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ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನ ಪರಿಷತ್ತು 
ನೂರ ನಲವತ್ುೆಂಟರ್್ಯ ಅಧಿವ್ೇಶನ 

 ೨೯ರ್್ೇ ಡಿಸ್ೆಂಬರ  2022  
                        ಗತರತವನರ 

   
                                13ರ್್ೇ ಮನರ್ ಾ 2022  
    

೦೧. ಪರಶ್್ನೇತ್ುರಗಳು 
  ಅ) ಚತಕ್್ೆ ಗತರತತಿನ ಪರಶ್ನಗಳಿಗ್ ಮೌಖಿಕವನಗಿ ನೇಡಲನದ ಉತ್ುರಗಳು  
   ೧೨೪೩-“ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ೂರೇ” ಕ್ನಮ್ಗನರಿಯ ವಿಳೆಂಬದ ಕತರಿತ್ತ. 
     ಡನ: ಕ್್.ಗ್ೂೇವಿೆಂದರನಜ  
     ಶ್ರೇ ಬಸವರನಜ ಬೂ್ಮನಮಯಿ(ಮ್ತಖ್ಯಮ್ೆಂತಿರಗಳು) 
  
   ೧೨೯೧-ಅಲಪಸೆಂಖ್ನಯತ್ರ ಕ್ನಲೂ್ೇನಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕತರಿತ್ತ. 
     -ಶ್ರೇ ಕ್್.ಅಬತುಲ  ಜಬಬರ  
     -ಶ್ರೇ ಬಸವರನಜ ಬೂ್ಮನಮಯಿ(ಮ್ತಖ್ಯಮ್ೆಂತಿರಗಳು) 
 
   ೧೨೯೮-ಡಿೇಮ್ಡ  ಫನರ್ಸ್ಟ ನ ಕತರಿತ್ತ. 
     ಶ್ರೇ ಕ್್.ಹರಿೇಶ  ಕತಮನರ  
     ಶ್ರೇ ಜ್.ಸಿ.ಮನಧತಸನಾಮಿ(ಸಣ್ಣ ನೇರನವರಿ, ಕ್ನನೂನತ, ಸೆಂಸದ್ಧೇಯ  
                                          ವಯವಹನರಗಳು ಮ್ತ್ತು ಶನಸನ ರಚರ್ನ ಸಚಿವರತ) 
                                                  (ಮ್ತಖ್ಯಮ್ೆಂತಿರಗಳ ಪರವನಗಿ)  
     ಶ್ರೇ ಆರ .ಅಶ್್ ೇಕ (ಕೆಂದನಯ ಸಚಿವರತ)  
 
   ೧೨೮೧-ಬಿ.ಡಿ.ಎ. ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಭೂಗಳಳರ ಜ್ೂತ್ ಶನಮಿೇಲನಗಿ ಜಮಿೇನನತನ  
                         ಭೂಸನಾಧಿೇನದ್ಧೆಂದ ಕ್್ೈಬಿಟಟ ಬಗ್ೆ. 
     ಶ್ರೇ ಮ್ರಿತಿಬ್ಬೇಗೌಡ 
     ಶ್ರೇ ಬಸವರನಜ ಬೂ್ಮನಮಯಿ(ಮ್ತಖ್ಯಮ್ೆಂತಿರಗಳು) 
  ೫೪೫+೪೩೮ 
            +೫೧೮+೫೫೨-ರನಜಯ ಸಕ್ನಾರಿ ರ್ೌಕರರಿಗ್ ಓ.ಪಿ.ಎಸ್ . ಪಿೆಂಚಣಿ ಯೇಜರ್್  
                        ಮ್ರತಜನರಿ ಕತರಿತ್ತ.  
     ಡನ: ತ್ಳವನರ  ಸನಬಣ್ಣ 
     ಶ್ರೇ ಪರತನಪ  ಸಿೆಂಹ ರ್ನಯಕ  ಕ್್. 
     ಶ್ರೇ ಮ್ೆಂಜತರ್ನಥ  ಭೆಂಡನರಿ     
     ಶ್ರೇ ಶಶ್ೇಲ  ಜಿ.ನಮೇಶ್ 
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     ಶ್ರೇ ಜ್.ಸಿ.ಮನಧತಸನಾಮಿ(ಸಣ್ಣ ನೇರನವರಿ, ಕ್ನನೂನತ, ಸೆಂಸದ್ಧೇಯ  
                                           ವಯವಹನರಗಳು ಮ್ತ್ತು ಶನಸನ ರಚರ್ನ ಸಚಿವರತ) 
                                                    (ಮ್ತಖ್ಯಮ್ೆಂತಿರಗಳ ಪರವನಗಿ)  
     ಶ್ರೇ ಆಯನೂರತ ಮ್ೆಂಜತರ್ನಥ 
     ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶ  ಬನಬಣ್ಣ ಹತಕ್್ೆೇರಿ 
     ಶ್ರೇ ಎಸ್ .ವಿಿ.ಸೆಂಕನೂರ 
 
   ೧೩೦೫-ಅಕರಮ್ ಮ್ದಯ ಮನರನಟ ಕತರಿತ್ತ. 
     ಶ್ರೇ ಛಲವನದ್ಧ ಟಿ.ರ್ನರನಯಣ್ಸನಾಮಿ 
     ಶ್ರೇ ಬಿ.ಎ.ಬಸವರನಜ(ನಗರನಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರತ) 
                                          (ಅಬಕ್ನರಿ ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ) 
 
   ೧೩೦೨-ದ್ೇಶದ ಅೆಂತ್ಜಾಲ ಸಿಿತಿಗತಿ ೨೦೨೦ ಕತರಿತ್ತ. 
     ಶ್ರೇಮ್ತಿ ಭನರತಿ ಶ್ಟಿಟ 
     ಶ್ರೇ ಜ್.ಸಿ.ಮನಧತಸನಾಮಿ(ಸಣ್ಣ ನೇರನವರಿ, ಕ್ನನೂನತ, ಸೆಂಸದ್ಧೇಯ  
                                          ವಯವಹನರಗಳು ಮ್ತ್ತು ಶನಸನ ರಚರ್ನ ಸಚಿವರತ) 
 
                  ೧೨೬೯-ಜಲಸೆಂಪನೂಮಲ ಮ್ತ್ತು ಕತಸಿಯತತಿುರತವ ಅೆಂತ್ಜಾಲದ ಬಗ್ೆ. 
     ಶ್ರೇ ಎೆಂ.ರ್ನಗರನಜತ 
     ಶ್ರೇ ಜ್.ಸಿ.ಮನಧತಸನಾಮಿ(ಸಣ್ಣ ನೇರನವರಿ, ಕ್ನನೂನತ, ಸೆಂಸದ್ಧೇಯ  
                                           ವಯವಹನರಗಳು ಮ್ತ್ತು ಶನಸನ ರಚರ್ನ ಸಚಿವರತ) 
 
   ೧೧೯೬-ಹ್ೇಮನವತಿ ರ್ನಲಗ್್ ಸನಾಧಿೇನಪಡಿಸಿಕ್್ೂೆಂಡ ಭೂಮಿ ವಿಸಿುೇಣ್ಾ ಮ್ತ್ತು ಪ್ನರಧಿಕ್ನರ  
                         ವಿರತದಿ ಇರತವ ಕ್್ೂೇರ್ ಾ ಪರಕರಣ್ದ ವಿವರ. 
     ಶ್ರೇ ಸೂರಜ  ರೇ್ವಣ್ಣ 
     ಶ್ರೇ ಗ್ೂೇವಿೆಂದ ಎೆಂ.ಕ್ನರಜ್ೂೇಳ(ಜಲಸೆಂಪನೂಮಲ ಸಚಿವರತ) 
 
   ೧೧೮೮-ಕಳದ್ ೩ ವಷಾಗಳಿೆಂದ ಎಸ್ .ಸಿ.ಎಸ್ .ಪಿ. ಮ್ತ್ತು ಟಿ.ಎಸ್ .ಪಿ. ವಿಶ್ೇಷ  
                         ಯೇಜರ್್ಯಡಿ ಒದಗಿಸಿರತವ ಅನತದನನದ ಬಗ್ೆ. 
     ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶ  ಕ್್.ರನಥೂ್ೇಡ (ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷದ ಮ್ತಖ್ಯ ಸಚ್ೇತ್ಕರತ) 
     ಶ್ರೇ ಕ್ೂ್ೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ(ಸಮನಜ ಕಲನಯಣ್ ಹನಗೂ  
                                             ಹೆಂದತಳಿದ ವಗಾಗಳ ಕಲನಯಣ್ ಸಚಿವರತ) 
 
   ೧೩೦೦-ಕಲತಶ್ತ್ ಕತಡಿಯತವ ನೇರಿನ ಸಮ್ಸ್ಯ ಮ್ತ್ತು ನವಾಹಣ್ಯ ಬಗ್ೆ. 
     ಶ್ರೇ ಎಸ್ .ರತದ್ರೇಗೌಡ 

           ಶ್ರೇ ಸಿ.ಸಿ.ಪ್ನಟಿೇಲ (ಲ್ೂೇಕ್ೂ್ೇಪಯೇಗಿ ಸಚಿವರತ) 
           (ಮ್ತಖ್ಯಮ್ೆಂತಿರಗಳ ಪರವನಗಿ) 
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    ೬೬೫-ಮ್ೂಲಸೌಕಯಾದ್ಧೆಂದ ವೆಂಚಿತ್ರನಗಿರತವ “ದನಗರ ಗೌಳಿ” ಸಮ್ತದನಯದ ಕತರಿತ್ತ. 
      ಶ್ರೇ ಶನೆಂತನರನಮ್  ಬತಡನ ಸಿದ್ಧು 
      ಶ್ರೇ ಆರ .ಅಶ್್ ೇಕ (ಕೆಂದನಯ ಸಚಿವರತ)(ಮ್ತಖ್ಯಮ್ೆಂತಿರಗಳ ಪರವನಗಿ) 
 
    ೯೦೮-ಹ್ೇಮನವತಿ ಸಹಕ್ನರಿ ಸಕೆರ್ ಕ್ನಖ್ನಾರ್,್ ಶ್ರೇನವನಸಪತರ, ಚನನರನಯಪಟಟಣ್  
                                ತನಲೂೂಕತ ಇದರ ಬಗ್ೆ. 
      ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶ  ಕ್್.ರನಥೂ್ೇಡ (ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷದ ಮ್ತಖ್ಯ ಸಚ್ೇತ್ಕರತ) 
      ಶ್ರೇ ಶೆಂಕರ ಬ.ಪ್ನಟಿೇಲ ಮ್ತರ್್ೇನಕ್ೂ್ಪಪ(ಕ್ೈ್ಮ್ಗೆ ಮ್ತ್ತು ಜವಳಿ,  
                                                    ಕಬತಬ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹನಗೂ ಸಕೆರ್ ಸಚಿವರತ) 
 
                   ೧೩೨೧+೧೩೨೯-ಶ್ಶತಪ್ನಲರ್ನ ರಜ್ ಆದ್ೇಶದ ಲ್ೂೇಪದ್ೂೇಷಗಳನತನ ಸರಿಪಡಿಸತವ ಬಗ್ೆ. 
      ಶ್ರೇ ನಸಿೇರ  ಅಹಮದ  
      ಶ್ರೇ ಎಸ್ .ವಿಿ.ಸೆಂಕನೂರ 

     ಶ್ರೇ ಜ್.ಸಿ.ಮನಧತಸನಾಮಿ(ಸಣ್ಣ ನೇರನವರಿ, ಕ್ನನೂನತ, ಸೆಂಸದ್ಧೇಯ  
                                   ವಯವಹನರಗಳು ಮ್ತ್ತು ಶನಸನ ರಚರ್ನ ಸಚಿವರತ) 
                                                 (ಮ್ತಖ್ಯಮ್ೆಂತಿರಗಳ ಪರವನಗಿ)  
 
   ೧೨೩೫-ಕೃಷ್ನಣ ಮೆೇಲುೆಂಡ ್ಯೇಜರ್್ಯ ಮ್ತಳುಗಡ್ ಬನದ್ಧತ್ರಿಗ್ ಪತನವಾಸತಿ  
                          ಕಲ್ಪಪಸತವಲ್ಪೂ ಆಗಿರತವ ಅವಯವಹನರದ ಕತರಿತ್ತ. 
     ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶ  ಕ್್.ರನಥೂ್ೇಡ (ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷದ ಮ್ತಖ್ಯ ಸಚ್ೇತ್ಕರತ) 
                                         (ಶ್ರೇ ಸತನೇಲ ಗೌಡ ಪ್ನಟಿೇಲ  ಪರವನಗಿ) 
     ಶ್ರೇ ಗ್ೂೇವಿೆಂದ ಎೆಂ. ಕ್ನರಜ್ೂೇಳ(ಜಲಸೆಂಪನೂಮಲ ಸಚಿವರತ) 
 
 
  ಆ) ಚತಕ್್ೆ ಗತರತತಿಲೂದ ಪರಶ್ನಗಳಿಗ್ ಲ್ಪಖಿತ್ ಮ್ೂಲಕ ನೇಡಲನದ ಉತ್ುರಗಳು 
 

  ೦೨. ಸಭನಪತಿಯವರ ಅನತಮ್ತಿ ಮೆೇರ್ಗ್ ಪರಸನುಪಿಸಲನಗಿದು ವಿಷಯಗಳಿಗ್ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದೆಂತ್  
                  ಸಚಿವರ ಹ್ೇಳಿಕ್್ಗಳು: 
    ಅ) ಬಿ.ಬಿ.ಎೆಂ.ಪಿ. ವತಿಯಿೆಂದ ರೂ. ೨೫ ಸನವಿರ ಕ್್ೂೇಟಿ “ರಸ್ು-ಗತೆಂಡಿ”ಗನಗಿ  
                             ಖ್ಚತಾ ಮನಡಿದುರೂ, ಗತೆಂಡಿ ಮ್ತಕುವನಗದ ರಸ್ುಗಳ ಬಗ್ೆ. 
      -ಶ್ರೇ ಕ್್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ) 
      (ಮ್ತಖ್ಯಮ್ೆಂತಿರಗಳ ಪರವನಗಿ) 
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   ಆ) ಸನವಾಜನಕರತ ಪ್ನವತಿಸಿದ ನೇರಿನ ಬಿಲ ಗಳ ಹಣ್ವರ್್ೂನಳಗ್ೂೆಂಡ ಸತಮನರತ 
                        ೧೦ ಕ್್ೂೇಟಿ ರೂಪ್ನಯಿಗಳಷತಟ ಹಣ್ವನತನ ದತಬಾಳಕ್್ ಮನಡಿಕ್್ೂೆಂಡತ ಅಕರಮ್  
                        ನಡಸ್ಿರತವವರ ವಿರತದಿ ಸೂಕು ಕ್ನನೂನತ ಕರಮ್ ಕ್್ೈಗ್ೂಳುಳವ ಬಗ್ೆ.    
      -ಶ್ರೇ ಕ್್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ) 
          (ಮ್ತಖ್ಯಮ್ೆಂತಿರಗಳ ಪರವನಗಿ) 
 
   ಇ) ಹನಲ್ಪ ನಡ್ಯತತಿುರತವ ಜಲ್ಪೂಕಲತೂ ಹನಗೂ ಕಲ್ಪೂನ ಮ್ರಳು ಸರಬರನಜತದನರರ  
                        ಧರಣಿಯನತನ ಅೆಂತ್ಯಗೂ್ಳಿಸಿ, ಸನವಾಜನಕರಿಗ ್ಜಲ್ಪೂಕಲತೂ ಹನಗೂ ಕಲ್ಪೂನ ಪತಡಿ  
                        ದ್ೂರ್ಯತವೆಂತ ್ಮನಡತವ ಬಗ್ೆ. 
                         -ಶ್ರೇ ಕ್್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ) 
       (ಗಣಿ ಮ್ತ್ತು ಭೂವಿಜ್ಞನನ ಹನಗೂ ಮ್ಹಳನ ಮ್ತ್ತು ಮ್ಕೆಳ 
                                          ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ವಿಕಲಚೇ್ತ್ನರ ಹನಗೂ ಹರಿಯ ರ್ನಗರಿಕರ 
                                               ಸಬಲ್ಪೇಕರಣ್ ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ)         

   
   ಈ) ಬೆ್ಂಗಳೂರತ ನಗರದಲ್ಪೂ ಹ್ೂಸ ಡಿಜಿಟಲ  ವಿದತಯತ  ಮಿೇಟರ  ಅಳವಡಿಸಿದ ಮೆೇಲ್ 
                         ಗನರಹಕರಿಗ್ ಮ್ತ್ತು ವನಣಿಜಯ ಗನರಹಕರತಗಳಿಗ್ ದತಪಪಟನಟಗಿ ಬಿಲ  ಬರತತಿುದತು, 
                         ಅದರಿೆಂದ ಸನವಾಜನಕರ ಮೆೇಲ್ ಆರ್ಥಾಕ ಹ್ೂರ್ ಹಚ್ನಾಗಿರತವ ಬಗ್ೆ. 
      -ಶ್ರೇ ಕ್್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ) 
      (ಇೆಂಧನ ಹನಗೂ ಕನನಡ ಮ್ತ್ತು ಸೆಂಸೃತಿ 
                                                       ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ) 
 
   ಉ) ಕ್ನನೂನತ ವನಯಪಿು ಮಿೇರಿ ವನಯಜಿೇವಿಗಳನತನ ಸನಕ್ನಣಿಕ್್ ಮನಡಿರತವೆಂತ್ಹವರ  
                         ವಿರತದಿ ವನಯಜಿೇವಿ ಸೆಂರಕ್ಷಣನ ಕ್ನಯಿದ್ ಪರಕ್ನರ ಕರಮ್ ಕ್್ೈಗ್ೂಳುಳವ ಬಗ್ೆ. 
      -ಶ್ರೇ ಕ್್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ) 
           (ಮ್ತಖ್ಯಮ್ೆಂತಿರಗಳ ಪರವನಗಿ) 
 
   ಊ) ರ್ೈತ್ರಿೆಂದ ಹಣ್ ಕಟಿಟಸಿಕ್್ೂೆಂಡತ ಕೃಷಿ ಪೆಂಪ ಸರ್್ ಗಳಿಗ್ ವಿದತಯತ  ಸರಬರನಜತ  
                          ಮನಡದ್ಧರತವ ಬಗ್ೆ. 
     -ಶ್ರೇ ಕ್್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ) (ಇೆಂಧನ ಹನಗೂ  
                                         ಕನನಡ ಮ್ತ್ತು ಸೆಂಸೃತಿ ಇಲನಖ್ನ ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ) 
   
   ಋ)ದಕ್ಷಿಣ್ ಕನನಡ ಜಿಲ್ೂಯಲ್ಪೂ ರ್್ೈತಿಕ ಪ್ೂ್ಲ್ಪೇಸ್ ಗಿರಿ ಹಲ್ೂಗಳು ಹಚ್ನಾಗತತಿುದತು,  
                         ಈ ನಟಿಟನಲ್ಪೂ ಕ್ನನೂನತ ಕರಮ್ ಕ್್ೈಗ್ೂಳುಳವ ಬಗ್ೆ. 
     -ಶ್ರೇ ಕ್್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ) 
       (ಗೃಹ ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ) 
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   ಎ) ಬೆ್ಂಗಳೂರತ ಮ್ಹನನಗರ ಪ್ನಲ್ಪಕ್ಯ್ ವತಿಯಿೆಂದ ರಸು್ಗಳ ದತರಸಿು ಮ್ತ್ತು  
                         ಪತನರ ನಮನಾಣ್ದ ಹ್ಸರಿನಲ್ಪೂ ಕ್ನಮ್ಗನರಿ ವಚ್ಾಕ್ೆೆಂತ್ ಸತಮನರತ ಶ್ೇಕಡನ  
                         ೪೦ಕ್ೆೆಂತ್ಲೂ ಹ್ಚತಾ ಏರಿಕ್್ ಮನಡಿಕ್್ೂೆಂಡತ ರನಜಯದ ಬ್ೂಕೆಸಕ್್ೆ ಹನನ  
                         ಮನಡತತಿುರತವ ಬಗ್ೆ. 
      -ಶ್ರೇ ಕ್್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ) 
      (ಮ್ತಖ್ಯಮ್ೆಂತಿರಗಳ ಪರವನಗಿ) 
 
   ಏ) ಬಳ್ಗನವಿ ನಗರದ ಕ್್ೇೆಂದರ ಬಸ್  ನಲನುಣ್ ಕ್ನಮ್ಗನರಿ ಪೂಣ್ಾಗ್ೂಳುಳವ ಮ್ತನನವ್ೇ  
                         ತ್ರನತ್ತರಿಯಲ್ಪೂ ಉದನಾಟರ್್ ಮನಡತತಿುರತವ ಬಗ್ೆ. 
       -ಶ್ರೇ ಕ್್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ) 
       (ಸನರಿಗ ್ಮ್ತ್ತು ಪರಿಶ್ಷಟ ಪೆಂಗಡಗಳ ಕಲನಯಣ್  
                                                        ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ) 
 
  ೦೩. ಸಭನಪತಿಯವರ ಅನತಮ್ತಿ ಮೆೇರ್ಗ್ ಪರಸನುಪಿಸಲಪಟಟ ವಿಷಯಗಳು 
   ಅ) ಗನರಮಿೇಣನಭಿವೃದ್ಧಿ ಮ್ತ್ತು ಪೆಂಚನಯತ  ರನಜ  ಇಲನಖ್ ್ಅಡಿಯಲ್ಪೂ  
      ಬರತವ ಜಿಲನೂ ಪೆಂಚನಯತ /ತನಲೂೂಕತ ಪೆಂಚನಯತ ಗಳಿಗ್ ೧೫ರ್ೇ್  
      ಹಣ್ಕ್ನಸತ ಯೇಜರ್್ ಅನದನನ ಬಿಡತಗಡ್ ಕತರಿತ್ತ. 
     -ಶ್ರೇ ಸಿ.ಎೆಂ.ಲ್ಪೆಂಗಪಪ 

 - ಕ್್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ) 
(ಮ್ತಖ್ಯಮ್ೆಂತಿರಗಳ ಪರವನಗಿ) 

  ಆ) ಮೆೈಸೂರತ ಮ್ಹನರನಣಿ ಮ್ಹಳನ ವಿಜ್ಞನನ ಕ್ನಲ್ೇಜಿನ ಪರಯೇಗನಲಯ  
   ಕ್್ೂಠಡಿ ಮೆೇಲನಾವಣಿ ಹನಗೂ ಗ್ೂೇಡ್ ಕತಸಿದತಬಿದತು, ಮ್ಹಳನ ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳಿಗ್  
   ಅರ್ನನತಕೂಲವನಗಿರತವ ಕತರಿತ್ತ. 

    -ಶ್ರೇ ಮ್ರಿತಿಬ್ಬೇಗೌಡ 
    -ಕ್್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ) 
                                (ಉನನತ್ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ) 
 
  ಇ) ಗನರಮಿೇಣ್ ಪರದ್ೇಶದಲ್ಪೂ ಜಲಜಿೇವನ  ಮಿಷನ  ಯೇಜರ್್ ಅಡಿ ಸಮ್ಪಾಕವನಗಿ  
                ಕತಡಿಯತವ ನೇರಿನ ಸೌಲಭಯ ಕಲ್ಪಪಸತವ ಬಗ್ೆ. 
    -ಶ್ರೇ ಕ್್.ಹರಿೇಶ  ಕತಮನರ  

 - ಕ್್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ) 
                    (ಮ್ತಖ್ಯಮ್ೆಂತಿರಗಳ ಪರವನಗಿ) 

  ಈ) ಮೆೈಸೂರತ ಜಿಲೂ್ಯ ನೆಂಜನಗೂಡತ ತನಲೂೂಕ್ನ ಇಮನಮವು ಗನರಮ್ದಲ್ಪೂ ಅಕರಮ್  
                 ಖ್ನತ ್ಮನಡಿ ಅನಹಾರಿಗ್ ಪರಿಹನರ ನೇಡಿರತವ ಕತರಿತ್ತ. 
    -ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವ್ೆಂಕಟೇ್ಶ  
    -ಶ್ರೇ ಮ್ತರತಗ್ೇಶ  ಆರ .ನರನಣಿ(ಬೃಹತ  ಮ್ತ್ತು ಮ್ಧಯಮ್  
                                                      ಕ್್ೈಗನರಿಕ್ನ ಸಚಿವರತ) 
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    ಉ) ಕ್್ೂೇವಿಡ -೧೯ ಕ್ನರಣ್ದ್ಧೆಂದ ಸಿಗಿತ್ಗ್ೂಳಿಸಿರತವ ಕ.ರನ.ರ.ಸನ.ನಗಮ್ದ  
                 ನೂರನರತ ಬಸ್ ಗಳ ಸ್ೇವ್ಯನತನ ಪತನಃ ಪ್ನರರೆಂಭಿಸತವುದತ ಹನಗೂ  
                 ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳ ಬಸ್  ಪ್ನಸ್ ನ ಗ್ೂೆಂದಲವನತನ ಬಗ್ಹರಿಸತವ ಕತರಿತ್ತ. 
     -ಡನ: ತ್ಳವನರ  ಸನಬಣ್ಣ 
     -ಕ್್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ) 
                                 (ಸನರಿಗ ್ಮ್ತ್ತು ಪರಿಶ್ಷಟ ಪೆಂಗಡಗಳ ಕಲನಯಣ್  
                                                  ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ) 
 
  ಊ) ಯಶಸಿಾನ ಯೇಜರ್್ಯಲ್ಪೂ ನಗರ ಮ್ತ್ತು ಗನರಮನೆಂತ್ರ ಸಹಕ್ನರಿ ಸೆಂಘಗಳ  
                  ಸದಸಯರಿಗ ್ಪ್ನವತಿಸಬ್ೇಕ್ನದ ವೆಂತಿಗ್ಯಲ್ಪೂ ತನರತ್ಮ್ಯ ಕತರಿತ್ತ. 
     -ಶ್ರೇ ಮ್ೆಂಜತರ್ನಥ  ಭೆಂಡನರಿ 
     -ಕ್್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ) 
                                           (ಸಹಕ್ನರ ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ) 
 

ಋ) ಮ್ಹನತ್ಮ ಗನೆಂಧಿೇಜಿಯವರ ಗನರಮ್ ಸಾರನಜಯದ ಅಡಿ ಸಿಳಿೇಯ ಸೆಂಸ್ಿಗಳಿಗ್  
     ಇನೂನ ಹ್ಚಿಾನ ಅಧಿಕ್ನರ ನೇಡತವ ಬಗ್ೆ. 

     -ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶ  ಕ್್.ರನಥೂ್ೇಡ (ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷದ ಮ್ತಖ್ಯ ಸಚ್ೇತ್ಕರತ) 
     -ಕ್್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ) 
                                         (ಮ್ತಖ್ಯಮ್ೆಂತಿರಗಳ ಪರವನಗಿ) 
 

ಎ) ರನಜಯದ ವಿವಿಧ ಇಲನಖ್್ಗಳಲ್ಪೂ ಕ್್.ಎ.ಎಸ್ .(ಕ್ರಿಯ ಶ್ರೇಣಿ) ಗ್ಜ್ಟ್ಡ   
    ಪ್್ೂರೇಬ್ೇಷನರಿ ಹತದ್ುಗಳ ಭತಿಾ ಬಗ್ೆ. 

         -ಶ್ರೇ ಅರವಿೆಂದ ಕತಮನರ  ಅರಳಿ 
         -ಕ್್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ) 
                                         (ಮ್ತಖ್ಯಮ್ೆಂತಿರಗಳ ಪರವನಗಿ) 
 

ಏ) ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜಯ ಗನರಮಿೇಣ್ ಕೃಪ್ನೆಂಕ ಶ್ಕ್ಷಕರ ವೇ್ದ್ಧಕ್್ ಬ್ೆಂಗಳೂರತ ಇವರತ  
    ಆರ್ಥಾಕ ಸೌಲಭಯ ಹನಗೂ ಸ್ೇವನ ಜ್ೇಷಠತ್ ನೇಡಬ್ೇಕ್್ೆಂದತ ಒತನುಯಿಸಿ ಸತವಣ್ಾ 
    ವಿಧನನಸೌಧದ ಎದತರಿಗ್ ಧರಣಿ ಸತನಯಗರಹ ನಡ್ಸತತಿುರತವ ಕತರಿತ್ತ. 

        -ಶ್ರೇ ಎಸ್ .ವಿಿ.ಸೆಂಕನೂರ 
        -ಕ್್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ) 
                                 (ಶನಲನ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಹನಗೂ ಸಕ್ನಲ ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ) 
೦೪. ಶನಸನ ರಚರ್್ 
 ವಿಧ್ೇಯಕಗಳ ಪರ್ನಾಲ್ೂೇಚರ್್ ಹನಗೂ ಅೆಂಗಿೇಕ್ನರ 
 (ಅ) ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ೇಷ ಹೂಡಿಕ್್ ಪರದ್ೇಶ ವಿಧ್ೇಯಕ, ೨೦೨೨ 
    -ಶ್ರೇ ಮ್ತರತಗ್ೇಶ  ಆರ .ನರನಣಿ(ಬೃಹತ  ಮ್ತ್ತು ಮ್ಧಯಮ್  
                                                      ಕ್್ೈಗನರಿಕ್ನ ಸಚಿವರತ) 
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 -ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್್.ಹರಿಪರಸನದ (ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ) 
 -ಶ್ರೇ ಪಿ.ಆರ .ರಮೆೇಶ  
 -ಶ್ರೇ ನಸಿೇರ  ಅಹಮದ  
 -ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶ  ಕ್್.ರನಥೂ್ೇಡ (ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷದ ಮ್ತಖ್ಯ ಸಚ್ೇತ್ಕರತ) 
 -ಶ್ರೇ ಕ್್.ಎ.ತಿಪ್್ಪೇಸನಾಮಿ 
 -ಶ್ರೇ ಎಸ್ .ಕ್್ೇಶವ ಪರಸನದ  
 -ಶ್ರೇ ಮ್ರಿತಿಬ್ಬೇಗೌಡ 
 -ಡನ: ತ್ೇಜಸಿಾನ ಗೌಡ  
 -ಶ್ರೇ ಶಶ್ೇಲ  ಜಿ.ನಮೇಶ್ 
 -ಶ್ರೇ ಕ್್.ಎಸ್ .ನವಿೇನ  
 -ಶ್ರೇ ಎೆಂ.ರ್ನಗರನಜತ 
 -ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶ  ಬನಬಣ್ಣ ಹತಕ್್ೆೇರಿ 
       (ವಿಧ್ೇಯಕ ಅೆಂಗಿೇಕರಿಸಲಪಟಿಟತ್ತ) 
 
೦೫. ಅಭಿನೆಂದರ್ನ ನಣ್ಾಯ 
           “ ೨೦೨೨ರ್ೇ್ ಸನಲ್ಪನಲ್ಪೂ ಕ್ರೇಡನಲೂ್ೇಕದಲ್ಪೂ ಭನರತ್ ಹನಗೂ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಪೂ ಅತ್ತಯತ್ುಮ್  
             ಸನಧರ್್ಗ್ೈದ್ಧರತವ ಕ್ರೇಡನಪಟತಗಳನತನ ಅಭಿನೆಂದ್ಧಸತವ ಕತರಿತ್ತ“ 
 -ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶ  ಕ್್.ರನಥೂ್ೇಡ (ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷದ ಮ್ತಖ್ಯ ಸಚ್ೇತ್ಕರತ) 
 -ಶ್ರೇ ಬಸವರನಜ ಬ್ೂಮನಮಯಿ(ಮ್ತಖ್ಯಮ್ೆಂತಿರಗಳು) 
 
        (ನಣ್ಾಯವು ಸವನಾನತಮ್ತ್ದ್ಧೆಂದ ಅೆಂಗಿೇಕೃತ್ವನಯಿತ್ತ) 
  
೦೬. ಪರಕಟಣ್ಗಳು 

     ಅ) ಕರ್ನಾಟಕ ಧನವಿನಯೇಗ (ಸೆಂಖ್್ಯ: ೪) ವಿಧೇ್ಯಕ, ೨೦೨೨ನತನ  
               ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನ ಸಭ್ಯತ ಅೆಂಗಿೇಕರಿಸಿರತವ ಬಗ್ೆ  ಹನಗೂ  
           ಆ) ಕರ್ನಾಟಕ ಖ್ನಸಗಿ ವ್ೈದಯಕ್ೇಯ ಸೆಂಸ್ಿಗಳ (ತಿದತುಪಡಿ) ವಿಧ್ೇಯಕ,  
              ೨೦೨೨ ಮ್ತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂ ಕೆಂದನಯ (ಮ್ೂರರ್್ೇ ತಿದತುಪಡಿ)  
              ವಿಧ್ೇಯಕ, ೨೦೨೨ ಈ ವಿಧೇ್ಯಕಗಳಿಗ್ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನಸಭ್ಯತ 
              ಸಹಮ್ತಿ ನೇಡಿರತವ ಬಗ್ೆ.  
 
೦೭. ಕ್ನಯಾದಶ್ಾಯವರ ವರದ್ಧ 
        - ವಿಧನನಸಭ್ಯಿೆಂದ ಅೆಂಗಿೇಕೃತ್ವನದ ರೂಪದಲ್ಪೂರತವ ೨೦೨೨ರ್ೇ್ ಸನಲ್ಪನ  
           ಕರ್ನಾಟಕ ಧನ ವಿನಯೇಗ (ಸೆಂಖ್್ಯ: ೪) ವಿಧೇ್ಯಕದ ಮ್ೆಂಡರ್್ 
 
೦೮. ಶನಸನ ರಚರ್್ 
         ವಿಧ್ೇಯಕದ ಪರ್ನಾಲ್ೂೇಚರ್್ ಹನಗೂ ಅೆಂಗಿೇಕ್ನರ 
      (ಆ)      ಕರ್ನಾಟಕ ಧನ ವಿನಯೇಗ(ಸೆಂಖ್್ಯ: ೪) ವಿಧೇ್ಯಕ, ೨೦೨೨  
 -ಶ್ರೇ ಬಸವರನಜ ಬೂ್ಮನಮಯಿ(ಮ್ತಖ್ಯಮ್ೆಂತಿರಗಳು ಹನಗೂ ಹಣ್ಕ್ನಸತ ಸಚಿವರತ)  
 -ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್್.ಹರಿಪರಸನದ (ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ) 
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 -ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶ  ಬನಬಣ್ಣ ಹತಕ್್ೆೇರಿ 
 -ಶ್ರೇ ಕ್್.ಎ.ತಿಪ್್ಪೇಸನಾಮಿ 
 -ಶ್ರೇ ನಸಿೇರ  ಅಹಮದ  
 -ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶ  ಕ್್.ರನಥೂ್ೇಡ (ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷದ ಮ್ತಖ್ಯ ಸಚ್ೇತ್ಕರತ) 
 -ಶ್ರೇ ಮ್ರಿತಿಬ್ಬೇಗೌಡ 
       (ವಿಧ್ೇಯಕ ಅೆಂಗಿೇಕರಿಸಲಪಟಿಟತ್ತ) 
 
೦೯. ಸಚಿವರ ಹ್ೇಳಿಕ್್ಗಳು: 
         ಅ) ಬ್ಳಗನವಿ ಸತವಣ್ಾ ವಿಧನನಸೌಧದ ಆವರಣ್ದಲ್ಪೂ ಕ್ತ್ೂುರತ ರನಣಿ ಚ್ನನಮ್ಮ,  
             ಸೆಂಗೂ್ಳಿಳ ರನಯಣ್ಣ, ಮ್ಹನತ್ಮ ಗನೆಂಧಿ ಮ್ತ್ತು ಡನ: ಬಿ.ಆರ.ಅೆಂಬ್ೇಡೆರ ರವರ  
             ಪತತ್ಿಳಿಗಳನತನ ಸನಿಪಿಸತವ ಬಗ್ೆ. 
  -ಶ್ರೇ ಬಸವರನಜ ಬೂ್ಮನಮಯಿ (ಮ್ತಖ್ಯ ಮ್ೆಂತಿರಗಳು) 
   
         ಆ) ಮ್ಹದನಯಿ (ಕಳಸನ ಬೆಂಡೂರಿ) ಯೇಜರ್್ ಬಗ್ೆ  
 -ಶ್ರೇ ಬಸವರನಜ ಬೂ್ಮನಮಯಿ (ಮ್ತಖ್ಯಮ್ೆಂತಿರಗಳು) 
 -ಶ್ರೇ ಕ್್.ಎ.ತಿಪ್್ಪೇಸನಾಮಿ 
  
೧೦. ಸಚಿವರ ಲ್ಪಖಿತ್ ಹ್ೇಳಿಕ್್ಗಳ ಮ್ೆಂಡರ್್: 
          ಅ) ೧೪೮ರ್್ೇ ಅಧಿವ್ೇಶನದಲ್ಪೂ ಪರಶ್್ನೇತ್ುರ ಅವಧಿಯ ನೆಂತ್ರ ವಿವಿಧ ಇಲನಖ್್ಗಳಿೆಂದ ತ್ಡವನಗಿ  
             ಬೆಂದ ಲ್ಪಖಿತ್ ಮ್ೂಲಕ ಉತ್ುರಿಸತವ ಪರಶ್ನಗಳ ಉತ್ುರಗಳು  
          ಆ) ದ್ಧರ್ನೆಂಕ ೩೦ರ್್ೇ ಡಿಸ್ೆಂಬರ  ೨೦೨೨ರ ಚತಕ್್ೆ ಗತರತತಿನ ಹನಗೂ ಚತಕ್್ೆ ಗತರತತಿಲೂದ ಪರಶ್ನಗಳಿಗ್  
             ಲ್ಪಖಿತ್ ಮ್ೂಲಕ ನೇಡಲನದ ಉತ್ುರಗಳು 
          ಇ) ನಯಮ್ ೭೨ರ ಅಡಿಯಲ್ಪೂ ಸಿಾೇಕರಿಸಲನದ ಗಮ್ನ ಸಳ್್ಯತವ ಸೂಚರ್್ಗಳಿಗ್ ಉತ್ುರಗಳು  
          ಈ) ನಯಮ್ ೩೩೦ರ ಅಡಿಯಲ್ಪೂ ಸಿಾೇಕರಿಸಲನದ ಸೂಚರ್್ಗಳಿಗ್ ಉತ್ುರಗಳು 
  
೧೧. ಸನರನೆಂಶ 
 
             ~* ~~*~~ *~ 
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(1287) 29-12-2022 (11.00) ಕ್್ಜಿ-ಎಕ್್  
 
 
 
 

         
 

 
ಕರ್ನ ಾಟಕ ವಿಧನ ನ ಪರಿಷತ್ತು  

 ಗತರತವನರ, 29ರ್ ೇ ಡಿಸ ೆಂಬರ   ೨೦೨2 
 

ಸದ ನವು   ಬ ಳಗನವಿಯ ಸತವರ್ಾ ವಿಧನನಸೌಧದಲ್ಲಿರತವ ವಿಧನ ನ ಪರಿಷತ್ತುನ 
ಸಭನ ೆಂಗರ್ದಲ್ಲಿ ಬ ಳಗ ೆ 11 ಗೆಂಟ  03 ನಿಮಿಷಗಳಿಗ್ ಸಮನವ ೇಶಗ  ೆಂಡಿತ್ತ 

 
ಸಭನಪ ತ್ತ ಯವರನದ ಶ್ ರೇ  ಬಸವ ರನಜ ಶ್ವಲ್ಲೆಂಗಪಪ ಹ  ರಟ್ಟಿ ಅವರತ 

ಪೇಠ ದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತ್ರನದರತ. 
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01. ಪರಶ್್ೇತ್ುರಗಳು 
ಅ) ಚತಕ್್ೆ ಗತರತತಿನ ಪರಶ್ನಗಳಿಗ್ ಮೌಖಿಕವನಗಿ ನೇಡಲನದ ಉತ್ುರಗಳು 

 
   ಪರಶ್ನ ಸೆಂಖ್್ಯ 1243  

  (ಉತ್ುರ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ್) 
       ಡನ|| ಕ್್.ಗೂ್ೇವಿೆಂದರನಜ :- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಯ ಮ್ತಖ್ಯಮ್ೆಂತಿರಯವರತ ಬಹಳ ಸಾಷಟವನದ 
ಉತ್ುರವನತನ ನೇಡಿದನುರ್. ಬ್ೇರ ್ ನಗರಗಳಲ್ಪೂನ ಮೆಟೂ್ರೇ ಕ್ನಮ್ಗನರಿಯ ವ್ೇಗಕ್್ೆ  ಹ್ೂೇಲ್ಪಸಿದರ,್ ಬ್ೆಂಗಳೂರತ 
ನಗರದ ಮೆಟ್ೂರೇ ಕ್ನಮ್ಗನರಿ  ಕ್ನಯಾವು  ನಧನನಗತಿಯಲ್ಪೂ  ಸನಗತತಿುರತವುದತ   ಸಕ್ನಾರದ ಗಮ್ನಕ್್ೆ  
ಬೆಂದ್ಧದ್ಯೇ;  ಹನಗಿದುಲ್ಪೂ  ಈ ವಿಳೆಂಬಕ್್ೆ  ಕ್ನರಣ್ಗಳ್ೇನತ ಎೆಂಬತದನಗಿ ಪರಶ್ನ ಕ್್ೇಳಿದ್ುೇರ್್.  ಊದನಹರಣ್ಗ್,   
ನಮ್ಮ ಬ್ೆಂಗಳೂರತ ನಗರದ ಮೆಟ್ೂರೇ ಕ್ನಮ್ಗನರಿ ಪ್ನರರೆಂಭವನದ ನೆಂತ್ರ ಹ್ೈದನರಬನದ ನಲ್ಪೂ ಮೆಟೂ್ರೇ ಕ್ನಮ್ಗನರಿ 
ಪ್ನರರೆಂಭವನಗಿದುರೂ ಸಹ, ಈಗನಗಲ್ೇ ಹ್ೈದನರಬನದ ನಲ್ಪೂ  ಮೆಟೂ್ರೇ ಕ್ನಮ್ಗನರಿ ಮ್ತಗಿದ್ಧದ.್ ಆದರ್, ಬ್ೆಂಗಳೂರತ 
ನಗರದಲ್ಪೂ ಮನತ್ರ  ಕ್ನಮ್ಗನರಿಯ ಪರಗತಿ ನಧನನವನಗತತಿುದ್. ಆದುರಿೆಂದ, ಕ್ನಮ್ಗನರಿ ಬ್ೇಗರ್್ ಮ್ತಗಿಯಬ್ೇಕತ.  
ಏಕ್್ೆಂದರ,್ ಕ್ನಮ್ಗನರಿ ತ್ಡವನದೆಂತ್ ಗತತಿುಗ್ದನರರತ ಹ್ಚಿಾಗ್ ಹಣ್ವನತನ ಕ್್ೇಳುತನುರ್. ಆದುರಿೆಂದ,  ಸಕ್ನಾರ ಹ್ಚಿಾಗ್ 
ಹಣ್ ಕ್್ೂಡತವುದತ ತ್ಪತಪತ್ುದ್, ಆರ್ಥಾಕ ಹ್ೂರ್ ಸಕ್ನಾರದ ಮೆೇಲ್ ಬರಬನರದತ ಎನತನವುದತ ನನನ ಕಳಕಳಿರ್ನಗಿದ್.  
ಆದುರಿೆಂದ, ಕ್ನಮ್ಗನರಿಯನತನ ಬ್ೇಗ ಮ್ತಗಿಸಬ್ೇಕತ ಎನತನವುದತ ನನನ ಕಳಕಳಿರ್ನಗಿದ್.  
  
       ಶ್ರೇ ಬಸವರನಜ ಬ್ೂಮ್ಮಯಿ (ಮ್ತಖ್ಯಮ್ೆಂತಿರಗಳು):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ನಗರದ ಕ್್ೇೆಂದರ 
ಭನಗದಲ್ಪೂ ಮೆಟೂ್ರೇ ಕ್ನಮ್ಗನರಿ ನಡಯ್ತತಿುದ್. ಹಲವನರತ ಕಡ ್high-density population ಇದ್, housing 
ಇವ್, commercial ಇದ್.  ಮೆಟೂ್ರೇ ಉದ್ುೇಶವು ಸಹ ನಗರದ ಹ್ೂರಗಡ್ ಮನಡತವೆಂತ್ಹದುಲೂ. ನಗರದಲ್ಪೂನ 
high-density population ಅನತನ ಜನಸಿು transportation ನಲ್ಪೂ cover ಮನಡತವ ಸಲತವನಗಿ 
ಮೆಟ್ೂರೇವನತನ ಮನಡಲನಗತತಿುದ್. ಈ ಕ್ನಮ್ಗನರಿಯನತನ ಮನಡತವೆಂತ್ಹ ಸೆಂದಭಾದಲ್ಪೂ ಹಲವನರತ challenges 
ಬರತತ್ುವ್. ಒೆಂದತ underground ಮನಡತವೆಂತ್ಹ ಸೆಂದಭಾದಲ್ಪೂ land acquisition ಆಗತವೆಂತ್ಹದತು ಮ್ತ್ತು 
service lines ಇರತತ್ುದ್, ಇವುಗಳನತನ ತ್ಗ್ದತ ಮನಡತವೆಂತ್ಹದತು ಒೆಂದತ ಭನಗ. Generally, 
ಕ್ನಮ್ಗನರಿಯನತನ ಮನಡತವನಗ land acquisition ಇರತತ್ುದ್ ಮ್ತ್ತು trees ಗಳನತನ  transplant 
ಮನಡಬೇ್ಕ್ನಗತತ್ುದ.್  ಹೇಗ್ ಹತನುರತ ಸಮ್ಸ್ಯಗಳು ಇವ್. ಆದರ್, ರ್ನನತ ಮ್ತಖ್ಯಮ್ೆಂತಿರ ಆದ ಮೆೇಲ್ ಸಾಲಪ 
ಕ್ನಮ್ಗನರಿಗ್ ವ್ೇಗವನತನ ಕ್್ೂಟಿಟದ್ುೇರ್್.  2ರ್ೇ್ ಹೆಂತ್ದ ಮೆಟೂ್ರೇ ಕ್ನಮ್ಗನರಿಯನತನ 2025ರ್ೇ್ ಸನಲ್ಪನಲ್ಪೂ 
ಮ್ತಗಿಸಬ್ೇಕ್್ೆಂದತ ಇತ್ತು, ಅದನತನ 2024ರ್್ೇ ಸನಲ್ಪರ್್ೂಳಗ್ ಮ್ತಗಿಸಬೇ್ಕ್್ೆಂದತ  ಈಗನಗಲ್ೇ ತಿಳಿಸಲನಗಿದ್.  ಆ 
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ಪರಕ್ನರ, ಕ್ನಮ್ಗನರಿ ವ್ೇಗವನಗಿ ನಡಯ್ತತಿುದ್. Airport ರಸ್ುಯ ಮೆಟ್ೂರೇ ಕ್ನಮ್ಗನರಿ ಬಹಳ ವೇ್ಗವನಗಿ 
ನಡಯ್ತತಿುದ್. ತನವು ಅದನತನ ಗಮ್ನಸಿರಬಹತದತ. ಒೆಂದತ ವನರದ್ಧೆಂದ ಒೆಂದತ ವನರಕ್್ೆ ಕ್ನಮ್ಗನರಿ 
ಪರಗತಿರ್ನಗತತಿುದ್. By December 2023 ಅೆಂದರ್, ಇರ್ೂ್ನೆಂದತ ವಷಾಕ್್ೆ airport ಗ್ connectivity 
ಅನತನ metro ದ್ಧೆಂದ ಕ್ೂ್ಡತತ್ುೇವ್. ಅದೇ್ರಿೇತಿ ಉಳಿದ ಭನಗದಲ್ಪೂ ಎಲ್ೂಲ್ಪೂ finishing ಹೆಂತ್ದಲ್ಪೂ ಇದ,್ ಅದನತನ 
March-April ಒಳಗ ್ connectivity ಕ್ೂ್ಡತವುದಕ್್ೆ ಹ್ೇಳಿದ್ುೇರ್್. ರ್ನರ್್ೇ personally supervise 
ಮನಡತತಿುದ್ುೇರ್್.  And we will take care of your concern.  ಮೆಟ್ೂರೇ ಕ್ನಮ್ಗನರಿ ನಡಯ್ತವೆಂತ್ಹ 
ಸೆಂದಭಾದಲ್ಪೂ ಬ್ೇರ ್ transportation ಗ ್ ತ್ೂೆಂದರರ್್ನಗತತ್ುದ್. ಸನಜಾನಕರಿಗ ್ ಓಡನಡತವುದಕ್್ೆ 
ತ್ೂೆಂದರರ್್ನಗತತ್ುದ್.  Debris ಇರತತ್ುದ್, ಮ್ತೂ್ುೆಂದತ ಇರತತ್ದ್.  ಹನಗನಗಿ, ಎಷತಟ ಬ್ೇಗ ಮ್ತಗಿಸತತ್ುೇವ್ಯೇ 
ಅಷತಟ ಬ್ೇಗ  ಒಳ್ಳಯದತ.  ಆ ನಟಿಟನಲ್ಪೂ ಕರಮ್ವನತನ ತ್ಗ್ದತಕ್್ೂಳುಳತು್ೇರ್್. I appreciate your concern.  
ಆದರ್, ನಗದ್ಧತ್ ಸಮ್ಯದಲ್ಪೂ ಮನಡತವುದಕ್್ೆ ಸೂಚರ್್ಯನತನ ಕ್್ೂಟಿಟದು್ೇರ್್.  ರ್ನನತ supervise ಮನಡತತ್ುೇರ್್.  
 
      ಡನ|| ಕ್್.ಗ್ೂೇವಿೆಂದರನಜ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ವೆಂದರ್್ಗಳು. ಆಗಬಹತದತ.  
   

ಪರಶ್ನ ಸೆಂಖ್್ಯ 1201  
      ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ  ಶ್ರೇ ಮ್ಧತ ಜಿ.ಮನದೇ್ಗೌಡರವರ್ೇ, ತನವು ತ್ಮ್ಮ ಪರಶನ್ಯನತನ 
ಕ್್ೇಳಿ. ಮನನಯ ಸದಸಯರತ absent.  
                            ಪರಶ್ನ ಸೆಂಖ್್ಯ 1321 ಮ್ತ್ತು  1329  
     ಶ್ರೇ ನಸಿೇರ   ಅಹಮದ :-  ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಈಗ ಉತ್ುರ ಬೆಂದ್ಧರತವುದರಿೆಂದ, ರ್ನನತ ಸರಿರ್ನಗಿ 
ಉತ್ುರವನತನ ರ್್ೂೇಡಿಲೂ. ಹನಗನಗಿ, ಸಾಲಪ ಸಮ್ಯವನತನ ಕ್್ೂಟಟರ್, ಉತ್ುರವನತನ  ಓದ್ಧಕ್್ೂೆಂಡತ ನೆಂತ್ರ 
ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ುೇರ್್. 
     ಶ್ರೇ ಜ್.ಸಿ.ಮನಧತಸನಾಮಿ (ಸಣ್ಣ ನೇರನವರಿ, ಕ್ನನೂನತ, ಸೆಂಸದ್ಧೇಯ ವಯವಹನರಗಳು ಮ್ತ್ತು ಶನಸನ ರಚರ್್  
ಸಚಿವರತ) (ಮ್ತಖ್ಯಮ್ೆಂತಿರಗಳ ಪರವನಗಿ):-  ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಆಯಿತ್ತ. ಟ್ೈಮ್  ಕ್ೂ್ಡಿ 
 
     ಸಭನಪತಿಯವರತ:-  ಮನನಯ ಸದಸಯರ್ೇ, ಆಯಿತ್ತ.  
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ಪರಶ್ನ ಸೆಂಖ್್ಯ 1291  
(ಉತ್ುರ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ್) 

     ಶ್ರೇ ಕ್್.ಅಬತುಲ  ಜಜಬರ :- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಯ ಮ್ತಖ್ಯಮ್ೆಂತಿರಯವರತ ಉತ್ುರವನತನ 
ಒದಗಿಸಿದನುರ.್  ದನವಣ್ಗ್ರ್  ಜಿಲ್ೂಯ  ಅಲಪಸೆಂಖ್ನಯತ್ ಸಮ್ತದನಯದ ಕ್ನಲೂ್ೇನಗಳಲ್ಪೂ  ಮ್ೂಲಭೂತ್ 
ಸೌಕಯಾಗಳನದ  ರಸ್ು, ಚರೆಂಡಿ, ಕತಡಿಯತವ  ನೇರಿನ ಸೌಲಭಯಗಳ  ಕ್್ೂರತ್ಯಿರತವುದತ ಸಕ್ನಾರದ ಗಮ್ನಕ್್ೆ 
ಬೆಂದ್ಧದ್ಯೇ ಎೆಂಬತದನಗಿ ಪರಶ್ನ ಕ್್ೇಳಿದ್ುೇರ್್. ಅದಕ್್ೆ ಮನನಯ ಮ್ತಖ್ಯಮ್ೆಂತಿರಯವರತ ಹೌದತ, ಸಕ್ನಾರದ ಗಮ್ನಕ್್ೆ 
ಬೆಂದ್ಧದ್ ಎೆಂದತ  ಹ್ೇಳಿದನುರ.್ ಅದಕ್್ೆ ದನವಣ್ಗ್ರ್  ಜಿಲ್ೂಯ  ಅಲಪಸೆಂಖ್ನಯತ್ ಸಮ್ತದನಯದ ಕ್ನಲ್ೂೇನಗಳಲ್ಪೂ  
ರಸ್ು, ಚರೆಂಡಿ ಮ್ತ್ತು ಕತಡಿಯತವ  ನೇರಿನ ಸೌಲಭಯಗಳು ಇಲೂದ್  ಬಹಳ ತೂ್ೆಂದರ್ಯಲ್ಪೂದನುರ್. ಹನಗನಗಿ, ಇದರ 
ಬಗ್ೆ ಸಾಲಪ ಗಮ್ನ ಕ್ೂ್ಡಬೇ್ಕ್್ೆಂದತ ಮನನಯ ಮ್ತಖ್ಯಮ್ೆಂತಿರಯವರಲ್ಪೂ ಕ್್ೇಳಿಕ್ೂ್ಳುಳತ್ುೇರ್್. 

(ಮ್ತೆಂದತ)  
 

(1288) 29-12-2022 (11.10) ಎೆಂವಿ-ಆರ ಎನ        (ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಿತಿ) 
ಶ್ರೇ ಕ್್.ಅಬತುಲ  ಜಬಬರ (ಮ್ತೆಂದತ):- 
ಬ್ೆಂಗಳೂರತ ನಗರದಲ್ಪೂ ಮೌಲನರ್ನ ಅಬತುಲ  ಕಲನೆಂ ಅಜನದ ಶನಲ್ಗಳು ಮ್ೆಂಜೂರನಗಿದತು, ಆದರ್, 
ಇದತವರ್ವಿಗೂ ಅವುಗಳನತನ ಪ್ನರರೆಂಭ ಮನಡತವುದಕ್್ೆ ಆಗಿರತವುದ್ಧಲೂ. ಅವುಗಳು ಹನಗ್ಯೇ ಉಳಿದತಕ್ೂ್ೆಂಡಿವ.್ 
ಅದಕ್್ೆ ರ್ನನತ ಮನನಯ ಮ್ತಖ್ಯಮ್ೆಂತಿರಗಳ ಬಳಿ ಪ್ನರಥಾರ್್ ಮನಡತವುದೇ್ರ್್ೆಂದರ,್ ಈಗ ಎಲ್ೂಲ್ಪೂ ಉದತಾ ಶನಲಗ್ಳು 
ಮ್ತಚಾಲಪಟಿಟವ ್ ಅೆಂತ್ಹ ಕಡಗ್ಳಲ್ಪೂ ಮೌಲನರ್ನ ಅಬತುಲ  ಕಲನೆಂ ಅಜನದ ಶನಲ್ಗಳನತನ ತ್ರ್ಯತವುದತ ಹನಗ್ಯೇ 
ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ೂಯಲ್ಪೂಯೂ ಸಹ ಮ್ೂರ್ನಾಲತೆ ಕಡಗ್ಳಲ್ಪೂ ಶನಲ್ಗಳನತನ ತ್ರ್ಯತವುದಕ್್ೆ ಅವಕ್ನಶವಿದ್. ಮನನಯ 
ಮ್ತಖ್ಯಮ್ೆಂತಿರಗಳು ಇದನತನ ಮ್ೆಂಜೂರತ ಮನಡಿಕ್್ೂಡಬೇ್ಕ್್ೆಂದತ ತ್ಮ್ಮ ಮ್ೂಲಕ ಮನನಯ ಮ್ತಖ್ಯಮ್ೆಂತಿರಗಳನತನ 
ಕ್್ೂೇರತತ್ುೇರ್್. 

ಶ್ರೇ ಬಸವರನಜ ಬ್ೂಮನಮಯಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿವಯರ್ೇ, ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಎರಡತ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ೆ 
ತ್ಮ್ಮ ಪರಶ್ನಯನತನ ಕ್್ೇಳಿದನುರ.್ ಒೆಂದತ ದನವಣ್ಗರ್ ್ ಜಿಲ್ೂಯ ಅಲಪಸೆಂಖ್ನಯತ್ ಸಮ್ತದನಯದ ಕ್ನಲೂ್ೇನಯಲ್ಪೂ 
ಮ್ೂಲಭೂತ್ ಸೌಕಯಾಗಳ ಬಗ್ೆ. ಇದಕ್್ೆ ರ್ನವು ಸತಮನರತ 50 ಕ್್ೂೇಟಿ ರೂಪ್ನಯಿ ಅನತದನನವನತನ ಬಿಡತಗಡ್ 
ಮನಡಿದ್ುೇವ್. ಅದತ ಪೂಣ್ಾಪರಮನಣ್ದಲ್ಪೂ ಬಳಕ್್ರ್ನಗಿದ್. ಬನಕ್ ಉಳಿದ್ಧರತವೆಂತ್ಹ ಕ್ನಮ್ಗನರಿಗಳಿಗ್ ಏನತ ಹಣ್ 
ಬ್ೇಕತ, ಅದಕ್್ೆ ರ್ನವು ಹಣ್ವನತನ ಒದಗಿಸತತ್ುೇವ್. ಮ್ತು್ ಆ ಕ್ನಮ್ಗನರಿಯನತನ ಪೂಣ್ಾಗೂ್ಳಿಸತತ್ುೇವ್. 
ಬ್ೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಪೂ ಮೌಲನರ್ನ ಅಬತುಲ  ಕಲನೆಂ ಅಜನದ ಮನದರಿ ಶನಲ್ಗಳಿಗ ್ಮ್ೆಂಜೂರನತಿ ನೇಡಲನಗಿದ್. ಆದರ್, 
ಜನಗ ಮ್ತ್ೂುೆಂದತ ಇಲೂವೆ್ಂಬತದತ ಅದತ ನನನ ಗಮ್ನಕ್್ೆ ಬೆಂದ್ಧದ್. ಇದಕ್್ೆ ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಟೆಂತ್ ಒೆಂದತ ಸಭ್ಯನತನ 
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ಮನಡಿ, ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಟೆಂತ್ಹ ಇಲನಖ್ ್ಮ್ತ್ತು ಬ್ೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಪೂ ರ್ನವ ಕ್ೇ್ತ್ರದ ಶನಸಕರತ ಇದನುರ ್ ಅವರ ಜ್ೂತ್ 
ಸಭ್ಯನತನ ಮನಡಿ, ಈ ಸಮ್ಸ್ಯ ಇರತವುದರಿೆಂದ ಅವರತ ಮನಡತವುದಕ್್ೆ ಅಗತವುದ್ಧಲೂ. ಬ್ೇರ ್ ಕಡ ್ ಅವಕ್ನಶ 
ಸಿಕ್ೆದರ್, ಖ್ೆಂಡಿತ್ವನಗಿ ಮನಡತತ್ುೇವ್. ಆದರ್, ಎರಡತ-ಮ್ೂರತ ಮನಡತವುದಕ್್ೆ ಆಗತವುದ್ಧಲೂ. ಆದರ್, ಒೆಂದನತನ 
ಪ್ನರರೆಂಭ ಮನಡತತ್ುೇವ್.  

 
ಪರಶ್ನ ಸೆಂಖ್್ಯ: 1188 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶ  ಕ್್. ರನಥ್ೂೇಡ ರವರ ತ್ಮ್ಮ ಪರಶ್ನ ಸೆಂಖ್್ಯ.1188 ಸಮನಜ ಕಲನಯಣ್ 
ಇಲನಖ್ಗ್್ ವಗನಾವಣ್ಗೂ್ೆಂಡಿರತತ್ುದ.್  

 
ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶ  ಕ್್. ರನಥ್ೂೇಡ :- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರ,್ ಇದತ ಆರ್ಥಾಕ ಇಲನಖ್ಗ್್ ಹ್ೂೇಗಿ ಬರತತಿುದ್. 

ಆದತದರಿೆಂದ ಸದನ ಮ್ತಗಿದ ಮೆೇಲ್ ನನಗ್ ಅದರ ಉತ್ುರ ಕ್ೂ್ಡಿಸಿಕ್ೂ್ಡಿ. 
 
ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಆಯಿತ್ತ, ಉತ್ುರ ಕ್ೂ್ಡಿಸತತ್ುೇರ್್. 
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ಪರಶ್ನ ಸೆಂಖ್್ಯ: 1298 
(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ್) 

ಶ್ರೇ ಕ್್.ಹರಿೇಶ  ಕತಮನರ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಯ ಮ್ತಖ್ಯಮ್ೆಂತಿರಯವರತ ಉತ್ುರವನತನ 
ಒದಗಿಸಿದನುರ.್ ರ್ನನತ ಕ್ೇ್ಳಿರತವೆಂತ್ಹ ಒೆಂದತ ಮ್ತ್ತು ಎರಡರ್್ ಪರಶ್ನಗಳಿಗ ್ ಸರಿರ್ನದ ಉತ್ುರವನತನ ನೇಡಿದನುರ್. 
ರ್ನನತ ಒೆಂದರ್್ೇ ಪರಶ್ನಯಲ್ಪೂ ಕ್್ೇಳಿರತವುದತ ಏರ್್ೆಂದರ,್ 9,94,881.11 ಹ್ಕ್್ಟೇರ ನಲ್ಪೂ ಎಷತಟ ಹ್ಕ್್ಟೇರ  ಪರದೇ್ಶವನತನ 
ಕ್್ೈಬಿಡಲನಗಿದ್ ಎೆಂದತ ಕ್ೇ್ಳಿದ್ುೇರ್್. ಆದರ್, ನೇಡಿರತವ ಉತ್ುರದಲ್ಪೂ, ಸಮಿತಿಯನತನ ರಚರ್್ ಮನಡಿ, ಆ ಸಮಿತಿ 
ಗತರತತಿಸಿದ 3,30,186 ಹಕ್್್ಟೇರ  ಪರದ್ೇಶವನತನ ಡಿೇಮ್ಡ  ಫನರ್ಸ್ಟ ನಲ್ಪೂ ಸೇ್ರಿಸಲನಗಿದ್ ಎೆಂದತ ಇದ್.  

 
ಶ್ರೇ ಜ್.ಸಿ.ಮನಧತಸನಾಮಿ (ಸಣ್ಣ ನೇರನವರಿ, ಕ್ನನೂನತ, ಸೆಂಸದ್ಧೇಯ ಮ್ತ್ತು ಶನಸನ ರಚರ್ನ ಸಚಿವರತ) 

(ಮ್ತಖ್ಯಮ್ೆಂತಿರಗಳ ಪರವನಗಿ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, 2015-16ರ್ೇ್ ಸನಲ್ಪನಲ್ಪೂ District Committee 
ಗಳಲ್ಪೂ, decision  ತ್ಗ್ದತಕ್್ೂೆಂಡತ, Deemed Forest category ನಲ್ಪೂ real forest ರ್ನವುದತ ಎೆಂದತ, 
ಜಿಲನೂ ಉಸತುವನರಿ ಸಚಿವರ ಅಧಯಕ್ಷತಯ್ಲ್ಪೂ ಸಭ್ ಮನಡಿರತವುದರಲ್ಪೂ, 3,30,000 ಹ್ಕ್್ಟೇರ  ಪರದ್ೇಶವನತನ 
ಗತರತತಿಸಿದುರತ. ಅದರ ವಿರ್ನಯಿತಿ ಏಳು ಲಕ್ಷ ಚಿಲೂರ ್ ಹ್ಕ್್ಟೇರ  ಪರದ್ೇಶ ಏನದ್, ಅದತ ಡಿೇಮ್ಡ  ಫನರ್ಸ್ಟ  ಅಲೂ. 
Available government land ಆಗಬೇ್ಕತ ಎೆಂಬ ಹೆಂದ್ಧನ ಸಕ್ನಾರವಿದನುಗಲೇ್ ತಿೇಮನಾನ ಮನಡಿದುರತ. 
ಆದರ್, ಅದತ ಅನತಷ್ನಠನವನಗಿರಲ್ಪಲೂ. ಆದರ್, ಏನತ ಮನಡಿಬಿಟಟರತ ಎೆಂದರ್, however affidavit has been 
placed before Hon’ble Supreme Court ಎೆಂದತ ಅವತ್ತು ಕ್ನಯಬಿರ್್ರ್ ನಲ್ಪೂ condition ಹನಕ್ದನುರತ. 
ಹನಗನಗಿ, ಮನನಯ ಸತಪಿರೇೆಂ ಕ್್ೂೇರ್ ಾ ಮ್ತೆಂದ್ ರ್್ೈಜವನದ ಕ್್ೇಸ್  ಇಲೂ. ಮನನಯ ಸತಪಿರೇೆಂ ಕ್್ೂೇರ್ ಾ ಏನತ 
ನಮ್ಮನತನ ಕ್್ೇಳಿರಲ್ಪಲೂ. ರ್ನವೇ್ ಸತಪಿರೇೆಂ ಕ್ೂ್ೇರ್ ಾ ಮ್ತೆಂದ್ ಹ್ೂೇಗಿ ಅಫಿಡವಿರ್  ಹನಕಬ್ೇಕ್್ೆಂದತ ಹ್ೇಳಿದ್ುವು. 
ಹನಗನಗಿ, ಈಗ ಏನತ ಕ್ನಯಬಿರ್್ರ್ ನಲ್ಪೂ ತಿೇಮನಾನವನತನ ತ್ಗ್ದತಕ್್ೂೆಂಡತ, ಡಿೇಮ್ಡ  ಫನರ್ಸ್ಟ  3,30,000 ಹ್ಕ್್ಟೇರ ಗ ್
ಮನತ್ರ ಸಿೇಮಿತ್. ಉಳಿದ್ಧದತು ಅಲೂವ್ೆಂದತ ತಿೇಮನಾನ ಮನಡಿದ್ುೇವ್.  ಮನನಯ ಸತಪಿರೇೆಂ ಕ್ೂ್ೇರ್ ಾನ ಮ್ತೆಂದ ್
ಅಫಿಡವಿರ್ ಹನಕ್, issue close ಆಗಿದ.್ ಈಗ ಕೆಂದನಯ ಇಲನಖ್ಯ್ವರತ ಅವರ ಭೂಮಿ ಎೆಂದತ 
ತ್ಗ್ದತಕ್ೂ್ಳಳಬಹತದತ ಎೆಂದತ ಕೆಂದನಯ ಇಲನಖ್ಯ್ಿೆಂದ ಒೆಂದತ ಆದ್ೇಶವನತನ ಹ್ೂರಡಿಸಿದನುರ್. ಮನನಯ ಕೆಂದನಯ 
ಸಚಿವರನದ ಶ್ರೇ ಆರ.ಅಶ್್ೇಕ ರವರತ ಸಹ ಇಲ್ಪೂಯೇ ಇದನುರ.್ Deemed Forest is confined to 
3,30,00 hectares only in Karnataka. ಅವತ್ತು ಇದುೆಂತ್ಹ ಹರ್್ೂನೆಂದತ ಲಕ್ಷ ಹ್ಕ್್ಟೇರ ನಲ್ಪೂ. ಆಮೆೇಲ ್
ಅದತ ಒೆಂಬತ್ತು ಲಕ್ಷಕ್್ೆ ಇಳಿಯಿತ್ತ. ಈಗ ರ್ನವುದ್ೇ controversy ಇಲೂ. ಮನನಯ ಸತಪಿರೇೆಂ ಕ್್ೂೇರ್ ಾ ನಮಿಮೆಂದ 
ಏನನತನ ಕ್್ೇಳಿಲೂ. ಇದತ ಸತಪಿರೇೆಂ ಕ್್ೂೇರ್ ಾನಲ್ಪೂ ಬನಕ್ ಇದ್ ಎೆಂದತ ಏಕ್್ ಹೇ್ಳಿದ್ುೇವ ್ಎೆಂದರ್, ರ್ನವು ಅಫಿಡವಿರ್ 
ಫ್ೈಲ  ಮನಡಿದು್ೇವ್. ಅವರತ ನಮ್ಮನತನ ಅಷತಟ ಮನತ್ರ ಕ್್ೇಳಿದುರತ. Affidavit has been placed before 
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Supreme Court.  ಈಗ ರ್ನವುದನತನ ಡಿೇಮ್ಡ  ಅನತನತನುರ್ ಮ್ತ್ತು ಡಿೇಮ್ಡ  ಅನತನವುದ್ಧಲೂ, ಅದನತನ 
ಮನಡಲನಗಿದ್. Now issue is closed.  

 
ಶ್ರೇ ಕ್್.ಹರಿೇಶ  ಕತಮನರ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಈಗ ಅಫಿಡವಿರ್  ಅನತನ ಫ್ೈಲ  ಮನಡಿದ್ುೇವ್ೆಂದತ 

ಹ್ೇಳಿದನುರ್. ಈಗ ಅಫಿಡವಿರ್  ಅನತನ ಫೈ್ಲ  ಮನಡಿದ ಮೆೇಲ್, ಮನನಯ ಸತಪಿರೇೆಂ ಕ್ೂ್ೇರ್ ಾನೆಂದ 
ಆದ್ೇಶವನಗಬ್ೇಕಲೂವ್ೇ? ಅದಕ್್ೆ ಆದ್ೇಶವನಗದ್ ಡಿೇಮ್ಡ  ಫನರ್ಸ್ಟ  ಮ್ೂರತ ಲಕ್ಷ ಎಕರ ್ಮನತ್ರ, ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ಎಕರ ್
ಇಲೂ, ಇದತ ಇತ್ಯಥಾವನಗಿದ್ ಎೆಂದತ ಸಕ್ನಾರದ ಮ್ೆಂತಿರಗಳು ಎಲನೂ ಕಡಗ್ಳಲ್ಪೂ ಹ್ೇಳುತಿುದನುರ್.  

 
ಶ್ರೇ ಜ್.ಸಿ.ಮನಧತಸನಾಮಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಇದಕ್್ೆ ಮನನಯ ಸತಪಿರೇೆಂ ಕ್ೂ್ೇರ್ ಾನ ಇಶತಯ 

ಇರಲ್ಪಲೂ. ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಇದನತನ ಗಮ್ನಸಲ್ಪ. ಕ್ನಯಬಿರ್್ರ್ ನಲ್ಪೂ ತಿೇಮನಾನವನದ ಮೆೇಲ್ ಏನತ ಮನಡಿದರತ 
ಎೆಂದರ,್ ಅೆಂದರ್, ಮನನಯ ಸಿದುರನಮ್ಯಯನವರ ಕ್ನಲದಲ್ಪೂ ಸತಪಿರೇೆಂ ಕ್್ೂೇರ್ ಾಗ ್ ಒೆಂದತ ಅಫಿಡವಿರ್  
ಹನಕ್ೂ್ೇಣ್ವ್ೆಂದತ ಕ್ನಯಬಿರ್್ರ್  ರ್್ೂೇರ್ ನಲ್ಪೂ ಒೆಂದತ ಸನಲತ ಸೇ್ರಿಸಿಬಿಟಟರತ. ಹನಗನಗಿ, ನಮ್ಗ್ 
ಅನವನಯಾವನಯಿತ್ತ. ರ್ನವು ಸತಪಿರೇೆಂ ಕ್ೂ್ೇರ್ ಾನ ಮ್ತೆಂದ ್ಅಫಿಡವಿರ್  ಹನಕತವುದಕ್್ೆ ಅದನತನ define ಮನಡಿ, 
ಮನನಯ ಸತಪಿರೇೆಂ ಕ್ೂ್ೇರ್ ಾ Deemed Forest is a vague word used ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳಿಬಿಟಿಟದ್. ಆ ರಿೇತಿಯ 
ಪದವರ್್ನೇ ಬಳಸಬ್ೇಡಿ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳಿಬಿಟಿಟದ್. ಆದರ್, ರ್ನವು ಒೆಂದತ ಎಕರಯ್ಲ್ಪೂ ಇೆಂತಿಷತಟ ಮ್ರವಿದುರ್ ಅದನತನ 
ಫನರ್ಸ್ಟ  ಎೆಂದತ ಭನವಿಸತತ್ುೇವ್ೆಂದತ ಹೇ್ಳಿದು್ವು. ಹನಗನಗಿ C & D land ಎಲನೂ ಇತ್ತು. ಅದಕ್್ೆ ಕ್ೂ್ಟತಟಬಿಟಟರತ, 
Deemed Forest ಎೆಂದತ notification ಮನಡಿ ಎೆಂದತ. ಆದರ್, ಅದತ ಆಗಲ್ಪಲೂ. ಉಸತುವನರಿ ಸಚಿವರ 
ಅಧಯಕ್ಷತಯ್ಲ್ಪೂ ಜಿಲನೂ ಸಮಿತಿಗಳನತನ ಮನಡಿ, ರ್ನವುದತ ಫನರ್ಸ್ಟ ಗ್ ಹೂ್ೇಗಬ್ೇಕತ, ರ್ನವುದತ ಹ್ೂೇಗಬನರದತ 
ಎೆಂದತ ಇತ್ಯಥಾ ಮನಡಿದ ಅನಾಯ ರ್ನವು ಅಫಿಡವಿರ್  ಅನತನ ಫ್ೈಲ  ಮನಡಿದ್ುೇವ್. ಇದತ ಸತಪಿರೇೆಂ ಕ್ೂ್ೇರ್ ಾನ 
litigation ಅಲೂ. ರ್ನವು ಅಫಿಡವಿರ್  ಅನತನ ಫೈ್ಲ  ಮನಡಬೇ್ಕ್ನಗಿತ್ತು, ಫ್ೈಲ  ಮನಡಿದ್ುೇವ್. There ends this 
issue.  

ಶ್ರೇ ಕ್್.ಹರಿೇಶ  ಕತಮನರ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಕೆಂದನಯ ಇಲನಖ್ ್ಮ್ತ್ತು ಅರಣ್ಯ ಇಲನಖ್ಗ್ಳ 
ಜೆಂಟಿ ಸವ್ೇಾರ್ನಗಬ್ೇಕತ.  

 
ಶ್ರೇ ಜ್.ಸಿ.ಮನಧತಸನಾಮಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಜೆಂಟಿ ಸವ್ೇಾಯನತನ ಕೆಂದನಯ ಇಲನಖ್ಯ್ವರತ 

ಮನಡಿಕ್್ೂಳುಳತನುರ್. ಜಿಲನೂ ಸಮಿತಿಗಳ ಮ್ತೆಂದ್ ಏನತ ತಿೇಮನಾನವನಗಿದ್, ಅದರ ಮನಹತಿಗಳು ಎಲನೂ ಜಿಲ್ೂಗಳಲೂ 
ಇದ್.  
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ಶ್ರೇ ಆರ.ಅಶ್್ೇಕ (ಕೆಂದನಯ ಸಚಿವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಕೆಂದನಯ ಇಲನಖ್ಗ್್ ಒಟತಟ 
7,73,326 ಹ್ಕ್್ಟೇರ  ಜಮಿೇನನತನ ನಮ್ಗ ್ ವನಪಸತು ನೇಡಿದನುರ್. ಏನತ ಒೆಂಬತ್ತು ಲಕ್ಷ ಚಿಲೂರ್ ಡಿೇಮ್ಡ  ಫನರ್ಸ್ಟ 
ಇತ್ತು. ಅದರಲ್ಪೂ ಡಿೇಮ್ಡ ಫನರ್ಸ್ಟ  official ಆಗಿರತವೆಂಥದತು, ಮನನಯ ಜ್.ಸಿ.ಮನಧತಸನಾಮಿಯವರತ ಹ್ೇಳಿದ 
ರಿೇತಿಯಲ್ಪೂ, ಕ್್ೂೇರ್ ಾನವರತ ಏನನತನ ಕ್್ೇಳಿರಲ್ಪಲೂ, voluntary  ಆಗಿ ಹ್ೂೇಗಿರತವೆಂತ್ಹ ಕ್್ೇಸ್  ಇದತ. 
ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಮನಡಿರತವೆಂತ್ಹ ತ್ಪತಪ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳಬಹತದತ. ಈಗ ಕ್್ೂೇರ್ ಾಗ್ ಅಫಿಡವಿರ್  ಹನಕತವ ಮ್ತಖ್್ೇನ 
ಅದನತನ ವನಪಸತು ಪಡದ್್ಧದ್ುೇವ್. ಈಗ ಡಿೇಮ್ಡ  ಫನರ್ಸ್ಟ  ಎೆಂದರ್, 3,30,186 ಎಕರ ್ಮನತ್ರ. ಈಗ ಅದತ official 
ಆಯಿತ್ತ. ಮದಲತ ಇದಕ್್ೆ ಹ್ೂಡ್ದನಟವಿತ್ತು. ಈ ಸವ್ೇಾ ನೆಂಬರತಗಳಿಗ ್ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಟೆಂತ್ ನಮ್ೂರ್್-50 ಮ್ತ್ತು 
ನಮ್ೂರ್್-53 ರಲ್ಪೂ ರ್ನವ ರೈ್ತ್ರತ ಅಜಿಾಯನತನ ಹನಕ್ಕ್್ೂೆಂಡಿದುರತ, ಅದನತನ ಅವರಿಗ್ ಗನರಯೆಂರ್  ಮನಡಿಬಿಟಿಟದನುರ್. 
ಆದರ್, ಫನರ್ಸ್ಟ ನವರತ ಅದತ ನಮ್ಮದತ ಎೆಂದತ ಹೂ್ಡದ್ನಟ ನಡಯ್ತತಿುತ್ತು. ನಮ್ೂರ್್-50 ಮ್ತ್ತು ನಮ್ೂರ್್-
53ರಲ್ಪೂ ಶನಸಕರ ಸಮಿತಿ ಅದನತನ add ಮನಡಿಬಿಟಿಟದನುರ್. ಆದರ್, ಫನರ್ಸ್ಟ ನವರತ ಅದತ ನಮ್ಮದತ ಎೆಂದತ 
ಹ್ೇಳಿದರತ. ಅದನತನ ಈಗ 30,615 ಎಕರ ್ 20 ಗತೆಂಟ್ ಜಮಿೇನನತನ ವನಪಸತು ಬಿಟಿಟದನುರ್. ಈಗ ಅಷೂಟ ಜನ 
ರೈ್ತ್ರತ ಸೇ್ಫ  ಆದರತ. ರ್ನರಿಗ್ ನಮ್ೂರ್್-50 ಮ್ತ್ತು ನಮ್ೂರ್್-53ರಲ್ಪೂ ಗನರಯೆಂರ್  ಅನತನ ನೇಡಿದುರತ, ಅದತ 
ಸೇ್ಫ  ಆಯಿತ್ತ. ಅದ್ೇರಿೇತಿ ಕ್್ರ್, ಶನಲ್ ಮ್ತ್ತು ರ್್ಡತತ್ೂೇಪತ ಇವುಗಳರ್್ನಲನೂ ಡಿೇಮ್ಡ  ಫನರ್ಸ್ಟ  ಎೆಂದತ 
ಮನಡಿಬಿಟಿಟದುರತ. ಅದತ 21,583 ಎಕರ ್ ಪರದೇ್ಶ. ಇದನತನ ಕೂಡ ರ್ನವು ವನಪಸತು ಕೆಂದನಯ ಇಲನಖ್್ಗ್ 
ತ್ಗ್ದತಕ್ೂ್ೆಂಡಿದು್ೇವ್. ಬಹಳ ಮ್ತಖ್ಯವನದತದತ ಏರ್್ೆಂದರ,್ ಸತಪಿರೇೆಂ ಕ್ೂ್ೇರ್ ಾನ ಆದ್ೇಶದೆಂತ್ ಐವತ್ತು ಮ್ರಕ್ೆೆಂತ್ 
ಜನಸಿು ಇದುರ್ ಅದನತನ ಫನರ್ಸ್ಟ  ಎೆಂದತ ಘೂೇಷಣ್ ಮನಡಬೇ್ಕತ. ಅದೂ ಕೂಡ 1,62,073 ಎಕರಯ್ನತನ ಕೂಡ 
ವನಪಸತು ಪಡದ್್ಧದ್ುೇವ್. ಈಗ ಅದರಲ್ಪೂ ತ್ೆಂಗಿನ ಮ್ರ, ಅಡಿಕ್್ ಮ್ರ ಇರತತ್ುದ್. ಈ ಎಲೂವೂ ಸಹ 
ಘೂೇಷಣ್ರ್ನಗಿದುವು. ರ್ನವು ಇದನತನ ಸಹ ವನಪಸತು ಪಡದ್್ಧದು್ೇವ್. ಮ್ತ್ು ಬ್ೇರ ್ ಬ್ೇರ ್ ಇಲನಖ್್ಗಳನದ 
Agriculture, Horticulture, ಶನಲ್ ಇವುಗಳರ್ನ್ಲನೂ ಫನರ್ಸ್ಟ  ಎೆಂದತ ಘೂೇಷಣ್ ಮನಡಿದುರತ. 21,030 ಎಕರ ್
ಅದನತನ ಕೂಡ ಕೆಂದನಯ ಜಮಿೇನಗ್ ವನಪಸತು ಬೆಂದ್ಧದ್. ಅೆಂದರ್, ಇದತ ಬಹಳ ದ್ಧನಗಳಿೆಂದ ಇದುೆಂತ್ಹ ಸಮ್ಸ್ಯ. 
ಈಗ ಈ ಸಮ್ಸ್ಯ ಬಗ್ಹರಿದ್ಧದ್. ಈಗ ಕೆಂದನಯಕ್್ೆ ಬೆಂದ್ಧರತವೆಂತ್ಹ ಜಮಿೇನತ ಏನದ್, ರ್ನರತ ಬಹಳ 
ವಷಾಗಳಿೆಂದ ಬಡವರತ ಉಳುಮೆ ಮನಡತತಿುದನುರ,್ ಆ ರಿೇತಿ ಉಳುಮೆ ಮನಡತತಿುರತವೆಂತ್ಹ ಅತಿ ಸಣ್ಣ ರೈ್ತ್ರಿಗ ್
ಕ್್ೂಡತವೆಂತ್ಹ ವಯವಸ್ಿಯನತನ ಕೆಂದನಯ ಇಲನಖ್ಯ್ ವತಿಯಿೆಂದ ಮನಡತತ್ುೇವ್.  

 
ಶ್ರೇ ಪಿ.ಎೆಂ.ಮ್ತನರನಜತ ಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಶ್ರೇ ಗೂ್ೇದನವಧಾನ  ಎೆಂಬತವವರತ ಸತಪಿರೇೆಂ 

ಕ್್ೂೇರ್ ಾನಲ್ಪೂ ಕ್ೇ್ಸ್  ಹನಕ್ದನುರ.್ 
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ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಪಿ.ಎೆಂ.ಮ್ತನರನಜತ ಗೌಡರವರ,್ ತನವು ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕ್್ೆ ರ್ನನತ ಅನತಮ್ತಿ 
ನೇಡಿಲೂ. ತನವು ಕತಳಿತ್ತಕ್್ೂಳಿಳ.  

 
ಪರಶ್ನ ಸೆಂಖ್್ಯ:1317 

(ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಹನಜರಿರತವುದ್ಧಲೂ) 
ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಈಗ ಶ್ರೇ ನರನಣಿ ಹಣ್ಮ್ೆಂತ  ರತದರಪಪನವರತ ತ್ಮ್ಮ ಪರಶ್ನ 

ಸೆಂಖ್್ಯ 1317 ಅನತನ ಕ್್ೇಳುವುದತ. 
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ಪರಶ್ನ ಸೆಂಖ್್ಯ: 1281 
(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ್) 

ಶ್ರೇ ಮ್ರಿತಿಬ್ಬೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಯ ಮ್ತಖ್ಯಮ್ೆಂತಿರಗಳು ಉತ್ುರವನತನ ಒದಗಿಸಿದನುರ.್ 
ವಿಶ್ಾೇಶಾರಯಯ ಬಡನವಣ್ ನಮನಾಣ್ಕ್್ೆೆಂದತ ಸತಮನರತ ಒೆಂಬತ್ತು ಎಕರ ್ ಜಮಿೇನಗ್ 2010ರಲ್ಪೂ ಅದಕ್್ೆ ಅೆಂತಿಮ್ 
ಅಧಿಸೂಚರ್್ರ್ನಗತತ್ುದ್. 2010ರಲ್ಪೂ ಅೆಂತಿಮ್ ಅಧಿಸೂಚರ್್ರ್ನದ ಮೆೇಲ್, ಭೂಮನಲ್ಪೇಕರತ ಕ್್ೂೇರ್ ಾಗ ್
ಹ್ೂೇಗತತನುರ್. 2012ರಲ್ಪೂ ಭೂಮನಲ್ಪೇಕರ ಪರವನಗಿ ಪರಕರಣ್ ಇತ್ಯಥಾವನಗತತ್ುದ್. 2012ರಲ್ಪೂ ಭೂಮನಲ್ಪೇಕರ 
ಪರವನಗಿ ಪರಕರಣ್ ಇತ್ಯಥಾವನದ ಮೆೇಲ್, ಮ್ತ್ು ಎರಡತ ವಷಾಗಳ ಕ್ನಲ ಬಿ.ಡಿ.ಎ.ದವರತ appeal  
ಹ್ೂೇಗತವುದ್ಧಲೂ. ಎರಡತ ವಷಾದ ನೆಂತ್ರ 2014ರಲ್ಪೂ ಮೆೇಲಮನವಿಯನತನ ಸಲ್ಪೂಸಿದನುರ್. ಇವತಿುಗ್ ಏಳು 
ವಷಾವನದರೂ ಕೂಡ, ಆ ಮೆೇಲಮನವಿಯ ಬಗ್ೆ ಬಿ.ಡಿ.ಎ.ದವರತ pursue ಮನಡಲ್ಪಲೂ. ಈ ರಿೇತಿರ್ನಗಿ ಎಲನೂ 
ರಿೇತಿಯ ಪರಿಹನರ ಕ್ೂ್ಟತಟ, ಸನಾಧಿೇನಕ್್ೆ ತ್ಗ್ದತಕ್್ೂೆಂಡತ, ಬಡನವಣ್ ನಮನಾಣ್ ಮನಡತತಿುರತವೆಂತ್ಹ ಈ 
ಪರದ್ೇಶದಲ್ಪೂ ಇಷತಟ ದ್ಧೇಘಾಕ್ನಲದಲ್ಪೂ ಅದನತನ pursue ಮನಡದೇ್ ಬಿ.ಡಿ.ಎ. ವಕ್ೇಲರತ ಮ್ತ್ತು ಬಿ.ಡಿ.ಎ. 
ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಶನಮಿೇಲನಗಿ, ಈ ರಿೇತಿ ಭೂಸನಾಧಿೇನಪಡಿಸಿಕ್ೂ್ೆಂಡಿರತವೆಂತ್ಹ ಸಾತ್ತು ಖ್ನಸಗಿಯವರ ಪ್ನಲನಗತತಿುದ್.  

(ಮ್ತೆಂದತ) 
 

(1289) 29.12.2022 11.20 LL-RN          (ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಿತಿ) 
ಶ್ರೇ ಮ್ರಿತಿಬ್ಬೇಗೌಡ (ಮ್ತೆಂದತ) 
ಆದತದರಿೆಂದ, ದಯಮನಡಿ ಈ ಬಗ್ೆ ಪರಿಶ್ೇಲ್ಪಸಿ, ಅಡೂ್ಾೇಕ್್ೇರ್  ಜನರಲ ರವರ್ೇ, ಈ ಪರಕರಣ್ವನತನ 
ಗಮ್ನಸತವೆಂತ,್ ಸೂಕು ನದ್ೇಾಶನ ನೇಡಬೇ್ಕತ. ಬಿ.ಡಿ.ಎ. ಭೂಸನಾಧಿೇನ ಮನಡಿಕ್್ೂೆಂಡತ ಬಡನವಣ ್ ರಚರ್್ 
ಮನಡತವುದಕ್್ೆ ಸನಕಷತಟ ಹಣ್ ಖ್ಚತಾ ಮನಡಿದ್. ದಯವಿಟತಟ, ಇಲ್ಪೂ ನವ್ೇಶನ ಹೆಂಚಿಕ್ ್ ಆಗತವೆಂತ್ ಮನಡಬೇ್ಕತ 
ಮ್ತ್ತು ಆ ಸಾತ್ುನತನ ಬಿ.ಡಿ.ಎ. ವಶಕ್್ೆ ತ್ಗ್ದತಕ್ೂ್ಳಳಬ್ೇಕತ. 
  

ಶ್ರೇ ಬಸವರನಜ ಬ್ೂಮನಮಯಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಬ್ೆಂಗಳೂರಿನ ಬಿ.ಡಿ.ಎ. ತ್ನನ 
ಕ್ನಯಾವನಯಪಿುಯಲ್ಪೂ ಬಡನವಣ್ಗಳ ರಚರ್್ ಮನಡತವೆಂಥದತು, ಬಹಳ ಪರಮ್ತಖ್ವನದೆಂತ್ಹ ಒೆಂದತ ಚಟತವಟಿಕ್್. 
ಆದರ್, ಕಳ್ದ ೨೫ ವಷಾಗಳಿೆಂದ ಬಿ.ಡಿ.ಎ. ಅನತನ ರ್ನವು ರ್್ೂೇಡತತಿುದ್ುೇವ್. ೨೦೦೪ರಲ್ಪೂ ಪ್ನರರೆಂಭವನದ ೪ 
ಬಡನವಣ್ಗಳು ಅೆಂದರ್, ಶ್ವರನಮ್ ಕ್ನರೆಂತ್ ಬಡನವಣ್ ಇರಬಹತದತ, ವಿಶ್ಾೇಶಾರಯಯ ಬಡನವಣ್ ಇರಬಹತದತ 
ಹನಗೂ ಇತ್ರ ್ ಎರಡತ ಬಡನವಣ್ ರಚರ್್ ಆದ ಮೆೇಲ್, ಅವು ಒೆಂದಲನೂ ಒೆಂದತ ರಿೇತಿಯಲ್ಪೂ ವನಯಜಯಕ್್ೆ ಸಿಲತಕ್, 
ಮನನಯ ರ್ನಯರ್ನಲಯ ಮ್ತ್ತು ಮನನಯ ಸತಪಿರೇೆಂ ಕ್್ೂೇರ್ ಾಗ್ ಹೂ್ೇಗಿ, ಆ ಸಾತ್ತು ರ್ನವ ಉದ್ುೇಶಕ್ನೆಗಿ 
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ಭೂಸನಾಧಿೇನ ಪರಕ್ರಯ ಆಗಬೇ್ಕತ, ಅದತ ಆಗತತಿುಲೂ. ಈ ಮ್ಧ್ಯ ಬಹಳಷತಟ ಕಡ ್ ಭೂಮಿಗಳನತನ ಬಿಡತವೆಂಥದತು, 
ಇರ್ೂ್ನೆಂದತ Preliminary Notice ನಲ್ಪೂ ಮನಡಿ, ಆ ನೆಂತ್ರ 6(1) Notification ಮನಡತವುದಕ್ೆೆಂತ್ 
ಮದಲತ ತಿೇಮನಾನ ಮನಡಬ್ೇಕತ. Preliminary Notice ನಲ್ಪೂ ಇರತವುದನತನ ಬಿಡತವುದಕ್್ೆ ಅವಕ್ನಶ ಇದ.್ 
ಆದರ್, Section.4(1) and 6(1) Notification  ಆದ ಮೆೇಲ ್ಕೂಡ ಬಿಟಿಟರತವೆಂತ್ಹ ಹಲವನರತ ಪರಕರಣ್ಗಳು 
ಆಗಿರತತ್ುವ್. ಆದತದರಿೆಂದ, ಅದಕ್್ೆ ಕಡಿವನಣ್ ಹನಕಲತ ಕ್್ಲವು ನಯಮ್ಗಳನತನ ರ್ನವು ಮನಡತತಿುದ್ುೇವ್. ರ್ನವ 
ಪರಕರಣ್ಗಳನತನ ರ್ನವು ರ್ನವುದ್ೇ ಕ್ನರಣ್ಕೂೆ ಬಿಡಬನರದತ ಮ್ತ್ತು ಕ್್ೂೇರ್ ಾನಲ್ಪೂ ಬ್ೇರ ್ ಬ್ೇರ ್
ಹೆಂತ್ದಲ್ಪೂರತವುದನತನ ಫ್ೈರ್  ಮನಡಬೇ್ಕತ. ಮನನಯ ಮ್ರಿತಿಬ್ಬೇಗೌಡರವರ ಗಮ್ನಕ್್ೆ ತ್ರತವುದ್ೇರ್ೆ್ಂದರ್, ಬಿ.ಡಿ.ಎ.ನಲ್ಪೂ 
ನೂರನರತ ವಕ್ೇಲರತ ಇದನುರ.್ ಆದರ್, ರ್ನವ ಕ್್ೇಸ್ ನಲ್ಪೂ ರ್ನರತ ಏನತ ಮನಡತತನುರ ್ ಎನತನವೆಂಥ ಗ್ೂೆಂದಲ 
ಅಷಟರಮ್ಟಿಟಗ್ ಇತ್ತು. ಅದಕ್ನೆಗಿ, ಇನತನ ಮ್ತೆಂದ್ ಒಬಬ ವಕ್ೇಲರಿಗ್ ೫ ಕ್್ೇಸ್ ಗಳಿಗಿೆಂತ್ಲೂ ಹ್ಚತಾ ನೇಡಬನರದೆ್ಂದತ, 
ಅವರತ ಆ ಕ್್ೇಸ್  ಬಗ್ೆ ಹ್ಚತಾ ಏಕ್ನಗರತ್ ವಹಸಬ್ೇಕ್್ೆಂದತ ರ್ನವು ತಿೇಮನಾನ ಮನಡಿರತತ್ುೇವ್. ಈ ಪರಕರಣ್ದಲ್ಪೂ 
ಅಡೂ್ಾೇಕ್್ೇರ್  ಜನರಲ ರವರೇ್ ರ್ನಯರ್ನಲಯದ ಮ್ತೆಂದ್ ಹನಜರನಗತವೆಂತ್ ನದೇ್ಾಶನ ನೇಡತತ್ುೇವ್. ಇದರಲ್ಪೂ ರಿರ್  
ಅಜಿಾ ಫ್ೈಲ  ಮನಡತವುದಕ್್ೆ ಸತಮನರತ ಎರಡತ ವಷಾಗಳ ವಿಳೆಂಬವನಗಿದ್. Delay condonation 
ಮನಡತವುದಕ್್ೆ ಕ್್ೂೇರ್ ಾಗ ್ಅಧಿಕ್ನರ ಇದ್. ಅದನತನ ಮನಡಿ, ರಿರ್  ಅಪಿೇಲತ ಅಡಿಮರ್  ಆಗಿದ.್ Pursue  ಮನಡಿ, 
ರ್ನವುದ್ೇ ಕ್ನರಣ್ಕೂೆ ಭೂಸನಾಧಿೇನ ಮನಡತವುದಕ್್ೆ ಪರಿಹನರ ನೇಡಿ, ಫೈ್ನಲ  ರ್್ೂೇಟಿಫಿಕ್ೇ್ಷನ  ಆಗಿದ್. ಅದನತನ 
ಪಡದ್ತಕ್ೂ್ಳುಳವುದಕ್್ೆ ರ್ನವು ಎಲನೂ ಅಗತ್ಯ ಕ್ನನೂನತ ಕರಮ್ಗಳನತನ ತ್ಗ್ದತಕ್್ೂಳುಳತ್ುೇವ್. ಅಷ್ಟ್ೇ ಅಲೂದ್ೇ, ಈ 
ವಿಳೆಂಬಕ್್ೆ ರ್ನರತ ಕ್ನರಣ್ ಮ್ತ್ತು ಈ ರಿೇತಿ ಆಗತವುದಕ್್ೆ ರ್ನರತ ಕ್ನರಣ್ ಎೆಂಬತದಕ್್ೆ ಎಲನೂ ರಕ್್ನಡ ಾ ಪಡದ್ತ, 
ಸೂಕು ತ್ನಖ್್ ಕೂಡ ಮನಡಿಸತತ್ುೇರ್್.  
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ತ್ಡಹ್ಡಿಯಲನದ ಪರಶ್ನ 
ಪರಶ್ನ ಸೆಂಖ್್ಯ: 545+438+518+552 

(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ್) 
 

ಡನ: ತ್ಳವನರ  ಸನಬಣ್ಣ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಯ ಮ್ತಖ್ಯಮ್ೆಂತಿರಗಳು ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜಯದಲ್ಪೂ 
ಹ್ಚತಾ ಕಡಿಮೆ ಎಲನೂ ವಗಾಗಳಿಗ ್ಒೆಂದಲನೂ ಒೆಂದತ ರಿೇತಿಯಲ್ಪೂ ಸಹನಯ ಮನಡತತನು ಬೆಂದ್ಧದನುರ ್ಮ್ತ್ತು ಅವರತ 
ರ್್ಚಿಾನ ಮ್ತಖ್ಯಮ್ೆಂತಿರಗಳ್ೆಂದತ ಹ್ಸರತ ಗಳಿಸಿದನುರ.್ ಆದರ,್ ಸಕ್ನಾರಿ ರ್ೌಕರರ ವಿಷಯ ಬೆಂದನಗ, ಅವರತ ಏತ್ಕ್ೂ್ೆೇ 
ಸಾಲಪ ಮ್ೃದತ ಧ್ೂೇರಣ ್ ತ್ೂೇರಿಸಲ್ಪಕ್್ೆ ಇನತನ ಆಗತತಿುಲೂ. ಒಬಬ ಸಕ್ನಾರ ರ್ೌಕರದನರನತ ಸಕ್ನಾರಿ ಕ್್ಲಸಕ್್ೆ 
ಸೇ್ರಬ್ೇಕ್ನದರ್ ಕಷಟಪಟತಟ ಓದ್ಧ, ಪರಿೇಕ್ ್ ಬರ್ದತ, ರ್ೌಕರಿಗ್ ಸೇ್ರಿರತತನುರ್್. ಆತ್ ಓದಬ್ೇಕ್ನದರ್ ತಿೇರನ 
ಬಡತ್ನದಲ್ಪೂರತತನುರ್್. ಆದರ,್ ನೆಂತ್ರ ಅವರತ ಸಕ್ನಾರಿ ರ್ೌಕರಿ ಸೇ್ರಿದ ಮೆೇಲ್, ವ್ೇತ್ನ ಬರತತಿುದ್. ಅೆಂದರ,್ ಕ್್ಳ-
ಮ್ಧಯಮ್ ಮ್ತ್ತು ಮ್ಧಯಮ್ ವಗಾಕ್್ೆ ಪರಮೇಷನ  ಪಡದ್ೆಂತ್ ಆಗಿರತತ್ುದ್. ಆದರ್, ಇಲ್ಪೂ ಸಮ್ಸ್ಯ ಏರ್ನಗಿದ್ಯೆಂದರ,್ 
ಅವರ ನವೃತಿುಯ ನೆಂತ್ರ, NPS (New Pension Scheme) ಅಡಿಯಲ್ಪೂ ಬರತವ ಕ್ನರಣ್ಕ್ನೆಗಿ ಅವರಿಗ್ 
ಪಿೆಂಚಣಿ ಸಿಗತತಿುಲೂ. ಇದರಲ್ಪೂ ನನನ ಒೆಂದತ ಚಿೆಂತ್ರ್್ ಮ್ತ್ತು ಒತನುಯ ಏನದಯ್ೆಂದರ,್ ಒಟತಟ ಸಕ್ನಾರಿ ರ್ೌಕರರಲ್ಪೂ 
ಶ್ೇಕಡ ೫೦ ರಷತಟ ಶ್ಕ್ಷಕರಿದನುರ್. ಶ್ೇಕಡ ೩೦ ರಿೆಂದ ೪೦ ರಷತಟ ʼಸಿʼ ಮ್ತ್ತು ʼಡಿʼ ಗೂರಪ ನ ರ್ೌಕರರತ ಇದನುರ.್ 
ಇವರಿಗ ್ಬರತ್ಕೆೆಂತ್ಹ ವ್ೇತ್ನ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇರತತ್ುದ್. ಇವರತ ಸಕ್ನಾರಿ ರ್ೌಕರಿಗ್ ಸೇ್ರಿದ ನೆಂತ್ರ, ಅವರ ಮ್ಕೆಳ 
ವಿದನಯಭನಯಸಕ್ನೆಗಿ ಸನಕಷತಟ ವೇ್ತ್ನ ಖ್ಚನಾಗಿ, ಸನಲ ಮನಡತವೆಂತ್ಹ ಪರಿಸಿಿತಿ ಇರತತ್ುದ್.  

 
ಸಭನಪತಿಯವರತ:-  ಈಗ ಏನತ ಮನಡಬೇ್ಕ್್ೆಂದತ ಹೇ್ಳಿ.  
 
ಡನ: ತ್ಳವನರ  ಸನಬಣ್ಣ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಇದತ ಬಹಳ ಪರಮ್ತಖ್ವನದೆಂತ್ಹ ವಿಷಯವನಗಿದ್. 

ಎರಡತ ನಮಿಷಗಳಲ್ಪೂ ಮ್ತಕ್ನುಯ ಮನಡತತ್ುೇರ್್. ತ್ದನೆಂತ್ರ, ಆ ರ್ೌಕರರತ ನವೃತಿುರ್ನಗತತನುರ್. ನವೃತಿು ನೆಂತ್ರ, 
ಪಿೆಂಚಣಿ ಬರತವುದತ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆರ್ನಗಿರತತ್ುದ್. ಅೆಂದರ್, ಒೆಂದತ ಸನವಿರ ಅಥವನ ಎರಡತ ಸನವಿರ ಬರತತ್ುದ್. 
ಈಗ ದತಬನರಿ ಕ್ನಲ ಇದತು, ವ್ೈದಯಕ್ೇಯ ಚಿಕ್ತನು ವ್ಚಾ ಹ್ಚತಾ ಆಗಿದತು, ಅದನತನ ಭರಿಸತವುದಕ್್ೆ ಸಹ ಅವರಿಗ್ 
ಸನಧಯವನಗತವುದ್ಧಲೂ. ಇದೂ್ೆಂದತ ಬಹಳ ಮ್ತಖ್ಯ ಕ್ನರಣ್ವನಗಿದ್. ಎರಡರ್್ಯದನಗಿ, ಅವರ ಮ್ಕೆಳ ವಿದನಯಭನಯಸಕ್ನೆಗಿ 
ಸನಲ ಮನಡಿರತತನುರ್.  ಆದರ,್ ಆ ಮ್ಕೆಳು ಚ್ರ್ನನಗಿ ಓದ್ಧ ಬ್ೇರ ್ಕಡಗ್್ ಹೂ್ೇಗಿ, ಅವರತ ಕ್್ಲಸ ಮನಡತತಿುದನುಗ, 
ಅವರ ತ್ೆಂದ್-ತನಯಿಯನತನ ಅವರತ ರ್್ೂೇಡಿದರ್ ಸರಿ. ಇಲೂವನದರ,್ ಅವರತ ಅರ್ನಥರನಗತತನುರ್. ಇದರಿೆಂದನಗಿ, 
ಅವರತ ಅರ್ನಥನಶರಮ್ ಸೇ್ರತ್ಕೆೆಂತ್ಹ ಪರಿಸಿಿತಿ, ಇವೊತಿುನ ದ್ಧವಸ ನವೃತಿುರ್ನಗತತಿುರತವೆಂತ್ಹ ರ್ೌಕರರಿಗ್ ಬರತತಿುದ್. 
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ಇರ್ೂ್ನೆಂದತ ಬಹತಮ್ತಖ್ಯವನದ ವಿಷಯವನತನ ಮ್ೆಂಡರ್್ ಮನಡತವುದಕ್್ೆ ರ್ನನತ ಇಷಟಪಡತತು್ೇರ್್. ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜಯದ 
ಎಲನೂ ವಿಶಾವಿದನಯನಲಯಗಳಲ್ಪೂ ಕ್್ಲಸ ಮನಡತತಿುರತವೆಂತ್ಹ ಪ್ನರಧನಯಪಕರತ… 

 
ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ತ್ಳವನರ  ಸನಬಣ್ಣನವರ್ೇ, ರ್ನನತ ತ್ಮ್ಗ್ ಏನತ ಹ್ೇಳುತು್ೇರ್್ೆಂದರ್, ಭನಷಣ್ 

ಮನಡಬೇ್ಡಿ, ತ್ಮ್ಮ ಪರಶ್ನ ಕ್್ೇಳಿ.  
 
ಡನ: ತ್ಳವನರ  ಸನಬಣ್ಣ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಇರ್ೂ್ನೆಂದತ ವಿಷಯವನತನ ಹ್ೇಳುತ್ುೇರ್್. ಕರ್ನಾಟಕ 

ರನಜಯದ ಎಲನೂ ವಿಶಾವಿದನಯನಲಯಗಳಲ್ಪೂ ಕ್ನಲೇ್ಜಿನೆಂದ ಪ್ನರಧನಯಪಕರತ, ಕ್ನಲೇ್ಜಿನಲ್ಪೂ ಸಹನಯಕ ಪ್ನರಧನಯಪಕರನಗಿ 
ಕ್ನಯಾನವಾಹಸಿರತತನುರ.್ ನೆಂತ್ರ, ವಿಶಾವಿದನಯನಲಯಕ್್ೆ ಉಪರ್ನಯಸಕರನಗಿ ಬರತತನುರ್. ಅಲೂದ್ೇ, ಅವರತ 
ಕ್ನಲೇ್ಜಿನಲ್ಪೂ ಹಳ್ಯ ಪಿೆಂಚಣಿ ವಯವಸ್ಿಯಲ್ಪೂರತತನುರ.್ ಆದರ್, ವಿಶಾವಿದನಯನಲಯಕ್್ೆ ಉಪರ್ನಯಸಕರನಗಿ ಬೆಂದನಗ 
ಅವರತ NPS ಗ್ ಬರತತನುರ.್ ಇದರಿೆಂದನಗಿ, ಸನಕಷತಟ ವನಪಸತು ಹೂ್ೇಗತತಿುದನುರ.್ ಹೇಗನಗಿ, NPS ಯೇಜರ್್ಯಿೆಂದ 
ಆಗತತಿುರತವೆಂತ್ಹ ಗ್ೂೆಂದಲವನತನ ಸಕ್ನಾರ ನವನರಣ್ ಮನಡಬೇ್ಕತ ಮ್ತ್ತು ಕ್್ಳ-ಮ್ಧಯಮ್ ವಗಾದಲ್ಪೂ ಕ್್ಲಸ 
ಮನಡತವೆಂತ್ಹ ಸಕ್ನಾರಿ ರ್ೌಕರರ ಬ್ೆಂಬಲಕ್್ೆ ಸಕ್ನಾರ ಬರಬ್ೇಕತ ಎನತನವುದತ ನನನ ಒತನುಯವನಗಿದ್.  

 
ಶ್ರೇ ಜ್.ಸಿ. ಮನಧತಸನಾಮಿ (ಕ್ನನೂನತ, ಸೆಂಸದ್ಧೇಯ ವಯವಹನರಗಳು ಮ್ತ್ತು ಶನಸನ ರಚರ್್ ಹನಗೂ ಸಣ್ಣ 

ನೇರನವರಿ ಸಚಿವರತ) (ಮ್ತಖ್ಯಮ್ೆಂತಿರಯವರ ಪರವನಗಿ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, 2004ರಲ್ಪೂ ಕ್್ೇೆಂದರ 
ಸಕ್ನಾರ ತಿೇಮನಾನ ತ್ಗ್ದತಕ್್ೂೆಂಡತ ಪಿೆಂಚಣಿ ಯೇಜರ್್ಯನತನ ಬದಲತ ಮನಡಿದರತ. ೨೦೦೬ರಲ್ಪೂ ರನಜಯ ಸಕ್ನಾರ 
ಕೂಡ ಅದ್ೇ ನಯಮ್ವನತನ ಜನರಿಗ್ೂಳಿಸಿ, ಅಲ್ಪೂೆಂದ ಮ್ತೆಂದಕ್್ೆ ರ್ನರತ ಸಕ್ನಾರಿ ಕ್್ಲಸಕ್್ೆ ಆಯೆರ್ನಗಿ 
ಬರಬ್ೇಕ್ನಗಿತ್ತು, ಅವರಿಗ್ NPS ಯೇಜರ್್ ಜನರಿಗ್ೂಳಿಸಿ ರ್್ೂೇಟಿಫಿಕ್ೇ್ಷನ  ಇಶ್ಯ ಮನಡಿರತತ್ುದ್. ಸಕ್ನಾರಿ 
ಸೇ್ವ್ಗ್ ಒೆಂದತ ಸಲ ರ್್ೂೇಟಿಫಿಕ್್ೇಷನ  ಕ್್ೂಟತಟ, ಅದರಲ್ಪೂ ಕೆಂಡಿೇಷನು  ಹನಕ್, ಅದರ ಪರಕ್ನರ ರ್್ೇಮ್ಕ್ನತಿ ಆಗಿ 
ಬರತವುದತ, ಮ್ತ್ು ಮ್ತ್ು ಬ್ೇರ ್ ರಿೇತಿರ್ನಗಿ ಬ್ೇಡಿಕ್್ಗಳನತನ ಇಡತವುದಕ್್ೆ ಪ್ನರರೆಂಭ ಮನಡತವುದತ ಅಷ್್ೂಟೆಂದತ 
ಸರಿಯೆಂದತ ರ್ನನತ ಒಬಬ ಕ್ನನೂನತ ಮ್ೆಂತಿರರ್ನಗಿ ಅನಸತವುದ್ಧಲೂ. Notification was issued on that 
date.  ಅವೊತಿುನ ದ್ಧವಸ, ಸಕ್ನಾರ ಹಳ್ಯ ಪಿೆಂಚಣಿ ಕ್್ೂಡತವುದ್ಧಲೂವ್ೆಂದತ ಗ್ೂತಿುತ್ತು. ಏಕ್್ೆಂದರ್, ತ್ಮ್ಗ್ಲನೂ 
ಗ್ೂತಿುರತವ ಹನಗ್, ಪರತಿ ವಷಾ ಸತಮನರತ ೭೦ ರಿೆಂದ ೮೦ ಸನವಿರ ಕ್್ೂೇಟಿಯಷತಟ ವ್ೇತ್ನವನತನ ಸಕ್ನಾರ 
ಕ್್ೂಡತತಿುದ್. ಅದರಲ್ಪೂ, ಸತಮನರತ ೨೦ ರಿೆಂದ 24 ಕ್್ೂೇಟಿ ರೂಪ್ನಯಿಯಷತಟ ಹಣ್ ಪಿೆಂಚಣಿಗ್ ಹೂ್ೇಗತತಿುದ್. 
ರ್ನವುದ್ೇ ಸಕ್ನಾರಗಳು ಮ್ತೆಂದ್ ಇದನತನ ಮನಡತವುದಕ್ನೆಗತವುದ್ಧಲೂ ಎನತನವ ಉದ್ುೇಶಕ್ನೆಗಿಯೇ ಹ್ೂಸ 
ಪಿೆಂಚಣಿಯನತನ ಜನರಿಗ್ ತ್ರಲನಗಿರತತ್ುದ್. Volunteered,  ಆ ರ್್ೂೇಟಿಫಿಕ್್ೇಷನ  ಮೆೇಲ್ ಅಜಿಾ ಸಲ್ಪೂಸಿ, ಸಕ್ನಾರಿ 
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ಸೇ್ವ್ಗ್ ಸೇ್ರಿಕ್್ೂೆಂಡ ನೆಂತ್ರ, ನಮ್ಗ್ ಹಳ್ಯ ಪಿೆಂಚಣಿ ಸೌಲಭಯ ಕ್್ೂಡಿ ಎೆಂದತ ಬ್ೇಡಿಕ್್ ಇಡತವುದತ ಸೌಜನಯವಲೂ. 
ಆದರೂ ಸಹ, ಮನನಯ ಮ್ತಖ್ಯಮ್ೆಂತಿರಗಳು ವಿಧನನಸಭ್ಯಲ್ಪೂ ಈ ವಿಷಯಕ್್ೆ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದೆಂತ,್ ಉತ್ುರ ನೇಡತವನಗ 
ಮನತ್ತ ಕ್ೂ್ಟಿಟರತತನುರ್. ಅದ್ೇರ್್ೆಂದರ್, ನಮ್ಮ ಹಣ್ಕ್ನಸಿನ ಪರಿಸಿಿತಿ ರ್್ೂೇಡಿಕ್್ೂೆಂಡತ, ನಮ್ಗ್ ಏರ್ನದರೂ ಶಕ್ು 
ಇದುರ್, ಅವರ ಜ್ೂತ್ ಚಚ್ಾ ಮನಡಿ, NPS ರ್ೌಕರರನತನ ಸಹ ಹಳ್ಯ ಪಿೆಂಚಣಿ ಯೇಜರ್್ಯಲ್ಪೂ ತ್ರಬಹತದನ 
ಎೆಂದತ ಆಲೂ್ೇಚರ್್ ಮನಡತತ್ುೇವ್ೆಂದತ ಹ್ೇಳಿಕ್್ ಕ್ೂ್ಟಿಟದನುರ.್ ಅದಕ್್ೆ ರ್ನವು ಸಿಿರವನಗಿರತತ್ುೇವ್. We will discuss 
this issue with Finance Department. ನಮೆಮಲನೂ ಸಿಿತಿಗತಿಗಳನತನ ರ್್ೂೇಡಿಕ್ೂ್ೆಂಡತ, ಈ ವಿಷಯದಲ್ಪೂ 
ಒೆಂದತ ತಿೇಮನಾನಕ್್ೆ ಬರತತ್ುೇವ್.  

(ಮ್ತೆಂದತ) 
 

(1290)29.12.202211.30 YL-VK                                      (ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಿತಿ) 
 

ಶ್ರೇ ಮ್ೆಂಜತರ್ನಥ ಭೆಂಡನರಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಹ್ೂಸ ಪಿೆಂಚಣಿ ಯೇಜರ್್ ಅಡಿ 
ರ್್ೇಮ್ಕಗೂ್ೆಂಡನಗ ನವೃತಿು ಹ್ೂೆಂದ್ಧದ ಮೆೇಲ್ ಏರ್ನಗತತ್ುದ್ ಎೆಂಬತದತ ಆ ರ್ೌಕರರಿಗ ್ ತಿಳಿದ್ಧರತವುದ್ಧಲೂ.  ಈಗ 
ಅದರ ಬಗ್ೆ ಮನಹತಿ ಸೆಂಗರಹಸಿದನುರ.್  

 
ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಗೂ್ತಿುರತತ್ುದ್. 
 
ಶ್ರೇ ಮ್ೆಂಜತರ್ನಥ ಭೆಂಡನರಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಇವತ್ತು ನವೃತಿು ಹ್ೂೆಂದ್ಧದ ಕ್್ಲವು ಮ್ೆಂದ್ಧಗ್ 

1200 ರೂಪ್ನಯಿ, 1500 ರೂಪ್ನಯಿ ಮನತ್ರ ಪಿೆಂಚಣಿ ಬರತತಿುದ್.  ಹನಗನಗಿ ನನನ ಒೆಂದತ ಮ್ನವಿಯೇರ್್ೆಂದರ,್ 
ತನವುಗಳು ಅವರಿಗ್ ಒೆಂದತ ನದ್ೇಾಶನ ನೇಡಬ್ೇಕತ.  ಅವಶಯಕವನಗಿದರ ್ಒೆಂದತ ಸಮಿತಿಯನತನ ರಚರ್್ ಮನಡಲ್ಪ. 

 
ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಈಗನಗಲ್ೇ ಸಮಿತಿ ರಚರ್್ರ್ನಗಿದ್.  
 
ಶ್ರೇ ಮ್ೆಂಜತರ್ನಥ ಭೆಂಡನರಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಹಣ್ಕ್ನಸಿನ ಪರಿಸಿಿತಿ ಏನದ್ ಎೆಂಬತದತ ಗ್ೂತಿುದ್.  

ಅದಕ್ನೆಗಿ ಒೆಂದತ ಸಮಿತಿ ರಚರ್್ ಮನಡಿ, ಅದರ ಸಲಹ್ಯನತನ ಪಡದ್ತಕ್ೂ್ೆಂಡತ ಓ.ಪಿ.ಎಸ್ . ಮನಡಲ್ಪ ಎೆಂದತ 
ಹ್ೇಳುತಿುದ್ುೇರ್್. 
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ಶ್ರೇ ಜ್.ಸಿ.ಮನಧತಸನಾಮಿ (ಕ್ನನೂನತ, ಸೆಂಸದ್ಧೇಯ ವಯವಹನರಗಳು ಮ್ತ್ತು ಶನಸನ ರಚರ್್ ಹನಗೂ ಸಣ್ಣ 
ನೇರನವರಿ ಸಚಿವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಆ ರ್ೌಕರರತ ಗ್ೂತಿುಲೂದೇ್  ಅಜಿಾ ಹನಕ್, ಕ್್ಲಸಕ್್ೆ ಸೇ್ರಿದನುರ ್
ಎೆಂದತ ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಹ್ೇಳಬನರದತ.   

 
ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಹೌದತ ಗ್ೂತಿುರತತ್ುದ್. 
 
ಶ್ರೇ ಜ್.ಸಿ.ಮನಧತಸನಾಮಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಗ್ೂತಿುರಲ್ೇಬೇ್ಕತ. ರ್್ೇಮ್ಕ್ನತಿ ಮನಡಿಕ್್ೂಳುಳವನಗ 

ಅಧಿಸೂಚರ್್ಯನತನ ಹೂ್ರಡಿಸತತ್ುೇವ್.  ರ್ನರ್್ೇ ಒೆಂದತ face  ಮನಡಿದತು, ಅದತ ಮನನಯ ಮ್ರಿತಿಬಬ್ೇಗೌಡರವರಿಗೂ 
ತಿಳಿದ್ಧದ್.  Correspondence Course Director ಸಹ ಇದತು, ಅವರ ಕ್್ಳಗಡ ್ ಪ್್ೂರೇಫ್ಸಸ್ ಾ  
ರ್್ೇಮ್ಕಗೂ್ೆಂಡರತ. Director ಸೆಂಬಳ ಕಡಿಮೆ ಇದತು, ಪ್್ೂರೇಫ್ಸಸ್ ಾಗ್ ಜನಸಿು ಸೆಂಬಳ ಇತ್ತು.  ಜ್ೂತ್ಗ್ Higher 
Education Principal Secretary ಯವರ ಸೆಂಬಳವ್ೇ Vice Chancellor ರವರಿಗಿೆಂತ್ ಕಡಿಮೆ ಸೆಂಬಳ 
ಇದ್.  ಈ ಸೆಂಬೆಂಧ ರ್್ೇಮ್ಕ್ನತಿ ಮನಡಿಕ್ೂ್ಳುಳವವರ ಸೆಂಬಳವ್ೇ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ ಸಕ್ನಾರದ ಮ್ತೆಂದ ್ ಪರಸನುಪ 
ಬೆಂದ್ಧತ್ತು. That is the scale prescribed and you have opted, and you have 
volunteered. ಆ ಷರತ್ುನತನ ಒಪಿಪ ಕ್್ಲಸಕ್್ೆ ಸೇ್ರಿದನುರ ್ಎೆಂದಥಾ. ಕ್್ಲಸಕ್್ೆ ಸೇ್ರತವ ಸೆಂದಭಾದಲ್ಪೂ ವಿಧಿಸಿರತವೆಂಥ 
ಷರತ್ುನತನ ಮಿೇರಿ ಅನತಕೂಲ ಮನಡಿಕ್ೂ್ಟಟರ್, anybody can approach the Court. ಪಿೆಂಚಣಿ ಆಗತತ್ುದ್ 
ಎೆಂದತ ನನಗ್ ಗೂ್ತಿುದುರ ್ ರ್ನವು ಸಹ ಅಜಿಾ ಸಲ್ಪೂಸತತಿುದ್ುನತ, ಪಿೆಂಚಣಿ ಸೌಲಭಯ ಇಲೂವ್ೆಂದ್ೇ ರ್ನನತ ಅಜಿಾ 
ಸಲ್ಪೂಸಲ್ಪಲೂ ಎೆಂದತ ರ್ನಳ ್ ದ್ಧವಸ ರ್ನಯರ್ನಲಯದ ಮ್ತೆಂದ್ ಹ್ೂೇಗಬಹತದತ. These things against 
recruitment conditions consider ಮನಡಲತ ಕಷಟ and it was a national decision.  2004 
ರಲ್ಪೂಯೇ ಕ್ೇ್ೆಂದರ ಸಕ್ನಾರ ಪಿೆಂಚಣಿ ಕ್ೂ್ಡತವುದಕ್ನೆಗತವುದ್ಧಲೂ ಎೆಂದತ ನಧನಾರ ಮನಡಿದ್ು.  ಈಗನಗಲ್ೇ 
ಸಮಿತಿಯನತನ ರಚರ್್ ಮನಡಿದತು, ಸಮಿತಿ ಏರ್್ೆಂದತ ವರದ್ಧ ಕ್್ೂಡತತ್ುದ್ ಎೆಂಬತದತ ತ್ಮ್ಗೂ ಗ್ೂತಿುದ ್ ಅಲೂವ್ೇ? 
ಅದಕೂೆ ಮದಲೇ್ ನಮ್ಗ ್ಶಕ್ು ಇದ್ಯೇ, ಇಲೂವ್ೇ ಎೆಂಬತದನತನ ಆರ್ಥಾಕ ಇಲನಖ್ಯ್ವರೂ್ೆಂದ್ಧಗ್ ಚಚ್ಾ ಮನಡಿ, 
ನೆಂತ್ರ ಕಮಿಟಿ ಮನಡಬೇ್ಕ್್ೆಂದರ್ ಕಮಿಟಿ ಮನಡಲನಗತತ್ುದ್, ಹನಗ್ಯೇ ತಿೇಮನಾನ ತ್ಗ್ದತಕ್್ೂಳುಳವುದನದರ್ 
ಮನನಯ ಮ್ತಖ್ಯಮ್ೆಂತಿರಗಳನದ ಶ್ರೇ ಬಸವರನಜ ಬ್ೂಮನಮಯಿಯವರತ ತಿೇಮನಾನ ತ್ಗ್ದತಕ್ೂ್ಳುಳತನುರ್.  ಆ ರಿೇತಿ 
ಹ್ೇಳಿ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳಿರತವುದರಿೆಂದ ರ್ನನತ ಇಲ್ಪೂ ಹೇ್ಳುತಿುದ್ುೇರ್್. 

 
ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶ  ಬನಬಣ್ಣ ಹತಕ್್ೆೇರಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಒೆಂದತ ನಮಿಷ.  
ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಪರಶ್್ನೇತ್ುರ ಅವಧಿ ಮ್ತಗಿಯಲ್ಪ ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂ್ಳಿಳ.  
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ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶ  ಬನಬಣ್ಣ ಹತಕ್್ೆೇರಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಇದತ ಗೆಂಭಿೇರವನದ ವಿಷಯವನಗಿದ್.  
ಅಷ್್ೂಟೆಂದತ ಹಗತರವನಗಿ ಇದನತನ ತ್ಗ್ದತಕ್ೂ್ಳಳಬನರದತ.  ತನವು ಕೂಡನ ಬ್ೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಪೂ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಸಚಿವರತ 
ಸಭ್ಯನತನ ಕರದ್ನಗ ಭನಗವಹಸಿದ್ಧುೇರಿ.  

 
ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮದಲತ ಹ್ಸರನತನ ಕ್ೂ್ಟಿಟರತವವರತ ಮನತ್ರ್ನಡಲ್ಪ.  ಆಮೆೇಲ್ ತ್ಮ್ಗ್ ಅವಕ್ನಸ 

ಕಲ್ಪಪಸತತ್ುೇರ್್. ದಯವಿಟತಟ ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂ್ಳಿಳ.  
 
ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶ  ಬನಬಣ್ಣ ಹತಕ್್ೆೇರಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಕ್್ೂಡತವುದಕ್ನೆಗತವುದ್ಧಲೂ ಎೆಂದತ 

ಹ್ೇಳಿರತವುದರಿೆಂದ ತ್ಪತಪ ಸೆಂದ್ೇಶ ಹ್ೂರಗ್ ಹ್ೂೇಗತತ್ುದ್. ಅದಕ್ನೆಗಿ ದಯವಿಟತಟ ತನವು ಸಹ ಆ ಸಭ್ಯಲ್ಪೂ 
ಭನಗವಹಸಿದತು, ಅದರ ಬಗ್ೆ ಹೇ್ಳಬ್ೇಕಲೂವ್ೇ?   

 
ಶ್ರೇ ಜ್.ಸಿ.ಮನಧತಸನಾಮಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, 2006 ರಲ್ಪೂ ಎನ.ಪಿ.ಎಸ್. ರ್ನವ ಸಕ್ನಾರದವರತ 

ಜನರಿಗ್ ತ್ೆಂದ್ಧದತ? ಅದಕ್್ೆ ರ್ನವೇ್ನತ ಮನಡತವುದಕ್ನೆಗತತ್ುದ್.  
 
ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶ  ಬನಬಣ್ಣ ಹತಕ್್ೆೇರಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಅವರತ ಏನತ ಮನಡತವುದಕ್ನೆಗತತ್ುದ್ ಎೆಂದತ 

ಹ್ೇಳಿದರ್ ಹ್ೇಗ?್ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಸಚಿವರತ ಸಭ್ಯನತನ ಕರ್ದತ, ಅದರ ಬಗ್ೆ ಸಭ್ ಮನಡಿದನುರ.್  ಮನಡತವುದಕ್್ೆ ಅವರ 
ಸಕ್ನಾರವ್ೇ ಇರತವುದತ, ಸಕ್ನಾರ ಮನಡಬೇ್ಕಲೂವೇ್? ಮ್ತ್ುೇನತ ರ್ನವು ಮ್ಡತವುದಕ್ನೆಗತತ್ುದ್ಯೇ? ಸಕ್ನಾರದವರತ 
ಮನಡಬೇ್ಕಲೂವೇ್, ರ್ನವು ಮನಡತವುದಕ್ನೆಗತತ್ುದಯ್ೇ?   

 
ಶ್ರೇ ಜ್.ಸಿ.ಮನಧತಸನಾಮಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಕ್ನನೂನತ ಕ್ನನೂರ್್ೇ, ನಯಮ್ ನಯಮ್ವ್ೇ. 

ಇವರಿೆಂದ ಒತ್ುಡ ಬೆಂದನಗ ಎಲೂವನತನ ಮನಡಿಕ್ೂ್ೆಂಡತ ಹೂ್ೇಗತವುದಕ್ನೆಗತತ್ುದಯ್ೇ? 
 
ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶ  ಬನಬಣ್ಣ ಹತಕ್್ೆೇರಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಶ್ಕ್ಷಕರತ ಸತಮನರತ 70, 75 ದ್ಧವಸಗಳಿೆಂದ 

ಪರತಿಭಟರ್್ ಮನಡಿಕ್ೂ್ೆಂಡತ ಬ್ೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಪೂ ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂ್ೆಂಡಿದನುರ್.   
 
ಶ್ರೇ ಜ್.ಸಿ.ಮನಧತಸನಾಮಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, them to decide.  
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ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶ  ಬನಬಣ್ಣ ಹತಕ್್ೆೇರಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಅದರ ಬಗ್ೆ ಸಕ್ನಾರ ಗೆಂಭಿೇರವನಗಿ ಚಿೆಂತ್ರ್್ 
ಮನಡಬೇ್ಕತ. ತನವು ಸಹ ಆ ಸಭ್ಯಲ್ಪೂ ಭನಗವಹಸಿದ್ಧುೇರಿ.  

(ಗ್ೂೆಂದಲ) 
ಶ್ರೇ ಜ್.ಸಿ.ಮನಧತಸನಾಮಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಸನವಾಜನಕರಿಗ ್ಏನತ ಸೆಂದ್ೇಶ ಕಳುಹಸಬ್ೇಕತ, ಆ 

ಸೆಂದ್ೇಶವನತನ ಕಳುಹಸಿದ್ುೇವ್.    
(ಗ್ೂೆಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶ  ಬನಬಣ್ಣ ಹತಕ್್ೆೇರಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಅವರ ಸಕ್ನಾರವ್ೇ ಅಧಿಕ್ನರದಲ್ಪೂರತವುದರಿೆಂದ 
ಏರ್ನದರೂ ದನರಿ ಹತಡತಕಬ್ೇಕಲೂವ್ೇ?  

 
ಶ್ರೇ ಜ್.ಸಿ.ಮನಧತಸನಾಮಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಯ ಪರಕ್ನಶ  ಹತಕ್್ೆೇರಿಯವರತ ಸೆಂದ್ೇಶ 

ನೇಡತವುದಕ್ನೆಗಿ ಇಲ್ಪೂ ಎದತು ನೆಂತಿದನುರ್.  
 
ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶ  ಬನಬಣ್ಣ ಹತಕ್್ೆೇರಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ರ್ನವೇ್ನತ ಸೆಂದ್ೇಶ ನೇಡತವುದತ, 

ಮದಲ್ಪನೆಂದ ಅವರ ಬ್ೇಡಿಕ್್ ಇದ.್  
 
ಶ್ರೇ ಜ್.ಸಿ.ಮನಧತಸನಾಮಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಅವರತ political advantage ಸೆಂದೇ್ಶವನತನ 

ನೇಡತವುದಕ್್ೆ ಇಲ್ಪೂ ಎದತು ನೆಂತಿರತವುದತ.   
 
ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶ  ಬನಬಣ್ಣ ಹತಕ್್ೆೇರಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ರ್ನವು ಏನತ ಅವರಿಗ್ ಪರತಿಭಟರ್್ ಮನಡತವುದಕ್್ೆ 

ಹ್ೇಳುತಿುದ್ುೇವ್ಯೇ? 
 
ಶ್ರೇ ವಿ.ಸತನೇಲ  ಕತಮನರ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಅವರ ಸಕ್ನಾರ ಅಧಿಕ್ನರದಲ್ಪೂದನಗ ಏತ್ಕ್್ೆ ಇದರ 

ಬಗ್ೆ ಚಿೆಂತ್ರ್್ ಮನಡಲ್ಪಲೂ. 
 
ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶ  ಬನಬಣ್ಣ ಹತಕ್್ೆೇರಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಈ ರಿೇತಿ ಮನತ್ರ್ನಡಿದರ್ ಹ್ೇಗ್? 
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ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಎಸ್.ವಿಿ. ಸೆಂಕನೂರತರವರ್ ಮನತ್ರ್ನಡಿ.  ಮನನಯ ಪರಕ್ನಶ  ಹತಕ್್ೆೇರಿಯವರ ್
ತನವು ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂ್ಳಿಳ. ಆಮೆೇಲ್ ತ್ಮ್ಗ್ ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಅನತಮ್ತಿ ನೇಡತತ್ುೇರ್್.  

 
ಶ್ರೇ ಎಸ್.ವಿಿ.ಸೆಂಕನೂರ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಹರಿಯರನಗಿರತವೆಂಥ ಕ್ನನೂನತ ಸಚಿವರಲ್ಪೂ 

ಕಳಕಳಿರ್ನಗಿ ವಿನೆಂತಿಸತವುದ್ೇರ್ೆ್ಂದರ್, 2006 ರಲ್ಪೂ ಎನ.ಪಿ.ಎಸ್. ಕ್ನನೂನತ ಜನರಿಗ್ ಬೆಂತ್ತ ಎೆಂಬತದನತನ 
ರ್ನವು ಒಪಿಪಕ್ೂ್ಳುಳತ್ುೇವ್.  

 
ಶ್ರೇ ಆರ.ಅಶ್್ೇಕ(ಕೆಂದನಯ ಸಚಿವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಆಗ ರ್ನವ ಸಕ್ನಾರ 

ಅಧಿಕ್ನರದಲ್ಪೂತ್ತು. 
 
ಶ್ರೇ ಎಸ್.ವಿಿ.ಸೆಂಕನೂರ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ರ್ನವ ಸಕ್ನಾರ ಅಧಿಕ್ನರದಲ್ಪೂತ್ತು ಎೆಂಬತದನತನ 

ಆಮೆೇಲ್ ಹ್ೇಳುತ್ುೇರ್್. 2006 ರಲ್ಪೂ ಎನ.ಪಿ.ಎಸ್. ಕ್ನನೂನತ ಜನರಿಗ್ ಬೆಂದ್ಧದತ ಆಗ ಹ್ೇಳಿರತವುದನತನ ಎಲೂರೂ 
ಒಪಿಪಕ್್ೂೆಂಡಿದನುರ್, ಮ್ತ್ುೇ ಏತ್ಕ್್ೆ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದನುರ ್ ಎೆಂದತ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಕ್್ೇಳುತಿುದನುರ.್  ನನನ ಕಳಕಳಿ 
ವಿನೆಂತಿಯೇರ್್ೆಂದರ್, ರ್ೌಕರರ ಸೆಂಬಳದ್ಧೆಂದ ಎನ.ಪಿ.ಎಸ್.ಗನಗಿ ಶ್ೇಕಡ 10 ರಷತಟ ಕಡಿತ್ಗ್ೂಳಿಸಿ, ಅದಕ್್ೆ 
ಸಕ್ನಾರದವರತ ಶ್ೇಕಡ 10 ರಷತಟ ಸೇ್ರಿಸತತಿುದತು, ಈಗ ಅದನತನ ಶ್ೇಕಡ 14 ರಷತಟ ಹ್ಚಿಾಗ್ ಮನಡಿದನುರ.್  ಹನಗ್ಯೇ 
ಆ ಮತ್ುವನತನ ಷ್್ೇರತ ಮನರತಕಟ್ಟಯಲ್ಪೂ ಹನಕಲನಗತತ್ುದ್, ನೆಂತ್ರ ದೂ್ಡಡ ಲನಭವನಗತವುದರಿೆಂದ ನವೃತಿು ನೆಂತ್ರ 
ದ್ೂಡಡ ಅರಮ್ರ್್ ಕಟಿಟಸಿಕ್ೂ್ಳಳಬಹತದತ ಎೆಂದ್ಲನೂ ಲನಭದ ಪರಿಕಲಪರ್್ಯನತನ ನೇಡಿದರತ. ಆದರ್, ಈಗ ಅದರಿೆಂದ 
ಮೇಸ ಹೂ್ೇಗಿದನುರ್. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸನ್ೇಹತ್ರೂ್ಬಬರತ ನವೃತಿು ಹೂ್ೆಂದ್ಧದನುರ.್ ಅವರಿಗ್ ರೂ.50,000 ಪಿೆಂಚಣಿ 
ಬರಬ್ೇಕ್ನಗಿದತು, ಕ್ೇ್ವಲ ರೂ.9,000 ಮನತ್ರ ಬರತತಿುದ್.  ಆ ರೂ.9000 ಪಿೆಂಚಣಿಯಲ್ಪೂ ಗೆಂಡ-ಹ್ೆಂಡತಿ ಹ್ೇಗ್ 
ಜಿೇವನ ಸನಗಿಸಬ್ೇಕತ. ಇದರಲ್ಪೂ ಮನನವಿೇಯತ ್ದೃಷಿಟಯನನಟತಟಕ್ೂ್ೆಂಡತ ಸಕ್ನಾರ ಪರಿಶ್ೇಲರ್್ ಮನಡಬೇ್ಕತ. ಇಡಿೇ 
ರನಜಯದಲ್ಪೂ ದ್ೂಡಡ ಹೂ್ೇರನಟ ನಡದ್್ಧದ್. ದಯವಿಟತಟ ಸಕ್ನಾರ ಇದನತನ ಗೆಂಭಿೇರವನಗಿ ಪರಿಶ್ೇಲ್ಪಸಬ್ೇಕತ. 
ಹರಿಯರನದ ಕ್ನನೂನತ ಸಚಿವರಲ್ಪೂ ವಿನೆಂತಿಸತವುದ್ೇರ್ೆ್ಂದರ್, ತನತಿಾಕವನಗಿ ಒಪಿಪಗ ್ಕ್್ೂಡಲ್ಪ.  

  
ಈ ಹೆಂದ ್ ಇದೇ್ ಬಳ್ಗನವಿ ಸತವಣ್ಾಸೌಧದಲ್ಪೂ ಹೂ್ೇರನಟ ನಡದ್ನಗ ಮನಜಿ ಮ್ತಖ್ಯಮ್ೆಂತಿರಗಳನದ ಶ್ರೇ 

ಹ್ರ್.ಡಿ.ಕತಮನರಸನಾಮಿಯವರತ ಆಗ ಸಮಿತಿಯನತನ ರಚರ್್ ಮನಡಿದುರತ.  ರ್ನನತ ಸಹ “ಎಷತಟ ಸಲ ಸಭ್ 
ನಡಸ್ಿದನುರ್, ಅದರ ಬಗ್ೆ preliminary report ಕ್ೂ್ಡಿ” ಎೆಂದತ 3 ಸಲ ಪರಶ್ನಯನತನ ಕ್್ೇಳಿದ್ುೇರ್್. ಒೆಂದತ ಸಲ 
ಸಭ್ ನಡಸ್ಿಲೂ. ಈ ರಿೇತಿರ್ನದರ್ ಹ್ೇಗ್? ಮನನಯ ಮ್ತಖ್ಯಮ್ೆಂತಿರಗಳಲ್ಪೂ ಹನಗೂ ಕ್ನನೂನತ ಸಚಿವರಲ್ಪೂ ಕಳಕಳಿರ್ನಗಿ 
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ಪ್ನರರ್ಥಾಸತವುದ್ೇರ್ೆ್ಂದರ್, ಎನ.ಪಿ.ಎಸ್. ರ್್ೂಳಗ ್ ರೂ.50,000 ಪಿೆಂಚಣಿ ಬರತವ ಜನಗದಲ್ಪೂ ಸತಮನರತ 
ರೂ.8,000/- ರೂ.9,000/- ಪಿೆಂಚಣಿ ಬೆಂದರ ್ ಗೆಂಡ-ಹ್ೆಂಡತಿ ಬದತಕತವುದಕ್್ೆ ಸನಧಯವಿಲೂ. ಭಿಕ್ನ 
ಪ್ನತ್ರಯನನಟತಟಕ್ೂ್ೆಂಡತ ಹೂ್ೇಗತವೆಂಥ ತ್ೂೆಂದರಯ್ಲ್ಪೂದನುರ್.  ಹನಗನಗಿ ರನಜಯದನದಯೆಂತ್ ದ್ೂಡಡ ಹೂ್ೇರನಟ 
ನಡಯ್ತತಿುದ್.  ಆದುರಿೆಂದ ರ್ನನತ ವಿನೆಂತಿಸತವುದ್ೇರ್್ೆಂದರ್, ಸಕ್ನಾರವು ತನತಿಾಕವನಗಿ ಅದನತನ ಒಪಿಪಕ್ೂ್ಳುಳತ್ುೇವ ್
ಎೆಂದತ ಘೂೇಷಣ್ ಮನಡಲ್ಪ. ಆಮೆೇಲ್ ಬ್ೇಕ್ನದರ ್ಕ್ನನೂನತ ತೂ್ಡಕತಗಳೇ್ನತ ಬರತತ್ುವ್ ಅದರ ಬಗ್ೆ ಪರಿಶ್ೇಲರ್್ 
ಮನಡಲ್ಪ.  ಇದರ ಹೂ್ೇರನಟ ಇನತನ ಮ್ತೆಂದತವರ್ಯತತಿುದ್.  ಹಳಯ್ ಪಿೆಂಚಣಿ ಯೇಜರ್್ ಅಡಿ 
ರ್್ೇಮ್ಕಗೂ್ೆಂಡವರಿಗ್ ಜಿ.ಪಿ.ಎಫ  ನೇಡಲನಗತತಿುತ್ತು.  ಅದತ ಸಹ ಇಲೂದೆಂತನಗಿದ್. ಮನರಕವನಗಿದತದತ ಬಹಳಷತಟ 
ಹನನರ್ನಗತತಿುದ್.  

 
ಶ್ರೇ ಆಯನೂರತ ಮ್ೆಂಜತರ್ನಥ :- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಹ್ೇಳಿದ ಹನಗ್ ರ್ನವಲ್ೂರೂ 

ಒಪಿಪಕ್್ೂೆಂಡತ ಎನ.ಪಿ.ಎಸ್. opt ಕ್ನಯುಯನತನ ಜನರಿಗ್ ತ್ರಲ್ಪಲೂ, ಇದತ ರಕ್್ನಡ ಾನಲ್ಪೂ ಸರಿರ್ನಗಿರಬ್ೇಕತ.  
2008 ರಲ್ಪೂ ರನಜಯ ಸಕ್ನಾರದ ಬಜ್ರ್ ನಲ್ಪೂ ಪರಸನುಪವನಗಿ, 2010 ರಲ್ಪೂ ಜನರಿಗ್ ಬೆಂತ್ತ.  2010ರ್್ೇ ಸನಲ್ಪನಲ್ಪೂ 
ತ್ೆಂದನಗ retrospective effect. 2006 ರಿೆಂದ ಜನರಿಗ್ ತ್ೆಂದ್ಧದನುರ್. ಆಗ ರ್ನರತ ಅನತಮ್ತಿ ಕ್್ೂಟಿಟದನುರ್.  
2006ರ ನೆಂತ್ರ ರ್ನರತ ರ್್ೇಮ್ಕಗೂ್ೆಂಡಿದನುರ್, ನಮ್ಮ ಮೆೇಲ್ 2010ರಲ್ಪೂ ಕ್ೂ್ಟತಟ, ಪೂವನಾನಾಯಗೂ್ಳಿಸಿದರಿೆಂದ 
ನಮ್ಮ ಮೆೇಲ್ ಹೇ್ರಲಪಟಿಟದ ್ ಹ್ೂರತ್ತ, ರ್ನವನಯರತ ಅದರ ಜನರಿಗ್ ಒಪಿಪಕ್ೂ್ೆಂಡಿಲೂ.  ಆ ಸೆಂದಭಾದಲ್ಪೂ ಏರ್ನಗಿದ್ 
ಎೆಂಬತದನತನ ಪದ್ೇ ಪದ್ೇ ಚಚ್ಾ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆಂತ್ ಎರಡತ ವಷಾದ ಕ್್ಳಗ ್ ಮನನಯ 
ಹ್ರ್.ಡಿ.ಕತಮನರಸನಾಮಿಯವರತ ಮ್ತಖ್ಯಮ್ೆಂತಿರರ್ನಗಿದನುಗ ಈ ಸದನದಲ್ಪೂ ಚಚಾ್ರ್ನಗಿತ್ತು. ತನವು ಹೇ್ಳಿದ ಹನಗ್ 
ಸಮಿತಿ ಸಹ ರಚರ್್ರ್ನಗಿತ್ತು. ಆ ಸಮಿತಿಯನತನ ಸದನದ ಹ್ೂರಗಡ್ ಘೂೇಷಣ್ ಮನಡಿದುರತ. ಇವತಿುನವರಗ್ೂ ಆ 
ಸಮಿತಿಯಲ್ಪೂ ಒಬಬ ಅಧಿಕ್ನರಿ ಇದತು, ಒೆಂದತ ಸಭ್ಯನತನ ನಡಸ್ಿಲೂ. ಹನಗನದರ್, ಆ ಸಮಿತಿಗ ್ಏನತ ಬ್ಲ ್ಇದ್? ಆ 
ಕ್ನರಣ್ಕ್್ೂೇಸೆರ ನಮ್ಮ ರನಜಯದಲ್ಪೂ ನಮ್ಮ ಮೆೇಲ್ ಹ್ೇರಲಪಟಟ ಈ ಎನ.ಪಿ.ಎಸ್,… ದ್ೇಶದಲ್ಪೂ ಏರ್ನಗಿದ್ ಎೆಂಬ 
ವಿಷಯ ಆಮೆೇಲ್ ಹೇ್ಳುತ್ುೇರ್್. ನಮ್ಮ ರನಜಯದಲ್ಪೂ ನಮ್ಮ ಮೆೇಲ್ ಹ್ೇರಲನಗಿದ್. ರ್ನವು ಒಪಿಪ, ಸಹ 
ಮನಡಿಕ್್ೂಟಿಟರತವುದ್ಧಲೂ.  

 
ಆ ಕ್ನರಣ್ಕ್್ೂೇಸೆರ ಪತನರ  ಪರಿಶ್ೇಲರ್್ ಮನಡಬೇ್ಕತ. ಎನ.ಪಿ.ಎಸ್. ರದತು ಮನಡಿ, ಒ.ಪಿ.ಎಸ್. 

ನೇಡಬ್ೇಕ್್ೆಂಬ ನಮ್ಮ ನಲತವಿಗ್ ಸಕ್ನಾರ ಮನನಯತಯ್ನತನ ಕ್್ೂಡಲ್ಪ.  ಚಚ್ಾ ಮನಡತವುದ್ೇರ್ನದರೂ ಇದುರ್ ಆ 
ಸಮಿತಿಗ ್ ನಮ್ಮ ಶನಸಕರನತನ ಕೂಡನ ಕರಯ್ಲ್ಪ.  ಆ ಸಮಿತಿಗ ್ ನಮ್ಮನತನ ಸೇ್ರಿಸಿಕ್್ೂೆಂಡರ್, ಏನೂ 
ನಷಟವನಗತವುದ್ಧಲೂ ಎೆಂಬತದನತನ ನಮ್ಮ ತಿಳುವಳಿಕ್್ಗ್ ತ್ಕೆೆಂತ್ ರ್ನವು ಅೆಂಕ್ಸೆಂಖ್್ಯಯನತನ ಒದಗಿಸಲತ ತ್ರ್ನರಿದ್ುೇವ್.  
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ಅದತ ಮನಡಲತ ತ್ರ್ನರಿಲೂವ್ೆಂದತ ಹ್ೇಳುವುದನದರ,್ ಈಗನಗಲ್ೇ ಐ.ಪಿ.ಎಸ್. ಅಧಿಕ್ನರಿ, ಮ್ತನಯವುದ್ೇ 
ಅಧಿಕ್ನರಿರ್ನಗಿರಲ್ಪ, ಬನಕ್ ರ್ೌಕರರಿಗ್ಲೂರಿಗೂ ಓ.ಪಿ.ಎಸ್. ಇದ್. ಅಷ್್ಟೇ ಏತ್ಕ್್ೆ 2006ರ ನೆಂತ್ರ ಬೆಂದ 
ನಮ್ಮಗ್ಲೂರಿಗೂ ಒ.ಪಿ.ಎಸ್. ಇದ್.  ಈ ರಿೇತಿ ಮನಡಿರತವುದನತನ ರ್ನವು ಜನರ ಮ್ತೆಂದ್ ರ್ನವ ರಿೇತಿ ಸಮ್ಥಾರ್್ 
ಮನಡಿಕ್್ೂಳಳಬೇ್ಕತ. ನಮ್ಮನತನ ಆಯೆ ಮನಡಿ ಕಳುಹಸಿಕ್ೂ್ಟಟವರತ ಎನ.ಪಿ.ಎಸ್.ನಲ್ಪೂದನುರ್, ಅವರಿೆಂದ ಆಯೆರ್ನಗಿ 
ಬೆಂದ ರ್ನವು ಒ.ಪಿ.ಎಸ್.ನಲ್ಪೂದ್ುೇವ್.  

  
ಶ್ರೇ ಜ್.ಸಿ.ಮನಧತಸನಾಮಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಕಳ್ದ ವನರ ಕೂಡನ ಇದ್ೇ ಭನಷಣ್ ನಡದ್್ಧದ್. ತನವು 

ಸಭನಪತಿಗಳನಗಿದತಕ್ೂ್ೆಂಡತ ಮನತ್ರ್ನಡಿರತವ ವಿಚನರವರ್್ನೇ ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಬಿಡತತಿುೇರಿ. ಈ ವಿಚನರ 
ಪರಸನುಪವನಗತವುದ್ೇ ತ್ಪತಪ. ಎರಡತ-ಮ್ೂರತ ಸಲ ಎತಿು ಮನತ್ರ್ನಡತತನುರ್.   

 
ಶ್ರೇ ಆಯನೂರತ ಮ್ೆಂಜತರ್ನಥ :- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಸಮ್ಸ್ಯ ಬಗಹ್ರಿಯತವವರ್ಗೂ ರ್ನವು 

ಹ್ೇಳುವುದರ್್ನೇ ಹ್ೇಳುತು್ೇವ.್  
  
ಶ್ರೇ ಜ್.ಸಿ.ಮನಧತಸನಾಮಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಪರಶ್್ನೇತ್ುರ ಅವಧಿಯಲ್ಪೂ ಈ ರಿೇತಿ ಭನಷಣ್ 

ಮನಡಿದರ್ ಹ್ೇಗ?್  
ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್್.ಹರಿಪರಸನದ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಪರಶ್ನ ಬೆಂದ್ಧರತವುದರಿೆಂದ ಚಚ್ಾರ್ನಗತತಿುದ್. ಈ ಪರಶ್ನ 

ಬೆಂದ್ಧರಲ್ಪಲೂವ್ೆಂದರ,್ ಚಚಾ್ರ್ನಗತತಿುರಲ್ಪಲೂ.  
 
ಶ್ರೇ ಆಯನೂರತ ಮ್ೆಂಜತರ್ನಥ :- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ನಮ್ಮ ಸಮ್ಸಯ್ ಬಗಹ್ರಿದ್ಧರತವುದ್ಧಲೂ ಎೆಂಬ 

ಕ್ನರಣ್ಕ್್ೆ ಮ್ತ್ು ಮ್ತ್ು ಚಚ್ಾ ಮನಡತತು್ೇವ್. ಸಕ್ನಾರ ತನಯಿ ಸನಿನದಲ್ಪೂದತು, ಮ್ಗತ ಅಳುವನಗ ಏತ್ಕ್್ೆ 
ಅಳುತಿುದ್ಧುೇರ್ನ ಎೆಂದತ ಕ್್ೇಳುವೆಂಥ ವಯವದನನವನಗಿದ್. ಆ ಮ್ಗತವನತನ ಸಮನಧನನಪಡಿಸತವೆಂಥ ಜವನಬನುರಿ 
ಇರತವುದರಿೆಂದ ಸಕ್ನಾರ ತನಳಮ್ಯಿೆಂದ ವತಿಾಸಬ್ೇಕತ.  ರ್ನವು ಪದ್ೇ ಪದ್ೇ ಚಚ್ಾ ಮನಡತತ್ುೇವ ್ ಎೆಂದತ 
ಹ್ೇಳುವುದನದರ್, ರ್ನವು ಅದಕ್್ೂೇಸೆರವೇ್ ಇಲ್ಪೂ ಆಯೆರ್ನಗಿ ಬೆಂದ್ಧರತವುದತ.  ಆ ಜನರತ ನಮ್ಮನತನ 
ಕಳುಹಸಿಕ್ೂ್ಟಿಟರತವುದೇ್ ಇೆಂತ್ಹ ವಿಚನರಗಳ ಮೆೇಲ ್ ಚಚ್ಾ ಮನಡತವ ಸಲತವನಗಿ.  ನಮ್ಮ ರ್್ೂೇವನತನ ಈ 
ಸದನದಲ್ಪೂ ಪರತಿಧವನ ಮನಡಬೇ್ಕತ. ಪರಿಹನರ ಕೆಂಡತಕ್್ೂಡಿ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳುತಿುದು್ೇರ್್. ಈಗನಗಲ್ೇ ಮನನಯ ಸದಸಯರತ 
ಒತನುಯ ಮನಡಿದತು, ಆ ಕ್ನರಣ್ಕ್್ೂೇಸೆರ ಕೂಡಲ್ೇ ಜಿೇವೆಂತ್ ಇರತವೆಂಥ ಸಮಿತಿಯನತನ ರಚರ್್ ಮನಡಲ್ಪ.  ಸತ್ತು 
ಹ್ೂೇಗಿರತವೆಂಥ ಸಮಿತಿಯನತನ ರಚರ್್ ಮನಡಿ, ಸಭ್ಯೇ ನಡಸ್ತವುದತ ಬ್ೇಡವೆ್ಂದತ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳಿಗ್ ಹ್ೇಳಿದರ್ 
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ಅವರಿಗೂ ಸೆಂಕ್್ೂೇಚ ಇಲೂ. ಸಭ್ಯರ್್ನೇ ನಡಸ್ದ್ೇ ಇರತವೆಂಥ ಆ ಕಮಿಟಿಗ್ ಸದಸಯರನಗಿರಬ್ೇಕ್್ೆಂದತ ಅವರತ 
ಸನಾಭಿಮನನದ್ಧೆಂದ ಯೇಚರ್್ ಮನಡತತಿುಲೂ.  ಕಳ್ದ ಮ್ೂರತ-ರ್ನಲತೆ ವಷಾಗಳಿೆಂದ ಸತ್ತು ಹೂ್ೇಗಿರತವೆಂಥ 
ಸಮಿತಿರ್ನಗಿದತು, ಅದರಲ್ಪೂ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಏತ್ಕ್್ೆ ಇದನುರ?್ ಅದಕ್ೂ್ೇಸೆರ ಜನಪರತಿನಧಿಗಳು ಸೇ್ರಿರತವೆಂಥ ಸಮಿತಿ 
ಮನಡಬೇ್ಕತ. ಮನನಯ ಕ್ನನೂನತ ಸಚಿವರಲ್ಪೂ ವಿನೆಂತಿಸತವುದ್ೇರ್ೆ್ಂದರ,್ ರ್ನನತ ಈಗನಗಲ್ೇ ತ್ರ್ನರನಗಿದತು, 
ಶನಸಕರಿಗೂ ಎನ.ಪಿ.ಎಸ್. ತ್ಗ್ದತಕ್ೂ್ೆಂಡತ ಬರಲ್ಪ.  ನಮ್ಗ್ ಏತ್ಕ್್ೆ ಒ.ಪಿ.ಎಸ್. ಬ್ೇಕತ? ನಮ್ಗ್ ಮ್ತ್ 
ನೇಡಿದವರಿಗ್ ಎನ.ಪಿ.ಎಸ್., ಅವರಿೆಂದ ಮ್ತ್ ಪಡದ್ ನನಗ್ ಒ.ಪಿ.ಎಸ್. ಎೆಂದನದರ,್ ಅದತ ಹ್ೇಗ್ ಸನಧಯ? ಆ 
ಕ್ನರಣ್ಕ್್ೂೇಸೆರ ಇದರ ಬಗ್ೆ ಪತನರ  ವಿಮ್ಶ್ಾ ಮನಡಬೇ್ಕ್್ೆಂದತ ಮನನಯ ಕ್ನನೂನತ ಸಚಿವರಲ್ಪೂ ಹನಗೂ ಮನನಯ 
ಮ್ತಖ್ಯಮ್ೆಂತಿರಗಳಲ್ಪೂ ವಿನೆಂತಿ ಮನಡಿಕ್್ೂಳುಳತ್ುೇರ್್. 

(ಮ್ತೆಂದತ)     
 
(1291) 29.12.2022/11.40/ಎಸ್ ಕ್-್ವಿಕ್ ್          (ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಿತಿ) 
 
     ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶ  ಬನಬಣ್ಣ ಹತಕ್್ೆೇರಿ (ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್್ೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್,  ಮನನಯ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಸಚಿವರತ 
ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಕ್ೇ್ತ್ರದ್ಧೆಂದ ಆಯೆರ್ನದ ಸದಸಯರರ್್ೂನಳಗ್ೂೆಂಡೆಂತ ್ಬ್ೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಪೂ ಒೆಂದತ ಸಭ್ ಕರದ್್ಧದುರತ. ತನವು ಕೂಡ 
ಆ ಸಭ್ಯಲ್ಪೂ ಹನಜರಿದತು, ಬಹಳ ಚ್ರ್ನನಗಿ ಮನತ್ರ್ನಡಿದ್ಧುೇರಿ.  ತ್ಮ್ಮ ರ್್ೇತ್ೃತ್ಾದಲ್ಪೂ ಒೆಂದತ ಕಮಿಟಿ ರಚರ್್ರ್ನಗಿದತು, 
ಆ ಕಮಿಟಿಯ ವರದ್ಧಯನತನ ಸಕ್ನಾರಕ್್ೆ ಸಲ್ಪೂಸಿದ್ುೇವೆ್ಂದತ ತನವು ಕೂಡ ಸಭ್ಯಲ್ಪೂ ಹ್ೇಳಿದ್ಧರಿ.  ಆಗ ಮ್ತ್ೂುೆಂದತ 
ಕಮಿಟಿಯನತನ ರಚಿಸಲನಯಿತ್ತ. ಆ ಕಮಿಟಿಯವರತ ಸಹ ಸಕ್ನಾರಕ್್ೆ ವರದ್ಧಯನತನ ಸಲ್ಪೂಸಿದನುರ್. ಮನನಯ ಶ್ಕ್ಷಣ್ 
ಸಚಿವರತ ಇದರ ಬಗ್ೆ ಆರ್ಥಾಕ ಇಲನಖ್ಯ್ವರ ಜ್ೂತ್ ಮ್ತ್ತು ಸರ್ನಮನಯ ಮ್ತಖ್ಯಮ್ೆಂತಿರಗಳ ಜ್ೂತ್ ಚಚಾ್ ಮನಡಿ,  
ಇದಕ್್ೆ ದನರಿಯನತನ ಹತಡತಕತವೆಂತ್ಹ ವಯವಸ್ಿಯನತನ ಮನಡತತ್ುೇವ್ೆಂದತ ಅೆಂದ್ಧನ ಸಭ್ಯಲ್ಪೂ ತಿಳಿಸಿರತವುದತ 
ತ್ಮ್ಗೂ ಸಹ ತಿಳಿದ್ಧದ್. ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಹ್ೇಳಿದುರೂ್ೇ ಇಲೂವೊೇ ತನವು ಹೇ್ಳಿ.  
 
      ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಅೆಂದ್ಧನ ಸಭ್ಯಲ್ಪೂ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಹ್ೇಳಿದುರತ. 
 

ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶ  ಬನಬಣ್ಣ ಹತಕ್್ೆೇರಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಅೆಂದ್ಧನ ಸಭ್ಯಲ್ಪೂ ಮ್ೂರತ ಗೆಂಟ್ಗಳ ಕ್ನಲ 
ಇದರ ಬಗ್ೆ ಚಚ್ಾ ಮನಡಿದ್ುೇವ್. ಇವತಿುನ ಪರಿಸಿಿತಿಯಲ್ಪೂ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಮನಡತವುದಕ್ನೆಗತವುದ್ಧಲೂ ಎೆಂದತ 
ಹ್ೇಳಿದರ್, ಒೆಂದತ ತ್ಪತಪ ಸೆಂದ್ೇಶ ಹ್ೂರಗಡ್ ಹ್ೂೇಗತತ್ುದ್. ಅರ್್ೇಕ ಜನ ಶ್ಕ್ಷಕರತ ಸತಮನರತ ೭೨ ರಿೆಂದ ೭೭ 
ದ್ಧವಸಗಳ ಕ್ನಲ ಉಪವನಸ ಸತನಯಗರಹ ಮನಡತತನು ಬ್ೆಂಗಳೂರಿನ ಫಿರೇಡೆಂ ಪ್ನಕ ಾನಲ್ಪೂ ಕತಳಿತಿದನುರ.್ ದಯವಿಟತಟ, 
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ಇದರ ಬಗ್ೆ ಅಥಾ ಮನಡಿಕ್್ೂಳಳಬ್ೇಕತ. ಇದರ ಬಗ್ೆ ಗೆಂಭಿೇರವನಗಿ ಯೇಚರ್್ ಮನಡಬೇ್ಕ್್ೆಂದತ ರ್ನನತ ತ್ಮ್ಮ 
ಮ್ೂಲಕ ಕ್ನನೂನತ ಸಚಿವರಲ್ಪೂ ವಿನೆಂತಿ ಮನಡಿಕ್ೂ್ಳುಳತ್ುೇರ್್. ಇದರ ಬಗ್ೆ ಒೆಂದತ ಕಮಿಟಿ ಮನಡಿ. ಈಗನಗಲ್ೇ 
ತ್ಮ್ಮ ರ್್ೇತ್ೃತ್ಾದಲ್ಪೂ ಒೆಂದತ ಕಮಿಟಿರ್ನಗಿದತು,  ಉಳಿದ ಹಣ್ ಎಷತಟ ಕ್್ೂಡಬೇ್ಕ್ನಗತತ್ುದ್ ಎೆಂಬತದರ ಬಗ್ೆ 
ಸೆಂಪೂಣ್ಾವನದ ವರದ್ಧಯನತನ ರ್ನನತ ತ್ರಿಸಿಕ್್ೂೆಂಡತ ರ್್ೂೇಡಿದ್ುೇರ್್. ನಮ್ಮ ಸಕ್ನಾರ ಬೆಂದ ಮೆೇಲ್ ಒೆಂದತ ಕಮಿಟಿ 
ಮನಡಿದರತ. ಸತಮನರತ ರೂ. ೫೨ ಅಥವನ ರೂ. 5೫ ಕ್್ೂೇಟಿಗಳು ಹಚ್ನಾಗಿದ್. ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, 
ಹೌದಲೂವೇ್. ತನವು ಕೂಡ ಶ್ಕ್ಷಕರ  ಕ್್ೇತ್ರದ್ಧೆಂದ ಆಯೆರ್ನಗಿ ಬೆಂದೆಂತ್ಹವರನಗಿದ್ಧುೇರಿ. ತ್ಮ್ಮ ಜವನಬನುರಿ ಕೂಡ 
ಇದರಲ್ಪೂದ್. ನಮ್ಮ ಜವನಬನುರಿಯಷ್ಟ್ೇ ಅಲೂ. ತನವು ಕೂಡ ಸಭನಪತಿಯವರನಗಿದ್ಧುೇರಿ.  ತನವು ನಲವತ್ೂಮರತ 
ವಷಾಗಳಿೆಂದ ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್್ೇತ್ರದ್ಧೆಂದ ಆಯೆರ್ನಗಿ ಬೆಂದ್ಧದ್ಧುೇರಿ. ತ್ಮ್ಮ ರ್್ೇತ್ೃತ್ಾದಲ್ಪೂ ಈ ಸಮ್ಸ್ಯಯನತನ 
ಬಗಹ್ರಿಸಿಕ್್ೂಡಿ. ರ್ನವು ಹೂ್ರಗಡ ್ಹೂ್ೇದರ್, ಶ್ಕ್ಷಕರತ ನಮ್ಮನತನ ಬಿಡತತಿುಲೂ. ಏನರ, ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್್ೇತ್ರದ್ಧೆಂದ ಆಯೆರ್ನಗಿ 
ಬೆಂದ್ಧುೇರಿ ಎೆಂದತ ಶ್ಕ್ಷಕರತ ನಮ್ಮನತನ ಕ್್ೇಳಿದರ,್ ರ್ನವು ಏನತ ಉತ್ುರ ಕ್್ೂಡಬೇ್ಕತ ಹ್ೇಳಿ. ಮನನಯ ಸಚಿವರೇ್, ಕ್್ೈ 
ತ್ೂೇರಿಸಿದರ,್ ಏನತ ಅಥಾ ಹ್ೇಳಿ. ರ್ನರ್್ೇರ್ನದರೂ ತ್ಪತಪ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದ್ುೇರ್್ಯೇ ಹ್ೇಳಿ. ನನಗ್ 
ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕ್್ೆ ಅವಕ್ನಶ ….   
 
      ಶ್ರೇ ಸಿ.ಸಿ.ಪ್ನಟಿೇಲ  (ಲ್ೂೇಕ್್ೂೇಪಯೇಗಿ ಸಚಿವರತ):- ಮನನಯ ಸದಸಯರ್ೇ, ತನವು ಪದ್ೇ ಪದ್ೇ ಇದ್ೇ 
ವಿಷಯವನತನ ಹ್ೇಳಬೇ್ಡಿ.  
 
      ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್್.ಹರಿಪರಸನದ  (ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಇದರ ಬಗ್ೆ ಹ್ೇಳುತಿುದನುರ್.  
 
    ಶ್ರೇ ಸಿ.ಸಿ.ಪ್ನಟಿೇಲ  (ಲ್ೂೇಕ್್ೂೇಪಯೇಗಿ ಸಚಿವರತ):- ಮನನಯ ಸದಸಯರ್ೇ, ಈಗನಗಲ್ೇ ತನವು 
ಹ್ೇಳಿದ್ಧುೇರನ.  ಅದಕ್್ೆ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರವನತನ ಕ್್ೂಟಿಟದನುರ್.  
 
     ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶ  ಬನಬಣ್ಣ ಹತಕ್್ೆೇರಿ:- ಮನನಯ ಸಚಿವರ್ೇ, ರ್ನನತ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುರತವುದತ ಸನಕತ ಎೆಂದರ್ ಹೇ್ಗ್? 
ಈ ವಿಷಯದ ಕತರಿತನಗಿ, ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಇದನತನ ಮನಡತವುದಕ್ನೆಗತವುದ್ಧಲೂ ಎೆಂದತ ರ್್ೇರವನಗಿ ಉತ್ುರವನತನ 
ಹ್ೇಳಿದನುರ್.  
     ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಪರಕ್ನಶ  ಬನಬಣ್ಣ ಹತಕ್್ೆೇರಿಯವರ್ೇ, ತನವು ಇಲ್ಪೂಯ ತ್ನಕ ಮನತ್ರ್ನಡಿದತು 
ಕಡತ್ಕ್್ೆ ಹ್ೂೇಗಿಲೂ. ತನವು ಈಗ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುರತವುದತ ಕಡತ್ಕ್್ೆ ಹೂ್ೇಗತತ್ುದ್. ತನವು ಈಗ ಮನತ್ರ್ನಡಿ. 
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     ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶ  ಬನಬಣ್ಣ ಹತಕ್್ೆೇರಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಆಯಿತ್ಲೂ; ಮ್ತ್ುೇನತ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದತ? 
 
     ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಪರಕ್ನಶ  ಬನಬಣ್ಣ ಹತಕ್್ೆೇರಿಯವರ್ೇ, ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂ್ಳಿಳ. ಮನನಯ ಸಚಿವರ್ೇ ತನವು 
ಉತ್ುರ ಹೇ್ಳಿ.  
    ಶ್ರೇ ಮ್ರಿತಿಬ್ಬೇಗೌಡ (ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್್ೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ರ್ನನತ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದ್ಧಲೂ.  
 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ರ್ನರತ ಹ್ಸರನತನ ಕ್್ೂಟಿಟದನುರೂ್ೇ, ಅವರಿಗ್ ಮನತ್ರ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕ್್ೆ ಅವಕ್ನಶ 
ಮನಡಿಕ್್ೂಟಿಟದ್ುೇರ್್. 
 
       ಶ್ರೇ ಜ್.ಸಿ. ಮನಧತಸನಾಮಿ (ಸಣ್ಣ ನೇರನವರಿ ಹನಗೂ ಕ್ನನೂನತ, ಸೆಂಸದ್ಧೇಯ ವಯವಹನರಗಳು ಮ್ತ್ತು 
ಶನಸನ ರಚರ್್ ಸಚಿವರತ):-  ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ರ್ನನತ ವ್ೈಯಕ್ುಕವನಗಿ ಹ್ೇಳುತಿುಲೂ. ಸಕ್ನಾರದ್ಧೆಂದ 
ಕ್್ೂಡತವ ಉತ್ುರವನತನ ಸಭ್ಯ ಮ್ತೆಂದ್ ಮ್ೆಂಡಿಸತತ್ುೇರ್್.  ನಮ್ಮ ಸಕ್ನಾರದ ಮ್ತೆಂದ್ ನೂತ್ನ ಪಿೆಂಚಣಿ ಯೇಜರ್್ 
ಆಲ್ೂೇಚರ್್ ಇಲೂ ಎನತನವುದತ ಸಪಷಟವನದ ಉತ್ುರವಿದ್. ಸರ್ನಮನಯ ಮ್ತಖ್ಯಮ್ೆಂತಿರಗಳು ಇರ್ೂ್ನಮೆಮ ಆರ್ಥಾಕ 
ಇಲನಖ್ನಧಿಕ್ನರಿಗಳ ಜ್ೂತ ್ ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ುೇರ್್ ಎೆಂದತ ಕ್್ಳಮ್ರ್್ ಸದನದಲ್ಪೂ ಮನತ್ತಕ್ೂ್ಟಿಟದನುರ್. ರ್ನನತ ಅಷಟಕ್್ೆ 
ಸಿೇಮಿತ್ವನಗಿ ಮನತ್ರ ಈ ಸದನದಲ್ಪೂ ಉತ್ುರವನತನ ಕ್ೂ್ಟಿಟದು್ೇರ್್.  ಎರಡರ್್ಯದನಗಿ, ಹೆಂದ್ಧನ ಸಭ್ಯಲ್ಪೂರತವೆಂತ್ಹ 
reference; Committee was to suggest improvements to NPS.  ಇದರ್್ನೇರ್ನದರೂ improve 
ಮನಡಬೇ್ಕ್್ೆಂದತ ಹ್ೇಳಿ ಮ್ೂರತ ಸಭ್ಗಳು ಆಗಿವ್. ಅದರಲ್ಪೂ ಸತಮನರತ benefit ಅನತನ ಪ್ನಸ್  ಮನಡಿದ್ುೇವ್ ಎೆಂದತ 
ಅವರತ ನಮ್ಗ್ ಬರವಣಿಗ್ಯಲ್ಪೂ ಕ್್ೂಟಿಟದನುರ್. ಮಿೇಟಿೆಂಗ  ಆಗಿಲೂವ್ೆಂದತ ಹೇ್ಳುವುದಕ್ನೆಗತವುದ್ಧಲೂ. ಈಗನಗಲ್ೇ 
ಮ್ೂರತ ಮಿೇಟಿೆಂಗ ಗಳು ಆಗಿವ.್ ಈಗಲೂ ತ್ಮ್ಮ ಮ್ತೆಂದ್  ಹ್ೇಳುವುದ್ೇರ್ೆ್ಂದರ,್ ಸರ್ನಮನಯ ಮ್ತಖ್ಯಮ್ೆಂತಿರಯವರತ 
ಆರ್ಥಾಕ ಇಲನಖ್ನಧಿಕ್ನರಿಗಳ ಜ್ೂತ್ ಚಚಾ್ ಮನಡಿ, ಅೆಂತಿಮ್ ತಿೇಮನಾನವನತನ ಮನಡತತ್ುೇವ್ೆಂದತ ಹೇ್ಳಿದನುರ.್  
 
       ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಆಯನೂರತ ಮ್ೆಂಜತರ್ನಥ ರವರತ ಹ್ೇಳಿರತವುದ್ೇರ್ೆ್ಂದರ್, those who 
have appointed after  01-04-2006.  2008ನಲ್ಪೂ ಆದ್ೇಶ ಬೆಂದ್ಧದತು. ಅವರದತ ಏನತ ಎೆಂದತ 
ಕ್್ೇಳುತಿುದನುರ್.  
 
       ಶ್ರೇ ಜ್.ಸಿ.ಮನಧತಸನಾಮಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಯ ಆಯನೂರತ ಮ್ೆಂಜತರ್ನಥ ರವರತ ಏನತ 
ವಿಚನರ ಮನಡತತನುರ್ೆಂಬತದತ ನನಗ್ ತಿಳಿಯತವುದ್ಧಲೂ. Employee, employer ರಲ್ಪೂ employee ಕ್್ೇಳಿ 
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condition ಹನಕ್ಕ್ೂ್ೆಂಡತ employment ಸೃಷಿಟ ಮನಡಿಕ್ೂ್ಡತವ ವಯವಸ್ಿ ಇನೂನ ನಮನಾಣ್ವನಗಿಲೂ. 
Employer puts suggestions, employer puts conditions.  ಆ conditions ಗ್ ಒಳಪಟತಟ, 
employee join ಆಗಬ್ೇಕತ. ಮನನಯ ಆಯನೂರತ ಮ್ೆಂಜತರ್ನಥ ರವರ ಜ್ೂತ್ ಬ್ೇರ ್ field ಬಗ್ೆ ಚಚ್ಾ 
ಮನಡಿದ್ುೇವ್. job ಕ್್ೂಡತವುದಕ್್ೆ ಮ್ತೂ್ುೆಂದತ notification ಮನಡತವುದಕ್್ೆ ಇಲ್ಪೂ ನಮ್ಮನತನ ಮ್ತ್ತು ಇರ್ೂ್ನಬಬರನತನ 
ಕ್್ೇಳಿ ರ್ನರೂ ಮನಡತವುದ್ಧಲೂ.  This is our condition, this is our jurisdiction, ನಮ್ಮ ಶಕ್ು ಇಷತಟ. 
ಬ್ೇಕ್ನದವರತ ಅಜಿಾ ಹನಕ್ಕ್್ೂೆಂಡತ ಬನನ ಎನತನವೆಂತ್ಹದುನತನ ಮನಡಿಬಿಟಟರ್,  ಅವರತ ಸೇ್ರಿಕ್ೂ್ಳುಳವನಗ, ನಮ್ಮನತನ 
ಕ್್ೇಳಿ ಮನಡಿದರನ ಎೆಂದತ  ಹ್ೇಳಿದರ್, ರ್ನನತ ಅದಕ್್ೆ ಉತ್ುರ ಹ್ೇಳುವುದಕ್ನೆಗತತ್ುದಯ್ೇ? Notification 
issue ಮನಡತವನಗ ಏನತ ಕೆಂಡಿೇಷನ  ಇರತತ್ುದ್, ಆ ಕೆಂಡಿೇಷನ ನತನ violate ಮನಡಿ benefit 
ತ್ಗ್ದತಕ್ೂ್ೆಂಡರ,್ it leads to illegality.  ಅಷ್್ಟ ನಮ್ಮ ವನದ.  
 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಸಚಿವರ್ೇ, ಅದರ ತ್ಪಪನತನ ಸರಿಪಡಿಸತತಿುೇರನ ಎೆಂದತ ಮನನಯ ಸದಸಯರತ 
ಕ್್ೇಳುತನುರ್.  
      ಶ್ರೇ ಎಸ್ .ವಿಿ. ಸೆಂಕನೂರ (ಪದವಿೇಧರರ ಕ್್ೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, 
 
      ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಎಸ್ .ವಿಿ.ಸೆಂಕನೂರರವರೇ್, ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಈಗನಗಲ್ೇ  
ಹ್ೇಳಿದನುರಯ್ಲೂವ್? 
     ಶ್ರೇ ಎಸ್ .ವಿಿ. ಸೆಂಕನೂರ (ಪದವಿೇಧರರ ಕ್್ೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ರನಜಯದನದಯೆಂತ್ ಬಹಳ 
ದ್ೂಡಡ ಹೂ್ೇರನಟ ನಡದ್್ಧದ್. ಅದಕ್್ೆ ಸಕ್ನಾರ ಸಪೆಂದ್ಧಸಬ್ೇಕತ. ಮನನಯ ಮ್ತಖ್ಯಮ್ೆಂತಿರಗಳು ಆರ್ಥಾಕ 
ಇಲನಖ್ನಧಿಕ್ನರಿಗಳ ಜ್ೂತ ್ ಚಚ್ಾ ಮನಡತತು್ೇವ್ೆಂದತ ಹ್ೇಳಿದನುರ್. ಆ ಸಭ್ ಮನಡತವನಗ ನಮ್ಮನತನ ರ್ನವನಗ 
ಕರಯ್ತತಿುೇರಿ? ಇವತ್ತು ಆ ಸಭ್ಯನತನ declare ಮನಡಲ್ಪ. ಇಲೂದ್ಧದುರ್ ತ್ಪ್ನಪಗತತ್ುದ್. ಆರ್ಥಾಕ ಇಲನಖ್್ಯವರ 
ಅಭಿಪ್ನರಯವನತನ ತ್ಗ್ದತಕ್ೂ್ೆಂಡ ನೆಂತ್ರ ನಮ್ಮನತನ  ರ್ನವನಗ ಸಭ್ ಕರಯ್ತತಿುೇರಿ? ಅದರ್ನನದರೂ ಮನಡಿ. ರ್ನವು 
ಮ್ತ್ೂುೆಂದತ ಸಮಿತಿ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳುತ್ುೇವ್. ಅದಕ್್ೆ ಏರ್ನದರ್ೂೆಂದತ ಮನಡಿ.  
 
     ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಆಯಿತ್ತ. 
     ಶ್ರೇ ಎಸ್ .ವಿಿ.ಸೆಂಕನೂರ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ನಮ್ಮನತನ ರ್ನವನಗ ಸಭ್ಗ ್ಕರಯ್ತತಿುೇರಿ? 
     ಶ್ರೇ ಜ್.ಸಿ. ಮನಧತಸನಾಮಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, Finance Department ನಲ್ಪೂ  … 
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     ಶ್ರೇ ಎಸ್ .ವಿಿ.ಸೆಂಕನೂರ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಇದಕ್್ೆ ಸಕ್ನಾರ ರ್ನವುದನದರೂ ರಿೇತಿಯಲ್ಪೂ 
ಸಪೆಂದ್ಧಸಬ್ೇಕಲೂವ್. 
     ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಎಸ್ .ವಿಿ. ಸೆಂಕನೂರರವರೇ್,  ಆಯಿತ್ತ.  
 
    ಶ್ರೇ ಜ್.ಸಿ.ಮನಧತಸನಾಮಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, financial conditions ರ್್ೂೇಡಿಕ್ೂ್ೆಂಡತ ಮನನಯ 
ಮ್ತಖ್ಯಮ್ೆಂತಿರಯವರತ ಆರ್ಥಾಕ ಇಲನಖ್ಯ್ವರ ಜ್ೂತ್ ಚಚಾ್ ಮನಡಿದ ನೆಂತ್ರ ತ್ಮ್ಮನತನ ಕರಯ್ಬ್ೇಕ್್ೆಂದನಗ, 
ಸರ್ನಮನಯ ಮ್ತಖ್ಯಮ್ೆಂತಿರಗಳು ಕರಯ್ತತನುರ್. 
 
       ಶ್ರೇ ಎಸ್ .ವಿಿ.ಸೆಂಕನೂರ:- ಮನನಯ ಸಚಿವರ್ೇ, ಅದತ ರ್ನವನಗ ಎೆಂಬತದನತನ ಹ್ೇಳಿ.  
 
       ಶ್ರೇ ಜ್.ಸಿ.ಮನಧತಸನಾಮಿ:- ಮನನಯ ಸದಸಯರೇ್, ರ್ನನತ ಈ ಸದನದಲ್ಪೂದತುಕ್್ೂೆಂಡತ ರ್ನವನಗ ಸಭ ್
ಮನಡತತ್ುೇವ್ೆಂದತ ಹೇ್ಳುವುದಕ್ನೆಗತತ್ುದ್ಯೇ? ಎಲೂರೂ ಬೆಂದತ ಈ ರಿೇತಿ ಕ್್ೇಳಿದರ,್ … 

 
ಶ್ರೇ ಎಸ್ .ವಿಿ. ಸೆಂಕನೂರ:- ಅದತ ತ್ಮ್ಮ ಕ್್ೈಯಲ್ಪೂಯೇ ಇದ್. ಒೆಂದತ ತಿೆಂಗಳೂ್ಳಗ್ ಕರಯ್ಿರಿ. 
 

    ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಎಸ್ .ವಿಿ. ಸೆಂಕನೂರರವರೇ್,   
 
      ಶ್ರೇ ಜ್.ಸಿ.ಮನಧತಸನಾಮಿ:- ಮನನಯ ಸದಸಯರ್ೇ, ತನವು ಈ ರಿೇತಿ ಕ್್ೇಳಿದರ್, ರ್ನನತ ಉತ್ುರ 
ಕ್್ೂಡತವುದಕ್ನೆಗತವುದ್ಧಲೂ.  
 
      ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಎಸ್ .ವಿಿ. ಸೆಂಕನೂರರವರೇ್, ಸಭ್ ಮನಡಲತ ತ್ಮ್ಮನತನ ಕರಯ್ತತು್ೇವ್ೆಂದತ 
ಹ್ೇಳಿದನುರ್. ಅವರತ ತ್ಮ್ಗ ್ಅನತಕೂಲವನದ ದ್ಧರ್ನೆಂಕ ರ್್ೂೇಡಿಕ್ೂ್ೆಂಡತ ತ್ಮ್ಮನತನ ಕರಯ್ತತನುರ್. 
 
      ಶ್ರೇ ಎಸ್ .ವಿಿ. ಸೆಂಕನೂರ:- ಒೆಂದತ ತಿೆಂಗಳು ರ್್ೂೇಡಿಕ್ೂ್ೆಂಡತ ಕರ್ಯಲ್ಪ. 
      ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಸದಸಯರ್ೇ, ತನವು ಆ ರಿೇತಿ ಹೇ್ಗ್ ಹೇ್ಳುತಿುೇರಿ? 
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       ಶ್ರೇ ಎಸ್ .ವಿಿ. ಸೆಂಕನೂರ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಸಕ್ನಾರ ಸಪೆಂದ್ಧಸಬ್ೇಕತ. ಏಕ್್ೆಂದರ,್ ಈ 
ವಿಚನರದಲ್ಪೂ ನಮ್ಗ್ ತ್ತೆಂಬನ ಬ್ೇಸರವನಗಿದತು, ಇದತ ರ್್ೂೇವಿನ ಸೆಂಗತಿರ್ನಗಿದ್. 
 
       ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಎಸ್ .ವಿಿ. ಸೆಂಕನೂರರವರೇ್, ತನವು ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂ್ಳಿಳ.    
 
      ಶ್ರೇ ಆಯನೂರತ ಮ್ೆಂಜತರ್ನಥ :- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ನಮ್ಮದ್ೇ ಆದ ಸಕ್ನಾರ. ಅದನತನ ಬಹಳ 
ಮ್ತಜತಗರಕ್್ೆ ಒಳಪಡಿಸತವುದಕ್್ೆ ಇಷಟವಿಲೂ. ಆದರ್ ನಮ್ಮ ಆಗರಹವನತನ ಬಿಟತಟ, ಹೆಂದ ್ ಸರಿಯತವುದಕ್್ೆ ರ್ನವು 
ತ್ರ್ನರಿಲೂ. ಆ ಕ್ನರಣ್ಕ್್ೂೆೇಸೆರವನಗಿ ಸಕ್ನಾರ ಇದನತನ ಪರಿಗಣಿಸಬ್ೇಕ್್ೆಂದತ ರ್ನನತ ಒತನುಯ ಮನಡತತನು, ಸನತಿಾಕ 
ಪರತಿಭಟರ್್ಯ ಮ್ೂಲಕ ಈ ಸದನದ್ಧೆಂದ ರ್ನನತ ಹೂ್ರಗಡ ್ಹೂ್ೇಗತತಿುದ್ುೇರ್್. ದಯವಿಟತಟ, ರ್ನನತ ಇದರ ಸಲತವನಗಿ 
ಸಕ್ನಾರದ ವಿರತದಿವನಗಿ ಪರತಿಭಟರ್್ ಮನಡತತಿುಲೂ. ಸಕ್ನಾರದ ಮೆೇಲ್ ಒತನುಯ ತ್ರಬೇ್ಕತ ಎನತನವುದಕ್್ೂೆೇಸೆರ 
ರ್ನನತ ಹ್ೂರಗಡ್ ಹ್ೂೇಗತತಿುದ್ುೇರ್್. ಹಳ್ ಪಿೆಂಚಣಿ ಯೇಜರ್್ಯನತನ ಜನರಿ ಮನಡಬೇ್ಕತ ಎನತನವೆಂತ್ಹ ನನನ 
ವಿಚನರಕ್್ೆ ಸದನದ ಒಪಿಪಗ್ ಇದ್ ಎೆಂದತ ರ್ನನತ ಭನವಿಸತತನು, ತ್ಮ್ಗ್ ಧನಯವನದಗಳನನಪಿಾಸತತ್ುೇರ್್. 
 

(ಈ ಹೆಂತ್ದಲ್ಪೂ  ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ ಶ್ರೇ ಆಯನೂರತ ಮ್ೆಂಜತರ್ನಥ ರವರತ ಸಭನತನಯಗ  
ಮನಡಿ ಸದನದ್ಧೆಂದ ಹ್ೂರನಡ್ದರತ) 

 
      ಶ್ರೇ ಮ್ರಿತಿಬ್ಬೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಈ ಸೆಂಬೆಂಧ … 

 
      ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶ  ಬನಬಣ್ಣ ಹತಕ್್ೆೇರಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ತನವು ನನಗ್ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕ್್ೆ ಅವಕ್ನಶ 
ಕ್್ೂಟಿಟದ್ಧುೇರಿ. ರ್ನನತ ಆಗ ಮನತ್ರ್ನಡಲ್ಪಲೂ. ಆದರ,್ ಅದಕ್್ೆ ರ್ನನತ ಮದಲತ ಮನತ್ರ್ನಡಿದತು,  ಕಡತ್ಕ್್ೆ 
ಹ್ೂೇಗಿಲೂವ್ೆಂದರ್ ಪರಿಸಿಿತಿ ಏನತ? 
 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಪರಕ್ನಶ  ಬನಬಣ್ಣ ಹತಕ್್ೆೇರಿಯವರೇ್, ಮದಲೇ್ ಆಗಿನ ಪರಿಸಿಿತಿ ಸರಿ ಇರಲ್ಪಲೂ.  
 

     ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶ  ಬನಬಣ್ಣ ಹತಕ್್ೆೇರಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ತನವು ಮನತ್ರ್ನಡಿ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳಿದ ಮೆೇಲ್ 
ರ್ನನತ ಮನತ್ರ್ನಡಿದು್ೇರ್್.  
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      ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಪರಕ್ನಶ  ಬನಬಣ್ಣ ಹತಕ್್ೆೇರಿಯವರೇ್, ಈಗನಗಲ್ೇ ತನವು ಮನತ್ರ್ನಡಿದ್ಧುೇರನ. 
 
     ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶ  ಬನಬಣ್ಣ ಹತಕ್್ೆೇರಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, 

(ಗ್ೂೆಂದಲ) 
      ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್್. ಹರಿಪರಸನದ (ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಈಗ …   
 
      ಶ್ರೇ ಎಸ್ .ವಿಿ. ಸೆಂಕನೂರ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, …  
 
      ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ ಮನತ್ರ್ನಡತವನಗ, ಮನನಯ ಎಸ್ .ವಿಿ. 
ಸೆಂಕನೂರರವರೇ್, ತನವು ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂ್ಳಳಬೇ್ಕತ.  
 
     ಶ್ರೇ ಮ್ರಿತಿಬ್ಬೇಗೌಡ (ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್್ೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಹಳ್ ಪಿೆಂಚಣಿ ಯೇಜರ್್ ತ್ರತವ 
ವಿಚನರದಲ್ಪೂ ಸಕ್ನಾರ ಮಿೇರ್ನ-ಮೆೇಷ ಎಣಿಸತತಿುದ್. ಮನನಯ ಮ್ತಖ್ಯಮ್ೆಂತಿರಗಳು ಇಷತಟ ದ್ಧನದ್ೂಳಗ್ ಸಭ್ 
ಮನಡತತ್ುೇವ್ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳುವುದಕ್್ೆ ಅವರಿಗ್ ಸೌಜನಯತ ್ ಇಲೂ. ದಯವಿಟತಟ, ಈ ರ್ನಡಿನಲ್ಪೂ ಹಳ್ ಪಿೆಂಚಣಿ 
ಯೇಜರ್್ಯನತನ ಮ್ತ್ು ಮ್ರತಸನಿಪಿಸಬ್ೇಕತ ಎನತನವ ವಿಚನರದಲ್ಪೂ ರ್ನನತ ಈಗ ಮನನಯ ಕ್ನನೂನತ ಸಚಿವರತ 
ಕ್್ೂಟಿಟರತವೆಂತ್ಹ ಹೇ್ಳಿಕ್್ಗ ್ಸಮ್ಧನನ ತ್ೆಂದ್ಧಲೂ. ಆದುರಿೆಂದ ರ್ನನತ ಸಹ ಸಭನತನಯಗ ಮನಡತತ್ುೇರ್್.  
 

(ಈ ಹೆಂತ್ದಲ್ಪೂ ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ ಶ್ರೇ ಮ್ರಿತಿಬ್ಬೇಗೌಡರತ ಸಭನತನಯಗ ಮನಡಿ  
ಸದನದ್ಧೆಂದ ಹ್ೂರನಡದ್ರತ) 

 
      ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶ  ಕ್್. ರನಥ್ೂೇಡ  (ವಿರ್ೂೇಧ ಪಕ್ಷದ ಮ್ತಖ್ಯ ಸಚ್ೇತ್ಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, 
ಆಡಳಿತ್ ಪಕ್ಷದ ಸದಸಯರತ … 

 
     ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಪರಕ್ನಶ  ಕ್್. ರನಥೂ್ೇಡ ರವರೇ್, ತನವು ಈಗ ಏನತ ಮನಡಬೇ್ಕ್್ೆಂದತ 
ಹ್ೇಳುತಿುೇರನ? ಈಗನಗಲೇ್ ಅವರತ ಹ್ೇಳಿದನುರ್. ದಯವಿಟತಟ, ತನವು ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂ್ಳಿಳ.  
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  ಶ್ರೇ ಎಸ್ .ವಿಿ. ಸೆಂಕನೂರ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಯ ಸಚಿವರತ, ಸಭ್ ರ್ನವನಗ ಮನಡತತಿುೇರನ 
ಎೆಂಬ ಬಗ್ೆ ದ್ಧರ್ನೆಂಕವನತನ ಹ್ೇಳುತಿುಲೂ. 
 
     ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಎಸ್ .ವಿಿ. ಸೆಂಕನೂರರವರೇ್, ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಸಭ್ ದ್ಧರ್ನೆಂಕವನತನ ಹ್ೇಗ್ 
ಹ್ೇಳುತನುರ್? 
     ಶ್ರೇ ಎಸ್ .ವಿಿ.ಸೆಂಕನೂರ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಸಭ್ ಮನಡತವುದಕ್್ೆ ಎಷತಟ 
ಸಮ್ಯ ಬ್ೇಕ್ನಗತತ್ುದ್ ಮ್ತ್ತು ರ್ನವ ದ್ಧರ್ನೆಂಕಕ್್ೆ ಸಭ್ ಮನಡತತನುರೆ್ಂಬ ಬಗ್ೆ ಹ್ೇಳುತಿುಲೂ. 
 
     ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ರ್ನನತ ಸಕ್ನಾರಕ್್ೆ ಹೇಗೇ್ ಮನಡಿರಿ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳುವುದಕ್ನೆಗತವುದ್ಧಲೂ.  
 
     ಶ್ರೇ ಎಸ್ .ವಿಿ.ಸೆಂಕನೂರ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಸಕ್ನಾರ ಕ್್ೂಟಿಟರತವೆಂತ್ಹ ಉತ್ುರ ನಮ್ಗ ್
ಸಮನಧನನ ತ್ೆಂದ್ಧಲೂ. ಆದುರಿೆಂದ  ರ್ನನತ ಸದನದ್ಧೆಂದ ಹ್ೂರಗಡ್ ಹ್ೂೇಗಬ್ೇಕ್ನಗತತ್ುದ್. 
 
     ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಸದಸಯರ್ೇ, ಆಯಿತ್ತ ಹೂ್ೇಗಿ. 
    ಶ್ರೇ ಎಸ್ .ವಿಿ. ಸೆಂಕನೂರ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಸಕ್ನಾರಕ್್ೆ ಒತನುಯ ಮನಡತವುದಕ್ೂ್ೆೇಸೆರವನಗಿ 
ರ್ನನತ ಸದನದ್ಧೆಂದ ಹ್ೂರಗ್ ಹ್ೂೇಗತತ್ುೇರ್್. 
 
    ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಸರಿ. ಆಯಿತ್ತ. ಮನನಯ ಪರಕ್ನಶ  ಕ್್. ರನಥ್ೂೇಡ ರವರೇ್, ತನವು ಮನತ್ರ್ನಡಿ. 
 
      ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶ  ಕ್್. ರನಥ್ೂೇಡ  (ವಿರ್ೂೇಧ ಪಕ್ಷದ ಮ್ತಖ್ಯ ಸಚ್ೇತ್ಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, 
ಆಡಳಿತ್ ಪಕ್ಷದ ಹರಿಯ ಸದಸಯರತ  ಮ್ತ್ತು ಇರ್ೂ್ನಬಬ ಸದಸಯರತ ಸಕ್ನಾರದ ವಿರತದಿವನಗಿ walk out ಮನಡಿ, 
ಸದನದ್ಧೆಂದ ಹ್ೂರಗ ್ ಹೂ್ೇಗತತಿುದನುರ;್ ಸಕ್ನಾರ ಸಪೆಂದ್ಧಸತತಿುಲೂವ್ೆಂದತ ಆಡಳಿತ್ ಪಕ್ಷದ ಸದಸಯರತ ಸದನದ್ಧೆಂದ 
ಹ್ೂರಗ್ ಹೂ್ಗತತಿುದನುರ.್ ಸಕ್ನಾರದಲ್ಪೂ ಏನತ ನಡಯ್ತತಿುದ್? ಮನನಯ ಕ್ನನೂನತ ಸಚಿವರ್ೇ, ಇವರತ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ 
ಸದಸಯರಲೂ. 
     ಶ್ರೇ ಜ್.ಸಿ. ಮನಧತಸನಾಮಿ:- ಮನನಯ ಪರಕ್ನಶ  ಕ್್. ರನಥ್ೂೇಡ ರವರ್ೇ, ಸಕ್ನಾರ is a public trust. 
ಸನವಾಜನಕರ ಹಣ್ಕ್ನಸಿನಲ್ಪೂ ಸಕ್ನಾರ ನಡ್ಯತತಿುದ್.  
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    ಶ್ರೇ ಎಸ್ .ವಿಿ. ಸೆಂಕನೂರ:- ಮನನಯ ಪರಕ್ನಶ  ಕ್್. ರನಥ್ೂೇಡ ರವರ್ೇ, ರ್ನನತ ಸಕ್ನಾರದ ವಿರತದಿವನಗಿ 
ಹ್ೂೇಗತತಿುಲೂ. ರ್ನನತ ಸಕ್ನಾರಕ್್ೆ ಒತನುಯ ಮನಡತವುದಕ್್ೂೆೇಸೆರ ಸದನದ್ಧೆಂದ ಹೂ್ರಗಡ ್ಹೂ್ೇಗತತಿುರತವುದತ. 
 
     ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಆಯಿತ್ತ. ದಯವಿಟತಟ, ಮನನಯ ಸದಸಯರ್ಲೂರೂ ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂ್ಳಿಳ.  

(ಗ್ೂೆಂದಲ) 
     ಶ್ರೇ ಎಸ್ .ವಿಿ. ಸೆಂಕನೂರ:- ಮನನಯ ಪರಕ್ನಶ  ಕ್್. ರನಥೂ್ೇಡ ರವರ್ೇ, ತ್ಮ್ಮ ಕಡಯ್ಿೆಂದ ತ್ಪತಪ ಮನಹತಿ 
ಹ್ೂೇಗಬನರದತ. 
    ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶ  ಕ್್. ರನಥ್ೂೇಡ :- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಸಕ್ನಾರಕ್್ೆ ಒತನುಯ ಮನಡಿ ಸದನದ್ಧೆಂದ 
ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಹ್ೂರಗಡ ್ಹೂ್ೇಗತತಿುದನುರ.್ 
 
     ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ದಯವಿಟತಟ, ಮನನಯ ಪರಕ್ನಶ  ಕ್್. ರನಥೂ್ೇಡ ರವರ್ೇ ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂ್ಳಿಳ. ತನವು ಏತ್ಕ್್ೆ 
ವಕ್ನಲತ್ತು  ಮನಡತತಿುೇರಿ.  
 
    ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶ  ಕ್್. ರನಥ್ೂೇಡ :- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಸಕ್ನಾರದೂ್ಳಗ ್ಇಷ್್ೂಟೆಂದತ ಭಿರ್ನನಭಿಪ್ನರಯ 
ಬೆಂದರ ್ಹೇ್ಗ್?  
 
    ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಪರಕ್ನಶ  ಕ್್. ರನಥ್ೂೇಡ ರವರ್ೇ, ಆಯಿತ್ತ. ಅದರ ಬಗ್ೆ ರ್ನನತ ಹ್ೇಳುತ್ುೇರ್್. 
ತನವು ಏತ್ಕ್್ೆ ಹ್ೇಳುತಿುೇರನ? ಮನನಯ  ಛಲವನದ್ಧ ಟಿ. ರ್ನರನಯಣ್ಸನಾಮಿಯವರೇ್, ತ್ಮ್ಮ ಪರಶ್ನಯನತನ ಕ್್ೇಳಿ. ಮನನಯ  
ಅಬಕ್ನರಿ ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ ಮನನಯ ನಗರನಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರತ ತ್ಮ್ಮ ಪರಶ್ನಗ್ ಉತ್ುರ ನೇಡತತನುರ್. 
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ಪರಶ್ನ ಸೆಂಖ್್ಯ 1305 

(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ್) 
   
ಶ್ರೇ ಛಲವನದ್ಧ ಟಿ. ರ್ನರನಯಣ್ಸನಾಮಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ನನಗ್ ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಅವಕ್ನಶ 

ಮನಡಿಕ್್ೂಟಿಟದುಕ್ನೆಗಿ ತ್ಮ್ಗ ್ಧನಯವನದಗಳನನಪಿಾಸತತ್ುೇರ್್. ರ್ನನತ ಕ್್ೇಳಿರತವ ಪರಶನ್ಗ್ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರವನತನ 
ಒದಗಿಸಿದನುರ.್ ರ್ನನತ ಕ್ೇ್ಳಿರತವ ಬಹಳ ಗೆಂಭಿೇರವನದ ಪರಶ್ನಗ್ ಸಮ್ಗರ ಮನಹತಿಯ ಅವಶಯಕತ್ಯಿದ್. ಪರವನನಗ್ 
ಇಲೂದ್ೇ ಮ್ರ್್ಗಳಲ್ಪೂ, ದ್ಧನಸಿ ಅೆಂಗಡಿಗಳಲ್ಪೂ ಹನಗೂ ತ್ೂೇಟಗಳಲ್ಪೂ ಅಭನದ್ಧತ್ವನಗಿ ಮ್ದಯ ಮನರನಟ 
ಮನಡತತಿುರತವುದರಿೆಂದ ಅದತ ಅರ್್ೇಕ ಯತವಕರನತನ ಇವತ್ತು ಬಲ್ಪ ತ್ಗ್ದತಕ್ೂ್ಳುಳವೆಂತ್ಹ ಸೆಂದಭಾವಿದ್. ಇದತ 
ಹಳಿಳಗನಡಿನಲ್ಪೂ ನಡಯ್ತತಿುರತವೆಂತ್ಹದನುಗಿದ್.  ಆದುರಿೆಂದ, ಇವತ್ತು ಸನಮ್ೂಹಕವನಗಿ ಆರೂ್ೇಗಯವನತನ 
ಕ್ನಪ್ನಡತವೆಂತ್ಹದತು, ಯತವ ಜನರನತನ ರ್ನವು ಆ ಮ್ದಯದ ವಯಸನಕ್್ೆ ಬಿೇಳುವುದನತನ ತ್ಪಿಪಸತವೆಂತ್ಹ ವಿಚನರದಲ್ಪೂ 
ಸಮ್ಗರವನದ ಕ್್ಲಸ ಮನಡಬ್ೇಕ್ನಗಿದ್.  

  (ಮ್ತೆಂದತ) 
 

(1292) 29.12.2022, 11.50,TCH-BNS                          (ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಿತಿ) 
ಶ್ರೇ ಛಲವನದ್ಧ ಟಿ.ರ್ನರನಯಣ್ಸನಾಮಿ (ಮ್ತೆಂದತ):-  
ಇವತ್ತು ಸರ್ನಮನಯ ಅಬಕ್ನರಿ ಸಚಿವರತ ಇಲ್ಪೂ ಇಲೂದ್ೇ ಇರತವುದರಿೆಂದ, ರ್ನನತ ಹ್ಚಿಾಗ್ ಒತನುಯ ಮನಡತವುದ್ಧಲೂ.  
ಇದನತನ ಅವರತ ಬೆಂದನಗಲ್ೇ ರ್ನನತ ತ್ಗ್ದತಕ್್ೂಳುಳತ್ುೇರ್್. ಈಗ ಮನನಯ ಅಬಕ್ನರಿ ಸಚಿವರನದ                 
ಶ್ರೇ ಕ್್.ಗೂ್ೇಪ್ನಲಯಯನವರ ಪರವನಗಿ ಶ್ರೇ ಬಿ.ಎ.ಬಸವರನಜರವರತ ಏನತ ಉತ್ುರ ಕ್್ೂಡತತಿುದನುರ,್ ... 
 
    ಸಭನಪತಿಯವರತ:-  ಮನನಯ ಛಲವನದ್ಧ ಟಿ.ರ್ನರನಯಣ್ಸನಾಮಿ ಯವರೇ್, ಮನನಯ ಅಬಕ್ನರಿ ಸಚಿವರನದ 
ಶ್ರೇ ಕ್್.ಗೂ್ೇಪ್ನಲಯಯನವರ ಪರವನಗಿ ಶ್ರೇ ಬಿ.ಎ.ಬಸವರನಜರವರತ ಉತ್ುರ ಕ್ೂ್ಡತತನುರ್.  
 
    ಶ್ರೇ ಬಿ.ಎ.ಬಸವರನಜ (ನಗರನಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರತ, ಮನನಯ ಅಬಕ್ನರಿ ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ ಛಲವನದ್ಧ ಟಿ.ರ್ನರನಯಣ್ಸನಾಮಿಯವರತ “ಪರವನನಗಿ ಇಲೂದೇ್ 
ಅಕರಮ್ವನಗಿ ಮ್ದಯ ಮನರನಟಮನಡತತಿುದನುರ”್ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳಿದನುರ್. ಆ ರಿೇತಿರ್ನಗಿ ಎಲ್ಪೂ ಮ್ದಯ ಮನರನಟ 
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ಮನಡತತಿುದನುರೂ್ೇ ಅವರ ವಿರತದಿ ನದನಾಕ್ಷಿಣ್ಯವನದ ಮ್ತ್ತು ಕಠಿಣ್ವನದೆಂತ್ಹ ಕರಮ್ಗಳನತನ ನಮ್ಮ ಇಲನಖ್ ್
ತ್ಗ್ದತಕ್ೂ್ಳುಳತಿುದ್. ಹನಗನಗಿ, ಇವತಿುನ ದ್ಧವಸ ಸತಮನರತ ೧,೭೯,154 ರೈ್ಡ ಗಳನತನ ಮನಡಿ ಈ ರಿೇತಿರ್ನದೆಂತ್ಹ 
ಅಕರಮ್ಗಳು ಎಲ್ೂಲ್ಪೂ ನಡಯ್ತತಿುವಯ್ೇ ಅದನತನ ಮನಡತವೆಂಥ ಕ್್ಲಸವನತನ ಸಕ್ನಾರ ಮನಡತತ್ುದ್. ಅದಲೂದ್ೇ 
ಇವತಿುನ ದ್ಧವಸ ರ್ನವು non-bailable case ಗಳನತನ ಹನಕತತಿುದು್ೇವ್.  ಬೇ್ಲ  ರಹತ್ವನದೆಂತ್ಹ ಸತಮನರತ 
7,664 ಪರಕರಣ್ಗಳನತನ ದನಖ್ಲತ ಮನಡಿದ್ುೇವ್. ೫೮,337 bail  ಕ್ೂ್ಡತವೆಂತ್ಹ ಪರಕರಣ್ಗಳನತನ ಕೂಡ 
ದನಖ್ಲನಗಿವ್. ಒಟತಟ ೬೬,001 ಪರಕರಣ್ಗಳನತನ ದನಖ್ಲತ ಮನಡಿದ್ುೇವ್. ಇವತಿುನ ದ್ಧವಸ ಸಮ್ಗರವನಗಿ squad 
ಗಳನತನ ರಚರ್್ ಮನಡಿದ್ುೇವ್.  ಎಲ್ೂಲ್ಪೂ ಈ ರಿೇತಿರ್ನದೆಂಥ ಪರಕರಣ್ಗಳನಗತತ್ುದ್ ಪರತಿನತ್ಯ ನಗನವಹಸತವೆಂತ್ಹ 
ಕ್್ಲಸವನೂನ ಕೂಡ ಇಲನಖ್್ ಮನಡತತಿುದ್. ಹನಗನಗಿ, ಮನನಯ ಸದಸಯರಿಗ್ ಇನೂನ ಹ್ಚಿಾನ ಮನಹತಿ ಏರ್ನದರೂ 
ಬ್ೇಕ್ನದರ್ ಮನನಯ ಅಬಕ್ನರಿ ಸಚಿವರಿೆಂದ ಉತ್ುರವನತನ ಕ್್ೂಡಿಸತತ್ುೇರ್್. 
  ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಬಿ.ಎ.ಬಸವರನಜ ರವರ್ೇ, ತನವ್ೇ ಉತ್ುರ ಹ್ೇಳಿ. ಛಲವನದ್ಧ 
ಟಿ.ರ್ನರನಯಣ್ಸನಾಮಿ ಯವರ್ೇ ಇನೂನ ಹಚ್ಿಾನ ಮನಹತಿ ಕ್್ೇಳುತಿುೇರನ? 
  ಶ್ರೇ ಛಲವನದ್ಧ ಟಿ.ರ್ನರನಯಣ್ಸನಾಮಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಇಲೂ.  
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ಪರಶ್ನ ಸೆಂಖ್್ಯ.1302 
(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಿದ್) 

 
    ಶ್ರೇಮ್ತಿ ಭನರತಿ ಶ್ಟಿಟ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರವನತನ ಒದಗಿಸಿದನುರ.್ 
ಮ್ರತಪೂರಣ್ಕ್ೆೆಂಥ ಹ್ೂರತ್ಗ್ಯತವ ನೇರಿನ ಪರಮನಣ್ ಹ್ಚನಾಗಿರತವುದತ ಎಲ್ಪೂ ಕೆಂಡತ ಬರತತಿುದ್? ಕಳ್ದ ಬನರಿ 
“ಪರಜನವನಣಿ” ದ್ಧನ ಪತಿರಕ್್ಯಲ್ಪೂ ಅೆಂತ್ಜಾಲದ ಬಗ್ೆ ಬಹಳ ವಿವರವನಗಿ ಒೆಂದತ ಆಟಿಾಕಲ ನತನ ಕ್್ೂಟಿಟದುರತ. ಅವರತ 
ಆ ಜನಗೃತಿಯನತನ ಮ್ೂಡಿಸಿದುಕ್್ೆ ಅವರಿಗ್ ರ್ನನತ ಧನಯವನದವನತನ ಹ್ೇಳುತಿುದ್ುೇರ್್.  ಇವತಿುನ ದ್ಧವಸ ಅೆಂತ್ಜಾಲ 
ಕೂಡ ವನಟರ  ಬನಯೆಂಕ  ಇದುೆಂತ್. ಇವತಿುನ ದ್ಧವಸ ರ್ನವು ಅೆಂತ್ಜಾಲವನತನ ಮ್ರತಪೂರಣ್ಗೂ್ಳಿಸದ್ಧದುರ್ 
ಮ್ರತಭೂಮಿಯತ್ು ಕ್್ೂೆಂಡೂ್ಯತಯವೆಂಥ ಕ್್ಲಸ ಮ್ೂಡಿದೆಂತನಗತತ್ುದ್.  ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ತ್ಮ್ಮ ಉತ್ುರದಲ್ಪೂ 
“ಅೆಂತ್ಜಾಲವನತನ ಮ್ರತಪೂರಣ್ ಮನಡತವುದಕ್್ೆ ರ್ನಲತೆ ವಯವಸ್ಿಯನತನ ಹ್ೇಳಿದನುರ.್ ಕ್್ರ್ ತ್ತೆಂಬಿಸತವುದತ, ಜನಗೃತಿ 
ಮ್ೂಡಿಸತವುದತ, ನಯಮ್ವನತನ ಜನರಿಗ್ ತ್ೆಂದ್ಧರತವುದತ, ತ್ರಬೇ್ತಿ ಕ್್ೂಟಿಟರತವುದತ” ಎೆಂದತ ಹೇ್ಳಿದನುರ್.   ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಈ ಉತ್ುರವನತನ ಓದತವುದಕ್್ೆ ಬಹಳ ಚ್ರ್ನನಗಿದ್. ಆದರ್, ನನನ ಪರಶ್ನ ಇರತವುದೇ್ರ್್ೆಂದರ,್ 
ಕ್ನನೂನತ ಮ್ತ್ತು ನಯಮ್ವನತನ ರ್ನವೇ್ ರಚಿಸಿದ್ುೇವ್. ಆದರ್ ಆ ಕ್ನನೂನತ ಮ್ತ್ತು ನಯಮ್ ಎಷಟರಮ್ಟಿಟಗ ್ಪ್ನಲರ್್ 
ಮನಡತತಿುದ್ುೇವ್ ಎೆಂಬತದನತನ ರ್ನವ ರಿೇತಿ ದೃಢೇಕರಿಸತತಿುೇರಿ? ಎರಡರ್್ಯದನಗಿ, ಇವತಿುನ ದ್ಧವಸ ಜಲಮ್ೆಂಡಳಿ 
ಬ್ೂೇರ ವ್ಲ  ಕ್ೂ್ರಯ್ಲತ ಪಮಿಾಷನ  ಕ್್ೂಡತತ್ುದ್. ಜಲಮ್ೆಂಡಳಿಯದು್ೇ ಬೂ್ೇರ ವಲ್ ಗಳಿವ್. ಸನಮನನಯವನಗಿ 
ಬ್ೂೇರ ವ್ಲ  ಹತಿುರ ಮ್ರತಪೂರಣ್ಗ್ೂಳಿಸತವೆಂಥ ವಯವಸ್ಿ ಮನಡತತನುರ್. ಅೆಂದರ್ ಅದರ ಪಕೆದಲ್ಪೂ ಒೆಂದತ ಹ್ೂೆಂಡ 
ತ್ಗ್ದತ ಅದರಲ್ಪೂ ಜಲ್ಪೂ ಮ್ತ್ತು ಮ್ರಳನತನ ಹನಕತತನುರ್. ರ್ನನತ ಇಲ್ಪೂ ಕ್್ೇಳುತಿುರತವುದತ ಏರ್್ೆಂದರ್, ಈ 
ಜಲಮ್ೆಂಡಳಿಯತ ಮನಡಿದೆಂತ್ಹ ಬೂ್ೇರ ವಲ್ ಗಳಲ್ಪೂ ಈ ಮ್ರತಪೂರಣ್ಗ್ೂಳಿಸತವೆಂತ್ಹ ವಯವಸ್ಿಯನತನ 
ಮನಡಿದನುರಯ್ೇ? ಒೆಂದತವ್ೇಳ್ ಮನಡಿದುರ್ ನಮ್ಗ ್ ಪರತ್ಯಕ್ಷ ದಶಾನವನಗಬ್ೇಕ್ತ್ತು. ನನಗ್ ಗ್ೂತಿುರತವೆಂತ್ ರ್ನನತ 
ಎಲೂೂ ರ್್ೂೇಡಿಲೂ. ನಮ್ಮ ಸದನದ ಸದಸಯರಿಗ್ ಅದನತನ ತ್ೂೇರಿಸತತಿುೇರನ? ಏಕ್್ೆಂದರ್ ಅವರತ ಬತದ್ಧಿ ಹೇ್ಳುತನುರ್. 
ಆದರ್ ಅವರೇ್ ಮನಡತವುದ್ಧಲೂ.  ಆದುರಿೆಂದ ಈ ಪರಶ್ನಯನತನ ತ್ಮ್ಮಲ್ಪೂ ಕ್್ೇಳಬಯಸತತ್ುೇರ್್. 
 
    ಶ್ರೇ ಜ್.ಸಿ.ಮನಧತಸನಾಮಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ ಶ್ರೇಮ್ತಿ ಭನರತಿಶಟ್ಿಟಯವರತ 
ಹ್ೇಳಿರತವ ಸಿಿತಿ ನಜ. ರ್ನವು ರ್ನವನಗಲೂ ನೇರನತನ ಬಳಸತತ್ುೇವ್. ಇವತಿುನ ದ್ಧವಸ ನಮ್ಗ್ ನೇರಿನ ಪೂರೈ್ಕ್ ್
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ಅಷ್್ೂಟೆಂದತ ಚ್ರ್ನನಗಿ ಆಗತತಿುಲೂ. ಬಳಕ್್ ಮನಡತವುದತ ಜನಸಿುರ್ನಗಿದ್. ಅದರಲೂೂ ಕೂಡ ನಗರ ಪರದ್ೇಶಗಳಲ್ಪೂ 
ನೇರನತನ ಯಥ್ೇಚಛವನಗಿ ಬಳಸತತಿುದ್ುೇವ್. ಬ್ೆಂಗಳೂರತ ನಗರಕ್್ೆ ಇರ್ನ್ರಡತ ವಷಾ ಕಳ್ದರ್ ಸತಮನರತ ೧೮ ರಿೆಂದ ೨೪ 
ಟಿಎೆಂಸಿ ನೇರತ ಬ್ೇಕ್್ೆಂದತ ಎಸಿಟಮೆೇರ್  ಮನಡಿದ್ುೇವ್.  ಅದ್ೇ ರಿೇತಿ ಎಲನೂ ನಗರಗಳಿಗೂ ನೇರತ ಎಷತಟ 
ಬ್ೇಕ್ನಗತತ್ುದ್ೆಂದತ ಈಗನಗಲ್ೇ ರ್ನವು ಎಸಿಟಮೆೇರ್  ಮನಡಿದ್ುೇವ್. ಈ ಮ್ಧ್ಯ ರ್ನವು ಅರ್್ೇಕ ಕ್ನಯಾಕರಮ್ಗಳನತನ 
ಮನಡತತಿುದ್ುೇವ್. ಅವರ ಪರಶ್ನಯಲ್ಪೂ ಉತ್ುರಿಸಿರತವೆಂತ್, ಎಲ್ೂಲ್ಪೂ ನೇರನತನ ಅೆಂತ್ಜಾಲಕ್್ೆ ತ್ಗ್ದತಕ್್ೂೆಂಡತ 
ಹ್ೂೇಗತವುದಕ್್ೆ ಸನಧಯವನಗತತ್ುದ್ೂೇ ಅಲ್ಪೂ ಅೆಂತ್ಜಾಲವನತನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮನಡಬಹತದತ. ಅದಕ್್ೆ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದೆಂತ ್
ರ್ನವು ಕೂಡ ಕ್ನಯಾಕರಮ್ಗಳನತನ ಮನಡತತಿುದು್ೇವ್. ಮ್ತ್ು ʻಅಟಲ  ಭೂಜಲ ಯೇಜರ್್ʼ ಎೆಂದತ ಕ್್ೇೆಂದರ ಸಕ್ನಾರ 
ನಮ್ಗ್ ಕ್್ೂಟಿಟದ್. ೪೧ ತನಲೂೂಕ ಗಳು ಮ್ರಳುಗನಡಿನ ಅೆಂಚಿಗ್ ಬೆಂದ್ಧವ್. ರ್ನವು ಅಲ್ೂಲನೂ ಮ್ರತಪೂರಣ್ 
ಮನಡತತಿುದ್ುೇವ್. Demand and supply ನ ಎಲನೂ ಲ್ಕೆ ರ್ನವು ತ್ರಿಸಿಕ್್ೂಳುಳತಿುದ್ುೇವ್. ಅದಕ್್ೆ ಹೇ್ಗ್ restore 
ಮನಡಬಹತದತ, ನೇರಿನ ಬಳಕ್್ಯನತನ ಹ್ೇಗ್ minimise ಮನಡಬೇ್ಕತ, ಎಷಟರಮ್ಟಿಟಗ್ ಕಡಿಮೆ ಮನಡಬಹತದತ; 
ಬ್ಳ್ಗ ್ರ್ನವ ರಿೇತಿ ಬಳಕ್್ ಮನಡಬೇ್ಕತ, ದ್ೈನೆಂದ್ಧನ ಬಳಕ್್ ರ್ನವ ರಿೇತಿ ಇರಬೇ್ಕತ; ಇದಲ್ನೂ ಮನಡತತಿುದ್ುೇವ್. 
ಈಗ ಜಲ ಜಿೇವನ  ಮಿಷನ  ಯೇಜರ್್ಯನತನ ಹನಕ್ಕ್್ೂೆಂಡಿದು್ೇವ್. ಬ್ೂೇರ ವಲ್ ಗಳನತನ ಕಡಿಮೆ ಮನಡಿ ಆದಷತಟ 
surface water ನತನ treat ಮನಡಿ ಅದರ್್ನೇ ಶತದ್ಧಿೇಕರಿಸಿ ಹಳಿಳಗಳ ಪರತಿ ಮ್ರ್್ಗೂ ನೇರನತನ ಕ್್ೂಡಬೇ್ಕತ 
ಎೆಂದತ ಆಲೂ್ೇಚರ್್ ಮನಡಿ ಸತಮನರತ ೨೪ ಸನವಿರದ್ಧೆಂದ ೨೫ ಸನವಿರ ಕ್್ೂೇಟಿಗಳ ಯೇಜರ್್ಯನತನ ರನಜಯಕ್್ೆ 
ಕ್್ೂಟಿಟದು್ೇವ್. Surface water ನತನ ರ್ನವು ಹ್ೇಗ ್ಮನಡತತಿುದು್ೇವ್ೆಂದರ,್ ಎಲ್ಪೂ ನೇರಿನ ಜಲನಶಯಗಳು ಅಥವನ 
ರ್ನಲಗ್ಳಿದುರ ್ಅಲ್ಪೂೆಂದ ಕರಗ್ಳಿಗ್ ನೇರನತನ ತ್ೆಂದತ ತ್ತೆಂಬಿಸತವುದತ. ಅಲ್ಪೂೆಂದ ಟಿರೇರ್  ಮನಡಿ ಮ್ರ್್ಗಳಿಗ್ ನೇರನತನ 
ಕ್್ೂಡಲನಗತವುದತ.  ಹನಗನಗಿ, ಅೆಂತ್ಜಾಲಕ್್ೆ ರ್ನವುದ್ೇ ರಿೇತಿಯಲ್ಪೂ ಕ್್ೂರತ್ ಬರಬನರದತ ಎನತನವ 
ಕ್ನಯಾಕರಮ್ವನತನ ರ್ನವು ರೂಪಿಸಿಕ್ೂ್ೆಂಡತ ಮನಡತತಿುದ್ುೇವ್. ಇದರ ಜ್ೂತ್ಗ್ ರ್ನವು ಇವತ್ತು ಬೆ್ಂಗಳೂರತ 
ನಗರವನತನ ಉದನಹರಣರ್್ನಗಿ ಇಟತಟಕ್್ೂೆಂಡತ treated water ನತನ ರ್ನವು ಕ್ೂ್ೇಲನರ ಮ್ತ್ತು ಚಿಕೆಬಳನಳಪರ 
ಜಿಲ್ೂಗಳಿಗ್ ತ್ಗ್ದತಕ್್ೂೆಂಡತ ಹ್ೂೇಗಿದು್ೇವೊೇ ಅದೇ್ ರಿೇತಿ ಪರಮ್ತಖ್ ನಗರಗಳಲ್ಪೂ sewage develop ಆಗತತಿುದ್, 
ಅದತ ಬ್ಳಗನವಿ ಇರಬಹತದತ, ಹತಬಬಳಿಳ-ಧನರವನಡ ಇರಬಹತದತ ಇಲೂೂ ಕೂಡ STP ಗಳನತನ ಬಳಸಿಕ್್ೂೆಂಡತ, ಈ 
sewage water ನತನ ಟಿರೇರ್  ಮನಡಿ ರ್ನವುದನದರೂ ಕ್್ರ್ಗ ್ ತ್ತೆಂಬಿಸಬಹತದನ ಅಥವನ ರ್ನವೇ್ ಒೆಂದತ 
ಬನಯರೇ್ಜ  ಮನಡಿ ನಲ್ಪೂಸಬಹತದನ ಎೆಂದತ ರ್್ೂೇಡಿ ವ್ೇಸ್ಟ  ಆಗತತಿುರತವ ನೇರನೂನ ಕೂಡ ರ್ನವು ಎಲನೂದರೂ 
ಸೂ್ಟೇರ  ಮನಡಿ ಅೆಂತ್ಜಾಲವನತನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಲತ ಮನಡಿದು್ೇವ್.  ಇದರ ಜ್ೂತ್ಗ್ ನಗರದಲ್ಪೂ ೧೦೦೦ ಚದರ 
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ಅಡಿಗಳು ಇರತವ ಎಲನೂ ಮ್ರ್್ಯವರತ ಕಡನಡಯವನಗಿ ಮ್ಳ್ ಕ್ೂ್ಯೂನತನ ಮನಡಲ್ೇಬ್ೇಕತ. ರೂಫ ನೆಂದ ನೇರತ 
ಕಲ್ಕಟ  ಆಗಿದುನತನ ಶ್ೇಖ್ರಣ್ ಮನಡಲೇ್ಬೇ್ಕತ. ಒೆಂದತ ವ್ೇಳ್ ಅದತ ಇಲೂದ್ಧದುರ್ ಅವರಿಗ್ ಲ್ೈಸನು ರ್್ನೇ ಕ್್ೂಡಬನರದತ 
ಎೆಂದತ ಕೆಂಡಿಷನ  ಕೂಡ ಹನಕ್ದ್ುೇವ್. ಇಷ್ಟ್ಲೂದರ ಮ್ಧ್ಯ ಹ್ಚತಾ ಒತ್ುನತನ ಕ್ೂ್ಡಲತ ರ್ನವು ಇತಿುೇಚ್ಗ ್ ಒೆಂದತ 
ಸಭ್ಯನೂನ ಕೂಡ ಮನಡಿದ್ುೇವ್. ಕಬತಬ ಬ್ಳ್ಗೂ ಕೂಡ ಹ್ೇಗನದರೂ ಮನಡಿ ಮೆೈಕ್್ೂರೇ ಇರಿಗೇ್ಷನ  ಸಿಸಟೆಂನತನ 
ತ್ಗ್ದತಕ್ೂ್ೆಂಡತ ಬೆಂದತ ಇಷ್್ೂಟೆಂದತ ನೇರನತನ ವೇ್ಸ್ಟ  ಮನಡತವುದತ ಸರಿಯಲೂ ಎೆಂಬತದನತನ ಮನಡಿದು್ೇವ್.  
ಸಕ್ನಾರದ್ಧೆಂದ ಇರ್ೂ್ನೆಂದತ ಆಲ್ೂೇಚರ್್ಯನತನ ಮನಡತತಿುದ್ುೇವ್. ಫ್ೂಡ ನತನ ಏರ್ನದರೂ ಮನಡಿ ಮನಯರ್್ೇಜ  
ಮನಡಬೇ್ಕತ. ಮ್ೂರ್ನಾಲತೆ ವಷಾಗಳಿಗೂ್ಮೆಮ ಬರತವೆಂತ್ಹ ಫ್ೂಡ  ವನಟರ ನತನ ಕೂಡ ಎಲನೂದರೂ ಸಪ್ರೇ್ರ್  ಆಗಿ 
ತ್ಗ್ದತಕ್ೂ್ೆಂಡತ ಹೂ್ೇಗಿ, ಸೂ್ಟೇರ  ಮನಡಿ, lean years ನಲ್ಪೂ ಎಲ್ಪೂ ಮ್ಳ ್ ಕಡಿಮೆ ಇರತವೆಂತ್ಹ ವಷಾಗಳಲ್ಪೂ 
ಏರ್ನದರೂ ವನಪಸತು ಬಳಸಿಕ್್ೂಳುಳವೆಂಥದುನತನ ತಗ್್ದತಕ್ೂ್ಳುಳವುದಕ್್ೆ ಆಗತತ್ುದ್ಯೇ? ಫ್ೂಡ  ವನಟರ ನತನ ಕೂಡ 
ಏರ್ನದರೂ ಮನಡಿ ಮೆೈನ  ಕ್್ರ್ನಲ ಗಳಿೆಂದ ಅಥವನ ಮೆೈನ  ರ್ನಲಗ್ಳಿೆಂದ ಏರ್ನದರೂ ಡೈ್ವರ್ ಾ ಮನಡಿಕ್್ೂೆಂಡತ 
ಸೂ್ಟೇರ  ಮನಡತವುದಕ್್ೆ ಆಗತತ್ುದ್ಯೇ ಎೆಂದತ ಮನಡತತಿುದ್ುೇವ್. ಇನತನ ರ್ನವು run-of-river ನಲ್ಪೂ LIS (lift 
irrigation scheme) ಗಳನತನ ಮನಡತತಿುದು್ೇವ್. ಅದತ ಒೆಂದತ ಅಥವನ ಎರಡತ ತಿೆಂಗಳು ನಡಯ್ತತ್ುದ್. ಅದರ 
ಬದಲ್ಪಗ್ ಏರ್ನದರೂ ಮನಡಿ ಸಪ್ರೇ್ರ್  ಆಗಿ ಸೂ್ಟೇರ  ಮನಡಿಕ್್ೂೆಂಡತ ೨ ಮ್ತ್ತು ೩ ಟಿಎೆಂಸಿ ನೇರತ ಎಲನೂದರೂ 
ಸಿಗತವ ಕಡ ್ ಸೂ್ಟೇರ  ಮನಡಿ ಅದನೂನ ಕೂಡ ಬಳಸಬಹತದ್ೆಂದತ ಯೇಚರ್್ ಮನಡಿ ಮನಡತತಿುದ್ುೇವ್.  ನಮ್ಮ 
ಸಕ್ನಾರದಲ್ಪೂ ಈ ವಿಚನರದಲ್ಪೂ ಬಹಳ ಸಿೇರಿಯಸ್  ಆಗಿ ಚಿೆಂತ್ರ್್ರ್ನಗಿದ್. ನೇರಿನ ಕ್ನಮ್ ಬರದೆಂತ್ 
ರ್್ೂೇಡಿಕ್ೂ್ಳಳಲ್ೇಬೇ್ಕತ ಎನತನವುದತ ನಮ್ಮ ಉದ್ುೇಶವನಗಿರತವುದರಿೆಂದ ಏರ್್ೇನತ ಸನಧಯವಿದಯ್ೇ ಆ ಎಲನೂ 
ಸಿೆೇೆಂಗಳಿಗ್ ಒತ್ತು ಕ್ೂ್ಟತಟ ಮನಡತತಿುದ್ುೇವ್. ಇವತಿುನ ದ್ಧವಸ ನಮ್ಮ ಜ್ೂತ್ ಕ್್ೇೆಂದರ ಸಕ್ನಾರ ಕೂಡ ಇದ್. ಅಟಲ  
ಭೂಜಲ ಯೇಜರ್್ಯಿೆಂದ ನಮ್ಗ್ ಸತಮನರತ ೧೦೦೦ ಕ್್ೂೇಟಿ ಹಣ್ವನತನ ಕ್್ೂಟಿಟದನುರ್.  ನಮ್ಗ್ ಹಣ್ದ ಕ್್ೂರತ್ 
ಇಲೂ. ಎಲ್ೂಲ್ಪೂ ಬೂ್ೇರ ವ್ಲ ಗಳಿವ್, ಅಲ್ೂಲನೂ ಡಿರಪ  ಇರಿಗ್ೇಷನ  ಕಡನಡಯ ಮನಡಿ; ರ್ನವು flood irrigation stop  
ಮನಡಬೇ್ಕ್್ೆಂದತ ಸಕ್ನಾರದ ಜ್ೂತ್ಗ್ ನಮ್ಮ ಇಲನಖ್್ಯಿೆಂದ ಅಟಲ  ಭೂಜಲ ಯೇಜರ್್ಯಿೆಂದ extra ಶ್ೇ.೧೫ 
subsidy ಕ್್ೂಟಿಟದ್ುೇವ್. ಇತಿುೇಚ್ಗ ್ ಎಲನೂ ಎೆಂ.ಎಲ .ಎ.,ಗಳನತನ ಕರದ್ತ ಮಿೇಟಿೆಂಗ ಮನಡಿ ಆದಷತಟ surface 
water ನತನ save ಮನಡಬ್ೇಕತ. ಭೂಮಿಯಲ್ಪೂ ನೇರನತನ ಇೆಂಗಿಸಬ್ೇಕ್್ೆಂದತ ನಧನಾರ ಮನಡಿದ್ುೇವ್. 
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       ಶ್ರೇಮ್ತಿ ಭನರತಿ ಶ್ಟಿಟ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಜಲಮ್ೆಂಡಲ್ಪ ನೇವು ಮನಡಬೇ್ಕ್್ೆಂದತ ಬತದ್ಧಿ 
ಹ್ೇಳುತ್ುದ್. ಆದರ್ ಜಲಮ್ೆಂಡಳಿಯಲೂ್ೇ ಮನಡಲ್ಪಲೂವಲೂ. ಅವರ ಬ್ೂೇರ ವಲ್ ನ ಪಕೆ ಮನಡಿಲೂವಲೂ. ಆ ರಿೇತಿ 
ಮನಡಿರತವುದತ ರ್ನವುದನದರೂ ಒೆಂದನತನ ತ್ೂೇರಿಸಲ್ಪ.  ಏಕ್್ೆಂದರ ್ಅದತ ಪ್ೈ್ವೇ್ರ್  ಅಲೂ. ಜಲಮ್ೆಂಡಳಿ ಬತದ್ಧಿಹ್ೇಳಿ 
ನಮ್ಗ್ಲನೂ ಕ್ನನೂನತ ರಚರ್್ ಮನಡಿ ನೇವು ಆ ರಿೇತಿ ಮನಡಿ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳುತನುರ್. ಅದತ ಮನಡಿರತವ 
ರ್ನವುದನದರೂ ಒೆಂದನತನ ತ್ೂೇರಿಸಲ್ಪ. ರ್ನನತ ಇದರ ಬಗ್ೆ ತ್ತೆಂಬನ ಸಟಡಿ ಮನಡಿದ್ುೇರ್್. ಇವತಿುನ ದ್ಧವಸ ೪೯ 
ತನಲೂೂಕತಗಳಲ್ಪೂ ಅೆಂತ್ಜಾಲ ಪ್ನತನಳಕ್್ೆ ಹ್ೂೇಗಿದ್.  ಅದಕ್್ೆ ರ್ನನತ ವಿನೆಂತಿ ಮನಡತವುದ್ೇರ್ೆ್ಂದರ್, ನೇವು ಸಣ್ಣ-
ಸಣ್ಣ ಸೈ್ರ್ ಗಳಿಗ್ ಒೆಂದೂ್ೆಂದತ ಬ್ೂೇರ ವ್ಲ ಗ್ ಏಕ್್ ಪಮಿಾಷನ  ಕ್ೂ್ಡಬ್ೇಕತ? ಒೆಂದತ ರಸ್ುಯಲ್ಪೂ ಒೆಂದತ 
ಬ್ೂೇರ ವ್ಲ  ಕ್ೂ್ರಸ್ಿದರ್ ಸತಮನರತ ೧೦ ಮ್ರ್್ಗಳಿಗ್ ಎಲ್ಕ್ಿಸಿಟಿಯನತನ ಅವರಿಗ್ ಡಿವ್ೈಡ  ಮನಡತತನುರ್.  
ಅವರಿಗ್ಲನೂ ಒೆಂದತ ಬೂ್ೇರ ವ್ಲ  ಸನಕತ. ಪರತಿಯೆಂದತ ಮ್ರ್್ಗ್ ಒೆಂದ್ೂೆಂದತ ಬ್ೂೇರ ವ್ಲ ಗ್ ಪಮಿಾಷನ  ಏಕ್್ 
ಕ್್ೂಡಬೇ್ಕತ? ನನಗ್ ಗ್ೂತಿುದುೆಂತ ್ ಬಿಬಿಎೆಂಪಿಯವರತ ಫ್ೂರ್ ಪ್ನತ ನ ಒೆಂದತ ಸೈ್ಡ ನಲ್ಪೂ ಮ್ಳ್ ಕ್್ೂಯತೂ 
ಮನಡಿದುರತ. ಅದನತನ ರ್ನರತ ರ್್ೂೇಡತತನುರ್? ಈಗ ಅದತ ಇದ್ಯೇ, ಇಲೂ; ಮ್ಳ್ ನೇರ್ಲನೂ ಚರೆಂಡಿಯಲೂ್ೇ ಹರಿದತ 
ಹ್ೂೇಗತತಿುದ್. ಅದತ ಭೂಮಿಯಲ್ಪೂ ಇೆಂಗತತಿುಲೂ. ನೇವು ಬ್ೇಕ್ನದರ್ ಪರಿಶ್ೇಲರ್ ್ ಮನಡಿ ರ್್ೂೇಡಿ. ರ್ನನತ ಅದಕ್್ೆ 
ಹ್ೇಳುವುದತ; ನಮ್ಮ ಪರತಿಯೆಂದತ ನಯಮ್ ಓದತವುದಕ್್ೆ ಮನತ್ರ ಚ್ರ್ನನಗಿದ್,  ಎಲನೂ ಖ್ತಷಿರ್ನಗತತ್ುದ್, ನಮ್ಮ 
ಜನಗೃತಿ ಎಲನೂ ಸರಿಯಿದ್. ಆದರ್ ಅಲ್ಪೂ implement ಆಗಬೇ್ಕಲೂವ್ೇ? ಅದನತನ ಮನಡತವವರತ ರ್ನರತ? ಅದನತನ 
ರ್್ೂೇಡತವವರತ ರ್ನರತ? ಆದುರಿೆಂದ ಇದನೂನ ಕೂಡ ಮನಡಬೇ್ಕ್್ೆಂದತ ರ್ನನತ ವಿನೆಂತಿ ಮನಡತತಿುದು್ೇರ್್.  ಅದನತನ 
ಸಹಕ್ನರಿ ವಯವಸ್ಿಯಲ್ಪೂ ಮನಡಿ. ಒೆಂದತ ರಸ್ುಗ್ ಒೆಂದೇ್ ಬ್ೂೇರ ವ್ಲ  ಸನಕತ. ಪರತಿಯೆಂದತ ಮ್ರ್್ಗ್ ಒೆಂದ್ೂೆಂದತ 
ಬ್ೂೇರ ವ್ಲ  ಕ್ೂ್ರಯ್ಲತ ಅನತಮ್ತಿ ಕ್ೂ್ಡಬೇ್ಡಿ. 
     ಶ್ರೇ ಜ್.ಸಿ.ಮನಧತಸನಾಮಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ರ್ನವು ಈಗ ಬೂ್ೇರ ವಲ್  ಕ್ೂ್ಡಬನರದತ.  ಎಲನೂ 
ಪರದ್ೇಶದಲ್ಪೂ treated water ಕ್ೂ್ಡಬೇ್ಕ್್ೆಂದತ ಮನಡಿದು್ೇವ್. ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಹ್ೇಳಿದೆಂತ್, ಜಲಮ್ೆಂಡಳಿಯಲ್ಪೂ 
ಹಳ್ಯ ವಯವಸ್ಿಯಿದ್. ಕ್್ಲವರ್ಲನೂ ಮದಲ್ೇ ಬ್ೂೇರ ವ್ಲ ಗಳನತನ ಹನಕ್ಕ್್ೂೆಂಡಿದನುರ್.  ಈಗ ರ್ನವು 
ಬಿಡಬೂೂಯಎಸ್ ಎಸ್ ಬಿ ಯಿೆಂದ ಕ್ನವೇ್ರಿ treated water ನತನ ಕ್್ೂಡತತಿುದು್ೇವ್. ಜಲಮ್ೆಂಡಳಿಯವರತ 
ಬ್ೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಪೂ ನೇರನತನ ಇೆಂಗಿಸತವುದತ ಅಷ್ೂ್ಟೆಂದತ ಸತಲಭವ್ೆಂದತ ನನಗ್ ಅನಸತವುದ್ಧಲೂ. It is a concrete 
jungle.  ಅವರತ ಎಲ್ಪೂ ಮನಡತತನುರ?್ ಹನಗನಗಿ, ಅವರತ ನಮ್ಮ drainage ನಲ್ೂೇ ಕ್್ೂಡಬೇ್ಕತ. ಅವರತ 
underground drainage  ನಲ್ಪೂ ಕ್್ೂಟಟರ್ ನಮ್ಗ್ ಅನತಕೂಲವನಗತತ್ುದ್. Sewage ಆಗಿ ಬೆಂದರ ್ ಟಿರೇರ್  
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ಮನಡಿ ರ್ನವು ಗನರಮಿೇಣ್ ಪರದ್ೇಶಕ್್ೆ ತ್ಗ್ದತಕ್್ೂೆಂಡತ ಹ್ೂೇಗತತ್ುೇವ್. ಎರಡತ-ಮ್ೂರತ ಪ್ನೂೆಂರ್ ಗಳು ಬಹಳ 
ಹಳ್ಯದತು ಇರತವುದರಿೆಂದ ಸಾಲಪ sewage treatment ಗ್ ತೂ್ೆಂದರ್ರ್ನಗಿದ್. ಅದನತನ ರ್ನವು rectify 
ಮನಡತವುದಕ್್ೆ ತಿೇಮನಾನ ಮನಡಿದ್ುೇವ್.  
    ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಈಗ ಡನ.ಚೆಂದರಶ್ೇಖ್ರ  ಬಿ.ಪ್ನಟಿೇಲ   ರವರ ಪರಶ್ನ ಸೆಂಖ್್ಯ.೧೩೦೪. 

(ಈ ಹೆಂತ್ದಲ್ಪೂ ಡನ.ಚೆಂದರಶ್ೇಖ್ರ  ಬಿ.ಪ್ನಟಿೇಲ  ರವರತ ಗ್ೈರತಹನಜರನಗಿದುರತ) 
 

(ಮ್ತೆಂದತ) 
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(1293) 29.12.2022/12.00/ಎೆಂ.ಎೆಂ-ಬಿ.ಎನ.ಎಸ್         (ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಿತಿ) 
 

ಪರಶ್ನ ಸೆಂಖ್್ಯ: 1269 
(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಿದ)್ 

ಶ್ರೇ ಎೆಂ.ರ್ನಗರನಜತ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ವಿಸನುರವನಗಿರತವ ಉತ್ುರವನತನ 
ನೇಡಿದನುರ್.  ಆದರ್ ಇದತ ಈಗನಗಲ್ೇ ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ ಭನರತಿ ಶ್ಟಿಟಯವರತ ಕ್್ೇಳಿದ ಪರಶ್ನಗ್ 
ಪೂರಕವನಗಿರತವೆಂತ್ಹ ಪರಶ್ನರ್ನಗಿರತವುದರಿೆಂದ ಹಲವನರತ ಪರಶ್ನಗಳಿಗ್ ಉತ್ುರ ಆಗಲೇ್ ಸಿಕ್ೆರತವ ಸೆಂದಭಾದಲ್ಪೂ 
ರ್ನನತ ಕ್್ೇಳುತಿುರತವುದತ ಕಳ್ದ 40-50 ವಷಾಗಳ ಹೆಂದ ್50 ಅಡಿಗಳಲ್ಪೂಯೇ ಅೆಂತ್ಜಾಲ ಸಿಗತತಿುತ್ತು.  ಈಗ 
2000 ಅಡಿ ಬೂ್ೇರ ವಲ್  ಕ್್ೂರದ್ರೂ ನೇರತ ಸಿಗತವುದ್ಧಲೂ.  ನೇರತ ಸಿಕ್ೆದರೂ ಅದತ ಕತಡಿಯತವುದಕ್್ೆ 
ಯೇಗಯವನಗಿರತವುದ್ಧಲೂ.  ಇದರ ಬಗ್ೆ ತನವು ಬಹಳ ವಿಸನುರವನಗಿ ಹ್ೇಳಿದ್ಧರಿ. ಜನಜನಗೃತಿ ಮ್ೂಡಿಸತವ 
ವಿಚನರಗಳನತನ, ಶನಲನ ಕ್ನಲ್ೇಜತಗಳಲ್ಪೂ ಅರಿವು ಮ್ೂಡಿಸತವುದನತನ ಮ್ತ್ತು hoarding ಗಳರ್ನ್ಲನೂ ಹನಕತವ ವಿಚನರ 
ಹ್ೇಳಿದ್ಧರಿ.  ಇದತ ಸನಲತವುದ್ಧಲೂ ಎೆಂದತ ರ್ನನತ ಹೇ್ಳುತ್ುೇರ್್.  ಎಲ್ೂೂೇ ಒೆಂದತ ಕಡ ್ಜನರ participation ಕೂಡ 
ಆಗಬೇ್ಕ್ನಗತತ್ುದ್.  ಏಕ್್ೆಂದರ,್ ಇದ್ೂೆಂದತ savings bank ಇದು ಹನಗ್.  ರ್ನವು ಹಣ್ವನತನ ಹನಕ್ದರ ್ಮ್ತ್ು ಹಣ್ 
ತ್ಗ್ದತಕ್ೂ್ಳಳಬಹತದತ.  ನೇರನತನ ಮ್ತ್ು ತ್ತೆಂಬಿಸದ್ೇ ಇದುರ್ ನೇರತ ಪ್ನತನಳಕ್್ೆ ಹ್ೂರಟತ ಹೂ್ೇಗತವ ಸೆಂದಭಾದಲ್ಪೂ 
ಇದಕ್್ೆ ಹ್ಚಿಾನ ಜನಗೃತಿ ಮ್ೂಡಿಸಬೇ್ಕ್ನಗಿದ್. ಸಕ್ನಾರ ಜನರನತನ ಹ್ಚತಾ involve ಮನಡತವೆಂತ್ಹ ಕ್ಲ್ಸ ಮನಡಿ 
ಅೆಂತ್ಜಾಲವನತನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗ್ೂಳಿಸತವ ಕ್್ಲಸ ಮನಡದ್ೇ ಇದುರ್ ಮ್ತೆಂದ್ಧನ ದ್ಧನಗಳಲ್ಪೂ 2030ರ್್ೇ ಇಸವಿಗ್ 
ಸತಮನರತ 1590 ಟಿ.ಎೆಂ.ಸಿ. ನೇರತ ಕರ್ನಾಟಕಕ್್ೆ ಬ್ೇಕತ ಎೆಂಬ ವಿಚನರವನೂನ ಸಹ ತನವು ಹ್ೇಳಿದ್ಧರಿ.  
ಇದ್ಲೂವನೂನ ಹ್ೂೆಂದ್ಧಸಲತ ಬಹಳ ಕಷಟವನಗಿರತವುದರಿೆಂದ ಕತಡಿಯತವ ನೇರಿಗ್ ಬಹಳ ಸಮ್ಸ್ಯಗಳು ಬರತವುದರಿೆಂದ 
ವಿಶ್ೇಷವನಗಿ ಬಯಲತ ಸಿೇಮೆ ಪರದ್ೇಶಗಳಿಗ್ ಬಹಳ ಕಷಟ ಇರತವುದರಿೆಂದ ಇದರ ಬಗ್ೆ ಸಕ್ನಾರ ವಿಶ್ೇಷವನದ 
ಕ್ನಳಜಿ ವಹಸಿ ಜನರ participation should be more. Utilization of water reduce ಆಗಬ್ೇಕತ.  
Conversion of waste water ರ್ನವುದ್ಧದ ್ಮ್ತ್ು ಅದನತನ ಸರಿ ಮನಡಿಕ್್ೂೆಂಡತ ಬ್ೇರ್ ಬೇ್ರ್ ಕ್ನಖ್ನಾರ್ಗ್ಳಿಗ್ 
ಉಪಯೇಗಿಸಿಕ್್ೂಳಳಬೇ್ಕ್್ೇ ಹ್ೂರತ್ತ ಕತಡಿಯತವ ನೇರಿಗ್ ರ್ನವುದ್ೇ ರಿೇತಿಯ ತ್ೂೆಂದರರ್್ನಗದ ರಿೇತಿಯಲ್ಪೂ 
ತನವು ಕರಮ್ ಕ್ೈ್ಗ್ೂಳಳಬ್ೇಕ್ೆ್ಂದತ ತ್ಮ್ಮಲ್ಪೂ ಮ್ನವಿ ಮನಡತತ್ುೇರ್್. 

 
ಶ್ರೇ ಜ್.ಸಿ. ಮನಧತಸನಾಮಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ರ್ನನತ ಆಗಲೇ್ ಹ್ೇಳಿದ್ುೇರ್್.  ಮನನಯ ಸದಸಯರತ 

ಹ್ೇಳಿದ ಹನಗ್ ರ್ನವು ಪರತಿ ಗನರಮ್ ಪೆಂಚನಯಿತಿಗಳಲ್ಪೂ, ಗನರಮ್ ಮ್ಟಟಗಳಲ್ಪೂ ಗನರಮ್ಸಭ್ಗಳನತನ ಮನಡತತಿುದ್ುೇವ್.  
ಕ್್ೂೇವಿಡ  ಇದನುಗ ಆನ ಲೈ್ನ ನಲ್ಪೂ ಮನಡಿದವ್ು.  ಈಗ ವ್ೈಯಕ್ುಕವನಗಿ ಎಲೂರ ಜ್ೂತ್ ಮನತ್ರ್ನಡಿ ಸಿ.ಇ.ಓ.ಗಳನತನ 
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ರ್್ೂೇಡಲ  ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳರ್ನನಗಿ ಮನಡಿ ಎಲ್ೂಲ್ಪೂ ತಿೇರನ ಅೆಂತ್ಜಾಲ ಕತಸಿದ್ಧದ್ 1200 ಅಡಿಗಿೆಂತ್ ಒಳಗಿದ ್
ಅೆಂತ್ಹವರ್ನ್ಲನೂ ಮ್ರತಪೂರಣ್ ಮನಡತತಿುದ್ುೇವ್.  ಪತಣ್ಯಕ್್ೆ ಇವತ್ತು ಕ್ೂ್ೇಲನರ ಮ್ತ್ತು ಚಿಕೆಬಳನಳಪತರ ಜಿಲ್ೂಗಳಲ್ಪೂ 
ಅೆಂತ್ಜಾಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿರ್ನಗಿದ್.  ಈ ವಷಾ ತ್ತಮ್ಕೂರತ ಜಿಲ್ೂ ಒಳ್ಳಯ ಹೆಂತ್ಕ್್ೆ ಬೆಂದ್ಧದ್, ಒಳ್ಳಯ ಮ್ಳರ್್ನಗಿ 
ಹ್ೇಮನವತಿ ನೇರನತನ ತ್ೆಂದತ ಕ್್ರ್ಗಳಿಗ್ stock  ಮನಡಿದುರಿೆಂದ ಇನತನ 3-4 ಜಿಲ್ೂ; ತನವು ಹ್ೇಳಿದ ಹನಗ್ 
ಬಯಲತಸಿೇಮೆಯಲ್ಪೂ ಬಹಳ ತನಪತ್ರಯ ಇದ್.  ಏರ್್ೇನತ ಸನಧಯವೊೇ ಎಲೂವನೂನ ಮನಡತತಿುದ್ುೇವ್.  Hand bills 
ಮನಡಿ ಹೆಂಚತತಿುದ್ುೇವ್, ಶನಲ್ಗಳಲ್ಪೂ ಮ್ತ್ತು ಪೆಂಚನಯಿತಿಗಳಲ್ಪೂ ಕ್ನಯಾಕರಮ್ಗಳನತನ ಮನಡತತಿುದ್ುೇವ.್  
ಬಿೇದ್ಧರ್ನಟಕಗಳನತನ ಮನಡತತಿುದ್ುೇವ್.  ಇತಿುೇಚಗ್್ ರ್ನರ್್ೇ ಕ್್ೂಯಮ್ತ್ೂುರಿಗ ್ ಹ್ೂೇಗಿ ವಿಶಾವಿದನಯನಲಯದವರನತನ 
consult ಮನಡಿ sensor drip irrigation ಮನಡತತಿುದ್ುೇವ್.  ಅದತ ಆ ಬ್ಳ್ಗ ್ಎಷತಟ ಬ್ೇಕ್ೂ್ೇ ಅಷತಟ ನೇರನತನ 
ಮನತ್ರ absorb ಮನಡಿಕ್್ೂಳುಳತ್ುದ್.  ನೇರತ ಬೆಂದ ತ್ಕ್ಷಣ್ವ್ೇ ಸರ್್ನುರ  water supply ಅನತನ stop 
ಮನಡತತ್ುದ್.  ಅದನತನ ಸೂ್ೇಲರ್ೈಸ್  ಮನಡಿ operate ಮನಡತವ ಹನಗ್ ಮನಡಿದು್ೇವ್.  ಎಸ್ .ಸಿ.ಪಿ./ಟಿ.ಎಸ್ .ಪಿ. 
ಯೇಜರ್್ಯಡಿ ಏನತ ಬೂ್ೇರ ವಲ್  ಕ್ೂ್ಡತತಿುದ್ುೇವ ್ ಅವರತ sprinkler ಅನತನ ತ್ಗ್ದತಕ್ೂ್ಳಳಲ್ೇಬ್ೇಕತ ಅದನತನ 
ಉಪಯೇಗಿಸಲ್ೇ ಬೇ್ಕ್್ೆಂದತ ಮನಡಿದ್ುೇವ್. Horticulture ಗ್ ಕೂಡ ಈಗ ಕಡನಡಯ ಮನಡತತಿುದು್ೇವ್.  Drip 
irrigation is  must. Drip irrigation ಅರ್್ನೇ ತ್ಗ್ದತಕ್್ೂಳಳಬ್ೇಕ್್ೆಂದತ ಕಡನಡಯ ಮನಡತತಿುದ್ುೇವ್.  ಕೃಷಿ 
ಕ್್ೇತ್ರದಲ್ಪೂಯೂ sugarcane and cotton  ಬ್ಳಗ್ನರರಿಗ ್propagate ಮನಡತತಿುದ್ುೇವ್, drip irrigation 
ತ್ಗ್ದತಕ್ೂ್ಳಿಳ, volume ಬ್ೇಕ್ನದರ ್  ಜನಸಿು ಮನಡಿಕ್್ೂಳಿಳ ಎೆಂದತ.   ಹನಗನಗಿ ಎಲ್ೂಲ್ಪೂ ಸನಧಯವೊೇ ಅಲ್ೂಲನೂ 
ಪರಚನರವನೂನ ಮನಡತತಿುದ್ುೇವ್. ಅನತಷ್ನಟನವನೂನ ಮನಡಿ ಇರತವ ಅೆಂತ್ಜಾಲವನತನ ಉಳಿಸತವುದಕ್್ೆ; 
ಮದಲರ್್ಯದತ ಉಳಿಸತವುದತ ಆಮೆೇಲ್ ಪತನರ ಪೂರಣ್ ಮನಡತವ ಕ್ನಯಾಕರಮ್ವನತನ ಮನಡತತಿುದ್ುೇವ್. 
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ಪರಶ್ನ ಸೆಂಖ್್ಯ: 1196 
(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಿದ)್ 

 ಶ್ರೇ ಸೂರಜ  ರ್ೇವಣ್ಣ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರವನತನ ಒದಗಿಸಿದನುರ.್  
ಆದರ್ ಅದತ ಸಮನಧನನಕರವನಗಿಲೂ ಎೆಂದತ ಹೇ್ಳಬಯಸತತ್ುೇರ್್.  ನನನ ಮದಲರ್್ೇ ಪರಶ್ನಯಲ್ಪೂ ತನಲೂೂಕತವನರತ 
ಹನಗೂ ಗನರಮ್ವನರತ ಎೆಂದತ ಕ್್ೇಳಿದ್ುೇರ್್.  ಇಲ್ಪೂ ಚನನರನಯಪಟಟಣ್ ತನಲೂೂಕ್ನ ವಿವರವನತನ ಮನತ್ರ ಕ್ೂ್ಟಿಟದನುರ.್  
ಮ್ತಖ್ಯವನಗಿ ಹೇ್ಳಬೇ್ಕ್್ೆಂದರ,್ ಅವರ್ೇ ಕ್್ೂಟಿಟರತವ ಉತ್ುರದಲ್ಪೂ ಸನಕಷತಟ ಯೇಜರ್್ಗಳನತನ ಪರಸನುಪ ಮನಡಿದನುರ್.  
ಅವು ಕತೆಂಠಿತ್ಗ್ೂೆಂಡಿರತವ ಕ್ನರಣ್ಗಳನತನ ಕೂಡ ಹೇ್ಳಿದನುರ.್  ಪರಮ್ತಖ್ವನಗಿ ಕ್್ೂೇವಿಡ-19, ರನಷಿಿೇಯ ಹ್ದನುರಿ 
ಇಲನಖ್ಯ್ ಅನತಮ್ತಿ ದ್ೂರಕ್ಲೂ, ಅರಣ್ಯ ಇಲನಖ್ ್ ಹನಗೂ ಸನಕಷತಟ ಇಲನಖ್ಗ್ಳ ಅನತಮ್ತಿ ದ್ೂರಕ್ಲೂ 
ಎನತನವುದನತನ ಹೂ್ರತ್ತಪಡಿಸಿ ಭೂಸನಾಧಿೇನ ಪರಕ್ರಯಯಲನೂಗಿರತವ ವಿಳೆಂಬ ಎೆಂದತ ಪರಮ್ತಖ್ವನಗಿ ಸನಕಷತಟ 
ಯೇಜರ್್ಗಳಲ್ಪೂ ಅವರತ ಪರಸನುಪಿಸಿದನುರ.್  ಭೂಸನಾಧಿೇನ ಪರಕ್ರಯಯ ವಿಷಯವನಗಿ ಒೆಂದರ್ಡತ ಸಮ್ಸ್ಯಗಳನತನ 
ಅವರ ಗಮ್ನಕ್್ೆ ತ್ರಬಯಸತತ್ುೇರ್್.  ಇಲ್ಪೂ ಕಲೆಂ 11(೧) ಮನಡಿದ ಮೆೇಲ ್ ಕಲೆಂ 19(೧)ಗ್ ಏನತ ರ್್ೂೇಟಿಸ್  
ಕ್್ೂಡತತನುರ ್ ಅದರಲ್ಪೂ ರೈ್ತ್ರಿಗ ್ ಸಮ್ಸ್ಯರ್ನಗತತಿುದ್.  ನಮ್ಮ ಇಲನಖ್ಯ್ಿೆಂದ ಏನತ Special Land 
Acquisition Officer ಅನತದನನ ಬರಬ್ೇಕತ ತ್ದನೆಂತ್ರ ಅದತ ರೈ್ತ್ರಿಗ್ ದ್ೂರಕಬ್ೇಕತ ಅಲ್ಪೂ ನಗದ್ಧತ್ 
ಸಮ್ಯದಲ್ಪೂ ರೈ್ತ್ರಿಗ ್ದೂ್ರಕತತಿುಲೂ.  ಅನತದನನವು ನಗದ್ಧತ್ ಸಮ್ಯದಲ್ಪೂ ನಮ್ಮ ಇಲನಖ್ಯ್ಿೆಂದ ಬರತತಿುಲೂ ಎೆಂದತ 
ಹ್ೇಳಬಯಸತತು್ೇರ್್.  ಈ ಒೆಂದತ ಕ್ನರಣ್ದ್ಧೆಂದ ಕೆಂದನಯ ಇಲನಖ್ಯ್ಲ್ಪೂಯತ ಕೂಡ ಸಾಲಪ ಅವಯವಹನರವನಗತತಿುದ್.  
ಈಗ ಏನತ ನಗದ್ಧತ್ alignment ಇದ್ ಆ alignment ನಲ್ಪೂ ಬರತವೆಂತ್ಹ ಜನಗಗಳಲ್ಪೂ ಅವಯವಹನರ ಮನಡಿ 
ರೈ್ತ್ರಿಗ ್ alienation ಮನಡಿಕ್್ೂಡತವುದತ; ಇದತ ರೈ್ತ್ರ ಪರವನಗಿರತವ ಯೇಜರ್್.  ಆದರ,್ ಏನತ ನಗದ್ಧತ್ 
alignment ಇದ್ ಆ ಜನಗಗಳಲ್ಪೂ ಅವಯವಹನರಿಕವನಗಿ alienation ಮನಡತವುದತ ಪರಮ್ತಖ್ವನದ 
ಸಮ್ಸ್ಯರ್ನಗಿದ್.  ಆಮೆೇಲ್ ಎಲ .ಐ.ಎಸ್. ಯೇಜರ್್ ಹ್ೂರತ್ತಪಡಿಸಿ ಎೆಂದತ ರ್ನನತ ಪರಶ್ನಯಲ್ಪೂ ಕ್ೇ್ಳಿದ್ುೇರ್್. 
ಇಲೂವ್ೆಂದತ ಹೇ್ಳುವುದ್ಧಲೂ.  ಎಲ .ಐ.ಎಸ್. ಯೇಜರ್್ಯ ಬಗ್ೆ ಒೆಂದರ್ಡತ ವಿಷಯಗಳನತನ ಹ್ೇಳಲೇ್ಬ್ೇಕತ.  
ಏಕ್್ೆಂದರ ್ ಮನನಯ ಸಣ್ಣನೇರನವರಿ ಸಚಿವರತ ಎಲ .ಐ.ಎಸ್ . ಸಿೆೇೆಂ ಅನತನ ಮ್ತೆಂದ್ಧನ ದ್ಧನಗಳಲ್ಪೂ ಕ್ಲ್ವು ಕಡ ್
ನಲ್ಪೂಸಬ್ೇಕ್ನಗತತ್ುದ್ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳುತಿುದುರತ.  ಈಗ ನಮ್ಮ ಹನಸನ ಜಿಲ್ೂಯನತನ ತ್ಗ್ದತಕ್್ೂೆಂಡರ ್ ಹ್ೇಮನವತಿ 
ಯೇಜರ್್ಯಡಿ ಗೂ್ರೂರತ ವನಯಪಿುಯಲ್ಪೂ ಒಟತಟ 24 ನೇರನವರಿ ಯೇಜರ್್ಗಳು ಬರತತ್ುವ್.  ಅದರಲ್ಪೂ 86,669 
ಎಕರ ್ಅಚತಾಕಟತಟ ಪರದ್ೇಶಕ್್ೆ ಇವ್ಲನೂ ಸಿೇಮಿತ್ವನಗಿರತತ್ುವ್.  ಇದರಲ್ಪೂ 4-5 ಎಲ .ಐ.ಎಸ್.ಯೇಜರ್್ಗಳನತನ ಬಿಟಟರ್ 
ಸನಕಷತಟ ಯೇಜರ್್ಗಳ್ಲನೂ ಕಮಿಷನ  ಆಗಿವ.್  ಆಗಲ್ೇ ಇದತ ಕಮಿಷನ  ಆಗಿ 22 ವಷಾಗಳನಗಿವ್.  ಇಲ್ಪೂ 
ಪರಮ್ತಖ್ವನದ ಸಮ್ಸ್ಯಯನತನ ನಮ್ಮ ಗಮ್ನಕ್್ೆ ತ್ರಬಯಸತತ್ುೇರ್್.  2021ರ್್ೇ ಸನಲ್ಪನ ಡಿಸ್ೆಂಬರ  ತಿೆಂಗಳ ಅೆಂತ್ಯಕ್್ೆ 
ಈ ಯೇಜರ್್ಗಳ ವಿದತಯದ್ಧೇಕರಣ್ ಬಿಲತೂಗಳು ಪ್ನವತಿಗನಗಿ 28 ಕ್ೂ್ೇಟಿ ರೂಪ್ನಯಿಗಳು ಬನಕ್ ಇರತತ್ುವ್.  O & 
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M (operations and maintenance) ವ್ಚಾವನಗಿ 16 ಕ್್ೂೇಟಿ ಬಿಲತೂಗಳು ಒಟನಟರ್ ಅೆಂದನಜತ 45 ಕ್್ೂೇಟಿ 
ಬಿಲತೂಗಳು ಪ್ನವತಿಗ್ ಬನಕ್ ಇದ್ಯೆಂದತ ಹ್ೇಳುತನುರ.್  ಇದತ ಈ ಎಲನೂ ಯೇಜರ್್ಗಳ ವಿದತಯತ  ಬಿಲ.  
ಆದುರಿೆಂದ ದಯಮನಡಿ ತನವು ಹರಿಯ ಹನಗೂ ಗೌರವನನಾತ್ ಸಚಿವರಿದ್ಧುೇರಿ, ರ್ನನತ ಕ್ರಿಯ ಸದಸಯರ್ನಗಿ ಒೆಂದತ 
ಮ್ಹತ್ಾದ ಸಲಹ ್ಕ್್ೂಡಬಯಸತತ್ುೇರ್್, ಅವರತ ಸೂ್ೇಲರ್ೈಸ್  ಎೆಂಬ ಒೆಂದತ ಪದ ಉಪಯೇಗಿಸಿದರತ.  ಅದರಲ್ಪೂ 
ಹ್ರ್ .ಆರ.ಪಿ.ದತ ಏನತ remaining land ಇದ ್ ನೇವು canal or channel ಗ್ೂೇ ಉಪಯೇಗಿಸದ್ೇ 
ಇರತವೆಂತ್ಹ  ಹ್ರ್ .ಆರ.ಪಿ. ಲನಯೆಂಡ ,  ಅದನತನ ಸೆಂರಕ್ಷಣ್ ಮನಡತವುದರ ಜ್ೂತ್ಗ್ ಅದನತನ solar panels 
install ಮನಡತವುದತ ಆಗಬಹತದತ ಅಥವನ ಸೂ್ೇಲರ್ೈಸ್  ಎೆಂಬ ಪದವರ್್ನೇನತ ಉಪಯೇಗಿಸಿದರತ ಅದರ 
ಮ್ೂಲಕ electricity generate ಮನಡಿ ವಿದತಯತ  ಬಿಲತೂಗಳು ಏನತ ಬನಕ್ ಇವ್ ಅದನತನ ಮನಡಬಹತದತ 
ಎೆಂದತ ತ್ಮ್ಗ್ ಸಲಹ್ ಕ್ೂ್ಡಬಯಸತತ್ುೇರ್್, ಧನಯವನದಗಳು. 

 
 ಶ್ರೇ ಗ್ೂೇವಿೆಂದ ಎೆಂ. ಕ್ನರಜ್ೂೇಳ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಯ ಸೂರಜ  ರೇ್ವಣ್ಣನವರತ 

ಸರಿರ್ನಗಿ ತ್ರ್ನರನಗಿಯೇ ಬೆಂದ್ಧದನುರ.್  ಅವರ ತನತ್ನೆಂದಲ್ೇ ತ್ರ್ನರನಗಿ ಬೆಂದ್ಧದನುರ.್  ಒೆಂದತ ಮನತ್ನತನ 
ಹ್ೇಳುತು್ೇರ್್, land acquisition ನಲ್ಪೂನ problems ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ೂಯಲ್ಪೂದುಷತಟ ಬ್ೇರ ್ರ್ನವುದೇ್ ಜಿಲ್ೂಯಲ್ಪೂಲೂ.  
ಒೆಂದತ ಇೆಂಚತ ರ್್ಲವನೂನ ಬಿಟತಟಕ್ೂ್ಡತವುದ್ಧಲೂ.  ಸಿೆೇೆಂಗಳು ಆಗಬೇ್ಕ್್ೆಂದತ ಕ್ೇ್ಳುತನುರ್.  ರೈ್ತ್ರಿಗ ್ಸೌಲಭಯಗಳು 
ಸಿಗಬ್ೇಕ್್ೆಂದತ, ನೇರನವರಿ ಆಗಬೇ್ಕ್್ೆಂದತ ಕ್್ೇಳುತನುರ್.  ಅಧಾ ಎಕರ ್ಭೂಮಿಯನೂನ ಅವರತ ಬಿಟತಟಕ್ೂ್ಡತವುದ್ಧಲೂ.  
ಅಲೂದ್ೇ ನದ್ಧಯೂ ಅಲ್ಪೂಯ ಪ್ನರರೆಂಭವನಗತವುದರಿೆಂದ ಹ್ಚಿಾನ ನೇರನತನ ಅವರ್ೇ ಉಪಯೇಗ ಮನಡತವ 
ಪರಯತ್ನವನೂನ ಮನಡತತಿುದನುರ.್  ಆದರ್ ಅವರ್ೂೆಂದತ ಬಹಳ ಗೆಂಭಿೇರವನದೆಂತ್ಹ allegation ಹೇ್ಳಿದರತ.  
ಅದ್ೇರ್್ೆಂದರ್, ರೈ್ತ್ರಿಗ ್ ಪರಿಹನರ ಕ್್ೂಡತವುದಕ್್ೆ ನಮ್ಮಲ್ಪೂ ಹಣ್ವಿಲೂ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳಿದರತ.  ರ್ನನತ ನೇರನವರಿ 
ಮ್ೆಂತಿರರ್ನದ ಮೆೇಲ್ ರ್ನಲತೆ ನಗಮ್ಗಳಲ್ಪೂ revolving fund ತ್ರಹ ಹಣ್ ಇಟಿಟದ್ುೇವ್.  ಇವತ್ತು 100 ಕ್್ೂೇಟಿ 
ಹಣ್ವನತನ ಖ್ಚತಾ ಮನಡಿದರ ್ ಮ್ರತ ದ್ಧನ 100 ಕ್್ೂೇಟಿ ಹಣ್ ಜಮನ ಆಗತತ್ುದ್.  ನಮ್ಮ ಪರಥಮ್ ಆದಯತ ್
ಗತತಿುಗ್ದನರರಿಗ ್ಬಿಲ  ಕ್ೂ್ಡತವುದಕೆಲೂ.  ರೈ್ತ್ರಿಗ ್ಪರಿಹನರ ಕ್್ೂಡತವುದ್ೇ ನಮ್ಮ ಪರಥಮ್ ಆದಯತ.್  ಅದನತನ ರ್ನವು 
ಮನಡಿದ್ುೇವ್.  ಅದನತನ ತನವು ಇರ್ೂ್ನಮೆಮ ವ್ರಿಫ್ೈ ಮನಡಿಕ್ೂ್ಳಿಳ.  ರ್ನರನದರೂ ನಮ್ಗ್ ಆ ರಿೇತಿ ಹ್ೇಳಿದರ್, 
ರ್ನವುದನದರೂ SLAO ಖ್ನತ್ಯಲ್ಪೂ ಹಣ್ವಿಲೂವ್ೆಂದರ ್ ರ್ನನತ ರ್ನಳ್ಯೇ ಕರಮ್ ತ್ಗ್ದತಕ್ೂ್ಳುಳತ್ುೇರ್್.  ಸತಳುಳ 
ಹ್ೇಳಿದವರ ಮೆೇಲ್ ಕರಮ್ವನೂನ ತ್ಗ್ದತಕ್ೂ್ಳುಳತ್ುೇರ್.್  ಅದತ ಗೂ್ತಿುರಲ್ಪ.  ಎರಡರ್್ಯದನಗಿ, ತನವು ವಿದತಯತ  
ಬಿಲತೂಗಳು ಬನಕ್ ಇವ್, ನಮ್ಮ  irrigation scheme ನಲ್ಪೂ ಎೆಂದತ. ಅದತ ಖ್ೆಂಡಿತ್ವನಗಿಯೂ ಬನಕ್ ಇವ್.  
ಏಕ್್ೆಂದರ,್ ನಮ್ಮಲ್ಪೂ maintenance grant ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇರತತ್ುದ್.  ಬಹಳ ಹಳ್ಯ ದರ ನಗದ್ಧರ್ನಗಿದ್.  
ಒೆಂದತ ಹ್ಕ್್ಟೇರಿಗ್ ಏರ್ನಗಬ್ೇಕತ ಎನತನವುದರ ಬಗ್ೆ ಅದನತನ ಇರ್ೂ್ನಮೆಮ;  ರ್ನವು ಮದಲತ flow irrigation 
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ಮನಡತತಿುದ್ುವು. ಕ್್ರ್ನಲ ಗಳ ಮ್ತಖ್ನೆಂತ್ರ ನೇರನವರಿರ್ನಗತತಿುತ್ತು. ಖ್ಚತಾ-ವ್ಚಾ ಜನಸಿು ಇರಲ್ಪಲೂ.  
ನೇರತಗೆಂಟಿಗಳಿಗ್ ವ್ೇತ್ನ ಕ್್ೂಡತವುದಕ್್ೆ, ಕೆಂಟಿ ತಗ್್ಯತವುದಕ್್ೆ, ಹೂಳು ತಗ್್ಯತವುದಕ್್ೆ ಅದತ ಸನಕ್ನಗತತಿುತ್ತು.  
ಇವತ್ತು lift irrigation ಗ್ ಹತ್ತು ಪಟತಟ ಹ್ಚತಾ ಮನಡಿದರೂ ಸನಕ್ನಗತತಿುಲೂ.  ವಿದತಯತ  ಬಿಲ  ಜನಸಿು ಬರತತಿುದ್.  
ಅದಕ್ನೆಗಿ ಬನಕ್ ಇದ್.  ಅದನತನ ಹೆಂತ್ ಹೆಂತ್ವನಗಿ ಕ್್ೂಡತತಿುದ್ುೇವ್.  ಆದರ ್ ಇರ್ೂ್ನೆಂದತ ಮನತ್ನತನ ನಮ್ಗ ್
ಹ್ೇಳಬಯಸತವುದ್ೇರ್ೆ್ಂದರ್, power corporation ನವರತ ನಮ್ಮ ಇಲನಖ್ಗ್್ ಕ್್ೂಡತವುದೂ ಬನಕ್ ಇದ್.  ಬರಿೇ 
energy department ಗ್ ರ್ನವು ಕ್್ೂಡತವುದಷ್್ಟೇ ಅಲೂ, ಈಗ ಅವರತ ನಮ್ಮ ನೇರನತನ ಉಪಯೇಗ 
ಮನಡತತನುರ.್ ನಮ್ಮ ನೇರನತನ ಉಪಯೇಗ ಮನಡಿ ಅವರ್ೇನತ ವಿದತಯತ  ಉತನಪದರ್್ ಮನಡತತನುರ,್ ಬಳಕ್್ 
ಮನಡತತನುರ ್ ಅದಕೂೆ ಅವರತ ಹಣ್ ಕ್್ೂಡಬೇ್ಕ್ನಗತತ್ುದ್.  ಅವರತ ಇನೂನ ಹಣ್ವನತನ ಕ್್ೂಟಿಟಲೂ.  ಅವರೂ 
ಸನವಿರನರತ ಕ್್ೂೇಟಿ ಹಣ್ವನತನ ನಮ್ಗ್ ಕ್್ೂಡಬೇ್ಕ್ನಗತತ್ುದ್.  ಖ್ೆಂಡಿತ್ವನಗಿಯೂ ಅದನತನ ವಯವಸ್ಿ ಮನಡೂ್ೇಣ್. 
ಇನತನಳಿದ ಸಲಹ್ಗಳನತನ ಏನತ ತನವು ಹ್ೇಳಿದ್ಧರಿ ಅವುಗಳನತನ ಖ್ೆಂಡಿತ್ವನಗಿಯೂ ಪರಿಶ್ೇಲರ್್ ಮನಡತತ್ುೇವ್.  

 
(ಮ್ತೆಂದತ) 

(1294) 29-12-2022 12-10 KH/GR             (ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಿತಿ) 
 

ಶ್ರೇ ಸೂರಜ  ರ್ೇವಣ್ಣ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಪರಮ್ತಖ್ವನಗಿ ಕ್ನಚೇ್ನಹಳಿಳ, 3ರ್್ೇ ಹೆಂತ್ ಏತ್ 
ನೇರನವರಿ ಯೇಜರ್್ ಇದ್. ಅದನತನ ಭೂ ಸನಾಧಿೇನ ಪರಕ್ರಯಯಿೆಂದ ನೆಂತ್ತಹೂ್ೇಗಿ ಈಗನಗಲೇ್ 7-8 
ತಿೆಂಗಳನಯಿತ್ತ.  ದಯಮನಡಿ, ಇದರ ಬಗ್ೆ ಕರಮ್ ತ್ಗದ್ತಕ್್ೂಳಳಬೇ್ಕ್್ೆಂದತ ಹ್ೇಳುವುದಕ್್ೆ ಬಯಸತತ್ುೇರ್್. 

 
ಶ್ರೇ ಗ್ೂೇವಿೆಂದ ಎೆಂ ಕ್ನರಜ್ೂೇಳ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಖ್ೆಂಡಿತ್ವನಗಿಯೂ ಕರಮ್ 

ತ್ಗ್ದತಕ್ೂ್ಳುಳತ್ುೇವ್. ಕ್್ಲವು ರ್ನಯರ್ನಲಯಗಳಲ್ಪೂ ಇರತವುದರಿೆಂದ, ಸಾಲಪ ತೂ್ೆಂದರರ್್ನಗಿದ್. ರ್ನನತ ತ್ಮ್ಮ ಜಿಲ್ೂಗ್ 
ಬೆಂದ್ಧದ್ು. ಹನಸನ ಜಿಲನೂಧಿಕ್ನರಿಗಳ ಕಛ್ೇರಿಯಲ್ಪೂಯೇ ಭೂ ಸನಾಧಿೇನಕ್ನೆಗಿ ಸಭ್ಗಳನತನ ಮನಡಿದು್ೇರ್್. 
ಜಿಲನೂಧಿಕ್ನರಿಗಳು ನಮ್ಗ ್ ಸಹಕ್ನರ ಮನಡಿ ಸನಧಯವನದಷತಟ ಮನಡತತಿುದನುರ.್ ಅರ್್ೇಕ ರೈ್ತ್ರತ ಮೆಂಡತತ್ನ 
ಮನಡತತಿುದನುರ್. ರ್್ೂೇಡೂ್ೇಣ್.  

  ಪರಶ್ನ ಸೆಂಖ್್ಯ. 1235 
ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಈ ಹೆಂತ್ದಲ್ಪೂ ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ ಸತನೇಲ  ಗೌಡ ಪ್ನಟಿೇಲ  ರವರತ ಗ್ೈರತ 

ಹನಜರನಗಿದುರತ.   
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ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶ  ಕ್್. ರನಥ್ೂೇಡ  (ವಿರ್ೂೇಧ ಪಕ್ಷದ ಮ್ತಖ್ಯ ಸಚ್ೇತ್ಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, 
ಮನನಯ ಸತನೇಲ  ಗೌಡ ಪ್ನಟಿೇಲ  ರವರ ಪರವನಗಿ ನನಗ್ ಪರಶ್ನ ಕ್್ೇಳಲತ ಹೇ್ಳಿದನುರ.್ 

 
ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಪರಕ್ನಶ  ಕ್್.ರನಥೂ್ೇಡ ರವರೇ್, ನೇವು ಅವರ ಪರವನಗಿ ಪರಶ್ನ ಕ್್ೇಳಲತ ಮನನಯ 

ಸದಸಯರತ ಪತ್ರವನತನ ನನಗ ್ಕಳುಹಸಿಲೂ. 
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ಪರಶ್ನ ಸೆಂಖ್್ಯ.1188 
(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ್) 

 
ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶ  ಕ್್ ರನಥ್ೂೇಡ :- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರವನತನ ಒದಗಿಸಿದನುರ.್ 

ಕಳ್ದ 3 ವಷಾಗಳಿೆಂದ ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ., ಮ್ತ್ತು ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ., ವಿಶ್ೇಷ ಯೇಜರ್್ಯಡಿ ವಿವಿಧ ಇಲನಖ್ಗ್ಳಿಗ ್
ಒದಗಿಸಿರತವ ಅನತದನನ ಎಷತಟ? ಎೆಂದತ ಮನನಯ ಸಚಿವರಿಗ್ ಪರಶ್ನ ಕ್್ೇಳಿದನಗ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರವನತನ 
ಕ್್ೂಟಿಟದನುರ್. ಇದರಲ್ಪೂ ಎಷತಟ ಖ್ಚತಾ ಮನಡಿದನುರ್ ಎೆಂದತ ಪರಶ್ನ ಕ್್ೇಳಿದನಗ ಅದಕೂೆ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರ 
ಕ್್ೂಟಿಟದನುರ್. ಆದರ್, ರ್ನನತ ಕ್್ೇಳುವ ಉಪ ಪರಶ್ನಯೇರ್್ೆಂದರ,್ ಈ ಪರಸತುತ್ ಸನಲ್ಪನಲ್ಪೂ ಇಲ್ಪೂಯವರ್ಗ ್ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ., 
ಮ್ತ್ತು ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ., ವಿಶ್ೇಷ ಯೇಜರ್್ಯಡಿ ಎಷತಟ ಖ್ಚತಾ ಮನಡಿದ್ಧುೇರಿ? ನನನ ಹತಿುರ ಇರತವ ಮನಹತಿ ಪರಕ್ನರ 
ಶ್ೇಕಡನ 14.75 ರಷತಟ ಖ್ಚತಾ ಮನಡಿದ್ಧುೇರಿ. ಪರಸತುತ್ ಸನಲ್ಪನಲ್ಪೂ 2,65,720 ಕ್್ೂೇಟಿ ರೂಪ್ನಯಿಗಳನತನ ಹೆಂಚಿಕ್ ್
ಮನಡಿರತವುದರಲ್ಪೂ 13,702 ಕ್್ೂೇಟಿ ರೂಪ್ನಯಿಗಳಷತಟ ಹಣ್ ಬಿಡತಗಡ್ರ್ನಗಿರತತ್ುದ್. ಇದರಲ್ಪೂ 4,303 ಕ್್ೂೇಟಿ 
ರೂಪ್ನಯಿಗಳಷತಟ ಹಣ್ ಮನತ್ರ ವ್ಚಾವನಗಿರತತ್ುದ್. ಒಟತಟ 35 ಇಲನಖ್ಗ್ಳಿೆಂದ ಶ್ೇಕಡನ ಅಧಾಕ್ೆೆಂತ್ ಕಡಿಮೆ 
ವ್ಚಾವನಗಿದ್. ರ್ನವು ಈಗನಗಲ್ೇ ಡಿಸೆ್ಂಬರ  ತಿೆಂಗಳ ಅೆಂತ್ಯದಲ್ಪೂ ಇದ್ುೇವ್. ಇನತನ 3 ತಿೆಂಗಳು ಮನತ್ರ ಬನಕ್ ಇದ್. 
ಪರಿಶ್ಷಟ ಜನತಿ ಮ್ತ್ತು ಪರಿಶ್ಷಟ ಪೆಂಗಡದ ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ., ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ., ಯೇಜರ್್ಗ ್ ಏನತ ಹಣ್ ಖ್ಚತಾ 
ಮನಡಬೇ್ಕ್ನಗಿದ್. ಅದನತನ ಖ್ಚತಾ ಮನಡತವುದರಲ್ಪೂ ಸನಕಷತಟ ನಧನನ ಮನಡತತಿುದ್ಧುೇರಿ. ಅದನತನ ಇನತನ 3 
ತಿೆಂಗಳಿನಲ್ಪೂ ಹೇ್ಗ್ ಖ್ಚತಾ ಮನಡತತಿುೇರಿ ಎನತನವುದತ ಪರಶ್ನ. ಹನಗ್ಯೇ ಬಜ್ರ್ ನ ಗನತ್ರ ಏನದ್, ಪರಿಶ್ಷಟ ಜನತಿ 
ಮ್ತ್ತು ಪರಿಶ್ಷಟ ಪೆಂಗಡದ ಜನಸೆಂಖ್್ಯಯ ಆಧನರದ ಮೆೇಲ್ ನಮ್ಗ್ ಹಣ್ ಹೆಂಚಿಕ್ ್ಮನಡತವುದರಲ್ಪೂ ನನನ ಪರಕ್ನರ 
ಇದತ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇದ್. ಅದರ ಬಗ್ೆ ಇವರತ ಏನತ ಮನಡತತಿುದನುರ್ ಎೆಂದತ ಹೇ್ಳಿದರ ್ರ್ನನತ ಮ್ತ್ು ಪರಶ್ನಗಳನತನ 
ಕ್್ೇಳಬಹತದತ. 

ಶ್ರೇ ಕ್್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಯ ಪರಕ್ನಶ  ಕ್್.ರನಥೂ್ೇಡ ರವರತ 
ಕ್್ೇಳಿರತವೆಂತ್ಹ ಪರಶ್ನಗ್ ವಿವರವನದ ಉತ್ುರವನತನ ಒದಗಿಸಿದ್ುೇವ್. ಕಳ್ದ 3 ವಷಾಗಳಲ್ಪೂ ಎಷತಟ ಖ್ಚತಾ ಮನಡಲನಗಿದ್ 
ಎೆಂದತ ಪರಶ್ನಯನತನ ಕ್್ೇಳಿದತು, ಈ ಯೇಜರ್್ ಯಡಿ ಅನತಷ್ನಠನ ಆಗದೇ್ ಇರತವೆಂತ್ಹ ಹಣ್ ಉಳಿದರ ್ ಅದತ 
ಮ್ರತಪ್ನವತಿರ್ನಗತತ್ುದಯ್ೇ ಎೆಂದತ ಪರಶ್ನಯನತನ ಕ್್ೇಳಿದನುರ.್ ಆ ರಿೇತಿರ್ನಗತವುದ್ಧಲೂ. ಅದನತನ 
ಮ್ತೆಂದತವರ್ಸತವುದಕ್್ೆ ಅವಕ್ನಶ ಇದ್ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳಿರತತ್ುೇವ್. ಬಳಕ್್ರ್ನಗದ್ೇ ಉಳಿದ್ಧರತವೆಂತ್ಹ ಹಣ್ವನತನ ಬ್ೇರ ್
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ಇಲನಖ್ಗ್್ ಹ್ೂೆಂದನಣಿಕ್್ ಮನಡಿಕ್್ೂಳಿಳ ಎೆಂದತ ಕ್್ೇಳಿದನುರ.್ ಇಲೂ ಎೆಂದತ ಉತ್ುರವನತನ ಕ್್ೂಟಿಟದ್ುೇವ್. ಒಟನಟರರ್್ನಗಿ 
ಅವರ ಸೂಕ್ಷಮ ಪರಶ್ನ ಇರತವುದ್ೇರ್ೆ್ಂದರ್, ಪರತಿ ವಷಾದೆಂತ್ ಈ ವಷಾ ಖ್ಚನಾಗಿಲೂ. ಶ್ೇಕಡನ 14 ರಿೆಂದ 15 ರಷತಟ 
ಖ್ಚನಾಗಿದ್ ಎನತನವುದತ ಪತಿರಕ್ನ ವರದ್ಧಯಲ್ಪೂ ಬೆಂದ್ಧದ ್ಎನತನವುದತ ಅವರ ಮ್ೂಲ ಪರಶ್ನ. ಆ ಹರ್್ನಲ್ಯಲ್ಪೂ ಸಪಷಟವನದ 
ಉತ್ುರವನತನ ಕ್ೂ್ಡಲನಗಿದ.್ 2022-23ರ್ೇ್ ಸನಲ್ಪನ ಒಟತಟ 2,65,720 ಕ್ೂ್ೇಟಿ ರೂಪ್ನಯಿಗಳ ಬಜ್ರ್ ನಲ್ಪೂ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೈ್ವ್ೈಗೂ್ೇಸೆರ 1,14,492 ಕ್್ೂೇಟಿ ರೂಪ್ನಯಿಗಳು ಏನತ ಖ್ಚನಾಗಿದ.್ ಅದರಲ್ಪೂ ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ., ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ., 
ಯೇಜರ್್ಗ ್ 29,166 ಕ್್ೂೇಟಿ ರೂಪ್ನಯಿಗಳನತನ ಹೆಂಚಿಕ್ ್ ಮನಡಲನಗಿದ್. ಅದರಲ್ಪೂ 15,564 ಕ್್ೂೇಟಿ 
ರೂಪ್ನಯಿಗಳನತನ ಬಿಡತಗಡ್ ಮನಡಲನಗಿದ್. ಶ್ೇಕಡನ 53 ರಷತಟ ಖ್ಚನಾಗಿದ್ ಎನತನವ ಮನಹತಿಯನತನ 
ಕ್್ೂಡಲನಗಿದ್. ಶೇ್ಕಡನ 14.50 ರಷತಟ ಎೆಂದತ ಒೆಂದತ ಪತಿರಕ್್ಯಲ್ಪೂ ತ್ಪ್ನಪಗಿ ವರದ್ಧರ್ನಗಿತ್ತು. ಮ್ರತದ್ಧವಸ ರ್ನನತ 
ಪತಿರಕ್್ಯವರನತನ ಕರದ್ತ ಒೆಂದತ ವನರದ ಕ್್ಳಗ್ ಶ್ೇಕಡನ 51 ರಷತಟ ಆಗಿತ್ತು. ಇದರ ಮನಹತಿಯನತನ ಕ್್ೂಟಟ ನೆಂತ್ರ 
ಪತನಃ ಅವರತ ಸಪಷಟವನಗಿ ಹನಕ್ದನುರ.್ ಈ ಮ್ಧಯದಲ್ಪೂ ಶ್ೇಕಡನ 14.50 ರಷತಟ ಎೆಂದತ ಇವರ ಗಮ್ನಕ್್ೆ ಬೆಂದ್ಧದ್. 
ಅದರ ಬಗ್ೆ ಪರಶ್ನ ಕ್್ೇಳಿದನುರ.್ ಶ್ೇಕಡನ 53 ರಷತಟ ಖ್ಚನಾಗಿದ್. ಇನತನ 3 ತಿೆಂಗಳು ಇದ್. ಕಳ್ದ ಬನರಿ ಶ್ೇಕಡನ 96 
ರಷತಟ ಖ್ಚನಾಗಿತ್ತು. ಈ ಬನರಿ ಶ್ೇಕಡನ ನೂರಕ್್ೆ ನೂರತ ರಷತಟ ಖ್ಚತಾ ಮನಡತತ್ುೇವ್. ಒೆಂದತ ರೂಪ್ನಯಿ ಉಳಿದರೂ 
ಕೂಡ ಮ್ರತ ಪ್ನವತಿ ಮನಡತವೆಂತ್ಹ ಪರಶ್ನ ಇಲೂ. ಆ ಸಮ್ತದನಯಕ್್ೆ ಸದ್ಧಾನಯೇಗವನಗತವೆಂತ ್ ಪೂಣ್ಾ 
ಪರಮನಣ್ದ ಕರಮ್ವನತನ ಸಕ್ನಾರ ಕ್್ೈಗ್ೂಳುಳತ್ುದ್.  
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ಪರಶ್ನ ಸೆಂಖ್್ಯ.1300 
 (ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ್)  

ಶ್ರೇ ಎಸ್.ರತದ್ರೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಬಹಳ ವಿವರವನದ ಉತ್ುರವನತನ 
ಒದಗಿಸಿದನುರ.್ ಇಲ್ಪೂ ಆಶಾಯಾ ಏರ್್ೇೆಂದರ್, ಇಷ್್ಟಲನೂ controls ಇದುರೂ ಕೂಡ ರನಯಚೂರತ, ರ್ನದಗಿರಿ 
ಜಿಲ್ೂಗಳಲ್ಪೂ ಕಲತಷಿತ್ ನೇರಿನೆಂದ ಜಿೇವಗಳ ಹನನರ್ನಗಿರತವೆಂತ್ಹದತು ಇದ.್ ಇದಕ್್ೆ ಗತಣ್ಮ್ಟಟದ ಪರಿೇಕ್ ್
ಮನಡಿರತವೆಂತ್ಹ ವಯವಸ್ಿ ಅಲ್ಪೂ ಏರ್ನದರೂ failure ಆಗಿದಯ್ೇ ಎನತನವುದತ ಒೆಂದತ ಭನಗ. ಎರಡರ್್ಯದತ, 
ಇದರ ಬಗ್ೆ ಸನಕಷತಟ ವಿವರಣ್ಯನತನ ಕ್ೂ್ಟಿಟದನುರ್. ಇತಿುೇಚಿನ ದ್ಧನಗಳಲ್ಪೂ ಕತಡಿಯತವ ನೇರಿನ ವಯವಸ್ಿಯಲ್ಪೂ ಒಳ್ಳಯ 
ನೇರನತನ ಕ್ೂ್ಡತವ ದೃಷಿಟಯಲ್ಪೂ ಏರ್್ಲನೂ controls ಅನತನ ಇಟಿಟದ್ುೇವ್. Field Test Kit (FTK) ಕ್ೂ್ಡತತ್ುೇವ್. 
ಗನರಮಿೇಣ್ ಜನತ್ಗ್ ಎಲನೂ ರಿೇತಿಯ ಒಳಳ್ಯ ಗತಣ್ಮ್ಟಟದ ನೇರನತನ ಕ್ೂ್ಡತತ್ುೇವ್ ಎೆಂದತ ಹೇ್ಳಿದನುರ್. ಆದರ್, 
ಇಷ್್ಟಲನೂ ಆದರೂ ಕೂಡ ರನಯಚೂರತ, ರ್ನದಗಿರಿ ಜಿಲ್ೂಗಳಲ್ಪೂ ಕಲತಷಿತ್ ನೇರಿನೆಂದ ಸನವುಗಳು ಆಗಿರತವುದತ 
ಬಹಳ ರ್್ೂೇವಿನ ಸೆಂಗತಿ. ಹನಗನಗಿ, ಇದತ ರ್ನವನಗ ಅನತಷ್ನಠನವನಗಿದ್. ಈ 2 ಜಿಲ್ೂಗಳಲ್ಪೂ ಈಗ ಏನತ ವಯವಸ್ಿ 
ಇದ್, ಇದರಲ್ಪೂ failure ಆಗಿದಯ್ೇ ಎನತನವುದತ ನನನ ಪರಶ್ನ. ಇತಿುೇಚಿನ ದ್ಧನಗಳಲ್ಪೂ ಒಳಚರೆಂಡಿ ವಯವಸ್ಿ ಬೆಂದ 
ನೆಂತ್ರ S.T.P., ಗಳನತನ ಹನಕ್ದನುರ್. ಆ S.T.P., ಗಳು failure ಆಗಿ ನದ್ಧ ನೇರತಗಳು ಕಲತಷಿತ್ವನಗತತ್ುದ್. ಇದರ 
ಜ್ೂತ್ಗ್ Dyeing Industries, ಬಟ್ಟಗಳಿಗ್ ಬಣ್ಣ ಹನಕತವುದತ ಎಲ್ೂಲ್ಪೂ ಇವ್, ಅಲ್ಪೂ ಅೆಂತ್ಜಾಲ ಕೂಡ 
ಕಲತಷಿತ್ವನಗತತಿುದ್. ಇದರ ಬಗ್ೆ ಮನನಯ ಸಚಿವರಲ್ಪೂ ವಿವರವನತನ ಬಯಸತತ್ುೇರ್್.  

ಶ್ರೇ ಸಿ.ಸಿ.ಪ್ನಟಿೇಲ  (ಲ್ೂೇಕ್್ೂೇಪಯೇಗಿ ಸಚಿವರತ) (ಮ್ತಖ್ಯಮ್ೆಂತಿರಯವರ ಪರವನಗಿ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಈಗನಗಲ್ೇ ರ್ನವು ಸವಿಸನುರವನದ ಉತ್ುರವನತನ ಕ್್ೂಟಿಟದ್ುೇವ್ ಎೆಂದತ ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಕೂಡ 
ಹ್ೇಳಿದರತ. ರ್ನವು ಉತ್ುರವನತನ ಕ್್ೂಟಿಟದ್ುೇವ್. ನೇರತ ಅಲೂಲ್ಪೂಯೇ ಕಲತಷಿತ್ವನಗತವೆಂತ್ಹ ಪರಕರಣ್ಗಳು ಸಕ್ನಾರದ 
ಗಮ್ನಕ್್ೆ ಬೆಂದ್ಧದ್. ಕಲತಷಿತ್ವನದ ನೇರತ ಇದುೆಂತ್ಹ ಕಡ ್ ಜಿಲನೂ ಪೆಂಚನಯಿತಿ ಸಿ.ಇ.ಓ., ಗಳಿಗ ್ ರ್ನವು 
ಸೂಕುವನದೆಂತ್ಹ ನದ್ೇಾಶನವನತನ ಕ್್ೂಟಿಟದು್ೇವ್. ಟನಯೆಂಕರ ಗಳ ಮ್ತಖ್ನೆಂತ್ರ ಮ್ತ್ತು surface water 
ಮ್ತಖ್ನೆಂತ್ರ alternative ನೇರತ ಕ್್ೂಡಬ್ೇಕ್್ೆಂದತ ಹ್ೇಳಿದ್ುೇವ್. ಎಲ್ೂಲ್ಪೂ ಅವಶಯಕತ್ ಇದ್. ಅಲೂಲ್ಪೂ ಶತದಿ 
ಕತಡಿಯತವ ನೇರಿನ ಘಟಕಗಳನತನ ರ್ನವು ಪ್ನರರೆಂಭ ಮನಡಿದ್ುೇವ.್ ಹನಗ್ಯೇ ರನಜಯದಲ್ಪೂ ಸತಮನರತ 18 ಸನವಿರ 
ಶತದಿ ಕತಡಿಯತವ ನೇರಿನ ಘಟಕಗಳನತನ ರ್ನವು ಈಗನಗಲ್ೇ ಪ್ನರರೆಂಭ ಮನಡಿದ್ುೇವ್. ಈ ಕಲತಷಿತ್ ನೇರಿನ 
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ಸೇ್ವರ್್ಯಿೆಂದ ಮನನವನ ಆರೂ್ೇಗಯ ಹನಳನಗಬನರದನ್ತನವ ಉದ್ುೇಶದ್ಧೆಂದ ಮನನಯ ಪರಧನನ ಮ್ೆಂತಿರರ್ನದ 
ನರೇ್ೆಂದರ ಮೇದ್ಧಯವರತ J.J.M., (Jal Jeevan Mission) ಎನತನವೆಂತ್ಹ ಒೆಂದತ ಸಿೆೇಮ್  ಅನತನ ಪರತಿ 
ಮ್ರ್್ಗೂ, ಪರತಿ ಕತಟತೆಂಬಕೂೆ ಬಡವ, ಶ್ರೇಮ್ೆಂತ್ ಎನತನವ ಭ್ೇದ ಇಲೂದ್ೇ ಪರತಿಯೆಂದತ ಗನರಮ್ಕೂೆ, ಪರತಿಯೆಂದತ 
ಓಣಿಗೂ ಮ್ತ್ತು ಪರತಿಯೆಂದತ ಮ್ರ್್ಗೂ ನೇರತ ಮ್ತಟತಟವೆಂತ್ಹ J.J.M., ಯೇಜರ್್ಯನತನ ಜನರಿಗ್ ತ್ೆಂದ್ಧದು್ೇವ್. 
ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಹ್ೇಳಿದೆಂತ ್ ಜಿಲ್ೂಯಲ್ಪೂ J.J.M., ಯೇಜರ್್ ಏರ್ನದರೂ ಮ್ೆಂದಗತಿಯಲ್ಪೂ ಸನಗಿದುರ,್ ಅದನತನ 
speedup ಮನಡತವುದಕ್್ೆ ಕರಮ್ವನತನ ತ್ಗ್ದತಕ್್ೂಳುಳತ್ುೇವ್. ಕಲತಷಿತ್ ನೇರಿನ ಸೇ್ವರ್್ಯನತನ ಜನ ಮನಡದೇ್ 
ಇರತವ ಹನಗ್ ರ್್ೂೇಡಿಕ್್ೂಳುಳವುದಕ್್ೆ ಏರ್್ಲನೂ ಕರಮ್ಗಳು ತ್ಗ್ದತಕ್್ೂಳಳಬ್ೇಕ್್ೂೇ ಅದರ್್ನಲನೂ ಮನಡತತ್ುೇವ್. ಅದರ 
ಹ್ೂರತನಗಿ surface water ಎಲ್ೂಲ್ಪೂ ಲಭಯವಿದ,್ ಅದರ ಮ್ತಖ್ನೆಂತ್ರ ಮ್ತ್ತು Multi-village Drinking 
Water Supply Scheme ಮ್ತಖ್ನೆಂತ್ರ ರ್ನವು ಶತದಿ ಕತಡಿಯತವ ನೇರನತನ ಕ್್ೂಡತವೆಂತ್ಹ ಪರಯತ್ನವನತನ 
ಮನಡತತಿುದ್ುೇವ್. ಅವರತ ಹ್ೇಳಿದೆಂತ್ಹ ಎರಡತ ಜಿಲ್ೂಗಳಲ್ಪೂ J.J.M., ಇರಬಹತದತ, Multi-village Drinking 
Water Supply Scheme ಇರಬಹತದತ, ಏನತ ತ್ಗ್ದತಕ್ೂ್ಳುಳವುದಕ್್ೆ ಸನಧಯವಿದ.್ ಆ ಕರಮ್ಗಳನತನ 
ತ್ಗ್ದತಕ್ೂ್ಳುಳತ್ುೇರ್್ ಎನತನವ ಭರವಸಯ್ನತನ ರ್ನನತ ಮನನಯ ಸದಸಯರಿಗ್ ಕ್ೂ್ಡತತ್ುೇರ್್. 

ಶ್ರೇ ಎಸ್.ರತದ್ರೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಇದರ ಬಗ್ೆ ರ್ನನತ ಪತಿರಕ್್ಯಲ್ಪೂ ಬೆಂದ್ಧರತವ 
ವರದ್ಧಯನತನ ರ್್ೂೇಡತತಿುದು್. ಇದರಲ್ಪೂ Karnataka State Pollution Control Board ಸನಕಷತಟ ಪ್ನತ್ರ ಇದ್. 
ಇದನತನ ಕೂಡ ಕತಡಿಯತವ ನೇರಿನ ವಯವಸ್ಿಯಲ್ಪೂ ಮನಡಿದರ್ ಒಳ್ಳಯದತ ಎನತನವುದತ ನನನ ಸಲಹ್.  

ಶ್ರೇ ಸಿ.ಸಿ.ಪ್ನಟಿೇಲ :- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, Karnataka State Pollution Control Board 
ಸೂಕುವನದ ಸೂಚರ್್ಯನತನ ಕ್್ೂಡತವುದಕ್್ೆ ಸರ್ನಮನಯ ಮ್ತಖ್ಯಮ್ೆಂತಿರಯವರಲ್ಪೂ ಮ್ನವಿ ಮನಡಿಕ್ೂ್ಳುಳತ್ುೇರ್್.  
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ತ್ಡ ್ಹಡಿಯಲನದ ಪರಶ್ನಗಳು 
ಪರಶ್ನ ಸೆಂಖ್್ಯ: 442  

ಶ್ರೇ ಮ್ರಿತಿಬ್ಬೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಯ ಮ್ತಖ್ಯಮ್ೆಂತಿರಗಳು ಬೆಂದನಗ ಉತ್ುರವನತನ 
ಕ್್ೂಡತತು್ೇವ್ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳಿದನುರ.್ ಆಗ ದಯವಿಟತಟ ಅವಕ್ನಶ ಮನಡಿಕ್ೂ್ಡಿ. 

  
ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಮ್ರಿತಿಬ್ಬೇಗೌಡರವರೇ್, ಸರಿ.    
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ಪರಶ್ನ ಸೆಂಖ್್ಯ 665 
(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ್) 

ಶ್ರೇ ಶನೆಂತನರನಮ್  ಬತಡನ ಸಿದ್ಧು:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಅವಕ್ನಶಕ್ನೆಗಿ ಧನಯವನದಗಳು. ಮನನಯ 
ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರವನತನ ಕ್್ೂಟಿಟದನುರ್. ಬ್ಳಗನವಿ ಜಿಲ್ೂಯ ಖ್ನರ್ನಪತರ ತನಲೂೂಕ್ನ 30 ಗೌಳಿವನಡಗಳಲ್ಪೂ 
ಹ್ೈನತಗನರಿಕ್್ಯನತನ ಮ್ೂಲ ಕಸತಬರ್ನನಗಿ ಮನಡಿಕ್ೂ್ೆಂಡತ ವನಸಿಸತತಿುರತವ “ಧನಗರ ಗೌಳಿ” ಸಮ್ತದನಯದ 22 
ವನಡನಗಳು ಅರಣ್ಯ ಪರದ್ೇಶದ ವನಯಪಿುಯಲ್ಪೂ ಬರತವುದರಿೆಂದ ಈ ಸಮ್ತದನಯದ ಜನರತ ಮ್ೂಲಭೂತ್ 
ಸೌಕಯಾಗಳಿೆಂದ ವೆಂಚಿತ್ರನಗಿರತವುದತ ಸಕ್ನಾರದ ಗಮ್ನಕ್್ೆ ಬೆಂದ್ಧದ್ಯೇ ಎೆಂದತ ಪರಶ್ನಯನತನ ಕ್್ೇಳಿದ್ು. ಮನನಯ 
ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರವನತನ ಕ್್ೂಟಿಟದನುರ್. 

(ಮ್ತೆಂದತ) 
(1295) 29-12-2022 12-20 BSD (KH)/GR          (ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಿತಿ) 
ಶ್ರೇ ಶನೆಂತನರನಮ್  ಬತಡನ ಸಿದ್ಧು (ಮ್ತೆಂದತ):- 
34 ವನಡನಗಳಿಗ್ ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಟೆಂತ್ ಅನತಬೆಂಧವನತನ ಕ್್ೂಟಿಟದನುರ್. 20 ಗೌಳಿವನಡಗಳು ಅರಣ್ಯೇತ್ರ ಪರದ್ೇಶದಲ್ಪೂ 
ವನಸವನಗಿರತತ್ುದ್. ಅದರಲ್ಪೂ ಸಮ್ಸ್ಯ ಇಲೂ ಎೆಂದತ ಕ್ೂ್ಟಿಟದನುರ್. ಉಳಿದ 14 ಗೌಳಿವನಡಗಳ ಪ್್ೈಕ್ ಎಲನೂ ವನಡನಗಳು 
ಅರಣ್ಯ ಪರದ್ೇಶದಲ್ಪೂ ಬೆಂದ್ಧವ್ ಎನತನವೆಂತ್ಹ ಉತ್ುರವನತನ ಕ್್ೂಟಿಟದನುರ.್ ನನನ ಮ್ತೆಂದ್ಧನ ಪರಶ್ನಯೇರ್್ೆಂದರ್, 
ಬೆಂದ್ಧದಲ್ಪೂ ಸಕ್ನಾರವು ತ್ಗದ್ತಕ್್ೂೆಂಡ ಕರಮ್ಗಳ್ೇನತ ಎನತನವ ಪರಶ್ನಯನತನ ಕ್್ೇಳಿದ್ು. ಇದಕ್್ೆ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಅರಣ್ಯ 
ಪರದ್ೇಶವನತನ ಅರಣ್ಯೇತ್ರ ಉದ್ುೇಶಕ್ನೆಗಿ ಉಪಯೇಗಿಸಿಕ್್ೂಳಳಲತ ಅರಣ್ಯ (ಸೆಂರಕ್ಷಣನ) ಕ್ನಯು-1980 ರಡಿ 
ಸಕ್ನಾರದ ಪೂವನಾನತಮ್ತಿ ಪಡದ್ತಕ್ೂ್ಳುಳವುದತ ಅವಶಯವನಗಿರತತ್ುದ್ ಎನತನವ ಉತ್ುರವನತನ ಕ್ೂ್ಟಿಟದನುರ.್ ಈ 
ಉತ್ುರ ನಮ್ಗ್ಲನೂ ಗೂ್ತಿುರತವೆಂತ್ಹ ಉತ್ುರ. ಈಗನಗಲ್ೇ ಆ ವನಡನಗಳಲ್ಪೂ ವನಸಿಸತವವರಿಗ್ ಮ್ರ್್ ನೆಂಬರ , 
ಆಧನರ  ಕ್ನಡ ಾ, ರೇ್ಷನ  ಕ್ನಡ ಾ, ಮ್ತ್ದನರರ ಚಿೇಟಿ ಇದ್. ಇಷ್್ಟಲನೂ ಇದುರೂ ಅವರತ ವನಡಗಳಲ್ಪೂ ಕನಷಟ 
ಮ್ೂಲಭೂತ್ ಸೌಲಭಯಗಳನತನ ಕ್್ೇಳಿದನುರ.್ ಅದತ ಅವರಿಗ್ ಸಿಗತತಿುಲೂ. ಸತಮನರತ 730 ಕತಟತೆಂಬಗಳು ಇವ್. 5 
ಸನವಿರಕ್ೆೆಂತ್ ಹ್ಚತಾ ಜನಸೆಂಖ್್ಯ ಇರತವೆಂತ್ಹ ಪರದೇ್ಶದಲ್ಪೂ ಅೆಂಗನವನಡಿ, ಶನಲನ ಕಟಟಡ, ಕತಡಿಯತವ ನೇರತ, 
ರಸ್ುಗಳು ಇತನಯದ್ಧ ಮ್ೂಲಭೂತ್ ಸೌಕಯಾಗಳನತನ ತ್ಗ್ದತಕ್್ೂಳುಳವುದಕ್್ೆ ಇರತವ ನದ್ಧಾಷಟ ಕರಮ್ಗಳ್ೇನತ 
ಎನತನವುದನತನ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ತಿಳಿಸಬ್ೇಕತ. 
 

ಶ್ರೇ ಆರ.ಅಶ್್ೇಕ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಯ ಶನೆಂತನ ರನಮ್ ಬತಡನ ಸಿದ್ಧುಯವರತ ಅರಣ್ಯ 
ಪರದ್ೇಶದೂ್ಳಗ ್ ಇರತವೆಂತ್ಹ ಗೌಳಿವನಡನ ಜನರ ಬಗ್ೆ ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಏನತ ಪರಶ್ನ ಕ್್ೇಳಿದನುರ,್ ಅದಕ್್ೆ 
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ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದೆಂತ ್ಈಗನಗಲ್ೇ ರ್ನವು ಉತ್ುರವನತನ ಕ್್ೂಟಿಟದು್ೇವ್. 14 ಗೌಳಿವನಡಗಳು ಅರಣ್ಯ ಪರದ್ೇಶಗಳಲ್ಪೂ ಇದತು, 
ಉಳಿದ್ಧರತವೆಂತ್ಹವುದಕ್್ೆ ಏನತ ಮ್ೂಲಭೂತ್ ಸೌಕಯಾಗಳನತನ ಕ್ೂ್ಡಬೇ್ಕ್ೂ್ೇ ಅದನತನ ಕಲ್ಪಪಸತವುದಕ್್ೆ ಅರಣ್ಯ 
ಇಲನಖ್ಯ್ಿೆಂದ ರ್ನವುದೇ್ ಸಮ್ಸ್ಯ ಇಲೂ. ಅರಣ್ಯದ ಒಳಗ್ ಇರತವೆಂತ್ಹ 14 ಗೌಳಿವನಡಗಳು ಏನವ್, ಕ್್ೇೆಂದರ 
ಸಕ್ನಾರದ ಅರಣ್ಯ (ಸೆಂರಕ್ಷಣನ) ಕ್ನಯು-1980 ರ ಪೂವಾದಲ್ಪೂ ಕಚನಛ ರಸ್ು ಇದುರ್, ಕಚನಛ ರಸ್ು ಉಪಯೇಗ 
ಮನಡಬಹತದತ ಮ್ತ್ತು ವಿದತಯತ  ಮನಗಾಗಳ ಸೆಂಪಕಾ ಇದುರ್, ಅದಕ್್ೆ ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಟ ರಿಪ್್ೇರಿ ಏರ್ನದರೂ ಇದುರೂ 
ಕೂಡ ಅದನತನ ಮನಡತವುದಕ್್ೆ ಏನತ ಸಮ್ಸ್ಯ ಇಲೂ. ಅದ್ೇ ರಿೇತಿ ಒೆಂದತ ಹ್ಕ್್ಟೇರ  ಜಮಿೇನತ ಒಳಗ್ ಇರತವೆಂತ್ಹ 
ಕತಡಿಯತವ ನೇರಿನ ಪ್್ೈಪ ಲ್ೈನ  ಇರಬಹತದತ, ವಿದತಯತ  ಲ್ೈನ  ಇರಬಹತದತ, ಮ್ಳ್ ನೇರಿನ ಕ್್ೂಯತೂ ಇರಬಹತದತ, 
ಶನಲನ ಕಟಟಡ, ಪ್ನರಥಮಿಕ ಆರೂ್ೇಗಯ ಕ್್ೇೆಂದರ ಈ ರಿೇತಿಗಲ್ನೂ ಅವಕ್ನಶ ಇದ್. ಅದನತನ ಬಿಟತಟ ಹ್ೂಸದನಗಿ 
ಮನಡತವೆಂತ್ಹದುಕ್್ೆ ಕ್್ೇೆಂದರ ಸಕ್ನಾರದ ಅರಣ್ಯ (ಸೆಂರಕ್ಷಣನ) ಕ್ನಯು-1980 ರ ಪರಕ್ನರ ಸತಪಿರೇೆಂ ಕ್್ೂೇರ್ ಾಗಳಲ್ಪೂ 
ಹಲವನರತ ಕ್್ೇಸ್ ಗಳು ಇರತವುದತ ತ್ಮ್ಗೂ ಗೂ್ತಿುದ್. ಆದುರಿೆಂದ, ಅರಣ್ಯ ಕ್ನಯುಗಳು ಬಹಳ ಬಲನಢ್ಯವನಗಿ ಇವ್. 
ಒೆಂದೂ್ೆಂದತ ರಸ್ುಗಳನತನ ಮನಡಬೇ್ಕ್ನದರೂ ರ್ನವು ಶನಸಕರನಗಿದನುಗ ಕಷಟ ಅನತಭವಿಸಿದ್ುೇವ್. ಈಗ ಅಲ್ಪೂ ಏನತ 
ಮನಡತವುದಕ್್ೆ ಅವಕ್ನಶ ಇಲೂ. ತನವ್ೇ ಸನಮನನಯವನಗಿ ಯೇಚರ್್ ಮನಡಿದರೂ ಕೂಡ ರ್ನವುದೂ್ೇ ಒೆಂದತ 
ಸಮನಜ ಅರಣ್ಯದ್ೂಳಗ್ 3 ಕ್.ಮಿೇ ಒಳಗ್ ಇದ್ ಎೆಂದರ್,  ಆ 3 ಕ್.ಮಿೇ. ವರಗ್್ ರಸ್ು ಮನಡಿಕ್ೂ್ಡಬೇ್ಕ್್ೆಂದರ್ 
ಸನವಿರನರತ ಮ್ರಗಳನತನ ಕಡಿಯಬ್ೇಕ್ನಗತತ್ುದ್. ಅಲ್ಪೂ ಏರ್ನದರೂ electricity line ತ್ಗ್ದತಕ್್ೂೆಂಡತ 
ಹ್ೂೇಗಬೇ್ಕ್್ೆಂದರ್ ಅಲ್ಪೂರತವ ಪ್ನರಣಿ, ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗ ್ ಸಮ್ಸ್ಯಗಳು ಉೆಂಟನಗತತ್ುವ್. ಈ ಎಲನೂ ಅೆಂಶಗಳನತನ 
ದೃಷಿಟಯಲ್ಪೂಟತಟಕ್ೂ್ೆಂಡತ ಎಲನೂ ಕ್ನಯುಯನತನ ಮನಡಿರತವೆಂತ್ಹದತು. ಆದುರಿೆಂದ, ಇಲ್ಪೂ ಕತಡಿಯತವ ನೇರಿಗ ್
ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಟೆಂತ್ ಮ್ತ್ತು ಆಸಪತ್ರ ಈ ರಿೇತಿ ಏರ್್ೇನತ ಇದ;್ 1980 ರ ಹೆಂದ ್ ಇರತವೆಂತ್ಹದಲ್ನೂ ರಿಪ್್ೇರಿ 
ಮನಡತವುದಕ್್ೆ ಅವಕ್ನಶ ಇದ್, ಹ್ೂಸದನಗಿ ಮನಡತವೆಂತ್ಹದುಕ್್ೆ ಕ್ನನೂನನಲ್ಪೂ ಸಪಷಟವನಗಿ ಅವಕ್ನಶ ಇಲೂ. ಇದಕ್್ೆ 
ಹಲವನರತ ಸತಪಿರೇೆಂ ಕ್ೂ್ೇರ್ ಾ ಆದೇ್ಶ ಬೆಂದ್ಧರತವುದರಿೆಂದ ಏನತ ಮನಡತವುದಕ್್ೆ ಸನಧಯವನಗತತಿುಲೂ ಎನತನವುದನತನ 
ಮನನಯ ಸದಸಯರ ಗಮ್ನಕ್್ೆ ತ್ರತತ್ುೇರ್್.  

 
ಶ್ರೇ ಶನೆಂತನರನಮ್  ಬತಡನ ಸಿದ್ಧು:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಇದರಲ್ಪೂ ಹ್ಚಿಾನ ವನಡನಗಳನತನ ಪರತ್ಯಕ್ಷವನಗಿ 

ರ್ನನತ ಹ್ೂೇಗಿ ರ್್ೂೇಡಿದ್ುೇರ್್. ಹ್ೂಸದನಗಿ ಮನಡತವೆಂತ್ಹ ರಸ್ುಗಳು ಕಡಿಮೆ ಇದ್. ಈಗನಗಲ್ೇ ಇರತವೆಂತ್ಹ 
ರಸ್ುಗಳು, ಕಡಯ್ಪಕ್ಷ ಶೌಚನಲಯ ಕಟತಟವುದಕ್್ೆ ಅವಕ್ನಶ ಸಿಗತತಿುಲೂ. ಅದಕ್ೂ್ೆೇಸೆರ ರ್ನರ್್ೇನತ ಹ್ೇಳುತ್ುೇರ್್ ಎೆಂದರ್, 
ರ್ನವ ರಿೇತಿಯಲ್ಪೂ ಅನತಮ್ತಿ ತ್ಗ್ದತಕ್ೂ್ಳಳಬ್ೇಕ್ೂ್ೇ, ಅದನತನ ತ್ಗ್ದತಕ್ೂ್ೆಂಡರ ್ಬಹಳ ಅನತಕೂಲವನಗತವುದತ. ಈ 
ಹೆಂದ ್ ರ್ನನತ ಮನನಯ ಕೆಂದನಯ ಸಚಿವರ ಹತಿುರ ಇದ್ೇ ಜರ್ನೆಂಗಕ್್ೆ ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಟೆಂತ್ ಪರಶ್ನಗಳನತನ ಕ್್ೇಳಿದು್. 
ಅವರತ ಅದನತನ ಚನಲ್ಪುಯಲ್ಪೂಟಿಟದನುರ.್ ಉದನಹರಣ್ಗ್ ಧನರವನಡ, ಉತ್ುರ ಕನನಡ ಜಿಲ್ೂ, ಇನತನ ಅರ್್ೇಕ ಜಿಲ್ೂಗಳಲ್ಪೂ 
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ಇದ್ೇ ಜರ್ನೆಂಗದ ಮ್ಧ್ಯ ಬಹಳ ವನಡನಗಳನತನ ಕೆಂದನಯ ಗನರಮ್ಗಳರ್ನನಗಿ ಮನಡತವೆಂತ್ಹ ಕ್್ಲಸಗಳನತನ 
ಮನಡಿದನುರ.್ ಇನತನ ಅರ್್ೇಕ ವನಡಗಳಿಗ್ ಮ್ತ್ತು ನಮ್ಮ ಬತಡಕಟತಟ ಸಮ್ತದನಯದ ವನಡನಗಳಿಗ್ ಅವರತ ಪರತ್ಯಕ್ಷವನಗಿ 
ಬೆಂದತ ವಸತಿ ಮನಡಿ ಬೆಂದ್ಧದನುರ್. ಅದಕ್್ೆ ರ್ನನತ ಅಭಿನೆಂದರ್್ಯನತನ ಸಲ್ಪೂಸತತ್ುೇರ್್. ಈ ವನಡಗಳಲ್ಪೂಯೂ ಕೂಡ 
ಅತ್ಯೆಂತ್ ಕನಷಠ ತ್ರಹದ ಜಿೇವನ ಸನಗಿಸತತನು ಇರತವುದರಿೆಂದ ಧನಗರ ಗೌಳಿ ವನಡಗಳನತನ ವಿಶ್ೇಷ ಪರಕರಣ್ ಎೆಂದತ 
ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಕ್್ೇವಲ ಖ್ನರ್ನಪತರ ತನಲೂೂಕತ ಅಷ್್ಟೇ ಅಲೂದ್ ಬ್ಳಗನವಿ ಜಿಲೂ್ಯ ಅರ್್ೇಕ ವನಡನಗಳಲ್ಪೂ ಈ ರಿೇತಿಯ 
ಪರಿಸಿಿತಿ ಇದ್. ಉದನಹರಣ್ಗ್ ಇಡಿೇ ರನಜಯಕ್್ೆ ಒೆಂದೇ್ ಅರಣ್ಯ ಇಲನಖ್.್ ಆದರ್, ಇಲ್ಪೂ ಮನತ್ರ ಹ್ಚತಾ ಕಟತಟನಟನಟಗಿ 
ಪ್ನಲ್ಪಸತತಿುದನುರ.್ ರ್ನನತ ಏನತ ಹ್ೇಳುತು್ೇರ್್ ಎೆಂದರ್, ಮನನವಿೇಯತ ್ ದೃಷಿಟಯಿೆಂದ, ಇರ್ನಯವುದ್ೂೇ ರಿೇತಿಯಲ್ಪೂ 
ಅವರ ಶೌಚನಲಯ ಇರಬಹತದತ, ರಸ್ು ಇರಬಹತದತ, ಕತಡಿಯತವ ನೇರತ ಇರಬಹತದತ. ಒೆಂದತ ವನಡದಲ್ಪೂ ಮನತ್ರ 
ಇಲ್ಪೂಯವರ್ಗೂ ವಯವಸಿಿತ್ವನದೆಂತ್ಹ ನೇರತ ಇಲೂ. ಸತಮನರತ 1 ಕ್.ಮಿೇ ದೂರದ್ಧೆಂದ ನೇರತ ತ್ರತತನುರ್. ಈ 
ರಿೇತಿರ್ನಗಿ ವಿಶ್ೇಷ ಪರಕರಣ್ವ್ೆಂದತ ಪರಿಗಣಿಸಿರ್ನದರೂ ಕರಮ್ ತ್ಗ್ದತಕ್್ೂಳಳಬ್ೇಕ್್ೆಂದತ ಮನನಯ ಸಚಿವರಲ್ಪೂ 
ವಿನೆಂತಿಸಿಕ್ೂ್ಳುಳತ್ುೇರ್್.  

 
ಶ್ರೇ ಆರ.ಅಶ್್ೇಕ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನವಿೇಯತಯ್ ದೃಷಿಟಯಿೆಂದ ಮ್ತ್ತು ಗೌರವನನಾತ್ 

ಸದಸಯರತ ವಿನೆಂತಿ ಮನಡಿರತವ ದೃಷಿಟಯಿೆಂದ ಶೌಚನಲಯ ಮ್ತ್ತು ಕತಡಿಯತವ ನೇರತ ಮ್ೂಲಭೂತ್ವನಗಿ 
ಕ್್ೂಡಬೇ್ಕ್ನಗಿರತವೆಂತ್ಹದತು. ಈ ಎರಡಕ್್ೆ ಅವಕ್ನಶವನತನ ಮನಡಿಕ್ೂ್ಡತವುದಕ್್ೆ ಇಲನಖ್್ಯ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳ ಜ್ೂತ್ 
ಮನತ್ರ್ನಡಿ ಒಪಿಪಸತವೆಂತ್ಹ ಪರಯತ್ನ ಮನಡತತ್ುೇರ್್. ಇದನತನ ಮನಡಿಕ್್ೂಡತವುದಕ್್ೆ ತಿೇಮನಾನವನತನ ಕ್್ೂಡತವೆಂತ್ಹ 
ಸೂಚರ್್ ಕ್್ೂಡತತ್ುೇರ್್. ಈ ಎರಡೂ ಬ್ೇಕತ.  ಇವ್ರಡಕ್್ೆ ಅನತಮ್ತಿ ಕ್್ೂಡತತ್ುೇರ್್. ಅರಣ್ಯ ಇಲನಖ್ಯ್ 
ಕ್ನನೂನತಗಳು ಮ್ತ್ತು ಸತಪಿರೇೆಂ ಕ್ೂ್ೇರ್ ಾ ಆದ್ೇಶ ಏನದ್, ಅದರಲ್ಪೂ ಇದನತನ ಮನಡತವುದಕ್್ೆ ಅವಕ್ನಶ ಇಲೂ. ಇದಕ್್ೆ 
ಸನವಿರನರತ ಮ್ರಗಳನತನ ಕಡಿಯಬ್ೇಕತ. ತ್ಮ್ಗ್ ಗೂ್ತಿುರತವ ಹನಗ್ ಬ್ೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಪೂ ಒೆಂದತ ರಸ್ು ಮನಡಬ್ೇಕ್ನದರ್ 
stay order ಬೆಂದತಬಿಡತತ್ುದ್. ಇನತನ ಅೆಂತ್ಹ ಕಡಗ್ಳಲ್ಪೂಯೂ ಪರಿಸರವನದ್ಧಗಳು ನರೆಂತ್ರವನಗಿ ಪರಕರಣ್ಗಳನತನ 
ದನಖ್ಲತ ಮನಡತತಿುದನುರ್. ಆದುರಿೆಂದ, ಕತಡಿಯತವ ನೇರತ ಮ್ತ್ತು ಶೌಚನಲಯದ ಬಗ್ೆ ರ್ನನತ ಗಮ್ನಹರಿಸತವೆಂತ್ಹ 
ಕ್್ಲಸ ಮನಡತತ್ುೇರ್್.  
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ಪರಶ್ನ ಸೆಂಖ್್ಯ 908 
(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ್) 

ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶ  ಕ್್. ರನಥೂ್ೇಡ :- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರವನತನ ಒದಗಿಸಿದನುರ.್ 
ಹ್ೇಮನವತಿ ಸಹಕ್ನರಿ ಸಕೆರ್ ಕ್ನಖ್ನಾರ್್, ಶ್ರೇನವನಸಪತರ, ಚನನರನಯಪಟಟಣ್ ತನಲೂೂಕತ ಇದನತನ 
ಆಧತನೇಕರಣ್ಕ್ನೆಗಿ Lease, Rehabilitate, Operate and Transfer (L.R.O.T.,) ಅಡಿ 30 ವಷಾಗಳ 
ಅವಧಿಗ ್ ಗತತಿುಗ್ ನೇಡಲನಗಿರತತ್ುದ್. ರ್ನನತ ಕ್್ೇಳುವುದ್ೇರ್ೆ್ಂದರ್, ಇವರತ ಗತತಿುಗ್ ಒಪಪೆಂದ ಏನತ 
ಮನಡಿಕ್್ೂೆಂಡಿದನುರ್, ಇದರಲ್ಪೂ ಷರತ್ತುಗಳನತನ ಏನತ ಹನಕ್ದುರತ, ಅದರಲ್ಪೂ 5 ವಷಾಗಳ ಒಳಗನಗಿ ಮದಲ ಹೆಂತ್ದಲ್ಪೂ 
1250 ಟಿ.ಸಿ.ಡಿ., ಯಿೆಂದ 2500 ಟಿ.ಸಿ.ಡಿ., ಗ್ ಹ್ಚಿಾಸಲತ ಹನಗೂ 16 ಮೆಗನ ವನಯರ್  ವಿದತಯತ  ಘಟಕವನತನ ಸಹ 
ಸನಿಪಿಸಬೇ್ಕ್ನಗಿರತತ್ುದ್. ನೆಂತ್ರದ ರ್ನಲತೆ ವಷಾಗಳಲ್ಪೂ ಎರಡರ್್ೇ ಹೆಂತ್ದಲ್ಪೂ 2500 ಟಿ.ಸಿ.ಡಿ., ಯಿೆಂದ 3500 
ಟಿ.ಸಿ.ಡಿ.,ಗ್ ಹ್ಚಿಾಸಲತ ಮ್ತ್ತು ಸಹ ವಿದತಯತ  ಘಟಕವನತನ 21 ಮೆಗನ ವನಯರ್ ಗ್ ಉನನತಿೇಕರಿಸಲತ ಹನಗೂ 35 
ಕ್್.ಎಲ.ಪಿ.ಡಿ., ಡಿಸಿಟಲರಿ / ಎಥರ್ನಲ  ಘಟಕವನತನ “ಸನಿಪಿಸಬ್ೇಕ್ನಗಿರತತ್ುದ್” ಎೆಂದತ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರವನತನ 
ಒದಗಿಸಿದತು, ಇದನತನ ಆಧತನೇಕರಿಸಲತ ಎಷತಟ ದ್ಧವಸವನಯಿತ್ತ ಮ್ತ್ತು ಇನತನ ಏಕ್್ ಸನಿಪರ್್ ಆಗಲ್ಪಲೂ? ಮನನಯ 
ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರದಲ್ಪೂ ಸನಿಪಿಸಬ್ೇಕ್ನಗಿರತತ್ುದ್ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳಿದನುರ್. ಹನಗ್ಯೇ ಇನತನ ಎರಡತ-ಮ್ೂರತ ಪರಶ್ನಗಳನತನ 
ಕ್್ೇಳುತು್ೇರ್್. ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಒಟನಟರ್ರ್ನಗಿ ಉತ್ುರವನತನ ಕ್್ೂಡಲ್ಪ.  

 
ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜಯ ಮನಲ್ಪನಯ ನಯೆಂತ್ರಣ್ ಮ್ೆಂಡಳಿಯತ ಈ ಕ್ನಖ್ನಾರ್ಗ್್ ಡಿಸಿಟಲರಿ ಘಟಕದ ಸನಿಪರ್್ಗ್ 

ಅನತಮ್ತಿಯನತನ ನೇಡದ್ೇ ಇರತವುದರಿೆಂದ ಹನಗೂ ಡಿಸಿಟಲರಿ ಘಟಕವನತನ ಸನಿಪಿಸಿದಲ್ಪೂ ಅದರಿೆಂದ 
ಉತನಪದರ್್ರ್ನಗತವ ತನಯಜಯವು ನದ್ಧ ಮನಲ್ಪನಯಕ್್ೆ ಕ್ನರಣ್ವನಗತವುದರಿೆಂದ ಆ ಭನಗದ ರೈ್ತ್ರ ವಿರೂ್ೇಧ 
ಇರತವುದರಿೆಂದ ಗತತಿುಗ್ದನರರ ಒಪಪೆಂದದೆಂತ್ 35 ಕ್್.ಎಲ.ಪಿ.ಡಿ., ಡಿಸಿಟಲರಿ/ಎಥರ್ನಲ  ಘಟಕವನತನ ಸನಿಪಿಸಲತ 
ಸನಧಯವನಗಿರತವುದ್ಧಲೂ ಎೆಂದತ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರವನತನ ಕ್್ೂಟಿಟದನುರ್. ಬಹತಶಃ ಇವತಿುನ ದ್ಧನಮನನಗಳಲ್ಪೂ 
ಇದನತನ ಸನಿಪರ್್ ಮನಡಿದರ ್ ಸಕೆರ್ ಕ್ನಖ್ನಾರ್ಗ್ೂ ಅನತಕೂಲವನಗತತ್ುದ್. ಆ ಭನಗದ ಎಲನೂ ಜನರಿಗೂ ಸನಕಷತಟ 
ಉದ್ೂಯೇಗ ದೂ್ರಕತತ್ುದ್. ಆದುರಿೆಂದ, ತನವು ಸನಕಷತಟ ಪರಯತ್ನ ಮನಡಬೇ್ಕ್ೆ್ಂದತ ಹ್ೇಳುತಿುದ್ುೇರ್್. ಗತತಿುಗ್ದನರರತ 
ಸಕೆರ್ ಕ್ನಖ್ನಾರ್್ಯಿೆಂದ 19.61 ಕ್್ೂೇಟಿ ರೂಪ್ನಯಿಗಳ ಮತ್ು ಬನಕ್ ಇರತವುದರಿೆಂದ, ಗತತಿುಗ್ ಮತ್ುವನತನ ಶ್ೇಕಡನ 
10 ರಷತಟ ಬಡಿಡ ದರದೆಂತ್ ಪ್ನವತಿಸತವೆಂತ್ ಸಕೆರ ್ ಕ್ನಖ್ನಾರ್್ಯ ಆಡಳಿತ್ ಮ್ೆಂಡಳಿಯಿೆಂದ ಗತತಿುಗ್ದನರರಿಗ್ 
ತಿಳಿಸಲನಗಿರತತ್ುದ್ ಎೆಂದತ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರವನತನ ನೇಡಿದನುರ್. ಕ್ನಖ್ನಾರ್್ಯಿೆಂದ ಈ ಮತ್ುವನತನ 
recover ಮನಡತವುದಕ್್ೆ ಇನತನ ಎಷತಟ ದ್ಧವಸಗಳು ಬ್ೇಕತ? ಈ ಕ್ನಖ್ನಾರ್ಗ್್ ಹ್ೂಸದನಗಿ 5735 ಜನ 
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ಷ್್ೇರತದನರರನತನ ಕ್ನನೂನತ ಬನಹರವನಗಿ ರ್್ೇಮ್ಕ ಮನಡಿಕ್್ೂೆಂಡಿರತವ ಕ್ನಖ್ನಾರ್ಯ್ ಕರಮ್ವನತನ ಪರಶ್ನಸಿದತು, ಇದರ 
ಬಗ್ೆ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಮನಹತಿಯನತನ ನೇಡಿದರ್, ರ್ನವು ಮ್ತೆಂದ್ಧನ ಪರಶ್ನಯನತನ ಮನನಯ ಸಚಿವರಲ್ಪೂ ಕ್್ೇಳಬಹತದತ. 

 
ಶ್ರೇ ಶೆಂಕರ ಬ. ಪ್ನಟಿೇಲ ಮ್ತರ್್ೇನಕ್ೂ್ಪಪ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಹ್ೇಮನವತಿ ಸಕೆರ್ ಕ್ನಖ್ನಾರ್್ 

ಒೆಂದತ ಸಕ್ನಾರಿ ಸೆಂಸ್ಿ ಆಗಿರತವೆಂತ್ಹದನುಗಿದ್. ಈಗನಗಲ್ೇ ಎಲ.ಆರ.ಓ.ಟಿ., ಆಧನರದ ಮೆೇಲ್ 30 ವಷಾಗಳ 
ಅವಧಿಗ ್ಗತತಿುಗಗ್್ ನೇಡಲನಗಿರತತ್ುದ್. ಅದರಲ್ಪೂ ನಮ್ಮ ನಯಮ್ದ ಅನತಸನರವನಗಿ ಅವರತ ಈಗನಗಲ್ೇ ವಿದತಯತ  
ಘಟಕವನತನ ಈಗನಗಲ್ೇ ಪ್ನರರೆಂಭ ಮನಡಿದನುರ.್  

(ಮ್ತೆಂದತ)  
(1296) 29.12.2022/12.30/ಹ್ರ್ ವಿ:ಎೆಂಡಿ  
ಶ್ರೇ ಶೆಂಕರ ಬ.ಪ್ನಟಿೇಲ  ಮ್ತರ್್ೇನಕ್್ೂಪಪ (ಮ್ತೆಂದತ):- 
ಡಿಸಿಟಲರಿ ಮ್ತ್ತು ಎಥರ್ನಲ  ಘಟಕವನತನ ಪ್ನರರೆಂಭ ಮನಡಲತ ರನಜಯ ಮನಲ್ಪನಯ ನಯೆಂತ್ರಣ್ ಮ್ೆಂಡಳಿಯಿೆಂದ 
ಅವರಿಗ್ ಅನತಮ್ತಿ ದ್ೂರಕ್ಲೂ. ಆದುರಿೆಂದ ಅವರತ ಡಿಸಿಟಲರಿ ಮ್ತ್ತು ಎಥರ್ನಲ  ಘಟಕಗಳನತನ ಪ್ನರರೆಂಭ 
ಮನಡತವುದಕ್್ೆ ಸನಧಯವನಗಿಲೂ.  

ಸರ್ನಮನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಯ ಸದಸಯರತ, “ಲ್ಪೇಸ್  ಮತ್ುದ ಬನಕ್ಯನತನ ಏತ್ಕ್ೂ್ೆೇಸೆರ ವಸೂಲ್ಪ 
ಮನಡಿಲೂ” ಎನತನವ ಪರಶನ್ಯನತನ ಕ್್ೇಳಿದನುರ.್ 2022-23ರ್ೇ್ ಸನಲ್ಪನಲ್ಪೂ ಗತತಿುಗ್ದನರರತ 62 ಕ್್ೂೇಟಿ 
ರೂಪ್ನಯಿಗಳನತನ ಪ್ನವತಿಸಬ್ೇಕ್ನಗಿರತತ್ುದ್. ಈ ಮತ್ುದಲ್ಪೂ 42.40 ಕ್್ೂೇಟಿ ರೂಪ್ನಯಿಗಳನತನ ರ್ನವು ವಸೂಲ್ಪ 
ಮನಡಿದ್ುೇವ್. ಇಲ್ಪೂಯವರ್ಗ್ ಸತಮನರತ 19.61 ಕ್ೂ್ೇಟಿ ರೂಪ್ನಯಿಗಳು ಬನಕ್ ಇರತತ್ುವ್. ಈ ಮತ್ುಕ್್ೆ ಶ್ೇಕಡನ 
10ರೆಂತ ್ಬಡಿಡಯನತನ ವಿಧಿಸಲನಗಿದ್. ಇದರ ಜ್ೂತ್ಗ್ ಆದಷತಟ ಬ್ೇಗರ್್ೇ ಬನಕ್ ಹಣ್ವನತನ ವಸೂಲ್ಪ ಮನಡತವೆಂತ್ಹ 
ಕರಮ್ಗಳನತನ ಸಹ ತ್ಗದ್ತಕ್ೂ್ಳಳಲನಗಿದ್.  
 ಸರ್ನಮನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಈಗನಗಲ್ೇ ಆಡಳಿತ್ ಮ್ೆಂಡಳಿಯವರತ ಈ ಕ್ನಖ್ನಾರ್ಗ್್ ಹ್ೂಸದನಗಿ 5735 
ಜನ ಷ್್ೇರತದನರರನತನ ಕ್ನನೂನತ ಬನಹರವನಗಿ ರ್್ೇಮ್ಕ ಮನಡಿಕ್ೂ್ೆಂಡಿರತವುದರ ವಿರತದಿ ಉಚಛ ರ್ನಯರ್ನಲಯದಲ್ಪೂ 
ರಿರ್  ಅಜಿಾಯನತನ ಸಲ್ಪೂಸಲನಗಿದ್. ಇದರ ಪರಿಣನಮ್ವನಗಿಯೇ ಅಲ್ಪೂ ಚತರ್ನವಣ್ಯನತನ ನಡಸ್ತವುದಕ್್ೆ 
ಸನಧಯವನಗಿಲೂ. ಈ ಪರಕರಣ್ ರ್ನಯರ್ನಲಯದಲ್ಪೂ ಇತ್ಯಥಾವನದ ಮೆೇಲ್ ಸಹಕ್ನರ ಇಲನಖ್ಯ್ವರೂ್ೆಂದ್ಧಗ್ , ನಮ್ಮ 
ಇಲನಖ್ಯ್ ನಯಮನನತಸನರವನಗಿ ಕರಮ್ ಜರತಗಿಸಲನಗತತ್ುದ್.  
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 ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶ  ಕ್.್ರನಥ್ೂೇಡ :- ಸರ್ನಮನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರವನತನ ನೇಡತವ 
ಸೆಂದಭಾದಲ್ಪೂ, “ಅಲ್ಪೂ ವಿದತಯತ  ಉತನಪದರ್್ ಆಗತತಿುದ್” ಎನತನವ ಮನತ್ನತನ ಹ್ೇಳಿದನುರ.್  
 
 ಶ್ರೇ ಶೆಂಕರ ಬ.ಪ್ನಟಿೇಲ  ಮ್ತರ್್ೇನಕ್ೂ್ಪಪ:- ಸರ್ನಮನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಅಲ್ಪೂ ವಿದತಯತ  ಘಟಕವನತನ 
ಪ್ನರರೆಂಭ ಮನಡಲನಗಿದ್. ಡಿಸಿಟಲರಿ ಮ್ತ್ತು ಎಥರ್ನಲ  ಘಟಕಕ್್ೆ ರನಜಯ ಮನಲ್ಪನಯ ನಯೆಂತ್ರಣ್ ಮ್ೆಂಡಳಿಯಿೆಂದ 
ಅನತಮ್ತಿ ದೂ್ರಕ್ಲೂ. 
 
 ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶ  ಕ್್.ರನಥ್ೂೇಡ :_ ಸರ್ನಮನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಕಬತಬ ಅರಯ್ತವ ಸನಮ್ಥಯಾವನತನ ಈಗ ಹ್ಚತಾ 
ಮನಡಲನಗಿದ್. 3 ಲಕ್ಷ 61 ಸನವಿರ ಟನ ಗಳಷತಟ ಕಬಬನತನ ಹ್ಚಿಾಗ್ ಅರಯ್ಲನಗತತಿುದ್.  
 
 ಶ್ರೇ ಶೆಂಕರ ಬ.ಪ್ನಟಿೇಲ  ಮ್ತರ್್ೇನಕ್ೂ್ಪಪ:- ಸರ್ನಮನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ನಮ್ಮ ಸಕ್ನಾರ 
ರೂಪಿಸಿರತವೆಂತ್ಹ ನಯಮ್ಗಳನತನ ಅವರತ ಪ್ನಲರ್್ ಮನಡಿದನುರ.್ ರನಜಯ ಮನಲ್ಪನಯ ನಯೆಂತ್ರಣ್ ಮ್ೆಂಡಳಿಯವರತ 
ಅನತಮ್ತಿಯನತನ ನೇಡದೇ್ ಇರತವ ಹರ್್ನಲ್ಯಲ್ಪೂ ಇಲ್ಪೂ ಡಿಸಿಟಲರಿ ಮ್ತ್ತು ಎಥರ್ನಲ  ಘಟಕಗಳನತನ ಪ್ನರರೆಂಭ 
ಮನಡತವುದಕ್್ೆ ಸನಧಯವನಗಿಲೂ. ರ್ನಯರ್ನಲಯದಲ್ಪೂ ದನವ್ ಇರತವುದರಿೆಂದ ಚತರ್ನವಣ್ ನಡಸ್ತವುದಕ್್ೆ ಸನಧಯವನಗಿಲೂ. 
 
 ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶ  ಕ್್.ರನಥ್ೂೇಡ :- ಸರ್ನಮನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಹೆಂದ ್ಈ ಸದನದಲ್ಪೂ ಸದರಿ ವಿಚನರ ಚಚಾ್ಗ್ 
ಬೆಂದೆಂತ್ಹ ಸೆಂದಭಾದಲ್ಪೂ; “FRP (Fair and Remunerative Price) ವನತನ 3050 ರೂಪ್ನಯಿಗಳಿೆಂದ 
3500 ರೂಪ್ನಯಿಗಳಿಗ್ ಹ್ಚತಾ ಮನಡಬೇ್ಕತ, ಬ್ೇರ ್ರನಜಯಗಳಲ್ಪೂ FRP rate ನತನ ಹ್ಚಿಾಗ್ ಕ್ೂ್ಡತತಿುದನುರ ್ನಮ್ಮ 
ರನಜಯದಲ್ಪೂಯೂ ಹ್ಚತಾ ಮನಡಬೇ್ಕತ” ಎನತನವ ಒತನುಯ ಮನಡಿದ್ುವು. ಆಗ ಮನನಯ ಸಕೆರ್ ಸಚಿವರತ, ಮನನಯ 
ಮ್ತಖ್ಯಮ್ೆಂತಿರಗಳ ಜ್ೂತಗ್ ್ಚಚ್ಾ ಮನಡಿ ಸದನ ಮ್ತಗಿಯತವುದರೂ್ಳಗ್ ನಮ್ಗ್ ತಿಳಿಸತವುದನಗಿ ಹ್ೇಳಿದುರತ. ಈ 
ಬಗ್ೆ ತನವು ಸಹ ಆದೇ್ಶವನತನ ಮನಡಿದ್ಧುೇರಿ. ಈ ದ್ಧನ ಸದನ ಭನಗಶಃ ಮ್ತಗಿಯತತ್ುದ್, ಈ ಬಗ್ೆ ಏರ್ನದರತ 
ಘೂೇಷಣ್ ಮನಡಲನಗತತ್ುದ್ಯೇ ಎನತನವುದತ ನನನ ಪರಶ್ನರ್ನಗಿದ್.  
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 ಶ್ರೇ ಶೆಂಕರ ಬ.ಪ್ನಟಿೇಲ  ಮ್ತರ್್ೇನಕ್ೂ್ಪಪ:- ಸರ್ನಮನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಈಗ ಚನಲ್ಪುಯಲ್ಪೂರತವ FRP 
rate ಕ್ೆೆಂತ್ ಹ್ಚಿಾನ ದರವನತನ ಕ್್ೂಡಬೇ್ಕ್್ನತನವುದತ ರನಜಯದ ಕಬತಬ ಬ್ಳ್ಗನರರ ಮ್ತ್ತು ಅರ್್ೇಕ ಸದಸಯರತಗಳ 
ಬ್ೇಡಿಕ್್ಯೂ ಆಗಿತ್ತು. ಈಗನಗಲ್ೇ ರ್ನವು ಉಪ ಉತ್ಪನನದಲ್ಪೂ 204 ಕ್ೂ್ೇಟಿ ರೂಪ್ನಯಿಗಳನತನ ಮದಲರ್್ಯ 
ಕೆಂತಿನಲ್ಪೂ ರೈ್ತ್ರಿಗ ್ ಪ್ನವತಿಸಬ್ೇಕ್್ನತನವ ಆದ್ೇಶವನತನ ಮನಡಿದ್ುೇವ್. ಇದತ ಮದಲರ್್ಯ ಹ್ಜ್ೆರ್ನಗಿದ್. FRP 
rateನತನ ಹ್ಚಿಾಸತವುದರ ಬಗ್ೆ ಮನನಯ ಮ್ತಖ್ಯಮ್ೆಂತಿರಗಳ ಜ್ೂತ್ಗ್ ಈಗನಗಲ್ೇ ರ್ನನತ ಮನತ್ರ್ನಡಿದು್ೇರ್್. ಈ 
ನಟಿಟನಲ್ಪೂ ಮನನಯ ಮ್ತಖ್ಯಮ್ೆಂತಿರಗಳು ಸೂಕು ನಣ್ಾಯವನತನ ತ್ಗ್ದತಕ್್ೂಳುಳತನುರೆ್ಂದತ ಈ ಹೆಂದಯ್ೂ ರ್ನನತ 
ಹ್ೇಳಿದ್ು. 
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ಚತಕ್್ೆ ಗತರತತಿನ ಪರಶ್ನ ಸೆಂಖ್್ಯ:1321+1329 
(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ್) 

  ಶ್ರೇ ನಸಿೇರ  ಅಹಮದ :- ಸರ್ನಮನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಈಗನಗಲ್ೇ ಸಕ್ನಾರ 1 ರಿೆಂದ 15 ವಷಾದವರ್ವಿಗೂ 
180 ದ್ಧವಸಗಳ ಶ್ಶತಪ್ನಲರ್ನ ರಜ್ಯನತನ ಮ್ಹಳನ ರ್ೌಕರರಿಗ ್ನೇಡಲನಗತತಿುದ.್ ಅದ್ೇ ರಿೇತಿಯಲ್ಪೂ 16 ರಿೆಂದ 18 
ವಯಸಿುನ ಮ್ಗತವಿಗೂ 180 ದ್ಧನಗಳ ಶ್ಶತಪ್ನಲರ್ನ ರಜ್ಯನತನ ನೇಡಲನಗತತಿುದ್. ಇದರಲ್ಪೂರತವ ವಯತನಯಸವನತನ 
ಸಕ್ನಾರ ಪರಿಗಣಿಸಬ್ೇಕ್ನಗತತ್ುದ್.  

ಎರಡರ್್ಯದನಗಿ, ಪತಿನಯನತನ ಕಳ್ದತಕ್ೂ್ೆಂಡಿರತವ ವಿಧತರರಿಗ ್ ಏತ್ಕ್ೂ್ೆೇಸೆರ ಈ ರಜ್ಯನತನ 
ನೇಡಲನಗತತಿುಲೂ ಎನತನವುದತ ನನನ ಪರಶ್ನರ್ನಗಿದ್. ತನಯಿಯಿಲೂದ ಮ್ಗತವನತನ ರ್್ೂೇಡಿಕ್ೂ್ಳುಳವೆಂತ್ಹ ಜವನಬನುರಿ 
ಅವರ ಮೆೇಲೂ ಇರತತ್ುದ.್ ಆದುರಿೆಂದ ಅವರಿಗೂ ಸಹ ಶ್ಶತಪ್ನಲರ್ನ ರಜ್ಯನತನ ನೇಡಬ್ೇಕ್್ನತನವುದತ ನನನ 
ಒತನುಯವನಗಿದ್.  
 ಶ್ರೇ ಜ್.ಸಿ.ಮನಧತಸನಾಮಿ:- ಸರ್ನಮನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಈಗ ಇರತವೆಂತ್ಹ ನಯಮ್ದ ಪರಕ್ನರ 1 ರಿೆಂದ 
18ರ್್ೇ ವಷಾದವರ್ಗಿನ ಮ್ಗತವಿನ ತನಯಿಗ್ 180 ದ್ಧನಗಳು ಅೆಂದರ್, 6 ತಿೆಂಗಳ ಕ್ನಲ ಶ್ಶತಪ್ನಲರ್ನ ರಜ್ಯನತನ 
ನೇಡಲನಗತತಿುದ್.  Child Care Leave ಎೆಂದತ ಕ್ೂ್ಡತವೆಂತ್ಹ ವಯವಸ್ಿ ಇದ್. ಕ್್ಲವರತ ಅವರಿಗ್ ಬ್ೇಕ್ನದೆಂತ್ಹ 
ಸೆಂದಭಾದಲ್ಪೂ ಈ ರಜ್ಯನತನ ಬಳಸಿಕ್್ೂಳುಳತಿುದನುರ್. ಮ್ಕೆಳಿಗ್ ಪರಿೇಕ್್ ಇರತವೆಂತ್ಹ ಸೆಂದಭಾದಲ್ಪೂ ಮ್ತ್ತು ಮ್ಕೆಳಿಗ ್
ಆರೂ್ೇಗಯ ಸರಿ ಇಲೂದೇ್ ಇರತವ ಸೆಂದಭಾದಲ್ಪೂ ಕನಷಠ 15 ದ್ಧನಗಳಿಗಿೆಂತ್ ಕಡಿಮೆ ಇಲೂದ್ಧರತವೆಂತ್ ಈ ರಜ್ಯನತನ 
ಬಳಕ್್ ಮನಡಿಕ್್ೂಳಳಬಹತದನಗಿದ್. ಮ್ಗತವಿನ ಪ್ನಲರ್್ಯನತನ ಸನಮನನಯವನಗಿ ಹ್ಣ್ತಣಮ್ಕೆಳ್ೇ , ಹ್ಣ್ತಣಮ್ಕೆಳಿಗ ್
ಸಿೇಮಿತ್ವನಗಿ ಈ ರಜ್ಯನತನ ನೇಡಲನಗಿದ್. ಇದರಲ್ಪೂ ಪತರತಷರನತನ ಸೇ್ರಿಸಿಲೂ. ಇದತ Maternity Leave ಅಲೂ. 
ಇದತ ಶ್ಶತಪ್ನಲರ್ನ ರಜ್ 1ರ್್ೇ ವಷಾದ್ಧೆಂದ ಹಡಿದತ 18ರ್್ೇ ವಷಾದವರ್ಗ ್ರ್ನವನಗ ಬ್ೇಕ್ನದರೂ ಈ ರಜ್ಯನತನ 
ಪಡದ್ತಕ್ೂ್ಳಳಬಹತದನಗಿದ್. ಮ್ಗತವಿಗ್ 1-2 ವಷಾಗಳಿದನುಗ ಬ್ೇಕ್ನದರೂ ಪಡದ್ತಕ್್ೂಳಳಬಹತದತ ಅಥವನ 15-16ರ್ೇ್ 
ವಷಾದಲ್ಪೂರ್ನದರೂ ಈ ರಜ್ಯನತನ ಬಳಸಿಕ್್ೂಳಳಬಹತದತ. ಕ್ನನೂನನ ಪರಕ್ನರ 18ರ್್ೇ ವಷಾದವರ್ಗ್ ಅವರನತನ 
ಅಪ್ನರಪುರ್ೆಂದತ ತಿೇಮನಾನ ಮನಡಿರತವುದರಿೆಂದ ಅಲ್ಪೂಯವರ್ಗ ್ ಅದನತನ stretch ಮನಡಿಕ್್ೂಟಿಟದ್ುೇವ್. ಅದನತನ 
ರ್ನವನಗಲನದರತ ಉಪಯೇಗಿಸಿಕ್ೂ್ಳಳಬಹತದನಗಿದ್. ಇದತ ಸರಿರ್ನದ ಕರಮ್ ಎನತನವುದತ ನಮ್ಮ ಭನವರ್್ರ್ನಗಿದ್. 
ಈ ರಜ್ಯನತನ ಇೆಂತ್ಹ ದ್ಧನವ್ೇ ತ್ಗ್ದತಕ್ೂ್ಳಿಳ ಎೆಂದತ ರ್ನವು ಹ್ೇಳುವುದಕ್್ೆ ಬರತವುದ್ಧಲೂ. 1 ವಷಾ…… 2 
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ವಷಾವ್ೆಂದತ ಹೂ್ೇಲ್ಪಕ್ ್ಮನಡಿ ಕ್ೂ್ಡತವುದಕ್್ೆ ಬರತವುದ್ಧಲೂ. ಪತರತಷರಿಗ್ ಶ್ಶತಪ್ನಲರ್ನ ರಜ್ಯನತನ ಕ್್ೂಡತವೆಂತ್ಹ 
ಚಿೆಂತ್ರ್್ ಸಕ್ನಾರದ ಮ್ತೆಂದ್ಧಲೂ.  
 ಶ್ರೇ ನಸಿೇರ  ಅಹಮದ :- ಸರ್ನಮನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ರ್ನನತ ಎಲೂ ಪತರತಷರಿಗೂ ಈ ಸೌಲಭಯವನತನ ನೇಡಿ 
ಎೆಂದತ ಕ್್ೇಳಿಕ್ೂ್ಳುಳತಿುಲೂ. ವಿಧತರರಿಗ್ ಮನತ್ರ ಇದನತನ ಅನಾಯಿಸಿ ಎನತನವುದತ ನನನ ಒತನುಯವನಗಿದ್.  
 ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್್.ಹರಿಪರಸನದ :- ಸರ್ನಮನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಪತಿನಯನತನ ಕಳ್ದತಕ್ೂ್ೆಂಡಿರತವ ವಿಧತರರಿಗ ್ಅವರ 
ಮ್ಕೆಳನತನ ರ್್ೂೇಡಿಕ್ೂ್ಳುಳವುದಕ್್ೆ ಈ ಸೌಲಭಯವನತನ ನೇಡಬ್ೇಕ್್ನತನವುದತ ಮನನಯ ಸದಸಯರ ಕಳಕಳಿರ್ನಗಿದ್. 180 
ದ್ಧನಗಳ ಶ್ಶತಪ್ನಲರ್ನ ರಜ್ಯನತನ ಒೆಂದೇ್ ವಷಾದಲ್ಪೂ ತ್ಗ್ದತಕ್ೂ್ೆಂಡತ ಖ್ನಲ್ಪ ಮನಡಬಹತದತ ಅಥವನ 17-18 
ವಷಾಗಳವರಗ್್ ಬ್ೇಕ್ನದರತ ತ್ಗ್ದತಕ್ೂ್ಳಳಬಹತದತ ಎನತನವ ಮನತ್ನತನ ಮನನಯ ಕ್ನನೂನತ ಸಚಿವರತ ಹೇ್ಳಿದನುರ.್ 
17-18 ವಯೇಮನನದ ಮ್ಕೆಳ ಬಳ್ವಣಿಗ ್ಉತ್ುಮ್ವನಗಿರತತ್ುದ.್ ಆದರ್, 1 ರಿೆಂದ 6 ವಷಾಗಳವರ್ಗಿನ ಮ್ಕೆಳನತನ 
ರ್್ೂೇಡಿಕ್ೂ್ಳುಳವ ಅವಶಯಕತ್ಯಿದ್. ಆ ಮ್ಕೆಳ ತನಯೆಂದ್ಧರಿಗ್ 180 ದ್ಧನಗಳ ಶ್ಶತಪ್ನಲರ್ನ ರಜ್ಯನತನ ಕ್್ೂಟಟರ್ 
ತ್ೂೆಂದರಯ್ೇನೂ ಆಗತವುದ್ಧಲೂ. ಆದರ್, 17-18 ವಷಾದ ಮ್ಕೆಳಿರತವವರತ ಶ್ಶತಪ್ನಲರ್ನ ರಜ್ಯನತನ 
ತ್ಗ್ದತಕ್ೂ್ಳುಳವುದತ ಎಷತಟ ಸಮ್ೆಂಜಸ ಎನತನವುದತ ಮನನಯ ಸದಸಯರ ಪರಶ್ನರ್ನಗಿದ್.  
 ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವ್ೆಂಕಟ್ೇಶ :- ಸರ್ನಮನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಪತರತಷರಿಗೂ ಶ್ಶತಪ್ನಲರ್ನ ರಜ್ಯನತನ 
ವಿಸುರಿಸತವುದರ ಬಗ್ೆ ರ್ನನತ ಈ ಹೆಂದ ್ಪರಶ್ನ ಕ್್ೇಳಿದ್ು. 
 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಯತ.ಬಿ.ವ್ೆಂಕಟ್ೇಶ ರವರೇ್, ಈಗ ತನವು ಪರಶ್ನ ಕ್್ೇಳಿಲೂ ದಯವಿಟತಟ 
ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂ್ಳಿಳ. 

ಶ್ರೇ ಜ್.ಸಿ.ಮನಧತಸನಾಮಿ:- ಸರ್ನಮನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಬಹತತ್ೇಕ ಮ್ಹಳ್ಯವರತ ಈ ರಜ್ಯನತನ ಮ್ಕೆಳ 
ಪರಿೇಕ್ನ ಸಮ್ಯದಲ್ಪೂ ಬಳಸಿಕ್್ೂಳುಳತಿುದನುರ.್ 17 ರಿೆಂದ 18 ವಯೇಮನನದ ಮ್ಕೆಳ ತನಯೆಂದ್ಧರತ ಸಿ.ಇ.ಟಿ. 
ಪರಿೇಕ್ನ ಸಮ್ಯದಲ್ಪೂ ಈ ರಜ್ಯನತನ ತ್ಗ್ದತಕ್್ೂಳುಳತಿುದನುರ.್ ಪರಿೇಕ್್ಗಳ ಕ್ನಲದಲ್ಪೂ ಮ್ಕೆಳನತನ ಪರಿೇಕ್್ಗ ್ತ್ರ್ನರತ 
ಮನಡತವುದಕ್ನೆಗಿ ಹ್ಚಿಾನ ಸೆಂಖ್್ಯಯ ತನಯೆಂದ್ಧರತ ಈ ರಜ್ಯನತನ ಬಳಸಿಕ್್ೂಳುಳತಿುದನುರ್. ಸನಮನನಯವನಗಿ 
ಅರ್ನರ್ೂೇಗಯದ ಪರಶ್ನ ಇಲ್ಪೂ ಬರತವುದ್ಧಲೂ. ಪಿ.ಯತ.ಸಿ., ಸಿ.ಇ.ಟಿ., ಇೆಂತ್ಹ ಪರಿೇಕ್್ಗಳಿಗ ್ ಮ್ಕೆಳನತನ 15-20 
ದ್ಧವಸಗಳ ಕ್ನಲ ತ್ರ್ನರತ ಮನಡತವುದಕ್್ೆ ತನಯೆಂದ್ಧರಿಗ್ ಅನತಕೂಲವನಗಲ್ಪ ಎನತನವ ದೃಷಿಟಯಿೆಂದ ಈ 
ಮಿತಿಯನತನ ಇಟಿಟದ್ುೇವ್. ಮ್ಹಳನ ರ್ೌಕರರ ಬೇ್ಡಿಕ್್ಯ ಮೆೇರ್ಗ ್ 18 ವಷಾಗಳ್ನತನವ ಮನನದೆಂಡವನತನ 
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ಇರಿಸಲನಗಿದ್. ಮ್ಹಳನ ಉದ್ೂಯೇಗಿಗಳು 180 ದ್ಧನಗಳ ಶ್ಶತಪ್ನಲರ್ನ ರಜ್ಯನತನ ರ್ನವನಗ ಬ್ೇಕ್ನದರತ 
ಬಳಸಿಕ್್ೂಳಳಬಹತದನಗಿದ್.  

ಮನನಯ ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ ಮ್ತ್ತು ಮನನಯ ನಸಿೇರ  ಅಹಮದ ರವರತ ಒೆಂದತ ಹ್ೂಸ ಸಮ್ಸ್ಯಯ 
ಬಗ್ೆ ಪರಸನುಪ ಮನಡಿದನುರ.್ ಪತಿನ ಇಲೂದ್ೇ ಇರತವ ವಿಧತರ ಪತರತಷ ಉದೂ್ಯೇಗಿಗ ್ಈ ರಜ್ಯನತನ ಕ್್ೂಡತವುದಕ್್ೆ 
ಸನಧಯವನಗತತ್ುದ್ಯೇ ಎನತನವುದನತನ ರ್ನವು ಪರಿಶ್ೇಲರ್್ ಮನಡತತ್ುೇವ್.  

ಶ್ರೇ ಎಸ್ .ವಿಿ.ಸೆಂಕನೂರ:- ಸರ್ನಮನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮ್ಹಳನ ರ್ೌಕರರ ಹತ್ದೃಷಿಟಯಿೆಂದ ಮ್ತ್ತು 
ಶ್ಶತಗಳ ಕ್್ೇಮನಭಿವೃದ್ಧಿಯ ದೃಷಿಟಯಿೆಂದ 180 ದ್ಧನಗಳ  ಶ್ಶತಪ್ನಲರ್ನ ರಜ್ಯನತನ ನೇಡಲನಗಿದ್. ಇದನತನ ರ್ನನತ 
ಸನಾಗತಿಸತತ್ುೇರ್್. ಆದರ್, ಸಕ್ನಾರ ಹ್ೂರಡಿಸಿರತವ ಸಕ್ನಾರಿ ಆದ್ೇಶದಲ್ಪೂ ಕ್್ಲವೊೆಂದತ ಅೆಂಶಗಳು 
ಅವ್ೈಜ್ಞನನಕವನಗಿವ್. ಶ್ಶತಪ್ನಲರ್ನ ರಜ್ ದತರತಪಯೇಗವನಗತತಿುದ್. ಇದನತನ ತ್ಡಯ್ತವುದಕ್್ೆ ಸಕ್ನಾರದ 
ಆದ್ೇಶದಲ್ಪೂ ಮನಪ್ನಾಡತ ಮನಡತವುದತ ಅವಶಯಕವನಗಿದ್. ಆ ಮನಪ್ನಾಡನತನ ಸಕ್ನಾರ ಮನಡತತ್ುದ್ಯೇ, ಇಲೂವ್ೇ 
ಎನತನವುದತ ನನನ ಪರಶ್ನರ್ನಗಿದ್. “ಶ್ಶತಪ್ನಲರ್್” ಎನತನವುದತ ಈ ರಜ್ಯ ಉದ್ುೇಶವನಗಿದ.್ ವೈ್ದಯಕ್ೇಯ 
ಪರಿಭನಷ್್ಯ ಪರಕ್ನರ 1 ರಿೆಂದ 3 ವಷಾದ ಮ್ಗತವನತನ “ಶ್ಶತ” ಎೆಂದತ ಕರ್ಯಲನಗತತ್ುದ್. ಸಕ್ನಾರ ಈ ರಿೇತಿಯ 
ರಜ್ ನೇಡಿರತವುದತ ಸೆಂತೂ್ೇಷದ ಸೆಂಗತಿರ್ನಗಿದ್. ಆದರ್, ಈ ರಜ್ಯನತನ 18 ವಷಾಗಳವರ್ಗ ್
ತ್ಗ್ದತಕ್ೂ್ಳಳಬಹತದತ ಎೆಂದತ ಮನಡಿರತವುದತ ಸರಿರ್ನದ ಕರಮ್ವಲೂವ್ನತನವುದತ ನನನ ಅಭಿಪ್ನರಯವನಗಿದ್.  

ಸರ್ನಮನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಪ್ನರಥಮಿಕ ಮ್ತ್ತು ಪ್ೌರಢ್ಶ್ಕ್ಷಣ್ದಲ್ಪೂ ಮ್ಹಳನ ಶ್ಕ್ಷಕ್ಯರ ಸೆಂಖ್್ಯಯೇ 
ಹ್ಚನಾಗಿದ್. ಶನಲ್ಯಲ್ಪೂ ವನಷಿಾಕ ಪರಿೇಕ್್ಗಳು ಬರತವೆಂತ್ಹ ಸೆಂದಭಾದಲ್ಪೂ ಮ್ಹಳನ ಶ್ಕ್ಷಕ್ಯರತ ಈ ರಜ್ಯನತನ 
ಉಪಯೇಗಿಸಿಕ್್ೂಳುಳತಿುಿದನುರ.್ ಡಿ.ಡಿ.ಪಿ.ಐ., ಮ್ತ್ತು ಬಿ.ಇ.ಒ.,ರವರತ, “ಮ್ಗತವಿಗ್ ಅರ್ನರ್ೂೇಗಯವನಗಿದುರ ್ ಡನಕಟರ  
ಸಟಿಾಫಿಕ್್ೇರ್  ತ್ೆಂದತ ಕ್ೂ್ಡಿ” ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳಿದರ್, ರ್ನರೂ ತ್ಮ್ಮ ರಜನ ಚಿೇಟಿಯ ಜ್ೂತ್ಗ್ ವ್ೈದಯರ ಪರಮನಣ್ಪತ್ರ 
ಅನತನ ನೇಡತವುದೇ್ ಇಲೂ. ಇೆಂತ್ಹ ನಬಾೆಂಧವನತನ ವಿಧಿಸಬ್ೇಕ್ನಗತತ್ುದ್. ಫ್ಬರವರಿ ಮನರ್ ಾ ತಿೆಂಗಳ್ೂಳಗ್ 
ಪಠಯಕರಮ್ವನತನ ಪೂಣ್ಾಗೂ್ಳಿಸಬ್ೇಕ್ನಗಿದ್; ಅನೆಂತ್ರ ವನಷಿಾಕ ಪರಿೇಕ್್ ಬರತತ್ುದ್. ಈ ಸಮ್ಯದಲ್ಪೂ ಮ್ಹಳನ 
ಶ್ಕ್ಷಕ್ಯರತ ರಜ್ ಕ್್ೇಳಿದರ,್ ಕ್್ೂಡಲೇ್ಬ್ೇಕ್ನಗಿದ್. ಅರ್ನರ್ೂೇಗಯದ ನಮಿತ್ು ರಜ್ಯನತನ ತ್ಗ್ದತಕ್್ೂೆಂಡಿದುರ ್ವ್ೈದಯರ 
ಪರಮನಣ್ ಪತ್ರವನತನ ತ್ೆಂದತ ಕ್್ೂಟನಟಗ ಮನತ್ರ ರಜ್ಯನತನ ಮ್ೆಂಜೂರತ ಮನಡಬೇ್ಕ್್ನತನವ ನಬೆಂಧರ್್ಯನತನ 
ಸಕ್ನಾರದ ಸತತ್ೂುೇಲ್ಯಲ್ಪೂ ತಿದತುಪಡಿ ಮನಡತವುದತ ಉತ್ುಮ್ ಎನತನವುದತ ನನನ ಭನವರ್್ರ್ನಗಿದ್.  
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ಎರಡರ್್ಯದನಗಿ, ಮನನಯ ನಸಿೇರ  ಅಹಮದ ರವರತ ಹೇ್ಳಿದೆಂತ್, ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಈ ರಜ್ಯನತನ ಮ್ಹಳನ 
ರ್ೌಕರರಿಗ ್ ಮನತ್ರ ನೇಡಲನಗತತ್ುದ್; ಪತರತಷ ರ್ೌಕರರಿಗ್ ನೇಡಲನಗತವುದ್ಧಲೂವ್ೆಂದತ ಹೇ್ಳುತಿುದನುರ್. ಅವರಿಗೂ 
ವಿಸುರಣ್ ಮನಡಬೇ್ಕ್್ನತನವುದತ ನಮ್ಮ ಒತನುಯವನಗಿದ.್ ಆದರ್, ಮನನಯ ಕ್ನನೂನತ ಸಚಿವರತ,  “ಆ ಬಗ್ೆ ರ್ನವುದ್ೇ 
ಆಲ್ೂೇಚರ್್ ಸಕ್ನಾರದ ಮ್ತೆಂದ್ಧಲೂ” ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳುತಿುದನುರ.್ ಹ್ರಿಗ್ರ್ನದ 2-3 ತಿೆಂಗಳೂ್ಳಗ್ ಪತಿನ ಮ್ೃತ್ 
ಹ್ೂೆಂದ್ಧದರ,್ ಮ್ತೆಂದ್ ಆ ಶ್ಶತವನತನ ಪ್ನಲರ್್ ಮನಡತವವರತ ರ್ನರತ? ತ್ೆಂದಯ್ೇ ರ್್ೂೇಡಿಕ್್ೂಳಳಬೇ್ಕ್ನಗತತ್ುದ್. ಆತ್ 
ಮ್ತ್ೂುೆಂದತ ಮ್ದತವ್ ಆಗತವುದ್ಧಲೂ. ಮ್ತ್ೂುೆಂದತ ಮ್ದತವ್ರ್ನದರ್ ಈ ಅೆಂಶ ಆತ್ನಗ ್ ಅನಾಯವನಗತವುದ್ಧಲೂ. 
ಆದರ್, ಪತಿನ ಮ್ೃತ್ ಹ್ೂೆಂದ್ಧದರ ್ ಆ ಶ್ಶತವನತನ ಜ್ೂೇಪ್ನನ ಮನಡತವುದಕ್್ೆ ತ್ೆಂದ್ಗ್ ರಜ್ಯನತನ  
ಕ್್ೂಡಬೇ್ಕ್ನಗತತ್ುದ್. ಈ ನಟಿಟನಲ್ಪೂ ಸಕ್ನಾರದ ಸತತೂ್ುೇಲ್ಗ ್ತಿದತುಪಡಿಯನತನ ತ್ರಬ್ೇಕ್ನಗತತ್ುದ್.  

ಇನತನ ಮ್ೂರರ್್ಯ ಅೆಂಶವ್ೇರ್ೆ್ಂದರ್, ಅನತದನನತ್ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಸೆಂಸ್ಿಗಳಲ್ಪೂ ಕ್ನಯಾನವಾಹಸತತಿುರತವ ಮ್ಹಳನ 
ಶ್ಕ್ಷಕ್ಯರಿಗ ್ ಈ ಸೌಲಭಯವನತನ ವಿಸುರಿಸಿಲೂ; ಇವರ ಬಗ್ೆ ಸಕ್ನಾರ ತನರತ್ಮ್ಯ ನೇತಿಯನತನ ಅನತಸರಿಸಿದ್. 
ಆದುರಿೆಂದ ರ್ನನತ ಈಗನಗಲ್ೇ ಉಲ್ೂೇಖ್ ಮನಡಿರತವ ಮ್ೂರತ ಅೆಂಶಗಳನತನ ಗಮ್ನದಲ್ಪೂಟತಟಕ್್ೂೆಂಡತ ಸಕ್ನಾರ 
ಹ್ೂರಡಿಸಿರತವ ಆದ್ೇಶಕ್್ೆ ತಿದತುಪಡಿಯನತನ ತ್ರಬೇ್ಕ್ೆ್ಂದತ ಕ್್ೇಳಿಕ್್ೂಳುಳತಿುದ್ುೇರ್್.  

(ಮ್ತೆಂದತವರಿದ್ಧದ್) 
(1297)  29.12.2022  12.40 ಪಿಕ್:್ಎೆಂಡಿ 
 
 ಶ್ರೇ ಕ್್.ಎ.ತಿಪ್ಪ್ೇಸನಾಮಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಇೆಂದ್ಧನ ಆಧತನಕ ಜಿೇವನದಲ್ಪೂ, ಅರ್್ೇಕ ಕ್ನರಣ್ಗಳಿೆಂದ 
ಹ್ಚತಾ ವಿವನಹ ವಿಚಛ್ೇದನದೆಂತ್ಹ ಪರಕರಣ್ಗಳು ನಡಯ್ತತಿುವ್.  ಸಿೆಂಗಲ  ಪ್್ೇರೆ್ಂರ್  ಆಗತವ ಪರಸೆಂಗಗಳು ಜನಸಿು 
ಇರತತ್ುವ್.  ಹ್ೆಂಡತಿ ಸತಿುದುರ್ ಅಥವನ ವಿಚ್ಛೇದ್ಧತ್ರ್ನಗಿದುರ್ ಅೆಂತ್ಹ ಪತರತಷರಿಗೂ ಒೆಂದತ ಅವಕ್ನಶ ಕಲ್ಪಪಸಿ 
ಕ್್ೂಡಬೇ್ಕ್ನಗತತ್ುದ್. 
 ಶ್ರೇ ಜ್.ಸಿ.ಮನಧತಸನಾಮಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಸಕ್ನಾರ ಏರ್ನದರೂ ಲ್ಪಬಿರಲ  ಆಗಿ ಒೆಂದತ 
ನಣ್ಾಯ ತ್ಗ್ದತಕ್ೂ್ೆಂಡರ ್ಅದಕ್್ೆ ಇರ್ೂ್ನೆಂದತ ಸೇ್ರಿಸತತನು ಹೂ್ೇದರ್ ಹೇ್ಗ್ೇ?  ರ್ನರನದರೂ ಒಬಬರತ, ಶ್ಕ್ಷಕರಿಗ ್
ವಷಾದಲ್ಪೂ ಎಷತಟ ರಜ್ ಕ್ೂ್ಡತತಿುೇರಿ ಎೆಂದತ ಕ್ೇ್ಳಿದರ ್ಅದಕ್್ೆ ರ್ನವು ಉತ್ುರ ಕ್ೂ್ಡತವುದಕ್್ೆ ಆಗತತ್ುದ್ಯೇ?  ಇದತ 
ವಿಧನನ ಪರಿಷತ್ತು.  ಎಲೂದಕೂೆ ಒೆಂದತ ಮಿತಿ ಇರತತ್ುದ್.  ಹ್ೆಂಡತಿ ಸತ್ತು ಹೂ್ೇದರ್ ಏನತ ಮನಡಬೇ್ಕತ ಎೆಂದರ್, 
ಅದಕ್್ೆ ಸಕ್ನಾರ ಏನತ ಮನಡತವುದಕ್್ೆ ಆಗತತ್ುದ್.  ಹನಗೆಂತ್ ಎಲೂರೂ ಪರಮನಣ್ ಪತ್ರಗಳನತನ ತ್ೆಂದತಕ್ೂ್ಟಟರ ್ಅದನತನ 
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ನಭನಯಿಸತವುದತ ಹೇ್ಗ್ೇ?  ಮ್ಗತವಿಗ್ ತನಯಿ ಇಲೂದ್ಧದು ಸೆಂದಭಾದಲ್ಪೂ ತ್ೆಂದ್ಯನತನ ಪರಿಗಣಿಸತವುದಕ್್ೆ ರ್ನವು 
ತ್ರ್ನರನಗಿದ್ುೇವ್.  ಮಿಕೆ ವಿಚನರಗಳಲ್ಪೂ ಸಕ್ನಾರ ಸಿಿರವನಗಿದ್.   
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ಪರಶ್ನ ಸೆಂಖ್್ಯ : 1235 
(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ್) 

 
ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶ  ಕ್್. ರನಥ್ೂೇಡ  (ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷದ ಮ್ತಖ್ಯ ಸಚ್ೇತ್ಕರತ) (ಶ್ರೇ ಸತನೇಲ ಗೌಡ ಪ್ನಟಿೇಲ ರವರ 

ಪರವನಗಿ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಕೃಷ್ನಣ ನದ್ಧಯ ಮ್ತಳುಗಡ್ಯ ಸೆಂತ್ರಸುರಲ್ಪೂ ರ್ನನೂ  ಮದಲರ್್ಯ 
ಸೆಂತ್ರಸು. ಈ ಫ್ಲನನತಭವಿಗಳಿಗ್ ಮ್ತಳುಗಡ್ ಆದಮೆೇಲ್ ಏನತ ಮ್ರ್್ಗಳ ಹೆಂಚಿಕ್ ್ಮನಡಿದನುರೂ್ೇ ಅದರಲ್ಪೂ ಸನಕಷತಟ 
ಅವಯವಹನರವನಗಿದ್.  ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಶನಮಿೇಲನಗಿದನುರ.್  ತನವ್ೇ ಉತ್ುರದಲ್ಪೂ ಹ್ೇಳಿದ ಹನಗ್ ೧೧೧೭ ಸೆಂತ್ರಸುರತ 
ಅಕರಮ್ಗಳಲ್ಪೂ ಭನಗಿರ್ನಗಿದನುರ.್  ಅದರಲ್ಪೂ ಅಧಿಕ್ನರಿ/ಸಿಬಬೆಂದ್ಧಗಳೂ ಸೇ್ರಿದನುರ ್ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳಿದ್ಧುೇರಿ. ಈ ರಿೇತಿ 
ರ್ನವ ರ್ನವ ಊರತಗಳಲನೂಗಿದ್ ಎನತನವ ಮನಹತಿ ಸಾಲಪ ನನನ ಹತಿುರ ಇದ್.  ದ್ೇವಗ್ಣ್ೂಣರತ, ಲ್ಪೆಂಗದಹಳಿಳ, 
ಜ್ೈರ್ನಪತರ, ಮ್ೆಂಗಳೂರತ, ಕಣ್ಬೂರತ, ಸತತ್ುನಗತೆಂಡಿ ಇತನಯದ್ಧಗಳ ಕಡ ್ಅನಹಾ ಫ್ಲನನತಭವಿಗಳಿದನುರ್.  ಕಲೂಪಪ 
ಕತೆಂಬನರ  ಎನತನವ ವಯಕ್ುಯ ಕತಟತೆಂಬಕ್್ೆ ೫ ನವೇ್ಶನ ಕ್್ೂಡಬೇ್ಕ್ನಗಿತ್ತು; ಆದರ್ ಆತ್ ೪೦ ನವ್ೇಶನಗಳನತನ 
ತ್ಗ್ದತಕ್ೂ್ೆಂಡಿದನುರ್್.  ಸಕ್ನಾರ ಅದರ ಮೆೇಲ್ ಎನ ಕ್್ಾೈರಿ ಮನಡಿದ್ ಮ್ತ್ತು ಆತ್ನ ಮೆೇಲ್ ಏಫ ಐಆರ  ಕೂಡ 
ಹನಕ್ದ್ುೇವ್ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳಿದ್ಧುೇರಿ.  ಆದರ್ ಆತ್ ಓಪನ  ಆಗಿ ಓಡನಡತತಿುದನುರ್್ ಅಲೂದ್ೇ ಮ್ತ್ು ಆ ಕ್ಲ್ಸವರ್್ನೇ 
ಮನಡತತಿುದನುರ್.್  ಇವತ್ೂು ಕೂಡ ಅಲ್ಪೂನ ಏಜ್ೆಂರ್ ಗಳು ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳ ಜ್ೂತ್ ಶನಮಿೇಲನಗಿದನುರ.್  ಕ್್ೇವಲ 
ಎಫ ಐಆರ  ಹನಕ್ ಸತಮ್ಮರ್್ ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂ್ೆಂಡರ ್ ಸಮ್ಸಯ್ಯನತನ ಬಗಹ್ರಿಸತವುದಕ್್ೆ ಆಗತವುದ್ಧಲೂ.  ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಟ 
ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳ ಮೆೇಲ್ ಶ್ಸಿುನ ಕರಮ್ ತ್ಗ್ದತಕ್ೂ್ಳಳಬ್ೇಕತ.  ರ್ನರತ ಅವಯವಹನರ ಮನಡಿದನುರೂ್ೇ ಅವರನತನ 
ಕ್ನನೂನತಬದಿವನಗಿ ಅರಸ್್ಟ  ಮನಡಬೇ್ಕತ.  ಬಹಳ ವಷಾಗಳಿೆಂದ ನಜ ಫ್ಲನನತಭವಿಗಳು ಕಷಟವನತನ 
ಅನತಭವಿಸತತಿುದನುರ್. 

ಶ್ರೇ ಗ್ೂೇವಿೆಂದ ಎೆಂ. ಕ್ನರಜ್ೂೇಳ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಕ್ೂ್ಲನಿರ ಪತನವಾಸತಿ ಕ್ೇ್ೆಂದರದಲ್ಪೂ 
ಇೆಂತ್ಹ ಪರಕರಣ್ಗಳು ಜನಸಿು ಇವ್.  ರ್ನವು 5764 ನವ್ೇಶನಗಳನತನ ನಮನಾಣ್ ಮನಡಿದ್ುವು.  ಕ್ೂ್ಲನಿರ ಬಹಳ 
ದ್ೂಡಡ ಹಳಿಳರ್ನಗಿತ್ತು; ಇವತ್ತು ಅದತ ಪಟಟಣ್ ಪೆಂಚನಯಿತಿ ಆಗಿದ.್  ಅಲ್ಪೂ ಸಿ.ಎ. ಸೈ್ರ್  ಎೆಂದತ, ಗನಡಾನ  ಎೆಂದತ 
ಬಿಟಟ ಜನಗದಲ್ಪೂ ಕ್್ಲವರತ ಅಕರಮ್ವನಗಿ, ಭ್ೂೇಗಸ್  ಹಕತೆಪತ್ರಗಳನತನ ತ್ರ್ನರತ ಮನಡಿ, ೧೧೧೭ ನವ್ೇಶನಗಳನತನ 
ಬ್ೇರಯ್ವರಿಗ ್ ವಿತ್ರಣ್ ಮನಡಿದುರತ.   ಹಣ್ ತಗ್್ದತಕ್ೂ್ೆಂಡತ, ಗಲನಟ್ ಮನಡಿ, ಗದುಲ ಮನಡಿಕ್ೂ್ೆಂಡಿದುರತ.  
ಕ್್ೂಲನಿರ ಪ್ೂ್ಲ್ಪೇಸ್  ಸಟ್ೇಷನ ನಲ್ಪೂ ಎಫ ಐಆರ  ಆಗಿದ.್  ಬನಗ್ೇವನಡಿ ಜ್ಎೆಂಎಫ ಸಿ ಕ್್ೂೇರ್ ಾನಲ್ಪೂ ಕ್್ೇಸ್  
ನಡಯ್ತತಿುದ್.  ರ್ನವು ತ್ಪಿಪತ್ಸಿ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳ ಮೆೇಲ್ ಶ್ಸಿುನ ಕರಮ್ ತಗ್್ದತಕ್ೂ್ಳುಳತ್ುೇವ್; ತ್ಗ್ದತಕ್ೂ್ೆಂಡಿದು್ೇವ ್ಕೂಡ.  
ಕ್್ೂೇರ್ ಾನೆಂದ ಮ್ತೆಂದ್ ಏನತ ನಣ್ಾಯ ಬರತತ್ುದಯ್ೇ ಆ ನಣ್ಾಯದ ಹರ್್ನಲ್ಯಲ್ಪೂ ಖ್ೆಂಡಿತ್ವನಗಿ ಅವರಿಗ್ ಶ್ಕ್್ 
ಆಗತತ್ುದ್ ಎನತನವ ವಿಶನಾಸ ನಮ್ಗಿದ್. 
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ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶ  ಕ್್. ರನಥ್ೂೇಡ :- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಕ್್ೂೇರ್ ಾನಲ್ಪೂ ಪರಕರಣ್ ಇದ್ ಸರಿ.  ಆದರ್ ಈ 
ಕತರಿತ್ತ ಡಿ.ಸಿ.ಯವರತ ತ್ನಖ್್ ಮನಡಿ ವರದ್ಧ ಕ್್ೂಟಿಟದನುರ,್ ರ್್ೇಮಿಸಿದು ವಿಶ್ೇಷ ಸಮಿತಿಯ ವರದ್ಧ ಕೂಡ ಬೆಂದ್ಧದ್.  
ಹನಗನಗಿ ತ್ಪಿಪತ್ಸಿ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳ ಮೆೇಲ್ ಕರಮ್ ಕ್ೈ್ಗೂ್ಳಿಳ.  ಒೆಂದೂ್ೆಂದತ ಕತಟತೆಂಬದವರತ ೩೦-೪೦ ಸೈ್ಟತಗಳನತನ 
ತ್ಗ್ದತಕ್ೂ್ೆಂಡಿದನುರ್.  ನಮ್ಮ ಕತಟತೆಂಬಕ್್ೆ ೪ ಸ್ೈರ್  ಬೆಂದ್ಧವ್.  ಅದನತನ ಸಿಳನೆಂತ್ರ ಮನಡತವುದಕ್್ೆ ಆಗತತಿುಲೂ.  ಹಚ್ತಾ 
ನವ್ೇಶನಗಳನತನ ಪಡದ್ತಕ್ೂ್ೆಂಡಿರತವವರ ಮೆೇಲ್ ಮದಲತ ಕರಮ್ ಕ್್ೈಗೂ್ಳಳಬ್ೇಕತ. ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳನತನ ಸಸಪ್ೆಂಡ  
ಮನಡಬೇ್ಕತ. 

ಶ್ರೇ ಗ್ೂೇವಿೆಂದ ಎೆಂ. ಕ್ನರಜ್ೂೇಳ:-  ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಖ್ೆಂಡಿತ್ವನಗಿ ಕರಮ್ ತ್ಗ್ದತಕ್್ೂಳುಳತು್ೇವ್.  
ಈಗನಗಲ್ೇ ತ್ನಖ್್ ನಡಯ್ತತಿುದ್.  ಈ ನಟಿಟನಲ್ಪೂ ಸೂಕು ಕರಮ್ ಕ್್ೈಗೂ್ಳುಳತ್ುೇವ್. 
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ಆ) ಚತಕ್್ೆ ಗತರತತಿಲೂದ ಪರಶ್ನಗಳಿಗ್ ಲ್ಪಖಿತ್ ಮ್ೂಲಕ ನೇಡಲನದ ಉತ್ುರಗಳು  
 
ಶ್ರೇ ಕ್್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ದ್ಧರ್ನೆಂಕ ೨೯ರ್್ೇ 

ಡಿಸೆ್ಂಬರ , ೨೦೨೨ ಸಮ್ೂಹ-೪ರ ಲ್ಪಖಿತ್ ಮ್ೂಲಕ ಉತ್ುರಿಸತವ ಒಟತಟ ೧೩೬ ಪರಶ್ನಗಳ ಪ್್ೈಕ್ ೭೭ ಪರಶ್ನಗಳಿಗ್ 
ಉತ್ುರಗಳನತನ ಸದನದಲ್ಪೂ ಮ್ೆಂಡಿಸತತಿುದು್ೇರ್್. 

 
ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮ್ೆಂಡಿಸಲನಯಿತ್ತ. 
 

(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಿದ)್ 
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೦೨. ಸಭನಪತಿಯವರ ಅನತಮ್ತಿ ಮೆೇರ್ಗ್ ಪರಸನುಪಿಸಲನಗಿದು ವಿಷಯಗಳಿಗ್ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದೆಂತ್ 
     ಸಚಿವರ ಹೇ್ಳಿಕ್್ಗಳು: 
    

ಅ) ವಿಷಯ: ಬಿಬಿಎೆಂಪಿ ವತಿಯಿೆಂದ ರೂ. ೨೫ ಸನವಿರ ಕ್್ೂೇಟಿ “ರಸ್ು-ಗತೆಂಡಿ”ಗನಗಿ  
           ಖ್ಚತಾ ಮನಡಿದುರೂ, ಗತೆಂಡಿ ಮ್ತಕುವನಗದ ರಸು್ಗಳ ಬಗ್ೆ. 

                                              - - - - 
 
 ಶ್ರೇ ಕ್್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ) (ಮ್ತಖ್ಯಮ್ೆಂತಿರಗಳ ಪರವನಗಿ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಯ ಯತ.ಬಿ.ವ್ೆಂಕಟ್ೇಶ ರವರತ ದ್ಧರ್ನೆಂಕ 22.12.2022 ರೆಂದತ ಶ್ನಯವ್ೇಳ್ಯಲ್ಪೂ 
ಪರಸನುಪಿಸಲನದ ವಿಷಯಕ್್ೆ ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಟೆಂತ್ ಉತ್ುರವನತನ ಮ್ೆಂಡಿಸತತಿುದ್ುೇರ್್. 
 
     (ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ್) 
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ಆ) ವಿಷಯ: ಸನವಾಜನಕರತ ಪ್ನವತಿಸಿದ ನೇರಿನ ಬಿಲ ಗಳ ಹಣ್ವರ್್ೂನಳಗ್ೂೆಂಡ  
           ಸತಮನರತ ೧೦ ಕ್್ೂೇಟಿ ರೂಪ್ನಯಿಗಳಷತಟ ಹಣ್ವನತನ ದತಬಾಳಕ್್  
           ಮನಡಿಕ್್ೂೆಂಡತ ಅಕರಮ್ ನಡಸ್ಿರತವವರ ವಿರತದಿ ಸೂಕು ಕ್ನನೂನತ  
           ಕರಮ್ ಕ್್ೈಗ್ೂಳುಳವ ಬಗ್ೆ. 

 - - - - 

  ಶ್ರೇ ಕ್್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ)(ಮ್ತಖ್ಯಮ್ೆಂತಿರಗಳ ಪರವನಗಿ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಯ ಯತ.ಬಿ.ವ್ೆಂಕಟ್ೇಶ ರವರತ ದ್ಧರ್ನೆಂಕ 23.12.2022 ರೆಂದತ ಶ್ನಯವ್ೇಳ್ಯಲ್ಪೂ 
ಪರಸನುಪಿಸಲನದ ವಿಷಯಕ್್ೆ ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಟೆಂತ್ ಉತ್ುರವನತನ ಮ್ೆಂಡಿಸತತಿುದ್ುೇರ್್. 
 

(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ್) 
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ಇ) ವಿಷಯ:- ಹನಲ್ಪ  ನಡಯ್ತತಿುರತವ  ಜಲ್ಪೂಕಲತೂ  ಹನಗೂ ಕಲ್ಪೂನ ಮ್ರಳು   
            ಸರಬರನಜತದನರರ ಧರಣಿಯನತನ ಅೆಂತ್ಯಗೂ್ಳಿಸಿ, ಸನವಾಜನಕರಿಗ ್ 
            ಜಲ್ಪೂಕಲತೂ ಹನಗೂ ಕಲ್ಪೂನ ಪತಡಿ ದ್ೂರ್ಯತವೆಂತ್ ಮನಡತವ ಬಗ್ೆ. 

- - - - 

 
 ಶ್ರೇ ಕ್್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ)(ಗಣಿ ಮ್ತ್ತು ಭೂವಿಜ್ಞನನ ಹನಗೂ ಮ್ಹಳನ ಮ್ತ್ತು 
ಮ್ಕೆಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ವಿಕಲಚ್ೇತ್ನರ ಹನಗೂ ಹರಿಯ ರ್ನಗರಿಕರ ಸಬಲ್ಪೇಕರಣ್ ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಯ ಮ್ತನರನಜತ ಗೌಡ ಎೆಂ.ಪಿ. ರವರತ ದ್ಧರ್ನೆಂಕ 26.12.2022 ರೆಂದತ ಶ್ನಯವ್ೇಳ್ಯಲ್ಪೂ 
ಪರಸನುಪಿಸಲನದ ವಿಷಯಕ್್ೆ ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಟೆಂತ್ ಉತ್ುರವನತನ ಮ್ೆಂಡಿಸತತಿುದ್ುೇರ್್. 
 

 (ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ್) 
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ಈ) ವಿಷಯ:- ಬ್ೆಂಗಳೂರತ ನಗರದಲ್ಪೂ ಹ್ೂಸ ಡಿಜಿಟಲ  ವಿದತಯತ  ಮಿೇಟರ   
                    ಅಳವಡಿಸಿದ ಮೆೇಲ್ ಗನರಹಕರಿಗ ್ಮ್ತ್ತು ವನಣಿಜಯ ಗನರಹಕರತಗಳಿಗ್   
                    ದತಪಪಟನಟಗಿ ಬಿಲ  ಬರತತಿುದತು, ಅದರಿೆಂದ ಸನವಾಜನಕರ ಮೆೇಲ್  
                    ಆರ್ಥಾಕ ಹ್ೂರ್ ಹ್ಚನಾಗಿರತವ ಬಗ್ೆ. 

       - - - - 

 
 ಶ್ರೇ ಕ್್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ)(ಇೆಂಧನ ಹನಗೂ ಕನನಡ ಮ್ತ್ತು ಸೆಂಸೃತಿ ಇಲನಖ್ಯ್ 
ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಯ ಟಿ.ಎ. ಶರವಣ್ರವರತ ದ್ಧರ್ನೆಂಕ 26.12.2022 ರೆಂದತ 
ಶ್ನಯವ್ೇಳ್ಯಲ್ಪೂ ಪರಸನುಪಿಸಲನದ ವಿಷಯಕ್್ೆ ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಟೆಂತ್  ಉತ್ುರವನತನ ಮ್ೆಂಡಿಸತತಿುದು್ೇರ್್. 
 

 (ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ್) 
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ಉ) ವಿಷಯ:- ಕ್ನನೂನತ ವನಯಪಿು ಮಿೇರಿ ವನಯ ಜಿೇವಿಗಳನತನ ಸನಕ್ನಣಿಕ್್  
             ಮನಡಿರತವೆಂಥವರ ವಿರತದಿ ವನಯಜಿೇವಿ ಸೆಂರಕ್ಷಣನ ಕ್ನಯಿದ್  

ಪರಕ್ನರ ಕರಮ್ ಕ್್ೈಗ್ೂಳುಳವ ಬಗ್ೆ. 
                                              - - - 
 
 ಶ್ರೇ ಕ್್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ) (ಮ್ತಖ್ಯಮ್ೆಂತಿರಗಳ ಪರವನಗಿ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಯ ಶನೆಂತನರನಮ್ ಸಿದ್ಧಿಯವರತ  ದ್ಧರ್ನೆಂಕ 26.12.2022 ರೆಂದತ ಶ್ನಯವಳ್್ಯಲ್ಪೂ 
ಪರಸನುಪಿಸಲನದ ವಿಷಯಕ್್ೆ ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಟೆಂತ್ ಉತ್ುರವನತನ ಮ್ೆಂಡಿಸತತಿುದ್ುೇರ್್. 
 

 (ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ್) 
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ಊ) ವಿಷಯ:- ರೈ್ತ್ರಿೆಂದ ಹಣ್  ಕಟಿಟಸಿಕ್್ೂೆಂಡತ  ಕೃಷಿ ಪೆಂಪ ಸರ್್ ಗಳಿಗ್ 
       ವಿದತಯತ  ಸರಬರನಜತ ಮನಡದ್ಧರತವ ಬಗ್ೆ. 

                                        - - - - 
 ಶ್ರೇ ಕ್್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ)(ಇೆಂಧನ ಹನಗೂ ಕನನಡ ಮ್ತ್ತು ಸೆಂಸೃತಿ ಇಲನಖ್ಯ್ 
ಸಚಿವರ  ಪರವನಗಿ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಯ ಕ್್.ಎ.ತಿಪ್್ಪೇಸನಾಮಿಯವರತ ದ್ಧರ್ನೆಂಕ 26.12.2022 
ರೆಂದತ ಶ್ನಯವ್ೇಳ್ಯಲ್ಪೂ ಪರಸನುಪಿಸಲನದ ವಿಷಯಕ್್ೆ ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಟೆಂತ್ ಉತ್ುರವನತನ ಮ್ೆಂಡಿಸತತಿುದ್ುೇರ್್. 
 

 (ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ್) 
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ಋ) ವಿಷಯ:- ದಕ್ಷಿಣ್ ಕನನಡ ಜಿಲ್ೂಯಲ್ಪೂ ರ್್ೈತಿಕ ಪ್ೂ್ಲ್ಪೇಸ್  ಗಿರಿ,  ಹಲ್ೂಗಳು  
             ಹ್ಚನಾಗತತಿುದತು ಈ ನಟಿಟನಲ್ಪೂ ಕ್ನನೂನತ ಕರಮ್ ಕ್್ೈಗ್ೂಳುಳವ ಬಗ್ೆ. 

  - - - - 

 
 ಶ್ರೇ ಕ್್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ)(ಗೃಹ ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಯ ಕ್್.ಅಬತುಲ  ಜಬನಬರ  ಮ್ತ್ತು ಮನನಯ ಸಲ್ಪೇೆಂ ಅಹಮದ ರವರತ ದ್ಧರ್ನೆಂಕ 2೭.12.2022 
ರೆಂದತ ಶ್ನಯವ್ೇಳ್ಯಲ್ಪೂ ಪರಸನುಪಿಸಲನದ ವಿಷಯಕ್್ೆ ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಟೆಂತ್ ಉತ್ುರವನತನ ಮ್ೆಂಡಿಸತತಿುದ್ುೇರ್್. 
 

(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ್) 
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ಎ) ವಿಷಯ:- ಬ್ೆಂಗಳೂರತ ಮ್ಹನನಗರ ಪ್ನಲ್ಪಕ್ಯ್ ವತಿಯಿೆಂದ ರಸ್ುಗಳ ದತರಸಿು  
             ಮ್ತ್ತು ಪತನರ ನಮನಾಣ್ದ ಹಸ್ರಿನಲ್ಪೂ ಕ್ನಮ್ಗನರಿ ವಚ್ಾಕ್ೆೆಂತ್  
             ಸತಮನರತ ೪೦%ಕ್ೆೆಂತ್ಲೂ ಹ್ಚತಾ ಏರಿಕ್್ ಮನಡಿಕ್್ೂೆಂಡತ ರನಜಯದ  
             ಬ್ೂಕೆಸಕ್್ೆ ಹನನ ಮನಡತತಿುರತವ ಬಗ್ೆ. 

                                            - - - -  
 
 ಶ್ರೇ ಕ್್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ )(ಮ್ತಖ್ಯಮ್ೆಂತಿರಗಳ ಪರವನಗಿ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಯ ಸಲ್ಪೇೆಂ ಅಹಮ್ದ ರವರತ ದ್ಧರ್ನೆಂಕ 2೭.12.2022 ರೆಂದತ ಶ್ನಯವ್ೇಳ್ಯಲ್ಪೂ 
ಪರಸನುಪಿಸಲನದ ವಿಷಯಕ್್ೆ ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಟೆಂತ್ ಉತ್ುರವನತನ ಮ್ೆಂಡಿಸತತಿುದ್ುೇರ್್. 
 
             (ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ್) 
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ಏ) ವಿಷಯ: ಬಳ್ಗನವಿ ನಗರದ ಕ್್ೇೆಂದರ ಬಸ್  ನಲನುಣ್ ಕ್ನಮ್ಗನರಿ  
           ಪೂಣ್ಾಗ್ೂಳುಳವ ಮ್ತನನವ್ೇ ತ್ರನತ್ತರಿಯಲ್ಪೂ ಉದನಾಟರ್್  
           ಮನಡತತಿುರತವ ಬಗ್ೆ. 

- - - - 

 
 ಶ್ರೇ ಕ್್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ)(ಸನರಿಗ್ ಮ್ತ್ತು ಪರಿಶ್ಷಟ ಪೆಂಗಡಗಳ ಕಲನಯಣ್ ಸಚಿವರ 
ಪರವನಗಿ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಯ ಯತ.ಬಿ.ವ್ೆಂಟಕ್್ೇಶ ರವರತ ದ್ಧರ್ನೆಂಕ 27.12.2022 ರೆಂದತ 
ಶ್ನಯವ್ೇಳ್ಯಲ್ಪೂ ಪರಸನುಪಿಸಲನದ ವಿಷಯಕ್್ೆ ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಟೆಂತ್ ಉತ್ುರವನತನ ಮ್ೆಂಡಿಸತತಿುದ್ುೇರ್್. 
  
              (ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ್) 
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೦೩. ಸಭನಪತಿಯವರ ಅನತಮ್ತಿ ಮೆೇರ್ಗ್ ಪರಸನುಪಿಸಲಪಟಟ ವಿಷಯಗಳು 
 
   ಅ) ವಿಷಯ:- ಗನರಮಿೇಣನಭಿವೃದ್ಧಿ ಮ್ತ್ತು ಪೆಂಚನಯತ  ರನಜ  ಇಲನಖ್ ್ 
                                ಅಡಿಯಲ್ಪೂ ಬರತವ ಜಿಲನೂ ಪೆಂಚನಯತ /ತನಲೂೂಕತ  
                                ಪೆಂಚನಯತ ಗಳಿಗ್ ೧೫ರ್ೇ್ ಹಣ್ಕ್ನಸತ ಯೇಜರ್್ ಅಡಿ  
                                ಅನತದನನ ಬಿಡತಗಡ್ ಕತರಿತ್ತ.  

- - - - 

 
ಶ್ರೇ ಸಿ.ಎೆಂ. ಲ್ಪೆಂಗಪಪ (ರ್ನಮ್ನದ್ೇಾಶನ ಹ್ೂೆಂದ್ಧದವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಗನರಮಿೇಣನಭಿವೃದ್ಧಿ 

ಮ್ತ್ತು ಪೆಂಚನಯತ  ರನಜ  ಇಲನಖ್ಗ್್ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದೆಂತ ್ ಪರಸಕು ಸನಲ್ಪನಲ್ಪೂ ೧೫ರ್ೇ್ ಹಣ್ಕ್ನಸತ ಯೇಜರ್್ಯಡಿ, 
ರನಜಯದ ಜಿಲನೂ ಪೆಂಚನಯಿತಿಗಳು ಮ್ತ್ತು ತನಲೂೂಕತ ಪೆಂಚನಯಿತಿಗಳಿಗ ್ ನೇಡಬ್ೇಕ್ನದ ಹಣ್ವನತನ ವಿತ್ರಣ ್
ಮನಡಿರತವುದ್ಧಲೂ. 

ಅದಕ್ನೆಗಿ ತ್ಮ್ಮನತನ ಇನತನ ಹದ್ಧರ್್ೈದತ ದ್ಧವಸಗಳಲ್ಪೂ ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಟ ಸಚಿವರತ ಈ ಹಣ್ವನತನ ವಿತ್ರಣ ್
ಮನಡಿಸಿಕ್ೂ್ಡತವೆಂತ್ ಪ್ನರರ್ಥಾಸತತ್ುೇರ್್. 

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

ಕ್್ೇಳಿದ ಪರಶ್ನಗ್ ಮನನಯ ಮ್ತಖ್ಯಮ್ೆಂತಿರಗಳಿೆಂದ ಉತ್ುರ ಕ್್ೂಡಿಸತತು್ೇರ್್. 
 
 ಆ) ವಿಷಯ: ಮೆೈಸೂರತ  ಮ್ಹನರನಣಿ  ಮ್ಹಳನ  ವಿಜ್ಞನನ  ಕ್ನಲ್ೇಜಿನ ಪರಯೇಗನಲಯ 
                  ಕ್್ೂಠಡಿ ಮೆೇಲನಾವಣಿ ಹನಗೂ ಗ್ೂೇಡ ್ಕತಸಿದತಬಿದತು, ಮ್ಹಳನ ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳಿಗ್ 

     ಅರ್ನನತಕೂಲ ಆಗಿರತವ ಕತರಿತ್ತ. 
                                              - - - -  
 ಶ್ರೇ ಮ್ರಿತಿಬ್ಬೇಗೌಡ (ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್್ೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ದ್ಧರ್ನೆಂಕ ೨೧.೧೦.೨೦೨೨ರೆಂದತ 
ಮೆೈಸೂರತ ಮ್ಹನರನಣಿ ಮ್ಹಳನ ವಿಜ್ಞನನ ಕ್ನಲೇ್ಜಿನ ಪರಯೇಗನಲಯ ಕ್ೂ್ಠಡಿಯ ಮೆೇಲನಾವಣಿ ಹನಗೂ ಗೂ್ೇಡ ್
ಕತಸಿದತ ಬಿದ್ಧುದ್.  ಪ್ನರೆಂಶತಪ್ನಲರ ಹನಗೂ ಅಧನಯಪಕರ ಜನಗರೂಕತ್ಯಿೆಂದ ರ್ನವುದೇ್ ದತರೆಂತ್ 
ಸೆಂಭವಿಸಿರತವುದ್ಧಲೂ.  ಸದರಿ ಕ್ನಲೇ್ಜಿನಲ್ಪೂ ಸತಮನರತ ೩೬೦೦ ವಿದನಯರ್ಥಾನಯರತ ಪದವಿ ಹನಗೂ ಸನನತ್ಕ್್ೂೇತ್ುರ 
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ಪದವಿಯಲ್ಪೂ ವನಯಸೆಂಗ ಮನಡತತಿುದನುರ.್  ಈ ಕಟಟಡವು ೧೦೭ ವಷಾ ಪೂರೈ್ಸಿರತವ ಪ್ನರೆಂಪರಿಕ ಕಟಟಡವನಗಿರತತ್ುದ್.  
ಪ್ನರೆಂಶತಪ್ನಲರತ ಹನಗೂ ಅಧನಯಪಕರ ಪರಯತ್ನದ್ಧೆಂದ ಸದರಿ ಕಟಟಡದಲ್ಪೂ ಇದುೆಂತ್ಹ ಪರಯೇಗನಲಯದ 
ಉಪಕರಣ್ಗಳು, ಗರೆಂಥನಲಯ ಇವ್ಲೂವನೂನ ಸನನತ್ಕ್್ೂೇತ್ುರ ಪದವಿಯ ಹೂ್ಸ ಕಟಟಡದಲ್ಪೂ ಹನಗೂ ಮ್ಹನರನಣಿ 
ಕಲನ ಕ್ನಲೇ್ಜಿನ ಕ್್ಲವು ಕ್್ೂಠಡಿಗಳಿಗ್ ಸಿಳನೆಂತ್ರಗೂ್ಳಿಸಲನಗಿದ್.  ಪ್ನಳಿ ವಯವಸ್ಿಯಲ್ಪೂ ಬಳ್ಿಗ್ೆ ೮ ಗೆಂಟ್ಯಿೆಂದ 
ಸೆಂಜ್ ೬ ಗೆಂಟ್ವರ್ಗ ್ತ್ರಗತಿಗಳನತನ ನಡಸ್ಲನಗತತಿುದ್.  ಕಟಟಡದಲ್ಪೂ ಹನವು, ಚ್ೇಳುಗಳು ಹನಗೂ ಪಕ್ಷಿಗಳು ವನಸ 
ಮನಡತತಿುವ್. 
 
 ಈ ಘಟರ್್ ಜರತಗಿ ಸತಮನರತ ೨ ತಿೆಂಗಳುಗಳು ಕಳದ್್ಧದುರೂ ಇದತವರಗ್ೂ ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಟ ಸಚಿವರನಗಲ್ಪ, 
ಇಲನಖ್ಯ್ ಉನನತ್ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳನಗಲ್ಪ ಸಿಳಕ್್ೆ ಭ್ೇಟಿ ನೇಡಿ, ಕಟಟಡ ಸೆಂರಕ್ಷಣ್ ಹನಗೂ ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳ ಮ್ೂಲಭೂತ್ 
ಸೌಕಯಾಗಳ ಕತರಿತ್ತ ಜಿಲನೂಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಹನಗೂ ಜಿಲನೂ ಪ್ನರೆಂಪರಿಕ ಸಮಿತಿ (ಹ್ರಿಟ್ೇಜ  ಸಮಿತಿ) ಸದಸಯರ ಜ್ೂತ್ 
ಸಮನಲ್ೂೇಚರ್್ ನಡಸ್ಿ, ಅಗತ್ಯ ಕರಮ್ ವಹಸದ್ೇ ಇರತವುದತ ವಿಷ್ನದನೇಯ ಸೆಂಗತಿ.  ಇದರ ಬಗ್ೆ ಪ್ನರೆಂಶತಪ್ನಲರತ 
ಹನಗೂ ಸಿಳಿೇಯ ಪ್ನರೆಂಪರಿಕ ಸಮಿತಿಯತ ಈಗನಗಲ್ೇ ಸಕ್ನಾರಕ್್ೆ ವರದ್ಧ ನೇಡಿರತತ್ುದ.್ 
 
 ಮ್ಹನರನಜರತ ಕಟಿಟಸಿದ ಸದರಿ ಕ್ನಲೇ್ಜಿನಲ್ಪೂ ವನಯಸೆಂಗ ಮನಡತತಿುರತವ ಸತಮನರತ ೩೬೦೦ ಮ್ಹಳನ 
ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳಿಗ್ ಮ್ೂಲಭೂತ್ ಸೌಕಯಾ ಕಲ್ಪಪಸಲತ ಕೂಡಲೇ್ ಮನನಯ ಮ್ತಖ್ಯಮ್ೆಂತಿರಗಳು ಸಿಳ ಪರಿಶ್ೇಲರ್್ ಮನಡಿ 
ಮ್ಹಳನ ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳಿಗ್ ರ್್ರವು ನೇಡಬೇ್ಕ್್ೆಂದತ ಈ ಮ್ೂಲಕ ಕ್ೂ್ೇರತತ್ುೇರ್್. 
 
 ಶ್ರೇ ಕ್್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಯ ಸದಸಯರತ 
ಕ್್ೇಳಿದ ಪರಶ್ನಗ್ ಉನನತ್ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಸಚಿವರಿೆಂದ ಉತ್ುರ ಕ್ೂ್ಡಿಸತತ್ುೇರ್್. 
 
  ಇ) ವಿಷಯ: ಗನರಮಿೇಣ್ ಪರದ್ೇಶದಲ್ಪೂ ಜಲಜಿೇವನ ಮಿಷನ  ಯೇಜರ್್ ಅಡಿ  
                        ಸಮ್ಪಾಕವನಗಿ ಕತಡಿಯತವ ನೇರಿನ ಸೌಲಭಯ ಕಲ್ಪಪಸತವ ಬಗ್ೆ. 
                                       - - - - 
 ಶ್ರೇ ಕ್್. ಹರಿೇಶ  ಕತಮನರ  (ವಿಧನನಸಭ್ಯಿೆಂದ ಚತರ್ನಯಿತ್ರನದವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, 
ದ್ಧರ್ನೆಂಕ ೨೮.೧೨.೨೦೨೨ರ ವಿಜಯವನಣಿ ದ್ಧನಪತಿರಕ್್ಯಲ್ಪೂ “ನೇರಿಲೂದ್ೇ ಸೂ್ರಗತತಿುದ್ ಜಲ ಜಿೇವನ  ಮಿಷನ  -  
ಜ್ಜ್ಎೆಂ ಯೇಜರ್್ಗ ್ಆರೆಂಭದಲೂ್ೇ ವಿಘನ” ಎೆಂಬ ವಿಚನರವು ವರದ್ಧ ಆಗಿರತತ್ುದ್. 
 



     ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನ ಪರಿಷತ್ತು                ೨೯.೧೨.೨೦೨೨        82 

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

 

 

 ಗನರಮಿೇಣ್ ಪರದೇ್ಶದ ಮ್ರ್್ಗಳಿಗ್ ನಲ್ಪೂ ಮ್ೂಲಕ ಕತಡಿಯತವ ನೇರತ ಪೂರೈ್ಸತವ ಜಲ ಜಿೇವನ  ಮಿಷನ  
(ಜ್ಜ್ಎೆಂ) ಯೇಜರ್್ಗ ್ ಆರೆಂಭದಲ್ೂೇ ಸೆಂಕಷಟ ಎದತರನಗಿದ್.  ಸಕ್ನಾರದ ಅನತದನನ ಹನಗೂ ಸಮ್ತದನಯದ 
ಸಹಭನಗಿತ್ಾದಲ್ಪೂ (ವ್ಚಾದ ಶ್ೇ. ೧೦) ರನಜಯದ ೬೩೫೭ ಗನರಮ್ ಪೆಂಚನಯಿತಿ ವನಯಪಿುಯ ಹಳಿಳಗಳಲ್ಪೂ ಮ್ೂರತ 
ಹೆಂತ್ಗಳಲ್ಪೂ ಯೇಜರ್್ ಆರೆಂಭಗ್ೂೆಂಡಿದ್.  ಆದರ ್ ನೇರಿನ ಅಭನವ, ಅನತದನನ ಕ್್ೂರತ್, ಇೆಂಜಿನಯರ , 
ಗತತಿುಗ್ದನರರ ನಲಾಕ್ಷಯದ್ಧೆಂದನಗಿ ಕ್ನಮ್ಗನರಿ ಪೂಣ್ಾಗ್ೂೆಂಡಿರತವುದ್ಧಲೂ.   ಪೂಣ್ಾಗೂ್ೆಂಡಿರತವ ಯೇಜರ್್ಗಳಲ್ಪೂ 
ಕ್್ೂಳನಯಿ ಮ್ೂಲಕ ಪ್ನರಯೇಗಿಕವನಗಿ ನೇರತ ಪೂರೈ್ಕ್್ ಮನಡಲತ ನೇರತ ಇಲೂದೆಂತನಗಿದ್.  ಎರಡರ್್ೇ ಹೆಂತ್ದ 
ಕ್ನಮ್ಗನರಿಗಳು ಅಲೂಲ್ಪೂ ಸಿಗಿತ್ಗ್ೂೆಂಡಿದುರ್, ಮ್ೂರರ್್ೇ ಹೆಂತ್ದ ಕ್ನಮ್ಗನರಿಗಳು ಟ್ೆಂಡರ  ಹೆಂತ್ದಲ್ಪೂದ.್  
ಈಗನಗಲ್ೇ ಸಕ್ನಾರವು ಬಹತಗನರಮ್ ಕತಡಿಯತವ ನೇರಿನ ಯೇಜರ್್ಯಡಿಯಲ್ಪೂ ಗನರಮ್ಗಳಲ್ಪೂ ನಮಿಾಸಿರತವ 
ಓವರ ಹ್ಡ  ಟನಯೆಂಕ ಗಳ ಮ್ೂಲಕ ಕತಡಿಯತವ ನೇರತ ಪೂರೈ್ಸಲನಗತತಿುದ್.  ಇದ್ಧೇಗ ಆ ಟನಯೆಂಕ ಗಳಿೆಂದ ಜ್ಜ್ಎೆಂ 
ಪ್್ೈಪ  ಲೈ್ನ  ಮ್ೂಲಕ ಮ್ರ್್ ಮ್ರ್್ಗೂ ನಲ್ಪೂ ಸೆಂಪಕಾ ಒದಗಿಸಿ ನೇರತ ಸರಬರನಜತ ಮನಡತವುದತ ಯೇಜರ್್ಯ 
ಉದ್ುೇಶ.  ಆದರ್ ನೇರಿನ ಅಭನವ, ಕ್್ಲವ್ಡ್ ಪ್್ೈಪ  ಲ್ೈನ  ಪೆಂಪ  ಸರ್್ ಗಳ ದತರಸಿುಯಿೆಂದನಗಿ ವನರಕ್್ೂೆಮೆಮ 
ಮ್ರ್್ಗಳಿಗ್ ನೇರತ ಪೂರೈ್ಕ್್ರ್ನಗತತಿುದ್.  ಇೆಂತ್ಹ ಸೆಂದಭಾದಲ್ಪೂ ಜ್ಜ್ಎೆಂ ಪ್ೈ್ಪ  ಲೈ್ನ  ಮ್ೂಲಕ ದ್ಧನದ ೨೪ 
ಗೆಂಟ್ ಸಮ್ಪಾಕವನಗಿ ನೇರತ ಸರಬರನಜತ ಮನಡಲತ ಸನಧಯವನಗತತಿುಲೂ. 
 
 ಆದತದರಿೆಂದ ಗನರಮಿೇಣ್ ಪರದ್ೇಶದಲ್ಪೂ ಜ್ಜ್ಎೆಂ ಯೇಜರ್್ಯಡಿ ನಲ್ಪೂ ಮ್ೂಲಕ ಸಮ್ಪಾಕವನಗಿ ಕತಡಿಯತವ 
ನೇರತ ಸರಬರನಜತ ಮನಡಲತ ಕರಮ್ ಕ್್ೈಗ್ೂಳಳಬ್ೇಕ್್ೆಂದತ ಮನನಯ ಮ್ತಖ್ಯಮ್ೆಂತಿರಗಳನತನ ಒತನುಯಿಸತತ್ುೇರ್್. 
 
 ಶ್ರೇ ಕ್್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್,  ಮನನಯ ಸದಸಯರ 
ಪರಶ್ನಗ್ ಮ್ತಖ್ಯಮ್ೆಂತಿರಗಳಿೆಂದ ಉತ್ುರ ಕ್ೂ್ಡಿಸತತು್ೇರ್್. 
                (ಮ್ತೆಂದತ) 
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(೧೨೯೮) ೨೯-೧೨-೨೦೨೨ ೧೨.೫೦ ಡಿಎಸ್-ಎಕ್ ್  
 

ಈ) ವಿಷಯ: ಮೆೈಸೂರತ ಜಿಲ್ೂಯ ನೆಂಜನಗೂಡತ ತನಲೂೂಕ್ನ ಇಮನಮವು ಗನರಮ್ದಲ್ಪೂ 
      ಅಕರಮ್ ಖ್ನತ್ ಮನಡಿ ಅನಹಾರಿಗ್ ಪರಿಹನರ ನೇಡಿರತವ ಕತರಿತ್ತ. 

- - - - 

 ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವ್ೆಂಕಟ್ೇಶ (ರ್ನಮ್ನದ್ೇಾಶನ ಹ್ೂೆಂದ್ಧದವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರ,್ ಅಕರಮ್ ಖ್ನತ್ 
ಮನಡಿ ೭೯.೨೮ ಕ್ೂ್ೇಟಿ ರೂಪ್ನಯಿಗಳನತನ ಅನಹಾರಿಗ್ ಪರಿಹನರ ಎೆಂಬ ತ್ಲ್ಬರಹದಡಿಯಲ್ಪೂ ವನತನಾ ಭನರತಿ 
ದ್ಧನಪತಿರಕ್್ಯಲ್ಪೂ ದ್ಧರ್ನೆಂಕ:೨೭-೧೨-೨೦೨೨ ರೆಂದತ ವರದ್ಧ ಪರಕಟವನಗಿರತತ್ುದ್. 
 
 ಮೆೈಸೂರತ ಜಿಲ್ೂಯ ನೆಂಜನಗೂಡತ ತನಲೂೂಕ್ನ ಇಮನಮವು ಗನರಮ್ದಲ್ಪೂ ೫೪ ಎಕರ ್ಭೂಮಿಗ್ ಅಕರಮ್ವನಗಿ 
ಖ್ನತ್ ಮನಡಿ ಅನಹಾರಿಗ ್ ೭೯.೨೮ ಕ್್ೂೇಟಿ ರೂಪ್ನಯಿಗಳ ಪರಿಹನರವನತನ ನೇಡಿರತವುದತ ಮ್ತ್ತು ಭೂಸನಾಧಿೇನ 
ಮನಹತಿ ಇದುರೂ ಪರಿಹನರ ದ್ೂರಕದ್ಧರತವ ಪರಕರಣ್ವನತನ ಸಕ್ನಾರಿ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಶನಮಿೇಲನಗಿ ಮ್ಧಯವತಿಾಗಳ 
ಸಹನಯದ್ಧೆಂದ ಅಕರಮ್ವನತನ ನಡಸ್ಿರತವುದತ ಮೆೇಲೂ್ನೇಟಕ್್ೆ ರತಜತವನತನಗಿರತತ್ುದ.್ 
 
 ಸದರಿ ಪರಕರಣ್ಕ್್ೆ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದೆಂತ,್ ೨೦೧೪-೧೫ರ್ೇ್ ಸನಲ್ಪನ ಭನರತ್ ಲ್ಕೆ ನಯೆಂತ್ರಕರತ ಮ್ತ್ತು ಮ್ಹನ ಲ್ಕೆ 
ಪರಿಶ್್ೇಧಕರ ವರದ್ಧ (ಕೆಂಡಿಕ್್ ೩.೧೩)ಗ್ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದೆಂತ್ ವಿಧನನಸಭ್ಯ ಸನವಾಜನಕ ಲ್ಕೆಪತ್ರ ಸಮಿತಿಯ 
ಸೂಚರ್್ ಮೆೇರಗ್್ ಕೆಂದನಯ ಇಲನಖ್ಯ್ತ ಪರಕರಣ್ವನತನ ಸಿಐಡಿ ಗ್ ವಹಸಲತ ನಧಾರಿಸಿರತವುದನಗಿ ತಿಳಿದತ 
ಬೆಂದ್ಧದತು, ಇನೂನ ಸಿಐಡಿಗ ್ವಹಸಿರತವುದ್ಧಲೂವ್ೆಂದತ ವರದ್ಧರ್ನಗಿರತತ್ುದ್. 
 
 ಒೆಂದರ್್ೇ ಪರಕರಣ್ ಹರ್್ನಲ್: ಕ್್ೈಗನರಿಕ್ನ ಪರದೇ್ಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗನಗಿ ಅಡಕನಹಳಿಳ, ತನೆಂಡವಪತರ ಹನಗೂ 
ಇಮನಮವು ಗನರಮ್ಗಳಲ್ಪೂ ಒಟತಟ ೧೧೨೩ ಎಕರ ್ಜಮಿೇನತ ಸನಾಧಿೇನಕ್್ೆ ಕ್ಐ್ಎಡಿಬಿ ೨೦೦೭ ರಲ್ಪೂ ಅಧಿಸೂಚರ್್ ಹ್ೂರಡಿಸಿ, 
೨೦೦೮ ರಲ್ಪೂ ೧೧೩೮ ಎಕ್್ರ್ಗ ್ ಅೆಂತಿಮ್ ಅಧಿಸೂಚರ್್ ಹ್ೂರಡಿಸಿ ಸನಾಧಿೇನಪಡಿಸಿಕ್ೂ್ೆಂಡಿದತು, ಈ ಪ್್ೈಕ್ ಇಮನಮವು 
ಗನರಮ್ದ ಸ.ನೆಂ.೫೮೨, ೫೮೩, ೫೮೪, ೫೮೫, ೫೮೬ ಮ್ತ್ತು ೫೮೭ರ ಜಮಿೇನಗ್ ಕ್್ಐಎಡಿಬಿ ವತಿಯಿೆಂದ 
ನಯಮ್ಬನಹರವನಗಿ ಅನಹಾರಿಗ್ ೭೯.೨೮ ಕ್್ೂೇಟಿ ರೂಪ್ನಯಿ ಮತ್ುವನತನ ಪ್ನವತಿಸಿರತವ ಸೆಂಬೆಂಧ ಇಬಬರತ 
ಕ್್.ಎ.ಎಸ್. ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳ ವಿರತದಿ ಮೆೈಸೂರಿನ ಮೆೇಟಗಳಿಳ ಠನಣ್ಯಲ್ಪೂ ಪರಕರಣ್ ದನಖ್ಲನಗಿದ್. 
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 ಎರಡರ್್ೇ ಪರಕರಣ್ ಹರ್್ನಲ್: ಇಮನಮವು ಗನರಮ್ದ ಹಳ್ಯ ಸ.ನೆಂ:೩೯೦ ರಿೆಂದ ೪೦೦ ರವರ್ಗಿನ ಪಹಣಿ 
ಪತ್ರದ (ಆರ.ಟಿ.ಸಿ.) ರ್್ೈಜತ್ ಪರಿಶ್ೇಲ್ಪಸದ್, ಖ್ನತ್ದನರರ ಮ್ರಣ್ ಪರಮನಣ್ ಪತ್ರ ಹನಗೂ ಉತ್ುರನಧಿಕ್ನರಿ ಪರಮನಣ್ 
ಪತ್ರಗಳನತನ ಸಹ ಪಡಯ್ದ್, ಪರಿಹನರ ವಿತ್ರಿಸಿ ಸಕ್ನಾರಕ್್ೆ ಕ್ೂ್ೇಟನಯೆಂತ್ರ ರೂಪ್ನಯಿಗಳ ನಷಟವನತನೆಂಟತ 
ಮನಡಿರತವುದನಗಿ ಸಿಎಜಿ ವರದ್ಧಯಲ್ಪೂ ವರದ್ಧರ್ನಗಿರತತ್ುದ್. 
 
 ಆದುರಿೆಂದ, ಸದರಿ ಪರಕರಣ್ದಲ್ಪೂ ಸಕ್ನಾರಕ್್ೆ ನಷಟವುೆಂಟತ ಮನಡಿರತವ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳ ವಿರತದಿ ನದನಾಕ್ಷಿಣ್ಯ 
ಕರಮ್ವನತನ ತ್ಗ್ದತಕ್್ೂಳುಳವ ಮ್ೂಲಕ ರ್್ೈಜ ಫ್ಲನನತಭವಿಗಳಿಗ ್ ಶ್ೇಘರವನಗಿ ಪರಿಹನರವನತನ ದ್ೂರಕ್ಸಿ 
ಕ್್ೂಡಬೇ್ಕ್್ೆಂದತ ಹನಗೂ ಸದರಿ ಪರಕರಣ್ವನತನ ಸಿಐಡಿ ತ್ನಖ್್ಗ್ ವಹಸಬ್ೇಕ್್ೆಂದತ ಮನನಯ ಬೃಹತ  ಮ್ತ್ತು ಮ್ಧಯಮ್ 
ಕ್್ೈಗನರಿಕ್ನ ಸಚಿವರನತನ ಒತನುಯಿಸತತಿುದ್ುೇರ್್. 
 
 ಶ್ರೇ ಮ್ತರತಗ್ೇಶ  ಆರ.ನರನಣಿ(ಬೃಹತ  ಮ್ತ್ತು ಮ್ಧಯಮ್ ಕ್್ೈಗನರಿಕ್ನ ಸಚಿವರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರ,್  ಇದರ ಬಗ್ೆ ವಿವರವನದೆಂತ್ಹ ಮನಹತಿಯನತನ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳಿೆಂದ ಪಡದ್ತ ಮನನಯ ಸದಸಯರಿಗ್ 
ಮನಹತಿಯನತನ ಕ್್ೂಡತತ್ುೇರ್್.  
 
 
  ಉ) ವಿಷಯ: ಕ್್ೂೇವಿಡ-೧೯ ಕ್ನರಣ್ದ್ಧೆಂದ ಸಿಗಿತ್ಗ್ೂಳಿಸಿರತವ ಕ.ರನ.ರ.ಸನ.ನಗಮ್ದ  

     ನೂರನರತ ಬಸ್ ಗಳ ಸೇ್ವ್ಯನತನ ಪತನಃ ಪ್ನರರೆಂಭಿಸತವುದತ ಹನಗೂ  
     ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳ ಬಸ್  ಪ್ನಸ್ ನ ಗ್ೂೆಂದಲವನತನ ಬಗಹ್ರಿಸತವ ಕತರಿತ್ತ. 
        ------- 
 

 ಡನ||ತ್ಳವನರ ಸನಬಣ್ಣ(ರ್ನಮ್ನದ್ೇಾಶನ ಹ್ೂೆಂದ್ಧದವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರ,್ ರನಜಯದಲ್ಪೂ 
ಕ್್ೂೇವಿಡ -೧೯ ಕ್ನರಣ್ದ್ಧೆಂದ ಕಲನಯಣ್ ಕರ್ನಾಟಕ ರಸ್ು ಸನರಿಗ ್ ನಗಮ್/ವನಯತವಯ ಕರ್ನಾಟಕ ರಸ್ು ಸನರಿಗ ್
ಸೆಂಸ್ಿ/ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜಯ ರಸ್ು ಸನರಿಗ ್ ನಗಮ್ದ ನೂರನರತ ಬಸ್ ಗಳ ಸೇ್ವ್ಯನತನ ಸಿಗಿತ್ಗ್ೂಳಿಸಲನಗಿತ್ತು. 
ಕ್್ೂೇವಿಡ -೧೯ ನಯೆಂತ್ರಣ್ಕ್್ೆ ಬೆಂದತ ಜನಜಿೇವನ ಸಹಜ ಸಿಿತಿಗ ್ಬೆಂದರೂ ಕೂಡ ಬಸ್ ಗಳ ಸೆಂಚನರ ಪ್ನರರೆಂಭ 
ಮನಡದ ಕ್ನರಣ್ ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳು ಹನಗೂ ಸನವಾಜನಕರತ ಪರದನಡತವ ಸಿಿತಿ ನಮನಾಣ್ವನಗಿದ್.  ಬ್ಳಗ್ೆ ಶನಲನ 
ಕ್ನಲೇ್ಜತಗಳಿಗ್ ಹ್ೂೇಗಲತ ಬಸಿುಲೂ ಎೆಂಬತದತ ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳ ಅಳಲನದರ,್ ಸೆಂಜ್ರ್ನದರ್ ಊರಿಗ ್ ಹೂ್ೇಗಲತ 
ಬಸಿುಲೂ ಎೆಂಬತದತ ಗನರಮಿೇಣ್ ಪರದ್ೇಶದ ಜನರ ರ್್ೂೇವನಗಿದ.್ ಸರಿರ್ನದ ಬಸ್  ಸೌಲಭಯವಿಲೂ ಎೆಂದತ ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳು 



     ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನ ಪರಿಷತ್ತು                ೨೯.೧೨.೨೦೨೨        85 

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

 

 

ಹ್ೂೇರನಟ ಮನಡತತಿುದನುರ.್  ಬಸ್  ಇಲೂದ ್ ಕ್್ಲವು ಕಡ ್ ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳು ತ್ಮ್ಮ ವಿದನಯಭನಯಸವರ್್ನ 
ಮಟಕತಗೂ್ಳಿಸಿದನುರ.್  ಈ ವಿಷಯವನಗಿ ಸನರಿಗ ್ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳನತನ ಕ್ಳ್ಿದರ್ ೩-೪ ವಷಾಗಳಿೆಂದ ನವೃತ್ುರನಗಿರತವ 
ಚನಲಕ-ನವನಾಹಕರಿಗ ್ಪರ್ನಾಯವನಗಿ ರ್್ೇಮ್ಕವನಗಿಲೂವ್ೆಂದತ ಹಲವನರತ ಕ್ನರಣ್ಗಳನತನ ನೇಡತತಿುದನುರ್.  
 
 ಮ್ತೆಂದತವರ್ದತ, ವಿಶೇ್ಷವನಗಿ ಕಲನಯಣ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಲಬತರಗಿ, ಕ್ತ್ೂುರತ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬ್ಳಗನವಿ 
ಭನಗಗಳಲ್ಪೂ ನೂರನರತ ಬಸ್ ಗಳ ಮನಗಾಗಳನತನ ಬೆಂದ  ಮನಡಲನಗಿದ್. ಇದರಿೆಂದ ಪರತಿನತ್ಯ ಶನಲನ ಕ್ನಲೇ್ಜಿನ 
ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳು, ಪರತಿ ದ್ಧನ ಬಸ್ ಗಳಲ್ೂ ಸೆಂಚನರಿಸತವ ಅನವನಯಾತ್ ಇರತವ ಸನವಾಜನಕರತ ಹ್ಚತಾ ತ್ೂೆಂದರ ್
ಅನತಭವಿಸತತಿುದನುರ್. ಈ ಭನಗದಲ್ಪೂ ಸೆಂಚನರಿಸತವ ಅೆಂತ್ರ ರನಜಯ ಬಸ್ ಗಳಲ್ಪೂ ನವನಾಹಕರತ ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳ ಬಸ್  
ಪ್ನಸ್  ಅನತನ ಪರಿಗಣ್ರ್್ಗ ್ ತ್ಗ್ದತಕ್ೂ್ಳಳದ್ ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳನತನ ದನರಿಯ ಮ್ಧಯದಲ್ೂೇ ಇಳಿಸತವುದತ/ಬಸ್  ನಲ್ಪೂಸದ ್
ಹ್ೂೇಗತವುದತ ಈ ರಿೇತಿಯಲ್ಪೂ ತ್ೂೆಂದರ ್ ಮನಡತತಿುದನುರ.್  ಇದರಿೆಂದ ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳು ಸರಿರ್ನದ ಸಮ್ಯಕ್್ೆ 
ತ್ರಗತಿಗ ್ ಹನಜರನಗಲತ ಅಡಚಣ್ರ್ನಗತತಿುದ್. ಬಸ್  ಸೌಲಭಯವಿಲೂದ್ ಬಡ ಮ್ತ್ತು ಮ್ಧಯಮ್ ವಗಾದ ಜನರ 
ದ್ೈನೆಂದ್ಧನ ಚಟತವಟಿಕ್್ಗಳು, ಉದೂ್ಯೇಗ, ಶ್ಕ್ಷಣ್ದ ಮೆೇಲ್ ದತಷಪರಿಣನಮ್ವನಗತತಿುದ್.  ಈ ಹರ್್ನಲ್ಯಲ್ಪೂ, 
ಕ್್ೂೇವಿಡ -೧೯ ಕ್ನರಣ್ದ್ಧೆಂದ ಸಿಗಿತ್ಗ್ೂಳಿಸಿರತವ ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜಯ ರಸ್ು ಸನರಿಗ್ ನಗಮ್ಗಳ ಬಸ್ ಗಳ ಸೇ್ವ್ಯನತನ 
ಪತನಃ ಪ್ನರರೆಂಭಿಸತವುದತ ಹನಗೂ ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳ ಬಸ್  ಪ್ನಸ್ ನ ಗ್ೂೆಂದಲವನತನ ಬಗಹ್ರಿಸಬ್ೇಕ್್ೆಂದತ ಮನನಯ 
ಸನರಿಗ ್ಹನಗೂ ಪರಿಶ್ಷಟ ಪೆಂಗಡಗಳ ಕಲನಯಣ್ ಇಲನಖ್ಯ್ ಸಚಿವರನತನ ತ್ಮ್ಮ ಮ್ೂಲಕ ಒತನುಯಿಸತತಿುದ್ುೇರ್್. 
 
 ಶ್ರೇ ಕ್್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರ,್ ಡನ||ತ್ಳವನರ  
ಸನಬಣ್ಣರವರತ ಪರಸನುಪ ಮನಡಿರತವ ವಿಷಯಕ್್ೆ ಮನನಯ ಸನರಿಗ ್ಹನಗೂ ಪರಿಶ್ಷಟ ಪೆಂಗಡಗಳ ಕಲನಯಣ್ ಸಚಿವರಿೆಂದ 
ಉತ್ುರ ಮ್ೆಂಡಿಸಲನಗತವುದತ. 
   

ಊ) ವಿಷಯ: ಯಶಸಿಾನ ಯೇಜರ್್ಯಲ್ಪೂ ನಗರ ಮ್ತ್ತು ಗನರಮನೆಂತ್ರ  
             ಸಹಕ್ನರಿ  ಸೆಂಘಗಳ  ಸದಸಯರಿಗ್  ಪ್ನವತಿಸಬ್ೇಕ್ನದ  
             ವೆಂತಿಗ್ಯಲ್ಪೂ ತನರತ್ಮ್ಯ ಕತರಿತ್ತ. 
           ----- 

 ಶ್ರೇ ಮ್ೆಂಜತರ್ನಥ ಭೆಂಡನರಿ(ಸಿಳಿೇಯ ಸೆಂಸ್ಿಗಳ ಕ್್ೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರ,್ ಗನರಮಿೇಣ್ಕ್್ೆ ೫೦೦ 
ರೂಪ್ನಯಿ, ನಗರಕ್್ೆ ೧೦೦೦ ರೂಪ್ನಯಿ ನಗದ್ಧ, ರ್್ೂೇೆಂದಣಿಗ್ ನಗರ ಸದಸಯರ ಹೆಂದೇ್ಟತ, “ಯಶಸಿಾನ 
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ವೆಂತಿಗ್ಯಲ್ಪೂ ತನರತ್ಮ್ಯ” ಎೆಂಬ ಶ್ೇಷಿಾಕ್್ಯಡಿ ದ್ಧರ್ನೆಂಕ:೨೮-೧೨-೨೦೨೨ರ ಉದಯವನಣಿ ದ್ಧನಪತಿರಕ್್ಯ 
ಮ್ತಖ್ಪತಟದಲ್ಪೂ ವರದ್ಧರ್ನಗಿದ್. 
 
 ಯಶಸಿಾನ ಯೇಜರ್್ಯಲ್ಪೂ ನಗರ ಮ್ತ್ತು ಗನರಮನೆಂತ್ರ ಸಹಕ್ನರಿ ಸೆಂಘಗಳ ಸದಸಯರಿಗ್ 
ಪ್ನವತಿಸಬ್ೇಕ್ನಗತವ ವೆಂತಿಗಯ್ಲ್ಪೂ ತನರತ್ಮ್ಯ ಮನಡಲನಗಿದ್. ಯಶಸಿಾನ ಯೇಜರ್್ಯಲ್ಪೂ ಗನರಮಿೇಣ್ ಸೆಂಘಗಳ 
ಅಥವನ ಸಾಸಹನಯ ಗತೆಂಪತಗಳ ೪ ಸದಸಯರ ಕತಟತೆಂಬ ಒೆಂದಕ್್ೆ ವನಷಿಾಕ ೫೦೦ ರೂಪ್ನಯಿ ಹನಗೂ ೪ ಕ್ೆೆಂತ್ 
ಹ್ಚಿಾನ ಸದಸಯರತಗಳುಳಳ ಕತಟತೆಂಬದ ಪರತಿ ಸದಸಯರಿಗ್ ಶ್ೇಕಡ ೨೦ ರಷತಟ ಹ್ಚತಾವರಿರ್ನಗಿ ಎೆಂದರ್ ಪರತಿ ಹ್ಚತಾವರಿ 
ಸದಸಯರಿಗ್ ೧೦೦ ರೂಪ್ನಯಿ ಪ್ನವತಿಸಬ್ೇಕ್ನಗತತ್ುದ.್ 
 
 ಆದರ್ ನಗರ ಸಹಕ್ನರಿ ಸೆಂಘಗಳ ಗರಿಷಠ ೪ ಸದಸಯರ ಕತಟತೆಂಬ ಒೆಂದಕ್್ೆ ವನಷಿಾಕ ೧೦೦೦ ರೂಪ್ನಯಿ 
ಮ್ತ್ತು ಹ್ಚತಾವರಿ ಸದಸಯರಿಗ್ ೨೦೦ ರೂಪ್ನಯಿ ವೆಂತಿಗ ್ನೇಡಬ್ೇಕ್ನಗತತ್ುದ್. ಪಟಟಣ್ ಸಹಕ್ನರ ಸೆಂಘಗಳು ಮ್ತ್ತು 
ಕೃಷಿ ಪತಿುನ ಸಹಕ್ನರ ಸೆಂಘಗಳು ಹನಗೂ ನಗರ ಪರದ್ೇಶದ ಇತ್ರ ಸಹಕ್ನರ ಸೆಂಘಗಳಲ್ಪೂ ಹ್ಚಿಾನವರತ ಗನರಮಿೇಣ್ 
ಪರದ್ೇಶದವರನಗಿದುರೂ ಅವರನತನ ಗನರಮಿೇಣ್ ಎೆಂದತ ಪರಿಗಣಿಸಲನಗದತ ಎೆಂದತ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದನುರ.್  
 
 ಈ ಕ್ನರಣ್ಗಳಿೆಂದ ಪಟಟಣ್ ಸಹಕ್ನರ ಸೆಂಘಗಳು ಮ್ತ್ತು ಕೃಷಿ ಪತಿುನ ಸಹಕ್ನರ ಸೆಂಘಗಳ ಸದಸಯರತ 
ಯಶಸಿಾನ ರ್್ೂೇೆಂದಣಿಗ್ ಮ್ತೆಂದ್ ಬರತತಿುಲೂ ಎೆಂದತ ವರದ್ಧರ್ನಗಿದ್. 
 
 ಆದುರಿೆಂದ ಯಶಸಿಾನ ಯೇಜರ್್ಯಲ್ಪೂ ನಗರ ಮ್ತ್ತು ಗನರಮನೆಂತ್ರ ಸಹಕ್ನರಿ ಸೆಂಘಗಳ ಸದಸಯರಿಗ್ 
ಪ್ನವತಿಸಬ್ೇಕ್ನಗತವ ವೆಂತಿಗಯ್ಲ್ಪೂ ತನರತ್ಮ್ಯ ನವನರಿಸಲತ ಸೂಕು ಕರಮ್ ಕ್್ೈಗ್ೂಳಳಬ್ೇಕ್ನಗಿ ಮನನಯ ಸಹಕ್ನರ 
ಸಚಿವರನತನ ಒತನುಯಿಸತತಿುದ್ುೇರ್್. 
  

ಶ್ರೇ ಕ್್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರ,್ ಮನನಯ ಮ್ೆಂಜತರ್ನಥ 
ಭೆಂಡನರಿಯವರತ ಪರಸನುಪ ಮನಡಿರತವ ವಿಷಯಕ್್ೆ ಮನನಯ ಸಹಕ್ನರ ಸಚಿವರಿೆಂದ ಉತ್ುರವನತನ ಒದಗಿಸಲನಗತವುದತ. 
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ಋ) ವಿಷಯ: ಮ್ಹನತ್ಮ ಗನೆಂಧಿೇಜಿಯವರ ಗನರಮ್ ಸಾರನಜಯದ ಅಡಿ ಸಿಳಿೇಯ 
            ಸೆಂಸ್ಿಗಳಿಗ್ ಇನೂನ ಹ್ಚಿಾನ ಅಧಿಕ್ನರ ನೇಡತವ ಬಗ್ೆ.  
     ------ 

ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶ  ಕ್್.ರನಥೂ್ೇಡ (ವಿರ್ೂೇಧ ಪಕ್ಷದ ಮ್ತಖ್ಯ ಸಚ್ೇತ್ಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರ,್ ತನವು 
ಅವಕ್ನಶ ಕ್್ೂಟಿಟದುಕ್ನೆಗಿ ಧನಯವನದಗಳು. ಕರ್ನಾಟಕ ಪೆಂಚನಯತ  ರನಜ  ಪರಿಷತಿುನ ರನಜಯ ಪೆಂಚನಯತ  ರನಜ  
ಸೆಂಸ್ಿಗಳ ಪ್ನರತಿನಧಿಕ ರ್್ೂೇೆಂದನಯಿತ್ ಸೆಂಘಟರ್ರ್್ನಗಿದತು, ರನಜಯದ ಗನರಮಿೇಣನಭಿವೃದ್ಧಿ ಮ್ತ್ತು ಪೆಂಚನಯತ  
ರನಜ  ಇಲನಖ್ಯ್ ಸಚಿವರತ ಇದರ ಪದನಮಿತ್ು ಅಧಯಕ್ಷರನಗಿರತತನುರ್. ೧೯೬೨ ರಲ್ಪೂ ಅೆಂದ್ಧನ ಪರಧನನ ಮ್ೆಂತಿರ 
ಜವಹನರ ಲನಲ  ರ್್ಹರೂರವರಿೆಂದ ಉದನಾಟರ್್ಗೂ್ೆಂಡ ಈ ಸೆಂಸ್ಿ ರನಜಯದಲ್ಪೂನ ಮ್ೂರತ ಹೆಂತ್ಗಳ ಪೆಂಚನಯತ  
ರನಜ  ವಯವಸ್ಿಗ್ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದೆಂತ ್ವಿಚನರ ವಿನಮ್ಯ, ತ್ರಬೇ್ತಿ, ಕ್ನಯಾಗನರಗಳು, ಸೆಂಶ್್ ೇಧರ್್ ಹನಗೂ ಇತ್ರ ್
ಕ್ನಯಾಕರಮ್ಗಳಲ್ಪೂ ತೂ್ಡಗಿಸಿಕ್್ೂೆಂಡಿದತು, ಸಕ್ನಾರ ಹನಗೂ ಪೆಂಚನಯತ  ರನಜ  ಸೆಂಸ್ಿಗಳ ಮ್ಧ್ಯ ಕ್್ೂೆಂಡಿರ್ನಗಿ 
ಕ್ನಯಾ ನವಾಹಸತತನು ಬೆಂದ್ಧದ.್ 

 
 ೧೯೯೨ರಲ್ಪೂ ಸೆಂವಿಧನನದ ೭೩ ಮ್ತ್ತು ೭೪ ತಿದತುಪಡಿಗಳ ಮೆೇಲ್ ದ್ೇಶದನದಯೆಂತ್ ಎಲನೂ ರನಜಯಗಳಲ್ಪೂ 
ಪೆಂಚನಯತ  ರನಜ  ಅಸಿುತ್ಾಕ್್ೆ ಬೆಂದ್ಧರತತ್ುದ್.  ಆದರ್, ಸೆಂವಿಧನನದ ಪರಕರಣ್ ೪೦ ಮ್ತ್ತು ೨೪೩ ಜಿ ರನಾಯ ಗನರಮ್ 
ಪೆಂಚನಯತ ಗಳು ಸಾಯೆಂ ಸಕ್ನಾರಗಳನಗಿ ನವಾಹಸಬ್ೇಕತ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳಿದುರೂ, ಈ ಸೆಂವಿಧನನದ ಆಶಯ 
ಹನಗೂ ಗನೆಂಧಿೇಜಿಯವರ ಗನರಮ್ ಸಾರನಜ ನ ಕನಸತ ಕ್್ೇವಲ ಕನಸನಗಿಯೇ ಉಳಿದ್ಧರತವುದತ ಒೆಂದತ 
ವಿಪರ್ನಾಸವನಗಿದ್. 
 

ಆದುರಿೆಂದ ರನಷಿವು ಸನಾತ್ೆಂತ್ರಯದ ಅಮ್ೃತ್ ಮ್ಹ್ೂೇತ್ುವ ಆಚರಿಸತತಿುರತವ ಐತಿಹನಸಿಕ ವಷಾಗಳಲ್ಪೂ ರನಷಿಪಿತ್ 
ಮ್ಹನತ್ಮ ಗನೆಂಧಿೇಜಿಯವರ ಗನರಮ್ ಸಾರನಜಯದ ಕನಸನತನ ನನಸತ ಮನಡತವ ದೃಷಿಟಯಿೆಂದ ಈಗಿರತವ ಕರ್ನಾಟಕ 
ಗನರಮ್ ಸಾರನಜ  ಹನಗೂ ಪೆಂಚನಯತ  ರನಜ  ಕ್ನನೂನತಗಳನತನ ಚನಚೂ ತ್ಪಪದ್ೇ ಅನತಷ್ನಠನ ಮನಡಿ ಗನರಮ್ ಸಭ್, 
ಗನರಮ್ ಪೆಂಚನಯಿತಿ, ತನಲೂೂಕತ ಪೆಂಚನಯಿತಿ, ಜಿಲನೂ ಪೆಂಚನಯಿತಿಗಳನತನ ಸೆಂವಿಧನನದ ಆಶಯದೆಂತ್ ಸಿಳಿೇಯ 
ಸಕ್ನಾರಗಳನಗಿ ಕ್್ಲಸ ಮನಡಲತ ಕ್ನನೂನನಲ್ಪೂರತವ ಎಲನೂ ಜವನಬನುರಿ, ಅಧಿಕ್ನರ, ಹಣ್ಕ್ನಸತ, ಸಿಬಬೆಂದ್ಧ ಹನಗೂ 
ಸನಾತ್ೆಂತ್ರಯವನತನ ನೇಡಲತ ಅಗತ್ಯವಿರತವ ಕ್ನನೂನನತನ ರೂಪಿಸತವ ಸಲತವನಗಿ ತ್ಮ್ಮ ಮ್ೂಲಕ ಸಕ್ನಾರವನತನ 
ಒತನುಯಿಸತತಿುದ್ುೇರ್್. 
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 ಶ್ರೇ ಕ್್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರ,್ ಮನನಯ ಪರಕ್ನಶ  
ರನಥ್ೂೇಡ ರವರತ ಪರಸನುಪ ಮನಡಿರತವ ವಿಷಯಕ್್ೆ ಗನರಮ್ ಸಕ್ನಾರಗಳನಗಿ ಗನರಮ್ ಪೆಂಚನಯಿತಿಗಳು ಕ್್ಲಸಗಳನತನ 
ಮನಡಬೇ್ಕತ. ಅದಕ್್ೆ ಅಧಿಕ್ನರ, ಹಣ್ಕ್ನಸತ, ಸಿಬಬೆಂದ್ಧ, ಇವುಗಳ ಬಗ್ೆ ಅನತಕೂಲ ಮನಡಬೇ್ಕ್್ೆಂದತ ಮನನಯ ಸದಸಯರ 
ಯೇಚರ್್ರ್ನಗಿದ್.  ಅದಕ್್ೆ ಸಕ್ನಾರದ ಸಹಮ್ತ್ ಇದ್. ಮನನಯ ಮ್ತಖ್ಯಮ್ೆಂತಿರಗಳ ಜ್ೂತ್ಯಲ್ಪೂ ಮನತ್ರ್ನಡಿ 
ಉತ್ುರವನತನ ಮ್ೆಂಡಿಸತತ್ುೇರ್್.  
                (ಮ್ತೆಂದತ) 
 
(1299) 29/12/2022/1:00/ಎಸ್ ಪಿಆರ -ಎಕ್್             (ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಿತಿ) 
 

       ಎ) ವಿಷಯ:- ರನಜಯದ ವಿವಿಧ ಇಲನಖ್್ಗಳಲ್ಪೂ ಕ್್.ಎ.ಎಸ್ .(ಕ್ರಿಯ ಶ್ರೇಣಿ)  
       ಗ್ಜ್ಟ್ಡ  ಪ್್ೂರೇಬ್ೇಷನರಿ ಹತದ್ುಗಳ ಭತಿಾ ಬಗ್ೆ 

- - - - 

 ಶ್ರೇ ಅರವಿೆಂದ ಕತಮನರ  ಅರಳಿ(ವಿಧನನ ಸಭ್ಯಿೆಂದ ಚತರ್ನಯಿತ್ರನದವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, 
ರನಜಯದಲ್ಪೂರತವ ಹಲವನರತ ಇಲನಖ್ಗ್ಳಲ್ಪೂ ಕ್್.ಎ.ಎಸ್ .(ಕ್ರಿಯ ಶ್ರೇಣಿ) ವೃೆಂದದ ರ್್ೇರ ರ್್ೇಮ್ಕ್ನತಿ ಕ್ೂ್ೇಟನದಡಿ 
ಸತಮನರತ 500 ಕೂೆ ಹ್ಚತಾ ಹತದು್ಗಳು ಖ್ನಲ್ಪ ಇದತು, ಇದನತನ ಭತಿಾ ಮನಡತವ ವಿಚನರವನತನ ಸದನದಲ್ಪೂ 
ಶ್ನಯವ್ೇಳ್ಯಲ್ಪೂ ಪರಸನುಪಿಸಲತ ಅನತಮ್ತಿಯನತನ ನೇಡಿದುಕ್ನೆಗಿ ಧನಯವನದಗಳು.   

 
ರನಜಯದ ವಿವಿಧ ಇಲನಖ್ಗ್ಳಲ್ಪೂ ಕ್್.ಎ.ಎಸ್ . ಗ್ಜ್ಟಡ್  ಪ್್ೂರೇಬೇ್ಷನರಿ ಹತದು್ಗಳು ಪರಮ್ತಖ್ವನಗಿ ಕೆಂದನಯ, 

ಗನರಮಿೇಣನಭಿವೃದ್ಧಿ, ಗೃಹ, ಹೆಂದತಳಿದ ವಗಾ, ಸಮನಜ ಕಲನಯಣ್ ಮ್ತ್ತು ಸಹಕ್ನರ ಸೇ್ರಿದೆಂತ ್ವಿವಿಧ ಇಲನಖ್ಗ್ಳಿಗ ್
ಸೇ್ರಿದವು ಆಗಿರತತ್ುದ್.  ಈ ಖ್ನಲ್ಪ ಇರತವ ಹತದ್ುಗಳಿೆಂದ ಸಕ್ನಾರದ ಯೇಜರ್್ಯನತನ ಜನರಿಗ ್ ತ್ಲತಪಿಸಲತ 
ಸನಧಯವನಗದ್ೇ, ರನಜಯದಲನೂಗಬ್ೇಕ್ನದ ಅರ್್ೇಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕ್ನಯಾಕರಮ್ಗಳು ಕತೆಂಠಿತ್ಗ್ೂೆಂಡಿದತು, ರನಜಯದ 
ಸಮ್ತ್ೂೇಲ್ಪತ್ ಪ್ನರದೇ್ಶ್ಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನತನ ಸನಧಿಸಲತ ಕ್್ೇೆಂದ್ಧರೇಕೃತ್ ಮ್ತ್ತು ಸಮ್ಗರ ಕರಮ್ಗಳನತನ ಕ್್ೈಗ್ೂಳಳಲತ 
ವಿಫ್ಲವನಗತತಿುದ.್ 
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ಕಳ್ದ ಹತ್ತು ವಷಾಗಳಿೆಂದ ಕ್್ೇವಲ ರ್ನಲತೆ ಬನರಿ ಈ ಗ್ಜ್ಟ್ಡ  ಪ್್ೂರೇಬ್ೇಷನರಿ ಹತದು್ಗಳಿಗ್ 
ಆಹನಾನಸಿದರ್್ನದರೂ, ಈ ಹತದ್ುಗಳಲ್ಪೂ ಆಯೆರ್ನದವರಲ್ಪೂ 180ಕೂೆ ಹ್ಚತಾ ಅಭಯರ್ಥಾಗಳು ಹತದ್ುಗ್ ವರದ್ಧಯನತನ 
ಮನಡಿಕ್್ೂಳಳದ್ಧರತವುದರಿೆಂದ ಈ ಹತದ್ುಗಳನತನ ಸಹ ಖ್ನಲ್ಪ ಹತದ್ುಗಳ್ೆಂದತ ಪರಿಗಣಿಸಬ್ೇಕ್ನಗತತ್ುದ್.  ಪರತಿ ವಷಾ 
ಸಕ್ನಾರವು ರನಜಯದ ಅಭಯರ್ಥಾಗಳಿಗ ್ ಕ್ೂ್ೇಟನಯೆಂತ್ರ ರೂಪ್ನಯಿಗಳ ಅನತದನನವನತನ ಉಚಿತ್ ಕ್್.ಎ.ಎಸ್ . 
ತ್ರಬೇ್ತಿಗನಗಿ ನೇಡತತಿುದ್.  ಆದರ್, ಕ್ನಲಕ್ನಲಕ್್ೆ ತ್ರವನಗತವ ಹನಗೂ ಪರಸತುತ್ ಖ್ನಲ್ಪಯಿರತವ ಕ್್.ಎ.ಎಸ್ . ಗ್ಜ್ಟ್ಡ  
ಪ್್ೂರೇಬ್ೇಷನರಿ ಹತದ್ುಗಳನತನ ಭತಿಾ ಮನಡಲತ ಅಧಿಸೂಚರ್್ಯರ್್ನೇ ಹ್ೂರಡಿಸತತಿುಲೂ.  ಆದರ್, ಪರಸತುತ್ ಕ್್ೇವಲ 43 
ಹತದ್ುಗಳ ರ್್ೇಮ್ಕ್ನತಿಗ ್ ಮನತ್ರ ಅಧಿಸೂಚರ್್ಯನತನ ಹ್ೂರಡಿಸಲತ ಕ್್.ಪಿ.ಎಸ್ .ಸಿ.ಗ್ ಪರಸನುವರ್್ಯನತನ 
ಕಳುಹಸಿರತತ್ುದ್. 

 
ಆದರ್, ಪರಸತುತ್ 500 ಕೂೆ ಹಚ್ತಾ ಹತದು್ಗಳು ವಿವಿಧ ಇಲನಖ್ಗ್ಳಲ್ಪೂ ಖ್ನಲ್ಪ ಇದುರೂ ಸಹ ಅದನತನ ಭತಿಾ 

ಮನಡದ್ಧರತವುದತ ವಿಪರ್ನಾಸವನಗಿದ್. ಆದುರಿೆಂದ ಪರಸತುತ್ ಕ್್ೇವಲ 43 ಹತದ್ುಗಳ ರ್್ೇಮ್ಕ್ನತಿಗನಗಿ ಸಲ್ಪೂಸಿರತವ 
ಪರಸನುವರ್್ಯ ಬದಲನಗಿ ಖ್ನಲ್ಪ ಇರತವ 500 ಕೂೆ ಹ್ಚತಾ ಹತದ್ುಗಳ ರ್್ೇಮ್ಕ್ನತಿಗನಗಿ ಸಕ್ನಾರವು 
ಅಧಿಸೂಚರ್್ಯನತನ ಹೂ್ರಡಿಸತವ ಸಲತವನಗಿ ಸೂಕು ಕರಮ್ವನತನ ತ್ಗ್ದತಕ್ೂ್ಳಳಲತ ಈ ಸದನದ ಮ್ೂಲಕ ರ್ನನತ 
ಸಕ್ನಾರವನತನ ಒತನುಯಿಸತತ್ುೇರ್್.   

 
ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶ  ಕ್್.ರನಥೂ್ೇಡ (ವಿರ್ೂೇಧ ಪಕ್ಷದ ಮ್ತಖ್ಯ ಸಚ್ೇತ್ಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಇದ್ೇ 

ವಿಷಯವನತನ ಕಳ್ದ ಅಧಿವೇ್ಶನದಲ್ಪೂಯೂ ಸಹ ಪರಸನುಪಿಸಲನಗಿತ್ತು.  ಆದರ್, ಸಕ್ನಾರವು ಇದತವರ್ವಿಗ ್ಉತ್ುರಿಸಿಲೂ.   
 
 ಶ್ರೇ ಕ್್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಸದಸಯರತ ಶ್ನಯ 
ವ್ೇಳ್ಯಲ್ಪೂ ಪರಸನುಪಿಸಿದ ವಿಷಯಕ್್ೆ ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಟೆಂತ್, ಮ್ತಖ್ಯಮ್ೆಂತಿರಗಳಿೆಂದ ಉತ್ುರ ಪಡ್ದತ ಮ್ೆಂಡಿಸಲನಗತವುದತ. 
 
 ಶ್ರೇ ಅರವಿೆಂದ ಕತಮನರ  ಅರಳಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್,… 
 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಶ್ನಯ ವ್ೇಳ್ಯಲ್ಪೂ ಪರಶ್ನಯನತನ ಕ್್ೇಳುವೆಂತಿಲೂ. 
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 ಶ್ರೇ ಅರವಿೆಂದ ಕತಮನರ  ಅರಳಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ರ್ನನತ ಪರಶ್ನಯನತನ ಕ್್ೇಳುತಿುಲೂ.  ರ್ನನತ 
ಇದ್ೇ ವಿಷಯವನತನ ಕಳ್ದ ಬನರಿಯ ಅಧಿವ್ೇಶನದಲ್ಪೂಯೂ ಪರಸನುಪಿಸಿದತು, ಉತ್ುರ ದ್ೂರ್ತಿರತವುದ್ಧಲೂ. 
 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಸಭನರ್ನಯಕರೇ್, ಈ ವಿಷಯಕ್್ೆ ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಟೆಂತ್, ತ್ಕ್ಷಣ್ವ್ೇ ಉತ್ುರವನತನ ಕ್್ೂಡಿಸಿ. 
 
ಶ್ರೇ ಕ್್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಸದಸಯರತ ಪರಸನುಪಿಸಿದ ವಿಷಯಕ್್ೆ 

ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಟೆಂತ್, ಕೂಡಲೇ್ ಉತ್ುರವನತನ ಕ್್ೂಡಿಸತತ್ುೇರ್್. 
 

ಏ) ವಿಷಯ:- ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜಯ ಗನರಮಿೇಣ್ ಕೃಪ್ನೆಂಕ ಶ್ಕ್ಷಕರ ವ್ೇದ್ಧಕ್್,  
             ಬ್ೆಂಗಳೂರತ ಇವರತ ಆರ್ಥಾಕ ಸೌಲಭಯ ಹನಗೂ ಸ್ೇವನ  
             ಜ್ೇಷಠತ್ ನೇಡಬ್ೇಕ್್ೆಂದತ ಒತನುಯಿಸಿ, ಸತವಣ್ಾ ವಿಧನನಸೌಧದ  
             ಎದತರಿಗ್ ಧರಣಿ ಸತನಯಗರಹ ನಡಸ್ತತಿುರತವ ಕತರಿತ್ತ 

    - - - - 

ಶ್ರೇ ಎಸ್ .ವಿಿ.ಸೆಂಕನೂರ(ಪದವಿೇಧರರ ಕ್್ೇತ್ರ):_ ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಅವಕ್ನಶಕ್ನೆಗಿ ಧನಯವನದಗಳು. 
ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜಯ ಗನರಮಿೇಣ್ ಕೃಪ್ನೆಂಕ ಶ್ಕ್ಷಕರ ವ್ೇದ್ಧಕ್್, ಬ್ೆಂಗಳೂರತ ಇವರತ ರ್ನವು ಈ ಹೆಂದ ್ ಸಲ್ಪೂಸಿದ 
ಸೇ್ವ್ಯನತನ ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಎಲನೂ ಆರ್ಥಾಕ ಸೌಲಭಯ ಹನಗೂ ಸೇ್ವನ ಜ್ೇಷಠತ್ ನೇಡಬ್ೇಕ್್ೆಂದತ ಒತನುಯಿಸಿ, ದ್ಧರ್ನೆಂಕ 
28/12/2022 ರೆಂದತ ಸತವಣ್ಾ ವಿಧನನಸೌಧದ ಎದತರಿಗ್ ಧರಣಿ ಸತನಯಗರಹ ನಡಸ್ಿರತವ ವಿಷಯ ವಿಜಯವನಣಿ, 
ಸೆಂಯತಕು ಕರ್ನಾಟಕ, ಕನನಡಪರಭ ಹೇಗ್ ವಿವಿಧ ಪತಿರಕ್ಗ್ಳಲ್ಪೂ ಪರಕಟವನಗಿವ.್   

 
ಗನರಮಿೇಣ್ ಕೃಪ್ನೆಂಕ ಪಡದ್ತ 1998 ರಲ್ಪೂ ರ್್ೇಮ್ಕ್ನತಿ ಹ್ೂೆಂದ್ಧ ಐದತ ವಷಾಗಳ ನೆಂತ್ರ ಸವೊೇಾಚಛ 

ರ್ನಯರ್ನಲಯದ ತಿೇಪಿಾನೆಂತ,್ ಸತಮನರತ 3,500 ಶ್ಕ್ಷಕರತ ವಜನಗೂ್ೆಂಡರತ.  ತ್ದನೆಂತ್ರ ನವ್ೆಂಬರ /ಡಿಸೆ್ಂಬರ  
2003 ರಲ್ಪೂ ರ್ನಲತೆ ತಿೆಂಗಳ ನೆಂತ್ರ ವಿಶ್ೇಷ ರ್್ೇಮ್ಕ್ನತಿ ಮ್ೂಲಕ ಅವರತ ಮ್ರತ ರ್್ೇಮ್ಕಗೂ್ೆಂಡಿರತವರತ.  ಈ 
ವಿಚನರದಲ್ಪೂ ಕೃಪ್ನೆಂಕ ಪಡದ್ತ ಮ್ರತ ರ್್ೇಮ್ಕಗೂ್ೆಂಡ ಶ್ಕ್ಷಕರತ, ಮದಲತ ರ್್ೇಮ್ಕಗೂ್ೆಂಡ ವಷಾ ಅೆಂದರ್ 
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1998ರಿೆಂದಲ್ೇ ಸೇ್ವನ ಅವಧಿಯನತನ ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಎಲನೂ ಆರ್ಥಾಕ ಸೌಲಭಯ ನೇಡಲತ ಒತನುಯಿಸತತನು ಬೆಂದ್ಧರತವರತ.  
ಆದರ್, ಇಪಪತ್ತು ವಷಾಗಳನದರೂ ಸಮ್ಸ್ಯಗ್ ಪರಿಹನರ ದೂ್ರತ್ಿರತವುದ್ಧಲೂ.   

 
ಕೃಪ್ನೆಂಕ ಶ್ಕ್ಷಕರ ಸಮ್ಸಯ್ಗ ್ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದೆಂತ,್ 2019 ಮ್ತ್ತು 2021 ರಲ್ಪೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಆಡಳಿತನತ್ಮಕ 

ರ್ನಯಯ ಮ್ೆಂಡಳಿ, ಬ್ೆಂಗಳೂರತ ಹನಗೂ ಬ್ಳಗನವಿ ಪಿೇಠವು ಗನರಮಿೇಣ್ ಕೃಪ್ನೆಂಕ ಶ್ಕ್ಷಕರ ಪರಿಷೃತ್ ಪಟಿಟಯಲ್ಪೂ 
ಆಯೆರ್ನದ ಶ್ಕ್ಷಕರಿಗ ್ ಹೆಂದ ್ ಸಲ್ಪೂಸಿದ ಸೇ್ವ್ ಪರಿಶ್ೇಲ್ಪಸಿ, ವ್ೇತ್ನ ನೇಡಲತ ಆದ್ೇಶ್ಸಿದ.್  ಮ್ತೆಂದತವರ್ದತ, 
2003 ರಲ್ಪೂ ಆಯತಕುರತ, ಸನವಾಜನಕ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಇಲನಖ್,್ ಬ್ೆಂಗಳೂರತ ಇವರ ಸತತ್ೂುೇಲ್ಯೆಂತ್ ವಜನಗೂ್ೆಂಡ 
ಶ್ಕ್ಷಕರ ಜನಗದಲ್ಪೂ ನಗರದ ಅಭಯರ್ಥಾಗಳು ಬರದ್ೇ ಇದುಲ್ಪೂ ಹ್ಚತಾವರಿ ಪಟಿಟಗ ್ ಚನಲರ್್ ನೇಡಲತ ತಿಳಿಸಲನಗಿತ್ತು.  
ಆದರ್, ಇಲನಖ್ಯ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ ಆಡಳಿತ್ ರ್ನಯಯ ಮ್ೆಂಡಳಿಯ ಆದೇ್ಶವನತನ ಕ್ನಯಾಗತ್ಗೂ್ಳಿಸದೇ್ 
ಲ್ೂೇಪವ್ಸಗಿದ್.  

 
ಕ್್ಲವೊೆಂದತ ಜಿಲ್ೂಗಳಲ್ಪೂ ಶೇ್ಕಡನ 80 ರಷತಟ ಕೃಪ್ನೆಂಕ ಶ್ಕ್ಷಕರತ ಹೆಂದ್ಧನ ಸೇ್ವ್ಯ ಆಧನರದಲ್ಪೂ ವ್ೇತ್ನ 

ಪಡಯ್ತತಿುದತು, ಅವರ ನವೃತಿು ಸಮ್ಯದಲ್ಪೂ ತ್ಗ್ದತಕ್್ೂೆಂಡ ವ್ೇತ್ನವನತನ ಕಟನವಣ್ ಮನಡತತಿುದನುರ.್  ಇದರಿೆಂದ 
ಶ್ಕ್ಷಕರತ ನವೃತಿು ಹೂ್ೆಂದತವ ಸೆಂದಭಾದಲ್ಪೂ ಬರಿಗೈ್ಯಲ್ಪೂ ಮ್ರ್್ಗ್ ಹ್ೂೇಗತವ ಸನನವ್ೇಶ ಬೆಂದ್ಧರತವುದತ. 

 
ಈ ಎಲನೂ ವಿಚನರಗಳ ಹರ್್ನಲ್ಯಲ್ಪೂ, ಕ್್.ಎ.ಟಿ. ಯವರ ತಿೇಪತಾ ನೇಡಿದೆಂತ್, ಹೆಂದ್ಧನ ಸೇ್ವನ ಅವಧಿಯನತನ 

ಪರಿಗಣಿಸಿ ಸೇ್ವನ ಜ್ೇಷಠತ್ ಹನಗೂ ಎಲನೂ ಆರ್ಥಾಕ ಸೌಲಭಯ ನೇಡತವೆಂತ ್ ಶನಲನ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಹನಗೂ ಸನಕ್ಷರತನ 
ಇಲನಖ್ಯ್ ಸಚಿವರತ ಕೂಡಲೇ್ ಕರಮ್ ಜರತಗಿಸಲತ ಶ್ನಯ ವ್ೇಳ್ಯಲ್ಪೂ ಒತನುಯಿಸತತ್ುೇರ್್.  
 
 ಶ್ರೇ ಕ್್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಸದಸಯರತ ಶ್ನಯ 
ವ್ೇಳ್ಯಲ್ಪೂ ಪರಸನುಪಿಸಿದ ವಿಷಯಕ್್ೆ ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಟೆಂತ್, ಶನಲನ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಹನಗೂ ಸನಕ್ಷರತನ ಸಚಿವರಿೆಂದ ಉತ್ುರ 
ಪಡದ್ತ ಮ್ೆಂಡಿಸಲನಗತವುದತ. 
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ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಈಗ ಅಜಿಾಯರ್ೂ್ನಪಿಪಸತವುದತ.  ಶ್ರೇ ಚನನರನಜ ಬಸವರನಜ ಹಟಿಟ ಹ್ೂಳಿ ಅವರತ 
ಪರಸತುತ್ ಸದನದಲ್ಪೂಲೂ. ಮ್ತೆಂದ್ಧನದತ ವಿಧ್ೇಯಕಗಳ ಪರ್ನಾಲೂ್ೇಚರ್್ ಹನಗೂ ಅೆಂಗಿೇಕ್ನರ ಕಲನಪವನತನ 
ತ್ಗ್ದತಕ್ೂ್ಳೂ್ಳೇಣ್.  

 
ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್್.ಹರಿಪರಸನದ (ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, …. 
ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಈ ಕಲನಪದ ನೆಂತ್ರ ಅದನತನ ತ್ಗ್ದತಕ್ೂ್ಳುಳತ್ುೇರ್್. 

 
ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್್.ಹರಿಪರಸನದ :- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಒೆಂದೇ್ ಒೆಂದತ ನಮಿಷ.  ಉತ್ುರ ಕರ್ನಾಟಕ ಭನಗದ 

ಬ್ಳಗನವಿ ಜಿಲ್ೂಯಲ್ಪೂ ಅಧಿವ್ೇಶನವನತನ ನಡಸ್ತವ ಸೆಂದಭಾದಲ್ಪೂ, ಉತ್ುರ ಕರ್ನಾಟಕ ಭನಗದ ಸಮ್ಸ್ಯಗಳ ಕತರಿತನಗಿ 
ಚಚ್ಾ ಮನಡತವುದತ ಸೂಕುವನಗತತ್ುದ್.  ಆದರ,್ ಇಷತಟ ದ್ಧನಗಳವರ್ಗ್ ರ್ನವುದ್ೇ ಗೆಂಭಿೇರವನದ ಚಚ್ಾರ್ನಗಲ್ಪಲೂ.  
ಆದುರಿೆಂದ ಇವತಿುನ ದ್ಧವಸ ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶ  ಕ್್.ರನಥ್ೂೇಡ ರವರತ ಪರಸನುಪಿಸಲ್ಪರತವ ವಿಷಯವನತನ ಚಚ್ಾಗ ್
ತ್ಗ್ದತಕ್ೂ್ಳೂ್ಳೇಣ್.  ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುನ ಕ್ನಯಾವಿಧನನ ಹನಗೂ ನಡವಳಿಕ್್ಯ ನಯಮ್ಗಳು – 
ನಯಮ್ 68 ರಡಿ ತನವು ಇದಕ್್ೆ ಅನತಮ್ತಿಸಿದ್ಧುೇರಿ.  ಹೇಗನಗಿ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ೆ ಚಚ್ಾರ್ನದ ನೆಂತ್ರ ತನವು 
ವಿಧ್ೇಯಕವನತನ ತ್ಗ್ದತಕ್ೂ್ಳಿಳ. ಇದನತನ ಮದಲತ ಮ್ತಗಿಸ್ೂೇಣ್; ರ್ನವುದ್ೇ ತನಪತ್ರಯಗಳಿಲೂ.   

 
ಡನ|| ಮ್ತರತಗ್ೇಶ  ಆರ . ನರನಣಿ(ಬೃಹತ  ಮ್ತ್ತು ಮ್ಧಯಮ್ ಕ್್ೈಗನರಿಕ್ನ ಸಚಿವರತ):- ಮನನಯ 

ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಈ ವಿಧೇ್ಯಕವನತನ ನರ್ನ್ಯ ದ್ಧನವ್ೇ ತಗ್್ದತಕ್ೂ್ಳಳಬ್ೇಕ್ನಗಿತ್ತು.   
 
ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್್.ಹರಿಪರಸನದ (ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ವಿಧ್ೇಯಕದಲ್ಪೂ 

ರ್ನವುದ್ೇ ತ್ತತ್ತಾ ಇಲೂ;  ಆಕ್ನಶ ಬಿದತು ಹ್ೂೇಗತವುದ್ಧಲೂ.  ಸನವಾಜನಕವನಗಿ ಮ್ಹತ್ಾವನದ ವಿಧೇ್ಯಕವಿದುರ್, 
ಅದನತನ ತ್ಗ್ದತಕ್್ೂಳೂ್ಳೇಣ್.  ನಮ್ಮ ಸದಸಯರತ ಪರಸನುಪಿಸಿದ ಕೃಷ್ನಣ ನದ್ಧ ನೇರಿನ ವಿಚನರದಲ್ಪೂ ಬಚನವತ  ತಿೇಪಿಾನ 
ಬಗ್ೆ ಚಚಿಾಸಲತ ತನವು ಅನತವು ಮನಡಿಕ್ೂ್ಡಬೇ್ಕತ.  ಇದಕ್್ೆ ರ್ನವು ಜನಸಿು ಸಮ್ಯವನತನ ತ್ಗ್ದತಕ್್ೂಳುಳವುದ್ಧಲೂ.  
ವಿಧ್ೇಯಕವನೂನ ಸಹ ಅನತಮೇದ್ಧಸೂ್ೇಣ್.  ದಯಮನಡಿ ಈ ಚಚ್ಾಗ್ ಅವಕ್ನಶ ಮನಡಿಕ್ೂ್ಡಿ.   
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ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಈ ವಿಧ್ೇಯಕ ಮ್ತಗಿದ ತ್ಕ್ಷಣ್ವ್ೇ ಆ ವಿಷಯವನತನ ಚಚ್ಾಗ್ ತ್ಗ್ದತಕ್ೂ್ಳೂ್ಳೇಣ್.  
ನೆಂತ್ರದಲ್ಪೂ ಸೆಂಪೂಣ್ಾ ಸಮ್ರ್ನವಕ್ನಶವನತನ ನೇಡತತ್ುೇರ್್.   

 
೦೪. ಶನಸನ ರಚರ್್ 

ವಿಧ್ೇಯಕಗಳ ಪರ್ನಾಲ್ೂೇಚರ್್ ಹನಗೂ ಅೆಂಗಿೇಕ್ನರ  

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ೇಷ ಹೂಡಿಕ್್ ಪರದ್ೇಶ ವಿಧ್ೇಯಕ, ೨೦22 
ಪರ್ನಾಲ್ೂೇಚರ್ನ ಪರಸನುವ 

ಡನ|| ಮ್ತರತಗ್ೇಶ  ಆರ . ನರನಣಿ(ಬೃಹತ  ಮ್ತ್ತು ಮ್ಧಯಮ್ ಕ್್ೈಗನರಿಕ್ನ ಸಚಿವರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ೨೦೨೨ರ ವಿಧನನಸಭ್ಯಿೆಂದ ಅೆಂಗಿೇಕೃತ್ವನದ ರೂಪದಲ್ಪೂರತವ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ೇಷ ಹೂಡಿಕ್ ್
ಪರದ್ೇಶ ವಿಧೇ್ಯಕವನತನ ಪರ್ನಾಲ್ೂೇಚಿಸಬೇ್ಕ್್ೆಂದತ ಕ್್ೂೇರತತ್ುೇರ್್.  

ಪರಸನುವವನತನ ಮ್ೆಂಡಿಸಲನಯಿತ್ತ 
 

ಡನ|| ಮ್ತರತಗ್ೇಶ  ಆರ . ನರನಣಿ(ಬೃಹತ  ಮ್ತ್ತು ಮ್ಧಯಮ್ ಕ್್ೈಗನರಿಕ್ನ ಸಚಿವರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಇದತ ವಿಶ್ೇಷ ಹೂಡಿಕ್್ ಪರದೇ್ಶ (ಎಸ್ .ಐ.ಆರ .) ವಿಧ್ೇಯಕವನಗಿರತತ್ುದ್.  ಈಗನಗಲ್ೇ ಈ 
ರಿೇತಿರ್ನಗಿ ಬ್ೆಂಗಳೂರತ ನಗರ ಪರದ್ೇಶದ ಎಲ್ಕ್ನಿನಕ  ಸಿಟಿ ಪರದ್ೇಶದಲ್ಪೂ 2013 ರ್್ೇ ಸನಲ್ಪನಲ್ಪೂ ಪ್ನರಯೇಗಿಕವನಗಿ 
900 ಎಕರ ್ ಪರದ್ೇಶದಲ್ಪೂ ಈ ಹೆಂದ್ಧನ ಕ್ನೆಂಗ್ರಸ್  ಪಕ್ಷದ ಅಧಿಕ್ನರನವಧಿಯಲ್ಪೂ ಶ್ರೇ ಆರ .ವಿ.ದ್ೇಶಪ್ನೆಂಡರ್ವರತ 
ಸಚಿವರನಗಿದು ಸೆಂದಭಾದಲ್ಪೂ ನಡಸ್ಲನಗಿತ್ತು.  ಆಗ ಇದತ ಬಹಳ ಯಶಸಿಾರ್ನಗಿ ಆಗಿತ್ತು.  ಇದ್ೇ ಪರಕ್ನರವನಗಿ 
ಇವತಿುನ ದ್ಧವಸ ಭನರತ್ ಸೆಂವಿಧನನದ ಅನತಚ್ಛೇದ 243/ಕೂಯ ರಡಿಯಲ್ಪೂ ಕ್್ೈಗನರಿಕ್ನ ಪಟಟಣ್ವನತನ ರಚಿಸಲತ 
ಅವಕ್ನಶವನತನ ಕಲ್ಪಪಸಿಕ್್ೂಡಲನಗಿದ್.  ಅದರೆಂತ,್ ಕರ್ನಾಟಕ ಮ್ತನಸಿಪ್ನಲ್ಪಟಿ ಕ್ನಯುಯಡಿ ಕ್್ೈಗನರಿಕ್ನ ಪಟಟಣ್ವನತನ 
ರಚಿಸತವ ಅಧಿಕ್ನರವನೂನ ಸಹ ಇದರಲ್ಪೂ ನೇಡಲನಗಿದ್.  ಈ ಕ್ನಯುಯಡಿ ಈಗನಗಲ್ೇ ಎಲಕ್್ನಿನಕ  ಸಿಟಿ ಕ್ೈ್ಗನರಿಕ್ನ 
ಪಟಟಣ್ವನತನ ಸತಮನರತ 900 ಎಕರಗ್ಳಷತಟ ಪರದೇ್ಶದಲ್ಪೂ 2013 ರ್್ೇ ಸನಲ್ಪನಲ್ಪೂ ರಚಿಸಲನಗಿದ್.  ಕರ್ನಾಟಕ 
ಮ್ತನಸಿಪ್ನಲ್ಪಟಿ ಕ್ನಯುಯ ಕಲೆಂ 364 ರಡಿ ಈಗನಗಲ್ೇ ಪಟಟಣ್ ಪ್ನರಧಿಕ್ನರವು ಆಸಿು ತ್ರಿಗ್ ಸೆಂಗರಹಸಲತ ಅವಕ್ನಶ 
ಕಲ್ಪಪಸಲನಗಿದ್.  ಆಸಿು ತ್ರಿಗ್ ಸೆಂಗರಹಣ್ರ್ನದ ಮತ್ುದಲ್ಪೂ ಶ್ೇಕಡನ 70 ರಷಟನತನ ಟೌನ ಶ್ಪ ನ ಮ್ೂಲ 
ಸೌಕಯಾಗಳನತನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಲತ ಉಪಯೇಗ ಮನಡಿಕ್್ೂಳಳಬಹತದತ; ಬನಕ್ ಶ್ೇಕಡನ 30 ರಷಟನತನ ಸಿಳಿೇಯ 
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ಸೆಂಸ್ಿಗ್ ನೇಡಲನಗತವುದತ.  ಒಟನಟರ್ರ್ನಗಿ ಸೆಂಗರಹಣ್ರ್ನಗತವ ಆಸಿು ತ್ರಿಗಯ್ಲ್ಪೂ ಶ್ೇಕಡನ 70 ರಷಟನತನ ಹಳ್ಯ 
ಕ್್ೈಗನರಿಕ್ನ ಪರದ್ೇಶಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮನಡಲತ ನೇಡತತಿುದ್ುೇವ್.  ಇನತನಳಿದ ಶ್ೇಕಡನ 30 ರಷತಟ ಈ ಮದಲತ ರ್ನವ 
ರಿೇತಿರ್ನಗಿತ್ೂುೇ, ಅದ್ೇ ರಿೇತಿರ್ನಗಿ ತ್ರಿಗ್ ಸೆಂಗರಹಣ್ ಮನಡತತು್ೇವ್.  ಏಕ್ೆ್ಂದರ್, ಎಲನೂ ಹಳ್ಯ ಕ್್ೈಗನರಿಕ್ನ 
ಪರದ್ೇಶಗಳಲ್ಪೂ ರ್ನವುದೇ್ ರಿೇತಿರ್ನದ ಹಣ್ ಬರದ್ೇ ಇರತವುದರಿೆಂದ ಅಲ್ಪೂನ ವಯವಸ್ಿಗಳ್ಲೂವೂ ಬಹಳ 
ಅಸುವಯಸುವನಗತತಿುದ್.  ಉದನಹರಣ್ಗ್ ಹ್ೇಳುವುದನದರ,್ ಅಲ್ಪೂನ ಬಿೇದ್ಧ ದ್ಧೇಪ, ಒಳಚರೆಂಡಿ, ಹ್ೂಸ ರಸ್ುಗಳನತನ 
ಮನಡತವುದತ ಇತನಯದ್ಧಗಳಿರಬಹತದತ.  ಈ ರಿೇತಿಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗನಗಿ ರ್ನವುದ್ೇ ರಿೇತಿಯ ಹಣ್ ಬರದ್ೇ 
ಇರತವುದರಿೆಂದ ಆಸಿು ತ್ರಿಗ್ ಸೆಂಗರಹಣ್ಯ ಶ್ೇಕಡನ 70 ರಷಟನತನ ರ್ನವು ನೇಡತತಿುದ್ುೇವ್.  ಈ ಹೆಂದ ್ ಇದನತನ 
ಪ್ನರಯೇಗಿಕವನಗಿ ಮನಡಲನಗಿದತು, ಯಶಸಿಾರ್ನಗಿತ್ತು.  ಈ ಹರ್್ನಲ್ಯಲ್ಪೂ ಇದನತನ ಮ್ತೆಂದತವರಸ್ಿಕ್್ೂೆಂಡತ 
ಹ್ೂೇಗತತಿುದ್ುೇವ್.  ಎಲ್ಕ್ನಿನಕ  ಸಿಟಿ ಕ್ೈ್ಗನರಿಕ್ನ ಪಟಟಣ್ವು ರನಜಯದಲ್ಪೂಯೇ ಮನದರಿ ಕ್ೈ್ಗನರಿಕ್ನ ಪಟಟಣ್ವನಗಿ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿರ್ನಗಿದತು, ದ್ೇಶದ ಹನಗೂ ವಿದೇ್ಶದ ಕ್್ೈಗನರಿಕ್್ೂೇದಯಮಿಗಳು ಇದನತನ ರ್್ೂೇಡಿ ಪರಶೆಂಸ್ಯನತನ 
ವಯಕುಪಡಿಸಿದನುರ್.  2015 ರ್್ೇ ಸನಲ್ಪನೆಂದ … 

 
ಡನ|| ಕ್್.ಗೂ್ೇವಿೆಂದರನಜ :- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಎಲ್ಕ್ನಿನಕ  ಸಿಟಿ ಕ್್ೈಗನರಿಕ್್ ಪಟಟಣ್ವನತನ ರ್ನವನಗ 

ಮನಡಲನಯಿತ್ತ? 
 
ಡನ|| ಮ್ತರತಗ್ೇಶ  ಆರ . ನರನಣಿ(ಬೃಹತ  ಮ್ತ್ತು ಮ್ಧಯಮ್ ಕ್್ೈಗನರಿಕ್ನ ಸಚಿವರತ):- ಮನನಯ 

ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಇದನತನ 2013 ರ್್ೇ ಸನಲ್ಪನಲ್ಪೂ ಮನಡಲನಯಿತ್ತ.  2015 ರ್್ೇ ಸನಲ್ಪನೆಂದ ಅರ್್ೇಕ ಕ್್ೈಗನರಿಕ್ನ 
ಪಟಟಣ್ಗಳ ಪರಸನುವರ್್ಯನತನ; ಉದನಹರಣ್ಗ್ ಹೇ್ಳುವುದನದರ್, ಬ್ೆಂಗಳೂರತ ನಗರದ ಪಿೇಣ್ಯ, ಬ್ೂಮ್ಮಸೆಂದರ, 
ಹ್ಬನಬಳ, ಮೆೈಸೂರತ, ತ್ರಿಹನಳ -ಹತಬಬಳಿಳ, ಬ್ೈಕೆಂಪ್ನಡಿ, ಮ್ೆಂಗಳೂರತ, ಬಳ್ಗನವಿಯ ಉದಯೆಂಬನಗ  ಇತನಯದ್ಧಗಳ 
ಪರಸನುವರ್್ಯನತನ ನಗರನಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲನಖ್ಗ್್ ಸಲ್ಪೂಸಲನಗಿದ್.  ಆದರ್, ಕ್್ೈಗನರಿಕ್ನ ಪರದ್ೇಶದ ಪರಗತಿಯ ಸೆಂಬೆಂಧ 
ರ್ನವುದ್ೇ ಪರತ್ತಯತ್ುರಗಳು ಅವರ ಕಡಯ್ಿೆಂದ ಬೆಂದ್ಧರತವುದ್ಧಲೂ. ಹೇಗನಗಿ ಭನರತ್ದ ಸೆಂವಿಧನನದ ಅನತಚ್ಛೇದ 
243/ಕೂಯ ರಡಿ ಅವಕ್ನಶವಿರತವುದರಿೆಂದ ಈ ವಿಶ್ೇಷ ಹೂಡಿಕ್್ ಪರದೇ್ಶ ಕ್ನಯುಯನತನ ಜನರಿಗ್ೂಳಿಸಲತ 
ವಿಧ್ೇಯಕದಲ್ಪೂ ಉದ್ುೇಶ್ಸಲನಗಿದ್.  ಕರ್ನಾಟಕ ಮ್ತನಸಿಪ್ನಲ್ಪಟಿ ಕ್ನಯುಯಲ್ಪೂ ಈಗನಗಲೇ್ ಅವಕ್ನಶ 
ಕಲ್ಪಪಸಿರತವೆಂತ್, ಇಲ್ಪೂಯೂ ಸಹ ಆಸಿು ತ್ರಿಗ್ಯನತನ ಸೆಂಗರಹಸಲತ ಅವಕ್ನಶ ಕಲ್ಪಪಸಲನಗಿದ್.  ಇದರಿೆಂದ ಕ್್ೈಗನರಿಕ್ನ 
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ಪರದ್ೇಶವನತನ ಸಮ್ಪಾಕವನಗಿ ನವಾಹಸಲತ ಅನತಕೂಲವನಗಿರತತ್ುದ್ ಮ್ತ್ತು ಆಸಿು ತ್ರಿಗ್ ಸೆಂಗರಹಣ್ಯಲ್ಪೂ ಸಿಳಿೇಯ 
ಸೆಂಸ್ಿಗಳಿಗ್ ಶೇ್ಕಡನ 30 ರಷಟನತನ ನೇಡತವುದರಿೆಂದ ಅವರಿಗ್ ರ್ನವುದ್ೇ ರಿೇತಿಯಿೆಂದ ತ್ೂೆಂದರ್ರ್ನಗತವುದ್ಧಲೂ.  

     (ಮ್ತೆಂದತ) 
(1300)29-12-2022-1-10/ಬಿಕ್್ಪಿ-ಆರ.ಎನ .                    (ಸಭನಪತ್ತಯವರ ಉಪಸ್ಥಿತ್ತ) 
ಶ್ರೇ ಮ್ತರತಗ್ೇಶ  ಆರ . ನರನಣಿ ( ಮ್ತೆಂದತ) 
ರನಜಯದಲ್ಪೂ   ಸತಮನರತ  ಶ್ೇಕಡನ 80ಕ್ೆೆಂತ್  ಹಚ್ಿಾನ ಕ್್ೈಗನರಿಕ್ನ ಪರದ್ೇಶಗಳು ಗನರಮ್ಪೆಂಚನಯಿತಿ ವನಯಪಿುಯಲ್ಪೂ 
ಬರತತಿುದತು, RDPR (Rural Development and Panchayat Raj) ಇಲನಖ್ಯ್ತ ಈ ಕ್ನಯಿದ್ಗ ್
ಸಹಮ್ತಿಯನತನ ನೇಡಿದ್.  ಆಸಿು ತ್ರಿಗ್ಯಲ್ಪೂ ಶ್ೇಕಡನ 30ರಷತಟ ಪ್ನಲತ ನೇಡಲತ ಷರತ್ತು ವಿಧಿಸಲನಗಿದ್. ಪ್ನರದ್ೇಶ್ಕ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ನರಧಿಕ್ನರವನತನ ಒೆಂದತ ವಿಶ್ೇಷ ಹೂಡಿಕ್ ್ಪರದ್ೇಶಕ್್ೆ ಅಥವನ ಮ್ೂರರ್್ೇ ಎರಡರಷತಟ ವಿಶ್ೇಷ ಹೂಡಿಕ್ ್
ಪರದ್ೇಶಕ್್ೆ ಸಕ್ನಾರವೇ್ ರಚಿಸಬಹತದನಗಿದ ್ಅಥವನ KIADB ಯವರತ ಸಹ ಪ್ನರದ್ೇಶ್ಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ನರಧಿಕ್ನರವನತನ 
ಘೂೇಷಿಸಬಹತದತ. ಪ್ನರದೇ್ಶ್ಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ನರಧಿಕ್ನರವು ಸಕ್್ಷನ  17 ರಡಿಯಲ್ಪೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಟಟಣ್ ಮ್ತ್ತು 
ಗನರಮನೆಂತ್ರ ಯೇಜರ್್ ಅಧಿನಯಮ್ದಲ್ಪೂರತವ ಅೆಂಶಗಳೆಂತ್ ಕ್ನಯಾ ನವಾಹಸಬ್ೇಕ್ನಗತತ್ುದ್. ಸಿಳಿೇಯ 
ಸೆಂಸ್ಿಗಳು ಕ್್ೈಗನರಿಕ್ಗ್ಳಿಗ ್ವನಣಿಜಯ slab ಅಡಿಯಲ್ಪೂ ಆಸಿು ತ್ರಿಗ್ಯನತನ ವಿಧಿಸತತಿುದತು, ಇದರಿೆಂದ ಕ್್ೈಗನರಿಕ್್ಗಳಿಗ್ 
ತ್ೂೆಂದರರ್್ನಗತತಿುದ್. Regional Development Authority ಆಸಿು ತ್ರಿಗ್ಯನತನ ನಧಾರಿಸತತಿುದ್. 
 
 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಸಚಿವರ್ೇ, ವಿಧ್ೇಯಕವನತನ ಓದತವುದತ ಬ್ೇಡ. ಮೌಖಿಕವನಗಿ ವಿವರಣ್ಯನತನ 
ನೇಡಿ.  
 ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್್.ಹರಿಪರಸನದ :- ಸರ್ನಮನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಮೌಖಿಕವನಗಿ ವಿವರಣ್ಯನತನ 
ನೇಡತವುದೂ ಬ್ೇಡ; ಹನಗ್ಯೇ ಬಿಲ  ಪ್ನಸ್  ಮನಡಿಕ್್ೂಳಳಲ್ಪ. ಒಳ್ಳ ಕಥ್ರ್ನಯಿತ್ತ. 
 
 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರೇ್ ರ್ನನತ ಆ ಅಥಾದಲ್ಪೂ ಹ್ೇಳಲ್ಪಲೂ. ಅಧಯಯನ 
ಮನಡಿಕ್್ೂೆಂಡತ ಬೆಂದತ ಮೌಖಿಕವನಗಿ ವಿವರಣ್ಯನತನ ನೇಡಬ್ೇಕ್ನಗಿತ್ತು ಎನತನವ ಅಥಾದಲ್ಪೂ ಹೇ್ಳುತಿುದ್ುೇರ್್.  
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 ಶ್ರೇ ಮ್ತರತಗ್ೇಶ  ಆರ . ನರನಣಿ:- ಸರ್ನಮನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, 1250 ಎಕರಗ್ಿೆಂತ್ ಹ್ಚಿಾಗ್ ಇರತವೆಂತ್ಹ 
ಟೌನ ಶ್ಪ ಗಳಲ್ಪೂ ಸತಮನರತ 16 ಹಳ್ಯ ಕ್್ೈಗನರಿಕ್ನ ಪರದ್ೇಶಗಳು ಬರತತ್ುವ್. ರನಜಯದಲ್ಪೂ ಇರತವೆಂತ್ಹ ಒಟತಟ 189 
ಕ್್ೈಗನರಿಕ್ನ ಪರದ್ೇಶಗಳಲ್ಪೂ 16 ಹಳ್ಯ ಕ್್ೈಗನರಿಕ್ನ ಪರದ್ೇಶಗಳು ಮನತ್ರ ಈ ಅಹಾತ್ಯನತನ ಪಡದ್ತಕ್ೂ್ಳುಳತ್ುವ್. 
ಇನತನ ಮ್ತೆಂದ್ 2500 ಎಕರಗ್ಿೆಂತ್ ಹ್ಚಿಾಗ ್ಇರತವೆಂತ್ಹ ಟೌನ ಶ್ಪ ಗಳಿಗೂ ಇದನತನ ಅನಾಯಿಸಲನಗತತಿುದ್. ಹಳ್ಯ 
ಕ್್ೈಗನರಿಕ್ನ ಪರದ್ೇಶಗಳನತನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಬ್ೇಕ್್ನತನವ ಉದ್ುೇಶದ್ಧೆಂದ ಈ ವಿಧ್ೇಯಕವನತನ ತ್ರಲನಗಿದ್. ಈ 
ವಿಧ್ೇಯಕವನತನ ಸದನವು ಅೆಂಗಿೇಕರಿಸಬ್ೇಕ್್ೆಂದತ ಕ್ೇ್ಳಿಕ್್ೂಳುಳತಿುದ್ುೇರ್್.  
 
 ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್್.ಹರಿಪರಸನದ (ವಿರ್ೂೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ):- ಸರ್ನಮನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ವಿಧನನಸಭ್ಯಿೆಂದ 
ಅೆಂಗಿೇಕೃತ್ ರೂಪದಲ್ಪೂರತವ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ೇಷ ಹೂಡಿಕ್್ ಪರದ್ೇಶ ವಿಧ್ೇಯಕ, 2022ಅನತನ ಸದನದ 
ಅೆಂಗಿೇಕ್ನರಕ್ನೆಗಿ ಈ ಸದನದ ಮ್ತೆಂದ್ ತ್ೆಂದ್ಧದನುರ್. ಈ ವಿಧ್ೇಯಕವನತನ ತ್ೆಂದ್ಧರತವ ಉದ್ುೇಶದ ಬಗ್ೆ ಮನನಯ 
ಸಚಿವರತ ವಿವರಣ್ಯನತನ ನೇಡಿದನುರ್. ಇದೇ್ನತ ಹೂ್ಸ ವಿಚನರವಲೂ. ಈ ಹೆಂದಯ್ೂ KIADB ಅಡಿಯಲ್ಪೂ ಇೆಂತ್ಹ 
ಕ್ನಯಾಕರಮ್ಗಳನತನ ಜರತಗಿಸಲನಗತತಿುತ್ತು. ಕ್್ಲವರ ಅಭಿಪ್ನರಯದಲ್ಪೂ ಈ ದೇ್ಶಕ್್ೆ 2014ರಿೆಂದ ಸನಾತ್ೆಂತ್ರಯ ಬೆಂದ್ಧದ್. 
ಆದುರಿೆಂದ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ Electronic Cityಯನತನ 2013ರ್್ೇ ಇಸವಿಯಲ್ಪೂ ಪ್ನರರೆಂಭಿಸಲನಯಿತ್ತ ಎನತನವ 
ಮನತ್ನತನ ಹ್ೇಳಿದನುರ್. ಮನನಯ ವಿೇರಪಪ ಮಯಿೂಯವರತ ಮ್ತಖ್ಯಮ್ೆಂತಿರಗಳನಗಿದು ಸೆಂದಭಾದಲ್ಪೂ 1993-94ರಲ್ಪೂ….. 
 
 ಶ್ರೇ ಮ್ತರತಗ್ೇಶ  ಆರ . ನರನಣಿ:- ಸರ್ನಮನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, Electronic City ಮದಲ್ೇ ಇತ್ತು. ಈ 
ಆಕಟ  ಅನತನ…… 
 
 ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್್.ಹರಿಪರಸನದ :- ಸರ್ನಮನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ರ್ನನತ ಆ ವಿಚನರಕ್್ೆ ಬರತತಿುದ್ುೇರ್್. ಆಗಿನ ಕ್ನಲದಲ್ಪೂ 
ಅದತ ಇಡಿೇ ಏಷಯ ಖ್ೆಂಡದಲ್ಪೂಯೇ ಜಗತ್ರಸಿದಿವನಗಿತ್ತು. ತ್ದನೆಂತ್ರ ಅದರ ಪಕೆದಲ್ಪೂ Infosys and Wipro 
ಗಳೆಂತ್ಹ ಮ್ಲ್ಪಟ ರ್ನಯಷನಲ  ಕೆಂಪನಗಳು ಸನಿಪಿಸಲಪಟಟವು. ಸನವಿರನರತ ಕ್ೂ್ೇಟಿ ರೂಪ್ನಯಿಗಳ ಬೆಂಡವನಳವನತನ 
ಹೂಡಿಕ್್ ಮನಡಲನಯಿತ್ತ. ಅಲ್ಪೂಗ್ Electronic City Elevated Expressway ಎೆಂದತ ಒೆಂದತ  elevated 
Flyover ಅನತನ ನಮನಾಣ್ ಮನಡಲನಯಿತ್ತ. ನನಗ್ ತಿಳಿದ ಮ್ಟಿಟಗ ್ 1996ರ್್ೇ ಇಸವಿಯವರಗ್್ ಬ್ೆಂಗಳೂರಿನ 
ಜನರತ ಈ Flyover ಅನತನ ರ್್ೂೇಡತವುದಕ್ನೆಗಿಯೇ ಹ್ೂೇಗತತಿುದುರತ. ಈಗ ಅಲ್ಪೂಗ್ ಹ್ೂೇಗತವುದಕ್್ೆ ಸನಧಯವನಗದ್ೇ 
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ಇರತವೆಂತ್ಹ ಪರಿಸಿಿತಿ ನಮನಾಣ್ವನಗಿದ್. ಇದಕ್್ೆ ಕ್ನರಣ್ವ್ೇರ್ೆ್ಂದರ್, unplanned way ನಲ್ಪೂ ಅದನತನ ನಮನಾಣ್ 
ಮನಡಲನಗಿದ್. ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಇದರಲ್ಪೂ ಏನತ ಮ್ಹತನಾಗಿರತವ ಅಥವನ ಗೆಂಭಿೇರವನಗಿರತವ ವಿಚನರ ಇದ್ಯೆಂದತ 
ಈ ವಿಧ್ೇಯಕವನತನ ತ್ೆಂದ್ಧದನುರ್ಯೇ ಮ್ತ್ತು ತನವು ಇದರ ಮೆೇಲ್ ಚಚ್ಾಗ್ ಅವಕ್ನಶವನತನ ನೇಡಿದ್ಧುೇರಿ 
ಎನತನವುದರ ಬಗ್ೆ ರ್ನನತ ಪರಶ್ನ ಮನಡತವುದಕ್್ೆ ಹೂ್ೇಗತವುದ್ಧಲೂ. ಇದತ Global Investment ಆಗಿದಯ್ೇ ಅಥವನ 
ರ್ನರದನದರತ ಜ್ೇಬಿಗ ್ investment ಆಗಿದಯ್ೇ ಎನತನವುದನತನ ರ್್ೂೇಡಬ್ೇಕ್ನಗಿದ್. ವಿಶೇ್ಷ ಹೂಡಿಕ್್ 
ಪರದ್ೇಶವ್ೆಂದತ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಹ್ೇಳುತಿುದನುರ.್ KIADB Act ಮ್ೂಲಕವ್ೇ ಇದನತನ ತ್ಗ್ದತಕ್ೂ್ಳುಳವುದಕ್್ೆ 
ಸನಧಯವನಗತತಿುರಲ್ಪಲೂವೇ್ ಎನತನವುದತ ನನನ ಪರಶ್ನರ್ನಗಿದ್. ಪರಸತುತ್ ಸಕ್ನಾರ ತ್ೆಂದ್ಧರತವೆಂತ್ಹ ಈ ವಿಧ್ೇಯಕದಲ್ಪೂ 
ಪ್ನರದ್ೇಶ್ಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ನರಧಿಕ್ನರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಗ್ೆ  ಹ್ೇಳಿದ್ಧುೇರಿ. ಅದರಲ್ಪೂ ವಿಶ್ೇಷವನಗಿ ಬೆಂಡವನಳ ಹೂಡಿಕ್ ್
ಮನಡತವೆಂತ್ಹ ಅೆಂಶವನತನ ಉಲ್ೂೇಖ್ ಮನಡಿದನುರ.್ ಈ ಹೆಂದ ್ ಯತ.ಪಿ.ಎ. ಸಕ್ನಾರ ಅಸಿುತ್ಾದಲ್ಪೂ ಇದೆಂತ್ಹ 
ಸೆಂದಭಾದಲ್ಪೂ SEZ (Special Economic Zone) ಯೇಜರ್್ಯನತನ ತ್ೆಂದ್ಧದುರತ. ರ್ನವರ್ನವ SEZ ಗಳು 
ಯಶಸಿಾರ್ನಗಿವ್ ಎನತನವ ಮನಹತಿಯನತನ ರ್ನನತ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ನೇಡಬ್ೇಕ್ನಗಿದ.್ ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜಯದಲ್ಪೂ SEZ 
ಮನತ್ರವಲೂ ಜವಳಿ ಪ್ನಕ ಾ ಅನತನ ಸನಿಪರ್್ ಮನಡಲನಗಿತ್ತು. ಈ ಜವಳಿ ಪ್ನಕ ಾನತನ ರಬಕವಿ, ಬನಹಟಿಟ 
ತನಲೂೂಕತಗಳಲ್ಪೂ ಮ್ತ್ತು ತ್ತಮ್ಕೂರಿನಲ್ಪೂ ಸನಿಪರ್ ್ ಮನಡಲನಗಿದ್.  ಎಲ್ಪೂ ಇದತ ಯಶಸಿಾರ್ನಗಿದ್ ಎನತನವ 
ಮನಹತಿಯನತನ ನೇಡಬೇ್ಕ್ನಗಿದ್. ಸತಮನರತ 13 SEZ ಗಳ ನಮನಾಣ್ಕ್ನೆಗಿ ಸಣ್ಣ ರನಜಯವನಗಿರತವ ಗ್ೂೇವನದ್ಧೆಂದ 
ಪರಸನುವರ್್ ಬೆಂದ್ಧತ್ತು. ಅದಕ್್ೆ ರ್ನರ್್ೇ ವಿರೂ್ೇಧವನತನ ವಯಕುಪಡಿಸಿದ್ು, ನೆಂತ್ರ ಆ ಸೆಂಖ್್ಯಯನತನ 03ಕ್್ೆ 
ಇಳಿಸಲನಯಿತ್ತ. SEZ ಅಡಿಯಲ್ಪೂ ಸನಿಪರ್್ರ್ನಗಿರತವ ರ್ನವರ್ನವ ಕ್್ೈಗನರಿಕ್್ಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹ್ೂೆಂದ್ಧದ್ ಎನತನವ 
ಮನಹತಿಯನತನ ತಿಳಿಸಬ್ೇಕತ.  ಅದಲೂದ್, KIADB ಯಲ್ಪೂ ದ್ೂಡಡ ಹಗರಣ್ವ್ೇ ನಡಯ್ತತಿುದ್. KIADB ಹ್ಸರಿನಲ್ಪೂ 
ಇವರತಗಳ ಭೂಮಿಯರ್್ನೇ ಭೂಸನಾಧಿೇನಪಡಿಸಿಕ್ೂ್ೆಂಡತ, ನೆಂತ್ರ ಅದನತನ ಬಿಡಿಸಿಕ್್ೂಳುಳವೆಂತ್ಹ ಪರಕ್ರಯಗಳು 
ಬಹಳಷತಟ ನಡಯ್ತತಿುವ್. ಈ ವಿಧ್ೇಯಕದಲ್ಪೂರತವ ಅೆಂಶಗಳು ರ್ನರಿಗ್ ಅನತಕೂಲವನಗತತ್ುದ್ ಎನತನವುದತ ನನಗ್ 
ಗ್ೂತನುಗತತಿುಲೂ. ಈ ವಿಧ್ೇಯಕದಲ್ಪೂ Private Operator ಗಳ ಜ್ೂತ್ಗ್ joint venture ಮನಡಿಕ್ೂ್ಳುಳವುದಕ್್ೆ 
ಅವಕ್ನಶವನತನ ಮನಡಿಕ್ೂ್ಡಲನಗಿದ್. ಈ Private Operator ಗಳಿಗ್ ಸಕ್ನಾರ ಭೂಮಿಯನತನ 
ಸನಾಧಿೇನಪಡಿಸಿಕ್ೂ್ೆಂಡತ ಜನಗ ಕ್್ೂಡತತಿುದ್. ಈ ಕರಮ್ ರ್ನವ ಕ್್ೈಗನರಿಕ್್ಯನತನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸತವುದಕ್್ೆ ಎನತನವುದತ 
ನನಗ್ ಗ್ೂತನುಗತತಿುಲೂ. ಈ ಸಕ್ನಾರ ತ್ೆಂದ್ಧರತವೆಂತ್ಹ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶೇ್ಷ ಹೂಡಿಕ್್ ಪರದೇ್ಶ ವಿಧ್ೇಯಕವು, 
ಇರತವೆಂತ್ಹ ಸಿಳಿೇಯ ಸೆಂಸ್ಿಗಳನಗಿರಬಹತದತ.  KIADB ಆಗಿರಬಹತದತ, ಗನರಮಿೇಣನಭಿವೃದ್ಧಿ ಮ್ತ್ತು 
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ಪೆಂಚನಯತ ರನಜ  ಇಲನಖ್್ಗ ್ಇರತವೆಂತ್ಹ ಎಲೂ ಅಧಿಕ್ನರಗಳನತನ supersede ಮನಡಿ, ವಿಶೇ್ಷ ಅಧಿಕ್ನರವನತನ 
ಇದಕ್್ೆ ನೇಡಲನಗಿದ್. ಇದರ ಕ್ನಯಾವನಯಪಿು ಎಷಿಟದ ್ ಎೆಂದರ್, license, sanctioning of plans and 
levying property tax  ಎೆಂದತ ಅವರ್ೇ ಹ್ೇಳಿದನುರ್. ಅೆಂದರ್, ಸಿಳಿೇಯ ಸೆಂಸ್ಿಗಳ ಅವಶಯಕತ್ ಇಲೂವ್ೇ? 
ಮನನಯ ಸಚಿವರ ಕ್್ೇತ್ರದಲ್ಪೂ ಸತಮನರತ ಎರಡತ ಅಥವನ ಎರಡೂವರ ್ ಸನವಿರ ಎಕರ ್ ಭೂಪರದ್ೇಶವನತನ 
ವಿಮನನನಲನುಣ್ಕ್ನೆಗಿ ಭೂ ಸನಾಧಿನಪಡಿಸಿಕ್ೂ್ಳಳಬ್ೇಕ್ನಗಿದ್. ಫ್ಲವತನುಗಿರತವ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯನತನ 
ಸನಾಧಿೇನಪಡಿಸಿಕ್ೂ್ಳಳಲನಗತತಿುದ್. ರೈ್ತ್ರ ಹ್ೂಟಟ್ ಮೆೇಲ್ ಹೂ್ಡದ್ತ ಭೂಸನಾಧಿೇನಪಡಿಸಿಕ್ೂ್ಳುಳವೆಂತ್ಹ ಪರಿಸಿಿತಿ 
ಇವರಿಗೇ್ನತ ಬೆಂದ್ಧದ?್  
 
 ಶ್ರೇ ಮ್ತರತಗ್ೇಶ  ಆರ . ನರನಣಿ:- ಸರ್ನಮನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ರ್ನನತ ಇದಕ್್ೆ ಉತ್ುರವನತನ ಕ್ೂ್ಡತತು್ೇರ್್.  
 
 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಸಚಿವರ್ೇ, ತನವು ಎಲೂ ಅೆಂಶಗಳನತನ ಬರ್ದತಕ್್ೂೆಂಡತ ಸಪಷಿಟೇಕರಣ್ 
ನೇಡತವೆಂತ್ಹ ಸೆಂದಭಾದಲ್ಪೂ ಉತ್ುರವನತನ ಕ್್ೂಡಿ.  
 
 ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್್.ಹರಿಪರಸನದ (ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ):- ಸರ್ನಮನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಆಗತತಿುರತವ 
ಅರ್ನಹತತ್ಗಳನತನ ರ್ನನತ ತ್ಮ್ಮ ಗಮ್ನಕ್್ೆ ತ್ರತತಿುದ್ುೇರ್್. KIADB  ಯಲ್ಪೂ ಇಲ್ಪೂಯವರ್ಗ ್ ಎಲ್ಪೂಯೂ ಸಹ  
Private Operator ಗಳಿಗ್ ಇೆಂಡಸಿಿಯಲ  ಎಸಟ್ೇರ್  ಮನಡತವುದಕ್್ೆ ಅವಕ್ನಶವನತನ ನೇಡಿರಲ್ಪಲೂ. ಈ 
ವಿಧ್ೇಯಕದ ಮ್ೂಲಕ ಅದಕ್್ೆ ಅವಕ್ನಶವನತನ ಕಲ್ಪಪಸಿಕ್್ೂಡಲನಗಿದ್. ಭೂ ಮನಫಿರ್ನದವರಿೆಂದ ಜಿೇವನ 
ನಡಸ್ತವುದ್ೇ ಕಷಟಕರವನಗಿದ್. ಇದರಿೆಂದನಗಿ ಚತರ್ನವಣ್ಗಳು ಸಹ ದತಬನರಿರ್ನಗಿವ್. ವಿಧನನಸಭ್ಯ ಚತರ್ನವಣ್ಯ 
ವ್ಚಾ ಒೆಂದತ ನೂರತ ಕ್್ೂೇಟಿ ರೂಪ್ನಯಿಗಳಿಗ ್ ಹ್ೂೇಗಿ ಮ್ತಟಿಟದ್. ಈ ವಿಧ್ೇಯಕವನತನ ಚತರ್ನವಣ್ಯ 
ಸೆಂದಭಾದಲ್ಪೂ ತ್ೆಂದ್ಧರತವುದರಿೆಂದ ಎಲೂರೂ ಸಹ “ಈಗ ರ್ನಕ್್ ಈ ವಿಧೇ್ಯಕವನತನ ತ್ರಲನಗಿದ್” ಎನತನವ ಪರಶ್ನ 
ಮನಡತತನುರ.್ ಕ್್ೈಗನರಿಕ್್ಗಳು ಎಷಿಟವ್ ಎಷತಟ ಬರತತ್ುವ ್ಎನತನವುದತ ನಮ್ಗ್ ಗೂ್ತಿುದ್. ಆದರ್, ಈ ವಿಧ್ೇಯಕವನತನ 
ತ್ರತವುದರ ಮ್ೂಲಕ ರೈ್ತ್ರಿೆಂದ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯನತನ ಕಸಿದತಕ್್ೂಳುಳವುದಕ್್ೆ ಇದ್ೂೆಂದತ ಹತರ್ನನರವನಗಿದ್. ಇದಕ್್ೆ 
ಕ್ನನೂರ್ನತ್ೆವನಗಿ ಎಲೂ ರಿೇತಿಯ ರಕ್ಷಣ್ಯನತನ ಕ್ೂ್ಟತಟ ರೈ್ತ್ರ ಜಮಿೇನನತನ ಕಸಿದತಕ್್ೂಳುಳವೆಂತ್ಹ ಕ್್ಟಟ ಕ್್ಲಸ 
ಬ್ಳಗನವಿಯ ಅಧಿವೇ್ಶನದಲ್ಪೂ ಆಗಬನರದನಗಿತ್ತು. ಕರ್ನಾಟಕ ಪಟಟಣ್ ಮ್ತ್ತು ಗನರಮನೆಂತ್ರ ಯೇಜರ್್ ಅಧಿನಯಮ್, 
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ಕರ್ನಾಟಕ ಕ್್ೈಗನರಿಕ್ನ ಪರದ್ೇಶನಭಿವೃದ್ಧಿ ಮ್ೆಂಡಳಿ ಮ್ತ್ತು  ಗನರಮಿೇಣನಬಿವೃದ್ಧಿ ಮ್ತ್ತು ಪೆಂಚನಯತ  ರನಜ  
ಇಲನಖ್ಯ್ ಎಲೂ ಕ್ನನೂನತಗಳ ಪರಚಲ್ಪತ್ ವನಯಪಿುಯನತನ ಮಿೇರಿರತತ್ುದ್ ಎೆಂದತ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಹ್ೇಳಿದನುರ್. 
ಪ್ನರದ್ೇಶ್ಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ನರಧಿಕ್ನರದ ಅವಶಯಕತ್ ಏನತ್ತು ಎನತನವುದತ ನನನ ಪರಶ್ನರ್ನಗಿದ್. ರ್ನನತ ಲ್ೂೇಕಸಭ್ಯಲ್ಪೂ 
ಇದ್ಧುದುರ್, conflict of interest  ಇೆಂತ್ಹ ವಿಧ್ೇಯಕವನತನ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ತ್ರತವೆಂತ್ಯೇ ಇರಲ್ಪಲೂ. He 
is a businessman and he is an industrialist.  ಈ ವಿಧ್ೇಯಕದಲ್ಪೂ conflict of interest ಇದ್ 
ಎೆಂದ ಮೆೇಲ್ ಏನತ ಮನಡತವುದಕ್್ೆ ಸನಧಯವಿದ?್ Parliamentary practice ನಲ್ಪೂ ಇದಕ್್ೆ ಅವಕ್ನಶವಿಲೂ. ರ್ನನತ 
ಪ್ನಲ್ಪಾಮೆೆಂರ್ ನಲ್ಪೂ ಇದ್ಧುದುರ ್ಖ್ೆಂಡಿತ್ವನಗಿಯೂ ಈ ವಿಧ್ೇಯಕಕ್್ೆ ನನನ ವಿರ್ೂೇಧವನತನ ವಯಕುಪಡಿಸತತಿುದ್ು. ಆದರ್, 
ರನಜಯದಲ್ಪೂ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ರ್ನವ ದೃಷಿಟಕ್್ೂೇನದ್ಧೆಂದ ಈ ವಿಧ್ಯಕವನತನ ಮ್ೆಂಡರ್್ ಮನಡತತಿುದನುರ ್
ಎನತನವುದನತನ ಸಪಷಟಪಡಿಸಬ್ೇಕ್ನಗತತ್ುದ್. ವಿಶ್ೇಷ ಹೂಡಿಕ್್ ಎನತನವ ಹ್ಸರಿನಲ್ಪೂ ಈ ವಿಧ್ೇಯಕವನತನ ತ್ೆಂದ್ಧದನುರ್. 
ಜನಗತಿಕ ಹೂಡಿಕ್್ಯ ಮೆೇಲ್ ಹೆಂದ್ಧನ ಬನರಿ ಚಚಾ್ ನಡದ್ೆಂತ್ಹ ಸೆಂದಭಾದಲ್ಪೂ ಮನನಯ ಕ್್ೈಗನರಿಕ್ನ ಸಚಿವರತ, 
“….. 2012ರ್ೇ್ ಇಸವಿಯಲ್ಪೂ ನಡದ್ೆಂತ್ಹ ಜನಗತಿಕ ಹೂಡಿಕ್್ದನರರ ಸಮನವೇ್ಶದಲ್ಪೂ ಸತಮನರತ 75 ಸನವಿರ 
ಕ್್ೂೇಟಿ ರೂಪ್ನಯಿಗಳಷತಟ ಬೆಂಡವನಳ ಹೂಡಿಕ್್ಯ ನರಿೇಕ್್ ಇದ್” ಎನತನವ ಮನತ್ನತನ ಹ್ೇಳಿದುರತ. ಈ 75 ಸನವಿರ 
ಕ್್ೂೇಟಿ ರೂಪ್ನಯಿಗಳಲ್ಪೂ ಎಷತಟ ಬೆಂದ್ಧದ್ ಎನತನವುದತ ಸಹ ಗೂ್ತಿುಲೂ. ಬ್ೆಂಗಳೂರತ ನಗರವನತನ ಬಿಟತಟ ಬ್ೇರ ್
ಕಡಗ್ಳಲ್ಪೂ ಫ್ಲವತನುಗಿರತವ ಪರದ್ೇಶವನತನ ಭೂ ಸನಾಧಿೇನಪಡಿಸಿಕ್್ೂೆಂಡರ,್ ರೈ್ತ್ನ ಗತಿ ಏರ್ನಗಬ್ೇಕತ? ಈ ಸಕ್ನಾರ 
ನಗರಿೇಕರಣ್ ಮ್ತ್ತು ಕ್್ೈಗನರಿೇಕರಣ್ ಮನಡಬೇ್ಕ್್ನತನವ ಉದ್ುೇಶವನತನ ಇಟತಟಕ್ೂ್ೆಂಡಿದಯ್ೇ? ಕ್್ೈಗನರಿೇಕರಣ್ 
ಮನಡಬೇ್ಕ್ನಗತತ್ುದ.್ ನಮ್ಮ ದ್ೇಶದ ಪರಥಮ್ ಪರಧನನಮ್ೆಂತಿರಗಳನದ ಮನನಯ ಪೆಂಡಿತ  ಜವಹರಲನಲ  ರ್್ಹರತರವರತ, 
“Industrialize or Perish” ಎೆಂದತ ಹೇ್ಳಿದನುರ.್  
 
 ಶ್ರೇ ಮ್ತರತಗ್ೇಶ  ಆರ . ನರನಣಿ:- ಸರ್ನಮನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಆ ಉದೂ್ಾೇಷವನತನ ಮನನಯ ಪೆಂಡಿತ  
ಜವಹರಲನಲ  ರ್್ಹರತರವರತ ಹ್ೇಳಿಲೂ. ಸರ .ಎೆಂ.ವಿಶ್ಾೇಶಾರಯಯನವರತ ಹೇ್ಳಿದನುರ.್  
 
 ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್್.ಹರಿಪರಸನದ :- ಸರ್ನಮನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಯ ಪೆಂಡಿತ  ಜವಹರಲನಲ  ರ್್ಹರತರವರತ ಸಹ 
ಹ್ೇಳಿದನುರ್. ಅವರಿಗ್ ಬ್ೇಕ್ನದರ್ ಆ ಪತಸುಕವನತನ ಕಳುಹಸಿಕ್ೂ್ಡತತ್ುೇರ್್. ಸರ .ಎೆಂ.ವಿಶ್ಾೇಶಾರಯಯನವರತ 
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ಹ್ೇಳಿರಬಹತದತ ರ್ನನತ ಇಲೂವ್ೆಂದತ ಹ್ೇಳುವುದ್ಧಲೂ. ಇವರಿಗ ್  ಮನನಯ ಪೆಂಡಿತ  ಜವಹರಲನಲ  ರ್್ಹರತರವರ 
ಹ್ಸರನತನ ಹ್ೇಳಿದರ್, ಇರಿಸತಮ್ತರಿಸತ ಆಗತವುದನದರ್, ….. 
 
 ಶ್ರೇ ಮ್ತರತಗ್ೇಶ  ಆರ . ನರನಣಿ:- ಸರ್ನಮನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ನನಗ್ ಅವರ ಬಗ್ೆ ಗೌರವವಿದ್.  
 ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್್.ಹರಿಪರಸನದ :- ಸರ್ನಮನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ರ್ನನತ ಸತಮ್ಮರ್ ್ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದ್ಧಲೂ. ರ್ನನತ 
ಮನತ್ರ್ನಡತವುದತ ರಕ್್ನಡ ಾಗ್ ಹೂ್ೇಗತವುದರಿೆಂದ ಎಲೂವನತನ ತಿಳಿದತಕ್ೂ್ೆಂಡ್ೇ ರ್ನನತ ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ುೇರ್್. ಅದರೂ 
ಅದತ ತ್ಪತಪ ಎನತನವುದನದರ್, ತ್ಪ್್ಪೇ ಆಗಲ್ಪ ಅದರಿೆಂದ ಏನೂ ತ್ೂೆಂದರಯ್ಿಲೂ. KIADB ವತಿಯಿೆಂದ 
ಮನಡತವೆಂತ್ಹ ಕ್್ಲಸಗಳನತನ ತ್ಪಿಪಸಿ ಈ ವಿಧ್ೇಯಕದ ಮ್ೂಲಕ ಪ್ನರದೇ್ಶ್ಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ನರಧಿಕ್ನರವನತನ ರಚರ್್ 
ಮನಡಿರತವುದತ ರೈ್ತ್ ವಿರೂ್ೇಧಿರ್ನಗಿದ್ ಎನತನವ ಮನತ್ನತನ ಹ್ೇಳುವುದಕ್್ೆ ಬಯಸತತಿುದ್ುೇರ್್. ಏಕ್್ೆಂದರ,್ ಹೆಂದ್ಧನ 
ವಿಧ್ೇಯಕಕ್್ೆ ಅೆಂಗಿೇಕ್ನರವನತನ ನೇಡತವ ಸೆಂದಭಾದಲ್ಪೂ “ ಅವರಿಗ್ ಸೆಂಖ್ನಯಬಲ ಇರತವುದರಿೆಂದ ವಿಧ್ೇಯಕಗಳಿಗ ್
ಅನತಮೇದರ್್ಯನತನ ಪಡದ್ತಕ್್ೂಳಳಬಹತದತ” ಎನತನವ ಮನತ್ನತನ ಹ್ೇಳಿದ್ು.  
                          (ಮ್ತೆಂದತ) 
(1301) 29.12.2022 01.20 ಎಸ್ ವಿ-ಆರ ಎನ           (ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಿತಿ) 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್್.ಹರಿಪರಸನದ  (ಮ್ತೆಂದತ):-  

ಆದರ್ ನೇವು ಮನಡತವನಗ ಇದನತನ ತಿದತುಪಡಿ ಮನಡಿ ತ್ರತವುದತ ಒಳಳ್ಯದತ.  ಇಲೂವ್ೇ ಒೆಂದತ Select 
Committee ಮನಡಿ, ಅದರಲ್ಪೂ ಚಚ್ಾರ್ನಗಲ್ಪ.  ಕ್್.ಐ.ಎ.ಡಿ.ಬಿ. ಅಧಿಕ್ನರ ಏಕ್್ ಕಡಿಮೆ ಮನಡಿದ್ಧರಿ? Local 
Body power ಅಧಿಕ್ನರ ಏಕ್್ ಕಡಿಮೆ ಮನಡಿದ್ಧರಿ?  Licensing Authority ಯನತನ ಇವರತ ತ್ಗ್ದತಕ್್ೂೆಂಡತ 
ಬಿಟಟರ್ Local Authorities ಏನತ ಮನಡಬೇ್ಕತ? ಗನರಮ್ ಪೆಂಚನಯತ  ಅವರತ ಈಗನಗಲ್ೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಮನಡಲ್ಪಕ್್ೆ ಅನತದನನ ಬೇ್ಕತ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳುತಿುದನುರ.್ ಈಗ Local Body  ಯಿೆಂದ ಬೆಂದ್ಧರತತನುರ್.   

 ಇಷ್್ಟಲನೂ ಇದುರೂ, CSR Funds ಗಳು ಎಲ್ೂಲ್ಪೂ ಖ್ಚನಾಗಿವ್ ಎೆಂಬತದನತನ ಹ್ೇಳಲ್ಪ.  ಒೆಂದತ ಲ್ಪಸ್ಟ  
ತ್ಗ್ದತಕ್ೂ್ಳಿಳ.  Mangalore Chemical Fertilizers ನ CSR Fund ಅನತನ ಎಲ್ಪೂಗ್ ಕ್್ೂಟಿಟದನುರ್? 
ರ್ನವುದನದರೂ community development  ಗ್ ಕ್್ೂಟಿಟದನುರ್ಯೇ ಕ್್ೇಳಿ ರ್್ೂೇಡಿ.  ಅಲ್ಪೂ ಸತಮನರತ 
ಸನವಿರನರತ ಎಕರ ್ acquire ಮನಡಿದನುರ.್  ದ್ಧನನತ್ಯ ಅಲ್ಪೂರತವೆಂತ್ಹ ಪರಿಸರ ಹನಳನಗತತಿುದ್.  ಇದಕ್್ೆಲನೂ 
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ಖ್ಚನಾಗಿದ್ ಎನತನವುದನತನ ಹ್ೇಳುವುದ್ಧಲೂ. ರ್ನವ ರ್ನವ ಸೆಂಘಟರ್್ಗಳಿಗ್ ಕ್್ೂಟಿಟದನುರ್ ಎೆಂಬತದತ 
ಗ್ೂತನುಗಬೇ್ಕ್ನಗತತ್ುದ್.  ಆದುರಿೆಂದ ಕ್್ೇವಲ ಬೆಂಡವನಳ ಹೂಡಿ ಈ ರನಜಯ ಉದನಿರ ಆಗತತ್ುದ್ ಎೆಂದರ್ ಅದತ ಕಷಟ 
ಸನಧಯ.  ಇದರ ಜ್ೂತ್ಗ್ ಮ್ನತಷಯನ ನತ್ಯ ಜಿೇವನದ ಬಗ್ೆ ಏರ್ನಗತತ್ುದ್ ಎೆಂಬತದನತನ ಹೇ್ಳಬ್ೇಕತ.  ಇಷ್್ಟಲನೂ 
investment ಬರತತ್ುದ್, ಇಷ್್ಟಲನೂ development ಆಗತತ್ುದ್. ಆದರ್ ಎಷತಟ ಉದೂ್ಯೇಗನವಕ್ನಶಗಳನತನ 
ಕಲ್ಪಪಸಿಕ್್ೂಡಬಹತದತ ಎನತನವ ಪರಿಕಲಪರ್್ ಬ್ೇಕಲೂವ್? ಈಗ ಆಗಿರತವ ಕ್್.ಐ.ಎ.ಡಿ.ಬಿ acquisitions  ಅನತನ 
ರ್್ೂೇಡಿದರ್ ಸನವಿರನರತ ಎಕರ ್ acquire  ಆಗಿದ್. ಪತನಃ ಅವರಿಗ್ ಹೆಂತಿರತಗಿಸಿದನುರ್.  ಆದುರಿೆಂದ ಇದತ 
ಮ್ತ್ೂುೆಂದತ Industrial development ಅಲೂ. ಇದತ ರಿಯಲ  ಎಸಟ್ೇರ್  ಡವ್ಲಪ ಮೆೆಂರ್  ಎೆಂದತ 
ಹ್ೇಳಬಯಸತತು್ೇರ್್.  ಈ ಬಿಲ  ಸರಿರ್ನಗಿಲೂ.  ಆದರ ್ಸಕ್ನಾರದವರತ ಒೆಂದತ Select Committee ಯನತನ 
ಮನಡಿ ಮ್ೂರತ ತಿೆಂಗಳಲ್ಪೂ ವರದ್ಧಯನತನ ತ್ಗ್ದತಕ್್ೂೆಂಡತ ಫ್ಬರವರಿಯಲ್ಪೂ ನಡಯ್ಲ್ಪರತವ ಅಧಿವೇ್ಶನದಲ್ಪೂ 
ಮನಡತವುದತ ಉತ್ುಮ್. ತ್ರನತ್ತರಿಯಲ್ಪೂ ಮನಡತವುದತ ಬ್ೇಡ ಎೆಂದತ ರ್ನನತ ತ್ಮ್ಮ ಮ್ೂಲಕ ಸಕ್ನಾರದ ಗಮ್ನಕ್್ೆ 
ತ್ರಬಯಸತತ್ುೇರ್್.   

 ಶ್ರೇ ಪಿ.ಆರ.ರಮೆೇಶ (ರ್ನಮ್ನದ್ೇಾಶನ ಹ್ೂೆಂದ್ಧದವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಅವಕ್ನಶಕ್ನೆಗಿ 
ಧನಯವನದಗಳು.  Karnataka Special Investment Region Bill  ಎೆಂದತ ಹೂ್ಸದನಗಿ ಒೆಂದತ 
ಕ್ನಯಿದ್ಯನತನ ತ್ರತವುದಕ್್ೆ ಹ್ೂರಟಿದನುರ.್  ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಪೂ ಬ್ೇಕ್ನದಷತಟ  Industrial Development 
ಮನಡತವುದಕ್್ೆ ಮ್ತ್ತು Industrial Hub ಮನಡತವುದಕ್್ೆ ಬ್ೇಕ್ನದಷತಟ ಕ್ನಯಿದ್ಗಳು ಈಗನಗಲ್ೇ ಇವ್.  ಈ 
ಒೆಂದತ ಬಿಲ ನಲ್ಪೂ ಸಕ್್ಷನ  ೫ ನಲ್ಪೂ; Establishment of the Apex Authority  ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳಿದನುರ.್  
Apex Authority ಅೆಂದರ್ KIADB (Karnataka Industrial Area Development Board). 
KIADB is working as a development authority ಈಗ ಅದನತನ ನೇವು Apex  ಎೆಂದರ್ 
ಅಗರವನದೆಂತ್ಹ ಪ್ನರಧಿಕ್ನರವನಗಿ ಮನಡಿಕ್ೂ್ೆಂಡಿದನುರ್. It is become a prime and apex.  ಸತಪಿರೇೆಂ 
ಕ್್ೂೇರ್ ಾ ಅನತನ ಅಪ್್ಕು  ಕ್್ೂೇರ್ ಾ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳುತ್ುೇವ್.  ಹನಗ್ ಕರ್ನಾಟಕವನತನ Industrial Hub 
ಮನಡತವುದಕ್್ೆ ಈ particular ಕ್ನಯಿದ್ಯಲ್ಪೂ KIADB is the Apex body. ಇೆಂತ್ಹ ಒೆಂದತ body ಗ ್
Special Investment Region ಎೆಂದತ ಹೇ್ಳಿದನುರ.್  ಆ Region, shall ceased to be under the 
jurisdiction of the local authority. Particular  ಆಗಿ ನೇವು ಹೇ್ಳಿರತವ area, that has not 
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mentioned the measurement of that area.  ಇದರ ಮ್ೂಲಕ ಸಕ್ನಾರ SEZ (Special 
Economic Zone) ಗಳನತನ create  ಮನಡತವುದಕ್್ೆ ಹೂ್ರಟಿದ್.  ಗನರಮ್ ಪೆಂಚನಯಿುಯಲ್ಪೂ ಬರತವುದಕೂೆ 
ಅಥವನ Urban Local Bodies ನಲ್ಪೂ ಬರತವುದಕೂೆ ಇದಕೂೆ ಸೆಂಬೆಂಧ ಇಲೂ.  ಅೆಂದರ ್intervention of 
any local bodies ಅನತನ ದೂರ ಇಡಬೇ್ಕತ ಎನತನವುದ್ೇ ಈ ಕ್ನಯಿದ್ಯ ಮ್ೂಲ ಉದು್ೇಶ.  They 
should not be in this Industrial Development or participation of the industries.  

 ಇಲ್ಪೂ constitution ಅನತನ ಹ್ೇಳಿದನುರ್.  Article 243Q ಏನತ ಹ್ೇಳುತ್ುದ ್ಎೆಂದರ್ constitution 

of Municipalities. They shall constitute in every State. ಅದತ smaller urban areas 

ಇರಬಹತದತ ಅಥವನ larger urban areas ಇರಬಹತದತ.   ಇಲ್ಪೂ ನೇವು ತ್ಗ್ದತಕ್ೂ್ೆಂಡಿರತವುದತ  ೨೪೩ಕೂಯ. 

೧(ಸಿ) ಕ್್ಳಗಡ ್ ಬರತತ್ುದ್: “Provided that a Municipality under this clause may not be 

constituted in such urban area or part thereof as the Governor may, having regard 

to the size of tile area and the municipal services being provided or proposed to be 
provided by an industrial establishment in that area and such other factors as he 
may deem fit, by public notification, specify to be an industrial township”.  You are 

giving an enactment. it is not a notification. ಇದೂ್ೆಂದತ Bill.  Constitution   ನಲ್ಪೂ 

ಸಕ್ನಾರಕ್್ೆ ಇರತವ ಅಧಿಕ್ನರ ಏರ್್ೆಂದರ್ purposefully ಒೆಂದತ industrial area  ಮನಡಿದನಗ that is to 

be notified as a Industrial Township  ಎೆಂದತ ಇಲ್ಪೂ provision ಇದ್.  ಆದರ ್ ಇಲ್ಪೂ 

ಕ್ನಯಿದ್ಯರ್್ನೇ ತ್ೆಂದ್ಧದನುರ.್  ಇಲ್ಪೂ ಎಲ್ಪೂ powers ಇದ್? You have violated the Constitution.  

You are not within the Constitution. You are out of the Constitution. Who 

empowered you to do this. You have said that in your STATEMENT OF OBJECTS 

AND REASONS. It is  clear that you have following the Constitution under the 
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Article 243Q that has been violated. This provision makes the local bodies to be 

include such Industrial Townships. That is the purpose of this provision. But you 

are separating it. You are giving separate Town Planning, Development     

ಕ್್ೂಡತತಿುದನುರ,್ Acquisition  ಕ್್ೂಡತತಿುದನುರ್, KIADB ಎೆಂದತ ಇರ್್ೂನೆಂದತ ಮನಡತತಿುದನುರ.್ Who 

empowered you to do this?  ಇದರಲ್ಪೂ ೨೪೩ ಕೂಯ ಎೆಂದತ ಹನಕ್ದನುರ.್  ಆದರ್ ಅದತ ಅಧಿಕ್ನರ 

ಕ್್ೂಡತವುದ್ಧಲೂ. ಇದತ Municipality ಯಲ್ಪೂ ಇರಬೇ್ಕತ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳುತ್ುದ್.  ನೇವು Municipality ಯಿೆಂದ 

ಬ್ೇರ ್ಮನಡಿದನಗ how you can follow that Article? I think it is defeated.  Skipping out 

the local bodies, it certainly violates the very purpose. It is a fact.  

 ಆದುರಿೆಂದ ನೇವು ಇಲ್ಪೂ ತ್ೆಂದ್ಧರತವುದತ un-democratic setup. Of course, ನಮ್ಮ ಚಿೆಂತ್ರ್್ 
ಚ್ರ್ನನಗಿದ್.  ರ್ನರೂ intervention  ಆಗಬನರದತ.  ಹ್ೂಸೂರತ ರಸ್ುಯಲ್ಪೂರತವ ಎಲ್ಕ್ನಿನಕ  ಸಿಟಿಯನತನ 
ರ್ನವು ಇದಕ್್ೆ ತ್ರತತಿುದು್ೇವೆ್ಂದತ ಹ್ೇಳಿದ್ಧರಿ. ನೇವು ನಮ್ಮ ಕನನಡಿಗರ ರ್ನಡನತನ ರ್ನರ್ೂೇ ಆೆಂಗೂರಿಗ್ ಪತನಃ ಕ್್ೂಡತವ 
ರಿೇತಿಯಲ್ಪೂ ಸೃಷಿಟ ಮನಡತತಿುದ್ಧುೇರಿ. ಅಲೂಲ್ೂ, islands. It’s a private organization. PPP (Public 
Private Partnership) model  ನಲ್ಪೂ ನೇವು ಇದರ್್ನಲನೂ ಮನಡತತಿುದ್ಧುೇರಿ. ಮನಡತವನಗ particular land  
ಎಲನೂ ಒೆಂದತ country ತ್ರಹ in future ಆಗತತ್ುದ್. ರ್ನವು ನೇವು ಇರತವನಗ ಆಗತತ್ುದಯ್ೇ ಇಲೂವೊೇ 
ಗ್ೂತಿುಲೂ.   ಮ್ತೆಂದ್ಧನ ಪಿೇಳಿಗ್ಯಲ್ಪೂ   it will become islands. There is no Indian history.  
ಹ್ಲ್ಪಕ್ನಪಟರ ನಲ್ಪೂ ಬರತತನುರ,್ ಹ್ೂೇಗತತನುರ್.  It will become a kingdom. This is violation of the 
Constitution.  ದಯವಿಟತಟ ಇದನತನ examine ಮನಡಿ.  It is a serious fact.  ಕ್ನನೂನತ ಇಲನಖ್ಯ್ 
ಕ್ನಯಾದಶ್ಾಯವರ ಬಳಿ ಸರಿರ್ನದೆಂತ್ಹ ಮನಹತಿಯನತನ ತ್ಗ್ದತಕ್್ೂಳಿಳ. ನೇವು ಮನಡಿರತವುದ್ೇ ೨೪೩ ಕೂಯ 
ನಲ್ಪೂ.  It is a semi-municipality. Within the Municipality it should be notified as 
Industrial Area Township. But you have putting out from the Municipality.   ಆ 
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ಆಟಿಾಕಲ  ನಮ್ಗ್ ಅನಾಯಿಸತವುದ್ಧಲೂ.  ಒಟನಟರ್ what Constitution they have brought is itself 
error.  

 ಶ್ರೇ ನಸಿೇರ  ಅಹಮದ  (ವಿಧನನ ಸಭ್ಯಿೆಂದ ಚತರ್ನಯಿತ್ರನದವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, 
different views express ಮನಡಿದನುರ.್  ನಜ, somewhere this kind of a authority to 
develop industrial townships ಎೆಂಬ ವನದ ಒೆಂದತ ಕಡಯ್ಿದುರ್ ಇರ್ೂ್ನೆಂದತ ವನದ ಮನನಯ  
ಪಿ.ಆರ.ರಮೆೇಶ  ಅವರತ ಹ್ೇಳಿದೆಂತ್ Industrial Park ಆಗಿರಬಹತದತ, Apparel Park  ಆಗಿರಬಹತದತ 
ಇಲೂವ್ೇ Special Economic Zone ಆಗಿರಬಹತದತ ಅದನತನ develop  ಮನಡಿದನಗ entire 
infrastructure is developed by that particular authority.  

(ಮ್ತೆಂದತ)   
(1302) 29-೧೨-2022 (1.30) ಕ್್ಜಿ-ವಿಕ್್                  (ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಿತಿ)       
ಶ್ರೇ ನಸಿೇರ  ಅಹಮ್ದ   (ಮ್ತೆಂದತ):-  
Whether it may be Karnataka Industrial Area Development Board ಆಗಿರಬಹತದತ, ಈಗ 
ಬೆಂದ್ಧರತ್ಕೆೆಂತ್ಹ new Authority ಆಗಿರಬಹತದತ,  ಅಕೆಪಕೆದಲ್ಪೂರತವೆಂತ್ಹ ಗನರಮ್ ಪೆಂಚನಯಿತಿಯವರ, 
ಜಿಲನೂಪೆಂಚನಯಿತಿಯವರ ಮ್ತ್ತು Municipalities ರವರ ರ್ನವುದ್ೇ ರಿೇತಿಯ contribution  ಆಗಲ್ಪ, 
ಅವರದತು ರ್ನವುದ್ೇ ರಿೇತಿಯ investment ಅಲ್ಪೂರತವುದ್ಧಲೂ. Because the entire infrastructure 
and development work will be done by the Corporation or the Authority. At 
present ಏರ್ನಗತತಿುದ್, ಇವರತ ಆಗಲೇ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮನಡಿ development charges beneficiaries ನೆಂದ 
ತ್ಗ್ದತಕ್ೂ್ಳುಳತನುರ್. Beneficiaries must pay the development charges to the KIADB.  
ಮ್ತ್ು  ಅಲ್ಪೂರತವೆಂತ್ಹ ಗನರಮ್ ಪೆಂಚನಯಿತಿಯವರತ ಇದತ ನಮ್ಮ jurisdiction ನಲ್ಪೂದ್, ಹನಗನಗಿ, ನಮ್ಗ್ 
ತ್ರಿಗ್ಯನತನ ಕ್್ೂಡಬೇ್ಕ್್ೆಂದತ ರ್್ೂೇಟಿಸ್  ಇಶ್ಯ ಮನಡತತನುರ.್ ಹನಗ್ಯೇ, ಅಲ್ಪೂರತವೆಂತ್ಹ Municipalities 
ನವರತ ಸಹ ರ್್ೂೇಟಿಸ್ ನತನ ಇಶ್ಯ ಮನಡತತನುರ್. ಆಗ whether the beneficiary is having a big 
industry or small industry he must pay the tax.  ಎರಡ್ರಡತ ಕಡ ್ ತ್ರಿಗ್ಗಳನತನ  
ಕ್್ೂಡಬೇ್ಕ್ನಗತತ್ುದ್. ಒೆಂದತ ಇಲ್ಪೂ ಕ್್ೂಟಿಟರತವೆಂತ್ಹ ತ್ರಿಗ್ಯನತನ ಕ್್ೂಡಬೇ್ಕತ. ಪಲಸ್  Municipalities ನಲ್ಪೂ 
ಹನಗೂ ಗನರಮ್ ಪೆಂಚನಯಿತಿಗೂ ಕ್ೂ್ಡಬೇ್ಕತ. ಅದರ ಬಗ್ೆ the Government can issue the orders 
ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳಿದ್ಧುೇರಿ. Whether it is the Authority or the Government. Government ಎೆಂದರ್, 
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you are talking about the Authority I don’t know. ಅದನತನ clarify ಮನಡಬೇ್ಕತ, Power 
of State Government to remove difficulties. What do you mean by that? ಈಗನಗಲ್ೇ 
ಮನನಯ ವಿೇರ್ೂೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ successfully Global Investors Meet ಮನಡಿದ್ುೇವ್ೆಂದತ 
ಹ್ೇಳಿದನುರ್. Global Investors Meet ನಲ್ಪೂ MoU ಸಹ  ಮನಡತತನುರ.್  Whoever wanted to come 
and invest, ಅವರ ಜ್ೂತ್ಗ್ MoU ಗ್ ಸಹ ಮನಡಿದನುರ್. ಆ MoU ನಲ್ಪೂ you will offer everything 
available in the earth. ನಮ್ಗ್ yes incentives ಕ್್ೂಡತ್ುೇವ್, ನಮ್ಗ್ all clearance ಕ್ೂ್ಡತತ್ುೇವ್. 
Single window clearance ಕ್್ೂಡತತ್ುೇವ.್ ನೇವು ಎಲೂೂ  ಹೂ್ೇಗತವುದತ ಬ್ೇಕ್ನಗಿಲೂ, ನೇವು ಎಲ್ಪೂಗೂ 
ಬರತವುದತ ಬ್ೇಕ್ನಗಿಲೂ, everything is been provided to you ಎೆಂದತ MoU ಗ್ ಸಹ ಮನಡತತನುರ.್  
ಆಮೆೇಲ್ ಅವರತ ಅಲ್ಪೂಗ್ ಜನಗ ತ್ಗ್ದತಕ್್ೂೆಂಡತ ಕಟಟಡ ಕಟಿಟದ ಮೆೇಲ್, ಅಲ್ಪೂಗ್ Pollution Control Board, 
KEB, Water Supply Department, Labour Department ನವರತ ಬರತತನುರ್. ಕ್್ೂರ್್ಗ ್Planning 
Authority ಯವರತ  ಬೆಂದತ ಆ ಕಟಟಡವನತನ ಹ್ೂಡ್ದತ ಹನಕಬ್ೇಕ್್ೆಂದತ ಹ್ೇಳುತನುರ್. There is one 
incident in Kolar which I want to bring it to your notice. ಸತಮನರತ 35 ರಿೆಂದ  40  
ಕ್್ೂೇಟಿ ರೂಪ್ನಯಿಗಳ ಬೆಂಡವನಳ ಹನಕ್ ಕಟಟಡ ಕಟಿಟರತತನುರ್. ಆ ಕಟಟಡಕ್್ೆ ಗನರಮ್ ಪೆಂಚನಯಿತಿಯಿೆಂದ ಪರವನನಗ ್
ತ್ಗ್ದತಕ್ೂ್ೆಂಡತ, ಆದಮೆೇಲ್  ಕಟಟಡ ಕಟಿಟರತತನುರ್. ಮ್ತ್ು development authority will issue a notice.  
ಅವರಿಗ್ ರ್್ೂೇಟಿಸ್  issue ಮನಡಿದನಗ, ಇೆಂತ್ಹ ಪ್ನರವಿಜನ ನಲ್ಪೂ ಮನಡಿದ್ುೇವ್, Global Investors Meet 
ನಲ್ಪೂ ಇದತ ಆಗಿದ್, ನಮ್ಗ ್apply ಮನಡಿದ್ುೇವ್,  ಅದಕ್್ೆ ನೇವು ಉತ್ುರ ಕ್್ೂಟಿಟಲೂವ್ೆಂದತ ಹ್ೇಳಿದರೂ ಸಹ, they 
have issued a letter to demolish that industry. ಅವರತ ರ್ನಯರ್ನಲಯಕ್್ೆ ಹ್ೂೇಗಿ ತ್ಡರ್್ನಜ್್ಞ 
ತ್ಗ್ದತಕ್ೂ್ೆಂಡತ ಬರತತನುರ್. ಹನಗನಗಿ, still this incident has not been resolved.  ಇದತ ಸಹ ಈ 
ರಿೇತಿಯದ್ೇ ಆಗಿದ್. ಇದರ ಬಗ್ೆ ನಮ್ಮ ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ ಹ್ೇಳಿದೆಂತ್, it requires lot of 
discussions.  ಇದನತನ ಮನಡಬೇ್ಕತ ನಜ. Let us have some discussion and get a clarity 
on this. ದಯವಿಟತಟ, ಇದನತನ  Select Committee ಗ್ refer ಮನಡಿದರ ್ಉತ್ುಮ್ವ್ೆಂದತ ರ್ನನತ ಸಲಹ್ 
ಕ್್ೂಡತವುದಕ್್ೆ ಬಯಸತತ್ುೇರ್್. 
 

ಶ್ರೇ  ಪರಕ್ನಶ  ಕ್್.ರನಥೂ್ೇಡ  (ವಿರ್ೂೇಧ ಪಕ್ಷದ ಮ್ತಖ್ಯ ಸಚ್ೇತ್ಕರತ):-  ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್,  
ನನಗ್ ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಅವಕ್ನಶ ಕ್್ೂಟಿಟದಕ್ನೆಗಿ ಧನಯವನದಗಳು. ಮನನಯ ಸಚಿವರತ  ಕರ್ನಾಟಕ  ವಿಶ್ೇಷ  ಹ್ೂಡಿಕ್ ್ 
ಪರದ್ೇಶ ವಿಧ್ೇಯಕ, 2022 ಅನತನ ಮ್ೆಂಡಿಸಿದನುರ್. ಇದರಲ್ಪೂ ಪ್ನರರೆಂಭದಲ್ಪೂಯೇ Short Title and 
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Commencement ನಲ್ಪೂ definition ಗಳನತನ ಕ್್ೂಟಿಟದನುರ್. Definition ಏನತ, Amenities ಏರ್್ೇನತ 
ಕ್್ೂಡತತಿುದನುರೆ್ಂದರ್,  
“2. (a) “Amenities” means basic and essential services including but not limited to 
road, bridge, by-pass and underpass, drainage, water supply, collection-treatment-
discharge and disposal of industrial, institutional and township waste, health, 
education, transport, disaster management, parks, green areas, gas pipeline, 
entertainment, hospitality, recreation, industrial parks, townships, institutional areas 
and other facilities of conveniences as the Apex Authority may specify;”  ಮ್ತೆಂದ ್
ಬರತತನು ಎಲನೂ definitions, Apex Authority definition, Award of project definition, 
Concession agreement definition, Developer definition ಅನತನ ಕ್್ೂಡತತನುರ.್     
  
       ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, “Economic activity means the activity and service 
including but not limited to industrial, manufacturing, commercial, financial, 
processing, packaging, logistics, transport, tourism, hospitality, health, housing, 
entertainment, research and development, education and training, information and 
communication, management and consultancy, corporate offices and the activities 
and services connected therewith or incidental thereto and other economic activities 
as the Apex Authority may specify;” ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳಿದನುರ್. ಅವರತ Apex Authority ಅನತನ 
ಮನಡತವುದಕ್್ೆ ಹೂ್ರಟಿದನುರ.್ Special Investment Region ಮನಡಿದನುರ.್  ಕ್್ೈಗನರಿಕ್್ಗಳು ಬರಬೇ್ಕ್್ೆಂದತ 
ಅದಕ್್ೆ ಸೌಲಭಯಗಳನತನ ಕ್ೂ್ಡಬೇ್ಕ್್ೆಂದತ  ಮನಡಿದನುರ.್ ಆದರ್, ಈ ರ್್ಪದಲ್ಪೂ  ಎಲ್ೂೂೇ ಒೆಂದತ ಕಡ ್when you 
are telling hospitality, entertainment ಅಲ್ಪೂಗ್ definition ಬಹಳ ದೂ್ಡಡದನಗತತ್ುದ್. ರ್ನಳ ್pub, 
bar, cinema hall ಇವು ಹ್ಚಿಾಗ್ ಆಗತತ್ುವ್. ಕ್್ೈಗನರಿಕ್್ಗಳು ಕಡಿಮೆರ್ನಗತತ್ುವ್. ಇತಿುಚ್ಗ ್ ಕ್್ೈಗನರಿಕ್ನ 
ಪರದ್ೇಶಗಳನತನ marriage hall ಆಗಿ convert ಮನಡಿದನುರ.್ ಅವ್ಲನೂ ಮ್ೂಲತ್ಃ  ಕ್್ೈಗನರಿಕ್ನ ಪರದ್ೇಶಗಳನಗಿವ್. 
ಈಗನಗಲ್ೇ ಅವ್ಲನೂ marriage hall ಗಳನಗಿವ್. ಕ್್ಲವು ಕಡ ್ ಕ್್ೈಗನರಿಕ್ನ ಪರದ್ೇಶಗಳಲ್ಪೂ ಬ್ೇರ ್ ಬ್ೇರ್ 
ಚಟತವಟಿಕ್್ಗಳನತನ ನಡಸ್ತತಿುದನುರ.್ ಇದಕ್್ೆ  ಈ ವಿಧೇ್ಯಕದಲ್ಪೂ ಅವಕ್ನಶವನತನ ಕ್್ೂಟತಟ you are opening a 
pandora’s box.  This will not only be an industry,  ಬ್ೇರ ್ಎಲನೂ ಸೌಲಭಯಗಳನತನ ಕ್್ೂಡತವ 
ರ್್ಪದಲ್ಪೂ, ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ ರಮೆೇಶ ರವರತ ಹೇ್ಳಿದೆಂತ್, it may not happen today. ಇವತ್ತು 
ಆಗತವುದ್ಧಲೂ. ಮ್ತೆಂದ್ ಆಗಬಹತದತ. ಇದರ ಬಗ್ೆ  ಉದನಹರಣ್ಗಳು ಇವ್. ಬ್ೆಂಗಳೂರಿನ ರನಜನಜಿನಗರದ 
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ಕ್್ೈಗನರಿಕ್ನ ಪರದ್ೇಶದಲ್ಪೂ ಕಲನಯಣ್ ಮ್ೆಂಟಪಗಳು ಆಗಿವ್. ಅಲ್ಪೂ ಕ್್ೈಗನರಿಕ್್ಗಳನತನ ಮ್ರ್ತ್ತ ಬಿಟಿಟದನುರ.್ ತನವು ಬಿಪಿಎಲ  
ಕೆಂಪನ ಏರ್ನಗಿದ್ ಎೆಂಬತದನತನ ರ್್ೂೇಡಿದ್ಧುೇರಿ. ಮದಲತ ಬಿಪಿಎಲ   ಕೆಂಪನ ಬ್ೆಂಗಳೂರತ ಹೂ್ರ ವಲಯದಲ್ಪೂ 
ಇತ್ತು.  ಈಗ ಕೆಂಪನಯನತನ ಮನರನಟ ಮನಡಿ ಅಲ್ಪೂ commercial activities ನಡಸ್ತತಿುದನುರ.್ ಈ ರಿೇತಿ 
ಆಗತವೆಂತ್ಹ ಸನನವ್ೇಶದಲ್ಪೂ definition ನಲ್ಪೂ ಇದಲ್ೂವನತನ ತ್ೆಂದರ,್ ಸನಕಷತಟ ಕಷಟವನಗತತ್ುದ್. Constitution 
violate ಮನಡಿ ಈ ವಿಧ್ೇಯಕವನತನ ತ್ರಬೇ್ಕತ ಎನತನವೆಂತ್ಹ ಅಗತ್ಯ ಇತ್ುೇ?  ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ 
ರಮೆೇಶ ರವರತ Constitution ಬಗ್ೆ Section 243(q) ಏನತ ಹ್ೇಳುತ್ುದ್ ಎೆಂಬತದನತನ explain ಮನಡಿದನುರ,್ 
it is only pertaining to Municipalities. ಲನಯೆಂಡ ನತನ ಭೂಸನಾಧಿೇನ ಮನಡತವುದತ ಕ್ನಪಾರೂ್ೇಷನ  
ಲ್ಪಮಿರ್ು ನಲ್ಪೂ. ತನಲೂೂಕ  ಪೆಂಚನಯಿತಿ ವನಯಪಿುಗಳಲ್ಪೂ ಮನಡತತನುರ.್ ಹನಗನಗಿ, ಇದನತನ ತ್ರನತ್ತರಿಯಲ್ಪೂ introduce 
ಮನಡತವುದತ ಎಷತಟ ಸರಿ ಎನತನವುದರ ಬಗ್ೆ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ತಿಳಿಸಬ್ೇಕತ. ಇದಕ್್ೆ ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಟೆಂತ್, ರ್ನನತ 
ಮರ್್ನ ದ್ಧವಸ ಪರಶ್ನಯನತನ ಕ್್ೇಳಿದ್ು. ಕ್ೈ್ಗನರಿಕ್ಗ್ಳ ರ್್ಪದಲ್ಪೂ  ಫ್ಲವತನುದ ಭೂಮಿಯಲ್ಪೂ, ನೇರನವರಿ ಇರತವೆಂತ್ಹ 
ಕಡಗ್ಳಲ್ಪೂ ಮನಡಿದರ,್ ಅದರಿೆಂದ ರೈ್ತ್ರಿಗ್ ಅರ್ನನತಕೂಲವನಗತತ್ುದ್. ನಮ್ಮ ಬಿಜನಪತರ ಜಿಲ್ೂಯಲ್ಪೂ ಸತಮನರತ 20 
ಸನವಿರ ಎಕರ ್ಬರ ಭೂಮಿ ಇದ್. ಅಲ್ಪೂ  ಕ್್ೈಗನರಿಕ್್ಗಳನತನ  ಮನಡಲ್ಪ. ಅದಕ್್ೆ ನಮ್ಮ ಅಭಯೆಂತ್ರವಿಲೂ. ಈಗ ಮನನಯ 
ಪರಧನನ ಮ್ೆಂತಿರಯವರತ PM MITRA (Mega Integrated Textile Region and Apparel) Park 
ಹ್ೂಸ ಸಿೆಮ್ ನತನ ತ್ೆಂದ್ಧದನುರ.್ ಇದನತನ ಬಿಜನಪತರ ಜಿಲ್ೂಯಲ್ಪೂ  ಮನಡತವುದಕ್್ೆ in principal approval 
ಕ್್ೂಟಿಟದನುರ್, ಗತಲಬಗನಾದಲ್ಪೂಯೂ ಮನಡತತಿುದನುರ.್  ಈ ಕ್್ೈಗನರಿಕ್್ಗಳನತನ ತ್ರತವುದರಿೆಂದ PM MITRA ಅಡಿಯಲ್ಪೂ 
ಏನತ ಸೌಲಭಯಗಳು ಸಿಗತತ್ುವ್, ತನವು ಈ ಕ್್ೈಗನರಿಕ್ನ ಪರದ್ೇಶವನತನ ಮನಡಿ ಮ್ತ್ತು ಮನನಯ ಪರಧನನ ಮ್ೆಂತಿರಯವರತ 
ಹ್ೇಳುವೆಂತ್ಹ ಕ್ನಯಾಕರಮ್ಗಳನತನ ಮನಡಿ  ಏಕ್ ್ ಇಷ್್ೂಟೆಂದತ ಗ್ೂೆಂದಲವನತನ ಸೃಷಿಟ ಮನಡತತಿುದನುರ?್ ಈಗ 
ಚ್ರ್ನನಗಿ ನಡಯ್ತತಿುರತವೆಂತ್ಹ KIADB ಅನತನ defunct ಮನಡತತಿುದನುರ್. ಈಗ ಅದನತನ ತ್ಗ್ದತಕ್್ೂೆಂಡತ Apex 
Authority ಮನಡತತಿುದನುರ.್ Special Investment Region ಮನಡತತಿುದನುರ್.  ಈಗನಗಲ್ೇ ಇದ್ಲನೂ 
KIADB ನಲ್ಪೂದ್. ಅದರಲೂೂ ವಿಶ್ೇಷವನಗಿ ಗನರಮನೆಂತ್ರ ಪರದ್ೇಶಗಳಿಗ್ ಕ್್ೈಗನರಿಕ್್ಗಳು ಬರಬ್ೇಕತ ಮ್ತ್ತು ಅಲ್ಪೂ 
economic activity ಆಗಬೇ್ಕತ ಎನತನವುದತ ಬಹಳ ಒಳ್ಳಯ ಉದ್ುೇಶ. ಆದರ್, ರ್ನವ ಜಮಿೇನನತನ 
ತ್ಗ್ದತಕ್ೂ್ಳಳಬೇ್ಕತ ಎೆಂದನಗ, ತನವು blanket ಆಗಿ ಈ ರಿೇತಿಯ  ವಿಧ್ೇಯಕವನತನ ತ್ೆಂದರ್ ರ್ನಳ ್ ದ್ಧವಸ 
ಏರ್ನಗತತ್ುದ?್  ನಗರ ಪರದ್ೇಶದ ಸತತ್ುಮ್ತತ್ುಲತ ಇರತವೆಂತ್ಹ ಜಮಿೇನತಗಳಲ್ಪೂ ಒಳ್ಳಯ ಮ್ರ್್ಗಳು 
ನಮನಾಣ್ವನಗಬೇ್ಕತ ಮ್ತ್ತು ಒಳಳ್ಯ ಪರಿಸರ ನಮನಾಣ್ವನಗಬ್ೇಕತ  ಇೆಂತ್ಹ ಕಡಗ್ಳಲ್ಪೂ   ಕ್್ೈಗನರಿಕ್್ಗಳನತನ 
ತ್ೆಂದರ್ ತ್ೂೆಂದರಗ್ಳನಗತತ್ುವ್. ಹನಗನಗಿ, ಇದಲ್ೂವನತನ  ಗಮ್ನದಲ್ಪೂಟತಟಕ್ೂ್ೆಂಡತ ಈ ವಿಧ್ೇಯಕವನತನ 
ತ್ರಬೇ್ಕ್ನಗಿತ್ತು ಎೆಂದತ ರ್ನನತ ಭನವಿಸತತ್ುೇರ್್.  ಈ ವಿಧ್ೇಯಕದಲ್ಪೂ ಪರಿಶ್ಷಟ ಜನತಿ ಮ್ತ್ತು ಪರಿಶ್ಷಟ ಪೆಂಗಡದವರಿಗ್ 
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ಮಿೇಸಲನತಿ ಎಲ್ಪೂದ?್ ಎಷತಟ ಮಿೇಸಲನತಿ ಇದ್?  ಇದನತನ ಕ್್ೂಡತತನುರಯ್ೇ? ಏಕ್್ೆಂದರ್,  ಇದನತನ ವಿಧ್ೇಯಕದಲ್ಪೂ 
mention ಮನಡಿಲೂ.  

(ಮ್ತೆಂದತ)                                                             
(1303) 29-12-2022 (1.40) ಎೆಂವಿ-ವಿಕ್್         (ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಿತಿ) 
ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶ  ಕ್್. ರನಥೂ್ೇಡ  (ಮ್ತೆಂದತ):-  
ಈಗನಗಲ್ೇ ಪರಿಶ್ಷಟ ಜನತಿಯವರಿಗ ್ ಶ್ೇಕಡನ 17ರಷತಟ ಮ್ತ್ತು ಪರಿಶ್ಷಟ ಪೆಂಗಡದವರಿಗ ್ ಶ್ೇಕಡನ 7ರಷತಟ 
ಮಿೇಸಲನತಿ ನೇಡತತ್ುೇವ್ೆಂದತ ಘೂೇಷಣ್ ಮನಡಿದನುರ್. ಇವರತ ಏನತ Special Investment Region Apex 
Authority ಮನಡಿದನುರ್, ಇದರಲ್ಪೂ ಮಿೇಸಲನತಿಯನತನ ನೇಡಲನಗಿದ್ಯೇ ಎೆಂದತ ತಿಳಿಸಿಲೂ. ಅದಕ್್ೆ ರ್ನನತ ಈ 
ವಿಷಯವನತನ ಪರಸನುಪ ಮನಡತತಿುದ್ುೇರ್್. ಈ ರಿೇತಿಯ ಗ್ೂೆಂದಲಮ್ಯವನದ ವನತನವರಣ್ವಿರತವುದರಿೆಂದ 
ಇದ್ಲೂವನತನ ಸಹ ಸರಿಪಡಿಸಿ, ಆ ನೆಂತ್ರ ಈ ವಿಧೇ್ಯಕವನತನ ತ್ರತವುದತ ಉತ್ುಮ್ವ್ೆಂದತ ರ್ನನತ ಭನವಿಸತತ್ುೇರ್್. 
 

ಶ್ರೇ ಕ್್.ಎ.ತಿಪ್ಪ್ೇಸನಾಮಿ (ರ್ನಮ್ನದ್ೇಾಶನ ಹ್ೂೆಂದ್ಧದವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನತ್ರ್ನಡಲತ 
ಅವಕ್ನಶ ನೇಡಿದುಕ್ನೆಗಿ ಧನಯವನದಗಳು. ಈಗನಗಲ್ೇ ಕ್್ೇೆಂದರ ಸಕ್ನಾರ ವಿಶ್ೇಷ ಆರ್ಥಾಕ ವಲಯದ ಕ್ನಯಿದ್ಯನತನ 
ಜನರಿಗ್ ತ್ೆಂದ್ಧದ.್ ಅದತ ರಫ್ತು ಮನಡತವುದಕ್್ೆ ಒತ್ತು ಕ್್ೂಡತತ್ುದ್. Export oriented ಎನತನವೆಂತ್ಹ ಒೆಂದತ 
ಕ್ನಯಿದ್. ಬಹತಶಃ ಅದಕ್್ೆ ಸಮನರ್ನೆಂತ್ರವನಗಿ ಈ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ೇಷ ಹೂಡಿಕ್್ ಪರದ್ೇಶ ಅಧಿನಯಮ್ವನತನ 
ತ್ೆಂದ್ಧದನುರ್ ಎೆಂಬತದತ ನನನ ಭನವರ್್. ಹೂಡಿಕ್್ ಪರದ್ೇಶ ಹತ್ತು ಚದರ ಕ್ಲೂ್ೇಮಿೇಟರ ಗಿೆಂತ್ ಹ್ಚಿಾಗ ್ ಇರಬೇ್ಕತ 
ಎೆಂಬ ನಬೆಂಧರ್್ಯನತನ ಹನಕ್ದನುರ.್ ಅದತ ಚದತರಿರಬಹತದತ ಮ್ತ್ತು continuous ಆಗಿ ಇರಬೇ್ಕತ ಎೆಂಬ 
ನಬಾೆಂಧ ಕೂಡ ಇಲೂ ಎೆಂಬತದನತನ ವನಯಖ್ನಯನ ಮನಡಿದನುರ.್ ಇದರಲ್ಪೂ ಆರ್ಥಾಕ ಚಟತವಟಿಕ್್ಗಳು ಏರ್್ೇನತ ಎೆಂದರ್, 
ಕ್್ೈಗನರಿಕ್್, ಉತನಪದರ್್, ವನಣಿಜಯ, ಹಣ್ಕ್ನಸತ, ಹ್ೂೇಟಲ್ , ಅತಿರ್ಥ, ವಸತಿ ಈ ರಿೇತಿ ಹಲವನರತ ಚಟತವಟಿಕ್ಗ್ಳನತನ 
ಅಲ್ಪೂ ಮನಡತತನುರ.್ ನರ್ನ್ಯ ದ್ಧವಸ ಒೆಂದತ ವಿಧೇ್ಯಕ ಪ್ನಸ್  ಆಯಿತ್ತ. Karnataka Mobility Act, 
ಅದರಲ್ಪೂ ಸವಿಸನುರವನಗಿ ಬೆಂದ್ಧದ್. ಬ್ೇರ ್ ಏರ್್ೇ ಮಿೇಸಲನತಿ ಇದುರೂ ಕೂಡ, ಸರ್ನಮನಯ ಮ್ತಖ್ಯಮ್ೆಂತಿರಗಳ 
ಅಧಯಕ್ಷತಯ್ಲ್ಪೂ ಒೆಂದತ Policy Making Body ಮ್ತ್ು ಮನನಯ ಮ್ತಖ್ಯಕ್ನಯಾದಶ್ಾಗಳ ರ್್ೇತ್ೃತ್ಾದಲೂೂ ಕೂಡ 
ಒೆಂದತ ಕ್ನಯಾಕ್ನರಿ ಸಮಿತಿಯನತನ ಮನಡಿದನುರ.್ ಆದರ್, ಈ ವಿಧೇ್ಯಕದಲ್ಪೂ ವಿವರವನಗಿರತವೆಂತ್ಹ 
ಪ್ನರಧಿಕ್ನರವ್ೆಂದತ ಹ್ೇಳುತನುರಯ್ೇ ವಿನಃ, ಆ ಪ್ನರಧಿಕ್ನರ ರ್ನವುದತ, ಅದರಲ್ಪೂ ರ್ನರ್ಲನೂ ಇರತತನುರ,್ ಅದರಲ್ಪೂ 
ಸಕ್ನಾರ್ೇತ್ರ ಸದಸಯರತ ಇರತತನುರ್ಯೇ ಅಥವನ ಸಕ್ನಾರಿ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಇರತತನುರಯ್ೇ ಎನತನವೆಂಥದತು ಇದರಲ್ಪೂ 
ಇಲೂ. ಬಹತಶಃ ಅದನತನ ಯೇಚರ್್ ಮನಡಿ ತ್ರಬೇ್ಕ್ನಗಿತ್ತು ಎೆಂಬತದತ ನನನ ಭನವರ್್. 
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ಇನತನ ವಿಶ್ೇಷ ಹೂಡಿಕ್್ಯ ಪರದ್ೇಶವ್ೆಂದತ ಹ್ೇಳಿ, ಆ ವಿಶ್ೇಷ ಹೂಡಿಕ್್ಯ ಪರದ್ೇಶದ ಸಿಳಿೇಯ ಪ್ನರಧಿಕ್ನರದ 
ಅಧಿಕ್ನರ ವನಯಪಿುಯನತನ ಹ್ೂರಗಡ್ ಇಡಬೇ್ಕ್್ೆಂದತ ಹ್ೇಳಿ Constitutional Amendment 73ರಲ್ಪೂ  
ಪೆಂಚನಯತ  ರನಜ  ಸೆಂಸ್ಿಗಳಿಗ್ ಮ್ತ್ತು ನಗರ ಸೆಂಸ್ಿಗಳಿಗ್ ಏನತ ಅಧಿಕ್ನರವಿದ್, ಅದನತನ ಮಟಕತಗೂ್ಳಿಸಿದನುರ.್ 
ಅವರ concurrence ತಗ್್ದತಕ್ೂ್ೆಂಡಿದು್ೇವ್ೆಂದತ ಹೇ್ಳುತನುರ್. PR and UD Department ನವರತ ಇದನತನ 
ಸರಿರ್ನಗಿ ಪರಿಶ್ೇಲರ್್ ಮನಡಿದೆಂತ್ ಕ್ನಣ್ತವುದ್ಧಲೂ. ಇದಕ್್ೆ ಕ್್ೇವಲ ಹಣ್ವನತನ ವಗನಾವಣ್ ಮನಡಿದರ ್ ಏನತ 
ಉಪಯೇಗವನಗತವುದ್ಧಲೂ. ಇದರಲ್ಪೂ ಆ ಸಿಳಿೇಯ ಸೆಂಸ್ಿಗಳು ನಡಸ್ತವೆಂತ್ಹ ಅಧಿಕ್ನರವನತನ 
ಮಟಕತಗೂ್ಳಿಸತತಿುದನುರ.್ ಅೆಂದರ್, ಅಲ್ಪೂರತವೆಂತ್ಹ ಪೆಂಚನಯಿತಿಯ ವನಯಪಿುಗೂ ಬರತವೆಂತಿಲೂ. ಅದ್ೇರಿೇತಿ ನಗರ 
ಸೆಂಸ್ಿಗಳಿದುರತ ಕೂಡ, ಈ ವಿಶ್ೇಷ ಹೂಡಿಕ್್ ಪರದ್ೇಶ ಏನದ್, ಇದರ ಮೆೇಲ್ ರ್ನವುದ್ೇ ರಿೇತಿರ್ನದೆಂತ್ಹ 
ಅಧಿಕ್ನರವಿಲೂ. ಹನಗನದರ್, ಆ ಪರದ್ೇಶಕ್್ೆ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದೆಂತ ್ ಏರ್ನದರೂ Sanitary Board ಅನತನ ರಚರ್್ 
ಮನಡತತನುರಯ್ೇ? ಅವರತ ಅದನತನ ರ್ನವ ಆಕಟ ನಲ್ಪೂ ಮನಡತತನುರ?್ ಅದನತನ ಮನಡತವುದನದರ ್ ಮ್ತ್ು ಇಲ್ಪೂಗ ್
ಬರಬ್ೇಕತ. ಅದತ ಪೆಂಚನಯತ ರನಜ  ಮ್ತ್ತು Karnataka Municipality ಆಕಟ ನಲ್ಪೂಯೇ ಬರಬೇ್ಕತ. ಮನನಯ 
ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ ಇದರ ಬಗ್ೆ ತಿಳಿಸಿದನುರ.್ ಇದನತನ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಗಣ್ರ್್ಗ ್ ತ್ಗ್ದತಕ್ೂ್ಳಳಬ್ೇಕತ. 
ಇದನತನ ಗಣ್ರ್್ಗ ್ತ್ಗ್ದತಕ್ೂ್ಳಳದ್ೇ ಹೂ್ೇದರ್, ಬಹತಶಃ ರ್ನರನದರೂ ಪರಶ್ನ ಮನಡಿದರ್, ಈ ಕ್ನಯಿದ್ ಕ್ನನೂನನ 
ಚೌಕಟಿಟನ ಒಳಗ್ ಇಲೂದ್, ಅದತ ಹ್ೂರಗ್ ಇದ್ ಎೆಂದರ್ ಇದನತನ ಕ್್ೂೇರ್ ಾನಲ್ಪೂ ತ್ಗ್ದತಹನಕತತನುರ್. 

 
ಇನತನ ಇದರಲ್ಪೂ ಅಗರ ಪ್ನರಧಿಕ್ನರ ಸನಿಪರ್್ ಮನಡತತ್ುೇವ್ೆಂದತ ಹ್ೇಳಿದನುರ.್ ಈ ಅಗರ ಪ್ನರಧಿಕ್ನರದ ಸನಿಪರ್ಗ್್ 

ರ್್ೇಮ್ಕ್ನತಿಗಳನತನ ಮನಡತವೆಂತ್ಹವರತ ರ್ನರತ? ಸಕ್ನಾರ ರ್್ೇಮ್ಕ ಮನಡತತ್ುದ್ಯೇ ಅಥವನ 
ಹೂಡಿಕ್್ಯಲ್ಪೂರತ್ಕೆೆಂತ್ಹವರನತನ ಸೇ್ರಿಸಿಕ್್ೂೆಂಡತ ಅವರಿಗ್ ಏರ್ನದರೂ ಸನಿನಮನನ ನೇಡತತನುರ್ಯೇ? ಇದರಲ್ಪೂ 
ಸಕ್ನಾರದ ಪ್ನತ್ರ ಮ್ತ್ತು ನಯೆಂತ್ರಣ್ವೇ್ನತ? ಇದರಿೆಂದ ಸಕ್ನಾರಕ್್ೆ ಏನತ ಲನಭ ಬರತತ್ುದ?್ ಇದರಿೆಂದ ಸಕ್ನಾರದ 
ಬ್ೂಕೆಸಕ್್ೆ ಎಷತಟ ಆದನಯ ಬರತತ್ುದ್. ಸಿಳಿೇಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ನರಧಿಕ್ನರಕ್್ೆ ಎಷತಟ ಹ್ೂೇಗತತ್ುದ್ ಎೆಂಬತದನತನ ಯೇಚರ್್ 
ಮನಡಿದನುರಯ್ ಎೆಂಬ ಪರಶ್ನಯನತನ ಮನನಯ ಸಚಿವರನತನ ಕ್್ೇಳುವುದಕ್್ೆ ಇಷಟಪಡತತ್ುೇರ್್. ಇನತನ ಪ್ನರದ್ೇಶ್ಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಪ್ನರಧಿಕ್ನರದಲ್ಪೂ ಸದಸಯರ ರ್್ೇಮ್ಕ್ನತಿ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳಿದನುರ.್ ಅದಕ್್ೆ ಅಧಯಕ್ಷರತ, ಮ್ತಖ್ಯಕ್ನಯಾನವಾಹಣನಧಿಕ್ನರಿ 
ಮ್ತ್ತು ಪರಧನನ ವಯವಸನಿಪಕರತ ರನಜಯ ಸಕ್ನಾರದ್ಧೆಂದ ರ್್ೇಮ್ಕವನಗಬಹತದತ. ಬಹತಶಃ ಇದಕ್್ೆ ಕ್ನಪ್ೂ್ಾರ್ೇರ್  
ಸಿಕಾರ  ಇದ್. ಸಕ್ನಾರದಲ್ಪೂರತ್ಕೆೆಂತ್ಹ ರಿೇತಿಯಲ್ಪೂ ಇಲೂವ್ೆಂದತ ನನನ ಭನವರ್್ರ್ನಗಿದ್. ಆದತದರಿೆಂದ ಮನನಯ 
ಸಚಿವರತ ಇದನತನ ಮ್ರತ ಆಲ್ೂೇಚರ್್ ಮನಡಲ್ಪ ಅಥವನ ಒೆಂದತ ವ್ೇಳ್ ಇದನತನ ಕ್ನನೂನತ ಇಲನಖ್್ ಮ್ತ್ತು 
ಎ.ಜಿ.,ಯವರ ಜ್ೂತ್ ಚಚ್ಾ ಮನಡಿ, ರೂಲು ನಲ್ಪೂ ಏರ್ನದರೂ ಮನಡತವುದಕ್್ೆ ಸನಧಯವಿದಯ್ೇ ಎೆಂದತ ರ್್ೂೇಡಲ್ಪ. 
ಇದಕ್್ೆ ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಟೆಂತ್ ಮನನಯ  ಸದಸಯರನದ ಶ್ರೇ ಪಿ.ಆರ.ರಮೆೇಶ  ಮ್ತ್ತು ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶ ಕ್್. ರನಥ್ೂೇಡ ರವರತ 
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ಮ್ತ್ತು ಶ್ರೇ ನಸಿೇರ  ಅಹಮದ  ರವರತ ಸಹ ಹ್ೇಳಿದನುರ.್ ಇದತ ಏನತ KIADB ಜ್ೂತ್ ಇರತತ್ುದಯ್ೇ; ಅಥವನ 
Karnataka Investment Development Corporation ಇರತತ್ುದಯ್ೇ; ಈ ಜನಗ ರ್ನರ hold ನಲ್ಪೂ 
ಇರತತ್ುದ್, ಈ ಪರದ್ೇಶ ರ್ನರಿಗ್ ಸೇ್ರತತ್ುದ್; ಇಡಿೇ ಪರದೇ್ಶವನತನ ಏರ್ನದರೂ ಕೂಡ ಪ್ನರದೇ್ಶ್ಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಪ್ನರಧಿಕ್ನರಕ್್ೆ ಕ್್ೂಡತತನುರಯ್ೇ? ಏಕ್್ೆಂದರ,್ ಇದತ ರೈ್ತ್ರ ಜನಗ, ಇದನತನ ಹನಗ್ಯೇ ಕ್್ೂಡತವುದಕ್್ೆ ಬರತವುದ್ಧಲೂ. 
ಇದತ ಬೇ್ಕತ ಎೆಂದನಗ ಅದನತನ ಇಟತಟಕ್ೂ್ಳಳಬಹತದತ. ಇಲೂವ್ೇ ಮ್ತ್ು ಸಕ್ನಾರ ಅದನತನ ರೈ್ತ್ರಿಗ ್ ವನಪಸತು 
ಕ್್ೂಡಬಹತದತ. ಈ ದೃಷಿಠಯಲ್ಪೂ ಇದನತನ ಗಮ್ನದಲ್ಪೂಟತಟಕ್ೂ್ೆಂಡತ, ಇದರಲ್ಪೂ ಸನಕಷತಟ ವಿಷಯವನತನ ತ್ೆಂದ್ಧದನುರ್. 
ಮ್ತ್ು ಸನಕಷತಟ ಒಳ್ಳಯ ಕ್್ಲಸವನತನ ಸಹ ಮನಡತತಿುದನುರ.್ ಇದರ ಬಗ್ೆ ಎಳಳಷತಟ ಸೆಂಶಯವಿಲೂ. ರನಜಯದ ರೈ್ತ್ರ 
ಹತ್ರಕ್ಷಣ್ ಮನಡತವುದಕ್್ೆ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಕ್ನಳಜಿ ವಹಸಬ್ೇಕ್್ೆಂದತ ತ್ಮ್ಮ ಮ್ೂಲಕ ಮ್ನವಿ ಮನಡತತ್ುೇರ್್.  

 
ಶ್ರೇ ಎಸ್.ಕ್್ೇಶವ ಪರಸನದ (ವಿಧನನಸಭ್ಯಿೆಂದ ಚತರ್ನಯಿತ್ರನದವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, 

ಅವಕ್ನಶಕ್ನೆಗಿ ಧನಯವನದಗಳು, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶೇ್ಷ ಹೂಡಿಕ್ ್ ಪರದ್ೇಶ ವಿಧ್ೇಯಕ, 2022 ಅನತನ ರ್ನನತ 
ಸನಾಗತಿಸತತ್ುೇರ್್.  ಇವತಿುನ ದ್ಧವಸ ಜಗತಿುನಲ್ಪೂ ಸನಕಷತಟ ಬದಲನವಣ್ಗಳನಗಿವ್. ಸರ  ಎೆಂ.ವಿಶ್ಾೇಶಾರಯಯನವರತ 
ಹ್ೇಳಿದ ಹನಗ್ ‘Industrialise or Perish’ ಎನತನವೆಂಥದುಕ್್ೆ ಇೆಂದ್ಧನ ದ್ಧನಗಳಲ್ಪೂ ಹ್ೂಸ ವನಯಖ್ನಯನವನತನ 
ಬರ್ಯತತಿುದ್ುೇವ್. ಕ್ೂ್ೇವಿಡ-೧೯ ನೆಂತ್ರದ ದ್ಧನಗಳಲ್ಪೂ ಇಡಿೇ ಜಗತ್ತು ಭನರತ್ ದ್ೇಶವನತನ ರ್್ೂೇಡತತಿುರತವ 
ದೃಷಿಟಕ್ೂ್ೇನ ಬದಲನಗಿದ್. ಚಿೇರ್ನ ದ್ೇಶದಲ್ಪೂ ಪ್ನರದಶಾಕತ್ ಇಲೂ, ಅದತ ಒೆಂದತ ಕಬಿಬಣ್ದ ಕಡಲ ್ ಎನತನವೆಂತ್ಹ 
ಕ್ನರಣ್ಕ್್ೆ ಜಗತಿುನ ಎಲನೂ ರಿೇತಿಯ ಕ್್ೈಗನರಿಕ್್ಗಳಿಗ್ ಭನರತ್ ದ್ೇಶ ಹೂಡಿಕ್್ ಮನಡತವುದಕ್್ೆ ಅವಕ್ನಶ ಮನಡಿಕ್ೂ್ಟಿಟದ್. 
ಈಗ ಚ್ೈರ್ನ+೧ ಎನತನವೆಂತ್ಹ ಪ್ನಲ್ಪಸಿಯಲ್ಪೂ, ಜಗತಿುನಲ್ಪೂ ರ್ನವನಯವ ವಸತುಗಳು ತ್ರ್ನರನಗತತ್ುವಯ್ೇ ಅದತ 
ಭನರತ್ದಲೂೂ ಒೆಂದತ ಘಟಕ ಇರಬೇ್ಕತ. ಹನಗನಗಿ ಈ ಘಟಕ ತ್ನನ ಉತನಪದರ್್ಯನತನ ಮನಡಿ; ಅಕಸನಮತ  
ಎಲ್ಪೂರ್ನದರೂ ವಯತನಯಸವನದರ್, ತ್ನನ supply chain ಗ್ ರ್ನವುದ್ೇ ರಿೇತಿಯ ಕ್್ೂರತ್ ಉೆಂಟನಗಬನರದತ 
ಎನತನವೆಂತ್ಹ ದೂರದೃಷಿಟಯನತನ ಒಳಗ್ೂೆಂಡೆಂತ ್ ಇವತ್ತು ಇಡಿೇ ಜಗತ್ತು ಯೇಚರ್್ ಮನಡತತಿುದ್. ಇದ್ೇ 
ಸೆಂದಭಾದಲ್ಪೂ ಜಿ-೨೦ ಅಧಯಕ್ಷತಯ್ತ ಭನರತ್ದ ಪ್ನಲ್ಪಗ್ ಒದಗಿ ಬೆಂದ್ಧದ್. ಈ ಅವಕ್ನಶವನತನ 
ಉಪಯೇಗಿಸಿಕ್್ೂೆಂಡತ, ಮರ್್ನಯ ದ್ಧವಸ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಕ್ನಾರವು ಹೂಡಿಕ್್ದನರರ ದ್ೂಡಡ ಸಮೆೇಳನವನತನ ಮನಡಿ, 
ಲಕ್ನೆಂತ್ರ ಕ್ೂ್ೇಟಿ ಹಣ್ವನತನ ತ್ರ್್ನಡಗ್್ ಸಳ್್ದತಕ್್ೂೆಂಡಿದ್. 

(ಮ್ತೆಂದತ) 
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(1304) 29.12.2022 01.50 LL-BNS          (ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಿತಿ) 
ಶ್ರೇ ಕ್್ೇಶವ ಪರಸನದ  (ಮ್ತೆಂದತ)  
ರ್ನವತ್ೂು ಹೂಡಿಕ್್ ಮನಡಬೇ್ಕ್್ೆಂದನಗ, ಹೂಡಿಕ್್ಗ ್ಪೂರಕವನದೆಂತ್ಹ ವನತನವರಣ್ ಇರಬೇ್ಕತ ಮ್ತ್ತು ಹೂಡಿಕ್್ 
ಮನಡತವನಗ ಹೂಡಿಕ್್ದನರನಗ ್ ಹನಗೂ ಹೂಡಿಕ್್ಗ ್ ಬಿಟತಟಕ್ೂ್ಡತತಿುರತವೆಂತ್ಹ ಜಮಿೇನತ ಕಳ್ದತಕ್ೂ್ಳುಳವೆಂತ್ಹ 
ರೈ್ತ್ರಿಗ ್ಈ ಇಬಬರಿಗೂ ಕೂಡ win-win situation  ನಮನಾಣ್ ಆಗಬೇ್ಕತ ಅನತನವೆಂಥದತು, ಪರಸಕು ದ್ಧನಗಳಲ್ಪೂ 
ಸೂಕು ಎನಸತತ್ುದ್. ಹನಗನಗಿ, ಈ ಕ್ನನೂನತ ತ್ೆಂದ್ಧರತವೆಂಥದುರಲ್ಪೂ, ನನನ ಗಮ್ನಕ್್ೆ ಬೆಂದ್ಧರತವೆಂತ್ಹ ಕ್್ಲವನರತ 
ಸೆಂಗತಿಗಳನತನ ರ್ನನತ ಮನನಯ ಮ್ೆಂತಿರಗಳಿಗ್ ತಿಳಿಸತವುದಕ್್ೆ ಇಷಟಪಡತತ್ುೇರ್್.  
 

ಅದರೆಂತ,್ ಈ ವಿಧ್ೇಯಕದ ಸಕ್್ಷನ  ೧೦ ರಲ್ಪೂ “ಪ್ನರದ್ೇಶ್ಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ನರಧಿಕ್ನರದಲ್ಪೂ ಸದಸಯರತಗಳ 
ರ್್ೇಮ್ಕ್ನತಿ” ಎೆಂದತ ಇದ್. ಅದರಲ್ಪೂ ನನನ ವಿನೆಂತಿ ಏರ್್ೆಂದರ್, ಒೆಂದತ ಸಾತ್ೆಂತ್ರವನಗಿ ಕ್ನಯಾನವಾಹಸತವೆಂತ್ಹ 
ಸನಮ್ಥಯಾವಿರತವ ತ್ಜ್ಞರ ಅಥವನ ಇವೊತಿುನ ಬದಲನದೆಂತ್ಹ ದ್ಧನಗಳಿಗ್ ಪರಿಸರದ ಬದಲನವಣ್ಗಳನತನ 
ಗಮ್ನದಲ್ಪೂಟತಟಕ್ೂ್ೆಂಡತ ಯೇಚಿಸಬಹತದನದೆಂತ್ಹ ಸಾತ್ೆಂತ್ರವನಗಿ ಕ್ನಯಾನವಾಹಸತವೆಂತ್ಹ ಸದಸಯರನತನ ರ್್ೇಮ್ಕ 
ಮನಡಬೇ್ಕ್್ನತನವುದತ ನನನ ಆಗರಹವನಗಿದ್. ಅದ್ೇ ರಿೇತಿ,  ರ್ನಗರಿಕ ಸೌಲಭಯ ಮ್ತ್ತು ಸೇ್ವ್ಗಳ ಬಗ್ೆ ವಿವರಣ್ 
ಕ್್ೂಡತತನು, ಶೇ್ಕಡ ೧೫ ರಷತಟ ಭೂಮಿಯನತನ ಮ್ರ್್ಗಳನತನ ಕಟತಟವುದಕ್್ೆ ಮ್ತ್ತು ಬ್ೇರ ್ಬ್ೇರ ್ವನಣಿಜಯ ಕಟಟಡಗಳನತನ 
ಕಟಿಟ, ಕ್್ೈಗನರಿಕ್ನ ಪರದ್ೇಶ ಬಿಟತಟ ಕ್ನಮಿಾಕರತ ಹೂ್ರಗ್ ತ್ತೆಂಬನ ದೂರ ಹೂ್ೇಗದ್ೇ ಆ ಪರದ್ೇಶದಲ್ಪೂಯೇ ಇರತವೆಂತ ್
ರ್್ೂೇಡಿಕ್ೂ್ಳುಳತ್ುೇವ್ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳಿದನುರ್, ಇದರಲ್ಪೂ ಬರತವೆಂತ್ಹ ಸೌಕಯಾಗಳನತನ ಬಹಳ ಅಚತಾಕಟನಟಗಿ 
ಮನಡಬೇ್ಕ್್ನತನವುದತ ನನನ ಆಗರಹವನಗಿದ.್  

 
ಈ ವಿಧ್ೇಯಕದ ಅಧನಯಯ-೩ ರಲ್ಪೂ, ಇದತ ಅಗರ ಪ್ನರಧಿಕ್ನರವನಗಿ, ಏಕ ಸೆಂಪಕಾ ಬಿೆಂದತವನಗಿದ್ ಎೆಂದತ 

ಹ್ೇಳುವುದನತನ ಸಹ ರ್ನನತ ಸನಾಗತ್ ಮನಡತತ್ುೇವ್. ಹನಗ್ಯೇ, ಇದರಲ್ಪೂ ಕ್ೂ್ಟಿಟರತವೆಂತ್ಹ 
ವಿಶ್ೇಷತಗ್ಳ್ೇನದ್ಯೆಂದರ್, ೫ರಲ್ಪೂ ಏರ್್ೇನತ ಮನಡಬೇ್ಕತ ಎನತನವ ಪ್ನಯಿೆಂರ್ು  ಇದ್. ಇವಲ್ೂವನೂನ ಸಹ 
ಸರಿರ್ನಗಿ ಜನರಿಗ್ ತ್ರಬ್ೇಕತ ಎನತನವೆಂಥದತು ಆಗಬ್ೇಕ್್ೆಂದರ್, ಈ ಪ್ನರಧಿಕ್ನರಕ್್ೆ ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಟೆಂತ್ಹ ರ್ನವುದ್ೇ 
ಕ್ನನೂನತ ತೂ್ಡಕತಗಳು ಬೆಂದನಗ, ಅತ್ಯೆಂತ್ ಸಮ್ಥಾವನಗಿ ಇದನತನ ಕ್್ೂೇರ್ ಾ ಮ್ತೆಂದ್ ನಡಸ್ತವುದಕ್್ೆ ವಕ್ೇಲರ 
ರ್್ೇಮ್ಕ ಮ್ತ್ತು ಇದತ ಅತ್ಯೆಂತ್ ಶ್ೇಘರವನಗಿ ಪರಿಹನರ ಆಗತವುದಕ್್ೆ ಕ್ನನೂನತ ರಿೇತಿಯ ಎಲನೂ ಮ್ತೆಂಜನಗರತನ 
ಕರಮ್ಗಳನತನ ತ್ಗ್ದತಕ್ೂ್ಳಳಬ್ೇಕ್್ೆಂದತ ರ್ನನತ ಆಗರಹಸತತ್ುೇರ್್. ಅದೇ್ ರಿೇತಿ, ಗತತಿುಗ್ಯ ನಬೆಂಧರ್್ಗಳು/ಷರತ್ತುಗಳು 
ಉಲೂೆಂಘರ್್ರ್ನದನಗ, ಅತ್ಯೆಂತ್ ಶ್ೇಘರವನಗಿ ಕ್ನಯಾನವಾಹಸಿ, ಸನಾಧಿೇನಕ್್ೆ ತ್ಗ್ದತಕ್ೂ್ಳುಳವೆಂತ್ಹ ಪರಕ್ರಯ 
ನಡಯ್ಬ್ೇಕ್್ನತನವುದತ ನನನ ಸಪಷಟ ಆಗರಹ ಮ್ತ್ತು ಅನಸಿಕ್.್ ಅದ್ೇ ರಿೇತಿ, ರ್ನವತ್ತು ಒೆಂದತ industrial zone 



     ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನ ಪರಿಷತ್ತು                ೨೯.೧೨.೨೦೨೨        112 

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

 

 

develop ಆಗತತ್ುದ್ಯೆಂದರ,್ ರ್ನನತ ಗಮ್ನಸಿದ ಹನಗ,್ HAL, HMT, ITI, ಬ್ೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಪೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆದನಗ, 
ಅದರ ಪಕೆದ adjacent ಜನಗಗಳು ರವ್ಿನೂಯ ಜನಗಗಳನಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹ್ೂೆಂದತತ್ುವ್. ಅೆಂದರ್, ಕ್್ೈಗನರಿಕ್ ್
ಪರದ್ೇಶದಲ್ಪೂರತವೆಂತ್ಹ ವಿೆಂಗಡರ್್, ಆ ರಸ್ುಗಳ ಅಗಲ ಮ್ತ್ತು ಅಲ್ಪೂರತವೆಂತ್ಹ ಸೌಕಯಾಗಳು ಪಕೆದ ಜನಗಗಳು 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿರ್ನಗತವೆಂತ್ಹ revenue pocket ಗಳಲ್ಪೂ ಇರತವುದ್ಧಲೂ. ಹನಗನಗಿ, ಆ adjacent revenue 
pocket ಗಳಲ್ಪೂ ಏನತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕ್ನಯಾಗಳು ಆಗಬ್ೇಕತ ಅದಕೂೆ ಕೂಡ ಅನತಕೂಲತ್ಗಳನತನ ಮನಡಿಕ್್ೂಡಬೇ್ಕತ. 
ಅದಕೂೆ ಕೂಡ ಹ್ೂೆಂದ್ಧಕ್ೂ್ೆಂಡೆಂತ ್ಮನಡಬೇ್ಕತ. ಹೇ್ಗ್ ವಿಧನನಸೌಧದ ಅಥವನ ವಿಕ್ನಸಸೌಧದ ಸೌೆಂದಯಾವನತನ 
ಗಮ್ನದಲ್ಪೂಟತಟಕ್ೂ್ೆಂಡತ ಅದರ ಸತತ್ುಮ್ತತ್ು ಕಟಟಡಗಳನತನ ಕಟಟಬ್ೇಕ್್ೆಂದತ ಹ್ೇಗ್ ಹ್ೇಳುತ್ುೇವ್ಯೇ, ಅದ್ೇ ರಿೇತಿ 
ಅದರ adjacent ಜನಗಗಳು ಚ್ರ್ನನಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇ್ಕ್್ನತನವುದರ ಬಗ್ೆ ಸಕ್ನಾರ ಗಮ್ನಹರಿಸಬ್ೇಕತ 
ಎನತನವೆಂಥದತು ನನನ ಅನಸಿಕ್ರ್್ನಗಿದ್. ಹನಗನಗಿ, ಬದಲನದೆಂತ್ಹ ಜಗತ್ತು, ಕ್್ೂೇವಿಡ -೧೯ ನೆಂತ್ರದ ದ್ಧನಗಳಲ್ಪೂ 
ವಿಫ್ತಲವನಗಿರತವೆಂತ್ಹ ಅವಕ್ನಶಗಳನತನ ಉಪಯೇಗಿಸತವೆಂತ್ಹ ನಟಿಟನಲ್ಪೂ ಸಕ್ನಾರ ತ್ೆಂದ್ಧರತವೆಂತ್ಹ ಈ 
ಕ್ನನೂನನತನ ರ್ನನತ ಶನೂಘಿಸತತ್ುೇರ್್ ಮ್ತ್ತು ತ್ತೆಂಬತ ಹೃದಯದ್ಧೆಂದ ಸನಾಗತಿಸತತು್ೇರ್್.  

 
ಶ್ರೇ ಮ್ರಿತಿಬ್ಬೇಗೌಡ (ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್್ೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ೇಷ ಹೂಡಿಕ್ ್ ಪರದೇ್ಶ 

ವಿಧ್ೇಯಕ, ೨೦೨೨ ಇದೂ್ೆಂದತ ಕ್ೈ್ಗನರಿಕ್ನ ವಲಯದಲ್ಪೂ ಹ್ೂಸ ವಿಧೇ್ಯಕವರ್್ನೇ ತ್ಗ್ದತಕ್್ೂೆಂಡತ ಬೆಂದ್ಧದನುರ.್ 
ಅದರಲ್ಪೂ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಏನತ ಸಣ್ಣ-ಪತಟಟ ಹಳ್ಯ ಕ್್ೈಗನರಿಕ್ನ ಕ್್ೇತ್ರಗಳಿದ್, ಅವುಗಳನತನ ಈಗ ರ್ನವು ನವಾಹಣ ್
ಮನಡತವುದಕೂೆ ಸಹ ಬಹಳ ಕಷಟವನಗಿದ.್ ಅಲ್ಪೂ ಹ್ೂಸತ್ನ ರೂಪಿಸತವುದಕ್್ೆ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸತವುದಕ್್ೆ ಈ ವಿಧ್ೇಯಕ 
ಸಹಕ್ನರಿರ್ನಗತತ್ುದ್. ಈಗಿರತವೆಂತ್ಹ ಕ್ನಯಿದ್ಗಿೆಂತ್, ಹ್ೂಸ ಕ್ನಯಿದ್ ಜನರಿಗ್ ತ್ೆಂದರ್, ಇನತನ ಕೂಡ ಹ್ಚಿಾನ 
ಪರಮನಣ್ದಲ್ಪೂ ವಿಸನುರ ಮನಡಲ್ಪಕ್್ೆ ಆಗತತ್ುದ್ ಎನತನವ ಸದತದ್ುೇಶವನತನ ಹ್ೇಳುತನುರ.್ ಆದರ್, ಈ ಸದತದ್ುೇಶದ ಬಗ್ೆ 
ನಮ್ಮ ರ್ನವುದೇ್ ಆಕ್್ೇಪಣ್ ಇರತವುದ್ಧಲೂ. ಆದರ್, ಈಗನಗಲ್ೇ ಮನತ್ರ್ನಡಿದೆಂತ್ಹ ನಮ್ಮ ಹರಿಯ ಸದಸಯರ್ಲೂರೂ 
ಇದರಲ್ಪೂ ಕ್ನನೂನತ ತ್ೂಡಕ್ದ್. ಸಿಳಿೇಯ ಸೆಂಸ್ಿಗಳನತನ ಪರತ್ಯೇಕಗೂ್ಳಿಸಿ, ರ್ನವು ಈ ವಿಧ್ೇಯಕದಲ್ಪೂ ಇೆಂತ್ಹ 
ಒೆಂದತ ಹ್ೂಸ ಯೇಜರ್್ ಕ್ನಯಾಕರಮ್ ರೂಪಿಸತವುದತ ಕ್ನನೂನನಲ್ಪೂ ಬಹಳ ಕಷಟ ಎೆಂದತ ವನಯಖ್ನಯನ 
ಮನಡತತಿುದನುರ್. ಇದರ ಬಗ್ೆ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಕ್ನನೂನತ ತ್ಜ್ಞರ ಜ್ೂತ್ಯಲ್ಪೂ ಮದಲತ ಪರಿಶ್ೇಲರ್್ ನಡಸ್ಬ್ೇಕತ. 
ಜ್ೂತ್ಗ್, ಇದತ ಎಲ್ಪೂಯೇ ಒೆಂದತ ಕಡ ್ಸೆಂವಿಧನನಕ್್ೆ ವಿರೂ್ೇಧವನಗಿದ್ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳುತಿುದನುರ.್ ಆದರ್, ರ್ನನತ ಈ 
ವಿಧ್ೇಯಕದ ಬಗ್ೆ ಕ್್ೈಗನರಿಕ್್ ಬರಬ್ೇಕತ, ಬ್ಳ್ಯಬ್ೇಕತ, ಇವೊತಿುನ ದ್ಧವಸ ಕ್್ೈಗನರಿಕ್್ಗಳು ಬರದ್ೇ, ಬ್ಳ್ಯದ್ೇ 
ಏನೂ ಆಗತವುದ್ಧಲೂ.  
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ಈ ವಿಧ್ೇಯಕದ ಬಗ್ೆ ರ್ನನತ ಹ್ಚತಾ ಮನತ್ರ್ನಡತವ ಬದಲನಗಿ, ಒೆಂದರ್ಡತ ವಿಷಯಗಳನತನ ಮನತ್ರ 
ಹ್ೇಳುತು್ೇರ್್. ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಸನಕಷತಟ ಅನತಭವಿಗಳಿದನುರ್. ಅವರತ ಸಾತ್ಃ ಕ್ನಖ್ನಾರ್ ್ಮನಲ್ಪೇಕರನಗಿದನುರ.್ ಬಹಳ 
ದ್ಧೇಘಾ ಕ್ನಲದ್ಧೆಂದ ನಮ್ಮ ರ್ನಡಿನಲ್ಪೂ ಅವರತ ಕ್ೈ್ಗನರಿಕ್ನ ಸಚಿವರನಗಿದನುರ.್ ಅದನತನ ರ್ನನತ ಬಹಳ ಸನಾಗತ್ 
ಮನಡತತ್ುೇವ್. ಅವರಿಗ ್ ಸನಕಷತಟ ಅನತಭವ ಇದ್. ಆದರ್, ರ್ನನತ ಒೆಂದರ್ಡತ ಪರಶ್ನ ಕ್್ೇಳುವುದೇ್ರ್್ೆಂದರ್, 
ಇದತವರ್ವಿಗೂ ಕೂಡ ಕ್್ೈಗನರಿಕ್ನ ಕ್್ೇತ್ರದಲ್ಪೂ ಮ್ಹಳನ ಉದೂ್ಯೇಗಿಗಳಿಗ್ ಪ್ೂ್ರೇತನುಹ ನೇಡತವುದಕ್್ೆ ರ್ನವುದ್ೇ 
ಒೆಂದತ ಹೂ್ಸ ಯೇಜರ್್ ತ್ರಲ್ಪಲೂ. ಕ್್ೈಗನರಿಕ್ನ ಕ್ೇ್ತ್ರದಲ್ಪೂ ಮ್ಹಳನ ಉದೂ್ಯೇಗಿಗಳು ಬರಬನರದೇ್? ಅವರಿಗ್ ಆಸಕ್ು 
ಇಲೂವ್ೇ? ಅಥವನ ರ್ನರತ ಸಹ ಅಜಿಾ ಹನಕತತಿುಲೂವ್ೇ? ಉದನಹರಣ್ಗ್ ಹ್ೇಳುವುದನದರ್, ಇದತ ರ್್ೇರವನದ ಆರ್ೂೇಪ 
ಅಲೂ. ಇವೊತಿುನ ದ್ಧವಸ ನಮ್ಮ ರನಜಯದಲ್ಪೂ ಲನಯೆಂಡ   ಸವ್ಾಯರ್್ನೇ ಮನಡಿರತವುದ್ಧಲೂ. ಅೆಂದರ್, ನಮ್ಮ ರನಜಯದಲ್ಪೂ 
ಎಷತಟ ಕ್್ೈಗನರಿಕ್್ ನವ್ೇಶನ ಇದ್. ಎಷತಟ ವಿತ್ರಣ್ರ್ನಗಿದ್. ಎಷತಟ ಬನಕ್ ಉಳಿದ್ಧದ್. ವಿತ್ರಣ್ರ್ನಗಿರತವುದರಲ್ಪೂ ಎಷತಟ 
ನವ್ೇಶನಗಳು ಇನೂನ ಕೂಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಿರತವುದ್ಧಲೂ. ಇದರ ಬಗ್ೆ ಲನಯೆಂಡ  ಆಡಿರ್  ಆಗಿರತವುದ್ಧಲೂ. ಅದರ 
ಬದಲನಗಿ, ಕ್್ೈಗನರಿಕ್ನ ಕ್್ೇತ್ರ ಎೆಂದತ ಸತಮ್ಮರ್್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮನಡಿಕ್್ೂೆಂಡತ ಹ್ೂೇಗತತಿುದನುರ.್ ಇದನತನ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು 
ಬಹಳ ದತರತಪಯೇಗಪಡಿಸಿಕ್ೂ್ಳುಳತಿುದನುರ್.  

 
ಒೆಂದತ ಹೆಂತ್ದಲ್ಪೂ ಹ್ೇಳಬೇ್ಕ್್ೆಂದರ್, ಈ ವಿಷಯವನತನ ಮನನಯ ಸಚಿವರನತನ ಕತರಿತ್ತ ರ್ನನತ ಈ ಮನತ್ನತನ 

ಹ್ೇಳುತಿುಲೂ. ಶ್ರೇ ಆರ.ವಿ. ದ್ೇಶಪ್ನೆಂಡ್ಯವರತ ಕ್ೈ್ಗನರಿಕ್ನ ಮ್ೆಂತಿರಗಳನಗಿ ಬಹಳ ದ್ಧೇಘಾಕ್ನಲ ಕ್ಲ್ಸ ಮನಡಿದನುರ್ 
ಮ್ತ್ತು ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಸಹ ಬಹಳ ದ್ಧೇಘಾಕ್ನಲ ಕ್್ಲಸ ಮನಡಿದನುರ.್ ಇವೊತಿುನ ದ್ಧವಸ, ಎಲೂರೂ ರ್ನವ ರಿೇತಿ 
ಮನತ್ರ್ನಡತತನುರ್ೆಂದರ,್ ಇದತ KIADB ಎನನತ್ಕೆೆಂಥದತು, ಇದೂ್ೆಂದತ ದ್ೂಡಡ ಲನಯೆಂಡ  ಮನಫಿರ್ನ. 
ಕ್್ೈಗನರಿಕ್್ಗಳನತನ ಸನಿಪರ್್ ಮನಡಬೇ್ಕ್್ನತನವೆಂಥವರತ ಸರಳವನದ ರೂಪದಲ್ಪೂ ಬ್ೇಕ್ನದಷತಟ ಯೇಜರ್್ಗಳನತನ ಜನರಿಗ್ 
ತ್ೆಂದ್ಧದನುರ್. ಉದೂ್ಯೇಗ ಮಿತ್ರ ಮ್ತ್ತು ಇತ್ರ ್ಸನಕಷತಟ ಯೇಜರ್್ಗಳನತನ ಜನರಿಗ್ ತ್ೆಂದ್ಧದನುರ್. ರ್ನವುದರಲ್ಪೂಯೂ 
ಸಹ ರ್ನವು ಸರಳವನಗಿ ನವ್ೇಶನಗಳನತನ ಪಡಯ್ತವುದಕ್್ೆ ಆಗತತಿುಲೂ ಅಥವನ ಕ್್ೈಗನರಿಕ್್ಗಳನತನ ಪ್ನರರೆಂಭ 
ಮನಡತವುದಕ್್ೆ ಆಗತತಿುಲೂ. ಇದರಲ್ಪೂ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳ ಹಸುಕ್್ೇಪ ಬಹಳವನಗಿದ್. Genuine ಆಗಿ ಇರತವೆಂತ್ಹವರಿಗ್ 
ಅಥವನ ಅಜಿಾ ಹನಕ್ದೆಂತ್ಹವರಿಗ ್ ನವ್ೇಶನಗಳು ಸಿಗತತಿುಲೂ. ಇದತ ರಿಯಲ  ಎಸಟ್ೇರ್  ದೆಂಧ ್ ರೂಪದಲ್ಪೂ 
ನಡಯ್ತತಿುದ್ ಎನತನವೆಂತ್ಹ ಮನತ್ತಗಳನತನ ಕ್್ೇಳುತಿುದ್ುೇವ್. ಇದನತನ ಸಹ ಗಮ್ನದಲ್ಪೂಟತಟಕ್ೂ್ೆಂಡತ streamline 
ಮನಡತವೆಂತ್ಹ ವಯವಸ್ಿ ಮನಡಬೇ್ಕತ. ಅದಕ್್ೆ ಮದಲತ ಲನಯೆಂಡ  ಆಡಿರ್  ಆಗಬೇ್ಕತ. ಅೆಂದರ್, ರ್ನವ 
ನವ್ೇಶನದಲ್ಪೂ ಕ್ೈ್ಗನರಿಕ್ ್ಪ್ನರರೆಂಭವನಗಿದ್, ರ್ನವ ನವ್ೇಶನ ಖ್ನಲ್ಪ ಇದ ್ಎೆಂಬ ಆಡಿರ್  ಆಗಿರತವುದ್ಧಲೂ.  
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ಜ್ೂತ್ಗ್, ಮ್ಹಳನ ಉದೂ್ಯೇಗಿಗಳಿಗ್ ಉದನಹರಣಗ್್, ಎಸ್ .ಸಿ./ಎಸ್ .ಟಿ. ವಗಾದವರಿಗ್ ಶ್ೇಕಡ ೭೫ ರಷಟನತನ 
ಸಕ್ನಾರವ್ೇ ಕ್್ೂಡತತಿುದ್. ಇನತನಳಿದ ಶ್ೇಕಡ ೨೫ ರಷಟನತನ ಮನತ್ರ ಅವರತ ಕಟಟಬ್ೇಕತ. ಇದತ ಏರ್ನಗತತ್ುದಯ್ೆಂದರ,್ 
ಒೆಂದೇ್ ಕತಟತೆಂಬದವರೇ್ ಸತಮನರತ ಐದತ ಮ್ೆಂದ್ಧ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳನಗಿರತವೆಂತ್ಹವರ್ೇ ಈ ಎಸ್.ಸಿ./ಎಸ್.ಟಿ. 
ಸೌಲಭಯವನತನ ಉಪಯೇಗಿಸಿಕ್್ೂೆಂಡತ ದತರತಪಯೇಗಿಸಿಕ್ೂ್ಳುಳತಿುದನುರ.್ ಆದರ್, ರ್ನವುದ್ೇ influence 
ಇಲೂದೆಂತ್ಹ ಒಬಬ ಸನಮನನಯ ಬಡವ ಎಸ್ .ಸಿ./ಎಸ್.ಟಿ. ಗಳು ಅಜಿಾ ಹನಕ್ ಮ್ರ್್ಯಲ್ಪೂ ರ್ನರತ ಇರತತನುರ,್ 
ಅವನಗ್ ನವ್ೇಶನ ಸಿಗಲ್ೇ ಇಲೂ. ಆದರ್, ಕ್್ಲವು ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳ ಒೆಂದೇ್ ಕತಟತೆಂಬದವರತ ಅವರ ಮ್ಕೆಳ ಹಸ್ರಿನಲ್ಪೂ, 
ಸೂ್ಸ ್ ಹ್ಸರಿನಲ್ಪೂ, ಹೆ್ಂಡತಿ ಹ್ಸರಿನಲ್ಪೂ ಐದ್ೈದತ ನವೇ್ಶನಗಳನತನ ತ್ಗ್ದತಕ್ೂ್ಳುಳತಿುದನುರ್. ಆದರ್, 
ಎಸ್ .ಸಿ./ಎಸ್.ಟಿ.ಯಲ್ಪೂರತವೆಂತ್ಹ ಬಡವ ಅಜಿಾ ಹನಕ್ ವಷಾಗಟಟಲ್ೇ ಕ್ನದರೂ ಅವನಗ್ ಒೆಂದತ ನವ್ೇಶನ 
ಕ್್ೂಡತವುದಕ್್ೆ ಆಗತತಿುಲೂ. ಅದರ ಜ್ೂತ್ಗ್, ಜನರಲ ನಲ್ಪೂ ತ್ಗ್ದತಕ್್ೂೆಂಡರ,್ ಒಳ್ೂಳಳಳ್ಯ ಆಯಕಟಿಟನ ಜನಗದಲ್ಪೂ 
ಅೆಂದರ್, ಕ್್ೈಗನರಿಕ್ನ ಪರದೇ್ಶದಲ್ಪೂ ಬಹಳಷತಟ ನಮ್ಮ ಶನಸಕರೇ್ ಒೆಂದೇ್ ಕತಟತೆಂಬದ ಬ್ೇರ ್ಬ್ೇರ ್ಸದಸಯರ ಹ್ಸರಿನಲ್ಪೂ 
ಐದ್ೈದತ ನವ್ೇಶನ ಮನಡಿದನುರ.್  

(ಮ್ತೆಂದತ) 
(1305) 29.12.2022 2.00 YL-BNS                              (ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಿತಿ) 
ಶ್ರೇ ಮ್ರಿತಿಬ್ಬೇಗೌಡ (ಮ್ತೆಂದತ):- 
ಜ್ೂತ್ಗ್ ಈ ರನಜಯದಲ್ಪೂರತವ ಐ.ಎ.ಎಸ್., ಐ.ಪಿ.ಎಸ್., ಕ್್.ಎ.ಎಸ್. ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು industrial area ದಲ್ಪೂ 
ತ್ಗ್ದತಕ್ೂ್ೆಂಡಿರತವಷತಟ ನವ್ೇಶನಗಳನತನ ರ್ನವ ರನಜಯಗಳ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ತ್ಗ್ದತಕ್್ೂೆಂಡಿರತವುದ್ಧಲೂ.  ಅವರತಗಳು 
ಎಷ್್ೂಟೆಂದತ ನವ್ೇಶನಗಳನತನ ಮನಡಿದನುರ ್ ಎೆಂದರ್, ಅದನತನ ಹ್ೇಳುವುದಕೂೆ ಅಸನಧಯವನಗತತ್ುದ್. ಇವ್ಲೂವೂ 
ದತಬಾಳಕ್್ರ್ನಗತತಿುದ್.  ಅವರ ಕತಟತೆಂಬದ ಬ್ೇರ ್ಬ್ೇರ ್ಸದಸಯರ ಹ್ಸರಿನಲ್ಪೂ ಆ ನವ್ೇಶನ ಇರಬಹತದತ.  ರ್ನವು 
ಅವರಿಗ್ ಮ್ತ್ತು ಅವರ ಕತಟತೆಂಬದವರಿಗ್ ನವ್ೇಶನವನತನ ನೇಡತವುದತ ಬ್ೇಡ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳುವುದ್ಧಲೂ.  ಆದರ್, 
ಅದಕೂೆ ಒೆಂದತ ನಯಮ್ ಬ್ೇಕಲೂವ್ೇ? ಒೆಂದೇ್ ಕತಟತೆಂಬದವರತ ಸತಮನರತ 5 ರಿೆಂದ 10 ನವ್ೇಶನವನತನ 
ಹ್ೂೆಂದ್ಧದನುರ್.  10 ನವ್ೇಶನಗಳನತನ ರ್ೌಕರರತ, ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಪಡದ್ತಕ್್ೂೆಂಡಿರತವೆಂಥ ಉದನಹರಣ್ ನನನ ಹತಿುರ 
ಇದ್.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಅವರ ಹಸ್ರಿನಲ್ಪೂಯೇ ಅಷತಟ ನವೇ್ಶನವನತನ ಹ್ೇಗ್ ತ್ಗ್ದತಕ್ೂ್ಳುಳತನುರ?್  
 
ಶ್ರೇ ಮ್ರಿತಿಬ್ಬೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಅವರ ಹ್ಸರಿನಲ್ಪೂ ತ್ಗ್ದತಕ್್ೂೆಂಡಿರತವುದ್ಧಲೂ. ಅವರ 

ಕತಟತೆಂಬದವರ ಹ್ಸರಿನಲ್ಪೂ ತ್ಗ್ದತಕ್್ೂೆಂಡಿರತತನುರ್.  ಅವರ ಹ್ೆಂಡತಿ, ಉಪ ಪತಿನ, ರ್ನದ್ಧನ ಈ ರಿೇತಿರ್ನಗಿ 
ನವ್ೇಶನವನತನ ಖ್ರಿೇದ್ಧಸಿರತತನುರ್.  ಅದರ ಮನಹತಿ ಬೇ್ಕ್ನದರ ್ರ್ನನತ ಕ್್ೂಡತತ್ುೇರ್್.   
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ಡನ|| ತೇ್ಜಸಿಾನಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಉಪ ಪತಿನ, ಉಪ ಪತಿ ಎಲೂದರ ಮನಹತಿ ಕ್್ೂಡಲ್ಪ.  
 
ಶ್ರೇ ಡಿ.ಎಸ್. ಅರತಣ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಉಪ ಪತಿನ ಎೆಂದರ್, ಏರ್್ೆಂಬತದತ ನನಗ್ ಅದರ ಪದ 

ಗ್ೂತಿುಲೂ.  ಆ ರಿೇತಿ ಅದಕ್್ೆ ಅವಕ್ನಶ ಇದ್ಯೇ?  
 
ಡನ|| ತೇ್ಜಸಿಾನಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಕ್ನನೂನನ ಪರಕ್ನರ ಉಪ ಪತಿನಗ್ ಅವಕ್ನಶ ಇರತವುದ್ಧಲೂ.  
 
ಶ್ರೇ ಮ್ರಿತಿಬ್ಬೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, KIADB ನಲ್ಪೂ ಒೆಂದತ ನಯಮ್ ರೂಪಿಸಲನಗಿದತು, ಒೆಂದತ 

ಕ್ನಯಿದ್ ಇದ್. ಆ ನಯಮನವಳಿ ವನಯಪಿುಯಲ್ಪೂ ಎಲೂರಿಗೂ ಅವಕ್ನಶ ನೇಡಿ.  ಆ ನಯಮನವಳಿಯನತನ 
ದತರತಪಯೇಗ ಮನಡಿಕ್ೂ್ಳುಳವುದನತನ ರ್ನನತ ಆಕ್್ೇಪಣ್ ಮನಡತತಿುದ್ುೇರ್್.  ಇವುಗಳನತನ ಸಿಿೇಮ್ ಲ್ೈನ 
ಮನಡಲ್ಪಲೂವ್ೆಂದರ್,… ನಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಪೂರತವ ಒಬಬ ಬಡ ವಯಕ್ು ಎಸ್.ಸಿ. ಸಮ್ತದನಯದವರನಗಿದತು, ನವೇ್ಶನಕ್ನೆಗಿ 
ಅಜಿಾ ಸಲ್ಪೂಸಿ ಸತಮನರತ 10 ವಷಾಗಳು ಕಳ್ದ್ಧವ್. ಆತ್ನಗ್ ಜನಗ ಇಲೂದೆಂತನಗಿದ್.  ಅದೇ್ ಒಬಬ ವಿದನಯವೆಂಥ 
ಅಧಿಕ್ನರಿಯೂ 10 ನವ್ೇಶನವನತನ ಮನಡಿದನುರ.್  ಬ್ೆಂಗಳೂರತ ಏರ ಪ್ೂ್ೇರ್ ಾ, ತ್ತಮ್ಕೂರತ, ನೆಂಜನಗೂಡತ 
ಎಲ್ೂಲ್ಪೂ ಆರ್ನ ಕಟತಟ ಇದ್, ಅಲ್ೂಲನೂ ನವ್ೇಶನವನತನ ಮನಡಿದನುರ್್.  ಹನಗ್ಯೇ KIADB ನಲ್ಪೂ ಕ್್ಲಸ 
ಮನಡತತಿುರತವೆಂಥ ಇೆಂಜಿನಯರ , ರ್ೌಕರರತ ಅವರ ಕತಟತೆಂಬದ ಬ್ೇರ ್ ಸದಸಯರ ಹ್ಸರಿನಲ್ಪೂ ಆ ನವೇ್ಶನವನತನ 
ಪಡದ್ತಕ್ೂ್ೆಂಡಿದತು, ಅಜಿಾ ಸಲ್ಪೂಸಿದುವರಿಗ್ ನೇಡಲ್ಪಲೂ. ಇದನತನ ಸಿಿೇಮ್ ಲ್ೈನ  ಮನಡದೇ್ ಇೆಂತ್ಹ ಹ್ೂಸ ಕ್ನಯಿದ್ 
ತ್ೆಂದತ, ರನತ್ೂರೇರನತಿರ ಬಹಳ ದ್ೂಡಡದನಗಿ ಮನಡತತ್ುೇವ್ ಎೆಂದರ್, ಏನತ ಆಗತವುದ್ಧಲೂ.  ಮರ್್ನ ದ್ಧವಸ ಮನನಯ 
ಸಚಿವರತ GIM (Global Investors’ Meet) ಮನಡಿದತು, ಸತಮನರತ ರೂ.75 ಕ್ೂ್ೇಟಿಗೂ ಹಚ್ತಾ ಹಣ್ 
ಖ್ಚನಾಗಿದ್ ಎನತನವೆಂಥ ಮನತ್ನತನ ಹ್ೇಳಿದರತ.  ಹನಗ್ಯೇ ರ್ನವೇ್ನತ ಸಕ್ನಾರದ ಹಣ್ವನತನ ಖ್ಚತಾ ಮನಡಿಲೂ, 
ರ್ನವು ಇರ್ಾ್ಸ್ಟ  ಮನಡಿದ ಹಣ್ಕ್್ೆ ಬೆಂದ ಬಡಿಡಯಲ್ಪೂ ರೂ.75.00 ಕ್ೂ್ೇಟಿ ಖ್ಚತಾ ಮನಡಿದ್ುವು ಎೆಂದತ 
ವಿವರಣ್ಯನತನ ಸಹ ನೇಡಿದರತ.  ರೂ.75.00 ಕ್್ೂೇಟಿ ಬಡಿಡ ಹಣ್ವನತನ ಖ್ಚತಾ ಮನಡಿದ್ುವು ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳಿದರ,್ ಆ 
ಬಡಿಡ ಹಣ್ವು ಸಕ್ನಾರದ ಹಣ್ ಅಲೂವ್ೇ?   

 
ಶ್ರೇ ಮ್ತರಗ್ೇಶ  ಆರ . ನರನಣಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, investors’ deposit ಹಣ್ವನತನ ಖ್ಚತಾ 

ಮನಡಿದ್ುೇವ್.  
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ಶ್ರೇ ಮ್ರಿತಿಬ್ಬೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, investors’ deposit ಹಣ್ವ್ೇ ಆಗಲ್ಪ. ರೂ.75.00 
ಕ್್ೂೇಟಿ ಬಡಿಡ ಹಣ್ವರ್್ನೇ ಖ್ಚತಾ ಮನಡಿದ್ುೇವ್ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳುವುದನದರ್, ಎಷತಟ investment ಅದರಲ್ಪೂ 
ಇರಬಹತದತ? ಆದುರಿೆಂದ ಅದರ್್ನಲನೂ ಆಧನರವನಗಿಟತಟಕ್ೂ್ಳಳಬ್ೇಕತ.  ಅವರಿಗೂ ಸಹ ಅನತಭವ ಇದ್ ಮ್ತ್ತು ನಮೆಮಲೂರ 
ಸಹಕ್ನರ ಸಹ ಇದ್. ಉದ್ಧುಮೆಗಳು ಬರಬ್ೇಕತ ಉದೂ್ಯೇಗ ಸಿಗಬೇ್ಕತ. ಸರೂ್ೇಜಿನ ಮ್ಹಷಿ ವರದ್ಧ ಬೆಂದತ ಎಷತಟ 
ವಷಾ ಕಳ್ದ್ಧವ್. ಈ ವಿಧೇ್ಯಕದಲ್ಪೂ ಹ್ೇಳಿರತವೆಂತ್, ಎಲ್ಪೂ ಹೂ್ಸದನಗಿ ಒೆಂದತ ಎಕರ,್ ಎರಡತ ಎಕರ ್ಭೂಮಿ ಖ್ರಿೇದ್ಧ 
ಮನಡತತ್ುೇವ್ಯೇ… ಭೂಮಿ ಕಳ್ದತಕ್ೂ್ೆಂಡ ರೈ್ತ್ರಿಗ ್ ಪರಿಹನರವನತನ ಏನತ ನೇಡತತನುರ್, ಅದರ ಜ್ೂತ್ಗ್ ಈ 
ಭೂಮಿ ಕ್್ೂಟಟ ರೈ್ತ್ರ ಮ್ಕೆಳಿಗ್ ಸಿ ದಜ್ಾ ಹತದು್ಯನತನ ನೇಡಬ್ೇಕತ.  ಎ ಅಥವನ ಬಿ ದಜ್ಾಯಲ್ಪೂರತವ ಅಧಿಕ್ನರಿ 
ಹತದ್ು ನೇಡಿ ಎೆಂದತ ಹೇ್ಳುವುದ್ಧಲೂ.  ಕಡನಡಯವನಗಿ “ಸಿ” ಗೂರಪ  ಹತದ್ುಯನತನ ನೇಡತತು್ೇವ್ ಎೆಂದತ ಈ 
ವಿಧ್ೇಯಕದಲ್ಪೂ ತ್ರಲ್ಪ.  ಅವರತ ಭೂಮಿಯನತನ ಕಳ್ದತಕ್್ೂಳುಳತನುರ್.  ಸಕ್ನಾರದವರತ ಆ ರೈ್ತ್ನಗ್ ಎಷ್್ಟೇ 
compensation ನೇಡಬಹತದತ.  ಆದರ್, ಇಡಿೇ ಜಿೇವನ ಭೂಮಿ ಕಳ್ದತಕ್್ೂೆಂಡ ರೈ್ತ್ ಬಹಳ ಕಷಟವನತನ 
ಅನತಭವಿಸಬೇ್ಕ್ನಗತತ್ುದ್. ಅಧಿಕ್ನರಿಯ ಹತದ್ು ರ್ನವುದತ ಕ್ೂ್ಡತವುದತ ಬೇ್ಡ. ಕ್್ೂರ್್ಪಕ್ಷ “ಸಿ” ಗೂರಪ  ಹತದ್ುಯನತನ 
ನೇಡತವುದನತನ ಈ ಕ್ನಯಿದ್ಯಲ್ಪೂ ತ್ಗ್ದತಕ್ೂ್ೆಂಡತ ಬರಬ್ೇಕತ.  ರ್ನವ ಇೆಂಡಸಿಿನಲ್ಪೂಯೂ ಕನನಡಿಗರಿಗ್ 
ಉದ್ೂಯೇಗ ನೇಡತವ ವಿಚನರದಲ್ಪೂ ರ್ನನತ ರ್್ೂೇಡಿದ ಹನಗ್ ಎಲ್ಪೂಯೂ ಕೂಡನ ಸಮ್ಪಾಕವನಗಿಲೂ.  ಬ್ೇರ ್ ಬ್ೇರ ್
ರನಜಯದವರ್ಲೂರೂ ಬೆಂದತ ಇಲ್ಪೂ ಉದೂ್ಯೇಗದಲ್ಪೂದನುರ.್ ಇವತ್ತು ಭೂಮಿ ಕಳ್ದತಕ್್ೂೆಂಡ ರೈ್ತ್ರ ಮ್ಕೆಳು 
ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಪೂ ಬೆಂದ್ಧರತವೆಂಥ ಇೆಂಡಸಿಿಯವರ ಹತಿುರ ಹ್ೂರಗತತಿುಗ್ ಆಧನರದ ಮೆೇಲ ್ ವನರ್ ಮನಯನ  ಕ್್ಲಸ 
ಮನಡತತಿುದನುರ.್ ಆ ರಿೇತಿ ಆಗಬನರದತ. ಈ ದ್ೇಶದಲ್ಪೂ ಇಷತಟ ದೂ್ಡಡ ಪರಮನಣ್ದಲ್ಪೂ ಇರ್ಾ್ಸ್ಟ  ಮನಡಿ, ದ್ೇಶ ಕಟಿಟ 
ಉದ್ೂಯೇಗ ಸೃಷಿಟ ಮನಡತವನಗ ಭೂಮಿ ಕಳದ್ತಕ್ೂ್ೆಂಡ ರೈ್ತ್ರ ಮ್ಕೆಳಿಗ್ “ಸಿ” ಗೂರಪ  ಹತದ್ುಯನತನ ನೇಡತವೆಂಥ 
ವಯವಸ್ಿಯನತನ ಕಡನಡಯವನಗಿ ಮನಡಿ, ಅವರ ಕ್ನಲದಲ್ಪೂರ್ನದರತ ಮನಡಲ್ಪ.  ಅದರ ಕ್ೇತಿಾ ಅವರ ಸಕ್ನಾರಕ್್ೆ 
ಬರಲ್ಪ. ಹನಗಯ್ೇ ಎಸ್.ಸಿ./ಎಸ್.ಟಿ. ಗ್ ಶ್ೇಕಡ 75 ರಷತಟ ಸಬಿುಡಿ ನೇಡತತಿುದತು, ಮ್ಹಳನ ಉದಯಮಿಗಳಿಗ್ ಉತು್ೇಜನ 
ನೇಡತವ ಸಲತವನಗಿ ಅವರಿಗೂ ಶ್ೇಕಡ 75 ರಷತಟ ಸಬಿುಡಿಯನತನ ಸಕ್ನಾರ ನೇಡಲ್ಪ. ಅವರತ ಮ್ತೆಂದ್ ಬರಲ್ಪ.  

 
ಶ್ರೇ ಅಡಗೂರ  ಹ್ರ್. ವಿಶಾರ್ನಥ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಉಪ ಪತಿನ ಎೆಂದರೇ್ನತ? 
ಶ್ರೇ ಮ್ರಿತಿಬ್ಬೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಪ್ನರವಿಷನ  ಆದ ಮೆೇಲ್ ಉಪ ಪತಿನಯರ್ೇ ಅದನತನ ಜನಸಿು 

ತ್ಗ್ದತಕ್ೂ್ಳುಳವುದತ.  
 
ಡನ|| ತ್ೇಜಸಿಾನಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಯ ಮ್ರಿತಿಬ್ಬೇಗೌಡರವರತ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದನತನ 

ರ್ನನತ ಒಪತಪವುದ್ಧಲೂ.  ಪರತಿಯೆಂದತ ಟಿೇಕ್್ ಮನಡತವನಗ ಏತ್ಕ್್ೆ ಈ ರಿೇತಿ ಮನತ್ರ್ನಡತತನುರ್, … 
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ಶ್ರೇ ಮ್ರಿತಿಬ್ಬೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಉಪ ಪತಿಯರತ ತಗ್್ದತಕ್ೂ್ಳಿಳ.  
 
ಡನ|| ತ್ೇಜಸಿಾನ ಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, it is very demoralising.  ಮನನಯ ಸದಸಯರತ 

ವ್ೈಯಕ್ುಕವನಗಿ ಹ್ಣ್ತಣ ಮ್ಕೆಳನತನ ಗೌರವಿಸತತನುರ್ ಎೆಂಬತದತ ನನಗ್ ಗ್ೂತಿುದ್.  ಆದರ್, ಅವರತ ನಗತವುದಕ್್ೆ, 
ಎೆಂಜನಯ  ಮನಡತವುದಕ್್ೆ ಗತರಿರ್ನಗತತ್ುದ್.  ಅದತ ಸರಿರ್ನಗತವುದ್ಧಲೂ. ಇೆಂತ್ಹ ಮನತ್ನತನ ರ್ನನತ ಮನನಯ 
ಸದಸಯರಿೆಂದ ನರಿೇಕ್ಷಿಸತವುದ್ಧಲೂ.  

 
ಡನ|| ವ್ೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣ್ಸನಾಮಿ (ಸಕ್ನಾರದ ಮ್ತಖ್ಯ ಸಚ್ೇತ್ಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಇದತ ಹಣ್್ತಣ 

ಮ್ಕೆಳಿಗ್ ಮನಡತವ ಅವಮನನ ಅಲೂವ್ೇ? ಉಪ ಪತಿನ ಎೆಂಬ ಪದ ಎಲ್ಪೂದ್? ಹ್ಣ್ತಣ ಮ್ಕೆಳಿಗ್ ಏತ್ಕ್್ೆ ಈ ರಿೇತಿ ಪ್ನಪ 
ಅವಮನನ ಮನಡತತನುರ್.  

 
ಡನ|| ತ್ೇಜಸಿಾನ ಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಉಪ ಪತಿನ ಎೆಂಬತದತ ಒೆಂದತ ಕತಟತೆಂಬವನತನ ಹನಳು 

ಮನಡತವೆಂಥದನಗಿದ್. ಉಪ ಪತಿ, ಉಪ ಪತಿನಯರತ ಬಗ್ೆ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕ್್ೆ ಈ ಸದನ ಬ್ೇಡ. ನವ್ೇಶನ 
ದತರತಪಯೇಗವನಗತವುದಕ್್ೆ ಬ್ೇರ ್ ಉದನಹರಣ ್ ನೇಡಲ್ಪ. ದತರತಪಯೇಗದ ಬಗ್ೆ ಒಳ್ಳಯ ಮನತ್ನತನ 
ಹ್ೇಳುತಿುದನುರ್. ಹನಗ್ೆಂದತ ದಯವಿಟತಟ ಉಪ ಪತಿನ ಎೆಂಬ ಹ್ಸರನತನ ತ್ಗ್ದತಕ್್ೂೆಂಡತ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದತ ಬೇ್ಡ. 

 
ಶ್ರೇ ಕ್್.ಅಬತುಲ  ಜಬನಬರ  (ವಿಧನನಸಭ್ಯಿೆಂದ ಚತರ್ನಯಿತ್ರನದವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಶ್ೇಕಡ 

75 ರಷತಟ ಸಬಿುಡಿಯನತನ ಹ್ಣ್ತಣ ಮ್ಕೆಳಿಗ್ ನೇಡಬ್ೇಕ್್ೆಂದತ ಮನನಯ ಮ್ರಿತಿಬಬ್ೇಗೌಡರವರತ ಹ್ೇಳಿದರತ.  ಅದನತನ 
ಮನನಯ ತ್ೇಜಸಿಾನಗೌಡರವರತ ಸನಾಗತ್ ಮನಡಬೇ್ಕತ.  ಮನನಯ ತ್ೇಜಸಿಾನಗೌಡರವರತ ಆ ಮನತ್ನತನ 
ಕ್್ೇಳಿಸಿಕ್ೂ್ಳಳಲ್ಪಲೂ.  ಆದರ್, ಈ ಮನತ್ನತನ ಕ್್ೇಳಿಸಿಕ್್ೂೆಂಡಿದನುರ್.  

 
ಶ್ರೇಮ್ತಿ ಭನರತಿ ಶ್ಟಿಟ (ರ್ನಮ್ನದ್ೇಾಶನ ಹ್ೂೆಂದ್ಧದವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಇಷತಟ ಹ್ೂತ್ತು 

ಮ್ಹಳ್ಯರ ಬಗ್ೆ ಹೇ್ಳಿ ಕ್ೂ್ರ್್ಯಲ್ಪೂ ಬತಿು ಇಟಟರ್ ಹ್ೇಗ್?  
 
ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಆಯಿತ್ತ ಎಲೂರೂ ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂ್ಳಿಳ. 
ಡನ|| ತ್ೇಜಸಿಾನ ಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಈ ಸದನದಲ್ಪೂರತವ ಮ್ೂರತ ಮ್ೆಂದ್ಧ ಮ್ಹಳಯ್ರಿಗ್ 

ಕ್್ೂರ್್ಯವರಗ್ೂ ಸದನದಲ್ಪೂ ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂ್ಳುಳವೆಂಥ ಒಳ್ಳಯ ವನತನವರಣ್ವನತನ ಕಲ್ಪಪಸಿ ಕ್ೂ್ಡಿ.   
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ಶ್ರೇ ಮ್ರಿತಿಬ್ಬೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ತ್ೇಜಸಿಾನಗೌಡರವರ,್ ಆಯಿತ್ತ ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂ್ಳಿಳ. ದಯವಿಟತಟ ಶೇ್ಕಡ 75 ರಷತಟ 
ಎಸ್.ಟಿ./ಎಸ್.ಸಿ. ಸಬಿುಡಿ ಕಲ್ಪಪಸಲನಗಿದ್.  ಜ್ೂತಗ್್ ಓ.ಬಿ.ಸಿ. ರವರಿಗ ್ ದಯವಿಟತಟ ಕ್್ೂರ್್ಪಕ್ಷ ಶ್ೇಕಡ 50 
ರಷ್ನಟದರೂ ಸಬಿುಡಿ ಕ್್ೂಡಲ್ಪ.  ಓ.ಬಿ.ಸಿ. ಯವರಿಗ ್ಏತ್ಕ್್ೆ ಅರ್ನಯಯ ಮನಡತತಿುದನುರ.್ Economically weaker 
section ಗ್ ಕ್್ೂಡಿ. ಇೆಂಥದನತನ ಮನಡಿದನಗ ಖ್ೆಂಡಿತ್ವನಗಿಯೂ ಕೂಡನ ಇರ್್ಾಸಟಸ್ ಾ ಜನಸಿುರ್ನಗತತನುರ್.   

 
ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಸದಸಯರ್ೇ ಬ್ೇಗ ತ್ಮ್ಮ ಮನತ್ನತನ ಮ್ತಗಿಸಿ. ಈಗನಗಲ್ೇ ತನವು ಮನತ್ರ್ನಡಲತ 

ಪ್ನರರೆಂಭ ಮನಡಿ 20 ನಮಿಷವನಗಿದ್.   
 
ಶ್ರೇ ಮ್ರಿತಿಬ್ಬೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಈ ವಿಧ್ೇಯಕವನತನ ಓದ್ಧದನಗ ಕ್ನನೂನತ ತೂ್ಡಕತ ಇದ್ 

ಎೆಂದತ ನನಗೂ ಅನಸತತಿುದ್.  ಸಿಳಿೇಯ ಪ್ನರಧಿಕ್ನರ, ಸೆಂಸ್ಿಗಳನತನ ಬಿಟತಟ ಮನಡಿದನಗ ಮ್ತೆಂದತವರಸ್ತವುದಕ್್ೆ 
ಅಡತ್್ಡ ್ಉೆಂಟನಗಬಹತದತ.  ಆದುರಿೆಂದ ಕ್ನನೂನತ ಸಲಹ್ಗನರರ ಅಭಿಪ್ನರಯವನತನ ತ್ಗ್ದತಕ್ೂ್ೆಂಡತ, ಮ್ತ್ೂುಮೆಮ 
ಪತನರ  ಪರಿಶ್ೇಲರ್್ ಮನಡಿ, ದಯವಿಟತಟ ಈ ವಿಧ್ೇಯಕವನತನ ತ್ಗ್ದತಕ್್ೂೆಂಡತ ಬರಬ್ೇಕ್್ೆಂದತ ಸನಾಗತ್ 
ಮನಡತತ್ುೇರ್್.  

 
ಶ್ರೇ ಶಶ್ೇಲ  ಜಿ.ನಮೇಶ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಬಹತಶಃ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಅವರ ಅನತಭವದ 

ಆಧನರದ ಮೆೇಲ್ ಈ ವಿಧ್ೇಯಕವನತನ ತ್ೆಂದ್ಧದನುರ ್ ಎೆಂದತ ಭನವಿಸಿಕ್್ೂಳುಳತ್ುೇರ್್.  ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ೇಷ ಹೂಡಿಕ್್ 
ಪರದ್ೇಶ ವಿಧ್ೇಯಕ, 2022 ಅನತನ ಮದಲರ್್ಯದನಗಿ ಸನಾಗತಿಸತತ್ುೇರ್್.  This may be the outcome of, 
ಮರ್್ನ ನಡದ್ೆಂಥ Global Investors’ Meet ನಲ್ಪೂ ಒೆಂಭತ್ತು ಲಕ್ಷ ಕ್ೂ್ೇಟಿ ರೂಪ್ನಯಿ ಹೂಡಿಕ್ ್ಮನಡತತ್ುೇವ ್
ಎೆಂದತ ಸತಮನರತ 60 ರನಷಿದ್ಧೆಂದ ದ್ೂಡಡ ದ್ೂಡಡ ಕೆಂಪನಗಳು ಬೆಂದತ, ಆಶನಾಸರ್್ಯನತನ ನೇಡಿರತವುದರಿೆಂದ ಅದರ 
ಅನತಭವದ ವಿಧ್ೇಯಕವ್ೆಂದತ ರ್ನನತ ಏತ್ಕ್್ೆ ಅೆಂದತಕ್್ೂಳುಳತಿುದು್ೇರ್್ೆಂದರ್, ಅೆಂತ್ರರನಷಿಿೇಯ ಮ್ಟಟದಲ್ಪೂ India is 
emerging as the fourth largest economy in the world. Fourth largest economy in 
the world ಎೆಂದರ್ ಸನಮನನಯವನದ ವಿಚನರವಲೂ.    

(ಮ್ತೆಂದತ) 
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(1306) 29.12.2022/2.10/ಎಸ್ ಕ್-್ಜಿಆರ          (ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಿತಿ) 
ಶ್ರೇ ಶಶ್ೇಲ  ಜಿ. ನಮೇಶ್ (ಮ್ತೆಂದತ):-  
ಸರ್ನಮನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಭನರತ್ದ ಮನನಯ ಪರಧನನಗಳನದ ಶ್ರೇ ನರೇ್ೆಂದರ ಮೇದ್ಧಯವರತ, “ಆತ್ಮ ನಭಾರ 
ಭನರತ್” ಮ್ತ್ತು “Make in India” ಎನತನವ ಪರಿಕಲಪರ್್ಗಳ ಮ್ೂಲಕ  ಭನರತಿೇಯರತ self sufficient 
ಆಗಬೇ್ಕತ ಎನತನವೆಂತ್ಹ ಉದ್ುೇಶವನನಟತಟಕ್ೂ್ೆಂಡತ ಮ್ತನನಡಯ್ತತಿುರತವ ಕ್ನರಣ್ದ್ಧೆಂದನಗಿ  ಜಗತಿುನ ಎಲನೂ 
industrialists ಈಗ ನಮ್ಮ ಕಡ ್ರ್್ೂೇಡತತಿುದನುರ.್ 
 

ಸರ್ನಮನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ನಮ್ಮ ಹಳ್ಯ ಅನತಭವದ ಹರ್್ನಲ್ಯಲ್ಪೂ ಹ್ೇಳುವುದನದರ್ೇ,  ಈಗನಗಲೇ್ 
ಬ್ೇರ ್ ಬ್ೇರ ್ ಕಡ ್ Industrial Estate ಗಳು ಸನಿಪಿತ್ವನಗಿವ್. ಅಲ್ಪೂ maintenance ಕ್ೂ್ರತ್ ಇದ್. ಬಹಳ 
ವಷಾಗಳ ಹೆಂದಯ್ೇ  ಅಲ್ಪೂ Industrial Estate ಗಳನತನ ಸನಿಪರ್್ ಮನಡಿರತವುದರಿೆಂದ ಅವುಗಳಿಗ್ ಸೆಂಪಕಾ 
ರಸ್ುಗಳ ಕ್್ೂರತ್ ಇದ್. ಈ ಕ್್ೂರತ್ಗಳನತನ ನೇಗಿಸಬೇ್ಕ್ನದರ ್ಏನತ ಮನಡಬೇ್ಕತ ಎನತನವುದರ ಬಗ್ೆ ರ್ನವು ಚಿೆಂತ್ರ್್ 
ಮನಡಬೇ್ಕ್ನಗಿದ್.  ಬಹತಶಃ ಆ ಕ್್ೂರತ್ಗಳ ಕ್ನರಣ್ಕ್ನೆಗಿ ಈ ರಿೇತಿಯ ಒೆಂದತ Special Investment 
Region ಅಥವನ Regional Development Authority ಎನತನವುದನತನ ರಚರ್್ ಮನಡಿ ಅವುಗಳ ಮ್ೂಲಕ 
ಮ್ೂಲಸೌಕಯಾಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗ್ ಒತ್ತು ಕ್ೂ್ಟತಟ,  ಬೇ್ರ್ ಬ್ೇರ ್ ರನಷಿಗಳಲ್ಪೂರತವ industrial 
entrepreneursರವರತ ಮ್ತ್ತು  ನಮ್ಮಲ್ಪೂರತವ industrial entrepreneursರವರತ ಉದಯಮ್ಗಳನತನ 
ಪ್ನರರೆಂಭ ಮನಡತವುದಕ್್ೆ ಮ್ತೆಂದ್ ಬರಬ್ೇಕತ ಎನತನವೆಂತ್ಹ ಉದ್ುೇಶಗಳನನಟತಟಕ್ೂ್ೆಂಡತ ಸಕ್ನಾರ ಈ 
ವಿಧ್ೇಯಕವನತನ ತ್ೆಂದ್ಧದಯ್ೆಂದತ ರ್ನನತ ಭನವಿಸತತ್ುೇರ್್.  

 
ಸರ್ನಮನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, funding  ರ್ನವ ರಿೇತಿ ಇರಬೇ್ಕತ ಎನತನವುದರ ಬಗ್ೆ  ಮನನಯ ಸಚಿವರತ 

ಬ್ಳಕತ ಚ್ಲೂಬ್ೇಕ್ನಗಿದ್. ಈಗನಗಲ್ೇ ಅರ್್ೇಕ ಕಡ ್ Special Economic Zone ನತನ ರ್ನವು announce 
ಮನಡಿದ್ುೇವ್. ನಮ್ಮ ಗತಲಬಗನಾದ್ಧೆಂದ ಸತಮನರತ ೨0-22 ಕ್ಲ್ೂೇ ಮಿೇಟರ  ದೂರದಲ್ಪೂರತವ ಗತೆಂಡತಗತತಿಾಯಲ್ಪೂ 
Special Economic Zone ಅನತನ ಘೂೇಷಣ್ ಮನಡಿದನುರ್. ಇದಕ್ನೆಗಿ ಸನವಿರನರತ ಎಕರ ್ ಜನಗವನತನ 
ಭೂಸನಾಧಿೇನ ಪಡಿಸಿಕ್್ೂಳುಳತ್ುೇವ್ೆಂದತ ಹೇ್ಳಿದನುರ್.  ಆದರ್, ಈ ನಟಿಟನಲ್ಪೂ ರ್ನವ ಕ್್ಲಸವೂ ಆಗಿಲೂ. ರ್ನನತ 
ಏತ್ಕ್ೂ್ೆೇಸೆರ ಈ ಮನತ್ನತನ ಹ್ೇಳುತಿುದ್ುೇರ್್ೆಂದರ,್ ಈ ಘೂೇಷಣ್ಗಳು ಬರಿೇ ಪ್್ೇಪರ ನಲ್ಪೂ ಮನತ್ರ ಇರದೇ್; 
ಅವುಗಳನತನ ಕ್ನಯಾರೂಪಕ್್ೆ ತ್ರಲತ ಸಕ್ನಾರ ಹ್ಚಿಾನ ಒತ್ುನತನ ಕ್್ೂಡತವುದರ ಜ್ೂತ್ಗ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕ್ನಯಾಗಳನತನ 
ಕ್್ೈಗ್ೂಳಳಬ್ೇಕ್್ೆಂದತ ಹೇ್ಳುವುದಕ್್ೆ ಬಯಸತತು್ೇರ್್. 
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ಸರ್ನಮನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್,  ಈಗನಗಲ್ೇ  ಇರತವೆಂತ್ಹ Industrial Estate ಗಳಲ್ಪೂ ಅರ್್ೇಕ 
bottleneck ಸಮ್ಸ್ಯಗಳು ಇವ್.  ಅಲ್ಪೂರತವ ಸಮ್ಸ್ಯಗಳನತನ ಮಿೇರಿ ಈ ವಿಧ್ೇಯಕದಲ್ಪೂ  ಅರ್್ೇಕ Apex 
Authority ಗಳನತನ ರಚರ್್ ಮನಡಿ, ಇದರ ವನಯಪಿುಗ್ ಬ್ೇರ ್ ಬ್ೇರ ್ ವಿಚನರಗಳನತನ ತ್ೆಂದ್ಧರತವುದತ ನಜಕೂೆ 
ಸನಾಗತನಹಾವನಗಿದ್.  

 
ಸರ್ನಮನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಈ ಸಕ್ನಾರ ನಮ್ಮ ಭನಗಕ್್ೆ  Textile Park ನತನ ಕ್್ೂಡತತ್ುದ್ ಎನತನವ 

ವಿಶನಾಸವಿದ.್ ಇದರ ಬಗ್ೆ ಮನನಯ ಮ್ತಖ್ಯಮ್ೆಂತಿರಗಳು ಹ್ೇಳಿದನುರ;್ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಬಹಳ ಒತ್ತು ಕ್್ೂಟತಟ 
ಹ್ೇಳುತಿುದನುರ್. ಅಲ್ಪೂ ಸರಿರ್ನದ ರಿೇತಿಯಲ್ಪೂ ಮ್ೂಲ ಸೌಕಯಾಗಳನತನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದರ,್ ಗತಜರನತ , ಮ್ತೆಂಬ್ೈ  
ಮ್ತೆಂತನದ ಕಡಗ್ಳಿೆಂದ ಜವಳಿ ಉದ್ಧುಮೆಗಳು ಅಲ್ಪೂಗ್ ಬರತತ್ುವ್. ಆ Textile Park ಗ್ ಏರ್್ೇನತ ಸೌಲಭಯಗಳನತನ 
ನೇಡಬ್ೇಕ್್ೆಂದತ ಸಕ್ನಾರ ಚಿೆಂತ್ರ್್ ಮನಡಿದ್, ಅದನತನ ಸಾಲಪ ತ್ಾರಿತ್ಗತಿಯಲ್ಪೂ ಮನಡಬೇ್ಕ್್ನತನವುದತ ನನನ 
ಸಲಹ್ರ್ನಗಿದ್. ಏಕ್್ೆಂದರ,್ ಇವತ್ತು ಜಪ್ನನೇಸ್  ಕೆಂಪನಗಳು ಮ್ತ್ತು ಬ್ೇರ ್ ಬ್ೇರ ್ ಕೆಂಪನಗಳೂ “ರ್ನವು 
ಉದ್ಧುಮೆಯನತನ ಪ್ನರರೆಂಭ ಮನಡಬೇ್ಕ್್ೆಂದತ ಇದು್ೇವ್,   how are you going to develop it” ಎೆಂದತ 
ಕ್್ೇಳುತಿುದನುರ್. ಆದುರಿೆಂದ ಸಕ್ನಾರ  ಇದಕ್್ೂೆೆಂದತ ಸೂಕುವನದ ರೂಪಕ್್ೂಟತಟ  ಮ್ೂಲಸೌಕಯಾಗಳನತನ 
ಕಲ್ಪಪಸಿಕ್್ೂಡತವುದರ ಜ್ೂತಗ್್ ಅದನತನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಬ್ೇಕ್್ೆಂದತ ತ್ಮ್ಮ ಮ್ೂಲಕ ಮನನಯ ಸಚಿವರಿಗ್ ಒತನುಯ 
ಮನಡತತ್ುೇರ್್.  

 
ಸರ್ನಮನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ರ್ನನತ ಮ್ತೂ್ುಮೆಮ ಮನನಯ ಕ್್ೈಗನರಿಕ್ನ ಸಚಿವರತ ತ್ೆಂದ್ಧರತವೆಂತ್ಹ ಈ 

ವಿಧ್ೇಯಕವನತನ ಸನಾಗತ್ ಮನಡತತಿುದ್ುೇರ್್. It is well thought of. ನಮ್ಮನತನ ರ್ನವೇ್ ಟಿೇಕ್್ ಮನಡಿಕ್್ೂಳುಳವುದತ 
ತ್ಪ್ನಪಗತತ್ುದ್. ಆದರ್ ಬ್ೇರ ್ ಬ್ೇರ ್ interference ಜನಸಿುರ್ನದರ ್ ಬಹತಶಃ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗ್  ಎಲ್ೂೂೇ ಒೆಂದತ ಸಾಲಪ 
ಕತೆಂಠಿತ್ವನಗತತ್ುದ್ ಎನತನವ ಕ್ನರಣ್ದ್ಧೆಂದನಗಿ ಸಕ್ನಾರ ಪರತ್ಯೇಕ ಪ್ನರಧಿಕ್ನರ ರಚರ್್ ಮನಡತವುದಕ್್ೆ ಮ್ತೆಂದ್ ಬೆಂದ್ಧದ್. 
ದಯವಿಟತಟ ಇದರಲ್ಪೂ ಮ್ಹಳ್ಯರಿಗ್ ಆದಯತ ್ ಕ್್ೂಡಬೇ್ಕ್್ೆಂದತ ಕ್್ೇಳಿಕ್್ೂಳುಳತನು, ನನನ ಮನತ್ತಗಳನತನ 
ಮ್ತಕ್ನುಯಗ್ೂಳಿಸತತಿುದು್ೇರ್್.  

 
ಶ್ರೇ ಕ್್.ಎಸ್ . ನವಿೇನ  (ಸಿಳಿೇಯ ಸೆಂಸ್ಿಗಳ ಕ್್ೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, “ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ೇಷ 

ಹೂಡಿಕ್್ ಪರದೇ್ಶ ವಿಧ್ೇಯಕ 2022” ನತನ ರ್ನನತ ಅತ್ಯೆಂತ್ ವಿಶನಾಸದ್ಧೆಂದ ಸನಾಗತ್ ಮನಡತತು್ೇರ್್. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ 
ರನಜಯ ಎಲನೂ ರೆಂಗಗಳಲೂೂ ವ್ೇಗವನದೆಂತ್ಹ ಪರಗತಿಯನತನ ಸನಧಿಸತತಿುದ್. ನಮ್ಮಲ್ಪೂ ಒೆಂದತ ಕ್್.ಐ.ಎ.ಡಿ.ಬಿ., 
ಮ್ೂಲಕವನಗಿರಬಹತದತ ಮ್ತ್ತು ಇರ್ನಯವುದ್ೂೇ ಸೆಂಸ್ಿಗಳ ಮ್ೂಲಕ ಆಗಿರತವೆಂತ್ಹದತು. Mixed area 
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developmental industries ಗಳು ಬೆಂದತಬಿಟಿಟವ್. ಒೆಂದತ ಕ್ೈ್ಗನರಿಕ್ನ ಪರದ್ೇಶವ್ೆಂದತ ಘೂೇಷಣ್ ಮನಡಿದರ್, 
ಅಲ್ಪೂ ರ್ನರತ ರ್ನರತ ಅಜಿಾಯನತನ ಹನಕತತನುರ್ೂೇ ಅವರ್ಲೂರಿಗೂ ಭೂಮಿಯನತನ ಕ್್ೂಡತವೆಂಥದತು  
ಇಲ್ಪೂಯವರ್ಗೂ ಆಗತತನು ಬೆಂದ್ಧದ್. ಇವತಿುನ ಒೆಂದತ ಬದಲನದೆಂತ್ಹ ವನತನವರಣ್ದಲ್ಪೂ ರ್ನವ ರ್ನವ 
ಕ್್ೈಗನರಿಕ್್ಗಳು ರ್ನವ ಪರದ್ೇಶದಲ್ಪೂ ಇರಬೇ್ಕತ. ಉದನಹರಣ್ಗ್ ಹ್ೇಳುವುದನದರ,್  chemical industries 
ಇರತವೆಂತ್ಹ ಕಡ ್ food processing industries  ಬರತವುದಕ್್ೆ ಇಷಟ ಪಡತವುದ್ಧಲೂ. ರ್ನವ ಕೆಂಪನಗಳಲ್ಪೂ 
ಸನವಿರನರತ ಸೆಂಖ್್ಯಯಲ್ಪೂ ಕ್ನಮಿಾಕರತ ಇರತತನುರೂ್ೇ ಅೆಂತ್ಹ ಕಡಗ್ಳಲ್ಪೂ specialised Biotechnology 
companies  ಬರತವುದಕ್್ೆ ಇಷಟ ಪಡತವುದ್ಧಲೂ. ಈಗ ಇವತ್ತು  ಕೆಂಪನಗಳ ಮ್ತ್ತು ಕ್ೈ್ಗನರಿಕ್ಗ್ಳ ವ್ೈಷಟಯತ್ಗಳು 
ಬ್ೇರ ್ಬ್ೇರ ್ರಿೇತಿಯಲ್ಪೂ ಆಗತತಿುದ್.  ಕ್ನೆಂಗ್ರಸ್  ಪಕ್ಷದ ಮನನಯ ಸದಸಯರ್ೂಬಬರತ ಮನತ್ರ್ನಡತವನಗ Electronic 
City  ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳಿದರತ. Electronic City ಸನಿಪರ್್ ಮನಡಿದೆಂತ್ಹ ಸೆಂದಭಾದಲ್ಪೂ ಅೆಂದ್ಧನ ಮ್ತಖ್ಯಸಿರನದ 
ಬನಳಿಗರವರತ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಪೂ ಒೆಂದತ ವಿಶ್ೇಷ ಪರದ್ೇಶವನತನ ಸನಿಪರ್್ ಮನಡಬೇ್ಕ್್ೆಂದತ 1978 ರ್್ೇ ಇಸವಿಯಲ್ಪೂ 
ಸತಮನರತ 330 ಎಕರಯ್ನತನ ಗತರತತಿಸಿ, ಅಲ್ಪೂ ಕ್ಯೇನಕು ನತನ ಪ್ನರರೆಂಭ ಮನಡತತನುರ.್ ಅದೂ್ೆಂದತ ದ್ೂಡಡ I.T. 
Cluster ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಬ್ೆಂಗಳೂರಿಗ ್ ಬ್ೆಂಬಲವನತನ ನೇಡತತಿುದ್. ಅದ್ೇ ರಿೇತಿ Whitefield ಪರದೇ್ಶವನತನ 
ಮೆೈಸೂರತ ಮ್ಹನರನಜರತ ಒಬಬರತ ಎ.ಎಸ್ . ವ್ೈರ್  ಎನತನವ ವಯಕ್ುಗ ್ ಸತಮನರತ 4,000 ಎಕರ ್ ಭೂಮಿಯನತನ 
ಕ್್ೂಟತಟ ವಿಶೇ್ಷವನಗಿ ಹಣ್ತಣ ಮ್ತ್ತು ತ್ರಕ್ನರಿ ಬಳ್ಯ್ತವೆಂತ್ಹ ಪರದೇ್ಶವರ್ನನಗಿ ಮನಡಿ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳಿದುರತ. ಆದರ್ 
ಇವತ್ತು ಅದತ ಕೂಡ ಕ್್ೈಗನರಿಕ್ನ ಪರದ್ೇಶವನಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿರ್ನಗಿದ್. ಕಳ್ದ ಹತ್ತು ವಷಾದಲ್ಪೂ ನಮ್ಮ ದ್ೇಶದಲ್ಪೂ 
ಆದೆಂತ್ಹ ಬದಲನವಣ್ಗಳನತನ ಉದನಹರಣ್ರ್ನಗಿ ಹ್ೇಳಬ್ೇಕ್್ೆಂದರ,್ ತ್ಮಿಳುರ್ನಡತ ಮ್ತ್ತು ಆೆಂಧರಪರದ್ೇಶದ 
ಗಡಿರ್ನಡತ ಭನಗದಲ್ಪೂ Sri City  ಎೆಂಬ ಹ್ಸರಿನಲ್ಪೂ ಒೆಂದತ ಹೂ್ಸ ನಗರವರ್್ನೇ ಪ್ನರರೆಂಭ ಮನಡಿದನುರ.್ ನಮ್ಮ 
ರನಜಯದ ಪಕೆದಲ್ಪೂರತವ ಪತಣ್ಯಲ್ಪೂ ಪಿೆಂಪಿರ ಎೆಂಬ Automotive Cluster ಗ್ೂೇಸೆರ ಒೆಂದತ ಪರದೇ್ಶವನತನ 
ಸನಿಪರ್್ ಮನಡಿದನುರ.್ ಹೇಗ್ ಪರತಿ ರನಜಯಗಳು ಆ ರನಜಯದಲ್ಪೂ ಅಲ್ಪೂಗ್ ಬರತವೆಂತ್ಹ ಕ್್ೈಗನರಿಕ್್ಗಳಿಗ್ ರ್ನವು ರ್ನವ 
ಸೂಕುವನಗಿರತವೆಂತ್ಹ ರಿೇತಿಯ ವನತನವರಣ್ವನತನ ನಮನಾಣ್ ಮನಡಬೇ್ಕ್ೆ್ಂದತ ಆ ಪರದ್ೇಶವನತನ ಸೂಕುವನಗಿ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸತವೆಂತ್ಹ ಕ್್ಲಸವನತನ ಮನಡಿದನುರ.್  ರ್ನನತ ತ್ಮ್ಮ ಮ್ೂಲಕ ಮನನಯ ಕ್್ೈಗನರಿಕ್ನ ಸಚಿವರಿಗ್ 
ಅಭಿನೆಂದರ್್ಯನತನ ಸಲ್ಪೂಸಬಯಸತತ್ುೇರ್್. ಅವರಿಗ್ ಅನತಭವದ ಕ್ನರಣ್ಕ್ೂ್ೆೇಸೆರ ಈ ರಿೇತಿ ಒೆಂದತ Special 
Economic Investment Zone ಮನಡತವುದರ ಮ್ೂಲಕ ನಮ್ಮ ರನಜಯಕ್್ೆ ಬರತವೆಂತ್ಹ ಬೆಂಡವನಳವನತನ 
ರ್ನವನಯವ ಭನಗದಲ್ಪೂ ರ್ನವ ರಿೇತಿರ್ನದೆಂತ್ಹ ಕ್್ೈಗನರಿಕ್್ಗಳು ಬರಬ್ೇಕತ. ಅವರ  ಅವಶಯಕತ್ಗ್ ತ್ಕೆೆಂತ್ಹ 
ರಿೇತಿಯಲ್ಪೂ ಅದನತನ ನಮನಾಣ್ ಮನಡತವೆಂತ್ಹ ಅವಕ್ನಶವನತನ ಈ ವಿಧ್ೇಯಕದ ಮ್ೂಲಕ ಕ್ೂ್ಡತತಿುದನುರ.್ ಆದರ್ 
ನನನದತ ಒೆಂದತ ಸಲಹ್ ಏರ್್ೆಂದರ್ ರ್ನವು  ceiling ಅನತನ ಹನಕಬ್ೇಕತ. Land Bank ಆಗಿ ರ್ನವುದ್ೂೇ ಒೆಂದತ 
ಕೆಂಪನ ಇವತ್ತು ಸಕ್ನಾರದ್ಧೆಂದ ರ್ನವು ತ್ಗ್ದತಕ್್ೂೆಂಡತ ಮನಡತತ್ುೇವ್ೆಂದತ ಹ್ೇಳಿ ಕ್್ೂರ್್ಗ ್ ಅದತ Land Bank 
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ಆಗಿ ಉಪಯೇಗಿಸತವ ರಿೇತಿಯಲ್ಪೂ ಆಗಬನರದತ. Ceiling ಅನತನ ಹನಕ್ ಅವರತ ಅದನತನ performance 
ಮನಡಲ್ಪಲೂವ್ೆಂದರ್, ಸಕ್ನಾರ ಅದಕ್್ೆ ದೆಂಡವನತನ ಹನಕಬ್ೇಕತ. ಇಲೂವ್ೆಂದರ್, ಅದನತನ ವನಪಸತು ಪಡಯ್ತವೆಂತ್ಹ 
ಕ್್ಲಸವನತನ ಮನಡಬೇ್ಕತ. ಇವತ್ತು ಸಕ್ನಾರದ್ಧೆಂದ ರ್ನವು ಅದನತನ ಮನಡತತ್ುೇವ್ ಇದನತನ ಮನಡತತು್ೇವ್ ಎೆಂಬ 
ದ್ೂಡಡ ಯೇಜರ್್ಯನತನ ಕ್್ೂಟತಟ, ಕ್್ೂರ್್ಗ್ land ಅನತನ ಹನಗ್ಯೇ ಅವರ ಹತಿುರ ಒತ್ುೇ ಇಟತಟಕ್ೂ್ಳುಳವೆಂತ್ಹ ಕ್ಲ್ಸ 
ಆಗಬನರದತ. ಇದಕ್್ೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ೂಯಲ್ಪೂರತವೆಂತ್ಹ ಒೆಂದತ ಉದನಹರಣ್ಯನತನ ಕ್್ೂಟತಟ ನನನ ಒೆಂದರ್ಡತ ಮನತ್ನತನ 
ಹ್ೇಳಿ ಮ್ತಗಿಸತತ್ುೇರ್್. 2004 ರಲ್ಪೂ ಚಿತ್ರದತಗಾ ಜಿಲ್ೂಯಲ್ಪೂ ಹರಿಯೂರತ ಹತಿುರ ಸತಮನರತ 900 ಎಕರ ್
ಜಮಿೇನನತನ ಅೆಂದ್ಧನ ಸಕ್ನಾರ ಶ್ಪಿಪೆಂಗ  ಕೆಂಪನಗ ್ಕ್ೂ್ಡತತನುರ.್ ಚಿತ್ರದತಗಾಕೂೆ ಮ್ತ್ತು ಶ್ಪಿಪೆಂಗ ಗೂ ಸೆಂಬೆಂಧವ್ೇ 
ಇಲೂ. ಆದರ್ ಸತಮನರತ 900 ಎಕರ ್ ಕೂಡ ಅದ್ೇ ಕೆಂಪನಯ ಹ್ಸರಿನಲ್ೂೇ ಇದ್.  ಸತಮನರತ 20 ವಷಾಗಳ 
ನೆಂತ್ರವೂ ಕೂಡ  ಆ ಭೂಮಿ ಹನಗಿಯೇ ಇದ್.  ಹನಗನಗಿ, ಆ ರಿೇತಿರ್ನದೆಂತ್ಹ ದತಬಾಳಿಕ್ ್ ವಿಶ್ೇಷ 
ಪ್ನಯಕ್್ಜ ಗಳ ಹ್ಸರಿನಲ್ಪೂ ಆಗಬನರದತ. ಇವತ್ತು ಜನಸೆಂಖ್್ಯ ಜನಸಿುರ್ನಗತತಿುದ್.  ಸಕ್ನಾರ ಜನಕ್್ೆ ಉದ್ೂಯೇಗ 
ಕ್್ೂಡಬೇ್ಕತ. ಕ್್ೈಗನರಿಕ್್ಗಳು ಸನಿಪರ್್ ಆಗಬೇ್ಕತ. ಅದರ ಜ್ೂತ್ಗ್ ರ್ನವುದ್ೂೇ ಒೆಂದತ ಖ್ನಸಗಿೇ ಕೆಂಪನಗ ್
ಭೂಮಿಯನತನ ಕ್್ೂಡತವೆಂತ್ಹ ಕ್್ಲಸವನಗಬನರದತ ಎೆಂಬ ವಿನೆಂತಿಯನತನ ಮನನಯ ಸಚಿವರಿಗ್ ವಿನೆಂತಿ 
ಮನಡತತ್ುೇರ್್. ನನಗ್ ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಅವಕ್ನಶ ಮನಡಿಕ್್ೂಟಿಟದುಕ್ನೆಗಿ ಧನಯವನದಗಳನನಪಿಾಸತತ್ುೇರ್್. 

 
ಶ್ರೇ ಎೆಂ. ರ್ನಗರನಜತ (ವಿಧನನಸಭ್ಯಿೆಂದ ಚತರ್ನಯಿತ್ರನದವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ನನಗ್ 

ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಅವಕ್ನಶ ಮನಡಿಕ್್ೂಟಿಟದುಕ್ನೆಗಿ ಧನಯವನದಗಳನನಪಿಾಸತತ್ುೇರ್್. ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ೇಷ ಹೂಡಿಕ್ ್ಪರದ್ೇಶ 
ವಿಧ್ೇಯಕ 2022ರ ವಿಚನರದಲ್ಪೂ ಈಗನಗಲ್ೇ ನಮ್ಮ ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ ತ್ಗ್ದತಕ್್ೂೆಂಡಿರತವ ನಲತವಿಗ ್
ರ್ನನತ ಕೂಡ ಬದಿರ್ನಗಿದ್ುೇರ್್.  ಈ ವಿಚನರದಲ್ಪೂ ರ್್ೂೇಡಿದನಗ, ಹಲವನರತ ಬನರಿ ಕ್್ೈಗನರಿಕ್್ಗಳ ಹ್ಸರಿನಲ್ಪೂ 
township ಮನಡಿ ಬಹಳಷತಟ facility ಮನಡಬೇ್ಕ್ನಗಿರತವೆಂತ್ಹದತು ಅವಶಯಕವನಗಿ ನಜ. ಕರ್ನಾಟಕ ಒೆಂದತ 
investment destination ಹ್ೇಳುವೆಂತ್ಹದುರಲ್ಪೂ ಎರಡತ ಮನತಿ ಇಲೂವ್ೇ ಇಲೂ. ಇತಿುೇಚ್ಗ ್ ಸಕ್ನಾರ 
ಆಯೇಜಿಸಿದೆಂತ್ಹ ಬೆಂಡವನಳ ಹೂಡಿಕ್್ ಸಮನವ್ೇಶಕ್್ೆ ಬೆಂದತ ರ್್ೂೇಡಿದ್ನತ.  ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ಕ್್ೂೇಟಿಗೂ ಹ್ಚತಾ 
investment ಬರತತ್ುದ್ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳಿದ್ಧುೇರಿ.  ಹೆಂದ್ ನಡದ್್ಧರತವೆಂತ್ಹ G.I.M., ಗಳ ಬಗ್ೆ ರ್್ೂೇಡಿದ್ುೇವ್. ಅಲ್ಪೂ 
ನಡದ್ 14% ಮನತ್ರ realisation ಆಗಿರತವೆಂತ್ಹ ವಿಚನರಗಳನತನ ರ್್ೂೇಡಿದ್ುೇವ್.  ಅದತ increase 
ಆಗಬೇ್ಕತ ಎನತನವ ದೃಷಿಟಕ್ೂ್ೇನದ್ಧೆಂದ ತ್ೆಂದತ ಮನಡಿರಬಹತದತ. ಆದರ್ ಬಳ್ಗನವಿ ವಿಚನರವನತನ ತಗ್್ದತಕ್ೂ್ೆಂಡನಗ, 
ಇಲ್ಪೂ ಕೂಡ ಒೆಂದತ ಬಹಳಷತಟ ವಷಾಗಳ ಹೆಂದ ್ I.T., Sector improve ಮನಡಬೇ್ಕ್್ೆಂದತ ಹೇ್ಳಿ ದ್ೇಸೂರ 
ಹತಿುರ ಒೆಂದತ ಐ.ಟಿ., ಪ್ನಕ ಾ ಮನಡತವುದಕ್್ೂೆೇಸೆರ ಬಹಳಷತಟ ಜನಗವನತನ ಕ್್ೂಟಿಟದ್ಧುೇರಿ. ಆ ರಿೇತಿ ಎಲೂರಿಗೂ 
ಕ್್ೂಡತತಿುೇರಿ. ಆದರ ್ಇವತಿುನವರಗ್ೂ ಜನಗ ತ್ಗ್ದತಕ್ೂ್ೆಂಡತವರತ ಪ್ನರರೆಂಭ ಕೂಡ ಮನಡಲ್ಪಲೂ. ರ್ನವ ಹತದ್ುಗಳನತನ 
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ರಚರ್್ ಮನಡಲ್ಪಲೂ. ರ್ನವ ಉದಯಮಿಗಳು ಸನಿಪರ್ ್ ಮನಡದೇ್ ಇರತ್ಕೆೆಂತ್ಹದತು ಒೆಂದತ ದತರನದೃಷಟಕರವನದ 
ಮನತ್ನತನ ಹ್ೇಳುತಿುದ್ುೇರ್್. ಬಹಳಷತಟ ಜನ ಲನಯೆಂಡ  ತ್ಗ್ದತಕ್ೂ್ೆಂಡತ, ಸಕ್ನಾರ ಅದನತನ ವನಪಸತು 
ತ್ಗ್ದತಕ್ೂ್ಳುಳವುದಕ್್ೆ ಹ್ೂೇದನಗ ಮ್ತ್ು ಕ್್ೂೇರ್ ಾಗಳಲ್ಪೂ ಕ್್ೇಸ್  ಹನಕ್ಕ್ೂ್ೆಂಡತ ಸಕ್ನಾರದ ಮೆೇಲ್ challenge 
ಮನಡತವೆಂತ್ಹ ವಿಚನರಗಳನತನ ಮನಡಿಕ್ೂ್ೆಂಡತ ಆ ಜನಗ ಹನಗ್ೇ ಬಿದ್ಧುರತವೆಂತ್ಹದುನತನ ಬಳ್ಗನವಿಯಲ್ಪೂ ನಮ್ಮ 
ಕಣನಣರ್ ಇರತವೆಂತ್ಹ ವಿಚನರವನತನ ಹ್ೇಳುತಿುದ್ುೇರ್್.  ಅಲ್ಪೂ ರೈ್ತ್ರ ಜಮಿೇನನತನ ತ್ಗ್ದತಕ್್ೂೆಂಡತ ಇವತಿುನವರ್ಗೂ 
ಕೂಡ ಐ.ಟಿ., ಕೆಂಪನಗಳು setup ಆಗಿಲೂ ಎನತನವುದನದರ್, ರ್ನವ ಕ್ನರಣ್ಕ್್ೂೆೇಸೆರ ಇವ್ಲೂವನತನ 
ಮನಡತತಿುದನುರ್ೆಂಬತದರ ಬಗ್ೆ ಅಲ್ೂೇಚರ್್ ಮನಡಬೇ್ಕ್ನಗಿದ್. ಏಕ್್ೆಂದರ,್ ಬ್ಳಗನವಿ ಎನತನವುದತ ರ್ನವು ಇಲ್ಪೂ 
ಮನತ್ರ್ನಡತವ ಸೆಂದಭಾದಲ್ಪೂ  ʻಎರಡರ್್ೇ ರನಜಧನನʼ ಎೆಂದತ ಅಲೂ್ೇಚರ್್ ಮನಡತತ್ುೇವ್. ಇಲ್ಪೂ ಎಲನೂ ಉದ್ಧುಮೆಗಳು 
ಬರಬ್ೇಕತ. ಉದೂ್ಯೇಗಗಳು ಸೃಷಿಟ ಮನಡಬೇ್ಕ್್ೆಂದತ ಅಲ್ೂೇಚರ್್ ಮನಡತತ್ುೇವ್.  ಇವತಿುಗೂ ಹತ್ತು-ಹದ್ಧರ್್ೈದತ 
ವಷಾಗಳನದರೂ they have not started.  It is very unfortunate.  ಹನಗನಗಿ, ಕ್್ೇವಲ ಉಳುಳವರತ 
ಆ ಜನಗಗಳನತನ ಈ ಕ್ನನೂನನ ಮ್ೂಲಕ ಉಪಯೇಗಿಸಿಕ್ೂ್ೆಂಡತ  ಆ ಜನಗವನತನ ಪಡದ್ತಕ್ೂ್ಳುಳವುದಕ್್ೂೆೇಸೆರ 
ರ್ನವುದ್ೂೇ ಒೆಂದತ ಕೆಂಪನ ರಿಜಿಸಟರ  ಮನಡಿಕ್ೂ್ೆಂಡತ ಸನಕಷತಟ ಜನಗಗಳನತನ ತ್ಗ್ದತಕ್್ೂೆಂಡತ ತ್ದನೆಂತ್ರ ಕ್್ಲವು 
ವಷಾಗಳ ನೆಂತ್ರ ಅದನತನ ಮನರನಟಕ್್ೆ ಇಟತಟಕ್ೂ್ೆಂಡತ real estate ಕ್್ಲಸ ಮನಡತ್ಕೆೆಂತ್ಹದತು ನಮ್ಮ ಕಣ್ತಣದರ ್
ಆಗಿರತವೆಂತ್ಹದುನತನ ರ್ನವೇ್ ರ್್ೂೇಡಿದ್ುೇವ್. S.E.Z., ವಲಯಗಳರ್ನನಗಿ ಮನಡಿದ ಸೆಂದಭಾದಲ್ಪೂ ಹಲವನರತ S.E.Z., 
ಗಳು failure ಆಗಿರವೆಂತ್ಹದುನತನ ರ್ನನತ ರ್್ೂೇಡಿದ್ುೇವ್. ರ್ನನತ discourage ಮನಡತತಿುಲೂ. ಮನಡತ್ಕೆೆಂತ್ಹ 
ವಿಚನರದಲ್ಪೂ ಕಠಿಣ್ ಕರಮ್ಗಳು ಬೇ್ಕ್ನಗತತ್ುದ್.  

(ಮ್ತೆಂದತ) 
(1307) 29.12.2022, 2.20,TCH-GR                                  (ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಿತಿ) 
ಶ್ರೇ ಎೆಂ.ರ್ನಗರನಜತ (ಮ್ತೆಂದತ):-  
ರೈ್ತ್ರ ಹ್ಸರಿನಲ್ಪೂರತ್ಕೆೆಂಥ ರ್ನವುದ್ೇ ಜಮಿೇನನತನ ರ್ನವು ಇೆಂಡಸಿಿಯಲ  ಹನಗೂ ಐ.ಟಿ., sector ಗಳಿಗ ್
ತ್ಗ್ದತಕ್ೂ್ೆಂಡನಗ ಅಥವನ ಬ್ೇರ ್ಏರ್ನದರೂ ಮನಡತವನಗ ನೇವು Constitution of India  ನಲ್ಪೂರತ್ಕೆೆಂಥ 
Article 243Q quote ಮನಡಿ. ಆ transitional area convert ಮನಡಿಕ್ೂ್ಳುಳವುಕ್್ೆ ಫ್ವರ  ಇರತವುದತ 
ಗೌರವನನಾತ್ ರನಜಯಪ್ನಲರಿಗ್.  ಈ ವಿಚನರದಲ್ಪೂ ಅಲಹನಬನದ  ಹ್ೈಕ್ೂ್ೇರ್ ಾನಲ್ಪೂ ಈಗನಗಲ್ೇ ಕ್್ಲವು 
ತಿೇಮನಾನಗಳನಗಿವ್. ಹಲವನರತ ಜನ conversion ಮನಡಿಕ್್ೂೆಂಡ ನೆಂತ್ರ ಕ್್ಲವು ಬನರಿ 
ದತರತಪಯೇಗವನಗಿರತವುದರ ಬಗ್ೆ ಹಲವನರತ ತಿೇಮನಾನಗಳು ಹೈ್ಕ್ೂ್ೇಟಿಾನಲ್ಪೂ ಆಗಿರತವುದನತನ ತನವು 
ಗಮ್ನಸಬೇ್ಕ್ನಗತತ್ುದ್. ಹನಗನಗಿ, ರ್ನವು ರ್ನವುದೇ್ ಒೆಂದತ ಯೇಜರ್್ಯನತನ ತ್ೆಂದನಗ ಅಥವನ ರ್ನವುದ್ೇ 
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ಒೆಂದತ ವಿಧ್ೇಯಕವನತನ ಜನರಿಗ್ ತ್ೆಂದನಗ ಅದತ ಉಳಳವರ ಪ್ನಲತ ಆಗಬನರದತ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳುತಿುದು್ೇರ್್.  ಏಕ್್ೆಂದರ,್ 
ಕ್್ೂರ್್ಗ್ ಅವರತ ತ್ನನ ಜಮಿೇನನತನ ಕಳ್ದತಕ್ೂ್ೆಂಡತ ಬೆ್ಂಗಳೂರತ ಅಥವನ ಬ್ೇರ ್ಕಡ ್ವಲಸ್ ಹ್ೂೇಗತತಿುದನುರ.್ ರ್ನವು 
ಇದ್ಲೂವನೂನ ರ್್ೂೇಡಿದನಗ ಎಲ್ೂೂೇ ಒೆಂದತ ಕಡ ್ರೈ್ತ್ರನತನ ಬಿೇದ್ಧಗ್ ತ್ಳಳತ್ಕೆೆಂಥದತು ಈ ಒೆಂದತ ವಿಧ್ೇಯಕದ್ಧೆಂದ 
ಆಗತತ್ುದ್ೆಂದತ ರ್ನನತ ಯೇಚರ್್ ಮನಡಿ ಹೇ್ಳುತಿುದ್ುೇರ್್.  ಹನಗನಗಿ, ಸಕ್ನಾರ ಮ್ತೆಂಜನಗರತನ ಕರಮ್ಗಳನತನ 
ಕ್್ೈಗ್ೂಳಳಬ್ೇಕ್ನಗತತ್ುದ್.  ರೈ್ತ್ರ ಜಮಿೇನತಗಳನತನ ತ್ಗ್ದತಕ್ೂ್ೆಂಡನಗ specific  period ನಲ್ಪೂ ಅದತ utility 
ಆಗದ್ಧದುರ ್ ಮ್ತ್ು ಆ ರೈ್ತ್ನಗ್ೇ ಜಮಿೇನನತನ ವನಪಸತು ಕ್್ೂಡತ್ಕೆೆಂಥ ಆಲೂ್ೇಚರ್್ಯನತನ ಮನಡಬೇ್ಕತ. ಮ್ತ್ು 
ಮನನಯ ಸಚಿವರ್ೇ, ತನವ್ೇನತ Article 243Q quote ಮನಡಿದ್ಧುೇರಿ, ಇದರ ಬಗ್ೆ ಇರ್ೂ್ನೆಂದತ ಬನರಿ ಕ್ನನೂನತ 
ಇಲನಖ್ಯ್ಿೆಂದ ಅಭಿಪ್ನರಯವನತನ ತ್ಗ್ದತಕ್್ೂಳುಳವುದತ ಉತ್ುಮ್ ಎೆಂಬ ಸಲಹ್ಯನತನ ಹ್ೇಳುವುದಕ್್ೆ 
ಇಚ್ಛಪಡತತಿುದ್ುೇರ್್.  ಕ್್ೂರ್್ಯದನಗಿ  ಹ್ೇಳುವುದನದರ್, ತನವ್ೇ ಬೃಹತ  ಮ್ತ್ತು ಮ್ಧಯಮ್ ಕ್್ೈಗನರಿಕ್ನ 
ಸಚಿವರನಗಿರತವುದರಿೆಂದ ಬಳ್ಗನವಿಯಲ್ಪೂ ಈಗನಗಲ್ೇ ಇೆಂಡಸಿಿೇಸ್ ಗಳಿಗ್ ರ್ನರನ ಯರಿಗ ್ಜಮಿೇನತಗಳನತನ ಕ್್ೂಟಿಟದ್ಧುೇರಿ, 
time bound ಆಗಿ ಅದನತನ implement ಮನಡದ್ಧದುಲ್ಪೂ; ಅದನತನ ವನಪಸತು ತ್ಗ್ದತಕ್ೂ್ಳಳಬೇ್ಕತ. ರ್ನರತ 
ಪ್ನರಮನಣಿಕವನಗಿ ಕ್್ಲಸ ಮನಡಿ ಹ್ೂಸ startup ಗಳನಗತತ್ುದೂ್ೇ ಅವರಿಗ್ ಕ್್ೂಡತ್ಕೆೆಂಥ ಕ್್ಲಸವನತನ 
ಮನಡಬೇ್ಕ್ನಗತತ್ುದ್ೆಂದತ ರ್ನನತ ಮ್ನವಿಯನತನ ಮನಡತತ್ುೇರ್್. ಮ್ತ್ು ಈ ಬಿಲ ನಲ್ಪೂ ರ್ನವ ಸದಸಯರನತನ ರ್್ೇಮ್ಕ 
ಮನಡಲತ ಹೂ್ರಟಿದ್ಧುೇರಿ; ನರ್್ನ ದ್ಧವಸ ಭೂಸನರಿಗ್ ಪ್ನರಧಿಕ್ನರ ವಿಧೇ್ಯಕ ವಿಚನರದಲ್ಪೂ all stake holders will 
be a part of that Committee ಎೆಂದತ ಒೆಂದತ ಕಮಿಟಿಯನತನ ರಚರ್್ ಮನಡಿದುರ್ೂೇ ಆ ರಿೇತಿ ಸರ್ನಮನಯ 
ಮ್ತಖ್ಯಮ್ೆಂತಿರಯವರ ಅಧಯಕ್ಷತ್ ನಡದ್ನಗ ಮನತ್ರ ಇದಕ್್ೆಲನೂ ಒೆಂದತ ಸಾಲಪ ಭಯಭಿೇತಿಯಿೆಂದ ಮ್ತ್ತು ಗೌರವದ್ಧೆಂದ 
ಕ್್ಲಸ ಮನಡತವುದಕ್್ೆ ಸನಧಯವನಗತತ್ುದ್.  ಸಕ್ನಾರ ರ್ನರರ್್ೂನೇ ರ್್ೇಮ್ಕ ಮನಡಿದು್ೇ ಆದಲ್ಪೂ it should not 
become some officer is nominated, just because of punishment duty of transfer.  
He will not have any interest to do this job.  ಹನಗನಗಿ, ನದ್ಧಾಷಟವನಗಿ ಕ್್ೈಗನರಿಕ್ನ ಸಚಿವರ್ೇ 
ಅದಕ್್ೆ ಅಧಯಕ್ಷರನಗಿರಬ್ೇಕತ ಅಥವನ ನಮ್ಮ ರನಜಯದ ಮ್ತಖ್ಯಮ್ೆಂತಿರಗಳಿರಬ್ೇಕತ ಅಥವನ ಹಣ್ಕ್ನಸತ ಸಚಿವರತ 
ಇರಬೇ್ಕ್ನಗತತ್ುದ್. ಏಕ್್ೆಂದರ,್ ಇಲ್ಪೂ ರೈ್ತ್ರ ಜಮಿೇನತಗಳನತನ ತ್ಗ್ದತಕ್ೂ್ಳುಳವನಗ ಅದತ ರಿಯಲ  ಎಸಟ್ೇರ್  ದೆಂಧ ್
ಆಗಬನರದತ ಎೆಂದತ ಹೇ್ಳುತಿುದು್ೇರ್್. ಈ ಹೆಂದ ್ ರ್್ೈಸ್  ಕೆಂಪನ ರಸ್ು ವಿಚನರ ಬೆಂದನಗ ಸತಪಿರೇೆಂ ಕ್ೂ್ೇರ್ ಾನಲ್ಪೂ 
ಸನಕಷತಟ ಕ್್ೇಸ್ ಗಳು ಇದತುದನತನ ರ್ನವಲ್ನೂ ರ್್ೂೇಡಿದ್ುೇವ್. ಒೆಂದತ ರಸ್ು ಮನಡಲತ ಸನವಿರನರತ ಎಕರ್ 
ಜಮಿೇನತಗಳನತನ ತ್ಗ್ದತಕ್ೂ್ೆಂಡ ನೆಂತ್ರ, ಏರ್್ಲನೂ ಆಯಿತ್ತ ಎೆಂದತ ತ್ಮ್ಗಲ್ೂರಿಗೂ ಗೂ್ತಿುದ್. ಹನಗನಗಿ, ರ್ನನತ 
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ಹ್ೇಳುವುದೇ್ರ್್ೆಂದರ,್ this should not become another real estate mafia ಎನತನವ ಮನತ್ನತನ 
ಹ್ೇಳುತಿುದ್ುೇರ್್. ನೇವು ರೈ್ತ್ರಿೆಂದ ಏರ್ನದರೂ ಜಮಿೇನನತನ ತ್ಗ್ದತಕ್್ೂೆಂಡನಗ ರ್ೌಕರರಿಗ್ ಕ್್ೂಡತ್ಕೆೆಂಥ ವಿಚನರ 
ಇರಬಹತದತ ಅಥವನ ರೈ್ತ್ರಿಗ ್ ಆ ಟ್ೈೆಂಗ್ ಆ ಪ್ನರಜ್ಕಟ  implement  ಆಗದ್ಧದುರ್ he should get back 
that property along with due damages caused to him ಎನನತ್ಕೆೆಂಥ ಮನತ್ನತನ ಹ್ೇಳುತಿುದ್ುೇರ್್.  
ಆಮೆೇಲ್ ರ್ನವು ರ್ನವ ಉದ್ುೇಶಕ್್ೆ ಭೂಮಿ ಕ್್ೂಡತತ್ುೇವೊೇ ಆ ಉದ್ುೇಶ ಬದಲನವಣ್ ಮನಡದೇ್ ಇರತವ ರಿೇತಿ 
ಕರಮ್ಗಳನತನ ಕ್್ೈಗೂ್ಳಳಬ್ೇಕ್ನಗತತ್ುದ್.   ಒಬಬರತ ಐ.ಟಿ.ಸಕ್ಟರ  ತ್ಗ್ದತಕ್ೂ್ಳುಳತನುರ್, ಅವರತ ಅಲ್ಪೂ ಹೂ್ೇಗಿ ಶನಲ್ಯನತನ 
ಪ್ನರರೆಂಭ ಮನಡಿರತತನುರ್.  ಈ ರಿೇತಿ ಆಗತ್ಕೆೆಂಥ ಪರಸೆಂಗಗಳಿವ್. ಮ್ತ್ು ಸಕ್ನಾರದ ವಿರತದಿ ಕ್ೂ್ೇರ್ ಾಗ ್
ಹ್ೂೇಗತ್ಕೆೆಂಥ ವಿಚನರಗಳಿರತತ್ುದ್. ಈ ಎಲನೂ ವಿಚನರಗಳನತನ ಗಮ್ನದಲ್ಪೂಟತಟಕ್ೂ್ೆಂಡತ ಮ್ತ್ತು ಸೆಂವಿಧನನದ 
Article 243Q ಬಗ್ೆ ಲ್ಪೇಗಲ  ಒಪಿೇನಯನ  ತ್ಗ್ದತಕ್ೂ್ೆಂಡತ ಮ್ತೆಂದತವರಸ್ಬ್ೇಕತ ಎನತನವ ಸಲಹ್ಯನತನ 
ಕ್್ೂಡತವುದಕ್್ೆ ಇಚ್ಛಪಡತತ್ುೇರ್್.  
 
    ಶ್ರೇ  ಪರಕ್ನಶ  ಬನಬಣ್ಣ ಹತಕ್್ೆೇರಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಯ ಸಚಿವರಲ್ಪೂ ನನನ ಕಳಕಳಿಯ 
ವಿನೆಂತಿ ಏರ್್ೆಂದರ್, ಬ್ಳಗನವಿ ಜಿಲ್ೂ ಗಡಿ ಭನಗದ ಬ್ೂೇಗನಾವ್ ಗನರಮ್ದ ಹತಿುರ ಸತಮನರತ ೭೫ ಎಕರ ್ಜಮಿೇನನಲ್ಪೂ 
ಟ್ಕು ಟ್ೈಲ ಪ್ನಕ ಾನತನ ಪ್ನರರೆಂಭ ಮನಡಿದನುರ.್ ಅದನದ ನೆಂತ್ರ ರ್ನವು ಪ್ನೂರ್ ಗಳನತನ ಹೆಂಚಿಕ್ ್ ಮನಡಿದು್ೇವ್.  
ಆದರ್, ಇವತ್ತು ಗಡಿ ಭನಗದ ಬ್ೂೇಗನಾವ್ ದ್ಧೆಂದ ಆ ಟ್ಕು ಟ್ೈಲ  ಪ್ನಕ ಾಗ್ ಹೂ್ೇಗತವುದಕ್್ೆ ದನರಿ ಇಲೂ. ಟಕ್ು ಟ್ೈಲ 
ಪ್ನಕ ಾನೆಂದ ಇೆಂಚಲ ಕರ ಜ್ ಮ್ಹನರನಷಿದ ಗಡಿ ಭನಗಕ್್ೆ ಹ್ೂೇಗತವವರ್ಗ ್ರಸ್ು ಇಲೂ. ಅಲ್ಪೂ ಸನವಾಜನಕರತ ರಸ್ುಗ್ 
ಬ್ೇಕ್ನದ ಜಮಿೇನನತನ ಕ್ೂ್ಡತವುದಕ್್ೆ ತ್ರ್ನರಿದನುರ.್ ಅಲ್ಪೂ ರ್ನವು ಪ್ನೂರ್ ಗಳನತನ ಹೆಂಚಿಕ್ ್ ಮನಡಿದ್ುೇವ.್ ಅವರ 
ಒೆಂದತ ವಿನೆಂತಿ ಏರ್್ೆಂದರ್, ನಮ್ಗ್ ಅಲ್ಪೂ ಮ್ೂಲಭೂತ್ ಸೌಕಯಾಗಳನತನ ಮನಡಿಕ್್ೂಡಬ್ೇಕ್್ೆಂದತ ಕ್್ೇಳುತಿುದನುರ್. 
ಅಲ್ಪೂ ರಸು್ ಮನಡತವುದತ ಇರಬಹತದತ. . .   
 
    ಶ್ರೇ ಮ್ತರತಗ್ೇಶ  ಆರ. ನರನಣಿ (ಬೃಹತ  ಮ್ತ್ತು ಮ್ಧಯಮ್ ಕ್್ೈಗನರಿಕ್ನ ಸಚಿವರತ):- ಮನನಯ ಸದಸಯರ್ೇ, 
ಸಲಹ್ ಕ್್ೂಡಬೇ್ಕತ.  
  ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಮ್ತರತಗೇ್ಶ  ಆರ. ನರನಣಿ ಅವರತ ಮನತ್ರ್ನಡಲ್ಪ ಸತಮ್ಮರ್ ್ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂ್ಳಿಳ. 
ಮನನಯ ಪರಕ್ನಶ  ಬನಬಣ್ಣ ಹತಕ್್ೆೇರಿಯವರೇ್, ತನವು ಮನತ್ರ್ನಡಿ. 
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      ಶ್ರೇ  ಪರಕ್ನಶ  ಬನಬಣ್ಣ ಹತಕ್್ೆೇರಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಏನತ ಹ್ೇಳುತನುರೂ್ೇ 
ಹ್ೇಳಲ್ಪ. ರ್ನನತ ಆಮೆೇಲ್ ಹ್ೇಳುತು್ೇರ್್.  ರ್ನರ್್ೇ ಸಣ್ಣ ಕ್್ೈಗನರಿಕ್ನ ಸಚಿವರ್ನಗಿದನುಗ ಅಲ್ಪೂಗ್ ಸತಮನರತ 75 ಎಕರ್ 
ಜಮಿೇನನತನ ಕ್್ೂಟಿಟದ್ುೇರ್್.  ಈಗ ನೇವು ಅಲ್ಪೂಗ್ ಮ್ೂಲಭೂತ್ ಸೌಲಭಯಗಳನತನ ಕಲ್ಪಪಸಿಕ್್ೂಡಿ.  ಮ್ೂಲಭೂತ್ 
ಸೌಲಭಯಗಳನತನ ಕ್್ೂಟಟರ ್ ಕ್್ೈಗನರಿಕ್್ೂೇದಯಮಿಗಳು ಅಲ್ಪೂ ಇೆಂಡಸಿಿೇಸ್  ಸನಿಪರ್್ ಮನಡಲತ ಮ್ತೆಂದ ್ ಬರತತನುರ್.  
ವಿಶ್ೇಷವನಗಿ Arvind Textile Mill ನವರತ ಅಲ್ಪೂ ಇೆಂಡಸಿಿ ಹನಕ್ದನುರ.್  ಇೆಂಚಳಕ್್ರ್ಯಿೆಂದ ಸನಕಷತಟ 
ಉದಯಮ್ಗಳು ಅಲ್ಪೂ ಬರತತಿುವ್.  ಆದರ್ ಅಲ್ಪೂ ಮ್ೂಲಭೂತ್ ಸೌಕಯಾಗಳಿಲೂ. ಆದುರಿೆಂದ ದಯವಿಟತಟ ಮ್ೂಲಭೂತ್ 
ಸೌಲಭಯಗಳನತನ ಕಲ್ಪಪಸಿಕ್ೂ್ಡಬೇ್ಕ್್ೆಂದತ ರ್ನನತ ತ್ಮ್ಮ ಮ್ೂಲಕ ಮನನಯ ಸಚಿವರಿಗ್ ವಿನೆಂತಿ ಮನಡತತಿುದ್ುೇರ್್. 
  
       ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಈ ಬಿಲ  ಬಗ್ೆ ಸತಮನರತ 11 ಜನ ಸದಸಯರತ ಈಗನಗಲ್ೇ ಮನತ್ರ್ನಡಿದನುರ್. 
 
      ಶ್ರೇ ಮ್ತರತಗ್ೇಶ  ಆರ. ನರನಣಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ೇಷ ಹೂಡಿಕ್್ ಪರದ್ೇಶ 
2022ರ ವಿಧೇ್ಯಕದ ಮೆೇಲ್ ಹರಿಯ ಸದಸಯರನಗಿರತ್ಕೆೆಂಥ ಸರ್ನಮನಯ ಬಿ.ಕ್.್ಹರಿಪರಸನದ , ಶ್ರೇ ಪಿ.ಆರ .ರಮೆೇಶ , 
ಮನನಯ ನಸಿೇರ  ಅಹಮದ , ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶ  ಕ್.್ರನಥ್ೂೇಡ , ಮನನಯ ಕ್.್ಎ.ತಿಪ್್ಪೇಸನಾಮಿ, ಶ್ರೇ ಕ್ೇ್ಶವ ಪರಸನದ , ಮನನಯ 
ಮ್ರಿತಿಬ್ಬೇಗೌಡ, ಮನನಯ ಶಶ್ೇಲ  ಜಿ.ನಮೇಶ್, ಮನನಯ ಕ್್.ಎಸ್ .ನವಿೇನ , ಮನನಯ ಎೆಂ.ರ್ನಗರನಜತ ಮ್ತ್ತು ಮನನಯ 
ಪರಕ್ನಶ  ಬನಬಣ್ಣ ಹತಕ್್ೆೇರಿ ರವರತ ಈ ರಿೇತಿ ಒಟತಟ 11 ಜನ ಸದಸಯರತ ಬಹಳ ಒಳ್ಳಯ ಸಲಹ್ಗಳನತನ ಕ್ೂ್ಟಿಟದನುರ್.  
ನಯಮ್ವನತನ ಮನಡತವೆಂತ್ಹ ಸೆಂದಭಾದಲ್ಪೂ ಅವರತ ಕ್್ೂಟಿಟರತವೆಂತ್ಹ ಸಲಹ್ಗಳನತನ ರ್ನವುದ್ೇ ಕ್ನನೂನತ 
ಬನಹರವನಗದೆಂತ್ ಮ್ತ್ತು ಮ್ತೆಂದ್ಧನ ಪಿೇಳಿಗ್ಗ್ ಇದೂ್ೆಂದತ model ಆಗಿ ಈ ಒೆಂದತ ಆಕಟ  ಬರತವುದರ ಕಡಗ್್ 
ರ್ನವು ಗಮ್ನಹರಿಸಿ ಹಚ್ಿಾನ ಸಮ್ಯವನತನ ಕ್್ೂಡತತ್ುೇವ್. ಮ್ತ್ು ಸತಮನರತ ೬ ತಿೆಂಗಳಿನೆಂದ ಇದರಲ್ಪೂ ಪರಯತ್ನ 
ಮನಡಿ ರ್ನವುದ್ೇ ರಿೇತಿಯಿೆಂದ ಕ್ನನೂನನ ಅಡತ್ಡ ್ಇರದೆಂತ್ ಕ್ನನೂನತ ಬದಿವನಗಿಯೇ ಈ ವಿಧ್ೇಯಕವನತನ 
ತ್ೆಂದ್ಧದು್ೇವ್.   ತ್ಮ್ಮ ಸಲಹ್ ಮೆೇರಗ್್ ಇದರಲ್ಪೂ ರ್ನವುದ್ೇ ರಿೇತಿ ನೂಯನತ್ಗಳು ಬರದೆಂತ್ ರ್್ೂೇಡಿಕ್ೂ್ಳುಳವೆಂತ್ಹ 
ಕ್್ಲಸವನತನ ರ್ನನತ ಮನಡತತ್ುೇರ್್. ಇದರ ಜ್ೂತಗ್್ ಇವತ್ತು ಮನನಯ ಸದಸಯರ್ಲನೂ ಕ್್ಲವು ಸಲಹ್ಗಳನತನ ಕ್್ೂಟಿಟದನುರ್.  
ಮನನಯ ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷದ ಸದಸಯರನದ ಮನನಯ ಬಿ.ಕ್್.ಹರಿಪರಸನದ  ರವರತ ಕ್್ಆರ ಡಿಬಿ ಪ್ನೂನ  ಬಗ್ೆ ಹನಗೂ ಸಿಳಿೇಯ 
ಸೆಂಸ್ಿಗಳ ಅಧಿಕ್ನರ ಇರತವುದ್ಧಲೂ ಎನತನವುದರ ಬಗ್ೆ ಹ್ೇಳಿದನುರ್. ಈ ಕ್ನಯು ಅಡಿಯಲ್ಪೂ ಪ್ನೂನೆಂಗ  ಹನಗೂ 
ಲ್ೂೇಕಲ  ಅಥನರಿಟಿ ಅಧಿಕ್ನರಗಳನತನ ಅಲ್ಪೂ ನೇಡಿರತತ್ುೇವ್. ಮ್ತಖ್ಯವನಗಿ ಏರ್ನಗಿದ್ಯೆಂದರ್, ಇದತ ಹಳ್ಯ 
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ಇೆಂಡಸಿಿಯಲ  ಏರಿರ್ನ. ಒಟತಟ 189 ಇೆಂಡಸಿಿಯಲ  ಏರಿರ್ನಗಳಿವ್. ಆದರ್ ಈಗ ರ್ನವು ತ್ರತತಿುರತ್ಕೆೆಂಥ 
ವಿಧ್ೇಯಕದಲ್ಪೂ ಇದತ ಕ್್ೇವಲ ೧೬ ಇೆಂಡಸಿಿಯಲ  ಏರಿರ್ನಗಳಿಗ್ ಮನತ್ರ ಅನಾಯವನಗತತಿುದ್.  
 
  ಶ್ರೇ  ಪರಕ್ನಶ  ಬನಬಣ್ಣ ಹತಕ್್ೆೇರಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ನಮ್ಮದೂ ಕೂಡ ಸ್ೇರಿಸಬ್ೇಕತ. 
 
  ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ   ಪರಕ್ನಶ  ಬನಬಣ್ಣ ಹತಕ್್ೆೇರಿಯವರೇ್, ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರ ಕ್ೂ್ಡಲ್ಪ, 
ತನವು ಆಮೆೇಲ್ ಮನತ್ರ್ನಡಿ. 
 
  ಶ್ರೇ ಮ್ತರತಗ್ೇಶ  ಆರ. ನರನಣಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಅವರತ ದತಡತಡ ಕ್ೂ್ಡಲ್ಪ. ಅಲ್ಪೂ ನಮ್ಮ 
ಹ್ಸರತ ಹನಕತತ್ುೇವ್. ರ್ನವು ಆ ಇೆಂಡಸಿಿೇಸ್ ಗ್ ಮ್ೂಲಭೂತ್ ಸೌಕಯಾಗಳನೂನ ಒದಗಿಸತತ್ುೇವ್. 
 
  ಶ್ರೇ  ಪರಕ್ನಶ  ಬನಬಣ್ಣ ಹತಕ್್ೆೇರಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ನನನ ಹತಿುರ ದತಡತಡ ಇದ್ಧುದುರ,್ ರ್ನನತ ಮನನಯ 
ಸಚಿವರ ಹತಿುರ ಏಕ್ ್ಕ್್ೈ ಒಡತಡತಿುದ್ುನತ? 
 
   ಶ್ರೇ ಮ್ತರತಗ್ೇಶ  ಆರ. ನರನಣಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಯ ಪರಕ್ನಶ  ಬನಬಣ್ಣ ಹತಕ್್ೆೇರಿಯವರ 
ಹತಿುರ ದತಡತಡ ಜನಸಿು ಇದ್. ಅದನತನ ಅವರತ ಏನತ ಮನಡತತನುರ?್ ಅದನತನ ನಮ್ಗ್ ಕ್ೂ್ಟಟರ್, ಅವರ ಹ್ಸರಿನಲ್ಪೂಯೇ 
ಆ ಇೆಂಡಸಿಿಯಲ  ಏರಿರ್ನಗ ್ಒೆಂದತ ಬ್ೂೇಡ ಾ ಹನಕತತ್ುೇವ್. ಅವರ ಹಸ್ರಿನೆಂದಲ್ೇ ಡ್ವಲಪ  ಮನಡತತ್ುೇವ್. 
 
  ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಶ್ರೇ ಮ್ತರತಗೇ್ಶ  ಆರ. ನರನಣಿಯವರೇ್, ತನವು ಸತಳುಳ ಏಕ್್ ಆಡತತಿುೇರಿ, ನೇವಿಬಬರೂ 
ಕೂಡ ಒೆಂದೇ್! ತನವು ಮನತ್ರ್ನಡಿ. 
 
  ಶ್ರೇ ಮ್ರಿತಿಬ್ಬೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಇವರಿಬಬರೂ ಕೂಡ ಒೆಂದ್ೇ. 
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  ಶ್ರೇ ಮ್ತರತಗ್ೇಶ  ಆರ. ನರನಣಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಒಟನಟರ್ರ್ನಗಿ ಮನನಯ ಬಿ.ಕ್್.ಹರಿಪರಸನದ  
ರವರತ ಹ್ೇಳಿರತವೆಂತ್ಹ ಸಲಹ್ ಮೆೇರಗ್್, S.I.R., (Special Investment Region) ಬಗ್ೆ ಇರಬಹತದತ, ಈ 
S.I.R., ನ ಮ್ೂಲಭೂತ್ ಕ್ನಯು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗ್ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದೆಂತ ್ ಕ್್.ಟಿ.ಪಿ.ಪಿ., ಕ್ನಯುಯನಾಯ ಕ್ನಮ್ಗನರಿ 
ನೇಡತವುದತ ಇರಬಹತದತ, ಅದರಲ್ಪೂ P.P.P., model ನಲ್ಪೂ ರ್ನವು ರ್ನವ ರಿೇತಿ ಅಳವಡಿಸಿಕ್ೂ್ಳುಳತ್ುೇವ ್
ಎನತನವುದತ ಇರಬಹತದತ ಇವ್ಲೂವುಗಳನತನ ಗಮ್ನದಲ್ಪೂಟತಟಕ್ೂ್ೆಂಡತ ಮನಡತತಿುದ್ುೇವ್.  ಬಹಳ ಮ್ತಖ್ಯವನಗಿ ಅವರತ 
ಎರಡೂಮರತ ಎರಡತ-ಮ್ೂರತ ಸಲಹ್ಗಳನತನ ಕ್ೂ್ಟಿಟದನುರ.್ ಹನಗನಗಿ, ಮನನಯ ಎಲನೂ ಗೌರವನನಾತ್ ಸದಸಯರಿಗ್ ರ್ನನತ 
ಹ್ೇಳುವುದೇ್ರ್್ೆಂದರ,್ ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜಯ industrial investors’ friendly state ಎನತನವುದತ ಸತಮನರತ 
ನೂರತ ವಷಾಗಳಿೆಂದ ಬೆಂದ್ಧರತವೆಂಥದತು. ಅದತ ಇವತ್ತು ಮ್ತ್ತು ನರ್್ನಯದಲೂ.  ಇದನತನ ರ್ನನತ ಮನಡಿರತ್ಕೆೆಂಥದುಲೂ, 
ಮನನಯ ಆರ .ವಿ.ದ್ೇಶಪ್ನೆಂಡಯ್ವರತ ಮನಡಿರತ್ಕೆೆಂಥದುಲೂ. ಮ್ಧ್ಯ ರ್ನರ್ೇ ಬ್ೇರ ್ಇೆಂಡಸಿಿಯಲ  ಮಿನಸಟರ ಗಳು 
ಬೆಂದತ ಇಷ್್ಟಲನೂ ಡವ್ಲಪ ಮೆೆಂರ್  ಮನಡಿರತವೆಂಥದುಲೂ.  ಇದತ ಮೆೈಸೂರತ ಮ್ಹನರನಜರ ಶ್ರೇ ರ್ನಲಾಡಿ ಕೃಷಣರನಜ 
ಒಡಯ್ರ  ರಿೆಂದ ಇಲ್ಪೂಯವರಗ್್ 150 ಬ್ೇರ ್ಬ್ೇರ ್ಕ್್ೈಗನರಿಕ್್ಗಳನತನ ಮನಡಿದನುರ.್  ರ್ನವು ದ್ಧನನತ್ಯ ಬ್ಳಗ್ೆಯಿೆಂದ 
ರನತಿರಯವರ್ಗ ್ಏರ್್ಲನೂ ಉಪಯೇಗ ಮನಡತತಿುದ್ುೇವೊೇ ಅವುಗಳನತನ ಮನಡತವುದರ ಮ್ತಖ್ನೆಂತ್ರ ʻಆತ್ಮನಭಾರ  
ಭನರತ್ʼ ಮನಡಿದನುರ.್ ಇಡಿೇ ಜಗತಿುಗ್ ಭನರತ್ ದ್ೇಶ ಅದರಲೂೂ ಕರ್ನಾಟಕವನತನ ಎಲೂರೂ ತಿರತಗಿ ರ್್ೂೇಡತವೆಂತ ್ 
ಮೆೈಸೂರತ ಮ್ಹನರನಜರತ ಹನಗೂ ಸರ .ಎೆಂ.ವಿಶಾ್ೇಶಾರಯಯನವರತ ಮನಡಿದನುರ್.  
 
  ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಅವೊತ್ತು ಅವರತ ಒೆಂದತ ಮನತ್ನತನ ಹ್ೇಳುತಿುದುರತ. ರ್ನವ ದ್ೇಶ, ರ್ನವುದ್ೇ ಒೆಂದತ 
ಕತಟತೆಂಬ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹ್ೂೆಂದತವುದಕ್್ೆ ಸನಧಯವಿದ,್ ಅದತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೂ್ೆಂದಬ್ೇಕ್ದುರ;್ ಅದಕ್್ೆ ಮ್ೂಲ ಎರಡತ 
ಕ್ನರಣ್ಗಳಿರತತ್ುವ್.  ಮದಲರ್್ಯದನಗಿ, ರ್ನವ ದ್ೇಶದಲ್ಪೂ ರ್ನವ ರನಜಯದಲ್ಪೂ ಮ್ತ್ತು ರ್ನವ ಕತಟತೆಂಬದಲ್ಪೂ 
ಶ್ಕ್ಷಣ್ದ ವಯವಸ್ಿ ಸತಧನರಣ್ರ್ನಗಿರತತ್ುದ್ ಮ್ತ್ತು ರ್ನವ ಕತಟತೆಂಬದಲ್ಪೂ ಕ್್ೈಗನರಿಕ್ೇಕರಣ್ ಆಗಿರತತ್ುದೂ್ೇ ಅವು 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹ್ೂೆಂದತವುದಕ್್ೆ ಸನಧಯವಿದ ್ ಎನತನವುದನತನ ಸತಮನರತ ೧೦೦ ವಷಾಗಳ ಹೆಂದಯ್ೇ ಸರ  
ಎೆಂ.ವಿಶ್ಾೇಶಾರಯಯನವರತ ಹ್ೇಳಿದುರತ.  ಅದರ ಜ್ೂತಗ್್ ಆ ಸೆಂದಭಾದಲ್ೂೇ ‘industrialise or perish’ ಎೆಂದತ 
ಅವರತ ಹ್ೇಳಿರತವೆಂಥದತು. ಪೆಂಡಿತ  ಜವನಹರ  ಲನಲ  ರ್್ಹರೂ ರವರತ ಕೂಡ ಹ್ೇಳಿರಬಹತದತ. ಏಕ್್ೆಂದರ ್ ಆಗ 
ರ್ನನತ ಇರಲ್ಪಲೂ. ರ್ನವು ಅವರ ಬತಕ ನಲ್ಪೂ ಓದ್ಧದತು ಸರಿ ಇರಬಹತದತ, ರ್ನನತ ತಿಳಿದತಕ್ೂ್ೆಂಡಿರತವುದತ ಕೂಡ ಸರಿ 
ಇರಬಹತದತ.  ಈಗ ರ್ನನತ ಅದರ ಬಗ್ೆ ಡಿಬೇ್ರ್  ಮನಡತವ ಅವಶಯಕತ್ ಇಲೂ.  ಸರ  ಎೆಂ.ವಿಶ್ಾೇಶಾರಯಯನವರತ 
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ರ್ನವನಗ ನಮ್ಮ ದ್ೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೂ್ೆಂದ್ಧದ ್ಎನತನವೆಂಥದುನತನ ಅಳತ್ಗೂ್ೇಲನಗಿ ರ್್ೂೇಡಬ್ೇಕ್ನಗತತ್ುದ್ೆಂದರ,್ ರ್ನವು 
highest export ಮನಡಬೇ್ಕತ, minimum import ಮನಡಿಕ್ೂ್ಳಳಬ್ೇಕತ. ಅೆಂದರ್ ಇೆಂಪ್್ೂೇರ್ ಾ 
ಮನಡಿಕ್್ೂಳುಳವುದತ ರ್ನವನಗ ಜಿೇರ್ೂೇ ಆಗತತ್ುದೂ್ೇ ಆಗ ನಮ್ಮ ದ್ೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೂ್ೆಂದ್ಧದ ್ಎೆಂಬ ಮನತ್ನತನ ಆ 
ಸೆಂದಭಾದಲ್ಪೂ ಹ್ೇಳಿದುರತ.  ಅದರ ಸಲತವನಗಿ ಸನಕಷತಟ ಹೆಂದ್ಧನ ಸಕ್ನಾರಗಳು ಮ್ತ್ತು ಹೆಂದ್ಧನ ಎಲನೂ ಸರ್ನಮನಯ 
ಪರಧನನ ಮ್ೆಂತಿರಗಳೂ ಹನಗೂ ಇವತಿುನ ನಮ್ಮ ರ್್ಚಿಾನ ಪರಧನನ ಮ್ೆಂತಿರಗಳನದ ಸರ್ನಮನಯ ನರೇ್ೆಂದರ 
ಮೇದ್ಧಯವರಲ್ೂರೂ ತ್ಮ್ಮ ತ್ಮ್ಮ ಶಕ್ುಗನತಗತಣ್ವನಗಿ ಪರಯತ್ನ ಮನಡಿಕ್ೂ್ೆಂಡತ ಬೆಂದ್ಧದನುರ.್  ಉದನಹರಣ್ಗ ್
ಹ್ೇಳುವುದನದರ್, ರ್ನವು ಇವತಿುನ ದ್ಧವಸ ಡಿೇಸ್ಲ  ಮ್ತ್ತು ಪ್್ಟೂ್ರೇಲ ಗನಗಿ ಶ್ೇ.100 ರಷತಟ ಬ್ೇರ ್ ದ್ೇಶಗಳನತನ 
ಅವಲೆಂಬಿಸಿದು್ೇವ.್  

(ಮ್ತೆಂದತ)  
(1308)29.12.2022/2.30/ಎೆಂ.ಎೆಂ-ಎೆಂ.ಡಿ          (ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಿತಿ) 
ಶ್ರೇ ಮ್ತರತಗ್ೇಶ  ಆರ. ನರನಣಿ (ಮ್ತೆಂದತ):- 
ಇವತ್ತು ಕ್್ೇವಲ ಎರಡತ ವಷಾದಲ್ಪೂ ರ್ನವು import and export ಬಗ್ೆ ಗಮ್ನಹರಿಸಿದರ್ ಡಿೇಸಲ್  ಮ್ತ್ತು 
ಪ್್ಟ್ೂರೇಲ  ಅನತನ ಬನಯನ  ಮನಡಿ ಮ್ತೆಂಬರತವ 10 ವಷಾದ್ೂಳಗ್ self-sustain ಆಗತವೆಂತ್ಹದತು ಇವತ್ತು 
ನಡಯ್ತತಿುದ್.  ಅದರಲ್ಪೂ ಇವತ್ತು ethanol ಬಗ್ೆ ಶ್ೇ.20ರಷತಟ; ಬ್ೇರ ್ನಯಮ್ ಇದನುಗಲೂ ಪರಯತ್ನ ನಡಯ್ತತಿುದ.್  
Diesel Engine ban ಆಯಿತ್ತ. ನೆಂತ್ರ Petrol Engine ban ಆಗತತ್ುದ.್  
 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್್. ಹರಿಪರಸನದ(ವಿರ್ೂೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಚಿವರ್ೇ, ನಮ್ಮ ಪರಶ್ನ ಇಷ್್ಟೇ. ತನವು 
ರೈ್ತ್ರ ಜಮಿೇನನತನ ತ್ಗ್ದತಕ್್ೂಳುಳತಿುದ್ಧುೇರಿ. ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ ಶಶ್ೇಲ  ಜಿ. ನಮೇಶ್ಯವರತ fourth largest 
economy ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳಿದರತ. No doubt, its largest biggest economy.  ಆದರ್ ಅದ್ೇ 
ಸೆಂದಭಾದಲ್ಪೂ 121 ದ್ೇಶದಲ್ಪೂ ಬಡರನಷಿ ಎೆಂದರ್ ರ್ನವು 103ರ್್ೇ ಸನಿನದಲ್ಪೂದ್ುೇವ್. Hunger index… ತನವು 
ಕ್ನಯಾಕರಮ್ಗಳನತನ ಮನಡತವನಗ ಈ ಬಡವರನತನ ಸಹ ಗಮ್ನದಲ್ಪೂಟತಟಕ್ೂ್ಳಿಳ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳುತ್ುೇವ್. 

 
 ಶ್ರೇ ಶಶ್ೇಲ  ಜಿ. ನಮೇಶ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಆ ಪರಮನಣ್ದಲ್ಪೂ ಅರ್್ೇಕ ಬದಲನವಣ್ಗಳನಗತತಿುವ ್
ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳಿದ್ು. Fourth largest economy ಎೆಂತ್ಲೂ ಒಪಿಪಕ್ೂ್ಳೂ್ಳೇಣ್. 
 

ಶ್ರೇ ಮ್ತರತಗ್ೇಶ  ಆರ. ನರನಣಿ:- ಇವತ್ತು ಅದರ ಬಗ್ೆ ಹೇ್ಳಬೇ್ಕ್್ೆಂದರ್, 
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ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್್. ಹರಿಪರಸನದ:-  ಅದತ ಇವತಿುನದಲೂ, ಸತಮನರತ ವಷಾದ್ಧೆಂದ fourth largest economy 
ನಲ್ಪೂದ್ುೇವ್. 

 
ಶ್ರೇ ಮ್ತರತಗ್ೇಶ  ಆರ. ನರನಣಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ರ್ನನತ ನೂರತ ವಷಾದ ಹೆಂದ್ಧನ ವಿಚನರ 

ಹ್ೇಳಿದ್ು. ಸಾತ್ೆಂತ್ರ ಸಿಕೆ ನೆಂತ್ರದತು ಅಲೂ, ಸಾತ್ೆಂತ್ರ ಸಿಗತವುದಕ್ೆೆಂತ್ ಮ್ತೆಂಚ್ಯೂ (ಗ್ೂೆಂದಲ) ಇಡಿೇ ಜಗತಿುನಲ್ಪೂಯೇ 
ಬಹಳ ವಿಶ್ೇಷವನಗಿ ಭನರತ್ ದ್ೇಶಕ್್ೆ ಅದರಲ್ಪೂಯೂ ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜಯಕ್್ೆ ಕ್್ೈಗನರಿಕ್್ಯಲ್ಪೂ ತ್ನನದ್ೇ ಆದೆಂತ್ಹ ಸನಿನ 
ಇದ್ ಎೆಂದತ ರ್ನವು ಹಮ್ೆಮ ಪಡಬ್ೇಕತ.  FDI (Foreign Direct Investment) ಎೆಂದತ ಏನತ ಕರಯ್ತತ್ುೇವ್, 
continuous ಆಗಿ 5 quarters ಗಳಲ್ಪೂ ದೇ್ಶದಲ್ಪೂಯೇ ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜಯ continuous ಆಗಿ ಮದಲರ್್ೇ 
ಸನಿನದಲ್ಪೂದ್.   
 (ಈ ಹೆಂತ್ದಲ್ಪೂ ಆಡಳಿತ್ ಪಕ್ಷದ ಮನನಯ ಸದಸಯರತಗಳು ಮೆೇಜತ ತ್ಟಿಟ ಹಷಿಾಸಿದರತ)  
 
ನಮ್ಮ ಷ್್ೇರತ ಇರತವುದತ ಶ್ೇ.38ರಷತಟ.  ಮ್ಹನರನಷಿದ ಷ್್ೇರತ ಶ್ೇ.22ರಷತಟ ಇದ್, ಬ್ೇರ ್ಬ್ೇರ ್ರನಜಯಗಳ ಷ್್ೇರತ 
ಬ್ೇರ ್ ಬ್ೇರ ್ ರಿೇತಿ ಇದ್. We are in No. 1 place in ease of doing business.  ಒಟತಟ 
ಭೌಗ್ೂೇಳಿಕವನದ ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜಯದ ಬಿತ್ುರ್್ಗ ್ಉಪಯೇಗವನಗತವೆಂತ್ಹ ಭೂಮಿ ಅೆಂದರ್ ಅರಣ್ಯ, ಬ್ಟಟ, ಊರತ 
ಇವುಗಳನತನ ಬಿಟತಟ ಇಲ್ಪೂಯವರಗ್್ ರ್ನವು ಎಷತಟ ಭೂಮಿಯನತನ ಕ್್ೈಗನರಿಕ್್ ಸಲತವನಗಿ ಉಪಯೇಗ ಮನಡಿದ್ುೇವ ್
ಎನತನವುದನತನ ರ್್ೂೇಡಿದರ ್ಇಲ್ಪೂಯವರ್ಗ ್reach ಆಗಿರತವುದತ 0.6 percent ಮನತ್ರ.  It is less than 1 
percent.  ಅದರ ಜ್ೂತ್ಗ್ ರ್ನವು ಇಲ್ಪೂಯವರಗ್್ ಭೂ ಸನಾಧಿೇನ ಮನಡಿಕ್್ೂೆಂಡಿರತವ ಅೆಂಕ್ ಅೆಂಶಗಳನತನ 
ರ್್ೂೇಡಿದರ್ 189 ಕ್್ೈಗನರಿಕ್ನ ಪರದ್ೇಶಗಳಲ್ಪೂ 01,65,000 ಎಕರ ್ ಭೂಮಿಯನತನ ಸನಾಧಿೇನಪಡಿಸಿಕ್ೂ್ೆಂಡಿದ್ುೇವ್.  
ಈಗ ಮ್ತ್ು ಹೂ್ಸದನಗಿ 50,000 ಎಕರ ್ ಭೂಮಿಯನತನ ಸನಾಧಿೇನ ಪಡಿಸಿಕ್ೂ್ಳುಳತಿುದ್ುೇವ್.  ಇದತ ವಿವಿಧ 
ಹೆಂತ್ಗಳಲ್ಪೂದ್.  ಇದಕ್್ೆ 2,15,000 ಎಕರ ್ಭೂಮಿಯಲ್ಪೂ Tier-1 Cities ನಲ್ಪೂ ಬಹಳ ಬ್ೇಡಿಕ್್ ಇರತತಿುತ್ತು.  ಮರ್್ನ 
ದ್ಧವಸ Global Investors Meet ಮನಡಿದುರಲ್ಪೂ ಶ್ೇ.90ರಷತಟ ಕ್್ೈಗನರಿಕ್್ಗಳು Tier-2 and Tier-3 cities 
ಬರತತ್ುದ್.  “One District One Product” ಎನತನವುದನತನ ಒೆಂದೂ್ೆಂದತ ಜಿಲ್ೂಗ್ ಒೆಂದೂ್ೆಂದತ ಸಲ; ಮನನಯ 
ಸದಸಯರನದ ನವಿೇನ ರವರತ ಹ್ೇಳಿದ ಹನಗ್ ಒೆಂದೇ್ ಇದರಲ್ಪೂ ಎಲೂವನೂನ ಮನಡತತಿುಲೂ. Sector specific ಆಗಿ 
ಮನಡತತಿುದ್ುೇವ್.  ಇವತ್ತು ರನಯಚೂರತ ಹತಿುರದ ರ್ನದಗಿರಿಯಲ್ಪೂ, ಕಡಚ್ೂರತನಲ್ಪೂ Pharma Park 
ಮನಡತತಿುದ್ುೇವ್.   ಅಲ್ಪೂ ಕ್್ೇವಲ Pharma Park ಮನತ್ರ ಬರತತಿುದ್. ಬ್ೆಂಗಳೂರಿನ ದೇ್ವನಹಳಿಳ ಕ್ೈ್ಗನರಿಕ್ನ 
ಪರದ್ೇಶದಲ್ಪೂ Aero Space and Defence ಎೆಂದತ ಪರತ್ಯೇಕವನಗಿ ಮನಡತತಿುದ್ುೇವ್. ಅಲ್ಪೂ ಬೇ್ರ್ ರ್ನವುದ್ೇ 
ಕ್್ೈಗನರಿಕ್ನ ಪರದ್ೇಶ ಬರತವುದ್ಧಲೂ.  ಆಮೆೇಲ್ IT Park  ಪ್ನಕ ಾ ಪರತ್ಯೇಕವನಗಿ, Hardware Park 
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ಪರತ್ಯೇಕವನಗಿ ಮ್ತ್ತು FMCG (Fast Moving Consumer Goods) ಎನತನವೆಂತ್ಹ ಪರತ್ಯೇಕ ಪ್ನಕಾ 
ಇರಬಹತದತ ಮ್ತ್ತು Manufacturing Sector ಸಹತ್ ತ್ತಮ್ಕೂರಿನ ಹತಿುರ ಪರತ್ಯೇಕವನಗಿದ್.  ಅದನತನ ಬಿಟಟರ್ 
ರ್ನವ ಕ್್ೈಗನರಿಕ್್ಯನೂನ ಆ ಪರದ್ೇಶದಲ್ಪೂ ಕ್ೂ್ಡತವುದ್ಧಲೂ.  ಈ ರಿೇತಿ ಪರತ್ಯೇಕವನಗಿ ಮನಡತತಿುದ್ುೇವ್.  ನನನ 
ಮ್ನಸಿುಗ್ ಬ್ೇಜನರನಗಿರತವುದ್ೇರ್ೆ್ಂದರ್, ಇಲ್ಪೂ ರ್ನರೂ ತ್ಪತಪ ತಿಳಿದತಕ್್ೂಳಳಬನರದತ.  2010 ಮ್ತ್ತು 2012ರಲ್ಪೂ 
ಬಹಳಷತಟ ಪರಯತ್ನ ಮನಡಿ Global Investors Meet ಅನತನ ಮನಡಿದವ್ು.  ಮದಲರ್್ೇ Global Investors 
Meet ನಲ್ಪೂ 3.8 ಲಕ್ಷ ಕ್ೂ್ೇಟಿರೂಪ್ನಯಿಗಳ ಹೂಡಿಕ್್ಗಳಿಗ್ ಸಹ ಮನಡಿದ್ುವು.  ಎರಡರ್್ಯದನಗಿ 2012ರಲ್ಪೂ 6.5 
ಲಕ್ಷ ಕ್್ೂೇಟಿ ರೂಪ್ನಯಿ ಹೂಡಿಕ್್ಗಳಿಗ್ ಸಹ ಮನಡಿ, ಅದಕ್್ೆ connectivity ಬ್ೇಕತ, infrastructure ಬ್ೇಕತ.  
ಅದಕ್್ೆ ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಟೆಂತ್ಹ ಭೂಮಿ, ನೇರತ, ವಿದತಯತ , skilled workers ಇರಬಹತದತ ಮ್ತ್ತು ಅದಕ್್ೆ ಬ್ೇಕ್ನದ 
subsidy ಎಲೂರ ಮ್ನವೊಲ್ಪಸಿ ಮನಡಿದನಗ ಇಡಿೇ ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜಯದಯೆಂತ್ ಬಿತ್ುರ್್ಗ್ ಯೇಗಯವಲೂದೆಂತ್ಹ 
ಕ್್ೈಗನರಿಕ್್ಗ ್ ಸೂಕುವನಗಿರತವೆಂತ್ಹ ಭೂಮಿಯನತನ ರ್ನವು with consent 01,25,000 ಎಕರ ್ ಭೂಸನಾಧಿೇನ 
ಮನಡಿದ್ುೇವ್.  2013ರಲ್ಪೂ ನಮ್ಮ ಅವಧಿ ಮ್ತಗಿಯಿತ್ತ. ಆ ಸೆಂದಭಾದಲ್ಪೂ ಸಹ ಪರತಿಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರನದ ಶ್ರೇ 
ಸಿದುರನಮ್ಯಯನವರತ ಅದನತನ ಮನಡಬೇ್ಡಿ, ಕ್್ೈಗನರಿಕ್್ಗ ್ ರೈ್ತ್ರ ಭೂಮಿಯನತನ ತ್ಗ್ದತಕ್್ೂಳಳಬ್ೇಡಿ ಎೆಂದತ 
ಹ್ೇಳುತಿುದುರತ.  ಆದರ್ ರ್ನವು ಅವರ ಮ್ನವೊಲ್ಪಸಿ ತ್ಗ್ದತಕ್್ೂೆಂಡ್ವು.  ರ್ನವುದನೂನ compulsory ರ್ನವು 
ಮನಡಲ್ಪಲೂ.  2013ಕ್್ೆ ಸಕ್ನಾರ ಬದಲನವಣ್ರ್ನದನಗ ʻʻಕತೆಂಬನರನಗ್ ವರತಷ, ದ್ೂಣ್ಣಗ್ ನಮಿಷ” ಎನತನವೆಂತ್ 
denotify ಆಯಿತ್ತ.  ಪರಮ್ತಖ್ವನಗಿ 2200 ಕ್ೂ್ೇಟಿ ರೂಪ್ನಯಿ ನಮ್ಗ್ ಡಿಪ್ನಸಿರ್  ಅನತನ ಭೂಮಿಯ 
ಸಲತವನಗಿ ಕ್್ೂಟಿಟದುರತ. PASCO Group, Harshal-Mittal ಇರಬಹತದತ ದ್ೂಡಡ ದೂ್ಡಡ Steel Sector 02 
ಲಕ್ಷ ಕ್್ೂೇಟಿ ರೂಪ್ನಯಿಗಳಿಗ್ ಆರತ ಕೆಂಪನಗಳನತನ ಮನಡಿದ್ವು. ಒೆಂದೂ್ೆಂದತ ಕೆಂಪನಗೇ್ ಕನಷಟ 3,500 ರಿೆಂದ 
4,500 ಸನವಿರ ಎಕರ ್ ಬ್ೇಕ್ನಗತತಿುತ್ತು.  ಒೆಂದತ ಕೆಂಪನಯ total project cost 36,000 ಕ್್ೂೇಟಿ 
ರೂಪ್ನಯಿಗಳು.  ಅೆಂತ್ಹ ಆರತ ಕೆಂಪನಗಳ MOU ಸಹ ಮನಡಿದ್ುವು.  ಅವರತ ಭೂಮಿಯ ಸಲತವನಗಿ ಡಿಪ್ನಸಿರ್  
ಸಹ ಮನಡಿದುರತ ಮ್ತ್ತು ರೈ್ತ್ರೂ ಭೂಮಿ ಕ್ೂ್ಡತವುದಕ್್ೆ ಒಪಿಪಕ್ೂ್ೆಂಡಿದುರತ.  ಒಟತಟ 2,200 ಕ್್ೂೇಟಿ.  
ಒೆಂದೂ್ೆಂದಕ್್ೆ 400 ರಿೆಂದ 500 ಕ್್ೂೇಟಿ ರೂಪ್ನಯಿಗಳು. PASCO Group ಇರಬಹತದತ ಅಥವನ Harshal-
Mittal  ಇರಬಹತದತ ಅವರತ ಕ್್ೂಟಟರತ.  ಗದಗ ಜಿಲ್ೂಯ ಹತಿುರ ಇರತವ ಹಳಿಳಯಲ್ಪೂ ರೈ್ತ್ರ ಭೂಮಿಯನತನ 3-4 
ಸಲ ಹ್ೂೇಗಿ ರ್್ೂೇಡಿ ಬೆಂದ್ಧದ್ುೇವ್.  ಎಲೂವೂ ಆಯಿತ್ತ.  ನೆಂತ್ರ ಶ್ಫನರಸತು ಮನಡಿದನಗ Iron Ore ಸಲತವನಗಿ 
ಹ್ೂೇಯಿತ್ತ, water allotment ಮನಡಿದ್ವು. ನೆಂತ್ರ ಅದತ ಸತಪಿರೇೆಂ ಕ್ೂ್ೇರ್ ಾನಲ್ಪೂ stay ಆದಮೆೇಲ್ ಅದತ 
ಮ್ತೆಂದತವರ್ಯಲ್ಪಲೂ.  ಮ್ತೆಂದ್ಧನದತು ನಮ್ಗ್ೇ ಗ್ೂತಿುದ್. ಆಗ ಏತ್ಕ್್ೆ ನಮ್ಮದತ ಶ್ೇ.17 ರಿೆಂದ 27%ರಷತಟ 
ಪರಿವತ್ಾರ್್ರ್ನಯಿತ್ತ ಎೆಂದರ್ ನಮ್ಮ ಕಡ ್ಹೆಂಚಿಕ್ ್ಮನಡತವುದಕ್್ೆ ಭೂಮಿಯೇ ಇರಲ್ಪಲೂ.  2013-2018ವರ್ಗ್ 
ಕ್ನೆಂಗ್ರಸ್  ಸಕ್ನಾರ ಬೆಂತ್ತ.  ರ್ನವುದ್ೇ ಸಕ್ನಾರ ಬರಲ್ಪ.  ಅವರಿದನುಗ ಅಷ್ೂ್ಟೆಂದತ ಹೆಂದಕ್್ೆ ಏತ್ಕ್್ೆ ಹೂ್ೇಯಿತ್ತ 
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ಎೆಂದರ್ ಭೂ ಸನಾಧಿೇನ ಮನಡಬ್ೇಕ್ನದರ್ ಕನಷಟ 2-3 ವಷಾ ಬ್ೇಕತ.  ಒೆಂದತ ಭೂಮಿ Section 28(1) of the 
KIADB Act ಪರಕ್ನರ preliminary acquisition ಮನಡಿ final notification ಮನಡಿ development 
ಮನಡಿ ನಮ್ಮ ಕ್ೈ್ಗ್ ಬರಬ್ೇಕ್ನದರ್ ಎರಡತ ವಷಾಗಳು ಬ್ೇಕತ.  ಅದತ ಕೂಡ ಸರಿರ್ನಗಿ ನಡದ್ರ ್ಮನತ್ರ.  ಆದರ್ 
ರ್ನರನದರೂ stay ತಗ್್ದತಕ್ೂ್ೆಂಡತ ಬರತವುದತ, ಕ್್ೂೇರ್ ಾಗ್ ಹೂ್ೇಗತವುದತ ಈ ರಿೇತಿ ಮನಡಿದರ ್ 4-5 
ವಷಾವನದರೂ ನಮ್ಮ ಕ್್ೈನಲ್ಪೂ ಆಗತವುದ್ಧಲೂ.  ಆಗ ಏರ್ನದರೂ denotify ಆಗಿರದೇ್ ಇದುರ್ ಕನಷಟ ಶೇ್.50-60% 
ಆದರೂ conversion ratio  ಬರತತಿುತ್ತು.  ಅದರ ಸಲತವನಗಿ ಮ್ತೆಂದ್ ಬರತವೆಂತ್ಹ ಸಕ್ನಾರ ರ್ನವುದ್ೇ 
ಇರಬಹತದತ, ನಮ್ಮದೇ್ ಬರಬಹತದತ, ನಮ್ಮದೇ್ ಬರಬಹತದತ ಅದತ ಮ್ತ್ದನರರ ಅಭಿಪ್ನರಯದ ಮೆೇಲ್ ಹೂ್ೇಗತತ್ುದ್.  
ಅದಕ್್ೆ ಇವತ್ತು ಪರಯತ್ನ ಮನಡಿ 9.81 ಲಕ್ಷ ಕ್್ೂೇಟಿ ರೂಪ್ನಯಿಗಳಿಗ ್ ಮನಡಿದ್ುೇವ್, ಅದನತನ ಬಹಳ 
ಮ್ತೆಂಜನಗರತ್ಯಿೆಂದ ಮನಡಿದ್ುೇವ್.  ರ್ನವು ಕ್ನೆಂಗ್ರಸ್ ನೆಂದ ಮನಡಿರತವೆಂತ್ಹ GIM (Global Investors 
Meet) ಇರಬಹತದತ, ಹೆಂದ್ ಬಿ.ಜ್.ಪಿ. ಇೆಂದ ಮನಡಿರತವೆಂತ್ಹ GIM ಇರಬಹತದತ, ಅವಲ್ೂವನೂನ ಗಣ್ರ್್ಗ ್
ತ್ಗ್ದತಕ್ೂ್ೆಂಡತ ಏನತ ನೂಯನತ್ಗಳಿದ್, ಏನತ ಸನಧಕ ಬನಧಕಗಳಿವ್ ಹ್ಚತಾ conversion ratio ಬರತವುದರಲ್ಪೂ 
ಎಲೂವನೂನ ಮ್ತೆಂಜನಗರತ್ ತ್ಗ್ದತಕ್ೂ್ೆಂಡತ ಬೆಂದತ ಇಲ್ಪೂ sign ಮನಡಿದ್ುೇವ್.  ಅದರ ಸಲತವನಗಿ more than 
ಶ್ೇ.70 ಆದರೂ ಮರ್್ನ GIM ನಲ್ಪೂ ಬರಬ್ೇಕ್್ೆಂದತ ಇದ್.  ಬ್ೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಪೂಯೂ ಕಡಿಮೆ investment 
ಬರಬ್ೇಕತ, ಬ್ೇರ ್ಕಡ ್ಜನಸಿು ಬರಬ್ೇಕ್್ನತನವುದನತನ ರ್ನವು ಗಮ್ನದಲ್ಪೂಟತಟಕ್ೂ್ೆಂಡತ ಮನಡಿದ್ುೇವ್.  ತನವು ಹೇ್ಳುವನಗ 
ಬನದನಮಿ ತನಲೂೂಕ್ನ ಹಲಕತರಕ್ ಬಗ್ೆ ಹ್ೇಳಿದ್ಧರಿ. ಬನದನಮಿ ತನಲೂೂಕ್ನ ಹಲಕತರಕ್ ನನನ ಕ್್ೇತ್ರವನಗಿದ್.  ಮ್ೂರತ 
ತನಲೂೂಕತ ಸೇ್ರಿ ನನನ ಕ್್ೇತ್ರವನಗಿದ್.  ಬನದನಮಿ ತನಲೂೂಕ್ನಲ್ಪೂ ಶ್ರೇ ಸಿದುರನಮ್ಯಯನವರ 2/3 ಭನಗ ಬರತತ್ುದ,್ 
1/3 48 ಗನರಮ್ ನನಗ್ ಬರತತ್ುದ್.  ಅದರ್್ನಲನೂ ರ್್ೂೇಡಿಕ್ೂ್ೆಂಡತ ಮನಡಿದ್ುೇವ.್  100 ವಷಾದ್ಧೆಂದ ಅಲ್ಪೂ ಬಿತಿುಲೂ. 
ರ್ನನತ ಮ್ೂರತ ಸಲ ಹೂ್ೇಗಿ; ಇದಕ್ೆೆಂತ್ ಮದಲತ ಎರಡತ ಕಡ ್ ರ್ನವು ಭೂ ಸನಾಧಿೇನ ಮನಡಿದನಗ ರೈ್ತ್ರತ 
opposition ಮನಡಿದ ಸಲತವನಗಿ ಅದನತನ ಕ್್ೈ ಬಿಟಿಟದ್ುವು.  ಮ್ೂರರ್್ೇ ಬನರಿಯೂ ಇದ್ೇ ರಿೇತಿ ಆಗಬನರದತ 
ಎನತನವ ಸಲತವನಗಿ ಎಲನೂ ರೈ್ತ್ರನೂನ ಕೂರಿಸಿ, ಅವರ ಮ್ನವೊಲ್ಪಸಿ ಅವರತ ಒಪಿಪಕ್್ೂೆಂಡನಗ ರ್ನವು ಕ್ೂ್ಟಿಟದು್ೇವ.್ 
ಅವರತ ಹ್ೇಳಿದ ಬ್ಲಗ್ಿೆಂತ್ಲೂ ಜನಸಿುಯೇ announce ಮನಡಿದ್ುೇವ್. ಅಲ್ಪೂ ರ್ನವು ಸನಾಧಿೇನ 
ಪಡಿಸಿಕ್್ೂಳುಳತಿುರತವುದತ ಒಟತಟ 2000 ಎಕರ ್ ಭೂಮಿರ್ನಗಿದ್.  ಅದರಲ್ಪೂ 450 ಎಕರ ್ plus or minus 
ಸಕ್ನಾರದ ಭೂಮಿರ್ನಗಿದ್.  
 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:-  ಮನನಯ ಸಚಿವರ್ೇ, ಹೆಂದ್ಧನ ಪತರನಣ್ಕ್್ೆ ಹ್ೂೇಗಬೇ್ಡಿ.  ಇದರ ಬಗ್ೆ ಮನತ್ರ ಹ್ೇಳಿ.  
 
ಶ್ರೇ ಮ್ತರತಗ್ೇಶ  ಆರ. ನರನಣಿ:- ಅವರತ ಪರಶ್ನ ಕ್್ೇಳಿದರತ ಅದಕ್್ೆ ಉತ್ುರ ಹೇ್ಳಿದ್.  
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ಶ್ರೇ ಎೆಂ. ರ್ನಗರನಜತ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಹನಗ್ಯೇ ಉತ್ುರ ಕರ್ನಾಟಕದ 
ಹೂಡಿಕ್್ ಬಗ್ೆಯೂ ಹ್ೇಳಬ್ೇಕತ.  ಬ್ಳಗನವಿ ಜಿಲ್ೂಗ್ ಏನತ ಮನಡತತನುರೆ್ಂದತ ಹ್ೇಳಬ್ೇಕತ. ಮರ್್ನ ನಡದ್ 
investment (ಗ್ೂೆಂದಲ) ಬಳ್ಗನವಿಗ ್ಏನೂ ಬೆಂದ್ಧಲೂ. 

 
ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ರ್ನಗರನಜತರವರೇ್, ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಹ್ೇಳುತನುರ್.  ಮನನಯ ಸಚಿವರ್ೇ, 

ಎಲೂರೂ ಹೇ್ಳಿದುನತನ consider ಮನಡಿ.  
 
ಶ್ರೇ ಮ್ತರತಗ್ೇಶ  ಆರ. ನರನಣಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ ರಮೆೇಶ ರವರತ 

ಹ್ೇಳಿದುನತನ ಸಹ; apex authority ಬಗ್ೆ ಹೇ್ಳಿದರತ KIADB (Karnataka Industrial Area 
Development Board) ಇೆಂದ. It is only for SI (Special Investment) region ಗ್ ಮನತ್ರ 
apex body ಇರತತ್ುದ್.  ಇದರ ಜ್ೂತ್ಗ್ ರ್ನವುದ್ೇ ರಿೇತಿಯಿೆಂದಲೂ SEZ (Special Economic Zone) 
creation ಆಗತವುದ್ಧಲೂ.  ಇದನತನ ಮನಡತತಿುರತವುದತ ಎಲೂವೂ connected to KIADB. ಇದರಲ್ಪೂ above 
1250 ಎಕರ ್ಮೆೇಲಪಟಟ ಭೂಮಿ ಇರತವುದತ ಮ್ತ್ತು 2500 ಎಕರ ್ಭೂಮಿ ಇರತವುದತ ಮ್ತ್ತು ಕ್್ೈಗನರಿಕ್್ಗ ್ಹೂಡಿಕ್ ್
ಮನಡತವವರಿಗ್ ಸಿಳಿೇಕರ ಸಲತವನಗಿ ಮನಡತತಿುದು್ೇವ್.  ಅದರ ಜ್ೂತ್ಗ್ ಒೆಂದತ ಉದನಹರಣ್ ಹ್ೇಳುತ್ುೇರ್್, 
2015ರಲ್ಪೂ ಕ್ನೆಂಗ್ರಸ್  ಸಕ್ನಾರ ಇದನುಗಲ್ೇ ಪಿೇಣ್ಯ ಕ್್ೈಗನರಿಕ್ನ ಪರದ್ೇಶ ಹನಗೂ ಬ್ೇರ ್ ಬ್ೇರ ್ ಕ್್ೈಗನರಿಕ್ನ 
ಪರದ್ೇಶಗಳಲ್ಪೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮನಡತವುದಕ್್ೆ property tax ಏನತ ಸೆಂಗರಹ ಮನಡಿರತತ್ುೇವ್, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮನಡತವುದಕ್್ೆ 
ಅದನತನ ರ್ನರೂ ವನಪಸ್  ಕ್್ೂಟಿಟಲೂ.  ಅದರ ಸಲತವನಗಿ ಈ major act ತ್ರತತಿುದ್ುೇವ್.  ಈ property tax 
collection ಆಗಿರತವುದರಲ್ಪೂ ರ್ನವೇ್ ಶೇ್.70ರಷತಟ ಕ್್ೈಗನರಿಕ್ನಭಿವೃದ್ಧಿಗ ್ಬಳಕ್ ್ಮನಡತತ್ುೇವ್.  ಉಳಿದ ಶ್ೇ.30ರಷತಟ 
ಅದತ ಗನರಮ್ ಪೆಂಚನಯಿತಿಗ್ೂೇ ಅಥವನ ನಗರಸಭ್ ರ್ನವ ವನಯಪಿುಗ್ ಬರತತ್ುದ ್ಅದನತನ ಅವರಿಗ್ ಕ್ೂ್ಡತವ ವಯವಸ್ಿ 
ಮನಡತತ್ುೇವ್.  ಇದರಿೆಂದ ರ್ನವುದ್ೇ ರಿೇತಿಯ ತ್ೂೆಂದರರ್್ನಗತವುದ್ಧಲೂ ಮ್ತ್ತು RDPR (Rural 
Development and Panchayat Raj) ಕೂಡ ಇದಕ್್ೆ ಒಪಿಪಗ್ ಕ್ೂ್ಟಿಟದನುರ.್  ಮನನಯ ರಮೆೇಶ ರವರತ 
ಹ್ೇಳಿರತವುದತ Article 243 (Q) of the Constitution ಬಗ್ೆ 2013ರಲ್ಪೂಯೇ ಇದನತನ Electronic City 
ಯಲ್ಪೂ ಮನಡಿರತವುದರಿೆಂದ ಅದರ ಹ್ೂರತನಗಿ ರ್ನವು ಹ್ೂಸದನತನ ಸೇ್ರಿಸತತಿುಲೂ.  ಅದರ್್ನೇ ಆಧನರವನಗಿಟತಟಕ್್ೂೆಂಡತ 
ಮನಡತತಿುದ್ುೇವ್.  ಅದತ ಯಶಸಿಾರ್ನಗಿ ನಡಯ್ತತಿುದ್.  

 
ಶ್ರೇ ಪಿ.ಆರ.ರಮೆೇಶ:- ಮನನಯ ಸಚಿವರ್ೇ, ...  
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ಶ್ರೇ ಮ್ತರತಗ್ೇಶ  ಆರ. ನರನಣಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ರ್ನನತ ಇದನತನ ಪೂತಿಾ ಮ್ತಗಿಸತತ್ುೇರ್್. 
ಇದತ ಮ್ತಗಿದ ಮೆೇಲ್ ಮನನಯ ರಮೆೇಶ ರವರ ಜ್ೂತ ್ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂ್ೆಂಡತ ಅವರತ ಕ್್ೂಡತವ ಸಲಹ್ಗಳನತನ ಅನತಷ್ನಟನ 
ಮನಡತತ್ುೇವ್.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಎಲನೂ ಸದಸಯರ ಸಲಹ್ಗಳನೂನ ತ್ಗದ್ತಕ್ೂ್ಳಿಳ. 
(ಮ್ತೆಂದತ) 

(1309) 29-12-2022 2-40 KH/MD                (ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಿತಿ) 
 
ಶ್ರೇ ಮ್ತರತಗ್ೇಶ  ಆರ. ನರನಣಿ:- ರ್ನನತ ತ್ಗ್ದತಕ್ೂ್ೆಂಡತ ಬರತತಿುರತವುದ್ಲನೂ Karnataka Municipal 

Act ಕ್ಳ್ಗ್ ಬರತತಿುದ್. ಇದರ ಜ್ೂತ್ಗ್ ಮನನಯ ಪರಕ್ನಶ  ಕ್್.ರನಥೂ್ೇಡ ರವರತ ಒಳ್ಳಯ ಸಲಹ್ಯನತನ ಕ್ೂ್ಟಿಟದನುರ್. 
ಅವರತ ನಮ್ಮಲ್ಪೂ 20 ಸನವಿರ ಎಕರ ್ ಇದ್ ಬಿಜನಪತರ ಕಡಗ್್ ಕಳುಹಸಿ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳುತಿುದನುರ್. ನಮ್ಮ ಕಡ್ 
connectivity ಇಲೂ. ರ್ನವು ಹಲಕತಕ್ಾ ಯಲ್ಪೂ ಏರ ಪ್್ೂೇರ್ ಾ ಸಲತವನಗಿ ಭೂಸನಾಧಿೇನಪಡಿಸತತಿುರತವುದತ 
ಏಕ್್ೆಂದರ,್ ನಮ್ಮ ಉತ್ುರ ಕರ್ನಾಟಕ ಮ್ತ್ತು ಕಲನಯಣ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಲನೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿರ್ನಗಬ್ೇಕ್್ೆಂದರ್ ಮದಲತ 
connectivity ಬ್ೇಕತ. ಅಲ್ಪೂ ಒಳ್ಳಯ ರಸ್ು, ರೈ್ಲಾ್, ವಿಮನನ ನಲನುಣ್ ಮ್ತ್ತು Five Star Hotel ಎಲನೂ ಬೆಂದನಗ 
ಅನತಕೂಲತ್ರ್ನಗತತ್ುದ.್ ಇದರ ಬಗ್ೆ ತ್ಮ್ಮ ಒಳಳ್ಯ ಸಲಹ್ ಇದ್. ಈಗನಗಲ್ೇ amenities ಬಗ್ೆ ತನವ್ಲೂರೂ 
ಹ್ೇಳಿದ್ಧುೇರಿ. KIADB (Karnataka Industrial Area Development Board) Industrial Area 
ದಲ್ಪೂ ಇದನತನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸತವ ಸಲತವನಗಿ ಮ್ತ್ತು ಒೆಂದತ Township ಇದನುಗ ಅವುಗಳನತನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಮನಡತವುದತ ಬಹಳ ಅವಶಯಕತ್ ಇದ್. ಇರ್ೂ್ನೆಂದತ Integrated Township ಮನಡಿದನಗ ಇದರಲ್ಪೂ ಬಹಳಷತಟ 
ರ್್ೂೇವಿನ ಸೆಂಗತಿಯೇರ್್ೆಂದರ್ industry ಮನಡತತನುರ,್ ಇದರ್್ನಲನೂ Real Estate ಗ್ convert ಮನಡತತನುರ ್
ಎನತನವೆಂತ್ಹದತು ಪರತಿಯೆಂದತ ಕಡ ್ಬರತತಿುದ್. ರ್ನವು ಶ್ೇಕಡನ 85 ರಷತಟ industrial area ವನತನ industry 
ಮನಡತವ ಸಲತವನಗಿ reserve ಮನಡತತ್ುೇವ್. ಶ್ೇಕಡನ 15 ರಷತಟ industrial area ದಲ್ಪೂ walk to work 
concept ನಲ್ಪೂ ಕ್್ಲಸ ಮನಡತವೆಂತ್ಹವರಿಗ್ ʻಡಿʼ ದಜ್ಾಯಿೆಂದ ಎೆಂ.ಡಿ. ವರಗ್ೂ ಅವರತ ಅಲ್ಪೂಯೇ ಮ್ರ್್ಗಳನತನ 
ಕಟಿಟಕ್್ೂಳಳಬ್ೇಕತ.  

 
 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಸಚಿವರ್ೇ, ಇದರ್್ನಲನೂ ರ್್ರ್್ನಯೇ ಹ್ೇಳಿದ್ಧುೇರಲೂವ್ೇ?  
 
 ಶ್ರೇ ಮ್ತರತಗ್ೇಶ  ಆರ. ನರನಣಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಇದರ ಜ್ೂತ್ಗ್ ಶೇ್ಕಡನ 15 ರಷತಟ 
ಉಳಿದ್ಧರತವುದ್ಲನೂ ಮನಡಿದನಗ ಅವರಿಗ್ ಸಮ್ಯದ ಉಳಿತನಯವನಗತತ್ುದ್, ಡಿೇಸ್ಲ  ಉಳಿತನಯವನಗತತ್ುದ.್ 
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Tiredness ಎಲೂವೂ ಉಳಿತನಯವನಗತತ್ುದ್ ಎನತನವ ಸಲತವನಗಿ ಅದನತನ ಮನಡತತಿುದ್ುೇವ್. ಇದರ ಜ್ೂತ್ಗ್ 
ಮನನಯ ಕ್್.ಎ.ತಿಪ್್ಪೇಸನಾಮಿಯವರತ constitution ನಯಮ್ ರೂಪಿಸತವ ಸೆಂದಭಾದಲ್ಪೂ ಅವರತ ಏನತ 
ಸಲಹ್ಗಳನತನ ಕ್್ೂಟಿಟದನುರ್. ಅದನತನ ನಶ್ಾತ್ವನಗಿಯೂ ಗಣ್ರ್್ಗ ್ ತ್ಗ್ದತಕ್ೂ್ಳುಳತ್ುೇವ್. ಈ ರಿೇತಿಯ ಕ್ನಯಿದ್ 
ಗತಜರನತ  ಮ್ತ್ತು ರನಜಸನುನದಲ್ಪೂ ಇದ್. ಗತಜರನತ ನಲ್ಪೂ 2009ರಲ್ಪೂಯೇ ಮನಡಿದನುರ್. ರನಜಸನುನದಲ್ಪೂ 2016 ರಲ್ಪೂ 
ಮನಡಿದನುರ.್ ಇದತ ಬಹಳ ಒಳ್ಳಯ ರಿೇತಿಯಿೆಂದ ನಡಯ್ತತಿುದ್. ಇದರಲ್ಪೂಯೂ ಸಹ ರ್ನವನಯವ ಅೆಂಶಗಳನತನ 
ಪರಿಗಣಿಸಿದನುರ್. ಅವುಗಳನತನ ಸಹ ಇದರಲ್ಪೂ ತ್ಗ್ದತಕ್ೂ್ಳುಳತಿುದು್ೇವ್. ಮನನಯ ಕ್ೇ್ಶವ ಪರಸನದ ರವರತ ಸಹ ಒಳ್ಳಯ 
ಸಲಹ್ಗಳನತನ ಕ್್ೂಟಿಟದನುರ್. ಅವರತ ಹ್ೇಳಿರತವೆಂತ್ಹ ಸಲಹ್ಗಳನತನ ಸಹ ರ್ನವು ಅಳವಡಿಸಿಕ್ೂ್ಳುಳತ್ುೇವ್. ಮನನಯ 
ಮ್ರಿತಿಬ್ಬೇಗೌಡರವರತ ಕ್ಲ್ವೊೆಂದತ ಬಹಳ ಒಳ್ಳಯ ಸಲಹ್ಗಳನತನ ಕ್್ೂಟಿಟದನುರ್. ಕ್ನನೂನತ ಇಲನಖ್ ್
ಕ್ನಯಾದಶ್ಾಯವರ ಹತಿುರ ಈ ಬಿಲತೂ 5-6 ಬನರಿ ಬೆಂದತ ಹ್ೂೇಗಿದ್. ಒೆಂದ್ೇ ಬನರಿಗ್ ಕ್ನನೂನತ ಮ್ೆಂತಿರಗಳು 
ಸಹ ಮನಡಿ ಕಳುಹಸಿಲೂ. ACS (Additional Chief Secretary) and Commissioner ರವರತ ಎಲನೂ 
ಕಡ ್ಹ್ೂೇಗಿ 3-4 sitting ಮನಡಿ ಅವರಿಗ್ಲನೂ clarification ಮನಡಿ, ಇದತ AG ವರಗ್ೂ ಚಚ್ಾರ್ನಗಿದ್. 
ಇದರಲ್ಪೂ ಏರ್್ೇನತ ನೂಯನತ್ಗಳಿವ್ ಎನತನವುದರ್್ನಲೂವನೂನ  ಮ್ನಸಿುನಲ್ಪೂಟತಟಕ್ೂ್ೆಂಡತ ಮನಡಿದ್ುೇವ್ ಮ್ತ್ತು ತನವು 
writing ನಲ್ಪೂ ಕ್ೂ್ಟಟರ ್ ಇದನತನ ಅಳವಡಿಸಿಕ್ೂ್ಳುಳವುದಕ್್ೆ ವಿಚನರ ಮನಡತತ್ುೇರ್್. ಮನನಯ ಮ್ರಿತಿಬ್ಬೇಗೌಡರವರತ 
ಹ್ೇಳಿದ ಹನಗ್ ಒೆಂದತ ರ್್ೂೇವಿನ ಸೆಂಗತಿ ಏರ್್ೇೆಂದರ್, ರ್ನವು ಎಸ್.ಸಿ. ಎಸ್.ಟಿ., ಸಮನಜದ ಬೆಂಧತಗಳಿಗ್ up to 
2 acres 75 percent subsidy ಯನತನ ಕ್ೂ್ಡತತಿುದು್ೇವ್. ರ್ನವು ರ್ನವನಗ ಶ್ೇಕಡನ 75 ರಷತಟ ಸಬಿುಡಿ 
ಕ್್ೂಡತತು್ೇವ್ ಎೆಂದತ ಇಲ್ಪೂಯವರಗ್್ ರ್್ೂೇಡಿದರ ್ರ್ನವುದೂ ಕ್್ೈಗನರಿಕ್್ಗಳು ಬರತತಿುಲೂ. ಅವರತ ಹೇ್ಳಿರತವ ಹನಗ್ 
ಐ.ಎ.ಎಸ್. ಐ.ಪಿ.ಎಸ್. ಕ್್.ಎ.ಎಸ್. ಹರಿಯ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಇದರ ಜ್ೂತ್ಗ್ ಎೆಂ.ಪಿ. ಎೆಂ.ಎಲ.ಎ. 
ಎೆಂ.ಎಲ.ಸಿ.ಗಳು ಮ್ತ್ತು industrially, financially ರ್ನರತ strong ಇದನುರ ್ ಅವರ್ೇ ಬರತತಿುದನುರ.್ 
ಅದ್ೂೆಂದತ ರ್್ೂೇವಿನ ಸೆಂಗತಿ. ರ್ನವು ಮನಡಿರತವೆಂತ್ಹ ಉದ್ುೇಶವ್ೇರ್ೆ್ಂದರ್, ಕಟಟಕಡ್ಯ ಮ್ನತಷಯನಗ್ 
ಅನತಕೂಲವನಗಬೇ್ಕತ. ಅವನತ ಕ್್ೈಗನರಿಕ್್ಯನತನ ಮನಡಬೇ್ಕತ. ಅವನತ ಆರ್ಥಾಕ ಮ್ಟಟದ್ಧೆಂದ ಮೆೇಲ್ 
ಬರಬ್ೇಕ್್ನತನವುದನತನ ಮನಡಿದ್ುೇವ್. ಅದತ ಸಫ್ಲವನಗತತಿುಲೂ. ಇದಕ್್ೆ ತನವು ಮ್ತೆಂದ್ಧನ ಬನರಿ ಗಮ್ನಹರಿಸಿದರ ್
ಅದನತನ ಮನಡಿಸತವೆಂತ್ಹದುನತನ ಮನಡತತ್ುೇವ್. ಎಸ್.ಸಿ. ಎಸ್.ಟಿ.,ಯವರಿಗೂ ಶ್ೇಕಡನ 50 ರಿೆಂದ 75 ರಷತಟ 
ತ್ರಬೇ್ಕ್್ೆಂದತ ಇದ್. ಎಲನೂ ಸಮನಜದಲ್ಪೂಯೂ ಸಹ ಬಡವರಿದನುರ,್ ಎಲನೂ ಸಮನಜದಲ್ಪೂಯೂ ಸಹ ಶ್ರೇಮ್ೆಂತ್ರಿದನುರ್. 
ಇದರ ಬಗ್ೆ ಮನನಯ ಮ್ತಖ್ಯಮ್ೆಂತಿರಯವರ ಜ್ೂತ್ ಮ್ತ್ತು Finance Department ರವರ ಜ್ೂತ್ 2-3 ಬನರಿ 
ಚಚ್ಾ ಮನಡಿದ್ುೇವ್. ಅವರಿಗ್ ಒೆಂದತ recommendation ಸಹ ಕಳುಹಸಿದ್ುೇವ್. ಎಸ್.ಸಿ. ಎಸ್.ಟಿ.ಯವರಿಗೂ 
ಸಹ Economically Weaker Section ಇದುೆಂತ್ಹವರಿಗ್ up to 2 acres ಅನತಕೂಲ ಮನಡತತ್ುೇವ ್
ಎನತನವ ಮನತ್ನತನ ಹ್ೇಳಿದ್ುೇವ್. ಅದರ ಜ್ೂತ್ಗ್ ಮ್ಹಳನ Industrialist ಗ್ ಶೇ್ಕಡನ 75 ರಷತಟ ಕ್್ೂಡಬೇ್ಕ್್ೆಂದತ 
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ಇದ್ುೇವ್. ಅವರಿಗ್ Economically Weaker Section ಎನತನವ word ಬೇ್ಡ. 2 ಎಕರವ್ರಗ್್ ರ್ನವ ರಿೇತಿ 
ಎಸ್.ಸಿ. ಎಸ್.ಟಿ.ಯವರಿಗ್ ಕ್್ೂಡತತ್ುೇವ್, ಅದ್ೇ ರಿೇತಿ ಇವರಿಗ ್ ಕ್್ೂಡತವ ಬಗ್ೆ recommend ಮನಡಿದು್ೇವ್. 
ಅದರ ಸಲತವನಗಿ ತ್ಮ್ಮ influence ಬಹಳ ಇದ್. ಇದರ ಬಗ್ೆ ಮನನಯ ಮ್ತಖ್ಯಮ್ೆಂತಿರಯವರಿಗ ್ಮ್ತ್ತು Finance 
Department ರವರ ಗಮ್ನಕ್್ೆ ತ್ೆಂದರ್ ಒೆಂದತ ಒಳ್ಳಯ ...  
 
 ಶ್ರೇ ಮ್ರಿತಿಬ್ಬೇಗೌಡ (ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್್ೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಮ್ೆಂತಿರಗಳ್ೇ ಉಪಪತಿಗಳಿಗೂ ಮನಡಿ.  
 

ಡನ|| ತ್ೇಜಸಿಾನ ಗೌಡ (ವಿಧನನ ಸಭ್ಯಿೆಂದ ಚತರ್ನಯಿತ್ರನದವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, 
ಧಮ್ಾಪತಿನಯ ಕ್್ೈಯಲ್ಪೂ ಉಪಪತಿನಯ ವಿಚನರ ತ್ಗ್ದರ್ ಸೂ್ೆಂಟ ಮ್ತರಿಸತತ್ುೇವ್ ಎೆಂದತ ರ್ನನತ ಹ್ೇಳುತಿುದು್ೇರ್್. 
ರ್ನವು ಸದನದಲ್ಪೂ ಕತಳಿತ್ತಕ್್ೂಳಳಬ್ೇಕ್ೂ್ೇ, ಬ್ೇಡವೊೇ ಹ್ೇಳಿ. ತನವು ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣ್ಗ್ ಬರಬ್ೇಕತ. ರ್ನವು ಎಷತಟ ಬನರಿ 
ಹ್ೇಳಬ್ೇಕತ.  

(ಗ್ೂೆಂದಲ) 
ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ತ್ೇಜಸಿಾನಗೌಡರವರೇ್, ಅವರಿಗ್ ತಿಳಿಯಬೇ್ಕತ. ರ್ನರ್್ೇನತ ಮನತ್ರ್ನಡಲ್ಪ. 

ಅವರಿಗ್ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕ್್ೆ ಸಾತ್ೆಂತ್ರ ಇದ್.  
 
ಡನ|| ತೇ್ಜಸಿಾನ ಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ನಮ್ಗೂ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕ್್ೆ ಬರತತ್ುದ್.  
ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ತ್ೇಜಸಿಾನಗೌಡರವರೇ್, ಸರಿ.  
ಶ್ರೇ ಕ್್ೇಶವ ಪರಸನದ  ಎಸ್  (ವಿಧನನ ಸಭ್ಯಿೆಂದ ಚತರ್ನಯಿತ್ರನದವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ...   
ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಕ್ೇ್ಶವ ಪರಸನದ ರವರ್ೇ, ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂ್ಳಿಳ.  
 
ಶ್ರೇ ಕ್್ೇಶವ ಪರಸನದ . ಎಸ್ :- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಅವರಿಗ್ ರಕ್ಷಣ್ ಇದ್. ಇಲ್ಪೂರತವೆಂತ್ಹ 

ಮ್ಹಳ್ಯರಿಗ್ ಮ್ತ್ತು ಅಲ್ಪೂ ಗನಯಲರಿಯಲ್ಪೂರತವೆಂತ್ಹ ಮ್ಹಳ್ಯರಿಗ್ ಏನತ ರಕ್ಷಣ ್ಇದ್. 
  
ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಕ್ೇ್ಶವ ಪರಸನದ ರವರ್ೇ, ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂ್ಳಿಳ.  
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ಶ್ರೇ ಮ್ತರತಗ್ೇಶ  ಆರ. ನರನಣಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಇರ್ೂ್ನೆಂದತ ಬಹಳ ಒಳ್ಳಯ 
ಸಲಹ್ಯೇರ್್ೆಂದರ,್ land audit ಮನಡಬೇ್ಕ್್ೆಂದತ ಏನತ ಹ್ೇಳಿದನುರ್. ಇಡಿೇ Bengaluru Urban and 
Rural ನಲ್ಪೂ . . . 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಈ ಬಿಲೂನತನ ಮ್ಧನಯಹನ ಪ್ನಸ್  ಮನಡೂ್ೇಣ್ವೇ್? 
ಶ್ರೇ ಮ್ತರತಗ್ೇಶ  ಆರ. ನರನಣಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ನನಗ್ ಇನತನ ಒಳ್ಳಯದತ.  
 
ಶ್ರೇ ಪಿ.ಆರ.ರಮೆೇಶ :- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮ್ಧನಯಹನ ಮನಡಲ್ಪ.  
ಶ್ರೇ ಮ್ತರತಗ್ೇಶ  ಆರ. ನರನಣಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಬೇ್ಡ ಸರ  ಆಯಿತ್ತ.  
ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಸಚಿವರ್ೇ, ತನವು ಮನತ್ರ್ನಡಿದತು ಮ್ತಗಿಯಿತೇ್. ಆದಷತಟ ಬೇ್ಗ ಮ್ತಗಿಸಿ. 
 
ಶ್ರೇ ಮ್ತರತಗ್ೇಶ  ಆರ. ನರನಣಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮ್ತಗಿಯಿತ್ತ. ತನವ್ಲನೂ ಏರ್್ೇನತ 

ಸಲಹ್ಗಳನತನ ಕ್ೂ್ಟಿಟದ್ಧುೇರಿ. ಅವುಗಳರ್್ನಲನೂ implement ಮನಡತವ ಬಗ್ೆ ಆದಷತಟ ಗಮ್ನದಲ್ಪೂಟತಟಕ್್ೂೆಂಡತ 
ಮನಡತತ್ುೇವ್. ದಯವಿಟತಟ ತನವು ಈ ಬಿಲ  ಅನತನ ಪ್ನಸ್  ಮನಡಿಕ್್ೂಡಬ್ೇಕ್್ೆಂದತ ವಿನೆಂತಿ ಮನಡಿಕ್ೂ್ಳುಳತ್ುೇವ್.  

 
ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್್.ಹರಿಪರಸನದ  (ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಯ ಸಚಿವರತ 

ರೈ್ತ್ರ ಹತನಸಕ್ುಯನತನ ಕ್ನಪ್ನಡತತನುರ ್ ಎೆಂದತ ರ್ನವು ನರಿೇಕ್್ ಮನಡಿದ್ಧುೇವಿ. ಈ ಬಿಲತೂ ರೈ್ತ್ರ ವಿರೂ್ೇಧಿ, 
ಸೆಂವಿಧನನದ ವಿರೂ್ೇಧಿರ್ನಗಿರತವುದರಿೆಂದ, ರ್ನವು boycott ಮನಡತತ್ುೇವ್. ಹನಗ್ಯೇ walk out 
ಮನಡತತ್ುೇವ್. 

 
(ಈ ಹೆಂತ್ದಲ್ಪೂ ಮನನಯ ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರನತನ ಒಳಗ್ೂೆಂಡೆಂತ್ ಕ್ನೆಂಗ್ರಸ್  ಪಕ್ಷದ  

ಸದಸಯರ್ಲೂರೂ ಸಕ್ನಾರದ ನಡವಳಿಯನತನ ಖ್ೆಂಡಿಸಿ ಸಭನತನಯಗ ಮನಡಿದರತ)  
 

ಶ್ರೇ ಪಿ.ಆರ.ರಮೆೇಶ  (ರ್ನಮ್ನದ್ೇಾಶನ ಹ್ೂೆಂದ್ಧದವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಇವರತ ಉತ್ುರ 
ಕ್್ೂಡದೇ್ ಮನಡತತಿುದನುರ ್ಎೆಂದರ್, ಇದನತನ ಸೆಂವಿಧನನದ ವಿರತದಿವನಗಿ ಮನಡಿದನುರ.್ ಸೆಂವಿಧನನದಲ್ಪೂ ಇರತವೆಂತ್ಹ 
provision ಬೇ್ರ್. ಇವರತ ಮನಡತವೆಂತ್ಹದ್ುೇ ಬ್ೇರ.್ ಸೆಂವಿಧನನ ವಿರ್ೂೇಧಿ ಸಕ್ನಾರ.  
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ಸಭನಪತಿಯವರತ:-  ಪರಸನುವ ಏರ್್ೆಂದರ್; 
  

“ವಿಧನನ ಸಭ್ಯಿೆಂದ ಅೆಂಗಿೇಕೃತ್ವನದ ರೂಪದಲ್ಪೂರತವ 2022 ರ್್ೇ ಸನಲ್ಪನ ಕರ್ನಾಟಕ  
 ವಿಶ್ೇಷ ಹೂಡಿಕ್್ ಪರದ್ೇಶ ವಿಧ್ೇಯಕವನತನ ಪರ್ನಾಲ್ೂೇಚಿಸತವುದತ” 

 
ಪರಸನುವ ಅೆಂಗಿೇಕರಿಸಲಪಟಿಟತ್ತ 

 
ಖ್ೆಂಡ ಖ್ೆಂಡವನಗಿ ವಿಧೇ್ಯಕವನತನ ಪರ್ನಾಲ್ೂೇಚಿಸತವುದತ 

 
ಖ್ೆಂಡ 2 ರಿೆಂದ 40 
 
 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- “ಖ್ೆಂಡ 2 ರಿೆಂದ 40 ರವರ್ಗ ್ ಎರಡೂ ಸೇ್ರಿದೆಂತ ್ ಈ ವಿಧ್ೇಯಕದ 
ಅೆಂಗವನಗಿರತತ್ುದ್.’’ 
 

ಪರಸನುವ ಅೆಂಗಿೇಕರಿಸಲಪಟಿಟತ್ತ 
 

(ಖ್ೆಂಡ 2 ರಿೆಂದ 40 ರವರ್ಗ ್ಎರಡೂ ಸೇ್ರಿದೆಂತ ್ವಿಧ್ೇಯಕಕ್್ೆ ಸೇ್ರಿಸಲನಯಿತ್ತ) 
 

ಖ್ೆಂಡ 1 ಇತನಯದ್ಧ 
 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:-  ಪರಸನುವ ಏರ್್ೆಂದರ್; 
 

   “ಮದಲರ್್ಯ ಖ್ೆಂಡ, ದ್ಧೇಘಾ ಶ್ೇಷಿಾಕ್್, ಪರಸನುವರ್್ ಹನಗೂ ಅಧಿನಯಮ್ಗೂ್ಳಿಸತವ 
ಸೂತ್ರ ಸೆಂಹತ್ ವಿಧೇ್ಯಕದ ಭನಗವನಗಿರತತ್ುದ್” 

 
ಪರಸನುವ ಅೆಂಗಿೇಕರಿಸಲಪಟಿಟತ್ತ 
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(ಮದಲರ್್ಯ ಖ್ೆಂಡ, ದ್ಧೇಘಾ ಶ್ೇಷಿಾಕ್್, ಪರಸನುವರ್್ ಹನಗೂ ಅಧಿನಯಮ್ಗೂ್ಳಿಸತವ  
ಸೂತ್ರ ಸೆಂಹತ್ಗಳನತನ ವಿಧೇ್ಯಕಕ್್ೆ ಸೇ್ರಿಸಲನಯಿತ್ತ) 

 
ಪರಸನುವದ ಅೆಂಗಿೇಕ್ನರ 

 
 ಶ್ರೇ ಮ್ತರತಗ್ೇಶ  ಆರ. ನರನಣಿ (ಬೃಹತ  ಮ್ತ್ತು ಮ್ಧಯಮ್ ಕ್್ೈಗನರಿಕ್ನ ಸಚಿವರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ವಿಧನನ ಸಭ್ಯಿೆಂದ ಅೆಂಗಿೇಕೃತ್ವನದ ರೂಪದಲ್ಪೂರತವ 2022ರ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ೇಷ ಹೂಡಿಕ್ ್
ಪರದ್ೇಶ ವಿಧೇ್ಯಕವನತನ ಅೆಂಗಿೇಕರಿಸಬ್ೇಕ್್ೆಂದತ ಕ್ೂ್ೇರತತ್ುೇರ್್. 
 
ಸಭನಪತಿಯವರತ:-  ಪರಸನುವ ಏರ್್ೆಂದರ್; 

“ವಿಧನನ ಸಭ್ಯಿೆಂದ ಅೆಂಗಿೇಕೃತ್ವನದ ರೂಪದಲ್ಪೂರತವ 2022ರ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ೇಷ ಹೂಡಿಕ್್ ಪರದ್ೇಶ 
ವಿಧ್ೇಯಕವನತನ ಅೆಂಗಿೇಕರಿಸತವುದತ” 
 

ಪರಸನುವ ಅೆಂಗಿೇಕರಿಸಲಪಟಿಟತ್ತ ಮ್ತ್ತು ಮ್ಸೂದ್ಗ್ ಒಪಿಪಗ್ ನೇಡಲನಯಿತ್ತ 
 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಈಗ ಸದನವನತನ ಸೆಂಜ್ 4 ಗೆಂಟ್ಯವರಗ್್ ಮ್ತೆಂದೂಡತತಿುದ್ುೇರ್್. 

(ಮ್ಧನಯಹನ 2 ಗೆಂಟ್ 47 ನಮಿಷಕ್್ೆ ಮ್ತೆಂದೂಡಲಪಟಟ ಸದನವು ಪತನಃ ಸೆಂಜ್ ೪.೦೦ ಗೆಂಟ್ಗ್  
ಸಮನವ್ೇಶಗೂ್ಳಳಲತ ತಿೇಮನಾನಸಿತ್ತ) 
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(೧೩೧೦)  29.12.2022  4.20 ಪಿಕ್್:ಆರ ಎನ  
 
 (ಭ್ೂೇಜನ ವಿರನಮ್ದ ನೆಂತ್ರ ಸದನವು ಪತನಃ ಸೆಂಜ್ ೪ ಗೆಂಟ್ ೨೧ ನಮಿಷಕ್್ೆ ಸಮನವ್ೇಶಗೂ್ೆಂಡಿತ್ತ)  

        (ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರತ ಪಿೇಠನಸಿೇನರನದರತ) 
 

 ಶ್ರೇ ಬಸವರನಜ ಬ್ೂಮನಮಯಿ:- ಈಗ ಸದನಕ್್ೆ ಮನನಯ ಹತಕ್್ೆೇರಿಯವರತ ಬೆಂದರತ.  ಅವರ ಮಿೇಸಯ್ 
ಮೆೇಲ್ಯೇ ಕತಸಿು ಆಡಬಹತದತ. 
      (ಸದನದಲ್ಪೂ ನಗತ) 
 
 ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್್. ಹರಿಪರಸನದ  (ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ತನವು ಮನನಯ 
ಹತಕ್್ೆೇರಿಯವರ ಹ್ಸರನತನ ಹ್ೇಳಿದ್ಧರಿ.  ಅವರತ ಎಲೂರ ಸಹಯನತನ ತ್ಗ್ದತಕ್್ೂೆಂಡತ ಸಕ್ನಾರದ ಕಡಯ್ಿೆಂದ      
ರೂ. ೨೫ ಕ್ೂ್ೇಟಿ ಹಣ್ವನತನ ಪಡಯ್ಬ್ೇಕತ ಎೆಂದತ ನಮ್ಮ ಹೆಂದ್ಯೇ ಬಿದತುಬಿಟಿಟದನುರ್. 
 
 ಶ್ರೇ ಬಸವರನಜ ಬ್ೂಮನಮಯಿ:- ತನವು ಹ್ೇಳಿದತು ಒಳ್ಳಯದನಯಿತ್ತ.  You have made a Wrong 
Person Leader.  Hon’ble Member has already taken 25 Crores.  
 
            (ಸದನದಲ್ಪೂ ನಗತ) 
 
 ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್್. ಹರಿಪರಸನದ :- ನೇವು ಈ ರಿೇತಿ ಗೂಗಿೂ ಹನಕತತಿುೇರಿ ಎೆಂದತ ಗೂ್ತಿುರಲ್ಪಲೂ. 
 
            (ಸದನದಲ್ಪೂ ನಗತ) 
 
 ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶ  ಕ್್. ರನಥ್ೂೇಡ :- ಮನನಯ ಹತಕ್್ೆೇರಿಯವರತ ಎಲನೂ ಸದಸಯರ ಪರವನಗಿ ಬನಯಟಿೆಂಗ  
ಮನಡತತಿುದನುರ್. ಮನನಯ ಮ್ತಖ್ಯಮ್ೆಂತಿರಯವರತ ಗೂಗಿೂ ಹನಕತವುದತ ಬೇ್ಡ.  ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಕ್ೂ್ೇರಿರತವ ಹನಗ್ 
ಅವರತ ಒೆಂದತ announcement ಮನಡಿದರ್ ಸನಕತ. 
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 ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶ  ಬನಬಣ್ಣ ಹತಕ್್ೆೇರಿ (ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್್ೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್,  ಈ ಸದನದಲ್ಪೂ ವಿಶೇ್ಷವನಗಿ 
ರ್ನನತ ಮನನಯ ಮ್ತಖ್ಯಮ್ೆಂತಿರಗಳಿಗ್ ಅಭಿನೆಂದರ್್ ಸಲ್ಪೂಸಬಯಸತತ್ುೇರ್್.  ೯ ದ್ಧವಸ ಸತಲಲ್ಪತ್ವನಗಿ ತನವು 
ಸದನವನತನ ನಡಸ್ಿಕ್ೂ್ಟಿಟದ್ಧುೇರಿ.  ಮನನಯ ಯಡಿಯೂರಪಪನವರತ ಮ್ತ್ತು ಮನನಯ ಸಿದಿರನಮ್ಯಯನವರತ 
ಮ್ತಖ್ಯಮ್ೆಂತಿರಗಳನಗಿದನುಗ ಕ್್ಳಮ್ರ್್ಯಲ್ಪೂ ರ್ನನತ ಸದಸಯರ್ನಗಿದ್ು.  ಆದರ್ ಈ ಸಲ ತನವು, ತ್ಮ್ಮ ಸೆಂಪತಟ 
ಸಚಿವರ್ಲೂರೂ ಸೇ್ರಿ, ಎಲೂೂ ಕೂಡ ಒೆಂದತ ಸಣ್ಣ ಘಟರ್್ ಆಗದ ಹನಗ್ ಸದನವನತನ ನಡಸ್ಿದ್ಧುೇರಿ.  ವಿಶ್ೇಷವನಗಿ 
ಪ್್ೂಲ್ಪೇಸ್  ಇಲನಖ್ಯ್ ಮ್ತ್ತು ಇತ್ರ ಇಲನಖ್ಗ್ಳ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಈ ಸದನವನತನ ನಡಸ್ತವುದಕ್್ೆ ರ್ನವುದ್ೇ 
ರಿೇತಿಯ ತೂ್ೆಂದರ್ ಆಗಬನರದತ ಎನತನವ ನಣ್ಾಯ ತ್ಗ್ದತಕ್ೂ್ೆಂಡಿದ್ಧುೇರಿ.  ರ್ನನತ ಎಲೂರ ಪರವನಗಿ ನಮ್ಮನತನ 
ಅಭಿನೆಂದ್ಧಸತತ್ುೇರ್್.  ವಿಶ್ೇಷವನಗಿ ಉಪ ಸಭನಪತಿಯವರಿಗ್, ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರಿಗ,್ ಮನನಯ 
ಸಭನರ್ನಯಕರಿಗ ್ಅಭಿನೆಂದರ್್ ಸಲ್ಪೂಸತತ್ುೇರ್್.  ಮನನಯ ಸಭನರ್ನಯಕರತ ಏನತ ಮೆೈಗ್ ಹಚಿಾಕ್್ೂಳುಳವುದ್ಧಲೂ.  ಅವರತ 
ಮನನಯ ಮ್ತಖ್ಯಮ್ೆಂತಿರಗಳ ಗಮ್ನಕ್್ೆ ತ್ರತತು್ೇರ್್ೆಂದತ ಹ್ೇಳುತನುರ್.  ಒಟಿಟನಲ್ಪೂ ಅವರತ ಮೆೈ ಮ್ತಟಿಟಸಿಕ್ೂ್ಳುಳವುದ್ಧಲೂ.  
ಇವತ್ತು ವಿಶ್ೇಷವನಗಿ ಮನನಯ ಗೃಹ ಮ್ೆಂತಿರಗಳು ಕೂಡ ನರ್ನ್ ಸದನದಲ್ಪೂ ಬಹಳ ಒಳ್ಳಯ ಉತ್ುರವನತನ ಕ್ೂ್ಟಿಟದನುರ್. 
ನಮ್ಗ್ ಬ್ೈರಿೇ, ತ್ಗಳಿರೇ, ರ್ನವೇ್ನತ ತ್ಪತಪ ತಿಳಿದತಕ್ೂ್ಳುಳವುದ್ಧಲೂ; ಸಣ್ಣ ಫ್ೂೇಟ್ೂೇ ಹನಕ್, ದ್ೂಡಡ ಫ್ೂೇಟೂ್ೇ ಹನಕ್, 
ನಮ್ಮದ್ೇನತ ತ್ಕರನರತ ಇಲೂ. ಇವತ್ತು ರ್ನನತ ಒೆಂದತ ಪತಸುಕವನತನ ತ್ೆಂದ್ಧದು್ೇರ್್. ಪತಸುಕದಲ್ಪೂ ಮನನಯ 
ಎಸ್.ಆರ.ಬ್ೂಮನಮಯಿಯವರತ ಮ್ತಖ್ಯಮ್ೆಂತಿರಗಳನಗಿದನುಗ ಎಷತಟ ವಷಾ ಆಡಳಿತ್ ನಡಸ್ಿದರತ, ರ್ನರ್ನಾರತ 
ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜಯದಲ್ಪೂ ಮ್ತಖ್ಯಮ್ೆಂತಿರ ಆಗಿದುರತ,  ಕಡಯ್ ಮ್ತಖ್ಯಮ್ೆಂತಿರಯಲ್ಪೂ ಮನನಯ ಬಸವರನಜ 
ಬ್ೂಮನಮಯಿಯವರ ಹ್ಸರತ ಇದ್.  ರ್ನನತ ಮನನಯ ಮ್ತಖ್ಯಮ್ೆಂತಿರಗಳಿಗ್ ಪತಸುಕವನತನ ಕಳುಹಸಿಕ್ೂ್ಡತತ್ುೇರ್್.  
 
 ಶ್ರೇ ಎೆಂ.ರ್ನಗರನಜತ:- ಮನನಯ ಪರಕ್ನಶ  ಬನಬಣ್ಣ ಹತಕ್್ೆೇರಿಯವರ್, ತನವು ೨೫ ಕ್್ೂೇಟಿ ರೂಪ್ನಯಿಗಳ ಬಗ್ೆ 
ಹ್ೇಳಲ್ಪಲೂ. 
 ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶ  ಬನಬಣ್ಣ ಹತಕ್್ೆೇರಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರ,್ ಕ್್ೂಡತವುದತ, ಬಿಡತವುದತ ಅವರಿಗ್ ಬಿಟಟ 
ವಿಷಯ.  ರ್ನನತ ಕ್್ೇಳುವುದಕ್್ೆ ಹ್ೂೇದರ್, ನಮ್ಮ ಮ್ಗನಗ್ ಕ್್ೂಟಿಟದ್ುೇವ್ೆಂದತ ಹೇ್ಳುತನುರ.್  
 
  ಶ್ರೇ ಎೆಂ.ರ್ನಗರನಜತ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರ,್ ಈಗನಗಲ್ೇ ಅವರತ ೨೫ ಕ್್ೂೇಟಿ ರೂಪ್ನಯಿಗಳನತನ 
ತ್ಗ್ದತಕ್ೂ್ೆಂಡತಬಿಟಿಟದನುರ್. 
 
 ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶ  ಬನಬಣ್ಣ ಹತಕ್್ೆೇರಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರ,್ ರ್ನನತ ಅವರ ಹತಿುರ ಹ್ೂೇದನಗ ನೇರ್್ೇನತ 
ಎೆಂ.ಎಲ .ಸಿ. ಆಗಿದ್ಧುೇರ್ನ; ನಮ್ಮ ಮ್ಗ ಬರತತನುರ್್, ಕೂರತತನುರ್್ೆಂದತ ಹ್ೇಳುತನುರ್.  ಮನನಯ ಮ್ತಖ್ಯಮ್ೆಂತಿರಗಳು 
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ಒಳ್ಳಯ ಆಡಳಿತ್ವನತನ ನಡಸ್ಿದನುರ್.  ಎಲನೂ ಇಲನಖ್್ಗಳಲ್ಪೂ ಗೃಹ ಇಲನಖ್್ ಇರಬಹತದತ, ನೇರನವರಿ ಇಲನಖ್ ್
ಇರಬಹತದತ, ರ್ನನತ ದ್ಧನಪತಿರಕ್್ಯಲ್ಪೂ ರ್್ೂೇಡಿದ್ುೇರ್್.  ಎಲನೂ ಹಣ್ವನತನ ನೇರನವರಿ ಇಲನಖ್ಗ್್ ಕ್ೂ್ಟಿಟದನುರ.್ ಎಲನೂ 
ಇಲನಖ್ಗ್ಳಿಗ್ ಹಣ್ವನತನ ಒದಗಿಸಿದನುರ.್  ವಿಶ್ೇಷ ಅಧಿವ್ೇಶನ ೯ ದ್ಧನ ನಡಸ್ಿಕ್್ೂಟಿಟದನುರ್.  ಅದಕ್್ೆ ರ್ನನತ 
ವ್ೈಯಕ್ುಕವನಗಿ, ಪಕ್ನತಿೇತ್ವನಗಿ ಮನನಯ ಮ್ತಖ್ಯಮ್ೆಂತಿರಗಳನತನ ಅಭಿನೆಂದ್ಧಸತತ್ುೇರ್್.  ೨೫ ಕ್್ೂೇಟಿ 
ರೂಪ್ನಯಿಗಳನತನ ಕ್್ೂಡಿ ಅಥವನ ಬಿಡಿ,  ಅದತ ಅವರಿಗ್ ಬಿಟಟ ವಿಷಯ.  ರ್ನವು ಮನತ್ರ ಎಲೂರೂ ಸೇ್ರಿ 
ಪಕ್ಷತಿೇತ್ವನಗಿ ೫೮ ಮ್ೆಂದ್ಧ ಮ್ತ್ತು   ಇವತ್ತು ಇಬಬರತ ಬೆಂದತ ಸಹ ಮನಡಿದನುರ.್ ಈಗ ರ್ನನತ ಹ್ೂರಗ್ ಹ್ೂೇಗತವ 
ಪರಿಸಿಿತಿ ಬೆಂದ್ಧದ್.  ೨೫ ಕ್್ೂೇಟಿ ರೂಪ್ನಯಿ ಕ್ೂ್ಡಿ ಎೆಂದತ ಕ್್ೇಳುತನುರ್.  ರ್ನವು ಮನನಯ ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷದ 
ರ್ನಯಕರಿಗ,್ ಸಭನರ್ನಯಕರಿಗ ್ ವಿನೆಂತಿ ಮನಡಿಕ್ೂ್ೆಂಡಿದು್ೇವ್.  ೨೫ ಕ್್ೂೇಟಿ ರೂಪ್ನಯಿ ಕ್ೂ್ಡಿಸತತನುರೆ್ಂದತ 
ಅವರನತನ ಮೆೇಲ್ ಕೂರಿಸಿದು್ೇವ್.  ಅವರಿಗ್ ಮನನಯ ಮ್ತಖ್ಯಮ್ೆಂತಿರಗಳು ಕ್ೂ್ಟಟ್ೇಕ್ೂ್ಡತತನುರ.್  
 
 ಶ್ರೇ ಪಿ.ಹ್ರ್ .ಪೂಜನರ :- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರ,್ ಮ್ತಖ್ಯಮ್ೆಂತಿರಗಳು ಹ್ೇಳಿದ ಹನಗ್ wrong person 
choose ಮನಡಿದ್ಧುೇರ್ೆಂದತ ಸಿದಿ ಮನಡಿಕ್ೂ್ಟಟ ಹನಗ್ ಆಯಿತ್ತ.  
 
 ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶ  ಬನಬಣ್ಣ ಹತಕ್್ೆೇರಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರ,್ ಮನನಯ ಮ್ತಖ್ಯಮ್ೆಂತಿರಗಳು ಇರ್ೂ್ನಮೆಮ ನಮ್ಮ 
ಮೆೇಲ್ ತ್ಪತಪ ಕಲಪರ್್ ಮನಡಿಕ್ೂ್ಳಳಬನರದತ ಎೆಂದತ ಕ್್ೇಳಿಕ್ೂ್ಳುಳತು್ೇರ್್.  ನನನ ೬ ವಷಾದ ಅವಧಿಯಲ್ಪೂ ನನಗ್ 
ಸಹಕ್ನರ ಕ್್ೂಡಬ್ೇಕ್್ೆಂದತ ಕ್್ೇಳಿಕ್ೂ್ೆಂಡತ ನನನ ಎರಡತ ಮನತ್ತಗಳನತನ ಮ್ತಗಿಸತತ್ುೇರ್್. 
 

೦೫. ಅಭಿನೆಂದರ್ನ ನಣ್ಾಯ 
ವಿಷಯ: ೨೦೨೨ರ್್ೇ  ಸನಲ್ಪನಲ್ಪೂ  ಕ್ರೇಡನಲೂ್ೇಕದಲ್ಪೂ  ಭನರತ್   ಹನಗೂ  

    ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಪೂ ಅತ್ತಯತ್ುಮ್ ಸನಧರ್್ಗೈ್ದ್ಧರತವ ಕ್ರೇಡನಪಟತಗಳನತನ  
 ಅಭಿನೆಂದ್ಧಸತವ ಕತರಿತ್ತ. 

- - - -  

ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶ  ಕ್್. ರನಥ್ೂೇಡ  (ವಿರ್ೂೇಧ ಪಕ್ಷದ ಮ್ತಖ್ಯ ಸಚ್ೇತ್ಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, 
೨೦೨೨ರ ಸನಲ್ಪನಲ್ಪೂ ಕ್ರೇಡನ ಲ್ೂೇಕದಲ್ಪೂ ಭನರತ್ ಹನಗೂ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಪೂ ಅತ್ತಯತ್ುಮ್ ಸನಧರ್್ಗ್ೈದ್ಧರತವ 
ಕ್ರೇಡನಪಟತಗಳನತನ ಅಭಿನೆಂದ್ಧಸತವ ಸಲತವನಗಿ ಹನಗೂ ಇೆಂಗೂ್ೆಂಡ ನ ಬಮಿಾೆಂಗ ಹನಯಮ್ ನಲ್ಪೂ ನಡದ್ ಕ್ನಮ್ನ ವ್ಲು  
ಕ್ರೇಡನ ಕೂಟದಲ್ಪೂ ಭನರತ್ವು ಅತ್ತಯತ್ುಮ್ ಸನಧರ್್ಯನತನ ಮನಡಿದ್.  ಸನಧರ್್ಯ ಫ್ಲವನಗಿ ಭನರತ್ವು ೪ರ್್ೇ ಸನಿನ 
ಪಡದ್್ಧದತು, ೬೧ ಪದಕಗಳನತನ ಗಳಿಸಿರತತ್ುದ್.  ಇದರಲ್ಪೂ ೨೩ ಬೆಂಗನರ, ೧೬ ಬ್ಳಿಳ, ೨೩ ಕೆಂಚಿನ ಪದಕಗಳನತನ ತ್ನನ 
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ಮ್ತಡಿಗ್ ಏರಿಸಿಕ್ೂ್ೆಂಡಿದ.್  ಅದರೆಂತ ್ ಭನರತಿೇಯ ಅಥ್ೂಟಿಕು ಗಳು ೫ ಚಿನನ, ೨ ಬ್ಳಿಳ ಹನಗೂ ೨ ಕೆಂಚತ 
ಪದಕಗಳನತನ ಗಳಿಸಿರತತನುರ.್  ಬನಯಡಿಮೆಂಟನ ನಲ್ಪೂ ಶ್ರೇಮ್ತಿ/ಕತಮನರಿ ವಿ.ವಿ.ಸಿೆಂಧತ, ಶ್ರೇ ಲಕ್ಷಣ್  ಸೇ್ನ , ಶ್ರೇ ಸನತಿಾಕ  
ಹನಗೂ ಶ್ರೇ ಚಿರನಗ  ಶಟ್ಿಟ ಚಿನನವನತನ ತ್ಮ್ಮ ಮ್ತಡಿಗ್ ಏರಿಸಿಕ್ೂ್ೆಂಡಿದನುರ್.  ಶ್ರೇ ನೇರಜ  ಚೂ್ೇಪ್ನರರವರತ 
ಜನವಲ್್ಪನ  ಥ್ೂರೇ ಒಲೆಂಪಿಕ  ಕ್್ರೇಡ್ಯಲ್ಪೂ ಬಳ್ಿಳ ಪದಕವನತನ  ಪಡದ್ಧರತತನುರ.್  ಮೆೇಡಿನ  ಥನಮ್ಸ್  ಕಪ ನ 
ಬನಯಡಿಮೆಂಟನ   ಆಟದಲ್ಪೂ ಶ್ರೇ ಕ್ಡೆಂಬಿ ಶ್ರೇ ಶ್ರೇಕ್ನೆಂತ , ಶ್ರೇ ರನೆಂಕ್ ರಡ್ಿಡ, ಶ್ರೇ ಸನತಿಾಕ  ರನಯ ರನಜ , ಶ್ರೇ ಶರತ  
ಕಮ್ಲ  ಅಚೆಂತನ (ಚ್ರ್ೈ್) ಇವರಿಗ ್ಖ್್ೇಲ  ರತ್ನ ಪರಶಸಿು ಲಭಿಸಿದ್.  ಏಷಿಯನ  ಚನೆಂಪಿಯನ  ಶ್ಪ  ಶ್ರೇ ಎಲ್ೂಡೇಸ್  
ಪ್ೌಲ  ಇವರಿಗ ್ ಚಿನನದ ಪದಕ ಲಭಿಸಿದ್ ಹನಗೂ ಪ್ನರರ್್ೂನೇಯಿ ಇವರಿಗ ್ ಕೆಂಚಿನ ಪಕದ ಲಭಿಸಿದ್.  ಕರ್ನಾಟಕ 
ರನಜಯ ಏಕಲವಯ ಅವನಡ ಾ ಶ್ರೇ ಕ್್.ಎಸ್ .ಜಿೇವನ  (ಅಥ್ೂಟಿಕ ), ಶ್ರೇ ನತಿನ (ರ್್ರ್ ಬನಲ ), ಶ್ರೇಮ್ತಿ/ಕತಮನರಿ 
ಎಸ್ .ಪಿ. ಲ್ಪಖಿತ್ (ಈಜತ), ಶ್ರೇ ಕರತಣ್  ರ್ನಯರ  (ಕ್ರಕ್್ರ್ ), ಶ್ರೇ ಅನಯಾ ಮ್ೆಂಜತರ್ನಥ  (ಟ್ೇಬಲ  ಟ್ನನಸ್ ), ಶ್ರೇ 
ಲ್ೂೇಕ್ನಮ್ತದನರ ತಿಮ್ಮಯಯ (ಬನಸ್ೆರ್  ಬನಲ ), ಶ್ರೇಮ್ತಿ ಅಶ್ಾನ ಭರ್  (ಬನಯಡಿಮೆಂಟನ ), ಶ್ರೇ ಜಿ.ತ್ರತಣ್  ಕೃಷಣ 
ಪರಸನದ  (ರೂ್ೇಯಿೆಂಗ ), ಶ್ರೇಮ್ತಿ ದನನಮ್ಮ ಚಿಚಖ್ೆಂಡಿ (ಸೈ್ಕಲ್ಪೆಂಗ ), ಶ್ರೇಮ್ತಿ ಅಶ್ಾನ ರೈ್ (ವನಲ್ಪಬನಲ ), 
ಶ್ರೇಮ್ತಿ ಎೆಂ.ಎನ ವಸತೆಂಧರನ (ಜೂಡೂ್ೇ) ಶ್ರೇ ಪರಧನನ  ಸೂ್ೇಮ್ಣ್ಣ (ಹನಕ್), ಶ್ರೇ ಪರಶನೆಂತ ಕತಮನರ  ರೈ್ 
(ಕಬಬಡಿ), ಶ್ರೇಮ್ತಿ ವಿ.ರನಧನ (ಪ್ನಯರನ ಅಥ್ೂಟಿಕ ), ಶ್ರೇ ಮ್ತನರ  ಬನಷ್ನ (ಖ್್ೂೇಖ್್ೂೇ), ಮ್ಹಳನ ಕ್ರಕ್್ರ್  ಟಿ-೨೦ 
ಪೆಂದಯದಲ್ಪೂ ಬ್ಳಿಳ ಪದಕ ಪಡದ್ ತ್ೆಂಡದಲ್ಪೂ ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಡಗ್ೈ ಸಿಪನನರ ಶ್ರೇಮ್ತಿ ರನಜ್ೇಶಾರಿ  
ಗನಯಕ ವನಡ ರವರತ ಭನಗವಹಸಿ ಉತ್ುಮ್ ಸನಧರ್್ ಮನಡಿದನುರ.್ 

 
ಐಪಿಎಲ  ೨೦೨೨ರ ಟೂನಾಯಲ್ಪೂ ಕ್ರಕ್್ರ್  ಲ್ೂೇಕವರ್್ನೇ ಅಚಾರಿಗ್ೂಳಿಸತವೆಂತ್ಹ ಆಟಗನರರಲ್ಪೂ ಶ್ರೇ  

ಕ್್.ಎಲ .ರನಹತಲ , ಶ್ರೇ ಮ್ನೇಷ  ಪ್ನೆಂಡ,್ ಶ್ರೇ ಕೃಷಣಪಪ ಗೌತ್ಮ್ , ಶ್ರೇ ಪರವಿೇಣ್  ದತಬ್, ಶ್ರೇ ಅಭಿನವ್  ಮ್ರ್ೂ್ೇಹರ , 
ಶ್ರೇ ಮನರ್ನೆಂಕ  ಅಗರ ವನಲ , ಶ್ರೇ ದೇ್ವದತ  ಪಡಿಕಲ , ಶ್ರೇ ಕ್್.ಸಿ. ಕ್ನರಿಯಪಪ, ಶ್ರೇ ಕರತಣ್  ರ್ನಯರ , ಶ್ರೇ 
ಶ್ರೇಯಸ್  ಗ್ೂೇಪ್ನಲ , ಶ್ರೇ ರನಬಿನ  ಉತ್ುಪಪ, ಶ್ರೇ ಲವನೇತ  ಸಿಸ್ೂೇಡಿಯ, ಶ್ರೇ ಜಗದ್ಧೇಶ  ಸತಜಿತ  ಹನಗೂ 
ಇನನತ್ರ್ೇ ಆಟಗನರರತ ಕಬಬಡಿ ಲ್ಪೇಗ ನಲ್ಪೂ ಆಟವನಡಿದ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹರಿಮೆಯನತನ ಹ್ಚಿಾಸಿದೆಂತ್ಹ ಶ್ರೇ ಸತಕ್್ೇಶ  
ಹ್ಗಡ್, ಜಿೇವ, ಶ್ರೇ ಪರಶನೆಂತ  ರೈ್ ಹನಗೂ ಇನನತ್ರೇ್ ೧೫ ಮ್ೆಂದ್ಧ ಕನನಡಿಗರತ ಪ್ೂ್ರೇ ಕಬಬಡಿಯ ಲ್ಪೇಗ ನಲ್ಪೂ ಅತ್ಯತ್ುಮ್ 
ಪರತಿಭ್ಯನತನ ಪರದಶ್ಾಸಿರತತನುರ್.  ಕರ್ನಾಟಕದ ಶ್ರೇ ಬಿ.ಸಿ. ಸತರ್ೇಶ ರವರಿಗ್ ಜಿೇವಮನನದ ಸನಧರ್್ಗನಗಿ “ಮೆೇಜರ  
ಧನಯನ ಚೆಂದ  ಖ್್ೇಲ  ರತ್ನ ಪರಶಸಿು” ದ್ೂರಕ್ರತತ್ುದ್. 

 
ಈ ೨೦೨೨ರ ಸನಲ್ಪನಲ್ಪೂ ಕ್ನಮ್ನ ವಲ್ು , ಐಪಿಎಲ  ೨೨, ಕಬಬಡಿ ಹನಗೂ ಇತ್ರೇ್ ಕ್ರೇಡನಕೂಟದಲ್ಪೂ 

ಭನಗವಹಸಿದ ಎಲನೂ ಕ್ರೇಡನಪಟತಗಳಿಗೂ ಅಭಿನೆಂದರ್್ಗಳನತನ ಸಲ್ಪೂಸತತನು, ಮ್ತೆಂದ್ಧನ ದ್ಧನಗಳಲ್ಪೂ ಇನೂನ ಹ್ಚತಾ 
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ಕ್ರೇಡನಪಟತಗಳು ಹೂ್ರ ಹ್ೂಮ್ಮಲ್ಪ ಎೆಂದತ ಆಶ್ಸತತನು, ಈ ಮೆೇಲ್ಪನ ಕ್ರೇಡ್ಯಲ್ಪೂ ಭನಗವಹಸಿದ ಎಲನೂ 
ಕ್ರೇಡನಪಟತಗಳಿಗೂ ಅಭಿನೆಂದರ್ನ ನಣ್ಾಯ ಮ್ೆಂಡಿಸಬ್ೇಕ್್ೆಂದತ ವಿನೆಂತಿಸತತ್ುೇರ್್.  ಈ ನಟಿಟನಲ್ಪೂ ರನಜಯ ಸಕ್ನಾರ 
ಇನನಷತಟ ಹ್ಚತಾ ಅವಕ್ನಶ ಮನಡಿಕ್್ೂಡತತ್ುದ್ ಎೆಂದತ ಭನವಿಸತತ್ುೇರ್್.  ಬಹತಶಃ ಈ ಸದನ ಈ ನಣ್ಾಯವನತನ 
ಒಪತಪತ್ುದ್ ಎೆಂದತ ರ್ನನತ ಭನವಿಸತತ್ುೇರ್್. 

 
ಶ್ರೇ ಬಸವರನಜ ಬ್ೂಮನಮಯಿ (ಮ್ತಖ್ಯಮ್ೆಂತಿರಗಳು):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಯ ಪರಕ್ನಶ  

ರನಠೂ್ೇಡ ರವರತ ನಯಮ್ ೩೧(ಏ)ರ ಅಡಿಯಲ್ಪೂ ತ್ೆಂದ್ಧರತವ ಅಭಿನೆಂದರ್ನ ಸೂಚರ್ನ ನಣ್ಾಯವನತನ ರ್ನನತ 
ಸನಾಗತಿಸತತ್ುೇರ್್. ಬ್ೇರ ್ಬ್ೇರ ್ ಕ್ರೇಡನ ಕೂಟಗಳಲ್ಪೂ ಕರ್ನಾಟಕದವರತ ಮನಡಿರತವೆಂತ್ಹ ಅದತುತ್ವನದ ಸನಧರ್್, ೬೧ 
ಪದಕಗಳನತನ ಗಳಿಸಿರತವೆಂಥದತು ಇದರಲ್ಪೂ ಬೆಂಗನರ, ಬ್ಳಿಳ, ಕೆಂಚಿನ ಪದಕಗಳು ಇವ್.  ಮನನಯ ಸದಸಯರತ 
ಕ್ರೇಡನಪಟತಗಳ ಹ್ಸರತಗಳನತನ ಹ್ೇಳಿದನುರ.್  ರ್ನನತ ಮ್ತ್ು ಆ ಹ್ಸರತಗಳನತನ ಉಲ್ೂೇಖ್ ಮನಡತವುದಕ್್ೆ 
ಹ್ೂೇಗತವುದ್ಧಲೂ.   

 
ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ರನಷಿಿೇಯ ಕ್ರೇಡನಕೂಟ, ಏಷಯನ  ಕ್ರೇಡನಕೂಟ, ಕ್ನಮ್ನ ವ್ಲು  ಕ್ರೇಡನಕೂಟ 

ಮ್ತ್ತು ಒಲೆಂಪಿಕು  ಈ ಎಲನೂ ಹೆಂತ್ಗಳಲ್ಪೂ ಏನತ ಪ್ೈ್ಸ್ ಮ್ನ ಇತ್ತು ಅವ್ಲೂವನೂನ ನಮ್ಮ ಸಕ್ನಾರ ಬೆಂದಮೆೇಲ ್ 
ಬಹಳ ದೂ್ಡಡ ಪರಮನಣ್ದಲ್ಪೂ ಹ್ಚಿಾಗ ್ ಮನಡಿದು್ೇವ.್  ಈ ಕ್ರೇಡನಪಟತಗಳಿಗ್ ನಮ್ಮ ಸಕ್ನಾರಿ ರ್ೌಕರಿಯಲ್ಪೂ 
ರಿಸವ್ೇಾಷನ  ಕ್ೂ್ಡತವೆಂಥದುನತನ ಮನಡಿದು್ೇವ್.  ಅದನತನ ಈ ಸದನದ ಗಮ್ನಕ್್ೆ ತ್ರತತಿುದ್ುೇರ್್.  ರ್ನವು ಕ್ರೇಡ್ಗ ್
ಸದನ ಕ್ನಲ ಪ್್ೂರೇತನುಹ ಕ್ೂ್ಡತತಿುದು್ೇವ್. 

 
ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ರ್ನವು ಗನರಮಿೇಣ್ ಕ್ರೇಡನಕೂಟವನೂನ ಮನಡತತಿುದ್ುೇವ್.  ಇದರಲ್ಪೂ ಎಲನೂ 

ಶನಸಕರತ ಆಸಕ್ು ವಹಸಬ್ೇಕತ.  ಗನರಮ್ ಮ್ಟಟ, ತನಲೂೂಕತ ಮ್ಟಟ, ಜಿಲನೂ ಮ್ಟಟ ಮ್ತ್ತು ರನಜಯ ಮ್ಟಟಗಳಲ್ಪೂ, ಆ 
ಭನಗದಲ್ಪೂ ಪರಸಿದಿವನಗಿರತವೆಂತ್ಹ ಆಟಗಳು ಅೆಂದರ,್ ಅದತ ಕಬಡಿಡ ಇರಬಹತದತ, ಖ್್ೂೇಖ್್ೂೇ ಇರಬಹತದತ, 
ವನಲ್ಪಬನಲ , ಕತಸಿು, ಕೆಂಬಳ ಇರಬಹತದತ; ಈ ಕ್ರೇಡಗ್ಳನತನ ಪ್್ೂರೇತನುಹಸಲತ ಗನರಮ್ ಪೆಂಚನಯಿತಿ ಮ್ಟಟದ್ಧೆಂದ 
ಮೆೇಲಮಟಟದವರ್ಗೂ ಪ್ೂ್ರೇತನುಹ ಕ್್ೂಡತವೆಂತ್ಹ ಕ್್ಲಸ ಮನಡಿದ್ುೇವ್.  ಆರ್ನ ಭನಗದ ಶನಸಕರತ ಮ್ತತ್ತವಜಿಾ 
ವಹಸಿ ಸೆಂಘಟರ್ ್ ಮನಡತವೆಂತ್ಹ ಕ್್ಲಸ ಮನಡಬೇ್ಕತ. ಬರತವೆಂತ್ಹ ದ್ಧನಗಳಲ್ಪೂ ಗನರಮಿೇಣ್ ಕ್ರೇಡನಕೂಟಗಳಿಗ ್
ಶನಶಾತ್ ಮ್ೂಲಭೂತ್ ಸೌಲಭಯಗಳನತನ ಕ್ೂ್ಡತವುದಕ್್ೆ ಸಹನಯವನಗತತ್ುದ್.  ಎಲನೂ ಶನಸಕರೂ ಇದರಲ್ಪೂ ಆಸಕ್ು 
ವಹಸಬ್ೇಕತ ಎೆಂದತ ಕ್್ೇಳಿಕ್್ೂಳುಳತ್ುೇರ್್.   
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(೧೩೧೧) ೨೯-೧೨-೨೦೨೨ ೪.೩೦ ಡಿಎಸ್ -ಆರ ಎನ  
 
       ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಪರಕ್ನಶ  ಕ್್.ರನಥೂ್ೇಡ , ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷದ ಮ್ತಖ್ಯ ಸಚ್ೇತ್ಕರತ ಮ್ೆಂಡಿಸಿರತವ 
ಅಭಿನೆಂದರ್ನ ನಣ್ಾಯವನತನ ಮ್ತ್ಕ್್ೆ ಹನಕತತಿುದು್ೇರ್್. ಸದನ ಈ ನಣ್ಾಯವನತನ ಒಪತಪತ್ುದ್ೆಂದತ ರ್ನನತ 
ಭನವಿಸತತ್ುೇರ್್.  
 
 ಪರಸನುವ ಏರ್್ೆಂದರ್, 
  “೨೦೨೨ರ್್ೇ ಸನಲ್ಪನಲ್ಪೂ ಕ್ರೇಡನಲೂ್ೇಕದಲ್ಪೂ ಭನರತ್ ಹನಗೂ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಪೂ ಅತ್ತಯತ್ುಮ್ 
ಸನಧರ್್ಗೈ್ದ್ಧರತವ ಕ್ರೇಡನಪಟತಗಳನತನ  ಅಭಿನೆಂದ್ಧಸತವುದತ” 

 
ಪರಸನುವ ಅೆಂಗಿೇಕರಿಸಲಪಟಿಟತ್ತ ಹನಗೂ ಅಭಿನೆಂದರ್ನ ನಣ್ಾಯಕ್್ೆ  

ಸದನದ ಒಪಿಪಗ್ಯನತನ ನೇಡಲನಯಿತ್ತ 
 

(ಅಭಿನೆಂದರ್ನ ನಣ್ಾಯವನತನ ಸದನವು ಸವನಾನತಮ್ತ್ದ್ಧೆಂದ ಅೆಂಗಿೇಕರಿಸಿತ್ತ) 
  

 
೦೬. ಪರಕಟಣ್ಗಳು 

 ವಿಷಯ: ಅ) ಕರ್ನಾಟಕ ಧನವಿನಯೇಗ (ಸೆಂಖ್್ಯ: ೪) ವಿಧೇ್ಯಕ, ೨೦೨೨ನತನ  
     ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನ ಸಭ್ಯತ ಅೆಂಗಿೇಕರಿಸಿರತವ ಬಗ್ೆ.  ಹನಗೂ  
 
 ಆ) ಕರ್ನಾಟಕ ಖ್ನಸಗಿ ವ್ೈದಯಕ್ೇಯ ಸೆಂಸ್ಿಗಳ (ತಿದತುಪಡಿ) ವಿಧ್ೇಯಕ,  
    ೨೦೨೨ ಮ್ತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂ ಕೆಂದನಯ (ಮ್ೂರರ್್ೇ ತಿದತುಪಡಿ)  
    ವಿಧ್ೇಯಕ, ೨೦೨೨ ಈ ವಿಧ್ೇಯಕಗಳಿಗ್ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನಸಭ್ಯತ 
    ಸಹಮ್ತಿ ನೇಡಿರತವ ಬಗ್ೆ.  

     ------- 
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ಸಭನಪತಿಯವರತ:- 
ಅ) ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನಸಭ್ಯ ಕ್ನಯಾವಿಧನನ ಹನಗೂ ನಡವಳಿಕ್್ಯ ನಯಮ್ ೧೦೪ರ ಮೆೇರಗ್್ ವಿಧನನ 

ಸಭ್ಯತ  ದ್ಧರ್ನೆಂಕ೨೯-೧೨-೨೦೨೨ ರೆಂದತ ೨೦೨೨ರ್್ೇ ಸನಲ್ಪನ ಕರ್ನಾಟಕ ಧನವಿನಯೇಗ (ಸೆಂಖ್್ಯ: ೪) 
ವಿಧ್ೇಯಕವನತನ ಅೆಂಗಿೇಕರಿಸಿರತತ್ುದ್ೆಂದತ ಹನಗೂ ಸದರಿ ವಿಧ್ೇಯಕಕ್್ೆ ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುನ ಸಹಮ್ತಿ 
ನೇಡಬ್ೇಕ್್ೆಂದತ ಕ್ೂ್ೇರಿರತತನುರ್.  

 
ಆ) ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುನೆಂದ ಅೆಂಗಿೇಕೃತ್ ರೂಪದಲ್ಪೂರತವ ಈ ಕ್ಳ್ಕೆಂಡ ವಿಧ್ೇಯಕಗಳನತನ 

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನಸಭ್ಯ ಕ್ನಯಾವಿಧನನ ಹನಗೂ ನಡವಳಿಕ್್ಯ ನಯಮ್ ೧೨೧ರ ಮೆೇರಗ್್ ವಿಧನನ ಸಭ್ಯತ 
ದ್ಧರ್ನೆಂಕ:೨೯-೧೨-೨೦೨೨ ರೆಂದತ ರ್ನವುದೇ್ ತಿದತುಪಡಿಯಿಲೂದ್ ಸಹಮ್ತಿಯನತನ ನೇಡಿದ್ ಎೆಂದತ ಸದನದ 
ಗಮ್ನಕ್್ೆ ತ್ರಲನಗಿದ್. 

೧. ಕರ್ನಾಟಕ ಖ್ನಸಗಿ ವ್ೈದಯಕ್ೇಯ ಸೆಂಸ್ಿಗಳ (ತಿದತುಪಡಿ) ವಿಧೇ್ಯಕ, ೨೦೨೨ 
೨. ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂ ಕೆಂದನಯ (ಮ್ೂರರ್್ೇ ತಿದತುಪಡಿ) ವಿಧೇ್ಯಕ, ೨೦೨೨ 
 

    ೦೭. ಕ್ನಯಾದಶ್ಾಯವರ ವರದ್ಧ 
  

ಕ್ನಯಾದಶ್ಾಯವರತ, ಕವಿಪ:- ವಿಧನನಸಭ್ಯಿೆಂದ ಅೆಂಗಿೇಕೃತ್ವನದ ರೂಪದಲ್ಪೂರತವ ೨೦೨೨ರ್ೇ್ ಸನಲ್ಪನ 
ಕರ್ನಾಟಕ ಧನ ವಿನಯೇಗ  (ಸೆಂಖ್್ಯ: ೪) ವಿಧೇ್ಯಕವನತನ ಸಭ್ಯ ಮ್ತೆಂದ್ ಮ್ೆಂಡಿಸತತಿುದು್ೇರ್್.  

 
ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮ್ೆಂಡಿಸಲನಯಿತ್ತ. 
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೦೮. ಶನಸನ ರಚರ್್ 
ವಿಧ್ೇಯಕದ ಪರ್ನಾಲ್ೂೇಚರ್್ ಹನಗೂ  ಅೆಂಗಿೇಕ್ನರ 

      ಕರ್ನಾಟಕ ಧನವಿನಯೇಗ (ಸೆಂಖ್್ಯ: ೪) ವಿಧೇ್ಯಕ, ೨೦೨೨ 
  

ಪರ್ನಾಲ್ೂೇಚರ್ನ ಪರಸನುವ 
 

 ಶ್ರೇ ಬಸವರನಜ ಬ್ೂಮನಮಯಿ (ಮ್ತಖ್ಯಮ್ೆಂತಿರಗಳು ಹನಗೂ ಹಣ್ಕ್ನಸತ ಸಚಿವರತ): ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರ,್ ವಿಧನನಸಭ್ಯಿೆಂದ ಅೆಂಗಿೇಕೃತ್ವನದ ರೂಪದಲ್ಪೂರತವ ೨೦೨೨ರ್ೇ್ ಸನಲ್ಪನ ಕರ್ನಾಟಕ 
ಧನವಿನಯೇಗ  (ಸೆಂಖ್್ಯ: ೪) ವಿಧೇ್ಯಕವನತನ ಪರ್ನಾಲ್ೂೇಚಿಸಬೇ್ಕ್್ೆಂದತ ಕ್್ೂೇರತತ್ುೇರ್್. 
 
     ಪರಸನುವವನತನ ಮ್ೆಂಡಿಸಲನಯಿತ್ತ 
 
 ಶ್ರೇ ಬಸವರನಜ ಬ್ೂಮನಮಯಿ (ಮ್ತಖ್ಯಮ್ೆಂತಿರಗಳು ಹನಗೂ ಹಣ್ಕ್ನಸತ ಸಚಿವರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರ,್  ಈ ವಷಾ ಬಜ್ರ್  ಮ್ೆಂಡರ್್ ನೆಂತ್ರ ೨ರ್ೇ್ ಸಪಿೂಮೆೆಂಟರಿ ಎಸಿಟಮೆೇರ್ ನತನ ರ್ನನತ ವಿಧನನ 
ಮ್ೆಂಡಲದಲ್ಪೂ ಮ್ೆಂಡಿಸತತಿುದ್ುೇರ್್.  ಈಗನಗಲ್ೇ ಕ್್ಳಗಿನ ಮ್ರ್್ಯಲ್ಪೂ ಮ್ೆಂಡಿಸಿ ಅೆಂಗಿೇಕೃತ್ವನಗಿರತವೆಂತ್ಹ ಈ 
ಸಪಿೂಮೆೆಂಟರಿ ಎಸಿಟಮೆೇರ್  ಬಗ್ೆ ಪರ್ನಾಲೂ್ೇಚಿಸಲತ ವಿವರವನತನ ಕ್್ೂಡತವುದಕ್್ೆ ಇಚಛ್ಪಡತತಿುದು್ೇರ್್. ಈ ವಷಾದ 
ಒಟತಟ ಆಯವಯಯದ ಗನತ್ರದಲ್ಪೂ, Gross Demand ಇರತವುದತ ೨,೭೧,೫೪೨ ಕ್್ೂೇಟಿ ರೂಪ್ನಯಿಗಳು.  
ಈಗನಗಲ್ೇ ಮದಲರ್್ೇ ಎಸಿಟಮೆೇರ್ ನಲ್ಪೂ ೧೪,೭೬೨ ಕ್್ೂೇಟಿ ರೂಪ್ನಯಿಗಳ ವ್ಚಾಕ್್ೆ  ವಿಧನನಮ್ೆಂಡಲ 
ಅನತಮೇದರ್್ಯನತನ ಕ್್ೂಟಿಟದ್. ಭನರತ್ ಸೆಂವಿಧನನದ ೨೦೫ರ್್ೇ (೧)(ಎ) ಅನತಚ್ಛೇದದ 
ಉಪಬೆಂಧಗಳಿಗನತಸನರವನಗಿ  ಸಪಿೂಮೆೆಂಟರಿ ಎಸಿಟಮೆೇರ್ ನತನ ಮ್ೆಂಡರ್್ ಮನಡಿ ಅನತಮೇದರ್್ ಪಡಯ್ತವೆಂತ್ಹ 
ಅಧಿಕ್ನರವನತನ ಬಳಕ್್ ಮನಡಿ ೮೦೦೧.೧೩ ಕ್ೂ್ೇಟಿ ರೂಪ್ನಯಿಗಳ ಎರಡರ್್ೇ ಸಪಿೂಮೆೆಂಟರಿ ಎಸಿಟಮೆೇರ್ ನತನ 
ಮ್ೆಂಡಿಸತತಿುದು್ೇರ್್.  ಮದಲರ್್ೇ ಎಸಿಟಮೆೇರ್  ಮ್ತ್ತು ಎರಡರ್್ೇ ಎಸಿಟಮೆೇರ್  ನಡತವ್ ಆಗತತಿುರತವೆಂತ್ಹ ಹತ್ತು 
ಹಲವನರತ ಅವಶಯಕತ್ಗಳ ಅನತಗತಣ್ವನಗಿ ರ್ನವು ಎರಡರ್್ೇ ಸಪಿೂಮೆೆಂಟರಿ ಬಜ್ರ್ ನತನ ಮ್ೆಂಡರ್್ ಮನಡಿದು್ೇವ್.   
ಆಯವಯಯದ ಗನತ್ರ ೨,೭೧,೫೪೨ ಕ್್ೂೇಟಿ ರೂಪ್ನಯಿಗಳಲ್ಪೂ ರ್ನವು ಮತ್ುವನತನ ಲ್ಕೆ ಹನಕ್ದನಗ   ನಮ್ಮ 
ಆಯವಯಯ  ಶ್ೇಕಡ ೮.೩೮ ರಷತಟ ಇದ್.  ೮೦೦೧.೧೩ ಕ್್ೂೇಟಿ ರೂಪ್ನಯಿಗಳು ಅೆಂದರ್, ಶ್ೇಕಡ ೮.೩ ರಷತಟ 
ಆಗತತ್ುದ್.  ಇದರಲ್ಪೂ ಹತ್ತು ಹಲವನರತ ಬನಬತಿುನ ಖ್ಚತಾಗಳನತನ ರ್ನವು ನಮ್ೂದ್ಧಸಿದು್ೇವ.್   
ಪರಮ್ತಖ್ವನಗಿರತವೆಂಥದತು ಪರವನಹಪಿೇಡಿತ್ ಪರದ್ೇಶಗಳಿಗ್  ಪರಿಹನರ ಕ್ೂ್ಡತವೆಂತ್ಹ ಕ್್ಲಸಕ್ನೆಗಿ ಹಣ್ ಒದಗಿಸಿದು್ೇವ್. 
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ಅದತ ರೈ್ತ್ರಿಗ ್ crop compensation ಇರಬಹತದತ, ಮ್ರ್್ ಬಿದುವರಿಗಿರಬಹತದತ, ಈ ರಿೇತಿ ಬಹಳ ದ್ೂಡಡ 
ಪರಮನಣ್ದಲ್ಪೂ ಆಗಿದ್.  ಸತಮನರತ ಎರಡತ ವಷಾಗಳಿೆಂದ ನರೆಂತ್ರವನಗಿ ಮ್ಳ್ ಬಿೇಳುತಿುದ್.  ಹೇಗನಗಿ ೧೩೯೬ ಕ್್ೂೇಟಿ 
ರೂಪ್ನಯಿಗಳನತನ Disaster Response Fund ಗ್ ರ್ನವು ಒದಗಿಸತತಿುದ್ುೇವ್.  ಇದಲೂದ್, Central 
Assistance Scheme ನಲ್ಪೂ ನರೇ್ಗನ (Mahatma Gandhi National Rural Employment 
Guarantee Scheme) ಗ್ 7೫೦ ಕ್್ೂೇಟಿ ರೂಪ್ನಯಿ ಕ್್ೇೆಂದರ ಸಕ್ನಾರದ  installment ಬೆಂದ್ಧದ್. ಅದಕ್್ೆ 
ಇವತ್ತು ರನಜಯ ಸಕ್ನಾರದ ವತಿಯಿೆಂದ ನೇಡಬ್ೇಕ್ನದ ಹಣ್ವನತನ ಒದಗಿಸಿದ್ುೇವ್.  ಎಸನೆೆಂ ಮ್ತ್ತು ಕ್್.ಪಿ.ಸಿ.ಎಲ. ಗ್ 
ಈಕ್ಾಟಿ ಕ್್ೂಟತಟ ಅವರ balance sheet ನತನ ಉತ್ುಮ್ಗ್ೂಳಿಸತವುದಕ್್ೆ  ೫೦೦ ಕ್್ೂೇಟಿ ರೂಪ್ನಯಿಗಳನತನ 
ಒದಗಿಸತತಿುದ್ುೇವ್.  ವಿಧನನ ಸಭ್ಯ ಸನವಾತಿರಕ ಚತರ್ನವಣ್ ಬರತವುದರಿೆಂದ ಚತರ್ನವಣ್ ವ್ಚಾಕ್ನೆಗಿ ೩೦೦ ಕ್್ೂೇಟಿ 
ರೂಪ್ನಯಿಗಳನತನ ಒದಗಿಸತತಿುದ್ುೇವ್.  Rajiv Gandhi Rural Housing Corporation Limited 
(RGRHCL) ಗ್ ೨೫೬ ಕ್್ೂೇಟಿ ರೂಪ್ನಯಿಗಳನತನ ವಿಶ್ೇಷವನಗಿ ಬ್ೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಪೂ ಕಟಟಬೇ್ಕ್ನಗಿರತವೆಂತ್ಹ 
ಮ್ರ್್ಗಳಿಗ್ ಇವತ್ತು ಹಣ್ವನತನ ಒದಗಿಸತತಿುದ್ುೇವ್.  
                 (ಮ್ತೆಂದತ)   
(1312) 29/12/2022/4:40/ಎಸ್ ಪಿಆರ -ವಿಕ್್              (ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಿತಿ) 
ಶ್ರೇ ಬಸವರನಜ ಬೂ್ಮನಮಯಿ (ಮ್ತೆಂದತ):- 
ಇದರಲ್ಪೂ ಫ್ಲನನತಭವಿಗಳ ಶ್ೇಕಡನವನರತ ಕ್್ೂಡತಗ್ ಏನರತತ್ುದಯ್ೇ, ಅದಕ್್ೆ ಸಮ್ಯವನತನ ನೇಡಿದ್ುೇವ್.  ಕ್್ಲಸ 
ನಲೂಬನರದತ ಎನತನವ ಕ್ನರಣ್ಕ್ನೆಗಿ ಈ ಸೆಂದಭಾದಲ್ಪೂ 256 ಕ್ೂ್ೇಟಿ ರೂಪ್ನಯಿಗಳನತನ ಒದಗಿಸಿದ್ುೇವ್.  ಹೆಂದ್ಧನ 
ಎಲನೂ ಸಕ್ನಾರಗಳು ಬಹಳಷತಟ ರೈ್ಲ್ಾ ಯೇಜರ್್ಗಳಿಗ್ ಎೆಂ.ಓ.ಯತ. ಅನತನ ಮನಡಿದುವು.  ಅದರಲ್ಪೂ ಶ್ೇಕಡನ 50 
ರಷತಟ ವ್ಚಾ ಹೆಂಚಿಕ್ಯ್ ಆಧನರದ ಮೆೇಲ್, ಇದರಲ್ಪೂ ಭೂ ಸನಾಧಿೇನ ವ್ಚಾವೂ ಸಹ ಸೇ್ರಿದೆಂತ ್ಎಲನೂ ವಚ್ಾಗಳಿವ್.  
ಇದಕ್್ೆ ಸತಮನರತ 250 ಕ್್ೂೇಟಿ ರೂಪ್ನಯಿಗಳನತನ ಒದಗಿಸಿದ್ುೇವ್.  ಜಲಧನರ ್ಯೇಜರ್್ಗನಗಿ 200 ಕ್್ೂೇಟಿ 
ರೂಪ್ನಯಿಗಳನತನ ಒದಗಿಸಿದ್ುೇವ್.  ವಿದನಯರ್ಥಾ ನಲಯ ಮ್ತ್ತು ವಸತಿ ಶನಲನ ಕಟಟಡಗಳ ನಮನಾಣ್ – ಇದತ ರನಜಯ 
ಸಕ್ನಾರದ ಯೇಜರ್್ರ್ನಗಿದತು, ಇದಕ್ನೆಗಿ 200 ಕ್್ೂೇಟಿ ರೂಪ್ನಯಿಗಳನತನ ಒದಗಿಸಿದ್ುೇವ್.  ವಿಶೇ್ಷವನಗಿ 4 
ಬೃಹತ  ವಿದನಯರ್ಥಾ ನಲಯಗಳನತನ ಪರಿಶ್ಷಟ ಜನತಿ ಮ್ತ್ತು ಪರಿಶ್ಷಟ ಪೆಂಗಡದ ಹನಗೂ ಹೆಂದತಳಿದ ವಗಾಗಳ 
ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳಿಗನಗಿ ರನಜಯದ ಬ್ೆಂಗಳೂರತ, ಮೆೈಸೂರತ, ಮ್ೆಂಗಳೂರತ, ಧನರವನಡ ಮ್ತ್ತು ಕಲಬತರಗಿ ಜಿಲ್ೂಗಳಲ್ಪೂ 
ರನಜಯದಲ್ಪೂಯೇ ಪರಥಮ್ ಬನರಿಗ್ ಮನಡಲನಗತತಿುದ್.  ಏಕ್್ೆಂದರ,್ ಹಳಿಳಗನಡಿನೆಂದ ಮೆೇಲೆೆಂಡ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಕ್ೇ್ೆಂದರಗಳಿಗ್ 
ಬರತವ ಮ್ಕೆಳಿಗ್ ವಿದನಯರ್ಥಾ ನಲಯಗಳು ಇಲೂದೇ್ ಇರತವುದನತನ ರ್ನವು ಗಮ್ನಸಿದ್ುೇವ್.  ಬಹಳಷತಟ ಬನರಿ 
ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳು ನಮ್ಮ ಕಡ ್ ಬೆಂದತ ಶ್ಫನರಸತು ಮನಡಿದರೂ ಸಹ ಅಲ್ಪೂ ಅವರಿಗ್ ರ್ನವುದ್ೇ ಸೌಕಯಾಗಳು 
ದ್ೂರ್ಯಲ್ಪಲೂ.  ಏಕ್್ೆಂದರ,್ ಅಲ್ಪೂನ ಸಿೇಟತಗಳು ಭತಿಾರ್ನಗಿದತು, ಹ್ಚಿಾನ ಸಿೇಟತಗಳಿಗ್ ಅವಕ್ನಶವಿರಲ್ಪಲೂ.  ಈ 
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ಕ್ನರಣ್ಕ್ನೆಗಿ ನನನ ಮ್ನಸಿುನಲ್ಪೂ, ಪರಸಕು ಸನಲ್ಪನೆಂದ ಹಡಿದತ ಒಟತಟ ಮ್ತೆಂದ್ಧನ ಐದತ ವಷಾಗಳವರ್ಗ ್ ಇದಕ್ನೆಗಿ 
ಅನತದನನವನತನ ನೇಡಿದರ್, ಪರಿಶ್ಷಟ ಜನತಿ ಮ್ತ್ತು ಪರಿಶ್ಷಟ ಪೆಂಗಡದ ಹನಗೂ ಹೆಂದತಳಿದ ವಗಾಗಳಿಗ ್ ಸೇ್ರಿದ 
5,000 ಮ್ಕೆಳಿಗ್ ವಿದನಯಜಾರ್್ ಮನಡಲತ ಅನತಕೂಲವನಗತತ್ುದ್.  ಅದರಲೂೂ ವಿಶ್ೇಷವನಗಿ ಪದವಿ ಮ್ತ್ತು ಉನನತ್ 
ಶ್ಕ್ಷಣ್ಕ್ನೆಗಿ ಅನತಕೂಲವನಗತತ್ುದ್.  ವಿದನಯರ್ಥಾನಲಯಗಳು ಇಲೂದ್ಧದುರ್, ಅವರತಗಳು ಮ್ರಳಿ ತ್ಮ್ಮ ಊರತಗಳಿಗ ್
ಹೆಂದ್ಧರತಗತವ ಸನಕಷತಟ ಉದನಹರಣ್ಗಳನತನ ರ್ನನತ ರ್್ೂೇಡಿದ್ುೇರ್್.  ಈ ಕ್ನರಣ್ಕ್ನೆಗಿ ಬೃಹತ  ವಸತಿ 
ನಲಯಗಳನತನ ಪ್ನರರೆಂಭ ಮನಡಿದ್ುೇವ್. ಇನನಷತಟ ಹಚ್ಿಾನ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಕ್ೇ್ೆಂದರಗಳು ಎಲ್ಪೂವ್ಯೇ, ಅಲ್ಪೂಯೂ ಸಹ ಮನಡತವ 
ಉದ್ುೇಶವನನಟತಟಕ್ೂ್ೆಂಡಿದು್ೇವ್.  ಬೃಹತ  ಬ್ೆಂಗಳೂರತ ಮ್ಹನನಗರ ಪ್ನಲ್ಪಕ್್ಗ ್ 200 ಕ್್ೂೇಟಿ ರೂಪ್ನಯಿಗಳನತನ 
ಒದಗಿಸಿದ್ುೇವ್.  ರನಜಯದಲ್ಪೂನ ಸಣ್ಣ ಬೆಂದರತಗಳಲ್ಪೂ ದ್ೂಡಡ ಪರಮನಣ್ದಲ್ಪೂ ಡರಜಿೆೆಂಗ  ಮನಡಲತ ಮ್ತ್ತು ಅದರ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮನಡಬೇ್ಕ್ನಗಿದತು, ಇದಕ್ನೆಗಿ ಇವತಿುನ ದ್ಧವಸ 175 ಕ್್ೂೇಟಿ ರೂಪ್ನಯಿಗಳನತನ ಒದಗಿಸಿದ್ುೇವ್.  
ಮ್ೂಲಭೂತ್ ಸೌಕಯಾಗಳಿಗನಗಿ, ಪ್ೌರಢ್ ಶನಲ ್ ಮ್ತ್ತು ಪದವಿ ಪೂವಾ ಕ್ನಲೇ್ಜತಗಳಿಗ್ 150 ಕ್್ೂೇಟಿ 
ರೂಪ್ನಯಿಗಳನತನ ಒದಗಿಸಿದು್ೇವ್.  ರ್ನಯರ್ನಲಯಗಳಿಗ್ 85 ಕ್್ೂೇಟಿ ರೂಪ್ನಯಿಗಳನತನ ಒದಗಿಸಿದ್ುೇವ.್  ರನಜಯ 
ಹ್ದನುರಿ ನಮನಾಣ್ಕ್ನೆಗಿ ಭೂ ಸನಾಧಿೇನ ಪಡಿಸಿಕ್ೂ್ಳಳಲತ ಹೇಗ್ ಹಲವನರತ ಯೇಜರ್್ಗಳಿಗ್ ಅನತದನನಗಳನತನ 
ಒದಗಿಸಿದ್ುೇವ್.  ಒಟನಟರ್ರ್ನಗ ್ ಇವುಗಳಿಗ್ 8,001 ಕ್್ೂೇಟಿ ರೂಪ್ನಯಿಗಳನಗತತ್ುವ್.  ಇಲ್ಪೂ ಪರಮ್ತಖ್ವನಗಿ 
ಗಮ್ನಸಬೇ್ಕ್ನದ ಒೆಂದತ ವಿಚನರವ್ೇರ್ೆ್ಂದರ್, ಸನಮನನಯವನಗಿ ಈ ಹೆಂದ ್ ಪೂರಕ ಅೆಂದನಜತಗಳ ಪಟಿಟಯನತನ 
ಮನಡಿದನಗ ಆದನಯ ಶ್ೇಷಿಾಕ್್ಗ್ ಬಹಳ ಖ್ಚನಾಗತತಿುದತುದನತನ ರ್ನವು ರ್್ೂೇಡಿದ್ುೇವ್.  ಆಗ ಬೆಂಡವನಳ ಶ್ೇಷಿಾಕ್್ಗ್ 
ಖ್ಚತಾ ಕಡಿಮೆ ಇರತತಿುತ್ತು.  ಆದರ್, ಈ ಬನರಿ ಎರಡೂ ಲ್ಕೆ ಶ್ೇಷಿಾಕ್್ಗಳು ಸರಿಸಮನನವನಗಿವ್.  ಆದನಯ 
ಶ್ೇಷಿಾಕ್್ಗ್ 4,021.49 ಕ್್ೂೇಟಿ ರೂಪ್ನಯಿಗಳನಗಿದತು; ಬೆಂಡವನಳ ಶ್ೇಷಿಾಕ್್ಗ್ 3,979.64 ಕ್್ೂೇಟಿ 
ರೂಪ್ನಯಿಗಳನತನ ಖ್ಚತಾ ಮನಡತತಿುದು್ೇವ;್ ಇದರಿೆಂದ ಆಸಿು ಸೃಜರ್್ರ್ನಗತತ್ುದ್ ಎನತನವ ವಿಚನರವು ಎಲೂರಿಗೂ 
ತಿಳಿದ್ಧದ್ ಎೆಂದತ ರ್ನನತ ಭನವಿಸತತ್ುೇರ್್.  8,001 ಕ್್ೂೇಟಿ ರೂಪ್ನಯಿಗಳಲ್ಪೂ ಏರ್್ೇನತ ಅನತದನನ ನೇಡಿದ್ುೇವ ್
ಎೆಂದರ್, 1,806 ಕ್್ೂೇಟಿ ರೂಪ್ನಯಿಗಳಷತಟ Charged Expenditure ಆಗಿದ;್ ಮ್ತ್ತು Voted 
Expenditure 6,194 ಕ್್ೂೇಟಿ ರೂಪ್ನಯಿಗಳಷಿಟದ.್  ಒಟನಟರ್ರ್ನಗಿ 8,001 ಕ್್ೂೇಟಿ ರೂಪ್ನಯಿಗಳಲ್ಪೂ ನಮ್ಮ 
cash out flow ಎಷ್ನಟಗತತ್ುದ್ ಎೆಂದರ್, 1,134 ಕ್್ೂೇಟಿ ರೂಪ್ನಯಿಗಳು ಕ್್ೇೆಂದರದ ಅನತದನನದ ಮ್ತಖ್ನೆಂತ್ರ 
ದ್ೂರ್ಯತತ್ುದ್.  1,799 ಕ್್ೂೇಟಿ ರೂಪ್ನಯಿಗಳು “ಹ್ೂೆಂದನಣಿಕ್್”ಯ ಮ್ತಖ್ನೆಂತ್ರ ಬರತತ್ುದ್.  ಹೇಗನಗಿ Net 
Cash Out Flow 5,067 ಕ್್ೂೇಟಿ ರೂಪ್ನಯಿಗಳು ಮನತ್ರವ್ೇ ಆಗತತ್ುದ್.  ಆಯವಯಯದಲ್ಪೂ ನಮ್ಮ ಜಿ.ಎಸ್ .ಟಿ. 
ಪರಿಹನರ ಮತ್ುವನತನ ಹೆಂಚಿಕ್್ ಮನಡಿದನಗ 5,000 ಕ್್ೂೇಟಿ ರೂಪ್ನಯಿಗಳು ಎೆಂಬತದನಗಿ ರ್ನವು ಮನಡಿದು್ವು.  
ಆದರ್, ಪರಸಕು ಸನಲ್ಪನಲ್ಪೂ ನಮ್ಮ ರನಜಯಕ್್ೆ ಒಟನಟರರ್್ನಗಿ 10,557 ಕ್್ೂೇಟಿ ರೂಪ್ನಯಿಗಳಷತಟ ಜಿ.ಎಸ್ .ಟಿ. ಪರಿಹನರ 
ಮತ್ುವು ದೂ್ರತ್ಿದ.್  ಭನರತ್ ಸಕ್ನಾರದ “ಬೆಂಡವನಳ ಹೂಡಿಕ್್” ಎನತನವ ಯೇಜರ್್ ಇದ್.  2022-23 ರ್್ೇ 
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ಸನಲ್ಪಗ್ Special Assistance to Capital Investment ರಡಿ 3,399 ಕ್ೂ್ೇಟಿ ರೂಪ್ನಯಿಗಳಿಗ್ 
ಈಗನಗಲ್ೇ ಅನಮೇದರ್ ್ದ್ೂರ್ತಿದತು, ಆ ಪ್ೈ್ಕ್ 1,797 ಕ್್ೂೇಟಿ ರೂಪ್ನಯಿಗಳು ಈಗನಗಲೇ್ ಬಿಡತಗಡ್ಗ್ೂೆಂಡಿವ್.  
ತ್ಮ್ಗ್ಲನೂ ತಿಳಿದ್ಧರತವೆಂತ್, ನಮ್ಮ ಜಿ.ಎಸ್ .ಟಿ. ಮ್ತಖ್ನೆಂತ್ರ ನಮ್ಮ ಆದನಯ ಸೆಂಗರಹ ಮ್ತ್ತು ನಮ್ಮ ಬಹಳ ದ್ೂಡಡ 
ಪರಮನಣ್ದ ಪರಯತ್ನಗಳಿೆಂದನಗಿ ಇವತಿುನ ದ್ಧವಸ ರ್ನವು ನಮ್ಮ ಇಡಿೇ ದೇ್ಶದಲ್ಪೂಯೇ ಎರಡರ್್ೇ ಸನಿನದಲ್ಪೂದ್ುೇವ.್  
ರ್ನವು ಆಯವಯಯವನತನ ತ್ರ್ನರಿಸಿದನಗ, ವನಣಿಜಯ ತ್ರಿಗ್ಗಳಿೆಂದ 72,010 ಕ್್ೂೇಟಿ ರೂಪ್ನಯಿಗಳ ಗತರಿಯನತನ 
ಹ್ೂೆಂದತವುದನಗಿ ಅೆಂದನಜಿಸಲನಗಿತ್ತು.  ಆದರ್, ಇವತಿುನ ದ್ಧವಸದ ಪರಗತಿಯನತನ ರ್್ೂೇಡಿದನಗ, ಅದತ ನಮ್ಮ 
ನಗದ್ಧತ್ ಗತರಿಗಿೆಂತ್ ಹ್ಚನಾಗಿದ್.  ಹೇಗನಗಿ ಇವತಿುನ ದ್ಧವಸ ನಮ್ಮ ಗತರಿಯನತನ 79,010 ಕ್್ೂೇಟಿ ರೂಪ್ನಯಿಗಳಿಗ ್
ಹ್ಚಿಾಸಿದು್ೇವ್.  ಅೆಂದರ್ ವನಣಿಜಯ ತ್ರಿಗ್ಗಳಿೆಂದ 7 ಸನವಿರ ಕ್್ೂೇಟಿ ರೂಪ್ನಯಿಗಳಿಗೂ ಅಧಿಕವನದ ಆದನಯ 
ಬರತತ್ುದ ್ ಎೆಂಬ ವಿಶನಾಸವು ನಮ್ಗಿದ್.  ಹೇಗ ್ ಒೆಂದತ ಕಡ ್ ನಮ್ಮ ಆದನಯವನತನ ಹ್ಚಿಾಸತವುದತ; ಎಲ್ೂಲ್ಪೂ 
ಸನಧಯವಿದಯ್ೇ ಅಲ್ೂಲನೂ ಉಳಿತನಯ ಮನಡತವುದತ; ಹ್ೂೆಂದನಣಿಕ್್ ಮನಡತವುದತ ಮ್ತ್ತು ನಮ್ಮ ವ್ಚಾಗಳಿಗ್ ಮ್ರತ 
ಆದಯತ ್ ನೇಡಿ, ಆ ಮ್ೂಲಕ 5,067 ಕ್್ೂೇಟಿ ರೂಪ್ನಯಿಗಳಷಿಟರತವ Net Cash Out Flow ವನತನ 
ಸರಿದೂಗಿಸತವ ಬಗ್ೆ ಎಲನೂ ಕರಮ್ಗಳನತನ ತ್ಗ್ದತಕ್ೂ್ಳುಳತ್ುೇವ್.  ಒಟನಟರ್ರ್ನಗಿ, ಈಗಿರತವ ಪರವನಹ ಪರಿಹನರ, ಮ್ರ್್ 
ನಮನಾಣ್, ನರೇ್ಗನ, ಗನರಮಿೇಣ್ ನೇರತ ಸರಬರನಜತ, ರೈ್ಲ್ಾ ಇತನಯದ್ಧ ಯೇಜರ್್ಗಳಿಗ್, ವಸತಿ ನಲಯಗಳಿಗ್ ಹನಗೂ 
ಇನತನಳಿದ ಎಲನೂ ಕ್ನಮ್ಗನರಿಗಳಿಗನಗಿ ಉಪಯೇಗ ಮನಡಿಕ್್ೂಳುಳತ್ುೇವ್.  ಹೇಗನಗಿ ರ್ನನತ ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುನ 
ಸವಾ ಸದಸಯರಿಗ್ ಪೂರಕ ಅೆಂದನಜತಗಳನತನ ಅನತಮೇದರ್್ ಮನಡಿಕ್ೂ್ಡಬೇ್ಕ್್ೆಂದತ ತ್ಮ್ಮ ಮ್ತಖ್ನೆಂತ್ರ 
ಕ್್ೇಳಿಕ್ೂ್ಳುಳತ್ುೇರ್್. 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್್.ಹರಿಪರಸನದ (ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಪೂರಕ ಅೆಂದನಜತಗಳ 
ಮೆೇಲ್ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕ್ೆೆಂತ್ ಮದಲತ ನಮ್ಮ ಹರಿಯ ಸದಸಯರನದ ಪರಕ್ನಶ  ಬನಬಣ್ಣ ಹತಕ್್ೆೇರಿಯವರತ 
ಹ್ೇಳಿರತವುದತ ಅವರ ವ್ೈಯಕ್ುಕ ಅಭಿಪ್ನರಯವನಗಿದತು, ಅದತ ಪಕ್ಷದ ಅಥವನ ನನನ ಅಭಿಪ್ನರಯವನಗಿರತವುದ್ಧಲೂ.   

 
ಶ್ರೇ ಬಸವರನಜ ಬೂ್ಮನಮಯಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಅದನತನ ರ್ನನತ ತ್ಗದ್ತಕ್ೂ್ೆಂಡಿಲೂ. 
 
Sri B.K. HARIPRASAD:- To make it clear.  
  
ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶ  ಬನಬಣ್ಣ ಹತಕ್್ೆೇರಿ:- ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರೇ್, ನೇವು ಆ ರಿೇತಿರ್ನಗಿ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕ್್ೆ 

ಹ್ೂೇಗಬೇ್ಡಿ. 
ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್್.ಹರಿಪರಸನದ :- ಇಲೂ, ದಯಮನಡಿ ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶ  ಬನಬಣ್ಣ ಹತಕ್್ೆೇರಿಯವರೇ್, ನೇವು ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂ್ಳಿಳ. 
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ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶ  ಬನಬಣ್ಣ ಹತಕ್್ೆೇರಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಇದತ ವ್ೈಯಕ್ುಕವಲೂ; ಪಕ್ನತಿೇತ್ವನಗಿ ರ್ನನತ 

ಮನತ್ರ್ನಡಿದು್ೇರ್್.  ಇದರಲ್ಪೂ ನನನ ವೈ್ಯಕ್ುಕವನದತದತ ಏನಲೂ.  ನೇವು ಆ ರಿೇತಿರ್ನಗಿ ಮನಡಬನರದತ.  
 
ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್್.ಹರಿಪರಸನದ :- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಇದತ ನನನ ಪರ ಅಲೂ; ಇದನತನ ರ್ನನತ 

ಒಪಿಪಕ್್ೂಳುಳವುದಕ್ನೆಗತವುದ್ಧಲೂ.   
 
ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶ  ಬನಬಣ್ಣ ಹತಕ್್ೆೇರಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಅದತ ನಮ್ಗ್ ಬಿಟಟ ವಿಚನರವನಗಿದ್.  ಆದರ,್ 

ಪಕ್ನತಿೇತ್ವನಗಿ ಅವರತ ಮನಡಿರತವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಬಗ್ೆ ರ್ನನತ ಮನತ್ರ್ನಡಿದು್ೇರ್್.   
 
ಶ್ರೇ ಬಸವರನಜ ಬ್ೂಮನಮಯಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಶ್ರೇ ಹರಿಪರಸನದ ರವರ್ೇ, ಇದರಲ್ಪೂ 

ವ್ೈಯಕ್ುಕವ್ೇನಲೂ.  ರ್ನನತ ಮ್ತ್ತು…    (ಗ್ೂೆಂದಲ)    ರ್ನನತ ಹ್ೇಳುವುದನತನ ಕ್್ೇಳಿ. 
 
Sri B.K. HARIPRASAD:- We are in a political battle.  
Sri BASAVARAJ BOMMAI:- No No, one second. If you hear me, you will get 

the solution.  ಅವರತ ನನನ ಬಗ್ೆ ಸದನ ಕ್ನಳಜಿ ವಹಸತತನುರ್.  ಈಗ ಅಲೂ; ಕಳ್ದ 25 ವಷಾಗಳಿೆಂದ 
ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದನುರ.್  ರ್ನನತ ಹ್ೇಳುವುದನತನ ಒೆಂದತ ನಮಿಷ ಕ್ೇ್ಳಿ. Yield me for a minute.  

 
ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್್.ಹರಿಪರಸನದ :- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಇದರಲ್ಪೂ ಅವರನತನ ಪರಶೆಂಸಿಸಬನರದತ ಎೆಂಬತದೇ್ನೂ 

ಇಲೂ.  ಕ್್ಲವರತ ಹ್ೇಳಿದ ವಿಚನರದಲ್ಪೂ it is not our party stand. Home Minister ಭನಷಣ್ ಮನಡಿದತು 
ಅವ್ಲನೂ it’s not my stand.    

 
ಶ್ರೇ ಬಸವರನಜ ಬ್ೂಮನಮಯಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ ರ್ನನತ 

ಹ್ೇಳುವುದನತನ ಒೆಂದತ ನಮಿಷ ಕ್್ೇಳಲ್ಪ.  ರ್ನನತ ಹೇ್ಳುವ ಅೆಂಶವನತನ ಅವರತ ಕ್್ೇಳಿದರ್…, (ಗ್ೂೆಂದಲ) ಒೆಂದೇ್ 
ಒೆಂದತ ನಮಿಷ ರ್ನನತ ಅವರ ಬಗ್ೆಯೇ ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ುೇರ್್.   
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ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್್.ಹರಿಪರಸನದ :- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ತ್ಮ್ಮ ವಿಚನರದಲ್ಪೂ ಅವರತ ಹ್ೇಳಿರತವ ಬಗ್ೆ ನನನ 
ತ್ಕರನರತ ಇಲೂ.  ಅವರತ ಏನತ ಬ್ೇಕ್ನದರೂ ಹ್ೇಳಲ್ಪ.  I have nothing to say. Home Minister 
statement….  

 
ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶ  ಬನಬಣ್ಣ ಹತಕ್್ೆೇರಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ರ್ನನತ ಏನತ ಬೇ್ಕ್ನದರೂ ಹೇ್ಳಿಲೂ.  ರ್ನನತ 

ಅವರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಕ್ನಯಾಗಳ ಬಗ್ೆ ಮನತ್ರವ್ೇ ಹ್ೇಳಿದ್ುೇರ್್. ಈ ಸದನದಲ್ಪೂ ಏನತ ಬ್ೇಕ್ನದರೂ 
ಹ್ೇಳುವುದಕ್ನೆಗತವುದ್ಧಲೂ.     

 
Sri BASAVARAJ BOMMAI:- He is a senior man. But he has got his own 

style of telling. You take as it is.  ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ, ಇದನತನ ಬಹಳ ಗೆಂಭಿೇರವನಗಿ 
ತ್ಗ್ದತಕ್ೂ್ಳುಳವುದತ ಬ್ೇಡ.  

 
ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಅವರತ ಹ್ೇಳಿದುನತನ ಬಹಳ ಸ್ನೇಹಭನವದ್ಧೆಂದ ತ್ಗ್ದತಕ್ೂ್ಳಳಬೇ್ಕತ.   
 
Sri B.K. HARIPRASAD:- I just clarified it. ರ್ನಳ್ಯ ದ್ಧನ it should not be there 

that we have accepted that.  
 
Sri BASAVARAJ BOMMAI:- Don’t worry. I have taken it in the right 

context.  
ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್್.ಹರಿಪರಸನದ :- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಪೂರಕ ಅೆಂದನಜತಗಳ ಬಗ್ೆ ಈ ಸದನದ 

ಅನತಮೇದರ್್ ಪಡಯ್ತವಲ್ಪೂ, ಮ್ತಖ್ಯಮ್ೆಂತಿರಗಳು 8,001 ಕ್್ೂೇಟಿ ರೂಪ್ನಯಿಗಳ ಬಗ್ೆ ಹ್ೇಳಿದನುರ್.  ಒಟನಟರ್ 
ಪೂರಕ ಅೆಂದನಜಿನಲ್ಪೂ, ಮ್ತಖ್ಯ ಮ್ೆಂತಿರಗಳ್ೇ ತಿಳಿಸಿದೆಂತ,್ 8,00೧ ಕ್್ೂೇಟಿ ರೂಪ್ನಯಿಗಳ ಪ್್ೈಕ್ 1,806.18 ಕ್ೂ್ೇಟಿ 
ರೂಪ್ನಯಿಗಳನತನ ಕ್್ೂರೇಢೇಕರಿಸಲನದ ಮತ್ುದಲ್ಪೂ ವೊೇರ್  ಮನಡಿದನುರ್.  ಇದಲೂದ್ೇ, 6,194.95 ಕ್್ೂೇಟಿ 
ರೂಪ್ನಯಿಗಳನತನ ಈಗನಗಲ್ೇ ವಯಯಿಸಲನಗಿದ್.  ಅವರತ ಮನಡಿರತವ ಪರಮ್ತಖ್ ಹೆಂಚಿಕ್ಯ್ಲ್ಪೂ supplementary 
outline ರಡಿ 638 ಕ್್ೂೇಟಿ ರೂಪ್ನಯಿಗಳನತನ ಪರವನಹ ಪಿೇಡಿತ್ ಪರದ್ೇಶದಲ್ಪೂನ ಪರವನಹ ಪರಿಹನರ 
ಕ್ನಯಾಗಳಿಗನಗಿ ಹೆಂಚಿಕ್ ್ ಮನಡಲನಗಿದ್.  ಪರವನಹ ಬೆಂದತ ಇಲ್ಪೂಗ್ ಎರಡತ ವಷಾಗಳನದರೂ ಸಹ ಸನಕಷತಟ 
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ಪರಿಹನರ ಮತ್ುವು ಪರವನಹ ಪಿೇಡಿತ್ ಜನ ಸನಮನನಯರಿಗ್ ದ್ೂರ್ತಿಲೂ ಎನತನವ ಬಗ್ೆ ರ್ನವುಗಳು ಹ್ೇಳುತ್ುಲೇ್ ಇದ್ುವು.  
ಈಗ ಇದತ ಸನಬಿೇತನಗತತಿುದ್.  ಅವರ ಬಳಿ ಹಣ್ದ ಕ್್ೂರತ್ ಇಲೂ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳುವುದನದರ್, ಪರಿಹನರಕ್ನೆಗಿ ರ್ನವು 
ಇಷತಟ ದ್ಧನ ಕ್ನಯಬ್ೇಕ್ನದತು ಇರತತಿುರಲ್ಪಲೂ.   

 
ಶ್ರೇ ಬಸವರನಜ ಬ್ೂಮನಮಯಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ ರ್ನವುದರ ಬಗ್ೆ 

ಹ್ೇಳುತಿುದನುರೂ್ೇ, ನನಗ್ ಗ್ೂತಿುಲೂ.  ಈ ಬಗ್ೆ ರ್ನವು 1,936 ಕ್್ೂೇಟಿ ರೂಪ್ನಯಿಗಳನತನ ಹ್ಚತಾವರಿರ್ನಗಿ ಖ್ಚತಾ 
ಮನಡಲತ ಕ್್ೇಳುತಿುದ್ುೇವ್.  ಇದರಥಾ ರ್ನವು ಈಗನಗಲ್ೇ ಏನೂ ಖ್ಚತಾ ಮನಡಿಲೂವ್ೆಂತ್ಲೂ.  ಈ ಬಗ್ೆ ಒಟನಟರರ್್ನಗಿ 
ರ್ನವು ಎಷತಟ ಖ್ಚತಾ ಮನಡಿದ್ುೇವ್ ಎನತನವ ಮನಹತಿಯನತನ ರ್ನನತ ಅವರಿಗ್ ನೇಡತತ್ುೇರ್್. ಬ್ೇರ ್ ಬ್ೇರ್ 
ಬನಬತುಗಳಿೆಂದ … 

 
ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್್.ಹರಿಪರಸನದ :- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮ್ತಖ್ಯಮ್ೆಂತಿರಗಳು ಆಮೆೇಲ್ ಮನಹತಿ ನೇಡಲ್ಪ.  

ನನಗ್ ಬೆಂದ್ಧರತವ ಮನಹತಿಯ ಪರಕ್ನರ ರ್ನನತ ಹ್ೇಳುತ್ುೇರ್್.  ನೆಂತ್ರದಲ್ಪೂ ಮ್ತಖ್ಯಮ್ೆಂತಿರಗಳು ಭನಷಣ್ ಮನಡತವನಗ 
ಇದರ ಬಗ್ೆ ಹ್ೇಳಲ್ಪ. 

     (ಮ್ತೆಂದತ) 
 

1313/29-12-2022/4-50/ಬಿಕ್್ಪಿ-ವಿಕ್ ್               (ಸಭನಪತ್ತಯವರ ಉಪಸ್ಥಿತ್ತ) 
 

ಶ್ರೇ ಬಸವರನಜ ಬ್ೂಮನಮಯಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಒಟತಟ  ಎಷತಟ  ಹಣ್  ಖ್ಚನಾಗಿದ್  ಎನತನವ  
ವಿವರವನತನ  ರ್ನನತ  ಕ್್ೂಡತತ್ುೇರ್್.   ಕ್್ೇವಲ  600  ಕ್್ೂೇಟಿ  ರೂಪ್ನಯಿಗಳನತನ  ಖ್ಚತಾ  ಮನಡಿದ್ಧುೇರಿ ಎೆಂದತ  
ಹ್ೇಳುವುದತ ಸರಿಯಲೂ.  

 
ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್್.ಹರಿಪರಸನದ (ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ):- ರ್ನನತ ಖ್ಚತಾ  ಮನಡಿದ್ಧುೇರನ  ಎೆಂದತ  ಕ್್ೇಳುತಿುಲೂ,   

ಇದಕ್್ೆ   ಹ್ಚತಾವರಿರ್ನಗಿ  ಸ್ೇರಿಸತತಿುೇರನ  ಎೆಂದತ  ಕ್್ೇಳುತಿುದ್ುೇರ್್.   
  
ಶ್ರೇ ಬಸವರನಜ ಬ್ೂಮನಮಯಿ:- ಇದಕ್್ೆ ಹಚ್ತಾವರಿರ್ನಗಿ 1396 ಕ್್ೂೇಟಿ ರೂಪ್ನಯಿಗಳನತನ 

ಸೇ್ರಿಸತತಿುದ್ುೇರ್್. 
ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್್.  ಹರಿಪರಸನದ :- ಈಗ for flood related activities 638 crores.  



     ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನ ಪರಿಷತ್ತು                ೨೯.೧೨.೨೦೨೨        154 

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

 

 

Sri BASAVARAJ BOMMAI:- State Disaster Response Fund ಎೆಂದರ್, ಅದೇ್ 
ಆಗಿರತತ್ುದ್.  1396 ಕ್ೂ್ೇಟಿ  ರೂಪ್ನಯಿಗಳನತನ ಸೇ್ರಿಸತತಿುದ್ುೇರ್್. 

 
  ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್್.ಹರಿಪರಸನದ :- ರ್ನನತ ನನನ ವಿಚನರವನತನ  ಪೂಣ್ಾವನಗಿ  ಮ್ತಗಿಸತತ್ುೇರ್್.    ಇದತ ೧೦೦೦  
ಕ್್ೂೇಟಿ  ರೂಪ್ನಯಿಗಳ್ೇ  ಬರತತ್ುದ್.    ಅದರ  ಜ್ೂತ್ಗ್  ಈ  ೫೦೦ ಕ್್ೂೇಟಿ  ರೂಪ್ನಯಿಗಳನತನ   ನಮ್ಮದತ  
outstanding ಏನತ್ತು, grant for compensation of the crops ೫೦೦-೬೦೦  ಅೆಂದರ,್ ೧೧೦೦  
ಕ್್ೂೇಟಿ ರೂಪ್ನಯಿಗಳನಗತತ್ುದ್.  ಅಲ್ಪೂಗ್ ರ್ನನತ ಬರತತಿುದ್ುೇರ್್. 124 crores were allotted for 
infrastructure work.  State Disaster Relief Fund ನಲ್ಪೂಯೂ  ಕೂಡ  ನೇವು  ಹನಕ್ಕ್ೂ್ೆಂಡಿದ್ಧುೇರಿ. 
ಇದನತನ  ರ್ನವು  ಹ್ೇಳುತ್ುಲ್ೇ  ಬೆಂದ್ಧದ್ುೇವ್.  ೩ ವಷಾಗಳಿೆಂದ they have been waiting for the 
relief.  ರ್ನವು  ಇನತನ ಸಹ  ಅವರ  ರಿಲ್ಪೇಫ    ಕ್ನಯತುಕ್್ೂೆಂಡಿರತವುದತ ೩  ವಷಾಗಳು ಎೆಂದರ್, ಅವರಿಗ್  
ಬಹಳ  ಕಷಟವನಗತತ್ುದ್.     ಮ್ತ್ು,  ಈಗ  ಸೂೆಲು   ಎೆಂದತ  ಹ್ೇಳಿ to improve the infrastructure in 
the Government Schools and Colleges Rs.150 crores was sanctioned.  The 
Government also sanctioned 500 crores for the Energy Department under the 
scheme investment in power utility.  Rs.256 crores were provided to Rajiv 
Gandhi Housing Corporation Limited for completion of 20,000 houses taken up 
under the Chief Minister one lakh housing scheme. ಸೂೆಲ ಗಳ  ಪರಿಸಿಿತಿ   ಏರ್ನಗಿದ್  ಎೆಂದತ 
ಹ್ೇಳಿದರ್  ಅಧಾ  ವಷಾವನದರೂ   ಕೂಡ….   ಈ ವಿಚನರ  ಕನನಡಪರಭದಲ್ಪೂ  ಬೆಂದ್ಧರತತ್ುದ್.  ರ್ನನತ  
ಹ್ೇಳುತಿುರತವುದಲೂ.    ಕಳ್ದತ  ತಿೆಂಗಳು ಬೆಂದ್ಧರತವೆಂತ್ಹ ವರದ್ಧ, ಅಧಾ  ವಷಾವನದರೂ ಸಹ ಶನಲ್ಗಳಿಗ್  
ಕನನಡ   ಪತಸುಕಗಳು  ಬೆಂದ್ಧರತವುದ್ಧಲೂ.   ಅದರಲೂೂ ಸಹ  ಸಿಬಿಎಸ್ ಸಿ.,  ICSE ಶನಲ್ಗಳಿಗ್    ಕರ್ನಾಟಕ 
ಸಕ್ನಾರದ   ಪಠಯ  ನೇಡಿರತವುದ್ಧಲೂ.  ಅನತದನನ ರಹತ್  ಖ್ನಸಗಿ    ಶನಲ್ಗಳಿಗೂ ಸಹ  ಪತಸುಕಗಳು  
ಬೆಂದ್ಧರತವುದ್ಧಲೂ.   ಅದರ  ಜ್ೂತ್ಗ್  ಸಕ್ನಾರಿ  ಶನಲ್ಗಳಲ್ಪೂ ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್್ೂರತ್,  ಉತ್ುರ  ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಪೂ    ಕನನಡ  
ಅನತದನನತ್  ಶನಲ್ಗಳಿಗ ್ ಸಕ್ನಾರದ್ಧೆಂದ  ರ್ನವುದ್ೇ  ರಿೇತಿಯ ಸಹನಯ  ಬೆಂದ್ಧರತವುದ್ಧಲೂ.  ಅದರಲೂೂ, 
ಗತಲಬಗಾ  ಮ್ತ್ತು ಬಿೇದರ   ಜಿಲ್ೂಗಳಿಗ್  ಬೆಂದ್ಧರತವುದ್ಧಲೂ.    ಅಲ್ಪೂ ಸತಮನರತ  ೧.೨೫ ಕ್್ೂೇಟಿ   ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳ  
ದನಖ್ಲನತಿ  ಕೂಡ  ಇದ್.    ಮ್ತ್ು  ಶ್ಕ್ಷಕರ ಸೆಂಖ್್ಯ  ೧.೯    ಲಕ್ಷ    ಕ್್ೂರತ್  ಇದತು ಅದನತನ ತ್ತೆಂಬಲ್ಪಕ್್ೆ  
ಅಗತತಿುಲೂ.     ಇತಿುೇಚಗ್್  ಎಲನೂ  ಸಕ್ನಾರಿ ಶನಲಯ್  ಮ್ಕೆಳ  ಪ್ೂ್ೇಷಕರತ  ಪರತಿ  ವಿದನಯರ್ಥಾಗ್  ೧೦೦ 
ರೂ.ಗಳನತನ  ಕ್ೂ್ಡಬೇ್ಕ್ೆ್ಂದರತ.  ಅದತ ದ್ಧರ್ನೆಂಕ ೨೨-೧೦-೨೦೨೨ರ   ಪರಜನವನಣಿ ದ್ಧನ  ಪತಿರಕ್ಯ್ನತನ  
ರ್್ೂೇಡಿದರ್,  “ ಸಕ್ನಾರಿ ಶನಲ್ಗಳಲ್ಪೂ  ಕಲ್ಪಯತತಿುರತವ  ಮ್ಕೆಳ  ಪ್್ೂೇಷಕರಿೆಂದ ಶನಲನಭಿವೃದ್ಧಿಗ್  ದ್ೇಣಿ 
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ಸೆಂಗರಹಸತವಲ್ಪೂ    ಸನವಾಜನಕ  ಶ್ಕ್ಷಣ್  ಇಲನಖ್ ್ ಸತತ್ೂುಿೇಲ್  ಹೂ್ರಡಿಸಿರತವ  ಕತರಿತ್ತ”  ಎೆಂದತ  ಇದ್.  ಈಗ  
ಈ  ಪರಿಸಿಿತಿಯಲ್ಪೂ  ರ್ನವು  ಇದನುಗ  ಶನಲ್ಗಳ  ಪರಿಸಿಿತಿ  ಈ ರಿೇತಿರ್ನದರ ್ ಏರ್ನಗಬ್ೇಕತ  ಹ್ೇಳಿ.  
 
 ಆದುರಿೆಂದ,  ಈ  ಒೆಂದತ ಬಜ್ರ್ ನಲ್ಪೂ ಎಲ್ಪೂಯೇ  ಒೆಂದತ  ಕಡ ್ ರ್ನವು  ಎಡವಿದ್ುೇವ್ೆಂದತ ಅನಸತತ್ುದ್.  
Raise in outstanding debts, resulting in the higher interest.  ಎಲ್ಪೂಯೇ  ಒೆಂದತ  ಕಡ ್
Fiscal Management ಅನತನ  ರ್ನವು ತ್ಪಿಪದ್ುೇವೆ್ಂದತ  ನಮ್ಗ್  ಅನಸತತ್ುದ್.  ಆದುರಿೆಂದ,  ಏನತ   ನಮ್ಮ 
ಮಿಡಿರ್ನ  ರಿವೂಯ  ಕಮಿಟಿ ಇರತತ್ುದ್, that’s also in the newspapers, flagged high 
outstanding commitments in the departments such as irrigation and public works.  
These commitments are far higher than the annual budgetary outlay.  The report 
said that adding that it was necessary to go slow on approving the new works. 
ಏಕ್್ೆಂದರ,್  ಸಕ್ನಾರದ್ಧೆಂದ ದ್ಧನನತ್ಯ  ಕ್ನಮ್ಗನರಿಗಳ  ಘೂೇಷಣ್ರ್ನಗತತ್ುಲೇ್  ಇದ್.    ಆದರ್, ಅದಕ್್ೆ ಹಣ್  
ಎಲ್ಪೂದ್  ಎನತನವುದತ  ಗೂ್ತಿುಲೂ.  ಅದಕ್್ೆ ಅವರತ  ಕೂಡ    ಇದನತನ ರ್ನವು  ಬಜ್ರ್   ರ್್ೂೇಡಿಕ್್ೂೆಂಡತ  
ಮನಡಬೇ್ಕ್್ೆಂದತ   ರಿವೂಯ  ಕಮಿಟಿಯವರತ    ಹ್ೇಳಿದನುರ್.    ಆದುರಿೆಂದ,   ಇದ್ಲೂವನೂನ ಸಹ   ತನವು  ಈ  
ಒೆಂದತ ಸಪಿೂಮೆೆಂಟರಿ  ಬಜ್ರ್ ನಲ್ಪೂ  ಗಮ್ನದಲ್ಪೂಟತಟಕ್ೂ್ೆಂಡತ   ರ್ನವ   ಶನಲನ  ಮ್ಕೆಳಿಗ್  ತ್ೂೆಂದರರ್್ನಗತತ್ುದ ್ 
ಮ್ತ್ತು  ರೈ್ತ್ರಿಗ ್ ಏನತ ಪರಿಹನರಗಳು ಸಿಗಬೇ್ಕ್ನಗಿದ್,    ಈ ಬಜ್ರ್   ಪ್ನಸ್   ಮನಡಿಕ್ೂ್ೆಂಡತ   ಇದನತನ  
ಆದಷತಟ  ಬ್ೇಗ  ತ್ಾರಿತ್  ರಿೇತಿಯಲ್ಪೂ  ಮನಡತತಿುೇರಿ ಎನತನವುದತ ನನನ ಅನಸಿಕ್್ರ್ನಗಿದ್.   
 

ಶ್ರೇ ಕ್್.ಎ.ತಿಪ್್ಪೇಸನಾಮಿ (ರ್ನಮ್ನದ್ೇಾಶ್ತ್ರತ):-  ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರ,್  ಅವಕ್ನಶ   ಕ್್ೂಟಟ  ತ್ಮ್ಗ್ 
ಧನಯವನದಗಳು.   ಸರ್ನಮನಯ  ಮ್ತಖ್ಯಮ್ೆಂತಿರಗಳು  ಮದಲ ಕೆಂತಿನ ೧ ೪,೭೬೨.೨೦   ಕ್್ೂೇಟಿ  ರೂಪ್ನಯಿಗಳನತನ 
first supplementary ಹನಕ್ಕ್್ೂೆಂಡಿದ್ಧುೇರಿ.  ಈಗ second ಸಪ್ಿೂಮೆೆಂಟರಿಯಲ್ಪೂ  ೮೦೦೧.೧೩   ಕ್ೂ್ೇಟಿಗಳನತನ  
ಹನಕ್ಕ್್ೂೆಂಡಿದ್ಧುೇರಿ.   ಒಟನಟರ,್ ೨೨, ೭೬3.33  ಕ್್ೂೇಟಿಗಳನಗತತ್ುದ್.  ೨ರ್ೇ್  ಕೆಂತಿನಲ್ಪೂ  ತನವು Central 
Assistance ಇೆಂದ  ೧೭೯೯.೦೧   ಕ್್ೂೇಟಿ ರೂಪ್ನಯಿಗಳು  ಬರತತ್ುದ್.  ಅೆಂದರ್, Centrally Sponsored 
Schemes ಬರತತ್ುದ್  ಎೆಂದತ ತನವು ಅಥಾ  ಮನಡಿಕ್್ೂೆಂಡಿದು್ೇರ್್.    ಅದ್ೇ  ರಿೇತಿ  ಅಡ್ೆಸ್ಟ ಮೆೆಂರ್    ಎೆಂದತ  
ಹ್ೇಳಿದ್ಧರಿ. ಅದತ  ರ್ನವುದತ  ಎೆಂದತ ಗ್ೂತನುಗಲ್ಪಲೂ.   ತನವು  ದಯಮನಡಿ  ಹ್ೇಳಬೇ್ಕತ.  Central 
sponsored ನೆಂದ  ಬರತ್ಕೆೆಂತ್ಹ ೧೧೩೪.೭೨ by way of adjustment ೧೭೯೯.೦೧   ಆಗಿದ.್  ಇದತ  
ರ್ನವ  ರಿೇತಿ ಎೆಂದತ  ಹ್ೇಳಬ್ೇಕತ.  Net outflow ಇರತವುದತ   ೫೦೬೭.೪೦ crores ಇದ್. ತನವು  
ತ್ೆಂದ್ಧರತ್ಕೆೆಂತ್ಹ   ಮ್ಧ್ಯ ವನಷಿಾಕ   ಪರಿಶ್ೇಲರ್್ Mid-Year review of State Finance ೨೦೨೨-೨೩ 
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ರಲ್ಪೂ Fiscal Management Review Committee ಮ್ತಖ್ಯ  ಕ್ನಯಾದಶ್ಾಗಳ  ಅಧಯಕ್ಷತಯ್ಲ್ಪೂ  
ನಡಯ್ತತ್ುದ್.    ಅದರಲ್ಪೂ  ಕ್್ಲವು ವಿಷಯಗಳನತನ ಬಹಳ ಗೆಂಭಿೇರವನಗಿ  ಪ್ನೂಗ    ಮನಡಿದನುರ.್  Non tax 
revenue collection ರನಜಯದಲ್ಪೂ ಅತಿರ್ನಗಿ  ಕಡಿಮೆರ್ನಗಿದ್.   ಮ್ತ್ು   ಇದತ ರನಷಿ  ಮ್ಟಟದಲ್ಪೂಯೂ  
ಕೂಡ ರ್ನವು  ೩-೪ರ್್ೇ  ಸನಿನದಲ್ಪೂದ್ುೇವ್.    ಆದುರಿೆಂದ,  ಈ  ವಿಚನರದಲ್ಪೂ ಸಮಿತಿ ಸಲಹ್  ಮನಡಿದ್.    
ಏರ್ನದರೂ  ಮನಡಿ,  ಈ  users or charges ಅನತನ revise ಮನಡಿ   ಅದ್ೇ ರಿೇತಿಯಲ್ಪೂ  
ಪರಿಣನಮ್ಕ್ನರಿರ್ನಗಿ    collect ಮನಡಿ  ಎೆಂದತ  ಹ್ೇಳಿದ್.   ಇನತನ Centrally Sponsored Schemes 
ನೆಂದ funds regular ಅಗಿ release ಆಗತತಿುಲೂ,   ಅದನತನ follow up ಮನಡಬೇ್ಕತ. ಅದರಿೆಂದ, 
ಸಚಿವನಲಯದಲ್ಪೂ counterpart departments ಏನದ್, ಅದರ  ಜ್ೂತ್  ಸೆಂಬೆಂಧ  ಇಟತಟಕ್ೂ್ೆಂಡತ ಆ  
ಹಣ್ವನತನ  ತ್ಾರಿತ್ವನಗಿ  ತ್ಗ್ದತಕ್ೂ್ೆಂಡರ ್ ತ್ತೆಂಬನ ಒಳ್ಳಯದತ.  ಏಕ್್ೆಂದರ,್ ರನಜಯದ  ಆರ್ಥಾಕತ ್ ಮೆೇಲ್  ಹ್ೂರ್  
ಬಿೇಳುತ್ುದ್.  ಇರ್ೂ್ನೆಂದತ ವಿಚನರವನತನ ಸಮಿತಿ  ಹ್ೇಳುತ್ುದ್.  ರನಜಯದ ಸನಲದ ಹ್ೂರ್  ಜನಸಿುರ್ನಗತತಿುದ್,   
outstanding ಸನಲದ  ಹ್ೂರ್  ಜನಸಿುರ್ನಗತತಿುದ್.    ಇದತ  ಅಲೂದ್,  ಬಡಿಡಯನತನ  ಕಟತಟವೆಂತ್ಹದತು  ಸಹ    
ಅತಿರ್ನಗಿದ್.  ಈ  ದೃಷಿಟಯಲೂೂ  ಕೂಡ  ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಟ ಕ್ನಯಾದಶ್ಾಗಳು  ಕೂಡ     ಸನಕಷತಟ  ರಿೇತಿಯಲ್ಪೂ  
ನಗನ ವಹಸಬ್ೇಕ್್ೆಂದತ   ಹೇ್ಳಿದ್.  ಈ  ಬಗ್ೆ   ಕರಮ್  ವಹಸಬ್ೇಕ್್ೆಂದತ  ಮನನಯ  ಮ್ತಖ್ಯಮ್ೆಂತಿರಗಳಿಗ್  ಹ್ೇಳಲ್ಪಕ್್ೆ  
ಬಯಸತತ್ುೇರ್್.   ಇರ್ೂ್ನೆಂದತ  ವಿಚನರವನಗಿ, ರನಜಯ ಸಕ್ನಾರ  ನವೃತಿು  ಹೂ್ೆಂದತತಿುರತವ   ಐ.ಎ.ಎಸ್   ಅಧಿಕ್ನರಿ  
ಗತರತಚರಣ್  ರವರ  ಅಧಯಕ್ಷತ್ಯಲ್ಪೂ   ಈ  ಕ್್ಪಿಸಿಎಲ   ಮ್ತ್ತು  ಸಟ್ೇರ್   ಎಸನೆೆಂಗಳ   ಆರ್ಥಾಕ ವಯವಸ್ಿಯನತನ  
ಸತಧನರಣ್  ಮನಡಲ್ಪಕ್ೂ್ೆೇಸೆರ  ಒೆಂದತ ಸಮಿತಿಯನತನ  ಮನಡಿತ್ತು.  ಅವರತ  ಒೆಂದತ  ಒಳ್ಳಯ ವರದ್ಧಯನತನ  
ಕ್್ೂಟಿಟದನುರ್.  ಅದರಲ್ಪೂ ಅಡಕವನಗಿರತವ  ಏನತ ಶ್ಫನರಸತುಗಳಿವ್, ಅವುಗಳನತನ  ತ್ಾರಿತ್ವನಗಿ ಮನಡಿದರ್, ಆರ್ಥಾಕ 
ಸತಧನರಣ್  ಆಗತತ್ುದ್.  ಎಲನೂ  ರನಜಯದಲ್ಪೂಯೂ  ಕೂಡ   ಆರ್ಥಾಕ ವಯವಸ್ಿ  ಸಾಲಪ  ಕತಸಿದ್ಧದ್.      ನಮ್ಮ ರನಜಯ  
ರ್ನವತ್ತು ಸಹ  ಆರ್ಥಾಕ  ಹ್ೂಣಯ್ಲ್ಪೂ   ಮ್ತೆಂದ್  ಇತ್ತು   ಮ್ತ್ತು  ರ್ನವನಗಲೂ ಸಹ  ಮ್ತೆಂದ್  ಇತ್ತು.  
ಅದ್ೇ ರಿೇತಿಯಲ್ಪೂಯೂ ಸಹ  ತ್ಮ್ಮ   ರ್್ೇತ್ೃತ್ಾದ ಸಕ್ನಾರದ  ಸಮ್ಯದಲೂೂ  ಬರಲೆ್ಂದತ  ಹನರ್ೈಸತತ್ುೇರ್್.  
 

ಶ್ರೇ  ನಸಿೇರ   ಅಹಮದ( ವಿಧನನಸಭ್ಯಿೆಂದ  ಚತರ್ನಯಿತ್ರನದವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರ,್  ತನವು  
ಕ್್ೂಟಿಟರತ್ಕೆೆಂತ್ಹ   ಬಜ್ರ್  ಸೇ್ರಿ ಒಟತಟ  ಬಜ್ರ್  ಗನತ್ರ ೨,೬೫,೨೨೦   ಕ್ೂ್ೇಟಿ  ರೂಪ್ನಯಿಗಳು  ಇದುರೂ  ಸಹ   
ಕ್್ೇೆಂದರದ  taxation ಮ್ತ್ತು grants…  ೨೦೧೮-೧೯ ರಲ್ಪೂ ಬಜ್ರ್  ಗನತ್ರ  ೨,೩೪,೧೫೩  ಕ್್ೂೇಟಿ ರೂಪ್ನಯಿಗಳು  
ಇತ್ತು.  ಆಗ  ಕ್್ೇೆಂದರದ್ಧೆಂದ  ನಮ್ಗ್  ೬೨,೩೯೪ ಕ್ೂ್ೇಟಿ ರೂಪ್ನಯಿಗಳಷತಟ ಗನರೆಂರ್ು  ಬರತತಿುತ್ತು.  
                  (ಮ್ತೆಂದತ) 
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(1314) 29.12.2022 05.00 ಎಸ್ ವಿ-ಬಿಎನ ಎಸ್           (ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಿತಿ)  
ಶ್ರೇ ನಸಿೇರ  ಅಹಮದ  (ಮ್ತೆಂದತ):-  

ನೆಂತ್ರ ೨೦೧೮-೧೯ರಲ್ಪೂ ಸಹ ನಮ್ಗ್ ಸತಮನರತ ರೂ.82,063 ಕ್ೂ್ೇಟಿ ಬರತತಿುತ್ತು. ೨೦೨೨-೨೩ರಲ್ಪೂ ಕ್್ೇವಲ 
ರೂ.೫೨,೦64 ಕ್್ೂೇಟಿ ಎೆಂದತ ಅೆಂದನಜತ ಮನಡಲನಗಿದ್. Difference is almost about Rs.20,000/- 
Crores.  ಅದರ ಬಗ್ೆ ಮನನಯ ಮ್ತಖ್ಯಮ್ೆಂತಿರಯವರತ ಒೆಂದತ ಸಪಷಿಟೇಕರಣ್ವನತನ ನೇಡಬ್ೇಕ್್ೆಂದತ ಕ್್ೇಳುತ್ುೇರ್.್  

 ಜ್ೂತ್ಗ್ ೨೦೧೮-೧೯ರಲ್ಪೂ ಬಡಿಡ ಪರಮನಣ್ ರೂ.೧೩,೯೩೦ ಕ್್ೂೇಟಿ ಇತ್ತು. ಈಗ ೨೦೨೧-೨೨ರಲ್ಪೂ ಅದತ 
ರೂ.೨೭,೧೬೧ ಕ್್ೂೇಟಿ ಆಗಿದ್.   ಅೆಂದರ್ ದ್ಧಾಗತಣ್ಗ್ೂೆಂಡಿದ.್  ಮನನಯ ಮ್ತಖ್ಯಮ್ೆಂತಿರಯವರತ ಇದರ ಬಗ್ೆಯೂ ಸಹ 
ಸಪಷಟರ್್ ನೇಡಬೇ್ಕ್್ೆಂದತ ಕ್ೂ್ೇರತತು್ೇರ್್.  ೨೦೧೭-೧೮ರಲ್ಪೂ ಬಡಿಡ ಪರಮನಣ್ ರೂ. ೧೩,೯೩೦ ಕ್ೂ್ೇಟಿ ಇತ್ತು. ೨೦೨೧-
೨೨ರಲ್ಪೂ ರೂ.೨೭,೧೬೧ ಕ್್ೂೇಟಿ ಇದ್. ಇದತ ಸಹ double ಆಗಿದತು, ಸಕ್ನಾರ ಇದನತನ ಕಡಿಮೆ ಮನಡತವ ಬಗ್ೆ 
ಏರ್ನದರೂ ಯೇಚರ್್ ಮನಡಿದಯ್ೇ ಎೆಂಬತದನತನ ಕ್್ೇಳಬಯಸತತ್ುೇರ್್.   

ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶ  ಕ್್. ರನಥ್ೂೇಡ  (ರ್ನಮ್ನದ್ೇಾಶನ ಹ್ೂೆಂದ್ಧದವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, 
ಅವಕ್ನಶಕ್ನೆಗಿ ಧನಯವನದಗಳು.  ರ್ನನತ ಹ್ೇಳಬಯಸಿದು ಕ್್ಲವು ಅೆಂಶಗಳನತನ ಮನನಯ ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷದ 
ರ್ನಯಕರತ, ಮನನಯ ತಿಪ್ಪ್ೇಸನಾಮಿಯವರತ ಮ್ತ್ತು ಮನನಯ ನಸಿೇರ  ಅಹಮ್ದ ರವರತ ಈಗನಗಲ್ೇ ಪರಸನುಪಿಸಿದತು, 
ಅದನತನ ಪತನರನವತಿಾಸತವುದ್ಧಲೂ.   

 ಎರಡತ ವಿಚನರಗಳ್ೆಂದರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಹಣ್ಕ್ನಸಿನ ಹ್ೂಣ್ಗನರಿಕ್್ ಕ್ನಯು ೨೦೦೨ರಡಿಯಲ್ಪೂ ಕರ್ನಾಟಕ 
ಹಣ್ಕ್ನಸತ ನವಾಹಣ್ ಪರಿಶ್ೇಲರ್ನ ಸಮಿತಿ ಇತಿುೇಚ್ಗ್ ಸಕ್ನಾರಕ್್ೆ ಒೆಂದತ ವನಷಿಾಕ ವರದ್ಧಯನತನ ನೇಡಿದ್.  
ಏಕ್್ೆಂದರ ್ ಸನಲದ ಪರಮನಣ್ ರೂ.೧,೭೯,೭೭೪ ಲಕ್ಷ. ಇದತ debt servicing ಗ್ ನೇಡಿದ್ುೇವ್ೆಂದತ ಪೂರಕ 
ಅೆಂದನಜತಗಳಲ್ಪೂ ತಿಳಿಸಿದನುರ.್  ದ್ಧರ್್ೇ ದ್ಧರ್್ೇ debt servicing ಹ್ಚನಾಗತತ್ುಲ್ೇ ಇದ್.  ಇದಕ್ನೆಗಿ ಇರತವ 
ಪರಿಶ್ೇಲರ್ನ ಸಮಿತಿಗಳು, may be RBI and other committee, ಅವು   ಈಗನಗಲ್ೇ warning 
ಕ್್ೂಟಿಟವ್, that our debts have become more. ಅದನತನ ಹ್ೇಗ್ reduce ಮನಡತತಿುೇರಿ?  We have 
already exceeded our fiscal discipline which he had  adhered to. ಈಗನಗಲ್ೇ ಅದತ 
exceed ಆಗಿದ.್  ಈಗನಗಲ್ೇ RBI  ನವರತ ಕೂಡ risk analysis ವರದ್ಧಯಲ್ಪೂ “ಕರ್ನಾಟಕ ಸಕ್ನಾರದ 
ಆರ್ಥಾಕ ಸಿಿತಿ ದ್ಧರ್್ೇ ದ್ಧರ್್ೇ ಬಿಗಡನಯಿಸತತಿುದ್” ಎೆಂದತ ತಿಳಿಸಿರತತನುರ್. ಈಗನಗಲ್ೇ ಎಲೂರೂ ಹೇ್ಳಿದೆಂತ್ debts 
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ಜನಸಿುರ್ನಗತತ್ುಲೇ್ ಇದ್.  ಅೆಂದರ್ ಮ್ತೆಂದ್ಧನ ವಷಾ ರೂ.೩೧,೦೯೧ ಕ್ೂ್ೇಟಿ ಕ್್ೇವಲ ನಮ್ಮ ಸನಲದ ಮೆೇಲ್ಪನ 
ಬಡಿಡರ್ನಗತತ್ುದ್.  ಇಷ್ೂ್ಟೆಂದತ ದ್ೂಡಡ ಪರಮನಣ್ದಲ್ಪೂ ರ್ನವು ಸನಲವನತನ ಪಡದ್ತಕ್್ೂೆಂಡತ ಅೆಂದರ ್ಆರ್ಥಾಕ ವಷಾದ 
ಅೆಂತ್ಯದ ವ್ೇಳ್ಗ್ ರೂ.೫,೧೮,೦೦೦ ಕ್್ೂೇಟಿ ಗಳಿೆಂದ ರೂ.೫,೪೦,೦೦೦ ಕ್್ೂೇಟಿಗ ್ಹ್ಚನಾಗಿದ್.  ನಮ್ಮ ಬಜ್ರ್  ಅನತನ 
ಕ್್ೇವಲ debt service ಗ್ ಕ್್ೂಟಟರ್ ಉಳಿದೆಂತ್ announce ಮನಡತವ ಎಲನೂ ಪ್ನಲ್ಪಸಿಗಳನತನ ನವಾಹಣ ್
ಮನಡತವುದಕ್್ೆ ಹ್ೇಗ್ ಸನಧಯ? ಕ್್ೇೆಂದರ ಸಕ್ನಾರದ್ಧೆಂದ ಪರತಿ ವಷಾವೂ ನಮ್ಗ್ ಬರತವ amount ಕೂಡ reduce 
ಆಗತತಿುದ್. ಮನನಯ ಮ್ತಖ್ಯಮ್ೆಂತಿರಯವರತ ಸನಕಷತಟ ಕ್ನಯಾಕರಮ್ಗಳನತನ ಕ್್ೂಟಿಟದನುರ್.  ಇನೂನ ಹಲವು 
ಕ್ನಯಾಕರಮ್ಗಳನತನ ಅನತಷ್ನಠನಗ್ೂಳಿಸಲತ ಭರವಸಯ್ನತನ ಸಹ ಕ್್ೂಟಿಟದನುರ್.  ಇದ್ಲೂವನೂನ ಈಡೇ್ರಿಸಬ್ೇಕ್ನದರ್ 
ಇನೂನ ಮ್ತೆಂದ್ಧನ ೩ ರಿೆಂದ ೫ ವಷಾ  ಬ್ೇಕ್ನಗತತ್ುದ್.  ಮ್ತ್ು back to less debts and more 
concentration on development ಹ್ೇಗ ್ಮನಡಬ್ೇಕತ  ಎೆಂಬತದರ ಬಗ್ೆ ಮನನಯ ಮ್ತಖ್ಯಮ್ೆಂತಿರಯವರತ 
ಸಾಲಪ clarification ನೇಡಬೇ್ಕ್್ೆಂದತ ಕ್ೂ್ೇರತತ್ುೇರ್್.   

ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶ  ಬನಬಣ್ಣ ಹತಕ್್ೆೇರಿ (ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್್ೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ರ್ನನತ ಮನನಯ 
ಮ್ತಖ್ಯಮ್ೆಂತಿರಯವರ ಗಮ್ನಕ್್ೆ ತ್ರಬಯಸತತ್ುೇರ್್.   

ಮನನಯ ಮ್ತಖ್ಯಮ್ೆಂತಿರಯವರೇ್, ಇಡಿೇ ರನಜಯದಲ್ಪೂ ಮ್ಳ್ ಹನನಯಿೆಂದ ಹನಳನಗಿರತವ ರಸ್ುಗಳ ದತರಸಿು 
ಕ್ನಯಾಕ್ನೆಗಿ ನರೇ್ಗನದಲ್ಪೂ ಮ್ತ್ತು ೩೦೫೪ ಅಡಿಯಲ್ಪೂ ಒೆಂದತ ಕ್ಲ್ೂೇಮಿೇಟರ  ಕ್ನಮ್ಗನರಿಗ್ ರೂ.೧೨.೫೦ ಲಕ್ಷ 
ರೂಪ್ನಯಿಗಳನತನ ಕ್್ೂಟಿಟದ್ಧುೇರಿ. ಪರತಿಯೆಂದತ ಕ್್ೇತ್ರಕೂೆ ಕ್್ೂಟಿಟದ್ಧುೇರಿ.  ರೂ.೧೨.೫೦ ಲಕ್ಷ ರೂಪ್ನಯಿಗಳಲ್ಪೂ ಒೆಂದತ 
ಕ್ಲ್ೂೇಮಿೇಟರ  ರಸ್ುಯನತನ ಸತಧನರಣ್ ಮನಡತವುದಕ್್ೆ ಸನಧಯವನಗತತಿುಲೂ. ಅದಕ್್ೆ ನಮ್ಮಲ್ಪೂ ಕಳಕಳಿಯಿೆಂದ ವಿನೆಂತಿ 
ಮನಡಿಕ್್ೂಳುಳತ್ುೇರ್್. ೨೨೪ ಕ್್ೇತ್ರಗಳಿಗ್ ರೂ.೧೨.೫೦ ಲಕ್ಷಗಳೆಂತ ್ ಅನತದನನವನತನ ಕ್್ೂಟಿಟದ್ಧುೇರಿ. ಈ ರೂ.೧೨.೫೦ 
ಲಕ್ಷಗಳಿಗ್ ಗ್ರೇಡ -೧, ಗ್ರೇಡ -೨ ಮ್ತ್ತು formation ಮನಡತವುದಕ್್ೆ ಆಗತವುದ್ಧಲೂ. ಪರತಿ ಕ್ಲ್ೂೇಮಿೇಟರ  ರಸ್ು 
ದತರಸಿುಗ್ ರೂ.೨೫ ಲಕ್ಷಗಳನತನ ಕ್್ೂಟಟರ್ ಎಲೂ್ಲ್ಪೂ ರಸು್ ಹನನರ್ನಗಿದ್ಯೇ ಅವುಗಳ ದತರಸಿುಗ ್  ಅದನತನ ಆರ್ನ 
ಕ್್ೇತ್ರಗಳ ಶನಸಕರತ ಅೆಂದರ್ ಮೆೇಲಮರ್್ಯ ಶನಸಕರತ ಹನಗೂ ಕ್್ಳಮ್ರ್್ಯ ಶನಸಕರತ ಕರಮ್ ಕ್್ೈಗ್ೂಳಳಬಹತದತ.  
ತನವು ತ್ಮ್ಮ ವಿಚನರವನತನ ವಯಕು ಮನಡತವ ವ್ೇಳಯ್ಲ್ಪೂ ಕಡಿಮೆ ಎೆಂದರೂ ರೂ.೨೫ ಲಕ್ಷ ಗಳನತನ ಘೂೇಷಣ್ 
ಮನಡಬೇ್ಕ್್ೆಂದತ ಕ್್ೇಳಿಕ್್ೂಳುಳತ್ುೇರ್್.   
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ಶ್ರೇ ಮ್ರಿತಿಬ್ಬೇಗೌಡ (ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್್ೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮ್ೂಲಭೂತ್ವನಗಿ ಈ ಅೆಂಶಗಳನತನ 
ರ್ನವು ಒಪಿಪಕ್ೂ್ಳಳಬೇ್ಕ್ನದತದ್ೇ.  ಆದರ್ ರನಜಯದ ಹತ್ದೃಷಿಟಯಿೆಂದ ತ್ರಿಗ್ ನರಿೇಕ್ಗ್ಿೆಂತ್ಲೂ ಹ್ಚಿಾಗ್ ಬರತತಿುದ ್ಎೆಂದತ 
ಮನನಯ ಮ್ತಖ್ಯಮ್ೆಂತಿರಗಳು ಹ್ೇಳಿದರತ.  ಬಹಳ ಖ್ತಷಿ ಪಡತವೆಂಥ ವಿಚನರ.  ಸತಮನರತ ರೂ.೭,೦೦೦ ಕ್್ೂೇಟಿ ಹ್ಚತಾ 
ಬರತತಿುದ್.  ಅದತ ನರಿೇಕ್್ ಇದ್ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳಿದರತ. ರ್ನನತ ಮ್ತಖ್ಯಮ್ೆಂತಿರಯವರಲ್ಪೂ ವಿನೆಂತಿ ಮನಡತವುದೇ್ರ್್ೆಂದರ ್
ರನಷಿಿೇಯ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ನೇತಿ ರನಜಯದಲ್ಪೂ ತ್ೆಂದ್ಧರತವುದರಿೆಂದ ಪ್ನರಥಮಿಕ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಇರಬಹತದತ, ಪ್ೌರಢ್ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಇರಬಹತದತ 
ಅಥವನ ಉನನತ್ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಇರಬಹತದತ, ಇವುಗಳಲ್ಪೂ ಬಹಳಷತಟ ಸಮ್ಸ್ಯ ಇದ್.  ಇಲ್ಪೂ ಎಲನೂ ಕಡಗ್ಳಲ್ಪೂಯೂ ಅತಿರ್ಥ 
ಉಪರ್ನಯಸಕರೇ್ ಕ್್ಲಸ ಮನಡತತಿುದನುರ್.  ವಿಶಾವಿದನಯಲಯಗಳಲ್ಪೂ teaching faculty ಹತದ್ುಗಳು ಬಹಳಷತಟ ಖ್ನಲ್ಪ 
ಇವ್.  ಬನಯಕ ಲನಗ  ಹತದ್ುಗಳನತನ ಬಹಳಷತಟ ವಷಾಗಳಿೆಂದ ತ್ತೆಂಬಿರತವುದ್ಧಲೂ.  ರೂ.೭೦೦೦ ಕ್್ೂೇಟಿಯಲ್ಪೂ ಶ್ಕ್ಷಣ್ 
ಇಲನಖ್ಗ್್ ಹ್ಚತಾ ಒತ್ತು ಕ್ೂ್ಡತವೆಂಥದುನತನ ಮನಡಿದರ ್ಬಹಳ ಒಳ್ಳಯ ಕ್ಲ್ಸವನಗತತ್ುದ್.   

ಹೆಂದತಳಿದ ವಗಾಗಳ ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳ ಉನನತ್ ವನಯಸೆಂಗಕ್ನೆಗಿ ವಿದ್ೇಶಕ್್ೆ ಕಳುಹಸತವುದತ ಕಳ್ದ ಎರಡತ 
ವಷಾಗಳಿೆಂದ stop ಆಗಿದ್.  ೨೦೨೧-೨೨ರ್್ೇ ಸನಲ್ಪನಲ್ಪೂ ಹಣ್ಕ್ನಸಿನ ಲಭಯತ ್ಇರತವುದ್ಧಲೂ ಎೆಂದತ backward 
class ನ ರ್ನವ ವಿದನಯರ್ಥಾಯನತನ ವಿದ್ೇಶಕ್್ೆ ಕಳುಹಸಿರತವುದ್ಧಲೂ.  ಮ್ೂರತ ವಷಾದ್ಧೆಂದ ಕೂಡ ಕಳುಹಸಿಲೂ.  
ಅವರಿಗ್ ಒೆಂದತ ಅವಕ್ನಶ ಕಲ್ಪಪಸಿಕ್್ೂಡಬ್ೇಕತ. ಮನನಯ ಹ್ರ್ .ಡಿ.ಕತಮನರಸನಾಮಿಯವರತ 
ಮ್ತಖ್ಯಮ್ೆಂತಿರಯವರನಗಿದನುಗ ಮ್ತ್ತು ಮನನಯ ಬಿ.ಎಸ್. ಯಡಿಯೂರಪಪನವರತ ಉಪ ಮ್ತಖ್ಯಮ್ೆಂತಿರಯವರನಗಿದನುಗ, 
ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರತ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಸಚಿವರನಗಿದು ಸೆಂದಭಾದಲ್ಪೂ ೮ರ್್ೇ ತ್ರಗತಿಯ ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳಿಗ ್ ಸೈ್ಕಲ  
ಕ್್ೂಡಬೇ್ಕ್್ನತನವ ಮ್ಹತ್ಾಪೂಣ್ಾವನದ ಯೇಜರ್್ಯನತನ ತ್ೆಂದರತ.  ಇದತ ಕಳ್ದ ಮ್ೂರತ ವಷಾದ್ಧೆಂದ 
ಸಿಗಿತ್ಗ್ೂೆಂಡಿದ್.  ಬರತತಿುರತವ ಹ್ಚತಾ ತ್ರಿಗ್ ಹಣ್ದಲ್ಪೂ ಹ್ಚಿಾನ ಹಣ್ವನತನ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಕ್್ೇತ್ರಕ್್ೆ ಕ್ೂ್ಟಟರ ್ ಹ್ಚತಾ 
ಸದತಪಯೇಗವನಗತತ್ುದ್.  ಅದನತನ ಮನಡಬೇ್ಕ್್ೆಂದತ ಮ್ತಖ್ಯಮ್ೆಂತಿರಯವರಲ್ಪೂ ಕ್ೇ್ಳಿಕ್್ೂಳುಳತ್ುೇರ್್.   

ರಿಸವ್ ಾ ಬನಯೆಂಕ  ವರದ್ಧಯೆಂತ್ ಸನಮನಜಿಕ ಕ್್ೇತ್ರಕ್್ೆ ವಿನಯೇಗಿಸತತಿುದು ಮತ್ು ೨೦೧೩-೧೪ರಲ್ಪೂ 
ರೂ.೪೧,೦೦೦ ಕ್್ೂೇಟಿ ಇತ್ತು. ೨೦೧೮ರ ವ್ೇಳ್ಗ್ ರೂ.೯೦,೦೦೦ ಕ್್ೂೇಟಿಗ್ ಏರಿಕ್ರ್್ನಯಿತ್ತ.  ಆದರ್ ೨೦೨೧-೨೨ರ್್ೇ 
ಸನಲ್ಪನಲ್ಪೂ ಕ್್ೇವಲ ರೂ.೨೦೦೦ ಕ್್ೂೇಟಿ ಹಚ್ನಾಗಿದ್.  ಕಲನಯಣ್ ಕ್ನಯಾಕರಮ್ಗಳಿಗ್ ನಗದ್ಧ ಪಡಿಸಲನದ ಹಣ್ ದ್ಧರ್್ೇ 
ದ್ಧರ್್ೇ  ಕಡಿಮೆರ್ನಗತತಿುದ್.   

      (ಮ್ತೆಂದತ) 
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(1315) 29-12-2022 5.10 ಕ್್ಜಿ-ಬಿಎನ ಎಸ್               (ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಿತಿ) 

ಶ್ರೇ  ಮ್ರಿತಿಬ್ಬೇಗೌಡ (ಮ್ತೆಂದತ):-  

2018ರ್್ೇ ಸನಲ್ಪನಲ್ಪೂ 2,18,488 ಕ್ೂ್ೇಟಿ ರೂಪ್ನಯಿಗಳ ಬಜ್ರ್  ಇತ್ತು.  ಈಗ 2,46,207 ಕ್್ೂೇಟಿ 
ರೂಪ್ನಯಿಗಳ ಬಜ್ರ್  ಇದ್.  ಆದರ್, ಕಲನಯಣ್ ಕ್ನಯಾಕರಮ್ಗಳಿಗ್ ಬಳಸತವೆಂತ್ಹ ಹಣ್ ವಷಾದ್ಧೆಂದ ವಷಾಕ್್ೆ 
ಕಡಿಮೆರ್ನಗತತಿುದ್. ಇದನತನ ಹ್ಚತಾ ಮನಡತವೆಂತ್ಹದತು ಆಗಬೇ್ಕತ. ಏಕ್್ೆಂದರ್, ಇದ್ಲನೂ  ಕಲನಯಣ್ 
ಕ್ನಯಾಕರಮ್ಗಳನಗಿವ.್ ಮನನಯ ಮ್ತಖ್ಯಮ್ೆಂತಿರಯವರತ ಇದರ ಬಗ್ೆ ದಯವಿಟತಟ ತಿಳಿಸಬ್ೇಕತ ಮ್ತ್ತು  ಶ್ಕ್ಷಣ್ಕ್್ೆ ಹ್ಚತಾ 
ಒತ್ತು ಕ್್ೂಡಬೇ್ಕ್್ೆಂದತ ತ್ಮ್ಮ ಮ್ೂಲಕ ಮ್ನವಿ ಮನಡತತ್ುೇರ್್.  

ಶ್ರೇ ಬಸವರನಜ ಬ್ೂಮನಮಯಿ (ಮ್ತಖ್ಯಮ್ೆಂತಿರಗಳು):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಯ ಸದಸಯರ್ಲೂರೂ 
common ಆಗಿ ಸನಲ ಜನಸಿುರ್ನಗತತಿುದ್. ಸನಲ ಮ್ರತಪ್ನವತಿಗ್  ಹ್ಚಿಾನ ಹಣ್ ಹ್ೂೇಗತತಿುದ್ ಅದನತನ control 
ಮನಡಬೇ್ಕ್್ೆಂಬ ಅಭಿಪ್ನರಯವನತನ ವಯಕುಪಡಿಸಿದನುರ್. ಇನತನ ಕ್್ಲವನತನ specific ಆಗಿ  ಹ್ೇಳಿದನುರ್. 2022-23 ಕ್್ೆ 
ನಮ್ಮ fiscal deficit 61,564 ಕ್್ೂೇಟಿ ರೂಪ್ನಯಿಗಳು ಇದ್. ರ್ನವು ಬಜ್ರ್ ನಲ್ಪೂ 71 ಸನವಿರ ಕ್್ೂೇಟಿ 
ರೂಪ್ನಯಿಗಳ  ಅನತಮೇದರ್್ ಪಡದ್ತಕ್ೂ್ೆಂಡಿದು್ೇವ್. ಆದರೂ ಸಹ, 10 ಸನವಿರ ಕ್್ೂೇಟಿ ರೂಪ್ನಯಿಗಳ ಬಜ್ರ್  
ಅನತಮೇದರ್್ ಇದ್. ಅದರೂ್ಳಗ್ 10 ಸನವಿರ ಕ್್ೂೇಟಿ ರೂಪ್ನಯಿಗಳನತನ ಉಳಿಸಿ, we are just borrowing 
Rs.61,000/- Crores. ಈ ವಷಾ  ಮ್ತ್ು 70 ಸನವಿರ ಕ್್ೂೇಟಿ ರೂಪ್ನಯಿಗಳನತನ  ಕ್್ೇಳಿದ್ುೇವ್.  ಅದನತನ 62 
ಸನವಿರ ಕ್್ೂೇಟಿ ರೂಪ್ನಯಿಗಳಿಗ್ limit ಮನಡತವುದಕ್್ೆ ಎಲನೂ ಪರಯತ್ನಗಳನತನ ಮನಡತತಿುದ್ುೇವ್. ಸನಲವನತನ ಕಡಿಮೆ 
ಮನಡತವ ಮ್ತಖ್ನೆಂತ್ರ ಸನಲದ ಮೆೇಲ್ಪನ ವ್ಚಾ, ನವನಾಹಣನ ವ್ಚಾವನತನ  ಕಡಿಮೆ ಮನಡತವುದಕ್್ೆ  ಇದತ 
ಮದಲರ್್ೇ step. ಮ್ತ್ು ರಿಕವರಿಗೂ ಸಹ ಮದಲರ್್ೇ step. ಕ್್ೂೇವಿಡ -19 ಬೆಂದ ಎರಡತ ವಷಾಗಳಿೆಂದ ಇಡಿೇ 
financial position change ಆಗಿದ್. ನಮ್ಮ ದ್ೇಶದತು change ಆಗಿದ.್ ಅೆಂತ್ರರನಷಿಿೇಯದೂು change 
ಆಗಿದ;್ ನಮ್ಮ ರನಜಯದತು change ಆಗಿದ.್  ಈ ಇಡಿೇ finance ಅನತನ pre-covid and post-covid 
ಎೆಂದತ ಎರಡತ ಭನಗದಲ್ಪೂ ಮನಡಬಹತದತ. Pre-covid ನಲ್ಪೂ ನಮ್ಮ ರನಜಯದಲ್ಪೂ revenue deficit ಇರಲ್ಪಲೂ. 
Pre-covid ನಲ್ಪೂ we were well within the limits. Pre-covid ನಲ್ಪೂ ನಮ್ಮ  fiscal deficit ಸಹ 
it was under limit. ಆದರ್, post-covid ಆದ ಮೆೇಲ್, ನಮ್ಮ ಸನಲ ಹ್ಚಿಾಗ್ ಆಯಿತ್ತ.  ಅದರ ನವಾಹಣ ್
ಹ್ಚನಾಯಿತ್ತ ಮ್ತ್ತು ಆದನಯ ಕಡಿಮೆ ಬೆಂತ್ತ. ಕ್್ೇೆಂದರದಲ್ಪೂ ಆದನಯ ಕಡಿಮೆರ್ನಗಿದುರಿೆಂದ ಅಲ್ಪೂನ share ಸಹ 



     ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನ ಪರಿಷತ್ತು                ೨೯.೧೨.೨೦೨೨        161 

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

 

 

ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತ್ತ. ಹೇಗನಗಿ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನತನ ಕಡಿಮೆ ಮನಡಬನರದೆ್ಂದತ ಹ್ಚಿಾನ ಸನಲವನತನ 
ತ್ಗ್ದತಕ್ೂ್ೆಂಡಿರತವುದರಿೆಂದ, repayment ಸಹ ಹ್ಚನಾಗಿದ್. ರ್ನನತ ಬೆಂದ ಮೆೇಲ್, ಕಳ್ದ ವಷಾವು ರ್ನವು  
ಸನಮನನಯವನಗಿ 70 ಸನವಿರ ಕ್್ೂೇಟಿ ರೂಪ್ನಯಿಗಳು ತ್ಗ್ದತಕ್್ೂಳಳಬ್ೇಕ್ನಗಿತ್ತು. ಆದರ,್ ರ್ನವು 60 ಸನವಿರ ಕ್್ೂೇಟಿ   
ರೂಪ್ನಯಿಗಳರ್ನ್ೇ ತ್ಗ್ದತಕ್್ೂೆಂಡಿದು್ೇವ್. ಈ ವಷಾವು ಅದರ್್ನೇ ಮನಡತತಿುದ್ುೇವ್. ಈ ರಿೇತಿಯ ಒೆಂದತ discipline 
ಅನತನ ತ್ರತವುದಕ್್ೆ ಕರಮ್ವನತನ ವಹಸತತಿುದ್ುೇರ್್.  

ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ ಕ್್ಲವು ವಿಷಯಗಳನತನ ಹ್ೇಳಿದನುರ.್ ಅದರಲ್ಪೂ 
ಮದಲರ್್ಯದನಗಿ, ರೈ್ತ್ರತ ಪರವನಹ  ಪರಿಹನರ ತ್ಗ್ದತಕ್್ೂಳುಳವುದಕ್್ೆ 2 ರಿೆಂದ 3 ವಷಾಗಳ ಕ್ನಲ 
ಕ್ನಯಬ್ೇಕ್ನಗಿದ್ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳಿದನುರ್. ಈಗ ಇದರ ಬಗ್ೆ ನನನ ಬಳಿ ತ್ತತನಾಗಿ ಮನಹತಿ ಇಲೂ.  ಆದರ್, ಪರಥಮ್ 
ಬನರಿ ರೈ್ತ್ರ ಬ್ಳ್ ಹನನರ್ನದನಗ, ಸನಮನನಯವನಗಿ ಮ್ತೆಂಗನರತ ಬ್ಳ ್ಹನನರ್ನದರ್, ಹೆಂಗನರತ ಅೆಂತ್ಯಕ್್ೆ ಅೆಂದರ್, 
ಒೆಂದತ ವಷಾವನದ ಮೆೇಲ್ crop compensation ಬರತತಿುತ್ತು. ಕ್್ೇೆಂದರ ಸಕ್ನಾರ ಎಷತಟ ಪರಿಹನರವನತನ 
ಕ್್ೂಡತತಿುತ್ೂೇ, ಅದರ್್ನೇ ರನಜಯ ಸಕ್ನಾರಗಳು ಕ್್ೂಡತತಿುದುವು. ಹ್ಚಿಾಗ್ ಕ್್ೂಡತತಿುರಲ್ಪಲೂ. ಅದನತನ ಒೆಂದತ ವಷಾ ಬಿಟತಟ 
ಕ್್ೂಡತತಿುದುರತ. ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಪೂ ‘FRUITS’ ಎೆಂಬ ತ್ೆಂತ್ರಜ್ಞನನ ಮನಡಿದುರಿೆಂದ 57 ಲಕ್ಷ ರೈ್ತ್ರ ಕತಟತೆಂಬಗಳ 
ಮನಹತಿ ಇರತವುದರಿೆಂದ DBT ಮ್ತಖ್ನೆಂತ್ರ ಮನಡತವುದಕ್್ೆ ಸನಧಯವನಗಿದ್. Crop compensation report 
ಬೆಂದ ತ್ಕ್ಷಣ್ವ್ೇ ಒೆಂದತ ತಿೆಂಗಳಲ್ಪೂ compensation ಕ್್ೂಡತತಿುದ್ುೇವ್. ಇದರಲ್ಪೂ ಇಡಿೇ ದ್ೇಶದಲ್ಪೂ ನಮ್ಮ ರನಜಯ 
ಮದಲನಗಿದ್.  ಕ್್ೇೆಂದರ ಸಕ್ನಾರ ಕ್ೂ್ಟಿಟರತವುದಕ್ೆೆಂತ್ಲೂ ರ್ನವು ಎರಡತ ಪಟತಟ ಹ್ಚಿಾಗ್ ಕ್ೂ್ಟಿಟದು್ೇವ್. ಉದನಹರಣ್ಗ್, 
ಕ್್ೇೆಂದರ ಸಕ್ನಾರದವರತ ಒಣ್ಬ್ೇಸನಯಕ್್ೆ ಒೆಂದತ ಎಕರಗ್್ 6,500/-ಗಳನತನ ಕ್್ೂಡತತನುರ.್ ರ್ನವು ಒೆಂದತ ಎಕರಗ್್ 
ಒಣ್ಬ್ೇಸನಯಕ್್ೆ 13,000/-ಗಳನತನ ಕ್್ೂಡತತಿುದ್ುೇವ;್ ಅದ್ೇರಿೇತಿ ನೇರನವರಿಗ್ ಕ್್ೇೆಂದರ ಸಕ್ನಾರದವರತ 15 ಸನವಿರ 
ಕ್್ೂಡತತನುರ.್ ರ್ನವು 25 ಸನವಿರ ರೂಪ್ನಯಿಗಳನತನ ಕ್್ೂಡತತ್ುೇವ್;  ಕ್ೇ್ೆಂದರ ಸಕ್ನಾರದವರತ ತೂ್ೇಟದ ಬಳ್್ಗ್ 18 
ಸನವಿರ ರೂಪ್ನಯಿಗಳನತನ ಕ್್ೂಡತತನುರ್. ರ್ನವು 28 ಸನವಿರ ರೂಪ್ನಯಿಗಳನತನ ಕ್್ೂಡತತು್ೇವ್. ರ್ನವು add on 
ಮನಡಿ ಕ್ೂ್ಡತತಿುದು್ೇವ್. ಮದಲ ಬನರಿಗ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಪೂ ಕ್್ೂಟಿಟದ್ುೇವ್ ಮ್ತ್ತು ಅದನತನ ತ್ತತನಾಗಿ ಕ್ೂ್ಡತವೆಂತ್ಹ 
ಕ್್ಲಸವನತನ ಸಹ ಮನಡಿದ್ುೇವ್. ರ್ನವು ಕಳ್ದ ವಷಾ 14 ಸನವಿರ ಕ್್ೂೇಟಿ ರೂಪ್ನಯಿಗಳಿಗಿೆಂತ್ ಹ್ಚಿಾಗ್ ಹಣ್ವನತನ 
ಕ್್ೇವಲ ಒೆಂದೂವರ್ ತಿೆಂಗಳಿನಲ್ಪೂ ಕ್್ೂಟಿಟದ್ುೇವ್. ಈ ವಷಾವು ಸಹ ಅದ್ೇರಿೇತಿ ಮನಡಿದ್ುೇವ್. ಇನತನ ಕ್್ಲವು ತನೆಂತಿರಕ 
ಕ್ನರಣ್ಗಳಿೆಂದ ಮ್ತ್ತು ದನಖ್ಲಗ್ಳ ತೂ್ೆಂದರ್ಗಳಿೆಂದ ಪರಿಹನರ ಕ್ೂ್ಡತವುದತ ಬನಕ್ ಉಳಿದ್ಧದುರ,್ ಅವುಗಳನತನ 
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ಸರಿಪಡಿಸಿಕ್್ೂಡತವೆಂತ್ಹ ಕ್ಲ್ಸವನತನ ಮನಡತತ್ುೇವ್. ಮನನಯ ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ ಪರಿಹನರ ಕ್್ೂಡತವುದಕ್್ೆ 
ರೈ್ತ್ರತ ಮ್ೂರತ ವಷಾಗಳು ಕ್ನಯಬ್ೇಕ್ನಗಿದ್ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳಿದನುರ್. ಬ್ೇರ ್ ಬೇ್ರ್  ಕ್ನರಣ್ಗಳಿೆಂದ ಇರಬಹತದತ. 
ಅವುಗಳನತನ ಸರಿಪಡಿಸಿಕ್್ೂಡತವುದಕ್್ೆ ಎಲೂ ಕರಮ್ಗಳನತನ ತ್ಗದ್ತಕ್್ೂಳುಳತು್ೇವ್. 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್್. ಹರಿಪರಸನದ (ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, (ಗ್ೂೆಂದಲ)  ಒೆಂದತ 
ಲಕ್ಷ ಮ್ರ್್ಗಳನತನ ಕಟಟಬೇ್ಕ್ೆ್ಂದತ ಸಕ್ನಾರದ target ಇತ್ತು. Where has it failed?  

ಶ್ರೇ ಬಸವರನಜ ಬ್ೂಮನಮಯಿ (ಮ್ತಖ್ಯಮ್ೆಂತಿರಗಳು):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಒೆಂದತ ಲಕ್ಷ 
ಮ್ರ್್ಗಳನತನ ಕಟಟಬ್ೇಕ್್ೆಂಬ ಗತರಿ  ಇತ್ತು. ಆದರ್, ಈಗ 44 ಸನವಿರ ಮ್ರ್್ಗಳನತನ ಕಟತಟತಿುದ್ುೇವ್. ಈಗನಗಲ್ೇ, ಬ್ೇರ ್
ಬ್ೇರ ್ ಹೆಂತ್ಗಳಲ್ಪೂ ಮ್ರ್ಗ್ಳು ನಮನಾಣ್ವನಗತತಿುವ.್ ಮದಲತ ಮ್ರ್್ಗಳನತನ ನಮನಾಣ್ ಮನಡಲತ ಜನಗದ 
ಕ್್ೂರತ್ರ್ನಗಿತ್ತು. ಎರಡರ್್ಯದನಗಿ, ಕ್್ೂಟಿಟರತವೆಂತ್ಹ ಜನಗಕ್್ೆ ಸರಿರ್ನದೆಂತ್ಹ approach ರಸ್ುಗಳು ಇರಲ್ಪಲೂ. 
ಅಲೂದ್ೇ, ಬೇ್ರ್ ಬ್ೇರ ್facilities ಇರಲ್ಪಲೂ. ಹನಗನಗಿ, ಜನಗಗಳನತನ ಸರಿಪಡಿಸತವುದತ ದೂ್ಡಡ ಸನಹಸವನಗಿತ್ತು. ಈಗ 
ಸಿಕ್ೆರತವೆಂತ್ಹ ಲನಯೆಂಡ ನಲ್ಪೂ 44 ಸನವಿರ ಮ್ರ್್ಗಳನತನ ಕಟತಟತಿುದ್ುೇವ್. ಮ್ತ್ು ಬ್ೇರ ್ ಲನಯೆಂಡ ನತನ ಸಹ 
ಗತರತತಿಸಿದು್ೇವ್. ಕೆಂದನಯ ಇಲನಖ್ಯ್ ಮ್ೆಂತಿರಯವರತ 100 ಎಕರಗ್ಳಿಗಿೆಂತ್ ಹ್ಚಿಾಗ್ ಜನಗವನತನ ಗತರತತಿಸಿ 
ಕ್್ೂಡತವುದಕ್್ೆ ಈಗನಗಲೇ್ ನಣ್ಾಯವನತನ ಮನಡಿದನುರ.್ ಅಲ್ಪೂ ತ್ೂೆಂದರ ್ ಏರ್್ೆಂದರ್, contribution of 
beneficiaries. ರ್ನವು ಎಷತಟ ಬನರಿ advertise ಮನಡಿ ಏನತ ಮನಡಿದರೂ ಸಹ, beneficiaries’ 
contribution ಬರತತಿುಲೂ. ಅದಕ್್ೆ ಕ್ನರಣ್ಗಳು ಇವ್. ಈಗ ಉದನಹರಣ್ಗ್ ಜ್.ಪಿ.ನಗರದಲ್ಪೂರತವವರಿಗ ್ 
ಯಲಹೆಂಕದಲ್ಪೂ ಕ್ೂ್ಡತತ್ುೇವ್ೆಂದರ ್ಅವರತ ಬರತವುದ್ಧಲೂ. ಹನಗನಗಿ, ಯಲಹೆಂಕದಲ್ಪೂ ಎಷತಟ ಜನಕ್್ೆ ಇದ್ ಅಷ್್ಟೇ ಜನಕ್್ೆ 
ಕ್್ೂಡಬೇ್ಕ್ನಗಿದ್. ಅದಕ್ನೆಗಿ 3-4 ಏರಿರ್ನದಲ್ಪೂ ಕಟಟಬ್ೇಕ್್ೆಂಬ ಯೇಜರ್್ ಇತ್ತು, ಅದತ ಸರಿಯಲೂ. ಕಡಿಮೆ 
ಜನಗದಲ್ಪೂ ಎಲನೂ ಏರಿರ್ನದಲ್ಪೂ ಕಟಿಟದರ್ ಮನತ್ರ ಜನರತ ಬರತತನುರ್ೆಂಬ ತಿೇಮನಾನವನತನ ಮನಡಿ ಅದನತನ 
distribute ಮನಡತವುದಕ್್ೆ ಈಗನಗಲ್ೇ ತಿೇಮನಾನವನತನ ಮನಡಿದು್ೇವ್. ಅವರ contribution ಸಹ 
ಬರತತಿುರಲ್ಪಲೂ. ರ್ನವು ಏಕ್್ 256 ಕ್್ೂೇಟಿ ರೂಪ್ನಯಿಗಳನತನ ತ್ಗ್ದತಕ್ೂ್ೆಂಡಿದು್ೇವ್ೆಂದರ,್ ಇದಕ್್ೆ ಆಗಲೇ್ ಹಣ್ವನತನ 
ಒದಗಿಸಿದ್ುೇವ್. 256 ಕ್ೂ್ೇಟಿ ರೂಪ್ನಯಿಗಳು  contribution by the beneficiaries ಏನದ,್ ರ್ನವು 
ಅವರಿಗ್ ಟ್ೈಮ್ ನತನ ವಿಸುರಣ್ ಮನಡಿದ್ುೇವ್. ಮದಲತ ಮ್ರ್್ಗಳನತನ ಕಟಿಟದರ ್ ಆಮೆೇಲ್ ಜನರತ ಬರತತನುರ್ೆಂದತ 
ಒೆಂದತ proposal ಬೆಂತ್ತ. Advance ಆಗಿ ರ್ನರತ ಕ್್ೂಡತವುದ್ಧಲೂ. ಏಕ್್ೆಂದರ,್ ಇದತವರ್ಗೂ ಟ್ೈಮ್  
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ಪರಕ್ನರವನಗಿ ರ್ನವನಗಲೂ ಕ್ೂ್ಟಿಟಲೂ ಎನತನವೆಂತ್ಹದತು that is credibility. ಅದಕ್ನೆಗಿ 44 ಸನವಿರ ಮ್ರ್್ಗಳಲ್ಪೂ 
ಮದಲರ್್ ಹೆಂತ್ದಲ್ಪೂ 20 ಸನವಿರ ಮ್ರ್್ಗಳನತನ complete ಮನಡಿ ಅವುಗಳನತನ ಹೆಂಚಿಕ್ ್ ಮನಡಿ ಅದರಿೆಂದ 
ಬೆಂದ  ಹಣ್ದ್ಧೆಂದ 2ರ್ೇ್ ಹೆಂತ್ದಲ್ಪೂ ನಮನಾಣ್ ಮನಡೂ್ೇಣ್ವ್ೆಂದತ ತಿೇಮನಾನ ಮನಡಿದ್ುೇವ್.  ಈಗ  ಇರತವೆಂತ್ಹ 
256 ಕ್ೂ್ೇಟಿ ರೂಪ್ನಯಿಗಳ beneficiaries’ contribution ಏನದ್, ಅದರ ಜನಗದಲ್ಪೂ ಸಕ್ನಾರವೇ್ ಖ್ಚತಾ 
ಮನಡಿ ಅದನತನ complete ಮನಡಬೇ್ಕ್್ೆಂಬ ತಿೇಮನಾನವನತನ ತ್ಗ್ದತಕ್್ೂೆಂಡಿದು್ೇವ್. 2ರ್ೇ್ ಹೆಂತ್ವನತನ ಸಹ 
ಆದಷತಟ ಬೇ್ಗ ಮನಡತತು್ೇವ.್   

ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ ಶ್ರೇ ತಿಪ್್ಪೇಸನಾಮಿಯವರತ fiscal deficit and 
recommendation of the committees ಬಗ್ೆ ಹ್ೇಳಿದನುರ್. ರ್ನವು recommendation of the 
committees ಅನತನ ಖ್ೆಂಡಿತ್ವನಗಿ follow ಮನಡತತ್ುೇವ್. ಆರ್ಥಾಕ ಸತಧನರಣ್ ಮನಡತವೆಂತ್ಹದತು 
ನರೆಂತ್ರವನಗಿ ನಡಯ್ತವೆಂತ್ಹ ಪರಕ್ರಯ. ಈ ಮ್ಧ್ಯ ಆಗನಗ ಹಲವನರತ challenge ಗಳು ಬರತತ್ುವ್. 
Unforeseen floods ಬೆಂದನಗ, unforeseen disaster ಆದನಗ,  ರ್ನವು ರ್ನವುದನತನ ಊಹ ್
ಮನಡಿರತವುದ್ಧಲೂವೊೇ, ರ್ನವು ರ್ನವುದತ budgeted ಮನಡಿರತವುದ್ಧಲೂವೊೇ ಅದಕ್್ೆ ಖ್ ಚತಾ ಮನಡಬೇ್ಕ್ನಗತತ್ುದ.್ 
ರನಜಯ ಸಕ್ನಾರ ಪರವನಹದ್ಧೆಂದ ಬಿದುೆಂತ್ಹ ಮ್ರ್್ಗಳಿಗ್ ಹ್ಚಿಾನ compensation ಕ್ೂ್ಡತವೆಂತ್ಹ ಹರ್್ನಲ್ಯಲ್ಪೂ 
ಹ್ಚಿಾನ ಹಣ್ವನತನ ಕ್ೂ್ಡಬ್ೇಕ್ನಗಿದ್. ಈ ರಿೇತಿ fiscal management ಅನತನ ಮನಡತವನಗ, ಅವರತ ಏನತ 
ಶ್ಫನರಸತು ಮನಡಿದನುರ,್ ರ್ನವು ಅದನತನ  ಖ್ೆಂಡಿತ್ವನಗಿ maintain ಮನಡತತ್ುೇವ್. ಮನನಯ ಸದಸಯರತ non-tax 
revenue ಹ್ಚಿಾಗ್ ಮನಡಬ್ೇಕ್್ೆಂದತ ಹ್ೇಳಿದನುರ್, ರ್ನನತ ಅದನತನ ಖ್ೆಂಡಿತ್ವನಗಿ ಒಪಿಪಕ್್ೂಳುಳತ್ುೇರ್್. ಈಗನಗಲ್ೇ ನಮ್ಮ 
mining sector ನೆಂದ ಕಳ್ದ ಬನರಿಗ್ ನಮ್ಮ target ಗಿೆಂತ್ ಹ್ಚಿಾಗ್ ಬೆಂದ್ಧದ್. ಆದರ್, other utilities ನಲ್ಪೂ 
it is a question. ರ್ನವು ಹ್ಚಿಾಗ್ ಮನಡಬೇ್ಕ್್ೂೇ ಅಥವನ  ಬ್ೇಡವೊೇ ಎನತನವುದತ, ಈಗ per user fee 
ಹ್ಚಿಾಗ್ ಮನಡಬೇ್ಕ್್ೆಂದತ ರಕ್ಮೆೆಂಡ  ಮನಡಿದನುರ.್  ಈಗ ಆಸಪತ್ರಯ ಚಿೇಟಿ  5 ರೂಪ್ನಯಿ ಇರತವುದನತನ 10 
ರೂಪ್ನಯಿ ಅಥವನ 20 ರೂಪ್ನಯಿ ಮನಡಿದರ್, ಅದತ ಕೂಡ ಸಕ್ನಾರಕ್್ೆ  ಕ್್ೂಡತವುದಕ್್ೆ ಆಗತವುದ್ಧಲೂವೇ್ ಎೆಂದತ 
ಜನರತ ಕ್್ೇಳುತನುರ್.   ಹೇಗನಗಿ  ರ್ನವು ಬಡವರ ವಿಚನರದಲ್ಪೂ ಸಾಲಪ ಉದನತ್ುವನಗಿದತು, ಎಲ್ಪೂ ಬ್ೇರ ್ ರಿೇತಿಯ 
ಆದನಯ ಬರತತ್ುದ್, ಅದನತನ ಮನಡತವೆಂತ್ಹ ಪರಯತ್ನಗಳನತನ ಮನಡತತ್ುೇವ್.   
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ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್,   ಮನನಯ ಸದಸಯರತ  ಶನಲ್ಗಳ ಬಗ್ೆ ಹ್ೇಳಿದನುರ.್  ಇದರ ಬಗ್ೆ ಒೆಂದತ 
clarification ಅನತನ ಕ್ೂ್ಡತತ್ುೇರ್್. ಈ ವಷಾದಲ್ಪೂ ಅತಿಹಚ್ತಾ ಬಜ್ರ್ ನತನ ಶ್ಕ್ಷಣ್ಕ್್ೆ ಕ್್ೂಟಿಟದ್ುೇರ್್. 

(ಮ್ತೆಂದತ) 
 

(1316) 29-12-2022 (5.20) ಎೆಂವಿ-ಜಿಆರ            (ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಿತಿ) 
ಶ್ರೇ ಬಸವರನಜ ಬೂ್ಮನಮಯಿ (ಮ್ತೆಂದತ):- 
ಈಗನಗಲ್ೇ ಸತಮನರತ ಎೆಂಟತ ಸನವಿರ ಶನಲನ ಕ್್ೂಠಡಿಗಳನತನ ಕಟತಟವುದಕ್್ೆ ಅನತಮ್ತಿ ನೇಡಲನಗಿದ್. ಈಗ 
ಅವುಗಳ ಕ್ನಮ್ಗನರಿ ಕೂಡ ಪ್ನರರೆಂಭವನಗಿದ್. ಮ್ತ್ು ರ್ನವು ಮ್ತ್ೂುೆಂದತ ನಣ್ಾಯವನತನ ಸಹ ಮನಡಿದ್ುೇವ್. ರ್ನನತ 
ಆಗಸ್ಟ  15ರೆಂದತ ಘೂೇಷಣ್ ಮನಡಿದ ಹನಗ್, ಎಲನೂ ಸಕ್ನಾರಿ ಶನಲ್ಗಳಲ್ಪೂ ಒೆಂದತ ವಷಾದ ಒಳಗ್ ಶೌಚನಲಯಗಳ 
ನಮನಾಣ್ಕ್್ೆ ಸತಮನರತ 250 ರಿೆಂದ  260 ಕ್್ೂೇಟಿ ಹಣ್ ಬ್ೇಕ್ನಗತತ್ುದ್ೆಂದತ, ಅದಕ್್ೆ ಹಣ್ ಮ್ೆಂಜೂರತ 
ಮನಡಿದ್ುವು. ಆಗ ಅಲ್ಪೂ ರ್ನವ ರಿೇತಿಯ ಪರಶ್ನ ಬೆಂತ್ತ ಎೆಂದರ್, ಇಷತಟ ದೂ್ಡಡ ಪರಮನಣ್ದಲ್ಪೂ, ಹ್ಣ್ತಣ ಮ್ತ್ತು ಗೆಂಡತ 
ಮ್ಕೆಳಿಗ್ ಶೌಚನಲಯಗಳನತನ ಕಟಿಟದನಗ, ಅವುಗಳ ನವಾಹಣ್ ಸರಿರ್ನಗಿ ಆಗಿಲೂ. ಇದರಿೆಂದ ಅಲ್ಪೂ ಇನನಷತಟ ಕ್್ಟಟ 
ವನತನವರಣ್ ಉೆಂಟನಗಿದ.್ ಈಗ ಬಹಳಷತಟ ಜನರಿಗ ್ ತ್ಮ್ಮ ಶನಲ್ಯೆಂದತ ಅಭಿಮನನವಿರತತ್ುದ್. ಹೇಗನಗಿ, 
voluntary ರ್ನಗಿ ರ್ನರತ ನವಾಹಣ ್ಮನಡತತನುರ ್ಅವರತ ಮನಡಲ್ಪ ಎನತನವ ಸಲತವನಗಿ ಮನಡಿದು್ವು. ಆದರ್, 
ಈಗ ಅದನತನ ಸಹ ರ್ನವೇ್ ನವಾಹಣ್ ಮನಡೂ್ೇಣ್ವ್ೆಂದತ withdraw ಮನಡಿದು್ೇವ್. ಏಕ್್ೆಂದರ,್ ಇಲ್ಪೂ ಹಣ್ದ 
ಪರಶ್ನಯಲೂ. “ಇದತ ನಮ್ಮ ಶನಲ್, ಅದನತನ ಸಾಚಛವನಗಿಡಬೇ್ಕತ” ಎನತನವೆಂತ್ಹ ಭನವರ್್ ಬರಲ್ಪ ಎೆಂದತ ಮನಡಿದ್ುವು. 
ಆದರ್, unfortunately ಪತಿರಕ್್ಯವರತ ಅದನತನ ಅಥಾ ಮನಡಿಕ್್ೂಳಳಲ್ಪಲೂ. ಅವರತ ಒೆಂದತ ನೂರತ 
ರೂಪ್ನಯಿಗಳನತನ ದ್ೂಡಡ ವಿಷಯ ಮನಡಿ, ʻಸಕ್ನಾರ ದ್ಧವನಳಿರ್ನಗಿದ್ಯೇʼ ಎೆಂದತ ಕ್್ೇಳಿದರತ. ಅದಕ್್ೆ ಈ ರಿೇತಿ 
ಏಕ್್ ಎೆಂದತ, ಅದನತನ ನವಾಹಣ್ ಮನಡಿ, ನಮ್ಮ ಖ್ಚಾನತನ ರ್ನವೇ್ ಮನಡೂ್ೇಣ್ವ್ೆಂದತ ತಿೇಮನಾನ ಮನಡಿದ್ವು. 
ಈಗ ಏರ್ನಗಿದ್ ಎೆಂದರ್, ಒಟನಟರ್ ಈ ಪರಜನಪರಭತತ್ಾ ವಯವಸ್ಿಯಲ್ಪೂ ರ್ನವು ಸಕ್ನಾರಿ ಸೇ್ವ್ಗಳನತನ ಕ್ೂ್ಡತವೆಂತ್ಹ 
ಸೆಂದಭಾದಲ್ಪೂ ಈ ದ್ೇಶದ ಕ್್ಲಸವನತನ ಸಣ್ಣ ಪರಮನಣ್ದಲ್ಪೂರ್ನದರೂ ಮನಡಬೇ್ಕತ ಎನತನವೆಂತ್ಹ ಮ್ರ್್ೂೇಭನವ 
ಬಹಳ ಕಡಿಮೆರ್ನಗಿದ್. ರ್ನವು participatory democracy ಎೆಂದತ ಭನಷಣ್ದಲ್ಪೂ ಹ್ೇಳುತ್ುೇವ್. ಈಗ 
ಸಣ್ಣಪತಟಟ ವಿಚನರಕ್್ೆ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದೆಂತ್; ಉದನಹರಣ ್ಹ್ೇಳುವುದನದರ್, ಈಗ ಕ್ರ್ ್ನವಾಹಣ್ಯನತನ ಪೆಂಚನಯಿತಿ 
ಅಥವನ ಸೆಂಘ-ಸೆಂಸ್ಿಗಳಿಗ ್ನೇಡತತ್ುೇವ್. ಆದರ್, ಅವರತ ಅದರ ನವಾಹಣ್ಯರ್್ನೇ ಮನಡತವುದಕ್್ೆ ತ್ರ್ನರಿಲೂ. ಈಗ 
ಕ್್ರ್ ನವಾಹಣ್ಗ್ ಕ್್ರ್ ಸಮಿತಿಗಳನತನ ಮನಡಿದ್ುವು. ಆ ನೆಂತ್ರ ಫ್ೆಂಡ  ಕ್್ೇಳುವುದಕ್್ೆ ಬೆಂದರತ. ಈಗ ಅವರ ಊರ 
ಕ್್ರ್ಯನತನ ಸಾಚಛವನಗಿಟತಟಕ್ೂ್ಳಳಲ್ಪ ಎೆಂದರ್, ಅದಕ್್ೆ ಫ್ೆಂಡ  ನೇಡಿ ಎನತನತನುರ್. ಮನನಯ ಹ್ರ್.ಕ್್.ಪ್ನಟಿೇಲ ರವರ 
ಕ್ನಲದಲ್ಪೂ ನೇರನವರಿಯಲ್ಪೂ ಅಚತಾಕಟತಟ ಪರದ್ೇಶಕ್್ೆ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದೆಂತ್ಹ ವಿಷಯ ಬಹಳ ಉದನತ್ುವನದೆಂತ್ಹ 
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ವಿಚನರವನಗಿತ್ತು. ಆದರ,್ ಪ್ನರಕ್ಟಕಲ  ಆಗಿ ಒಬಬರೂ ಸಹ ಅದನತನ ಸರಿರ್ನಗಿ ನವಾಹಣ್ ಮನಡಲ್ಪಲೂ. Tail end  
canal ಮ್ತ್ತು ಅಚತಾಕಟತಟ ಪರದ್ೇಶವನತನ ಸಹ ನವಾಹಣ್ ಮನಡಲ್ಪಲೂ. ರ್ನನತ ಅಧಿಕ್ನರಕ್್ೆ ಬೆಂದ ಮೆೇಲ್ ಮ್ತ್ು 
ಅವುಗಳಿಗ್ ಒೆಂದೂ್ೆಂದತ ಲಕ್ಷ ಹಣ್ ಕ್್ೂಟತಟ G.O., ಮನಡತವುದಕ್್ೆ ಹೂ್ೇದರೂ ಸಹ ಅದತ ಯಶಸಿಾರ್ನಗಲ್ಪಲೂ. 
ಆದತದರಿೆಂದ ಅದತ ಎಲ್ಪೂಯವರಗ್್ ಬರತತ್ುದ್ ಎೆಂದತ ರ್್ೂೇಡೂ್ೇಣ್ವ್ೆಂದತ ಅದರ ಹ್ೂಣ್ಯನತನ ಸಕ್ನಾರವ್ೇ 
ಹ್ೂತಿುದ್ ಎೆಂಬ ಮನತ್ನತನ ಈ ಸೆಂದಭಾದಲ್ಪೂ ಹ್ೇಳುವುದಕ್್ೆ ಇಷಟಪಡತತ್ುೇರ್್. ಮನನಯ ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷದ ಮ್ತಖ್ಯ 
ಸಚ್ೇತ್ಕರನದ ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶ  ಕ್್. ರನಥೂ್ೇಡ ರವರತ ಹಣ್ಕ್ನಸತ ವಯವಸ್ಿಯನತನ ಹ್ೇಗ್ ನವಾಹಣ್ ಮನಡಬ್ೇಕ್್ೆಂದತ 
ಕ್್ಲವು ಸಲಹ್ಗಳನತನ ನೇಡಿದನುರ್. ರ್ನನತ ಅವರ ಸಲಹ್ಗಳನತನ ಸಿಾೇಕ್ನರ ಮನಡಿದ್ುೇರ್್. Hon’ble Member Sri 
Naseer Ahmed has expressed concern about the Central funding. ಅವರ ಬಳಿ 
ಇರತವೆಂತ್ಹ figures ಗಳನತನ verify ಮನಡಿಕ್ೂ್ಳುಳತ್ುೇರ್್. ಏಕ್್ೆಂದರ,್ ನನನ ಬಳಿ ಬೇ್ರ್ figures ಇದ್. ರ್ನನತ 
ಒೆಂದತ ವಿಷಯನತನ ಹ್ೇಳುವುದಕ್್ೆ ಇಷಟಪಡತತ್ುೇರ್್. Devolution of fund is one part of funds which 
comes from the Centre. Other than Devolution  of Fund, ಬ್ೇರ ್ಬ್ೇರ ್ಯೇಜರ್್ಗಳಿೆಂದ ಸಹ 
ಬರತತ್ುದ್. ಅೆಂದರ,್ ರಸ್ು, ರೈ್ಲ್ಾ, ports development ನಲ್ಪೂ ಬರತತ್ುದ್. ಅದ್ೇರಿೇತಿ ಬೇ್ರ ್ ಬ್ೇರ್ 
infrastructure ನೆಂದ ಬರತತ್ುದ್. ಒಟನಟರ ್ ಇಡಿೇ ದ್ೇಶದ infrastructure ಗ್ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದೆಂತ್ 
contribution ಇರತತ್ುದ್. Devolution of funds  ನಲ್ಪೂ ಕ್್ಲವು ಸಿೆಮ್ ಗಳಲ್ಪೂ ಕಡಿಮೆರ್ನಗಿರತವುದನತನ 
ರ್ನನತ ಒಪಿಪಕ್್ೂಳುಳತು್ೇರ್್. ಅದನತನ ಏಕ್್ ಒಪಿಪಕ್್ೂಳುಳತ್ುೇರ್್ೆಂದರ,್ ಆ ಸಿೆಮ್ ಗಳಿಗ್ ಒೆಂದತ life span ಇರತತ್ುದ್. 
ಉದನಹರಣ್ಗ್ ಹೇ್ಳುವುದನದರ್, ಸವಾ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಆಭಿರ್ನನ 2000ರಲ್ಪೂ ಪ್ನರರೆಂಭವನಗಿ 2010ರಲ್ಪೂ ಮ್ತಗಿಯಬ್ೇಕತ 
ಎೆಂಬತದತ ಯೇಜರ್್ರ್ನಗಿದ್. ಆದರ್, ಅದನತನ 2012ರವರ್ಗ ್ಮನಡಿ, ನೆಂತ್ರ ಅದನತನ ನಲ್ಪೂಸಿದರತ. ಆ ನೆಂತ್ರ 
ಮನಧಯಮಿಕ ಶ್ಕ್ಷಣ್ಕ್್ೆ ಅನತದನನ ನೇಡಿದರತ. ಅದರ ಅಥಾವ್ೇರ್್ೆಂದರ,್ ಕ್್ೇೆಂದರ ಸಕ್ನಾರ ಮ್ತ್ತು ರನಜಯ ಸಕ್ನಾರ 
ಸೇ್ರಿಕ್್ೂೆಂಡತ ಹತ್ತು ವಷಾದಲ್ಪೂ ಪ್ನರಥಮಿಕ ಶ್ಕ್ಷಣ್ದ infrastructure ಅನತನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಬೇ್ಕತ. ಅದತ 
ಆಗಿದಯ್ೇ ಇಲೂವೊೇ ಎೆಂಬತದತ ಬ್ೇರ ್ ವಿಚನರ. ಆದರ,್ ಎಷತಟ ಅವಧಿ ಇತ್ತು. ಆ ಅವಧಿ ಮ್ತಗಿದ ಮೆೇಲ್ ಆ 
ಫ್ೆಂಡ  ಬರಲ್ಪಲೂ. ಈ ರಿೇತಿ ಹಲವನರತ ಯೇಜರ್್ಗಳಲ್ಪೂ ಶ್ೇಕಡನ 90ರಷತಟ ಕ್್ೇೆಂದರದ್ಧೆಂದ ಮ್ತ್ತು ಶೇ್ಕಡನ 10ರಷತಟ 
ರನಜಯ ಸಕ್ನಾರದ್ಧೆಂದ, ಮ್ತೆಂದ್ ಶ್ೇಕಡನ 60ರಷತಟ ಕ್ೇ್ೆಂದರದ್ಧೆಂದ ಮ್ತ್ತು ಶ್ೇಕಡನ 40ರಷತಟ ರನಜಯ ಸಕ್ನಾರದ್ಧೆಂದ, 
ಆಮೆೇಲ್ ಶ್ೇಕಡನ 40ರಷತಟ ಕ್್ೇೆಂದರದ್ಧೆಂದ ಮ್ತ್ತು ಶ್ೇಕಡನ 60ರಷತಟ ರನಜಯ ಸಕ್ನಾರವ್ೆಂದತ ಈ ರಿೇತಿ 
taperdown ಮನಡಿಕ್ೂ್ೆಂಡತ ಇರತತನುರ.್ ಹೇಗನಗಿ ರ್ನನತ ಕ್್ೇೆಂದರ ಸಕ್ನಾರದವರಿಗ್ ಏನತ ಹ್ೇಳಿದ್ುೇರ್್ೆಂದರ,್ ಈಗ 
ನಮ್ಮ ರನಜಯಕ್್ೆ ರ್ನವ ರಿೇತಿಯ ಯೇಜರ್್ಗಳು ಬ್ೇಕ್್ೂೇ ಅವುಗಳನತನ ರ್ನವು ತ್ಗ್ದತಕ್್ೂಳಳಬ್ೇಕತ. Just 
because ಅವರತ ಕ್ೂ್ಡತತನುರ್ೆಂದತ, ರ್ನವು ನಮ್ಮ matching grant ಮನಡತವಷಟರಲ್ಪೂ, ರನಜಯ ಸಕ್ನಾರದ್ಧೆಂದ 
ರ್ನವು ಬಹಳಷತಟ ಸಿೆಮ್ ಗಳನತನ top-up ಮನಡತತ್ುೇವ್. ಈಗ foodgrains ಗ್ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದೆಂತ ್
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ಹ್ೇಳುವುದನದರ್, ಈಗ ಕ್್ೇೆಂದರ ಸಕ್ನಾರದವರತ ಕ್ೂ್ಡತವುದಕ್ೆೆಂತ್ ಅಧಿಕವನಗಿ ಮ್ೂವತ್ತು ಲಕ್ಷ ಕ್ನಡ ಾಗಳಿಗ್ ರನಜಯ 
ಸಕ್ನಾರ ಭರಿಸತತಿುದ್. ಅವರ ಪರಕ್ನರ B.P.L., is just 27%. ಆದರ್, ನಮ್ಮ ರನಜಯದಲ್ಪೂ ಅದತ ಶ್ೇಕಡನ 40ರಷತಟ 
ಇದ್. ಹೇಗನಗಿ ಕ್ಲ್ವು ಯೇಜರ್್ಗಳನತನ ಇಲ್ಪೂನ ಅವಶಯಕತ್ಗ್ ಅನತಗತಣ್ವನಗಿ ನಮ್ಮ ರನಜಯ ಸಕ್ನಾರದ ಕ್್ೂಡತಗ ್
ಜನಸಿುರ್ನಗತತಿುದ್. ಆದರ್, ಒಟನಟರ್ ರ್ನವುದ್ೇ ಕ್ನರಣ್ಕೂೆ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಯೇಜರ್್ಗಳಿಗ್ ಕ್ೂ್ರತ್ರ್ನಗದೆಂತ,್ 
ಅದರಲೂೂ ವಿಶ್ೇಷವನಗಿ ಆಹನರ, ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಮ್ತ್ತು ಆರೂ್ೇಗಯ ಇವುಗಳಿಗ್ ಕ್ೂ್ರತ್ರ್ನಗದೆಂತ್ ಸಕ್ನಾರ 
ರ್್ೂೇಡಿಕ್ೂ್ೆಂಡತ ಬೆಂದ್ಧದ್. 
 

ರ್ನನತ ಈಗನಗಲ್ೇ ತಿಳಿಸಿದೆಂತ್ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಕ್್ೇತ್ರಕ್್ೆ ಹ್ಚತಾ ಹಣ್ವನತನ ಒದಗಿಸಿದ್ುೇವ್. ಅದ್ೇ ರಿೇತಿ ಆರೂ್ೇಗಯ 
ಇಲನಖ್ಗ್್ ಹ್ಚತಾ ಹಣ್ವನತನ ಒದಗಿಸಿದ್ುೇವ್. ಈಗ ಕ್್ೂೇವಿಡ-೧೯ನೆಂದ ಹೂ್ರಗ್ ಬೆಂದಮೆೇಲೂ ಕೂಡ, ಆ 
ಸೆಂದಭಾದಲ್ಪೂ ಎಷಟನತನ ಒದಗಿಸಿದ್ುವು ಅಷಟರ್್ನೇ ಈಗಲೂ ಸಹ maintain ಮನಡತತಿುದ್ುೇವ್. ಮ್ತು್ regional 
imbalance ಗ್ ಹ್ಚತಾ ಹಣ್ವನತನ ಒದಗಿಸಿದ್ುೇವ್. ಹೇಗ್ ರ್ನವುದ್ೇ ರಿೇತಿಯಲ್ಪೂ ರನಜಯದ ಪರಗತಿ 
ಕತೆಂಠಿತ್ವನಗದೆಂತ್ ರ್್ೂೇಡಿಕ್್ೂೆಂಡಿದು್ೇವ್. ಇವತ್ತು ಏನತ ಹಣ್ವನತನ ಕ್ೂ್ಡತತಿುದ್ುೇವ್, ಈಗ ಅತ್ಯೆಂತ್ ಅವಶಯಕತ್ 
ಇರತವೆಂಥದುನತನ ಮನತ್ರ ಹ್ೇಳಿದ್ುೇರ್್. ರ್ನವುದ್ೇ ರಿೇತಿ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ೇಷ ಯೇಜರ್್ಗಳಿಗನಗಲ್ಪ ಅಥವನ popular 
scheme ಗಳಿಗನಗಲ್ಪ ಕ್್ೂಟಿಟಲೂ. ಹೇಗನಗಿ ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಇದಕ್್ೆ ಅನತಮೇದರ್್ ನೇಡಬ್ೇಕ್್ೆಂದತ 
ಕ್್ೇಳಿಕ್ೂ್ಳುಳತ್ುೇರ್್.  

 
ಶ್ರೇ ಮ್ರಿತಿಬ್ಬೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಈಗ ಬಿಸಿಎೆಂ ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳ ವಿದ್ೇಶ್ ವನಯಸೆಂಗಕ್್ೆ 

ಎರಡತ ವಷಾದ್ಧೆಂದ ಹಣ್ವನತನ ನೇಡಿಲೂ. ಮ್ತ್ು ಮನನಯ ಮ್ತಖ್ಯಮ್ೆಂತಿರಗಳು infrastructure ಬಗ್ೆ ಹ್ೇಳಿದರತ. 
Primary Sector ನಲ್ಪೂ ಸತಮನರತ 35 ಸನವಿರ ಶ್ಕ್ಷಕರ ಹತದ್ುಗಳು ಖ್ನಲ್ಪಯಿವ್.  

 
ಶ್ರೇ ಬಸವರನಜ ಬ್ೂಮನಮಯಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ರ್ನನತ ಅದಕ್್ೆ ಮ್ತ್ೂುಬಬರತ ರ್ನರತ ಎೆಂದತ 

ಕ್್ೇಳಿದ್. ಆಗ ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಸತಮ್ಮರ್್ ಕತಳಿತಿದುರತ. ಈಗ ರ್ನನತ ಮನನಯ ಸದಸಯರ ಪರಶ್ನಗಳಿಗ್ ಉತ್ುರವನತನ 
ನೇಡತತ್ುೇರ್್. ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ ಶ್ರೇ ಮ್ರಿತಿಬ್ಬೇಗೌಡರತ ಏನನತನ ನೇಡಿದ್ುೇವ್ ಅದನತನ ಕ್್ೇಳುವುದ್ಧಲೂ, ಏನನತನ 
ಕ್್ೂಟಿಟರತವುದ್ಧಲೂ ಅದರ ಬಗ್ೆ ಮನತ್ರ ಕ್್ೇಳುತನುರ್. ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಹ್ೇಳಿದ ಹನಗ,್ ರ್ನವು ಬರತವುದಕ್ೆೆಂತ್ ಮ್ತೆಂಚ ್
ಬಹಳಷತಟ ಬನಕ್ ಇತ್ತು. ರ್ನವು ಅದ್ಲೂವನತನ ಸಹ ತಿೇರಿಸಿದು್ೇವ್. ಬ್ೇರ ್ ಎಲನೂ ಯೇಜರ್್ಗಳಿಗೂ ಸಹ ಹಣ್ವನತನ 
ಒದಗಿಸಿದ್ುೇವ್. ಈಗ ಬಿಸಿಎೆಂ ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳ ವಿದ್ೇಶ್ ವನಯಸೆಂಗಕ್್ೆ ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಟೆಂತ್ ಕೂಡಲ ್ ಅನತಮೇದರ್ ್
ಕ್್ೂಡತತು್ೇವ್. ಮ್ತ್ು ಅವರತ ಶ್ಕ್ಷಕರ ರ್್ೇಮ್ಕ್ನತಿಯ ಬಗ್ೆ ತಿಳಿಸಿದನುರ್. ಈ ವಷಾ ಸತಮನರತ 15 ಸನವಿರ ಶ್ಕ್ಷಕರನತನ 
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ರ್್ೇಮ್ಕ್ನತಿ ಮನಡಿಕ್್ೂಳುಳತಿುದ್ುೇವ್. ಈಗನಗಲ್ೇ ಅದರ ಪರಕ್ರಯ ಮ್ತಗಿದ್ಧದ.್ ಕ್್ಲವರತ ಹ್ೈಕ್ೂ್ೇರ್ ಾಗ ್ಹ್ೂೇಗಿದನುರ್. 
ಅದತ ಸಹ ಕ್ೂಯರ  ಆಗತತ್ುದ್. 

 
ಶ್ರೇ ಮ್ರಿತಿಬ್ಬೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಈಗ ಶ್ಕ್ಷಕರಿಲೂದ್ ಬಹಳ ಕಷಟವನಗಿದ್. 
 
ಶ್ರೇ ಬಸವರನಜ ಬ್ೂಮನಮಯಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ರ್ನವು ಏನನತನ ಮನಡಿದ್ುೇವ್ೆಂದತ ಹ್ೇಳುವುದಕ್್ೆ 

ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಅವಕ್ನಶ ಮನಡಿಕ್್ೂಡಲ್ಪ. ಈಗ ಶ್ಕ್ಷಕರ ರ್್ೇಮ್ಕ್ನತಿರ್ನದ ಮೆೇಲ್ ಮ್ತು್ 15 ಸನವಿರ ಶ್ಕ್ಷಕರನತನ 
ರ್್ೇಮ್ಕ್ನತಿ ಮನಡಿಕ್್ೂಳುಳವುದಕ್್ೆ ಕರಮ್ಕ್್ೈಗೂ್ಳುಳತು್ೇವ್. ಅೆಂದರ್, ಒಟತಟ 30 ಸನವಿರ ಶ್ಕ್ಷಕರನತನ ರ್್ೇಮ್ಕ್ನತಿ 
ಮನಡಿಕ್್ೂಳುಳತ್ುೇವ.್ ಅದ್ೇರಿೇತಿ ಕಳ್ದ ಐದತ ವಷಾದಲ್ಪೂ ವಿಶಾವಿದನಯಲಯಗಳಲ್ಪೂ ಅತಿೇ ಹ್ಚತಾ Lecturers ಗಳನತನ 
ತ್ತೆಂಬಿಕ್ೂ್ಳುಳವುದಕ್್ೆ ಈಗನಗಲ್ೇ ಅನತಮ್ತಿ ನೇಡಲನಗಿದ್. ಅದ್ೇರಿೇತಿ ಅತಿರ್ಥ ಉಪರ್ನಯಸಕರ ಗೌರವಧನವನತನ ಸಹ 
ಹ್ಚಿಾಗ್ ಮನಡಿದ್ುೇವ್. ಹೆಂತ್ ಹೆಂತ್ವನಗಿ ಅತಿರ್ಥ ಉಪರ್ನಯಸಕರ ಬಗ್ೆ ಕರಮ್ಕ್್ೈಗ್ೂಳುಳತ್ುೇವ್. ರ್ನವು ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಕ್್ೇತ್ರಕ್್ೆ 
ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದೆಂತ ್ ರ್್ೇಮ್ಕ್ನತಿಗಳಿಗ್ ಹೆಂದತ-ಮ್ತೆಂದತ ರ್್ೂೇಡತವುದ್ಧಲೂ. ಈಗ ಸತಮನರತ ಒೆಂದತ ಲಕ್ಷ ಸಕ್ನಾರಿ 
ಹತದ್ುಗಳನತನ ತ್ತೆಂಬಿಕ್್ೂಳಳಬ್ೇಕ್್ೆಂದತ ತಿೇಮನಾನ ಮನಡಿದು್ೇವ್. ಅದರಲ್ಪೂ ಶನಲನ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಮ್ತ್ತು ಉನನತ್ ಶ್ಕ್ಷಣ್ಕ್್ೆ 
ಹ್ಚತಾ ಆದಯತ ್ ನೇಡತತ್ುೇವ್. ಮ್ತ್ು ಏನತ ಒೆಂದತ working pattern ಇದ್, ಅದನತನ ಸಹ ಬದಲನವಣ ್
ಮನಡತತ್ುೇರ್್ೆಂದತ ಹೇ್ಳುತ್ುೇರ್್. We want  more working hours.  ಅವರಿಗ್ ಕ್ೂ್ಡತವೆಂತ್ಹ ಸನಯಲರಿಗ,್ 
ಅವರ output ಏನತ ಎೆಂದತ ಒೆಂದತ evaluation ಮನಡತವೆಂತ್ಹ ಅವಶಯಕತ್ ಇದ್. ಅದರ evaluation 
ಮನಡಿ, ಅದರ output ಮನಡಿದನಗ, ಹ್ಚಿಾನ ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳಿಗ ್what is the benefit per Assistant 
Professor, ಒಬಬರಿೆಂದ ಎಷತಟ ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳಿಗ ್ ಅನತಕೂಲವನಗತತ್ುದ ್ ಎನತನವೆಂತ್ಹ ಮನನದೆಂಡವನತನ 
ಇಟತಟಕ್ೂ್ೆಂಡತ, ಎಷತಟ ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳಿದನುರ್ ಮ್ತ್ು ಎಷತಟ ಶ್ಕ್ಷಕರತ ಬೇ್ಕತ ಎೆಂಬತದನತನ ಖ್ೆಂಡಿತ್ವನಗಿ ಮನಡತತ್ುೇವ.್ 
ಇದತ ಸತಮನರತ ಐದತ ವಷಾದ programme ಆಗಿದ.್ ಇದನತನ ಒೆಂದೇ್ ವಷಾಕ್್ೆ ಮನಡತತ್ುೇವ್ೆಂದತ 
ಹ್ೇಳುವುದ್ಧಲೂ. ಐದತ ವಷಾಕ್್ೆೆಂದತ ಒೆಂದತ ಯೇಜರ್್ಯನತನ ಮನಡಿ, ಮ್ತೆಂದ ್ಬರತವೆಂತ್ಹ ಬಜ್ರ್ ನಲ್ಪೂ ಇದನತನ 
ಘೂೇಷಣ್ ಮನಡತತು್ೇವ್.  

(ಮ್ತೆಂದತ) 
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(1317) 29.12.2022 05.30 LL-GR         ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಿತಿ) 
 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಪರಸನುವ ಏರ್್ೆಂದರ್,  
“ವಿಧನನಸಭ್ಯಿೆಂದ ಅೆಂಗಿೇಕೃತ್ವನದ ರೂಪದಲ್ಪೂರತವ 2022ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಧನವಿನಯೇಗ (ಸೆಂಖ್್ಯ:೪) 

ವಿಧ್ೇಯಕವನತನ ಪರ್ನಾಲ್ೂೇಚಿಸತವುದತ” 
ಪರಸನುವ ಅೆಂಗಿೇಕರಿಸಲಪಟಿಟತ್ತ 

 
ವಿಧ್ೇಯಕವನತನ ಖ್ೆಂಡ ಖ್ೆಂಡವನಗಿ ಪರ್ನಾಲ್ೂೇಚಿಸತವುದತ 

ಖ್ೆಂಡ ೨ ಮ್ತ್ತು ೩  
ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಪರಸನುವ ಏರ್್ೆಂದರ್, “ಖ್ೆಂಡ ೨ ಮ್ತ್ತು ೩ ಈ ವಿಧೇ್ಯಕದ ಅೆಂಗವನಗಿರತತ್ುದ್”  

ಪರಸನುವ ಅೆಂಗಿೇಕರಿಸಲಪಟಿಟತ್ತ 
(ಖ್ೆಂಡ ೨ ಮ್ತ್ತು 3 ನತನ ವಿಧ್ೇಯಕಕ್್ೆ ಸ್ೇರಿಸಲನಯಿತ್ತ) 

 
ಖ್ೆಂಡ ೧ ಇತನಯದ್ಧ 
ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಪರಸನುವ ಏರ್್ೆಂದರ್,  

“ಮದಲರ್್ಯ ಖ್ೆಂಡ, ದ್ಧೇಘಾ ಶ್ೇಷಿಾಕ್್, ಪರಸನುವರ್್ ಹನಗೂ ಅಧಿನಯಮ್ಗ್ೂಳಿಸತವ ಸೂತ್ರ ಸೆಂಹತ್ 
ವಿಧ್ೇಯಕದ ಭನಗವನಗಿರತತ್ುದ್.” 

ಪರಸನುವ ಅೆಂಗಿೇಕರಿಸಲಪಟಿಟತ್ತ 
(ಮದಲರ್್ಯ ಖ್ೆಂಡ, ದ್ಧೇಘಾ ಶ್ೇಷಿಾಕ್್, ಪರಸನುವರ್್ ಹನಗೂ ಅಧಿನಯಮ್ಗೂ್ಳಿಸತವ  

ಸೂತ್ರ ಸೆಂಹತ್ಗಳನತನ ವಿಧೇ್ಯಕಕ್್ೆ ಸೇ್ರಿಸಲನಯಿತ್ತ) 
 

ಪರಸನುವದ ಅೆಂಗಿೇಕ್ನರ 
ಶ್ರೇ ಬಸವರನಜ ಬ್ೂಮನಮಯಿ (ಮ್ತಖ್ಯಮ್ೆಂತಿರಗಳು):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ವಿಧನನಸಭ್ಯಿೆಂದ 

ಅೆಂಗಿೇಕೃತ್ವನದ ರೂಪದಲ್ಪೂರತವ 2022ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಧನವಿನಯೇಗ (ಸೆಂಖ್್ಯ:4) ವಿಧ್ೇಯಕವನತನ 
ಅೆಂಗಿೇಕರಿಸಬ್ೇಕ್್ೆಂದತ ಕ್ೂ್ೇರತತ್ುೇರ್್.  
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   ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಪರಸನುವ ಏರ್್ೆಂದರ್,  
 “ವಿಧನನಸಭ್ಯಿೆಂದ ಅೆಂಗಿೇಕೃತ್ವನದ ರೂಪದಲ್ಪೂರತವ 2022ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಧನ ವಿನಯೇಗ (ಸೆಂಖ್್ಯ:4) 

ವಿಧ್ೇಯಕವನತನ ಅೆಂಗಿೇಕರಿಸತವುದತ.” 
 

ಪರಸನುವ ಅೆಂಗಿೇಕರಿಸಲಪಟಿಟತ್ತ ಮ್ತ್ತು ಮ್ಸೂದ್ಗ್ ಒಪಿಪಗ ್ನೇಡಲನಯಿತ್ತ 
 
 
೦೯. ಸಚಿವರ ಹ್ೇಳಿಕ್್ಗಳು 

 
ಅ) ವಿಷಯ:- ಬ್ಳಗನವಿ ಸತವಣ್ಾ ವಿಧನನಸೌಧದ ಆವರಣ್ದಲ್ಪೂ ಕ್ತ್ೂುರತ ರನಣಿ ಚ್ನನಮ್ಮ, 

ಸೆಂಗ್ೂಳಿಳ ರನಯಣ್ಣ, ಮ್ಹನತ್ಮ ಗನೆಂಧಿ ಮ್ತ್ತು ಡನ: ಬಿ.ಆರ .ಅೆಂಬೇ್ಡೆರ ರವರ 
ಪತತ್ಿಳಿಗಳನತನ ಸನಿಪಿಸತವ ಬಗ್ೆ. 

                          - - - - - 

ಶ್ರೇ ಬಸವರನಜ ಬ್ೂಮನಮಯಿ (ಮ್ತಖ್ಯಮ್ೆಂತಿರಗಳು):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಇವೊತಿುನ ದ್ಧನ ಒೆಂದತ 
ಒಳ್ಳಯ ದ್ಧನ ಎೆಂದತ ರ್ನನತ ಭನವಿಸತತ್ುೇರ್್. ಬ್ಳಗನವಿಯ ಸತವಣ್ಾ ವಿಧನನಸೌಧದ ಎದತರತಗಡ್ ಮ್ಹನತ್ಮ 
ಗನೆಂಧಿೇಜಿಯವರ, ಕ್ತ್ೂುರತ ರನಣಿ ಚ್ನನಮ್ಮ, ಸೆಂಗೂ್ಳಿಳ ರನಯಣ್ಣ ಮ್ತ್ತು ಡನ: ಬಿ.ಆರ . ಅೆಂಬ್ೇಡೆರ ರವರ ಮ್ೂತಿಾ 
ಸನಿಪರ್್ಗ್ ಇವೊತಿುನ ದ್ಧವಸ ರ್ನವು ಅಡಿಗಲೂನತನ ಹನಕ್ದ್ುೇವ್. ಆದಷತಟ ಬ್ೇಗ ಅವುಗಳನತನ ಸನಿಪರ್್ ಮನಡತವುದಕ್್ೆ 
ಎಲನೂ ರಿೇತಿಯ ಕರಮ್ಗಳನತನ ತ್ಗ್ದತಕ್ೂ್ಳುಳತ್ುೇವ್.  

 
ಆ) ವಿಷಯ:- ಮ್ಹದನಯಿ (ಕಳಸನ ಬೆಂಡೂರಿ) ಯೇಜರ್್ ಬಗ್ೆ. 
                       - - - - - 

ಶ್ರೇ ಬಸವರನಜ ಬ್ೂಮನಮಯಿ (ಮ್ತಖ್ಯಮ್ೆಂತಿರಗಳು):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಸತಮನರತ ೩ 
ದಶಕಗಳಿೆಂದ ಈ ಭನಗದ ಜನರ ಆಸ ್ಮ್ತ್ತು ಆಶ್್ ೇತ್ುರಗಳು  ಮ್ತ್ತು ಹೂ್ೇರನಟಕ್್ೆ ಇವೊತಿುನ ದ್ಧವಸ ಜಯ 
ಸಿಕ್ೆದ್. ಬಹಳ ವಷಾದ್ಧೆಂದ ಮ್ಲಪರಭನ ನದ್ಧ deficit basin ಆಗಿದ್. ಅದಕ್್ೆ ಕ್ನರಣ್ ಏರ್್ೆಂದರ್, ಖ್ನರ್ನಪತರದ್ಧೆಂದ 
ನವಿೇಲತ ತಿೇಥಾದವರ್ಗ ್ ಅತ್ಯೆಂತ್ ಕಡಿಮೆ river runoff ಇರತವುದತ. ಅೆಂದರ್, ನದ್ಧ ಉಗಮ್ವನದ ಸನಿನಕ್್ೆ 
ಮ್ತ್ತು ಶ್ೇಖ್ರಣ್ ಆಗತವೆಂತ್ಹ ಡನಯಮ್ ನ ನಡತವ್ ಇರತವೆಂತ್ಹ ಏರಿರ್ನವನತನ runoff ಎೆಂದತ ಕರಯ್ತತ್ುೇವ್. 
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ಅದತ ಅತಿೇ ಕಡಿಮೆ ಇರತವುದರಿೆಂದ, ನೇರಿನ ಸೆಂಗರಹ ಕಡಿಮೆರ್ನಗತತಿುತ್ತು. ಇದರಿೆಂದನಗಿ, ಆ ಡನಯಮ್  ಎೆಂದ್ಧಗೂ 
ಕೂಡ ಭತಿಾರ್ನಗತತಿುರಲ್ಪಲೂ. ಈ ಹೆಂದ ್ ಸದರಿ ಯೇಜರ್್ ವಿಸನುರವನತನ ಬಹಳ ದ್ೂಡಡದತ ಮನಡಿದುರತ. ಸದರಿ 
ಯೇಜರ್್ಯಿೆಂದ ಸತಮನರತ ೮-೧೦ ತನಲೂೂಕತ ಮ್ತ್ತು ೩ ಜಿಲೂ್ಗ್ ನೇರತ ಒದಗಿಸತವೆಂತ್ಹ ಯೇಜರ್್ ಮನಡಿದುರತ. 
ಆದರ್, ಸದರಿ ಡನಯಮ್ ನಲ್ಪೂ ನೇರತ ತ್ತೆಂಬತತಿುರಲ್ಪಲೂ. ಕಳ್ದ ೨-೩ ವಷಾಗಳಲ್ಪೂ ಹ್ಚತಾ ಮ್ಳ್ರ್ನಗಿದುರಿೆಂದ, ಆ 
ಡನಯಮ್ ನಲ್ಪೂ ನೇರತ ತ್ತೆಂಬಿರತತ್ುದ್. ಅದನತನ ಬಿಟಟರ್ ಈ ಹೆಂದ ್ಅಲ್ಪೂ ನೇರತ ತ್ತೆಂಬಿರಲ್ಪಲೂ. ಮ್ಹದನಯಿ ನದ್ಧ ಏನದ್, 
ಅದತ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ರನಜಯದಲ್ಪೂ ಹತಟತಟತ್ುದ್. ಅದನತನ divert ಮನಡಿ ನೇರತ ತ್ಗ್ದತಕ್ೂ್ಳುಳವೆಂತ್ಹ ಯೇಜರ್್ಗ ್
ನಮ್ಮ ಹರಿಯರತ ಸತಮನರತ ೫೦ ವಷಾದ್ಧೆಂದ ಪರಯತ್ನಗಳನತನ ಮನಡತತಿುದುರತ. ಅದರಲ್ಪೂ ನಮ್ಮ ಬನದನಮಿ 
ಶನಸಕರತ, ಅಲ್ಪೂೆಂದ ಕ್ನಲನಡಿಗ್ಯಲ್ಪೂ ಬೆಂದತ ಈ ಯೇಜರ್್ಗ ್ ಪ್ನೂನ  ಮನಡಿದುನತನ ರ್ನನತ ರ್್ನಪತ 
ಮನಡಿಕ್್ೂಳುಳತ್ುೇರ್್. ಅದನದ ಮೆೇಲ್, ಶ್ರೇ ಎಸ್.ಆರ . ಬ್ೂಮನಮಯಿಯವರತ, ೧೯೮೮ರಲ್ಪೂ ಗ್ೂೇವನ ಮ್ತಖ್ಯಮ್ೆಂತಿರಗಳ 
ಜ್ೂತ್ ಮನತ್ತಕತ ್ ನಡಸ್ಿ, ಒೆಂದತ ಒಪಪೆಂದಕ್್ೆ ಬೆಂದ್ಧದುರತ. ಆ ಸೆಂದಭಾದಲ್ಪೂ ಗ್ೂೇವನದಲ್ಪೂ power deficit 
ಬಹಳ ಇತ್ತು. ಕಳಸನದಲ್ಪೂ ಡನಯಮ್  ಕಟಿಟ, ಹ್ೈಡ್ೂರೇ ಎಲ್ಕ್ಿಕ  ಪ್ನರಜ್ಕಟ  ಮನಡಿ, ಆ ನೇರನತನ ರ್ನವು ಬಳಕ್್ 
ಮನಡತವೆಂಥದತು, ಪವರ  ಅನತನ ಅವರಿಗ್ ಕ್್ೂಡತವೆಂತ್ಹ ಸಿಸಟಮ್ ನಲ್ಪೂ ಆಗಿತ್ತು. ಆದರ್, ಮ್ತೆಂದ್ ಬೆಂದೆಂತ್ಹ 
ಗ್ೂೇವನ ಸಕ್ನಾರಗಳು ಅದನತನ ಅನತಮೇದ್ಧಸಲ್ಪಲೂ ಮ್ತ್ತು ಅದಕ್್ೆ ವಿರೂ್ೇಧವನತನ ಸಹ ವಯಕುಪಡಿಸಿದುರತ. 

 
ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಆ ಸಮ್ಯದಲ್ಪೂ ತನವು ಸಹ ಪ್ನದರ್ನತರ್ ಮನಡಿದುನತನ, ರ್ನನತ ರ್್ನಪತ 

ಮನಡಿಕ್್ೂಳುಳತ್ುೇರ್್. 
  
ಶ್ರೇ ಬಸವರನಜ ಬ್ೂಮನಮಯಿ (ಮ್ತಖ್ಯಮ್ೆಂತಿರಗಳು):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ರ್ನನತ ಇರತವೆಂತ್ಹ 

ವನಸುವನೆಂಶವನತನ ಹ್ೇಳುತಿುದ್ುೇರ್್. ಬದಲನಗಿ, ರ್ನನತ ಬ್ೇರ ್ ಏನೂ ಹ್ೇಳುತಿುಲೂ. ಅದತ ಬಹಳ ವಷಾಗಳಿೆಂದ 
ನಡಯ್ತತಿುತ್ತು. ಶ್ರೇ ಹ್ರ್ .ಕ್್. ಪ್ನಟಿೇಲ ರವರತ ನೇರನವರಿ ಸಚಿವರನಗಿದನುಗ, ಯೇಜರ್್ಯ ಸಾರೂಪವನತನ 
ಬದಲನವಣ್ ಮನಡಿದರತ. ಸತಮನರತ ೩೦ ಟಿ.ಎೆಂ.ಸಿ., ನೇರನತನ ನೇರನವರಿಯಲ್ಪೂ ಪಡದ್ತಕ್ೂ್ಳಳಬ್ೇಕ್್ೆಂದತ 
ಆಸರ್್ನಯಿತ್ತ. ಇದತ ಆಗತವುದ್ಧಲೂವ್ೆಂದತ, ಕತಡಿಯತವ ನೇರಿಗನಗಿ ಆ ಯೇಜರ್್ಯ ಸಾರೂಪವನತನ ಬದಲನವಣ ್
ಮನಡಿ, ಜ್ೂತ್ಗ್ ಮ್ಹದನಯಿ ಯೇಜರ್್ಯ ಹ್ಸರನತನ ಸಹ ಬದಲನವಣ್ ಮನಡಿ, “ಕಳಸನ ಬೆಂಡೂರಿ ಯೇಜರ್್” 
ಎೆಂದತ ಮ್ರತರ್ನಮ್ಕರಣ್ ಮನಡಿದ್ವು. ಈ ಯೇಜರ್್ಯಿೆಂದನಗಿ, ಹತಬಬಳಿಳ-ಧನರವನಡದ್ಧೆಂದ ಹಡಿದತ ಎಲನೂ ಕಡ ್
ಕತಡಿಯತವ ನೇರಿಗನಗಿ ಯೇಜರ್್ ಮನಡಲನಯಿತ್ತ. ಸದರಿ ಯೇಜರ್್ಗ ್ ಶ್ರೇ ಅಟಲ  ಬಿಹನರಿ ವನಜಪ್್ೇಯಿ 
ರ್್ೇತ್ೃತ್ಾದ ಕ್ೇ್ೆಂದರ ಸಕ್ನಾರ ಅನತಮೇದರ್್ ನೇಡಿರತತ್ುದ್. ಆದರ್, ಕ್್ೇವಲ ೪ ತಿೆಂಗಳಿಗ್ ಅದಕ್್ೆ ತ್ಡರ್್ನಜ್್ಞ 
ನೇಡಿರತತ್ುದ್. ಏಕ್್ೆಂದರ್, ಗ್ೂೇವನ ಸಕ್ನಾರ ಸದರಿ ಯೇಜರ್್ಗ ್ ಆಕ್ೇ್ಪಣ ್ ಸಲ್ಪೂಸಿದುರತ. ಅದನದ ಮೆೇಲ್, ಸದರಿ 
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ವಿವನದ ಮ್ತೆಂದತವರ್ಯತತ್ುಲ್ೇ ಇತ್ತು. ರ್ನವು ಹತ್ತು ಹಲವನರತ ಬನರಿ ಒತನುಯ ಮನಡಿದರೂ ಕೂಡ ಏನೂ 
ಆಗಿರಲ್ಪಲೂ.  

 
ಕ್್ೂರ್್ಯದನಗಿ, ದೂ್ಡಡ ಪರಮನಣ್ದ ಹ್ೂೇರನಟವನತನ ಮನಡಿದ ನೆಂತ್ರ ಹನಗೂ ಆ ಸೆಂದಭಾದಲ್ಪೂ ಸತಮನರತ 

೨೫೩ ಕ್ಲ್ೂೇ ಮಿೇಟರ  ಪ್ನದರ್ನತರ್ಯನತನ ರ್ನನತ ಮನಡಿದ್ುನತ. ಆಗ ನನಗ ್ಬಹಳ ದ್ೂಡಡ ಪರಮನಣ್ದ ಬ್ೆಂಬಲ 
ಕೂಡ ಸಿಕ್ೆತ್ತು. ಅದನದ ಮೆೇಲ್, ಗೂ್ೇವನ ಸಕ್ನಾರದ ಮ್ತಖ್ಯಮ್ೆಂತಿರಗಳ ಕ್್ೇವಲ ಒೆಂದತ ಪತ್ರದ್ಧೆಂದ ಈ ಯೇಜರ್್ 
ಸತಮನರತ ೭ ವಷಾಗಳ ಕ್ನಲ ತ್ಡಹ್ಡಿದ್ಧತ್ತು. ಅದಕ್್ೆ ನಮ್ಗ್ ಏನತ ಅನಸಿತ್ತ ಎೆಂದರ್, ಈ ರಿೇತಿ ಆಗತವುದ್ಧಲೂ. 
ಇದಕ್್ೆ cause of action ಮನಡಲೇ್ಬೇ್ಕತ ಎೆಂದತ ತಿೇಮನಾನಸಿದ್ನತ. ಅೆಂದ್ಧನ ಸಕ್ನಾರದಲ್ಪೂ ಶ್ರೇ ಹ್ರ್ .ಡಿ. 
ಕತಮನರಸನಾಮಿಯವರತ ಮ್ತಖ್ಯಮ್ೆಂತಿರರ್ನಗಿದತು, ಶ್ರೇ ಬಿ.ಎಸ್ . ಯಡಿಯೂರಪಪನವರತ ಉಪ 
ಮ್ತಖ್ಯಮ್ೆಂತಿರಗಳನಗಿದುರತ ಹನಗೂ ಶ್ರೇ ಕ್್.ಎಸ್. ಈಶಾರಪಪನವರತ ನೇರನವರಿ ಮ್ೆಂತಿರರ್ನಗಿದುರತ. ಆ ಸೆಂದಭಾದಲ್ಪೂ 
ರ್ನನತ ಮದಲತ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳ ಮ್ನವೊಲ್ಪಸಿ, ನೆಂತ್ರ ಮನನಯ ಮ್ತಖ್ಯಮ್ೆಂತಿರಯವರ ಹನಗೂ ಸಚಿವರ 
ಮ್ನವೊಲ್ಪಸಿದ್ನತ. ಆ ಸೆಂದಭಾದಲ್ಪೂ ಮನನಯ ಕತಮನರಸನಾಮಿಯವರತ ಮೆೈಸೂರತ ಜಿಲ್ೂಯ ರ್ನವುದ್ೂೇ ಒೆಂದತ 
ಗನರಮ್ದಲ್ಪೂ ಗನರಮ್ವನಸುವಯ ಮನಡತವುದಕ್್ೆ ಹ್ೂೇಗಿದುರತ. ಅಲ್ಪೂಗ್ ರ್ನನತ ಭ್ೇಟಿ ನೇಡಿದ್ುನತ. ಆದರ್, ಆ ದ್ಧನ ರನತಿರ 
ಸತಮನರತ ೦೨-೦೦ ಗೆಂಟ್ರ್ನದರೂ ಸಹ ಅವರತ ಅಲ್ಪೂಗ ್ ಬೆಂದ್ಧರಲ್ಪಲೂ. ಆದರೂ ಸಹ, ರ್ನವು ಅವರಿಗನಗಿ 
ಅಲ್ಪೂಯೇ ಕ್ನದತ ಕತಳಿತ್ತ, ನೆಂತ್ರ ಅವರ್ೂೆಂದ್ಧಗ್ ಮನತ್ರ್ನಡಿರತತ್ುೇವ್. ಪ್ನರರೆಂಭದಲ್ಪೂ ಮನನಯ 
ಕತಮನರಸನಾಮಿಯವರತ, “ರ್್ೂೇಡ್ೂೇಣ್”, “ಮನಡೂ್ೇಣ್” ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳಿದರತ. ಆದರ್, ಎಲೂರ ಒತನುಯಕ್್ೆ ಅವರತ 
ಮ್ಣಿದತ ಸದರಿ ಯೇಜರ್್ಗ ್ಅನತಮೇದರ್್ ನೇಡಿದರತ. ಅನೆಂತ್ರ, ಮನನಯ ಯಡಿಯೂರಪಪನವರತ ಮ್ತ್ತು ಮನನಯ 
ಈಶಾರಪಪನವರತ ಬೆಂದತ, ಸದರಿ ಯೇಜರ್್ಗ ್ಅಡಿಗಲೂನತನ ಹನಕ್ದರತ. ಏರ್್ೆಂದರ್, non-forest area ದಲ್ಪೂ ಕ್್ಲಸ 
ಮನಡತವ ಆಗಿಲೂ. ಏಕ್್ೆಂದರ,್ MoEF (Ministry of Environment, Forest and Climate Change) 
stay ಕ್್ೂಟಿಟತ್ತು. ಆದನಗೂಯ, ಸದರಿ ಯೇಜರ್್ಯನತನ ಪ್ನರರೆಂಭ ಮನಡಿದರತ. ಆದರ್, ಅಷಟರಲ್ಪೂ ಸಕ್ನಾರ ಕೂಡ 
ಬದಲನವಣ್ರ್ನಯಿತ್ತ. ನೆಂತ್ರ, ರ್ನನತ ನೇರನವರಿ ಸಚಿವರ್ನದನ್ತ. ಆ ಸೆಂದಭಾದಲ್ಪೂ ಸದರಿ ಯೇಜರ್್ಗ ್ಟೆ್ಂಡರ  
ಮನಡಿರಲ್ಪಲೂ. ಹನಗನಗಿ, ಆ ಯೇಜರ್್ಗ ್ ಟ್ೆಂಡರ  ಮನಡಿ, ಒೆಂದತ ವಷಾದ ಅವಧಿಯಲ್ಪೂ ಸತಮನರತ ಐದೂವರ ್
ಕ್ಲ್ೂೇಮಿೇಟರ  ಮ್ಹದನಯಿ ನೇರನತನ ಲ್ಪೆಂಕ  ಮನಡತವ ಸಲತವನಗಿ interlinking canal  ಅನತನ ರ್ನವು 
ಪೂತಿಾ ಮನಡಿದ್ವು. ಆ ಸೆಂದಭಾದಲ್ಪೂ ಗೂ್ೇವನ ಸಕ್ನಾರದವರತ ಕ್ನಯತ್ ತ್ಗ್ದತ, ಮನನಯ ಸತಪಿರೇೆಂ ಕ್ೂ್ೇರ್ ಾಗ್ 
ಹ್ೂೇದರತ. ಅಲ್ಪೂ ಸತಮನರತ ೨-೩ ವಷಾಗಳ ಕ್ನಲ ಪರಕರಣ್ ನಡದ್ತ, ನೆಂತ್ರ ಒೆಂದತ ಆದ್ೇಶ ಮನಡಿದರತ. ಆ 
ಸೆಂದಭಾದಲ್ಪೂ ಕ್್ೇೆಂದರ ಸಕ್ನಾರ, “ಇದತ ಅೆಂತ್ರರನಜಯ ಜಲವಿವನದ” ಎೆಂದತ ಮನನಯ ಸತಪಿರೇೆಂ ಕ್್ೂೇರ್ ಾಗ ್ಒೆಂದತ 
ಅಫಿಡ್ವಿರ್  ಹನಕ್ರತತ್ುದ್.  



     ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನ ಪರಿಷತ್ತು                ೨೯.೧೨.೨೦೨೨        172 

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

 

 

Inter-State River Water Disputes Act ಬಗ್ೆ ಒೆಂದತ ಶಬು ಹ್ೇಳಬ್ೇಕ್್ೆಂದತಕ್ೂ್ೆಂಡಿದು್ೇರ್್. ಇದತ 
ಬದಲನವಣ್ ಆಗಬೇ್ಕತ. ಹಸ್ರೇ್ Inter-State River Water Disputes ಎೆಂದತ ಇದ್. ಆದರ್, ‘dispute’ 
create ಮನಡತವ ಆಕಟ  ಇದತ. ಸಕ್್ಷನ  ೩ ನಲ್ಪೂ ಏನದ್ ಎೆಂದರ್, “ರ್ನವುದನದರೂ ಅೆಂತ್ರರನಜಯ ನದ್ಧ ಇದನುಗ, 
ರ್ನವುದನದರೂ ಪ್ನರಜ್ಕಟ  ಮನಡತವನಗ ಇರ್ೂ್ನೆಂದತ ರನಜಯ ಕ್್ೇವಲ ಆಕ್ೇ್ಪಣ್ ಮನಡಿದರ ್ ಸನಕತ, ಟಿರಬತಯನಲ  
ಮನಡಬೇ್ಕತ” ಎೆಂದತ ಇದ್. ಈ ಟಿರಬತಯನಲ ಗಳು ಬೇ್ಗ ಮ್ತಗಿಯತವುದ್ಧಲೂ. ಒೆಂದತ ಟಿರಬತಯನಲ  ಅೆಂತ್ೂ ಸತಮನರತ 
50 ವಷಾ ಆಗಿದತು, ಇನೂನ ಮ್ತಗಿದ್ಧರತವುದ್ಧಲೂ. ಕ್ನವೇ್ರಿ ಟಿರಬತಯನಲ  ಸತಮನರತ ೨೦ ರಿೆಂದ ೨೨ ವಷಾ ನಡಯ್ಿತ್ತ. 
ಕೃಷ್ನಣ ನದ್ಧಗ್ ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಟ ಮದಲರ್್ ಟಿರಬತಯನಲ  ಸತಮನರತ ೨೦ ವಷಾ ನಡಯ್ಿತ್ತ. ಎರಡರ್್ ಟಿರಬತಯನಲ  
ಸತಮನರತ 10 ವಷಾ ನಡಯ್ಿತ್ತ. ಮ್ಹದನಯಿ ಯೇಜರ್್ಯ ಟಿರಬತಯನಲ  ಕೂಡ ಸತಮನರತ ೭ ರಿೆಂದ ೮ ವಷಾ 
ನಡಯ್ಿತ್ತ. ಸದರಿ ಟಿರಬತಯನಲ ನ ಅಧಯಕ್ಷರಿಗ್ ಆಫಿೇಸ್  ಇಲೂವ್ೆಂದತ ಸತಮನರತ ೩ ವಷಾ ಮ್ತೆಂದಕ್್ೆ ಹೂ್ೇಗಿರತತ್ುದ್. 
ಈ ರಿೇತಿರ್ನಗಿಯೇ ಸತಮನರತ ವಷಾ ಮ್ತೆಂದಕ್್ೆ ಹ್ೂೇಗಿರತತ್ುದ್. ಕ್ೂ್ರ್್ಯದನಗಿ, ಟಿರಬತಯನಲ  ಆದ್ೇಶ 
ನೇಡಿರತತ್ುದ್. ಸದರಿ ಆದ್ೇಶ ಬೆಂದ ನೆಂತ್ರ, ರ್್ೂೇಟಿಫಿಕ್್ೇಷನ  ಮನಡತವುದತ… ಕೃಷ್ನಣ ಮೆೇಲುೆಂಡ ್ ಯೇಜರ್್ 
ಆದ್ೇಶ 2010ರ್್ೇ ಡಿಸೆ್ಂಬರ  ತಿೆಂಗಳಿನಲ್ಪೂ ಬೆಂದ್ಧರತತ್ುದ್. ಅಲ್ಪೂೆಂದ ಇಲ್ಪೂಯವರ್ಗ ್ಸತಮನರತ 12 ವಷಾ ಕಳದ್್ಧದುರೂ 
ಸಹ ರ್್ೂೇಟಿಫಿಕ್ೇ್ಷನ  ಆಗಿರತವುದ್ಧಲೂ. ಏಕ್್ೆಂದರ,್ ಮನನಯ ಸತಪಿರೇೆಂ ಕ್್ೂೇರ್ ಾನಲ್ಪೂ ಪರಕರಣ್ ಬನಕ್ ಇರತತ್ುದ್. ಈ 
ಯೇಜರ್್ಯಲ್ಪೂಯೂ ಸಹ ಮನನಯ ಸತಪಿರೇೆಂ ಕ್್ೂೇರ್ ಾನಲ್ಪೂ ಪರಕರಣ್ ದನಖ್ಲ್ಪಸಿದುರತ. ಅದ್ಲೂವನೂನ ಸರಿ ಮನಡಿಸಿ, 
೨೦೧೮ರಲ್ಪೂ ಸಕ್ನಾರ ರ್್ೂೇಟಿಫ್ೈ ಮನಡಿರತತ್ುದ್. ತ್ದನೆಂತ್ರ, ಸದರಿ ಯೇಜರ್್ಗ ್ ಡಿ.ಪಿ.ಆರ., ಮನಡತವೆಂತ್ಹ 
ಸೆಂದಭಾದಲ್ಪೂ ಅದಕ್್ೆ ಹತ್ತು ಹಲವನರತ ವಿಘನ ಬೆಂದ್ಧರತತ್ುದ್. MoEF ಗ್ ಬರ್ಯತವುದತ ಹನಗೂ ಇತ್ರ ್
ವಿಷಯಗಳಿಗ್ ಬರ್ಯತವುದತ. ಆ ನೆಂತ್ರ ನಮ್ಗ್ ಎಷತಟ ನೇರತ ಹೆಂಚಿಕ್ರ್್ನಗಿದ್, ಅದರ್ನನದರೂ ಉಪಯೇಗ 
ಮನಡಿಕ್್ೂಳ್ೂಳೇಣ್ವ್ೆಂದತ ರ್ನವು ಯೇಜರ್್ ಮನಡಿ, ಸದರಿ ಯೇಜರ್್ಯ ಸಾರೂಪವನತನ ಬದಲನವಣ ್ ಮನಡಿ, 
ಡಿ.ಪಿ.ಆರ .,  ಕಳುಹಸಿ ಒಪಿಪಗ್ಯನತನ ಪಡದ್ತಕ್ೂ್ೆಂಡಿದ್ುೇವ್. ಇವೊತಿುನ ದ್ಧವಸ ಸದರಿ ಯೇಜರ್್ಗ ್ಆದೇ್ಶ ಕೂಡ 
ಬೆಂದ್ಧರತತ್ುದ್. ಅದಕ್್ೆ ಕೂಡಲ್ೇ ಟ್ೆಂಡರ  ಮನಡತತಿುದ್ುೇವ್. ಸದರಿ ಟ್ೆಂಡರ  ಅವಧಿ ಏನದ್, ಅಷತಟ ಕ್್ಲಸವನತನ ಮನತ್ರ 
ಈಗ ಪ್ನರರೆಂಭ ಮನಡತತ್ುೇವ್. ಆದಷತಟ ಬ್ೇಗ ಮ್ಹದನಯಿ ನೇರನತನ ಮ್ಲಪರಭನ ನದ್ಧಗ್ ತ್ಗ್ದತಕ್ೂ್ಳುಳವೆಂತ್ಹ ಎಲನೂ 
ಅಗತ್ಯ ಕರಮ್ಗಳನತನ ತ್ಗ್ದತಕ್್ೂಳುಳತ್ುೇವ್. ರ್ನವು ಸದರಿ ಯೇಜರ್್ಗನಗಿ ಹೂ್ೇರನಟ ಮನಡತವನಗ ತನವ್ಲೂರೂ ಸಹ 
ಭನಗವಹಸಿದ್ಧುೇರಿ. ಆ ಸೆಂದಭಾದಲ್ಪೂ ರ್ನವು ರ್ನವನಗಲೂ ಸಹ ಒೆಂದತ ಮನತ್ನತನ ಹ್ೇಳುತಿುದ್ುವು. ಅದೇ್ರ್್ೆಂದರ,್ 
ಮ್ಲಪರಭನ ನದ್ಧ ಡನಯಮ್  ಇರತವೆಂಥದತು ಸವದತಿು ಯಲೂಮ್ಮ ದ್ೇವಸನಿನದ ಹತಿುರ. ಹನಗನಗಿ, “ಯಲೂಮ್ಮನ 
ಒಡಲ್ಪನೆಂದ ಬನಶೆಂಕರಿ ಒಡಲ್ಪನವರಗ್್” ಅೆಂದರ್, ಬನದನಮಿವರಗ್್ ನೇರತ ಬರಬ್ೇಕ್್ೆಂದತ ಹ್ೇಳುತಿುದು್ೇವ್. ಈ 
ರಿೇತಿರ್ನಗಿ ಮ್ಹದನಯಿ ನೇರತ ಸವದತಿು ಯಲೂಮ್ಮನ ಒಡಲ್ಪನೆಂದ ಬನದನಮಿಯಲ್ಪೂರತವ ಬನಶೆಂಕರಿ 
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ಒಡಲ್ಪನವರಗ್ೂ ತ್ರತವುದಕ್್ೆ ಎಲನೂ ಕರಮ್ಗಳನತನ ನಮ್ಮ ಸಕ್ನಾರ ತ್ಗ್ದತಕ್ೂ್ಳುಳತ್ುದ್ ಎನತನವೆಂತ್ಹ ಮನತ್ನತನ 
ಹ್ೇಳುವುದಕ್್ೆ ಬಯಸತತ್ುೇರ್್.  

 
(ಈ ಹೆಂತ್ದಲ್ಪೂ ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಮೆೇಜತ ತ್ಟತಟವ ಮ್ೂಲಕ ಬೆ್ಂಬಲ ಸೂಚಿಸಿದರತ) 

 
ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್್.ಹರಿಪರಸನದ (ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮ್ಹದನಯಿ ನೇರತ 

ಹೆಂಚಿಕ್ ್ವಿಷಯದಲ್ಪೂ ಏರ್ನದರೂ conditions  ಹನಕ್ದನುರ್ಯೇ? 
 
ಶ್ರೇ ಬಸವರನಜ ಬ್ೂಮನಮಯಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಅೆಂತ್ರರನಜಯ ಜಲವಿವನದ ಇದನುಗ ಕ್್ಲವು 

ಜನರಲ  ಕೆಂಡಿೇಷನು  ಇರತತ್ುವ್. C.W.C., ನಲ್ಪೂ ಸತಮನರತ ೬-೭ ಡೈ್ರ್ಕಟಸ್ ಾ ಇರತತ್ುವ್. Technical, 
Hydrology, MoEF   ಇವ್ಲನೂ ಇರತತ್ುವ್. ಮಿಕ್ೆದ್ುಲನೂ technical conditions ಇರತತ್ುವ್. ಆಮೆೇಲ ್
management of water ಕೂಡ  standard ಆಗಿರತತ್ುದ್. ಇಲ್ಪೂ ಮ್ತಖ್ಯವನಗಿ ರ್ನವು 
ಗಮ್ನಸಿರತವುದ್ೇರ್ೆ್ಂದರ್, ಹ್ೈಡ್ೂರೇಲಜಿ ಕ್ೂಯರ  ಮನಡಿದನುರ.್ ಅದತ ಬಹಳ ಪರಮ್ತಖ್ವನಗಿರತತ್ುದ್. ಏಕ್್ೆಂದರ,್ 
ಹ್ೈಡ್ೂರೇಲಜಿ ಕ್ೂಯರ  ಮನಡದ್ೇ, ಪ್ನರಜ್ಕಟ  ಕ್ೂಯರ್ನು  ಆಗತವುದ್ಧಲೂ. ಏಕ್್ೆಂದರ,್ ಅಷತಟ ನೇರತ ಅಲ್ಪೂ ಬರತವುದೇ್ 
ಇಲೂವ್ೆಂದತ ವನದ ಮನಡಿದುರತ. Central Water Commission ಇಲ್ಪೂ ಮಿೇಟರ  ಇಟತಟ ರಿಪ್ೂ್ೇರ್ ಾ ಕ್ೂ್ಟಟರೂ 
ಸಹ ಅದನತನ ಗ್ೂೇವನ ಸಕ್ನಾರದವರತ ನೆಂಬತವುದಕ್್ೆ ತ್ರ್ನರಿರಲ್ಪಲೂ.   

(ಮ್ತೆಂದತ) 
 

(1318) 29.12.2022 5.40 YL-MD                              (ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಿತಿ) 
ಶ್ರೇ ಬಸವರನಜ ಬೂ್ಮನಮಯಿ (ಮ್ತೆಂದತ):- 
NEERI (National Environmental Engineering Research Institute) ಎನತನವೆಂಥ ಒೆಂದತ 
ಸೆಂಸ್ಿಯಿದತು, ಆ ಸೆಂಸ್ಿಯವರತ ಇಟತಟ ಮನಡಿದುರೂ ಕೂಡನ ಗ್ೂೇವನ ರನಜಯದವರತ ಒಪತಪತಿುಲೂ.  ಮ್ೂರತ 
hydrological test ಮನಡಿದತು, ಅದನತನ ಈಗ ಒಪಿಪಕ್್ೂೆಂಡಿದನುರ್.  ಎರಡರ್್ಯದನಗಿ, inter-state issues 
are settled ಎೆಂದತ ಹೇ್ಳಿರತವುದರಿೆಂದ ಅದತ ಬಹಳ ಮ್ತಖ್ಯವನಗಿದತು, ಈಗ ಸರಿರ್ನಗಿದ್. 
  

ಶ್ರೇ ಕ್್.ಎ.ತಿಪ್್ಪೇಸನಾಮಿ (ರ್ನಮ್ನದ್ೇಾಶನ ಹ್ೂೆಂದ್ಧದವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಯ ಸವೊೇಾಚಛ 
ರ್ನಯರ್ನಲಯದಲ್ಪೂ ಗ್ೂೇವನ ರನಜಯದವರತ contempt case ನತನ ನಮ್ಮ ರನಜಯದ ಮೆೇಲ್ ಹನಕ್ದುರತ. ಆ 
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ಸೆಂಬೆಂಧ ತನೆಂತಿರಕ ಸಲಹನ ಸಮಿತಿ ಸಹ ರಚರ್್ ಮನಡಲನಗಿದತು, ಅದತ ಬಗಹ್ರಿದ್ಧದಯ್ೇ ಎೆಂಬತದನತನ ರನಜಯದ 
ಹತ್ದೃಷಿಟಯಿೆಂದ ಗಮ್ನಹರಿಸಬ್ೇಕ್ನಗಿದ್.  

 
ಶ್ರೇ ಬಸವರನಜ ಬ್ೂಮನಮಯಿ (ಮ್ತಖ್ಯಮ್ೆಂತಿರಗಳು):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, Tribunal ನೆಂದ 

water allocation ಆದ ನೆಂತ್ರ ಗ್ೂೇವನ ರನಜಯದವರತ ತ್ಕರನರತ ಮನಡಿರತವುದತ.  ಈ ಸೆಂಬೆಂಧ ಇನತನ 
ಹ್ಚತಾ ನೇರಿನ ಹೆಂಚಿಕ್ ್ಮನಡಬ್ೇಕ್್ೆಂದತ ಗೂ್ೇವನ ರನಜಯ ಸಕ್ನಾರ ಹನಗೂ ನಮ್ಮ ಸಕ್ನಾರದವರತ ಇಬಬರೂ ಸಹ 
ಮನನಯ ಸವೊೇಾಚಛ ರ್ನಯರ್ನಲಯದಲ್ಪೂ ದನವ್ ಹೂಡಿದ್ುೇವ್.  That is nothing to do with this.  

   
ಶ್ರೇ ಕ್್.ಎ.ತಿಪ್್ಪೇಸನಾಮಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, Tribunal ನಲ್ಪೂ case ನಡಯ್ತವನಗ ಸಹ ಕ್್ಲಸ 

ಪ್ನರರೆಂಭ ಮನಡಿದನುರ ್ ಎೆಂದತ contempt case ಹನಕ್ದತು, ಅದತ ತಿರತವಳಿರ್ನಗಿದ್ಯೇ ಎೆಂಬತದಷ್್ಟೇ ನನನ 
ಪರಶ್ನ. 

 
ಶ್ರೇ ಬಸವರನಜ ಬ್ೂಮನಮಯಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಹೌದತ.  ಮನನಯ ಸದಸಯರತ  ಒಳ್ಳಯ 

ಪರಶ್ನಯನತನ ಕ್್ೇಳಿದನುರ್. Once the Tribunal gives a final order, all the interim 
applications stand dismissed. ಉದನಹರಣ್ಗ್ ಹ್ೇಳುವುದನದರ್, ಕ್ನವೇ್ರಿ ನೇರಿನ ವಿಚನರವನಗಿ 
ತ್ಮಿಳುರ್ನಡಿನ ಮ್ತಖ್ಯಮ್ೆಂತಿರಗಳನಗಿದು ದ್ಧವೆಂಗತ್ ಜಯಲಲ್ಪತನರವರತ ಪರತಿ ವಷಾ ಸತಮನರತ 5-6 ಮ್ಧಯೆಂತ್ರ 
ಅಜಿಾಯನತನ ಸಲ್ಪೂಸತತಿುದುರತ.  ನೆಂತ್ರ ಅೆಂತಿಮ್ ಆದ್ೇಶ ಹ್ೂರ ಬೆಂದನಗ ಅವ್ಲೂವೂ ಬರಖ್ನಸತುವನಗಿದ ್ಎೆಂದತ 
ಹ್ೇಳಿಬಿಟಟರತ.  ಇದರಲ್ಪೂಯೂ ಸಹ ಅದ್ೇ ರಿೇತಿ ಆಗಿದ.್  That is how the Tribunal orders.  
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          ೧೦. ಸಚಿವರ ಲ್ಪಖಿತ್ ಹೇ್ಳಿಕ್್ಗಳ ಮ್ೆಂಡರ್್ 
 

ಅ) ೧೪೮ರ್್ೇ ಅಧಿವೇ್ಶನದಲ್ಪೂ ಪರಶ್್ನೇತ್ುರ ಅವಧಿಯ ನೆಂತ್ರ ವಿವಿಧ ಇಲನಖ್್ಗಳಿೆಂದ  
   ತ್ಡವನಗಿ ಬೆಂದ ಲ್ಪಖಿತ್ ಮ್ೂಲಕ ಉತ್ುರಿಸತವ ಪರಶ್ನಗಳ ಉತ್ುರಗಳು. 

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

19ರ್ೇ್ ಡಿಸೆ್ಂಬರ  2022 ರಿೆಂದ 29ರ್್ೇ ಡಿಸೆ್ಂಬರ  2022 ರವರ್ಗಿನ 148ರ್್ೇ ಅಧಿವೇ್ಶನದಲ್ಪೂ ಪರಶ್್ನೇತ್ುರ 
ಅವಧಿಯ ನೆಂತ್ರ ಸಿಾೇಕೃತ್ವನಗಿರತವ ಒಟತಟ 189 ಲ್ಪಖಿತ್ ಮ್ೂಲಕ ಉತ್ುರಿಸತವ ಪರಶ್ನಗಳ ಉತ್ುರವನತನ ಸದನದಲ್ಪೂ 
ಮ್ೆಂಡಿಸತತಿುದು್ೇರ್್.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮ್ೆಂಡಿಸಲನಯಿತ್ತ.  
 
 (ಉತ್ುರಗಳನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ್) 
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          ಆ) ದ್ಧರ್ನೆಂಕ: ೩೦ರ್್ೇ ಡಿಸ್ೆಂಬರ ೨೦೨೨ರ ಚತಕ್್ೆ ಗತರತತಿನ ಹನಗೂ ಚತಕ್್ೆ ಗತರತತಿಲೂದ  
                   ಪರಶ್ನಗಳಿಗ್ ಲ್ಪಖಿತ್ ಮ್ೂಲಕ ನೇಡಲನದ ಉತ್ುರಗಳು. 
                                               - - - 

ಶ್ರೇ ಕ್್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ದ್ಧರ್ನೆಂಕ: 30ರ್್ೇ 
ಡಿಸೆ್ಂಬರ  2022 ರ ಸಮ್ೂಹ 5ರ ಚತಕ್್ೆ ಗತರತತಿನ 15 ಪರಶ್ನಗಳ ಪ್್ೈಕ್ 08 ಪರಶ್ನಗಳಿಗ್ ಹನಗೂ ಲ್ಪಖಿತ್ ಮ್ೂಲಕ 
ಉತ್ುರಿಸತವ 102 ಪರಶ್ನಗಳ ಪ್ೈ್ಕ್ 29 ಪರಶ್ನಗಳಿಗ್ ಉತ್ುರವನತನ ಸದನದಲ್ಪೂ ಮ್ೆಂಡಿಸತತಿುದ್ುೇರ್್.   

 
ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮ್ೆಂಡಿಸಲನಯಿತ್ತ.  
 

(ಉತ್ುರಗಳನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ್) 
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ಇ) ನಯಮ್ 72ರ ಅಡಿಯಲ್ಪೂ ಸಿಾೇಕರಿಸಲನದ ಗಮ್ನ ಸಳ್ಯ್ತವ ಸೂಚರ್್ಗಳಿಗ್ ಉತ್ುರಗಳು 
 

೦೧) ವಿಷಯ:- ಬ್ೆಂಗಳೂರತ ಕತಿರಗತಪ್್ಪ ಗನರಮ್ದ ಸವ್ಾ ನೆಂ.15/1 ರಲ್ಪೂನ ಸನವಾಜನಕ 
             ನವ್ೇಶನವನತನ ಭೂಗಳಳರತ ಅತಿಕರಮಿಸಿಗ್ೂೆಂಡಿರತವ ಕತರಿತ್ತ.  

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

ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವ್ೆಂಕಟೇ್ಶ ರವರತ ನಯಮ್ 72ರ ಮೆೇರಗ್್ ನೇಡಲನದ ಸೂಚರ್್ಗ ್ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದೆಂತ ್ ಮನನಯ 
ಮ್ತಖ್ಯಮ್ೆಂತಿರಯವರ ಪರವನಗಿ ಉತ್ುರವನತನ ಸದನದಲ್ಪೂ ಮ್ೆಂಡಿಸತತಿುದ್ುೇರ್್. 

 
(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ್) 
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೦೨) ವಿಷಯ:- ಪ್್ೂಲ್ಪೇಸ್  ಸಬ  ಇನು ಪ್್ಕಟರ  ರ್್ೇಮ್ಕ್ನತಿ ಪರಕ್ರಯಯಲ್ಪೂ  

                       ಅವಯವಹನರ ನಡದ್್ಧರತವ ಬಗ್ೆ.  
     ***** 

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

ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವ್ೆಂಕಟ್ೇಶ ರವರತ ನಯಮ್ 72ರ ಮೆೇರ್ಗ ್ ನೇಡಲನದ ಸೂಚರ್್ಗ್ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದೆಂತ ್ಮನನಯ ಗೃಹ 
ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ ಉತ್ುರವನತನ ಸದನದಲ್ಪೂ ಮ್ೆಂಡಿಸತತಿುದ್ುೇರ್್. 

 
(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ್) 
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೦೩) ವಿಷಯ:- ಕ್್ೆಂಪ್್ೇಗೌಡ ಬಡನವಣ್ಯ ಪ್್ರಿಫ್ರಲ  ರಸ್ುಗ್ ಸನಾಧಿೇನಪಡಿಸಿಕ್್ೂಳಳಲನದ  
              ಜಮಿೇನನತನ ನವ್ೇಶನ ರಚಿಸಲತ ಉಪಯೇಗಿಸಿಕ್್ೂಳುಳತಿುರತವ ಕತರಿತ್ತ. 

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

ಶ್ರೇ ಪತಟಟಣ್ಣರವರತ  ನಯಮ್ 72ರ ಮೆೇರಗ್್ ನೇಡಲನದ ಸೂಚರ್್ಗ ್ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದೆಂತ ್ ಮನನಯ 
ಮ್ತಖ್ಯಮ್ೆಂತಿರಯವರ ಪರವನಗಿ ಉತ್ುರವನತನ ಸದನದಲ್ಪೂ ಮ್ೆಂಡಿಸತತಿುದ್ುೇರ್್. 

 
(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ್) 
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೦4) ವಿಷಯ:- ಮೆೈಸೂರತ ನಗರದ ಟಿ.ನರಸಿೇಪತರ ರಸ್ುಯಲ್ಪೂರತವ ಕೆಂದನಯ ಭವನದ  
              ಕಟಟಡಕ್್ೆ ಮ್ೂಲಸೌಕಯಾಗಳನತನ ಕಲ್ಪಪಸದೇ್ ಇರತವ ಕತರಿತ್ತ 

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

ಶ್ರೇ ಸಿ.ಎನ.ಮ್ೆಂಜ್ೇಗೌಡರವರತ  ನಯಮ್ 72ರ ಮೆೇರಗ್್ ನೇಡಲನದ ಸೂಚರ್್ಗ ್ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದೆಂತ ್ ಮನನಯ 
ಕೆಂದನಯ ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ ಉತ್ುರವನತನ ಸದನದಲ್ಪೂ ಮ್ೆಂಡಿಸತತಿುದ್ುೇರ್್. 

 
(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ್) 
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೦5) ವಿಷಯ:- ದ್ಧರ್ನೆಂಕ: 1.04.2006ರ ನೆಂತ್ರ ರ್್ೇಮ್ಕಗೂ್ೆಂಡಿರತವ ಸಕ್ನಾರಿ  
              ರ್ೌಕರರಿಗ ್NPS ಯೇಜರ್್ ಜನರಿಗ್ ತ್ೆಂದ್ಧರತವುದರಿೆಂದ ರ್ೌಕರರ  
              ಜಿೇವನ ನವಾಹಣ್ ಕಷಟಕರವನಗಿರತವ ಕತರಿತ್ತ 

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

ಶ್ರೇ ಮ್ರಿತಿಬ್ಬೇಗೌಡರವರತ  ನಯಮ್ 72ರ ಮೆೇರಗ್್ ನೇಡಲನದ ಸೂಚರ್್ಗ ್ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದೆಂತ್ ಮನನಯ 
ಮ್ತಖ್ಯಮ್ೆಂತಿರಯವರ ಪರವನಗಿ ಉತ್ುರವನತನ ಸದನದಲ್ಪೂ ಮ್ೆಂಡಿಸತತಿುದ್ುೇರ್್. 

 
(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ್) 
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೦6) ವಿಷಯ:- ಬ್ೆಂಗಳೂರತ ಹನಗೂ ಮೆೈಸೂರಿನ ಗನಲಫ  ಕೂಬ  ಹನಗೂ ಟಫ ಾ ಕೂಬ ಗಳ ಗತತಿುಗ್  
             ಅವಧಿ ಮ್ತಗಿದ್ಧದುರೂ ಅನಧಿಕೃತ್ವನಗಿ ಕೂಬ  ಅನತನ ನಡಸ್ತತಿುರತವ ಬಗ್ೆ 

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

ಶ್ರೇ ಮ್ರಿತಿಬಬ್ೇಗೌಡ, ಶ್ರೇ ದ್ಧರ್್ೇಶ  ಗೂಳಿಗೌಡ ಹನಗೂ ಶ್ರೇ ಮ್ಧತ ಜಿ.ಮನದ್ೇಗೌಡ ಇವರತಗಳ ನಯಮ್ 72ರ 
ಮೆೇರಗ್್ ನೇಡಲನದ ಸೂಚರ್್ಗ ್ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದೆಂತ್ ಮನನಯ ಲ್ೂೇಕ್್ೂೇಪಯೇಗಿ ಸಚಿವರಯವರ ಪರವನಗಿ 
ಉತ್ುರವನತನ ಸದನದಲ್ಪೂ ಮ್ೆಂಡಿಸತತಿುದು್ೇರ್್. 

 
(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ್) 
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೦7) ವಿಷಯ:- ದ್ೇವನಹಳಿಳ ತನಲೂೂಕ್ನ ವಿಶಾರ್ನಥಪತರ ಗನರಮ್ದ NH.207 ರಸು್ಯಲ್ಪೂ  
              ಅೆಂಡರ ಪ್ನಸ್  ರಸ್ು ನಮನಾಣ್ ಮನಡದ್ೇ ಇರತವುದರಿೆಂದ ಶನಲನ  
              ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳಿಗ್ ತ್ೂೆಂದರ್ ಆಗತತಿುರತವ ಕತರಿತ್ತ 

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

ಶ್ರೇ ಎಸ್.ರವಿರವರತ  ನಯಮ್ 72ರ ಮೆೇರ್ಗ ್ ನೇಡಲನದ ಸೂಚರ್್ಗ ್ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದೆಂತ ್ ಮನನಯ 
ಲ್ೂೇಕ್ೂ್ೇಪಯೇಗಿ ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ ಉತ್ುರವನತನ ಸದನದಲ್ಪೂ ಮ್ೆಂಡಿಸತತಿುದು್ೇರ್್. 

 
(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ್) 
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೦8) ವಿಷಯ:- ವಿವಿಧ ಇಲನಖ್ಗ್ಳಲ್ಪೂ ಕತ್ಾವಯ ನವಾಹಸತತಿುರತವ IAS, IPS  
              ಹನಗೂ IFS ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳಿಗ್ ವಸತಿ ಸೌಕಯಾ ಕ್್ೂರತ ್ 
              ಇರತವ ಕತರಿತ್ತ 

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

ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವ್ೆಂಕಟ್ೇಶ ರವರತ  ನಯಮ್ 72ರ ಮೆೇರಗ್್ ನೇಡಲನದ ಸೂಚರ್್ಗ ್ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದೆಂತ ್ ಮನನಯ 
ಲ್ೂೇಕ್ೂ್ೇಪಯೇಗಿ ಸಚಿವರವರ ಪರವನಗಿ ಉತ್ುರವನತನ ಸದನದಲ್ಪೂ ಮ್ೆಂಡಿಸತತಿುದ್ುೇರ್್. 

 
(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ್) 
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09) ವಿಷಯ:- Indian Strategic petroleum Reserve  
             Limited ರವರತ ಗನರಮ್ ಪೆಂಚನಯಿತಿಗ್ ಆಸಿು ಮ್ತ್ತು  
             ಕಟಟಡ ತ್ರಿಗ ್ಪ್ನವತಿಸದ್ೇ ಇರತವ ಕತರಿತ್ತ 

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

ಶ್ರೇ ಕ್್.ಪರತನಪಸಿೆಂಹ ರ್ನಯಕ ರವರತ  ನಯಮ್ 72ರ ಮೆೇರಗ್್ ನೇಡಲನದ ಸೂಚರ್್ಗ ್ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದೆಂತ ್ಮನನಯ 
ಮ್ತಖ್ಯಮ್ೆಂತಿರಯವರ ಪರವನಗಿ ಉತ್ುರವನತನ ಸದನದಲ್ಪೂ ಮ್ೆಂಡಿಸತತಿುದ್ುೇರ್್. 

 
(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ್) 
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೧0) ವಿಷಯ:- ಪತತ್ೂುರತ ತನಲೂೂಕ್ನ ಉಪಿಪನೆಂಗಡಿ ಪ್್ೇಟ್ಯ ಮನರತಕಟ್ಟಯ ಬಳಿ  
             ತ್ರ್ದ ಚರೆಂಡಿಯ ಬದಲ್ಪಗ್ ಭೂಗತ್ ಚರೆಂಡಿ ನಮಿಾಸತವ ಬಗ್ೆ 

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

ಶ್ರೇ ಕ್್.ಹರಿೇಶ  ಕತಮನರ ರವರತ  ನಯಮ್ 72ರ ಮೆೇರಗ್್ ನೇಡಲನದ ಸೂಚರ್್ಗ ್ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದೆಂತ ್ ಮನನಯ 
ಮ್ತಖ್ಯಮ್ೆಂತಿರಯವರ ಪರವನಗಿ ಉತ್ುರವನತನ ಸದನದಲ್ಪೂ ಮ್ೆಂಡಿಸತತಿುದ್ುೇರ್್. 

 
(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ್) 
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೧1) ವಿಷಯ:- ಸಕ್ನಾರಿ ಶನಲಗ್ಳಲ್ಪೂ ಮ್ೂಲಸೌಲಭಯಗಳ ಕ್್ೂರತ್  
            ಇರತವುದರಿೆಂದ ಶನಲಗ್ಳಲ್ಪೂ ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳ ಪರವ್ೇಶನತಿ  
            ಇಳಿಮ್ತಖ್ವನಗಿರತವ ಕತರಿತ್ತ 

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

ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶ  ಕ್್.ರನಥೂ್ೇಡ ರವರತ  ನಯಮ್ 72ರ ಮೆೇರಗ್್ ನೇಡಲನದ ಸೂಚರ್್ಗ ್ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದೆಂತ ್ಮನನಯ 
ಪ್ನರಥಮಿಕ ಮ್ತ್ತು ಪ್ೌರಢ್ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಹನಗೂ ಸಕ್ನಲ ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ ಉತ್ುರವನತನ ಸದನದಲ್ಪೂ ಮ್ೆಂಡಿಸತತಿುದು್ೇರ್್. 

 
(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ್) 
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೧2) ವಿಷಯ:- ಬ್ೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಪೂ ಮನದಕ ವಯಸನ ದೆಂಧ್ಗಳನತನ  

                      ತ್ಡಗ್ಟಟಲತ ಕರಮ್ಕ್್ೈಗ್ೂಳುಳವ ಕತರಿತ್ತ. 
***** 

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

ಶ್ರೇ ಅ.ದ್ೇವ್ೇಗೌಡರವರತ  ನಯಮ್ 72ರ ಮೆೇರಗ್್ ನೇಡಲನದ ಸೂಚರ್್ಗ್ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದೆಂತ ್ ಮನನಯ ಗೃಹ 
ಸಚಿವರವರ ಪರವನಗಿ ಉತ್ುರವನತನ ಸದನದಲ್ಪೂ ಮ್ೆಂಡಿಸತತಿುದ್ುೇರ್್. 

 
(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ್) 
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೧3) ವಿಷಯ:- ಶನಸಕರ ಪರದ್ೇಶನಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೇಜರ್್ಯಡಿ ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುನ  
             ಶನಸಕರಿಗ ್ವಿಶ್ೇಷ ಅನತದನನ ಬಿಡತಗಡ್ ಮನಡತವ ಕತರಿತ್ತ. 

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

ಶ್ರೇ ಗೂ್ೇವಿೆಂದರನಜತರವರತ  ನಯಮ್ 72ರ ಮೆೇರಗ್್ ನೇಡಲನದ ಸೂಚರ್್ಗ ್ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದೆಂತ ್ ಮನನಯ 
ಮ್ತಖ್ಯಮ್ೆಂತಿರಯವರ ಪರವನಗಿ ಉತ್ುರವನತನ ಸದನದಲ್ಪೂ ಮ್ೆಂಡಿಸತತಿುದ್ುೇರ್್. 

 
(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ್) 
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೧4) ವಿಷಯ:- ಹಸಿರತಪಟಿಟಯಲ್ಪೂರತವ ರೈ್ತ್ರ ಸನಲ ಮ್ರ್ನನ ಮನಡಿದುರೂ  
             ಸದರಿಯವರತಗಳ ಖ್ನತ್ಗ್ ಹಣ್ ಜಮೆ ಆಗದೇ್ ಇರತವ  
             ಕತರಿತ್ತ. 

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

ಶ್ರೇ ಮ್ರಿತಿಬಬ್ೇಗೌಡ, ಶ್ರೇ ಮ್ಧತ ಜಿ.ಮನದ್ೇಗೌಡ ಮ್ತ್ತು ಶ್ರೇ ದ್ಧರ್್ೇಶ  ಗೂಳಿಗೌಡರವರತ  ನಯಮ್ 72ರ ಮೆೇರಗ್ ್
ನೇಡಲನದ ಸೂಚರ್್ಗ ್ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದೆಂತ ್ ಮನನಯ ಸಹಕ್ನರ ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ ಉತ್ುರವನತನ ಸದನದಲ್ಪೂ 
ಮ್ೆಂಡಿಸತತಿುದು್ೇರ್್. 

 
(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ್) 
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೧5) ವಿಷಯ:- ಕ್್ೂೇಲನರ  ಜಿಲ್ೂಯಲ್ಪೂ  ಹನಪ ಕ್ನಮ್ು   ಮ್ಳಿಗ್ಗಳ  
             ಕ್್ೂರತ್ಯಿೆಂದನಗಿ ಗನರಹಕರಿಗ್ ತ್ತೆಂಬ ಅರ್ನನತಕೂಲ  
             ಆಗತತಿುರತವ ಬಗ್ೆ. 

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

ಶ್ರೇ ಗೂ್ೇವಿೆಂದರನಜತರವರತ  ನಯಮ್ 72ರ ಮೆೇರಗ್್ ನೇಡಲನದ ಸೂಚರ್್ಗ ್ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದೆಂತ ್ ಮನನಯ 
ತ್ೂೇಟಗನರಿಕ್್ ಹನಗೂ ಯೇಜರ್್, ಕ್ನಯಾಕರಮ್ ಸೆಂಯೇಜರ್್ ಮ್ತ್ತು ಸನೆಂಖಿಯಕ ಸಚಿವರವರ ಪರವನಗಿ 
ಉತ್ುರವನತನ ಸದನದಲ್ಪೂ ಮ್ೆಂಡಿಸತತಿುದು್ೇರ್್. 

 
(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ್) 
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೧6) ವಿಷಯ:- ಪರವಗಾ-1ರಲ್ಪೂ ಬರತವ ಧನಗರಗೌಳಿ ಸಮ್ತದನಯದವರ 
             ಜನನತವನರತಗಳಿಗ್ ಮೆೇವು ಪೂರೈ್ಸತವ ಕತರಿತ್ತ 

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

ಶ್ರೇ ಶನೆಂತನರನಮ್  ಬತಡನ ಸಿದ್ಧುರವರತ  ನಯಮ್ 72ರ ಮೆೇರಗ್್ ನೇಡಲನದ ಸೂಚರ್್ಗ ್ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದೆಂತ್ ಮನನಯ 
ಪಶತಸೆಂಗ್ೂೇಪರ್್ ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ ಉತ್ುರವನತನ ಸದನದಲ್ಪೂ ಮ್ೆಂಡಿಸತತಿುದ್ುೇರ್್. 

 
(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ್) 
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೧7) ವಿಷಯ:- ಕೃಷಿ ಇಲನಖ್ಯ್ೆಂದ್ಧಗ್ ತ್ೂೇಟಗನರಿಕ್್ ಹನಗೂ ರೇ್ಷ್್ಮ ಇಲನಖ್್ಗಳನತನ 
             ವಿಲ್ಪೇನಗ್ೂಳಿಸಲತ ತಿೇಮನಾನಸಿರತವುದರಿೆಂದ ತ್ೂೇಟಗನರಿಕ್್  
             ಮ್ತ್ತು ರ್ೇಷ್್ಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕತೆಂಠಿತ್ಗ್ೂಳುಳವ ಕತರಿತ್ತ 

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

ಶ್ರೇ ಮ್ರಿತಿಬಬ್ೇಗೌಡ, ಶ್ರೇ ದ್ಧರ್್ೇಶ ಗೂಳಿಗೌಡ ಹನಗೂ ಶ್ರೇ ಮ್ಧತ ಜಿ.ಮನದ್ೇಗೌಡರವರತ  ನಯಮ್ 72ರ ಮೆೇರಗ್ ್
ನೇಡಲನದ ಸೂಚರ್್ಗ ್ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದೆಂತ್ ಮನನಯ ತ್ೂೇಟಗನರಿಕ್್ ಹನಗೂ ಯೇಜರ್್, ಕ್ನಯಾಕರಮ್ ಸೆಂಯೇಜರ್್ 
ಮ್ತ್ತು ಸನೆಂಖಿಯಕ ಸಚಿವರವರ ಪರವನಗಿ ಉತ್ುರವನತನ ಸದನದಲ್ಪೂ ಮ್ೆಂಡಿಸತತಿುದು್ೇರ್್. 

 
(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ್) 
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೧8) ವಿಷಯ:- ವೃತಿು ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಇಲನಖ್್ಯಿೆಂದ (JOC) ವಿವಿಧ ಇಲನಖ್ಗ್ಳಲ್ಪೂ  
             ವಿಲ್ಪೇನಗ್ೂೆಂಡ ಸಿಬಬೆಂದ್ಧಗಳ ಖ್ನಯೆಂ ಪೂವಾ ಸ್ೇವ್ಯನತನ  
             ಪರಿಗಣಿಸಿ ನಶ್ಾತ್ ಪಿೆಂಚಣಿ ನೇಡದ್ ಇರತವ ಬಗ್ೆ 

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

ಶ್ರೇ ಮ್ರಿತಿಬಬ್ೇಗೌಡ, ಶ್ರೇ ಬಸವರನಜ ಶ್ವಲ್ಪೆಂಗಪಪ ಹ್ೂರಟಿಟ ಹನಗೂ ಶ್ರೇ ನರನಣಿ ಹಣ್ಮ್ೆಂತ್ ರತದರಪಪರವರತ  
ನಯಮ್ 72ರ ಮೆೇರಗ್್ ನೇಡಲನದ ಸೂಚರ್್ಗ ್ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದೆಂತ್ ಮನನಯ ಪ್ನರಥಮಿಕ ಮ್ತ್ತು ಪ್ೌರಢ್ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಹನಗೂ 
ಸಕ್ನಲ ಸಚಿವರವರ ಪರವನಗಿ ಉತ್ುರವನತನ ಸದನದಲ್ಪೂ ಮ್ೆಂಡಿಸತತಿುದ್ುೇರ್್. 

 
(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ್) 
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19) ವಿಷಯ:- ಸಕ್ನಾರಿ ಕಚ್ೇರಿಗಳಲ್ಪೂ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳನತನ ಭೇ್ಟಿ ಮನಡಲತ 

 ನಗದ್ಧಪಡಿಸಿರತವ     ಸಮ್ಯದಲ್ಪೂ     ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು  
              ಲಭಯವಿಲೂದ್ಧರತವ ಬಗ್ೆ 

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

ಶ್ರೇ ಗೂ್ೇವಿೆಂದರನಜತರವರತ  ನಯಮ್ 72ರ ಮೆೇರಗ್್ ನೇಡಲನದ ಸೂಚರ್್ಗ ್ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದೆಂತ ್ ಮನನಯ 
ಮ್ತಖ್ಯಮ್ೆಂತಿರಯವರ ಪರವನಗಿ ಉತ್ುರವನತನ ಸದನದಲ್ಪೂ ಮ್ೆಂಡಿಸತತಿುದ್ುೇರ್್. 

 
(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ್) 
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೨0) ವಿಷಯ:- ಸಕೆರ್ ಕ್ನಖ್ನಾರ್್ಯವರತ ಕಬತಬ ಬಳ್ಗ್ನರರಿಗ ್ಪ್ನವತಿಸಬ್ೇಕ್ನಗಿರತವ  
             ಹಣ್ವನತನ ಬನಕ್ ಉಳಿಸಿಕ್್ೂೆಂಡಿರತವ ಬಗ್ೆ 

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

ಶ್ರೇ ಗೂ್ೇವಿೆಂದರನಜತರವರತ  ನಯಮ್ 72ರ ಮೆೇರಗ್್ ನೇಡಲನದ ಸೂಚರ್್ಗ ್ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದೆಂತ ್ಮನನಯ ಕ್್ೈಮ್ಗೆ 
ಮ್ತ್ತು ಜವಳಿ, ಕಬತಬ ಅಭಿವೃದ್ಧು ಹನಗೂ ಸಕೆರ್ ಸಚಿವರವರ ಪರವನಗಿ ಉತ್ುರವನತನ ಸದನದಲ್ಪೂ ಮ್ೆಂಡಿಸತತಿುದು್ೇರ್್. 

 
(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ್) 
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೨1) ವಿಷಯ:- ಕ್ವುಡ ಮ್ಕೆಳ ಶನಲ್ಯ ವಿಶ್ೇಷ ಶ್ಕ್ಷಕರಿಗ್ ವಿಲ್ಪೇರ್ನತಿ  
             ನಯಮ್ಗಳನತನ ರೂಪಿಸಿ ಜ್ೇಷಠತ್ಯನತನ ನಗದ್ಧಪಡಿಸತವ  
             ಕತರಿತ್ತ 

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

ಶ್ರೇ ಕ್್.ಎ.ತಿಪ್್ಪೇಸನಾಮಿರವರತ  ನಯಮ್ 72ರ ಮೆೇರಗ್್ ನೇಡಲನದ ಸೂಚರ್್ಗ ್ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದೆಂತ ್ ಮನನಯ ಗಣಿ 
ಮ್ತ್ತು ಭೂ ವಿಜ್ಞನನ ಹನಗೂ ಮ್ಹಳನ ಮ್ತ್ತು ಮ್ಕೆಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹನಗೂ ವಿಕಲಚ್ೇತ್ನರ ಮ್ತ್ತು ಹರಿಯ ರ್ನಗರಿಕರ 
ಸಬಲ್ಪೇಕರಣ್ ಸಚಿವರವರ ಪರವನಗಿ ಉತ್ುರವನತನ ಸದನದಲ್ಪೂ ಮ್ೆಂಡಿಸತತಿುದ್ುೇರ್್. 

 
(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ್) 
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೨2) ವಿಷಯ:- ವಿಜಯಪತರ ಜಿಲ್ೂಯ ಬಬಲ್ೇಶಾರ ಪಟಟಣ್ ಪೆಂಚನಯತ ನಲ್ಪೂ  
              ನಡ್ದ್ಧರತವ ಭರಷ್ನಟಚನರಗಳ ಕತರಿತ್ತ ಜಿಲನೂಧಿಕ್ನರಿಯವರತ  
              ನೇಡಿರತವ ವರದ್ಧಯ ಆಧನರದ  ಮೆೇಲ್ ಕರಮ್ ಕ್್ೈಗ್ೂಳುಳವ  
              ಕತರಿತ್ತ. 

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

ಶ್ರೇ ಸತನೇಲ ಗೌಡ ಬಿ.ಪ್ನಟಿೇಲ ರವರತ  ನಯಮ್ 72ರ ಮೆೇರಗ್್ ನೇಡಲನದ ಸೂಚರ್್ಗ ್ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದೆಂತ ್ಮನನಯ 
ಪ್ೌರನಡಳಿತ್, ಸಣ್ಣ ಕ್್ೈಗನರಿಕ್್ ಹನಗೂ ಸನವಾಜನಕ ವಲಯ ಉದಯಮ್ಗಳ ಸಚಿವರವರ ಪರವನಗಿ ಉತ್ುರವನತನ 
ಸದನದಲ್ಪೂ ಮ್ೆಂಡಿಸತತಿುದ್ುೇರ್್. 

 
(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ್) 
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೨3) ವಿಷಯ:- ಬ್ೆಂಗಳೂರತ ನಗರದಲ್ಪೂ ಕ್್ೂೇವಿಡ -19 ನೆಂದ ಮ್ೃತ್ಪಟಟ  
              ಬಿಪಿಎಲ  ಕತಟತೆಂಬ ವಗಾದವರ ವನರಸತದನರರಿಗ್  
              ರೂ.1.00 ಲಕ್ಷಗಳನತನ ನೇಡತವುದನಗಿ ರನಜಯ ಸಕ್ನಾರ  
              ಘೂೇಷಿಸಿರತವ ಬಗ್ೆ. 

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

ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವ್ೆಂಕಟ್ೇಶ ರವರತ  ನಯಮ್ 72ರ ಮೆೇರಗ್್ ನೇಡಲನದ ಸೂಚರ್್ಗ ್ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದೆಂತ ್ ಮನನಯ 
ಕೆಂದನಯ ಸಚಿವರವರ ಪರವನಗಿ ಉತ್ುರವನತನ ಸದನದಲ್ಪೂ ಮ್ೆಂಡಿಸತತಿುದ್ುೇರ್್. 

 
(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ್) 
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೨4) ವಿಷಯ:- ಮೆೈಸೂರತ-ಚನಮ್ರನಜನಗರ ಜಿಲ್ೂಗ್ ಸ್ೇರಿದ ತಿ.ನರಸಿೇಪತರ ತನಲೂೂಕತ,  
              ಎಸ್.ಕೆಂಬ್ೇ ಹತೆಂಡಿ ಗನರಮ್ದ ಶ್ರೇ ರಮೆೇಶ  ರ್ನಯಕ ಎೆಂಬತವವರ  
              ಪತತಿರ ಮೆೇಘರ್ನರವರತ ಚಿರತ್ ದನಳಿಯಿೆಂದ ಸನವನನಪಿಪದ ಮೆೇಘರ್ನ  
              ಕತಟತೆಂಬಕ್್ೆ ಪರಿಹನರದ ಮತ್ುವನತನ ಹ್ಚಿಾಸತವ ಬಗ್ೆ. 

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

ಶ್ರೇ ಸಿ.ಎನ.ಮ್ೆಂಜ್ೇಗೌಡರವರತ  ನಯಮ್ 72ರ ಮೆೇರಗ್್ ನೇಡಲನದ ಸೂಚರ್್ಗ ್ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದೆಂತ ್ ಮನನಯ 
ಮ್ತಖ್ಯಮ್ೆಂತಿರರವರ ಪರವನಗಿ ಉತ್ುರವನತನ ಸದನದಲ್ಪೂ ಮ್ೆಂಡಿಸತತಿುದ್ುೇರ್್. 

 
(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ್) 
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೨5) ವಿಷಯ:- ರನಜಯದಲ್ಪೂ ಇತಿುೇಚ್ಗ ್ಚಿರತ್, ಆರ್್ ಮ್ತ್ತು ಕ್ನಡತ ಹೆಂದ್ಧಗಳ  
              ಹನವಳಿಯಿೆಂದ ಬ್ಳ ್ಹನನ ಮನನವ-ಪ್ನರಣ್ಹನನ, ಸನಕತ  
              ಪ್ನರಣಿಹತ್ಯ ಮ್ತ್ತು ಆಸಿು ನಷಟ ಹ್ಚನಾಗಿರತವ ಬಗ್ೆ. 

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

ಶ್ರೇ ಮ್ರಿತಿಬ್ಬೇಗೌಡ, ಶ್ರೇ ದ್ಧರ್್ೇಶ  ಗೂಳಿಗೌಡ ಹನಗೂ ಶ್ರೇ ಮ್ಧತ ಜಿ ಮನದೇ್ಗೌಡರವರತ  ನಯಮ್ 72ರ 
ಮೆೇರಗ್್ ನೇಡಲನದ ಸೂಚರ್್ಗ ್ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದೆಂತ ್ಮನನಯ ಮ್ತಖ್ಯಮ್ೆಂತಿರರವರ ಪರವನಗಿ ಉತ್ುರವನತನ ಸದನದಲ್ಪೂ 
ಮ್ೆಂಡಿಸತತಿುದು್ೇರ್್. 

 
(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ್) 
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೨6) ವಿಷಯ:- ರನಷಿಿೇಯ ಗನರಮಿೇಣ್ ಕತಡಿಯತವ ನೇರಿನ ಯೇಜರ್್ಯಡಿ  
              ಸೆಂಯೇಜಕರತಗಳನಗಿ ಸ್ೇವ್ ಸಲ್ಪೂಸತತಿುದು ಗನರಮಿೇಣ್  
              ಪದವಿೇಧರರನತನ ಸ್ೇವ್ಯಿೆಂದ ವಿಮ್ತಕ್ುಗ್ೂಳಿಸಿರತವುದರಿೆಂದ  
              ಸಮ್ಸ್ಯ ಉದಬವಿಸಿರತವ ಕತರಿತ್ತ 

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

ಶ್ರೇ ಬಸವರನಜ ಶ್ವಲ್ಪೆಂಗಪಪ ಹ್ೂರಟಿಟರವರತ  ನಯಮ್ 72ರ ಮೆೇರಗ್್ ನೇಡಲನದ ಸೂಚರ್್ಗ ್ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದೆಂತ ್
ಮನನಯ ಮ್ತಖ್ಯಮ್ೆಂತಿರರವರ ಪರವನಗಿ ಉತ್ುರವನತನ ಸದನದಲ್ಪೂ ಮ್ೆಂಡಿಸತತಿುದ್ುೇರ್್. 

 
(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ್) 
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೨7) ವಿಷಯ:- ಐಎಸ್ ಓ ಪರಮನಣಿೇಕೃತ್ ಉಪಕರಣ್ಗಳನತನ ಅಳವಡಿಸದ್ೇ  
              ಹನಗೂ ಸಮ್ಯಕೆನತಗತಣ್ವನಗಿ ಶತದಿ ನೇರಿನ ಘಟಕಗಳನತನ  
              ನವಾಹಣ್ ಮನಡದ್ೇ ರನಜಯದ ಜನರಿಗ ್ಕಲತಷಿತ್ ನೇರನತನ  
              ಸರಬರನಜತ ಮನಡತತಿುರತವ ಬಗ್ೆ. 

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

ಶ್ರೇ ಸಲ್ಪೇೆಂ ಅಹಮದ ರವರತ  ನಯಮ್ 72ರ ಮೆೇರಗ್್ ನೇಡಲನದ ಸೂಚರ್್ಗ ್ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದೆಂತ ್ ಮನನಯ 
ಮ್ತಖ್ಯಮ್ೆಂತಿರರವರ ಪರವನಗಿ ಉತ್ುರವನತನ ಸದನದಲ್ಪೂ ಮ್ೆಂಡಿಸತತಿುದ್ುೇರ್್. 

 
(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ್) 
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೨8) ವಿಷಯ:- ಅೆಂಗನವನಡಿಗಳ ನವಾಹಣ್ ಜತ್ಗ್ ಚತರ್ನವಣನ ಕ್ಲ್ಸಗಳು, ಗಭಿೇಣಿ, 
             ಬನಣ್ೆಂತಿ, ಮ್ಕೆಳ ಆರೂ್ೇಗಯದ ಹ್ೂಣ್ ಹ್ೂತಿುರತವ ಅೆಂಗನವನಡಿ 
             ಕ್ನಯಾಕತ್ಾಯರತ ಸಹನಯಕ್ಯರತ ಕಳದ್ ಮ್ೂರತ ತಿೆಂಗಳಿೆಂದ 
             ಸೆಂಬಳ ಇಲೂದ್ ತ್ೂೆಂದರ್ಗ್ೂಳಗನಗಿರತವ ಬಗ್ೆ. 

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

ಶ್ರೇ ಸಿ.ಎನ.ಮ್ೆಂಜ್ೇಗೌಡರವರತ  ನಯಮ್ 72ರ ಮೆೇರಗ್್ ನೇಡಲನದ ಸೂಚರ್್ಗ ್ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದೆಂತ ್ಮನನಯ ಗಣಿ 
ಮ್ತ್ತು ಭೂ ವಿಜ್ಞನನ, ಮ್ಹಳನ ಮ್ತ್ತು ಮ್ಕೆಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಕಲಚೇ್ತ್ನರ ಹನಗೂ ಹರಿಯ ರ್ನಗರಿೇಕರ ಸಬಲ್ಪೇಕರಣ್ 
ಸಚಿವರವರ ಪರವನಗಿ ಉತ್ುರವನತನ ಸದನದಲ್ಪೂ ಮ್ೆಂಡಿಸತತಿುದ್ುೇರ್್. 

 
(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ್) 
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29) ವಿಷಯ:- ರನಜಯದ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಸೆಂಸ್ಿಗಳಿಗ್ C.B.S.E. ಸೆಂಯೇಜರ್್ ನೇಡಲತ 
              ಮ್ೆಂಡಳಿಯತ ನಧನಾರ ತ್ಗ್ದತಕ್್ೂಳಳದ್ ಇರತವ ಕತರಿತ್ತ. 

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

ಶ್ರೇ ಮ್ರಿತಿಬ್ಬಗೌಡರವರತ  ನಯಮ್ 72ರ ಮೆೇರಗ್ ್ನೇಡಲನದ ಸೂಚರ್್ಗ ್ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದೆಂತ ್ಮನನಯ ಪ್ನರಥಮಿಕ 
ಮ್ತ್ತು ಪ್ೌರಢ್ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಹನಗೂ ಸಕ್ನಲ ಸಚಿವರವರ ಪರವನಗಿ ಉತ್ುರವನತನ ಸದನದಲ್ಪೂ ಮ್ೆಂಡಿಸತತಿುದ್ುೇರ್್. 

 
(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ್) 
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30) ವಿಷಯ:- ಮ್ಹಳಯ್ರತ ಹ್ಚಿಾರತವ ಇಲನಖ್ಗ್ಳಲ್ಪೂ ಶ್ಶತಪ್ನಲರ್್ ಪಡಯ್ತತಿುರತವ 
              ಮ್ಹಳಯ್ರಿೆಂದ  ಸಕ್ನಾರಿ  ಕ್್ಲಸ  ಕ್ನಯಾಗಳಲ್ಪೂ  
              ವಿಳೆಂಬವನಗತತಿುರತವುದರಿೆಂದ ಶ್ಶತಪ್ನಲರ್ನ ರಜ್ಯಲ್ಪೂನ ಲ್ೂೇಪಗಳನತನ  

 ಸರಿಪಡಿಸತವ ಕತರಿತ್ತ  
***** 

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

ಶ್ರೇ ಕ್್.ಎ.ತಿಪ್ಪ್ೇಸನಾಮಿ, ಶ್ರೇ ಟಿ.ಎ.ಶರವಣ್, ಡನ|| ಸೂರಜ  ರೇ್ವಣ್ಣ ಹನಗೂ ಶ್ರೇ ಸಿ.ಎನ.ಮ್ೆಂಜ್ೇಗೌಡರವರತ  
ನಯಮ್ 72ರ ಮೆೇರ್ಗ ್ ನೇಡಲನದ ಸೂಚರ್್ಗ ್ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದೆಂತ ್ ಮನನಯ ಮ್ತಖ್ಯಮ್ೆಂತಿರರವರ ಪರವನಗಿ 
ಉತ್ುರವನತನ ಸದನದಲ್ಪೂ ಮ್ೆಂಡಿಸತತಿುದು್ೇರ್್. 

 
(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ್) 
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                       31) ವಿಷಯ:- ದತರಸಿಿರ್ನಗಿರತವ ಸಿ.ಸಿ. ಟಿವಿ ಯಿೆಂದ ಆಗತತಿುರತವ  

          ತ್ೂೆಂದರ ್ಬಗ್ೆ. 
***** 

ಶ್ರೇ ಕ್್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ 
ಶ್ರೇ ಡಿ.ಎಸ್.ಅರತಣ್ ರವರತ  ನಯಮ್ 72ರ ಮೆೇರ್ಗ ್ ನೇಡಲನದ ಸೂಚರ್್ಗ್ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದೆಂತ ್ಮನನಯ ಗೃಹ 
ಸಚಿವರವರ ಪರವನಗಿ ಉತ್ುರವನತನ ಸದನದಲ್ಪೂ ಮ್ೆಂಡಿಸತತಿುದ್ುೇರ್್. 

 
(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ್) 
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              ೩೨) ವಿಷಯ:- ಟನಸ್ೆ  ಫ್ೂೇಸ್ ಾ ವಿಶ್ೇಷ ಕ್ನಯಾಪಡ್ಗ್  
                            ಸ್ೇರಿಸಿ ಆರ್್ಗಳ ಹನವಳಿ / ಕ್ನಡತ ಪ್ನರಣಿಗಳ  
                            ಹನವಳಿ ತ್ಡ್ಗಟತಟವ ಬಗ್ೆ. 

***** 
 

ಶ್ರೇ ಕ್್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ 
ಶ್ರೇ ಸಿ.ಎನ.ಮ್ೆಂಜ್ೇಗೌಡರವರತ  ನಯಮ್ 72ರ ಮೆೇರಗ್್ ನೇಡಲನದ ಸೂಚರ್್ಗ ್ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದೆಂತ ್ ಮನನಯ 
ಮ್ತಖ್ಯಮ್ೆಂತಿರರವರ ಪರವನಗಿ ಉತ್ುರವನತನ ಸದನದಲ್ಪೂ ಮ್ೆಂಡಿಸತತಿುದ್ುೇರ್್. 

 
(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ್) 
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೩೩) ವಿಷಯ:- ಅಡಿಕ್್ ಬ್ಳಗ್ನರರತ ಸೆಂಪೂಣ್ಾವನಗಿ ನಷಟದ್ಧೆಂದ  
              ಸೆಂಕಷಟಕ್್ೆ ಸಿಲತಕ್ರತವ ಬಗ್ೆ. 

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

ಶ್ರೇ ಅ.ದೇ್ವ್ೇಗೌಡರವರತ  ನಯಮ್ 72ರ ಮೆೇರಗ್್ ನೇಡಲನದ ಸೂಚರ್್ಗ್ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದೆಂತ ್ ಉತ್ುರವನತನ 
ಸದನದಲ್ಪೂ ಮ್ೆಂಡಿಸತತಿುದ್ುೇರ್್. 

 
(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ್) 
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೩೪) ವಿಷಯ:- ಹ್ೂರವತ್ತಾಲ ರಸು್ ನಮನಾಣ್ಕ್್ೆ ಸಕ್ನಾರದ್ಧೆಂದ ಹೂ್ಸ  
              ಯೇಜರ್್ಯನತನ ರೂಪಿಸಿ ಅತ್ಯೆಂತ್ ಜರೂರನಗಿ  
              ಯೇಜರ್್ಯನತನ ಕ್ನಯಾರೂಪಕ್್ೆ ತ್ರತವ ಕತರಿತ್ತ. 

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

ಶ್ರೇ ಎೆಂ.ಎಲ.ಅನಲ  ಕತಮನರ ರವರತ  ನಯಮ್ 72ರ ಮೆೇರಗ್್ ನೇಡಲನದ ಸೂಚರ್್ಗ ್ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದೆಂತ ್ಮನನಯ 
ನಗರನಭಿವೃದ್ಧು ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ ಉತ್ುರವನತನ ಸದನದಲ್ಪೂ ಮ್ೆಂಡಿಸತತಿುದ್ುೇರ್್. 

 
(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ್) 
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೩೫) ವಿಷಯ:- ಅಕರಮ್ ಗಣಿಗನರಿಕ್್ ಮ್ೆಂಜೂರನತಿಗ ್ಸಹಕರಿಸಿದ  
              ಎಲನೂ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳ ವಿರತದಿ ಸೂಕು ಶ್ಸತು ಕರಮ್  
              ಜರತಗಿಸಬ್ೇಕ್ನಗಿರತವ ಬಗ್ೆ. 

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

ಶ್ರೇ ಗೂ್ೇವಿೆಂದರನಜತರವರತ ನಯಮ್ 72ರ ಮೆೇರಗ್ ್ನೇಡಲನದ ಸೂಚರ್್ಗ ್ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದೆಂತ ್ಮನನಯ ಗಣಿ ಮ್ತ್ತು 
ಭೂ ವಿಜ್ಞನನ ಹನಗೂ ಮ್ಹಳನ ಮ್ತ್ತು ಮ್ಕೆಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹನಗೂ ವಿಕಲಚೇ್ತ್ನರ ಮ್ತ್ತು ಹರಿಯ ರ್ನಗರಿೇಕರ 
ಸಬಲ್ಪೇಕರಣ್ ಸಚಿವರವರ ಪರವನಗಿ ಉತ್ುರವನತನ ಸದನದಲ್ಪೂ ಮ್ೆಂಡಿಸತತಿುದ್ುೇರ್್. 

 
(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ್) 
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೩೬) ವಿಷಯ:- ISPRL ಮ್ೆಂಜೂರತ ಗನರಮ್ ಪೆಂಚನಯತ  ತ್ರಿಗ್ ಪ್ನವತಿಸದ್ಧರತವುದರಿೆಂದ  
             ಹನಗೂ ಸಿಎಸ್ ಆರ  ಅನತದನನವನತನ ಪೆಂಚನಯಿತಿಯ ವನಯಪಿುಯಲ್ಪೂ  
             ವಿನಯೇಗಿಸದ್ೇ ಇರತವುದರಿೆಂದ ಉೆಂಟನಗಿರತವ ಗೆಂಭಿೇರ ಸಮ್ಸ್ಯ ಕತರಿತ್ತ.  

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

ಶ್ರೇ ಕ್್.ಪರತನಪಸಿೆಂಹ ರ್ನಯಕ ರವರತ  ನಯಮ್ 72ರ ಮೆೇರಗ್್ ನೇಡಲನದ ಸೂಚರ್್ಗ ್ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದೆಂತ ್ಮನನಯ 
ಮ್ತಖ್ಯಮ್ೆಂತಿರರವರ ಪರವನಗಿ ಉತ್ುರವನತನ ಸದನದಲ್ಪೂ ಮ್ೆಂಡಿಸತತಿುದ್ುೇರ್್. 

 
(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ್) 

  



     ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನ ಪರಿಷತ್ತು                ೨೯.೧೨.೨೦೨೨        213 

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

 

 

 
೩೭) ವಿಷಯ:- ಗತಬಿಬ ತನಲೂೂಕ್ನ ಕಸಬನ ಹ್ೂೇಬಳಿಯಲ್ಪೂರತವ ಪರಸತುತ್ ಗನರಮ್ಗಳ  
              ವಿವರಗಳು ಆಧನರ  ಕ್ನಡ ಾನ ದನಖ್ಲ್ಗಳಿಗ್ ತನಳ ್ಆಗತತಿುಲೂದ್ಧರತವ  
              ಕತರಿತ್ತ 

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

ಶ್ರೇ ಬಸವರನಜ ಶ್ವಲ್ಪೆಂಗಪಪ ಹ್ೂರಟಿಟರವರತ  ನಯಮ್ 72ರ ಮೆೇರಗ್್ ನೇಡಲನದ ಸೂಚರ್್ಗ ್ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದೆಂತ ್
ಮನನಯ ಮ್ತಖ್ಯಮ್ೆಂತಿರರವರ ಪರವನಗಿ ಉತ್ುರವನತನ ಸದನದಲ್ಪೂ ಮ್ೆಂಡಿಸತತಿುದ್ುೇರ್್. 

 
(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ್) 
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೩೮) ವಿಷಯ:- ಪರತಿಷಿಠತ್ ಬ್ೆಂಗಳೂರತ ಮ್ಹನನಗರ ಹ್ಸರನತನ ಹನಳು ಮನಡತತಿುದತು,  
              ಈ ದೆಂಧ್ಗಳನತನ ಸೆಂಪೂಣ್ಾವನಗಿ ತ್ಡಗ್ಟಟಲತ ಸಕ್ನಾರ  
              ಕ್್ೈಗ್ೂೆಂಡಿರತವ ಕರಮ್ಗಳ ಬಗ್ೆ. 

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

ಶ್ರೇ ಅ.ದ್ೇವ್ೇಗೌಡರವರತ  ನಯಮ್ 72ರ ಮೆೇರಗ್್ ನೇಡಲನದ ಸೂಚರ್್ಗ್ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದೆಂತ ್ ಮನನಯ ಗೃಹ 
ಸಚಿವರವರ ಪರವನಗಿ ಉತ್ುರವನತನ ಸದನದಲ್ಪೂ ಮ್ೆಂಡಿಸತತಿುದ್ುೇರ್್. 

 
(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ್) 
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೩೯) ವಿಷಯ:- ಕ್್ೂೇಲನರ ಜಿಲ್ೂಯಲ್ಪೂ ಮಿನ ವಿಧನನಸೌಧ ಇದುರೂ ಕೂಡ ಉಪರ್್ೂೇೆಂದಣನಧಿಕ್ನರಿ  
              ಹನಗೂ ಜಿಲನೂ ರ್್ೂೇೆಂದಣನಧಿಕ್ನರಿಗಳ ಕಚ್ೇರಿಗಳು ಬನಡಿಗ್ ಕಟಟಡದಲ್ಪೂ  
              ಕ್ನಯಾನವಾಹಸತತಿುರತವ ಕತರಿತ್ತ 

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

ಶ್ರೇ ಗೂ್ೇವಿೆಂದರನಜತರವರತ  ನಯಮ್ 72ರ ಮೆೇರಗ್್ ನೇಡಲನದ ಸೂಚರ್್ಗ ್ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದೆಂತ ್ ಮನನಯ 
ಕೆಂದನಯ ಸಚಿವರವರ ಪರವನಗಿ ಉತ್ುರವನತನ ಸದನದಲ್ಪೂ ಮ್ೆಂಡಿಸತತಿುದ್ುೇರ್್. 

 
(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ್) 
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೪೦) ವಿಷಯ:- ಪ್್ೂರೇಬ್ೇಷನರಿ ಅವಧಿ ಘೂೇಷಿಸಿ ಸ್ೇವ್ಯನತನ ಖ್ನಯೆಂಗ್ೂಳಿಸತವುದತ ಮ್ತ್ತು    
              ಸನವಾಜನಕ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಇಲನಖ್್ಯಲ್ಪೂ ವಿಲ್ಪೇನಗ್ೂೆಂಡ ವೃತಿು ಶ್ಕ್ಷಕರ ವ್ೇತ್ನ  
              ತನರತ್ಮ್ಯವನತನ ಸರಿಪಡಿಸತವ ಕತರಿತ್ತ. 

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

ಶ್ರೇ ಮ್ರಿತಿಬಬ್ೇಗೌಡ, ಶ್ರೇ ಬಸವರನಜ ಶ್ವಲ್ಪೆಂಗಪಪ ಹ್ೂರಟಿಟ ಹನಗೂ ಶ್ರೇ ನರನಣಿ ಹಣ್ಮ್ೆಂತ್ ರತದರಪಪರವರತ  
ನಯಮ್ 72ರ ಮೆೇರಗ್್ ನೇಡಲನದ ಸೂಚರ್್ಗ ್ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದೆಂತ್ ಮನನಯ ಪ್ನರಥಮಿಕ ಮ್ತ್ತು ಪ್ೌರಢ್ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಹನಗೂ 
ಸಕ್ನಲ ಸಚಿವರವರ ಪರವನಗಿ ಉತ್ುರವನತನ ಸದನದಲ್ಪೂ ಮ್ೆಂಡಿಸತತಿುದ್ುೇರ್್. 

 
(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ್) 
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೪೧) ವಿಷಯ:- ರನಜಯದಲ್ಪೂ 545 ಪ್್ೂಲ್ಪೇಸ್  ಸಬ  ಇನು ಪ್್ಕಟರ  (ಪಿಎಸ್ ಐ) (ಸಿವಿಲ)  
             ಗಳ ರ್್ೇಮ್ಕ್ನತಿಯಲ್ಪೂ ನಡದ್್ಧರತವ ಅವಯವಹನರದ ಮ್ೂಲಕ ಅಕರಮ್  
             ರ್್ೇಮ್ಕ್ನತಿ ಪರಕ್ರಯಯ ಬಗ್ೆ. 

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

ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವ್ೆಂಕಟೇ್ಶ ರವರತ  ನಯಮ್ 72ರ ಮೆೇರಗ್್ ನೇಡಲನದ ಸೂಚರ್್ಗ ್ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದೆಂತ ್ಮನನಯ ಗೃಹ 
ಸಚಿವರವರ ಪರವನಗಿ ಉತ್ುರವನತನ ಸದನದಲ್ಪೂ ಮ್ೆಂಡಿಸತತಿುದ್ುೇರ್್. 

 
(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ್) 
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೪೨) ವಿಷಯ:- ಪ್ನರಥಮಿಕ ಶನಲ್ಯಿೆಂದ ಪ್ೌರಢ್ ಶನಲ್ಗ ್ಹನಗೂ ಪ್ೌರಢ್ ಶನಲ್ಯಿೆಂದ ಪದವಿ  
              ಪೂವಾ ಕ್ನಲೇ್ಜಿಗ್ ಬಡಿು ಪಡ್ದ ಶ್ಕ್ಷಕರಿಗ್ ಕ್ನಲಮಿತಿ ಬಡಿು ಮ್ೆಂಜೂರತ  
              ಮನಡದ ್ಇರತವ ಕತರಿತ್ತ 

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

ಶ್ರೇ ಮ್ರಿತಿಬ್ಬೇಗೌಡ ಹನಗೂ ಶ್ರೇ ಅ.ದ್ೇವ್ೇಗೌಡರವರತ  ನಯಮ್ 72ರ ಮೆೇರಗ್್ ನೇಡಲನದ ಸೂಚರ್್ಗ ್
ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದೆಂತ ್ಮನನಯ ಮ್ತಖ್ಯಮ್ೆಂತಿರರವರ ಪರವನಗಿ ಉತ್ುರವನತನ ಸದನದಲ್ಪೂ ಮ್ೆಂಡಿಸತತಿುದ್ುೇರ್್. 

 
(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ್) 
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೪೩) ವಿಷಯ:- ಸಕ್ನಾರಿ ಪ್ನರಥಮಿಕ, ಪ್ೌರಢ್ಶನಲನ, ಪದವಿ ಪೂವಾ ಕ್ನಲ್ೇಜತಗಳ  
              ಉಪರ್ನಯಸಕರತಗಳಿಗ್ ಸಮನನ ಕ್್ಲಸಕ್್ೆ ಸಮನನ ವೇ್ತ್ನವನತನ  
              ನೇಡತವ ಬಗ್ೆ. 

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

ಶ್ರೇ ಅ.ದ್ೇವೇ್ಗೌಡರವರತ  ನಯಮ್ 72ರ ಮೆೇರಗ್್ ನೇಡಲನದ ಸೂಚರ್್ಗ ್ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದೆಂತ್ ಮನನಯ 
ಮ್ತಖ್ಯಮ್ೆಂತಿರರವರ ಪರವನಗಿ ಉತ್ುರವನತನ ಸದನದಲ್ಪೂ ಮ್ೆಂಡಿಸತತಿುದ್ುೇರ್್. 

 
(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ್) 
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   ೪೪) ವಿಷಯ:- ಅೆಂದನಜತ ವ್ಚಾಕ್ೆೆಂತ್ ಹ್ಚಿಾನ ಅನತದನನ ಬಿಡತಗಡ್ರ್ನಗಿದುರೂ ಎತಿುನಹ್ೂಳ ್ 
                 ಯೇಜರ್್ ಕ್ನಮ್ಗನರಿ ಕತೆಂಠಿತ್ಗ್ೂೆಂಡಿರತವ ಬಗ್ೆ  

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

ಶ್ರೇ ಎೆಂ.ಎಲ.ಅನಲ ಕತಮನರ ರವರತ  ನಯಮ್ 72ರ ಮೆೇರಗ್್ ನೇಡಲನದ ಸೂಚರ್್ಗ ್ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದೆಂತ ್ಮನನಯ 
ಜಲಸೆಂಪನೂಮಲ ಸಚಿವರವರ ಪರವನಗಿ ಉತ್ುರವನತನ ಸದನದಲ್ಪೂ ಮ್ೆಂಡಿಸತತಿುದ್ುೇರ್್. 

 
(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ್) 
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    ೪೫) ವಿಷಯ:- ಕಬತಬ ಬಳ್್ಗನರರಿಗ್ ತ್ತೆಂಬನ ಅರ್ನಯಯ ಉೆಂಟನಗಿದತು ರನಜಯ ಸಕ್ನಾರ 
                  ಪ್್ೂರೇತನುಹಧನ ನಗದ್ಧಪಡಿಸದ್ೇ ಇರತವುದರಿೆಂದ ಉೆಂಟನದ ಗೆಂಭಿೇರ  
                  ಸಮ್ಸ್ಯ ಕತರಿತ್ತ. 

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

ಶ್ರೇ ಮ್ರಿತಿಬ್ಬೇಗೌಡ, ಶ್ರೇ ದ್ಧರ್್ೇಶ  ಗೂಳಿಗೌಡ ಹನಗೂ ಶ್ರೇ ಮ್ಧತ ಜಿ.ಮನದೇ್ಗೌಡರವರತ  ನಯಮ್ 72ರ 
ಮೆೇರಗ್್ ನೇಡಲನದ ಸೂಚರ್್ಗ ್ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದೆಂತ ್ಮನನಯ ಕ್್ೈಮ್ಗೆ ಮ್ತ್ತು ಜವಳಿ, ಕಬತಬ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹನಗೂ ಸಕೆರ ್
ಸಚಿವರವರ ಪರವನಗಿ ಉತ್ುರವನತನ ಸದನದಲ್ಪೂ ಮ್ೆಂಡಿಸತತಿುದ್ುೇರ್್. 

 
(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ್) 
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೪೬) ವಿಷಯ:- ಸಕ್ನಾರಿ ಪರಥಮ್ ದಜ್ಾ ಕ್ನಲೇ್ಜತ ಹನಗೂ ವಿಶಾವಿದನಯಲಯಗಳಲ್ಪೂ ಕತ್ಾವಯ  
              ನವಾಹಸತತಿುರತವ ಅತಿರ್ಥ ಉಪರ್ನಯಸಕರಿಗ್ ಸೇ್ವನ ಭದರತ್ ಹನಗೂ ಇನನತ್ರ ್ 
              ಸೌಲಭಯಗಳನತನ ಕಲ್ಪಪಸತವ ಕತರಿತ್ತ 

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

ಶ್ರೇ ಪತಟಟಣ್ಣ, ಶ್ರೇ ಮ್ರಿತಿಬ್ಬೇಗೌಡ ಹನಗೂ ಶ್ರೇ ಮೇಹನ ಕತಮನರ  ಕ್್ೂೆಂಡಜಿೆರವರತ  ನಯಮ್ 72ರ ಮೆೇರಗ್ ್
ನೇಡಲನದ ಸೂಚರ್್ಗ ್ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದೆಂತ ್ ಮನನಯ ಉನನತ್ ಶ್ಕ್ಷಣ್, ಐ.ಟಿ.-ಬಿ.ಟಿ. ವಿಜ್ಞನನ ಮ್ತ್ತು ತ್ೆಂತ್ರಜ್ಞನನ, 
ವಿದತಯರ್ನಮನ ಹನಗೂ ಕ್ೌಶಲನಯಭಿವೃದ್ಧು ಉದಯಮ್ಶ್ೇಲತ್ ಮ್ತ್ತು ಜಿೇವರ್ೂ್ೇಪ್ನಯ ಸಚಿವರವರ ಪರವನಗಿ 
ಉತ್ುರವನತನ ಸದನದಲ್ಪೂ ಮ್ೆಂಡಿಸತತಿುದು್ೇರ್್. 

 
(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ್) 
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೪೭) ವಿಷಯ:- ಅನತದನನತ್ ಪದವಿ ಮ್ಹನ ವಿದನಯಲಯಗಳಲ್ಪೂ ಸಹನಯಕ  
              ಪ್ನರಧನಯಪಕರತಗಳ ಹತದ್ುಗಳಿಗ್ ರ್್ೇಮ್ಕ್ನತಿ ಬಯಸಿರತವ  
              ಅಭಯರ್ಥಾಗಳ ವಯೇಮಿತಿ ಸಡಿಲ್ಪಸತವ ಕತರಿತ್ತ 

***** 
 

ಶ್ರೇ ಕ್್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ 
ಶ್ರೇ ಪತಟಟಣ್ಣ , ಶಶ್ೇಲ  ಜಿ.ನಮೇಶ್, ಆಯನೂರತ ಮ್ೆಂಜತರ್ನಥ , ಪರಕ್ನಶ  ಬಿ.ಹತಕ್್ೆೇರಿ, ಅ.ದ್ೇವೇ್ಗೌಡ ಹನಗೂ 
ಹಣ್ಮ್ೆಂತ  ರತದರಪಪ ನರನಣಿ ರವರತಗಳು ನಯಮ್ 72ರ ಮೆೇರಗ್್ ನೇಡಲನದ ಸೂಚರ್್ಗ ್ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದೆಂತ್ 
ಮನನಯ ಉನನತ್ ಶ್ಕ್ಷಣ್, ಐ.ಟಿ.-ಬಿ.ಟಿ. ವಿಜ್ಞನನ ಮ್ತ್ತು ತ್ೆಂತ್ರಜ್ಞನನ, ವಿದತಯರ್ನಮನ ಹನಗೂ ಕ್ೌಶಲನಯಭಿವೃದ್ಧು 
ಉದಯಮ್ಶ್ೇಲತ್ ಮ್ತ್ತು ಜಿೇವರ್್ೂೇಪ್ನಯ ಸಚಿವರವರ ಪರವನಗಿ ಉತ್ುರವನತನ ಸದನದಲ್ಪೂ ಮ್ೆಂಡಿಸತತಿುದ್ುೇರ್್. 

 
(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ್) 
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೪೮) ವಿಷಯ:- ಉನನತ್ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಇಲನಖ್್ಯಡಿಯಲ್ಪೂ ಬರತವ ಕ್ನಲ್ೇಜತ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಹನಗೂ  
              ತನೆಂತಿರಕ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಇೆಂಜಿನಯರಿೆಂಗ/ಪ್ನಲ್ಪಟ್ಕ್ನಕ  ಕ್ನಲೇ್ಜತಗಳಲ್ಪೂ  
              ದ್ಧೇಘಾಕ್ನಲದ್ಧೆಂದ ಖ್ನಯೆಂ ಪ್ನರೆಂಶತಪ್ನಲರನತನ ರ್್ೇಮ್ಕ್ನತಿ  
              ಮನಡಿಕ್್ೂಳಳದ್ ಇರತವ ಬಗ್ೆ. 

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

ಶ್ರೇ ಮ್ರಿತಿಬ್ಬೇಗೌಡರವರತ  ನಯಮ್ 72ರ ಮೆೇರಗ್್ ನೇಡಲನದ ಸೂಚರ್್ಗ ್ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದೆಂತ ್ಮನನಯ ಉನನತ್ 
ಶ್ಕ್ಷಣ್, ಐ.ಟಿ.-ಬಿ.ಟಿ. ವಿಜ್ಞನನ ಮ್ತ್ತು ತ್ೆಂತ್ರಜ್ಞನನ, ವಿದತಯರ್ನಮನ ಹನಗೂ ಕ್ೌಶಲನಯಭಿವೃದ್ಧು ಉದಯಮ್ಶ್ೇಲತ್ ಮ್ತ್ತು 
ಜಿೇವರ್್ೂೇಪ್ನಯ ಸಚಿವರವರ ಪರವನಗಿ ಉತ್ುರವನತನ ಸದನದಲ್ಪೂ ಮ್ೆಂಡಿಸತತಿುದು್ೇರ್್. 

 
(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ್) 
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೪೯) ವಿಷಯ:- ಬ್ೂೇಧಕ ಸಿಬಬೆಂದ್ಧಗ್ ಸಿ.ಎ.ಎಸ್  ಅಡಿಯಲ್ಪೂ ನಯಮನವಳಿ ಪರಕ್ನರ ವೃತಿು  
             ಪದ್ೂೇನನತಿ ನೇಡದ್ ಇರತವುದರಿೆಂದ ಅಧನಯಪಕರ ಮ್ರ್್ೂೇಸ್ಿೈಯಾ  
             ಕತಸಿದ್ಧರತವ ಬಗ್ೆ. 

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

ಶ್ರೇ ಮ್ರಿತಿಬ್ಬೇಗೌಡರವರತ  ನಯಮ್ 72ರ ಮೆೇರಗ್್ ನೇಡಲನದ ಸೂಚರ್್ಗ ್ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದೆಂತ ್ಮನನಯ ಉನನತ್ 
ಶ್ಕ್ಷಣ್, ಐ.ಟಿ.-ಬಿ.ಟಿ. ವಿಜ್ಞನನ ಮ್ತ್ತು ತ್ೆಂತ್ರಜ್ಞನನ, ವಿದತಯರ್ನಮನ ಹನಗೂ ಕ್ೌಶಲನಯಭಿವೃದ್ಧು ಉದಯಮ್ಶ್ೇಲತ್ ಮ್ತ್ತು 
ಜಿೇವರ್್ೂೇಪ್ನಯ ಸಚಿವರವರ ಪರವನಗಿ ಉತ್ುರವನತನ ಸದನದಲ್ಪೂ ಮ್ೆಂಡಿಸತತಿುದು್ೇರ್್. 

 
(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ್) 
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೫೦) ವಿಷಯ:- ಖ್ನಲ್ಪರ್ನಗಿರತವ ಅನತದನನತ್ ಪದವಿ ಮ್ಹನವಿದನಯಲಯಗಳ ಸಹನಯಕ  
              ಪ್ನರಧನಯಪಕರ ಹತದ್ುಗಳನತನ ಭತಿಾ ಮನಡಲತ ಅನತಮ್ತಿ ನೇಡಲನಗಿರತವ  
              ಬಗ್ೆ. 

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

ಶ್ರೇ ಪತಟಟಣ್ಣರವರತ  ನಯಮ್ 72ರ ಮೆೇರಗ್್ ನೇಡಲನದ ಸೂಚರ್್ಗ ್ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದೆಂತ್ ಮನನಯ ಉನನತ್ ಶ್ಕ್ಷಣ್, 
ಐ.ಟಿ.-ಬಿ.ಟಿ. ವಿಜ್ಞನನ ಮ್ತ್ತು ತ್ೆಂತ್ರಜ್ಞನನ, ವಿದತಯರ್ನಮನ ಹನಗೂ ಕ್ೌಶಲನಯಭಿವೃದ್ಧು ಉದಯಮ್ಶ್ೇಲತ್ ಮ್ತ್ತು 
ಜಿೇವರ್್ೂೇಪ್ನಯ ಸಚಿವರವರ ಪರವನಗಿ ಉತ್ುರವನತನ ಸದನದಲ್ಪೂ ಮ್ೆಂಡಿಸತತಿುದು್ೇರ್್. 

 
(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ್) 
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೫೧) ವಿಷಯ:- ಕ್ನಲೇ್ಜತಗಳಲ್ಪೂ ವಿವಿಧ ವಿಷಯಗಳಲ್ಪೂ ಖ್ನಲ್ಪ ಇರತವ ಸಹನಯಕ ಪ್ನರಧನಯಪಕರ   
             ಹತದ್ುಗಳನತನ ಭತಿಾ ಮನಡತವ ಕತರಿತ್ತ 

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

ಶ್ರೇ ಪತಟಟಣ್ಣರವರತ  ನಯಮ್ 72ರ ಮೆೇರಗ್್ ನೇಡಲನದ ಸೂಚರ್್ಗ ್ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದೆಂತ್ ಮನನಯ ಉನನತ್ ಶ್ಕ್ಷಣ್, 
ಐ.ಟಿ.-ಬಿ.ಟಿ. ವಿಜ್ಞನನ ಮ್ತ್ತು ತ್ೆಂತ್ರಜ್ಞನನ, ವಿದತಯರ್ನಮನ ಹನಗೂ ಕ್ೌಶಲನಯಭಿವೃದ್ಧು ಉದಯಮ್ಶ್ೇಲತ್ ಮ್ತ್ತು 
ಜಿೇವರ್್ೂೇಪ್ನಯ ಸಚಿವರವರ ಪರವನಗಿ ಉತ್ುರವನತನ ಸದನದಲ್ಪೂ ಮ್ೆಂಡಿಸತತಿುದು್ೇರ್್. 

 
(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ್) 
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೫೨) ವಿಷಯ:- ವಿವಿಧ ಸಮನಜಗಳ ಜಯೆಂತಿಗಳನತನ ಆಚರಿಸಲತ  
              ಬಿಡತಗಡ್ ಮನಡಲನಗತತಿುರತವ ಅನತದನನದಲ್ಪೂ  
              ತನರತ್ಮ್ಯವನಗತತಿುರತವ ಬಗ್ೆ  

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

ಶ್ರೇ ಕ್್.ಪಿ.ನೆಂಜತೆಂಡಿರವರತ  ನಯಮ್ 72ರ ಮೆೇರ್ಗ ್ನೇಡಲನದ ಸೂಚರ್್ಗ ್ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದೆಂತ ್ಮನನಯ ಇೆಂಧನ 
ಹನಗೂ ಕನನಡ ಮ್ತ್ತು ಸೆಂಸೃತಿ ಸಚಿವರವರ ಪರವನಗಿ ಉತ್ುರವನತನ ಸದನದಲ್ಪೂ ಮ್ೆಂಡಿಸತತಿುದ್ುೇರ್್. 

 
(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ್) 
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೫೩) ವಿಷಯ:- ರ್್ಟ್ ರೂ್ೇಗ ಹನಗೂ ಪರವನಹದ್ಧೆಂದ ಬ್ಳ ್ಹನನರ್ನಗಿರತವ  
              ತ್ೂಗರಿ ಬ್ಳಗ್ನರರತ ತಿೇವರ ಸೆಂಕಷಟಕ್್ೆ ಸಿಲತಕ್ರತವ ಕತರಿತ್ತ 

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

ಶ್ರೇ ಕ್್.ಎ.ತಿಪ್್ಪೇಸನಾಮಿ, ಶ್ರೇ ಎಸ್ .ಎಲ .ಭೂ್ೇಜೇ್ಗೌಡ, ಶ್ರೇ ಸೂರಜ  ರೇ್ವಣ್ಣ, ಶ್ರೇ ಸಿ.ಎನ .ಮ್ೆಂಜ್ೇಗೌಡ ಹನಗೂ 
ಶ್ರೇ ಟಿ.ಎ.ಶರವಣ್ರವರತ  ನಯಮ್ 72ರ ಮೆೇರಗ್್ ನೇಡಲನದ ಸೂಚರ್್ಗ ್ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದೆಂತ ್ ಮನನಯ ಕೃಷಿ 
ಸಚಿವರವರ ಪರವನಗಿ ಉತ್ುರವನತನ ಸದನದಲ್ಪೂ ಮ್ೆಂಡಿಸತತಿುದ್ುೇರ್್. 

 
(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ್) 
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೫೪) ವಿಷಯ:- ಖ್ನಸಗಿ ಅನತದನನತ್ ಪದವಿ ಕ್ನಲ್ೇಜತಗಳಲ್ಪೂ ಪರಿಶ್ಷಟ ಜನತಿ ಮ್ತ್ತು  
              ಪರಿಶ್ಷಟ ಪೆಂಗಡದವರಿಗ್ ಮಿೇಸಲನಗಿರತವ ಬನಯಕ ಲನಗ  ಹತದ್ುಗಳನತನ  
              ಭತಿಾ ಮನಡತವ ಕತರಿತ್ತ 

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

ಶ್ರೇ ಸಲ್ಪೇೆಂ ಅಹಮದ ರವರತ  ನಯಮ್ 72ರ ಮೆೇರಗ್್ ನೇಡಲನದ ಸೂಚರ್್ಗ ್ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದೆಂತ ್ಮನನಯ ಉನನತ್ 
ಶ್ಕ್ಷಣ್, ಐ.ಟಿ.-ಬಿ.ಟಿ. ವಿಜ್ಞನನ ಮ್ತ್ತು ತ್ೆಂತ್ರಜ್ಞನನ, ವಿದತಯರ್ನಮನ ಹನಗೂ ಕ್ೌಶಲನಯಭಿವೃದ್ಧು ಉದಯಮ್ಶ್ೇಲತ್ ಮ್ತ್ತು 
ಜಿೇವರ್್ೂೇಪ್ನಯ ಸಚಿವರವರ ಪರವನಗಿ ಉತ್ುರವನತನ ಸದನದಲ್ಪೂ ಮ್ೆಂಡಿಸತತಿುದು್ೇರ್್. 

 
(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ್) 
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೫೫) ವಿಷಯ:- ಕ್್ೈಸ್  ವತಿಯಿೆಂದ ನಡಯ್ತತಿುರತವ ವಸತಿ ಶನಲಗ್ಳಲ್ಪೂ ಕ್ನಯಾ ನವಾಹಸತತಿುರತವ  
              ರ್ೌಕರರಿಗ ್ನವೊೇದಯದ ಮನದರಿಯಲ್ಪೂ ಶ್ೇ.10 ವಿಶ್ೇಷ ಭತ್ಯ ಪ್ನವತಿಸದ್ೇ  
              ಇರತವ ಕತರಿತ್ತ 

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

ಶ್ರೇ ಮ್ರಿತಿಬಬ್ೇಗೌಡರವರತ  ನಯಮ್ 72ರ ಮೆೇರಗ್್ ನೇಡಲನದ ಸೂಚರ್್ಗ್ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದೆಂತ ್ ಉತ್ುರವನತನ 
ಸದನದಲ್ಪೂ ಮ್ೆಂಡಿಸತತಿುದ್ುೇರ್್. 

 
(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ್) 
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೫೬) ವಿಷಯ:- ಕ್್ೂಪಪಳ, ಬಿೇದರ , ಬನಗಲಕ್್ೂೇಟ್, ಹನವ್ೇರಿ ಹನಗೂ ಹನಸನ ಜಿಲ್ೂಗಳಲ್ಪೂ  
              ವಿನೂತ್ನ ಮನದರಿಯಲ್ಪೂ ಸನಿಪರ್್ಗೂ್ೆಂಡಿರತವ ವಿಶಾವಿದನಯಲಯಗಳಿಗ್  
              ಪ್ನರಧಯಪ್ನಕರ ಹನಗೂ ಕತಲಪತಿಗಳ ರ್್ೇಮ್ಕವನಗಿಲೂದ್ಧರತವ ಕತರಿತ್ತ 

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

ಶ್ರೇಮ್ತಿ ಹೇ್ಮ್ಲತನ ರ್ನಯಕ  ರವರತ  ನಯಮ್ 72ರ ಮೆೇರಗ್್ ನೇಡಲನದ ಸೂಚರ್್ಗ ್ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದೆಂತ ್ಮನನಯ 
ಉನನತ್ ಶ್ಕ್ಷಣ್, ಐ.ಟಿ.-ಬಿ.ಟಿ. ವಿಜ್ಞನನ ಮ್ತ್ತು ತ್ೆಂತ್ರಜ್ಞನನ, ವಿದತಯರ್ನಮನ ಹನಗೂ ಕ್ೌಶಲನಯಭಿವೃದ್ಧು ಉದಯಮ್ಶ್ೇಲತ ್
ಮ್ತ್ತು ಜಿೇವರ್ೂ್ೇಪ್ನಯ ಸಚಿವರವರ ಪರವನಗಿ ಉತ್ುರವನತನ ಸದನದಲ್ಪೂ ಮ್ೆಂಡಿಸತತಿುದ್ುೇರ್್. 

 
(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ್) 
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೫೭) ವಿಷಯ:- ಮೆೈಸೂರತ ವಿಶಾವಿದನಯನಲಯದಲ್ಪೂ ಪರವ್ೇಶ ಪಡ್ಯಲತ ನಯಮ್ಗಳ  
              ತ್ೂಡಕತಗಳಿೆಂದ ಉೆಂಟನಗಿರತವ ಗೆಂಭಿೇರ ಸಮ್ಸ್ಯ ಕತರಿತ್ತ. 

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

ಶ್ರೇ ಮ್ರಿತಿಬ್ಬೇಗೌಡರವರತ  ನಯಮ್ 72ರ ಮೆೇರಗ್್ ನೇಡಲನದ ಸೂಚರ್್ಗ ್ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದೆಂತ ್ಮನನಯ ಉನನತ್ 
ಶ್ಕ್ಷಣ್, ಐ.ಟಿ.-ಬಿ.ಟಿ. ವಿಜ್ಞನನ ಮ್ತ್ತು ತ್ೆಂತ್ರಜ್ಞನನ, ವಿದತಯರ್ನಮನ ಹನಗೂ ಕ್ೌಶಲನಯಭಿವೃದ್ಧು ಉದಯಮ್ಶ್ೇಲತ್ ಮ್ತ್ತು 
ಜಿೇವರ್್ೂೇಪ್ನಯ ಸಚಿವರವರ ಪರವನಗಿ ಉತ್ುರವನತನ ಸದನದಲ್ಪೂ ಮ್ೆಂಡಿಸತತಿುದು್ೇರ್್. 

 
(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ್) 
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೫೮) ವಿಷಯ:- 2000ರ್್ೇ ಇಸವಿ ಇೆಂದ ದನಖ್ಲನತಿ ಹ್ೂೆಂದ್ಧ ಪದವಿ ಹ್ೂೆಂದಲತ  
              ಸನಧಯವನಗದ್ೇ ಇರತವ ಕ್ನನೂನತ ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳಿಗ್ ಒೆಂದತ ಬನರಿಗ್  
              ಕರಮ್ವನಗಿ ಪರಿೇಕ್್ ನೇಡಿರತವ ರಿೇತನಯ ಎಲನೂ ವಿಶಾವಿದನಯಲಯದ  
              ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳಿಗ್ ಅವಕ್ನಶ ಕಲ್ಪಪಸಿಕ್್ೂಡತವ  ಬಗ್ೆ 

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

ಶ್ರೇ ಬಸವರನಜ ಶ್ವಲ್ಪೆಂಗಪಪ ಹ್ೂರಟಿಟರವರತ  ನಯಮ್ 72ರ ಮೆೇರಗ್್ ನೇಡಲನದ ಸೂಚರ್್ಗ ್ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದೆಂತ ್
ಮನನಯ ಉನನತ್ ಶ್ಕ್ಷಣ್, ಐ.ಟಿ.-ಬಿ.ಟಿ. ವಿಜ್ಞನನ ಮ್ತ್ತು ತ್ೆಂತ್ರಜ್ಞನನ, ವಿದತಯರ್ನಮನ ಹನಗೂ ಕ್ೌಶಲನಯಭಿವೃದ್ಧು 
ಉದಯಮ್ಶ್ೇಲತ್ ಮ್ತ್ತು ಜಿೇವರ್್ೂೇಪ್ನಯ ಸಚಿವರವರ ಪರವನಗಿ ಉತ್ುರವನತನ ಸದನದಲ್ಪೂ ಮ್ೆಂಡಿಸತತಿುದ್ುೇರ್್. 

 
(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ್) 
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೫೯) ವಿಷಯ:- ಮ್ಹನರನಣಿ ವಿಶಾವಿದನಯಲಯದಲ್ಪೂ “ಡಿ” ದಜ್ಾರ್ೌಕರರನಗಿ ಸೇ್ವ್ ಸಲ್ಪೂಸತತಿುದು  
              ಶ್ರೇ ಪರನೂಪ  .ಎಸ್   ಮ್ತ್ತು ಇತ್ರರ ಬನಕ್ ವೇ್ತ್ನ ಪ್ನವಸತಿಸದ್ೇ  
              ಇರತವ ಕತರಿತ್ತ 

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

ಶ್ರೇ ಬಸವರನಜ ಶ್ವಲ್ಪೆಂಗಪಪ ಹ್ೂರಟಿಟರವರತ  ನಯಮ್ 72ರ ಮೆೇರಗ್್ ನೇಡಲನದ ಸೂಚರ್್ಗ ್ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದೆಂತ ್
ಮನನಯ ಉನನತ್ ಶ್ಕ್ಷಣ್, ಐ.ಟಿ.-ಬಿ.ಟಿ. ವಿಜ್ಞನನ ಮ್ತ್ತು ತ್ೆಂತ್ರಜ್ಞನನ, ವಿದತಯರ್ನಮನ ಹನಗೂ ಕ್ೌಶಲನಯಭಿವೃದ್ಧು 
ಉದಯಮ್ಶ್ೇಲತ್ ಮ್ತ್ತು ಜಿೇವರ್್ೂೇಪ್ನಯ ಸಚಿವರವರ ಪರವನಗಿ ಉತ್ುರವನತನ ಸದನದಲ್ಪೂ ಮ್ೆಂಡಿಸತತಿುದ್ುೇರ್್. 

 
(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ್) 
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೬೦) ವಿಷಯ:- ಗ್ಜ್ಟ್ಡ  ಫ್ೂರೇಬ್ೇಷನರಿ ಹತದ್ುಗನಗಿ 2020ರ ಕ್್ೂೇವಿಡ-19 ಸೆಂದಭಾದಲ್ಪೂ  
              ಪೂವಾಭನವಿ ಪರಿೇಕ್್ಗ್ ಅಜಿಾ ಸಲ್ಪೂಸಿ ವಯೇಮಿತಿ ಮಿೇರಿರತವ ಎಲನೂ  
              ಅಭಯರ್ಥಾಗಳಿಗೂ ಹೂ್ಸದನಗಿ ಅಜಿಾ ಸಲ್ಪೂಸಲತ ಅವಕ್ನಶ ಕಲ್ಪಪಸತವ ಕತರಿತ್ತ 

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

ಶ್ರೇ ಮ್ಧತ ಜಿ.ಮನದ್ೇಗೌಡರವರತ  ನಯಮ್ 72ರ ಮೆೇರಗ್್ ನೇಡಲನದ ಸೂಚರ್್ಗ ್ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದೆಂತ್ ಮನನಯ 
ಮ್ತಖ್ಯಮ್ೆಂತಿರಯವರ ಪರವನಗಿ ಉತ್ುರವನತನ ಸದನದಲ್ಪೂ ಮ್ೆಂಡಿಸತತಿುದ್ುೇರ್್. 

 
(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ್) 
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    ೬೧) ವಿಷಯ:- ಆನ ಲ್ೈನ  ಬ್ಟಿಟೆಂಗ  app ಗಳಿೆಂದ ಆಗತತಿುರತವ ದತಷಪರಿಣನಮ್ಗಳನತನ  
                 ನಯೆಂತಿರಸತವ ಕತರಿತ್ತ  

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

ಶ್ರೇ ಡಿ.ಎಸ್.ಅರತಣ್ ರವರತ  ನಯಮ್ 72ರ ಮೆೇರಗ್್ ನೇಡಲನದ ಸೂಚರ್್ಗ ್ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದೆಂತ ್ ಮನನಯ ಗೃಹ 
ಸಚಿವರವರ ಪರವನಗಿ ಉತ್ುರವನತನ ಸದನದಲ್ಪೂ ಮ್ೆಂಡಿಸತತಿುದ್ುೇರ್್. 

 
(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ್) 
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೬೨) ವಿಷಯ:- ಲವ್  ಜಿಹನದ  ಮ್ೂಲಕ ಧನಮಿಾಕ ಮ್ತನೆಂತ್ರ ಗ್ೂಳಿಸತತಿುರತವುದನತನ  
              ನಯೆಂತಿರಸಲತ ಕರಮ್ ಕ್್ೈಗ್ೂಳುಳವ ಕತರಿತ್ತ 

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

ಶ್ರೇ ಡಿ.ಎಸ್.ಅರತಣ್ ರವರತ  ನಯಮ್ 72ರ ಮೆೇರಗ್್ ನೇಡಲನದ ಸೂಚರ್್ಗ ್ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದೆಂತ ್ ಮನನಯ ಗೃಹ 
ಸಚಿವರವರ ಪರವನಗಿ ಉತ್ುರವನತನ ಸದನದಲ್ಪೂ ಮ್ೆಂಡಿಸತತಿುದ್ುೇರ್್. 

 
(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ್) 
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      ೬೩) ವಿಷಯ:- ಹಲವನರತ ಇಲನಖ್್ಗಳಲ್ಪೂ ಖ್ನಲ್ಪ ಇರತವ ಕ್್.ಎ.ಎಸ್  ವೃೆಂದದ  
                    ಹತದ್ುಗಳನತನ ಭತಿಾ ಮನಡತವ ಕತರಿತ್ತ  

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

ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶ  ಕ್್.ರನಥೂ್ೇಡ ರವರತ  ನಯಮ್ 72ರ ಮೆೇರಗ್್ ನೇಡಲನದ ಸೂಚರ್್ಗ ್ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದೆಂತ ್ಮನನಯ 
ಮ್ತಖ್ಯಮ್ೆಂತಿರಯವರ ಪರವನಗಿ ಉತ್ುರವನತನ ಸದನದಲ್ಪೂ ಮ್ೆಂಡಿಸತತಿುದ್ುೇರ್್. 

 
(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ್) 
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೬೪) ವಿಷಯ:- ಹಲವು ವಷಾಗಳಿೆಂದ ವಿವಿಧ ಹತದ್ುಗಳಿಗ್ ಆಯೆರ್ನದ ಅಭಯರ್ಥಾಗಳಿಗ್ 
         ಸಿೆಂಧತತ್ಾ ಪರಮನಣ್ಪತ್ರ ಸಿಗದ್ ಅತ್ೆಂತ್ರರನಗಿರತವ ಬಗ್ೆ. 

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

ಶ್ರೇ ಶಶ್ೇಲ  ಜಿ.ನಮೇಶ್ರವರತ  ನಯಮ್ 72ರ ಮೆೇರಗ್್ ನೇಡಲನದ ಸೂಚರ್್ಗ ್ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದೆಂತ ್ ಮನನಯ 
ಸನರಿಗ ್ಹನಗೂ ಪರಿಶ್ಷಟ ಪೆಂಗಡಗಳ ಕಲನಯಣ್ ಸಚಿವರವರ ಪರವನಗಿ ಉತ್ುರವನತನ ಸದನದಲ್ಪೂ ಮ್ೆಂಡಿಸತತಿುದ್ುೇರ್್. 

 
(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ್) 
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೬೫) ವಿಷಯ:- ವಿಕಲಚ್ೇತ್ನರ ಹನಗೂ ಹರಿಯ ರ್ನಗರಿೇಕರ ಸಬಲ್ಪೇಕರಣ್ ಇಲನಖ್್ಯಲ್ಪೂ ವೃೆಂದ  
              ಮ್ತ್ತು ರ್್ೇಮ್ಕ್ನತಿ ನಯಮ್ಗಳನತನ ಪರಿಷೆರಿಸದ್ೇ ಪದೂ್ೇನನತಿಗಳನತನ  
              ನೇಡತತಿುರತವ ಕತರಿತ್ತ 

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

ಶ್ರೇ ಛಲವನದ್ಧ ಟಿ.ರ್ನರನಯಣ್ಸನಾಮಿರವರತ  ನಯಮ್ 72ರ ಮೆೇರಗ್್ ನೇಡಲನದ ಸೂಚರ್್ಗ ್ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದೆಂತ ್
ಮನನಯ ಗಣಿ ಮ್ತ್ತು ಭೂ ವಿಜ್ಞನನ ಹನಗೂ ಮ್ಹಳನ ಮ್ತ್ತು ಮ್ಕೆಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹನಗೂ ವಿಕಲಚೇ್ತ್ನರ ಮ್ತ್ತು 
ಹರಿಯ ರ್ನಗರಿಕರ ಸಬಲ್ಪೇಕರಣ್ ಸಚಿವರವರ ಪರವನಗಿ ಉತ್ುರವನತನ ಸದನದಲ್ಪೂ ಮ್ೆಂಡಿಸತತಿುದ್ುೇರ್್. 

 
(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ್) 
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೬೬) ವಿಷಯ:- ೮ ಮ್ತ್ತು ೯ರ್್ೇ ತ್ರಗತಿಯ ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳಿಗ್ ಮಟ್ಟ ವಿತ್ರಿಸದ್ ಇರತವುದತ  
              ಹನಗೂ 1 ರಿೆಂದ 10ರ್್ೇ ತ್ರಗತಿಯ ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳಿಗ್ ವನಷಿಾಕ ಪರವನಸ  
              ಯೇಜರ್್ಯನತನ ಎಲನೂ ವಗಾದ ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳಿಗೂ ವಿಸುರಿಸದ್ ಇರತವ  
              ಸಮ್ಸ್ಯ ಕತರಿತ್ತ. 

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

ಶ್ರೇ ಮ್ರಿತಿಬ್ಬೇಗೌಡರವರತ  ನಯಮ್ 72ರ ಮೆೇರಗ್ ್ನೇಡಲನದ ಸೂಚರ್್ಗ ್ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದೆಂತ ್ಮನನಯ ಪ್ನರಥಮಿಕ 
ಮ್ತ್ತು ಪ್ೌರಢ್ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಹನಗೂ ಸಕ್ನಲ ಸಚಿವರವರ ಪರವನಗಿ ಉತ್ುರವನತನ ಸದನದಲ್ಪೂ ಮ್ೆಂಡಿಸತತಿುದ್ುೇರ್್. 

 
(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ್) 
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೬೭) ವಿಷಯ:- ಜನಗತಿಕ ಹೂಡಿಕ್್ದನರರ ಸಮನವ್ೇಶದ ನೆಂತ್ರ  
              ಉದ್ೂಯೇಗ ಸೃಷಿಟರ್ನಗಿರತವ ಕತರಿತ್ತ 

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

ಶ್ರೇ ಡಿ.ಎಸ್.ಅರತಣ್ ರವರತ  ನಯಮ್ 72ರ ಮೆೇರಗ್್ ನೇಡಲನದ ಸೂಚರ್್ಗ ್ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದೆಂತ ್ಮನನಯ ಬೃಹತ  
ಮ್ತ್ತು ಮ್ಧಯಮ್ ಕ್್ೈಗನರಿಕ್ ್ಸಚಿವರವರ ಪರವನಗಿ ಉತ್ುರವನತನ ಸದನದಲ್ಪೂ ಮ್ೆಂಡಿಸತತಿುದ್ುೇರ್್. 

 
(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ್) 
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೬೮) ವಿಷಯ:- ಕ್್ಲವು ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಸಾೆಂತ್ ಮ್ರ್್ಗಳನತನ ಹೂ್ೆಂದ್ಧದತು, ಅವುಗಳನತನ ಬನಡಿಗ್ಗ್  
              ನೇಡಿ, ಸಕ್ನಾರದ ವಸತಿ ಗೃಹದಲ್ಪೂರತವ ಬಗ್ೆ ಕತರಿತ್ತ ಸಕ್ನಾರ ಕ್್ೈಗ್ೂೆಂಡಿರತವ  
              ಕರಮ್ದ ಬಗ್ೆ.  

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

ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವ್ೆಂಕಟ್ೇಶ ರವರತ  ನಯಮ್ 72ರ ಮೆೇರಗ್್ ನೇಡಲನದ ಸೂಚರ್್ಗ ್ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದೆಂತ ್ ಮನನಯ 
ಲ್ೂೇಕ್ೂ್ೇಪಯೇಗಿ ಸಚಿವರವರ ಪರವನಗಿ ಉತ್ುರವನತನ ಸದನದಲ್ಪೂ ಮ್ೆಂಡಿಸತತಿುದ್ುೇರ್್. 

 
(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ್) 
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೬೯) ವಿಷಯ:- ಚನರ ಧನಮ್  ರ್ನತನರರ್ಥಾಗಳಿಗ್ ನೇಡಲನಗತವ ಆರ್ಥಾಕ ಸಹನಯಕ್್ೆ ಸಲ್ಪೂಸಲನಗತವ  
             ಅಜಿಾಯಲ್ಪೂ ನಮ್ೂದ್ಧಸಲನಗಿರತವ ಮನನದೆಂಡಗಳಿಗ್ ತಿದತುಪಡಿ/ಪರಿಷೆರಣನ  
             ಮನಗಾಸೂಚಿ ಪರಕಟಿಸತವ ಕತರಿತ್ತ 

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

ಶ್ರೇ ವೈ್.ಎೆಂ.ಸತಿೇಶ , ಶ್ರೇ ಶಶ್ೇಲ  ಜಿ.ನಮೇಶ್, ಶ್ರೇ ಆಯನೂರತ ಮ್ೆಂಜತರ್ನಥ , ಶ್ರೇ ಎಸ್.ವಿಿ.ಸೆಂಕನೂರ ಹನಗೂ 
ಶ್ರೇ ಪರದ್ಧೇಪ  ಶ್ಟಟರ ರವರತ  ನಯಮ್ 72ರ ಮೆೇರಗ್ ್ನೇಡಲನದ ಸೂಚರ್್ಗ ್ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದೆಂತ ್ಮನನಯ ಧನಮಿಾಕ 
ದತಿು, ಹಜ  ಹನಗೂ ವಕಫ ಸಚಿವರವರ ಪರವನಗಿ ಉತ್ುರವನತನ ಸದನದಲ್ಪೂ ಮ್ೆಂಡಿಸತತಿುದ್ುೇರ್್. 

 
(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ್) 
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೭೦) ವಿಷಯ:- “ದ್ಧ ಮೆೈಸೂರತ ಪ್್ೇಪರ  ಮಿಲ ” ಕ್ನಖ್ನಾರ್ ್ಸಿಗಿತ್ಗ್ೂೆಂಡಿರತವುದರಿೆಂದ  
              ಉದಬವಿಸಿರತವ ಸಮ್ಸ್ಯಗಳ ಕತರಿತ್ತ 

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

ಶ್ರೇ ಎಸ್.ರತದ್ರೇಗೌಡರವರತ  ನಯಮ್ 72ರ ಮೆೇರಗ್್ ನೇಡಲನದ ಸೂಚರ್್ಗ ್ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದೆಂತ ್ಮನನಯ ಬೃಹತ  
ಮ್ತ್ತು ಮ್ಧಯಮ್ ಕ್್ೈಗನರಿಕ್ ್ಸಚಿವರವರ ಪರವನಗಿ ಉತ್ುರವನತನ ಸದನದಲ್ಪೂ ಮ್ೆಂಡಿಸತತಿುದ್ುೇರ್್. 

 
(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ್) 
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೭೧) ವಿಷಯ:- ಮೆೈಸೂರಿನ ಆಡಳಿತ್ ತ್ರಬ್ೇತಿ ಸೆಂಸ್ಿಯ ಅತಿರ್ಥ ಗೃಹದಲ್ಪೂ ಹೆಂದ್ ವನಸುವವನಗಿದು,  
             ಅಧಿಕ್ನರಿಯಬಬರತ ಪ್ನರೆಂಪ್ನರಿಕ ಪಿೇಠ್ೂೇಪಕರಣ್ಗಳನತನ ತ್ಗದ್ತಕ್್ೂೆಂಡತ  
             ಹ್ೂೇಗಿದತು, ಕ್ನನೂನತ ರಿೇತಿ ಕರಮ್ ಕ್್ೈಗ್ೂಳುಳವ ಬಗ್ೆ.  

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

ಶ್ರೇ ಸಿ.ಎನ.ಮ್ೆಂಜ್ೇಗೌಡರವರತ  ನಯಮ್ 72ರ ಮೆೇರಗ್್ ನೇಡಲನದ ಸೂಚರ್್ಗ ್ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದೆಂತ ್ ಮನನಯ 
ಮ್ತಖ್ಯಮ್ೆಂತಿರಯವರ ಪರವನಗಿ ಉತ್ುರವನತನ ಸದನದಲ್ಪೂ ಮ್ೆಂಡಿಸತತಿುದ್ುೇರ್್. 

 
(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ್) 
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೭೨) ವಿಷಯ:- ರನಜಯದಲ್ಪೂ ವಿಶ್ೇಷ ಶನಲಗ್ಳ ನವಾಹಣ್ ತಿೇವರ  
             ಕಷಟಕರವನಗಿರತವುದರಿೆಂದ ರ್ನವ ಸೆಂಸ್ಿಯವರೂ 
             ಸಹ ವಿಶ್ೇಷ ಶನಲ್ಗಳನತನ ಮ್ತನನಡಸ್ಲತ ಮ್ತೆಂದ್  
             ಬರದ್ಧರತವ ಬಗ್ೆ. 

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

ಶ್ರೇ ಮ್ೆಂಜತರ್ನಥ ಭೆಂಡನರಿರವರತ  ನಯಮ್ 72ರ ಮೆೇರಗ್್ ನೇಡಲನದ ಸೂಚರ್್ಗ ್ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದೆಂತ ್ಮನನಯ ಗಣಿ 
ಮ್ತ್ತು ಭೂ ವಿಜ್ಞನನ ಹನಗೂ ಮ್ಹಳನ ಮ್ತ್ತು ಮ್ಕೆಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹನಗೂ ವಿಕಲಚ್ೇತ್ನರ ಮ್ತ್ತು ಹರಿಯ ರ್ನಗರಿಕರ 
ಸಬಲ್ಪೇಕರಣ್ ಸಚಿವರವರ ಪರವನಗಿ ಉತ್ುರವನತನ ಸದನದಲ್ಪೂ ಮ್ೆಂಡಿಸತತಿುದ್ುೇರ್್. 

 
(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ್) 
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೭೩) ವಿಷಯ:- ಕ್್ೂಪಪಳ ಜಿಲ್ೂಯ ಕ್ನರಟಗಿ ತನಲೂೂಕ್ನಲ್ಪೂ ಒತನುಯಪೂವಾಕವನಗಿ  
                   ಮ್ತನೆಂತ್ರವನಗಲತ ಒತ್ುಡ ಹ್ೇರಿರತವ ಕತರಿತ್ತ 

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

ಶ್ರೇಮ್ತಿ ಹ್ೇಮ್ಲತನ ರ್ನಯಕ ರವರತ  ನಯಮ್ 72ರ ಮೆೇರಗ್್ ನೇಡಲನದ ಸೂಚರ್್ಗ ್ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದೆಂತ ್ಮನನಯ 
ಗೃಹ ಸಚಿವರವರ ಪರವನಗಿ ಉತ್ುರವನತನ ಸದನದಲ್ಪೂ ಮ್ೆಂಡಿಸತತಿುದ್ುೇರ್್. 

 
(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ್) 
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೭೪) ವಿಷಯ:- ಕಲತೂ ಸನಮನಗಿರಗಳನತನ ಬ್ೇಡಿಕ್್ಗ್ ಅನತಗತಣ್ವನಗಿ ಪೂರ್ೈಕ್್ ಮನಡತವ  
              ಸಲತವನಗಿ ಕಲತೂ ಗಣಿಗತತಿುಗ್ ನಯಮ್ಗಳನತನ ರೂಪಸಿಸತವ ಕತರಿತ್ತ  

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

ಶ್ರೇ ಎಸ್ . ರವಿಯವರತ ನಯಮ್ 72ರ ಮೆೇರಗ್್ ನೇಡಲನದ ಸೂಚರ್್ಗ ್ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದೆಂತ್ ಮನನಯ ಗಣಿ ಮ್ತ್ತು 
ಭೂವಿಜ್ಞನನ ಹನಗೂ ಮ್ಹಳನ ಮ್ತ್ತು ಮ್ಕೆಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಕಲಚ್ೇತ್ನರ ಹನಗೂ ಹರಿಯ ರ್ನಗರಿಕರ ಸಬಲ್ಪೇಕರಣ್ 
ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ ಉತ್ುರವನತನ ಸದನದಲ್ಪೂ ಮ್ೆಂಡಿಸತತಿುದ್ುೇರ್್. 

 
(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ್) 
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೭೫) ವಿಷಯ:- ವಿದತಯತ  ಪರಸರಣ್ ಸೆಂಸ್ಿಯತ ಮನಡಿರತವ ಸನಲದ ಹೂ್ರಯ್ನತನ  

         ಗನರಹಕರ ಮೆೇಲ್ ಹ್ೂರ್ಸತತಿುರತವ ಬಗ್ೆ 
***** 

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

ಶ್ರೇ ಗೂ್ೇವಿೆಂದರನಜತ ರವರತ ನಯಮ್ 72ರ ಮೆೇರಗ್್ ನೇಡಲನದ ಸೂಚರ್್ಗ ್ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದೆಂತ ್ಮನನಯ ಇೆಂಧನ 
ಹನಗೂ ಕನನಡ ಮ್ತ್ತು ಸೆಂಸೃತಿ ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ ಉತ್ುರವನತನ ಸದನದಲ್ಪೂ ಮ್ೆಂಡಿಸತತಿುದು್ೇರ್್. 

 
(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ್) 
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೭೬) ವಿಷಯ:- ವಿದತಯತ  ಚನಲ್ಪತ್ ವನಹನ ಬಳಕ್್ದನರರ ಅನತಕೂಲಕ್ನೆಗಿ 60 ಕ್.್ವಿ.ಎ  
              ಮ್ತ್ತು 120 ಕ್್.ವಿ.ಎ ಚನಜಿಾೆಂಗ ಸ್ಟೇಷನ ಗಳನತನ ಸನಿಪಿಸತವ ಕತರಿತ್ತ 

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

ಶ್ರೇ ಎನ . ರವಿಕತಮನರ ರವರತ ನಯಮ್ 72ರ ಮೆೇರಗ್್ ನೇಡಲನದ ಸೂಚರ್್ಗ ್ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದೆಂತ್ ಮನನಯ ಇೆಂಧನ 
ಹನಗೂ ಕನನಡ ಮ್ತ್ತು ಸೆಂಸೃತಿ ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ ಉತ್ುರವನತನ ಸದನದಲ್ಪೂ ಮ್ೆಂಡಿಸತತಿುದು್ೇರ್್. 

 
(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ್) 
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೭೭) ವಿಷಯ:- ಕೃಷಿ ಇಲನಖ್ಯ್ಲ್ಪೂ ತ್ೂೇಟಗನರಿಕ್್ ಹನಗೂ ರ್ೇಷ್್ಮ  
              ಇಲನಖ್ಗ್ಳನತನ ವಿಲ್ಪೇನಗ್ೂಳಿಸಲತ ಸಚಿವ ಸೆಂಪತಟದ  

                                ಉಪಸಮಿತಿಯಲ್ಪೂ ತಿೇಮನಾನಸಿರತವ ಕತರಿತ್ತ  
***** 

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

ಶ್ರೇ ಮ್ರಿತಿಬ್ಬೇಗೌಡ, ಶ್ರೇ ದ್ಧರ್್ೇಶ  ಗೂಳಿಗೌಡ ಹನಗೂ ಶ್ರೇ ಮ್ಧತ ಜಿ. ಮನದ್ೇಗೌಡ ಇವರತ ನಯಮ್ 72ರ 
ಮೆೇರಗ್್ ನೇಡಲನದ ಸೂಚರ್್ಗ ್ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದೆಂತ ್ ಮನನಯ ರೇ್ಷ್್ಮ, ಯತವಸಬಲ್ಪೇಕರಣ್ ಮ್ತ್ತು ಕ್ರೇಡನ ಸಚಿವರ 
ಪರವನಗಿ ಉತ್ುರವನತನ ಸದನದಲ್ಪೂ ಮ್ೆಂಡಿಸತತಿುದ್ುೇರ್್. 

 
(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ್) 
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೭೮) ವಿಷಯ:- ಗನರಮ್ ಪೆಂಚನಯಿತಿಗಳನತನ ಆರ್ಥಾಕವನಗಿ ಸದೃಢ್ಗ್ೂಳಿಸಿ ಪರಿಪೂಣ್ಾ 
              ಸಿಳಿೇಯ ಸಾಯೆಂ  ಸಕ್ನಾರಗಳನಗಿ ಕ್ನಯಾನವಾಹಸಲತ ನಯಮ್ಗಳನತನ  
              ರೂಪಸಿಸತವ ಕತರಿತ್ತ   

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

ಶ್ರೇ ಎಸ್ . ರವಿಯವರತ ನಯಮ್ 72ರ ಮೆೇರ್ಗ ್ ನೇಡಲನದ ಸೂಚರ್್ಗ ್ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದೆಂತ ್ ಮನನಯ 
ಮ್ತಖ್ಯಮ್ೆಂತಿರಯವರ ಪರವನಗಿ ಉತ್ುರವನತನ ಸದನದಲ್ಪೂ ಮ್ೆಂಡಿಸತತಿುದ್ುೇರ್್. 

 
(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ್) 
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      ೭೯) ವಿಷಯ:- ಕ್್ೂಪಪಳ ನಗರ ವನಯಪಿುಯಲ್ಪೂರತವ ಲೇ್ಔರ್ ನಲ್ಪೂನ ಸನವಾಜನಕರಿಗ್ 
                   “Form No-3” ದ್ೂರಕತತಿುಲೂದ್ಧರತವ ಕತರಿತ್ತ 

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

ಶ್ರೇಮ್ತಿ ಹ್ೇಮ್ಲತನ ರ್ನಯಕ ರವರತ ನಯಮ್ 72ರ ಮೆೇರಗ್್ ನೇಡಲನದ ಸೂಚರ್್ಗ ್ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದೆಂತ್ ಮನನಯ 
ಪ್ೌರನಡಳಿತ್, ಸಣ್ಣ ಕ್್ೈಗನರಿಕ್್ಗಳು ಹನಗೂ ಸನವಾಜನಕ ವಲಯ ಉದಯಮ್ಗಳ ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ ಉತ್ುರವನತನ 
ಸದನದಲ್ಪೂ ಮ್ೆಂಡಿಸತತಿುದ್ುೇರ್್. 

 
(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ್) 
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೮೦) ವಿಷಯ:- ತ್ತತ್ತಾ ಪರಿಸಿಿತಿಯಲ್ಪೂ ಸ್ರ್ಮ್ರ್ ್ವನಸ ಅನತಭವಿಸಿದವರಿಗ್  
              ಗೌರವ ಧನ ನೇಡತವ ಕತರಿತ್ತ 

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

ಶ್ರೇ ಡಿ.ಎಸ್ . ಅರತಣ್ ರವರತ ನಯಮ್ 72ರ ಮೆೇರಗ್ ್ನೇಡಲನದ ಸೂಚರ್್ಗ ್ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದೆಂತ ್ಮನನಯ ಕೆಂದನಯ 
ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ ಉತ್ುರವನತನ ಸದನದಲ್ಪೂ ಮ್ೆಂಡಿಸತತಿುದ್ುೇರ್್. 

 
(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ್) 
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೮೧) ವಿಷಯ:- ಚಿಕೆಮ್ಗಳೂರತ ಜಿಲ್ೂಯ ಎನ.ಆರ .ಪತರ ಹನಗೂ ಕ್್ೂಪಪ ತನಲೂೂಕ್ನ  
             ಸಕ್ನಾರಿ ಆಸಪತ್ರಗಳಲ್ಪೂ ಡರ್ನಲ್ಪಸಿಸ್  ಯೆಂತ್ರ ಹನಳನಗಿರತವುದರಿೆಂದ  
             ಸನವಾಜನಕರಿಗ್ ತ್ೂೆಂದರರ್್ನಗತತಿುರತವ ಬಗ್ೆ 

***** 
 

ಶ್ರೇ ಕ್್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ 
ಶ್ರೇ ಎೆಂ.ಕ್್. ಪ್ನರಣೇ್ಶ ರವರತ ನಯಮ್ 72ರ ಮೆೇರಗ್್ ನೇಡಲನದ ಸೂಚರ್್ಗ ್ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದೆಂತ ್ಮನನಯ ಆರೂ್ೇಗಯ 
ಮ್ತ್ತು ಕತಟತೆಂಬ ಕಲನಯಣ್ ಹನಗೂ ವ್ೈದಯಕ್ೇಯ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ ಉತ್ುರವನತನ ಸದನದಲ್ಪೂ 
ಮ್ೆಂಡಿಸತತಿುದು್ೇರ್್. 

 
(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ್) 
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೮೨) ವಿಷಯ:- ಹನಲತ ಉತನಪದಕರಿಗ್ ನೇಡತತಿುರತವ ಪ್ೂ್ರೇತನುಹ ಧನವನತನ ಆರತ 
             ತಿೆಂಗಳುಗಳಿೆಂದ ಬಿಡತಗಡ್ಗ್ೂಳಿಸದ್ೇ ಇರತವ ಕತರಿತ್ತ 

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

ಶ್ರೇ ದ್ಧರ್್ೇಶ  ಗೂಳಿಗೌಡ ಮ್ತ್ತು ಶ್ರೇ ಮ್ರಿತಿಬ್ಬೇಗೌಡ ರವರತ ನಯಮ್ 72ರ ಮೆೇರಗ್್ ನೇಡಲನದ ಸೂಚರ್್ಗ ್
ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದೆಂತ ್ಮನನಯ ಪಶತಸೆಂಗ್ೂೇಪರ್ನ ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ ಉತ್ುರವನತನ ಸದನದಲ್ಪೂ ಮ್ೆಂಡಿಸತತಿುದ್ುೇರ್್. 

 
(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ್) 
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೮೩) ವಿಷಯ:- ಬ್ೆಂಗಳೂರಿನ ಲನಲ ಬನಗ  ಉದನಯನವನದ ಒಳಭನಗದಲ್ಪೂ ಖ್ನಸಗಿ  
              ಸೂ್ಸೈ್ಟಿಗಳಿಗ್   ಸಕ್ನಾರಿ  ಭೂಮಿ  ಗತತಿುಗ್  ನೇಡಿರತವುದರಿೆಂದ  
              ಸಕ್ನಾರಕ್್ೆ ಕ್ೂ್ೇಟನಯೆಂತ್ರ ರೂಪ್ನಯಿ ನಷಟ ಆಗತತಿುರತವ ಕತರಿತ್ತ 

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

ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ. ವ್ೆಂಕಟ್ೇಶ ರವರತ ನಯಮ್ 72ರ ಮೆೇರಗ್್ ನೇಡಲನದ ಸೂಚರ್್ಗ ್ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದೆಂತ ್ ಮನನಯ 
ತ್ೂೇಟಗನರಿಕ್ ್ಹನಗೂ ಯೇಜರ್್, ಕ್ನಯಾಕರಮ್ ಸೆಂಯೇಜರ್್ ಮ್ತ್ತು ಸನೆಂಖಿಯಕ ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ ಉತ್ುರವನತನ 
ಸದನದಲ್ಪೂ ಮ್ೆಂಡಿಸತತಿುದ್ುೇರ್್. 

 
(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ್) 
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೮೪) ವಿಷಯ:- ಸಕ್ನಾರದ ವಿವಿಧ ಇಲನಖ್್ಗಳ ಕ್ರರ್ನ ಯೇಜರ್್ಗಳ ವಿವರಗಳನತನ  
              ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಟ ಇಲನಖ್್ಗಳ ವಬ್ ಸೈ್ರ್ ನಲ್ಪೂ ಪರಕಟಿಸತವ ಕತರಿತ್ತ 

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

ಶ್ರೇ ಗೂ್ೇವಿೆಂದರನಜತ ರವರತ ನಯಮ್ 72ರ ಮೆೇರಗ್್ ನೇಡಲನದ ಸೂಚರ್್ಗ ್ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದೆಂತ ್ ಮನನಯ 
ಯೇಜರ್್, ಕ್ನಯಾಕರಮ್, ಸೆಂಯೇಜರ್್ ಮ್ತ್ತು ಸನೆಂಖಿಯಕ ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ ಉತ್ುರವನತನ ಸದನದಲ್ಪೂ 
ಮ್ೆಂಡಿಸತತಿುದು್ೇರ್್. 

 
(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ್) 
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೮೫) ವಿಷಯ:- ಆಯಿಲ  ಕೆಂಪನಗಳ ದನಸನುನತಗಳಿೆಂದ ಪ್ಟ್್ೂರೇಲ  ಬೆಂಕತಗಳಿಗ್  
              ಸರಬರನಜನಗತವ ಟನಯೆಂಕರ ಗಳಲ್ಪೂ ಬ್ೇಬಿ ಟನಯೆಂಕ  ಅಳವಡಿಸಿಕ್್ೂೆಂಡತ 
              ಅವಯವಹನರ ನಡ್ಸತತಿುರತವ ಕತರಿತ್ತ 

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

ಶ್ರೇ ಮ್ರಿತಿಬ್ಬೇಗೌಡರವರತ ನಯಮ್ 72ರ ಮೆೇರ್ಗ ್ ನೇಡಲನದ ಸೂಚರ್್ಗ ್ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದೆಂತ ್ ಮನನಯ 
ಮ್ತಖ್ಯಮ್ೆಂತಿರಯವರ ಪರವನಗಿ ಉತ್ುರವನತನ ಸದನದಲ್ಪೂ ಮ್ೆಂಡಿಸತತಿುದ್ುೇರ್್. 

 
(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ್) 
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೮೬) ವಿಷಯ:- ಭತ್ು ಮ್ತ್ತು ರನಗಿ ಖ್ರಿೇದ್ಧ ಸೆಂಬೆಂಧವನಗಿ ಮೆೈಸೂರತ, ಮ್ೆಂಡಯ, ಚನಮ್ರನಜನಗರ,  
              ತ್ತಮ್ಕೂರತ ಮ್ತ್ತು ಹನಸನ ಜಿಲ್ೂಗಳಲ್ಪೂ ಖ್ರಿೇದ್ಧ ಕ್್ೇೆಂದರಗಳನತನ ತ್ರಯ್ದ್ ಇರತವುದತ  
              ಹನಗೂ ಬೆ್ಂಬಲ ಬಲ್್ ನಗದ್ಧಗ್ೂಳಿಸದ್ೇ ಇರತವುದರಿೆಂದ ರ್ೈತ್ರಿಗ್ ತ್ೂೆಂದರ್  
              ಉೆಂಟನಗಿರತವ ಕತರಿತ್ತ 

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

ಶ್ರೇ ಮ್ರಿತಿಬಬ್ೇಗೌಡ ಮ್ತ್ತು ಇತ್ರರತ ನಯಮ್ 72ರ ಮೆೇರಗ್್ ನೇಡಲನದ ಸೂಚರ್್ಗ ್ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದೆಂತ ್ಮನನಯ 
ಮ್ತಖ್ಯಮ್ೆಂತಿರಯವರ ಪರವನಗಿ ಉತ್ುರವನತನ ಸದನದಲ್ಪೂ ಮ್ೆಂಡಿಸತತಿುದ್ುೇರ್್. 

 
(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ್) 
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೮೭) ವಿಷಯ:- ಮ್ತಜರನಯಿ ದ್ೇವಸನಿನಗಳ ಆಡಳಿತ್  ಮ್ೆಂಡಳಿಗಳಲ್ಪೂ ವಿಶಾಕಮ್ಾ ಸಮನಜದ ಉಪ  
              ಪೆಂಗಡದವರಿಗ್ ಅಥವನ ವಿಶಾ ಬನರಹಮಣ್ರಿಗೂ ಅವಕ್ನಶ ನೇಡತವ ಕತರಿತ್ತ 

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

ಶ್ರೇ ಕ್್.ಪಿ. ನೆಂಜತೆಂಡಿ ಯವರತ ನಯಮ್ 72ರ ಮೆೇರಗ್್ ನೇಡಲನದ ಸೂಚರ್್ಗ ್ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದೆಂತ ್ ಮನನಯ 
ಧನಮಿಾಕ ದತಿು, ಹಜ  ಹನಗೂ ವಕಫ  ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ ಉತ್ುರವನತನ ಸದನದಲ್ಪೂ ಮ್ೆಂಡಿಸತತಿುದ್ುೇರ್್. 

(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ್) 
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೮೮) ವಿಷಯ:- ಮ್ೆಂಡಯ ಜಿಲ್ೂಯ ರಸು್ ಡನೆಂಬರಿೇಕರಣ್ ಹನಗೂ ಗತೆಂಡಿ ಮ್ತಚತಾವ  
              ಕ್ನಯಾವನತನ ಪ್ನರರೆಂಭಿಸತವ ಕತರಿತ್ತ 

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

ಶ್ರೇ ಮ್ರಿತಿಬ್ಬೇಗೌಡ ಹನಗೂ ಇತ್ರರತ ನಯಮ್ 72ರ ಮೆೇರಗ್್ ನೇಡಲನದ ಸೂಚರ್್ಗ ್ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದೆಂತ ್ಮನನಯ 
ಲ್ೂೇಕ್ೂ್ೇಪಯೇಗಿ ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ ಉತ್ುರವನತನ ಸದನದಲ್ಪೂ ಮ್ೆಂಡಿಸತತಿುದು್ೇರ್್. 

(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ್) 
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೮೯) ವಿಷಯ:- ಸನೆಂಪರದನಯಿಕ ಮಿೇನತಗನರರಲೂದ್ಧರತವವರತ ಮಿೇನತಗನರಿಕ್್  
              ವನಯಪ್ನರ ಮನಡತತಿುರತವುದರಿೆಂದ ಗೆಂಗನಮ್ತ್ಸಿ ಸಮ್ತದನಯದವರಿಗ್  
              ಅರ್ನಯಯವನಗತತಿುರತವ ಕತರಿತ್ತ 

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

ಡನ: ತ್ಳವನರ  ಸನಬಣ್ಣರವರತ ನಯಮ್ 72ರ ಮೆೇರಗ್್ ನೇಡಲನದ ಸೂಚರ್್ಗ ್ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದೆಂತ ್ ಮನನಯ 
ಮಿೇನತಗನರಿಕ್,್ ಬೆಂದರತ ಮ್ತ್ತು ಒಳರ್ನಡತ ಜಲಸನರಿಗ ್ ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ ಉತ್ುರವನತನ ಸದನದಲ್ಪೂ 
ಮ್ೆಂಡಿಸತತಿುದು್ೇರ್್. 

(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ್) 
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೯೦) ವಿಷಯ:- ಸಕ್ನಾರಿ ಕ್ವುಡ ಮ್ಕೆಳ ಶನಲಯ್ ವಿಶ್ೇಷ ಶ್ಕ್ಷಕರಿಗ್ ಪಿೆಂಚಣಿ 
              ನೇಡಲತ ಜ್ೇಷಠತ್ಯನತನ ನಗದ್ಧಗ್ೂಳಿಸತವ ಬಗ್ೆ 

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

ಶ್ರೇ ಕ್್.ಎ. ತಿಪ್ಪ್ೇಸನಾಮಿ ಯವರತ ನಯಮ್ 72ರ ಮೆೇರಗ್್ ನೇಡಲನದ ಸೂಚರ್್ಗ ್ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದೆಂತ ್ಮನನಯ ಗಣಿ 
ಮ್ತ್ತು ಭೂವಿಜ್ಞನನ ಹನಗೂ ಮ್ಹಳನ ಮ್ತ್ತು ಮ್ಕೆಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಕಲಚ್ೇತ್ನರ ಹನಗೂ ಹರಿಯ ರ್ನಗರಿಕರ 
ಸಬಲ್ಪೇಕರಣ್ ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ ಉತ್ುರವನತನ ಸದನದಲ್ಪೂ ಮ್ೆಂಡಿಸತತಿುದ್ುೇರ್್. 

 
(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ್) 
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೯೧) ವಿಷಯ:- ಸಕ್ನಾರಿ ಕಛ್ೇರಿಗಳಲ್ಪೂ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳನತನ ಭೇ್ಟಿ ಮನಡಲತ ನಗದ್ಧಪಡಿಸಿರತವ  
             ಸಮ್ಯದಲ್ಪೂ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಲಭಯವಿಲೂದ್ಧರತವ ಬಗ್ೆ 

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

ಶ್ರೇ ಗೂ್ೇವಿೆಂದರನಜತ ರವರತ ನಯಮ್ 72ರ ಮೆೇರಗ್್ ನೇಡಲನದ ಸೂಚರ್್ಗ ್ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದೆಂತ ್ ಮನನಯ 
ಮ್ತಖ್ಯಮ್ೆಂತಿರಯವರ ಪರವನಗಿ ಉತ್ುರವನತನ ಸದನದಲ್ಪೂ ಮ್ೆಂಡಿಸತತಿುದ್ುೇರ್್. 

(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ್) 
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೯೨) ವಿಷಯ:- ಶ್ರೇ ಗತರತರನಘವ್ೇೆಂದರ ಸಹಕ್ನರ ಬನಯೆಂಕ  ಅವಯವಹನರದಲ್ಪೂ ಭನಗಿರ್ನಗಿರತವವರ  
              ವಿರತದಿ ಕರಮ್ ಕ್್ೈಗ್ೂಳುಳವ ಕತರಿತ್ತ 

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

ಶ್ರೇ ಮ್ತನರನಜತಗೌಡ ಪಿ.ಎೆಂ. ಇವರತ ನಯಮ್ 72ರ ಮೆೇರಗ್ ್ನೇಡಲನದ ಸೂಚರ್್ಗ ್ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದೆಂತ್ ಮನನಯ 
ಸಹಕ್ನರ ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ ಉತ್ುರವನತನ ಸದನದಲ್ಪೂ ಮ್ೆಂಡಿಸತತಿುದ್ುೇರ್್. 

 
(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ್) 
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೯೩) ವಿಷಯ:- ಕ್್ೂಮ್ಘಟಟ ಗನರಮ್ದ ಸವ್ಾ ನೆಂ.30ರಲ್ಪೂ ಭೂಸನಾಧಿೇನ ಪಡಿಸಿಕ್್ೂೆಂಡಿರತವ  
              ಜಮಿೇನನ ಮನಲ್ಪೇಕರಿಗ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಿರತವ ನವ್ೇಶನ ಮ್ೆಂಜೂರತ ಮನಡತವ  
              ಕತರಿತ್ತ 

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

ಶ್ರೇ ಪತಟಟಣ್ಣ ಇವರತ ನಯಮ್ 72ರ ಮೆೇರಗ್್ ನೇಡಲನದ ಸೂಚರ್್ಗ ್ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದೆಂತ ್ ಮನನಯ 
ಮ್ತಖ್ಯಮ್ೆಂತಿರಯವರ ಪರವನಗಿ ಉತ್ುರವನತನ ಸದನದಲ್ಪೂ ಮ್ೆಂಡಿಸತತಿುದ್ುೇರ್್. 

 
(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ್) 

  



     ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನ ಪರಿಷತ್ತು                ೨೯.೧೨.೨೦೨೨        270 

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

 

 
 
 

೯೪) ವಿಷಯ:- ಬಿ.ಬಿ.ಎೆಂ.ಪಿ ವನಯಪಿುಯಲ್ಪೂ ಘನ ತನಯಜಯ ನವಾಹಣ್ಗನಗಿ ಸೂಕು ನವ್ೇಶನ  
              ಗತರತತಿಸದ್ ಇತ್ರ ್ಇಲನಖ್್ಗಳಿೆಂದ NOC ಪಡಯ್ದ್ ಮ್ೂರತ ಟನರನು ಫ್ರ   
              ಸಟ್ೇಷನ  ಸನಿಪಿಸಲತ ನಧಾರಿಸತವ ಕತರಿತ್ತ 

 
***** 

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

ಶ್ರೇ ಪಿ.ಆರ . ರಮೆೇಶ  ಹನಗೂ ಇತ್ರರತ ನಯಮ್ 72ರ ಮೆೇರಗ್್ ನೇಡಲನದ ಸೂಚರ್್ಗ ್ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದೆಂತ ್ಮನನಯ 
ಮ್ತಖ್ಯಮ್ೆಂತಿರಯವರ ಪರವನಗಿ ಉತ್ುರವನತನ ಸದನದಲ್ಪೂ ಮ್ೆಂಡಿಸತತಿುದ್ುೇರ್್. 

 
(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ್) 
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     ೯೫) ವಿಷಯ:- ಎಲ್ಚತಕ್್ೆ ರೂ್ೇಗದ ಉಲಬಣ್ದ್ಧೆಂದ ಅಡಿಕ್್ಯ ಗತಣ್ಮ್ಟಟ ಕತಸಿದ್ಧರತವುದರಿೆಂದ  
                   ಅಡಿಕ್್ ಬ್ಳಗ್ನರರತ ಸೆಂಕಷಟಕ್್ೆ ಸಿಲತಕ್ರತವ ಕತರಿತ್ತ 

 
***** 

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

ಶ್ರೇ ಕ್್. ಪರತನಪಸಿೆಂಹ ರ್ನಯಕ  ಇವರತ ನಯಮ್ 72ರ ಮೆೇರಗ್್ ನೇಡಲನದ ಸೂಚರ್್ಗ ್ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದೆಂತ ್ಮನನಯ 
ತ್ೂೇಟಗನರಿಕ್ ್ಹನಗೂ ಯೇಜರ್್, ಕ್ನಯಾಕರಮ್ ಸೆಂಯೇಜರ್್ ಮ್ತ್ತು ಸನೆಂಖಿಯಕ ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ ಉತ್ುರವನತನ 
ಸದನದಲ್ಪೂ ಮ್ೆಂಡಿಸತತಿುದ್ುೇರ್್. 

 
(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ್) 
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೯೬) ವಿಷಯ:- ಹ್ಬನಬಳದಲ್ಪೂರತವ ಸಕ್ನಾರಿ ಪಶತ ವ್ೈದಯಕ್ೇಯ ಆಸಪತ್ರಯಲ್ಪೂ ದ್ಧನದ  
              24 ಗೆಂಟ್ಗಳು ಕ್ನಯಾನವಾಹಸತವ ತ್ತತ್ತಾ ಚಿಕ್ತನು ಘಟಕ  
              ಸನಿಪಿಸತವ ಕತರಿತ್ತ 

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

ಶ್ರೇ ಪಿ.ಆರ . ರಮೆೇಶ  ಹನಗೂ ಇತ್ರರತ ನಯಮ್ 72ರ ಮೆೇರಗ್್ ನೇಡಲನದ ಸೂಚರ್್ಗ ್ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದೆಂತ ್ಮನನಯ 
ಪಶತಸೆಂಗ್ೂೇಪರ್್ ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ ಉತ್ುರವನತನ ಸದನದಲ್ಪೂ ಮ್ೆಂಡಿಸತತಿುದ್ುೇರ್್. 

 
(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ್) 
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೯೭) ವಿಷಯ:- ಕ್್ೂಪಪಳ ಜಿಲ್ೂಯ ಕ್ರ್ನನಳ ಗನರಮ್ದಲ್ಪೂ ಕರಕತಶಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ  
              ನಗಮ್ದ್ಧೆಂದ ಖ್ರಿೇದ್ಧ ಕ್ೇ್ೆಂದರ ಪ್ನರರೆಂಭಿಸತವ ಕತರಿತ್ತ 

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

ಶ್ರೇಮ್ತಿ ಹ್ೇಮ್ಲತನ ರ್ನಯಕ  ಇವರತ ನಯಮ್ 72ರ ಮೆೇರಗ್್ ನೇಡಲನದ ಸೂಚರ್್ಗ ್ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದೆಂತ್ ಮನನಯ 
ಪ್ೌರನಡಳಿತ್, ಸಣ್ಣ ಕ್್ೈಗನರಿಕ್್ ಮ್ತ್ತು ಸನವಾಜನಕ ಉದ್ಧುಮೆಗಳ ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ ಉತ್ುರವನತನ ಸದನದಲ್ಪೂ 
ಮ್ೆಂಡಿಸತತಿುದು್ೇರ್್. 

 
(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ್) 
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೯೮) ವಿಷಯ:- ಬ್ೇಗೂರತ ಹೂ್ೇಬಳಿಯ ದ್ೇವರ ಚಿಕೆನಹಳಿಳ ಗನರಮ್ದ ಸವ್ಾ ನೆಂ.27/2  
              ರಲ್ಪೂ 3 ಎಕರ್ 23 ಗತೆಂಟ್ ಜಮಿೇನನನತನ ಖ್ನಸಗಿ ವಯಕ್ುಗಳು ಅಕರಮ್ವನಗಿ  
              ಕಬಳಿಸಲತ ಬಿ.ಡಿ.ಎ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಸಹಕ್ನರ ನೇಡಿರತವ ಕತರಿತ್ತ 

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

ಶ್ರೇ ಮ್ರಿತಿಬ್ಬೇಗೌಡ ಇವರತ ನಯಮ್ 72ರ ಮೆೇರಗ್್ ನೇಡಲನದ ಸೂಚರ್್ಗ ್ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದೆಂತ್ ಮನನಯ 
ಮ್ತಖ್ಯಮ್ೆಂತಿರಯವರ ಪರವನಗಿ ಉತ್ುರವನತನ ಸದನದಲ್ಪೂ ಮ್ೆಂಡಿಸತತಿುದ್ುೇರ್್. 

 
(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ್) 
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೯೯) ವಿಷಯ:- ಅಸೆಂವಿಧನನ ಜನತಿ ನೆಂದರ್ನ ಪದಗಳನತನ ಬಳಸದೆಂತ್ ಸೂಕು ಕ್ನನೂನತ  
             ಜನರಿಗ್ ತ್ರತವ ಕತರಿತ್ತ 

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

ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶ  ಕ್್.ರನಥೂ್ೇಡ  ಇವರತ ನಯಮ್ 72ರ ಮೆೇರಗ್್ ನೇಡಲನದ ಸೂಚರ್್ಗ ್ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದೆಂತ ್ಉತ್ುರವನತನ 
ಸದನದಲ್ಪೂ ಮ್ೆಂಡಿಸತತಿುದ್ುೇರ್್. 

 
(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ್) 
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೧೦೦) ವಿಷಯ:- ಖ್ನಸಗಿ ಶನಲಗ್ಳು ಆರ .ಟಿ.ಐ ಮ್ಕೆಳಿಗ್ ನೇಡಬ್ೇಕ್ನಗಿರತವ  
              ಸೌಲಭಯಗಳ ಕತರಿತ್ತ 

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

ಶ್ರೇ ಡಿ.ಎಸ್.ಅರತಣ್ ಇವರತ ನಯಮ್ 72ರ ಮೆೇರಗ್್ ನೇಡಲನದ ಸೂಚರ್್ಗ ್ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದೆಂತ ್ಮನನಯ ಪ್ನರಥಮಿಕ 
ಮ್ತ್ತು ಪ್ೌರಢ್ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಹನಗೂ ಸಕ್ನಲ ಸಚಿವರವರ ಪರವನಗಿ ಉತ್ುರವನತನ ಸದನದಲ್ಪೂ ಮ್ೆಂಡಿಸತತಿುದ್ುೇರ್್. 

 
(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ್) 
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     ೧೦೧) ವಿಷಯ:- ಆರ .ಎಲ .ಜನಲಪಪ ವೈ್ದಯಕ್ೇಯ ಕ್ನಲ್ೇಜಿನ ವತಿಯಿೆಂದ ಕ್ೂ್ೇಲನರ  
                   ನಗರಸಭ್ಗ ್ಆಸಿು ತ್ರಿಗ್ ಪ್ನವತಿಸತತಿುಲೂದ್ಧರತವ ಬಗ್ೆ 

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

ಶ್ರೇ ಗ್ೂೇವಿೆಂದರನಜತ ಇವರತ ನಯಮ್ 72ರ ಮೆೇರಗ್್ ನೇಡಲನದ ಸೂಚರ್್ಗ ್ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದೆಂತ ್ ಮನನಯ 
ಪ್ೌರನಡಳಿತ್, ಸಣ್ಣ ಕ್್ೈಗನರಿಕ್್ಗಳು ಹನಗೂ ಸನವಾಜನಕ ವಲಯ ಉದಯಮ್ಗಳ ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ ಉತ್ುರವನತನ 
ಸದನದಲ್ಪೂ ಮ್ೆಂಡಿಸತತಿುದ್ುೇರ್್. 

 
 (ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ್)   
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ಈ) ನಯಮ್ 330ರ ಅಡಿಯಲ್ಪೂ ಸಿಾೇಕರಿಸಲನದ ಸೂಚರ್್ಗಳಿಗ್ ಉತ್ುರಗಳು 
 

೦೧) ವಿಷಯ: ಗನರಮ್ ಪೆಂಚನಯಿತಿ ಅಧಯಕ್ಷರತ, ಉಪ್ನಧಯಕ್ಷರತ ಮ್ತ್ತು ಸದಸಯರತಗಳ   
            ಅಧಿಕ್ನರವನತನ ಮಟಕತಗ್ೂಳಿಸಿರತವ ಬಗ್ೆ. 

- - - - - 
 ಶ್ರೇ ಕ್್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ 
ಶ್ರೇ ಮ್ೆಂಜತರ್ನಥ ಭೆಂಡನರಿಯವರತ ನಯಮ್ 330ರ ಮೆೇರಗ್್ ನೇಡಲನದ ಸೂಚರ್್ಗ ್ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದೆಂತ,್ ಮನನಯ 
ಮ್ತಖ್ಯಮ್ೆಂತಿರಯವರ ಪರವನಗಿ ಉತ್ುರವನತನ ಸದನದಲ್ಪೂ ಮ್ೆಂಡಿಸತತಿುದ್ುೇರ್್. 
 

(ಪರತಿಯನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ್) 
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೦೨) ವಿಷಯ: ಕ್್ೂೇವಿಡ-19 ಸೂ್ೇೆಂಕ್ನೆಂದ ಮ್ೃತ್ರನದ ಗನರಮ್ ಪೆಂಚನಯಿತಿ ಸಿಬಬೆಂದ್ಧಗಳ ಕತಟತೆಂಬಕ್್ೆ 

ನೇಡಲತ   ಉದ್ುೇಶ್ಸಲನಗಿರತವ ಪರಿಹನರದ ಮತ್ುವನತನ ಗನರಮ್ಪೆಂಚನಯಿತಿಗಳ ತ್ರಿಗ್ 
ಹಣ್ದ್ಧೆಂದ ಸೆಂಗರಹಸಲತ ಉದ್ುೇಶ್ಸಿರತವುದರಿೆಂದ ಗನರಮ್ ಪೆಂಚನಯಿತಿಗಳಲ್ಪೂ ಆರ್ಥಾಕ ಸೆಂಕಷಟ 
ಉದಬವಿಸಿರತವ ಕತರಿತ್ತ. 

- - - - - 
 ಶ್ರೇ ಕ್್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಯ 
ಸದಸಯರತಗಳನದ ಶ್ರೇ ಕ್್.ಎ. ತಿಪ್ಪ್ೇಸನಾಮಿ, ಶ್ರೇ ಎಸ್.ಎಲ. ಭ್ೂೇಜೇ್ಗೌಡ, ಶ್ರೇ ಟಿ.ಎ. ಶರವಣ್ ಮ್ತ್ತು ಶ್ರೇ ಸಿ.ಎನ. 
ಮ್ೆಂಜ್ೇಗೌಡರವರತ ನಯಮ್ 330ರ ಮೆೇರಗ್್ ನೇಡಲನದ ಸೂಚರ್್ಗ ್ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದೆಂತ,್ ಮನನಯ 
ಮ್ತಖ್ಯಮ್ೆಂತಿರಯವರ ಪರವನಗಿ ಉತ್ುರವನತನ ಸದನದಲ್ಪೂ ಮ್ೆಂಡಿಸತತಿುದ್ುೇರ್್. 

(ಪರತಿಯನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ್) 
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೦೩) ವಿಷಯ: ರ್ನಯಯಮ್ೂತಿಾ ಶ್ರೇ ರ್ನಗಮೇಹನ  ದನಸ್  ಆಯೇಗದ ಶ್ಫನರಸಿುನ ಅನಾಯ ಪರಿಶ್ಷಟ 

ಜನತಿ ಮ್ತ್ತು ಪರಿಶ್ಷಟ ಪೆಂಗಡಗಳ ಮಿೇಸಲನತಿಯನತನ ರನಜಯದಲ್ಪೂ ಹ್ಚಿಾಸಲನಗಿರತವ ಕತರಿತ್ತ 
ಸೂಕು ಪರಸನುವರ್್ಯನತನ ಕ್್ೇೆಂದರ ಸಕ್ನಾರಕ್್ೆ ಸಲ್ಪೂಸದೇ್ ಇರತವ ಕತರಿತ್ತ. 

- - - - - 
  

ಶ್ರೇ ಕ್್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಯ 
ಸದಸಯರತಗಳನದ ಶ್ರೇ ಕ್್.ಎ. ತಿಪ್ಪ್ೇಸನಾಮಿ ಹನಗೂ ಶ್ರೇ ಟಿ.ಎ. ಶರವಣ್ರವರತ ನಯಮ್ 330ರ ಮೆೇರ್ಗ ್ನೇಡಲನದ 
ಸೂಚರ್್ಗ ್ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದೆಂತ್ ಉತ್ುರವನತನ ಸದನದಲ್ಪೂ ಮ್ೆಂಡಿಸತತಿುದ್ುೇರ್್. 
 

(ಪರತಿಯನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ್) 
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         ೦೪) ವಿಷಯ: ಮೆೇಲತಕ್್ೂೇಟ್ ಹ್ೂೇಬಳಿಯ ಕ್ನಡೇ್ನಹಳಿಳ ಗನರಮ್ಕ್್ೆ ಏತ್ ನೇರನವರಿ  
                      ಅನತಷ್ನಠನಗ್ೂಳಿಸತವ ಕತರಿತ್ತ 

- - - - - 
  

ಶ್ರೇ ಕ್್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ 
ಶ್ರೇ ಮೇಹನ  ಕತಮನರ  ಕ್್ೂೆಂಡಜಿೆಯವರತ ನಯಮ್ 330ರ ಮೆೇರಗ್್ ನೇಡಲನದ ಸೂಚರ್್ಗ ್ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದೆಂತ ್
ಮನನಯ ಕ್ನನೂನತ ಸೆಂಸದ್ಧೇಯ ವಯವಹನರಗಳು, ಶನಸನ ರಚರ್್ ಹನಗೂ ಸಣ್ಣ ನೇರನವರಿ ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ 
ಉತ್ುರವನತನ ಸದನದಲ್ಪೂ ಮ್ೆಂಡಿಸತತಿುದು್ೇರ್್. 
 

(ಪರತಿಯನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ್) 
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 ೦5) ವಿಷಯ: ದ್ಧರ್ನೆಂಕ 01.04.2006ರ ನೆಂತ್ರ ರ್್ೇಮ್ಕಗೂ್ೆಂಡಿರತವ ಸಕ್ನಾರಿ ರ್ೌಕರರಿಗ್ ಎನ.

ಪಿ.ಎಸ್.  
              ಯೇಜರ್್ಯಿೆಂದ ಸೂಕುವನದ ಪಿೆಂಚಣಿ ಸೌಲಭಯವಿಲೂದ್, ನವೃತಿು ನೆಂತ್ರದ ದ್ಧನಗಳಲ್ಪೂ 

ಜಿೇವನ  
              ನವಾಹಣ್ ಕಷಟಕರವನಗಿರತವ ಗೆಂಭಿೇರ ಸಮ್ಸ್ಯ ಕತರಿತ್ತ. 

- - - - - 
  

ಶ್ರೇ ಕ್್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ 
ಶ್ರೇ ಮ್ರಿತಿಬ್ಬೇಗೌಡರತ ನಯಮ್ 330ರ ಮೆೇರಗ್್ ನೇಡಲನದ ಸೂಚರ್್ಗ ್ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದೆಂತ್ ಮನನಯ 
ಮ್ತಖ್ಯಮ್ೆಂತಿರಯವರ ಪರವನಗಿ ಉತ್ುರವನತನ ಸದನದಲ್ಪೂ ಮ್ೆಂಡಿಸತತಿುದ್ುೇರ್್. 
 

(ಪರತಿಯನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ್) 

  



     ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನ ಪರಿಷತ್ತು                ೨೯.೧೨.೨೦೨೨        283 

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

 

 
೦೬) ವಿಷಯ: ಬೆ್ಂಗಳೂರತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ನರಧಿಕ್ನರದ ಆಸಿುಯನತನ ಕ್ನನೂನತ ಬನಹರವನಗಿ ಆದನಯ  
            ತ್ರಿಗ್ ಇಲನಖ್್ ಗೃಹ ನಮನಾಣ್ ಸಹಕ್ನರ ಸೆಂಘಕ್್ೆ ಸಗಟತ ಹೆಂಚಿಕ್ ್ಮನಡಿರತವ ಕತರಿತ್ತ. 

- - - - - 
  

ಶ್ರೇ ಕ್್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ 
ಶ್ರೇ ಪತಟಟಣ್ಣನವರತ ನಯಮ್ 330ರ ಮೆೇರಗ್್ ನೇಡಲನದ ಸೂಚರ್್ಗ ್ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದೆಂತ ್ ಮನನಯ 
ಮ್ತಖ್ಯಮ್ೆಂತಿರಯವರ ಪರವನಗಿ ಉತ್ುರವನತನ ಸದನದಲ್ಪೂ ಮ್ೆಂಡಿಸತತಿುದ್ುೇರ್್. 
 

(ಪರತಿಯನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ್) 
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೦7) ವಿಷಯ: ಬ್ೇಗೂರತ ಹ್ೂೇಬಳಿಯ ದ್ೇವರ ಚಿಕೆನಹಳಿಳ ಗನರಮ್ದ ಸವ್ಾ ನೆಂ.27/2 ರಲ್ಪೂ 3 ಎಕರ ್

23 ಗತೆಂಟ್ ಜಮಿೇನನನತನ ಖ್ನಸಗಿ ವಯಕ್ುಗಳು ಅಕರಮ್ವನಗಿ ಕಬಳಿಸಲತ ಬಿ.ಡಿ.ಎ 
ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಸಹಕ್ನರ ನೇಡಿರತವ ಕತರಿತ್ತ 

- - - - - 
  

ಶ್ರೇ ಕ್್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ 
ಶ್ರೇ ಮ್ರಿತಿಬ್ಬೇಗೌಡರತ ನಯಮ್ 330ರ ಮೆೇರಗ್್ ನೇಡಲನದ ಸೂಚರ್್ಗ ್ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದೆಂತ ್ ಮನನಯ 
ಮ್ತಖ್ಯಮ್ೆಂತಿರಯವರ ಪರವನಗಿ ಉತ್ುರವನತನ ಸದನದಲ್ಪೂ ಮ್ೆಂಡಿಸತತಿುದ್ುೇರ್್. 
 

(ಪರತಿಯನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ್) 
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         ೦೮) ವಿಷಯ: ಬಿಬಿಎೆಂಪಿ ವನಯಪಿುಯಲ್ಪೂ ಚಿಲತಮೆ ಸೆಂಸ್ಿಯಿೆಂದ ಮ್ತ್ದನರರ ಮನಹತಿ   

                 ದತರತಪಯೇಗ ಮನಡಿರತವ ಬಗ್ೆ. 
- - - - - 

 ಶ್ರೇ ಕ್್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ 
ಶ್ರೇ ಕ್್. ಅಬತುಲ  ಜಬನಬರ ನಯಮ್ 330ರ ಮೆೇರಗ್್ ನೇಡಲನದ ಸೂಚರ್್ಗ ್ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದೆಂತ್ ಮನನಯ 
ಮ್ತಖ್ಯಮ್ೆಂತಿರಯವರ ಪರವನಗಿ ಉತ್ುರವನತನ ಸದನದಲ್ಪೂ ಮ್ೆಂಡಿಸತತಿುದ್ುೇರ್್. 
 

(ಪರತಿಯನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ್) 
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         ೦9) ವಿಷಯ: ಕ್್ೆಂಪ್್ೇಗೌಡ ಬಡನವಣ್ಯ ಪ್್ರಿಫ್ರಲ  ರಸ್ುಗ್ ಸನಾಧಿೇನಪಡಿಸಿಕ್್ೂಳಳಲನದ   

                  ಜಮಿೇನನತನ ನವ್ೇಶನ ರಚಿಸಲತ ಉಪಯೇಗಿಸಿಕ್್ೂಳುಳತಿುರತವ ಕತರಿತ್ತ 
- - - - - 

 ಶ್ರೇ ಕ್್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ 
ಶ್ರೇ ಪತಟಟಣ್ಣನವರತ ನಯಮ್ 330ರ ಮೆೇರಗ್್ ನೇಡಲನದ ಸೂಚರ್್ಗ ್ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದೆಂತ ್ ಮನನಯ 
ಮ್ತಖ್ಯಮ್ೆಂತಿರಯವರ ಪರವನಗಿ ಉತ್ುರವನತನ ಸದನದಲ್ಪೂ ಮ್ೆಂಡಿಸತತಿುದ್ುೇರ್್. 
 

(ಪರತಿಯನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ್) 
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10) ವಿಷಯ: Indian Strategic petroleum Reserve Limited ರವರತ ಗನರಮ್   

         ಪೆಂಚನಯಿತಿಗ ್ಆಸಿು ಮ್ತ್ತು ಕಟಟಡ ತ್ರಿಗ್ ಪ್ನವತಿಸದ್ೇ ಇರತವ ಕತರಿತ್ತ  
- - - - - 

 ಶ್ರೇ ಕ್್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ 
ಶ್ರೇ ಕ್್. ಪರತನಪಸಿೆಂಹ ರ್ನಯಕ ರವರತ ನಯಮ್ 330ರ ಮೆೇರಗ್್ ನೇಡಲನದ ಸೂಚರ್್ಗ ್ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದೆಂತ ್ಮನನಯ 
ಮ್ತಖ್ಯಮ್ೆಂತಿರಯವರ ಪರವನಗಿ ಉತ್ುರವನತನ ಸದನದಲ್ಪೂ ಮ್ೆಂಡಿಸತತಿುದ್ುೇರ್್. 
 

(ಪರತಿಯನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ್) 
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11) ವಿಷಯ: ಸಿಳಿರ್ನಡಳಿತ್ ಸೆಂಸ್ಿಗಳಲ್ಪೂ ಕತ್ಾವಯ ನವಾಹಸತತಿುರತವ ಡನಟನ ಎೆಂಟಿರ ಆಪರೇ್ಟರ  

ಹನಗೂ ಬಿಲ  ಕಲ್ಕಟರ  ಹತದ್ುಗಳನತನ “ಸಿ” ದಜ್ಾಗ್ ಏರಿಸತವ ಕತರಿತ್ತ  
- - - - - 

 ಶ್ರೇ ಕ್್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ 
ಶ್ರೇ ಮ್ೆಂಜತರ್ನಥ ಭೆಂಡನರಿಯವರತ ನಯಮ್ 330ರ ಮೆೇರಗ್್ ನೇಡಲನದ ಸೂಚರ್್ಗ ್ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದೆಂತ ್ಮನನಯ 
ಮ್ತಖ್ಯಮ್ೆಂತಿರಯವರ ಪರವನಗಿ ಉತ್ುರವನತನ ಸದನದಲ್ಪೂ ಮ್ೆಂಡಿಸತತಿುದ್ುೇರ್್. 
 

(ಪರತಿಯನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ್) 
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12) ವಿಷಯ: ದಕ್ಷಿಣ್ ಕನನಡ ಜಿಲ್ೂಯ ಪತತ್ೂುರಿನ ಕ್ನಣಿಯೂರಿನಲ್ಪೂ ರ್್ಲ್ಸಿದರತವ ಉಪ ವಲಯ   

        ಅರಣನಯಧಿಕ್ನರಿಯವರಿಗ್ ಕ್್ೂಲ್ ಬದ್ರಿಕ್್ ಹನಕ್ರತವ ಕತರಿತ್ತ.  
- - - - - 

 ಶ್ರೇ ಕ್್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಯ 
ಸದಸಯರತಗಳನದ ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.್ ಹರಿಪರಸನದ  ಮ್ತ್ತು ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶ  ಕ್್. ರನಥ್ೂೇಡ ರವರತ ನಯಮ್ 330ರ ಮೆೇರಗ್ ್
ನೇಡಲನದ ಸೂಚರ್್ಗ ್ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದೆಂತ ್ ಮನನಯ ಗೃಹ ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ ಉತ್ುರವನತನ ಸದನದಲ್ಪೂ 
ಮ್ೆಂಡಿಸತತಿುದು್ೇರ್್. 
 

(ಪರತಿಯನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ್) 
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13) ವಿಷಯ: ಕ್್ೈಸ್  ವತಿಯಿೆಂದ ನಡಸ್ಲನಗತತಿುರತವ ವಸತಿ ಶನಲನ ಶ್ಕ್ಷಕರತಗಳಿಗ್ DCRG ಸೌಲಭಯ, 

ಕ್್.ಜಿ.ಐ.ಡಿ, ಜ್ೂಯೇತಿ ಸೆಂಜಿೇವಿನ ಹನಗೂ NPS ಯೇಜರ್್ ಜನರಿಗ್ ತ್ರದ್ ಇರತವುದತ 
ಹನಗೂ ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳಿಗ್ ಮ್ೂಲಭೂತ್ ಸೌಕಯಾಗಳನತನ ಕಲ್ಪಪಸದೇ್ ಇರತವ ಬಗ್ೆ  

- - - - - 
 ಶ್ರೇ ಕ್್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ 
ಶ್ರೇ ಮ್ರಿತಿಬ್ಬೇಗೌಡರತ ನಯಮ್ 330ರ ಮೆೇರಗ್್ ನೇಡಲನದ ಸೂಚರ್್ಗ ್ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದೆಂತ ್ಉತ್ುರವನತನ ಸದನದಲ್ಪೂ 
ಮ್ೆಂಡಿಸತತಿುದು್ೇರ್್. 

 

(ಪರತಿಯನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ್) 
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14) ವಿಷಯ: ಒಕೆಲ್ಪಗ ಜನಸೆಂಖ್್ಯಯ ಅನತಗತಣ್ವನಗಿ ಪರಸತುತ್ ಇರತವ ಶ್ೇ.4ರ   

        ಮಿೇಸಲನತಿಯನತನ ಶ್ೇ.12ಕ್್ೆ ಹ್ಚಿಾಸತವ ಕತರಿತ್ತ.  
- - - - - 

 ಶ್ರೇ ಕ್್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಯ 
ಸದಸಯರತಗಳನದ ಶ್ರೇ ಎಸ್. ರವಿ, ಡನ: ಕ್್. ಗ್ೂೇವಿೆಂದರನಜತ, ಶ್ರೇ ಮ್ರಿತಿಬ್ಬೇಗೌಡ, ಶ್ರೇ ಮ್ೆಂಜತರ್ನಥ  ಭೆಂಡನರಿ, 
ಶ್ರೇ ಸಿ.ಎೆಂ. ಲ್ಪೆಂಗಪಪ, ಶ್ರೇ ಎೆಂ.ಎಲ. ಅನಲ  ಕತಮನರ , ಶ್ರೇ ಮ್ಧತ ಜಿ. ಮನದ್ೇಗೌಡ ಹನಗೂ ಶ್ರೇ ದ್ಧರ್್ೇಶ  
ಗೂಳಿಗೌಡರವರತ ನಯಮ್ 330ರ ಮೆೇರ್ಗ ್ ನೇಡಲನದ ಸೂಚರ್್ಗ ್ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದೆಂತ್ ಉತ್ುರವನತನ ಸದನದಲ್ಪೂ 
ಮ್ೆಂಡಿಸತತಿುದು್ೇರ್್. 

 

(ಪರತಿಯನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ್) 
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15) ವಿಷಯ: ವೃತಿು ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಇಲನಖ್ಯ್ಿೆಂದ (JOC) ವಿವಿಧ ಇಲನಖ್ಗ್ಳಲ್ಪೂ ವಿಲ್ಪೇನಗೂ್ೆಂಡ    

ಸಿಬಬೆಂದ್ಧಗಳ ಖ್ನಯೆಂ ಪೂವಾ ಸೇ್ವ್ಯನತನ ಪರಿಗಣಿಸಿ ನಶ್ಾತ್ ಪಿೆಂಚಣಿ ನೇಡದ್ ಇರತವ 
ಬಗ್ೆ.  

- - - - - 
  

ಶ್ರೇ ಕ್್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ 
ಶ್ರೇ ಮ್ರಿತಿಬ್ಬೇಗೌಡರತ ನಯಮ್ 330ರ ಮೆೇರಗ್್ ನೇಡಲನದ ಸೂಚರ್್ಗ ್ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದೆಂತ ್ಮನನಯ ಪ್ನರಥಮಿಕ 
ಮ್ತ್ತು ಪ್ೌರಢ್ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಹನಗೂ ಸಕ್ನಲ ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ ಉತ್ುರವನತನ ಸದನದಲ್ಪೂ ಮ್ೆಂಡಿಸತತಿುದ್ುೇರ್್. 
 

(ಪರತಿಯನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ್) 
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16) ವಿಷಯ: ಗ್ಜ್ಟ್ಡ  ಫ್ೂರೇಬ್ೇಷನರಿ ಹತದ್ುಗನಗಿ 2020ರ ಕ್್ೂೇವಿಡ-19 ಸೆಂದಭಾದಲ್ಪೂ ಪೂವಾಭನವಿ 

ಪರಿೇಕ್್ಗ್ ಅಜಿಾ ಸಲ್ಪೂಸಿ ವಯೇಮಿತಿ ಮಿೇರಿರತವ ಎಲನೂ ಅಭಯರ್ಥಾಗಳಿಗೂ ಹ್ೂಸದನಗಿ ಅಜಿಾ 
ಸಲ್ಪೂಸಲತ ಅವಕ್ನಶ ಕಲ್ಪಪಸತವ ಕತರಿತ್ತ  

- - - - - 
 ಶ್ರೇ ಕ್್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ 
ಶ್ರೇ ಮ್ಧತ ಜಿ. ಮನದ್ೇಗೌಡರವರತ ನಯಮ್ 330ರ ಮೆೇರಗ್್ ನೇಡಲನದ ಸೂಚರ್್ಗ್ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದೆಂತ ್ಮನನಯ 
ಮ್ತಖ್ಯಮ್ೆಂತಿರಯವರ ಪರವನಗಿ ಉತ್ುರವನತನ ಸದನದಲ್ಪೂ ಮ್ೆಂಡಿಸತತಿುದ್ುೇರ್್. 
 

(ಪರತಿಯನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ್) 
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17) ವಿಷಯ: ಶ್ರೇ ಗತರತರನಘವ್ೇೆಂದರ ಸಹಕ್ನರ ಬನಯೆಂಕ  ಅವಯವಹನರದಲ್ಪೂ ಭನಗಿರ್ನಗಿರತವವವರ 

ವಿರತದಿ ಕರಮ್ ಕ್್ೈಗ್ೂಳುಳವ ಕತರಿತ್ತ 
- - - - - 

 ಶ್ರೇ ಕ್್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ 
ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ. ವ್ೆಂಕಟ್ೇಶ ರವರತ ನಯಮ್ 330ರ ಮೆೇರಗ್್ ನೇಡಲನದ ಸೂಚರ್್ಗ ್ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದೆಂತ ್ ಮನನಯ 
ಸಹಕ್ನರ ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ ಉತ್ುರವನತನ ಸದನದಲ್ಪೂ ಮ್ೆಂಡಿಸತತಿುದ್ುೇರ್್. 
 

(ಪರತಿಯನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ್) 
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18) ವಿಷಯ: ಕನಕಪತರ ತನಲೂೂಕ್ನ ಸನತ್ನೂರತ ಹ್ೂೇಬಳಿಯ P.D.O ಅವರತ MNREGA   

         ಯೇಜರ್್ಯಲ್ಪೂ ಅಕರಮ್ ನಡಸ್ಿರತವ ಕತರಿತ್ತ  
- - - - - 

 ಶ್ರೇ ಕ್್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ 
ಶ್ರೇ ಎನ. ರವಿಕತಮನರ ರವರತ ನಯಮ್ 330ರ ಮೆೇರಗ್ ್ ನೇಡಲನದ ಸೂಚರ್್ಗ ್ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದೆಂತ ್ ಮನನಯ 
ಮ್ತಖ್ಯಮ್ೆಂತಿರಯವರ ಪರವನಗಿ ಉತ್ುರವನತನ ಸದನದಲ್ಪೂ ಮ್ೆಂಡಿಸತತಿುದ್ುೇರ್್. 
 

(ಪರತಿಯನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ್) 
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19) ವಿಷಯ: ಕೃಷಿ ಇಲನಖ್ಯ್ೆಂದ್ಧಗ್ ತ್ೂೇಟಗನರಿಕ್್ ಹನಗೂ ರೇ್ಷ್್ಮ ಇಲನಖ್ಗ್ಳನತನ ವಿಲ್ಪೇನಗ್ೂಳಿಸಲತ 

ತಿೇಮನಾನಸಿರತವುದರಿೆಂದ ತ್ೂೇಟಗನರಿಕ್್ ಮ್ತ್ತು ರೇ್ಷ್್ಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕತೆಂಠಿತ್ಗ್ೂಳುಳವ 
ಕತರಿತ್ತ  

- - - - - 
 ಶ್ರೇ ಕ್್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ 
ಶ್ರೇ ಮ್ರಿತಿಬಬ್ೇಗೌಡರತ ನಯಮ್ 330ರ ಮೆೇರಗ್ ್ ನೇಡಲನದ ಸೂಚರ್್ಗ ್ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದೆಂತ ್ ಮನನಯ ರೇ್ಷ್್ಮ, 
ಯತವಸಬಲ್ಪೇಕರಣ್ ಮ್ತ್ತು ಕ್ರೇಡನ ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ ಉತ್ುರವನತನ ಸದನದಲ್ಪೂ ಮ್ೆಂಡಿಸತತಿುದು್ೇರ್್. 
 

(ಪರತಿಯನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ್) 
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20) ವಿಷಯ: ಮೆೈಸೂರಿನಲ್ಪೂರತವ ಪ್ನರೆಂಪರಿಕ ಕಟಟಡಗಳ ನವಾಹಣ್ಗ್ ಸಕ್ನಾರದ ಬಜ್ರ್ ನಲ್ಪೂ   

        ಹ್ಚಿಾನ ಅನತದನನ ಕ್ನಯಿುರಿಸತವ ಕತರಿತ್ತ.  
- - - - - 

 ಶ್ರೇ ಕ್್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ 
ಶ್ರೇ ಸಿ.ಎನ. ಮ್ೆಂಜ್ೇಗೌಡರತ ನಯಮ್ 330ರ ಮೆೇರಗ್್ ನೇಡಲನದ ಸೂಚರ್್ಗ ್ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದೆಂತ ್ ಮನನಯ 
ಪರವನಸೂ್ೇದಯಮ್ ಹನಗೂ ಪರಿಸರ ಮ್ತ್ತು ಜಿೇವಿಶನಸರ ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ ಉತ್ುರವನತನ ಸದನದಲ್ಪೂ ಮ್ೆಂಡಿಸತತಿುದ್ುೇರ್್. 
 

(ಪರತಿಯನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ್) 
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21) ವಿಷಯ: ತ್ೂೇಟಗನರಿಕ್್ ಇಲನಖ್್ಗ ್ಕಡಿಮೆ ಅನತದನನ ಬಿಡತಗಡ್ ಮನಡತತಿುರತವ ಕತರಿತ್ತ  

- - - - - 
 ಶ್ರೇ ಕ್್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ 
ಶ್ರೇ ಗೂ್ೇವಿೆಂದರನಜತರವರತ ನಯಮ್ 330ರ ಮೆೇರಗ್್ ನೇಡಲನದ ಸೂಚರ್್ಗ ್ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದೆಂತ ್ ಮನನಯ 
ತ್ೂೇಟಗನರಿಕ್ ್ಹನಗೂ ಯೇಜರ್್, ಕ್ನಯಾಕರಮ್ ಸೆಂಯೇಜರ್್ ಮ್ತ್ತು ಸನೆಂಖಿಯಕ ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ ಉತ್ುರವನತನ 
ಸದನದಲ್ಪೂ ಮ್ೆಂಡಿಸತತಿುದ್ುೇರ್್. 
 

(ಪರತಿಯನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ್) 
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22) ವಿಷಯ: ಶ್ವಮಗೆ ಜಿಲ್ೂಯಲ್ಪೂ ಉತನಪರ್್ರ್ನಗತವ ಅಡಿಕ್್ ಮನರನಟದ ಒಟತಟ ವಹವನಟಿನ   

        ತ್ರಿಗ್ ಆದನಯದ ಬಗ್ೆ ಗ್ೂೆಂದಲವಿರತವ ಕತರಿತ್ತ 
- - - - - 

 ಶ್ರೇ ಕ್್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ 
ಶ್ರೇ ಡಿ.ಎಸ್ . ಅರತಣ್ ರವರತ ನಯಮ್ 330ರ ಮೆೇರಗ್್ ನೇಡಲನದ ಸೂಚರ್್ಗ ್ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದೆಂತ್ ಮನನಯ 
ಮ್ತಖ್ಯಮ್ೆಂತಿರಯವರ ಪರವನಗಿ ಉತ್ುರವನತನ ಸದನದಲ್ಪೂ ಮ್ೆಂಡಿಸತತಿುದ್ುೇರ್್. 
 

(ಪರತಿಯನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ್) 
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23) ವಿಷಯ: ಬಳ್ಗನವಿ ನಗರನಭಿವೃದ್ಧು ಪ್ನರಧಿಕ್ನರದ್ಧೆಂದ ಹರನಜತ ಮನಡಲನಗಿರತವ   

         ನವ್ೇಶನಗಳಲ್ಪೂ ಅಕರಮ್ ನಡ್ದ್ಧರತವ ಕತರಿತ್ತ 
- - - - - 

 ಶ್ರೇ ಕ್್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ 
ಶ್ರೇ ಎೆಂ. ರ್ನಗರನಜತರವರತ ನಯಮ್ 330ರ ಮೆೇರಗ್್ ನೇಡಲನದ ಸೂಚರ್್ಗ ್ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದೆಂತ ್ ಮನನಯ 
ನಗರನಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ ಉತ್ುರವನತನ ಸದನದಲ್ಪೂ ಮ್ೆಂಡಿಸತತಿುದ್ುೇರ್್. 
 

(ಪರತಿಯನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ್) 
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24) ವಿಷಯ: ಮೆೈ ಷತಗರ  ಕ್ನಖ್ನಾರ್್ಯಲ್ಪೂ ಕಡಿಮೆ ಪರಮನಣ್ದ ಕಬತಬ ಅರಯ್ತತಿುರತವುದರಿೆಂದ ಕ್ನಖ್ನಾರ್್ 

ನಷಟದಲ್ಪೂರತವ ಕ್ನರಣ್ದ್ಧೆಂದ ರ್ೈತ್ರಿಗ್ ಹಣ್ ಪ್ನವತಿ ವಿಳೆಂಬವನಗತತಿುರತವ ಕತರಿತ್ತ.  
- - - - - 

 ಶ್ರೇ ಕ್್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ 
ಶ್ರೇ ಮ್ರಿತಿಬಬ್ೇಗೌಡ, ಶ್ರೇ ದ್ಧರ್್ೇಶ  ಗೂಳಿಗೌಡ ಹನಗೂ ಶ್ರೇ ಮ್ಧತ ಜಿ. ಮನದ್ೇಗೌಡರವರತ ನಯಮ್ 330ರ 
ಮೆೇರಗ್್ ನೇಡಲನದ ಸೂಚರ್್ಗ ್ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದೆಂತ ್ಮನನಯ ಕ್್ೈಮ್ಗೆ ಮ್ತ್ತು ಜವಳಿ, ಕಬತಬ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹನಗೂ ಸಕೆರ ್
ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ ಉತ್ುರವನತನ ಸದನದಲ್ಪೂ ಮ್ೆಂಡಿಸತತಿುದ್ುೇರ್್. 
 

(ಪರತಿಯನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ್) 
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25) ವಿಷಯ: ಕ್ನಲೇ್ಜತ ಗರೆಂಥಪ್ನಲಕ ಪದರ್ನಮ್ ಬದಲನವಣ್ ಮನಡತವ ಪರಸನುವರ್್ ಕಡತ್ವನತನ ಆರ್ಥಾಕ 

ಇಲನಖ್ಗ್್ ಕಳುಹಸಿರತವುದರಿೆಂದ ಸಮ್ಸ್ಯ ಕ್ೂಸಟಗ್ೂೆಂಡಿರತವ ಕತರಿತ್ತ  
- - - - - 

 ಶ್ರೇ ಕ್್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ 
ಶ್ರೇ ಎೆಂ.ಕ್.್ ಪ್ನರಣ್ೇಶ , ಶ್ರೇ ಆಯನೂರತ ಮ್ೆಂಜತರ್ನಥ , ಶ್ರೇ ಛಲವನದ್ಧ ಟಿ.ರ್ನರನಯಣ್ಸನಾಮಿ, ಶ್ರೇ 
ಕ್್ೇಶವಪರಸನದ. ಎಸ್  ಮ್ತ್ತು ಶ್ರೇ ಡಿ.ಎಸ್ . ಅರತಣ್  ಇವರತಗಳು  ನಯಮ್ 330ರ ಮೆೇರಗ್್ ನೇಡಲನದ 
ಸೂಚರ್್ಗ ್ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದೆಂತ ್ಮನನಯ ಉನನತ್ ಶ್ಕ್ಷಣ್, ಐಟಿ-ಬಿಟಿ, ವಿಜ್ಞನನ ಮ್ತ್ತು ತ್ೆಂತ್ರಜ್ಞನನ, ವಿದತಯರ್ನಮನ ಹನಗೂ 
ಕ್ೌಶಲನಯಭಿವೃದ್ಧಿ, ಉದಯಮ್ಶ್ೇಲತ ್ ಮ್ತ್ತು ಜಿೇವರ್್ೂೇಪ್ನಯ ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ ಉತ್ುರವನತನ ಸದನದಲ್ಪೂ 
ಮ್ೆಂಡಿಸತತಿುದು್ೇರ್್. 

 

(ಪರತಿಯನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ್) 
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26) ವಿಷಯ: ಬ್ೆಂಗಳೂರತ ವ್ೈರ್ ಫಿೇಲಡ ನಲ್ಪೂ ಪ್ನಕ ಾ ನಮನಾಣ್ಕ್್ೆೆಂದತ ಮಿೇಸಲ್ಪಟಟ ಸಿಳವನತನ KIADB 

ಸೆಂಸ್ಿಯ ನಯಮ್ ಬನಹರವನಗಿ ಮೆ:ಹರಿದ್ೇವ ಸೆಂಸ್ಿಗ್ ನವ್ೇಶನವರ್ನನಗಿ ಮ್ೆಂಜೂರತ 
ಮನಡಿರತವ ಬಗ್ೆ  

- - - - - 
  

ಶ್ರೇ ಕ್್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ 
ಶ್ರೇ ಮ್ರಿತಿಬಬ್ೇಗೌಡರತ ನಯಮ್ 330ರ ಮೆೇರಗ್ ್ನೇಡಲನದ ಸೂಚರ್್ಗ ್ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದೆಂತ್ ಮನನಯ ಬೃಹತ  ಮ್ತ್ತು 
ಮ್ಧಯಮ್ ಕ್ೈ್ಗನರಿಕ್ ್ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ ಉತ್ುರವನತನ ಸದನದಲ್ಪೂ ಮ್ೆಂಡಿಸತತಿುದ್ುೇರ್್. 
 

(ಪರತಿಯನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ್) 
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27) ವಿಷಯ: ಖ್ನಸಗಿ ಪರಿಶ್ಷಟ ಜನತಿ ಹನಗೂ ಪೆಂಗಡದ ಆಡಳಿತ್ ಮ್ೆಂಡಳಿಯವರತ ಪ್ನರರೆಂಭಿಸಿದ 

ಸೆಂಸ್ಿಗಳನತನ ಅನತದನನಕ್್ೆ ಒಳಪಡಿಸಿದ ರಿೇತನಯ ಸನಮನನಯ ಆಡಳಿತ್ ಮ್ೆಂಡಳಿಯ ಪದವಿ 
ಕ್ನಲೇ್ಜತಗಳನತನ ಅನತದನನಕ್್ೆ ಒಳಪಡಿಸತವ ಕತರಿತ್ತ  

- - - - - 
 ಶ್ರೇ ಕ್್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ 
ಶ್ರೇ ಎಸ್ .ವಿಿ. ಸೆಂಕನೂರರವರತ ನಯಮ್ 330ರ ಮೆೇರಗ್್ ನೇಡಲನದ ಸೂಚರ್್ಗ ್ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದೆಂತ ್ ಮನನಯ 
ಉನನತ್ ಶ್ಕ್ಷಣ್, ಐಟಿ-ಬಿಟಿ, ವಿಜ್ಞನನ ಮ್ತ್ತು ತ್ೆಂತ್ರಜ್ಞನನ, ವಿದತಯರ್ನಮನ ಹನಗೂ ಕ್ೌಶಲನಯಭಿವೃದ್ಧಿ, ಉದಯಮ್ಶ್ೇಲತ ್
ಮ್ತ್ತು ಜಿೇವರ್ೂ್ೇಪ್ನಯ ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ ಉತ್ುರವನತನ ಸದನದಲ್ಪೂ ಮ್ೆಂಡಿಸತತಿುದ್ುೇರ್್. 

(ಪರತಿಯನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ್) 
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28) ವಿಷಯ: ಸಹನಯಕ ಪ್ನರಧನಯಪಕರ ಹತದ್ುಗಳಿಗ್ ವಯೇಮಿತಿ ಸಡಿಲ್ಪಕ್್ ನೇಡತವ ಕತರಿತ್ತ  

- - - - - 
 ಶ್ರೇ ಕ್್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ 
ಶ್ರೇ ಪತಟಟಣ್ಣನವರತ ನಯಮ್ 330ರ ಮೆೇರಗ್್ ನೇಡಲನದ ಸೂಚರ್್ಗ ್ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದೆಂತ ್ಮನನಯ ಉನನತ್ ಶ್ಕ್ಷಣ್, 
ಐಟಿ-ಬಿಟಿ, ವಿಜ್ಞನನ ಮ್ತ್ತು ತ್ೆಂತ್ರಜ್ಞನನ, ವಿದತಯರ್ನಮನ ಹನಗೂ ಕ್ೌಶಲನಯಭಿವೃದ್ಧಿ, ಉದಯಮ್ಶ್ೇಲತ ್ ಮ್ತ್ತು 
ಜಿೇವರ್್ೂೇಪ್ನಯ ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ ಉತ್ುರವನತನ ಸದನದಲ್ಪೂ ಮ್ೆಂಡಿಸತತಿುದ್ುೇರ್್. 

(ಪರತಿಯನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ್) 
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29) ವಿಷಯ: ಅೆಂಗನವನಡಿ ಕ್ನಯಾಕತ್ಾರಿಗ ್ಸನಮನಜಿಕ, ಆರ್ಥಾಕ ಮ್ತ್ತು ಔದಯಮಿಕ ಭದರತ್   

        ಒದಗಿಸತವ ಕತರಿತ್ತ  
- - - - - 

 ಶ್ರೇ ಕ್್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ 
ಶ್ರೇ ಸಲ್ಪೇೆಂ ಅಹಮದ ರವರತ ನಯಮ್ 330ರ ಮೆೇರಗ್್ ನೇಡಲನದ ಸೂಚರ್್ಗ್ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದೆಂತ ್ ಮನನಯ ಗಣಿ 
ಮ್ತ್ತು ಭೂ ವಿಜ್ಞನನ, ಮ್ಹಳನ ಮ್ತ್ತು ಮ್ಕೆಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಕಲಚೇ್ತ್ನರ ಹನಗೂ ಹರಿಯ ರ್ನಗರಿೇಕರ ಸಬಲ್ಪೇಕರಣ್ 
ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ ಉತ್ುರವನತನ ಸದನದಲ್ಪೂ ಮ್ೆಂಡಿಸತತಿುದ್ುೇರ್್. 

(ಪರತಿಯನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ್) 
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30) ವಿಷಯ: ಮ್ೂರನಜಿಾ ದ್ೇಸನಯಿ ವಸತಿ ಶನಲಗ್ಳ ಪ್ನರೆಂಶತಪ್ನಲರತ ಹನಗೂ ಸಹ ಶ್ಕ್ಷಕರ   

        ವಯೇಮಿತಿ ಸಡಿಲ್ಪಕ್್ಗ್ೂಳಿಸಿ ಖ್ನಯೆಂಗ್ೂಳಿಸತವ ಬಗ್ೆ 
- - - - - 

 ಶ್ರೇ ಕ್್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ 
ಶ್ರೇ ಪತಟಟಣ್ಣನವರತ ನಯಮ್ 330ರ ಮೆೇರಗ್್ ನೇಡಲನದ ಸೂಚರ್್ಗ ್ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದೆಂತ್ ಉತ್ುರವನತನ ಸದನದಲ್ಪೂ 
ಮ್ೆಂಡಿಸತತಿುದು್ೇರ್್. 
 

(ಪರತಿಯನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ್) 
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31) ವಿಷಯ: ಹ್ೂಸದನಗಿ ಪ್ನರರೆಂಭಗ್ೂೆಂಡ ವಿಶಾವಿದನಯನಲಯ ವನಯಪಿುಯಲ್ಪೂನ ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳಿಗ್ ಇಚಿಛಸಿದ 

ಸನನತ್ಕ್್ೂೇತ್ುರ ಪದವಿ ವನಯಸೆಂಗ ಮನಡಲತ ನಯಮ್ಗಳ ತ್ೂಡಕತಗಳುೆಂಟನಗಿರತವ ಬಗ್ೆ. 
- - - - - 

 ಶ್ರೇ ಕ್್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ 
ಶ್ರೇ ಮ್ರಿತಿಬ್ಬೇಗೌಡರವರತ ನಯಮ್ 330ರ ಮೆೇರ್ಗ ್ ನೇಡಲನದ ಸೂಚರ್್ಗ ್ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದೆಂತ ್ಮನನಯ ಉನನತ್ 
ಶ್ಕ್ಷಣ್, ಐಟಿ-ಬಿಟಿ, ವಿಜ್ಞನನ ಮ್ತ್ತು ತ್ೆಂತ್ರಜ್ಞನನ, ವಿದತಯರ್ನಮನ ಹನಗೂ ಕ್ೌಶಲನಯಭಿವೃದ್ಧಿ, ಉದಯಮ್ಶ್ೇಲತ ್ಮ್ತ್ತು 
ಜಿೇವರ್್ೂೇಪ್ನಯ ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ ಉತ್ುರವನತನ ಸದನದಲ್ಪೂ ಮ್ೆಂಡಿಸತತಿುದ್ುೇರ್್. 
 

(ಪರತಿಯನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ್) 
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32) ವಿಷಯ: ದನವಣ್ಗ್ರ್ ನಗರದಲ್ಪೂ ಸಿಳಿೇಯ ಶನಸಕರ ಒಡತ್್ನದ ಕಲ್ೂೇಶಾರ ರೈ್ಸ್  ಮಿಲ  ಅವರಣ್ದ 

ಫನರೆಂ ಹೌಸ್ ನಲ್ಪೂ ಅಕರಮ್ವನಗಿ ಕ್ನಡತ ಪ್ನರಣಿಗಳ ಅವಶೇ್ಷಗಳು ಪತ್ುರ್ನಗಿರತವುದಕ್್ೆ 
ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದ ಪರಕರಣ್ದಲ್ಪೂ ಅಮನಯಕರನತನ ಬೆಂಧಿಸಿರತವುದರ ಕತರಿತ್ತ  

- - - - - 
 ಶ್ರೇ ಕ್್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ 
ಶ್ರೇ ಎನ. ರವಿಕತಮನರ , ಶ್ರೇ ಶಶ್ೇಲ  ಜಿ ನಮೇಶ್, ಶ್ರೇ ಡಿ.ಎಸ್ .ಅರತಣ್ , ಶ್ರೇ ಕ್್.ಎಸ್. ನವಿೇನ  ಹನಗೂ ಶ್ರೇ 
ಎಸ್ .ರತದ್ರೇಗೌಡರವರತಗಳು ನಯಮ್ 330ರ ಮೆೇರಗ್್ ನೇಡಲನದ ಸೂಚರ್್ಗ್ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದೆಂತ ್ಮನನಯ ಗೃಹ 
ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ ಉತ್ುರವನತನ ಸದನದಲ್ಪೂ ಮ್ೆಂಡಿಸತತಿುದ್ುೇರ್್. 
 

(ಪರತಿಯನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ್) 
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33) ವಿಷಯ: ಶ್ವಮಗೆ ಜಿಲ್ೂಯಲ್ಪೂ ಉತನಪರ್್ರ್ನಗತವ ಅಡಿಕ್್ ಮನರನಟದ ಒಟತಟ ವಹವನಟಿನ   

         ತ್ರಿಗ್ ಆದನಯದ ಬಗ್ೆ ಗ್ೂೆಂದಲವಿರತವ ಕತರಿತ್ತ 
- - - - - 

 ಶ್ರೇ ಕ್್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ 
ಶ್ರೇ ಡಿ.ಎಸ್ . ಅರತಣ್ ರವರತ ನಯಮ್ 330ರ ಮೆೇರಗ್್ ನೇಡಲನದ ಸೂಚರ್್ಗ ್ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದೆಂತ್ ಮನನಯ 
ತ್ೂೇಟಗನರಿಕ್್, ಯೇಜರ್್, ಕ್ನಯಾಕರಮ್ ಸೆಂಯೇಜರ್್ ಮ್ತ್ತು ಸನೆಂಖಿಯಕ ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ ಉತ್ುರವನತನ 
ಸದನದಲ್ಪೂ ಮ್ೆಂಡಿಸತತಿುದ್ುೇರ್್. 
 

(ಪರತಿಯನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ್) 
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34) ವಿಷಯ: ಭತ್ು ಮ್ತ್ತು ರನಗಿ ಖ್ರಿೇದ್ಧ ಸೆಂಬೆಂಧವನಗಿ ಮೆೈಸೂರತ, ಮ್ೆಂಡಯ, ಚನಮ್ರನಜನಗರ, 

ತ್ತಮ್ಕೂರತ ಮ್ತ್ತು ಹನಸನ ಜಿಲ್ೂಗಳಲ್ಪೂ ಖ್ರಿೇದ್ಧ ಕ್್ೇೆಂದರಗಳನತನ ತ್ರ್ಯದ್ ಇರತವುದತ 
ಹನಗೂ ಬ್ೆಂಬಲ ಬ್ಲ್ ನಗದ್ಧಗ್ೂಳಿಸದ್ೇ ಇರತವುದರಿೆಂದ ರೈ್ತ್ರಿಗ ್ ತ್ೂೆಂದರ್ 
ಉೆಂಟನಗಿರತವ ಕತರಿತ್ತ  

- - - - - 
 ಶ್ರೇ ಕ್್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ 
ಶ್ರೇ ಮ್ರಿತಿಬ್ಬೇಗೌಡ, ಶ್ರೇ ದ್ಧರ್್ೇಶ  ಗೂಳಿಗೌಡ ಹನಗೂ ಶ್ರೇ ಮ್ಧತ ಜಿ. ಮನದೇ್ಗೌಡ ಇವರತ ನಯಮ್ 330ರ 
ಮೆೇರಗ್್ ನೇಡಲನದ ಸೂಚರ್್ಗ ್ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದೆಂತ ್ಮನನಯ ಮ್ತಖ್ಯಮ್ೆಂತಿರಗಳ ಪರವನಗಿ ಉತ್ುರವನತನ ಸದನದಲ್ಪೂ 
ಮ್ೆಂಡಿಸತತಿುದು್ೇರ್್. 
 

(ಪರತಿಯನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ್) 
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35) ವಿಷಯ: ಫಿೇಡ  ದರಗಳನತನ ಹ್ಚಿಾಸಿರತವುದರಿೆಂದ ಹ್ೈರ್್ೂೇದಯಮ್ದಲ್ಪೂ ತ್ೂಡಗಿರತವ ರ್ೈತ್ರತ ತ್ೂೆಂದರ್ 

ಅನತಭವಿಸತತಿುರತವ ಕತರಿತ್ತ 
- - - - - 

 
 ಶ್ರೇ ಕ್್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ 
ಶ್ರೇ ಗೂ್ೇವಿೆಂದರನಜತ ಇವರತ ನಯಮ್ 330ರ ಮೆೇರಗ್್ ನೇಡಲನದ ಸೂಚರ್್ಗ ್ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದೆಂತ ್ ಮನನಯ 
ಪಶತಸೆಂಗ್ೂೇಪರ್್ ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ ಉತ್ುರವನತನ ಸದನದಲ್ಪೂ ಮ್ೆಂಡಿಸತತಿುದ್ುೇರ್್. 
 

(ಪರತಿಯನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ್) 
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36) ವಿಷಯ: ಕ್ನನೂನತ ಬನಹರವನಗಿ ಸನವಾಜನಕ ಸತರಕ್ಷತ್ಯನತನ ಲ್ಕ್ೆಸದ್ ಡಿೇಸಲ  ಮನರನಟ 
ಮನಡಲತ ಅವಕ್ನಶ ಮನಡಿಕ್್ೂಟಿಟರತವ ಬಗ್ೆ. 

- - - - - 
  

ಶ್ರೇ ಕ್್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ 
ಶ್ರೇ ಮ್ರಿತಿಬಬ್ೇಗೌಡ ಇವರತ ನಯಮ್ 330ರ ಮೆೇರಗ್್ ನೇಡಲನದ ಸೂಚರ್್ಗ ್ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದೆಂತ ್ ಮನನಯ 
ಮ್ತಖ್ಯಮ್ೆಂತಿರಗಳ ಪರವನಗಿ ಉತ್ುರವನತನ ಸದನದಲ್ಪೂ ಮ್ೆಂಡಿಸತತಿುದ್ುೇರ್್. 
 

(ಪರತಿಯನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ್) 
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37) ವಿಷಯ: ತ್ೂೇಟಗನರಿಕ್್ ಇಲನಖ್್ಗ ್ಕಡಿಮೆ ಅನತದನನ ಬಿಡತಗಡ್ ಮನಡತತಿುರತವ ಕತರಿತ್ತ 

- - - - - 
  

ಶ್ರೇ ಕ್್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ 
ಶ್ರೇ ಗೂ್ೇವಿೆಂದರನಜತ ಇವರತ ನಯಮ್ 330ರ ಮೆೇರಗ್್ ನೇಡಲನದ ಸೂಚರ್್ಗ ್ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದೆಂತ ್ ಮನನಯ 
ತ್ೂೇಟಗನರಿಕ್ ್ಹನಗೂ ಯೇಜರ್್, ಕ್ನಯಾಕರಮ್ ಸೆಂಯೇಜರ್್ ಮ್ತ್ತು ಸನೆಂಖಿಯಕ ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ ಉತ್ುರವನತನ 
ಸದನದಲ್ಪೂ ಮ್ೆಂಡಿಸತತಿುದ್ುೇರ್್. 
 

(ಪರತಿಯನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ್) 
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38) ವಿಷಯ: ದ್ಧರ್ನೆಂಕ:01.04.2006ರ ನೆಂತ್ರ ರ್್ೇಮ್ಕಗೂ್ೆಂಡಿರತವ ಸಕ್ನಾರಿ ರ್ೌಕರರಿಗ್ ಎನ.

ಪಿ.ಎಸ್. ಯೇಜರ್್ಯಿೆಂದ ಸೂಕುವನದ ಪಿೆಂಚಣಿ ಸೌಲಭಯವಿಲೂದ ಬಗ್ೆ. 
- - - - - 

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

ಶ್ರೇ ಮ್ರಿತಿಬಬ್ೇಗೌಡ ಇವರತ ನಯಮ್ 330ರ ಮೆೇರಗ್್ ನೇಡಲನದ ಸೂಚರ್್ಗ ್ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದೆಂತ ್ ಮನನಯ 
ಮ್ತಖ್ಯಮ್ೆಂತಿರಗಳ ಪರವನಗಿ ಉತ್ುರವನತನ ಸದನದಲ್ಪೂ ಮ್ೆಂಡಿಸತತಿುದ್ುೇರ್್. 
 

(ಪರತಿಯನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ್) 
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39) ವಿಷಯ: ರನಜಯದ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಸೆಂಸ್ಿಗಳಿಗ್ C.B.S.E ಸೆಂಯೇಜರ್್ ನೇಡಲತ ಮ್ೆಂಡಳಿಯತ ನಧನಾರ 

ತ್ಗ್ದತಕ್್ೂಳಳದ್ ಇರತವ ಕತರಿತ್ತ 
- - - - - 

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

ಶ್ರೇ ಮ್ರಿತಿಬಬ್ೇಗೌಡ ಇವರತ ನಯಮ್ 330ರ ಮೆೇರಗ್್ ನೇಡಲನದ ಸೂಚರ್್ಗ ್ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದೆಂತ ್ ಮನನಯ 
ಪ್ನರಥಮಿಕ ಮ್ತ್ತು ಪ್ೌರಢ್ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಹನಗೂ ಸಕ್ನಲ ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ ಉತ್ುರವನತನ ಸದನದಲ್ಪೂ ಮ್ೆಂಡಿಸತತಿುದು್ೇರ್್. 
 

(ಪರತಿಯನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ್) 
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40) ವಿಷಯ:-  ಅತಿರ್ಥ ಉಪರ್ನಯಸಕರನಗಿ ಕತ್ಾವಯ ನವಾಹಸತತಿುರತವ ಉಪರ್ನಯಸಕರತಗಳಿಗ್ ಸಕ್ನಾರ 

ನೇಡತತಿುರತವ ವ್ೇತ್ನವು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆರ್ನಗಿದತು, ಇತ್ರ ್ ರನಜಯಗಳೆಂತ ್ ವ್ೇತ್ನ ಹ್ಚತಾ 
ಮನಡಲತ ಸಕ್ನಾರ ಕ್್ೈಗ್ೂೆಂಡಿರತವ ಕರಮ್ದ ಬಗ್ೆ. 

- - - - - 
  

ಶ್ರೇ ಕ್್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ 
ಶ್ರೇ ಎಸ್.ಎಲ.ಭೂ್ೇಜೇ್ಗೌಡ ಇವರತ ನಯಮ್ 330ರ ಮೆೇರಗ್್ ನೇಡಲನದ ಸೂಚರ್್ಗ ್ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದೆಂತ್ ಮನನಯ 
ಉನನತ್ ಶ್ಕ್ಷಣ್, ಐ.ಟಿ.-ಬಿ.ಟಿ. ವಿಜ್ಞನನ ಮ್ತ್ತು ತ್ೆಂತ್ರಜ್ಞನನ, ವಿದತಯರ್ನಮನ ಹನಗೂ ಕ್ೌಶಲನಯಭಿವೃದ್ಧು ಉದಯಮ್ಶ್ೇಲತ ್
ಮ್ತ್ತು ಜಿೇವರ್ೂ್ೇಪ್ನಯ ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ ಉತ್ುರವನತನ ಸದನದಲ್ಪೂ ಮ್ೆಂಡಿಸತತಿುದ್ುೇರ್್. 
 

(ಪರತಿಯನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ್) 
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41) ವಿಷಯ: ಬೆ್ಂಗಳೂರತ ವೈ್ರ್ ಫಿೇಲಡ ನಲ್ಪೂ ಪ್ನಕ ಾ ನಮನಾಣ್ಕ್್ೆೆಂದತ ಮಿೇಸಲ್ಪಟಟ  
           ಸಿಳವನತನ KIADB ಸೆಂಸ್ಿಯ ನಯಮ್ ಬನಹರವನಗಿ ಮೆ:ಹರಿದ್ೇವ  
           ಸೆಂಸ್ಿಗ್ ನವೇ್ಶನವರ್ನನಗಿ ಮ್ೆಂಜೂರತ ಮನಡಿರತವ ಬಗ್ೆ 

- - - - - 
  

ಶ್ರೇ ಕ್್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ 
ಶ್ರೇ ಮ್ರಿತಿಬ್ಬೇಗೌಡ ಇವರತ ನಯಮ್ 330ರ ಮೆೇರಗ್್ ನೇಡಲನದ ಸೂಚರ್್ಗ ್ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದೆಂತ ್ಮನನಯ ಬೃಹತ  
ಮ್ತ್ತು ಮ್ಧಯಮ್ ಕ್್ೈಗನರಿಕ್ ್ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ ಉತ್ುರವನತನ ಸದನದಲ್ಪೂ ಮ್ೆಂಡಿಸತತಿುದ್ುೇರ್್. 
 

(ಪರತಿಯನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ್) 
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     ೪೨) ವಿಷಯ:- ಬ್ೆಂಗಳೂರತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ನರಧಿಕ್ನರದ ಆಸಿುಯನತನ ಕ್ನನೂನತ ಬನಹರವನಗಿ  
                   ಆದನಯ ತ್ರಿಗ್ ಇಲನಖ್್ ಗೃಹ ನಮನಾಣ್ ಸಹಕ್ನರ ಸೆಂಘಕ್್ೆ ಸಗಟತ  
                   ಹೆಂಚಿಕ್ ್ಮನಡಿರತವ ಕತರಿತ್ತ  

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

ಶ್ರೇ ಪತಟಟಣ್ಣರವರತ  ನಯಮ್ ೩೩೦ರ ಮೆೇರಗ್್ ನೇಡಲನದ ಸೂಚರ್್ಗ ್ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದೆಂತ ್ ಮನನಯ 
ಮ್ತಖ್ಯಮ್ೆಂತಿರಯವರ ಪರವನಗಿ ಉತ್ುರವನತನ ಸದನದಲ್ಪೂ ಮ್ೆಂಡಿಸತತಿುದ್ುೇರ್್. 

 
(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ್) 
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೪೩) ವಿಷಯ:- ದ್ಧರ್ನೆಂಕ: 1.04.2006ರ ನೆಂತ್ರ ರ್್ೇಮ್ಕ ಹ್ೂೆಂದ್ಧದ ಅನತದನನತ್  
              ಶನಲ್ಗಳ ರ್ೌಕರರಿಗ್ ನಶ್ಾತ್ ಪಿೆಂಚಣಿ ಸೌಲಭಯ ಕಲ್ಪಪಸದೇ್ ಇರತವುದತ  
              ಹನಗೂ ಜ್ೂಯೇತಿ ಸೆಂಜಿೇವಿನ ಸೌಲಭಯ ವಿಸುರಿಸದ್ೇ ಇರತವ ಬಗ್ೆ 

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

ಶ್ರೇ ಎಸ್.ವಿಿ.ಸೆಂಕನೂರ, ಶ್ರೇ ಪತಟಟಣ್ಣ ಹನಗೂ ಶ್ರೇ ಮ್ರಿತಿಬ್ಬೇಗೌಡರವರತ  ನಯಮ್ ೩೩೦ರ ಮೆೇರಗ್್ ನೇಡಲನದ 
ಸೂಚರ್್ಗ ್ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದೆಂತ್ ಮನನಯ ಶನಲನ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಮ್ತ್ತು ಸನಕ್ಷರತನ ಇಲನಖ್್ ಹನಗೂ ಸಕ್ನಲ ಸಚಿವರವರ 
ಪರವನಗಿ ಉತ್ುರವನತನ ಸದನದಲ್ಪೂ ಮ್ೆಂಡಿಸತತಿುದ್ುೇರ್್. 

 
(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ್) 
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೧೧. ಸನರನೆಂಶ 
ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುನ 148ರ್್ೇ ಅಧಿವ್ೇಶನದಲ್ಪೂ ನಡದ್್ಧರತವ ಕ್ನಯಾಕಲನಪಗಳ 

ವಿವರವನತನ ಸದನಕ್್ೆ ತಿಳಿಸಲತ ಇಚಿಛಸತತ್ುೇರ್್. ಪರಸತುತ್ ಅಧಿವೇ್ಶನವು ದ್ಧರ್ನೆಂಕ: 19.12.2022 ರಿೆಂದ 
29.12.2022 ರವರ್ಗ ್ಒಟತಟ 09 ದ್ಧನಗಳು ಅೆಂದರ್, 45 ಗೆಂಟ್ ನಡಸ್ಲನಗಿರತತ್ುದ್.  

 
ದ್ಧರ್ನೆಂಕ: 19.12.2022 ರೆಂದತ ಬ್ಳಗ್ೆ 11.10 ಗೆಂಟ್ಗ ್ ಪ್ನರರೆಂಭವನಗಿ ಕಳ್ದ ಅಧಿವ್ೇಶನದ್ಧೆಂದ್ಧೇಚ್ಗ್ 

ನಧನರನದ ಗಣ್ಯರತಗಳಿಗ್ ಸದನವು ತ್ನನ ಸೆಂತನಪವನತನ ವಯಕುಪಡಿಸಿತ್ತ. 
 
ಕಳ್ದ ಅಧಿವ್ೇಶನದಲ್ಪೂ ವರದ್ಧಯನತನ ಒಪಿಪಸಿದ ನೆಂತ್ರ ರನಷಿಪತಿಯವರಿೆಂದ ಹನಗೂ ರನಜಯಪ್ನಲರಿೆಂದ ಒಪಿಪಗ್ 

ಪಡದ್ ವಿಧ್ೇಯಕಗಳ ಪಟಿಟಯನತನ ಕ್ನಯಾದಶ್ಾಯವರತ ಮ್ೆಂಡಿಸಿದರತ. 
 
ದ್ಧರ್ನೆಂಕ: 21.12.2022 ರೆಂದತ ನಡದ್ ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುನ ಸಭನಪತಿ ಸನಿನದ ಚತರ್ನವಣ್ಯಲ್ಪೂ ಮನನಯ 

ಶನಸಕರನದ ಶ್ರೇ ಬಸವರನಜ ಶ್ವಲ್ಪೆಂಗಪಪ ಹ್ೂರಟಿಟ ಅವರನತನ ಸಭನಪತಿಯವರರ್ನನಗಿ ಸವನಾನತಮ್ತ್ದ್ಧೆಂದ 
ಚತರ್ನಯಿಸಲನಯಿತ್ತ. 

 
ದ್ಧರ್ನೆಂಕ: 23.12.2022 ರೆಂದತ ನಡದ್ ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುನ ಉಪ ಸಭನಪತಿ ಸನಿನದ ಚತರ್ನವಣಯ್ಲ್ಪೂ 

ಮನನಯ ಶನಸಕರನದ ಶ್ರೇ ಪ್ನರಣ್ೇಶ  ಎೆಂ.ಕ್.್ ಅವರನತನ ಉಪ ಸಭನಪತಿಯವರರ್ನನಗಿ ಚತರ್ನಯಿಸಲನಯಿತ್ತ.  
 
ಸಭ್ಯ ಮ್ತೆಂದ್ಧಡಲನಗತವ ಕ್ನಗದ ಪತ್ರಗಳ 01, 02, ಹನಗೂ 03ರ್್ೇ ಪಟಿಟಗಳನತನ ಮ್ೆಂಡಿಸಲನಯಿತ್ತ.  
 
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನ ಮ್ೆಂಡಲದ ಅನತಸೂಚಿತ್ ಜನತಿ ಮ್ತ್ತು ಅನತಸೂಚಿತ್ ಪೆಂಗಡಗಳ ಕಲನಯಣ್ ಸಮಿತಿಯ 

2021-22ರ್್ೇ ಸನಲ್ಪನ 6ರ್್ೇ ವರದ್ಧ, ಅಧಿೇನ ಶನಸನ ರಚರ್ನ ಸಮಿತಿಯ 2021-22ರ್್ೇ ಸನಲ್ಪನ 52ರ್್ೇ ವರದ್ಧ 
ಹನಗೂ ಹೆಂದತಳಿದ ವಗಾಗಳ ಮ್ತ್ತು ಅಲಪಸೆಂಖ್ನಯತ್ರ ಕಲನಯಣ್ ಸಮಿತಿಯ 2021-22ರ್್ೇ ಸನಲ್ಪನ ೪ರ್್ೇ ವರದ್ಧ, 
ಸಿಳಿೇಯ ಸೆಂಸ್ಿಗಳ ಮ್ತ್ತು ಪೆಂಚನಯತ  ರನಜ  ಸೆಂಸ್ಿಗಳ ಸಮಿತಿಯ 2021-22ರ್್ೇ ಸನಲ್ಪನ 37ರ್್ೇ ವರದ್ಧ, 
ಸನವಾಜನಕ ಲ್ಕೆಪತ್ರಗಳ 2021-22ರ್್ೇ ಸನಲ್ಪನ ಆರೂ್ೇಗಯ ಮ್ತ್ತು ಕತಟತೆಂಬ ಕಲನಯಣ್ ಇಲನಖ್ಯ್ ಆರೂ್ೇಗಯ 
ಕವಚ-108ಕ್್ೆ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದ ೮ರ್್ೇ ವರದ್ಧ ಹನಗೂ ಶನಲನ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಮ್ತ್ತು ಸನಕ್ಷರತನ ಇಲನಖ್ಗ್್ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದ 
“ರನಷಿಿೇಯ ಮನಧಯಮಿಕ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಅಭಿರ್ನನ” 9ರ್ೇ್ ವರದ್ಧ ಮ್ತ್ತು ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುನ ಅಜಿಾಗಳ ಸಮಿತಿಯತ 02 
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ಅಜಿಾಗಳನತನ ಹನಗೂ 29ರ್್ೇ ವರದ್ಧಯನತನ ಮ್ತ್ತು ಖ್ನಸಗಿ ವಿಧ್ೇಯಕಗಳು ಹನಗೂ ನಣ್ಾಯಗಳ ಸಮಿತಿಯ 
ಮದಲರ್್ೇ ವರದ್ಧಯನತನ ಮ್ೆಂಡಿಸಲನಯಿತ್ತ.  

 
ರನಜಯದಲ್ಪೂರತವ ರನಜಯ ಮ್ತ್ತು ಕ್ೇ್ೆಂದರ ಸಕ್ನಾರದ ಎಲನೂ ಇಲನಖ್ಗ್ಳಲ್ಪೂ ಹನಗೂ ಸಕ್ನಾರ್ೇತ್ರ ಸೆಂಸ್ಿಗಳಲ್ಪೂ 

“ಸಿ” ಮ್ತ್ತು “ಡಿ” ದಜ್ಾಯ ಹತದ್ುಗಳನತನ ಕನನಡಿಗರಿಗ್ ಮಿೇಸಲ್ಪಡತವ ಕತರಿತ್ತ ಖ್ನಸಗಿ ನಣ್ಾಯವನತನ 
ಮ್ೆಂಡಿಸಲನಯಿತ್ತ.  

ಗನರಮಿೇಣನಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲನಖ್ಯ್ಲ್ಪೂ ಕತಡಿಯತವ ನೇರತ ಮ್ತ್ತು ರ್್ೈಮ್ಾಲಯ ಯೇಜರ್್ಯಡಿ ಬಿಡತಗಡ್ರ್ನದ 
ಹಣ್ ಬಳಕ್್ರ್ನಗದ್ಧರತವ ಬಗ್ೆ ಪರಿಶ್ೇಲ್ಪಸಲತ ರಚಿಸಲನಗಿರತವ ವಿಶ್ೇಷ ಸದನ ಸಮಿತಿಯತ ತ್ನನ ವರದ್ಧ ಸಲ್ಪೂಸಲತ 
ಮ್ತೆಂದ್ಧನ 6 ತಿೆಂಗಳವರ್ಗ ್ವಿಸುರಿಸತವ ಪರಸನುವವನತನ ಮ್ೆಂಡಿಸಿ ಸದನದ ಸಹಮ್ತಿಯನತನ ಪಡಯ್ಲನಯಿತ್ತ.  

 
ಸದನದಲ್ಪೂ ದ್ಧರ್ನೆಂಕ: 27.12.2022 ರೆಂದತ ಸಕ್ನಾರವು ಕರ್ನಾಟಕ ರ್್ಲ, ಜಲ, ಭನಷ್ ್ಹನಗೂ ಕನನಡಿಗರ 

ಹತನಸಕ್ುಯ ವಿಷಯದಲ್ಪೂ ರ್ನವುದ್ೇ ರನಜಿ ಮನಡಿಕ್್ೂಳಳದ್ಧರತವ ಕತರಿತ್ತ ಅಧಿಕೃತ್ ನಣ್ಾಯವನತನ ಮ್ೆಂಡಿಸಿದತು 
ಸವನಾನತಮ್ತ್ದ್ಧೆಂದ ಅೆಂಗಿೇಕರಿಸಲನಗಿರತತ್ುದ್.  

 
ಭನರತ್ ಲ್ಕೆನಯೆಂತ್ರಕರತ ಮ್ತ್ತು ಮ್ಹನಲ್ಕೆಪರಿಶ್್ೇಧಕರತ ನೇಡಿರತವ ಮ್ತಖ್ಯಮ್ೆಂತಿರಗಳ ನಗರ್ೂೇತನುನ 

ಯೇಜರ್್ (ಫ್ೇಸ್-3) (2022ರ್್ೇ ವಷಾದ ವರದ್ಧ ಸೆಂಖ್್ಯ-6), 2021-22ರ್ೇ್ ಸನಲ್ಪನ ಧನವಿನಯೇಗ ಲ್ಕೆಗಳು 
ಮ್ತ್ತು ಹಣ್ಕ್ನಸತ ಲ್ಕೆಗಳನತನ (ಸೆಂಪತಟ I ಮ್ತ್ತು II), 2022-23ರ್್ೇ ಸನಲ್ಪನ ಮ್ಧಯ ವನಷಿಾಕ ಪರಿಶ್ೇಲರ್ನ 
ವರದ್ಧ ಹನಗೂ 2022-23ರ್ೇ್ ಸನಲ್ಪನ ಪೂರಕ ಅೆಂದನಜತಗಳ (ಎರಡರ್್ೇ ಕೆಂತ್ತ) ವರದ್ಧಯನತನ 
ಮ್ೆಂಡಿಸಲನಯಿತ್ತ. 

 
2022ರಲ್ಪೂ ಇೆಂಗೂ್ೆಂಡಿನ ಬಮಿಾೆಂಗ ಹನಯಮ್ ನಲ್ಪೂ ನಡದ್ ಕ್ನಮ್ನ ವ್ಲು  ಕ್ರೇಡನಕೂಟ, ಅೆಂತ್ರರನಷಿಿೇಯ 

ಕ್ರಕ್್ರ್  ಕ್ೌನುಲ ರವರತ ಆಯೇಜಿಸಿದು ಮ್ಹಳನ ಟಿ-20 ವಿಶಾಕಪ  ಕ್ರಕ್ರ್್ , ಪತರತಷರ ಐಪಿಎಲ  ಕ್ರಕ್್ರ್  ಟೂನಾ, 
ಕಬಬಡಿ ಹನಗೂ ಇತ್ರ ್ ಕ್ರೇಡನಕೂಟದಲ್ಪೂ ಭನರತ್ವು ಅತ್ತಯತ್ುಮ್ ಸನಧರ್್ಯನತನ ಮನಡಿದತು, ಕ್ರೇಡನಕೂಡದಲ್ಪೂ 
ಭನಗವಹಸಿದು ಎಲನೂ ಕ್ರೇಡನ ಪಟತಗಳಿಗೂ ದ್ಧರ್ನೆಂಕ: 23.12.2022 ರೆಂದತ ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುನ ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷದ 
ಮ್ತಖ್ಯ ಸಚ್ೇತ್ಕರನದ ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶ  ಕ್್.ರನಥೂ್ೇಡ  ಅವರತ ಮ್ೆಂಡಿಸಿದ ಅಭಿನೆಂದರ್ನ ಪರಸನುವಕ್್ೆ ಸದನವು ಸಹಮ್ತಿ 
ನೇಡಿರತತ್ುದ್.  
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ಪರಸತುತ್ ಅಧಿವೇ್ಶನದಲ್ಪೂ 1419 ಪರಶ್ನಗಳನತನ ಸಿಾೇಕರಿಸಿದತು, ಅದರಲ್ಪೂ 150 ಪರಶ್ನಗಳನತನ ಚತಕ್್ೆ ಗತರತತಿನ 
ಪರಶ್ನಗಳರ್ನನಗಿ ಅೆಂಗಿೇಕರಿಸಿದತು, ಅವುಗಳ ಪ್್ೈಕ್ 115 ಪರಶ್ನಗಳಿಗ್ ಸದನದಲ್ಪೂ ಉತ್ುರಿಸಲನಯಿತ್ತ. ಲ್ಪಖಿತ್ ಮ್ೂಲಕ 
ಉತ್ುರಿಸತವ ಒಟತಟ 1269 ಪರಶ್ನಗಳ ಪ್ೈ್ಕ್ 963 ಪರಶ್ನಗಳಿಗ್ ಸದನದಲ್ಪೂ ಉತ್ುರಗಳನತನ ಮ್ೆಂಡಿಸಲನಯಿತ್ತ.  
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುನ ಕ್ನಯಾವಿಧನನ ಹನಗೂ ನಡವಳಿಕ್್ಗಳ ನಯಮ್ 37 (ಎ)ರ ರಿೇತನಯ ದ್ಧರ್ನೆಂಕ: 
30.12.2022 ರೆಂದತ ಉತ್ುರಿಸಬ್ೇಕ್ನಗಿದು 15 ಪರಶ್ನಗಳ ಪ್್ೈಕ್ 08 ಪರಶ್ನಗಳಿಗ್ ಹನಗೂ ಲ್ಪಖಿತ್ ಮ್ೂಲಕ 
ಉತ್ುರಿಸತವ 102 ಪರಶ್ನಗಳ ಪ್ೈ್ಕ್ 29 ಪರಶ್ನಗಳಿಗ್ ಸದನದಲ್ಪೂ ಉತ್ುರಗಳನತನ ಮ್ೆಂಡಿಸಲನಯಿತ್ತ. 

 
ನಯಮ್ 58 ರಡಿಯಲ್ಪೂ ಅಧಾಗೆಂಟ್ ಕ್ನಲನವಧಿ ಚಚ್ಾಗನಗಿ ಒಟತಟ 04 ಸೂಚರ್್ಗಳನತನ ಸಿಾೇಕರಿಸಿದತು, 01 

ಸೂಚರ್್ಯನತನ ಚಚಿಾಸಿ ಉತ್ುರಿಸಲನಯಿತ್ತ. 
 
ನಯಮ್ 72 ರಡಿಯಲ್ಪೂ 190 ಸೂಚರ್್ಗಳನತನ ಸಿಾೇಕರಿಸಿದತು, ಅವುಗಳ ಪ್್ೈಕ್ 10 ಸೂಚರ್್ಗಳಿಗ್ 

ಉತ್ುರಿಸಲನಯಿತ್ತ. 
ನಯಮ್ 330 ರಡಿಯಲ್ಪೂ 88 ಸೂಚರ್್ಗಳನತನ ಸಿಾೇಕರಿಸಿದತು, ಅವುಗಳ ಪ್್ೈಕ್ 06 ಸೂಚರ್್ಗಳಿಗ್ 

ಉತ್ುರಿಸಲನಯಿತ್ತ.  
 
ಶ್ನಯ ವ್ೇಳ್ಯ ಒಟತಟ 72 ಸೂಚರ್್ಗಳ ಪ್್ೈಕ್ 14 ಸೂಚರ್್ಗಳಿಗ್ ಸದನದಲ್ಪೂ ಉತ್ುರಿಸಲನಗಿದತು, 22 

ಸೂಚರ್್ಗಳಿಗ್ ಉತ್ುರಗಳನತನ ಸದನದಲ್ಪೂ ಮ್ೆಂಡಿಸಲನಯಿತ್ತ. 
 
ನಯಮ್ 59ರ ಅಡಿಯಲ್ಪೂ 07 ಸೂಚರ್್ಗಳನತನ ಸಿಾೇಕರಿಸಲನಗಿದತು, ಒೆಂದತ ಸೂಚರ್್ಯನತನ ಕರ್ನಾಟಕ 

ಅನತಸೂಚಿತ್ ಜನತಿಗಳು ಮ್ತ್ತು ಅನತಸೂಚಿತ್ ಪೆಂಗಡಗಳ ವಿಧ್ೇಯಕದೂ್ೆಂದ್ಧಗ್ ಚಚಿಾಸಿ ಉತ್ುರಿಸಲನಯಿತ್ತ.  
ಮ್ೂರತ ಸೂಚರ್್ಗಳನತನ ನಯಮ್ 68ಕ್್ೆ ಪರಿವತಿಾಸಲನಗಿದತು, ಅವುಗಳಲ್ಪೂ ಎರಡತ ಸೂಚರ್್ಗಳನತನ ಒೆಂದತಗೂಡಿಸಿ 
ಚಚಿಾಸಿ ಉತ್ುರಿಸಲನಯಿತ್ತ. ಮ್ತೂ್ುೆಂದತ ಸೂಚರ್್ಯನತನ ನಯಮ್ 330ಕ್್ೆ ಪರಿವತಿಾಸಿ ಉತ್ುರಿಸಲನಯಿತ್ತ. 
ಉಳಿದ 02 ಸೂಚರ್್ಗಳನತನ ತಿರಸೆರಿಸಲನಯಿತ್ತ. 

 
ನಯಮ್ 68ರ ಅಡಿಯಲ್ಪೂ 04 ಸೂಚರ್್ಗಳನತನ ಸಿಾೇಕರಿಸಲನಗಿದತು, ಆ ಪ್್ೈಕ್ 02 ಸೂಚರ್್ಗಳನತನ 

ತಿರಸೆರಿಸಿದತು, 01 ಸೂಚರ್್ಯನತನ ಚಚಿಾಸಿ ಉತ್ುರಿಸಲನಯಿತ್ತ.  
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ವಿಧನನ ಸಭ್ಯಿೆಂದ ಅೆಂಗಿೇಕೃತ್ ರೂಪದಲ್ಪೂರತವ ಒಟತಟ 07 ವಿಧೇ್ಯಕಗಳಲ್ಪೂ 07 ವಿಧ್ೇಯಕಗಳನತನ 
ಹನಗೂ ವಿಧನನ ಸಭ್ಯಿೆಂದ ತಿದತುಪಡಿಯೆಂದ್ಧಗ್ ಅೆಂಗಿೇಕೃತ್ ರೂಪದಲ್ಪೂರತವ 01 ವಿಧ್ಯಕವನತನ ಮ್ತ್ತು ವಿಧನನ 
ಪರಿಷತಿುನಲ್ಪೂ ಮ್ೆಂಡಿಸಿದ 02 ವಿಧ್ೇಯಕಗಳನತನ ಅೆಂಗಿೇಕರಿಸಿ ವಿಧನನ ಪರಿಷತ್ತು ತ್ನನ ಸಹಮ್ತಿಯನತನ 
ನೇಡಿರತತ್ುದ್.   

 
ಮನನಯ ಮ್ತಖ್ಯಮ್ೆಂತಿರಗಳಿಗ್, ಮನನಯ ಸಭನರ್ನಯಕರಿಗ,್ ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರಿಗ,್ ಎಲನೂ ಮ್ೆಂತಿರ 

ವಗಾದವರಿಗ,್ ಸಕ್ನಾರದ ಮ್ತಖ್ಯ ಸಚೇ್ತ್ಕರಿಗ,್ ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷದ ಮ್ತಖ್ಯ ಸಚ್ೇತ್ಕರಿಗ,್ ಪತಿರಕ್ನ ಹನಗೂ 
ಮನಧಯಮ್ ವರದ್ಧಗನರರಿಗ,್ ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುನ ಸಚಿವನಲಯದ ಅಧಿಕ್ನರಿ / ರ್ೌಕರ ವಗಾದವರಿಗ ್ ಮ್ತ್ತು 
ಸಕ್ನಾರದ ಎಲನೂ ಅಧಿಕ್ನರಿ / ರ್ೌಕರ ವೃೆಂದದವರಿಗ್ ಸದನದ ಕ್ನಯಾಕಲನಪಗಳನತನ ಸತಗಮ್ವನಗಿ ನಡಸ್ಲತ 
ಸಹಕರಿಸಿದುಕ್್ೆ ತ್ತೆಂಬತ ಹೃದಯದ ಧನಯವನದಗಳನತನ ಸಲ್ಪೂಸತತ್ುೇರ್್.  

ಸದನವನತನ ಅನದ್ಧಾಷಟ ಕ್ನಲದವರ್ಗೂ ಮ್ತೆಂದೂಡತತಿುದ್ುೇರ್್. 
 

(ರನಷಿಗಿೇತ್ಯೆಂದ್ಧಗ್ ಸದನವು ಸೆಂಜ್ 5 ಗೆಂಟ್ 49 ನಮಿಷಕ್್ೆ ಮ್ತಕ್ನುಯಗ್ೂೆಂಡತ,  
 ಅನದ್ಧಾಷಟ ಕ್ನಲದವರ್ಗ ್ಮ್ತೆಂದೂಡಲಪಟಿಟತ್ತ) 
 <><><>   


