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ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನ ಪರಿಷತ್ತು 
ನೂರ ನಲವತ್ನುರರೆ್ಯ ಅಧಿವೆೇಶನ 

           4ರೆ್ೇ ಮನರ್ಚಾ 2022   
    ಶತಕರವನರ 
 

  

 
1. ವಿತ್ುೇಯ ಕನಯಾಕಲನಪ 

“2022-23ರೆ್ೇ ಸನಲಿನ ಆಯವಯಯ ಅಂದನಜತಗಳ ಮಂಡರ್ೆ” 

-ಶ್ರೇ ಕೊೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ) 
           (ಮತಖ್ಯಮಂತ್ರಗಳು ಹನಗೂ ಹಣಕನಸತ ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ) 
 

2. ಬಜೆಟಚ  ಮಂಡರೆ್ಯ  ದಿನ  ಜಂಟಿ ಅಧಿವೆೇಶನವನತು ಕರಯೆತವ ಬಗೆ್ೆ   
- ಶ್ರೇ ಅಡಗೂರಚ ಹೆರ್. ವಿಶವರ್ನಥಚ 

 
3. ಸದನದಲಿಿ ಆಸನಗಳ ಮಧೆಯ ಅಳವಡಿಸಿರತವ ಗ್ನಿಸಚನತು ತ್ೆಗೆ್ಸತವ ಬಗೆ್ೆ  

- ಶ್ರೇ ಪತಟಟಣಣ 
 

~ ~ ~ ~ ~ 
 

  

 

 

  ವಿಷಯನನತಕರಮಣಿಕೆ (Index) 
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(104)04.3.2022/12.30/ಎಂ.ಎಂ-ಎ.ಕ ೆ

 

 

 

 

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನ ಪರಿಷತ್ತು 

ಶತಕರವನರ, 4ರ್ೆೇ ಮನರ್ಾ 2022 

ಸದನವು ವಿಧನನಸೌಧದಲಿಿರತವ ವಿಧನನ ಪರಿಷತ್ುನ ಸಭನಂಗಣದಲಿಿ  

ಮಧನಯಹು 12 ಗಂಟೆ 35 ನಿಮಿಷಕೆೆ ಸಮನವೆೇಶಗ್ೂೆಂಡಿತ್ತ. 

ಸಭನಪತ್ (ಶ್ರೇ ಬಸವರನಜ ಶ್ವಲಿಂಗಪಪ ಹೊರಟಿಟ) ಅವರತ ಪೇಠದಲಿಿ ಉಪಸಿಿತ್ರಿದದರತ. 
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   1.  ವಿತ್ುೇಯ ಕನಯಾಕಲನಪ 

“2022-23ರೆ್ೇ ಸನಲಿನ ಆಯವಯಯ ಅಂದನಜತಗಳ ಮಂಡರ್ೆ” 

ಶ್ರೇ ಕೊೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ) (ಮತಖ್ಯಮಂತ್ರಗಳು ಹನಗೂ ಹಣಕನಸತ 
ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ಯವರೇೆ, 2022-23ರೆ್ೇ ಸನಲಿನ ಆಯವಯಯವನತು ಸದನದ 
ಮತಂದ ೆಮಂಡಿಸತತ್ುದದೆೇರೆ್.  

 
(ಆಯವಯಯದ ಕನುಡ ಹನಗೂ ಆಂಗಿ ಪರತ್ಯನತು  

ಲಗತ್ುಸಲನಗಿದ)ೆ 
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2.  ಬಜೆಟಚ  ಮಂಡರೆ್ಯ  ದಿನ  ಜಂಟಿ ಅಧಿವೆೇಶನವನತು ಕರೆಯತವ ಬಗೆ್ೆ 
ಶ್ರೇ ಅಡಗೂರಚ ಹೆರ್. ವಿಶವರ್ನಥಚ (ರ್ನಮನಿದೆೇಾಶನ ಹೊಂದಿದವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ಯವರೇೆ, 

ಬರಿೇ ಬಜೆಟಚ ಪತಸುಕವನತು ಮಂಡಿಸತವ ಬದಲತ ದಯಮನಡಿ ಮತಂದಿನ ವಷಾದಿಂದಲನದರೂ ಕೂಡ ಜಂಟಿ 
ಅಧಿವೆೇಶನವನತು ಮನಡಿಸಿ, ರ್ನವು ಕೂಡ ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮಂತ್ರಯವರತ ಏನತ ಹೆೇಳುತ್ನುರೆ ಎಂಬತದನತು 
ಕೆೇಳುವಂತ್ಹ ಒಂದತ ಅವಕನಶ ಮನಡಿಕೊಡಬೇೆಕೆಂದತ ವಿನಂತ್ಸತತ್ೆುೇರ್ೆ.  ಏಕೆಂದರೆ ಮಂಡರೆ್ ಮನಡಿಬಿಟಟರೆ 
ಏನೂ ಆಗತವುದಿಲಿ.  ಹಂದೆಯೂ ಕೂಡ ಕೆಲವು ಸದಸಯರತ ಈ ವಿಚನರವನತು ಸದನದಲಿಿ ಪರಸನುಪಸಿದನದರ.ೆ  

ಶ್ರೇ ಕೆ.ಟಿ. ಶ್ರೇಕಂಠೆೇಗ್ೌಡ(ಪದವಿೇಧರರ ಕ್ೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ಯವರೇೆ, ಇದತ ತ್ತಂಬನ ಒಳ್ೆೆಯ 
ಸಲಹೆಯನಗಿದೆ. 

ಶ್ರೇ ಅಡಗೂರಚ ಹೆರ್. ವಿಶವರ್ನಥ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ನಮಮ ಎಲನಿ ಸುೆೇಹತ್ರ 
ಪರವನಗಿ ಈ ವಿಚನರದಲಿಿ ತ್ಮಮನತು ವಿನಂತ್ ಮನಡತತ್ುದೆದೇರ್.ೆ 

ಸಭನಪತ್ಯವರತ:- ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ ಶ್ರೇ ಹೆರ್ಚ.ವಿಶವರ್ನಥಚರವರತ ಹೇೆಳಿದ ವಿಚನರ ನನು 
ಮನಸಿಿನಲಿಿ ಬಹಳ ಸಲ ಬಂದಿತ್ತು ಮತ್ತು ಬಹಳಷತಟ ಸದಸಯರತ ಕೂಡ ಈ ವಿಚನರವನಗಿ ಈಗ್ನಗಲೆೇ 
ಪರಸನುಪಸಿದನದರ.ೆ ಆದತದರಿಂದ ಈ ವಿಚನರದಲಿಿನ ತ್ನಂತ್ರಕ ತ್ೊಂದರ ೆ ಏನತ ಮತ್ತು ಸಂವಿಧನನದಲಿಿ ಏನತ 
ಹೆೇಳಲನಗಿದ ೆಎಂಬತದನತು ಸಹ ರ್ನವು ವಿಚನರ ಮನಡಬೇೆಕನಗತತ್ುದೆ.  ರನಜಯಪನಲರ ಭನಷಣದ ಸಂದರ್ಾದಲಿಿ 
ರ್ನವಲೆಿರೂ ಜಂಟಿ ಅಧಿವೇೆಶನದಲಿಿ ಭನಗವಹಸತವ ರಿೇತ್ ಬಜೆಟಚ ಅಧಿವೆೇಶನದಲಿಿಯೂ ಸಹ ಭನಗವಹಸತವ 
ಬಗೆ್ೆ ತ್ನವೆೇನತ ಸಲಹೆ ನಿೇಡಿದಿದೇರಿ, ಅದರ ಬಗ್ೆೆ ಎಲಿರೂ ಸೇೆರಿ ಸಂಬಂಧಪಟಟವರ ಜೊತ್ೆ ಚಚೆಾ ಮನಡಿ 
ಮತಂದಿನ ಸಲ ಈ ರಿೇತ್ ಮನಡತವುದಕೆೆ ಅವಕನಶವಿದದರೆ, ಮತಂದಿನ ಕರಮ ತ್ಗೆ್ದೆತಕೊಳ್ೆ ೆ್ೇಣ. 
 

೩. ಸದನದಲಿಿ ಆಸನಗಳ ಮಧೆಯ ಅಳವಡಿಸಿರತವ ಗ್ನಿಸಚನತು ತ್ೆಗೆ್ಸತವ ಬಗೆ್ೆ  
ಶ್ರೇ ಪತಟಟಣಣ(ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್ೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ಯವರೇೆ, ಆಸನಗಳ ಮಧೆಯ ಅಳವಡಿಸಿರತವ ಗ್ನಿಸಚ 

ಅನತು ತ್ೆಗೆ್ಸಿದರ ೆಒಳ್ೆೆಯದತ ಎಂದತ ಹೆೇಳಬಯಸತತ್ೆುೇರ್.ೆ ಈಗ ಎಲನಿ ಆಗಿರತವುದರಿಂದ ಈ ಗ್ನಿಸಚಗಳನತು 
ತೆ್ಗೆ್ಸಿದರೆ ಒಳ್ೆೆಯದತ. 
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ಸಭನಪತ್ಯವರತ:- ಇರ್ುೆರಡತ ದಿವಸಗಳಲಿಿ ಯನವುದೆೇ ಪರಿಸಿಿತ್ ಇರಲಿ ಅದನತು ತ್ೆಗೆ್ಸತತ್ೆುೇರೆ್. ಮೊರೆ್ು 
ದಿವಸವೆೇ ಹೆೇಳಿದೆದ, ಅದನತು ತ್ೆಗೆ್ಯತವ ಟೆಕ್ನುಕಲಚ ಸಿಬಬಂದಿ ಸಿಕ್ನೆಲಿ.  ಎರಡತ ದಿವಸದಲಿಿ ತ್ೆಗೆ್ಸತತ್ೆುೇರೆ್. 

ಶ್ರೇ ಪತಟಟಣಣ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ಯವರೇೆ, ತ್ಮಗ್ೆ ಧನಯವನದಗಳು. 
ಈಗ ಸದನವನತು ದಿರ್ನಂಕ 07.03.2022ರ ಸೂೆೇಮವನರ ಬೆಳಗ್ೆೆ 11.00 ಗಂಟೆಯವರಗೆ್ ೆ

ಮತಂದೂಡತತ್ುದೆದೇರ್ೆ. 
 

(ಮಧನಯಹು 12 ಗಂಟೆ 39 ನಿಮಿಷಕೆೆ ಮತಂದೂಡಲಪಟಟ ಸದನವು ಪತನಃ ದಿರ್ನಂಕ 07ರೆ್ೇ ಮನರ್ಚಾ ಮನಹ ೆ
2022ರ ಸೊೇಮವನರದಂದತ ಬೆಳಗ್ೆೆ 11.00 ಗಂಟೆಗೆ್ ಸಮನವೆೇಶಗ್ೂೆಳೆಲತ ನಿಶಚಯಿಸಿತ್ತ) 

<><><> 
 

 
 


