷತಟ ಬೆೋಗ ವರದಯನತು ಬಿಡತಗಡೆ ಮ್ನಡತತೆುೋರೆ್.   

ಶ್ರೋ ಕ.ೆಪಿ.ನೆಂಜತೆಂಡಿ ವಿಶಾಕಮಾ:- ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಆದ್ಷತಟ ಬೆೋಗವನದ್ರೂ 
ಹೆೋಳಬೆೋಕತ. ಏಕೆೆಂದ್ರ,ೆ ನನಗ ೆತ್ತೆಂಬನ ಸತನಯಿಸತತನುರೆ.   
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ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕ.ೆಹರಿಪರಸನದ್ (ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷದ್ ರ್ನಯಕರತ):- ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, 
ಹೆಂದ್ತಳಿದ್ ವಗಾಗಳ ಆಯೋಗದ್ ವರದ ಏನಿದ,ೆ ಅದ್ನತು ಜನರಿಗೊಳಿಸಲತ ಏತ್ಕನೆಗಿ ಮಿೋರ್ನ 
ಮೋಷ ಎಣಿಸತತಿುದನುರೆ ಎೆಂಬತದ್ತ ಗೂೆತನುಗತತಿುಲಿ.  ಮ್ನನಾ ಕ.ೆಪಿ.ನೆಂಜತೆಂಡಿ ವಿಶಾಕಮಾರವರತ ನಮಾ 
ಪಕ್ಷವನತು ಬಿಟತಟ ಹೂೆೋಗಲತ ಕನರಣ್ವೆೋರ್ೆೆಂದ್ರೆ, ಹೆಂದ್ತಳಿದ್ ವಗಾದ್ವರಿಗೆ ರ್ನಾಯ ಸಿಗಲ್ಲಲಿ 
ಎನತುವೆಂಥದನಗಿತ್ತು.  ಆದ್ುರಿೆಂದ್ ಮ್ನನಾ ಸದ್ಸಾರ ಕಳಕಳಿಯನತು ರ್ನವಲೆಿರೂ ಸಹ ಅಥಾ 
ಮ್ನಡಿಕೊಳಿಬೋೆಕನಗಿದೆ.  Census ಏತ್ಕನೆಗಿ ಮ್ನಡತತೆುೋವ?ೆ ಎಸ.ಸಿ./ಎಸ.ಟ., ಓ.ಬಿ.ಸಿ. 
ಅಲಪಸೆಂಖನಾತ್ರಿಗ ೆ ಇಷತಟ ಪಸಾೆೆಂಟ್ ಎೆಂದ್ತ ಸಕನಾರದ್ವರತ ಹಲವನರತ ಕನಯಾಕರಮಗಳನತು 
ತ್ರತತನುರೆ.  ಆದ್ರೆ, ನಿಗಮಗಳನತು ರಚರೆ್ ಮ್ನಡಿ, ಯನವನಾವ ನಿಗಮಗಳಿಗ ೆಎಷ್ೆಟಷತಟ ಹಣ್ವನತು 
ನಿೋಡತತಿುದನುರೆ, ಶ್ದ್ರ ಮತ್ತು ದ್ಲ್ಲತ್ ಸಮತದನಯದ್ವರಿಗೆ ಎಷ್ೆಟಷತಟ ಹಣ್ವನತು ನಿೋಡಿದನುರೆ ಎೆಂಬತದ್ತ 
ಬಹಳ ಸಪಷಟವನಗಿ ಗೂೆತನುಗತತ್ುದೆ. ನಿರ್ುೆ ದವಸ ಸಹ ರ್ನನತ ಬೆೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿರತವೆಂಥ ಖ್ಜನರೆ್ ಮತ್ತು 
ದೆಹಲ್ಲಯಲ್ಲಿರತವೆಂಥ ಖ್ಜನರೆ್ ತ್ತೆಂಬ ಬೆೋಕನದ್ರೆ 197 ಕನಯಕ ಸಮ್ನಜದ್ವರೆೋನಿದನುರೆ, ಅವರತ ರಕು, 
ಬೆವರನತು ಸತರಿಸಿ ಆ ಖ್ಜನರೆ್ಗಳನತು ತ್ತೆಂಬಿಸಿದನುರೆ.  ಆ ಹಣ್ವನತು ಸರಿಯನದ್ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ ಜನ 
ಕಲನಾಣ್ಕೊೋಸೆರ ಸೋೆರತವೆಂತ ೆ ಮ್ನಡಬೋೆಕೆೆಂದ್ತ ಇದ್ುರ ೆ ಯನವ ಜನತಿಯವರತ ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕವನಗಿ, 
ಸನಮ್ನರ್ಜಕವನಗಿ ಹೆಂದ್ತಳಿದದನುರೆ, ಅೆಂಥವರನತು ಗತರತತಿಸಿ ಆ ಹಣ್ವನತು ನಿೋಡಬೆೋಕನಗತತ್ುದೆ.  
ಆದ್ರೆ, ಆ ರಿೋತಿ ಆಗತತಿುಲಿ.  ಸೆಂವಿಧನನದ್ ತಿರತಳು ಏನಿದ,ೆ ಅದೆಲಿವನೂು ಸಹ ಗನಳಿಗ ೆತ್ೂರಿದನುರೆ.  
Constituent Assembly ನಲ್ಲಿ debate ಆದನಗ ಮಿೋಸಲನತಿ ಬಗೆೆ ಬಹಳ ಸಪಷಟವನಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ತು, 
ಸನಮ್ನರ್ಜಕವನಗಿ, ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕವನಗಿ,…  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮ್ನನಾ ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷದ್ ರ್ನಯಕರ,ೆ ಯನವನಗ ಕೊಡತತನುರ ೆ
ಎೆಂಬತದ್ನತು ಅಷ್ೆಟೋ ಕೆೋಳಿ.   

ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರಸನದ್(ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷದ್ ರ್ನಯಕರತ):- ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಈ 
ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜಾದ್ಲ್ಲಿರತವೆಂಥ ಬಹತಸೆಂಖನಾತ್ರ ಸಮಸೆಾಯನಗಿದ್ತು, ಒೆಂದರೆಡೂ ನಿಮಿಷ 
ಮ್ನತ್ರ್ನಡಲತ ಅವಕನಶ ನಿೋಡಿ.  ಏಕೆೆಂದ್ರ ೆಮ್ನನಾ ಸಭನರ್ನಯಕರತ ವರದಯನತು ಕೊಡತವುದಲಿ, 
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ನಮಗೆ ಅವರ ಉತ್ುರ ಚೆರ್ನುಗಿ ಗೊತಿುದೆ.  ಅವರನತು ಏರ್ನದ್ರೂ ಕೆೋಳಿದ್ರ,ೆ್ “ರ್ನವುಗಳೆಲನಿ 
ಹೆಂದ್ೂಗಳನಗಿದ್ತು, ರ್ನವಲೆನಿ ಒೆಂದೋೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಯನವುದೆೋ ಭೆೋದ್ ಭನವ ಇಲಿ”್ಎನತುವೆಂಥ ಮ್ನತ್ನತು 
ಹೆೋಳುತನುರ.ೆ  ಆದ್ುರಿೆಂದ್ ಎಲ್ಲಿತ್ನಕ ಜನತಿ ವಾವಸಾೆ ಇರತತ್ುದೆ, ಅಲ್ಲಿಯವರಗೊ ಭೆೋದ್ ಭನವ 
ಇರತವುದಲಿ.  ನಿರ್ುೆ ದವಸ ಸಹ ಮ್ನನಾ ಸದ್ಸಾರನದ್ ಶ್ರೋ ಕ.ೆಪಿ.ನೆಂಜತೆಂಡಿ ವಿಶಾಕಮಾರವರತ 
ನಮಾದ್ತು ದೊಡಡ ಸಮತದನಯವನಗಿದ್ತು, ರ್ನವು ಸಹ ಜೊೋರನಗಿ ಇದೆುೋವೆ ಎೆಂದ್ತ ತೊೋರಿಸಿದ್ುರತ.  
ಅದ್ಕೊೋಸೆರ ಏನಿದ,ೆ …  ಶ್ರೋ ಹೆಚ.ಕನೆಂತ್ರನಜತರವರ ವರದಯನಗಿರಬಹತದ್ತ ಅಥವನ ಅವರೆೋ 
ಮ್ನಡಲ್ಲ.  ಮ್ನನಾ ಸದ್ಸಾರನದ್ ಶ್ರೋ ಕ.ೆಜಯಪರಕನಶ್ ಹೆಗಡೆಯವರತ ನನಗ ೆ ಒಳೆಿಯ ಸುೆೋಹತ್ರತ.   
ಲೊೋಕಸಭೆ ಚತರ್ನವಣಯೆಲ್ಲಿ ರ್ನನತ ಸಪಧಿಾಸಿದನಗ ನನು ಹತಿುರ ಹಣ್ವನತು ತೆಗೆದ್ತಕೂೆಳಿದಯೆ್ಕೋ 
ಮೂರ್ನಾಲತೆ ಮೆಂದ ಮತ್ ಹನಕ್ದ್ವರಲ್ಲಿ ಅವರತ ಸಹ ಒಬಾರನಗಿದನುರ.ೆ  ಹನಗನಗಿ ಅವರ ಬಗೆೆ ನನಗೆ 
ಬಹಳ ಗೌರವ ಇದೆ.  ಆದ್ರ,ೆ ಅವರನತು ಹೆಂದ್ತಳಿದ್ ವಗಾದ್ ಅಧಾಕ್ಷರನಗಿ ಮ್ನಡಿ ಕೂರಿಸಿರತವುದ್ತ 
ಹೆೋಗ ೆ ಇದೆ ಎೆಂದ್ರೆ,್ “ತೊೋಳವನತು ಕೂರಿಸಿ, ಮಿೋನತಗಳಿಗ ೆ ರ್ನಾಯ ಸಿಗಲ್ಲ”್ ಎನತುವೆಂಥದನುಗಿದ.ೆ  
ದ್ಯವಿಟತಟ ನನು ಮ್ನತ್ನತು ತ್ಪ್ನಪಗಿ ತಿಳಿದ್ತಕೂೆಳಿಬೋೆಡಿ.  ಹನಗನಗಿ, ಶ್ದ್ರ ಸಮತದನಯದ್ವರನತು 
ಆ ಸನಾನದ್ಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ರೆ್ೂೋವು ಏರೆ್ೆಂಬತದ್ತ ಅವರಿಗೆ ಗೊತಿುದ್ತು, ಅವರತ ಮ್ನಡತತಿುದ್ುರತ 
ಅಥವನ dissent ಆದ್ರೂ ಹೆೋಳುತಿುದ್ುರತ.  ಈಗ ಇರತವುದ್ತ ಹೆೋಗ ೆಇದೆ ಎೆಂದ್ರೆ, ಎಲಿರೂ ಹೆೋಗ ೆ
ನಡಯೆತತಿುದನುರ,ೆ ಆ ರಿೋತಿ ಇದೆ.  ಆದ್ುರಿೆಂದ್ ಡಮೆ್ನಕರಸಿ ಎೆಂದ್ರೆ ಏನತ? ಸಮ್ನಜದ್ 
ಕಟಟಕಡೆಯವರಿಗೂ ಸಹ ಈ ಪರಜನಪರಭತತ್ಾದ್ ಸವಲತ್ತು ಮತ್ತು ಸೌಲಭಾ ಸಿಗಬೆೋಕೆೆಂಬ ಮೂಲ 
ಉದೆುೋಶದೆಂದ್ ಆಗಿರತವೆಂಥದನಗಿದ್ತು, ಅದೆಲಿವೂ ಗನಳಿಯಲ್ಲಿ ತ್ೂರಿ ಹೂೆೋಗಿದೆ.  ಆದ್ುರಿೆಂದ್ ಆದ್ಷತಟ 
ಬೆೋಗ ಮ್ನಡಬೋೆಕತ.  ಹೆಂದ್ತಳಿದ್ ವಗಾದ್ವರ ವರದಯನತು ದ್ಯವಿಟತಟ ಅನತಷ್ನಟನಕೆೆ ತ್ೆಂದ್ತ 
ಯನವನಾವ ಜನತಿಯವರದ್ತ ಎಷ್ೆಟಷತಟ ಹಣ್ ಇದೆ ಎೆಂಬತದ್ತ ಗೂೆತನುಗಬೆೋಕತ.  ಆಯನಯ ಜನತಿಯ 
ಎಷ್ೆಟಷತಟ ಹಣ್ ಇದೆ ಅದ್ನತು ನಿೋಡಲ್ಲ, ನಮಾ ಅಭಾೆಂತ್ರವೋೆನಿಲಿ.  ಅದ್ನತು ಹೂೆರತ್ತಪಡಿಸಿ ಒೆಂದೋೆ 
ಒೆಂದ್ತ ಸಮತದನಯವನತು ಮ್ನಡಿಕೊೆಂಡತ ಹೊೋದ್ರ ೆ ಹೆೋಗ?ೆ ರ್ನವೋೆರ್ನದ್ರೂ ಬೆೋರಯೆವರಿಗೆ 
ನಿೋಡಿದ್ರ ೆ ಅದ್ತ appeasement ಆಗತತ್ುದೆ.  ಬೆೋರ ೆ ಜನತಿಯವರಿಗ ೆ ನಿೋಡಿರತವುದ್ತ 
appeasement ಅಲಿವೆೋ? ಇದ್ರಿೆಂದ್ ಬಹಳ ಅರ್ನಾಯವನಗಿದ.ೆ  ಅದ್ರಲ್ಲಿಯೂ ಶ್ದ್ರ ಮತ್ತು 
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ದ್ಲ್ಲತ್ ಸಮತದನಯಕೆೆ, ಅಲಪಸೆಂಖನಾತ್ರಿಗ ೆಆದ್ಷತಟ ಬೋೆಗ ವರದಯನತು ಜನರಿಗ ೆತ್ರಬೋೆಕೆೆಂದ್ತ ತ್ಮಾ 
ಮೂಲಕ ಸಕನಾರಕೆೆ ಒತನುಯ ಮ್ನಡತತೆುೋರ್.ೆ  

ಶ್ರೋ ಕೊೋಟ ಶ್ರೋನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಮ್ನನಾ ಮತಖ್ಾಮೆಂತಿರಗಳನದ್ 
ಶ್ರೋ ಬಸವರನಜ್ ಬೊಮ್ನಾಯಿಯವರೂೆೆಂದಗೆ ಚಚೆಾ ಮ್ನಡಿ, ಇದ್ಕೆೆ ಒೆಂದ್ತ ಅೆಂತಿಮ ರೂಪ ತ್ೆಂದ್ತ 
ಆದ್ಷತಟ ಬೋೆಗ ವರದಯನತು ಬಿಡತಗಡೆ ಮ್ನಡತತೆುೋವೆ.   

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಪರಶೆು ಸೆಂಖೆಾ 592 

(ಈ ಹೆಂತ್ದ್ಲ್ಲಿ ಮ್ನನಾ ಸದ್ಸಾರನದ್ ಶ್ರೋ ಟ.ಎ.ಶರವಣ್ರವರತ ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಿ ಗೆೈರತ 
ಹನಜರನಗಿದ್ುರತ) 

ಶ್ರೋ ಕೆ.ಎ.ತಿಪ್ೆಪೋಸನಾಮಿ:- ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಮ್ನನಾ ಟ.ಎ.ಶರವಣ್ನವರ ಪರವನಗಿ 
ರ್ನನತ ಪರಶೆುಯನತು ಕೆೋಳಬಯಸತತೆುೋರೆ್.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಆ ರಿೋತಿ ತನವು ಪರಶೆು ಕೆೋಳುವುದ್ಕನೆಗತವುದಲಿ.  ಏಕೆೆಂದ್ರೆ, ನನಗೆ 
ಯನವುದೆೋ ಮ್ನಹತಿ ಬೆಂದಲಿ.  ಆ ರಿೋತಿ ಇದ್ುರೆ ನನಗ ೆಮೊದ್ಲೆೋ ಪತ್ರ ಕಳುಹಸಿಕೂೆಡಬೋೆಕತ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಪರಶೆು ಸೆಂಖೆಾ: 618 

(ಈ ಹೆಂತ್ದ್ಲ್ಲಿ ಮ್ನನಾ ಸದ್ಸಾರನದ್ ಶ್ರೋ ಎಸ.ಎಲ.ಭೊೋಜೆೋಗೌಡರವರತ  

ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಿ ಗೆೈರತಹನಜರನಗಿದ್ುರತ) 
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ಪರಶೆು ಸೆಂಖೆಾ 676 
(ಉತ್ುರವನತು ಲಗತಿುಸಲನಗಿದೆ) 

 
ಶ್ರೋ ಮತನಿರನಜತಗೌಡ ಪಿ.ಎೆಂ.:- ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಮ್ನನಾ ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರವನತು 

ಒದ್ಗಿಸಿದನುರ.ೆ  ರನಜಾದ್ಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಯೆಂತ್ರಧನರೆ ಯೋಜರೆ್ಗನಗಿ ಎಷತಟ ಕೆೋೆಂದ್ರಗಳಿವೆ ಎನತುವೆಂಥ 
ಪರಶೆುಯನತು ಕೆೋಳಿದ್ತು, 689 ಕೆೋೆಂದ್ರಗಳನತು ನಿೋಡಿದೆುೋವೆ ಎೆಂದ್ತ ಹೆೋಳಿದನುರೆ.  ಸತಮ್ನರತ 167 
ಕೆೋೆಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಈಗನಗಲೆೋ ದೊಡಡ ದೂೆಡಡ ಕೆಂಪನಿಗಳವರತ ಇದ್ನತು ತೆಗೆದ್ತಕೂೆೆಂಡಿದ್ತು, ಈಗನಗಲೆೋ 
ಅವರತ ವನಪಸತಸ ಹೂೆೋಗಿದನುರೆ.  ಆ ಒೆಂದ್ತ ಸಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಯನವನಗ ಈ ಯೆಂತ್ರಧನರೆ ಕೆೋೆಂದ್ರಗಳನತು 
ಸನಾಪಿಸಲನಗತತ್ುದೆ ಮತ್ತು 700 ಕ್ೆೆಂತ್ ಹಚೆತಚ ಹೂೆೋಬಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಬನಕ್ ಇರತವೆಂಥ ಸಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಏನತ 
ಮ್ನಡತತನುರ ೆಎೆಂಬತದ್ನತು ಮ್ನನಾ ಸಚಿವರತ ತಿಳಿಸಬೆೋಕತ.  

(ಮತೆಂದ್ತ) 

(1146) 23.12.2022/12.20/ಎಸ್ಕ-ೆಎಕ ೆ         (ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಾತಿ) 

ಶ್ರೋ ಮತನಿರನಜತ ಗೌಡ ಪಿ.ಎೆಂ (ಮತೆಂದ್ತ):- 

ಅದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಒೆಂದೋೆ ಹೊೋಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಹತನುರತ ಕೆೋೆಂದ್ರಗಳಿವ.ೆ ಎಷ್ೊಟೋ ಹೊೋಬಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಒೆಂದ್ತ 
ಸಹ ಕೆೋೆಂದ್ರಗಳಿಲಿ. ಆ ಸಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಯನವ ರಿೋತಿ ಯೋಜರೆ್ಗಳನತು ಮ್ನಡಿದುೋರನ ಎೆಂಬ ಬಗೆೆ 
ಮ್ನಹತಿಯನತು ಕೂೆಡಬೋೆಕೆೆಂದ್ತ ರ್ನನತ ತ್ಮಾ ಮೂಲಕ ಮ್ನನಾ ಸಚಿವರಿಗೆ ಕೆೋಳುತೆುೋರ್ೆ. ಆದನದ್್ 
ನೆಂತ್ರ  ಕೃಷಿ ಯೆಂತ್ರಧನರೆ ಯೋಜರೆ್ಯಿೆಂದ್ ರೈೆತ್ರಿಗ ೆಉೆಂಟನಗತವ ಪರಯೋಜನಗಳೆೋನತ? ಇದ್ರಲ್ಲಿ 
ಹಲವನರತ ಉಪಯೋಗಗಳಿವೆ ಎೆಂದ್ತ ಮ್ನನಾ ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರವನತು ಕೂೆಟಟದನುರ.ೆ ಕೆಲವೆಂದ್ತ 
ರ್ಜಲೆಿಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹೊೋಬಳಿಗಳನತು ಗಮನಿಸತತನು ಹೊೋದ್ರ,ೆ  ಮಳೆ ಬೆಂದ್ೆಂತ್ಹ ಸೆಂದ್ಭಾಗಳಲ್ಲಿ 
ಮ್ನತ್ರ ಈ ಯೆಂತ್ರಗಳಿಗೆ ಉಪಯೋಗವನಗತತ್ುದೆ. ಆದ್ರೆ ಕೆಲವು ರೈೆತ್ರತ ಈ ಯೆಂತ್ರಗಳ 
ಉಪಯೋಗಿಸಲತ ಕೆೋಳಿದನಗ, ಕನಿಷಾ ೨೦ ದವಸಗಳಿೆಂದ್ ಒೆಂದ್ತ ತಿೆಂಗಳ ಕನಲದ್ವರಗೊ 
ಸಮಯನವಕನಶವನತು ಕೊೋರತವೆಂತ್ಹ ಸೆಂದ್ಭಾಗಳು ಕನಣಿಸತತಿುವೆ. ಈ ಸಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚಿಚನ 
ಯೆಂತ್ರಗಳನತು ಕೊಡಬೋೆಕತ ಎನತುವೆಂತ್ಹ ಮನವಿಯನತು ರ್ನನತ ತ್ಮಾ ಮೂಲಕ ಮ್ನನಾ ಸಚಿವರಿಗೆ 
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ಕೆೋಳಿಕೂೆಳುಿತೆುೋರ್ೆ. ಸಕನಾರದ್ ಗಮನಕೆೆ ಬೆಂದರತವುದೋೆರ್ೆೆಂದ್ರ,ೆ ಕೆಲವು ಸಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ 
ಯೆಂತ್ರಗಳೋೆನಿವೆ, ಅವು ತ್ತಕತೆ ಹಡಿಯತವೆಂತ್ಹ ಒೆಂದ್ತ ಪರಿಸಿಾತಿ ನಿಮ್ನಾಣ್ವನಗಿದೆ. ಆ ಒೆಂದ್ತ 
ಸಾಳದ್ಲ್ಲಿ ಅದ್ಕೆೆ ಪಯನಾಯವನಗಿ ಯನವ ಯೋಜರೆ್ಗಳನತು ಮ್ನಡಿದನುರ ೆ ಎೆಂಬ ಬಗೆೆ ಮ್ನನಾ 
ಸಚಿವರತ ಮ್ನಹತಿಯನತು ನಿೋಡಿದ್ರ,ೆ ರ್ನನತ ಮತೂೆುೆಂದ್ತ ಉಪ ಪರಶೆುಯನತು ಕೆೋಳುತೆುೋರ್ೆ.  

     ಶ್ರೋ ಬಿ.ಸಿ.ಪ್ನಟೋಲ್:- ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಕೃಷಿ ಯೆಂತ್ರಧನರೆ  ಸಕನಾರ 
ಉತ್ುಮವನದ್ೆಂತ್ಹ ಉದುೆೋಶವನಿುಟತಟಕೂೆೆಂಡತ ಮ್ನಡಿದೆ. ಸಣ್ಣ-ಪತಟಟ ರೈೆತ್ರತ ಕೃಷಿ ಮ್ನಡಲತ, ಅವರಿಗೆ 
ಉಪಯೋಗವನಗಲ್ಲ ಎೆಂದ್ತ ಟನರಯಕಟರ್ ಮತ್ತು ಉಳಿದ್ೆಂತ್ಹ ಯೆಂತೊರೋಪಕರಣ್ಗಳು 
ಕೊೆಂಡತಕೂೆಳುಿವುದ್ಕನೆಗತವೆೆಂದ್ತ ಅದ್ನತು ಕಡಿಮ ದ್ರದ್ಲ್ಲಿ ಸಕನಲದ್ಲ್ಲಿ ಒದ್ಗಿಸತವೆಂತ್ಹದ್ುಕೆೆ  ಕೃಷಿ 
ಯೆಂತ್ರಧನರಗೆಳನತು 2014-15 ರೆ್ೋ ಇಸಿಚಯಿೆಂದ್ ಮ್ನಡಲನಗಿದ.ೆ  ರನಜಾದ್ 689 ಹೊೋಬಳಿ 
ಕೆೋೆಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಯೆಂತ್ರಧನರೆ ನಿವಾಹಣೆ ಮ್ನಡಲತ ಅವರಿಗೆ ಆರತ ವಷಾ ಅವಧಿ ಇತ್ತು. ಅದ್ರಲ್ಲಿ 
167 ಕೆಂಪನಿಗಳು ಅದ್ನತು ಅದ್ರ ನಿವಾಹಣೆ ಮ್ನಡತವುದ್ಕನೆಗತವುದಲಿ ಎೆಂದ್ತ ನಮಗೆ ಪತ್ರವನತು 
ಬರೆದ್ತಕೊಟಟದನುರ.ೆ ಕನರಣ್ವೆೋರ್ೆೆಂದ್ತ ಹೋೆಳಿದ್ರ,ೆ ರನಜಾ ಸಕನಾರ ಶೆೋಕಡನ ೭೦ರಷತಟ ಸಹನಯಧನ 
ಮತ್ತು ಶೆೋಕಡನ 30 ರಷತಟ ಸಹನಯಧನವನತು ಕೆಂಪನಿಗಳು ಹನಕಬೆೋಕನಗತತ್ುದೆ. ಕೆಂಪನಿಗಳು 
ಶೆೋಕಡನ ೨೦ ರಷತಟ ಸಹನಯಧನ ಹನಕತತೆುೋವ ೆ ಮತ್ತು ರನಜಾ ಸಕನಾರ ಶೆೋಕಡನ ೮೦ ರಷತಟ 
ಸಹನಯಧನ ಮ್ನಡಿಕೊಡಿ ಎೆಂದ್ತ ಹೆೋಳಿ ಪತ್ರವನತು ಕೊಟಟದನುರೆ. ಈ ಕತರಿತನಗಿ, ಆರ್ಥಾಕ ಇಲನಖ ೆ
ಒಪಿಪಲಿ. ಸತಮ್ನರತ 74೨ ರೈೆತ್ ಸೆಂಪಕಾ ಕೆೋೆಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒೆಂದ್ತ ರೈೆತ್ ಸೆಂಪಕಾ ಕೆೋೆಂದ್ರಕೆೆ ಒೆಂದ್ತ 
ಇರಬೋೆಕತ ಎನತುವುದ್ತ ಇದ.ೆ ಈಗ ೬೮೯ ಹೊೋಬಳಿ ಕೆೋೆಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಯೆಂತ್ರಧನರ ೆಕೆೋೆಂದ್ರಗಳಿವೆ. 
ಈ ವಷಾ ಸತಮ್ನರತ ೪೦ ಕೊೋಟ ರೂಪ್ನಯಿಗಳ ಬಜೆಟ್ನತು ಸಕನಾರ ಅದ್ಕೊೆೋಸೆರವನಗಿ ಇಟಟದೆ.  
ಬಹಳಷತಟ ಕೆಂಪನಿಗಳು ಆರತ ವಷಾವನದ್ ಮೋಲೆ ಪರವನನಿಗಯೆನತು ನವಿೋಕರಿಸಲತ ಬರತತಿುಲಿ. ಆ 
ಪರವನನಿಗಯೆನತು surrender ಮ್ನಡತವ ನಿಟಟನಲ್ಲಿದನುರ.ೆ ಈ ನಿಟಟನಲ್ಲಿ ಸಕನಾರ ಯೋಚರ್ ೆ
ಮ್ನಡಿದ.ೆ ಈಗ ಬೋೆರೆ ಯನವುದೆೋ ಕೆಂಪನಿಗಳು ಬೆಂದ್ರ ೆ ಅದೊೆಂದ್ತ. ಇಲಿವೆೆಂದ್ರೆ, Farmer 
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Producer Organisations ಅೆಂದ್ರೆ ರೈೆತ್ ಉತನಪದ್ಕ  ಸೆಂಸೆಾಗಳಿಗೆ ಕೊಡಬೋೆಕೆೆಂದ್ತ ಹೆೋಳಿ 
ಸಕನಾರ ಚಿೆಂತ್ರ್ ೆಮ್ನಡತತಿುದೆ. ಸದ್ಾದ್ಲ್ಲಿ ಅದ್ಕೆೆ ಟೆೆಂಡರ್ ಕೂಡ ಕರಯೆತತೆುೋವೆ.  

     ಶ್ರೋ ಮತನಿರನಜತ ಗೌಡ ಪಿ.ಎೆಂ.:- ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಮ್ನನಾ ಸಚಿವರತ ಟೆೆಂಡರ್ 
ಕರಯೆತತೆುೋವೆೆಂದ್ತ ಹೆೋಳಿದ್ತು, ಅದ್ತ ರೈೆತ್ ಉತನಪದ್ಕ ಸೆಂಸೆಾಗಳಿಗೆ ಒಳೆಿಯ ಬಳೆವಣಿಗ.ೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ 
ಪರಗತಿ ಪರ ರೈೆತ್ರತ ಅಥವನ ಯತವಕರತ ಯನರನದ್ರೂ ಇದ್ುರ,ೆ ಅವರತ ಅವಕನಶಕನೆಗಿ ಕೂೆೋರಿ 
ಬೆಂದ್ರ,ೆ ಅವರಿಗೆೋರ್ನದ್ರೂ ಸಹಕನರ ಕೂೆಡತವೆಂತ್ಹ ಯೋಜರೆ್ ಮ್ನಡಿದ್ರೆ ಉತ್ುಮ ಬೆಳವಣಿಗೆ 
ಎೆಂಬತದ್ತ ನನಗ ೆಅನಿಸತತ್ುದೆ. ಇದ್ಕೆೆ ಏರ್ನದ್ರೂ ಸಕನಾರ ಯೋಚರೆ್ ಮ್ನಡಿದ.ೆ 

     ಶ್ರೋ ಬಿ.ಸಿ.ಪ್ನಟೋಲ್:- ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಮ್ನನಾ ಸದ್ಸಾರತ ಕೆೋಳಿರತವೆಂತ್ಹದ್ುಕೆೆ, 
ಪರಗತಿಪರ ರೈೆತ್ರತ ಮತುೆ ಯನರನದ್ರೂ ಮತೆಂದ ೆ ಬೆಂದ್ರ,ೆ ಅೆಂತ್ಹವರಿಗ ೆ ಖ್ೆಂಡಿತ್ವನಗಿಯೂ 
ಅವಕನಶ ಮ್ನಡಿಕೂೆಡತತುೆೋರೆ್.  

    ಶ್ರೋ ಮತನಿರನಜತ ಗೌಡ ಪಿ.ಎೆಂ.:- ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಮ್ನನಾ ಸಚಿವರಿಗೆ ಮತೂೆುೆಂದ್ತ 
ಕೊರೆ್ಯ ಪರಶೆು ಇದೆ. ಈ ಸಹನಯಧನವನತು ಹತ್ತು ಲಕ್ಷಕ್ೆೆಂತ್ ಹೆಚತಚ turnover ಆಗಿರತವೆಂತ್ಹ 
ಕೆಂಪನಿಗಳಿಗ ೆ ಐದ್ತ ಲಕ್ಷ ರೂಪ್ನಯಿಗಳಷತಟ subsidy ಅನತು ಮತ್ತು ಹತ್ತು ಲಕ್ಷಕ್ೆೆಂತ್ ಕಡಿಮ 
turnover ಆಗಿರತವೆಂತ್ಹ ಕೆಂಪನಿಗಳಿಗ ೆಎರಡೂವರ ೆ ಲಕ್ಷ ರೂಪ್ನಯಿಗಳಷತಟ subsidy ಅನತು 
ಕೊಡತವೆಂತ್ಹ ಯೋಜರೆ್ಯನತು ಸಕನಾರದ್ ಮಟಟದ್ಲ್ಲಿದೆ.  ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಎಷತಟ ಕೆಂಪನಿಗಳು ಸಕನಾರದ್ 
ಸಹನಯಧನವನತು ಪಡದೆ್ತಕೊೆಂಡಿದ್ತು ಸಹ ಇವತ್ತು ವನಪಸತಸ ಹೂೆೋಗಿರತವೆಂತ್ಹ ಕೆಂಪನಿಗಳು 
ಇವೆೋನೂ ಸಣ್ಣ-ಪತಟಟ ಕೆಂಪನಿಗಳಲಿ.   M/s. Mahindra & Mahindra Company Ltd., 
M/s. John Deere India Private Ltd., M/s. VST Tillers Tractors Ltd., ಈ 
ಕೆಂಪನಿಯವರತ ವನಪಸತಸ ಹೊೋಗಿದನುರ.ೆ  ಇೆಂತ್ಹ ಕೆಂಪನಿಗಳು ವನಪಸತಸ ಹೂೆೋಗಿರತವೆಂತ್ಹ 
ಸೆಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ಸಾಳಿೋಯವನಗಿ ರೈೆತ್ರತ ಸಹ ಏರ್ನದ್ರೂ ತೆಗೆದ್ತಕೂೆೆಂಡರೆ, ಅವರತ ನಷಟವನತು 
ಭರಿಸತವೆಂತ್ಹದ್ುಕೆೆ ಸಕನಾರ ಏರ್ನದ್ರೂ ಯೋಜರೆ್ ಮ್ನಡಿದ್ರೆ ಒಳೆಿಯದ್ತ ಎೆಂದ್ತ ನನಗ ೆ
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ಅನಿಸತತ್ುದ.ೆ ಅದ್ರ ಬಗೆೆ ಯೋಜರೆ್ ಮ್ನಡಿದ್ರ,ೆ ತ್ಮಾ ಮೂಲಕ ಮ್ನನಾ ಸಚಿವರತ 
ತಿಳಿಸಿಕೊಡಬೋೆಕೆೆಂದ್ತ ರ್ನನತ ವಿನೆಂತಿ ಮ್ನಡತತೆುೋರ್.ೆ 

     ಶ್ರೋ ಬಿ.ಸಿ. ಪ್ನಟೋಲ್:- ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಅದ್ರ ಬಗೆೆ ಪರಿಶ್ೋಲರೆ್ ಮ್ನಡತತೆುೋರ್.ೆ 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮ್ನನಾ ತಿಪ್ಪೆೋಸನಾಮಿಯವರೋೆ, ಮ್ನನಾ ಟ.ಎ. ಶರವಣ್ರವರ ಕೆೋಳಿರತವ 
ಪರಶೆುಯ ಬಗೆೆ ನನಗ ೆ ಈಗ ಪತ್ರ ಬೆಂದದ.ೆ ಅವರ ಪರವನಗಿ ತನವು ಪರಶೆು ಕೆೋಳಿ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನ ಪರಿಷತ್ತು                      ೨೩-೧೨-೨೦೨೨                                     51                        

  ತಿದ್ತುಪಡಿಯನಗದ್ ಪರತಿ/Unedited copy, ರ್ನಾಯನಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವನ ಪತಿರಕನ ಪರಕಟಣೆಗನಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಕೂಡದ್ತ 
 

   

ಪರಶೆು ಸೆಂಖೆಾ 592 
                        (ಉತ್ುರವನತು ಲಗತಿುಸಲನಗಿದೆ) 
ಶ್ರೋ ಕ.ೆಎ. ತಿಪ್ಪೆೋಸನಾಮಿ(ರ್ನಮನಿದೆೋಾಶನ ಹೊೆಂದದ್ವರತ) (ಶ್ರೋ ಟ.ಎ.ಶರವಣ್ರವರ 

ಪರವನಗಿ):- ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಮ್ನನಾ ಸಚಿವರತ ಕೆೋಳಿರತವ ಪರಶೆುಗ ೆಅಗತ್ಾವಿರತವೆಂತ್ಹ 
ಮ್ನಹತಿಯನತು ಕೊಟಟದನುರೆ. ಜಸಿಟೋಸ್ ಶ್ರೋ ಹಚೆ್.ಎನ್. ರ್ನಗಮೊೋಹನ್ ದನಸ್ ಇವರ 
ವರದಯನಾಯ ಮಿೋಸಲನತಿಯನತು ಹೆಚಚಳ ಮ್ನಡಿದನುರ.ೆ ಅದ್ರ ಪರಕನರವನಗಿ ಪರಿಶ್ಷಟ ಜನತಿಗ ೆ ಶೆೋ. 
೧೫ ರಿೆಂದ್ ಶೆೋ ೧೭ಕೆೆ ಮತ್ತು ಪರಿಶ್ಷಟ ಪೆಂಗಡಕೆೆ ಶೆೋ. ೩ ರಿೆಂದ್ ಶೆೋ ೭ ಕೆೆ  ಮಿೋಸಲನತಿ ಹೆಚಚಳವನಗಿ 
ಒಟತಟ ಇಪಪತೈೆದ್ತ ಮ್ನಡಿದನುರ.ೆ ಇದ್ಕೆೆ ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಟೆಂತ ೆಕೂಡ ಕೆೋವಲ vertical reservation 
ಮ್ನತ್ರ ಮ್ನಡಿದನುರ,ೆ horizontal reservation ಇನೂು ಆಗಲ್ಲಲಿ. ಇದ್ಕೆೆ ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಟೆಂತ,ೆ ನಿರ್ುೆ 
ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಿ ಮ್ನನಾ ಕನನೂನತ ಸಚಿವರತ ಚಚಾೆ ಮ್ನಡತತಿುದ್ುರತ.  

ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಈ ರಿೋತಿ ತ್ೆಂದರತವೆಂತ್ಹ ಮಿೋಸಲನತಿ ಹೆಚಚಳವನತು 
ಮ್ನಡಿರತವುದ್ತ ಸನಾಗತನಹಾ. ನಮಗೆ ತಿಳಿದರತವೆಂತ,ೆ ಭನರತ್ ಸೆಂವಿಧನನ ಅನತಚೆಿೋದ್ 103 ಕೆೆ 
ಭನರತ್ ಸಕನಾರ ತಿದ್ತುಪಡಿ ತ್ೆಂದರತವ ನೆಂತ್ರವನಗಿ Economically Weaker Section 
ಅೆಂದ್ರೆ ಯನರತ ಪರಿಶ್ಷಟ ಜನತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶ್ಷಟ ಪೆಂಗಡಕೆೆ ಸೋೆರಲಿ, Other Backward 
Classes ಗೆ ಸೋೆರಲಿ. ಇತ್ರ ೆ ವಗಾದ್ವರಿಗೆ ಶೆೋಕಡನ ೧೦ ರಷತಟ ಮಿೋಸಲನತಿಯನತು ಕೊಟಟದನುರೆ. 
ಯನವುದ್ತ socially ಮತೆಂದ್ತವರೆದ್ ವಗಾವನಗಿದ.ೆ ಆದ್ರೆ ಅವರಿಗ ೆ economically 
backwardness ಇರತವ ಕನರಣ್ಕನೆಗಿ ಮಿೋಸಲನತಿಯನತು ಕೊಟಟದನುರೆ.  Indra Sawhney 
ಪರಕರಣ್ದ್ಲ್ಲಿ ಮಿೋಸಲನತಿ ಪರಮ್ನಣ್ ಶೆೋ.೫೦ ನತು ಮಿೋರಿರಬನರದೆೆಂದ್ತ ಮ್ನನಾ ಸವೋಾಚಿ 
ರ್ನಾಯನಲಯವು ಹೆೋಳಿದೆ. ಭನರತ್ ಸೆಂವಿಧನನ ಅನತಚೆಿೋದ್ ಅನತಚೆಿೋದ್ 103 ಕೆೆ  ಭನರತ್ ಸಕನಾರ 
ತ್ೆಂದರತವ ತಿದ್ತುಪಡಿಯನತು ಮ್ನನಾ ಸವೋಾಚಿ ರ್ನಾಯನಲಯವು ಎತಿು ಹಡಿದದ್ುರೂ ಕೂಡ 
ಈಗನಗಲೆೋ ಶೆೋಕಡನ 6೦ ರಷತಟ ಮಿೋಸಲನತಿ ಆಗತತ್ುದೆ. ಸಕನಾರ ಕೊಟಟರತವೆಂತ್ಹ ಮಿೋಸಲನತಿ 
ಶೆೋಕಡನ 5೬ ಕೆೆ ಹೊೋಗತತಿುದೆ.  ಈ ಮಿೋಸಲನತಿಯನತು ಯನವ ರಿೋತಿಯನಗಿ  ಪರಿಶ್ಷಟ ಜನತಿ ಮತ್ತು 
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ಪರಿಶ್ಷಟ ಪೆಂಗಡ ವಗಾಗಳಿಗೆ ಸಕನಾರ ಯನವ ರಿೋತಿ protection ಕೂೆಡತತಿುೋರಿ. ಮಿೋಸಲನತಿ 
ಹೆಚಚಳವನತು ಶೆಡೂಾಲ್-೯ಕೆೆ ತೆಗೆದ್ತಕೂೆೆಂಡತ ಹೊೋದ್ರ,ೆ ಕೆೋೆಂದ್ರ ಸಕನಾರ ಒಪತಪತ್ುದೆಯ್ಕೋ? ಅಲ್ಲಿ 
constitution amendment ಗೆ ಸನಧಾವನಗತತ್ುದಯೆ್ಕೋ,  ಅದ್ನತು ಯನವ ರಿೋತಿಯನಗಿ 
ಪರಸನುವರೆ್ಯನತು ಸಲ್ಲಿಸತತಿುೋರಿ? ಕೋೆೆಂದ್ರ ಸಕನಾರದ್ವರತ ತ್ೆಂದರತವೆಂತ್ಹ E.W.S 
(Economically Weaker Section) ಅನತು ಈ ರನಜಾದ್ಲ್ಲಿ ಯನವ ರಿೋತಿಯನಗಿ 
ಅನತಷ್ನಾನಗೊಳಿಸತತಿುೋರೆೆಂಬ ಬಗೆೆ ಈ ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಿ ಮ್ನನಾ ಸಚಿವರತ ತಿಳಿಸಬೆೋಕೆೆಂದ್ತ ರ್ನನತ ತ್ಮಾ 
ಮೂಲಕ ಮ್ನನಾ ಸಚಿವರಿಗೆ ವಿನೆಂತಿ ಮ್ನಡತತೆುೋರ್ೆ. 

ಶ್ರೋ ಬಿ. ಶ್ರೋರನಮತಲತ:- ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ,  ಪರಿಶ್ಷಟ ಜನತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶ್ಷಟ 
ಪೆಂಗಡಗಳ ಮಿೋಸಲನತಿ ಹೆಚಚಳದ್ ಬಗೆೆ ಈ ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಿ ಹರಿಯ ಮ್ನನಾ ಸದ್ಸಾರತ ಪರಶೆುಯನತು 
ಕೆೋಳಿದನುರ.ೆ 1961 ರಿೆಂದ್  ಅವತಿುನಿೆಂದ್ ಇವತಿುನವರಗೊ ಕೂಡ ಅೆಂದ್ರೆ  ನಮಾ ರನಜಾದ್ಲ್ಲಿ 
ಸತಮ್ನರತ 2011 ರ ಜನಸೆಂಖೆಾ ೬,೧೦,೯5,೦೦೦ ಜನಸೆಂಖೆಾ ಏನಿದೆಯೋ, ಪರಿಶ್ಷಟ ವಗಾಗಳ 
ಜನಸೆಂಖೆಾ ಸತಮ್ನರತ 42.49 ಲಕ್ಷ ಇದೆ. 195೬ ರಲ್ಲಿ ಮಿೋಸಲನತಿಯನತು ಕೊಟಟತೂೆೋ, ಶ್ಕ್ಷಣ್, 
ಉದೊಾೋಗದ್ಲ್ಲಿ ಕೊಟಟೆಂತ್ಹ ಸಮಯದ್ಲ್ಲಿ ಅವತ್ತು ಕೆೋವಲ ಶೆೋ.೩ ರಷತಟ ಮಿೋಸಲನತಿ ಇತ್ತು. 
ಇವತಿುಗೂ ಕೂಡ ಶೆೋ.೩ ರಷತಟ ಮ್ನತ್ರ ಮಿೋಸಲನತಿ ಸಿಗತತನು ಇದೆ. ಈಗನಗಲೆೋ ಇದ್ರ ಬಗೆೆ   ಕೆೋೆಂದ್ರ 
ಸಕನಾರ ಘೂೋಷಣೆಯನತು ಮ್ನಡಿದ.ೆ ಉದೂೆಾೋಗ ಮತ್ತು ಶ್ಕ್ಷಣ್ದ್ಲ್ಲಿ ಶೆೋ.೭ ರಷತಟ ಮಿೋಸಲನತಿಯನತು 
ಕೊಟಟದೆ. ಆದ್ರೆ ಅವತಿುನಿೆಂದ್ ಇವತಿುನವರಗೊ ಜನಸೆಂಖೆಾ ಜನಸಿುಯನಗತತಿುದ್ುೆಂತೆ, 1961 ರಲ್ಲಿ 
ಪರಿಶ್ಷಟ ಪೆಂಗಡದ್ ಜನಸೆಂಖೆಾ ಎಷತಟ ಎೆಂದ್ತ ಹೆೋಳಿದ್ರ,ೆ ಸತಮ್ನರತ 1.92 ಲಕ್ಷ ಜನಸೆಂಖೆಾ ಇತ್ತು. 
1977ರಲ್ಲಿ ೨.31 ಲಕ್ಷ  ಜನಸೆಂಖೆಾ ಇತ್ತು. ಅದೆೋ ರಿೋತಿ 1981 ರಲ್ಲಿ 18.72 ಲಕ್ಷ ಜನಸೆಂಖೆಾ ಇತ್ತು 
ಮತ್ತು 1991 ರಲ್ಲಿ 19.15 ಲಕ್ಷ ಜನಸೆಂಖೆಾ ಇತ್ತು. 2001 ರಲ್ಲಿ 34.64 ಲಕ್ಷ ಜನಸೆಂಖೆಾ ಇತ್ತು. 2011 
ರಲ್ಲಿ 42.49 ಲಕ್ಷ ಜನಸೆಂಖೆಾ ಇತ್ತು. ಆದ್ರ ೆ 1956 ರಲ್ಲಿ ಮಿೋಸಲನತಿ ಹೆಚಚಳವನದ್ ನೆಂತ್ರ 
ಜನಸೆಂಖೆಾ ಬೆಳೆದ್ತಕೂೆಳುಿತಿುದ್ುೆಂತೆ ಪರಿಶ್ಷಟ ಜನತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶ್ಷಟ ಪೆಂಗಡದ್ವರಿಗ ೆಮಿೋಸಲನತಿಯನತು 
ಯನವ ಸಕನಾರಗಳು ಕೂಡ ಜನಸಿು ಮ್ನಡತವುದ್ಕೆೆ ಸನಧಾವನಗಲ್ಲಲಿ. ಅದ್ರ ೆ ಅವತ್ತು ಪರಿಶ್ಷಟ 
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ಜನತಿಯಲ್ಲಿ ಒೆಂದರೆಡತ ಜನತಿ ಇತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಜನಸೆಂಖೆಾ ಹೆಚಚಳವನದ್ೆಂತ್ಹ ಸಮಯದ್ಲ್ಲಿ ಪರಿಶ್ಷಟ 
ಜನತಿಯಲ್ಲಿ ಸತಮ್ನರತ 101 ಜನತಿಗಳನಗಿವೆ. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಮಿೋಸಲನತಿಯನತು ಹೆಚಚಳ  
ಮ್ನಡತವುದ್ಕನೆಗಲ್ಲಲಿ. ಜಸಿಟೋಸ್ ಶ್ರೋ ಹೆಚ್.ಎನ್. ರ್ನಗಮೊೋಹನ್  ದನಸ್ರವರತ  ಮಿೋಸಲನತಿಯನತು 
ಹೆಚಚಳ ಮ್ನಡಬೋೆಕೆೆಂದ್ತ ವರದ ನಿೋಡಿರತವೆಂತ್ಹ ಹರೆ್ುಲೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶ್ಷಟ ಪೆಂಗಡಕೆೆ ಶೆೋ.೩ ರಿೆಂದ್ ಶೆೋ.೭ 
ಮಿೋಸಲನತಿ ಹೆಚಿಚಸಬೆೋಕೆನತುವ ಸಮಯದ್ಲ್ಲಿ ಜಸಿಟೋಸ್ ಶ್ರೋ ಹೆಚ್.ಎನ್. ರ್ನಗಮೊೋಹನ್ ದನಸ್ 
ರವರತ ಸಕನಾರಕೆೆ ವರದಯನತು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ರತ.  

(ಮತೆಂದ್ತ) 

(1147) 23.12.2022 12.30 TCH-RN (MD)               (ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಾತಿ) 

ಶ್ರೋ ಬಿ.ಶ್ರೋರನಮತಲತ (ಮತೆಂದ್ತ): 

ಕನಾಬಿರೆ್ಟ್ಗೆ ತೆಗೆದ್ತಕೂೆೆಂಡತ ಹೊೋಗಿ, ಕನಾಬಿರೆ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಚಚೆಾಯನಗಿದೆ. ಮತೆು ಸತಗಿರೋವನಜೆ್ಞ 
ಹೊರಡಿಸಲನಗಿದ.ೆ ಅದನದ್ ನೆಂತ್ರ ಪತನಃ ರ್ನವು ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ನತು ಕೂಡ ಮೆಂಡರೆ್ ಮ್ನಡಿದೆುೋವೆ. 
ಈ ಬಿಲ್ನತು ವಿಧನನ ಸಭ ೆ ಮತ್ತು ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುನಲ್ಲಿ ಪ್ನಸ್ ಮ್ನಡಿಕೂೆೆಂಡತ ಭನರತ್ 
ಸೆಂವಿಧನನದ್ ಷ್ೆಡೂಾಲ-೯ರಲೂಿ ಕೂಡ ಸೋೆರಿಸಲತ ಕೆೋೆಂದ್ರ ಸಕನಾರಕೆೆ ಕಳುಹಸತವೆಂತ್ಹ 
ಕೆಲಸವನೂು ಕೂಡ ಮ್ನಡತತಿುದೆುೋವ.ೆ This is the procedure. ನಿೋವು ಹೆೋಳಿದ್ ಪರಕನರ ಈ 
ಮಿೋಸಲನತಿ ಶೆೋ.೫೦ ಮಿೋರಬನರದ್ತ. ಆದ್ರೆ, EWS (Economically Weaker Section) 
ಈಗನಗಲೆೋ ಶೆೋ.೧೦ರಷತಟ ಹೆಚಿಚಸಲನಗಿದ.ೆ ಅೆಂದ್ರೆ ಇವತಿುನ ದವಸ EWS ಶೆೋ.೧೦ರಷತಟ 
ಹೆಚಿಚಸಿರತವುದ್ರಿೆಂದ್ ಅದ್ತ ಶೆೋ.೬೦ಕೆೆ ಹೂೆೋಯಿತ್ತ. ಶೆೋ.೫೦ ರಿೆಂದ್ ಶೆೋ.೬೦ರಷತಟ ಆಗಿರತವುದ್ನತು ಹೆೋಗೆ 
justification ಮ್ನಡತತಿುೋರಿ ಎೆಂದ್ತ ತನವು ಕೋೆಳುತಿುದುೋರಿ. ಇವತಿುನ ದವಸ ತ್ಮಗೆಲಿರಿಗೂ 
ಗೊತಿುರತವೆಂತ,ೆ ಇೆಂದರನ ಸಹನನಿಯವರ ಕೋೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಶೆೋ.೫೦ರಷತಟ ಮಿೋಸಲನತಿ ಮಿೋರಬನರದ್ತ 
ಎೆಂದ್ತ ಸತಪಿರೋೆಂ ಕೂೆೋಟ್ಾ ಜಡಾ್ಮೆಂಟ್ ಕೂೆಟಟದೆ. ಅವತ್ತು ಅದ್ರಲ್ಲಿ population statistics 
ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ socially backward classes ಆ ರನಜಾದ್ಲ್ಲಿ ಆಕಸಿಾಕವನಗಿ ಎರಡತ 
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ಅೆಂಶಗಳನತು ಪರಿಗಣಿಸಿ ನಿೋವು ಮಿೋಸಲನತಿಯನತು ಜನಸಿು ಮ್ನಡಬಹತದ್ತ ಎೆಂದ್ತ ಇೆಂದರನ ಸಹನನಿ 
ಕೆೋಸ್ನ ಜಡಾ್ಮೆಂಟ್ನತು ಉಲೆಿೋಖ್ ಮ್ನಡತತಿುದುೆೋರೆ್. ಹನಗನಗಿ, ಇವತಿುನ ದವಸ ಇದ್ರೆ್ುಲನಿ 
ರೆ್ೂೋಡಿದ್ೆಂತ್ಹ ಸೆಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ; ನಮಾ ಜನಸೆಂಖೆಾಗೆ ಅನತಗತಣ್ವನಗಿ ಮಿೋಸಲನತಿಯನತು ಜನಸಿು 
ಮ್ನಡಬೋೆಕನಗಿರತವುದ್ರಿೆಂದ್, ಬಹತಶಃ ನಮಾ ರ್ನಯಕರತ ಮತ್ತು ರ್ನವಲೆನಿ ಸವಾಪಕ್ಷಗಳ ಸಭ ೆಕರದೆ್ತ 
ಇದ್ನತು ಅೆಂಗಿೋಕನರ ಮ್ನಡಿದೆುೋವೆ. 

 ಶ್ರೋ ಕ.ೆಎ.ತಿಪ್ಪೆೋಸನಾಮಿ:- ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಮ್ನನಾ ಸಚಿವರೆೋ, ರ್ನನತ ಅದ್ನತು 
ಸನಾಗತ್ ಮ್ನಡತತೆುೋರೆ್. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಎಳಿಷೂಟ ಸೆಂಶಯವಿಲಿ. ಮಿೋಸಲನತಿಯನತು ಹೆಚಿಚಸತತಿುರತವುದ್ತ 
ತ್ತೆಂಬನ ಸೆಂತೂೆೋಷ.  ಆದ್ರ ೆರ್ನನತ ಕೆೋಳುತಿುರತವುದೆೋರೆ್ೆಂದ್ರೆ, ಈಗನಗಲೆೋ ಮಹನರನಷರ ಇರಬಹತದ್ತ, 
ಮಧಾ ಪರದೆೋಶ ಇರಬಹತದ್ತ ಮತ್ತು ಬೆೋರ ೆ ರನಜಾಗಳಲ್ಲಿ ಮಿೋಸಲನತಿಯನತು ಹೆಚಿಚಸಿದನಗ ಸತಪಿರೋೆಂ 
ಕೊೋಟ್ಾ ನಿರನಕರಿಸಿದೆ. ಹನಗನಗಿ, ನಿೋವು ಇದ್ನತು ರಕ್ಷಣ ೆ ಮ್ನಡತವುದ್ಕೆೆ ಏನತ ಮ್ನಡತತಿುದುೋರಿ? 
ಎಸ್.ಸಿ.,/ಎಸ್.ಟ., ಇತ್ರ ೆಹೆಂದ್ತಳಿದ್ ವಗಾಗಳನತು ಹೊರತ್ತಪಡಿಸಿ, ಉಳಿದ್ವರಿಗೆ EWS ಶೆೋ.೧೦ 
ತ್ೆಂದರತ್ಕೆೆಂತ್ಹದ್ುನತು ಯನವ ರಿೋತಿ ಮ್ನಾರೆ್ೋಜ್ ಮ್ನಡತತಿುೋರಿ ಇದ್ಕೆೆ ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಟೆಂತ ೆ ರ್ನನತ 
ಪರಶೆು ಕೆೋಳಿದೆುೋರ್ ೆಅಷ್ೆಟೋ. 

 ಶ್ರೋ ಬಿ.ಶ್ರೋರನಮತಲತ:- ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಇವತಿುನ ದವಸ EWS ಬಗೆೆ ಕೆೋೆಂದ್ರ 
ಸಕನಾರ ಈಗನಗಲೆೋ ನಿಧನಾರ ತೆಗೆದ್ತಕೂೆೆಂಡಿದ.ೆ ಬೆೋರ ೆ ರನಜಾಗಳನದ್ ರನಜಸನಾನ, ಛತಿುಸ್ಗಡ, 
ತ್ಮಿಳುರ್ನಡಿನಲ್ಲಿ ಮಿೋಸಲನತಿ ಹೆಚಿಚಸಿರತವುದ್ನತು ರ್ನವು ರೆ್ೂೋಡಬಹತದ್ತ. ತ್ಮಿಳುರ್ನಡಿನಲ್ಲಿ 
ಅವತಿುನ ಸೆಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ಷ್ೆಡೂಾಲ್-೯ರಲ್ಲಿ ಸೋೆರಿಸಿ ಮಿೋಸಲನತಿಯನತು ಹಚೆಿಚಗೆ ಮ್ನಡತವೆಂತ್ಹ 
ಕೆಲಸವನತು ಮ್ನಡಿದನುರೆ.  ಇವತಿುನ ದವಸ ಅದೆೋ ರಿೋತಿ ನಮಾಲೂಿ ಕೂಡ ಕನನೂರ್ನತ್ಾಕವನಗಿ ಬಿಗಿ 
ಆಗಬೋೆಕತ ಎನುತ್ಕೆೆಂಥ ಕನರಣ್ದೆಂದ್ ಸತಗಿರೋವನಜೆ್ಞ ಮ್ನಡಿ, ಶ್ರೋ ಹೆಚ್.ಎಸ್.ರ್ನಗಮೊೋಹನ್ ದನಸ್, 
three members committee ವರದಯರೆ್ುಲನಿ ಪಡದೆ್ತಕೊೆಂಡತ ಷ್ೆಡೂಾಲ್-೯ರಲ್ಲಿ 
ಸೋೆರಿಸತವೆಂತ್ಹ ಕೆಲಸವನತು ಮ್ನಡತತೆುೋವೆ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮ್ನನಾ ಸದ್ಸಾರತ ಮಹನರನಷರದ್ಲ್ಲಿ 
ಮಿೋಸಲನತಿ ಹೆಚಿಚಸಿರತವುದ್ತ ಸತಪಿರೋೆಂ ಕೂೆೋಟ್ಾನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ತುಹೂೆೋಯಿತ್ತ ಎೆಂದ್ತ ಹೆೋಳಿದ್ರತ. ಏಕೆೆಂದ್ರ,ೆ 
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ಮಿೋಸಲನತಿ ಹೆಚಿಚಸಿರತವ ಆ ಎಲನಿ ರನಜಾಗಳನತು ರೆ್ೂೋಡಿದನಗ, ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜಾವೆಂದೆೋ 
ಎಸ್.ಸಿ.,/ಎಸ್.ಟ., ಜರ್ನೆಂಗಕೆೆ ಮಿೋಸಲನತಿ ಹೆಚಿಚಗ ೆಮ್ನಡಿರತವುದ್ತ. ಇಡಿೋ ದೆೋಶದ್ಲ್ಲಿ ಯನವುದೋೆ 
ರನಜಾದ್ಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಸಿ.,/ಎಸ್.ಟ., ಜರ್ನೆಂಗಕೆೆ ಮಿೋಸಲನತಿ ಹೆಚಿಚಗ ೆ ಮ್ನಡಿಲಿ. ಕೆೋವಲ ನಮಾ ರನಜಾ 
ಮ್ನತ್ರ ಸೆಂವಿಧನರ್ನತ್ಾಕವನಗಿ ಮಿೋಸಲನತಿಯನತು ಹೆಚಿಚಗ ೆಮ್ನಡತತಿುದೆ. 

 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮ್ನನಾ ಯತ.ಬಿ.ವೆೆಂಕಟೆೋಶ್ ರವರೆೋ, ತನವು ತ್ಮಾ ಪರಶೆು ಕೆೋಳಿ. 
ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷದ್ ರ್ನಯಕರೋೆ, ಮ್ನತ್ರ್ನಡಬೆೋಡಿ, ತನವು ದ್ಯವಿಟತಟ ಕತಳಿತ್ತಕೊಳಿಿ. 

 ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರಸನದ್:- ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ತನವು ನನಗೆ ಅಡಡ ಹನಕಬೆೋಡಿ. 

 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷದ್ ರ್ನಯಕರೋೆ, ಈ ಪರಶೆುಗೆ ಈಗನಗಲೆೋ ಸತಮ್ನರತ ೧೫ 
ನಿಮಿಷ ಆಯಿತ್ತ. 

 ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರಸನದ್:- ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಮ್ನನಾ ಸಚಿವರತ ಎಸ್.ಸಿ.,/ಎಸ್.ಟ., 
ಜರ್ನೆಂಗಕೆೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜಾವೆಂದೆೋ ಮಿೋಸಲನತಿ ಹೆಚಿಚಸಿದ ೆ ಎೆಂದ್ತ ಹೆೋಳಬನರದ್ತ. ಛತಿುೋಸ್ಗಡ 
ರನಜಾದ್ಲ್ಲಿ ಶೆೋ.೭೩ವರೆಗೂ ಮಿೋಸಲನತಿ ಮ್ನಡಿದನುರೆ. ಇದ್ನತು ಮ್ನಡಿ ಸತಮ್ನರತ ೬ ವಷಾ ಆಗಿದ.ೆ 
ಅದೊೆಂದೋೆ ರನಜಾ ಅಲಿ, ರನಜಸನಾನದ್ಲ್ಲಿ ಹೆಚಿಚಗೆ ಮ್ನಡಿರತವ ಮಿೋಸಲನತಿಯನತು ಕೊೋಟ್ಾ struck 
down ಮ್ನಡಿದ.ೆ  ಸೆಂವಿಧನನದ್ ಅನತಚೆಿೋದ್ ೯ಕೆೆ ರೆ್ೋರವನಗಿ ಸೋೆರಿಸತವುದ್ಕೆೆ ಆಗತವುದಲಿ. ಇದ್ಕೆೆ 
procedures ಇದೆ. ಇದ್ನತು Parliament ಕೂಡ approve ಮ್ನಡಬೆೋಕನಗತತ್ುದೆ. ಆದ್ರೆ 
ಇದ್ನತು ಯನವ ರಿೋತಿ ಕನನೂನತಬದ್ಿವನಗಿ ಮ್ನಡತತಿುೋರಿ ಎೆಂದ್ತ ರ್ನನತ ನಿರ್ುೆ ಕೂಡ ಈ ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಿ 
ಹೆೋಳಿದೆುೋರ್.ೆ 

 ಶ್ರೋ ಬಿ.ಶ್ರೋರನಮತಲತ:- ಖ್ೆಂಡಿತ್ವನಗಿಯತ ಇದ್ರೆ್ುಲನಿ ಯನವ ರಿೋತಿ ಬಿಗಿ ಮ್ನಡಬೆೋಕೊೋ 
ಅದಲೆಿವನೂು ಕನನೂರ್ನತ್ಾಕವನಗಿ ಮ್ನಡಲತ ಸೆಂವಿಧನನದ್ಲ್ಲಿ ನಮಗೆೋನತ ಹಕತೆ ಇದೆಯೋ ಅದ್ನತು 
ಬಳಕೆ ಮ್ನಡಿಕೊಳಿಬೆೋಕತ ಎನುತ್ಕೆೆಂಥ ಕನರಣ್ದೆಂದ್ ಎಲನಿ process ನತು ಮತಗಿಸಿದೆುೋವೆ.  
ವಿಧನನಸಭ ೆ ಮತ್ತು ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುನ ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ ಪ್ನಸ್ ಮ್ನಡಿಕೊೆಂಡತ, ಅದ್ನತು 
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ಪ್ನಲ್ಲಾಮೆಂಟ್ಗೆ ತೆಗೆದ್ತಕೊೆಂಡತ ಹೊೋಗಿ, ಪ್ನಲ್ಲಾಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ ಪ್ನಸ್ ಮ್ನಡಿಕೊೆಂಡತ 
ಷ್ೆಡೂಾಲ್ ೯ ಕೆೆ ಸೋೆರಿಸತವೆಂತ್ಹ ಕೆಲಸವನತು ಮ್ನಡತತೆುೋವೆ.  
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 ಪರಶೆು ಸೆಂಖೆಾ: 622 
 (ಉತ್ುರವನತು ಲಗತಿುಸಿದೆ) 

 
 ಶ್ರೋ ಯತ.ಬಿ.ವೆೆಂಕಟೆೋಶ್:- ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಮ್ನನಾ ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರವನತು 
ಒದ್ಗಿಸಿದನುರ.ೆ  ರ್ನನತ ಬನರಹಾಣ್ ಅಭಿವೃದಿ ನಿಗಮಕೆೆ ಈವರಗೆ ೆಸಕನಾರದೆಂದ್ ನಿೋಡಿರತವ ಅನತದನನ 
ಎಷತಟ? ಬನರಹಾಣ್ ಸಮತದನಯಕೆೆ ಯನವ ಯನವ ಯೋಜರೆ್ಗಳನತು ಅನತಷ್ನಾನಗೊಳಿಸಲನಗಿದ ೆ
ಹನಗೂ ಈವರಗೆ ೆಎಷತಟ ಮೆಂದ ಬನರಹಾಣ್ ಫಲನನತಭವಿಗಳಿಗೆ ಸೌಲಭಾಗಳನತು ಕಲ್ಲಪಸಲನಗಿದ ೆಎೆಂದ್ತ 
ಪರಶೆು ಕೆೋಳಿದೆುನತ. ಸಕನಾರ ಅನತದನನ ಘೂೋಷಣೆ ಮ್ನಡತವುದೆೋ ಒೆಂದ್ತ, ಅನತದನನ ಕೊಡತವುದೆೋ 
ಮತೊುೆಂದ್ತ. ಆಗಿನ ಸರ್ನಾನಾ ಮತಖ್ಾಮೆಂತಿರಯವರನದ್ ಶ್ರೋ ಯಡಿಯೂರಪಪನವರತ 2021-22ರೆ್ೋ 
ಸನಲ್ಲನ ಆಯವಾಯ ಪತಸುಕದ್ ಪತಟ ಸೆಂಖೆಾ.46, ಐಟೆಂ ನೆಂ.149ರಲ್ಲಿ “ಬನರಹಾಣ್ ಅಭಿವೃದಿ ಮೆಂಡಳಿ 
ವತಿಯಿೆಂದ್ ರೂ.50.00 ಕೊೋಟಗಳ ವೆಚಚದ್ಲ್ಲಿ ಕನಯಾಕರಮಗಳನತು ಹಮಿಾಕೂೆಳಿಲನಗತವುದ್ತ” 
ಎೆಂದ್ತ ಘೂೋಷಣೆ ಮ್ನಡಿದ್ುರತ. ಸಕನಾರ 2021-22ರೆ್ೋ ಸನಲ್ಲನ ಅೆಂಕ್-ಅೆಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಸತಮ್ನರತ 
ರೂ.3 ಕೂೆೋಟಗಳನತು ಕೂೆಟಟದನುರೆ. ರೂ.50 ಕೊೋಟಗಳ ಅನತದನನವನತು ಘೂೋಷಣೆ ಮ್ನಡಿ 
ಸತಮ್ನರತ ರೂ.3 ಕೂೆೋಟಗಳನತು ಬಿಡತಗಡೆ ಮ್ನಡಿದನುರ.ೆ ಈ ರೂ.3 ಕೊೋಟಗಳು ಅವರ ಕಚೆೋರಿ 
ಸಿಬಾೆಂದಗಳ ಸೆಂಬಳ, ಬನಡಿಗೆ ಮತ್ತು ಟನರನಸ್ಪ್ೂೆೋಟ್ಾಗೆ ಸನಕನಗತತ್ುದೆ ಅಷ್ೆಟೋ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಯನವ 
ಫಲನನತಭವಿಗೂ ಕೂಡ ಏನೂ ಸಿಗತವುದಲಿ. ಸಕನಾರ ರ್ನಮಕನವಸೆುಗ ೆ ಒೆಂದ್ತ ನಿಗಮವನತು 
ಮ್ನಡತವುದ್ತ. ಸಮಿಾಶರ ಸಕನಾರ ಇದನುಗ ಸರ್ನಾನಾ ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕತಮ್ನರಸನಾಮಿಯವರತ ಸರ್ನಾನಾ 
ಮತಖ್ಾಮೆಂತಿರಯನಗಿದನುಗ ರ್ನವಲೆನಿ ಓಡನಡಿ, ಗಲನಟ ೆಮ್ನಡಿದ್ುಕೆೆ ಸತಮ್ನರತ 25.00 ಕೊೋಟಗಳನತು 
ಕೊಟಟದ್ುರತ. ಅದೂೆೆಂದೋೆ ದೊಡಡ ಮೊತ್ು. ಅದನದ್ನೆಂತ್ರ ಬೆಂದ್ೆಂತ್ಹ ಸರ್ನಾನಾ 
ಮತಖ್ಾಮೆಂತಿರಯವರೆಲನಿ ಸತಮ್ನರತ ಎರಡೂಾರತ ಕೂೆೋಟಗಳು ಕೂೆಟತಟ, ಭಿಕ್ೆ ಹನಕ್ದ್ೆಂತೆ, ಬನರಹಾಣ್ರಿಗೆ 
ದ್ಕ್ಷಿಣ ೆಕನಸತ ಹನಕ್ದ್ೆಂತೆ ಕೊಟಟರತ. ಇದ್ರಿೆಂದ್ ಏನತ ಅಭಿವೃದಿ ಆಗತತ್ುದೆ? ಮ್ನನಾ ಸಚಿವರತ ತ್ಮಾ 
ಉತ್ುರದ್ಲ್ಲಿ ಫಲನನತಭವಿಗಳಿಗೆಲನಿ ಕೂೆಡತತುೆೋವೆೆಂದ್ತ ಹೆೋಳಿದನುರೆ. ಆದ್ರ ೆ ಎಷತಟ ಜನ 
ಫಲನನತಭವಿಗಳಿಗೆ ಯೋಜರೆ್ಗಳನತು ಕೊಟಟದನುರೆ. ಒಬೊಾಬಾರಿಗೆ 1 ಅಥವನ 2 ಹಸತಗಳನತು ವಿತ್ರಣ ೆ
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ಮ್ನಡಿದ್ತು, ಇಡಿೋ ರನಜನಾದ್ಾೆಂತ್ ಒಟತಟ 36 ಹಸತಗಳನತು ವಿತ್ರಣೆ ಮ್ನಡಿದನುರೆ. ಈ ರಿೋತಿಯನದ್ಲ್ಲಿ 
ಬನರಹಾಣ್ರತ ಬದ್ತಕತವುದ್ತ ಹೆೋಗ?ೆ ಹೋೆಳುವುದ್ತ ಒೆಂದ್ತ ಮ್ನಡತವುದ್ತ ಮತೂೆುೆಂದ್ತ ಆದ್ಲ್ಲಿ ಈ 
ಸಕನಾರದ್ಲ್ಲಿ ರ್ನವು ಏನತ ಮ್ನಡಬೋೆಕತ ಹೆೋಳಿ? ಇದ್ರ ಬಗೆೆ ಮ್ನನಾ ಸಚಿವರೆೋ ಹೆೋಳಬೆೋಕತ. ಮ್ನನಾ 
ಸಚಿವರೆೋ, ನಿೋವು ಕೂೆಟಟರತ್ಕೆೆಂಥ ಉತ್ುರ ನಿಮಗ ೆ ತ್ೃಪಿುದನಯಕವನಗಿದಯೆ್ಕೋ? ನಿಮಗೆ ತ್ೃಪಿು 
ಇದೆಯ್ಕೆಂದ್ರೆ ರ್ನನತ ಪರಶೆುಯ್ಕೋ ಕೆೋಳುವುದಲಿ. ರ್ನನತ ಕೊಟಟರತ್ಕೆೆಂಥ ಉತ್ುರ ಸರಿಯನಗಿದೆ, ನನಗೆ 
ತ್ೃಪಿು ಇದಯೆ್ಕೆಂದ್ರ ೆ ರ್ನನತ ಎಲನಿ ಬನರಹಾಣ್ರ ಪರವನಗಿ ನಿಮಗೆ ಒೆಂದ್ತ ನಮಸನೆರ ಹನಕತತೆುೋರೆ್; 
ರ್ನನತ ಏನೂ ಕೆೋಳುವುದಲಿ.  ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಮ್ನನಾ ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರ ಹೆೋಳಲ್ಲ, 
ಆಮೋಲೆ ರ್ನನತ ಹೋೆಳುತೆುೋರೆ್. 

 ಶ್ರೋಮತಿ ಶಶ್ಕಲನ ಅ. ಜೊಲೆಿ:-ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ನಿಜವನಗಲೂ ಕೂಡ ದರ್ನೆಂಕ 
18.02.2019ರಲ್ಲಿ ಈ ಒೆಂದ್ತ ಬನರಹಾಣ್ ಅಭಿವೃದಿ ಮೆಂಡಳಿ ಪ್ನರರೆಂಭವನಯಿತ್ತ. ಅದನದ್ ನೆಂತ್ರ 
2018-19 ಮತ್ತು 2019-2020 ಸನಲ್ಲಗ ೆರಿಪ್ೂೆೋಟ್ಾ ಕೂೆಟಟದೆುೋವ.ೆ ಇದನದ್ ನೆಂತ್ರ ಕೂೆೋವಿಡ್-
19 ಬೆಂದದ್ು ಕನರಣ್ದೆಂದನಗಿ ರ್ನವು ಅನತದನನ ಬಿಡತಗಡೆ ಮ್ನಡತವುದ್ಕೆೆ ಆಗಲ್ಲಲಿ. ಅಲ್ಲಿ 
ಸಮಪಾಕವನದ್ೆಂತ್ಹ ಕಲೆಸವನತು ಕೂಡ ಮ್ನಡತವುದ್ಕೆೆ ಆಗಲ್ಲಲಿ. ಆದ್ರ ೆ ರ್ನನತ ಸರ್ನಾನಾ 
ಮತಖ್ಾಮೆಂತಿರಯವರ ಜೊತ ೆಮ್ನತ್ತಕತ ೆಮ್ನಡಿ ಒೆಂದ್ತ ಪರಪ್ೂೆೋಸಲ್ನೂು ಕೂಡ ಕಳುಹಸತತಿುದುೆೋರೆ್. 
ಏಕೆೆಂದ್ರ,ೆ ಈ ನಿಗಮದ್ಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಒಳೆಿಯ ಸಿೆೋೆಂಗಳಿವೆ. ಆದ್ರೆ, ಅದ್ತ ಇನೂು ಕೂಡ ಶೆೋಕಡ 100 
ರಷತಟ implement ಆಗಿಲಿ ಎನುತ್ಕೆೆಂಥ ಮ್ನನಾ ಶನಸಕರ ಕಳಕಳಿಗೆ ರ್ನನತ ಕೂಡ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ 
ಇದೆುೋರ್.ೆ ಬನರಹಾಣ್ ಅಭಿವೃದಿ ನಿಗಮದ್ ಅಧಾಕ್ಷರತ ಕೂಡ ನನು ಹತಿುರ ಇದ್ರ ಬಗೆೆ ಮ್ನತ್ರ್ನಡಿದನುರ.ೆ 
ಹನಗನಗಿ, ಸರ್ನಾನಾ ಮತಖ್ಾಮೆಂತಿರಯವರ ಜೊತೆ ಈಗನಗಲೆೋ ಒೆಂದ್ತ ಬನರಿ ಚಚೆಾ ಮ್ನಡಿದೆುೋರ್ೆ. 
ಆದ್ಷತಟ ಬೆೋಗರೆ್ ಅನತದನನವನತು ಬಿಡತಗಡೆ ಮ್ನಡಿ, ವಿದನಾರ್ಥಾಗಳಿಗೆ, ಮಹಳನ ಸಾಸಹನಯ ಸೆಂಘಗಳ 
ಸನಾಪರ್ೆಗ ೆ ಹನಗೂ ಹಸತಗಳನತು ವಿತ್ರಣೆ ಮ್ನಡತವ ಯೋಜರೆ್ಗಳ ಫಲನನತಭವಿಗಳಿಗ ೆ ಆದ್ಷತಟ 
ಬೆೋಗರ್ೆ ಕೊಡತವುದ್ಕೆೆ ಪರಯತ್ುವನತು ಮ್ನಡತತೆುೋವೆ.   
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 ಶ್ರೋ ಯತ.ಬಿ.ವೆೆಂಕಟೆೋಶ್:- ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಮ್ನನಾ ಸಚಿವರತ ಪರತಿ ಬನರಿ 
ಆಶನಾಸರೆ್ಯನತು ಕೊಡತತಿುದನುರೆ. ಇನತು ಎರಡೂಾರತ ತಿೆಂಗಳಿಗೆ ಸಕನಾರದ್ ಅಧಿಕನರನವಧಿ 
ಮತಗಿಯತತ್ುದೆ. ಅವರತ ಸಚಿವರತ ಇರತವನಗಲೆೋ ಏರ್ನದ್ರೂ ಮ್ನಡಿ ಒೆಂದ್ತ ಹಸೆರತ ತೆಗೆದ್ತಕೂೆಳಿಲ್ಲ. 
ಬನರಹಾಣ್ರ ಹತಿುರ ಆಶ್ೋವನಾದ್ ಮ್ನಡಿಸಿಕೂೆಳಿಲ್ಲ. ಇನತುಮತೆಂದ ೆಅವರಿಗೂ ಒಳೆಿಯದನಗತತ್ುದ.ೆ  

 ಶ್ರೋಮತಿ ಶಶ್ಕಲನ ಅ. ಜೊಲೆಿ:- ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಖ್ೆಂಡಿತ್ವನಗಿಯತ ಅವರ 
ಕಳಕಳಿಗೆ . . . 

 ಶ್ರೋ ಯತ.ಬಿ.ವೆೆಂಕಟೆೋಶ್:- ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಕಳಕಳಿ ಅಲಿ. ಮಹಳನ ಸಾ ಸಹನಯ 
ಸೆಂಘಗಳಲ್ಲಿ ಯೋಜರೆ್ಗಳನತು ಯನವ ರಿೋತಿ ಪಡದೆ್ತಕೊಳುಿತಿುದನುರೆೆಂದ್ರೆ, ಯನರಿಗೂ ಇದ್ರ ಬಗೆೆ 
ಮ್ನಹತಿಯ್ಕೋ ಸಿಗತವುದಲಿ. ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ತನವು ನಗತತಿುದುೋರಿ. ನಮಗೆ ಬಹಳ ಕಷಟ 
ಇದೆ. ರ್ನವಲೆನಿ ಪೂಜೆ ಮ್ನಡತವುದ್ತ, ತ್ಟೆಟ ಹಡಿದ್ತಕೊಳುಿವುದ್ತ; ನಮಾ ಕಷಟ ನಮಗೆೋ ಗೂೆತ್ತು.               
ಕೊೋವಿಡ್-19 ಕನಲದ್ಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಜರೆ್ಯ ಲನಭ ಎಲನಿ ಬಡ ಬನರಹಾಣ್ರಿಗ ೆ ಸಿಗಬೆೋಕನಗಿತ್ತು. 
ಅವರಿಗೆ ಯನರನ್ಾರಿಗೆ ಬೆೋಕೊೋ ಅವರಿಗೆ ಹತಡತಕ್ಕೂೆೆಂಡತ ಹೊೋಗಿ ಕೂೆಟಟರೋೆ ಹೂೆರತ್ತ, selected 
few people ಬಿಟಟರೆ ಎಲನಿ ಬಡವರಿಗೂ ಸಿಗಲ್ಲಲಿ.  ಈ ರಿೋತಿ ಆಗಬನರದ್ತ.  

 ಶ್ರೋಮತಿ ಶಶ್ಕಲನ ಅ. ಜೊಲೆಿ:- ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಖ್ೆಂಡಿತ್. 

 ಶ್ರೋ ಯತ.ಬಿ.ವೆೆಂಕಟೆೋಶ್:- ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಸಕನಾರದೆಂದ್ ಈ ಯೋಜರೆ್ಯನತು 
ಅನತಷ್ನಾನಗೊಳಿಸಿದನಗ, ಬನರಹಾಣ್ ಸಮತದನಯದ್ಲ್ಲಿರತವ ಎಲನಿ ಬಡವರಿಗೂ ಕೊಡಬೋೆಕತ. ಅವರಿಗೆ 
ನಿದಾಷಟವನಗಿ ಬೆೋಕನದ್ವರನತು ಮ್ನತ್ರ ಆಯ್ಕೆ ಮ್ನಡಬನರದ್ತ. ಇದ್ರ ಬಗೆೆ ಎಲಿರಿಗೂ ಮ್ನಹತಿಗಳನತು 
ಕೊಡಬೋೆಕಲಿವೆೋ? ರ್ನವು ಹತ್ುತ್ತು ಸನವಿರ ರೂಪ್ನಯಿಗಳು ಕ್ಟ್, ಹತ್ುತ್ತು ಸನವಿರ ರೂಪ್ನಯಿಗಳ 
ದ್ತಡತಡ ಕೂೆಡತತೆುೋವೆ. ರ್ನವು ಇೆಂತ್ಹ ಕೆಲಸ ಮ್ನಡತತೆುೋವೆೆಂದ್ತ ಒೆಂದ್ತ ಮ್ನಹತಿ ಕೂಡ ಅಭಿವೃದಿ 
ನಿಗಮದೆಂದ್ ಮ್ನಡಿಲಿ. ರ್ನನತ ಪರ ಮತ್ತು ವಿರೂೆೋಧ ಎೆಂದ್ತ ಹೆೋಳುವುದಲಿ. ಆದ್ರೆ ರ್ನವು ಈ 
ಸೆಂಘವನತು ಏತ್ಕೆೆ ಮ್ನಡಿದೆುೋವೆ? ನಮಾ ಸಮಿಾಶರ ಸಕನಾರದ್ಲ್ಲಿ ಸರ್ನಾನಾ 
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ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕತಮ್ನರಸನಾಮಿಯವರತ ಮತಖ್ಾಮೆಂತಿರಗಳಿದನುಗ ರ್ನವು ಅವರ ಜೊತೆ ಮ್ನತ್ರ್ನಡಿ 
ಸಕನಾರದೆಂದ್ ನಿಗಮಕೆೆ ಸತಮ್ನರತ ರೂ.25.00 ಕೊೋಟಗಳ ಅನತದನನ ಬಿಡತಗಡೆ ಮ್ನಡಿಸಿದುೆವು. 
ಅದ್ರೆ್ುೋ ಈಗ ನಿೋವು ಖ್ಚತಾ ಮ್ನಡತತಿುದುೋರಿ. ನಿೋವು ಕೊಡತತಿುರತವೆಂತ್ಹ ದ್ತಡತಡ ಕಟಟಡದ್ ಬನಡಿಗೆಗ,ೆ 
ಅಧಿಕನರಿಗಳ ಸೆಂಬಳಕೆೆ ಆಗತತಿುದೆಯ್ಕೋ ಹೂೆರತ್ತ, ಯನರಿಗೂ ಒೆಂದ್ತ ರೂಪ್ನಯಿ ಸಹನಯ 
ಆಗತತಿುಲಿ. ಆದ್ುರಿೆಂದ್ ದ್ಯವಿಟತಟ ತನವು 2021-22ರೆ್ೋ ಸನಲ್ಲನ ಆಯವಾಯದ್ಲ್ಲಿ ಏನತ ಹೆೋಳಿದುೋರಿ, 
ಇದನದ್ ನೆಂತ್ರ ಬಜೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏರೆ್ೋನತ ಹೆೋಳಿದುೋರೂೆೋ ಆ ದ್ತಡಡನತು release ಮ್ನಡಿಸಿ. ಆ 
ಬಡವರಿಗೆ ಸಹನಯ ಮ್ನಡಬೋೆಕತ. ಆಮೋಲೆ Double Engine ಸಕನಾರ ಮತ್ತು Triple 
Engine ಸಕನಾರ ಎೆಂದ್ತ ಹೆೋಳಿಕೂೆಳುಿತಿುೋರಿ. ರ್ನವು ನಿಮಾನತು appreciate ಮ್ನಡತತೆುೋವ.ೆ EWS 
ಬೆಂತ್ತ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಯನರಿಗನದ್ರೂ ಸಹನಯ ಆಗಬೋೆಕಲಿವೆೋ? ಆಮೋಲೆ ಬನರಹಾಣ್ರತ ಜನತಿ ಪರಮ್ನಣ್ 
ಪತ್ರಕೆೆ ಅಪ್ೆಿೈ ಮ್ನಡಿದ್ರೆ, ಅವರತ ಬರಿೋ ಒೆಂದ್ತ ವಷಾದ್ ಅವಧಿಗ ೆಮ್ನತ್ರ ಕೂೆಡತತಿುದನುರೆ.  ರ್ನನತ 
ಮತೆಂದನ ವಷಾಕೆೆ ಬೆೋರ ೆ ಜನತಿ ಆಗತತೆುೋರ್ೆಯ್ಕೋ? ಇಲಿವೆೋ ಏರ್ನದ್ರೂ ನನು ಜನತಿ ಕೆಟತಟ 
ಹೊೋಗತತ್ುದೆಯ್ಕೋ? ರ್ಜೋವನ ಇರತವವರಗೊ ರ್ನನತ ಬನರಹಾಣ್ರ್ನದ್ರೆ ಸನಯತವವರೆಗೂ ಬನರಹಾಣ್ 
ಅಲಿವೆೋ? ರ್ನವೋೆನತ ಇೆಂತ್ದ್ುರಲೆಿೋ ಹತಟಟಬೆೋಕೆೆಂದ್ತ ಅರ್ಜಾ ಹನಕ್ಕೂೆೆಂಡತ ಹತಟಟಲಿ. ರ್ನವು ಆ 
ಜನತಿಯಲ್ಲಿ ಹತಟಟದುೆೋವೆ. ನಮಗೆ ಜನತಿ ಪರಮ್ನಣ್ ಪತ್ರವನತು ಒೆಂದ್ತ ವಷಾದ್ ಅವಧಿಗ ೆಕೊಡತತಿುದನುರೆ. 
ನಿೋವು ಎಲನಿದ್ರೂ ಕೋೆಳಿದುೋರನ ಸರ. ನಿೋವು ಲ್ಲೆಂಗನಯಿತ್ರತ ಎೆಂದ್ರ,ೆ ಒೆಂದ್ತ ವಷಾಕೆೆ 
ಲ್ಲೆಂಗನಯಿತ್ರತ. ಮತೆಂದನ ವಷಾಕೆೆ ಬೋೆರೆಯವರೋೆ? 

 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಅದ್ತ ತ್ಪತಪ. 

 ಶ್ರೋ ಅರಬೆೈಲ್ ಹೆಬನಾರ್ ಶ್ವರನೆಂ  (ಕನಮಿಾಕ ಸಚಿವರತ):- ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಈ 
ಹೆಂದ ೆವಿಧನನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆೋ ಪರಶೆು ಉದ್ಭವವನಯಿತ್ತ. ಆಗ ಸಕನಾರ ಮತ್ತು ಕನನೂನತ ಸಚಿವರತ 
ಬೆೋರ ೆಎಲನಿ ಜನತಿಯವರಿಗೆ 5 ವಷಾಗಳ ಅವಧಿಗ ೆಜನತಿ ಪರಮ್ನಣ್ ಪತ್ರವನತು ಕೊಡತತಿುದನುರ,ೆ ಅದೋೆ 
ರಿೋತಿ ಬನರಹಾಣ್ರಿಗೂ ಕೂಡ 5 ವಷಾಗಳ ಅವಧಿಗ ೆಕೂೆಡತತೆುೋವೆೆಂದ್ತ ಒಪಿಪಕೂೆೆಂಡಿದನುರೆ.  

(ಮತೆಂದ್ತ)               
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(1148)23.12.2022/12.40/ಎೆಂ.ಎೆಂ-ಎೆಂ.ಡಿ        (ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಾತಿ) 

ಶ್ರೋ ಯತ.ಬಿ.ವೆೆಂಕಟೆೋಶ್:- ಇಲ್ಲಿ ಏರ್ನಗಿದೆಯ್ಕೆಂದ್ರೆ, ಬನರಹಾಣ್ ರ್ನಯಕರಿದನುರ ೆ ಅವರತ 
ಮ್ನತ್ರ್ನಡತತನುರೆೆಂದ್ತ ರ್ನವು ಸತಮಾನಿದುೆೋವೆ.  ಆದ್ರ ೆ ನಿೋವು ಪಕ್ಷದ್ ಜೊತೆ ಕೆೈ ಸೋೆರಿಸಿಕೂೆೆಂಡತ 
ಬನರಹಾಣ್ರನತು ಬಿಟತಟ ಬನಕ್ ಎಲಿವನೂು ಮ್ನತ್ರ್ನಡತತಿುೋರಿ.  ರ್ನವೋೆನತ ಮ್ನಡೂೆೋಣ್ ಹೆೋಳಿ, ನಮಾ 
ಕಮಾ. ಬಡ ಬನರಹಾಣ್ರತ ಸನಯತತಿುದನುರ.ೆ   

ಶ್ರೋಮತಿ ಶಶ್ಕಲನ ಅ. ಜೊಲೆಿ:- ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಎಲಿರಿಗೂ ಯನವ ರಿೋತಿ 
ಸಟಾಫಿಕೆೋಟ್ ಸಿಗತವುದೊೋ ಆ ರಿೋತಿ ಸಟಾಫಿಕೆೋಟ್ ಸಿಗಬೆೋಕೆನತುವುದ್ತ ಇದ.ೆ  ಅದ್ನತು ಕೂಡ 
ಮ್ನಡತತೆುೋವ.ೆ  ಮ್ನನಾ ಸದ್ಸಾರತ ಹೆೋಳಿದ್ ವಿಚನರದ್ ಬಗೆೆ ಎಲನಿ ಕಡೆ awareness ಆಗಬೋೆಕತ.  
ಅದ್ನತು ಕೂಡ ರ್ನವು ಪರಯತ್ು ಮ್ನಡತತಿುದುೆೋವೆ. ಬಹಳ ಒಳೆಿಯ ಸಿೆೋೆಂಗಳು ಮಕೆಳ 
ವಿದನಾಭನಾಸಕ್ೆರಬಹತದ್ತ, ಸಪಧನಾತ್ಾಕ; 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಅವರಲೆಿರೂ ಬತದಿವೆಂತ್ರತ ಒಳೆಿಯ ಸಿೆೋೆಂ ಹನಕ್ರತತನುರೆ.  ಅದ್ನತು 
ಅನತಷ್ನಟನ ಮ್ನಡಿ.  ಬೆೋರಯೆವರತ ರೆ್ೂೋಡಲ್ಲ.  

ಶ್ರೋಮತಿ ಶಶ್ಕಲನ ಅ. ಜೊಲೆಿ:- ನಿಜವನಗಿಯೂ ಮ್ನಡತತೆುೋವೆ. ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಘೂೋಷಣೆ 
ಮ್ನಡಿರತವ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಪರಚನರ ಕೂೆಟತಟ ಅನತಷ್ನಟನ ಮ್ನಡತತುೆೋವೆ.  
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ಪರಶೆು ಸೆಂಖೆಾ: 611 
(ಉತ್ುರವನತು ಲಗತಿುಸಿದ)ೆ 

 
ಶ್ರೋ ಎೆಂ.ಎಲ.ಅನಿಲ್ ಕತಮ್ನರ:- ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ರೋೆಷ್ೆಾ ಸಚಿವರಿಗೆ 

ಪರಶೆುಯ್ಕೋರೆ್ೆಂದ್ರೆ, ಇಡಿೋ ರನಷರದ್ಲ್ಲಿಯ್ಕೋ ರೋೆಷ್ಾೆ ಬಳೆೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಮೊದ್ಲರೆ್ೋ ಸನಾನದ್ಲ್ಲಿದೆ.  
ಅದೆೋ ರಿೋತಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜಾದ್ಲ್ಲಿ ಅವಿಭನಜಾ ಕೊೋಲನರ ರ್ಜಲೆಿ ಮೊದ್ಲರೆ್ೋ ಸನಾನದ್ಲ್ಲಿದೆ.  ಹೆಂದ ೆ
ಕೊೋಲನರ ರ್ಜಲೆಿಯಲ್ಲಿ ರ್ನಲತೆ ರೋೆಷ್ೆಾ ಬಿತ್ುರ್ೆ ಕೂೆೋಠಿ ಇತ್ತು.  ಈಗನಗಲೆೋ ಎರಡತ ರೋೆಷ್ೆಾ ಬಿತ್ುರ್ೆ 
ಕೊೋಠಿಯನತು ಬೆಂಗನರಪ್ೆೋಟೆ ಮತ್ತು ಬೆೋತ್ಮೆಂಗಲದ್ಲ್ಲಿ ಮತಚಿಚದನುರೆ, ಎರಡತ ರೋೆಷ್ೆಾ ಬಿತ್ುರ್ ೆಕೊೋಠಿ 
ನಡಯೆತತಿುದ.ೆ ಕೂೆೋಲನರ ರ್ಜಲನಿ ಕೆೋೆಂದ್ರದ್ಲ್ಲಿ ಒೆಂದ್ತ ರೋೆಷ್ೆಾ ಬಿತ್ುರ್ೆ ಕೂೆೋಠಿ ನಡಯೆತವ ಸಿಾತಿಯಲ್ಲಿಲಿ.  
ಅದ್ರ ದ್ತರಸಿುಗ ೆಇಲನಖಯೆಿೆಂದ್ ಹಣ್ ಕೆೋಳಿದನಗ ರೂ. 25 ಲಕ್ಷ ಬಿಡತಗಡೆ ಮ್ನಡಿದನುರ.ೆ  ರೂ. 01 
ಕೊೋಟ 10 ಲಕ್ಷಕೆೆ ಯೋಜರೆ್ ರೂಪಿಸಿ ಬಿಡತಗಡೆ ಮ್ನಡಿರತವುದ್ತ 25 ಲಕ್ಷ ರೂಪ್ನಯಿಗಳು ಮ್ನತ್ರ.  
25 ಲಕ್ಷ ಹಣ್ವನತು ಬಿಡತಗಡೆ ಮ್ನಡಿದ್ಮೋಲೆ ಆರತ ತಿೆಂಗಳನದ್ರೂ ಕೂಡ ಟೆೆಂಡರ್ ಕರದೆರಲ್ಲಲಿ. 
ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ರೋೆಷ್ೆಾ ಬಿತ್ುರೆ್ ಕೊೋಠಿ ನಡಯೆತವ ವನತನವರಣ್ವಿಲಿ.  ವಿಶೋೆಷವನಗಿ ಕೊೋಲನರ ರ್ಜಲೆಿಯಲ್ಲಿ 
ರೈೆತ್ರತ ರೋೆಷ್ಾೆ ವಾವಸನಯವನತು ನೆಂಬಿರತವವರತ.  ಬಿತ್ುರೆ್ ಕೊೋಠಿಯಿೆಂದ್ ಉತ್ುಮವನದ್ ಮೊಟೆಟ 
ಕೊಡದೋೆ ಇದ್ುರ ೆರೋೆಷ್ೆಾಯನತು ಯನವ ರಿೋತಿ ಬೆಳೆಯತವುದ್ಕೆೆ ಸನಧಾವನಗತತ್ುದ?ೆ ಇಲನಖಯೆಲ್ಲಿ ಹಣ್ 
ಬಿಡತಗಡೆಯನಗಿ ಆರತ ತಿೆಂಗಳನದ್ರೂ ಕೂಡ ಟೆೆಂಡರ್ ಮ್ನಡದರತವುದ್ರಿೆಂದ್ ಅವರ ಮೋಲೆ ಇನೂು 
ಕರಮ ತೆಗೆದ್ತಕೂೆೆಂಡಿಲಿ.  ಈಗ ಕರಮ ತೆಗೆದ್ತಕೂೆಳುಿತೆುೋವೆೆಂದ್ತ ಉತ್ುರದ್ಲ್ಲಿ ಹೆೋಳಿದನುರೆ.  ರೂ. 01 
ಕೊೋಟ 10 ಲಕ್ಷ ಯೋಜರೆ್ಗ ೆ ವಷ್ನಾನತಗಟಟಲ ೆ ತೆಗೆದ್ತಕೂೆಳಿಬೆೋಕನದ್ರ ೆ ಅಲೆಿೋನತ ಅಣೆಕಟತಟ 
ಕಟತಟತಿುದನುರಯೆ್ಕೋ? ಅದ್ತ ಒೆಂದ್ತ ಸಣ್ಣ ಬಿತ್ುರೆ್ ಕೊೋಠಿ.  ಅದ್ಕೆೆ ವಷ್ನಾನತಗಟಟಲೆ ಬೆೋಕೆೋ? ಮ್ನನಾ 
ಸಚಿವರತ ಈ ವಿಚನರದ್ಲ್ಲಿ ಸೂಕು ಕರಮ ತೆಗೆದ್ತಕೊಳಿಬೆೋಕತ ಹನಗೂ ಆದ್ಷತಟ ಬೆೋಗ ರೋೆಷ್ೆಾ ಬಿತ್ುರೆ್ 
ಕೊೋಠಿ ಕೆಲಸ ಮ್ನಡಬೆೋಕತ.  ರೋೆಷ್ೆಾ ಬಿತ್ುರೆ್ ಕೂೆೋಠಿ, ಕೊೋಲನರದ್ಲ್ಲಿ ಒೆಂದ್ತ ವಷಾಕೆೆ 10 ಲಕ್ಷ 
ಮೊಟೆಟಗಳನತು ತ್ಯನರತ ಮ್ನಡತವ ಗತರಿ ಇಟತಟಕೂೆೆಂಡಿದನುರೆ.  ಕಳೆದ್ ಆರತ ವಷಾಗಳಲ್ಲಿ ಒೆಂದ್ತ 
ವಷಾವನತು ಹೂೆರತ್ತಪಡಿಸಿದ್ರೆ 2019-20ರಲ್ಲಿ 15,19,317 ಮೊಟೆಟಯನತು ತ್ಯನರತ 
ಮ್ನಡಿರತವುದ್ನತು ಬಿಟಟರ ೆ ಇನತು ಯನವ ವಷಾದ್ಲೂಿ ಕೂಡ ಅವರತ 03 ಲಕ್ಷ, 1,58,000; 
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2020-21ರಲ್ಲಿ 7 ಲಕ್ಷ ಮೊಟೆಟಗಳನತು ತ್ಯನರತ ಮ್ನಡಿದನುರ.ೆ  ಅೆಂದ್ರೆ ಬರಿೋ ಕಟಟಡ ಮ್ನತ್ರ 
ದ್ತರಸಿುಯನಗಿದೆ ಎೆಂದ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಬಾೆಂದಗಳ ಕೂೆರತೆ ಕೂಡ ಇದೆ.  ಕೊೋಲನರ ರೋೆಷ್ೆಾ ಬಿತ್ುರ್ೆ 
ಕೊೋಠಿಯಲ್ಲಿ 06 ಜನ ಸಿಬಾೆಂದಗಳಿರಬೆೋಕತ.  ಅಲ್ಲಿ Assistant Director cadre ನವರತ 
ಇರಬೋೆಕತ.  ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಬಾ ಗೂರಪ-ಡಿ ರ್ೌಕರನಿದನುರ್.ೆ  ಏಪಿರಲ್ ತಿೆಂಗಳಿನಿೆಂದ್ ನವೆೆಂಬರ್ 
ತಿೆಂಗಳಿನವರೆಗೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಎಷತಟ ಮೊಟೆಟಗಳನತು ಉತನಪದ್ರೆ್ ಮ್ನಡಿದನುರೆೆಂದ್ರೆ 01,87,753 
ಆಗಿದ.ೆ ಅೆಂದ್ರೆ ನವೆೆಂಬರ್ ತಿೆಂಗಳ ಅೆಂತ್ಾಕೆೆ ಅವರ ಗತರಿ ಇದ್ುದ್ತು 7,20,000.  ಆದ್ರೆ ಕೆೋವಲ 
01,87,000 ಮೊಟೆಟಗಳನತು ಉತನಪದ್ರೆ್ ಮ್ನಡಿದನುರ.ೆ  ರೈೆತ್ರಿಗ ೆಉತ್ುಮವನದ್ ಬಿತ್ುರೆ್ ಮೊಟೆಟಗಳನತು 
ಕೊಡದೋೆ ಇದ್ುರ ೆಇರ್ನಾವ ರ್ನಾಯ ಒದ್ಗಿಸತತನುರೆೆಂದ್ತ ಮ್ನನಾ ಸಚಿವರಲ್ಲಿ ಕೆೋಳಬಯಸತತೆುೋರೆ್.  

ಡನ: ರ್ನರನಯಣ್ಗೌಡ:- ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಮ್ನನಾ ಸದ್ಸಾರತ ಹೆೋಳಿದ್ ಹನಗೆ 
ಇದ್ರಲ್ಲಿ ತ್ಡವನಗಿದೆ.  ರೂ. 01,10,00,000 ಹಣ್ವನತು ರ್ನವು ಕೊಡಬೆೋಕನಗಿತ್ತು.  ಅದ್ನತು 
ಎಸಿಟಮೋಟ್ ಮ್ನಡಿದೆುೋವ.ೆ  ತ್ಪ್ನಸಣೆ ಮ್ನಡಿ ನಮಾ ಅಧಿಕನರಿಗಳ ಮೋಲೆ ಕರಮ 
ತೆಗೆದ್ತಕೂೆಳುಿತೆುೋವೆೆಂದ್ತ ಈಗನಗಲೆೋ ಹೆೋಳಿದುೆೋರೆ್.  ಈಗ 25 ಲಕ್ಷದ್ ಜೊತೆಗೆ ಮತೆಂದನ ವಷಾವೋೆ 
ರ್ನವು ಇದ್ನತು fulfil ಮ್ನಡತವೆಂತ್ಹ ಕೆಲಸಗಳನತು ಮ್ನಡತತೆುೋವೆ.  ಏಕೆೆಂದ್ರ,ೆ ರೋೆಷ್ೆಾ ಬಗೆೆ ನನಗೂ 
ಗೌರವವಿದ.ೆ  ರ್ನನತ ಅದೆೋ ಕತಟತೆಂಬದ್ಲ್ಲಿ ಹತಟಟ ಬೆಂದ್ವನತ.  ಮೊದ್ಲತ ರೋೆಷ್ೆಾ ಬೆಳ ೆಹೆೋಗಿತ್ತು, ಈಗ 
ಹೆೋಗಿದ ೆಎೆಂದ್ತ ನಿಮಗೂ ಗೊತಿುದೆ.  ಅದ್ನತು ರ್ನವು ಎಲೆಿಲ್ಲಿ ಸಪ್ೆಿೈ ಮ್ನಡತವುದ್ತ ನೂಲ್ಲಗ ೆಏನತ 
ಶಕ್ುಯನತು ಕೊಡಬೋೆಕೆೆಂದ್ತ ತನವು ರೆ್ೂೋಡಿದುೋರಿ.  ಬರ್ನರಸ್ನಲ್ಲಿ ಒೆಂದ್ತ ಶನಖೆಯನತು ಕೂಡ 
ಪ್ನರರೆಂಭ ಮ್ನಡಿದ್ತು ವಷಾಕೆೆ ಮೂರತ ಮಟರಕ್್ ಟನ್ ರೋೆಷ್ೆಾಯನತು ಸಪ್ೆಿೈ ಮ್ನಡತವ ಕೆಲಸವನತು 
ಮ್ನಡಿದೆುೋವ.ೆ ರೋೆಷ್ೆಾ ಮೊಟೆಟ, ಗೂಡತ ಮತ್ತು ರೋೆಷ್ಾೆ ನೂಲ್ಲಗ ೆಒಳೆಿಯ ಬೋೆಡಿಕೆ ಇದ.ೆ  ನಿಮಾ ಸಮಸೆಾ 
ನನಗ ೆ ಅಥಾವನಗಿದ.ೆ  ಶ್ೋಘರದ್ಲ್ಲಿಯ್ಕೋ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಧಿಕನರಿಯನತು ಹನಕತತೆುೋರೆ್.  3-4 ತಿೆಂಗಳಿನಲ್ಲಿ 
ಬನಕ್ ಹಣ್ವನತು ಬಿಡತಗಡೆ ಮ್ನಡಿ ಇದ್ನತು fulfil ಮ್ನಡಿಕೊಡತತೆುೋರೆ್ೆಂದ್ತ ಹೋೆಳಬಯಸತತೆುೋರ್.ೆ  

ಶ್ರೋ ಎೆಂ.ಎಲ. ಅನಿಲ್ ಕತಮ್ನರ:- ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಕೂೆೋಲನರದ್ಲ್ಲಿ ಸತಮ್ನರತ 
19,000 ಹೆಕೆಟೋರ್ನಲ್ಲಿ ರೋೆಷ್ೆಾ ಬೆಳ ೆ ಬೆಳೆಯತತಿುದನುರ.ೆ 22,000 ಕತಟತೆಂಬದ್ವರತ ರೋೆಷ್ೆಾ 
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ವಾವಸನಯವನತು ನೆಂಬಿದನುರೆ.  ಈಗನಗಲೆೋ ಎರಡತ ರೋೆಷ್ೆಾ ಬಿತ್ುರ್ೆ ಕೂೆೋಠಿಗಳನದ್ ಬೆೋತ್ಮೆಂಗಲ 
ಮತ್ತು ಬೆಂಗನರಪ್ೆೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಮತಚಿಚದನುರೆ, ಅದ್ನತು ತನವು ಪರಿಶ್ೋಲರ್ ೆಮ್ನಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತನವು 
ರೋೆಷ್ೆಾ ಬಿತ್ುರ್ೆ ಕೂೆೋಠಿಯನತು ಪ್ನರರೆಂಭ ಮ್ನಡಿ ಅವಿಭನಜಾ ಕೊೋಲನರ ರ್ಜಲೆಿಗ ೆ ಅಗತ್ಾವನಗಿರತವ 
ಉತ್ುಮವನದ್ ರೋೆಷ್ೆಾ ಬಿತ್ುರ್ೆ ಮೊಟೆಟಯನತು ಕೂೆಟಟರ ೆ ಈ 22,000 ಕತಟತೆಂಬಗಳು ರ್ನಳ ೆ
ಬದ್ತಕತವುದ್ಕೆೆ ಸನಧಾವನಗತತ್ುದೆ.  

ಡನ: ರ್ನರನಯಣ್ಗೌಡ:- ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ರ್ನನತ ಅಲ್ಲಿಗೆೋ ಎಲನಿ ಅಧಿಕನರಿಗಳನತು 
ಕರದೆ್ತಕೊೆಂಡತ ಹೊೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಏರೆ್ೋನತ ಅಗತ್ಾವಿದ ೆಅದ್ನತು ಶ್ೋಘರದ್ಲ್ಲಿಯ್ಕೋ fulfil  ಮ್ನಡತವ ಕಲೆಸ 
ಮ್ನಡತತೆುೋರ್ೆೆಂದ್ತ ಹೆೋಳಬಯಸತತೆುೋರೆ್.  
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ಪರಶೆು ಸೆಂಖೆಾ: 697 
(ಉತ್ುರವನತು ಲಗತಿುಸಿದ)ೆ 

 
ಶ್ರೋ ಹೆಚ.ಎಸ್. ಗೊೋಪಿರ್ನಥ:- ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ನನು ಪರಶೆುಯ್ಕೋರೆ್ೆಂದ್ರೆ, 

ಒಲೆಂಪಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಮೂರತ ಜನರತ, ಪ್ನಾರನ ಒಲೆಂಪಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೆೋವಲ ಇಬಾರತ ಕ್ರೋಡನಪಟತಗಳು 
ಭನಗವಹಸಿದ್ುರತ.  ನಿೋವು ಚಿನುದ್ ಪದ್ಕ ಗೆದ್ುವರಿಗೆ ರೂ. 5,00 ಕೊೋಟ, ಬೆಳಿಿ ಪದ್ಕ ವಿಜೆೋತ್ರಿಗೆ 
ರೂ. 3.00 ಕೂೆೋಟ ಮತ್ತು ಕೆಂಚಿನ ಪದ್ಕ ವಿಜೆೋತ್ರಿಗ ೆರೂ. 2.00 ಕೂೆೋಟ ನಗದ್ತ ಬಹತಮ್ನನ 
ಕೊಡತತುೆೋವೆೆಂದ್ತ ಉತ್ುರ ಕೊಟಟದುೋರಿ.  Atleast ಹೆಚತಚ ಜನರತ ಭನಗವಹಸತವುದ್ಕೆೆ ಪರತಿಭ ೆ
ಇದ್ುವರನತು ಗತರತತಿಸಿ ಅವರಿಗ ೆಒೆಂದ್ತ ಅೆಂತ್ರನರಷಿರೋಯ ಮಟಟದ್ ತ್ರಬೋೆತಿ ಕೂೆಡತವುದ್ಕೆೆ ಏರ್ನದ್ರೂ 
ಯೋಜರೆ್ ಇದೆಯ್ಕೋ? ಮತೆಂದನ ಒಲೆಂಪಿಕ್ಸ್ಗೆ ಹೆಚತಚ ಜನರತ ಭನಗವಹಸಬೆೋಕತ. ಏಕೆೆಂದ್ರ,ೆ ರ್ನವು 
ಕ್ರೋಡನಪಟತಗಳನತು ತ್ಯನರಿ ಮ್ನಡಿ ಕಳುಹಸದೆೋ ಇದ್ುರೆ ಪದ್ಕ ಗೆಲತಿವುದರಲ್ಲ 
ಭನಗವಹಸತವುದ್ಕನೆದ್ರೂ ಹೊೋಗಬೋೆಕಲಿವೆೋ.  ಸಕನಾರದೆಂದ್ ಅದ್ಕೆೆೋರ್ನದ್ರೂ ಯೋಜರೆ್ ಇದೆಯ್ಕೋ 
ಎನತುವುದ್ತ ನನು ಪರಶೆು.  

ಡನ: ರ್ನರನಯಣ್ಗೌಡ:- ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಮ್ನನಾ ಸದ್ಸಾರತ ಹೆೋಳಿದ್ ಹನಗೆ 
ರ್ನವು ಟೊೋಕ್ಯೋ ಒಲೆಂಪಿಕ್ಸ್ಗೆ ಹೂೆೋಗತವವರಿಗೆ ತ್ಲನ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪ್ನಯಿಗಳನತು 
ಕೊಡತತಿುದೆುೋವೆ.  ಈಗ ಐದ್ತ ಜನ ಹೊೋಗಿದ್ುವರಿಗೂ ತ್ಲನ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪ್ನಯಿಗಳನತು ಕೊಟಟದೆುೋವೆ. 
ಅವರತ ಪದ್ಕವನತು ಗೆದುಲಿ.  ಅವರನತು ಕರಸೆಿ ರ್ನವು ಅವರಿಗೆ ರನಜಭವನದ್ಲ್ಲಿ ಒೆಂದ್ತ ಲಕ್ಷ 
ರೂಪ್ನಯಿಗಳ ಅನತದನನವನತು ಕೊಟಟದೆುೋವೆ.  ಅಮೃತ್ ಕ್ರೋಡನದ್ತ್ತು ಯೋಜರೆ್ಯಡಿ ರ್ನವು 75 
ಮಕೆಳನತು ದ್ತ್ತು ತೆಗೆದ್ತಕೂೆೆಂಡಿದುೆೋವೆ.  ಅವರಿಗೆ ವಷಾಕೆೆ ತ್ಲನ ರೂ. 10 ಲಕ್ಷ ಹಣ್ವನತು ಕೂೆಟತಟ 
ಅವರನತು ತ್ಯನರಿ ಮ್ನಡತವ ಕೆಲಸ ಮ್ನಡತತಿುದೆುೋವೆ.  ಎೆಂದೆೆಂದ್ೂ ಆಗದೋೆ ಇರತವ ಕೆಲಸ ಈ ಸಲ 
ಆಗಿದ.ೆ  ಏಕೆೆಂದ್ರ ೆತ್ಲನ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪ್ನಯಿಗಳನತು ಯನವತ್ೂು ಕೂೆಟಟರಲ್ಲಲಿ.  ರ್ನವು ತ್ಲನ 10 
ಲಕ್ಷ ರೂಪ್ನಯಿಗಳನತು ಕೂೆಟತಟ ಅವರತ ಅೆಂತ್ರನರಷಿರೋಯ ಮಟಟಕೆೆ ಹೂೆೋಗತವುದ್ಕೆೆ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ 
ಏರೆ್ೋನತ ಸೌಲಭಾಗಳನತು ಕೊಡಬೋೆಕೂೆೋ ಅದ್ರೆ್ುಲಿವನೂು ಕೊಡತತಿುದೆುೋವೆ.  ನಿಮಗೆ ಇನೂು 
ಏರ್ನದ್ರೂ ಹೆಚಿಚನ ಮ್ನಹತಿಗಳು ಬೆೋಕನದ್ರೆ ರ್ನನತ ತ್ರಿಸಿಕೊಡತತೆುೋರೆ್.  
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ಶ್ರೋ ಹೆಚ.ಎಸ. ಗೊೋಪಿರ್ನಥ:- ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಮತೆಂದ ೆ ಒಲೆಂಪಿಕ್ಸ್ಗೆ 
ಹೊೋಗತವವರಿಗೆ ತ್ರಬೋೆತಿ ಕೊಡತವುದ್ಕೆೆ ಏರ್ನದ್ರೂ ವಾವಸೆಾ ಮ್ನಡತತಿುದುೋರನ ಎೆಂದ್ತ ಕೆೋಳುತಿುದುೆೋರೆ್.  

ಡನ: ರ್ನರನಯಣ್ಗೌಡ:- ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಇದ್ತವರೆಗೂ 75 ಜನ ಒಲೆಂಪಿಕ್ಸ್ಗೆ 
ಹೊೋಗತವವರಿಗೆ ವಷಾಕೆೆ ತ್ಲನ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪ್ನಯಿಗಳನತು ಕೂೆಡತವ ಹನಗೂ ಅವರಿಗೆ ತ್ರಬೋೆತಿ 
ಕೊಡತವುದ್ತ; ಕೋೆೆಂದ್ರ ಸಕನಾರವೂ ಕೂೆಡತತಿುದೆ.  ನಮಾ ಸಕನಾರ ಮೊದ್ಲರೆ್ೋ ಸಲ ಮ್ನಡಿರತವುದ್ತ 
ತ್ಲನ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪ್ನಯಿಗಳು.  ಇದ್ತವರೆಗೂ ಯನರೂ ಮ್ನಡಿರಲ್ಲಲಿ, ಅದ್ನತು ನಮಾ ಸಕನಾರ 
ಮ್ನಡಿದ ೆಅದ್ಕೆೆ ತನವು ಸಕನಾರಕೆೆ ಮತ್ತು ಮತಖ್ಾಮೆಂತಿರಗಳಿಗೆ ಅಭಿನೆಂದ್ರೆ್ ಹೆೋಳಬೆೋಕನಗತತ್ುದೆ.   

ಡನ: ಕ.ೆ ಗೊೋವಿೆಂದ್ರನಜತ:- ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಅವರತ ಒಲೆಂಪಿಕ್ಸ್ಗೆ ಆಯ್ಕೆಯನದ್ 
ಮೋಲ ೆ ಕೆೋೆಂದ್ರ ಸಕನಾರವು ಅವರಿಗೆ ತ್ರಬೋೆತಿ ಮತ್ತು foreign coaching ಎಲಿವನೂು 
ಕೊಡತತಿುದೆ. 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:-  ಶ್ರೋ ಶನೆಂತನರನಮ್ ಬತಡು ಸಿದುಯವರ ಪರಶೆು ಸೆಂಖೆಾ: 665 ಅರಣ್ಾ, 
ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ರ್ಜೋವಿಶನಸಿ ಇಲನಖಗೆ ೆವಗನಾವಣೆಯನಗಿದೆ.  
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ಪರಶೆು ಸೆಂಖೆಾ: 695 
(ಉತ್ುರವನತು ಲಗತಿುಸಿದ)ೆ 

 
 ಶ್ರೋ ಎೆಂ.ರ್ನಗರನಜತ:- ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಮ್ನನಾ ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರವನತು 
ಕೊಟಟದನುರೆ.  ಆದ್ರೆ ಕೊಟಟರತವ ಉತ್ುರಗಳು ಸಮೆಂಜಸವನಗಿಲಿ ಎೆಂದ್ತ ಹೆೋಳುತೆುೋರ್ೆ.  
ಮೂಲತ್ಃವನಗಿ  ರ್ನನತ ಕೆೋಳಿರತವ ಪರಶೆು ಏರೆ್ೆಂದ್ರ,ೆ ಗೊಲಿ ಸಮತದನಯವು ಸನಮ್ನರ್ಜಕವನಗಿ, 
ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕವನಗಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಾಕವನಗಿ ಅತಿೋ ಹೆಂದ್ತಳಿದ್ ವಗಾವನಗಿರತವುದ್ತ ಸಕನಾರದ್ ಗಮನಕೆೆ 
ಬೆಂದದೆಯ್ಕೋ ಎೆಂಬತದ್ಕೆೆ ಅವರತ ಈ ಸಮತದನಯವು ಪರವಗಾ-೧ರಲ್ಲಿ ಬರತತ್ುದ ೆ ಎೆಂದ್ತ ಉತ್ುರ 
ಕೊಟಟದನುರೆ.  ಅದ್ತ ಪರವಗಾ-೧ಕೆೆ  ಬರತತ್ುದೆಯ್ಕೋ, ಇಲಿವೆೋ ಎೆಂದ್ತ ರ್ನನತ ಕೆೋಳಿಲಿ.  ಅವರತ 
ಕೊಟಟರತವ ಉತ್ುರ ತ್ಪಿಪದೆ. ಪರವಗಾ-೧ ಇರತವುದ್ತ ನಿಜ.  ಅದ್ತ ನಮಗೆ ಗೊತಿುರತವುದ್ತ ನಿಜ.  ಆದ್ರೆ 
ಕೆೋಳಿರತವ ಪರಶೆುಗ ೆಸರಿಯನದ್ ಉತ್ುರವನತು ಕೊಡಲ್ಲಲಿ.  ಮತೆಂದ್ತವರದೆ್ತ ರ್ನನತ ಕೆೋಳಿರತವ ಪರಶೆು 
ಗೊಲಿ ಸಮತದನಯದ್ ಅಭಿವೃದಿಗನಗಿ ಸಕನಾರ ಯನವ ಕರಮ ಕೆೈಗೂೆೆಂಡಿದ ೆ ಎೆಂಬತದ್ಕೆೆ ಒೆಂದ್ತ 
ಸಪಷಟರೆ್ಯನತು ಕೊಟಟದನುರೆ.  ಅವರೆೋ ಹೆೋಳಿರತವ ವಿಚನರಗಳನತು ರೆ್ೂೋಡಿದನಗ ಪರವಗಾ-1ರಲ್ಲಿ ಬರತವ 
95 ಜನತಿಗಳು ಮತ್ತು 379 ಉಪಜನತಿಗಳು ಸನಮ್ನರ್ಜಕವನಗಿ, ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕವನಗಿ, ಆರ್ಥಾಕವನಗಿ ಅತಿ 
ಹೆಂದ್ತಳಿದರತವೆಂತ್ಹ ಸಮ್ನಜಗಳಿಗೆ ಇರತವೆಂತ್ಹ ಮಿೋಸಲನತಿ ಕೆೋವಲ ಶೆೋ.4ರಷತಟ ಎೆಂಬ ವಿಚನರ 
ಸಕನಾರದ್ ಗಮನದ್ಲ್ಲಿದಯೆ್ಕೋ ಎೆಂಬತದ್ನತು ತಿಳಿದ್ತಕೊೆಂಡತ ರ್ನನತ ಕೆೋಳುತಿುದುೆೋರೆ್.  ಶೋೆ.4ಕೆೆ 
ಇಷ್ೊಟೆಂದ್ತ ಸಮತದನಯಗಳು ಯನವ ರಿೋತಿಯ ಸಹನಯ, ಸೌಕಯಾಗಳನತು ಪಡದೆ್ತಕೂೆಳುಿವುದ್ಕೆೆ 
ಸನಧಾ ಎನತುವ ಪರಶೆುಯನತು ಮ್ನನಾ ಸಚಿವರಲ್ಲಿ ಕೆೋಳಬಯಸತತೆುೋರೆ್. 

(ಮತೆಂದ್ತ) 

(1149)23-12-2022(12-50)bsd-vk       (ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಾತಿ) 

ಶ್ರೋ ಎೆಂ.ರ್ನಗರನಜತ (ಮತೆಂದ್ತ): 

ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಗೂೆಲಿ ಸಮತದನಯದ್ಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದಿ ಕತೆಂಠಿತ್ವನಗಿದೆ, ರನಜಾದ್ಲ್ಲಿ ಗೊಲಿ ಸಮತದನಯ 
ವನಸ ಮ್ನಡತತಿುವೆ. ಬೆೆಂಗಳೂರತ, ಬೆೆಂಗಳೂರತ ಗನರಮ್ನೆಂತ್ರ, ತ್ತಮಕೂರತ, ಶ್ರನ, ಚಿತ್ರದ್ತಗಾ 
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ರ್ಜಲೆಿಗಳಲ್ಲಿ ಇರಬಹತದ್ತ, ಬೆಳಗನವಿ ಹಣೆಬರ್ ಎೆಂದ್ತ ಕರಯೆತವವರತ ಇರಬಹತದ್ತ, ಮೆಂಗಳೂರತ 
ರ್ಜಲೆಿಯಲ್ಲಿ ಮರ್ೆಯನಳಿ ಎೆಂದ್ತ ಕರಯೆತವ ಜನ ಇರಬಹತದ್ತ, ಬಳನಿರಿ, ಗತಲಾಗಾ ರ್ಜಲೆಿಗಳು 
ಸೋೆರಿದ್ೆಂತ ೆಇತನಾದ ಕಡ ೆವನಸ ಮ್ನಡತವ ಜನರ ಸಿಾತಿ ರೆ್ೂೋಡಿದ್ರ ೆನಿಜವನಗಿಯೂ ಶೆ್ೋಚನಿೋಯ 
ಸಿಾತಿಯಲ್ಲಿದನುರ.ೆ ಇವರ ಬಗೆೆ ಯನವ ಕರಮ ಕೆೈಗೊೆಂಡಿದನುರೆ ಮತ್ತು ಯೋಜರೆ್ಗಳನತು 
ಹನಕ್ಕೊೆಂಡಿದನುರೆ ಎೆಂಬ ವಿವರಗಳನತು ಕೊಡದೋೆ ಇರತವುದ್ತ ವಿಷ್ನದ್ನಿೋಯ ಎೆಂಬ ವಿಚನರವನತು 
ಹೆೋಳುತಿುದೆುೋರೆ್. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ವಿಚನರಗಳಲ್ಲಿ ಪರತಿಷಿಾತ್ ಶನಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಶತಲೆ 
ವಿರ್ನಯಿತಿಯನತು ರದ್ತು ಮ್ನಡಿರತವ ಬಗೆೆ ಹೆೋಳುತನುರ.ೆ ೨೦೧೨ಕೂೆ ಮೊದ್ಲತ ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜಾದ್ಲ್ಲಿ 
೧೯೬೬ರಲ್ಲಿ ಇದ್ುೆಂತ ೆಈ category ಯತ category-1 ಗೆ ಬರತವ ಗೊಲಿ ಸಮತದನಯದ್ ಮತ್ತು 
ಉಪ ಜನತಿಗಳಿಗ ೆ ಶತಲೆ ವಿರ್ನಯಿತಿ ಕನಯಾಕರಮ ಇತ್ತು. ಅದ್ನತು ೨೦೧೨ರಲ್ಲಿ ಶ್ರೋ ಬಿ.ಎಸ. 
ಯಡಿಯೂರಪಪನವರತ ಮತಖ್ಾಮೆಂತಿರಯನಗಿದ್ು ಸೆಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ಹೆಂಪಡೆಯಲನಗಿದೆ. ಆ ಪರಶೆುಯನತು 
ಕೆೋಳಿದ್ತು, ಅದ್ನತು ಯನವನಗ ಅನತಷ್ನಾನ ಮ್ನಡತತನುರ.ೆ ಅವರಿಗೆ ಮರತಪ್ನವತಿ ಮ್ನಡತವ ಅವಶಾಕತ ೆ
ಇಲಿ, ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕವನಗಿ ವಿರ್ನಯಿತಿ ಕೊಡತವ ಕೆಲಸ ಮ್ನಡಬೆೋಕತ. ಆ ಸಮತದನಯದ್ ಏಳಿಗೆಗ ೆಇರತವ 
ಯೋಜರೆ್ಗಳನತು ತಿಳಿಸಬೆೋಕೆೆಂದ್ತ ವಿನೆಂತಿಸತತೆುೋರ್ೆ. 

 ಶ್ರೋ ಕೊೋಟ ಶ್ರೋನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಮ್ನನಾ ಸದ್ಸಾರತ 
ಕೆೋಳಿರತವ ಎಲನಿ ಪರಶೆುಗಳಿಗೆ ಉತ್ುರವನತು ನಿೋಡಿದ್ತು, ಅವರ ಪರಶೆುಯೆಂತೆ ಗೊಲಿ ಸಮತದನಯವು 
ಸನಮ್ನರ್ಜಕವನಗಿ,  ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕವನಗಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಾಕವನಗಿ ಅತಿೋ ಹೆಂದ್ತಳಿದ್ ವಗಾವನಗಿರತವುದ್ತ 
ಸಕನಾರದ್ ಗಮನಕೆೆ ಬೆಂದದಯೆ್ಕೋ; ಎೆಂಬತದ್ಕೆೆ “ಬೆಂದದ”ೆ್ ಎೆಂದ್ತ ಉತ್ುರವನತು ಕೊಟಟದೆುೋವೆ. 
ಮೋಲ್ಲನ ಸನಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಬೆಂದರತತ್ುದೆ ಎೆಂದ್ತ ಉತ್ುರವನತು ನಿೋಡಿದೆುೋವೆ. ಮತೆಂದ್ತವರದೆ್ತ ಗೊಲಿ 
ಸಮತದನಯದ್ ಅಭಿವೃದಿಗ ೆಯನವನಾವ ಕರಮ ಕೆೈಗೊೆಂಡಿದುೋರಿ ಎೆಂಬತದ್ಕೆೆ ಮಟರಕ್್-ಪೂವಾ ವಿಶೆೋಷ 
ಪ್ೊರೋತನಸಹ ಧನ, ಮಟರಕ್್-ನೆಂತ್ರ ಅಹಾತನ ವಿದನಾರ್ಥಾ ವೆೋತ್ನ, ಆಶರಮ ಶನಲೆಗಳ ನಿವಾಹಣ ೆ
ಮತ್ತು ಪರತಿಷಿಾತ್ ಶನಲೆಗಳ ಪರವೆೋಶನವಕನಶದ್ ಬಗೆೆ ಕೊಟಟದುೆೋವೆ. ಮ್ನನಾ ಸದ್ಸಾರೆಂತ ೆ ಪರತಿಷಿಾತ್ 
ಶನಲೆಗಳಿಗ ೆಮಕೆಳನತ ಕಳುಹಸತವ scheme ಇದ್ತು, ಅದ್ನತು ಕಡಿತ್ಗೂೆಳಿಸಿದುೋರಿ ಎೆಂದ್ತ ಕೋೆಳಿದನುರೆ. 
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ಈಗ ಏನತ continue ಆಗತತಿುದೆ, ಅದ್ನತು ಪರತಿೋ ಶನಲೆಯಲ್ಲಿ ಮತೆಂದ್ತವರಸೆತತಿುದನುರೆ. ಮೊರನರ್ಜಾ 
ದೆೋಸನಯಿ ಶನಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಗೂೆಲಿ ಸಮತದನಯದ್ವರಿಗ ೆಅವಕನಶ ಕೂೆಡಬೋೆಕೆೆಂದ್ತ ಕೆೋಳಿದನುರೆ. ಗೂೆಲಿ 
ಸಮತದನಯದ್ವರತ ಅಲೆಮ್ನರಿ ಜರ್ನೆಂಗದ್ ವನಾಪಿುಯಲ್ಲಿ ಬರತವುದ್ರಿೆಂದ್, ಅಲೆಮ್ನರಿಗಳಿಗ ೆ
ಅನಿಬಾೆಂಧಿತ್ವನಗಿ ಕಳೆದ್ ವಷಾ ಘೂೋಷಣೆ ಮ್ನಡಿದ್ೆಂತೆ ಎಷತಟ ಮಕೆಳು ಬೆಂದ್ರೂ ಮೊರನರ್ಜಾ 
ದೆೋಸನಯಿ ಶನಲೆಗಳಲ್ಲಿ ತೆಗೆದ್ತಕೊಳಿಬೋೆಕೆೆಂದ್ತ ಹೆೋಳಿದೆುೋವೆ. ಇವು English Medium 
ಶನಲೆಗಳನಗಿದ್ತು, ತ್ಮಗೆಲಿರಿಗೂ ಗೊತಿುರತವೆಂತೆ ಉನುತ್ವನಗಿ ನಡಯೆತತಿುವೆ. ಆ ಶನಲೆಗಳಿಗ ೆಗೊಲಿ 
ಮತ್ತು ಅಲಮೆ್ನರಿ ಸಮತದನಯಕೆೆ ಅವಕನಶವನತು ಅನಿಬಾೆಂಧಿತ್ವನಗಿ ಕೂೆಟಟರತವುದ್ರಿೆಂದ್, ಅವರನತು 
ರೆ್ೋರವನಗಿ ಸೋೆರಿಸಿಕೊಳಿಬೋೆಕೆೆಂದ್ತ ತಿಳಿಸಿರತವುದ್ರಿೆಂದ್, ಪರತಿಷಿಾತ್ ಶನಲೆ ಎನತುವ ಶಬಿ ಸಹಜವನಗಿ 
ಕಡಿಮಯನಗಿರತತ್ುದ.ೆ ಆದ್ರ ೆಈ ಹೆಂದ ೆಹೊೋದ್ವರಿಗೆ ಅದ್ನತು continue ಮ್ನಡಿದೆುೋವೆ. ಗೊಲಿ 
ಸಮತದನಯವು ಪರವಗಾ ೧ರಲ್ಲಿ ಸೋೆರಿದ್ತು, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ೯೫ ಜನತಿಗಳು ಇದ ೆ ಎೆಂಬ ಇತನಾದ 
ಮ್ನಹತಿಗಳನತು ಒದ್ಗಿಸಲನಗಿದೆ. ಗೊಲಿ ಸಮತದನಯವನತು ST ಗೆ ಸೋೆರಿಸಲತ ಯನವ ಕರಮ 
ತೆಗೆದ್ತಕೂೆಳಿಲನಗಿದೆ ಎೆಂದ್ತ ಕೆೋಳಿದನುರ.ೆ ಇದ್ಕೆೆ ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಟೆಂತ ೆ೨೦೧೯ರಲ್ಲಿ ಒೆಂದ್ತ ವರದಯನತು 
ಸಮತದನಯದ್ವರತ ಕೂೆಟಟದ್ತು, ಆ ವರದಯ ಆಧನರದ್ಲ್ಲಿ ಪರಿಶ್ಷಟ ಪೆಂಗಡಕೆೆ ಸೋೆಪಾಡ ೆ
ಮ್ನಡಬೋೆಕೆೆಂಬ ಸೆಂಗತಿಯ ಚಚೆಾ ಇದ್ತು, ಇದ್ತ ಸಕನಾರದ್ ಪರಿಶ್ೋಲರೆ್ಯಲ್ಲಿದೆ. ಮತೆಂದ್ತವರೆದ್ತ 
ಮ್ನನಾ ಸದ್ಸಾರತ ಕನಡತ ಗೊಲಿರ ಬಗೆೆ ಏರೆ್ೋನತ ಮ್ನಡಿದನುರ ೆಎೆಂದ್ತ ಕೋೆಳಿದನುರ.ೆ ಅದ್ಕೆೆ ಪೂಣ್ಾ 
ಮ್ನಹತಿಯನತು ಕೊಟಟದೆುೋವೆ. ಎರಡೆರಡತ ಸನರಿ ರನಜಾ ಸಕನಾರದೆಂದ್ ವರದ ಪಡದೆ್ತ ಕೆೋೆಂದ್ರ 
ಸಕನಾರಕೆೆ ಕಳುಹಸಿಕೂೆಟಟದೆುೋವೆ. ಮೈಸೂರತ ಬತಡಕಟತಟ ಅಧಾಯನ ಕೆೋೆಂದ್ರದೆಂದ್ ಪರಿಶ್ಷಟ ಪೆಂಗಡಕೆೆ 
ಸೋೆರಬೆೋಕೆೆಂಬ ಶ್ಫನರಸತಸ ಆಗಿದ.ೆ ಅದ್ನತು ಕೆೋೆಂದ್ರ ಸಕನಾರಕೆೆ ಕಳುಹಸಿಕೂೆಟಟ ನೆಂತ್ರ ಕೆೋೆಂದ್ರ 
ಸಕನಾರದ್ವರತ ೩ ಬನರಿ ಏಕೆ ಸೋೆರಬೋೆಕತ, ಏರೆ್ೋನತ ಸೋೆರಬೆೋಕತ ಎೆಂದ್ತ  ೩ ಮ್ನಹತಿಗಳನತು 
ಕೆೋಳಿದನುರ.ೆ ಕೂೆರೆ್ಯದನಗಿ ದರ್ನೆಂಕ ೨೮-೯-೨೦೧೮ ರಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ನೆಂತ್ರ ಮತೆಂದ್ತವರೆದ್ತ ದರ್ನೆಂಕ 
೪-೨-೨೦೨೨ ರಲ್ಲಿ ಪತನಃ ಮ್ನಹತಿ ಕೊಟತಟ ಕನಡತ ಗೊಲಿರನತು ಪರಿಶ್ಷಟ ಪೆಂಗಡಕೆೆ ಸೋೆರಿಸತವ 
ಅನಿವನಯಾತೆ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಾತೆಗಳ ಮ್ನಹತಿ ಒದ್ಗಿಸಲನಗಿದ.ೆ ವರದಯತ ಕೋೆೆಂದ್ರ ಸಕನಾರದ್ಲ್ಲಿದ.ೆ 



ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನ ಪರಿಷತ್ತು                      ೨೩-೧೨-೨೦೨೨                                     70                        

  ತಿದ್ತುಪಡಿಯನಗದ್ ಪರತಿ/Unedited copy, ರ್ನಾಯನಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವನ ಪತಿರಕನ ಪರಕಟಣೆಗನಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಕೂಡದ್ತ 
 

   

ಮ್ನನಾ ಸದ್ಸಾರತ ಕೆೋಳಿರತವ ಎಲನಿ ಪರಶೆುಗಳಿಗೂ ಉತ್ುರವನತು ನಿೋಡಿದ್ತು, ಇನೂು ಮ್ನಹತಿ 
ಬಯಸತವುದನದ್ರೆ ಉತ್ುರ ಕೊಡತತುೆೋರೆ್.  

 ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರಸನದ್:- ಕನಡತ ಗೊಲಿರ ವಿಚನರದ್ಲ್ಲಿ ಕೆೋೆಂದ್ರ ಸಕನಾರ ಒೆಂದ್ತ ತಿೋಮ್ನಾನ 
ತೆಗೆದ್ತಕೂೆೆಂಡಿದ್ತು, ಅದ್ರ ವರದಯನತು ತ್ರಿಸಿಕೊಳಿಲ್ಲ. 

 ಶ್ರೋ ಎೆಂ.ರ್ನಗರನಜತ:-  ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಮ್ನನಾ ಸಚಿವರತ ಎರಡತ 
ವಿಚನರಗಳನತು ಪರಸನುಪ ಮ್ನಡಿದ್ರತ, ಗೂೆಲಿರತ ಮತ್ತು ಉಪಜನತಿಗಳು ಈ ಎರಡತ ವಿಚನರಗಳ ಬಗೆೆ 
ಪರಸನುಪ ಮ್ನಡಿದ್ರತ. ಈಗನಗಲೆೋ ದರ್ನೆಂಕ ೧೯-೦೩-೨೦೧೯ರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜಾ ಬತಡಕಟತಟ 
ಸೆಂಶೆ್ ೋಧರ್ನ ಸೆಂಸೆಾಯಿೆಂದ್ ಸಕನಾರಕೆೆ ಅೆಂತಿಮ ವರದಯನತು ಸಲ್ಲಿಸಲನಗಿದೆ ಎೆಂದ್ತ ಹೆೋಳಿದ್ತು, 
ಇನೂು ಕೂಡ ಪರಿಶ್ೋಲರ್ ೆಮ್ನಡತತಿುದ್ುರ,ೆ ನಮಾ ಸಮತದನಯದ್ ಬಗೆೆ ಇರತವ ಅಸಡಡೆ ಏನತ ಮತ್ತು 
ಯನವ ಕನರಣ್ದೆಂದ್ ೩ ವಷಾಗಳಿೆಂದ್ ಪರಿಶ್ೋಲರ್ಯೆಲ್ಲಿಟತಟಕೊೆಂಡಿದನಿರೆ. ಶ್ಫನರಸಿಸನೆಂತ ೆ ST ಗೆ 
ಸೋೆರಿಸಬಹತದೆೋ ಇಲಿದೋೆ ಎೆಂಬತದ್ರಲ್ಲಿ ಸಕನಾರ ಯನವ ನಿಲತವಿಗೆ ಬೆಂದದ ೆ ಎೆಂಬತದ್ನತು 
ತಿಳಿಸಬೆೋಕತ. ಗೂೆಲಿ ಸಮತದನಯವನತು ಬಿಟತಟ ಕನಡತ ಗೊಲಿರ ಬಗೆೆ ಮ್ನತ್ರ್ನಡತವನಗ ಮೊರೆ್ು 
ಶ್ರನದ್ಲ್ಲಿ ನಡದೆ್ ಉಪ ಚತರ್ನವಣೆಯ ಹನುಲೆಯಲ್ಲಿ ಕನಡತ ಗೂೆಲಿರಿಗ ೆನಿಗಮ ಮ್ನಡತತೆುೋವೆ ಎೆಂಬ 
ಆಶನಾಸರೆ್ ಕೊಟತಟ, ಆ ಸೆಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ಆ party ಯನತು ಗೆಲ್ಲಿಸಿಕೂೆೆಂಡರತ, ರ್ನವು 
ಅಭಿನೆಂದ್ರೆ್ಯನೂು ಸಲ್ಲಿಸಿದೆುವು. ಆದ್ರೆ ಇವತಿುನವರೆಗೂ ನಿಗಮವನತು ರಚರೆ್ ಮ್ನಡದೆೋ ಇರತವುದ್ಕೆೆ 
ಕನರಣ್ ಏನತ ಎೆಂಬ ಪರಶೆುಯನತು ಕೆೋಳುತೆುೋರ್ೆ. ಇದೋೆ Budget ಮ್ನಡತವ ಸೆಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ರೂ.೧೭ 
ಕೊೋಟಗಳನತು ಕನಡತಗೊಲಿರಿಗೆ ಕೊಟಟರತವುದ್ನತು ರ್ನನತ ಪತಿರಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಓದದೆುೋರ್.ೆ ೧೫ ದವಸಗಳ 
ಹೆಂದ ೆ ಆ ಹಣ್ವನತು ವನಪಸತಸ ತೆಗೆದ್ತಕೂೆೆಂಡಿರತವುದ್ನತು ರೆ್ೂೋಡಿದನಗ ಕನಡತ ಗೊಲಿರನತು 
ಯನವರಿೋತಿ ನಡಸೆಿಕೂೆಳುಿತಿುದನುರ ೆ ಎೆಂಬ ಬಗೆೆ ಪರಶೆು ಕೆೋಳುತಿುದೆುೋರ್.ೆ ಮ್ನನಾ ಸಿದ್ುರನಮಯಾನವರತ 
ಮತಖ್ಾಮೆಂತಿರಯನಗಿದನುಗ ಕನಡತ ಗೊಲಿರತ ಆರ್ಥಾಕ, ಸನಮ್ನರ್ಜಕ, ರನಜಕ್ೋಯ ಮತ್ತು ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ 
ಕ್ೆೋತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿೋವವನಗಿ ಹೆಂದ್ತಳಿದರತವುದ್ರಿೆಂದ್ ST ಗೆ ಸೋೆರಿಸಬೆೋಕೆೆಂದ್ತ ಶ್ಫನರಸತಸ 
ಮ್ನಡಲನಗಿದ.ೆ ಆದ್ರೆ double engine ಸಕನಾರ ಎೆಂದ್ತ ಹೋೆಳಿಕೂೆೆಂಡತ ಸಾಗಾವನತು ನಿಮ್ನಾಣ್ 
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ಮ್ನಡತವ ಬಗೆೆ ಹೆೋಳಿಕೊೆಂಡತ, ಶೆ್ೋಷಿತ್ ವಗಾದ್ವರಿಗೆ ರ್ನಲೆೆೈದ್ತ ವಷಾಗಳು ಕಳೆದ್ರೂ ST 
ಮಿೋಸಲನತಿ ಕೊಡದೋೆ ಇರತವುದ್ಕೆೆ ಕನರಣ್ಗಳೆೋನತ ಎೆಂದ್ತ ಮ್ನನಾ ಮೆಂತಿರಗಳನತು ಕೆೋಳುತಿುದೆುೋರೆ್. 

 ಶ್ರೋ ಕೊೋಟ ಶ್ರೋನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಕನಡತ ಗೊಲಿರ 
ನಿಗಮವನತು ಸನಾಪರ್ೆ ಮ್ನಡಿ ಅನತದನನವನತು ಬಿಡತಗಡೆ ಮ್ನಡಿದೆುೋವೆ. ಆದ್ರ ೆ ಕನಡತ ಗೊಲಿರ 
ನಿಗಮವನತು ಸನಾಪರ್ೆ ಮ್ನಡಿದನಗ ಗೊಲಿ ಮತ್ತು ಕನಡತಗೊಲಿರನತು ಒಟತಟ ಮ್ನಡಬೋೆಕೆೆಂಬ ಬೆೋಡಿಕೆ 
ಮತ್ತು ಆಕೊರೋಶಗಳು ವಾಕುವನದ್ವು. ಅದ್ರ ಹನುಲಯೆಲ್ಲಿ ಗೂೆಲಿ ಮತ್ತು ಕನಡತಗೊಲಿರ ನಿಗಮ 
ಮ್ನಡಬೆೋಕೆ ಅಥವನ ಕನಡತಗೊಲಿರ ನಿಗಮವನತು ಹನಗೆ ಉಳಿಸಿಕೂೆಳಿಬೋೆಕೆ ಎೆಂಬ ಸೆಂದಗಿತೆ ಇತ್ತು. 
ಈಗ ಅೆಂತಿಮವನಗಿ ಯನವುದನದ್ರೊೆಂದ್ತ ರೂಪಕೆೆ ತ್ರಬೋೆಕೆೆಂದ್ತ ಮ್ನಡಿದೆುೋವೆ. ಈ ಮಧೆಾ ಗೊಲಿ 
ಎೆಂಬತದ್ತ ಅಲಮೆ್ನರಿ ರೂಪದ್ಲ್ಲಿರತವುದ್ರಿೆಂದ್, ಅದ್ಕೆೆ ಬೆೋಕನದ್ ಎಲನಿ ಮೂಲಭೂತ್ 
ಸೌಕಯಾಗಳನತು ಒದ್ಗಿಸಲತ ಸಕನಾರ ಬದ್ಿವನಗಿದೆ. ಯನವುದೊೋ ಕನರಣ್ಕೆೆ ರೂ.೧೭ ಕೊೋಟ 
ಖ್ಚನಾಗದೋೆ ಮರತಹೂೆೆಂದನಣಿಕೆ ಮ್ನಡಿದ್ುರ ೆ ಆ ಹಣ್ವನತು ಕೊಡತತೆುೋವೆ. ಒಟನಟರೆ ಗೊಲಿ ಮತ್ತು 
ಕನಡತಗೊಲಿ ಎರಡತ ಸಮತದನಯಗಳ ಅಭಿವೃದಿ ಮತ್ತು ಮಿೋಸಲನತಿ….. ಮ್ನನಾ ಸದ್ಸಾರತ ಗೊಲಿ 
ಸಮತದನಯದ್ ಬಗೆೆ ೨೦೧೯ರಲ್ಲಿ ವರದ ಕೊಟಟದನುರ ೆ ಎೆಂದ್ತ ಹೆೋಳಿದ್ರತ. ಮೈಸೂರತ ಬತಡಕಟತಟ 
ಅಧಾಯನ ಕೆೋೆಂದ್ರ ಕೂೆಟಟರತವ ವರದಯಲ್ಲಿ ಗೂೆಲಿ ಸಮತದನಯವನತು ST ಗೆ ಸೋೆರಿಸಬೆೋಕೆೆಂದ್ತ 
ಹೆೋಳಿಲಿ. ಆದ್ರೂ ವರದ ಸಕನಾರದ್ ಹೆಂತ್ದ್ಲ್ಲಿದೆ ಎೆಂದ್ತ ಹೆೋಳಿದೆುೋರೆ್. ಕನಡತಗೊಲಿರನತು 
ಸೋೆರಿಸಬೆೋಕೆೆಂದ್ತ ಹೆೋಳಿದನುರ,ೆ ಅದ್ರೆಂತ ೆಕೆೋೆಂದ್ರ ಸಕನಾರಕೆೆ ಕಳುಹಸಿಕೂೆಟಟದೆುೋವೆ. ನಮಾ ಸಕನಾರದ್ಲ್ಲಿ 
ಸಪಷಟತ ೆಇದ್ತು, ಗೊಲಿ ಮತ್ತು ಕನಡತಗೂೆಲಿರಿಗೆ ರ್ನಾಯವನತು ಕೊಡತತೆುೋವೆ. ಪರಿಶ್ಷಟ ಜನತಿ ಮತ್ತು 
ಪರಿಶ್ಷಟ ಪೆಂಗಡ ಹನಗೂ ಹೆಂದ್ತಳಿದ್ ವಗಾಗಳ ಹತ್ರಕ್ಷಣೆಯನತು ಕನಯಲತ ಸಕನಾರ ಬದ್ಿವನಗಿದೆ.  

 ಶ್ರೋ ಎೆಂ.ರ್ನಗರನಜತ:-  ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಗೊಲಿ ಸಮತದನಯಕೆೆ ಶ್ಫನರಸತಸ 
ಮ್ನಡಿಲಿ ಎನತುವುದನದ್ರೆ ಪರಿಶ್ೋಲರೆ್ ಏಕೆ ಮ್ನಡತತನುರ?ೆ ರೆ್ೋರವನಗಿ ಮತ್ತು ಬಹರೆಂಗವನಗಿ 
ಹೆೋಳಬೆೋಕಲಿವೆೋ? 
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 ಶ್ರೋ ಕೊೋಟ ಶ್ರೋನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಬತಡಕಟತಟ ಅಧಾಯನ ವರದಯನತು ಸಕನಾರ ರೆ್ೋಮಕ 
ಮ್ನಡಿರತವ ಅಧಾಯನ ಸೆಂಸೆಾ ಕೊಡತತಿುದೆ. ಆ ವರದಯನತು ಅಥಾ ಮ್ನಡಿಕೊೆಂಡತ, ಅದ್ಕೆೆ ಬೆೋಕನದ್ 
ಮ್ನಹತಿಗಳನತು ಪಡದೆ್ತಕೂೆೆಂಡತ, ಅವರಿಗೆ ಸನಮ್ನರ್ಜಕ ಮತ್ತು ಶೈೆಕ್ಷಣಿಕವನಗಿ ರ್ನಾಯ ಕೊಡಲತ 
ಏರೆ್ೋನತ ಸೋೆರಿಸಬೆೋಕೂೆೋ, ಅವುಗಳನತು ಸೋೆರಿಸಲತ ಸಕನಾರವನಗಿ ರ್ನವು ನಿಧನಾರ ಮ್ನಡಬೋೆಕತ. 
ಯನವುದೆೋ ಕನರಣ್ದೆಂದ್ ಹೆೋಳಿದ್ೆಂತ ೆ ಕೂೆಡತ ಎೆಂದ್ತ ಹೆೋಳಲತ ಆಗತವುದಲಿ. ಆದ್ರೂ ಗೊಲಿರತ 
ಅಲೆಮ್ನರಿ ಜರ್ನೆಂಗದ್ ವನಾಪಿುಯಲ್ಲಿ ಬರತವುದ್ರಿೆಂದ್ ಹನಗೂ ಬಡವರತ ಮತ್ತು ಸಮಸೆಾಗಳನತು 
ಹೊೆಂದರತವವರನಗಿದ್ತು, ಅವರಿಗೆ ಬರಬೆೋಕನದ್ುನತು ರ್ನಾಯವನಗಿ ಕೊಡತತೆುೋವೆ. ಮ್ನನಾ ಸದ್ಸಾರಿಗ ೆ
ವಿನೆಂತಿ ಮ್ನಡತವುದೆೋರೆ್ೆಂದ್ರೆ, ಈ ಸಮಸೆಾಗಳ ಬಗೆೆ ಸಕನಾರಕೆೆ ಅಥಾವನಗಿಸಲತ ಇನೂು ಅವರತ 
ಏರ್ನದ್ರೂ ಹೆೋಳುವುದದ್ುರೆ ಗೊಲಿ ಸಮತದನಯದ್ ೨-೩ ಶನಸಕರನತು ಕರದೆ್ತ ಈ ಬಗೆೆ 
ಚಚಿಾಸತತೆುೋರೆ್.  
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ಪರಶೆು ಸೆಂಖೆಾ: ೫೬೬ 
(ಉತ್ುರವನತು ಲಗತಿುಸಲನಗಿದೆ) 

 
 ಶ್ರೋ ಅ. ದೆೋವೆೋಗೌಡ:- ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ವಿವರವನದ್ ಉತ್ುರವನತು ಒದ್ಗಿಸಿದ್ತು, 
೨೦೨೨-೨೩ರ್ೋೆ ಸನಲ್ಲನಲ್ಲಿ ರ್ಜಲನಿವನರತ ನಿೋಡಿರತವ ಕೃಷಿ ಪರಿಕರಗಳು ಮತ್ತು ಗತಣ್ ನಿಯೆಂತ್ರಣ್ 
ಯೋಜರೆ್ಗ ೆಅನತದನನವನತು ಬಿಡತಗಡೆ ಮ್ನಡಿರತವ ಬಗೆೆ ಒೆಂದ್ತ ಪಟಟಯನತು ಕೊಟಟದನುರೆ. ಆದ್ರೆ 
ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲಪ confusion ಇದ್ತು, ನನು ಕ್ೆೋತ್ರ ಬೆೆಂಗಳೂರತ ಗನರಮ್ನೆಂತ್ರ ಮತ್ತು ರನಮನಗರ 
ರ್ಜಲೆಿಗಳನಗಿದ್ತು, ಬೆೆಂಗಳೂರತ ಗನರಮ್ನೆಂತ್ರ ರ್ಜಲೆಿಯನತು ಪಟಟಯಲ್ಲಿ ಸೋೆರಿಸಿಲಿ. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಸನಲ್ಲನಲ್ಲಿ 
ಕೃಷಿ ಚಟತವಟಕೆಗಳಿಗೆ ಯೆಂತೊರೋಪಕರಣ್ ಮತ್ತು ಸನಮ್ನಗಿರಗಳನತು ಪಡಯೆಲತ ಎಷತಟ ಅರ್ಜಾ 
ಸಿಾೋಕರಿಸಲನಗಿದ ೆ ಎೆಂದ್ತ ಪರಶೆುಯನತು ಕೆೋಳಿದ್ತು, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬೆೆಂಗಳೂರತ ಗನರಮ್ನೆಂತ್ರ ರ್ಜಲೆಿ 
ಸೋೆರಿರತವುದಲಿ ಹನಗೂ ಉಳಿದ್ವುಗಳ ಬಗೆೆ ಉತ್ುರಗಳನತು ಕೂೆಟಟದನುರೆ. ಮ್ನನಾ ಸಚಿವರಿಗೆ 
ಧನಾವನದ್ಗಳು. 

 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಆಯಿತ್ತ. 

           (ಮತೆಂದ್ತ) 
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(1150) 23.12.2022/1.00/ಹೆಚ್ವಿ:ವಿಕೆ  
 
ಪರಶೆು ಸೆಂಖೆಾ: ೭೦೮ 

(ಉತ್ುರವನತು ಲಗತಿುಸಿದ)ೆ 
 

 ಡನ||ತ್ಳವನರ್ ಸನಬಣ್ಣ:- ಸರ್ನಾನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಈ ರಿೋತಿಯನಗಿರತವ ಉತ್ುರ 
ಸತಮ್ನರತ 25 ವಷಾಗಳಿೆಂದ್ ಬರತತಿುದೆ. ಇದ್ಕೆೆ ಕನರಣ್ವೋೆರ್ೆೆಂದ್ರ,ೆ 
ಕೊೋಲ್ಲ/ಕಬಾಲ್ಲಗ/ಬೆಸು/ಗೆಂಗನಮತ್ ಮತ್ತು ಇದ್ರ 37 ಪಯನಾಯ ಪದ್ಗಳು ಪರಿಶ್ಷಟ ಪೆಂಗಡಕೆೆ 
ಸೋೆರಿಸಬೆೋಕೆನತುವ ಹೊೋರನಟ ಸತಮ್ನರತ 40 ವಷಾಗಳಿೆಂದ್ ನಡಯೆತತಿುದೆ. ಈ ಜರ್ನೆಂಗ 
ಕರ್ನಾಟಕದ್ ಎಲಿ ಭನಗಗಳಲ್ಲಿ 37 ಪಯನಾಯ ಪದ್ಗಳಿೆಂದ್ ಹರಿದ್ತಹೆಂಚಿ ಹೂೆೋಗಿವೆ. ಈ ಜನರಲ್ಲಿ 
ಒಗೆಟತಟ ಇಲಿ. ಡನ||ರ್ನಡಣ್ಗೌಡ ಸಮಿತಿಯ ಶ್ಫನರಸತಸ, ಹೆಂದ್ತಳಿದ್ ವಗಾಗಳ ಆಯೋಗದ್ 
ಶ್ಫನರಸಿಸನಿೆಂದ್ ಹಡಿದ್ತ ಚಿನುಪಪ ರಡೆಿಡ ಆಯೋಗದ್ವರಗೆೆ ಈ ಸಮೂದನಯವು ಹೆಂದ್ತಳಿದ್ 
ವಗಾವೆೆಂದ್ತ ಗತರತತಿಸಲಪಟಟದೆ. ಈ ಸಮೂದನಯ ಎಸ್.ಟ. ಪಟಟಗೆ ಸೋೆರತವುದ್ಕೆೆ ಅಹಾತೆಯನತು 
ಹೊೆಂದದೆ ಎೆಂದ್ತ ಆ ಆಯೋಗಗಳು ತ್ಮಾ ವರದಯಲ್ಲಿ ಶ್ಫನರಸತಸ ಮ್ನಡಿವ.ೆ ಮೆಂಡಲ್ 
ಆಯೋಗವೂ ಸಹ,್ “ಈ ಸಮೂದನಯಕೆೆ ಅಸಪೃಶಾತಯೆ ವಗಾಕೆೆ ಸೋೆರತವೆಂತ್ಹ ಲಕ್ಷಣ್ ಇದೆ”್
ಎನತುವ ವರದಯನತು ಮ್ನಡಿದ.ೆ ಇದ್ಲಿದೆ 1881 ರಿೆಂದ್ 1931ರಲ್ಲಿ ಬಿರಟಷ್ನವರ ಕನಲದ್ಲ್ಲಿ 
ಆಗಿರತವೆಂತ್ಹ ಎಲಿ ಜನಗಣ್ತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಮಿೋನತಗನರಿಕ ೆಮತ್ತು ಬೆೋಟೆಗನರಿಕ ೆಮ್ನಡತವೆಂತ್ಹ 
ಸಮತದನಯ ಎನತುವ ಉಲೆಿೋಖ್ ಬಹಳ ಸಪಷಟವನಗಿದೆ. ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುನ ಸದ್ಸಾರನಗಿದ್ು ಮತ್ತು ಮ್ನರ್ಜ 
ಮತಖ್ಾ ಸಚೆೋತ್ಕರನಗಿದ್ು ದವೆಂಗತ್ ವಿಠಾಲ್ರವರ ರೆ್ೋತ್ೃತ್ಾದ್ಲ್ಲಿ 1996ರಲ್ಲಿ ಒೆಂದ್ತ ದೊಡಡ ಹೂೆೋರನಟ 
ಮ್ನಡಲನಯಿತ್ತ. ಇದ್ರ ಪರಿಣನಮವನಗಿ ದರ್ನೆಂಕ:14.11.1996ರಲ್ಲಿ ಇದ್ಕೆೆ ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಟ ಕಡತ್ವನತು 
ಕೆೋೆಂದ್ರ ಸಕನಾರಕೆೆ ಕಳುಹಸಿಕೂೆಡಲನಯಿತ್ತ. 1996 ರಿೆಂದ್ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗ ೆಸರಿಸತಮ್ನರತ 9 ಬನರಿ 
ಕೆೋೆಂದ್ರ ಸಕನಾರಕೆೆ ಫೆೈಲ್ ಹೊೋಗಿ ಬೆಂದದ.ೆ ಈ ಜರ್ನೆಂಗದ್ವರನತು ಎಸ್.ಟ. ಪಟಟಗೆ ಸೋೆರಿಸಲತ 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಕನಾರ ಯನವ ರಿೋತಿಯ ಪ್ನರಮ್ನಣಿಕ ಪರಯತ್ುವನತು ಮ್ನಡಿದೆ ಎನತುವ ಪರಶೆುಯನತು 
ಮ್ನನಾ ಸಚಿವರಲ್ಲಿ ಕೆೋಳುವುದ್ಕೆೆ ಬಯಸತತಿುದೆುೋರೆ್.  
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 ಶ್ರೋ ಬಿ.ಶ್ರೋರನಮತಲತ:- ಸರ್ನಾನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಕೊೋಲ್ಲ/ಕಬಾಲ್ಲಗ/ಬೆಸು/ಗೆಂಗನಮತ್ 
ಮತ್ತು ಇದ್ರ 37 ಪಯನಾಯ ಪದ್ಗಳಿೆಂದ್ ಕರಯೆಲಪಡತವ ಸಮತದನಯವನತು ಪರಿಶ್ಷಟರ ಪಟಟಯಲ್ಲಿ 
ಭನರತ್ದ್ ಸೆಂವಿಧನನ ಅನತಚೆಿೋದ್ 342(2) ಪರಕನರ ಯನವುದೆೋ ಬೆೋರ ೆ ಜನತಿಗಳನತು ಪರಿಶ್ಷಟ 
ಪೆಂಗಡಗಳ ಪಟಟಗ ೆಸೋೆರಿಸಬೆೋಕನದ್ರೆ ಕೆಲವೆಂದ್ತ ಶ್ಫನರಸತಸಗಳು ಆಗಬೋೆಕನಗಿದೆ. ಬೆಸು/ಗೆಂಗನಮತ್ 
ಇದ್ರ 37 ಪಯನಾಯ ಪದ್ಗಳು ಪರಿಶ್ಷಟ ಪೆಂಗಡದ್ ಪಟಟಯಲ್ಲಿ ಸೋೆರಿಸಲತ ಕನುಡ 
ವಿಶಾವಿದನಾಲಯ, ಹೆಂಪಿ ಇವರ ಮೂಲಕ ಕತಲಶನಸಿಿೋಯ ಅಧಾಯನ ಕೆೈಗೊೆಂಡತ ಅೆಂತಿಮ 
ವರದಯನತು ರನಜಾ ಸಕನಾರದ್ ಶ್ಫನರಸಿಸರೆ್ೂೆಂದಗೆ ಕೆೋೆಂದ್ರ ಸಕನಾರಕೆೆ ದರ್ನೆಂಕ:03.03.2014ರಲ್ಲಿ 
ಕಳುಹಸಲನಗಿದೆ. ನೆಂತ್ರ ಕೆೋೆಂದ್ರ ಸಕನಾರದ್ ರಿರ್ಜಸನರರ್ ಜನರಲ್ ಆಫ್ ಇೆಂಡಿಯನರವರತ 
ಕೆಲವೆಂದ್ತ ಅೆಂಶಗಳ ಬಗೆೆ ಸಮಥಾರೆ್ ಅಭಿಪ್ನರಯಗಳನತು ಕೆೋಳಿರತತನುರೆ. ಆಗ ಕನುಡ 
ವಿಶಾವಿದನಾಲಯ, ಹೆಂಪಿ ಇವರಿೆಂದ್ ಅಭಿಪ್ನರಯವನತು ಪಡದೆ್ತ ರನಜಾ ಸಕನಾರದೆಂದ್ 
ದರ್ನೆಂಕ:12.07.2019 ಮತ್ತು ದರ್ನೆಂಕ:02.02.2021ರೆಂದ್ತ ಹೆಚತಚವರಿ ಮ್ನಹತಿಯನತು ಕೆೋೆಂದ್ರ 
ಸಕನಾರಕೆೆ ಕಳುಹಸಿಕೂೆಡಲನಗಿರತತ್ುದ.ೆ ಈ ವಿಚನರಗಳ ಬಗೆೆ ಕೆೋೆಂದ್ರ ಸಕನಾರದ್ ಗಮನಕೆೆ 
ತ್ರತವೆಂತ್ಹ ಪರಯತ್ುವನತು ರನಜಾ ಸಕನಾರ ಮ್ನಡಿದ.ೆ ಕೆೋೆಂದ್ರ ಸಕನಾರದ್ಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಬಗೆೆ ಅೆಂತಿಮ 
ಚಚೆಾಯನಗತತಿುರತವ ಹರೆ್ುಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿೆಂದ್ ಕಡತ್ ಬೆಂದ್ ಕೂಡಲೋೆ ರನಜಾ ಸಕನಾರ ಅೆಂತಿಮ 
ತಿೋಮ್ನಾನವನತು ತೆಗೆದ್ತಕೂೆಳುಿವೆಂತ್ಹ ಕೆಲಸ ಮ್ನಡತತ್ುದೆ.  
 ಡನ|| ತ್ಳವನರ್ ಸನಬಣ್ಣ:- ಸರ್ನಾನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಮ್ನನಾ ಸಚಿವರತ ಹೋೆಳುತಿುರತವುದ್ತ 
ಸರಿಯನದ್ ಅೆಂಶವನಗಿದೆ. ಕೊೋಲ್ಲ/ಕಬಾಲ್ಲಗ ಇದ್ರ ಪಯನಾಯ ಪದ್ಗಳು ಭನರತ್ದ್ಲ್ಲಿ ಸರಿಸತಮ್ನರತ 
15 ರನಜಾಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಶ್ಷಟ ಜನತಿಗಳ ಪಟಟಯಲ್ಲಿದೆ. ಅದೆೋ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ ಭನರತ್ದ್ 9 ರನಜಾಗಳಲ್ಲಿ 
ಪರಿಶ್ಷಟ ಪೆಂಗಡಗಳ ಪಟಟಯಲ್ಲಿದ.ೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜಾದ್ಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ koli/Tokrekoli  
ಮತೆಂತನದ್ 5 ಪದ್ಗಳು ಪರಿಶ್ಷಟ ಪೆಂಗಡಗಳ ಪಟಟಯಲ್ಲಿದೆ. ಹೋಗನಗಿ ಬಿಟತಟ ಹೊೋದ್ ಪದ್ಗಳು 
ಕೊೋಲ್ಲ/ಕಬಾಲ್ಲಗ ಇದ್ರ ಪಯನಾಯ ಪದ್ಗಳನತು ಪರಿಶ್ಷಟ ಪೆಂಗಡಗಳ ಪಟಟಯಲ್ಲಿ 
ಸೋೆರಿಸಬೆೋಕೆನತುವುದ್ತ ನನು ಮೂಲ ಒತನುಯವನಗಿದೆ.  
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 ಶ್ರೋ ಬಿ.ಶ್ರೋರನಮತಲತ:- ಸರ್ನಾನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಮ್ನನಾ ಸದ್ಸಾರತ ಕೆೋಳಿರತವೆಂತ ೆ
koli/Tokrekoli/kolcha ಜನತಿಗಳ ಬಗೆೆ ರ್ನವು ಈಗನಗಲೆೋ ಕತಲಶನಸಿ ಅಧಾಯನ ಮ್ನಡಿ, 
ಯನವುದೆೋ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಮಿಸ್ ಆಗದೋೆ ಇರತವೆಂತ ೆಕೆೋೆಂದ್ರ ಸಕನಾರಕೆೆ ಕಳುಹಸಿಕೂೆಡಲನಗಿದೆ. 
ಕೆೋೆಂದ್ರ ಸಕನಾರ ಶ್ಫನರಸತಸ ಮ್ನಡಿದ್ ನೆಂತ್ರ  ಅದ್ನತು ಪಟಟಯಲ್ಲಿ ಸೋೆರಿಸತವುದ್ತ ಮ್ನತ್ರ ಬನಕ್ 
ಉಳಿದದೆ. ಈ ನಿಟಟನಲ್ಲಿ ರ್ನವು ಪರಿಶ್ೋಲರ್ ೆನಡಸೆತತಿುದೆುೋವ.ೆ ಕೋೆೆಂದ್ರ ಸಕನಾರದೆಂದ್ ಆದ್ಷತಟ ಬೆೋಗರೆ್ೋ 
ತ್ರಸಿಕೊಳುಿವೆಂತ್ಹ ಪರಯತ್ು ಮ್ನಲನಗತತ್ುದೆ.  
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 ಪರಶೆು ಸೆಂಖೆಾ:679 
(ಉತ್ುರವನತು ಲಗತಿುಸಲನಗಿದೆ) 

   ಶ್ರೋ ಪರತನಪ್ ಸಿೆಂಹ ರ್ನಯಕ್್ ಕೆ. :- ಸರ್ನಾನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ನಮಾ ಸಕನಾರ 
ಅಧಿಕನರಕೆೆ ಬೆಂದ್ ನೆಂತ್ರ ಹೊಸಹೊಸ ಯೋಜರೆ್ಗಳನತು ಜನರಿಗ ೆತ್ರತವುದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅವುಗಳನತು 
ವಿಸುರಿಸಿ, ಕನಮಿಾಕರಿಗೆ ತ್ಲತಪಿಸತವೆಂತ್ಹ ಕೆಲಸಗಳನತು ಮ್ನಡಿರತವ ಮ್ನನಾ ಕನಮಿಾಕ ಸಚಿವರಿಗೆ 
ಅಭಿನೆಂದ್ರೆ್ಗಳನತು ಸಲ್ಲಿಸತತಿುದೆುೋರ್ೆ.  
 ಸರ್ನಾನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೆೋ, ಬೆಳುೆಂಗಡಿ ವಿಧನನಸಭನ ಕ್ೆೋತ್ರದ್ಲ್ಲಿ ಕನಮಿಾಕ ಇಲನಖಯೆಿೆಂದ್ 
ಎಲಿ ಯೋಜರೆ್ಗಳು ಕನಮಿಾಕರಿಗ ೆ ತ್ಲತಪಿದೆ. ಈ ಶೆರೋಯಸತಸ ಕನಮಿಾಕ ಇಲನಖಗೆ ೆ ಮ್ನತ್ರ 
ಸಲತಿವುದಲಿ. ಏಕೆೆಂದ್ರೆ, ಕನಮಿಾಕ ಇಲನಖಯೆಲ್ಲಿ ಸಿಬಾೆಂದಗಳ ಕೂೆರತೆ ಇರತವ ಹರೆ್ುಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಯೆಂ 
ಸೋೆವನ ಸೆಂಸೆಾಗಳು ಇಲನಖ ೆಮತ್ತು ಕನಮಿಾಕರ ನಡತವ ೆಕನಯಾನಿವಾಹಸತತಿುರತವ ಹರೆ್ುಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಷತಟ 
ದೊಡಡ ಪರಮ್ನಣ್ದ್ಲ್ಲಿ ಸಕನಾರದ್ ಯೋಜರೆ್ಗಳು ಕನಮಿಾಕರನತು ತ್ಲತಪಿದೆ.  
 ಸರ್ನಾನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ರ್ನವು ಈಗನಗಲೆೋ ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ವಷಾದ್ ಅೆಂತಿಮ ಘಟಟಕೆೆ 
ಬರತತಿುದೆುೋವೆ. ಆದ್ರೆ, ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಹನಯಧನಕನೆಗಿ ಬೆಂದರತವ ಸತಮ್ನರತ 42,172 ಅರ್ಜಾಗಳು 
ಇನೂು ಬನಕ್ ಇವೆ. ಸಕನಾರದ್ ಯೋಜರೆ್ಗಳು ಜನರಿಗ ೆ ತ್ಲತಪತವಲ್ಲಿ ಇರತವೆಂತ್ಹ 
ತೊೆಂದ್ರಯೆ್ಕೋರೆ್ೆಂದ್ರೆ,  E-Governance ವಾವಸೆಾ ಜನರಿಗೆ ಬೆಂದ್ ನೆಂತ್ರ ಅದ್ಕೆೆ 
ಬೆೋಕನಗಿರತವೆಂತ್ಹ ವಾವಸಾೆಗಳು ತ್ಳಮಟಟದ್ಲ್ಲಿ ಇಲಿದೆ ಇರತವುದ್ರಿೆಂದ್ ವಿದನಾರ್ಥಾಗಳು ತ್ಡವನಗಿ 
ಅರ್ಜಾಯನತು ಕೊಟನಟಗ ಅಥವನ ತನೆಂತಿರಕ ಕನರಣ್ಗಳಿೆಂದನಗಿ ಆ ಅರ್ಜಾ ಪ್ೂೆೋಟಾಲ್ಗೆ ಏೆಂಟರ 
ಆಗದೋೆ ಇರತವನಗ ಬಹಳಷತಟ ವಿದನಾರ್ಥಾಗಳು ಇದ್ರಿೆಂದ್ ವೆಂಚಿತ್ರನಗತತಿುದನುರ.ೆ ನನು 
ಮ್ನಹತಿಗೊೋಸೆರ ಮ್ನನಾ ಸಚಿವರಿಗೆ ಒೆಂದ್ತ ಉಪ ಪರಶೆುಯನತು ಕೆೋಳುತಿುದೆುೋರ್ೆ. ಮೊದ್ಲತ ಈ 
ಯೋಜರೆ್ ಎಷಟರ್ೋೆ ತ್ರಗತಿಯ ವಿದನಾರ್ಥಾಗಳಿಗೆ ಅನಾಯವನಗತತಿುತ್ತು. ನಮಾ ಸಕನಾರ ಅಧಿಕನರಕೆೆ 
ಬೆಂದ್ ಮೋಲೆ ಮತ್ತು ಅವರತ ಕನಮಿಾಕ ಸಚಿವರನದ್ ಮೋಲೆ ಎಷಟರ್ೆೋ ತ್ರಗತಿಯ ವಿದನಾರ್ಥಾಗಳಿಗೆ ಈ 
ಯೋಜರೆ್ಯನತು ವಿಸುರಿಸಲನಗಿದೆ ಎನತುವುದ್ರ ಬಗೆೆ ಮ್ನನಾ ಸಚಿವರತ ಸಪಷಿಟೋಕರಣ್ವನತು 
ನಿೋಡಬೆೋಕನಗಿದೆ.  



ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನ ಪರಿಷತ್ತು                      ೨೩-೧೨-೨೦೨೨                                     78                        

  ತಿದ್ತುಪಡಿಯನಗದ್ ಪರತಿ/Unedited copy, ರ್ನಾಯನಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವನ ಪತಿರಕನ ಪರಕಟಣೆಗನಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಕೂಡದ್ತ 
 

   

 ಶ್ರೋ ಅರಬೆೈಲ್ ಶ್ವರನೆಂ ಹೆಬನಾರ್:- ಸರ್ನಾನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಮ್ನನಾ ಸದ್ಸಾರತ 
ಕೆೋಳಿರತವೆಂತ್ಹ ಪರಶೆುಗಳಿಗ ೆಈಗನಗಲೆೋ ಉತ್ುರವನತು ಒದ್ಗಿಸಲನಗಿದೆ. 2021-22ರೆ್ೋ ಸನಲ್ಲನಿೆಂದ್    
E-Governance ಇಲನಖಯೆ ಎಸ್.ಎಸ್.ಪಿ., ಪ್ೊೋಟಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಸಮಸಾೆಯತೆಂಟನಗಿರತವುದ್ತ 
ಸತ್ಾಸೆಂಗತಿಯನಗಿದೆ. ಎರಡತ ಕನರಣ್ಗಳಿೆಂದ್ ವಿದನಾರ್ಥಾಗಳಿಗೆ ಸಮಸೆಾಯನಗಿದೆ. ಮೊದ್ಲರೆ್ಯದನಗಿ 
ಇ-ಪ್ೊೋಟಾಲ್ನ ಸಮಸೆಾಯನಗಿದೆ. ಆನೆಂತ್ರ ಕೆನರನ ಬನಾೆಂಕ್್ ಮತ್ತು ಬರೊೋಡನ ಬನಾೆಂಕ್್ಗಳು 
ವಿಲ್ಲೋನಗೊೆಂಡ ನೆಂತ್ರ ಅಕೌೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ವಾತನಾಸವನದ್ ಕನರಣ್ ವಿದನಾರ್ಥಾಗಳಿಗೆ ತೊೆಂದ್ರಯೆನಗಿತ್ತು. 
ಇದ್ರಿೆಂದನಗಿ ಸತಮ್ನರತ 42,000 ವಿದನಾರ್ಥಾಗಳು ತೊೆಂದ್ರಕೆ್ೆೋಡನಗಿರತವುದ್ತ ಸಕನಾರದ್ ಗಮನಕೆೆ 
ಬೆಂದದ.ೆ ನೆಂತ್ರ ಅರೆ್ೋಕ ಜನ ವಿದನಾರ್ಥಾಗಳು ತ್ಮಾ ಕೂೆೋಡ್ಗಳನತು ಮತ್ತು ಆಧನರ್ 
ಕನಡ್ಾಗಳನತು ಲ್ಲೆಂಕ್್ ಮ್ನಡತವುದ್ರಲ್ಲಿ ವಾತನಾಸ ಮ್ನಡಿಕೊೆಂಡರತ. ಈಗ ರ್ನವು ಈ ಎಲಿ 
ಅೆಂಶಗಳನತು ಪರಿಶ್ೋಲರ್ ೆಮ್ನಡತತಿುದೆುೋವೆ.  
 ಸರ್ನಾನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೆೋ, 2,27,489 ಜನ ವಿದನಾರ್ಥಾಗಳಿಗೆ 2013ರೆ್ೋ ಸನಲ್ಲನಿೆಂದ್ 
2018ರವರೆಗ ೆಸತಮ್ನರತ 103 ಕೊೋಟ ರೂಪ್ನಯಿಗಳನತು ವಿದನಾರ್ಥಾವೆೋತ್ನದ್ ರೂಪದ್ಲ್ಲಿ ಪ್ನವತಿ 
ಮ್ನಡಲನಗಿದ.ೆ ಸಮಿಶರ ಸಕನಾರ ಅಧಿಕನರದ್ಲ್ಲಿದನುಗ ಅೆಂದ್ರೆ. 2018-19ರೆ್ೋ ಸನಲ್ಲನಲ್ಲಿ 95,637 
ಜನ ವಿದನಾರ್ಥಾಗಳಿಗೆ 53 ಕೊೋಟ 37 ಲಕ್ಷ ರೂಪ್ನಯಿಗಳನತು ವಿದನಾರ್ಥಾವೋೆತ್ನವರ್ನುಗಿ ಪ್ನವತಿ 
ಮ್ನಡಲನಗಿದ.ೆ 2019ರೆ್ೋ ಸನಲ್ಲನಿೆಂದ್ ಇವತಿುನವರಗೆ ೆ 2,78,155 ವಿದನಾರ್ಥಾಗಳಿಗೆ 1052 ಕೊೋಟ 
ರೂಪ್ನಯಿಗಳನತು ವಿದನಾರ್ಥಾವೆೋತ್ನದ್ ರೂಪದ್ಲ್ಲಿ ನಿೋಡಲನಗಿದ.ೆ ಇವತಿುನ ಪರಿಸಿಾತಿಗ ೆ ತ್ಕೆೆಂತೆ 
ಮ್ನನದ್ೆಂಡಗಳನತು ಬದ್ಲನವಣ ೆ ಮ್ನಡಿರತವ ಹರೆ್ುಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ೂೆಟೆಂದ್ತ ದೊಡಡ ಪರಮ್ನಣ್ದ್ಲ್ಲಿ 
ವಿದನಾರ್ಥಾವೆೋತ್ನದ್ ಮೊತ್ು ಹೆಚನಚಗತವುದ್ಕೆೆ ಕನರಣ್ವನಗಿದೆ.  
 ಮ್ನನಾ ಸದ್ಸಾರತ, ರ್ನನತ ಈ ಇಲನಖೆಯ ಅಧಿಕನರವನತು ವಹಸಿಕೊೆಂಡ ಮೋಲೆ ಯನವ 
ತ್ರಗತಿಯಿೆಂದ್ ಯನವ ತ್ರಗತಿಯವರಗೆೆ ಈ ಯೋಜರೆ್ಯ ವನಾಪಿುಯನತು ವಿಸುರಿಸಲನಗಿದೆ 
ಎನತುವುದ್ರ ಬಗೆೆ ಮ್ನಹತಿಯನತು ಕೆೋಳಿದನುರೆ. ಹೆಂದ ೆ ಕೆಲವೋೆ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಪದ್ಿತಿಗಳಿಗೆ 
ವಿದನಾರ್ಥಾವೆೋತ್ನವನತು ನಿೋಡತವೆಂತ್ಹ ವಾವಸೆಾಯಿತ್ತು. ಮೊದ್ಲತ ಎಲ್.ಕ.ೆರ್ಜ.ಗೆ 4,000 
ರೂಪ್ನಯಿಗಳ ವಿದನಾರ್ಥಾವೆೋತ್ನವನತು ನಿೋಡಲನಗತತಿುತ್ತು. ಅದ್ನತು ರ್ನವು 5,000ಕೆೆ ಹೆಚಿಚಸಿದುೆೋವೆ. 
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ಒೆಂದ್ರೆ್ಯ ತ್ರಗತಿಗೆ 3,000 ರೂಪ್ನಯಿಗಳ ವಿದನಾರ್ಥಾವೆೋತ್ನವನತು ನಿೋಡಲನಗತತಿುತ್ತು, ಅದ್ನತು 
5,000 ರೂಪ್ನಯಿಗಳಿಗ ೆಹೆಚಿಚಸಲನಗಿದ.ೆ 5ರೆ್ೋ ತ್ರಗತಿಯಿೆಂದ್ 8ರೆ್ೋ ತ್ರಗತಿಯವರಗೆ ೆ 6,000 
ರೂಪ್ನಯಿಗಳನತು ನಿೋಡಲನಗತತಿುತ್ತು ಅದ್ನತು 8,000 ರೂಪ್ನಯಿಗಳಿಗೆ ಹಚೆಿಚಸಲನಯಿತ್ತ. 8ರೆ್ೋ 
ತ್ರಗತಿಯಿೆಂದ್ 10 ತ್ರಗತಿಯವರಗೆೆ 10,000 ರೂಪ್ನಯಿಗಳನತು ನಿೋಡಲನಗತತಿುತ್ತು, ಅದ್ನತು ಈಗ 
12,000 ರೂಪ್ನಯಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚಿಚಸಲನಗಿದೆ.  ಪಿ.ಯತ.ಸಿ.,ಗೆ 12,000 ರೂಪ್ನಯಿಗಳನತು 
ನಿೋಡಲನಗತತಿುತ್ತು, ಅದ್ನತು 15,000 ರೂಪ್ನಯಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚಿಚಸಲನಗಿದೆ. ಡಿಪ್ೂೆಿೋಮ್ನ ವಿದ್ಾರ್ಥಾಗಳಿಗೆ 
15,000 ರೂಪ್ನಯಿಗಳಿತ್ತು ಅದ್ನತು 20,000 ರೂಪ್ನಯಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚಿಚಸಲನಗಿದೆ.  ಬಿ.ಎಸಿಸ., ಮತ್ತು 
ನಸಿಾೆಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಅಧಾಯನ ಮ್ನಡತತಿುರತವ ವಿದನಾರ್ಥಾಗಳಿಗೆ ವಿದನಾರ್ಥಾವೋೆತ್ನವೆೋ ಇರಲ್ಲಲಿ. ರ್ನವು 
ಹೊಸದನಗಿ ಸೋೆಪಾಡೆ ಮ್ನಡಿ 40,000 ರೂಪ್ನಯಿಗಳ ವಿದನಾರ್ಥಾವೆೋತ್ನವನತು ನಿೋಡತತಿುದುೆೋವೆ. 
ಡಿ.ಎಡ್.,ಗೆ 10,000 ರೂಪ್ನಯಿಗಳ ವಿದನಾರ್ಥಾವೋೆತ್ನವನತು ನಿೋಡಲನಗತತಿುತ್ತು, ಅದ್ನತು 25,000 
ರೂಪ್ನಯಿಗಳಿಗ ೆ ಹೆಚಿಚಸಲನಗಿದೆ. ಅದೆೋ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿ.ಎಡ್.,ಗೆ 15000 ರೂಪ್ನಯಿಗಳ 
ವಿದನಾರ್ಥಾವೆೋತ್ನವನತು ನಿೋಡಲನಗತತಿುತ್ತು ಅದ್ನತು 35,000 ರೂಪ್ನಯಿಗಳಿಗೆ ಹಚೆಿಚಸಲನಗಿದ.ೆ  
 
                      (ಮತೆಂದ್ತ)    
(1151) 23.12.2022  1.10  ಪಿಕೆ:ಬಿಎನ್ಎಸ್ 

ಶ್ರೋ ಅರಬೆೈಲ್ ಶ್ವರನೆಂ ಹೆಬನಾರ್(ಮತೆಂದ್ತ): 

Graduation ಗೆ ಇರಲ್ಲಲಿ; ನೆಂತ್ರ ರೂ. ೧೫೦೦೦ ಇದ್ತುದ್ನತು ರೂ. ೨೫೦೦೦ ಮ್ನಡಿದೆುೋವೆ.  
LLB/ LLM ಗೆ ಇರಲ್ಲಲಿ, ಅದ್ನತು ಹೊಸದನಗಿ ಸೋೆಪಾಡ ೆಮ್ನಡಿ ರೂ. ೩0೦೦೦ ಮ್ನಡಿದೆುೋವೆ.  
Any Post Graduation ಗೆ ರೂ. ೨೦೦೦೦ ಇತ್ತು, ಅದ್ನತು ಹೆಚತಚ ಮ್ನಡಿ ರೂ. ೩೫೦೦೦ 
ಮ್ನಡಿದೆುೋವ.ೆ  Technical and Medical education ಗೆ ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಟೆಂತೆ ರೂ. ೨೫೦೦೦ 
ಇದ್ತುದ್ನತು ರೂ. ೫೦೦೦೦ ಮ್ನಡಿದೆುೋವೆ.  M. Tech. ನವರಿಗೆ ರೂ. ೩೫೦೦೦ ಇದ್ತುದ್ನತು ರೂ. 
6೦೦೦೦ ಮ್ನಡಿದೆುೋವೆ.  M.B.B.S. or equivalent medical course ಗೆ ರೂ.೩೫೦೦೦ 
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ಇತ್ತು, ಅದ್ನತು ರೂ. 6೦೦೦೦ಕೆೆ ಏರಿಸಿದೆುೋವೆ.  M.D. ಗೆ ರೂ.೪೫೦೦೦ ಇತ್ತು ಅದ್ನತು ರೂ. 
೭೫೦೦೦ ಮ್ನಡಿದೆುೋವೆ.  ಹೋಗೆ ಇವತಿುನ ಕನಲಮ್ನನಕೆೆ ತ್ಕೆೆಂತೆ ಹೆಚಿಚನ ಹಣ್ ನಿೋಡತವೆಂತ್ಹ ಕೆಲಸ 
ಮ್ನಡಿದೆುೋವ.ೆ  Ph.D. ಗೆ ರೂ. ೨೫೦೦೦ ಇತ್ತು, ಅದ್ನತು ೫೦೦೦೦ ಮ್ನಡಿದುೆೋವ.ೆ  IIT, IIIT, IIM  
ನಲ್ಲಿ ಪ್ನಸನದ್ೆಂತ್ಹ ಕನಮಿಾಕ ಮಕೆಳಿಗ ೆ ಎಲನಿ ಹಣ್ವನತು ರ್ನವೋೆ ತ್ತೆಂಬಿಕೊಡಬೆೋಕೆೆಂದ್ತ 
ನಿಣ್ಾಯವನತು ಸಕನಾರ ಕೆೈಗೊೆಂಡಿತ್ತ.  ಐ.ಎ.ಎಸ್.-ಕ.ೆಎ.ಎಸ್. ಪರಿೋಕ್ಯೆಲ್ಲಿ ಪ್ನಸನದ್ರೆ ಅದ್ಕೆೆ 
ತ್ಗಲತವ ಎಲನಿ ಹಣ್ವನತು ರ್ನವೋೆ ತ್ತೆಂಬಬೋೆಕತ ಎೆಂದ್ತ ನಿಣ್ಾಯ ಮ್ನಡಿದೆುೋವ.ೆ  ಆ ಕನರಣ್ದೆಂದ್ 
ರೂ. ೧೦೫೨ ಕೂೆೋಟ ಹಣ್ವನತು ಕೊಡಬೋೆಕನಯಿತ್ತ. ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ,  ಇಷ್ೆಟೋ ಅಲಿದೆೋ 
ಎಲಿರ ವೆೋತ್ನಗಳನೂು ಹಚೆತಚ ಮ್ನಡಿದುೆೋವೆ. Retirement ಭತೆಾಯನತು ಹೆಚತಚ ಮ್ನಡಿದೆುೋವೆ,  ಹೆರಿಗೆ 
ಭತೆಾ ಜನಸಿು ಮ್ನಡಿದೆುೋವ,ೆ  ಮದ್ತವೆ ಮ್ನಡಿಕೂೆಳಿಲತ ನಿೋಡತತಿುದ್ು ರೂ. ೨೫೦೦೦ ಬದ್ಲ್ಲಗೆ 
ರೂ.೬೦೦೦೦ ಕೊಡತತಿುದೆುೋವೆ.  ಈ ಕನರಣ್ಕೆೆ 2013 ರಿೆಂದ್ ೨೦೧೮ರ ತ್ನಕ ೨,೬೮,4೭೨ ಜನರಿಗೆ 
ರೂ. ೨೭೬ ಕೊೋಟ ಹಣ್ ವಿನಿಯೋಗವನಗಿತ್ತು.   2018 ರಿೆಂದ್ 2019ರ ತ್ನಕ ಸಮಿಾಶರ 
ಸಕನಾರದ್ಲ್ಲಿ ೧,೧೪,೨೪೧ ಜನಕೆೆ ರೂ. ೧೨೪ ಕೊೋಟ ವಿನಿಯೋಗವನಗಿತ್ತು.  2019 ರಿೆಂದ್ 2022ರ 
ತ್ನಕ ಅೆಂದ್ರೆ ಇವತಿುನವರಗೆೆ ೪೪,೫೨,೬೧೧ ಫಲನನತಭವಿಗಳಿಗೆ, ಎಲನಿ ಯೋಜರೆ್ಗಳಿಗೂ ಸೋೆರಿದ್ೆಂತೆ 
ರೂ.೩೦೪೮ ಕೂೆೋಟ ಹಣ್ವನತು ವಿತ್ರಣೆ ಮ್ನಡಲನಗಿದ.ೆ  ಇಷ್ೊಟೆಂದ್ತ ದೊಡಡ ಪರಮ್ನಣ್ದ್ಲ್ಲಿ 
ಕನಮಿಾಕ ಇಲನಖ ೆ ಅರೆ್ೋಕ ಸೌಲಭಾಗಳನತು ಕೊಡತವುದ್ರ ಜೊತೆಗೆ, ರೆ್ೋರವನಗಿ DBT (Direct 
Benefit Transfer) ಮತಖನೆಂತ್ರ ಹಣ್ ಹೂೆೋಗತತ್ುದೆ.  ಮೊದ್ಲತ ಈ ವಾವಸೆಾ ಇಲಿದ್ುರಿೆಂದ್ 
ದ್ತಡಡನತು ಕಬಳಿಸತವ ಏಜೆೆಂಟ್ಗಳಿರತತಿುದ್ುರತ.  ಇವತ್ತು ನಮಾ ಇಲನಖೆ ಸೆಂಪೂಣ್ಾವನಗಿ DBT 
ಮೂಲಕ ಹಣ್ ವಿತ್ರಣ ೆ ಮ್ನಡತತಿುರತವುದ್ರಿೆಂದ್ ಫಲನನತಭವಿಗಳ ಅಕೌೆಂಟ್ಗೆ ರೆ್ೋರವನಗಿ ಹಣ್ 
ಹೊೋಗತತಿುದೆ.  ಈ ರೂ. 3048 ಕೊೋಟ ಹಣ್ ರೆ್ೋರ ಫಲನನತಭವಿಗಳ ಅಕೌೆಂಟ್ಗೆ ಹೂೆೋಗಿದೆ.  
ಕನಮಿಾಕರ ಶರಮದ್ ಹಣ್ವನತು ಕನಮಿಾಕರಿಗೆ ಕೂೆಡತವುದ್ಕೆೆ ಸಕನಾರ ಕಟಬದ್ಿವನಗಿದ.ೆ  ಕಳೆದ್ 9 
ವಷಾಗಳಿೆಂದ್ ೩ ಲಕ್ಷ ೬ ಸನವಿರ ಅರ್ಜಾಗಳು ಪ್ೆೆಂಡಿೆಂಗ್ ಇತ್ತು.  ರ್ನವು ಒೆಂದ್ತ ತಿೆಂಗಳ 
ಅಭಿಯನನದ್ಲ್ಲಿ worklist  ಮ್ನಡಿ, ಅದನಲತ್ ಎೆಂದ್ತ ಮ್ನಡಿ ೨,೯೮,೦೦೦ ಪರಕರಣ್ಗಳಿಗೆ 
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ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಟೆಂತ ೆ ರೂ. ೯೬ ಕೊೋಟ ೫೫ ಲಕ್ಷ ಹಣ್ವನತು ಕನಮಿಾಕರ ಖನತೆಗ ೆ ಜಮ್ನ 
ಮ್ನಡತವೆಂತ್ಹ ಕೆಲಸ ಮ್ನಡಿದುೆೋವೆ. 

 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಇತ್ರ ಮ್ನಹತಿಗಳನತು ಮ್ನನಾ ಸದ್ಸಾರಿಗೆ ಕಳುಹಸಿಕೂೆಡಿ. 
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ಪರಶೆು ಸೆಂಖೆಾ: 587 
(ಉತ್ುರ ಪರತಿ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದೆ) 

 
 ಶ್ರೋ ಕೆ. ಹರಿೋಶ್ ಕತಮ್ನರ್:- ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಇದ್ತ ದ್ಕ್ಷಿಣ್ ಕನುಡ ರ್ಜಲೆಿಯ 
ಬೆಂಟನಾಳದ್ಲ್ಲಿರತವ ಒೆಂದ್ತ ನಿೋರನ ಘಟಕದ್ ವಿಚನರವನಗಿದೆ.  ಆ ಸೆಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ತೆೆಂಗತ ಬೆಳೆಗನರರ 
ಬೆಳೆಯ ಬೆಲ ೆಕತಸಿತ್ವನಗಿತ್ತು, ನತಸಿ ರೂೆೋಗ ಬೆಂದದ್ುರಿೆಂದ್ ಅೆಂತ್ಹ ರೈೆತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಗ ೆಹತಟಟಕೊೆಂಡೆಂಥ  
ಘಟಕ ಅದನಗಿದ.ೆ ಸಕನಾರ ಒೆಂದ್ತ ವಷಾದ್ವರೆಗೆ ನಿವಾಹಸಿ ನೆಂತ್ರ ಮತಚಿಚದ್ರತ.  ಅರೆ್ೋಕ 
ವಷಾಗಳಿೆಂದ್ ಅದ್ನತು ಮತಚಚಲನಗಿದೆ.  ರ್ನನತ ಹೆಂದನ ಅಧಿವೆೋಶನದ್ಲೂಿ ಈ ಪರಶೆುಯನತು ಕೆೋಳಿದೆು.  
ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಆ ಘಟಕವನತು ಬೆೋರ ೆ ಸೆಂಸೆಾಗೆ ವಹಸಿಕೊಡತವ ಪರಕ್ರಯ್ಕ ಸಕನಾರದ್ 
ಮತೆಂದ ೆಇತ್ತು.  ಆದ್ರೆ ಇನೂು ಕೂಡ ಅದ್ರ ಬಗೆೆ ಸಕನಾರ ಕರಮ ಕೆೈಗೊೆಂಡಿಲಿ.  ಆ ಘಟಕ ಮತಚಿಚ 
ಹೊೋಗಿರತವುದ್ರಿೆಂದ್ ಅಲ್ಲಿರತವ ಯೆಂತ್ರಗಳು ಹನಳನಗತತಿುವೆ.  ಉತ್ುರದ್ಲ್ಲಿ, ಕೆೋರಳದ್ ಒೆಂದ್ತ 
ಸೆಂಸೆಾಯೆಂದಗೆ ಆಗಬೆೋಕ್ದ್ು ಒಡೆಂಬಡಿಕ ೆಆಗಲ್ಲಲಿ ಎೆಂದ್ತ ತಿಳಿಸಿದುೋರಿ.  ದ್ಕ್ಷಿಣ್ ಕನುಡ ರ್ಜಲೆಿಯ 
ರೈೆತ್ ಉತನಪದ್ಕ ಸೆಂಸೆಾ, ವಿಟಿ, ಬೆಂಟನಾಳ ತನಲೂಿಕತ ಇವರಿಗ ೆ ಈ ಘಟಕವನತು ವಹಸಬೆೋಕೆೆಂದ್ತ 
ಯೋಜರ್ನ ವರದಯನತು ಮ್ನಡತವುದ್ಕೆೆ ತಿಳಿಸಿದೆುೋವೆ ಎೆಂದ್ತ ಹೆೋಳಿದುೋರಿ.  ಬಹತಶಃ ರ್ನನತ ಕಳೆದ್ 
ಸಲ ಪರಶೆು ಕೆೋಳಿದನಗ ತನವು, ಶ್ೋಘರವನಗಿ ಇದ್ನತು ವಿಲೆೋವನರಿ ಮ್ನಡತತೆುೋವ ೆಎೆಂದ್ತ ಹೆೋಳಿದುರಿ.  ಈಗ 
೬ ತಿೆಂಗಳು ಕಳೆದ್ತ ಹೂೆೋಗಿದೆ.  ನಿಮಾ ಅಧಿಕನರಿಗಳು ಮೊರೆ್ುಯವರಗೆ ೆ ಅದ್ರ ಬಗೆೆ ಕರಮ 
ಕೆೈಗೊೆಂಡಿಲಿ.  ಈ ಪರಶೆು ಹೊೋದ್ಮೋಲೆ, ಶ್ರೋಘರವನಗಿ ಅವರನತು ರನತೊರೋ-ರನತಿರ ಕರಸೆಿ ಉತ್ುರ 
ತ್ರಿಸಿದುೋರಿ. 

 ಶ್ರೋ ಮತನಿರತ್ು:- ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಈ ಘಟಕ 2011ರಲ್ಲಿ ಪ್ನರರೆಂಭವನಯಿತ್ತ.  
ಅದನದ್ ಮೋಲೆ ಈ ಘಟಕ ನಿೆಂತ್ತ ಹೂೆೋದನಗ, ಕೋೆರಳ ರನಜಾದ್ ಒೆಂದ್ತ ಸೆಂಸೆಾ ಮತೆಂದ ೆಬೆಂದ್ತ, 
ರ್ನವು ಇದ್ನತು ನಡಸೆತತೆುೋವೆ ಎೆಂದ್ತ ಹೆೋಳಿತ್ತು.  ಅವರತ 2014-15ರಲ್ಲಿ ಪ್ನರರೆಂಭ ಮ್ನಡಿ, ನೆಂತ್ರ 
ಮತೆು ನಿೆಂತ್ತ ಹೊೋಯಿತ್ತ.  ಅದನದ್ ಮೋಲೆ ಅವರ ಜೊತೆ ಸೆಂಪಕಾ ಮ್ನಡತವ ಪರಯತ್ು 
ಮ್ನಡಿದನಗ ಅದ್ಕೆೆ ಸಪೆಂದಸತವೆಂತ್ಹ ಕೆಲಸ ಮ್ನಡಿಲಿ.  ಮತೆು ಇದ್ನತು FPO (Farmers 
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Producers Organisation) ನಲ್ಲಿ, ರೈೆತ್ ಉತನಪದ್ಕ ಸೆಂಸೆಾ ಮೂಲಕ ನಿವಾಹಸತವ ದಸಯೆಲ್ಲಿ 
2020ರಿೆಂದ್ ರ್ನವು ಪರಯತ್ು ಮ್ನಡತತಿುದೆುೋವೆ.  ೩ ಸಲ ನಮಾ ಡೈೆರಕೆಟರ್ಗಳು ಸಭೆಯನತು 
ಮ್ನಡಿದನುರ.ೆ  ಆದ್ರೂ ಅದ್ರಿೆಂದ್ ಏನೂ ಪರಯೋಜನವನಗಿಲಿ.  ಈಗ ಒೆಂದ್ತ ಏಜೆನಿಸ, ರ್ನವು ಇದ್ನತು 
ಮ್ನಡತತೆುೋವ ೆ ಎೆಂದ್ತ ನಮಾ ಜೊತೆಗೆ ಬೆಂದದೆ.  ಆದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ರೆ್ೋರವನಗಿ ವಹಸಿಕೊಡತವುದ್ಕೆೆ 
ನಮಾಲ್ಲಿ ಅವಕನಶ ಇಲಿ.  ಟೆೆಂಡರ್ ಮೂಲಕ ಕೂೆಡಬೋೆಕತ ಎನತುವ ತಿೋಮ್ನಾನಕೆೆ ಬೆಂದದುೆೋವೆ.  
ಇದ್ಕೆೆ ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಟೆಂತೆ ಬೆಂದರತವೆಂತ್ಹ ಏಜೆನಿಸ ಜೊತೆ, ಅಬಕನರಿ ಅಧಿಕನರಿಗಳ ಜೊತೆ  ಮತ್ತು 
ಶನಸಕರ ಜೊತೆ ಮೆಂಗಳವನರ ಸೆಂಜೆ ೫.೦೦ ಗೆಂಟೆಗ ೆಒೆಂದ್ತ ಸಭ ೆಮ್ನಡತತುೆೋರ್.ೆ ಈ ಘಟಕವನತು 
ಪತನಃ ಪ್ನರರೆಂಭ ಮ್ನಡತವ ಪರಯತ್ು ಮ್ನಡತತುೆೋರೆ್.   

 ಶ್ರೋ ಕೆ.ಹರಿೋಶ್ ಕತಮ್ನರ್:- ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಟೆೆಂಡರ್ ಮತಖನೆಂತ್ರ 
ಕರಯೆತವುದನದ್ರೆ ಆ ಸೆಂಸೆಾಯಿೆಂದ್ ವಿಸೃತ್ ಯೋಜರ್ನ ವರದಯನತು ಏಕೆ ಕೆೋಳಬೆೋಕನಗಿತ್ತು?  
ಮೊದ್ಲೋೆ ಟೆೆಂಡರ್ ಕರದೆ್ತ, ನೆಂತ್ರ ಯೋಜರ್ನ ವರದಯನತು ಕೆೋಳುವುದ್ತ ಕರಮವನಗಿದ.ೆ   

 ಶ್ರೋ ಮತನಿರತ್ು:- ಮತೆಂದ ೆ ಈ ಕತರಿತ್ತ ಏನತ ಮ್ನಡಬೋೆಕತ ಎೆಂದ್ತ ತಿಳಿದ್ತಕೂೆಳಿಲತ 
ಅಬಕನರಿ ಇಲನಖಯೆ ಅಧಿಕನರಿಗಳು ಇರಬೋೆಕತ ಎನತುವ ಉದೆುೋಶದೆಂದ್ಲೋೆ ಒೆಂದ್ತ ಸಭ ೆಮ್ನಡತತೆುೋರೆ್ 
ಎೆಂದ್ತ ಹೆೋಳುತಿುದುೆೋರೆ್.  ಮೆಂಗಳವನರ ಸೆಂಜೆ ೫.೦೦ ಗೆಂಟೆಗ ೆಈ ಸಭೆಯನತು ಮ್ನಡತತೆುೋರ್.ೆ 

 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಪರಶೆು ಸೆಂಖೆಾ ೬೬೦, ಶ್ರೋ ರನಜೆೋೆಂದ್ರ ರನಜಣ್ಣನವರತ 
ಅನತಪಸಿಾತ್ರನಗಿದನುರ.ೆ 
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ಪರಶೆು ಸೆಂಖೆಾ:  629 
(ಉತ್ುರ ಪರತಿ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದೆ) 

 
ಶ್ರೋ ಎಸ್.ರವಿ:- ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ದೆೋವನಹಳಿಿ ತನಲೂಿಕ್ನಲ್ಲಿ ೪೦ ಕನಾರಿಗಳೂ 

ಮತ್ತು ೧೬೦ ಗನರರೆ್ೈಟ್ ಫನಾಕಟರಿ / ಕಟಟೆಂಗ್ ಕೆೋೆಂದ್ರಗಳಿೆಂದ್ ಏನತ ಧೂಳು ಬರತತ್ುದಯೆೋ ಅದ್ರಿೆಂದ್ 
ಅಕೆಪಕೆದ್ ಗನರಮಗಳಲ್ಲಿ ಬಳೆೆಯತತಿುರತವ ರೋೆಷ್ೆಾ ಬೆಳೆಗ ೆಹನನಿಯನಗತತಿುದೆ. ಇದ್ತ ಸಕನಾರದ್ ಗಮನಕೆೆ 
ಬೆಂದದೆಯ್ಕೋ, ಈ ಕತರಿತ್ತ ಕರಮ ಕೆೈಗೂೆಳಿಲನಗಿದಯೆ್ಕೋ ಎೆಂದ್ತ ಪರಶೆು ಕೆೋಳಿದೆು.  ಅದ್ರ ಬಗೆೆ 
ವಿವರವನಗಿ ಉತ್ುರ ಕೂೆಟತಟ ಅದ್ರಿೆಂದ್ ಹನನಿಯನಗಿದೆ ಎೆಂದ್ತ ಒಪಿಪಕೂೆೆಂಡಿದನುರೆ.  ಆ ಹನನಿಯ ಬಗೆೆ 
ತ್ಲಘಟಟಪತರ ರೋೆಷ್ೆಾ ಸೆಂಶೆ್ ೋಧರ್ನ ಕೆೋೆಂದ್ರದ್ವರತ ತ್ನಿಖೆ ಮ್ನಡಿದನುರ,ೆ ಕೆಂದನಯ ಇಲನಖ ೆಮತ್ತು 
ರೋೆಷ್ೆಾ ಇಲನಖಯೆವರೂ ತ್ನಿಖೆ ಮ್ನಡಿದನುರ.ೆ  ಇವರಲೆಿರ ವರದಗಳಲ್ಲಿ ಹನನಿಯನಗತತಿುರತವ ಬಗೆೆ 
ಒಪಿಪಕೊೆಂಡಿದನುರೆ.  ನಿೋವು ಅದ್ಕೆೆ ಪರಿಹನರ ಏನತ ಮ್ನಡಿದುೋರಿ ಎೆಂದ್ರೆ, ಕರಷರ್ ಧೂಳನತು 
ತ್ಡಯೆಲತ jet sprayer ಕೊಟಟದೆುೋವೆ ಎೆಂದ್ತ ಹೆೋಳಿದುೋರಿ.  ಈ ರಿೋತಿ ಉತ್ುರ ಕೊಟಟರೆ ರೈೆತ್ರ ಕಥೆ 
ಏರ್ನಗಬೆೋಕತ?  ರೋೆಷ್ಾೆ ಬಳೆೆಯತವುದೆೋ ಕಷಟ.  ಸೂೆಪತಪ ಬಳೆಸತವ ಒೆಂದ್ತ ದನದ್ ಮೊದ್ಲತ ಸೂೆಪಿಪಗೆ 
ಜೆಟ್ ಸರೆೋಯರ್ ಮತಖನೆಂತ್ ನಿೋರತ ಹನಯಿಸಿ ನೆಂತ್ರ ಸೂೆಪತಪ ಕಟನವು ಮ್ನಡಿ ಎೆಂದ್ತ ಹೆೋಳುತಿುೋರಿ.  
ಸಕನಾರ ಅವರಿಗೆ ಪರಿಹನರ ಒದ್ಗಿಸಿ ಕೂೆಡತವ ನಿಟಟನಲ್ಲಿ ಗೆಂಭಿೋರವನಗಿ ಯೋಚರೆ್ ಮ್ನಡಬೋೆಕತ.  
DMF ನಲ್ಲಿ ಹಣ್ ಇದೆ. ಅದ್ಕೆೆ ಕೂೆರತೆ ಇಲಿ.  ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಧೂಳು ಹಡಿದರತವೆಂತ್ಹ 
ಸೂೆಪಪನತು ಹತಳುಗಳಿಗೆ ಹನಕ್ದ್ರ ೆರೋೆಷ್ೆಾಯ ಕನಾಲ್ಲಟ ಬರತವುದಲಿ, ಅದ್ರಿೆಂದ್ ಉತ್ಪತಿುಯನಗತವೆಂತ್ಹ 
ಗೂಡತ ಸಹಜವನಗಿರತವುದಲಿ.  ಎಷತಟ ತ್ೂಕ ಬರಬೆೋಕನಗಿತೊುೋ ಅಷತಟ ತ್ೂಕ ಬರತವುದಲಿ.  
ಹನಗನದ್ರೆ ರೈೆತ್ ರೋೆಷ್ೆಾ ಕೃಷಿಯರೆ್ುೋ ಬಿಟತಟ ಬಿಡಬೆೋಕನಗತತ್ುದೆ.  ಈ ಕೃಷಿಯನತು ಆತ್ 
ಮ್ನಡಲೋೆಬೆೋಕನದ್ರೆ ನಿೋವು ಇೆಂತ್ಹ ಸಮಸೆಾಗೆ ಸೂಕು ಪರಿಹನರ ಕಲ್ಲಪಸಿಕೊಡಬೆೋಕನಗತತ್ುದೆ.  ನಿಮಾಲ್ಲಿ 
ದ್ತಡಿಡಗ ೆಕೂೆರತೆ ಇಲಿ.  ಧೂಳು ಬರದೆೋ ಇರತವ ಹನಗ ೆ ವೆೋರ್ಹೌಸ್ಗಳನತು ಬಿಗಿಯನಗಿ ಕಟತಟವುದ್ಕೆೆ, 
ಹತಳು ಸನಕನಣಿಕೆ ಮರ್ೆಗಳಿಗೆೆಂದ್ತ ರೈೆತ್ರಿಗ ೆಹೆಚತಚ ಹಣ್ ಕೊಡಿ.  ಇದ್ನತು ಸಪೆಷಲ್ ಕೆೋಸ್ ಎೆಂದ್ತ 
ಕನಿಸಡರ್ ಮ್ನಡಿ.  ನಿಮಾ ಹತಿುರ ಹಣ್ ಇಲಿದೆೋ ಇದ್ುರ ೆಡಿ.ಸಿ. ಹತಿುರ ಮ್ನತ್ರ್ನಡಿ.  ನಿೋವು ಅವರ 
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ಜೊತೆ ಮ್ನತ್ರ್ನಡಿ  DMF ನಿೆಂದ್ಲೆೋ ರೂ. ೫ ಲಕ್ಷ ಕೊಡತವುದ್ರ ಬದ್ಲತ ರೂ. ೧೦ ಲಕ್ಷ ಕೊಡಿ.  
ಸತಸರ್ಜಾತ್ ಹತಳು ಸನಕನಣಿಕೆ ಮರ್ೆಗಳನತು ಕಟಟಲ್ಲ.  ಕರಷರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕನಾರಿಗಳಿೆಂದ್ ಧೂಳು ಬರದ್ 
ಹನಗೆ ವಾವಸೆಾ ಮ್ನಡಿ.  ಕರಷರ್ ಮತ್ತು ಕನಾರಿಗಳನತು ನಿಲ್ಲಿಸಬೆೋಕತ ಎೆಂದ್ತ ಹೆೋಳುವುದ್ಕೂೆ 
ಆಗತವುದಲಿ, ಅದ್ೂ ಕೂಡ ಬೆೋಕತ.  ಆದ್ರೆ, ಓಡನಡತವೆಂತ್ಹ ಸಾಳಗಳಲ್ಲಿ ನಿೋರತ ಹನಕತವುದ್ತ, 
ಸತಸರ್ಜಾತ್ವನದ್ ರಸೆುಗಳ ನಿಮ್ನಾಣ್ ಮ್ನಡತವುದ್ತ ಇೆಂಥದ್ಕೆೆ ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಟೆಂತ ೆಕರಮ ಕೆೈಗೊಳಿಬೆೋಕತ.  
ಮ್ನನಾ ಸಚಿವರೆೋ ನಿಮಾ ಇಲನಖಗೆ ೆ ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಟೆಂತ ೆ ಇರ್ೂೆುೆಂದ್ತ ಮನವಿ ಮ್ನಡಿಕೂೆಳುಿತೆುೋರ್ೆ.  
ದ್ಯವಿಟತಟ ನಿೋವು automatic reeling machine ಗೆ ಸಬಿಸಡಿಯನತು ಜನಸಿು ಮ್ನಡಿ.   

                (ಮತೆಂದ್ತ) 

(೧೧೫೨) ೨೩-೧೨-೨೦೨೨ ೧.೨೦ ಡಿಎಸ್-ಬಿಎನ್ಸ         (ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಾತಿ) 

ಶ್ರೋ ಎಸ.ರವಿ(ಮತೆಂದ್ತ): 

ಈ ರನಜಾದ್ಲ್ಲಿ ರೋೆಷ್ೆಾ ಕೃಷಿ ಉಳಿಯಬೆೋಕೆೆಂದ್ರೆ ARM (automatic reeling machine) ಗಳು 
ಇವೆಯಲನಿ, ARM ಗೆ ಚೈೆರ್ನ ಬೆೋಡ, ಕೂೆಯಮತತ್ೂುರತಗೆ indigenously ಕೊಡತತುೆೋವೆ ಎೆಂದ್ತ 
ಹೆೋಳಿದನುರೆಂತ.ೆ  ಕೂೆಯಮತತ್ೂುರಿನ ARM ನ ಗತಣ್ಮಟಟ ಇದ್ುರ ೆಕೊಡಿ, ಚೈೆರ್ನ made ARMs 
ಗತಣ್ಮಟಟ ಇದ.ೆ  Reeling ಕ್ೆೋತ್ರವನತು ಬಲ್ಲಷಾ ಮ್ನಡಲ್ಲಲಿವೆೆಂದ್ರೆ  ರೋೆಷ್ೆಾ ಕೃಷಿ ಉಳಿಯತವುದಲಿ.  
ARM ಗಳನತು ಸನಾಪರ್ೆ ಮ್ನಡತವುದ್ಕೆೆ,  ಅಲ್ಲಿ  ARM ಗಳನತು  ಮ್ನಡಿದ್ ತ್ಕ್ಷಣ್ ಗತಣ್ಮಟಟದ್ 
ನೂಲತ ಉತನಪದ್ರೆ್ಯನಗತತ್ುದೆ.  Bivoltine ಉತನಪದ್ರೆ್ ಜನಸಿುಯನಗತತ್ುದೆ. ಆದ್ುರಿೆಂದ್ ರೋೆಷ್ಾೆ ಕೃಷಿ 
ಉಳಿಯತತ್ುದೆ.  ಅದೊೆಂದ್ತ ಮ್ನಡಿ.  Dryer ಗಳನತು ಸನಾಪರ್ ೆಮ್ನಡಿ. ಮೂರತ ದನದ್ಲ್ಲಿ ರೈೆತ್ 
ಹರನರ್ಜನಲ್ಲಿ ಮ್ನರಿಕೂೆಳಿಲೋೆಬೆೋಕತ.  ಇಲಿದದ್ುರೆ ಆ ಗೂಡತ ತ್ೂತ್ತ ಆಗತತ್ುದೆ.  ಹತಳ ಗೂಡನತು 
ಕೊರದೆ್ತಕೊೆಂಡತ ಆಚ ೆ  ಬೆಂದ್ತಬಿಡತತ್ುದೆ.  ವಿಧಿಯಿಲಿದೆ ರಿೋಲರ್ ಕೆೋಳಿದ್ ಬೆಲೆಯನತು 
ಕೊಡಬೋೆಕನಗತತ್ುದೆ.  ಮ್ನರತಕಟೆಟಯಲೆಿೋ dryer ಗಳನತು ಮ್ನಡಿಬಿಡಿ.  ಒೆಂದೂೆೆಂದ್ತ ಹೂೆೋಬಳಿಯಲ್ಲಿ 
ಯನವ ಯನವ ತನಲೂಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚತಚ ರೋೆಷ್ೆಾ ಬೆಳಯೆತತಿುದನುರಯೆೋ  ಆ dryer ಗಳನತು ಸನಾಪರ್ೆ 
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ಮ್ನಡಿ. Dryers ಸನಾಪರೆ್ ಮ್ನಡಿದ್ರೆ ರೈೆತ್ ಒೆಂದ್ತ ತಿೆಂಗಳು ಬಿಟತಟಕೂೆೆಂಡತ ಗೂಡನತು 
ಮ್ನರಿಕೊಳುಿತನುರ್.ೆ ಎರಡತ ತಿೆಂಗಳು ಬಿಟತಟ ಮ್ನರಿಕೊಳುಿತನುರ್ೆ.  ತನವು ಕೂೆಟಟ ಅವಕನಶವನತು 
ಬಳಸಿಕೊೆಂಡತ ಈ ಮ್ನತ್ತಗಳನತು ಹೆೋಳಿದೆ.  ಮ್ನನಾ ಸಚಿವರಿೆಂದ್ ರ್ನನತ ಸಮಪಾಕ ಉತ್ುರ 
ಬಯಸತತಿುದೆುೋರ್ೆ. 

 ಡನ||ರ್ನರನಯಣ್ಗೌಡ:- ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ  ಮ್ನನಾ ರವಿ ಯವರತ ಹೆೋಳುತಿುರತವುದ್ತ 
ಸತ್ಾ.  ಅಲ್ಲಿ ರೈೆತ್ರಿಗೆ ಅರ್ನಾಯವನಗತತಿುದೆ.  

 ಶ್ರೋ ಎಸ.ರವಿ:- ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ನನಗ ೆ ರೈೆತ್ರತ ಕೂೆಟಟರತವ ವರದಯನತು 
ಮ್ನನಾ ಸಚಿವರಿಗೆ ಕಳುಹಸಿ ಕೊಡತತಿುದೆುೋರ್ೆ. 

(ಈ ಹೆಂತ್ದ್ಲ್ಲಿ ಮ್ನನಾ ಎಸ್ ರವಿಯವರತ ರೈೆತ್ರತ ಕೂೆಟಟರತವ ವರದಯನತು  
ಮ್ನನಾ ಸಚಿವರಿಗೆ ಕಳುಹಸಿಕೊಟಟರತ) 

 
ಡನ||ರ್ನರನಯಣ್ಗೌಡ:- ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ  ೬ ಹಳಿಿಗಳಲ್ಲಿ ೩೭ ರೈೆತ್ರತ ೪೦ ಎಕರ ೆ

ಜಮಿೋನಿನಲ್ಲಿ  ಬೆಳೆದರತವ ರೋೆಷ್ೆಾ ನಷಟವನಗಿದ.ೆ ಅಲ್ಲಿ ಕರಷರ್ ಮತ್ತು ಗಣಿಗನರಿಕೆಗೆ ಕೊಟಟರತವ ಲೆೈಸನೆಸ್ 
ಬಗೆೆ ಮ್ನನಾ ಸದ್ಸಾರತ ಪರಸನುಪ ಮ್ನಡಿದ್ರತ.  ಅಲ್ಲಿನ ರ್ಜಲನಿಧಿಕನರಿಗಳಿಗೆ, ಗಣಿಗನರಿಕ ೆ ಸಚಿವರಿಗೆ 
ಮತ್ತು ಸಚಿವರಿಗೆ, ಈ ಮೂರತ ಜನರಿಗ ೆ ಪತ್ರವನತು ಬರೆದದೆುೋರ್.ೆ  ಅದ್ರ ಕನಪಿಯನತು ಮ್ನನಾ 
ಸದ್ಸಾರಿಗೆ ಕೊಡತತೆುೋರ್ೆ.  ಏಕೆೆಂದ್ರ,ೆ ಅಲ್ಲಿ ಶಕ್ು ತ್ತೆಂಬತವುದ್ಕೆೆ ಮ್ನನಾ ಸದ್ಸಾರತ ಹೆೋಳುತಿುದನುರೆ. 
ಮ್ನನಾ ಸದ್ಸಾರತ ಹೆೋಳಿದ್ ಹನಗೆ ಅಲ್ಲಿ  ಕೂೆಟಟರತವ jet sprayer ನಿೆಂದ್ ಅನತಕೂಲ ಇಲಿ ಎೆಂದ್ತ 
ಹೆೋಳುವುದ್ಕೆೆ ಬಯಸತತಿುದೆುೋರ್ೆ. ನಮಗೂ ಕೂಡ ಅಥಾವನಗತತಿುದೆ.  ಮೂರತ ಜನರಿಗೂ ಪತ್ರ 
ಬರೆದರತವ ಕನಪಿಯನತು ಮ್ನನಾ ಸದ್ಸಾರಿಗೆ ಕೊಡತತೆುೋರ್.ೆ  ಅಲೆಿೋ ಒೆಂದ್ತ ಸಭೆಯನತು ಮ್ನಡಿ 
ಮ್ನನಾ ಸದ್ಸಾರನತು ಕರೆಯತತೆುೋರ್.ೆ  ಏಕೆೆಂದ್ರ,ೆ ತ್ತೆಂಬನ ಹಣ್ವಿದೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಹಣ್ ಕೊಟತಟ ಆ 
ರೈೆತ್ರಿಗ ೆ ಅನತಕೂಲ ಮ್ನಡತವೆಂತ್ಹ ಕೆಲಸಗಳನತು, ರಸೆುಯನತು ನಿಮ್ನಾಣ್ ಮ್ನಡತವೆಂತ್ಹ 
ಕೆಲಸಗಳನತು ಮ್ನಡತವುದ್ಕೆೆ ಈಗನಗಲೆೋ ಪತ್ರವನತು ಮೊರೆ್ುಯ್ಕೋ ಬರೆದದೆುೋರ್.ೆ  

 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮ್ನನಾ ಸದ್ಸಾರನತು ಕರದೆ್ತ ಸಭೆಯನತು ಮ್ನಡಿ. 
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 ಡನ||ರ್ನರನಯಣ್ಗೌಡ:- ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ  ಖ್ೆಂಡಿತ್ವನಗಿಯೂ ಅವರನತು ಸಭೆಗ ೆ
ಕರಯೆತತೆುೋರ್.ೆ  ಏಕೆೆಂದ್ರ,ೆ ಇದ್ರ ಬಗೆೆ ಅವರಿಗೆ ತ್ತೆಂಬನ knowledge ಇದ.ೆ  ಅವರತ ತ್ತೆಂಬನ 
ಸಲ ಕೊಟಟರತವ ಸಲಹ ೆ ಅನತಕೂಲವನಗಿದೆ.  ಅವರಿಗೆ ರ್ನನತ ಅಭಿನೆಂದ್ರೆ್ ಹೆೋಳುವುದ್ಕೆೆ 
ಬಯಸತತಿುದೆುೋರ್ೆ. ಮ್ನನಾ ಸದ್ಸಾರತ ಹೆೋಳಿದ್ ಹನಗ ೆ  ಕೆೋೆಂದ್ರ ಸಕನಾರದೆಂದ್ ೨೦೦ ಕೂೆೋಟ 
ರೂಪ್ನಯಿಗಳ ಅನತದನನ ಬರತತಿುದೆ.  ಡೈೆಯರ್  ಬಗೆೆ ಮ್ನನಾ ಸದ್ಸಾರತ ಹೆೋಳಿದನುರೆ.  ಒೆಂದ್ತ 
small ARM  ನತು ಮ್ನಡಬೆೋಕತ.   Small ARM   ನಲ್ಲಿ ಒಬಾ ಹೆಣ್ತಣಮಗಳು tailoring 
machine ನಡಸೆತವ ರಿೋತಿ ೩೫೦ ಗನರೆಂ ನತು ಮರ್ೆಯಲ್ಲಿ ಕತಳಿತ್ತಕೂೆೆಂಡತ ನೂಲನತು ತ್ಯನರತ 
ಮ್ನಡತವೆಂಥ ಒೆಂದ್ತ ಯೋಜರೆ್ ಬೆಂದದ.ೆ ಆ machine sample ನತು ರ್ನನತ ತ್ರಿಸಿದೆುೋರ್ೆ.  
ಅೆಂತ್ಹದ್ುಕೂೆ ಕೂೆಡತವುದ್ಕೆೆ ಕೆೋೆಂದ್ರ ಸಕನಾರದೆಂದ್ ರೂ. ೨೦೦ ಕೂೆೋಟ ಅನತದನನ ಬರತವುದದೆ. 
ಮ್ನನಾ ಸದ್ಸಾರತ ಹೆೋಳಿದ್ೆಂತ ೆ dryer ಜೊತೆಗೆ mini ARM ನತು ಕೊಟತಟ ಸಬಿಸಡಿಯನತು 
ಕೊಡತವುದ್ತ.  ಈಗ ಅದ್ಕೂೆ ಮತ್ತು ಇದ್ಕೂೆ machine ನನತು ನಮಾ ಚನುಪಟಟಣ್ದ್ಲ್ಲಿ ಎರಡತ 
ಮಿಷನ್ ನತು ಕೂರಿಸತವೆಂಥನದ್ುನತು ಮ್ನಡಿದೆುೋವೆ.  ಅದ್ರ ಬಗೆೆ ವಿವರಗಳನತು ಸಹ ನಿಮಗೆ 
ಕೊಡತತುೆೋರೆ್.  ಅದ್ನತು ಕೊಡತವುದ್ರಿೆಂದ್ ರೋೆಷ್ಾೆಗ ೆ ತ್ತೆಂಬನ ಅನತಕೂಲವನಗತತ್ುದೆ. ಈ ನಿಟಟನಲ್ಲಿ 
ರೈೆತ್ರನತು ಇನತು ಉತ್ುಮ ಸನಾನಕೆೆ ತೆಗೆದ್ತಕೊೆಂಡತ ಹೊೋಗತವೆಂಥ ಕೆಲಸಗಳನತು ನಮಾ ಸಕನಾರ 
ಮತ್ತು ರ್ನವುಗಳು ಸೋೆರಿ ಮ್ನಡೂೆೋಣ್.  ನಿಮಾ ಸಲಹೆಗಳಿಗೆ ಅಭಿನೆಂದ್ರೆ್ಗಳನತು ಹೆೋಳುತೆುೋರ್ೆ. 
ಖ್ೆಂಡಿತ್ವನಗಿಯೂ ಶ್ೋಘರದ್ಲ್ಲಿಯ್ಕೋ ಈ ಬಗೆೆ ಒೆಂದ್ತ ಸಭೆಯನತು ಮ್ನಡೂೆೋಣ್, ಧನಾವನದ್ಗಳು.  

 

 

 

 

 



ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನ ಪರಿಷತ್ತು                      ೨೩-೧೨-೨೦೨೨                                     88                        

  ತಿದ್ತುಪಡಿಯನಗದ್ ಪರತಿ/Unedited copy, ರ್ನಾಯನಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವನ ಪತಿರಕನ ಪರಕಟಣೆಗನಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಕೂಡದ್ತ 
 

   

ಆ) ಚತಕೆೆ ಗತರತತಿಲಿದ್ ಪರಶೆುಗಳಿಗೆ ಲ್ಲಖಿತ್ ಮೂಲಕ ನಿೋಡಲನದ್ ಉತ್ುರಗಳು 

 ಶ್ರೋ ಕೊೋಟ ಶ್ರೋನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ ದರ್ನೆಂಕ 
೨೩ರ್ೋೆ ಡಿಸೆೆಂಬರ್, ೨೦೨೨, ಸಮೂಹ-೫ರ ಲ್ಲಖಿತ್ ಮೂಲಕ ಉತ್ುರಿಸತವ ಒಟತಟ ೧೩೪ ಪರಶೆುಗಳ ಪ್ೆೈಕ್ 
೧೧೨ ಪರಶೆುಗಳಿಗೆ ಉತ್ುರಗಳನತು ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಿ ಮೆಂಡಿಸತತಿುದೆುೋರ್ೆ. 

 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮೆಂಡಿಸಲನಯಿತ್ತ.  

(ಉತ್ುರಗಳನತು ಲಗತಿುಸಲನಗಿದೆ) 
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೦೫. ಸಭನಪತಿಯವರ ಅನತಮತಿ ಮೋರೆಗೆ ಪರಸನುಪಿಸಲನಗಿದ್ು ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದ್ೆಂತೆ      
    ಸಚಿವರ ಹೆೋಳಿಕೆಗಳು 

              
 

 ಅ) ವಿಷಯ: ಬೆಳಗನವಿ ರ್ಜಲೆಿಯ ಕನಗವನಡ ತನಲೂಿಕ್ನ ಶಹನಪೂರ ಗನರಮದ್ಲ್ಲಿ  
                 ೨೦೧೯ರಲ್ಲಿ ಉೆಂಟನದ್ ರೆ್ರೆ ಹನವಳಿಯಿೆಂದ್ ನದ ಪ್ನತ್ರದ್ ಜನರ ರ್ಜೋವನ  
                 ಬಿೋದ ಪ್ನಲನಗಿದ್ತು ಅವರತಗಳಿಗೆ ಪರಿಹನರವನತು ಒದ್ಗಿಸತವ ಕತರಿತ್ತ. 

----- 

 ಶ್ರೋ ಕೊೋಟ ಶ್ರೋನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ)(ಕೆಂದನಯ ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ):- 
ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ ಶ್ರೋ ಪರಕನಶ್ ಕ.ೆ ರನಥೂೆೋಡ್ ಅವರತ ದರ್ನೆಂಕ ೨೧.೧೨.೨೦೨೨ರೆಂದ್ತ 
ಪರಸನುಪಿಸಿದ್ು ವಿಷಯಕೆೆ ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಟೆಂತ ೆಉತ್ುರವನತು ಮೆಂಡಿಸತತಿುದೆುೋರ್ೆ. 

(ಉತ್ುರವನತು ಲಗತಿುಸಲನಗಿದೆ) 
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ಆ) ವಿಷಯ: ಬನಗಲಕೊೋಟ ೆರ್ಜಲೆಿಯ ಜಮಖ್ೆಂಡಿ ತನಲೂಿಕ್ನ ಸನವಳಗಿ  
     ಮತ್ತು ಮಹನಲ್ಲೆಂಗಪೂರ ಪಟಟಣ್ಗಳನತು ತನಲೂಿಕತ  
     ಕೆೋೆಂದ್ರಗಳರ್ನುಗಿ ಘೂೋಷಿಸತವ ಬಗೆೆ.  

    ----- 
ಶ್ರೋ ಕೊೋಟ ಶ್ರೋನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ)(ಕೆಂದನಯ ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ):- 

ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ ಶ್ರೋ ಹಣ್ಮೆಂತ್ ರತದ್ರಪಪ ನಿರನಣಿ ರವರತ ದರ್ನೆಂಕ: ೨೧.೧೨.೨೦೨೨ರೆಂದ್ತ 
ಪರಸನುಪಿಸಿದ್ು ವಿಷಯಕೆೆ ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಟೆಂತ ೆಉತ್ುರವನತು ಮೆಂಡಿಸತತಿುದೆುೋರ್ೆ. 

 (ಉತ್ುರವನತು ಲಗತಿುಸಲನಗಿದೆ) 
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ಇ) ವಿಷಯ: ರನಜಾದ್ಲ್ಲಿ ೨೦೧೯ ರಿೆಂದ್ ೨೦೨೨ ರವರೆಗೆ ಪರವನಹದೆಂದ್  
           ಉೆಂಟನದ್ ಮರ್ೆಹನನಿಯನತು ಪತನರ್ ನಿಮ್ನಾಣ್ ಕನಮಗನರಿಗಳು  
           ಪೂಣ್ಾವನಗಿಲಿದರತವ ಕತರಿತ್ತ 

----- 

ಶ್ರೋ ಕೊೋಟ ಶ್ರೋನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ)(ಕೆಂದನಯ ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ):- 
ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ ಶ್ರೋ ಮೆಂಜತರ್ನಥ ಭೆಂಡನರಿ ಯವರತ ದರ್ನೆಂಕ: ೨೧.೧೨.೨೦೨೨ರೆಂದ್ತ 
ಪರಸನುಪಿಸಿದ್ು ವಿಷಯಕೆೆ ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಟೆಂತ ೆಉತ್ುರವನತು ಮೆಂಡಿಸತತಿುದೆುೋರ್ೆ. 

(ಉತ್ುರವನತು ಲಗತಿುಸಲನಗಿದೆ) 
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ಈ) ವಿಷಯ: ಕಲೆ, ಸನಹತ್ಾ ಮತ್ತು ಸೆಂಸೃತಿಯನತು ಉಳಿಸತವ ಮತ್ತು 
            ಪ್ೊರೋತನಸಹಸತವ ನಿಟಟನಲ್ಲಿ ಭಷ್ನಟಚನರಕೆೆ ಅವಕನಶವಿಲಿದ್ೆಂತ ೆ
            ಸಕನಾರ ಕರಮ ಕೆೈಗೂೆಳುಿವ ಕತರಿತ್ತ 

----- 

 ಶ್ರೋ ಕೊೋಟ ಶ್ರೋನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ)(ಇೆಂಧನ ಹನಗೂ ಕನುಡ ಮತ್ತು 
ಸೆಂಸೃತಿ ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ):- ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ ಶ್ರೋ ಎೆಂ.ರ್ನಗರನಜತ ರವರತ 
ದರ್ನೆಂಕ:೨೧.೧೨.೨೦೨೨ರೆಂದ್ತ ಪರಸನುಪಿಸಿದ್ು ವಿಷಯಕೆೆ ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಟೆಂತೆ ಉತ್ುರವನತು 
ಮೆಂಡಿಸತತಿುದುೆೋರೆ್. 

(ಉತ್ುರವನತು ಲಗತಿುಸಲನಗಿದೆ) 
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ಉ) ವಿಷಯ: ರನಜಾದ್ಲ್ಲಿ ಬಿೋದ ರ್ನಯಿಗಳ ಹನವಳಿಯನತು  
                  ನಿಯೆಂತಿರಸತವ ಕತರಿತ್ತ. 

----- 
 ಶ್ರೋ ಕೊೋಟ ಶ್ರೋನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ)(ಮತಖ್ಾಮೆಂತಿರಗಳ ಪರವನಗಿ):- 
ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ ಶ್ರೋ ಕ.ೆಎ.ತಿಪ್ಪೆೋಸನಾಮಿ ಯವರತ ದರ್ನೆಂಕ:೨೧.೧೨.೨೦೨೨ರೆಂದ್ತ ಪರಸನುಪಿಸಿದ್ು 
ವಿಷಯಕೆೆ ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಟೆಂತೆ ಉತ್ುರವನತು ಮೆಂಡಿಸತತಿುದೆುೋರ್ೆ. 

(ಉತ್ುರವನತು ಲಗತಿುಸಲನಗಿದೆ) 
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ಊ) ವಿಷಯ: ಗದ್ಗ ರ್ಜಲೆಿಯ ರೊೋಣ್, ಮತೆಂಡರಗಿ ಮತ್ತು ಗಜೆೋೆಂದ್ರಗಡಗಳಲ್ಲಿ  
            ಶನಲನ ಸಮಯಕೆೆ ಸರಿಯನಗಿ ಬಸ್ ಸೆಂಚನರಕೆೆ ವಾವಸೆಾ  
            ಒದ್ಗಿಸಲತ ಸನರಿಗೆ  ಘಟಕದ್ ಅಧಿಕನರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಕು  
            ನಿದೆೋಾಶನ ನಿೋಡತವ ಕತರಿತ್ತ.  

          ----- 

 ಶ್ರೋ ಕೊೋಟ ಶ್ರೋನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ)(ಸನರಿಗೆ ಮತ್ತು ಪರಿಶ್ಷಟ ವಗಾಗಳ 
ಕಲನಾಣ್ ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ):- ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ ಶ್ರೋ ಎಸ್.ವಿಿ.ಸೆಂಕನೂರ ರವರತ 
ದರ್ನೆಂಕ:೨೨.೧೨.೨೦೨೨ರೆಂದ್ತ ಪರಸನುಪಿಸಿದ್ು ವಿಷಯಕೆೆ ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಟೆಂತೆ ಉತ್ುರವನತು 
ಮೆಂಡಿಸತತಿುದುೆೋರೆ್. 

(ಉತ್ುರವನತು ಲಗತಿುಸಲನಗಿದೆ) 
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೦೬. ಸಭನಪತಿಯವರ ಅನತಮತಿ ಮೋರೆಗೆ ಪರಸನುಪಿಸಲಪಟಟ ವಿಷಯಗಳು 

 ಅ) ವಿಷಯ: ರನಜಾದ್ ಸಕನಾರಿ ಪರಥಮ ದ್ಜೆಾ ಕನಲೋೆಜತಗಳ ಅಧನಾಪಕರ  
                  ವಗನಾವಣೆ ಕೌನಿಸಲ್ಲೆಂಗ್ ಮತಖನೆಂತ್ರ ನಡಯೆತವ ಪರಕ್ರಯ್ಕಯಲ್ಲಿ  
                  ಆಗತತಿುರತವ ತೊೆಂದ್ರೆ ಕತರಿತ್ತ. 

----- 
 

ಶ್ರೋ ಮರಿತಿಬೆಾೋಗೌಡ (ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್ೆೋತ್ರ):- ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ ರನಜಾದ್ ಸಕನಾರಿ ಪರಥಮ 
ದ್ಜೆಾ ಕನಲೋೆಜತಗಳ ಅಧನಾಪಕರ ವಗನಾವಣೆ ಕೌನಿಸಲ್ಲೆಂಗ್ನತು ಪ್ನರರೆಂಭಿಸಲನಗಿದೆ. ಮೊದ್ಲ್ಲಗ ೆ
ಕನಯಾಭನರದ್ ಕೂೆರತೆಯಿೆಂದ್ ಹೆಚತಚವರಿಯನಗಿರತವ ಅಧನಾಪಕರನತು ಕನಯಾಭನರವಿರತವ 
ಕನಲೋೆಜತಗಳಿಗ ೆ ಕೌನಿಸಲ್ಲೆಂಗ್ ಮತಖನೆಂತ್ರ ಸಾಳನಿಯತಕ್ುಗೂೆಳಿಸತವ ಪರಕ್ರಯ್ಕಯಲ್ಲಿ ತ್ತೆಂಬನ 
ಅರ್ನಾಯವನಗಿದ.ೆ  ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಸದ್ರಿ ಅಧನಾಪಕರತ ಕನಯಾನಿವಾಹಸತತಿುರತವ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ 
ಕನಯಾಭನರವಿರತವ ಕನಲೋೆಜತಗಳನತು ತೂೆೋರಿಸದೆ ಸತಮ್ನರತ ೩೦೦-೪೦೦ ಕ್.ಮಿೋ. ದ್ೂರವಿರತವ 
ಎರಡತ ಕನಲೋೆಜತಗಳನತು ಮ್ನತ್ರ ಆಯ್ಕೆ ಮ್ನಡಿಕೊಳುಿವೆಂತೆ ತೂೆೋರಿಸಿ ತ್ತೆಂಬನ ತೊೆಂದ್ರ ೆಉೆಂಟತ 
ಮ್ನಡತತಿುದನುರ.ೆ ಉದನಹರಣೆಗೆ, ಭದನರವತಿಯವರಿಗ ೆಬನಗಲಕೊೋಟೆ, ಕೊೋಲನರದ್ವರಿಗೆ ಧನರವನಡ, 
ಶ್ರೋರೆಂಗಪಟಟಣ್ದ್ವರಿಗೆ ಹತಮ್ನುಬನದ್, ಧನರವನಡದ್ವರಿಗೆ ಕ.ೆಆರ್.ಪ್ೋೆಟೆ, ಮಧತಗಿರಿ ಹೋಗೆ ಎರಡತ 
ಕನಲೋೆಜತಗಳನತು ಮ್ನತ್ರ ಸಾಳ ಆಯ್ಕೆ ಮ್ನಡಿಕೊಳಿಲತ ತೂೆೋರಿಸಿ ತ್ತೆಂಬನ ತೊೆಂದ್ರ ೆ ಉೆಂಟತ 
ಮ್ನಡಿದನುರ.ೆ  ಆದ್ುರಿೆಂದ್ ಹೆಚತಚವರಿ ಅಧನಾಪಕರ ವಗನಾವಣೆ ಪರಕ್ರಯ್ಕಯನತು ಪತನಃ ಕೌನಿಸಲ್ಲೆಂಗ್ 
ಮ್ನಡಿ ಆಯನ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಖನಲ್ಲ ಇರತವ ಎಲನಿ ಖನಲ್ಲ ಹತದೆುಗಳನತು ತೂೆೋರಿಸಿ ಸಾಳ ಆಯ್ಕೆ 
ಮ್ನಡಿಕೊಳಿಲತ ಅವಕನಶ ಮ್ನಡಬೋೆಕೆೆಂದ್ತ ಒತನುಯಿಸತತೆುೋರೆ್. 

 ಕನಲೋೆಜತ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಹನಗೂ ತನೆಂತಿರಕ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಇಲನಖೆಯಲ್ಲಿನ ಸಹನಯಕ ಪ್ನರಧನಾಪಕರ 
ವಗನಾವಣೆ ಕತರಿತ್ತ ಉಚಚ ರ್ನಾಯನಲಯದ್ಲ್ಲಿ ತ್ಡಯೆನಜೆ್ಞ ಇರತವ ಈ ಸೆಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ಮಧಾೆಂತ್ರ 
ಅವಧಿಯ ಡಿಸೆೆಂಬರ್ ಮ್ನಹೆಯಲ್ಲಿ ನಡಸೆಲತ ಆಯತಕನುಲಯ ಪರಕಟಣ ೆ ಹೊರಡಿಸಿರತವುದ್ತ 
ನಿಯಮಬನಹರ ಕರಮವನಗಿದೆ.  ಕೆಲವು ಪರಕರಣ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೌನಿಸಲ್ಲೆಂಗ್ ವಗನಾವಣೆ ಬದ್ಲನಗಿ ರೆ್ೋರ 
ವಗನಾವಣೆ ಮ್ನಡಿರತವುದ್ತ ಸಹ ನಿಯಮಬನಹರ.  ಏಕಕನಲಕೆೆ ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ವಷಾ ಪ್ನರರೆಂಭಿಸಬೆೋಕೆೆಂಬ 
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ತಿೋಮ್ನಾನದೆಂದ್ ಎಲನಿ ವಿಶಾವಿದನಾನಿಲಯಗಳಲೂಿ ಗೊೆಂದ್ಲವುೆಂಟನಗಿ ಎೆಂಟತ ತಿೆಂಗಳನದ್ರೂ 
ಕೆಲವು ಸಮೆಿಸಟರ್ಗಳ ಫಲ್ಲತನೆಂಶವೆೋ ಪರಕಟವನಗಿಲಿ. 

 ಇನತು ಮತೆಂದೆ ಮ್ನಡತವ ಸನಮ್ನನಾ ವಗನಾವಣೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಅಧನಾಪಕರಿಗ ೆ
ತೊೆಂದ್ರಯೆನಗದ್ೆಂತ ೆ ಎಲ್ಲಿ ಕನಯಾನಿವಾಹಸತತಿುದನುರೂೆೋ ಆ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿಯ್ಕೋ ಖನಲ್ಲ ಇರತವ 
ಎಲನಿ ಹತದೆುಗಳನತು ಸಾಳ ಆಯ್ಕೆ ಮ್ನಡಿಕೊಳಿಲತ ತೊೋರಿಸಿ ಕೌನಿಸಲ್ಲೆಂಗ್ ಮೂಲಕ ವಗನಾವಣೆಗೆ 
ಅವಕನಶ ಮ್ನಡಿಕೂೆಡಬೋೆಕೆೆಂದ್ತ ಕನಲೋೆಜತ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಆಯತಕುರಿಗ ೆನಿದೆೋಾಶನ ನಿೋಡಬೋೆಕೆೆಂದ್ತ ಸದ್ನದ್ 
ಶ್ನಾವೆೋಳೆಯಲ್ಲಿ ಮ್ನನಾ ಉನುತ್ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಹನಗೂ ಕೌಶಲನಾಭಿವೃದಿ ಸಚಿವರನತು ಒತನುಯಿಸತತೆುೋರೆ್.  

 ಶ್ರೋ ಕೊೋಟ ಶ್ರೋನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ ಶ್ರೋ 
ಪತಟಟಣ್ಣ ಮತ್ತು ಶ್ರೋ ಮರಿತಿಬಾೆೋಗೌಡರತ ಶ್ನಾ ವೆೋಳೆಯಲ್ಲಿ ಕೆೋಳಿದ್ ಪರಶೆುಗೆ ಮ್ನನಾ ಉನುತ್ ಶ್ಕ್ಷಣ್ 
ಹನಗೂ ಕೌಶಲನಾಭಿವೃದಿ ಸಚಿವರಿೆಂದ್ ಉತ್ುರವನತು ಪಡದೆ್ತ ಮೆಂಡಿಸಲನಗತವುದ್ತ.  

 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮ್ನನಾ ಸಭನರ್ನಯಕರೆ, ಈ ವಿಚನರದ್ ಬಗೆೆ ನಿೋವು ಸೂೆೋಮವನರದ್ 
ದವಸವೆೋ ಎಷತಟ ಹೂೆತನುದ್ರೂ ಉತ್ುರವನತು ಕೊಡಿಸಬೆೋಕತ.  ಏಕೆೆಂದ್ರ ೆ ರನಜಾದ್ ತ್ತೆಂಬನ ಈ 
ವಿಚನರವನಗಿ ಸಮಸೆಾಯನಗಿದೆ, ಗಲನಟೆಯನಗಿದೆ.  
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ಆ) ವಿಷಯ: ತ್ತಮಕೂರತ ರ್ಜಲೆಿ ಕೊೋಲೂರತ ದಣೆಣಯಲ್ಲಿ ಅವನಾಹತ್ವನಗಿ  
     ನಡಯೆತತಿುರತವ ಮತನೆಂತ್ರದ್ ಕತರಿತ್ತ. 

                                 ----- 
 
 ಶ್ರೋ ಎಸ್.ಕೆೋಶವ ಪರಸನದ್ (ವಿಧನನ ಸಭೆಯಿೆಂದ್ ಚತರ್ನಯಿತ್ರನದ್ವರತ):- ಮ್ನನಾ 
ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ ದರ್ನೆಂಕ: ೨೧.೧೨.೨೦೨೨ ರೆಂದ್ತ ಸತವಣ್ಾ ನೂಾಸ್ ಚನನಲ್ನಲ್ಲಿ ತ್ತಮಕೂರತ 
ರ್ಜಲೆಿಯ ಕೊೋಲೂರತ ದಣೆಣಯಲ್ಲಿ ಅವನಾಹತ್ವನಗಿ ನಡಯೆತತಿುರತವ ಮತನೆಂತ್ರದ್ ಬಗೆೆ 
ವರದಯನಗಿದೆ.  ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಗತೆಂಪತಗಳನಗಿ ಮಹಳೆಯರಿೆಂದ್ ಕೂಡಿರತವ ತ್ೆಂಡಗಳು ಕ್ರಸು ಜನಾ 
ದರ್ನಚರಣೆಗೆ ಮತನು ರ್ನವು ಸತವನತಾೆಯನತು ಪರಚನರ ಮ್ನಡತತೆುೋವ ೆಎೆಂದ್ತ ಪ್ೊಲ್ಲೋಸ್ ಅನತಮತಿ 
ಪಡದೆ್ತ ಮರ್ ೆಮರ್ೆಗೆ ತೆರಳಿ ಹೆಂದ್ೂ ಧಮಾದ್ ದೆೋವರತಗಳ ಬಗೆೆ ಅವಹೆೋಳನ ಮ್ನಡಿ ಆಮಿಷ ಒಡಿಡ 
ಮತನೆಂತ್ರಕೆೆ ಪರಯತ್ು ಮ್ನಡಿರತವ ಕತರಿತ್ತ ವರದಯನಗಿದೆ.  ಮತನೆಂತ್ರ ನಿಷ್ೆೋಧ ಕನಯ್ಕು ಜನರಿಗ ೆ
ಬೆಂದ್ ನೆಂತ್ರ ಸದ್ರಿ ಕನನೂನನತು ಪರಿಣನಮಕನರಿಯನಗಿ ಜನರಿಗ ೆತ್ರಲತ ಅಧಿಕನರಿಗಳು, ಪ್ೂೆಲ್ಲೋಸ್ 
ಇಲನಖ ೆ ಅಸಮಾಥವನಗಿದೆ.  ಈ ಘಟರ್ೆಗ ೆ ಕನರಣ್ಕತ್ಾರನದ್ವರ ವಿರತದ್ಿ ಮತನೆಂತ್ರ ನಿಷ್ೋೆಧ 
ಕನಯ್ಕು ಅನಾಯ ಪರಕರಣ್ ದನಖ್ಲ್ಲಸಿ, ಸೂಕು ಕನನೂನತ ಕರಮ ಕೆೈಗೊಳಿಬೋೆಕತ ಹನಗೂ ಮತನೆಂತ್ರ 
ನಿಷ್ೆೋಧ ಕತರಿತ್ತ ಸನವಾಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಜನಗೃತಿ ಮೂಡಿಸತವ ಸಲತವನಗಿ ಸಕನಾರ ತ್ತತನಾಗಿ 
ಕನಯಾಕರಮಗಳನತು ಜನರಿಗ ೆತ್ರಬೋೆಕೆೆಂದ್ತ ಶ್ನಾ ವೆೋಳೆಯಲ್ಲಿ ಸಕನಾರವನತು ಆಗರಹಸತತೆುೋರೆ್.  

 ಶ್ರೋ ಕೊೋಟ ಶ್ರೋನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ ಶ್ರೋ 

ಎಸ್. ಕೆೋಶವ ಪರಸನದ್ರವರತ ಶ್ನಾವೋೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಪರಸನುಪಿಸಿದ್ ವಿಚನರಕೆೆ ಮ್ನನಾ ಗೃಹ ಸಚಿವರಿೆಂದ್ 

ಉತ್ುರವನತು ಒದ್ಗಿಸಲನಗತವುದ್ತ.  
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 ಇ) ವಿಷಯ: ಬೆೆಂಗಳೂರತ ನಿೋರತ ಸರಬರನಜತ ಮತ್ತು ಒಳಚರೆಂಡಿ  
                  ಮೆಂಡಳಿಗೆ  ರ್ನಗರಿಕರತ ಪ್ನವತಿಸಿದ್ ನಿೋರಿನ  ಬಿಲ್  
                  ಹಣ್ದ್ ದ್ತಬಾಳಕೆ ಕತರಿತ್ತ 
                                  ----- 
 
 ಶ್ರೋ ಯತ.ಬಿ.ವೆೆಂಕಟೆೋಶ್ (ವಿಧನನ ಸಭೆಯಿೆಂದ್ ಚತರ್ನಯಿತ್ರನದ್ವರತ)):- ಮ್ನನಾ 
ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ ತನವು ಅವಕನಶ ಕೊಟಟದ್ುಕನೆಗಿ ಧನಾವನದ್ಗಳು. ಜಲಮೆಂಡಳಿಯ ೧೦ ಕೊೋಟ 
ರೂಪ್ನಯಿಗಳ ಗತಳುೆಂ – ಬಿಲ್ಗೆೆಂದ್ತ ಪ್ನವತಿಸಿದ್ ಮೊತ್ು ಬಳಸಿಕೂೆೆಂಡ ಸಿಬಾೆಂದ ವಿಚನರದ್ ಬಗೆೆ 
ದರ್ನೆಂಕ: ೧೯.೧೨.೨೦೨೨ರ ವಿಶಾವನಣಿ ಪತಿರಕೆಯಲ್ಲಿ ವರದ ಪರಕಟವನಗಿರತತ್ುದೆ. 

 ಶತದ್ಿ ನಿೋರಿಗನಗಿ ಬೆೆಂಗಳೂರತ ಜಲಮೆಂಡಳಿಗ ೆಪರತಿ ತಿೆಂಗಳು ಸನವಾಜನಿಕರತ ಪ್ನವತಿಸಿದ್ 
ನಿೋರಿನ ಬಿಲ್ಗಳ ಹಣ್ವರೆ್ೂುಳಗೊೆಂಡ ಸತಮ್ನರತ ೧೦ ಕೊೋಟ ಹಣ್ವನತು ದ್ತಬಾಳಕೆ ಮ್ನಡಿಕೂೆೆಂಡ 
ಹಗರಣ್ವನತು ಮೆಂಡಳಿ ಪತೆು ಮ್ನಡಿದ್ತು, ಪರಸತುತ್ ಈ ದನಖ್ಲೆಗಳನತು ಆಡಿಟ್ ಮ್ನಡಲನಗತತಿುದ್ತು, 
ಅಕರಮ ಎಸಗಿದ್ವರ ಮೋಲ ೆಕರಮ ಕೆೈಗೂೆಳುಿವ ಸೂಚರೆ್ಯನತು ನಿೋಡಿರತವುದ್ತ ತಿಳಿದ್ತಬೆಂದರತತ್ುದೆ. 

 ಹೊರಗತತಿುಗ ೆ ಆಧನರದ್ ಮೋಲೆ ಕೆಲಸ ಮ್ನಡತವ ಉದೊಾೋಗಿಗಳ ಅನತಮ್ನರ್ನಸಪದ್ 
ಚಟತವಟಕೆ ಅಕರಮದ್ ಸತಳಿವು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಕೆಂಡಬೆಂದದ್ತು, ಜಲಮೆಂಡಳಿಯ ಆೆಂತ್ರಿಕ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಡದೆ್ 
ವಿಚನರಣೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವಿಚನರವೂ ಬೆಳಕ್ಗ ೆ ಬೆಂದದ್ತು, ನಗದ್ತ, ಡಿಮ್ನಾೆಂಡ್ ಡನರಫಟ್, ಚೆಕ್್ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ನಿೋರಿನ ಬಿಲ್ ಸೆಂಗರಹಸಲನಗಿದ್ುರೂ ಕೂಡ ಯತಟಲ್ಲಟ ಖನತೆಗ ೆಮ್ನತ್ರ ಈ ಬಿಲ್ ಮೊತ್ು 
ತ್ಲತಪಿರತವುದಲಿ. 

 ಬೆೆಂಗಳೂರತ ನಿೋರತ ಸರಬರನಜತ ಮತ್ತು ಒಳಚರೆಂಡಿ ಮೆಂಡಳಿ ರ್ನಗರಿಕರತ ನಿೋರಿನ 
ಬಿಲ್ಗಳಿಗೆ ಪ್ನವತಿಸಿದ್ ಹಣ್ವನತು ಒಳಗೂೆೆಂಡ ೧೦ ಕೊೋಟ ರೂಪ್ನಯಿಗಳ ಹಗರಣ್ವನತು ಪತೆು 
ಹಚಿಚದ್ ನೆಂತ್ರ ಅದ್ರ ಪತಸುಕಗಳ ವಿಶೆೋಷ ಆಡಿಟ್ ಗೆ ಆದೆೋಶ್ಸಲನಗಿದೆ.  ೨೦೧೭ ರಿೆಂದ್ ಅಕರಮ 
ನಡದೆರತವುದ್ತ ಮೋಲೊುೋಟಕೆೆ ಕೆಂಡತಬೆಂದರತತ್ುದೆ. ಆನ್ಲೆೈನ್ ಆಥವನ ಅಧಿಕೃತ್ ಪ್ನವತಿಯಿಲಿದೆೋ, 
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ರೆ್ೋರವನಗಿ ಸಿಬಾೆಂದಗಳಿಗೆ ಪ್ನವತಿಸಿರತವ ಮೊತ್ುವನತು ಜಲಮೆಂಡಳಿಗ ೆನಿೋಡದೋೆ ವೆಂಚರೆ್ ಮ್ನಡಿರತವ 
ಆರೂೆೋಪ ಕೆೋಳಿಬೆಂದರತತ್ುದೆ.  ಈ ರಿೋತಿ ಹಣ್ ವೆಂಚರೆ್ ಮ್ನಡತವುದ್ಕನೆಗಿಯ್ಕೋ ನಕಲ್ಲ ಐಡಿಗಳನತು 
ಸಿದ್ುಪಡಿಸಿರತವ ಆರೂೆೋಪವು ಕೆೋಳಿ ಬೆಂದರತತ್ುದೆ. 

 ಈ ಎಲನಿ ವಿಚನರಗಳ ಬಗೆೆ ಸಮಗರ ತ್ನಿಖ ೆ ಕೆೈಗೂೆೆಂಡತ ಅಕರಮ ನಡಸೆಿರತವವರ ವಿರತದ್ಿ 
ಸೂಕು ಕನನೂನತ ಕರಮವನತು ಕೆೈಗೊಳಿಬೆೋಕೆೆಂದ್ತ ಶ್ನಾವೆೋಳೆಯಲ್ಲಿ ಮ್ನನಾ ಮತಖ್ಾಮೆಂತಿರಗಳನತು 
ಒತನುಯಿಸತತೆುೋರೆ್.  

 ಶ್ರೋ ಕೊೋಟ ಶ್ರೋನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ ಶ್ರೋ 

ಯತ.ಬಿ.ವೆೆಂಕಟೆೋಶ್ ರ ವರತ ಶ್ನಾವೆೋಳೆಯಲ್ಲಿ ಪರಸನುಪಿಸಿದ್ ವಿಚನರಕೆೆ ಮ್ನನಾ ಮತಖ್ಾಮೆಂತಿರಗಳಿೆಂದ್ 

ಉತ್ುರವನತು ಮೆಂಡಿಸಲನಗತವುದ್ತ.  

    (ಮತೆಂದ್ತ)  

(1153) 2೩/12/2022/ಎಸ್ಪಿಆರ್-ರ್ಜಆರ್/1:30        (ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಾತಿ) 
 

ಈ) ವಿಷಯ :- ಪರಧನನ ಮೆಂತಿರ ಕ್ಸನನ್ ಸಮ್ನಾನ್ ಯೋಜರೆ್ಯ ಅನತದನನ  
 ಪಡೆಯತವಲ್ಲಿ ಪರಿಶ್ಷಟ ಜನತಿ / ಪೆಂಗಡ ವಗಾದ್ವರತ  
 ವೆಂಚಿತ್ರನಗತತಿುರತವ ಬಗೆೆ 

- - - - 
 
 ಶ್ರೋ ಪರಕನಶ್ ಕ.ೆ ರನಥೊೋಡ್(ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷದ್ ಮತಖ್ಾ ಸಚೆೋತ್ಕರತ):- ಮ್ನನಾ 
ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಕೆೋೆಂದ್ರದ್ ಮಹತನಾಕನೆಂಕ್ಷಿ ಪರಧನನ ಮೆಂತಿರ ಕ್ಸನನ್ ಸಮ್ನಾನ್ ಯೋಜರೆ್ಯ 
ಹಣ್ ಅಧಾಕೆಧಾ ಪರಿಶ್ಷಟ ಜನತಿ ಹನಗೂ ಪರಿಶ್ಷಟ ಪೆಂಗಡದ್ವರಿಗ ೆಸೋೆರಿದ್ ರೈೆತ್ರಿಗ ೆತ್ಲತಪತತಿುಲಿ.  
ಇದ್ತ ಸಾತ್ಃ ಕೃಷಿ ಇಲನಖಯೆವರತ ನಡಸೆಿರತವ “ಕೃಷಿ ಸಮಿೋಕ್ೆ ಪರಕನರ”್ರನಜಾದ್ಲ್ಲಿ ಪರಿಶ್ಷಟ ಜನತಿ 
ಹನಗೂ ಪರಿಶ್ಷಟ ಪೆಂಗಡಕೆೆ ಸೋೆರಿದ್ ಜಮಿೋನತ ಹೂೆೆಂದದ್ ರೈೆತ್ರ ಸೆಂಖೆಾ ಕರಮವನಗಿ 9.73 ಲಕ್ಷ 
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ಹನಗೂ 5.21 ಲಕ್ಷ ಈ ಪ್ೆೈಕ್ ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಅತಿೋ ಸಣ್ಣ ರೈೆತ್ರ ಸೆಂಖೆಾ (ಎರಡತ ಹೆಕೆಟೋರ್ ಒಳಗಿನ) 
ಕರಮವನಗಿ 8.30 ಲಕ್ಷ ಹನಗೂ 4 ಲಕ್ಷಗಳು ಎೆಂದ್ತ ಅೆಂದನರ್ಜಸಲನಗಿದೆ.  ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಪರಸತುತ್ ಪರಧನನ 
ಮೆಂತಿರ ಕ್ಸನನ್ ಸಮ್ನಾನ್ ಯೋಜರೆ್ಯ ಫಲನನತಭವಿಗಳ ಸೆಂಖೆಾ ಕೆೋವಲ 7 ಲಕ್ಷ ಮ್ನತ್ರ 
ಎನತುವುದ್ತ ತ್ಡವನಗಿ ಬೆಳಕ್ಗ ೆಬೆಂದದ.ೆ 
 

ಎಸ್ಇಪಿ/ಟಎಸ್ಪಿ ಮೂಲಕ 2021-22 ರೆ್ೋ ಸನಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಪರಿಶ್ಷಟ ಜನತಿಯ ಅಹಾ 4.36 
ಲಕ್ಷ ಫಲನನತಭವಿಗಳಿಗೆ 145 ಕೊೋಟ ಹನಗೂ ಪರಿಶ್ಷಟ ಪೆಂಗಡಕೆೆ ಸೋೆರಿದ್ 2.63 ಲಕ್ಷ ರೈೆತ್ರಿಗ ೆ81 
ಕೊೋಟ ರೂಪ್ನಯಿ ಹೆಂಚಿಕೆ ಮ್ನಡಲನಗಿದ.ೆ  ಉಳಿದ್ ಸತಮ್ನರತ 6 ಲಕ್ಷ ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಅತಿ ಸಣ್ಣ 
ರೈೆತ್ರತ ಯೋಜರೆ್ಯಿೆಂದ್ ವೆಂಚಿತ್ರನಗಿದನುರೆ.  ಈ ಮಧೆಾ 2022-23 ರೆ್ೋ ಸನಲ್ಲಗ ೆ ಪರಿಶ್ಷಟ 
ಜನತಿಗ ೆ240 ಕೊೋಟ ಹನಗೂ ಪರಿಶ್ಷಟ ಪೆಂಗಡಕೆೆ 120 ಕೊೋಟ ರೂಪ್ನಯಿ ನಿೋಡಲನಗಿದ ೆಎೆಂದ್ತ 
ಹೆೋಳಲನಗಿದ.ೆ   
 
 ಈ ಯೋಜರೆ್ಯಿೆಂದ್ ವೆಂಚಿತ್ರನಗಲತ ಪರಮತಖ್ ಕನರಣ್, ಬಹತತೆೋಕ ಪರಿಶ್ಷಟ ಜನತಿ ಹನಗೂ 
ಪರಿಶ್ಷಟ ಪೆಂಗಡದ್ವರಿಗೆ ಸೋೆರಿದ್ ರೈೆತ್ರ ಜಮಿೋನತಗಳು ಅವರ ತ್ೆಂದ ೆ ಅಥವನ ತನತ್ನ 
ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿರತತ್ುದ;ೆ ತ್ಮಾ ಹೆಸರಿಗ ೆಖನತೆ ಆಗಿರತವುದಲಿ.  ಆದ್ರ,ೆ ಕೃಷಿ ಇಲನಖಗೆ ೆತ್ಮಾ ಆಧನರ್ 
ಸೆಂಖೆಾ ಹನಗೂ ಬನಾೆಂಕ್್ ಖನತೆ ನಿೋಡಿರತತನುರೆ.  ಇದ್ರಿೆಂದ್ ಅರ್ನಯನಸವನಗಿ ಅರ್ಜಾಗಳು 
ತಿರಸೃತ್ಗೊಳುಿತಿುದೆ.  ಈ ಬಗೆೆ ಬಹತತೆೋಕ ರೈೆತ್ರಿಗ ೆ ಗೊತಿುಲಿ; ಆದ್ರ,ೆ ಅಧಿಕನರಿಗಳು ಇದ್ಕೆೆ 
ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದ್ೆಂತ ೆಅರಿವು ಮೂಡಿಸತವ ಗೂೆೋರ್ಜಗೂ ಸಹ ಹೊೋಗಿಲಿ.  ಇದ್ರ ಪರಿಣನಮ ಬಹತ ದೊಡಡ 
ವಗಾ ಯೋಜರೆ್ಯಿೆಂದ್ ವೆಂಚಿತ್ವನಗತತಿುರತವ ವಿಚನರವು ಸನವಾಜನಿಕ ಮಹತ್ಾವುಳಿ 
ವಿಷಯವನಗಿರತವುದ್ರಿೆಂದ್ ಶ್ನಾ ವೆೋಳೆಯಲ್ಲಿ ಪರಸನುಪಿಸಲತ ಈ ಸದ್ನದ್ ಮೂಲಕ ಸಕನಾರವನತು 
ಒತನುಯಿಸತತೆುೋರೆ್. 
 

ಶ್ರೋ ಕೊೋಟ ಶ್ರೋನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ(ಸಮ್ನಜ ಕಲನಾಣ್ ಮತ್ತು ಹೆಂದ್ತಳಿದ್ ವಗಾಗಳ ಕಲನಾಣ್ 
ಸಚಿವರತ):- ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಮ್ನನಾ ಸದ್ಸಾರತ ಶ್ನಾ ವೆೋಳೆಯಲ್ಲಿ ಪರಸನುಪಿಸಿದ್ 
ವಿಷಯಕೆೆ ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಟೆಂತೆ, ಪರಿಶ್ಷಟ ಜನತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶ್ಷಟ ಪೆಂಗಡದ್ವರಿಗ ೆ ಕ್ಸನನ್ ಸಮ್ನಾನ್ 
ಯೋಜರೆ್ಯತ ಪರಿಪೂಣ್ಾ ಪರಮ್ನಣ್ದ್ಲ್ಲಿ ತ್ಲತಪತತಿುಲಿ ಎೆಂದ್ತ ಸದ್ಸಾರತ ಹೆೋಳುತಿುದನುರ.ೆ  ಇವರತ 



ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನ ಪರಿಷತ್ತು                      ೨೩-೧೨-೨೦೨೨                                     101                        

  ತಿದ್ತುಪಡಿಯನಗದ್ ಪರತಿ/Unedited copy, ರ್ನಾಯನಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವನ ಪತಿರಕನ ಪರಕಟಣೆಗನಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಕೂಡದ್ತ 
 

   

ತಿಳಿಸತವ ಕನರಣ್ಗಳೂ ಸಹ ಸರಿಯನಗಿವೆ.  ಏಕೆೆಂದ್ರ,ೆ ತ್ತೆಂಬನ ಹರಿಯರ ಹೆಸರಿಗ ೆಅೆಂದ್ರೆ, ತನತ್-
ಮತತನುತ್ೆಂದರ ಕನಲದ್ಲ್ಲಿರತವ ಹೆಸರತಗಳ ಖನತೆಗಳು ತಿದ್ತುಪಡಿಯನಗದೆೋ ಇರತವುದ್ರಿೆಂದನಗಿ ಅವರ 
ಖನತೆಗಳಿಗ ೆಅನತದನನದ್ ಮೊತ್ುವು ಹೂೆೋಗಲ್ಲಕೆೆ ಸಮಸೆಾಯನಗತತ್ುದೆ ಎೆಂದ್ತ ಸದ್ಸಾರತ ಹೆೋಳಿದನುರೆ.  
ಈ ವಿಚನರಕೆೆ ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಟೆಂತೆ, ಈಗನಗಲೆೋ ರ್ಜಲನಿಧಿಕನರಿಗಳಿಗೆ ಮರತ ಸಮಿೋಕ್ೆ ಮ್ನಡಬೋೆಕೆೆಂಬ 
ಸೂಚರೆ್ ನಿೋಡಿದೆುೋರ್.ೆ  ಯನರತ ಪರಿಶ್ಷಟ ಜನತಿ ಮತ್ತು ಪೆಂಗಡಕೆೆ ಸೋೆರಿದ್ವರನಗಿದನುರೆ ಇವರತಗಳು 
ಯನರತ ಕ್ಸನನ್ ಸಮ್ನಾನ್ ಯೋಜರೆ್ಯಿೆಂದ್ ವೆಂಚಿತ್ರನಗತವವರಿಗ ೆ ಯೋಜರೆ್ಗಳ ಫಲವನತು 
ತ್ಲತಪಿಸಲತ ಅಗತ್ಾವಿರತವ ಕರಮಗಳನತು ತೆಗೆದ್ತಕೂೆಳುಿವ ಸೂಚರೆ್ಗಳನತು ನಿೋಡಲನಗಿದ.ೆ  ಈ 
ವನರದ್ಲ್ಲಿ ರ್ನರೆ್ೋ ಖ್ತದನುಗಿ ಪತನಃ ಸಭೆಯನತು ನಡಸೆಿ, ಅವರಿಗೆ ಅರ್ನಾಯವನಗದ್ೆಂತ ೆರೆ್ೂೋಡತತುೆೋರೆ್.  
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ಉ) ವಿಷಯ:- ಪ್ನರದೆೋಶ್ಕ ಸನರಿಗೆ ಕಛೆೋರಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಧಾಮತಿಾಗಳ 
ಹನವಳಿ ಕತರಿತ್ತ. 
            - - - 

 
ಶ್ರೋ ಎೆಂ.ರ್ನಗರನಜತ(ವಿಧನನ ಸಭಯೆಿೆಂದ್ ಚತರ್ನಯಿತ್ರನದ್ವರತ):- ಮ್ನನಾ 

ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಅವಕನಶಕನೆಗಿ ಧನಾವನದ್ಗಳು. 
 
ದರ್ನೆಂಕ:22/12/2022 ರ ವಿಶಾವನಣಿ ದನ ಪತಿರಕೆಯಲ್ಲಿ ಸನರಿಗ ೆ ಕಛೆೋರಿಗಳಲ್ಲಿ 

ಮಧಾವತಿಾಗಳ ಹನವಳಿ, ಕನುಡಿಯಳಗಿನ ಗೆಂಟನೆಂತನದ್ ಆನ್ಲೆೈನ್, ಹೈೆರನಣನದ್ ಸನವಾಜನಿಕರತ, 
ಕೆೈಬಿಸಿ ಮ್ನಡದೋೆ ಇದ್ುರೆ ಯನವ ಕೆಲಸವೂ ಆಗಲಿ ಎೆಂಬ ವಿಚನರವು ವರದಯನಗಿರತತ್ುದೆ. 

 
ಪರತಿದನವೂ ಹೂೆಸ ಹೂೆಸ ಆವಿಷ್ನೆರಗಳೊೆಂದಗ ೆಮತನುಡಯೆತತಿುರತವ ಇೆಂದನ ಕನಲಘಟಟದ್ಲ್ಲಿ 

ತ್ೆಂತ್ರಜ್ಞನನ ಬಳಕೆಯನತು ಪರಿಣನಮಕನರಿಯನಗಿ ಅನತಷ್ನಾನಗೊಳಿಸತವ ನಿಟಟನಲ್ಲಿ ಕರಮ 
ಕೆೈಗೊಳಿಬೆೋಕನಗಿದೆ.  ಇೆಂತ್ಹ ತ್ೆಂತ್ರಜ್ಞನನ ಸೌಲಭಾಗಳನತು ಒದ್ಗಿಸಿದ್ುರೂ ಸಹ ಭರಷಾ ಅಧಿಕನರಿ ಮತ್ತು 
ಸಿಬಾೆಂದ ವಗಾದ್ವರತ ಆನ್ಲೆೈನ್ ವಾವಸೆಾಯನತು ಸದ್ತಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೂೆೆಂಡತ ಸನವಾಜನಿಕರಿಗ ೆ
ಉತ್ುಮ ಸೋೆವೆ ನಿೋಡತವ ಬದ್ಲತ ಆ ವಾವಸೆಾಯನತು ಬಳಸದೆೋ ಸಬೂಬತ ನಿೋಡಿ, ಸನವಾಜನಿಕರ 
ಕೆಲಸಗಳನತು ಸಕನಲದ್ಲ್ಲಿ ನಿವಾಹಸದೆೋ ಕನಲವಿಳೆಂಬ ಮ್ನಡತತಿುರತವುದ್ತ ಜಗಜನಾಹೋರವನಗಿದ.ೆ 
 

ರೆ್ೋರವನಗಿ ಹೊೋದ್ರೆ ಆರ್.ಟ.ಓ. ಕಛೆೋರಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಕನಯಾವನಗದೆೋ ವಿರ್ನಕನರಣ್ 
ಅವರನತು ಅಲೆಸತತಿುರತವುದ್ತ ಪರತಿ ದನದ್ ವನತೆಾಯನಗಿದ.ೆ  ಮಧಾವತಿಾಗಳ ಮತಖನೆಂತ್ರ ಹೂೆೋದ್ರ,ೆ 
ಒೆಂದೋೆ ದನದ್ಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನಗತತ್ುದೆ.  ಪರಭನವಿ ಅಧಿಕನರಿಗಳ ಸಿೆಂಡಿಕೆೋಟ್ ಸನರಿಗ ೆ ಇಲನಖಯೆನತು 
ದೋಘಾಕನಲದೆಂದ್ ಹಡಿತ್ದ್ಲ್ಲಿಟತಟಕೊೆಂಡಿರತವುದ್ತ ಕೂಡ ಇಲನಖಯೆಿೆಂದ್ಲೆೋ ಬಹರೆಂಗವನಗಿದೆ.  
ಇೆಂತ್ಹ ಪರಿಸಿಾತಿಯಿೆಂದ್ ಸನರಿಗ ೆಇಲನಖಯೆನತು ಹೂೆರತ್ೆಂದ್ತ ಸನವಾಜನಿಕರಿಗೆ ರೆ್ೋರವನಗಿ ಮತ್ತು 
ಆನ್ಲೆೈನ್ ಮತಖನೆಂತ್ರ ಸೋೆವೆಗಳನತು ಒದ್ಗಿಸತವೆಂತೆ ಕೊೋರಿ ಮ್ನನಾ ಸನರಿಗ ೆಮತ್ತು ಹೆಂದ್ತಳಿದ್ 
ವಗಾಗಳ ಕಲನಾಣ್ ಸಚಿವರನತು ಒತನುಯಿಸತತೆುೋರೆ್.   
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 ಶ್ರೋ ಕೊೋಟ ಶ್ರೋನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಶ್ರೋ 
ಎೆಂ.ರ್ನಗರನಜತ ಹನಗೂ ಶ್ರೋ ಕ.ೆಹರಿೋಶ್ ಕತಮ್ನರ್ ರವರತಗಳು ಶ್ನಾ ವೆೋಳೆಯಲ್ಲಿ ಪರಸನುಪಿಸಿದ್ 
ವಿಷಯಕೆೆ ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಟೆಂತೆ, ಸನರಿಗ ೆಸಚಿವರಿೆಂದ್ ಉತ್ುರ ಪಡದೆ್ತ ಮೆಂಡಿಸಲನಗತವುದ್ತ. 
 

ಊ) ವಿಷಯ:- ವಿದ್ತಾತ್ ದ್ರ ಏರಿಕೆ ಕತರಿತ್ತ 
                                - - -  
 
 ಶ್ರೋ ಮೆಂಜತರ್ನಥ್ ಭೆಂಡನರಿ(ಸಾಳಿೋಯ ಸೆಂಸೆಾಗಳ ಕ್ೆೋತ್ರ):- ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, 
“ಮತೆು ವಿದ್ತಾತ್ ದ್ರ ಏರತತನು?”್ಎೆಂಬ ಶ್ೋಷಿಾಕೆಯಡಿ ದರ್ನೆಂಕ 22/12/2022 ರ ಉದ್ಯವನಣಿ 
ಪತಿರಕೆಯ ಮತಖ್ಪತಟದ್ಲ್ಲಿ ವರದಯನಗಿದೆ.  ಅತ್ು ಇೆಂಧನ ಸಚಿವರತ ಹೊಸ ವಷಾಕೆೆ ವಿದ್ತಾತ್ ದ್ರ 
ಇಳಿಕೆಯ ಮತನೂಸಚರ್ ೆ ನಿೋಡಿದ್ರ,ೆ ಇತ್ು ಅದ್ಕೆೆ ತ್ದಾರತದ್ಿವೆೆಂಬೆಂತ ೆ ವಿದ್ತಾತ್ ಸರಬರನಜತ 
ಕೆಂಪನಿಗಳು, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ತಾಚಿಕ್ು ನಿಯೆಂತ್ರಣ್ ಆಯೋಗಕೆೆ ದ್ರ ಏರಿಕೆಗೆ ಅನತಮತಿ ಕೂೆೋರಿ 
ಪರಸನುವರೆ್ ಸಲ್ಲಿಸಿವ.ೆ  ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ತಾತ್ ಪರಸರಣ್ ನಿಗಮ ಸೋೆರಿದ್ೆಂತ ೆ ಎಸನೆೆಂಗಳಲ್ಲಿ 
ಕನಯಾನಿವಾಹಸತತಿುರತವ ರ್ೌಕರರ ವೆೋತ್ನ ಹನಗೂ ಪಿೆಂಚಣಿ ಪರಿಷೆರಣಯೆ ಬನಬತು ಕೂಡ 
ಪರಸನುವರೆ್ಯಲ್ಲಿ ಸೋೆಪಾಡಯೆನಗಿವೆ.  ವಿದ್ತಾತ್ ಖ್ರಿೋದ ಮತ್ತು ಸರಬರನಜತಗಳ ಮತ್ತು ಸೂೆೋರಿಕೆ, 
ಸಬಿಸಡಿ ಒಳಗೊೆಂಡೆಂತೆ ವಿವಿಧ ಪರಕನರದ್ ವೆಚಚಗಳನತು ಆಧರಿಸಿ ಸರನಸರಿ ಯೂನಿಟ್ಗೆ 1.20 ರಿೆಂದ್ 
1.40 ರೂಪ್ನಯಿಗಳವರೆಗೆ ಪರಿಷೆರಣೆಗೆ ಬೆೋಡಿಕ ೆ ಇಟಟವೆ.  ಕಳೆದ್ ಬನರಿ ಯೂನಿಟ್ಗೆ 1.85 
ರೂಪ್ನಯಿ ಹೆಚಚಳಕೆೆ ಪರಸನುವರೆ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ುವು.  ದ್ರ ಪರಿಷೆರಣೆಯ ಸನಧಕ ಬನಧಕಗಳು ಅಗತ್ಾತಗೆಳ 
ಬಗೆೆ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ತಾಚಿಕ್ು ನಿಯೆಂತ್ರಣ್ ಆಯೋಗವು ಪರಿಶ್ೋಲರ್ ೆ ನಡಸೆಿ, ಫೆಬರವರಿಯಲ್ಲಿ 
ಸನವಾಜನಿಕ ಅಹವನಲತ ಮತ್ತು ವಿಚನರಣ ೆ ನಡಸೆಿ ಅೆಂತಿಮ ನಿಣ್ಾಯ ಕೆೈಗೂೆಳುಿವ ಸೆಂಭವವಿದೆ.  
ಈಗನಗಲೆೋ ರನಜಾದ್ಲ್ಲಿ ಸನವಾಜನಿಕರತ ಬೆಲೆ ಏರಿಕಯೆಿೆಂದನಗಿ ಸೆಂಕಷಟಕ್ೆೋಡನಗಿದನುರೆ.  ಆದ್ುರಿೆಂದ್ 
ಯನವುದೆೋ ಕನರಣ್ಕೂೆ ವಿದ್ತಾತ್ ಬಲೆ ೆ ಏರಿಕೆಯ ಹೊರೆಯನತು ಸನವಾಜನಿಕರ ಮೋಲೆ 
ಹೊರೆಸಬನರದನಗಿ ಮ್ನನಾ ಇೆಂಧನ ಸಚಿವರನತು ಶ್ನಾ ವೆೋಳೆಯಲ್ಲಿ ಒತನುಯಿಸತತೆುೋರೆ್.   
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 ಶ್ರೋ ಕೊೋಟ ಶ್ರೋನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, 
ಸದ್ಸಾರತ ಶ್ನಾ ವೆೋಳೆಯಲ್ಲಿ ಪರಸನುಪಿಸಿದ್ ವಿಷಯಕೆೆ ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಟೆಂತೆ, ಮ್ನನಾ ಇೆಂಧನ 
ಸಚಿವರಿೆಂದ್ ಉತ್ುರ ಪಡದೆ್ತ ಮೆಂಡಿಸಲನಗತವುದ್ತ. 
 
  ಋ) ವಿಷಯ :- ರನಜಾದ್ಲ್ಲಿ ಲವ್ ರ್ಜಹನದ್ ಪರಕರಣ್ಗಳು  
                           ಹೆಚತಚತಿುರತವ ಬಗೆೆ 

- - - -  
 
 ಶ್ರೋ ಡಿ.ಎಸ್.ಅರತಣ್(ಸಾಳಿೋಯ ಸೆಂಸೆಾಗಳ ಕ್ೆೋತ್ರ):- ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, 
ಅವಕನಶಕನೆಗಿ ಧನಾವನದ್ಗಳು.  ರನಜಾದ್ಲ್ಲಿ ಲವ್ ರ್ಜಹನದ್ ಪರಕರಣ್ಗಳು ಕಳೆದ್ ಹಲವು 
ವಷಾಗಳಿೆಂದ್ ಎಗಿೆಲಿದೆ ತನೆಂಡವವನಡತತಿುರತವುದ್ತ, ಲೆಂಗತ ಲಗನಮಿಲಿದೆೋ ಜರತಗತತಿುರತವ ಬಗೆೆ 
ದರ್ನೆಂಕ 22/12/2022 ರ ಪತಿರಕೆಯಲ್ಲಿ ವರದಯನಗಿರತತ್ುದೆ. 
 

ಇೆಂತ್ಹ ಪರಕರಣ್ಗಳು ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜಾವನತು ಹೂೆರತ್ತಪಡಿಸಿ ಬೋೆರ ೆ ಬೋೆರ ೆ ರನಜಾಗಳಲ್ಲಿ 
ಜರತಗತತಿುದ್ತುದ್ತ ಸನಮ್ನನಾವನಗಿತ್ತು.  ಆದ್ರೆ, ಇತಿುೋಚಿನ ದನಗಳಲ್ಲಿ ಲವ್ ರ್ಜಹನದ್ ಎೆಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ 
ಹೆಣ್ತಣಮಕೆಳ ಮೋಲ್ಲನ ಮ್ನನಸಿಕ ಮತ್ತು ದೆೈಹಕ ಕೌರಯಾ ಹೆಚನಚಗತತಿುರತವುದ್ತ ಕಳವಳಕೆೆ 
ಕನರಣ್ವನಗಿರತತ್ುದೆ.  ಕರ್ನಾಟಕದ್ ಮೆಂಗಳೂರತ ಸೋೆರಿದ್ೆಂತ,ೆ ಬೆೆಂಗಳೂರತ, ಉಡತಪಿ ಮತ್ತು 
ಶ್ವಮೊಗೆ ರ್ಜಲೆಿಗಳಲ್ಲಿ ಇೆಂತ್ಹ ಪರಕರಣ್ಗಳು ಜರತಗಿವ.ೆ  ಹೆಣ್ತಣಮಕೆಳನತು ಪಿರೋತಿಯ ಬಲೆಯಲ್ಲಿ 
ಬಿೋಳಿಸಿ ಮದ್ತವೆಯ ರೆ್ಪವಡಿಡ ಇಸನಿೆಂ ಧಮಾಕೆೆ ಮತನೆಂತ್ರಗೂೆಳಿಸಲನಗತತಿುರತವುದ್ತ ದರೆ್ೋ ದರೆ್ೋ 
ವರದಯನಗತತಿುದ.ೆ  ರನಜಾದ್ಲ್ಲಿಯೂ ಉತ್ುರ ಪರದೆೋಶದ್ ಮ್ನದ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮತನೆಂತ್ರ ನಿಷ್ೆೋಧ 
ಕನಯ್ಕುಯನತು ಕಠಿಣ್ವನಗಿ ಜನರಿ ಮ್ನಡಬೋೆಕೆನತುವ ಕೂಗತ ಸನವಾತಿರಕವನಗಿ ಕೋೆಳಿ ಬರತತಿುದೆ.  ಈ 
ಲವ್ ರ್ಜಹನದ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಂದ್ೂ ಹತಡತಗಿಯರೆೋ ಗತರಿಯನಗಿರತವುದ್ೂ ಸಹ ಬಹತತೆೋಕ ಪರಕರಣ್ಗಳಲ್ಲಿ 
ಕೆಂಡತ ಬೆಂದರತತ್ುದೆ.  ಈ ಬೆನುಲೆಿ ಹಲವು ಹೆಂದ್ೂ ಜನಗೃತಿ ಸೆಂಘಟರೆ್ಗಳು ರನಜಾದ್ಲೂಿ 
ಲವ್ರ್ಜಹನದ್ ವಿರೂೆೋಧಿ ವಿಶೆೋಷ ದ್ಳ ರಚಿಸಲತ ಆಗರಹಸಿರತತನುರ.ೆ  ರನಜಾ ಸಕನಾರ ಲವ್ ರ್ಜಹನದ್ 
ತ್ಡಗೆ ೆಪರತೆಾೋಕ ಕನಯ್ಕು ರೂಪಿಸತವ ಬದ್ಲತ ಈಗನಗಲೆೋ ಎರಡೂ ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಿ ಅೆಂಗಿೋಕನರವನಗಿರತವ 
ಮತನೆಂತ್ರ ನಿಷ್ೆೋಧ ಕನಯ್ಕುಯಲೆಿೋ ಇದ್ನತು ಸೋೆರಿಸಲತ ಮತೆಂದನಗಿರತವುದ್ತ ತಿಳಿದ್ತ ಬೆಂದರತತ್ುದೆ.  
ಇದ್ತ ನಿಜವೆೋ ಆಗಿದ್ುಲ್ಲಿ ಆದ್ಷತಟ ಶ್ೋಘರ ಕಠಿಣ್ ನಿಯಮಗಳನತು ಒಳಗೂೆೆಂಡ ಕನನೂನನತು ಸಿದ್ಿಪಡಿಸಿ 
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ಜನರಿಗ ೆ ತ್ರಲತ ಸಕನಾರ ಕರಮ ವಹಸಬೋೆಕೆೆಂದ್ತ ಮ್ನನಾ ಗೃಹ ಸಚಿವರನತು ಶ್ನಾ ವೆೋಳೆಯಲ್ಲಿ 
ಒತನುಯಿಸತತೆುೋರೆ್.  

 
 ಶ್ರೋ ಕೊೋಟ ಶ್ರೋನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, 
ಸದ್ಸಾರತ ಶ್ನಾ ವೆೋಳಯೆಲ್ಲಿ ಪರಸನುಪಿಸಿದ್ ವಿಷಯಕೆೆ ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಟೆಂತೆ, ಗೃಹ ಸಚಿವರಿೆಂದ್ ಉತ್ುರ 
ಪಡದೆ್ತ ಮೆಂಡಿಸಲನಗತವುದ್ತ. 
  
   ಎ) ವಿಷಯ:- ಕತಡಚಿ-ಬನಗಲಕೊೋಟೆ ರೈೆಲತ ಮ್ನಗಾದ್  

      ಅನತಷ್ನಾನದ್ ನಿಲಾಕ್ಷತ ೆಬಗೆೆ  
                                           - - - 
 

ಶ್ರೋ ನಿರನಣಿ ಹಣ್ಮೆಂತ್ ರತದ್ರಪಪ(ಪದ್ವಿೋಧರರ ಕ್ೆೋತ್ರ):- ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, 
ಅವಕನಶಕನೆಗಿ ಧನಾವನದ್ಗಳು. 

 
ಕತಡಚಿ-ಬನಗಲಕೂೆೋಟೆ ರೈೆಲತ ಮ್ನಗಾದ್ ಅನತಷ್ನಾನಕೆೆ ನಿಲಾಕ್ಷಯ ತೂೆೋರತತಿುರತವುದ್ತ ಆ 

ಭನಗದ್ ಸನವಾಜನಿಕರ ಅರೆ್ೋಕ ವಷಾಗಳ ಬೆೋಡಿಕಯೆನಗಿದೆ.  ಈಗನಗಲೆೋ ಕತಡಚಿ-ಬನಗಲಕೂೆೋಟೆ 
ರೈೆಲತ ಮ್ನಗಾದ್ ಪರಗತಿಗನಗಿ ಅಗತ್ಾ ಅನತದನನ ಒದ್ಗಿಸಲನಗಿದ.ೆ  ಆದ್ರೆ, ಬನಗಲಕೊೋಟೆಯಿೆಂದ್ 
ಕತಡತಚಿ ನಡತವ ೆ ಸತಮ್ನರತ 30 ಕ್.ಮಿೋ. ಹೊಸ ಮ್ನಗಾ ಕನಯನಾರೆಂಭ ಮ್ನಡಿದೆ.  
ಖ್ರ್ಜಾಡೊೋಣಿಯಲ್ಲಿರತವ ಸರಕತಗಳ ಗೂಡಸ್ಶೆಡ್ ಸಹ ಕನಯಾನಿವಾಹಸತತಿುವೆ.  ಲೊೋಕನಪತರದೆಂದ್ 
ಯನದ್ವನಡವರೆಗ ೆ 20 ಕ್.ಮಿ. ವನಾಪಿು ನಿಮ್ನಾಣ್ಕೆೆ ಟೆೆಂಡರ್ ಸಹ ಕರಯೆಲನಗಿದೆ.  ಉಳಿದರತವ 
ಯನದ್ವನಡ-ಕತಡಚಿ ವಿಭನಗದ್ ಸತಮ್ನರತ 83 ಕ್.ಮಿ. ವನಾಪಿುಯಲ್ಲಿ ಭೂ-ಸನಾಧಿೋನ ಪರಕ್ರಯ್ಕ 
ತ್ಾರಿತ್ಗೂೆಳಿಸಲತ ರನಜಾ ಸಕನಾರ ಮತೆಂದನಗಬೆೋಕನಗಿದೆ;  ಹನಗೂ ಬನಗಲಕೂೆೋಟೆ-ಕತಡಚಿ ಮ್ನಗಾಕೆೆ 
2,460 ಎಕರ ೆಜಮಿೋನತ ಅಗತ್ಾವಿದ್ತ, ಈಗನಗಲೆೋ 1,801 ಎಕರ ೆಜಮಿೋನತ ಹಸನುೆಂತ್ರವನಗಿದ್ತು, 
ಉಳಿದ್ ಜಮಿೋನತ ಸನಾಧಿೋನ ಪರಕ್ರಯ್ಕಯತ ಶ್ೋಘರದ್ಲ್ಲಿ ಪೂಣ್ಾಗೂೆೆಂಡರೆ, ಆ ಭನಗದ್ ಅರೆ್ೋಕ ರೈೆತ್ರತ 
ಬೆಳೆದ್ ದ್ವಸ-ಧನನಾಗಳನತು ಬೆೋರ ೆರನಜಾಗಳಿಗೆ ಸರಕತ ಮ್ನಡಿ ಆ ಭನಗದ್ ರೈೆತ್ರನತು ಆರ್ಥಾಕವನಗಿ 
ಸದ್ೃಢ ಮ್ನಡಿದ್ೆಂತನಗತತ್ುದೆ ಹನಗೂ ಈಗನಗಲೆೋ ರೈೆಲೆಾ ಮ್ನಗಾಕನೆಗಿ ಭೂಮಿ ನಿೋಡಿದ್ ರೈೆತ್ರ 
ಕತಟತೆಂಬಕೆೆ ಸಕನಾರಿ ಉದೂೆಾೋಗವನತು ನಿೋಡತವೆಂತೆ ಆ ಭನಗದ್ ರೈೆತ್ರತ ವಿನೆಂತಿಸತತಿುದನುರ.ೆ 
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ಪರಸತುತ್ ಆ ಭನಗದ್ ಸನವಾಜನಿಕರತ ಮತ್ತು ಹೂೆೋರನಟಗನರರತ ತ್ಾರಿತ್ಗತಿಯ 

ಕನಮಗನರಿಗನಗಿ ಪರತಿಭಟರೆ್ ಮ್ನಡತತಿುದನುರ.ೆ  ಖ್ರ್ಜಾಡೊೋಣಿಯಿೆಂದ್ ಮತೆಂದನ ಮ್ನಗಾ 
ನಿಮ್ನಾಣ್ವನಗತವವರೆಗೂ ಖ್ರ್ಜಾಡೊೋಣಿಯ ರೈೆಲತ ನಿಲನುಣ್ದ್ಲ್ಲಿನ ಸರಕತ ಸನಗನಣಿಕೆಯನತು 
ಸಾಗಿತ್ಗೊಳಿಸಬೆೋಕೆೆಂದ್ತ ಪರತಿಭಟರೆ್ ನಡಸೆತತಿುದನುರ.ೆ  ಆದ್ಕನರಣ್ ತ್ಾರಿತ್ಗತಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದ್ 
ಕನಮಗನರಿಗಳನತು ಶ್ೋಘರವೋೆ ಪ್ನರರೆಂಭಿಸಲತ ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಟ ಕೆೋೆಂದ್ರ ರೈೆಲೆಾ ಸಚಿವರತ ಅಥವನ ಉನುತ್ 
ಮಟಟದ್ ಅಧಿಕನರಿಗಳ ಸಭ ೆ ನಡಸೆಿ ಆ ಭನಗದ್ ಅರೆ್ೋಕ ವಷಾಗಳ ಕನಸತ ನನಸತ ಮ್ನಡತವೆಂತ ೆ
ಮ್ನನಾ ಮತಖ್ಾಮೆಂತಿರಯವರಿಗೆ ತ್ಮಾ ಮೂಲಕ ಒತನುಯಿಸತತೆುೋರೆ್. 

 
 ಶ್ರೋ ಕೊೋಟ ಶ್ರೋನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, 
ಸದ್ಸಾರತ ಶ್ನಾ ವೆೋಳೆಯಲ್ಲಿ ಪರಸನುಪಿಸಿದ್ ವಿಷಯಕೆೆ ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಟೆಂತ,ೆ ಮ್ನನಾ 
ಮತಖ್ಾಮೆಂತಿರಗಳಿೆಂದ್ ಉತ್ುರ ಪಡದೆ್ತ ಮೆಂಡಿಸಲನಗತವುದ್ತ. 

(ಮತೆಂದ್ತ) 
 
(1154) 23-12-2022 1-40/bkp-gr 

೦೭. ಸಭೆಯ ಮತೆಂದಡಲನದ್ ಕನಗದ್ ಪತ್ರಗಳು 

ಶ್ರೋ ಕೊೋಟ ಶ್ರೋನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ, ಮ್ನನಾ ಮತಖ್ಾಮೆಂತಿರಗಳ ಪರವನಗಿ):-
ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ  ಭನರತ್  ಸೆಂವಿಧನನದ್  ೧೫1(೨)ರೆ್ೋ  ಅನತಚೆಿೋದ್ದ್  ಮೋರೆಗ ೆ  
ಮಹನನಗರ  ಪ್ನಲ್ಲಕಗೆಳಲ್ಲಿ ಮತಖ್ಾಮೆಂತಿರಗಳ ನಗರೊೋತನಾನ ಯೋಜರೆ್  (ಹೆಂತ್-III)  ೩೧ರೆ್ೋ  
ಮ್ನಚ್ಾ, ೨೦೨೧ಕೆೆ    ಕೊರೆ್ಗೂೆೆಂಡ ವಷಾಕೆೆ  ಭನರತ್ದ್ ಲೆಕೆ ನಿಯೆಂತ್ರಕರತ  ಮತ್ತು  
ಮಹನಲೆಕೆಪರಿಶೆ್ೋಧಕರತ  ನಿೋಡಿರತವ    ಕನಯಾನಿವಾಹಣನ  ಲೆಕೆಪರಿಶೆ್ ೋಧರ್ನ  ವರದಯನತು 
(೨೦೨೨ರ್ೋೆ ವಷಾದ್ ವರದ ಸೆಂಖೆಾ-೬)  ಸಭೆಯ ಮತೆಂದ ೆಮೆಂಡಿಸತತಿುದೆುೋರೆ್.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:-  ಮೆಂಡಿಸಲನಯಿತ್ತ. 
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೦೮. ವರದಯರೆ್ೂುಪಿಪಸತವುದ್ತ 

ಶ್ರೋ ಆಯನೂರತ ಮೆಂಜತರ್ನಥ್(ಪದ್ವಿೋಧರರ ಕ್ೆೋತ್ರ):- ಸದ್ಸಾರತಗಳ ಖನಸಗಿ  
ವಿಧೆೋಯಕಗಳ ಮತ್ತು ನಿಣ್ಾಯಗಳ  ಸಮಿತಿಯ ಅಧಾಕ್ಷರ್ನದ್  ರ್ನನತ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನ 
ಪರಿಷತಿುನ ಕನಯಾವಿಧನನ  ಮತ್ತು  ನಡವಳಿಕೆಗಳ ನಿಯಮ ೨೧೫ರ ರಿೋತನಾ ಸಮಿತಿಯ ಮೊದ್ಲರೆ್ 
ವರದಯನತು ಸದ್ನಕೆೆ ಒಪಿಪಸತತಿುದೆುೋರ್ೆ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:-  ವರದಯರೆ್ೂುಪಿಪಸಲನಯಿತ್ತ. 

 

೦೯. ಖನಸಗಿ ಸದ್ಸಾರ ಕನಯಾಕಲನಪ 

                                ಖನಸಗಿ ನಿಣ್ಾಯ 

ವಿಷಯ:- ರನಜಾದ್ಲ್ಲಿರತವ ರನಜಾ ಮತ್ತು ಕೆೋೆಂದ್ರ ಸಕನಾರದ್ ಎಲನಿ ಇಲನಖಗೆಳಲ್ಲಿ  
         ಹನಗೂ ಸಕನಾರೆೋತ್ರ ಸೆಂಸೆಾಗಳಲ್ಲಿ “ಸಿ”್ಮತ್ತು “ಡಿ”್ದ್ಜೆಾಯ ಹತದೆುಗಳನತು  
         ಕನುಡಿಗರಿಗೆ ಮಿೋಸಲ್ಲಡತವ ಕತರಿತ್ತ ಸೆಂವಿಧನನ ತಿದ್ತುಪಡಿಗನಗಿ ಕೊೋರಿ  
         ಖನಸಗಿ ನಿಣ್ಾಯದ್ ಮೆಂಡರ್ೆ ಬಗೆೆ. 

        - - - -  

ಶ್ರೋ ಯತ.ಬಿ.ವೆೆಂಕಟೆೋಶ್(ರ್ನಮನಿದೆೋಾಶನ ಹೊೆಂದದ್ವರತ):- ಮ್ನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ 
ರ್ನನತ ಈ  ಕೆಳಕೆಂಡ ನಿಣ್ಾಯವನತು ತ್ಮಾ ಅನತಮತಿ ಕೊೋರಿ ಸಭೆಯ ಮತೆಂದ ೆಮೆಂಡಿಸತತೆುೋರ್ೆ.    

“ರನಜಾದ್ಲ್ಲಿರತವ ರನಜಾ ಮತ್ತು ಕೆೋೆಂದ್ರ ಸಕನಾರದ್ ಎಲನಿ 
ಇಲನಖಗೆಳಲ್ಲಿ ಹನಗೂ ಸಕನಾರೆೋತ್ರ ಸೆಂಸೆಾಗಳಲ್ಲಿ “ಸಿ”್
ಮತ್ತು “ಡಿ”್ ದ್ಜೆಾಯ ಹತದೆುಗಳನತು ಕನುಡಿಗರಿಗೆ 
ಮಿೋಸಲ್ಲಡತವ ಕತರಿತ್ತ ಸೆಂವಿಧನನಕೆೆ ತಿದ್ತುಪಡಿ ತ್ರತವ 
ಸಲತವನಗಿ ಖನಸಗಿ ನಿಣ್ಾಯ”್  
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ಸಭನಪತಿಯವರತ:-   ಪರಸನುವ  ಏರೆ್ೆಂದ್ರೆ,  

“ರನಜಾದ್ಲ್ಲಿರತವ ರನಜಾ ಮತ್ತು ಕೆೋೆಂದ್ರ ಸಕನಾರದ್ ಎಲನಿ ಇಲನಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಹನಗೂ 
ಸಕನಾರೆೋತ್ರ ಸೆಂಸೆಾಗಳಲ್ಲಿ “ಸಿ”್ ಮತ್ತು “ಡಿ”್ ದ್ಜೆಾಯ ಹತದೆುಗಳನತು ಕನುಡಿಗರಿಗೆ ಮಿೋಸಲ್ಲಡತವ 
ಕತರಿತ್ತ ಸೆಂವಿಧನನಕೆೆ ತಿದ್ತುಪಡಿ ತ್ರತವ ಸಲತವನಗಿ ಖನಸಗಿ ನಿಣ್ಾಯವನತು ಮೆಂಡಿಸಲತ ಅನತಮತಿ 
ನಿೋಡತವುದ್ತ”   

ನಿಣ್ಾಯವನತು ಮೆಂಡಿಸಲನಯಿತ್ತ 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಸದ್ನವನತು ದರ್ನೆಂಕ ೨೬-೧೨-೨೦೨೨ರ ಸೂೆೋಮವನರ, ಬೆಳಗೆೆ ೧೧-೦೦ 
ಗೆಂಟೆಯವರಗೆ ೆಮತೆಂದ್ೂಡಲನಗಿದೆ.  

(ಸದ್ನವು ಮಧನಾಹು 0೧ ಗೆಂಟೆ ೪೩ ನಿಮಿಷಕೆೆ ಮತಕನುಯಗೊೆಂಡತ, ಪತನಃ  
ದರ್ನೆಂಕ: ೨೬ರ್ೆೋ ಡಿಸೆೆಂಬರ್ ಮ್ನಹ ೆ೨೦೨೨ರ ಸೊೋಮವನರದ್ೆಂದ್ತ  

ಬೆಳಗೆೆ ೧೧-೦೦ ಗೆಂಟೆಗೆ ಸೆೋರಲತ ನಿಶಚಯಿಸಿತ್ತ) 
<><><> 


