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                             ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನ ಪರಿಷತ್ತು 
         ನೂರ ನಲವತ್ನುರರ್ೆಯ ಅಧಿವೆೇಶನ 

10ರೆ್ೇ ಮನರ್ಚಾ 2022  
ಗತರತವನರ 

 
                                  

೦೧. ಪರಶೆ್ನೇತ್ುರ  

ಅ) ಚತಕೆ್ೆ ಗತರತತಿನ ಪರಶೆನಗಳಿಗೆ ಮೌಖಿಕವನಗಿ ನೇಡಲನದ ಉತ್ುರಗಳು 
1೪೫೮ – ಬಿ.ಟಿ.ಎಂ. ಕ್ೆೇತ್ರದ ವನಾಪ್ತುಯಲ್ಲಿ ರಸೆ್ು ಮತ್ತು ಮೇಲತಸೆ್ೇತ್ತವೆ ಕತರಿತ್ತ  

- ಶ್ರೇ ಹೆರ್ಚ.ಎಸ್.ಗೊೇಪ್ತರ್ನಥ್  
- ಶ್ರೇ ಬಸವರನಜ ಬೂೆಮನಾಯಿ (ಮತಖ್ಾಮಂತಿರಗಳು)  

1೪೩೧ – ಎ.ಸಿ.ಬಿ.ಯವರತ ನಡೆಸಿದ ಇಲನಖಯೆಲ್ಲಿರತವ ಭ್ರಷ್ನಾಚನರದ ಬಗೆೆ 
- ಡನ: ವೆೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣಸ್ನಾಮಿ 
- ಶ್ರೇ ಬಸವರನಜ ಬೂೆಮನಾಯಿ (ಮತಖ್ಾಮಂತಿರಗಳು)  

14೬೧ – ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ.ಯ ಕತರಿತ್ತ 
- ಶ್ರೇ ಕೆ್.ಟಿ.ಶ್ರೇಕಂಠೆೇಗೌಡ (ಶ್ರೇ ಕೆ್.ಎ.ತಿಪಪೆೇಸ್ನಾಮಿ ಪರವನಗಿ):-  
- ಶ್ರೇ ಬಸವರನಜ ಬೂೆಮನಾಯಿ (ಮತಖ್ಾಮಂತಿರಗಳು)  

  1೪೯೬ – ಬೆಂಗಳೂರತ ನಗರಕ್ೆೆ ಕ್ನವೇೆರಿ ೫ರ್ೆೇ ಹಂತ್ದ ನೇರತ ಪೂರೆೈಕ್ೆ ಬಗೆೆ  
- ಡನ: ಕ್.ೆಗೊೇವಿಂದರನಜ್  
-  ಶ್ರೇ ಬಸವರನಜ ಬೂೆಮನಾಯಿ (ಮತಖ್ಾಮಂತಿರಗಳು)  

  1೫೧೪– ಸ್ೈೆಬರಚ ಕ್ೆರಂ-ಸಿ.ಇ.ಎನ್. ಪೊಲ್ಲೇಸ್ಚ ಠನಣೆಯಲ್ಲಿ ದನಖ್ಲನಗಿರತವ ಪರಕರಣಗಳ  
      ಕತರಿತ್ತ 

- ಶ್ರೇ ಸತನೇಲಚ ವಲನಾಪತರಚ  
- ಶ್ರೇ ಅರಗ ಜ್ಞನರೆ್ೇಂದರ (ಗೃಹ ಸಚಿವರತ) 

 

ವಿಷಯಾನುಕ್ರ ಮಣಿಕೆ (Index) 
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1೪೯೦ – ಬೃಹತಚ ಬೆಂಗಳೂರತ ಮಹನನಗರ ಪನಲ್ಲಕ್ೆ ವನಾಪ್ತುಯಲ್ಲಿ ರಸ್ುೆ ನಮನಾಣ  
        ಕತರಿತ್ತ 

- ಶ್ರೇ ಪ್ತ.ಆರ.ರಮೇಶ್ 
- ಶ್ರೇ ಬಸವರನಜ ಬೂೆಮನಾಯಿ (ಮತಖ್ಾಮಂತಿರಗಳು)  

1೪8೯ – ಬೆಳುಂಗಡಿ ತ್ನಲೂಿಕಿನ ವನಾಪ್ತುಯಲ್ಲಿ ಪಶ್ಿಮವನಹಿನ ಯೇಜರೆ್ಯಡಿ ವೆಂಟೆಡಚ  
        ಡನಾಂ ನಮನಾಣವನದ ಬಗೆೆ   

- ಶ್ರೇ ಹರಿೇಶ್ಚ ಕತಮನರ 
- ಶ್ರೇ ಜೆ.ಸಿ.ಮನಧತಸ್ನಾಮಿ (ಕ್ನನೂನತ, ಸಂಸದೇಯ ವಾವಹನರಗಳು 

ಹನಗೂ ಶನಸನ ರಚರೆ್ ಮತ್ತು ಸಣಣ ನೇರನವರಿ ಸಚಿವರತ) 
1493 – ಕ್ೊಡಗತ ಜಿಲೆಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚತಿತಿುರತವ ದರೂೆೇಡೆ ಪರಕರಣಗಳ ಕತರಿತ್ತ 

- ಶ್ರೇಮತಿ ಎಸ್. ವಿೇಣನ ಅಚಿಯಾ 
- ಶ್ರೇ ಅರಗ ಜ್ಞನರೆ್ೇಂದರ (ಗೃಹ ಸಚಿವರತ) 

1479 – ಪೊಲ್ಲೇಸ್ಚ ಸಿಬಬಂದ ರೆ್ೇಮಕ್ನತಿ ಬಗೆೆ  
- ಶ್ರೇ ಸಲ್ಲೇಂ ಅಹಮದ್ 
- ಶ್ರೇ ಅರಗ ಜ್ಞನರೆ್ೇಂದರ (ಗೃಹ ಸಚಿವರತ) 

1೪೭೨ – ಕ್ನಮಿಾಕ ಇಲನಖಯೆಲ್ಲಿ ರೆ್ೂೇಂದಣಿ ಮನಡಿಕ್ೊಂಡ ಕ್ನಮಿಾಕರ ಕತರಿತ್ತ  
- ಶ್ರೇ ಹೆರ್.ಎಂ.ರಮೇಶ ಗೌಡ 
- ಶ್ರೇ ಅರಬೆೈಲಚ ಶ್ವರನಮಚ ಹೆಬನಬರಚ (ಕ್ನಮಿಾಕ ಸಚಿವರತ) 

1೫೦೦ –   ಮೈಸೂರತ ಮತ್ತು ಚನಮರನಜನಗರ ಜಿಲೆಿಯ ಕ್ೆರೆಗಳ ಸಂಖೆಾಗಳ ಬಗೆೆ 
- ಶ್ರೇ ಸಿ.ಎನ್. ಮಂಜೆೇಗೌಡ 
- ಶ್ರೇ ಜೆ.ಸಿ.ಮನಧತಸ್ನಾಮಿ (ಕ್ನನೂನತ, ಸಂಸದೇಯ ವಾವಹನರಗಳು 

ಹನಗೂ ಶನಸನ ರಚರೆ್ ಮತ್ತು ಸಣಣ ನೇರನವರಿ ಸಚಿವರತ) 
1513 –  ಗದಗ, ಧನರವನಡ, ಹನವೇೆರಿ ಮತ್ತು ಕ್ನರವನರ ಜಿಲೆಿಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ನಮಿಾಕರತ ಚಿಕಿತೆ್ೆ  
         ಪಡಯೆಲತ ಲಭ್ಾವಿರತವ ಆಸಪತ್ೆರ ಹನಗೂ ವೆೈದಾರತಗಳ ಮನಹಿತಿ ಕತರಿತ್ತ.  

- ಶ್ರೇ ಎಸ್.ವಿಿ. ಸಂಕನೂರ 
- ಶ್ರೇ ಅರಬೆೈಲಚ ಶ್ವರನಮಚ ಹೆಬನಬರಚ (ಕ್ನಮಿಾಕ ಸಚಿವರತ) 
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           ಆ) ಚತಕ್ೆೆ ಗತರತತಿಲಿದ ಪರಶೆನಗಳಿಗೆ ಲ್ಲಖಿತ್ ಮೂಲಕ ನೇಡಿದ ಉತ್ುರಗಳು 
02. ಪರಕಟಣ ೆ
03. ಸಭನಪತಿಯವರ ಅನತಮತಿ ಮೇರೆಗೆ ಪರಸ್ನುಪ್ತಸಲಪಟಾ ವಿಷಯಗಳು 

ಅ) ಬೆಂಗಳೂರತ ನಗರದಲ್ಲಿ ಬೆೇಸಿಗೆ ಪನರರಂಭ್ವನಗತವ ಉನನವೆೇ ಕತಡಿಯತವ ನೇರಿಗೆ 
ತ್ೊಂದರಯೆನಗಿರತವ ಬಗೆೆ.    

- ಶ್ರೇ ಕ್.ೆಹರಿೇಶ್ಚ ಕತಮನರಚ  
- ಶ್ರೇ ಕ್ೊೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ) 

ಆ) ರನಜಾದಲ್ಲಿ ಕಳಪೆ ಗತಣಮಟಾದ ಆಹನರ ತ್ಯನರಿಕ್ೆ ಮತ್ತು ಸ್ೇೆವರ್ೆಯಿಂದ ಜನರ 
ಆರೂೆೇಗಾದ ಮೇಲೆ ದತಷಪರಿಣನಮ ಬಿೇರತತಿುರತವ ಬಗೆೆ.     

    - ಡನ: ಡಿ.ತಿಮಾಯಾ 
- ಶ್ರೇ ಕ್ೊೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ) 

ಇ) ಖನಸಗಿ ಶನಲೆಗಳ ನವಿೇಕರಣಕ್ೆೆ ಪರತಿ ವಷಾ ಅಜಿಾ ಸಲ್ಲಿಸತವ ಕತರಿತ್ತ    
    - ಶ್ರೇ ಅರತಣ ಶಹನಪತರ 

- ಶ್ರೇ ಕ್ೊೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ) 
ಈ) ಧನರವನಡ ತ್ನಲೂಿಕಿನ ಸ್ೂೆೇಮನಪತರದ ಮಹಿಳಯೆಬಬಳ ಮೇಲೆ ಟಿ.ವಿ.ಚನನಲಚ  
        ವರದಗನರ ಅತ್ನಾಚನರ ಎಸಗಿರತವ ಬಗೆೆ.     
    - ಶ್ರೇಮತಿ ಭನರತಿ ಶೆಟಿಾ  

- ಶ್ರೇ ಕ್ೊೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ) 
ಉ) ರನಮನಗರ ಜಿಲೆಿಯ ಕ್ನಡಂಚಿನ ಗನರಮಗಳ ರೈೆತ್ರಿಗ ೆಆರ್ೆಗಳ ಹನವಳಿಯಿಂದ 

ಆಗತತಿುರತವ ತ್ೊಂದರಗೆಳ ಬಗೆೆ.   
    - ಶ್ರೇ ಎಸ್.ರವಿ 

- ಶ್ರೇ ಕ್ೊೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ) 
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ಊ) ರನಜಾದ ನಗರ ಮತ್ತು ಪಟಾಣಗಳ ವನಾಪ್ತುಯಲ್ಲಿ ಅನಧಿಕೃತ್ ಬಡನವಣೆಗಳ ನಮನಾಣ      
        ಕತರಿತ್ತ   
    - ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವೆಂಕಟೆೇಶ್ 

- ಶ್ರೇ ಕ್ೊೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ) 
ಋ) ರನಜಾದಲ್ಲಿ ಕ್ೊೇ-ಆಪರೆೇಟಿವಚ ಸ್ೂೆಸ್ೈೆಟಿಗಳು ಅಧಿಕ ಬಡಿಿ ಆಮಿಷ ಒಡಿಿ ಠೇೆವಣಿ ಹಣ 

ನೇಡಲತ ಸ್ನಧಾವನಗದರತವ ಬಗೆೆ.  
    - ಶ್ರೇ ಸಲ್ಲೇಂ ಅಹಮದ್ 

- ಶ್ರೇ ಎಸ್.ಟಿ.ಸ್ೂೆೇಮಶೇೆಖ್ರ (ಸಹಕ್ನರ ಸಚಿವರತ) 
ಎ)  ಚನಮರನಜನಗರ ಜಿಲೆಿಯ ಹನೂರತ ತ್ನಲೂಿಕಿನ ಪ್ತ.ಜಿ.ಪನಳಾ ಗನರಮ ಪಂಚನಯಿತಿ  
      ವನಾಪ್ತುಯ ಕ್ೆರೆದಂಬ ಎಂಬ ಸ್ೂೆೇಲ್ಲಗರ ಹನಡಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಸ್ೌಕಯಾ ಇಲಿದೆೇ  
      ಇರತವ ಬಗೆೆ.     
    - ಶ್ರೇ ಶನಂತ್ನರನಮಚ ಬತಡನ ಸಿದಿ 

- ಶ್ರೇ ಕ್ೊೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ) 
ಏ)  ಬನಲಾ ವಿವನಹ ಕತರಿತ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜಾ ಮೊದಲರೆ್ೇ ಸ್ನಾನದಲ್ಲಿರತವ ಬಗೆೆ.     
    - ಶ್ರೇ ಶಶ್ೇಲಚ ಜಿ.ನಮೊೇಶ್ 

- ಶ್ರೇ ಆಚನರಚ ಹನಲಪಪ ಬಸಪಪ (ಗಣಿ ಮತ್ತು ಭ್ೂ ವಿಜ್ಞನನ,   
  ಮಹಿಳನ ಮತ್ತು ಮಕೆಳ ಕಲನಾಣ, ಹಿರಿಯ ರ್ನಗರಿೇಕರ   
  ಸಬಲ್ಲೇಕರಣ ಸಚಿವರತ) 

04.  ವಿತಿುೇಯ ಕ್ನಯಾಕಲನಪಗಳು 
2022-23ರೆ್ೇ ಸ್ನಲ್ಲನ ಆಯವಾಯ ಅಂದನಜತಗಳ ಮೇಲ್ಲನ ಮತಂದತವರೆದ ಚಚೆಾ  
    - ಶ್ರೇ ಎಸ್,ಎಲ.ಭೂೆೇಜೇೆಗೌಡಚ 
    - ಶ್ರೇ ಎಂ.ಕ್.ೆಪನರಣೇೆಶ್ಚ 
    - ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವೆಂಕಟೆೇಶ್ಚ 
    - ಶ್ರೇ ಕ್ೂೆೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ) 
    - ಶ್ರೇ ಅರಗ ಜ್ಞನರೆ್ೇಂದರ (ಗೃಹ ಸಚಿವರತ) 
    - ಶ್ರೇ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸಂಗಪಪ ಸವದ 
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    - ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.ೆಹರಿಪರಸ್ನದ್ಚ (ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷ್ದ ರ್ನಯಕರತ) 
    - ಶ್ರೇ ಕ್.ೆಟಿ.ಶ್ರೇಕಂಠೆೇಗೌಡ 
    - ಶ್ರೇ ಹೆರ್.ಎಂ.ರಮೇಶಗೌಡ 
    - ಡನ: ತ್ೇೆಜಸಿಾನ ಗೌಡ 
    - ಡನ: ಕ್.ೆಗೊೇವಿಂದರನಜ್ಚ 
    - ಶ್ರೇ ಸಿ.ಎನ್.ಮಂಜೆೇಗೌಡ 
    - ಶ್ರೇ ಗೂೆೇವಿಂದ ಎಂ.ಕ್ನರಜೊೇಳ ((ಬೃಹತಚ ಮತ್ತು  
                                        ಮಧಾಮ ನೇರನವರಿ ಸಚಿವರತ) 
    - ಶ್ರೇ ಅಲಿಂ ವಿೇರಭ್ದರಪಪ 
    - ಶ್ರೇ ಅ.ದೆೇವೇೆಗೌಡ 
    - ಶ್ರೇ ಎಸ್.ರವಿ 
      

     ~*~*~*~*~ 
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(222)10-03-2022(11-00)bsd-ks 

 

 
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನ ಪರಿಷತ್ತು 

ಗತರತವನರ, 10ರ್ೆೇ ಮನರ್ಚಾ ೨೦೨೨ 
 

ಸದನವು ವಿಧನನ ಸ್ೌಧದಲ್ಲಿರತವ ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುನ 
ಸಭನಂಗಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗೆೆ ೧1 ಗಂಟೆ 07 ನಮಿಷಕ್ೆೆ ಸಮನವೇೆಶಗೊಂಡಿತ್ತ 

  

            ಸಭನಪತಿ (ಶ್ರೇ ಬಸವರನಜ ಶ್ವಲ್ಲಂಗಪಪ ಹೊರಟಿಾ) ರವರತ ಪ್ತೇಠದಲ್ಲಿ      
        ಉಪಸಿಾತ್ರನದರತ 
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೦೧. ಪರಶೆ್ನೇತ್ುರಗಳು. 

     ಅ) ಚತಕೆ್ೆ ಗತರತತಿನ ಪರಶೆನಗಳಿಗೆ ಮೌಖಿಕವನಗಿ ನೇಡಲನದ ಉತ್ುರಗಳು 

ಪರಶೆನ ಸಂಖೆಾ ೧505 

     ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಶ್ರೇ ಅರತಣ ಶಹನಪತರ ರವರ ಪರಶೆನ ಕ್ೆೇಳಿ. 

     ಶ್ರೇ ಅರತಣ ಶಹನಪತರ (ಶ್ಕ್ಷ್ಕರ ಕ್ೆೇತ್ರ):- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇದಕ್ೆೆ ನನಗ ೆ
ಉತ್ುರ ಬಂದಲಿ. ಇದತ ಓಪ್ತಎಸ್ಚ ಕತರಿತ್ನದ ಬಹಳ ಸಿಂಪಲಚ ಪರಶೆನ, ಇದಕ್ೆೆ ಕ್ನಲನವಕ್ನಶ ಏಕ್ೆ 
ಬೆೇಕತ? ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜಾದ ಸಕ್ನಾರಿ ರ್ೌಕರರತ ಅಪನರ ಭ್ರವಸ್ ೆಇಟತಾಕ್ೊಂಡಿದನಿರೆ. ಬೆೇರ ೆ
ರನಜಾಗಳಂತ್ ೆಇಲ್ಲಿಯೂ ಓಪ್ತಎಸ್ಚ ಜನರಿಗ ೆತ್ರಬೇೆಕತ. 

     ಶ್ರೇ ಬಸವರನಜ ಬೊಮನಾಯಿ (ಮತಖ್ಾಮಂತಿರಗಳು):- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 
ರ್ನನತ ಒಂದತ ಮನತ್ನತನ ಹೆೇಳುವುದಕ್ೆೆ ಬಯಸತತ್ೆುೇರ್ೆ. ಇದತ ಪನಲ್ಲಸಿ ಬದಲನವಣೆಯ 
ವಿಷಯವನಗಿದತಿ, due consideration ಮನಡಿ ಮನಡಬೇೆಕ್ನಗಿದೆ. Financial 
implication ಮನಡಬೇೆಕತ. ಬೆೇರ ೆರನಜಾಗಳಲ್ಲಿ ಮನಡಿರತವುದನತನ ತ್ರಿಸಿಕ್ೂೆಳುುತಿುದೆಿೇವೆ. ಈಗ 
ರ್ನನತ ಉತ್ುರ ಕ್ೊಟಾರೆ ಸಮನಧನನವನಗತವುದಲಿ. ಅಂತ್ಹ ಉತ್ುರ ಕ್ೊಡತವುದತ ಬೆೇಡ ಎಂದತ 
ಮತಂದ ೆ  ಹನಕಿದೆಿೇರ್ೆ. ರಗೆತಾಲರಚ ಉತ್ುರ ಕ್ೊಡತವ ಹನಗಿದಿರ ೆಈಗಲೆೇ ಉತ್ುರ ಕ್ೊಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ 
ನಣಾಯ ಮನಡಿ ಉತ್ುರವನತನ ಕ್ೊಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ 

     ಶ್ರೇ ಅರತಣ ಶಹನಪತರ:- ಧನಾವನದಗಳು. 

ಪರಶೆನ ಸಂಖೆಾ ೧441 

     ಶ್ರೇ ಸಿ.ಎಂ. ಇಬನರಹಿಂ (ವಿಧನನಸಭೆಯಿಂದ ಚತರ್ನಯಿತ್ರನದವರತ):- ಮನನಾ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ನನಗೂ ಉತ್ುರ ಬಂದಲಿ. 
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     ಶ್ರೇ ಬಸವರನಜ ಬೊಮನಾಯಿ (ಮತಖ್ಾಮಂತಿರಗಳು):- ಈ ಪರಶೆನಗೂ ಸಮಯನವಕ್ನಶ 
ಬೆೇಕ್ನಗಿದೆ. 

     ಶ್ರೇ ಸಿ.ಎಂ. ಇಬನರಹಿಂ:- ಇದಕೂೆ ಸಮಯ ಬೇೆಕ್ೆ? ಹನಗಿದಿರ ೆಮರ್ೆಗೆ ಬಂದತ ಉತ್ುರ 
ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುುತ್ೆುೇರೆ್. 

     ಶ್ರೇ ಬಸವರನಜ ಬೊಮನಾಯಿ:- ಈ ವನರದ ಕ್ೂೆರೆ್ಯಳಗೆ ಉತ್ುರ ಕ್ೂೆಡತತ್ೆುೇರೆ್. 

     ಶ್ರೇ ಸಿ.ಎಂ. ಇಬನರಹಿಂ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಾ ಮತಖ್ಾಮಂತಿರಯವರ 
ಮೇಲ ೆನನಗ ೆವಿಶನಾಸ ಇದ.ೆ ಏಕ್ೆಂದರ ೆಅಲಪಸಂಖನಾತ್ರ ವಿಚನರದ ಪರಶೆನಯನಗಿದತಿ, ಮನನಾ 
ಮತಖ್ಾಮಂತಿರಗಳು ಹೆೇಳಿದತಿ ರೆ್ೂೇಡಿದ ಮೇಲೆ ಅವರತ ಏರೆ್ೂೇ ಜನಸಿು ಮನಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ 
ಇರತವುದರಿಂದ ಸಮಯ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡಿದನಿರೆ ಎನಸತತ್ುದೆ. 

     ಶ್ರೇ ಬಸವರನಜ ಬೊಮನಾಯಿ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಖ್ಂಡಿತ್, ಸ್ೂೆೇಮವನರ 
ಅಥವನ ಮಂಗಳವನರದ ಒಳಗಡ ೆಉತ್ುರ ಕ್ೂೆಡತತ್ೆುೇರೆ್. 

(ಮತಂದತ) 

(223) 10.03.2022 11.10 hv.ks 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಾ ಮತಖ್ಾಮಂತಿರಗಳೆೇ ಬಹಳಷತಾ ಪರಶೆನಗಳಿಗ ೆ ಸಚಿವರತ 
ಕ್ನಲನವಕ್ನಶವನತನ ಕ್ೆೇಳುತ್ನುರೆ. ಇವತಿುನ ಅಜೆಂಡನದಲ್ಲಿರತವ ರ್ನಲತೆ ಚತಕ್ೆೆ ಗತರತತಿನ ಪರಶೆನಗಳಿಗೆ 
ಕ್ನಲನವಕ್ನಶವನತನ ಕ್ೆೇಳಿದನಿರ.ೆ ಈ ರಿೇತಿ ಆದರೆ, ಸದನ ನಡಸೆತವುದಕ್ೆೆ ಕಷಾವನಗತತ್ುದೆ. 
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ಚತಕ್ೆೆ ಗತರತತಿನ ಪರಶೆನ ಸಂಖೆಾ: 1458 
(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದೆ) 

 
ಶ್ರೇ ಹೆರ್ಚ.ಎಸ್ಚ.ಗೊೇಪ್ತರ್ನಥ್ಚ:- ಸರ್ನಾನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಬಿ.ಟಿ.ಎಂ.ಕ್ೇೆತ್ರದ ವನಾಪ್ತುಯಲ್ಲಿ 

ಈಜಿಪತರದಂದ ಅಗರದವರಗೆೆ ನೂತ್ನ ರಸೆ್ುಯನತನ ನಮನಾಣ ಮನಡಲತ 2019ರಲ್ಲಿ ಮತಖ್ಾ 
ಮಂತಿರಗಳ ನವ ನಗರೊೇತ್ನಾನ ಯೇಜರೆ್ಯಡಿ 30 ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪನಯಿಗಳ ಅನತದನನ 
ನೇಡಲನಗಿದಿರೂ ಸಹ ಇಲ್ಲಿಯವರಗೆ ೆಕ್ನಮಗನರಿ ಪನರರಂಭ್ವನಗಿಲಿ ಇದಕ್ೆೆ ಕ್ನರಣವೆೇನತ ಎನತನವುದತ 
ನನನ ಪರಶೆನಯನಗಿದೆ.  

 
ಶ್ರೇ ಬಸವರನಜ ಬೊಮನಾಯಿ:- ಸರ್ನಾನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಾ ಸದಸಾರತ 

ಈಜಿಪತರದಂದ ಅಗರದವರಗೆೆ ನೂತ್ನ ರಸೆ್ುಯನತನ ನಮನಾಣ ಮನಡತವ ಬಗೆೆ ಪರಶೆನಯನತನ 
ಕ್ೆೇಳಿದನಿರ.ೆ ಬಿ.ಟಿ.ಎಂ. ಕ್ೆೇತ್ರದಲ್ಲಿ, formation of road as per Master Plan 2015 ರ 
ಪರಕ್ನರ ಕರಮವನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಳುಲನಗಿದ.ೆ ಅದಕ್ೆೆ 30 ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪನಯಿಗಳ ಅನತದನನವನತನ 
ನಗದಪಡಿಸಲನಗಿದ.ೆ ಆದಷತಾ ಬೆೇಗರೆ್ೇ ಕ್ನಮಗನರಿಯನತನ ಕ್ೆೈಗೆತಿುಕ್ೂೆಳುಲನಗತತ್ುದ.ೆ ಈ ಕ್ನಮಗನರಿಗ ೆ
ಎರಡತ ಆಡಚಣೆಗಳು ಎದತರನಗಿದಿವು. ಒಂದತ ಕಡ ೆಡಿಫೆನ್ೆಚ ಲನಾಂಡಚ ಬರತತಿುದ.ೆ ಮತ್ೂೆುಂದತ ಕಡ ೆ
ಕ್ೆರೆ ಏರಿ ಪರದೇೆಶವಿದೆ. ಇದರಿಂದನಗಿ ಅದರ alignment ಅನತನ ಸರಿಪಡಿಸಿಕ್ೊಂಡತ 
ಕ್ನಮಗನರಿಯನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಳುಲನಗತವುದತ.  
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ಚತಕ್ೆೆ ಗತರತತಿನ ಪರಶೆನ ಸಂಖೆಾ: 1431 
(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದೆ) 

 
ಡನ|| ವೆೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣಸ್ನಾಮಿ:- ಸರ್ನಾನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಾ ಮತಖ್ಾಮಂತಿರಗಳು 

ಬಹಳ ಸವಿಸ್ನುರವನಗಿ ಉತ್ುರವನತನ ಕ್ೊಟಿಾದನಿರೆ.ಚ “ಕಳೆದ 5 ವಷಾಗಳಲ್ಲಿ ಎ.ಸಿ.ಬಿ. ಎಷತಾ ಮಂದ 
ಸಕ್ನಾರಿ ರ್ೌಕರರ/ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳ ಕಛೆೇರಿ ಮತ್ತು ಮರ್ೆಗಳ ಮೇಲೆ ದನಳಿ ನಡಸೆಿದನಿರ;ೆ ಸದರಿ 
ಪರಕರಣಗಳು ಯನವ ಹಂತ್ದಲ್ಲಿವೆ”ಚಎನತನವ ನನನ ಪರಶೆನಗ,ೆಚಚ“2017ರೆ್ೇ ಇಸವಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗ ೆ
ಒಟತಾ 371 ಮಂದ ಸಕ್ನಾರಿ ರ್ೌಕರರ/ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳ ಕಛೆೇರಿ ಮತ್ತು ಮರ್ ೆಮೇಲೆ ದನಳಿ ನಡಸೆಿ, 
ಕ್ೆೇಸ್ಚ ದನಖ್ಲ್ಲಸಿ ತ್ನಖೆ ಮನಡಲನಗತತಿುದೆ”ಚ ಎನತನವ ಉತ್ುರವನತನ ನೇಡಿದನಿರೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗ ೆ 63 
ಪರಕರಣಗಳು ಇತ್ಾಥಾಗೊಂಡಿವೆ ಉಳಿದರತವ 223 ಪರಕರಣಗಳನತನ ಬೆೇಗರೆ್ೇ 
ಇತ್ಾಥಾಗೊಳಿಸಬೆೇಕ್ೆಂದತ ಮನನಾ ಮತಖ್ಾಮಂತಿರಗಳಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮನಡತತಿುದೆಿೇರೆ್.  

ಶ್ರೇ ಬಸವರನಜ ಬೊಮನಾಯಿ:- ಸರ್ನಾನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈ ವಿಚನರವನಗಿ ರ್ನವು 
ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡಿರತವ ಕರಮದ ಬಗೆೆ ಲ್ಲಖಿತ್ ರೂಪದ ಉತ್ುರದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆಿೇವೆ. ಸತಮನರತ 310 ಸಕ್ನಾರಿ 
ರ್ೌಕರರ/ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳ ಮರೆ್ಯ ಮೇಲೆ ಎ.ಸಿ.ಬಿ. ದನಳಿ ನಡಸೆಿ ಕ್ೆೇಸ್ಚ ದನಖ್ಲತ ಮನಡಲನಗಿದೆ. 
ಕ್ೆಲವಂದತ ಪರಕರಣಗಳಿಗ ೆಸಂಬಂಧಪಟಾಂತ್ ೆರ್ನಾಯನಲಯದಂದ ಆದೆೇಶಗಳು ಹೊರಬಂದವ.ೆ  

ಸರ್ನಾನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಒಂದತ ಪರಮತಖ್ವನಗಿರತವ ವಿಚನರವನತನ ಈ ಸದನದ ಗಮನಕ್ೆೆ 
ತ್ರಲತ ಬಯಸತತಿುದೆಿೇರೆ್.  ಎ.ಸಿ.ಬಿ.ಯವರತ ಪನರಥಮಿಕ ತ್ನಖೆಯನದ ನಂತ್ರ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳ ಮೇಲ ೆ
ಕ್ನನೂನತ ಕರಮ ಜರತಗಿಸಲತ ಸಕ್ನಾರದ ಅನತಮತಿಯನತನ ಕ್ೆೇಳುತ್ನುರೆ. ಕ್ೆಲವಂದತ ಇಲನಖಯೆಲ್ಲಿ 
ಇದನತನ ಪದಧತಿಯರ್ನನಗಿ ಮನಡಿಕ್ೊಂಡಿದಿರತ. ಅದೆೇರ್ಂೆದರೆ, ಕ್ನಯಾದಶ್ಾಗಳು ಮತ್ತು ಉಪ 
ಕ್ನಯಾದಶ್ಾಗಳನತನ ಒಳಗೊಂಡ ಒಂದತ ಸಮಿತಿಯನತನ ರಚರೆ್ ಮನಡಿಕ್ೊಂಡತ ಆ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ 
ಪರಿಶ್ೇಲರೆ್ ಮನಡಿ,  ಮೇಲೊನೇಟಕ್ೆೆ ಇದತ ಸರಿ ಇಲಿವೆಂದತ ಹೆೇಳಿ,ಚ“ಇದನತನ exonerate ಮನಡಿ” 
ಎಂದತ ಅವರೆೇ ಕಡತ್ವನತನ ಮಂಡರೆ್ ಮನಡತತ್ನುರ.ೆ ಈ ರಿೇತಿಯನದರೆ, ಎ.ಸಿ.ಬಿ. ಏತ್ಕ್ೊೆೇಸೆರ 
ಬೆೇಕ್ೆಂದತ ರ್ನನತ ಯೇಚರೆ್ ಮನಡಿದ.ೆ ಎ.ಸಿ.ಬಿ. ಕ್ೆೇಸ್ಚ. ದನಖ್ಲತ ಮನಡಿ ಎಫಚ.ಐ.ಆರಚ. ಹನಕಿ 
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ತ್ನಖೆ ಮನಡಿದ ನಂತ್ರ ಇಲನಖಯೆವರತ ಕ್ನನೂನತ ಕರಮ ಜರತಗಿಸಲತ ಅನತಮತಿಯನತನ ಕ್ೂೆಡದೇೆ 
ಈ ರಿೇತಿ ಮನಡಿರತವ ಹಲವನರತ ಪರಕರಣಗಳು ಹಿಂದ ೆ ಆಗಿ ಹೊೇಗಿವ.ೆ ಅವೆಲಿವುಗಳನತನ 
ತ್ರಿಸಿಕ್ೊಳುುತಿುದೆಿೇರ್.ೆ ರ್ನನತ ಮತಖ್ಾಮಂತಿರಯನದ ಮೇಲೆ ಇಂತ್ಹ ಸಮಿತಿಗಳ ಅವಶಾಕತ್ ೆ
ಇಲಿವೆಂದತ ಈ ಸಮಿತಿಗಳನತನ ಬಕ್ನಾಸತು ಮನಡಿ. ರೆ್ೇರವನಗಿ ಎ.ಸಿ.ಬಿ. ಶ್ಫನರಸತೆ ನಮಗೆ ಬರಬೆೇಕತ. 
ರ್ನವು ಅದರ ಬಗೆೆ ತಿೇಮನಾನ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆ. ಯನವ ಪರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಲೂೆನೇಟಕ್ೆೆ ತ್ಪ್ತಪತ್ಸಾರತ 
ಎಂದತ ಕಂಡತ ಬಂದರತತ್ುದೆ, ಅವರ ಮೇಲೆ ಕ್ನನೂನತ ಕರಮ ಜರತಗಿಸತವಂತ್ಹ ಕ್ೆಲಸವನತನ 
ಮನಡಲನಗತತ್ುದೆ.  ವಿಶೇೆಷವನಗಿ ಈ ಸಮಿತಿಗಳು ನಗರನಭಿವೃದಧ ಇಲನಖಯೆಲ್ಲಿತ್ತು. ಇದನತನ 
ತ್ೊಡೆದತ ಹನಕಬೆೇಕ್ೆನತನವ ಹಿರೆ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ನಣಾಯವನತನ ಮನಡಿದೆಿೇವೆ. ಮತಂದನ 
ದನಮನನಗಳಲ್ಲಿ ಎ.ಸಿ.ಬಿ. ತ್ನಖೆಯಲ್ಲಿ ಮೇಲೂೆನೇಟಕ್ೆೆ ತ್ಪತಪ ಕಂಡತಬಂದರೂ ಕ್ನನೂನತ ಕರಮ 
ಜರತಗಿಸಲತ ಅನತಮತಿಯನತನ ನೇಡಲನಗತತ್ುದೆ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಚತಕ್ೆೆ ಗತರತತಿನ ಪರಶೆನ ಸಂಖೆಾ: 192(1427) ನತನ ಕ್ೆೇಳಿರತವ ಮನನಾ 
ಎನ್ಚ. ರವಿಕತಮನರಚರವರತ ಮತ್ತು ಚತಕ್ೆೆ ಗತರತತಿನ ಪರಶೆನ ಸಂಖೆಾ:194(1490)ನತನ ಕ್ೆೇಳಿರತವ ಮನನಾ 
ಪ್ತ.ಆರಚ.ರಮೇಶ್ಚರವರತ ಸದನದಲ್ಲಿ ಹನಜರಿಲಿ.  

ಶ್ರೇ ಬಸವರನಜ ಬೊಮನಾಯಿ:- ಸರ್ನಾನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ಇನೂನ 10-15 
ನಮಿಷಗಳ ಕ್ನಲ ಈ ಸದನದಲ್ಲಿ ಇರತತ್ೆುೇರ್ೆ. ಅಷಾರೂೆಳಗೆ ಪರಶೆನ ಕ್ೆೇಳಿರತವ ಸದಸಾರತ ಬಂದರೆ 
ಅವರಿಗೆ ಅವಕ್ನಶ ನೇಡಿ. ಇಲಿದದಿರ ೆ ನನನ ಪರವನಗಿ ಮನನಾ ಸಭನರ್ನಯಕರತ ಉತ್ುರವನತನ 
ನೇಡತತ್ನುರ.ೆ 
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ಚತಕ್ೆೆ ಗತರತತಿನ ಪರಶೆನ ಸಂಖೆಾ:1461 
(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದೆ) 

 
ಶ್ರೇ ಕ್.ೆಟಿ.ಶ್ರೇಕಂಠೆೇಗೌಡ (ಶ್ರೇ ಕ್.ೆಎ.ತಿಪಪೆೇಸ್ನಾಮಿ ಪರವನಗಿ):- ಸರ್ನಾನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 

ಕಳೆದ ಮೂರತ ವಷಾಗಳಿಂದ ನಮಾ ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜಾ ನರಂತ್ರವನಗಿ ಜಿ.ಎಸ್ಚ.ಟಿ. ಸಂಗರಹಣೆಯಲ್ಲಿ 
ಮೊದಲರೆ್ಯ ಮತ್ತು ಎರಡರೆ್ಯ ಸ್ನಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗ ೆ 2,44,306ಕ್ೊೇಟಿ 19 ಲಕ್ಷ್  
ರೂಪನಯಿಗಳಷತಾ ಜಿ.ಎಸ್ಚ.ಟಿ. ಸಂಗರಹಣೆಯನತನ ರ್ನವು ಮನಡಿದೆಿೇವೆ. ಫೆಬರವರಿಯ ಕಡಯೆವರಗೆೆ 
ನಮಗೆ ಬರಬೆೇಕ್ನಗಿರತವ ಜಿ.ಎಸ್ಚ.ಟಿ. ಮೊತ್ುದಲ್ಲಿ 45,250ಕ್ೂೆೇಟಿ ರೂಪನಯಿಗಳಷತಾ ನಷಾವನಗಿದೆ. 
ಆದಿರಿಂದ ಕ್ೆೇಂದರ ಸಕ್ನಾರದಂದ ನಮಗೆ ಬರಬೆೇಕ್ನಗಿರತವ ಜಿ.ಎಸ್ಚ.ಟಿ. ಮೊತ್ುದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದೂೆಡಿ 
ಪರಮನಣದಲ್ಲಿ ಅರ್ನಾಯವನಗಿದೆ ಎನತನವ ಮನತ್ನತನ ಹೆೇಳುವುದಕ್ೆೆ ಬಯಸತತಿುದೆಿೇರ್ೆ. ಈ 
ಅರ್ನಾಯವನತನ ಸರಿಪಡಿಸತವುದಕ್ೆೆ ಸಕ್ನಾರ ಮನಡಿರತವಂತ್ಹ ಪರಯತ್ನಗಳೆೇನತ  ಎನತನವುದತ ನನನ 
ಮೊದಲರೆ್ಯ ಉಪ ಪರಶನೆಯನಗಿದೆ. ಅದೆೇ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಮನನಾ ಮತಖ್ಾಮಂತಿರಗಳು ಜಿ.ಎಸ್ಚ.ಟಿ. 
ಪರಿಹನರದ ಅವಧಿಯನತನ ಮತಂದತವರಿಸಬೆೇಕ್ೆಂದತ ಕ್ೆೇಳಿದಿೇರಿ, ಅದತ ಯನವ ಹಂತ್ದಲ್ಲಿದೆ 
ಎನತನವುದತ ನನನ ಎರಡರೆ್ಯ ಪರಶೆನಯನಗಿದೆ.  

 
ಶ್ರೇ ಬಸವರನಜ ಬೊಮನಾಯಿ:- ಸರ್ನಾನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಕಳೆದ ೩ ವಷಾಗಳಲ್ಲಿ 

ರನಜಾದಂದ ಸಂಗರಹವನಗಿರತವ ಜಿ.ಎಸ್ಚ.ಟಿ.ಯ ಬಗೆೆ ರ್ನನತ ಲ್ಲಖಿತ್ ರೂಪದ ಉತ್ುರವನತನ ನೇಡಿದೆಿೇರೆ್. 
2017 ರಿಂದ 2021ರೆ್ೇ ಸ್ನಲ್ಲನವರವೆಿಗೂ ರನಜಾದ ಜಿ.ಎಸ್ಚ.ಟಿ. ಸಂಗರಹ ಎಷ್ಟಾದೆ ಮತ್ತು Central 
Consolidated Fund ಗೆ ಎಷತಾ ಹೂೆೇಗತತಿುದ ೆ ಎನತನವುದರ ಮನಹಿತಿಯನತನ ಸಹ ರ್ನನತ 
ನೇಡಿದೆಿೇರ್.ೆ ಐ.ಜಿ.ಎಸ್ಚ.ಟಿ.ಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ, ಅಂತ್ರರನಜಾ ಮಟಾದ ಒಟತಾ ಜಿ.ಎಸ್ಚ.ಟಿ.ಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 
ಶೆೇಕಡನ 30ರಷತಾ ಬರತತಿುದೆ. ನಮಾ ಇಡಿೇ ರನಷರದ cess fund ಏನದೆ, ಈ sin goods ಗಳನದ 
ತ್ಂಬನಕತ, ಆಲೂೆೆೇಹನಲಚ, ಎಲೆಕ್ನರನಕಚ ಗೂಡೆಚ ಇವುಗಳ ಮೇಲೆ ಚನರ್ಚಾ ಮನಡಿರತತ್ನುರೆ. 
ಅವುಗಳಿಂದ ಸಂಗರಹಣೆಯನಗಿರತವ ಹಣದ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಪರಿಹನರವನತನ ನೇಡತತ್ನುರ.ೆ   ಕಳೆದ 
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ವಷಾದವರೆಗೆ ನಮಾ ರನಜಾದ ಜಿ.ಎಸ್ಚ.ಟಿ. ಪನಲತ ಸರಿಯನಗಿ ಬಂದದ.ೆ ಕ್ೊೇವಿಡಚ-19ರ 
ಪರಿಸಿಾತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ೇೆಂದರದಲ್ಲಿಯೂ ಜಿ.ಎಸ್ಚ.ಟಿ. ಸಂಗರಹ ಕಡಿಮಯನಗಿದೆ. ನಮಾಲ್ಲಿಯೂ 
ಕಡಿಮಯನಗಿದ.ೆ ಆದರೆ, compensation of 14% annual revenue growth for 5 
years ಕ್ೊಡಲೇೆಬೆೇಕತ ಎನತನವ ಹಿನನಲೆಯಲ್ಲಿ, year-on-year ಶೆೇಕಡನ 14ರಷಾನತನ 
ಕ್ೊಡಲೇೆಬೇೆಕ್ನಗತತ್ುದೆ. ಸಂಗರಹ ಕಡಿಮಯನದರೂ ಸಹ ಅದನತನ ಸ್ನಲದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಮಗ ೆ
ಕ್ೊಟಿಾದನಿರೆ. ಆದಿರಿಂದ ಕ್ೇೆಂದರದಂದ ನಮಗ ೆಬರಬೆೇಕ್ನಗಿರತವ ನಮಾ ಪನಲ್ಲನ ಜಿ.ಎಸ್ಚ.ಟಿ. ನಮಗೆ  
ಬಂದದ.ೆ ಜಿ.ಎಸ್ಚ.ಟಿ. ಪರಿಹನರದ ಅವಧಿಯನತನ ಮತಂದತವರಿಸಬೆೇಕ್ೆನತನವುದತ ಈಗ ನಮಾ 
ಮತಂದರತವ ಪರಶೆನಯನಗಿದೆ. ರ್ನನತ ಎರಡತ ಬನರಿ ಕ್ೆೇಂದರಕ್ೆೆ ಹೂೆೇಗಿ ಮನತ್ರ್ನಡಿದೆಿೇರ್ೆ. 
ಬಹತತ್ೆೇಕವನಗಿ ಒಳೆುಯ ಸತದಧ ಬರತವಂತ್ಹ ಸೂಚರೆ್ಗಳು ಇವೆ. ಇದರ ಬಗೆೆ ಕ್ೆೇಂದರ ಸಕ್ನಾರ ಬಹಳ 
ಗಂಭಿೇರವನಗಿರತವ ಚಿಂತ್ರೆ್ಯನತನ ಮನಡತತಿುದೆ. ನಮಾ ರನಜಾದ ಸಿಾತಿಯೂ ಅವರಿಗೆ ಗೊತಿುದೆ.   
ಆದಿರಿಂದ ಜಿ.ಎಸ್ಚ.ಟಿ. ಅವಧಿ ಮತಂದತವರಿಕ್ೆಯ ಬಗೆೆ  ನಮಾ ಪರಯತ್ನಕ್ೆೆ ಯಶಸತೆ ಸಿಗತತ್ುದೆನತನವ 
ವಿಶನಾಸ ನನಗಿದ.ೆ  
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ಚತಕ್ೆೆ ಗತರತತಿನ ಪರಶೆನ ಸಂಖೆಾ:1496 
(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದೆ) 

 
ಡನ|| ಕ್.ೆಗೊೇವಿಂದರನಜತ:- ಸರ್ನಾನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಕ್ನವೇೆರಿ ಕತಡಿಯತವ ನೇರತ 

ಸರಬರನಜತ ಯೇಜರೆ್ಯ ೫ರ್ೇೆ ಹಂತ್ದ ಯೇಜರೆ್ಗ ೆ ಜೆೈಕ್ನ ಸಂಸೆ್ಾಯಿಂದ ಆರ್ಥಾಕ ರೆ್ರವನತನ 
ಪಡದೆತಕ್ೂೆಂಡತ 110 ಹಳಿುಗಳಿಗೆ ನೇರತ ಸರಬರನಜತ ಮನಡತವ ಯೇಜರೆ್ಗೆ ಸಕ್ನಾರ 2018ರಲ್ಲಿ 
ಒಪಪಂದ ಮನಡಿಕ್ೂೆಳುಲನಗಿದೆ. ಈ ಯೇಜರೆ್ಗ ೆ ತ್ಗಲತವ 5550.00 ಕ್ೂೆೇಟಿ ಅಂದನಜತ ವೆಚಿಕ್ೆೆ 
2013ರಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ್ನತ್ಾಕ ಅನತಮೊೇದರೆ್ಯನತನ ನೇಡಲನಗಿದ.ೆ  

     
                        (ಮತಂದತವರಿದದೆ) 

(224)  10.3.2022  11.20  ಪ್ತಕ್ೆ:ಜಿಆರಚ 

ಡನ: ಕ್.ೆಗೊೇವಿಂದ ರನಜ್ಚ(ಮತಂದತ): 

೨೦೧೩ರಲ್ಲಿ ಇದಕ್ೆೆ ಅನತಮತಿ ಸಿಕಿೆದತಿ, ೨೦೧೭ರಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ್ನತ್ಾಕ ಅನತಮೊೇದರ್ ೆಸಿಕಿೆದೆ.  2007-
08ರಲ್ಲಿ 110 ಹಳಿುಗಳನತನ ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪ್ತ.,  ವನಾಪ್ತುಗೆ ತ್ರತತ್ನುರೆ.  ಆ ಕ್ನಲದಂದಲೂ, ಅಂದರೆ 2018-
19ರಲ್ಲಿ  ಸತಮನರತ ರೂ. ೧೦೦೦ ಕ್ೊೇಟಿ, ರೂ.೫೦೦ ಕ್ೊೇಟಿ, one T.M.C., and seven 
C.M.Cs., ಎಂದತ ಹಣ ಬಿಡತಗಡೆಯನಗಿದೆ.  ಆ ಹಣ ಏರ್ನಯಿತ್ತ ಎನತನವುದತ ನನನ ಪರಶೆನಯನಗಿದೆ. 

 ಶ್ರೇ ಬಸವರನಜ ಬೊಮನಾಯಿ:- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಗಳೆ, ಮೊದಲತ ಇಡಿೇ ಬೆಂಗಳೂರಿಗ ೆ
ಕ್ನವೇೆರಿ ನೇರತ ಸರಬರನಜತ ಆಗತತಿುರಲ್ಲಲಿ.  ತಿಪಪಗೊಂಡನಹಳಿು ಜಲನಶಯದಂದ ನೇರತ ಸರಬರನಜತ 
ಆಗತತಿುತ್ತು, ನಂತ್ರ ಬೂೆೇರಚವಲೆಚ ನೇರನತನ ಸರಬರನಜತ ಮನಡತತಿುದಿರತ.  ಮೊದಲತ ೮ 
ಟಿ.ಎಂ.ಸಿ.,ಯನತನ ಬೆಂಗಳೂರತ ವನಾಪ್ತುಗೆ ಸ್ೇೆರಿಸಿಕ್ೂೆಂಡರತ.  ಅದಕ್ೆೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ 
ಯೇಜರೆ್ಗಳಿಗ ೆ ದತಡತಿ ಖ್ಚನಾಗಿದ.ೆ  ಅದೇೆರಿೇತಿ 2006-07ರಲ್ಲಿ 110 ಹಳಿುಗಳನತನ 
ಸ್ೇೆರಿಸಿಕ್ೊಂಡಿದೆಿೇವೆ.  ಪನರರಂಭ್ದಲ್ಲಿ ಕ್ನವೇೆರಿ ನೇರನತನ ಸರಬರನಜತ ಮನಡತತಿುರಲ್ಲಲಿವನದಿರಿಂದ 
ಮತ್ತು ಪಯನಾಯವನಗಿ ಕತಡಿಯತವ ನೇರತ ಸರಬರನಜತ ಮನಡಬೇೆಕ್ನಗಿದಿರ ಹಿರೆ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ 
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ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಯೇಜರೆ್ಗಳಿಗೊೇಸೆರ ಆ ದತಡತಿ ಖ್ಚನಾಗಿದೆ.  ಯನವ ಯನವ ವಷಾಗಳಲ್ಲಿ ಏನತ 
ಕ್ೆಲಸವನಗಿದ,ೆ ಯನವ ಕ್ನಮಗನರಿಗಳನತನ ಮನಡಲನಗಿದ ೆಎನತನವ ವಿವರಗಳನತನ ಮನನಾ ಸದಸಾರಿಗೆ  
ಕ್ೊಡಲತ ರ್ನನತ ಸಿದಧನದೆಿೇರೆ್.  ಈಗ ಕ್ನವೇೆರಿ ನೇರತ ಕ್ೊಡಬೇೆಕತ ಎನತನವ ಕ್ನರಣದಂದ 2017-
18ರಲ್ಲಿ ರೂ.5,500 ಕ್ೂೆೇಟಿಗಳ ಯೇಜರೆ್ಗಳನತನ ಮನಡಿ, ಜೆೈಕ್ನದಂದ ಫಂಡಚ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಂಡತ 
ಬಂದದೆಿೇವೆ.  2೦೨೩ಕ್ೆೆ ಈ ಯೇಜರೆ್ ಮತಕ್ನುಯವನಗಬೆೇಕತ.  ನಗದತ್ ವೆೇಳಯೆಲ್ಲಿ 
ಮತಗಿಸತವುದಕ್ೆೆ ಎಲನಿ ಪರಯತ್ನ ಮನಡತತಿುದೆಿೇವೆ.  ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪಯನಾಯವನಗಿ ಬೊೇರಚವಲೆಚ 
ನೇರತ ಮತ್ತು ಕ್ನವೇೆರಿ ನೇರತ ಕೂಡ ಸರಬರನಜತ ಆಗತತಿುದೆ.  ಹನಗನಗಿ 110 ಹಳಿುಗಳಿಗೆ ನೇರತ 
ಒದಗಿಸತವ ವಾವಸೆ್ಾಗೆ ಆ ದತಡತಿ ಖ್ಚನಾಗಿದೆ.   ಬೆಂಗಳೂರತ ವನಾಪ್ತುಗೆ ಬರತವ ಪರದೆೇಶಗಳನತನ 
ಬಿ.ಡಬೂಿೂ.ಎಸ್ಚ.ಎಸ್ಚ.ಬಿ., ಯೇ ನವಾಹಣೆ ಮನಡಬೇೆಕ್ನಗತತ್ುದೆ.  ಆ ಕ್ೆಲಸವನತನ ಮನಡಿದನಿರ.ೆ 

 ಡನ: ಕ್.ೆಗೊೇವಿಂದ ರನಜ್ಚ:- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಗಳೆ, ಮನನಾ ಮತಖ್ಾಮಂತಿರಗಳು ಹಿಂದ ೆ
ಯನವುದಕ್ೆೆ ಹಣ ಖ್ಚತಾ ಮನಡಿದಿೇರಿ ಎನತನವುದರ ಬಗೆೆ ಮನಹಿತಿ ಕಳುಹಿಸಿ ಕ್ೊಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ ಮನವಿ 
ಮನಡಿಕ್ೊಳುುತ್ೆುೇರೆ್.  ಏಕ್ಂೆದರೆ ಇದಕ್ೆೆ ಸತಮನರತ ಹಣ ಈಗನಗಲೆೇ ಖ್ಚನಾಗಿದ.ೆ  ಅದರ ಮೇಲೆ 
ಸತಮನರತ ೫೦೦೦ ಕ್ೊೇಟಿ ಹಣ ಯನವುದಕ್ೆೆ ಖ್ಚನಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಬಗೆೆ ಮನಹಿತಿ ಕ್ೊಟಾರೆ ಸ್ನಕತ.  
ಇದರಲ್ಲಿ ಬಹಳಷತಾ ವಿಚನರಗಳಿವೆ. 

 ಶ್ರೇ ಬಸವರನಜ ಬೊಮನಾಯಿ:- ಖ್ಂಡಿತ್ವನಗಿ ಮನಹಿತಿ ಕ್ೊಡತತ್ೆುೇವೆ.  ಯನವ ಯನವ 
ವಷಾ ಎಷತಾ ದತಡತಿ ಖ್ಚತಾ ಮನಡಿದನಿರ,ೆ ಯನವ ಹಳಿುಗಳಿಗೊೇಸೆರ ಖ್ಚತಾ ಮನಡಿದನಿರ,ೆ ಯನವ 
ಕ್ನಮಗನರಿಗಳನತನ ಕ್ೆೈಗೂೆಂಡಿದನಿರೆ ಎನತನವ ಸಂಪೂಣಾ ವಿವರಗಳನತನ ಒದಗಿಸಿ ಕ್ೊಡತತ್ುೆೇರೆ್. 
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 ಪರಶೆನ ಸಂಖೆಾ: 1514 

(ಉತ್ುರ ಪರತಿ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದೆ) 

 ಶ್ರೇ ಸತನೇಲಚ ವಲನಾಪತರಚ:- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಗಳೆ, ಈ ರನಜಾದಲ್ಲಿ ಸ್ೈೆಬರಚ ಕ್ೆರಂ ಬಹಳ 
ಆಗತತಿುವೆ.  ಅದರ ಬಗೆೆ ಸಂಪೂಣಾವನಗಿ, ೪ ವಷಾದ ದನಖ್ಲೆಗಳನತನ ಕ್ೆೇಳಿದೆಿ.  ಆ ದನಖ್ಲೆಗಳನತನ 
ಬಹಳ ನೇಟಚ ಆಗಿ, ಬಹಳ ಅಚತಿಕಟನಾಗಿ ನೇಡಿದನಿರೆ.  ಮನನಾ ಸಚಿವರತ ದಕ್ಷ್ ಮತ್ತು 
ಪನರಮನಣಿಕವನಗಿ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡತತಿುದನಿರ.ೆ  ಆದರೆ ನನಗ ೆ ಒಂದತ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ರೆ್ೂೇವನಗತತಿುದೆ. 
201೯ರ್ೆೇ ಸ್ನಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಸ್ೈೆಬರಚ ಕ್ೆರಂ-ಸಿ.ಇ.ಎನ್ಚ., ಪೂೆಲ್ಲೇಸ್ಚ ಠನಣೆಯಲ್ಲಿ ದನಖ್ಲನದ ಪರಕರಣಗಳು 
೧೧೯೧೦. ಅದರಲ್ಲಿ ಪತ್ೆುಯನದ ಪರಕರಣಗಳು ೨೩೨೭. 2020ರೆ್ೇ ಸ್ನಲ್ಲನಲ್ಲಿ ದನಖ್ಲನದ ಪರಕರಣಗಳು 
10604.  ಪತ್ೆುಯನಗಿರತವ ಪರಕರಣಗಳು 3297.  ಅಂದರೆ 2019 ಮತ್ತು 2020ರಲ್ಲಿ ದನಖ್ಲನದ 
ಪರಕರಣಗಳ ಪೆೈಕಿ 20000 ಪರಕರಣಗಳು ಪತ್ುೆಯನಗಿಲಿ.  ಸ್ೈೆಬರಚ ಕ್ೆರಂ ಬನರಂರ್ಚನಲ್ಲಿ ದೂರತ 
ಕ್ೊಟಿಾರತವ ಜನ ಒದನಿಡತವಂತ್ನಗಿದೆ.  ದಯವಿಟತಾ ಮನನಾ ಸಚಿವರತ ಗಮನಹರಿಸಬೆೇಕತ.   

ನನನ ಎರಡರೆ್ ಪರಶೆನಯಲ್ಲಿ ಓ.ಟಿ.ಪ್ತ., ಬಗೆೆ ಕ್ೆೇಳಿದೆಿೇರ್.ೆ ಮೊಬೆೈಲಚಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇತ್ರ 
ಸ್ನಮನಜಿಕ ಜನಲತ್ನಣಗಳಲ್ಲಿ ಭೊೇಗಸ್ಚ ಓ.ಟಿ.ಪ್ತ., ಗಳನತನ ಕ್ೆೇಳಿ ಜನರನತನ ವಂಚಿಸತತಿುರತವುದತ 
ಎಲಿರ ಗಮನಕ್ೆೆ ಬಂದದೆ.  ಸತಮನರತ 10000 ಪರಕರಣಗಳು ರನಜನಾದಾಂತ್ ದನಖ್ಲನಗಿವೆ ಎಂದತ 
ಮನನಾ ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರ ಕ್ೊಟಿಾದನಿರೆ.  ಇದರಲ್ಲಿ 7350 ಪರಕರಣಗಳು ಬನಕಿ ಇವೆ.  ಸತಮನರತ 
೩೦೦೦ ಸ್ನವಿರ ಪರಕರಣಗಳು ಮನತ್ರ ಇತ್ಾಥಾವನಗಿವ.ೆ  ಇದರ ಜೊತ್ೆಗೆ, ನಮಾ ಹಿರಿಯ ಐ.ಪ್ತ.ಎಸ್ಚ., 
ಅಧಿಕ್ನರಿ ಆಗಿದಿ ಮನನಾ ಶಂಕರಬಿದರಿ ಮತ್ತು ಇರ್ೂೆನಬಬ ಅಧಿಕ್ನರಿಯನದ ಮನನಾ ಆತಿೇಕಚ 
ಎನತನವವರತ ಮೊೇಸಕ್ೆೆ ಒಳಗನಗಿದನಿರ.ೆ  ಮನನಾ ಶಂಕರ ಬಿದರಿಯವರಿಗೆ ಮೊೇಸ ಮನಡಿ ಓ.ಟಿ.ಪ್ತ., 
ನಂಬರಚ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡತ ೮೦,೦೦೦ ರೂಪನಯಿಗಳ ವಂಚರೆ್ ಮನಡಿದನಿರ.ೆ  ಮನನಾ ಆತಿೇಕಚ 
ರವರೂ ಕೂಡ ಮೊೇಸಕ್ೆೆ ಒಳಗನಗಿದನಿರ.ೆ  ರನಜಾದ ಜನರೂ ಕೂಡ ಸ್ನಕಷತಾ ವಂಚರೆ್ಗ ೆ
ಒಳಗನಗಿದನಿರ.ೆ  ಈ ಕತರಿತ್ತ ಸರ್ಾಾರ ಹೆಚಿಿನ ಜನಗರತ್ ೆ ವಹಿಸಬೆೇಕತ.  ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಗಳೆ, 
ಸ್ನಮನಜಿಕ ಜನಲತ್ನಣಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ೆ ದನಖ್ಲನಗಿರತವ ಪರಕರಣಗಳ ಪೆೈಕಿ ಸತಮನರತ 
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೧೦,೦೦೦ ಪರಕರಣಗಳು ಬನಕಿ ಇವೆ.  ಈ ಎಲನಿ ಪರಕರಣಗಳನತನ ಪತ್ೆು ಹಚಿಬೆೇಕ್ನದರ ೆ ಸ್ೈೆಬರಚ 
ಪೊಲ್ಲೇಸ್ಚ ಸ್ಾೆೇೇ಼ ಷನ್ಚಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡತವ ಇನ್ೆಚಪೆಕಾರಚಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಿಬಬಂದಗಳಿಗೆ ಸೂಕು ತ್ರಬೇೆತಿ 
ಕ್ೊಡಬೇೆಕ್ನಗತ್ುದ.ೆ  ಅದಕ್ನೆಗಿ ರ್ನನತ ಮನನಾ ಸಚಿವರಲ್ಲಿ, ಸ್ೈೆಬರಚ ಬನರಂರ್ಚ ಪೂೆಲ್ಲೇಸ್ಚ ಠನಣೆಗಳಿಗೆ 
ಸೂಕು ಉಪಕರಣಗಳನತನ ಕ್ೊಡಬೇೆಕತ, ಹೆಚನಿಗಿ ತ್ಂತ್ರಜ್ಞರನತನ ರೆ್ೇಮಕ ಮನಡಬೇೆಕತ, ತ್ರಬೇೆತಿ 
ಪಡದೆರತವ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳನತನ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪೊೇಸಿಾಂಗಚ ಮನಡಬೇೆಕತ ಎಂದತ ಕ್ೆೇಳಿಕ್ೊಳುುತ್ೆುೇರೆ್.  ಆಗ 
ಮನತ್ರ ಇಂತ್ಹ ಪರಕರಣಗಳು ಕಡಿಮಯನಗತತ್ುವೆ.  ಹೊರ ರನಜಾದಂದ ಬಂದರತ್ಕೆ ಪರಕರಣಗಳು 
ಜನಸಿು ಇವೆ.  ಅವುಗಳೂ ಕೂಡ ಇತ್ಾಥಾವನಗಿಲಿ.  ರನಜಸ್ನಾನದಲ್ಲಿ ಒಬಬರನತನ ಹಿಡಿದದೆಿೇವೆ ಎಂದತ 
ಉತ್ುರದಲ್ಲಿ ಹೆೇಳಿದನಿರೆ.  ಮನನಾ ಸಚಿವರತ ಇದರ ಬಗೆೆ ಗಮನಹರಿಸಿ, ರನಜಾದ ಜನರತ ಏನತ ಮೊೇಸ 
ಹೊೇಗತತಿುದನಿರೂೆೇ ಅವರಿಗೆ ರ್ನಾಯ ಕ್ೊಡಿಸಬೆೇಕತ.  ನೇವು ರ್ನಾಯ ಕ್ೊಡಿಸತತಿುೇರಿ ಎನತನವ 
ವಿಶನಾಸ ನನಗಿದ ೆಎಂದತ ಹೇೆಳುವುದರ್ೆೆ ಇಷ್ಟಪಡುತೆತೇನೆ.  

 ಶ್ರೇ ಅರಗ ಜ್ಞನರೆ್ೇಂದರ:- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಗಳೆ, 2017ರಲ್ಲಿ ಗೃಹ ಇಲನಖಯೆಲ್ಲಿ  ಸ್ೈೆಬರಚ 
ವಿಭನಗವನತನ ಪರತ್ೆಾೇಕವನಗಿ ತ್ೆರೆಯಲನಯಿತ್ತ.  ತ್ಮಗೆ ಗೂೆತಿುರತವ ಹನಗೆ, ಆಧತನಕ 
ಟೆಕ್ನನಲಜಿಯನತನ ಉಪಯೇಗಿಸಿ ಮನಡತವಂತ್ಹ ದರೂೆೇಡೆಯನಗಿದೆ.  ಮೊದಲತ ರಸೆ್ುಯಲ್ಲಿ ರನಬರಿ 
ಆಗತತಿುತ್ತು.  ಈಗ ಈ ರಿೇತಿಯ ರನಬರಿಯನತನ ಪನರರಂಭ್ ಮನಡಿದನಿರ.ೆ  ಇದಕ್ನೆಗಿ ವಿಶೆೇಷ 
ವಿಭನಗವನತನ ತ್ೆರೆದತ, ಮನನಾ ಸದಸಾರತ ಹೆೇಳಿದ ಹನಗೆ, ತ್ರಬೇೆತಿಯನತನ ಪಡದೆರತವ 
ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳನತನ ಹನಕತವಂತ್ಹ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡಿದೆಿೇವ.ೆ  ನಮಾ ಸಿ.ಐ.ಡಿ., ಕಚೇೆರಿಯಲ್ಲಿ Centre for 
Cybercrime Investigation Training & Research (CCITR) ಘಟಕವನತನ 
ಪನರರಂಭಿಸಿದೆಿೇವೆ. Data Security Council of India ಇದರ ಸಹಯೇಗದೊಂದಗೆ ವಿಶೆೇಷ 
ಸ್ೈೆಬರಚ ವಿಭನಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಲೆಸ ಮನಡತವ ಪೂೆಲ್ಲೇಸರಿಗೆ ತ್ರಬೇೆತಿಯನತನ ಕ್ೂೆಡತತಿುದೆಿೇವೆ.  ಪರತಿಯಂದತ 
ಜಿಲೆಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದೂೆಂದತ Cell Police Station  ಗಳನತನ ತ್ೆರೆದದೆಿೇವೆ.  ೪೬ Cell Police 
Station ಗಳು ಇವೆ.  ಅದರಲ್ಲಿ ೮ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿವೆ.  ಈ ವಿಭನಗದಲ್ಲಿ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡತವ 
ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಕಳೆದ ಒಂದೆರಡತ ವಷಾದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರತ ನಗರದಲೆಿೇ ಸತಮನರತ ೭೦ ಕ್ೊೇಟಿ 
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ರೂಪನಯಿಗಳ Account freeze ಮನಡತವುದರ ಮೂಲಕ ಉಳಿಸಿಕ್ೂೆಟಿಾದನಿರೆ.  ೨ ಗಂಟೆಯ 
ಒಳಗೆ ಪೂೆಲ್ಲೇಸರಿಗೆ ಮನಹಿತಿ ಕ್ೊಟಾರೆ  Account freeze ಮನಡಬಹತದತ.  ಮನನಾ 
ಮತಖ್ಾಮಂತಿರಗಳು ಗೃಹ ಸಚಿವರನಗಿದನಿಗ, ವಿಶೆೇಷ ಪರಯತ್ನ ಮನಡಿ, ಬನಾಂಕಚಗಳು ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು 
ಮತ್ತು ಪೂೆಲ್ಲೇಸ್ಚ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳನತನ ಕರಸೆಿ, ಒಂದತ ಸಹಯೇಗವನತನ ಏಪಾಡಿಸಿ, Account 
freeze ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಅವಕ್ನಶ ಮನಡಿಕ್ೂೆಟಿಾದನಿರೆ.  ಹನಗನಗಿ ಇದರಿಂದ ಸತಮನರತ ರೂ. ೭೦ 
ಕ್ೊೇಟಿ ಉಳಿದದ ೆಎನತನವ ಮನಹಿತಿ ನನನ ಹತಿುರ ಇದ.ೆ  ಮಾನ್ಯ ಸದಸಯರು ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ನು, ಈ 
ನಟಿಾನಲ್ಲಿ ಪೂೆರೇಗೆರಸ್ಚ ಕಡಿಮ ಇದೆ ಎನತನವ ಮನತ್ನತನ ಹೆೇಳಿದರತ.  ಅದತ ಸಹಜ, ರ್ನನತ ಒಪತಪತ್ೆುೇರ್ೆ.  
ಕಳೆದ ಎರಡತ ವಷಾಗಳಿಂದ ಕ್ೊೇವಿಡಚ-೧೯ ಇತ್ತು.  ಇಂತ್ಹ ಅಪರನಧಗಳನತನ ಮನಡಿರತವವರತ 
ಹೊರ ರನಜಾದವರತ.  ರನಜನಸ್ನಾನದ ಒಂದತ ಹಳಿುಯಲೆಿೇ ಇಂತ್ಹ ಒಂದತ ಕ್ೆರಂ ಮನಡತವ 
ವಾಕಿುಗಳಿದನಿರ ೆಎಂದತ ಮನನಾ ಮತಖ್ಾಮಂತಿರಗಳು ಹೆೇಳಿದರತ.  ಎಲೆಿಲೂೆಿೇ ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂೆಂಡತ ಇಂತ್ಹ 
ಅಪರನಧಗಳನತನ ಮನಡತತ್ನುರೆ.  ಕ್ೂೆೇವಿಡಚ-19ರ  ಕ್ನರಣದಂದ ಪೂೆಲ್ಲೇಸರಿಗ ೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೂೆೇಗಿ 
ಬಂದತ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಆಗಲ್ಲಲಿ.  ಆದರೆ ರ್ನವು ಇದನತನ ಪತ್ೆು ಹಚತಿವುದಕ್ೆೆ ಎಲನಿ ರಿೇತಿಯ ಪರಯತ್ನ 
ಮನಡತತಿುದೆಿೇವೆ.   ಓ.ಟಿ.ಪ್ತ., ಮೂಲಕ ಯನರತ ವಂಚರೆ್ಗ ೆ ಒಳಗನಗಿದನಿರ ೆ ಎಂದತ ಹೆೇಳುವುದಕ್ೆೆ 
ಸ್ನಧಾವೆೇ ಇಲಿ.   ಮನನಾ ಶಂಕರ ಬಿದರಿಯವರತ ಹೆೇಳಿಕ್ೂೆಂಡಿದಿರಿಂದ ನಮಗೆ ಗೊತ್ನುಗಿದ.ೆ   

          (ಮತಂದತ . ..) 

(225) 10-3-2022 11.30 ಡಿಎಸ್-ಜಿಆರಚ 

ಶ್ರೇ ಅರಗ ಜ್ಞನರೆ್ೇಂದರ(ಮತಂದತ):- 

ನಮಾಲ್ಲಿ ಇದಿಂಥ ಅರೆ್ೇಕರದತಿ ಆಗಿರಬಹತದತ.  ಬಹಳ ಜನ ಇದನತನ ಕಳೆದತಕ್ೊಳುುತಿುದನಿರೆ.  ಮತ್ೆು 
ಫೊೇನ್ಚ ಮನಡಿ ಹೆೇಳಿ ಅಕ್ೌಂಟಚಗೆ ಹನಕಿಸಿಕ್ೂೆಂಡತ ತ್ಕ್ಷ್ಣ ಅಕ್ೌಂಟಚನಂದ ಹಣವನತನ ವಿತಚಡನರ 
ಮನಡತತ್ನುರ.ೆ  ಬಹಳ ಜನ ವಿದನಾವಂತ್ ಯತವಕರತ, ಯತವತಿಯರತ ಈ ವಂಚರೆ್ಗ ೆಒಳಗನಗಿದನಿರೆ.   
ಈ ಅಪರನಧಗಳು ರ್ನಗಲೊೇಟದಂದ ನಡಯೆತತಿುದತಿ, ಇದತ ಆಧತನಕ ವಿಜ್ಞನನ ಯತಗದ ದೊಡಿ 
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ಪ್ತಡತಗತ. ಅದನತನ ತ್ಡಯೆತವುದಕ್ೆೆ ಏರೆ್ಲನಿ ಪರಯತ್ನ ಮನಡಬಹತದೂೆೇ, ಎಷತಾ ಸ್ೈೆಬರಚ ವಿಭನಗವನತನ 
ಗಟಿಾ ಮನಡಬಹತದೂೆೇ ಅದನತನ ಗೃಹ ಇಲನಖಯೆಿಂದ ಮನಡತವಂತ್ಹ ಪರಯತ್ನವನತನ ರ್ನವು 
ಮನಡಿದೆಿೇವ.ೆ ಅರೆ್ೇಕರಿಗೆ ಎಡಮತರಿ ಕಟತಾತಿುದೆಿೇವೆ.  ಈಗ ಅರೆ್ೇಕರತ ಪತ್ೆುಯನಗಿದನಿರೆ.  ಪತ್ೆು ಆಗದ ೆ
ಇರತವವರನತನ ಪತ್ೆು ಹಚತಿವ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡತತಿುದೆಿೇವೆ.    

 ಶ್ರೇ ಸತನಲಚ ವಲನಾಪತರ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಾ ಮಂತಿರಗಳಿಗೆ ರ್ನನತ 
ಹೆೇಳುವುದೇೆರ್ೆಂದರ,ೆ ಆ ಸ್ೈೆಬರಚ ಬನರಂರ್ಚಗಳಿಗೆ ಏನತ instruments  ಕ್ೊಡಬೇೆಕ್ನಗಿದ ೆಆ latest 
technology instruments  ಅನತನ ಕ್ೊಟಾರೆ ಪತ್ೆು ಹಚತಿವುದಕ್ೆೆ ಅನತಕೂಲವನಗತತ್ುದೆಂದತ 
ರ್ನನತ ಈ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ ಹೆೇಳುವುದಕ್ೆೆ ಬಯಸತತಿುದೆಿೇರ್ೆ. 

 ಶ್ರೇ ಅರಗ ಜ್ಞನರ್ೆೇಂದರ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಎಲನಿ ರಿೇತಿಯ instruments 
ಗಳನತನ ಕ್ೊಡತತಿುದೆಿೇವೆ.  ಈ ಸಲವು ಕ್ೊಡಿಸತತಿುದೆಿೇವೆ.  
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     ಪರಶೆನ ಸಂಖೆಾ:೧೪೯೦ 
        ಉತ್ುರ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ ೆ
 ಶ್ರೇ ಪ್ತ.ಆರ.ರಮೇಶ್ಚ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಾ ಸಚಿವರತ ನನನ ಪರಶೆನಗ ೆಉತ್ುರ 
ಕ್ೊಟಿಾದನಿರೆ.  ಆದರೆ ರ್ನನತ ನದಾಷಾವನಗಿ ಕ್ೆೇಳುವಂತ್ಹ ಪರಶೆನಗಳೆೇರ್ಂೆದರೆ, ಬಂೆಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ವನಹನ 
ಸಂಚನರಿಸತವಂತ್ಹ ಸತಮನರತ ೧೨,೦೦೦ ದಂದ ೧೩,೦೦೦ ಕಿಲೊೇ ಮಿೇಟರಚ ರಸೆ್ುಗಳಿವೆ.  ಇದರಲ್ಲಿ 
೮,೦೦೦ ಕಿಲೊೇ ಮಿೇಟರಚ ನಮಗೆ Arterial and Sub Arterial ರಸೆ್ುಗಳಿವೆ.  ಇಂತ್ಹ 
ರಸೆ್ುಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಿಂದನಗೆೆ ನಮಗೆ potholes ಆಗತತ್ುದೆ.  ಸತಮನರತ ಒಂದತ ಕ್ೊೇಟಿಗೂ ಹೆಚತಿ 
ವನಹನ ಸಂಚನರ ಈ ನಗರದಲ್ಲಿದೆ.  ಇಂತ್ಹ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ ರ್ನವು ಈ ರಸೆ್ುಗಳನತನ ವಿರ್ನಾಸಗೊಳಿಸಿ 
ಸರಿಯನದಂತ್ಹ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಪದರಗಳನತನ ಹನಕಿ ಮನಡಿದರೆ ಅದತ ದೇಘಾ ಕ್ನಲದವರಗೆ ೆಸಂರಕ್ಷ್ಣ ೆ
ಆಗತತ್ುದೆ.  ಹಿಂದ ೆವನಹನ ಸಂಚನರಕ್ೆೆ ಈ ಎಲನಿ ರಸ್ುೆಗಳನತನ ಮನಡಿರತವಂಥದತಿ  ಸತಮನರತ ಒಂದತ 
ಲಕ್ಷ್  ವನಹನ ಸಂಚನರ ಇದನಿಗ ರ್ನವು  subgrade, bases ಮನಡಿರತ್ಕೆಂಥದತಿ ಆಗಿದ.ೆ  ಆದರೆ 
ಆ ರಸೆ್ುಯ ಮೇಲೆಯೇ ರ್ನವು ರಸೆ್ು ಮನಡತವಂಥದತಿ  asphalt, macadum  ಇವೆಲನಿ 
ಹನಕತತಿುರತವಂಥದತಿ ಕ್ನಲಕರಮೇಣ ಮನಡತತ್ನು ಹೂೆೇಗತತಿುದೆಿೇವೆಯೇ ಹೊರತ್ನಗಿ ಅದನತನ ರ್ನವು 
ಸಂಪೂಣಾವನಗಿ ಕ್ಳೆಗೆ ಇರತವಂತ್ಹ bases  or foundation  ಸರಿಯನಗಿ ಇಲಿದರತವುದರಿಂದ 
ಆಗಿಂದನಗೆೆ ನಮಗೆ potholes  ಆಗತತಿುದೆ.  ಇದನತನ ತ್ಪ್ತಪಸತವುದಕ್ೆೆ ರ್ನವು ಸರಿಯನದಂತ್ಹ 
ವಿರ್ನಾಸಗಳನತನ ಮನಡಬೇೆಕ್ನಗತತ್ುದೆ. ಇವತ್ತು flexible and rigid ಎಂದತ ಇದೆ.   ರ್ನವು 
pavements  ಮನಡತ್ಕೆಂಥದತಿ, ಈ rigid  ಎನನತ್ಕೆಂಥದಿನತನ ಕ್ನಂಕಿರೇಟಚ ಮನಡತತ್ನುರೆ.  
ಕ್ನಂಕಿರೇಟಚ ಮನಡಿದ ಮೇಲ ೆ asphalt  ಮನಡಬೇೆಕ್ನದಂಥದತಿ flexible pavement.   ಈ 
pavement  ದೇಘಾ ಕ್ನಲಕ್ೆೆ ಅಲಿ, ಕನಷಠ ಐದತ ವಷಾಗಳಿಂದ ಆರತ ವಷಾದ ವರಗೆ ೆಬರತತ್ುದೆ.  
ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಏರ್ನಗತತಿುದೆ ಎಂದರೆ, ಪನರವಿಷನ್ೆಚನಲ್ಲಿ, ಎಸಿಾಮೇಟಚನಲ್ಲಿ, ಡಿ.ಪ್ತ.ಆರಚ., ಗಳಲ್ಲಿ 
ಅಳವಡಿಸಿಕ್ೂೆಳುುತ್ನುರೆ. ಆದರ ೆಅಲ್ಲಿ ಮನಡತವನಗ ಸಮಪಾಕ ಗತಣಮಟಾ ಬರತತಿುಲಿ. ಮತ್ೆು ವಿರ್ನಾಸ 
ಏನದ ೆ ಅದನತನ ಮನಡತತಿುಲಿ.  ಬೆೇಕ್ನದರೆ ಮನನಾ ಮತಖ್ಾಮಂತಿರಗಳು ಈಗಲೆೇ ಬಂದರ ೆ ಎಲೆಿಲ್ಲಿ 
ಏರ್ನಗತತಿುದ ೆಎಂಬತದನತನ ರ್ನನತ ತ್ೊೇರಿಸತತ್ುೆೇರೆ್.  ಕ್ೇೆವಲ ರ್ನವು ಹಣ ಖ್ಚತಾ ಮನಡತತಿುದೆಿೇವೆಯೇ 
ಹೊರತ್ತ ಈ ನಗರದಲ್ಲಿ ದೇಘಾ ಕ್ನಲದ ಸ್ನವಾಜನಕ ಹಿತ್ದೃಷ್ಟಾಯಿಂದ ಈ ರಸೆ್ುಗಳನತನ 
ಕ್ೊಡತವುದರಲ್ಲಿ ಸಕ್ನಾರ ಆಗಿರಬಹತದತ, ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪ್ತ., ಆಗಿರಬಹತದತ, especially 
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ವಿಫಲವನಗತತಿುದೆಿೇವೆ  ಎನತನವ ಭನವರೆ್ಯಿಂದ ರ್ನನತ ಈ ಪರಶೆನಯನತನ ಕ್ೆೇಳಿದೆಿೇರ್ೆ.  
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ಮನನಾ ಮತಖ್ಾಮಂತಿರಗಳು ಕ್ೊಟಿಾರತವ ಉತ್ುರವನತನ ರ್ನನತ ಸಂಪೂಣಾವನಗಿ ಓದಲಿ.  ಓದದಿರ ೆ
ಇನನಷತಾ ಮನತ್ರ್ನಡಬಹತದನಗಿತ್ತು. ಇಷಾನತನ ರ್ನನತ ಹೆೇಳಿ ಮನನಾ ಮತಖ್ಾಮಂತಿರಗಳ ಉತ್ುರದ 
ಆಧನರದ ಮೇಲೆ ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ೆುೇರ್ೆ.  
 ಶ್ರೇ ಬಸವರನಜ ಬೊಮನಾಯಿ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಬೆಂಗಳೂರತ ನಗರ ಅತಿೇ 
ವೆೇಗವನಗಿ ಬೆಳೆಯತತಿುರತವ ನಗರ.  ಈಗನಗಲೆೇ ರ್ನನತ ಹಿಂದನ ಪರಶೆನಗೆ ಉತ್ುರ ಹೆೇಳಿದೆಿೇರ್.ೆ ಮೂಲ 
core city ಒಂದತ ಕಡ,ೆ ಮತ್ೊುಂದತ ಕಡ ೆ ೮ ಮತನೆಪನಲ್ಲಟಿಗಳು ಸ್ೇೆರಿರತವಂಥದತಿ, ಮತ್ುೆ ೧೧೦ 
ಹಳಿುಗಳು ಸ್ೇೆರಿರತವಂಥದತಿ.  ಅವುಗಳನತನ ಅಡನಪ್ಾಚ ಮನಡಿದನಗ ರಸೆ್ುಗಳ size ಆಗಲ್ಲ, ಆ ರಸೆ್ುಗಳ 
ವಿರ್ನಾಸವನಗಲ್ಲ,  depth ಆಗಲ್ಲ, ಈಗ ಉದನಹರಣಗ ೆ ೨೦೦೬-೦೭ ರಲ್ಲಿ ೧೧೦ ಹಳಿುಗಳು 
ಬೆಂಗಳೂರತ ನಗರದ ವನಾಪ್ತುಗ ೆ ಸ್ೇೆರಿವ.ೆ ಆ ಭನಗದಲೆಿಲನಿ ಹಳೆ ಗನರಮ ಪಂಚನಯಿತಿ ರಸೆ್ುಗಳೆೇ 
ಇದಿವು.  ಆದರೆ ಇತಿುೇಚಗೆೆ upgrade ಆಗತತ್ನು ಬಂದದ.ೆ ಹನಗನಗಿ ಇವತ್ತು ಹೇೆಗೆ ವನಹನಗಳು 
load ಆಗತತಿುವೆ ಅದಕೆನತಗತಣವನಗಿ ಅಷತಾ ಸ್ನಮಥಾಾದ ರಸೆ್ುಗಳನತನ ವಿರ್ನಾಸಗೊಳಿಸತವಂತ್ಹ 
ಅವಶಾಕತ್ ೆಇದೆ. ಎರಡರೆ್ಯದನಗಿ, ಇವತ್ತು ವಿರ್ನಾಸ ಮನಡಿರತವಂತ್ಹ ರಸೆ್ುಗಳ ಟನರಫಿಕಚ number 
axels ಬೇೆರ,ೆ   ಇವತ್ತು multi-axel vehicles  ಕೂಡ ಓಡನಡತತಿುದೆ.  ಮೂರರೆ್ಯದನಗಿ, 
ಈಗನಗಲೆೇ ಹಲವನರತ ಬನರಿ ಚಚೆಾಗಳನಗಿವೆ.  Co-ordination between different 
agencies  ಇಲಿದ ಕ್ನರಣದಂದ ರಸೆ್ುಗಳನದ ತ್ಕ್ಷ್ಣ B.WS.S.B., ಯವರತ, BESCOM ರವರತ 
ಬಂದತ ರಸೆ್ುಗಳನತನ ಅಗದೆತ ಅವರ ಕ್ನಮಗನರಿಗಳನತನ ಕ್ೆೈಗೂೆಳುುತ್ನುರೆ. ಹಿೇಗನಗಿ ಒಂದತ ರಿೇತಿ 
unplanned road making ಆಗಿದ.ೆ ಅದಕ್ನೆಗಿ ರ್ನವು ಏನತ ಸೂಚರೆ್ಯನತನ ಕ್ೊಟಿಾದೆಿೇವೆಂದರೆ, 
ಯನವುದನದರೊಂದತ ರಸ್ುೆ ಮನಡಬೇೆಕ್ನದರೆ ೩-೪ ಪರಮತಖ್ ಏಜನೆಗಳಿಂದ ಎನ್ಚ.ಓ.ಸಿ., 
ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡತ ಮತಂದ ೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲೂಿ ಕ್ೆೇಬಲ ಎಳೆಯತವ ಹನಗಿಲಿ ಎಂದತ ಕನ್ಚಫಮಚಾ 
ಮನಡಿಕ್ೊಂಡತ ಮನಡಬೆೇಕ್ನಗತತ್ುದೆ.  ಭ್ೂಸ್ನಾಧಿೇನದ ಸಮಸ್ೆಾಯೂ ಕೂಡ ಇದೆ. ಕ್ೆಲವು ರಸೆ್ುಗಳು 
ಪೂಣಾವನಗಿ ಹೊೇಗತವುದಲಿ.    ಏಕ್ೆಂದರ,ೆ ಮತಂದ ೆಭ್ೂಮಿ ಇಲಿ ಎನತನವ ಕ್ನರಣಕ್ನೆಗಿ ಅಧಾಕ್ೆೆ 
ನಂತ್ತಬಿಡತತ್ುದೆ.  ಭ್ೂಸ್ನಾಧಿೇನವನತನ ಕೂಡ ಪೂಣಾವನಗಿ ಮನಡಿಕ್ೊಂಡತ ರಸೆ್ುಗಳನತನ ಮನಡಬೇೆಕತ, 
especially in Arterial and Sub Arterial roads.  ಇವೆಲನಿ ಇಡಿೇ ಬೆಂಗಳೂರಿಗ ೆ
ಸಂಪಕಾ ಕ್ೊಡತವಂತ್ಹ ರಸೆ್ುಗಳನಗಿರತತ್ುವ.ೆ  ಇತಿುೇಚೆಗ ೆಟೆಂಡರಚ ಶ್ಾರಚ ಮತ್ತು ವೈೆಟಚ ಟನಪ್ತಂಗಚ 
ಮನಡಿದನಿರ ೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ನಕಷತಾ ವಿರ್ನಾಸಗಳನತನ ರ್ನವು ಅಳವಡಿಸಿಕ್ೊಂಡಿದೆಿೇವೆ, ಅಲೆಿೇನತ ತ್ೊಂದರ ೆ 
ಆಗತತಿುಲಿ. ಆದರ ೆಮನನಾ ಸದಸಾರತ ಹೆೇಳಿದ ಹನಗ ೆ asphalting  ಆಗತವಂಥದತಿ ಕ್ಲೆವು ಕಡ ೆ
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ಆಗಿದ ೆಅದನತನ ಸತಧನರಣೆ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಎಲನಿ ಕರಮಗಳನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡಿದೆಿೇವೆ.  ಬರತವಂತ್ಹ 
ದನಗಳಲ್ಲಿ ಇದತ ರಿಪ್ತೇಟಚ ಆಗದಂತ್ ೆ ರ್ನವು ರೆ್ೂೇಡಿಕ್ೂೆಳುುತ್ೆುೇವೆ. ಆಗನಗೆೆ potholes 
ಬಿೇಳುವಂಥದತಿ,  ಈಗ ಉದನಹರಣೆಗ ೆ ಹೇೆಳುವುದನದರೆ, B.W.S.S.B, ರವರತ ಪೆೈಪ್ಚ, U.G.D., 
line ಹನಕಿರತತ್ನುರ,ೆ ಅದತ ಲ್ಲೇಕಚ ಆಗತತಿುರತತ್ುದೆ, ಅವರತ ರಿಪೆೇರಿ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಮತ್ೆು 
ತ್ೆಗೆಯಲೆೇಬೆೇಕತ.  ಹಿೇಗನಗಿ ನಗರ ಪರದೆೇಶದ ರಸೆ್ುಗಳ ನವಾಹಣೆಗ ೆ ವಿಶೆೇಷವನದಂತ್ಹ 
ಇಂಜಿನಯರಿಂಗಚ ಅವಶಾಕತ್ೆ ಇದೆ. ಅದನತನ ಅಳವಡಿಸತವುದಕ್ೆೆ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳ ಸಭ ೆ ಕರದೆತ 
ಸೂಚರೆ್ಯನತನ ಕ್ೊಟಿಾದೆಿೇರೆ್. ಅದನತನ ಅನತಷ್ನಠನ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಎಲನಿ ಕರಮಗಳನತನ ರ್ನವು 
ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುುತ್ೆುೇವೆ. 
 ಶ್ರೇ ಪ್ತ.ಆರ.ರಮೇಶ್ಚ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಾ ಮತಖ್ಾಮಂತಿರಗಳು ಏನತ 
ಉತ್ುರ ಕ್ೂೆಟಿಾದನಿರ ೆಅದತ ಸರಿಯಿದ.ೆ  ಈ ಹಿಂದ ೆಬಂೆಗಳೂರತ ನಗರ ಕ್ೆೇವಲ ೨೨೫ ಚದರ ಕಿಲೂೆೇ 
ಮಿೇಟರಚ ಇತ್ತು, ಅದತ ಇವತ್ತು ೮೦೦ ಚದರ ಕಿಲೊೇ ಮಿೇಟರಚ ಆಗಿದ.ೆ  ೨೨೫ ಕಿಲೂೆೇ 
ಮಿೇಟರಚಗಳಿದಿಂತ್ಹ ಸಂದಭ್ಾದಲೆಿೇ  ಆ ನಗರದಲ್ಲಿರತವಂತ್ಹ ರಸೆ್ುಗಳರ್ೆನೇ ಮೇಲಿಜಾೆಗೆ ಏರಿಸಿಲಿ. 
ರ್ನವು ಅದಕ್ೆೆ ಸೂಕುವನದ ಹಣವನತನ ಮತ್ತು ವಿರ್ನಾಸವನತನ ರ್ನವು ಪರತಿ ವಷಾ ಮನಡತತ್ುಲೆೇ ಇದೆಿೇವೆ. 
ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ execute ಆದಂತ್ಹ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ ಯನವ ರಿೇತಿ ರ್ನವು ಮನಡಬೇೆಕ್ನಗಿದ ೆಅದನತನ 
ಮನಡತತಿುಲಿ.  ಹನಗನಗಿ ಸರಿಯನದ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಚೆೇಂಬರಚ, ಡರೆರೆ್ೇಜ್ಚ ವಾವಸೆ್ಾ ಇಲಿ, ಸರಿಯನದಂತ್ಹ 
shoulders ಕ್ೊಡತವುದಕ್ನೆಗತತಿುಲಿ.  ಸರಿಯನಗಿ Secondary drains  ಗೆ connectivity 
ಹೊೇಗತತಿುಲಿ.  ಹಿೇಗನಗಿ ಮಳ ೆ ಬಂದನಗ ಪರವನಹ ಆಗತವಂಥದತಿ ಆಗತತಿುದೆ.  ಮನನಾ 
ಮತಖ್ಾಮಂತಿರಗಳು co-ordination ಬಗೆೆ ಮನತ್ರ್ನಡಿದರತ. ರ್ನವು ೨೦೨೦-೨೧ ರಲ್ಲಿ 
ಮನಡಿದಂತ್ಹ ಕ್ನಯಿಯಲ್ಲಿ Zonal Commissioner ಅಧಾಕ್ಷ್ತ್ಯೆಲ್ಲಿ ಸಮಿತಿಯನತನ 
ಮನಡಿದೆಿೇವ.ೆ  ಆ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪೊಲ್ಲೇಸರತ ಇರತತ್ನುರೆ, B.W.S.S.B., ನವರೂ ಸಹ  ಇರತತ್ನುರೆ 
ಮತ್ತು ಎಲನಿ ಇಲನಖೆಯ ವತಿಯಿಂದ  coordination ಆಗತವಂತ್ಹ  ಒಂದತ mechanism  
ತ್ಂದರತವಂತ್ಹ ಒಂದತ ಕ್ನಯಿ ನರೂಪಣೆಯನಗಿದ.ೆ  ಈ ಕ್ನಯಿಯಲ್ಲಿ ಇದನತನ ಸರಿಯನದಂತ್ಹ 
ಪರಮನಣದಲ್ಲಿ ಇವತಿುನವರೆಗೂ ಚನಲರೆ್ ಕ್ೊಟಿಾಲಿ.   ಅದರ ಜೊತ್ೆಗೆ ನಗರಕ್ೆೆ Bangalore 
Metropolitan Planning Committee (BMPC)  ಎನತನವ ಸಮಿತಿ ಇದೆ. ಮನನಾ 
ಮತಖ್ಾಮಂತಿರಗಳು ಬಂದನಗಿನಂದ ಅವರ ಅಧಾಕ್ಷ್ತ್ಯೆಲ್ಲಿ Bangalore Metropolitan 
Planning Committee   ಯಿಂದ ಒಂದತ ಸಭೆಯೂ ಆಗಿಲಿ.  ಈ ಸಭೆಗಳು ಆದನಗ 
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ಸಮಸ್ೆಾಗಳಿಗೆ ಯೇಜರ್ನಬದಧವನದಂತ್ಹ ಪರಿಹನರವನತನ ಕ್ೊಡತವುದಕ್ನೆಗತತ್ುದೆ. ಹನಗನಗಿ ಏನತ 
ರಸೆ್ುಗಳನತನ ಮನಡತತ್ನುರ,ೆ ಅದಕ್ೆೆ Experts’ಚ Committee ಗಳನತನ ಇಡಬೇೆಕತ. 
ನವೃತಿುಯನಗಿರತವಂತ್ಹ ಇಂಜಿನಯರಚಗಳಿದನಿರೆ, ಅವರ ಸ್ೇೆವೆಯನತನ ಪಡಯೆಿರಿ. ಇವತ್ತು ರಸೆ್ುಗಳನತನ 
ಏನತ ಮನಡಿದನಿರ ೆಅದನತನ  assess ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಇಂತ್ಹ ಇಂಜಿನಯರಚಗಳನತನ ಉಪಯೇಗಿಸಿ 
ಸರಿಯನದಂತ್ಹ ಪರಮನಣದಲ್ಲಿ ಉತ್ುಮವನದಂತ್ಹ ರಸೆ್ು, ದೇಘಾ ಕ್ನಲ ಬನಳುವಂತ್ಹ ರಸೆ್ು, 
pothole ಆಗದರತವಂತ್ಹ ರಸೆ್ು, pothole ಗೆ ಪರಮತಖ್ವನದಂತ್ಹ ಕ್ನರಣ ಲ್ಲೇಕ್ೆೇಜ್ಚ ಇರಬಹತದತ, 
ಮತ್ೊುಂದತ crack ಆಗತವುದೂ ಇರಬಹತದತ. Crack  ಆಗತವುದತ ಏಕ್ಂೆದರೆ, subways 
ಸರಿಯಿಲಿದದಿರೆ ಅದತ automatically crack  ಬರತತ್ುದೆ.  ಹನಗನಗಿ crack  ಏಕ್ೆ ಬರತತ್ುದ ೆ
ಎಂಬತದತ ಬಹಳ ಮತಖ್ಾ. ಇವೆಲನಿ ಸರಿಯನದ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ, ಸಮಗರವನದ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ 
construction ಆಗತವಂತ್ಹ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಮನನಾ ಮತಖ್ಾಮಂತಿರಗಳು ಯೇಜರೆ್ಯನತನ 
ರೂಪ್ತಸಬೇೆಕ್ೆಂದತ ರ್ನನತ ವಿನಂತಿ ಮನಡತತ್ೆುೇರ್ೆ. 

         (ಮತಂದತ) 
226/10-3-2022/11-40/bkp-md 

        (ಸಭನಪತಿಗಳು  ಪ್ತೇಠದಲ್ಲಿದಿರತ) 

ಶ್ರೇ  ಬಸವರನಜ  ಬೊಮನಾಯಿ:-    ಮನನಾ  ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ ಈಗನಗಲೆೇ  ಇದರ  
ಬಗೆೆ  ಹೆೇಳಿದೆಿೇರ್.ೆ    ರ್ನನತ ಬೆಂಗಳೂರತ  ಅಭಿವೃದಧ  ಖನತೆ್ಯನತನ  ವಹಿಸಿಕ್ೊಂಡ  ಮೇಲೆ  ಬೆೇರೆ  
ಬೆೇರ ೆ  ಸಾಳಗಳಲ್ಲಿ 8-10 ಸಭೆಗಳನತನ ಮನಡಿದೆಿೇರ್,ೆ inspection  ಮನಡಿದೆಿೇರ್.ೆ  ಹಿೇಗನಗಿ 
ಸಮಸ್ೆಾಗಳ  ಸಂಪೂಣಾ  ಅರಿವು  ಇದೆ.  Zonal meeting ಗಳು regular ಆಗಿ  ಆಗತವ  
ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ  ರ್ನವು ರೆ್ೂೇಡಿಕ್ೊಂಡಿದೆಿೇವೆ.  ಕ್ನನೂನನತನ ಅನತಷ್ನಾನ   ಮನಡತವ  ಸಲತವನಗಿ  ಏನತ 
ಜಂಟಿ ಆಯತಕುರ ರೆ್ೇತ್ೃತ್ಾದಲ್ಲಿ  ಬೇೆರ ೆ  ಬೆೇರ ೆ  ಇಲನಖಯೆಲ್ಲಿ  regular  ಆಗಿ  ಆಗತವಂತ್ ೆ 
ರೆ್ೂೇಡತತಿುದೆಿೇವೆ.  ಹಿೇಗನಗಿ, ಅವರತ ಏನತ  ಹೆೇಳಿದನಿರೆ, ಅದನತನ  ಕ್ನಯಾಗತ್  ಮನಡಲತ   
ಈಗನಗಲೆೇ ಕರಮಗಳನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡಿದೆಿೇವೆ. ಮತ್ತು ಇನತನ ಕ್ಲೆವು  ಸಲಹೆಗಳನತನ  ಕ್ೂೆಟಿಾದನಿರೆ, 
ಅವುಗಳನತನ ಸಹ ಅಳವಡಿಸಿಕ್ೂೆಂಡತ ಮತಂದನ ದನಗಳಲ್ಲಿ  ಕರಮಗಳನತನ ಕ್ೆೈಗೂೆಳುುತ್ೆುೇವೆ.   
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   ಶ್ರೇ  ಪ್ತ.ಆರ. ರಮೇಶ್ಚ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ  ರ್ನಾಯನಲಯಗಳು  ಇವತ್ತು  
ಬೆಂಗಳೂರತ ಮಹನನಗರ  ಪನಲ್ಲಕ್ಯೆನತನ ಆಳುತಿುವೆ,  ಇದನತನ ದಯವಿಟತಾ  ನಲ್ಲಿಸಿ.   ನಮಗೆ  
ಎಲನಿ ಆದೆೇಶಗಳು ರ್ನಾಯನಲಯದಂದಲೇೆ ಬರತತಿುವೆ. ಅದನತನ ತ್ಪ್ತಪಸತವಲ್ಲಿ  
ಕ್ನಯೇಾನತಾಖ್ರನಗಬೆೇಕ್ಂೆದತ  ಕ್ೆೇಳಿಕ್ೊಳುುತ್ೆುೇರ್ೆ.   
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ಪರಶೆನ ಸಂಖೆಾ  1489 
(ಉತ್ುರವನತನ  ಲಗತಿುಸಲನಗಿದೆ) 

ಶ್ರೇ    ಕೆ್. ಹರಿೇಶ್ಚ  ಕತಮನರ:-  ಮನನಾ  ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ  ಮನನಾ ಸಚಿವರತ  
ಉತ್ುರವನತನ  ಮಂಡಿಸಿದತಿ, ಅದತ  ಸರಿಯನಗಿದೆ, ಧನಾವನದಗಳು.    
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ಪರಶೆನ ಸಂಖೆಾ  1493 

(ಉತ್ುರವನತನ  ಲಗತಿುಸಲನಗಿದೆ) 

ಶ್ರೇಮತಿ ಎಸ್ಚ. ವಿೇಣನ ಅಚಿಯಾ:-  ಮನನಾ  ಸಭನಪತಿಯವರೆ, ಮನನಾ  ಗೃಹ ಸಚಿವರತ  
ಉತ್ುರವನತನ ಒದಗಿಸಿದನಿರ.ೆ ಬಹತಶಃ ಕ್ೂೆಡಗತ ಜಿಲೆಿಯಲ್ಲಿ ಇತಿುೇಚಿನ ದನಗಳಲ್ಲಿ    ಮಹಿಳೆೇಯರೇೆ  
ಇರತವ    ಮತ್ತು  ಒಂಟಿ  ಮರ್ೆಗಳ   ಮೇಲೆ ಅಪರಿಚಿತ್ರಿಂದ  ದನಳಿ,   ಹಲೆಿ ಮತ್ತು  ಸರಣಿ  
ದರೂೆೇಡೆಗಳು ಆಗತತಿುದತಿ    ಬಹತತ್ೆೇಕ    ಪರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ   ಅಸ್ನೆಮಿಗಳ  ಸ್ೂೆೇಗಿನಲ್ಲಿರತವ  
ಬಂಗನಳಿಗಳೆೇ   ಬನಗಿಯನಗಿರತವುದತ ಸಕ್ನಾರದ  ಗಮನಕ್ೆೆ  ಬಂದದೆಯೇ   ಎಂದತ ಕ್ೆೇಳಿರತವ  
ಪರಶೆನಗ ೆ  ಸಚಿವರತ  ಬಂದರತವುದಲಿವೆಂದತ  ಉತ್ುರ  ಕ್ೊಟಿಾದನಿರೆ.  ಅದತ  ನಜ  ಇರಬಹತದತ.  
ಅದರೂ  ಕೂಡ  ಕ್ೊಡಗತ  ಜಿಲೆಿಯ್  ಅರಣಾ  ಪರದೆೇಶದ  ವಿಚನರ  ಮನನಾ ಸಚಿವರಿಗೆ   
ಗೊತಿುದೆ.  ಬಹತತ್ೆೇಕ   ಮರ್ೆಗಳು   ಕ್ನಫಿ ತ್ೂೆೇಟದ ನಡತವ ೆ  ಒಂಟಿ  ಮರ್ೆಗಳೆೇ  ಇದೆ. ಈ 
ಮರ್ೆಗಳಲ್ಲಿ ಯತವಕರತ ಸ್ನಮನನಾವನಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಕ್ೆಲಸಕ್ೆೆ  ಹೂೆೇಗಿರತತ್ನುರೆ.ವೃದಿರತ   ಮತ್ತು  
ಮಹಿಳೆಯರತ ಜನಸಿು  ವನಸಿಸತವುದರಿಂದ  ಅಲ್ಲಿ ದರೂೆೇಡೆ  ಪರಕರಣಗಳಿಗ ೆ  ಬಲ್ಲಯನಗತತಿುದನಿರೆ.  
ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ ರ್ನವು ಸೂಕ್ಷ್ಮವನಗಿ  ಗಮನಸಬೇೆಕ್ನದರ,ೆ  ಕ್ೊೇವಿಡಚ-19 ನಂತ್ರ ಆ 
ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ  ಪೂೆಲ್ಲೇಸ್ಚ ನವರತ ಸಹ ಅಲ್ಲಿಗ ೆ  ಯನರತ  ಹೂೆೇಗತವುದಲಿ.   ಮತ್ೆು  
ಸ್ನವಾಜನಕರತ ತಿರತಗನಡತವುದಲಿ.  ಅಂತ್ಹ ಒಂಟಿ  ಮರ್ೆಗಳನತನ  ಈ  ದರೂೆೇಡೆಕ್ೂೆೇರರತ  
ಆರಿಸಿದನಿರನೆತನವುದತ  ನಮಾ ಅನಸಿಕ್ೆಯನಗಿದೆ.   ಬಹತಶಃ  ತ್ತಂಬನ  ಜನ ಅಸ್ನೆಮಿಗಳಿದನಿರ,ೆ ಅವರ  
ಸ್ೂೆೇಗಿನಲ್ಲಿ  ಬಂಗನಳಿಗಳು  ಬಂದಲಿವೆಂದತ ಹೆೇಳಲ್ಲಕ್ೆೆ  ಆಗತವುದಲಿ.  ಇದನತನ  ಮನನಾ ಸಚಿವರತ 
ಗಮನಸಬೇೆಕತ.  ಒಂಟಿ  ಮರ್ ೆ  ಎಂಧತ  ತಿಳಿದತಕ್ೊಂಡಿರತವ  ಸಾಳಿೇಯರ  ಪರಭನವವೂ  ಸಹ  
ಇರಬಹತದತ  ಎನತನವುದತ  ನಮಾ ಅನಸಿಕ್ೆಯನಗಿದೆ.    ಹಿೇಗನಗಿ,  ತ್ನವು  ಉತ್ುರದಲ್ಲಿ  ಉತ್ುರದಲ್ಲಿ  
ತ್ಮಾ ಅಭಿಪನರಯವನತನ  ಹೆೇಳಿದತಿ,  Police Force  ಅನತನ  ಹನಕಿರತವುದನಗಿ  ಹೆೇಳಲನಗಿದ.ೆ 
ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ರನತಿರ  ಗಸಿುಗ ೆ  ರೆ್ೇಮಿಸತವನಗ  ಅವರವರ ಬಿೇಟಚ  ವನಾಪ್ತು ಒಂಟಿ  ಮಹಿಳೆಯರತ 
ವನಸಿಸತವ ಮರ್ೆಗಳಿಗ ೆ ಭೆೇಟಿ ನೇಡಬೆೇಕತ.  ಜೊತ್ೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ CC camera ವನತನ  
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ಅಳವಡಿಸಬೆೇಕ್ೆಂದತ ಉತ್ುರದಲ್ಲಿ  ಹೆೇಳಿದಿೇರಿ.    ಬಹತಶಃ  ಅಲ್ಲಿ  ಏರ್ನಗಿದ ೆ  ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದರ ೆ   
ಎಲಿರಿಗೂ CC camera ಹನಕತವಂತ್ಹ  ಪರಿಸಿಾತಿ  ಇರತವುದಲಿ.    ನಮಾ ಜಿಲೆಿ  ಪತಟಾ  
ಜಿಲೆಿಯನಗಿದ.ೆ ಆದರೂ  ಕೂಡ  ಇಂತ್ಹ   ಒಂಟಿ      ಮರ್ೆಗಳು  ಎಂದರೆ  ಮಹಿಳೆಯರತ  
ಮತ್ತು  ವೃದಧರತ  ವನಸಿಸತವ  ಮರ್ೆಗಳಿಗೆ ರ್ನನತ  ಈಗನಗಲೆೇ  ಹೆೇಳಿದ  ಹನಗೆ ಅತಿ  ಹೆಚನಿಗಿ  
Police Force ಅನತನ  ಕ್ೊಡಬೇೆಕ್ನಗತತ್ುದೆ,  ಅದನತನ  ಪರಿಶ್ೇಲ್ಲಸಬೇೆಕ್ನಗತತ್ುದೆ.  ತ್ಮಾ   
ಇಲನಖಯೆವರಿಗ ೆ ಇನತನ  ಹೆಚಿಿನ  Police Force ಮತ್ತು    ಸಿಬಬಂದಗಳನತನ  ಕ್ೊಡಬೆೇಕ್ೆಂಧತ  
ಹೆೇಳುತ್ುೆೇರೆ್.     ನಮಾ ಪೊಲ್ಲೇಸ್ಚ  ಇಲನಖಯೆವರತ ತ್ತಂಬನ  ಚೆರ್ನನಗಿ  ಕ್ೆಲಸ  ಮನಡತತಿುದನಿರ.ೆ   
ಆದರೆ,  ಈ  ಪರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಅಪರನಧಿಗಳನತನ  ಕಂಡತ  ಹಿಡಿಯಲತ  ಕಷಾಪಡತತಿುದನಿರ,ೆ  ಮತ್ತು 
ಅದಕ್ೆೆ  ತ್ತಂಬನ ದವಸಗಳನತನ   ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಳುುತ್ುದೆ.  ಹಿೇಗನಗಿ,   ರ್ನಗರಿಕರತ   ಒಂದತ 
ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ  ಆತ್ಂಕಕ್ೆೆ  ಒಳಗನಗತತ್ನುರ.ೆ    ಮಹಿಳಯೆರಿಗೂ  ಸಹ  ಕಷಾವನಗತತ್ುದೆ.     

ಆದತದರಿಂದ     ಒಂಟಿ  ಮರ್ೆಗಳಿರತವ   ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ    ಹೆಚಿಿನ  ವಾವಸೆ್ಾಯನತನ  
ಮನಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ ಹೆೇಳುತ್ನು,     ಆದಷತಾ  ಶ್ೇಘರವನಗಿ  ಯನರತ ಅಪರನಧಿಗಳಿದನಿರೆ,  ಅವರನತನ 
ಬಂಧಿಸಿ, ಶ್ಕ್ೆ  ಕ್ೊಡಬೇೆಕತ.   ತ್ಕ್ಷ್ಣ  ಜನಮಿೇನತ  ಕ್ೂೆಟತಾ  ಅಪರನಧಿಗಳನತನ     ಹೂೆರಗಡೆ    
ಬಿಡತವ  ಹನಗೆ  ಮನಡಬನರದತ.  ಏಕ್ೆಂದರ,ೆ ಅದತ  ಜನರಿಗ ೆ  ಗೊತ್ನುಗಬೆೇಕತ.    ಈಗನಗಲೆೇ  
ಅರೆ್ೇಕ ಕ್ೊಲೆಗಳನತನ  ಸಹ ಮನಡಿದನಿರ.ೆ    ಈ ನಟಿಾನಲ್ಲಿ   ಕ್ೊೇವಿ  ಲೆೈಸ್ೆನ್ೆಚ  ಎಲಿರಿಗೂ  ಇದೆ.   

ಶ್ರೇ  ಅರಗ ಜ್ಞನರೆ್ೇಂದರ:-    ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ    ಮನನಾ ಸದಸಾರನದ  ಶ್ರೇಮತಿ 
ವಿೇಣನ  ಅಚಿಯಾನವರತ  ಪರಸ್ನುಪ  ಮನಡಿರತ್ಕೆಂತ್ಹ ಸಂಗತಿ  ಖ್ಂಡಿತ್ವನಗಿ ಇದೆ.  ನಮಾ 
ಮಲೆರ್ನಡಿನ   ಕ್ೊಡಗತ   ಜಿಲೆಿ  ಒಂದತ  ವಿಶೆೇಷವನದ  ಭ್ೂ   ಪರದೆೇಶವನಗಿದೆ.   ಕ್ನಡತ  ಇದೆ,  
ಎಸ್ಾೆೇಟಚ ಇದೆ Tea and Coffee Estate ಗಳ  ನಡತವ ೆ ಒಂಟಿ  ಮರ್ೆಗಳಿವೆ.   ಈ  ಮೊದಲತ   
ಭನಗದ  ನಮಾ ಮಲೆರ್ನಡಿನಲ್ಲಿ ಈ  ರಿೇತಿಯ robbery, ಕಳುತ್ನ  ಆಗತವಂತ್ಹದತಿ  ಬಹಳ  
ಕಡಿಮ  ಇತ್ತು. ಏಕ್ೆಂದರ,ೆ ನಮಾಲ್ಲಿ ಕಳುತ್ನ ಮನಡಿ  ಸತಲಭ್ವನಗಿ ತ್ಪ್ತಪಸಿಕ್ೊಂಡತ ಹೂೆೇಗಲ್ಲಕ್ೆೆ  
ಆಗತವುದೇೆ  ಇಲಿ.   ಮತಖ್ಾ ರಸೆ್ುಗೆ ಮತ್ತು ಮರ್ೆಗೂ    ತ್ತಂಬನ  ದೂರವಿರತತ್ುದ.ೆ   ಆದರೆ, 
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ಇತಿುೇಚಿನ ದವಸಗಳಲ್ಲಿ    ಅಲಿಲ್ಲಿ  ಕಳುತ್ನವನಗತವುದರ   ಬಗೆೆ ವರದಗಳನಗತತಿುವೆ,  2019 ರಲ್ಲಿ  
ಎಷತಾ  ಪರಕಣಗಳು, 2020ರಲ್ಲಿ  ಎಷತಾ  ಪರಕಣಗಳು, 2021 ರಲ್ಲಿ  ಎಷತಾ  ಪರಕರಣಗಳು ನಡದೆವ ೆ 
ಎನತನವುದರ  ಬಗೆೆ  ಮನನಾ ಸದಸಾರಿಗೆ  ವಿವರವನತನ  ಒದಗಿಸಿದೆಿೇರ್ೆ.  ಮತ್ೆು  ಬಹಳಷತಾ 
ಪರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ  ಇದನತನ  ಪೊಲ್ಲೇಸರತ   ಪರಕರಣಗಳನತನ   ಪತ್ೆು  ಹಚಿಿದನಿರ.ೆ   ಇರ್ೂೆನಂದತ  
ಅವರತ ಸಂಶಯ  ವಾಕು  ಮನಡಿರತವುದತ  ಏರೆ್ಂದರೆ,  Coffee Estate ಗಳಲ್ಲಿ ಅಸ್ನೆಮಿಗಳ 
ಸ್ೂೆೇಗಿನಲ್ಲಿ   ಬನಂಗನಿ  ದೆೇಶ್ಯರತ   ಬಹಳಷತಾ  ಜನರತ   labours   ಇದನಿರನೆತನವುದತ  ಇದೆ.  
ಕ್ೊಡಗತ ಜಿಲೆಿ  ಒಂದರಲ್ಲಿಯೇ ಸತಮನರತ  8  ಸ್ನವಿರಕೂೆ        ಹೆಚತಿ  ಜನರತ  ಆ  ಭನಗದಲ್ಲಿ   
ಲೆೇಬಸ್ಚಾ   ಇದನಿರೆ.  ಅದರಲ್ಲಿ ಬಹಳಷತಾ  ಜನರತ  ಬಂಗನಿದೆೇಶ್ಯರತ   ಬಂದದನಿರ ೆ 
ಎನತನವಂತ್ಹದತಿ  ನಮಗೆ  ಮನಹಿತಿ  ಲಭ್ಾವನಗತತಿುದೆ. ಈಗನಗಲೆೇ  ರ್ನನತ  ಹಿರಿಯ  ಪೊಲ್ಲೇಸ್ಚ  
ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳ  ಜೊತ್ ೆ  ಮನತ್ರ್ನಡಿ,  ಆಯನ  ಪೊಲ್ಲೇಸ್ಚ ಠನಣೆ  ವನಾಪ್ತುಯಲ್ಲಿ  ಎಷತಾ  ಜನರತ  
ಹೊಸಬರತ  ಬಂದದನಿರೆ,  ಮತ್ೆು,  ವಿಶೆೇಷವನಗಿ  ಅವರತ  ಬರತವನಗ ಅಸ್ನೆಂ  ಮತ್ತು  ಪಶ್ಿಮ 
ಬಂಗನಳದ     ಕ್ೆಲವು  ಜಿಲೆಿಗಳಲ್ಲಿ ಭ್ದರತ್ೆಯನತನ  ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡತ  ಬರತತ್ನುರೆ. 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಆಧನರಕ್ನಡಚಾ  ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಂಡತ ಬರತತ್ನುರೆ.   

ಶ್ರೇ  ಅರಗ ಜ್ಞನರ್ೆೇಂದರ:-    ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ  Aadhar Card and Voter 
ID Card ಮನಡಿಕ್ೂೆಡತವಂತ್ಹ  ಒಂದತ ದೂೆಡಿ  ಜನಲವೇೆ  ಇದೆ.  ಅಲ್ಲಿ  ಇರತವಂತ್ಹ  
ಬಡವರಿಗೆ    ಮತ್ತ  ಸ್ನಮನನಾ  ಜನರಿಗ ೆ  card ಸಿಗದೆೇ  ಇದಿರೂ   ಇವರಿಗ ೆ  ಸಿಗತತ್ುದೆ.   
ಇವರನತನ  ಪತ್ೆು  ಹಚಿಲ್ಲಕ್ೆೆ  ವಿಶೆೇಷವನದ    ಪರಯತ್ನ  ಮನಡತತಿುದೆಿೇವೆ.  ಅವರತಗಳನತನ 
ವಿಚನರಿಸಿದರ,ೆ ಅಸ್ನೆಂನ  ಯನವುದೊೇ  ಒಂದತ  ಹಳಿುಯ  ಹೆಸರನತನ  ಹೆೇಳುತ್ನುರೆ ಮತ್ತು ಪಶ್ಿಮ 
ಬಂಗನಳದ  ಯನವುದೂೆೇ  ಒಂದತ ಹಳಿುಯ  ಹೆಸರನತನ  ಹೆೇಳುತ್ನುರೆ.   ರ್ನನತ   ಈ ವಿಚನರದಲ್ಲಿ  
ಏರೆ್ೇನತ  ಮನಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ  ಹೆೇಳಿದೆಿೇರ್.ೆ  ಹೌದನ  ಎಂದತ  ಹೆೇಳಿ,  ಆ  ಹಳಿುಯ  ವನಾಪ್ತುಯಲ್ಲಿ 
ಬರತವಂತ್ಹ ಪೊಲ್ಲೇಸರ  ಜೊತ್ೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ  ಸಂಪಕಾ  ಇಟತಾಕ್ೂೆಂಡತ  cross check 
ಮನಡಬೇೆಕ್ೆನತನವುದನತನ  ಕೂಡ ಈಗನಗಲೆೇ  ಹೆೇಳಿದೆಿೇವೆ.  ಹಿೇಗನಗಿ,  ಬಂದಂತ್ಹವರ  ಮೇಲೆ  
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ವಿಶೆೇಷವನದಂತ್ಹ  ನಗನ   ಇಡಲ್ಲಕ್ೆೆ ವಿಶೆೇಷವನದಂತ್ಹ ವಾವಸೆ್ಾಯನತನ ಈಗನಗಲೆೇ 
ಮನಡತವಂತ್ಹ ಕ್ೆಲಸಗಳನತನ  ಮನಡಿದೆಿೇವೆ. ಎಲನಿ  ಕಡೆ  112  ಸಂಖೆಾಯ  ವನಹನಗಳನತನ  
ಬಿಟಿಾದೆಿೇವ.ೆ  112 ಗೆ  ಪೂೆೇನ್ಚ  ಮನಡಿದರೆ ನಗರದಲ್ಲಿ ಆದರೆ 20 ನಮಿಷದಲ್ಲಿ  ಪರಕರಣವನದ  
ಸಾಳಕ್ೆೆ reach ಆಗತತ್ನುರೆ.     ಹಳಿುಗಳಲ್ಲಿ   ಪರಕರಣ  ನಡದೆರ ೆಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೆಚತಿ  ಅಂದರೆ  40  
ನಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ   ಹೊೇಗಿ  reach ಆಗತತ್ನುರ.ೆ   ಹಿೇಗನಗಿ ಒಂಟಿ ಮರ್ೆ   ಇರತವಂತ್ಹ  ಕಡ ೆ ಈ   
ವಿಷಯವನಗಿ  ಎಲನಿ   ಕಡ ೆ ಪರಚನರ  ಮನಡಿದೆಿೇವೆ.   ಇಂತ್ಹ ನಂಬರಚನ  ಸಂಪಕಾ   
ಇಟತಾಕ್ೂೆಳುಬೆೇಕ್ೆಂದತ  ಹೆೇಳಿದೆಿೇವೆ.  ಆ   ಭನಗದಲ್ಲಿ  24X7  ಸಮಯದ  ಕ್ನಲ    ಗಸತು  
ವನಹನ ತಿರತಗತತಿುರತತ್ುದೆ.  ಮತ್ತು   ಅವರತ ಹೆೇಳಿದ ಹನಗೆ ಯನವುದನದರೂ ಒಂಟಿ  ಮರ್ೆಗಳಿಗೆ 
ಭ್ದರತ್ೆ ಬೆೇಕ್ೆಂದತ  ಹೆೇಳಿದರ ೆ ಆ ಮರ್ೆಗಳಿಗೆ  ಭ್ದರತ್ೆಯನತನ ಕ್ೊಡತವಂತ್ಹ ವಾವಸೆ್ಾಯನತನ  
ಮತಂದನ ದನಗಳಲ್ಲಿ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆ. ಹಿೇಗನಗಿ  ಕ್ೂೆಡಗತ  ಮತ್ತು  ಮಲೆರ್ನಡಿನ ಭನಗದಲ್ಲಿ ಭ್ದರತ್ ೆ 
ಒದಗಿಸತವಲ್ಲಿ ANF (Anti-Naxal Force) ಗಳು   ಅಲ್ಲಿ  ಇವೆ.  ಆದಿರಿಂದ, ವಿಶೆೇಷವನದ 
ಗಮನವನತನ  ಗೃಹ  ಇಲನಖ ೆ  ಹರಿಸತತಿುದೆ.  ಹನಗಯೆೇ  ಬಹಳಷತಾ  ಪರಕರಣಗಳನತನ ಪತ್ೆು  
ಹಚಿಿದೆಿೇವ.ೆ   ಪತ್ೆು  ಹಚತಿವುದತ ಕಷಾ     ಮತ್ತು ಸ್ನಕ್ನೂಧನರಗಳು  ಸಿಗತವುದತ ಕಷಾ.   ಮತ್ೆು, 
ಯನರತ ಅನತಕೂಲಸಾರಿದನಿರೆ,  ಅವರತ CC Camera ಗಳನತನ  ಅಳವಡಿಸಿಕ್ೂೆಳುಚಬಹತದತ.  
ಅಂತ್ಹವರಿಗ ೆಪೂೆಲ್ಲೇಸ್ಚನವರತ  ಮನಹಿತಿಯನತನ ಕ್ೊಟಿಾದನಿರೆ.  CC Camera ಗಳನತನ ಗಳನತನ  
ಇಂತಿಂತ್ಹ  point ನಲ್ಲಿ  ಹನಕಬೆೇಕ್ೆಂದತ ಹೆೇಳಿದನಿರ.ೆ  ಬಹಳಷತಾ  ಮಂದ  CC Camera 
ಗಳನತನ  ಅಳವಡಿಸಿಕ್ೂೆಳುುವಲ್ಲಿ  ವಿಶೆೇಷವನದ  ಪರಯತ್ನವನತನ  ಮನಡಿದನಿರ.ೆ   ಇದರ  ಬಗೆೆ  
ವಿಶೆೇಷವನದ  ನಗನ  ವಹಿಸತತ್ೆುೇವೆ.   
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ಪರಶೆನ  ಸಂಖೆಾ  1479 

(ಉತ್ುರವನತನ  ಲಗತಿುಸಲನಗಿದೆ) 

ಶ್ರೇ ಸಲ್ಲೇಂ  ಅಹಮದ್ಚ:-   ಸರ್ನಾನಾ ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ ಇದತ  ಒಂದತ  ಬಹಳ  
ಮಹತ್ಾವನದ   ಪರಶೆನಯನಗಿದೆ.  ಗೃಹ ಇಲನಖಯೆಲ್ಲಿ  ಹನಲ್ಲ  ಇರತವ  ಸಿಬಬಂದಗಳು  ಪರಸತುತ್ 
ಇರತವ ಜನಸಂಖೆಾಗ ೆ ಅನತಗತಣವನಗಿ  ಇದೆಯೇ  ಎನತನವ  ಪರಶೆನಗ ೆರನಜಾದಲ್ಲಿರತವ  ಜನಸಂಖೆಾಗೆ  
ಅನತಪನತ್ವು  577 ಇರತತ್ುದೆ  ಎಂದತ  ಹೆೇಳಿದನಿರೆ.  ನನನ ರೆ್ೇರ  ಪರಶೆನ   ಏನತ  ಎಂದರೆ  ಎಷತಾ  
ಇರಬೇೆಕ್ನಗಿತ್ೂೆುೇ ಅಷತಾ ಅನತಪನತ್ವು  ಇದೆಯೇ ಇಲಿವೆೇ ಎನತನವುದತ ನನನ ಉಪ ಪರಶೆನಯನಗಿದೆ.   
ಎರಡರೆ್ಯದನಗಿ, ಕ್ನನೂನತ ಸತವಾವಸ್ೆಾ   ಕ್ನಪನಡಲತ  ಆಧತನಕ  ತ್ಂತ್ರಜ್ಞನನ   ವಾವಸೆ್ಾಯನತನ     
ಇಲನಖಗೆ ೆ  ಬಳಸಿಕ್ೊಳುಲತ ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ಇರತವ ಸಮಸ್ಾೆಗಳೆೇನತ ಎನತನವುದಕ್ೆೆ ನೇವು  ಈಗನಗಲೆೇ  
ಗಸತು  ವನಹನ, ಅದೆೇ  ರಿೇತಿ ‘Safe City Programme’ಚand ‘Smart City’ಚProgramme 
ಬಗೆೆ  ವಿಚನರಗಳನತನ  ಹೆೇಳಿದಿೇರಿ. ರ್ನನತ ಏನತ  ಹೆೇಳುತಿುದೆಿೇರೆ್ಂದರೆ,    ಕ್ೆೇವಲ  ಪೂೆಲ್ಲೇಸ್ಚ  
ವನಹನಗಳಲಿ, ಸ್ಾೆೇಷನ್ಚಗಳು  ಮನತ್ರವಲಿ.  ನಮಾ intelligence improve    ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ 
ನೇವು ಏನತ  ಕ್ೆಲಸ  ಮನಡಿದಿೇರಿ? Intelligence Officers ಗೆ ತ್ರಬೇೆತಿಯನತನ 
ಕ್ೊಡಲನಗಿದೆಯೇ?  

           ಮತಂದತ. 

(227) 10.03.2022 11.50 ಎಸ್ಚವಿ-ಎಂಡಿ 

(ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಾತಿ) 

ಶ್ರೇ ಸಲ್ಲೇಂ ಅಹಮದ್ಚ (ಮತಂದತ):-  

ನಮಾ ಇಂಟೆಲ್ಲಜೆನ್ೆಚ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳಿಗೆ ತ್ರಬೇೆತಿಯನತನ ಕ್ೊಡಲನಗಿದೆಯೇ? ಐ.ಬಿ. ಮೂಲಕ 
ಇಂಟೆಲ್ಲಜೆನ್ೆಚನವರಿಗೆ ಏನತ ಮನಹಿತಿ ಕ್ೊಡತವಂತ್ ೆತ್ನವು ಮನಡಿದಿೇರಿ? ಅದೆೇ ರಿೇತಿ ಜನರಿಗ ೆವಿಶನಾಸ 
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ಬರತವ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ತ್ಮಾ ಇಲನಖಯೆಿಂದ ಜನರಿಗ ೆ ಯನವ ಸಂದೆೇಶವನತನ ಕ್ೊಡತವುದಕ್ೆೆ ಕರಮ 
ಕ್ೆೈಗೊಂಡಿದಿೇರಿ? ಡಿ.ಜಿ.ಪ್ತ.ಯನಗಿದಿಂತ್ಹ ಶ್ರೇ ಬನಲಕೃಷಣ ರನವಚ ಎನತನವವರತ ೨೪ ವಷಾಗಳ ಹಿಂದ ೆ
ರೆ್ೇಮಕ್ನತಿಯ ಕತರಿತ್ತ ಒಂದತ ವರದಯನತನ ಕ್ೊಟಿಾದಿರತ.  ಅದರ ಪರಕ್ನರವನಗಿ ರೆ್ೇಮಕ್ನತಿಗಳನತನ 
ಮನಡಲನಗಿದೆಯೇ? ಈ ವಷಾ ನವೃತಿುಯಿಂದ ತ್ೆರವನದ ಹತದೆಿಗಳನತನ ಇಷತಾ ದನಗಳೊಳಗೆ ಭ್ತಿಾ 
ಮನಡಬೇೆಕ್ೆಂಬ ಯೇಜರೆ್ ಇದೆಯೇ? ಇಲಿವನದಲ್ಲಿ ಕ್ನಲಕ್ನಲಕ್ೆೆ ತ್ನವು ರೆ್ೇಮಕ್ನತಿಗಳನತನ 
ಮನಡಲನಗತತ್ುದೆಯೇ? ಸಂಚನರ ವಾವಸೆ್ಾಯತ ಸಂಪೂಣಾವನಗಿ ಹನಳನಗಿದೆ.  ಅದನತನ ಯನವ ರಿೇತಿ 
ಸರಿ ಪಡಿಸಲನಗತವುದತ ಎಂದತ ಕ್ೆೇಳಬಯಸತತ್ೆುೇರೆ್.   

ಶ್ರೇ ಆರಗ ಜ್ಞನರೆ್ೇಂದರ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಾ ಸದಸಾರತ ಒಳೆುಯ ಪರಶೆನಯನತನ 
ಕ್ೆೇಳಿದನಿರೆ.  ಈಗನಗಲೆೇ ಜನಗಣತಿಯ ಜನಸಂಖೆಾಯ ಆಧನರದ ಮೇಲೆ ನಮಾ ರನಜಾದಲ್ಲಿ ೫೭೭ 
ಜನರಿಗ ೆಒಬಬ ಪೊಲ್ಲೇಸ್ಚ ಇದನಿರ.ೆ  ದನಮನಶನ ಲೆಕೆದಲ್ಲಿ ದೆೇಶದಲ್ಲಿ 568 ಜನರಿಗ ೆಒಬಬ ಪೊಲ್ಲೇಸ್ 
ಇದನಿರ.ೆ  ಒಟತಾ ೧,೦೬,೦೦೦ ಸಿಬಬಂದ ನಮಾ ಇಲನಖಯೆಲ್ಲಿದನಿರ.ೆ  ಐದತ ವಷಾಗಳ ಹಿಂದ ೆಒಟನಾರೆ 
೩೫,೦೦೦ ಖನಲ್ಲ ಹತದೆಿಗಳಿದಿವು.  ಈಗ ಅದನತನ ಭ್ತಿಾ ಮನಡತವಂತ್ಹ ಕ್ೆಲಸವನತನ ಮನಡಿದೆಿೇವೆ.  
ಈ ಬನರಿ ರೆ್ೇಮಕಗೂೆಂಡಿರತವ ಸಬಚ ಇನ್ೆಚಪೆಕಾರಚಗಳು ತ್ರಬೇೆತಿಯನತನ ಮತಗಿಸಿ ಬಂದ ನಂತ್ರ 
ಎಲನಿ ಹತದೆಿಗಳೂ ಭ್ತಿಾಯನಗತತ್ುವೆ.  ಒಂದೇೆ ಒಂದತ ಖನಲ್ಲ ಹತದೆಿ ಇರತವುದಲಿ.  ಹನಗೆಯೇ 
ಪೊಲ್ಲೇಸ್ಚ ಕ್ನನ್ೆಚಟೆೇಬಲಚ ಹತದೆಿಗಳೂ ಸಹ ಭ್ತಿಾಯನಗತತ್ುವೆ.  ಕಳೆದ ಮೂರತ ವಷಾಗಳಲ್ಲಿ 
ಯನವುದೆೇ ಇಲನಖಯೆಲ್ಲಿ ಆಗದರತವಷತಾ recruitment ಗೃಹ ಇಲನಖಯೆಲ್ಲಿ ಆಗತತಿುದೆ ಎನತನವುದತ 
ತ್ಮಗೆಲನಿ ತಿಳಿದರತವ ವಿಷಯ.  ಪರತಿ ವಷಾ ೪,೦೦೦ ಪೊಲ್ಲೇಸರನತನ ಮತ್ತು ಖನಲ್ಲ ಇರತವ ಎಲನಿ 
ಸಬಚ ಇನ್ೆಚಪೆಕಾರಚ ಹತದೆಿಗಳನತನ ಭ್ತಿಾ ಮನಡತವಂತ್ಹ ಕ್ೆಲಸವನತನ ಮನಡಿದೆಿೇವೆ.  SOCO (Scene 
of Crime Officer) ಗೊೇಸೆರ ೨೦೬ ವಿಜ್ಞನನಗಳನತನ ರೆ್ೇಮಕ ಮನಡಿಕ್ೂೆಳುಲನಗಿದೆ.   

ಮನನಾ ಸದಸಾರ ವಿಶೆೇಷವನದ ಕ್ನಳಜಿ ಏರೆ್ಂಬತದತ ನನಗ ೆಗೊತ್ನುಗತತ್ುದೆ.  ಈ ರನಜಾದ 
ಭ್ದರತ್ೆಯ ದೃಷ್ಟಾಯಿಂದ, ಶನಂತಿ ಸತವಾವಸ್ೆಾಯ ದೃಷ್ಟಾಯಿಂದ ಪೊಲ್ಲೇಸ್ಚ ಇಲನಖ ೆಬಲಗೊಳುಬೆೇಕತ 
ಎನತನವ ಹಿರೆ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರತ ಈ ಪರಶೆನಯನತನ ಕ್ೆೇಳಿದನಿರ.ೆ  ಅದಕ್ೆೆ ಎಲನಿ ರಿೇತಿಯ 
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ಏಪನಾಡತಗಳನತನ ಮನಡತವಂತ್ಹ ಪರಯತ್ನವನತನ ಮನಡತತಿುದೆಿೇವೆ.  FSL (Forensic Science 
Laboratory) ಪರಯೇಗನಲಯಗಳನತನ ಬಹಳ ಗಟಿಾಯನಗಿ ಮನಡಿದೆಿೇವೆ.  ಕ್ೇೆವಲ ೬ FSL Lab 
ಇತ್ತು.  ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪರಯೇಗನಲಯವು ಬಹಳ ಪರಧನನವನಗಿ ಎಲನಿ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆಯೂ 
ಇತ್ತು.  ಉಳಿದರತ್ಕೆಂತ್ಹವನತನ ರ್ನವು ಹೆೈದರನಬನದ್ಚಗೆ ಕಳುಹಿಸಬೇೆಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇಂದತ 
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪರಯೇಗನಲಯವನತನ ಎಲನಿ ರಿೇತಿಯಿಂದಲೂ ಬಲಪಡಿಸಿದೆಿೇವೆ.  ಹತಬಬಳಿು ಮತ್ತು 
ಬಳನುರಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡತ FSL Lab ಗಳನತನ ಈ ಬನರಿ ಪನರರಂಭ್ ಮನಡತತಿುದೆಿೇವೆ.  ಅದತ ಎಲನಿ 
ವಿಷಯಗಳನೂನ ಒಳಗೊಂಡಿರತವ ಪರಯೇಗನಲಯವನಗಿದೆ. ವಿಶೆೇಷವನಗಿ ನಮಗೆ conviction 
rate  ಕಡಿಮಯನಗತವುದತ ಯನವುದರಲ್ಲಿ ಎಂದರೆ DNA sample test ನದತಿ ಬಹಳಷತಾ ಬನಕಿ 
ಉಳಿದತ್ತು.  ಅದತ ಪರಯೇಗನಲಯಕ್ೆೆ ಹೂೆೇದರೆ ಸತಮನರತ ಎರಡತ ವಷಾಗಳವರವೆಿಗೂ ಆಗತತಿುತ್ತು.  
ಹತಬಬಳಿುಯಲ್ಲಿ DNA sample test ಗಳನತನ ಮನಡತವಂತ್ಹ ಪರಯೇಗನಲಯವನತನ 
ಪನರರಂಭಿಸಿದೆಿೇವೆ.   

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಾ ಸಲ್ಲೇಂ ಅಹಮದ್ಚ ಅವರತ ಸಹ ಬಂದದಿರತ.   

ಶ್ರೇ ಆರಗ ಜ್ಞನರೆ್ೇಂದರ:- ಹೌದತ, ತ್ನವು ಅಂದತ ವೆೇದಕ್ೆಯ ಮೇಲೆ ಉಪಸಿಾತ್ರನಗಿದಿರಿ.  
ಹನಗೆಯೇ ಅವೆಲಿವನತನ  ಬಲಪಡಿಸತವಂತ್ಹ ಎಲನಿ ಪರಯತ್ನಗಳನತನ ರ್ನವು ಮನಡಿದೆಿೇವೆ.  
ವಿಶೆೇಷವನಗಿ ಹೂೆಸ ವನಹನಗಳನತನ ಕ್ೊಡಿಸಲನಗಿದೆ.  ಸ್ೈೆಬರಚ ಬಗೆೆ ರ್ನನತ ಹಿಂದನ ಪರಶೆನಯಲ್ಲಿಯೇ 
ಉತ್ುರವನತನ ಕ್ೊಟಿಾದೆಿೇರೆ್.  ಆ ವಿಭನಗವನತನ ಬಲಪಡಿಸತವಂತ್ಹ ಪರಯತ್ನವನತನ ರ್ನವು ಮನಡಿದೆಿೇವೆ.  
FSL Lab ಗಳು ಬೆಂಗಳೂರತ, ಮೈಸೂರತ, ಮಂಗಳೂರತ, ದನವಣಗೆರೆ, ಕಲಬತರಗಿ, ಬೆಳಗನವಿ, 
ಹತಬಬಳಿು ಮತ್ತು ಬಳನುರಿ ಇಷತಾ ಕಡಗೆಳಲ್ಲಿ ಇದೆ.  ಈ ಬಜೆಟಚನ ನಂತ್ರ ಶ್ವಮೊಗೆದಲ್ಲಿ ಲನಾಬಚ ಅನತನ 
ಪನರರಂಭ್ ಮನಡಬೇೆಕ್ೆನತನವ ಚಿಂತ್ರ್ ೆಇದೆ.  ಹಿೇಗೆ ಲನಾಬಚಗಳನತನ ಪನರರಂಭ್ ಮನಡಿದರೆ rate of 
conviction percentage ಜನಸಿುಯನಗತತ್ುದೆ.  ಸಮನಜಕ್ೆೆ ಒಂದತ ಸಂದೆೇಶವೂ ಕೂಡ 
ಹೊೇಗತತ್ುದೆ.  ಅಪರನಧ ಮನಡಿದವರನತನ ಬಂಧಿಸತವುದತ ಮನತ್ರವಲಿ, ಅವರಿಗೆ conviction 
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ಆಗತವ ಹನಗೆ ಮನಡತವುದತ ಕೂಡ ಅಗತ್ಾವಿದೆ.  ತ್ನವು ಹೆೇಳಿದಂತ್ೆ ಎಲನಿ ರಿೇತಿಯ ಆಧತನಕ 
ತ್ಂತ್ರಜ್ಞನನಗಳನತನ  ಅಳವಡಿಸತವಂತ್ಹ ಎಲನಿ ಪರಯತ್ನ ಮನಡತತಿುದೆಿೇವೆ.   

ಹಿಂದನ ಪರಶೆನಯಲ್ಲಿ ಮನನಾ ಶ್ರೇಮತಿ ವಿೇಣನ ಅಚಿಯಾ ಅವರಿಗೆ ಹೆೇಳಿದಂತ್ ೆ ಇತಿುೇಚಿನ 
ದನಗಳಲ್ಲಿ ೧೧೨ ವನಹನ ಎನತನವುದನತನ ಇಡಿೇ ರನಜಾದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲನಗಿದೆ.  ಅವರತ ಪೊಲ್ಲೇಸ್ಚ 
ಠನಣೆಗ ೆ ಬಂದತ ಫಿಯನಾದಯನತನ ಬರೆದತಕ್ೊಟತಾ ಇವರತ FIR ದನಖ್ಲ್ಲಸತವ ಅವಶಾಕತ್ ೆ ಇಲಿ.  
ಎಲೆಿೇ ಕತಳಿತ್ತ ದೂರವನಣಿ ಮನಡಿದರೂ ನಗರ ಪರದೇೆಶದಲ್ಲಿ ಕ್ೇೆವಲ ೨೦ ನಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ, ಗನರಮಿೇಣ 
ಭನಗದಲ್ಲಿ ೪೦ ನಮಿಷಗಳೊಳಗನಗಿ ಪೊಲ್ಲೇಸ್ಚ ಹೊೇಗಿ ಅಲ್ಲಿ ತ್ಲತಪತತ್ನುರೆ.  ಇದರಿಂದನಗಿ 
ಪರಕರಣವನತನ ತ್ಡಗೆಟತಾವ ಪರಯತ್ನ ಆಗತತ್ುದೆ.   ಸಿಸಿ ಕ್ನಾಮರನಗಳನತನ ನಗರ ಪರದೆೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಚನಿಗಿ 
ಅಳವಡಿಸತವಂತ್ಹ ಕ್ಲೆಸವನತನ ಮನಡಲನಗಿದೆ.  ಸಂಚನರಿ ಪೊಲ್ಲೇಸರಿಗೆ Body Worn Camera 
ಕ್ೊಟಿಾದೆಿೇವೆ.  ಅರೆ್ೇಕ ಬನರಿ ಪೊಲ್ಲೇಸರ ಬಗೆೆ ಆರೂೆೇಪಗಳು ಬರತತ್ುವೆ.  ಬಹಳ rude ಆಗಿ 
behave ಮನಡತತ್ನುರ ೆ ಎಂದತ ದೂರತ ಬರತತ್ುದೆ. ಪೂೆಲ್ಲೇಸರತ ಏನತ ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ನುರೆ, 
ಎದತರತಗಡ ೆ ಇರತವ ಸ್ನವಾಜನಕರತ ಏನತ ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ನುರೆ ಎಂಬತದನತನ ಈ ಕ್ನಾಮರನ 
ಧರಿಸತವುದರಿಂದ ರ್ನವು ತಿಳಿಯಬಹತದತ.  ಕತ್ಾವಾ ನರತ್ರನಗಿರತವ ಸಂಚನರಿ ಪೊಲ್ಲೇಸರತ 
ಕ್ನಾಮರನ ಅಳವಡಿಸತವುದತ ಕಡನಿಯವನಗಿದೆ. ಹನಗೆೇರ್ನದರೂ ಕ್ನಾಮರನ ಧರಿಸದದಿರ ೆಅವರ ಮೇಲೆ 
ಕರಮ ಜರತಗಿಸಲನಗತವುದತ.  ಸಂಚನರದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಾಲಪ ಗೊಂದಲ ಇರತತ್ುದೆ.  ಪರತಿನತ್ಾ 
ಸ್ನವಿರನರತ  ಹೊಸ ವನಹನಗಳು ರೆ್ೂೇಂದಣಿಯನಗಿ ರಸೆ್ುಗಿಳಿಯತತ್ುವೆ.  ಹನಗನಗಿ ಸಂಚನರ 
ನಯಂತ್ರಣ ಪೂೆಲ್ಲೇಸರಿಗ ೆ ಒಂದತ ದೊಡಿ ಸ್ನಹಸದ ಕ್ೆಲಸ.  ಬೆಂಗಳೂರತ ನಗರದ ಸಂಚನರ 
ದಟಾಣೆಯ ಬಗೆೆ ವಿಶೇೆಷವನದ ಪರಯತ್ನ ಮನಡತತಿುದೆಿೇವೆ.  ಇತಿುೇಚೆಗ ೆtowing vehicle ಬಗೆೆ ಬಹಳ 
ಗೊಂದಲ ಇತ್ತು. ಸ್ನವಾಜನಕರಿಂದ ಸ್ನಕಷತಾ ದೂರತಗಳು ಬರತತಿುದಿವು.  ರ್ನವು ನಣಾಯ 
ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡತ ಅದನತನ ಸದಾಕ್ೆೆ ನಲ್ಲಿಸಿದೆಿೇವೆ.  ಅದರ ಬಗೆೆ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳೊಂದಗ ೆ
ಮತಖ್ಾಮಂತಿರಗಳ ಅಧಾಕ್ಷ್ತ್ೆಯಲ್ಲಿ ಸಭ ೆ ನಡದೆದ.ೆ  ಒಂದತ ಅತ್ನಾಧತನಕವನಗಿರತವಂತ್ಹ, 
ಜನಸ್ನೆೇಹಿಯನಗಿರತವಂತ್ಹ ಸಂಚನರ ವಾವಸೆ್ಾಯನತನ ತ್ರಲತ ಎಲನಿ ರಿೇತಿಯಿಂದಲೂ ರ್ನವು ಪರಯತ್ನ 
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ಮನಡತತಿುದೆಿೇವೆ.  ರಸೆ್ುಯಲ್ಲಿ ತ್ಡಗೆಟಿಾ ಉಪದರ ಕ್ೂೆಡತವುದತ, ಅದರಿಂದ ಸಂಚನರ ದಟಾಣೆಯನಗತವುದತ 
ಇಂತ್ಹ ಸಮಸ್ೆಾಗಳನತನ ತ್ಪ್ತಪಸತವ ಸಲತವನಗಿ ಅಲಿಲ್ಲಿ ಕ್ನಾಮರನಗಳನತನ ಇಟಿಾದೆಿೇವೆ.   ಆ 
ಕ್ನಾಮರನಗಳು ಯನವ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂದರೆ ಯನವುದನದರೂ ವನಹನಗಳು ಕಳುತ್ನದಲ್ಲಿ 
ಓಡನಡತತಿುದಿರ ೆ ಪೊಲ್ಲೇಸರಿಗ ೆ ಅದೊಂದತ ಸಿಗನಲಚ ಕ್ೊಡತತ್ುದೆ.  ಆ ರಿೇತಿಯ ಆಧತನಕ 
ಕ್ನಾಮರನಗಳು ಅಳವಡಿಸತವಂತ್ಹ ಪರಯತ್ನವನತನ ನಗರ ಪರದೆೇಶದಲ್ಲಿ ಮನಡಿದೆಿೇವೆ.ಚಚ‘Smart City’ಚ
ಯೇಜರೆ್ಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಕಷತಾ ಹಣವನತನ ಕ್ೊಟಿಾದನಿರೆ.  ತ್ಮಾ ಸಲಹೆಗಳ ಪರಕ್ನರ ರ್ನವು ಪರಯತ್ನಗಳನತನ 
ಮನಡಿದೆಿೇವ.ೆ ನನಗೆ ಮನನಾ ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷ್ದ ಉಪ ರ್ನಯಕರತ ಆಗನಗ ಸಲಹೆಗಳನತನ 
ಕ್ೊಡತತಿುರತತ್ನುರ.ೆ ರ್ನನತ ಅವುಗಳನತನ ಬಹಳ ಗಂಭಿೇರವನಗಿ ಪರಿಗಣಿಸತತ್ೆುೇರೆ್. ಯನರದೆೇ 
ಕಡಯೆಿಂದ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಸಲಹೆಗಳನತನ ರ್ನವು ಪರಿಗಣಿಸತತ್ೆುೇವೆ.  ಸಂಚನರ ವಿಷಯದ ಬಗೆೆ 
ರ್ನವು ವಿಶೆೇಷವನದ ಗಮನವನತನ ಕ್ೊಡತವ ಪರಯತ್ನ ಮನಡಿದೆಿೇವೆ.   

ಶ್ರೇ ಸಲ್ಲೇಂ ಅಹಮದ್:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಾ ಗೃಹ ಸಚಿವರತ ಸ್ನಕಷತಾ 
ವಿವರವನದ ಉತ್ುರವನತನ ಕ್ೊಟಿಾದನಿರೆ.  ಇಂಟೆಲ್ಲಜೆನ್ೆಚ ವಿಭನಗದ ಬಗೆೆ ನಮಗೆ ಸಂತ್ೂೆೇಷವಿಲಿ.  
ಇಂಟೆಲ್ಲಜೆನ್ೆಚ ವಿಭನಗಕ್ೆೆ posting ಮನಡಿದರೆ ಅದನತನ punishment posting ಎಂದತ 
ಭನವಿಸಲನಗತವುದತ.  ಇದನತನ ತ್ನವು ಬಹಳಷತಾ ಗಂಭಿೇರವನಗಿ ತ್ಗೆೆದತಕ್ೂೆಳುಬೇೆಕ್ನಗಿದೆ.  
ಇಂಟೆಲ್ಲಜೆನ್ೆಚ ವೆೈಫಲಾದಂದನಗಿ ಹಲವನರತ ಜಿಲೆಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ನಕಷತಾ ಸಮಸ್ೆಾಗಳನಗಿದ.ೆ  ನಂತ್ರ ಅವರಿಗೆ 
ತ್ರಬೇೆತಿ ನೇಡಬೇೆಕತ.  ಯನವ ರಿೇತಿಯ ತ್ರಬೆೇತಿ ನೇಡಲನಗಿದೆ ಎನತನವುದನತನ ಸಚಿವರತ 
ಹೆೇಳಬೆೇಕತ.  ಇಂಟೆಲ್ಲಜೆನ್ೆಚ ಮೂಲಕ ಮನಹಿತಿ ಸಿಕಿೆದರ ೆಕ್ನನೂನತ ಸತವಾವಸ್ಾೆ ಒಳೆುಯದನಗತತ್ುದೆ.  
ನನಗ ೆ ಒಂದತ ಮನಹಿತಿ ಬೆೇಕತ.  ೧೦೦೦ ಜನರಿಗ ೆ ಎಷತಾ ಪೊಲ್ಲೇಸ್ಚ ಕ್ನನ್ೆಚಟೆೇಬಲಚಗಳು 
ಬೆೇಕ್ನಗಿದನಿರ?ೆ  

ಶ್ರೇ ಆರಗ ಜ್ಞನರೆ್ೇಂದರ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ೫೭೭ ಜನರಿಗ ೆಒಬಬ ಪೊಲ್ಲೇಸ್.  ಇಡಿೇ 
ದೆೇಶನದಾಂತ್ ೫೬೮ ಜನರಿಗೆ ಒಬಬ ಪೊಲ್ಲೇಸ್.  ಇದಕ್ೆೆ ಗೆೈಡಚಲೈೆನ್ೆಚ ಇದೆ.   
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ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕೆ್.ಹರಿಪರಸ್ನದ್:- ಮನನಾ ಗೃಹಸಚಿವರೇೆ, ಅವರತ ೧೦೦೦ ಜನರಿಗ ೆ ಎಷತಾ ಜನ 
ಪೊಲ್ಲೇಸರತ ಎಂದತ ಕ್ೇೆಳುತಿುದನಿರ.ೆ   

ಶ್ರೇ ಆರಗ ಜ್ಞನರ್ೆೇಂದರ:- ರ್ನನತ ಮನಹಿತಿಯನತನ ತ್ರಿಸಿ ಹೆೇಳುತ್ೆುೇರ್ೆ.  ತ್ನವು ಹೆೇಳಿರತವಂತ್ೆ 
ಇಂಟೆಲ್ಲಜೆನ್ೆಚ ಅನತನ ಬಹಳವನಗಿ ಬಲಪಡಿಸತವ ಅವಶಾಕತ್ ೆ ಇದೆ.  ಇದಕ್ೆೆ ತ್ಮಾ ಜೊತ್ೆಗೆ 
ಸಹಮತಿಯನತನ ವಾಕುಪಡಿಸತತ್ೆುೇರೆ್.  ಅರೆ್ೇಕ ಬನರಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಲಿದವರತ ಅಲ್ಲಿ ಸಲತಿತ್ನುರೆ ಎಂದತ ಅಲ್ಲಿಗೆ 
ಕಳುಹಿಸಲನಗತತಿುದೆ.  ಇಂಟೆಲ್ಲಜೆನ್ೆಚಗೆ ಬೆೇರ ೆಕಡಯೆಿಂದ ನಯೇಜರೆ್ ಮನಡತವ ಬದಲತ, ವಗನಾವಣೆ 
ಮನಡತವ ಬದಲತ ಅಲ್ಲಿಗ ೆವಿಶೆೇಷವನಗಿರತವ ರೆ್ೇಮಕ್ನತಿ, ತ್ರಬೇೆತಿ, ಬಡಿು ಎಲಿವೂ ಕೂಡ ಆಗತವ 
ಹನಗೆ ಮನಡತವ ಆಲೂೆೇಚರೆ್ ಇದೆ.  ಈಗನಗಲೆೇ ಸ್ೈೆಬರಚ ವಿಭನಗದಲ್ಲಿ ರ್ನವು ಅದನತನ ಮನಡಿದೆಿೇವೆ.  

(…ಮತಂದತ) 

(228) 10-03-2022 (12.00) ಕ್ೆಜಿ-ಎಕ್ೆ   

     (ಸಭನಪತಿಯವರ  ಉಪಸಿಾತಿ)                 

 ಶ್ರೇ ಅರಗ ಜ್ಞನರೆ್ೇಂದರ (ಮತಂದತ):-   

ಅದಲಿದೆೇ, ಅವರಿಗೆ   ಬೆೇರ ೆಯನವುದತ ಇಲಿ.  Special Incentives ಕ್ೂೆಡತವುದತ. ಆ ಮೇಲ ೆ
ಅವರತ without uniform  ನಲ್ಲಿರತತ್ನುರ.ೆ ಅವರತ ಸಮನಜದಲ್ಲಿ ಯನರಿಗೂ ಸಹ ಗತರತತ್ತ 
ಸಿಗತವುದಲಿ. ಹನಗನಗಿ, ಅವರಿಗೆ ವಿಶೆೇಷವನದ ತ್ರಬೇೆತಿಯನತನ ಕ್ೊಡತವಂತ್ಹ  ಪರಯತ್ನವನತನ 
ಮನಡತತ್ೆುೇವ.ೆ ಏಕ್ೆಂದರ,ೆ ಇಲ್ಲಿಂದ regular police  ರವರನತನ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹನಕಿದನಗ 2/3 ವಷಾ 
ಅಷ್ೆಾೇ,  ಅಮೇಲೆ ಒಂದತ ಕ್ನಲತ  ಆ ಕಡಯೆೇ ಇಟತಾಕ್ೂೆಂಡಿರತತ್ನುರೆ. ಅವರತ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದತ ವಷಾ 
ಆಗತತಿುದಿಂತ್ಯೆೇ ನಮಾ-ನಮಾ ಹತಿುರ ಬಂದತ ಒಂದತ ಪತ್ರ ಕ್ೂೆಡಿ ಎಂದತ ಕ್ೆೇಳಿಕ್ೊಂಡತ 
ಮನಡತತ್ನುರ.ೆ ಆದರೆ, ಅದತ ಪರಯೇಜನ ಆಗತತಿುಲಿ. ಅವರಿಗೆ ಆಧತನಕವನದಂತ್ಹ 
ತ್ಂತ್ರಜ್ಞನನದೂೆಂದಗೆ ತ್ರಬೆೇತಿ ಕ್ೂೆಡತವಂತ್ಹ ಅವಶಾಕತ್ ೆಇದೆ.  ಅರೆ್ೇಕ ಬನರಿ intelligence 
fail ಆಗತವುದರಿಂದಲೆೇ ಪರಕರಣಗಳ ಸಂಖೆಾ  ಹೆಚನಿಗತವಂಥದತಿ ನಮಾ ಗಮನದಲ್ಲಿದೆ.  ಇದರ ಬಗೆೆ 
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ರ್ನನತ ಮನನಾ ಮತಖ್ಾಮಂತಿರಯವರ ಜೊತ್ೆಗೆ ಮನತ್ರ್ನಡಿದೆಿೇರ್.ೆ ಅದಕ್ೆೆ  ಪರತ್ೆಾೇಕವನದಂತ್ಹ 
recruitment ಅನತನ ಮನಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ ಆ ರಿೇತಿಯ ಕರಮವನತನ ಮತಂದನ ಬನರಿ 
ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುಬೇೆಕತ ಎನತನವಂತ್ಹ ಯೇಚರ್ೆಯನತನ ಮನಡಿದೆಿೇರ್.ೆ  
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ಪರಶೆನ ಸಂಖೆಾ ೧೪೭೨ 

(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದೆ) 

 ಶ್ರೇ ಹೆರ್ಚ.ಎಂ.ರಮೇಶ್ಚಗೌಡ:-  ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ,  ಮನನಾ ಸಚಿವರತ 
ಉತ್ುರವನತನ ಒದಗಿಸಿದನಿರ.ೆ ಆದರೆ, ಉತ್ುರದಲ್ಲಿ ಒಟತಾ 2,83,294 ಅಜಿಾಗಳು ಬಂದರತತ್ುವೆ. 
ಅದರಲ್ಲಿ  ಇದತವರೆವಿಗೂ ಅಸಂಘಟಿತ್ ಕ್ನಮಿಾಕರನತನ ಯನರತ ಪತ್ೆುೇ ಮನಡತವುದಲಿ. ಎಲನಿ 
ಜಿಲೆಿಗಳಲ್ಲಿ  ನಡಸೆಿದ ಈ ಕ್ನಮಿಾಕ  ಆದನಲತಚನಂದನಗಿ ಒಟತಾ  2,83,294 ಅಜಿಾಗಳು 
ಬಂದರತತ್ುವ.ೆ ಅದರಲ್ಲಿ 1,53,996 ಕ್ನಮಿಾಕರಿಗ ೆ ವಿವಿಧ ಯೇಜರೆ್ಗಳಡಿ ರೂ.89,04,97,718/-  
ಗಳ ಸ್ೌಲಭ್ಾವನತನ  ಒದಗಿಸಲನಗಿದ ೆಎಂದತ ಹೇೆಳಿದನಿರ.ೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇನೂನ 1.33 ಲಕ್ಷ್ ಅಜಿಾಗಳನತನ 
ಹನಗೆ ಬನಕಿ ಉಳಿಸಿಕ್ೂೆಳುುತ್ನುರೆ. 1.33 ಲಕ್ಷ್ ಕ್ನಮಿಾಕರಿಗ ೆಯನವುದೆೇ ಸ್ೌಲಭ್ಾವನತನ ಕ್ೊಟಿಾರತವುದಲಿ.  
ಇವರಿಗ ೆ ಏಕ್ೆ ಕ್ೊಟಿಾಲಿ? ಮತಂದತವರಿದತ  ಡನ|| ಅಂಬೇೆಡೆರಚ  ಕ್ನಮಿಾಕ ಸಹನಯ ಹಸು 
ಯೇಜರೆ್ಯಡಿ  11 ಅಸಂಘಟಿತ್  ವಗಾಗಳನದ  “ಹಮನಲರತ,  ಮರ್ೆಗೆಲಸದವರತ, ಚಿಂದ 
ಆಯತವವರತ, ಟೈೆಲರಚ, ಮಕ್ನನಕಚ, ಅಗಸರತ, ಅಕೆಸ್ನಲ್ಲಗರತ, ಕಮನಾರರತ,  ಕತಂಬನರರತ, ಕ್ೌರಿಕರತ 
ಹನಗೂ ಭ್ಟಿಾ ಕ್ನಮಿಾಕ”ಚರನತನ  ರೆ್ೂೇಂದನಯಿಸಲನಗಿದೆ ಎಂದತ ತಿಳಿಸಿದನಿರೆ.  ಇದತವರೆಗ ೆ  ಒಟತಾ  
2,66,653 ಅಜಿಾಗಳನತನ  ರೆ್ೂೇಂದಣಿಗನಗಿ  ಸಿಾೇಕರಿಸಿದತಿ,  ಅದರಲ್ಲಿ  2,52,467 ಅಜಿಾಗಳನತನ  
ವಿಲೆೇವನರಿ  ಮನಡಲನಗಿರತತ್ುದೆ.  ಇತಿುೇಚೆಗ ೆ  ಸಿಾೇಕರಿಸಲನದ 14,186  ಅಜಿಾಗಳನತನ  
ನಯನಮನನತಸ್ನರ ಪರಿಶ್ೇಲ್ಲಸಿ ಶ್ೇಘರ ವಿಲೆೇವನರಿ ಮನಡಲನಗತವುದತ ಎಂದತ ತಿಳಿಸಿದನಿರೆ.  
ಮತಂದತವರೆದತ  ಕ್ನಮಿಾಕರತ  ತ್ಮಾ  ಕ್ೆಲಸದ  ಪರದೆೇಶಗಳಿಗೆ ತ್ೆರಳಲತ  ಅನತಕೂಲವನಗಳು 
ಬೆಂಗಳೂರತ  ನಗರದಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸಿದ ಉಚಿತ್  ಬಸ್ಚಪನಸ್ಚ ಸ್ೇೆವೆಯನತನ  ರನಜಾದಾಂತ್  ವಿಸುರಿಸಲತ 
ನಯಮಗಳಲ್ಲಿ ತಿದತಿಪಡಿಯನತನ ತ್ರಲನಗತತಿದತಿ,  ಸದರಿ ನಯಮಗಳು  ಜನರಿಗ ೆಬಂದ ನಂತ್ರ  
ರನಜಾದಾಂತ್  ಕಟಾಡ  ಮತ್ತು ಇತ್ರ ೆ  ನಮನಾಣ  ಕ್ನಮಿಾಕರಿಗೆ  ಬಸ್ಚಪನಸ್ಚ ಸ್ೇೆವೆಯನತನ 
ವಿಸುರಿಸಲನಗತತ್ುದ ೆಎಂದತ ತಿಳಿಸಿದನಿರ.ೆ ಆದರೆ,  ಈ ಸ್ೇೆವೆಯನತನ ಬೆಂಗಳೂರತ ನಗರಕ್ೆೆ  ಮನತ್ರ 
ಕ್ೊಡತತಿುದನಿರ.ೆ  ಕ್ನಮಿಾಕರ ಕಷಾ ಏರೆ್ಂದತ ಎಲಿರಿಗೂ ಗೊತಿುದೆ. ಬೆೇರ ೆಬೇೆರ ೆರನಜಾಗಳಿಂದ ನಮಾ 
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ರನಜಾಕ್ೆೆ ಬಂದದಿ ಕ್ನಮಿಾಕರನತನ  ಕ್ೊೇವಿಡಚ ಸ್ನಂಕರಮಿಕ ರೂೆೇಗ ಬಂದ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ 
ಬಸ್ಚ ಸ್ೌಲಭ್ಾವನತನ ಒದಗಿಸಿ ಅವರನತನ ಅವರವರ ಸಾಳಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದೆಿೇವೆಂದತ ಹೆೇಳಿದನಿರೆ. ಉಚಿತ್ 
ಬಸ್ಚ ಪನಸ್ಚ ಸ್ೌಲಭ್ಾವನತನ ಬೆಂಗಳೂರತ ನಗರ ಕ್ನಮಿಾಕರಿಗ ೆಮನತ್ರ ಏಕ್ೆ ಕ್ೂೆಡತತಿುದನಿರೆ? ಅದನತನ 
ಇಡಿೇ ರನಜಾದಾಂತ್ ವಿಸುರಣ ೆ ಮನಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ ರ್ನನತ ತ್ಮಾ ಮೂಲಕ ಮನನಾ ಸಚಿವರನತನ 
ಕ್ೆೇಳಬಯಸತತ್ುೆೇರೆ್. 

ಶ್ರೇ ಅಲಬೆೈಲಚ  ಶ್ವರನಂ  ಹೆಬನಬರಚ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಒಟತಾ 3.2 ಲಕ್ಷ್ 
ಅಜಿಾಗಳಲ್ಲಿ ಒಟತಾ 2,83,294 ಅಜಿಾದನರರಿಗ ೆ  ಕ್ೂೆಟಿಾದೆಿೇವೆಂದತ ಹೆೇಳಿದೆಿೇವೆ. ಈ ಕ್ನಮಿಾಕರಿಗೆ 
ವಿವಿಧ  ಯೇಜರೆ್ಗಳಡಿ ರೂ.89,04,97,718/- ಗಳ ಪರಿಹನರವನತನ ಕ್ೂೆಟಿಾದೆಿೇವೆ. 2017ರೆ್ೇ 
ಸ್ನಲ್ಲನಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗ ೆಅರೆ್ೇಕ ಕ್ನಮಿಾಕರತ  ಹನಕಿರತವಂತ್ಹ ಅಜಿಾಗಳಿಗೆ ಉತ್ುರ ಸಿಕಿೆರಲ್ಲಲಿ.  ಆ 
ಅಜಿಾಗಳು ಬೇೆರ ೆ ಬೆೇರ ೆ ಕ್ನರಣಕ್ೆೆ reject ಆಗಿದಿವು.  ಕ್ನಮಿಾಕ ಇಲನಖಯೆಲ್ಲಿ  ಸಿಾೇಕೃತ್ವನದ 
ಅಜಿಾಗಳನತನ  ವಿಳಂಬವಿಲಿದೆೇ  ನಗಧಿತ್  ಸಮಯದಲ್ಲಿ  ವಿಲೆೇವನರಿ ಮನಡಲತ  ದರ್ನಂಕ 16-
08-2021 ರಿಂದ  ದರ್ನಮ 15-09-2021 ರವರಗ ೆ  ವಿಶೆೇಷ ಕ್ನಮಿಾಕ  ಆದನಲತಚನತನ  
ರನಜಾದಾಂತ್  ನಡಸೆಲನಗಿದೆ.   ಆ ಆದನಲತಚನ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಅಜಿಾ ಹನಕದರತವವರತ 
ಸತಮನರತ 1.26 ಲಕ್ಷ್ ಕ್ನಮಿಾಕರತ ಅಜಿಾಗಳನತನ ತ್ಂದತ ಕ್ೂೆಟಾರತ. ಇಂತ್ಹ ಎಲನಿ ಅಜಿಾಗಳು ಸ್ೇೆರಿ  
ಒಟತಾ 3,02,213 ಆದವು.  ಇದರಲ್ಲಿ  ಒಟತಾ 2,83,294 ಅಜಿಾಗಳನತನ ವಿಲೆೇವನರಿ ಮನಡಿ  
ಅವರಿಗೆ ಒಟತಾ 89,04,97,718/- ಗಳನತನ ಕ್ನಮಿಾಕರ ಖನತೆ್ಗಳಿಗ ೆಹನಕಿದೆಿೇವ.ೆ  

   ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಕ್ನಮಿಾಕರಿಗ ೆಬಹಳ ವಷಾಗಳಿಂದ ಬಸ್ಚಪನಸ್ಚಗಳಿಗೆ ಹಣ 
ಕ್ೊಡತವಂತ್ಹ ವಾವಸೆ್ಾ ಇತ್ತು.  ಇದತ ಕ್ೆೇವಲ ಬಿಎಂಟಿಸಿಗೆ ಮನತ್ರ ಇತ್ತು. ರ್ನವು ಅಧಿಕ್ನರಕ್ೆೆ ಬಂದ 
ಮೇಲ ೆಇದನತನ B.M.T.C., K.S.R.T.C., N.W.K.R.T.C., N.E.K.R.T.C. 4 ಕಡಗೊ ವಿಸುರಣ ೆ
ಮನಡಿ ರನಜಾದಾಂತ್ ಇರತವ ಕ್ನಮಿಾಕರಿಗ ೆಬಸ್ಚಪನಸ್ಚ ಕ್ೊಡತವ ವಾವಸೆ್ಾನತನ ಜನರಿಗ ೆತ್ಂದದೆಿೇವೆ. 
ಮನನಾ ಸದಸಾರತ ಚಿಂದ ಆಯತವವರಿಗ ೆಮತ್ತು ಇತ್ರರತ ಸ್ೇೆರಿ ಸತಮನರತ 14 ಸ್ನವಿರ ಜನರಿಗೆ 
ಇನೂನ ಹಣ ಕ್ೊಟಿಾಲಿವೆಂದತ ಹೆೇಳಿದನಿರೆ. ಕ್ೂೆೇವಿಡಚ ಸ್ನಂಕರಮಿಕ ರೂೆೇಗ ಬಂದಂತ್ಹ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ 
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ಸಕ್ನಾರ ಇವರಿಗ ೆಎರಡತ ಸ್ನವಿರ ರೂಪನಯಿಗಳನತನ ಕ್ೊಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ ಆಚರಣಗೆ ೆತ್ಂದತ್ತು. ಆದರೆ, 
ಇವರ ಯನರ database ನಮಾ ಕಡಗೆ ೆಇರಲ್ಲಲಿ. ಇವರಿಗ ೆಸ್ೇೆರಿದ ಬನಾಂಕಚ ಖನತೆ್ಗಳು ಇರಲ್ಲಲಿ. 
ಹನಗನಗಿ, ತ್ತಂಬ ಕಷಾಪಟತಾ ಒಟತಾ 2,83,294 ಜನರ database ಅನತನ ರಡೆಿ ಮನಡಿ ಅವರ 
ಖನತೆ್ಗ ೆD.B.T (Direct Benefit Transfer) ಆಧನರ ಮೇಲೆ  ಹಣ ಕ್ೂೆಟಿಾದೆಿೇವ.ೆ ಸತಮನರತ 
14 ಸ್ನವಿರ ಜನರ database ನಮಗೆ ಸಿಗಲ್ಲಲಿ. ಹನಗನಗಿ. ಅವರಿಗೆ ಹಣ ಕ್ೊಡತವುದಕ್ೆೆ ಆಗಲ್ಲಲಿ.  
ರ್ನವು ಕ್ನಮಿಾಕ ಇಲನಖಯೆಲ್ಲಿ ಅರೆ್ೇಕ ಹೂೆಸ ಹೂೆಸ ಕ್ನಯಾಕರಮಗಳನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡಿದೆಿೇವೆ. 
“ವನತ್ನ ಸಂಗನತಿ”ಚ ಎಂಬ  ಒಂದತ ಕ್ನಯಾಕರಮವನತನ ಇಟಿಾದೆಿೇವು.  ಈ ಕ್ನಯಾಕರಮವನತನ 
ಕ್ೆೈಬಿಟಿಾದೆಿೇವೆ.  ಇದಕ್ೆೆ ಕ್ನರಣ ಕ್ೆೈಗನರಿಕ್ೆಗಳ ಮನಲ್ಲೇಕರತ ವನತ್ನ ಸಂಗನತಿಗ ೆ ಶೆೇ.60% ಹಣ 
ಕ್ೊಡಬೇೆಕ್ನಗಿತ್ತು.  ಈ ಹಣವನತನ  ವನತ್ನ ಸಂಗನತಿಗ ೆ ಕ್ೊಡಲತ ಯನವ ಕ್ೆೈಗನರಿಕ್ೆಯವರತ 
ಕ್ೊಡಲತ ತ್ಯನರತ ಆಗಲ್ಲಲಿ. ಆ ಕ್ನರಣಕ್ೆೆ ಸಕ್ನಾರ ಇನೂನ 20% ಹೆಚಿಿಗೆ ಮನಡಿ  ಕ್ೊಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ 
ಯೇಚರೆ್ ಮನಡಿದ.ೆ ಅದತ ಇನೂನ ಚಚೆಾಯಲ್ಲಿದ.ೆ ಆ ಕ್ನಯಾಕರಮವನತನ ಜನರಿಗ ೆ ತ್ರತವಂತ್ಹ 
ಪರಯತ್ನವನತನ ಮನಡತತ್ುೆೇವೆ.  

ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ನಮಾ ರನಜಾದಲ್ಲಿ ಕ್ನಮಿಾಕ ಇಲನಖಯೆಲ್ಲಿ  ಮೊಟಾ ಮೊದಲ 
ಬನರಿಗ ೆ ಎಲನಿ ಇಲನಖಯೆ ಮಕೆಳಿಗ ೆ ತ್ರಬೇೆತಿ ಕ್ೊಡತವಂತ್ಹ ಪದಿತಿ ಇತ್ತು. ಆದರ.ೆ 
construction labour ಮಕೆಳಿಗ ೆತ್ರಬೇೆತಿ  ಕ್ೊಡತವಂತ್ಹ ಪದಿತಿ ಇರಲ್ಲಲಿ. ರ್ನವು ಈ ವಷಾ 
ಯೇಚರೆ್ ಮನಡಿ ಒಟತಾ 750 ಜನರಿಗ ೆಐ.ಎ.ಎಸ್ಚ ಮತ್ತು ಕ್.ೆಎ.ಎಸ್ಚ ಗೆ ತ್ರಬೇೆತಿ ಕ್ೊಡತವಂತ್ಹ 
ಕ್ನಯಾಕರಮವನತನ ಜನರಿಗೆ ತ್ಂದದೆಿೇವೆ. ಈಗ  ಮೊದಲರೆ್ೇ ಕ್ನಾಂಪ್ಚನತನ ಧನರವನಡದಲ್ಲಿ ಪನರರಂಭ್ 
ಮನಡಿದೆಿೇವ.ೆ ಅದನತನ K.E.A (Karnataka Examination Authority) ರವರಿಗೆ 
authority ಕ್ೊಟತಾ ಅವರಿಗ ೆ merit-cum-roster ಆಧನರದ ಮೇಲೆ ಅಭ್ಾರ್ಥಾಗಳನತನ ಆಯೆ 
ಮನಡಿದೆಿೇವ.ೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಟತಾ 250 ಮಂದ ಐ.ಎ.ಎಸ್ಚ ಮತ್ತು  ಕ್ೆ.ಎ.ಎಸ್ಚ.ಗೆ 500 ಮಂದಗೆ 
ಬೆಂಗಳೂರತ ಮತ್ತು ಹತಬಬಳಿು ಧನರವನಡದಲ್ಲಿ ತ್ರಬೇೆತಿ ಕ್ೊಡತವಂತ್ಹ ಹೊಸ ಕ್ನಯಾಕರಮವನತನ 
ಸಹ ಜನರಿಗ ೆತ್ಂದದೆಿೇವೆ. ಒಟತಾ 29 ಲಕ್ಷ್ construction labour ರವರಿಗ ೆಬೆೇಕ್ನದಂತ್ಹ ಎಲನಿ 
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ವಾವಸೆ್ಾಗಳನತನ ಜನರಿಗೆ ತ್ಂದದೆಿೇವ.ೆ ಮೊದಲತ ವಿದನಾಭನಾಸ ವೆಚಿಕ್ೆೆ ಎರಡತ ಸ್ನವಿರ ರೂಪನಯಿ 
ಇತ್ತು. ಅದನತನ ಈಗ ಐದತ ಸ್ನವಿರ ರೂಪನಯಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚತಿವರಿ ಮನಡಿದೆಿೇವೆ. ಒಟತಾ 195 ಕ್ೂೆೇಟಿ 
ರೂಪನಯಿಗಳನತನ ಕ್ೊಡತತಿುದೆಿೇವೆ.  ಈ ವಷಾದಂದ 410 ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪನಯಿಗಳನತನ ಒಟತಾ ರ್ನಲತೆ 
ಲಕ್ಷ್ದ 98 ಸ್ನವಿರ  ವಿದನಾರ್ಥಾಗಳಿಗ ೆ ಕ್ೂೆಡತತಿುದೆಿೇವ.ೆ  ನಮಾ ಸಕ್ನಾರ ಕ್ನಮಿಾಕರ ಕಲನಾಣಕ್ನೆಗಿ 
ಒಂದತ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ನರಂತಿಕ್ನರಿಯನದ ಬದಲನವಣಯೆನತನ ತ್ಂದದೆಿೇವೆ.  

ಶ್ರೇ ಹೆರ್ಚ.ಎಂ.ರಮೇಶ್ಚಗೌಡ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ,  ಮನನಾ ಸಚಿವರತ 
ವಿದನಾರ್ಥಾಗಳಿಗ ೆ ಕ್ನಮಿಾಕ ಕಲನಾಣ ಇಲನಖಯೆಿಂದ ಇಷ್ೊಾಂದತ ದೂೆಡಿ ಮಟಾದಲ್ಲಿ ಸಹನಯ 
ಮನಡತತಿುರತವುದತ ನಜಕೂೆ ಒಂದತ ಒಳೆುಯ ಬೆಳವಣಿಗ.ೆ ಇದನದ ನಂತ್ರ ರ್ನನತ ಮನನಾ ಸಚಿವರಿಗೆ 
ಸ್ನಾಗತ್ವನತನ ಮನಡತತ್ೆುೇರ್ೆ.  ಮನನಾ ಸಚಿವರತ ವೆೈದಾಕಿೇಯ ಸ್ೌಲಭ್ಾಗಳ  ವೆಚಿಗಳ ಬಗೆೆ ಹೇೆಳಿದನಿರೆ. 
ಇದಕ್ೆೆ ಇಷತಾ ಹಣ ಕ್ೂೆಡತತ್ೆುೇವೆಂದತ criteria ವನತನ ನಗದ ಮನಡಿದನಿರೆ. ಕ್ನಮಿಾಕರತ 
ಯನವುದನದರೊಂದತ ಆಸಪತ್ೆರಗೆ ಹೊೇದಂತ್ಹ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಎಷ್ೆಾೇ ವೆಚಿ ಅಲ್ಲಿ 
ಆಗಿರಬಹತದತ, ಅಷತಾ ಹಣವನತನ ಕ್ನಮಿಾಕ ಇಲನಖಯೆಿಂದ ಕ್ೊಡಬೆೇಕ್ೆಂದತ ರ್ನನತ ತ್ಮಾ ಮೂಲಕ 
ಮನನಾ ಸಚಿವರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮನಡಿತ್ೆುೇರ್.ೆ  

ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಾ ಸಚಿವರನತನ ಒಬಬ ಮನನವಿೇಯತ್ ೆಇರತವವರತ ಎಂದತ 
ರ್ನವಲೆಿರೂ ಭನವಿಸಿದೆಿೇವೆ. ಏಕ್ೆಂದರ,ೆ ಕ್ೊೇವಿಡಚ ಸ್ನಂಕರಮಿಕ ರೂೆೇಗ ಬಂದಂತ್ಹ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ  
ಯನರೆೇ ಏರೆ್ೇ ಹೆೇಳದರೂ ಸಹ, ಪರತಿಯಂದತ ಸಹನಯವನತನ ಮನಡಿದನಿರ.ೆ ಕ್ನಮಿಾಕರಿಗ ೆration 
kit ಕ್ೊಡತವುದತ ಇರಬಹತದತ, ಮತ್ೂೆುಂದತ ಇರಬಹತದತ ಎಲನಿ ಸಹನಯಗಳನತನ ಮನಡಿದನಿರ.ೆ 
ಅವರ ಇಲನಖಯೆಲ್ಲಿ ಸಂಗರಹ ಮನಡಿದಿ ಲಕ್ನಂತ್ರ ration kit ಗಳು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಕ್ೂೆಳತೆ್ತ 
ಬಿದಿದನತನ ತ್ನವೆಲಿರೂ ನೇಡಿದಿೇರಿ. ರ್ನವು ಈ ಹಿಂದಯೊ ಸಹ ಪರಸ್ನುಪ ಮನಡಿದೆಿೇವೆ. ಅದಕ್ೆೆ ಮನನಾ 
ಸಚಿವರತ ಕರಮತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುುತ್ೆುೇವೆಂದತ ಹೆೇಳಿದಿರತ. ಅದಕ್ೆೆ ಕ್ನರಣರನದ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳ ವಿರತದಧ ಏನತ 
ಕರಮತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡಿದನಿರೆ ಎಂಬತದನತನ ಮನನಾ ಸಚಿವರತ ಸದನಕ್ೆೆ ತಿಳಲ್ಲಸಬೆೇಕತ.  
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ಶ್ರೇ ಅರಬೆೈಲಚ ಶ್ವರನಂ ಹೆಬನಬರಚ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಎಲೂಿ ಒಂದತ ಕಡ ೆ
ಲೊೇಪದೊೇಷ  ಆಗಿರತತ್ುದೆ. ರ್ನವು ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳ ಬಗೆೆ ಕರಮವನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಂಡಿದೆಿೇವೆ.  

(ಮತಂದತ.,)  
 

(229) 10-03-2022 (12.10) ಎಂ.ವಿ-ಎಕ್ೆ 
(ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಾತಿ) 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಾ ಸಚಿವರತ ಎಲನಿ ಕಡಗೆಳಲ್ಲಿ ಸರಿಯನದ ವಾವಸೆ್ಾಯನತನ 
ಮನಡಿದನಿರ.ೆ ಇಡಿೇ ರನಜಾದ ಜನರತ ತ್ತಂಬನ ಸಮನಧನನದಂದ ಇದನಿರೆ.  

ಶ್ರೇ ಅರಬೆೈಲತ ಹೆಬನಬರ ಶ್ವರನಮ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಾ ಸದಸಾರತ 
ವೆೈದಾಕಿೇಯ ವೆಚಿದ ಬಗೆೆ ಪರಶೆನಯನತನ ಕ್ೆೇಳಿದನಿರ.ೆ ರ್ನವು ವೆೈದಾಕಿೇಯ ವಚೆಿವನತನ ಸಹ ಮರತಪನವತಿ 
ಮನಡತತ್ೆುೇವ.ೆ ಕಟಾಡ ಕ್ನಮಿಾಕರಿಗ ೆ ಎಷ್ೆಾೇ ಹಣ ಖ್ಚನಾದರೂ ಸಹ ಅವರಿಗೆ ಮರತಪನವತಿ 
ಮನಡತವಂತ್ಹ ಪದಧತಿ ಇದ.ೆ ಅವರತ ಬಿಲತಿಗಳನತನ ಹನಜರತಪಡಿಸತತ್ನುರೆ. ರ್ನವು ಅವರ ಬಿಲತಿಗಳಿಗೆ 
ತ್ಕೆಂತ್ೆ ಹಣವನತನ ಮರತಪನವತಿ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯನವುದೆೇ ರಿೇತಿಯ ತ್ೊಂದರೆ 
ಆಗತವುದಲಿ. ಅವರಿಗೆ ಬೆೇಕ್ನದಂತ್ಹ ಎಲನಿ ವೈೆದಾಕಿೇಯ ವೆಚಿವನತನ ಸಹ ಇಲನಖಯೆ ವತಿಯಿಂದ 
ಭ್ರಿಸತತ್ೆುೇವೆ. 

ಶ್ರೇ ಹೆರ್.ಎಂ.ರಮೇಶ್ಚ ಗೌಡ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅವರಿಗೆ ಪೂತಿಾ ಹಣವನತನ 
ನೇಡಿದರ ೆ ಸಂತ್ೂೆೇಷವನಗತತ್ುದೆ. ಆದರೆ, ಆ ರಿೇತಿ ಆಗತತಿುಲಿ. ಇಲನಖಯೆವರತ ಎರಡತ ಲಕ್ಷ್ 
ರೂಪನಯಿಗಳೆಂದತ ಮನಡಿದನಿರೆ. ಉತ್ುರದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರತವಂತ್ ೆ ೩೦೦/- ರೂಪನಯಿಗಳಿಂದ 
೧೦,೦೦೦/- ರೂಪನಯಿಗಳವರೆಗೆ ಕ್ೊಡತತ್ೆುೇವೆಂದತ ತಿಳಿಸಿದನಿರ.ೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ೆಲವುಗಳನತನ ಪಟಿಾ 
ಮನಡಿದನಿರೆ. ರ್ನನತ ಅವುಗಳನತನ ಓದತವುದಕ್ೆೆ ಹೂೆೇಗತವುದಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡತ ಲಕ್ಷ್ ರೂಪನಯಿಗಳೆಂದತ 
ತಿಳಿಸಿದನಿರ.ೆ ಕ್ನಮಿಾಕರಿಗ ೆ ಎರಡತ ಲಕ್ಷ್ ರೂಪನಯಿ ಖ್ಚತಾ ಆಗಬಹತದತ ಅಥವನ ಮೂರತ ಲಕ್ಷ್ 
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ರೂಪನಯಿ ಖ್ಚತಾ ಆಗಬಹತದತ. ಇವತಿುನ ದವಸ ಆಸಪತ್ೆರಗಳಲ್ಲಿ ಯನವ ಪರಿಸಿಾತಿ ಇದೆ ಎಂದತ ತ್ಮಗ ೆ
ಗೊತಿುದೆ. ಅವರಿಗೆ ಸಕ್ನಾರದಂದ ಏನತ ಮನನದಂಡವನತನ ನಗದಪಡಿಸಿದನಿರ.ೆ ಅದಕಿೆಂತ್ ಐವತ್ತು 
ಸ್ನವಿರದಂದ ಒಂದತ ಲಕ್ಷ್ ರೂಪನಯಿಗಳವರಗೆೆ ಜನಸಿುಯನದರೂ ಸಹ ಅದನತನ ಅವರತ ಪನವತಿ 
ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಸ್ನಧಾವನಗತವುದಲಿ. ಇವತಿುನ ದವಸ ಯನರನದರೂ ಸತ್ುರೂ ಸಹ ಆಸಪತ್ೆರಯವರತ 
ಸತ್ುವರ ದೆೇಹವನತನ ಕ್ೊಡತವುದಲಿ ಅಂತ್ಹ ಆಸಪತ್ೆರಗಳನತನ ರ್ನವು ರೆ್ೂೇಡತತಿುದೆಿೇವೆ. ದಯಮನಡಿ 
ಕ್ನಮಿಾಕ ಇಲನಖಯೆವರತ ಪೂತಿಾ ಹಣವನತನ ನೇಡಬೆೇಕ್ೆಂದತ ತ್ಮಾ ಮೂಲಕ ಮನನಾ ಸಚಿವರಲ್ಲಿ 
ಮನವಿ ಮನಡಿಕ್ೂೆಳುುತ್ೆುೇರ್ೆ. 

ಶ್ರೇ ಅರಬೆೈಲತ ಹೆಬನಬರ ಶ್ವರನಮ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ವಿಶೆೇಷ ಸಂದಭ್ಾವೆಂದತ 
ರ್ನವು ಒಂದತ ಮನನದಂಡವನತನ ನಗದಪಡಿಸಿದೆಿೇವ.ೆ ಅಂತ್ಹ ವಿಶೆೇಷ ಸಂದಭ್ಾಗಳು ಬಂದನಗ, 
ಅರೆ್ೇಕ ಜನರಿಗ ೆ ವೆೈದಾಕಿೇಯ ಬಿಲತಿಗಳನತನ ಪನವತಿ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆ. ಈಗ ರ್ನವು ಒಂದತ 
ಮನನದಂಡವನತನ ಇಟತಾಕ್ೂೆಳುದೆ ಹೊೇದರ,ೆ ಎಲಿರೂ ಸಹ ಎರಡತ ಲಕ್ಷ್, ಮೂರತ ಲಕ್ಷ್ ರೂಪನಯಿಗಳ 
ಬಿಲತಿಗಳನತನ ಹಿಡಿದತಕ್ೂೆಂಡತ ಬರತತ್ನುರೆ. ಹನಗನಗಿ, ಇಲನಖಯೆತ ಮನನದಂಡಗಳನತನ 
ನಗದಪಡಿಸಲೆೇಬೇೆಕ್ನಗಿದೆ. ಈಗ ಯನರಿಗ ೆಏನತ ತ್ೂೆಂದರೆಯನಗಿದೆ, ಅಂತ್ಹ ವಿಶೆೇಷ ಪರಕರಣಗಳು 
ಬಂದನಗ, ಇಡಿೇ ರನಜಾದಲ್ಲಿ ಸತಮನರತ ಮೂವತ್ತು ಲಕ್ಷ್ ಕಟಾಡ ಕ್ನಮಿಾಕರತ ಇದನಿರ.ೆ ಈಗ 
ಸತಮನರತ ೨೧ ರಿೇತಿಯ ಪರಿೇಕ್ ೆಮನಡತವಂತ್ಹ ಹೂೆಸ ವಾವಸೆ್ಾ ಇಡಿೇ ರನಜಾದಲ್ಲಿ ನಡಯೆತತಿುದೆ. 
ಅವರ ಇಡಿೇ ಕತಟತಂಬವನತನ ೨೧ ಹಂತ್ದಲ್ಲಿ ಅಪೊೇಲೊೇ ಆಸಪತ್ೆರಗೆ ನೇಡಿ, ಒಟನಾರೆಯನಗಿ ಅವರ 
ಆರೂೆೇಗಾವನತನ ಪರಿಶ್ೇಲ್ಲಸತವಂತ್ಹ ವಾವಸೆ್ಾಯನತನ ಜನರಿಗ ೆತ್ಂದದೆಿೇವೆ. ಆ ಒಟನಾರೆ ಡೇೆಟನ ನಮಾ 
ಬಳಿ ಇರಬೇೆಕ್ೆಂದತ ಸತಮನರತ ಮೂವತ್ತು ಲಕ್ಷ್ ಕತಟತಂಬಗಳಿಗೆ ಒಂದತ ಹೊಸ ವಾವಸೆ್ಾಯನತನ 
ಜನರಿಗ ೆತ್ಂದದೆಿೇವೆ.  
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ಪರಶೆನ ಸಂಖೆಾ: 1500 
(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದೆ) 

ಶ್ರೇ ಸಿ.ಎನ್.ಮಂಜೆೇಗೌಡ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಾ ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರಗಳನತನ 
ಒದಗಿಸಿದನಿರ.ೆ ಮನನಾ ಸಚಿವರತ ನೇಡಿರತವ ಉತ್ುರದಲ್ಲಿ ಕ್ೆಲವು ಕಡೆ ಸರಿಯನದ ಉತ್ುರಗಳನತನ 
ನೇಡಿದನಿರ,ೆ ಮತ್ುೆ ಕ್ೆಲವು ಕಡಗೆಳಲ್ಲಿ ಉತ್ುರಗಳು ಸಮಂಜಸವನಗಿಲಿ. ಮೈಸೂರತ ಮತ್ತು 
ಚನಮರನಜನಗರ ಜಿಲೆಿಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿೇ ಹೆಚಿಿನ ಕ್ೆರೆಗಳಿವೆ. ಸತಮನರತ ಐದತ ವಷಾಗಳಿಂದ ಸ್ನಕಷತಾ 
ಕ್ೆರೆಗಳಿಗ ೆನೇರತ ತ್ತಂಬಿಲಿ. ಕಳೆದ ಬನರಿಯಲ್ಲಿ ಪರತಿ ವಷಾಕಿೆಂತ್ ರ್ನಲತೆಪಟತಾ ಜನಸಿು ಮಳೆಯನದರೂ 
ಕೂಡ, ಆ ಕ್ೆರೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರತವಂತ್ಹ ಹೂಳುಗಳನತನ ಎತ್ುದೆ, ಒಂದತ ಟಿ.ಎಂ.ಸಿ. ನೇರತ ನಲತಿವಂತ್ಹ 
ಕ್ೆರೆಗಳು, ಅಧಾ ಟಿ.ಎಂ.ಸಿ. ನೇರನತನ ಕೂಡ ಹಿಡಿಯಲನರದ ಮಟಾಕ್ೆೆ ಬಂದವ.ೆ ಇವತ್ತು ಏನತ 
ಸಕ್ನಾರ ಈ ಕ್ೆರೆಕಟೆಾಗಳಿಗೆ ನೇರತ ತ್ತಂಬಿಸತವಂತ್ಹ ಕ್ನಯಾಕರಮವನತನ ಮನಡಿ, ಇದರಿಂದ 
ಬಹತಗನರಮ ಕತಡಿಯತವ ನೇರಿನ ಯೇಜರೆ್ಯನತನ ಮನಡಬಹತದತ ಎಂದತ ಸಕ್ನಾರ 
ಕ್ನಯಾಕರಮಗಳನತನ ಹನಕಿಕ್ೊಂಡಿದ.ೆ ಈಗ ಬಹತತ್ೆೇಕ ಕ್ೆರೆಗಳಲ್ಲಿ ನೇರತ ಇಲಿದೆ, ಬೆಳೆಗಳನತನ 
ಬೆಳೆಯತವುದಕ್ೆೆ ಆಗತತಿುಲಿ. ಕ್ೆರೆಗಳಿಗ ೆನೇರತ ತ್ತಂಬತವುದರಿಂದ, ಆ ಕ್ೆರೆಗಳಿಂದ ಬೊೇರಚವೆಲಚಗಳು 
ರಿೇಚನಜ್ಚಾ ಆಗತತ್ುವೆ. ಆದರೆ, ಈಗ ಆ ರಿೇಚನಜ್ಚಾ ಕೂಡ ಆಗತತಿುಲಿ. ಮನನಾ ಸಚಿವರತ ತ್ಮಾ 
ಉತ್ುರದಲ್ಲಿ 2021-22ರೆ್ೇ ಸ್ನಲ್ಲನಲ್ಲಿ, ಚನಮರನಜನಗರ ಜಿಲೆಿಗ ೆ ಯನವುದೆೇ ಕ್ೆರೆ ತ್ತಂಬಿಸತವ 
ಕ್ನಮಗನರಿಯನತನ ಮಂಜೂರತ ಮನಡಿರತವುದಲಿ ಎಂದತ ಉತ್ುರವನತನ ನೇಡಿದನಿರ.ೆ ಚನಮರನಜನಗರ 
ಜಿಲೆಿ ಬಡತ್ನದ ಜಿಲೆಿ. ಆ ಜಿಲೆಿಯ ಜನರತ ವಾವಸ್ನಯ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ನೇರತ ಇಲಿದ.ೆ ಬಂಡೆಗಳ 
ಹತಿುರ ಮತ್ತು ಮಣಿಣನಲ್ಲಿ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡಿ, ಬಂಡೆ ಕತಸಿತ್ವನಗಿ ಒಬಬ ಕ್ನಮಿಾಕ ಸತ್ತು ಹೂೆೇಗಿದನಿರ್ೆ. 
ಇವೆಲಿವನೂನ ಕೂಡ ರ್ನನತ ಸಕ್ನಾರದ ಗಮನಕ್ೆೆ ತ್ರಬಯಸತತ್ೆುೇರೆ್. ಹನಗೆಯೇ ಈ ಕ್ೆರೆಕಟೆಾಗಳು 
ಎಷತಾ ವಿಸಿುೇಣಾವಿದೆ ಎಂದತ ಅವುಗಳ ಅಳತ್ೆಯನಗಿಲಿ. 

 

ಸಭನಪತಿಯವರತ: ಮನನಾ ಸದಸಾರೆ, ನೇವು ಭನಷಣ ಮನಡಬೇೆಡಿ, ಪರಶೆನ ಕ್ೆೇಳಿ. 
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ಶ್ರೇ ಸಿ.ಎನ್.ಮಂಜೆೇಗೌಡ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಏರ್ನಗಬೆೇಕತ ಎಂದರೆ, 
ಅಲ್ಲಿರತವಂತ್ಹ ಕ್ೆರೆಕಟೆಾಗಳ ಹೂಳನತನ ಎತಿುಸಬೆೇಕತ. ಕತಡಿಯತವ ನೇರಿನ ಬಹತಗನರಮ ಯೇಜರೆ್ಗ ೆ
ಅನತಕೂಲ ಮನಡಿಕ್ೂೆಡಬೆೇಕತ. ಹನಗೆಯೇ ಚನಮರನಜನಗರ ಮತ್ತು ಮೈಸೂರತ ಜಿಲೆಿಗಳಲ್ಲಿ 
ಮಳೆಗನಲದಲ್ಲಿ ನೇರತ ಹರಿದತ ನಷಾವನಗಿ ಹೊೇಗತತಿುರತತ್ುದೆ. ಕ್ೆರೆಗಳಿಗೆ ನೇರನತನ ತ್ತಂಬಿಸತವಂತ್ಹ 
ಕ್ೆಲಸವನತನ ಅಲ್ಲಿನ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಮನಡತತಿುಲಿ. ಇದರಿಂದ ಕ್ೆರೆಗಳಲ್ಲಿ ರಿೇಚನಜ್ಚಾ ಆಗತತಿುಲಿ. 
ಉದನಹರಣೆಗ;ೆ ಮೈಸೂರತ ತ್ನಲೂಿಕಿನಲ್ಲಿ ಉದಬೂರತ ಕ್ೆರೆ ಇದೆ. ಅದತ ಸತಮನರತ ಐವತ್ುರಿಂದ 
ಅರವತ್ತು ಎಕರ ೆ ಇದೆ. ಆ ಕ್ೆರೆಗ ೆ ನೇರತ ತ್ತಂಬಿಸತವುದಕ್ೆೆ ಯನವುದೇೆ ರಿೇತಿಯ ಮೇಲೆೆೇತ್ತವೆ 
ಬೆೇಕ್ನಗಿಲಿ. ಕ್ೆೇವಲ ಒಂದತ ರ್ನಲಯೆನತನ ಓಪನ್ಚ ಮನಡಿದರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನೇರತ ಬಂದತ ತ್ತಂಬತತ್ುದೆ. 
ಆದರೆ, ಅಂತ್ಹ ಕ್ೆಲಸಗಳೂ ಸಹ ಆಗತತಿುಲಿ. ಮೈಸೂರತ ತ್ನಲೂಿಕಿನ ಜೆೈಪತರ ಕ್ೆರೆ ಹನಗೆಯೇ 
ಉದಬೂರತ ಕ್ೆರೆಗಳಿಗೆ ರೈೆತ್ರತ ಅವಲಂಬಿತ್ರನಗಿದನಿರೆ. 

ಶ್ರೇ ಜೆ.ಸಿ.ಮನಧತಸ್ನಾಮಿ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಾ ಸದಸಾರತ ಕ್ೆೇಳಿರತವಂತ್ಹ 
ಪರಶೆನಗಳಿಗೆ ಉತ್ುರವನತನ ಒದಗಿಸಿದೆಿೇವೆ. ಈಗ ರ್ನವು catchment area ಗಳಿಂದ ಕ್ೆರೆಗ ೆ
ಬರತವಂತ್ಹ ಹೂಳು ತ್ಗೆೆಯತವ ಕ್ನಯಾಕರಮಗಳನತನ ಎಲೂಿ ಮನಡಿಲಿ. ಮನನಾ ಸದಸಾರತ 
ಹೆೇಳುವುದತ, catchment area ಗಳಿಂದ ಕ್ೆರೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತ್ತಂಬಿಕ್ೂೆಂಡಿದೆ ಅದನತನ ತ್ೆಗೆಯಿರಿ 
ಎಂದತ ಹೆೇಳುತ್ನುರೆ. ಈಗ ಕ್ೆರೆಗಳಿಗ ೆ ಸಂಬಂಧಪಟಾಂತ್ೆ ಎರಡತ-ಮೂರತ ಇಲನಖಯೆವರತ 
ಮೇಲ್ಲಾಚನರಣ ೆ ಮನಡತತ್ನುರೆ. ಮೈಸೂರತ ಮತ್ತು ಚನಮರನಜನಗರ ಜಿಲೆಿಗಳಿಗ ೆ ಸಂಬಂಧಪಟಾಂತ್ೆ 
ರ್ನವು ಒಂದತ D.P.R (Detailed Project Report) ಮನಡಿದೆಿವು. ಅದನತನ ಬೃಹತಚ ಜಲ 
ಸಂಪನೂಾಲ ಇಲನಖಯೆವರತ ಆ ಕ್ನಯಾಕರಮವನತನ ಮನಡಬೇೆಕತ. ಹನಗೆಯೇ ಕಬಿನ ನದಯಿಂದ 
ಏನತ ಹೆಚಿಿನ ನೇರತ ಸಿಗತತ್ುದೆ. ಅದನತನ ಏರ್ನದರೂ ಮನಡಿ, ಆ ಎರಡತ-ಮೂರತ ತ್ನಲೂಿಕತಗಳಿಗ ೆ
ಬೃಹತಚ ಜಲ ಸಂಪನೂಾಲ ಇಲನಖಯೆ ವತಿಯಿಂದ ಕ್ೆರೆಗಳನತನ ತ್ತಂಬಿಸತವ ಕ್ೆಲಸವನತನ 
ಮನಡಬೇೆಕತ ಎನತನವಂತ್ಹ ಒಂದತ ಆಲೂೆೇಚರ್ೆ ಇದ.ೆ ಈಗ ರ್ನವು ಕ್ೆರೆ ಸ್ನಮಥಾಾವನತನ ಏಕ್ನಏಕಿ 
ಹೆಚಿಿಗ ೆಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಆಗತವುದಲಿ. ಈಗ ಕ್ನವೇೆರಿ ಟಿರಬೂಾನಲಚ ಅವನಡಚಾ ಮೇಲೆ, ರ್ನವು ಏನತ ಆ 
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ಬೆೇಸಿನ್ಚನಲ್ಲಿ ನೇರತ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಿಯನದರೂ ಅದರ ಸ್ನಮಥಾಾವನತನ ಹೆಚಿಿಗೆ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆಂದರೆ, ನಮಾ 
ವಿರತದಧ ಸತಪ್ತರೇಂ ಕ್ೂೆೇಟಚಾ ಮತಂದ ೆಪರಕರಣ ಹೊೇಗತವ ಸ್ನಧಾತ್ಗೆಳು ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಣಗಳಿವೆ. ಹನಗನಗಿ 
ಅದನತನ ಹಂತ್-ಹಂತ್ವನಗಿ ರೆ್ೂೇಡಿಕ್ೂೆಂಡತ ಮನಡತತಿುದೆಿೇವೆ. ಕ್ನವೇೆರಿ ಬೆೇಸಿನ್ಚನಲ್ಲಿ ಸಾಲಪ 
ಕಂಟೊರೇಲಚ ಆಗಿಯೇ ಕ್ಲೆಸ ಮನಡತತಿುದೆಿೇವೆ. ಏಕ್ಂೆದರೆ, ರ್ನವು Cauvery Management 
Authority ಉತ್ುರ ಹೆೇಳಬೆೇಕ್ನಗತತ್ುದೆ. ಈಗ ಸ್ನಮಥಾಾವನತನ ಹೆಚಿಿಗೆ ಮನಡತವುದತ, tribunal 
decision ಆದಮೇಲ ೆ ಅಷತಾ ಸತಲಭ್ವಿಲಿ. ಆದರೂ, ಮನನಾ ಸಿ.ಎನ್.ಮಂಜೆೇಗೌಡರತ ಹೆೇಳಿದ 
ಹನಗೆ, ನಮಾದತ ಏನತ ಸ್ನಮಥಾಾವಿದತಿ, silt up ಆಗಿದಿರ,ೆ ಆ ಕ್ೆರೆಗಳ ಹೂಳು ತ್ೆಗೆಸತವುದಕ್ೆೆ 
ಮತಂದನ ದನಗಳಲ್ಲಿ ಕರಮ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುುತ್ೆುೇವ.ೆ  

ಶ್ರೇ ಸಿ.ಎನ್.ಮಂಜೆೇಗೌಡ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 2021-22ರೆ್ೇ ಸ್ನಲ್ಲನಲ್ಲಿ, 995 
ಲಕ್ಷ್ ರೂಪನಯಿಗಳನತನ ಮಂಜೂರತ ಮನಡಿದೆಿೇವೆ. ಹನಗೆಯೇ ಗತತಿುಗೆದನರರನತನ ಒಪಪಂದ 
ಮನಡಿಕ್ೊಳುುತಿುದೆಿೇವೆಂದತ ಹೆೇಳಿದನಿರೆ. ಅದತ ಆಗಿ ಈಗನಗಲೆೇ 2022-23ರೆ್ೇ ಸ್ನಲತ ಬಂದದೆ. ಈ 
ಹಣದಂದ ಇವರ ಈ ಕ್ೆಲಸಗಳನತನ ಮನಡದೇೆ ಹೊೇದರ,ೆ ಮತ್ೆು ಇದತ 9x2=18 ಎಂದತ, 
ಏರ್ನಗತತಿುದ ೆ ಎಂದತ ಎಲನಿ ಹಂತ್ದಲೂಿ ಸಹ ರೆ್ೂೇಡತತಿುದೆಿೇವೆ. ಇವತ್ತು ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡಂತ್ಹ 
ಕ್ನಮಗನರಿಗಳನತನ ಯನವ ಒಂದತ ಅಂದನಜತ ವಚೆಿಕ್ೆೆ ಮನಡತತ್ುೆೇವೆ ಅದತ ಪತನಃ ಅದತ ಶೆೇಕಡನ 
20ರಷತಾ  ಮತ್ತು 30ರಷತಾ enhance ಆಗತವಂತ್ಹ ಕ್ೆಲಸಗಳನಗತತಿುವೆ. ಇದರಿಂದ ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ 
ನಷಾವನಗತತಿುದೆ. ಅಲ್ಲಿನ ಕ್ನಮಗನರಿಗಳು ಆಗತತಿುಲಿ. ಇದನತನ ಜನರಿ ಮನಡಿ ಒಂದತ ವಷಾವನದರೂ 
ಕೂಡ, ಗತತಿುಗೆದನರರನತನ ರೆ್ೇಮಕ ಮನಡಿಕ್ೂೆಳುುವಂತ್ಹ ಹಂತ್ದಲ್ಲಿ ಇದಯೆಂದರ ೆ ಏನಥಾ? 
ಆದತದರಿಂದ ತ್ಮಾ ಮತಖನಂತ್ರ ಮನನಾ ಮಂತಿರಗಳನತನ ಕ್ೆೇಳಬಯಸತತ್ುೆೇರೆ್. ದಯವಿಟತಾ ಇಂತ್ಹ 
ಕ್ನಯಾಕರಮಗಳು ಬೇೆಗರ್ ೆನಡಯೆಲ್ಲಿ. ವಿಶೆೇಷವನಗಿ ಚನಮರನಜನಗರ ಜಿಲೆಿ ಬಹಳ ಹಿಂದತಳಿದ ಜಿಲೆಿ. 
ಇರ್ನೆೇನತ ಒಂದತ ಅಥವನ ಎರಡತ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಪನರರಂಭ್ವನಗಿ ಬಿಡತತ್ುದೆ. ಆದತದರಿಂದ ಇದನತನ 
ಮತಗಿಸಿಕ್ೂೆಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ ತ್ಮಾ ಮತಖನಂತ್ರ ಕ್ೇೆಳಿಕ್ೂೆಳುುತ್ೆುೇರ್ೆ. 
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ಶ್ರೇ ಜೆ.ಸಿ.ಮನಧತಸ್ನಾಮಿ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಬನೂನರತ ಒಂದೇೆ ಒಂದತ ಕ್ೆರೆಗ ೆ
ಕ್ನಯಾಕರಮವನತನ ಹನಕಿಕ್ೂೆಂಡಿದೆಿೇವೆ. ಈಗ ಬನೂನರತ ಕ್ೆರೆಗ ೆಮನಡಿಕ್ೂೆಡತತ್ುೆೇವೆ. ಅದತ tender 
process ನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಇದಕ್ೆೆ ಇನತನ ಐದನರತ ತಿಂಗಳು ಆಗತತ್ುದೆ. ಅದನತನ ತ್ಪ್ತಪಸತವುದಕ್ೆೆ 
ಆಗತವುದಲಿ. ಈಗ ಟೆಂಡರಚ ಕರಯೆತವುದತ, negotiate ಮನಡತವುದತ, ಟೆಕಿನಕಲಚ ಬಿಡಚ, 
ಫೆೈರ್ನನಿಯಲಚ ಬಿಡಚ ಇದೆ. ರ್ನವು ರನಜಾದ ಕ್ನನೂನತಗಳನತನ ಬಿಟತಾ ಬಹಳ ವೆೇಗವನಗಿ 
ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಆಗತವುದಲಿ. ಆದರೆ, ಇದನತನ ಬಹಳ ಬೇೆಗ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆ. ಅದಕ್ೆೆ ಈಗನಗಲೆೇ work 
order ಕ್ೊಟಿಾದೆಿೇವ.ೆ ಆ ಕ್ೆಲಸವನತನ ಪನರರಂಭ್ ಮನಡಿಸತತ್ುೆೇವೆ. ಚನಮರನಗಜನಗರ ಜಿಲೆಿಯ 
ಮಹದೆೇಶಾರ ಬಟೆಾದಲ್ಲಿ ರ್ನರೆ್ೇ ಸಾತ್ಃ ಎರಡತ ದವಸ ಇದತಿ. ಚನಮರನಜನಗರ ಜಿಲೆಿಯ ಆ ಎಲನಿ 
ತ್ನಲೂಿಕತಗಳಿಗೆ ನೇರನತನ ಯನವ ರಿೇತಿ ಕ್ೊಡಬೇೆಕತ ಎಂಬತದರ ಬಗೆೆ ಸವೆೇಾ ಕೂಡ ಮನಡಿಸಿದೆಿೇವೆ. 
ಈಗ ಸವೆೇಾ ಮನಡಿಸಿ, ಹನೂರತ, ಗತಂಡತಿಪೆೇಟ ೆ ಮತ್ತು ಚನಮರನಜನಗರ ಇಲ್ಲಿ ಎಲನಿ ಕಡೆ 
ಇರತವಂತ್ಹ ಕ್ೆರೆಗಳಿಗೆ ರ್ನವು ಕಬಿನ ಜಲನಶಯದಂದ ಹೆಚತಿವರಿ ಇರತವ ನೇರನತನ ಪಂಪ್ಚ ಮನಡಿ 
ಕ್ೊಡಬಹತದೆೇ ಎಂದತ ಆಲೊೇಚರೆ್ ಮನಡಿದೆಿೇವೆ. ಈ ಯೇಜರೆ್ಯನತನ ಸಣಣ ನೇರನವರಿ 
ಇಲನಖಯೆವರತ ಮನಡಬೇೆಕ್ೆ ಅಥವನ ಬೃಹತಚ ಜಲ ಸಂಪನೂಾಲ ಇಲನಖಯೆವರತ ಮನಡಬೇೆಕ್ ೆ
ಎಂದತ ಒಂದತ ಚಚೆಾಯ ಹಂತ್ದಲ್ಲಿ ಇರತವುದರಿಂದ ಅದನತನ ಹನಗೆಯೇ hold ಮನಡಿದೆಿೇವೆ. ಈಗ 
ಬೃಹತಚ ಜಲ ಸಂಪನೂಾಲ ಇಲನಖಯೆವರತ ಆ ಭನಗದಲ್ಲಿ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡತವುದರಿಂದ, ಆ ಕ್ೆಲಸವನತನ 
ಅವರತ ಮನಡತವುದನದರೆ ಬೃಹತಚ ಜಲ ಸಂಪನೂಾಲ ಇಲನಖೆಯವರ ೆಮನಡತತ್ನುರೆ. ಇಲಿದದಿರ ೆನಮಾ 
ಇಲನಖಯೆವರತ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡತ ಸತಮನರತ ರ್ನಲತೆ ನೂರತ ಕ್ೂೆೇಟಿ ರೂಪನಯಿಗಳ ಯೇಜರೆ್ಯಲ್ಲಿ 
ಚನಮರನಜನಗರ ಜಿಲೆಿಯ ಎಲನಿ ಕ್ೆರೆಗಳನತನ ತ್ತಂಬಿಸಬೆೇಕ್ೆಂದತ ಸಕ್ನಾರ ಪರಿಶ್ೇಲರ್ ೆಮನಡತತಿುದೆ. 
ರ್ನವು ಅದನತನ ಮನಡತತ್ುೆೇವೆ.  

 (ಮತಂದತ… 
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(230) 10.03.2022 12.20 LL-RN 

(ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಾತಿ) 

ಪರಶೆನ ಸಂಖೆಾ: 1513 
(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದೆ) 

ಶ್ರೇ ಎಸ್ಚ.ವಿಿ. ಸಂಕನೂರ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಕ್ನಮಿಾಕರಿಗನಗಿ ಇರತ್ಕೆಂತ್ಹ 
ಚಿಕಿತೆ್ೆ ಮತ್ತು ಆಸಪತ್ೆರಗಳ ಕತರಿತ್ತ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಎಷತಾ ವೆೈದಾರತ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡತತಿುದನಿರ,ೆ ಕ್ನಮಿಾಕರ 
ಯನವ ರಿೇತಿ ಆರೂೆೇಗಾ ಸ್ೇೆವೆಗಳು ಇವೆ ಎಂಬ ಬಗೆೆ ಪರಶೆನ ಕ್ೆೇಳಿದತಿ, ಅದಕ್ೆೆ ಮನನಾ ಸಚಿವರತ 
ಉತ್ುರ ಕ್ೂೆಟಿಾರತತ್ನುರೆ. ಆದರ,ೆ ಈ ಉತ್ುರದ ಕತರಿತ್ತ ನನನ ಮೂರತ ಉಪ ಪರಶೆನಗಳು ಇರತತ್ುವೆ. 
ಮೊದಲರೆ್ಯದನಗಿ, ನನಗಿರತ್ಕೆಂತ್ಹ ಮನಹಿತಿ ಪರಕ್ನರ ಚಿಕಿತ್ನೆಲಯ ಮತ್ತು ಆಸಪತ್ೆರಗಳಲ್ಲಿ ವೆೈದಾರ 
ಕ್ೊರತೆ್ ಇರತತ್ುದೆ. ನಯಮದ ಪರಕ್ನರ ೩ ಸ್ನವಿರ ಇ.ಎಸ್ಚ.ಐ. ಕ್ನಡಚಾದನರರಿಗ ೆಒಬಬರತ ವೆೈದಾರತ 
ಇರಬೇೆಕ್ೆಂದತ ಇದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಅನತಪನತ್ದ ಪರಕ್ನರ ವೆೈದಾರತ ಇದನಿರಯೆೇ ಇಲಿವೇ ಎಂಬ ಬಗೆೆ 
ನನನ ಉಪ ಪರಶೆನ ಇರತತ್ುದೆ. ವಿಶೆೇಷವನಗಿ ಈ ಆಸಪತ್ೆರಗಳಲ್ಲಿ ತ್ಜ್ಞ ವೆೈದಾರ ಕ್ೂೆರತೆ್ ಬಹಳ ಇದೆ ಎಂದತ 
ರ್ನನತ ಕ್ೆೇಳಿರತತ್ೆುೇರೆ್. ಉದನಹರಣೆಗೆ, ಹತಬಬಳಿು ಆಸಪತ್ೆರಯಲ್ಲಿ ಸತಮನರತ ೧೯ ರಿಂದ ೨೦ ತ್ಜ್ಞ ವೆೈದಾರತ 
ಇರಬೇೆಕ್ನಗಿದತಿ, ಕ್ೆೇವಲ ೧೦ ರಿಂದ ೧೨ ಜನ ತ್ಜ್ಞ ವೆೈದಾರತ ಇದನಿರಂೆಬ ಮನಹಿತಿ ಇರತತ್ುದೆ. ಹನಗನಗಿ, 
ಈ ಆಸಪತ್ೆರಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ನೆಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಏನತ ವೆೈದಾರ ಕ್ೊರತೆ್ ಇದೆ, ಆ ಕ್ೂೆರತೆ್ಯನತನ ಮನನಾ 
ಸಚಿವರತ ಸರಿದೂಗಿಸತತ್ನುರಯೆೇ ಅಥವನ ರೆ್ೇಮಕ್ನತಿ ಮನಡತತ್ನುರಯೆೇ ಎಂಬ ಬಗೆೆ ಮನನಾ 
ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರ ನೇಡಬೆೇಕತ.  

ಎರಡರೆ್ಯದನಗಿ, ಚಿಕಿತ್ನೆಲಯ ಮತ್ತು ಆಸಪತ್ೆರಗಳನತನ ಬಲಪಡಿಸತವುದತ ಬಹಳ ಅವಶಾಕತ್ೆ 
ಇರತತ್ುದೆ. ಗದಗದಲ್ಲಿ ಒಂದತ ಇ.ಎಸ್ಚ.ಐ. ಆಸಪತ್ರೆ ಇದ.ೆ ಆ ಆಸಪತ್ೆರಯಲ್ಲಿ ಲನಾಬಚ ಇರತವುದಲಿ. ಆ 
ಆಸಪತ್ೆರಗೆ ಯನರನದರೂ ರೂೆೇಗಿ ಬಂದನಗ, ಆತ್ನಗ ೆಶತಗರಚ ಇದಯೆೇ ಇಲಿವೇ ಎಂದತ ಪರಿೇಕ್ೆ 
ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ರಕು ಪರಿೇಕ್ೆ ಮತ್ತು ಶತಗರಚ ಟೆಸ್ಾಚ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಟೆಸಿಾಂಗಚ ಲನಾಬಚ ಇರತವುದಲಿ. 
ಚಿಕಿತ್ನೆಲಯಗಳಿಗೆ ಕನಷಠ ಪಕ್ಷ್ ಇಷತಾ ಟೆಸಿಾಂಗಚ ಲನಾಬಚ ಆದರೂ ಇರಲೇೆಬೆೇಕತ. ರ್ನನತ 
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ಕ್ೆೇಳುತಿುರತವುದತ ಶತಗರಚ ಟೆಸ್ಾಚ ಮತ್ತು ಬಿಡಚ ಟೆಸ್ಾಚ ಮನತ್ರ. ಅದತ ಕೂಡ ಆ ಚಿಕಿತ್ನೆಲಯಗಳಲ್ಲಿ 
ಇರತವುದಲಿ. ಹಿೇಗನಗಿ, ರನಜಾದಲ್ಲಿರತವಂತ್ಹ ಎಲನಿ ಚಿಕಿತ್ನೆಲಯಗಳನತನ ಬಲಪಡಿಸಿ, ಕನಷಠ ಪಕ್ಷ್ 
ಬೆೇಕ್ನಗಿರತವ ಲನಾಬಚ ಟಸೆ್ಾಚ ಸ್ೌಲಭ್ಾಗಳನತನ ಒದಗಿಸತವಂತ್ಹ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡತತ್ನುರೆ ಅಥವನ ಇಲಿವೆೇ 
ಎಂಬ ಬಗೆೆ ಉತ್ುರ ನೇಡಬೇೆಕತ.  

ಮೂರರೆ್ಯದನಗಿ, ಹಿೇಗಿರತ್ಕೆಂತ್ಹ ಚಿಕಿತ್ನೆಲಯಗಳನತನ ಆಸಪತ್ೆರಗಳನಗಿ ಮನಪನಾಡತ 
ಮನಡತತ್ನುರಯೆೇ ಎಂಬ ಪರಶೆನ ಕ್ೆೇಳಿದತಿ, ಅದತ ಪರಿಶ್ೇಲರ್ನ ಹಂತ್ದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದತ ಉತ್ುರ 
ನೇಡಿರತತ್ನುರ.ೆ ಮನನಾ ಸಚಿವರ ಬಗೆೆ ನನಗ ೆ ಅಪನರವನದ ಗೌರವವಿದ.ೆ ಏಕ್ಂೆದರೆ, ಕ್ೊೇವಿಡಚ-೧೯ 
ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ ಎಂ.ಎಲಚ.ಸಿ.ಗಳನತನ ಯನರತ ಕೂಡ ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಲಲಿ. ಆದರ,ೆ ಪರಥಮ ಬನರಿಗ ೆ
ಕ್ನಮಿಾಕ ಇಲನಖ ೆ ಸಚಿವರತ ಪರತಿಯಬಬ ಎಂ.ಎಲಚ.ಸಿ.ಗೆ ೧ ಸ್ನವಿರ ಫತಡಚ ಕಿಟಚ ಅನತನ ನಮಾ 
ಮೂಲಕವೇೆ ವಿತ್ರಣೆ ಮನಡಿರತತ್ನುರ.ೆ  

(ಗೊಂದಲ) 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಾ ಸಂಕನೂರರವರೇೆ, ಆ ವಿಷಯದ ಬಗೆೆ ಈಗ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದತ 
ಬೆೇಡ. ತ್ನವು ಈಗ ವಿಷಯಕ್ೆೆ ಬನನ.  

ಶ್ರೇ ಎಸ್ಚ.ವಿಿ. ಸಂಕನೂರ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ನನನ ವಿನಂತಿ ಏರೆ್ಂದರೆ ಮನನಾ 
ಕ್ನಮಿಾಕ ಸಚಿವರತ ಅಧಿಕ್ನರ ವಹಿಸಕ್ೊಂಡ ನಂತ್ರ ತ್ಮಾ ಇಲನಖಯೆನತನ ಸಮಥಾವನಗಿ 
ಮತರೆ್ನಡಸೆಿಕ್ೂೆಂಡತ ಹೊೇಗತತಿುದನಿರೆ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಹನಗನದರೆ, ತ್ನವು ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂೆಳಿು, ಪರಶೆನ ಏತ್ಕ್ೆೆ ಕ್ೆೇಳುತಿುೇರಿ? 

ಶ್ರೇ ಎಸ್ಚ.ವಿಿ. ಸಂಕನೂರ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ನನನ ಆಸ್ ೆಏರೆ್ಂದರೆ, ದಯಮನಡಿ 
ಪರತಿ ಜಿಲೆಿಗ ೆಒಂದತ ಆಸಪತ್ೆರ ಮನಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ ಕಳಕಳಿಯ ವಿನಂತಿ ಮನಡತತ್ೆುೇರ್ೆ. ಅದರ ಬಗೆೆ ಮನನಾ 
ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರ ನೇಡಬೆೇಕತ.  
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ಶ್ರೇ ಅರಬೆೈಲಚ ಶ್ವರನಂ ಹೆಬನಬರಚ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜಾದಲ್ಲಿ ೧೧೩ 
ಚಿಕಿತ್ನೆಲಯಗಳು ಮತ್ತು 07 ಆಸಪತ್ೆರಗಳು ಇರತತ್ುವೆ. ಗತಲಬಗನಾ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನ 
ರನಜನಜಿನಗರದಲ್ಲಿರತವ ಇ.ಎಸ್ಚ.ಐ. ಆಸಪತ್ೆರಗಳನತನ ಹೊರತ್ತಪಡಿಸಿ, ಬನಕಿ ಇರತವಂತ್ಹ ಎಲನಿ 
ಆಸಪತ್ೆರಗಳು ನಮಾ ಅಧಿೇನದಲ್ಲಿರತತ್ುವೆ. ಈ ಎರಡತ ಆಸಪತ್ೆರಗಳು ಸಂಪೂಣಾವನಗಿ ಕ್ೆೇಂದರ ಸಕ್ನಾರದ 
ಅಧಿೇನದಲ್ಲಿರತತ್ುವೆ. ಅದನತನ ಹೊರತ್ತಪಡಿಸಿ, ೧೯ ಕಡಗೆಳಲ್ಲಿ ಹೂೆಸ ಚಿಕಿತ್ನೆಲಯಗಳನತನ ಕ್ೆೇಂದರ 
ಸಕ್ನಾರ ಮಂಜೂರತ ಮನಡಿರತತ್ುದೆ. ಅದತ ಮತಧೂೆೇಳ, ಗೌರಿಬಿದನೂರತ, ತ್ತಮಕೂರತ 
ಗನರಮನಂತ್ರ, ಬಂಟನಾಳ, ಚಿಂಚೊೇಳಿ, ಅರಸಿೇಕ್ರೆ,ೆ ರನಣಿಬೆನೂನರತ, ಕ್ೊೇಲನರ, ಸಂಡೂರತ, 
ಕನಕಪತರ, ಬಿೇದರಚ, ಯನದಗಿರಿ, ಯಮಕನಮರಡಿ, ಶ್ರಸಿ, ಕತಮತಟನ, ಮಂಗಳೂರತ ನಗರ, 
ಬೆಳುಂಗಡಿ ಮತ್ತು ಕ್ನಪತ. ಒಟತಾ ೧೯ ಕಡಗೆಳಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ನೆಲಯಗಳನತನ ಮಂಜೂರತ ಮನಡಲನಗಿರತತ್ುದೆ. 
ಇ.ಎಸ್ಚ.ಐ. ಆಸಪತ್ೆರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟಪ ಒಂದತ ರೂಪನಯಿ ಖ್ಚಾನತನ ರನಜಾ ಸಕ್ನಾರ ಭ್ರಿಸದೆೇ, 
ಕ್ೆೇಂದರ ಸಕ್ನಾರವೆೇ ಭ್ರಿಸತತ್ುದೆ. ಇವತಿುನ ದವಸ ರ್ನವು ಪರತಿ ಜಿಲೆಿಗೆ ಒಂದತ ಇ.ಎಸ್ಚ.ಐ. ಆಸಪತ್ೆರ 
ಮನಡಬೇೆಕ್ೆಂಬ ಪರಯತ್ನದಲ್ಲಿದೆಿೇವೆ.  

ಎರಡರೆ್ಯದನಗಿ, ಪರಸತುತ್ ಇರತವಂತ್ಹ ೧೧೩ ಚಿಕಿತ್ನೆಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಹೊಸದನಗಿ 
ಮಂಜೂರನಗಿರತವ ೧೯ ಚಿಕಿತ್ನೆಲಯಗಳು ಸ್ೇೆರಿದಂತ್ ೆಎಲನಿ ಚಿಕಿತ್ನೆಲಯಗಳು ಸಹ ಒಂದೇೆ ರಿೇತಿಯ 
ಕಟಾಡ ನಮನಾಣ ಹೊಂದಬೆೇಕ್ೆಂದತ ಪರತಿ ಚಿಕಿತ್ನೆಲಯ ೨೦ ರಿಂದ ೨೫ ಲಕ್ಷ್ ರೂಪನಯಿ ವೆಚಿದಲ್ಲಿ 
ಆಗಬೇೆಕ್ೆಂದತ ಕ್ೇೆಂದರ ಸಕ್ನಾರದ ಜೊತ್ೆ ಮನತ್ರ್ನಡಿ ಒಂದತ ಹಂತ್ಕ್ೆೆ ಬಂದರತತ್ೆುೇವೆ. ನಮಾ 
ಮೂಲಭ್ೂತ್ ಉದೆಿೇಶ ೧೨೯ ಜನ ವೆೈದಾರಗಳನತನ ಕ್ೆ.ಪ್ತ.ಎಸ್.ಸಿ. ಮೂಲಕ ರೆ್ೇಮಕ್ನತಿ 
ಮನಡಿಕ್ೊಂಡತ, ಅವರೆಲಿರೂ ಕತ್ಾವಾಕ್ೆೆ ಹನಜರನಗಿರತತ್ನುರೆ. ಆದರೆ, ಸತಮನರತ ೬ ತಿಂಗಳ 
ಅಂತ್ರದಲ್ಲಿ ೨೯ ಜನ ವೆೈದಾರತಗಳು ರನಜಿೇರ್ನಮ ನೇಡಿ ಹೂೆೇಗಿರತತ್ನುರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 24 ಜನ 
ವೆೈದಾರತಗಳು ಉನನತ್ ವನಾಸಂಗಕ್ೆೆ ಹೊೇಗಿರತತ್ನುರ.ೆ ಕ್ೆಲವು ವೆೈದಾರತಗಳು ರನಜಿೇರ್ನಮ ನೇಡಿ 
ಹೊೇಗಿದಿರಿಂದ, waiting list ನಲ್ಲಿರತವ ಅಭ್ಾರ್ಥಾಗಳನತನ ರೆ್ೇಮಕ್ನತಿ ಮನಡಿಕ್ೂೆಳುುವುದಕ್ೆೆ 
ಅನತಮತಿ ನೇಡಬೆೇಕ್ೆಂದತ ಕ್.ೆಪ್ತ.ಎಸ್ಚ.ಸಿ. ಗೆ ಕ್ೆೇಳಿರತತ್ೆುೇವೆ. ಆದರೆ, ಕ್.ೆಪ್ತ.ಎಸ್ಚ.ಸಿ. ನವರತ ಒಂದತ 
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ವಷಾದ ನಂತ್ರ ಅನತಮತಿ ನೇಡತವುದಕ್ೆೆ ಅವಕ್ನಶ ಇರತವುದಲಿ ಎಂದತ ಹೇೆಳಿರತತ್ನುರ.ೆ ಮತ್ೂೆುಮಾ 
ಕ್.ೆಪ್ತ.ಎಸ್.ಸಿ. ಮತಖನಂತ್ರ ರೆ್ೇಮಕ್ನತಿ ಮನಡಿಕ್ೂೆಳುುವುದಕ್ೆೆ ರ್ನವು ಪರಯತ್ನ ಮನಡಿದೆಿೇವೆ. 
ಕ್ನಂಟನರಕಾಚ ಆಧನರದ ಮೇರೆಗ ೆ ರೆ್ೇಮಕ್ನತಿ ಮನಡಿಕ್ೊಳುುವುದಕ್ೆೆ ನಮಗೆ ಅನತಮತಿ ಸಿಕಿೆರತತ್ುದೆ. 
ಅದರಂತ್,ೆ ಎಷತಾ ಜನ ವೈೆದಾರತ ಕ್ನಂಟನರಕಾಚ ಆಧನರದ ಮೇರಗೆ ೆ ಸಿಗತತ್ನುರೆ, ಅವರನತನ ರೆ್ೇಮಕ 
ಮನಡಿಕ್ೊಳುುತ್ೆುೇವ.ೆ  

ಇದರ ಜೊತ್ೆಗೆ, ಬಳೆಗನವಿ, ಹತಬಬಳಿು ಮತ್ತು ವಿಶೇೆಷವನಗಿ ಬೆಂಗಳೂರತ ಮತ್ತು ಮೈಸೂರತ 
ಇಂತ್ಹ ದೂೆಡಿ ಆಸಪತ್ೆರಗಳಿಗೆ ಶಸರಚಿಕಿತ್ೆೆಗೆ ಅವಶಾಕವನಗಿ ಬೆೇಕ್ನಗಿರತವಂತ್ಹ ವೆೈದಾಕಿೇಯ 
ಯಂತ್ೊರೇಪಕರಣಗಳನತನ ಖ್ರಿೇದಸತವುದಕ್ೆೆ ೪೪ ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪನಯಿಗಳ ಹಣ ಮಂಜೂರತ ಆಗಿದತಿ, 
ಟೆಂಡರಚ ಪರಕಿರಯ ಸಹ ಆಗಿದತಿ, ಕ್ನಯನಾದೇೆಶವನತನ ಸಹ ನೇಡತತಿುದೆಿೇವೆ. ಇನತನ ಮತಂದನ ೨ 
ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಎಲನಿ ಇ.ಎಸ್ಚ.ಐ. ಆಸಪತ್ೆರಗಳಿಗೆ ಬೇೆಕ್ನದಂತ್ಹ ಎಲನಿ ಸ್ೌಲಭ್ಾಗಳನತನ ನೇಡಲನಗತತಿುದೆ. 
ಎಲ್ಲಿ ಇ.ಎಸ್ಚ.ಐ. ಚಿಕಿತ್ನೆಲಯ ಇದತಿ, ಅಲ್ಲಿ ಪೂಣಾ ವಾವಸೆ್ಾಗಳಿರತವುದಲಿ, ಆ ಚಿಕಿತ್ನೆಲಯಗಳು 
ಏನತ ಬರೆದತ ಕ್ೊಟಿಾದನಿರ ೆ ಅದಕ್ೆೆ ಒಂದತ ಪನಾನಲೆೈಸ್ಚ ಮನಡಿ, ಪನಾನಲಚ ಆಸಪತ್ೆರಗಳನತನ ಪರತಿ 
ಜಿಲೆಿಯಲ್ಲಿ ಇಟಿಾರತತ್ೆುೇವೆ.  ಪನಾನಲಚ ಆಸಪತ್ೆರಗಳಲ್ಲಿ ಒಳೆುಯ ಆಸಪತ್ೆರಗಳನತನ ಇಟಿಾರತತ್ೆುೇವೆ. ಆ 
ಆಸಪತ್ೆರಗಳಲ್ಲಿ ಎಷತಾ ಖ್ಚತಾ ಬರತತ್ುದೆ ಅಷೂಾ ಖ್ಚಾನತನ ಸಹ ಕ್ೆೇಂದರ ಸಕ್ನಾರದಂದಲೆೇ ಭ್ರಿಸತತಿುದತಿ, 
ರನಜಾ ಸಕ್ನಾರ ಒಂದತ ರೂಪನಯಿಯನತನ ಸಹ ಭ್ರಿಸತತಿುರತವುದಲಿ. ಆ ಹಣ ಪರತಿ ೯೫ ದವಸಕ್ೆೆ 
ಕ್ೆೇಂದರ ಸಕ್ನಾರದಂದ  ಬಿಡತಗಡೆಯನಗತತ್ುದೆ.  ಹನಗನಗಿ, ಇ.ಎಸ್ಚ.ಐ. ಆಸಪತ್ೆರಗೆ ಇಡಿೇ ರನಜಾದಂದ 
ಒಂದತ ಒಳೆುಯ ರಿೇತಿಯ ಹೆಸರತ ತ್ರಬೇೆಕತ ಮತ್ತು ಎಲನಿ ಜಿಲೆಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಒಂದೂೆಂದತ 
ಇ.ಎಸ್ಚ.ಐ. ಆಸಪತ್ೆರ ಆಗಬೇೆಕತ ಎನತನವ ಪರಯತ್ನ ಸಕ್ನಾರದ ಮತಂದೆ ಇರತತ್ುದೆ ಮತ್ತು ಅದನತನ 
ರ್ನವು ಮನಡತತ್ೆುೇವೆ.  

ಶ್ರೇ ಎಸ್.ವಿಿ. ಸಂಕನೂರ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಒಂದತ ನಮಿಷ. 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:_  ಮನನಾ ಸಂಕನೂರರವರೇೆ, ಸ್ನಕತ, ಎಷತಾ ಬನರಿ ಪರಶೆನ ಕ್ೆೇಳುತಿುೇರಿ? 
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ಶ್ರೇ ಎಸ್ಚ.ವಿಿ. ಸಂಕನೂರ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈ ಚಿಕಿತ್ನೆಲಯಗಳಿಗೆ ಬಿಡಚ ಟೆಸ್ಾಚ 
ಮತ್ತು ಶತಗರಚ ಟೆಸ್ಾಚ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಲನಾಬಚ ಟೆಸ್ಾಚ ಅವಕ್ನಶವನತನ ಒದಗಿಸಿಕ್ೂೆಡಬೇೆಕತ. ಗದಗನಲ್ಲಿ 
ಒಂದತ ಚಿಕಿತ್ನೆಲಯ ಇದತಿ, ಶತಗರಚ ಟೆಸ್ಾಚ ಮತ್ತು ಬಿಡಚ ಟೆಸ್ಾಚ ಗೆ ಅವರತ ಹತಬಬಳಿುಗೆ ಹೊೇಗಬೆೇಕತ. 
ಅದಕ್ೆೆ ಅಂತ್ಹ ಖ್ಚತಾ ಸಹ ಆಗತವುದಲಿ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಾ ಸಚಿವರೆೇ, ಆ ಎಲನಿ ಚಿಕಿತ್ನೆಲಯಗಳಿಗೆ ಲನಾಬಚ ಟೆಸ್ಾಚ ವಾವಸೆ್ಾ 
ಮನಡಿಕ್ೊಡಬೆೇಕ್ೆಂದತ ಕ್ೆೇಳುತಿುದನಿರೆ, ಆ ಬಗೆೆ ತ್ಮಾ ಉತ್ುರ ತಿಳಿಸಿ.   

ಶ್ರೇ ಅರಬೆೈಲಚ ಶ್ವರನಂ ಹೆಬನಬರಚ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಪರಯತ್ನ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಆಯಿತ್ತ.  

ಶ್ರೇ ಎಸ್.ವಿಿ. ಸಂಕನೂರ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಲನಾಬಚ establish  ಮನಡಲ್ಲ.  

ಶ್ರೇ ಅರಬೆೈಲಚ ಶ್ವರನಂ ಹೆಬನಬರಚ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅಲ್ಲಿ ಏರ್ನಗಿದೆಯಂದರೆ, 
ರ್ನವು ಲನಾಬಚ ಟೆಕಿನಷ್ಟಯನ್ಚ ರೆ್ೇಮಿಸಿಕ್ೊಂಡರೂ ಸಹ ಇದೆೇ ಪರಿಸಿಾತಿ ಮತ್ತು ವೆೈದಾರತಗಳನತನ 
ರೆ್ೇಮಿಸಿಕ್ೊಂಡರೂ ಸಹ ಇದೆೇ ಪರಿಸಿಾತಿ ಇರತತ್ುದೆ. ವೆೈದಾರತಗಳನತನ ರೆ್ೇಮಿಸಿಕ್ೂೆಳುುವುದಕ್ೆೆ ಒಂದತ 
ವಷಾ ಕಷಾಪಡತತ್ೆುೇವೆ. ಆದರೆ, ಅವರನತನ ರೆ್ೇಮಿಸಿಕ್ೂೆಂಡ ೩ ತಿಂಗಳಿಗ ೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಕ್ೆಲವರತ 
ರನಜಿೇರ್ನಮ ಕ್ೊಟತಾ ಹೂೆೇಗತತ್ನುರೆ. ಆ ಕ್ನರಣಕ್ನೆಗಿ ನಮಗೆ ಕ್ೊರತೆ್ ಇರತತ್ುದೆ. ಆದನಗೂಾ, 
ರೆ್ೇಮಕ್ನತಿ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಪರಯತ್ನ ಮನಡತತ್ುೆೇವೆ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಆಯಿತ್ತ, ಆ ಬಗೆೆ ತ್ನವು ವಾವಸೆ್ಾ ಮನಡಿ.  

ಶ್ರೇ ಎಸ್ಚ.ವಿಿ. ಸಂಕನೂರ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಒಂದತ ನಮಿಷ, ಇರ್ೂೆನಂದತ 
ವಿಷಯ… 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಾ ಸಂಕನೂರರವರೇೆ, ಎಷತಾ ಬನರಿ ಪರಶೆನ ಕ್ೆೇಳುತಿುೇರಿ? ಈಗನಗಲೆೇ 
ತ್ಮಗೆ ಎರಡತ ಬನರಿ ಅವಕ್ನಶ ನೇಡಿದೆಿೇರ್.ೆ ಇನತನ ಎಷತಾ ಬನರಿ ಅವಕ್ನಶ ನೇಡಬೆೇಕತ.  
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ಶ್ರೇ ಎಸ್ಚ.ವಿಿ. ಸಂಕನೂರ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇದತ ಬಹಳ ಪರಮತಖ್ವನದ ಪರಶೆನ 
ಇರತತ್ುದೆ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಎಲನಿ ಸದಸಾರ ಪರಶೆನಗಳು ಸಹ ಪರಮತಖ್ವನದ ಪರಶೆನಗಳೆೇ ಆಗಿರತತ್ುವೆ.  

ಶ್ರೇ ಎಸ್.ವಿಿ. ಸಂಕನೂರ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈಗನಗಲೆೇ ರೆ್ೇಮಕ್ನತಿಗೊಂಡ 
ಎಂ.ಬಿ.ಬಿ.ಎಸ್ಚ. ವೆೈದಾರತ ಉನನತ್ ವನಾಸಂಗಕ್ೆೆ ಹೊೇಗಿರತತ್ನುರೆ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಾ ಸಂಕನೂರರವರೇೆ, ತ್ಮಗೆ ಪರಶೆ್ನೇತ್ುರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚಿಿನ 
ಸಮಯ ಕ್ೊಡತವುದಕ್ನೆಗತವುದಲಿ. ರ್ನನತ ಮತಂದನ ವಿಷಯಕ್ೆೆ ಹೂೆೇಗಬೇೆಕತ. ಹನಗನಗಿ, ಕ್ೊರೆ್ಯ 
ಬನರಿ ತ್ನವು ತ್ಮಾ ಪರಶೆನಯನತನ ಕ್ೆೇಳಿ. 

ಶ್ರೇ ಎಸ್ಚ.ವಿಿ. ಸಂಕನೂರ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈಗನಗಲೆೇ ರೆ್ೇಮಕ್ನತಿಗೊಂಡ 
ಎಂ.ಬಿ.ಬಿ.ಎಸ್ಚ. ವೆೈದಾರತಗಳು ಇಲನಖಯೆಿಂದ ಅನತಮತಿ ಪಡದೆತ ಉನನತ್ ವನಾಸಂಗಕ್ೆೆ ಹೊೇಗಿ 
ಈಗ ಎಂ.ಡಿ. ಮತ್ತು ಎಂ.ಎಸ್ಚ. ಮನಡಿಕ್ೂೆಂಡತ ಬಂದರತತ್ನುರ.ೆ ಆ ರಿೇತಿ ಎಂ.ಡಿ. ಮತ್ತು ಎಂ.ಎಸ್ಚ. 
ಮನಡಿಕ್ೊಂಡತ ಬಂದಂತ್ಹ ವೆೈದಾರತಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡಬೇೆಕತ? ಅವರತ ಆಸಪತ್ೆರಗಳಲ್ಲಿಯೇ 
ಕ್ೆಲಸ ಮನಡಬೇೆಕತ. ಆದರೆ, ಸದಾಕ್ೆೆ ನನಗಿರತವ ಮನಹಿತಿ ಪರಕ್ನರ ಅವರತ ಚಿಕಿತ್ನೆಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ೆಲಸ 
ಮನಡತತಿುದನಿರ.ೆ  

ಶ್ರೇ ಅರಬೆೈಲಚ ಶ್ವರನಂ ಹೆಬನಬರಚ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಏರ್ನಗಿದೆಯಂದತ 
ರ್ನನತ ಹೆೇಳುತ್ುೆೇರೆ್. ಅದೇೆರೆ್ಂದರೆ, ಈ ಸದನದಲ್ಲಿ ಶನಸಕರತ ಮತ್ತು ಮಂತಿರಗಳು ಸಹ ಇದೆಿೇವೆ. ಈ 
ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೂ ಸಹ ಬಹಳ ರೆ್ೂೇವಿರತತ್ುದೆ. ರ್ನವು ವೆೈದಾರತಗಳನತನ ರೆ್ೇಮಕ್ನತಿ 
ಮನಡತವಂತ್ಹ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ ಹೆೈದರನಬನದ್ಚ-ಕರ್ನಾಟಕ ತ್ತದಯಿಂದ ರೆ್ೇಮಕ್ನತಿ ಮನಡಿಕ್ೊಂಡತ 
ಬಂದರತತ್ೆುೇವೆ. ಅದರಂತ್,ೆ ಬಿೇದರಚ ಜಿಲೆಿಯಿಂದ ರೆ್ೇಮಕ್ನತಿ ಪನರರಂಭ್ ಮನಡಿ ಹೆೈದರನಬನದ್ಚ-
ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಉತ್ುರ ಕರ್ನಾಟಕ ಮತಗಿದ ನಂತ್ರ ದಕ್ಷಿಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ಭನಗಕ್ೆೆ ಬಂದರತತ್ೆುೇವೆ. 
ಆದರೆ, ಒಂದತ ರೆ್ೇಮಕ್ನತಿ ಮನಡಿ, ೨೦ ದವಸದಲ್ಲಿ ೨೦ ರಿಂದ ೨೫ ಶನಸಕರತ ಹನಗೂ ೫ ಜನ 
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ಮಂತಿರಗಳ ಶ್ಫನರಸತೆ ಪತ್ರ ಹಿಡಿದತಕ್ೂೆಂಡತ ವಗನಾವಣೆಗನಗಿ ಬರತತ್ನುರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪರತಿಯಬಬರಿಗೂ 
ಸಹ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿಯೇ ರೆ್ೇಮಕ್ನತಿ ಆಗಬೆೇಕತ. ಆದತದರಿಂದ, ವೈೆದಾರ ರೆ್ೇಮಕ್ನತಿಯಲ್ಲಿ 
ಕಷಾಸ್ನಧಾವನಗಿರತತ್ುದೆ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಾ ಸಚಿವರೆೇ, ಆ ವೈೆದಾರ ಪರಿೇಕ್ನಥಾ ಅವಧಿ ಮತಗಿಯತವವರೆಗೂ 
ತ್ನವು ಯನರಿಗೂ ಸಹ ವಗನಾವಣೆ ನೇಡತವುದಕ್ೆೆ ಅನತಮತಿ ನೇಡಬೇೆಡಿ. ತ್ನವು ಏತ್ಕ್ೆೆ ಅನತಮತಿ 
ಕ್ೊಡತತಿುೇರಿ? ಹನಗನಗಿ, ಎರಡತ ವಷಾದ ಪರಿೇಕ್ನಥಾ ಅವಧಿ ಮತಗಿಯತವವರಗೊ, ಯನವುದೇೆ 
ಶನಸಕರತ/ಮಂತಿರಗಳು ಶ್ಫನರಸತೆ ಪತ್ರ ನೇಡಿದರೂ ಸಹ, ತ್ನವು ಯನರಿಗೂ ವಗನಾವಣೆಗೆ ಅನತಮತಿ 
ನೇಡಬೆೇಡಿ. ಆಗ ಈ ಸಮಸ್ಾೆ ಸರಿಹೊೇಗತತ್ುದೆ.  

(ಗೊಂದಲ) 

ಡನ: ಕ್.ೆ ಗೊೇವಿಂದರನಜತ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಆ ವೆೈದಾರತಗಳಿಗೆ ಎರಡತ ವಷಾ 
ಕಡನಿಯ ಮನಡಲ್ಲ.  

(ಗೊಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಅರಬೆೈಲಚ ಶ್ವರನಂ ಹೆಬನಬರಚ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ನನನ ಕ್ೆೇತ್ರವನದ 
ದನಂಡೇೆಲ್ಲಗ ೆರೆ್ೇಮಕ್ನತಿಯನದ ವೆೈದಾರರೆ್ನೇ ರ್ನನತ ಉಳಿಸಿಕ್ೂೆಳುುವುದಕ್ೆೆ ಆಗತತಿುಲಿ. ಆ ವೈೆದಾರತಗಳು 
ಸತಮನರತ ೧೦ ಜನ ಶನಸಕರ/ಸಚಿವರತಗಳ ಶ್ಫನರಸತೆ ಪತ್ರ ಪಡದೆತ ಬರತತ್ನುರೆ.   

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಆಯಿತ್ತ, ರ್ನನತ ಈಗನಗಲೇೆ ಹೆೇಳಿದಂತ್ೆ ಎರಡತ ವಷಾ ಪರಿೇಕ್ನಥಾ 
ಅವಧಿ ಮತಗಿಯತವವರೆಗೂ ಯನವುದೆೇ ಶನಸಕರತ/ಸಚಿವರತ ಶ್ಫನರಸತೆ ಪತ್ರ ನೇಡಿದರೂ ಸಹ 
ಅವರನತನ ವಗನಾವಣೆ ಮನಡಬೇೆಡಿ. 

(ಗೊಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಅರಬೆೈಲಚ ಶ್ವರನಂ ಹೆಬನಬರಚ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಆಯಿತ್ತ.   
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ಚತಕ್ೆೆ ಗತರತತಿಲಿದ ಪರಶೆನಗಳಿಗೆ ಲ್ಲಖಿತ್ ಮೂಲಕ ನೇಡಲನದ ಉತ್ುರಗಳು 

ಶ್ರೇ ಕ್ೊೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ದರ್ನಂಕ 
10ರೆ್ೇ ಮನರ್ಚಾ, 2022, ಸಮೂಹ-4ರ ಲ್ಲಖಿತ್ ಮೂಲಕ ಉತ್ುರಿಸತವ ಒಟತಾ 95 ಪರಶೆನಗಳ ಪೈೆಕಿ 
40 ಪರಶೆನಗಳಿಗೆ ಸದನದಲ್ಲಿ ಉತ್ುರಗಳನತನ ಮಂಡಿಸತತಿುದೆಿೇರ್ೆ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮಂಡಿಸಲನಯಿತ್ತ.  
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೦೨. ಪರಕಟಣ ೆ

ಸಭನಪತಿಯವರತ:-  

ಈ ದನ ಸದನದಲ್ಲಿ ಕಡನಿಯವನಗಿ ಹನಜರಿರಬೆೇಕ್ನದ ಮನನಾ ಸಚಿವರತ ಹನಗೂ 
ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು 

೧) ಶ್ರೇ ಮತರತಗೆೇಶ ಆರಚ. ನರನಣಿ, ಮನನಾ ಬೃಹತಚ ಮತ್ತು ಮಧಾಮ ಕ್ೆೈಗನರಿಕ್ ೆಸಚಿವರತ  

     ಅನತಮತಿ ಕ್ೊೇರಿರತತ್ನುರೆ.  

೨) ಶ್ರೇ ಎಸ್.ಟಿ. ಸ್ೂೆೇಮಶೆೇಖ್ರಚ, ಮನನಾ ಸಹಕ್ನರ ಸಚಿವರತ, 

೩) ಶ್ರೇ ಬಿ.ಎ. ಬಸವರನಜತ(ಭೆೈರತಿ), ಮನನಾ ನಗರನಭಿವೃದಧ ಸಚಿವರತ, 

೪) ಶ್ರೇ ಎನ್ಚ. ರ್ನಗರನಜತ(ಎಂ.ಟಿ.ಬಿ.), ಮನನಾ ಪೌರನಡಳಿತ್, ಸಣಣ ಕ್ೆೈಗನರಿಕ್,ೆ ಸ್ನವಾಜನಕ  

    ಉದಿಮಗಳ ಸಚಿವರತ, 

೫) ಶ್ರೇ ಆಚನರಚ ಹನಲಪಪ ಬಸಪಪ, ಮನನಾ ಗಣಿ ಮತ್ತು ಭ್ೂವಿಜ್ಞನನ, ಮಹಿಳನ ಮತ್ತು ಮಕೆಳ  

    ಅಭಿವೃದಧ, ವಿಕಲಚೇೆತ್ನರ ಹನಗೂ ಹಿರಿಯ ರ್ನಗರಿಕರ ಸಬಲ್ಲೇಕರಣ ಸಚಿವರತ 

೬) ಶ್ರೇ ಶಂಕರಚ ಬಿ. ಪನಟಿೇಲಚ ಮತರ್ೆೇನಕ್ೂೆಪಪ, ಮನನಾ ಕ್ೆೈಮಗೆ ಮತ್ತು ಜವಳಿ, ಕಬತಬ 
ಅಭಿವೃದಧ,  

    ಸಕೆರೆ ಸಚಿವರತ 

 

೧) ಇಬನರಹಿಂ ಮೈಗೂರಚ, ಭನ.ಆ.ಸ್ೇೆ., ಸಕ್ನಾರದ ಕ್ನಯಾದಶ್ಾ, ರೇೆರನ, ವಸತಿ ಇಲನಖ,ೆ  

    ಶೆೇಷ್ನದರಪತರ, ಬೆಂಗಳೂರತ, 
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೨) ಕ್.ೆ ರ್ನಗೇೆಂದರ ಪರಸ್ನದ್ಚ, ಭನ.ಆ.ಸ್ೇೆ., ನದೆೇಾಶಕರತ, ತ್ೊೇಟಗನರಿಕ್ೆ ಇಲನಖ,ೆ ಬೆಂಗಳೂರತ, 

೩) ಪಂಕಜ್ಚ ಕತಮನರಚ ಪನಂಡ,ೆ ಭನ.ಆ.ಸ್ೇೆ., ಸಕ್ನಾರದ ಕ್ನಯಾದಶ್ಾ,  

    ಪರವನಸ್ೂೆೇದಾಮ ಇಲನಖ,ೆ 

 

೪) ಡನ: ಎನ್ಚ. ಮಂಜತಳ, ಭನ.ಆ.ಸ್ೇೆ., ಸಕ್ನಾರದ ಕ್ನಯಾದಶ್ಾ,  

     ಕನನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸೃತಿ ಇಲನಖ,ೆ 

೫) ಶ್ರೇಮತಿ ರನಧಿಕ, ಭನ.ಆ.ಸ್ೇೆ., ನದೆೇಾಶಕರತ, ಬಿ.ಎಂ.ಟಿ.ಸಿ., (ಎಸ್ಚ.ಆಡಚ.ವಿ.) ಬೆಂಗಳೂರತ.  

(231) 10.03.2022 12.30 ವೆೈಎಲ-ಆರಚಎನ್       (ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಾತಿ) 

೦೩. ಸಭನಪತಿಯವರ ಅನತಮತಿ ಮೇರೆಗೆ ಪರಸ್ನುಪ್ತಸಲಪಟಾ ವಿಷಯಗಳು 

ಅ) ವಿಷಯ:- ಬೆಂಗಳೂರತ ನಗರದಲ್ಲಿ ಬೆೇಸಿಗ ೆಪನರರಂಭ್ವನಗತವ ಮತನನವೆೇ ಕತಡಿಯತವ 
ನೇರಿಗ ೆತ್ೊಂದರೆಯನಗಿರತವ ಬಗೆೆ.  

                 **** 

ಶ್ರೇ ಕೆ್.ಹರಿೇಶ್ಚ ಕತಮನರಚ (ವಿಧನನಸಭೆಯಿಂದ ಚತರ್ನಯಿತ್ರನದವರತ):- ಮನನಾ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬೆೇಸಿಗೆ ಕ್ನಲ್ಲಡತವ ಮತನನವೆೇ ಕತಡಿಯತವ ನೇರಿನ ಹನಹನಕ್ನರ 
ಹಲವು ಬಡನವಣಗೆಳಲ್ಲಿ ತ್ಲೆ ಎತಿುರತವುದತ ಪತಿರಕ್ಗೆಳಲ್ಲಿ ವರದಯನಗಿರತತ್ುದೆ.  ಬೆಂಗಳೂರಿಗ ೆ
ದನನತ್ಾ ಸತಮನರತ 1450 ಎಂ.ಎಲ.ಡಿ. ಕತಡಿಯತವ ನೇರನತನ ಜಲಮಂಡಳಿ ಪೂರೈೆಕ್ೆ 
ಮನಡತತಿುದತಿ, ನಗರದ ಜನತ್ೆಯ ದನಹವನತನ ತ್ಣಿಸತವಲ್ಲಿ ಆರಂಭ್ದಲೆಿೇ ಎಡವಿರತವುದತ 
ತಿಳಿದತಬಂದರತತ್ುದೆ.  ಅಂದರೆ ಅರೆ್ೇಕ ಬಡನವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ನೇರಿನ ಹನಹನಕ್ನರ ಉಂಟನಗಿ 
ಟನಾಂಕರಚಗಳನತನ ಅವಲಂಬಿಸಬೆೇಕ್ನದ ಸಿಾತಿ ಉಂಟನಗಿದ.ೆ  
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ರನಜಧನನಯ ನೇರಿನ ದನಹವನತನ ತ್ಣಿಸತವ ಸಲತವನಗಿ ಹನವೇೆರಿ ನೇರತ ಸರಬರನಜತ 
ಯೇಜರೆ್ 1,2,3,4 ಮತ್ತು ೫ನತನ ಜನರಿಗೂೆಳಿಸಲನಗಿದೆ.  ಹನಲ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೊಸದನಗಿ 110 
ಹಳಿುಗಳನತನ ಸ್ೇೆರಿಸಿದ ತ್ರತವನಯ ನೇರಿನ ಬೆೇಡಿಕ್ೆ ದಾಗತಣಗೂೆಂಡಿದತಿ, ನೇರತ ಪೂರೈೆಸತವ ಕ್ೆಲಸ 
ಸವನಲ್ಲನದನಿಗಿದ.ೆ   

ನೇರಿನ ತಿೇವರತ್ೆ ಬಡವರತ ವನಸಿಸತವಂಥ ಪರದೆೇಶಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಹೆಚನಿಗಿದತಿ, ಬಿಸಿಲ್ಲನ ತ್ನಪದಂದ 
ಕ್ೊಳವೆ ಬನವಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಜಾಲ ಮಟಾ ಕತಸಿದದತಿ, ಜಲ ಮಂಡಳಿ ಶ್ರೇಮಂತ್ರತ ಹನಗೂ ವನಣಿಜಾ 
ಉದೆಿೇಶಕ್ೆೆ ಬಳಸಿಕ್ೂೆಳುುವವರಿಗೆ ನೇರನತನ ಒದಗಿಸಲತ ಆದಾತ್ ೆ ನೇಡತತಿುರತವ ಬಗೆೆ ಟಿೇಕ್ೆಗಳು 
ವಾಕುವನಗಿ, ಅಸಮಪಾಕ ನವಾಹಣೆಯಿಂದನಗಿ ಜನರ ಆಕ್ೊರೇಶಕ್ೆೆ ಸಿಲತಕಿದೆ.  

ಜಲಮಂಡಳಿಯೇ ಜಲಮೂಲ ಕ್ೊಳವೆಬನವಿಗಳನತನ ಆಶರಯಿಸತತಿುದತಿ, ಸಮಸ್ೆಾ 
ಬಿಗಡನಯಿಸತವ ಮತನನ ಎಚೆಿತ್ತುಕ್ೂೆಂಡತ ಲಭ್ಾ ನೇರನತನ ಎಲನಿ ಕಡಗೆಳಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸತವ ನಟಿಾನಲ್ಲಿ 
ಸೂಕು ಕರಮ ಕ್ೆೈಗೂೆಳುಬೆೇಕ್ಂೆದತ ತ್ಮಾ ಮೂಲಕ ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ಒತ್ನುಯಿಸತತ್ುೆೇರೆ್.  

ಶ್ರೇ ಕೆ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಾ 
ಸದಸಾರತ ಶ್ನಾ ವೇೆಳಯೆಲ್ಲಿ ಪರಸ್ನುಪ್ತಸಿರತವ ವಿಷಯಕ್ೆೆ ಮನನಾ ಮತಖ್ಾಮಂತಿರಯವರಿಂದ ಉತ್ುರ 
ಒದಗಿಸಲನಗತವುದತ.   
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ಆ) ವಿಷಯ:- ರನಜಾದಲ್ಲಿ ಕಳಪೆ ಗತಣಮಟಾದ ಆಹನರ ತ್ಯನರಿಕ್ೆ ಮತ್ತು ಸ್ೇೆವರ್ೆಯಿಂದ 
ಜನರ ಆರೂೆೇಗಾದ ಮೇಲೆ ದತಷಪರಿಣನಮ ಬಿೇರತತಿುರತವ ಬಗೆೆ. 

**** 

ಡನ|| ಡಿ.ತಿಮಾಯಾ (ಸಾಳಿೇಯ ಸಂಸೆ್ಾಗಳ ಕ್ೆೇತ್ರ):- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಸ್ನವಜಾನಕ 
ಆರೂೆೇಗಾದ ಹಿತ್ದೃಷ್ಟಠಯಿಂದ ಎರಡತ ದನಗಳ ಹಿಂದಯೆೇ ಪತಿರಕ್ೆಯಲ್ಲಿ ವರದಯನಗಿರತವ 
ವಿಷಯವನತನ ತ್ಮಾ ಗಮನಕ್ೆೆ ತ್ಂದದೆಿೇರ್ೆ.  ರನಜಾದಲ್ಲಿ ಕಳಪೆ ದಜೆಾಯ ಆಹನರ ಗತಣಮಟಾ 
ಸ್ೇೆರಿದಂತ್,ೆ ಕಳಪೆ ದಜೆಾಯ ಆಹನರ ಪದನಥಾಗಳ ಸ್ೇೆವರ್ೆಯಿಂದ ರನಜಾದ ಜನರ ಆರೂೆೇಗಾದ 
ಮೇಲ ೆ ದತಷಪರಿಣನಮ ಬಿೇರತತಿುದತಿ, ಮನನವ ಸ್ೇೆವಿಸಬಹತದನದಂಥ ಪರತಿಯಂದತ ಪದನಥಾದಲೂಿ 
ವಿಷಯತಕು ಕಣಗಳು ನಮಗೆ ಅರಿವಿಲಿದಂತೆ್ ನಮೊಾಳಗೆ ಸ್ೇೆರತತಿುವ.ೆ  ಉದನಹರಣೆಗ ೆ ಕಳಪೆ ಟಿೇ 
ಪತಡಿಯತ ಕಡಿಮ ಬಲೆೆಗ ೆ ದೊರೆಯತತಿುದತಿ, ಈ ವಿಷಯವು ಈಗನಗಲೆೇ ಪತಿರಕ್ೆಯಲ್ಲಿ 
ಪರಕಟಗೊಂಡಿರತತ್ುದೆ.  ಅದತ ಕಲಬೆರಕ್ೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದೆ ಎಂಬತದನತನ ಸಹ ಮನಗನಣಬಹತದತ.  
ರನಜನಾದಾಂತ್ ವಾವಸಿಾತ್ ಜನಲ ಇಂತ್ಹ ಪರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಕಿರಯವನಗಿದತಿ, ಕರನವಳಿ ಪರದೆೇಶಗಳಲ್ಲಿ 
ಉಡತಪ್ತ, ಮಂಗಳೂರತ ಕರನವಳಿಯಲ್ಲಿ ಮನರನಟವನಗತತಿುದೆ ಎಂದತ ಸಹ ಪತಿರಕ್ೆಯಲ್ಲಿ 
ಪರಕಟಗೊಂಡಿದ.ೆ  ಸ್ನವಾಜನಕರ ಮನ ಸ್ಳೆೆಯತವ ಮನದರಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಮನರನಟಗನರರತ ಮನರನಟ 
ವಹಿವನಟತ ನಡಸೆತತಿುದನಿರೆ.  ಈ ಚಹನ ಪತಡಿಯತ ತ್ಮಿಳುರ್ನಡಿನ ವಿರತಧ ನಗರದಂದ ರನಜಾಕ್ೆೆ 
ಬರತತಿುರತವುದತ ಹನಗೂ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಇವರೂೆಂದಗೆ ಶನಮಿೇಲನಗಿರತವ ಅಂಶಗಳ ಬಗೆೆ ಅರೆ್ೇಕ 
ಪತಿರಕ್ೆಗಳು ವರದ ಮನಡಿರತತ್ುವೆ.  

ಇಂತ್ಹ ಕಲಬೆರಕ್ೆ ಪದನಥಾಗಳ ಬಗೆೆ ರನಜಾದ ಆಹನರ ಕಲಬೆರಕ್ೆ ಪತ್ೆು ಹಚತಿವ ಕ್ೆೇಂದರ ಮತ್ತು 
ರನಜಾ ಘಟಕಗಳು ಸರಿಯನಗಿ ಕ್ನಯಾನವಾಹಿಸತತಿುದೆಯೇ? ಇದಿಲ್ಲಿ ಇಂತ್ಹ ಪರಸಂಗಗಳು ಹೆೇಗ ೆ
ಕಂಡತ ಬರತತ್ುದ ೆಎಂಬತದಕ್ೆೆ ಕ್ೆೇಂದರ ಮತ್ತು ರನಜಾ ಘಟಕಗಳು ಸಕಿರಯವನಗಿ ಕ್ನಯಾಪರವೃತ್ುರನಗಲತ 
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ಸಕ್ನಾರ ಸೂಕು ಎಚಿರಿಕ್ೆ ನೇಡಬೆೇಕ್ೆನತನವ ವಿಷಯದ ಬಗೆೆ ತ್ಮಾ ಮೂಲಕ ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ 
ಒತ್ನುಯಿಸತತ್ೆುೇರೆ್.  

ಶ್ರೇ ಕೆ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಾ 
ಸದಸಾರತ ಶ್ನಾ ವೆೇಳಯೆಲ್ಲಿ ಪರಸ್ನುಪ್ತಸಿರತವ ವಿಷಯಕ್ೆೆ ಮನನಾ ಆರೂೆೇಗಾ ಮತ್ತು ಕತಟತಂಬ 
ಕಲನಾಣ ಹನಗೂ ವೆೈದಾಕಿೇಯ ಶ್ಕ್ಷ್ಣ ಸಚಿವರಿಂದ ನಂತ್ರ ಉತ್ುರವನತನ ಒದಗಿಸಲನಗತವುದತ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಇದಕ್ೆೆ ಉತ್ುರವನತನ ಕ್ೂೆಡಿಸಲೆೇಬೆೇಕತ.  
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ಇ) ವಿಷಯ:- ಖನಸಗಿ ಶನಲೆಗಳ ನವಿೇಕರಣಕ್ೆೆ ಪರತಿ ವಷಾ ಅಜಿಾ ಸಲ್ಲಿಸತವ ಕತರಿತ್ತ. 

**** 

ಶ್ರೇ ಅರತಣ ಶಹನಪೂರ (ಶ್ಕ್ಷ್ಕರ ಕ್ೆೇತ್ರ):- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಖನಸಗಿ ಶನಲೆಗಳು 
ಮನನಾತ್ಗೆನಗಿ ಪರತಿ ವಷಾ ಅಜಿಾ ನೇಡಬೆೇಕಿಲಿ.  ಒಮಾ ಮನನಾತ್ ೆಪಡದೆರ ೆಅದರ ಅವಧಿ 10 ವಷಾ 
ಎಂದತ ಹೆೈಕ್ೂೆೇಟಚಾ ಆದೆೇಶ ನೇಡಿರತವ ವಿಷಯವು ಇಂದನ ದನಪತಿರಕ್ೆಗಳಲ್ಲಿ ವರದಯನಗಿದೆ.  
ಅನತದನನ ರಹಿತ್ ಖನಸಗಿ ಶನಲೆಗಳ ಮನನಾತ್ನ ಅವಧಿ 10 ವಷಾವನಗಿರತವುದರಿಂದ ಅದರ 
ನವಿೇಕರಣಕ್ನೆಗಿ ಪರತಿ ವಷಾ ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ಅಜಿಾ ಸಲ್ಲಿಸತವ ಅಗತ್ಾವಿಲಿ ಎಂದತ ಹೆೈಕ್ೊೇಟಚಾ 
ಸಪಷಾಪಡಿಸಿದೆ.  ಮನನಾತ್ ೆನವಿೇಕರಿಸಲತ ಪರತಿ ವಷಾ ಅಜಿಾ ಸಲ್ಲಿಸಲತ ಸೂಚಿಸಿ ಸಕ್ನಾರ ಸತತ್ೊುೇಲ ೆ
ಹೊರಡಿಸಿದ ೆ ಎಂದತ ಆಕ್ೇೆಪ್ತಸಿ ರೆ್ೂೇಂದನಯಿತ್ ಅನತದನನ ರಹಿತ್ ಖನಸಗಿ ಶನಲೆಗಳ ಆಡಳಿತ್ 
ಮಂಡಳಿ, ರನಜಾದ ಇತ್ರ ೆ ಶ್ಕ್ಷ್ಣ ಸಂಸೆ್ಾಗಳು ಸಲ್ಲಿಸಿದಿ ಅಜಿಾ ವಿಚನರಣೆ ನಡಸೆಿದ ಏಕಸದಸಾ 
ರ್ನಾಯಪ್ತೇಠ ಈ ಆದೆೇಶ ಮನಡಿದ.ೆ  ಕರ್ನಾಟಕ ಶ್ಕ್ಷ್ಣ ಕ್ನಯಿ 1983ರ ನಯಮ 36ರ ಪರಕ್ನರ 
ಮನನಾತ್ ೆ ಅವಧಿ ಮತಗಿದ ನಂತ್ರವೆೇ ಮನನಾತ್ ೆ ನವಿೇಕರಣ ಕ್ೊೇರಿ ಅಜಿಾ ಸಲ್ಲಿಸಬೇೆಕಿದೆ.  
ಕರ್ನಾಟಕ ಶ್ಕ್ಷ್ಣ ಸಂಸೆ್ಾಗಳ (ರೆ್ೂೇಂದಣಿ) ನಯಮಗಳು-1999ರ ನಯಮ 4(1) 22 ಪರಕ್ನರ 
ಪಡದೆ ಮನನಾತ್ ೆ 10 ವಷಾ ಕ್ನಲ ಇರಲ್ಲದೆ.  ಈ ಅಂಶವನತನ ಸಕ್ನಾರದ ಆಕ್ೆೇಪಣೆಯಲೂಿ 
ಸಪಷಾಪಡಿಸಲನಗಿದ ೆ ಎಂದತ ಹೆೈಕ್ೂೆೇಟಚಾ ಆದೆೇಶದಲ್ಲಿ ಉಲೆಿೇಖಿಸಿದೆ.  ಮನನಾತ್ನ ಅವಧಿ 
ಪೂಣಾಗೂೆಂಡ ಅಥವನ ಪೂಣಾಗೂೆಳುುತಿುರತವ ಆಡಳಿತ್ ಮಂಡಳಿಗಳು ಶೆೈಕ್ಷ್ಣಿಕ ಸ್ನಲ್ಲನ ಆಗಸ್ಾಚ 31 
ರೂೆಳಗೆ ನವಿೇಕರಣಕ್ೆೆ ಅಜಿಾ ಸಲ್ಲಿಸಬೆೇಕಿದೆ ಎಂದತ ಸಕ್ನಾರದ ಸತತ್ೊುೇಲೆ ಓದದರೆ ತಿಳಿದತ 
ಬರತತ್ುದೆ.  ಆದಿರಿಂದ ಮನನಾತ್ ೆಅವಧಿ ಕತರಿತ್ಂತ್ ೆಯನವುದೆೇ ವಿವನದವಿಲಿ ಎಂದತ ಹೆೈಕ್ೂೆೇಟಚಾ 
ಸಪಷಾಪಡಿಸಿದೆ ಎಂದತ ದನ ಪತಿರಕ್ೆಗಳಲ್ಲಿ ವರದಯನಗಿದೆ.  

ಹಿೇಗನಗಿ ಪರತಿ ವಷಾ ಮನನಾತ್ ೆ ನವಿೇಕರಣಕ್ನೆಗಿ ಅನತದನನ ರಹಿತ್ ಶ್ಕ್ಷ್ಣ ಸಂಸೆ್ಾಗಳಿಗೆ 
ಸೂಚಿಸತವುದನತನ ತ್ಡೆ ಹಿಡಿದತ ರ್ನಾಯನಲಯದ ಆದೆೇಶದಂತ್ ೆ 10 ವಷಾಕ್ೊೆಮಾ ಮನನಾತ್ ೆ
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ನವಿೇಕರಿಸಲತ ಆದೆೇಶ ಹೂೆರಡಿಸತವಂತ್ೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಬೆೇಕ್ೆಂದತ ತ್ಮಾ 
ಮೂಲಕ ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ಒತ್ನುಯಿಸತತ್ೆುೇರೆ್.  

ಶ್ರೇ ಕೆ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಾ 
ಸದಸಾರತ ಶ್ನಾ ವೆೇಳಯೆಲ್ಲಿ ಪರಸ್ನುಪ್ತಸಿರತವ ವಿಷಯಕ್ೆೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ೆ, ಮನನಾ ಪನರಥಮಿಕ 
ಮತ್ತು ಪೌರಢ ಶ್ಕ್ಷ್ಣ ಸಚಿವರಿಂದ ನಂತ್ರ ಉತ್ುರವನತನ ಒದಗಿಸಲನಗತವುದತ.  
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ಈ) ವಿಷಯ:- ಧನರವನಡ ತ್ನಲೂಿಕಿನ ಸ್ೊೇಮನಪತರದ ಮಹಿಳಯೆಬಬಳ ಮೇಲ ೆ
ಟಿ.ವಿ.ಚನನಲಚ ವರದಗನರ ಅತ್ನಾಚನರ ಎಸಗಿರತವ ಬಗೆೆ.  

**** 

ಶ್ರೇಮತಿ ಭನರತಿ ಶೆಟಿಾ (ರ್ನಮನದೆೇಾಶನ ಹೊಂದದವರತ) ಮತ್ತು ಶ್ರೇ ಕ್.ೆಪರತ್ನಪಸಿಂಹ 
ರ್ನಯಕಚ (ವಿಧನನಸಭೆಯಿಂದ ಚತರ್ನಯಿತ್ರನದವರತ):- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಬೆೇಲ್ಲಯೇ 
ಎದತಿ ಹೂೆಲ ಮೇಯಬನರದೆಂಬ ಕ್ನಳಜಿಯಂದಗ ೆ ಈ ವಿಷಯವನತನ ಪರಸ್ನುಪ್ತಸತತಿುದೆಿೇರ್ೆ.  
ಇದೊಂದತ ತ್ತಂಬನ ಅಘಾತ್ಕ್ನರಿ ಹನಗೂ ಗಂಭಿೇರ ಪರಕರಣವನಗಿದೆ.  ಧನರವನಡ ಜಿಲೆಿಯ 
ಧನರವನಡ ತ್ನಲೂಿಕಿನ ಸ್ೂೆೇಮನಪತರದ ಮಹಿಳಯೆಬಬಳ ಅಸಹನಯಕತ್ೆಯನತನ 
ದತರತಪಯೇಗಪಡಿಸಿಕ್ೂೆಂಡ ಸಾಳಿೇಯ ಟಿ.ವಿ.ಚನನಲಚ ವರದಗನರರೂೆಬಬರತ ಅತ್ನಾಚನರ ಎಸಗಿರತವ 
ಪರಕರಣ ದನಖ್ಲನಗಿರತವುದನಗಿ ಪತಿರಕ್ ೆಮತ್ತು ಟಿ.ವಿ.ಮನಧಾಮಗಳಲ್ಲಿ ವರದಯನಗಿದೆ.  

ಈ ಪರಕರಣದ ಕತರಿತ್ತ ವಿದನಾಗಿರಿ ಪೊಲ್ಲೇಸ್ಚ ಠನಣಯೆಲ್ಲಿ ಮೊಕದಿಮ ಸಂಖೆಾ: 9941/2022 
ಐ.ಪ್ತ.ಸಿ 1860 ಕಲಂ 323, 354, 355, 504, 507, 376 ರಂತ್ ೆಪರಕರಣ ದನಖ್ಲನಗಿದೆ.  
ಅತ್ಾಂತ್ ರೆ್ೂೇವಿನ ಸಂಗತಿಯೇರೆ್ಂದರೆ, ತ್ನನ ಪತಿಯ ವಿರತದಧ ದೂರತ ನೇಡಲತ ಪೂೆಲ್ಲೇಸ್ಚ ಠನಣೆಗ ೆ
ಬಂದ ಮಹಿಳೆಗ ೆ ಅಲ್ಲಿ ರ್ನಾಯ ದೊರಕದರತವುದತ ಹನಗೂ ರ್ನಾಯ ನೇಡಬೆೇಕ್ನದ ಅಲ್ಲಿನ 
ಕ್ೆಳಹಂತ್ದ ಪೊಲ್ಲೇಸ್ಚ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಸಾಳಿೇಯ ಮಧಾವತಿಾಯನತನ ಪರಿಚಯ ಮನಡಿಕ್ೊಡತವ 
ಮೂಲಕ ಕ್ನನೂನತ ಉಲಿಂಘರೆ್ ಮನಡಿರತತ್ನುರೆ.   

ಸದರಿ ಆರೂೆೇಪ್ತತ್ ವಾಕಿುಯ ವಿರತದಧ ಈ ಹಿಂದಯೆೇ ಮಹಿಳಯೆಬಬರಿಗೆ ಕಿರತಕತಳ ನೇಡಿದಿ 
ಆರೂೆೇಪವಿದತಿ, ಅದತ ನಜವನಗಿದಿಲ್ಲಿ ಪತನಃ ಪೊಲ್ಲೇಸ್ಚ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಅದೆೇ ವಾಕಿುಯನತನ ಸಂತ್ರಸು 
ಮಹಿಳೆಗ ೆಪರಿಚಯ ಮನಡಿಕ್ೊಟಿಾರತವುದತ ಅಕ್ಷ್ಮಾವನಗಿದೆ.  ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಪೊಲ್ಲೇಸ್ಚ ವಾವಸೆ್ಾಯ 
ಮೇಲ್ಲನ ನಂಬಿಕ್ೆಯನತನ ಅಲತಗನಡಿಸಿದ.ೆ   
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ಈ ಎಲನಿ ಹಿರೆ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಪರಕರಣವನತನ ಗಂಭಿೇರವನಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಉನನತ್ ಮಟಾದ ತ್ನಖ ೆ
ನಡಸೆಿ ರ್ನಾಯ ನೇಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ ಹನಗೂ ಆರೂೆೇಪ್ತತ್ ವಾಕಿುಯತ ಪತಿರಕ್ನ ವರದಗನರರಂೆದತ 
ಹೆೇಳುತಿುದತಿ, ಈ ಬಗೆೆ ಪರಿಶ್ೇಲ್ಲಸಿ ನಕಲ್ಲ ವರದಗನರನ ಬಗೆೆ ಕರಮ ಕ್ೆೈಗೊಂಡತ ಮನಧಾಮದ ಘನತ್ ೆ
ಕ್ನಪನಡಲತ ಕರಮವಹಿಸತವಂತ್ ೆತ್ಮಾ ಮೂಲಕ ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ಒತ್ನುಯಿಸತತ್ುೆೇರೆ್.  

ಶ್ರೇ ಕೆ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಾ 
ಸದಸಾರತ ಶ್ನಾ ವೆೇಳಯೆಲ್ಲಿ ಪರಸ್ನುಪ್ತಸಿರತವ ವಿಷಯಕ್ೆೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ೆ, ಮನನಾ ಗೃಹ 
ಸಚಿವರಿಂದ ನಂತ್ರ ಉತ್ುರವನತನ ಒದಗಿಸಲನಗತವುದತ.  
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ಉ) ವಿಷಯ:- ರನಮನಗರ ಜಿಲೆಿಯ ಕ್ನಡಂಚಿನ ಗನರಮಗಳ ರೈೆತ್ರಿಗೆ ಆರೆ್ಗಳ 
ಹನವಳಿಯಿಂದ ಆಗತತಿುರತವ ತ್ೊಂದರೆಗಳ ಬಗೆೆ.  

**** 

ಶ್ರೇ ಎಸ್.ರವಿ (ಸಾಳಿೇಯ ಸಂಸ್ಾೆಗಳ ಕ್ೆೇತ್ರ):- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರನಮನಗರ ಜಿಲೆಿಯ 
ಗಡಿಭನಗಗಳಿಗ ೆ ಸಮಿೇಪವಿರತವ ಕ್ನವೇೆರಿ ವನಾಜಿೇವಿಧನಮದಂದ ಆಹನರ ಅರಸಿಕ್ೂೆಂಡತ ಬರತವ 
ಆರೆ್ಗಳ ಹಿಂಡತ ರನಮನಗರ ಮತ್ತು ಕನಕಪತರ ತ್ನಲೂಿಕತಗಳ ಗನರಮಗಳಿಗ ೆದನಳಿ ಮನಡಿ ಕ್ೆಲವರ 
ಮರ್ ೆ ಗೊೇಡಗೆಳು, ಜಮಿೇನನಲ್ಲಿರತವ ಶೆಡಚಗಳು, ಜಮಿೇನಗ ೆ ಅಳವಡಿಸಿರತವ ಪಂಪ್ಚಸ್ಟೆತಾ, 
ಪೆೈಪತಗಳನತನ ರ್ನಶ ಮನಡತತಿುವ.ೆ  ಅಲಿದೇೆ ರೈೆತ್ರತ ಬೆಳೆದರತವ ಬನಳ,ೆ ತೆ್ಂಗತ, ಅಡಿಕ್ೆ, ರೇೆಷ್ೆಾ ಮತ್ತು 
ಇತ್ರ ೆ ಬಳೆೆಗಳನೂನ ರ್ನಶ ಮನಡತತಿುವ.ೆ  ಇಂತ್ಹ ಪರಕರಣಗಳು ಈ ವನರದಲ್ಲಿ ಎರಡತ ಬನರಿ 
ನಡದೆರತವುದನಗಿ ದನಪತಿರಕ್ಗೆಳಲ್ಲಿ ವರದಯನಗಿದೆ.  

ಕ್ನಡನರೆ್ಗಳ ನಯಂತ್ರಣಕ್ೆೆ ಅರೆ್ೇಕ ಬನರಿ ಮನವಿ ಮನಡಿದರೂ ಅರಣಾ ಇಲನಖಯೆ 
ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ನಲಾಕ್ಷ್ೂ ವಹಿಸತತಿುದನಿರ.ೆ  ಇದರಿಂದ ರೈೆತ್ರತ ಕೃಷ್ಟ ಉಪಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ಬೆಳೆದ 
ಬೆಳೆಗಳನತನ ಕಳೆದತಕ್ೂೆಂಡತ ಸಕ್ನಾರ ಕ್ೊಡತವ ಬಿಡಿಗನಸತ ಪರಿಹನರಕ್ೆೆ ವಷಾಗಟಾಲೆ ಕ್ನಯಬೆೇಕ್ನದ 
ಪರಿಸಿಾತಿ ಉಂಟನಗಿದೆ.  ಆದತದರಿಂದ ಅರಣಾ ಇಲನಖಯೆತ ಆರೆ್ಗಳ ಹನವಳಿಗ ೆ ಕಡಿವನಣ ಹನಕಿ, 
ರೈೆತ್ರಿಕ್ ೆಸೂಕು ಪರಿಹನರ ಹಣವನತನ ಶ್ೇಘರವನಗಿ ನೇಡಲತ ಅಗತ್ಾ ಕರಮಗಳನತನ ಕ್ೆೈಗೊಳುುವಂತ್ೆ ತ್ಮಾ 
ಮೂಲಕ ಸಕ್ನಾರವನತನ ಒತ್ನುಯಿಸತತ್ೆುೇರೆ್.  

ಶ್ರೇ ಕೆ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಾ 
ಸದಸಾರತ ಶ್ನಾ ವೆೇಳಯೆಲ್ಲಿ ಪರಸ್ನುಪ್ತಸಿರತವ ವಿಷಯಕ್ೆೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ೆ, ಮನನಾ ಅರಣಾ ಹನಗೂ 
ಆಹನರ ಮತ್ತು ರ್ನಗರಿಕ ಸರಬರನಜತ ಸಚಿವರಿಂದ ನಂತ್ರ ಉತ್ುರವನತನ ಒದಗಿಸಲನಗತವುದತ.  
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ಊ) ವಿಷಯ:- ರನಜಾದ ನಗರ ಮತ್ತು ಪಟಾಣಗಳ ವನಾಪ್ತುಯಲ್ಲಿ ಅನಧಿಕೃತ್ ಬಡನವಣೆಗಳ 
ನಮನಾಣ ಕತರಿತ್ತ.  

**** 

ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವೆಂಕಟೆೇಶ್ಚ (ರ್ನಮನದೆೇಾಶನ ಹೊಂದದವರತ):- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 
ರನಜಾದ ನಗರ ಮತ್ತು ಪಟಾಣಗಳ ವನಾಪ್ತುಯಲ್ಲಿ ಅನಧಿಕೃತ್ ಬಡನವಣೆಗಳ ನಮನಾಣದಂದನಗಿ 
ಸತಮನರತ 19,291 ಎಕರ ೆಭ್ೂಮಿ ದತಬಾಳಕ್ೆಯನಗಿದತಿ, ಈ ಅಕರಮದಂದ 19,622 ಕ್ೊೇಟಿ ಮೊತ್ು 
ತೆ್ರಿಗೆ ವಂಚರೆ್ಯನಗಿರತವುದತ ಪತಿರಕ್ೆಗಳಲ್ಲಿ ವರದಯನಗಿರತತ್ುದೆ.  

ಉದನಾನವನಕ್ನೆಗಿ ಮಿೇಸಲ್ಲಟಿಾದಿ 1,929 ಎಕರ ೆಹನಗೂ ರಸೆ್ುಗನಗಿ ಮಿೇಸಲ್ಲಟಿಾದಿ 964 ಎಕರೆ 
ಭ್ೂಮಿ ಅನಧಿಕೃತ್ ಬಡನವಣೆಗಳಿಗೆ ಬಳಕ್ೆಯನಗಿರತವುದತ ತಿಳಿದತಬಂದದತಿ, ನಯಮಬನಹಿರವನಗಿ 
ಅಭಿವೃದಧಯ ಪರಮನಣ ಒಟತಾ 30 ರಿಂದ 40 ರಷತಾ ಇದೆ.  ಯೇಜರ್ನ ಪನರಧಿಕ್ನರ, ನಗರ ಸಾಳಿೇಯ 
ಸಂಸೆ್ಾಗಳು, ಪಟಾಣ ಪಂಚನಯಿತಿಗಳ ವನಾಪ್ತುಯನತನ ಮಿೇರಿ ಅನಧಿಕೃತ್ ಬಡನವಣೆಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು 
ನಡದೆವ.ೆ  ಇಂತ್ಹ ಅನಧಿಕೃತ್ ಬಡನವಣೆಗಳ ನಮನಾಣಗಳಿಂದನಗಿಯೇ ರೆ್ೈಸಗಿಾಕ ಚರಂಡಿಗಳು, 
ಕ್ೆರೆಗಳು, ಜಲನನಯನ ಪರದೆೇಶಗಳು ತ್ನನ ಹರಿವಿನ ಪಥವನತನ ಬದಲ್ಲಸಿಕ್ೊಂಡಿದತಿ, ಉದನಾನವನಗಳು 
ಹನಗೂ ಬಯಲತ ಪರದೆೇಶಗಳು ಕಣಾರೆಯನಗಿವೆ.  

ರನಜಾದಲ್ಲಿ 63 ನಗರ ಸಾಳಿೇಯ ಸಂಸೆ್ಾಗಳು ಆಟದ ಮೈದನನಗಳನತನ ಹೊಂದಲಿ.  ಕ್ೆಲವು 
ನಗರ ಸಾಳಿೇಯ ಸಂಸೆ್ಾಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸಣಣ ಪರದೆೇಶದಲ್ಲಿ ಆಟದ ಮೈದನನಗಳಿವೆ.  ಬೆಂಗಳೂರತ 
ನಗರವು 14331 ಎಕರಯೆಲ್ಲಿ ಆಟದ ಮೈದನನಗಳನತನ ಹೊಂದದೆ.  ಇದತ ನಗರದ ಒಟತಾ ವಿಸಿುೇಣಾದ 
ಶೆೇ.1.87 ರಷತಾ ಮನತ್ರ ಇದೆ.  ಇವೆಲನಿ ದತಸಿಾತಿಗ ೆ ಭ್ೂಮಿಯ ಅನಧಿಕೃತ್ ದತಬಾಳಕ್ೆಯೇ 
ಕ್ನರಣವನಗಿದ.ೆ  
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ಆದಕ್ನರಣ, ಸಕ್ನಾರ ಈ ವಿಚನರದಲ್ಲಿ ಕೂಡಲೇೆ ಗಮನಹರಿಸಿ ಅನಧಿಕೃತ್ ಭ್ೂಮಿ ಬಳಕ್ೆ 
ಮನಡಿಕ್ೊಂಡಿರತವವರ ವಿರತದಧ ಕಠಿಣ ಕರಮ ಕ್ೆೈಗೊಳುಬೆೇಕ್ೆಂದತ ತ್ಮಾ ಮೂಲಕ ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ 
ಒತ್ನುಯಿಸತತ್ೆುೇರೆ್.  

ಶ್ರೇ ಕೆ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಾ 
ಸದಸಾರತ ಶ್ನಾ ವೇೆಳಯೆಲ್ಲಿ ಪರಸ್ನುಪ್ತಸಿರತವ ವಿಷಯಕ್ೆೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ೆ, ಮನನಾ ಕಂದನಯ 
ಸಚಿವರಿಂದ ನಂತ್ರ ಉತ್ುರವನತನ ಒದಗಿಸಲನಗತವುದತ.  

(…ಮತಂದತ) 

(232) 10.03.2022/12.40/ಎಸ್ಚಕ್-ೆವಿಕ್ೆ (ಎಂ.ಡಿ) 

(ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಾತಿ) 

ಋ) ವಿಷಯ:- ರನಜಾದಲ್ಲಿ ಕ್ೊೇ-ಅಪರೆೇಟಿವಚ ಸ್ೂೆಸ್ೈೆಟಿಗಳು ಅಧಿಕ ಬಡಿಿ  
              ಆಮಿಷ ಒಡಿಿ ಠೇೆವಣೆ ಹಣ ನೇಡಲತ ಸ್ನಧಾವನಗದರತವ ಬಗೆೆ.  

******* 

      ಶ್ರೇ ಸಲ್ಲೇಂ ಅಹಮದ್ಚ (ಸಾಳಿೇಯ ಸಂಸೆ್ಾಗಳ ಕ್ೆೇತ್ರ):- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ನನಗ ೆ
ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಅವಕ್ನಶ ಮನಡಿಕ್ೊಟಿಾದಿಕ್ನೆಗಿ ತ್ಮಗ ೆಧನಾವನದಗಳನನಪ್ತಾಸತತ್ೆುೇರೆ್. 

 ಜನಸ್ನಮನನಾರ ಹಣದ ಅವಶಾಕತ್ೆಯನತನ ಪೂರೈೆಸತವ ಉದೆಿೇಶದಂದ ಆರಂಭ್ಗೊಂಡ 
ಕ್ೊೇ-ಅಪರೆೇಟಿವಚ ಸ್ೂೆಸ್ೈೆಟಿಗಳು ಈಗ ದವನಳಿಯ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಸ್ೂೆಸ್ೈೆಟಿಗಳು 
ರನಜಕಿೇಯವನಗಿ ಬೆಳಯೆಬೆೇಕ್ೆಂಬ ಉದೆಿೇಶವನತನ ಇಟತಾಕ್ೊಂಡತ, ಚತರ್ನವಣೆಗ ೆ ಫಂಡಚಗಳ 
ಹಣವನತನ ವಿನಯೇಗಿಸಿಕ್ೂೆಳುುತಿುರತವುದತ ಸ್ನಮನನಾವನಗಿದ.ೆ ಕ್ೆಲ ಸ್ೂೆಸ್ೈೆಟಿಗಳು ಆರಂಭ್ದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ 
ಬಡಿಿ ಆಸ್ ೆ ತ್ೊೇರಿಸಿ ಗನರಹಕರಿಂದ ನೂರನರತ ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪನಯಿಗಳ ಠೇೆವಣಿಯನತನ ಸಂಗರಹಿಸಿ, 
ನಂತ್ರ ತ್ಮಗೆ ಬೆೇಕ್ನದವರಿಗ ೆ ಸ್ನಲವನತನ ಕ್ೊಟತಾ ವಸೂಲ್ಲ ಮನಡದೇೆ ನಲಾಕ್ೆ 
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ತ್ೊೇರತತಿುರತವುದರಿಂದ ರನಜಾದಲ್ಲಿ ವಷಾದಂದ ವಷಾಕ್ೆೆ ಸರನಸರಿ 500-700 ಸ್ೂೆಸ್ೈೆಟಿಗಳು 
ನಷಾದತ್ು ಸ್ನಗತತಿುದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ವಷಾಕ್ೆೆ 200 ರಿಂದ 300 ಸ್ೂೆಸ್ೈೆಟಿಗಳು 
ದವನಳಿಯನಗತತಿುರತವುದರಿಂದ ಸ್ನವಾಜನಕರ ಠೇೆವಣಿ ಹಣಕ್ೆೆ ಗನಾರಂಟಿ ಇಲಿದಂತ್ನಗಿದ.ೆ ಠೇೆವಣಿ 
ಇಟಾ ಲಕ್ನಂತ್ರ ಗನರಹಕರತ ರ್ನಾಯಕ್ನೆಗಿ ಹೂೆೇರನಟ ನಡಸೆಿದರೂ  ಪರಯೇಜನವನಗತತಿುಲಿ. 2018-
19 ರಿಂದ 2020-21 ರ ವರಗೆ ೆ2460 ಸ್ೂೆಸ್ೈೆಟಿಗಳು ವನಾಪಕ ಭ್ರಷ್ನಾಚನರದಂದ ನಷ್ಟೆರೇಯವನಗಿವೆ.  

       ಸಕ್ನಾರವು ಕ್ೊೇ-ಅಪರೆೇಟಿವಚ ಸ್ೂೆಸ್ೈೆಟಿಗಳನತನ ಪನರರಂಭ್ ಮನಡತವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಠಿಣ 
ಕ್ನನೂನತ ಕರಮಗಳನತನ ಹೆೇರಿ, ಗನರಹಕರಿಗ ೆ ಇನತನ ಮತಂದ ೆ ಯನವುದೇೆ ರಿೇತಿಯ ವಂಚರೆ್ಯತ 
ಆಗದಂತ್ ೆ ಹನಗೂ ಸಕ್ನಾರದ ಕ್ನನೂನನತನ ಚನಚತ ತ್ಪಪದೆೇ ಪನಲ್ಲಸಲತ ಸೂಕು ಕ್ನನೂನನತನ 
ತ್ರತವಂತ್ ೆ ಸಕ್ನಾರವನತನ ಈ ಮೂಲಕ ಒತ್ನುಯಿಸತತ್ೆುೇರ್ೆ.  

  ಶ್ರೇ ಎಸ್ಚ.ಟಿ. ಸ್ೂೆೇಮಶೆೇಖ್ರಚ (ಸಹಕ್ನರ ಸಚಿವರತ):- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಾ 
ಸದಸಾರನದ ಶ್ರೇ ಸಲ್ಲೇಂ ಅಹಮದ್ಚರವರತ ಪತಿರಕ್ಯೆಲ್ಲಿ ಪರಕಟವನಗಿರತವ ವಿಚನರಗಳ ಆಧನರದ 
ಮೇಲ ೆ ಸಕ್ನಾರದ ಗಮನವನತನ ಸ್ಳೆೆಯತವಂತ್ಹದಿನತನ ಮನಡಿದನಿರ.ೆ ಸಹಕ್ನರಿ ಸಂಘಗಳ 
ಚತರ್ನವಣೆಗಳು ಐದತ ವಷಾಕ್ೂೆೆಮಾ ನಡಯೆತತ್ುವೆ. ಅವರಿಗೆ ಆಡಳಿತ್ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧಿಕ್ನರ 
ಇರತತ್ುದೆ. Rate of interest ಮತ್ತು ಬೇೆರ ೆ ಬೆೇರ ೆ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಲ ಕ್ೊಡತವಂತ್ಹದತಿ  
ಇರಬಹತದತ ಹನಗೂ ವಸೂಲ್ಲ ಮನಡತವ ಈ ತ್ರಹ ಸಂಪೂಣಾ ಅಧಿಕ್ನರ ಆಡಳಿತ್ ಮಂಡಳಿಗ ೆ
ಇರತವಂತ್ಹದತಿ ನಮಾ ಸಹಕ್ನರ ಇಲನಖಗೆ ೆಇದೆ. ಕ್ಲೆವು ಬನಾಂಕಚಗಳು ಅಂದರ ೆರನಘವೆೇಂದರ ಕ್ೂೆೇ-
ಅಪರೆೇಟಿವಚ ಬನಾಂಕಚ,  ವಸಿಷಠ ಕ್ೊೇ-ಅಪರೆೇಟಿವಚ ಬನಾಂಕಚ, ಕ್ನರಂತಿವಿೇರ ಸಂಗೂೆೇಳಿು ರನಯಣಣ 
ಕ್ೊೇ-ಅಪರೆೇಟಿವಚ ಬನಾಂಕಚ  ಇರಬಹತದತ. ಈ ತ್ರಹ ಐದನರತ ಸ್ೂೆೇಸ್ೆೈಟಿಗಳು ಮತ್ತು 
ಬನಾಂಕಚಗಳು ಅಧಿಕ ಬಡಿಿಯನತನ ಕ್ೊಟತಾ, cheat ಮನಡಿರತವುದರ  ಬಗೆೆ ನಮಾ ಗಮನಕ್ೆೆ ಬಂದದೆ. 
ಅಷ್ೆಾೇ ಕಠಿಣ ಕರಮ ಕೂಡ ನಮಾ ಸಹಕ್ನರ ಇಲನಖಯೆಿಂದ The Karnataka Co-Operative 
Societies Act section 64, section 65 and section 68 ಪರಕ್ನರ enquiry 
ಮನಡತತ್ೆುೇವ.ೆ ರನಘವೆೇಂದರ ಕ್ೊೇ-ಅಪ್ಚರೇೆಟಿವಚ ಬನಾಂಕಚ ಬಗೆೆ ವಿಚನರಣೆಯನತನ ನಡಸೆಲತ ಸಿ.ಓ.ಡಿ. 
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ತ್ನಕ್ೆ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಕ್ೊಟಿಾದೆಿೇವೆ. ಸಂಗೂೆೇಳಿು ರನಯಣಣ ಕ್ೊೇ-ಅಪರೆೇಟಿವಚ ಬನಾಂಕಚ ವಿಚನರಣೆ 
ನಡಸೆಲತ ED (Enforcement Directorate) ಅವರಿಗೆ ಕ್ೂೆಟಿಾದೆಿೇವೆ. ಸಂಗೂೆೇಳಿು ರನಯಣಣ 
ಕ್ೊೇ-ಅಪರೆೇಟಿವಚ ಬನಾಂಕಚ ಅಧಾಕ್ಷ್ನನತನ ಕೂಡ ಬಂಧಿಸಿದೆಿೇವೆ.  ಸಹಕ್ನರಿ ಇಲನಖಯೆಲ್ಲಿರತವ 
ಬಿಗಿಯನದ ಕ್ನನೂನತ ಏರೆ್ೇನದೆ, ಅವೆಲಿವನತನ ಕೂಡ ರ್ನವು enforce ಮನಡತತ್ೆುೇವೆ. ಆದರೂ 
ಕ್ೆಲವು ಬನಾಂಕಚಗಳು cheat ಮನಡಿರತವ ಬಗೆೆ ಸಕ್ನಾರದ ಗಮನಕ್ೆೆ ಬರತತಿುದೆ. ಅದಕ್ನೆಗಿ ಸಕ್ನಾರ 
ಒಂದತ ನಧನಾರವನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡಿದ.ೆ Registrar ನಂದ ಒಂದತ ಕಮಿಟಿ ಮನಡಿದೆಿೇವೆ. 
ಬನಾಂಕಚಗಳಿಗೆ ಒಂದತ ತ್ರಹ ಬಡಿಿ ಮತ್ತು ಕ್ೂೆೇ-ಅಪರೇೆಟಿವಚ ಬನಾಂಕಚಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೂೆಂದತ ತ್ರಹ 
ಬಡಿಿ ಇರಬನರದತ. ಎಲನಿ  ಕ್ೊೇ-ಅಪರೆೇಟಿವಚ ಬನಾಂಕಚಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆೇ ತ್ರಹ ಬಡಿಿ ಕ್ೂೆಡತವಂತ್ಹದತಿ 
ಇರಬೇೆಕತ ಹನಗೂ Credit Society  ಗೂ ಒಂದೇೆ ರಿೇತಿ ಇರಬೇೆಕ್ೆಂದತ ಮನಡತತಿುದೆಿೇವೆ. ಶೆೇಕಡ 
5-10 ರಷತಾ ಮನತ್ರ ಈ ತ್ರಹ cheating ಇದ.ೆ  Entire cooperative sector ಬಹಳ 
ವಾವಸಿಾತ್ವನಗಿ ಅಬಾನ್ಚ ಕ್ೊೇ-ಅಪರೆೇಟಿವಚ ಬನಾಂಕಚಗಳು ರನಜಾದಲ್ಲಿ ಸತಮನರತ 265 ಇವ.ೆ  
ಒಂದರೆಡೂಾರತ ಕ್ೂೆೇ-ಅಪರೇೆಟಿವಚ ಬನಾಂಕಚಗಳು ಈ ತ್ರಹ cheating ಮನಡತವುದನತನ ರ್ನವು 
ಸೂಕ್ಷ್ಮವನಗಿ ಗಮನಸತತಿುದೆಿೇವೆ. 90 percent of the Urban Cooperative Banks 
ಇರಬಹತದತ ವಾವಸಿಾತ್ವನಗಿ ಸ್ನವಾಜನಕರತ ಏರೆ್ೂಂದತ ಠೇೆವಣಿ ಇಟಿಾರತತ್ನುರೂೆೇ, ಅವರಿಗ ೆ ಬಡಿಿ 
ಕ್ೊಡತವಂತ್ಹದತಿ ಮತ್ೂೆುಂದೆಲನಿ ವಾವಸಿಾತ್ವನಗಿ ನಡಯೆತತಿುರತತ್ುದೆ. ಕ್ೆಲವಂದತ ಬನಾಂಕಚಗಳು ಈ 
ತ್ರಹ cheat ಮನಡತವಂತ್ಹದತಿ entire cooperative sector ಗೆ ಕ್ೆಟಾ ಹೆಸರತ 
ಬರತವಂತ್ಹದಿರ ಬಗೆೆ ರ್ನವು ಸೂಕ್ಷ್ಮವನಗಿ ಗಮನಸತತಿುದೆಿೇವೆ. ಠೇೆವಣಿದನರರಿಗೆ ಎಲೊಿೇ ಕ್ೆಲವಂದತ 
ಬನಾಂಕಚಗಳು cheat ಮನಡಿರತವ ಬಗೆೆ ಕ್ೆಲವು ಚನರೆ್ಲಚಗಳು Private Urban Cooperative 
Bank ನಲ್ಲಿ ಠೇೆವಣಿಯನತನ ಇಡಲೇೆ ಬೆೇಡಿ ಎಂದತ ಪರಸ್ನರ ಮನಡಿರತವಂತ್ಹದತಿ ಇದ.ೆ ಆ ತ್ರಹ  
ಒಳೆುಯ ಬನಾಂಕಚಗಳು ಕೂಡ ಇವೆ. ಮನನಾ ಸದಸಾರತ ಹೆೇಳಿರತವಂತ್ೆ,  ರ್ನವು ಇನೂನ ಕಠಿಣವನದ 
ಕರಮಗಳನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಳುಬೆೇಕ್ೆಂಬ ಬಗೆೆ  ಕ್ನನೂನನಲ್ಲಿ ಹಲವನರತ ತಿದತಿಪಡಿಗಳನತನ ತ್ರತತ್ೆುೇವೆ. ಈ 
ತ್ರಹ ಬನಾಂಕಚಗಳು ಚಿೇಟಿಂಗಚ ಮನಡಿರತವ ಬಗೆೆ ಏರೆ್ಲನಿ ಶ್ಕ್ೆ ಕ್ೊಡಬಹತದತ ಮತ್ತು ಬಿಗಿಯನದ 
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ಕ್ನನೂನನತನ ತ್ರಬಹತದತ. ಅದೆಲಿವನೂನ ಕೂಡ ಅಸ್ಂೆಬಿಿಗ ೆತ್ರತವಂತ್ಹದಿನತನ ಕೂಡ ಮನಡತತ್ೆುೇವ.ೆ 
ಮನನಾ ಸದಸಾರಿಗೆ ಸಂಕ್ಷಿಪು ಉತ್ುರವನತನ ಒದಗಿಸತವಂತ್ಹದಿನತನ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಶ್ರೇ ಶನಂತ್ನರನಮಚ ಸಿದಿಯವರೇೆ, ತ್ನವು ಮನತ್ರ್ನಡಿ. 

ಶ್ರೇ ಎಸ್ಚ. ರವಿ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 

Mr. CHAIRMAN: No discussion. ಮನನಾ ಶನಂತ್ನರನಮಚ ಸಿದಿಯವರೇೆ ತ್ನವು 
ಮನತ್ರ್ನಡಿ. ಶ್ನಾ ವೆೇಳಯೆಲ್ಲಿ ಪರಸ್ನುಪ್ತಸತವನಗ, ಮನನಾ ಸದಸಾರೆೇ, ಉತ್ುರ ಇರತವುದಲಿ. 

ಶ್ರೇ ಎಸ್ಚ. ರವಿ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ನರ್ನೆ ಕ್ೆೇಳಿವಂತ್ಹದಿಕ್ೆೆ ಉತ್ುರರೆ್ೇ 
ಬಂದಲಿ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಾ ರವಿಯವರೇೆ, ಒಂದತ ನಮಿಷ. ನನನ ಮನತ್ನತನ ಸಾಲಪ ಕ್ೆೇಳಿ. 
ನಯಮದ ಪರಕ್ನರ ಹೂೆೇಗಿ. ತ್ನವು ಕ್ೆೇಳಿರತವಂತ್ಹದಿಕ್ೆೆ ಉತ್ುರ ಕ್ೂೆಡತತ್ನುರೆ. ಆದರೆ ಚಚೆಾ 
ಇರತವುದಲಿ.  

ಶ್ರೇ ಎಸ್ಚ. ರವಿ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ನರ್ನೆ ಕ್ೆೇಳಿರತವಂತ್ಹದಿಕ್ೆೆ ಉತ್ುರರೆ್ೇ 
ಬಂದಲಿ. ಈ ಸದನದಲ್ಲಿ ಮನನಾ ಸಚಿವರತ ಸಹ ಇದನಿರ.ೆ  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಾ ರವಿಯವರೇೆ, ದಯವಿಟತಾ, ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂೆಳಿು. ತ್ನವು 
ಕ್ೆೇಳಿರತವಂತ್ಹದಿಕ್ೆೆ ಉತ್ುರ ಕ್ೊಡತತ್ನುರೆ. ಮನನಾ ಸಭನರ್ನಯಕರೇೆ, ಮನನಾ ಸದಸಾರತ 
ಕ್ೆೇಳಿರತವಂತ್ಹದಿಕ್ೆೆ ಉತ್ುರವನತನ ಒದಗಿಸಿ. ಮನನಾ ಶನಂತ್ನರನಮಚ ಸಿದಿಯವರೇೆ ತ್ನವು ಮನತ್ರ್ನಡಿ. 
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ಎ) ವಿಷಯ:- ಚನಮರನಜನಗರ ಜಿಲೆಿಯ ಹನೂರತ ತ್ನಲೂಿಕಿನ ಪ್ತ.ಜಿ. ಪನಳಾ 
             ಗನರಮ ಪಂಚನಯಿತಿ ವನಾಪ್ತುಯ ಕ್ೆರೆದಂಬ ಎಂಬ ಸ್ೂೆೇಲ್ಲಗರ  
             ಹನಡಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಸ್ೌಕಯಾ ಇಲಿದೆೇ ಇರತವ ಬಗೆೆ.  

******* 

      ಶ್ರೇ ಶನಂತ್ನರನಮಚ ಬತಡನ ಸಿದಿ (ರ್ನಮ ನದೆೇಾಶನವನತನ ಹೊಂದದವರತ):- ಮನನಾ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ನನಗ ೆ ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಅವಕ್ನಶ ಮನಡಿಕ್ೊಟಿಾದಿಕ್ನೆಗಿ ತ್ಮಗೆ 
ಧನಾವನದಗಳನನಪ್ತಾಸತತ್ೆುೇರೆ್. 

 ಮೈಸೂರತ ಜಿಲೆಿಯ ಹನೂರತ ತ್ನಲೂಕಿನ ಪ್ತಜಿ ಪನಳಾ ಗನರಮ ಪಂಚನಯತಚ ವನಾಪ್ತುಯಲ್ಲಿ 
ಕ್ೆರೆದಂಬ ಎಂಬ ಸ್ೂೆೇಲ್ಲಗರ ಹನಡಿ ಬತಡಕಟತಾ ಜನರತ ವನಸಿಸತವ ಜನಗದಲ್ಲಿ ರಸ್ುೆ ಮತ್ತು ಚಿಕಿತೆ್ೆಯ 
ವಾವಸೆ್ಾ ಇಲಿದೆೇ ಇರತವುದರಿಂದ ಜನರಿಗ ೆಆರೂೆೇಗಾದಲ್ಲಿ ತ್ೊಂದರ ೆಉಂಟನದನಗ ಜನರತ ಆಸಪತ್ೆರಗೆ 
ತ್ಲತಪಲತ ಸರಿಯನದ ದನರಿಯಲ್ಲಿದೆೇ ಪರದನಡತತಿುದನಿರ.ೆ 

ಇತಿುೇಚೆಗ ೆಪೆರೇಮ ಎಂಬ ಮಹಿಳೆಗ ೆಹೆರಿಗೆ ರೆ್ೂೇವು ಕ್ನಣಿಸಿಕ್ೂೆಂಡನಗ ಅವರನತನ ಆಸಪತ್ೆರಗೆ 
ಸ್ನಗಿಸಲತ ಸರಿಯನದ ರಸೆ್ು ಹನಗೂ ವನಹನ ವಾವಸ್ಾೆ ಇಲಿದೆೇ ಕ್ನರಣ, ಆ ಊರಿನ ಎಲನಿ ಜನರತ 
ಸ್ೇೆರಿ ಆ ಮಹಿಳೆಯನತನ ಕಂಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೊತ್ತು, ಒಂದತ ಕಿಲೊೇಮಿೇಟರಚ ಸ್ನಗಿಸಿದನಿರ,ೆ ನಂತ್ರ 
ಬಿಳಿಗಿರಿರಂಗಯಾನ ಬೆಟಾದ ವಿವೆೇಕ್ನನಂದ ಗಿರಿಜನ ಕಲನಾಣ ಕ್ೆೇಂದರದ ವನಹನವಂದರ 
ಮತಖನಂತ್ರ ಚನಮರನಜನಗರದ ಜಿಲನಿ ಕ್ೆೇಂದರ ಆಸಪತ್ೆರಗೆ ದನಖ್ಲ್ಲಸಿ ಚಿಕಿತೆ್ೆ ನೇಡಲನಗಿದೆ. 
ಚನಮರನಜನಗರದಲ್ಲಿ ಗಿರಿಜನರತ ವನಸಿಸತವ ಕ್ೆರೆದಂಬ, ಅತಿುಖನರೆ್ ಮತ್ತು ಹೂೆನನಮಟಿ ಮತಂತ್ನದ 
ಬತಡಕಟತಾ ಹನಡಿಗಳಿಗೆ ರಸೆ್ು ಹನಗೂ ಇನನತ್ರ ಮೂಲಭ್ೂತ್ ಸ್ೌಲಭ್ಾಗಳು ಇಲಿ ಎಂಬತದತ 
ಪತಿರಕ್ೆಗಳಲ್ಲಿ ವರದಯನಗತತಿುರತತ್ುದೆ.  ಗಿರಿಜನ ಹನಡಿಗಳಿಗೆ ಮೂಲಭ್ೂತ್ ಸ್ೌಕಯಾ ನೇಡತವ ಬಗೆೆ 
ಇರತವ ಬೆೇಡಿಕ್ಯೆನತನ  ಕ್ೆೈಗೊಳುುವಂತೆ್ ಸಕ್ನಾರವನತನ ಈ ಮೂಲಕ ಒತ್ನುಯಿಸತತ್ೆುೇರ್ೆ.  
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  ಶ್ರೇ ಕ್ೊೇಟ  ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 
ಮನನಾ ಸದಸಾರತ ಶ್ನಾವೆೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಪರಸ್ನುಪ್ತಸಿರತವ ವಿಷಯಕ್ೆೆ ಮನನಾ ಮತಖ್ಾಮಂತಿರಯವರಿಂದ 
ಉತ್ುರ ಒದಗಿಸಲನಗತವುದತ. 
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ಏ) ವಿಷಯ:- ಬನಲಾ ವಿವನಹ ಕತರಿತ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜಾ ಮೊದಲರೆ್ೇ 
            ಸ್ನಾನದಲ್ಲಿರತವ ಬಗೆೆ.  

******* 

      ಶ್ರೇ ಶಶ್ೇಲಚ ಜಿ. ನಮೊೇಶ್ (ಶ್ಕ್ಷ್ಕರ ಕ್ೆೇತ್ರ):- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ನನಗ ೆ
ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಅವಕ್ನಶ ಮನಡಿಕ್ೊಟಿಾದಿಕ್ನೆಗಿ ತ್ಮಗ ೆಧನಾವನದಗಳನನಪ್ತಾಸತತ್ೆುೇರೆ್. 

 ಇತಿುೇಚೆಗೆ ದೆೇಶದನದಾಂತ್ ಬನಲಾ ವಿವನಹವೆಂಬ ಪ್ತಡತಗತ ಎಗಿೆಲಿದೇೆ ಬೆಳೆಯತತಿುದೆ.  
ಇದರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಮೊದಲರೆ್ೇಯ ಸ್ನಾನದಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬತದತ ಅತ್ಾಂತ್ ವಿಷ್ನದನೇಯ 
ಸಂಗತಿಯನಗಿದೆ. ಮೊರೆ್ನ ತ್ನರೆ್ೇ ಪತಿರಕ್ೆಯಲ್ಲಿ ಪರಕಟವನಗಿದ.ೆ  ಬನಲನಾವಸೆ್ಾ ಎನತನವುದತ ಬದತಕಿನ 
ಸತಂದರವನದ ಘಟಾ, ರ್ನವು ಇಂದತ ಆರೂೆೇಗಾದಂದರತವುದಕ್ೆೆ ನಮಾ ಬನಲಾವೆೇ ಮತಖ್ಾ ಕ್ನರಣ. 
ಆದರೆ ಇಂದತ ಏನನೂನ ಅರಿಯದ ಮತಗಧ ಮಕೆಳನತನ ಬನಲಾ ವಿವಹನದ ಕೂಪಕ್ೆೆ ತ್ಳುಲನಗತತಿುದೆ. 
2020ರೆ್ೇ ಸ್ನಲ್ಲನ ವರದಯ ಪರಕ್ನರ 185 ಪರಕರಣಗಳು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ದನಖ್ಲನಗತವುದರ 
ಮೂಲಕ ದೇೆಶದಲೆಿೇ ಪರಥಮ ಸ್ನಾನವೆಂಬ ಕತಖನಾತಿ ಪಡದೆದ.ೆ ಈ ಸರನಸರಿಯೂ 2019ರಲ್ಲಿ 
ದನಖ್ಲನಗಿದಿ 101 ಪರಕರಣಗಳಿಗೆ ಹೊೇಲ್ಲಸಿದರ,ೆ ಶೆೇ.66 ರಷತಾ ಹಚೆನಿಗಿದ ೆ ಎಂದತ National 
Crime Records Bureau (NCRB) ತಿಳಿಸಿದ.ೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಲನಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಭನಗ 
ಮತ್ತು ಹನಸನ, ಮಂಡಾ ಜಿಲೆಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಚೆನಿಗಿ ಪರಕರಣಗಳು ದನಖ್ಲನಗತತಿುವೆ. ವಿಶೆೇಷವನಗಿ ಗನರಮಿೇಣ 
ಭನಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚತಿತಿುರತವ ಬನಲಾ ವಿವನಹವನತನ ತ್ಡಗೆಟಾಲತ ಸಕ್ನಾರ ಎಚೆಿತ್ತುಕ್ೊಳುದದಿರ ೆ ಮತಂದೆ 
ಗಂಭಿೇರ ಪರಿಣನಮವನತನ ಅನತಭ್ವಿಸತವುದರಲ್ಲಿ ಯನವುದೆೇ ಸಂಶಯವಿಲಿ. ಆದಿರಿಂದ ಇದೊಂದತ 
ಸ್ನವಾಜನಕ ಮಹತ್ಾದ ವಿಷಯವನಗಿರತವುದರಿಂದ ಇದರ ಬಗೆೆ ಇನನಷತಾ ಕಠಿಣ ಕ್ನನೂನತಗಳನತನ 
ರೂಪ್ತಸಿ ಮತಂದೆ ಆಗಬಹತದನದ ಕ್ೆಟಾ ಪರಿಣನಮವನತನ ತ್ಡಗೆಟತಾವ ಸಲತವನಗಿ ಮನನಾ ಮಹಿಳನ 
ಮತ್ತು  ಮಕೆಳ ಕಲನಾಣ ಸಚಿವರತ ಹನಗೂ ಗೃಹ ಸಚಿವರತ ಈ ಕೂಡಲೆೇ ಎಚೆಿತ್ತುಕ್ೂೆಂಡತ 
ಮತಂದನ ನಧನಾರದ ಬಗೆೆ ಕರಮ ಕ್ೆೈಗೂೆಳುಬೇೆಕ್ೆಂದತ ಸಕ್ನಾರವನತನ ಈ ಮೂಲಕ ಒತ್ನುಯಿಸತತ್ೆುೇರೆ್.  
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ಶ್ರೇ ಆಚನರಚ ಹನಲಪಪ ಬಸಪಪ (ಗಣಿ ಮತ್ತು ಭ್ೂ ವಿಜ್ಞನನ, ಮಹಿಳನ ಮತ್ತು ಮಕೆಳ ಕಲನಾಣ, 
ಹಿರಿಯ ರ್ನಗರಿಕರ ಸಬಲ್ಲೇಕರಣ ಸಚಿವರತ):- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ,   ಮನನಾ ಸದಸಾರನದ 
ಶ್ರೇ ಶಶ್ೇಲಚ ಜಿ ನಮೊೇಶ್ಯವರತ National Crime Records Bureau (NCRB) ನ 
ವರದಯ ಆಧನರದ ಮೇಲ ೆಕ್ೆೇಳಿದನಿರ.ೆ  ನಮಾ ರನಜಾದಲ್ಲಿ ಬನಲಾ ವಿವನಹದ ಪರಕರಣಗಳು 2018-
19 ರೆ್ೇ ಸ್ನಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಸತಮನರತ 1394 ಪರಕರಣಗಳು ಸಿಾೇಕೃತ್ವನಗಿವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು 
ಮತ್ತು ಸ್ನವಾಜನಕರಲೆಿರೂ ಸ್ೇೆರಿಕ್ೊಂಡತ 1271 ನತನ ತ್ಡಗೆಟಿಾದನಿರ.ೆ  ಅದರಲ್ಲಿ   ಸತಮನರತ 119 
ಮಿೇರಿ ಹೊೇಗಿರತವಂತ್ಹದತಿ. ಅದರ ಮೇಲೆ ಸತಮನರತ 48 ಕಿರಮಿನಲಚ ಕ್ೆೇಸ್ಚ ಆಗಿದ.ೆ ಒಟತಾ 40 
percent.   

(ಮತಂದತ) 

(233) 10-03-202212.50ಟಿಸಿಹೆರ್ಚ-ವಿಕ್ೆ (ಎಂ.ಡಿ)            (ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಾತಿ) 

ಶ್ರೇ ಆಚನರಚ ಹನಲಪಪ ಬಸಪಪ (ಮತಂದತ):- 

ಈ ರಿೇತಿ 2018-19, 2019-20, 2020-21ರಲ್ಲಿ ಒಟತಾ 3007 ಬನಲಾ ವಿವನಹ ಪರಕರಣಗಳು 
ಸಿಾೇಕ್ನರವನಗಿವೆ.  ಅದರಲ್ಲಿ 2007 ಪರಕರಣಗಳನತನ ತ್ಡಗೆಟಿಾದೆಿೇವೆ. 296 ಮದತವೆಗಳನದರೂ ಕೂಡ 
ಅದರಲ್ಲಿ ಈಗನಗಲೆೇ 239 ಎಫಚ.ಐ.ರ ದನಖ್ಲ್ಲಸಲನಗಿದೆ. ಹಿೇಗೆಯೇ ಕಳೆದ ಮೂರತ ವಷಾಗಳಲ್ಲಿ 
6181 ಮತ್ತು 5609  ಬನಲಾ ವಿವನಹವನತನ ತ್ಡದೆದತಿ, ೫೭೧ ರಲ್ಲಿ ೪೧೭ಕ್ೆೆ criminal case 
ದನಖ್ಲ್ಲಸಲನಗಿದ.ೆ  ಇರ್ೂೆನಂದತ ವಿಚನರವನತನ ರ್ನನತ ಮನನಾ ಸದಸಾರ ಗಮನಕ್ೆೆ ತ್ರತವುದೆೇರ್ಂೆದರೆ, 
ಕ್ೆೇಂದರ ಸಕ್ನಾರದ ಆರೂೆೇಗಾ ಮತ್ತು ಕತಟತಂಬ ಕಲನಾಣ ಮಂತ್ನರಲಯದಂದ ನಡಸೆತವ ರನಷ್ಟರೇಯ 
ಆರೂೆೇಗಾ ಕತಟತಂಬದ ಸಮಿೇಕ್ೆ-೫ ರ ಪರಕ್ನರ ಭನರತ್ದಲ್ಲಿ ಸತಮನರತ 2015-16 ರಿಂದ 2018-
19ರೆ್ೇ ಸ್ನಲ್ಲನವರಗೆ ೆ ಶೆೇ.26.8 ಇತ್ತು. 2019-20 ರೆ್ೇ ಸ್ನಲ್ಲನಲ್ಲಿ NHFS (National Family 
Health Survey) ಪರಕ್ನರ, 23.3 ಇದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 2015-16ರಲ್ಲಿ 21.4 ಇದಿದತಿ, ಅದತ 
ಇವತಿುನ ದವಸ 21.3 ಆಗಿದ.ೆ  ಅಂದರೆ ರನಷ್ಟರೇಯ ಸರನಸರಿಗಿಂತ್ಲೂ ಕೂಡ ಶೆೇ.೨ ರಷತಾ ಕಡಿಮ 
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ಇದೆಿೇವೆ. ಇದತ ನಮಾ NHFS ಸವೆೇಾ ಪರಕ್ನರ ಇರತವುದತ. ಮತ್ೆು ಮನನಾ ಸಚಿವರತ ಎಚೆಿತ್ತುಕ್ೂೆಂಡತ 
ಮತಂದನ ನಧನಾರದ ಬಗೆೆ ಕರಮ ಕ್ೆೈಗೂೆಳುಬೇೆಕ್ೆಂದತ ಹೆೇಳಿದನಿರೆ. ಈಗನಗಲೆೇ ರ್ನವು ಇದೇೆ ತಿಂಗಳ 
೬ರ್ೇೆ ತ್ನರಿೇಖಿನಂದತ ಕೂಡ ‘Video on Wheels’ಚ ಗೆ ಚನಲರೆ್ಯನತನ ಕ್ೊಟತಾ, ಸತಮನರತ ೧೬ 
ಮಂದ ಏನತ ಶೆ್ೇಷ್ಟತ್ರತ ಇದಿರತ, ಅವರ ಅನತಭ್ವಗಳನತನ ಇವತಿುನ ದವಸ ‘Video on 
Wheels’ಚ ಮೂಲಕ ಇಡಿೇ ರನಜಾದಾಂತ್ 778 ಹೊೇಬಳಿಯಲ್ಲಿ ೩೦೦೦ ಕ್ನಯಾಕರಮಗಳನತನ 
ಮನಡತವುದರ ಮೂಲಕ ಪನರರಂಭ್ ಮನಡಿದೆಿೇವೆ. International Women’s Day ದವಸವೂ 
ಕೂಡ ‘Surakshini Portal’ಚ (ಸತರಕ್ಷಿಣಿ ಪೊೇಟಾಲಚ) ಎಂದತ ಮನಡಿದೆಿೇವೆ. ಅದನತನ ಜಿಲನಿ 
ಮತ್ತು ತ್ನಲೂಿಕತ ಪಂಚನಯಿತಿ ಮೂಲಕ ರ್ನವು monitoring ಮನಡಿ ತ್ಡಯೆಬೆೇಕತ ಎಂದತ 
ಮನಡಿದೆಿೇವ.ೆ ಏರ್ನದರೂ ಅದನೂನ ಮಿೇರಿ ಹೊೇದಂಥವರ ಮೇಲೆ ಕರಮ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಳುುವುದಕ್ೆೆ 
ಸಕ್ನಾರ ಬಹಳ ಸಪಷಾವನಗಿ ಸ್ನಕಷತಾ ಕ್ನಯಾಕರಮಗಳನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡಿದೆ. ರ್ನನತ ತ್ಮಾ ಗಮನಕ್ೆೆ 
ತ್ರತವುದೆೇರ್ಂೆದರೆ ಆ ಕ್ನಯಿಗೆ ತಿದತಿಪಡಿ ಮನಡಲತ ಕೂಡ ಒಂದತ ಸಮಿತಿಯನತನ ರಚರೆ್ 
ಮನಡಲನಗಿದ.ೆ ಆ ಸಮಿತಿಯ ರಿಪೊೇಟಚಾ ಮೇಲೆ ಅದಕ್ೆೆ ಇನೂನ ಹೆಚತಿ ತಿದತಿಪಡಿ ತ್ಂದತ ನೇಷ್ೇೆಧ 
ಕ್ನಯಿಯನತನ ಇನೂನ ಗಟಿಾಗೊಳಿಸತತ್ೆುೇವೆ ಎಂದತ ಹೆೇಳುವುದಕ್ೆೆ ಇಚೆಿಪಡತತ್ೆುೇರೆ್.  

 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಉತ್ುರ ಕ್ೊಡಿ. 

 ಶ್ರೇ ಆಚನರಚ ಹನಲಪಪ ಬಸಪಪ:- ಕ್ೊಡತತ್ೆುೇರೆ್. 

 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಈಗ ವಿತಿುೇಯ ಕ್ನಯಾಕಲನಪಗಳು. ಈಗ ಸದನದ ಗಮನಕ್ೆೆ 
ತ್ರತವುದೆೇರ್ಂೆದರ,ೆ ಗತರತವನರ, ಶತಕರವನರ ಮತ್ತು ಸ್ೂೆೇಮವನರ. . .  

 ಶ್ರೇ ಮಂಜತರ್ನಥ್ಚ ಭ್ಂಡನರಿ (ಸಾಳಿೇಯ ಸಂಸೆ್ಾಗಳ ಕ್ೆೇತ್ರ):- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 
ರ್ನನತ ಒಟತಾ ೫ ಪರಶೆನಗಳನತನ ಕ್ೆೇಳಿದೆಿೇರ್ೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ರ್ನಲತೆ ಪರಶೆನಗಳಿಗೆ ಮನನಾ ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರ 
ಕ್ೊಟಿಾಲಿ. 
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 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಾ ಮಂಜತರ್ನಥ್ಚ ಭ್ಂಡನರಿಯವರೇೆ, ನಂತ್ರದ ದನಗಳಲ್ಲಿ  
ಉತ್ುರ ಕ್ೊಡತತ್ನುರೆ. ಒಟತಾ ೧೨ ಗಂಟೆ ೩೦ ನಮಿಷಗಳು ಅಂದರೆ ಒಟತಾ ೭೫೦ ನಮಿಷಗಳು 
ಮನತ್ರ್ನಡಿದಿೇರಿ. ಭನರತಿೇಯ ರನಷ್ಟರೇಯ ಕ್ನಂಗೆರಸ್ಚ ಪಕ್ಷ್ದ ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷ್ದ ರ್ನಯಕರನತನ 
ಹೊರತ್ತಪಡಿಸಿ 19 ಶನಸಕರಿಗ ೆ ಆಯವಾಯದ ಮೇಲೆ ಚಚಾೆಗೆ ಅವಕ್ನಶ ಮನಡಿಕ್ೊಟಿಾದೆಿೇರೆ್. 
ಭನರತಿೇಯ ರನಷ್ಟರೇಯ ಕ್ನಂಗೆರಸ್ಚ ಪಕ್ಷ್ದ ಪರತಿಯಬಬ ಶನಸಕರಿಗೂ ೨೨ ನಮಿಷಗಳಂತ್ ೆಒಟತಾ ೪೧೮ 
ನಮಿಷಗಳು ಅಂದರೆ ಒಟತಾ ೬ ಗಂಟೆ ೫೮ ನಮಿಷಗಳ ಕ್ನಲ ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಅವಕ್ನಶ 
ಮನಡಿಕ್ೊಟಿಾದೆಿೇರ್.ೆ ಜನತ್ನದಳ (ಜನ)ದ ೯ ಶನಸಕರಿಗೆ ಗೂ ೨೨ ನಮಿಷಗಳಂತ್ೆ ಒಟತಾ ೩ ಗಂಟೆ ೧೯ 
ನಮಿಷಗಳ ಕ್ನಲ ಅವಕ್ನಶ ಕ್ೊಟಿಾದೆಿೇರ್ೆ.  ಭನರತಿೇಯ ಜನತ್ನ ಪಕ್ಷ್ ೬ ಶನಸಕರತ ಮನತ್ರ್ನಡಲತ 
ಪಟಿಾ ಕ್ೂೆಟಿಾದಿರತ. ಪರತಿಯಬಬರಿಗೂ ೨೨ ನಮಿಷಗಳಂತ್ೆ ಒಟತಾ ೧೩೨ ನಮಿಷ ಅಂದರೆ 2 ಗಂಟೆ ೧೨ 
ನಮಿಷಗಳ ಕ್ನಲ ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಅವಕ್ನಶ ಕ್ೊಟಿಾದೆಿೇರ್ೆ. ಪಕ್ೆೇತ್ರರಿಗೆ ೨೨ ನಮಿಷ ಮನತ್ರ್ನಡಲತ 
ಅವಕ್ನಶ ಕ್ೊಟಿಾದೆಿೇರೆ್.  

 ಡನ|| ವೆೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣಸ್ನಾಮಿ (ಶ್ಕ್ಷ್ಕರ ಕ್ೆೇತ್ರ):- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ ರ್ನವು 
ಆಯವಾಯದ ಮೇಲೆ ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ದೂೆಡಿ ಪಟಿಾಯನತನ ಕ್ೊಟಿಾದೆಿೇವೆ. ನರ್ನೆ ಮತ್ೆು ೬ ಜನ 
ಶನಸಕರತ ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ೆುೇವೆಂದತ ಪಟಿಾ ಕ್ೂೆಟಿಾದೆಿೇವೆ. 

 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಡನ.ವೆೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣಸ್ನಾಮಿಯವರೇೆ, ನನನ ಕಡ ೆ ಬಂದರತವುದನತನ 
ಸಮಯ ನಗದಪಡಿಸಿದೆಿೇರೆ್. ಈಗ ನೇವು ಕ್ೂೆಟಾರ ೆ ರ್ನರೆ್ೇನತ ಮನಡಲ್ಲ. ಆಮೇಲ ೆ ಭನರತಿೇಯ 
ರನಷ್ಟರೇಯ ಕ್ನಂಗೆರಸ್ಚ ಪಕ್ಷ್ದ ಮನನಾ ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷ್ದವರನತನ ಹೊರತ್ತಪಡಿಸಿ, ೬ ಗಂಟೆ ೫೮ 
ನಮಿಷಗಳ ಕ್ನಲ ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಅವಕ್ನಶ ಮನಡಿಕ್ೂೆಟಿಾದೆಿೇರೆ್. ಜನತ್ನದಳ (ಜನ)ರವರತ ಒಟತಾ ೯ 
ಜನ ಶನಸಕರತ ಆಯವಾಯದ ಮೇಲೆ ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ೆುೇವೆಂದತ ಕ್ೂೆಟಿಾದನಿರೆ. ಭನರತಿೇಯ ಜನತ್ನ 
ಪಕ್ಷ್ದವರತ ಒಟತಾ ೬ ಶನಸಕರತ ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಕ್ೊಟಿಾದನಿರೆ. ಭನರತಿೇಯ ರನಷ್ಟರೇಯ ಕ್ನಂಗೆರಸ್ಚ 
ಪಕ್ಷ್ದವರತ ೨೦ ಶನಸಕರತ ಕ್ೊಟಿಾದನಿರೆ. ಈ ೨೦ ಶನಸಕರಲ್ಲಿ ಮನನಾ ವಿರೂೆೇಧಪಕ್ಷ್ದವರತ 
ಈಗನಗಲೆೇ ಮನತ್ರ್ನಡಿದನಿರೆ.  
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 ಶ್ರೇ ಕ್ೊೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈಗ 
ಪಟಿಾ ಕ್ೊಡತತ್ನುರೆ. 

 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಅವರತ ಈಗ ಪಟಿಾ ಕ್ೊಟಾರ ೆ ಹೆೇಗ.ೆ ನಮಾ ಹತಿುರ ಸಮಯವಿಲಿ. 
ಮೊದಲೇೆ ಪಟಿಾಕ್ೊಟಿಾದಿರೆ ರ್ನನತ ಸಮಯ ನಗದಪಡಿಸತತಿುದೆಿನತ. ಆದರೆ ಈಗ ಪಟಿಾ ಕ್ೂೆಟಾರ ೆರ್ನನತ 
ಸಮಯ ಎಲ್ಲಿಂದ ತ್ರಲ್ಲ. ಈಗನಗಲೆೇ ಇಷತಾ ಸಮಯ ಮನತ್ರ್ನಡಿದಿೇರಿ. Extend ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ 
ಬರತವುದಲಿ. ಸರ್ನಾನಾ ಮತಖ್ಾಮಂತಿರಯವರತ ಮನರ್ಚಾ 15ರೆ್ೇ ತ್ನರಿೇಖ್ತ ಈ ಸದನದಲ್ಲಿ ಉತ್ುರ 
ಕ್ೊಡತತ್ನುರ.ೆ  ರ್ನನತ ಪರತಿದನ ನಗದತ್ ಸಮಯಕಿೆಂತ್ ಹೆಚಿಿನ ಅವಧಿಗ ೆ ಸದನ ನಡಸೆತವುದಕ್ೆೆ 
ಆಗತತ್ುದೆಯೇ? ಈಗನಗಲೆೇ ಮನತ್ರ್ನಡಿದವರ ಲೆಕೆ ಇಟತಾಕ್ೂೆಂಡಿದೆಿೇರ್ೆ.  ಮನತ್ರ್ನಡತ್ಕೆಂಥವರತ 
ನಗದತ್ ಸಮಯಕ್ೆೆ ಮತಗಿಸಬೆೇಕತ. ನಮಾ ಹತಿುರ ಹೆಚಿಿನ ಸಮಯವಿಲಿ. ರ್ನರೆ್ೇನತ ಮನಡಬೇೆಕತ 
ಹೆೇಳಿ. ಅಧಿವೇೆಶನವನತನ ವಿಸುರಿಸತವುದತ ನಮಾ ಕ್ೆೈಯಲ್ಲಿ ಇಲಿ. ಇನತನ ೫ ದವಸಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ನಾನಾ 
ಮತಖ್ಾಮಂತಿರಯವರತ ಉತ್ುರ ಕ್ೊಡತತ್ನುರೆ. ಭನರತಿೇಯ ಜನತ್ನ ಪಕ್ಷ್ದವರತ ಈಗ ಪಟಿಾ ಕ್ೊಟಾರೆ, 
ಒಬೊಬಬಬರಿಗೆ ೨೨ ನಮಿಷ ಕ್ೊಡತವುದನತನ time cut ಮನಡಿ ೧೫ ನಮಿಷಗಳ ಸಮಯ 
ನಗದಪಡಿಸತತ್ೆುೇರ್.ೆ    

 ಡನ|| ವೆೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣಸ್ನಾಮಿ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನವು ಪಟಿಾ ರಡೆಿ ಮನಡಿದೆಿವು. 
ಮನನಾ ಸಭನರ್ನಯಕರತ ನರ್ನೆ ದವಸ ಮನತ್ರ್ನಡಬನರದೆಂದತ ಇನೂನ ಪಟಿಾ ಕ್ೂೆಟಿಾಲಿ ಅಷ್ೆಾ. 

 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಡನ|| ವೆೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣಸ್ನಾಮಿಯವರೆೇ, ನನನ ಹತಿುರ ಇದಿಂತ್ಹ 
ಮನಹಿತಿ ಪರಕ್ನರ ಚಚಾೆಗೆ ಅವಕ್ನಶ ಕ್ೂೆಟಿಾದೆಿೇರೆ್. ಈಗ ನೇವು ಕ್ೂೆಟಿಾದಿೇರಂೆದರೆ, ಅಕಸ್ನಾತಚ 
ಎಲನಿದರೂ adjust ಮನಡಲತ ಸ್ನಧಾವಿದಿರ ೆ ಮನಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ ಅನವನಯಾ ಸಂದಭ್ಾ ಬಂದನಗ 
ತ್ನವೆಲಿರೂ ಸಹಕ್ನರ ಕ್ೂೆಡಬೇೆಕತ. ರ್ನನತ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಸ್ನಧಾವಿದಿರ ೆ ಮನಡತತ್ೆುೇರೆ್. ಮನನಾ 
ಎಸ್ಚ.ಎಲಚ.ಭೂೆೇಜೇೆಗೌಡರವರೇೆ, ಜನತ್ನದಳ (ಜನ)ರವರಿಗೆ ೩ ಗಂಟೆ ೨೮ ನಮಿಷಗಳು ಇದ.ೆ  ತ್ನವು 
ನರ್ನೆ ದವಸ ೧ ಗಂಟೆ ೨೫ ನಮಿಷ ಮನತ್ರ್ನಡಿದಿೇರಿ. ಇನತನ ಉಳಿದ ಸಮಯವನತನ ನಮಾಲ್ಲಿ 
ಮನತ್ರ್ನಡತವ ಶನಸಕರಿಗೆ ಹಂಚತತ್ೆುೇರ್.ೆ ಇದರ ಮೇಲೆ ನೇವು ಹೆೇಗೆ ಮನಡತತಿುೇರೊೇ ರೆ್ೂೇಡಿ. 
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ನೇವೆೇ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುೇರೂೆೇ, ಇಷಾಕ್ೆೆೇ ನಮಾ ಭನಷಣವನತನ ಮತಗಿಸತತಿುೇರೂೆೇ. ಈಗ ನಮಗೆ ೫ 
ನಮಿಷ ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಅವಕ್ನಶ ಕ್ೊಡತತ್ೆುೇರೆ್. ಇಲಿವೆೇ ನೇವು ಬೇೆರಯೆವರಿಗ ೆ ಅವಕ್ನಶ 
ಮನಡಿಕ್ೊಟಾರ ೆಬಹಳ ಒಳೆುಯದತ. ನೇವು ಮನತ್ರ್ನಡತವುದನದರೆ ನಮಾ ಪಕ್ಷ್ದ ಇನತನಳಿದ ಶನಸಕರಿಗೆ 
ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಅವಕ್ನಶ ಮನಡಿಕ್ೊಡತವುದಕ್ೆೆ ಕಷಾವನಗತತ್ುದೆ. 

 ಶ್ರೇ ಎಸ್ಚ.ಎಲಚ.ಭೊೇಜೇೆಗೌಡ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ,. . . 

 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಶ್ರೇ ಎಸ್ಚ.ಎಲಚ.ಭೂೆೇಜೇೆಗೌಡ ರವರೆೇ, ನೇವು ಒಬಬರೇೆ ಮನತ್ರ್ನಡಿದರೆ 
ಉಳಿದವರಿಗ ೆಹೇೆಗೆ ಸಮಯ ಕ್ೊಡತವುದತ? 

 ಶ್ರೇ ಎಸ್ಚ.ಎಲಚ.ಭೊೇಜೇೆಗೌಡ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈಗ 
ಡನ||ವೆೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣಸ್ನಾಮಿಯವರತ time ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಂಡರತ. ಶ್ರೇ ರವಿಯವರತ... 

 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಶ್ರೇ ಎಸ್ಚ.ಎಲಚ.ಭೂೆೇಜೇೆಗೌಡರವರೇೆ, ಈ ಸದನದಲ್ಲಿ ನೇವು 
ಮನತ್ರ್ನಡತವನಗ yield ಆಗದದಿರ,ೆ ಬೆೇರಯೆವರತ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಲಿ. ನೇವು yield ಆಗಿ 
ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂೆಂಡರೆ ಬೆೇರಯೆವರತ ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ನುರೆ. ಅದತ ಆಗಬನರದತ. 

 ಶ್ರೇ ಎಸ್ಚ.ಎಲಚ.ಭೊೇಜೇೆಗೌಡ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ಹಿರಿಯ ಸದಸಾರಿಗೆ 
ಗೌರವ ಕ್ೊಟತಾ ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂೆಂಡೆನತ.  

 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ನೇವು ಅವರಿಗೆ ಗೌರವ ಕ್ೂೆಟಿಾದಿೇರಿ, ಅದಕ್ೆೆ ರ್ನನತ ನಮಗೆ ಗೌರವ 
ಕ್ೊಡತತ್ುೆೇರೆ್. ಈಗನಗಲೆೇ ನೇವು ೧ ಗಂಟೆ ೨೫ ನಮಿಷಗಳ ಕ್ನಲ ಮನತ್ರ್ನಡಿದಿೇರಿ. ಈಗ ಇನತನಳಿದ 
ಶನಸಕರಿಗ ೆಸಮಯ ಕ್ೊಟಿಾದೆಿೇರ್ೆ.  

 ಶ್ರೇ ಎಸ್ಚ.ಎಲಚ.ಭೊೇಜೆೇಗೌಡ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ನನನದತ ಎರಡತ ವಿಷಯ ಇದೆ. 
ಮತಗಿಸಿಬಿಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ 
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 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಶ್ರೇ ಎಸ್ಚ.ಎಲಚ.ಭೂೆೇಜೇೆಗೌಡ ರವರೆೇ, ರ್ನನತ ೫ ನಮಿಷಕಿೆಂತ್ ಹೆಚತಿ 
ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಅವಕ್ನಶ ಕ್ೊಡತವುದಲಿ.  

 ಶ್ರೇ ಎಸ್ಚ.ಎಲಚ.ಭೊೇಜೇೆಗೌಡ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಆ ರಿೇತಿ ಮನಡಬೇೆಡಿ. 

 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಶ್ರೇ ಎಸ್ಚ.ಎಲಚ.ಭೂೆೇಜೇೆಗೌಡ ರವರೆೇ, ನೇವು ಮನತ್ರ್ನಡಿ, ಇಲಿವನದರ ೆ
ನಮಾ ಪಕ್ಷ್ದ ಬೆೇರ ೆ ಶನಸಕರಿಗ ೆ ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಅವಕ್ನಶ ಮನಡಿಕ್ೊಡಿ. ಇನೂನ ಮನನಾ 
ಗೊೇವಿಂದರನಜತ Chief Whip ಇವರತ ಕೂಡ ಇದನಿರ.ೆ ಇನತನಳಿದವರಿಗ ೆ ರ್ನನತ time cut 
ಮನಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ  

 ಶ್ರೇ ಎಸ್ಚ.ಎಲಚ.ಭೊೇಜೇೆಗೌಡ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಬೆೇರ ೆ ಶನಸಕರ time  
ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುುವುದಕ್ೆೆ ನನಗ ೆಅಧಿಕ್ನರವಿಲಿ. 

 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಶ್ರೇ ಎಸ್ಚ.ಎಲಚ.ಭೂೆೇಜೇೆಗೌಡ ರವರೆೇ, ಈಗ ನೇವು ೫ ನಮಿಷಕಿೆಂತ್ 
ಹೆಚಿಿಗ ೆಮನತ್ರ್ನಡತವಂತಿಲಿ. 

 

೦೪. ವಿತಿುೇಯ ಕ್ನಯಾಕಲನಪಗಳು  
 ೨೦೨೨-೨೩ರ್ೇೆ ಸ್ನಲ್ಲನ ಆಯವಾಯ ಅಂದನಜತಗಳ ಮೇಲ್ಲನ ಮತಂದತವರೆದ ಚಚೆಾ 
 ಶ್ರೇ ಎಸ್ಚ.ಎಲಚ.ಭೊೇಜೆೇಗೌಡ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅವಕ್ನಶ ಕ್ೊಟಿಾದಿಕ್ನೆಗಿ 
ಧನಾವನದಗಳು. ಬಹಳ ಮತಖ್ಾವನಗಿ ಗೂೆೇ ತ್ಳಿಗಳನತನ ಅಭಿವೃದಧ ಮನಡತವ ವಿಚನರದಲ್ಲಿ ಹಿಂದನ 
ಮತಖ್ಾಮಂತಿರಯನಗಿದಿಂತ್ಹ ಸರ್ನಾನಾ ಶ್ರೇ ಬಿ.ಎಸ್ಚ.ಯಡಿಯೂರಪಪನವರತ ತ್ಮಾ ಬಜೆಟಚ ಮಂಡರೆ್ 
ಮನಡಿರತ್ಕೆಂಥ ವಿಚನರ ಹನಗೂ ಈಗಿನ ಸರ್ನಾನಾ ಮತಖ್ಾಮಂತಿರಗಳನದ ಶ್ರೇ ಬಸವರನಜ 
ಬೊಮನಾಯಿಯವರತ ಬಜೆಟಚ ಮಂಡರೆ್ ಮನಡಿರತ್ಕೆಂಥ ವಿಚನರದಲ್ಲಿ ಎಲೂಿ ಕೂಡ ನಮಾ ದೆೇಸಿೇಯ 
ತ್ಳಿಗಳನಗಿರತ್ಕೆಂಥ ಅಮೃತಚ ಮಹಲಚ ತ್ಳಿಗಳು, ಹಳಿುಕ್ನರಚ ತ್ಳಿಗಳು ಮತ್ತು ಮಲೆರ್ನಡತ ಗಿಡಿ ಈ 
ತ್ಳಿಗಳ ಬಗೆೆ ಪರಸ್ನುಪ ಮನಡದೇೆ ಇರತ್ಕೆಂಥದತಿ ಸಾಲಪ ರೆ್ೂೇವಿನ ಸಂಗತಿ. ೧೬ರ್ೇೆ ಶತ್ಮನನದಲ್ಲಿ       
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ಶ್ರೇ ಜಯಚನಮರನಜ ಒಡಯೆರ, ಶ್ರೇ ಕಂಠಿೇರವ ನರಸಿಂಹರನಜ ಒಡಯೆರಚ ಮತ್ತು ಚಿಕೆದೆೇವರನಜ 
ಒಡಯೆರಚ ಈ ಮೂರತ ಜನರ ಆಡಳಿತ್ದಲ್ಲಿ ಅಮೃತಚ ಮಹಲಚ ತ್ಳಿ ನಮಾ ರನಜಾಕ್ೆೆ ಬಂತ್ತ. 
ನಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇ ಚಿಕೆದೇೆವರನಜ ಒಡಯೆರಚ ರವರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ದನಗಳ ಗತಂಪ್ತಗ ೆ “ಬೆಣಣೆ 
ಚನವಡಿ”ಚಎಂದತ ಕರಯೆತತಿುದಿರತ. ೧೬ರ್ೇೆ ಶತ್ಮನನದಲ್ಲಿ ಇದನತನ ನಮಾ ರನಜಾಕ್ೆೆ ತ್ಂದದಿರತ. ಈ 
ದನಗಳನತನ ಪೊೇಷಣೆ ಮನಡಿ, ಅಮೃತಚ ಮಹಲಚ ತ್ಳಿಯನತನ ವೃದಧಪಡಿಸಬೆೇಕ್ೆಂದತ ಸತಮನರತ 
೪,೧೩,039 ಎಕರ ೆ ಜನಗದಲ್ಲಿ ೨೧೪ ಹತಲತಿಗನವಲತ ಮನಡಿದಿರತ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹೆೈದರನಲ್ಲ ಮತ್ತು 
ಟಿಪತಪಸತಲನುನ್ಚ ರವರತ ಬರತತ್ನುರ.ೆ ೪ರೆ್ೇ ಆಂಗಿ ಮೈಸೂರತ ಮಹನಯತದಿದಲ್ಲಿ ಈ ತ್ಳಿಗಳು 
ಸಂಪೂಣಾವನಗಿ ಬಿರಟಿಷರ ವಶವನದಂಥ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ ಸರಚ ಕ್ೌಲೆಚ ಟರವಲ್ಲಯನ್ಚ ಎಂಬತವರತ 
ಈಜಿಫಾಚ ಪನಷ್ನ ಎಂಬತವರಿಗೆ ಇಡಿೇ ದನಗಳನತನ ಕ್ೊಡತತ್ನುರ,ೆ ಇದರ ಬಗೆೆ ಇತಿಹನಸದಲ್ಲಿ 
ಉಲೆಿೇಖ್ವಿದ.ೆ ಇತಿಹನಸದಲ್ಲಿರಕೆಂಥ ವಿಚನರಗಳನತನ ನಮಾ ಮತಂದನ ಪ್ತೇಳಿಗೆಗೂ 
ಗೊತ್ನುಗಬೇೆಕ್ನಗತತ್ುದೆ. ಆ ಸಂತ್ತಿಯತ ಸಂಪೂಣಾವನಗಿ ರ್ನಶವನಗಿ ನಮಾ ದೆೇಶವರೆ್ನೇ ಬಿಟತಾ 
ಹೊೇಯಿತ್ತ ಎನನತ್ಕೆಂಥ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ 186೬ಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೇ ಮತಮಾಡಿ ಕೃಷಣರನಜ ಒಡಯೆರಚ ರವರತ 
ದೃತಿಗೆಡದೆೇ ಮತ್ೆು ಅಲಿಲ್ಲಿ ಇದಿಂಥ ಈ ತ್ಳಿಗಳನತನ ಮತ್ೆು ವೃದಧಪಡಿಸಬೆೇಕ್ೆಂದತ ಹತಡತಕಿ ಮೈಸೂರಿಗೆ 
ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡತ ಬಂದರತ. ಅವತಿುನ ದವಸ ನಮಾ ರನಜಾದಲ್ಲಿ ೪,00,439 ಎಕರ ೆ ಜನಗದಲ್ಲಿ 
ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡತ ಬಂದತ ಸ್ನಕಿದಿರತ. ಆಮೇಲೆ ಅದನತನ ನದೆೇಾಶಕರ ವಶಕ್ೆೆ ಕ್ೊಟಾರತ. ನಂತ್ರ 
ಅದನತನ ಪಶತಸಂಗೊೇಪರೆ್ ಇಲನಖಗೆ ೆಬಂತ್ತ. ಆದರೆ ಇವತಿುನ ದವಸ ಪರಿಸಿಾತಿ ಏನದೆಯಂದರೆ, ನರ್ನೆ 
ದವಸ ರ್ನನತ ಮನತ್ರ್ನಡತವನಗ ಗಂಡತ ತ್ಳಿಗಳನತನ ಯನವಬಬ ರೈೆತ್ರತ ಕೂಡ ತ್ಮಾ ಮರ್ೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಇಟತಾಕ್ೂೆಳುುವುದಲಿ. ಅಮೃತಚ ಮಹಲಚತ್ಳಿಗೆ ಬಹಳ ವಿಶೆೇಷವನದಂಥ ಶಕಿು ಇದೆ. ಅದತ ಬಹಳ 
ferocious, ಅದತ ತ್ೊೇಟ ಕ್ನಯತವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದತ, ಹಗಲತ-ರನತಿರ ಬೆಳಗೆೆಯಿಂದ 
ಸಂಜೆಯವರಗೆ ೆದತಡಿದರೂ ಕೂಡ ಶರಮ ಆಗತವುದೆೇ ಇಲಿ. ಆ ರಿೇತಿ ಶರಮ ಆಗದೇೆ ಇರತ್ಕೆಂಥ 
ಯನವುದನದರೂ ತ್ಳಿ ಇದಯೆಂದರ ೆಅದತ ಅಮೃತಚ ಮಹಲಚ ತ್ಳಿ. 

(ಮತಂದತ...) 
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(234)10.3.2022/1.00/ಎಂ.ಎಂ-ಬಿ.ಎನ್.ಎಸ್ಚ 

(ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಾತಿ) 

ಶ್ರೇ ಎಸ್.ಎಲ. ಭೊೇಜೇೆಗೌಡ (ಮತಂದತ):- 

ಇವತ್ತು ಒಂದತ ಹೂೆೇರಿ ತ್ಳಿಗೆ ಕನಷಾ ರೂ. 01 ಲಕ್ಷ್ ರೂಪನಯಿವರಗೆೆ ಬಲೆ ೆಇದೆ.  ಆ ತ್ಳಿಯ 
ಹಸತಗಳು 2 ರಿಂದ 2½ ಲ್ಲೇಟರಚ ಹನಲತ ಕ್ೂೆಡತತ್ುದೆ ಅಷ್ೆಾೇ.  ಆದರೆ ದತಡಿಯತವಂತ್ಹ ವಿಚನರದಲ್ಲಿ 
ಯನವುದೆೇ ಗಂಡತ ಕರತವಿನ ಬೆಲ ೆ ಇರತವ ಈ ತ್ಳಿಯನತನ ರ್ನವು ಸಮೃದಧ ಮನಡಬೇೆಕ್ೂೆೇ, 
ಬಿಡಬೆೇಕ್ೊೇ? 

ಶ್ರೇ ಅರಗ ಜ್ಞನರೆ್ೇಂದರ(ಗೃಹ ಸಚಿವರತ):- ಅದಕ್ೆೆ ರೂೆೇಗ ನರೊೇಧಕ ಶಕಿು ಇದೆ. 

ಶ್ರೇ ಎಸ್.ಎಲ. ಭೊೇಜೆೇಗೌಡ:- ಮನನಾ ಸಚಿವರೇೆ, ಆದರೆ ಮಲನನಡಚ ಗಿಡಿ ತ್ಳಿಯ 
ಗಂಜಲಕ್ೆೆ ರೂೆೇಗ ನರೂೆೇಧಕ ಶಕಿು ಇದೆ. ಒಂದೊಂದಕ್ೆೆ ಒಂದೂೆಂದತ ವಿಶೆೇಷವಿದೆ.  ʼಹಳಿುಕ್ನರಚ ತ್ಳಿʼ 
ಅದತ ಸತಂದರವನಗಿದಿರೂ ಕೂಡ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡತವಂತ್ಹ ತ್ಳಿ ಆಗಿದೆ.  ಈ ಮೂರತ ತ್ಳಿಗಳನತನ 
ಅಭಿವೃದಧ ಮನಡಿದನಗ ಎಂತ್ಹ ಗಂಡತ ಕರತಗಳು ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಯನವ ಕ್ನರಣಕೂೆ ಅವು 
disturb ಆಗತವುದಲಿ, ಸ್ನವಾಜನಕರಿಗ ೆ ತ್ೊಂದರಯೆನಗತವುದಲಿ, ರೈೆತ್ರ ಮರ್ೆಯಲ್ಲಿ ಆ ತ್ಳಿ 
ಉಳಿಯತತ್ುದೆ. ಇದನತನ ಮನಡಬೇೆಕಲಿವೇೆ? ಹೆೈಕ್ೂೆೇಟಚಾ 3-4 ಆದೆೇಶಗಳನತನ ಮನಡಿದ.ೆ  ರ್ನನತ 
ಯನರನೂನ ದೂಷ್ಟಸತವುದಕ್ೆೆ ಹೊೇಗತವುದಲಿ. ಇದತ ನರಂತ್ರವನಗಿ ಬಂದರತವಂತ್ಹ ವಿಚನರ.  3-4 
ಹೆೈಕ್ೊೇಟಾ ಆದೇೆಶವನಗಿದಿರೂ ಕೂಡ ಮೇಲೂೆನೇಟಕ್ೆೆ ಸತಮನರತ 4,514 ಎಕರ ೆ ಜನಗ 
ಒತ್ತುವರಿಯನಗಿರತವ ಮನಹಿತಿಯನತನ ನಮಾ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಕ್ೂೆಟಿಾದನಿರೆ.  ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ೆೇವಲ 248 
ಎಕರ ೆ ಜನಗವನತನ ಬಿಡಿಸಿಕ್ೊಂಡಿದೆಿೇವೆ, ಇನತನ ಸತಮನರತ 14,339 ಎಕರ ೆ ನಮಾಲ್ಲಿದೆ ಎಂದತ 
ಹೆೇಳಿದರ;ೆ ಅಂದನ ಕ್ನಲದಲ್ಲಿ, 1866ರಲ್ಲಿ ನಮಾ ಮಹನರನಜರತ ಇದಿ ಕ್ನಲದಲ್ಲಿದಿಂತ್ಹ 4,439 
ಎಕರ ೆ ಜನಗ ಏರ್ನಯಿತ್ತ? ಆಗ ಈ ತ್ಳಿಯನತನ ಅಭಿವೃದಧ  ಮನಡಿಲಿವೆೇ? ದಯಮನಡಿ ಈ 
ತ್ಳಿಯನತನ ಅಭಿವೃದಧ ಮನಡತವುದಕ್ೂೆೆೇಸೆರ ಕೂಡಲೆೇ ಯನರೆೇ ಒತ್ತುವರಿ ಮನಡಿರಲ್ಲ ಒತ್ತುವರಿ 
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ಮನಡಿರತವುದನತನ ನದನಾಕ್ಷಿಣಾವನಗಿ ವಶಪಡಿಸಿಕ್ೊಳುುವಂತ್ಹ ಕ್ೆಲಸ ಆಗಬೆೇಕ್ನಗಿದೆ. ಇನತನ 
ಉಳಿದರತವಂತ್ಹ ವಿಚನರದಲ್ಲಿ ಪಶ್ಿಮ ಘಟಾ ಪರದೆೇಶದಲ್ಲಿ; ಮಲೆರ್ನಡತ ಭನಗದಲ್ಲಿರತವಂತ್ಹ ನಮಾ 
ಪನರಣೆೇಶ್ಚರವರತ ಇಲ್ಲಿ ಕತಳಿತಿದನಿರ,ೆ ಕೂಗಚಾನಂದ ಬಂದರತವ ಸದಸಾರತ ಮತ್ತು ವಿೇಣನ 
ಅಚಿಯಾನವರತ ಎಲಿರೂ ಇಲ್ಲಿದೆಿೇವ. ಶ್ರೇಯತತ್ ಕಸೂುರಿ ರಂಗನ್ಚ ವರದ, ಇವತ್ತು ಮತಳುಯಾನಗಿರಿ 
ಸಂರಕ್ಷ್ಣನ ಮಿೇಸಲತ ಅರಣಾ ಪರದೆೇಶದ ಪರಿಸಿಾತಿ ಇವತ್ತು ಎಂತ್ಹ ಮನರಕವನಗಿದೆಯಂದರೆ, ಅದರ 
ಬಗೆೆ ಕ್ನಾಬಿರೆ್ಟಚ ಎರಡತ ಬನರಿ ಮಿೇಟಿಂಗಚ ಮನಡಿತ್ತ.  ಸತಪ್ತರೇಂ ಕ್ೂೆೇಟಚಾ ಆದೇೆಶಗಳನತನ 
ಕ್ೊಟಾಂತ್ಹ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ 01,44,000 ಎಕರ ೆC & D ಭ್ೂಮಿಯನತನ 1980 ರಲ್ಲಿ ವಗನಾವಣ ೆ
ಮನಡಿ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದನಿರೆ. ಜನವರಿ 03, 1991ರಲ್ಲಿ ಹೊರಡಿಸಿದ ಸಕ್ನಾರದ ಆದೆೇಶದಲ್ಲಿ ಸ್ಕೆ್ಷ್ನ್ಚ 4[1] 
ಆಗಿರತವುದನತನ C & D ಮನಡಬೇೆಡಿ.  ಅರಣಾ ಇಲನಖಗೆ ೆ ಇರತವಂತ್ಹದಿನತನ ಗತರತತ್ತ ಮನಡಿ 
ಅರಣಾ ಇಲನಖಗೆ ೆಕ್ೊಡಿ.  ಉಳಿದಂತ್ಹ ಜನಗವನತನ ನನನ ವಶದಲ್ಲಿದಿರೂ, ಯನರ enjoyment 
ನಲ್ಲಿದಿರೂ ಕೂಡ ರವೆಿನೂಾ ಇಲನಖಗೆ ೆ ಬಿಟತಾಬಿಡಿ. ಅದತ ಅಲ್ಲಿಯೇ ತಿೇಮನಾನವನಗಲ್ಲ ಎಂದತ 
ಈಗನಗಲೆೇ ಮತಖ್ಾಮಂತಿರಗಳು, ಕಳೆದ ಮೂರತ ಬನರಿ ಮತಖ್ಾಮಂತಿರಯನದವರೆಲಿರೂ ಕೂಡ ಪರಿಸರ 
ಇಲನಖ ೆಮತ್ತು ಅರಣಾ ಇಲನಖಗೆ ೆಪತ್ರವನತನ ಬರೆದತ ವಿನಂತಿ ಮನಡಿದನಿರ.ೆ  ಆದರೆ ಇವತಿುನವರಗೆೆ 
ಅದತ demarcation  ಆಗಿಲಿ.  ಉದನಹರಣೆಗೆ ಸ್ಕೆ್ಷ್ನ್ಚ 4[1]ರಲ್ಲಿ ರ್ನನತ ಜಮಿೇನನತನ ಎಂಜನಯ್ಚ 
ಮನಡತತಿುದೆಿೇರ್;ೆ ನನನ ಅಪಪ, ಅಜಜ ಜಮಿೇನತ ಮನಡಿದನಿರೆ, ರ್ನನತ ಅಲ್ಲಿ ಜಿೇವನ ಮನಡತತಿುದೆಿೇರ್ೆ, 
ರ್ನನತ ಸ್ಕೆ್ಷ್ನ್ಚ 4[1]ನಲ್ಲಿದೆಿೇರೆ್, ಆದರೂ ರ್ನನತ ಆ ಜಮಿೇನನತನ ಅಭಿವೃದಧ ಮನಡತವುದಕ್ನೆಗತವುದಲಿ.  
ಸ್ಕೆ್ಷ್ನ್ಚ 17ರಲ್ಲಿ ನೇವು Forest Settlement Officer ಅನತನ  ರೆ್ೇಮಕ ಮನಡಿದಿೇರಿ.  ಎಷತಾ 
ಜನರನತನ ರೆ್ೇಮಕ್ನತಿ ಮನಡಿದಿೇರಿ? 1½ ಲಕ್ಷ್ ಎಕರ ೆಜನಗ demarcation ಆಗಬೇೆಕ್ನಗಿದ,ೆ 06 
ಜನ Forest Settlement Officers ನತನ ನೇವು ಅಲ್ಲಿಟಿಾದಿೇರಿ. ಇನೂನ ಹೆಚಿಿನ ಸಂಖೆಾಯಲ್ಲಿ 
ಬೆೇಕ್ನದರೆ ಇಡಿ. Fast ಮನಡಿ.  1991ರಲ್ಲಿ ಗತರತತ್ತ ಮನಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ ಹೆೇಳಿರತವಂತ್ಹ ವಿಚನರ, 
now, we are in 2022.  ಇವತಿುನವರಗೊ ಆಗದೇೆ ಇದಿರ ೆ ರ್ನರೆ್ೇನತ ಮನಡಬೇೆಕತ, ನನನ 
ಜಿೇವನ ಹೆೇಗ ೆ ಮನಡಬೇೆಕತ? ನನನ ಜಿೇವನದ ಜೊತ್ೆ ರ್ನನೂ ಆಚೆ ಹೊೇಗಬೆೇಕ್ೆೇ? ಇವತ್ತು 
Tatkola forest ಆಚೆ ಹೊೇಯಿತ್ತ. Basakali forest ಆಚೆ ಹೂೆೇಗತತಿುದ;ೆ  ಈಗ ಇರ್ೂೆನಂದತ 
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ಅರಣಾ ಪರದೆೇಶ, ಈಗ 149 ಜನರನತನ ಎತ್ುಂಗಡಿ ಮನಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ ಅಂತಿಮ ರೆ್ೂೇಟಿಸ್ೊಂದನತನ 
ಚಿಕೆಮಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕ್ೂೆಟಿಾದನಿರೆ.  ಇಲ್ಲಿ ಜಿೇವನದ ಪರಶೆನ ಇದೆ. ಬಸಕಳಿ ಅರಣಾ, ತ್ಟೊೆಳ ಅರಣಾ, 
ಕತದತರಮೆತಖ್ iron ore ಹೊೇದ ನಂತ್ರ ಅರಣಾ ಇಲನಖಯೆವರತ ಏನತ ಮನಡಿದನಿರ?ೆ ಕ್ೂೆೇಟಿ 
ಕ್ೊೇಟಿ ಸಸಿಗಳನತನ ಬೆಳಯೆತತಿುೇರಿ, ಬೆಳೆದರೂ ನೇವು ಎಲಿವನೂನ ರೈೆತ್ರಿಗೆ ವಿತ್ರಣೆ ಮನಡತತ್ುೆೇವೆ 
ಎಂದತ ಹೆೇಳುತಿುೇರಿ.  ಆದರ ೆ ಕತದತರಮೆತಖ್ ಅರಣಾ ಇವತ್ತು ಸಂಪೂಣಾವನಗಿ ನೇಲಗಿರಿ ಮತ್ತು 
ಅಕ್ೆೇಶ್ಯನ ಗಿಡಗಳನತನ ರೆ್ಡತವ ಪರಿಸಿಾತಿ ಬಂದದೆ.  ಇದರಿಂದ ಕ್ನಡತಪನರಣಿಗಳಿಗೆ ಊಟ ಇಲಿ.  
ಇವತ್ತು ಆಗತಂಬ ೆ ಘಾಟಚನಲ್ಲಿ, ಶ್ರನಡಿ ಘಾಟಚನಲ್ಲಿ ಮಂಗಗಳು ರಸೆ್ು ಮತಂದೆ ಬಂದತ ನಲತಿತ್ುವೆ.  
ಹಿಂದ ೆ ಮತಸಿಯಗಳನತನ ಸ್ನಮನನಾವನಗಿ ರಸೆ್ುಯ ಇಕ್ೆೆಲಗಳಲ್ಲಿ ರೆ್ೂೇಡತವುದಕ್ೆೆ ಸ್ನಧಾವಿರಲ್ಲಲಿ.  
ಅಂತ್ಹ ಸತಂದರವನದಂತ್ಹ ಮತಸಿಯಗಳು ಸಹ ಇವತ್ತು ಕಟೆಾ ಮೇಲ ೆ ಬಂದತ ನಲತಿತ್ುವೆ. 
ಯನರನದರೂ ಜನಗಳು ಬನಳೆಹಣತಣ, ತ್ೆಂಗಿನಕ್ನಯಿ, ಪತರಿ ಇಂತ್ಹವುಗಳನತನ ಹನಕತತ್ನುರೆಂದತ ಅವು 
ಬರತತ್ುವೆ.  ಇವತ್ತು ಕ್ನಡತಪನರಣಿಗಳಿಗೆ ಇಂತ್ಹ ಪರಿಸಿಾತಿ ಬಂದದ.ೆ  ಬನಳೆಹೂೆನೂನರತ ಭನಗದಲ್ಲಿ 
ಕ್ನಡತಕ್ೊೇಣಗಳು; ಕ್ನಡತಕ್ೊೇಣಗಳ ಕ್ನಲನತನ ನೇವು ರೆ್ೂೇಡಬೆೇಕತ. ಎಂತ್ಹ ಸತಂದರವನಗಿವೆ 
ಎಂದರೆ ಎರಡತ ಕ್ನಲತಗಳೂ ಬಿಳಿ ಗೆಜೆಜ ತ್ೊಡಿಸಿದ ಹನಗೆ ಇರತತ್ುದೆ.  ಭ್ಗವಂತ್ ಕ್ೊಟಿಾರತವ ಅಂತ್ಹ 
ಸತಂದರವನದ ಪರಕೃತಿ ಇರತವ ಕ್ನಡತಕ್ೂೆೇಣಗಳ ಪರಿಸಿಾತಿ ಏರ್ನಗತತಿುದೆ ಎಂದರೆ, ಕ್ೆೇರಳ ಭನಗದಂದ 
ರನತಿರ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗನ್ಚ ಶ್ಟಚ ಮನಡತತ್ನುರ,ೆ Silencer ಹನಕಿ ಶ್ಟಚ ಮನಡತತ್ನುರ.ೆ  
ಒಂದೂೆಂದತ ಕ್ನಡತ ಕ್ೊೇಣ 1,000 ಕ್.ೆಜಿ ಬರತತ್ುದೆ.  ಕ್ನಡತಕ್ೂೆೇಣಗಳನತನ ರನತ್ೊರೇರನತಿರ 
ಸ್ನಗಿಸತತ್ನುರ.ೆ  ಅದರ ಮನಂಸಕ್ೆೆ kilo ಗೆ 1,000/- ರೂಪನಯಿ ಇರತತ್ುದೆ.  ಇದತ ಏತ್ಕ್ೆೆ 
ಆಗತತಿುದ?ೆ ಅರಣಾ ಇಲನಖ ೆ ಏನತ ಮನಡತತಿುದ?ೆ ಅರಣಾ ಇಲನಖಯೆ ಹತಲ್ಲ ಸಂರಕ್ಷ್ಣನ 
ಯೇಜರೆ್ಯಲ್ಲಿ ಸ್ನೆೆಸ್ಚ ಆಗತತಿುಲಿವೇೆ? ಎಷತಾ ಕ್ನಡತ ಕ್ೊೇಣ ಇದೆ, ಎಷತಾ ಆರೆ್ಗಳಿವ,ೆ ಎಷತಾ ಚಿರತೆ್ 
ಇದೆ, ಎಷತಾ ಹತಲ್ಲ ಇದೆ ಎನತನವ ವಿಚನರದಲ್ಲಿ ಸ್ನೆೆಸ್ಚ ಆಗಿದಯೆೇ? ಮನನಾ ಗೃಹ ಸಚಿವರನದ ಅರಗ 
ಜ್ಞನರೆ್ೇಂದರರವರತ ಇಲ್ಲಿ ಕತಳಿತಿದನಿರೆ.  ಅದೆಷತಾ ಸಭೆಗಳನತನ ಮನಡಿದನಿರ ೆ ಕ್ೆೇಳಿ. ಇಲ್ಲಿ burning 
issue  ಇದೆ. ನನನ ತ್ೊೇಟ ಇದೆ, ತ್ೊೇಟದ ಸತತ್ುಲ್ಲಂದ ಮೂರತ ಅಡಿ ಬಂದರೆ ವನಾಜಿೇವಿಗಳ 
ಬೆೇಲ್ಲ ಬರತತ್ುದೆ.  ಭ್ದನರ ಅಭ್ಯನರಣಾ ಬರತತ್ುದೆ, ಈ ಕಡ ೆಕತದತರಮೆತಖ್ ಅಭ್ಯನರಣಾ ಬರತತ್ುದೆ.  
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ಜಿೇವನ ಮನಡತವುದತ ಕಷಾವನಗಿದ.ೆ  ಸತಮನರತ 1476 ಹಳಿುಗಳಿಗ ೆಈ ತ್ೂೆಂದರ ೆಇದೆ.  ಜೊತ್ೆಗೆ 
ಶ್ರೇಯತತ್ ಕಸೂುರಿ ರಂಗನ್ಚ ವರದ; ಪಶ್ಿಮ ಘಟಾ ಪರದೆೇಶಗಳು ಸತಮನರತ ಆರತ ರನಜಾಗಳಲ್ಲಿ 
ಹನದತಹೂೆೇಗತವುದರಿಂದ ಇದಕ್ೊೆಂದತ ತಿಲನಂಜಲ್ಲ ಹನಡಬೆೇಕ್ನಗತತ್ುದೆ.   

ಶ್ರೇ ಅರಗ ಜ್ಞನರೆ್ೇಂದರ (ಗೃಹ ಸಚಿವರತ):- ಮನನಾ ಭೊೇಜೆೇಗೌಡರೆೇ, ಕಸೂುರಿ ರಂಗನ್ಚ 
ವರದ ಬಗೆೆ ಸಕ್ನಾರ ಹೇೆಳಿದೆ.  ಯನವುದೇೆ ಕ್ನರಣಕೂೆ ರ್ನವು ಒಪತಪವ ಪರಶೆನ ಇಲಿ ಎಂದತ 
ದೆಹಲ್ಲಯಲ್ಲಿ ಹೇೆಳಿ ಬಂದದೆಿೇವೆ.  ಮನನಾ ಮತಖ್ಾಮಂತಿರಗಳು ಈಗನಗಲೆೇ ಹೆೇಳಿದನಿರೆ. ಸಕ್ನಾರದ 
ಬದಧತ್ೆಯಿದ.ೆ  ಕಸೂುರಿ ರಂಗನ್ಚ ವರದಯನತನ ಒಪತಪವ ಪರಶೆನಯೇ ಇಲಿ.  

ಶ್ರೇ ಎಸ್.ಎಲ. ಭೊೇಜೇೆಗೌಡ:- ಮನನಾ ಸಚಿವರೆೇ, ಅದಕ್ನೆಗಿ ತ್ಮಗೆ ಅಭಿನಂದರೆ್ಗಳು.  
ಎರಡತ ಕ್ನಾಬಿರೆ್ಟಚ ಮಿೇಟಿಂಗಚನಲ್ಲಿ ಜಿಲನಿ ಮಟಾ, ತ್ನಲೂಿಕತ ಮಟಾ ಮತ್ತು ಹೊೇಬಳಿ ಮಟಾದಲ್ಲಿ 
ನಡದೆಂತ್ಹ ಎಲನಿ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಜನರತ ಸ್ನಮೂಹಿಕವನಗಿ ವಿರೂೆೇಧ ಮನಡಿದನಿರ.ೆ ಅದತ ಮಂಗಳೂರತ 
ಇರಬಹತದತ, ಉಡತಪ್ತ, ಚಿಕೆಮಗಳೂರತ, ಶ್ವಮೊಗೆ ಇರಬಹತದತ ಆ ಭನಗದಲೆಿಲನಿ ವಿರೂೆೇಧ 
ಮನಡಿದನಿರ.ೆ  ಸಕ್ನಾರ ನಮಾ ಪರವನಗಿ ನಂತಿದ.ೆ  ಇದರ ಬಗೆೆ ಪರಿಸರ ಇಲನಖ ೆಮತ್ತು ಅರಣಾ 
ಇಲನಖಯೆವರ ಕಣತಣ ತ್ೆರೆಸಬೆೇಕ್ನಗಿದೆ.  ರ್ನನತ ಹೆೇಳುವುದೆೇರ್ಂೆದರೆ, ಸತಪ್ತರೇಂ ಕ್ೊೇಟಾ ಜಡಜಚಗಳು 
ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದತ ಅರಣಾ ಇಲನಖಯೆ ಗೆಸ್ಾಚ ಹೌಸ್ಚನಲ್ಲಿ ಕತಳಿತ್ತ ನಮಾ ಅರಣಾಗಳರ್ೆನಲನಿ ರೆ್ೂೇಡಿದರತ.  
ಕತದತರಮೆತಖ್ ರೆ್ೂೇಡಿದರತ, ಮತತ್ೂೆುೇಡಿ ಅಭ್ಯನರಣಾ ರೆ್ೂೇಡಿದರತ.  ಪರಿಸರ ಎಂತ್ಹ 
ಸತಂದರವನಗಿದ ೆ ಎಂದತ ಎಂಜನಯ್ಚ ಮನಡಿಕ್ೊಂಡತ ಹೊೇದರತ.  ಯನರೊೇ ಪರಿಸರವನದಗಳು 
ಹೆೇಳಿದರತ ಎಂದತ ಸತಪ್ತರೇಂ ಕ್ೊೇಟಚಾ ಕ್ೊಟಿಾರತವ ಆದೆೇಶ ನಮಾ ಬಳಿ ಇದೆ ಎಂದತ ಈ ಸದನದಲ್ಲಿ 
ರ್ನನತ ಘಂಟನಘೂೇಷವನಗಿ ಹೆೇಳುತ್ೆುೇರ್.ೆ  ಇದನತನ ಅವೆೈಜ್ಞನನಕವನಗಿ ಮನಡಿದಿೇರಿ.  ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ 
ವನಸ ಮನಡತವ ಜನರ ಕಳಕಳಿ ಇಲಿದಂತ್ನಗಿದೆ.  ನೇವೂ ಬನನ, ನಮಾನೂನ ಜಿೇವನ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ 
ಬಿಡಿ.  ಅಲ್ಲಿನ ಜನರತ ಅರಣಾದಲ್ಲಿ ಎಲನಿ ಗಿಡಗಳನೂನ ಅತ್ಾಂತ್ ಸತಂದರವನಗಿ ಬೆಳೆದದನಿರ.ೆ   ಅವರ 
ತ್ೊೇಟಗಳಲ್ಲಿ ಎಂತೆ್ಂತ್ಹ ಮರಗಳನತನ ಹನಕಿದನಿರ ೆ ರೆ್ೂೇಡಿ.  ಬಿೇಟೆ, ತ್ೆೇಗ ಸ್ೇೆರಿದಂತ್ ೆ ಎಲನಿ 
ಮರಗಳಿವೆ.  ಇಡಿೇ ರ್ನಡಿರ್ನದಾಂತ್ ಅರಣಾ ಇಲನಖಯೆವರತ ನೇಲಗಿರಿ ಮತ್ತು ಅಕ್ೆೇಷ್ಟಯನ 
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ಗಿಡಗಳನತನ ಬೆಳೆದದನಿರೆ.  ಸಕ್ನಾರ ಆದೆೇಶ ಮನಡಿದ,ೆ ಆದೆೇಶ ಮನಡಿ ಹತ್ತು ವಷಾವನಗಿದ.ೆ  10 
ವಷಾದ ನಂತ್ರದಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗ ೆ ಒಂದೇೆ ಒಂದತ ಅಕ್ೆೇಷ್ಟಯನ ಮತ್ತು ನೇಲಗಿರಿ ಗಿಡಗಳನತನ 
ರೆ್ಡಬನರದತ ಮತ್ತು ಇದಿಂತ್ಹ ನೇಲಗಿರಿ ಮತ್ತು ಅಕ್ೇೆಷ್ಟಯನ ಗಿಡಗಳನತನ ತ್ೆಗೆಯಬೆೇಕ್ೆಂದತ ಹೆೇಳಿದೆ. 
ಆದರ ೆ ಅರಣಾ ಇಲನಖಯೆವರತ ಯನರನದರೂ ಮನಸತೆ ಮನಡಿದನಿರನ? ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಅವರ 
ನಸಾರಿಗೆ ಬನನ.  ಅವರ ನಸಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ೆೇಷ್ಟಯನ ಮರ ಇದೆ, ನೇಲಗಿರಿ ಮರ ಇದೆ.  ಅದನತನ 
ರೈೆತ್ರಿಗ ೆ ಕ್ೂೆಡತವುದಕ್ೆೆ ಬರತತ್ನುರೆ.  ಇವತ್ತು ಪರಿಸರವನತನ ಉಳಿಸಬೆೇಕ್ನಗಿದೆ, ಪರಿಸರ ಉಳಿದರೆ 
ರ್ನವಲೆಿರೂ ಉಳಿಯತತ್ೆುೇವೆ.  ಆ ನಟಿಾನಲ್ಲಿ ಇದಕ್ೆೆ ಎಷತಾ ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪನಯಿಗಳು ಖ್ಚನಾದರೂ 
ಪರವನಗಿಲಿ. ಜನಗಳನತನ ಉಳಿಸಬೆೇಕತ, ಅರಣಾವನತನ ಉಳಿಸಬೆೇಕ್ೆಂದತ ಈ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ 
ಕ್ೆೇಳುತ್ುೆೇರೆ್.  ಇನೂನ ಬಹಳ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದತ್ತು, ಆದರ ೆಅವಕ್ನಶವಿಲಿ.  ತ್ೊಂದರಯೆೇನಲಿ, ನನಗೆ 
ಅವಕ್ನಶವನತನ ಕ್ೂೆಟಿಾಲಿವಂೆದತ ಹೆೇಳುವುದಲಿ, ಕ್ೂೆಟಿಾದಿೇರಿ.  ಆದರೆ ರ್ನನತ ಇನೂನ ತ್ತಂಬನ 
ಮನತ್ರ್ನಡಬೇೆಕ್ನಗಿತ್ತು.  ನನಗ ೆ ಅವಕ್ನಶ ಕ್ೂೆಟಿಾದಿಕ್ನೆಗಿ ಧನಾವನದಗಳು.  ಇದತವರೆಗೂ 
ಸಮನಧನನಚಿತ್ುವನಗಿ ಸಭನಪತಿಯವರತ ಮತ್ತು ತ್ನವೆಲಿರೂ ಕ್ೆೇಳಿದಿಕ್ೆೆ ತ್ಮಗೂ ಕೂಡ 
ವಂದರೆ್ಗಳನತನ ಹೆೇಳಿ, ನನನ ಮನತ್ತಗಳನತನ ಮತಗಿಸತತ್ೆುೇರ್ೆ.  

ಶ್ರೇ ಎಂ.ಕ್.ೆ ಪನರಣೆೇಶ್ಚ (ಸಾಳಿೇಯ ಸಂಸೆ್ಾಗಳ ಕ್ೆೇತ್ರ):- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 
ಅವಕ್ನಶಕ್ನೆಗಿ ಧನಾವನದಗಳು.  ಕರ್ನಾಟಕ ಸಕ್ನಾರ 02,65,720 ಕ್ೂೆೇಟಿ ರೂಪನಯಿಗಳ 
ನವಕರ್ನಾಟಕ ನಮನಾಣ ಸಂಕಲಪ ಹನಗೂ ಸತಳುು ಭ್ರವಸ್ಗೆಳಿಲಿದಂತ್ಹ ಬಜೆಟನತನ 
ಮಂಡಿಸಿರತವುದನತನ ರ್ನನತ ಸ್ನಾಗತ್ ಮನಡತತ್ುೆೇರೆ್.  ಬಹತಶಃ ಒಳುೆಯ ಬಜೆಟಚಗಳನತನ ಮಂಡಿಸಿದನಗ 
ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷ್ದಂದ ಅದನತನ ಸಹಿಸಿಕ್ೂೆಳುಲನಗದೆೇ, ವಿರೂೆೇಧ ವಾಕುಪಡಿಸತವುದತ ಸಹಜ ಎನತನವುದತ 
ಸ್ನಮನನಾವನಗಿ ನಮಾಲಿರಿಗೂ ಗೊತಿುರತವಂತ್ಹ ಸಂಗತಿಯನಗಿದೆ.  

(ಈ ಹಂತ್ದಲ್ಲಿ ವೆೈಸ್ಚಚೆೇಮಾನ್ಚರವರನದ ಶ್ರೇ ಕೆ್.ಟಿ. ಶ್ರೇಕಂಠೆೇಗೌಡರವರತ ಪ್ತೇಠವನನಲಂಕರಿಸಿದರತ) 
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ದೆೇಶದ ಪರಧನನಮಂತಿರಯವರನದಂತ್ಹ ಸರ್ನಾನಾ ನರೇೆಂದರ ಮೊೇದಯವರತ ಒಂದತ ಉದೆಿೇಶವನತನ 
ಇಟತಾಕ್ೂೆಂಡತ “ಸಬಚ ಕ್ನ ಸ್ನಥ್ಚ, ಸಬಚ ಕ್ನ ವಿಶನಾಸ್ಚ, ಸಬಚ ಕ್ನ ವಿಕ್ನಸ್ಚ, ಸಬಚ ಕ್ನ ಪರಯನಸ್ಚ”ಚ
ಇದನತನ ಈ ದೆೇಶದ ಜನರೇೆ ಒಪ್ತಪಕ್ೂೆಂಡಿರತವನಗ ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷ್ದವರತ ವಿರೂೆೇಧ ಮನಡತತಿುದನಿರ.ೆ  

(ಮತಂದತ) 

(235) 10-03-2022 KH/BNS   1-10 

(ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇರಚಮನ್ಚ ಉಪಸಿಾತಿ) 

ಶ್ರೇ ಎಂ.ಕ್.ೆ ಪನರಣೆೇಶ್ಚ (ಮತಂದತ):-  

ನಮಾ ದೆೇಶದ ಪರಧನನ ಮಂತಿರಗಳು ಎಲೂಿ ಕೂಡ “ಬಿಜೆಪ್ತ ಕ ಸ್ನಥ್ಚ”,ಚ“ಬಿಜೆಪ್ತ ಕ ವಿಕ್ನಸ್”,ಚ“ಬಿಜೆಪ್ತ 
ಕ ವಿಶನಾಸ್”,ಚ“ಬಿಜೆಪ್ತ ಕ ಪರಯನಸ್” ಎಂದತ ಎಲೂಿ ಹೇೆಳಲ್ಲಲಿ. ಎಲೂಿ ರನಜಕ್ನರಣದ ಮನತ್ತಗಳನತನ  
ಆಡಲ್ಲಲಿ. ದೇೆಶದ ಬಗೆೆ ಮನತ್ರ್ನಡಿದಂತ್ಹ ಮನತ್ತ. ಇದರ ಮೂಲ ಉದೆಿೇಶಗಳೇೆನತ? ಇವೆಲಿವನೂನ 
ಗತರಿಯನಗಿಟತಾಕ್ೂೆಂಡತ, ಇವತ್ತು ರನಜಾ ಸಕ್ನಾರವೂ ಕೂಡ ಈ ಬಜೆಟಚ ಅನತನ ಮಂಡಿಸಿದ.ೆ ಈ 4 
ಶಬಿಗಳ ಅಥಾ ಏನತ? ದೇೆಶ ಮೊದಲತ, ಅಭಿವೃದಧ ನಂತ್ರ, ಹನಗೆ ಜನರ ಸಮಸ್ೆಾಗಳು, ಪರಿಹನರ 
ಮನಡತವಂತ್ಹದತಿ, ಶರದನಧ ಕ್ೆೇಂದರಗಳನತನ ಗೌರವದಂದ ರೆ್ೂೇಡತವಂತ್ಹದತಿ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದಧಯನತನ 
ಮನಡತವಂತ್ಹದತಿ, ಹನಗ ೆ ದೆೇಶದ ಬಗೆೆ ದೂರದೃಷ್ಟಾಯನತನ ಹೂೆಂದಕ್ೊಳುುವಂತ್ಹದತಿ 
ಎನತನವಂತ್ಹದೆಿೇ ಈ 4 ಪದಗಳ ಅಥಾಗಳು. ಹನಗನಗಿ, ರ್ನವು ಅಥಾ ಮನಡಿಕ್ೊಳುುವಂತ್ಹ 
ರಿೇತಿಗಳು ಬೆೇರ ೆಬೆೇರ ೆ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಯೇಚರೆ್ ಮನಡಿದನಗ ಇವೆಲನಿ ತ್ಪನಪಗಿ ಅನಸತತ್ುದ.ೆ ಆದರೆ, 
ಇದತ ಇಡಿೇ ದೇೆಶದ ದೃಷ್ಟಾಯಿಂದ ಆಗಿರತವಂತ್ಹ ಚತರ್ನವಣೆಯಲ್ಲಿ mandate ಅನತನ ಕ್ೊಟಿಾದನಿರೆ. 
ದೆೇಶದ ಪರಧನನ ಮಂತಿರಯವರನದಂತ್ಹ ಮನನಾ ನರೇೆಂದರ ಮೊೇದಯವರತ ಮಂಡಿಸಿರತವಂತ್ಹ 
ಬಜೆಟಚ, ಹನಗೆ ಅವರತ ಹೆೇಳಿರತವಂತ್ಹ 4 ಶಬಿಗಳು ಅಥಾಪೂಣಾವನಗಿದೆ. ಹನಗನಗಿ, ರ್ನವು ತ್ಮಾ 
ಜೊತ್ೆ ಇದೆಿೇವೆ ಎನತನವಂತ್ಹದನತನ ಇವತ್ತು ಬಂದರತವಂತ್ಹ ಚತರ್ನವಣಯೆ ಫಲ್ಲತ್ನಂಶದಲ್ಲಿ 
ಕಂಡಿದೆಿೇವೆ. ನನಗ ೆ ಗೊತಿುದ.ೆ ಮನನಾ ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷ್ದ ರ್ನಯಕರ ಬಗೆೆ ವೆೈಯಕಿುಕವನಗಿ ನನಗೆ 
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ತ್ತಂಬನ ಗೌರವ ಇದೆ. ಏಕ್ೆಂದರ,ೆ ಅವರತ ಕೂಡ ಹಲವು ಸದನಗಳನತನ ಪರತಿನಧಿಸಿ ಬಂದದನಿರ.ೆ 
ತ್ತಂಬನ ವಿಚನರಗಳನತನ ಅರಿತಿದನಿರ.ೆ ಈ ಸದನಕ್ೆೆ ಒಂದತ ಮನದರಿಯನಗಿ ಭನಷಣವನತನ ಮನಡಿ, 
ಎಲಿರಿಗೂ ಕಣೆುರಸೆತವಂತ್ಹ ಪರಯತ್ನ ಮನಡತತ್ನುರ ೆ ಎನತನವಂತ್ಹ ನರಿೇಕ್ೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ 
ರ್ನವಿದೆಿವು. ಆದರೆ, ಅವರ ಬಗೆೆ ನನಗ ೆ ಕನಕರ ಕೂಡ ಆಗತತಿುದೆ. ಏಕ್ಂೆದರೆ, ಇಷತಾ ವಷಾದ 
ರನಜಕ್ನರಣದ ಒಳಗೆ ಒಳೆುಯದನತನ ಒಳೆುಯದತ ಎನತನವಂತ್ಹದನತನ, ಕ್ೆಟಾದಿನತನ ಕ್ೆಟಾದತಿ 
ಎನತನವಂತ್ಹದನತನ ಮನಡಿದನಿರ.ೆ ಸಕ್ನಾರವನತನ ಕ್ೆಲವು ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ ಕಿವಿ ಹಿಂಡತವಂತ್ಹ 
ಕ್ೆಲಸಗಳನತನ ಮನಡತವಂತ್ಹ ಜವನಬನಿರಿ ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷ್ದ ರ್ನಯಕರದತ ಇರತತ್ುದೆ ಎಂದತ 
ಭನವಿಸಿದೆಿೇರ್.ೆ ಇಂತ್ಹ ಸಂದಭ್ಾಗಳಲ್ಲಿ ಮನತ್ರ್ನಡಬೆೇಕ್ನದರೆ, ಕ್ೆಲವು ವಿಚನರಗಳು ಪರಸ್ನುಪ ಕೂಡ 
ಆಯಿತ್ತ. ಈ ರನಜಾದ ಖ್ಜನರೆ್ಯನತನ ಬೆಂಗಳೂರತ ಖ್ಜನರೆ್ ಎಂದತ ಉಲೆಿೇಖ್ವನಯಿತ್ತ. ಈ 
ದೆೇಶದ ಖ್ಜನರೆ್ಯನತನ ಡಲೆ್ಲಿ ಖ್ಜನರೆ್ ಎಂದತ ಉಲೆಿೇಖ್ವನಯಿತ್ತ. ಆದರೆ, ಅದನತನ 
ಸರಿಪಡಿಸಿಕ್ೊಳುಬೆೇಕ್ೆಂದತ ರ್ನನತ ವಿನಂತಿಯನತನ ಮನಡಿಕ್ೂೆಳುುತ್ೆುೇರ್ೆ. ದೆೇಶದ ಖ್ಜನರೆ್, ಈ ರನಜಾದ 
ಖ್ಜನರೆ್. ಇವತ್ತು ರ್ನವು ಇಲ್ಲಿದೆಿೇವ.ೆ ರ್ನಳ ೆಅವರತ ಇಲ್ಲಿರಬಹತದತ. ಅದತ ಬೆೇರ ೆಪರಶೆನ. ಆದರೆ, ಅಲ್ಲಿ 
ಕತಳಿತ್ಂತ್ಹ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ ಅದನತನ ವಿರೂೆೇಧ ಮನಡತವುದತ, ಇಲ್ಲಿ ಕತಳಿತ್ಂತ್ಹ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ 
ಸಮಥಾರೆ್ಯನತನ ಮನಡಿಕ್ೂೆಳುುವಂತ್ಹ ಪರಿಪನಠ ಆಗಬನರದತ ಎಂದತ ರ್ನನತ ಅಂದತಕ್ೂೆಂಡಿದೆಿೇರ್ೆ. 
ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜಾದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಕ್ನಾರ ಈಗ ಅತಿ ಹಚೆಿಿನ ಸ್ನಲವನತನ ಮನಡಿದ ೆ ಎಂದತ 
ಗೊತಿುರಬೆೇಕತ. ಅವರತ ವಿಮಶೆಾಯನತನ ಮನಡಿಕ್ೊಳುಲ್ಲ. ಬಹತಶಃ ಅದತ ಮನನಾ 
ಸಿದಿರನಮಯಾನವರತ ಮತಖ್ಾಮಂತಿರಯನಗಿದನಿಗ, ಈ ರನಜಾದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚತಿ ಸ್ನಲವನತನ 
ಮನಡಿದಂತ್ಹ ಮತಖ್ಾಮಂತಿರಗಳು ಯನರನದರೂ ಇದಿರೂ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದರ ೆ ಮನನಾ 
ಸಿದಿರನಮಯಾನವರತ ಎಂದತ ಹೆೇಳಬಹತದತ. ಅವರ ದೃಷ್ಟಾ ಒಳೆುಯದರಬಹತದತ. ರ್ನನತ ಅವರ ಬಗೆೆ 
ವಿರೂೆೇಧ ಮತ್ತು ಆಕ್ೇೆಪವನತನ ವಾಕುಪಡಿಸತತಿುಲಿ. ರ್ನನತ ಹೆೇಳುತಿುರತವಂತ್ಹದತಿ, ಕ್ೆೇವಲ ಸಂದಭ್ಾಕ್ೆೆ 
ತ್ಕೆರ್ನಗಿ ಸ್ನವಾಜನಕ ಕ್ೆೇಮನಭಿವೃದಧಯ ದೃಷ್ಟಾಗ ೆ ಸಂದಭ್ಾವನಗಿ ಸ್ನಲವನತನ ಮನಡತವಂತ್ಹ 
ಅನವನಯಾತ್ೆಗಳು ಬರತವಂತ್ಹದತಿ ಸಹಜ. ಅಂತ್ಹ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ ಮನಡಬೆೇಕ್ನಗತತ್ುದೆ. ರ್ನನತ 
ಏನತ ಟಿೇಕ್ೆ ಮನಡತತಿುಲಿ. ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷ್ದಲ್ಲಿ ಕತಳಿತಿರತವಂತ್ಹ ಎಲನಿ ಸದಸಾರತ ನನನ ಸ್ೆನೇಹಿತ್ರತ. 



87 

                                                                                                                                                  ವಿಪ/10-03-2022   
“ wzÀÄÝ¥ÀrAiÀiÁUÀzÀ ¥Àæw/unedited copy/£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ¼À°è CxÀªÁ ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉUÁV G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀPÀÆqÀzÀÄ 

__________________________________________________________________________________ 

ಪರತಿಯಬಬರತ ಈ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ ಇರಬೇೆಕ್ನದರ,ೆ ಪರ-ವಿರೂೆೇಧಗಳನತನ ಚಚೆಾ ಮನಡತತ್ೆುೇವ.ೆ ಆದರೆ, 
ಹೊರಗಡೆ ಹೂೆೇದನಗ ಪರಸಪರ ರ್ನವು ಏನತ ಚಚಾೆ ಮನಡಿದೆಿೇವೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನತ ವಿಚನರಗಳು ಇವೆ 
ಎನತನವಂತ್ಹದನತನ ವಿನಮಯ ಕೂಡ ಮನಡಿಕ್ೊಳುುತ್ುೆೇವೆ. ಹನಗನಗಿ, ಸ್ನೆೇಹದ ಒಳಗಡ ೆರನಜಕ್ನರಣ 
ಇರತವಂತ್ಹದತಿ ಇದೆ. ಸಹಜವನಗಿ ರನಜಕ್ನರಣದಲ್ಲಿ ವಿರೂೆೇಧಗಳು ಇದೆಿೇ ಇರತತ್ುದೆ. ಅವರತ ಅಲ್ಲಿ 
ಕತಳಿತ್ನಗ ವಿರೂೆೇಧ ಮನಡಬೆೇಕ್ನಗತತ್ುದೆ. ರ್ನವು ಸಮಥಾರೆ್ ಮನಡಿಕ್ೂೆಳುಬೆೇಕ್ನಗತತ್ುದೆ. ಇದತ 
ಸಹಜವನದಂತ್ಹ ಪರಕಿರಯ ಎಂದತ ರ್ನನತ ಅಂದತಕ್ೊಂಡಿದೆಿೇರ್ೆ. ಆದರೆ, ಇವತ್ತು ಈ 
ಸಂದಭ್ಾದೊಳಗೆ ಎರಡತ ವಷಾದಲ್ಲಿ ಆದಂತ್ಹ ಪರಿಸಿಾತಿಗಳನತನ ಯೇಚರ್ ೆ ಮನಡಬೇೆಕಲಿವೆೇ, 
ಯನರೆೇ ಇರಲ್ಲ, ಅವರತ ಆಡಳಿತ್ವನತನ ಮನಡತತಿುದಿರ ೆ ಇದೆೇ ಪರಿಸಿಾತಿ ಇರತತಿುತ್ುಲಿವೇೆ, ಏರ್ನದರೂ 
ಮೇಲ್ಲಂದ ಉದತರತತಿುತ್ೆು, ಯನವುದೆೇ ಆದನಯಗಳು ಇಲಿದದಿಂತ್ಹ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ ರನಜಾದಲ್ಲಿ ಜನ 
ಸ್ನಮನನಾರ ಸಮಸ್ೆಾಗಳನತನ ಬಗಹೆರಿಸತವುದಕ್ೆೆ ಕರಮ ಕ್ೆೈಗೊಳುಬೆೇಕ್ನಗಿತ್ುಲಿವೆೇ? ಆರ್ಥಾಕ ಪರಿಸಿಾತಿ 
ಹದಗಟೆಿಾತ್ುಲಿವೇೆ, ಅಂತ್ಹ ಸಂದಭ್ಾಗಳಲೂಿ ಯಶಸಿಾಯನಗಿ ನಭನಯಿಸಿರತವುದಕ್ೆೆ ಬೆನತನ 
ತ್ಟಾಬೇೆಕಲಿವೆೇ, ಯನರೇೆ ಮತಖ್ಾಮಂತಿರಗಳು ಇರಬಹತದತ, ಆಗ ಮನನಾ 
ಬಿ.ಎಸ್.ಯಡಿಯೂರಪಪನವರತ ಇದಿರತ, ಈಗ ಮನನಾ ಬಸವರನಜ ಬೊಮನಾಯಿಯವರತ ಇದನಿರ,ೆ 
ಅವರೆಲಿರೂ ಕೂಡ ಕ್ೂೆಟಾಂತ್ಹ ಕ್ನಯಾಕರಮಗಳನತನ ಯಶಸಿಾಯನಗಿ ಜೊೇಡಿಸಿದನಿರಲಿವೆೇ, ಇಂತ್ಹ 
ಸಂದಭ್ಾದಲೂಿ 2.65 ಲಕ್ಷ್ ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪನಯಿಗಳ ಬಜೆಟಚಅನತನ ಕೂರಡಿೇಕರಿಸಿಕ್ೊಂಡತ 
ಮನಡತವಂತ್ಹ ಪರಯತ್ನ ಮನಡಿದನಿರಯೆಲಿವೇೆ, ಅದರ ಬಗೆೆ ಮನತ್ರ್ನಡಬೆೇಕಲಿವೆೇ, ಕ್ೆಲವು 
ಸಂದಭ್ಾಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ೆಲವು ಹಂತ್ಗಳಲ್ಲಿ ತ್ಪತಪಗಳು ಆಗತವಂತ್ಹದತಿ ಸಹಜ. ಆ ತ್ಪತಪಗಳನತನ 
ಹೆೇಳುವಂತ್ಹ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ ಹೆೇಳಬೇೆಕತ. ಅದನತನ ಬಿಟತಾ ಪನರರಂಭಿಕ ಹಂತ್ದಂದ ಕ್ೊರೆ್ಯವರಗೊ 
ಟಿೇಕ್ೆಗಳರ್ೆನೇ ಮನಡತವುದನದರೆ, ಈ ಸದನಕ್ೆೆ ಏನತ ಅಥಾ ಬರತತ್ುದೆ? ಹನಗನಗಿ, ಈ ಒಂದತ 
ಸಂದಭ್ಾದೊಳಗೆ ರ್ನನತ ಹೆೇಳುವುದಷ್ಾೆೇ. ಏಕ್ೆಂದರ,ೆ ನನಗ ೆಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕ್ೆೆ 22 ನಮಿಷಗಳನತನ 
ಕ್ೊಟಿಾದನಿರೆ. ರ್ನನತ ಅದನತನ ಕೂಡ ಮಿೇರತವುದಲಿ. ಆ ಸಮಯದೊಳಗೆ ರ್ನನತ ಎಲನಿ ವಿಚನರಗಳನತನ 
ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕ್ೆೆ ಬಯಸತತ್ೆುೇರೆ್. ಬಹತಶಃ ಈಗಲನದರೂ ನನನ ಸ್ನೆೇಹಿತ್ರನಗಿರತವಂತ್ಹ 
ಕ್ನಂಗೆರಸ್ಚನವರಿಗೆ ದೆೇಶದೂೆಳಗೆ ದೂರದೃಷ್ಟಾಯನತನ ಹೊಂದ ಮನನಾ ನರೇೆಂದರ ಮೊೇದಯವರತ 
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ಬಜೆಟಚ ಅನತನ ಮಂಡಿಸಿದನಿರೆ. ಅದೆೇ ರಿೇತಿ ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ದೂರದೃಷ್ಟಾಯರೆ್ನೇ 
ಹೊಂದರತವಂತ್ಹ ಬಜೆಟಚ ಇದನಗಿದೆ. ಈಗ ಸಹಜವನಗಿ ಇರತವಂತ್ಹ ಪರಿಸಿಾತಿಯನತನ 
ನಭನಯಿಸತವುದಕ್ೆೆ ಏನತ ಮನಡಬೇೆಕ್ೆಂಬ ದೃಷ್ಟಾಕ್ೂೆೇನದೂೆಳಗೆ ಮನನಾ ಮತಖ್ಾಮಂತಿರಗಳು ಈ 
ಬಜೆಟಚ ಅನತನ ಮಂಡಿಸಿದನಿರ.ೆ ಹನಗನಗಿ, ಆ ದೂರದೃಷ್ಟಾಯ ಬಜೆಟಚ ಅನತನ ರ್ನವೇೆರ್ನದರೂ 
ಉತ್ುರಪರದೆೇಶ, ಪಂಜನಬಚ, ಬರತವಂತ್ಹ ಚತರ್ನವಣೆಯನತನ ಯೇಚರ್ೆ ಮನಡಿ, ಆವತ್ತು ಅದಕ್ೆೆ 
ಅನತಕೂಲಕರವನದಂತ್ಹ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಬಜೆಟಚ ಅನತನ ಸತಲಭ್ವನಗಿ ಮನಡಬಹತದನಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಆ 
ರಿೇತಿ ಮನಡಲ್ಲಲಿ. ಚತರ್ನವಣೆಯನತನ ದೃಷ್ಟಾಯಲ್ಲಿಟತಾಕ್ೂೆಂಡತ ಮನಡಲ್ಲಲಿ. ದೆೇಶದ ಯತವಕರ 
ಭ್ವಿಷಾದ ದೂರದೃಷ್ಟಾಯನನಟತಾಕ್ೊಂಡತ ಬಜೆಟಚ ಅನತನ ಕ್ೆೇಂದರ ಸಕ್ನಾರ ಮಂಡಿಸಿತ್ತ. ಇದಕ್ೆೆ ಜನ 
ಸಪಂದಸಿದರತ. ಜನ ಸಪಂದರೆ್ಯನತನ ಮನಡಿ, ಆಗಿರತವಂತ್ಹ ಚತರ್ನವಣಯೆಳಗೆ ಇವತ್ತು ನಮಗ ೆ
ಎಲನಿ ಭನಗಗಳಲ್ಲಿ ಮನನಾ ನರೇೆಂದರ ಮೊೇದಯವರತ ದೆೇಶದ ದೃಷ್ಟಾಯಿಂದ ಕ್ೆೈಹಿಡಿಯತವಂತ್ಹ 
ಕ್ೆಲಸವನತನ ಮನಡಿದನಿರ.ೆ ಈಗ ಇವರತ ಏನತ ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ನುರೆ. ಜನರತ ಕ್ೊಟಿಾರತವಂತ್ಹ 
mandate ವಿರತದಧ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕ್ೆೆ ಸ್ನಧಾವೇೆ, ಇವರಿಗ ೆಧವನ ಇದೆಯೇ, ನಮಾ ಬಗೆೆ ಇರಲ್ಲ, 
ಚತರ್ನಯಿತ್ ಪರತಿನಧಿಗಳ ಬಗೆೆ, ಸಕ್ನಾರದ ಆಡಳಿತ್ವನತನ ನಡಸೆತತಿುರತವವರ ಬಗೆೆ 
ಮನತ್ರ್ನಡತವಂತ್ಹ ಧವನ ಇದೆ. ಆದರೆ, ಇವತ್ತು ಜನಸ್ನಮನನಾರತ ಕ್ೊಟಿಾರತವಂತ್ಹ ತಿೇಪತಾ, ಅದರ 
ವಿರತದಧ ಧವನಯನತನ ಎತ್ತುವುದಕ್ೆೆ ಆಗತತ್ುದೆಯೇ? ದೆೇಶದ ಪರಧನನ ಮಂತಿರಯವರ ಬಗೆೆ 
ಅವಹೆೇಳನಕ್ನರಿ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕ್ೆೆ ಇವರಿಗೆ ಧವನ ಇದೆಯೇ, ಆದರ,ೆ ಈಗಲನದರೂ 
ರ್ನವು ಬತದಧಯನತನ ಕಲ್ಲಯಬೆೇಕ್ನಗತತ್ುದೆ. ದೆೇಶ ನನಗ ೆ ಮೊದಲತ. ಯನರ ಕತಟತಂಬಕ್ೂೆೆೇಸೆರ 
ರನಜಕ್ನರಣ ಮನಡಲ್ಲಲಿ. ಯನರ ಕತಟತಂಬದ ವಾಕಿುಯನತನ ಇವತ್ತು ಮತಂದ ೆ ತ್ರತವಂತ್ಹ 
ಪರಯತ್ನಗಳನಗಲ್ಲಲಿ. ಜನಸ್ನಮನನಾರತ ರೆ್ೂೇಡಿದರತ. ಎಂತ್ಹ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿಯೂ ಈ ದೆೇಶವನತನ 
ಬಿಟತಾಕ್ೂೆಡದೇೆ ಇರತವಂತ್ಹ ಪರಿಸಿಾತಿಯಳಗೆ ಈ ದೇೆಶದ ಆಡಳಿತ್ ನಡಯೆತತಿುದೆ. ಹನಗನಗಿ, ಇವತ್ತು 
ನಮಾ ಸಂಕಷಾಗಳು ಇದಿರೂ ಕೂಡ ಎರಡತ ವಷಾಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡತ ಬನರಿ ಕ್ೊೇವಿಡಚ ಬಂದತ ನಮಗ ೆ
ತ್ತಂಬನ ಸಂಕಷಾ ಬಂದದೆ. ಇದತ ಪರಿಹನರವನಗಿದೆ ಎಂದತ ಹೆೇಳುವುದಕ್ೆೆ ಬಯಸತವುದಲಿ. ಆ 
ಸಂಕಷಾದೊಳಗ ೆಜನಸ್ನಮನನಾರತ ಸಂಕಷಾವನತನ ಮರತೆ್ತ, ದೇೆಶ ಮೊದಲತ ಎನತನವಂತ್ಹ ಯೇಚರೆ್ 
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ಇರತವಂತ್ಹ ದೆೇಶದ ಪರಧನನ ಮಂತಿರಗಳ ಕ್ೆೈಹಿಡಿಯಬೆೇಕತ. ಏಕ್ೆಂದರ,ೆ ಇವತ್ತು ರ್ನವಿರತತ್ೆುೇವೆ. ರ್ನಳ ೆ
ಇರ್ೂೆನಬಬರಿರತತ್ನುರೆ. ರ್ನವೇೆನತ ಇಲೆಿೇ ಮೊಳ ೆ ಹೊಡೆದತಕ್ೂೆಂಡತ ಯನರತ ಕೂರತವುದಲಿ. 
ಇಲ್ಲಿರತವಂತ್ಹ ಸದಸಾರೆಲನಿ ಶನಶಾತ್ವನಗಿ ಇಲ್ಲಿರತತ್ುೆೇವೆಯೇ, ಮತಂದೆ ಯತವ ಪ್ತೇಳಿಗೆಗಳು ಬರತತ್ುದೆ. 
ಯತವ ಜರ್ನಂಗದ ಭ್ವಿಷಾ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದ.ೆ ಹನಗನಗಿ, ಇವೆಲನಿ ದೂರದೃಷ್ಟಾಕ್ೊೇನದಂದ 
ಮನಡಿದಂತ್ಹ ಬಜೆಟಚರೆ್ೂಳಗೆ ಏಕ್ನಏಕಿ ಟಿೇಕ್ೆಗಳನತನ ಮನಡತವಂತ್ಹದತಿ ಸರಿಯೇ 
ಎನತನವಂತ್ಹದನತನ ಈ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ ಹೇೆಳುವುದಕ್ೆೆ ಬಯಸತತ್ೆುೇರೆ್. ಏಕ್ೆಂದರ,ೆ ಈಗನಗಲೆೇ ರ್ನನತ 
ಹೆೇಳಿದೆ. ರ್ನನತ ಯನರನತನ ಚತಚಿಿ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕ್ೆೆ ಹೂೆೇಗತವುದಲಿ. ಏಕ್ೆಂದರ,ೆ ಚತಚಿಿ 
ಮನತ್ರ್ನಡಿದಂತ್ಹ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ ಅವರತ ಹೆೇಳುವಂತ್ಹದತಿ, ನನಗೆ ಸಿಕಿೆರತವಂತ್ಹ ಸಮಯ 
ಕ್ನಲಹರಣವನಗತವಂತ್ಹದತಿ ಬೇೆಡ ಎನತನವಂತ್ಹ ದೃಷ್ಟಾಯಲ್ಲಿ ರ್ನನದೆಿೇರೆ್. ಇರ್ನನದರೂ ಆಡಳಿತ್ ಪಕ್ಷ್ 
ಇದಿಂತ್ಹ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷ್ಗಳು ಇರಬೇೆಕತ. ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷ್ಗಳು ಯನವತ್ತು ಅಷ್ೆಾ, 
ಒಂದತ ಆರೂೆೇಗಾಕರವನದಂತ್ಹ ಟಿೇಕ್ೆ-ಟಿಪಪಣಿಗಳನತನ ಮನಡತವಂತ್ಹ ಕ್ೆಲಸಗಳು ಈ 
ಸಂದಭ್ಾಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಲೇೆ ಬೆೇಕ್ನಗತತ್ುದೆ. ಇವತ್ತು ಸಮಸ್ೆಾ ಇದೆ. ರ್ನನತ ಮಲೆರ್ನಡತ ಭನಗದಂದ 
ಬಂದರತವಂತ್ಹವನತ. ಅಲ್ಲಿ ನೂರನರತ ಸಮಸ್ೆಾಗಳಿವೆ. ಅಲ್ಲಿರತವ ಸಮಸ್ಾೆಗಳನತನ ಪರಿಹನರ 
ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಇವತ್ತು ಸಕ್ನಾರಗಳು ಕಣುೆರೆದತ ರೆ್ೂೇಡತವಂತ್ಹ ಅಗತ್ಾತ್ಗೆಳು ಕೂಡ ಇದೆ 
ಎನತನವಂತ್ಹದನದರ,ೆ ಈ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ ರ್ನನತ ಒತಿು ಹೆೇಳುವುದಕ್ೆೆ ಏಕ್ೆ ಹೊೇಗತವುದಲಿವೆಂದರೆ, 
ಆರ್ಥಾಕ ಪರಿಸಿಾತಿ ಇವತ್ತು ಹದಗಟೆಿಾದೆ. ಅದನತನ ಒಂದತ ಸರಿ ಹಂತ್ಕ್ೆೆ ತ್ರತವಂತ್ಹ ಪರಯತ್ನವನತನ 
ಸರ್ನಾನಾ ಬಸವರನಜ ಬೊಮನಾಯಿಯವರ ರೆ್ೇತ್ೃತ್ಾದ ಸಕ್ನಾರ ಪನರಮನಣಿಕ ಪರಯತ್ನವನತನ ಮನಡಿ 
ಈ ಬಜೆಟಚ ಅನತನ ಮಂಡಿಸಿದ.ೆ ಇವತ್ತು ರ್ನವು ಮನಧಾಮದಲ್ಲಿ ರೆ್ೂೇಡಿದೆಿೇವೆ. ಕಟಾಕಡೆಯ 
ಮನತಷಾನಂದ ಹಿಡಿದತ ಪರತಿಯಬಬ ಮನತಷಾನಗೂ ಈ ಬಜೆಟಚ ನಲ್ಲಿ ಅವಕ್ನಶಗಳನತನ ನಮನಾಣ 
ಮನಡಿಕ್ೊಟಿಾದೆ.   ನಮನಾಣ ಮನಡಿಕ್ೊಟತಾ, ಇದನತನ ಕ್ನಯಾಗತ್ ಮನಡತವಂತ್ಹ ಜವನಬನಿರಿಗಳು 
ಸಕ್ನಾರದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಹಿಂದ ೆ ಆಗಿರತವಂತ್ಹ ಬಜೆಟಚನ ಬಗೆೆ ಉಲೆಿೇಖ್ಗಳನತನ ಮನಡಿದನಗ ರ್ನವು 
ಯೇಚರೆ್ಯನತನ ಮನಡಬೇೆಕತ. ಇವತ್ತು ಅದನತನ ಮನಡಲ್ಲಲಿ, ಇದನತನ ಮನಡಲ್ಲಲಿ. ಎಷತಾ ವಷಾಗಳ 
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ಆಡಳಿತ್ಗಳನತನ ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷ್ದವರತ ಮನಡಿದಿರತ. ಆಡಳಿತ್ ಪಕ್ಷ್ದಲ್ಲಿರತವಂತ್ಹ ಸಕ್ನಾರಗಳು 
ಇವತ್ತು ಎಷತಾ ವಷಾಗಳ ಆಡಳಿತ್ವನತನ ಮನಡಿದನಿರೆ ಎನತನವುದನತನ ತ್ತಲರೆ್ ಮನಡಲ್ಲ.  

(ಮತಂದತ) 
(236) ಎಸ್ಚಪ್ತಆರಚ/ಕ್ೆಎಸ್ಚ/1:20/10/03/2022  

(ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್ಚರವರ ಉಪಸಿಾತಿ) 
 
ಶ್ರೇ ಎಂ.ಕ್.ೆಪನರಣೆೇಶ್ಚ(ಮತಂದತ):- 
ಈ ಬಗೆೆ ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷ್ದವರೆೇ ಯೇಚರೆ್ ಮನಡಬೇೆಕತ ಹನಗೂ ಯೇಚರೆ್ ಮನಡಿ 
ಮನಡರ್ನಡಬೆೇಕತ.  ಇವತಿುನ ಸಂದಭ್ಾಗಳಲ್ಲಿ ಮನತ್ರ್ನಡತವನಗ, ರ್ನವು ನಮಾ ಮೂಗಿನ ರೆ್ೇರಕ್ೆೆ 
ಮನತ್ರವೇೆ ಮನತ್ರ್ನಡತವ ಕ್ೆಲಸಗಳನತನ ಮನಡಿದನಗ ರ್ನವು ಖ್ಂಡಿತ್ವನಗಿಯೂ ಸಹ 
ಯಶಸಿಾಯನಗತವುದಲಿ.  ಇವತಿುನ ದವಸ ದೆೇಶದಲ್ಲಿ ಯಶಾಸಿಯನದ ರನಜಕ್ನರಿಣಿಗಳಿದನಿರ ೆಎಂದರೆ 
ಹೌದತ ಎನನಬೆೇಕ್ನಗತತ್ುದೆ.  ಈ ಹಿಂದ ೆಶ್ರೇ ಅಟಲಚ ಬಿಹನರಿ ವನಜಪೆೇಯಿರವರತ ಇದನಿಗ…, ಈ 
ಬಗೆೆ ಈ ಸದನದಲ್ಲಿಯೇ ನಮಾ ಪಕ್ಷ್ದವರೆೇ ಉಲೆಿೇಖಿಸಿದನಿರೆ.  ದೆೇಶವು ಸಂಕಷಾಕ್ೊೆಳಗನದ 
ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ, ಎಲಿರೂ ಒಟನಾಗಿ ಕ್ೆೈಜೂೆೇಡಿಸಿ ಕ್ೆಲಸಗಳನತನ ಮನಡತವ ಸಂದಭ್ಾಗಳು ಬರತತ್ುದೆ ಆಗ 
ಅವತಿುನ ದೆೇಶದ ಪರಧನನ ಮಂತಿರಗಳನದ ಶ್ರೇಮತಿ ಇಂದರನ ಗನಂಧಿಯವರನತನ ಈ ದೆೇಶದ ದತಗಿಾ 
ಎಂಬತದನಗಿ ನಮಾ ಪಕ್ಷ್ದವರತ ಸಂಭೊೇದಸಿದರತ.  ಆಗ ರ್ನವು ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷ್ದ ಸ್ನಾನದಲ್ಲಿದೆಿೇವು.  
ಆ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ ದೆೇಶದ ಪರಧನನ ಮಂತಿರಗಳಿಗೆ ಮನನಸಿಕ ಸ್ಾೆೈಯಾವನತನ ತ್ತಂಬಬೆೇಕ್ನಗಿತ್ತು. ಆಗ 
ದೆೇಶವನತನ ಉಳಿಸತವ ಪರಯತ್ನಗಳನತನ ಮನಡಬೆೇಕ್ನಗಿತ್ತು.  ಆಗಿನ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇ ಅಟಲಚ 
ಬಿಹನರಿ ವನಜಪೆೇಯಿರವರತ ಇದಿರತ.  ಆಗಿನ ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷ್ದವರತ ವಿರೂೆೇಧಿಸತವ ಬದಲತ 
ಹೊಗಳುವ ಕ್ೆಲಸವನತನ ಮನಡಿದಿರತ.  ಇದರ ಅಗತ್ಾತ್ೆಯನದರೂ ಏನತ್ತು ಎಂದತ ರ್ನನತ 
ಕ್ೆೇಳುತ್ುೆೇರೆ್.  ಅವರಲ್ಲಿನ ತ್ಪತಪಗಳನತನ ಹೆಕಿೆ ಹೆಕಿೆ ತ್ೆಗೆಯತವ ಕ್ೆಲಸವು ನಮಗೆ ತಿಳಿದರಲ್ಲಲಿವೇೆ?  ಈ 
ರಿೇತಿಯ ಕ್ೆಲಸಗಳ ಬಗೆೆ ತಿಳಿದದಿರೂ ಸಹ ದೆೇಶದ ಬಗೆೆ ಯೇಚರೆ್ಯನತನ ಮನಡತವ ಸಂದಭ್ಾ 
ಅದನಗಿತ್ತು.  ಯನರತ ದೆೇಶದ ಬಗೆೆ ಯೇಚರೆ್ಯನತನ ಮನಡತತ್ನುರೂೆೇ, ಅವರತಗಳಿಗೆ ಸಹಕ್ನರವನತನ 
ನೇಡತವ ವಾವಸೆ್ಾ ನಮಾ ಪಕ್ಷ್ದಲ್ಲಿದೆ ಹನಗೂ ಇದತ ಬೆಳೆದತಕ್ೂೆಂಡತ ಬಂದದೆ. ನಮಾನತನ ಕ್ೆೇವಲವನಗಿ 
ರ್ನಗನಪತರವನತನ ಅಥವನ ಭ್ಗವನಧವಜವನತನ ಟಿೇಕ್ೆ ಮನಡತವ ಅಗತ್ಾತ್ಯೆನದರೂ ಏನದ?ೆ  ರ್ನವು 
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ಕ್ೆೇವಲ ದೆೇಶದ ಬಗೆೆ ಮನತ್ರವೇೆ ಯೇಚರೆ್ ಮನಡಬೇೆಕತ.  ರ್ನವೇೆರ್ನದರೂ ಪನಕಿಸ್ನುನ 
ದೆೇಶದವರೆೇ?  ಒಂದತ ವೇೆಳೆ ರ್ನವು ಇನನತ್ರ ೆದೇೆಶದಳೊಂದಗೆ ಸಹಕ್ನರ ನೇಡಿದಿರ,ೆ ಆಗ ವಿರೂೆೇಧ 
ಪಕ್ಷ್ದವರತ ಟಿೇಕಿಸಲ್ಲ; ಇಲಿವೆಂದಲಿ.  ಅದನತನ ಬಿಟತಾ ದೇೆಶಗಳನತನ ಉಳಿಸತವ ಪರಯತ್ನಗಳನತನ 
ಮನಡತತಿುರತವನಗ ನಮೊಾಳಗೆ ಗೊಂದಲಗಳನತನ ಹತಟತಾಹನಕತವ ಪರಯತ್ನಗಳನತನ ಮನಡತವುದತ 
ಸರಿಯೇ ಎಂದತ ರ್ನನತ ಈ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ ಪರಶ್ನಸತತ್ೆುೇರೆ್.  ಈ ಎಲನಿ ಮಜಲತಗಳಲ್ಲಿ ರ್ನವು 
ಯೇಚರೆ್ಗಳನತನ ಮನಡಬೆೇಕತ.  ಮೇಲಾರ್ೆಗೆ ಆಯೆಗೊಂಡ ರ್ನವುಗಳು ಸ್ನಮನನಾ ಪರಜಗೆಳಲಿ.  
ನಮಾ ಆಯೆ ಮನಡಿ ಇಲ್ಲಿಗ ೆ ಕಳುಹಿಸಿರತವವರತ ರ್ನವು ಯನವ ರಿೇತಿಯ ಮನತ್ತಗಳರ್ನನಡತತ್ೆುೇವ ೆ
ಎನತನವುದನತನ ಗಮನಸತತ್ನುರೆ.  ರ್ನವು ಮನತ್ರ್ನಡತವುದತ ಕ್ೆಳಹಂತ್ದವರಗೆೆ ತ್ಲತಪತತ್ುದೆ.  
ನಮಾನತನ ನಂಬಿ ಆಯೆ ಮನಡಿರತವವರತ ಹನಗೂ ನಮಾ ರ್ನಯಕರನಗಿ ಗತತಿಾಸತವವರತ ನಮಾ 
ಹಿಂಬನಲಕರತ ಆಗತತ್ನುರ.ೆ  ಹಿೇಗನಗಿ ಒಳೆುಯ ವಿಚನರಗಳ ಬಗೆೆ ಮನತ್ರ್ನಡತವಂತ್ನಗಬೆೇಕತ ಎಂದತ 
ರ್ನನತ ತ್ಮಾ ಮೂಲಕ ಹೆೇಳುತ್ೆುೇರೆ್.   
 

‘ಈ ದೆೇಶಕ್ೆೆ ರನಹತಕ್ನಲ ಬಂದವೆ̓  ಎಂಬತದನಗಿ ನರ್ನೆಯ ದನ ಮನತ್ರ್ನಡತವ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ 
ಸದಸಾರೊಬಬರತ ಪರಸ್ನುಪ್ತಸಿದರತ.  ಆ ರಿೇತಿಯನಗಿ ಮನತ್ರ್ನಡತವವರಿಗೆ ಮನತ್ರವೇೆ ರನಹತಕ್ನಲ 
ಬಂದದ ೆವಿನಃ ದೆೇಶಕೆಲಿ.  ಈ ದೆೇಶಕ್ೆೆ ಹನಗೂ ದೆೇಶದ ಜನತ್ೆಗೆ ಸತಗಿೆ ಕ್ನಲ ಬಂದದ.ೆ  ಹಿೇಗನಗಿ 
ಇದರ ಫಲ್ಲತ್ನಂಶಗಳು ಇಂದತ ನಮಗೆ ಗೊೇಚರಿಸತತಿುವೆ.  ಈ ಹಿಂದ ೆರನಹತಕ್ನಲವಿತ್ತು.   60-70 
ವಷಾಗಳ ಕ್ನಲ ಈ ದೆೇಶದ ಆಡಳಿತ್ವನತನ ಮನಡಿ, ಸ್ನಕಷತಾ ಆಯವಾಯಗಳನತನ ಮಂಡಿಸಿದ 
ನಂತ್ರವೂ ಸಹ ಜನಸ್ನಮನನಾರಿಗೆ ಮೂಲಭ್ೂತ್ ಸ್ೌಕಯಾಗಳು ಸಿಗದದಿ ಸಂದಭ್ಾಗಲತ ಈ 
ಹಿಂದ ೆ ಇತ್ತು.  ಈ ಹಿಂದನ ಸಕ್ನಾರಗಳು 20 ಅಂಶದ ಹನಗೂ ಗರಿೇಬಿ ಹಠನವೇ ಎನತನವ 
ಕ್ನಯಾಕರಮಗಳನತನ ಜನರಿಗ ೆ ತ್ಂದವು. ಆದರೆ ಅವುಗಳು ಏರ್ನದವು?  ಇವುಗಳಿಂದ ಏರ್ನದರೂ 
ವಾತ್ನಾಸಗಳನಯಿತ್ೆೇ? ಆಗ ಕ್ೆೇವಲ ಘೂೇಷಣೆಗಳನತನ ಮನಡಲನಯಿತೆ್ೇ ವಿನಃ ಯನವುದೆೇ 
ಯೇಜರೆ್ಗಳು ಕ್ನಯಾಗತ್ವನಗಲ್ಲಲಿ.  ಪರಸತುತ್ ಅಂತ್ಹ ಯೇಜರೆ್ಗಳನತನ ಕ್ನಯಾಗತ್ಗೂೆಳಿಸತವ 
ಕ್ೆಲಸಗಳನಗತತಿುವೆ.  ನಮಾ ಭನರತ್ಚ ದೆೇಶದಲ್ಲಿ ಬದತಕತವ ಪರಿಸಿಾತಿಗಳನತನ ನಮಾ ಪಕ್ಷ್ದ ಸಕ್ನಾರವು 
ನಮಿಾಸಿದ.ೆ  ಈ ದೇೆಶದ ಒಬಬ ಸ್ನಮನನಾ ಪರಜಯೊ ಸಹ ತ್ಲೆ ಎತಿು ಗೌರವದಂದ ತ್ನನತ 
ಭನರತಿೇಯ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿಕ್ೊಳುುವ ಪರಿಸಿಾತಿಯನತನ ಇಂದನ ದನ ನಮಿಾಸಲನಗಿದೆ.  ಈ ಹಿಂದ ೆ
ಪರಪಂಚದ ಇನನತ್ರ ೆ ದೆೇಶಗಳಲ್ಲಿ ರ್ನವು ಭನರತಿೇಯರತ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದರ,ೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮಾನತನ 
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ಸ್ೇೆರಿಸತತಿುರಲ್ಲಲಿ. ಅಂತ್ಹ ಪರಿಸಿಾತಿಯತ ಈ ಹಿಂದ ೆ ಬಂದೊದಗಿತ್ತು.  ಈ ಹಿಂದ ೆ ನಮಾ ದೇೆಶದ 
ಪರಧನನ ಮಂತಿರಗಳು ಬೆೇರ ೆ ದೆೇಶಕ್ೆೆ ಹೊೇದರ,ೆ ಅಲ್ಲಿನ ವಿದೆೇಶನಂಗ ವಾವಹನರಗಳ ಮಂತಿರಗಳು 
ಸ್ನಾಗತ್ ಕ್ೊೇರತತಿುದಿರತ.  ಆದರೆ, ಇವತಿುನ ದವಸ ಪರಪಂಚದ ಯನವುದೇೆ ದೆೇಶಕ್ೆೆ ನಮಾ ದೆೇಶದ 
ಪರಧನನ ಮಂತಿರಗಳು ಹೂೆೇದರೂ ಸಹ ಅಲ್ಲಿನ ಅಧಾಕ್ಷ್ರತ ಬಂದತ ‘ಕ್ೆಂಪತ ಹನಸಿನʼ ಮೇಲೆ 
ಸ್ನಾಗತಿಸತತ್ನುರೆ.  ಈ ರಿೇತಿಯ ವಾವಸೆ್ಾಗಳು ಇಂದನ ದನ ಆಗತತಿುದೆ.  ಏಕ್ೆಂದರ ೆಇವತಿುನ ದವಸ 
ರ್ನವು ಅಷ್ೊಾಂದತ ಸದೃಢ ಮತ್ತು ಬಲನಢಾರನಗಿದೆಿೇವೆ.  ನಮಾನತನ ಎದತರತ ಹನಕಿಕ್ೊಳುುವ ಶಕಿುಯತ 
ಇರ್ನಾವುದೆೇ ದೇೆಶಕ್ೆೆ ಇಲಿ.  ಇದರಥಾ ಇವತಿುನ ದವಸ ನಮಾ ದೆೇಶ ಈ ಹಂತ್ಕ್ೆೆ ಬಲ್ಲಷಠವನಗಿ 
ನಂತಿದ.ೆ  ನಮಾ ದೇೆಶವು ಇಷ್ೂೆಾಂದತ ಬಲ್ಲಷಠತ್ೆಯನತನ ಪಡದೆತಕ್ೂೆಂಡ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ 
ದತರನದೃಷಾವಶನತಚ ರ್ನವು ಕ್ೂೆೇವಿಡಚ-19 ರಂತ್ಹ ಸ್ನಕ್ನರಂಮಿಕ ಕ್ನಯಿಲೆಯ ಸಂಕಷಾಕ್ೆೆ 
ಸಿಲತಕಿಕ್ೊಂಡವೆು.  ಆಗ ಆರ್ಥಾಕವನಗಿ ಹಿಂಜರಿಯತವ ಪರಿಸಿಾತಿಯತ ಒದಗಿಬಂದತ್ತ.  ಆದರೆ, 
ಎದೆಗತಂದದೆೇ ಎಲಿರ ಸಹಕ್ನರವನತನ ಪಡದೆತಕ್ೂೆಂಡವೆು.  ಈ ಕ್ನರಣಕ್ನೆಗಿಯೇ “ಸಬನೆ ಸ್ನತ, 
ಸಬನೆ ವಿಕ್ನಸ್ಚ, ಸಬನೆ ವಿಶನಾಸ್ಚ, ಸಬನೆ ಪರಯನಸ್ಚ” ಎಂಬತದನಗಿ ಹೆೇಳಲನಗಿದ.ೆ  ದೆೇಶದ 
ಅಭಿವೃದಧಗನಗಿ ಆಡಳಿತ್ ಮತ್ತು ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷ್ಗಳು ಹನಗೂ ಎಲನಿ ಜನ ಸ್ನಮನನಾರತ 
ಕ್ೆೈಜೂೆೇಡಿಸಬೇೆಕತ.  ಆಗ ಮನತ್ರವೆೇ ರ್ನವು ಯಶಸಿಾಯನತನ ಹೊಂದಲತ ಸ್ನಧಾವನಗತತ್ುದೆ.  ನನನ 
ಒಬಬನಂದಲೆೇ ಎಲಿವೂ ಆಗತತ್ುದೆ ಎಂದತ ಶ್ರೇ ನರೇೆಂದರ ಮೊೇದಯವರತ ಯನವತಿುಗೂ ಸಹ ಹೆೇಳಿಲಿ.  
ಎಲಿರ ಸಹಕ್ನರವಿದಿರೆ ಮನತ್ರವೆೇ ರ್ನವು ಯಶಸಿಾ ಹೊಂದಲತ ಸ್ನಧಾ ಎನತನವ ಮನತ್ನತನ ಈ ದೇೆಶದ 
ಪರಧನನ ಮಂತಿರಗಳು ಹೆೇಳಿದನಿರ.ೆ  ಹಿೇಗನಗಿ ಇದನತನ ತ್ಪನಪಗಿ ಅರೆೈಾಸತವುದತ ಬೆೇಡವಂೆದತ ರ್ನನತ 
ಕ್ೆೈಮತಗಿದತ ಬೇೆಡತತ್ೆುೇರ್ೆ.  ಈ ಹೆೇಳಿಕ್ೆಗೆ ಇಲಿ ಸಲಿದ ಶಬಿಗಳನತನ ಸ್ೇೆರಿಸಿ, ದೆೇಶದ ಒಬಬ ಪರಧನನ 
ಮಂತಿರಯ ಬಗೆೆ ಅವಹೆೇಳನವನಗಿ ಮನತ್ರ್ನಡತವ ಕ್ಲೆಸವನತನ ಮನಡಬೇೆಡಿ.  ಇಲ್ಲಿ ಎಲಿರೂ ಹಿರಿಯ 
ಸದಸಾರಿದನಿರ;ೆ  ಇನೂನ ಹಲವನರತ ವಷಾಗಳ ಕ್ನಲ ರನಜಕ್ನರಣ ಮನಡಬೇೆಕ್ನಗಿದ.ೆ  ಎಲಿರ 
ಬಗೆೆಯೂ ಸಹ ನನಗೆ ಗೌರವವಿದ.ೆ  ಬಹಳ ಕಷಾದ ಪರಿಸಿಾತಿಯಿಂದ ರನಜಕ್ನರಣವನತನ ಮನಡಿ 
ಬೆಳೆದತ, ಈ ದೆೇಶವನತನ ಕಟಾಬೆೇಕತ ಎನತನವ ದೃಷ್ಟಾಯನನಟತಾಕ್ೂೆಂಡತ ನೇವುಗಳು ಬಂದದಿೇರಿ.  ಈ 
ವಿಚನರದಲ್ಲಿ ರ್ನನತ ಹೆಚಿಿಗ ೆ ಹೆೇಳುವುದಕ್ೆೆ ಹೂೆೇಗತವುದಲಿ.  ಇವತಿುನ ದವಸ ನಮಾ ಬಳಿ 
ಸಂಪೂಣಾವನದ ಮನಹಿತಿ ಲಭ್ಾವನಗಿದ.ೆ  ಆಯವಾಯದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕ್ ೆಮನಡಿರತವ ಅನತದನನದ ಬಗೆೆ 
ಪತಸುಕದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲನಗಿದೆ.  ಹಿೇಗನಗಿ ಅವುಗಳರ್ೆನೇ ಪತನಃ ಓದ ಹೇೆಳುವ ಕ್ೆಲಸಗಳನತನ ರ್ನನತ 
ಮನಡತವುದಲಿ.  ಆ ಪತಸುಕದಲ್ಲಿ ಪರತಿಯಂದತ ಅಂಶವನೂನ ಸಹ ವಿವರಿಸಲನಗಿದೆ.  ಶ್ರೇ 
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ಎಸ್ಚ.ಎಲಚ.ಭೂೆೇಜೇೆಗೌಡರತ ಮನತ್ರ್ನಡತವ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ ಸ್ನಕಷತಾ ವಿಚನರಗಳ ಬಗೆೆ ಸವಿಸ್ನುರವನಗಿ 
ಮನತ್ರ್ನಡಿದರತ.  ಇವುಗಳೆಲಿವೂ ನಜವನಗಿಯೂ ಸಹ ಪನರಯೇಗಿಕವನಗಿರತವ ಸಮಸ್ೆಾಗಳನಗಿವ.ೆ  
ಹಿೇಗನಗಿ ಇದರ ಬಗೆೆಯೂ ಸಹ ರ್ನನತ ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಬಯಸತವುದಲಿ.  ಈ ಬಗೆೆ ಸಪಂದಸತವ 
ಕ್ೆಲಸಗಳನಗಬೆೇಕ್ೆಂದತ ಸಕ್ನಾರದ ಗಮನಕ್ೆೆ ತ್ರತವ ಕ್ೆಲಸಗಳನತನ ಸದಸಾರತ ಮನಡಿದತಿ, ಇದತ 
ಖ್ಂಡಿತ್ವನಗಿಯೂ ಸಹ ಸರಿಯನಗಿದೆ.  ಎಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಸದಸಾರತ ಆರೂೆೇಪಗಳನತನ ಮನಡಿಲಿ.  
ಇಂತ್ಹ ಸಮಸ್ೆಾಗಳಿಗೆ ಸಕ್ನಾರವು ಸಪಂದಸತವ ಅಗತ್ಾತ್ ೆಇದೆ ಎನತನವ ಮನತ್ನತನ ಉಲೆಿೇಖಿಸಿದನಿರ.ೆ  
ಇಂತ್ಹ ಎಲನಿ ಕ್ನಯಾಕರಮಗಳನತನ ಸಕ್ನಾರವು ಅನತಷ್ನಠನಗೊಳಿಸಬೆೇಕತ.   

 
ರ್ನನತ ಪರತಿನಧಿಸತವ ಚಿಕೆಮಗಳೂರತ ಜಿಲೆಿಗ ೆ ಹಲವನರತ ಯೇಜರೆ್ಗಳನತನ 

ಘೂೇಷ್ಟಸಿರತವುದರಿಂದ ರ್ನನತ ಸಕ್ನಾರವನತನ ಅಭಿನಂದಸತತ್ೆುೇರ್ೆ. ಈ ಹಿಂದ ೆ ಶ್ರೇ 
ಬಿ.ಎಸ್.ಯಡಿಯೂರಪಪನವರತ ಮತಖ್ಾಮಂತಿರಗಳನಗಿದನಿಗ ಸ್ನಕಷತಾ ಅನತದನನವನತನ ನಮಾ ಜಿಲೆಿಗೆ 
ನೇಡಿದಿರತ.  ಪರಸಕು ಸ್ನಲ್ಲನ ಆಯವಾಯದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ನಮಾ ಜಿಲೆಿಗ ೆ ಇಷ್ೊಾಂದತ ದೊಡಿ 
ಪರಮನಣದಲ್ಲಿ ಯೇಜರೆ್ಗಳನತನ ಘೂೇಷ್ಟಸಿದನಿರೆ.  ನಮಾ ಜಿಲೆಿಗ ೆಪರತ್ೆಾೇಕವನದ ಹನಲತ ಒಕೂೆಟವನತನ 
ನೇಡಿದನಿರ.ೆ  ಇದರ ಬಗೆೆ ಮನನಾ ಸದಸಾರತ ಆಗಲೇೆ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದಿರತ.  ಇದತ ಬಹತ ದನದ 
ಬೆೇಡಿಕ್ ೆಮತ್ತು ಹೊೇರನಟವನಗಿದೆ. ಇವತಿುನ ದವಸ ಇದನತನ ಸಕ್ನಾರ ನಮಗೆ ನೇಡಿದೆ.   

 
ಮತಖ್ಾಮಂತಿರ ಆರೂೆೇಗಾ ವನಹಿನ ಯೇಜರೆ್ಯಡಿ ಸಂಚನರಿ ಕಿಿನಕಚಗಳನತನ ನಮಾ ಜಿಲೆಿಗ ೆ

ನೇಡಲನಗಿದ.ೆ  ಬಯಲತ ಪರದೆೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇರತವಂತ್ಹ ವಾವಸೆ್ಾಗಳು ನಮಾ ಭನಗದಲ್ಲಿ ಇಲಿ.  ನಮಾ 
ಭನಗದಲ್ಲಿ ಒಂದತ ಮರ್ಯೆಿಂದ ಮತ್ೂೆುಂದತ ಮರ್ೆಗೆ ಹೊೇಗಬೆೇಕ್ನದರ,ೆ ಬಹಳಷತಾ ದೂರ 
ಕರಮಿಸಬೆೇಕತ ಹನಗೂ ಇವುಗಳು ಕತಗನರಮಗಳನಗಿವ.ೆ  ಅಲ್ಲಿ ಸಂಚನರಿ ವಾವಸ್ಾೆಗಳಿಲಿ; ಅದರಲೂಿ 
ವಿಶೆೇಷವನಗಿ ಮಳೆಗನಲದಲ್ಲಿ ಈ ಪರದೆೇಶಗಳಿಗೆ ಭೆೇಟಿ ನೇಡಲೂ ಸಹ ಸ್ನಧಾವಿಲಿ; ಏಕ್ೆಂದರ ೆಆಗ 
ವಿಪರಿೇತ್ವನದ ಮಳೆ ಬಿೇಳುತಿುರತತ್ುದೆ.  ಇಂತ್ಹ ಸಂದಭ್ಾಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಚನರಿ ಕಿಿನಕಚಗಳ 
ಅವಶಾಕತ್ೆಯತ ಬಹಳಷತಾ ಇತ್ತು.  ಹಿೇಗನಗಿ ಈ ವನಸುವನಂಶವನತನ ರ್ನವು ಮನವರಿಕ್ ೆ
ಮನಡಿಕ್ೊಟನಾಗ ನಮಗ ೆ ಸಂಚನರಿ ಕಿಿನಕಚನತನ ನೇಡಿದನಿರೆ.  ಈ ವಾವಸೆ್ಾಯತ ರನಜಾದ ಇನನತ್ರ ೆ
ಜಿಲೆಿಗಳಲ್ಲಿ ಇತ್ತು.  ಕ್ೆಲವು ಸಂದಭ್ಾಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಾಕವನಗಿ ಬಲನಢಾರನಗಿರತವವರತ ಹನಗೂ ಸ್ನಮನನಾ 
ಜನರತ ಇರತವ ಪರದೆೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಾವಸೆ್ಾಗಳನಗಿವ.ೆ  ಈಗನಗಲೆೇ ನಮಾ ಭನಗದಲ್ಲಿ ಒಂದತ ಒಳೆುಯ 
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ವೆೈದಾಕಿೇಯ ಕ್ನಲೆೇಜೂ ಸಹ ಸ್ನಾಪ್ತತ್ವನಗತತಿುದೆ.  ವೆೈದಾಕಿೇಯ ಕ್ನಲೇೆಜಿರೆ್ೂಂದಗೆ ಸೂಪರಚ 
ಸ್ಪೆಷ್ನಲ್ಲಟಿ ಆಸಪತ್ೆರಯನೂನ ಸಹ ಮಂಜೂರತ ಮನಡಲನಗಿದ.ೆ  ಇದರ ಜೊತ್ೆಗೆ ರ್ನವು ವನಯತ 
ಮನಗಾದ ಸಂಪಕಾ ವಾವಸ್ಾೆಯನತನ ಕ್ೊೇರಿದೆಿೇವೆ.  ಈ ವಾವಸೆ್ಾಯನತನ ಒದಗಿಸತವ ಕ್ೆಲಸವನೂನ 
ಸಹ ಇವತಿುನ ದವಸ ಸಕ್ನಾರ ಮನಡಿದ.ೆ   

 
ಶರದನಧ ಕ್ೆೇಂದರಗಳ ಬಗೆೆ ರ್ನವು ಮನತ್ರ್ನಡಿದೆಿೇವೆ.  ಮತಳುಯಾನ ಗಿರಿಯ ದತ್ು ಪ್ತೇಠಕ್ೆೆ 

ರೂೆೇಪ್ಚ ವೇೆ ಮನಡಿಕ್ೂೆಡಬೆೇಕ್ೆಂದತ ರ್ನವು ಮನವಿ ಮನಡತತ್ೆುೇವ.ೆ  ಏಕ್ೆಂದರ,ೆ ಬೆಂಗಳೂರತ ಹನಗೂ 
ಇದರ ಸತತ್ುಮತತ್ುಲ್ಲನ ಜನರತ ಇವತಿುನ ದವಸ ಚಿಕೆಮಗಳೂರತ ಜಿಲೆಿಗ ೆಪರವನಸ ಕ್ೈೆಗೊಳುುತಿುದನಿರೆ.   

 
ಶ್ರೇ ಎಸ್ಚ.ಎಲಚ.ಭೊೇಜೇೆಗೌಡ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಕಸೂುರಿ ರಂಗನ್ಚ ರವರ 

ವರದಯನಾಯ ಪಶ್ಿಮ ಘಟಾಗಳು, ಚಿಕೆಮಗಳೂರಿನ ಮತಳುಯಾನ ಗಿರಿ ಮತ್ತು ಬನಬನ ಬತಡನ್ಚ ಗಿರಿ 
ಇವುಗಳನತನ ಅತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪರದೆೇಶಗಳು ಅಥವನ eco-sensitive zones ಎಂದತ ಈಗನಗಲೆೇ 
ಘೂೇಷ್ಟಸಲನಗಿದ.ೆ  ಹಿೇಗನಗಿ ಇಲ್ಲಿ ರೂೆೇಪ್ಚವೇೆಗಳನತನ ನಮಿಾಸಲತ ಪತನಃ ಸಮಸ್ಾೆಗಳುಂಟನಗತತ್ುವೆ.  
ಹಿೇಗನಗಿ ಈ ವಿಚನರವನಗಿ ರ್ನನತ ಪರಸ್ನುಪ್ತಸಬಯಸತತ್ೆುೇರೆ್.  Eco-sensitive zones ಎಂದತ 
ಘೂೇಷ್ಟಸಿರತವ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ ರೂೆೇಪ್ಚ ವೆೇ ಅನತನ ಯನವ ರಿೇತಿಯನಗಿ ಹನಕಲತ ಸ್ನಧಾವನಗತತ್ುದ?ೆ  
ಪರಿಸರವನದಗಳೂ ಸಹ ಇದಕ್ೆೆ ಸಹಮತ್ ವಾಕುಪಡಿಸತವುದಲಿ.  ಈ ಕ್ನರಣದಂದನಗಿ ಸದಸಾರತ ಈ 
ಅಂಶದ ಬಗೆೆ ಬೆಳಕನತನ ಚಲೆಿಬೆೇಕತ.   

 
ಶ್ರೇ ಎಂ.ಕ್.ೆಪನರಣೆೇಶ್ಚ(ಸಾಳಿೇಯ ಸಂಸ್ಾೆಗಳ ಕ್ೆೇತ್ರ):- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈ 

ವಿಚನರದಲ್ಲಿ ರ್ನವು ಯನವ ಕ್ನರಣಕ್ನೆಗಿ ರೂೆೇಪ್ಚ ವೆೇ ಒತ್ನುಯಿಸತತಿುದೆಿೇವೆ ಎನತನವುದರ 
ಹಿರೆ್ನಲೆಯನತನ ರ್ನನತ ಹೆೇಳದೆೇ, ಕ್ೇೆವಲ ಉಲೆಿೇಖ್ ಮನತ್ರ ಮನಡತತಿುದೆಿೇನತ.  ಆದರೆ ಶ್ರೇ 
ಎಸ್.ಎಲಚ.ಭೂೆೇಜೇೆಗೌಡರತ ಈ ಬಗೆೆ ಪರಸ್ನುಪ್ತಸಿದರತ.  ಇಡಿೇ ರನಜಾದ ಜನರತ, ಬೆಂಗಳೂರತ ಹನಗೂ 
ಇದರ ಸತತ್ು-ಮತತ್ುಲ್ಲನ ಎಲನಿ ಜನರತ ಹೆಚಿಿನ ಸಂಖೆಾಯಲ್ಲಿ ಇವತಿುನ ದವಸ ಚಿಕೆಮಗಳೂರತ ಜಿಲೆಿಗ ೆ
ವನರನಂತ್ಾದಲ್ಲಿ ಪರವನಸ ಕ್ೆೈಗೊಳುುತಿುದನಿರೆ. ಆ ಪರದೇೆಶದಲ್ಲಿನ ಪರಕೃತಿಯನತನ ರೆ್ೂೇಡಿ, ಆನಂದಸಿ, 
ಅದನತನ ಸವಿಯಲತ ಸ್ನಧಾವನಗತತಿುಲಿ.  ಈ ದೃಷ್ಟಾಯಿಂದ ಅಂತ್ಹ ದೃಷ್ಟಾಕ್ೊೇನವನನಟತಾಕ್ೂೆಂಡತ 
ಪರಸ್ನುಪ ಮಂಡಿಸಲನಗಿದೆ.  ಪರಿಸರವನದಗಳು ಸಹಜವನಗಿಯೇ ಎಲಿದನೂನ ವಿರೂೆೇಧಿಸತತ್ನುರೆ 
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ಎನತನವುದತ ನನಗೂ ಹನಗೂ ಸದಸಾರಿಗೂ ಸಹ ತಿಳಿದದ.ೆ  ಎಲಿದಿಕೂೆ ಅವರದೆಿೇ ಆದ ಸಾಭನವಗಳಿವೆ.  
ರ್ನವೂ ಸಹ ಪರಕೃತಿಯ ಪರವನಗಿದತಿ, ಅದನತನ ಉಳಿಸತವ ನಟಿಾನಲ್ಲಿ ಪರಯತ್ನಗಳನತನ 
ಮನಡತವವರನಗಿದೆಿೇವೆ.  ರ್ನವು ಕ್ನಫಿೇ ತ್ೂೆೇಟದಲ್ಲಿ ಹತಟಿಾ ಬೆಳದೆತ ಬಂದವರನಗಿದತಿ, ಕ್ನಫಿೇ 
ಬೆಳೆಗನರರೂ ಸಹ ಆಗಿದೆಿೇವೆ.  ಹಿೇಗನಗಿ ಪರಕೃತಿಯನತನ ಉಳಿಸತವ ಜವನಬನಿರಿಯೂ ಸಹ ನಮಾ 
ಮೇಲ್ಲದ.ೆ  ಈ ದೃಷ್ಟಾಯಿಂದ ರ್ನನತ ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ಮನವಿಯನತನ ಮನಡಿದ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ, ಇದಕೂೆ 
ಸಹ ಸಕ್ನಾರವು ಅವಕ್ನಶ ಮನಡಿಕ್ೊಟಿಾದೆ.   

 
ನಮಾ ಭನಗದಲ್ಲಿ ಆರೆ್ಗಳ ಹನವಳಿಯತ ಹಚೆಿಿನ ಸಂಖೆಾಯಲ್ಲಿದೆ.  ನರೆ್ನಯ ದವಸ 

ಶ್ರೇಎನ್ಚ.ರವಿಕತಮನರಚ ರವರತ ಮನತ್ರ್ನಡತವ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ ಹಲವನರತ ವಿಚನರಗಳನತನ 
ಉಲೆಿೇಖಿಸಿದರತ.  ಆಗ ರ್ನನತ ಆ ಭನಗದಲ್ಲಿನ ಕ್ನಡತ ಪನರಣಿಗಳ ಸಮಸ್ಾೆಯ ವಿಚನರವನತನ 
ಪರಸ್ನುಪ್ತಸಿದೆನತ.  ಈ ಸಮಸ್ೆಾಗಳು ಕ್ೆೇವಲ ನಮಗೆ ಮನತ್ರವೆೇ ತಿಳಿದದೆಯ ಹೊರತ್ತ ಬೆಂಗಳೂರತ 
ನಗರ ಪರದೆೇಶ ನವನಸಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿದರತವುದಲಿ.  ಆ ಭನಗದಲ್ಲಿನ ಆರೆ್ಗಳ ಹನವಳಿಯ ಬಗೆೆ ರ್ನವೇೆನೂ 
ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಸ್ನಧಾದಲಿ; ಆದರೆ ಅವುಗಳನತನ ತ್ಡಗೆಟತಾವ ಪರಯತ್ನಗಳರ್ನನದರೂ ಸಹ ರ್ನವು 
ಮನಡಬೇೆಕಲಿವೇೆ?  ಈ ಸಂಗತಿಗಳನತನ ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ಮನವಿ ಮನಡಿಕ್ೊಟಾ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ ಸಕ್ನಾರವು 
ಪರಸಕು ಸ್ನಲ್ಲನ ಆಯವಾಯದಲ್ಲಿ 100 ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪನಯಿಗಳನತನ ಮಿೇಸಲ್ಲಟಿಾದ ೆ ಹನಗೂ ಅಲ್ಲಿ 
ಬನಾರಿಕ್ೆೇಡಚಗಳ ನಮಿಾಸತವ ಕ್ೆಲಸಗಳನಗಬೆೇಕತ.  ಬನಾರಿಕ್ೆೇಡಚಗಳನತನ ನಮಿಾಸಿದನಗ ಆರೆ್ಗಳು 
ಯನವುದೆೇ ರೈೆತ್ನ ಹೂೆಲ, ಗದೆಿ, ತ್ೊೇಟ ಇತ್ನಾದಗಳೆಡಗೆೆ ಬನರದ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ತ್ಡಗೆಟತಾವ ನಟಿಾನಲ್ಲಿ 
ಪರಯತ್ನಗಳನತನ ಮನಡತವ ಬಗೆೆ ಸಕ್ನಾರವು ನಮಾ ಜಿಲೆಿಗ ೆ 100 ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪನಯಿಗಳನತನ 
ಮಿೇಡಲ್ಲಡತವ ಕ್ಲೆಸಗಳನತನ ಮನಡಿದೆ.   

 
ನಮಾ ಜಿಲೆಿಯ ತ್ರಿಕ್ೆರೆ ತ್ನಲೂಿಕತ ವನಾಪ್ತುಯಲ್ಲಿ ಬಯಲತಸಿೇಮ ಪರದೆೇಶಗಳಿವ.ೆ  ಹಿೇಗನಗಿ 

ಅಲ್ಲಿನ ಕ್ೆರೆಗಳನತನ ತ್ತಂಬಿಸತವ ಕ್ನಯಾಕರಮಗಳನಗಬೆೇಕ್ೆಂದತ ರ್ನನತ ಸಕ್ನಾರವು ಒತ್ನುಯಿಸಿದನಗ, 
ಸಕ್ನಾರವು ಕೂಡಲೇೆ ಸಪಂದಸಿತ್ತ.  ಅಲ್ಲಿ ಭನರತಿೇಯ ಜನತ್ನ ಪಕ್ಷ್ವು ಇದ ೆಹನಗೂ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ೇೆವಲ 
ನಮಾ ಪಕ್ಷ್ದವರತ ಮನತ್ರವೇೆ ಹೂೆೇಗತತ್ನುರ ೆಎನತನವ ಕ್ನರಣಕ್ನೆಗಿ ಈ ಎಲನಿ ರಿೇತಿಯ ಕ್ೆಲಸಗಳನತನ 
ಮನಡಿಲಿ.  ಈ ಎಲನಿ ರಿೇತಿಯ ಕ್ೆಲಸಗಳಿಂದ ಇಡಿೇ ಸ್ನವಾಜನಕರಿಗ ೆ ಅನತಕೂಲವನಗತವ 
ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿನ ಒಟತಾ 79 ಕ್ೆರೆಗಳಿಗ ೆನೇರನತನ ತ್ತಂಬಿಸತವ ಕ್ನಮಗನರಿಗಳಿಗ ೆಸಕ್ನಾರವು 3,000 
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ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪನಯಿಗಳನತನ ಮಿೇಸಲ್ಲಟಿಾದ.ೆ  ಇಂತ್ಹ ಎಲನಿ ಮನವಿಗಳಡಿ ಪರಸಕು ಸ್ನಲ್ಲನ 
ಆಯವಾವನತನ ಮಂಡಿಸಲನಗಿದೆ.  ರನಜಾದ ಹಲವನರತ ಯೇಜರೆ್ಗಳ ಬಗೆೆ ಆಯವಾಯದಲ್ಲಿ 
ಉಲೆಿೇಖಿಸಲನಗಿದ.ೆ  ಎಲಿವನೂನ ಉಲೆಿೇಖಿಸತವಷತಾ ಸಮಯವು ನನಗ ೆಇಲಿ.  ಎಲನಿ ಯೇಜರೆ್ಗಳ 
ಬಗೆೆ ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ರ್ನನತ ಸಿದಧರ್ನಗಿ ಬಂದದೆಿನತ.  ಸಮಯ ಅಭನವದಂದನಗಿ ಇವುಗಳ ಬಗೆೆ ರ್ನನತ 
ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕ್ೆೆ ಹೂೆೇಗತವುದಲಿ.  ನಮಾ ಪಕ್ಷ್ದ ಸ್ನಕಷತಾ ಸದಸಾರತ ಆಯವಾದ ಮೇಲೆ 
ಮನತ್ರ್ನಡತವವರಿದನಿರೆ.    

 
       (ಮತಂದತ) 

(೨೩೭)/೧೦-೩-೨೦೨೨/೧-೩೦/ಎಲಚಎಂ/ಕ್ೆಎಸ್ಚ 

ಶ್ರೇ ಎಂ.ಕ್.ೆಪನರಣೆೇಶ್(ಮತಂದತ):-  

ಇನತನ ಬಹಳ ಜನ ಸದಸಾರತ ಮನತ್ರ್ನಡತವವರಿದನಿರೆ. ಕ್ೆಲವು ಅಂಶಗಳು ಬಜೆಟಚನಲ್ಲಿ 
ಬಿಟತಾಹೂೆೇಗಿವೆ. ಅವುಗಳ ಬಗೆೆ ಸಕ್ನಾರದ ಗಮನವನತನ ಸ್ಳೆೆಯತತ್ೆುೇರ್ೆ. ಇಂದತ ಕ್ನಫಿ ಬೆಳೆಗನರರತ 
ತ್ತಂಬನ ಆರ್ಥಾಕ ಸಂಕಷಾದಲ್ಲಿದನಿರೆ. ರ್ನವು ಸದೃಢರನಗಿದನಿಗ ನಮಾ ಕ್ೈೆಲನದ  ಸಹನಯವನತನ 
ಮನಡಿದೆಿೇವ.ೆ ಈಗ ನಮಗ ೆ ವಿದತಾತಚ ಸಂಪಕಾ ತ್ಂಬನ ಅವಶಾಕವನಗಿದೆ. ಮೂರತ ತಿಂಗಳವರೆಗೆ 
ನಮಗೆ ವಿದತಾತಚ ಸಂಪಕಾವನತನ ನರಂತ್ರವನಗಿ ಕ್ೂೆಡಿ ಎನತನವ ಅಹವನಲನತನ ಸಕ್ನಾರದ ಮತಂದೆ 
ಇಟಿಾದೆಿೇವ.ೆ ಇದತ ಅಲಿದೆ ೧೦ ಎರ್ಚಪ್ತ ಸ್ನಮಥಾಾದ ವಿದತಾತಚ ಹೊಂದರತವ  ಕ್ನಫಿ ಬೆಳೆಗನರರತ 
ಶತಲೆವನತನ ಕಟತಾತ್ನು ಬಂದದನಿರ.ೆ ಈಗ ೧೦ ಎರ್ಚಪ್ತ ಸ್ನಮಥಾಾದ ವಿದತಾತಚ ಸಂಪಕಾ ಹೊಂದರತವ 
ಕ್ನಫಿ ಬೆಳೆಗನರರಿಗ ೆ ಶತಲೆದಂದ ವಿರ್ನಯಿತಿ ಕ್ೂೆಡಿ ಎನತನವ ಅಹವನಲನತನ ಸಕ್ನಾರದ ಮತಂದೆ 
ಇಟಿಾದೆಿೇವ.ೆ ಈ ಅಹವನಲತಗಳನತನ ಸಕ್ನಾರ ಸಿಾೇಕ್ನರ ಮನಡಿ ಕ್ನಯಾಗತ್ ಮನಡಿಕ್ೊಡಬೆೇಕ್ೆಂದತ 
ತ್ಮಾ ಮತಖನಂತ್ರ ಸಕ್ನಾರವನತನ ವಿನಂತಿಸಿಕ್ೂೆಳುುತ್ೆುೇರ್ೆ. ಬಜೆಟಚನಂದ ಬಿಟತಾ ಹೊೇಗಿರತವ ಕ್ೆಲವು 
ಅಂಶಗಳನತನ ಬಜೆಟಚಲ್ಲಿ ಸ್ೇೆರಿಸಲತ ಇನತನ ಕ್ನಲನವಕ್ನಶವಿದ.ೆ   

    ಇನತನ ಅಕರಮವನಗಿರತವ ಜಮಿೇನನತನ ಸಕರಮವನಗಿ ಮನಡಿಕ್ೊಡಬೆೇಕತ. ಸಣಣ-ಸಣಣ ರೈೆತ್ರತ 
ಇರತವ ಸಾಲಪ ಜಮಿೇನನಲ್ಲಿ ದೊಡಿ-ದೊಡಿ ಮರಗಳನತನ ಬೆಳೆಸಿದನಿರ.ೆ ಅದಕ್ನೆಗಿ ಅವರಿಗೆ ಸಕರಮ 
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ಮನಡಿಕ್ೊಡಬೆೇಕತ. ಅವರಿಗೆ ಉಚಿತ್ವನಗಿ ಕ್ೂೆಡತವುದೆೇನತ ಬೆೇಡ, ಲ್ಲೇಸ್ಚ ಆಧನರದ ಮೇಲೆ ಕ್ೊಡಿ. 
ಸಂಕಷಾದ ಪರಿಸಿಾತಿಯಲ್ಲಿರತವ ಸಕ್ನಾರಕೂೆ ಆದನಯವನಗತತ್ುದೆ. ಇಂತಿಷತಾ ಹಣ ಎಂದತ ನಗದ 
ಮನಡಿ ಲ್ಲೇಸ್ಚ ಆಧನರದ ಮೇಲೆ ಕ್ೊಟಾರ ೆ ಅವರಿಗೂ ಒಳೆುಯದನಗತತ್ುದೆ. ಎರಡತ-ಮೂರತ-ಐದತ 
ಎಕರ ೆ ಜಮಿೇನನತನ  ಹೊಂದರತವ ಸಣಣ-ಸಣಣ ಹಿಡತವಳಿದನರರತ ಇದನಿರ.ೆ ಅವರಿಗೆ ಶಕಿುಗ ೆ
ಅನತಸ್ನರವನಗಿ ಹಣವನತನ ನಗದ ಮನಡಿದರೆ ಅವರತ ಕಟಿಾಕ್ೊಂಡತ ಹೂೆೇಗತತ್ನುರ.ೆ  ಇದರ ಬಗೆೆಯತ 
ಸಕ್ನಾರ ಗಮನಹರಿಸಿ ಈ ಬಜೆಟಚನಲ್ಲಿ ಸ್ೇೆರಿಸಿ ಮನಡಿಕ್ೊಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ ಕ್ೆೇಳಿಕ್ೂೆಳುುತ್ೆುೇರೆ್.  

    ಈಗನಗಲೆೇ ಸ್ನಕಷತಾ ಜನ ಸದಸಾರತ ಮನತ್ರ್ನಡಿದನಿರೆ. ದೆೇಶದೊರೇಹಿಗಳು ಎನತನವ ಪದವನತನ 
ಬಳಸಲನಗಿದೆ. ಈ ಹೂೆರದೆೇಶದಂದ ಬಂದವರತ ದೇೆಶದೊರೇಹ ಮನಡಬಹತದತ ವಿನಃ ಈ ದೆೇಶದ 
ಒಳಗೆ ಇರತವವರತ ಯನರತ ದೆೇಶದೂೆರೇಹವನತನ ಮನಡಲತ ಸ್ನಧಾವಿಲಿ. ಎಲ್ಲಿಂದಲೊೇ ಬಂದವರತ 
ಎಲೊಿೇ ಅನನವನತನ ತಿಂದತ, ಎಲೊಿೇ ನೇರನತನ ಕತಡಿಯತತ್ನು ಹೊೇಗತವರಿಗ ೆ ದೆೇಶಪೆರೇಮ ಬರಲತ 
ಸ್ನಧಾವಿಲಿ. ಈಗ ನನನ ಮರ್ೆಯಲ್ಲಿ ರ್ನನತ ನನನ ತ್ಂದ-ೆತ್ನಯಿಯವರನತನ ತ್ತಂಬನ ಪ್ತರೇತಿ 
ಮನಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ ಆದರೆ ನನನ ಮದತವೆಯನಗಿ ಹೊರಗಿನಂದ ಬಂದ ಪತಿನಯಿಂದ ನನನ ರಿೇತಿಯ 
ಪ್ತರೇತಿಯನತನ ನರಿೇಕ್ೆ ಮನಡಲತ ಆಗತವುದಲಿ. ಅವಳು ನನನ ರಿೇತಿ ನನನ ತ್ಂದೆ-ತ್ನಯಿಯವರನತನ 
ಪ್ತರೇತಿಸಲತ ಸ್ನಧಾವೇೆ? ಅದೆೇ ರಿೇತಿಯ ಪರಿಸಿಾತಿಯಲ್ಲಿ ರ್ನವಿದೆಿೇವೆ. ಈ ದೆೇಶದ ಒಳಗೆ ಇರತವವರತ 
ದೆೇಶವನತನ ಆಳಬೇೆಕತ, ಇಂತ್ಹ ಬಜೆಟಚ ಮಂಡಿಸಲತ ಈ ದೆೇಶದಲ್ಲಿ ಹತಟಿಾ ಬೆಳೆದತ ಹೂೆೇರನಟ 
ಮನಡಿದವರಿಗೆ ಮನತ್ರ ಸ್ನಧಾ. ನಮಾನತನ ವಿರೂೆೇಧ ಮನಡತವವರತ ಯೇಚರ್ ೆ ಮನಡಬೇೆಕತ. 
ಸಂಸೃತಿಯನತನ ಕಲ್ಲಯಬೆೇಕತ. ರ್ನಗನಪೂರವನತನ ಬೆೇರ ೆ ಶಬಿದಲ್ಲಿ ಬಳಸತವವರತ ಕೂಡನ 
ಯೇಚರೆ್ಯನತನ ಮನಡಬೇೆಕ್ನಗತತ್ುದೆ. ದೆೇಶ ಮೊದಲತ ಎನತನವ ಸಂಸೃತಿಯಲ್ಲಿ ರ್ನವು ಬೆಳೆದವರತ. 
ನಮಗೆ ಕಲ್ಲಸಿರತವುದತ,ಚ “ಜಿೇವವನತನ ಬಿಟೆಾೇವು ಆದರೆ ದೆೇಶವನತನ ಬಿಡತವುದಲಿ”ಚ “ಚ ರ್ನವು 
ರನಜಕ್ನರಣವನತನ ಬಿಟೆಾೇವು ದೆೇಶವನತನ ಬಿಡತವುದಲಿ”ಚ ರ್ನವು ರನಜಕ್ನರಣದಂದ ದೂರ ಸರಿದೆಿೇವು, 
ದೆೇಶವನತನ ಬಿಡತವುದಲಿ”ಚ ಈ ದೆೇಶದಲ್ಲಿಯತ ಜನರಿಗ ೆ ಸಮಸ್ೆಾಗಳು ಬಂದನಗ ನಮಾ ಜಿೇವವನತನ 
ಕ್ೊಡಲತ ರ್ನವು ತ್ಯನರಿದೆಿೇವೆ ಎನತನವಂತ್ಹ ಸಂಸೃತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದದೆಿೇವೆ. ಆದಿರಿಂದ ಈ ಬಜೆಟಚನತನ 
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ಸಂಪೂಣಾವನಗಿ ಸ್ನಾಗತಿಸತತ್ೆುೇರೆ್. ಈ ಬಜೆಟಚನಲ್ಲಿರತವ ಎಲಿ ಅಂಶಗಳು ಕ್ನಯಾಗತ್ವನಗಬೇೆಕತ 
ಎನತನವ ಒತ್ನುಯವನತನ ಮನಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ್ ಮತ್ತು ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷ್ದವರತ ಒಟನಾಗಿ ಸ್ೇೆರಿ, 
೨,೬೧,೯೭೭ ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪನಯಿಗಳ ಬಜೆಟಚನತನ ಮನನಾ ಮತಖ್ಾಮಂತಿರಗಳನದ ಶ್ರೇ ಬಸವರನಜ 
ಬೊಮನಾಯಿಯವರತ ಮಂಡಿಸಿದನಿರ.ೆ ಅವರಿಗೆ ರನಜಾದ ಬಗೆೆ ಇರತವ, ಜನಸ್ನಮನನಾರ ಮೇಲ ೆ
ಇರತವ ಕ್ನಳಜಿಯನತನ ತ್ೂೆೇರಿಸತತ್ುದೆ. ದೆೇಶದ ಆರ್ಥಾಕ ಮಂತಿರಗಳು ಮಂಡಿಸಿದ ಬಜೆಟಚಗೆ ಇದತ 
ಪೂರಕವನಗಿ ಸಹಕ್ನರಿಯನಗಿದೆ ಎನತನವ ಮನತ್ನತನ ಹೆೇಳಿ, ನನಗೆ ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಅವಕ್ನಶ 
ಮನಡಿಕ್ೊಟಾ ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರಿಗೆ ವಂದಸಿ  ನನನ ಮನತ್ತಗಳನತನ ಮತಕ್ನುಯಗೊಳಿಸತತ್ೆುೇರೆ್. 

     ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವೆಂಕಟೆೇಶ್(ರ್ನಮನದೆೇಾಶನ ಹೊಂದದವರತ):- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಗಳ,ೆ ಮನನಾ 
ಮತಖ್ಾಮಂತಿರಗಳನದ ಶ್ರೇ ಬಸವರನಜ ಬೊಮನಾಯಿ ಸ್ನಹೆೇಬರತ ಮಂಡಿಸಿರತವ ೨೦೨೨-೨೩ರ್ೇೆ 
ಸ್ನಲ್ಲನ ಬಜೆಟಚ ರೆ್ೂೇಡಿ ನಮಗೆ ತ್ಂಬಿಗೆ ಹನಲತ ಕತಡಿದ ಹನಗೆ ಆಗಿದ.ೆ ಏಕ್ೆಂದರ ೆ ಎರಡತ 
ವಷಾಗಳಿಂದ ರನಜಾ ಕ್ೊೇವಿಡಚ-೧೯ರ  ಸಂಕಷಾಕ್ೆೆ ಸಿಲತಕಿ ತ್ತಂಬನ ಜನರತ ಬಡವರನಗಿದನಿರ.ೆ ಆದರೆ 
ಬಜೆಟಚ ಗನತ್ರವನತನ 7% ಜನಸಿು ಮನಡಿ ೨,೬1,977 ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪನಯಿಗಳ ಶ್ರೇಮಂತಿಕ್ೆಯ ಬಜೆಟಚ 
ಮಂಡಿಸಿದನಿರ ೆಎಂದತ ಹೆೇಳಿದರ ೆತ್ಪನಪಗಲನರದತ.ಚ “ಅಣತರೆೇನತ ತ್ೃಣ ಮನತ್ರ”ಚಎಂದತ ಹೆೇಳುತ್ನುರೆ. 
ಏಕ್ೆಂದರ ೆ ಯನವ ಅಂಶವನತನ ಬಿಟಿಾರತವುದಲಿ. ಅತ್ಳವಿತ್ಳಪನತ್ನಳ ಎಲ್ಲಿ ದತಬಿೇಾನ್ ಹನಕಿ 
ರೆ್ೂೇಡಿದರೂ ಯನರನತನ ಬಿಟಿಾರತವುದಲಿ. ಎಲರೂ ಬೆನತನ ತ್ಟಿಾ ಭೆೇಷಚ ಅನನಬೆೇಕತ ಅಂತ್ಹ ಬಜೆಟಚ 
ಮಂಡಿಸಿದನಿರ.ೆ ಆದರೆ ಅದನತನ ಬಿಚಿಿ ರೆ್ೂೇಡತತ್ನು ಹೂೆೇದರ,ೆಚ “ಬರಿ ಕ್ೆೈ ಕ್ನಾಬಿ ನಹಿ”ಚಇದತ ಮನನಾ 
ಮತಖ್ಾಮಂತಿರಗಳನದ ಶ್ರೇ ಬಸವರನಜ ಬೊಮನಾಯಿಯವರ ವಿಶಾರೂಪ ಎಂದತ ಹೆೇಳಬಹತದತ. ಮನನಾ 
ಬೊಮನಾಯಿಯವರತ ವೃತಿಪರರನಗಿ ಇಂಜಿನೇಯರಚ. ಅವರಿಗೆ ತ್ಂತ್ರಗನರಿಕ್ೆಯ ಕಲನಗನರಿಕ್ೆ 
ಓದನಂದಲೇೆ ಇದೆ. ಅದರ ಜೊತ್ೆಗೆ ಮಂತ್ರಜ್ಞನನವನತನ ಸ್ೇೆರಿಸಿಕ್ೊಂಡತ ಈ ಬಜೆಟಚನತನ ಕ್ೊಟಿಾದನಿರೆ 
ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದರ ೆತ್ಪನಪಗಲನರದತ. ಇದನತನ ಬಜೆಟಚ ಎಂದತ ಹೆೇಳುವುದೆೇ ಒಂದತ ಕಗೆಂಟತ ಎಲೆಿೇಲ್ಲಿ 
ಏನತ ಹತಡತಕಬೆೇಕತ ಎನತನವುದತ ಯನರಿಗೂ ಗೂೆತ್ನುಗತವುದಲಿ. ಕಳೆದ ಬನರಿ ಬಜೆಟಚ ಮೇಲೆ 
ಮನತ್ರ್ನಡತವನಗ ಹೂೆೇದ ವಷಾ ಮಂಡಿಸಿರತವ ಬಜೆಟಚನಲ್ಲಿ ಏರೆ್ೇನತ ಘೂೇಷಣೆ ಮನಡಲನಗಿದೆ, 
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ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷತಾ implement ಆಗಿವ,ೆ ಏಕ್ೆ ಆಗಿಲಿ, ಇನತನ ಮತಂದೆ ರ್ನವು ಏನತ ಮನಡಬೇೆಕತ 
ಎನತನವುದನತನ ಮೊದಲತ ಹೆೇಳಬೆೇಕತ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದೆಿವು. Action taken report ಕತರಿತ್ತ 
ಹೆೇಳುತಿುದಿರತ, ಆದರೆ ಅದತ ಸಹ ಆಗಿರತವುದಲಿ. ಹೂೆೇದ ವಷಾದ ಪತಸುಕ ಹೂೆೇದ ವಷಾಕ್ೆೆ, ಈ 
ವಷಾಕ್ೆೆ ಹೂೆಸ ಪತಸುಕ ಎಂದತ ಹೆೇಳುತ್ನುರೆ. ಹಿಂದನ ಬಜೆಟಚ ಘೂೇಷಣೆಗಳು 
ಕ್ನಯಾಗತ್ವನಗಿವೆಯೇ? ನಮಾ ಸ್ನೆೇಹಿತ್ರತ ನಮಾನತನ ದೂಷಣೆ ಮನಡತತಿುದನಿರ ೆಎಂದತ ಹೆೇಳಿದರತ. 
ಚೆರ್ನನಗಿ ಬಜೆಟಚ ಕ್ೊಟಿಾದನಿರೆ, ಚೆರ್ನನಗಿದ ೆ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದೆಿೇವೆ. ಅದನತನ ದೂಷಣೆ ಎಂದತ ಏಕ್ೆ 
ತಿಳಿದತಕ್ೂೆಳುಬೆೇಕತ? ಯನವನಗಲೂ positive ಆಗಿ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳಿು ‘ಅಂದರಕಿ ಮಂಚಿವನಡತ 
ಅನಂತ್ಯಾʼ ಎಂದತ ಹೇೆಳಿ ಯನರಿಗೂ ಏನತ ಕ್ೂೆಡದ ೆ ಪರಯೇಜನ ಏನತ ಸ್ನಾಮಿ? ಮನನಾ 
ಮತಖ್ಾಮಂತಿರಗಳದತಿ ಇನತನ probationary period ಈಗನಗಲೇೆ ಅವರ ಸಿೇಟಚಗೆ ಕ್ಲೆವರತ 
ಟವಲಚ ಹನಕಿದನಿರ.ೆ ಅವರತ ಇವರನತನ ರೆ್ೂೇಡಿಕ್ೂೆಳುಬೆೇಕತ. ದೆಹಲ್ಲಯವರತ ಇವರತ ಇದನಿರೊ 
ಇಲಿವ ಎಂದತ ಕಣತಣ ಬಿಟತಾ ರೆ್ೂೇಡಬೇೆಕತ. ಇಂತ್ಹ ಪರಿಸಿಾತಿಯಲ್ಲಿ ಬಜೆಟಚ ಬಂದದೆ. ಇದತ ಬಜೆಟಚ 
ಅಲಿ, ಮತಂದನ ವಷಾದ ಚತರ್ನವಣೆಯ ಪರಣನಳಿಕ್ೆ ಎಂದತ ಹೇೆಳಿದರ ೆತ್ಪನಪಗಲನರದತ. ಇವರತ ಐದತ 
ವಷಾದ ಹಿಂದ ೆಚತರ್ನವಣಯೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹನಕಿಕ್ೂೆಂಡ ಪರಣನಳಿಕ್ೆಯನತನ ಬಿಟತಾಬಿಟಿಾದನಿರ.ೆ ನನಗೆ 
ಗೊತಿುರತವ ಹನಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ೧೦% ಕೂಡನ implement   ಆಗಿರತವುದಲಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ತ್ಪ್ತಪದಿರ ೆ
ಜ್ಞನನವಂತ್ರತ ಸರಿ ಮನಡಿ ಹೆೇಳಬಹತದತ. ಮನನಾ ಸ್ನೆೇಹಿತ್ರನದ ಶ್ರೇ ಪನರಣೆೇಶ್ಚರವರತ ಎಲಿವು 
ಕ್ನಯಾಗತ್ವನಗಿದೆ ಎಂದತ ಹೆೇಳುತಿುದಿರತ. ಹನಗಿದಿರೆ ೨೦೧೮ ರಿಂದ ೨೦೨೩ರವರಗೆಿನ ೫ ವಷಾಗಳ 
ಬಜೆಟಚ ತ್ೆಗೆದತ ರೆ್ೂೇಡಿ. ಯನವನಗಲೂ surplus budget.  ಮನನಾ ಸಿದಿರನಮಯಾವರ 
ಅವಧಿಯಲ್ಲಿಯತ ಸ್ನಲ ಮನಡಿದನಿರ.ೆ ಸ್ನಾತ್ಂತ್ರೂ ಬಂದನಗಿನಂದ ಹಿಡಿದತ ಮನನಾ 
ಸಿದಿರನಮಯಾನವರ ಮಂಡಿಸಿರತವ ಬಜೆಟಚವರಗೆೆ ೨.೪೨.೦೦೦ ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪನಯಿಗಳ ಸ್ನಲವನತನ 
ಮನಡಲನಗಿದ.ೆ ಈಗ ಮೂರತ ವಷಾದಲ್ಲಿ ೫ ಲಕ್ಷ್ ಕ್ೊೇಟಿಗ ೆ ಸ್ನಲ ಹೂೆೇಗತತಿುದೆ. ಸ್ನಲ ಮನಡಿ 
ಏರ್ನದರೂ assets create ಮನಡಿದನಿರಯೆೇ ಇಲಿ. ಈ ವಷಾ ೪೦,೦೦೦ ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪನಯಿಗಳು 
ಅಸಲತ ಮತ್ತು ಬಡಿಿಗೆ ಹೊೇಗತತ್ುದೆ.  Committed expenditure ನಲ್ಲಿ ಸಂಬಳ, ಪ್ತಂಚಣಿ ಎಲಿ 
ಕಳೆದತ ಎಷತಾ ಉಳಿಯತತ್ುದೆ? ೭೨,೦೦೦ ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪನಯಿಗಳ ಸ್ನಲ ಮನಡಿದರೆ, ೪೮,೦೦೦ 
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ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪನಯಿಗಳ assets create ಮನಡಲನಗತತ್ುದೆ. ಸ್ನಲ ಮನಡಿ ಹೊೇಳಿಗೆ ತಿನತನವುದಕ್ೆೆ 
ಇವರತ ಅವಕ್ನಶ ಮನಡಿಕ್ೊಡತತಿುದನಿರೆ. ಮನನಾ ಪರಧನನ ಮಂತಿರಗಳನದ ಮೊೇದಯವರತ ಹನಗೆ 
ಮನಡಿದನಿರ ೆ ಹಿೇಗೆ ಮನಡಿದನಿರೆ, ಎಂದತ ಎಲಿವನತನ ಹೆೇಳಿದರತ. ಆದರೆ ರ್ನವೇೆನತ ಮನನಾ 
ಮೊೇದಯವರ ವಿರೂೆೇಧಿಗಳನ? ಮನನಾ ಮೊೇದಯವರತ ಸಹ ಈ ಭನರತ್ ದೆೇಶದ ಪರಜಗೆಳ.ೆ  

                                               …..(ಮತಂದತ) 

(238)10-03-2022(01-40)bsd-gr 

ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ. ವೆಂಕಟೆೇಶ್ಚ (ಮತಂದತ) 

ನಮಾಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧನರ್ನತ್ಾಕವನಗಿ ನಡದೆತಕ್ೊಂಡತ ಬಂದದಿಕ್ೆೆ ಮೊೇದರವರತ ಪರಧನನ 
ಮಂತಿರಯನಗಿದನಿರ.ೆ ಇಲಿದದಿರೆ ಅವರತ ಆ seat ಗೆ ಹೆೇಗ ೆಹೊೇಗತತಿುದಿರತ? ರ್ನವು ಸಂವಿಧನನವನತನ 
ರಕ್ಷ್ಣ ೆಮನಡಿದೆಿೇವೆ. ಅವರತ ಸಂವಿಧನನವನತನ ಮತಗಿಸತವುದಕ್ೆೆ ಹೊರಟಿದನಿರ.ೆ ಏನತ ಮನಡಬೇೆಕ್ೊೇ 
ಅದನತನ ಬಿಟತಾ ಜನರ ಹತಿುರ vote ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುುವುದಕ್ೆೆ ….. ಅವರತ development 
ಕ್ೆಲಸಗಳನತನ ಮನಡತವುದಲಿ, ಭನವರ್ನತ್ಾಕವನಗಿ ಜನರ ಮತಂದೆ ವಿಷಯ ಇಡತತ್ನುರ.ೆ 
Development ಗನಗಿ ಎತಿುನಹೊಳೆಯ ಹೂಳು ತ್ಗೆೆಯತವ ಬಗೆೆ ಹೆೇಳುತ್ನುರೆ. 

ಶ್ರೇ ಆಯನೂರತ ಮಂಜತರ್ನಥ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಸಂವಿಧನನವನತನ ಅವರತ 
ಯನವನಗ….. 

ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ. ವೆಂಕಟೆೇಶ್ಚ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ yield ಆಗಿಲಿ, ರ್ನವು 
ಮನನಾ ಪನರಣೆೇಶ್ಚರವರತ ಮನತ್ರ್ನಡತವನಗ ಒಬಬರೂ ಎದತಿ ನಲಿಲ್ಲಲಿ. ರ್ನನತ ಮನನಾ 
ಸಭನರ್ನಯಕರಲ್ಲಿ ಕ್ೆೇಳಿಕ್ೂೆಳುುತ್ೆುೇರ್ೆ.  

ವೆೈಸ್ಚ ಚೆೇಮಾನ್ಚ:- ನೇವು yield ಆಗದದಿರ ೆ ಅವರತ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಲಿ. ತ್ನವು 
ಮತಂದತವರೆಸಿ. 
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ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ. ವೆಂಕಟೆೇಶ್ಚ:- ರ್ನವು ಮನನಾ ಪನರಣೆೇಶ್ಚರವರತ ಮನತ್ರ್ನಡತವನಗ ಒಬಬರೂ 
ಎದತಿ ನಲಿಲ್ಲಲಿ. ಅದಕ್ೆೆ ಅವರತ respect ಕ್ೊಡಬೇೆಕತ. ಮನನಾ ಸಭನರ್ನಯಕರಿಗೆ ಹೆೇಳುತಿುದೆಿೇರ್ೆ. 
ಇಲಿದದಿರ ೆಅವರತ ಮನತ್ರ್ನಡತವನಗ ರ್ನವು ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕ್ೆೆ ಕ್ೊಡತವುದಲಿ. 

VICE CHAIRMAN:-  Don’t be excited.  Please continue.  

ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ. ವೆಂಕಟೆೇಶ್ಚ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಪರತಿ ಬನರಿ ಮನತ್ರ್ನಡತವನಗ 
ಅವರಿಗೆ ಮಧೆಾ ಮನತ್ರ್ನಡಿದದಿರೆ ಆಗತವುದಲಿ. ಅವರತ ಸ್ನಧರೆ್ ಮನಡಲ್ಲ, ಅವರ ಕ್ೆೈಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ್ನರ 
ಕ್ೊಟಿಾದನಿರೆ. ಅವರತ ಪೂತಿಾ ಗೆದಿ ಸಕ್ನಾರವನಗಿ ಬರಲ್ಲಲಿ. ರೆ್ೈತಿಕವನದ ಸಕ್ನಾರವನಗಿ ಬಂದದನಿರ.ೆ 
ಏಕ್ೆಂದರ ೆ ಅರೆ್ೈತಿಕ ಎಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಬೆೇಜನರನಗತತ್ುದೆ. ಮೂರತ ವಷಾದಂದ ರನಜಾಭನರ 
ಮನಡತತಿುದನಿರ.ೆ ಪರಧನನ ಮಂತಿರಯವರತ ಈ ದೆೇಶವನತನ ಮನರತತಿುದನಿರೆ. ನಮಾಲ್ಲಿ ೬೩ Public 
Sector Undertakings  ಗಳಿದತಿ, ೨೩ Public Sector Undertakings   ಅನತನ 
already ಮನರಿಕ್ೊಂಡತ ಜಿೇವನ ಮನಡತತಿುದನಿರ.ೆ ಮನನಾ ಮನಮೊೇಹನ್ಚ ಸಿಂಗಚ ರವರ ೧೦ 
ವಷಾಗಳ ಕ್ನಲದಲ್ಲಿ ರೂ.೨ ಲಕ್ಷ್ ಕ್ೊೇಟಿ ರೈೆತ್ರ ಸ್ನಲ ಮತ್ತು ಇತ್ನಾದಗಳನತನ ವಜನ ಮನಡಿದಿರತ. 
ಅವರತ businessmen ಗಳ ರೂ.೧೧ ಲಕ್ಷ್ ಕ್ೂೆೇಟಿ ಸ್ನಲವನತನ ೭ ವಷಾಗಳಲ್ಲಿ ವಜನ ಮನಡಿದನಿರ.ೆ 
ಇದತ ಅವರ ನಡತೆ್ೆಯೇ? ದೆೇಶಕ್ೆೆ ಬತದಧ ಹೆೇಳುವವರತ ಮನಡತವ ಕ್ೆಲಸವೆೇ? ಅವರಿಗೆ mandate 
ಬಂದದ ೆಎಂದರೆ mandate  ಬರತವುದತ ಬೆೇರ ೆವಿಚನರ. Mandate ಬಂದದ ೆಎಂದತ ಜನರನತನ 
ಸ್ನಯಿಸಬೆೇಕ್?ೆ ಅವರತ ಅಧಿಕ್ನರಕ್ೆೆ ಬಂದ ನಂತ್ರದಂದ ಇವತ್ತು೨೩% ನರತದೂೆಾೇಗ ಇದೆ. ಒಂದತ 
ವಷಾಕ್ೆೆ ೨ ಕ್ೂೆೇಟಿ ಉದೊಾೇಗ ಕ್ೂೆಡತತ್ೆುೇವೆ, ಒಬಬರಿಗ ೆ ರೂ.೧೫ ಲಕ್ಷ್ ಹನಕತತ್ೆುೇವೆ ಎಂದಲೆನಿ 
ಹೆೇಳಿದರತ. ಏರ್ನದರೂ ಸ್ನಧರೆ್ ಮನಡಿ ನಂತ್ರ ಹೆೇಳಬೆೇಕತ. ಕ್ೇೆವಲ ಸತಳುು ಹೆೇಳುವುದತ. Budget 
ನಲ್ಲಿ ಒಂದತ ಎಕರಗೆೆ ರೂ.೨೫೦ ಗಳನತನ petrol and diesel ಗೆ ಎಂದತ ಕ್ೊಟಿಾದತಿ, ಒಂದತ 
litre petrol  ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಾದೆ? ನೂರತ ರೂಪನಯಿ ಅಥವನ ನೂರನ ಇಪಪತ್ತು ರೂಪನಯಿ ಇದೆಯನ? 
ಇವತ್ತು ರ್ನಳೆಗೆ ನೂರನ ಐವತ್ತು ರೂಪನಯಿಗಳನಗತತ್ುದೆ. ಒಬಬ ರೈೆತ್ನಗ ೆಒಂದತ ಎಕರಗೆ ೆಒಂದತ 
litre ಎರಡತ litre petrol -- ಕ್ೊಡಬೇೆಕ್?ೆ ಇದೊಂದತ ಘೂೇಷಣೆಯೇ? ಇಂತ್ಹದಿಕ್ೆೆ ಬಜೆಟಚ 
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ಮಂಡಿಸಬೆೇಕ್?ೆ ಕಳೆದ ವಷಾದಲ್ಲಿ ಕರಮ ಸಂಖೆಾ ೫೭ ರಲ್ಲಿ ಸಣಣ ಮತ್ತು ಅತಿೇ ಸಣಣ ಹಿಡತವಳಿದನರರಿಗ ೆ
ಕ್ನಯಾಕರಮ ನಡಸೆಲನಗತವುದತ, ೫೮ ರೆ್ೇ Item ನಲ್ಲಿ ಸಮಿತಿ ರಚಿಸಲನಗಿದೆ, ೬೦ರೆ್ೇ Item  
ಪರಿಶ್ೇಲರೆ್ಯಲ್ಲಿದೆ, ೬೫ ರೆ್ೇ Item  ಅನತಮೊೇದರ್ೆ ಪಡಯೆಲನಗತತ್ುದೆ, ಈ ರಿೇತಿ ಏಕ್ೆ 
ಮಂಡಿಸತತ್ನುರ?ೆ ಮತಂದನ ವಷಾ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡಬೇೆಕತ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿ ಇನೂನವರಗೆೆ 
ಅನತಷ್ನಠನವನಗದದಿರೆ ಹೇೆಗ?ೆ ಇದಲಿದೇೆ ಚನಮರನಜ ನಗರದಲ್ಲಿ ಅರಿಶ್ನ ಮನರತಕಟೆಾಯನತನ 
ಸ್ನವಾಜನಕ-ಖನಸಗಿ ಸಹಭನಗಿತ್ಾದಲ್ಲಿ ಸಮಗರವನಗಿ ಅಭಿವೃದಧ ಪಡಿಸಲನಗತವುದತ ಎಂದತ Item 
No.೮೩ರ ಹೂೆೇದ ವಷಾದ ಯೇಜರೆ್ಯನತನ ಕ್ೆೈಬಿಡಲನಗಿದ.ೆ ಇದನತನ ಏಕ್ೆ announce 
ಮನಡಬೇೆಕ್ನಗಿತ್ತು? ಯನರನದರೂ ಬಲವಂತ್ ಮನಡಿದಿರೆೇ? ಈ ರಿೇತಿ ೫೦ Item ಗಳಿವೆ. ರ್ನವು 
ಒಂದತ್ತು ಹೆೇಳುತ್ೆುೇರ್ೆ. ತ್ತಂಗಭ್ದನರ ಜಲನಶಯದ ಹೂಳಿನ ಬಗೆೆ ಯೇಜರ್ನ ಕ್ನಯಾ 
ಪರಗತಿಯಲ್ಲಿದತಿ, ತ್ೆಲಂಗನಣ ಮತ್ತು ಆಂಧರ ಪರದೆೇಶಗಳೊಂದಗ ೆ ಸಮನಲೂೆೇಚಿಸಿ ಅಗತ್ಾ ಕರಮ 
ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುಲನಗತವುದತ ಎಂದತ Item No.೯೦ ರಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನವು 
ಮೇಕ್ೆದನಟತ ಯೇಜರೆ್ಗನಗಿ ಪನದಯನತ್ರೆ ಮನಡಿದೆವು ಎಂದತ ಅವರಿಗೆ ಹೊಟೆಾ ಹತರಿ ಬಂದತ, 
ತ್ಡದೆತಕ್ೂೆಳುುವುದಕ್ೆೆ ಆಗದೆೇ, ನಮಗ ೆಜನ ಬೆಂಬಲ ಬರತತ್ುದೆ ಎಂದತ ರೂ.೧,೦೦೦ ಕ್ೊೇಟಿ ಹಣ 
ಇಟಿಾದನಿರ.ೆ ರ್ನವು ನೂಕ್ನಾಲ ಮನನಾ ಬೂೆಮನಾಯಿಯವರ ಸಕ್ನಾರ ಇರಲ್ಲ ಎಂದತ ಹೆೇಳುತ್ೆುೇವೆ, 
ನೇರತ ಕ್ೂೆಡಿಸಲ್ಲ, ಸ್ನವಿರ ಕ್ೊೇಟಿ ಇಡತತ್ನುರೆ. ಅವರದೆಿೇ Double Engine ಸಕ್ನಾರವನಗಿದ.ೆ ಅಲ್ಲಿ 
ಒಂದತ Environment Clearance ತ್ರತವುದಕ್ೆೆ ಆಗಲ್ಲಲಿ ಎಂದರೆ ಹೆೇಗ?ೆ ೨೫ ಜನ Member 
of Parliament ಗಳಿದನಿರ.ೆ – All-Party Member ಗಳನತನ ಕರದೆತಕ್ೊಂಡತ ಹೊೇಗಲ್ಲ, 
ಯನವುದನದರೂ ಒಂದತ delegation  ಅನತನ ಕರದೆತಕ್ೊಂಡತ ಹೊೇಗಲ್ಲ. ಅವರತ ಹೆೇಳಿದಿರ್ೆನೇ 
ರನಜಾವು ಕ್ೆೇಳಬೆೇಕತ ಎನನಲತ ಅವರೆೇನತ ಚಕ್ನರಧಿಪತಿಗಳೆೇ? Annual Report  ಅನತನ 
ಈಗನಗಲೆೇ ಕಳುಹಿಸಿದತಿ, Annual Report ನಲ್ಲಿ ಹೆೇಳಿರತವುದತ correct? ಅಥವನ Budget 
ನಲ್ಲಿ ಹೆೇಳಿರತವುದತ correct ಆಗಿದಯೆೇ ಎಂದತ ಸಕ್ನಾರದಂದ clarification ಮನಡಿಸಬೆೇಕತ. 
Annual Report ನಲ್ಲಿ ೨೦೨೧-೨೨ ರಲ್ಲಿ ೨.೯೬ ಲಕ್ಷ್ ಮರ್ೆಗಳನತನ ಕಟಿಾರತವ ಬಗೆೆ ಹೇೆಳಿದತಿ, 
೨೦೨೨-೨೩ ರಲ್ಲಿ ಇನೂನ ೩ ಲಕ್ಷ್ ಮರ್ ೆಕಟತಾವ ಬಗೆೆ ಹೆೇಳುತ್ನುರೆ. ಆದರೆ Annual Report ನಲ್ಲಿ 
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ಕ್ೆೇವಲ ೧.೧೪ ಲಕ್ಷ್ ಮರ್ೆಗಳು complete ಆಗಿವ ೆ ಎಂದತ report ಕಳುಹಿಸತತ್ನುರೆ. ರ್ನನತ 
ಯನವುದನತನ ನಜ ಎಂದತ ನಂಬಬೆೇಕತ? ಎಲನಿ figures ಗಳನತನ ಸಕ್ನಾರವೇೆ ಕ್ೊಡತವುದಲಿವೆೇ? 
One plus one is two.  ಹೇೆಗೆ ಕ್ೂೆಟಾರೂ ಒಂದೇೆ figure  ಕ್ೊಡಬೆೇಕಲಿವೆೇ? ಇಲೂೆಿಂದತ 
ಅಲೊಿಂದತ ಏಕ್ೆ ಕ್ೂೆಡತತ್ನುರೆ? ಹೆೇಳುವುದೊಂದತ ಮತ್ತು ಮನಡತವುದೊಂದತ ಆಗಿದ.ೆ ಇದಲಿದೇೆ ನೇತಿ 
ಬಗೆೆ ಹೆೇಳುತ್ನುರೆ. ಮನನಾ ಗೃಹ ಮಂತಿರಗಳು ಸದನದಲ್ಲಿ ಇದತಿ, ರನಜಾದಲ್ಲಿ ಕ್ನನೂನತ ಸತವಾವಸ್ಾೆ 
ಪರಿಸಿಾತಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೊೇಗಿದೆ? Order under Section 144, I.P.C., ಹನಕಿದರ ೆ ಏನತ 
ಮನಡಬೇೆಕತ? ಆಗ ೫ ಜನರ ಮೇಲೆ ಯನರೂ ಸ್ೇೆರಬನರದತ. ಮಂತಿರಗಳು ಸಕ್ನಾರದ ಭನಗವನಗಿ 
ಸಕ್ನಾರ ಎಂದರೆ ಮಂತಿರಗಳು, ಮಂತಿರಗಳು ಎಂದರ ೆ ಸಕ್ನಾರ ಆಗಿರತತ್ುದೆ. ಮಂತಿರಗಳು dead 
body ಜೊತ್ೆ procession ಹೊೇಗತತ್ನುರೆಂದನಗ ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ಬದಧತ್ೆ ಇದಯೆೇ? ಮನನಾ ಗೃಹ 
ಮಂತಿರಗಳು ಅವರ ಮೇಲ ೆಏಕ್ೆ case ಹನಕಲ್ಲಲಿ? ರ್ನವು ಪನದಯನತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಡಯೆತವನಗ ನಮಾ 
ಮೇಲ ೆ case ಹನಕತತ್ನುರ.ೆ, ಶ್ರೇ ಮಲ್ಲಿಕ್ನಜತಾನ ಖ್ಗೆಾ, ಶ್ರೇ ಡಿ.ಕ್ೆ. ಶ್ವಕತಮನರಚ, ಶ್ರೇ 
ಸಿದಿರನಮಯಾನಂತ್ಹವರ ಮೇಲೆ case ಹನಕತತ್ನುರ,ೆ ಆದರೆ ಮನನಾ ಈಶಾರಪಪನವರ ಮೇಲ ೆಏಕ್ ೆ
case ಹನಕಲ್ಲಲಿ? ಒಬಬರತ ಗಣಪತಿ ಎನತನವವರತ ಕ್ೊಡಗಿನಲ್ಲಿ ಸತ್ನುಗ ಮನನಾ ಮಂತಿರಗಳನಗಿದಿ 
ಜನಜ್ಚಾರವರತ ರನಜಿೇರ್ನಮ ಕ್ೊಡತವವರೆಗೂ ಅವರತ ಬಿಡಲ್ಲಲಿ. ರ್ನವುಗಳೆೇ murder 
ಮನಡಿದೆಿೇವೆರೆ್ೂೇ ಎನತನವಂತ್ ೆಮನಡಿದರತ. ಆದರೆ ಈ case ನಲ್ಲಿ ಅವರದೆಿೇ ಪಕ್ಷ್ದ ರನಷ್ನರಧಾಕ್ಷ್ರತ 
ಹೆೇಳಿದರೂ action ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಳುಲ್ಲಲಿ ಎಂದನಗ ಅವರ ಬದಧತ್ ೆ ಏನದೆ? ಯನವನಗಲೂ ಒಂದೇೆ 
ಇರತವುದಲಿ. ಮನನಾ ಭೊೇಜೆೇಗೌಡರತ ಬೆೇಡದೇೆ ಇರತವನಗ ಒಂದೂೆಂದತ ಹನಡತ ಹನಡತತ್ನುರ,ೆ ಅದತ 
ಹಿೇಗೆ, ಮತನಸತ ಮನವೆ ಎಂದಲೆನಿ ಹನಡತ ಹನಡತತ್ನುರ.ೆ ಅವರತ ಈ ಸ್ನವು ರ್ನಾಯವೆೇ ಎಂದತ 
ಒಂದತ ಹನಡನತನ ಹನಡಬೇೆಕ್ನಗಿತ್ತು. ಮನನಾ ಧಮೇಾಗೌಡರಿಗ ೆಹೆಚತಿ-ಕಡಿಮಯನದನಗ ಈ ಸ್ನವು 
ರ್ನಾಯವೆೇ ಎಂದತ ಒಂದತ ಹನಡನತನ ಹನಡಬೆೇಕ್ನಗಿತ್ತು. ಆ ಕ್ೆಲಸ ಅವರತ ಮನಡಲ್ಲಲಿ.  

ವೆೈಸ್ಚ ಚೆೇಮಾನ್ಚ:- ನೇವು tempt ಮನಡಿದರೆ ಈಗಲೂ ಹನಡಿಬಿಡತತ್ನುರ.ೆ 
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ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ. ವೆಂಕಟೆೇಶ್ಚ:- ರ್ನನತ ಹನಡಿಸತವನಗ ಹನಡಿಸತತ್ೆುೇರೆ್, ಅವರತ ಯನವುದಕ್ೆೆ 
ಹನಡತ ಹನಡಬೆೇಕ್ೊೇ ಅದಕ್ೆೆ ಹನಡತವುದಲಿ. ಬೆೇರಯೆದಿಕ್ೆೆ ಹೆೇಳುತ್ನುರೆ, ಸಿೇತ್ ೆವಿಚನರ ಹೆೇಳುತ್ನುರೆ. 
ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ law and order ಬಗೆೆ ಹೆೇಳುತಿುದತಿ, ಧನರವನಡದಲ್ಲಿ ಒಬಬ 
S.P., ರವರತಗಳು ಸಂವಿಧನನದ ಪ್ತೇಠದಲ್ಲಿರತವವರ ಮೇಲೆ ರನತ್ೊರೇರನತಿರ  case book 
ಮನಡತತ್ನುರ.ೆ ಸಕ್ನಾರವು suo moto ಏರ್ನದರೂ action ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುಬೆೇಕಲಿವೆೇ? ಅವರಿಗೆ 
ಹೆೇಳುವವರತ ಕ್ೇೆಳುವವರತ ಯನರೂ ಇಲಿವೇೆ? ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರ ಮೇಲ ೆ case ಹನಕಲತ 
Governor ಹತಿುರ permission  ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುಬೆೇಕತ. Spot ನಲನಿದರೂ ಇರಬೇೆಕತ. ಊರಿನಲ್ಲಿ 
ಇಲಿದೆೇ ಇರತವವರ ಮೇಲ ೆಇಲನಖಯೆವರತ case ಹನಕತತ್ನುರ ೆಎಂದನಗ ಇದತ ಯನವ ಅಧಿಕ್ನರ? 
ಅವರತ ಏನತ ಮನಡತತಿುದನಿರೆ? ಏಕ್ೆ? ಏರ್ನಗಿದೆ ಅವರಿಗ?ೆ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಮನತ್ತ ಕ್ೆೇಳುವುದಲಿವೆೇ? 
ಇದೆಲಿವನೂನ ರ್ನನತ ಹೆೇಳಬನರದತ. ಈಗ Budget ಬಗೆೆ ಮನತ್ರ್ನಡೊೇಣ. ಈಗ G.S.T., 
ಜೂನ್ಚಗೆ ಮತಗಿಯತವುದದತಿ, ಇನೂನ ೩ ವಷಾ ಮತಂದತವರಸೆತತ್ನುರೆ ಎಂದತ ಮನನಾ 
ಮತಖ್ಾಮಂತಿರಯವರತ ಹೇೆಳುತ್ನುರೆ, ಆದರೆ ಅದತ ಬರತತ್ುದೂೆೇ ಇಲಿವೇ ಗೊತಿುಲಿ. ಆದರೆ as on 
today, ಜೂನ್ಚ ೩೦ ಕ್ೆೆ G.S.T., compensation  ಕ್ೊಡತವುದತ ಮತಗಿದತಹೊೇಗತತ್ುದೆ. ರೂ.೫ 
ಕ್ೊೇಟಿ ಮನತ್ರ ಈ ವಷಾ ಬರತವುದದತಿ, ಇನೂನ Cess ಬರಬೆೇಕತ. ಆದರೆ Cess  ಅವರಿಗೆ 
ಬರತವುದಲಿ. Already  ಸ್ನಲ ಎಂದತ ಕ್ೂೆಟಿಾದತಿ, ಅದರ ಭನಗಕ್ೆೆ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡತ ಹೂೆೇಗತತ್ನುರೆ. 
ರೆ್ೈತಿಕತ್ ೆ ಬಗೆೆ ನಮಗೆ ಪನಠ ಮನಡಿ ಮಂತಿರಗಳು ರ್ನಾಯನಲಯಗಳಿಂದ ತ್ಡಯೆನಜೆ್ಞ 
ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುುತ್ನುರ.ೆ ಇಂತ್ಹ ಪರಿಸಿಾತಿ ಎಲನಿದರೂ ಕ್ೇೆಳಿದಿೇರನ? ರನಜ ಪರಜಗೆಳಿಗೆ 
ಮನದರಿಯನಗಿರಬೆೇಕತ. ರನಜರೆ್ೇ Court ಗೆ ಹೂೆೇಗಿ ಆತ್ನ ಬಗೆೆ ತ್ಡಯೆನಜೆ್ಞ ತ್ಂದನಗ ರ್ನವು 
ಯನರಿಗೆ ಹೆೇಳಬೆೇಕತ?  

ಇನತನ ೨-೩ ವಷಾಗಳಿಂದ ಕ್ೊೇವಿಡಚನಲ್ಲಿಯೇ ಹೂೆೇದೆವು. ಅವರತ ಖ್ಚತಾ ಮನಡಿರತವ 
ಹಣದಲ್ಲಿ infrastructure create ಮನಡಿದಿರ ೆ ಇನೂನ ೧೦ ವಷಾಗಳ ಕ್ನಲ ಬೆೇರ ೆ ಬೆೇರ ೆ
ಆಸಪತ್ೆರಗಳು ಆಗತತಿುದಿವು. Bangalore International Exhibition Centre  ನಲ್ಲಿ ೧೦,೦೦೦ 
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bed ಗಳ ಒಂದತ ಆಸಪತ್ೆರಯನತನ ಮನಡಿ, ೩ ತಿಂಗಳಿಗ ೆdismantle ಮನಡಿದರತ. ಆ ಮಂಚ, ಇತ್ರ 
ಸ್ನಮಗಿರಗಳನತನ ಯನವುದನದರೂ hostel ಗಳಿಗೆ ಕ್ೂೆಡಬಹತದತ್ತು. ಅವುಗಳನತನ ಕ್ೊೇವಿಡಚನಂದನಗಿ 
ಎಲಿವನತನ ಸತಟತಾ ಹನಕಿದವೆು ಎಂದತ ಹೆೇಳುತ್ನುರೆ. Steel ಸ್ನಮನನತಗಳು ಸತಟತಾ ಹೊೇಗತವುದನತನ 
ಎಲನಿದರೂ ಕ್ೆೇಳಿದಿೇರನ? ಎಷತಾ ಹಣ ಖ್ಚನಾಯಿತ್ತ? ಇವತಿುನವರಗೊ ಕ್ೂೆೇವಿಡಚ ಬಗೆೆ ಅರೆ್ೇಕ 
ಪರಶೆನಗಳನತನ ಹನಕಿದರೂ ಒಂದತ ಶೆಾೇತ್ ಪತ್ರವನತನ ಹೊರಡಿಸಲ್ಲಲಿ. ಕ್ೂೆೇವಿಡಚ ಬಂದನಗಿನಂದ ಇಷತಾ 
ಸ್ನವಿರ ಕ್ೊೇಟಿ ಖ್ಚತಾ ಮನಡಿದೆಿೇವೆ, ಇಂತ್ಹದಿಕ್ೆೆ ಖ್ಚತಾ ಮನಡಿದೆಿೇವೆ ಎಂದತ ಇವತಿುನವರೆಗೂ 
ಒಬಬರತ ಲೆಕೆ ಕ್ೂೆಡಲ್ಲಲಿ. ಅವರ ಪಕ್ಷ್ದವರನದ ಮನನಾ ರ್ನರನಯಣಸ್ನಾಮಿ ರವರತ 
ಸಚಿವನಲಯದಲ್ಲಿಯೇ ಲಂಚ ಕ್ೊಟತಾ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡಿಸಬೆೇಕತ ಎಂದತ ಹೆೇಳುತಿುದಿರತ. ಅವರ 
ಪಕ್ಷ್ದವರೆೇ ಹೆೇಳುತ್ನುರೆ, ಆದರೆ  ನಮಗೆ ಮೇಲೆ ಹೆೇಳುತ್ನುರ.ೆ ೪೦ per cent Commission  
ಬಗೆೆ Contractors   ಪರಧನನ ಮಂತಿರಗಳಿಗೆ ಬರೆಯತತ್ನುರ.ೆ  

ಇನತನ Fiscal Deficit  ಬಗೆೆ ಹೆೇಳಬೇೆಕ್ೆಂದರೆ, ಮನನಾ ಪನರಣೆೇಶ್ಚ ಆರ್ಥಾಕ ಪರಿಸಿಾತಿ ಬಗೆೆ 
ಹೆೇಳುತಿುದಿರತ. ಮನನಾ ಸಿದಿರನಮಯಾನವರತ ಇರತವವರೆಗೂ Fiscal Deficit  25%   ಒಳಗ ೆ
ಇರತತಿುತ್ತು. Fiscal Budget ಕ್ೆಳಗಡ ೆಇರತತಿುತ್ತು. ಈಗ ಏರ್ನಗಿದೆ? ಇದನತನ three to four 
per cent ಎಂದತ amend ಮನಡಿಕ್ೂೆಂಡಿದನಿರೆ. ರ್ನಳ ೆಸ್ನಲ ಜನಸಿು ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಂಡರ ೆ four to 
five per cent ಎಂದತ ಮನಡಿಕ್ೂೆಳುುವುದತ. ಆದರೆ ಮತಂದನ ೫ ವಷಾಗಳಿಗ ೆ ರೂ.೧ ಲಕ್ಷ್ 
ಕ್ೊೇಟಿಗಳನತನ ಅಸಲತ ಮತ್ತು ಬಡಿಿ ಎಂದತ ಕಟಾಬೆೇಕ್ನಗತತ್ುದೆ. ಸಕ್ನಾರದಲ್ಲಿ ಹಣ ಎಲ್ಲಿದೆ? 

(ಮತಂದತ) 

(239) 10.03.2022 1.50 hv.gr 

ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವೆಂಕಟೆೇಶ್ಚ(ಮತಂದತವರಿದದತಿ):- 

ಸರ್ನಾನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ನರತದೊಾೇಗ ಸಮಸ್ಾೆಯನತನ ಇವರಿಂದ ನವನರಣೆ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ 
ಸ್ನಧಾವನಗತತಿುಲಿ. ಸಕ್ನಾರ ಖನಲ್ಲ ಇರತವಂತ್ಹ ಹತದೆಿಗಳನತನ ಭ್ತಿಾ ಮನಡಿಕ್ೂೆಳುುತಿುಲಿ. ಶನಲೆಗಳಲ್ಲಿ 
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ಮತ್ತು ಕಛೆೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಹತದೆಿಗಳು ಖನಲ್ಲ ಇವೆ. ಆದರೆ, ಕ್ೆಲವಂದತ ಇಲನಖಗೆಳಲ್ಲಿ ಅಂದರ,ೆ 
ಲೊೇಕ್ೂೆೇಪಯೇಗಿ ಇಲನಖೆ ಮತ್ತು ಸಬಚ ರಿಜಿಸ್ನರರಚ ಕಛೆೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಖನಲ್ಲ ಇರತವಂತ್ಹ ಹತದೆಿಗಳನತನ 
ಮನತ್ರ ಭ್ತಿಾ ಮನಡಿಕ್ೂೆಳುುತಿುದನಿರೆ. ಇವರಿಗ ೆ ಎಲ್ಲಿ ಹಣ ಬರತತ್ುದೆ, ಅಲ್ಲಿ ರೆ್ೇಮಕ್ನತಿ 
ಮನಡಿಕ್ೊಳುುತ್ನುರ.ೆ ಉಳಿದಂತೆ್, ಶ್ಕ್ಷ್ಕರತ ಕ್ನರಕೂನರತ ಇನನತ್ರೆ ಸಿಬಬಂದಗಳನತನ ಭ್ತಿಾ 
ಮನಡಿಕ್ೊಳುುತಿುಲಿ.   

     ಸರ್ನಾನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಸಕ್ನಾರ ನಡಸೆತವವರತ ಹೂೆಗಳಿಕ್ೆ ಮತ್ತು ತ್ೆಗಳಿಕ್ ೆ ಎರಡನತನ 
ಸಮನನವನಗಿ ಸಿಾೇಕರಿಸಬೆೇಕ್ನಗತತ್ುದೆ. ರ್ನವು ಏರ್ನದರತ ಮನತ್ರ್ನಡಿದರೆ ʼಅವರತ ಮನತ್ರ್ನಡಿರತವುದತ 
ಸರಿಯಿಲಿʼ ಎಂದತ ಹೇೆಳುತ್ನುರೆ. ಸಕ್ನಾರ ನಡಸೆತವುದತ ಬನಡಿಗೆ ಮರ್ೆಯಲ್ಲಿ ಇರತವಂತ್ ೆ ಆ ಮರ್ ೆ
ಶನಶಾತ್ವಲಿ. 11 ತಿಂಗಳುಗಳ ಕ್ನಲ ಬನಡಿಗೆ ಕರನರತ ಇರತತ್ುದೆ. ಪತನಃ ಕರನರನತನ ನವಿೇಕರಿಸಿದರೆ 
ಮನತ್ರ ಅದೆೇ ಮರ್ೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬಹತದತ, ಇಲಿದದಿರ ೆ ಬೆೇರ ೆ ಮರ್ೆಗೆ ಹೂೆೇಗಬೆೇಕ್ನಗತತ್ುದೆ. ಅದೆೇ 
ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಅವರತ ಆಡಳಿತ್ ಪಕ್ಷ್ದಲ್ಲಿ ಇರಬಹತದತ ರ್ನಳ ೆವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷ್ಕ್ೆೆ ಬರಬಹತದತ.  

 

     ಶ್ರೇ ಎನ್ಚ.ರವಿಕತಮನರಚ:- ಸರ್ನಾನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನವು ಸಾಂತ್ ಮರ್ೆಯಲ್ಲಿದೆಿೇವೆ. ಬನಡಿಗೆ 
ಮರ್ೆಯಲ್ಲಿ ಇಲಿ. ಮರ್ೆಯನತನ ಕ್ೊಂಡತಕ್ೂೆಂಡಿದೆಿೇವೆ. 

 

    ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವೆಂಕಟೆೇಶ್ಚ:- ಸರ್ನಾನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮತಂದನ 11 ತಿಂಗಳುಗಳ ನಂತ್ರ 
ಅವರತ ನಮಾ ಸ್ನಾನದಲ್ಲಿ ಇರತತ್ನುರೆ. ಅದನತನ ಅವರತ ಬರೆದಟತಾಕ್ೂೆಳುಲ್ಲ.  
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     ಶ್ರೇ ಆರಗ ಜ್ಞನರೆ್ೇಂದರ(ಗೃಹ ಸಚಿವರತ):- ಸರ್ನಾನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಪಂಚ ರನಜಾಗಳ 
ಚತರ್ನವಣೆಯ ಫಲ್ಲತ್ನಂಶವನತನ ರೆ್ೂೇಡಿದ ಮೇಲಯೊ ಇವರತ ಈ ಮನತ್ತಗಳನತನ ಆಡತತಿುದನಿರ.ೆ 
ಇವರತ ಎಲ್ಲಿದನಿರ ೆಎನತನವುದನತನ ಅಥಾ ಮನಡಿಕ್ೂೆಳುಲ್ಲ. 

 

     ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವೆಂಕಟೇೆಶ್ಚ:- ಸರ್ನಾನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಚತರ್ನವಣ ೆಫಲ್ಲತ್ನಂಶವನತನ ಗಣರೆ್ಗೆ 
ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುುವುದತ ಬೆೇಡ. ಜನರತ ಭನವರ್ನತ್ಾಕವನಗಿ ನಮಾ ಜೊತ್ೆಗಿದನಿರೆ. ರ್ನವು ಇನೂನ 
ಟನಪ್ಚನಲ್ಲಿಯೇ ಇದೆಿೇವೆ. ನಮಾ ಪಕ್ಷ್ದಲ್ಲಿದಿ ಅಧಾದಷತಾ ಜನರತ ಅವರ ಪಕ್ಷ್ಕ್ೆೆ ಹೊೇಗಿರತವ 
ಹಿರೆ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರತ ಇವತ್ತು ಆಡಳಿತ್ ಪಕ್ಷ್ದಲ್ಲಿ ಕತಳಿತ್ತಕ್ೊಂಡಿದನಿರೆ. ಅವರನಗಿಯೇ ಆ ಸ್ನಾನವನತನ 
ಪಡದೆತಕ್ೂೆಂಡಿಲಿ. ಜನರತ ಅವರನತನ ಎಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸಿದಿರತ ಎನತನವುದನತನ ಅಥಾ ಮನಡಿಕ್ೂೆಳುಬೆೇಕತ.  

 

     ಶ್ರೇ ಆರಗ ಜ್ಞನರೆ್ೇಂದರ:- ಸರ್ನಾನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅವರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಶೆ್ೇಕ್ನಚರಣೆಯ 
ದನವನಗಿದ.ೆ ಕರನಳ ದನವನಗಿದೆ. 

 

     ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವೆಂಕಟೇೆಶ್ಚ:- ಸರ್ನಾನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ನಮಗೆ ಈ ದನ ಸಂತ್ೂೆೇಷದ 
ದನವನಗಿದ.ೆಚ“ದೂದ್ಚ ಕ ದೂದ್ಚ, ಪನನ ಕ್ನ ಪನನ”ಚಆಗಿದ.ೆ  

 

     ಶ್ರೇ ಎಸ್ಚ.ರವಿ:- ಸರ್ನಾನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅವರಿಗೆ ಧೈೆಯಾವಿದಿರೆ, ಜಿಲನಿ ಪಂಚನಯತಚ, 
ತ್ನಲೂಿಕತ ಪಂಚನಯತಚ, ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪ್ತ. ಚತರ್ನವಣೆಗಳನತನ ಈಗಲೆೇ ನಡಸೆಲ್ಲ. ರ್ನವು ಅದಕ್ೆೆ 
ತ್ಯನರಿದೆಿೇವೆ. 
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     ಶ್ರೇ ಸಲ್ಲೇಂ ಅಹಮದ್ಚ:- ಸರ್ನಾನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅವರಿಗೆ ಧೆೈಯಾವಿದಿರ ೆ
ಕ್ನಪೂೆೇಾರೆೇಶನ್ಚ ಚತರ್ನವಣೆಗಳನತನ ನಡಸೆಲ್ಲ. 

 

     ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವಂೆಕಟೆೇಶ್ಚ:- ಸರ್ನಾನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಕ್ೊೇವಿಡಚ-೧೯ 
ವನರಿಯಸ್ಚಾಗಳನಗಿರತವ ವೆೈದಾರತ, ಆಶನ ಕ್ನಯಾಕತ್ಾರತ ಮತ್ತು ಪೊಲ್ಲೇಸಿನವರತ ಮೃತ್ 
ಹೊಂದದರ ೆ 30 ಲಕ್ಷ್ ರೂಪನಯಿಗಳ ಪರಿಹನರಧನವನತನ ಘೂೇಷಣೆ ಮನಡಿದಿರತ. ಈ 
ಪರಿಹನರಧನವನತನ ಎಷತಾ ಜನರಿಗ ೆವಿತ್ರಿಸಲನಗಿದ?ೆ ಎಷತಾ ಜನರಿಗ ೆವಿತ್ರಣೆ ಮನಡತವುದತ ಬನಕಿ ಇದ?ೆ 
ಯನಕ್ ೆಪರಿಹನರಧನವನತನ ಕ್ೊಡತತಿುಲಿವೆನತನವುದಕ್ೆೆ ಸಕ್ನಾರದಂದ ಸಪಷ್ಟಾೇಕರಣವನತನ ಬಯಸತತಿುದೆಿೇರ್ೆ. 
ಕ್ೆೇಂದರ ಸಕ್ನಾರ ಒಂದತ ಲಕ್ಷ್ ರೂಪನಯಿಗಳನತನ ಮತ್ತು ರನಜಾ ಸಕ್ನಾರ ಐವತ್ತು ಸ್ನವಿರ 
ರೂಪನಯಿಗಳನತನ ಒಟತಾ ಒಂದೂವರ ೆ ಲಕ್ಷ್ ರೂಪನಯಿಗಳನತನ ಕ್ೊಡತತ್ೆುೇವೆಂದತ ಹೆೇಳಿದಿರತ. ನರ್ನೆ 
ಮನನಾ ಸಚಿವರನದ ಬಿ.ಎ.ಬಸವರನಜತರವರತ ನಮಾ ಪನಲನತನ ಸಹ ಅದರಲ್ಲಿಯೇ ಸ್ೇೆರಿಸಿದೆಿೇವೆಂದತ 
ಹೆೇಳಿದಿರತ. ನಮಾ ಕಣಿಣಗೆ ದತಡತಿ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುದೆೇ ಇರತವವರೆೇ ಸಿಗತತಿುದನಿರ.ೆ ಆದರ ೆಇವರತ ನೂರನರತ 
ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪನಯಿಗಳನತನ ಪರಿಹನರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೇಡಿದೆಿೇವೆಂದತ ಹೇೆಳುತಿುದನಿರ.ೆ  ಸರಿತ್ೂಗಿಸತವುದತ 
ಹೆೇಗ?ೆ ಕ್ೆೇವಲ ಅವರತ ಗದೆತಿ ಬಂದರತವ ಕ್ೇೆತ್ರಕ್ೆೆ ಅಷ್ೆಾೇ ಅಲಿ, ರನಜಾದ 224 ಕ್ೆೇತ್ರಗಳಿಗೂ ಅವರತ 
ಮತಖ್ಾಮಂತಿರಗಳು ಮತ್ತು ಮಂತಿರಗಳನಗಿದನಿರ.ೆ ಆದರೆ, ಅನತದನನವನತನ ಹಂಚಿಕ್ ೆ ಮನಡತವ 
ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಲತ್ನಯಿ ಧೊೇರಣೆಯನತನ ತ್ನಳುತ್ನುರೆ. ಯನವುದೇೆ ಅನತದನನವನತನ ಹಂಚಿಕ್ ೆ
ಮನಡತವನಗ ಎಲಿರಿಗೂ ಸರಿ ಸಮರ್ನಗಿ ಹಂಚಿಕ್ ೆಮನಡಬೇೆಕ್ನಗತತ್ುದ.ೆ ಇವರಿಗ ೆಆ ಧೊೇರಣೆಯೇ 
ಇಲಿ. ಬರಿೇ ಮಲತ್ನಯಿ ಧೂೆೇರಣೆಯನತನ ಮನಡತತಿುದನಿರ.ೆ  

     ಸರ್ನಾನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ಬನರಹಾಣ ಸಮತದನಯಕ್ೆೆ ಸ್ೇೆರಿದವರ್ನಗಿದೆಿೇರ್.ೆ ಬನರಹಾಣ 
ಮಂಡಲ್ಲಗೆ ಈ ಬನರಿ ಒಂದತ ರೂಪನಯಿಯನತನ ಸಹ ಕ್ೊಟಿಾಲಿ. ಹಿಂದನ ಸ್ನಲ್ಲನ ಆಯವಾಯದಲ್ಲಿ 
50 ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪನಯಿಗಳನತನ ಕ್ೊಟಿಾದಿರತ. ಆದರೆ, 3.5 ಕ್ೂೆೇಟಿ ರೂಪನಯಿಗಳನತನ ಮನತ್ರ ಬಿಡತಗಡ ೆ
ಮನಡಿದಿರತ. ಆಯಾವೆೈಶಾ ನಗಮಕ್ೆೆ 10 ಕ್ೂೆೇಟಿ ರೂಪನಯಿಗಳನತನ ಕ್ೊಟಿಾದಿರತ ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ೆೇವಲ 5 
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ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪನಯಿಗಳು ಮನತ್ರ ಬಿಡತಗಡೆ ಮನಡಿದನಿರ.ೆ ಸಕ್ನಾರ ತ್ನನ ಬೆನತನ ತ್ಟಿಾಕ್ೊಳುುವುದಕ್ನೆಗಿ 
ಆಯವಾಯದಲ್ಲಿ 500 ಕ್ೊೇಟಿ 1000 ಕ್ೂೆೇಟಿ ರೂಪನಯಿಗಳನತನ ಬಿಡತಗಡ ೆ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆಂದತ 
ಘೂೇಷಣೆ ಮನಡಿ, ಹಣವರೆ್ನೇ ಬಿಡತಗಡೆ ಮನಡತವುದಲಿ. ಸಕ್ನಾದಂದ ಎಷತಾ ಕ್ೊಡತವುದಕ್ೆೆ 
ಸ್ನಧಾವನಗತತ್ುದೆ ಅಷಾನತನ ಮನತ್ರ ಘೂೇಷಣೆ ಮನಡಿದರೆ ಸ್ನಕತ. 3.5 ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪನಯಿಗಳನತನ 
ಘೂೇಷಣೆ ಮನಡಿ 3.5 ಕ್ೂೆೇಟಿಗಳನತನ ಬಿಡತಗಡಡ ೆಮನಡಿದಿರ,ೆ ಶೆೇಕಡನ ನೂರಕ್ೆೆ ನೂರರಷತಾ ಹಣ 
ಬಿಡತಗಡೆ ಮನಡಿದಂತ್ಹ ಹೆಗೆಳಿಕ್ೆ ಅವರಿಗೆ ಬರತತಿುತ್ತು. ಆಯವಾಯದಲ್ಲಿ 50 ಕ್ೊೇಟಿ 
ರೂಪನಯಿಗಳನತನ ಘೂೇಷಣೆ ಮನಡಿ 3.5 ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪನಯಿಗಳನತನ ಕ್ೊಟಾರೆ, ರ್ನವು ವಿಷ 
ಕತಡಿಯಬೆೇಕ್ೆೇ? ಆ ರಿೇತಿ ಘೂೇಷಣೆ ಮನಡಲತ ಯನರನದರತ ಅವರಿಗೆ ಬಲವಂತ್ ಮನಡಿದಿರೆಯೇ? 
ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷ್ದವರನದ ರ್ನವು ಏರ್ನದರತ ಹೆೇಳುವುದಕ್ೆೆ ಹೂೆೇದರ,ೆ ತ್ಪತಪ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದನಿರಂೆದತ 
ಹೆೇಳುತ್ನುರ.ೆ  

     ಸರ್ನಾನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಯಶಸಿಾನ ಯೇಜರೆ್ಯನತನ ಪತನಃ ಜನರಿಗೆ ತ್ರಲನಗಿದೆ. ಇದತ 
ಹೊಸ ಯೇಜರೆ್ಯಲಿ. ಮನನಾ ಎಸ್ಚ.ಎಂ.ಕೃಷ್ನಣರವರತ ಮತಖ್ಾಮಂತಿರಗಳನಗಿದಿ ಕ್ನಲದಲ್ಲಿಯೇ 
ಜನರಿಗ ೆಬಂದತ್ತು. ಇದೂೆಂದತ ಒಳೆುಯ ಯೇಜರೆ್ಯನಗಿದೆ. ಹಿಂದ ೆಇಡಿೇ ರನಜಾದಲ್ಲಿರತವ ರೈೆತ್ರಿಂದ 
ಒಂದತ ವಷಾಕ್ೆೆ 700 ರೂಪನಯಿಗಳನತನ ಸಂಗರಹ ಮನಡಲನಗತತಿುತ್ತು. ಆ ಹಣ ಏರ್ನಯಿತ್ೆುಂದತ 
ಹೆೇಳಿಲಿ.  ಅದತ ಎಷ್ಟಾದೆ? ಏರ್ನಗಿದೆ ಎನತನವ ಮನಹಿತಿಯನತನ ಸಕ್ನಾರ ಕ್ೊಡಬೇೆಕ್ನಗತತ್ುದೆ.  

 

      ಶ್ರೇ ಕ್ೊೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಸರ್ನಾನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ,  
ಯನವುದೆೇ ಸಹಕ್ನರ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ರೆ್ೂೇಂದನಯಿಸಪಟಾ ಸದಸಾರತ ಅವರ ಭನಗವನತನ ಹನಕಿ, 
ಸ್ೂೆಸ್ೈೆಟಿಯವರತ ಒಂದತ ಭನಗವನತನ ಹನಕಿದರ,ೆ ಆ ಯಶಸಿಾನ ಯೇಜರೆ್ ಆರೂೆೇಗಾ ವಿಮಯನಗಿ 
ಮನಪಾಡತತ್ುದ.ೆ ರೈೆತ್ನಪ್ತ ವಗಾದವರತ ನಮಗೆ ಪತನಃ ಯಶಸಿಾನ ಯೇಜರೆ್ಯನತನ ಜನರಿಗೊಳಿಸಬೆೇಕತ 
ಎನತನವ ಒತ್ನುಯವನತನ ತ್ಂದ ಹಿರೆ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಪತನಃ ರನಜನಾದಾಂತ್ ಜನರಿಗೆ ತ್ರಲನಗಿದೆ. ಮೊದಲತ 
700 ರೂಪನಯಿಗಳನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುಲನಗತತಿುತ್ತು ಎಂದತ ಮನನಾ ಸದಸಾರತ ಹೆೇಳುತಿುದನಿರ.ೆ ಈಗ ಆ 
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ಪದಧತಿ ಇಲಿ. ಆರೂೆೇಗಾ ಕ್ನಡಚಾ ಜನರಿಗ ೆ ಬಂದ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ ಯಶಸಿಾನ ಯೇಜರೆ್ಯನತನ 
ನಲ್ಲಿಸಲನಗಿತ್ತು.ಚ “ಆಯತಷ್ನಾನ್ಚ ಭನರತಚ”ಚ ಯೇಜರೆ್ ಜನರಿಗ ೆ ಬಂದಂತ್ಹ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ 
ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಆರೂೆೇಗಾ ಕ್ನಡಚಾ ಮತಂದತವರೆದತ್ತು. ಆರೂೆೇಗಾ ಕ್ನಡಚಾ ಮತ್ತು ಆಯತಷ್ನಾನ್ಚ 
ಭನರತಚ ಯೇಜರೆ್ಯಲ್ಲಿ ಕ್ೆಲವು ಕ್ನಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಮನತ್ರ ಚಿಕಿತೆ್ೆ ದೂೆರಯೆತತ್ುದೆ. ಆದರ,ೆ ಯಶಸಿಾನ 
ಯೇಜರೆ್ಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಲಿ ಕ್ನಯಿಲೆಗಳಿಗೂ ಚಿಕಿತೆ್ೆ ದೊರೆಯತತ್ುದೆ. ಆದಿರಿಂದ ಯಶಸಿಾನ 
ಯೇಜರೆ್ಯನತನ ಜನರಿಗೊಳಿಸಬೆೇಕ್ೆನತನವುದತ ರೈೆತ್ನಪ್ತ ವಗಾದವರ ಮತ್ತು ಸಹಕ್ನರ ಸಂಘಗಳ 
ಬೆೇಡಿಕ್ೆಯನಗಿತ್ತು. ಆದಿರಿಂದ ಈ ಸ್ನಲ್ಲನ ಆಯವಾಯದಲ್ಲಿ ಯಶಸಿಾನ ಯೇಜರೆ್ಯನತನ ಪತನಃ 
ಜನರಿಗ ೆ ತ್ರಲನಗಿದೆ. ಯಶಸಿಾನ ಯೇಜರೆ್ ಮನನಾ ಎಸ್ಚ.ಎಂ.ಕೃಷಣರವರ ಕ್ನಲದಲ್ಲಿ ಬಂದದಯೆೇ 
ಅಥವನ ಮನನಾ ಬಿ.ಎಸ್ಚ.ಯಡಿಯೂರಪಪನವರ ಕ್ನಲದಲ್ಲಿ ಬಂದದೆಯೇ ನನಗೆ ಗೊತಿುಲಿ.  

 

     ಶ್ರೇ ಎಸ್ಚ.ಎಲಚ.ಭೂೆೇಜೇೆಗೌಡ(ಶ್ಕ್ಷ್ಕರ ಕ್ೆೇತ್ರ):- ಸರ್ನಾನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಯಶಸಿಾನ 
ಯೇಜರೆ್ ಮನನಾ ಎಸ್ಚ.ಎಂ.ಕೃಷಣರವರತ ಮತಖ್ಾಮಂತಿರಗಳನಗಿದನಿಗ ಪನರರಂಭ್ ಮನಡಿದಂತ್ಹ 
ಯೇಜರೆ್ಯನಗಿದೆ. ಯನರತ ಸ್ೂೆಸ್ೈೆಟಿಯ ಷ್ೆೇರಚ ಹೊೇಲಿರಚ ಇದಿರತ ಅವರಿಗೆ ನೇಡಿದಂತ್ಹ 
ಯೇಜರೆ್ ಇದನಗಿತ್ತು. ಅದನತನ ತ್ೆಗೆದತ ಹನಕಲನಗಿತ್ತು. ಈಗ ಪತನಃ ಜನರಿಗೆ ತ್ರಲನಗಿದೆ.  

     ಶ್ರೇ ಆರಗ ಜ್ಞನರೆ್ೇಂದರ(ಗೃಹ ಸಚಿವರತ):- ಸರ್ನಾನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ,  ಸಹಕ್ನರ ಸಂಘಗಳ 
ಷ್ೆೇರತದನರರಲ್ಲಿ ಬಿ.ಪ್ತ.ಎಲಚ ಕ್ನಡತಾದನರರತ ಯನರಿದನಿರ ೆಅವರಿಗೆ ಈ ಸ್ೌಲಭ್ಾವನತನ ನೇಡಲನಗತತಿುತ್ತು. 
ಈ ಯೇಜರೆ್ಯನತನ ಪತನಃ ಮತಂದತವರಿಸಬೆೇಕ್ೆಂದತ ಮತ್ತು ತ್ಮಗೂ ಸಹ ವಿಸುರಣ ೆ
ಮನಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ ಎ.ಪ್ತ.ಎಲಚ. ಕ್ನಡತಾದನರರತ ಬೆೇಡಿಕ್ೆಯನತನ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಹಿರೆ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಪತನಃ ಈ 
ಯೇಜರೆ್ಯನತನ ಜನರಿಗೊಳಿಸಲನಗಿದೆ. ಮನನಾ ರಮೇಶ್ಚಕತಮನರಚರವರತ ಆರೂೆೇಗಾ ಸಚಿವರನಗಿದಿ 
ಕ್ನಲದಲ್ಲಿ ಆರೂೆೇಗಾ ಕ್ನಡಚಾ ಮತ್ತು ಆಯತಷ್ನಾನ್ಚ ಭನರತಚ ಯೇಜರೆ್ ಹಿೇಗ ೆಎರಡೆರಡತ ಇರತವುದತ 
ಬೆೇಡ ರನಜಾದಲ್ಲಿ ಒಂದೇೆ ರಿೇತಿಯ ಆರೂೆೇಗಾ ಯೇಜರೆ್ ಇರಲ್ಲ ಎನತನವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಎರಡನತನ 
ಮಜ್ಚಾ ಮನಡಿದಿರತ.  
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      ಶ್ರೇ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸಂಗಪಪ ಸವದ(ವಿಧನನಸಭೆಯಿಂದ ಚತರ್ನಯಿತ್ರತ):- ಸರ್ನಾನಾ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಯಶಸಿಾನ ಪರಿಕಲಪರ್ ೆ ಯನವನಗ ಪನರರಂಭ್ವನಯಿತೆ್ುಂದರೆ, ಮನನಾ 
ಹೆರ್ಚ.ವಿಶಾರ್ನಥ್ಚರವರತ ಸಹಕ್ನರ ಸಚಿವರನಗಿದನಿಗ, ರ್ನನತ ಅಪೆಕೆಚ ಬನಾಂಕಚನ ಉಪನಧಾಕ್ಷ್ರ್ನಗಿದೆಿ. 
ಮನನಾ ಎಸ್ಚ.ಎಂ.ಕೃಷಣರವರತ ಮತಖ್ಾಮಂತಿರಗಳನಗಿದಿರತ. ಪರಧನನ ಕ್ನಯಾದಶ್ಾಯವರತ, ಸಹಕ್ನರ 
ಇಲನಖ ೆ ಇವರ ಅಧಾಕ್ಷ್ತ್ಯೆಲ್ಲಿ ಡನ|| ದೆೇವಿಶೆಟಿಾಯವರತ ಮತ್ತು 4 ಜನ ಪರಮತಖ್ ವೈೆದಾರತ 
ಸ್ೇೆರಿಕ್ೊಂಡತ ಒಂದತ ಸಂಸೆ್ಾಯನತನ ಕಟಿಾದರತ. ಇಡಿೇ ರನಜಾದಲ್ಲಿರತವ ಸಹಕ್ನರಿ ಸಂಘಗಳಲ್ಲಿನ 
ಸದಸಾರತ 40 ರೂಪನಯಿಗಳನತನ ಕಟತಾವುದತ, 40 ರೂಪನಯಿಗಳನತನ ರನಜಾ ಸಕ್ನಾರ ಕಟಿಾ, ಒಟತಾ 
80 ರೂಪನಯಿಗಳನತನ ಆ ಸಂಸೆ್ಾಗೆ ಕಟಿಾದ ಮೇಲೆ ರನಜಾದಲ್ಲಿರತವ ಎಲಿ ಸಹಕ್ನರಿ ಸಂಘಗಳಲ್ಲಿನ 
ಸದಸಾರತಗಳ ಆರೂೆೇಗಾ ಕ್ೆಟನಾಗ, ಜಿಲನಿ ಮತ್ತು ತ್ನಲೂಿಕತ ಕ್ೇೆಂದರದಲ್ಲಿ ಉತ್ುಮವನದ ಆಸಪತ್ೆರಗಳನತನ 
ಗತರತತಿಸಿ ಔಷಧೂೆೇಪಚನರವನತನ ನೇಡತವಂತ್ಹ ವಾವಸೆ್ಾ ಮನಡಲನಗಿತ್ತು. ಸದಸಾರತಗಳು ಅಲ್ಲಿಗ ೆ
ಹೊೇಗಿ ಚಿಕಿತೆ್ೆಯನತನ ಪಡದೆತಕ್ೊಂಡತ ಬಿಲಚ ಅನತನ ಪಡದೆತಕ್ೂೆಂಡತ ಅದನತನ ಯಶಸಿಾನ ಸಂಸೆ್ಾಗೆ 
ತ್ಂದತ ಕ್ೂೆಟನಾಗ, ಸಂಪೂಣಾವನಗಿ ಆ ಬಿಲಚ ಅನತನ ಕ್ೊಡತವಂತ್ಹ ವಾವಸೆ್ಾ ಇತ್ತು. ಆಗ 3 ಕ್ೂೆೇಟಿ, 
6 ಕ್ೊೇಟಿ ಮತ್ತು 9 ಕ್ೂೆೇಟಿ ರೂಪನಯಿಗಳಷತಾ ಅನತದನನವನತನ ಆ ಟರಸ್ಾಚಗೆ  ನೇಡಲನಗತತಿುತ್ತು. 
ಮನನಾ ಬಿ.ಎಸ್.ಯಡಿಯೂರಪಪನವರತ ಮತಖ್ಾಮಂತಿರಗಳನಗಿದಿ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ ರ್ನನತ ಸಹಕ್ನರ 
ಸಚಿವರ್ನಗಿದಿ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ ಒಂದತ ವಷಾದಲ್ಲಿ 20 ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪನಯಿಗಳನತನ ಮತ್ೊುಂದತ ವಷಾಕ್ೆೆ 
25 ಕ್ೂೆೇಟಿ ರೂಪನಯಿಗಳನತನ ಹನಗೂ ಅದರ ಮತಂದನ ವಷಾದಲ್ಲಿ 30 ಕ್ೂೆೇಟಿ ರೂಪನಯಿಗಳನತನ 
ಯಶಸಿಾನ ಟರಸ್ಾಚಗೆ ಕ್ೂೆಟತಾ, ಆ ಟರಸ್ಾಚ ಬಹಳ ದೂೆಡಿ ಪರಮನಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳಯೆತವುದಕ್ೆೆ ಸಹನಯ 
ಮನಡಿದರತ. ಸಹಕ್ನರ ಸಂಘಗಳ ಸದಸಾರತಗಳು ಬಹಳ ದೂೆಡಿ ಪರಮನಣದಲ್ಲಿ ಇದರ 
ಅನತಕೂಲತ್ೆಯನತನ ಪಡದೆತಕ್ೊಳುುತಿುದಿರತ. ಮನನಾ ಸಿದಧರನಮಯಾನವರತ ಮತಖ್ಾಮಂತಿರಗಳನಗಿದಿ 
ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ ಮನನಾ ರಮೇಶ್ಚಕತಮನರಚರವರತ ವೆೈದಾಕಿೇಯ ಸಚಿವರನಗಿದನಿಗ, ಕ್ೆೇಂದರ ಮತ್ತು ರನಜಾ 
ಸಕ್ನಾರಗಳ ಯೇಜರೆ್ಗಳು ಬೆೇರಬೆೆೇರಯೆನಗಿರತವುದತ ಸರಿಯಲಿ. ಅವುಗಳನತನ ಒಟತಾಗೂಡಿಸ್ೂೆೇಣ 
ಎಂದತ ಅದನತನ ತ್ಂದತ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಜ್ಚಾ ಮನಡಿದರತ. 
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(240)  10.3.2022  2.00  ಪ್ತಕ್ೆ:ಎಂಡಿ 

ಶ್ರೇ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸಂಗಪಪ ಸವದ(ಮತಂದತ) 

ಆದರೆ, ಇಡಿೇ ರನಜಾದಲ್ಲಿರತವ ಅರೆ್ೇಕ ಸಹಕ್ನರಿಗಳು, ಇದತ ಮನಡಿರತವುದತ ತ್ಪತಪ; ಇದನತನ ಮತ್ೆು 
ಪನರರಂಭ್ ಮನಡಬೇೆಕತ; ರನಜಾ ಸರ್ಾಾರ ಹಿೇಗೆ ಮನಡಿರತವಂಥದತಿ ಸರಿಯಲಿ ಎನತನವ ಭನವರೆ್ 
ವಾಕುಪಡಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಇವತಿುನ ಸರ್ಾಾರ ಮತ್ೆು “ಯಶಸಿಾನ”ಚ ಯೇಜರೆ್ಯನತನ ಪತನಸ್ನಾಾಪರೆ್ 
ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಪರಸ್ನುವರೆ್ ತ್ಂದದ.ೆ  ರ್ನಳ ೆ ಇದಕ್ೆೆ ಒಪ್ತಪಗೆ ಸಿಕಿೆದರ,ೆ ಬಿಪ್ತಎಲಚ ಮತ್ತು ಎಪ್ತಎಲಚ 
ಸ್ೇೆರಿದಂತ್ ೆಇಡಿೇ ರನಜಾದ ಸಹಕ್ನರಿ ಸಂಘಗಳಲ್ಲಿರತವ ಯನವುದೆೇ ಸದಸಾರಿಗೆ ತ್ೊಂದರಯೆನದನಗ, 
ಅದತ ಎಲಿರಿಗೂ ಅನಾಯವನಗತತ್ುದೆ.  ಸದಸಾ ಏನತ ಹಣ ಕಟಿಾರತತ್ನುರ್ೂೆೇ ಅದತ ಟರಸ್ಾಚಗೆ ಜಮ 
ಆಗತತ್ುದೆ ಮತ್ತು ರನಜಾ ಸರ್ಾಾರ ತ್ನನ ಅನತದನನ  ಕ್ೊಡತವುದರ ಮೂಲಕ ಎಲಿರಿಗೂ 
ಲನಭ್ವನಗತತ್ುದೆ ಎನತನವ ಮನತ್ನತನ ರ್ನನತ ಒಬಬ ಸಹಕ್ನರಿಯನಗಿ ಹೆೇಳುವುದರ್ೆೆ ಇಷ್ಟಪಡುತೆತೇನೆ.  

 ಶ್ರೇ ಸಲ್ಲೇಂ ಅಹಾದ್ಚ:- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಗಳೆ, ಮನನಾ ಸಚಿವರನದ ಅಶೆ್ೇಕಚರವರತ ಇಂದತ 
ಊಟಕ್ೆೆ ಕರದೆದನಿರೆ.  ಹನಗನಗಿ ಸದನವನತನ ಮತಂದೂಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ ಕ್ೆೇಳಿಕ್ೂೆಳುುತ್ೆುೇರ್ೆ. 

 ವೆೈಸ್ಚ ಚೆೇಮಾನ್ಚ:- ಈಗ ಸದನವನತನ ೩ ಗಂಟೆಯವರಗೆ ೆಮತಂದೂಡಲನಗಿದೆ. 

 (ಸದನವನತನ ಮಧನಾಹನ ೨ ಗಂಟೆ ೧ ನಮಿಷದಂದ ಮಧನಾಹನ ೩ ಗಂಟೆಯವರಗೆೆ 
ಮತಂದೂಡಲನಯಿತ್ತ) 

(241) 10.03.2022 03.20 ಎಸ್ಚವಿ-ಎಕ್ೆ  

(ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಾತಿ) 

(ಭೊೇಜನ ವಿರನಮಕ್ನೆಗಿ ಮತಂದೂಡಲಪಟಿಾದಿ ಸದನವು ಮಧನಾಹನ ೦೩ ಗಂಟೆ ೨೫ ನಮಿಷಗಳಿಗೆ 
ಪತನಃ ಸಮನವೆೇಶಗೂೆಂಡಿತ್ತ) 
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೨೦೨೨-೨೩ರ್ೇೆ ಸ್ನಲ್ಲನ ಆಯವಾಯ ಅಂದನಜತಗಳ ಮೇಲ್ಲನ ಮತಂದತವರೆದ ಚಚೆಾ 

ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವೆಂಕಟೆೇಶ್ (ರ್ನಮ ನದೆೇಾಶ್ತ್ರತ):- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ,  
ಅವಕ್ನಶಕ್ನೆಗಿ ಧನಾವನದಗಳು.  ರ್ನನತ ಭೊೇಜನ ವಿರನಮಕೂೆ ಮತನನ ಈ ಆಯವಾಯದ ಮೇಲೆ 
ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದೆಿನತ.  ಇದತ second innings.  ೨೦೨೨-೨೩ರ ಆಯವಾಯವು ಒಂದತ 
ಚತರ್ನವಣನ ಪರಣನಳಿಕ್ೆ ಎಂದತ ರ್ನನತ ಪನರರಂಭ್ ಮನಡಿದೆಿನತ.  ೨೦೨೨-೨೩ರ ಆಯವಾಯವನತನ 
ರೆ್ೂೇಡಿದರ ೆ revenue deficit ೧೩೬% ಇದೆ.  ಯನವನಗಲೂ ಇಷ್ಟಾರಲ್ಲಲಿ. ಯನವನಗಲೂ 
surplus ಇರತತಿುದತಿದನತನ ಬಿಟಾರ ೆnegative figure ಯನವನಗಲೂ ಇಲಿ.  Primary deficit 
೪೮% ಇದೆ.  Fiscal deficit ೨೬% ಇದೆ.  ಮೊದಲೆಲನಿ ಇಲನಖನವನರತ ಮಂಡಿಸತತಿುದಿರತ.  ಈಗ 
ಯನರಿಗೂ ಅಥಾವನಗಬನರದೆಂದತ ವಲಯವನರತ ಎಂದತ ಮನಡಿಕ್ೂೆಂಡಿದನಿರೆ. ಆದರೆ 5-6 core 
sector ಗಳಲ್ಲಿ national average ಗಿಂತ್ಲೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಯನವನಗಲೂ ಮತಂದರತತಿುತ್ತು.  
ಅದತ ಯನವುದೆೇ ಸ್ಕೆಾರಚ ಆಗಿರಬಹತದತ.  ಈಗ ಶ್ಕ್ಷ್ಣಕ್ೆೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ೆ the national 
average is 15.2%.  ನಮಾಲ್ಲಿ ೧೨.೯% ಇದೆ.  ರ್ನವು ರನಷರದಲ್ಲಿಯೇ ಪರಥಮ ಬನರಿಗ ೆರನಷ್ಟರೇಯ 
ಶ್ಕ್ಷ್ಣ ನೇತಿಯನತನ ಪರಿಚಯಿಸತತ್ೆುೇವೆ ಎಂದತ ಅವರ ಬೆನನನತನ ಅವರೆೇ ತ್ಟಿಾಕ್ೊಳುುತ್ನುರೆ.  ಆದರೆ 
ರನಷ್ಟರೇಯ ಶ್ಕ್ಷ್ಣ ನೇತಿಯಲ್ಲಿ ಜಿ.ಡಿ.ಪ್ತ.ಯಲ್ಲಿ ಇಷತಾ ಶೇೆಕಡನ ಹಣವನತನ ಇಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ ಇದೆ.  
ಸಕ್ನಾರ ಅದಕ್ೆೆೇರ್ನದರೂ ಮಂಜೂರತ ಮನಡಿದೆಯೇ? ಅದರ ಉಲೆಿೇಖ್ವೇೆ ಇಲಿ.  ಕ್ನನೂನನಲ್ಲಿ 
ಇದೆ.  ಸಕ್ನಾರ ಅದಕ್ೆೆ ಎಷತಾ ಇಟಿಾದೆ ಎಂಬತದಲಿ. ಒಟತಾ ೧೨.೯% ಇಟಿಾದನಿರ.ೆ  N.E.P (National 
Education Policy) ಯಲ್ಲಿ ಎಷತಾ ವಿದನಾರ್ಥಾಗಳಿಗೆ ಎಷತಾ ಶ್ಕ್ಷ್ಕರಿರಬೆೇಕತ? ಕ್ೊಠಡಿಗಳೆಷ್ಟಾರಬೆೇಕತ? 
ಈ ಯನವುದೆೇ ಮೂಲಭ್ೂತ್ ಸ್ೌಕಯಾಗಳಿಲಿದೆ ರ್ನವೇೆ ಮೊದಲತ ಎಂದತ ಎದ ೆತ್ಟಿಾಕ್ೂೆಳುುವುದಕ್ೆೆ 
ರನಷ್ಟರೇಯ ಶ್ಕ್ಷ್ಣ ನೇತಿಯನತನ ಪರಿಚಯಿಸಿದನಿರೆ.  ಇದತ ಬಹಳ ಅರ್ನಾಯ.   

 Spending on Health - ಕ್ೊೇವಿಡಚ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಆರೂೆೇಗಾ ವಲಯ ಬಹಳ 
ಪರಮತಖ್ವನದತದತ.  National average ೬% ಇದೆ.  ರ್ನವು ೫.೮% ನಲ್ಲಿ ಇದೆಿೇವೆ.  ಸಕ್ನಾರ 
ಹೆೇಗ ೆ ಜನರಿಗ ೆ ಆರೂೆೇಗಾವನತನ ಕ್ೊಡತತ್ುದೆ? ರ್ನನತ ಆಗಲೇೆ B.I.E.C (Bengaluru 
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International Exhibition Centre) ಕರೆ ಹೆೇಳಿದೆ.  ಮೂರತ ತಿಂಗಳಿಗನಗಿ ಒಂದತ 
ಆಸಪತ್ೆರಯನತನ ಮನಡಿ ನೂರನರತ ಕ್ೂೆೇಟಿ ದತಡತಿ ಹೊಡೆದತ ಅದನತನ ಮತಚಿಿಬಿಟಾರತ. ಅದರಿಂದ 
ಯನರಿಗೂ ಅನತಕೂಲವೂ ಆಗಲ್ಲಲಿ.  ಕ್ೆೇವಲ ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ಮತ್ತು ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳಿಗ ೆ
ಅನತಕೂಲವನಯಿತ್ತ.  ಕಡಗೆ ೆ ಅದೆೇರ್ನಯಿತ್ತ ಎಂದತ ಇಂದನವರವೆಿಗೂ ರ್ನನತ ೧೦ ಬನರಿ 
ಪರಶೆನಯನತನ ಕ್ೆೇಳಿದೆಿೇರ್ೆ. ಒಂದತ ಬನರಿಯೂ ಅದಕ್ೆೆ ಉತ್ುರ ಬರಲ್ಲಲಿ.  

 As far as Rural Development is concerned, the national average is 

೫.೭%. ರ್ನವು ಖ್ಚತಾ ಮನಡತತಿುರತವುದತ ೩.೭%.  ನಮಾ ಊರತಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಉದನಧರವನಗತತ್ುವೆ? 

ಆಗಲೇೆ ಗೃಹ ಮಂತಿರಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಇದಿರತ.  As far as spending on police is 

concerned, the national average is 4.3%.  ಸಕ್ನಾರ ಖ್ಚತಾ ಮನಡತತಿುರತವುದತ ೩.೨%.  

Roads and Bridges ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ ೆ national average ೪.೭% ಇದೆ.  ಸಕ್ನಾರ 

ಖ್ಚತಾ ಮನಡತತಿುರತವುದತ ೪.೧%.  ಒಂದತ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇವರತ ಸ್ನಧಿಸಿದನಿರ.ೆ  ಅದನತನ ರ್ನವು 

ಒಪಪಬೆೇಕತ.  The national average on agriculture is 6.2%.  ಅದನತನ ೬.೯% 

ಮನಡಿದನಿರ.ೆ  ರ್ನನತ ಅದಕ್ನೆಗಿ ಅಭಿನಂದರೆ್ಗಳನತನ ಹೆೇಳಬಯಸತತ್ುೆೇರೆ್.   

 ಶ್ರೇ ಎಸ್.ಎಲ.ಭೊೇಜೇೆಗೌಡ (ತ್ಮಾ ಸ್ನಾನದಲ್ಲಿ ಕತಳಿತ್ತ):- ನೇವು double income 
ಮನಡತವುದತ ಹೆೇಗ ೆಎಂದತ ಹೆೇಳಿ.  

 ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವೆಂಕಟೆೇಶ್:- ಆ ವಿಷಯಕೂೆ ಬರತತ್ುೆೇರೆ್. 

 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಾ ಭೊೇಜೆೇಗೌಡರನತನ ನೇವು ಅಡಾೆೈಸರಚ ಆಗಿ ಇಟತಾಕ್ೂೆಳಿು.   

 ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವೆಂಕಟೆೇಶ್:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ನನನ ದೌಭನಾಗಾ, ರ್ನನತ 
ಮನತ್ರ್ನಡತವನಗ ತ್ನವು ಇರತವುದಲಿ.  ಆಗಲೇೆ ರ್ನನತ ಒಂದತ ಕ್ೆೇಸ್ಚ ಅನತನ ಹೆೇಳಿದೆ.  ಮನನಾ 
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ಗೃಹ ಸಚಿವರತ ಇದಿರತ.ಚ ಚ “ಏನತ ಸರ? ಸ್ಕೆ್ಷ್ನ್ಚ ೧೪೪ ಅಥಾ ಏನತ? ಮನನಾ ಈಶಾರಪಪನವರತ 
procession ಮನಡತತ್ನುರೆ. ನೇವು ಕ್ೆೇಸ್ಚ ಹನಕಲಿ.  ರ್ನವು ಮೇಕ್ೆದನಟಿಗೆ ನಡದೆರ ೆ ಕ್ೆೇಸ್ಚ 
ಹನಕತತಿುೇರಿ.”ಚ ಎಂದತ ಕ್ೇೆಳಿದ.ೆ  ಸಭನಪತಿ ಸ್ನಾನದಲ್ಲಿ ಇರತವ ನಮಾ ಮೇಲೆ ಇವರತ ರನತ್ೂೆರೇರನತಿರ 
ಕ್ೆೇಸ್ಚ ಹನಕತತ್ನುರೆ.  ತ್ನವು ಭಿೇಷಾನಂತೆ್ ದಯನಮರಣಕ್ನೆಗಿ ಕ್ನಯತತಿುದಿೇರಿ ಎನನಸತತ್ುದೆ.  ಇದತ 
ಅರ್ನಾಯ.   ರ್ನವು ಹೊರಟಿಾ ಎಂದತ ಹೆೇಳುತಿುಲಿ.  ಒಂದತ ಸ್ನಾನಕ್ೆೆ ಅಗೌರವ ಬಂದನಗ ರ್ನವು 
ಅದನತನ ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ಹೆೇಳದೆ ಹೊೇದರ ೆಸಕ್ನಾರ ಅದನತನ suo-moto ಏನೂ ಮನಡದ ೆಹೂೆೇದರ ೆ
ಹೆೇಗ?ೆ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳೆೇ ದೆೇಶವನತನ ಆಳಬೆೇಕ್?ೆ ಅವರತ ಹೆೇಳಿದ ಹನಗೆ ರ್ನವು ಕ್ೆೇಳಬೆೇಕ್?ೆ ಸದನದಲ್ಲಿ 
ಯನರೂ ಈ ವಿಷಯವನತನ ಪರಸ್ನುಪ್ತಸಲೆೇ ಇಲಿ.  ರ್ನನತ ಹೆೇಳುತಿುದೆಿೇರೆ್, ಅದತ ಬೆೇರಯೆ ಕರೆ.  
ರ್ನನತ ವೆೈಯಕಿುಕವನಗಿ ಹೇೆಳುತಿುಲಿ. ಒಂದತ ಸ್ನಾನದಲ್ಲಿರತವವರಿಗೆ, ಒಬಬ ಮಂತಿರ ಇಂತ್ಹವರ ಮೇಲೆ 
ಕ್ೆೇಸ್ಚ ಹನಕಬೆೇಕ್ೆಂದರೆ ರನಜಾಪನಲರಿಂದ ಅನತಮತಿಯನತನ ಪಡದೆತಕ್ೂೆಳುಬೇೆಕ್ೆಂಬ ಕನಷಾ ಜ್ಞನನ 
ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳಿಗಿಲಿವೆೇ? ಅಥವನ ನೇವು ಅವರಿಗೆ ಸಿಕತೆತಿುರಲ್ಲಲಿವೆೇ?   

(…ಮತಂದತ) 

(242) 10-03-2022 (3.30) ಕ್ೆಜಿ-ಆರಚಎನ್ಚ    

     (ಸಭನಪತಿಯವರ  ಉಪಸಿಾತಿ)                 

  ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ರ್ನನತ ಇದನತನ ಸಭೆಯ ಗಮನಕ್ೆೆ ತ್ರಬೇೆಕ್ನಗಿದೆ.  ಏಕ್ೆಂದರ,ೆ  ರ್ನನತ  
25ರೆ್ೇ ತ್ನರಿೇಖ್ತ ರನತಿರ 8.30ಕ್ೆೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟಿಾದೆಿೇರೆ್. ರ್ನನತ 8.30ಕ್ೆೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟಾರ,ೆ ಅಲ್ಲಿಂದ  
ಬೆಂಗಳೂರಿಗ ೆ ಬರಬೇೆಕ್ನದರ,ೆ ಹತಿುರದ ಜಿಲೆಿಯವರತ ಸತಮನರತ 10 ಮಂದ escort ನವರತ 
ಬಂದದನಿರ.ೆ Minute to minute programme ಇರತತ್ುದೆ. ರ್ನನತ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬಂದತ 
meeting  ಮನಡಿದೆಿೇರೆ್. ಆಗ ಯನರೊೇ ಒಬಬರತ ಮನನಾ ಬಸವರನಜ  ಹೊರಟಿಾಯವರ 
ಚಿತ್ನವಣೆಯ ಮೇರಗೆೆ ಯನವುದೊೇ ಒಂದತ ಶನಲಯೆಲ್ಲಿ ಗಲನಟೆಯನಗಿದೆ ಎಂದತ ದೂರತ 
ಕ್ೊಟಿಾದಕ್ೆೆ, ರನತಿರ 12.30 ಕ್ೆೆ ನನನ ವಿರತದಧ atrocity case book ಮನಡಿ FIR ಮನಡಿ ಆಗಲೇೆ 
ರ್ನಾಯನಲಯಕ್ೆೆ ಕಳುಹಿಸಿದನಿರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಮಾನತನ ಕ್ೆೇಳಬೆೇಕತ ಎನತನವ ಸ್ೌಜನಾ ಸಹ ಇಲಿ.  ಆಗ 
ರ್ನನತ ಏನತ ಮನಡತವುದಂೆದತ ಸತಮಾರ್ನದ.ೆ  ಈ ಹತದೆಿ ನನನ individual ಅಲಿ. ರ್ನಳ ೆದವಸ 
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ಯನರತ ಬೆೇಕ್ನದರೂ ಮತಖ್ಾಮಂತಿರಗಳು ಆಗತತ್ನುರೆ. ಯನರತ ಬೆೇಕ್ನದರೂ ರನಜಾಪನಲರತ 
ಆಗತತ್ನುರ.ೆ ಅದಕ್ೆೆ ಏರ್ನದರೊಂದತ ರಿೇತಿ ನೇತಿ ಬೆೇಕಲಿವೆೇ? ರ್ನವಲೆಿರೂ ಸದನದಲ್ಲಿ ಇಂತ್ಹ 
ಹತದೆಿಯಲ್ಲಿ ಇದನಿಗ, ಇದತ ನಮಾ ವೆೈಯಕಿುಕವನದತದಲಿ. ರನತಿರ 12.30 ಗಂಟೆಯ ಮೇಲೆ FIR 
ರ್ನಾಯನಲಯಕ್ೆೆ  ಸಲ್ಲಿಸಿದನಿರೆ. ನನಗ ೆ ರನತಿರ 3.00 ಗಂಟೆಗ ೆಎಸ್ಚಪ್ತ ರವರತ ಪೂೆೇನ್ಚ ಮನಡಿದನಿರ.ೆ  

       ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.ೆಹರಿಪರಸ್ನದ್ಚ (ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷ್ದ ರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಾ ಸಭನರ್ನಯಕರೇೆ, ಮನನಾ 
ಸಭನರ್ನಯಕರತ ಸದನದಲ್ಲಿದನಿರ.ೆ ಇಲ್ಲಿ  ಲೂೆೇಪದೂೆೇಷವನಗಿದೆ. ಇದತ ತ್ಮಗೆ ಶ್ರೇ ಬಸವರನಜ 
ಶ್ವಲ್ಲಂಗಪಪ ಹೊರಟಿಾಯವರಿಗೆ ಆಗಿರತವಂತ್ಹದಲಿ. ಅವರತ ಸದನದ  ಪ್ತೇಠಕ್ೆೆ ಅವಮನನ 
ಮನಡಿದನಿರ.ೆ ಹನಗನಗಿ, ದಯವಿಟತಾ ಆ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳ ವಿರತದಧ ಕರಮತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುಬೆೇಕ್ೆಂದತ ಒತ್ನುಯ 
ಮನಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ 

        ಶ್ರೇ ಕ್ೊೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ತ್ಮಾ 
ಅನತಭ್ವದ ಪರಕ್ನರ, ಯನವುದೆೇ ಶನಸಕರ ಸಹಿತ್ ಸಭನಪತಿಯವರ ಪ್ತೇಠವು ಸ್ೇೆರಿದಂತ್ ೆ ಯನರ 
ಮೇಲನದರೂ ಪರಕರಣವನತನ ದನಖ್ಲತ  ಮನಡತವುದಕಿೆಂತ್ ಮತಂಚೆ ಸಂಬಂಧಪಟಾ Chairman 
ರವರ ಅನತಮತಿಯನತನ ಪಡಯೆಬೆೇಕ್ೆಂದತ  ನಯಮದಲ್ಲಿದೆ. ಕ್ೆಲವು ಕ್ನರಣಗಳಿಗನಗಿ ರ್ನವಲೆಿ 
ಪರತಿಭ್ಟರೆ್ ಮನಡತವಂತ್ಹ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ ನಮಾನತನ ಬಂಧನ ಮನಡಿದರೆ, ಅದನತನ ತ್ಮಾ  ಗಮನಕ್ೆೆ 
ತ್ರತತ್ನುರೆ.  ಆ ನಂತ್ರವನದರೂ ಸಹ ತ್ಮಾ ಗಮನಕ್ೆೆ ತ್ರತತ್ನುರೆ.  ಇದತ ನಯಮ.  ಈ ನಯಮ 
ಉಲಿಂಘರ್ ೆ ಆಗತವುದಕ್ೆೆ ಏರ್ನದರೂ ಕ್ನರಣ ಇದಯೆೇ ಎಂಬ ಬಗೆೆ ಎಲಿವನತನ ರೆ್ೂೇಡೊೇಣ,.  
ತ್ಮಗೆ ಏರ್ನದರೂ ಅದರಿಂದ ರೆ್ೂೇವನಗಿದಿರೆ ಅಥವನ  ತ್ಮಾ   ಪ್ತೇಠಕ್ೆೆ ಏರ್ನದರೂ 
ಆಗೌರವವನಗಿದಿರ,ೆ ಅದತ ಎಲನಿ ವಾವಸೆ್ಾಗೂ ಆಗಿರತವಂತ್ಹ ಅಗೌರವ. ಅಲ್ಲಿ ಏರ್ನಗಿದೆ ಎಂದತ 
ರೆ್ೂೇಡೊೇಣ. ರ್ನಾಯಯತತ್ವನಗಿ ನಡಯೆತವುದಕ್ೆೆ ಏರೆ್ೇನತ ಕರಮಗಳನತನ ಕ್ೆೈಗೊಳುಬೆೇಕ್ನಗಿದೆ, 
ಅದೆಲಿವನತನ ಕ್ೆೈಗೂೆಳೂುಣ. ಮನನಾ ಸದಸಾರತ ಹೆೇಳಿದಕ್ೆೆ ನಮಾ ಸಹಮತ್ ಇದೆ. ಇದಕ್ೆೆ ನಮಾ 
ಗೊಂದಲವಿಲಿ.  

    ಸಭನಪತಿಯವರತ:-  ಮನನಾ ಸಭನರ್ನಯಕರೇೆ, ಈಗ  ಮನನಾ ಸದಸಾರತ 
ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದನಿರಂೆದತ ಸತಮಾರ್ೆ ಇದೆಿೇರ್.ೆ ಇದನತನ ಸಕ್ನಾರ ರೆ್ೂೇಡಬೆೇಕಲಿವೆೇ? ಈ ವಿಷಯ   
ದನಪತಿರಕ್ೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಂತ್ತ. ಅಲ್ಲಿ ಗಲನಡ ೆನಡದೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರ್ನನತ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇದೆಿೇರ್.ೆ  ರ್ನನತ 
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇದಿಂತ್ಹ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಯನವುದೊೇ ಒಂದತ ಶನಲೆಯಲ್ಲಿ ಗಲನಟೆ 
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ಆಗಿರತವುದಕ್ೆೆ ನನನ ವಿರತದಿ ಯನರೂೆೇ ಒಬಬರತ  ದೂರತ ಕ್ೊಟಾರೆ, ಆ ದೂರನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡತ 
FIR  ಮನಡಿ ಮತ್ೆು atrocity case ಹನಕಿ ರನತಿರ 12.30 ಗಂಟೆಯ ಮೇಲೆ ರ್ನಾಯನಲಯಕ್ೆೆ 
ಸಲ್ಲಿಸತತ್ನುರಂೆದರೆ ಹೆೇಗ?ೆ ಅ ವಿಷಯ ದನಪತಿರಕ್ೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದದೆ. ಅದನತನ ಸಕ್ನಾರ 
ರೆ್ೂೇಡಬೆೇಕ್ನಗಿತ್ತು. ಅದನತನ ಮನನಾ ಗೃಹ ಸಚಿವರತ ರೆ್ೂೇಡಬೇೆಕ್ನಗಿತ್ತು. ಬೆೇರ ೆ ಸಚಿವರತ 
ರೆ್ೂೇಡಬೇೆಕ್ನಗಿತ್ತು. ಇದತ ನನನ ವೆೈಯಕಿುಕವಲಿ. ಈ ರಿೇತಿಯನದರೆ, ರ್ನಳ ೆದವಸ ಯನರತ ಏನೂ 
ಬೆೇಕ್ನದರೂ ಮನಡತತ್ನುರ.ೆ ಆಗ ಯನರತ ಇದನತನ ಹೆೇಳುವವರತ, ಕ್ೆೇಳುವವರತ ಇಲಿದಂತ್ನಗತತ್ುದೆ.  

   ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್,ೆಹರಿಪರಸ್ನದ್ಚ(ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷ್ದ ರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇದತ 
ತ್ಮಗೆ ಆಗಿರತವಂತ್ಹ ಅವಮನನ ಅಲಿ. ತ್ನವು ಕತಳಿತಿುರತವಂತ್ಹ ಜನಗ ಸಂವಿಧನನಕವನಗಿ ರಕ್ಷ್ಣೆ 
ಇರತವಂತ್ಹ ಜನಗ. ರ್ನಳ ೆ ದವಸ ಯನರನದರೂ ಮನನಾ ಉಚಿ ರ್ನಾಯನಲಯದ 
ರ್ನಾಯನಧಿೇಶರನತನ arrest ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಆಗತತ್ುದೆಯೇ? ಒಬಬ MLA or MLC arrest 
ಮನಡಬೇೆಕ್ೆಂದರೆ, ತ್ಮಾ ಅನತಮತಿಯನತನ ಪಡದೆತಕ್ೊಳುಬೇೆಕ್ನಗತತ್ುದೆ.  ತ್ಮಾ ಮೇಲೆ ಕರಮ 
ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುಬೇೆಕ್ೆಂದರೆ ಸಕ್ನಾರದಂದ ಅಥವನ ರನಜಾಪನಲರಿಂದ ಅನತಮತಿ ಪಡದೆತಕ್ೊಂಡತ 
ಮನಡಬೇೆಕ್ನಗತತ್ುದ.ೆ ಈ  ರಿೇತಿ ಏಕ್ನಏಕಿ  ಮನಡಿರತವಂತ್ಹದತಿ ಅದತ ಕ್ನನೂನನ ಉಲಿಂಘರ್ೆ. ಈ 
ರಿೇತಿ ಮನಡಿರತವಂತ್ಹ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳನತನ ತ್ಕ್ಷ್ಣ suspend ಮನಡಬೇೆಕ್ನಗತತ್ುದೆ.  

     ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ನನಗ ೆರನತಿರ 3 ಗಂಟೆಗ ೆಎಸ್ಚಪ್ತಯವರತ ಪೊೇನ್ಚ ಮನಡಿ  Sorry Sir, 
ನಮಾ ಮೇಲೆ FIR ಆಗಿದೆ. Case register  ಆಗಿದ ೆಎಂದತ ಹೆೇಳುತ್ನುರೆ್.  

     ಶ್ರೇ ಸಲ್ಲೇಂ ಅಹಮದ್ಚ (ಸಾಳಿೇಯ  ಸಂಸೆ್ಾಗಳ ಕ್ೆೇತ್ರ):- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಆ ಎಸ್ಚಪ್ತ 
ಯವರ ವಿರತದಿ ಕರಮತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಳುಬೇೆಕತ. ತ್ಮಗೆ ರನತಿರ 3.00 ಗಂಟೆಗ ೆಎಸ್ಚಪ್ತ ಯವರತ ಪೊೇನ್ಚ 
ಮನಡತತ್ನುರಂೆದರೆ, ಅವರಿಗೆ ಎಷತಾ ದೆೈಯಾ. ಅಷ್ೂೆಾೇತಿುನಲ್ಲಿ ಪೊೇನ್ಚ ಮನಡಿ ತ್ಮಾ ವಿರತದಿ case 
register ಆಗಿದ ೆಎಂದತ ಹೆೇಳಿದನಿರಂೆದರೆ, ಇದತ ನಮಾ ರನಜಾಕ್ೆೆ ಒಂದತ ದತರಂತ್. ಹನಗನಗಿ, ಆ 
ಅಧಿಕ್ನರಿಯ ವಿರತದಧ ಕರಮತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುಬೆೇಕತ. ನಮಾ ರನಜಾಕ್ೆೆ  ಒಂದತ ಸಂದೆೇಶ ಹೊೇಗಲ್ಲ.  
ಇಂತ್ಹ ದೂೆಡಿ ಸ್ನಾನದಲ್ಲಿ ಇರತವವರ ಮೇಲೆಯೇ ಈ ರಿೇತಿಯನದರೆ, ಇನೂನ ಜನ ಸ್ನಮನನಾರ ಗತಿ 
ಏನತ?  
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  ಶ್ರೇ ಎಸ್ಚ.ಎಲಚ.ಭೊೇಜೇೆಗೌಡ (ಶ್ಕ್ಷ್ಕರ  ಕ್ೆೇತ್ರ):- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅದನತನ 
ಸಕ್ನಾರ ಸಂಪೂಣಾವನಗಿ ರೆ್ೂೇಡಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ incident  ಏರ್ನಗಿದೆಂದತ  ರ್ನನತ ಪತಿರಕ್ೆಗಳಿಂದ 
ಮತ್ತು ಮನಧಾಮಗಳಿಂದ ತಿಳಿದತಕ್ೂೆಂಡಿದೆಿೇರೆ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡತ  ವಿಷಯ ಇದೆ.  ಒಂದತ FIR. 
FIR ನಲ್ಲಿ atrocity ಇದೆ. Is there any exchange words between the 
complainant and ಸಭನಪತಿ ಎಂದತ ಬೆೇಕ್ನಗತತ್ುದೆ. There is no chance. Because, 
Hon’ble Chairman is in the tour and very much He is in Bangalore.   ಆ 
ಸಮಯದಲ್ಲಿ atrocity ಹೆೇಗ ೆ attract  ಆಗತತ್ುದ?ೆ Atrocity attract ಆಗಬೇೆಕ್ನದರ,ೆ 
exchange of words ಏನೂ ಇಲಿ.  ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರತ ಗಲನಟೆ ನಡದೆ ಜನಗದಲ್ಲಿ ಇಲಿ.  
ಯನರೊೇ ಒಬಬರತ ಈ ರಿೇತಿಯನಗಿದೆ ಎಂದತ ದೂರನತನ ಕ್ೊಟಾ ಮನತ್ರಕ್ೆೆ should they not 
aware of that?  ಸಭನಪತಿಯವರತ ಇಲ್ಲಿ ಇದನಿರಯೆೇ ಅಥವನ ಎಲ್ಲಿ ಇದನಿರ ೆ  ಇದತ  
atrocity attract ಆಗತತ್ುದಯೆೇ ಅಥವನ ಇಲಿವೇೆ ಎನತನವುದತ ಒಬಬ  ಜಿಲೆಿಯ ಆಡಳಿತ್ವನತನ 
ರೆ್ೂೇಡಿಕ್ೂೆಳುುವಂತ್ಹ Superintendent of Police ರವರಿಗ ೆ ಇಲಿವೆಂದರ,ೆ ರ್ನಳ ೆ ದವಸ 
ಸ್ನಮನನಾ ಜನರ ಪರಿಸಿಾತಿ ಏರ್ನಗತತ್ುದೆ? ಸಭನಪತಿಯವರತ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇರತವಂತ್ಹ 
ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ first citizen of the State,  ಅವರ ಅನತಮತಿ ಬೆೇಕತ. ಅವರ ಅನತಮತಿ 
ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡತ  ಆ ಮೇಲ ೆಏರ್ನದರೂ ಮನಡಲ್ಲ. ಹನಗನಗಿ, ಇದತ atrocity attract ಆಗದಯೇ 
atrocity case ಹನಕಿರತವಂತ್ಹ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ ಇದತ ಸಭನಪತಿಯವರ ಸ್ನಾನಕ್ೆೆ  ಬಹಳ ದೊಡಿ 
ಅಗೌರವ ಮನಡಿದಂತ್ನಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ರ್ನವಲೆಿರೂ ತ್ಲ ೆತ್ಗಿೆಸತವಂತ್ಹ ವಿಚನರವನಗಿದ.ೆ ಹನಗನಗಿ, 
ಇದನತನ ಬಹಳ ಗಂಭಿೇರವನಗಿ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಳುಬೇೆಕತ. ರ್ನವು ಮನನಾಸಭನಪತಿಯವರನತನ  ಪ್ತೇಠದ 
ಮೇಲ ೆ ಕತಳಿಸಿ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದತ ಸರಿಯಲಿ. ಆದರೂ ಸಹ ಅನವನಯಾ ಪರಿಸಿಾತಿ ಇದೆ. ಇದತ 
ಅವರಿಗೆ ಆಗಿರತವಂಥದತಿ ಅಲಿ.  ಆ ಪ್ತೇಠಕ್ೆೆ ಆಗಿರತವಂತ್ಹ ವಿಚನರವನತನ ರ್ನವಲೆಿರೂ ಗಂಭಿೇರವನಗಿ 
ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುಬೇೆಕತ,  ಇದನತನ ಸಕ್ನಾರ ಕೂಡಲೇೆ ಗಂಭಿೇರವನಗಿ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುಬೆೇಕ್ನಗತತ್ುದೆ.  

ಶ್ರೇ ಕ್.ೆಟಿ.ಶ್ರೇಕಂಠೆೇಗೌಡ (ಪದವಿೇಧರರ ಕ್ೆೇತ್ರ):- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇದತ 
ಗಂಭಿೇರವನಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೆೇಕ್ನದಂತ್ಹ ವಿಚನರ.  ಸಭನಧಾಕ್ಷ್ರ ಮತ್ತು ಸಭನಪತಿಯವರ ಪ್ತೇಠಕ್ೆೆ 
ವಿಶೆೇಷವನದಂತ್ಹ ಅವಕ್ನಶಗಳು ಇವ.ೆ ನಮಾ ಸಂವಿಧನನದಲ್ಲಿಯೂ ಇವೆ. Rules of 
Procedure ನಲ್ಲಿದೆ. ತ್ಮಗೆ ಕ್ೇೆವಲ ವಿಧನನ ಮಂಡಲದ ಆಡಳಿತ್ ಮತ್ತು ಅಧಿವೆೇಶನ 
ನಡಸೆತವುದಷ್ೆಾೇ ಅಲಿ,  judicial power ಸಹ ಇದೆ. ತ್ಮಾ ಎಷ್ೂೆಾೇ ನಣಾಯಗಳನತನ 
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ರ್ನಾಯನಲಯದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಪರಶೆನ ಮನಡತವಂತಿಲಿ. ಆ ರಿೇತಿಯ ಪ್ತೇಠದ ಸ್ನಾನಮನನದ ಬಗೆೆ 
ಒಂದತ FIR ಮನಡಿರತವುದೆೇ ದೂೆಡಿ ತ್ಪತಪ. ಅದತ ಅಪರನಧ. ತ್ಮಾ ಜವನಬನಿರಿಯಲ್ಲಿ  ಬರತವಂತ್ಹ 
ನಮಾ ಮೇಲೆ FIR ಹನಕಿ arrest ಮನಡಬೇೆಕ್ೆಂದರೆ, ತ್ಮಾ ಅನತಮತಿಯನತನ ಪಡಯೆಬೆೇಕತ. 
ಅಂತ್ಹದಿರಲ್ಲಿ ತ್ಮಾ ಮೇಲ ೆ High Court Chief Justice and Supreme Court Chief 
Justice ಮೇಲೆ FIR ಮನಡಿದಂತೆ್ ಇದತ.  ಇದನತನ ಮನನಾ ಗೃಹ ಸಚಿವರತ ಸದನದಲ್ಲಿಯೇ 
ಇದಿಂತ್ಹ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ ಪರಸ್ನುಪ ಮನಡಬೇೆಕ್ನಗಿತ್ತು. ಅದಕ್ೆೆ ಇದನತನ ಯನರತ ಮನಡಿದನಿರ,ೆ  ಅವರ 
ವಿರತದಿ ಕರಮ ಜರತಗಿಸಬೇೆಕತ.  ಏಕ್ೆಂದರ,ೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದತ lesson teach ಮನಡಬೇೆಕಲಿವೇೆ; ಆ 
ರಿೇತಿ ಮನಡಲ್ಲಲಿವೆಂದರೆ, ಅವರತ ಮತಂದೆಯೂ ಸಹ , ಇದೆೇ  ರಿೇತಿ ಮನಡಿಕ್ೂೆಂಡತ 
ಹೊೇಗತತಿುರತತ್ನುರೆ. ಇದತ ತ್ಮನಷಯೇ? ಇದತ ಉಡತಗನಟವೆೇ? ಹನಗನದರೆ, ರ್ನವು ಎಲ್ಲಿ ಇದೆಿೇವ?ೆ 
ಇದರ ಅಥಾ ಏನತ? ತ್ನವು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇದಿೇರಿ. ತ್ನವು ತ್ಮಾ ಜವನಬನಿರಿ ನವಾಹಣೆಯಲ್ಲಿದಿೇರಿ. 
ಅಲ್ಲಿ ಯನರೊೇ ಒಬಬರತ ಒಂದತ ದೂರತ ಕ್ೊಟಿಾರತವುದಕ್ೆೆ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುನ ಪ್ತೇಠದ 
ಮೇಲ ೆ FIR ಮನಡಿದನಿರಂೆದರೆ,   ಇದಕ್ೆೆ ಅಥಾ ಏನತ?   ಹನಗನಗಿ, ಇದತ ಗತರತತ್ರವನದ 
ಅಪರನಧವನಗಿದ.ೆ ದಯಮನಡಿ ಮನನಾ ಗೃಹ ಸಚಿವರತ ಸದನದಲ್ಲಿ ಇದರ ಬಗೆೆ ಹೆೇಳಿಕ್ ೆ 
ಮನಡಬೇೆಕತ. ಯನರತ FIR  ಮನಡಿದನಿರ,ೆ ಅವರ ವಿರತದಧ ಕರಮವಹಿಸಬೆೇಕ್ೆಂದತ ಅಗರಹ ಮನಡತತ್ುೆೇರೆ್.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:-  ಎರಡತ ದವಸವಗಳ ನಂತ್ರ ಎಸ್ಚಪ್ತಯವರತ ನಮಾ ಮರೆ್ಗ ೆಬಂದತ 
ತ್ಮಾ ಕಡಯೆಿಂದ ತ್ಪನಪಗಿದೆ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದರತ.  

ಶ್ರೇ ಸಲ್ಲೇಂ ಅಹಮದ್ಚ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ,  ಅದನತನ ಒಪತಪವುದಕ್ೆೆ ಆಗತವುದಲಿ.  
ಈ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ನಮಾ ರನಜಾಕ್ೆೆ ಒಂದತ ಸಂದೇೆಶ ಹೊೇಗಬೆೇಕತ.   

ಡನ||ಕ್.ೆಗೊೇವಿಂದ ರನಜತ (ವಿಧನನಸಭೆಯಿಂದ ಚತರ್ನಯಿತ್ರನದವರತ):- ಮನನಾ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅವರನತನ ಸದನಕ್ೆೆ ಕರಸೆಿ. ರ್ನವು ಅವರಿಗೆ ಛೇಮನರಿ ಹನಕಬೆೇಕ್ನಗತತ್ುದೆ. ಇದತ 
ಈಗ ತ್ಮಗ ೆಆಗಿದೆ. ರ್ನಳ ೆದವಸ ಎಲಿರಿಗೂ ಆಗತತ್ುದೆ. ತ್ನವು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ  ಇದನಿಗ, ಅಲ್ಲಿ 
ರನತಿರ 12.30 ಕ್ೆೆ FIR ಮನಡತವಂತ್ಹ ಅವಶಾಕತ್ೆ ಏನತ್ತು? 
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Sri ALLAM VEERABHADRAPPA: Superintendent should take 

action on those people who have filed this FIR. He cannot say apology. 

Hon’ble Chairman’s part is not at all there. So, people have done it. 

Whether it is politically or non-politically, whoever done that mistake 

should be punished.  

ಶ್ರೇ ಹೆರ್.ಎಂ.ರಮೇಶ್ಚಗೌಡ (ವಿಧನನಸಭೆಯಿಂದ ಚತರ್ನಯಿತ್ರನದವರತ):-  ಮನನಾ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ನನಗ ೆ ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಅವಕ್ನಶ  ಕ್ೊಟಿಾದಕ್ನೆಗಿ  ಧನಾವನದಗಳು.  
ಮೊದಲರೆ್ಯದನಗಿ, ಎಸ್ಚಪ್ತ ಯವರತ ಬಂದತ sorry ಕ್ೆೇಳಿರತವುದತ ದೂರದ ಮನತ್ತ. ತ್ನವು ಇಲ್ಲಿ 
ಶ್ರೇ ಬಸವರನಜ ಹೂೆರಟಿಾಯವರತ ಮನತ್ರವಲಿ. ತ್ನವು ಇಲ್ಲಿ ಸಭನಪತಿಗಳನಗಿದಿೇರಿ. ಅಲಿದೆೇ, ತ್ನವು  
ಹಿರಿಯ ಸದಸಾರತ ಇದಿೇರಿ. ನಮಾ ದೆೇಶದಲ್ಲಿ ಯನವ ಯನವ ರನಜಾದಲ್ಲಿ ಮೇಲಾರ್ ೆಇದೆ, ಅಂತ್ಹ 
ಎಲನಿ ಮೇಲಾರ್ೆಗಳ ಪೆೈಕಿ ನಮಾ ರನಜಾದಲ್ಲಿ ತ್ನವು ಹೆಚತಿ ಬನರಿ ಆಯೆಯನಗಿ ಬಂದದಿೇರಿ. ತ್ಮಗ ೆ
ತ್ಮಾದೆೇ ಆದಂತ್ಹ ಇತಿಹನಸ ಇದೆ. ತ್ಮಾನತನ ಎಸ್ಚಪ್ತಯವರತ ಬಂದತ sorry  ಕ್ೆೇಳಿದನಿರಂೆದರೆ, 
ಅದತ ಅವರತ ಮನಡಿರತವಂತ್ಹ ಮೊದಲರೆ್ೇ ತ್ಪತಪ. ಅವರತ ಏನತ ಮನಡತತಿುದಿರತ? ಅಲ್ಲಿ ಯನರೊೇ  
ಒಬಬ ಬಂದತ ದೂರತ  ಕ್ೂೆಡತತ್ನುರೆ್. ತ್ನವು  ಅಲ್ಲಿ spot ನಲ್ಲಿದತಿ,  FIR ಮನಡಿದರೆ  that is 
correct. ಯನರೊೇ ಒಬಬ ತ್ಲೆ ಕ್ೆಟಾವನತ ಬಂದತ ಇಲ್ಲಿ  ಇರತವಂತ್ಹ 20 ಜನರ ಹೆಸರನತನ ಕ್ೊಟತಾ 
ಇವರಲೆಿರೂ ನಮಾನತನ ಬೆೈದರತ, ಹೊಡೆದರತ ಎಂದತ ಹೆೇಳುತ್ನುರೆ್. ಅಷಾಕ್ೆೆ ಇವರಲೆಿರ ಮೇಲೆ FIR  
ಮನಡಿ ಬಿಡತತ್ನುರೆಯೇ? Still FIR is there.   ಈಗ ಪೊಲ್ಲೇಸರತ B-Report ಮನಡಿದರೂ 
ಸಹ, ರ್ನಳ ೆದವಸ ಆ ದೂರತದನರರತ ಅದನತನ challenge ಮನಡಬಹತದತ. ಅವರತ ಏರ್ನದರೂ 
ಅದನತನ challenge ಮನಡಿದರೆ, ರ್ನವು ಸತಮನರತ 4-5 ವಷಾಗಳ ಕ್ನಲ ರ್ನಾಯನಲಯಕ್ೆೆ 
ಅಲೆಯಬೆೇಕ್ನಗತತ್ುದ.ೆ ಅಲ್ಲಿನ ಮೇಲನಧಿಕ್ನರಿಗಳು, Investigation Officer ರವರತ ಅದನತನ 
ರೆ್ೂೇಡಿ FIR ಮನಡಬೇೆಕ್ನಗಿತ್ತು. ಅದನತನ ರೆ್ೂೇಡಿ ಮನಡದರತವುದರಿಂದ ಅವರತ suspend  
ಆಗಲೇೆ ಬೆೇಕ್ನಗತತ್ುದೆ.  

(ಮತಂದತ.,)  
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(243) 10.03.2022 03.40 LL-RN 

(ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಾತಿ) 

ಶ್ರೇ ಹೆರ್ಚ.ಎಂ. ರಮೇಶ್ಚಗೌಡ(ಮತಂದತ…) 

ಏಕ್ೆಂದರ,ೆ ತ್ಮಾ ವಿರತದಧ ಎಫಚ.ಐ.ಆರಚ. ಮನಡಿದಂತ್ಹ ಸಬಚ ಇನ್ೆಚಪೆಕಾರಚ, ಇನ್ೆಚಪೆಕಾರಚ ಅಥವನ 
Investigation Officer ಯನರತ ಇರತತ್ನುರೂೆೇ, ಅವರತ ಆ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ ಅದನತನ ರೆ್ೂೇಡಿ 
ಎಫಚ.ಐ.ಆರಚ. ಮನಡದೇೆ ಇರತವುದರಿಂದ ದಯಮನಡಿ ಅವರತ ಸಸ್ಪೆಂಡಚ ಆಗಲೆೇಬೆೇಕತ. ಅವತಿುನ 
ದವಸ ತ್ಮಾ ವಿರತದಧ ಎಫಚ.ಐ.ಆರಚ. ಆದ ವಿಷಯ ಕ್ೆಲವಂದತ ಮನಧಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಚಚಾೆ ಆಗತತಿುತ್ತು 
ಹನಗೂ ದನಪತಿರಕ್ೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ವರದಯನಗಿರತತ್ುದೆ. ಅದರ ಬಗೆೆ ಕ್ೆಲವರತ,ಚ“ಮನನಾ ಸವೇಾಚಛ 
ರ್ನಾಯನಲಯದ ಆದೆೇಶದ ಪರಕ್ನರ ಯನರನದರೂ ದೂರತ ನೇಡಿದರೆ, ತ್ತಚಕ್ಷ್ಣವೆೇ ಸಂಬಂಧಪಟಾವರ 
ವಿರತದಧ ಎಫಚ.ಐ.ಆರಚ. ಮನಡಬೇೆಕತ. ಎಫಚ.ಐ.ಆರಚ. ಮನಡಿದ ನಂತ್ರ ವಿಚನರಣ ೆ ಮನಡಬೇೆಕತ”ಚ
ಎಂದತ ಹೆೇಳುತಿುದಿರತ. ಆದರ,ೆ ರ್ನನತ ಹೆೇಳುವುದೆೇರೆ್ಂದರೆ, ಹೌದತ, ಈ ಬಗೆೆ ಮನನಾ ಸವೇಾಚಛ 
ರ್ನಾಯನಲಯದ ಆದೆೇಶ ಇದೆ; ಅದನತನ ರ್ನನತ ಸಹ ಒಪತಪತ್ೆುೇರ್ೆ. ಎಫಚ.ಐ.ಆರಚ. ಯನವನಗ 
ಮನಡಬೇೆಕ್ೆಂದರೆ ಸಂಬಂಧಪಟಾ ಐ.ಓ. ನವರತ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಲಂಕಷವನಗಿ ಪರಿಶ್ೇಲರೆ್ ಮನಡಿದ ನಂತ್ರ 
ಎಫಚ.ಐ.ಆರಚ. ಮನಡಬೇೆಕತ.  

ಕ್ೆಲವರತ ಯನವುದೊೇ ದತರತದೆಿೇಶದಂದ ದೂರತ ಕ್ೊಡತತ್ನುರೆ. ಮನನಾ ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷ್ದ 
ರ್ನಯಕರತ ಸಹ ಈ ಸದನದಲ್ಲಿ ಇದನಿರ.ೆ ರ್ನನತ ಉದನಹರಣೆಗ ೆ ಹೆೇಳುವುದೆೇರ್ಂೆದರೆ, ಇತಿುೇಚೆಗ ೆ
ನಡಯೆತವಂತ್ಹ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರನದ ತ್ಮಾ ವಿರತದಧ ಏನತ ಎಫಚ.ಐ.ಆರಚ. 
ಆಗತತ್ುದೆ, ಅದೆೇ ರಿೇತಿ ದೆೇವನಹಳಿುಯಲ್ಲಿ ಕ್ೆಲವರತ ಅಕರಮವನಗಿ ಗಣಿಗನರಿಕ್ೆ ಮನಡತತಿುದನಿರಂೆದತ 
ರ್ನನತ ಈ ಸದನದಲ್ಲಿ ಪರಸ್ನುಪ ಮನಡಿರತತ್ೆುೇರೆ್. ಅದಕ್ೆೆ ಮನನಾ ಕಂದನಯ ಸಚಿವರತ 
ಸಂಬಂಧಪಟಾವರ ವಿರತದಧ ದಂಡ ವಸೂಲ್ಲ ಮನಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ ಆದೇೆಶ ನೇಡಿರತತ್ನುರ.ೆ ಅದರ ಮೇರಗೆೆ 
ಸಂಬಂಧಪಟಾ ಜಿಲನಿಧಿಕ್ನರಿಯವರತ ಅಕರಮ ಗಣಿಗನರಿಕ್ ೆ ಮನಡತವವರಿಂದ ಎರಡೂವರ ೆ
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ಕ್ೊೇಟಿಯಿಂದ ಮೂರತ ಕ್ೂೆೇಟಿ ರೂಪನಯಿ ದಂಡ ವಸೂಲ್ಲ ಮನಡಿರತತ್ನುರೆ. ಇತಿುೇಚೆಗ ೆಚತರ್ನವಣೆ 
ನಡಯೆತವಂತ್ಹ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ ರ್ನನತ ಕನಕಪತರದಲ್ಲಿದೆಿನತ. ಆದರೆ, ಒಬಬ ವಾಕಿು,ಚ“ಶ್ರೇ ರಮೇಶ್ಚಗೌಡ 
ಪರವನಗಿ ಕ್ೆಲವು ಜನರತ ಮತ್ತು ಶ್ರೇ ರಮೇಶ್ಚಗೌಡರವರತ ನನನ ಬಳಿ ಬಂದತ ನನಗ ೆ ಗನ್ಚ 
ಇಟಿಾರತತ್ನುರ.ೆ ಆದತದರಿಂದ ಅವರ ವಿರತದಧ ಎಫಚ.ಐ.ಆರಚ. ಮನಡಬೇೆಕತ”ಚ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿರತತ್ನುರ್ೆ. 
ಆದರೆ, ರ್ನನತ ಅವತಿುನ ದವಸ ಆ ಸಾಳದಲ್ಲಿ ಇರಲೇೆ ಇಲಿ. ಅಲಿದೆೇ, ನನನ ವಿರತದಧ ಒಂದತ ದನ 
ಪೂತಿಾ ಅಂದರೆ, ೨೪ ಗಂಟ ೆಧರಣಿ ಮನಡತತ್ನುರೆ. ಆದರ,ೆಚ“ಶ್ರೇ ರಮೇಶ್ಚಗೌಡರವರ ಫೊೇನ್ಚ ಕ್ನಲೆಚ 
ಡಿಟೆೇಲೆಚ ನಮಾ ಬಳಿ ಇದತಿ, ಆ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ ಅವರತ ಸಂಬಂಧಪಟಾ ಸಾಳದಲ್ಲಿ ಇರಲೇೆ ಇಲಿ. 
ಹನಗನಗಿ, ಅವರ ವಿರತದಧ ಎಫಚ.ಐ.ಆರಚ. ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಬರತವುದೆೇ ಇಲಿ”ಚ ಎಂದತ ಕಮಿೇಷನರಚ 
ಮತ್ತು ಡಿ.ಸಿ.ಪ್ತ.ಯವರತ ನನನ ವಿರತದಧ ಎಫಚ.ಐ.ಆರಚ. ಮನಡತವುದಲಿ. ನಮಾ ವಿರತದಧವೇೆ ಆ ರಿೇತಿ 
ಆಗಬೇೆಕ್ನದರ ೆ ಜನಸ್ನಮನನಾರ ವಿರತದಧ ಕ್ನನೂನನತನ ಯನವರಿೇತಿ ದತರತಪಯೇಗ 
ಪಡಿಸಿಕ್ೊಳುುತ್ನುರ ೆ ಎಂಬತದನತನ ತ್ನವು ವಿಚನರ ಮನಡಬೇೆಕ್ನಗತತ್ುದ.ೆ ಒಂದತ ವೆೇಳೆ ಇನ್ೆಚಪೆಕಾರಚ 
ಮನಸತೆ ಮನಡಿದರ ೆ ನನನ ವಿರತದಧ ಎಫಚ.ಐ.ಆರಚ. ದನಖ್ಲತ ಮನಡಬಹತದತ್ತು. ಹನಗನಗಿ, ತ್ಮಾ 
ವಿರತದಧ ಎಫಚ.ಐ.ಆರಚ. ಮನಡಿರತವಂತ್ ಅಧಿಕ್ನರಿ ಯನರತ ಇದನಿರ್ ೆಆತ್ ಪ್ತೇಠಕ್ೆೆ ಮನಡಿರತವಂತ್ಹ 
ದೊಡಿ ಅಪಮನನ ಮತ್ತು ಅಧಿಕ್ನರ ದತರತಪಯೇಗ. ಹನಗನಗಿ, ಆ ಅಧಿಕ್ನರಿ ತ್ಕ್ಷ್ಣವೆೇ ಸಸ್ಪೆಂಡಚ 
ಆಗಲೇೆಬೆೇಕತ.  

ಡನ: ತ್ೆೇಜಸಿಾನ ಗೌಡ(ವಿಧನನಸಭೆಯಿಂದ ಚತರ್ನಯಿತ್ರನದವರತ):- ಮನನಾ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ,  ಅತ್ಾಂತ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮತ್ತು ಗಂಭಿೇರವನದ ವಿಚನರವನತನ ರ್ನವು ಇವತಿುನ ದವಸ 
ಚಚೆಾ ಮನಡತತಿುದೆಿೇವೆ. ಅರೆ್ೇಕ ಬನರಿ ಜನಪರತಿನಧಿಗಳನತನ ನಲಾಕ್ಷಿಸತವುದತ, ಅಗೌರವ 
ತ್ೊೇರಿಸತವಂಥದತಿ ಮತ್ತು ಗತರತತಿಸದೆೇ ಇರತವಂಥದತಿ ಇವೆಲಿವೂ ಕೂಡ ಸಾಪರತಿಷ್ೆಠಯ ವಿಷಯಕ್ೆೆ 
ಸಂಬಂಧಿಸಿದತಿ, ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಮತಖ್ಾವನಗಿ ಸತರಕ್ಷ್ತ್ೆಯ ಭ್ದರತ್ನ ಲೂೆೇಪ ಕೂಡ ಆಗತತ್ುದೆ. ನಮಾ 
ರನಜಾದ ಕ್ೆಳಮರೆ್ಯಲ್ಲಿ ೨೨೫ ಶನಸಕರತ ಮತ್ತು ಮೇಲಾರೆ್ಯಲ್ಲಿ ೭೫ ಜನ ಶನಸಕರತ ಇರತತ್ೆುೇವೆ. 
ಅರೆ್ೇಕ ಬನರಿ ಸಿಬಬಂದಗಳು ನಮಾನತನ ಪರತಿನತ್ಾ ರೆ್ೂೇಡತತಿುದಿರೂ ಸಹ “who is who”ಚಎಂದತ 
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ಗೊತ್ನುಗತವುದಲಿ. ಅದರ ಅಥಾ ಅಂತ್ಹ ವಾಕಿುಗಳನತನ ಯನರತ ಅಲ್ಲಿಗೆ ರೆ್ೇಮಕ ಮನಡತತ್ನುರ ೆಅವರತ 
ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಧನನಸ್ೌಧದ ಸತರಕ್ಷ್ತ್,ೆ ಶನಸಕರ ಸತರಕ್ಷ್ತ್ ೆ ಮತ್ತು ಶ್ಸಿುನ ವಿಚನರದಂದ ಒಂದತ 
ನದಾಷಾವನದ ಮನನದಂಡವನತನ ಅನತಸರಿಸಬೆೇಕ್ೆಂದತ ರ್ನನತ ಬಯಸತತ್ೆುೇರೆ್.  

ಎರಡರೆ್ಯದನಗಿ, ಈ ಕ್ನನೂನತ ಯನವ ದತಬಾಲ ವಗಾದವರಿಗ ೆಅಥವನ ಯನವ ಮನನವ 
ಹಕತೆಗಳ ರಕ್ಷ್ಣೆಗ ೆಎಂದತ ಸಂವಿಧನನದಲ್ಲಿ ಮನಡಲನಗಿದೆ, ಆ ಕ್ನನೂನನತನ ಅಥಾ ಮನಡಿಕ್ೂೆಳುದೆೇ 
ಇರತವಂಥದತಿ ಒಂದತ. ಅಥಾ ಮನಡಿಕ್ೂೆಂಡತ ದತರತಪಯೇಗ ಮನಡತವಂಥದತಿ ಇರ್ೂೆನಂದತ ಹನಗೂ 
ಕ್ನನೂನತ ಗೊತಿುದಿರೂ ಸಹ ಯನರ ವಿರತದಧ ಬಳಸಬನರದತ ಎಂಬ ಸೂಕ್ಷ್ಮತ್ೆಗಳನತನ ಅಥಾ 
ಮನಡಿಕ್ೊಳುದೇೆ ಅದನತನ ಬಳಸತವುದರಿಂದನಗಿ ಒಂದತ ಕಡ ೆಯನರಿಗ ೆರಕ್ಷ್ಣ ೆಸಿಗಬೆೇಕ್ೊೇ ಅವರಿಗೆ 
ಅರ್ನಾಯ ಆಗತತಿುದೆ. ಮತ್ೊುಂದತ ಕಡ ೆಅರೆ್ೇಕ ಜನಪರತಿನಧಿಗಳ ವಿರತದಧ ಸತಳುು ಮೊಕದಿಮಗಳನತನ 
ಹನಕತವಂಥದತಿ ಇರತತ್ುದೆ. ಚತರ್ನವಣ ೆಬಂತೆ್ಂದರೆ ಈ ದೆೇಶದಲ್ಲಿ ಇಷತಾ ಮೊಕದಿಮ ಇರತ್ಕೆಂತ್ಹ 
ರನಜಕ್ನರಣಿ ಇದನಿರಂೆದತ ಇಡಿೇ ವಲಯಕ್ೆೆ ಕ್ಟೆಾ ಹೆಸರತ ಬರತತಿುದೆ. ಈ ಹಿರೆ್ನಲಯೆಲ್ಲಿ ಈ ರನಜಾದ 
ಸಭನಪತಿ ಪ್ತೇಠದ ಮೇಲ ೆ ಆ ವಾಕಿುತ್ಾದ ಮೇಲ ೆ ರನತಿರ ೦೩-೦೦ ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಎಫಚ.ಐ.ಆರಚ. 
ಹನಕತತ್ನುರ ೆಎಂದರೆ, ಅದೆೇನತ ಅಂತ್ರನಷ್ಟರೇಯ ಟೆರರಿಸ್ಾ ಕ್ೆೇಸ್ಚ ಆಗಿರತತ್ುದೆಯೇ?  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ನನನ ವಿರತದಧ ರನತಿರ ೧೨-೩೦ ಗಂಟೆಗ ೆ ಆನ್ಚಲೆೈನ್ಚನಲ್ಲಿ ಎಫಚ.ಐ.ಆರಚ. 
ರಿಜಿಸಾರಚ ಮನಡಿರತತ್ನುರೆ. ತ್ದನಂತ್ರ, ಆ ಬಗೆೆ ಬೆಳಗಿನ ಜನವ ೦೩-೦೦ ಗಂಟೆಗ ೆನನಗ ೆಫೊೇನ್ಚ 
ಮನಡಿ ತಿಳಿಸಿರತತ್ನುರೆ.  

ಡನ: ತ್ೆೇಜಸಿಾನ ಗೌಡ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇದತ ಬಹಳ ತ್ಪತಪ. ಹನಗನಗಿ, ಅವರನತನ 
ಸಂವೆೇದರ್ನಶ್ೇಲಗೂೆಳಿಸಬೇೆಕತ. ವಿ.ಐ.ಪ್ತ. ಕತ್ಾವಾ ಮನಡತವವರಿಗೆ “who is who”ಚಕಲ್ಲಸಬೆೇಕತ 
ಮತ್ತು ಆ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳಿಗ ೆಗೃಹ ಇಲನಖಯೆಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಪಟಾಂತ್ಹ ಒಂದತ ಪರಿಣಿತಿಯನತನ ಕ್ೊಟಾ 
ನಂತ್ರವೆೇ ಇಂತ್ಹ ಕ್ೆಲಸಗಳಿಗೆ ನಯೇಜರೆ್ ಮನಡಬೆೇಕತ. ಇಲಿದೆೇ ಹೂೆೇದರ,ೆ ತ್ಮಾ ಸ್ನಾನಕ್ೆೆ 
ಇರತ್ಕೆಂತ್ಹ ಮತ್ತು ಈ ಸದನದ ಸದಸಾರ ಹಕತೆಗಳ ರಕ್ಷ್ಣೆಗನಗಿ ಹಕತೆಚತಾತಿಯನತನ 
ಪರಸ್ನುಪ್ತಸಬೆೇಕ್ನಗತವ ಕ್ನರಣ ಇದತ ಮತಂದತವರೆಯದಂತೆ್ ಎಚಿರಿಕ್ ೆವಹಿಸಬೆೇಕ್ನಗತತ್ುದೆ. ಹನಗನಗಿ, 
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ಆ ಕ್ನನೂನತಗಳ ದತರತಪಯೇಗ ಆಗದ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಕರಮ ವಹಿಸಬೆೇಕ್ೆಂದತ ರ್ನನತ ಸಕ್ನಾರವನತನ 
ಒತ್ನುಯಿಸತತ್ೆುೇರೆ್.  

ಡನ: ಕ್ೆ. ಗೊೇವಿಂದರನಜತ(ವಿಧನನಸಭೆಯಿಂದ ಚತರ್ನಯಿತ್ರನದವರತ):- ಮನನಾ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಾ ಗೃಹ ಸಚಿವರತ ಈ ಸದನಕ್ೆೆ ಬಂದದನಿರ.ೆ ಹನಗನಗಿ, ತ್ಮಾ ಮೂಲಕ 
ರ್ನನತ ಅವರನತನ ವಿನಂತಿಸತವುದೆೇರ್ಂೆದರೆ, ತ್ಮಾ ವಿರತದಧ ತ್ಪನಪಗಿ ಎಫಚ.ಐ.ಆರಚ. ಮನಡಿದಂತ್ಹ 
ಪೊಲ್ಲೇಸ್ಚ ಅಧಿಕ್ನರಿಯನತನ ಈ ಸದನಕ್ೆೆ ಕರಯೆಿಸಿ ಛೇಮನರಿ ಹನಕಬೆೇಕ್ೆಂದತ ಮನವಿ ಮನಡತತ್ುೆೇರೆ್.  

(ಗೊಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಕ್.ೆಟಿ. ಶ್ರೇಕಂಠೆೇಗೌಡ(ಪದವಿೇಧರರ ಕ್ೆೇತ್ರ):- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ನಮಾನತನ ರಕ್ಷ್ಣೆ 
ಮನಡಬೇೆಕ್ನಗಿರತವುದತ ಪ್ತೇಠ. ಪ್ತೇಠದ ವಿರತದಧ ಈ ರಿೇತಿಯ ಗತರತತ್ರವನದ ಕರಮ ಆದನಗ, ಸಕ್ನಾರ 
ಸಂಬಂಧಪಟಾವರ ವಿರತದಧ ಈಗನಗಲೆೇ ಕರಮ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಳುಬೇೆಕ್ನಗಿತ್ತು. ಈ ವಿಚನರದಲ್ಲಿ ಈಗಲೆೇ 
ತ್ಡವನಗಿದ.ೆ ಏಕ್ೆಂದರ,ೆ ರನತಿರ ೧೨-೩೦ ಗಂಟೆಗ ೆಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರ ವಿರತದಧ ಎಫಚ.ಐ.ಆರಚ. 
ಹನಕಿ, ಆ ಬಗೆೆ ಬೆಳಗಿನ ಜನವ ೦೩-೦೦ ಗಂಟೆಗ ೆಅವರಿಗೆ ಫೊೇನ್ಚ ಮನಡಿ ತಿಳಿಸತತ್ನುರೆಂದರ,ೆ ಅಥಾ 
ಏನತ? ಆದತದರಿಂದ, ಈ ಕೂಡಲೇೆ ಸಂಬಂಧಪಟಾ ಅಧಿಕ್ನರಿಯನತನ ಸಸ್ಪೆಂಡಚ ಮನಡಬೇೆಕತ.  

(ಗೊಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಎಂ.ಎಲಚ. ಅನಲಚ ಕತಮನರಚ(ಸಾಳಿೇಯ ಸಂಸ್ೆಾಗಳ ಕ್ೆೇತ್ರ):- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 
ಸಂಬಂಧಪಟಾ ಎಸ್ಚ.ಪ್ತ.ಯವರತ ತ್ಮಗೆ ಫೂೆೇನ್ಚ ಮನಡಿ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತ್ಪನಪಗಿದ ೆ ಎಂದತ 
ಒಪ್ತಪಕ್ೊಂಡತ ಕ್ಷ್ಮ ಕ್ೇೆಳಬೆೇಕ್ನದರ,ೆ ಅದರಲ್ಲಿ ತ್ಪತಪ ಮನಡಿದ ಅಧಿಕ್ನರಿಯ ವಿರತದಧ ಶ್ಕ್ ೆ
ಆಗಲೇೆಬೆೇಕಲಿವೆೇ? (ಗೊಂದಲ) ಆದರೆ, ಸಭನರ್ನಯಕರತ ಪರಿಶ್ೇಲರೆ್ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆಂದತ ಹೆೇಳುತ್ನುರೆ.  

(ಗೊಂದಲ) 

ಡನ: ತ್ೆೇಜಸಿಾನ ಗೌಡ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಒಂದತ ನಮಿಷ… 
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(ಗೊಂದಲ) 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ದಯಮನಡಿ, ಎಲನಿ ಸದಸಾರತ ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂೆಳಿು.  

(ಗೊಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಎಸ್.ಎಲಚ. ಭೊೇಜೆೇಗೌಡ(ಶ್ಕ್ಷ್ಕರ ಕ್ೆೇತ್ರ):- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ತ್ಮಾ ವಿರತದಧ 
ಎಫಚ.ಐ.ಆರಚ. ಹನಕಿರತವ ವಿಚನರ ಪತಿರಕ್ಗೆಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮನಧಾಮಗಳಲ್ಲಿ ವರದಯನದ ವಿಚನರ 
ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ತಿಳಿದ ನಂತ್ರವೂ ಸಹ ಇಷತಾ ದನ ಸಕ್ನಾರ ಸತಮಾರ್ೆ ಇರತವುದತ ದೂೆಡಿ ವಿಚನರ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಈ ಬಗೆೆ ಮನನಾ ಗೃಹ ಸಚಿವರತ ನನನ ಜೊತ್ೆ ಮನತ್ರ್ನಡಿರತತ್ನುರೆ.  

ಶ್ರೇ ಎಸ್.ಎಲಚ. ಭೊೇಜೇೆಗೌಡ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ತ್ಮಾ ಬಳಿ ಚಚಾೆ ಮನಡಿದರೆ 
ಆಗತವುದಲಿ. Concerned authority…. 

(ಗೊಂದಲ) 

 

 

ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ. ವೆಂಕಟೆೇಶ್ಚ(ರ್ನಮನದೆೇಾಶನ ಹೊಂದದವರತ):- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 
ತ್ಮಾ ಜೊತ್ ೆ ಚಚಾೆ ಮನಡಿದನಿರಂೆದರೆ ಏನತ ಅಥಾ? ರ್ನವು ಇಲ್ಲಿ individual ಆಗಿ 
ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದೆಿೇವೆಯೇ? ರ್ನವು ಪ್ತೇಠದ ಬಗೆೆ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದೆಿೇವೆ. ಅದರ ಹೊರತ್ನಗಿ, ರ್ನವು ಶ್ರೇ 
ಬಸವರನಜ ಹೊರಟಿಾಯವರತ ಎಂದತ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುರತವುದಲಿ. ಸಭನಪತಿ ಪ್ತೇಠಕ್ೆೆ ಈ ರಿೇತಿ ಆದರೆ 
ಹೆೇಗ ೆಎಂದತ ರ್ನವು ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದೆಿೇವೆ. 

(ಗೊಂದಲ) 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಆಯಿತ್ತ, ತ್ನವು ದಯಮನಡಿ ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂೆಳಿು. 
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(ಗೊಂದಲ) 

ಡನ: ತ್ೆೇಜಸಿಾನ ಗೌಡ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈ ಹಿಂದ ೆ ಮನಜಿ 
ಮತಖ್ಾಮಂತಿರಗಳನದಂತ್ಹ ಶ್ರೇ ಬಿ.ಎಸ್. ಯಡಿಯೂರಪಪನವರ ಮರ್ೆಗೆ ಅಧಾ ರನತಿರಯಲ್ಲಿ ನತಗಿೆ, 
ಅವರ ಮೇಲ ೆ ಕೂಡ ತ್ಮಾ ಅಧಿಕ್ನರದ ದಪಾವನತನ ಚಲನವಣ ೆ ಮನಡಿರತವುದನತನ ಹಿಂದನ 
ಸಕ್ನಾರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ರ್ನವು ರೆ್ೂೇಡಿರತತ್ುೆೇವೆ. ಈ ವಿಚನರದಲ್ಲಿ ರ್ನನತ ಹೆೇಳುವುದೆೇರ್ಂೆದರೆ, 
ಪಕ್ನತಿೇತ್ವನಗಿ ಈ ರಿೇತಿಯ ದತವಾತ್ಾರ್ಗೆಳು ಯನರ ವಿರತದಧ ಕೂಡ ಆಗಬನರದತ. ಈ ಹಿಂದ ೆಶ್ರೇ 
ಹೆರ್ಚ.ಡಿ. ಕತಮನರಸ್ನಾಮಿಯವರ ವಿರತದಧ ಹನಗೂ ಶ್ರೇ ಡಿ.ಕ್.ೆ ಶ್ವಕತಮನರಚರವರ ಪತಿನಯ ವಿರತದಧವೂ 
ಸಹ ಈ ರಿೇತಿಯ ದತವಾತ್ಾರ್ೆಗಳು ಆಗಿರತತ್ುವೆ. ಹನಗನಗಿ, ಈ ವಿಚನರದಲ್ಲಿ ರ್ನನತ 
ಹೆೇಳುವುದೇೆರ್ೆಂದರ,ೆ ಪೊಲ್ಲೇಸ್ಚನವರತ ಸಂವೆೇದರ್ನಶ್ೇಲತ್ೆಯನತನ ಮರೆತ್ತ ಕ್ಲೆಸ ಮನಡತತಿುರತತ್ನುರೆ. 
ಆದನಗೂಾ, ಇಂತ್ಹ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಮನನಾ ಗೃಹ ಸಚಿವರನಗಲ್ಲ ಅಥವನ ಗೃಹ ಇಲನಖಯೆ ಉನನತ್ 
ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಆ ರಿೇತಿ ಮನಡಿ ಎಂದತ ಹೇೆಳಿರತವುದಲಿ. ಆದತದರಿಂದ, ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮತ್ೆಯನತನ ಯನರತ 
ಮರೆಯತತ್ನುರ,ೆ ಅವರಿಗೆ ಆ ಒಂದತ ಕತ್ಾವಾವನತನ ರೆ್ನಪತ ಮನಡತವಂಥದತಿ ಆಗಬೇೆಕತ. ಎಲನಿ 
ಸಕ್ನಾರಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಲೊೇಪ-ದೊೇಷಗಳು ಆಗಿರತತ್ುವೆ.  

ಶ್ರೇ ಆರಗ ಜ್ಞನರೆ್ೇಂದರ(ಗೃಹ ಸಚಿವರತ):- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈ ಸಂಗತಿಯಲ್ಲಿ 
ಸಭನಪತಿ ಪ್ತೇಠದ ಬಗೆೆ ಅಥವನ ತ್ಮಾ ಬಗೆೆ ನನಗನಗಲ್ಲ ಅಥವನ ನಮಾ ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ಆಗಲ್ಲ 
ಅಪನರವನದ ಗೌರವ ಇರತತ್ುದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯನವ ಪರಶನೆ ಇರತವುದಲಿ. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇಡಿೇ ಸದನದ 
ಸದಸಾರತ ಕ್ನಳಜಿಯನತನ ವಾಕು ಮನಡಿದನಿರ;ೆ ಇದತ ಆಗಬನರದತ್ತು ಎನತನವ ಕ್ನಳಜಿಯಿಂದ 
ಅವರೆಲಿರೂ ಮನತ್ರ್ನಡಿದನಿರೆ. ಇದೆಲಿದರ ಹಿರೆ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ರ್ನನತ ಸಹ ಸಹಮತಿಯನತನ 
ವಾಕುಪಡಿಸತತ್ೆುೇರ್.ೆ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ್ಲನಂದಲೂ ತ್ಮಾ ಜೊತ್ೆ ಸಂಪಕಾದಲ್ಲಿರತತ್ುೆೇರೆ್. ಆ 
ಘಟರ್ ೆಆದ ಮನರರೆ್ಯ ದನವೆೇ ರ್ನನತ ಸಭನಪತಿಯವರ ಬಳಿ ಬಂದತ ಅವರನತನ ಮನತ್ರ್ನಡಿಸಿ, 
ರ್ನನತ ಏರೆ್ೇನತ ಮನಡಬೇೆಕತ ಎಂದತ ಸಮನಲೊೇಚರೆ್ ಮನಡಿರತತ್ೆುೇರ್ೆ. ರ್ನನತ ಅದರ ವಿವರಕ್ೆೆ 
ಹೊೇಗತವುದಲಿ. ಏಕ್ೆಂದರೆ, ಆ ಪರಕರಣ ಈಗ ಒಂದತ ಹಂತ್ದಲ್ಲಿರತತ್ುದೆ. ಸಭನಪತಿಯವರನಗಲ್ಲ 
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ಅಥವನ ಸಭನಪತಿಯವರ ಪ್ತೇಠಕ್ನೆಗಲ್ಲ ಕಳಂಕ ಆಗದ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ರ್ನವು ಜವನಬನಿರಿ ವಹಿಸತತ್ೆುೇವೆ 
ಮತ್ತು ಅದರ ಬಗೆೆ ವಿಶೇೆಷವನದ ವರದಯನತನ ತ್ರಿಸತತ್ೆುೇರೆ್. ಯನವ ಅಧಿಕ್ನರಿ ಯನವ ರಿೇತಿ 
ಕ್ನನೂನಗೆ ವಿರತದಧವನಗಿ ನಡದೆತಕ್ೊಂಡಿದನಿರೆ್, ಆತ್ನ ವಿರತದಧ ಕಠಿಣವನದ ಕರಮ ಜರತಗಿಸತವಂತ್ಹ 
ಎಲನಿ ಕ್ೆಲಸವನತನ ರ್ನವು ಖ್ಂಡಿತ್ವನಗಿ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆ.  

(ಗೊಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಹೆರ್ಚ.ಎಂ. ರಮೇಶ್ಚ ಗೌಡ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಸಂಬಂಧಪಟಾ ಅಧಿಕ್ನರಿಯನತನ 
ಕೂಡಲೇೆ ಸಸ್ಪೆಂಡಚ ಮನಡಬೆೇಕತ.  

(ಗೊಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಕ್.ೆಟಿ. ಶ್ರೇಕಂಠೆೇಗೌಡ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಆ ಅಧಿಕ್ನರಿಯ ವಿರತದಧ ತ್ನವು 
ಕೂಡಲೇೆ ಅಮನನತ್ತ ಘೂೇಷಣೆ ಮನಡಬೇೆಕತ. ಆಮೇಲ ೆಉಳಿದ ಕರಮ.  

(ಗೊಂದಲ) 

ಡನ: ಕ್ೆ. ಗೊೇವಿಂದರನಜತ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ತ್ನವು ಆಮೇಲೆ ಏನತ ಬೆೇಕ್ನದರೂ 
ಮನಡಿ. ವರದ ತ್ರಿಸಿಕ್ೂೆಳುುವುದಕೂೆ ಆ ಅಧಿಕ್ನರಿಯನತನ ಸಸ್ಪೆಂಡಚ ಮನಡತವುದಕೂೆ ಏನತ ಸಂಬಂಧ 
ಇದೆ?  

ಶ್ರೇ ಅಲಿಂ ವಿೇರಭ್ದರಪಪ(ವಿಧನನಸಭೆಯಿಂದ ಚತರ್ನಯಿತ್ರನದವರತ):- ಮನನಾ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಸಂಬಂಧಪಟಾ ಎಸ್ಚ.ಪ್ತ.ಯವರತ ತ್ಮಾ ಬಳಿ ಬಂದತ ಕ್ಷ್ಮ ಕ್ೆೇಳಬೆೇಕ್ನದರ,ೆ 
ಯನರತ ತ್ಪತಪ ಮನಡಿದನಿರಂೆದತ ಗೊತ್ನುದ ಮೇಲಯೆೇ ತ್ನರೆ್ ತ್ಮಾ ಬಳಿ ಬಂದತ ಅವರತ ಕ್ಷ್ಮ 
ಕ್ೆೇಳಿರತತ್ನುರೆ. ಹನಗನಗಿ, ಈ ವಿಷಯ ಎಸ್ಚ.ಪ್ತ.ಯವರಿಗ ೆ ಗೊತ್ನುದ ಮೇಲೆ ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ 
ಗೊತ್ನುಗಿರತವುದಲಿವೆೇ ಅಥವನ ಗೃಹ ಸಚಿವರಿಗೆ ಗೊತ್ನುಗಿರತವುದಲಿವೆೇ? ಆದತದರಿಂದ, ಕೂಡಲೇೆ ಆ 
ಅಧಿಕ್ನರಿಯನತನ ಸಸ್ಪೆಂಡಚ ಮನಡಬೇೆಕತ.  
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ಶ್ರೇ ಕೆ್.ಟಿ. ಶ್ರೇಕಂಠೆೇಗೌಡ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಹೌದತ. ಕೂಡಲೆೇ ಆ ಅಧಿಕ್ನರಿಯನತನ 
ಸಸ್ಪೆಂಡಚ ಮನಡಬೇೆಕತ.  

ಶ್ರೇ ಆರಗ ಜ್ಞನರೆ್ೇಂದರ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ತ್ನವುಗಳೆಲಿರೂ ಈ ಹಿಂದ ೆ ಸದನ 
ನಡಸೆಿರತತಿುೇರಿ ಹನಗೂ ತ್ನವು ಹಿರಿಯರಿದಿೇರಿ. ರ್ನನತ ಇದಕಿೆಂತ್ಲೂ ಹಚೆತಿ ಹೆೇಳುವುದಕ್ೆೆ ಆಗತವುದಲಿ. 
ಏಕ್ೆಂದರ,ೆ ಎಲನಿ ವಿಷಯ ನಮಗೆ ಗೊತಿುರತತ್ುದೆ. ಉದನಹರಣೆಗ,ೆ ಕ್ೆಲವಂದತ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ 
ರ್ನಾಯನಧಿೇಶರ ಎದತರಿನಲ್ಲಿಯೇ ಕ್ೂೆಲ ೆ ನಡದೆರತತ್ುದ.ೆ ಅಂತ್ಹ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ ಅವರತ ತ್ಕ್ಷ್ಣವೆೇ 
ಅಲ್ಲಿಯೇ ತಿೇಪತಾ ಕ್ೂೆಡತವುದಕ್ೆೆ ಬರತತ್ುದೆಯೇ? ಈ ಬಗೆೆ ತ್ನವು ತಿಳಿಸಬೆೇಕತ. ಹನಗನಗಿ, ಇಂತ್ಹ 
ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಲೆವು ನಯಮಗಳು ಇರತತ್ುವೆ.  

(ಗೊಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಕ್.ೆಟಿ. ಶ್ರೇಕಂಠೆೇಗೌಡ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಸಂಬಂಧಪಟಾ ಅಧಿಕ್ನರಿಯನತನ 
ಕೂಡಲೇೆ ಸಸ್ಪೆಂಡಚ ಮನಡಿ, ಆ ನಂತ್ರ ಅದರ ಬಗೆೆ ವರದ ತ್ರಿಸಿಕ್ೊಳುಲ್ಲ.  

(ಗೊಂದಲ) 

(ಮತಂದತ…) 

(244) 10.03.2022 3.50 ವೆೈಎಲ-ವಿಕ್ೆ            (ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಾತಿ) 

ಶ್ರೇ ಕ್.ೆಟಿ.ಶ್ರೇಕಂಠೆೇಗೌಡ (ಪದವಿೇಧರರ ಕ್ೆೇತ್ರ):- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ತ್ಮಾ ಮೇಲೆ 
ಯನರತ ಎಫ.ಐ.ಆರ. ದನಖ್ಲ್ಲಸಿದನಿರ,ೆ ಅವರನತನ ಅಮನನತ್ತಗೊಳಿಸಬೆೇಕತ. (ಗೊಂದಲ) ಮನನಾ 
ಗೃಹ ಸಚಿವರೆೇ, ಬರಿೇ ಮನತಿನಲ್ಲಿ ಗೌರವದ ಪರಶೆನ ಬೆೇಡ.  

ಶ್ರೇ ಎಸ್.ಎಲ.ಭೊೇಜೇೆಗೌಡ (ಶ್ಕ್ಷ್ಕರ ಕ್ೆೇತ್ರ):- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಒಂದತ ನಮಿಷ.  
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ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.ೆಹರಿಪರಸ್ನದ್ (ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷ್ದ ರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಒಂದತ 
ನಮಿಷ.  ಈಗನಗಲೇೆ ಆ ವಿಷಯ ಕತರಿತ್ತ ಸ್ನಕಷತಾ ಚಚೆಾಯನಗಿದೆ.  ವಿಚನರಣ ೆಮನಡತತ್ೆುೇವೆ, 
ನಂತ್ರ ಕರಮ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಳುುತ್ೆುೇವೆ ಎನತನವಂಥದತ bureaucratic answers. ನಮಗೆ ಅದೆಲನಿ 
ಬೆೇಕ್ನಗಿಲಿ.  Prima facie ಎಸ್.ಪ್ತ.ಯವರತ ರನತಿರ 3.00 ಗಂಟೆಗ ೆ ತ್ಮಾ ಹತಿುರವೆೇ ಬಂದತ 
ತ್ಪನಪಗಿದ ೆಎಂದತ ಕ್ಷ್ಮ ಕ್ೆೇಳಿದನಿರ.ೆ ತ್ಮಾ ಮೇಲ ೆಎಫ.ಐ.ಆರ. ದನಖ್ಲ್ಲಸಿರತವುದರಿಂದ ಹನಗೂ 
ಅಪಮನನ ಮನಡಿರತವುದಕ್ನೆಗಿ ತ್ಪನಪಗಿರತವುದತ.  ಹನಗನಗಿ ಆ ರಿೇತಿ ಅಪಮನನ ಮನಡಿದ ಮೇಲೆ 
ರ್ನಾಯನಧಿೇಶರಿಗೂ ಸಹ ಅವಕ್ನಶ ಇರತತ್ುದೆ.  ಹನಗನಗಿ ವರದ ಬರತವವರೆಗೂ ಕ್ನಯತವ 
ಅವಶಾಕತ್ೆಯಿಲಿ.  ತ್ಕ್ಷ್ಣವೆೇ ಎಸ್.ಪ್ತ. ಯವರತ ತ್ಪತಪ ಮನಡಿದತಿ, ಅವರನತನ 
ಅಮನನತ್ತಗೊಳಿಸಬೆೇಕತ.  ಮನನಾ ಗೃಹ ಸಚಿವರತ ಒಂದತ ವೆೇಳ ೆ ಎಸ್.ಪ್ತ. ಯವರನತನ 
ಅಮನನತ್ತಗೊಳಿಸಲತ ಸ್ನಧಾವಿಲಿವೆಂದತ ಹೆೇಳಿದರ,ೆ ರ್ನವಲೆಿರೂ ಹೂೆರಗೆ ಹೊೇಗತತ್ೆುೇವೆ.   

ಶ್ರೇ ಕೆ್.ಟಿ.ಶ್ರೇಕಂಠೆೇಗೌಡ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಯನರತ ತ್ಮಾ ಮೇಲ ೆಎಫ.ಐ.ಆರ. 
ದನಖ್ಲ್ಲಸಿದನಿರ,ೆ ಅವರನೂನ ಈ ಕೂಡಲೇೆ ಅಮನನತ್ತಗೂೆಳಿಸಬೆೇಕ್ೆಂದತ ತ್ನವು ಘೂೇಷಣೆ 
ಮನಡಬೇೆಕತ.  ಈ ಕ್ಷ್ಣವೆೇ ಆ ಎಸ್.ಪ್ತ. ಅಮನನತ್ತ ಆಗಬೇೆಕತ.  

ಶ್ರೇ ಹೆರ್.ಎಂ.ರಮೇಶ್ಚ ಗೌಡ (ವಿಧನನಸಭೆಯಿಂದ ಚತರ್ನಯಿತ್ರನದವರತ):- ಮನನಾ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇದೊಂದತ ರಿೇತಿ ಮಹನ ಅಪರನಧವನಗಿದೆ. 

ಶ್ರೇ ಎಸ್.ಎಲ.ಭೊೇಜೆೇಗೌಡ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈ ವಿಚನರವನಗಿ ಒಂದತ 
ಮನತ್ನತನ ಹೆೇಳಬಯಸತತ್ೆುೇರ್ೆ.  ಒಂದತ ಗಂಭಿೇರತ್ ೆಏರೆ್ಂದರೆ, ಈಗನಗಲೆೇ ರನತಿರ 3.00 ಗಂಟೆಗೆ 
ತ್ಮಾ ಹತಿುರ ಬಂದತ ಈ ರಿೇತಿ ತ್ಪನಪಗಿದ ೆಎಂದತ ಕ್ಷ್ಮ ಕ್ೆೇಳಿದನಿರ.ೆಚ ಚ “near suspension is 
not a punishment”.ಚ ಈ ರಿೇತಿ ಇರತವನಗ ಆ ಎಸ್.ಪ್ತ. ಯನತನ ಅದೆೇ ಜನಗದಲ್ಲಿಟತಾ 
ವರದಯನತನ ತ್ರಿಸತವುದತ ಬಹಳ ತ್ಪತಪ.  ಹನಗನಗಿ ಮೊದಲತ ಅಮನನತ್ತಗೂೆಳಿಸಿ, ನಂತ್ರ 
ವರದಯನತನ ತ್ರಿಸಿಕ್ೊಳಿು.  ಎಸ್.ಪ್ತ. ಯನತನ ಅದೆೇ ಜನಗದಲ್ಲಿಟತಾ ವರದಯನತನ ತ್ರಿಸಿಕ್ೊಂಡರೆ 
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ಯನವ ರಿೇತಿ ರ್ನಾಯ ಸಿಗತತ್ುದೆ.  ಹನಗನಗಿ ಮೊದಲತ ಆತ್ನತ ಇರತವ ಸಿೇಟನತನ ಖನಲ್ಲ ಮನಡಿಸಿ, 
ನಂತ್ರ ಆ ಜನಗದಂದ ವರದ ತ್ರಿಸಿ.   ಈಗನಗಲೆೇ ಸವೇಾಚಛ ರ್ನಾಯನಲಯವೆೇ “near 
suspension is not a punishment”ಚ ಎಂದತ ತಿಳಿಸಿದ.ೆ  ಮೊದಲತ ವಿಚನರಣ ೆ ನಡಸೆಿ, 
ನಂತ್ರ ಏನತ ಬೆೇಕ್ನದರೂ ಮನಡಿ.   

ಶ್ರೇ ಅರಗ ಜ್ಞನರೆ್ೇಂದರ (ಗೃಹ ಸಚಿವರತ):- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಾ 
ಭೊೇಜೆೇಗೌಡರಿಗೆ ವಿವರ ಗೊತಿುದೆ.  ಜೊತ್ೆಗೆ ಅವರತ ವಕಿೇಲರತ ಸಹ ಆಗಿದಿವರತ.   Atrocity 
ಸಂಬಂಧ ದೂರತ ಬಂದದೆ.  ಆ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ ಏನತ ಮನಡಬೇೆಕ್ೆಂಬತದರ ಕತರಿತ್ತ ರ್ನಾಯನಲಯದ 
ಆದೆೇಶವರೆ್ನಲನಿ ರೆ್ೂೇಡಲನಗತತಿುದೆ.  ಆ ಹಿನನಲೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡೂ-ಮೂರತ ಜನ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಸಹ 
ಇದನಿರ.ೆ  ಯನರತ ಇದನತನ ಮೊದಲತ ಮನಡಿದನಿರ ೆ ಎಂಬತದರ ಕತರಿತ್ತ ಈಗನಗಲೆೇ ಹಿರಿಯ 
ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳೊಂದಗ ೆ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದೆಿೇರ್.ೆ  ಯನರತ ನಜವನಗಿ culprit ಎಫ.ಐ.ಆರ. 
ದನಖ್ಲ್ಲಸಿದನಿರ,ೆ…  

ಶ್ರೇ ಕೆ್.ಗೊೇವಿಂದರನಜತ (ವಿಧನನಸಭೆಯಿಂದ ಚತರ್ನಯಿತ್ರನದವರತ):- ಮನನಾ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅವರಿಗೆ ಕರ ೆಮನಡಿದವರತ ಯನರತ?  

(ಈ ಹಂತ್ದಲ್ಲಿ ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್ಚರವರನದ ಶ್ರೇ ಕೆ್.ಟಿ.ಶ್ರೇಕಂಠೆೇಗೌಡರತ ಸಭನಪತಿಯವರ 
ಪ್ತೇಠವನತನ ಅಲಂಕರಿಸಿದರತ) 

 ಶ್ರೇ ಎಸ್.ಟಿ.ಸ್ೂೆೇಮಶೆೇಖ್ರ (ಸಹಕ್ನರ ಸಚಿವರತ):- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮೊದಲತ 
ಮನನಾ ಗೃಹ ಸಚಿವರತ ಸಂಪೂಣಾವನಗಿ ಉತ್ುರವನತನ ನೇಡಲ್ಲ.  

ಶ್ರೇ ಕೆ್.ಗೊೇವಿಂದರನಜತ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಸಪಷ್ಟಾೇಕರಣವನತನ ಕ್ೆೇಳುತಿುದೆಿೇರ್ೆ ಅಷ್ೆಾ.  

ಶ್ರೇ ಅರಗ ಜ್ಞನರೆ್ೇಂದರ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇದತ ಅತ್ಾಂತ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮವನದಂಥ ವಿಚನರ.  
ಈಗನಗಲೆೇ ರ್ನನತ ಒಂದತ ಮನತ್ನತನ ಹೆೇಳಿದೆಿೇರೆ್. ದಯವಿಟತಾ ಮನನಾ ಸದಸಾರ ಕ್ನಳಜಿ ಜೊತ್ೆಗೆ 
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ನನನ ಸಹಮತಿ ಸಹ ಇದೆ.  ಅವರತ ಬೇೆರ ೆರಿೇತಿ, ರ್ನನತ ಬೆೇರ ೆರಿೇತಿ ಯೇಜರೆ್ ಮನಡಲತ ಸ್ನಧಾವೆೇ 
ಇಲಿ.  ಆ ಪ್ತೇಠವು ನಮಾಲಿರಿಗೂ ಶರದೆಧಯ ಕ್ೆೇಂದರ.  ಆದಿರಿಂದ ನನನ ವಿನಂತಿಯೇರೆ್ಂದರೆ, ನನನನತನ 
ಬಿಟತಾ ಬಿಡಿ.  ತ್ಪ್ತಪತ್ಸಾರ ಮೇಲೆ ಕರಮ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುುತ್ೆುೇವೆ.  ಮನನಾ ಭೊೇಜೇೆಗೌಡರಿಗೂ ಎಲನಿ 
ಸಂಗತಿಗಳು ತಿಳಿದವೆ.  ಆ ಹಿನನಲೆಯಲ್ಲಿ ನನಗ ೆಅವಕ್ನಶ ಮನಡಿಕ್ೂೆಡಿ.   

ಶ್ರೇ ಹೆರ್.ಎಂ.ರಮೇಶ್ಚ ಗೌಡ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಕನಷಠ ಪಕ್ಷ್ ಕೂಡಲೇೆ ಆತ್ನನತನ 
ಅಮನನತ್ತಗೊಳಿಸತತ್ೆುೇವೆ ಎಂದತ ಮನನಾ ಗೃಹ ಸಚಿವರತ ಹೆೇಳಬಹತದತ.  ಏಕ್ೆಂದರ,ೆ ದೂರತ 
ನೇಡಿದ ಮನತ್ರಕ್ೆೆ ಎಫ.ಐ.ಆರ. ದನಖ್ಲ್ಲಸತವುದನದರೆ, ಯನರ ಮೇಲೆ ಬೆೇಕ್ನದರೂ ಎಫ.ಐ.ಆರ. 
ದನಖ್ಲ್ಲಸಬಹತದೆೇ? ರೆ್ೂೇಡಿ ಮನಡಬೇೆಕಲಿವೇೆ? ರ್ನಳ ೆ ದವಸ ಮನನಾ ಮತಖ್ಾಮಂತಿರಯವರತ, 
ಪರಧನನ ಮಂತಿರಯವರ ಮೇಲೆ ದೂರತ ನೇಡಿದರೆ ಎಫ.ಐ.ಆರ. ದನಖ್ಲ್ಲಸತತ್ನುರಯೆೇ?  

ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವೆಂಕಟೆೇಶ್ಚ (ರ್ನಮನದೆೇಾಶನ ಹೊಂದದವರತ):- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 
ಮನನಾ ಗೃಹ ಸಚಿವರ ಮೇಲೆ ನಮಗ ೆ ನಂಬಿಕ್ ೆ ಇದೆ.  ಆದರೆ, ಇದಕ್ೂೆೆಂದತ ತ್ನಕಿಾಕ ಅಂತ್ಾ 
ಕ್ನಣಿಸಬೆೇಕತ.  ನಜವನದರೆ, ನಜವನಗಲ್ಲ.  ಒಂದತ ವೇೆಳೆ ಸತಳನುದರ,ೆ ಸತಳನುಗಲ್ಲ.   

ಶ್ರೇ ಅರಗ ಜ್ಞನರೆ್ೇಂದರ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಾ ಯತ.ಬಿ.ವೆಂಕಟೆೇಶ್ಚರವರತ 
ಹೆೇಳಿದ ಮನತ್ತ ನಜ.  ಆ ವಿಚನರವನತನ ನನನ ಜವನಬನಿರಿಗ ೆಅವರತ ಬಿಡಲ್ಲ.  

ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವೆಂಕಟೆೇಶ್:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೆೇ, ಮನನಾ ಗೃಹ ಸಚಿವರಿಗೂ ಆ ಪ್ತೇಠದ 
ಮೇಲ ೆಪ್ತರೇತಿ ಇದೆ.  ಆದರೆ, ಅದೆಲಿವನೂನ ಮನಡಲತ ಮನನಾ ಗೃಹ ಸಚಿವರಿಗೆ ಪತರತಸತ್ತು ಇಲಿ.   

ಶ್ರೇ ಅರಗ ಜ್ಞನರೆ್ೇಂದರ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಆ ರಿೇತಿ ಏನಲಿ.  ಆ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡಲತ 
ನನಗ ೆಪತರತಸತ್ತು ಇಲಿವೆಂದತ ಏನಲಿ.   

ಶ್ರೇ ಹೆರ್.ಎಂ.ರಮೇಶ್ಚ ಗೌಡ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಾ ಗೃಹ ಸಚಿವರತ 
atrocity ಕ್ೂೆಡತತ್ನುರೆ.  Atrocity case ಕ್ೂೆಟಾ ಮನತ್ರಕ್ೆೆ ರ್ನಳ ೆದವಸ ಪರಧನನ ಮಂತಿರಗಳನದ 
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ಶ್ರೇ ನರೇೆಂದರ ಮೊೇದಯವರ ಮೇಲೆ, ಮನನಾ ಸಭನಧಾಕ್ಷ್ರನದ ಶ್ರೇ ವಿಶಾೆೇಶಾರ ಕ್ನಗೆೇರಿಯವರ ಮೇಲೆ 
atrocity case ನೇಡಿದರ ೆಅವರ ಮೇಲೆಯತ ಎಫ.ಐ.ಆರ. ದನಖ್ಲ್ಲಸತತ್ನುರೆಯೇ?  

ಶ್ರೇ ಎಸ್.ಎಲ.ಭೊೇಜೇೆಗೌಡ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈಗನಗಲೆೇ ರ್ನನತ ಒಂದತ 
ಮನತ್ನತನ ಹೆೇಳಿದೆಿೇರ್ೆ.  

 ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವೆಂಕಟೆೇಶ್:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಾ ಗೃಹ ಸಚಿವರೆೇ ನಮಾದತ,…  

(ಗೊಂದಲ) 

 ಶ್ರೇ ಎಸ್.ಎಲ.ಭೊೇಜೇೆಗೌಡ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಏರ್ನಗಿದ ೆ ಎಂದರೆ, 
ದೂರತ ನೇಡಿದ ಮೇಲೆ atrocity ಎಂದತ attract ಆಗಬೇೆಕ್ನದರೆ, ಈಗನಗಲೆೇ ಹೆೇಳಿದ ಹನಗೆ 
ಶೆೇಕಡ 100 ರಷತಾ exchange of the words ಇರಬೇೆಕತ. Either over phone or in 
between atrocity words exchange ಆಗಿರಬೆೇಕತ.  He was not present over 
there and was in Bangalore.  ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೂರನತನ ಬರೆದತ ಕ್ೊಟಿಾದಿಕ್ೆೆ ಅದರಲ್ಲಿ 
ಎಲ್ಲಿಯೂ exchange of the words ಇಲಿ ಅಥವನ ಅವರತ ದೂರವನಣಿ ಮೂಲಕ 
ಮನತ್ರ್ನಡಿದತಿ ಇಲಿ, ಅದನಾವುದತ ಕೂಡನ ಇಲಿದ ಪಕ್ಷ್ದಲ್ಲಿ atrocity attract ಆಗತತ್ುದೆಯೇ, 
ಇಲಿವೆೇ ಎಂಬ ಸ್ನಮನನಾ ಜ್ಞನನವನದರೂ ಆ ಅಧಿಕ್ನರಿಗೆ ಇರಬೇೆಕ್ನಗಿತ್ತು.  ಆದರೆ, ಅದನಾವುದರ 
ಬಗೆೆಯತ ಆ ಅಧಿಕ್ನರಿ ಯೇಚರೆ್ ಮನಡಲ್ಲಲಿ.  ಆ ರಿೇತಿ ಯೇಚರ್ೆ ಮನಡಿದಿರ,ೆ ಮನನಾ 
ಸಭನಪತಿಯವರ ಮೇಲ ೆ ಎಫ.ಐ.ಆರ. ದನಖ್ಲ್ಲಸತತಿುರಲ್ಲಲಿ.  ಆದಿರಿಂದ ಆ ಎಸ್ಚ.ಪ್ತ. ಗೆ 
ಶ್ಕ್ೆಯನಗಬೆೇಕತ ಮತ್ತು ಅಮನನತ್ತಗೊಳಿಸಬೆೇಕತ. ದಯವಿಟತಾ ಈ ಬಗೆೆ ಮನನಾ ಗೃಹ ಸಚಿವರತ 
ತಿೇಮನಾನವನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುಬೆೇಕತ. ಇಲಿದದಿರ ೆರ್ನವು ಸದನದ ಬನವಿಗೆ ಹೊೇಗಬೆೇಕ್ನಗತತ್ುದೆ.   

ಶ್ರೇ ಅರಗ ಜ್ಞನರೆ್ೇಂದರ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಾ ಎಸ್.ಎಲ.ಭೂೆೇಜೆೇಗೌಡರತ ಸಹ 
ವಕಿೇಲರತ.   
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ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.ೆಹರಿಪರಸ್ನದ್:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಒಂದತ ನಮಿಷ.  ರ್ನವು ಮನನಾ ಗೃಹ 
ಸಚಿವರಿಗೆ atrocity ಕ್ೇೆಸನತನ ವನಪಸತೆ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳಿು ಎಂದತ ಹೇೆಳುತಿುಲಿ.  ಕ್ನನೂನನ ಚೌಕಟಿಾನಲ್ಲಿ 
ಒಂದತ ವಾವಸೆ್ಾ ಇದೆ.  ಅದರ ಪರಕ್ನರ excessive ಆಗಿ ಪ್ತೇಠನಧಿಪತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕರಮ 
ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುುವುದೆಂದರೆ, ಎಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ರೆ್ೂೇಡಿಲಿ.  ಹನಗನಗಿ ದಯವಿಟತಾ ಯನವ ಪರಕರಣವನತನ 
ವನಪಸತೆ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಳುುವುದತ ಬೇೆಡ.  ಎಸ್.ಪ್ತ. ಯವರ ಮೇಲೆ ಕರಮ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡತ, 
ಅಮನನತ್ತಗೊಳಿಸಿ ಎನತನವುದತ ನಮಾ ಬೇೆಡಿಕ್ೆ.  Atrocity case ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ ೆ
ರ್ನಾಯನಲಯವು ಏನತ ತಿೇಮನಾನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುುತ್ುದಯೆೇ, ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುಲ್ಲ.  ಆದರೆ, ಮನನಾ 
ಸಭನಪತಿಯವರ ಪ್ತೇಠಕ್ೆೆ ಗೌರವ ನೇಡದೆೇ, ರನತಿರ 3.00 ಗಂಟೆಗ ೆ ಹೂೆೇಗಿ, ತ್ಪನಪಗಿದ ೆ ಎಂದತ 
ಹೆೇಳಿದನಿರೆ.  ಆದರೆ, ಸಭನಪತಿಯವರ ಮೇಲೆ ಎಫ.ಐ.ಆರ. ದನಖ್ಲ್ಲಸತವುದತ ತ್ಪತಪ.  ಹನಗನಗಿ 
ಮನನಾ ಗೃಹ ಸಚಿವರಲ್ಲಿ ಸಭನಪತಿಯವರ ಪ್ತೇಠದ ಗೌರವವನತನ ಕ್ನಪನಡಿ ಎಂದತ ಒತ್ನುಯ 
ಮನಡತತಿುದೆಿೇವೆ.   

ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್:- ಮನನಾ ಸದಸಾರೆ, ಈ ವಿಷಯವು ಸದನಕ್ೆೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಒಂದತ 
ಸಂದೆೇಶ ರವನರೆ್ಯನಗಬೆೇಕ್ನಗಿತ್ತು ಅಲಿವೆೇ?  

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕೆ್.ಹರಿಪರಸ್ನದ್:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ತ್ಮಾ ಪ್ತೇಠದಂದ ಒಂದತ ಆದೆೇಶ ನೇಡಿ.  

ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್:- ಆಯಿತ್ತ.  

ಶ್ರೇ ಸಿ.ಎನ್.ಮಂಜೆೇಗೌಡ (ಸಾಳಿೇಯ ಸಂಸೆ್ಾಗಳ ಕ್ೆೇತ್ರ):- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 
ದಯವಿಟತಾ ಒಂದತ ನಮಿಷ.  

ಶ್ರೇ ಎಸ್.ಎಲ.ಭೊೇಜೆೇಗೌಡ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅವರ ಮೇಲ ೆ ಎಫ.ಐ.ಆರ. 
ದನಖ್ಲ್ಲಸಿ, ಅಮನನತ್ತಗೂೆಳಿಸಲೆೇಬೆೇಕತ.  ಆ ರಿೇತಿ ಮನಡದೇೆ, ಬೆೇರ ೆದನರಿಯೇ ಇಲಿ. ರ್ನಳೆ ಬೆಳಗೆೆ 
ರ್ನಾಯನಲಯದಲ್ಲಿ ಎಫ.ಐ.ಆರ. ದನಖ್ಲ್ಲಸಿ ಒಂದತ ಸ್ಕೆ್ೆಂಡಚನಲ್ಲಿ quash ಮನಡಬಹತದತ.  
Hundred percent material ಇದ.ೆ  ದೊಡಿ ವಿಚನರವೆೇನಲಿ.  ಸಭನಪತಿಯವರ ಪ್ತೇಠಕ್ೆೆ 
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ಆಗಿರತವಂಥ ಅವಮನನವನಗಿದತಿ, ಕೂಡಲೆೇ ಅವರನತನ ಅಮನನತ್ತಗೊಳಿಸಬೆೇಕತ. ಇಲಿದದಿರೆ 
ರ್ನವಲೆಿರೂ ಸದನದ ಬನವಿಗ ೆಹೊೇಗತತ್ೆುೇವೆ.   

(ಈ ಹಂತ್ದಲ್ಲಿ ಮನನಾ ಸಿ.ಎನ್.ಮಂಜೆೇಗೌಡ, ಮನನಾ ಎಸ್.ಎಲ.ಭೊೇಜೆೇಗೌಡ ಸದನದ 
ಬನವಿಗೆ ತ್ೆರಳಿ ಧರಣಿಯಲ್ಲಿ ನರತ್ರನದರತ) 

 ಶ್ರೇ ಅರಗ ಜ್ಞನರೆ್ೇಂದರ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈಗನಗಲೆೇ ರ್ನನತ ಎಲಿವನೂನ ಸಹ 
ಹೆೇಳಿದೆಿೇರ್.ೆ  ಇದತ ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮವನದ ವಿಚನರ.   

(ಗೊಂದಲ) 

 ಶ್ರೇ ಶರಣಗೌಡ ಬಯಾಪತರ (ಸಾಳಿೇಯ ಸಂಸೆ್ಾಗಳ ಕ್ೆೇತ್ರ):- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 
ಇದತ ಯನವ ರ್ನಾಯ?  

 ಶ್ರೇ ಅರಗ ಜ್ಞನರೆ್ೇಂದರ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ದೂರನತನ atrocity ಗೆ ನೇಡಿದ 
ಕೂಡಲೇೆ ಏರೆ್ೇನತ ಮನಡಬೇೆಕತ, ನಂತ್ರ “ಬಿ”ಚ ವರದಯಲ್ಲಿ ಏರೆ್ೇನತ ಮನಡಬೆೇಕ್ೆಂದತ ಕ್ೆಲವು 
ಸಂಗತಿಗಳಿವೆ.  ಎಲಿವನೂನ ಸಹ ರ್ನನತ ಒಬಬ ಗೃಹ ಸಚಿವರ್ನಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೆೇಳಲತ ಸ್ನಧಾವಿಲಿ.  
ದಯವಿಟತಾ ತ್ನವೆಲಿರೂ ಅದನತನ ಗಮನಸಬೇೆಕತ. ಈಗನಗಲೆೇ ರ್ನನತ ಆ ಪ್ತೇಠದ ಬಗೆೆ ಹೆೇಳಿದೆಿೇರೆ್.  
ನನಗೂ ಸಹ ಆ ಪ್ತೇಠದ ಮೇಲೆ ಮನನಾ ಸದಸಾರತಗಳಂತ್ ೆ ಶರದೆಧ, ಕ್ನಳಜಿ ಇದೆ.  ಜೊತ್ೆಗೆ 
ವೆೈಯಕಿುಕವನಗಿ ಪ್ತೇಠನಧಿಪತಿಗಳು ಯನರಿದನಿರ,ೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ಸಹ ಗೌರವ ಇದ.ೆ   

(ಈ ಹಂತ್ದಲ್ಲಿ ಮನನಾ ಹೆರ್.ಎಂ.ರಮೇಶ್ಚ ಗೌಡರತ ಸದನದ ಬನವಿಗೆ ತ್ೆರಳಿ ಧರಣಿಯಲ್ಲಿ 
ನರತ್ರನದರತ) 

ಆದಿರಿಂದ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕ್ನರಿಯಂದಗೆ ಈಗನಗಲೆೇ ಮನತ್ರ್ನಡಿ, ಆ ಅಧಿಕ್ನರಿಗ ೆ ಏನತ 
ಮನಡಬೇೆಕ್ೂೆೇ, ಆ ಕ್ೆಲಸವನತನ ಮನಡಿದನಿರ.ೆ  ಎಲಿವನೂನ ಈ ಸದನದಲ್ಲಿ ಹೆೇಳಲತ ಸ್ನಧಾವಿಲಿ.  
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ಏಕ್ೆಂದರ,ೆ ಇದತ ಆ ಭನಗದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮವನದ ವಿಚನರ.  ಆದಿರಿಂದ ಎರಡೂ-ಮೂರತ 
ದವಸಗಳಲ್ಲಿ ಮನನಾ ಸದಸಾರಿಗೆ ಏನತ ನಧನಾರವನಗಿದೆ ಎಂಬತದನತನ ಹೆೇಳುತ್ೆುೇರೆ್.   

 ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವೆಂಕಟೆೇಶ್:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಆಯಿತ್ತ. ಎರಡೂ-ಮೂರತ 
ದವಸಗಳು ಸಮಯವನತನ ನೇಡೊೇಣ.   

(ಈ ಹಂತ್ದಲ್ಲಿ ಮನನಾ ಸಿ.ಎನ್.ಮಂಜೆೇಗೌಡರತ ಸದನ ಬನವಿಯಿಂದ ತ್ಮಾ ಸ್ನಾನಕ್ೆೆ 
ತ್ೆರಳಿದರತ) 

ಶ್ರೇ ಶರಣಗೌಡ ಬಯಾಪತರ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಾ ಗೃಹ ಸಚಿವರತ 
ಸ್ೂೆೇಮವನರದೊಳಗೆ ರ್ನಾಯವನತನ ನೇಡಬೆೇಕತ. 

(ಈ ಹಂತ್ದಲ್ಲಿ ಮನನಾ ಎಸ್.ಎಲ.ಭೊೇಜೆೇಗೌಡರತ, ಮನನಾ ಹೆರ್.ಎಂ.ರಮೇಶ್ಚ ಗೌಡರತ 
ಸದನ ಬನವಿಯಿಂದ ತ್ಮಾ ಸ್ನಾನಕ್ೆೆ ತ್ೆರಳಿದರತ) 

 ಡನ|| ಡಿ.ತಿಮಾಯಾ (ಸಾಳಿೇಯ ಸಂಸ್ೆಾಗಳ ಕೆ್ೇತ್ರ):- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಾ ಗೃಹ 
ಸಚಿವರತ ಇದೂೆಂದತ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಹನಗೂ ಗಂಭಿೇರವನದ ವಿಷಯ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದರತ.  ಆ ಮನತಿನಂದ 
ನಮಗೆ ಆ ಭನಗದಲ್ಲಿ ಏರೆ್ೂೇ ನಡದೆರಬಹತದೆೇರೆ್ೂೇ, ಏರೆ್ೂೇ ಆಗಿರಬಹತದೇೆರ್ೊೇ ಎನತನವಂಥ 
ಸಂಶಯ ಬರತತಿುದೆ.  ಹನಗನಗಿ ದಯವಿಟತಾ ಆ ರಿೇತಿ ಏನತ ಆಗದೇೆ ಇದಿರೆ, ಏನತ ನಡಯೆದೆೇ ಇದಿರೆ, 
ಪೊಲ್ಲೇಸ್ಚ ಅಧಿಕ್ನರಿ ನಜವನಗಿಯೂ ತ್ಪತಪ ಮನಡಿದಿರೆ, ಸರಿಯನಗಿ ವಿಚನರಣ ೆ ಮನಡದೇೆ 
ನಡತರನತಿರಯಲ್ಲಿ ಒಬಬ ಉನನತ್ನಧಿಕ್ನರಿ ಆಗಿರತವವರ ಮೇಲೆ ಎಫ.ಐ.ಆರ. ದನಖ್ಲ್ಲಸಿದನಿರ.ೆ ಇಡಿೇ 
ರನಜಾದ ಜನರತ ಹನಗೂ ಮನನಾ ಮತಖ್ಾಮಂತಿರಗಳೆೇ ಈ ಸದನದಲ್ಲಿ ಅವರ ಪ್ತೇಠದ ಮತಂದೆ 
ನಂತ್ತಕ್ೂೆಳುುತ್ನುರೆ. ಅಂತ್ಹ ಪ್ತೇಠನಧಿಕ್ನರಿಗ ೆಅವಮನನ ಮನಡಿರತವುದರಿಂದ ಮೊದಲತ ಆ ಪೂೆಲ್ಲೇಸ್ಚ 
ಅಧಿಕ್ನರಿ ಮೇಲೆ ದಯವಿಟತಾ ಕರಮ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುಬೇೆಕತ.  ಆಮೇಲೆ ವಿಚನರಣೆ ಮನಡಿ.   
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ಶ್ರೇ ಸಿ.ಎನ್.ಮಂಜೆೇಗೌಡ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, atrocity ಕ್ೇೆಸ್ಚ ಎನತನವುದತ 
ಸ್ನಮನನಾವನದ ಕ್ೆೇಸ್ಚ ಆಗಿಲಿ.  ಏಕ್ೆಂದರ,ೆ ರ್ನನತ ಅದನತನ ಅನತಭ್ವಿಸಿದೆಿೇರೆ್,  ಆಮೇಲ ೆ“ಬಿ”ಚವರದ 
ದನಖ್ಲ್ಲಸಿದನಿರ.ೆ  2008ರೆ್ೇ ಸ್ನಲ್ಲನಲ್ಲಿ ರ್ನನತ ಚತರ್ನವಣೆಗ ೆನಂತ್ತಕ್ೂೆಂಡ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ 3000 
ಮತ್ದಂದ ಸ್ೂೆೇಲನತನ ಅನತಭ್ವಿಸಿದೆಿೇರ್.ೆ  ಒಂದತ ದನ ಮೊದಲೇೆ ನನನ ಮೇಲ ೆatrocity ಕ್ೆೇಸ್ಚ 
ದನಖ್ಲ್ಲಸತತ್ನುರ.ೆ  ಎಲನಿ ಪತಿರಕ್ೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಪರಕಟವನಗತತ್ುದೆ, ಮತಂದನ ವನರದೊಳಗ ೆ “ಬಿ”ಚವರದ 
ದನಖ್ಲ್ಲಸತತ್ನುರ.ೆ  ಅದರ ಉದೆಿೇಶವೆೇರ್ೆಂದರ,ೆ ನನನನತನ ಸ್ೂೆೇಲ್ಲಸಬೇೆಕ್ನಗಿತ್ತು.  ಆ ಕ್ೆೇಸನತನ 
ವಿಚನರಣ ೆಮನಡತವುದತ, ಕ್ೇೆಸತ ಹನಕತವ ಅಧಿಕ್ನರ ಡಿ.ವೆೈ.ಎಸ್.ಪ್ತ. ಗೆ ಇರತತ್ುದೆ.  Investigation 
Officer should be the DySP and not the Circle Inspector. ಆ ಕ್ೆೇಸನತನ 
ದನಖ್ಲ್ಲಸಬೆೇಕ್ನದರೆ, ಸ್ನಕಷತಾ ಸ್ನಕ್ಷಿ ಬೆೇಕತ. ಜೊತ್ಗೆೆ ಪಕೆದ ಬೆೇರ ೆಜನತಿಯವರ witness ಸಹ 
ಬೆೇಕತ.  

(ಮತಂದತ...)  

(245) 10.03.2022/4.00/ಎಸ್ಚಕ್-ೆವಿಕ್ ೆ

(ವೆೈಸ್ಚಛೆೇಮಾನ್ಚರವರ  ಉಪಸಿಾತಿ) 

ಶ್ರೇ ಸಿ.ಎನ್ಚ. ಮಂಜೆೇಗೌಡ (ಮತಂದತ):- 

ಇಷ್ೆಾಲಿವನತನ ಕೂಡ ಸ್ೇೆರಿಸಿಕ್ೊಂಡತ, ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರ ಮೇಲೆ ಕ್ೆೇಸ್ಚ ಮನಡಿ, ಅದಕ್ೆೆ 
ಪೊಲ್ಲೇಸ್ಚ ವರಿಷ್ನಠಧಿಕ್ನರಿಯವರತ ಕ್ಷ್ಮ ಕ್ೆೇಳುತ್ನುರೆಂದರೆ, ಲೆಕೆ ಹನಕಿಕ್ೊಳಿು.  ಜಿೇವನ ಮಟಾ ಯನವ 
ರಿೇತಿ ಹೊೇಗಬಹತದತ. ಸ್ನಮನನಾ ಜನರ ಜಿೇವನ ಮಟಾ ಏರ್ನಗಬಹತದತ ಹನಗೂ ನಮಾಂತ್ಹವರ 
ಕರೆ ಏರ್ನಗಬಹತದತ? ಆ ಪ್ತೇಠಕ್ೆೆ ಆಗತವಂತ್ಹ ಅವಮನನ ಯನವ ರಿೇತಿ ಆಗಬಹತದತ? ರ್ನನತ 
ತ್ಮಾ ಮೂಲಕ ಮನನಾ ಗೃಹ ಸಚಿವರಿಗೆ ಕ್ೇೆಳಬಯಸತವುದೇೆರ್ೆಂದರೆ, ದಯವಿಟತಾ, ಯನರನತನ ಕೂಡ 
ದಯದನಕ್ಷಿಣಾ ರೆ್ೂೇಡಬೆೇಡಿ.  ಈ ಸದನದಲ್ಲಿ ತ್ನವಂದತ ಭ್ರವಸ್ಯೆನತನ ಕ್ೊಡಿ.  

ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವೆಂಕಟೆೇಶ್ಚ:- ಮನನಾ ಸಚಿವರತ ಎರಡೂಾರ  ದವಸ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದನಿರ.ೆ  
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ಶ್ರೇ ಸಿ.ಎನ್ಚ. ಮಂಜೆೇಗೌಡ (ಸಾಳಿೇಯ ಸಂಸೆ್ಾಗಳ ಕ್ೆೇತ್ರ):- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 
ದಯವಿಟತಾ ಮೂರತ ದವಸದೊಳಗಡೆ, ಯನವ ಅಧಿಕ್ನರಿ ಮನಡಿದನಿರೂೆೇ, ಅವನಗ ೆ ಖ್ಚಿತ್ವನಗಿ 
ಶ್ಕ್ೆಯನಗಬೆೇಕತ.  

ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್ಚ:- ಮನನಾ ಸಚಿವರೆೇ, ಪರಥಮ ವತ್ಾಮನನ ವರದಯನತನ ಯನರತ 
ದನಖ್ಲತ ಮನಡಿದನಿರೂೆೇ, ಅವರನತನ ಗತರತತಿಸಿ, ತ್ನವು ಎರಡತ ದವಸಗಳಲ್ಲಿ ಕರಮ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡತ, 
ಸದನದಲ್ಲಿ ಹೆೇಳಿಕ್ಯೆನತನ ಕ್ೊಡಿ.  

ಶ್ರೇ ಅರಗ ಜ್ಞನರ್ೆೇಂದರ (ಗೃಹ ಸಚಿವರತ):- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಖ್ಂಡಿತ್ವನಗಿ ಕರಮ 
ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುುತ್ೆುೇರೆ್.  

 ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್ಚ:- ಮನನಾ ವೆಂಕಟೆೇಶ್ಚರವರೆೇ, ತ್ಮಾ ಮನತ್ನತನ ಮತಂದತವರಸೆಿ.  

ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವೆಂಕಟೆೇಶ್ಚ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ಮನತ್ರ್ನಡಿದತಿ,  
ವೆೈಯಕಿುಕವನಗಿ ಮನನಾ ಬಸವರನಜ ಎಸ್ಚ ಹೊರಟಿಾಯವರತ ಎಂದತ ಹೆೇಳುತಿುಲಿ.  ತ್ಮಾ ಸಕ್ನಾರದಲ್ಲಿ 
ಒಂದತ ಪ್ತೇಠಕ್ೆೆ ಈ ರಿೇತಿ ಅಪಚನರ ಆಗಿದ.ೆ  

ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್ಚ:- ಈ ವಿಚನರ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮತಗಿಯಿತ್ತ. ತ್ನವು ಮತಂದೆ ಮನತ್ರ್ನಡಿ. 

ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವೆಂಕಟೆೇಶ್ಚ (ರ್ನಮ ನದೆೇಾಶನವನತನ ಹೊಂದದವರತ):- ಮನನಾ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ನಮಾ ಸಕ್ನಾರದಲ್ಲಿ Law and Order ಯನವ ರಿೇತಿ ಇದೆ ಎನತನವುದನತನ 
ಸೂಕ್ಷ್ಮವನಗಿ ಪರಿಚಯ ಮನಡಿಕ್ೊಡಿ ಎನತನವುದಷ್ೆಾ. ಅವರ ಮೇಲೆ ಬೇೆರೆೇನೂ ವೆೈಯಕಿುಕವಿಲಿ. 
ನೇರನವರಿ ಬಗೆೆ ಸ್ನಕಷತಾ ಬಜೆಟಚನಲ್ಲಿ ಹೆೇಳಿದನಿರೆ. ಕ್ನಳಿ ನದಯಿಂದ ನೇರತ ಕ್ೊಡತತ್ೆುೇವೆಂದತ 
ಹೆೇಳಿದನಿರೆ. ಏನತ ಸ್ನಾಮಿ, ಇದತ ಆಗತವಂತ್ಹ ಕ್ೆಲಸವೆೇ? ಬಜೆಟಚನಲ್ಲಿ ಸತಮಾರೆ್ೇ ಏತ್ಕ್ನೆಗಿ ಸತಳುು 
ಹೆೇಳುತಿುೇರನ? ಕ್ನಳಿ ನದಯಿಂದ ಉತ್ುರ ಕನನಡ ಜಿಲೆಿಗ ೆ ನೇರತ ಕ್ೊಡತತ್ೆುೇವೆ. ತ್ತಂಗನಭ್ದನರ 
ಡನಾಂನಲ್ಲಿ ಹೂಳು ಎತ್ತುತ್ುೆೇವೆ. ಇದನತನ ಮನಡತವುದಕ್ನೆಗತತ್ುದಯೆೇ? ಇದತ ಆಗದೇೆ 
ಇರತವಂತ್ಹದಿನತನ ಬಜೆಟಚನಲ್ಲಿ ಏತ್ಕ್ನೆಗಿ ಪರಸ್ನುಪ ಮನಡತತಿುೇರನ? ಇರತವುದರಲ್ಲಿ ಮಹನದನಯಿ, 
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ಕೃಷ್ನಣ, ಅಲಮಟಿಾ, ಇವುಗಳನತನ ಪೂಣಾಗೊಳಿಸತವುದಕ್ೆೆ ಸಕ್ನಾರದಂದ ಒಂದತ ಲಕ್ಷ್ ಕ್ೂೆೇಟಿ 
ರೂಪನಯಿಗಳು ಬೆೇಕ್ನಗತತ್ುದೆ. ನಮಾ ಪಕೆದಲ್ಲಿರತವ ಸಣಣ ರನಜಾವನಗಿದತಿ, ಅಲ್ಲಿ ಪನರಜೆಕಾಚನತನ 
ಪೂಣಾಗೂೆಳಿಸಿ, ಅದನತನ ಅವರತ ಅನತಭ್ವಿಸತತಿುದನಿರೆ.   ಇಲ್ಲಿ ನೇವು ನೇರಿನ ಒಂದತ bond ಎತಿು, 
ಇಲಿವನದರ ೆರೈೆತ್ರಿಗ ೆಹೆೇಳಿ. ಸಕ್ನಾರ ಒಂದತ ಲಕ್ಷ್ ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪನಯಿಗಳನತನ collection 
ಮನಡತವುದಕ್ನಗತವುದಲಿವೇೆ? ಒಂದತ ದವಸ  ನೇರನವರಿ ಕ್ನಯಾಕರಮವನತನ ಮನಡಿ. ಬಿ.ಜೆ.ಪ್ತ. 
ಸಕ್ನಾರದ ಶ್ರೇ ಬಸವರನಜ ಬೊಮನಾಯಿಯವರ ರೆ್ೇತ್ೃತ್ಾದಲ್ಲಿ ಈ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನರಿಗಲೆಿರಿಗೂ 
ನೇರತ ಕ್ೊಟಿಾದೆಿೇವೆ ಎಂದತ ಹೆೇಳುವುದಕ್ೆೆ ನಮಗ ೆಏರ್ನಗಿದೆ? ಕೃಷ್ನಣ ನದ ಯೇಜರೆ್ಗ ೆಸತಮನರತ 
ಐದತ ಸ್ನವಿರ ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪನಯಿಗಳನತನ ಇಡತತಿುೇರನ. ಈ ಯೇಜರೆ್ ಯನವನಗ ಮತಗಿಯತವುದತ? 
ಇದೊಂದತ ಬಜೆಟಚ. ಈ ಸದನದಲ್ಲಿರತವ ಮನನಾ ಸದಸಾರತಗಳು ಹೆೇಳಿದರತ. ಕಳದೆ ಬನರಿ ಬಜೆಟಚನಲ್ಲಿ 
ಮನನಾ ಬಿ.ಎಸ್ಚ. ಯಡಿಯೂರಪಪನವರತ ಕ್ೊಟಿಾರಲ್ಲಲಿ. ಅವರತ ಎಲಿವನತನ Supplementary 
Budget ಮನಡಿದನಗ, ಮನರರೆ್ೇ ದವಸ ಬಂದತ, ಸಪೆಿಮಂಟರಿ ಬಜೆಟಚನಲ್ಲಿ ಸತಮನರತ ಹತ್ತು 
ಸ್ನವಿರ ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪನಯಿಗಳನತನ ಕ್ೂೆಟಾರತ. ಅವರತ ಏನತ ಮನಡಿದನಿರೆಂಬತದತ ಗೂೆತಿುದೆಯೇ? 
ನನಗ ೆಅಷತಾ ಜ್ಞನಪಕ ಬರತತಿುಲಿ. ಅವರತ ಅಲಮಟಿಾಗೆ ಹೊೇಗಿ, ಮೂವತ್ತು ಸ್ನವಿರ ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪನಯಿ 
ಇಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ  ಅಹೂೆೇರನತಿರ ಧರಣಿ ಮನಡಿದರತ.  ನೇರನವರಿಗ ೆ ಎಷತಾ ಖ್ಚತಾ ಮನಡತತ್ೆುೇವ ೆ
ಎಂಬತದರ ಬಗೆೆ ಚತರ್ನವಣೆ ಪರಣನಳಿಕ್ೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನೇವೇೆರ್ನದರೂ ಖ್ಚತಾ 
ಮನಡತತಿುದಿೇರನ? ನೇವು ಏನೂ ಮನಡಿದಿೇರಿ ಎಂದತ ನಮಗೆ ಹೇೆಳುತ್ನುರೆ.  ನಮಾ ಚತರ್ನವಣ ೆ
ಪರಣನಳಿಕ್ಯೆನತನ ತ್ೆಗೆದತ ರೆ್ೂೇಡಿ. ರ್ನವು ಇದಕ್ೆೆ ಕ್ೂೆಟಿಾರತವಂತ್ಹ ಹಣ  ಎಷತಾ ಮತ್ತು ಖ್ಚತಾ 
ಮನಡಿದತಿ ಎಷತಾ? ಇಲ್ಲಿ ಪೇೆಪರಚ ತ್ೆಗೆದತ ರೆ್ೂೇಡಿ. ಇದತ ನಮಾ ಕಣತಣಮಂದೆ ಇದ.ೆ ಇದನತನ ಟೆೇಬಲಚ 
ಮೇಲ ೆಇಡಿ. ರ್ನವೇೆರ್ನದರೂ ಸತಳುು ಹೆೇಳಿದರೆ, ತ್ನವು ಏನತ ಹೆೇಳುತಿುೇರೂೆೇ, ಅದಕ್ೆೆ ರ್ನವು ರಡೆಿ 
ಇದೆಿೇವೆ.  

ಶ್ರೇ ಕೆ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ತ್ಮಗ ೆ
ಯನವನಗಲೂ ಕೂಡ ಚಚೆಾ ಬರತತ್ುದೆ. ಕ್ನಂಗೆರಸ್ಚ  ಪಕ್ಷ್ದ ಮತಖ್ಂಡರತ ಕ್ನಂಗೆರಸ್ಚ ನಡಿಗ ೆಕೃಷ್ನಣ 
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ಕಡಗೆ.ೆ ಆನಂತ್ರ ಅಧಿಕ್ನರಕ್ೆೆ ಬರತತ್ನುರ.ೆ ಪರತಿ ವಷಾ ಬಜೆಟಚನಲ್ಲಿ ಸತಮನರತ ಹತ್ತು ಸ್ನವಿರ ಕ್ೂೆೇಟಿ 
ರೂಪನಯಿಗಳನತನ ತ್ೆಗೆದತ ಇಡತತ್ೆುೇವೆ.  ಸತಮನರತ ಐವತ್ತು ಸ್ನವಿರ ಕ್ೂೆೇಟಿ ರೂಪನಯಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ನಣ 
ನದ ಯೇಜರೆ್ಯನತನ ಪೂಣಾಗೂೆಳಿಸತತ್ೆುೇವೆ  ಎಂಬತದರ ಬಗೆೆ  ತ್ನವು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಹರಿಸಿದಿೇರಿ 
ಎಂದತ ರ್ನನತ ಭನವಿಸಿದೆಿೇರೆ್. ಆನಂತ್ರ ಇದಕ್ೆೆ ಎಷತಾ ಹಣ ಖ್ಚನಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಬಗೆೆ ಹೆೇಳಿ, ಇದರ 
ಬಗೆೆ ಇವರತ ರೆ್ನಪತ ಮನಡಿಕ್ೊಳುಬೆೇಕತ ಎಂಬತದತ ನನನ ವಿನಂತಿಯನಗಿದೆ. 

ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವೆಂಕಟೆೇಶ್ಚ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಾ ಸಭನರ್ನಯಕರತ 
ಹೆೇಳಿರತವಂತ್ಹದಿನತನ ರ್ನನತ ವಿರೂೆೇಧ ಮನಡತತ್ೆುೇರೆ್. ನೇರನವರಿಗನಗಿ ವಷಾಕ್ೆೆ ಸತಮನರತ ಹತ್ತು 
ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪನಯಿಗಳನತನ ಖ್ಚತಾ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆಂದತ ರ್ನವು ಹೆೇಳಿದೆಿೇವೆ. ನೇರನವರಿಗನಗಿ ಸತಮನರತ 
ಐವತ್ತು ಸ್ನವಿರ ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪನಯಿಗಳನತನ ಖ್ಚತಾ ಮನಡಿದೆಿೇವೆ. ರ್ನವು ಇವರ ರಿೇತಿ ಸತಳುು 
ಹೆೇಳುವುದಕ್ೆೆ ಹೊೇಗತವುದಲಿ. ವಷಾಕ್ೆೆ ಸತಮನರತ ಹತ್ತು ಸ್ನವಿರ ಕ್ೂೆೇಟಿ ರೂಪನಯಿಗಳು . . .  

ಶ್ರೇ ಕೆ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮೊರೆ್ನ ಕ್ೊಟಿಾರತವಂತ್ಹ 
ಲೆಕೆದ ಪರಕ್ನರ  ಐದತ ವಷಾಗಳಿಗ ೆಸ್ೇೆರಿದಂತೆ್ ಏಳೂವರ ೆಸ್ನವಿರ ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪನಯಿಗಳು. ಅವರೆೇ 
ಕ್ೊಟಿಾರತವಂತ್ಹ ಲೆಕೆ. ರ್ನವು ಕ್ೊಟಾ ಲೆಕೆವಲಿ. 

ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವೆಂಕಟೆೇಶ್ಚ:- ರ್ನವು ಸತಮನರತ ಐವತ್ತು ಸ್ನವಿರ ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪನಯಿಗಳನತನ 
ನೇರನವರಿಗನಗಿ ಖ್ಚತಾ ಮನಡಿದೆಿೇವೆ. ರ್ನವು ಹೆೇಳಿರತವುದಕಿೆಂತ್ ಇನತನ ಹೆಚಿಿನದನಗಿ ಹಣ ಖ್ಚತಾ 
ಮನಡಿದೆಿೇವ.ೆ  

ಶ್ರೇ ಶರಣಗೌಡ ಬಯನಾಪತರ (ಸಾಳಿೇಯ ಸಂಸೆ್ಾಗಳ ಕ್ೆೇತ್ರ):- ರ್ನವು ನೇರನವರಿಗನಗಿ ಏಳು 
ಸ್ನವಿರದ ಐದತನೂರೆೈವತ್ತು  ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪನಯಿಗಳಷತಾ ಖ್ಚತಾ ಮನಡಿದೆಿೇವೆ. 

ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವೆಂಕಟೆೇಶ್ಚ:- ಚತರ್ನವಣ ೆ ಪರಣನಳಿಕ್ೆಯಲ್ಲಿ ಹೆೇಳುವುದೊಂದತ, ಇಲ್ಲಿ 
ಮನಡತವುದೊಂದತ ರ್ನವು ಮನಡತವುದಲಿ. 

(ಗೊಂದಲ) 
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ಶ್ರೇ ಕೆ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಮನನಾ ಯತ.ಬಿ. ವೆಂಕಟೆೇಶ್ಚರವರೆೇ, ತ್ನವು ಹೆೇಳಿದಿಕ್ೆೆ, 
ರ್ನನತ ತ್ಮಗೆ ರೆ್ನಪತ ಮನಡಿದಷೆ್ಾ. ನಖ್ರವನಗಿರತವಂತ್ಹ ಪರಕ್ನರ… 

(ಗೊಂದಲ) 

ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್ಚ:- ಮನನಾ ಯತ.ಬಿ. ವೆಂಕಟೆೇಶ್ಚರವರೇೆ ತ್ನವು ತ್ಮಾ ಮನತ್ನತನ ಮತಗಿಸಿ.  

ಶ್ರೇ ನರನಣಿ ಹಣಮಂತಚ ರತದರಪಪ (ಪದವಿೇಧರರ ಕ್ೆೇತ್ರ):- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 
ಒಂದತ ನಮಿಷ. 

ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವೆಂಕಟೆೇಶ್ಚ:- ರ್ನನತ ಇನತನ yield ಆಗಿಲಿ. ತ್ನವು ಆನಂತ್ರ ಮನತ್ರ್ನಡಿ.  

ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್ಚ:- ಮನನಾ ಯತ.ಬಿ. ವೆಂಕಟೆೇಶ್ಚರವರೆೇ, ತ್ಮಾ ಸಮಯ ಕಳೆದತ 
ಹೊೇಗತತಿುದೆ. ತ್ಮಾ ಮನತ್ನತನ ಬೆೇಗ ಮತಗಿಸಿ.  

ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವೆಂಕಟೆೇಶ್ಚ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈ ರಿೇತಿಯ ವಿಷಯ ಬಂದನಗ 
ರ್ನನತ ಏನತ ಮನಡತವುದಕ್ನೆಗತತ್ುದೆ?  

ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್ಚ:- ತ್ನವು yield ಆಗಬನರದತ. 

ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವೆಂಕಟೆೇಶ್ಚ:- ಮನನಾ ಸಭನರ್ನಯಕರಿಗೂ ಕೂಡ ರ್ನನತ yield ಆಗಬನರದನ. 

ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್ಚ:- ತ್ನವು yield ಆದರ,ೆ ತ್ಮಾ ಸಮಯ kill ಆಗತತ್ುದೆ.  

ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವೆಂಕಟೆೇಶ್ಚ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಾ ಸಭನರ್ನಯಕರಿಗೂ yield 
ಆಗಬನರದತ ಎಂದತ ಪ್ತೇಠ ಒಂದತ ಆದೇೆಶವನತನ ಕ್ೊಟಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಯನವ ರಿೇತಿ ಆಗಿದ ೆ ಎಂದರೆ, 
ನಮಗೆ ರೆ್ೈತಿಕತ್ೆಯ ಬಗೆೆ ಬತದಧ ಹೆೇಳುತ್ನುರೆ. Rules of Procedure and Conduct of 
Business book ನಲ್ಲಿ ಯನರನದರೂ ಒಬಬ ಸದಸಾರತ ಪ್ತೇಠಕ್ೆೆ ಏರ್ನದರೂ ಪರಶೆನ ಮನಡತವುದತ 
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ಇದೆಯೇ ಎಂಬ ಬಗೆೆ ನನಗ ೆಹೆೇಳಿ. ರ್ನರೆ್ೂಬಬ ಹೂೆಸ ಸದಸಾರ್ನಗಿದತಿ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮೂರತ ವಷಾಗಳು 
ಕಳೆದದ.ೆ ತ್ನವು ಸತಮನರತ ಮೂವತ್ತು-ನಲವತ್ತು ವಷಾಗಳಿಂದ ಇದಿೇರಿ.  

VICE CHAIRMAN:- There is no provision.   

ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವೆಂಕಟೆೇಶ್ಚ:- ತ್ನವು ಮನಡತತಿುೇರಿ. ನಮಗ ೆ ರೆ್ೈತಿಕತ್ೆಯ ಬಗೆೆ … 

ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್ಚ:- ರೆ್ೈತಿಕತ್ೆಯ ಬಗೆೆ ರ್ನನತ ಒಂದತ ಗಂಟೆ ಕ್ನಲ ಪನಠ ಹೆೇಳಿದೆಿೇರ್.ೆ  

ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವೆಂಕಟೆೇಶ್ಚ:- ನಮಗೆ ರೆ್ೈತಿಕತ್ೆಯ ಬಗೆೆ ಪನಠ ಹೆೇಳಿದಿೇರಿ. ಆದರ ೆ ಇಲ್ಲಿರತವ 
ಮನನಾ ಸದಸಾರೆಲಿರೂ ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರತನತನ ಪರಶೆನ ಕ್ೆೇಳುತ್ನುರೆ. ನಮಗೆ ರೆ್ೈತಿಕತ್ೆಯ ಬಗೆೆ 
ಪನಠ ಹೆೇಳುತ್ನುರೆ. ಇದಕ್ೆೆ ಉತ್ುರ ಏನತ ಹೇೆಳೂೆೇಣ ಹೆೇಳಿ. ರ್ನವು ಇಲ್ಲಿ ಹೂೆಸದನಗಿ ಬಂದದೆಿೇವೆ. 
ನಮಗೆ ಗೊತಿುಲಿ. ನಮಗೆ ಗೊತಿುಲಿದರತವುದನತನ ಕ್ೆೇಳಿದರ,ೆ ರ್ನವು ಹೆೇಗೆ ಹೆೇಳುವುದತ ಹೆೇಳಿ.   

ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್ಚ:- ತ್ನವು ಬಜೆಟಚ ಬಗೆೆ ಮನತ್ರ್ನಡಿ. 

ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವೆಂಕಟೆೇಶ್ಚ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಬಜೆಟಚ ಬಗೆೆ ಬೆಂಗಳೂರನತನ 
ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುುವುದನದರೆ, ಮನನಾ ಉಚಛ ರ್ನಾಯನಲಯ ಪರತಿ ದನ ಛೇಮನರಿ ಹನಕತತಿುದೆ. ಪರತಿ ವಷಾ 
ಬಜೆಟಚನಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಸ್ನವಿರ ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪನಯಿಗಳನತನ ಇಡತತ್ನುರ.ೆ  ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪ್ತ.ಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ 
ಪರತಿ ವಷಾ ಸತಮನರತ ಹತ್ತು ಸ್ನವಿರ ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪನಯಿಗಳನತನ ಇಡತತ್ನುರ.ೆ ಈ ಹಣ ಎಲ್ಲಿ 
ಹೊೇಗತತ್ುದೆ? ಈ ಹಿಂದ ೆನಮಾ ಸಕ್ನಾರ ರಸೆ್ುಯನತನ ಮನಡತವನಗ, white topping, ಹರೆ್ನರಡತ 
ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪನಯಿಗಳಿಗೆ ಒಂದತ ಕಿಲೂೆೇ ಮಿೇಟರ ರಸೆ್ುಯನದರ,ೆ  ಇದರಲ್ಲಿ ಹಚೆತಿ ಹಣವನತನ ಲೂಟಿ 
ಮನಡತತಿುದನಿರೆಂದತ ದೂೆಡಿ ಪರತಿಭ್ಟರೆ್ ನಡಸೆಿದಿರತ. ಒಂದತ ಕಿಲೂೆೇ ಮಿೇಟರಚಗೆ ಸತಮನರತ ೩೦ 
ರಿಂದತ ೩೫ ಕ್ೂೆೇಟಿ ರೂಪನಯಿಗಳಷತಾ ಹಣವನತನ ಇವತಿುನ ಸಕ್ನಾರ ಲೂಟಿ ಮನಡತತಿುದೆ. ಇವತಿುನ 
ದನ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡದೇೆ, ಬಿಲ ಹೂೆಡಯೆತತಿುರತವ ಸಕ್ನಾರ. ನಮಗೆ ರೆ್ೈತಿಕತ್ ೆಹೆೇಳುತ್ನುರ.ೆ ಡಬಲ 
ಇಂಜಿನ್ ಸಕ್ನಾರ ಎಂತ್ಲೂ ಹೆೇಳುತ್ನುರೆ. PM CARES Fund ಎನತನವಂತ್ಹದತಿ ಇದೆ. 
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ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್ಚ:- ಈ ಹಂತ್ದಲ್ಲಿ ಮನತ್ರ್ನಡಿದತಿ ಕಡತ್ಕ್ೆೆ ಹೊೇಗತವುದತ ಬೆೇಡ. 

(ಮನನಾ ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್ಚರವರ ಆದೆೇಶದ ಮೇರಗೆೆ ಮನನಾ ಸದಸಾರತ 
ಮನತ್ರ್ನಡಿರತವುದನತನ ದನಖ್ಲ್ಲಸಿರತವುದಲಿ.) 

Sri U.B.VENKATESH:- PM CARES Fund transparent ಆಗಿ 
ಇರಬೇೆಕಲಿವೆೇ! ಅದನತನ ಯನರೂ ಲೆಕೆ ಕ್ೆೇಳುವನಗಿಲಿ. ಅದರಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ಏನತ 
ಬಂತ್ತ ಹೆೇಳಿರಿ ಎಂದತ ಕ್ೇೆಳಿದರ,ೆ ಅದತ ಕೂಡ ಹೇೆಳುವುದಲಿ. ಇದತ ಏನತ ಅರ್ನಾಯ. ಈ ದೆೇಶದ 
ರನಜನಗ ೆ  ಈ ರಿೇತಿ  ಗತಿಯನದರೆ,  ಪರಜಗೆಳ ಗತಿ ಏರ್ನಗಬೆೇಕತ? ರನಜ ಸರಿಯನಗಿಲಿವೆಂದರೆ, 
ಬೆೇರಯೆವರಿಗ ೆಹೆೇಳಿದರೆ ಹೆೇಗ?ೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ರಸೆ್ುಯ ಬಗೆೆ ಹೆೇಳುತಿುದೆಿ. ಯನವ ರಸೆ್ು ಬೆಂಗಳೂರತ 
ಸ್ನಾಟಾ ಸಿಟಿ ಎಂದತ ಹೆೇಳುತ್ನುರ.ೆ  ಸ್ನಾಟಾ ಸಿಟಿ ಹೊೇಗಿ, ಅವು worst ಸಿಟಿಯನಗಿದೆ. 
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ರಸೆ್ುಗಳಲ್ಲಿ ಜನರತ ಸ್ನಯತತಿುದನಿರ.ೆ ರ್ನವು ಏರ್ನದರೂ ಹೆೇಳಿದರೆ, ಚತರ್ನವಣ ೆಬರತತಿುದ ೆ
ಎಂದತ ಹೆೇಳುತ್ನುರೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಚತರ್ನವಣೆ ಮನಡಿ, ಯನರತ ಬೆೇಡ ಎಂದತ ಹೆೇಳುತಿುದನಿರ?ೆ 
ಕಳೆದ ಬನರಿ ಚತರ್ನವಣ ೆ ಮನಡಿದನಗಲೂ   ಕೂಡ  ಮನನಾ ಸದಸಾರನದ ಶ್ರೇ ಪ್ತ.ಆರ 
ರಮೇಶ್ಚರವರತ ಮತ್ತು ಇರೆ್ೂನಬಬರತ ಯನರೊೇ ಮನನಾ ಉಚಛ ರ್ನಾಯನಲಯಕ್ೆೆ ಅಜಿಾ ಹನಕಿದಿರತ.  
ಈ ಬನರಿ ಚತರ್ನವಣ ೆಮನಡಿ ಎಂದತ ಮನನಾ ಶ್ವರನಜ್ ಎನತನವವರ ಕ್ೆೈಯಲ್ಲಿ ಮನನಾ ಸವೇಾಚಛ 
ರ್ನಾಯನಲಯಕ್ೆೆ ರ್ನವು ಹನಕಿಸಿದೆಿೇವೆ.  ರ್ನವು ಗಲೆತಿತ್ೆುೇವೆಂದತ ಹೇೆಳುತಿುದಿೇರಲಿ, ಜಿಲನಿ ಪರಿಷತ 
ಚತರ್ನವಣ ೆಮನಡಿ. ತ್ಮಾ ಸಕ್ನಾರದಲ್ಲಿ ಚತರ್ನವಣೆ ಮನಡತವ ಧೈೆಯಾರ್ೆೇ ಇಲಿ. ಈಗನಗಲೆೇ ರ್ನನತ 
ಹೆೇಳಿದೆಿೇರ್.ೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದಧಯ ಅವಲೊೇಕನ ಆಗತವುದಲಿ. ಭನರಿ ಭನವರ್ನತ್ಾಕವನಗಿ ಹಸತ ಕಟಿಾ, 
ಹನಲತ ಕಟಿಾ, ನೇರತ ಕಟಿಾ ಇಂತ್ಹದಿನತನ ಹೆೇಳುವುದನತನ ಬಿಟಾರ,ೆ  ಈ ಬಜೆಟ ಇದೆಯಲನಿ, ಎಲಿರನೂನ 
ಸಂತ್ೈೆಸತವುದಕ್ೆೆ ಹೊೇಗಿ, ಈ ಬಜೆಟಚನಲ್ಲಿ ದೂರದೃಷ್ಟಾರೆ್ೇ ಇಲಿ.  

ಶ್ರೇ ರಘುರ್ನಥ್ ರನವ ಮಲನೆಪೂರೆ (ವಿಧನನಸಭೆಯಿಂದ ಚತರ್ನಯಿತ್ರನದವರತ):- ಉತ್ುರ 
ಪರದೆೇಶ, ಗೊೇವನ, ಉತ್ುರಖ್ಂಡ, ಮಣಿಪತರದಲ್ಲಿ ಚತರ್ನವಣೆ ನಡದೆದೆ. ಇನತನ ಎಂತ್ಹ ಚತರ್ನವಣೆ 
ಮನಡಬೇೆಕತ. ನಮಗೆ ಸಂತ್ೊೇಷ ತ್ರತವ ತ್ರಹ ಮನಡಿದನಿರ.ೆ  
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(ಗೊಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ. ವೆಂಕಟೆೇಶ್:- ರ್ನನತ yield ಆಗಿಲಿ.ಚ ಚ ಚ ‘ಬಿ’ಚ ಖನತೆ್ಯನತನ ‘ಎ’ಚ ಖನತೆ್ 
ಮನಡತತ್ೆುೇವೆಂದತ ಹೇೆಳುತ್ನುರೆ...                                                    

(ಗೊಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಸಿ.ಎನ್. ಮಂಜೆೇಗೌಡ (ಸಾಳಿೇಯ ಸಂಸೆ್ಾಗಳ ಕ್ೆೇತ್ರ):- ಮನನಾ ಸದಸಾರತ yield ಆಗಿಲಿ. 

(ಗೊಂದಲ) 

Sri SHARANAGOUDA BAYYAPUR:- EVM (Electronic Voting 
Machine) ಯನರತ ಮನಡಿದನಿರೆ ಎಂಬತದತ ಗೊತ್ತು.   

(ಗೊಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಸಿ.ಎನ್. ಮಂಜೆೇಗೌಡ (ಸಾಳಿೇಯ ಸಂಸೆ್ಾಗಳ ಕ್ೆೇತ್ರ):- ಮನನಾ ಸದಸಾರತ yield ಆಗಿಲಿ. 

(ಗೊಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಮತನರನಜತ ಗೌಡ ಪ್ತ.ಎಂ. (ವಿಧನನಸಭೆಯಿಂದ ಚತರ್ನಯಿತ್ರನದವರತ):-  ಪಂಚ 
ರನಜಾಗಳ ಚತರ್ನವಣೆ ಮನಡತವುದತ ಹೆೇಗ ೆಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಚತರ್ನವಣೆ ಮನಡತವುದತ ಹೇೆಗೆ 
ಎಂಬತದತ ಗೂೆತ್ತು. 

(ಗೊಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ. ವೆಂಕಟೆೇಶ್:-ರ್ನನತ yield ಆಗಿಲಿ.     

(ಗೊಂದಲ) 
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ವೆೈಸ್ ಛೆೇಮಾನ್:- ಮನನಾ ಮತನರನಜತ ಗೌಡರವರೆೇ, ಮನನಾ ಸದಸಾರ ಮನತ್ನತನ 
ಮತಗಿಸಲ್ಲ. 

ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ. ವೆಂಕಟೆೇಶ್:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈಗ ‘ಬಿ’ಚ ಖನತ್ಯೆನತನ ‘ಎ’ಚ
ಖನತೆ್ಯನಗಿ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆಂದತ ಹೆೇಳುತ್ನುರೆ. ಬೆಂಗಳೂರತ ಜನರಿಗ ೆ ಎಷತಾ ವಷಾಗಳಿಂದ 
ಹೆೇಳುತಿುದನಿರ.ೆ ಯನವುದೂೆೇ ಒಂದತ ಕ್ನಲದಲ್ಲಿ ಸರ್ನಾನಾ ದೆೇವೆೇಗೌಡರತ ‘ಬಿ’ಚ ಖನತೆ್ಯನತನ ‘ಎ’ಚ
ಖನತೆ್ಯರ್ನನಗಿ ಮನಡಿದಿರತ. ನನಗ ೆ ರೆ್ನಪ್ತರತವ ಪರಕ್ನರ ನೂರತ ರೂಪನಯಿಗ ೆ square meter 
ನಂತ್ ೆ ಕಟಿಾಸಿಕ್ೊಂಡಿದಿರತ. ಅವತಿುನ ದವಸದಂದ ಇವತಿುನ ದವಸದವರೆಗೂ ಆಗಲ್ಲಲಿ. ಚತರ್ನವಣೆ 
ಸಂದಭ್ಾ ಬಂದನಗ,ಚ ‘ಬಿ’ಚಖನತೆ್ಯನತನ ‘ಎ’ಚಖನತೆ್ ಮಡತತ್ೆುೇವೆಂದತ ಜನರಿಗ ೆಈ ರಿೇತಿ ಸತಳುು ಏಕ್ ೆ
ಹೆೇಳುತ್ನುರ?ೆ ರ್ನಳೆಯಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿರತವ ಅಕರಮಗಳಿರತವ ಎಲನಿ ಜನಗವನತನ ಸಕರಮ 
ಮನಡತತ್ೆುೇವೆಂದತ ಒಂದತ ಆದೆೇಶ ಮನಡಿಬಿಟತಾ ಹೇೆಳಿ. ಚತರ್ನವಣ ೆಘೂೇಷಣೆಗನಗಿಯೇ, ಈ ಬಜೆಟ 
ಘೂೇಷಣೆ ಮನಡಿರತವುದನಗಿದೆಯನ. ಅನತಕಂಪದ ಆಧನರದ ಮೇಲ ೆಹಣವನತನ ಕ್ೊಡತತಿುೇರಿ. ಅದನತನ 
ಕ್ೊಡಿ. ಮೊರೆ್ನ ನಡದೆರತವ ಶ್ವಮೊಗೆ ಘಟರ್ಯೆಂದರಲ್ಲಿ ಅನತಕಂಪದ ಆಧನರದ ಮೇಲೆ ಸತಮನರತ 
ಇಪಪತ್ೆೈದತ ಲಕ್ಷ್ ರೂಪನಯಿಗಳನತನ ಕ್ೂೆಟಿಾದಿೇರಿ. ಸತಮನರತ ಐವತ್ತು ಲಕ್ಷ್ ರೂಪನಯಿಗಳನತನ ಕ್ೊಡಿ 
ನಮಾದೆೇನೂ ಅಭ್ಾಂತ್ರವಿಲಿ. ಅದೆೇ ಮನನದಂಡ ಬೆೇರಯೆವರಿಗ ೆ ಮನಡಬೇೆಕಲಿ. ಬೆಳುಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ  
ಭ್ಜರಂಗದವನತ  ಒಬಬ ದಲ್ಲತ್ನನತನ ಸ್ನಯಿಸಿದರ,ೆ ನಮಾ ಮರ್ೆಯ ರ್ನಯಿ ಕೂಡ ಮೂಸತ 
ರೆ್ೂೇಡತವುದಲಿ. ಇದತ ಯನವ ಧಮಾ? ಎಲಿರಿಗೂ ಒಂದೆೇ ರಿೇತಿಯ ಪರಿಹನರವನತನ ಕ್ೊಡಿ. ಐವತ್ತು 
ಸ್ನವಿರ ರೂಪನಯಿಗಳು ಅಥವನ ಒಂದತ ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪನಯಿ ಸಕ್ನಾರದಂದ ಏನೂ ಕ್ೂೆಡತತಿುೇರನ 
ಕ್ೊಡಿ. ನಮಾದೇೆನೂ ಅಭ್ಾಂತ್ರವಿಲಿ. ಅನತಕಂಪದ ಆಧನರದ ಮೇಲೆ ಯರನಚಾರಿಗೆ ಕ್ೊಡತತಿುೇರನ 
ಕ್ೊಡಿ. ಎಲಿರಿಗೂ ಒಂದೇೆ ರಿೇತಿಯ ಮನನದಂಡ ಇರಬೇೆಕಲಿ. ಒಬೂೆಬಬಬರಿಗೆ ಒಂದತ ರಿೇತಿಯ 
ಮನನದಂಡವನದರೆ ಹೆೇಗೆ? ಇದತ ಸಕ್ನಾರದ ಅವೆೈಜ್ಞನನಕ ನೇತಿ ಎಂದತ ರ್ನನತ ಹೆೇಳುತ್ನು, ಈ 
ಬಜೆಟಚನತನ ಇದೆೇ ರಿೇತಿ ಮತಂದತವರೆಸಿಕ್ೊಂಡತ ಹೂೆೇದರ,ೆ ರ್ನಳ ೆದನ ಈ ರನಜಾ ಆರ್ಥಾಕ ದವನಳಿ 
ಕಡ ೆಹೊೇಗತತ್ುದೆ. ಈ ರಿೇತಿ ಸ್ನಲ ಮನಡತತ್ನು ಹೂೆೇದರ,ೆ ಮತಂದ ೆಬರತವಂತ್ಹ ಸಕ್ನಾರ ಅಥವನ 
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ಈ ಸಕ್ನಾರ ಇದಿರೂ ಕೂಡ ಬರಿೇ ಅಸಲತ ಬಡಿಿ ಕಟತಾವುದಕ್ೆೆ ಕೂಡ ಆಗತವುದಲಿ. ಈ ಸಕ್ನಾರ 
ಮೊದಲತ Fiscal discipline ತ್ರಬೇೆಕತ. Parameters ಏನದೆ, ಅದರೊಳಗಡ ೆ ನಮಾ 
ಸಂಪನೂಾಲಗಳು ಬರಬೇೆಕತ. ಅದರೊಳಗಡ ೆ ಖ್ಚತಾಗಳು ಆಗಬೇೆಕತ. ಶೆೇಕಡ ೧೩೬ percent 
Deficit Budget ಮನಡಿದರೆ, ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ಹಣ ಬರತವುದಕಿೆಂತ್  ಹೆಚಿಿಗೆ ಹಣ ಖ್ಚತಾ ಮನಡಿದರೆ, 
ಸಕ್ನಾರ ನಡಸೆಲತ ಕಷಾವನಗತತ್ುದೆ. ಇನೂನ ಎರಡತ ದನ ಸಕ್ನಾರ ಇರಬೇೆಕ್ೆಂದರ,ೆ ಇಂತ್ಹದೆರ್ನೆಲನಿ 
ಬಿಟತಾ, ರ್ನಾಯ ಮನಗಾದಲ್ಲಿ ಒಳೆುಯ ಕ್ೆಲಸಗಳನತನ ಮನಡಿ. ತ್ನವು ಡಬಲ ಇಂಜಿನ್ ಸಕ್ನಾರ 
ಅಂತ್ನ ಹೆೇಳಿಕ್ೂೆಳುುತಿುೇರಲಿ, ಇದನತನ ಸ್ನಥಾಕ ಮನಡಿ. ಬರಿೇ ಪತಿರಕ್ಯೆಲ್ಲಿ ಹೆೇಳುವುದಕ್ೆೆ 
ಹೊೇಗಬೇೆಡಿ. ಒಳುೆಯ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡಿ ತ್ೊೇರಿಸಿ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿ, ನನನ ಮನತ್ನತನ ಮತಗಿಸತತ್ುೆೇರೆ್.  

ವೆೈಸ್ ಛೆೇಮಾನ್:- ಮನನಾ ರಮೇಶ್ಚಗೌಡರೇೆ, ತ್ನವು ಮನತ್ರ್ನಡಿ. 

ಶ್ರೇ ಹೆರ್.ಎಂ. ರಮೇಶ್ ಗೌಡ (ವಿಧನನಸಭೆಯಿಂದತ ಚತರ್ನಯಿತ್ರನದವರತ):- ಮನನಾ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇವತಿುನ ದವಸ ಈ ಬಜೆಟ... 

ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗೌಡ (ಶ್ಕ್ಷ್ಕರ ಕ್ೆೇತ್ರ):- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದತ 
ಇತ್ತು.  

ವೆೈಸ್ ಛೆೇಮಾನ್:- ಮನನಾ ರಮೇಶ್ಚಗೌಡರಿಗ ೆಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕ್ೆೆ ಅವಕ್ನಶ ಕ್ೊಟಿಾದೆಿೇರೆ್. 
ಮನನಾ ಸದಸಾರತ ಮನತ್ರ್ನಡಿದ ನಂತ್ರ ತ್ಮಗೆ ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಅವಕ್ನಶ ಮನಡಿಕ್ೊಡತತ್ುೆೇರೆ್. 

 (ಮತಂದತ) 

(246) 10-03-2022 4.10 ಟಿಸಿಹೆರ್ಚ-ಕ್ೆಎಸ್ಚ           (ವೆೈಸ್ಚ ಚೆೇಮಾನ್ಚರವರ ಉಪಸಿಾತಿ) 

ಶ್ರೇ ಹೆರ್ಚ.ಎಂ.ರಮೇಶ ಗೌಡ (ವಿಧನನಸಭೆಯಿಂದ ಚತರ್ನಯಿತ್ರನದವರತ):- ಮನನಾ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಯನವುದೆೇ ಸಕ್ನಾರ ಅಧಿಕ್ನರದಲ್ಲಿದಿರೂ ಕೂಡ ಪರತಿ ವಷಾ ಬಜೆಟಚ ಮಂಡರೆ್ 
ಮನಡತತ್ನುರ.ೆ ಅದೇೆ ರಿೇತಿ ಸರ್ನಾನಾ ಮತಖ್ಾಮಂತಿರಯವರನದ ಶ್ರೇ ಬಸವರನಜ ಬೊಮನಾಯಿಯವರತ 
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ಕೂಡ ಬಜೆಟಚ ಮಂಡರೆ್ ಮನಡಿದನಿರ.ೆ 2022-23ರೆ್ೇ ಸ್ನಲ್ಲನ ಬಜೆಟಚ ಗನತ್ರ ರೂ. 2,61,977 
ಕ್ೊೇಟಿಗಳ ಬಹಳ ದೊಡಿ ಗನತ್ರದ ಬಜೆಟಚ ಮಂಡರೆ್ ಮನಡಿದನಿರ.ೆ  ಈ ಹಿಂದನ ಬಜೆಟಚ ಪತಸುಕದಲ್ಲಿ 
ಡಿ.ವಿ.ಜಿ.ಯವರತ ತ್ಮಾ ʻಮಂಕತತಿಮಾನ ಕಗೆʼ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ 

“ಹತಲನಿಗತ ಬೆಟಾದಡಿ, ಮರ್ೆಗ ೆಮಲ್ಲಿಗೆಯನಗತ| 

 ಕಲನಿಗತ ಕಷಾಗಳ ಮಳಯೆ ವಿಧಿ ಸತರಿಯೇ|| 

 ಬೆಲಿ ಸಕೆರೆಯನಗತ ದೇನದತಬಾಲರಿಂಗೆ| 

 ಎಲಿರೊಳಗೊಂದನಗತ-ಮಂಕತತಿಮಾ ” ಎಂದತ ಬರದೆದನಿರೆ.  

ಈ ಸ್ನಲತಗಳು ನನಗ ೆ ಸದನ ಸೂೂತಿಾ. ಕಷಾಕ್ನಪಾಣಾಗಳಿಗೆ ಅಂಜದ ೆ ಆತ್ಾವಿಶನಾಸದಂದ 
ಮತನತನಗೆಲತ ಪೆರೇರಕ ಎಂದತ ಈ ಹಿಂದಯೊ ಕೂಡ ಇದೆೇ ಸಕ್ನಾರ ಬಜೆಟಚ ಮಂಡರೆ್ ಮನಡಿತ್ತು. 
ರನಷರಕವಿ ಕತವೆಂಪತರವರತ “ಕರ್ನಾಟಕ ಸವಾ ಜರ್ನಂಗದ ಶನಂತಿಯ ತ್ೊೇಟ”ಚಎಂದತ ಹೇೆಳಿದನಿರೆ. 
ಎಲನಿ ಸಮತದನಯಗಳ ಸಮಗರ ಅಭಿವೃದಧಗ ೆನಮಾ ಸಕ್ನಾರದ ಆಶಯ ಎಂದತ ಸಕ್ನಾರ ಹೆೇಳಿದೆ. 
ಈ ಹಿಂದನ ಬಜೆಟಚನಲ್ಲಿ ಅಲಪಸಂಖನಾತ್ರ ಏಳಿಗೆಗನಗಿ ರೂ. 1500/- ಕ್ೊೇಟಿಗಳನತನ 
ಮಿೇಸಲ್ಲಟಿಾದಿರತ. ಅದೇೆ ರಿೇತಿ ಕಿರಶ್ಿಯನ್ಚ ಸಮತದನಯದ ಸವಾತ್ೂೆೇಮತಖ್ ಅಭಿವೃದಧಗ ೆ ರೂ.200 
ಕ್ೊೇಟಿಗಳನತನ ಮಿೇಸಲ್ಲಟಿಾದಿರತ. ಆಮೇಲ ೆ 2020-21ರೆ್ೇ ಸ್ನಲ್ಲನಲ್ಲಿ ೪೦೦ ಸಕ್ನಾರಿ ಉದತಾ 
ಶನಲೆಗಳಿಗ ೆ ಆಂಗಿ ಮನಧಾಮ ಶನಲ ೆ ಪನರರಂಭಿಸಲತ ಸಕ್ನಾರಿ ಆದೆೇಶ ಹೂೆರಡಿಸಲನಗಿದೆ ಎಂದತ 
ಹೆೇಳಿದಿರತ. ಅದಕೂೆ ಕೂಡ ಒಂದತ ರೂಪನಯಿ ಕೂಡ ಮಿೇಸಲ್ಲಟಿಾರತವುದನಗಿ ಹೆೇಳಲ್ಲಲಿ. ಬಜೆಟಚನಲ್ಲಿ 
ಅದತ ಯನವುದನೂನ implement ಮನಡಲೇೆ ಇಲಿ. ಬಜೆಟಚನಲ್ಲಿ ಘೂೇಷಣೆ ಮನಡತತಿುೇರಿ. ಆ 
ಘೂೇಷಣ ೆಮನಡಿದ ನಂತ್ರ ನೇವು ಅದನತನ implement ಮನಡತವುದಲಿವೆಂದರೆ ರ್ನವು ಸತಮಾರ್ೆ 
ಏಕ್ೆ ವೃರನ ಬಜೆಟಚ ಮೇಲ ೆ ಮನತ್ರ್ನಡಬೆೇಕತ. ಕಳೆದ ಬನರಿ ರ್ನವು ಮನತ್ರ್ನಡತವನಗ ಮನನಾ 
ಸಭನರ್ನಯಕರತ “ಈಗ ನೇವು ಇದಿೇರಿ. ರ್ನವು ಅವತಿುನ ದವಸ ಏನತ ಹೆೇಳಿದೆಿೇವೆ ಎಂಬತದನತನ 
ಹೆೇಳುತ್ುೆೇವೆ. ಬೆೇಕ್ನದರ ೆ ದನಖ್ಲೆ ತೆ್ಗೆಸಿ ರೆ್ೂೇಡಲ್ಲ. ಕಳೆದ ಬನರಿ ಜಿಎಸ್ಚಟಿ ಬಗೆೆ 
ಮನತ್ರ್ನಡಬೆೇಕ್ನದರೆ ಅವತ್ತು ಸಹ ರ್ನವು ಒಂದಷತಾ ಕ್ನಿರಿಫಿಕ್ೆೇಷನ್ಚ ಕ್ೆೇಳಿದೆಿವು,  ಅದನತನ 
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ಕ್ೊಡಲ್ಲಲಿ. ನಮಾ ರನಜಾಕ್ೆೆ ಅನತದನನ ಎಷತಾ ಬರತತಿುದ,ೆ ಜಿಎಸ್ಚಟಿಯಿಂದ ನಮಗ ೆಬರಬೆೇಕ್ನದಂಥ 
ಪನಲತ ಎಷತಾ ಎಂದರೆ, ಅದತ ಕೂಡ ಬರತತಿುಲಿವೆಂದತ ಅದರ ಬಗೆೆ ಬಹಳಷತಾ ಚಚೆಾಗಳನಯಿತ್ತ. ಅದೇೆ 
ರಿೇತಿ ಇವತಿುನ ದವಸ ದೊಡಿ ಗನತ್ರದ ಬಜೆಟಚ ಮಂಡರೆ್ ಮನಡಿದನಿರ.ೆ ಇದತವರೆಗ ೆ ಸ್ನಕಷತಾ 
ಸಕ್ನಾರಗಳು ಬಂದವೆ. ಪರತಿಬನರಿ ನಮಾ ರನಜಾದ ಆದನಯದ ಮಿತಿ ಏನದ,ೆ ಟನಾಕೆಚ ಇರಬಹತದತ, 
ರವೆೆನೂಾ ಇರಬಹತದತ ಇದೆಲಿದರ ಬಗೆೆಯೂ ಎಷತಾ ಅನತಕೂಲವನಗತತ್ುದೆ. ನಮಗೆ ಎಷತಾ ಟನಾಕೆಚ 
ಕಲೆಕ್ಷ್ನ್ಚ ಇದೆ; ಅದತ ಕ್ೆೇಂದರ ಸಕ್ನಾರದಂದ ಇರಬಹತದತ ನಮಾ ರನಜಾ ಸಕ್ನಾರದಂದ ಯನವನಾವ 
ರಿೇತಿ ಟನಾಕೆಚ ಮತ್ತು ರವೆೆನೂಾ ಬರತತ್ುದ ೆ ಇದಲೆಿವನೂನ ಕೂಡ ರೆ್ೂೇಡಿ ಬಜೆಟಚ ಮಂಡರೆ್ 
ಮನಡತತ್ನುರ.ೆ ಅಂತ್ಹ ಒಂದತ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ ಪರತಿಬನರಿ ನಮಾ ರನಜಾದ ಸ್ನಲಕ್ೆೆ ಬಡಿಿ ಕಟತಾವುದೆೇ 
ಹೆಚನಿಗತತಿುದೆ. ನಮಾ ರನಜಾದ ಸ್ನಲ 2018-19ರಲ್ಲಿ ರೂ.೧,93,967 ಕ್ೂೆೇಟಿಗಳು. ಅದೆೇ ರಿೇತಿ 
2019-20ರೆ್ೇ ಸ್ನಲ್ಲನಲ್ಲಿ ರೂ.2,34,245 ಕ್ೊೇಟಿಗಳು. 2020-21ರೆ್ೇ ಸ್ನಲ್ಲನಲ್ಲಿ ರೂ. 
2,95,350 ಕ್ೂೆೇಟಿಗಳು. ಈಗ ಅವರೆೇ ಬಜೆಟ ಮಂಡರೆ್ ಮನಡಿರತ್ಕೆಂಥ ರೂ.2,61,977 
ಕ್ೊೇಟಿಗಳಲ್ಲಿ ರೂ. ೬೫,೦೦೦ ಕ್ೊೇಟಿಗಳು shortage ಇದೆಯಂದತ ಹೇೆಳಿದನಿರ.ೆ 2021-22ರೆ್ೇ 
ಸ್ನಲ್ಲನಲ್ಲಿ ರನಜಾ ಸಕ್ನಾರ ರೂ.೩,೪೮,117 ಕ್ೂೆೇಟಿಗಳು ಸ್ನಲ ಮನಡಿದೆ. ಯನವುದೆೇ ಒಂದತ ರನಜಾ 
ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ಬಜೆಟಚ ಮಂಡಿಸಲತ limitation ಇರತತ್ುದೆ.  ರನಜಾದ ಬಜೆಟಚನ ಗನತ್ರವನತನ ಪರತಿವಷಾ 
ಏನತ ಹೆಚಿಿಸಿಕ್ೊಂಡತ ಹೊೇಗತತಿುದೆ, ನೇವೆೇನತ ಅದರ ಮೇಲೆ ಸ್ನಲ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ 
ಮಂಡಿಸತತಿುದಿೇರನ. ನೇವು ಬಜೆಟಚ implement ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಆಗತವುದಲಿ. ಕ್ೆಳಮರೆ್ಯಲ್ಲಿ 
ಅರೆ್ೇಕ ಶನಸಕರತ ಮನತ್ರ್ನಡತವನಗ ಶೆೇ.೫೦ ಬಜೆಟಚನತನ implement ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ 
ಆಗತವುದಲಿವೆಂದತ ಹೆೇಳುತಿುದಿರತ. ಯನವುದೆೇ ಸಕ್ನಾರ ಇರಬಹತದತ, ಸಕ್ನಾರ ನಡಸೆತವವರತ 
ರ್ನವೇೆನತ ಬಜೆಟಚ ಮಂಡರೆ್ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆ, ಆ ಬಜೆಟಚ ಮಂಡರೆ್ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಶೆೇ.೫೦ 
implement ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಆಗತವುದಲಿ. ಪರತಿವಷಾ ಬಜೆಟಚ ಗನತ್ರವರ್ೆನೇಕ್ೆ ಹೆಚಿಿಗ ೆಮನಡಿಕ್ೂೆಂಡತ 
ಹೊೇಗತತಿುೇರಿ ಎಂದತ ಕ್ೆೇಳುವುದತ ಸಹಜ. ಅಂದರೆ ನಮಾ ಉದೆಿೇಶ ಸ್ನಲ ಮನಡತವುದಕ್ೂೆೆೇಸೆರ ಈ 
ಒಂದತ ಬಜೆಟಚ ಗನತ್ರವನತನ ಹೆಚಿಿಸಿಕ್ೊಂಡತ ಹೂೆೇಗತವುದೆೇ? ಅದೆೇ ರಿೇತಿ 2022-23ರೆ್ೇ ಸ್ನಲ್ಲನಲ್ಲಿ 
ರನಜಾ ಸಕ್ನಾರ ರೂ.೩,೪೮,೧೧೭ ಕ್ೊೇಟಿಗಳ ಸ್ನಲಕ್ೆೆ ರೂ. ೨೯,೩೯೫ ಕ್ೊೇಟಿಗಳು ಬಡಿಿ ಕಟತಾತ್ುದೆ. 
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ಸತಮನರತ ೧೦ ವಷಾದ analysis ಮನಡಿದನಗ ನೇವು ಪರತಿ ವಷಾ ಸ್ನಲವನೂನ ಕೂಡ ಹೆಚಿಿಗೆ 
ಮನಡತತಿುದಿೇರಿ. ಬಡಿಿ ಕೂಡ ಅದಕಿೆಂತ್ double ಆಗತತ್ನು ಹೊೇಗತತಿುದೆ. ಯನವುದೆೇ ಸಕ್ನಾರ 
ಅಧಿಕ್ನರಕ್ೆೆ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಒಂದತ ವಷಾಕ್ೆೆ ರೂ. ೨೯,000 ಕ್ೊೇಟಿಗಳು ಸ್ನಲಕ್ೆೆ ಬರಿೇ 
ಬಡಿಿಯನತನ ಕಟತಾತಿುದಿರೆ, ನಮಾ ಸ್ಾೆೇಟಚ ಡವೆಲಪ್ಚಮಂಟಚ ಹೆೇಗ ೆಆಗತತ್ುದ?ೆ ಸ್ಾೆೇಟಚ ಡವೆಲಪ್ಚಮಂಟಚ 
ಆಗತವುದಕ್ೆೆ ಸ್ನಧಾ ಇದಯೆೇ? ಈಗ ಉದನಹರಣೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬಿಬಿಎಂಪ್ತ ರೂ.೧೦,೦೦೦ 
ಕ್ೊೇಟಿಗಳ ಗನತ್ರದ ಬಜೆಟ ಮಂಡರೆ್ ಮನಡತತ್ುದೆ. ಆ ರೂ.೧೦,೦೦೦ ಕ್ೂೆೇಟಿಗಳಲ್ಲಿ ರೂ.೩,೦೦೦ 
ಕ್ೊೇಟಿಗಳ ಬಜೆಟಚ implement ಆಗತವುದಲಿ. ಇದತ ಬರಿೇ ಬೆಂಗಳೂರತ ಬಿಬಿಎಂಪ್ತಯದತಿ ಮನತ್ರ 
ಹೆೇಳುತಿುದೆಿೇರೆ್.  ಸಕ್ನಾರ ಕಳೆದ ಬನರಿ ಬಿಬಿಎಂಪ್ತಗೆ ಏನೂ ಟನಾಕೆಚ ಕಲೆಕ್ಷ್ನ್ಚ ಆಗಿಲಿ, ಬಿಬಿಎಂಪ್ತಯಲ್ಲಿ 
ಅನತದನನವಿಲಿವೆಂದತ ಸರ್ನಾನಾ ಶ್ರೇ ಯಡಿಯೂರಪಪನವರತ ಮತಖ್ಾಮಂತಿರಗಳನಗಿದನಿಗ ರನಜಾ 
ಸಕ್ನಾರದಂದ ರೂ.೧,೫೦೦ ಕ್ೊೇಟಿಗಳ ಅನತದನನವನತನ ಕ್ೊಟಿಾದನಿರೆ. ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 
ರ್ನನತ ಏಕ್ೆ ಈ ವಿಚನರವನತನ ಹೆೇಳುತಿುದೆಿೇರೆ್ಂದರೆ, 2006ರಲ್ಲಿ ಬಿಎಂಪ್ತ ಎಂದದಿದತಿ ಬಿಬಿಎಂಪ್ತ 
ಎಂದನಯಿತ್ತ. ಬೃಹತಚ ಬೆಂಗಳೂರತ ಮಹನನಗರ ಪನಲ್ಲಕ್ಯೆಲ್ಲಿನ ಇಂಜಿನಯರಚಗಳನತನ 
ಹೆೈಕ್ೊೇಟಚಾ ದರ್ನಲತ ಕರಸೆಿ ಛೇಮನರಿ ಹನಕತತಿುದೆ. ರ್ನವು ನಮಾನತನ ಜೆೈಲ್ಲಗೆ ಕಳುಹಿಸಬೆೇಕ್ನಗತತ್ುದೆ, 
ಆ ದನಗಳು ಬಹಳ ದೂರವಿಲಿವೆಂದತ ಹೇೆಳುತಿುದನಿರ.ೆ ಅದಕ್ೆೆ ರ್ನನತ ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ಆಗರಹ 
ಮನಡತವುದೆೇರ್ಂೆದರೆ, ಅದತ ಕ್ೊೇಟಿಾನ ಕ್ೆಲಸವಲಿ. ಅದತ ಮನನಾ ಸಚಿವರತ ಹನಗೂ ಸಕ್ನಾರದ 
ಕ್ೆಲಸ. ನಮಗ ೆ ಬಿಬಿಎಂಪ್ತ ಇಂಜಿನಯರಚಗಳಿಂದ ಅಥವನ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳ ಕ್ೆೈಯಲ್ಲಿ ಕ್ಲೆಸ 
ಮನಡಿಸತವುದಕ್ೆೆ ಆಗತವುದಲಿವೆೇ? ಶನಸನಸಭೆ ಮನಡಬೇೆಕ್ನಗಿರತ್ಕೆಂಥ ಕ್ೆಲಸವನತನ ಕ್ೊೇಟಚಾಗಳು 
ಮನಡಬೇೆಕ್ೆೇ? ಸಕ್ನಾರ ಒಬಬರತ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕರಮ ತೆ್ಗೆದತಕ್ೂೆಂಡಿಲಿ. ಬಿಬಿಎಂಪ್ತಯಿಂದ 
ಬೆಳುಂದೂರಿನ ರಿಂಗಚ ರಸ್ುೆಯಲ್ಲಿ ಗತಂಡಿ ಮತಚತಿವುದಕ್ೆೆ ರೂ.೧,೧೦೦ ಕ್ೊೇಟಿಗಳನತನ ಖ್ಚತಾ 
ಮನಡಿದನಿರ.ೆ ಸಮಥಾವನಗಿರತ್ಕೆಂಥ ಒಬಬರತ ಗತತಿುಗೆದನರನಗ ೆ ಆ ದತಡತಿ ಕ್ೊಟಿಾದಿರೆ ಇಡಿೇ 
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿರತ್ಕೆಂಥ ಎಲನಿ ರಸೆ್ುಗಳ ಗತಂಡಿಗಳನತನ ಮತಚತಿತಿುದಿರತ. ರೂ.೧,೧೦೦ ಕ್ೊೇಟಿಗಳು 
ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೊೇಯಿತ್ತ? ಅದತ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳ ಜೆೇಬಿಗೆ ಹೂೆೇಯಿತ್ೇೆ?  
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ಶ್ರೇ ಎಸ್ಚ.ಎಲಚ.ಭೊೇಜೇೆಗೌಡ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನವು ಪದೆೇ ಪದೆೇ 
ಕ್ೊೇಟಚಾನವರತ ಆ ಇಂಜಿನಯರಚರವರನತನ ಕರದೆತ, ʻನಮಾನತನ ಜೆೈಲ್ಲಗ ೆ ಕಳುಹಿಸಬೆೇಕ್ನಗತತ್ುದೆʼ 
ಎಂದತ ಹೆೇಳುತಿುದನಿರೆ. ಆ ಕ್ೊೇಟಚಾನವರೇೆನತ ಆಕ್ನಶದಂದ ಇಳಿದದನಿರೆಯೇ? ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ 
ಒಂದತ ಲ್ಲಮಿಟಚ ಎನತನವುದತ ಇದೆಯಲಿವೇೆ? ಅದತ ಸತಪ್ತರೇಂ ಕ್ೂೆೇಟಚಾ ಜಡಜಚ ಇರಬಹತದತ ಅಥವನ 
ಹೆೈಕ್ೊೇಟಚಾ ಜಡಜಚ ಇರಬಹತದತ, ಅವರತ ಏನತ ಹೇೆಳಬೆೇಕ್ೂೆೇ ಅದನತನ ಹೆೇಳಬೆೇಕತ. ಹನಗನದರೆ 
ಅವರಿಗೆ ಅಷ್ೂೆಾಂದತ ವಕಚಾ ಬಗೆೆ conscious ಮತ್ತು ಈ ರ್ನಡಿನ ಜನರ ಬಗೆೆ ಪ್ತರೇತಿ ಇದಿರ,ೆ ಅವರ 
ಹತಿುರ ಕ್ೊೇಟಿಗಟಾಲೆೇ ಕ್ೇೆಸ್ಚಗಳು ಪೆಂಡಿಂಗಚ ಇದಯೆಲಿವೆೇ? ಅವರೇೆಕ್ೆ ಆ ಎಲನಿ ಪರಕರಣಗಳನತನ 
ಇತ್ಾಥಾ ಮನಡತವಂತ್ಹ ಕ್ೆಲಸವನತನ ಮನಡತತಿುಲಿ? ಹೆೈಕ್ೊೇಟಚಾನಲೆಿೇ ಲಕ್ನನತಗಟಾಲೆೇ ಕ್ೆೇಸ್ಚಗಳು 
ಪೆಂಡಿಂಗಚ ಇದೆಯಲಿವೆೇ? ಅವರ ಕ್ೆಲಸವನತನ ಅವರತ ಮನಡಬೇೆಕತ, ನಮಾ ಕ್ೆಲಸವನತನ ರ್ನವು 
ಮನಡತತ್ೆುೇವ.ೆ ಆದರೆ ಎಷತಾ ಹೆೇಳಬೆೇಕ್ೊೇ, ಅಷತಾ  ಹೇೆಳಬೆೇಕತ. ಕ್ೊೇಟಚಾಗಳು ಈ ರಿೇತಿ ಹೆೇಳಿದನಿವ ೆ
ಎನನತ್ಕೆಂಥ ವಿಚನರವನತನ ರ್ನವು ಪದೆೇ ಪದೆೇ ಹೆೇಳಬನರದತ. ನಮಗೂ ಕೂಡ ಜವನಬನಿರಿಗಳಿವೆ. ಆ 
ಜವನಬನಿರಿಯಿಂದಲೆೇ ಹೆಚತಿ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆ. ಅವರತ  ಕೂಡ ಆ ಜವನಬನಿರಿ ಇಟತಾಕ್ೂೆಂಡತ 
ಕ್ೆಲಸ ಮನಡಬೇೆಕ್ನಗತತ್ುದೆ, ಅದತ ಸತಪ್ತರೇಂ ಕ್ೂೆೇಟಚಾ ಇರಬಹತದತ ಅಥವನ ಹೆೈಕ್ೊೇಟಚಾ 
ಇರಬಹತದತ;  ಅವರ ಕ್ೆಲಸವನತನ ಅವರತ  ಮನಡಲೇೆಬೆೇಕ್ನಗತತ್ುದೆ. 

 ಶ್ರೇ ಹೆರ್ಚ.ಎಂ.ರಮೇಶ ಗೌಡ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ನಜ. ಅದಕ್ನೆಗಿ ಸಕ್ನಾರ ಇದರ 
ಬಗೆೆ ಗಮನಹರಿಸಬೆೇಕ್ನಗತತ್ುದೆ. ಏಕ್ೆಂದರ ೆ ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನವು ಗಂಗನ ಕಲನಾಣ 
ಸದನ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ತ್ನಖೆಗ ೆ ಹೊೇದನಗ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಆ ಯೇಜರೆ್ಯಲ್ಲಿ 
ಕ್ೊಳವಬೆನವಿಗಳನತನ ಕ್ೊರಸೆತತ್ನುರ.ೆ  ಆ ಯೇಜರೆ್ಯಲ್ಲಿ ಸತಮನರತ ರೂ. ೬೫೦ ಕ್ೂೆೇಟಿಗಳ 
ಹಗರಣ ಆಗಿರತವುದತ ನಮಾ ಕಣಣಮತಂದೆಯೇ ಕ್ನಣಿಸತತಿುದೆ. ಆ ಸದನ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿನ ಅಧಾಕ್ಷ್ರನದ 
ಡನ.ವೆೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣಸ್ನಾಮಿಯವರತ ಕೂಡ ಇಲೆಿೇ ಇದನಿರ.ೆ ರ್ನವಲೆನಿ ಅವತ್ತು ಸಾಳಪರಿಶ್ೇಲರ್ ೆ
ಮನಡಿದತಿ, ಮೇಲೂೆನೇಟಕ್ೆೆ ದತಡತಿ ಹೂೆಡದೆರತವುದತ ಸಪಷಾವನಗಿ ಕಂಡತಬಂದರತತ್ುದ.ೆ  

(ಮತಂದತ...)  



150 

                                                                                                                                                  ವಿಪ/10-03-2022   
“ wzÀÄÝ¥ÀrAiÀiÁUÀzÀ ¥Àæw/unedited copy/£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ¼À°è CxÀªÁ ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉUÁV G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀPÀÆqÀzÀÄ 

__________________________________________________________________________________ 

(247)10.3.2022/4.20/ಎಂ.ಎಂ-ಕ್.ೆಎಸ್ಚ 

(ವೆೈಸ್ಚ ಚೆೇಮಾನ್ಚರವರ ಉಪಸಿಾತಿ) 

ಶ್ರೇ ಹೆರ್. ಎಂ. ರಮೇಶ್ಚಗೌಡ (ಮತಂದತ):-  

ಮೇಲೂೆನೇಟಕ್ೆೆ ಕ್ೊಳವೆಬನವಿಗಳನತನ ಕ್ೂೆರದೆರತವುದತ ಕ್ೆೇವಲ 650-700 ಅಡಿ ಮನತ್ರ.  ಅದರೆ 
ಅವನತ ಬಿಲಚ ಮನಡಿರತವುದತ 1100 ರಿಂದ 1300 ಅಡಿ ಎಂದತ ಬಿಲಚ ಮನಡಿದನಿರೆ್.  ಅಂತ್ಹದತಿ ಈ 
ಯೇಜರೆ್ಯಲ್ಲಿ 650 ಕ್ೂೆೇಟಿ ರೂಪನಯಿಗಳಷತಾ ಹಣವನತನ ಹೊಡೆದದನಿರೆ ಎಂದರೆ ದಯಮನಡಿ 
ಇದನತನ ಅಥಾಮನಡಿಕ್ೊಳಿು.  ರ್ನನತ ಆ ಕಮಿಟಿಗೆ ಬಂದಂತ್ಹ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ; ಸಸ್ಪೆಂಡಚ ಮನಡತವುದತ 
ದೂರದ ಮನತ್ತ. ಮೊದಲತ ಅವನ ಮೇಲ ೆ ಎಫ.ಐ.ಆರ., ಮನಡಿ ಕರಮ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳಿು ಎಂದತ 
ಹೆೇಳಿದೆ.  ಅಲ್ಲಿರತವಂತ್ಹ ಎಲನಿ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಎಫಚ.ಐ.ಆರಚ. ಬೇೆಡ, ಅವನ ಮೇಲೆ ಕರಮ 
ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುುತ್ೆುೇವೆ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದರತ.  ನಂತ್ರ ಕಮಿಟಿ ಚೆೇಂಜ್ಚ ಆಯಿತ್ತ ರ್ನನತ ಬೆೇರ ೆಕಮಿಟಿಗೆ 
ಬಂದೆ.  ಅದತ ಹನಗೆಯೇ ಹನಳು ಬಿದತಿಹೂೆೇಯಿತ್ತ.  ಇದೆೇ ರಿೇತಿ ಬಿ.ಡಿ.ಎ., ದಲ್ಲಿ ಒಂದತ ಕ್ನನಾರಚ 
ಸ್ೈೆಟಚ ಬಗೆೆ ಇದೆೇ ಸದನದಲ್ಲಿ ಚಚೆಾಯನಯಿತ್ತ. ಇದರೆ್ನೇತ್ಕ್ೆೆ ಹೆೇಳುತಿುದೆಿೇರೆ್ ಎಂದರೆ, 
ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪ್ತ.,ಯಲ್ಲಿ ಸಂಬಳ ಕ್ೊಡತವುದಕ್ೆೆ ಹಣವಿಲಿ ಎಂದತ ಹೆೇಳುತಿುೇರಿ. ಆದರೆ ರನಜಾಸಕ್ನಾರದಂದ 
1100 ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪನಯಿಗಳನತನ ಕ್ೊಡತತಿುೇರಿ. ಬಿ.ಡಿ.ಎ., ದಲ್ಲಿ ಒಂದತ ಕ್ನನಾರಚ ಸ್ೈೆಟಚ ಅನತನ 
ಒಂದತ ಎಕರ ೆ ಜನಗವೆಂದತ ಕ್ೊಡತತ್ನುರೆ.  ಅದತ ನಮಾ ಹಕತೆಬನಧಾತ್ನ ಸಮಿತಿಗ ೆ ಬಂದತ್ತು.  
ಹಕತೆಬನಧಾತ್ನ ಸಮಿತಿಗೆ ಬಂದಂತ್ಹ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇ ಶನಾಂ ಭ್ಟಚರವರನೂನ ಸ್ೇೆರಿಸಿ ಹಿಂದ ೆ
ಇದಿಂತ್ಹ ಬಿ.ಡಿ.ಎ., ಅಧಾಕ್ಷ್ರನತನ ಮತ್ತು ಕಮಿೇಷನರಚರವರನತನ ಸ್ೇೆರಿಸಿ ಎಫ.ಐ.ಆರ., 
ಮನಡಿಸಿದರತ. ಆ ವಿಚನರ ಸತಮನರತ 7-8 ತಿಂಗಳು ನಡಯೆಿತ್ತ.  ಮನನಾ ಸದಸಾರನದ 
ಆಯನೂರತ ಮಂಜತರ್ನಥ್ಚರವರತ ಅದಕ್ೆೆ ಅಧಾಕ್ಷ್ರನಗಿದಿರತ.  ಮೇಲೂೆನೇಟಕ್ೆೆ ಯನವುದೊೇ ಒಂದತ 
ಸ್ೂೆಸ್ೈೆಟಿಗೆ ಕ್ೂೆಟಿಾದಿಂತ್ಹ ಜನಗವದತ.  ಅಲ್ಲಿ ಸತಮನರತ 500 ಕ್ೂೆೇಟಿ ರೂಪನಯಿಗಳ 
ಅವಾವಹನರವನಗಿತ್ತು.  ಎಫ.ಐ.ಆರಚ ಮನಡಿದರತ ಆಮೇಲ ೆಏರ್ನಯಿತ್ತ ಎಂಬತದತ ನಮಗೆ ಗೂೆತಿುಲಿ.  
ಅದಕ್ೆೆ ಬಿ-ರಿಪೂೆೇಟಚಾ ಹನಕಿದರತ ಎಂದತ ಮೊರೆ್ನ ಯನರೊೇ ಹೆೇಳಿದರತ.  ಎಂಟತ ತಿಂಗಳ ಕ್ನಲ 
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ಪರಧನನ ಕ್ನಯಾದಶ್ಾಯವರಿರಬಹತದತ, ಬಿ.ಡಿ.ಎ., ಕಮಿೇಷನರಚ ಎಲಿರೂ ಆ ಸಮಿತಿಗ ೆಬಂದದಿರತ. 
500 ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪನಯಿಗಳ ಅವಾವಹನರವನತನ ಕಷಾಪಟತಾ ಎಫ.ಐ.ಆರಚ ಮನಡಿಸಿದರ,ೆ ಚನಜ್ಚಾ 
ಶ್ೇಟಚ ಮನಡಬೇೆಕ್ನದಂತ್ಹ ಕ್ೆೇಸನತನ; ಆ ಪರಕರಣ ಸದನದಲ್ಲಿಯೇ ಬಂದತ್ತು ಅದನತನ ನಮಾ 
ಕಮಿಟಿಗ ೆ ರಫೆರಚ ಮನಡಿದಿರತ. ಆದರೂ ಆ ಕ್ೇೆಸನತನ ಮತ್ೆು ಬಿ-ರಿಪೂೆೇಟಚಾ ಮನಡಿದನಿರ ೆ ಎಂದತ 
ಹೆೇಳುತಿುದನಿರ.ೆ  ಯನವುದೆೇ ಸಕ್ನಾರಗಳಿರಬಹತದತ.  ಯನರನದರೂ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳಿರಬಹತದತ, 
ಭ್ರಷ್ನಾಚನರ ಮನಡಿರತವಂತ್ಹ ಒಬಬ ಅಧಿಕ್ನರಿಗೆ ಇದತವರೆಗೂ ಸಹ ಯನವುದೆೇ ರಿೇತಿಯನದ 
ಶ್ಕ್ೆಯನಗಿಲಿ.  ಅವರತ ಇನೂನ ಒಳೆುಯ ಆಯಕಟಿಾನ ಜನಗಕ್ೆೆ ಬಂದತ ಕೂರತತ್ನುರೆ.  ಯನರತ 
ಭ್ರಷ್ನಾಚನರ ಮನಡಿ ಸಸ್ಪೆಂಡಚ ಆಗತತ್ನುರ;ೆ ಬರಿೇ ಕಣೊಣರೆಸತವುದಕೆಷ್ಾೆೇ ಮೂರತ ತಿಂಗಳು.  ಮತ್ೆು 
ಅವರತ ಒಳೆುಯ ಜನಗಕ್ೆೆ ಬಂದತ ಕೂರತತ್ನುರೆ.  ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪ್ತ., ಇಂಜಿನಯರಚ ಇದಿರ ೆಅವರತ ಮತ್ುೆ 
ಬಿ.ಡಿ.ಎ., ಗೆ ಬರತತ್ನುರೆ.  ಇಂತ್ಹ ಒಂದತ ಪರಿಸಿಾತಿ ಇದೆ.  ರನಜಾದಲ್ಲಿ ಇಷತಾ ದೊಡಿ ಗನತ್ರದ 
ಬಜೆಟನತನ ಮಂಡರೆ್ ಮನಡಿದನಿರೆ, ಹಿಂದ ೆ ಶನಲನ ಕ್ನಲೇೆಜತಗಳಿಗೆ ಕ್ೊಟಿಾದತಿ ಇರಬಹತದತ, ಅವತ್ತು 
ಬಜೆಟಚ ಗನತ್ರ ಬಹಳ ಕಡಿಮ ಇತ್ತು.  ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಇಷತಾ ದೂೆಡಿ ಗನತ್ರದ ಬಜೆಟಚ ಮಂಡರೆ್ 
ಮನಡಿದರೂ ಸಹ ಸಕ್ನಾರ ನಡಸೆತವವರತ ಅಥಾಮನಡಿಕ್ೂೆಳುಬೆೇಕ್ನಗತತ್ುದೆ.  ಒಂದತ ವಷಾಕ್ೆೆ 
30,000 ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪನಯಿಗಳ ಬಡಿಿಯನತನ ಕಟಿಾದರ ೆಬರಬೆೇಕ್ನದ State revenue ಮತ್ತು 
ತೆ್ರಿಗೆ; ರ್ನನತ ಆಗಲೇೆ ಹೆೇಳಿದ,ೆ 2006ರಲ್ಲಿ ಬಿ.ಎಂ.ಪ್ತ., ಇದತಿದನತನ ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪ್ತ ಎಂದತ 
ಮನಡಿದರತ.  ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪ್ತ ಮನಡಿದಂತ್ಹ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ 2006ರಲ್ಲಿ betterment charges 
ಅನತನ ನಲ್ಲಿಸಿದರತ.  ನೇವು ರಿಸವಚಾ ಬನಾಂಕಚ ಚಲನ್ಚ ಕಟಾಬೆೇಕ್ನಗಿತ್ತು.  ಚಲನ್ಚ ಕಟಿಾ ಖನತ್ನ 
ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಪನರವಿಜನ್ಚ ಇತ್ತು.  ಅದರಲೂಿ ಸಹ ಕ್ೂೆೇಟಚಾ ಹೆೇಳಿತ್ತ . . . 

ಡನ: ವೆೈ.ಎ. ರ್ನರನಯಣಸ್ನಾಮಿ:- ಮನನಾ ರಮೇಶ್ಚಗೌಡರವರೇೆ, ತ್ನವು ಬಜೆಟಚ ಪರವನಗಿ 
ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದಿೇರನ ಅಥವನ ವಿರೂೆೇಧವನಗಿ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದಿೇರನ? 

ಶ್ರೇ ಹೆರ್.ಎಂ. ರಮೇಶ್ಚಗೌಡ:- ಮನನಾ ರ್ನರನಯಣಸ್ನಾಮಿಯವರೇೆ, ದಯಮನಡಿ ಒಂದೇೆ 
ನಮಿಷ ಅದನತನ ಹೆೇಳುತ್ೆುೇರೆ್, ಕ್ೆೇಳಿಸಿಕ್ೂೆಳಿು. ಬಿ-ಖನತ್ನವನತನ ಎ-ಖನತ್ನ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆಂದತ ಮನನಾ 
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ಮತಖ್ಾಮಂತಿರಯವರತ ಹೆೇಳಿದನಿರ.ೆ  2006ರಿಂದ ಇದತವರೆಗೂ ಸಹ ಇದತ 2021ರೆ್ೇ ಇಸವಿ.  
ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗ ೆ ಯನವ ಯನವ ಸಕ್ನಾರಗಳು ಬಂದತ ಹೊೇಗಿವೆ.  ಈ ವಿಚನರವನತನ ಏತ್ಕ್ೆೆ 
ಹೆೇಳುತಿುದೆಿೇರೆ್ ಎಂದರ,ೆ ಕ್ೊೇಟಚಾ ಹೆೇಳಿದೆ, ಯನಯನಾರತ ಪನಿೂನ್ಚ ಇಲಿದೆೇ ಕಟಾಡಗಳನತನ ಕಟಿಾದನಿರೆ 
ಅದೆಲಿವನೂನ demolish ಮನಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ ಹೆೇಳಿದೆ. ಯನವುದನದರೂ ಸಕ್ನಾರಿ ಜನಗವನತನ 
ಒತ್ತುವರಿ ಮನಡಿ ಕಟಿಾಕ್ೂೆಂಡಿದಿರೆ ನೇವು ಅದನತನ ನದನಾಕ್ಷಿಣಾವನಗಿ ಹೊಡೆದತ ಹನಕಿ.  ನಮಾದೆೇನೂ 
ಅಭ್ಾಂತ್ರವಿಲಿ.  2006 ರಿಂದ ಬಿ.ಎಂ.ಪ್ತ ಇದತಿದನತನ ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪ್ತ ಮನಡಿಬಿಟತಾ betterment 
charges ನತನ ಸಹ stop ಮನಡಿ; ಯನರನದರೂ ಮರ್ ೆಕಟಾಬೆೇಕ್ನದರ ೆit is a fundamental 
right. ನೇವು ಅವನಗೆ ಪನಿೂನ್ಚ ಕ್ೂೆಡತವುದಲಿ, ಅವನಗ ೆಖನತೆ್ ಮನಡಿ ಕ್ೂೆಡತವುದಲಿ. ಎ-ಖನತ್ನ 
ಆಗದದಿರ ೆಅವನಗ ೆನಕ್ೆ ಮಂಜೂರನತಿ ಆಗತವುದಲಿ.  ಅವನತ ಮರ್ ೆಕಟಿಾಕ್ೂೆಂಡಿರತತ್ನುರ್ೆ, ಯನರೊೇ 
ಒಬಬರತ ಹೊೇಗಿ ಹೆೈಕ್ೂೆೇಟಚಾನಲ್ಲಿ ಪ್ತ.ಐ.ಎಲಚ ಹನಕಿದರತ.  ಹೆೈಕ್ೊೇಟಚಾ ಯನಯನಾರತ ಪನಿೂನ್ಚ 
ಇಲಿದೆೇ ಬಿಲ್ಲಿಂಗಚ ಕಟಿಾದನಿರ ೆ ಎಲಿವನೂನ ಒಡದೆತ ಹನಕಿ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿತ್ತ.  ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪ್ತ., 
ಕಮಿೇಷನರಚರವರನತನ ಹೆೈಕ್ೊೇಟಚಾಗೆ ದನವೂ ಕರಸೆಿ ಝನಡಿಸತತ್ನುರೆ.  ಅವರತ ಎಲನಿ 
ಇಂಜಿನಯರತಗಳನತನ ಕರೆಸಿ ಇಡಿೇ ಬೆಂಗಳೂರತ ನಗರದಲ್ಲಿ ಎಷತಾ ಕಟಾಡಗಳಿವ ೆ ಎಲಿವನೂನ ಪಟಿಾ 
ಮನಡಲತ ಹೆೇಳುತ್ನುರೆ.  ಅವರತ ಒಂದೂೆಂದತ ವನಡಚಾನಲೂಿ 3,000-4,000 ಪಟಿಾ ಮನಡಿ 
ಕ್ೊಟಿಾದನಿರೆ.  ಇದನತನ ಪನರಯೇಗಿಕವನಗಿ ರೆ್ೂೇಡತವುದನದರೆ ಒಡಯೆತವುದಕ್ನೆಗತತ್ುದೆಯೇ? ಹನಗೆ 
ರೆ್ೂೇಡಿದರ ೆ ಇಡಿೇ ಬೆಂಗಳೂರರೆ್ನೇ ಒಡಯೆಬೆೇಕ್ನಗತತ್ುದೆ.  ಉಕ್ರೆೇನ್ಚನಲ್ಲಿ ರಷ್ನಾದವರತ ಒಡದೆತ 
ಹನಕಿರತವಂತ್,ೆ demolish ಮನಡಿದರೆ ಆಗ ಇಡಿೇ ಬೆಂಗಳೂರತ ಸಾಶನನದ ರಿೇತಿ ಇರತತ್ುದೆ.  

ಶ್ರೇ ಎಂ.ಟಿ.ಬಿ. ರ್ನಗರನಜತ (ಪೌರನಡಳಿತ್, ಸಣಣ ಕ್ೆೈಗನರಿಕ್ೆಗಳು ಹನಗೂ ಸ್ನವಾಜನಕ 
ವಲಯ ಉದಾಮಗಳ ಸಚಿವರತ):- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಗೌರವನನಾತ್ ಸದಸಾರತ ಒಳೆುಯ 
ಪರಶೆನಗಳನತನ ಕ್ೆೇಳಿ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದನಿರ.ೆ ಮಹನನಗರಪನಲ್ಲಕ್ೆ ಮತ್ತು ನಗರ ಸಾಳಿೇಯ ಸಂಸೆ್ಾಗಳು 
ಹಿಂದ ೆಇದಿಂತ್ಹ ಸಕ್ನಾರಗಳು ಅಕರಮ-ಸಕರಮ ಎಂದತ ಆದೆೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದನಿರ.ೆ ಅಕರಮ-ಸಕರಮ 
ಆದೆೇಶದ ಮೇಲೆ ಸತಪ್ತರೇಂ ಕ್ೊೇಟಚಾಗೆ ಹೊೇಗಿ ಅದನತನ ಸ್ಾೆೇ ಮನಡಿಸಿದರತ.  ಅದನೂನ ಸ್ಾೆೇ 
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ನಲ್ಲಿಯೇ ಇದೆ.  ಅದಕ್ೆೆ ಈ ಹಿಂದ ೆ ಗನರಮಿೇಣನಭಿವೃದಧ ಮತ್ತು ಪಂಚನಯತಚರನಜ್ಚ ಸಚಿವರನದ 
ಮನನಾ ಕ್.ೆಎಸ್.ಈಶಾರಪಪನವರ ಅಧಾಕ್ಷ್ತ್ಯೆಲ್ಲಿ ಒಂದತ ಕಮಿಟಿ ರಚಿಸಲನಗಿತ್ತು. ಈಗ ನಮಾ ಗೃಹ 
ಸಚಿವರ ಅಧಾಕ್ಷ್ತ್ಯೆಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಒಂದತ ಕಮಿಟಿ ರಚಿಸಲನಗಿದ.ೆ ನರ್ನೆ ಕೂಡ ಆ ಕಮಿಟಿಯ 
ಮಿೇಟಿಂಗಚಗೆ ರ್ನನತ ಹೂೆೇಗಿದೆಿ.  ಅವರತ ಕ್ೆೇಳುವ ಪರಶೆನ ಸರಿಯನಗಿದೆ. 

ಡನ: ಕ್.ೆ ಗೊೇವಿಂದರನಜ್:- ಮನನಾ ಸಚಿವರೆೇ, ಅವರತ ಪರಶೆನ ಕ್ೆೇಳಿಲಿ, ಬಜೆಟಚ ಮೇಲೆ 
ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದನಿರ.ೆ  

ಶ್ರೇ ಎಂ.ಟಿ.ಬಿ. ರ್ನಗರನಜತ:- ನರ್ನೆ ಆದಂತ್ಹ ತಿೇಮನಾನದ ಬಗೆೆ ಹೆೇಳುತಿುದೆಿೇರ್ೆ.  

ಡನ: ಕ್.ೆ ಗೊೇವಿಂದರನಜ್:- ಅದಕ್ೆೆ ಈಗ ಏತ್ಕ್ೆೆ ಉತ್ುರ ಕ್ೂೆಡಬೇೆಕತ? 

ಶ್ರೇ ಸಿ.ಎನ್. ಮಂಜೆೇಗೌಡ:- ಬಜೆಟಚ ಮೇಲೆ ಭನಷಣ ಮನಡಿಕ್ೊಳುಲ್ಲ ಬಿಡಿ. 

ಶ್ರೇ ಎಂ.ಟಿ.ಬಿ. ರ್ನಗರನಜತ:- ಈಗ ಎ-ಖನತ್ನ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಪತರಸಭ,ೆ ನಗರಸಭೆ 
ಮಹನನಗರಪನಲ್ಲಕ್ಗೆಳಲ್ಲಿ DC conversion ಆಗಿರತವಂತ್ಹವು ಮತ್ತು ಮೇಲಿಜಾೆಗೆೇರಿಸಿದಂತ್ಹ 
ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ ಏನತ ಬನಕಿ ಉಳಿದತಕ್ೂೆಂಡಿದೆ ಅವಲೆಿವನೂನ ಕೂಡ ಸಕರಮ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಎ-ಖನತ್ನ 
ಮನಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ ನರ್ನೆ ನಡದೆಂತ್ಹ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿಯೇ ತಿೇಮನಾನವನಗಿದೆ, ಅದತ ಖ್ಂಡಿತ್ವನಗಿ 
ಆಗತತ್ುದೆ.  

ಶ್ರೇ ಎಂ.ಕ್.ೆ ಪನರಣೆೇಶ್:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, . . . 

ವೆೈಸ್ಚ ಚೆೇಮಾನ್:- ಮನನಾ ಪನರಣೆೇಶ್ಚರವರೆೇ, ಮನನಾ ರಮೇಶ್ಚಗೌಡರತ ಮನತ್ರ್ನಡಿ 
ಮತಗಿಸಲ್ಲ.  

ಶ್ರೇ ಎಂ.ಕೆ್. ಪನರಣೆೇಶ್(ಸಾಳಿೇಯ ಸಂಸೆ್ಾಗಳ ಕ್ೆೇತ್ರ):- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 
ಕ್ನಿರಿಫಿಕ್ೆೇಷನ್ಚ ಅಷ್ಾೆೇ.  ಮನನಾ ಸದಸಾರನದ ಭೊೇಜೆೇಗೌಡರತ ಹೆೇಳಿದರತ ಕ್ೊೇಟಚಾನಲ್ಲಿ ಕ್ೆಲವು 
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ನಧನಾರಗಳನಗಿವ.ೆ ಆ ನಧನಾರಗಳನತನ ರ್ನವೇೆಕ್ೆ ಕ್ೆೇಳಬೆೇಕತ ಎನತನವುದತ ಪರಶೆನ.  ಅವರತ ಸಹ 
ಅಡೂೆಾಕ್ೇೆಟಚ ಆಗಿದಿಂತ್ಹವರತ.  ಕ್ೊೇಟಚಾನಲನಿದರೆ; 

ವೆೈಸ್ಚ ಚೆೇಮಾನ್:- ಏತ್ಕ್ೆೆ ಕ್ೆೇಳಬೆೇಕ್ೆಂದಲಿ, ಪದೇೆ ಪದೆೇ ಏತ್ಕ್ೆೆ intervene ಎಂದತ 
(ಗೊಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಎಂ.ಕ್.ೆ ಪನರಣೆೇಶ್:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, Contempt of Court 
ಆಗತವುದಲಿವೆೇ ಎನತನವುದನತನ; ಏಕ್ೆಂದರ ೆಕ್ೊೇಟಚಾನಂದನದ ನಧನಾರಗಳು ಮತ್ತು ನಣಾಯಗಳನತನ 
ರ್ನವು ಏತ್ಕ್ೆೆ ಕ್ೆೇಳಬೆೇಕ್ೆಂಬತದತ ಪರಶೆನ.  

ಶ್ರೇ ಸಿ.ಎನ್. ಮಂಜೆೇಗೌಡ:- ಮನನಾ ಪನರಣೇೆಶ್ಚರವರೆೇ, ದಯವಿಟತಾ ಅವರತ ಬಜೆಟಚ ಮೇಲ ೆ
ಮನತ್ರ್ನಡಲ್ಲ ಬಿಡಿ. 

ಶ್ರೇ ಎಂ.ಕ್.ೆ ಪನರಣೆೇಶ್:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಒಂದತ ನಮಿಷ. ಮನನಾ 
ಭೊೇಜೆೇಗೌಡರತ ಮಧಾದಲ್ಲಿ ಎದತಿ ನಂತ್ತ; ಏಕ್ಂೆದರೆ, ಮನತ್ರ್ನಡಿದತಿ ರ್ನಳ ೆ contempt 
ಆಗಬನರದತ ಎನತನವ ದೃಷ್ಟಾಯಿಂದ ರ್ನನತ ಹೆೇಳುತಿುದೆಿೇರೆ್.  ಮನನಾ ರಮೇಶ್ಚರವರತ, ಮನನಾ 
ಭೊೇಜೆೇಗೌಡರತ ಅದರ ಬಗೆೆ ಮನತ್ರ್ನಡಿದರತ.  ಈಗ ಅದನತನ ಇಲ್ಲಿ ಉಲೆಿೇಖ್ ಮನಡಬಹತದೆೇ? 
ಕ್ನನೂನರ್ೂೆಳಗೆ ಅದಕ್ೆೆ ಅವಕ್ನಶ ಇದೆಯೇ ಎನತನವುದತ ಪರಶೆನ. 

ಶ್ರೇ ಎಸ್.ಎಲ. ಭೊೇಜೇೆಗೌಡ (ಶ್ಕ್ಷ್ಕರ ಕ್ೆೇತ್ರ):- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, I have 
not spoken on the Judgement.  ರ್ನನೇಗ ಮನತ್ರ್ನಡಿದ ವಿಚನರ ಜಡಜಚಮಂಟಚ ವಿಚನರ 
ಅಲಿ.  ಗತಂಡಿ ಏತ್ಕ್ೆೆ ಬಿದಿದ ೆಎಂದತ ಕರದೆತ ಕ್ೇೆಳಿದ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ ಅದತ ಜಡಜಚಮಂಟಚಗೆ ಬರತತ್ುದೆ.  
ಜಡಜಚಮಂಟಚ ಅನತನ ರ್ನನತ ಪರಶೆನ ಮನಡಿಲಿ. I have not spoken on the Judgement.  
ಬೆಂರ್ಚನಲ್ಲಿ ಕತಳಿತ್ನಗ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳನತನ ಕರದೆತ, ರನಜಕ್ನರಣಿಗಳನತನ ಕರದೆತ ಛೇಮನರಿ ಹನಕತವುದತ 
ಎಂದದಯೆಲನಿ ಅದತ ನಮಾ ಜವನಬನಿರಿ ರ್ನವು ಮನಡತತ್ೆುೇವ,ೆ ನಮಾ ಜವನಬನಿರಿಯನತನ ನೇವು 
ಮನಡಿ ಎಂದತ ಆಗತತ್ುದೆ.  
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ವೆೈಸ್ಚ ಚೆೇಮಾನ್:- ಮನನಾ ರಮೇಶ್ಚಗೌಡರೆೇ, ನಮಾ ಸಮಯ ಮಿೇರತತಿುದ ೆಮತಗಿಸಿ. 

ಶ್ರೇ ಹೆರ್.ಎಂ. ರಮೇಶ್ಚಗೌಡ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಾ ಸಚಿವರನದ ಎಂ.ಟಿ.ಬಿ. 
ರ್ನಗರನಜತರವರತ ಹೆೇಳಿದತಿ ನಜ.  ಹಿಂದ ೆಮನನಾ ಸಿದಿರನಮಯಾನವರ ಸಕ್ನಾರ ಇದನಿಗ ಅಕರಮ-
ಸಕರಮ ಎಂಬ ಕ್ನನೂನನತನ ತ್ಂದದಿಕ್ೆೆ ರನಜಾಸಭನ ಸದಸಾರನದ ಶ್ರೇ ರನಜಿೇವಚ ಚಂದರಶೆೇಖ್ರಚರವರತ 
ಸತಪ್ತರೇಂ ಕ್ೊೇಟಚಾನಲ್ಲಿ ಸ್ಾೆೇ ಮನಡಿಸಿದನಿರ.ೆ  ಅದತ ಪೆಂಡಿಂಗಚ ಇದೆ.  ಅವರತ ಸ್ಾೆೇ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಂಡತ 
ಬರದದಿರೂ ಸಹ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಲ್ಲರತವ ಯನವುದೆೇ ಕಟಾಡವನೂನ ಅಕರಮ-ಸಕರಮ 
ಮನಡತವುದಕ್ನೆಗತವುದಲಿ.  ಏಕ್ೆಂದರ,ೆ ಅವರೆೇನತ ಆದೆೇಶ ಮನಡಿದನಿರ ೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನದ ೆ ಎಂದರೆ 
ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ಸ್ನವಿರನರತ ಕ್ೂೆೇಟಿ ರೂಪನಯಿಗಳ ವರಮನನ ಬರತತ್ುದೆ.  ಏಕ್ೆಂದರೆ, ಬೆಂಗಳೂರತ 
ನಗರದಲ್ಲಿ ಯನರೆೇ ಕಟಾಡವನತನ ಕಟಿಾದರೂ ಅವನತ ಏನತ ಅಕರಮ-ಸಕರಮದಲ್ಲಿ ತ್ಂದದನಿರ ೆ
ಶೆೇ.50ಕಿೆಂತ್ ಕಡಿಮ ಉಲಿಂಘರ್ೆ ಮನಡಿರತವುದನತನ ಸಕರಮ ಮನಡಬಹತದತ.  ಶೆೇ.50ಕಿೆಂತ್ ಹೆಚತಿ 
ಉಲಿಂಘರ್ ೆ ಮನಡಿದಿರ ೆ ಸಕರಮ ಮನಡತವುದಕ್ನೆಗತವುದಲಿ. ಅದನತನ ಅಕರಮವೆಂದೆೇ 
ಪರಿಗಣಿಸಲನಗತವುದತ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದನಿರ.ೆ  ಇಡಿೇ ಬಂೆಗಳೂರತ ನಗರದಲ್ಲಿ ಬಿ.ಡಿ.ಎ., acquisition 
ಆಗಿರಬನರದತ ಎಂದತ ಅವರತ ಹೆೇಳುತ್ನುರೆ. ಇಡಿೇ ಬೆಂಗಳೂರತ ನಗರ outskirts ಎಲಿವೂ ಸಹ 
ಬಿ.ಡಿ.ಎ ರೆ್ೂೇಟಿಫಿಕ್ೇೆಷನ್ಚ ಆಗಿದ.ೆ  ನೇವು ಕಟಿಾರತವ ಮರ್ ೆ ಇರಬಹತದತ, ರ್ನವು ಕಟಿಾರತವ ಮರ್ ೆ
ಇರಬಹತದತ ಪಹಣಿ ತ್ೆಗೆದತ ರೆ್ೂೇಡಿದರ ೆಬಿ.ಡಿ.ಎ., ಅಂತ್ಲೆೇ ಬರತತ್ುದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದತ ಕಂಡಿೇಷನ್ಚ 
ಇದೆ ಹನಗನಗಿ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಬರತವುದಲಿ. 

                 (ಮತಂದತ) 

(248) 10-03-2022 KH/GR    4-30           (ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇರಚಮನ್ಚ ಉಪಸಿಾತಿ) 

ಶ್ರೇ ಹೆರ್.ಎಂ. ರಮೇಶ್ಚಗೌಡ (ಮತಂದತ):-  

ಸಕ್ನಾರ ಒಂದತ criteria ವನತನ ಮನಡಬಹತದತ. ಜನ ರೆ್ಮಾದಯಿಂದ ಬದತಕಿ ಜಿೇವನ 
ಮನಡಬೇೆಕತ. ಸಕ್ನಾರಕೂೆ ಸಹ ವರಮನನ ಬರಬೆೇಕ್ೆಂದರೆ, ಈಗ ತ್ನವು ಒಂದತ duration 
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ಇಡಬಹತದತ. 2021 ರಲ್ಲಿ ಯನಯನಾರತ ಕಟಾಡಗಳನತನ ಕಟಿಾದನಿರೆ, ಯನರತ ಮರ್ೆಗಳನತನ 
ಅಕರಮವನಗಿ ಕಟಿಾದನಿರೆ, ಇವರತ ಸಕರಮವನಗಿ ಕಟಿಾದನಿರೂೆೇ ಗೂೆತಿುಲಿ. ಮರ್ಗೆಳನತನ ಕಟಿಾಬಿಟಿಾದನಿರೆ. 
ಆವತಿುನ ದವಸ ಯನರತ ಇಂಜಿನಯರಚರವರತ ಇದಿರೊೇ, ಅವರತ ಕಟಾಬೆೇಕ್ನದರ ೆ
ರೆ್ೂೇಡಿಕ್ೂೆಳುಬೆೇಕ್ನಗಿತ್ತು. ಆಗ ರೆ್ೂೇಡಲ್ಲಲಿ. ಮನಡಿಯನಯಿತ್ತ. ಆಂಧರಪರದೆೇಶದಲ್ಲಿ ಅಕರಮ-ಸಕರಮ 
ಯೇಜರೆ್ಯನತನ ಜನರಿಗೆ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಂಡತ ಬಂದರತ. ಇದತ one time settlement.  
ಯನಯನಾರತ 2018 ರಿಂದ 2019 ರವರೆಗೂ ಯನರತ violation ಮನಡಿ ಮರ್ೆಯನತನ ಕಟಿಾದನಿರೆ. 
30’ಚx 40’ಚನವೆೇಶನಕ್ೆೆ ಇಷತಾ,ಚ60’ಚx 40’ಚನವೇೆಶನಕ್ೆೆ ಇಷತಾ, above 5,000 sq.ft.  ಇಷತಾ 
ಎಂದತ penalty ಹನಕಿದರತ. ಅದನತನ ಮನಡಿ ಒಟನಾರೆಯನಗಿ ಸಕರಮ ಮನಡಿದರತ. ಅಲ್ಲಿಗ ೆ
ಸರಿಹೊೇಯಿತ್ತ. ಇಲ್ಲಿ ಇವರತ ಮನಡಿರತವಂತ್ಹದತಿ, ಬೆಂಗಳೂರತ ನಗರದಲ್ಲಿ ಎಲನಿ ಕಟಾಡಗಳು 
ಕೂಡ 100% violation ಆಗಿದ.ೆ ಯನವುದೂ ಸಹ below 50% violation ಇಲಿ. ಚಿಕೆಪೆೇಟೆ, 
ನಗರ ಪೆೇಟ,ೆ ಗನಂಧಿ ಬಜನರಚ ಮತ್ತು ಗನಂಧಿ ನಗರಕ್ೆೆ ಹೊೇಗಿ ರೆ್ೂೇಡಿ, 5 ಅಡಿ ಜನಗದಲ್ಲಿ 5 
ರಿಂದ 7 ಮಹಡಿಗಳನತನ ಕಟಿಾದನಿರ.ೆ ಹನಗನಗಿ, ಎಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಸಕರಮ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಆಗತವುದಲಿ. 
ಹನಗನಗಿ, ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ಇಚನಛಶಕಿು ಇದಿರ,ೆ ಬೆಂಗಳೂರತ ಜನಕ್ೆೆ ನಜವನಗಿಯೂ ಸಹ ರೆ್ಮಾದಯನಗಿ 
ಜಿೇವನ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಅವಕ್ನಶ ಕಲ್ಲಪಸಿಕ್ೂೆಡತವುದನದರೆ, ಅವರಿಗೊಂದತ duration fix ಮನಡಲ್ಲ. 
ಇದನತನ 2018 ಕ್ೆೆ ನಗದ ಮನಡತತ್ನುರೂೆೇ, 2020 ಕ್ೆೆ fix ಮನಡತತ್ನುರೂೆೇ, 2021 ಕ್ೆೆ fix 
ಮನಡತತ್ನುರೂೆೇ ಮನಡಿ. ಇದಕ್ೆೆ cut-off date fix ಮನಡಿ.ಚ‘Below violation’ಚor ‘above 
violation’ಚ ಇದೆಯಲಿವೇೆ ಅದನತನ ಮನಡಬನರದತ. ಏನತ ಕಟಿಾದನಿರ್ೊೇ, ಅದನತನ ಕಟಿಾದನಿರ್ೆ. 
ಸಕ್ನಾರಿ ಜನಗದಲ್ಲಿ ಕಟಿಾದನಿರ್ೆಯೇ, ರಸೆ್ುಯಲ್ಲಿ ಕಟಿಾದನಿರ್ೆಯೇ, ಅದನತನ ಒಡದೆತ ಹನಕಿ, ಅದನತನ 
ಸಕರಮ ಮನಡಬೇೆಡಿ. ಅವನ ಜನಗದಲ್ಲಿ ಅವನತ ಕಟಿಾಕ್ೊಂಡಿದನಿರ್ೆಯೇ, ದಯಮನಡಿ, ಅದಕ್ೆೆ 
penalty ಹನಕಿ, ಅದನತನ ಸಕರಮ ಮನಡಿಕ್ೊಡಿ. ಅವನತ ರೆ್ಮಾದಯನಗಿರತತ್ನುರ್ೆ. ಸಕ್ನಾರದ 
ಬೊಕೆಸಕೂೆ ಸಹ ಸ್ನವಿರನರತ ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪನಯಿಗಳ ಹಣ ಬರತತ್ುದೆ. ಇದಲಿವಂೆದರೆ, ಇವರತ ಏರೆ್ೇ 
ಮನಡಿದರೂ ಸಹ ಅಕರಮ-ಸಕರಮ implantation ಆಗತವುದಲಿ. ಬೆಂಗಳೂರತ ಜನ ರೆ್ಮಾದಯನಗಿ 
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ಇರತವುದಕ್ೆೆ ಆಗತವುದಲಿ. ಯನರಿಗ ೆ ಇದರಿಂದ ಅನತಕೂಲವೆಂದರೆ, ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪ್ತ., 
ಇಂಜಿನಯರಚರವರಿಗೆ, R.T.I., ಕ್ನಯಾಕತ್ಾರಿಗ ೆಅನತಕೂಲವನಗತತ್ುದಯೆೇ ಹೂೆರತ್ನಗಿ . . . 

 ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇರಚಮನ್:- ಇದರ ಜೊತ್ೆಗೆ ಇರ್ೂೆನಂದತ ರನಜಾದಾಂತ್ ದೂರತ ಇದೆ. ಅವರತ 
ಅಕರಮವನಗಿ ಕಟಿಾರತವಂತ್ಹದತಿ ಶೆೇಕಡನ 50 ರಷತಾ ಭನಗಕ್ೆೆ ಸಕರಮಕ್ನೆಗಿ ಲೆೈಸ್ನೆ್ೆ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡತ 
ಕಟಿಾರತತ್ನುರ.ೆ ಇನತನ ಉಳಿದ ಶೆೇಕಡನ 30 ರಿಂದ ಶೆೇಕಡನ 50 ರಷತಾ ಭನಗ ಅಕರಮವನಗಿ 
ಕಟಿಾರತತ್ನುರ.ೆ ಈಗ ದಂಡ ಮತ್ತು ಟನಾಕೆಚ ಅನತನ over all ಆಗಿ ಹನಕತತಿುದನಿರ ೆ ಎನತನವಂತ್ಹ 
ದೂರತ ಇದೆ. ಇದನತನ ಮನನಾ ಸಚಿವರತ ಗಮನಸಬೇೆಕತ. ಅಕರಮ ಭನಗಕ್ೆೆ ದತಪಪಟತಾ ದಂಡ ಮತ್ತು 
ಟನಾಕೆಚ ಹನಕತವುದತ ಸರಿ. ತ್ನವು ಇಡಿೇಯನಗಿ ಲೈೆಸ್ನೆ್ೆಚ ಕ್ೂೆಟಿಾರತವುದಕೂೆ ಕೂಡ ದಂಡ ಮತ್ತು 
ಟನಾಕೆಚ ಹನಕಿಬಿಟಾರೆ ಹೇೆಗೆ? ಇದರ ಬಗೆೆ ಬಹಳ ದೂರತಗಳು ಇವೆ. ಮನನಾ ಹೆರ್.
ಎಂ.ರಮೇಶ್ಚಗೌಡರವರೇೆ, ತ್ನವು ಮತಂದತವರೆಸಿ ಮತ್ತು ಮತಗಿಸಿ.  

 ಶ್ರೇ ಹೆರ್.ಎಂ.ರಮೇಶ್ಚಗೌಡ (ವಿಧನನಸಭೆಯಿಂದ ಚತರ್ನಯಿತ್ರನದವರತ):- ಮನನಾ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈಗ ಆರ್ಥಾಕ ಅಭಿವೃದಧಗೆ ಉತ್ೆುೇಜನ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದನಿರೆ.  

 ಡನ|| ವೆೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣಸ್ನಾಮಿ (ಶ್ಕ್ಷ್ಕರ ಕ್ೆೇತ್ರ):- ಮನನಾ ಹೆರ್ಚ.ಎಂ.ರಮೇಶ್ಚಗೌಡರವರೇೆ, 
ಬಜೆಟಚ ಬಗೆೆ 4 ಒಳೆುಯ ಮನತ್ತಗಳನತನ ಹೆೇಳಿ.  

 ಶ್ರೇ ಹೆರ್.ಎಂ.ರಮೇಶ್ಚಗೌಡ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಬಜೆಟಚನಲ್ಲಿ ಒಂದತ ಕಡೆ  
ಆರ್ಥಾಕ ಅಭಿವೃದಧಗೆ ಉತ್ೆುೇಜನ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದನಿರ.ೆ ಅದರಲ್ಲಿ “ಸವೇಾದಯಕ್ೆೆ ಭ್ದರವನದ ಆಧನರ 
ಮತ್ತು ಬಲ್ಲಷಠ ಆಸಿುಭನರವಿರತವುದತ, ಸವಾರಿಗೆ ಸಮಬನಳು, ಸವಾರಿಗ ೆಸಮಪನಲತ ಎಂಬ ಆರ್ಥಾಕ 
ಸಮತ್ೆಯಲ್ಲಿ”ಚಎಂದತ ಕತವಂೆಪತರವರದತ ಮಂಡರೆ್ ಮನಡಿದನಿರ.ೆ  

 ಇಡಿೇ ರನಜಾದಲ್ಲಿ ಕ್.ೆಎಸ್.ಆರ.ಟಿ.ಸಿ., ಬಸತೆಗಳು  ಓಡನಡತತ್ುವೆ. ರ್ನವು ಈಗ 21ರೆ್ೇ 
ಶತ್ಮನನದಲ್ಲಿದೆಿೇವೆ. ಈ ಸಕ್ನಾರ ಇಷತಾ ದೊಡಿ ಗನತ್ರದ ಬಜೆಟಚ ಅನತನ ಮಂಡರೆ್ ಮನಡಿದ.ೆ ಇವತ್ತು 
ಪರತಿ ಹಳಿುಗೂ ಬಸತೆ ಹೂೆೇಗತತ್ುದೆ ಎಂದತ ಹೆೇಳುತ್ನುರೆ. ಇವತ್ತು ಸಹ ಎಷ್ೂೆಾೇ ಹಳಿುಗಳಿಗೆ ಬಸಿೆನ 
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ಸ್ೌಕಯಾ ಮತ್ತು ಸ್ೇೆವೆ ಇಲಿ. ಈ ಬಜೆಟಚನಲ್ಲಿ ಕ್.ೆಎಸ್.ಆರ.ಟಿ.ಸಿ.,ಗೆ ಏರ್ನದರೂೆಂದಷತಾ ಅನತದನನ 
ಇಡಬೇೆಕಲಿವೆೇ, ಈಗ ಕ್.ೆಎಸ್.ಆರ.ಟಿ.ಸಿ., ಮತಳುಗಿ ಹೊೇಗತತಿುದೆ. ಅಲ್ಲಿರತವಂತ್ಹ ಸಿಬಬಂದಗಳಿಗೆ 
ಸಂಬಳ ಕ್ೊಡತವುದಕ್ೆೆ ಆಗತವುದಲಿವೆಂದತ ಮತ್ತು ನನಗ ೆ ಏಕ್ೆ ಈ ಖನತೆ್ ಕ್ೊಟಿಾದಿೇರಿ ಎಂದತ 
ಸಂಬಂಧಪಟಾ ಮಂತಿರಗಳು ಬನಯಿ ಬನಯಿ ಹೊಡೆದತಕ್ೊಳುುತಿುದನಿರ.ೆ ಈ ರಿೇತಿ ಇರತವುದಕ್ೆೆ ಈ 
ಬಜೆಟಚನಲ್ಲಿ ಒಂದಷತಾ ಅನತದನನ ಇಡಬೇೆಕಲಿವೆೇ, ಇಂತ್ಹದೂೆಂದತ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿಯೂ ಮತ್ತು 
ನಮಾ ದೆೇಶ ಇಷ್ೆಾಲನಿ ಮತಂದತವರದೆದಿರೂ, ಇವತ್ತು ಆ ಹಳಿುಗಳಿಗೆ ಖನಸಗಿ ಬಸತೆಗಳು ಹೊೇಗತತ್ುವೆ. 
ಆದರೆ, ಕ್.ೆಎಸ್.ಆರ.ಟಿ.ಸಿ., ಬಸತೆಗಳು ಹೂೆೇಗತವುದಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಯನವುದೆೇ ಬಸಿೆನ ಸ್ೇೆವೆ ಇಲಿ. ಅಂತ್ಹ 
ಸ್ನಕಷತಾ ಉದನಹರಣೆಗಳು ಇವೆ. ಅದಕ್ನೆಗಿ ಇದರ ಬಗೆೆ ಸಕ್ನಾರ ಬಜೆಟಚನಲ್ಲಿ ಮನಡಬೇೆಕ್ನಗಿತ್ತು. 
ಆದರೆ, ಮನಡಲ್ಲಲಿ.  

 ಗಿಡ ರೆ್ಡತವ ಕ್ನಯಾಕರಮ ಎಂದತ ಪರತಿವಷಾ 600 ರಿಂದ 750 ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪನಯಿಗಳನತನ 
ಮಿೇಸಲ್ಲಡತತ್ನುರ.ೆ ಇವರತ ಗಿಡಗಳನತನ ರೆ್ಡತತ್ನುರೆ ಅಷ್ೆಾ. ಗಿಡ ರೆ್ಡತವುದಕ್ೆೆ 750 ಕ್ೊೇಟಿ 
ರೂಪನಯಿಗಳನತನ ಖ್ಚತಾ ಮನಡತತ್ನುರ.ೆ ಆದರ,ೆ ಆ ಗಿಡಗಳನತನ ಪೊೇಷಣ ೆಮನಡಬೇೆಕಲಿವೆೇ, ಅದಕ್ೆೆ 
ತ್ನವು ಬೆಂಗಳೂರತ ನಗರದಲ್ಲಿ ಯನವುದೂೆೇ ಒಂದಷತಾ ವನಹನಗಳನತನ ಇಟತಾ ನೇರನತನ ಹನಕಿಸತತ್ನುರೆ. 
Outskirt ನಲ್ಲಿ ತ್ನವು ಗಿಡಗಳನತನ ರೆ್ಡತತಿುದಿೇರಲಿವೇೆ, ಒಂದತ ದವಸ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಸತಮನರತ 5 
ರಿಂದ 10 ಸ್ನವಿರ ಗಿಡಗಳನತನ ಪೊೇಷಣ ೆ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಆಗತವುದಲಿ. ಸಕ್ನಾರ ಇಂತ್ಹದಿನತನ 
ಘೂೇಷಣೆ ಮನಡತವುದತ ನಜ. ಇದಕ್ೆೆ Forest Department ಇದೆ, ಇದಕ್ೆೆ ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪ್ತ.,ಯಲ್ಲಿ 
ಒಂದತ ಇಲನಖ ೆ ಇದೆ. ರನಜನಾದಾಂತ್ ಇದಕ್ೆೆ wing, department ಇದೆ. ಈ ಇಲನಖಗೆೆ 
ಸಂಬಂಧಪಟಾಂತ್ಹವರತ ಇಷತಾ ಗಿಡಗಳನತನ ರೆ್ಟಿಾದೆಿೇವೆ. ಇಷತಾ ಹಣವನತನ ಮಿೇಸಲ್ಲಟಿಾದೆಿೇವೆ. ಇಷತಾ ಹಣ 
ಖ್ಚತಾ ಮನಡಿದೆಿೇವೆ, ಎಷತಾ ಗಿಡ ಬೆಳೆಸಿದೆಿೇವೆ ಎಂದತ ಸಕ್ನಾರ ವರದಯನತನ ತ್ರಿಸಿಕ್ೂೆಂಡತ ಸಕ್ನಾರ 
ಮತ್ತು ಸದನದ ಮತಂದೆ ಇಡತವುದಕ್ೆೆ ಆಗತತ್ುದೆಯೇ, ಆಗತವುದಲಿ.  

ಮಹಿಳೆಯರ ಸಾ-ಸಹನಯ ಸಂಘಗಳಿಗೆ ಈ ಬಜೆಟಚನಲ್ಲಿ ಒಂದತ ರೂಪನಯಿ ಇಟಿಾಲಿ. ಇಡಿೇ 
ರನಜಾದಲ್ಲಿ ರೆ್ರೆ್ನ ರ್ನವು “ಅಂತ್ರನಷ್ಟರೇಯ ಮಹಿಳನ ದನ”ಚ ವನತನ ಆಚರಣೆ ಮನಡಿದೆಿೇವೆ. ಆದರೆ, 
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ಬಜೆಟಚನಲ್ಲಿ ಸಾ-ಸಹನಯ ಸಂಘದ ಮಹಿಳಯೆರಿಗೆ ಹಣವನತನ ಮಿೇಸಲ್ಲಟಿಾಲಿ. ಕನಷಠ ಹೆಣತಣ ಮಕೆಳ 
ಬಗೆೆ; ಅಂತ್ರನಷ್ಟರೇಯ ಮಹಿಳನ ದರ್ನಚರಣೆ ಎಂದತ ತ್ನವು ಮನಡಿ, ಕ್ೆೇವಲ ಆ ದವಸ ಅವರಿಗೆ 
ಜೆೈಕ್ನರ ಹನಕಿ ಸ್ೂೆೇಶ್ಯಲಚ ಮಿೇಡಿಯನದಲ್ಲಿ ಟಿಾೇಟಚ ಮನಡಿ, ವಿಶ್ಚ ಮನಡಿದರ ೆಆಗತವುದಲಿ. ಈ 
ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ನಜವನಗಿಯೂ ಸಹ ಇಚನಛಶಕಿು ಮತ್ತು ಭ್ದರತ್ೆ ಇದಿರ,ೆ ಪರಧನನ ಮಂತಿರಯವರ “ಭೆೇಟಿ 
ಬಚನವೇ, ಭೆೇಟಿ ಪಡನವೇ”ಚಎಂದತ ಘೂೇಷವನಕಾದಂತೆ್ ಮನಡಬೇೆಕತ. ಆದರೆ, ಈ ಬಜೆಟ ನಲ್ಲಿ 
ಒಂದತ ರೂಪನಯಿ ದತಡತಿ ಇಟಿಾಲಿ.ಚ “ಸಬಚ ಕ್ನ ಸ್ನಥ್ಚ, ಸಬ-ಕ್ನ ವಿಕ್ನಸ್ಚ”ಚ ಎಂದತ ಕ್ೆೇವಲ 
ಸ್ೂೆಿೇಗನ್ಚನಲ್ಲಿ ಇದಿರೆ ಆಗತವುದಲಿ. ಮನನಾ ಭನರತಿೇಯ ಜನತ್ನ ಪನಟಿಾಯವರತ . . . (ಗೊಂದಲ) 
ಆಗಲೇೆ ಮನನಾ ಯತ.ಬಿ.ವೆಂಕಟೆೇಶ್ಚರವರತ ಮನತ್ರ್ನಡಬೆೇಕ್ನದರೆ ಇವತಿುನ ಚತರ್ನವಣ ೆಫಲ್ಲತ್ನಂಶ 
ರೆ್ೂೇಡಿದಿೇರನ ಎಂದತ ಹೆೇಳುತಿುದಿರತ. ಫಲ್ಲತ್ನಂಶ ಬರಲ್ಲ, ಸಂತ್ೂೆೇಷ. ಪರಜನಪರಭ್ತತ್ಾದಲ್ಲಿ ಜನ ಏನತ 
ತಿೇಮನಾನ ಕ್ೊಡತತ್ನುರೂೆೇ ಅದೆೇ ಸರಿ. ಮನನಾ ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷ್ದವರತ ಇರಲ್ಲ, ಮನನಾ ಆಡಳಿತ್ 
ಪಕ್ಷ್ದವರತ ಇರಲ್ಲ, ಮನನಾ ಆಡಳಿತ್ ಪಕ್ಷ್ದವರಿಗೆ ಕ್ೂೆಟನಾಗ ಖ್ತಷ್ಟಪಡಬಹತದತ, ಮನನಾ ವಿರೂೆೇಧ 
ಪಕ್ಷ್ದವರತ ಬೆೇಜನರತ ಮನಡಿಕ್ೊಳುಬಹತದತ. ಆದರ,ೆ ಜನ ತಿೇಮನಾನ ಮನಡಿದನಗ ಅದಕ್ೆೆ 
ತ್ಲೆಬನಗಲೆೇಬೆೇಕ್ನಗತತ್ುದೆ. ಇದಕ್ೆೆ ನಮಾ ಬೆನನನತನ ರ್ನವೇೆ ತ್ಟಿಾಕ್ೊಳುಬೇೆಕ್ನದಂತ್ಹ ಅವಶಾಕತ್ ೆಇಲಿ. 
ಆದರೆ, ಇಷತಾ ದೊಡಿ ಗನತ್ರದ ಬಜೆಟಚ ಅನತನ ರನಜಾ ಸಕ್ನಾರ ಮಂಡರೆ್ ಮನಡಿದ ಮೇಲೆ ಹೆಣತಣ 
ಮಕೆಳಿಗ ೆ ಒಂದಷತಾ ಪನಲತ ಇರಬೇೆಕ್ನಗಿತ್ುಲಿವೆೇ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದತ ರೂಪನಯಿಯನತನ ಸಹನ 
ಮಿೇಸಲ್ಲಟಿಾಲಿ. ಇವರತ ಯನವ ರಿೇತಿ ಹೆಣತಣ ಮಕೆಳಿಗ ೆ ಉತ್ುೆೇಜನವನತನ ಕ್ೊಡತತ್ನುರ?ೆ ರ್ನನತ 
ಒಟನಾರೆಗನಗಿ ಇಷ್ೆಾೇ ಹೆೇಳುವಂತ್ಹದತಿ, ಯನವುದೇೆ ಸಕ್ನಾರ ಬಜೆಟಚ ಮಂಡರೆ್ ಮನಡಲ್ಲ. ಪರತಿ ವಷಾ 
ಸ್ನಲದ ಮೊತ್ು ಹಚೆನಿಗತತ್ನು ಹೊೇಗತತಿುದೆ. ದೆೇಶದಲ್ಲಿ ಕ್ೊೇವಿಡಚ-19 ನಂದ ಮೃತ್ಪಟಾವರಿಗ ೆ
ಪರಿಹನರಕ್ನೆಗಿ ಕ್ೆೇಂದರ ಹಣಕ್ನಸತ ಮಂತಿರಗಳು 2 ಲಕ್ಷ್ ಕ್ೂೆೇಟಿ ರೂಪನಯಿಗಳನತನ ಮಿೇಸಲ್ಲಟಿಾದನಿರ.ೆ 
ಆದರೆ, ನಮಾ ರನಜಾ ಸಕ್ನಾರದ ಪನಲತ ಎಷತಾ ಬಂದದ ೆ ಎಂದತ ಎಲೂಿ ತಿಳಿಸಿಲಿ. ಕ್ೇೆವಲ 
ಮನಧಾಮದಲ್ಲಿ ಮನತ್ರ ‘ಬಿಗಚ ರಿಲ್ಲೇಫಚ’ಚ ಎಂದತ ಬರೆೇಕಿಂಗಚ ನೂಾಸ್ಚ ರೆ್ೂೇಡಿದೆಿೇವೆ. ಆದರೆ, ನಮಾ 
ರನಜಾ ಸಕ್ನಾರದ ಪನಲತ ಎಷತಾ ಬಂದದೆಯಂದತ ಇದತವರೆಗೂ ಈ ಬಜೆಟಚನಲೂಿ ಎಲೂಿ 
ತ್ೊೇರಿಸಲ್ಲಲಿ. ಆದರೆ, ಇದತವರೆಗೂ ಸಹ ಮನನಾ ಮತಖ್ಾಮಂತಿರಗಳಿರಬಹತದತ, ಆವತಿುನ ದವಸ 
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ಕ್ೊೇವಿಡ19 ನಂದ ಮೃತ್ಪಟಾವರಿಗೆ ಪರಿಹನರಕ್ನೆಗಿ ಕ್ೆೇಂದರ ಸಕ್ನಾರ 2 ಲಕ್ಷ್ ಕ್ೂೆೇಟಿ ರೂಪನಯಿಗಳ 
ರೆ್ರವನತನ ಘೂೇಷಣೆ ಮನಡಿತ್ುಲಿವೆೇ, ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಾ ರನಜಾದ ಪನಲತ ಎಷತಾ, ಅದತ ಯನವನಾವುದಕ್ೆೆ 
ಹೊೇಗಿದ ೆಎಂದತ ಇದತವರಗೊ ಯನರತ ಹೆೇಳಲ್ಲಲಿ. ಹನಗನಗಿ, ಇದತ ಸಹ ಕಣೂೆಣರೆಸತವಂತ್ಹ ತ್ಂತ್ರ. 
ಕ್ೆೇವಲ ಪರಚನರ ಗಿಟಿಾಸಿಕ್ೂೆಳುುವಂತ್ಹ ತ್ಂತ್ರ ಎಂದತ ರ್ನನತ ಹೆೇಳುವುದಕ್ೆೆ ಇಷಾಪಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ ಹನಗನಗಿ, 
ಈ ಬಜೆಟಚ ಇನತನ ಮತಂದಕ್ನೆದರೂ ದಯಮನಡಿ, ರನಜಾ ಸಕ್ನಾರ ಪರತಿ ವಷಾ ಸ್ನಲ 
ಮನಡತವುದಕ್ೊೆೇಸೆರ ಬಜೆಟಚ ಗನತ್ರ ದೊಡಿದತ ಮನಡಬೇೆಡಿ. ಆ ಬಜೆಟಚ ಅನತನ ಎಷತಾ 
implementation ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಸ್ನಧಾವೇ, ಅಷತಾ ಮನತ್ರ ಬಜೆಟಚ ಅನತನ ಮಂಡರೆ್ 
ಮನಡಬೇೆಕತ. ಈಗನಗಲೇೆ ಪರತಿವಷಾ 30 ಸ್ನವಿರ ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪನಯಿಗಳ ಸ್ನಲವನತನ ಕಟತಾವುದಕ್ೆೆ 
ಆಗತವುದಲಿ. ಶ್ರೇಸ್ನಮನನಾ ರನಜಾದ ಪರತಿಯಬಬ ತೆ್ರಿಗೆ ಕಟತಾವಂತ್ಹ ಬಡವರ ದತಡತಿ ಅಂತ್ಹ 
ದತಂದತ ವೆಚಿಕ್ೆೆ ಇನತನ ಮೇಲನದರೂ ತ್ನವು ಪೂಣಾ ವಿರನಮ ಹನಕಬೆೇಕ್ೆಂದತ ತ್ಮಾ ಮತಖನಂತ್ರ 
ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ಹೆೇಳಿ, ನನಗೆ ಅವಕ್ನಶ ಕ್ೊಟಿಾದಿಕ್ನೆಗಿ ತ್ಮಗೆ ಧನಾವನದಗಳನತನ ತಿಳಿಸಿ, ನನನ ಮನತ್ನತನ 
ಮತಗಿಸತತಿುದೆಿೇರ್.ೆ  

(ಮತಂದತ) 
(249) ಎಸ್ಚಪ್ತಆರಚ/ಜಿಆರಚ/4:40/10/03/2022  

(ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್ಚರವರ ಉಪಸಿಾತಿ) 
 

ಡನ||ತ್ೆೇಜಸಿಾನಗೌಡ (ವಿಧನನ ಸಭೆಯಿಂದ ಚತರ್ನಯಿತ್ರನದವರತ):- ಮನನಾ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅವಕ್ನಶಕ್ನೆಗಿ ಧನಾವನದಗಳು.  ಪನರಯಶಃ ಕಳೆದೆರೆಡತ ವಷಾಗಳ ಅತ್ಾಂತ್ 
ಕಠಿಣವನದ ಇಡಿೇ ಜಗತ್ುೆೇ ಕ್ೊೇವಿಡಚ-19 ರಂತ್ಹ ಸ್ನಂಕ್ನರಮಿಕ ಕ್ನಯಿಲೆಯಿಂದ ಸುಬಧವನಗಿದನಿಗ, 
ಇವತಿುನ ಸಿಾತಿಗ ೆರ್ನವು ಮರಳಿ ಬರತತ್ೆುೇವೆ ಎನತನವ ಆಶನಭನವರೆ್ಗಳೂ ಇಲಿದ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ ಪರಸಕು 
ಸ್ನಲ್ಲನ ಆಯವಾಯವನತನ ಮಂಡಿಸಲನಗಿದ.ೆ  ಮನರ್ಚಾ - 2020 ನನಗೆ ಇನೂನ ಸಹ ಜ್ಞನಪಕವಿದೆ.  
ಕ್ೊೇವಿಡಚ-19 ರ ನಂತ್ರ ಪರತಿಬನರಿಯೂ ಅಧಿವೇೆಶನ ನಡಯೆಬೆೇಕ್ನದರೆ ಯೇಚಿಸಬೇೆಕ್ನಗತತಿುತ್ತು.  
ಇತಿುೇಚೆಗಷ್ೆಾೇ ಸದನದಲ್ಲಿದಿ ಸದಸಾರ ನಡತವಿನ ತ್ೆರೆಗಳನತನ ತ್ೆರವುಗೂೆಳಿಸಲನಗಿದೆ.  ಕ್ೊೇವಿಡಚ-19 
ರಂತ್ಹ ಸನನವೆೇಶದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಜನರ ಜಿೇವನವು ಪತನಃ ಮತಖ್ಾವನಹಿನಗೆ ಬರತತ್ುದ;ೆ ಸಕ್ನಾರವು 
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ಪತನಃ ಒಳೆುಯ ಆಯವಾಯವನತನ ಮಂಡಿಸಿದ ೆಅಂದರ ೆತ್ೆರಿಗೆಗಳನತನ ಸಂಗರಹಿಸಿವುದತ, ಜನತ್ೆಯಲ್ಲಿ 
ಮತ್ೆು ಭ್ರವಸ್ಗೆಳನತನ ಮೂಡಿಸಿ ರನಜಾವನತನ ನಮಿಾಸತವ ನಟಿಾನಲ್ಲಿ ಭನಗವಹಿಸತವಂತ್ ೆ ಮನಡಿದೆ.  
ಕಳೆದೆರೆಡತ ವಷಾಗಳಲ್ಲಿ, ಒಳೆುಯ ಆಡಳಿತ್ವನತನ ನೇಡತವ ಒಳೆುಯ ದನಗಳು ಬರತತ್ುವೆ ಎಂಬ 
ಕಲಪರ್ೆಯೂ ಸಹ ನಮಗೆ ಇರಲ್ಲಲಿ.  ಅಂತ್ಹ ಸನನವೆೇಶದಲ್ಲಿ ರನಜಾದ ಆರೂೆೇಗಾ ಇಲನಖಯೆಲ್ಲಿ 
ಲಸಿಕ್ ೆಕ್ೊಡತವುದರಲ್ಲಿ, ಲಸಿಕ್ ೆಉತ್ನಪದರೆ್ಯಲ್ಲಿ, ಕ್ೇೆಂದರದ ಯೇಜರೆ್ಗಳನತನ ಅನತಷ್ನಠನಗೊಳಿಸತವಲ್ಲಿ, 
ಶೆೇಕಡನ 97 ರಷತಾ ಆಧನರಚ ಕ್ನಡಚಾಗಳ ಮೂಲಕ ಸಕ್ನಾರದ ಯೇಜರೆ್ಗಳನತನ ರೆ್ೇರವನಗಿ 
ಫಲನನತಭ್ವಿಗಳಿಗೆ ತ್ಲತಪ್ತಸತವಲ್ಲಿ ಅಥವನ ಇರ್ನಾವುದೆೇ ಯೇಜರೆ್ಗಳಲ್ಲಿರಬಹತದತ. ಎಲಿದರಲ್ಲಿಯೂ 
ಸಹ ಪರಶಂಸೆ್ ಪಡತವಷಾರ ಮಟಿಾಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜಾವು ಉತ್ುಮವನದ ಆಡಳಿತ್ವನತನ ನೇಡಿದೆ ಎಂದತ 
ಹೆೇಳಿಕ್ೂೆಳುುವನಗ ನಮಾ ರನಜಾದ ಈಗಿನ ಮತ್ತು ಹಿಂದನ ಮತಖ್ಾಮಂತಿರಗಳಿಗೆ ಹನಗೂ ಎಲಿರಿಗೂ 
ಸಹ ಧನಾವನದಗಳನತನ ಅಪ್ತಾಸಲತ ರ್ನನತ ಈ ಸಂದಭ್ಾವನತನ ಬಳಸಿಕ್ೂೆಳುುತ್ೆುೇರೆ್.   

 
ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷ್ದ ರ್ನಯಕರನದ ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್ೆ.ಹರಿಪರಸ್ನದ್ಚರವರತ ನರ್ನೆಯ ದನ 

ಮನತ್ರ್ನಡತವನಗ ತ್ತಂಬನ ಆತ್ಂಕ, ವಾಂಗ ಮತ್ತು ಟಿೇಕ್ೆಗಳನತನ ವಾಕುಪಡಿಸಿದರತ.  ಭನರತಿೇಯ 
ಜನತ್ನ ಪಕ್ಷ್ವು ಡಬಲಚ ಇಂಜಿನ್ಚ ಸಕ್ನಾರ ಎಂಬತದನಗಿಯೂ ಸಹ ಟಿೇಕಿಸಿದರತ.  ಆ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ 
ಶ್ರೇ ಎನ್ಚ.ರವಿಕತಮನರಚ ರವರತ ಮಧಾದಲ್ಲಿ ಮನತ್ರ್ನಡಿ, ಕ್ೆೇವಲ ಕ್ೆೈಬಿಟಾ ಯೇಜರೆ್ಗಳ ಬಗೆೆ 
ಮನತ್ರವೇೆ ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷ್ದ ರ್ನಯಕರತ ಉಲೆಿೇಖಿಸತತಿುದನಿರೆ, ಹೊಸದನಗಿ ಸ್ೇೆರಿಸಿದ ಯೇಜರೆ್ಗಳ 
ಬಗೆೆ ಏನೂ ತಿಳಿಸತತಿುಲಿ ಎಂಬತದನಗಿ ಬಹಳ ನವಿರನದ ಟಿೇಕ್ೆಯನೂನ ಸಹ ಮನಡಿದರತ.  ವಿರೂೆೇಧ 
ಪಕ್ಷ್ದವರತ ನಮಾ ಬಗೆೆ ಬಹಳಷತಾ ಕ್ನಳಜಿಯನತನ ಮನಡಿದರತ.  ನಮಾ ಪಕ್ಷ್ವು ಒಂದತ ಅಥವನ 
ಎರಡತ ಇಂಜಿನ್ಚನತನ ಹೊಂದದೆ ಎನತನವ ವಿಚನರವನತನ ಗಮನಸತತ್ುಲೆೇ ನಮಾ ಬಗೆೆ ಹೆಚಿಿನ 
ಕ್ನಳಜಿಯನತನ ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷ್ದ ರ್ನಯಕರತ ಮನಡಿದರತ.  ಈ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ ಅವರ ಕ್ನಳಜಿಯನತನ 
ಅವರೆೇ ಮರತೆ್ತ ಹೊೇದರತ.  ಅವರಿಗಿಂತ್ಲೂ ಹೆಚನಿಗಿ ನಮಾ ಕ್ನಳಜಿಯನತನ ಮನಡಿದಿರ 
ಪರತಿಫಲದಂದನಗಿ ರ್ನವು ಇವತಿುನ ದವಸ ಎಚೆಿತ್ತುಕ್ೂೆಂಡಿದೆಿೇವೆ.  ಕಳೆದ ಏಳು ವಷಾಗಳ ಹಿಂದ ೆ
ಪನರರಂಭಿಸಿದ ಉತ್ುಮ ಆಡಳಿತ್ದ ಬೇೆರತಗಳು ಇವತಿುನ ದವಸ ಫಲವನತನ ನೇಡತತಿುವೆ.  ದೆೇಶದ 
ಪರಧನನ ಮಂತಿರಗಳನದ ಶ್ರೇ ನರೇೆಂದರ ಮೊೇದಯವರತ ತ್ತಂಬನ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಲಿ.  ಆದರೆ 
ಮನತ್ರ್ನಡತವ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ ಮನತ್ರವೆೇ ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ನುರ.ೆ  ಇದತ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡತವ 
ಸಕ್ನಾರವನಗಿದ.ೆ  ವಿದೇೆಶ್ ನೇತಿಗಳಿರಬಹತದತ, ಇಡಿೇ ಜಗತಿುನಲ್ಲಿಯೇ ನಮಾ ಭನರತ್ ದೆೇಶವು ತ್ನನ 
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ಧವನಗೆ ಹೆಚತಿ ಮಹತ್ಾವನತನ ಪಡದೆತಕ್ೂೆಂಡಿದಿ ಸಂದಭ್ಾವನಗಿದ.ೆ  ನಮಾ ಪಕ್ಷ್ದ ಸಕ್ನಾರವು 
ಘೂೇಷ್ಟಸಿರತವ ಪಂಚ ಸೂತ್ರಗಳ ಬಗೆೆ ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷ್ದ ರ್ನಯಕರತ ಟಿೇಕಿಸಿದರತ.  ಸಾತ್ಂತ್ರ 
ಭನರತ್ದ ಪರಥಮ ಪರಧನನ ಮಂತಿರಗಳನದ ದವಂಗತ್ ಪಂಡಿತಚ ಜವನಹರಚಲನಲಚ ರೆ್ಹರತರವರತ 
ಅಂದನ ಕ್ನಲದ ಸದತದೆಿೇಶವನನಟತಾಕ್ೂೆಂಡತ ದೆೇಶದ ಆರ್ಥಾಕತ್ಯೆನತನ ನಮಿಾಸಲತ ಪಂಚವನಷ್ಟಾಕ 
ಯೇಜರೆ್ಗಳನತನ ಜನರಿಗೊಳಿಸಿದರತ. ಯೇಜರೆ್ಯ ಅನತಷ್ನಠನದಲ್ಲಿ ಲೊೇಪದೂೆೇಷಗಳನಗಬಹತದತ, 
ರನಜಕ್ನರಣದಲ್ಲಿ ಟಿೇಕ್ೆ ಮನಡತವುದತ ಸಹಜವೆೇ ಆದರೂ ಸಹ ಸರಿಯನದ ಯೇಜರೆ್ ಯನವುದತ 
ಎಂದತ ಇತಿಹನಸವು ದನಖ್ಲ್ಲಸತತ್ುದೆ.  ಪರಸತುತ್ ಆಯವಾಯದಲ್ಲಿ ರನಜಾದ ಮತಖ್ಾಮಂತಿರಗಳು 
ಪಂಚಸೂತ್ರಗಳ ಬಗೆೆ ಮಂಡಿಸಿದರತ.  ಪಕ್ಷ್ದ ಹಿರಿಯರನದ ಶ್ರೇ ಬಿ.ಎಸ್.ಯಡಿಯೂರಪಪನವರಿಂದ 
ಎಂತ್ಹ ಸಂದಗಧ ಪರಿಸಿಾತಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೇ ಬಸವರನಜ ಬೂೆಮನಾಯಿರವರತ ಅಧಿಕ್ನರವನತನ ಪಡದೆರತ, ಆ 
ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇ ಬೂೆಮನಾಯಿರವರಿಗೆ ಎಷತಾ ಆತ್ಾವಿಶನಾಸವಿರತವುದಕ್ೆೆ ಸ್ನಧಾ?  ಇವತಿುನ ದವಸ 2 
ಲಕ್ಷ್ದ 61 ಸ್ನವಿರ ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪನಯಿಗಳ ವಚೆಿದ ಆಯವಾಯವನತನ ಮಂಡಿಸಿದನಗ, ಇಷ್ೊಾಂದತ 
ಹಣವನತನ ಎಲ್ಲಿಂದ ತ್ರತತಿುೇರಿ, ಬಹಳ ಅಸಪಷಾವನಗಿ, ಪರಿಶ್ೇಲ್ಲಸತವುದನಗಿ ಇತ್ನಾದಯನಗಿ 
ಆಯವಾಯದಲ್ಲಿ ಹೆೇಳಲನಗಿದೆ ಎನತನವ ಮನತ್ತಗಳನತನ ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷ್ದ ಕಡಯೆ ಅರೆ್ೇಕ ಸನಾತ್ರರತ 
ಮನತ್ರ್ನಡತವ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ ಉಪಯೇಗಿಸಿದರತ.  ಮನನಾ ಮತಖ್ಾಮಂತಿರಗಳು ಆಯವಾಯವನತನ 
ಮಂಡಿಸತವ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ ʼನಮಾ ರನಜಾದ ಅಥಾ ವಾವಸೆ್ಾಯನತನ ಯನವುದೆೇ ಸಾಪರತಿಷ್ಾೆ ಇಲಿದಂತ್ೆ 
ತ್ತಂಬ ನಮಾಲ ಮತ್ತು ಬಿಚತಿ ಮನಸಿೆನಂದ, ತ್ತಂಬನ ಪನರಮನಣಿಕತ್ೆಯಿಂದ ಹನಗೂ ರನಜಾದ 
ಜನರಿಗ ೆಸತಳುು ಹೆೇಳಿ, ಶಹಭನಸ್ಚ ಗಿರಿಯನತನ ಪಡಯೆತವ ಸಂದಭ್ಾವು ಇದತ ಅಲಿʼ ಎಂದತ ಪರಥಮ 
ಬನರಿಗ ೆ ಹೆೇಳಿದರತ.  ನಮಾ ರನಜಾದ ಮತಂದರತವ ಕಷಾ-ನಷಾಗಳು, ವಸತು ನಷಾತ್ೆ ಇವುಗಳ 
ನಡತವೆಯೂ ಸಹ ರನಜಾವನತನ ಭ್ರವಸ್ಯೆಿಂದ ಅಭಿವೃದಿಯಡೆಗ ೆಹನಗೂ ಹನಲ್ಲ ಇರತವ ಆರ್ಥಾಕ 
ಕ್ೊರತೆ್ಯನೂನ ಸಹ ಗಮನಸಿ ಉತ್ುಮವನದ ಮನಗಾದಲ್ಲಿ ನಮಾ ರನಜಾವನತನ ನಮಿಾಸತತ್ುೆೇವೆ, 
ಯನವುದೆೇ ಜನಪರವನದ ಯೇಜರೆ್ಗಳನತನ ಕ್ೆೈಬಿಡತವುದಲಿ; ಮೂರತ ಹೂೆತ್ತು ಹೊಟೆಾ ತ್ತಂಬ ಅನನ 
ಹನಕತವುದಕ್ೆೆ ಆಗದೇೆ ಇರಬಹತದತ, ಆದರೆ, ಯನರನೂನ ಸಹ ಹಸಿವಿನಂದ ಸ್ನಯತವುದಕ್ೆೆ 
ಬಿಡತವುದಲಿ ಎಂದತ ಮತಖ್ಾಮಂತಿರಗಳು ಹೇೆಳಿದರತ.  ನರೇೆಗನ, ಕ್ೆರೆಗಳನತನ ತ್ತಂಬಿಸತವ, ನೇರನವರಿ, 
ಅಭಿವೃದಧ ಕ್ನಯಾಗಳು, ದತಬಾಲ ಮಕೆಳಿಗೆ ವಸತಿ ಗೃಹಗಳನತನ ನಮಿಾಸತವ, ದಲ್ಲತ್ ವಗಾದ 
ಜರ್ನಂಗಕ್ೆೆ ಶಕಿುಯನತನ ತ್ತಂಬತವ, ರನಜಾದ ಮಹಿಳಯೆರಿಗೆ 1.5 ಲಕ್ಷ್ ರೂಪನಯಿಗಳಷತಾ ಸ್ನಲವನತನ 
ನೇಡತವ ಹನಗೂ ವಿಧವನ ಸಿರೇಯರಿಗೆ ಹೆಚಿಿನ ಪ್ತಂಚಣಿಯನತನ ನೇಡತವ ಇಂತ್ಹ ಇನನತ್ರ ೆಯನವುದೇೆ 
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ಯೇಜರೆ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ನಾರದ ಲೊೇಪವನತನ ಕ್ನಣತವುದಕ್ೆೆ ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷ್ದವರಿಗೆ ಸ್ನಧಾವಿಲಿ.  ಇದನತನ 
ರೆ್ೂೇಡಿ ನನಗ ೆ ನಜವನಗಿಯೂ ಸಹ ದಗ್ರಮಯನಗಿದೆ.  ಕ್ೊೇವಿಡಚ-19 ರಂತ್ಹ ಸ್ನಂಕ್ನರಮಿಕ 
ಕ್ನಯಿಲೆಯಿಂದ ಹೊರಬಂದತ ರ್ನವಿನೂನ ಸಹ ಮನನಸಿಕವನಗಿ ಸಿದಿರನಗಿಲಿ.  ಕ್ೊೇವಿಡಚನ 
ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ ಒಂದತ ವಷಾದಲ್ಲಿ ನಮಾ ಸಂಬಳದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಶೆೇಕಡನ 30 ರಷಾನತನ 
ಕಡಿತ್ಗೊಳಿಸತವ ಸಿಾತಿ ಎದತರನಯಿತ್ತ.  ಆದರೆ ನಮಾ ರನಜಾದ ಆಡಳಿತ್ ಚತಕ್ನೆಣಿಯನತನ 
ಅನತಷ್ನಠನಗೊಳಿಸತವ ಕ್ನಯನಾಂಗದಲ್ಲಿ ಬಹತಮತಖ್ಾ ಪನತ್ರ ವಹಿಸತವ ಸಕ್ನಾರಿ ರ್ೌಕರರಿಗ ೆ
ಯನವುದೆೇ ರಿೇತಿಯ ವೆೇತ್ನವನತನ ಕಡಿತ್ಗೊಳಿಸದೇೆ, ಸಕ್ನಾರವನತನ ಮತನನಡಸೆತವುದತ ಇದೆಯಲಿ; 
ಇದಕ್ನೆದರೂ ಸರಿ ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷ್ದವರತ ಮಚತಿಗ ೆ ಮನತ್ನತನ ಹೆೇಳಬೆೇಕಲಿವೆೇ?  ಸಕ್ನಾರವನತನ 
ಹೊಗಳುವುದತ ಬೆೇಡ.  ಆದರ,ೆ ರನಜಕ್ನರಣ, ದಂಗಲಚ ಮತ್ತು ಕತಸಿುಗಳಲ್ಲಿ ಯನರ ಮತಲನಜೂ ಸಹ 
ನಮಗೆ ಬೆೇಡ.  ಫಿೇಲಿಚನಲ್ಲಿ ಮನಡತವುದನತನ ರ್ನವು ಮನಡೇೆ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆ.  “ಪನನ ಕ್ನ ಪನನ – 
ಧೂದ್ಚ ಕ್ನ ಧೂದ್ಚ” ಎನತನವ ಹಿಂದ ರ್ನಣತಣಡಿಯಂತ್ೆ ಇವತಿುನ ದವಸ ಪರಿಸಿಾತಿಯನಗಿದೆ.  ದೆೇಶದ 
ಉತ್ುರ ಪರದೆೇಶ ರನಜಾದಲ್ಲಿ ಏರ್ನಯಿತ್ತ ಅಥವನ ಪಂಜನಬಚ ರನಜಾದಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ್ದಲ್ಲಿದಿ ಕ್ನಂಗರೆಸ್ಚ 
ಪಕ್ಷ್ದ ಸಕ್ನಾರವು ತ್ನನ ಅಧಿಕ್ನರವನತನ ಏಕ್ೆ ಕಳೆದತಕ್ೂೆಂಡಿತ್ತ, ಈಶನನಾ ರನಜಾಗಳ ಪೆೈಕಿ ಮಣಿಪತರ 
ರನಜಾದಲ್ಲಿ ಏರ್ನಯಿತ್ತ ಎಂದತ ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷ್ವು ತಿಳಿದತಕ್ೂೆಳುಬೇೆಕತ.  ನಮಾ ದೆೇಶದ ಪರಧನನ 
ಮಂತಿರಗಳನದ ಶ್ರೇ ನರೇೆಂದರ ಮೊೇದ ಹನಗೂ ಗೃಹ ಸಚಿವರನದ ಶ್ರೇ ಅಮಿತಚ ಷ್ನ ರವರತಗಳು 
ದೆೇಶದ ಸತರಕ್ಷ್ತ್ೆಯ ದೃಷ್ಟಾಯಿಂದ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡ ದಟಾ ನಧನಾರಗಳನತನ ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷ್ದವರತ 
ಅರೆ್ೇಕ ಬನರಿ ಟಿೇಕಿಸಿದರತ.  ಸಿ.ಎ.ಎ., ಹನಗೂ ಜನರಿಗೊಳಿಸಿರತವ ಇನನತ್ರ ೆ ಕ್ನಯಿಗಳು ದೆೇಶಕ್ೆೆ 
ವಿರತದಧವನಗಿವ ೆ ಎಂದತ ಹೇೆಳಿ, ಅವರತ ಸ್ೂೆೇತಿದನಿರ.ೆ  ಈ ದೆೇಶವನತನ ಅಥಾ ಮನಡಿಕ್ೊಳುುವಲ್ಲಿ 
ರನಷ್ಟರೇಯ ಪಕ್ಷ್ವನದ ಕ್ನಂಗರೆಸ್ಚ ಪಕ್ಷ್ವು ಸಂಪೂಣಾವನಗಿ ವಿಫಲವನಗಿದೆ ಎಂದತ ರ್ನನತ ಈ 
ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ ಹೆೇಳಬೇೆಕ್ನಗಿದೆ.  ಅವರತ ಯನರನೂನ ಸಹ ಅಥಾ ಮನಡಿಕ್ೂೆಳುಲತ ಸ್ನಧಾವಿಲಿ.  
ಅವರ ವೇಟಚ ಬನಾಂಕಚನೂನ ಸಹ ಅವರತ ಉಳಿಸಿಕ್ೊಳುಲ್ಲಲಿ.  ಒಳೆುಯ ಕ್ೆಲಸಗಳನತನ ಮನಡತವ 
ಸಕ್ನಾರವನತನ ಅಥಾ ಮನಡಿಕ್ೊಳುುವಲ್ಲಿ ಕ್ನಂಗೆರಸ್ಚ ಪಕ್ಷ್ವು ಸ್ೂೆೇತಿರತವ ಫಲವನಗಿ ಇವತಿುನ ದವಸ 
ಆಮಚ ಆದಾ ಪಕ್ಷ್ದಂತ್ಹ ಪಕ್ಷ್ವು ದೆಹಲ್ಲಯ ಜೊತ್ಗೆ ೆಮತ್ೊುಂದತ ರನಜಾದಲ್ಲಿ ತ್ನನ ಅಧಿಕ್ನರವನತನ 
ಹಿಡಿದತಕ್ೂೆಂಡಿದ.ೆ   
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ರೈೆತ್ರ ಬಗೆೆ ಅತ್ಾಂತ್ ಹಚೆಿಿನ ಪರಶಂಸೆ್ಗೂೆಳುುವ ಅರೆ್ೇಕ ಕ್ನಯಾಕರಮಗಳನತನ ಪರಸಕು ಸ್ನಲ್ಲನ 
ಆಯವಾಯದಲ್ಲಿ ನಮಾ ಮನನಾ ಮತಖ್ಾಮಂತಿರಗಳು ನೇಡಿದನಿರ.ೆ  ರನಜಾದ ಅಥಾ ವಾವಸೆ್ಾಯ ಬಗೆೆ 
ಹೆೇಳುವುದನದರೆ, 2019-20 ರ ಅಂತ್ಾದಲ್ಲಿ ಕ್ೂೆೇವಿಡಚ ಸಂಕಷಾವು ಪನರರಂಭ್ವನಯಿತ್ತ, 2020-21 
ಬಹಳ ಕಷಾದ ವಷಾವನಗಿತ್ತು.  2021-22 ರಲ್ಲಿ ರನಜಸಾ ಸಂಗರಹದ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳನತನ ಗಮನಸಿ, 
ಆರ್ಥಾಕ ಪತನಃಶೆಿೇಚನಗೊಳುುತಿುರತವುದತ ಕಂಡತ ಸ್ನಂಕ್ನರಮಿಕ ರೂೆೇಗಗಳನತನ ಎದತರಿಸತವ ಸಲತವನಗಿ 
ಪೊರೇತ್ನೆಹ ನೇಡಿದ ಸಕ್ನಾರ ಇಂದನ ಆರ್ಥಾಕತ್ಯೆನತನ ತ್ರಬೇೆಕ್ನದರೆ, ಇವುಗಳ ನಡತವೆಯೂ ಸಹ 
ಯನರತ ಕಷಾ ಪಡತತಿುದನಿರೆ, ಅವರಿಗೆ ಸಕ್ನಾರವು ಪೂೆರೇತ್ನೆಹ ನೇಡಿತ್ತ.  ಇದರ ಫಲವನಗಿ ತೆ್ರಿಗೆ 
ಸಂಗರಹಣೆ ಮತ್ತು ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ.ಯ ರನಜಾದ ಪನಲತ ಪಡಯೆತವುದತ ಇವುಗಳು ಈ ಮಟಾದಲ್ಲಿರಲತ 
ಇವತಿುನ ದವಸ ಸ್ನಧಾವನಗಿದೆ.   

 
ಕೃಷ್ಟ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಶೇೆಕಡನ 2.2 ರಷತಾ, ಕ್ೆೈಗನರಿಕ್ ೆವಲಯದಲ್ಲಿ ಶೆೇಕಡನ 7.4 ರಷತಾ, ಸ್ೇೆವನ 

ವಲಯದಲ್ಲಿ ಶೇೆಕಡನ 9.2 ರಷತಾ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಂಡತ ಬಂದದ.ೆ  ಇದಕ್ೆೆ ಸಕ್ನಾರದ ದೂರದೃಷ್ಟಾ ಮತ್ತು 
ಉತ್ುಮ ಆಡಳಿತ್ವೆೇ ಕ್ನರಣವನಗಿದ.ೆ  2021-22 ರೆ್ೇ ಸ್ನಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಸಮಗರ ಜಿ.ಡಿ.ಪ್ತ., ಯತ ಶೆೇಕಡನ 
9.5 ರಷತಾ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನತನ ಹೊಂದತತ್ುದೆ ಎಂದತ ಸಕ್ನಾರವು ನರಿೇಕ್ಷಿಸಿದೆ. ಇದಕಿೆಂತ್ 
ಆಶನದನಯಕವು ಇರ್ನೆೇನತ ಬೆೇಕ್ೆಂದತ ರ್ನನತ ಕ್ೆೇಳಬಯಸತತ್ೆುೇರೆ್.  ಈ ಸಕ್ನಾರವು ಬಹಳ ಚೆರ್ನನಗಿ 
ಜನಪರ ಕ್ೆಲಸಗಳನತನ ಮನಡತತಿುದೆ ಹನಗೂ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ನಟಿಾನಲ್ಲಿ ಸ್ನಗತತಿುದೆ. ಮನನಾ 
ಮತಖ್ಾಮಂತಿರಗಳು ರನಜಾದ ಹಣಕ್ನಸತ ಪರಿಸಿಾತಿಯನತನ ಮತಚತಿವರ ೆ ಮನಡದೇೆ, ಜನರ ಮತಂದೆ 
ತ್ತಂಬನ ಚೆರ್ನನಗಿ ತ್ೆರೆದಟಿಾದನಿರ.ೆ  ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷ್ದ ಸದಸಾರನದ ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವೆಂಕಟೆೇಶ್ಚ ಹನಗೂ 
ಮತಿುತ್ರ ೆಅರೆ್ೇಕ ಮಿತ್ರರತ ಮನತ್ರ್ನಡತವ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ ಸಕ್ನಾರವು ಇಷ್ೂೆಾಂದತ ಯೇಜರೆ್ಗಳನತನ 
ಹೆೇಗ ೆ ಅನತಷ್ನಠನಗೊಳಿಸತತ್ುದೆ ಹನಗೂ ಸಕ್ನಾರವು ಇದಕ್ೆೆಲನಿ ಹಣವನತನ ಎಲ್ಲಿಂದ ತ್ರತತ್ುದೆ 
ಎಂಬತದನಗಿ ಕ್ೆೇಳುತಿುದಿರತ.  ಪರಸತುತ್ ಮಂಡಿಸಿರತವ ಆಯವಾಯವನತನ “ಕನಸಿನ ಆಯವಾಯ”ಚ
ಎಂಬತದನಗಿ ಅವರತಗಳು ಹೆೇಳಿದರತ.  ರ್ನವೂ ಸಹ ಇಷ್ೊಾಂದತ ಕನಸತಗಳನತನ ಎಲ್ಲಿಂದ ತ್ರತತ್ನುರೆ 
ಎಂದತ ಭನವಿಸಿದೆವು.  ಕನಸತ ಕಂಡರ ೆಮನತ್ರವೆೇ ಅದನತನ ನನಸತಗೊಳಿಸಲತ ಸ್ನಧಾ.  ಸಾಂತ್ ತೆ್ರಿಗೆ, 
ತ್ೆೇರಿಯೇತ್ರ ಸಿಾೇಕೃತಿ, ಕ್ೇೆಂದರದ ತ್ೆರಿಗೆಯಲ್ಲಿ ರನಜಾದ ಪನಲತ, ಕ್ೆೇಂದರ ಸಕ್ನಾರದ ಸಹನಯಧನ 
ಎಂಬತದನಗಿ ನಮಾ ಸಕ್ನಾರವು ತಿಳಿಸತತ್ುದೆ.  ಇಂತ್ಹ ಆದನಯದ ಮೂಲಗಳೆಲಿವನೂನ ಸ್ೇೆರಿಸಿ 
ರ್ನವು ಯನವ ರಿೇತಿಯನಗಿ ಹಣವನತನ ಹೊಂದಸತತ್ೆುೇವೆ ಅದೆೇ ರಿೇತಿಯನಗಿ ಆಯವಾಯದಲ್ಲಿ 
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ಅಂದನಜಿಸಲನದ 24,273 ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪನಯಿಗಳಿಂದ 27,145 ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪನಯಿಗಳಿಗೆ ಕ್ೇೆಂದರ 
ಸಕ್ನಾರದಂದ ರನಜಾದ ತೆ್ರಿಗೆಗಳ ಪನಲನತನ ಹಚೆಿಿಸಲನಗಿದ.ೆ  ಅಂದರೆ 3 ಸ್ನವಿರ ಕ್ೊೇಟಿ 
ರೂಪನಯಿಗಳಷತಾ ಹೆಚಿಿನ ಮೊತ್ುವನತನ ಕ್ೆೇಂದರ ಸಕ್ನಾರವು ರನಜಾಕ್ೆೆ ನೇಡಿದೆ.  ಈ ಅಂಶವನತನ ರ್ನವು 
ಮನಸಿೆನಲ್ಲಿಟತಾಕ್ೂೆಂಡಿದೆಿೇವ.ೆ  2022-23 ರೆ್ೇ ಸ್ನಲ್ಲನ ಕ್ೆೇಂದರದ ಆಯವಾಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ 
ರನಜಾದ ತೆ್ರಿಗೆಯ ಹಂಚಿಕ್ೆಯ ಮೊತ್ುವರ್ನನಗಿ 29,783 ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪನಯಿಗಳನತನ ನೇಡತವುದನಗಿ 
ರ್ನವು ಅಂದನಜತ ಮನಡಿಕ್ೂೆಂಡಿದೆಿೇವೆ.  ಇವತಿುನ ದವಸ ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ., ಪರಿಹನರ ಧನ, ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ., 
ಸಂಗರಹಣೆ ಕ್ೆೇತ್ರದ ಹನದಯಲ್ಲಿರತವುದನತನ ಇವತಿುನ ದವಸ ನೇವುಗಳೆಲಿರೂ ಸಹ ರೆ್ೂೇಡತತಿುದಿೇರಿ.  
ಇವುಗಳ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳು ತ್ಮಾ ಮತಂದವೆ.  ಇವುಗಳರ್ನೆೇ ಪತನರತಚಿರಿಸತತ್ನು, ರ್ನನತ ತ್ಮಾ 
ಸಮಯವನತನ ವಾಥಾಗೊಳಿಸತವುದಲಿ.  ಇಂತ್ಹ ಸನನವೆೇಶದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನಮಾ ಮರ್ೆಯಲ್ಲಿ ಎಷತಾ 
ಹಣವಿದೆಯೇ ಅದಕೆನತಗತಣವನಗಿ ರ್ನವು ನೇಡಿರತವ ವನಗನಿನ ಹನಗೂ ಆಯವಾಯದಲ್ಲಿ 
ಘೂೇಷ್ಟಸಿರತವ ಯೇಜರೆ್ಗಳನತನ ಅನತಷ್ನಠನಗೂೆಳಿಸಲತ ಸ್ನಧಾವನಗತತ್ುದೆ.  ಮತಂದನ ದನಗಳಲ್ಲಿ 
ನಮಾ ಪಕ್ಷ್ವೂ ಸಹ ಚತರ್ನವಣೆಯನತನ ಎದತರಿಸಬೆೇಕ್ನಗಿದೆ.  ಮತ್ೂೆುಂದತ ಬನರಿ ರ್ನವು 
ಅಧಿಕ್ನರವನತನ ಪಡದೆತಕ್ೂೆಳುಬೆೇಕತ, ಏಕ್ೆಂದರ,ೆ ಅಧಾಂಬಧಾ ಕನಸತಗಳನತನ ಕ್ೂೆಟತಾ ಹೂೆೇಗತವುದಕ್ೆೆ 
ನಮಗೂ ಸಹ ಸ್ನಧಾವಿಲಿ.  ಈ ನಟಿಾನಲ್ಲಿ ರ್ನವು ಉತ್ುಮವನದ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ೆಲಸಗಳನತನ 
ನವಾಹಿಸಬೆೇಕತ.   

       (ಮತಂದತ) 
(೨೫೦)/೧೦-೩-೨೦೨೨/೪-೫೦/ಎಲಚಎಂ/ಎಂಡಿ 

ಡನ: ತ್ೆೇಜಸಿಾನ ಗೌಡ(ಮತಂದತ):- 

ನಮಾ ಮನನಾ ಮಂತಿರಗಳನದ ಶ್ರೇ ಆರ. ಅಶೆ್ೇಕರವರತ, ಶ್ರೇ ಎಸ್.ಟಿ.ಸ್ೂೆೇಮಶೆೇಖ್ರಚರವರತ, ಶ್ರೇ 
ವಿ.ಸ್ೂೆೇಮಣಣನವರತ, ಶ್ರೇ ಕ್.ೆಗೊೇಪನಲಯಾನವರತ ಚೆರ್ನನಗಿ ಕ್ೆಲಸವನತನ ಮನಡಿದನಿರ.ೆ ಕ್ನಮಿಾಕ 
ಇಲನಖಯೆ ಸಚಿವರನದ ಶ್ರೇ ಶ್ವರನಂ ಹೆಬನಬರಚರವರತ ಕ್ನಮಿಾಕ ಇಲನಖಯೆಲ್ಲಿ ಇಷ್ೂೆಾಂದತ 
ಕ್ೆಲಸವನತನ ಮನಡಬಹತದನ ಎನತನವ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡಿದನಿರ.ೆ ಕ್ೊೇವಿಡ-೧೯ರ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 
ಕ್ನಮಿಾಕರತ ಗೂಳ ೆಹೂೆೇಗತವಂತ್ಹ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ ಒಬಬ ಕ್ನಮಿಾಕರತ ಹಸಿವಿನಂದ ಬಳಲಬನರದತ 
ಎಂದತ ಆಹನರದ ಪೂೆಟಾಣವನತನ ಕ್ೊಟಿಾದನಿರೆ, ಎಲನಿ ರಿೇತಿಯ ಸ್ೇೆವನ ಭ್ದರತ್ೆಯನತನ ಕ್ೊಡತವಲ್ಲಿ 
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ಉತ್ುಮವನದ ಕ್ೆಲಸವನತನ ಮನಡಿ ಪರಶಸಿುಗ ೆ ಪನತ್ರರನಗಿದನಿರ.ೆ ಅವರಿಗೆ ನನನ ಅಭಿನಂದರೆ್ಗಳನತನ 
ಸಲ್ಲಿಸತತ್ೆುೇರ್.ೆ ಮನನಾ ಮತಖ್ಾಮಂತಿರಗಳ ಸಂಪತಟದಲ್ಲಿಯ ಪರತಿಯಬಬ ಮಂತಿರಗಳು ತ್ತಂಬನ 
ಜವನಬನಿರಿಯಿಂದ, ಹೊಣಗೆನರಿಕ್ೆಯಿಂದ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡಿದಿರಿಂದ ಇಂತ್ಹ ಉತ್ುಮವನದ ಬಜೆಟಚನತನ 
ಕ್ೊಡಲತ ಸಹನಯವನಗಿದ ೆಎನತನವುದನತನ ಹೆೇಳಬಯಸತತ್ೆುೇರೆ್.  

    ನನಗ ೆ ತ್ತಂಬನ ಖ್ತಷ್ಟ ಕ್ೊಟಿಾರತವ ವಿಚನರ ಎಂದರೆ, ನೇರನವರಿ ಯೇಜರೆ್. ರ್ನನತ ಕನಸತ 
ಮನಸಿೆನಲ್ಲಿಯೂ ಬರಿ ನೇರನವರಿ ಬಗೆೆಯೇ ಯೇಚರೆ್ ಮನಡತತಿುದೆ. ನೇರನವರಿ ಯೇಜರೆ್ ಎಲಿರಿಗೂ 
ಬೆೇಕ್ನಗಿರತವಂತ್ಹದತಿ. ಅಧಾಕ್ೆೆ ನಂತಿರತವ ಯೇಜರೆ್ಗಳನತನ ಪೂಣಾಗೂೆಳಿಸಬೆೇಕ್ನಗಿದೆ. ಇಂತ್ಹ 
ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ ಮನನಾ ಮತಖ್ಾಮಂತಿರಗಳ ಹೃದಯಕ್ೆೆ ಅತ್ಾಂತ್ ಪ್ತರಯವನದ ವಿಚನರ ಎಂದರೆ 
ನೇರನವರಿ ಯೇಜರೆ್ಗಳು. ಅವರ ತ್ಂದೆಯವರ ಆಡಳಿತ್ವನತನ ರೆ್ೂೇಡತವಂತ್ಹ ಸತಯೇಗ ನನಗ ೆ
ಸಿಕಿೆತ್ತು. ನೇರನವರಿ ಸಚಿವರನಗಿ, ಗೃಹ ಸಚಿವರನಗಿ ಇವತ್ತು ಮತಖ್ಾಮಂತಿರಗಳನಗಿ ಶ್ರೇ ಬಸವರನಜ 
ಬೊಮನಾಯಿಯವರತ ಕ್ನಯಾನವಾಹಿಸತತಿುದನಿರ.ೆ ಇವತ್ತ ನೇರನವರಿಗನಗಿ ತ್ಮಾ ಶಕಿು ಮಿೇರಿ 
ಅನತದನನವನತನ ಕ್ೊಟಿಾದನಿರೆ. ಇದಕ್ನೆಗಿ ಆರ್ಥಾಕ ಇಲನಖಯೆವರಿಗೂ ಧನಾವನದಗಳನತನ ಹೆೇಳುತ್ೆುೇರ್ೆ. 
ಬಜೆಟಚ ತ್ಯನರಿಸತವುದತ ಅಷತಾ ಸತಲಭ್ದ ಕ್ೆಲಸವಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂೆಂಡತ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದತ 
ಸತಲಭ್, ಆದರೆ ಎಲಿರನೂನ ಮಚಿಿಸಬೆೇಕತ, ಜನರನತನ ಮಚಿಿಸಬೆೇಕತ, ಅಂತಿಮವನಗಿ ತಿಜೊೇರಿಯಿಂದ 
ಹಣವನತನ ಕ್ೊಡಬೇೆಕ್ನಗತತ್ುದೆ. ಹಣ ಕ್ೂೆಡಬೇೆಕ್ನದರೆ ಅಷತಾ ಹಣ ಸಂಗರಹವನಗಬೆೇಕತ. ಇದರ risk 
ನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡತ, challenge ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಂಡತ ಆರ್ಥಾಕ ಇಲನಖ ೆ ಸಂಪೂಣಾವನದ 
ಸಹಕ್ನರವನತನ ಕ್ೊಟಿಾದೆ. ಉನನತ್ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ರನಜಾದ ಪರಿಸಿಾತಿಯನತನ ತಿಳಿಸಿ ಗಟಿಾ ನಧನಾರವನತನ 
ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುಲತ ಸಹಕ್ನರ ಮನಡಿದನಿರ.ೆ ಆರ್ಥಾಕ ಇಲನಖೆಯವರತ ಅಭಿನಂದರೆ್ಗ ೆಪನತ್ರರನಗತತ್ನುರೆ. 

    ಕ್ೆೇಂದರ ಸಕ್ನಾರದ ಪ್ತ.ಎಂ. ಕಿಸ್ನನ್ಚ ಯೇಜರೆ್ಯಡಿಯಲ್ಲಿನ ೫೦ ಲಕ್ಷ್ಕೂೆ ಹೆಚಿಿನ ರೈೆತ್ರಿಗ ೆ
೨೦೨೧-೨೨ರ್ೆೇ ಸ್ನಲ್ಲನಲ್ಲಿ ರನಜಾ ಸಕ್ನಾರದಂದ ಹೆಚತಿವರಿಯನಗಿ ೧,೯೭೮ ಕ್ೊೇಟಿ ರೂ.ಗಳ 
ಅನತದನನವನತನ ರೆ್ೇರವನಗಿ ರೈೆತ್ರ ಖನತೆ್ಗ ೆಜಮನ ಮನಡಿದನಿರ.ೆ ದಯಮನಡಿ ಅಥಾ ಮನಡಿಕ್ೊಳಿು, 
ಉತ್ುರ ಪರದೆೇಶದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಬರಿ ಭನವರ್ನತ್ಾಕ ವಿಚನರಗಳಿಗೆ ಮತ್ ಬರಲ್ಲಲಿ, ರೈೆತ್ರನತನ ದನರಿ 
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ತ್ಪ್ತಪಸಿದರತ ಸಹ, ಯನವ ರೈೆತ್ ಕ್ೆೇಂದರದ ಫಲವನತನ ಪಡದೆದನಿರೆ ಅವರತ, ಕ್ೆೇಂದರದಲ್ಲಿ ಪರಧನನ 
ಮಂತಿರಗಳು ಮತ್ತು ಎಲನಿ ಬಿಜಿಪ್ತ ಸಕ್ನಾರ ಇರತವಂತ್ಹ ರನಜಾಗಳ ಮತಖ್ಾಮಂತಿರಗಳ ಕ್ೆಲಸವನತನ 
ರೆ್ೂೇಡಿ ಜನರತ ನಮಗೆ ರನಜಕಿೇಯವನಗಿ ಶಕಿುಯನತನ ತ್ತಂಬಿ ಬೆನತನ ತ್ಟಿಾದನಿರ.ೆ ಈ ಕ್ನರಣದಂದ 
ಇಷತಾ ಉತ್ುಮವನದ ಚತರ್ನವಣನ ಫಲ್ಲತ್ನಂಶವನತನ ಪಡಯೆಲತ ಸ್ನಧಾವನಗಿದ ೆ ಎಂದತ 
ಹೆೇಳಬಹತದನಗಿದ.ೆ  

   ರನಜಾದ ಸಣಣ ಮತ್ತು ಅತಿ ಸಣಣ ರೈೆತ್ರಿಗೆ ಕೃಷ್ಟ ಯಂತ್ೊರೇಪಕರಣಗಳನತನ ಕ್ೆೈಗೆಟತಕತವಂತ್ೆ 
ಮನಡಿದನಿರ.ೆ ರೈೆತ್ರ ಆದನಯವನತನ ಹೆಚಿಿಸತವ ಧೆಾೇಯದೊಂದಗೆ ರನಷರದಲ್ಲಿಯೇ ಮೊದಲ ಬನರಿಗ ೆ
“Directorate of Secondary Agriculture”ಚ ವನತನ ಸ್ನಾಪ್ತಸಲನಗಿದ.ೆ ರೈೆತ್ ಉತ್ನಪದಕರ 
ಸಂಸೆ್ಾಗಳನತನ ಬಳಸಿ ಕೃಷ್ಟಯ ಪನರಥಮಿಕ ಉತ್ಪನನಗಳ ಮೌಲಾವಧಾರ್ೆ ಮನಡಿ, ಈ ಉತ್ಪನನಗಳಿಗೆ 
ಹೆಚಿಿನ ಮನರತಕಟೆಾ ಅವಕ್ನಶಗಳನತನ ಸೃಷ್ಟಾಸಲತ ಇದತ ಸಹಕ್ನರಿಯನಗಲ್ಲದ.ೆ  ಉತ್ಪನನಗಳನತನ 
ಮನರನಟ ಮತ್ತು ರಫತು ಮನಡಲತ 5೦ ಕ್ೂೆೇಟಿ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ ಯೇಜರೆ್ಯನತನ ರೂಪ್ತಸಲತ ನಮಾ 
ಸಕ್ನಾರ ಕರಮವನತನ ವಹಿಸಿದೆ.  

     ನರ್ನೆ ಅರೆ್ೇಕ ಸ್ೆನೇಹಿತ್ರತ ಕೃಷ್ಟ ಮತ್ತು ತ್ೊೇಟಗನರಿಕ್ೆ ಉತ್ಪನನಗಳ ಬಗೆೆ ಮನತ್ರ್ನಡಿದನಿರೆ. ಕೃಷ್ಟ 
ಮತ್ತು ತ್ೊೇಟಗನರಿಕ್ೆ ಉತ್ಪನನಗಳು ಪೊೇಲನಗತವುದನತನ ತ್ಪ್ತಪಸತವ ವಿಚನರದಲ್ಲಿ ಒಳೆುಯ 
ಪರದಶಾನವನತನ ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜಾ ಮನಡಿದ.ೆ ಮೌಲಾವಧಾರ್ೆಯನತನ ಉತ್ೆುೇಜಿಸತ ಮತ್ತು ಸರಬರನಜತ  
ಮನಡಲತ ಹಂತ್-ಹಂತ್ವನಗಿ ಮಿನ ಆಹನರ ಪನಕಚಾಗಳನತನ ಖನಸಗಿ-ಸ್ನವಾಜನಕ ಸಹಭನಗಿತ್ಾದಲ್ಲಿ 
ಸ್ನಾಪ್ತಸಲನಗತತಿುದೆ.  

   ೧,೦೦೦ ಎಕರ ೆಪರದೆೇಶದಲ್ಲ ರೆ್ೈಸಗಿಾಕ ಕೃಷ್ಟ ಪದಧತಿಯಲ್ಲಿ, ಮಣಿಣನ ಆರೂೆೇಗಾ ಚೆರ್ನನಗಿರಬೆೇಕತ, 
ಭ್ೂಮಿ ತ್ನಯಿಯ ಆರೂೆೇಗಾ ಚೆರ್ನನಗಿರಬೆೇಕ್ೆಂದತ ಸ್ನರಜನಕ ಸಿಾರಿೇಕರಣ, ಜೆೈವಿಕ ವಿಶೆಿೇಷಣೆ – 
ಮಣಿಣನ ಆರೂೆೇಗಾವನತನ ರಕ್ಷ್ಣ ೆ ಮನಡಲತ ರನಜಾದಲ್ಲಿ ಒಟನಾರೆ ೨ ಲಕ್ಷ್ ಹೆಕ್ೆಾೇರಚ ಪರದೇೆಶವನತನ 
ಸ್ನವಯವ ಕೃಷ್ಟಯಡಿ ತ್ರಲನಗಿದ.ೆ ಇವತ್ತು ಸಿರಿ ಧನನಾಗಳಿಗ ೆಎಷತಾ ಬೆಲ ೆಇದ ೆಎಂದತ ಎಲಿರಿಗೂ 
ಗೊತಿುದೆ. ಸಕೆರೆ ಖನಯಿಲೆಯನತನ ಇನತನ ಅರೆ್ೇಕ ಕ್ನಯಿಲೆಗಳನತನ ನವನರಣೆ ಮನಡತವಲ್ಲಿ 
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ಸಿರಿಧನನಾಗಳು ಪನರಮತಖ್ಾತ್ೆಯನತನ ಪಡಯೆತತಿುವೆ. ಕ್ೇೆವಲ ecology ಬಗೆೆ ಮನತ್ರ್ನಡತ್ಕೆಂರನದಿಲಿ. 
ಮಣಿಣಗ ೆ ಹನಕತವಂತ್ಹ ರನಸ್ನಯನಕವನತನ ಕರಮೇಣ ಕಡಿಮ  ಮನಡಬೇೆಕತ, ಸ್ನವಯತವ 
ಕೃಷ್ಟಯನತನ ತ್ರಬೇೆಕತ ಎನತನವ ನಟಿಾನಲ್ಲಿ ಸ್ನವಯವ ಉತ್ಪನನಗಳ ಉತ್ನಪದರೆ್ಯಲ್ಲಿ ನಮಾ ರನಜಾವು 
ಮೂರರೆ್ೇ ಸ್ನಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ನಟಿಾನಲ್ಲಿ ನಮಾ ಸಕ್ನಾರ ಒಳೆುೇಯ ಕ್ೆಲಸಗಳನತನ ಮನಡತತಿುದೆ.  

     ನಮಾ ರನಜಾದಲ್ಲಿ ೫೭ ತ್ನಲೂಿಕತಗಳು ಮಳಯೆರೆ್ನ ಅವಲಂಬಿಸಿವ.ೆ ಇಂತ್ಹ ತ್ನಲೂಿಕತಗಳಲ್ಲಿ 
೧೬೦೦ ಅಡಿ ಬೂೆೇರವಲೆಚ ಕ್ೂೆೇರೆದರೆ fluoride ನೇರತ ಬರತತ್ುದೆ. ಕ್.ೆಸಿ.ರ್ನಲಯೆಿಂದ 
ಸಂಸೆರಿಸಿದಂತ್ಹ ಚರಂಡಿ ನೇರಿನಂದ ಕ್ೆರೆಯನತನ ತ್ತಂಬಿಸಿಕ್ೂೆಂಡತ ಚಿಕೆಬಳನುಪೂರ, ಕ್ೊೇಲನರ, 
ಬೆಂಗಳೂರತ ಗನರಮನಂತ್ರ ಭನಗಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಂಚನಯಿಯನತನ  ಮನಡಲನಗತತಿುದ.ೆ  ರನಜಾದ ೫೭ 
ತ್ನಲೂಿಕತಗಳ ವನಾಪ್ತುಯ ೨.೭೫ ಲಕ್ಷ್ ಹೆಕ್ೆೇರಚ ಮಳೆಯನಶ್ರತ್ ಪರದೆೇಶದಲ್ಲಿ ಕ್ೆೇಂದರ ಸಕ್ನಾರದ 
ರೆ್ರವಿರೆ್ೂಂದಗೆ ೬೪೨ ಕ್ೂೆೇಟಿ ರೂ.ವೆಚಿದಲ್ಲಿ ಪರಧನನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ ಸಿಂಚನಯಿ ಯೇಜರೆ್-
ಜಲನನಯನ ಅಭಿವೃದಧ ಘಟಕ-೨.೦ನತನ ಜನರಿಗೊಳಿಸಲತ ಕರಮವಹಿಸಲನಗತತ್ುದೆ.  

     ಮೈಸೂರತ-ಬೆಂಗಳೂರತ ಮನತ್ರ ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜಾವಲಿ. ಆದಿರಿಂದ ಸಮನನವನದ 
ವಿಕ್ನಸವನಗಬೆೇಕತ ಎಂದತ ಬೆಳಗನವಿ ಜಿಲೆಿ ಅಥಣಿ ತ್ನಲೂಿಕಿನಲ್ಲಿ ಒಂದತ ಹೂೆಸ ಕೃಷ್ಟ ಕ್ನಲೇೆಜನತನ 
ಸ್ನಾಪ್ತಸಲತ ಯೇಜಿಸಲನಗಿದೆ.  ಕಲಬತರಗಿ ಮತ್ತು ಯನದಗಿರಿ ಜಿಲೆಿಯಲ್ಲಿ ಬಳೆೆಯತವ ವಿಶ್ಷಾವನದ 
ಭೌಗೊೇಳಿಕ ಸೂಚಾಂಕ ಹೂೆಂದ ತ್ೊಗರಿಬೇೆಳೆಯನತನ “Bhima Pulse”ಚbrand ನಡಿ ಮನರನಟ 
ಮನಡಲತ ಉದೆಿೇಶ್ಸಲನಗಿದೆ. ಹಿರೇೆಕ್ೆರೂರಿನಲ್ಲ ಗೂೆೇವಿನ ಜೊೇಳ ಸಂಶೆ್ ೇಧರ್ನ ಕ್ೆೇಂದರವನತನ 
ಸ್ನಾಪ್ತಸಲತ ಉದೆಿೇಶ್ಸಿದೆ. ಧನರವನಡದ ಕೃಷ್ಟ ವಿಶಾವಿದನಾಲಯದಲ್ಲಿ “ಡನ: ಎಸ್.ವಿ.ಪನಟಿೇಲಚ ಕೃಷ್ಟ 
ಸಂಶೆ್ ೇದರ್,ೆ ತ್ರಬೇೆತಿ ಹನಗೂ ರೈೆತ್ರ ಶೆರೇಯೇಭಿವೃದಧ ಪ್ತೇಠ”ಚವನತನ ಸ್ನಾಪ್ತಸಲನಗತತ್ುದೆ.  ಇವಲೆಿವು 
ರೈೆತ್ ಬೆನನಲತಬನತನ ಗಟಿಾಮನಡತವಂತ್ಹ ಕ್ನಯಾಕರಮಗಳನಗಿವ.ೆ ರೆ್ೇರವನಗಿ ಹಣ ಕ್ೊಡತವುದಲಿ, 
ಮಿೇನತ ಹಿಡಿಯತವುದನತನ ಕಲ್ಲಸತವಂಥ, ಜಿೇವನಕ್ೆೆ ದೇಘಾಕ್ನಲ್ಲಕವನಗಿ ಉಪಯೇಗವನತನ 
ಕ್ೊಡತವಂತ್ಹ ಅವರ ಬದತಕನತನ ಗಟಿಾಮನಡಲತ ಇಂತ್ಹ ಕಠಿಣ ಪರಿಸಿಾತಿಯಲ್ಲಿಯತ ಏರೆ್ೇನತ 
ಕ್ನಯಾಕರಮಗಳನತನ ಹನಕಿಕ್ೊಳುಲನಗಿದ ೆಎನತನವುದನತನ ರ್ನನತ ಹೆೇಳುತಿುದೆಿೇರೆ್.  
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    ಕೃಷ್ಟಯಲ್ಲಿ ರೈೆತ್ ಮಹಿಳೆಯನತನ ಪೊರೇತ್ನೆಹಿಸತವ ಸಲತವನಗಿ ಹನಗೂ ಇತ್ರ ಮಹಿಳೆಯನತನ 
ಕೃಷ್ಟಯತ್ು ಆಕಷ್ಟಾಸಲತ ಪರತ್ೆಾೇಕವನಗಿ ಕೃಷ್ಟ ಪರಶಸಿು ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಟ ಪಂಡಿತ್ ಪರಶಸಿುಯನತನ 
ನೇಡಲನಗತತ್ುದೆ. ರೇೆಷ್ೆಾ ಕೃಷ್ಟಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯ ಪನತ್ರ ಎಷತಾ ಎನನವುದತ ಎಲಿರಿಗೂ ಗೊತಿುದೆ. ಮಂಡಾ 
ಭನಗದಲ್ಲಿ ಇತ್ರ ಭನಗಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಣತಣಮಕೆಳು ಕತಟತಂಬದ ನವಾಹಣೆ ಜೊತ್ಯೆಲ್ಲಿ ಅತ್ತಾನತ್ು ಕೃಷ್ಟ 
ಶರಮದನನವನತನ ಮನಡತತಿುದನಿರ,ೆ leadership ಕ್ೂೆಡತತಿುದನಿರ.ೆ ಆ ಮಹಿಳನ ಲೂೆೇಕಕ್ೆೆ ಇನನಷತಾ ಶಕಿು 
ತ್ತಂಬತವ ಕ್ೆಲಸವನತನ ನಮಾ ಸಕ್ನಾರ ಮನಡಿದ.ೆ ಅದಕ್ನೆಗಿ ಸಮಸು ಮಹಿಳೆಯರ ಪರವನಗಿ 
ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ಧನಾವನದಗಳನತನ ಹೆೇಳಲತ ಇಷಾಪಡತತ್ೆುೇರೆ್.  

    ರನಜಾದಲ್ಲಿ ತ್ೊೇಟಗನರಿಕ್ ೆಬೆಳೆಗಳ ವಿಸಿುೇಣಾವು ೨೬.೩೨ ಲಕ್ಷ್ ಹೆಕ್ೆಾೇರಚಗಳನಗಿದತಿ, ದೆೇಶದಲ್ಲಿಯೇ 
ಮೊದಲರೆ್ೇ ಸ್ನಾನವನತನ ಹೊಂದದೆ. ೨೦೨೧-೨೨ರ್ೆೇ ಸ್ನಲ್ಲನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಯೇಜರೆ್ಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ೧.೩೮ 
ಲಕ್ಷ್ ಫಲನನಭ್ವಿಗಳಿಗೆ ೨೪೦ ಕ್ೊೇಟಿ ರೂ.ಗಳ ಸಹನಯಧವನತನ ನೇಡತತಿುರತವುದತ ತ್ತಂಬನ 
ಮಚತಿವಂತ್ಹ ವಿಚನರವನಗಿದೆ. ತ್ೊೇಟಗನರಿಕ್ೆ ಸ್ನಗತವಳಿ ಕ್ೆೇತ್ರವನತನ ೩೪,೭೦೦ ಹೆಕ್ೆಾೇರಚ ಪರದೇೆಶಕ್ೆ 
ವಿಸುರಿಸಿರತವುದತ ರೈೆತ್ರಿಗೆ ಇನನಷತಾ ಚೈೆತ್ನಾವನತನ ತ್ತಂಬತವಂತ್ಹ ಕ್ೆಲಸವನಗಿದ.ೆ ಇವು populist 
programs or political programs ಅಲಿ invisible ಆಗಿದೆ. ಇವು ಕಣಿಣಗೆ ಕ್ನಣತವುದಲಿ.  
ಇವು Ballot Box ನಲ್ಲಿ  ಕಣಿಣಗೆ ಕ್ನಣತತ್ುದೆ.   

     ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ೆಆಸಿು ಹಕಿೆನಂದ ಎಲಿ ಹಕತೆಗಳನತನ ನಮಾ ಸಕ್ನಾರ ನೇಡತತಿುದೆ. ನಮಾ ಸಕ್ನಾರ 
ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ೆ ಎಷತಾ ಗೌರವವನತನ ಕ್ೊಡತತ್ುದೆ, ಎಷತಾ ಆದಾತ್ಯೆನತನ ಕ್ೊಡತತ್ುದೆ ಎನತನವುದನತನ 
ಗಮನಸತತಿುದೆಿೇವೆ.  

     ನೇರನವರಿ ವಿಚನರವನತನ ಹೆೇಳಬೇೆಕ್ನದರ,ೆ ಕೃಷ್ೆಣಯ ವಿಚನರ ಬಂದನಗ, ನಮಾ ಹಿರಿಯ 
ಸದಸಾರನದ ಶ್ರೇ ಎಸ್.ಆರ.ಪನಟಿೇಲಚರವರತ ಇವತ್ತು ನಮಾ ಸದನದಲ್ಲಿ ಇಲಿ. ಅವರತ ಯನವತ್ತು 
ನೇರನವರಿ ವಿಚನರ ಬಂದನಗ ಕೃಷ್ೆಣಯ ವಿಚನರವನತನ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದಿರತ. ಕೃಷ್ನಣನದ ನೇರಿನ ವಿಚನರ 
ಬಂದನಗ ಎರಡತ ಕಡಯೆ ಸದಸಾರತ ಪಕ್ನತಿೇತ್ವನಗಿ ಬಹಳ ಗಂಭಿೇರವನಗಿ ಚಚೆಾ ಮನಡಿದೆಿೇವೆ. 
ನಮಾ ಮನನಾ ಮತಖ್ಾಮಂತಿರಗಳನದ ಶ್ರೇ ಬಸವರನಜ ಬೊಮನಾಯಿಯವರತ ಇಂತ್ಹ ಕಠಿಣ 
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ಪರಿಸಿಾತಿಯಲ್ಲಿಯತ ಕೂಡ ಉತ್ುರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಹತ್ನಾಕ್ನಂಕ್ಯೆ ಯೇಜರೆ್ಯನದ ಕೃಷ್ನಣ 
ಮೇಲಿಂಡ ೆಯೇಜರೆ್ ಹಂತ್-೩ರ ಅನತಷ್ನಠನಕ್ನೆಗಿ ಪರಸುಕ ಸ್ನಲ್ಲನಲ್ಲಿ ೫೦೦೦ ಕ್ೂೆೇಟಿ ರೂಪನಯಿಗಳ 
ಅನತದನನವನತನ ಒದಗಿಸಿದನಿರ.ೆ ಭ್ೂಸ್ನಾಧಿೇನ, ಪತನಾವಸತಿ, ಪತನಾನಮನಾಣದ ಕ್ನಯಾಗಳಿಗ ೆ
ಹಣವನತನ ಹಂಚಿಕ್ ೆಮನಡಿ ಅಭಿನಂದರೆ್ಗ ೆ ನಮಾ ಸಕ್ನಾರ ಪನತ್ರವನಗಿದೆ ಎಂದತ ಆಡಳಿತ್ ಪಕ್ಷ್ದ 
ಸದಸಾಳನಗಿ ರ್ನನತ ಧನಾವನದಗಳನತನ ಹೆಮಾಯಿಂದ ಹೆೇಳುತ್ುೆೇರೆ್.  

     ಮಹನದನಯಿ ವಿಚನರದಲ್ಲಿ ರ್ನಾಯನಧಿೇಕರಣದ ತಿೇಪ್ತಾನಂತೆ್ ಹಂಚಿಕ್ಯೆನದ ನೇರಿನ ಬಳಕ್ೆಗೆ 
ರನಜಾದ ಕಳಸ್ನ ಬಂಡೂರಿ ರ್ನಲನ ತಿರತವು ಯೇಜರೆ್ಗ ೆಕ್ೆೇಂದರ ಸಕ್ನಾರದ ಸಕ್ಷ್ಮ ಪನರಧಿಕ್ನರದ 
ಅಗತ್ಾ ತಿೇರತವಳಿಗಳನತನ ಪಡಯೆಲತ ಕರಮವಹಿಸತವುದತ ಮನತ್ರವಲಿ ಸದರಿ ಯೇಜರೆ್ಗಳನತನ 
ಅನತಷ್ನಠನಗೊಳಿಸಲತ ಪರಸಕು ಸ್ನಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಸ್ನವಿರ ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪನಯಿಗಳ ಅನತದನನವನತನ 
ಒದಗಿಸಿದನಿರ.ೆ ಹನಗನಗಿ ಮತ್ೊುಮಾ ಧನಾವನದವನತನ ಹೆೇಳಲತ ಇಷಾಪಡತತ್ೆುೇರೆ್. ಭ್ದನರ ಮೇಲಿಂಡ ೆ
ಯೇಜರೆ್ಯನತನ ರನಷ್ಟಾೇಯ ಯೇಜರೆ್ಯನಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲತ ಕ್ೆೇಂದರ ಸಚಿವ ಸಂಪತಟಕ್ೆ, ಕ್ೆೇಂದರ 
ಜಲಶಕಿು ಮಂತ್ನರಲಯದ “High Power Steering Committee”ಚ ಗೆ ಶ್ಫನರಸ್ಚ ಮನಡಿದತಿ 
ಈ ಯೇಜರೆ್ಯನತನ ರನಷ್ಟರೇಯ ಯೇಜರೆ್ಯನಗಿ ಮನಡಿಸತವಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಕ್ನಾರ ದಟಾವನದ 
ಒತ್ನುಯವನತನ ಮನಡಿ ಸಫಲವನಗಿದ.ೆ ಅದಕ್ನೆಗಿ ಕ್ೇೆಂದರ ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ಮತ್ತು ರನಜಾ ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ 
ನಜವನಗಿಯತ ಅಭಿನಂದರೆ್ಗಳನತನ ಹೆೇಳಬೇೆಕ್ನಗತತ್ುದೆ.  

                                                                  (ಮತಂದತ)  

(251)10-03-2022(05-00)bsd-md 

ಡನ: ತ್ೆೇಜಸಿಾನಗೌಡ (ಮತಂದತ) 

ಕ್ೆೇಂದರದ ಯೇಜರೆ್ಯಟಿಾಗೆ ಪರಸಕು ಸ್ನಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದತಗಾದಂತ್ಹ ಬೆಂಗನಡಿನ ಭನಗಗಳನತನ ನಮಾ 
ಸಕ್ನಾರವು ಮರೆಯಲ್ಲಲಿ. ೬೦ ಕಿ.ಮಿೇ ಕ್ನಮಗನರಿಗಳನತನ ಪೂಣಾಗೊಳಿಸಲತ, ಹೊಳಲಚಕ್ೆರೆ 
feeder canal ಇರಬಹತದತ, ೨೮ ಕ್ೆರೆಗಳಿಗೆ ನೇರತ ತ್ತಂಬಿಸತವ ಅಥವನ ತ್ರಿೇಕ್ೆರ ೆಏತ್ನೇರನವರಿ 
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ಯೇಜರೆ್ಯ ಕ್ನಮಗನರಿಗಳಡಿ ೨೦,೧೫೦ ಹೆಕ್ೆಾೇರಚ ಪರದೆೇಶಕ್ೆೆ ನೇರನವರಿ ಕಲ್ಲಪಸತವುದತ ಇರಬಹತದತ, 
೭೯ ಕ್ೆರೆಗಳಿಗ ೆ ನೇರತ ತ್ತಂಬಿಸಲತ ಕರಮ ವಹಿಸಿರತವುದತ ಇರಬಹತದತ, ಇವೆಲಿವೂ ಸ್ೇೆರಿ 
ಒಟನಾರೆಯನಗಿ ರೂ. ೩ ಸ್ನವಿರ ಕ್ೊೇಟಿಗಳ ಅನತದನನವನತನ ಒದಗಿಸಿ, budget ಕ್ೂೆಟಿಾದನಿಯೇ 
ವಿನಃ ಕ್ೆೇವಲ ಬನಯಿ ಮನತಿನಲ್ಲಿ budget ಕ್ೂೆಟಿಾಲಿ ಎಂಬತದನತನ ಪರತಿ ಪಕ್ಷ್ದ ಟಿೇಕ್ೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ುರ 
ಹೆೇಳಬಯಸತತ್ುೆೇರೆ್.  

 ಇನತನ ಎತಿುನ ಹೂೆಳೆ ಯೇಜರೆ್ ಬಗೆೆ ಹೆೇಳುವುದನದರೆ, ರನಜಾದ ಜನರ ಒಂದೂೆಂದತ 
ರೂಪನಯಿ ತೆ್ರಿಗೆ ಹಣವನತನ ಕ್ನಲಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಯೇಜರೆ್ಗಳನತನ ಅನತಷ್ನಠನ ಮನಡದದಿರ ೆರನಜಾದ 
ಬೊಕೆಸಕ್ೆೆ ಹೊರೆಯನಗತತ್ುದೆ ಎಂಬತದನತನ ಎರಡೂ ಕಡ ೆಪಕ್ಷ್ ಬೆೇಧ ಮರತೆ್ತ ಚಚೆಾ ಮನಡಿದೆಿೇವೆ. 
ಇವತ್ತು ಎತಿುನ ಹೊಳೆ ಸಮಗರ ಯೇಜರೆ್ಯ ಪರಥಮ ಹಂತ್ದ ಕ್ನಮಗನರಿಗಳನತನ ಪರಸಕು ಸ್ನಲ್ಲನಲ್ಲಿ 
ಪನರಯೇಗಿಕವನಗಿ ಜನರಿಗೊಳಿಸತವುದತ ಮನತ್ರವಲಿ, ಯೇಜರೆ್ಯ ಎರಡರೆ್ೇ ಹಂತ್ದ ೨೬೦ ಕಿ.ಮಿೇ 
ಅಂದರೆ gravitation canal ನ T.G.Halli-Ramanagara feeder canal, Madhugiri 
feeder canal and Gowribidanur feeder canal ಕ್ನಮಗನರಿಗಳನತನ  ಪೂಣಾಗೊಳಿಸಿ, 
ಮತಂದನ ವಷಾದ ಮತಂಗನರತ ಹಂಗನಮಿನಲ್ಲಿ ನೇರತ ಪೂರೈೆಸಲತ ಕರಮ ಜರತಗಿಸಲತ ಯೇಜರೆ್ಯ 
ಉಳಿಕ್ೆ ಕ್ನಮಗನರಿಗಳನತನ ಹಂತ್ ಹಂತ್ವನಗಿ ಕ್ನಯಾಗತ್ಗೂೆಳಿಸಲತ ರೂ.೩ ಸ್ನವಿರ ಕ್ೊೇಟಿಗಳ 
ಅನತದನನವನತನ ನಮಾ ಸಕ್ನಾರ ಮತ್ತು ಮನನಾ ಮತಖ್ಾ ಮಂತಿರಗಳು ಒದಗಿಸಿದನಿರ.ೆ ಹನಗನಗಿ 
ಕ್ೆೇವಲ ಮನತ್ರ್ನಡತವ ಸಕ್ನಾರವನಗಿರದೆೇ ಕೃತಿಯಿಂದ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡತವ ಸಕ್ನಾರವನಗಿದತಿ, 
ಸಕ್ನಾರದ ವಿರತದಧ ಯನವುದೆೇ ಟಿೇಕ್ೆಗಳಿಗೆ ಅವಕ್ನಶವಿಲಿ ಎಂದತ ಹೆೇಳಬಯಸತತ್ುೆೇರ್.ೆ  

 ಇನತನ ಮೇಕ್ೆದನಟತ ವಿಚನರವನಗಿ ಹೆೇಳುವುದನದರೆ, ಅದರ ಬಗೆೆ ಚಚೆಾಯನಗಿ, ಮೇಕ್ೆದನಟತ 
೧ ಮತ್ತು ಮೇಕ್ೆದನಟತ ೨ ಹಂತ್ಗಳು ಆಯಿತ್ತ. ಯನವುದೆೇ ನೇರನವರಿ ಯೇಜರೆ್ಗಳ ಬಗೆೆ 
ಯನವುದೆೇ political party ಗಳು ಹೂೆೇರನಟ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ನಮಾ ಅಭ್ಾಯಂತ್ರವೇೆನೂ ಇಲಿ. 
ಅಧಿಕ್ನರದಲ್ಲಿದಿ ಸಂದಭ್ಾ ಹನಗೂ ನೇರನವರಿ ಸಚಿವರನಗಿದನಿಗ ಮನಡದೇೆ ರ್ನವು ಅಧಿಕ್ನರಕ್ೆೆ ಬಂದ 
ಮೇಲ…ೆ.. 
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 ಶ್ರೇ ಗೊೇವಿಂದ ಎಂ. ಕ್ನರಜೊೇಳ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮೇಕ್ೆದನಟತ ವಿಚನರವನಗಿ 
ಅರೆ್ೇಕರತ ಸದನದ ಒಳಗ ೆ ಹನಗೂ ಹೂೆರಗೆ ಪರಸ್ನುಪ ಮನಡಿದನಿರ.ೆ ೬ರ್ೇೆ ತ್ನರಿೇಖಿಗ ೆ ಭನರತ್ 
ಸಕ್ನಾರದ ಜಲಶಕಿು ಮಂತಿರಗಳನದ ಶ್ರೇ ಗಜೆೇಂದ್ ಸಿಂಗಚ ಶೆೇಖನವತಚ ಇಲ್ಲಿಗ ೆಬಂದದಿರತ. ಅವರ 
ಜೊತ್ೆ ರ್ನನತ ಯತಕ್ೆಪ್ತಯ ರ್ನರನಯಣಪತರಚ, ಭಿೇಮರನಯನ ಗತಡಿಗೆ Upper Krishna 
Project tour ಮನಡಿದೆಿನತ. ಇಲ್ಲಿ ನನಗ ೆಗಂಟೆಗಟಾಳೆ time ಕ್ೂೆಟಿಾದತಿ, ಅವರತ ಉಳಿದತಕ್ೂೆಂಡ 
place ನಲ್ಲಿ ಹೊೇಗಿ ಮನತ್ರ್ನಡಿದೆಿನತ. ನಮಾ ಕೃಷಣ ಬಗೆೆ ಆಗಿರಬಹತದತ, ಮಹದನಯಿ ಬಗೆೆ 
ಆಗಿರಬಹತದತ ಅಥವನ ಮೇಕ್ೆದನಟತ ಯೇಜರೆ್ ಬಗೆೆ ಆಗಿರಬಹತದತ, ನವಿಲ್ಲ Balancing 
Reservoir ಬಗೆೆ ಸಹ ಮನತ್ರ್ನಡಿದೆಿೇರೆ್. ರ್ನನತ ಸೂಕ್ಷ್ಮವನಗಿ ಸದನಕ್ೆೆ ಹೆೇಳಬಯಸತತ್ೆುೇರೆ್. 
ಅರೆ್ೇಕರತ ಹೊರಗಡೆ ಪರಸ್ನುಪ ಮನಡಿದೆಿೇರ್.ೆ ಇದರ ಬಗೆೆ press ನವರತ ಕ್ೆೇಳಿರತವುದರಿಂದ ಅವರತ 
ಹೆೇಳಿದನಿರೆ ಎಂದತ ಬಂದತ್ತು. ಅದೆೇರೆ್ಂದರೆ ತ್ಮಿಳು ರ್ನಡತ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದವರತ ಪರಸಪರ 
ಮನತ್ತಕತ್ ೆಮೂಲಕ ಇತ್ಾಥಾ ಮನಡಿಕ್ೂೆಳುಬೆೇಕತ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದನಿರ ೆಎಂದತ ಪತಿರಕ್ೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದತ್ತು. 
ರ್ನನತ ಹೆೇಳುವುದೇೆರ್ೆಂದರೆ, ಈಗನಗಲೆೇ ಅಂತ್ರರನಜಾ ವನಾಜಾಗಳಿರತವ ನೇರನವರಿ ಸಮಸ್ೆಾಗಳಿಗ ೆ
Tribunals award ಮನಡಿರತ್ಕೆಂಥ ನೇರಿನ quantity ಬಗೆೆ ಪತನಃ ಮನತ್ರ್ನಡತವ ಪರಶೆನ 
ಉದ್ವವನಗತವುದಲಿ. ಈಗ ಕೃಷಣ ಹಂಚಿಕ್ ೆ ಆಗಿರಬಹತದತ, ಮಹದನಯಿ ನೇರಿನ ಹಂಚಿಕ್ ೆ
ಆಗಿರಬಹತದತ, ಕ್ನವೇೆರಿ ನದ ನೇರಿನ ಹಂಚಿಕ್ೆ ಅಥವನ ಮೇಕ್ೆದನಟತ ನೇರಿನ ಹಂಚಿಕ್ ೆಆಗಿರಬಹತದತ, 
ಹಂಚಿಕ್ಯೆನದ ನೇರಿನ ಬಗೆೆ ಪತನರಚ ಚಚಾೆಯ ಅಗತ್ಾತ್ ೆಇಲಿ. ಅದನತನ ನಮಾ ಸಕ್ನಾರ ಮನಡಲತ 
ಸಿದಿವಿಲಿ. ಇಷತಾ ವಿಚನರವನತನ ಸದನದ ಮೂಲಕ ಜನತ್ೆಗೆ ಹೆೇಳಬಯಸತತ್ೆುೇರ್ೆ. 

 ಡನ: ತ್ೆೇಜಸಿಾನಗೌಡ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಒಂದತ ಉತ್ುಮ ಸಮನಜದ ಮೂಲ 
ಘಟಕವು ಕತಟತಂಬವನಗಿದತಿ, ಕತಟತಂಬದ ಮೂಲ ವಾಕಿು ತ್ನಯಿ ಮತ್ತು ಮಕೆಳನಗಿದನಿರ.ೆ ಮನನಾ 
ಹನಲಪಪ ಆಚನರ ರವರತ ಮಹಿಳನ, ಮಕೆಳ, ಅಂಗವಿಕಲರ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ರ್ನಗರಿಕರ ಕಲನಾಣ 
ಮಂತಿರಗಳನಗಿ ಉತ್ುಮವನದ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡತತಿುದನಿರ.ೆ ಹನಗನಗಿ ಯನವ ವಲಯವನತನ ನಮಾ 
ಸಕ್ನಾರವು ನಲಾಕ್ಷ್ೂ ಮನಡಿಲಿ. ಇಂತ್ಹ budget ಕ್ೊಡತವ ಸಿಾತಿ ಬಗೆೆ ಆಗಲ್ಲೇ, ಒಂದತ ರಿೇತಿ 
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ಎದೆಗತಂದತವಂತ್ಹ ಸನನವೇೆಶ ಇದನಿಗಲೂ ಮನನಾ ಬೊಮನಾಯಿ ರವರ ಮತತ್ೆದಧತ್ನ ಹನಗೂ ಅವರ 
ವಿದನಾಹಾತ್ೆ ಇರಬಹತದತ, ಕ್ೆೇಂದರದಲ್ಲಿ ಅವರ ಪರಯತ್ನ ಅಥವನ ಅವರ ಸಂಯಮದ ವಾಕಿುತ್ಾದ 
ಕ್ನರಣಗಳು ಇರಬಹತದತ, ಒಂದತ political party ಯ ಶ್ಸಿುನ ಸಿಪನಯಿ ಆಗಿದನಿಗೂಾ 
ಕ್ೆೇಂದರದಂದ ಬರಬೆೇಕ್ನದ ಹಣವನತನ ತ್ರತವನಗ ನಮಾ ಮಂತಿರಗಳು……. ಮನನಾ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡತ ಭನಗಗಳಲ್ಲಿ action movie ಮತ್ತು art movie ಎಂದತ 
ಇವೆ. ನನಗ ೆresult oriented Government ಇಷಾ. ಅಧಿಕ್ನರ ಇದನಿಗ ಮನತ್ರ್ನಡಿ action 
ಆಗದೇೆ ಇರತವುದಕಿೆಂತ್ ಮನತ್ರ್ನಡದೆೇ ಆಗಬೇೆಕತ. ಆಡದೆೇ ಮನಡತವವನತ ರೂಢಿಯಳಗ ೆಉತ್ುಮ 
ಎನತನವಂತ್ ೆಶಕಿುಯಿಂದ ಆಗದೆೇ ಇರತವುದನತನ ಯತಕಿುಯಿಂದ ಮನಡಬೇೆಕ್ನದನಗ ಶಕಿುಯ ಅವಶಾಕತ್ೆ 
ಇಲಿ. ಏಕ್ೆಂದರ ೆಇದತ ಸ್ೇೆವ ೆಮತ್ತು ಬದಧತ್ೆಯ ವಿಚನರವನಗಿದ.ೆ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ೆೆ ಬರಬೆೇಕ್ನದ ಒಂದತ 
ಪೆೈಸ್ೆಯನತನ ಬಿಡತವ ಪರಶೆನ ಇಲಿ. ನಮಾ ೨೫ ಸಂಸದರತ ಏನತ ಮನಡತತಿುದನಿರೆ ಮನಡತತಿುದನಿರ ೆಎಂದತ 
ಕೂಗನಡಿ ಎದತರತಗಡ ೆ ಬಂದತ pose ಕ್ೂೆಡತವುದರಿಂದ ಹಣ ಬರತವುದಲಿ. ಮನನಾ 
ಮತಖ್ಾಮಂತಿರಗಳು ಎಷತಾ ಬನರಿ ದೆಹಲ್ಲಗೆ ಹೊೇಗಿದನಿರ ೆ ಮತ್ತು ಎಷತಾ ಬನರಿ ಸಂಸದರ ಸಭೆ 
ಮನಡಿದನಿರ.ೆ ಮನನಾ ಮತಖ್ಾಮಂತಿರಗಳು ಕ್ೆೇಂದರದ ಪರತಿೇತಿ ಎನತನವುದತ ಜನತ್ೆಯ ಮತಂದ ೆಇದೆ. 
ಪತಿರಕ್ನ ಮಿತ್ರರತ ಪರತಿ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ ಪರಕಟಣೆ ಮನಡಿದನಿರ.ೆ ಅವರತ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡತವ ವಾಕಿು. ಮನನಾ 
ಮೊೇದ ರವರತ ೨೫ ಜನ ಸಂಸದರನತನ ಕ್ೊಟಿಾರತವ ಕರ್ನಾಟಕವನತನ ಮರೆಯತವ ಪರಶೆನಯತ 
ಉದ್ವಿಸತತ್ುದೆಯೇ? ರ್ನವು politicians ಆಗಿದೆಿೇವೆ. ರ್ನವು ೨೦೨೯ ರೆ್ೇ ಇಸವಿವರೆಗ ೆಇರ್ೂೆನಂದತ 
ಅವಧಿಗ ೆ ಅಧಿಕ್ನರವನತನ ಹಿಡಿಯಬೆೇಕತ ಎಂದತ ಹಗಲತ ರನತಿರ ಕಷಾಪಟತಾ, ಕ್ೂೆೇಟನಾಂತ್ರ 
ಕ್ನಯಾಕತ್ಾರೊಡರೆ್ ಇದೆಿೇವೆ. ರ್ನವಲೆಿರೂ ಪತಣಾವಂತ್ರತ, ಇಲ್ಲಿಯವರಗೆ ೆ ಬಂದದೆಿೇವೆ. ಜಿಲನಿ 
ಪಂಚನಯಿತಿ ಮತ್ತು ತ್ನಲೂಿಕತ ಪಂಚನಯಿತಿಗಳಿಗ ೆಎಷತಾ ಜನರತವುದಕ್ೆೆ ಸ್ನಧಾ? ಒಂದತ ward 
member ಆಗತವುದಕ್ೆೆ ಎಷತಾ ಜನರಿಗ ೆ ಸ್ನಧಾ? ಅದತ ಯನವುದೆೇ political party 
ಆಗಿರಬಹತದತ. ನಮಾ party ಯಲ್ಲಿ ರ್ನವು ಸರ್ನಾಸಿಗಳಲಿ! ಮತ್ೊುಮಾ ರನಜಾದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ್ನರಕ್ೆೆ 
ಬಂದತ ಕನಸಿನ ಕರ್ನಾಟಕವನತನ ಕಟಾಬೆೇಕತ. ಹಿಂದ ೆಮನನಾ ಸದನನಂದ ಗೌಡರತ ಇರಬಹತದತ, ಶ್ರೇ 
ಜಗದೇಶ್ಚ ಶೆಟಾರಚ ರವರತ ಇರಬಹತದತ, ಮನನಾ ಯಡಿಯೂರಪಪನವರತ ಇರಬಹತದತ ಅಥವನ ಪರಸತುತ್ 
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ಬೊಮನಾಯಿ ರವರತ ಇರಬಹತದತ, ಮನನಾ ಈಶಾರಪಪನವರತ ಇರಬಹತದತ, ಮನನಾ ಅಶೆ್ೇಕಚ ರವರತ 
ಇರಬಹತದತ, ಶ್ರೇ ಅಶಾಥ್ಚ ರ್ನರನಯಣಚ, ಮನನಾ ಸವದಯವರತ ಸ್ೇೆರಿದಂತ್ ೆ ಬಹಳ ಜನರಿಗ ೆ
ಅವಕ್ನಶವನತನ ಕ್ೊಟಿಾದೆ. ಅರೆ್ೇಕ ಸಚಿವರತ ಅವರ ಇಲನಖಗೆಳಲ್ಲಿ ಉತ್ುಮವನದ ಕ್ೆಲಸವನತನ 
ಮನಡತತಿುದನಿರ.ೆ ಅದತ ಕ್ೊೇವಿಡಚ ಇರಬಹತದತ ಅಥವನ ಮತ್ೊುಂದತ ಇರಬಹತದತ. ಒಂದತ ದವಸ 
ತೆ್ರಿಗೆ ಸಂಗರಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಮನನಾ ಗೊೇಪನಲಯಾನವರತ task ಅನತನ fix ಮನಡಿರತವ ಬಗೆೆ 
ಹೆೇಳುತಿುದಿರತ. ಮನನಾ ಮತಖ್ಾಮಂತಿರಗಳು ಸ್ನೆೇಹಿಜಿೇವಿಯನಗಿದಿರೂ ಇಲನಖಗೆಳ ವಿಚನರ ಬಂದನಗ 
ಬಿಗಿ ಆಡಳಿತ್ವನತನ ಮನಡತವ ವಾಕಿುಯನಗಿದನಿರ.ೆ ಯೇಜರ್ನ ಇಲನಖಯೆ ಮನನಾ ಶನಲ್ಲೇನ 
ರಜನೇಶ್ಚ ರವರತ ಕ್ೆಲವು meeting ಗಳಲ್ಲಿ ಹಣವನತನ ಉಪಯೇಗ ಮನಡಬೆೇಕತ, ಅದತ ಭ್ೂಮಿ 
ಕ್ೊಡತವ ಕ್ನಯಾಕರಮ ಇರಬಹತದತ ಅಥವನ ಮತ್ೂೆುಂದತ ಇರಬಹತದತ, ಇಲಿದದಿರ ೆತ್ಕ್ಷ್ಣ ಯನವ 
ಯನವ ಇಲನಖಗೆಳಲ್ಲಿ ಏರೆ್ೇನತ ಸಮಸ್ೆಾಗಳು ಇವ ೆ ಎಂದತ DC ಗಳನತನ ಕರದೆತ ಉತ್ುಮವನದ 
ಅಧಿಕ್ನರ ಚಲನಯಿಸತತ್ನುರ.ೆ ಕ್ೆೇವಲ ೬ ತಿಂಗಳು ಆಗಿರತವುದರಿಂದ ಸಮಯ ಕ್ೂೆಡಬೇೆಕಲಿವೇೆ ಮತು 
ವಿಶನಾಸ ಇಡಬೇೆಕಲಿವೆೇ? ಮಿೇನಗೆ ಈಜತವುದನತನ ಹೆೇಳಿಕ್ೊಡಬೇೆಕ್ನಗಿಲಿ! ಮನನಾ ಬೊಮನಾಯಿ 
ರವರತ ಮನನಾ ದೆೇವೆೇಗೌಡರತ ಇರಬಹತದತ, ಶ್ರೇ ಜೆ.ಹೆರ್ಚ. ಪಟೆೇಲಚ ರವರತ ಇರಬಹತದತ ಅಥವನ 
ಮನನಾ ಯಡಿಯೂರಪಪನವರತ ಇರಬಹತದತ ಅಥವನ ಶ್ರೇ ಎಸ್ಚ.ಎಂ. ಕೃಷ್ನಣ ರವರತ ಅಥವ 
ರನಮಕೃಷಣ ಹೆಗೆಡ ೆ ರವರತ ಇರಬಹತದತ, ಇಂತ್ಹ ಅರೆ್ೇಕ ಮತತ್ೆದಧಗಳ ಆಡಳಿತ್ವನತನ ರೆ್ೂೇಡಿ 
ಬೆಳೆದವರತ. 

 ಶ್ರೇ ಸಿ.ಎಸ್ಚ ಮಂಜೆೇಗೌಡ:- ಮನನಾ ದೆೇವೆೇಗೌಡರ ಹೆಸರನತನ ಹೆೇಳಿ. 

 ಡನ: ತ್ೆೇಜಸಿಾನಗೌಡ:- ರ್ನನತ ಅವರ ಹೆಸರರೆ್ನೇ first ಹೆೇಳಿದೆಿೇರ್ೆ, ಮನನಾ ಸದಸಾರತ 
ಕ್ೆೇಳಿಸಿಕ್ೂೆಳುಲ್ಲಲಿ ಎಂದನಸತತ್ುದೆ. ಅವರ ಹೆಸರರೆ್ನೇ first ಹೆೇಳಿದೆಿೇರ್ೆ. ಮನನಾ ಸದಸಾರತ ಆ ರಿೇತಿ 
ತ್ಪತಪ ಮನಡಬನರದತ. ಅವರತ ದೆೇಶದ ರ್ನಯಕರತ. ತ್ಪನಪಗಿ ತಿಳಿಯಬನರದತ.  

 ಶ್ರೇ ಆರಚ.ಬಿ. ತಿಮನಾಪೂರ:- ಅವರತ next ಮನತ್ರ್ನಡತವ mood ನಲ್ಲಿ ಇದಿರತ. 
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 ಡನ: ತ್ೆೇಜಸಿಾನಗೌಡ:- ಹನಗನಗಿ ಅಂತ್ಹ ಸಣಣತ್ನವನತನ ರ್ನನತ ಮನಡತವುದಲಿ, ಅವರತ 
ದೆೇಶದ ಪರಧನನಯನಗಿದಿವರನಗಿದನಿರೆ. ಅವರತ ಮನಡತತ್ನುರ.ೆ ಅವರತ ಮನನಾ ಮೊೇದ ರವರ ಬಗೆೆ 
ಮನಡತತ್ನುರ.ೆ ಅವರತ ಉಲೆಿೇಖ್ ಮನಡಿದಿರಿಂದ ಹೆೇಳುತಿುದೆಿೇರ್.ೆ  

(ಗೊಂದಲ) 

 ಶ್ರೇ ಸಿ.ಎಸ್ಚ. ಮಂಜೆೇಗೌಡ:- ರ್ನವು ಯನವನಗಲೂ ರ್ನಾಯದ ಪರವನಗಿ ಇರತತ್ೆುೇವೆ, 
ನತಡಿದಂತ್ ೆನಡಯೆತವವರ ಬಗೆೆ ಖ್ತಷ್ಟ ಪಡತತ್ೆುೇವೆ.  

 ಡನ: ತ್ೆೇಜಸಿಾನಗೌಡ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ತ್ನವು ತ್ಮಾ ಪ್ತೇಠದಂದ ಕ್ೊಟಾ 
ಸೂಚರೆ್ಯನತನ ರ್ನನತ ಗೌರವಿಸಬೆೇಕತ, ಬೆೇರಯೆವರತ ಮನತ್ರ್ನಡತವವರಿದನಿರೆ. ಉಕ್ೆರೇನ್ಚನಲ್ಲಿ ನಮಾ 
ಮಕೆಳು ವಿದನಾಭನಾಸಕ್ೆೆ ಹೂೆೇಗಿ ತ್ೂೆಂದರೆ ಸಿಕಿೆ ಹನಕಿಕ್ೊಂಡರತ.  

(ಮತಂದತ) 

(252) 10.03.2022 5.10 hv.ak 

ಡನ|| ತ್ೆೇಜಸಿಾನಗೌಡ(ಮತಂದತವರಿದದತಿ):- 

ಸರ್ನಾನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ,ಚ “ಏನೂ ಆಗತವುದಲಿ, ಯನವನಗಲೂ ಇಲ್ಲಿ ಯತದಧ ನಡಯೆತತಿುರತತ್ುದೆ”ಚ
ಎಂದತ ಮಧಾವತಿಾಗಳು ನಮಾ ಮಕೆಳನತನ ದನರಿ ತ್ಪ್ತಪಸಿದರತ. ನಮಾ ಭನರತ್ ಸಕ್ನಾರ 3-4 
ತಿಂಗಳುಗಳ ಮೊದಲೇೆ ಒಂದತ ಸೂಚರೆ್ಯನತನ ನೇಡಿತ್ತು.ಚ “ಉಕ್ೆರೇನ್ಚ ಮತ್ತು ರಷ್ನಾ ನಡತವ ೆ
ಅಶನಂತಿಯತತ್ ವನತ್ನವರಣ ಏಪಾಡತವ ಸಂಭ್ವವಿದೆ ನಮಾ ವಿದನಾರ್ಥಾಗಳೆಲಿ ವನಪಸತೆ ಬನನ”ಚ
ಎನತನವ ಕರಯೆನತನ ನೇಡಿತ್ತು. ಭನರತ್ ದೆೇಶವನತನ ಬಿಟತಾ ಜಗತಿುನ ಬೆೇರ ೆಯನವುದನದರೊಂದತ ದೇೆಶ 
ಯತದಧ ಭ್ೂಮಿಗ ೆ ತ್ೆರಳಿ, ಸಕ್ನಾರದ ವೆಚಿದಲ್ಲಿ ತ್ನನ ರ್ನಗರಿಕರನತನ ಸತರಕ್ಷಿತ್ವನಗಿ ತ್ನಯನನಡಿಗೆ 
ಕರದೆತಕ್ೊಂಡತ ಬಂದತ ಅವರತಗಳ ಮರ್ೆಗೆ ತ್ಲತಪ್ತಸಿದಿರೆ ರ್ನನತ ಅವರಿಗೊಂದತ ಸ್ಲೊಾಟಚ 
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ನೇಡತತಿುದೆಿ. ಮನನಾ ನರೇೆಂದರ ಮೊೇದಯವರ ರೆ್ೇತ್ೃತ್ಾದ ನಮಾ ಭನರತ್ದ ಸಕ್ನಾರ ಮತ್ತು ಮನನಾ 
ಬಸವರನಜ ಬೊಮನಾಯಿಯವರ ಸಕ್ನಾರ ಆ ಕ್ೆಲಸವನತನ ಮನಡಿದ.ೆ 

 

     ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವೆಂಕಟೆೇಶ್ಚ:- ಸರ್ನಾನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ನಮಾ ಪಕ್ಷ್ದ ಸಕ್ನಾರ 
ಅಧಿಕ್ನರದಲ್ಲಿದನಿಗ, ಕತವೈೆತಚನಂದ ಒಂದತ ಲಕ್ಷ್ದ ಎಪಪತ್ತು ಸ್ನವಿರ ಜನರನತನ ತ್ನಯನನಡಿಗೆ 
ಕರದೆತಕ್ೊಂಡತ ಬಂದದೆಿವು. ಒಂದತ ದನಕೂೆ ರ್ನವು ಈ ವಿಚನರವನತನ ಪೆರಸ್ಚ ಮತಂದೆ ಹೆೇಳಿರಲ್ಲಲಿ. 

 

     ಡನ||ತ್ೆೇಜಸಿಾನ ಗೌಡ:- ಸರ್ನಾನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಾ ಸದಸಾರತ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕ್ೆೆ 
ರ್ನನತ ಯಿೇಲಿಚ ಆಗಿಲಿ.ಚ “ಇದತ ಮನತ್ರ್ನಡದೆೇ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡತವ ಸಕ್ನಾರ”ಚ ಎಂದತ ನಮಾ 
ವೆೈದಾಕಿೇಯ ಶ್ಕ್ಷ್ಣ ಸಚಿವರತ ಹೆೇಳಿದನಿರ.ೆ ನಮಾ ರ್ನಡಿನ ವಿದನಾರ್ಥಾ ನವಿೇನ್ಚ ಉಕ್ರೆೇನ್ಚನಲ್ಲಿ 
ಮೃತ್ಪಟನಾಗ ಆತ್ನ ದೆೇಹವನತನ ಅಲ್ಲಿಂದ ತ್ರಬೇೆಕ್ೆಂದತ ರನಜತ್ನಂತಿರಕ ಶಕಿುಯನತನ ಬಳಸಲನಗಿತ್ತು. 
ಅಲ್ಲಪು ರನಷರನೇತಿಯ ಮೂಲಕ ಪರಯತಿನಸಲನಯಿತ್ತ. ಆಲ್ಲಪು ನೇತಿ ಎಂದನಗ, ಪಂಡಿತಚ 
ಜವಹರಲನಲಚ ರೆ್ಹರತ, ಶ್ರೇಮತಿ ಇಂದರನಗನಂಧಿ ಮತ್ತು ಮನನಾ ರನಜಿೇವಚಗನಂಧಿಯವರ 
ಕ್ೊಡತಗೆಯನತನ ಮರೆಯತವುದಕ್ೆೆ ಸ್ನಧಾವನಗತವುದಲಿ. ನಮಾ ದೆೇಶದ ಪರಂಪರಯೆನತನ 
ಅಗೌರವಿಸತವುದಕ್ೆೆ ರ್ನನತ ಹೊೇಗತವುದಲಿ. ಅಂತ್ರರನಷ್ಟರೇಯ ಮಟಾದಲ್ಲಿ ಮೊದಲತ  ‘Look West 
Policy’ಚಎನತನವುದತ ಇತ್ತು. ಈಗ ರ್ನವು ಅದನತನ ‘Look East Policy’ಚಯರ್ನನಗಿ ಮನಪನಾಡತ 
ಮನಡಿಕ್ೊಂಡಿದೆಿೇವೆ.  

     ಸರ್ನಾನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಆಪನಾನಸ್ನಾನದಲ್ಲಿ ಭನರತ್ ತ್ನನ ಅಮೂಲಾವನಗಿರತವ ಹಣವನತನ 
ವಿನಯೇಗ ಮನಡಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿನ ಜನರತ ಭನರತಿೇಯರನತನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿಟತಾಕ್ೊಂಡತ ಪ್ತರೇತಿಸತತ್ನುರೆ. 
ಅದತ ನಮಾ ಮಹನಭನರತ್ದಲ್ಲಿ ಬರತವಂತ್ಹ ಗನಂಧನರ ದೆೇಶ. ಅದತ ನಮಾ ಸ್ನಮನರಟಚ ಅಶೆ್ೇಕನತ 
ಆಳಿದಂತ್ಹ ದೆೇಶವನಗಿದೆ. ಅದನತನ ರ್ನವು ಮರೆಯತವುದಕ್ೆೆ ಸ್ನಧಾವಿಲಿ. ಅದತ ನಮಾ ಭ್ೂಮಿಯ 
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ಒಂದತ ಭನಗವನಗಿದೆ. ಅಂತ್ಹ ದೆೇಶದಲ್ಲಿ ತ್ನಲ್ಲಬನನ್ಚನಂತ್ಹ ಭ್ಯೇತ್ನಪದಕರತ ಅಧಿಕ್ನರವನತನ 
ನಡಸೆತತಿುದಿರೂ ಸಹ ರಷ್ನಾದಂತ್ಹ ಬಲನಢಾ ದೇೆಶದೂೆಂದಗೆ ರನಜತ್ನಂತಿರಕ ಸಂಬಂಧವನತನ ಒಂದತ 
ಪರಿಣನಮಕ್ನರಿ  ಅಸರವರ್ನನಗಿ ಬಳಸಿ ತ್ನಲ್ಲಬನನ್ಚ  ನಗರಹ ಮನಡಿ, ಭನರತ್ದ ಸಂಪತಿುಗ ೆಯನವುದೆೇ 
ರಿೇತಿಯ ಧಕ್ೆೆ ಬರದಂತ್ೆ  ರೆ್ೂೇಡಿಕ್ೂೆಂಡಿತ್ತು. ಜಗತಿುನ ಎಲಿ ವಿಚನರಗಳಲ್ಲಿ ಭನರತ್ ದೆೇಶ ತ್ನನ ಧವನ 
ಸ್ೇೆರಿಸತತಿುದ.ೆ ಮತಂದೂೆಂದತ ದನ ಭನರತ್ ದೇೆಶ “ಜಗತಚ ವಂದೇೆ ಭನರತ್”ಚ ಎನತನವ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ 
ನಮಾ ಸಕ್ನಾರ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡತತಿುದೆ. ಯತದಧ ಭ್ೂಮಿ ಇರಲ್ಲ, ಶನಂತಿ ಭ್ೂಮಿ ಇರಲ್ಲ; ಯನವುದೆೇ 
ವಿಚನರವನಗಿರಲ್ಲ, ಉತ್ುಮ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡಿದ.ೆ  

     ಸರ್ನಾನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜಾದ ಬಗೆೆ “ಜಯ ಭನರತ್ ಜನನಯ ತ್ನತಜನತೆ್; 
ಜಯಹೆೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಮನತ್ೇೆ”ಚ ಎಂದತ ರನಷರ ಕವಿ ಕತ.ವೆಂ.ಪತ.ರವರತ ಹೆೇಳಿದನಿರ.ೆ ಆ ನಟಿಾನಲ್ಲಿ 
ಸಮಗರ ಭನರತ್ದ ನಮನಾಣಕ್ೆೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜಾದ ಯೇಗದನನ ಬಹಳಷ್ಟಾದೆ. ಅದೆೇ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ 
ಭನರತ್ ಸಕ್ನಾರ ಸಹ  ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜಾದ ಸಮಗರ ಅಭಿವೃದಧಯಲ್ಲಿ ಯನವುದೆೇ ರಿೇತಿಯ 
ತ್ನರತ್ಮಾವನತನ ಮನಡದೇೆ, ಹೆಚಿಿನ ಅಂತ್ಃಕರಣದಂದ ನಮಾ ರನಜಾ ಮತ್ತು ನಮಾ ರನಜಾದ  
ಮತಖ್ಾಮಂತಿರಗಳನತನ ಕ್ನಣತತಿುದೆ. ಸಂಕಷಾ ಕ್ನಲದಲ್ಲಿ ನಮಾ ಮನನಾ ಮತಖ್ಾಮಂತಿರಗಳನದ ಶ್ರೇ 
ಬಸವರನಜ ಬೊಮನಾಯಿಯವರತ ಅತ್ತಾತ್ುಮವನಗಿರತವ ಆಯವಾಯವನತನ ಮಂಡಿಸಿದನಿರೆ. ಈ 
ಆಯವಾಯವನತನ ಅನತಷ್ನಠನಗೊಳಿಸತವ ನಟಿಾನಲ್ಲಿ ಮನನಾ ಮತಖ್ಾಮಂತಿರಗಳು ಮನತ್ರ್ನಡದೆೇ 
ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ತ್ೊೇರಿಸತತ್ನುರೆ. ಮತ್ೊುಮಾ ಭನರತಿೇಯ ಜನತ್ನ ಪಕ್ಷ್ 2023ರಲ್ಲಿ ಆತ್ಾವಿಶನಾಸದಂದ 
ಮರತಕಳಿಸಿ ಬರತವುದಕ್ೆೆ ಈ ಆಯವಾಯ ಸಹಕ್ನರಿಯನಗಿದೆಯಂದತ ಹೆೇಳುತ್ನು, ಇಷತಾ 
ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಅವಕ್ನಶವನತನ ನೇಡಿದ ತ್ಮಗೆ ವಂದಸತತ್ನು, ನನನ ಮನತ್ತಗಳನತನ 
ಮತಕ್ನುಯಗೊಳಿಸತತಿುದೆಿೇರೆ್.  

     ಶ್ರೇ ಸಿ.ಎನ್ಚ.ಮಂಜೆೇಗೌಡ(ಸಾಳಿೇಯ ಸಂಸ್ಾೆಗಳ ಕ್ೆೇತ್ರ):- ಸರ್ನಾನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 
ಆಯವಾಯದ ಮೇಲೆ ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ನನಗ ೆಅವಕ್ನಶವನತನ ನೇಡಿದ ತ್ಮಗ ೆವಂದಸತತ್ನು, ನನನ 
ಮನತ್ತಗಳನತನ ಪನರರಂಭಿಸತತಿುದೆಿೇರ್ೆ. ಮನನಾ ಸದಸಾರನದ ಡನ||ತ್ೆೇಜಸಿಾನಗೌಡರತ ಏರೆ್ೇನತ ಹೆೇಳಿದನಿರೆ, 
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ಅವರ ಆಶಯಗಳು ಏನವ ೆ ಅವೆಲಿವೂ ಈಡೇೆರಲ್ಲಯಂದತ ತ್ನಯಿ ಚನಮತಂಡೆೇಶಾರಿಯಲ್ಲಿ ರ್ನನತ 
ಪನರಥಾರ್ ೆಮನಡತತಿುದೆಿೇರ್ೆ.  

     ಸರ್ನಾನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ನಮಾಲಿರಿಗೂ ಅನನ ನೇಡತವಂತ್ಹ ಅನನದನತ್ನಗೆ ಈ ಸಕ್ನಾರ 
ಯಂತ್ೊರೇಪಕರಣಗಳ ನವಾಹಣೆಗನಗಿ ಒಂದತ ವಷಾಕ್ೆೆ ಕ್ೆೇವಲ 100 ರೂಪನಯಿಗಳನತನ ನೇಡಿದೆ. 
ಇದತ ಸ್ನಕ್ನಗತವುದಲಿ, ಇದರ ಬದಲ್ಲಗೆ 5000 ರೂಪನಯಿಗಳರ್ನನದರೂ ರೈೆತ್ರ ಅಕ್ೌಂಟಚಗೆ 
ಹನಕಬೆೇಕ್ೆನತನವುದತ ನನನ ಒತ್ನುಯವನಗಿದ.ೆ  ಒಂದತ ವಷಾಕ್ೆೆ ಮೂರತ ಎಕರ ೆಜಮಿೇನತ ಇರತವಂತ್ಹ 
ರೈೆತ್ರಿಗ ೆ ಒಂದತ ಎಕರಗೆ ೆ 250 ರೂಪನಯಿಗಳಂತ್ೆ ಡಿೇಸ್ೆಲಚ ವೆಚಿವೆಂದತ ಕ್ೊಡಲನಗತತ್ುದೆಂದತ 
ಘೂೇಷಣೆ ಮನಡಿದನಿರ.ೆ ಇದತ ಯನವುದಕೂೆ ಸ್ನಕ್ನಗತವುದಲಿ. ಕನಷಠ 5000 
ರೂಪನಯಿಗಳರ್ನನದರೂ ಅವರಿಗೆ ಕ್ೊಡಬೇೆಕ್ೆನತನವುದತ ನನನ ಒತ್ನುಯವನಗಿದೆ. ಟನರಕಾರಚ ಅನತನ 
ಸ್ನಾಟಚಾ ಮನಡಿ ಆಫಚ ಮನಡಿದರೆ ಅಧಾ ಲ್ಲೇಟರಚ ಡಿೇಸ್ೆಲಚ ಖ್ಚನಾಗತತ್ುದೆ. ಸಕ್ನಾರ ಘೂೇಷಣ ೆ
ಮನಡಿರತವ ಪರಮನಣದಂದ ರೈೆತ್ರಿಗ ೆ ರ್ನಾಯ ಒದಗಿಸಿದಂತ್ನಗಿದೆಯೇ ಎನತನವುದತ ನನನ 
ಪರಶೆನಯನಗಿದೆ. ಸರ್ನಾನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ತ್ೊೇಟಗನರಿಕ್ನ ಇಲನಖಯೆ ಬಗೆೆ ಮನತ್ರ್ನಡಬೆೇಕ್ನದರ,ೆ 
…… 
     ಶ್ರೇ ಶಶ್ೇಲಚ ಜಿ.ನಮೊೇಶ್(ಶ್ಕ್ಷ್ಕರ ಕ್ೆೇತ್ರ):- ಸರ್ನಾನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಾ ಸದಸಾರತ 
ಊಲೆಿೇಖ್ ಮನಡತತಿುರತವಂತ್ೆ ಡಿೇಸ್ೆಲಚಗನಗಿ ಒಂದತ ಎಕರಗೆ ೆ250 ರೂಪನಯಿಗಳಂತ್ೆ 500 ಕ್ೊೇಟಿ 
ರೂಪನಯಿಗಳನತನ ಸಕ್ನಾರ ಮಿೇಸಲ್ಲಟಿಾದ.ೆ  

     ಶ್ರೇ ಸಿ.ಎನ್ಚ.ಮಂಜೆೇಗೌಡ:- ಸರ್ನಾನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ಯಿೇಲಿಚ ಆಗಿಲಿ. ಇದತ ಈ 
ಸಕ್ನಾರ ಈ ರನಜಾದ ಅನನದನತ್ರಿಗ ೆನೇಡತತಿುರತವ ಉಡತಗೊರಯೆನಗಿದೆ. ಶ್ರೇಮತಿ ತ್ೆೇಜಸಿಾನಗೌಡ 
ಅವರತ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದಿ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ “ಜೆೈ ಭನರತಚ”ಚ ಎಂದತ ಹೆೇಳುತಿುದಿರತ.ಚ “ಜೆೈ ಜವನನ್ಚ; ಜೆೈ 
ಕಿಸ್ನನ್ಚ”ಚ ಎಂದತ ಹೆೇಳುತ್ನುರೆ. ಇವರತ ಕಿಸ್ನನ್ಚಗೆ ಎನತ ಕ್ೂೆಟಿಾದನಿರ,ೆ ಜವನನ್ಚಗೆ ಏನತ 
ಕ್ೊಟಿಾದನಿರೆನತನವುದತ ನನನ ಪರಶೆನಯನಗಿದೆ. ಈ ಸಕ್ನಾರ ಯನರನದರೊಬಬ ಸ್ೈೆನಕನಗೆ Stamp Duty 
ಯಲ್ಲಿ ರಿಯನಯಿತಿ ಕ್ೊಟಿಾದೆಯೇ? 
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     ಶ್ರೇ ರಘುರ್ನಥ್ಚ ರನವಚ ಮಲನೆಪೂರೆ:- ಸರ್ನಾನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಸ್ೈೆನಕರತ 
ಗೌರವಯತತ್ವನಗಿ ಜಿೇವನ ನಡಸೆತವಂತ್ಹ ವನತ್ನವರಣ ನಮನಾಣ ಮನಡಿಕ್ೊಟಿಾರತವುದತ ನಮಾ 
ಸಕ್ನಾರ.  

  ಶ್ರೇ ಸಿ.ಎನ್ಚ.ಮಂಜೆೇಗೌಡ:- ಸರ್ನಾನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಯನವುದೆೇ ಒಂದತ ದೆೇಶ, 
ಜವನನ್ಚ ಮತ್ತು ಕಿಸ್ನನ್ಚನ ಆಧನರದ ಮೇಲೆ ನಂತಿದ.ೆ ಸ್ೈೆನಕನಗೆ Stamp Duty ಯಲ್ಲಿ 
ರಿಯನಯಿತಿ ಕ್ೊಡಬೇೆಕ್ನೆತನವುದತ ಕ್ನನೂನನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಈ ಸಕ್ನಾರ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗ ೆ ಯನವ 
ಸ್ೈೆನಕನಗೆ ರಿಯನಯಿತಿ ಕ್ೊಟಿಾದ ೆ ಎನತನವುದನತನ ಅವರತ ತ್ೊೇರಿಸಲ್ಲ. ಯನರಿಗೂ ರಿಯನಯಿತಿ 
ಕ್ೊಟಿಾಲಿ. ಸ್ೈೆನಕರಿಗ ೆ ಸಕ್ನಾರಿ ಜಮಿೇನತ ಕ್ೂೆಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ ಇದೆ. ಎಷತಾ ಜನ ಸ್ೈೆನಕರಿಗ ೆ ಇವರತ 
ಸಕ್ನಾರಿ ಜಮಿೇನತ ಕ್ೂೆಟಿಾದನಿರೆ ಎನತನವುದನತನ ತ್ೊೇರಿಸಲ್ಲ. 

     ಶ್ರೇ ಶಶ್ೇಲಚ ಜಿ.ನಮೊೇಶ್:- ಸರ್ನಾನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಸ್ೈೆನಕರಿಗೆ ನಮಾ ಸಕ್ನಾರ ಸಕ್ನಾರಿ 
ಜಮಿೇನನತನ ಹಂಚಿಕ್ ೆಮನಡಿದ.ೆ  

     ಶ್ರೇ ಸಿ.ಎನ್ಚ.ಮಂಜೆೇಗೌಡ:- ಸರ್ನಾನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಕ್ೂೆಟಿಾದನಿರೆ. ಆದರೆ, ಎಷತಾ ಜನರಿಗ ೆ
ಕ್ೊಟಿಾದ?ೆ ಯನವುದನದರೂೆಂದತ ದೇೆವಸ್ನಾನಕ್ೆೆ, ಸಂಘ-ಸಂಸೆ್ಾಗಳಿಗೆ ಸಕ್ನಾರ ನೂರನರತ ಎಕರೆ 
ಜಮಿೇನನತನ ಕ್ೊಡತತ್ುದೆ. ಆದರೆ, ದೆೇಶ ಕ್ನಯತವ ಮತ್ತು ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡತವ ಸ್ೈೆನಕರಿಗೆ 10 
ಎಕರ ೆಜಮಿೇನನತನ  ಕ್ೊಡತವುದಕ್ೆೆ ಈ ಸಕ್ನಾರದಂದ ಸ್ನಧಾವನಗತವುದಲಿ. ಗೃಹ ಮಂಡಲ್ಲಗಳಲ್ಲಿ 
ಅಥವನ ನಗರ ಪನರಧಿಕ್ನರದಂದ ಹಂಚಿಕ್ ೆಮನಡಲನಗತವ ನವೇೆಶನಗಳು ಮತ್ತು ಮರ್ೆಗಳಲ್ಲಿ ಶೆೇಕಡನ 
5ರಷಾನತನ ಮಿೇಸಲ್ಲಡಬೆೇಕತ, ಆ ಕ್ನಯಾವನತನ ಈ ಸಕ್ನಾರ ಮನಡಿದೆಯೇ? ಗಡಿಯಲ್ಲಿ 
ಗಲನಟೆಯನಗಿ ಸ್ೈೆನಕ ಸತ್ುರೇೆ, ಆತ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮಕೆಳಿಗೆ ಅದನತನ ನೇಡಬೆೇಕ್ನಗತತ್ುದೆ. ಈ ಸಕ್ನಾರ 
ಸ್ೈೆನಕರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ದೆೇಶವರ್ನನಳುತಿುದೆ. ಈ ಸಕ್ನಾರ ಸ್ೈೆನಕರ ಬಲ್ಲ ಪಡಯೆತತಿುದೆ. ಆ ಸ್ೈೆನಕರಿಗೆ 
ಇವರತ ಏನತ ಕ್ೂೆಡತತಿುದನಿರ?ೆ  
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     ಡನ|| ತ್ೆೇಜಸಿಾನ ಗೌಡ:- ಸರ್ನಾನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅಗತ್ಾ ಸ್ೇೆವೆಗಳಡಿಯಲ್ಲಿ ಡನಕಾರಚಗಳು, 
ಪೊಲ್ಲೇಸ್ಚನವರತ ಮತ್ತು ಶ್ಕ್ಷ್ಕರತ ಸಹ ಬರತತ್ನುರ.ೆ ಕ್ೊೇವಿಡಚ-19 ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ ಎಷತಾ ಜನ 
ಡನಕಾರಚಗಳು ಸತಿುದನಿರೆ.  

     ಶ್ರೇ ಎಸ್ಚ.ಎಲಚ.ಭೊೇಜೇೆಗೌಡ(ಶ್ಕ್ಷ್ಕರ ಕ್ೆೇತ್ರ):- ಸರ್ನಾನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಪತರಂದರ 
ದನಸರ ಒಂದತ ಕಿೇತ್ಾರ್ಯೆನತನ ರ್ನನತ ಇಲ್ಲಿ ರೆ್ನಪತ ಮನಡಿಕ್ೂೆಳುುವುದಕ್ೆೆ ಬಯಸತತಿುದೆಿೇರ್:ೆ 

 

ನಂದಕರಿರಬೇೆಕಿರಬೇೆಕತ 
ಹಂದ ಇದಿರೆ ಕ್ೆೇರಿ ಹನಾಂಗ ೆಶತದಧಯೇ ಹನಂಗೆ; 

 
ಅಂದಂದತ ಮನಡಿದ ಪನಪವೆಂಬ ಮಲ 
ತಿಂದತ ಹೊೇಗತವರಯಾ ನಂದಕರತ 
ವಂಧಿಸಿಸತತಿುರತವ ಜನರಲೆಿರೂ ನಮಾ  
ಪೊಂದಹ ಪತಣಾವ ರ್ೊಯತಾವರಯಾ; 

 
ರ್ನವು ಕನಕದನಸರ ಮತ್ತು ಪತರಂದರದನಸರ ಕಿೇತ್ಾರ್ೆಗಳನತನ ಹನಡತತ್ೆುೇವೆ. ವಿರೂೆೇಧ 
ಪಕ್ಷ್ದಲ್ಲಿರತವವರತ ನಂದರೆ್ಯನತನ ಮನಡಿದರೆ, ಸಕ್ನಾರದಲ್ಲಿರತವವರತ ಬತದಧವಂತ್ರನಗತತ್ನುರೆ. ಅವರಿಗೆ 
ಒಳೆುಯದನಗತತ್ುದೆ. ಆದಿರಿಂದ ಆಡಳಿತ್ ಪಕ್ಷ್ದವರತ ಸಾಲಪ ಸಮನಧನನದಂದ ಕತಳಿತ್ತಕ್ೊಂಡತ ಅವರ 
ಮನತ್ತಗಳನತನ ಕ್ೆೇಳಬೆೇಕತ.   

                     (ಮತಂದತವರಿದದೆ) 
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(253)  10.3.2022  5.20  ಪ್ತಕ್ೆ:ಎಕ್ ೆ

ಶ್ರೇ ಸಿ.ಎನ್ಚ.ಮಂಜೆೇಗೌಡ(ಮತಂದತ) 

ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಗಳೆ, ಯನವುದೆೇ ರ್ಾರ್ಾಕ್ರಮಗಳನಗಲ್ಲ, ಇಷತಾ ದವಸಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ನಂಗೆರಸ್ಚನವರತ 
ಸರ್ಾಾರದ ವಿರೂೆೇಧವನಗಿಯೂ ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪ್ತಯವರತ ಸರ್ಾಾರದ ಪರವನಗಿ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದನತನ 
ರೆ್ೂೇಡಿದೆಿೇವೆ.  ರ್ನನತ ಸರ್ಾಾರದ ಪರ ಅಥವನ ವಿರೂೆೇಧವನಗಿ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುಲಿ.  ರ್ನನತ 
“ಸತ್ಾಮೇವ ಜಯತೆ್ೇ”ಚ ಯ ಪರವನಗಿ ಮನತ್ರ್ನಡ ಬಯಸತತ್ೆುೇರೆ್.  ಸತ್ಾ, ರ್ನಾಯದ ಬಗೆೆ 
ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ  ರ್ನನತ ಬಜೆಟಚ ಮೇಲೆ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದೆಿೇರ್ೆ, ಬಜೆಟಚ ಬಿಟತಾ ಹೊರಗ ೆ
ಹೊೇಗತತಿುಲಿ.  ಮೊರೆ್ನ ದವಸ ಬಿಟಚ ಕ್ನಯಿನ್ಚ ಬಗೆೆ, ಗನಂಜನ-ಅಫಿೇಮಚ ಬಗೆೆ ಚರ್ೆಾ ಮನಡಿದೆವು.  
ಅದನತನ ಯನರತ ನಯಂತ್ರಣ ಮನಡಬೇೆಕತ.  ಪೊಲ್ಲೇಸರತ.  ಈಗಿಲ್ಲಿ ಗೃಹ ಮಂತಿರಗಳು 
ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂೆಂಡಿದನಿರೆ.  ರ್ನವು ಏರೆ್ೇ ಮನತ್ರ್ನಡಿದರೂ, ಆಂದರ ಪರದೆೇಶ, ತ್ಮಿಳುರ್ನಡತ, ಕ್ೆೇರಳ 
ರನಜಾಗಳ ಉದನಹರಣ ೆ ಕ್ೊಟತಾ, ಅವರತ ಮನಡಿರತವ ರ್ಾರ್ಾಕ್ರಮಗಳನತನ ಕ್ನಪ್ತ ಮನಡಿಯೇ 
ಕ್ೊಡತವಂತ್ನಗಿದ.ೆ  ಬೆೇರಯೆವರತ ಮನಡಿದ ಮೇಲ ೆಇವರತ ಮನಡತತ್ನುರೆ.  ಬೆೇರಯೆವರತ ಧರಣಿ 
ಮನಡಿದ ಮೇಲ ೆಕ್ೆಲಸ ಮನಡತತ್ನುರ.ೆ  ಅಂಗನವನಡಿ ಶ್ಕ್ಷ್ಕರಿಗ ೆಸ್ೌಲಭ್ಾಗಳನತನ ಕ್ೊಡತವ ಸಂಬಂಧ 
ಕ್ೆೇರಳದ ಉದನಹರಣ ೆ ಕ್ೂೆಡಲನಗತತ್ುದೆ.  ತ್ಮಿಳುರ್ನಡಿನಲ್ಲಿ ಕರಂೆಟಚಗೆ ಸಬಿೆಡಿ ಕ್ೂೆಡತತಿುದನಿರೆ; 
ನಮಗೂ ಕೂಡಿ ಎನತನತ್ನುರ.ೆ  ಕ್ೆೇರಳ, ಆಂಧರಪರದೆೇಶ, ತ್ಮಿಳುರ್ನಡತ ಮಧಾಪರದೆೇಶ ರನಜಾಗಳಲ್ಲಿ 
ಪೊಲ್ಲೇಸ್ಚ ಹಡೆಚ ಕ್ನನ್ಚಸ್ಾೆೇಬಲಚಗಳಿಗೆ ಪ್ತ-ಕ್ನಾಪ್ಚ ಕ್ೊಟಿಾದನಿರೆ.  ನೇವೆೇಕ್ೆ ಪ್ತ-ಕ್ನಾಪ್ಚ ಕ್ೊಟಿಾಲಿ?  
ನೇವು ಪೂೆಲ್ಲೇಸಿನವರ ದಕ್ಷ್ತ್ೆಯನತನ ಹೆಚಿಿಸಿ.  ಎಲನಿದರೂ ಒಂದತ ಅರ್ನಹತತ್ವನದರೆ ಮೊದಲತ 
ಪೊಲ್ಲೇಸ್ಚನವರತ ಹೊೇಗತತ್ನುರೆ.  ಪ್ತ-ಕ್ನಾಪ್ಚ ಬೆಲ ೆರೂ.೪೦೦ ಇರಬಹತದತ.  ಇವತ್ತು ಲಕ್ನಂತ್ರ, 
ಕ್ೊೇಟನಾಂತ್ರ ರೂಪನಯಿಗಳ ಹಗರಣಗಳು ನಡಯೆತತ್ುವೆ.  ಅದನತನ ಸರ್ಾಾರ ಮತಚಿಿ ಹನಕತತಿುದೆ.  
ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದಷತಾ ಭನಗವನತನ ಕ್ೊಟಾರೆ ಕ್ನಾಾಟ್ಕ್ದ ಪೊಲ್ಲೇಸರ ದಕ್ಷ್ತ್ೆ ಹೆಚತಿತ್ುದೆ.  ಆ ಕ್ೆಲಸವನತನ 
ಸರ್ಾಾರ ಮನಡಬೇೆಕತ.  ಈ ಬಜೆಟಚನಲ್ಲಿ ಅದಕ್ೆೆೇರ್ನದರೂ ಒಂದತ ರ್ಾರ್ಾಕ್ರಮವನತನ ಘೂೇಷಣ ೆ
ಮನಡಲನಗಿದೆಯೇ?   
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 ಶ್ರೇ ಅರಗ ಜ್ಞನರೆ್ೇಂದರ (ಗೃಹ ಸಚಿವರತ):- ಸರ್ಾಾರಕ್ೆೆ ಕ್ನಾಪ್ಚ ಕ್ೊಡಿಸತವ ಸ್ನಮಥಾಾ 
ಇಲಿವೆಂದಲಿ. 

 ಶ್ರೇ ಸಿ.ಎನ್ಚ.ಮಂಜೆೇಗೌಡ:- ರ್ನನತ ಸ್ನಮಥಾಾದ ಬಗೆೆ ಹೆೇಳುತಿುಲಿ.  ಘೂೇಷಣ ೆಮನಡಿದಿೇರನ 
ಎಂದತ ಕ್ೆೇಳುತಿುದೆಿೇರ್ೆ.   

 ಶ್ರೇ ಅರಗ ಜ್ಞನರೆ್ೇಂದರ:- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಗಳೆ, ಅದನತನ ಬಜೆಟಚನಲ್ಲಿ ಘೂೇಷಣ ೆಮನಡಬೇೆಕತ 
ಎಂದೆೇನಲಿ.  ಡಿಪನಟಚಾಮಂಟಚ ಹಣದಲೆಿೇ ಕ್ೊಡಿಸಬಹತದತ.  ಆ ಕ್ನಾಪ್ಚ ಕ್ೊಡಿಸಬೆೇಕತ 
ಎಂಬತದನತನ ಈಗ ತ್ನವು ನನನ ಗಮನಕ್ೆೆ ತ್ಂದದಿೇರಿ.  ಆದರೆ, ಪೊಲ್ಲೇಸರಲೆಿೇ ಈ ಕತರಿತ್ತ ಚರ್ಾೆ 
ನಡಯೆತತಿುದ.ೆ  ಈಗಿರತವ ಕ್ನಾಪ್ಚನಂದ ಅವರ ಮತಖ್ಕ್ೆೆ ಮತ್ತು ಕತತಿುಗೆ ಭನಗಕ್ೆೆ ರೆ್ರಳು ಕ್ೊಡತತಿುದೆ.  
ಅವರತ ಬಿಸಿಲತ-ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ನಲಿಬೇೆಕ್ನಗತತ್ುದೆ.  ಹನಗನಗಿ ಈಗಿರತವ ಕ್ನಾಪ್ಚ ಸರಿಯೇ ಅಥವನ 
ನೇವು ಪರಸ್ನುಪ್ತಸತತಿುರತವ ಕ್ನಾಪ್ಚ ಸರಿಯೇ ಎನತನವುದರ ಬಗೆೆ ಚರ್ೆಾ ನಡಯೆತತಿುದ.ೆ  ರೂ ೪೦೦ 
ಕ್ೊಟತಾ ಕ್ನಾಪ್ಚ ಕ್ೊಡಿಸತವುದಕ್ೆೆ ಆಗತವುದಲಿ ಎನತನವಂಥದಿಲಿ.  ನೇವು ಈ ವಿಷಯವನತನ ನಮಾ 
ಗಮನಕ್ೆೆ ತ್ಂದದಿೇರಿ; ರ್ನನತ ಈ ಕತರಿತ್ತ ಚರ್ೆಾ ಮನಡತತ್ೆುೇರೆ್.   

 ಶ್ರೇ ಸಿ.ಎನ್ಚ.ಮಂಜೆೇಗೌಡ:- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಗಳೆ, ಬಜೆಟಚನಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆಂದತ ರೂ. 10೦೦೦ ಕ್ೊೇಟಿಗಳನತನ ಘೂೇಷಣೆ ಮನಡಿದಿೇರಿ.  ಮೈಸೂರಿಗ ೆ ಏನತ 
ಮನಡಿದಿೇರಿ?  ಮೈಸೂರತ ಈ ರನಷರದ, ಪರಪಂಚದ ಪರವನಸಿ ತ್ನಣ ಎಂದತ ಹೆಸರತ ವನಸಿಯನಗಿದೆ; 
ಸ್ನಂಸೃತಿಕ ನಗರ ಎಂದತ ಕರಸೆಿಕ್ೂೆಳುುತ್ುದ.ೆ  ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿನ ಏರಚಪೊೇಟಾನತನ ನೇವು 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿಲಿ.  ಅಲ್ಲಿ ದಸರನ ನಡಯೆತತ್ುದೆ.  ಅದತ ವಿಶಾವಿಖನಾತ್ವನಗಿದತಿ, ಅದಕ್ೆೆಂದತ ನೇವು 
ಒಂದತ ಪನರಧಿಕ್ನರ ರಚರೆ್ ಮನಡಿಲಿ.  ಮನನಾ ಯಡಿಯೂರಪಪನವರತ ಮತಖ್ಾಮಂತಿರಯನಗಿದನಿಗ, 
ಸದರಿ ಪನರಧಿಕ್ನರವನತನ ಘೂೇಷಣೆ ಮನಡತತ್ುೆೇವೆ, ರೂ.೧೦೦ ಕ್ೊೇಟಿ ಇಡತತ್ೆುೇವೆ ಎನತನವ ಮನತ್ನತನ 
ಹೆೇಳಿದಿರತ.  ಆದರ ೆನಂತ್ರ ಬಂದವರತ ಇದನತನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮನಡಲ್ಲಲಿ.  ಇದತ ಬಜೆಟೆಾೇ?  ( ಈ 
ಹಂತ್ದಲ್ಲಿ ಮನನಾ ಬಸವರನಜ ಶ್ವಲ್ಲಂಗಪಪ ಹೊರಟಿಾಯವರತ ಪ್ತೇಠನಸಿೇನರನದರತ)  ಮಾನ್ಯ 
ಸಭಾಪತಿಗಳ,ೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ರೂ. ೧೦೦೦೦ ಕ್ೊೇಟಿ ಕ್ೊಟಿಾದನಿರೆ.  ಮೈಸೂರಿಗ ೆ ನೇವೇೆಕ್ೆ ದತಡತಿ 
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ಕ್ೊಟಿಾಲಿ? ಸದನಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರತ ಜಿಲನಿ ಉಸತುವನರಿ ಸಚಿವರತ ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂೆಂಡಿದನಿರೆ.  ಅವರತ ಮನನಾ 
ಮತಖ್ಾಮಂತಿರಗಳಿಗೆ ತ್ತಂಬನ ಹತಿುರದಲ್ಲಿದನಿರೆ.  ಒಳೆುಯ ಖನತೆ್ಯ ಸಚಿವರಿದನಿರ.ೆ  ಅವರತ ಈ 
ಕ್ೆಲಸವನತನ ಮನಡಿಸಬಹತದನಗಿತ್ತು.  ಏಕ್ ೆಮನಡಿಸತತಿುಲಿ ಎನತನವುದತ ನನಗೆ ಗೂೆತ್ನುಗತತಿುಲಿ.  ದಸರನ 
ಪನರಧಿಕ್ನರ ರಚರೆ್ ಆಗಬೇೆಕಿದೆ.   

 ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಗಳೆ, ಬಜೆಟಚನಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿಗ ೆ ೫೦ ವಿದತಾತಚಚನಲ್ಲತ್ ಬಸತೆಗಳನತನ  
ಬಿಡಲತ ಹಣ ಇಟಿಾದಿೇರಿ.  ಆದರೆ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ೫ ಬಸತೆಗಳರ್ನನದರೂ ಬಿಡಬೆೇಕತ ಅಲಿವೇೆ?   
ಕ್ನಾಾಟ್ಕ್ ರನಜಾದಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರೂ ಕೂಡ ಒಂದತ ಕ್ೆೇಂದರ ಸ್ನಾನವನಗಿದೆ.  ಅದತ ಪರವನಸಿ ತ್ನಣ.  ಆ 
ಜನಗಕ್ೆೆ ೫ ಬಸತೆಗಳನತನ ಬಿಡಬೆೇಕತ ಎನತನವುದತ ನಮಾ ಮನವಿಯನಗಿದೆ.  

 ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಗಳೆ, ನಮಾ ಕನನಡ ಭನಷ್ಗೆ ೆ ಶನಸಿರತೇಯ ಸ್ನಾನ-ಮನನ ಸಿಕಿೆ ೧೩ 
ವಷಾಗಳನಗಿವ.ೆ  ೧೩ ವಷಾ ಕಳೆದರೂ ಏನೂ ಪರಯೇಜನವನಗಿಲಿ.  ಕ್ನರಣ ಶನಸಿರೇಯ ಕ್ೆೇಂದರಕ್ೆೆ 
ಸ್ನಾಯತ್ುತ್ ೆಇಲಿ. 

 ಸಭಾಪತಿರ್ವರು:- ಸಭನರ್ನಯಕರತ ಇಲಿದ ಕ್ನರಣ, ಸದನದಲ್ಲಿರತವ ಯನರನದರೂ ಒಬಬ 
ಸಚಿವರತ ಮನನಾ ಸದಸಾರತ ಹೆೇಳುತಿುರತವುದನತನ ರೆ್ೂೇಟಚ ಮನಡಿಕ್ೂೆಳಿು.  ಸಂಬಂಧಪಟಾವರಿಗ ೆ
ಹೆೇಳಲತ ಅನತಕೂಲವನಗತತ್ುದೆ. 

 ಶ್ರೇ ಸಿ.ಎನ್ಚ.ಮಂಜೆೇಗೌಡ:- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಗಳೆ, ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಾಳವನತನ ಗತರತತಿಸಿದಿೇರಿ.  
ಮೈಸೂರಿನಲೆಿೇ ಈ ಕ್ೆೇಂದರವನತನ ತ್ೆರೆಯಬೆೇಕತ.  ಸ್ನಾಯತ್ುತ್ೆಯನತನ ದೊರಕಿಸಿ ಕ್ೊಡಲತ ಈ 
ಸರ್ಾಾರ ದೃಢ ನಧನಾರವನತನ ತೆ್ಗೆದತಕ್ೊಳುಬೇೆಕತ.   

 ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಗಳೆ,  ಸಾಳಿೇಯ ಸಂಸೆ್ಾಗಳೇೆನವಯೆೇ ಅಲ್ಲಿ ಮತಂಚೆ ೧೧(ಬಿ) ಖನತೆ್ಗಳಿತ್ತು.  
೧೧(ಬಿ) ಖನತೆ್ ಇದಿಂತ್ಹ ಜನಗದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಪಟಾಣ ಪಂಚನಯಿತಿಗಳನಗಿ, ಪತರಸಭೆಗಳನಗಿ ಮನಡಿದರತ.  
ರ್ನನತ ಮೈಸೂರತ ಜಿಲನಿ ಉಸತುವನರಿ ಸಚಿವರಿಗೆ ತ್ಮಾ ಮೂಲಕ ಕ್ಲೆವು ವಿಷಯಗಳನತನ 
ತಿಳಿಸಬಯಸತತ್ೆುೇರೆ್.  ಜನರತ ಕಷಾದಲ್ಲಿದನಿರೆ.  ರ್ನವು ಎಸಿ ಯಲ್ಲಿ ಕತಳಿತ್ತಕ್ೊಂಡತ ಭನಷಣ 
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ಮನಡತತಿುದೆಿೇವೆ, ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದೆಿೇವೆ.  ಅವರತ ಹೂೆರಗಡಯೆಿಂದ ರೆ್ೂೇಡತತಿುದನಿರೆ.  
೧೧(ಬಿ)ಖನತ್ನಗಳು ಪಟಾಣ ಪಂಚನಯಿತಿ ಬಂದ ಮೇಲ ೆಹೊರಟತ ಹೊೇಯಿತ್ತ.  ಫನಮಚಾ ನಂಬರಚ - 
೩ ಕ್ೊಡಬೇೆಕತ.  ಈಗ ಯನವ ಪಂಚನಯಿತಿಗಳಲೂಿ ಫನಮಚಾ ನಂಬರಚ -೩ ಕ್ೂೆಡತತಿುಲಿ.  
ಫನಮಚಾ ನಂಬರಚ -೩ ಕ್ೂೆಡದೇೆ ಇರತವ ಕ್ನರಣದಂದ ಅವರ ಮಕೆಳ ಮದತವಗೆ ೆತ್ಮಾ ಆಸಿುಯನತನ 
ಮನರತವುದಕೂೆ ಆಗತತಿುಲಿ, ಬನಾಂಕತಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ನಲ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುುವುದಕೂೆ ಆಗತತಿುಲಿ ಅಥವನ 
ಯನವುದನದರೂ ಸ್ಾೆೇಷನ್ಚಗೊೇ ಅಥವನ ಕ್ೊೇಟಚಾನಂದ ಬೆೇಲಚ ಕ್ೊಡಿಸತವುದಕೂೆ ಆಗತತಿುಲಿ.  ಅದತ 
ನಸೆಹನಯಕವನಗಿ ಕತಳಿತಿದೆ.  ಜನರತ ಬಹಳ ಕಷಾದಲ್ಲಿದನಿರೆ.  ಅದರ ಮತಖನಂತ್ರ ಸರ್ಾಾರಕ್ೆೆ 
ಸ್ನಾೂಂಪ್ಚ ಡೂಾಟಿ ಬರತತಿುಲಿ.  ಮನನಾ ರಮೇಶ್ಚರವರತ ಮನತ್ರ್ನಡಿ ಹೆೇಳಿದ ಹನಗೆ, ಅಕರಮ-ಸಕರಮ 
ಮನಡಿದ ಪಕ್ಷ್ದಲ್ಲಿ ನೇವು ಯನವುದೆೇ ರಿೇತಿಯ ಸ್ನಲ ಪಡಯೆತವ ಅವಶಾಕತ್ ೆ ಬರತವುದೇೆ ಇಲಿ.  
ನಮಾಲೆಿೇ ದತಡಿಿದೆ.  ಆದರೆ, ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳ ಧೊೇರಣಯೆೇ ಅಥವನ ಮೂರರೆ್ೇ ಮಹಡಿಯಿಂದ ಬರತವ 
ಆದೆೇಶಗಳ ಕ್ನಪ್ತಯೇ ಅಥವನ ಮೂರರೆ್ೇ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಳುುವ ತಿೇಮನಾನಗಳೊೇ 
ಗೊತಿುಲಿ.  ಕ್ನಾಾಟ್ಕ್ ರನಜಾದ ಜನತ್ೆಗೆ ಈ ಬಜೆಟಚನಲ್ಲಿ ಯನವುದೇೆ ರಿೇತಿಯನದ ಅನತಕೂಲಗಳು 
ಕಂಡತಬರತತಿುಲಿ.  ರ್ನನತ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ೂೆುಂದತ ವಿಷಯ ಹೆೇಳುತ್ೆುೇರ್ೆ.  ಧನಮಿಾಕ ದತಿು 
ಇಲನಖಯೆ ವನಾಪ್ತುಯಲ್ಲಿ ಬರತವ ದೇೆವಸ್ನಾನಗಳನತನ ಸ್ನಾಯತ್ುತ್ೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತ್ಂದತ, ಆ 
ದೆೇವನಲಯಗಳ ಆಡಳಿತ್ ಮಂಡಳಿಗ ೆ ಅಧಿಕ್ನರ ಪರತ್ೊಾೇಜಿಸಲತ ಬಜೆಟಚನಲ್ಲಿ ಹೆೇಳಲನಗಿದೆ.  
ಇದರಿಂದ ದೆೇವನಲಯದ ಆಸಿು-ಪನಸಿು, ಹಣಕ್ನಸತ ವಹಿವನಟತ ದತರತಪಯೇಗವನಗತತ್ುದೆ.  
ದೆೇವನಸ್ನಾನದಲ್ಲಿ ರನಜಕಿೇಯ ಪರವೆೇಶ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ್ ಮಂಡಳಿಯ ತಿಕ್ನೆಟಕ್ೆೆ ಅವಕ್ನಶ 
ಮನಡಿಕ್ೊಟಾಂತ್ ೆಆಗತತ್ುದೆ. 

          (ಮತಂದತ . . ) 
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(254) 10-3-2022 5.30 ಡಿಎಸ್-ಆರಚಎನ್ಚ 

ಶ್ರೇ ಸಿ.ಎನ್.ಮಂಜೆೇಗೌಡ(ಮತಂದತ):-  

ಅದರ ಬದಲತ ಶ್ರೇ ಮಲೈೆ ಮಹದೇೆಶಾರ ದೆೇವಸ್ನಾನಕ್ೆೆ ಅಭಿವೃದಧ ಪನರಧಿಕ್ನರ ರಚರೆ್ ಮನಡಿದಂತೆ್ 
ಒಂದತ ಜಿಲೆಿಯಲ್ಲಿ ಬರತವ ಎಲನಿ ದೆೇವಸ್ನಾನಗಳನತನ ಸಮೂಹ ದೆೇವನಲಯ ದೆೇವಸ್ನಾನಗಳೆಂದತ 
ಪರಿಗಣಿಸಿ ಜಿಲೆಿಯ ಮತಜರನಯಿ ದೆೇವಸ್ನಾನಗಳ ಅಭಿವೃದಧ ಪನರಧಿಕ್ನರ ಎಂದತ ರಚರೆ್ ಮನಡಿದರೆ 
ಅನತಕೂಲವನಗತತ್ುದೆ. ಇದರಿಂದ ದೆೇವಸ್ನಾನಗಳಲ್ಲಿ ರನಜಕಿೇಯ ಬರತವುದಲಿ.  ಹನಗೆಯೇ ಇದರಿಂದ 
ಆಸಿುಪನಸಿುಗಳು ಉಳಿಯತತ್ುದೆ.  ಹೊರಗಿನವರ ಹಸುಕ್ೆೇಪ ಇರತವುದಲಿ.  ಇದತ ಸ್ನಧಾವನಗದದಿಲ್ಲಿ 
ಕ್ೆೇರಳ, ತ್ಮಿಳುರ್ನಡತ, ಆಂಧರ ಪರದೇೆಶಗಳ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಬೂೆೇಡಚಾನತನ ರಚರೆ್ ಮನಡಿ ಯನವುದೇೆ 
ಕ್ನರಣಕೂೆ ಮತಜರನಯಿ ದೆೇವಸ್ನಾನಗಳಿಗೆ ಸ್ನಾಯತ್ುತ್ೆ ನೇಡಬನರದತ ಎಂಬತದತ ನನನ 
ಅಭಿಪನರಯವನಗಿದ.ೆ  

 ಇತಿುೇಚೆಗ ೆ ಕಂದನಯ ಇಲನಖಯೆಲ್ಲಿ ಬರತ್ಕೆಂಥ ಏನತ ಕಂದನಯಗಳಿವೆ, ತ್ೆರಿಗೆಗಳಿವೆ, 
ಮನನಾ ಕ್.ೆಟಿ.ಶ್ರೇಕಂಠೆೇಗೌಡರವರತ ಮನತ್ರ್ನಡತವನಗ ಕಂದನಯ ಸಚಿವರಿಗೆ ಬಿೇಳು ಭ್ೂಮಿ 
ಎನತನವಂಥದಿನತನ ಹೆೇಳಿದರತ.  ಅದನತನ ತ್ೆಗೆಯತತ್ೆುೇವೆ ಎನತನವಂಥದಿನತನ ಹೆೇಳಿದನಿರ.ೆ  ಅದತ ಈ  
ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ಬಹಳ ಹೆಸರತ ತ್ಂದತ ಕ್ೂೆಡತವಂತ್ಹ ಕ್ನಯಾಕರಮವನಗಿದೆ.  ಅದತ ಆಗಬೇೆಕತ. 
ಇವತ್ೆುೇನತ ಮನಜಿ ಸ್ೈೆನಕರಿಗೆ, ರ್ನನತ ಮತ್ೂೆುಮಾ ಕ್ೆೇಳಿಕ್ೂೆಳುುತ್ೆುೇರ್ೆ, ಇವತ್ತು ‘ಜೆೈ ಜವನನ್ಚ ಜೆೈ 
ಕಿಸ್ನನ್ಚ’ಚ ಎಂದತ ರ್ನವೇೆನತ ಹೆೇಳುತ್ುೆೇವೆ ಅದಕ್ೆೆ ಅಥಾ ಬರಬೆೇಕತ.  ಹನಗೆೇಯೇ ಇವತ್ತು ಎಲನಿ 
ಇಲನಖಯೆಲೂಿ ಕ್ೂೆೇವಿಡ-೧೯ ಎಂದತ ಬರೆದರತತ್ನುರ.ೆ ಎಲನಿ ಕಡ ೆಹೊೇದರತ ಕೂಡ, ಯನವುದೇೆ 
ಪತಸುಕವನತನ ತ್ೆಗೆದರತ ಕೂಡ, ಯನವುದೆೇ ಊರಿನ ಕ್ನಪೌಂಡಚನಲೂಿ ಕೂಡ  ಕ್ೂೆೇವಿಡ-೧೯ ಎಂದತ 
ಹೆೇಗ ೆ ಇರತತ್ುದಯೆೇ ಹನಗ ೆ ಈ ಆಯವಾಯದ ಭನಷಣದಲೂಿ ಕೂಡ, ಮನನಾ ಘನತ್ೆವತೆ್ು 
ರನಜಾಪನಲರ ಭನಷಣದಲೂಿ ಕೂಡ ಕ್ೊೇವಿಡಚ-೧೯ ಬಗೆೆ ಬಹಳ ಒತ್ತು ಕ್ೂೆಟತಾ ಮನತ್ರ್ನಡಿದನಿರೆ.  ಈ 
ಒತ್ತು ಕ್ೂೆಟತಾ ಮನತ್ರ್ನಡತವ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಮನನಾ ಯತ.ಬಿ.ವೆಂಕಟೆೇಶ್ಚರವರತ ಹೆೇಳಿದ ಹನಗೆ ಇದರ 
ಬಗೆೆ ಯನವುದೇೆ ರಿೇತಿಯ ಶೆಾೇತ್ಪತ್ರವನತನ ಹೂೆರಡಿಸಿಲಿ. ಎಷತಾ ಸ್ನವಿರ ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪನಯಿ 
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ಖ್ಚನಾಯಿತ್ತ, ಎಲೆಿಲ್ಲಿ ಖ್ಚನಾಯಿತ್ತ, ಯನಯನಾರಿಗ ೆ ಕ್ೊಟಾರತ, ಯನವುದಕ್ೆೆ ಆಯಿತ್ತ 
ಎನತನವಂತ್ಹ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳು ಇದತವರೆವಿಗೂ ಎಲೂಿ ಇಲಿ.  ಇವತ್ತು ೧೦,೦೦೦ ಹನಸಿಗೆಗಳು, 
೨೦,೦೦೦ ಹನಸಿಗೆಗಳು ಎಂದತ ಮನಡಿದನಿರ,ೆ ಆ ಹನಸಿಗೆಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಹೂೆೇದವು, ತ್ಂದಂತ್ಹ 
ಮಟಿೇರಿಯಲೆಚಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಹೊೇದವು ಎಂಬತದತ ಯನರಿಗೂ ಗೂೆತಿುಲಿ.  ಈ ಕ್ೊೇವಿಡ-೧೯ 
ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರತ ಮತ್ತು ಚನಮರನಜನಗರದಲ್ಲಿ ಇಬಬರತ ಜಿಲನಿಧಿಕ್ನರಿಗಳಿಂದ ಏನತ ಘಟರೆ್ 
ನಡಯೆಿತ್ತ ಆ ಜಿಲನಿಧಿಕ್ನರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಇದತವರವೆಿಗೂ ಸಕ್ನಾರ ಯನವುದೆೇ ಕರಮವನತನ 
ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡಿಲಿ. ಅವರತ ಕತ್ಾವಾ ಮನಡಿಕ್ೂೆಂಡೆೇ ಹೊೇಗತತಿುದನಿರೆ.  ಇದತವರವೆಿಗೂ ಬಹಳಷತಾ 
ಡಿಹೆರ್ಚಓ ಗಳ ಮೇಲೆ ಕ್ೆೇಸ್ಚ ಇದೆ.  ಕ್ೊೇವಿಡ-೧೯ ನಲ್ಲಿ ಮನಡಿದಂತ್ಹ ಅಚನತ್ತಯಾಗಳಿಗ ೆ
ಜಿಲನಿಧಿಕ್ನರಿಗಳಿಗ ೆಸಕ್ನಾರ ಹೊಣ ೆಮನಡಿತ್ತು  ಅವರ ಮೇಲೆ ಇದತವರೆವಿಗೂ ಯನವುದೆೇ ಕರಮವನತನ 
ತೆ್ಗೆದತಕ್ೂೆಂಡಿಲಿ.  ಅವರತ ಕತ್ಾವಾ ಮನಡಿಕ್ೂೆಂಡತ ಹೊೇಗತತಿುದನಿರೆ.  ಸಕ್ನಾರ ತ್ಪತಪ 
ಮನಡಿದಂತ್ಹ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳನತನ reinstate ಮನಡಿ, ಮನನಾ ಸದಸಾ ಮಿತ್ರರತ ಹೆೇಳಿದ ಹನಗೆ 
ಅವರಿಗೆ ಇನತನ ಒಳೆುಯ ಕಡ ೆಪೊೇಸಿಾಂಗಚ ಮನಡಿದರೆ ರನಜಾ ಹೆೇಗ ೆಉದನಧರವನಗತತ್ುದೆ?  ರ್ನವು ೫೦ 
ಸ್ನವಿರ ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪನಯಿಗಳ ಸ್ನಲ ತ್ಂದತ ೪೦ ಲಕ್ಷ್ ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪನಯಿಗಳಷತಾ ಬಡಿಿ 
ಕಟತಾತಿರಬೆೇಕ್ನದರೆ ಈ ಹಣವನತನ ಕ್ೊರೇಢಿಕರಿಸತವಂಥದತಿ ಹೆೇಗ?ೆ  

 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಾ ಮಂಜೆೇಗೌಡರವರೇೆ, ಇನತನ ಮೂರತ ನಮಿಷದಲ್ಲಿ ತ್ಮಾ 
ಭನಷಣವನತನ ಮತಗಿಸಬೆೇಕತ.  

 ಶ್ರೇ ಸಿ.ಎನ್.ಮಂಜೆೇಗೌಡ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇನತನ ಒಂದತ ನಮಿಷದಲ್ಲಿ ನನನ 
ಮನತ್ನತನ ಮತಗಿಸತತ್ೆುೇರೆ್.  ರ್ನನತ ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ಕ್ೆೇಳುವುದೆೇರ್ಂೆದರೆ, ರ್ನವೇೆನತ ಇವತ್ತು ತ್ಮಾ 
ಗಮನಕ್ೆೆ ತ್ಂದದೆಿೇವೆ ದಯವಿಟತಾ ಅವಲೆನಿ ಅನತಷ್ನಠನವನದರೆ ನಮಾ ಜಿೇವನ ಸ್ನಥಾಕವೆಂದತ ಹೆೇಳಿ 
ತ್ಮಗೆ ಕ್ೈೆ ಮತಗಿದತ ನನನ ಮನತ್ನತನ ಮತಗಿಸತತ್ೆುೇರ್ೆ, ನಮಸ್ನೆರ. 

 ಶ್ರೇ ಅಲಿಂವಿೇರಭ್ದರಪಪ (ವಿಧನನಸಭೆಯಿಂದ ಚತರ್ನಯಿತ್ರನದವರತ):- ಮನನಾ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ತ್ನವು ಅವಕ್ನಶ ಕ್ೊಟಿಾದಿಕ್ನೆಗಿ ತ್ಮಗೆ ಧನಾವನದಗಳು.  ರ್ನನತ ಆಯವಾಯದ 
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ಬಗೆೆ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕಿೆಂತ್ ಮತಂಚೆ ನಮಾ ಸಹೂೆೇದರಿ ಡನ||ತ್ೆೇಜಸಿಾನಗೌಡರವರತ ಕ್ೆೇಂದರ ಸಕ್ನಾರ 
ಉಕ್ೆರೇನ್ಚನಲ್ಲಿರತವಂತ್ಹ ನಮಾ ವಿದನಾರ್ಥಾಗಳಿಗ ೆ ವಿಮನನವನತನ ಕಳುಹಿಸಿದನಿರೆ ಎನತನವಂತ್ಹ 
ಮನತ್ನತನ ಹೆೇಳಿದನಿರೆ.  ಅವರತ ಉಕ್ೆರೇನ್ಚಗೆ ಹೊೇಗಿಲಿ.  ನಮಾ ಕ್ೆೇಂದರ ಸಕ್ನಾರದಂದ ಉಕ್ೆರೇನ್ಚ 
ದೆೇಶಕ್ೆೆ ಹೂೆೇಗತವ ಪರಿಸಿಾತಿಯೇ ಇರಲ್ಲಲಿ.  ಪಕೆದಲ್ಲಿರತವಂತ್ಹ Polland ಗೆ ನಮಾ ವಿದನಾರ್ಥಾಗಳೆೇ 
at their own risk ನಂದ Polland ಗೆ ಹೊೇಗಿ ಕ್ೇೆಂದರ ಸಕ್ನಾರ ವಿದನಾರ್ಥಾಗಳನತನ 
ಕರದೆತಕ್ೊಂಡತ ಬಂದದನಿರ.ೆ ರ್ನನತ ಅವರಿಗೆ ಧನಾವನದಗಳನತನ ಹೆೇಳಬಯಸತತ್ೆುೇರೆ್.  I just 
want to make it right.  ಉಕ್ರೆೇನ್ಚಗೆ ನಮಾ ಕ್ೇೆಂದರ ಸಕ್ನಾರ ವಿಮನನ ಕಳುಹಿಸಿಲಿ.  

 ಡನ||ತ್ೆೇಜಸಿಾನಗೌಡ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಭನರತ್ ಸಕ್ನಾರ ಏಕಕ್ನಲದಲ್ಲಿ ಉಕ್ೆರೇನ್ಚ 
ಅಧಾಕ್ಷ್ರತ ಕೂಡ ನಮಾ ಪರಧನನಗಳನತನ ಯತದಧ ನಲ್ಲಿಸತವುದಕ್ೆೆ ಮಧಾಸಿಾಕ್ ೆ ವಹಿಸಬೆೇಕ್ೆಂದತ   
ಕ್ೆೇಳುವಷಾರ ಮಟಿಾಗೆ ನಮಾ ರನಜತ್ನಂತಿರಕ ಸಂಬಂಧಗಳು ಇಲ್ಲಿಯೂ ಇರತವುದರಿಂದ..... 

 ಶ್ರೇ ಅಲಿಂವಿೇರಭ್ದರಪಪ:-  ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, I am not disputing that.  
ನೇವು ಉಕ್ೆರೇನ್ಚಗೆ ವಿಮನನ ಕಳುಹಿಸಿದಿರತ ಎಂದತ ಹೇೆಳಿದಿಕ್ೆೆ I just want to make it right.   

 ಡನ||ತ್ೆೇಜಸಿಾನಗೌಡ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿವಯರೇೆ, ಈಗ ಉಕ್ೆರೇನ್ಚಗೆ ಯನವುದೆೇ ರ್ನಗರಿಕ 
ಯತದಧ ವಿಮನನಗಳು ಹೂೆೇಗತತಿುಲಿ. ಗಡಿಭನಗದಂದಲೇೆ ಬರತತಿುರತವಂಥದತಿ. It is understood.  

(ಗೊಂದಲ) 

       ಶ್ರೇ ಅಲಿಂವಿೇರಭ್ದರಪಪ:-  ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ಸಕ್ನಾರವನತನ… 

 ಡನ||ತ್ೆೇಜಸಿಾನಗೌಡ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಉಕ್ೆರೇನನ ರ್ನಯಕತ್ಾದ ಜೊತ್ೆ ಮತ್ತು 
ರಷ್ನಾದ ರ್ನಯಕತ್ಾದ ಜೊತ್ೆ ರೆ್ೇರವನಗಿ ಮನತ್ತಕತ್ ೆ ಮನಡಿದರ ಫಲವನಗಿ ಭನರತ್ ದೆೇಶದ 
ರ್ನಗರಿಕರತ ಮನತ್ರವಲಿ, ರೆ್ರೆಯ ನಮಾ ವೆೈರಿ ರನಷರ ಪನಕಿಸ್ನುನವು ಸ್ೇೆರಿದಂತ್ಹ ಅರೆ್ೇಕ 
ರ್ನಗರಿಕರನತನ ಭನರತ್ ಸಕ್ನಾರದ ವಿಮನನಗಳು ಸತರಕ್ಷಿತ್ವನಗಿ ಕರದೆತಕ್ೊಂಡತ ಬಂದದನಿರ.ೆ  ನಮಾ 
ರನಷರಧವಜವನತನ ಹಿಡಿದತಕ್ೂೆಂಡತ ರಕ್ಷ್ಣ ೆಪಡದೆತಕ್ೊಂಡತ ಬಂದದನಿರ.ೆ  
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 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಾ ಅಲಿಂವಿೇರಭ್ದರಪಪನವರೇೆ, ತ್ನವು ಯಿೇಲಿಚ ಆದರೆ ತ್ಮಾ 
ಸಮಯ ಮತಗಿಯತತ್ುದೆ. ಯಿೇಲಿಚ ಆಗಬೇೆಡಿ.  

 ಶ್ರೇ ಅಲಿಂವಿೇರಭ್ದರಪಪ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ತ್ಮಗೆ ಮತ್ೂೆುಮಾ ಧನಾವನದಗಳನತನ 
ಹೆೇಳಬಯಸತತ್ುೆೇರೆ್.  ಈ ಸಕ್ನಾರ ಬಳನುರಿ ಜಿಲೆಿಯಲ್ಲಿ ಹೂೆಸ ಕೃಷ್ಟ ಕ್ನಲೇೆಜನತನ ಪನರರಂಭ್ 
ಮನಡತತ್ೆುೇವೆಂದತ ಹೆೇಳಿದನಿರ ೆ ಅದನತನ ರ್ನನತ ಸ್ನಾಗತ್ ಮನಡತತ್ೆುೇರ್ೆ.  ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 
ಬಹಳಷತಾ ಕೃಷ್ಟ ಕ್ನಲೇೆಜತಗಳಿವೆ.  ಈ ಕೃಷ್ಟ ಕ್ನಲೇೆಜತಗಳಿಂದ ರೈೆತ್ರಿಗೆ ಯನವ ರಿೇತಿ ಲನಭ್ ಇದ ೆ
ಎನತನವುದನತನ ಸಕ್ನಾರ ಹೆೇಳಬೆೇಕತ.  ಇವತ್ತು ನಮಾ ಬಳನುರಿ ಜಿಲೆಿಯನತನ ಉದನಹರಣೆಯನಗಿ 
ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡರ ೆರ್ನವು ಹತಿು, ಮಣಸಿನಕ್ನಯಿ ಮತ್ತು ಇತ್ರ ಬೆಳೆಗಳನತನ ಬೆಳಯೆತತ್ೆುೇವೆ.    ಪರತಿ 
ವಷಾ ಯನವುದೇೆ ಬೆಳ ೆ ಇರಬಹತದತ,  ಸತಮನರತ ಶೆೇಕಡ ೩೦ ರಿಂದ ಶೆೇಕಡ ೪೦ ರಷತಾ 
ಕಿರಮಿಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ರೂೆೇಗಗಳಿಂದ ಬೆಳ ೆ ನಷಾವನಗತತಿುದೆ.   ಇವತ್ತು ಯನವ ವಿಶಾವಿದನಾಲಯ 
ಮತಂದ ೆಬಂದತ ಈ ರೂೆೇಗಗಳು ಈ ರಿೇತಿ ಬರತತ್ುವ,ೆ ಇದಕ್ೆೆೇರ್ನದರೂ ಪರಿಹನರ ಕ್ೊಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ 
ಹೆೇಳುತಿುಲಿ.   Technically we are not sound.  ಅದಕ್ೆೆ ಇವತ್ೆುೇನತ ಬಳನುರಿಯಲ್ಲಿ ಪನರರಂಭ್ 
ಮನಡತತಿುದನಿರ,ೆ Technologically  ವಾವಸಿಾತಿವನದಂತ್ಹ ಕ್ನಲೇೆಜತ ಆಗಬೇೆಕ್ನೆತನವಂಥದತಿ ನಮಾ 
ಉದೆಿೇಶವನಗಿದ.ೆ   ಇವತ್ತು ರ್ನವು ಸಕ್ನಾರವನತನ ನಡಸೆತತ್ೆುೇವೆ, ತ್ನವು ಕೂಡ ತ್ೊೇಟಗನರಿಕ್ ೆ
ಬೆಳೆಗಳನತನ ಬೆಳೆಯತತಿುೇರಿ, ತ್ಮಗೂ ತ್ೊೇಟಗನರಿಕ್ೆ ಬೆಳ ೆಬಗೆೆ ಸ್ನಕಷತಾ ಮನಹಿತಿ ಇದೆ.  ರ್ನನತ 
ತ್ೊೇಟಗನರಿಕ್ ೆಮಂತಿರಯನಗಿದನಿಗ ತ್ಮಾ ತ್ೊೇಟಕ್ೆೆ ಭೆೇಟಿ ಕ್ೂೆಟಿಾದೆಿ.  ಇವತ್ತು ರ್ನವು perishable 
items ಬೆಳೆಯತತ್ೆುೇವೆ.  ಟೊಮೇಟೂೆೇ, ಕರಬೇೆವು, ತ್ರಕ್ನರಿ ಮತ್ತು ಹಣತಣಗಳನತನ ಬೆಳೆಯತತ್ುೆೇವೆ.  
ನಮಾ ಬಳನುರಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಲತ, ಉತ್ುರ ಕರ್ನಾಟಕದಲೂಿ ಬಿಸಿಲತ ಜನಸಿು ಇದೆ.  ಆ  ಬಿಸಿಲ್ಲಗ ೆಕರಬೇೆವು, 
perishable items ೨-೩ ದನಗಳೊಳಗೆ ಒಣಗಿ ಬಿಡತತ್ುದೆ.  ರೈೆತ್ರತ ಬೆಳಯೆತವುದೇೆ ಕಷಾವನಗಿದ.ೆ  
ನಗರಕ್ೆೆ ತ್ಂದತ ಮನರನಟ ಮನಡಬೇೆಕ್ೆಂದರೆ  nature will not co-operate with them.  
More than fifty percent goes waste. ರ್ನನತ ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ಸಲಹ ೆಕ್ೊಡತವುದೆೇರ್ಂೆದರೆ, 
ಇವತ್ತು ಈಗನಗಲೆೇ ಪೂರ್ನದಲ್ಲಿ ರೈೆತ್ರಿಗ ೆಬೆೇಕ್ನದಂತ್ಹ  500kg, 200kg 1000kg cold 
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Storages already manufacture   ಮನಡತತಿುದನಿರ.ೆ  ಬೆೇರ ೆಎಲನಿ ಕ್ೊಡತವುದರ ಬದಲತ 
ರೈೆತ್ರಿಗ ೆ Cold Storage for perishable items,  ಸ್ೂೆೇಲನರಚ ಕ್ೊೇಲಿಚ ಸ್ೂೆಾೇರೇೆಜ್ಚನತನ 
ಈಗನಗಲೆೇ ನಮಾ ಭನರತ್ ದೆೇಶದಲ್ಲಿ ತ್ಯನರಿಸಿರತವುದರಿಂದ ಸಕ್ನಾರ ಅವರ ಜೊತ್ೆಯಲ್ಲಿ 
ಮನತ್ರ್ನಡಿ ರೈೆತ್ರಿಗ ೆಕ್ೊಟಾರ ೆತ್ನವು ಬೆಳದೆಂತ್ಹ ಬಳೆೆಗಳಿಗೆ ಶೆೇಕಡ ನೂರರಷತಾ ಲನಭ್ದನಯಕವನಗಿ 
ಮನರನಟ ಮನಡಲತ ಅನತಕೂಲವನಗತತ್ುದೆಂದತ ರ್ನನತ ಹೆೇಳಬಯಸತತಿುದೆಿೇರ್ೆ.  ಇವತ್ತು ಬಳನುರಿಯಲ್ಲಿ 
ಸಕ್ನಾರ ಹಣ ಇಲಿದದಿರೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ  DMF (District Mineral Foundation) 
ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಣ ಸಿಗತತ್ುದ.ೆ  ಇವತ್ತು ಏಕ್ೆ ರಿಸರ್ಚಾ ಮನಡಬೇೆಕ್ೆಂದರೆ ಎಲನಿ ವಿಶಾವಿದನಾಲಯಗಳನತನ 
ರೆ್ೂೇಡಿದರ ೆಅವರ ಸಿಬಬಂದಗಳಿಗೆ ಸಂಬಳ ಕ್ೊಡತವುದಕ್ೆೆ  ಹಣ ಇರತವುದಲಿ. ಇನತನ question of 
research ಬರತವುದೆೇ ಇಲಿ. 

          (ಮತಂದತ) 

255/10-3-2022/5-40/bkp-rn 

ಶ್ೇ  ಅಲಿಂ ವಿೇರಭ್ದರಪಪ(ಮತಂದತ) 

 ಅದಕ್ೆೆ    ಬಳನುರಿಯಲ್ಲಿ   ನಮಗೆ ಡಿ.ಎಂ.ಎಫಚ  ಫಂಡೆಚ   ಇರತವುದರಿಂದ,    ಸಂಶೆ್ ೇಧರ್ೆ  
ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ   you should establish in such a way. They should contact 
all other universities of the Country as well as internationally. For 
example; Israel  ದೇೆಶ ಇದೆ. ಅವರನತನ  ಕರಸೆಿ,    ಇಲ್ಲಿ  ಇರತ್ಕೆಂತ್ಹ  ಒಂದೂೆಂದತ    
ಜಿಲೆಿಯ  ಸ್ನಂಕ್ನರಮಿಕ ರೂೆೇಗಗಳಿಗೆ ರ್ನವು ಹೆೇಗೆ  ಪರಿಹನರ  ಕ್ೊಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ ನರ್ನೆ  ಹೆೇಳುತಿುದಿರತ.   
ಮಲೆರ್ನಡಿನಲ್ಲಿ  ಅಡಿಕ್ೆ  ಗಿಡಕ್ೆೆ      ಎಲನಿ ರೂೆೇಗಗಳು  ಬಂದತ   ರೈೆತ್ರತ ಲನಸ್ಚ  ಆಗಿದನಿರೆ.     
ಬಹಳ  ಲನಸ್ಚ ಆಗಿ  ಊರತಗಳರ್ೆನೇ  ಬಿಟಿಾದನಿರಂೆದತ  ಮನನಾ ಸದಸಾರತ  ಹೆೇಳಿದರತ.  ಆಗ 
where is the end for this? ಅದಕ್ೆೆ  ಒಂದತ ದೊಡಿ  ಸಂಶೆ್ ೇಧರ್ನ    ಸಂಸೆ್ಾಯನಗಿ  
ಇದನತನ  ಕನಾಟಚಾ  ಮನಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ   ಕೃಷ್ಟ  ಮಂತಿರಗಳನತನ ಕ್ೆೇಳುತ್ೆುೇರ್ೆ. ಈಗತ್ನರೆ್  ನಮಾ  
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ಆಟಿಾಕಲಿರಚ    ಮತ್ತು  ನೇರನವರಿ  ಮಂತಿರಗಳು  ಇದಿರತ.      ಈ  ಬಗೆೆ ರ್ನವು  ಎಲನಿ   
ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ  ಮನತ್ರ್ನಡಿದೆಿೇವೆಂದತ  ಹೆೇಳಿದರತ.      ತ್ತಂಗನಭ್ದನರ  ನದ ವಿಷಯಕ್ೆೆ  ಬಂದನಗ   
ಇವತ್ತು ಅಲ್ಲಿ  ಬಹಳಷತಾ ಹೂಳು  ತ್ತಂಬಿದೆ.  To the extent of 31-32 tmc    ನೇರನತನ  
ಸಹ ಅಲ್ಲಿ  ಕ್ೊರೇಡಿೇಕರಿಸಲ್ಲಕ್ೆೆ ಆಗತತಿುಲಿ.  ಅದತ ತ್ತಂಬಿ  ಆಂದರ  ಪರದೆೇಶಕ್ೆೆ ಹೂೆೇಗತತ್ುದೆ.     
ಇವತ್ತು ಈ  ವಿಚನರದಲ್ಲಿ  ಸಕ್ನಾರ  ಒಂದತ  ಐಡಿಯನ ಮನಡಿ  ರ್ನವಲೆಿರೂ  ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂೆಂಡತ 
ಮನತ್ರ್ನಡಿ,    ಕ್ೊಪಪಳ  ಜಿಲೆಿಯಲ್ಲಿ  ಇರತವಂತ್ಹ ಒಂದತ ಸಾಳದಲ್ಲಿ balancing reservoir   
ಮನಡಬೇೆಕ್ೆಂಧತ   ಯೇಚರೆ್ ಮನಡಿದೆಿೇವೆ.   ಇವತ್ತು ಇದಕ್ೂೆೆೇಸೆರ  ಸ್ನವಿರ  ಕ್ೂೆೇಟಿ  
ರೂಪನಯಿಗಳನತನ  ಕ್ೊಡತತ್ೆುೇವೆಂದತ  ಮನಡಿದ ಘೂೇಷಣೆ  ಬರಿೇ  ಘೂೇಷಣೆಯನಗಿಯೇ  
ಉಳಿದದೆ.    ಇದಕ್ೆೆ  ಟೆಕಿನಕಲಚ  ಪನಯಿಂಟಚ  ಏರೆ್ಂದರೆ,    ಇದತ  ಬೊೇಡಚಾ  ಇದತಿ  ಈ 
ಬೊೇಡಚಾನಲ್ಲಿ  ಆಂದರ  ಸಕ್ನಾರ,  ತ್ೆಲಂಗನಣ   ಸಕ್ನಾರ   ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ  ಸಕ್ನಾರ   ಈ  
ಮೂರತ ಸಕ್ನಾರಗಳು  ಕಲೆತ್ತಕ್ೂೆಂಡತ ವಿಚನರ  ವಿನಮಯ ಮನಡಿದರೆ  ಈ  ಕ್ೆಲಸ  ಆಗತತ್ುದೆ.   
ಇದರ  ಬಗೆೆ  ಡಿಪ್ತಆರ (Detailed Project Report) ತ್ಯನರತ ಮನಡಿಲಿ.  ಇದರ ಬಗೆೆ 
ಬೊೇಡಚಾ  ಮಿೇಟಿಂಗಚನಲ್ಲಿ  ಚಚೆಾ  ಮನಡಿಲಿ.  ಏನೂ ಆಗಿಲಿ.  ಇದಕ್ೆೆ  ಒಂದತ ಸ್ನವಿರ  ಕ್ೊೇಟಿ 
ರೂಪನಯಿಗಳನತನ   ಕ್ೊೇಟಿಾದನಿರ.ೆ  ಆಯಿತ್ತ, ಹಣ  ಕ್ೊಡತತ್ುೆೇವೆಂದತ  ಮತಂದ ೆ  ಬಂದದಿೇರಿ,     
ಸ್ನಾಗತ್. ಆದರೆ,  ಮೂರತ ರನಜಾಗಳ  ಅನತಮತಿಯನತನ, ಪರವನನಗಯೆನತನ   ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಂಡತ,  
ರ್ನವು  ಈ  ಕ್ೆಲಸವನತನ ಮನಡಿದರೆ, ಇದಕ್ೂೆೆಂದತ  ಮೊೇಕ್ಷ್  ಸಿಕತೆತ್ುದೆ.  ಸತಮಾರ್ೆ  ಬಳನುರಿ    
ಜಿಲೆಿಗ ೆ ರೈೆತ್ರತ  ಬರತತಿುರತತ್ನುರೆ.  ಅವರಿಗೆ  ಏರ್ನದರೂ  ತ್ತಪಪ  ಸವರಬೆೇಕ್ೆಂದತ  ಹೆೇಳಿ  ಸ್ನವಿರ  
ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪನಯಿಗಳನತನ    ಆಂದರಪರದೆೇಶ    ಮತ್ತು  ತ್ೆಲಂಗನಣ  ಸಕ್ನಾರಗಳ  ಅನತಮತಿ  
ಇಲಿದೆೇ  ಯನವುದಕ್ೆೆ  ಖ್ಚತಾ  ಮನಡತತಿುೇರಿ?      ಮನನಾ ಸಚಿವರನದ  ಶ್ರೇ  ಎಸ್ಚ.ಟಿ. 
ಸ್ೂೆೇಮಶೆೇಖ್ರಚ ರವರತ ಹೇೆಳಬೆೇಕತ.  ಎಲ್ಲಿ  ಖ್ಚತಾ  ಮನಡತತಿುೇರಿ,ಯನರಿಗೆ  ಖ್ಚತಾ ಮನಡತತಿುೇರಿ?  
Please tell us. We are doing this. We are doing. ಸತಮಾರ್ ೆ  ಇದಕ್ೆೆ ಘೂೇಷಣೆ 
ಮನಡಿದನಿರ.ೆ   
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ಇವತ್ತು   ರೈೆಲೆಾೇ   line extension ತ್ತಮಕೂರತ-ರನಯದತಗಾ  ಮನಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ  
ಹೆೇಳಿರತವುದನತನ  ರ್ನನತ ಸ್ನಾಗತ್  ಮನಡತತ್ೆುೇರೆ್. ಏಕ್ೆಂದರ,ೆ  ಬೆಂಗಳೂರತ -ಗತಂತ್ಕಲಚಗೆ  
ಹೊೇಗಬೇೆಕ್ನದರ,ೆ  420  ಕಿ.ಮಿೇ.  ಆಗತತ್ುದೆ. ಬಳನುರಿ ರಿೇರ್ಚ  ಆಗಬೇೆಕ್ನದರೆ, 480 ಕಿ.ಮಿೇ  
ಆಗತತ್ುದೆ.    ರ್ನವು  ತ್ತಮಕೂರಿನ   ಮೇಲೆ   ರನಯದತಗಾಕ್ೆೆ  ಹೂೆೇದರ,ೆ ಬಳನುರಿಗೆ  ಕ್ೆೇವಲ  
250  ಕಿ.ಮಿೇ.  ಆಗತತ್ುದೆ. ಬಳನುರಿಯಿಂದ  ಗತಂತ್ಕಲಚಗೆ  ಸತಮನರತ   ಉತ್ುರ  ಕರ್ನಾಟಕದ   
14  ಜಿಲೆಿಗಳಿಗೆ  ರೈೆಲೆಾೇ  ಲೆೈನ್ಚ    ಮತ್ತು ರೈೆಲಾೆ  ಕರೆ್ಕ್ಷ್ನ್ಚ  ಕ್ೊಡಲ್ಲಕ್ೆೆ  ಅನತಕೂಲವನಗತತ್ುದೆ.  
ಮನಡತತ್ೆುೇವೆಂದತ  ಸಕ್ನಾರದವರತಹೆೇಳಿದರತ.  ಇದಕ್ೆೆ   ಎಷತಾ  ಎಕರ ೆ  ಜಮಿೇನತ   
ಭ್ೂಸ್ನಾಧಿೇನವನಗತತ್ುದೆ,  ಎಷತಾ ಹಣ  ಖ್ಚನಾಗತತ್ುದೆ    ಎಂದತ  ಹೇೆಳಿ   ನಮೂದತ  ಮನಡಿಲಿ.  
ಭ್ೂಸ್ನಾಧಿೇನಕ್ೆೆ    ಯನವ  ಬಜೆಟಚನಲ್ಲಿ,  ಯನವ  ಬನಬತಿುನಲ್ಲಿ  ಅನತದನನವನತನ   
ಕ್ೊಡತತ್ುೆೇವೆಂದತ ಹೆೇಳಿಲಿ.   ಇದತ  ಬಜೆಟ.  Without giving any type of 
clarifications, only quite information,  ಈ  ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ  ಬಜೆಟಚ ಮನಡಿದತಿ,  ಇದನತನ  
ರ್ನವು  ಹೆೇಗ ೆ ಸ್ನಾಗತ್  ಮನಡಬೇೆಕ್ನಗತತ್ುದೆ  ಎಂದತ  ದಯವಿಟತಾ  ಹೆೇಳಬೆೇಕತ.     

 ಇವತ್ತು   ಉತ್ುರ  ಕರ್ನಾಟಕದ  ಅಂದರೆ  ಕಲನಾಣ  ಕರ್ನಾಟಕಕ್ೆೆ  3 ಸ್ನವಿರ  ಕ್ೊೇಟಿ  
ರೂಪನಯಿಗಳನತನ  ಕ್ೊಡತತ್ೆುೇವೆಂದತ ಹೆೇಳಿರತವುದನತನ ರ್ನವು  ಸ್ನಾಗತ್  ಮನಡತತ್ೆುೇವೆ.    ಮೊದಲತ  
1000,  1500  ಕ್ೂೆೇಟಿ ರೂಪನಯಿಗಳನತನ ಕ್ೊಡತತಿುದಿರತ.  ಇದತ  2013-14 ರಿಂದ  
ಪನರರಂಭ್ವನದದತಿ.    ಇಲ್ಲಿಯತ್ನಕ   ಇನತನ  ಕ್ೊಡಬೆೇಕ್ನದ    1500  ಕ್ೂೆೇಟಿ  ರೂಪನಯಿಗಳು  
ಬನಕಿ   ಇದೆ.     ಕ್ೇೆವಲ 500  ಕ್ೂೆೇಟಿ ರೂಪನಯಿಗಳ ಬಜೆಟಚ  ಅಲೂೆೇಕ್ೇೆಷನ್ಚ ಇದನಿಗ       
ನಮಗೆ  1500  ಕ್ೊೇಟಿ   ಇದೆ. Modus operandi  ಇವತ್ತು ಏರ್ನಗಿದೆ  ಎಂದರೆ, 
beautiful.   ಅಲೊೇಕ್ೆೇಷನ್ಚ  ಮನಡತವುದತ ಅಷ್ೆಾ.  ಬಿಡತಗಡೆ  ಮನಡತವುದಲಿ.  ಫೆಬರವರಿಯಲ್ಲಿ   
ಬಿಡತಗಡೆ  ಮನಡಿದರೆ, ಅದಕ್ೆೆ  ಸಿೆೇಮಚಗಳನತನ  ಮನಡತವುದತ  ಯನವನಗ, ಟೆಂಡರಚ  ಯನವನಗ  
ಕರಯೆಬೆೇಕತ, ಅನತಮೊೇದರೆ್  ಯನವನಗ  ಕ್ೊಡಬೇೆಕತ.  ಇವುಗಳು  ಆಗದಂತ್ಹ  ಕ್ೆಲಸಗಳು.  
ಕಳೆದ  ವಷಾದ  ಫೆಬರವರಿಯಲ್ಲಿ  1500   ಕ್ೂೆೇಟಿ   ರೂಪನಯಿಗಳಲ್ಲಿ 700   ಕ್ೂೆೇಟಿ  
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ರೂಪನಯಿಗಳನತನ ಕ್ೊಟಿಾದನಿರ.ೆ   ಅದನತನ  ಯನವನಗ ಉಪಯೇಗಿಸಬೆೇಕತ, ಅದನತನ  
ಉಪಯೇಗಿಸಲ್ಲಕ್ೆೆ  ಸ್ನಧಾವೆೇ?  ಅದರೂ  ಸಹ ಅದತ  ಮತಂದನ ವಷಾಕ್ೆೆ  ಬರತತ್ುದೆ.  ಈ  
ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ  ಅಲೊೇಕ್ೆೇಷನ್ಚ  ಮನಡತವುದಕಿೆಂತ್   ಒಂದತ ಪದಧತಿ ಮನಡಬೇೆಕತ,   ಒಂದತ   
ಬೊೇಡಚಾ  ಮನಡಬೇೆಕತ.   ಮನರ್ಚಾ, ಏಪ್ತರಲಚ  ಮೇ   ತಿಂಗಳ ಒಳಗಡೆ ಏನತ  ಶನಸಕರತಗಳಿಗೆ  
ಕ್ೆಲಸ  ಆಗಬೇೆಕ್ನಗಿತ್ತು, ಆ ಜಿಲೆಿಯಿಂದ     ಏನತ  ಮನಹಿತಿ  ಬೆೇಕ್ೂೆೇ  ಅದನತನ  ತ್ರಿಸಿ,  
ಸ್ಪೆೆಾಂಬರಚನಲ್ಲಿ  ಟೆಂಡರಚ  ಕರದೆರ ೆ  ಮನತ್ರ    ಇದನತನ  ಏರ್ನದರೂ ಉಪಯೇಗಿಸಲ್ಲಕ್ೆೆ 
ಅನತಕೂಲವನಗತತ್ುದೆ.  ಇಲಿದದಿರ ೆಏನೂ  ಆಗತವುದಲಿ.  ಸತಮಾರ್ೆ  3000- 4000  ಕ್ೊೇಟಿ 
ರೂಪನಯಿಗಳನತನ ಕ್ೊಟಾೆ  ಎಂದರೆ  ಸರಿ  ಹೊೇಗತವುದಲಿ.  ಅದನತನ  ಉಪಯೇಗಿಸಬೆೇಕತ. 
ಉಪಯೇಗಿಸಿದರೆ  ಮನತ್ರ ಆ  ಏರಿಯನ ಅಭಿವೃದಧಯನಗತತ್ುದೆ.       ಕಲನಾಣ  ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ  
3000    ಕ್ೂೆೇಟಿ ರೂಪನಯಿಗಳನತನ ಕ್ೂೆಟಿಾದಿೇರಿ.    ಉದೂೆಾೇಗದ   ವಿಷಯ  ಬಂದನಗ   
ಇವತ್ತು  ಸತಮನರತ  15  ಸ್ನವಿರಗಳಿಂದ  20  ಸ್ನವಿರ  ಟಿೇಚಸ್ಚಾ    ಹತದೆಿಗಳು ಖನಲ್ಲ   ಇವೆ.    
ಇವತ್ತು  ಏರ್ನಗಿದೆ  ಎಂದರ ೆ   M.Ed.  ಆಗಲ್ಲ,  B.Ed.,  ಆಗಲ್ಲ,   ಸತಮನರತ  10-15  
ವಷಾಗಳ  ಕ್ೆಳಗಡ ೆಓದದಿರತ.  ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ    ಏನತ   ಇತ್ತು  ಎಂದರ ೆ   ಫಸ್ಾಚ ಕ್ನಿಸ್ಚ  
ಎಂದತ  ಇತ್ತು.   ಫಸ್ಾಚ ಕ್ನಿಸ್ಚ  ಎಂದರೆ   ಒಬಬರಿಗ ೆಒಂದತ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ 58,ಇರ್ೂೆನಂದರಲ್ಲಿ  60, 
ಮತ್ೊುಂದರಲ್ಲಿ  70  ಅಂಕಗಳು  ಬಂದರ ೆ   ಒಟನಾರೆ   ಪರಿಗಣಿಸಿ   ಫಸ್ಾಚಕ್ನಿಸ್ಚ      ಎಂದತ 
ಆವರೆೇಜ್ಚ  ಅಗಿ   ಪರಿಗಣಿಸತತಿುದಿರತ.      ಈ  ಸಲ  ಸಕ್ನಾರ    ಒಂದತ rider  ಹನಕಿ,    
ಎಲನಿ  ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ    ನೇವು ಫಸ್ಾಚ  ಕ್ನಿಸ್ಚ   ಇದಿರ ೆ ಮನತ್ರ  ನೇವು  ಸಂದಶಾನಕ್ೆೆ  ಅಹಾರತ.     
ಇದಕ್ೆೆ  ಸಂಬಂಧಪಟಾಂತ್ ೆ  ಒಂದತ   ಉದನಹರಣಯೆನತನ ಕ್ೊಡತತ್ುೆೇರೆ್.  500  ಜನ   ಅಜಿಾ  
ಹನಕಿದರ ೆ ಒಬಬರೇೆ ಒಬಬರತ ಅನತಮೊೇದರ್ೆಯನಗತತ್ನುರೆ.    ಹಿೇಗನಗಿ,  ಆ  ಭನಗಕ್ೆೆ  ಟಿೇಚರಚಗಳು  
ಸಿಗತವುದೇೆ  ಕಷಾ.    ಆದಿರಿಂದ, ಆ ಒಂದತ rider  ತ್ೆಗೆದತ   ಮೊದಲತ  60%  ಅವರೆೇಜ್ಚ  
ಏನತ್ತು.  ಅದನತನ  ಮನಡಿದರೆ, ಆ  ಭನಗದ  M.Ed and B.Ed.,  ಮನಡಿದಂತ್ಹ  ಆ  
ಪದವಿೇಧರರಿಗ ೆಟಿೇಚಸ್ಚಾ ಮನಡಲ್ಲಕ್ೆೆ  ಅನತಕೂಲವನಗತತ್ುದೆ ಎಂದತ  ಹೆೇಳಿ  ಸಕ್ನಾರ  ಇದನತನ  
ಬಹಳ ಗಂಭಿೇರವನಗಿ  ತ್ಗೆೆದತಕ್ೂೆಳುಬೇೆಕ್ೆಂದತ  ಸೂಚಿಸತತ್ೆುೇರೆ್.      ಇದರ  ಜೊತ್ೆಗೆ   ಇವತ್ತು 
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ಕರ್ನಾಟಕ  ರನಜಾದಲ್ಲಿ          ಬೆೇರ ೆ ಬೆೇರ ೆ  ಇಲನಖಯೆಲ್ಲಿ  ಸಂದಶಾನವನತನ  ಕರಯೆತತ್ನುರೆ.   
ಸಂದಶಾನವನತನ  ಕರದೆನಗ   ಇಲ್ಲಿ ಆಗಿರತ್ಕೆಂತ್ಹ  ನಂಬರ- 1    ನಂಬರ- 2  rank    ನ 
ಕಲನಾಣ  ಕರ್ನಾಟಕ  ಭನಗದವನಗ ೆ   ರ್ನವು  ಕಲನಾಣ  ಕರ್ನಾಟಕದ  ಷ್ೆೇರತ  ಕ್ೂೆಟಿಾದೆಿೇವೆಂದತ  
ಹೆೇಳುತ್ನುರ.ೆ   ಅದಕ್ೆೆ  ಸಕ್ನಾರ  ಏನತ  ಮನಡಬೆೇಕ್ೆಂದರೆ,       ನೇವು  ಯನವುದೇೆ    
ಇಲನಖಯೆಿಂದ  ಕರದೆನಗ    ಇಲ್ಲಿ ಜನರಲಚ ಆಗಿ  ಕರಯೆಿರಿ.  ಆದನದ  ಮೇಲೆ  ಆ  ಭನಗದಲ್ಲಿ  
ಎಲನಿ  ಇಲನಖಗೆಳಲ್ಲಿ     ಖನಲ್ಲಯಿರತವ      ಹತದೆಿಗಳಿಗೆ  ಅಲ್ಲಿ ಬೆೇರ ೆ ಸಂದಶಾನವನತನ  
ಕರಯೆಿರಿ.    ಇಲಿದದಿರೆ ನಮಗೆ ಅರ್ನಾಯವನಗತತ್ುದೆ.     ಇಲ್ಲಿ  ಕ್ೊಟತಾಬಿಟಾರೆ  ನಮಗೆ  ಅಲ್ಲಿ 
ಅರ್ನಾಯವನಗತತ್ುದ.ೆ General Merit is best for everybody. You should never 
consider  a person, a student was got the second rank, he should not 
claim from the Kalyana Karnataka .  ಇದತ  ಬಹಳ  ಗಂಭಿೇರವನದ   ಪರಿಸಿಾತಿ.  
ಇದಿನತನ ಸಕ್ನಾರ  ಸರಿ  ಮನಡಬೇೆಕತ.  

ಇದರ  ಜೊತ್ಗೆೆ ಇವತ್ತು   ಯತ.ಕ್ೆ.ಪ್ತ.    ಬಗೆೆ ಈಗನಗಲೆೇ ಮನನಾ  ಸದಸಾರನದ  ಶ್ರೇ  
ಯತ.ಬಿ. ವೆಂಕಟೆೇಶ್ಚ ರವರತ  ಹೆೇಳಿದರತ.     ಮನನಾ ಶ್ರೇ  ಬಿ.ಎಸ್.. ಯಡಿಯೂರಪಪನವರತ  
ಹಿರಿಯರಿದನಿರ,ೆ   ಅವರ  ಬಗೆೆ  ತ್ಪತಪ  ಮನತ್ರ್ನಡಬನರದತ.  ಅವರತ  ಮತಖ್ಾಮಂತಿರಗಳನಗಿದನಿಗ 
ಬಜೆಟಚ  ಕ್ೂೆಟನಾಗ  ಯತ.ಕ್.ೆಪ್ತ.ಗೆ ಬಜೆಟಚನಲ್ಲಿ    ಒಂದತ ರೂಪನಯಿ  ಕೂಡ   ಘೂೇಷಣ ೆ  
ಮನಡಿರಲ್ಲಲಿ.   ಅಮೇಲ ೆ  ಗಲನಟೆಯನದ  ಮೇಲೆ 10  ಸ್ನವಿರ   ಕ್ೊೇಟಿ  ರೂಪನಯಿಗಳನತನ  
ಕ್ೊಡತತ್ುೆೇರೆ್ಂದತ  ಹೆೇಳಿದರತ.  ಅಂದರೆ   ಈ  ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ  ಎಷಾರಮಟಿಾಗೆ        ಆ   ಭನಗದ     
ಪನರಜೆಕಾಚಗಳ  ಬಗೆೆ  ಗಂಭಿೇರತ್,ೆ  seriousness, love and affection   ಇದೆ ಎನತನವುದತ 
ಈ  ಬಜೆಟಚ ನಲ್ಲಿ   ಗೊತ್ನುಗತತ್ುದೆ. ಇದತ    ಒಬಬ  ಮತಖ್ಾಮಂತಿರಯನದವರತ ಪರಪಟ  
ಮನಡಲ್ಲಲಿ,  ಏತ್ಕ್ೆೆ      ಮನಡಲ್ಲಲಿ,  it is not a small mistake.  ಬಜೆಟಚನಲ್ಲಿ  
ಯತ.ಕ್ೆಪ್ತ.ಗೆ  ಹಣವರೆ್ನೇ  ಒದಗಿಸಿಲಿವೆಂದರೆ  ಆ  ಸಕ್ನಾರ  ಆ  ಭನಗದ  ಜನರ  ಮೇಲೆ  ಎಷಾರ  
ಮಟಿಾಗೆ  ಪರಿಗಣರೆ್ಗ ೆ  ತ್ಗೆೆದತಕ್ೂೆಂಡಿದ ೆ  ಎಂದತ  ಇದತ ಹೇೆಳುತ್ುದೆ.    ಇದಕ್ೆೆ  ನೇವು ಏನತ  
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ಖ್ಚತಾ  ಮನಡಿದಿೇರಿ  ಎಂದರೆ,      ನಮಾ   ಮನನಾ  ಸಿದಿರನಮಯಾ  ರೆ್ೇತ್ೃತ್ಾದ  ಸಕ್ನಾರದಲ್ಲಿ  
5  ವಷಾದಲ್ಲಿ fifty-two thousand crore spend on the irrigation. It is on 
record.    ಇದರಲ್ಲಿ    ತ್ಪತಪ ಏನಲಿ,  it is on record, we have spent it let 
them have not confusion.     ಇವತ್ತು  6 ಸ್ನವಿರ  ಕ್ೊೇಟಿ  ರೂಪನಯಿಗಳನತನ  
ಯತಕ್ೆಪ್ತ.ಗೆ  ಇಟಿಾದಿೇರಿ.      ಇದತ  ಸಂತ್ೂೆೇಷದ ವಿಚನರ.        ಇವತ್ತು   6 ಸ್ನವಿರ  
ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪನಯಿಗಳಲ್ಲಿ   ನೇವು ಏನತ ಮನಡತತಿುೇರಿ.  ಭ್ೂಸ್ನಾಧಿೇನ  ಮನಡತತಿುೇರನ 
Rehabilitation ಮನಡತತಿುೇರನ    ಪನರಜೆಕಾಚಗೆ  elevation  ಮನಡತತಿುೇರನ,ಅಥವನ  ಹಿಂದನ 
ಬಿಲಚಗಳಿಗ ೆ  ಕ್ೂೆಡತತಿುೇರೂೆೇ  ಎನತನವುದತ  ಕ್ನಿರಿಟಿ  ಇಲಿ.    ಇವತ್ತು  ನೇವು  6 ಸ್ನವಿರ  
ಕ್ೊೇಟಿ  ರೂಪನಯಿಗಳನತನ  allocation    ಮನಡಿದರೆ   ನನಗ ೆ ತಿಳಿದಮಟಿಾಗೆ 4-5  ಸ್ನವಿರ  
ಕ್ೊೇಟಿ  ರೂಪನಯಿಗಳು  ಹಳೆ  ಬಿಲತಿಗಳಿಗೆ  ಖ್ಚನಾಗತತ್ುದೆ.     ಈ  ರಿೇತಿಯನದರೆ  ಅದನತನ  
ಅಭಿವೃದಿ  ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ  ಅವಕ್ನಶ   ಎಲ್ಲಿದೆ,  rehabilitation  ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ  ಹಣ   
ಎಲ್ಲಿದೆ,  ಭ್ೂಸ್ನಾಧಿೇನ  ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ  ಎಲ್ಲಿದೆ,    ಸ್ನಾಧಿೇನ  ಹೆೇಗ ೆ ,ಮನಡತತಿುೇರಿ,  ಹಣವನತನ 
ಅವರಿಗೆ  ಹೆೇಗ ೆ ಕ್ೊಡತತಿುೇರಿ ?      ಯತಕ್ೆಪ್ತಗ ೆ ಸತಮನರತ 60 ರಿಂದ  70 ಸ್ನವಿರ  ಕ್ೊೇಟಿ   
ರೂಪನಯಿಗಳು  ಬೆೇಕ್ನಗತತ್ುದೆ.  ಇವತ್ತು  6 ಸ್ನವಿರ  ಕ್ೊೇಟಿ  ರೂಪನಯಿಗಳನತನ  ಕ್ೊಟಾರೆ , 
ಅದತ ಯನವುದಕ್ೆೆ  ಬರತತ್ುದ?ೆ   ರ್ನವು  ಆ  ಭನಗದಲ್ಲಿ  ಡನಾಮಚಗಳನತನ  ಕಟಾಬೆೇಕತ, ಬಡ  
ರೈೆತ್ರತ   ನೇರನವರಿ  ಸ್ೌಲಭ್ಾವನತನ ಉಪಯೇಗಿಸತವಂತ್ನಗಬೆೇಕತ.  ಸಕ್ನಾರ    ಇದರ  ಬಗೆೆ  
ಏರ್ನದರೂ  ಮನಡಿ, ಕ್ೆೇಂದರ  ಸಕ್ನಾರದ  ಹತಿುರವನದರೂ  ಹೊೇಗಿ ಕ್ೆೇಂದರದಂದ  ಹೆಚತಿವರಿ  
ಹಣವನತನ   ತ್ರಬೇೆಕತ.                                                                                                     
ಮತಂದತ. 
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(256) 10.03.2022 05.50 ಎಸ್ಚವಿ-ವಿಕ್ೆ  

(ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಾತಿ) 

ಶ್ರೇ ಅಲಿಂ ವಿೇರಭ್ದರಪಪ (ಮತಂದತ):-  

ಹನಗೆ ಮನಡಿದರೆ ಮನತ್ರ ಇದತ ಸ್ನಧಾವನಗತತ್ುದೆ.   

 ರ್ನನತ ಆಗಲೇೆ ಅಂಜರ್ನದರಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ನು,  ಇದತ ಒಂದತ ಪವಿತ್ರವನದ 
ಸ್ನಾನ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದೆನತ.  ಅಂಜರ್ನದರಯ ವಿಷಯ ಬಹಳಷತಾ ಜನರಿಗ ೆ ಗೊತಿುರಲ್ಲಲಿ. ಈಗ 
ರನಮದೆೇವರ ನಂತ್ರ ಅಂಜರ್ನದರಗ ೆಮಹತ್ಾ ಬಂದದ.ೆ ಉತ್ುರ ಪರದೇೆಶದ ಬಹಳಷತಾ ಜನರಿಗ ೆಈ 
ಸಾಳಕ್ೆೆ ಭೆೇಟಿ ಕ್ೂೆಡಬೇೆಕ್ಂೆಬ ಇಚೆಛ ಇದೆ.  ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ಕ್ೆೇದನರರ್ನಥ 
ಧನಮವನತನ ರೆ್ೂೇಡಿದೆಿೇರ್ೆ.  ಅಷತಾ ದೂರ ಯನರತ ಹೊೇಗತತ್ನುರೆ ಎನತನವುದತ ನನನ ಮನಸಿೆನಲ್ಲಿತ್ತು.  
ಕ್ೆೇದನರ ಸ್ನಾಮಿಗಳು ಬಂದನಗ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಲಕ್ನಪಾರಚ ಸ್ೇೆವೆ ಇದೆ, ನೇವು ಬರಬಹತದತ ಎಂದತ 
ಹೆೇಳಿದರತ.  ಹಲೆ್ಲಕ್ನಪಾರಚ ಸ್ೇೆವೆಗಳು ಇರತತ್ುವೆ ಎನತನವ ಆಸ್ಯೆಿಂದ ರ್ನನತ ಕ್ೆೇದನರಕ್ೆೆ ಹೊೇದೆನತ.  
ನನನ ದತರನದೃಷಾವೇ ಅಥವನ ಅದೃಷಾವೆಂದೆೇ ಭನವಿಸಬೆೇಕತ.  ಎರಡತ ದನ ಮೊೇಡಗಳು ಬಂದತ 
ಹೆಲ್ಲಕ್ನಪಾರಚ ಸ್ೇೆವೆಗಳು ಇರಲ್ಲಲಿ.  ರಸೆ್ು ಮನಗಾವನಗಿ ಕರದೆತಕ್ೊಂಡತ ಹೊೇದರತ.  ಅದರಿಂದ ನನಗ ೆ
ಆ ರಮಣಿೇಯ ದೃಶಾವನತನ ರೆ್ೂೇಡತವಂತ್ಹ ಅವಕ್ನಶ ಸಿಕಿೆತ್ತ.  ಅಂತೆ್ಯೇ ಉತ್ುರ ಪರದೇೆಶದ 
ಭನಗದಂದ ಬರತವವರಿದಿರ ೆ ಅಂಜರ್ನದರಯಲ್ಲಿ ರೂೆೇಪ್ಚವೆೇ ಇತ್ೆುಂದರೆ they would love to 
come and see it.  ಅಲ್ಲಿ ಬಂದತ ಬೆಟಾವನತನ ಏರಬೆೇಕತ ಎಂದರೆ ಯನರೂ ಬರತವುದಲಿ.  If 
you want to increase the tourism, if you want to give importance to 
that place ropeway is the must. ಇಂದನ latest technology ಯಲ್ಲಿ... 
Archaeology will come in the way.  ಗತಡಿ ಸಿೇಳುವ ಪರಶೆನಯೇ ಇಲಿ.  It is not of 
archaeological importance.  ಅಂಜರ್ನದರಯ ಮೇಲ ೆ ಒಂದತ ಗತಡಿ ಇದೆ.  ಗತಡಿಗ ೆ
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ರೂೆೇಪ್ಚವೆೇ ಹನಕಿ ಎಲನಿ ತ್ರಹದ ಅನತಕೂಲಗಳನತನ ಕಲ್ಲಪಸಬೇೆಕತ. ಅದನತನ ದಯವಿಟತಾ ಸಕ್ನಾರ 
ಮನಡಬೇೆಕತ.  

ನನಗ ೆ ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಸಮಯ ಕ್ೊಟಿಾದಿಕ್ನೆಗಿ ತ್ಮಗೆ ವಂದಸಿ ನನನ ಮನತ್ತಗಳನತನ 
ಮತಗಿಸತತ್ುೆೇರೆ್.   

ಶ್ರೇ ಅ.ದೆೇವೆೇಗೌಡ (ಪದವಿೇಧರರ ಕ್ೆೇತ್ರ):- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ೨೦೨೨-೨೩ರ್ೇೆ 
ಸ್ನಲ್ಲನ ಆಯವಾಯದ ಮೇಲ್ಲನ ಸ್ನಮನನಾ ಚಚಾೆಯಲ್ಲಿ ಭನಗವಹಿಸಲತ ಅವಕ್ನಶ ನೇಡಿರತವ 
ತ್ಮಗ ೆವಂದಸತತ್ನು, ಮನನಾ ಮತಖ್ಾಮಂತಿರಯವರತ ನವಕರ್ನಾಟಕ ನಮನಾಣದ ಕನಸಿರೆ್ೂಂದಗೆ 
ಮಂಡಿಸಿರತವ ಆಯವಾಯವನತನ ಸ್ನಾಗತಿಸತತ್ೆುೇರೆ್.  ಮನನಾ ಮತಖ್ಾಮಂತಿರಯವರತ ಸವಾವನಾಪ್ತ 
ಅಂದರೆ ಎಲನಿ ವಗಾಗಳಿಗೂ ಅನತದನನವನತನ ನೇಡತವ ಮೂಲಕ ಅತ್ತಾತ್ುಮ ಆಯವಾಯವನತನ 
ಮಂಡಿಸಿದನಿರ.ೆ  ೨೦೧೯ರಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕವು ಕ್ೊೇವಿಡಚ-೧೯ ಸ್ನಂಕ್ನರಮಿಕ ರೂೆೇಗದಂದ ತ್ತ್ುರಿಸಿ 
ಹೊೇಗಿದಿರೂ, ಆರ್ಥಾಕತ್ಯೆ ಪತನಶೆಿೇತ್ನಗೊಳಿಸತವಂತೆ್ ಮನಡಿರತವ ಸರ್ನಾನಾ ಮತಖ್ಾಮಂತಿರಗಳಿಗ ೆ
ಅಭಿನಂದರೆ್ ಸಲ್ಲಿಸತತ್ೆುೇರೆ್.   

ತ್ಮಗೆ ತಿಳಿದರತವಂತ್ೆ ಈ ಬನರಿಯ ಆಯವಾಯವು ಅತ್ಾಂತ್ ಜನಪ್ತರಯವನದತದೆಂದತ 
ನಮಗೆ ಪತಿರಕ್ೆಗಳ ಸಂಪನದಕಿೇಯ ಲೆೇಖ್ನಗಳಿಂದ ತಿಳಿದತ ಬಂದರತವ ವಿಷಯ.  ಇದತ ಅತ್ಾಂತ್ 
ಸತ್ಾದಂದಲೂ ಕೂಡಿದೆ.  ಸ್ನಧನರಣವನಗಿ ಎಲನಿ ವಗಾಗಳಿಗೆ ಅನತದನನವನತನ ನೇಡಲನಗಿದೆ.  
ರೈೆತ್ರಿಗ ೆಅನತಕೂಲವನಗತವಂತ್ಹ ಘೂೇಷಣೆಗಳಿವೆ.  ಅಲಿದೆ ಕೃಷ್ಟ ಸಂಶೆ್ ೇಧರ್ೆಗೆ ಆದಾತ್ಯೆನತನ 
ನೇಡಲನಗಿರತವುದತ ರೈೆತ್ ಪ್ತೇಳಿಗೆಗೆ ಅನತಕೂಲವನಗಲ್ಲದೆ.  ಮಹಿಳೆಯರನತನ ಕೃಷ್ಟ ಕ್ೆೇತ್ರಕ್ೆೆ  
ಸ್ಳೆೆಯತವ ಪರಯತ್ನವನತನ ಪರತ್ೆಾೇಕವನಗಿ ಕೃಷ್ಟ ಪರಶಸಿು ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಟ ಪಂಡಿತ್ ಪರಶಸಿುಯನತನ ನೇಡತವ 
ಘೂೇಷಣೆ ಅತ್ಾಂತ್ ಸ್ನಾಗತ್ನಹಾ.  ಕೃಷ್ಟ ಕ್ೇೆತ್ರವಲಿದೆ ಹೈೆನತಗನರಿಕ್ಗೆ ೆ ಸಹ ಆದಾತ್ಯೆನತನ 
ನೇಡಲನಗಿದ.ೆ  ಮಿೇನತಗನರಿಕ್ೆ ಕ್ೆೇತ್ರಕ್ೆೆ ಸಹ ಆದಾತ್ಯೆನತನ ನೇಡಲನಗಿದೆ.   
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ಮೇಕ್ೆದನಟತ ಯೇಜರೆ್ ಜನರಿಗೆ ಆಗರಹಿಸಿ ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷ್ದವರತ ಮತಂದನ 
ಚತರ್ನವಣೆಯನತನ ದೃಷ್ಟಾಯಲ್ಲಿಟತಾಕ್ೊಂಡತ ಮೇಕ್ೆದನಟತ ಯೇಜರೆ್ ಜನರಿಗ ೆ ಆಗರಹಿಸಿ 
ಪನದಯನತ್ರೆಯಂತ್ಹ ರ್ನಟಕವನತನ ನಡಸೆತವಂತ್ಹ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮಾ ಮತಖ್ಾಮಂತಿರಯವರತ 
ಸದರಿ ಯೇಜರೆ್ ಜನರಿಗೆ ರೂ.೧೦೦೦ ಕ್ೊೇಟಿಗಳನತನ ಘೂೇಷ್ಟಸಿರತವುದತ ಅತ್ಾಂತ್ ಸಮಯೇಚಿತ್.  
ಈ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಯೇಜರೆ್ಯನತನ ಅತ್ಾಂತ್ ಶ್ೇಘರವನಗಿ ನಗದತ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 
ಪೂಣಾಗೂೆಳಿಸತವ ಕಿರಯನಯೇಜರೆ್ಯನತನ ರೂಪ್ತಸಬೇೆಕ್ೆಂದತ ರ್ನನತ ಈ ಮೂಲಕ 
ಒತ್ನುಯಿಸತತ್ೆುೇರೆ್.     

ಅದೆೇ ರಿೇತಿ ಕೃಷ್ನಣ ಮೇಲಿಂಡೆ ೩ರೆ್ೇ ಹಂತ್ಕ್ೆೆ ೫೦೦೦ ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪನಯಿಗಳನತನ 
ನೇಡಲನಗಿದ.ೆ  ಆದರೆ ಇಂತ್ಹ ಯೇಜರೆ್ಗಳನತನ ಆದಷತಾ ನಗದತ್ ಸಮಯದೂೆಳಗೆ 
ಪೂಣಾಗೂೆಳಿಸತವಂತ್ನಗಬೇೆಕತ.  ಪರತಿ ವಷಾದ ಆಯವಾಯದಲ್ಲಿಯೂ ಕೃಷ್ನಣ ಮೇಲಿಂಡೆ 
ಯೇಜರೆ್ಗಳ ಬಗೆೆ ಪರಸ್ನುಪವನಗತತ್ುಲೆೇ ಇರತತ್ುದೆ.  ಆದರೆ ಇಂತ್ಹ ಯೇಜರೆ್ಗಳನತನ ನಗದತ್ 
ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪೂಣಾಗೂೆಳಿಸತವಂತ್ಹ ಕ್ೆಲಸವನಗಬೇೆಕತ.   

ಅದೆೇ ರಿೇತಿ ರನಜಾದ ಕ್ೆರೆಗಳ ಅಭಿವೃದಧಗೆ ಸಹ ಆದಾತ್ಯೆನತನ ನೇಡಲನಗಿದ.ೆ   

ರನಜಾದಲ್ಲಿ ಹರಿಯತವ ಎಲನಿ ನದಗಳು ನಶ್ಸಿ ಹೂೆೇಗದಂತ್,ೆ ನದಗಳಿಗ ೆತ್ಡಗೆೊೇಡಯೆನತನ 
ನಮನಾಣ ಮನಡತವಂತ್ಹ ಕ್ನಯಾವನಗಬೇೆಕತ ಹನಗೂ ನದಗಳಿಂದ ಹೂಳತೆ್ತುವ ನೂತ್ನ 
ಕ್ನಯಾಕರಮ ಜನರಿಯನಗಬೆೇಕತ.   

ಆರೂೆೇಗಾ ಕ್ೇೆತ್ರಕ್ೆೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ ೆಹೆಚಿಿನ ಕ್ನಯಾದೊತ್ುಡವಿರತವ ಪನರಥಮಿಕ ಆರೂೆೇಗಾ 
ಕ್ೆೇಂದರಗಳನತನ ಮೇಲಿಜೆಾಗೆೇರಿಸಿರತವುದತ ಅತ್ಾಂತ್ ಸಂತ್ೂೆೇಷಕರ. ಆದರೆ, ಅದೆೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 
ವೆೈದಾರತ ಮತ್ತು ಇತ್ರೆ ಸಿಬಬಂದಗಳ ಕ್ೂೆರತೆ್ಯನಗದಂತ್ೆ ರೆ್ೂೇಡಿಕ್ೂೆಳುುವುದತ ಸರಕ್ನರದ ಆದಾ 
ಕತ್ಾವಾವನಗಿರಬೇೆಕ್ೆಂಬತದತ ನನನ ಒತ್ನುಯವನಗಿದೆ.  ಇದೆೇ ಧೆಾೇಯೇದೆಿೇಶವನತನ ಇಟತಾಕ್ೂೆಂಡತ 
ರನಜಾದ ಸವಾ ಜನತ್ೆಗೆ ಉಚಿತ್ ಆರೂೆೇಗಾ ದೊರಕತವಂತ್ನಗಲತ ರನಜಾದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗಳಲ್ಲಿರತವ 
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ಆರೂೆೇಗಾ ಕ್ೆೇಂದರಗಳನತನ ಮೇಲಿಜಾೆಗೆೇರಿಸಿ, ರನಜಾದ ಜನತ್ ೆಖನಸಗಿ ಆಸಪತ್ೆರಗಳಿಂದ ದೂರವುಳಿದತ 
ಆರೂೆೇಗಾ ದೃಷ್ಟಾಯಿಂದ ಆರ್ಥಾಕ ಸಂಕಷಾದಂದ ದೂರವನಗಬೆೇಕತ.   

ಶ್ಕ್ಷ್ಣ ಕ್ೆೇತ್ರಕ್ೆೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ ೆ ಮನನಾ ಮತಖ್ಾಮಂತಿರಯವರತ ತ್ಮಾ ಭನಷಣದಲ್ಲಿ 
ತಿಳಿಸಿದಂತ್ ೆ ಸಕ್ನಾರಿ ಶನಲಗೆಳ ಮೂಲ ಸ್ೌಕಯಾ ಅಭಿವೃದಧಗ ೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ್ ರೂ.೫೦೦ 
ಕ್ೊೇಟಿಗಳನತನ ಒದಗಿಸಿರತವುದತ ಸ್ನಾಗತ್ನಹಾ.  ಶ್ಕ್ಷ್ಣ ಕ್ೆೇತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಎಲನಿ ಸಕ್ನಾರಿ ಶನಲೆಗಳ 
ಮೂಲ ಸ್ೌಕಯಾಗಳನತನ ಮೇಲಿಜಾೆಗೆೇರಿಸತವ ಮೂಲಕ ಯನವುದೆೇ ಖನಸಗಿ ವಿದನಾಕ್ೆೇಂದರಗಳಿಗಿಂತ್ 
ಕಡಿಮ ಇಲಿದಂತ್ ೆ ರೆ್ೂೇಡಿಕ್ೊಳುುವುದತ ಸಕ್ನಾರದ ಆದಾ ಕತ್ಾವಾವನಗಬೆೇಕತ.  ಶ್ಕ್ಷ್ಣಕ್ೆೆ 
ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ ೆ ಸಕ್ನಾರಿ ಶನಲೆಗಳು ಸಹ ಯನವುದೆೇ ಶ್ಕ್ಷ್ಕರತ ಹನಗೂ ಇನನತ್ರ ಸ್ೌಲಭ್ಾಗಳ 
ಕ್ೊರತೆ್ಗಳು ಇಲಿದಂತ್ನಗಬೆೇಕತ.  ಸವಾರಿಗೂ ಶ್ಕ್ಷ್ಣವೆಂಬತದತ ಸಕ್ನಾರದ ಅಭಿಯನನವನಗಬೆೇಕತ.    
ರನಷ್ಟರೇಯ ಶ್ಕ್ಷ್ಣ ನೇತಿ ಅಕ್ಷ್ರಶಃ ತ್ತತ್ನಾಗಿ ಜನರಿಯನಗಬೆೇಕತ.  ಅಂಗನವನಡಿಗಳ ಅಭಿವೃದಧ 
ಅತ್ಾಂತ್ ಸ್ನಾಗತ್ನಹಾ.  ಅಂಗನವನಡಿ ಕ್ೆೇಂದರಗಳನತನ ಪತನಶೆಿೇತ್ನಗೊಳಿಸಬೆೇಕತ.  

ಕ್.ೆಪ್ತ.ಎಸ್.ಸಿ., ಯತ.ಪ್ತ.ಎಸ್.ಸಿ., ಎಸ್.ಎಸ್.ಸಿ. ಬನಾಂಕಿಂಗಚ, ರೈೆಲೆಾ, ಸಿ.ಡಿ.ಎಸ್., ನೇಟಚ, 
ಜೆ.ಇ.ಇ. ಮತಂತ್ನದ ಸಪಧನಾತ್ಾಕ ಪರಿೇಕ್ೆಗಳಿಗೆ “ಮತಖ್ಾಮಂತಿರ ವಿದನಾರ್ಥಾ ಮನಗಾದಶ್ಾನ”ಚ
ಯೇಜರೆ್ಯನತನ ಆರಂಭಿಸಿರತವುದತ ಸ್ನಾಗತ್ನಹಾ.  ಇದರಿಂದ ಹೆಚತಿ ಹಚೆತಿ ಯತವ ಜನರತ ಸದರಿ 
ಪರಿೇಕ್ೆಗಳಲ್ಲಿ ತ್ೆೇಗಾಡೆಯನಗಿ ದೆೇಶದ ವಿವಿಧ ಕ್ೇೆತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ೇೆವೆ ಸಲ್ಲಿಸತವಂತ್ನಗಬೆೇಕತ.   

ಅಕ್ಷ್ರ ದನಸೆ್ೂೇಹ ಯೇಜರೆ್ಯಡಿ ಬಿಸಿಯೂಟ ಕ್ನಯಾಕತ್ಾರ ಸ್ೇೆವೆಯನತನ ಗತರತತಿಸಿ, 
ಬಿಸಿಯೂಟ ತ್ಯನರಕರಿಗೆ ಹನಗೂ ಸಹನಯಕರಿಗ ೆ ನೇಡತವ ಗೌರವಧನವನತನ ರೂ.೧೦೦೦ಗಳಿಗೆ 
ಹೆಚಿಿಸಿರತವುದತ ಸ್ನಾಗತ್ನಹಾ.   

ರನಜಾದಲ್ಲಿನ ಅಪೌಷ್ಟಾಕತ್ ೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ ೆ ಪೌಷ್ಟಾಕತ್ೆಯನತನ ಹೆಚಿಿಸಲತ ಅರೆ್ೇಕ 
ಕ್ನಯಾಕರಮಗಳನತನ ಹಮಿಾಕ್ೊಂಡಿರತವುದತ ಅತ್ಾಂತ್ ಪರಶಂಸನೇಯ.  ಇದರಿಂದ ನಮಾ ರನಜಾದ 
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ಮಕೆಳು ಆರೂೆೇಗಾವಂತ್ರನಗಿಬೆೇಕತ.  ಈ ದಸ್ಯೆಲ್ಲಿ ಒಟನಾರೆಯನಗಿ ರೂ.೪೦,೯೪೪ ಕ್ೂೆೇಟಿ 
ಅನತದನನ ಒದಗಿಸಿರತವುದತ ಸ್ನಾಗತ್ನಹಾ.   

ಪರಿಶ್ಷಾ ಜನತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶ್ಷಾ ಪಂಗಡಗಳ ಅಭಿವೃದಧಗ ೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ ೆ ಸ್ನಕಷತಾ 
ಅನತದನನವನತನ ನೇಡಿರತವುದತ ಸವಾ ಜರ್ನಂಗದ ಅಭಿವೃದಧಗೆ ಸ್ನಕ್ಷಿಯನಗಿದೆ.  ಕಿರಶ್ಿಯನ್ಚ, 
ಹಿಂದತಳಿದವರತ, ಅಲಪಸಂಖನಾತ್ರತ, ಜೆೈನರತ ಎಲಿರಿಗೂ ಸಮಪನಲತ ನೇಡಲನಗಿದೆ.   

ಆಯವಾಯದಲ್ಲಿ ರೂ.೩೫೦೦ ಕ್ೊೇಟಿ ವಚೆಿದಲ್ಲಿ ೨೨೭೫ ಕಿ.ಮಿೇ. ಉದಿದ ರನಜಾ ಹೆದನಿರಿಯ 
ಅಭಿವೃದಧ ಹನಗೂ ಒಂಬತ್ತು ನೂತ್ನ ರೈೆಲತ ಮನಗಾಗಳ ಉಪಕರಮದಂದ ಮೂಲಭ್ೂತ್ 
ಸ್ೌಕಯಾವೂ ಸತಗಮವನಗಿರತವುದಲಿದೆ ಉದೂೆಾೇಗ ಸೃಷ್ಟಾಗೂ ಪೂರಕವನಗಿವೆ.   

ಬೆಂಗಳೂರತ ಮಹನನಗರ ಪನಲ್ಲಕ್ಗೆ ೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ ೆ ಸತಮನರತ ೬ ಲಕ್ಷ್ಕೂೆ ಹೆಚತಿ ಬಿ 
ಖನತೆ್ ಆಸಿುಗಳನತನ ಎ ಖನತೆ್ಗ ೆ ಪರಿವತಿಾಸಲತ ಅನತಮೊೇದರ್ೆ ನೇಡಿರತವುದತ ಬೆಂಗಳೂರತ 
ರ್ನಗರಿಕರಿಗ ೆನೇಡಿರತವ ಕ್ೊಡತಗೆಯನಗಿದೆ. ನನನ ಮರ್ ೆಇರತವುದತ ಬಿ ಖನತೆ್ಯಲ್ಲಿ.   ಇದನತನ ಈ 
ಕೂಡಲೇೆ ಜನರಿಗ ೆತ್ರತವಂತ್ಹದತಿ ಸಕ್ನಾರದ ಕತ್ಾವಾವನಗಿರಬೆೇಕತ.   

ಸವಾರಿಗೂ ಸೂರತ ನೇಡತವುದತ ಪರತಿ ಸಲವೂ ಸರಕ್ನರದ ಘೂೇಷಣೆಯ  ವನಕಾವನಗಿದ.ೆ  
ಅದತ ಹನಗೆ ಆಗಬನರದತ.  ಕೂಡಲೇೆ ಜನರಿಗೆ ಬಂದತ ಈ ಸಕ್ನಾರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಕಲಪರ್ ೆ
ಪರಿಪೂಣಾವನಗಬೆೇಕತ.  ಸ್ನವಿರನರತ ಜನರಿಗ ೆ ಮರ್ೆಗಳಿಲಿ.  ಮೊರೆ್ನ ರನಮನಗರ ಜಿಲೆಿಗೆ 
ಹೊೇಗಿದನಿಗ ರೆ್ೂೇಡಿದೆಿೇರ್ೆ.  ಆ ಕ್ೆೇತ್ರದವರತ ಮತಖ್ಾಮಂತಿರಗಳೂ ಆಗಿದಿರತ. ಒಂದತ ಸ್ನವಿರ ಜನ 
ಬಿೇದಯಲ್ಲಿದನಿರ.ೆ  ದಯವಿಟತಾ ಸಕ್ನಾರ ಅವರಿಗೆ ಮರ್ ೆ ಕಟಿಾಕ್ೂೆಡತವ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡಿಕ್ೂೆಡಬೇೆಕತ 
ಎಂದತ ಮನವಿ ಮನಡತತ್ೆುೇರೆ್.  

(…ಮತಂದತ) 
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(257) 10-03-2022 (6.00) ಕ್ೆಜಿ-ವಿಕ್ೆ    

     (ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಾತಿ)                 

 ಶ್ರೇ  ಅ.ದೆೇವೆೇಗೌಡ (ಮತಂದತ):-   

 ಮನನಾ ಮತಖ್ಾಮಂತಿರಯವರತ ಸವಾರ  ಹಿತ್ವನತನ ಬಯಸಿ ನಮಾ ರನಜಾದ ಮೂಲೆ 
ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿರತವ ತಿಗಳ,  ಮನಳಿ, ಮನಳಿ ಮನಲಗನರ,  ಕತಂಬನರ, ಯನದವ, ದೆೇವನಡಿಗ, ಸಿಂಪ್ತ, 
ಕ್ಷ್ತಿರಯ, ಮೇದನರ, ಕತಂಚಿ,  ಕತಮಾ, ಪ್ತಂಜನರ/ನದನಫಚ, ಕತರತಬ, ಬಲ್ಲಜ, ಈಡಿಗ, ಮಡಿವನಳ, 
ಹಡಪದ ಮೊದಲನದ  ಹಿಂದತಳಿದ  ಸಮತದನಯಗಳಲಿದೆೇ, ಒಕೆಲ್ಲಗ, ಲ್ಲಂಗನಯತ್, ಬನರಹಾಣ 
ಸಮತದನಯಗಳ ಕಡಗೊ  ಆಯವಾಯದಲ್ಲಿ  ಗಮನಹರಿಸಿರತವುದತ ಎಲಿರೂ  ಗಮನಸಬೇೆಕ್ನದ 
ಅಂಶವನಗಿದ.ೆ ಅಲಿದೆೇ,  ಇತ್ರ ೆ  ಧಮಾಗಳ ಕಡಯೊ  ಗಮನಹರಿಸಿ ಮೊಟಾ ಮೊದಲ ಬನರಿಗ ೆ 
ಎಲಿರ  ಪ್ತರೇತಿಗ ೆ ಪನತ್ರವನಗಿರತವುದತ ಗಮನಸಬೇೆಕ್ನದ ಅಂಶವನಗಿದ.ೆ  

   ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಆಡಳಿತ್ ಸತಧನರಣೆ ಮತ್ತು  ಸ್ನವಾಜನಕ ಸ್ೇೆವೆಯ 
ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಸ್ನವಾಜನಕ  ಭ್ದರತ್ನ ಪ್ತಂಚಣಿ ಯೇಜರೆ್ಗಳಡಿ 59.45 ಲಕ್ಷ್ 
ಫಲನನತಭ್ವಿಗಳಿಗ ೆ ನೇಡತತಿುರತವ ಮನಸ್ನಶನವನತನ ಹೆಚಿಿಸಲನಗಿದ.ೆ ಅದೆೇರಿೇತಿ  ದನಳಿಗೂೆಳಗನದ 
ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ೆ  ಮನಸಿಕ ಪ್ತಂಚಣಿ ಹೆಚಿಿಸಿರತವುದತ ಅತ್ಾಂತ್  ಸ್ನಾಗತ್ನಹಾ.   ರ್ನನತ  ಕರ್ನಾಟಕ 
ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುಗೆ ಆಯೆಯನದನಗಿನಂದ  ಈ ವಿಚನರದ ಬಗೆೆ ಒತ್ನುಯ ಮನಡಿಕ್ೊಂಡತ ಬಂದದೆಿನತ. 
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ರ್ನಲತೆ ದಕತೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ Super Speciality Hospital ಗಳನತನ ತ್ೆರೆದರತವುದತ  
ಮತ್ತು ಲನಲಚಬನಗಚನಂತ್ ೆ ಮನನಾ ಅಟಲಚ ಬಿಹನರಿ ವನಜಪೆೇಯಿ ರವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಉದನಾನವನತನ 
ಪನರರಂಭಿಸಿರತವುದಕ್ೆೆ ನಜವನಗಿಯೂ  ಮನನಾ ಮತಖ್ಾಮಂತಿರಯವರಿಗ ೆ ಅಭಿನಂದರೆ್ಗಳನತನ 
ಸಲ್ಲಿಸತತ್ೆುೇರ್.ೆ ಮನನಾ ಮತಖ್ಾಮಂತಿರಯವರತ ಸವಾರಿಗೂ ಒಪತಪವಂತ್ಹ ಆಯವಾಯವನತನ  
ಮಂಡಿಸಿರತತ್ನುರೆಂಬತದತ ಅತ್ಾಂತ್  ಪರಶಂಸನೇಯ. ಆದರೆ,  ಆಯವಾಯದಲ್ಲಿರತವ 
ಕ್ನಯಾಕರಮಗಳು 2022ರ ಡಿಸ್ಂೆಬರಚ 31 ರೂೆಳಗ ೆ  ಜನರಿಯನಗಬೆೇಕ್ೆಂಬತದೇೆ  ನನನ ಹಂಬಲ. 
ಇದಕ್ೆೆ  ಅಧಿಕ್ನರಶನಹಿ ಸಪಂದಸತವಂತ್ನಗಬೆೇಕತ. ಈ ದಸ್ಯೆಲ್ಲಿ ಮನನಾ ಮತಖ್ಾಮಂತಿರಯರತ  ತ್ಮಾ 
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ಅಧಿಕ್ನರಿ/ಸಿಬಬಂದಗಳ ವಿಶನಾಸವನತನ ಗಳಿಸಬೇೆಕತ. ಅದಕ್ನೆಗಿ   ಮನನಾ  ಮತಖ್ಾಮಂತಿರಯವರತ 
ಆಯವಾಯದ  ಮೇಲ್ಲನ ಚಚೆಾಗೆ ಉತ್ುರ ನೇಡತವ  ಸಮಯದಲ್ಲಿ  ಕ್ೆೇಂದರ ಸಕ್ನಾರಿ ರ್ೌಕರರಿಗೆ  
ಮತ್ತು ರನಜಾ ಸಕ್ನಾರಿ  ರ್ೌಕರರಿಗ ೆ ಇರತವ ವೆೇತ್ನ  ತ್ನರತ್ಮಾವನತನ ಹೊೇಗಲನಡಿಸಬೆೇಕತ.  
ಏಕ್ೆಂದರ,ೆ ರ್ನನತ ಸಕ್ನಾರಿ  ರ್ೌಕರರ್ನಗಿದೆಿ. ಸಕ್ನಾರಿ ರ್ೌಕರರ ಜಿೇವನ ಬಹಳ ಕಷಾ ಇದೆ. ಅವರಿಗೆ 
ಹಳೆಯ ಪ್ತಂಚಣಿ ಯೇಜರೆ್ಯನತನ ತ್ೆಗೆದದನಿರೆ. New Pension ಯೇಜರೆ್ಯಿಂದ ಅವರತ 
ನವೃತ್ುರನದ ಮೇಲೆ ಜಿೇವನ ಮನಡತವುದತ ಬಹಳ ಕಷಾವನಗತತ್ುದೆ. ಆ ವಯಸಿೆನಲ್ಲಿ ಅವರ ಬಳಿ  ಹಣ 
ಇರತವುದಲಿ.  ಅವರ ಆರೂೆೇಗಾ ಕ್ೆಟಾರ,ೆ ಅದರ ಚಿಕಿತೆ್ೆಗ ೆಹಣ ಇರತವುದಲಿ. ಇಂದಗೂ ಎಷೂಾ ಜನ 
ಸಕ್ನಾರಿ ರ್ೌಕರರಿಗ ೆ ಸಾಂತ್ ಮರ್ ೆ ಇರತವುದಲಿ. ಕ್ೇೆಂದರ ಸಕ್ನಾರಿ ರ್ೌಕರರಿಗ ೆ ವಸತಿ ಗೃಹಗಳು 
ಇರತತ್ುವೆ. ಅವರಿಗೆ medical facilities ಇರತತ್ುದೆ. ಅವರಿಗೆ pension ಹೆಚಿಿಗ ೆ ಇರತತ್ುದೆ. 
ಆದಿರಿಂದ, ರನಜಾ ಸಕ್ನಾರಿ ರ್ೌಕರರಿಗ ೆ ಅಗತ್ಾ  ಕರಮ ಕ್ೆೈಗೂೆಳುುವಂತ್ಹ  ಘೂೇಷಣೆಯನತನ  
ಮನಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ ಹನಗೂ ನನನ  ಹಲವು ದನಗಳ  ಬೆೇಡಿಕ್ೆಯನತನ  ಪೂರೈೆಸಬೆೇಕ್ೆಂದತ  ರನಜಾ 
ಸರಕ್ನರಿ  ರ್ೌಕರರ  ಪರವನಗಿ  ಕ್ೊೇರತತ್ೆುೇರೆ್.  ಇನತನ  ಮತಂದ ೆರನಜಾದ ವತಿಯಂದ  ಯನವುದೆೇ 
ವೆೇತ್ನ  ಆಯೇಗದ ರಚರೆ್  ಬೆೇಕ್ನಗಿಲಿ. ಕ್ೆೇಂದರ  ಸಕ್ನಾರದವರ  ವೆೇತ್ನ ಆಯೇಗದ  
ಶ್ಫನರಸೆರ್ೆನೇ  ರನಜಾ ಸಕ್ನಾರವು  ತ್ನನಂದ  ತ್ನರೆ್ೇ  ಜನರಿಯನಗತವಂತ್ಹ  ಕರಮವನತನ  
ಕ್ೆೈಗೊಳುಬೆೇಕ್ೆಂದತ  ಸಹ ಕ್ೊೇರತತ್ುೆೇರೆ್.  ಈ ಸ್ೌಲಭ್ಾವನತನ  ನೇಡಿ  ಆಡಳಿತ್ವು  
ಚತರತಕತಗೂೆಳುುವಂತ್ನಗಬೇೆಕತ. ಆಡಳಿತ್ವು  ಬಿಗಿಯನಗಿ  ಸಕ್ನಾರಿ  ರ್ೌಕರರತ  ತ್ಮಾ ತ್ಮಾ  
ಕತ್ಾವಾಗಳನತನ  ಶ್ಸತುಬದಿವನಗಿ  ರೆ್ರವೆೇರಿಸತವಂತ್ಹ ಬಿಗಿಕರಮಗಳನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಳುಬೆೇಕತ.  
ಏಕ್ೆಂದರ,ೆ  ಆಡಳಿತ್ದಲ್ಲಿನ  ಭ್ರಷ್ನಾಚನರವನತನ ಆಮೂಲನಗರವನಗಿ   ಕಿತ್ತುಹನಕತವಂತ್ನಗಬೆೇಕತ.  
ಸಕ್ನಾರಿ  ಸಿಬಬಂದಗಳ  ರೆ್ೇಮಕದಲ್ಲಿಯೂ merit ಗೆ ಆದಾತ್ ೆ  ನೇಡತವಂತ್ನಗಬೆೇಕತ. ಖನಲ್ಲ  
ಹತದೆಿಗಳನತನ ಭ್ತಿಾ ಮನಡಬೇೆಕತ. ಒಟನಾರೆಯನಗಿ,  ಸಾಚಿ  ಮತ್ತು ಚತರತಕಿನ 
ಆಡಳಿತ್ವನಗಬೇೆಕ್ೆಂಬತದತ ನನನ ಹಂಬಲವನಗಿದೆ.  
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 ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ,  ನರತದೊಾೇಗಿ ಪದವಿೇಧರರಿಗೆ  ಅವರತ ಉದೂೆಾೇಗವನತನ 
ಪಡಯೆತವವರೆಗ,ೆ ಅವರಿಗೆ  ಐದತ ಸ್ನವಿರ ರೂಪನಯಿಗಳ ನರತದೊಾೇಗ  ಭ್ತ್ೆಾಯನತನ  
ಘೂೇಷ್ಟಸಬೆೇಕ್ೆಂದತ ರ್ನನತ ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ಒತ್ನುಯ ಮನಡತತ್ುೆೇರೆ್.  ಮನನಾ ಸದಸಾರೊಬಬರತ 
ಬೆಂಗಳೂರತ ನಗರಲ್ಲಿ public ಶನಲೆಗಳನತನ ಮತಂದತವರಿಸಿಲಿವೆಂದತ ಹೇೆಳಿದನಿರೆ. ಈಗನಗಲೆೇ 
ಬೆಂಗಳೂರತ ನಗರದಲ್ಲಿ 20 public ಶನಲೆಗಳನತನ ಪನರರಂಭ್ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆಂದತ ಹೆೇಳಿದನಿರೆ.  ಈಗ 
ಎಲನಿ ತ್ನಲೂಿಕತಗಳಲ್ಲಿಯೂ public ಶನಲೆಗಳು ಇವೆ. ಈಗ ಪತನಃ ಬೆಂಗಳೂರತ ನಗರದಲ್ಲಿ 
ಮನಡತತ್ೆುೇವೆಂದತ ಹೆೇಳಿದನಿರೆ. ಸಕ್ನಾರಿ ಕನನಡ ಶನಲೆಯ ಮೂಲಭ್ೂತ್ ಸ್ೌಲಭ್ಾಗಳ ಬಗೆೆ 
ಹೆೇಳಿದನಿರೆ. ಮನನಾ ಸದಸಾರೂೆಬಬರತ ಹೂ ಬೆಳೆಗನರರಿಗೆ ಮತ್ತು ತ್ರಕ್ನರಿ ಬೆಳೆಗನರರಿಗ ೆಪರಿಹನರವನತನ  
ಕ್ೊಟಿಾಲಿವೆಂದತ ಹೆೇಳಿದನಿರ.ೆ ಇವರಿಗ ೆ ಈಗನಗಲೆೇ ಪರಿಹನರವನತನ ಕ್ೊಟಿಾದನಿರ.ೆ ಇದತ ತ್ಮಗೂ 
ಗೊತಿುದೆ. ಈ ಬಜೆಟಚನಲ್ಲಿ  ಸವಾತ್ೊೇಮತಖ್ ಅಭಿವೃದಿಗನಗಿ ಎಲನಿ ಕ್ೆೇತ್ರಗಳಿಗೂ ಆದಾತ್ಯೆನತನ 
ನೇಡಿದನಿರ.ೆ ಅದಕ್ೆೆ ರ್ನನತ ಮನನಾ ಮತಖ್ಾಮಂತಿರಯವರಿಗೆ ಧನಾವನದಗಳನತನ ಹೆೇಳುತ್ುೆೇರೆ್.  

ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇದತ ಸವೇಾದಯ ಬಜೆಟಚ ಆಗಿದ.ೆಚ “ಸವೆೇಾ ಜರ್ನಃ 
ಸತಖಿರೆ್ೂೇಭ್ವಂತ್ತ”ಚ ಎಂಬಂತ್ ೆ ಯನವುದಕೂೆ ಹೊಸ ತ್ೆರಿಗೆಯನತನ ಹನಕಿಲಿ. ಯಶಸಿಾನ  
ಯೇಜರೆ್ಯನತನ ಪತನಃ ಜನರಿಗ ೆತ್ಂದರತವುದಕ್ೆೆ  ಮನನಾ ಮತಖ್ಾಮಂತಿರಯವರಿಗೆ ಧನಾವನದಗಳನತನ 
 ಹೆೇಳುತ್ೆುೇರ್.ೆ  ಪತಣಾ ಕ್ೊೇಟಿಗಳೊಂದಗ ೆ ಕ್ನಶ್ಯನತ್ರೆಗೆ ಹೊೇಗಿ ಬರತವವರಿಗೆ ಐದತ ಸ್ನವಿರ 
ರೂಪನಯಿಗಳನತನ ನೇಡಿದನಿರೆ. ಏಕ್ೆಂದರ,ೆ ಕ್ೆಲವರತ ಹಣಕ್ನಸಿನ ತ್ೊಂದರಯೆಿಂದ ಹೊೇಗತವುದಕ್ೆೆ 
ಆಗತವುದಲಿ. ಇದಕ್ೆೆ ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ಅಭಿನಂದರೆ್ಗಳು. ಬೆಂಗಳೂರತ ಅಭಿವೃದಧಗ ೆ 8,409  ಕ್ೂೆೇಟಿ 
ರೂಪನಯಿಗಳನತನ ನೇಡಿದನಿರ.ೆ  ಈ ಆಯವಾಯದಲ್ಲಿ ಎಲಿದಕೂೆ ಸ್ನಮನಜಿಕ ರ್ನಾಯವನತನ 
ನೇಡಿದನಿರ.ೆ  ಸ್ನವಾಜನಕರ ಜೆೇಬಿಗ ೆಯನವುದೆೇ ರಿೇತಿಯಲೂಿ ಸಹ ಕತ್ುರಿ ಹನಕಿಲಿ. ಬೆಂಗಳೂರಿಗ ೆ
bumper gift ಅನತನ ಕ್ೊಟಿಾದನಿರೆ. ಹನಗನಗಿ, ಮನನಾ ಮತಖ್ಾಮಂತಿರಯವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದರೆ್ಗಳನತನ 
ಸಲ್ಲಿಸತತ್ೆುೇರ್.ೆ 33  ಕಿೇಲೂೆೇಮಿೇಟರಚ  ಉದಿದ Metro ಮನಗಾವನತನ ವಿಸುರಿಸಿದನಿರ.ೆ ಹನಗೆಯೇ, 
ಗೊರಗತಂಟ ೆ ಪನಳಾದ grade separator ವಿಸುರಿಸಿದನಿರ.ೆ ಕ್ನವೇೆರಿ 5ರೆ್ೇ ಹಂತ್ವನತನ 
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ತ್ಂದರತವುದತ ನಜವನಗಲೂ ಸಂತ್ೂೆೇಷ ತ್ಂದದೆ. ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷ್ದವರತ ಸಲಹ ೆ ಮತ್ತು 
ಮನಗಾದಶಾನವನತನ ಕ್ೂೆಡಬೇೆಕತ. ಕ್ೆೇವಲ ಟಿೇಕ್ೆ ಮನಡಿದರೆ  ಏನತ ಪರಯೇಜನ ಆಗತವುದಲಿ. 
ಸ್ನಮನಜಿಕ ಸಮನನತ್ೆ, ರನಷರ ಕವಿ ಕತವೆಂಪತರವರತ ಹೆೇಳಿದಂತ್,ೆ ವಿಶಾಮನನವ ಸಂದೆೇಶವನತನ 
ಸ್ನರತವಂತ್ಹ “ಸವಾಜರ್ನಂಗದ ಶನಂತಿಯ ತ್ೊೇಟ”ಚ ಎನತನವ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಆಯಾವಯವನತನ 
ಮನಡಿದನಿರ.ೆ  ಕೃಷ್ಟ ಕ್ೆೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಐದತ ವಲಯಗಳರ್ನನಗಿ ಮನಡಿದನಿರ.ೆ ವಲಯ-1 ರಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಟ ಮತ್ತು 
ಪೂರಕ  ಚಟತವಟಿಕ್ೆಗಳು. ಕೃಷ್ಟ ಉತ್ಪನನಗಳನತನ ಹಚೆಿಿಸತವ ದೃಷ್ಟಾಯಿಂದ  ಇದೆೇ ಮೊದಲ ಬನರಿಗ ೆ
ಪರತಿ ಎಕರಗೆ ೆಡಿೇಸ್ೆಲಚಗೆ 250 ರೂಪನಯಿಗಳ ಸಹನಯಧನವನತನ ನೇಡಿದನಿರ.ೆ ರೈೆತ್ ಶಕಿು ಎಂಬ 
ಹೊಸ ಯೇಜರೆ್ಗ ೆ 500 ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪನಯಿಗಳನತನ ಒದಗಿಸಿದನಿರ.ೆ ವಲಯ-2 ಸವೇಾದಯ 
ಮತ್ತು ಕ್ೆೇಮನಭಿವೃದಧ, ವಲಯ-3 ಆರ್ಥಾಕ ಅಭಿವೃದಧಗೆ ಉತ್ೆುೇಜನ. ಸವಾರಿಗೂ ಸಮಬನಳು ಮತ್ತು 
ಸವಾರಿಗೂ ಸಮಪನಲತ ಎನತನವ ದೃಷ್ಟಾಯಿಂದ  ಆರ್ಥಾಕ ಸಮನನತ್ೆಯನತನ ನೇಡಿದನಿರ.ೆ  

ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಾ ಮತಖ್ಾಮಂತಿರಯವರತ ಬೆಂಗಳೂರತ ಅಭಿವೃದಧಯ ಬಗೆೆ 
ಮತ್ತು ಸಂಸೃತಿ ಪರಂಪರಯೆ ಬಗೆೆ, ರೆ್ೈಸಗಿಾಕ ಸಂಪನೂಾಲಗಳ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆಗೆ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ್ 
ಸತಧನರಣೆಯ ಬಗೆೆ ಒತ್ತು ನೇಡಿದನಿರ.ೆ ಒಟನಾರಯೆನಗಿ, ಮನನಾ ಮತಖ್ಾಮಂತಿರಯವರತ  ಮಂಡಿಸಿರತವ  
ಈ ಒಂದತ  ಅವರ ಚೊಚಿಲ ಆಯವಾಯದಲ್ಲಿ  ಸವಾರ ಮಚತಿಗೆಗೆ  ಪನತ್ರರನಗಿ ಎಲನಿ 
ಯೇಜರೆ್ಗಳಿಗ ೆ ಆದಾತ್ ೆ ನೇಡಿರತವುದರಿಂದ   ಒಂದತ ಸಮತ್ೊೇಲನ ಆಯವಾಯವೆಂದತ ಭನವಿಸಿ,  
ಅದನತನ ಸಂಪೂಣಾವನಗಿ  ಸ್ನಾಗತಿಸತತ್ೆುೇರೆ್.  ಈ ಒಂದತ  ಚಚೆಾಯಲ್ಲಿ  ನನಗ ೆಮನತ್ರ್ನಡಲತ  
ಅವಕ್ನಶ ನೇಡಿದ ಸರ್ನಾನಾ  ಸಭನಪತಿಯವರಿಗ ೆವಂದಸಿ,  ನನನ  ಮನತ್ತಗಳನತನ ಮತಗಿಸತತ್ೆುೇರ್ೆ.  

ಶ್ರೇ ಎಸ್ಚ.ರವಿ (ಸಾಳಿೇಯ ಸಂಸೆ್ಾಗಳ ಕ್ೆೇತ್ರ):- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ನನಗೆ 
ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಅವಕ್ನಶ ಕ್ೊಟಿಾದಕ್ನೆಗಿ ತ್ಮಗ ೆ ಧನಾವನದಗಳನತನ ಸಲ್ಲಿಸತತ್ೆುೇರ್ೆ. ಮನನಾ 
ಮತಖ್ಾಮಂತಿರಯವರತ  ಈ ಸ್ನಲ್ಲನಲ್ಲಿ 119 ಪತಟಗಳಲ್ಲಿ 430 ವಿಷಯಗಳನತನ ಒಳಗೂೆಂಡ 
ಬಜೆಟಚನತನ ಮಂಡಿಸಿದನಿರೆ.  ಈ ಬಜೆಟಚನಲ್ಲಿ ನಮಾ ರ್ನಡಿನ ಹೆಸರನಂತ್ ರನಷರಕವಿ ಕತವೆಂಪತ, ಶ್ರೇ 
ಎಂ.ಗೊೇಪನಲಕೃಷಾ ಅಡಿಗ, ಶ್ರೇ ಸ್ೂೆನನಲ್ಲಗೆಯ ಸಿದಿರನಮ, ಶ್ರೇ ಬಸವಣಣ, ಶ್ರೇ ಚನನವಿೇರ ಕಣವಿ 
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ಮತ್ತು ಶ್ರೇ ಅಕೆಮಹನದೆೇವಿಯವರ  ಸಾರಣೆ  ಮನಡಿಕ್ೂೆಂಡಿದನಿರೆ.  ಹನಗೆಯೇ ಅವರ ನತಡಿಗಳ ಬಗೆೆ 
ಸಹ ಮನತ್ರ್ನಡಿದನಿರ.ೆ ಅವುಗಳನತನ ಕವನಾತ್ಾಕವನಗಿ ಹೆೇಳಿದನಿರ.ೆ ಮನನಾ 
ಬಿ.ಎಸ್ಚ.ಯಡಿಯೂರಪಪನವರತ ಈ ರನಜಾದಲ್ಲಿ ಅವರ ಪಕ್ಷ್ದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದತನಂತಿರತವಂತ್ಹ ಒಂದತ 
ರನಜಕಿೇಯ ಶಕಿು. ಅದೆೇರಿೇತಿ ನಮಾ ಪಕ್ಷ್ದಲ್ಲಿಯೂ ಇದನಿರ.ೆ ಜೆಡಿ(ಎಸ್) ನಲ್ಲಿಯೂ ಇದನಿರ.ೆ 
ಹನಗನಗಿ, ಶ್ರೇ ಬಿ.ಎಸ್ಚ.ಯಡಿಯೂರಪಪನವರತ ಬಹಳ ಪರಮತಖ್ವನದಂತ್ಹ ಶಕಿು. ಅಂತ್ಹ ಶಕಿುಯನತನ 
ಬದಲನಯಿಸಿ, ಆ ಪಕ್ಷ್ದ ಪರತಿರೂಪವನಗಿ ಶ್ರೇ ಬಸವರನಜ ಬೊಮನಾಯಿರವರತ ರನಜಾದ 
ಮತಖ್ಾಮಂತಿರಗಳನಗಿ  ಅಧಿಕ್ನರಕ್ೆೆ ಬಂದನಗ ನಮಗ ೆ ಒಂದತ ನರಿೇಕ್ೆ ಇತ್ತು.  ರ್ನನತ ಅನಾ 
ಪಕ್ಷ್ದವನತ ಆದರೂ ಸಹ ಏನತ ಒಂದತ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸತ್ನವನತನ  ಬಯಸಿದೆಿವು.  ಅದೆೇರಿೇತಿ 
ಮನಧಾಮದವರತ ಸಹ ಶ್ರೇ ಬಸವರನಜ ಬೊಮನಾಯಿರವರನತನ Common Man: CM ಎಂದತ  
ಹೆೇಳಿದಿರತ. ಮೊದಲ ದವಸದಂದಲೇೆ,ಚ “ಹನರ ತ್ತರನಯಿ ಬೆೇಡ”ಚಎಂದತ ಹೆೇಳಿದಿರತ.  ಆಗ ನಮಗೆ 
ಬಹಳ ನರಿೇಕ್ೆ ಮೂಡಿತ್ತು. Social Media ದಲೂಿ ಸಹ “ಬಿಜೆಪ್ತಯ ಬದಲನವಣೆಯ ಮತಖ್ ಶ್ರೇ 
ಬಸವರನಜ ಬೊಮನಾಯಿರವರತ”ಚ ಎಂದತ ಹೆೇಳುತಿುದಿರತ. ಅದೆೇರಿೇತಿ ರ್ನವು ಬಜೆಟಚನಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ 
ಅಂತ್ಹ ಬದಲನವಣೆಗಳನತನ ಬಯಸಿದೆಿವು. ಬಜೆಟಚನಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ್ಕ್ೆೆ ಚತರತಕನತನ ಮತಟಿಾಸತತ್ನುರ ೆಎಂಬ 
ನರಿೇಕ್ೆ ಸಹಜವನಗಿ  ಇತ್ತು.  ಮನನಾ ಮತಖ್ಾಮಂತಿರಯವರ ತ್ಂದೆಯವರತ ಸಹ ಈ ರನಜಾದ 
ಮತಖ್ಾಮಂತಿರಯನಗಿದಿರತ.  ಅವರತ ರನಜಕಿೇಯವನಗಿ ಬಹಳ ಅನತಭ್ವ ಇದಿಂತ್ಹವರತ. ಹನಗನಗಿ, 
ಹೊಸದನಗಿ ಬದಲನವಣಯೆನತನ ಕ್ನಣಬಹತದೆೇರ್ೂೆೇ,  ಒಂದತ ಹೂೆಸ ರಿೇತಿಯನದ  
ಕ್ನರಂತಿಕ್ನರಿಯನದ ಬಜೆಟಚನತನ ಕ್ೊಡಬಲಿರತ, ಅವರತ  ಸಮಥಾರಿದನಿರೆ  ಎನತನವಂತ್ಹ ನರಿೇಕ್ ೆ
ಇತ್ತು.  

(ಮತಂದತ.,)  
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(258) 10-03-2022 (6.10) ಎಂ.ವಿ-ಬಿಎನ್ಚಎಸ್ 
(ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಾತಿ) 

ಶ್ರೇ ಎಸ್.ರವಿ (ಮತಂದತ…):- 

ರ್ನನತ ಈ ಮನತ್ನತನ ಏಕ್ೆ ಹೆೇಳುತ್ೆುೇರ್ೆಂದರ,ೆ ಕ್ೊೇವಿಡ-೧೯ ಯನರೂ ಸಹ ಬಯಸಿ ಬಂದರತವುದತ 
ಅಲಿ. ಕ್ೊೇವಿಡಚ-೧೯ ಅನರಿೇಕ್ಷಿತ್ವನಗಿ ಇಡಿೇ ಜಗತಿುಗ ೆಬಂತ್ತ. ಅದತ ಅಂತ್ರರನಷ್ಟರೇಯ, ರನಷ್ಟರೇಯ 
ಹನಗೂ ರನಜಾ ಇವುಗಳೆಲಿದರ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಅದರದೆೇ ಆದಂತ್ಹ ಪರಿಣನಮವನತನ 
ಬಿೇರಿರತವಂಥದತಿ ಸಪಷಾವನಗಿ ಇದೆ. ಈಗ ಆರ್ಥಾಕವನಗಿ, ಸ್ನಮನಜಿಕವನಗಿ ಮತ್ತು ಶೆೈಕ್ಷ್ಣಿಕವನಗಿ ರ್ನವು 
ಯನವುದನದರೂ ವಿಚನರಗಳನತನ ವಿಶೆಿೇಷಣೆ ಮನಡತವಂತ್ಹ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ,ಚ ‘before covid-19 
and after covid-19’ಚಎಂದತ ಹೆೇಳಬಹತದತ. ಇದರಿಂದ ಎಲನಿ ರಂಗಗಳಲೂಿ ಕೂಡ ಬಹಳಷತಾ 
ಬದಲನವಣೆಗಳನತನ ರೆ್ೂೇಡಬಹತದತ. ಕ್ೂೆೇವಿಡಚ-೧೯ ಬಂದ ನಂತ್ರ, ರ್ನವು ನಜವನಗಿ 
ಆರ್ಥಾಕತ್ಯೆನತನ ಬಹಳ ಆಳವನಗಿ ಅಧಾಯನ ಮನಡಿದರ,ೆ ಎಲೊಿೇ ಒಂದತ ಕಡ ೆಆರ್ಥಾಕ ವಾವಸೆ್ಾಯೇ 
ಕತಸಿದತ ಹೊೇಗಿರತವುದನತನ ರೆ್ೂೇಡತತ್ೆುೇವೆ. ಮೂರತ ವಷಾಗಳ ಕ್ನಲ ಕ್ೊೇವಿಡಚ-೧೯ನ ರನಕ್ಷ್ಸನ 
ಆಭ್ಾಟದಲ್ಲಿ ನಲತಗಿರತವಂತ್ಹ ದೊಡಿ ವಗಾವೇೆ ಈ ಸಮನಜದಲ್ಲಿ ನಮನಾಣವನಗಿರತವುದನತನ ರ್ನವು 
ರೆ್ೂೇಡಬಹತದತ. ಅದರಲೂಿ ವಿಶೆೇಷವನಗಿ ಪರವನಸೆ್ೂೇದಾಮ, ಶೆೈಕ್ಷ್ಣಿಕವನಗಿ ಮತ್ತು hospitality 
industry ಯನವುದಲೆನಿ ಇತ್ೊುೇ ಅದೆಲನಿ. ಈಗ ಹೊೇಟಲೆಚ ಉದಾಮದಲ್ಲಿ ಹೂೆೇಟೆಲಚ 
ನಡಸೆತತಿುದಿಂತ್ಹವರತ, residential hotel ಗಳನತನ ನಡಸೆತತಿುದಿಂತ್ಹವರತ. ಅದರಲೂಿ 
ಪರವನಸ್ೂೆೇದಾಮವನತನ ನಂಬಿ ಆ ಕ್ೆೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಜಿೇವನ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ತ್ಮಾ ಬದತಕನತನ 
ಕಟಿಾಕ್ೊಂಡಿದಿಂತ್ಹವರ ಮೇಲೆ ಆದಂತ್ಹ ಪರಿಣನಮ; ಅದರ ಜೊತ್ೆಗೆ ನವೃತಿು ಮತ್ತು ಊರತಗಳಲ್ಲಿ 
ಇದಿಂತ್ಹ ಜಮಿೇನತ ಮತ್ತು ನವೆೇಶನಗಳನತನ ಮನರಿ, ಭ್ದರತ್ೆಗ ೆಎಂದತ ಬನಡಿಗೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆದನಯ 
ಇದಿರ ೆ ತ್ಮಾ ಜಿೇವನ ಮನಡಿಕ್ೊಂಡತ ಹೊೇಗಬಹತದೆಂದತ, ಅದತ ವೃದನಧಪಾ ಜಿೇವನಕ್ೆೆ ಒಂದತ 
ಆಸರಯೆನಗತತ್ುದೆಂದತ, ಮರ್ೆಗಳನತನ ಕಟಿಾಕ್ೂೆಂಡತ ಬನಡಿಗೆಗ ೆಕ್ೂೆಟಿಾದಿರತ. ಆಮೇಲೆ ಪ್ತ.ಜಿ.ಗಳ ಬಗೆೆ 
ಹೆೇಳುವುದನದರೆ, ಪ್ತ.ಜಿ.ಗಳನತನ ಬಹತತ್ೆೇಕ ಮಧಾಮ ವಗಾದ ಜನರತ ಬಹಳ ಕಷಾಪಟತಾ ಪನರರಂಭ್ 
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ಮನಡಿದಿರತ. ಆ ಪ್ತ.ಜಿ.ಗಳನತನ ಸ್ನಹತಕ್ನರರತ, industrialists ಮತ್ತು ದತಡತಿ ಇರತವವರತ 
ಪ್ತ.ಜಿ.ಗಳನತನ ನಡಸೆತವುದಕ್ೆೆ ಹೊೇಗತವುದಲಿ. ಮಧಾಮ ವಗಾದ ಜನರತ ಬಹಳ ಶರಮಪಟತಾ ತ್ನವು 
ಕೂಡಿಟಾ ಹಣದಲ್ಲಿ ಪ್ತ.ಜಿ.ಗಳನತನ ನಡಸೆತತಿುದಿವರ ಪರಿಸಿಾತಿ ಏರ್ನಗಿದೆ ಎಂದತ ರೆ್ೂೇಡಬೆೇಕ್ನಗಿದೆ. 
ಏಕ್ೆಂದರ,ೆ ಇವತ್ತು work from home. ಈಗ ಕ್ೊೇವಿಡ-19 ಬರತವುದಕಿೆಂತ್  ಮತಂಚೆ, work 
from home ಎನತನವ concept ಅನತನ ಕ್ೆೇಳಿರಲ್ಲಲಿ. ಅದತ ಆ ರಿೇತಿ ಇತ್ೊುೇ ಏರೆ್ೂೇ, ಆದರೆ 
ಬಹಳ ಕಡಿಮ ಇತ್ತು. ಕ್ೊೇವಿಡಚ-19 ನಂತ್ರ work from home ಎಂಬ concept 
ಅಗನಧವನಗಿ ಬೆಳೆದದ.ೆ ರ್ೌಕರರತ ಇನತನ ಸಹ ಕಛೆೇರಿಗಳಿಗ ೆ ಹೊೇಗಿಲಿ. ಆ ಸಂದಭ್ಾಗಳಲ್ಲಿ 
ಪ್ತ.ಜಿ.ಗಳಲ್ಲಿ ಇದಿಂತ್ಹವರತ ಮತ್ತು ಕ್ಲೆಸ ಮನಡತತಿುದಿಂತ್ಹವರತ ಆ ಪ್ತ.ಜಿ.ಗಳನತನ ತ್ೊರೆದತ 
ಹೊೇದಂಥದತಿ, ಹನಗೆಯೇ ಬನಡಿಗೆ ಮರ್ೆಗಳನತನ ತ್ೊರದೆತ ಹೊೇದಂಥದತಿ ಇದ.ೆ ಅದರ ಜೊತೆ್ಗೆ 
ದೊಡಿ ದೊಡಿ ಕ್ನಲಚ ಸ್ಂೆಟರಚ ಕಂಪನಗಳ ಹತಿುರ ಮೂರತ ಮಹಡಿ, ರ್ನಲತೆ ಮಹಡಿ ಮತ್ತು ಐದತ 
ಮಹಡಿಗಳನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಂಡತ ಕ್ೆಲಸ ನವಾಹಿಸತತಿುದಿರತ. ಅಲ್ಲಿ ಯನರತ ಕ್ೆಲಸಗಳನತನ ಮನಡತತಿುದಿರತ 
ಅವರತ ಸಹ ಅದನತನ ಬಿಟತಾಬಿಟಾರತ. ಇವತ್ತು work from home ಎಂಬ ಅವಕ್ನಶವನತನ 
ಬಳಸಿಕ್ೊಂಡಿದಿರಿಂದ ಬನಡಿಗೆಯನತನ ನಂಬಿ ಜಿೇವನ ಮನಡತತಿುದಿವರತ ಬನಾಂಕತ ಮತ್ತು ಇನನತ್ರ ೆ
ಸಂಸೆ್ಾಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ನಲಗಳನತನ ತ್ಂದತ ಜಿೇವನ ಮನಡತತಿುದಿರತ. ಇವತ್ತು ಅಂತ್ಹವರ ಪರಿಸಿಾತಿ ಏರ್ನಗಿದೆ? 
ಈಗ ಐ.ಟಿ.-ಬಿ.ಟಿ., ಇವುಗಳಿಗೆ ಅಷ್ೆಾ ಸಿೇಮಿತ್ವನಗಿ ಹೆೇಳುವುದನದರೂ ಸಹ ಇವುಗಳನತನ 
ನಂಬಿಕ್ೊಂಡತ ಟನಾಕಿೆ ಡರೆವರಚಗಳು ಹಳಿುಗನಡಿನಂದ ಬಂದತ ಓಲನ, ಉಬರಚ ಮತ್ತು ಟನರವಲೆಚ 
ಏಜೆನೆಗಳಲ್ಲಿ ಟನಾಕಿೆ, ಟೆಂಪೊ ಟನರವೆಲರಚಗಳನತನ ಹನಕಿಕ್ೊಂಡತ ಡರೆವರಚಗಳನಗಿ ಒಂದರೆಡತ ಗನಡಿಗಳ 
ಮನಲ್ಲೇಕರನಗಿ, ಹಗಲತ-ರನತಿರ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡತತಿುದಿರತ. ಅಂತ್ಹವರ ಪರಿಸಿಾತಿ ಏರ್ನಗಿದೆ ಎಂದತ ಸಹ 
ರೆ್ೂೇಡಬೆೇಕತ. ಅದತ ಬಜೆಟಚನಲ್ಲಿ reflect ಆಗತತ್ುದೆ ಎಂದತಕ್ೂೆಂಡಿದೆಿವು. ಮನನಾ ರನಜಾಪನಲರತ 
ಭನಷಣ ಮನಡತವಂತ್ಹ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷತಾ ಪರಮತಖ್ವನಗಿ ಮನನಾ ರನಜಾಪನಲರ ಬನಯಿಯಲ್ಲಿ 
ಏನನತನ ಹೆೇಳಿಸಿದರತ ಎಂದರೆ, ಕ್ೊೇವಿಡ-19 ಅನತನ ಸಮಥಾವನಗಿ ನಹಾಹಣೆ ಮನಡಿದೆಿೇವೆ. 
ಕ್ೊೇವಿಡಚ-19 ಪರಿಸಿಾತಿಯನತನ ರ್ನವು ಬಹಳಷತಾ ಸಮಥಾವನಗಿ ಎದತರಿಸಿದೆಿೇವೆ ಮತ್ತು ರ್ನವು ಇಷ್ೆಾಲನಿ 
ಮನಡಿದೆಿೇವೆಂದತ, ಸ್ನಕಷತಾ ವಿಚನರಗಳನತನ ಭನಷಣದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದರತ. 
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ಸ್ನಮನನಾವನಗಿ ರನಜಾಪನಲರ ಭನಷಣ ಬಜೆಟಚನಲ್ಲಿ indicate ಆಗತತ್ುದೆ. ಈಗ ಮನನಾ 
ರನಜಾಪನಲರ ಭನಷಣದಲ್ಲಿ ಏರೆ್ಲನಿ ಹೆೇಳುತ್ನುರಂೆದರೆ, ಮನಡಿರತವಂಥದತಿ, ನಡದೆರತವಂಥದತಿ ಮತ್ತು 
ಮತಂದ ೆಮನಡಬೇೆಕತ ಎನತನವಂಥದಿರ ಮತನೂೆಚರ್ಯೆೇ ರನಜಾಪನಲರ ಭನಷಣ. ಅದನತನ ಸಕ್ನಾರ 
ಅವರ ಕ್ೆೈಗೆ ಕ್ೊಟತಾ ಮನತ್ರ್ನಡಿಸತವಂತ್ಹ ಸಂಪರದನಯ ಇರತವಂಥದತಧ. ರ್ನವು ಬಜೆಟಚನ  
ನರಿೇಕ್ೆಯಲ್ಲಿ  ಇದೆಿವು. ಈ ವಿಚನರಕ್ೆೆ ಬಂದಂತ್ಹ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ ಶ್ವಮೊಗೆದ ಮನನಾ ಆಯನೂರತ 
ಮಂಜತರ್ನಥ್ಚರವರತ ಇಲೆಿೇ ಇದನಿರ.ೆ ನನಗ ೆ ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶ್ಚ ಎನತನವವರತ  ಗೊತಿುಲಿ. ರ್ನನತ 
ಪತಿರಕ್ೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಹೆಸರನತನ ಓದದೆಿೇರ್.ೆ ಅವರತ ಶ್ವಮೊಗೆ ಜಿಲೆಿಯ ಸ್ನಗರದಲ್ಲಿ ಟನರವೆಲೆ 
ಏಜೆನೆಯನತನ ನಡಸೆತತಿುದಿಂತ್ಹವರತ ಆತ್ಾಹತ್ೆಾ ಮನಡಿಕ್ೂೆಂಡತಬಿಟಾರತ. ಅವರತ ತ್ಮಾ ಜಿೇವನದಲ್ಲಿ 
ಬಹಳ ಕಷಾಪಟತಾ ಮೇಲೆ ಬಂದದಿಂತ್ಹವರತ. ಅವರತ ಇಡಿೇ ಜಿಲೆಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಹತ್ನುರತ ವನಹನಗಳಿಂದ 
ಪರಖನಾತ್ವನಗಿರತವಂತ್ಹ ಟನರವೆಲೆಚ ಕಂಪನಯನತನ ಸ್ನಾಪರ್ ೆ ಮನಡಿದಿರತ. ಈ ಕ್ೊೇವಿಡಚ-19ನ 
ಎಫೆಕಾಚನಂದ ಮದತವೆ ಮತಂಜಿಗಳಿಗೆ ವನಹನಗಳಿಗ ೆಬನಡಿಗೆ ಸಿಗಲ್ಲಲಿ. ವನಹನಗಳಿಗೆ ಬನಡಿಗೆ ಸಿಗದೆೇ 
ಅವರತ ಫೆೈರ್ನನ್ೆಚ ಕಟತಾವುದಕ್ೆೆ ಆಗಲ್ಲಲಿ. ಸಮನಜದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಗಟಿಾಯನಗಿ ರೆ್ಲೆಯೂರಿದಂತ್ಹವರತ, 
ನೂರನರತ-ಸ್ನವಿರನರತ ಜನರಿಗ ೆ ಕ್ೆಲಸವನತನ ನೇಡಿದಂತ್ಹವರತ, ಆರ್ಥಾಕ ಸಂಕಷಾದಂದ ಆತ್ಾಹತ್ೆಾ 
ಮನಡಿಕ್ೊಂಡಿದಿನತನ ಪತಿರಕ್ೆಗಳಲ್ಲಿ ಓದದೆಿೇರ್.ೆ ಇದತ ಕ್ೆೇವಲ ಒಂದತ ಉದನಹರಣೆ ಅಷ್ೆಾ. ಈ 
ರಿೇತಿಯನಗಿ ಎಲಿವನತನ ಕಳೆದತಕ್ೂೆಂಡವರತ ಬಿೇದಗ ೆಬಂದರತವಂತ್ಹವರತ ಅಸಂಖನಾತ್ ಜನರಿದನಿರೆ. 
ಇಂತ್ಹವರಿಗ ೆ ಬಜೆಟಚನಲ್ಲಿ ಏರ್ನದರೂ ಇರಬಹತದತ ಮತ್ತು ಏರ್ನದರೂ ಮನಡಬಹತದತ ಎಂಬ 
ನರಿೇಕ್ೆ ಇತ್ತು. ಅದರೆ ಅದರ ಬಗೆೆ ಬಜೆಟಚನಲ್ಲಿ ಎಳುಷತಾ ಪರಸ್ನುಪವೇೆ ಇಲಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಹತಡತಕಿದರೆ, 
ಕ್ೊೇವಿಡಚ-19ನಂದ ಸತಮನರತ 97 ಸ್ನವಿರ ಜನ ರೈೆತ್ರಿಗ ೆ 46 ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪನಯಿಗಳನತನ 
ಪರಿಹನರವನಗಿ ನೇಡಿದೆಿೇವಂೆದತ ಬಜೆಟಚನ 14ರೆ್ೇ ಪತಟದಲ್ಲಿ ಮನನಾ ಮತಖ್ಾಮಂತಿರಗಳು ತಿಳಿಸಿದನಿರ.ೆ 
ಇದತ ಒಂದತ ದತದೈೆಾವ. Floriculture ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟಾಂತ್ ೆ ಹೆೇಳುವುದನದರೆ, ಈಗ ಒಂದತ 
ಮದತವೆಯನದರೆ ಅದತ ಬಹಳಷತಾ ಜನರ ಕತಟತಂಬಗಳಿಗೆ ಜಿೇವನ ಕ್ೊಡತತ್ುದೆ. ಈಗ floriculture 
ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟಾಂತ್ ೆ ಹೇೆಳುವುದನದರೆ, ಆ ಹೂವು ಬೆಳೆದರತವವರಿಂದ ಹಿಡಿದತ, ಆ ಹೂವುಗಳನತನ 
ಮದತವ ೆಮರ್ೆಗೆ ತ್ಂದತ decorate  ಮನಡತವವರಿಂದ ಹಿಡಿದತ, serial set ಹನಕತವವರಿಂದ 
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ಹಿಡಿದತ, ಒಬಬ ಅಡತಗೆ ಭ್ಟಾನಂದ ಹಿಡಿದತ, ಅಡತಗಗೆ ೆ ಬೆೇಕ್ನದ ತ್ರಕ್ನರಿ ಬಳೆೆದವರಿಂದ ಹಿಡಿದತ, 
ಚಿರ್ನನಭ್ರಣಗಳನತನ ತ್ಯನರತ ಮನಡತವವನಂದ ಹಿಡಿದತ, ಬಟೆಾ ರೆ್ೇಕ್ನರನಂದ ಹಿಡಿದತ, ಬಟೆಾಯನತನ 
ಮನರತವಂತ್ಹ ಮಳಿಗೆಯವನಂದ ಹಿಡಿದತ ಅದತ ಆಗತತ್ುದೆ. ಮದತವೆ ಸತಮಾರ್ ೆಆಗತವುದಲಿ. ಈಗ 
ಮದತವೆ ಎನತನವುದತ ಸಹ ಒಂದತ ಇಂಡಸಿರಯನಗಿದೆ. ಅದತ ನೂರನರತ ಜನರ ಬನಯಿಗಳಿಗೆ ತ್ತತ್ತು 
ಅನನ ಮತ್ತು ದತಡಿಯತವ ಕ್ೆೈಗಳಿಗೆ ಉದೊಾೇಗವನತನ ಕಲ್ಲಪಸಿಕ್ೊಡತವಂಥದನಿಗಿದ.ೆ ಈಗ ಹಬಬ ಮತ್ತು 
ಮದತವೆಗಳು ನಂತ್ತ ಹೂೆೇಗಿವೆ. ಈಗ ಅದರ ಪರಿಣನಮವನತನ ಸಹ ರೆ್ೂೇಡತತಿುದೆಿೇವೆ. ಈಗ 
ಹೊೇಟಲೆಚ ಉದಾಮದ ಬಗೆೆ ಹೆೇಳುವುದನದರೆ, ಹೊೇಟೆಲಚ ಉದಾಮದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 
ಇರತವಂತ್ಹ ನನನ ಸ್ನೆೇಹಿತ್ರತಗಳೇೆ, ಕಷಾಪಟತಾ ಹತ್ತು ಹಲವನರತ ಹೊೇಟೆಲಚಗಳನತನ ಸ್ನಾಪರ್ೆ 
ಮನಡಿದಂತ್ಹವರ ಅಸಂಖನಾತ್ ಹೂೆೇಟಲೆಚಗಳು ಮನರನಟಕಿೆವ.ೆ ಅವರನತನ ನಂಬಿದಂತ್ಹ 
ಕ್ೆಲಸಗನರರತ ಕ್ೆಲಸ ಬಿಟತಾ, ಅವರನತನ ತ್ೂೆರದೆತ ಹೊೇದರತ. ಅಂತ್ಹವರತಗಳಿಗೆ ಈ ಸ್ನಲ್ಲನ 
ಆಯವಾಯದಲ್ಲಿ ಏರ್ನದರೂ ಇದೆ ಎಂದತಕ್ೊಂಡರ,ೆ ಏನೂ ಸಹ ಇಲಿ. ಅವತ್ತು ಈ floriculture  
ಗೆ ಏರ್ನಯಿತ್ತ ಎಂದರೆ, ಈ floriculture  ನಲ್ಲಿ ಹೂವುಗಳನತನ ರಫತು ಮನಡತತಿುದಿರತ. ನಮಾಲೂ 
ಕೂಡ ಗಿರೇನ್ಚ ಹೌಸ್ಚಗಳನತನ ಮನಡಿ ಹೂವುಗಳನತನ ರಫತು ಮನಡತತಿುದಿರತ. ಅಂತ್ಹವರತ 
ಬನಾಂಕಚಗಳಿಂದ 25 ಲಕ್ಷ್, 50 ಲಕ್ಷ್ ಮತ್ತು ಒಂದತ ಕ್ೂೆೇಟಿ ರೂಪನಯಿಗಳವರೆಗ ೆ ಸ್ನಲ 
ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡತ, floriculture ಮನಡತತಿುದಿರತ. ಕ್ೊೇವಿಡಚ-19ನ  ಮೊದಲ ಅಲೆಯಲ್ಲಿ ಆ 
ಹೂವುಗಳನತನ ಯನರೂ ಸಹ ಕ್ೆೇಳದಂತ್ ೆಆಯಿತ್ತ. ಅದನತನ maintain ಮನಡತವಂತಿಲಿ ಮತ್ತು 
ಬಿಡತವಂತೆ್ಯೂ ಇಲಿ. ಇದರಿಂದ ಅವರತ suicide ಮನಡಿಕ್ೊಳುುವಂತ್ಹ ಪರಿಸಿಾತಿ ಬಂತ್ತ. ಆದರೆ, 
ಅಂತ್ಹವರಿಗ ೆಯನವುದೆೇ ರಿೇತಿಯ ಪರಿಹನರವಿಲಿ. ಈಗ ಹೂವು ಬಳೆೆದವರತ ಹೊೇದರತ, ತ್ರಕ್ನರಿ 
ಬೆಳೆದವರತ ಹೊೇದರತ. ಮತ್ೆು ಅವರತ ಹಿಂದನ ವಾವಸೆ್ಾಗ ೆಬರತವುದಕ್ೆೆ ಆಗಿಲಿ. ಅವರ ಬಗೆೆ ಒಂದೇೆ 
ಒಂದತ ಮನತಿಲಿ. ಈಗ ಸಕ್ನಾರ ಎಂದರೆ ಏನತ? ಈಗ ಅವರನಚಾರೂ ಸಹ ಸಕ್ನಾರದ 
ಉದೊಾೇಗಕ್ೊೆೇ, ಸಕ್ನಾರದಂದ ಬರತವಂತ್ಹ ಸಹನಯನಧನಕ್ೊೆೇ ಕ್ೈೆ ಚನಚತವಂತ್ಹವರಲಿ. 
ಸ್ನಾವಲಂಬರೆ್ಗನಗಿ, ಸ್ನಾವಲಂಬಿತ್ರನಗಿ ವಿದನಾವಂತ್ರತ ಮತ್ತು ಗನರಮಿೇಣ ಭನಗದ ಯತವಕರತ ತ್ಮಾ 
ಜಿೇವನವನತನ ಕಟಿಾಕ್ೊಳುುವುದಕ್ೆೆ ತ್ಮಾ ಜಿೇವನವರೆ್ನೇ ಮತಡತಪನಗಿಟಿಾದಿಂತ್ಹವರ ಜಿೇವನವೇೆ ಕತಸಿದತ 
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ಹೊೇಯಿತ್ತ. ಅದರ ಬಗೆೆ ಸಕ್ನಾರ ರೆ್ೂೇಡಬೇೆಕಲಿವೆೇ? ಸಕ್ನಾರ ಅವರ ಆಶರಯಕ್ೆೆ 
ಧನವಿಸಬೆೇಕ್ನಗಿತ್ುಲಿವೆೇ? ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ತ್ನಯಿಯ ಹೃದಯ ಇರಬೇೆಕ್ನಗಿತ್ತು. ಅದತ ಇಲಿ. ಈಗ ಅವರ 
ಸಕ್ನಾರ ಅಷತಾ ಉದಿ, ಇಷತಾ ಉದಿ ಮತ್ತು ಅಷತಾ ದಪಪ ಎನತನತ್ನುರ.ೆ ಸಕ್ನಾರ ಆ ವಗಾದ ಜನರಿಗೆ 
ಏನತ ಮನಡಿದನಿರ.ೆ ಹೆೇಳಿಕ್ೂೆಳುುವಂತ್ೆಯನದರೂ ಮನಡಬೇೆಕಲಿವೆೇ? ಆ ನರಿೇಕ್ಯೆನತನ ಸಂಪೂಣಾ 
ಹತಸಿ ಮನಡತವಂತ್ಹ ಬಜೆಟಚ ಆಗಿದ.ೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನರಿೇಕ್ ೆಮನಡತವಂಥದತಿ ಏನೂ ಇಲಿ. ಈಗ ರ್ನನತ 
ಅತಿರ್ಥ ಉಪರ್ನಾಸಕರ ಬಗೆೆ ಹೆೇಳುತಿುರತವುದತ ಬಹತ ದೊಡಿ ಪಟಿಾ ಇದೆ.  ಅದಕ್ೆೆ ರ್ನನತ ಮೊದಲತ 
ಹೆೇಳಿದತಿ ‘before covid-19 and after covid-19’ಚ ಚಎಂದತ. ಅದರ ಬಗೆೆ ಈ ಬಜೆಟಚನಲ್ಲಿ 
ಬಹಳ ಸಪಷಾವನಗಿ ಇರಬೇೆಕ್ನಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಬಜೆಟಚನಲ್ಲಿ ಏನತ ಪರತಿಫಲನ ಆಗಬೇೆಕ್ನಗಿತ್ುೆಂದರ,ೆ 
ಕ್ೊೇವಿಡ-19ನ ಎಫೆಕಾಚನಂದ ಆಗಿರತವಂತ್ಹ ಆರ್ಥಾಕ ವಾವಸೆ್ಾಯ ಮೇಲೆ ಬಿೇರತವಂತ್ಹ 
ಪರಿಣನಮಗಳನತನ ಸರಿಪಡಿಸತವ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಜೆಟಚ ಆಶನದನಯಕವನಗಬೆೇಕ್ನಗಿತ್ತು ಮತ್ತು 
ರೆ್ರವು ಸಹ ಬರಬೆೇಕ್ನಗಿತ್ತು. ಅಂದರೆ, ರೆ್ರವಿನ ಮಹನಪೂರವೆೇ ಹರಿದತ ಬರಬೇೆಕ್ನಗಿತ್ತು. ಈಗ 119 
ಪತಟಗಳ 300ಕೂೆ ಹಚೆತಿ ವಿಷಯಗಳ ಬಗೆೆ ಅಲಿ, ಈಗ ಒಂದತ ವಾವಸೆ್ಾಯನತನ ಕಟತಾವ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ 
ಬಜೆಟ ಮೂಡಿ ಬರಬೇೆಕ್ನಗಿತ್ತು. ರ್ನವು ಅದನತನ ಮನನಾ ಮತಖ್ಾಮಂತಿರಗಳನದ ಶ್ರೇ ಬಸವರನಜ 
ಬೊಮನಾಯಿ ಸ್ನಹೆೇಬರಿಂದ ನರಿೇಕ್ೆ ಮನಡಿದೆಿವು. ಒಬಬ ವಿದನಾವಂತ್ ಮತ್ತು ರನಜಕಿೇಯ 
ಹಿರೆ್ನಲೆಯಿಂದ ಬಂದರತವಂತ್ಹ ಮತಖ್ಾಮಂತಿರಗಳಿಂದ ಅವರತ ಆರ್ಥಾಕ ತ್ಜ್ಞರತ ಆಗಿಲಿದದಿರೂ ಸಹ, 
ರನಜಕಿೇಯ ಅನತಭ್ವಿಗಳನಗಿರತವಂತ್ಹ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ ಅವರಿಂದ ಇದನತನ ನರಿೇಕ್ೆ ಮನಡಿದೆಿವು. 
ಆದರೆ, ರ್ನವು ಮನಡಿದಂತ್ಹ ನರಿೇಕ್ೆ ಹತಸಿಯನಗಿದೆ. ಕನಷಠಪಕ್ಷ್ ಮತಖ್ಾಮಂತಿರಗಳು ಉತ್ುರ 
ಕ್ೊಡತವಂತ್ಹ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ ಇದನತನ ಸರಿಪಡಿಸತವಂತ್ಹ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಏರ್ನದರೂ ಮನಡತತ್ನುರ ೆ
ಎಂಬ ನರಿೇಕ್ೆ ಮತ್ತು ಭ್ರವಸ್ಯೆನತನ ಇಟತಾಕ್ೂೆಳೂೆುೇಣ. 

ಇನತನ ರೆ್ೇರವನಗಿ ವಿಚನರಕ್ೆೆ ಬರತವುದನದರೆ, ರನಜಾದ ನೇರನವರಿ ಯೇಜರೆ್ಗಳು ಅತ್ಾಂತ್ 
ವಿವನದನತ್ಾಕವನದ ಯೇಜರೆ್ಗಳನಗಿವೆ. ಅದತ ನಮಾ ದತರನದೃಷಾ. ಈಗ ರನಜಸ್ನುನ ರನಜಾದ ನಂತ್ರ 
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ನಮಾ ದೆೇಶದಲ್ಲಿ ಅತಿೇ ಹೆಚತಿ ಒಣ ಭ್ೂಮಿಯನತನ ವಾವಸ್ನಯ ಮನಡತತಿುರತವಂತ್ಹ 
ಯನವುದನದರೂ ರನಜಾವಿದಿರೆ, ಅದತ ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜಾ ಮನತ್ರ. 

(ಮತಂದತ…) 
(259) 10.03.2022 06.20 LL-BNS 

(ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಾತಿ) 

ಶ್ರೇ ಎಸ್ಚ. ರವಿ(ಮತಂದತ…) 

ರನಜನಸ್ನಾನ ಮರತಭ್ೂಮಿ ಭೌಗೊೇಳಿಕವನಗಿ ಮಳ ೆ ಕಡಿಮ ಇರತವಂಥದತಿ ಮತ್ತು ನದಗಳು ಸಹ 
ಕಡಿಮ ಇರತವಂಥ ಪರದೇೆಶ. ಆದರೆ, ಅದೃಷಾವಶನತಚ ನಮಾ ರನಜಾ ಇಲ್ಲಿಯ ರೆ್ೈಸಗಿಾಕ ವಾವಸೆ್ಾಯನದ 
ತ್ತಂಗೆ, ಕೃಷ್ನಣ, ಕ್ನವೇೆರಿ ಹನಗೂ ಇನನತ್ರ ನದಗಳ ಸ್ನಲತ ಸ್ನಲತ ವಾವಸೆ್ಾ ಇರತವಂಥದತಿ ಆಗಿದ.ೆ 
ಅಲಿದೆೇ, ವೆೈವಿದಾಮಯವನದಂತ್ಹ ಒಂದತ ಭೌಗೊೇಳಿಕವನದಂತ್ಹ ವಾವಸೆ್ಾಯನತನ 
ಒಳಗೊಂಡಿರತವಂತ್ಹವರತ ಮತ್ತು ರನಷರದಲ್ಲಿಯೇ ಎರಡರೆ್ೇ ಅತಿ ಹೆಚತಿ ಒಣ ಭ್ೂಮಿ ಪರದೆೇಶವನತನ 
ಒಳಗೊಂಡಿರತವಂತ್ಹವರಿಗೆ ನೇರನವರಿ ಸ್ೌಲಭ್ಾವನತನ ಕ್ೊಡತವುದಕ್ೆೆ ಸ್ನಧಾವನಗದೆೇ 
ಇರತವಂತ್ಹವರತ ರ್ನವು. ರ್ನನತ ರೆ್ರೆಯ ರನಜಾದ ದವಂಗತ್ ರನಜಶೆೇಖ್ರಚ ರಡೆಿಿಯವರನತನ 
ಅಭಿಮನನದಂದ ಸಾರಿಸಿಕ್ೂೆಳುುತ್ೆುೇರೆ್. ಈ ಹಿಂದ ೆ ಯತರ್ೈೆಟೆಡಚ ಆಂಧರಪರದೆೇಶ ಇದನಿಗ ಅಂದರೆ, 
ತ್ೆಲಂಗನಣ ಮತ್ತು ಆಂಧರಪರದೆೇಶ ಆಗತವ ಮತನನ ನೇರನವರಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇ ರನಜಶೆೇಖ್ರಚ 
ರಡೆಿಿಯವರ ಬದಧತ್ ೆ ಇಡಿೇ ಆ ರನಜಾದಲ್ಲಿ ನೇರನವರಿ ಯೇಜರೆ್ಗಳನತನ ರ್ನನತ ಮನಡಿಯೇ 
ತಿೇರಿಸತತ್ೆುೇರೆ್ಂದತ ಹೆೇಳಿ ಅವರತ ಹಣವನತನ ಮಿೇಸಲ್ಲಟತಾ, ಅವರತ ಇಡಿೇ ಆಂಧರಪರದೆೇಶದನದಾಂತ್ 
ನೇರನವರಿ ಯೇಜರೆ್ಗಳನತನ ಮತಗಿಸಿದಂತ್ಹ ಅವರ ಬದಧತ್ ೆಇದೆಯಲನಿ ಅಂದರೆ, ʼಜಲಯಜ್ಞʼ ಅದತ 
ನಮಾ ರನಜಾದಲ್ಲಿ ಆಗಬೇೆಕ್ನಗಿತ್ತು.  

ರ್ನನತ ಇತಿುೇಚೆಗೆ ಬನಗೆೇಪಲ್ಲಿ ಕಡ ೆ ಹೂೆೇದನಗ ನಮಾ ರನಜಾದ ಕ್ೂೆೇಲನರ ಜಿಲೆಿ ಮತ್ತು 
ತ್ತಮಕೂರತ ಜಿಲೆಿಯ ಕ್ಲೆವು ತ್ನಲೂಿಕತಗಳಲ್ಲಿ ಕತಸಿದತ ಹೊೇಗಿದಿಂತ್ಹ ಅಂತ್ಜಾಲ ಮಟಾ 
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ಹೆಚನಿಗಿರತತ್ುದೆ. ಅಲ್ಲಿ ನೂರತ ಅಡಿ, ಇನೂನರತ ಅಡಿಗಳಿಗ ೆ ಅಂತ್ಜಾಲ ಮಟಾ ಹೆಚನಿಗಿರತತ್ುದೆ. 
ಏಕ್ೆಂದರ,ೆ ರೆ್ರೆಯ ರನಜಾವನದ ಆಂಧರಪರದೆೇಶದಲ್ಲಿ ಕ್ೆರೆಗಳನತನ ತ್ತಂಬಿಸಿದನಿರೆ. ಅದರ ಪರಿಣನಮ 
ನಮಾ ರನಜಾಕ್ೆೆ ಬಂದರತತ್ುದೆ. ಆ ರನಜಾದವರತ ಎಲೆಿಲ್ಲಿಂದಲೂೆೇ ನೇರತ ತ್ಂದತ ಕ್ೆರೆಗಳನತನ 
ತ್ತಂಬಿಸಿರತತ್ನುರೆ. ಅದೆೇ ರಿೇತಿ, ರೆ್ರೆಯ ರನಜಾವನದ ತ್ಮಿಳುರ್ನಡತ ರನಜಾ ಅಂದರೆ, ನಮಾ 
ಕನಕಪತರ ತ್ನಲೂಿಕತ ಬಿಟಾರ,ೆ ಹೊಗೆನಕಲಚ ಫನಲೆಚ, ನಂತ್ರ ಸ್ೇೆಲಂ, ಕೃಷಣಗಿರಿ, ಧರಂಪತರಿ, 
ತ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಮರ್ಮೆರ್ೆಗೂ ಕ್ನವೇೆರಿ ನೇರತ ಸಂಪಕಾ ಇರತತ್ುದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕ್ೆೇಳುವವರತ ಯನರತ ಕೂಡ 
ಇರತವುದಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಯನವ ಪರಿಸರ ಇಲನಖಯೆಿಂದ ಅನತಮತಿಯನತನ ಸಹ ಪಡದೆರತವುದಲಿ. 
ತ್ಮಿಳುರ್ನಡತ ರನಜಾದ ಕೃಷಣಗಿರಿ ಜಿಲೆಿ ಮತ್ತು ಧರಂಪತರಿ ಜಿಲೆಿಯನದಾಂತ್ ಪಟಾಣ ಪರದೆೇಶಗಳಲಿದೇೆ, 
ಹೊಗೆನಕಲಚ ಫನಲೆಚನ ಕ್ನವೆೇರಿ ನದಯಿಂದ ರೆ್ೇರವನಗಿ ಪರತಿ ಮರ್ ೆಮರ್ೆಗೆ ನಳಗಳ ಮತಖನಂತ್ರ 
ಕ್ನವೇೆರಿ ನೇರತ ಸಂಪಕಾ ಮನಡಲನಗಿರತತ್ುದೆ. ನಮಾ ದತದೆೈಾವ ಮಹನದನಯಿ ವಿವನದನತ್ಾಕ 
ಯೇಜರೆ್, ಕೃಷ್ನಣ ಮೇಲಿಂಡೆ ಯೇಜರೆ್ ವಿವನದನತ್ಾಕ ಯೇಜರೆ್, ಮೇಕ್ೆದನಟತ ಯೇಜರೆ್ ಕೂಡ 
ವಿವನದನತ್ಾಕ ಯೇಜರೆ್. ಇನತನ ಎತಿುನಹೂೆಳ ೆ ಯೇಜರೆ್ ಇರಲ್ಲಲಿ. ಆದರ,ೆ ಈಗ ಬೆಂಗಳೂರತ 
ಗನರಮನಂತ್ರ ಮತ್ತು ತ್ತಮಕೂರತ ಜಿಲೆಿಗ ೆ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಂಡತ ಅದನತನ ಕೂಡ ರನಜಕಿೇಯ ಸಂಕಲಪ 
ಮತ್ತು ಬದಧತ್ ೆ ಇಲಿದೇೆ ಇರತವಂತ್ಹ ಹಿರೆ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದತ ವಿವನದನತ್ಾಕ ಯೇಜರೆ್ಯನಗಿ 
ಮನಡಿಟಿಾರತವಂಥದನಿಗಿದೆ.  

ಶ್ರೇ ಸಲ್ಲೇಂ ಅಹಮದ್ಚ(ಸಾಳಿೇಯ ಸಂಸ್ೆಾಗಳ ಕೆ್ೇತ್ರ):- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈ 
ವಿವನದನತ್ಾಕ ಯೇಜರೆ್ ಎಂದರೆ ಏನತ ಎಂದತ ಅಥಾವನಗಲ್ಲಲಿ.  

ಶ್ರೇ ಎಸ್ಚ. ರವಿ(ಸಾಳಿೇಯ ಸಂಸ್ಾೆಗಳ ಕ್ೆೇತ್ರ):- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಎಲನಿ ನೇರನವರಿ 
ಯೇಜರೆ್ಗಳು ಸಹ ವಿವನದನತ್ಾಕ ಯೇಜರೆ್ಗಳು. ಆ ಬಗೆೆ ರ್ನನತ ಅದರೆ್ನೇ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕ್ೆೆ 
ಹೊೇಗತತಿುದೆಿೇರೆ್. ಇನತನ ಮೇಕ್ೆದನಟತ ಯೇಜರೆ್ಗನಗಿ ರ್ನವು ಪನದಯನತ್ರೆ ಮನಡಿರತತ್ೆುೇವೆ. ಆ ಬಗೆೆ 
ನಮಾನತನ ಎಲಿರೂ ಆಡಿಕ್ೂೆಂಡರತ. ಮೇಕ್ೆದನಟತ ಯೇಜರೆ್ಗನಗಿ ಪನದಯನತ್ೆರ ರನಜಕಿೇಯವನದ 
ನಡಿಗ,ೆ ರನಜಕಿೇಯದ ಪತನಶೆಿೇತ್ನಕ್ನೆಗಿ ಇವರತ ಮನಡತತಿುದನಿರ,ೆ ಕ್ನಂಗೆರಸಿೆಗರತ ಪಕ್ಷ್ ಬಲವಧಾರೆ್ 
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ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ, ಪಕ್ಷ್ದ ಕ್ನಯಾಕತ್ಾರನತನ ಪತನಶೆಿೇತ್ನ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಮನಡತತಿುದನಿರೆಂದತ 
ಹೆೇಳಿದರತ. ಅವರತ ಏರ್ನದರೂ ಅಂದತಕ್ೂೆಳುಲ್ಲ, ಸ್ನವಿರ ಅಂದತಕ್ೂೆಳುಲ್ಲ. ರನಜಕಿೇಯವನಗಿ ಟಿೇಕ್ೆ 
ಮನಡಿದರೆ ಅದಕ್ೆೆ ರ್ನವು ಜಗತೆವಂತ್ಹವರತ ಅಲಿ. ಅದತ ನಮಾ ವಿಚನರ, ರ್ನವು ಹೊೇರನಟ 
ಮನಡಲೇೆಬೆೇಕ್ನಗಿದೆ, ರ್ನವು ಮನಡಿಯೇ ತಿೇರತತ್ೆುೇವೆ ಹನಗೂ ಆ ಹೊೇರನಟವನತನ ಮನಡಿರತತ್ೆುೇವೆ. 
ಅದರ ಪರಿಣನಮಗಳನತನ ಇವತಿುನ ದವಸ ರ್ನವು ರೆ್ೂೇಡತತಿುದೆಿೇವೆ.  

ನಮಾ ರನಜಾಕೂೆ ಮತ್ತು ತ್ಮಿಳುರ್ನಡತ ರನಜಾಕ್ೆೆ ಈ ಹಿಂದ ೆಹಲವನರತ ವಷಾಗಳ ವಿವನದ 
ಇತ್ತು. ಆದರೆ, ಈಗ ಮನನಾ ಸತಪ್ತರೇಂ ಕ್ೊೇಟಚಾನಂದ ಐತಿೇಪತಾ ಬಂದನಯಿತ್ಲಿ? ಇನತನ ಯನವ 
ವಿವನದ ಇದೆ? ಇಡಿೇ ರನಜಾದಲ್ಲಿ ಅತ್ಾಂತ್ ಹೆಚತಿ ವಿವನದನತ್ಾಕವನಗಿ ಇದತಿದತಿ, ಅದತ ಕ್ನವೇೆರಿ 
ನೇರಿನ ಬಗೆೆ. ಆ ಬಗೆೆ ಮನನಾ ಸತಪ್ತರೇಂ ಕ್ೂೆೇಟಚಾ ತ್ನನ ತಿೇಪಾನತನ ನೇಡಿರತತ್ುದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ, 
ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜಾಕ್ೆೆ, ತ್ಮಿಳುರ್ನಡತ ರನಜಾಕ್ೆೆ, ಪನಂಡಿಚೆೇರಿ ರನಜಾಕ್ೆೆ ಮತ್ತು, ಕ್ೇೆರಳ ರನಜಾಕ್ೆೆ 
ಇಂತಿಷತಾ ಟಿ.ಎಂ.ಸಿ. ನೇರತ ಎಂದತ ಹಂಚಿಕ್ ೆ ಮನಡಲನಗಿರತತ್ುದೆ.  ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜಾದಂದ 
ತ್ಮಿಳುರ್ನಡತ ರನಜಾಕ್ೆೆ ಯನವ ಯನವ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಎಷತಾ ಟಿ.ಎಂ.ಸಿ. ನೇರತ ಬಿಡಬೆೇಕ್ೆಂದತ ಮನನಾ 
ಸತಪ್ತರೇಂ ಕ್ೂೆೇಟಚಾನಂದ ಆದೆೇಶ ಬಂದತ, ಬಿಳಿಗೂೆಂಡತಿವಿನಲ್ಲಿ measurement point ಕೂಡ 
ಇಡಲನಗಿರತತ್ುದ.ೆ ಇನತನ ಎಲ್ಲಿ ವಿವನದ ಇರತತ್ುದ?ೆ ಯನವ ಕ್ೊೇಟಚಾನಲ್ಲಿ ತ್ಡಯೆನಜೆ್ಞ ಇರತತ್ುದ?ೆ 
ಕ್ೊೇಟಚಾನಲ್ಲಿ ಅಪ್ತಿಕ್ೆೇಷನ್ಚ ಇರಬಹತದತ. ಅಂದರೆ, ತ್ಮಿಳುರ್ನಡತ ರನಜಾದವರತ ನಮಾ ರನಜಾದ 
ನೇರನವರಿ ಯೇಜರೆ್ಗಳಿಗೆ ತ್ಡ ೆ ತ್ರತವುದಕ್ೆೆ, ಅಡಿಗನಲತ ಹನಕತವುದಕ್ೆೆ ಅಥವನ ವಿವನದ 
ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಅಜಿಾ ಹನಕಿಕ್ೊಂಡಿರಬಹತದತ. ಆದರ,ೆ ಕ್ೊೇಟಚಾನ ಆದೆೇಶ ಏನದ ೆ ಅಥವನ 
ಮೇಕ್ೆದನಟತ ಯೇಜರೆ್ಯನತನ ಮನಡಬನರದಂೆದತ ತ್ಡಯೆನಜೆ್ಞ ನೇಡಿರತತ್ುದೆಯೇ? ಈಗ ಸದರಿ 
ಯೇಜರೆ್ಗ ೆಕ್ೇೆವಲ ಪರಿಸರ ಇಲನಖಯೆಿಂದ ಅನತಮತಿ ಪತ್ರ ಪಡಯೆಬೆೇಕತ. ಆ ಅನತಮತಿಯನತನ 
ಯನರತ ತ್ರಬೇೆಕ್ೆಂದರೆ ನಮಾ ರನಜಾ ಸಕ್ನಾರ ತ್ರಬೇೆಕತ. ಯನರಿಗೆ ಆ ಬದಧತ್ ೆ ಇರಬೇೆಕ್ೆಂದರೆ, 
ಡಬಲಚ ಇಂಜಿನ್ಚ ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ಇರಬೇೆಕತ. ಈಗ ಡಬಲಚ ಇಂಜಿನ್ಚ ಸಕ್ನಾರ ಇರತವನಗ ತ್ರತವುದಕ್ೆೆ 
ಸ್ನಧಾವನಗದೆೇ ಇರತವಂತ್ಹ ಅನತಮತಿ ಇನತನ ಯನವತ್ತು ತ್ರತವುದಕ್ೆೆ ಸ್ನಧಾವಿದ?ೆ  
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ಇವತಿುನ ದವಸ ಈ ರನಜಾಕ್ೆೆ ಮೇಕ್ೆದನಟತ ಯೇಜರೆ್ಗ ೆಅನತಮತಿ ದೊರಕಿಸಿಕ್ೂೆಡತವುದಕ್ೆೆ 
ಸ್ನಧಾವನಗದೆೇ ಇದಿರೆ, ಇನತನ ಯನವತ್ತು ದೊರಕಿಸಿಕ್ೊಡತವುದಕ್ೆೆ ಸ್ನಧಾವಿದ?ೆ ಇವತಿುನ ದವಸ 
ನಮಾ ರನಜಾ ಬಿ.ಜೆ.ಪ್ತ.ಯನತನ ಮತ್ತು ಶ್ರೇ ನರೇೆಂದರ ಮೊೇದಯವರನತನ ನಂಬಿ ೨೫ ಜನ 
ಎಂ.ಪ್ತ.ಗಳನತನ ಕ್ೂೆಟಿಾರತವುದಲಿವೇೆ? ಶ್ರೇ ನರೇೆಂದರ ಮೊೇದಯವರನತನ ಬೆಂಬಲ್ಲಸಿರತವುದಲಿವೆೇ? 
ರ್ನವು ರನಜಕಿೇಯವನಗಿ ಅವರನತನ ಟಿೇಕ್ೆ ಮನಡಬಹತದತ. ಆದರೆ, ರನಜಾದ ಜನ ಅವರನತನ 
ಬೆಂಬಲ್ಲಸಿರತವುದಲಿವೆೇ? ನನಗ ೆಅವರತ ಇಷಾ ಇದೆಯೇ, ಇಲಿವೇ, ನನಗೆ ರನಜಕಿೇಯ ಶ್ರೇ ನರೇೆಂದರ 
ಮೊೇದಯವರ ವಿರತದಧವೇ ಅಥವನ ಬಿ.ಜೆ.ಪ್ತ. ಪಕ್ಷ್ದ ವಿರತದಧವೇ ಆದರೆ, ರನಜಾದ ಜನ ೨೫ ಜನ 
ಎಂ.ಪ್ತ.ಗಳನತನ ಕ್ೊಟತಾ ಶ್ರೇ ನರೇೆಂದರ ಮೊೇದಯವರ ಕ್ೆೈಯನತನ ಬಲಪಡಿಸಿದನಿರಲಿವೆೇ? ಅದರಿಂದ, 
ಅವರತ ರನಜಾಕ್ೆೆ ಕ್ೊಡತ್ಕೆಂತ್ಕ ಕ್ೊಡತಗೆ ಏನತ ಅಥವನ ಕ್ನಣಿಕ್ೆ ಏನತ? ತ್ಮಿಳುರ್ನಡತ ರನಜಾದಂದ 
ಏನತ ಅವರತ ಪರಧನನ ಮಂತಿರ ಆಗಿರತವುದಲಿ. ಅವರತ ಪರಧನನಮಂತಿರಯನಗಿರತವುದತ ನಮಾ 
ರನಜಾದಂದ. ಇತಿುೇಚೆಗ ೆ ಮೇಕ್ೆದನಟತ ಪನದಯನತ್ರೆ ಪೂಣಾಗೊಂಡ ನಂತ್ರ, ಮನನಾ 
ಮತಖ್ಾಮಂತಿರಗಳು ಕ್ೆೇಂದರ ಸಕ್ನಾರದ ನೇರನವರಿ ಮಂತಿರಗಳ ಜೊತ್ೆ ಮನತ್ತಕತ್ೆ ಆಡಿದನಗ, ಕ್ೆೇಂದರ 
ಸಕ್ನಾರದ ನೇರನವರಿ ಮಂತಿರಗಳು,ಚ “ಮೇಕ್ೆದನಟತ ಯೇಜರೆ್ಗ ೆ ಸಂಬಂಧಪಟಾಂತ್ೆ, ತ್ಮಿಳುರ್ನಡತ 
ರನಜಾದವರತ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜಾದವರತ ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂೆಂಡತ ಪರಸಪರ ಮನತ್ರ್ನಡಿಕ್ೂೆಂಡತ 
ಪರಿಹನರ ಮನಡಿಕ್ೊಳುಬೇೆಕತ”ಚ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದನಗ, ನಮಾ ರನಜಾದ ಮನನಾ ಮತಖ್ಾಮಂತಿರಗಳು 
ದತಬಾಲವನಗಿ ಕ್ನಣತತ್ನುರಲನಿ, ಆ ಸಾರೂಪವನತನ ರೆ್ೂೇಡತವುದಕ್ೆೆ ಸ್ನಧಾವನಗಲ್ಲಲಿ.  

ಶ್ರೇ ಗೊೇವಿಂದ ಎಂ. ಕ್ನರಜೊೇಳ(ಬೃಹತಚ ಹನಗೂ ಮಧಾಮ ನೇರನವರಿ ಸಚಿವರತ):_ ಮನನಾ 
ರವಿಯವರೇೆ ತ್ನವು ಒಂದತ ನಮಿಷ yield ಆಗತತಿುೇರನ? 

ಶ್ರೇ ಎಸ್ಚ. ರವಿ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ಒಂದತ ನಮಿಷ ನನನ ಮನತ್ನತನ 
ಪೂಣಾಗೂೆಳಿಸತತ್ೆುೇರೆ್. ಆಮೇಲೆ ತ್ನವು ಮನತ್ರ್ನಡಿ.  

ಶ್ರೇ ಗೊೇವಿಂದ ಎಂ. ಕ್ನರಜೊೇಳ:- ಮನನಾ ರವಿಯವರೇೆ, ಆಮೇಲೆ ಆಗತವುದಲಿ. ಏಕ್ೆಂದರ,ೆ 
ತ್ನವು ಏರೆ್ೇರ್ೂೆೇ ಹೆೇಳುತಿುದಿೇರಿ. ಅದಕ್ೆೆ ರ್ನನತ ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ೆುೇರೆ್.  
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ಶ್ರೇ ಎಸ್ಚ. ರವಿ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ಏರೆ್ೇನೂ ಹೆೇಳುತಿುರತವುದಲಿ. 
ಇರತವುದರೆ್ನೇ ಹೇೆಳುತಿುದೆಿೇರೆ್. ಇರತವ ವನಸುವನಂಶ ಹೇೆಳುತಿುದೆಿೇರೆ್.  

ಶ್ರೇ ಗೊೇವಿಂದ ಎಂ. ಕ್ನರಜೊೇಳ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ವನಸುವನಂಶ ರ್ನನತ 
ಹೆೇಳುತ್ುೆೇರೆ್.  

ಶ್ರೇ ಎಸ್. ರವಿ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ೨೫ ಜನ ಎಂ.ಪ್ತ.ಯವರತ ಗೆದಿರತವುದತ ಸತಳನು? 
ಶ್ರೇ ನರೇೆಂದರ ಮೊೇದಯವರನತನ ಪರಧನನ ಮಂತಿರಯನಗಿರತವುದಕ್ೆೆ ರನಜಾದ ಜನ ಬೆಂಬಲ 
ಕ್ೊಟಿಾರತವುದತ ಸತಳನು? ಯನವುದತ ಸತಳುು? ಮೇಕ್ೆದನಟತ ಯೇಜರೆ್ಗೆ ಯನವುದನದರೂ 
ಕ್ೊೇಟಚಾನಲ್ಲಿ ತ್ಡಯೆನಜೆ್ಞ ಇಲಿದೆೇ ಇರತವಂಥದತಿ ಸತಳನು? 

ಶ್ರೇ ಕೆ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಒಂದತ 
ನಮಿಷ ಮನನಾ ಸಚಿವರಿಗೆ ಮನಹಿತಿ ನೇಡತವುದಕ್ೆೆ ಅವಕ್ನಶ ನೇಡಿ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಾ ರವಿಯವರೇೆ, ಒಂದತ ನಮಿಷ ಕತಳಿತ್ತಕ್ೊಳಿು. ಸಭನರ್ನಯಕರೇೆ 
ತ್ನವು ಕೂಡ ಕತಳಿತ್ತಕ್ೊಳಿು.   

ಶ್ರೇ ಗೊೇವಿಂದ ಎಂ. ಕ್ನರಜೊೇಳ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ನೇಡತವ 
ಮನಹಿತಿಯಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಅನತಕೂಲವನಗತತ್ುದೆ. ಅದಕ್ೆೆ ಸಂಬಂಧಪಟಾ ಎಲನಿ ಪೆೇಪಸ್ಚಾ ಅನತನ 
ಬೆೇಕ್ನದರೆ ಕಳುಹಿಸಿಕ್ೊಡತತ್ೆುೇರ್ೆ.  

 ಎಸ್. ರವಿ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಾ ಸಚಿವರತ ಬಹಳ ಚೆರ್ನನಗಿ, ರ್ನಜೂಕ್ನಗಿ 
ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುೇರೆಂದತ ನನಗ ೆಗೊತ್ತು.  

ಶ್ರೇ ಗೊೇವಿಂದ ಎಂ. ಕ್ನರಜೊೇಳ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಾ ರವಿಯವರತ ಸಹ 
ಚೆರ್ನನಗಿ ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ನುರ.ೆ ಅವರನತನ ಪೂೆರೇತ್ನೆಹಿಸತವ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ರ್ನನತ ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ೆುೇರೆ್. ಅದತ 
ಆಗಬಹತದೆೇ?  
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ಶ್ರೇ ಎಸ್ಚ. ರವಿ:- ಮನನಾ ಸಚಿವರೆೇ, ತ್ನವು ಮನತ್ರ್ನಡಿ. ಈ ವಿಚನರದ ಬಗೆೆ ತ್ನವೆೇ 
ಮನತ್ರ್ನಡಬೆೇಕತ. ಏಕ್ೆಂದರ,ೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪರಿಹನರ ಕ್ೊಡತವವರತ ಸಹ ತ್ನವೆೇ ಆಗಿರತತಿುೇರಿ.  

ಶ್ರೇ ಗೊೇವಿಂದ ಎಂ. ಕ್ನರಜೊೇಳ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈ ದನ ಮಧನಾಹನ ರ್ನನತ 
ಒಂದತ ಹೆೇಳಿಕ್ೆಯನತನ ಮನಡಿರತತ್ೆುೇರ್.ೆ ಆಗ ತ್ನವು ಈ ಸದನದಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲಲಿವೆಂದತ ಕ್ನಣತತ್ುದೆ. 
ಇದರಲ್ಲಿ ಏರ್ನಗಿದೆಯಂದರೆ, ಡಿ.ಪ್ತ.ಆರ. ತ್ಯನರತ ಮನಡಲ್ಲಕ್ೆೆ ೨೦೧೩ರ ನವೆಂಬರಚನಲ್ಲಿ ೪ಜಿ 
ವಿರ್ನಯಿತಿ ಕ್ೆೇಳುತ್ನುರೆ. ೬ ತಿಂಗಳು ಸಮಯ ಆದ ನಂತ್ರ, 2014ರ ಏಪ್ತರಲಚನಲ್ಲಿ ೪ಜಿ ವಿರ್ನಯಿತಿ 
ಕ್ೆೇಳಿದಂತ್ಹ ಅಜಿಾ ಏನತ್ತು, ಆ ಪರಸ್ನುವರೆ್ ತಿರಸ್ನೆರ ಆಗಿರತತ್ುದೆ. ಅದನದ ನಂತ್ರ, ೨೦೧೪ರ 
ಅಕ್ೊಾೇಬರಚನಲ್ಲಿ ಜನಗತಿಕ ಟೆಂಡರಚ ಕರಯೆತತ್ನುರೆ. ಆ ಟೆಂಡರಚನಲ್ಲಿ EI Technologies ಎಂಬ 
ಕಂಪನ ಭನಗವಹಿಸತತ್ುದೆ. ಸತಮನರತ ೧೩ ತಿಂಗಳ ನಂತ್ರ ಅಂದರೆ, ೨೦೧೫ ನವೆಂಬರಚನಲ್ಲಿ ಈ 
ಟೆಂಡರಚ ಮೊತ್ು ಹಚೆನಿಗಿದ ೆಅಂದರೆ, ಬಿಡಚ ಅಮೌಂಟಚ ಹೆಚನಿಗಿದ ೆಎಂದತ ಹೆೇಳಿ ಆ ಟೆಂಡರಚ ಅನತನ 
ತಿರಸ್ನೆರ ಮನಡತತ್ನುರ.ೆ ಅದನದ ನಂತ್ರ, ೨೦೧೫ರ ಡಿಸ್ಂೆಬರಚನಲ್ಲಿ ೪ಜಿ ವಿರ್ನಯಿತಿ ಕ್ೆೇಳಿ ಮತ್ೊುಮಾ 
ಪರಸ್ನುವರೆ್ ಕಳುಹಿಸತತ್ನುರೆ. ಮೊದಲತ ಕಳುಹಿಸಿದತಿ ತಿರಸ್ನೆರ ಆಗಿರತತ್ುದೆ. ನಂತ್ರ, ಟೆಂಡರಚ ಕರದೆತ, 
ಅದರಲ್ಲಿ ಹೆಚತಿ ಅಮೌಂಟಚ ಆಗಿದಯೆಂದತ ತಿರಸ್ನೆರ ಆಗಿರತತ್ುದೆ. ೪ಜಿ ವಿರ್ನಯಿತಿ ಕ್ೆೇಳಿ 
ಡಿಸ್ಂೆಬರಚನಲ್ಲಿ ಮತ್ೂೆುಂದತ ಪರಸ್ನುವರೆ್ ಕಳುಹಿಸತತ್ನುರೆ. ಅದತ ಸಹ ಒಂದತ ತಿಂಗಳ ನಂತ್ರ ತಿರಸ್ನೆರ 
ಆಗತತ್ುದೆ. ೨೦೧೬ ಫೆಬರವರಿ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ೪ಜಿ ವಿರ್ನಯಿತಿ ನೇಡಿದ ಸಕ್ನಾರ ಡಿ.ಪ್ತ.ಆರಚ. ತ್ಯನರತ 
ಮನಡಲ್ಲಕ್ೆೆ EI Technologies company ಯಂದಗ ೆ ಒಪಪಂದ ಮನಡಿಕ್ೊಳುುತ್ನುರ.ೆ ಅಂದರೆ, 
ಮೊದಲತ ಯನವ ಕಂಪನಯ ಬಿಡಚ ಅಮೌಂಟಚ ಹಚೆನಿಗಿದೆಯಂದತ ತಿರಸ್ನೆರ ಮನಡಲನಗಿರತತ್ುದೆ, 
ಅದೆೇ ಕಂಪನಯ ಜೊತ್ೆ ಒಪಪಂದ ಮನಡಿಕ್ೊಳುಲನಗಿರತತ್ುದೆ. ಇದತ ಸಹ ಮೂರತ ತಿಂಗಳ ನಂತ್ರ. 
೨೦೧೬ರ ಜೂನ್ಚ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ೫,೨೧೨ ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪನಯಿ ಡಿ.ಪ್ತ.ಆರಚ. ಅನತನ consultancy 
agency ಯವರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರತತ್ನುರೆ. ೨೦೧೭ರ ಮನರ್ಚಾ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ 
ಸಕ್ನಾರದಂದ ಅದತ ತ್ನತಿಾಕ ಅನತಮೊೇದರ್ೆ ಪಡಯೆತತ್ುದೆ. ಅಂದರೆ, ಸತಮನರತ ೧೦ ತಿಂಗಳ ನಂತ್ರ 
ಒಪ್ತಪಗೆ ಪಡದೆರತತ್ುದೆ. 201೭ರ ಜೂನ್ಚ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಕ್ೆೇಂದರ ಜಲ ಆಯೇಗಕ್ೆೆ ಡಿ.ಪ್ತ.ಆರಚ. 
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ಶ್ೇಷ್ಟಾಕ್ೆಯಡಿ ದನಖ್ಲೆಗಳನತನ ೨ ತಿಂಗಳ ನಂತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸತತ್ನುರ.ೆ ೨೦೧೮ರ ಮನರ್ಚಾ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ 
ಕ್ೆೇಂದರ ಜಲ ಆಯೇಗದ ಸೂಚರೆ್ಯಂತ್ ೆ ಡಿ.ಪ್ತ.ಆರಚ. ಬದಲ್ಲಗೆ ಪೂವಾಸಿದಧತ್ನ ವರದ, PFR 
(pre-feasibility report) ಎಂದತ ಹೇೆಳಿ ಅದತ ಡಿ.ಪ್ತ.ಆರ. ಅಲಿವೆಂದತ ಅದನತನ ರ್ನಮಕರಣ 
ಮನಡತತ್ನುರ.ೆ ಏಕ್ೆಂದರ,ೆ ಯನವುದೆೇ ಒಂದತ ಪನರಜೆಕಾಚ ಅನತನ ಸಕ್ನಾರ ಕ್ೆೈಗೆತಿುಕ್ೊಳುಬೆೇಕ್ನದರ ೆPFR 
ಮೊದಲತ ಒಪ್ತಪಗ ೆಆಗಬೇೆಕ್ನಗತತ್ುದೆ. ಅದನದ ನಂತ್ರ, ಡಿ.ಪ್ತ.ಆರಚ. ಸಲ್ಲಿಸಬೆೇಕ್ನಗತತ್ುದೆ. ಅಂದರೆ, ಈ 
ಪನರಜೆಕಾಚ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಳುುವುದಕ್ೆೆ ಯೇಗಾ ಎಂದತ ಹೇೆಳಿದ ನಂತ್ರ ಅದನತನ ಕ್ೆೈಗೆತಿುಕ್ೂೆಳುಲನಗತತ್ುದೆ. 
ಅದಕ್ೆೆ ಸತಮನರತ ೧೦ ತಿಂಗಳ ಸಮಯ ಹಿಡಿಯತತ್ುದೆ. ಅಷ್ೊಾತಿುಗೆ ಕ್ನಂಗೆರಸ್ಚ ಸಕ್ನಾರದ ಅವಧಿ 
ಮತಗಿಯತತ್ುದೆ.  

(ಮತಂದತ…) 

(260) 10.03.2022 6.30 ವೆೈಎಲ-ಕ್ೆಎಸ್         (ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಾತಿ) 

ಶ್ರೇ ಗೊೇವಿಂದ ಎಂ.ಕ್ನರಜೊೇಳ (ಮತಂದತ):- 

ದರ್ನಂಕ: 19ರೆ್ೇ ಜನವರಿ 2018ರಂದತ detailed project report (DPR) ಅನತನ ಆಯೇಗಕ್ೆೆ 
ಸಲ್ಲಿಸತತ್ನುರ.ೆ  ಆ ವರದ ಸಲ್ಲಿಸಿದ 10 ತಿಂಗಳುಗಳ ನಂತ್ರ ಮೇಕ್ೆದನಟತ ಯೇಜರೆ್ಯತ Cauvery 
Water Management Authority (CWMA) ಮೊರೆ ಹೊೇಗತತ್ುದೆ.  ಈಗ CWMA ಯಲ್ಲಿ 
ವಿವಿಧ ಹಂತ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಶ್ೇಲರೆ್ಯಲ್ಲಿದೆ.  ಮೊರೆ್ನ ದವಸ ಮನನಾ ಬಸವರನಜ ಬೊಮನಾಯಿಯವರತ 
ಮತಖ್ಾಮಂತಿರಗಳನದ ಮೇಲ ೆಮೂರತ ಬನರಿ CWMA ಯ ಮೊರ ೆಹೊೇಗಿ ಬಂದದೆಿೇವೆ.  ಮೊರೆ್ನ 
ಸಹ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದನಗ ರ್ನನತ ಸಹ ಮನನಾ ಮತಖ್ಾಮಂತಿರಯವರ ಜೊತ್ೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಎರಡತ ದವಸ 
ಉಳಿದತಕ್ೊಂಡತ, ನಮಾ ಐದನರತ ಯೇಜರೆ್ಗಳ ಸಮಸ್ೆಾ ಏನದ,ೆ ಅದೆಲಿದರ ಬಗೆೆ ಚಚಾೆ ಮನಡಿ, 
ಆದಷತಾ ಬೆೇಗರೆ್ ಸಪಷ್ಟಾೇಕರಿಸಿ ಕ್ೊಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ ಹೆೇಳಿದೆಿೇರ್.ೆ  ಇದರ ಮಧೆಾಯಲ್ಲಿ ಸವೇಾಚಛ 
ರ್ನಾಯನಲಯದಲ್ಲಿ ತ್ಮಿಳುರ್ನಡತ ಸಕ್ನಾರದವರತ ದನವಯೆನತನ ಹೂಡಿದತಿ, ಪರಕರಣ ಬನಕಿ ಇದೆ. 
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ಇದತ ಈಗಿನ ವಸತು ಸಿಾತಿ ಆಗಿದ.ೆ  ಅದಕ್ನೆಗಿ ರನಜಕಿೇಯಕರಣ ಮನಡತವುದಕ್ನೆಗಲ್ಲ, ರನಜಕಿೇಯ 
ಬೆಳೆಸತವುದಕ್ನೆಗಲ್ಲ ಹೂೆೇಗತವುದಲಿ.   

ಶ್ರೇ ಎಸ್.ರವಿ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈ ವಿಚನರದಲ್ಲಿ ರನಜಕಿೇಯವೇೆ ಬೆೇಡ. 

ಶ್ರೇ ಗೊೇವಿಂದ ಎಂ.ಕ್ನರಜೊೇಳ (ನೇರನವರಿ ಸಚಿವರತ):- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಒಂದತ 
ನಮಿಷ.  ರ್ನನತ ಮನತ್ರ್ನಡಿ ಮತಗಿಸತತ್ೆುೇರ್ೆ.  ಈಗನಗಲೆೇ ಮನನಾ ಸದಸಾರತ yield ಆಗಿದತಿ, 
ಇನತನ ಒಂದತ ನಮಿಷ ಹನಗೆಯೇ yield ಆಗಲ್ಲ.  

ಶ್ರೇ ಎಸ್.ರವಿ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಆಯಿತ್ತ.  

ಶ್ರೇ ಗೊೇವಿಂದ ಎಂ.ಕ್ನರಜೊೇಳ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈ ಯೇಜರೆ್ಗನಗಿ ಒಂದತ 
ಸ್ನವಿರ ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪನಯಿಗಳನತನ ಕ್ನಯಿಿರಿಸಿ ಹಂಚಿಕ್ ೆಮನಡಲನಗಿದೆ.  ನಮಾ ಉದೆಿೇಶವೆೇರ್ಂೆದರೆ, 
ಇದೊಂದತ ಕತಡಿಯತವ ನೇರಿನ ಯೇಜರೆ್ಯನಗಿರತವುದರಿಂದ ಮತ್ತು tribunal ನಲ್ಲಿ ನೇರಿನ 
ಹಂಚಿಕ್ಯೆನಗಿರತವುದರಿಂದ ಸವೇಾಚಛ ರ್ನಾಯನಲಯದಲ್ಲಿ ಸಹ ಕತಡಿಯತವ ನೇರಿನ ಹಂಚಿಕ್ಯೆಲ್ಲಿ 
ಯನವುದೆೇ ರಿೇತಿಯ ಆಕ್ೆೇಪಣೆ ಇರಬನರದಂೆದತ ಇದೆ.  ಇದರ ಮಧೆಾಯಲ್ಲಿ forest and 
environmental clearance ರವರಿಗೂ ಸಹ ಧನಾವನದಗಳು.   ಅದರ terms of 
reference ಪರಸ್ನುವರೆ್ಯತ ಇದೆ.  

ಶ್ರೇ ಎಸ್.ರವಿ (ಸಾಳಿೇಯ ಸಂಸ್ಾೆಗಳ ಕ್ೆೇತ್ರ):- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಾ ಸಚಿವರತ 
ಮನತ್ರ್ನಡತವ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ ರ್ನನತ ನರಿೇಕ್ೆ ಜನಸಿು ಇಟತಾಕ್ೊಂಡತ yield ಆಗಿದೆಿ.  ಅವರ 
ಮನತಿನಲ್ಲಿ ಬದಧತ್ ೆ ಇರತತ್ುದೆ, ಕಠಿಣವನಗಿ ಮನತ್ರ್ನಡಬಲಿರತ, ಏರೆ್ೂೇ ಒಂದತ ಸಪಷಾ ಸಂದೆೇಶ 
ನೇಡಬಹತದೆಂದತ ಭನವಿಸಿದೆಿೇನತ.  ಆದರೆ, ಮನನಾ ಸಚಿವರತ ಕ್ೂೆಂಕಣ ಸತತಿು ಮೈಲನರಕ್ೆೆ ಬಂದರತ 
ಎನತನವ ಹನಗೆ, ಈ ಯೇಜರೆ್ಯತ ಪನರರಂಭ್ದಂದ ಹೆೇಗ ೆ ನಡಯೆಿತ್ತ, ಏರೆ್ೇನತ ಆಯಿತ್ತ 
ಎಂಬತದೆಲಿವನೂನ ಹೆೇಳಿ, ಕ್ೂೆರೆ್ಗ ೆDPR ಆಗಿದ ೆಎಂದತ ಹೆೇಳಿದರತ. 
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ಶ್ರೇ ಗೊೇವಿಂದ ಎಂ.ಕ್ನರಜೊೇಳ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಏರೆ್ೇನತ ಆಗಿದ ೆಎಂಬತದನತನ 
ಸೂಕ್ಷ್ಮವನಗಿ ಹೆೇಳಿದೆಿೇನತ.  

ಶ್ರೇ ಎಸ್.ರವಿ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಾ ಸಚಿವರತ ಮನತ್ರ್ನಡತವ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ 
ರ್ನನತ ಮಧೆಾ ಎದತಿ ನಂತ್ತ ಮನತ್ರ್ನಡಲ್ಲಲಿ.   

ಡನ|| ವೆೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣಸ್ನಾಮಿ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಾ ಸಚಿವರತ ಕರೆಯನತನ 
ಹೆೇಳಲ್ಲಲಿ, ಸಪಷ್ಟಾೇಕರಣವನತನ ನೇಡಿದನಿರ.ೆ  

ಶ್ರೇ ಗೊೇವಿಂದ ಎಂ.ಕ್ನರಜೊೇಳ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಕ್ನಂಗೆರಸ್ಚ ಸಕ್ನಾರದ 4 
ವಷಾಗಳ ಅಧಿಕ್ನರವಧಿಯಲ್ಲಿ ಏರೆ್ೇನೂ ಮನಡಲ್ಲಲಿ ಎಂದತ ಸೂಕ್ಷ್ಮವನಗಿ ಹೆೇಳಿದೆಿೇರ್.ೆ  

ಡನ|| ವೆೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣಸ್ನಾಮಿ (ಶ್ಕ್ಷ್ಕರ ಕ್ೆೇತ್ರ):- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಾ 
ರವಿರವರತ ಸಹ ಚೆರ್ನನಗಿಯೇ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದಿರತ. 

(ಗೊಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಎಸ್.ರವಿ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ನನಗ ೆ ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಬಿಡತವಂತೆ್ ಮನನಾ 
ಸಚಿವರಿಗೆ ಹೆೇಳಿ.  

ಶ್ರೇ ಗೊೇವಿಂದ ಎಂ.ಕ್ನರಜೊೇಳ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, consultancy agency ಗೆ 
ಫಿಕೆಚ ಮನಡಲತ ರ್ನಲತೆ ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪನಯಿ banner ಹನಕಲತ 4 ವಷಾಗಳ ಕ್ನಲ ಕ್ನಂಗೆರಸ್ಚ 
ಸಕ್ನಾರದವರತ ಸಮಯವನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಂಡಿದನಿರೆ. 

ಶ್ರೇ ಎಸ್.ರವಿ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಹನಗನದರೆ, ಮನನಾ ಗೊೇವಿಂದ 
ಎಂ.ಕ್ನರಜೊೇಳರವರಿಗ ೆ capacity ಇಲಿವಂೆದತ ಡನ|| ವೆೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣಸ್ನಾಮಿಯವರತ 
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ಹೆೇಳುತಿುದನಿರೆಯೇ? ಪನಪ ಮನನಾ ವೆೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣಸ್ನಾಮಿಯವರನತನ ಸಚಿವರನಗಿಯತ ಮನಡಲ್ಲಲಿ.   
ಜೊತ್ೆಗೆ ಉಪ ಸಭನಪತಿಯನಗಬೆೇಕ್ೆಂಬ ಆಸ್ಯೆನನಟತಾಕ್ೂೆಂಡಿದಿರತ, ಅದತ ಆಗಲ್ಲಲಿ.  

ಡನ|| ವೆೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣಸ್ನಾಮಿ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಪನಪ ಮನನಾ ಎಸ್.ರವಿರವರತ 
ಚೆರ್ನನಗಿ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದಿರತ. 

ಶ್ರೇ ಎಸ್.ರವಿ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಾ ವೆೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣಸ್ನಾಮಿಯವರತ ಕಡಗೆೆ 
ಸಕ್ನಾರದ ಮತಖ್ಾ ಸಚೆೇತ್ಕರತ ಸಹ ಆಗಲ್ಲಲಿ.  ಅವರಿಗ ೆಸತಮಾರ್ೆ ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂೆಳುಲತ ಹೆೇಳಿ.  ರ್ನನತ 
ಮನತ್ರ್ನಡತವನಗ ಅಡಿ ಬಂದತ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದತ ಬೇೆಡ.    

ಡನ|| ವೆೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣಸ್ನಾಮಿ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಾ ಎಸ್.ರವಿರವರತ ಚೆರ್ನನಗಿ 
ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದನಿರ,ೆ  ಸಚಿವರತ ಕತ್ ೆಹೆೇಳುತಿುಲಿ. 

ಶ್ರೇ ಎಸ್.ರವಿ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಒಂದತ ನಮಿಷ. ಮನನಾ ಸಚಿವರತ ಕ್ೊಂಕಣ 
ಸತತಿು ಮೈಲನರಕ್ೆೆ ಬಂದರತ.  ಅವರಿಗೆ ಬಹಳ ಅನತಭ್ವ ಇದೆ.   

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಾ ಎಸ್.ರವಿರವರ,ೆ ತ್ನವು ಹೆೇಳಿದ ಗನದೆ ಮನತ್ತ ನಮಾ ಉತ್ುರ 
ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಡಯೆದತ.   

ಶ್ರೇ ಎಸ್.ರವಿ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಹೌದತ.  ಮನನಾ ಸಚಿವರತ ಕ್ೊಂಕಣ ಸತತಿು 
ಮೈಲನರಕ್ೆೆ ಬಂದ ಹನಗೆ ಬಹಳ ಸರನಗವನಗಿ ಎಣೆಣ ಹನಕಿಕ್ೊಂಡತ ಜನರಿಕ್ೊಂಡರತ.  ಈಗನಗಲೆೇ 
DPR ಆಗಿದ ೆಎಂದತ ಏನತ ಮನನಾ ಸಚಿವರತ ಹೆೇಳಿದರತ. ಅದನತನ ಸಹ ನಮಾ ಸಕ್ನಾರ ಮನಡಿದತಿ 
ಎಂದತ ಹೆೇಳುವುದಲಿ.  ಅದರ ಬದಧತ್ೆಯನತನ ಸಹ ಪರದಶಾನ ಮನಡತವುದಲಿ.   

ಶ್ರೇ ಗೊೇವಿಂದ ಎಂ.ಕ್ನರಜೊೇಳ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅವರ ಸಕ್ನಾರ ಮನಡಿದತಿ 
ಅಲಿ.  ಮನಜಿ ಮತಖ್ಾಮಂತಿರಗಳನದ ಶ್ರೇ ಹೆರ್.ಡಿ.ಕತಮನರಸ್ನಾಮಿಯವರ ಬಹತಮತ್ದಲ್ಲಿ 
ಆಗಿರತವುದತ. 
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ಶ್ರೇ ಎಸ್.ರವಿ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಹೌದತ.  ಎಲಿವನೂನ ಅವರೆೇ ಮನಡಿರತವುದತ.  
ಎಲಿವನೂನ ಅವರ ಸಕ್ನಾರವೆೇ ಮನಡಬೇೆಕತ, ಮನಡಲ್ಲ.  ರ್ನವು ಏನೂ ಮನಡಲ್ಲಲಿ.  ಒಂದತ ಸ್ನವಿರ 
ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪನಯಿ ಹಂಚಿಕ್ೆ ಮನಡಿರತವುದತ ಸಹ ಅವರ ಸಕ್ನಾರವೆೇ ಮನಡಲ್ಲ.  CWC (Central 
Water Commission) ಮಟಾಕ್ೆೆ ಬಂದತ ನಂತಿದ.ೆ  ಅದನತನ ಯನರತ ಮನಡಿದರತ ಎಂಬತದತ 
ಎಲಿರಿಗೂ ಗೊತಿುರತವ ವಿಚನರ.  ಆದರೆ, ನಮಗೆ ಬೆೇಕ್ನಗಿರತವುದೆೇರ್ಂೆದರೆ, ಯನವುದೆೇ 
ರ್ನಾಯನಲಯದಲ್ಲಿ,… ಮನನಾ ಸಚಿವರತ ಹೆೇಳಿದ ಹನಗೆ ರ್ನಾಯನಲಯದಲ್ಲಿ ತ್ಡಯೆನಜೆ್ಞ ಇಲಿ.  
ಹನಗೆಯೇ ಕ್ೊೇಳಿ ಕ್ೆೇಳಿ ಮಸ್ನಲ ೆ ಅರಯೆತವುದಕ್ೆೆ ಆಗತವುದಲಿ. ನಮಾನತನ ಕ್ೆೇಳಿ ತ್ಮಿಳುರ್ನಡತ 
ರನಜಾದವರತ ಸ್ೇೆಲಂ, ಧಮಾಪತರಿ, ಕೃಷಣಪತರಿ ಜಿಲೆಿಗಳಿಗ ೆಕ್ನವೇೆರಿ ನೇರನತನ ಹಳಿು ಹಳಿುಗೂ ನಳಿಯ 
ಮೂಲಕ ನೇರನತನ ನೇಡಲ್ಲಲಿ, ನಮಾ ಕರ್ನಾಟಕದವರನತನ ಕ್ೆೇಳಿ ಕ್ನಯಾಕರಮವನತನ ರೂಪ್ತಸಲ್ಲಲಿ.  
ಈಗನಗಲೆೇ ಹೆೇಳಿದ ಹನಗೆ ಕ್ೊೇಳಿ ಕ್ೆೇಳಿ ಮಸ್ನಲ ೆಅರಯೆಬೆೇಕ್ನಗಿಲಿ.  ಸವೇಾಚಛ ರ್ನಾಯನಲಯದ 
ಆದೆೇಶ ಏರೆ್ಂದತ, ನನನಗಿಂತ್ ಹಿರಿಯರತ, ಸಚಿವರನಗಿರತವವವರಿಗೆ ಹೆೇಳುವುದೇೆರ್ೆಂದರೆ, ಕತಡಿಯತವ 
ನೇರಿನ ಯೇಜರೆ್ಗ ೆಯನವುದೆೇ ಅನತಮತಿ ಬೆೇಕ್ನಗಿಲಿ.  ರೆ್ಲ, ಜಲ, ಹಣ ನಮಾದತ.  ಅದನತನ 
ಮನಡತವ ಬದಧತ್ ೆ ಬೇೆಕತ.  25 ಜನ ಎಂ.ಪ್ತ. ಗಳಿದತಿ, ಡಬಲಚ ಇಂಜಿನ್ಚ ಸಕ್ನಾರ 
ಅಧಿಕ್ನರದಲ್ಲಿರತವುದರಿಂದ ಈ ಅವಧಿ ಬಿಟಾರ ೆಮತ್ೆು ಯನವತ್ತು ಆಗತವುದಲಿ.  ಈಗನಗಲೆೇ ಚತರ್ನವಣ ೆ
ನಡದೆದತಿ, ಉತ್ುರ ಪರದೆೇಶವನತನ ಗೆದಿ ಜೊೇಶನಲ್ಲಿ ಇದನಿರ.ೆ   ಚತರ್ನವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೆದತಿ ದೆೇಶದಲ್ಲಿಯೇ 
ಪರಬಲರನಗಿದನಿರ,ೆ ಅದೆೇ ರಿೇತಿ ರನಜಾವನತನ ಗೆಲಿಬೆೇಕಲಿವೆೇ?  ಪರಿಸರ ಇಲನಖಯೆಿಂದ ಅನತಮತಿ 
ತ್ಂದವರತ ರ್ನವು, ಮೇಕ್ೆದನಟತ ಯೇಜರೆ್ಯನತನ ಮನಡಿದವರತ ರ್ನವು ಎಂದತ ಚತರ್ನವಣ ೆ
ಪರಣನಳಿಕ್ಯೆಲ್ಲಿ ಜನಹಿೇರನತ್ತ ನೇಡಿ, ಮತ್ ಹನಕಿಸಿಕ್ೂೆಳಿು, ಬೆೇಡ ಎಂದತ ಹೇೆಳುವುದಲಿ.  ಅದರ ಬಗೆೆ 
ರ್ನವು ಕ್ೆೇಳುತಿುದೆಿೇವೆ ವಿನಃ ಮನನಾ ಸಚಿವರತ ಕರೆ ಹೆೇಳಿದರ,ೆ ಅವರ ಕರೆ ಕ್ೆೇಳಿಕ್ೂೆಂಡತ ರ್ನವು ಏನತ 
ಮನಡತವುದತ? ಮನನಾ ಮತಖ್ಾಮಂತಿರಗಳು ಮನನಾ ನೇರನವರಿ ಸಚಿವರಿಂದ ಪರಿಹನರ ಮನಡಿಸಿಕ್ೂೆಳಿು 
ಎಂದತ ಹೆೇಳಿ ಹೂೆರಟತ ಹೊೇದರ,ೆ ಅವರ ಹಿಂದಯೆೇ ಮನನಾ ನೇರನವರಿ ಸಚಿವರತ ಸತಮಾರ್ೆ 
ಹೆೇಳಿಕ್ೂೆಂಡತ ಹೊೇದರೆ, ರನಜಾದ ಒಬಬ ಪರತಿನಧಿಯನಗಿ ನಮಾ ಕರ ೆ ಏನತ? ಏನತ ಮನಡಬೇೆಕತ 
ಎಂಬತದನತನ ಹೆೇಳಲ್ಲ.   
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ಶ್ರೇ ಗೊೇವಿಂದ ಎಂ.ಕ್ನರಜೊೇಳ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಹೊರಟತ ಹೊೇಗತವ 
ಪರಶೆನ ಬರತವುದಲಿ.  ರ್ನನತ ಸದನನಲ್ಲಿ statement ನೇಡಿದೆಿೇರ್.ೆ 

ಶ್ರೇ ಎಸ್.ರವಿ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಾ ಸಚಿವರತ ದಯವಿಟತಾ ಅದರ ಬಗೆೆ 
ಹೆೇಳಲ್ಲ.   

ಶ್ರೇ ಗೊೇವಿಂದ ಎಂ.ಕ್ನರಜೊೇಳ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಸತಮಾರೆ್ ಹೂೆೇಗತವ 
ಪರಶೆನ ಬರತವುದಲಿ.   

ಡನ|| ವೆೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣಸ್ನಾಮಿ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಾ ಎಸ್.ರವಿರವರಿಗೆ 
ಜಗಳವನಡಬೆೇಕ್ೆೇ ಅಥವನ ಯೇಜರೆ್ ಆಗಬೇೆಕ್ೆೇ?  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಡನ|| ವೆೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣಸ್ನಾಮಿಯವರೇೆ, ದಯವಿಟತಾ ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂೆಳಿು.  

ಶ್ರೇ ಎಸ್.ರವಿ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ನನನ ಧವನ ಇರತವುದೆೇ ಹನಗೆ. ನನನ ಧವನಯಲ್ಲಿ 
ಬದಲನವಣೆ ಮನಡಿಕ್ೊಳುುತ್ೆುೇರ್.ೆ  

ಶ್ರೇ ಗೊೇವಿಂದ ಎಂ.ಕ್ನರಜೊೇಳ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈಗನಗಲೆೇ ಇದೆೇ ಸದನದಲ್ಲಿ 
ಅಂತ್ರರನಜಾ ವನಾಜಾ ಇರತವಂಥ ನದಗಳ ರ್ನಾಯನಧಿೇಕರಣದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕ್ಯೆನಗಿರತವ ನೇರಿನ ಬಗೆೆ 
ಹಿಂದ ೆಹೊೇಗತವುದನಗಲ್ಲ ಅಥವನ ಚಚೆಾ ಮನಡತವುದನಗಲ್ಲ ಪರಶೆನಯೇ ಬರತವುದಲಿ.   

(ಗೊಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಎಸ್.ರವಿ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ನಮಾ ನೇರತ, ನಮಾ ರೆ್ಲ.  

ಶ್ರೇ ಗೊೇವಿಂದ ಎಂ.ಕ್ನರಜೊೇಳ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ನಮಾ ರನಜಾದ ನೇರನತನ 
ರ್ನವು ಉಪಯೇಗ ಮನಡಿಕ್ೊಂಡೆೇ ಮನಡಿಕ್ೂೆಳುುತ್ೆುೇವೆ.   

ಶ್ರೇ ಎಸ್.ರವಿ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನಡಲೆೇಬೆೇಕತ.   
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ಶ್ರೇ ಗೊೇವಿಂದ ಎಂ.ಕ್ನರಜೊೇಳ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅದತ ನಮಾ ಸಕ್ನಾರದ 
ಬದಧತ್ ೆಎಂದತ ಹೇೆಳಿದೆಿೇರೆ್.  

ಶ್ರೇ ಎಸ್.ರವಿ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಆಯಿತ್ತ ಮನಡಲ್ಲ.  ಒಂದತ ಸ್ನವಿರ ಕ್ೊೇಟಿ 
ರೂಪನಯಿ ಏನದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದತ ರೂಪನಯಿರ್ನದರೂ ಖ್ಚತಾ ಮನಡಬೇೆಕ್ೆಂದರ,ೆ ಪರಿಸರ ಇಲನಖ ೆ
ಅನತಮತಿ ಬಂದರ ೆಮನತ್ರ ಖ್ಚತಾ ಮನಡಲತ ಸ್ನಧಾ.  ಇಲಿದದಿರ,ೆ ಈ ಮೂರತ ಸ್ನವಿರ ಕ್ೊೇಟಿ 
ರೂಪನಯಿ ಏನದ,ೆ ಅದತ ಕನನಡಿಯಳಗಿನ ಗಂಟತ. ಕನನಡಿಯಳಗೆ ಮನತ್ರ ರೆ್ೂೇಡಿಕ್ೊಳುಬೇೆಕತ 
ಅಷ್ೆಾೇ.  ಅನತಮತಿ ಬಂದರ ೆ ಮನತ್ರ ಆ ಗಂಟತ ಬಿಚತಿವುದತ.  ಇಲಿದದಿರ ೆ ಕನನಡಿ ಮತಂದೆ 
ತ್ೊೇರಿಸಿಕ್ೂೆಂಡತ, ಹೂೆೇಗತತಿುರಬೇೆಕತ.  ಅದರ ಬಗೆೆ ರ್ನನತ ಸಪಷಾವನಗಿ ಹೆೇಳುತಿುದೆಿೇರೆ್.  ಇದರಲ್ಲಿ 
ಬದಧತ್ ೆ ಪರದಶಾನವನಗಲ್ಲ ಆಗ ರ್ನನತ ಮನನಾ ಸಚಿವರ ಮನತ್ನತನ ಒಪ್ತಪಕ್ೂೆಳುುತ್ೆುೇರ್ೆ.  ಅವರಿಗೆ 
ಅಭಿನಂದರೆ್ ಮನಡತತ್ುೆೇರೆ್, ಸ್ನಾಗತಿಸತತ್ೆುೇರೆ್. ರ್ನವು ಏನತ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನವನಸಿ ಆಗಿಲಿ.  ರ್ನನತ 
ರನಮನಗರ ಜಿಲೆಿಗ ೆಸ್ೇೆರಿದವನತ.  ಬೆಂಗಳೂರತ ಗನರಮನಂತ್ರ, ರನಮನಗರದ ಬಗೆೆ ಹೆೇಳುವುದನದರೆ, 
ಬೆಂಗಳೂರಿಗ ೆ 10 ಟಿ.ಎಂ.ಸಿ. ನೇರತ ಏನತ ಬರತತ್ುದೆ, ಆ ನೇರನತನ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನವನಸಿಗಳು 
ಕತಡಿದತ ಬಚಿಲತ ಮರ್ಯೆಿಂದ ಹೊರಗ ೆ ಏನತ ಬಿಡತತ್ನುರೆ, ಆ ನೇರನತನ ಶತದಧೇಕರಿಸಿ ನಮಾ 
ಕ್ೆರೆಗಳನತನ ತ್ತಂಬಿಸಿಕ್ೂೆಂಡತ ಜಿೇವನ ಮನಡಿಕ್ೂೆಳುುತ್ೆುೇವೆ.   10 ಟಿ.ಎಂ.ಸಿ. ನೇರತ ಎಂದರೆ, 
ಸತಮನರತ 4-5 ಟಿ.ಎಂ.ಸಿ. ನೇರನತನ ಕತಡಿದತ, ಉಳಿದ ಸತಮನರತ 5 ಟಿ.ಎಂ.ಸಿ. ನೇರತ ಕ್ೂೆಳಚೆ 
ನೇರನಗಿ ಮನಪನಾಡತ ಆಗಿ ಬರತತ್ುದೆ, ಆ ನೇರನತನ ಕ್ರೆಗೆ ೆತ್ತಂಬಿಸಿಕ್ೂೆಳುುತ್ೆುೇವೆ.  ಆ ನೇರನತನ ನಮಾ 
ಕ್ೆರೆಗ ೆ ತ್ತಂಬಿಸಿಕ್ೂೆಳುುವುದರಿಂದ ಅಂತ್ಜಾಲ ಹಚೆತಿತ್ುದೆ, ಹೆೇಗೂೆೇ ಜಿೇವನ ಮನಡಿಕ್ೊಂಡತ 
ಹೊೇಗತತ್ೆುೇವ.ೆ  ನಮಾ ಪರಿಸಿಾತಿ ಆ ರಿೇತಿ ಇದೆ.  ಅದಕ್ನೆಗಿ ಅದರ್ನನದರೂ ಸರಿಪಡಿಸಿ ಎಂದತ 
ಕ್ೆೇಳಿಕ್ೂೆಳುುತಿುದೆಿೇರೆ್.  ಅದೇೆ ರಿೇತಿ ಎತಿುನಹೂೆಳೆ ಯೇಜರೆ್ಗ ೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ೆ ಹೆೇಳುವುದನದರ,ೆ  
ಎತಿುನಹೊಳೆ ಯೇಜರೆ್ಯನತನ ಸಹ ಚಿಕೆಬಳನುಪತರ, ಕ್ೊೇಲನರ, ರನಮನಗರ ಭನಗಗಳಿಗ ೆ
ಮನಡಿರತವುದತ.   
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ಇವತಿುನ ಪರಿಸಿಾತಿ ಏರ್ನಗಿದೆ ಎಂದರೆ, ತಿಪಪಗೂೆಂಡನಹಳಿು ಜಲನಶಯದಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗ ೆನೇರತ 
ಸರಬರನಜತ ಮನಡತತಿುಲಿ.  ಬೆಂಗಳೂರಿಗ ೆ ನೇರತ ಸರಬರನಜತ ಆಗತತಿುದಿ ಅಕ್ನಾವತಿ ಜಲನಶಯ, 
ತಿಪಪಗೊಂಡನಹಳಿು ಜಲನಶಯವೆೇನದೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ನೇರತ ಬರತತಿುಲಿ. ನೇರತ ಬರತವಂತ್ಹ catchment 
area ದಲ್ಲಿ ಹತ್ತು-ಹಲವನರತ ಕ್ೆೈಗನರಿಕ್ೆಗಳು, ವಸತಿ ಪರದೆೇಶಗಳೆಲಿವೂ ನಗರಿೇಕರಣವನಗಿದತಿ, 
ಅದರಿಂದ ಬರತವಂಥ ಕ್ೂೆಳಚೆ ನೇರತ ಕತಡಿಯಲತ ಯೇಗಾವಲಿ ಎಂದತ ಅಕ್ನಾವತಿ ಜಲನಶಯ, 
ತಿಪಪಗೊಂಡನಹಳಿು ಜಲನಶಯದಂದ ಯನವುದೆೇ ನೇರನತನ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಸರಬರನಜತ ಮನಡತತಿುಲಿ.  
ಕಳೆದ 3-4 ವಷಾಗಳಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗ ೆನೇರತ ಇಲಿದಂತ್ನಗಿದ.ೆ  ಸತಮನರತ 3 ಟಿ.ಎಂ.ಸಿ. ನೇರತ 
ಆ ಜಲನಶಯದಲ್ಲಿಯೇ ಖೂೆೇತ್ ಆಗಿದ.ೆ  ಎತಿುನಹೊಳೆ ಯೇಜರೆ್ಯಿಂದಲೆೇ 2 ಟಿ.ಎಂ.ಸಿ. ನೇರತ 
ಇರತವುದತ.  ಈಗನಗಲೆೇ ತ್ನವು ಎತಿುನಹೊಳೆ ಮತಖೆೇರ್ನ ಬೆಂಗಳೂರಿಗ ೆ ನೇರನತನ ಸರಬರನಜತ 
ಮನಡತತ್ೆುೇವ ೆಎಂದತ ಹೇೆಳಿದರತ.  ಎತಿುನಹೊಳೆ ಯೇಜರೆ್ಯತ ಚಿಕೆಬಳನುಪತರ, ರನಮನಗರ ಹನಗೂ 
ಕ್ೊೇಲನರ ಜಿಲೆಿಗಳಿಗೆ ಆಗಿರತವುದತ.  ಆದರೆ, ಎಲ್ಲಿಗೆ ತ್ಂದತ ನಲ್ಲಿಸಿದನಿರ.ೆ  ಕ್ೊರಟಗೆರೆ, ತ್ತಮಕೂರತ, 
ಬೆಂಗಳೂರತ ಜಿಲೆಿಗಳ ಮಧೆಾ ತ್ಂದತ ನಲ್ಲಿಸಿದನಿರ.ೆ  ನಮಗೆ ಅವರ ಹಣ ಬೆೇಡ.  ಈ ಸಲ 
ಬಜೆಟಚನಲ್ಲಿ ಈ ಯೇಜರೆ್ಗನಗಿ 3 ಸ್ನವಿರ ಕ್ೂೆೇಟಿ ರೂಪನಯಿ ಮಿೇಸಲ್ಲಟಿಾದನಿರ.ೆ  ಆ 3 ಸ್ನವಿರ 
ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪನಯಿಯತ ಗತತಿುಗೆದನರರತ ಪೆೈಪ್ಚ ಹನಕಿದತಿ, ಅವರಿಗೆ ಬಿಲಚ ಮೊತ್ುವನತನ ಪನವತಿಸಲತ 
ಖ್ಚತಾ ಮನಡತತ್ನುರೆ.  ಆ ಗತತಿುಗೆದನರ ಸಿವಿಲಚ ವಕಚಾ ಆಗಲ್ಲ, ಡನಾಂ ಕ್ಲೆಸವನಗಲ್ಲ ಮನಡಿಲಿ.  
ಕ್ೆೇವಲ ಜೆ.ಸಿ.ಬಿ. ಯಂತ್ರದ ಮೂಲಕ ಗತಂಡಿ ಅಗೆದತ ಪೆೈಪ್ಚ ಲೆೈನ್ಚ ಹನಕಿಕ್ೊಂಡತ ಹೂೆೇಗಿದತಿ, 
ಆತ್ನಗ ೆಆ 3 ಸ್ನವಿರ ಕ್ೂೆೇಟಿ ರೂಪನಯಿ ನೇಡಬೇೆಕತ.  ಆ ಮೂರತ ಸ್ನವಿರ ಕ್ೊೇಟಿ ಆತ್ನಗ ೆ
ಹೊೇದರ,ೆ ಇನತನ ಈ ಯೇಜರೆ್ಯನತನ ಕ್ೆೈಗೆತಿುಕ್ೊಳುುವುದತ ಎಲ್ಲಿ ಬಂತ್ತ? ಸಕ್ನಾರವು ಆ 
ಕ್ೆಲಸವನತನ ಮನಡಬೇೆಕ್ನಗಿಲಿ.   

ಎತಿುನಹೊಳ ೆ ಯೇಜರೆ್ಯನತನ ಮನಡಬೇೆಕ್ೆಂದರೆ, ರನಜಕಿೇಯ ಇಚನಛಶಕಿು ಇರಬೇೆಕತ.  
ಕ್ೊರಟಗೆರೆ, ದೊಡಿಬಳನುಪತರ, ಬೆೈಲಹೊಂಗಲದಲ್ಲಿ ಡನಾಂ ನಮಿಾಸತವ ಸಲತವನಗಿ ಎರಡತ ಜಿಲೆಿಗಳ 
ರೈೆತ್ರನತನ ಕರಸೆಿ, ಒಂದತ ದರ ನಗದ ಮನಡಿ, ಅವರಲ್ಲಿರತವ ವಿವನದವನತನ ಬಗಹೆರಿಸತವಂಥ 
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ರನಜಕಿೇಯ ಇಚನಛಶಕಿು ಪರದಶಾನವನಗಬೆೇಕತ.  ಅದನತನ ಬಿಟತಾ 3 ಸ್ನವಿರ ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪನಯಿ 
ನೇಡಿದೆಿೇವೆ ಎಂದರೆ, ಆ ಹಣವನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡತ ಉಪತಪ-ಖನರ ಹನಕಿಕ್ೊಂಡತ ರೆ್ಕತೆವುದೇೆ.  ಆ 
ಕ್ೆಲಸವನತನ ಮನಡತವವರತ ಯನರತ? ಸಕ್ನಾರವು ಆ ಕ್ೆಲಸವನತನ ಮನಡಬೆೇಕ್ನಗಿದೆ.  ಮನನಾ 
ಸಚಿವರಿಗೆ ಆ ಕ್ೆಲಸವನತನ ಮನಡತವಂಥ ಚನಣನಕ್ಷ್ತ್ನ ಇದೆ.  ಆದರೆ, ಇವತ್ತು ಎಷತಾ ಚೆರ್ನನಗಿ ಉತ್ುರ 
ನೇಡಿದರತ.  ಅವರ ಹಿರಿತ್ನ ಹನಗೂ ನೇಡಿದಂಥ ಉತ್ುರಕ್ೆೆ ಏನತ ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಆಗತವುದಲಿ.  ಅಷತಾ 
ರ್ನಜತಕತತ್ನದಂದ ಉತ್ುರ ನೇಡತತ್ನುರ.ೆ  ಆ ರ್ನಜತಕತತ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಪರದಶಾನ ಮನಡಿ, ಆ 
ಸಮಸ್ೆಾಯನತನ ಪರಿಹರಿಸಬೆೇಕತ.  ಆಗ ಮನತ್ರ ಎತಿುನಹೊಳೆ ಯೇಜರೆ್ಯ ಕನಸತ ನನಸ್ನಗತತ್ುದೆ.  
ಇಲಿದದಿರ,ೆ ಗತತಿುಗೆದನರರತ ಹಣ ಮನಡಿಕ್ೊಳುಲತ, ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು commission ಎಣಿಸಿಕ್ೂೆಳುಲತ 
ಯೇಜರೆ್ಯನಗಿ ಒಂಭ್ತ್ತು ಸ್ನವಿರ ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪನಯಿಯಿಂದ ಪನರರಂಭ್ವನಗಿ ಮೂವತ್ತು ಸ್ನವಿರ 
ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪನಯಿ ಖ್ಚತಾ ಮನಡಿದರೂ ಸಹ ಈ ಯೇಜರೆ್ ಮತಗಿಯತವುದಲಿ.  ವಷಾ-ವಷಾಕೂೆ 
schedule of rates (SR) ಜನಸಿುಯನಗತತ್ನು ಹೊೇಗತತಿುರತತ್ುದೆ. ಯನವುದೆೇ ನೇರನವರಿ 
ಯೇಜರೆ್ಯತ ನಗದತ್ ಸಮಯದೊಳಗೆ ಆಗಲ್ಲಲಿವೆಂದರ,ೆ ಅದತ ಆರೆ್ ಭನರವನಗಿ ಮನಪನಾಟತ 
ಆಗತತ್ುದೆ. ಆದಿರಿಂದ ಇಂತ್ಹ ಪರಮತಖ್ವನದ ನೇರನವರಿ ಯೇಜರೆ್ಯನತನ ಮೊದಲತ 
ಕ್ೆೈಗೆತಿುಕ್ೂೆಳುಬೆೇಕತ.  ಸದಾದಲ್ಲಿಯೇ ಚತರ್ನವಣ ೆ ಬರತತಿುದತಿ, ರನಜಕಿೇಯವನಗಿ  ಚತರ್ನವಣನ 
ವಿಚನರದಲ್ಲಿ ಚಚೆಾಯನದರೆ, ಅವರತ ಗೆಲತವುದರಲ್ಲಿ ಯನವುದೆೇ ಅನತಮನನ ಬೆೇಡ, ಅವರೆೇ ಇದರ 
ಲನಭ್ವನತನ ಉಪಯೇಗಿಸಿಕ್ೊಳುಲ್ಲ. 

 (…ಮತಂದತ) 

(261) 10.03.2022/6.40/ಎಸ್ಚಕ್-ೆಕ್ೆಎಸ್ಚ                (ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಾತಿ) 

ಶ್ರೇ ಎಸ್ಚ. ರವಿ (ಮತಂದತ):- 

ಅದನತನ ತ್ಮಾ ಸಕ್ನಾರವೇೆ ಉಪಯೇಗಿಸಿಕ್ೊಂಡತ, ಅದರ ಪರಯೇಜನವನತನ ಪಡದೆತಕ್ೊಳಿು. ತ್ಮಾ 
ಸಕ್ನಾರ ಅಧಿಕ್ನರಕ್ೆೆ ಬರಬೇೆಕ್ೆಂಬ ಆಸ್ ೆಇದೆ. ನಮಾ ಜನರಿಗ ೆನೇರತ ಕ್ೂೆಟಾರೆ ಸ್ನಕತ. ಆ ಕ್ೆಲಸವನತನ 
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ಮನಡಿ ತ್ೊೇರಿಸಿದರ,ೆ ಜನರೇೆ ತ್ಮಗೆ ಮತ್ವನತನ ಹನಕತತ್ನುರ.ೆ ನೇವು ಕ್ೆಲಸ ಮನಡಿ, ಜನರತ ಮತ್ 
ಹನಕಿದರ,ೆ ರ್ನವು ಏನತ ಮನಡತವುದಕ್ನೆಗತತ್ುದ?ೆ ಅವರತ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡಿದನಿರ,ೆ ಜನರತ ಮತ್ವನತನ 
ಹನಕಿದನಿರಂೆದತ ರ್ನವು ಹೇೆಳುತ್ೆುೇವೆ. ತ್ನವು ಕ್ೆಲಸ ಮನಡಿ ಮತ್ವನತನ ಹನಕಿಸಿಕ್ೊಳಿು. ತ್ನವು ಖನಲ್ಲ 
ಮನತ್ತಗಳರ್ನನಡಬೇೆಡಿ.  ಇಲ್ಲಿ ಸ್ನವಿರ ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪನಯಿಗಳು ಖ್ಚತಾ ಆಗತವುದಲಿ. ಆ ಮೂರತ 
ಸ್ನವಿರ ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪನಯಿಗಳು ಹಳೆ ಕಂಟನರೂಕಾರಚ ಬಿಲಚಗೆ ವಜನ ಆಗತತ್ುದೆ. ಹನಗನದರೆ ಅವು 
ಅಲ್ಲಿಯೇ ಬಿದಿರತತ್ುವೆ. ಅವು ಬಿೇಳುವುದತ ಬೆೇಡ. ಈ ರನಜಾದಲ್ಲಿ ಇಪಪತ್ೆೈದತ ಜನ ಎಂ.ಪ್ತ.ಗಳು 
ಪರಬಲರಿದಿೇರಿ. ಈ ರನಜಾದ ಜನರತ ತ್ಮಾನತನ ಪರಧನನ ಮಂತಿರಗಳರ್ನನಗಿ ರೆ್ೂೇಡಬೆೇಕತ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿ 
ಮನನಾ ಮೊೇದಜಿೇಯವರತ ರೆ್ೇರವನಗಿ ಹೆೇಳಬೆೇಕತ.  

 ಶ್ರೇ ಗೊೇವಿಂದ ಎಂ. ಕ್ನರಜೊೇಳ (ಜಲ ಸಂಪನೂಾಲ ಸಚಿವರತ):- ಮನನಾ ರವಿಯವರೇೆ, 
ರ್ನನತ ಹೆೇಳುತ್ುೆೇರೆ್.  

ಶ್ರೇ ಎಸ್ಚ. ರವಿ:- ನನನ ಮನತ್ತ ಇನೂನ ಮತಗಿದಲಿ. ರ್ನನತ ಮನತ್ರ್ನಡಿ ಮತಗಿಸತವುದಕ್ೆೆ 
ಇನೂನ ಐದತ ನಮಿಷ ಇದೆ.  

ಶ್ರೇ ಗೊೇವಿಂದ ಎಂ. ಕ್ನರಜೊೇಳ  (ಬೃಹತಚ ಹನಗ ಮಧಾಮ ನೇರನವರಿ ಸಚಿವರತ (ಜಲ 
ಸಂಪನೂಾಲ):- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 2022-23 ರೆ್ೇ ಸ್ನಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಇದೆಿೇವ.ೆ 

(ಗೊಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಎಸ್ಚ. ರವಿ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಗತಬಿಬ ಮೇಲೆ ಬರಹನಾಸರ ಪರಯೇಗಿಸಿದರೆ, ರ್ನವು 
ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೊೇಗೊೇಣ?  

(ಗೊಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಕ್ೊೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈಗ 
… 
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(ಗೊಂದಲ) 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಾ ಸಭನರ್ನಯಕರೇೆ, ಮನನಾ ಸದಸಾರತ yield ಆಗಿಲಿ. ಅವರತ 
ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕ್ೆೆ ಬಿಡಿ.  

ಶ್ರೇ ಎಸ್ಚ. ರವಿ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಾ ಸಚಿವರತ ಈ ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜಾದ 
ಇಪಪತ್ೆೈದತ ಜನ ಎಂ.ಪ್ತ. ಗಳ ಜೊತ್ೆಗೂಡಿ  ಪರಧನನ ಮಂತಿರಯನತನ ಭೆೇಟಿ ಮನಡಿ ಹನಗೂ ಕ್ೆೇಂದರದ 
ಪರಿಸರ ಮಂತ್ನರಲಯದ ಸಚಿವರತ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಪಟಾಂತ್ಹ ಸಚಿವರರೆ್ನಲನಿ  ಕರದೆತ, ತ್ನವು 
ಅದನತನ ಏನತ ಮನಡಬೇೆಕ್ಂೆಬತದರ ಬಗೆೆ ಕರಮ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಳಿು. ಈ ರನಜಾದಲ್ಲಿ ರ್ನವು ತ್ಮಾನತನ “ಜಿ 
ಹತಜೂರ”ಚಎಂದತ ಹೇೆಳಿಕ್ೂೆಂಡತ ಹೂೆೇಗತತ್ೆುೇವೆ. ಅದನತನ ತ್ರತವ ಬದಧತ್ೆಯ ಪರದಶಾನವನಗಬೇೆಕತ. 
ರ್ನನತ ಕ್ೆೇಳಿರತವಂತ್ಹದಿಕ್ೆೆ, ತ್ನವು ಉತ್ುರ ಕ್ೊಡತವಂತ್ಹದಿಲಿ. ಇದತ ಮನಡಿದರೆ ಮನತ್ರ ಈ 
ನೇರನವರಿ ಯೇಜರೆ್ ಸಫಲವನಗತವುದಕ್ೆೆ ಸ್ನಧಾ.  

ಶ್ರೇ ಅರಗ ಜ್ಞನರೆ್ೇಂದರ (ಗೃಹ ಸಚಿವರತ):- ಕಳೆದ ಐದತ ವಷಾಗಳಲ್ಲಿ ತ್ಮಾದೆೇ ಆದ 
ಸಕ್ನಾರವಿದನಿಗ, ತ್ಮಾ ಬದಧತ್ೆಯನತನ ಏನತ ಪರದಶಾನ ಮನಡಿದಿೇರನ ಎಂದತ ಅಂದತಕ್ೂೆಳಿು. ಇದರ 
ಬಗೆೆ ಬಹಳ ಚೆರ್ನನಗಿ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದಿೇರಿ. ತ್ನವು ಭ್ಯಂಕರ ಟೊೇನ್ಚನಲ್ಲಿ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದಿೇರಿ. 
ತ್ನವು ಹೊಸಬರತ ಎಂದತ ತಿಳಿದತಕ್ೂೆಂಡತಬಿಟಿಾದಿೇರಿ. ಕಳೆದ ಐದತ ವಷಾಗಳ ಹಿಂದ ೆ ತ್ಮಾ 
ಸಕ್ನಾರವನತನ ನಡಸೆಿದವರತ.  ತ್ನವು ಈ ತ್ರಹ ಮನತ್ರ್ನಡಿದರೆ ಹೆೇಗೆ? ತ್ನವು ಬಹಳ ಚೆರ್ನನಗಿ 
ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದಿೇರಿ. ಆದರೆ… 

(ಗೊಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಎಸ್ಚ. ರವಿ:- ಮನನಾ ಅರಗ ಜ್ಞನರೆ್ೇಂದರರವರ ಬಗೆೆ  ನನಗೆ ಅಪನರ ಗೌರವವಿದ.ೆ ರ್ನನತ 
ಚಿಕೆಮಗಳೂರಿನವನತ ಎಂದತ ಅವರತ ಹೆೇಳಿದರತ. ರ್ನವು ಮಂಡಾದವರತ. ರ್ನವು ಸಾಲಪ ಒರಟತ ಜನ. 
ಇವರತ ಬಹಳ ನಯ-ರ್ನಜೂಕಿನವರತ.  ಇವರತ ಶ್ವಮೊಗೆದ ತಿೇಥಾಹಳಿು ಮಲೆರ್ನಡಿನವರತ.  ರ್ನವು 
ಸಾಲಪ ಕರಿ ರನಗಿ ಮತದೆಿ ತಿಂದತಕ್ೊಂಡತ, ಸಾಲಪ ಒರಟತ ಒರಟನಗಿ ಮನತ್ರ್ನಡತವ ಜನ. ಅದನತನ 
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ಅವರೆೇ ಹೆೇಳಿಬಿಟಿಾದನಿರೆ. ಅವರತ ನನನನತನ high tone ನಲ್ಲಿ ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ನುರ ೆ ಎಂದತ 
ಒಪ್ತಪಕ್ೊಳುುತ್ನುರ.ೆ  

ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗೌಡ (ಶ್ಕ್ಷ್ಕರ ಕ್ೆೇತ್ರ):- ಮನನಾ ರವಿಯವರೇೆ, ಮಂಡಾ ಕನಕಪತರ ಈ 
ಭನಗದ ಜನರತ ಬಹಳ ಹೃದಯವುಳುಂತ್ಹವರತ.  

ಶ್ರೇ ಎಸ್ಚ. ರವಿ:- ಅವರತ ನಯ-ರ್ನಜೂಕ್ನಗಿ ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ನುರೆ. ರ್ನವು ಕಠಿಣವನಗಿ 
ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ೆುೇವೆ. ರ್ನನತ ಇದರ ಬಗೆೆ ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ನು ಹೂೆೇಗಿ ಕ್ೊರೆ್ಗೆ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದಿ 
ದನರಿಯೇ ತ್ಪ್ತಪ ಹೂೆೇಗಿಬಿಟೆಾ.   

(ಸದನ ನಗೆಗಡಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ್ೆೇಲ್ಲತ್ತ) 

ಶ್ರೇ ಗೊೇವಿಂದ ಎಂ. ಕ್ನರಜೊೇಳ:- ಮನನಾ ರವಿಯವರೇೆ, ತ್ನವು ದನರಿ ತ್ಪ್ತಪಲಿ. ತ್ನವು 
ಸರಿಯನಗಿ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದಿೇರನ. ….ಕತಡಿಯತವ ನೇರತ ಕ್ೂೆಡತತ್ೆುೇವೆಂದತ ಅದನತನ ತ್ಪ್ತಪಸಿಕ್ೂೆಂಡಿರಿ. 
ಅದರ ಬಗೆೆಯೂ ಕೂಡ ಹೇೆಳಿ.  

(ಗೊಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಎಸ್ಚ. ರವಿ:- ಈ ರನಜಾದಲ್ಲಿ 25 ಜನ ಎಂ.ಪ್ತ.ಗಳನತನ ಆಯೆ ಮನಡಿದೆಿೇವೆ.  

ಶ್ರೇ ಗೊೇವಿಂದ ಎಂ. ಕ್ನರಜೊೇಳ:- ತ್ನವು ಎಂ.ಪ್ತ. ಗೆಲ್ಲಿಸಿರತವ ಬಗೆೆ ಸಾಲಪ ಹೆೇಳಿ. 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಾ ಸಚಿವರೆೇ, ಮನನಾ ಸದಸಾರತ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕ್ೆೆ ಬಿಡಿ. ಅವರ 
ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುರತವ ಬಗೆೆ ಪನಯಿಂಟೆಚ ತ್ಪ್ತಪ ಹೂೆೇಗತತ್ುದೆ.  ಮನನಾ ಸಚಿವರೆೇ, ದಯವಿಟತಾ 
ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂೆಳಿು. 

ಶ್ರೇ ಎಸ್ಚ. ರವಿ:- ಈ ರನಜಾದ ಜನರತ 25 ಜನ ಎಂ.ಪ್ತ.ಗಳನತನ ಆಯೆ ಮನಡಿ, 
ಲೊೇಕಸಭೆಗ ೆಕಳುಹಿಸಿದನಿರೆ ಎಂದತ ಮನನಾ ಮೊೇದಯವರಿಗೆ ಹೆೇಳಿ. ಆ ಬದಧತ್ೆಯನತನ ಪರದಶಾನ 
ಮನಡಿ, ತ್ನವು ಅದಕ್ೆೆ ಒತ್ುಡ ಹನಕಿ, ಇವತ್ತು ಇದನತನ ಮನಡಿಸಿಕ್ೂೆಳಿು. ತ್ಮಿಳುರ್ನಡಿನಂದ ಕ್ೆೇಂದರದಲ್ಲಿ  
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ಯನವುದೆೇ ರಿೇತಿಯ ಒತ್ುಡ  ಇರತವುದಲಿ. ಅಲ್ಲಿ AIADMK ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಚತರ್ನವಣೆಯೂ ಇಲಿ. ಅಲ್ಲಿ 
ಯನವುದೂ ಇಲಿ. ಅಲ್ಲಿರತವ ಎಂ.ಪ್ತ.ಗಳು ಯನವ ಸಕ್ನಾರ ಇರತತ್ುದಯೆೇ, ಅವರೆೇ ಗೆಲತಿತ್ನುರೆ. 
ಅವರನತನ ಓಲೆೈಸತವ ಅವಶಾಕತ್ ೆತ್ಮಗೆ ಏನಲಿ. ಕ್ೆೇರಳ ರನಜಾದಲ್ಲಿ ಕ್ನಂಗೆರಸ್ಚ ಅಥವನ ಕಮೂಾನಸ್ಾಚ 
ಯನವುದನದರೊಂದತ ಬರಬೆೇಕತ. ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ತ್ಮಾ ಪರವನಗಿ ಆದೆೇಶ ಬರತವಂತ್ಹದೆಿೇನಲಿ.  
ದಕ್ಷಿಣ ಭನರತ್ದದಲ್ಲಿ ಬಿ.ಜೆ.ಪ್ತ.ಯವರತ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಕಮಲವನತನ ಹೆೇಗ ೆಅರಳಿಸಿದಿೇರನ ಎಂಬ ಬಗೆೆ 
ರ್ನನತ ಇಲ್ಲಿ ಚಚೆಾ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಹೊೇಗತವುದಲಿ.  ರ್ನವು ಮತ್ತು ಮನನಾ ಸ್ೂೆೇಮಶೆೇಖ್ರಚರವರತ 
ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂೆಂಡನಗ, ಕಮಲವನತನ ಅರಳಿಸಿದಿೇರಿ ಎಂಬ ಬಗೆೆ ಮನತ್ನಡಿಕ್ೂೆಳುುತ್ೆುೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರ-
ತ್ಂತ್ರ, ಕತತ್ಂತ್ರವನತನ ಮನಡಿ, ಕಮಲವನತನ ಅರಳಿಸಿ, ಬಿ.ಜೆ.ಪ್ತ. ಸಕ್ನಾರವನತನ ಅಧಿಕ್ನರಕ್ೆೆ 
ತ್ಂದದಿೇರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸಕ್ನಾರವನತನ ಉಳಿಸಿಕ್ೂೆಳುಬೇೆಕ್ನದರೆ, ಒಳೆುಯ ಕ್ೆಲಸಗಳನತನ ಮನಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ  
ರ್ನನತ ತ್ಮಾ ಮೂಲಕ ಕ್ೆೇಳಿಕ್ೊಳುುತ್ೆುೇರೆ್. 

ಶ್ರೇ ಮತನರನಜತ ಗೌಡ ಪ್ತ.ಎಂ. (ವಿಧನನಸಭೆಯಿಂದ ಚತರ್ನಯಿತ್ರನದವರತ):- ಇಲ್ಲಿ  
ಅಭಿವೃದಧ ತ್ಂತ್ರ ಮನಡಿರತವಂತ್ಹದತಿ. ಯನವುದೇೆ ಕತತ್ಂತ್ರವನತನ ಮನಡಿಲಿ.  

ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ. ವೆಂಕಟೆೇಶ್ (ರ್ನಮನದೆೇಾಶನವನತನ ಹೊಂದದವರತ):- ಮನನಾ ಸದಸಾರೆೇ, 
ಮನನಾ ರವಿಯವರತ yield ಆಗಿಲಿ. 

ಶ್ರೇ ಎಸ್ಚ. ರವಿ:- ನೇರನವರಿ ಯೇಜರೆ್, ಕರೂೆೇರ್ನ ಬಗೆೆ ಮನತ್ರ್ನಡಿದೆಿೇರೆ್.  ಆದನದ ಮೇಲ ೆ
ಮಹದನಯಿ ನದ ನೇರಿನ ಹಂಚಿಕ್ ೆ ವಿಚನರ ಏನತ ಪನಪ ಮನಡಿತ್ತು? ತ್ನವು ಹತಬಬಳಿು-
ಧನರವನಡದವರತ. ಇವತ್ತು ಬಿ.ಜೆ.ಪ್ತ. ಸಕ್ನಾರ ಗೊೇವನದಲ್ಲಿ ಬಂದನಗಿದೆ. ರ್ನನತ ಅಭಿನಂದಸತತ್ೆುೇರೆ್. 
ಇನತನ ಐದತ ವಷಾವಿದೆ. ಇನತನ ಏಕ್ೆ ತ್ಡ ಮನಡತತಿುೇರನ? ತ್ಮಾದೇೆ ಆದ ಸಕ್ನಾರ, ಒಂದೇೆ ಒಂದತ 
ಫೊೇನ್ಚ ಮನಡಿದರೆ ಸ್ನಕತ; ಡಬಲಚ ಇಂಜಿನ್ಚ ಇರತವಂತ್ಹ ಸಕ್ನಾರ, ಈಗ ತಿರಬಲಚ ಇಂಜಿನ್ಚ 
ಆಯಿತ್ತ. ಈ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡಿರಿ, ಏಕ್ೆ  ಅರ್ನಾಯ ಮನಡತತಿುೇರನ? ಹತಬಬಳಿು-ಧನರವನಡ, ಗದಗಚ 
ಇನನತ್ರ ತ್ಮಾ ಭನಗಗಳಲ್ಲಿ ನೇರಿನ  ದತಸಿಾತಿ ಇದೆ.  ರ್ನವು ನಮಾ ಭನಗಗಳಷ್ೆಾೇ ನೇರಿನ ದತಸಿಾತಿ 
ಅಂದತಕ್ೂೆಂಡರ,ೆ ಅ ಜಿಲೆಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಈ ತ್ರಹ ನೇರಿನ ಆಭನವವಿದ.ೆ ಮನನಾ 
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ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ,  ತ್ನವು ಇಲ್ಲಿ ಹೆೇಗ ೆ ಇದಿೇರಿ. ಈ ಸಂದಭ್ಾ ರೆ್ೂೇಡಿದರ,ೆ ಹೊಟೆಾ ಹತರಿದತ, 
ರೂೆಚಿಿಗೆೇಳುವಂತ್ಹ ಸಂದಭ್ಾ ಉಂಟನಗತತ್ುದೆ.   ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಕ್ೆೈಯಲ್ಲಿ ಕತಿು, ಮಚತಿ 
ಎತಿುಕ್ೊಂಡತ ರೂೆಚಿಿಗದೆತಿಬಿಡಬೇೆಕ್ನಗಿತ್ತು. ಇವರೇೆರ್ನದರೂ ಮತ್ ಕ್ೇೆಳುವುದಕ್ೆೆ ಬಂದದಿರ,ೆ  ಅವರನತನ 
ಬಿಡಬನರದನಗಿತ್ತು. ಮನನಾ ಮತಖ್ಾಮಂತಿರಗಳು ಕೂಡ ಆ ಭನಗದವರನಗಿದನಿರ.ೆ ಆದರೆ ಅವರತ ಹೆೇಗ ೆ
ಬಿಟತಾಕ್ೂೆಂಡಿದಿೇರನ. ಈ ಭನಗದಲ್ಲಿ ನೇರನವರಿ ಕ್ಲೆಸ ಆಗಬೇೆಕತ. ಗೊೇವನದಲ್ಲಿ ಇನೂನ ಐದತ 
ವಷಾಗಳಲ್ಲಿ ಚತರ್ನವಣೆ ಇಲಿ.   

ಶ್ರೇ ಆಯನೂರತ ಮಂಜತರ್ನಥ್ಚ (ಪದವಿೇಧರರ ಕ್ೆೇತ್ರ):- ಮನನಾ ರವಿಯವರೇೆ, 
ನನನದೊಂದತ ಅನತಮನನವನತನ ಸಪಷಾಪಡಿಸಿ. ಗೂೆೇವನದಲ್ಲಿ ನೇರತ ಕ್ೂೆಡಬೇೆಡಿ ಎಂದತ ಯನರೊ 
ಒಬಬರತ ರನಷರ ರ್ನಯಕರತ ಹೆೇಳಿದಿರತ ಅಲಿವೇೆ, ಅವರತ ಯನರತ? 

(ಗೊಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಮತನರನಜತ ಗೌಡ ಪ್ತ.ಎಂ. (ವಿಧನನಸಭೆಯಿಂದ ಚತರ್ನಯಿತ್ರನದವರತ):- ತ್ನವು ಅದರ 
ಬಗೆೆ ಮನತ್ರ್ನಡಿ. 

(ಗೊಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಎಸ್ಚ. ರವಿ:- ರ್ನನತ ಅದರ ಬಗೆೆ ರನಜಕಿೇಯವನಗಿ ಚಚೆಾಗ ೆಹೂೆೇಗತತಿುಲಿ. (ಗೊಂದಲ) 
ರನಜಕಿೇಯವನಗಿ ಉತ್ುರ ಕ್ೊಡತವುದನತನ ರ್ನನತ ಹತಟಿಾದನಗಿನಂದ ಕಲ್ಲತ್ತಕ್ೂೆಂಡಿದೆಿೇರ್ೆ.    ಅದರ 
ಬಗೆೆಯೂ ಕೂಡ ಉತ್ುರವನತನ ಕ್ೂೆಡತತ್ೆುೇರ್ೆ. ಈ ಸದನದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಮಂತಿರಗಳು 
ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂೆಂಡಿದನಿರೆ.  ಅದರ ಬಗೆೆಯೂ ಕೂಡ ಹೆೇಳಬೆೇಕಲಿದೆ  (ಗೊಂದಲ) ಮನನಾ 
ಸಭನರ್ನಯಕರತ ಇಲ್ಲಿ ಸತಮಾರ್ೆ ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂೆಂಡಿದನಿರೆ.   ರ್ನನತ ಹೆೇಳುವುದೇೆರ್ೆಂದರ,ೆ 
ಚತರ್ನವಣಯೆಳಗಡೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜಾದ ಜನರಿಗ ೆಈ ಮೂರತ ಯೇಜರೆ್ಗಳನತನ ಫಲಪರದ ಮನಡಿ, 
ಯಶಸಿಾಯನಗಿ ಅಪ್ತಾಸತವುದಕ್ೆೆ ತ್ಮಗೆ ದೆೇವರೇೆ ಕ್ೊಟಿಾರತವಂತ್ಹ ಒಂದತ ಸತವಣಾ ಅವಕ್ನಶ. ಈ 
ಕ್ೆಲಸ ಮನಡಿದರೆ, ಇತಿಹನಸದಲ್ಲಿ ಉಳಿದತಕ್ೊಳುುತ್ುದೆ. ನೇವು ಏಮನರಬೇೆಡಿ. ಈ ಕ್ೆಲಸವನತನ ಇವತಿುನ 
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ದನವೆೇ ಕ್ನಯಾರೂಪಕ್ೆೆ ತ್ನನ.  ಸತಮಾರೆ್ ಎರಡತ-ಮೂರತ ಸ್ನವಿರ ಕ್ೂೆೇಟಿ ರೂಪನಯಿಗಳು 
ಎನತನವಂತ್ಹ dupe ಬೇೆಡ.   ಈ dupe ಕಿತ್ತು ಹನಕಿ.  ಈ ಸಕ್ನಾರ ನಜವನಗಿಯೂ 
ನಡದೆತಕ್ೊಂಡರ,ೆ ಜನರತ ಈ ಸಕ್ನಾವನತನ ಸಾರಿಸತತ್ನುರೆ.  (ಗೊಂದಲ) ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 
ನಮಾ ಜಿಲೆಿಗ ೆಸಂಬಂಧಪಟಾಂತ್ೆ ಸಿೇಮಿತ್ವನಗಿ ಒಂದತ ಮನತ್ನತನ ಹೆೇಳುತ್ೆುೇರ್.ೆ ರೇೆಷ್ೆಾ, ಹೆೈನತಗನರಿಕ್ೆ 
ನಮಾ ಜಿೇವನದ ಉದಾಮವನಗಿದೆ. ಅದರ ಬಗೆೆ ಮನನಾ ಸ್ೂೆೇಮಶೆೇಖ್ರಚರವರಿಗೂ ಗೊತಿುದೆ. ಅವರತ 
BAMUL (Bangalore Milk Union Limited) ನತನ ರೆ್ೂೇಡಿರತವಂತ್ಹದತಿ… ರ್ನನತ 
ಹೆೇಳಿರತವಂತ್ಹದತಿ ಸಿಲೆಚ-ಮಿಲೆಚ. ನಮಾ ತ್ನಲೂಿಕತ ಚನನಪಟಾಣ, ಅವರತ ಹತಟಿಾರತವಂತ್ಹದತಿ 
ಚನನಪಟಾಣ ತ್ನಲೂಿಕಿನಲೆಿೇ ಅಲ್ಲಿ ಪರತಿ ದನ ಪರತಿ ದನ  BAMUL ಒಂದರಲೆಿೇ ಎರಡತ ಲಕ್ಷ್ ಎಂಭ್ತ್ತು 
ಸ್ನವಿರ ಲ್ಲೇಟರಚ ಹನಲತ collect ಆಗತತ್ುದೆ.  ನಮಾ ತ್ನಲೂಿಕಿನಲ್ಲಿ ಪರತಿದನ ಎರಡೂವರ ೆ ಲಕ್ಷ್ 
ಲ್ಲೇಟರಚ ಹನಲತ ಸಂಗರಹವನಗತತ್ುದೆ.  BAMUL ನಲ್ಲಿ ಸತಮನರತ ಹದರೆ್ಂಟತ ಲಕ್ಷ್ ಲ್ಲೇಟರಚ ಹನಲತ 
ಸಂಗರಹವನಗತತ್ುದ ೆ

ಫತಟಪನತಚನಲ್ಲಿ ಬನಳ ೆ ಹಣತಣ ಮನರನಟ ಮನಡತವವರತ, ಸ್ಕೊಾರಿಟಿ ಗನಡಚಾ, ಟನಾಕಿೆ 
ಓಡಿಸತವವರತ, ಇವರಲೆಿರೂ ಲನಕಚಡೌನ ಸಂದಭ್ಾದದಲ್ಲಿ ವನಪಸ್ಚ ಊರಿಗ ೆ ಬಂದದಿರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ 
ಎರಡೂಾರತ ಲಕ್ಷ್ ಲ್ಲೇಟರಚನಷತಾ ಹನಲತ ಜನಸಿು ಉತ್ನಪದರೆ್ ಆಗಿಬಿಟಿಾತ್ತು. ಆಗ reverse migration 
ಆಯಿತ್ತ. ಜನರತ ಬೆೇರ ೆಬೇೆರ ೆಕಡಗೆಳಿಗೆ ಹೊೇಗಿ, ಎರಡೆರಡತ ಹಸತಗಳನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಂಡತ ಬಂದತ 
ಕಟಿಾಕ್ೊಂಡರತ. ಸಣಣ-ಪತಟಾ ಕ್ೆರೆಗಳಿಗ ೆ ನೇರತ ತ್ತಂಬಿಸತತಿುದೆಿೇವೆ. Lift irrigation ವಾವಸೆ್ಾ 
ಪರಿಣನಮವನಗಿ ಸಾಲಪ ಮಟಿಾಗೆ ಅಂತ್ಜಾಲದ ಮಟಾ ಸತಧನರಣೆಯನಗಿದಿರಿಂದ ಬೊೇರಚವೆಲಚಗಳನತನ 
ಹನಕಿಕ್ೊಂಡರತ. ಎರಡೂಾರತ ಹಸತಗಳನತನ ಕಟಿಾಕ್ೂೆಂಡತ ಹೆೈನತಗನರಿಕ್ೆಯಲ್ಲಿ ತ್ೂೆಡಗಿದಿರಿಂದ ಹನಲ್ಲನ 
ಉತ್ನಪದರೆ್ ಹೆಚನಿಯಿತ್ತ. ಇವತಿುನ ದವಸ ಹನಲ್ಲನ ಬೆಲ ೆ ಏರ್ನಗಿದೆ ಸ್ನರಚ? ಇವತ್ತು BAMUL 
ನಡಯೆತವುದೆೇ ಕಷಾವನಗಿದ.ೆ ಇವತ್ತು ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ್ ಲ್ಲೇಟರಚಗಳಷತಾ ಹನಲತ ಬಳಕ್ಯೆಿಂದ ತ್ಯನರಿಸಲಪಟಾ 
ಉತ್ಪನನಗಳಿಂದ ಮನರತಕಟೆಾ ಮನಡತವುದಕ್ನೆಗತತಿುರತವುದತ. ಇನತನ ಎಂಟತ ಲಕ್ಷ್ ಲ್ಲೇಟರಚ ಹನಲತ 
ಉಳಿಯತತ್ುದೆ. ಜೊತ್ಗೆೆ ಯನವುದನದರೂ ಕ್ನಣಕ್ೆೆ ಎರಡತ ದವಸ ರಜ ಕ್ೊಟತಾಬಿಟಾರ,ೆ MPCS 
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(Milk Producers’ಚCooperative Society) ನಲ್ಲಿ ಹನಲತ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಳುುವುದಲಿ ಎಂದರೆ, ಆ 
ರೈೆತ್ನ ಕರೆ ಮತಗಿಯಿತ್ತ. ಅವನ ವನರಕ್ೆೆ ಎರಡೂಾರತ ದನಗಳ ಖ್ಚತಾ ತ್ೆಗೆದತ, ಹಣ  ಉಳಿಯತತ್ುದೆ.  
ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರಿಗ ೆಇದರ ಬಗೆೆ ಯನವುದನತನ ಹೆೇಳಬೆೇಕ್ನಗಿಲಿ. ನಮಾದತ ಅದೃಷಾ. ಒಂದತ 
ಲ್ಲೇಟರಚ ಹನಲ್ಲಗೆ ಇಪಪತ್ನನಲತೆ-ಇಪಪತ್ೆೈದತ ರೂಪನಯಿಗಳನತನ ಕ್ೊಡತತ್ನುರೆ. ಜನರತ ವಿಧಿಯಿಲಿದೆೇ, 
ಹಸತಗಳನತನ ಕಟಿಾಕ್ೂೆಂಡತ  ಹನಲತ ಹನಕತತ್ನುರೆ. ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ workout ಆಗತವುದಲಿ. 
BAMUL ನಲ್ಲಿ ಟನ್ಚಗಳಷತಾ ಹನಲ್ಲನ ಪೌಡರಚ ಇದ.ೆ ಹನಲ್ಲನ ಪತಡಿ ಮನಡಿ ಇಟತಾಕ್ೂೆಂಡಿದೆಿೇವೆ. 
ಅದಕ್ೆೆ ಮನರತಕಟೆಾ ಇಲಿವೆಂದರ,ೆ ಹೆೇಗ ೆ ಮನಡಬೇೆಕತ? ನಮಗೆ ಮನರತಕಟೆಾ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ 
ಏರ್ನದರೊಂದತ ದನರಿ ತ್ೊೇರಿಸಬೆೇಕತ. ಸಕ್ನಾರ ಇದೆಲನಿ ಸರಿ ಬರತವವರೆಗೂ ರೈೆತ್ನಗೆ ಐದತ 
ರೂಪನಯಿ ಕ್ೂೆಡತತಿುರತವುದನತನ  ಇನೂನ ಐದತ ರೂಪನಯಿ ಸ್ೇೆರಿಸಿ ಕ್ೊಡಬೇೆಕತ. ಆದರೆ ವಿಧಿಯಿಲಿ. 
ಏಕ್ೆ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದರ,ೆ ಸಕ್ನಾರದ ಮೂಲ ಉದೆಿೇಶವೆೇನತ? ಉದೂೆಾೇಗ ಸೃಷ್ಟಾ ಮನಡತವುದತ. ಎರಡತ 
ಕ್ೊೇಟಿಗಳಷತಾ ಉದೂೆಾೇಗವನತನ ಸೃಷ್ಟಾ ಮನಡತತ್ುೆೇವಂೆದರತ. ಎರಡತ ಕ್ೂೆೇಟಿ ಉದೊಾೇಗವನತನ ಸೃಷ್ಟಾ 
ಮನಡತವುದಕ್ನೆಗತವುದಲಿ. ಅವೆಲನಿ ಸತಳುು. ಅದತ ಬರಿೇ ರನಜಕಿೇಯ ಘೂೇಷಣೆ ಮತ್ತು ಭನಷಣ. 
ಜನರತ ಅವರನಗಿಯೇ ಉದೊಾೇಗವನತನ ಸೃಷ್ಟಾ ಮನಡಿಕ್ೊಂಡಿದನಿರೆ. ಜನರತ ಸ್ನಲವನತನ ಮನಡಿ 
ಹಸತಗಳಿಗ ೆ ಕ್ೊಟಿಾಗೆಗಳನತನ ನಮಿಾಸಿ ಅದರಿಂದ ಜಿೇವನ ಮನಡಿಕ್ೊಂಡತ ಹೂೆೇಗತತಿುದನಿರ.ೆ ಒಂದತ 
MPCS ಹನಲತ ಒಕೂೆಟದಂದ ಒಂದತ ವಾವಸೆ್ಾ ಇವತ್ತು ಭ್ದರವನಗಿ ಬೆಳದೆದ.ೆ ಇದಕ್ೆೆ ಪೂೆರೇತ್ನೆಹ 
ಕ್ೊಟಾರ ೆಸ್ನಕತ. ಇದಕ್ೆೆ ಪೂೆರೇತ್ನೆಹ ಕ್ೊಡಿ ಎಂದರೆ, ಅದತ ಕತಂದದ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ, ನಶ್ಸದೆೇ ಇರತವ 
ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನತನ ಕ್ನಪನಡಿಕ್ೊಂಡತ ಹೂೆೇಗತವಂತ್ೆ ಪೊರೇತ್ನೆಹ ಕ್ೂೆಡಿ. ಅದತ ಸಕ್ನಾರದ ಕತ್ಾವಾ. 
ಇದನತನ ರೆ್ೂೇಡಿದರೂ ರೆ್ೂೇಡದೆೇ ಇದಿ ಹನಗೆೇ ಆರ್ಥಾಕ ಸಂಕಷಾ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿ, 
ಮರೆಯತವಂತ್ಹದಿಲಿ.  ಅದತ ನಮಾ ಜನಣತ್ನ ಅಲಿ. ಇದರ ರೆ್ರವಿಗೆ ಬರತವಂತ್ಹದತಿ ಸಕ್ನಾರದ 
ಕತ್ಾವಾ. ತ್ನಯಿ ಹೃದಯವನತನ ತ್ೊೇರಿಸಬೆೇಕ್ನದಂತ್ಹದತಿ ಸಕ್ನಾರದ ಕತ್ಾವಾವನಗಿದ.ೆ ಈ 
ಸಕ್ನಾರ ಏನತ ಮನಡತತಿುಲಿ, ಸತಮಾರ್ೆ ಕಣತಣ ಮತಚಿಿಕ್ೂೆಂಡತ ಕತಳಿತ್ತ ಬಿಟಿಾದೆ. ಮನನಾ 
ಸ್ೂೆೇಮಣಣನವರತ ಸತಮಾರೆ್ ಕ್ೆೈ ಕಟಿಾಕ್ೊಂಡತ ಕತಳಿತ್ತಕ್ೊಂಡತಬಿಟಿಾದನಿರೆ, ಅದತ ಅಲಿ. ಸಕ್ನಾರ 
ಮತಂದ ೆ ಬಂದತ ಇದಕ್ೆೆ ಒತ್ುಡ ಹನಕಿ, ಈ ಹೆೈನತ ಉದಾಮವನತನ ಉಳಿಸಬೇೆಕತ.  ಈ ಹೆೈನತ 
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ಉದಾಮವನತನ ಉಳಿಸದೆೇ ಹೊೇದರ,ೆ ಬಹಳ ಕಷಾವನಗತತ್ುದೆ. ಇವತಿುನ ದನ ರೈೆತ್ರತ ಹೈೆನತ 
ಉದಾಮವನತನ ನಂಬಿಕ್ೂೆಂಡಿದನಿರೆ.  

ಶ್ರೇ ಎಸ್ಚ.ಟಿ. ಸ್ೂೆೇಮಶೆೇಖ್ರಚ (ಸಹಕ್ನರ ಸಚಿವರತ):- ಈಗ ಕನಕಪತರದಲ್ಲಿ ಒಂದತ ಮಗನ 
ಡೈೆರಿಯರೆ್ನೇನತ ಪನರರಂಭ್ ಮನಡತವುದನಗಿ ತಿಳಿಸಲನಗಿದ.ೆ  ಅದಕ್ೆೆ ಎಷತಾ ಕ್ೂೆೇಟಿ ರೂಪನಯಿಗಳನತನ 
ನಗದಪಡಿಸಲನಗಿ ಎಂಬ ಬಗೆೆ ಸಹ ಸಾಲಪ ಹೆೇಳಿ. 

ಶ್ರೇ ಎಸ್ಚ. ರವಿ:- ಸಕ್ನಾರದಂದ ಎಂಟತ ರೂಪನಯಿ ಸಹ ಕ್ೊಡಲ್ಲಲಿ. 

ಶ್ರೇ ಎಸ್ಚ.ಟಿ. ಸ್ೂೆೇಮಶೆೇಖ್ರಚ:- ಸಕ್ನಾರದಂದ ಬೇೆಡ.  

ಶ್ರೇ ಎಸ್ಚ. ರವಿ:- ಇದತ ಬಮೂಲಚವರೇೆ, ಮನಡಿಕ್ೊಂಡಿದತಿ.  

ಶ್ರೇ ಎಸ್ಚ.ಟಿ. ಸ್ೂೆೇಮಶೆೇಖ್ರಚ:- ಡೈೆರಿಗೆ ಎಷತಾ ಕ್ೂೆೇಟಿ ರೂಪನಯಿಗಳನತನ ಕ್ೊಟಿಾದೆಿೇವೆಂಬ  
ಬಗೆೆ ಹೆೇಳಿ.  

ಶ್ರೇ ಎಸ್ಚ. ರವಿ:-  ಇದತ ಬಮೂಲಚವರೇೆ ಮನಡಿಕ್ೂೆಂಡಿದತಿ.  

ಶ್ರೇ ಎಸ್ಚ.ಟಿ. ಸ್ೂೆೇಮಶೆೇಖ್ರಚ:- ಇದರ ಉದೆಿೇಶದಂದಲೇೆ, encouragement ನತನ 
ಕ್ೊಟಿಾದತಿ,  ರನಮನಗರ ಮತ್ತು ಕನಕಪತರ ಬೆೇರ ೆಎಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಮನಡಲ್ಲಲಿ.  

ಶ್ರೇ ಎಸ್ಚ. ರವಿ:- ಇದತ ಯನವ ಯನವ ಕ್ನಲದಲ್ಲಿ ಆಯಿತ್ತ ಎಂದತ ರ್ನನತ ಬಿಡಿಸಿ 
ಹೆೇಳುವುದಕ್ೆೆ ಹೊೇಗತವುದಲಿ. 

ಶ್ರೇ ಎಸ್ಚ.ಟಿ. ಸ್ೂೆೇಮಶೆೇಖ್ರಚ:- ಅದತ ಯನವ ಕ್ನಲದಲ್ಲಿಯೂ ಆಗಿಲಿ. ನಮಾ 
ಸಕ್ನಾರವಿದನಿಗಲೆೇ ಇದತ ಆಗಿದತಿ.  
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ಶ್ರೇ ಎಸ್ಚ. ರವಿ:- ಈಗ ಒಂದತ godown ಗೆ ಮನತ್ರ ಅನತಮತಿ ದೊರತೆಿದ.ೆ  ನಮಾ 
ಕ್ನಲದಲ್ಲಿ ಅವತಿುನ ದನ ಸತಮನರತ 550 ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪನಯಿ ತ್ಂದದಿಕ್ೆೆ ಹೆೈನತ ಉದಾಮ   
ಉಳಿದತಕ್ೊಂಡಿದೆ. 

 (ಮತಂದತ) 

(262) 10-03-2022 6.50 ಟಿಸಿಹೆರ್ಚ-ಜಿಆರ             (ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಾತಿ) 

ಶ್ರೇ ಎಸ್ಚ.ರವಿ (ಮತಂದತ):-  

ಮತಖ್ಾವನಗಿ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ನುಗಬೇೆಕತ. ಅವರತ ಇದಕ್ೆೆ ಸಪಂದಸಲೆೇಬೆೇಕತ. ರ್ನವು ಅವರನತನ 
ಎಚಿರಿಸಬೆೇಕತ, ಯನಮನರಿದವರನತನ ಸಾಲಪ ಚಿವುಟಲೆೇಬೆೇಕತ ಏನತ ಮನಡತವುದತ ನಮಗೆ ವಿಧಿಯೇ 
ಇಲಿ. ಇರ್ೂೆನಂದತ ದೂೆಡಿ ಜೊೇಕಚ ನಡಯೆಿತ್ತ. ಇದತ ನಮಾ ದತದೆೈಾವ ಎಂದತ ಹೇೆಳಬಹತದತ. 
Bivoltine ರೇೆಷ್ೆಾ ಗೂಡಿನ ಬೆಲ ೆಒಂದತ ಟನ್ಚಗೆ ಸ್ನವಿರ ರೂಪನಯಿಗಳಿಗೆ ಹೊೇಯಿತ್ತ. Cross 
Breed (C.B.,) ರೇೆಷ್ೆಾ ಬೆಲ ೆರೂ.೭೦೦-೮೦೦ ಗಳಿಗೆ ಹೊೇಯಿತ್ತ. ಕ್ೊೇವಿಡಚ-೧೯ರ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ 
C.B., ರೇೆಷ್ಾೆ ರೂ.200-250 ಗಳು ಆಯಿತ್ತ. ಅದೆೇಕ್ ೆ ಅಷತಾ ಬೆಲ ೆ ಇಳಿಯಿತೆ್ಂದರೆ ಆ 
ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ ಮದತವ-ೆಮತಂಜಿಗಳು ನಡಯೆಲ್ಲಲಿ. ರೇೆಷ್ೆಾ ಬಟೆಾಯನತನ ಹನಕಿಕ್ೊಂಡತ 
ಮರೆಯತವವರತ ಯನರೆೇ ಇರಲ್ಲ. ರೇೆಷ್ೆಾಗ ೆಡಿಮನಾಂಡಚ ಇಲಿ.  ರೇೆಷ್ಾೆಯಲ್ಲಿ ಫನಮಾಸ್ಚಾ, ರಿೇಲಸ್ಚಾ 
ಮತ್ತು ವಿೇವಸ್ಚಾ ಈ ಮೂರತ ಜನರತ ಅವಲಂಬಿತ್ರನಗಿರತತ್ನುರೆ. ರಿೇಲಸ್ಚಾ ದಬನಬಕಿಕ್ೂೆಂಡತಬಿಟಾರತ. 
ಪನಪ ಅವನತ ವಿೇವರಚ ಎಳೆಯನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡತ ಹೊೇದರ ೆ ತ್ನರೆ್ ಅವನತ ರಿೇಲ್ಲಂಗಚ 
ಮನಡತವುದತ. ವಿೇವರಚ ರೆ್ೇಯಿದಂಥ ಬಟೆಾ ಸ್ೇೆಲಚ ಆದರೆ ತ್ನರೆ್. ಕ್ೊೇವಿಡಚ-೧೯ರ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ 
ರೈೆತ್ರತ ಹೆೇಗೂೆೇ ಅಲಪಸಾಲಪ ರೇೆಷ್ೆಾ ಬೆಳೆದರತ. ಹೆೇಗೊೇ ಎಲನಿ ಸ್ೇೆರಿಕ್ೊೇಂಡತ ಮನರತಕಟೆಾ ನಡಯೆಿತ್ತ. 
ಆದರೆ ಇದಿಕಿೆದಿಂತ್ ೆCross Breed (C.B.,) ರೇೆಷ್ೆಾ ಬೆಲ ೆರೂ. 250ರಿಂದ ರೂ.೬೦೦-೭೦೦ ಗಳಿಗೆ 
ಹೊೇಯಿತ್ತ. Bivoltine ರೇೆಷ್ೆಾ ರೂ.೧೦೦೦ಗಳು ಹೂೆೇಯಿತ್ತ. ಅದರ ಬಗೆೆ ಪತಿರಕ್ೆಗಳ 
ಫತಲಚಪೇೆಜ್ಚನಲ್ಲಿ advertisement ಕೂಡ ಬಂತ್ತ. ಮನನಾ ಕಿರೇಡೆ, ಯತವಜನ ಮತ್ತು ರೇೆಷ್ೆಾ 
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ಸಚಿವರನದ ಶ್ರೇ ಕ್.ೆಸಿ.ರ್ನರನಯಕಗೌಡರವರತ ಬಹಳ ದಕ್ಷ್ರಿದನಿರ.ೆ ಆ ಪತಿರಕ್ೆಯಲ್ಲಿ ನಮಾ ದಕ್ಷ್ 
ಆಡಳಿತ್ದಂದನಗಿ ಇ-ಮನಕ್ೆಾಟಿಂಗಚ ಮನಾರೆ್ೇಜ್ಚಮಂಟಚನ ದಕ್ಷ್ supervision  ಮನಡಲನಗಿ; 
ಇವತಿುನ ದವಸ  ಒಂದತ ಕ್.ೆಜಿ. ರೇೆಷ್ೆಾ ಗೂಡಿಗೆ ರೂ.೧೦೦೦ಗಳು ದಕಿೆದೆ”ಚಎಂದತ ಅವರ ಫೊೇಟೊೇ 
ಹನಕಿಸಿಕ್ೂೆಂಡತ ಅವರಿಗೆ ಅವರೆೇ ಚಪನಪಳೆ ಹೂೆಡಸೆಿಕ್ೂೆಂಡರತ. ಸ್ನವಿರನರತ ರೂಪನಯಿಗಳನತನ ಕ್ೊಟತಾ 
advertisement ಮನಡಿಕ್ೊಂಡರತ. District           in-charge Minister ರವರತ 
ರನಮನಗರಕ್ೆೆ ಬಂದತ, ಒಂದತ ಕ್.ೆಜಿ., ರೇೆಷ್ೆಾ ಗೂಡಿನ ರೇೆಟಚ ಕಡಿಮ ಇತ್ತು. ಆದರ ೆಇವತಿುನ ದವಸ 
ನಮಾ ಸಕ್ನಾರ ಬಂದ ಮೇಲೆ ರೇೆಟಚ ಜನಸಿು ಆಗಿದ.ೆ ಅದಕ್ೆೆ ರ್ನವೇೆ ಕ್ನರಣ ಎಂದತ ವಿೇರನವೆೇಶದ 
ಭನಷಣವನತನ ಕೂಡ ಮನಡಿದರತ. ಇದೆೇನರಪನಪ ಗರಹಚನರ, ಅರೆ್ೂನಂಗಿಲಿ; ಅನತಭ್ವಿಸತವಂತಿಲಿ. ಆದರೆ 
ಅಲ್ಲಿ ಏರ್ನಗತತಿುದೆಯಂದತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು. ರ್ನವು ಬೆಳಗೆೆ ಎದತಿ ಅಲ್ಲಿ ಆಕಳಿಗೂಡತ ಆಯತವವರತ 
ಸ್ನಾಮಿ. ಸತರತಳಿಪೂಚಿ ನತಸಿ ರೂೆೇಗ ಬಂತ್ತ. ಆದರೆ ಅದತ ಗೂಡಿಗ ೆಬರಲ್ಲಲಿ. ಈ ಮೊದಲತ ರೇೆಷ್ೆಾ 
ಹತಳುವಿಗ ೆತ್ೊಂಡರೊೆೇಗ ಮತಿುತ್ರ ೆರೂೆೇಗಗಳಲೆನಿ ಬರತತಿುತ್ತು. ಆಗ ರ್ನವು ಅಧಾದಲ್ಲಿಯೇ ಹೂೆರಗೆ 
ಸತರಿಯತತಿುದೆಿವು. ಈ ಮೊದಲತ ಎಲ ೆ ಬಿಡಿಸಿಕ್ೊಂಡತ ಹತಳುವಿಗೆ ಮೇಯಿಸತತಿುದೆಿವು. ಆದರೆ ಈಗ 
ತ್ಂತ್ರಜ್ಞನನದಂದನಗಿ ರೇೆಷ್ೆಾಕಡಿಿ ಕೂಯತಿ ಹತಳುವಿಗ ೆ ಮೇಯಿಸತತ್ೆುೇವೆ. ರ್ನವು ಕ್ೊಟಿಾಗೆ ಗೂೆಬಬರ, 
ಯೂರಿಯನ, ಫಟಿಾಲೈೆಸರಚ ಮತ್ತು ನೇರತ ಚೆರ್ನನಗಿ ಕ್ೊಟನಾಗ ರೇೆಷ್ಾೆಗಿಡ ಸತಮನರತ ೬-೭ 
ಅಡಿಳವರೆಗೆ ಬೆಳೆಯತತಿುತ್ತು. ಅದನತನ ಕೂಯತಿ ಆ ಹತಳುಗಳಿಗೆ ಹನಕತತಿುದೆಿವು. ಈಗ ಆ ರೇೆಷ್ೆಾ ಗಿಡ 
ಸತಮನರತ ಎರಡತ ಅಡಿಗಳು ಮನತ್ರ ಬೆಳೆಯತತ್ುದೆ. ಆ ಎರಡತ ಅಡಿಗಳ ಗಿಡದ ಸತಳಿ ಸತರತಳಿಪೂೆೇಚಿ 
ರೂೆೇಗಕ್ೆೆ ತ್ತತ್ನುಗತತ್ುದೆ. ಆ ರೂೆೇಗದಂದನಗಿ ರೇೆಷ್ೆಾ ಸರಿಯನಗಿ ಬರತವುದೆೇ ಇಲಿ. ಇರ್ೂೆನಂದತ raw 
material ರೇೆಷ್ೆಾ ಎಲಯೆ ಕ್ೆಳಭನಗದಲ್ಲಿ ಸಣಣಸಣಣ ಮೊಟೆಾ ಇಟನಾಗ, ಶೆೇ.೫೦ರಷತಾ ನತಸಿ ಬರತತ್ುದೆ. 
ಇನತನ ಎಲ ೆ ಚೆರ್ನನಗಿ ಬರಬೆೇಕ್ೆಂದರೆ ಹೆೇಗ ೆ ಸ್ನಧಾ? ರೇೆಷ್ೆಾ ಹತಳು ಸ್ನಕಲತ ಸ್ನಕಷತಾ ಸ್ೂೆಪ್ತಪಲಿದ 
ಕ್ನರಣ ಅವತ್ತು Cross Breed ೫೦೦ ರೇೆಷ್ೆಾ ಮೊಟೆಾ ಬೆಳೆಯತತಿುದಿವನತ, ಈಗ ೧೫೦ ಮೊಟೆಾ 
ಬೆಳೆಯತವ ಮಟಾಕ್ೆೆ ಬಂದದನಿರ.ೆ ಇತಿುೇಚೆಗ ೆಆ ಎರಡತ ಅಡಿ ಸ್ೂೆಪತಪ ಏನತ ಬೆಳೆದದೆಿೇವೇ ಅಷಾಕ್ೆೆ 
ಮೊಟೆಾ ಬೆಳೆಯತವುದಕ್ೆೆ ಸ್ನಧಾವನಗತತ್ುದೆ. ಇನತನ production ಬಗೆೆ ಹೇೆಳುವುದನದರೆ, ರನಮನಗರ 
ಮನರತಕಟೆಾಗ ೆಸತಮನರತ ೫೦ ಟನ್ಚ ರೇೆಷ್ಾೆ ಗೂಡತ ಬರತತಿುತ್ತು. ಆದರ ೆಈಗ ಸತಮನರತ ೧೫ ರಿಂದ 
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೨೦ ಟನ್ಚ ರೇೆಷ್ೆಾ ಗೂಡತ ಬರತತಿುದೆ. ಕನಕಪತರ ಮನರತಕಟೆಾಗ ೆಸತಮನರತ ೭-೮ ಟನ್ಚ ರೇೆಷ್ೆಾ ಗೂಡತ 
ಬರತತಿುದೆ. ಕ್ೂೆಳೆುಗನಲ ಮನರತಕಟೆಾಗ ೆ ಸತಮನರತ ೧೫-೨೦ ಟನ್ಚ ರೇೆಷ್ಾೆ ಗೂಡತ ಬರತತಿುದೆ. 
ಮನರತಕಟೆಾಗ ೆ ಟನ್ಚಗಟಾಲ ೆ ಬರತತಿುದಿ ರೇೆಷ್ೆಾಗೂಡತ ಈಗ ನಂತ್ತಹೊೇಯಿತ್ತ. ರೇೆಟಚ ಮನತ್ರ 
ಜನಸಿುಯನಯಿತ್ತ. ರೇೆಷ್ೆಾ ಮೊಟೆಾ ಹೆಚಿಿಗ ೆಬೆಳೆಯತವಂಥದಿಕ್ೆೆ ಕರಮಕ್ೆೈಗೂೆಳಿು ಪತಣನಾತ್ಾ ಎಂದರ,ೆ ಬರಿೇ 
advertisement ಹನಕಿಸಿಕ್ೂೆಂಡಿದನಿರೆ. ಇದತ ಎಂತ್ಹ ನಗೆಪನಟಲ್ಲನ ವಿಚನರ. ಸಕ್ನಾರದ 
ಹಣವನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡತ ಈ ರಿೇತಿ ಮನನಾ ಸಚಿವರತ ಹನಕಿಕ್ೂೆಳುುವುದತ ಧಮಾವೇೆ. ರ್ನವು 
ರೇೆಟಚನತನ ರೂ.1100ಗಳಿಗ ೆ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಂಡತ ಹೊೇಗಿದೆಿೇವೆಂದರ ೆ ಹೇೆಗೆ? ಈಗ Production 
ಆಗತತಿುರತವುದನತನ ನೇವೆೇ ರೆ್ೂೇಡಿ. ರ್ನನತ ಸತಳುು ಹೇೆಳಿದರ ೆನನನನತನ debar ಮನಡಿ.  

ಶ್ರೇ ಕ್ೊೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಒಂದತ 
ನಮಿಷ.  

ಶ್ರೇ ಎಸ್ಚ.ರವಿ:- ಆಯನಯ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಮನರತಕಟೆಾ ರೇೆಟಚ ಕಳೆದ ವಷಾ ಏನತ್ತು, 
ರನಮನಗರ ಮನಕ್ೆಾಟಚಗೆ ಎಷತಾ ಟನ್ಚ ಬರತತಿುತ್ತು; ಹಸೆರಘಟಕ್ೆೆ ಎಷತಾ ಬರತತಿುತ್ತು? 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಾ ಸಭನರ್ನಯಕರೇೆ, ಮನನಾ ಎಸ್.ರವಿಯವರತ ಯಿೇಲಿಚ ಆಗಿಲಿ. 

ಶ್ರೇ ಎಸ್ಚ.ರವಿ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ಯಿೇಲಿಚ ಆಗತವುದಲಿ.  

ಶ್ರೇ ಕ್ೊೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇದತ 
ಬರಿೇ ಚಚಾೆ, ಮಂಡರೆ್ ಅಲಿ. ಒಬಬರಿಗೂೆಬಬರತ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕ್ೆೆ ಏನೂ ತ್ೊಂದರಯೆಿಲಿ. ಈಗ 
ಸಂಬಂಧಪಟಾ ಸಚಿವರತ ರೇೆಷ್ೆಾ ಗೂಡಿಗ ೆರೇೆಟಚ ಜನಸಿುಯನಗಿದೆ ಎಂದತ ಜನಹಿೇರನತ್ತ ಕ್ೂೆಟಿಾರತತ್ನುರೆ. 
ರೂೆೇಗ ಬಂದದಿಕ್ೆೆ ಸಕ್ನಾರ ಅಥವನ ಮನನಾ ಸಚಿವರತ ಕ್ನರಣವಲಿ. ನಮಾ ಸಕ್ನಾರವೂ ಕ್ನರಣವಲಿ, 
ನಮಾ ಸಕ್ನಾರವೂ ಕೂಡ ಕ್ನರಣವಲಿ. ಆದರೆ ಇನತನ ಮತಂದ ೆ ಅದಕ್ೆೆ ಏರ್ನದರೂ ಪರಿಹನರ 
ಕ್ೊಡಬೇೆಕ್ೇೆ ಅಥವನ ಆ ರೂೆೇಗವನತನ ನಯಂತ್ರಣ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ನೇವು ಈ ರಿೇತಿ ಮನಡಬೇೆಕಿತ್ತು 
ಎಂದತ ಹೆೇಳಲ್ಲ.  ಆದರೆ ಜನಹಿೇರನತ್ತ ಕ್ೂೆಟಿಾದೆಿೇ ತ್ಪತಪ ಎಂದರೆ ರ್ನವು ಏನತ ಮನಡೂೆೇಣ. ಈಗ 
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ನಮಾ ಸಕ್ನಾರ ಅಧಿಕ್ನರದಲ್ಲಿದನಿಗಲೂ ಕೂಡ ಆಯನಯ ಸಂಸೆ್ಾಯವರತ ಜನಹಿೇರನತ್ತ ಕ್ೊಡತತ್ನುರೆ. 
ಈಗ ಅದಕ್ೆೆ ಪರಿಹನರ ಏರೆ್ಂದತ ಹೆೇಳಲ್ಲ. ಏಕ್ೆಂದರ ೆಮನನಾ ಎಸ್ಚ.ರವಿಯವರಿಗೆ ಇರತವಷತಾ ಅನತಭ್ವ 
ನಮಗೆ ಇಲಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅನತಮನನವೆೇ ಬೇೆಡ.  

ಶ್ರೇ ಎಸ್ಚ.ರವಿ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ನಮಾ ಜಿೇವನವೇೆ ಅದತ. ನಮಾ ಬದತಕ್ೆೇ ಅದತ. 

ಶ್ರೇ ಕೆ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಅವರತ ದನರಿ ತ್ಪ್ತಪಸತತ್ನುರೆ ಹೂೆರತ್ತ, ಅವರತ ದನರಿ 
ತ್ಪತಪವುದಲಿ; ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅನತಮನನ ಬೇೆಡ.  

ಶ್ರೇ ಎಸ್ಚ.ರವಿ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈಗ ಮನನಾ ಸಚಿವರನದ ಶ್ರೇ ಕ್ೂೆೇಟ 
ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿಯವರತ ಈ ರಿೇತಿ ಹೇೆಳಿದರ ೆರ್ನನತ ಏನತ ಹೇೆಳಲ್ಲ. ಮನರತಕಟೆಾಗ ೆ 100 ಟನ್ಚ 
ರೇೆಷ್ೆಾ ಗೂಡತ ಬರತತಿುತ್ತು. ಸತಮನರತ ರೂ.400-500ಗಳ ಬೆಲೆಗೆ ಮನರನಟವನಗತತಿುತ್ತು. ಕಳದೆ 
ವಷಾ ಅಕ್ೊಾೇಬರಚನಲ್ಲಿ 100 ಟನ್ಚ ರೇೆಷ್ೆಾ ಗೂಡತ ಬರತತಿುದತಿ, ಈ ವಷಾ ಅಕ್ೊಾೇಬರಚನಲ್ಲಿ 50 ಟನ್ಚ 
ಬಂದದ.ೆ ಆಗ competition ಜನಸಿು ಆಯಿತ್ತ. Reeleres ಗೂ ಕ್ೆಲಸ ಕ್ೂೆಡಬೇೆಕತ. ಎಲಿರೂ 
investment ಮನಡಿರತತ್ನುರೆ. ಕ್ೆಲಸ ನಡಯೆದದಿರ ೆ ಆಳುಗಳೆಲನಿ ಹೂೆರಟತ ಹೊೇಗತತ್ನುರ.ೆ ಈ 
ವಾವಸೆ್ಾ ಬೆರೇಕಚ ಆಗತತ್ುದ.ೆ ವಿಧಿಯಿಲಿದೆೇ ರೇೆಷ್ಾೆ ಗೂಡತ automatically ರೈೆಸ್ಚ ಆಯಿತ್ತ. 
ಕ್ೊೇವಿಡಚ-19 ಬಂದದಿರಿಂದ ರೇೆಷ್ೆಾಗೆ easy ಆಯಿತ್ಲಿವೇೆ? ಆ ರಿೇತಿ easy ಆಗತತಿುದಿಂತ್ೆ 
ರೇೆಷ್ೆಾಗೂ ಕೂಡ ಡಿಮನಾಂಡಚ ಬಂತ್ತ. ಒಂದತ ಕ್.ೆಜಿ ರೇೆಷ್ೆಾಗೆ ರೂ.3,000 ಗಳು ಇದತಿದತ, 
ರೂ.6,000 ಗಳು ಆಯಿತ್ತ. ಅವನಗೂ ವಿಧಿಯಿಲಿ, ಹೆೇಗೊೇ ಬದತಕಬೆೇಕಲಿವೆೇ? ರೂ.400ಗಳಿಗ ೆ
ಆಕ್ಷ್ನ್ಚ ಕೂಗತತಿುದಿಂಥವರತ ರೂ.1000ಗಳಿಗ ೆಆಕ್ಷ್ನ್ಚ ಕೂಗಿದರತ. ಏಕ್ೆಂದರ ೆಮನರತಕಟೆಾಗ ೆಬೆೇಡಿಕ್ ೆ
ಇದಿಷತಾ ರೇೆಷ್ೆಾಗೂಡತ ಪೂರೈೆಕ್ೆ ಇಲಿ. ನನನಂದ ರೇೆಷ್ೆಾಗೂಡಿನ ರೇೆಟಚ ರೂ.1,000ಗಳಿಗೆ ಹೊೇಯಿತ್ತ 
ಎಂದತ ಮನನಾ ಸಚಿವರತ advertisement  ಹನಕಿಕ್ೊಂಡಿದತಿ ತ್ಪಪಲಿವೆೇ? ರ್ನನತ ಇಲೆಿೇ ಪರಶೆನ 
ಮನಡಿದೆಿೇರ್.ೆ ಅದರ ಬದಲತ ಆ ಸತರತಳಿಪೂೆೇಚಿ ರೂೆೇಗಕ್ೆೆ ಯನವ ಔಷಧಿ ಸಿಂಪಡಣ ೆಮನಡಬೇೆಕ್ೊೇ   
ಅದಕ್ೆೆ ನಮಾ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳನತನ ಕಳುಹಿಸಿ ಪರಿೇಕ್ಷಿಸಿ ನಯಂತ್ರಣಕ್ೆೆ ತ್ರಬೇೆಕತ. ಆ ಔಷಧಿಯನತನ 
ಒಂದೇೆ ತ್ೂೆೇಟಕ್ೆೆ ಸಿಂಪಡಣೆ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಆಗತವುದಲಿ. ಪಕೆದಲ್ಲಿರತ್ಕೆಂಥವರ ತ್ೊೇಟಕೂೆ ಕೂಡ 
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ಆ ಔಷಧಿಯನತನ ಸಿಂಪಡಣೆ ಮನಡಬೇೆಕತ. ಆ ಪಕೆದ ತ್ೊೇಟಕ್ೆೆ ಸಿಂಪಡಣೆ ಮನಡಬೇೆಕ್ನದರ,ೆ ಅವರತ 
ಸತಮನರತ 15 ದನಗಳಿಂದಲೆೇ ಹತಳು ಮೇಯಿಸತತಿುರತತ್ನುರ್ೆ. ಇವನ ತ್ೊೇಟದಲ್ಲಿ ಏರ್ನದರೂ ಔಷಧಿ 
ಸಿಂಪಡಿಸಿಬಿಟಾರ,ೆ ಅದತ ಗನಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೊೇಗಿ ಅವನತ ಬೆಳೆಯತತಿುರತವ ಸ್ೂೆಪ್ತಪನ ಮೇಲ ೆ
ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂೆಂಡಿರತತ್ುದೆ. ಆ ರೇೆಷ್ೆಾ ಸ್ೂೆಪಪನತನ ಅವರೆ್ೇರ್ನದರತ ಕಿತ್ತುಕ್ೂೆಂಡತ ಹೊೇಗಿ ಈಗನಗಲೆೇ 
ಮೇಯತತಿುರತ್ಕೆಂಥ ಹತಳುಗಳಿಗೆ ಹನಕಿದರ ೆ ಆ ಹತಳುಗಳೆಲನಿ ಸತ್ತುಹೊೇಗತತ್ುವೆ. ಆಗ ಅವನ 
ಜಿೇವನವೇೆ ಹನಳನಗತತ್ುದೆ. ಆದಿರಿಂದ ಪಕೆದ ತ್ೊೇಟದಲ್ಲಿರತವ ರೈೆತ್ನತ ರೇೆಷ್ೆಾ ಬೆಳೆಗ ೆ ಔಷಧಿ 
ಸಿಂಪಡಣ ೆ ಮನಡಿಸತವುದಕ್ೆೆ ಯನವತ್ೂು ಒಪತಪವುದಲಿ. ಇದನತನ ನಯಂತ್ರಣ ಮನಡತವುದತ ಅಷತಾ 
ಸತಲಭ್ವಲಿ. ಅದಕ್ೆೆ ಸಕ್ನಾರ ಬದಧತ್ ೆಪರದಶಾನ ಮನಡಬೇೆಕತ. ಒಂದತ ಹಳಿುಯಲ್ಲಿ ಸತಮನರತ 500 
ಎಕರ ೆ ಜಮಿೇನತ ಇರತ್ಕೆಂಥವರತ ನೇವು ಇಷತಾ ದನದಂದ ಇಷತಾ ದನಕ್ೆೆ ಯನರೂ ಮೊಟೆಾಯನತನ 
ತ್ಂದತ ರೇೆಷ್ಾೆ ಹತಳುವನತನ ಮೇಯಿಸತವಂತಿಲಿ. ನಮಗೆ ಸತಮನರತ ಒಂದತ ತಿಂಗಳ ಕ್ನಲ ರೇೆಷ್ೆಾ 
ಬೆಳೆಯತವುದನತನ ಬನಾನ್ಚ ಮನಡಲನಗಿದ.ೆ ಆ ಒಂದತ ತಿಂಗಳಿರ್ೂೆಳಗೆ ಎಲನಿ ತ್ೊೇಟಗಳಿಗೂ 
ಏಕಕ್ನಲದಲ್ಲಿ ಔಷಧಿ ಸಿಂಪಡಣ ೆಮನಡಿದರೆ ಆಗ ರೂೆೇಗ  ನಯಂತ್ರಣಕ್ೆೆ ಬರತತ್ುದೆ. ಆ ಬದಧತ್ೆಯನತನ 
ಮನನಾ ಸಚಿವರತ ತಿಳಿದತಕ್ೊಂಡತ ಮನಡಬೇೆಕತ. ಸಕ್ನಾರ ಸ್ೈೆಂಟಿಸ್ಾಚಗಳು ಹನಗೂ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳಿಗ ೆ
ಲಕ್ಷ್ನತಗಟಾಲೇೆ ಸಂಬಳವನತನ ಕ್ೊಡತತ್ುದ.ೆ  ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಕೂಡ ಅದಕ್ನೆಗಿಯೇ ಇದನಿರ.ೆ 
ಕ್ೆೇಂದರೇಯ ಸಿಲೆಚ ಮಂಡಳಿ ಕೂಡ ಇದೆ. ಎಲಿರೂ ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂೆಂಡತ ಚಚಾೆ ಮನಡಿ ಮೂಲ ಎಲ್ಲಿ 
ಸಮಸ್ೆಾ ಇದಯೆೇ ಅದಕ್ೆೆ ಪರಿಹನರ ಕಂಡತಕ್ೂೆಳುಬೇೆಕಲಿವೆೇ? ಇದನೂನ ರ್ನರೆ್ೇ ಹೆೇಳಿಕ್ೂೆಡಬೇೆಕ್?ೆ 
ಹನಗನದರೆ ʻನೇವು ನನನರೆ್ನೇ ಮಂತಿರ ಮನಡಿ ರ್ನನತ ಮನಡಿ ತ್ೂೆೇರಿಸತತ್ುೆೇರೆ್ʼ. ರ್ನನತ ಇರತ್ಕೆಂಥ 
ವಿಚನರವನತನ ಹೆೇಳುತಿುದೆಿೇರ್ೆ. ಸತರತಳಿಪೂೆೇಚಿ ರೂೆೇಗವನತನ ನಯಂತ್ರಣಕ್ೆೆ ತ್ರದೆೇ ರೇೆಷ್ೆಾ ಉತ್ನಪದರೆ್ಗ ೆ
ಹೆಚಿಿನ ಗಮನವನತನ ಕ್ೊಡದಯೆೇ advertisement  ಕ್ೊಟಿಾದತಿ ತ್ಪತಪ ಎಂದತ ಹೆೇಳಬೆೇಕ್ೂೆೇ, 
ಬೆೇಡವೇ?  ಈ ರಿೇತಿ advertisement ಕ್ೊಡಬನರದತ. ಅವರತ ಈ ರೂೆೇಗ ನಯಂತ್ರಣದ 
ಕ್ೆಲಸವನತನ ಮನಡಬೇೆಕಿತ್ುಲಿವೆೇ.  
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ಶ್ರೇ ಅರಗ ಜ್ಞನರೆ್ೇಂದರ (ಮನನಾ ಗೃಹ ಸಚಿವರತ):- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಾ 
ಎಸ್ಚ.ರವಿಯವರೇೆ,  ಇವತಿುನ ದವಸ ಉತ್ುರ ಭನರತ್ದ ರನಜಾಗಳಲ್ಲಿನ ಚತರ್ನವಣನ ರಿಸಲಾಚ 
ರೆ್ೂೇಡತವುದನದರೆ, ನೇವು ಬೆೇಗ ಪರಿಶ್ೇಲರ್ ೆ ಮನಡತವುದತ ಒಳೆುಯದತ. ರೆ್ೂೇಡಿ, ನೇವು ಕೂಡ 
ಸಚಿವರನಗತತಿುೇರಿ. 

ಶ್ರೇ ಎಸ್ಚ.ರವಿ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಆಯಿತ್ತ. ಈ ಸಿಲೆಚ ಸ್ನವಿರನರತ ಜನಕ್ೆೆ 
ಉದೊಾೇಗ ಕ್ೂೆಟಿಾದೆ. ಈಗ ಸಿಲೆ ಕ್ೇೆವಲ ಹಳಯೆ ಮೈಸೂರಿನಷ್ೆಾೇ ಸಿೇಮಿತ್ವನಗಿಲಿ. ಹನವೇೆರಿ, 
ಚಿತ್ರದತಗಾ, ಹತಬಬಳಿು-ಧನರವನಡ ಈ ಭನಗಕೂೆ ಕೂಡ ಹೊೇಗತತಿುದೆ. ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ 
ತ್ಮಾ ಭನಗದಂದ ಏನತ ರೇೆಷ್ೆಾ ಗೂಡತ ಬರತತಿುದೆಯೇ ಅದೆೇ ಗತಣಮಟಾದ ಗೂಡತ ಎಂದತ 
ಹೆೇಳಬಹತದತ. ಡರೆ ಲನಾಂಡಚನಲ್ಲಿ ಎಲೆಿಲ್ಲಿ ರೇೆಷ್ೆಾ ಬಳೆಯೆತತಿುದನಿರೂೆೇ ಅದತ ಕ್ನಾಲ್ಲಟಿ ಹೆಚಿಿರತತ್ುದೆ. ಆದರೆ 
ವೆಟಚ ಲನಾಂಡಚನಲ್ಲಿ ಬಳೆೆಯತ್ಕೆಂಥ ಗೂಡತ ಅಂತ್ಹ ಕ್ನಾಲ್ಲಟಿ ಇರತವುದಲಿ.  M.L.C., 
ಯವರನಗಿದಿಂತ್ಹ  ಶ್ರೇ ಸಜಜನರಚರವರತ ಕೂಡ automatic reeling  ಹನಕಿದನಿರ.ೆ ಅದತ ರೂೆೇಗ 
ಬರತವುದತ ಕೂಡ ಕಡಿಮ. ರನಜಾದಲ್ಲಿ ರೇೆಷ್ೆಾ ಬೆಳೆಗನರರಿಗ ೆ ಅತ್ನಾಧತನಕ ಮನರತಕಟಾೆ 
ಸ್ೌಲಭ್ಯವನತನ ಒದಗಿಸಲತ ಕಲಬತರಗಿ ಮತ್ತು ಹನವೇೆರಿ ಜಿಲೆಿಯಲ್ಲಿ ನಬನಡಚಾ ರೆ್ರವಿರೆ್ೂಂದಗೆ 
ರೂ. 30 ಕ್ೊೇಟಿಗಳ ವೆಚಿದಲ್ಲಿ ಹೆೈಟೆಕಚ ಸಕ್ನಾರಿ ರೇೆಷ್ೆಾ ಗೂಡತ ಮನರತಕಟೆಾಯನತನ 
ನಮಿಾಸಲನಗತವುದತ ಎಂದತ ಬಜೆಟಚನಲ್ಲಿ ಅರ್ೌನ್ೆಚ ಮನಡಿದನಿರ.ೆ ಅದತ ಒಳುೆಯ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡಲ್ಲ. ಆ 
ಭನಗದಲ್ಲಿ ರೇೆಷ್ಾೆ improve ಮನಡಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಸ್ನಕಷತಾ ಜನರಿಗ ೆಉದೂೆಾೇಗ ಸಿಗತತ್ುದೆ. ಒಂದತ 
ಟನ್ಚ ರೇೆಷ್ೆಾ ಗೂಡಿಗೆ ರೂ.10,000 ಗಳ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲ ೆ ಪೊರೇತ್ನೆಹಧನ ಕ್ೊಡತತ್ೆುೇವೆಂದತ 
ಬಜೆಟಚನಲ್ಲಿ ಅರ್ೌನ್ೆಚ ಮನಡಿದನಿರೆ. ನನಗ ೆಬಹಳಷತಾ ಖ್ತಷ್ಟ ಆಯಿತ್ತ.  ರ್ನನತ ಗಣಿತ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ 
ಸಾಲಪ ವಿೇಕಚ. ರ್ನನತ ಬಹಳ ಕಷಾಪಟತಾ ಗಣಿತ್ ಕಲ್ಲತ್ವನತ.  ಆಗ ಗಣಿತ್ದಲ್ಲಿ ಎರಡೂಾರತ ಗೆರೇಸ್ಚ 
ಅಂಕಗಳನತನ ಕ್ೊಡತತಿುದಿರಲನಿ ಅದರಲ್ಲಿ 35 ಅಂಕಗಳನತನ  ಪಡದೆತ ಪನಸ್ಚ ಆಗಿದೆಿೇರೆ್.  ಏಕ್ೆಂದರೆ 
ನನನ ಅಂಕಪಟಿಾಯನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡತ ಬಂದತ ತ್ೂೆೇರಿಸಿದರೂ ಕೂಡ ಅದೇೆ ರಿೇತಿ ಇರಬೇೆಕತ. 
Social Studies and Geography ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಲಪ ಹಚೆಿಿಗೆ ಅಂಕಗಳು ಬಂದವ.ೆ ಆದರ ೆ
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ಗಣಿತ್ದಲ್ಲಿ 35 ರಿಂದ 38 ಅಂಕಗಳನತನ ಪಡದೆದೆಿೇರ್ೆ. ನಮಾ ಭನಗದ ಕ್ೆಲವು ರೈೆತ್ರತ ಈ ವಷಾದ 
ಬಜೆಟಚನಲ್ಲಿ ಏನಪನಪ ಕ್ೊಟಿಾದನಿರಂೆದತ ಕ್ೆೇಳಿದರತ. ಅದಕ್ೆೆ ರ್ನನತ ʻಏಯ್, ಹೂೆೇಗೊೇ ನಮಾ ಸಿಲೆಚ ಗೆ 
ಬಂಪರಚ ಹೂೆಡಯೆಿತ್ತ, ಒಂದತ ಟನ್ಚ ರೇೆಷ್ೆಾ ಗೂಡಿಗ ೆ ರೂ.10,000/-ಗಳು ಬಂತ್ತ ಎಂದನೆತ. 
ಆಮೇಲ ೆ ನಮಾ ಅಸ್ೂೆೇಸಿಯೇಷನ್ಚನಲ್ಲಿರತವ ಶ್ರೇ ಗೌತ್ಮಚ ಮತ್ತು ಇತ್ರ ೆ ಸಿಲೆಚ ಜಿೇವನ 
ಕಟಿಾಕ್ೊಂಡಿರತ್ಕೆಂಥವವರೆಲನಿ ನನಗ ೆಫೊೇನ್ಚ ಮನಡಿದಿರತ, ಸಿಲೆಚ ಗೆ ಬಂಪರಚ ಹೊಡೆಯಿತ್ತ ಎಂದತ 
ಬಹಳ ಸಂತ್ೂೆೇಷಪಟೆಾನತ. ನಂತ್ರ ಅವರತ ನನಗ ೆಫೂೆೇನ್ಚ ಮನಡಿ ʻಏನಯನಾ ನೇನತ ಯೇ, ನೇವು 
ಕ್.ೆಜಿಗ ೆ ಎಷತಾ ಬರತತ್ುದೆ ಎಂದತ ಗೂೆತಿುದೆಯೇ ಎಂದರತ. ರ್ನನತ ಎಷತಾ ಬರತತ್ುದೆಂದತ ಕ್ೆೇಳಿದನಗ 
ಅವರತ ರೂ.10/-ಗಳು ಮನತ್ರ ಬರತತ್ುದೆಂದತ ಹೆೇಳಿದರತ. ಸಕ್ನಾರ ಅಷತಾ ಕ್ೂೆಟಾರೆೇನತ, 
ಕ್ೊಡದದಿರೇೆನತ? ಏಕ್ೆ ಸರಚ ಈ dupe ಎಲನಿ ಸಕ್ನಾರ ಮನಡಬೇೆಕತ. ಈಗ ಆ ರೇೆಷ್ೆಾ ಉತ್ನಪದರೆ್ 
ಕಡಿಮಯನಗಿದತಿ, ರೇೆಟಚ ಮನತ್ರ ಗಗನಕ್ೆೆೇರಿದೆ. ಇವತಿುನ ದವಸ C.B., ರೇೆಷ್ೆಾ ರೂ.500-600ಗಳು 
ಇದೆ. Bivoltine ರೇೆಷ್ೆಾ ರೂ.800-900ಗಳು ಇದ.ೆ ನಮಗೆ ಆ ರೇೆಟೆೇ ಸ್ನಕತ. ನಮಗೆ ಪನರಡಕಾಚ 
ಬಂದಷ್ೆಾೇ ಬರಲ್ಲ. ರ್ನವು 100 ಕ್.ೆಜಿ ರೇೆಷ್ೆಾ ಬಳೆಯೆತತಿುದಿವರತ ಇವತಿುನ ದವಸ 50 ಕ್.ೆಜಿ ರೇೆಷ್ಾೆ 
ಬೆಳೆಯತತಿುದೆಿೇವೆ. ಪರವನಗಿಲಿ ನಮಗೆ ರೇೆಟಚ ಸಿಗತತಿುದೆ. ರ್ನವು ಆ ರೇೆಟಚನಲೆಿೇ 
ತ್ೃಪ್ತುಪಟತಾಕ್ೊಳುುತ್ುೆೇವೆ. ಸತರತಳಿಪೂೆೇಚಿ ರೂೆೇಗಕ್ೆೆ ಸಕ್ನಾರವಂತ್ೂ ನಮಾ ರೆ್ರವಿಗ ೆಬರಲ್ಲಲಿ. ರ್ನವಲೆನಿ 
ರೈೆತ್ರತ  ಸ್ೇೆರಿಕ್ೂೆಂಡತ ರೇೆಷ್ೆಾ ಬೆಳೆಗನರರ ಸಹಕ್ನರ ಸಂಘಗಳನತನ ಮನಡಿಕ್ೂೆಂಡಿದೆಿೇವೆ. ಆ ಸಂಘಗಳ 
ಮತಖೆೇನ ಜನರಿಗ ೆತಿಳುವಳಿಕ್ೆ ಕ್ೊಡತ್ಕೆಂಥ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡತತಿುದೆಿೇವೆ. ಆ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡತವುದರಿಂದ ಆ 
ಸತರತಳಿಪೂೆೇಚಿ ರೂೆೇಗವನತನ ನಯಂತ್ರಣಕ್ೆೆ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡತ ಬರತತ್ುೆೇವೆ ಎನನತ್ಕೆಂಥ ಭ್ರವಸ್ ೆನಮಗೆ 
ಇದೆ. ಸಕ್ನಾರ ಆ ರೈೆತ್ರ ರೆ್ರವಿಗ ೆಬರತತಿುಲಿ. ಮನನಾ ಸಚಿವರಿಂದಲೂ ಆ ಕ್ೆಲಸ ಆಗತತಿುಲಿ. ಆದರೆ 
ಇದನಾಕ್ ೆಈ ರೂ.10/-ಗಳ ಡೂಪತ. ಇದನತನ ವನಪಸತೆ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಂಡತ ಬೆೇರ ೆಯನವುದಕ್ನೆದರೂ 
ಕ್ೊಡತ್ಕೆಂಥದತಿ ಸೂಕುವೆನಸತತ್ುದೆ.  

                        (ಮತಂದತ)      
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(263)10.3.2022/7.00/ಎಂ.ಎಂ-ಜಿ.ಆರಚ 

(ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಾತಿ) 

ಶ್ರೇ ಎಸ್. ರವಿ (ಮತಂದತ):- 

ರೇೆಷ್ೆಾ ಉದಾಮ ಉಳಿದತಕ್ೊಳುಬೆೇಕ್ೆಂದರೆ ಗತಣಮಟಾದಲ್ಲಿ ರನಜಿಯನಗಬನರದತ.  ಗತಣಮಟಾವನತನ 
ಅಳೆಯಲತ Automatic Reeling Machine (A.R.M.,) ಎಂದತ ಬರತತ್ುದೆ.  ಅದಕ್ೆೆ ಸತಮನರತ 
01 ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪನಯಿಗಳ ಸಬಿೆಡಿಯನತನ ಕ್ೊಡತತಿುದಿರತ.  ಎ.ಆರ.ಎಂ., ಗಳನತನ ಹನಕತವುದತ 
ನಮಾಲ್ಲಿ ಈಗ ಪನರರಂಭ್ವನಗಿದೆ.  ಅದಕ್ೆೆ Bivoltine ಗೂಡೆೇ ಬೆೇಕತ. ಚೈೆರ್ನ ಸಿಲೆಚಗೆ ಸಮವನದ 
ಗತಣಮಟಾವನತನ ಎ.ಆರ.ಎಂ., ಮಷ್ಟನ್ಚಗಳಿಂದ ಉತ್ನಪದರೆ್ ಮನಡಬಹತದತ.  ಚೆೈರ್ನಗೆ ಸಮವನದ 
ಪೆೈಪೊೇಟಿ ಕ್ೊಡಬಹತದತ.  ಯನಕ್ೊೇ ಏರೆ್ೂೇ, indigenous ಎಂತ್ಲೂೆೇ, ಚೆೈರ್ನ ಜೊತ್ೆ 
ನಮಗೂ ಅವರಿಗೂ ವನಾವಹನರಿಕ ಸಂಬಂಧ ಇಲಿದರತವುದರಿಂದಲೂೆೇ ಇತಿುೇಚಿನ ದನಗಳಲ್ಲಿ   
ಎ.ಆರ.ಎಂ., ಗೆ ಸಬಿೆಡಿ ಕ್ೊಡತವುದನತನ ನಲ್ಲಿಸಿಬಿಟಿಾದನಿರ.ೆ  ಅದನತನ ತ್ೆರವು ಮನಡಬೇೆಕತ, ಅದಕ್ೆೆ 
ಸಬಿೆಡಿ ಕ್ೊಡಬೇೆಕತ.  ಚೆೈರ್ನದಂದ ಬೆೇಡವಂೆದರೆ ಜಪನನ್ಚನಂದ ತ್ರಿಸಿಕ್ೂೆಳಿು.  ಕ್ೊಯಮತ್ೂುರಿನಲ್ಲಿ 
indigenous  ಎಂದತ ಒಬಬ ಖನಸಗಿಯವರತ ಮನಡತತಿುದನಿರ.ೆ  ಅದತ ಬಂದರ ೆ ಮನತ್ರ ರೇೆಷ್ಾೆ 
ಇಂಡಸಿರಯಲ್ಲಿ ಗತಣಮಟಾದ ರೇೆಷ್ೆಾ ಎಳೆಯನತನ ತ್ಯನರತ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಸ್ನಧಾವನಗತತ್ುದೆ.  
ಆದಿರಿಂದ ಈ ಚಿೇಪ್ಚ ಗಿಮಿಕಚ ಮನಡತವುದನತನ ಬಿಟತಾ, ಕ್.ೆಜಿ.,ಗೆ 10 ರೂಪನಯಿ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲ ೆ
ಕ್ೊಡತವುದನತನ ರೈೆತ್ ಕ್ೇೆಳುವುದಕೂೆ ಬರತವುದಲಿ, ಅದಕ್ೆೆ ಅಪೆಿೈ ಅನೂನ ಮನಡತವುದಲಿ. ಆ ಹಣವರೆ್ನೇ 
ಎತಿುಕ್ೊಂಡತ ಅದನತನ ಎ.ಆರ.ಎಂ., ಮಷ್ಟನ್ಚಗಳನತನ ಸ್ನಾಪರ್ ೆಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಉಪಯೇಗಿಸಿಕ್ೊಳಿು.  
ಸಬಿೆಡಿ, ಪೊರೇತ್ನೆಹ ಕ್ೂೆಡಿ.  ಅದನತನ ಮನಡಿದರೆ ಮನತ್ರ ಇಂಡಸಿರ ಉಳಿಯತತ್ುದ.ೆ  ರೇೆಷ್ಾೆ ವಿಚನರದ 
ಬಗೆೆ ಇನೂನ ಬಹಳಷತಾ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದನದರೆ ಇದತ ಬಹಳ ನಲಾಕ್ಷ್ೂಕ್ೆೆ ಒಳಗನಗಿದ.ೆ  ಇವತ್ತು 
ಏರ್ನದರೂ ಅದತ ಇದಿರ ೆ ರೈೆತ್ರತಗಳೆೇ ಸಾಸ್ನಮಥಾಾದಂದ ಸಂಶೆ್ ೇಧರ್ೆಯನತನ ಮನಡಿಕ್ೂೆಂಡತ; 
ನಮಾಲ್ಲಿ Chawki Centre ಎಂದತ ಹೆೇಳುತ್ನುರ.ೆ  ಅವರತ ಗತಣಮಟಾದ ರೇೆಷ್ೆಾ ಗೂಡತ 
ಬಿತ್ುರ್ೆಯನತನ ಕಂಡತ ಹಿಡಿದದತಿ ಅದನತನ ಕ್ೊೇಲನರ ಸಿ.ಎಸ್ಚ.ಆರಚ., ಗೊೇಲಿಚ ಎನತನತ್ುೆೇವೆ. ಈ 
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ತ್ಳಿಯನತನ ಸಕ್ನಾರ ಕಂಡತ ಹಿಡಿಯಲ್ಲಲಿ.  ಅದನತನ ಕಂಹಿಡಿದವರತ ಖನಸಗಿ ರೇೆಷ್ೆಾ 
ಬಿತ್ುರೆ್ಕ್ೂೆೇಠಿದನರರತ, ರೈೆತ್ರತಗಳು.  ಅವರತ ಕಂಡತಹಿಡಿದರತವುದನತನ ಇವತ್ತು ರ್ನವು ಮನಡತತಿುದೆಿೇವೆ.  
ನಮಗಿಂತ್ ಜನಸಿು ಶ್ಡಿಘಟಾ ಮನರತಕಟೆಾಯಲ್ಲಿ ಮನರನಟ ಮನಡತತ್ನುರ.ೆ  ಶ್ಡಿಘಟಾ Reelers, ಶ್ಡಿಘಟಾ 
Weavers; ಜಿೇವನ ನಡಯೆತತಿುರತವುದೆೇ ಅದರಿಂದ. ರೈೆತ್ರತ ಸಾಸ್ನಮಥಾಾದಂದ ರೇೆಷ್ೆಾಯನತನ 
ಬದತಕಿಸಿ ಉಳಿಸಿದನಿರೆ.  ಆದಿರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದರೆ್ಗಳನತನ ಸಲ್ಲಿಸಬೇೆಕತ.  ನಜವನದ ಅಥಾದಲ್ಲಿ 
ಹೊೇಗಬೇೆಕತ.  ಯನರೊೇ ಮನಡಿದಿಕ್ೆೆ ಜನಹಿೇರನತ್ತ ಮನಡಿಕ್ೊಂಡತ; ಇದರ ಬಗೆೆ ಹೆಚಿಿನ 
ಗಮನವನತನ ಹರಿಸತತ್ನುರೆಂದತ ಹೆೇಳಬಯಸತತ್ೆುೇರೆ್.  

 ಇನತನ ಹೊಸ ತ್ನಲೂಿಕತಗಳು ರಚರೆ್ಯನದವು.  ನಮಾ ಕಡಯೊ ಆಗಿರಬೆೇಕತ.  ಮನನಾ 
ಸಿದಿರನಮಯಾನವರ ಸಕ್ನಾರದಲ್ಲಿ 42 ತ್ನಲೂಿಕತಗಳನತನ ಅರ್ೌನ್ೆಚ ಮನಡಿದರತ.  ಮನನಾ ಹೆರ್.ಡಿ. 
ಕತಮನರಸ್ನಾಮಿಯವರ ಕ್ನಂಗೆರಸ್-ಜೆಡಿ(ಎಸ್) ಸಮಿಾಶರ ಸಕ್ನಾರವಿದನಿಗ ಎಂಟತ ಹೊಸ 
ತ್ನಲೂಿಕತಗಳು ರಚರೆ್ಯನದವು. ಆ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ; 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಾ ರವಿಯವರೇೆ, ಬೆೇಗ ಮತಗಿಸಿ. 

ಶ್ರೇ ಎಸ್. ರವಿ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ತ್ನವು ರ್ನಳೆಯೂ ನನಗ ೆಅವಕ್ನಶ ಕ್ೊಟಾರೆ 
ಮತಗಿಸತತ್ುೆೇರೆ್. 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಈಗನಗಲೆೇ ಇಷತಾ ಸಮಯದವರೆಗ ೆಮನತ್ರ್ನಡಿದಿೇರಿ.  ಇನೂನ ಏನನತನ 
ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುೇರಿ? ಸ್ನಕತ, ನಮಗೆ ಸಮಯ ಕ್ೂೆಟತಾ ಈಗನಗಲೆೇ ಸಮಯ 50 ನಮಿಷವನಯಿತ್ತ. 

ಶ್ರೇ ಎಸ್. ರವಿ:- ರ್ನಳೆಯೂ 10-15 ನಮಿಷ ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ೆುೇರೆ್. 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಇಲಿ ಈಗಲೆೇ ಮನತ್ರ್ನಡಿ ಮತಗಿಸಿ. 
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ಶ್ರೇ ಎಸ್. ರವಿ:-  ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ನನಗ ೆಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಅವಕ್ನಶ ಕ್ೊಡಿ.  
ಯನರೂ ಮನತ್ರ್ನಡತವವರತ ಇಲಿ. ಯನರೂ ಮನತ್ರ್ನಡದರತವುದಕ್ೆೆ ರ್ನನತ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದೆಿೇರೆ್. 
ನೇವು 3-4 ಜನರನತನ ಕ್ೆೇಳಿದರಿ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಚೆರ್ನನಗಿ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುೇರಿ, ಬೆೇಗ ಮತಗಿಸಿ. 

ಶ್ರೇ ಎಸ್. ರವಿ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಆಯಿತ್ತ.  ಹೂೆಸ ತ್ನಲೂಿಕತಗಳು 
ರಚರೆ್ಯನದವು.  ಹೊಸ ತ್ನಲೂಿಕತಗಳನತನ ರಚರೆ್ ಮನಡಬೇೆಕತ. ಅವುಗಳಿಗೆ ಆರ್ಥಾಕ ಸ್ನಾವಲಂಬರೆ್ 
ಇಲಿದೆೇ, ಆರ್ಥಾಕ ಶಕಿು ಇಲಿದೆೇ ಇರತವುದರಿಂದ ಮನಡಬೆೇಕತ.  ತ್ನಲೂಿಕತ ಕಛೆೇರಿಗಳನತನ ರಚರೆ್ 
ಮನಡಬೇೆಕತ.  ಕನಷಠ 40-50 ಕಛೆೇರಿಗಳ ಸಾಳನಂತ್ರವನಗಬೆೇಕತ.  ಅವುಗಳಿಗ ೆಸೂಕು ಜನಗ ನಗದ 
ಮನಡಬೇೆಕತ, ಕಟಾಡ ನಮನಾಣ ಮನಡಬೇೆಕತ, quarters ಮನಡಬೇೆಕತ.  ಬರಿೇ ಪೆೇಪರಚನಲಿಷ್ಾೆೇ 
ಉಳಿದತಕ್ೊಂಡರ ೆ ಹೇೆಗೆ? ಆ ತ್ನಲೂಿಕತಗಳ ರಚರೆ್ಯನದ ಮೇಲೆ ಅನತಷ್ನಾನಗೊಂಡತ ಕ್ೆಲಸ 
ನವಾಹಿಸತವುದತ ಹೆೇಗ?ೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಗೆಜೆಟೆಡಚ ಆಫಿೇಸಸ್ಚಾ ಎಷತಾ ಜನ ಬೆೇಕತ? ತ್ಹಶ್ೇಲನಿರಚ, ಇ.ಓ., 
ಬಿ.ಇ.ಓ., ಬೆೇಕತ.  ಕ್.ೆಪ್ತ.ಎಸ್.ಸಿ., ಇಂದ ಎಷತಾ ಜನರನತನ ರೆ್ೇಮಕ ಮನಡಿದಿೇರಿ? ಕ್.ೆಪ್ತ.ಎಸ್.ಸಿ., 
ಇಂದ ರೆ್ೇಮಕ್ನತಿಯರೆ್ನೇ ಮನಡಿಕ್ೊಳುಲ್ಲಲಿ. ಯನರೂೆೇ ರವೆಿನೂಾ ಇನ್ೆಚಪಕೆಾರಚ, R.I., V.A., 
ಆಗಿದಿವರನತನ, promotee ಗಳನತನ ತ್ಹಶ್ೇಲನಿರಚರರ್ನನಗಿ ಮನಡತತಿುೇರಿ.  ಅವನತ ಒಳೆುಯವರೆ್ೂೇ, 
ಕ್ೆಟಾವರ್ೂೆೇ, ಕ್ೆಲವರತ ಮನಡಬನರದಿನತನ ಮನಡಿರತತ್ನುರೆ್. ಉದೊಾೇಗ ಸೃಜರೆ್ಯನತನ ಎಲ್ಲಿ 
ಮನಡಿದಿೇರಿ? ಒಂದತ ತ್ನಲೂಿಕತ ಆಫಿೇಸಿಗೆ ಬೆೇಕ್ನದಂತ್ಹ ಉದೊಾೇಗ ಸೃಜರೆ್ಗಳನತನ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ 
ಎಲ್ಲಿ ಪರಯತ್ನವನಗಿದೆ? ಸತಮನರತ 50 ತ್ನಲೂಿಕತಗಳು ಘೂೇಷಣೆಯನಗಿವೆ.  ಅವು ಕ್ನಯಾರೂಪಕ್ೆೆ 
ಬರಬೆೇಕತ, ಕ್ನಯಾರೂಪಕ್ೆೆ ಬಂದತ ಆ ಭನಗದ ಜನರ ದೆೈನಂದನ ಬದತಕನತನ ಹಸನತಗೊಳಿಸತವುದಕ್ೆೆ 
ಶರಮಿಸಬೇೆಕತ.  ಅವುಗಳಿಗೆೇ ಆದ ಕ್ನಣಿಕ್ೆಯನತನ ಕ್ೊಡಬೇೆಕತ.  ಕ್ೊಡಬೇೆಕ್ಂೆದರೆ, ಮೂಲಭ್ೂತ್ 
ಸ್ೌಕಯಾಗಳೆೇ ಇಲಿವೇೆ? ಮೂಲಭ್ೂತ್ ಸ್ೌಕಯಾಗಳನತನ ಕ್ೊಡತವುದಕ್ೆೆ ಚಿಕ್ನೆಸೂ ಬೆೇಡವೇೆ? ಹಣ 
ಬೆೇಡವೇೆ? ಕಟಾಡ ಕಟತಾವುದತ ಬೆೇಡ, ಜನಗವನತನ ಗತರತತಿಸತವುದತ ಬೆೇಡವೇೆ? 

(ಈ ಹಂತ್ದಲ್ಲಿ ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರತ ಬೆಲಚ ಮನಡಿದರತ) 
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ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಹಿೇಗೆ ಮನಡಿದರೆ ಹೆೇಗ?ೆ  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಾ ರವಿಯವರೇೆ, ಮನತ್ರ್ನಡಿದತಿ ಸ್ನಕತ. 

ಶ್ರೇ ಎಸ್. ರವಿ:- ನೇವು ರ್ನಳೆಯೂ ಅವಕ್ನಶ ಕ್ೊಡತವುದಲಿ ಎನತನತಿುೇರಿ. ಇವತ್ೂು 
ಮನತ್ತ ನಲ್ಲಿಸಲತ ಹೆೇಳುತಿುೇರಿ. ನೇವು ಮನತ್ರ್ನಡತವುದನತನ ನಲ್ಲಿಸತ ಎಂದರೆ ನಲ್ಲಿಸಿಬಿಡತತ್ೆುೇರ್,ೆ 
ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂೆಳುುತ್ೆುೇರೆ್.  ದಯವಿಟತಾ ನನಗ ೆಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಅವಕ್ನಶ ಕ್ೂೆಡಿ. 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ನೇವು ಮನತ್ರ್ನಡಲತ 6 ಗಂಟ ೆ10 ನಮಿಷಕ್ೆೆ ಪನರರಂಭ್ ಮನಡಿದರಿ.  

ಶ್ರೇ ಎಸ್. ರವಿ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಾ ಸಚಿವರನದ ಗೊೇವಿಂದ 
ಕ್ನರಜೊೇಳರವರತ 20 ನಮಿಷ ಸಮಯ ತಿಂದರತ. ಅವರತ 5-10 ಸಮಯ ತಿಂದರತ, 
ಮಂಜಣಣನವರತ ಒಂದೈೆದತ ನಮಿಷ ಸಮಯ ತಿಂದರತ. ರ್ನನತ 20 ನಮಿಷ ಮನತ್ರ್ನಡಿದೆಿೇರ್ೆ. 
ಇರ್ನೆೈದತ ಹತ್ತು ನಮಿಷ ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಯನರೂ ಇಲಿ.  ಕ್ೂೆರೆ್ಯದನಗಿ ಐದತ ನಮಿಷಗಳ ಕ್ನಲ ಮನತ್ರ್ನಡಿ. 

ಶ್ರೇ ಎಸ್. ರವಿ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಾ ಗೃಹ ಸಚಿವರತ ಕ್ೆಲವು ಸಲಹೆಗಳನತನ 
ಕ್ೊಟಾರತ. ಈಗ ರ್ನನತ ರೆ್ೇರವನಗಿ ವಿಷಯಕ್ೆೆ ಬರತತ್ೆುೇರೆ್.  ನರ್ನೆ ಯನರೊೇ ಮಂತಿರಗಳು 
ಹೆೇಳುತಿುದಿರತ.  ಕರ್ನಾಟಕ ಪಬಿಿಕ ಶನಲೆಗಳನತನ ಘೂೇಷಣೆ ಮನಡಿದನಿರಂೆದತ ಮನನಾ ಸದಸಾರನದ 
ಭೊೇಜೆೇಗೌಡರತ ಹೆೇಳಿದರತ. ಕರ್ನಾಟಕ ಪಬಿಿಕಚ ಶನಲೆಗಳನತನ ಹೂೆಸದನಗಿ ಘೂೇಷಣೆ 
ಮನಡಬೇೆಕ್ನಗಿಲಿ, ಅದತ regular and ongoing programme.  ಇದರಲ್ಲಿಯೇ ಬರತತ್ುದ ೆ
ಅದನತನ ಸಪಷಾರೆ್ ಮನಡಬೇೆಕತ.  ಇವತ್ತು ಶ್ಕ್ಷ್ಣ ಇಲನಖಯೆತ ದೊಡಿ ಅವನಂತ್ರಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ 
ಇಲನಖಯೆನಗಿದೆ.  ಹನಸೆ್ಾಲಚಗಳನತನ ಹೂೆೇಬಳಿ ಹಂತ್ಕ್ೆೆ, ಪಂಚನಯಿತಿ ಹಂತ್ಕ್ೆೆ ಹನಸೆ್ಾಲಚಗಳನತನ 
ನಮನಾಣ ಮನಡಲನಗತತ್ುದೆ.  ಹೆಣತಣಮಕೆಳ ಹನಸೆ್ಾಲಚ, ಪರಿಶ್ಷಾ ಜನತಿ, ಪರಿಶ್ಷಾ ಜರ್ನಂಗಳ ಹನಸೆ್ಾಲಚ, 
ಹಿಂದತಳಿದ ವಗಾಗಳ ಹನಸ್ಾೆಲಚ, ಅಲಪಸಂಖನಾತ್ರ ಹನಸೆ್ಾಲಚ ಎಂದತ ಪಂಚನಯಿತಿ ಮಟಾಕ್ೆೆ ರ್ನವು 
ರನಜಕ್ನರಣಿಗಳು ಮಂಜೂರತ ಮನಡಿಸಿಕ್ೂೆಂಡತ ಹನಸೆ್ಾಲಚಗಳನತನ ಕಟತಾತಿುದೆಿೇವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹನಸೆ್ಾಲಚಗಳ 
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ಅವಶಾಕತ್ ೆಏನದ?ೆ ಪಂಚನಯಿತಿ ಮಟಾಕ್ೆೆ ನಜವನಗಿಯೂ ಹನಸೆ್ಾಲಚಗಳ ಅವಶಾಕತ್ ೆಇಲಿ.  ರ್ನವು 
ನೇವು ಓದತತಿುದಿಂತ್ಹ ಕ್ನಲದಲ್ಲಿ ಗನರಮನಂತ್ರ ಪರದೆೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬಸಿೆನ ವಾವಸ್ಾೆ ಇರಲ್ಲಲಿ, ಸೂಕು ಸ್ನರಿಗ ೆ
ವಾವಸೆ್ಾ ಇರಲ್ಲಲಿ.  ಮಕೆಳು ಶನಲೆಗಳಿಗ ೆಓಡನಡತವುದಕ್ೆೆ ಆಗತತಿುರಲ್ಲಲಿ.  ಹೊೇಬಳಿಗೊಂದತ ಹೆೈಸೂೆಲಚ 
ಇರತತಿುತ್ತು, ತ್ನಲೂಿಕಿಗೂೆಂದತ ಪದವಿಪೂವಾ ಕ್ನಲೇೆಜತ ಇರತತಿುತ್ತು.  ಪ್ತ.ಯತ., ಕ್ನಲೇೆಜತಗಳು 
ಒಂದತ ತ್ನಲೂಿಕಿಗೆ 2-3 ಇರತತಿುತ್ತು. ಅವತ್ತು ಹನಸೆ್ಾಲಚಗಳು ಬೆೇಕ್ನಗಿತ್ತು.  ಇವತ್ತು ಹಳಿು ಹಳಿುಗಳಲೂಿ 
ಶನಲೆಗಳಿವ.ೆ ಪರತಿ ಪಂಚನಯಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೈೆಸೂೆಲಚಗಳಿವೆ.  ಸ್ನಕಷತಾ ಶನಲಗೆಳು ಮಕೆಳ ಮರ್ ೆ
ಮತಂದೆಯೇ ಇವೆ. ಮಕೆಳು ಎದತಿ ಹೊೇಗತತ್ನುರೆ. ರ್ನನತ ಹನಸೆ್ಾಲಚಗಳನತನ ರೆ್ೂೇಡಿದೆಿೇರೆ್.  
ಹನಸೆ್ಾಲಚಗಳು ಯನವ ಮಟಾಕ್ೆೆ ಹೊೇಗಿವೆ ಎಂದರೆ ಬಯೇಮಟಿರಕಚ ವಾವಸೆ್ಾ ಮನಡಿದನಿರ.ೆ  ಮಕೆಳು 
ಬಂದತ ಹೆಬೆಬಟತಾ ಕ್ೊಟತಾ, ಮಧನಾಹನದ ಹೂೆತಿುನ ಊಟ ಮನಡಿಕ್ೂೆಂಡತ ಅವರ ಪನಡಿಗೆ ಅವರತ 
ಹೊೇಗತತ್ನುರೆ.  ಹಳಿುಗಳಲ್ಲಿ ರನತಿರ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹನಸೆ್ಾಲಚಗೆ ಹೊೇಗಿ ರೆ್ೂೇಡಿದರೆ ಒಂದತ ನರಪ್ತಳುೆಯೂ 
ಮಲಗಿರತವುದಲಿ.  ಸಕ್ನಾರದ ಹಣ ಅಪವಾಯವನಗತತಿುದೆ.  ಸಕ್ನಾರದ ಉದೆಿೇಶ ಗನರಮನಂತ್ರ 
ಪರದೆೇಶದ ಬಡ ಮಕೆಳ, ಶೆ್ೇಷ್ಟತ್ ವಗಾದವರನತನ ಶೆೈಕ್ಷ್ಣಿಕವನಗಿ ಮೇಲೆತ್ತುವಂತ್ಹ ಉದೆಿೇಶ 
ವಿಫಲವನಗತತಿುದ.ೆ  ಕ್ನಲಕ್ನಲಕ್ೆೆ ಯೇಜರೆ್ಗಳನತನ ಬದಲನವಣೆ ಮನಡಿಕ್ೊಳುಬೆೇಕತ.  ಐ.ಎ.ಎಸ್., 
ಕ್.ೆಎ.ಎಸ್., ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು, ರನಜಕ್ನರಣಿಗಳಿಗೆ ಅವರತ ಸರಿಯನದ ಅನತಭ್ವದ ಮನತ್ತಗಳ 
ಮನಗಾದಶಾನ ಕ್ೊಡಬೆೇಕತ.  ರ್ನವುಗಳು ಕತಳಿತ್ತಕ್ೊಂಡತ ಇವತಿುನ ಕ್ನಲಕ್ೆೆ ಏನತ ಮನಡಬೇೆಕತ, 
ಏನತ ಆಗಬೇೆಕತ ಎಂದತ ಚಿಂತ್ನ-ಮಂಥನ ಮನಡಬೇೆಕತ.  ಉದನಹರಣೆಗ ೆ ನಮಾ ಗದಗ, ನನನ 
ಭನಗವನದ ಕನಕಪತರ ಅಥವನ ಕತಂದನಪತರರೆ್ೂೇ ಅದರ ಸತತ್ುಮತತ್ು ಪರದೆೇಶಗಳ ಐದತ ಕಿಲೂೆೇ 
ಮಿೇಟರಚ ಅಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಕ್ನಾರಿ ಶನಲ ೆ ಇರತವುದನತನ ತೆ್ಗೆಸಿ ರೆ್ೂೇಡಿ. ಯನವುದೊೇ School 
Development Committee ರೆ್ೂೇಡಿಕ್ೂೆಳುುತಿುರತವ ಶನಲೆಯಲ್ಲಿ ಹನಜರನತಿ ಇರತತ್ುದೆ.  
ಇನತನಳಿದ ಶನಲೆಗಳಲ್ಲಿ 2, 3, 4, 7, 8, 10 ಮಕೆಳಿರತತ್ನುರೆ.  ಆ ಮಕೆಳ ಪೊೇಷಕರತ ಆಟೂೆೇ 
ಓಡಿಸಲ್ಲ, ಕೂಲ್ಲ ಮನಡಲ್ಲ, ಪಂಕಿರಚ ಹನಕಲ್ಲ ತ್ನನ ಮಗ ಕ್ನರೆ್ಾಂಟಚನಲ್ಲಿ ಓದಲ್ಲ ಎಂಬ ಆಸ್ ೆಇರತತ್ುದ.ೆ  
ಮಕೆಳು ಠಸ್ೆಚ, ಪತಸ್ೆಚ ಎಂದತ ಇಂಗಿಿಷಚ ಮನತ್ರ್ನಡಿದರೆ ಸ್ನಕತ.  ಅವರಿಗೆ ಅಥಾವನಯಿತೆ್ೂೇ 
ಬಿಟಿಾತ್ೊೇ.  ಅವರ ಮಕೆಳು ಆಟೊೇದಲ್ಲಿ ಹೂೆೇಗಬೇೆಕತ, ಆಟೊೇದಲ್ಲಿ ಇಳಿಯಬೆೇಕತ ಎಂಬ ಆಸ್ೆ 
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ಇರತತ್ುದೆ.  ಅದತ ತ್ಪತಪ ಎಂದತ ರ್ನವು ಹೇೆಳುವುದಕ್ೆೆ ಬರತವುದಲಿ.  ಆ ಆಸ್ಯೆಿಂದ ಸಕ್ನಾರಿ 
ಶನಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಗಣನೇಯವನಗಿ ಹನಜರನತಿಯ ಕ್ೊರತೆ್ ಇರತತ್ುದೆ.  

ದೆಹಲ್ಲ ಸಕ್ನಾರ; ಯನವುದೆೇ ಇರಲ್ಲ.  ಗತಣಕ್ೆೆ ಮತ್ೆರವಿಲಿ. ಇವತ್ತು ಅವರತ ಪಂಜನಬಚನಲ್ಲಿ 
ಗೆದನಿಯಿತ್ತ.  ನಮಿಾಬಬರನೂನ ಮಣಿಸಿ ನಮಾನತನ ಮೂರರೆ್ೇ ಸ್ನಾನಕ್ೆೆ ತ್ಳಿುದರತ,  ನಮಾನತನ ಎರಡರೆ್ೇ 
ಸ್ನಾನಕ್ೆೆ ತ್ಳಿುದರತ.  ಗತಣಮಟಾದ ಶ್ಕ್ಷ್ಣವನತನ ಸಕ್ನಾರಿ ಶನಲೆಗಳು ಯನವುದೇೆ ಖನಸಗಿ ಶನಲೆಗಳಿಗೆ 
ಕಡಿಮ ಇಲಿದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ದೆಹಲ್ಲ ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ಕ್ೊಡತವುದಕ್ೆೆ ಸ್ನಧಾವನಗತವುದನದರೆ ಯನವುದೆೇ 
ರನಜಕಿೇಯ ಪಕ್ಷ್ವಿರಲ್ಲ; ಕರ್ನಾಟಕ ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ಕ್ೊಡತವುದಕ್ೆೆ ಏತ್ಕ್ೆೆ ಸ್ನಧಾವಿಲಿ? ಆ ಬಗೆೆ ಏತ್ಕ್ೆೆ 
ಚಿಂತ್ರ್ ೆ ನಡಯೆತತಿುಲಿ? ಅರ್ನವಶಾಕವನಗಿ ಕಟತಾತಿುರತವಂತ್ಹ ಹನಸೆ್ಾಲಚಗಳ ನಮನಾಣವನತನ 
ನಲ್ಲಿಸಬೆೇಕತ.  ಕರ್ನಾಟಕ ಪಬಿಿಕಚ ಶನಲೆಯ ಕಲಪರ್ೆಯನತನ ಹೆಚತಿ ಮನಡತತ್ನು ಹೂೆೇಗಬೇೆಕತ.  
ಪಂಚನಯಿತಿಗೂೆಂದತ ಗತಣಮಟಾದ ಶನಲೆಗಳನತನ ನಮನಾಣ ಮನಡತತ್ನು ಹೂೆೇಗಬೇೆಕತ.  ನಮಗ ೆ
ಎಲನಿ ಗೊತ್ತು.  ಖನಸಗಿ ಶನಲೆಗಳ ಕ್ನರೆ್ಾಂಟಚ ಹೆಸರತಗಳನತನ ರೆ್ೂೇಡಿದರ ೆ ಅವು ಕಿರಶ್ಿಯನ್ಚ 
ಮಿಷನರಿಯ ಶನಲೆಗಳನಗಿರತತ್ುವೆ.  ನಮಾಲ್ಲಿ ಸ್ೇೆಂಟಚ ಮೈಕಲಚ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಒಂದತ ಶನಲ ೆಇದೆ.  
ಆದರೆ ಅದನತನ ನಡಸೆತತಿುರತವವರತ ಮತಸಿಿಂಮರತ.  ಸ್ೇೆಂಟಚ ಆನ್ೆಚ ಎಂಬ ಒಂದತ ಶನಲ ೆ ಇದೆ.  
ಅದನತನ ನಮಾವರತ ಯನರೊೇ ಒಬಬರತ ನಡಸೆತತಿುದನಿರ.ೆ  ಏತ್ಕ್ೆೆ ಶನಲೆಗಳಿಗೆ ಈ ರಿೇತಿಯ 
ಹೆಸರತಗಳನನಟತಾಕ್ೊಂಡಿದಿೇರಿ ಎಂದತ ಕ್ೆೇಳಿದರೆ ಆಕಷಾಣೆಗನಗಿ ಎಂದತ ಹೇೆಳುತ್ನುರೆ.  ಆ ರಿೇತಿ 
ಹೆಸರನನಟತಾಕ್ೊಂಡರೇೆರ್ೆೇ ಮಕೆಳು ಬಂದತ ಅಡಿಾಶನ್ಚ ಆಗತತ್ನುರ.ೆ  ಆದರ ೆ ಒಳಗಡ ೆ ಹೊೇಗಿ 
ರೆ್ೂೇಡಿದರ ೆಅದರ ಬಂಡವನಳ ಏನೂ ಇಲಿ.  ಅದಕ್ೆೆ ರ್ನನತ ಹೆೇಳುವುದೆೇರ್ಂೆದರೆ, ಇವುಗಳಿಗೆಲನಿ ವೆಚಿ 
ಮನಡತವ ಬದಲತ ಹನಸೆ್ಾಲಚಗಳನತನ ಟೌನ್ಚಗಳ ಸತತ್ುಮತತ್ು ಮನಡತವ ಬದಲತ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಬಿಿಕಚ 
ಶನಲೆಯಂತ್ಹ ಶನಲೆಗಳ ನಮನಾಣಕ್ೆೆ; ಎಲನಿ ಮೂಲಭ್ೂತ್ ಸ್ೌಕಯಾಗಳನತನ ಒಳಗೊಂಡಿರತವಂತ್ಹ 
ಸತಸಜಿಜತ್ ಸಕ್ನಾರಿ ಶನಲೆಗಳನತನ ನಮನಾಣ ಮನಡಬೇೆಕತ. 

(ಮತಂದತ) 
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(264) 10-03-2022 KH/MD    7-10 

(ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಾತಿ) 

ಶ್ರೇ ಎಸ್.ರವಿ (ಮತಂದತ):-  

ಖನಸಗಿ ಶನಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ತ.ಯತ.ಸಿ., ಡಿಗಿರ ಫೆೇಲನದ ಶ್ಕ್ಷ್ಕರತ ಪನಠ ಮನಡತತಿುರತತ್ನುರೆ. ಆದರೆ, ನನಗ ೆ
ಹೆಮಾ ಎನಸತತ್ುದ.ೆ ರ್ನನತ ಚಿಕೆಮಗಳೂರಿನ ಮನನಾ ಗೊೇವಿಂದೇೆಗೌಡರವರನತನ ರೆ್ನಪ್ತಸಿಕ್ೂೆಳುುತ್ೆುೇರೆ್. 
ಅವರತ Teachers Recruitment ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ೆ ತ್ಂದರತವಂತ್ಹ Act ನಂದ ಇವತ್ತು 
ಶ್ಕ್ಷ್ಕರ ರೆ್ೇಮಕ್ನತಿಯಲ್ಲಿ ಯನವುದೆೇ corruption ಇಲಿದೆೇ ಪನರದಶಾಕವನಗಿ 
ನಡಯೆತತಿುರತವಂತ್ಹದತಿ ಆಗಿದ.ೆ ನಮಾ ಕಡ ೆ ಬಿ.ಎಡ., ಎಂ.ಎಡ., ಮನಡಿರತವಂತ್ಹ ಗತಣಮಟಾ 
ಶ್ಕ್ಷ್ಕರತ ಇದನಿರ,ೆ ಅವರ ಕಡಯೆಿಂದ ಪನಠ ಹೇೆಳಿಸಬಹತದತ. ರ್ನವು ಕನನಡ ಭನಷ್ಯೆನತನ 
ಕಲ್ಲಸಲೆೇಬೆೇಕತ. ಕನನಡ ನಮಾ ಮನತ್ೃ ಭನಷ್,ೆ ಮೂಲ ಭನಷ್,ೆ ಆದರ,ೆ ಇಂಗಿಿೇಷಚ ಭನಷ್ಯೆನತನ 
ಒಂದತ ಪಠಾ ಪತಸುಕವರ್ನನಗಿ ಅಳವಡಿಸಿ, ಇಂಗಿಿೇಷಚ ಭನಷ್ಯೆನತನ ಮೊದಲ್ಲನ ದನದಂದಲೇೆ 
ಕಲ್ಲಸತವಂತ್ಹ ವಾವಸೆ್ಾ ನಡಯೆಬೆೇಕತ. ಈ ಬಜೆಟಚನಲ್ಲಿ ಏಕ್ೆ ಇದತ reflect ಆಗಲ್ಲಲಿ? ಇದನತನ 
ಮನಡಿದಿರ ೆರ್ನನತ ಇದತ ಒಳೆುಯ ಬಜೆಟಚ ಎಂದತ ಒಪ್ತಪಕ್ೊಳುುತಿುದೆಿ. ತ್ಮಾವರಲೆನಿ ವಿೇರನವೆೇಶದಂದ 
ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ನು ಬಂದರಲಿವೆೇ, ಬಿಲತಿ-ಬನಣಗಳನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡತ ಪನಶತಪತ್ನಸರಗಳನತನ ಪರಯೇಗ 
ಮನಡಿದ ಹನಗೆ ನಮಾ ಮೇಲೆಲನಿ ಮನಡಿದರಲಿವೆೇ? ರ್ನವು ಟಿೇಕ್ೆ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆ. ತ್ಮಗೆ ಹೊಟೆಾಹತರಿ, 
ತ್ಮಗ ೆ ಸಹಿಸಿಕ್ೂೆಳುುವುದಕ್ೆೆ ಆಗತವುದಲಿ. ರ್ನವು ಸಮಥಾರಿದೆಿೇವೆ. ಇಂತ್ಹ ಅದತ್ತ್ವನದ 
ಬಜೆಟಚವನತನ ಈ ದೆೇಶ ಮತ್ತು ರನಜಾ ರೆ್ೂೇಡೆೇ ಇರಲ್ಲಲಿ. ಕಂಡರಿಯದ ಕ್ೇೆಳರಿಯದ ಬಜೆಟಚ ಅನತನ 
ಕ್ೊಟಿಾರತವಂತ್ಹ ವಿೇರರತ ರ್ನವು, ಶ್ರರತ ರ್ನವು ಎಂದತ ತ್ನವು ಹೆೇಳುತಿುೇರಲಿವೆೇ, ಇಂತ್ಹ ಎಲನಿ 
ಕ್ನಯಾಕರಮಗಳನತನ ರೂಪ್ತಸಿಕ್ೂೆಂಡತ ತ್ನವು ಬಜೆಟಚ ಕ್ೊಟಿಾದಿರೆ, ರ್ನನತ ಒಪ್ತಪಕ್ೂೆಳುುತಿುದೆಿ. 
ಇದನಾವುದೂೆೇ ಅಡನಸಿ ಬಜೆಟಚ ಅನತನ ಕ್ೊಟತಾಬಿಟತಾ, ಇದನತನ ರ್ನವು ಹೆೇಗ ೆಒಪ್ತಪಕ್ೊಳುಬೇೆಕತ. ಈ 
ಬಜೆಟಚ ಅನತನ ಇವರತ “ಸಬಚ ಕ್ನ ವಿಕ್ನಸ್ಚ”ಚಎಂದತ ಹೆೇಳುತ್ನುರೆ. ಇದನತನ ರ್ನವು ಹೆೇಗ ೆ “ಸಬಚ ಕ್ನ 
ವಿಕ್ನಸ್ಚ ಬಜೆಟಚ”ಚಎಂದತ ಒಪ್ತಪಕ್ೊಳುಬೇೆಕತ?   
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ಶ್ರೇ ಕೆ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಎಷ್ೆಾೇ 
ಒಳೆುಯ ಬಜೆಟಚ ಕ್ೂೆಟಾರೂ ಕೂಡ ಇವರತ “ಬಜೆಟಚ ಒಳೆುಯದಲಿ”ಚಎಂದತ ಹೆೇಳುತ್ನುರೆ.  

ಶ್ರೇ ಎಸ್.ರವಿ (ಸಾಳಿೇಯ ಸಂಸ್ಾೆಗಳ ಕ್ೆೇತ್ರ):- ಮನನಾ ಕ್ೊೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿಯವರೇೆ, 
ಇದತ ಒಳೆುಯ ಬಜೆಟಚ ಎಂದತ ತ್ಮಾ ಆತ್ಾಸ್ನಕ್ಷಿಯನಗಿ ಮನತ್ರ್ನಡಿ. ಆಗ ರ್ನನತ ಒಪ್ತಪಕ್ೊಳುುತ್ೆುೇರೆ್. 

ಶ್ರೇ ಕ್ೊೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಎಷ್ೆಾೇ ಒಳೆುಯ ಬಜೆಟಚ 
ಕ್ೊಟಾರೂ ಕೂಡ ಬಜೆಟಚ ಒಳೆುಯದಲಿ ಎಂದತ ಇವರತ ಹೆೇಳುತ್ನುರೆ. ಅದಕ್ೂೆೆೇಸೆರ ಇರತವುದರೆ್ನಲನಿ 
ಬಿಟತಾ ಉಳಿದರತವುದೆಲನಿ ಹೇೆಳಿಬಿಡತತ್ನುರೆ.  

(ಗೊಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಎಸ್.ರವಿ:- ಮನನಾ ಕ್ೊೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿಯವರೇೆ, ತ್ಮಗ ೆ ತ್ರವಲಿ. ಈ 
ಬಜೆಟಚ ಅನತನ ತ್ನವು advocacy ಮನಡಬೇೆಡಿ. ಇಂತ್ಹ ಕಚಡ ಬಜೆಟಚ ಅನತನ ಉತ್ುಮ ಬಜೆಟಚ 
ಎಂದತ ಹೆೇಳಬೆೇಡಿ.  

ಶ್ರೇ ಕ್ೊೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಮನನಾ ಎಸ್.ರವಿಯವರೇೆ ಒಂದತ ನಮಿಷ. ತ್ನವು 
ತ್ನಲೂಿಕಿನ ಬಗೆೆ ಹೆೇಳಿದಿೇರಿ. ತ್ನಲೂಿಕನತನ ರಚರೆ್ ಮನಡಿದತಿ ಯನರತ ಎಂದತ ಕ್ೆೇಳಿ. 5 ವಷಾಗಳ 
ಕ್ನಲ ಅಧಿಕ್ನರವನತನ ನಡಸೆಿ, ಮೂಲಭ್ೂತ್ ಸ್ೌಕಯಾಗಳನತನ ತ್ನವು ಕ್ೂೆಡಲೇೆ ಇಲಿ.  

ಶ್ರೇ ಎಸ್.ರವಿ:- ಮನನಾ ಕ್ೊೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿಯವರೇೆ, ರ್ನವು ಕ್ೂೆಡಲ್ಲಲಿ. ಮನನಾ 
ವಿ.ಸ್ೂೆೇಮಣಣ ಮತ್ತು ಮನನಾ ಅರಬೆೈಲತ ಶ್ವರನಂ ಹೆಬನಬರಚರವರನತನ ಕರದೆತಕ್ೊಂಡತ ನಮಾ 
ಸಕ್ನಾರವನತನ ಉರತಳಿಸಿಬಿಟಾರಲಿಪಪ. ಅವರನತನ ನಮಾ ಹತಿುರವೆೇ ಬಿಟಿಾದಿರ ೆ ತ್ೊೇರಿಸತತಿುದೆಿವು. 
(ಗೊಂದಲ) ಅವರನತನ ಕರದೆತಕ್ೊಂಡತ ಸಕ್ನಾರವನತನ ಉರತಳಿಸಿಬಿಟತಾ ಕ್ೊಡಲ್ಲಲಿವೆಂದರೆ ಹೇೆಗೆ? 
ತ್ನವು announce ಮನಡಿದ ಮೇಲೆ ಕ್ಲೆಸ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಬಿಡಬೆೇಕ್ನಗಿತ್ತು.  

(ಗೊಂದಲ) 
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ಶ್ರೇ ಕ್ೊೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇವರತ 5 ವಷಾಗಳ ಕ್ನಲ 
ಅಧಿಕ್ನರವನತನ ನಡಸೆಿದನಿರೆ. ಮನನಾ ಕ್ನಗೂೆೇಡತ ತಿಮಾಪಪನವರತ ಇದನಿಗ ಇವರೇೆ 52 ತ್ನಲೂಿಕನತನ 
ರಚರೆ್ ಮನಡಿದಂತ್ಹವರತ. ಇವರತ 5 ವಷಾಗಳ ಕ್ನಲ ಅಧಿಕ್ನರ ಮನಡತವನಗ ಮನನಾ ಕ್ನಗೂೆೇಡತ 
ತಿಮಾಪಪನವರೇೆ ಘೂೇಷಣ ೆ ಮನಡಿದಿರತ. ಇವರತ 5 ವಷಾಗಳಲ್ಲಿ ಯನವುದೆೇ ಮೂಲಭ್ೂತ್ 
ಸ್ೌಕಯಾಗಳನತನ ಕ್ೂೆಡಲ್ಲಲಿ.  

ಶ್ರೇ ಎಸ್.ರವಿ:- ಮನನಾ ಕ್ೊೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿಯವರೇೆ, ಈಗ ತ್ನವು ಏನತ 
ಮನಡಿದಿೇರಿ? 

ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗೌಡ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇವರತ ಈಗ ಏನತ ಮನಡಿದನಿರ?ೆ  

(ಗೊಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಕ್ೊೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇವರತ ಒಂದತ ಬನರಿ 
ರೆ್ನಪತ ಮನಡಿಕ್ೂೆಳುಬೆೇಕತ. ಇವರತ 5 ವಷಾಗಳ ಕ್ನಲ ಅಧಿಕ್ನರದಲ್ಲಿ ಇರತವನಗ ಏನೂ ಮನಡಲ್ಲಲಿ. 
ಆದರೆ ಈಗ ರ್ನವೇೆನತ ಮನಡಲ್ಲಲಿ ಎಂದತ ಹೇೆಳುತ್ನುರೆ.  

ಶ್ರೇ ಎಸ್.ರವಿ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರನಮನ ಪನದಸಪಶಾದಂದ ಅಹಲೆಾಯ ಶನಪ 
ವಿಮೊೇಚರೆ್ಯನಗಿ ಕಲನಿಗಿದಿವಳು ಹೆೇಗ ೆ ರೆ್ೈಜ ರೂಪ ತ್ಳೆದಳೂೆೇ; ಹನಗೆಯೇ, ಮನನಾ ಕ್ೊೇಟ 
ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿಯವರೇೆ, ಸ್ನವಾಜನಕರಿಗ ೆ ಶನಪ ವಿಮೊೇಚರ್ೆ ಮನಡಿ. ಆಗ ರ್ನನತ 
ಒಪ್ತಪಕ್ೊಳುುತ್ೆುೇರೆ್. 

ಶ್ರೇ ಕೆ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಾ ಸದಸಾರೆೇ, ತ್ನವು 
ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೂೆೇ ಹೂೆೇಗಬನರದತ. ತ್ನಲೂಿಕಿನ ಬಗೆೆ ರ್ನವು ಹೆೇಳಿದೆಿೇವೆ. ತ್ನವು ಹನಸೆ್ಾಲಚ ಬಗೆೆ ಏನತ 
ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದಿರೊೇ ಆ ವಿಚನರಕ್ೆೆ ಬನನ.  

(ಗೊಂದಲ) 
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ಡನ|| ತ್ೆೇಜಸಿಾನ ಗೌಡ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಶನಪ ವಿಮೊೇಚರ್ೆಗೆ ಶ್ರೇರನಮರ್ೆೇ 
ಬರಬೆೇಕತ. ಶ್ರೇರನಮನ ಪನದ ಸಪಶಾದಂದಲೇೆ ಶನಪ ವಿಮೊೇಚರ್ ೆಆಗತತ್ುದೆ.  

ಶ್ರೇ ಎಸ್.ರವಿ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 2023ರೆ್ೇ ಸ್ನಲ್ಲಗ ೆ ಅಧಿಕ್ನರಕ್ೆೆ 
ಕ್ನಂಗೆರಸ್ಚನವರೇೆ ಬರಬೆೇಕತ. ತ್ಮಿಾಂದ ಸ್ನಧಾ ಇಲಿ. ಇದತ ಸತ್ಾ, ಇದತ ನತ್ಾ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಈಗ ಸಭೆಯನತನ ರ್ನಳ ೆ ಬೆಳಗೆೆ 10.00 ಗಂಟೆಯವರಗೆೆ 
ಮತಂದೂಡತತಿುದೆಿೇರ್ೆ.  

(ಸದನವು ಸಂಜೆ 7 ಗಂಟೆ 13 ನಮಿಷಕೆ್ೆ ಮತಕ್ನುಯಗೊಂಡತ, ಪತನಃ ದರ್ನಂಕ: 11ರ್ೆೇ 
ಮನರ್ಚಾ ಮನಹ ೆ2022ರ ಶತಕರವನರದಂದತ ಬೆಳಗೆೆ 10.00 ಗಂಟೆಗ ೆಸ್ೇೆರಲತ ನಶಿಯಿಸಿತ್ತ) 

                              <><><> 

 
 


