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                              ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನ ಪರಿಷತ್ತು 
      ನೂರ ನಲವತ್ನುರರೆ್ಯ ಅಧಿವೆೇಶನ 

15ರೆ್ೇ ಮನರ್ಚಾ 2022  
ಮಂಗಳವನರ 

 
 

01.ಪರಕಟಣ ೆ
 ‘The Kashmir Files’ಚಚಲನಚಿತ್ರದ ಪರದಶಾನವನತು ಏಪಾಡಿಸಿರತವ ಬಗೆ್ೆ  
02.ಪರಶೆ್ುೇತ್ುರ  

ಅ) ಚತಕೆ್ೆ ಗತರತತಿನ ಪರಶೆುಗಳಿಗ್ೆ ಮೌಖಿಕವನಗಿ ನೇಡಲನದ ಉತ್ುರಗಳು 
1892 – ನಗರ ಸ್ಥಳಿೇಯ ಸ್ಂಸ್ಥೆಗಳ ಚತರ್ನವಣ ೆನಡದೆತ ಎರಡತ ತಿಂಗಳು ಕಳದೆರೂ  
        ಮೇಸ್ಲನತಿ ಪರಕಟಿಸ್ದ ಕತರಿತ್ತ  

- ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವೆಂಕಟೆೇಶ್ 
- ಶ್ರೇ ಬಿ.ಎ. ಬಸ್ವರನಜತ (ನಗರನಭಿವೃದ್ಧಿ ಸ್ಚಿವರತ) 

                    (ಉತ್ುರ ಒದಗಿಸ್ಲತ ಒಂದತ ವನರ ಕ್ನಲನವಕ್ನಶ ನೇಡಲನಯಿತ್ತ) 

 1878 – ಪ್ನರಥಮಕ ಕೃಷಿ ಸ್ಹಕ್ನರ ಸ್ಂಘಗಳ ಸ್ನಥಪರ್ೆ ಕತರಿತ್ತ 
- ಶ್ರೇ ನರನಣಿ ಹಣಮಂತಚ ರತದರಪಪ 
- ಶ್ರೇ ಎಸ್.ಟಿ. ಸ್ೂೆೇಮಶೆೇಖರಚ (ಸ್ಹಕ್ನರ ಸ್ಚಿವರತ)  

 1800 – ಕರ್ನಾಟಕ ನಗರ ನೇರತ ಸ್ರಬರನಜತ ಮತ್ತು ಒಳಚರಂಡಿ ಮಂಡಳಿ  
         ಯೇಜರೆ್ಗಳ ಕತರಿತ್ತ 

- ಶ್ರೇ ಕ್.ೆಎ.ತಿಪ್ಪೆೇಸ್ನಾಮ  
- ಶ್ರೇ ಬಿ.ಎ. ಬಸ್ವರನಜತ (ನಗರನಭಿವೃದ್ಧಿ ಸ್ಚಿವರತ) 

1802 – ಬಿೇದರಚ ನಗರ ಕತಡಿಯತವ ನೇರಿನ ಸ್ಮಸ್ೆೆ ಕತರಿತ್ತ 
- ಅರವಿಂದ ಕತಮನರಚ ಅರಳಿ  
- ಶ್ರೇ ಬಿ.ಎ. ಬಸ್ವರನಜತ (ನಗರನಭಿವೃದ್ಧಿ ಸ್ಚಿವರತ) 

 

ವಿಷಯಾನುಕ್ರ ಮಣಿಕೆ (INDEX) 

 

 INDEX Iind 

index 

 

 



2 

                                                                                                                                                  ವಿಪ/15-03-2022   
“ wzÀÄÝ¥ÀrAiÀiÁUÀzÀ ¥Àæw/unedited copy/£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ¼À°è CxÀªÁ ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉUÁV G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀPÀÆqÀzÀÄ 

__________________________________________________________________________________ 

1863 – ಬಲ್ೆಚ ಡರಗಚ ಪ್ನರ್ಚಾ ಯೇಜರೆ್ ಕತರಿತ್ತ  
- ಶ್ರೇ ಶಶ್ೇಲ್ಚ ಜಿ.ನಮೇಶ್ 
- ಡನ: ಮತರತಗ್ೆೇಶ್ಚ ಆರ. ನರನಣಿ (ಬೃಹತಚ ಮತ್ತು ಮಧ್ೆಮ ಕ್ೈೆಗ್ನರಿಕ್ ೆ 

                            ಸ್ಚಿವರತ 
1868 – ಆಸಿು ತೆ್ರಿಗೆ್ ಸ್ಂಗರಹ ಸ್ೂೆೇರಿಕ್ೆ ಬಗ್ೆೆ 

- ಡನ: ಕ್.ೆಗ್ೊೇವಿಂದರನಜ್ 
- ಶ್ರೇ ಎನ್.ರ್ನಗರನಜತ (ಎಂ.ಟಿ.ಬಿ) (ಪ್ೌರನಡಳಿತ್, ಸ್ಣಣ ಕ್ೆೈಗ್ನರಿಕ್ೆಗಳು  
                ಹನಗೂ ಸ್ನವಾಜನಕ ವಲಯ ಉದೆಮಗಳ ಸ್ಚಿವರತ) 

1840 -  ದನಸ್ನಪತರ ಉಪ ಮನರತಕಟೆೆಯನತು ಉಪಯೇಗಿಸ್ದ್ಧರತವ ಬಗೆ್ೆ 
- ಶ್ರೇ ಎಸ್.ರವಿ 
- ಶ್ರೇ ಎಸ್.ಟಿ. ಸ್ೂೆೇಮಶೇೆಖರಚ (ಸ್ಹಕ್ನರ ಸ್ಚಿವರತ)   

1884 – ಇಲನಖಯೆಲ್ಲಿ ಕ್ನಯಾನವಾಹಿಸ್ತತಿುರತವ ರ್ೌಕರರ ಬಗೆ್ೆ  
- ಶ್ರೇ ಆಯನೂರತ ಮಂಜತರ್ನಥ್ 
- ಶ್ರೇ ಬಿ.ಎ. ಬಸ್ವರನಜತ (ನಗರನಭಿವೃದ್ಧಿ ಸ್ಚಿವರತ) 

1886 – ಕ್ೊಡಗತ ಜಿಲೆಿಯ ಎಲನಿ ನಗರ ಸ್ಥಳಿೇಯ ಸ್ಂಸೆ್ಥಗಳಿಗ್ೆ ಸ್ಂಪೂಣಾವನಗಿ  
        ಯತ.ಜಿ.ಡಿ. ವೆವಸೆ್ಥ ಕಲ್ಲಪಸ್ತವ ಕತರಿತ್ತ  

- ಎಸ್.ವಿೇಣನ ಅಚಚಯೆ  
- ಶ್ರೇ ಬಿ.ಎ. ಬಸ್ವರನಜತ (ನಗರನಭಿವೃದ್ಧಿ ಸ್ಚಿವರತ) 

1874 – ಸ್ಣಣ ಕ್ೆೈಗ್ನರಿಕ್ೆಯನತು ಪ್ನರರಂಭಿಸ್ತವ ಕತರಿತ್ತ  
- ಶ್ರೇ ಕತಶನಲಪಪ ಎಂ.ಪಿ 
- ಶ್ರೇ ಎನ್.ರ್ನಗರನಜತ (ಎಂ.ಟಿ.ಬಿ) (ಪ್ೌರನಡಳಿತ್, ಸ್ಣಣ ಕ್ೆೈಗ್ನರಿಕ್ೆಗಳು  
                ಹನಗೂ ಸ್ನವಾಜನಕ ವಲಯ ಉದೆಮಗಳ ಸ್ಚಿವರತ) 

1858 – ನಗಮ/ಮಂಡಳಿಯ ಕತರಿತ್ತ  
- ಶ್ರೇ ಹರಿೇಶ್ಚ ಕತಮನರ 
- ಶ್ರೇ ಎನ್.ರ್ನಗರನಜತ (ಎಂ.ಟಿ.ಬಿ) (ಪ್ೌರನಡಳಿತ್, ಸ್ಣಣ ಕ್ೆೈಗ್ನರಿಕ್ೆಗಳು  
                ಹನಗೂ ಸ್ನವಾಜನಕ ವಲಯ ಉದೆಮಗಳ ಸ್ಚಿವರತ) 
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1846 – ರನಜೆದ ಪ್ನಲ್ಲಕ್ ೆಮತ್ತು ಮಹನನಗರ ಪ್ನಲ್ಲಕ್ಗೆಳ ಕ್ನಯಾವೆೈಖರಿ ಕತರಿತ್ತ  
- ಶ್ರೇ ಪಿ.ಆರ.ರಮೇಶ್ 
- ಶ್ರೇ ಬಿ.ಎ. ಬಸ್ವರನಜತ (ನಗರನಭಿವೃದ್ಧಿ ಸ್ಚಿವರತ) 

1880 – ಹೊಸ್ ಕ್ೆೈಗ್ನರಿಕ್ನ ಆಸಿು ತೆ್ರಿಗೆ್ ನೇತಿ ಕತರಿತ್ತ  
- ಶ್ರೇ ಮತನರನಜತ ಗ್ೌಡ ಪಿ.ಎಂ.  
- ಶ್ರೇ ಎನ್.ರ್ನಗರನಜತ (ಎಂ.ಟಿ.ಬಿ) (ಪ್ೌರನಡಳಿತ್, ಸ್ಣಣ ಕ್ೆೈಗ್ನರಿಕ್ೆಗಳು  
                ಹನಗೂ ಸ್ನವಾಜನಕ ವಲಯ ಉದೆಮಗಳ ಸ್ಚಿವರತ) 

ತ್ಡಹೆಿಡಿಯಲನದ ಪರಶೆು 
1319 – ಮಂಗಳೂರತ ಮಹನನಗರ ಪ್ನಲ್ಲಕ್ಯೆ ಒಳಚರಂಡಿ ವೆವಸೆ್ಥ ಕತರಿತ್ತ  

-  ಶ್ರೇ ಪರತ್ನಪಚ ಸಿಂಹ ರ್ನಯರ್ಚ ಕ್ೆ. 
-    ಶ್ರೇ ಬಿ.ಎ. ಬಸ್ವರನಜತ (ನಗರನಭಿವೃದ್ಧಿ ಸ್ಚಿವರತ) 

1316 – ಮಂಗಳೂರತ ಮಹನನಗರ ಪ್ನಲ್ಲಕ್ಯೆ ಒಳಚರಂಡಿ ವೆವಸೆ್ಥ ಕತರಿತ್ತ  
-  ಶ್ರೇ ಆರ.ರನಜೆೇಂದರ ರನಜಣಣ 
-    ಶ್ರೇ ಆಚನರ ಹನಲಪಪ ಬಸ್ಪಪ (ಗಣಿ ಮತ್ತು ಭೂ ವಿಜ್ಞನನ, ಮಹಿಳನ   

                ಮತ್ತು ಮಕೆಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ವಿಕಲಚೇೆತ್ನರ  
                ಹನಗೂ ಹಿರಿಯ ರ್ನಗರಿಕರ ಸ್ಬಲ್ಲೇಕರಣ ಸ್ಚಿವರತ) 

    ಆ)  ಚತಕ್ೆೆ ಗತರತತಿಲಿದ ಪರಶೆುಗಳಿಗ್ ೆಲ್ಲಖಿತ್ ಮೂಲಕ ನೇಡಲನದ ಉತ್ುರಗಳು 
 
03. ಸ್ಭನಪತಿಯವರ ಅನತಮತಿ ಮೇರಗೆ್ೆ ಪರಸ್ನುಪಿಸ್ಲಪಟೆ ವಿಷಯಗಳು 

 ಅ) ಪತರಭವನ ಶ್ಥಿಲನವಸ್ಥೆ ಬಗೆ್ೆ. 
    - ಶ್ರೇ ಕ್.ೆಟಿ.ಶ್ರೇಕಂಠೆೇಗ್ೌಡ 
    - ಶ್ರೇ ಕ್ೊೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ್ ಪೂಜನರಿ (ಸ್ಭನರ್ನಯಕರತ) 
 ಆ) ಸ್ಕ್ನಾರಿ ಇಲನಖಗೆಳಲ್ಲಿ ರ್ೆೇಮಕಗ್ೂೆಂಡ ಪರಿಶ್ಷೆ ಪಂಗಡದ ಗ್ೊಂಡ, ಟೊೇಕರ,ೆ  
          ಕ್ೊೇಳಿ ಜನತಿಗಳ ಸಿಂಧ್ತತ್ಾ ಪರಮನಣ ಪತ್ರ ನೇಡತವ ಕತರಿತ್ತ  
    - ಡನ: ತ್ಳವನರಚ ಸ್ನಬಣಣ  

- ಶ್ರೇ ಕ್ೊೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ್ ಪೂಜನರಿ (ಸ್ಭನರ್ನಯಕರತ) 
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ಇ) ರನಜೆದಲ್ಲಿ ವಿವನಹಿತ್ ಮಹಿಳಯೆರ ಮೇಲ್ಲನ ಕ್ೌಟತಂಬಿಕ ದೌಜಾನೆ ಮತ್ತು  
   ಯತವತಿಯರ ಮೇಲ್ಲನ ಲೆೈಗಿಕ ದೌಜಾನೆಕ್ೆೆ ಕಡಿವನಣ ಹನಕತವ ಕತರಿತ್ತ.  

    - ಶ್ರೇ ಸ್ಲ್ಲೇಂ ಅಹಮದ್ 
- ಶ್ರೇ ಕ್ೊೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ್ ಪೂಜನರಿ (ಸ್ಭನರ್ನಯಕರತ) 

ಈ) ಕರೊೇನ ಸ್ೂೆೇಂಕತ ಸ್ಂದಭಾದಲ್ಲಿ ರೆ್ೇಮಕ ಮನಡಿಕ್ೊಂಡ 4000  
    ಸಿಬಬಂದ್ಧಗಳನತು ಬಿಡತಗಡೆಗ್ೊಳಿಸ್ತತಿುರತವ ಕತರಿತ್ತ  
   - ಡನ: ಡಿ.ತಿಮಮಯೆ 

- ಶ್ರೇ ಕ್ೊೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ್ ಪೂಜನರಿ (ಸ್ಭನರ್ನಯಕರತ) 
ಉ) ಚೆರೆ್ೈ ಎರ್ಸಚಪ್ೆರಸ್ಚ ಕ್ನರಿಡನರಚ ಕ್ನಮಗ್ನರಿಗ್ ೆಕ್ೊೇಲನರ ಜಿಲನಿಧಿಕ್ನರಿಯವರತ  
    ಕ್ೆರೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಣತಣ ತೆ್ಗ್ಯೆಲತ ನೇಡಿರತವ ಅನತಮತಿಯನತು ರದತುಪಡಿಸಿ  
    ಧ್ೂಳಿನಂದ ಹನಳನಗಿರತವ ಬೆಳಗೆ್ೆ ಪರಿಹನರ ಮಂಜೂರತ ಮನಡತವ ಕತರಿತ್ತ  

    - ಶ್ರೇ ಗ್ೂೆೇವಿಂದರನಜತ  
- ಶ್ರೇ ಆಚನರ ಹನಲಪಪ ಬಸ್ಪಪ (ಗಣಿ ಮತ್ತು ಭೂ ವಿಜ್ಞನನ,  
  ಮಹಿಳನ ಮತ್ತು ಮಕೆಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ವಿಕಲಚೆೇತ್ನರ  

            ಹನಗೂ ಹಿರಿಯ ರ್ನಗರಿಕರ ಸ್ಬಲ್ಲೇಕರಣ ಸ್ಚಿವರತ) 
ಊ) ರನಜೆದಲ್ಲಿರತವ ಸ್ನರಿಗ್ ೆಕಚೆೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ದಲನಿಳಿಗಳು ಲಂಚದ ಆಮಷ  
     ನೇಡತತಿುರತವ ಬಗೆ್ೆ 

    - ಶ್ರೇ ಮತನರನಜತ ಗ್ೌಡ ಪಿ.ಎಂ. 
- ಶ್ರೇ ಕ್ೊೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ್ ಪೂಜನರಿ (ಸ್ಭನರ್ನಯಕರತ) 

ಋ) 2021-22ರೆ್ೇ ಸ್ನಲ್ಲಗ್ ೆಜಿಲನಿ ಮತ್ತು ತ್ನಲೂಿಕತ ಪಂಚನಯಿತಿ ಸಿಬಬಂದ್ಧಗಳ  
     ವೆೈದೆಕೇಯ ವೆಚಚ ಮರತಪ್ನವತಿ ಕತರಿತ್ತ 

    - ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗ್ೌಡ 
- ಶ್ರೇ ಕ್ೊೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ್ ಪೂಜನರಿ (ಸ್ಭನರ್ನಯಕರತ) 
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ಎ) ರನಜೆದ ಗ್ನರಮ ಪಂಚನಯಿತಿ ಕಚೆೇರಿಗಳು ಸ್ನವಾಜನಕ ಹಿತ್ನಸ್ಕು  
   ಅನತಸ್ನರವನಗಿ ಕ್ನಯಾನವಾಹಿಸ್ದೆೇ ಇರತವ ಬಗ್ೆೆ 

    - ಶ್ರೇ ಪರದ್ಧೇಪಚ ಶೆಟೆರ 
- ಶ್ರೇ ಕ್ೊೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ್ ಪೂಜನರಿ (ಸ್ಭನರ್ನಯಕರತ) 

ಏ) ಆಥಿಾಕವನಗಿ ಹಿಂದತಳಿದ ವಗಾಗಳ ಜನರಿಗ್ೆ ಶ್ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಶೆೇಕಡ 10ರಷತೆ  
   ಮೇಸ್ಲನತಿ ಕ್ನಯ್ದು ತ್ರತವ ಬಗೆ್ೆ 

    - ಶ್ರೇ ಎಸ್.ವಿಿ. ಸ್ಂಕನೂರ 
- ಶ್ರೇ ಕ್ೊೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ್ ಪೂಜನರಿ (ಸ್ಭನರ್ನಯಕರತ) 

ಐ) ಬಳನಾರಿ ಜಿಲೆಿ ಸ್ಂಡೂರತ ತ್ನಲೂಿಕತ ಸ್ತಲನುನಪತರ ಗ್ನರಮವನತು ಸ್ಥಳನಂತ್ರ  
   ಮನಡತವ ಬಗೆ್ೆ 

    - ಶ್ರೇ ವೆೈ.ಎಂ.ಸ್ತಿೇಶ್ 
- ಶ್ರೇ ಕ್ೊೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ್ ಪೂಜನರಿ (ಸ್ಭನರ್ನಯಕರತ) 

04. ಸ್ಭನಪತಿಯವರ ಅನತಮತಿ ಮೇರಗೆ್ೆ ಪರಸ್ನುಪಿಸ್ಲಪಟೆ ವಿಷಯಗಳಿಗ್ೆ ಸ್ಂಬಂಧ್ಪಟೆ ಸ್ಚಿವರ 
ಹೆೇಳಿಕ್ೆಗಳು  

ಅ) ದ್ಧರ್ನಂಕ 8-03-2022ರಂದತ ಶ್ರೇ ದತಮನಮ ಉಳಾೆೇಕರಚರವರತ    
ಮೇನತಗ್ನರರ ಮಹಿಳಯೆರ ಸ್ಬಲ್ಲೇಕರಣದ ಬಗ್ೆೆ ಪರಸ್ನುಪಿಸಿರತವ ವಿಷಯ 

- ಶ್ರೇ ಕ್ೊೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ್ ಪೂಜನರಿ (ಸ್ಭನರ್ನಯಕರತ)    
  (ಮೇನತಗ್ನರಿಕ್,ೆ ಬಂದರತ ಮತ್ತು ಒಳರ್ನಡತ ಜಲಸ್ನರಿಗ್ ೆಸ್ಚಿವರ   
   ಪರವನಗಿ) 

ಆ) ದ್ಧರ್ನಂಕ 8-03-2022ರಂದತ ಶ್ರೇ ಮತನರನಜತಗ್ೌಡ ಹನಗೂ ಶ್ರೇ ರಮೇಶ್ಚ    
   ಗ್ೌಡರವರತಗಳು ಕ್ನನೂನತ ಹನಗೂ ಸ್ತವೆವಸ್ೆಥಯನತು ಕ್ನಪ್ನಡತವ ಸ್ಮನಜದ  
 ರಕ್ಷಕರನಗಿರತವವರತ ಮನಫಿಯನಗಳ ಕ್ೆೈಜೊೇಡಿಸಿ ರಕ್ಷಕರೇೆ ಭಕ್ಷಕರನಗಿರತವುದರಿಂದ  
   ಭರಷ್ನೆಚನರ, ಅಕರಮ, ಅರ್ೆೈತಿಕ ವೆವಸೆ್ಥಯನತು ಬದಲ್ಲಸ್ತವ ಕತರಿತ್ತ ಪರಸ್ನುಪಿಸಿರತವ  
   ವಿಷಯ 

- ಶ್ರೇ ಕ್ೊೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ್ ಪೂಜನರಿ (ಸ್ಭನರ್ನಯಕರತ) (ಗೃಹ     
  ಸ್ಚಿವರ ಪರವನಗಿ) 
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ಇ) ದ್ಧರ್ನಂಕ 9-03-2022ರಂದತ ಶ್ರೇ ಆರ.ಬಿ.ತಿಮಮಪೂರಚರವರತ ಪರಸ್ನುಪಿಸಿರತವ   
   ಮತಧೊೇಳ ತ್ನಲೂಿಕನ ಲೊೇಕ್ನಪತರದ ಹೆದನುರಿಯಲ್ಲಿ ಪರತಿಮ ಸ್ನಥಪಿಸ್ತವ  
   ಕತರಿತ್ತ ಪರಸ್ನುಪಿಸಿರತವ ವಿಷಯ 

- ಶ್ರೇ ಕ್ೊೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ್ ಪೂಜನರಿ (ಸ್ಭನರ್ನಯಕರತ) (ಇಂಧ್ನ   
            ಹನಗೂ ಕನುಡ ಮತ್ತು ಸ್ಂಸ್ೃತಿ ಸ್ಚಿವರ ಪರವನಗಿ) 

ಈ) ದ್ಧರ್ನಂಕ 9-03-2022ರಂದತ ಶ್ರೇ ಪಿ.ಎಂ.ಮತನರನಜತ ಗ್ೌಡರವರತ    
ತ್ೊೇಟಗ್ನರಿಕ್ನ ಇಲನಖಯೆಲ್ಲಿ ಮಹಿಳನ ಸಿಬಬಂದ್ಧಗಳಿಗ್ೆ ಅನಗತ್ೆ ಕರತಕತಳ 
ನೇಡತತಿುರತವ ಬಗೆ್ೆ ಪರಸ್ನುಪಿಸಿರತವ ವಿಷಯ 

- ಶ್ರೇ ಕ್ೊೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ್ ಪೂಜನರಿ (ಸ್ಭನರ್ನಯಕರತ) 
(ತ್ೊೇಟಗ್ನರಿಕ್ೆ ಹನಗೂ ಯೇಜರೆ್, ಕ್ನಯಾಕರಮ ಸ್ಂಯೇಜರೆ್ 
ಮತ್ತು ಸ್ನಂಖಿೆಕ ಸ್ಚಿವರ ಪರವನಗಿ) 

ಉ) ದ್ಧರ್ನಂಕ 9-03-2022ರಂದತ ಶ್ರೇ ಸಿ.ಎಂ. ಇಬನರಹಿಂರವರತ    
ಕಲಬತಗಿಾ ಜಿಲೆಿ ಆಳಂದ ಪಟೆಣದಲ್ಲಿ 1.3.2022ರಂದತ ಸ್ಕೆ್ಷನ್ಚ 144ನತು 
ಉಲಿಂಘಿಸಿದ ಬಗ್ೆೆ ಪರಸ್ನುಪಿಸಿರತವ ವಿಷಯ 

- ಶ್ರೇ ಕ್ೊೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ್ ಪೂಜನರಿ (ಸ್ಭನರ್ನಯಕರತ)  
  (ಗೃಹ ಸ್ಚಿವರ ಪರವನಗಿ) 

ಊ) ದ್ಧರ್ನಂಕ 10-03-2022ರಂದತ ಶ್ರೇ ಕೆ್.ಹರಿೇಶ್ಚ ಕತಮನರಚರವರತ    
ಬೆಂಗಳೂರತ ನಗರದಲ್ಲಿ ಬೆೇಸಿಗೆ್ ಪ್ನರರಂಭವನಗತವ ಮತನುವೆೇ ಕತಡಿಯತವ 
ನೇರಿಗ್ೆ ತ್ೊಂದರೆಯನಗಿರತವ ಬಗ್ೆೆ ಪರಸ್ನುಪಿಸಿರತವ ವಿಷಯ 

- ಶ್ರೇ ಕ್ೊೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ್ ಪೂಜನರಿ (ಸ್ಭನರ್ನಯಕರತ)  
  (ಮತಖೆಮಂತಿರಗಳ ಪರವನಗಿ) 
 

ಋ) ದ್ಧರ್ನಂಕ 10-03-2022ರಂದತ ಡನ: ತಿಮಮಯೆರವರತ ರನಜೆದಲ್ಲಿ ಕಳಪ್ೆ  
    ಗತಣ ಮಟೆದ ಆಹನರ ತ್ಯನರಿಕ್ೆ ಮತ್ತು ಸ್ೇೆವರ್ೆಯಿಂದ ಜನರ ಆರೂೆೇಗೆದ  
    ಮೇಲೆ ಉಂಟನಗತತಿುರತವ ದತಷಪರಿಣನಮದ ಬಗೆ್ೆ ಪರಸ್ನುಪಿಸಿರತವ ವಿಷಯ 

- ಶ್ರೇ ಕ್ೊೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ್ ಪೂಜನರಿ (ಸ್ಭನರ್ನಯಕರತ) (ಆರೂೆೇಗೆ   
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  ಮತ್ತು ಕತಟತಂಬ ಕಲನೆಣ ಹನಗೂ ವೆೈದೆಕೇಯ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸ್ಚಿವರ   
  ಪರವನಗಿ) 

ಎ) ದ್ಧರ್ನಂಕ 10-03-2022ರಂದತ ಅರತಣ ಶಹನಪೂರಚರವರತ ಖನಸ್ಗಿ ಶನಲಗೆಳ  
   ನವಿೇಕರಣಕ್ೆೆ ಪರತಿ ವಷಾ ಅಜಿಾ ಸ್ಲ್ಲಿಸ್ತವ ಬಗ್ೆೆ ಪರಸ್ನುಪಿಸಿರತವ ವಿಷಯ 

- ಶ್ರೇ ಕ್ೊೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ್ ಪೂಜನರಿ (ಸ್ಭನರ್ನಯಕರತ) (ಪ್ನರಥಮಕ  
  ಮತ್ತು ಪ್ೌರಢ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸ್ಚಿವರ ಪರವನಗಿ) 

ಏ) ದ್ಧರ್ನಂಕ 10-03-2022ರಂದತ ಶ್ರೇಮತಿ ಭನರತಿ ಶೆಟಿೆರವರತ ಧನರವನಡ  
   ತ್ನಲೂಿಕನ ಸ್ೂೆೇಮನಪತರದ ಮಹಿಳಯೆಬಬಳ ಮೇಲೆ ಟಿ.ವಿ.ಚನನಲ್ಚ ವರದ್ಧಗ್ನರ  
   ಅತ್ನೆಚನರ ಎಸ್ಗಿರತವ ಬಗ್ೆೆ ಪರಸ್ನುಪಿಸಿರತವ ವಿಷಯ 

- ಶ್ರೇ ಕ್ೊೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ್ ಪೂಜನರಿ (ಸ್ಭನರ್ನಯಕರತ)  
                          (ಗೃಹ ಸ್ಚಿವರ ಪರವನಗಿ) 

ಐ) ದ್ಧರ್ನಂಕ 10-03-2022ರಂದತ ಎಸ್.ರವಿಯವರತ ರನಮನಗರ ಜಿಲೆಿಯ  
   ಕ್ನಡಂಚಿನ ಗ್ನರಮಗಳಿಗ್ ೆಆರೆ್ಗಳ ಹನವಳಿಯಿಂದ ರೆೈತ್ರಿಗೆ್ ಆಗತತಿುರತವ  
   ತ್ೊಂದರಗೆಳ ಬಗೆ್ೆ ಪರಸ್ನುಪಿಸಿರತವ ವಿಷಯ 

- ಶ್ರೇ ಕ್ೊೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ್ ಪೂಜನರಿ (ಸ್ಭನರ್ನಯಕರತ)  
                    (ಕಂದನಯ ಸ್ಚಿವರ ಪರವನಗಿ) 

ಒ) ದ್ಧರ್ನಂಕ 10-03-2022ರಂದತ ಶ್ರೇ ಸ್ಲ್ಲೇಂ ಅಹಮದ್ಚರವರತ ರನಜೆದಲ್ಲಿ  
   ಕ್ೊೇ-ಆಪರೆೇಟಿವಚ ಸ್ೂೆಸ್ೈೆಟಿಗಳು ಇತಿುೇಚಿನ ದ್ಧನಗಳಲ್ಲಿ ತ್ನು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ  
   ಗ್ನರಹಕರಿಗ್ೆ ಅಧಿಕ ಬಡಿಿಯ ಆಮಷವನತು ಒಡಿಿ ಗ್ನರಹಕರಿಗ್ೆ ತ್ನು ಠೇೆವಣಿಯ  
   ಹಣವನತು ನೇಡಲತ ಸ್ನಧ್ೆವನಗದೆೇ, ಮೇಸ್ ಮನಡತತಿುರತವ ಆತ್ಂಕಕ್ನರಿ    
   ವಿಚನರದ ಬಗೆ್ೆ ಪರಸ್ನುಪಿಸಿರತವ ವಿಷಯ 

      - ಶ್ರೇ ಕ್ೂೆೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ್ ಪೂಜನರಿ (ಸ್ಭನರ್ನಯಕರತ)  
                            (ಸ್ಹಕ್ನರ ಸ್ಚಿವರ ಪರವನಗಿ) 
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ಓ) ದ್ಧರ್ನಂಕ 11-03-2022ರಂದತ ಶ್ರೇ ಅರತಣ ಶಹನಪೂರರವರತ ಖನಸ್ಗಿ  
   ಅನತದನನತ್ ಐಟಿಐ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸ್ಂಸೆ್ಥಗಳಲ್ಲಿನ ಸಿಬಬಂದ್ಧಗಳಿಗ್ೆ ನವೆಂಬರಚ 2021ರಿಂದ  
   ವೆೇತ್ನ ಬಿಡತಗಡೆಯನಗದ್ಧರತವ ಬಗೆ್ೆ ಪರಸ್ನುಪಿಸಿರತವ ವಿಷಯ 

- ಶ್ರೇ ಕ್ೊೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ್ ಪೂಜನರಿ (ಸ್ಭನರ್ನಯಕರತ)  
  (ಉನುತ್ ಶ್ಕ್ಷಣ, ಐಟಿ-ಬಿಟಿ, ವಿಜ್ಞನನ ಮತ್ತು ತ್ಂತ್ರಜ್ಞನನ,  
  ವಿದತೆರ್ನಮನ ಮತ್ತು ಕ್ೌಶಲನೆಭಿವೃದ್ಧಿ, ಉದೆಮಶ್ೇಲತ್ೆ ಮತ್ತು     
  ಜಿೇವರ್ೊೇಪ್ನಯ ಸ್ಚಿವರ ಪರವನಗಿ) 

ಔ) ದ್ಧರ್ನಂಕ 11-03-2022ರಂದತ ಶ್ರೇರನಜೆೇಂದರ ರನಜಣಣರವರತ ತ್ತಮಕೂರತ  
   ಜಿಲೆಿ ಗತಬಿಬ ತ್ನಲೂಿಕನ ಅಮಮನಘಟೆ ಅರಣೆ ಪರದೆೇಶದಲ್ಲಿ ಜಮೇನತ ಒತ್ತುವರಿ  
   ಹೆಸ್ರಿನಲ್ಲಿ ರೈೆತ್ರತ ಬೆಳದೆ ಬೆಳಗೆಳನತು ಅರಣೆ ಇಲನಖೆ ರ್ನಶಪಡಿಸಿರತವ ಬಗೆ್ೆ  
   ಪರಸ್ನುಪಿಸಿರತವ ವಿಷಯ 

- ಶ್ರೇ ಕ್ೊೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ್ ಪೂಜನರಿ (ಸ್ಭನರ್ನಯಕರತ)  
  (ಅರಣೆ ಹನಗೂ ಆಹನರ, ರ್ನಗರಿಕ ಸ್ರಬರನಜತ ಮತ್ತು ಗ್ನರಹಕರ  
   ವೆವಹನರಗಳ ಸ್ಚಿವರ ಪರವನಗಿ) 

ಅಂ) ದ್ಧರ್ನಂಕ 11-03-2022ರಂದತ ಶ್ರೇ ಎಸ್.ರವಿರವರತ ಕನಕಪತರ ತ್ನಲೂಿಕನ  
     ಹನರೊೇಹಳಿಾ ಕ್ೊಟೆಗ್ನಳು ಗ್ನರಮ ಪಂಚನಯಿತಿ ವನೆಪಿುಯ ಸಿಂದನೆ ನಗರದಲ್ಲಿ  
     ಸ್ವೆಾ ಕ್ನಯಾದ ಬಗ್ೆೆ ಪರಸ್ನುಪಿಸಿರತವ ವಿಷಯ 

- ಶ್ರೇ ಕ್ೊೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ್ ಪೂಜನರಿ (ಸ್ಭನರ್ನಯಕರತ)  
                          (ಕಂದನಯ ಸ್ಚಿವರ ಪರವನಗಿ) 

ಅಃ) ದ್ಧರ್ನಂಕ 14-03-2022ರಂದತ ಶ್ರೇ ಶಶ್ೇಲ್ಚ ಜಿ.ನಮೇಶ್ರವರತ ಸ್ಕ್ನಾರಿ  
    ಇಲನಖಗೆಳಲ್ಲಿ ರೆ್ೇಮಕಗ್ೂೆಂಡ ಪರಿಶ್ಷೆ ಪಂಗಡದ ಗ್ೊಂಡ, ಟೊೇಕರ,ೆ ಕ್ೊೇಳಿ  
    ಜನತಿಗಳ ಸಿಂಧ್ತತ್ಾ ಪರಮನಣ ಪತ್ರ ನೇಡಿಕ್ೆ ಕತರಿತ್ತ ಪರಸ್ನುಪಿಸಿರತವ ವಿಷಯ 

- ಶ್ರೇ ಕ್ೊೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ್ ಪೂಜನರಿ (ಸ್ಭನರ್ನಯಕರತ)  
  (ಸ್ನರಿಗ್ ೆಹನಗೂ ಪರಿಶ್ಷೆ ಪಂಗಡಗಳ ಕಲನೆಣ ಸ್ಚಿವರ  
   ಪರವನಗಿ) 
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05. ಪರಕಟಣ ೆ
        ಸ್ದನದಲ್ಲಿ ಕಡನಿಯವನಗಿ ಹನಜರಿರಬೆೇಕ್ನದ ಸ್ಚಿವರತ ಹನಗೂ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳ ಬಗೆ್ೆ  
06. ಹಕತೆಚತೆತಿ ಪರಸ್ನುವ 

  ಶನಸ್ಕರ   ಪರದೆೇಶನಭಿವೃದ್ಧಿ   ನಧಿಯನತು  ಕರೂೆೇರ್ನ  ನಮತ್ು     
ಕಡಿತ್ಗ್ೊಳಿಸಿರತವುದತ   ಹನಗೂ   ೨೦೧೮-೧೯ರ್ೆೇ  ಸ್ನಲ್ಲನಲ್ಲಿ  ಸ್ನರನಸ್ಗಟನಗಿ  
ವನಪಸ್ತಸ  ತ್ೆಗ್ದೆತಕ್ೊಂಡಿರತವಂತ್ಹ  ದತರಂತ್ದ   ಬಗೆ್ೆ.  

- ಶ್ರೇ ಕ್.ೆಟಿ.ಶ್ರೇಕಂಠೆೇಗ್ೌಡ 
- ಶ್ರೇ ಎಸ್.ಎಲ್.ಭೂೆೇಜೇೆಗ್ೌಡ 
- ಶ್ರೇ ರಘುರ್ನಥ್ಚರನವಚ ಮಲನೆಪೂರ ೆ
- ಶ್ರೇ ಮತನರತ್ು (ತ್ೊೇಟಗ್ನರಿಕ್ೆ, ಯೇಜರೆ್ ಹನಗೂ ಸ್ನಂಖಿೆಕ 

ಸ್ಚಿವರತ) 
೦7.  ವರದ್ಧಯರೆ್ೂುಪಿಪಸ್ತವುದತ 

2020-21ರ್ೆೇ ಸ್ನಲ್ಲನ ವಿಧನನ ಮಂಡಲದ ಸ್ಭೆಯ ಮತಂದ್ಧಡಲನದ ಕ್ನಗದ ಪತ್ರಗಳ 
ಸ್ಮತಿಯ 37ರೆ್ೇ ವರದ್ಧ ಅಧ್ೆಕ್ಷರ ಪರವನಗಿ ಶ್ರೇ ಬಿ.ಜಿ.ಪ್ನಟಿೇಲ್ಚರವರಿಂದ ಮಂಡರ್ೆ 

08. ವಿತಿುೇಯ ಕ್ನಯಾಕಲನಪ 
      2022-23ರೆ್ೇ ಸ್ನಲ್ಲನ ಆಯವೆಯ ಅಂದನಜತಗಳ ಮೇಲ್ಲನ ಮತಂದತವರದೆ ಚಚೆಾ 

- ಶ್ರೇ ಮಂಜತರ್ನಥ್ಚ ಭಂಡನರಿ  
- ಶ್ರೇ ಅಡಗೂರಚ ಹೆರ್.ವಿಶಾರ್ನಥ್ಚ 
- ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗ್ೌಡ 

೦೯. ಪರಕಟಣ ೆ
  ಡನ:ವೆೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣಸ್ನಾಮಯವರನತು ಸ್ಕ್ನಾರಿ ಮತಖೆ ಸ್ಚೆೇತ್ಕರರ್ನುಗಿ 
          ರೆ್ೇಮಸಿರತವ ಬಗೆ್ೆ  
೧೦. ವಿತಿುೇಯ ಕ್ನಯಾಕಲನಪ 

      2022-23ರೆ್ೇ ಸ್ನಲ್ಲನ ಆಯವೆಯ ಅಂದನಜತಗಳ ಮೇಲ್ಲನ ಮತಂದತವರದೆ ಚಚೆಾ 
- ಶ್ರೇ ಎಸ್.ವಿೇಣನ ಅಚಚಯೆ 
- ಶ್ರೇ ಡಿ.ಎಸ್.ಅರತಣ್ 



10 

                                                                                                                                                  ವಿಪ/15-03-2022   
“ wzÀÄÝ¥ÀrAiÀiÁUÀzÀ ¥Àæw/unedited copy/£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ¼À°è CxÀªÁ ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉUÁV G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀPÀÆqÀzÀÄ 

__________________________________________________________________________________ 

(೩೨೮) ೧೫.೦೩.೨೦೨೨ ೧೦.೪೦ ಎಸ್ಚವಿ-ಎಕ್ೆ 

 

 

 

 

 
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನ ಪರಿಷತ್ತು 

 
ಮಂಗಳವನರ, ೧೫ರ್ೇೆ ಮನರ್ಚಾ ೨೦೨೨ 

ಸ್ದನವು ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುನ ಸ್ಭನಂಗಣದಲ್ಲಿ 
ಬೆಳಗ್ೆೆ ೧೦ ಗಂಟೆ 40 ನಮಷಗಳಿಗ್ೆ ಸ್ಮನವೆೇಶಗ್ೂೆಂಡಿತ್ತ. 

 
ಸ್ಭನಪತಿಯವರನದ ಶ್ರೇ ಬಸ್ವರನಜ ಶ್ವಲ್ಲಂಗಪಪ ಹೊರಟಿೆ ಅವರತ ಪಿೇಠದಲ್ಲಿ ಉಪಸಿಥತ್ರನದರತ. 
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01. ಪರಕಟಣ ೆ

ಸ್ಭನಪತಿಯವರತ:-   ದ್ಧರ್ನಂಕ ೧೫.೦೩.೨೦೨೨ರಂದತ ಅಂದರೆ ಇಂದತ ಸ್ಂಜೆ ೦೬.೪೫ 
ಗಂಟೆಗ್ ೆಬೆಂಗಳೂರತ ನಗರದ ಮಂತಿರ ಮನಲ್ಚನಲ್ಲಿರತವ ಪಿ.ವಿ.ಆರ. ಸಿೆರೇನ್ಚ ಸ್ಂಖೆೆ ೬ ರಲ್ಲಿ ಹಿಂದ್ಧ 
ಭನಷ್ಯೆಲ್ಲಿ ಮೂಡಿ ಬಂದ್ಧರತವ ‘The Kashmir Files’ ಚಲನಚಿತ್ರದ ಪರದಶಾನವನತು 
ಏಪಾಡಿಸ್ಲನಗಿದತು, ಎಲನಿ ಮನನೆ ಶನಸ್ಕರತ ಇದರ ಸ್ದತಪಯೇಗವನತು ಪಡದೆತಕ್ೂೆಳಾಬೇೆಕ್ೆಂಬ 
ವಿಷಯವನತು ಸ್ದನದ ಗಮನಕ್ೆೆ ತ್ರತತಿುದೆುೇರ್ೆ.   

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.ೆಹರಿಪರಸ್ನದ್ (ವಿರೂೆೇಧ್ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ):- ಮನನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇೆ, 
“ಫಜ್ನಾರ್ನ”ಚ ಎನತುವ ಮತ್ೊುಂದತ ಚಲನಚಿತ್ರವಿದತು, ಅದನತು ಕೂಡ ತ್ೊೇರಿಸ್ಲತ ಕರಮ 
ಕ್ೆೈಗ್ೊಳಾಬೆೇಕ್ೆಂದತ ತ್ಮಮಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮನಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ  ಫಜ್ನಾರ್ನ ಮತ್ತು ‘Water’ಚ ಎನತುವ ಎರಡತ 
ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಿದತು, ಅದನತು ಸ್ಹ ಪರದಶಾನ ಮನಡತವುದತ ಉತ್ುಮ.  

ಶ್ರೇ ಸ್ಲ್ಲೇಂ ಅಹಮದ್ಚ (ಸ್ಥಳಿೇಯ ಸ್ಂಸೆ್ಥಗಳ ಕ್ೆೇತ್ರ):- ಮನನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇೆ, 
ಬಲವಂತ್ವನಗಿ ಚಲನಚಿತ್ರವನತು ತ್ೊೇರಿಸ್ತವ ಕ್ೆಲಸ್ವನತು ಸ್ಕ್ನಾರ ಏಕ್ೆ ಮನಡತತಿುದೆ ಎಂಬತದತ 
ನನಗ್ ೆಅಥಾವನಗತತಿುಲಿ.   

ಸ್ಭನಪತಿಯವರತ:- ನನಗ್ೇೆನತ ಗ್ೊತ್ತು?  ನನು ಕ್ೆಲಸ್ವನುಷ್ೆೆೇ ರ್ನನತ ಮನಡಿದೆುೇರೆ್.   

ಶ್ರೇ ಸ್ಲ್ಲೇಂ ಅಹಮದ್:- ಮನನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಬಜೆಟಚ ಮೇಲ್ಲನ ಚಚೆಾಯನತು ಬಿಟತೆ, 
ಇಡಿೇ ವಿಧನನ ಸ್ೌಧ್ದಲ್ಲಿ ಇದೆೇ ಚಚಾೆ ನಡಯೆತತಿುದೆ.ಚ ಚ ‘The Kashmir Files’ಚ ಬಗೆ್ೆ ಚಚಾೆ.  
ಬಜೆಟಚ ಬಗೆ್ೆ ಚಚಾೆ ಮನಡಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನತ ಸ್ತಧನರಣ ೆತ್ರಬೇೆಕ್ೂೆೇ ಅದನತು ತ್ರಲ್ಲ.   

ಶ್ರೇ ಎಸ್.ಟಿ.ಸ್ೂೆೇಮಶೆೇಖರ:- ಮನನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಬಜೆಟಚಗೂ ಈ ಚಲನಚಿತ್ರಕೂೆ 
ಸ್ಂಬಂಧ್ವಿರತವುದ್ಧಲಿ. ಕಡನಿಯವನಗಿ ರೆ್ೂೇಡಬೆೇಕತ ಎಂದೇೆನಲಿ.  ಎಲಿರಿಗೂ inform 
ಮನಡತತಿುದೆುೇವೆ.   
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ಶ್ರೇ ಬಿ.ಎ.ಬಸ್ವರನಜ:- ಮನನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಯನರಿಗ್ೆ ಆಸ್ಕು ಇದೆಯೇ ಅವರತ 
ಚಲನಚಿತ್ರವನತು ವಿೇಕ್ಷಿಸ್ತತ್ನುರೆ.   

(ಗ್ೊಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕೆ್.ಹರಿಪರಸ್ನದ್:- ಮನನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇೆ, ತ್ಮಮ ಪಿೇಠದ್ಧಂದ ಇಂತ್ಹ ಆದೆೇಶಗಳು 
ಬರಬನರದತ.  ಫಜ್ನಾನ ಚಲನಚಿತ್ರವನೂು ತ್ೊೇರಿಸ್ಲತ ಕರಮ ಕ್ೆೈಗ್ೂೆಳಿಾ.  ಬನಬತ ಭಜರಂಗಿ 
ಎನತುವವನತ ಗತಜರನತಚನಲ್ಲಿ ಬಸ್ರಿ ಹೆಂಗಸ್ರ ಹೊಟೆೆಯಿಂದ ಯನವ ರಿೇತಿ ಮಕೆಳನತು ಹೊರಗ್ ೆ
ತ್ೆಗೆ್ದನತ ಎನತುವುದನತು ತ್ೊೇರಿಸಿದನುರ.ೆ  ಆ ಚಲನಚಿತ್ರವನೂು ತ್ೊೇರಿಸಿ.  ಆ ರಿೇತಿ ಇವರ ಬಳಿ 
ದೆಾೇಷ ಅಸ್ೂಯ್ದ ಭನವರೆ್ ಇದುರ ೆಅದತ ನಮಮ ಹತಿುರವೂ ಇದೆ.   

ಸ್ಭನಪತಿಯವರತ:- ದಯವಿಟತೆ ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂೆಳಿಾ.  ನನು ಮನತ್ನತು ಒಂದತ ನಮಷ ಕ್ೆೇಳಿ.   

ಶ್ರೇ ಸ್ಲ್ಲೇಂ ಅಹಮದ್:- ಮನನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಬೆೇಕ್ನದರೆ ಅವರತ ಎಲಿರಿಗೂ 
ಪತಿರಕ್ೆಯನತು ಕಳುಹಿಸ್ಲ್ಲ.     

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕೆ್.ಹರಿಪರಸ್ನದ್:- ಮನನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇದತ ಸ್ದನದಲ್ಲಿ ಹೆೇಳುವಂತ್ಹ 
ವಿಷಯವೆೇ? ಸ್ಕ್ನಾರ ಆ ಚಲನಚಿತ್ರವನತು ನಮಾಸಿರತವ ನಮನಾಪಕರಿಗೆ್ ಲನಭವನತು 
ಮನಡಿಕ್ೊಡತವ ಉದೆುೇಶದ್ಧಂದ ಈ ರಿೇತಿ ಮನಡತತಿುದೆ.  ಸ್ದನದಲ್ಲಿ ತ್ನವು ಮನಡಿರತವ ಈ 
ಪರಕಟಣೆಯನತು ವನಪಸ್ಚ ತ್ೆಗೆ್ದತಕ್ೂೆಳಾಬೇೆಕತ.  (ಗ್ೊಂದಲ) ‘Gujarat File’ಚಕೂಡ ತ್ೊೇರಿಸ್ಲ್ಲ. 

(ಗ್ೊಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಎ.ಬಸ್ವರನಜ:- ಮನನೆ ವಿರೂೆೇಧ್ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರೇೆ, ಪಂಜನಬಚನಲ್ಲಿ ಏರ್ನಯಿತ್ತ? 
ಪಂಚರನಜೆ ಚತರ್ನವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ನಮಮ ಪರಿಸಿಥತಿ ಏರ್ನಯಿತ್ತ?  

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕೆ್.ಹರಿಪರಸ್ನದ್:- ಸ್ನವಿರ ಆಗತತ್ುದೆ.  ಪಂಜನಬಚ ಅಲಿ, ಸ್ಂಪೂಣಾ 
ನರ್ನಾಮವನಗಲ್ಲ.  ಸಿದನಿಂತ್ದಲ್ಲಿ ರ್ನವು compromise ಆಗತವುದ್ಧಲಿ. ಕ್ನಪ್ೂೆಾರೆೇಟರಚ ಆಗಲತ 
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ಕ್ನಂಗ್ೆರಸ್ಚ ಬೆೇಕತ, ಎಂ.ಎಲ್.ಎ. ಆಗತವುದಕ್ೆೆ ಕ್ನಂಗ್ೆರಸ್ಚ ಬೆೇಕತ, ಮಂತಿರ ಆಗತವುದಕ್ೆೆ ಬಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಬೇೆಕತ.  
ರ್ನವು ರೆ್ೂೇಡಿದುೆೇವೆ.   

(ಗ್ೊಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕೆ್.ಹರಿಪರಸ್ನದ್:- ಮನನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈ ಪರಕಟಣಯೆನತು ತ್ನವು ವನಪಸ್ಚ 
ತ್ೆಗೆ್ದತಕ್ೂೆಳಾಬೇೆಕತ.   

(ಗ್ೊಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಕೆ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ್ ಪೂಜನರಿ (ಸ್ಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇದನತು 
ವನಪಸ್ಚ ತ್ೆಗೆ್ದತಕ್ೊಳುಾವ ಪರಶೆುಯ್ದೇ ಇಲಿ.  ಯನರಿಗ್ೆಲನಿ ಮನಸಿಸದಯೆೇ ಅವರತ ಬಂದತ ವಿೇಕ್ಷಣೆ 
ಮನಡಲ್ಲ.   

(ಈ ಹಂತ್ದಲ್ಲಿ ಮನನೆ ವಿರೂೆೇಧ್ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ ಮತ್ತು ಕ್ನಂಗ್ೆರಸ್ಚ ಪಕ್ಷದ ಸ್ದಸ್ೆರತ 
ಸ್ದನದ ಬನವಿಯಲ್ಲಿ ಧ್ರಣಿ ನರತ್ರನದರತ.) 

ಶ್ರೇ ಕೆ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ್ ಪೂಜನರಿ:- ಯನವುದೆೇ ಕ್ನರಣಕೂೆ ವನಪಸ್ಚ 
ತ್ೆಗೆ್ದತಕ್ೂೆಳುಾವುದಕ್ನೆಗತವುದ್ಧಲಿ.  ಸ್ಕ್ನಾರ ಕ್ೂೆಟಿೆರತವ ಪರಕಟಣೆಯನತು ತ್ನವು ಪಿೇಠದ್ಧಂದ ಪರಕಟಣೆ 
ಮನಡಿದ್ಧುೇರಿ.  ಯನರಿಗ್ೆ ಬರಲ್ಲಕ್ೆೆ ಇಷೆವುಂಟೂೆೇ ಅವರತ ಬರಬಹತದತ.  ಕ್ೆಳಮರೆ್ಯಲ್ಲಿಯೂ ಅದರೆ್ುೇ 
ಮನಡಿದನುರ.ೆ  ಇವರ ಆಭಾಟಗಳು ಇಲ್ಲಿ ನಡಯೆತವುದ್ಧಲಿ.   

ಶ್ರೇ ಎನ್.ರವಿಕತಮನರಚ (ವಿಧನನ ಸ್ಭನ ಕೆ್ೇತ್ರ):- ಮನನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನವು ಇಲ್ಲಿ 
ಪ್ನಕಸ್ನುನದ ಬಗೆ್ೆ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದೆುೇವೆಯ್ದೇ? ಕ್ನಶ್ೀರದ ಬಗೆ್ೆ ಚಚೆಾ ಮನಡತತಿುದೆುೇವೆ.  ಕ್ನಶ್ೀರದ 
ಬಗೆ್ೆ ಏಕ್ೆ ಚಚಾೆಯನಗಬನರದತ?  

(ಗ್ೊಂದಲ) 
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ಸ್ಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನೆ ಸ್ಭನರ್ನಯಕರೇೆ, ಈ ರಿೇತಿ ಮನಡಿದರೆ ನನಗ್ ೆ
ಸ್ರಿಯ್ದನುಸ್ತವುದ್ಧಲಿ.  ರ್ನನತ ಹೆೇಳುವವರೆಗ್ ೆಕತಳಿತ್ತಕ್ೊಂಡತ ಕ್ೇೆಳಿ.   

ಶ್ರೇ ಕ್ೊೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ್ ಪೂಜನರಿ:- ಮನನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈ ಚಲನಚಿತ್ರದ 
ಪರದಶಾನದ ಬಗ್ೆೆ ಕ್ಳೆಮರೆ್ಯಲ್ಲಿ ಮನನೆ ಸ್ಭನಧ್ೆಕ್ಷರತ ಪರಕಟ ಮನಡಿದನುರ.ೆ  ಹೊೇಗತವವರತ 
ಹೊೇಗಿದನುರೆ, ರೆ್ೂೇಡತವವರತ ರೆ್ೂೇಡತತ್ನುರೆ.  ಅದತ ಅಲ್ಲಿಗ್ೆ ಮತಗಿದತ ಹೂೆೇಗಿದ.ೆ  ಮೇಲಮರ್ೆಯಲ್ಲಿ 
ಸ್ಕ್ನಾರದ ಪರವನಗಿ ತ್ನವು ಪರಕಟಣ ೆ ಮನಡಿದ್ಧುೇರಿ.  ಅವರತ ಬರತವುದತ ಬಿಡತವುದತ ಅವರಿಗೆ್ 
ಸ್ಂಬಂಧ್ಪಟೆ ವಿಚನರ. ಆದರೆ ತ್ನವು ಪರಕಟಣೆ ಮನಡಬನರದತ ಎಂದತ ಹೆೇಳುವಂತ್ಹ ಹಕತೆ 
ವಿರೂೆೇಧ್ಪಕ್ಷದವರಿಗೆ್ ಇಲಿ.   

(ಗ್ೊಂದಲ) 

ಸ್ಭನಪತಿಯವರತ:- ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂೆಳಿಾ.  ರ್ನನತ ಹೆೇಳುವುದಕ್ೆೆೇ ನೇವು ಬಿಡತತಿುಲಿ.  ಮನನೆ 
ವಿರೂೆೇಧ್ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರೇೆ, ಎನ್.ರ್ನಗರನಜ್ಚ, ಮನನೆ ಸ್ಚಿವರತ ಇವರತ ಸ್ಕ್ನಾರದ್ಧಂದ ನನಗ್ ೆ
ಒಂದತ ಪರಕಟಣೆಯನತು ಕಳುಹಿಸಿದನುರ.ೆ  ಅದರಲ್ಲಿ ಆಸ್ಕುರತ ಚಲನಚಿತ್ರವನತು ಸ್ಂಜೆ ೦೬.೪೫ ಗಂಟೆಗ್ೆ 
ರೆ್ೂೇಡಬಹತದತ ಎಂದತ ಹೇೆಳಿದೆ.  ಕಡನಿಯ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿರತವುದ್ಧಲಿ.  ಈ ಒಂದತ ಪರಕಟಣೆಯನತು 
ರ್ನನತ ಇಲ್ಲಿ ಪರಕಟಿಸಿದೆುೇರ್ೆ.   

(ಈ ಹಂತ್ದಲ್ಲಿ ಮನನೆ ವಿರೂೆೇಧ್ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ ತ್ಮಮ ಸ್ನಥನಕ್ೆೆ ತ್ೆರಳಿದರತ) 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕೆ್.ಹರಿಪರಸ್ನದ್:- ಮನನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನವು ಯನವ ಚಲನಚಿತ್ರವನತು 
ರೆ್ೂೇಡಬೆೇಕತ ಎನತುವುದನತು ಈ ಸ್ದನದಲ್ಲಿ ಹೆೇಳಬೆೇಕ್ನಗಿಲಿ. ಈ ಸ್ದನದಲ್ಲಿ ಕ್ೆಲವು 
ನೇಲ್ಲಚಿತ್ರಗಳನತು ವಿೇಕ್ಷಿಸಿದನುರ.ೆ  ಅದನೂು ರ್ನವು ರೆ್ೂೇಡಬೇೆಕ್?ೆ ನಮಗ್ ೆ ತ್ಮಮ ಪಿೇಠದ್ಧಂದ 
ಹೆೇಳಿಸ್ತವುದತ ಬೇೆಕ್ನಗಿಲಿ.   

(ಗ್ೊಂದಲ) 
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ಶ್ರೇ ಕ್ೊೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ್ ಪೂಜನರಿ:- ಮನನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನೆ ವಿರೂೆೇಧ್ ಪಕ್ಷದ 
ರ್ನಯಕರಿಗ್ ೆಈ ಚಲನಚಿತ್ರದ ಬಗೆ್ೆ ಏಕಷತೆ ಕ್ೂೆೇಪ ಎಂದತ ನನಗ್ ೆತಿಳಿಯತತಿುಲಿ?  

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕೆ್.ಹರಿಪರಸ್ನದ್:- ಮನನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಸ್ಕ್ನಾರ ಚಲನಚಿತ್ರವನತು 
ತ್ೊೇರಿಸ್ಲ್ಲಕ್ನೆಗಿ ಇದೆಯ್ದೇ?  

(ಗ್ೊಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕೆ್.ಹರಿಪರಸ್ನದ್:- ಮನನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರ ಪಿೇಠದ್ಧಂದ ಅದನತು ಏಕ್ ೆಹೆೇಳಿಸ್ತತಿುೇರಿ. 
ಮನನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇದತ ನಷಪಕ್ಷಪ್ನತ್ವನಗಿರತವ ಪಿೇಠ.   

ಶ್ರೇ ಕ್ೊೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ್ ಪೂಜನರಿ:- ಮನನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಕ್ೆಳಮರೆ್ಯಲ್ಲಿ 
ಪಿೇಠದ್ಧಂದಲೆೇ ಪರಕಟಣೆಯನತು ನೇಡಲನಯಿತ್ತ.  ಅದನತು ಯನರೂ ಆಕ್ೆೇಪ ಮನಡಲ್ಲಲಿ.   

(ಗ್ೊಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.ೆಹರಿಪರಸ್ನದ್:- ಪ್ನಕಸ್ನುನಕ್ೆೆ ಕರಯೆದೆ ಹೊೇಗತವ ಜನ ಇವರತ.  ಪ್ನಕಸ್ನುನಕ್ೆೆ 
birthday ಗೆ್ ಹೂೆೇಗಿ cake ತಿಂದತಕ್ೊಂಡತ ಬಂದಂತ್ಹ ನೇತಿಗ್ಟೆೆ ಪರಧನನ ಮಂತಿರ. 

(ಗ್ೊಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಕೆ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ್ ಪೂಜನರಿ:- ಮನನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇೆ, ತ್ನವು ಪಿೇಠದಲ್ಲಿ 
ಕತಳಿತಿದ್ಧುೇರಿ.  ಪರಧನನ ಮಂತಿರಯವರ ಬಗೆ್ೆ ಅವರತ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದುರೆ ರ್ನವು ಸ್ತಮಮನರಬೇೆಕ್?ೆ 
ಕಡತ್ದ್ಧಂದ ತ್ೆಗೆ್ದತ ಹನಕ.   

ಸ್ಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನೆ ಸ್ಭನರ್ನಯಕರೇೆ, ರ್ನನತ ಹೆೇಳುವವರಗೆ್ೆ ಕ್ೆೇಳಿ.  ಮನನೆ 
ವಿರೂೆೇಧ್ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರೇೆ, ಇದತ ರ್ನನತ ನಮಗಿಬಬರಿಗೂ ಹೇೆಳುತಿುದೆುೇರೆ್. ಸ್ಕ್ನಾರ ನಮಗ್ೆ ಕ್ೆಲವು 
ಪರಕಟಣೆಗಳನತು ಕಳುಹಿಸ್ತತ್ನುರೆ. ಅದೆೇ ರಿೇತಿ ಈ ಪರಕಟಣೆಯನೂು ರ್ನನತ ಓದ್ಧದೆ.  ಅದರಲ್ಲಿ 
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ಆಸ್ಕುರತ ಸ್ಂಜೆ ೬.೩೦ ಗಂಟೆಯ ನಂತ್ರ ಚಲನಚಿತ್ರ ರೆ್ೂೇಡಬಹತದತ ಎಂದತ ಇದೆ.  ಬೆೇಕ್ನದವರತ 
ಹೊೇಗಿ ರೆ್ೂೇಡಿ.  ಬೇೆಡವನದವರತ ಬಿಡಿ.   

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕೆ್.ಹರಿಪರಸ್ನದ್:- ಮನನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅದನತು ತ್ನವು ಏಕ್ೆ ಹೆೇಳುತಿುೇರಿ? 
ಸ್ಕ್ನಾರ ಮನಡಲ್ಲ.  ತ್ನವು ನಷಪಕ್ಷಪ್ನತ್ವನಗಿರಬೇೆಕತ.   

ಶ್ರೇ ಕ್ೊೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ್ ಪೂಜನರಿ:- ಮನನೆ ವಿರೂೆೇಧ್ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರೇೆ, ಈ ಕಡೆ 
ರೆ್ೂೇಡಿ. ನಮಗ್ೆ ಸ್ಾಲಪ ತ್ನಳೆಮ ಇರಬೇೆಕತ.  

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕೆ್.ಹರಿಪರಸ್ನದ್:- ಮನನೆ ಸ್ಭನರ್ನಯಕರೇೆ, ನಮಮನತು ಏಕ್ೆ ರೆ್ೂೇಡಲ್ಲ.  ಪರಕಟಣ ೆ
ಮನಡಿರತವವರತ ಮನನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರತ.  (ಗ್ೊಂದಲ) 

ಸ್ಭನಪತಿಯವರತ:- ಸ್ದನವನತು ೧೦ ನಮಷಗಳ ಕ್ನಲ ಮತಂದೂಡತತಿುದೆುೇರ್ೆ.   

(ಸ್ದನವು ಬೆಳಿಗ್ೆೆ ೧೦ ಗಂಟೆ ೫೦ ನಮಷಗಳಿಗ್ೆ ಹತ್ತು ನಮಷಗಳ ಕ್ನಲ ಮತಂದೂಡಲಪಟಿೆತ್ತ) 

 

(329) 15.03.2022 11.10 LL-VK(RN) 

(ಬೆಳಗ್ೆೆ ೧೦ ಗಂಟೆ ೫೦ ನಮಷಕ್ೆೆ ೧೦ ನಮಷಗಳ ಕ್ನಲ ಮತಂದೂಡಲಪಟೆ ಸ್ದನವು ಪತನಃ ೧೧ 
ಗಂಟೆ ೧೧ ನಮಷಕೆ್ೆ ಪ್ನರರಂಭಗ್ೊಂಡಿತ್ತ) 

                 ಸ್ಭನಪತಿಯವರತ ಪಿೇಠದಲ್ಲಿ ಉಪಸಿಥತ್ರಿದುರತ. 
 
ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.ೆ ಹರಿಪರಸ್ನದ್ಚ(ವಿರೂೆೇಧ್ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ):- ಮನನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನವು 

ಈ ವಿಚನರವನತು ಪರಸ್ನುಪ ಮನಡಲ್ಲಕ್ೆೆ ಕ್ನರಣ ಏರೆ್ಂದರ,ೆ ನನು ಹತಿುರ ಒಂದತ ಆರಚ.ಟಿ.ಐ. ಮನಹಿತಿ 
ಇರತತ್ುದೆ. ಜನರಲ್ಲಿ ತ್ಪತಪ ಮನಹಿತಿ ಬರಬನರದೆಂದತ ರ್ನನತ ಈ ವಿಚನರವನತು ಹೆೇಳುವುದಕ್ೆೆ 
ಬಯಸ್ತತ್ೆುೇರೆ್. DISTRICT POLICE HEADQUARTERS SRINAGAR   ಶ್ರೇ ಪಿ.ಪಿ. 
ಕಪೂರಚ ಎನತುವವರತ ಆರಚ.ಟಿ.ಐ. ಅಜಿಾ ಹನಕರತತ್ನುರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನತ ಹೇೆಳುತ್ನುರೆಂದರ,ೆ “In 
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connection with the above cited subject, it is to inform that your RTI 
Application has been received in this office through Assistant 
Commissioner (Rev), Srinagar (PIO) letter No.DCS/SQ/RTI/2021/144-46, 
dated:17.11.2021 with request to provide following information under RTI 
Act-2005, details of which are as under having been sought from 
concerned quarters: Point No.08: No. of Kashmir Pandits who were killed 
by terrorists attack since inception of militancy 1990=89 . Point No.9: 
No. of people of other faiths other than Kashmir Pandits who were killed 
by terrorists attacks = 1635. 

ಈ ವಿಚನರವನತು ತ್ಮಮ ಗಮನಕ್ೆೆ ತ್ರವುದಕ್ೆೆ ಬಯಸ್ತತ್ೆುೇರೆ್. ತ್ನವು ಬಯಸಿದರೆ ತ್ಮಗೂ 
ಸ್ಹ ಈ ಆರ.ಟಿ.ಐ. ಪರತಿಯನತು ತ್ಮಗ್ೆ ಕಳುಹಿಸಿಕ್ೂೆಡತತ್ೆುೇರ್ೆ.  

ಡನ: ವೆೈ.ಎ. ರ್ನರನಯಣಸ್ನಾಮ(ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್ೆೇತ್ರ):- ಮನನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಸ್ದರಿ 
ಆರ.ಟಿ.ಐ. ಪರತಿಯನತು ವೆರಿಫೆೈ ಮನಡಲ್ಲ.  

ಶ್ರೇ ಕ್ೊೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ್ ಪೂಜನರಿ(ಸ್ಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಕ್ನಶ್ೀರಿ 
ಫೆೈಲ್ಸ ಸಿನಮನದ ಬಗೆ್ೆ ಪರಕಟಣೆ ಸ್ಕ್ನಾರದತು. ಆ ಸಿನಮನವನತು ಯನರನದರೂ ರೆ್ೂೇಡಬಹತದತ 
ಎನತುವುದತ ಸ್ಕ್ನಾರದ ಪರವನಗಿ ನಮಮ ವಿನಂತಿ ಇರತತ್ುದೆ. ಆ ಸಿನಮನವನತು ರೆ್ೂೇಡತವುದಕ್ೆೆ ಆಸ್ಕು 
ಇರತವವರತ ಅದನತು ರೆ್ೂೇಡಬಹತದತ, ಇಲಿದೆೇ ಇರತವವರತ ಬಿಡಬಹತದತ. ಈ ಸ್ದನದಲ್ಲಿ ಈ 
ರಿೇತಿಯ ಗ್ೊಂದಲಗಳನತು ಬಿಟತೆ, ಬಜೆಟಚ ಮೇಲ ೆ ಅಧಿವೆೇಶನ ಮತಂದತವರಸೆ್ತವುದಕ್ೆೆ ಮತ್ತು 
ಪರಶೆ್ುೇತ್ುರ ನಡಸೆ್ತವುದಕ್ೆೆ ಸ್ಹಕ್ನರ ಕ್ೊಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ ತ್ಮಮ ಮೂಲಕ ಮನನೆ ವಿರೂೆೇಧ್ ಪಕ್ಷದ 
ರ್ನಯಕರಿಗ್ ೆವಿನಂತಿ ಮನಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ  

ಡನ: ಕ್ೆ. ಗ್ೊೇವಿಂದರನಜತ(ವಿಧನನಸ್ಭೆಯಿಂದ ಚತರ್ನಯಿತ್ರನದವರತ):- ಮನನೆ 
ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಸ್ಕ್ನಾರ ಈ ಬಗೆ್ೆ ಸ್ಕ್ನಾರಿ ಆದೆೇಶ ಮನಡಿರತವುದ್ಧಲಿ.  
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ಶ್ರೇ ಎನ್ಚ. ರವಿಕತಮನರಚ(ವಿಧನನಸ್ಭೆಯಿಂದ ಚತರ್ನಯಿತ್ರನದವರತ):- ಮನನೆ 
ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಆದರೆ, ಈ ಪರಕಟಣೆಯನತು ರ್ನವಂತ್ೂ ಸ್ನಾಗತಿಸ್ತತ್ೆುೇವೆ.  

(ಗ್ೊಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಸ್ಲ್ಲೇಂ ಅಹಮದ್ಚ(ಸ್ಥಳಿೇಯ ಸ್ಂಸ್ೆಥಗಳ ಕ್ೆೇತ್ರ):- ಮನನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರೆ್ೂೇಡಿ 
ಮತ್ೆು ಶತರತವನಯಿತ್ತ. ರ್ನವು ತ್ಮಮ ಕಛೆೇರಿಯಲ್ಲಿ ಮನತ್ರ್ನಡಿಕ್ೂೆಂಡತ ಸ್ದನ ನಡಸೆ್ಬೆೇಕ್ೆಂದತ 
ಬಂದರ,ೆ ಈ ರಿೇತಿ ಮನತ್ರ್ನಡಿದರೆ ಹೆೇಗ್?ೆ  

ಡನ: ವೆೈ.ಎ. ರ್ನರನಯಣಸ್ನಾಮ:- ಮನನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈ ಪರಕಟಣಯೆನತು ಆಡಳಿತ್ 
ಪಕ್ಷದವರನದ ರ್ನವಲೆಿರೂ ಸ್ಹ ಸ್ನಾಗತ್ ಮನಡತತ್ುೆೇವೆ.  

(ಗ್ೊಂದಲ) 

ಸ್ಭನಪತಿಯವರತ:- ದಯಮನಡಿ ಎಲನಿ ಸ್ದಸ್ೆರತ ಒಂದತ ನಮಷ ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂೆಳಿಾ.  

(ಗ್ೊಂದಲ) 

ಡನ: ವೆೈ.ಎ. ರ್ನರನಯಣಸ್ನಾಮ:- ಮನನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇದೊಂದತ ಐತಿಹನಸಿಕ ಚಿತ್ರ. 

(ಗ್ೊಂದಲ) 

 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.ೆ ಹರಿಪರಸ್ನದ್ಚ:- ಮನನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರಿೇ ಸ್ತಳುಾ ಮನಹಿತಿ 
ಇರತತ್ುದೆ. ಅದಕ್ನೆಗಿ ರ್ನವು ಆ ಚಿತ್ರವನತು ವಿರೂೆೇಧ್ ಮನಡತತಿುದೆುೇವೆ. ಆ ಸ್ತಳುಾ ಮನಹಿತಿಯನತು 
ತ್ನವು ಜನಸ್ನಮನನೆರಿಗೆ್ ತ್ಲತಪಿಸ್ತವುದಕ್ೆೆ ಆಗತವುದ್ಧಲಿ.   

(ಗ್ೊಂದಲ) 
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ಸ್ಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನೆ ವಿರೂೆೇಧ್ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರೇೆ, ತ್ನವು ಆ ಮನಹಿತಿಯನತು ನನಗ್ೆ 
ಕಳುಹಿಸಿಕ್ೂೆಡಿ.  

(ಗ್ೊಂದ್) 

ಶ್ರೇ ಪಿ.ಆರಚ. ರಮೇಶ್ಚ(ರ್ನಮನದೆೇಾಶನ ಹೊಂದ್ಧದವರತ):- ಮನನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇೆ, 
ಕ್ೆೇವಲ ಮನರಂಜರೆ್ಗ್ನಗಿ ಇರತವಂತ್ಹ ಸಿನಮನವನತು ರೆ್ೂೇಡಬೆೇಕತ, ರೆ್ೂೇಡಬೇೆಕತ ಎಂದತ ಏತ್ಕ್ೆೆ 
ಹೆೇಳುತಿುದನುರೆಂದತ ನನಗ್ೆ ಅಥಾವನಗತತಿುಲಿ.  

(ಗ್ೊಂದಲ) 

ಸ್ಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನೆ ರಮೇಶ್ಚರವರೆೇ, ಒಂದತ ನಮಷ ಕತಳಿತ್ತಕ್ೊಳಿಾ.  

(ಗ್ೊಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕೆ್. ಹರಿಪರಸ್ನದ್ಚ:- ಮನನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕ್ೆೇವಲ ೮೯ ಜನ ಸ್ತಿುದತು, 
ಸ್ನವಿರನರತ ಜನ ಸ್ತಿುದನುರಂೆದತ ತ್ಪ್ನಪಗಿ ಆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತ್ೊೇರಿಸಿರತತ್ನುರೆ.  

(ಗ್ೊಂದಲ) 

ಶ್ರೇಮತಿ ಭನರತಿಶಟೆಿೆ(ರ್ನಮನದೆೇಾಶನ ಹೊಂದ್ಧದವರತ):- ಮನನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇೆ, … 
ಅದನತು ಅನತಭವಿಸಿದರೆ ಗ್ೂೆತ್ನುಗತತ್ುದೆ.  

(ಗ್ೊಂದಲ) 

ಡನ: ವೆೈ.ಎ. ರ್ನರನಯಣಸ್ನಾಮ:- ಮನನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಆ ಆರಚ.ಟಿ.ಐ. ಪತ್ರದ ಮೇಲೆ 
ಚಚೆಾ ಮನಡತವುದತ ಬೆೇಡ.  

(ಗ್ೊಂದಲ) 
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ಸ್ಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನೆ ರ್ನರನಯಣಸ್ನಾಮಯವರೇೆ, ಏತ್ಕ್ೆೆ ಇಷ್ೂೆೆಂದತ 
ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುೇರಿ. ದಯಮನಡಿ ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂೆಳಿಾ. ಈ ವಿಚನರದ ಬಗ್ೆೆ ಮನನೆ ಸ್ಭನರ್ನಯಕರತ ತ್ಮಮ 
ಹೆೇಳಿಕ್ೆ ನೇಡಿದನುರೆ. ಹನಗ್ನಗಿ, ಈ ವಿಚನರ ಮತಗಿದ್ಧದ.ೆ ಈಗ ರ್ನನತ ಪರಶೆ್ುೇತ್ುರ ಅವಧಿಯನತು 
ಪ್ನರರಂಭ ಮನಡಿರತತ್ುೆೇರೆ್. ಆದತದರಿಂದ, ಸ್ದನ ನಡಸೆ್ತವುದಕ್ೆೆ ತ್ನವೆಲಿರೂ ದಯಮನಡಿ ಸ್ಹಕ್ನರ 
ನೇಡಬೆೇಕ್ೆಂದತ ಕ್ೂೆೇರತತ್ುೆೇರೆ್.  
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02. ಪರಶೆ್ುೇತ್ುರಗಳು 

ಅ) ಚತಕೆ್ೆ ಗತರತತಿನ ಪರಶೆುಗ್ ೆಬನಯಿ ಮನತಿನ ಮೂಲಕ ನೇಡಲನದ ಉತ್ುರಗಳು 

ಪರಶೆು ಸ್ಂಖೆೆ:1892 

ಸ್ಭನಪತಿಯವರತ:_ ಮನನೆ ಯತ.ಬಿ. ವೆಂಕಟೆೇಶ್ಚರವರೇೆ, ತ್ಮಮ ಪರಶೆುಗ್ ೆಮನನೆ ಸ್ಚಿವರತ ೧೫ 
ದ್ಧವಸ್ ಕ್ನಲನವಕ್ನಶ ಕ್ೆೇಳಿರತತ್ನುರೆ.  

ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ. ವೆಂಕಟೆೇಶ್ಚ:- ಮನನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈ ರಿೇತಿ ಕ್ನಲನವಕ್ನಶ ಕ್ೆೇಳಿದರ ೆ
ಹೆೇಗ್?ೆ  

(ಗ್ೊಂದಲ) 

ಸ್ಭನಪತಿಯವರತ:- ಮತಂದ್ಧನ ಪರಶೆು ಶ್ರೇ ನರನಣಿ ಹಣಮಂತಚ ರತದರಪಪನವರದತು.  

ಶ್ರೇ ಎನ್ಚ. ರವಿಕತಮನರಚ:- ಮನನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಒಂದತ ನಮಷ… 

(ಗ್ೊಂದಲ) 

ಸ್ಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನೆ ರವಿಕತಮನರಚರವರೆೇ, ತ್ನವು ದಯಮನಡಿ ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂೆಳಿಾ.  

ಡನ: ವೆೈ.ಎ. ರ್ನರನಯಣಸ್ನಾಮ:- ಮನನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಒಂದೇೆ ನಮಷ… 

ಶ್ರೇ ಎನ್ಚ. ರವಿಕತಮನರಚ:- ಮನನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಒಂದೇೆ ನಮಷ… 

(ಗ್ೊಂದಲ) 

ಸ್ಭನಪತಿಯವರತ:- ತ್ನವು ನನಗ್ ೆ ಸ್ದನ ನಡಸೆ್ಬೆೇಕ್ೆಂದತ ಹೆೇಳುತಿುೇರೂೆೇ ಅಥವನ 
ಬೆೇಡವಂೆದೊೇ ಹೆೇಳುತಿುೇರೊೇ? ಪರಶೆ್ುೇತ್ುರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಏತ್ಕ್ೆೆ ಈ ರಿೇತಿ ಮಧೆೆ 
ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುೇರಿ?  
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(ಗ್ೊಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಎನ್ಚ. ರವಿಕತಮನರಚ:- ಮನನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಒಂದೇೆ ನಮಷ…ಇವೊತಿುನ ದ್ಧವಸ್ 
ಮನನೆ ಉಚಛ ರ್ನೆಯನಲಯದ ಅಂತಿಮ ತಿೇಪತಾ ಬಂದ್ಧರತತ್ುದ.ೆ ಸ್ಮವಸ್ರವನತು… 

(ಗ್ೊಂದಲ) 

ಡನ: ವೆೈ.ಎ. ರ್ನರನಯಣಸ್ನಾಮ:- ಮನನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇೆ, …ಹಿಜನಬಚ ಬಗ್ೆೆ ದೊಡಿದನಗಿ 
ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದುರತ.  

(ಗ್ೊಂದಲ) 

ಸ್ಭನಪತಿಯವರತ:_ ಮನನೆ ಸ್ಭನರ್ನಯಕರೇೆ, ಏನತ ಇದತ? ಮನನೆ ರವಿಕತಮನರಚರವರೆೇ, 
ತ್ನವು ದಯಮನಡಿ ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂೆಳಿಾ. ತ್ನವು ನನುನತು ಸ್ದನ ನಡಸೆ್ಬೆೇಕ್ೊೇ ಎಂದತ ಹೆೇಳುತಿುೇರೊೇ 
ಅಥವನ ಬೆೇಡವೆಂದತ ಹೆೇಳುತಿುೇರೊೇ. ತ್ನವು ಇದೆೇ ರಿೇತಿ ಮಧೆೆ ಮನತ್ರ್ನಡಿದರೆ ರ್ನನತ ಸ್ದನದ 
ಕಲನಪವನತು ಮತಂದೂಡತತ್ೆುೇರೆ್. ದಯಮನಡಿ, ಎಲಿರೂ ಕತಳಿತ್ತಕ್ೊಳಿಾ. ತ್ಮಗ್ೆ ಎಷತೆ ಬನರಿ 
ಹೆೇಳಬೆೇಕತ. ಒಂದತ ಬನರಿ ಹೆೇಳಿದರ ೆತ್ನವು ತಿಳಿದತಕ್ೂೆಳಾಬೆೇಕತ. ಮನನೆ ಯತ.ಬಿ. ವೆಂಕಟೆೇಶ್ಚರವರ 
ಪರಶೆುಗ್ ೆಕ್ನಲನವಕ್ನಶ ಕ್ೆೇಳಿದನುರ.ೆ  

ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ. ವೆಂಕಟೆೇಶ್ಚ:- ಮನನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಚತರ್ನವಣ ೆ ನಡದೆತ ಎರಡತ 
ವಷಾಗಳು ಕಳೆದ್ಧರತತ್ುದೆ. ಇದತವರೆವಿಗೂ ಮೇಸ್ಲನತಿ ಕ್ೊಡತವುದಕ್ೆೆ ಆಗತವುದ್ಧಲಿವೆಂದರ ೆ ಹೆೇಗ್?ೆ 
ರ್ನವು ೫ ರನಜೆ ಗ್ೆದ್ಧುದ್ಧುೇವಿ, ೨೦ ರನಜೆ ಗ್ೆದ್ಧುದ್ಧುೇವಿ ಎಂದತ ಹೆೇಳುತಿುದನುರೆ. ಆದರ,ೆ ಗ್ೆದುಂತ್ಹವರಿಗ್ ೆ
ಅಧಿಕ್ನರ ಕ್ೊಡತವುದ್ಧಲಿವೆಂದರೆ ಇದತ ಯನವ ಸ್ಕ್ನಾರ? ನನು ಒಂದತ ಪರಶೆುಗ್ ೆ ಉತ್ುರ 
ನೇಡಿಲಿವೆಂದರ ೆಹೆೇಗ್ೆ?  

ಶ್ರೇ ಎನ್ಚ. ರ್ನಗರನಜತ(ಎಂ.ಟಿ.ಬಿ.):- ಮನನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮೇಸ್ಲನತಿ ವಿಚನರದಲ್ಲಿ 
ಏರ್ನಗಿದೆಯ್ದಂದರೆ,..  
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ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ. ವೆಂಕಟೆೇಶ್ಚ:- ಮನನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇನತು ೧೫ ದ್ಧವಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಧಿವೆೇಶನ 
ಮತಕ್ನುಯವನಗತತ್ುದೆ. ಕಳದೆ ಬನರಿಯ ಅಧಿವೇೆಶನದಲ್ಲಿ ತ್ಕ್ಷಣ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆಂದತ ಹೆೇಳಿದುರತ. ಆದರೆ, 
ಇದತವರೆವಿಗೂ ಮನಡಿರತವುದ್ಧಲಿ. ಹನಗ್ನಗಿ, ೧೫ ದ್ಧನಗಳ ಕ್ನಲನವಕ್ನಶ ಆಗತವುದ್ಧಲಿ. ರ್ನನತ ಧ್ರಣಿ 
ಮನಡಲತ ಸ್ದನದ ಬನವಿಗ್ ೆ ಬರತತ್ೆುೇರೆ್. ಚತರ್ನವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ೆದ್ಧುರತವವರತ ಮರ್ೆಯಲ್ಲಿಯ್ದೇ 
ಸ್ನಯಬೆೇಕ್ನ? ಈಗ್ನಗಲೆೇ ಎರಡತ ವಷಾಗಳು ಕಳೆದ್ಧದ.ೆ  

ಶ್ರೇ ಸ್ಲ್ಲೇಂ ಅಹಮದ್ಚ(ಸ್ಥಳಿೇಯ ಸ್ಂಸ್ೆಥಗಳ ಕೆ್ೇತ್ರ):- ಮನನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈ 
ವಿಚನರದಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ಬದಿತ್ೆ ಇದೆಯ್ದೇ? ಇಚನಛಶಕು ಇದೆಯ್ದೇ? ಏತ್ಕ್ೆೆ ಈ ರಿೇತಿ ಮನಡತತ್ನುರ?ೆ  

(ಗ್ೊಂದಲ) 

ಸ್ಭನಪತಿಯವರತ:- ಇಷತೆ ಸ್ದಸ್ೆರತ ಒಟಿೆಗ್ೆ ಎದತು ನಂತ್ತ ಏನತ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುೇರಿ?  

(ಗ್ೊಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಕೆ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ್ ಪೂಜನರಿ:- ಮನನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇವರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದತ 
ವಷಾದ ಅವಧಿಯವರಗೊ ಸ್ಹ ಮನಡಿರತವುದ್ಧಲಿ.  

(ಗ್ೊಂದಲ) 

ಸ್ಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನೆ ಭನರತಿಶಟೆಿೆಯವರೇೆ, ತ್ನವು ಏತ್ಕ್ೆೆ ಈ ರಿೇತಿ 
ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದ್ಧುೇರಿ? ಸ್ತಮಮರೆ್ ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂೆಳುಾವುದಕ್ೆೆ ಆಗತವುದ್ಧಲಿವೆೇ? ದಯಮನಡಿ, ರ್ನನತ 
ಹೆೇಳುವುದನತು ತ್ನವು ಕ್ೇೆಳಿ. ಮನನೆ ಯತ.ಬಿ. ವೆಂಕಟೆೇಶ್ಚರವರೆೇ, ರ್ನನತ ಈ ಬಗೆ್ೆ ಮನನೆ 
ಸ್ಭನರ್ನಯಕರಿಗ್ ೆ ಈಗ್ನಗಲೆೇ ಪತ್ರವನತು ಬರೆದ್ಧರತತ್ೆುೇರ್.ೆ ಅದರ ಪರತಿಯನತು ತ್ಮಗೂ ಸ್ಹ 
ನೇಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ ಇದರಲ್ಲಿ, ತ್ಮಮ ಪರಶೆುಗ್ ೆಉತ್ುರ ಬಂದ್ಧಲಿವೆಂದರೆ, ಅದನತು ತ್ಮಗ್ ೆಹೆೇಳುವುದಷ್ೆೆೇ ನನು 
ಕ್ೆಲಸ್.  

(ಗ್ೊಂದಲ) 
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ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ. ವೆಂಕಟೆೇಶ್ಚ:- ಮನನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈಗ್ನಗಲೆೇ ಎರಡತ ವಷಾಗಳು 
ಕಳೆದ್ಧರತತ್ುದೆ. ರ್ನವು ಏನತ ಮನಡಬೇೆಕತ?  

(ಗ್ೊಂದಲ) 

ಸ್ಭನಪತಿಯವರತ:_ ಮನನೆ ವೆಂಕಟೆೇಶ್ಚರವರೆೇ, ತ್ನವು ದಯಮನಡಿ ಒಂದತ ನಮಷ 
ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂೆಳಿಾ. ತ್ಮಮ ಪರಶೆುಗ್ ೆಮನನೆ ಸ್ಚಿವರತ ಉತ್ುರ ನೇಡತತಿುದನುರ.ೆ ತ್ಮಗ್ೆ ಒಂದತ ನಮಷ ತ್ನಳಮೆ 
ಇರತವುದ್ಧಲಿವೆೇ? ಅವರತ ತ್ಮಮ ಉತ್ುರ ನೇಡಲ್ಲ.  

(ಗ್ೊಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶ್ಚ ಕ್.ೆ ರನಥೊಡಚ(ವಿರೂೆೇಧ್ ಪಕ್ಷದ ಮತಖೆ ಸ್ಚೆೇತ್ಕರತ):- ಮನನೆ 
ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಪರಶೆ್ ುೇತ್ುರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ರ್ನವು ಕ್ೆೇಳಿದಂತ್ಹ ಎಷತೆ ಪರಶೆುಗಳನತು 
ತ್ಡಹೆಿಡಿಯಲನಗಿದ ೆ ಮತ್ತು ಎಷತೆ ಪರಶೆುಗಳಿಗ್ ೆ ಸ್ಕ್ನಾರ ಉತ್ುರ ಕ್ೂೆಟಿೆರತವುದ್ಧಲಿ. ದಯಮನಡಿ ಆ 
ಮನಹಿತಿಯನತು ಓದ್ಧ ಹೆೇಳಿ. ಏಕ್ೆಂದರ,ೆ ನಮಮ ಬಹತಪ್ನಲತ ಪರಶೆುಗಳಿಗ್ೆ ಉತ್ುರ ಬಂದ್ಧರತವುದ್ಧಲಿ. ಆ 
ಪರಶೆುಗಳಿಗ್ೆ ಸ್ದನ ಮತಗಿಯತವುದರೂೆಳಗ್ೆ ಉತ್ುರ ಕ್ೂೆಡತವುದಕ್ೆೆ ತಿಳಿಸಿ. 

ಸ್ಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನೆ ವಿರೂೆೇಧ್ ಪಕ್ಷದ ಮತಖೆ ಸ್ಚೆೇತ್ಕರೇೆ, ರ್ನನತ ಆ 
ಮನಹಿತಿಯನತು ತ್ಯನರತ ಮನಡಿದತು, ಅದನತು ತ್ಮಗ್ ೆಕ್ೊಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ  

ಶ್ರೇ ಕೆ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ್ ಪೂಜನರಿ:_ ಮನನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನೆ ಸ್ದಸ್ೆರ ಪರಶೆುಗ್ೆ 
ಮನನೆ ಮಂತಿರಗಳು ಉತ್ುರ ಕ್ೊಡತತ್ನುರ.ೆ   

ಡನ: ವೆೈ.ಎ. ರ್ನರನಯಣಸ್ನಾಮ:- ಮನನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅವರ ಕ್ನಲದಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ಹ 
ಇದೆೇ ರಿೇತಿ ಮನಡಿರತತ್ನುರೆ.  

ಸ್ಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನೆ ಸ್ಭನರ್ನಯಕರೇೆ, ಇವೊತಿುನವರಗೆ್ೆ ಮನನೆ ಸ್ದಸ್ೆರತ 
ಕ್ೆೇಳಿರತವಂತ್ಹ ಪರಶೆುಗಳಿಗ್ ೆ ಸ್ತಮನರತ ೨೯ ಜನ ಮಂತಿರಗಳು ೧ ವನರ ಅಥವನ ೨ ವನರ ಎಂದತ 
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ಕ್ನಲನವಕ್ನಶ ಕ್ೆೇಳಿರತತ್ನುರ.ೆ ಈ ಬಗೆ್ೆ ರ್ನನತ ತ್ಮಗ್ೆ ಪತ್ರ ಸ್ಹ ಬರೆದ್ಧರತತ್ುೆೇರೆ್. ದಯಮನಡಿ, ಆ 
ಉತ್ುರಗಳನತು ಆದಷತೆ ಬೇೆಗ ತ್ರಿಸಿಕ್ೂೆಡಿ. ಏಕ್ೆಂದರ,ೆ ಮನನೆ ಸ್ದಸ್ೆರತ ಸ್ಹ ಬಹಳ ಕಷೆಪಟತೆ ಪರಶೆು 
ಕ್ೆೇಳಿರತತ್ನುರೆ. ಹನಗ್ನಗಿ, ಅವರ ಪರಶೆುಗಳಿಗ್ೆ ಆದಷತೆ ಬೇೆಗ ಉತ್ುರ ಕ್ೂೆಡಿಸಿಕ್ೂೆಡಿ  

ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶ್ಚ ಕೆ್. ರನಥೂೆೇಡಚ:- ಮನನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈ ಸ್ದನ ಮತಗಿಯತವದರೊಳಗ್ ೆ
ಉತ್ುರ ನೇಡಬೆೇಕತ.  

ಶ್ರೇ ಕೆ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ್ ಪೂಜನರಿ:- ಮನನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಆಯಿತ್ತ. ಮನನೆ 
ವೆಂಕಟೆೇಶ್ಚರವರತ ಕ್ೆೇಳಿದಂತ್ಹ ಪರಶೆುಗಳಿಗ್ೆ ಮನನೆ ಸ್ಚಿವರತ ಈಗ ಸ್ನಂದಭಿಾಕವನದ ಉತ್ುರ 
ನೇಡತತ್ನುರ.ೆ  

ಶ್ರೇ ಎನ್ಚ. ರ್ನಗರನಜತ(ಎಂ.ಟಿ.ಬಿ.):- ಮನನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನೆ ಸ್ದಸ್ೆರತ 
ಕ್ೆೇಳಿರತವಂತ್ಹ ಪರಶೆು ಸ್ರಿಯನಗಿದೆ. ಈ ಹಿಂದ ೆಇದೆೇ ಪರಶೆುಯನತು ಕ್ೆೇಳಿದನಗ, ಇಡಿೇ ರನಜೆದಲ್ಲಿರತವ 
ಎಲನಿ ನಗರಸ್ಭೆ, ಪತರಸ್ಭೆಗಳ ಮನಹಿತಿ ಕ್ೆೇಳಿರತತ್ನುರೆ.  

(ಗ್ೊಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ. ವೆಂಕಟೆೇಶ್ಚ:- ಮನನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅವರತ ಹೆೇಳಿದ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಶೆು 
ಕ್ೆೇಳುವುದಕ್ೆೆ ರ್ನವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಧದೆುೇವೆಯ್ದೇ?  

(ಗ್ೊಂದಲ) 

ಸ್ಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನೆ ವೆಂಕಟೆೇಶ್ಚರವರೆೇ, ಮನನೆ ಮಂತಿರಗಳು ತ್ಮಮ ಪರಶೆುಗೆ್ ಉತ್ುರ 
ಹೆೇಳುವುದಕ್ೆೆ ಅವಕ್ನಶ ನೇಡಿ. ಅದಕ್ೆೆ ತ್ನವು ಏತ್ಕ್ೆೆ ಅಡಿಿಪಡಿಸ್ತತಿುೇರಿ?  

(ಗ್ೊಂದಲ) 
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ಶ್ರೇ ಎನ್ಚ. ರ್ನಗರನಜತ(ಎಂ.ಟಿ.ಬಿ.):- ಮನನೆ ವೆಂಕಟೆೇಶ್ಚರವರೆೇ, ತ್ನವು ಹಿರಿಯ 
ಸ್ದಸ್ೆರಿದ್ಧುೇರಿ. ತ್ನವು ಏತ್ಕ್ೆೆ ಇಷ್ೂೆೆಂದತ ಆತ್ತರಪಡತತಿುೇರಿ ಎಂದತ ನನಗ್ ೆ ಗ್ೊತ್ನುಗಲ್ಲಲಿ. ತ್ನವು 
ಆತ್ತರ ಪಡಬೆೇಡಿ, ತ್ಮಮ ಪರಶೆುಗ್ ೆಉತ್ುರ ಸಿಗತತ್ುದೆ.  

ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ. ವೆಂಕಟೆೇಶ್ಚ:- ಆಯಿತ್ತ, ಉತ್ುರ ಹೇೆಳಿ.  

ಶ್ರೇ ಎನ್ಚ. ರ್ನಗರನಜತ(ಎಂ.ಟಿ.ಬಿ.):- ಮನನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನೆ ಸ್ದಸ್ೆರ ಪರಶೆುಗ್ೆ ೧೫ 
ದ್ಧವಸ್ ಕ್ನಲನವಕ್ನಶ ಕ್ೆೇಳಿದತು, ೧ ವನರದಲ್ಲಿಯ್ದೇ ಉತ್ುರ ನೇಡತತ್ೆುೇವೆ. ಆದರ,ೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏರ್ನಗಿದೆ 
ಎಂಬತದನತು ಅವರತ ತಿಳಿದತಕ್ೊಳಾಬೇೆಕತ. ಈ ವಿಷಯಕ್ೆೆ ಸ್ಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್,ೆ ಮನನೆ ಸ್ವೊೇಾಚಛ 
ರ್ನೆಯನಲಯದಲ್ಲಿ ದನಖಲನಗಿರತವ ಎಸ್ಚ.ಎಲ್ಚ.ಪಿ. ಸ್ಂಖೆೆ… 

ಸ್ಭನಪತಿಯವರತ:_ ಮನನೆ ಸ್ಚಿವರೆೇ, ರ್ನನತ ಏನತ ಹೆೇಳುತ್ೆುೇರ್ೆಂದರ,ೆ ಮನನೆ 
ವೆಂಕಟೆೇಶ್ಚರವರ ಪರಶೆುಗ್ ೆ ಈಗ ಉತ್ುರ ನೇಡತತಿುೇರೂೆೇ, ರ್ನಳ ೆ ಉತ್ುರ ನೇಡತತಿುೇರೂೆೇ ಅಥವನ 
ಯನವನಗ ನೇಡತತಿುೇರಿ ಎನತುವ ಬಗೆ್ೆ ಮನತ್ರ ಉತ್ುರ ನೇಡಿ.  

ಶ್ರೇ ಎನ್ಚ. ರ್ನಗರನಜತ(ಎಂ.ಟಿ.ಬಿ.):- ಮನನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಸ್ದರಿ ಪರಶೆುಗ್ ೆಸ್ಾಲಪ ಮನಹಿತಿ 
ನೇಡತವುದ್ಧದೆ. ಪೂಣಾ ಉತ್ುರವನತು ನಂತ್ರ ಕ್ೂೆಡತತ್ೆುೇರ್ೆ.  

ಸ್ಭನಪತಿಯವರತ:_ ಹನಗ್ನದರೆ, ಉತ್ುರ ಯನವನಗ ಕ್ೊಡತತಿುೇರಿ ಎನತುವುದನತು ಮನತ್ರ ಹೆೇಳಿ. 
ಈಗ ಚಚೆಾ ಮನಡತವುದತ ಬೆೇಡ.  

ಶ್ರೇ ಎನ್ಚ. ರ್ನಗರನಜತ(ಎಂ.ಟಿ.ಬಿ.):- ಮನನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮೇಸ್ಲನತಿ 
ಏತ್ಕ್ೆೆ  ಆಗಿರತವುದ್ಧಲಿವೆಂದತ… 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಎ. ಬಸ್ವರನಜತ(ಭೆೈರತಿ)(ನಗರನಭಿವೃದ್ಧಿ ಸ್ಚಿವರತ):- ಮನನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇೆ, 
ಇದರಲ್ಲಿ ಮೇಸ್ಲನತಿ ಏತ್ಕ್ೆೆ ಆಗಿರತವುದ್ಧಲಿವೆಂದರೆ, ಮನನೆ ರ್ನೆಯನಲಯದಲ್ಲಿ ತ್ಡಯೆನಜೆ್ಞ 
ಇರತವುದ್ಧಲಿವೆಂದತ ಅದತ ಆಗಿರತವುದ್ಧಲಿ.  
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ಶ್ರೇ ಎನ್ಚ. ರ್ನಗರನಜತ(ಎಂ.ಟಿ.ಬಿ.):- ಮನನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇೆ, ೫೭ ಸ್ಥಳಿೇಯ ಸ್ಂಸೆ್ಥಗಳ 
ಕ್ೆೇತ್ರಗಳಿಗ್ೆ ಈಗ್ನಗಲೆೇ ಚತರ್ನವಣ ೆ ಆಗಿರತತ್ುದೆ. ರನಜೆದಲ್ಲಿ ೫೭ ಪಟೆಣ ಪಂಚನಯಿತಿಗಳು, 
ನಗರಸ್ಭೆಗಳಿಗ್ ೆಚತರ್ನವಣ ೆಮತಗಿದ್ಧರತತ್ುದೆ. ಇನತು ಕ್ಲೆವು ೩೦ ತಿಂಗಳು ಅವಧಿ ಮತಗಿದ್ಧರತವಂತ್ಹ 
ಕ್ೆೇತ್ರಗಳು ಇರತತ್ುವೆ. ಎಲನಿ ಕ್ೆೇತ್ರಗಳನತು ಸ್ೇೆರಿಸಿ, ಮೇಸ್ಲನತಿ ಪರಕ್ನರ ಅಧ್ೆಕ್ಷರತ ಮತ್ತು 
ಉಪ್ನಧ್ೆಕ್ಷರನತು ರೆ್ೇಮಕ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಕಡತ್ವನತು ಈಗ್ನಗಲೆೇ ಮನನೆ ಮತಖೆಮಂತಿರಗಳಿಗ್ ೆ
ಕಳುಹಿಸಿಕ್ೂೆಟಿೆರತತ್ುೆೇವೆ. ಅಲಿದೆೇ, ಮನನೆ ಸ್ವೊೇಾಚಛ ರ್ನೆಯನಲಯದಲ್ಲಿ 2(ಎ) ಮೇಸ್ಲನತಿಗ್ ೆ
ಸ್ಂಬಂಧ್ಪಟೆಂತ್,ೆ ಸಿ.ಎಲ್ಚ.ಪಿ. ಇರತತ್ುದೆ. ಈ ಬಗೆ್ೆ ಮನನೆ ಮತಖೆಮಂತಿರಗಳ ರೆ್ೇತ್ೃತ್ಾದಲ್ಲಿ 
ಈಗ್ನಗಲೆೇ ಸ್ಭ ೆಮನಡಲನಗಿರತತ್ುದೆ. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ತಿೇಮನಾನ ತ್ೆಗೆ್ದತಕ್ೂೆಳುಾವುದಕ್ೆೆ 
ಪರಯತ್ು ಮನಡತತಿುದೆುೇವೆ. ಅದಕ್ೆೆ ಸ್ಾಲಪ ಸ್ಮಯನವಕ್ನಶ ಕ್ೆೇಳಿದತು ಏತ್ಕ್ೆೆಂದರೆ, ಮನನೆ ಸ್ದಸ್ೆರ 
ಪರಶೆುಗ್ ೆ ಸ್ರಿಯನದ ಉತ್ುರ ನೇಡತವುದಕ್ೆೆ 15 ಕ್ನಲನವಕ್ನಶ ಕ್ೆೇಳಿದತು, ಆದಷತೆ ಬೆೇಗ ಉತ್ುರ 
ನೇಡತತ್ೆುೇವೆ. ಏಕ್ೆಂದರ,ೆ ಇದತ ರ್ನೆಯನಲಯದಲ್ಲಿರತವ ವಿಚನರವನಗಿರತವುದರಿಂದ ಈಗ ಉತ್ುರ 
ನೇಡತವುದಕ್ೆೆ ಆಗತತ್ುದೆಯ್ದೇ? ಆದನಗೂೆ, ರ್ನವು ಈ ದ್ಧನವೆೇ ಉತ್ುರ ನೇಡತತ್ೆುೇವೆ, ರ್ನಳ ೆಉತ್ುರ 
ನೇಡತತ್ೆುೇವೆಂದತ ಹೇೆಳುವುದಕ್ೆೆ ಆಗತತ್ುದೆಯ್ದೇ?  

ಸ್ಭನಪತಿಯವರತ:- ಈ ವಿಷಯ ಮನನೆ ರ್ನೆಯನಲದಯಲ್ಲಿ ವಿಚನರಣೆಗ್ ೆಬನಕ ಇದೆಯ್ದೇ 
ಅಥವನ ಅಂತಿಮ ತಿೇಪತಾ ಬಂದ್ಧರತತ್ುದಯೆ್ದೇ?  

ಶ್ರೇ ಎನ್ಚ. ರ್ನಗರನಜತ(ಎಂ.ಟಿ.ಬಿ.):- ಮನನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಸ್ದರಿ ವಿಷಯ ಪರಸ್ತುತ್ 
ರ್ನೆಯನಲಯದಲ್ಲಿ ವಿಚನರಣೆಗ್ೆ ಬನಕ ಇರತತ್ುದೆ.  

ಸ್ಭನಪತಿಯವರತ:_ ವಿಷಯ ಪರಸ್ತುತ್ ರ್ನೆಯನಲಯದಲ್ಲಿರತವುದರಿಂದ, when the 
matter is pending before the Court, we cannot discuss here.  ೧ ವನರ 
ಕ್ನಲನವಕ್ನಶ ನೇಡತತೆ್ುೇರ್ೆ. ನಂತ್ರ ಉತ್ುರ ಒದಗಿಸಿ.  
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ಪರಶೆು ಸ್ಂಖೆೆ: 1878 

(ಉತ್ುರವನತು ಲಗತಿುಸ್ಲನಗಿದೆ) 

ಶ್ರೇ ನರನಣಿ ಹಣಮಂತಚ ರತದರಪಪ:- ಮನನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇೆ, ನನು ಪರಶೆುಗ್ ೆ ಮನನೆ 
ಸ್ಚಿವರತ ಸ್ತದ್ಧೇಘಾವನದಂತ್ಹ ಉತ್ುರವನತು ಒದಗಿಸ್ಲನಗಿರತತ್ುದ.ೆ ರ್ನನತ,ಚ“ಪ್ನರಥಮಕ ಕೃಷಿ ಪತಿುನ 
ಸ್ಹಕ್ನರಿ ಸ್ಂಘಗಳನತು ಸ್ನಥಪಿಸ್ಲತ ಇರತವ ಮನನದಂಡಗಳೆೇನತ”ಚ ಎಂದತ ಪರಶೆು ಕ್ೆೇಳಿದತು, ನನು 
ಪರಶೆುಗ್ ೆಸ್ತದ್ಧೇಘಾವನದಂತ್ಹ ಉತ್ುರವನತು ಒದಗಿಸಿದನುರ.ೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನನು ಆತ್ಂಕ ಏರೆ್ಂದರೆ, ಪರತಿ 
ಗ್ನರಮ ಪಂಚನಯಿತಿಗ್ ೆ ಒಂದತ ಕೃಷಿ ಪತಿುನ ಸ್ಹಕ್ನರ ಸ್ಂಘ(ಪಿ.ಕ್.ೆಪಿ.ಎಸ್ಚ.) ಆಗಬೇೆಕ್ೆಂದತ 
ದ್ಧರ್ನಂಕ:24.06.2020ರಂದತ ಸ್ತತ್ೊುೇಲೆ ಹೊರಡಿಸಿರತತ್ನುರೆ. ಪರತಿ ಗ್ನರಮ ಪಂಚನಯಿತಿಗ್ ೆಒಂದತ 
ಪಿ.ಕ್.ೆಪಿ.ಎಸ್ಚ. ಅನತು ಮನಡತವುದರ ಜೊತ್ೆಗೆ್, ಎಲ್ಲಿ ಅವಶೆಕತ್ ೆ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಹೆಚಿಚನ 
ಪಿ.ಕ್.ೆಪಿ.ಎಸ್ಚ.ಗಳನತು ಕ್ೊಡಬೇೆಕ್ೆಂಬ ಮನವಿಯನತು ಮನನೆ ಸ್ಚಿವರಲ್ಲಿ ಮನಡತತಿುದೆುೇರೆ್. ಅದರ 
ಜೊತ್ೆಗೆ್, ಪರತಿ ಸ್ಂಘವು ಕನಷಠ ೪೦೦೦ ಎಕರ ೆಸ್ನಗತವಳಿ ಭೂಮಯನತು ಹೂೆಂದ್ಧರಬೆೇಕತ, ಕನಷಠ 
05 ಕಲೊೇಮೇಟರಚ ಅಂತ್ರ ಇರಬೇೆಕತ, ಪರತಿ ಪಿ.ಕ್.ೆಪಿ.ಎಸ್ಚ. ೬೦೦ ರೈೆತ್ ಕತಟತಂಬಗಳು 
ಇರಬೇೆಕ್ೆಂಬ ನಯಮಗಳನತು ಹನಕದನುರ.ೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಾಲಪ ಸ್ಡಿಲ್ಲಕ್ೆಯನತು ಮನಡಿ, ಅವಶೆಕತ್ೆಗೆ್ 
ಅನತಗತಣವನಗಿ ಗ್ನರಮ ಪಂಚನಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ೂೆುಂದತ ಪಿ.ಕ್.ೆಪಿ.ಎಸ್. ಬೆೇಕ್ನದಂತ್ಹ ಸ್ಂದಭಾದಲ್ಲಿ 
ಅವಕ್ನಶವನತು ಕಲ್ಲಪಸಿಕ್ೊಡಬೆೇಕ್ೆಂದತ ಮನನೆ ಸ್ಚಿವರಲ್ಲಿ ರ್ನನತ ಮನವಿಯನತು ಮನಡತತಿುದೆುೇರೆ್.  

(ಮತಂದತ) 

(330) 15.03.2022 11.20 ವೆೈಎಲ್-ವಿಕ್ೆ(ಆರ.ಎನ್ಚ)  (ಸ್ಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಥತಿ) 

ಶ್ರೇ ನರನಣಿ ಹಣಮಂತ್ ರತದರಪಪ (ಮತಂದತ):-  

ಅದರ ಜೊತ್ೆಗೆ್ ಕ್ೆಲವು ಮತಳುಗಡೆ ಪರದೇೆಶದ ಪತನರಚ ವಸ್ತಿ ಕ್ೆೇಂದರಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ೆಲವು ಮಂದ್ಧ 
ವನಸಿಸ್ತತಿುದನುರ ೆಹನಗೂ ಹಳೆ ಗ್ನರಮದಲ್ಲಿ ಸ್ಹ ಕ್ೆಲವು ಮಂದ್ಧ ವನಸಿಸ್ತತಿುದನುರೆ.   ಆ ಪತನರಚ ವಸ್ತಿ 
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ಕ್ೆೇಂದರದಲ್ಲಿ ಪ್ನರಥಮಕ ಕೃಷಿ ಪತಿುನ ಸ್ಹಕ್ನರಿ ಸ್ಂಘಗಳನತು ಮನಡಬೇೆಕ್ೆಂಬತದತ ಆ ಭನಗದ ರೈೆತ್ರ 
ಬೆೇಡಿಕ್ೆಯನಗಿದೆ.   

ಸ್ಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನೆ ಸ್ದಸ್ೆರೆ, ಪರಶೆು ಏನತ ಇದೆ ಅದರ ಬಗೆ್ೆ ಪರಸ್ನುಪಿಸಿ, ಭನಷಣ 
ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಹೂೆೇಗಬೇೆಡಿ.  

ಶ್ರೇ ನರನಣಿ ಹಣಮಂತಚ ರತದರಪಪ:- ಮನನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇದೊಂದತ ವಿಶೆೇಷ 
ಪರಕರಣವೆಂದತ ಭನವಿಸಿ, ಆ ಭನಗಗಳಿಗೂ ಸ್ಹ ಹೆಚಿಚನ ಪ್ನರಥಮಕ ಕೃಷಿ ಪತಿುನ ಸ್ಹಕ್ನರಿ 
ಸ್ಂಘಗಳನತು ತ್ೆರೆಯಲತ ಮನನೆ ಸ್ಚಿವರತ ಅವಕ್ನಶ ಕಲ್ಲಪಸ್ತತ್ನುರಯೆ್ದೇ ಎಂಬತದನತು ತ್ಮಮ 
ಮೂಲಕ ಕ್ೇೆಳಬಯಸ್ತತ್ುೆೇರೆ್.  

ಶ್ರೇ ಎಸ್.ಟಿ.ಸ್ೂೆೇಮಶೆೇಖರಚ:- ಮನನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈ ಮದಲತ ಒಂದತ ಸ್ಂಘವನತು 
ತ್ೆರೆಯಬೆೇಕ್ೆಂದರೆ 5 ಸ್ನವಿರ ಎಕರ ೆಸ್ನಗತವಳಿ ಭೂಮಯನತು ಹೊಂದ್ಧರಬೆೇಕತ ಹನಗೂ ಕನಷೆ 08 
ಕ.ಮೇ. ಅಂತ್ರ ಇರಬೇೆಕ್ಂೆದತ ಮನಡಲನಗಿತ್ತು.   ಆದರೆ, ಈಗ ಅದನತು ಬದಲನವಣೆ ಮನಡಿ 4 
ಸ್ನವಿರ ಎಕರ ೆ ಸ್ನಗತವಳಿ ಭೂಮಯನತು ಹೊಂದ್ಧರಬೇೆಕತ ಹನಗೂ ಕನಷೆ 05 ಕ.ಮೇ. ಅಂತ್ರ 
ಇರಬೇೆಕ್ೆಂದತ ಮನಡಲನಗಿದೆ.  ರನಜೆದಲ್ಲಿ 5783 ಕೃಷಿ ಪತಿುನ ಸ್ಹಕ್ನರ ಸ್ಂಘಗಳು ಜನರಿಯಲ್ಲಿವೆ.  
ಅದರಲ್ಲಿ 4783 ಕೃಷಿ ಪತಿುನ ಸ್ಹಕ್ನರ ಸ್ಂಘಗಳು ಲನಭದಲ್ಲಿದತು, 1003 ಕೃಷಿ ಪತಿುನ ಸ್ಹಕ್ನರ 
ಸ್ಂಘಗಳು ನಷಠದಲ್ಲಿವೆ.  ಪರತಿ ಪಂಚನಯಿತಿಗ್ ೆಒಂದತ ಕೃಷಿ ಪತಿುನ ಸ್ಹಕ್ನರ ಸ್ಂಘ ತ್ೆರೆಯಬೆೇಕ್ೆಂದತ 
ಸ್ಕ್ನಾರದ್ಧಂದ ನದೆೇಾಶನ ನೇಡಲನಗಿದ.ೆ  ಎಲ್ಲಿ feasibility ಇದೆ, ಅಲೆಿಲನಿ ಸ್ಹ ಕೃಷಿ ಪತಿುನ 
ಸ್ಹಕ್ನರ ಸ್ಂಘ ತ್ೆರೆಯಲತ ಅವಕ್ನಶ ನೇಡಲನಗತತಿುದ.ೆ  ಕ್ೆಲವು ಪಂಚನಯಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ತಮನರತ 10 
ಸ್ನವಿರ, 15 ಸ್ನವಿರ ಜನಸ್ಂಖೆೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದುರೆ ಅಂತ್ಹ ಕಡಗೆಳಲ್ಲಿ ಒಂದರ ಜೊತ್ೆಗೆ್ ಮತ್ೂೆುಂದತ 
ಕೃಷಿ ಪತಿುನ ಸ್ಹಕ್ನರ ಸ್ಂಘ ತ್ೆರೆಯಲತ ನಬಂಧ್ಕರಿಗ್ ೆ ಅಧಿಕ್ನರ ನೇಡಲನಗಿದೆ.  ಒಂದತ ವೆೇಳೆ 
ಒಂದಕೆಂತ್ ಹೆಚತಚ ಕೃಷಿ ಪತಿುನ ಸ್ಹಕ್ನರ ಸ್ಂಘವನತು ತ್ೆರೆದರೆ, ಎರಡೂ ಸ್ಂಘವನತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಮನಡಲತ ಸ್ನಧ್ೆವನಗತವುದ್ಧಲಿ.  ಆ ಸ್ಹಕ್ನರ ಸ್ಂಘದ್ಧಂದ ಸ್ನಲ ನೇಡತವುದನಗಿರಬಹತದತ, 
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ಸ್ನಲವನತು ನವಾಹಣೆ ಮನಡತವುದನಗಿರಬಹತದತ, ರ್ೌಕರರ ಸ್ಂಬಳ ನೇಡತವುದನಗಿರಬಹತದತ.   
ಎಲೆಿಲ್ಲಿ feasibility ಇರತತ್ುದೆ ಅದನತು ರೆ್ೂೇಡಿಕ್ೊಂಡತ ಒಂದರ ಜೊತ್ೆಗೆ್ ಮತ್ೂೆುಂದತ ಕೃಷಿ ಪತಿುನ 
ಸ್ಹಕ್ನರ ಸ್ಂಘ ತ್ೆರೆಯಲತ ಪಂಚನಯಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ನಬಂಧ್ಕರಿಗ್ ೆ ಅಧಿಕ್ನರ ನೇಡಲನಗಿದ.ೆ  ಆದರೆ, 
ಮನನೆ ಸ್ದಸ್ೆರತ ಕ್ೆೇಳುತಿುರತವುದೇೆರ್ೆಂದರ,ೆ ಪಂಚನಯಿತಿಗ್ ೆಒಂದತ ಕೃಷಿ ಪತಿುನ ಸ್ಹಕ್ನರ ಸ್ಂಘ 
ತ್ೆರೆಯಲತ ಅವಕ್ನಶ ನೇಡಿ ಎಂಬತದನಗಿದೆ.  ಈಗ್ನಗಲೆೇ ಅವಕ್ನಶ ನೇಡಿದತು, ಯನವುದೆೇ 
ಪಂಚನಯಿತಿಯನತು ಅಲಿಗಳೆದ್ಧರತವುದ್ಧಲಿ.  ಜೊತ್ೆಗೆ್ ಕೃಷಿ ಪತಿುನ ಸ್ಹಕ್ನರ ಸ್ಂಘ ತ್ೆರೆಯಲತ ಆ 
ಪಂಚನಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲನಿ feasibility  ಇದೆಯ್ದೇ ಹನಗೂ ಸ್ನಲಸ್ೌಲಭೆ ಒದಗಿಸ್ಲತ ಅವಕ್ನಶ 
ಇದೆಯ್ದೇ ಎಂಬತದರ್ೆುಲನಿ ಕೂಲಂಕಷವನಗಿ  ರೆ್ೂೇಡಿ, ಮತ್ೊುಂದತ ಕೃಷಿ ಪತಿುನ ಸ್ಹಕ್ನರ ಸ್ಂಘ 
ತ್ೆರೆಯಲತ ಸ್ಕ್ನಾರ ತಿೇಮನಾನ ಮನಡತತಿುದೆ.   

ಶ್ರೇ ನರನಣಿ ಹಣಮಂತಚ ರತದರಪಪ:- ಮನನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಕ್ೆಲವೊಂದತ ವಿಶೆೇಷ 
ಪರಕರಣಗಳು ಇರತವ ಕಡ,ೆ ಅದರಲ್ಲಿಯತ ಸ್ಂತ್ರಸ್ುರ ಮತಳುಗಡೆ ಪರದೇೆಶದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಪತಿುನ ಸ್ಹಕ್ನರ 
ಸ್ಂಘವು ಬಹಳ ಅನವನಯಾವನಗಿದೆ.  ದಯವಿಟತೆ ಅಂತ್ಹ ಪರಕರಣಗಳಿಗ್ೆ ಅವಕ್ನಶ ಕಲ್ಲಪಸ್ಬೇೆಕ್ೆಂದತ 
ಸ್ಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ವಿನಂತಿಸ್ತತ್ೆುೇರೆ್.  

ಶ್ರೇ ಎಸ್.ಟಿ.ಸ್ೂೆೇಮಶೆೇಖರಚ:- ಮನನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅಂತ್ಹ ಪರಕರಣಗಳು ಕಂಡತ 
ಬಂದರ,ೆ ಅದರ ಕಡ ೆಸ್ಹ ಗಮನಹರಿಸ್ಲನಗತವುದತ.  
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ಪರಶೆು ಸ್ಂಖೆೆ 1800 
(ಉತ್ುರವನತು ಲಗತಿುಸ್ಲನಗಿದೆ) 

ಶ್ರೇ ಕ್.ೆಎ.ತಿಪ್ಪೆೇಸ್ನಾಮ:- ಮನನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನೆ ಸ್ಚಿವರಿಂದ ಉತ್ುರ ಬಂದ್ಧದತು, 
ರನಜೆದಲ್ಲಿ ನಗರ/ಪಟೆಣ ಪಂಚನಯಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಳಚರಂಡಿ ನವಾಹಣೆ ಮತ್ತು ಮನಲ್ಲನೆ ನೇರನತು 
ಶತದ್ಧಿೇಕರಣ ಮನಡತವುದತ ದೊಡಿ ಸ್ಮಸ್ೆೆಯನಗಿದೆ.  ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಹ ತ್ನೆಜೆ ವಸ್ತುವನತು ನವಾಹಣೆ 
ಮನಡಲನಗತತಿುದತು, ಕತಡಿಯತವ ನೇರಿಗ್ ೆಯನವ ರಿೇತಿ ಆದೆತ್ ೆನೇಡಲನಗತತ್ುದೆಯೇ, ಅದೇೆ ರಿೇತಿ 
ಮನಲ್ಲನೆ ನೇರಿನ ಶತದ್ಧಿೇಕರಣಕೂೆ ಆದೆತ್ ೆ ನೇಡಬೆೇಕ್ನಗತತ್ುದೆ.  ಮನನೆ ಸ್ಚಿವರತ “ರನಜೆದಲ್ಲಿ 
ಪರಸ್ತುತ್ 314 ನಗರ ಸ್ಥಳಿೇಯ ಸ್ಂಸೆ್ಥಗಳಿರತತ್ುವೆ.   ಕರ್ನಾಟಕ ನಗರ ನೇರತ ಸ್ರಬರನಜತ ಮತ್ತು 
ಒಳಚರಂಡಿ ಮಂಡಳಿ ವತಿಯಿಂದ ಪರಸ್ತುತ್ ಈ 314 ಸ್ಥಳಿೇಯ ಸ್ಂಸೆ್ಥಗಳ ಪ್ೆೈಕ ಇದತವರೆವಿಗೂ 78 
ಸ್ಥಳಿೇಯ ಸ್ಂಸೆ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಒಳಚರಂಡಿ ವೆವಸೆ್ಥಯನತು ಕಲ್ಲಪಸ್ಲನಗಿದ”ೆಚ ಎಂದತ ಉತ್ುರದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದನುರ.ೆ  
ಇವತಿುನವರಗೊ 236 ಸ್ಥಳಿೇಯ ಸ್ಂಸೆ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಒಳಚರಂಡಿ ವೆವಸೆ್ಥ ಮನಡಿಲಿ.  ಹನಗ್ನದರೆ, ಕಳೆದ 
30, 40 ವಷಾಗಳಿಂದ IDSMT (Integrated Development of Small & Medium 
Towns), JNNURM (Jawaharalal Nehru National Urban Renewal Mission), 
AMRUT (Atal Mission for Rejuvenation and Urban 
Transformation)  ಗಳಲೆಿವೂ ಅಸಿುತ್ಾದಲ್ಲಿದತು, ಅದರ ಬಗೆ್ೆ ಯನವ ರಿೇತಿ ಕರಮ ಕ್ೆೈಗ್ೂೆಳಾಲನಗಿದೆ.  
ಏತ್ಕ್ನೆಗಿ ಇನೂು ಆ ಕ್ೆಲಸ್ವನಗಿಲಿವೆಂದತ ಸ್ಹ ಮನನೆ ಸ್ಚಿವರತ ತಿಳಿಸ್ಬೆೇಕತ ಹನಗೂ ನಗರ 
ಸ್ಥಳಿೇಯ ಸ್ಂಸೆ್ಥಗಳು ಆಥಿಾಕವನಗಿ ಬಲವನಗಿಲಿ.  15ರೆ್ೇ ಹಣಕ್ನಸ್ತ ಆಯೇಗ, ULBs  ನಂದ 
ಅಥವನ ರನಜೆದ 5 ಅಥವನ 6ರೆ್ೇ ಹಣಕ್ನಸ್ತ ಆಯೇಗದ್ಧಂದ ಆಥಿಾಕ ರೆ್ರವು ಬರತತಿುದತು, 
ಅದರಿಂದ ಸ್ಥಳಿೇಯ ಸ್ಂಸೆ್ಥಗಳನತು ನವಾಹಣೆ ಮನಡಲತ ಸ್ನಧ್ೆವನಗತತಿುಲಿ.  ಆದುರಿಂದ ಏರ್ನದರೂ 
ಒಂದತ ವಿಶೆೇಷ ಯೇಜರೆ್ಯನತು ಮನಡಿ, ಮನಲ್ಲನೆ ನೇರನತು ಶತದ್ಧಿೇಕರಿಸ್ಲತ ಬೆೇರ ೆಏರ್ನದರೂ 
ವಿಶೆೇಷ ಯೇಜರೆ್ಯನತು ಮನಡಬೇೆಕತ.  ಅದತ ಆಗಲ್ಲಲಿವೆಂದರೆ, ಸ್ಕ್ನಾರವು ಏರ್ನದರೂ ಅನತದನನ 
ಅಥವನ ಗ್ನರಯಂಟಚ ನೇಡಲತ ವೆವಸೆ್ಥ ಮನಡತತಿುದಯೆ್ದೇ ಎಂಬತದನತು ತ್ಮಮ ಮೂಲಕ ಮನನೆ 
ಸ್ಚಿವರಲ್ಲಿ ಕ್ೆೇಳಬಯಸ್ತತ್ೆುೇರ್ೆ.   
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ಶ್ರೇ ಬಿ.ಎ.ಬಸ್ವರನಜತ:- ಮನನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನೆ ಸ್ದಸ್ೆರತ ಸ್ಥಳಿೇಯ 
ಸ್ಂಸೆ್ಥಗಳಲ್ಲಿರತವ ಒಳಚರಂಡಿ ವೆವಸೆ್ಥ ಬಗೆ್ೆ ಪರಶೆುಯನತು ಕ್ೆೇಳಿದನುರ.ೆ  ರನಜೆದಲ್ಲಿ ಪರಸ್ತುತ್ 314 
ಸ್ಥಳಿೇಯ ಸ್ಂಸೆ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ನಯಾ ನವಾಹಣೆ ಮನಡಲನಗತತಿುದೆ.  ಅದರಲ್ಲಿ 78 ಸ್ಥಳಿೇಯ ಸ್ಂಸೆ್ಥಗಳಿಗ್ೆ 
ಒಳಚರಂಡಿ ವೆವಸೆ್ಥಯನತು ಕಲ್ಲಪಸ್ಲನಗಿದತು, ಗತಲಬಗ್ನಾ ಸ್ಥಳಿೇಯ ಸ್ಂಸೆ್ಥಯನತು ಮನತ್ರ ಮಂಡಳಿ 
ಮೂಲಕ ನವಾಹಣೆ ಮನಡಲನಗತತಿುದೆ.  ಉಳಿಕ್ೆ ಸ್ಥಳಿೇಯ ಸ್ಂಸೆ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಯ ಪತರಸ್ಭ ೆ ತೆ್ರಿಗೆ್ 
ಸ್ಂಗರಹಣೆ ಏನದ,ೆ ಅದರ ಆಧನರದ ಮೇಲ ೆಆ ಸ್ಥಳಿೇಯ ಸ್ಂಸೆ್ಥಗಳೆೇ ನವಾಹಣ ೆಮನಡತವಂಥ ಕ್ೆಲಸ್ 
ಮನಡತತಿುದೆ.  ಹನಗ್ನಗಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ಹ ಅಂತ್ಹ ಸ್ಮಸ್ೆೆ ಕಂಡತಬಂದ್ಧಲಿ.  ರ್ನನತ ಸ್ಹ ಹಲವನರತ 
ಜಿಲೆಿಗಳಿಗ್ೆ/ತ್ನಲೂಿಕತಗಳಿಗ್ ೆಭೆೇಟಿ ನೇಡಿದತು, ಬೆೇಕ್ನದಷತೆ ಕಡ ೆಪರಿಶ್ೇಲರೆ್ಯನತು ಸ್ಹ ಮನಡಿದೆುೇರ್ೆ.  
ಒಳಚರಂಡಿ ವೆವಸೆ್ಥ ಎಲೆಿಲ್ಲಿ ಅಸ್ಂಘಟಿತ್ವನಗಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ರಿಪಡಿಸ್ತವಂಥ ಕ್ಲೆಸ್ವನತು ಅಲ್ಲಿಯ 
ಸ್ಥಳಿೇಯ ಸ್ಂಸೆ್ಥಗಳು ಮನಡತತ್ುವೆ.  ಹೆಚತಚವರಿಯನಗಿ ನಮಮ ಗಮನಕ್ೆೆ ಬಂದರ,ೆ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳಿಗ್ ೆ
ಸ್ೂಚರೆ್ ನೇಡಿ ಅದನತು ಸ್ರಿಪಡಿಸ್ತವಂಥ ಕ್ೆಲಸ್ ಮನಡಿಸ್ತತ್ೆುೇರೆ್.  ಹನಗೆ್ಯ್ದೇ ಮನನೆ ಸ್ದಸ್ೆರತ 
ಉಳಿಕ್ೆ ಸ್ಥಳಿೇಯ ಸ್ಂಸೆ್ಥಗಳ ಒಳಚರಂಡಿ ವೆವಸೆ್ಥಯನತು ಯನವ ರಿೇತಿ ಮನಡತತಿುೇರಿ ಎಂಬತದನತು 
ಸ್ಹ ಕ್ೆೇಳಿದನುರ.ೆ  ಆಥಿಾಕ ಇಲನಖಯೆವರ ಅನತಮತಿ ಆಧನರದ ಮೇಲೆ ಉಳಿದ ಒಳಚರಂಡಿಯ 
ಸಿಥತಿಗತಿಯನತು ರೆ್ೂೇಡಿ ಕ್ೆೈಗ್ೆತಿುಕ್ೂೆಳಾಲನಗತವುದತ.  ಈ ವಷಾದ್ಧಂದ ಕ್ೆೇಂದರ ಸ್ಕ್ನಾರವು ಸ್ಹ 
“ಅಮೃತಚ ಯೇಜರೆ್”ಚ ಅಡಿ ಅನತದನನವನತು ನೇಡತತಿುದತು, ಇದನತು ಇನತು ಹೆಚತಚ 
ಪರಿಣನಮಕ್ನರಿಯನಗಿ ಮನಡಬೆೇಕ್ೆಂಬ ದೃಷಿಠಯಿಂದ ಹಂತ್-ಹಂತ್ವನಗಿ ಎಲೆಿಲ್ಲಿ ಪಟೆಣಗಳು ಹೆಚತಚ 
ಬೆಳೆಯತತಿುವೆ, ಅಂತ್ಹ ಕಡಗೆಳಲ್ಲಿ ಸ್ತಮನರತ 25-30 ವಷಾವರೆಗೆ್ ಮತಿಯಲ್ಲಿಟತೆಕ್ೂೆಂಡತ ಅಲ್ಲಿನ 
ಜನಸ್ಂಖೆೆಗ್ ೆಅನತಗತಣವನಗಿ ಕ್ೆೈಗ್ೆತಿುಕ್ೂೆಳಾಲತ ಸ್ಕ್ನಾರ ಕರಮವಹಿಸ್ತತ್ುದೆ.  ಜೊತ್ೆಗೆ್ ಅನತಬಂಧ್-2 
ರಲ್ಲಿ ಮನನೆ ಸ್ದಸ್ೆರಿಗೆ್ ವಿವರವನಗಿ ಉತ್ುರವನತು ಸ್ಹ ಒದಗಿಸ್ಲನಗಿದೆ.   

ಶ್ರೇ ಕೆ್.ಎ.ತಿಪ್ೆಪೇಸ್ನಾಮ:- ಮನನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇೆ, 78 ಸ್ಥಳಿೇಯ ಸ್ಂಸೆ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಒಳಚರಂಡಿ 
ವೆವಸೆ್ಥಯನತು ಕಲ್ಲಪಸಿದನುರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಹ ಸ್ನಕಷತೆ ರಿೇತಿ ಕ್ನಯಾನವಾಹಣ ೆ ಆಗತತಿುಲಿ.  Wet 
well , ಸ್ಂಪತ, ಪಂಪಚಗಳು ಸ್ರಿಯನಗಿ ಕ್ನಯಾನವಾಹಣೆ ಆಗದೇೆ ಆ ನೇರತ ತ್ತಂಬಿ ರಸೆ್ುಯ 
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ಮೇಲ ೆಹರಿಯತತಿುದತು, ಕ್ಳೆ ಮಟೆದ ಪರದೇೆಶಗಳಲ್ಲಿ ರೂೆೇಗರತಜಿನಗಳು ಸ್ಂಭವಿಸಿವೆ.  ಶತದ್ಧುೇಕರಣ 
ಯೇಜರೆ್ ಅಥವನ ಘನ ತ್ನೆಜೆ ಯೇಜರೆ್ಗ್ನಗಿ ಏರ್ನದರೂ ಒಂದತ ವಿಶೆೇಷ ಯೇಜರೆ್ 
ನೇಡಬೆೇಕ್ೆಂದತ ಸ್ಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ಕ್ೆೇಳಿಕ್ೂೆಳುಾತ್ೆುೇರ್ೆ. 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಎ.ಬಸ್ವರನಜ:- ಮನನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಕ್ೆಲವು ಭನಗಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ್ನಗಲೆೇ 
ಒಳಚರಂಡಿ ವೆವಸೆ್ಥಯನತು ಮನಡಲನಗಿದ.ೆ  ಆ ಯೇಜರೆ್ಯನತು ಸ್ಹ ಸ್ತಮನರತ 25-30 
ವಷಾಗಳವರಗೊ ಆಧನರವನಗಿಟತೆಕ್ೂೆಂಡತ ಮನಡಿದೆುೇವೆ.  ಅದಕ್ೆೆ ಸ್ಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ್ ಸ್ನಕಷತೆ 
ಉದನಹರಣೆಗಳನತು ಮನನೆ ಸ್ದಸ್ೆರಿಗೆ್ ಉತ್ುರದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿದುೆೇರೆ್.  ಉದನಹರಣೆಗ್ೆ ಹೆೇಳುವುದನದರೆ, 
ರನಮನಗರ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರದತಗಾ ಜಿಲೆಿಗ್ ೆಸ್ಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ೆ ಉತ್ುರವನತು ನೇಡಲನಗಿದ.ೆ  ರನಮನಗರ 
ಜಿಲೆಿಯಲ್ಲಿ 7.57 ಎಂ.ಎಲ್.ಡಿ ಮನಡಲನಗಿದತು, ಇನತು ಎರಡತ ವಷಾಗಳವರಗೊ ಕ್ೆೈಗ್ೆತಿುಕ್ೂೆಳುಾವ 
ಅವಶೆಕತ್ ೆಬರತವುದ್ಧಲಿ.  ಆ ರಿೇತಿಯನಗಿ ಎಲೆಿಲ್ಲಿ ಸ್ನಧ್ೆವನಗತತ್ುದೆ, ಅಲೆಿಲನಿ ಹೆಚತಚವರಿಯನಗಿಯ್ದೇ 
ಮನಡಲನಗಿದ.ೆ  ಒಂದತ ವೆೇಳೆ ಸ್ಮಸ್ೆೆ ಕಂಡತಬಂದರ,ೆ ಸ್ಥಳಿೇಯ ಸ್ಂಸೆ್ಥಯವರಿಗ್ ೆ ಸ್ೂಚಿಸಿ, 
ನವಾಹಣೆ ಮನಡತವಂಥ ಕ್ಲೆಸ್ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆ.  ಹನಗೆ್ಯ್ದೇ ಉಳಿಕ್ೆ ಇರತವ ಒಳಚರಂಡಿ ವೆವಸೆ್ಥ ಬಗೆ್ೆ 
ಮನನೆ ಸ್ದಸ್ೆರತ ಪರಸ್ನುಪಿಸಿದತು, ಅದನತು ಕ್ೆೈಗ್ೆತಿುಕ್ೊಳಾಲತ ಸ್ತಮನರತ 18.00 ಸ್ನವಿರ ಕ್ೊೇಟಿ 
ರೂಪ್ನಯಿಗಳು ಬೇೆಕ್ನಗತತ್ುದೆ.  ಅದಕ್ೆೆ ಸ್ಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ್ ವಿವರವನಗಿ ವರದ್ಧಯನತು ಸ್ಹ 
ತ್ಯನರಿಸ್ಲನಗತತಿುದತು, ಮನನೆ ಮತಖೆಮಂತಿರಯವರನದ ಶ್ರೇ ಬಸ್ವರನಜ ಬೊಮನಮಯಿಯವರ 
ಗಮನಕೂೆ ಸ್ಹ ತ್ರಲನಗಿದೆ. ರ್ನನತ ಸ್ಹ ಕ್ೆೇಂದರ ಸ್ಕ್ನಾರವು ಹೆಚತಚ ಅನತದನನ ಒದಗಿಸ್ಬೆೇಕ್ೆಂದತ 
ಪರಸ್ನುವರೆ್ ಸ್ಲ್ಲಿಸಿ, ಈಗ್ನಗಲೆೇ ಕ್ೆೇಂದರ ಸ್ಚಿವರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಸ್ಹ ಮನಡಿದೆುೇರ್ೆ.  ಮತಂದ್ಧನ ದ್ಧನಗಳಲ್ಲಿ 
ಲಭೆತ್ಗೆನತಗತಣವನಗಿ ಪರಿಗಣಿಸ್ಲನಗತವುದತ.   

ಶ್ರೇ ಕ್.ೆಎ.ತಿಪ್ಪೆೇಸ್ನಾಮ:- ಮನನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಏರ್ನದರೂ ಒಂದತ ವಿಶೆೇಷ 
ಯೇಜರೆ್ಯನತು ಸ್ಕ್ನಾರ ಮನಡಬೇೆಕತ.  ಸ್ತಮನರತ 18.00 ಸ್ನವಿರ ಕ್ೊೇಟಿ 
ರೂಪ್ನಯಿಗಳನಗತತ್ುದ ೆ ಎಂದತ ಸ್ತಮನರತ 10 ವಷಾ, 20 ವಷಾಗಳವರಗೊ ಕ್ನಯತವುದಕ್ೆೆ 
ಆಗತವುದ್ಧಲಿ.  ಪಟೆಣಗಳು/ನಗರ ಪರದೆೇಶಗಳು ಬಳೆಯೆತತಿುವೆ.  10 ವಷಾಗಳಲ್ಲಿ ಶೆೇಕಡ 30 ರಷತೆ 
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ಜನಸ್ಂಖೆೆ ಬೆಳೆಯತತಿುವೆ.  ಅದಕ್ನೆಗಿ ಏರ್ನದರೂ ಒಂದತ ವಿಶೆೇಷ ಯೇಜರೆ್ಯನತು ಮನಡಬೇೆಕತ.  
ಎಲ್.ಐ.ಸಿ. ಲೊೇನ್ಚ ತ್ೆಗೆ್ದತಕ್ೊಳುಾವುದತ, ಕ್ೆ.ಡಬೂಿಯ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಬಿ. ಅಥವನ ಅಮೃತಚ ಯೇಜರೆ್ 
ಮೂಲಕ ಹಣವನತು ತ್ೆಗೆ್ದತಕ್ೊಂಡತ, ಯೇಜರೆ್ಯನತು ಹಂತ್-ಹಂತ್ವನಗಿ ಕ್ೆೈಗ್ೆತಿುಕ್ೊಳಾಬೇೆಕತ.  
ಇಲಿದ್ಧದುರ ೆಮತಂದ್ಧನ ದ್ಧನಗಳಲ್ಲಿ ತ್ತಂಬನ ಕಷೆವನಗತತ್ುದೆ.   

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಎ.ಬಸ್ವರನಜ:- ಮನನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅದರ ಬಗೆ್ೆ ಪರಿಶ್ೇಲರೆ್ ಮನಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ  
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 ಸ್ಂಖೆೆ 1802 
(ಉತ್ುರವನತು ಲಗತಿುಸ್ಲನಗಿದೆ) 

ಶ್ರೇ ಅರವಿಂದ ಕತಮನರಚ ಅರಳಿ:- ಮನನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನೆ ಸ್ಚಿವರತ ಉತ್ುರವನತು 
ಸ್ಲ್ಲಿಸಿದನುರೆ.  ಆದರೆ, ಪರಯೇಗಿಕವನಗಿ ಉತ್ುರವನತು ನೇಡಿಲಿವೆಂದತ ನನಗ್ ೆಅನಸ್ತತಿುದೆ.  ಬಿೇದರಚ 
ನಗರದಲ್ಲಿರತವ ಒಟತೆ ಜನಸ್ಂಖೆೆ ಸ್ತಮನರತ 2,16,೦20 ಇದತು,  ಪರತಿ ನಗರಕ್ೆೆ  standard ಆಗಿ 
ಕತಡಿಯತವ ನೇರನತು ಒದಗಿಸ್ಬೆೇಕ್ೆಂದರೆ,  ಪರತಿ ನಗರಕ್ೆೆ 132 ರಿಂದ 135 ಎಂ.ಎಲ್.ಡಿ. ನೇರತ 
ಬೆೇಕ್ನಗತತ್ುದೆ.  ಈಗ 90 ಎಂ.ಎಲ್ಚ.ಡಿ. ನೇರನತು ಹಿಡಿದ್ಧಟತೆಕ್ೂೆಳಾಲನಗತತಿುದ.ೆ  ಬಿೇದರಚ ಹಳೆ 
ನಗರದ ಭನಗಕ್ೆೆ ಹಳಯೆ ವಿದತೆತಚ ವೆವಸೆ್ಥಯನತು ರದತು ಮನಡಿ, ಹೊಸ್ದನಗಿ ಕ್ನರನಂಜ 
ಜಲನಶಯದ್ಧಂದ ನೇರತ ಹರಿದತ ಬರತವಂತ್ ೆಮನಡಲನಗಿದೆ.  ಆದರೆ, ಆ ಕ್ನರನಂಜ ಜಲನಶಯದ್ಧಂದ 
28 ಎಂಎಲ್ಚಡಿ ನೇರತ ಬರಬೆೇಕ್ನಗಿದತು, ಸ್ದೆಕ್ೆೆ 22 ಎಂಎಲ್ಚಡಿ ನೇರತ ಮನತ್ರ ಬರತತಿುದ.ೆ  19 
ಎಂ.ಎಲ್ಚ.ಡಿ. ನೇರಿನ ಸ್ನಮಥೆಾವನತು ನಮಮ ನಗರ ಹೊಂದ್ಧದತು, ಇದರಿಂದ ಸ್ರಿಯನಗಿ ಜನರಿಗ್ೆ 
ನೇರತ ಸಿಗತತಿುಲಿ.   

(ಮತಂದತ)  

(331) 15.03.2022/11.30/ಎಸ್ಚಕ್-ೆಬಿಎನ್ಚಎಸ್ಚ 

(ಸ್ಭನಪತಿಯವರ  ಉಪಸಿಥತಿ) 
ಶ್ರೇ ಅರವಿಂದ ಕತಮನರಚ ಅರಳಿ (ಮತಂದತ):-  
ಹಳೆೇ ನಗರದಲ್ಲಿರತವ  ಜನರಿಗ್ ೆಬಹಳ ತ್ೊಂದರಯೆನಗತತಿುದೆ. ಹಳೇೆ ಸಿಸ್ೆಂ ಬಂದ್ಚ ಮನಡಿದುರಿಂದ 
ಕತಡಿಯತವ ನೇರತ ಸಿಗತತಿುಲಿ. ಅದನತು ಕೂಡ ಸ್ರಿ ಮನಡತವ ವೆವಸೆ್ಥಯನತು ಮನಡಬೇೆಕ್ೆಂಬ 
ಪರಶೆುಯನತು ಕ್ೆೇಳಿದುೆ. ಹೂೆಸ್ ಕ್ನಮಗ್ನರಿ ಮನಡಿದುರಿಂದ, ಅದನತು ಬಂದ್ಚ ಮನಡಿದುೆೇವೆಂದತ ಮನನೆ 
ಸ್ಚಿವರತ ಉತ್ುರದಲ್ಲಿ ಹೆೇಳಿದನುರ.ೆ ಅದನತು ವನಪಸ್ತಸ ಮನಡಿದರೆ ಮನತ್ರ ಬಿೇದರಚ ಜಿಲೆಿಯ ಜನರಿಗ್ ೆ
ನೇರತ ಸಿಗತವಂತ್ನಗತತ್ುದೆ. ಅದತ 90 lpcd ನೇರನತು  ಎರಡತ ದ್ಧನಗಳಿಗ್ೂೆಮಮ ಬಿಡತತ್ನುರ,ೆ ದ್ಧನ 
ನೇರತ ಬಿಡತವಂತ್ಹ ವೆವಸ್ಥೆ ಮನಡಬೇೆಕತ.  
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ಶ್ರೇ ಬಿ.ಎ. ಬಸ್ವರನಜ:- ಮನನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಬಿೇದರಚ ನಗರಕ್ೆೆ ಪರತಿ ನತ್ೆ 44 
ಎಂಎಲ್ಚಡಿ ನೇರತ ಅವಶೆಕತ್ೆ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಏರ್ನಗಿದೆ ಎಂದರೆ, ಎರಡತ ನದ್ಧಗಳನದ ಕ್ನರನಂಜ 
ಮತ್ತು ಮನಂಜನರ ಮೂಲಕ ನೇರನತು ತ್ೆಗೆ್ದತಕ್ೂೆಳುಾತಿುದುೆೇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದತ ನದ್ಧ ಬತಿು 
ಹೊೇಗಿದುರಿಂದ, ಅಲ್ಲಿ ನೇರಿನ ಲಭೆತ್ ೆ ಇಲಿ. ಹನಗ್ನಗಿ, ಕ್ನರನಂಜ ಜಲನಶಯದ್ಧಂದ 22-23 
ಎಂಎಲ್ಚಡಿ ನೇರನತು ಬಿೇದರಚ ನಗರಕ್ೆೆ ಸ್ರಬರನಜತ ಮನಡತತಿುದುೆೇವೆ. ಮನನೆ ಸ್ದಸ್ೆರತ 
ಹೆೇಳಿರತವಂತ್ ೆನೇರಿನ ಕ್ೂೆರತೆ್ ಇದೆ ಎಂದತ ನನು ಗಮನಕ್ೆೆ ಬಂದ್ಧದ.ೆ ರ್ನನತ ಬಿೇದರಚ ಜಿಲೆಿಗ್ ೆಭೆೇಟಿ 
ಕ್ೊಟೆಂತ್ಹ ಸ್ಂದಭಾದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಳಿೇಯ ಶನಸ್ಕರತ ಮತ್ತು ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುನ ಶನಸ್ಕರತ ನನು 
ಗಮನಕ್ೆೆ ತ್ಂದ್ಧದನುರೆ. ಅದಕ್ೆೆ ಹೊಸ್ ವೆವಸೆ್ಥಯನತು ಕಲ್ಲಪಸ್ಬೇೆಕತ ಎನತುವ ದೃಷಿೆಯಿಂದ ಅದಕ್ೆೆ 
action plan ಅನತು ತ್ಯನರತ ಮನಡಿದೆುೇವೆ. ಸ್ತಮನರತ 15 ರಿಂದ 16 ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪ್ನಯಿಗಳ 
ವೆಚಚದಲ್ಲಿ ಕ್ನರನಂಜ ನದ್ಧಯಿಂದ ನೇರನತು ಸ್ರಬರನಜ ಮನಡತವುದಕ್ನೆಗಿ  ಪೂರಕವನದ 
ವೆವಸೆ್ಥಗಳನತು ಮನಡಿಕ್ೊಳುಾತಿುದೆುೇವೆ. ಮತಂದ್ಧನ ದ್ಧನಗಳಲ್ಲಿ ಇದನತು ಪೂಣಾಗ್ೊಳಿಸಿ, ಬಿೇದರಚ 
ಜಿಲೆಿಯ ಜನತ್ೆಗೆ್ ನೇರತ ಒದಗಿಸ್ತವಂತ್ಹ ಕ್ೆಲಸ್ವನತು ಖಂಡಿತ್ವನಗಿ ಮನಡತತ್ೆುೇರ್ೆಂದತ ರ್ನನತ  
ತ್ಮಮ ಮೂಲಕ ಮನನೆ ಸ್ದಸ್ೆರಿಗೆ್ ತಿಳಿಸ್ಬಯಸ್ತತ್ೆುೇರೆ್.  

   ಆ ಫಿಲೆರಚ ಯೇಜರೆ್ ಎಲೊಿೇ ಒಂದತ ಕಡ ೆಕ್ನಯಾಗತ್ವನಗತತಿುಲಿ. ಇವಲೆಿವೂ ಕೂಡ 
2002 ರಲ್ಲಿ ಯೇಜರೆ್ಯನಗಿರತವಂತ್ಹದತು. 2002 ರಲ್ಲಿ ಆಗಿರತವಂತ್ಹ ಯೇಜರೆ್ಗಳು ಇವತ್ತು 
ಇಪಪತ್ತು ವಷಾಗಳು ಕಳೆದ್ಧವ.ೆ ಇಪಪತ್ತು ವಷಾಗಳನಗಿರತವುದರಿಂದ, ಅವುಗಳು ಹನಳನಗಿವ.ೆ  ನದ್ಧ 
ಮೂಲ ಯನವುದತ ಇದ ೆಎಂದರೆ, ಕ್ನರನಂಜ ನದ್ಧಯಿಂದ ನೇರತ ತ್ರಲತ ಮನತ್ರ ಸ್ನಧ್ೆವನಗತತ್ುದೆ. 
ಅದನತು ತ್ರಿಸ್ತವಂತ್ಹ ಕ್ಲೆಸ್ದ ಬಗೆ್ೆ ಈಗ್ನಗಲೆೇ ಡಿ.ಪಿ.ಆರಚ. ಅನತು ಕೂಡ ತ್ಯನರತ ಮನಡಿದೆುೇವೆ.  
ಸ್ತಮನರತ 16-17 ಕ್ೂೆೇಟಿ ರೂಪ್ನಯಿಗಳನಗತತ್ುದೆ. ಅದನತು ಮತಂದ್ಧನ ದ್ಧನಗಳಲ್ಲಿ ಟೆಂಡರಚ ಕರದೆತ, 
ಬಿೇದರಚ ನಗರದ ಜನತ್ೆಗೆ್ ಕತಡಿಯತವ ನೇರತ ಒದಗಿಸ್ತವಂತ್ಹ ಕ್ೆಲಸ್ವನತು ಖಂಡಿತ್ವನಗಿಯೂ 
ಮನಡತತ್ೆುೇರ್ೆಂದತ ಈ ಸ್ಂದಭಾದಲ್ಲಿ ಹೇೆಳಬಯಸ್ತತ್ೆುೇರ್ೆ.  
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ಶ್ರೇ ಅರವಿಂದ ಕತಮನರಚ ಅರಳಿ:- ಮನನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನಂಜನರ  ನದ್ಧಯ ಫಿಲೆರಚ 
ಹನಳನಗಿದ ೆಎಂದತ ಮನನೆ ಸ್ಚಿವರತ ಹೆೇಳುತಿುದನುರೆ. ಆದರೆ ಅದತ ಹನಳನಗಿಲಿ. ಈ ಹಿಂದ ೆಇದರ  
ಪ್ೆೈಪಚಲೆೈನ್ಚ ಮತ್ತು filter bed ರಿಪ್ೆೇರಿಗ್ನಗಿ, ಸ್ತಮನರತ 40 ಕ್ೂೆೇಟಿ ರೂಪ್ನಯಿಗಳ ಹಣವನತು 
ಇಟಿೆದ್ಧುೇರಿ. ಆ ನಲವತ್ತು ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪ್ನಯಿಗಳನತು divert ಮನಡಿ  zone-3  ನಲ್ಲಿ 
ತ್ೆಗೆ್ದತಕ್ೂೆಂಡಿದ್ಧುೇರಿ. 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಎ. ಬಸ್ವರನಜ:- ಮನನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇೆ,  ಮನನೆ ಸ್ದಸ್ೆರತ ಹೆೇಳಿರತವಂತ್ಹದತು 
ನಜ. ಅದನತು ರಿಪ್ೆೇರಿ ಮನಡಿಸ್ತವುದಕ್ನೆಗಿ ಸ್ತಮನರತ 44 ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪ್ನಯಿಗಳನತು 
ಇಟಿೆರತವಂತ್ಹದತು ನಜ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿನ ಜನಪರತಿನಧಿಗಳು  ಆ ಯೇಜರೆ್ಗಳನತು ಕ್ೆೈಬಿಟತೆ, ಇಡಿೇ 
ಬಿೇದರಚ ನಗರಕ್ೆೆ ಒಳಚರಂಡಿ ವೆವಸೆ್ಥ ಕಲ್ಲಪಸ್ಲತ ಆ ಹಣವನತು ಅಲ್ಲಿಗ್ೆ ಉಪಯೇಗಿಸಿಕ್ೊಂಡಿದುರಿಂದ 
ಆ ಯೇಜರೆ್ ಅಲ್ಲಿಗ್ೆ ನಂತ್ತ ಹೊೇಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ನೇರಿನ ಲಭೆತ್ ೆಕೂಡ ಇಲಿ. ಬರಿೇ ಕ್ನರನಂಜ ನದ್ಧಯ 
ಮೂಲದ್ಧಂದ ಮನತ್ರ ನೇರಿನ ಲಭೆತ್ ೆಇರತವಂತ್ಹದತು. ಹನಗ್ನಗಿ ಕ್ನರನಂಜ ನದ್ಧಯಿಂದ ನೇರನತು 
ತ್ೆಗೆ್ದತಕ್ೂೆಳುಾವುದಕ್ೆೆ ಏರೆ್ಲನಿ ಪರಯತ್ುಗಳನತು ಮನಡಬೆೇಕ್ೊೇ, ಸ್ಕ್ನಾರ ಅದೆಲನಿ, ಕ್ೆಲಸ್ಗಳನತು 
ಮನಡತತ್ುದೆ. ಈಗಿರತವ ಸ್ತಮನರತ 44 ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪ್ನಯಿಗಳೆೇನದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಳಚರಂಡಿ 
ವೆವಸೆ್ಥಯನತು ಕಲ್ಲಪಸಿದೆ. ರ್ನನತ ಎರಡತ ಬನರಿ ಬಿೇದರಚ ಜಿಲೆಿಗ್ ೆ ಭೆೇಟಿ ಕ್ೂೆಟತೆ, ಅದರ ಬಗೆ್ೆ 
ಪರಿಶ್ೇಲರೆ್ಯನತು ಮನಡಿದೆುೇರ್ೆ. STP ಗಳು ಕೂಡ ಏರೆ್ೂಂದತ ಅವೆವಸೆ್ಥ ಇತ್ತು, ಅದನತು ಕೂಡ 
ಸ್ರಿಪಡಿಸ್ತವಂತ್ಹ ವೆವಸೆ್ಥಯನತು ಖಂಡಿತ್ವನಗಿ ಮನಡಿದೆುೇರ್.ೆ  
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ಪರಶೆು ಸ್ಂಖೆೆ ೧863 
(ಉತ್ುರವನತು ಲಗತಿುಸ್ಲನಗಿದೆ) 

ಶ್ರೇ ಶಶ್ೇಲ್ಚ ಜಿ. ನಮೇಶ್:- ಮನನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಕ್ೆೇಂದರ ಸ್ಕ್ನಾರದ ಮಹತ್ುರ 
ಯೇಜರೆ್ಯನದ Bulk Drug Parks ಯೇಜರೆ್ಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಇತಿುೇಚೆಗ್ೆ ಕಲನೆಣ ಕರ್ನಾಟಕದ 
ಯನದಗಿರಿ ಜಿಲೆಿಯತ ಆಯ್ದೆಯನಗಿದತು, ಒಟತೆ, ಎಷತೆ ಎಕರ ೆಜಮೇನತಗಳನತು ವಶಪಡಿಸಿಕ್ೊಂಡಿದ್ಧುೇರಿ 
ಎಂಬ ಪರಶೆುಯನತು ಕ್ೆೇಳಿದೆು. ಆದಕ್ೆೆ ಮನನೆ ಸ್ಚಿವರತ ನೇಡಿರತವ ಉತ್ುರದಲ್ಲಿ ಒಟನೆರಯೆನಗಿ 3232 
ಎಕರ ೆ ಜಮೇನನನತು ವಶಪಡಿಸಿಕ್ೊಳುಾವಂತ್ಹ ಒಂದತ ಕ್ನಯಾಕರಮದ ಯೇಜರೆ್ಯನತು 
ಹನಕಕ್ೊಂಡತ, ಸ್ತಮನರತ 1500 ಎಕರ ೆ ಜನಗವನತು Bulk Drug Park  ಗೆ್ ಮೇಸ್ಲ್ಲರಿಸಿದ ೆ
ಎಂದತ ಉತ್ುರದಲ್ಲಿ  ಹೆೇಳಿದನುರ.ೆ ಇಲ್ಲಿ ದತಃಖದ ಸ್ಂಗತಿ ಏರೆ್ಂದರೆ,  ಪರಸ್ತುತ್ ಬಲ್ೆಚ ಡರಗಚ ಪ್ನರ್ಚಾ 
ಪರಸ್ನುವರೆ್ಯತ ಭನರತ್ ಸ್ಕ್ನಾರದ ಪರಿಶ್ೇಲರ್ೆಯಲ್ಲಿರತತ್ುದೆ ಎಂದತ ಹೆೇಳುತ್ನುರೆ. ದಯವಿಟತೆ, ಮನನೆ 
ಸ್ಚಿವರಿಗೆ್ ಕ್ೆೈಗ್ನರಿಕ್ೆ ಬಗ್ೆೆ ಸ್ನಕಷತೆ ಅನತಭವ ಇದೆ. ಅವರತ ಸ್ಾಂತ್ ಕ್ೆೈಗ್ನರಿಕ್ೆಯನತು ಕೂಡ 
ಮನಡಿದನುರ.ೆ ಈ ಹಿಂದ ೆಅವರತ ಕ್ೆೈಗ್ನರಿಕ್ನ ಸ್ಚಿವರನಗಿದನುಗ, ಅರೆ್ೇಕ ಈ ತ್ರಹದ ಯೇಜರೆ್ಗಳನತು 
ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜೆಕ್ೆೆ ತ್ಂದತ ಕ್ೊಟಿೆದನುರೆ.   ರ್ನನತ ತ್ಮಮ ಮೂಲಕ ಮನನೆ ಸ್ಚಿವರಿಗೆ್ ವಿನಂತಿ 
ಮನಡತವುದೆೇರೆ್ಂದರೆ, ಯನವುದೆೇ ಕ್ನರಣಕೂೆ ಇದನತು ಕ್ೆೈಬಿಡಬನರದತ. ತ್ನವು ಸ್ಕ್ನಾರದ್ಧಂದ ಎಲನಿ 
ರಿೇತಿಯ ಒತ್ುಡವನತು ಹನಕ, ಹಿಂದತಳಿದ ಭನಗವನದ ಯನದಗಿರಿ ಜಿಲೆಿಗ್ೆ ದೊರಕಸಿಕ್ೂೆಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ 
ನನು ಮದಲರೆ್ೇ ವಿನಂತಿಯನಗಿದೆ.  

ಮನನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಭೂ ಸ್ನಾಧಿೇನ ಪಡಿಸಿಕ್ೂೆಳುಾವುದಕ್ೆೆ ಸ್ತಮನರತ ಎರಡತ ನೂರತ 
ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪ್ನಯಿಗಳನತು ಸ್ಕ್ನಾರ ಈಗ್ನಗಲೆೇ ಹೂಡಿಕ್ೆ ಮನಡಿದನುರೆ.  ಭೂ ಸ್ನಾಧಿೇನ 
ಪಡಿಸಿಕ್ೊಂಡಿರತವ ರೈೆತ್ರಿಗ್ೆ ಈ ಹಣವನತು ಕ್ೊಟಿೆದನುರ.ೆ ಈ ತ್ರಹ ಜಮೇನತಗಳನತು ಸ್ನಾಧಿೇನ 
ಪಡಿಸಿಕ್ೊಂಡನಗ,  ಬಹಳ ವಷಾಗಳ ನಂತ್ರವು ಸ್ಹ ರೈೆತ್ರತ ಬೆಳ ೆಬೆಳೆಯತತಿುದನುರ.ೆ  ಅದತ ಇನೂು 
ರೈೆತ್ರ ವಶದಲ್ಲಿಯ್ದೇ ಇದ.ೆ ದಯವಿಟತೆ, ಅದನತು ವಶಪಡಿಸಿಕ್ೊಳುಾವಂತ್ಹ ಕ್ೆಲಸ್ ಏನದಯೆೇ, 
ಅದನತು ಸ್ಕ್ನಾರ ಮನಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ ರ್ನನತ ತ್ಮಮ ಮೂಲಕ ಮನನೆ ಸ್ಚಿವರಿಗೆ್ ವಿನಂತಿ ಮನಡತತ್ೆುೇರ್ೆ. 
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 ಮನನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಬಲ್ೆಚ ಡರಗಚ ಪ್ನರ್ಚಾನ ಒಟತೆ ಯೇಜರ್ನ ವೆಚಚ ರೂ. 1478 
ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪ್ನಯಿಗಳನಗಿರತತ್ುದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ೆೇಂದರ ಸ್ಕ್ನಾರದ ಪ್ನಲ್ಲನ ಮತ್ು ರೂ. 1000 ಕ್ೊೇಟಿ 
ಮತ್ತು ರನಜೆ ಸ್ಕ್ನಾರದ ಪ್ನಲ್ಲನ ಮತ್ು ರೂ. 478  ಕ್ೊೇಟಿಗಳನಗಿದ ೆಎಂಬ ಮನಹಿತಿಯನತು 
ಕ್ೊಟಿೆದನುರೆ. ರ್ನನತ ತ್ಮಮ ಮೂಲಕ ಮನನೆ ಸ್ಚಿವರಿಗೆ್ ಹೆೇಳುವುದೇೆರ್ಂೆದರೆ,  ಈ ಹಿಂದೆ 
ಹೆೈದರಬನದ್ಚ ಸ್ಕ್ನಾರ ಡರಗಸಚಗಳ ಕ್ೈೆಗ್ನರಿಕ್ಗೆಳು ಆ ಭನಗದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಆಗಿತ್ತು. ಅದಕ್ೆೆ ಒಂದತ ರಿೇತಿ 
ಬನೆನ್ಚ ಕೂಡ impose ಮನಡಿದರತ. ಒಟನೆರ ೆಅದರ ಲನಭವನತು ರ್ನವು ಪಡಯೆಬೆೇಕತ. ಯನದಗಿರಿ 
ಜಿಲೆಿ ಹೆೈದರಬನದ್ಚ ಹತಿುರ ಇರತವುದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಬರತವಂತ್ಹ ಡರಗಚ ಪ್ನರ್ಚಾಗಳು ನಮಮ ಭನಗದಲ್ಲಿ 
ಬರಬಹತದತ. ಅದಕ್ೆೆ ಎಲನಿ ರಿೇತಿಯ ಸಿದಿತ್ೆಗಳನತು ಸ್ಕ್ನಾರ ಮನಡಬೇೆಕತ. ಇದರ ಬಗೆ್ೆ ಕ್ೇೆಂದರ 
ಸ್ಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ಒತ್ುಡ ತ್ಂದತ, ನಮಮ ಭನಗಕ್ೆೆ ಕ್ೊಡಬೇೆಕತ ಎನತುವ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ನಾರ ಕ್ನಯಾ 
ಪರವೃತ್ುರನಗಬೆೇಕ್ೆಂದತ ರ್ನನತ ತ್ಮಮ ಮೂಲಕ ಸ್ಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ವಿನಂತಿಯನತು ಮನಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ   

ಡನ. ಮತರತಗೆ್ೇಶ ಆರಚ. ನರನಣಿ:- ಮನನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜೆದ ಎಲನಿ 
ಜಿಲೆಿಗಳಿಗೂ ಸ್ಮೇತ್ ‘one district one product’ಚಎನತುವಂತ್ಹದುನತು ಜನರಿಗ್ ೆತ್ಂದ್ಧದುೆೇವೆ. 
ಯನದಗಿರಿ ಜಿಲೆಿಗ್ ೆ “ಬಲ್ೆಚ ಡರಗಚ ಪ್ನರ್ಚಾ”ಚಅನತು ಕ್ೂೆಟಿೆದುೆೇವೆ. ಕ್ೇೆಂದರ ಸ್ಕ್ನಾರವು ಉತ್ುರ ಭನರತ್, 
ದಕ್ಷಿಣ ಭನರತ್ ಮತ್ೊುಂದತ ಮಧ್ೆ ಭನರತ್ದಲ್ಲಿ ಮೂರತ ಬಲ್ೆಚ ಡರಗಚ ಪ್ನರ್ಚಾಗಳಿಗ್ೆ ಅನತಮತಿಯನತು 
ಕ್ೊಟಿೆದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಭನರತ್ದಲ್ಲಿ ಕ್ೊಡತವಂತ್ಹದುನತು ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜೆದ ಯನದಗಿರಿ ಜಿಲೆಿಗ್ೆ 
ಕ್ೊಡತತ್ುೆೇವೆಂಬ ಬಗ್ೆೆ ಮೌಖಿಕವನಗಿ ಹೆೇಳಿದನುರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ಲೆವೊಂದತ ಮನನದಂಡಗಳನತು 
ಮನಡಿದನುರ.ೆ ಆ eligibility criteria ಏರೆ್ೇನತ ಇರಬೇೆಕತ ಎನತುವ ಸ್ಲತವನಗಿ ಯನದಗಿರಿ ಜಿಲೆಿ 
suitable ಇದ.ೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಹದ್ಧರ್ನಲತೆ ಎಕರ ೆನೇರತ ಇರಬೇೆಕತ ಹನಗೂ ಅಕೆಪಕೆದಲ್ಲಿರತವ ಊರಿನ 
ಜನರಿಗ್ ೆ ಉದೊೆೇಗ ಸಿಗಬೆೇಕತ. ಆ criteria fulfill ಆಗಿರತವುದರಿಂದ ಒಂದೂೆಂದತ 
ಕ್ೆೈಗ್ನರಿಕ್ೆಗಳಿಗ್ ೆಒಂದೂೆಂದತ ಸ್ನವಿರ ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪ್ನಯಿಗಳ grant ಅನತು, ಅದಕ್ೆೆ ಉಚಿತ್ವನಗಿ 
ಕ್ೊಡತತಿುರತವಂತ್ಹದತು. ಈಗ್ನಗಲೆೇ, ಮನನೆ ಮತಖೆಮಂತಿರಗಳು, ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಕ್ೆೇಂದರ 
ಸ್ಚಿವರನಗಿರತವಂತ್ಹ ಶ್ರೇ ಮನತಸಖ್ ಮನಂಡವಿಯನ ಮತ್ತು ನಮಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜೆದ್ಧಂದ 
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ಆಯ್ದೆಯನಗಿರತವ Minister of State  ಆಗಿರತವಂತ್ಹ ಶ್ರೇ ಭಗವಂತ್ ಖೂಬನರವರತ ಇದೆೇ 
ಇಲನಖಯೆಲ್ಲಿ ಕ್ಲೆಸ್ ಮನಡತತಿುರತವುದರಿಂದ, ನಶ್ಚತ್ವನಗಿ ಯನದಗಿರಿ ಜಿಲೆಿಗ್ ೆ ಕ್ೊಡತತ್ೆುೇವೆಂದತ 
ಹೆೇಳಿದನುರೆ. ಕ್ೆೇಂದರ ಸ್ಕ್ನಾರದ ಪ್ನಲ್ಲನ ಮತ್ು ರೂ. 1000 ಕ್ೊೇಟಿ ಮತ್ತು ರನಜೆ ಸ್ಕ್ನಾರದ 
ಪ್ನಲ್ಲನ ಮತ್ು ರೂ. 478 ಕ್ೊೇಟಿಗಳನತು ಕರ್ನಾಟಕ ಕ್ೆೈಗ್ನರಿಕ್ನ ಪರದೆೇಶನಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ 
ಹೂಡಿಕ್ ೆ ಮನಡಿ, ಅದನತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮನಡತವಂತ್ಹ ಕ್ೆಲಸ್ವನತು ಮನಡತತಿುದೆುೇವ.ೆ  ಕ್ೆಲವೊಂದತ 
ಕ್ೆೈಗ್ನರಿಕ್ೆಗಳಿಗ್ನಗಿ  ಭೂ ಸ್ನಾಧಿೇನ ಪಡಿಸಿಕ್ೊಂಡ ಜನಗದಲ್ಲಿ ರೈೆತ್ರತ ಬಿತ್ುರೆ್ ಮನಡತತಿುದನುರೆಂದತ 
ಮನನೆ ಸ್ದಸ್ೆರತ ಹೇೆಳಿದನುರೆ. ಉದನಹರಣೆಗ್ನಗಿ ಹೇೆಳುವುದನದರೆ, ರ್ನವು ಒಂದತ ಸ್ನವಿರ ಎಕರ ೆ
ಭೂ ಸ್ನಾಧಿೇನ ಪಡಿಸಿಕ್ೂೆಂಡರ,ೆ ಅದರಲ್ಲಿ ೨೦೦-೩೦೦ ಎಕರಯೆಲ್ಲಿ ಯನವುದನದರೊಂದತ legal 
dispute ಬಂದತ, ಅದತ ಹನಗೆ್ೇ ಉಳಿದ್ಧದುಲ್ಲಿ ರ್ನವು ಅದನತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಬರತವುದ್ಧಲಿ. 
ಅದತ ಮಧೆೆ ಮಧೆೆದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಧರತತ್ುದ.ೆ  ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗ್ನದರೂ ರೈೆತ್ರತ ಉಳುಮ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ 
ಬಿಟಿೆರತತ್ೆುೇವೆ. ಶೆೇಕಡ 100 ರಷತೆ ಭೂಸ್ನಾಧಿೇನವನದರೆ, ಅದನತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿ ಹಂಚಿಕ್ ೆ
ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ತ್ಯನರತ ಮನಡತತಿುದೆುೇವೆ.  

ಶ್ರೇ ಶಶ್ೇಲ್ಚ ಜಿ. ನಮೇಶ್:- ಮನನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈ ಹಿಂದ ೆಗತಲಬಗ್ನಾದ ಹತಿುರ 
Special Economic Zone ಅನತು ಸ್ನಥಪರ್ೆ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಎರಡತ ಸ್ನವಿರ ಎಕರ ೆಭೂಮಯನತು 
ವಶಪಡಿಸಿಕ್ೊಂಡತ, ಮನಡತತ್ೆುೇವೆಂದತ ಕ್ನಂಗ್ೆರಸ್ಚ ಸ್ಕ್ನಾರ ಸ್ನಕಷತೆ ಪರಯತ್ುವನತು ಮನಡಿತ್ತು. ಆದರೆ 
ಅದತ ಕ್ನಯಾರೂಪಕ್ೆೆ ಬರಲ್ಲಲಿ. ಹನಗ್ನಗಿ ಇದೂ ಸ್ಹ ಅದೆೇ ರಿೇತಿ ಆಗಬನರದತ. ರ್ನನತ ತ್ಮಮ 
ಮೂಲಕ ಮನನೆ ಸ್ಚಿವರಿಗೆ್ ವಿನಂತಿ ಮನಡತವುದೆೇರ್ಂೆದರೆ, ದಯವಿಟತೆ, 478 ಕ್ೂೆೇಟಿ 
ರೂಪ್ನಯಿಗಳನತು ಈ ಬಜೆಟಚನಲ್ಲಿಯ್ದೇ ಪ್ನರವಿಷನ್ಚ ಮನಡಿಕ್ೂೆಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ  ರ್ನನತ 
ಕ್ೆೇಳಿಕ್ೂೆಳುಾತಿುದುೆೇರೆ್.  

ಡನ. ಮತರತಗೆ್ೇಶ ಆರಚ. ನರನಣಿ:- ಮನನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇದಕ್ೆೆ ಬಜೆಟಚನಲ್ಲಿ 
ಪ್ನರವಿಷನ್ಚ ಇರತವುದ್ಧಲಿ. KIADB ಯಿಂದ provision  ಮನಡಿಕ್ೊಂಡಿರತತ್ೆುೇವೆ. ಸ್ಕ್ನಾರದ್ಧಂದ 
ನಮಗ್ೆ ಯನವುದೇೆ ಹೆಚತಚವರಿ ಅನತದನನವನತು ಕ್ೂೆಟಿೆರತವುದ್ಧಲಿ. ನಮಮಲ್ಲಿ ಒಂದತ ಪ್ನರವಿಷನ್ಚನ 
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ಮನಡಿ,  ಅದನತು ಹಂಚಿಕ್ೆ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಏರೆ್ೂಂದತ ಹಣ ಬಂದ್ಧರತತ್ುದೆ, ಆ ಹಣದ್ಧಂದ ಬಳಕ್ ೆ
ಮನಡಿಕ್ೊಳುಾತ್ೆುೇವ.ೆ  
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ಪರಶೆು ಸ್ಂಖೆೆ ೧868 
(ಉತ್ುರವನತು ಲಗತಿುಸ್ಲನಗಿದೆ) 

ಡನ. ಕ್.ೆ ಗ್ೊೇವಿಂದರನಜ್ಚ:-  ಮನನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನೆ ಸ್ಚಿವರತ ಉತ್ುರವನತು 
ಒದಗಿಸಿದನುರ.ೆ ಇದರಲ್ಲಿ ರನಜೆ ಸ್ಕ್ನಾರಕ್ೆೆ exchequer ಗೆ್ ಎಷತೆ ನಷೆವನಗತತಿುದೆ ಎಂಬ ಬಗೆ್ೆ 
ಮನನೆ ಸ್ಚಿವರ ಗಮನಕ್ೆೆ ಬಂದ್ಧಲಿ ಎಂಬತದತ ನನು ಅನಸಿಕ್ೆಯನಗಿದೆ.  

(ಮತಂದತ) 

(332) 15-03-2022 11.40 ಟಿಸಿಹೆರ್ಚ-ಬಿಎನ್ಎಸ್            (ಸ್ಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಥತಿ) 

ಡನ.ಕ್ೆ.ಗ್ೊೇವಿಂದರನಜ್  (ಮತಂದತ):-  

ಸ್ನವಿರನರತ ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪ್ನಯಿಗಳು ಪಟೆಣ ಪಂಚನಯಿತಿ, ನಗರ ಸ್ಭೆಗಳು ಮತ್ತು ಪತರಸ್ಭೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಏನತ ಟನೆರ್ಸಚ collect ಮನಡತತ್ನುರ,ೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷತೆ ಸ್ೂೆೇರಿಕ್ ೆಆಗಿದಯೆ್ದಂದತ ಮನನೆ ಸ್ಚಿವರತ 
ಇವತಿುನವರಗೊ ರಿವೂೆ ಮೇಟಿಂಗಚ ಮನಡಿದನುರೂೆೇ ಇಲಿವೊೇ ಗ್ೂೆತಿುಲಿ. ಅವರತ ಕ್ೂೆಟಿೆರಕೆಂಥ 
ಉತ್ುರದಲ್ಲಿ “ವನಣಿಜೆ ಕಟೆಡಗಳ ಆಸಿು ತೆ್ರಿಗೆ್ ದರಗಳು ಕನಷಠ 0.5%, ಗರಿಷಠ 3 %, ವಸ್ತಿ ಮತ್ತು 
ವನಣಿಜೆೆೇತ್ರ ಕನಷಠ 0.2% ಗರಿಷಠ 1.5%,  ಖನಲ್ಲ ನವೆೇಶನಗಳು ಕನಷಠ 0.2% ಗರಿಷಠ 0.5% 
ಕ್ೆೈಗ್ನರಿಕ್ೆಗಳು ವನಣಿಜೆೆೇತ್ರ ಕಟೆಡಗಳಿಗೆ್ ನಗದ್ಧಪಡಿಸ್ತವ ಆಸಿು ತೆ್ರಿಗೆ್ ದರದ ಶೆೇ.70ರಷೆಕ್ೆೆ 
ಕಡಿಮಯಿಲಿದಂತ್ ೆ ನಗದ್ಧಪಡಿಸ್ತವುದತ”ಚ ಎಂದತ ಹೇೆಳಿದನುರ.ೆ ಈ percentage ನತು ಯನರತ 
ನಧನಾರ ಮನಡತವುದತ? ಅಲ್ಲಿ ಇರತ್ಕೆಂಥ ಲೂೆೇಕಲ್ಚ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳೆೇ percentage ನತು ನಧನಾರ 
ಮನಡತತ್ನುರಯೆ್ದೇ ಅಥವನ ಅವರಿಗೆ್ ಏರ್ನದರೂ ಸ್ಕ್ನಾರ ನದೆೇಾಶನ ಕ್ೂೆಟಿೆದೆಯ್ದೇ? ಏಕ್ೆಂದರ ೆ
ಇಲನಖಯೆ ಕಮೇಷನರಚ ಇರಬಹತದತ, ಇಂಜಿನಯಸ್ಚಾ ಇರಬಹತದತ ಅವರಿಗೆ್ ಇಷೆ ಬಂದಂತ್ ೆ
percentage fix ಮನಡಿ ಹಣವನತು ಲೂಟಿ ಮನಡತತ್ನುರಂೆದತ ಕಂಪ್ೆಿೇಂಟಚ ಇದೆ. ಸ್ಕ್ನಾರ ಇದಕ್ೆೆ 
ಏರ್ನದರೂ ಮನನದಂಡಗಳನತು ಮನಡಿದೆಯ್ದೇ? ಆ percentage fix ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಸ್ಕ್ನಾರ 
ಏರ್ನದರೂ ನದೆೇಾಶನ ಕ್ೊಟಿೆದೆಯ್ದೇ ಅಥವನ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳೆೇ ಸ್ಾತ್ಃ ಮನಡತತಿುದನುರಯೆ್ದೇ ಎಂಬತದನತು 
ಹೆೇಳಬೆೇಕತ. ಇದರ ಜೊತ್ಗೆ್ೆ ರ್ನನತ ಏನತ ಹೆೇಳುತ್ೆುೇರೆ್ಂದರೆ, ಮನನೆ  ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನೆ 
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ಸ್ಚಿವರತ confusion  ಆಗಿ ಆ ಕಡ,ೆ ಈ ಕಡ ೆ ರೆ್ೂೇಡತತಿುದನುರೆ. ಅದಕ್ನೆಗಿ ಅವರತ ಸ್ಾಲಪ 
ದಯಮನಡಿ ಕ್ೆೇಳಿಸಿಕ್ೂೆಳಾಬೆೇಕತ. ಇದಕ್ೆೆ ಒಂದತ Property Identification (PID)  
Number ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ನಮಗ್ೆ ಏನತ ತ್ೊಂದರ?ೆ ಇದರಿಂದ ಹಣ ಎಲ್ಲಿಗ್ೆ ಹೊೇಗತವುದ್ಧಲಿ, 
ಇಂತಿಂಥ ಪ್ನರಪಟಿಾಗ್ೆ ಇಷಿೆಷತೆ ಹಣ ಬಂದೆೇ ಬರತತ್ುದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದತ ದೂೆಡಿ ಮನಫಿಯನ ಇದೆ. ಆ 
ಮನಫಿಯನ PID Number  ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಬಿಡತತಿುಲಿವಂತ್.ೆ ಎರಡರೆ್ಯದನಗಿ, ಆನ್ಚಲೆೈನ್ಚ ವೆವಸೆ್ಥ 
ಮನಡಬಹತದಲಿವೆೇ? ಈಗ ಬೆಂಗಳೂರತ ನಗರದಲ್ಲಿ ಆನ್ಚಲೆೈನ್ಚ ಮತಖನಂತ್ರ ಟನೆರ್ಸಚ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಚ 
ಮನಡತವುದನತು ಮನಡಿದನುರ.ೆ  ಬೆೇರ ೆಬೆೇರ ೆಜಿಲೆಿಗಳಲೂಿ ಆನ್ಚಲೆೈನ್ಚ ಮತಖನಂತ್ರ ಟನೆರ್ಸಚ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಚ 
ಮನಡಲ್ಲ. ಮನನೆ ಸ್ಚಿವರತ ಕ್ೊಟಿೆರತ್ಕೆಂಥ ಉತ್ುರದಲ್ಲಿ ಮೈಸ್ೂರಿನಲ್ಲಿ  2020-21ರೆ್ೇ ಸ್ನಲ್ಲನಲ್ಲಿ 
ಆಸಿು ತೆ್ರಿಗೆ್ ರೂ. 13351.26 ಲಕ್ಷಗಳು. ದಕ್ಷಿಣ ಕನುಡ ಜಿಲೆಿಯಲ್ಲಿ ರೂ. 7570.36 ಲಕ್ಷಗಳು ಆಸಿು 
ತೆ್ರಿಗೆ್ ಸ್ಂಗರಹ ಮನಡಿ ಎರಡರೆ್ಯ ಸ್ನಥನದಲ್ಲಿದೆ. ಧನರವನಡ ಜಿಲೆಿಯಲ್ಲಿ  ರೂ. 6577.52 ಲಕ್ಷಗಳು 
ಆಸಿು ತೆ್ರಿಗೆ್ ಸ್ಂಗರಹವನಗಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರತ ನಗರದಲ್ಲಿ ರೂ.3546.04 ಲಕ್ಷಗಳು ಆಸಿು ತ್ೆರಿಗ್ೆ 
ಸ್ಂಗರಹವನಗಿದ.ೆ ಬೆಂಗಳೂರತ ಗ್ನರಮನಂತ್ರ ಜಿಲೆಿಯಲ್ಲಿ ರೂ. 1664.87 ಲಕ್ಷಗಳು ಆಸಿು ತೆ್ರಿಗೆ್ 
ಸ್ಂಗರಹವನಗಿದ.ೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಸಿುಯ್ದೇ ಇಲಿವೆೇರ್ೂೆೇ ಅನಸ್ತತ್ುದೆ. ಬೆಂಗಳೂರತ ನಗರದ 
ಸ್ತತ್ುಮತತ್ುಲ್ಲನ ಪರದೇೆಶಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಿುಗಳು ಇಲಿವೇೆ?  

 ಸ್ಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನೆ ಎನ್ಚ.ರ್ನಗರನಜ (ಎಂಟಿಬಿ)ಯವರೇೆ ತ್ನವು ಉತ್ುರ ಹೆೇಳಿ. 

 ಡನ.ಕ್ೆ.ಗ್ೊೇವಿಂದರನಜತ:- ಮನನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ಇನೂು ಪರಶೆು ಕ್ೆೇಳುತಿುದೆುೇರೆ್. 
ಆನ್ಚಲೆೈನ್ಚನಲ್ಲಿ ಪಿ.ಐ.ಡಿ. ನಂಬರಚ ಮನಡತವುದತ. ಮತ್ೆು ಈ percentage fix ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ 
ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳಿಗ್ ೆಯನರತ ಅಧಿಕ್ನರ ಕ್ೊಟಿೆದನುರ?ೆ ಇದರಿಂದ ಸ್ನಕಷತೆ ಹಣ ಲೂಟಿ ಮನಡತತಿುದನುರೆಂದತ 
ದೂರತ ದನಖಲನಗಿದೆ. Self assessment of property tax ಮನಡತತಿುಲಿವೆಂದತ ನನು 
ಗಮನಕ್ೆೆ ಬಂದ್ಧದ.ೆ ಆಸಿು ವಗ್ನಾವಣೆ, ರೆ್ೂೇಂದಣಿ ಮತ್ತು ಅಡಮನನ ಇಡತವುದತ ಒಂದತ 
ಕಡಯೆನದರೆ, ಆಮೇಲೆ ದತಡತಿ ಕಟಿೆದುಕ್ೆೆ ರಸಿೇದ್ಧ ಕ್ೂೆಡತತ್ನುರಯೆ್ದೇ ಹೂೆರತ್ತ, ಆ ಫನರಂ ನಂಬರಚ-2 
ಕ್ೊಡತವುದ್ಧಲಿ. ಇರ್ೂೆುಂದತ ಜೆರನರ್ಸಚ ಕ್ನಪಿಯನತು ಅವರತ ಕ್ೊಡತವುದೆೇ ಇಲಿ. ಅದನತು ಕ್ೊಡದೇೆ 
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ಇರತವುದರಿಂದ ಆ ಕಟಿೆದಂಥ ದತಡತಿ ಎಲ್ಲಿಗ್ೆ ಹೂೆೇಗತತ್ುದೆಂದತ ಯನರಿಗೂ ಗ್ೊತ್ನುಗತವುದ್ಧಲಿ. ಅದತ 
ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳಿಗ್ ೆಹೊೇಗತತಿುದೆಯೇ ಅಥವನ ಸ್ಕ್ನಾರದ ಬೊಕೆಸ್ಕ್ೆೆ ಹಣ ಬರತತಿುದೆಯೇ ಇದತ ಒಂದತ 
question ಆಗಿಯ್ದೇ ಉಳಿದ್ಧದೆ. ಹನಗ್ನಗಿ, ಇದಕ್ೆೆ ಮನನೆ ಸ್ಚಿವರತ ಉತ್ುರ ಕ್ೊಡಬೇೆಕತ. 

 ಎನ್ಚ.ರ್ನಗರನಜ (ಎಂಟಿಬಿ):- ಮನನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನೆ ಶನಸ್ಕರತ ಕ್ೇೆಳಿರತ್ಕೆಂಥ 
ಪರಶೆುಗ್ ೆ ಬಹಳ ವಿವರವನಗಿ ರ್ನವು ಉತ್ುರಗಳನತು ಕ್ೂೆಟಿೆದುೆೇವೆ. 2018-19 ರಿಂದ 2020-21ರೆ್ೇ 
ಸ್ನಲ್ಲನವರಗೆ್ ೆ ಮೂರತ ವಷಾಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ೌರನಡಳಿತ್ ಇಲನಖಯೆಲ್ಲಿ ಇಡಿೇ ರನಜೆದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಧರತ್ಕೆಂಥ 
ಆಸಿು ತೆ್ರಿಗೆ್ ಪರಮನಣ ಎಷ್ೆೆಂಬತದತ ಅವರ ಮೂಲ ಪರಶೆು. ಈಗ್ನಗಲೆೇ ಅವರಿಗೆ್ ವಿವರವನದ 
ಉತ್ುರವನತು ಕ್ೂೆಟಿೆದೆುೇವೆ. 2018-19ರೆ್ೇ ಸ್ನಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಒಟತೆ ರೂ.71118.82 ಲಕ್ಷಗಳು, 2019-20ರೆ್ೇ 
ಸ್ನಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಒಟತೆ ರೂ.73677.47 ಲಕ್ಷಗಳು ಹನಗೂ 2020-21ರಲ್ಲಿ ರೂ.84172.95 ಲಕ್ಷಗಳು 
ಆಸಿುತ್ೆರಿಗ್ ೆ ಸ್ಂಗರಹವನಗಿದ ೆಎಂದತ ಉತ್ುರ ಕ್ೊಟಿೆದೆುೇವೆ.  ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಮದಲರೆ್ಯ ಪರಶೆುಯನತು 
ಕ್ೆೇಳಿದನುರ.ೆ ಮನನೆ ಶನಸ್ಕರ ಪರಶೆು ಇರತವುದೆೇರ್ಂೆದರ,ೆ ಕಳೆದ 3 ವಷಾಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ರನಜೆ 
ಸ್ಕ್ನಾರದ ಬೊಕೆಸ್ಕ್ೆೆ ಸ್ಂಗರಹವನದ ಆಸಿು ತೆ್ರಿಗೆ್ ಪರಮನಣ ಎಷತೆ; (ವಷಾವನರತ, ಜಿಲನಿವನರತ ಪರತ್ೆೆೇಕ 
ಮನಹಿತಿ ಒದಗಿಸ್ತವುದತ) ಪರಶೆು ಕ್ೆೇಳಿದನುರ.ೆ ರ್ನವು ಅವರಿಗೆ್ ಉತ್ುರದಲ್ಲಿ ಜಿಲನಿವನರತ ಮನಹಿತಿಯನತು 
ಕ್ೊಟಿೆದುೆೇವೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ೌರಸ್ಭೆಗಳ ಅಧಿನಯಮ 1964 ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ೌರನಗಮಗಳ 
1976ರ ಕ್ನಯ್ದುಯಡಿ ನಗರ ಸ್ಥಳಿೇಯ ಸ್ಂಸೆ್ಥಗಳು ಆಸಿು ತ್ೆರಿಗ್ೆಯನತು ನಧ್ಾರಿಸಿ ವಿಧಿಸ್ತತಿುರತವುದರ 
ಬಗೆ್ೆ ಮನನೆ ಶನಸ್ಕರಿಗ್ೆ ಉತ್ುರದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸ್ಮಪಾಕವನದ ಮನಹಿತಿಯನತು ಕ್ೊಟಿೆದುೆೇವೆ. ವನಣಿಜೆ 
ಕಟೆಡಗಳು, ವಸ್ತಿ ಮತ್ತು ವನಣಿಜೆಯ್ದೇತ್ರ ಕಟೆಗಳಿಗ್ೆ ವಿಧಿಸಿರತ್ಕೆಂಥ ತ್ೆರಿಗ್ ೆಬಗೆ್ೆ ಕೂಡ ಪರಶೆು 
ಕ್ೆೇಳಿದನುರ.ೆ ಅದರ ಬಗೆ್ೆ ಕೂಡ ಮನಹಿತಿ ಕ್ೊಟಿೆದೆುೇವೆ. ವನಣಿಜೆ ಕಟೆಡಗಳ ಆಸಿು ತೆ್ರಿಗೆ್ ದರಗಳು 
ಕನಷಠ 0.5%, ಗರಿಷಠ 3 %, ವಸ್ತಿ ಮತ್ತು ವನಣಿಜೆೆೇತ್ರ ಕನಷಠ 0.2% ಗರಿಷಠ 1.5%,  ಖನಲ್ಲ 
ನವೆೇಶನಗಳು ಕನಷಠ 0.2% ಗರಿಷಠ 0.5%, ಕ್ೆೈಗ್ನರಿಕ್ಗೆಳು ವನಣಿಜೆೆೇತ್ರ ಕಟೆಡಗಳಿಗ್ೆ ನಗದ್ಧಪಡಿಸ್ತವ 
ಆಸಿು ತ್ೆರಿಗ್ೆದರದ ಶೇೆ.70ರಷೆಕ್ೆೆ ಕಡಿಮಯಿಲಿದಂತ್ ೆ ನಗದ್ಧಪಡಿಸ್ತವುದತ ಎಂದತ ಸ್ಮಪಾಕವನದ 
ಮನಹಿತಿಯನತು ನೇಡಿದುೆೇವ.ೆ 
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 ಡನ.ಕ್ೆ.ಗ್ೊೇವಿಂದರನಜತ:- ಮನನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಆ percentage ನತು ನೇವು 
ತಿೇಮನಾನ ಮನಡತತಿುೇರೂೆೇ ಅಥವನ ಸ್ಥಳಿೇಯ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ತಿೇಮನಾನ ಮನಡತತ್ನುರೂೆೇ 
ಎಂಬತದತ ನನು ಪರಶೆು.  

 ಶ್ರೇ ಎನ್ಚ.ರ್ನಗರನಜ (ಎಂಟಿಬಿ):- ಮನನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಆ percentage ನತು 
ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ತಿೇಮನಾನ ಮನಡತವುದ್ಧಲಿ. ಅದನತು ಸ್ಕ್ನಾರ ತಿೇಮನಾನ ಮನಡತತ್ುದೆ. ಆದರೆ 
ಅದರಲ್ಲಿ voluntarily ರ್ನವು ಅವರಿಗೆ್ ಅಧಿಕ್ನರ ಕ್ೂೆಟಿೆದುೆೇವೆ. 

 ಡನ.ಕ್ೆ.ಗ್ೊೇವಿಂದರನಜತ:- ಮನನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನೆ ಸ್ಚಿವರೆೇ, ಆ 
discrimination ಏಕ್ೆ ಎಂದತ ಕ್ೆೇಳುತಿುದೆುೇರ್ೆ. 

 ಶ್ರೇ ಎನ್ಚ.ರ್ನಗರನಜ (ಎಂಟಿಬಿ):- ಮನನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇೆ, voluntarily ರ್ನವು 
ಅವರಿಗೆ್ ಕ್ೊಟಿೆದುೆೇವೆ. ಸ್ಕ್ನಾರ ನಗದ್ಧಪಡಿಸ್ತ್ಕೆಂಥ ತೆ್ರಿಗೆ್. ಯನವುದೆೇ ಒಂದತ ಸ್ಾತಿುಗ್ೆ ಆಸಿು ತ್ೆರಿಗ್ೆ 
ನಗಧಿಪಡಿಸ್ತ್ಕೆಂಥ ಸ್ಂದಭಾದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ನೆಂಪಚ ಅಧಿನಯಮ 1957ರ ಕಲಂ 45 ಬಿ ರಡಿ 
ಪರಕಟಿಸ್ಲನಗತವ ಚನಲ್ಲು ಸ್ನಲ್ಲನ ಮನರತಕಟೆೆ ಮನಗಾಸ್ೂಚಿ ಬೆಲೆಗಳ ಅನಾಯವನಗಿ ಆ ನಗರ ಸ್ಭೆಗಳ 
ವನೆಪಿುಯಲ್ಲಿರತ್ಕೆಂಥ ಗ್ೆೈಡನೆ್ಸಚ ವನೆಲೂೆ ಏನದೆ, ಅದರ ಪರಕ್ನರವನಗಿ ಶೆೇ.25 ರಷೆರ ಜೊತ್ೆಗೆ್ 
ವನಣಿಜೆ ಕಟೆಡಗಳಿಗ್ೆ ಕನಷಠ 0.5%, ಗರಿಷಠ 3 %, ವಸ್ತಿ ಮತ್ತು ವನಣಿಜೆೆೇತ್ರಕ್ೆೆ ಕನಷಠ 0.2% 
ಗರಿಷಠ 1.5%,  ಖನಲ್ಲ ನವೇೆಶನಗಳಿಗ್ೆ ಕನಷಠ 0.2% ಗರಿಷಠ 0.5%, ಕ್ೆೈಗ್ನರಿಕ್ೆಗಳು- ವನಣಿಜೆೆೇತ್ರ 
ಕಟೆಡಗಳಿಗ್ೆ ನಗದ್ಧಪಡಿಸ್ತವ ಆಸಿು ತ್ೆರಿಗ್ೆದರದ ಶೆೇ.70ರಷೆಕ್ೆೆ ಕಡಿಮಯಿಲಿದಂತ್ ೆನಗದ್ಧಪಡಿಸ್ಲನಗಿದೆ. 
ಈ ಆಸಿು ತ್ೆರಿಗ್ೆಯನತು ಕಟೆಲತ ಸ್ಕ್ನಾರದ್ಧಂದಲೇೆ ಸ್ತತ್ೊುೇಲೆಯನತು ಹೊರಡಿಸ್ಲನಗಿದೆ.  

 ಡನ.ಕ್ೆ.ಗ್ೊೇವಿಂದರನಜತ:- ಮನನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ಬಹಳ simple question 
ಕ್ೆೇಳಿದೆುೇರ್.ೆ ರ್ನನತ ಆ ಸ್ಾತ್ತುಗಳಿಗ್ೆ ಪಿಐಡಿ ನಂಬರಚ ಕ್ೊಡತತಿುಲಿವೆಂದತ ಹೆೇಳಿದೆನತ. ರ್ನನತ 
ಕ್ೆೇಳಿದಂತ್ಹ 4ರೆ್ೇ ಪರಶೆುಗ್ ೆ ಮನನೆ ಸ್ಚಿವರತ ಉತ್ುರ ಹೆೇಳಲ್ಲಲಿ. ಈಗ ಆ ಸ್ಾತ್ತುಗಳಿಗ್ೆ ಪಿಐಡಿ 
ನಂಬರಚ ಗಳನತು ಕ್ೊಡತವುದಕ್ೆೆ ಏನತ ತ್ೂೆಂದರೆ ಇದೆ? ಸ್ಕ್ನಾರ ಅದರೆ್ುೇಕ್ೆ ಮನಡತತಿುಲಿ? 
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ಪ್ೌರನಡಳಿತ್ ಇಲನಖಯೆ ನದೆೇಾಶರ್ನಲಯದಲ್ಲಿ ಪಿಐಡಿ ನಂಬರಚ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಬೆೇರಯೆ ಒಂದತ 
ಮನಫಿಯನ ಇದೆ. ಅವರತ ಅದನತು ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಬಿಡತತಿುಲಿವೆಂದತ ನನಗ್ೆ ಮನಹಿತಿ ಇದೆ. ಇದನತು 
ಮನನೆ ಸ್ಚಿವರ ಗಮನಕ್ೆೆ ತ್ಂದ್ಧದುೆೇರೆ್. ಅದನತು ಯನವ ರಿೇತಿ ಸ್ರಿಪಡಿಸ್ತತಿುೇರೆಂದತ ಹೇೆಳಿ. ಇನತು 
ಎರಡರೆ್ಯ ವಿಚನರವೆೇರ್ಂೆದರೆ, ಆಸಿು ತೆ್ರಿಗೆ್ ಕಟೆಲತ ಆನ್ಚಲೆೈನ್ಚ ವೆವಸ್ಥೆ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಏನತ 
ತ್ೊಂದರ ೆಇದ?ೆ ದತಡತಿ ಕಟಿೆದುಕ್ೆೆ ರಸಿೇದ್ಧ ಮನತ್ರ ಕ್ೊಡತಿುದನುರ,ೆ ನಮೂರೆ್ ನಂಬರಚ-2 ಕ್ೂೆಡತತಿುಲಿ.  
ಈ ವಿಚನರ ಮನನೆ ಸ್ಚಿವರ ಗಮನಕ್ೆೆ ಬಂದ್ಧದೆಯ್ದೇ ಎಂದತ ಕ್ೆೇಳುತಿುದೆುೇರ್ೆ.  

ಶ್ರೇ ಎನ್ಚ.ರ್ನಗರನಜ (ಎಂಟಿಬಿ):- ಮನನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇ-ಆಸಿು ತ್ಂತ್ನರಂಶದ 
ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪರತ್ೆೆೇಕ ಆಸಿುಗಳನತು ಗತರತತಿಸ್ಲನಗಿದು ಪಿಐಡಿ ನಂಬರಚ ಆಧನರದ ಮೇಲೆ ಆಸಿು 
ಮನಲ್ಲೇಕರತ ಸ್ಾಯಂ ಘೂೇಷಣೆ ಯೇಜರೆ್ಯಲ್ಲಿ ಆಸಿು ತ್ೆರಿಗ್ೆಗಳ ಲೆಕ್ನೆಚನರದ ತ್ಂತ್ನರಂಶದ 
ಮತಖನಂತ್ರ ಸ್ಾಯಂ ನಧ್ಾರಿಸ್ಲತ ಅವಕ್ನಶವಿದೆ. ಅವರೆ voluntarily ಆಸಿು ತ್ೆರಿಗ್ೆಗಳನತು 
ಕಟತೆವುದಕ್ೆೆ, ಕಟಿೆದಂಥ ಮರ್ೆಗಳು ಅವರಿಗೆ್ ಆಗಿರತ್ಕೆಂಥ estimate cost ನಲ್ಲಿ, ಅವರೆೇನತ 
granite  ಹನಕದನುರಯೆ್ದೇ, marble  ಹನಕದನುರೆಯ್ದೇ ಅಥವನ concrete flooring  
ಏರ್ನದರೂ ಹನಕದನುರಯೆ್ದೇ ಎಂದತ ರೆ್ೂೇಡಬೇೆಕ್ನಗತತ್ುದೆ. ಆ ಮರ್ೆಗೆ್ ಉಪಯೇಗ ಮನಡಿರತ್ಕೆಂಥ 
estimate cost ಮೇಲೆ ತೆ್ರಿಗೆ್ ಕಟತೆವುದಕ್ೆೆ ಅವರೆೇ voluntary  ಯನಗಿ declare 
ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಸ್ಕ್ನಾರದಲ್ಲಿ ಅವಕ್ನಶವನತು ಕ್ೊಟಿೆದೆುೇವೆ. ತ್ಂತ್ನರಂಶದ ಮೂಲಕ ಸ್ಾಯಂ 
ನಧ್ಾರಿಸ್ಲತ ಅವಕ್ನಶವಿದತು, ನಗರ ಸ್ಥಳಿೇಯ ಸ್ಂಸೆ್ಥಗಳಿಂದ ಯನವುದೇೆ ವಿಳಂಬ ಸ್ಂಭವಿಸಿದಲ್ಲಿ 
ಮತಂದತವರೆದ ಸ್ನವಾಜನಕರ ಆಸಿು ತ್ೆರಿಗ್ೆಯನತು ಇ-ಸಿಾೇಕೃತಿ ತ್ಂತ್ನರಂಶದ ಮೂಲಕ ಹಣ ಕಟೆಲತ 
ಅವಕ್ನಶ ಮನಡಿಕ್ೂೆಡಲನಗಿದೆ. ಒಂದತ ವೆೇಳೆ ಅವರತ ಯನವುದೆೇ ದೆೇಶದಲ್ಲಿದುರೂ ಕೂಡ ಅವರತ ಇ-
ಸಿಾೇಕೃತಿ ತ್ಂತ್ನರಂಶದ ಮೂಲಕ ಆಸಿು ತ್ೆರಿಗ್ೆಯನತು ಕಟತೆವುದಕ್ೆೆ ಅವಕ್ನಶ ಮನಡಿಕ್ೊಟಿೆದುೆೇವೆ.  

ಡನ.ಕ್ೆ.ಗ್ೊೇವಿಂದರನಜತ:- ಮನನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇದಕ್ೆೆ ಒಂದತ high level ನಲ್ಲಿ 
High Power Committee ಮನಡಿ ಸ್ನವಾಜನಕರ ತೆ್ರಿಗೆ್ ಹಣ ಪ್ೊೇಲನಗತವುದನತು ತ್ಪಿಪಸ್ಲತ 
ಇದಕ್ೆೆ ಒಂದತ ಸ್ಮತಿ ಮನಡಿದರೆ ಅವರ ಇಲನಖಗೆ್ೆ ಹಣ ಜನಸಿು ಸ್ಂಗರಹವನಗತತ್ುದೆಂದತ ರ್ನನತ 
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ಸ್ಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ಸ್ಲಹ ೆ ನೇಡತತಿುದೆುೇರ್ೆ. ಇನತು ಇದರ ಬಗೆ್ೆ ಮನನೆ ಸ್ಚಿವರತ ಏನತ ಮನಡತತ್ನುರೂೆೇ 
ಮನಡಲ್ಲ.  

 ಶ್ರೇ ಎಸ್ಚ.ಎಲ್ಚ.ಭೊೇಜೇೆಗ್ೌಡ:- ಮನನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಒಂದತ ನಮಷ. . . 

ಸ್ಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನೆ ಎನ್ಚ.ರ್ನಗರನಜ (ಎಂಟಿಬಿ)ಯವರೇೆ, ತ್ನವು ಉತ್ುರ ಹೆೇಳಿ. 

ಶ್ರೇ ಎನ್ಚ.ರ್ನಗರನಜ (ಎಂಟಿಬಿ):- ಮನನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಸ್ಥಳಿೇಯ ನಗರ ಸ್ಭೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪರತಿ ವಷಾ ಎಷತೆ ಆಸಿು ತ್ೆರಿಗ್ೆಗಳು ಬರತತ್ುದೆ. ಆ ಬರತ್ಕೆಂಥ ಆಸಿು ತ್ೆರಿಗ್ೆಗಳಿಗ್ ೆಕ್ೌನಸಲ್ಚ ಇದೆ. ಆ 
ಕ್ೌನಸಲ್ಚ ಬನಡಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಭ ೆ ನಡದೆತ, ಪ್ೂೆರಸಿೇಡಿಂಗಸಚ ಆಗತತ್ುದೆ. ಬಂದಂಥ ಆಸಿು ತೆ್ರಿಗೆ್ ಹಣವನತು 
ಕ್ೌನಸಲ್ಚ ಬನಡಿಯತ ಇಲನಖಗೆ್ ೆ ಅವಶೆಕತ್ೆಯಿರತ್ಕೆಂಥ ಕ್ನಮಗ್ನರಿಗಳನತು ತ್ೆಗೆ್ದತಕ್ೂೆಳುಾವುದಕ್ೆೆ 
ಅವಕ್ನಶವಿದ.ೆ  

ಡನ.ಕ್ೆ.ಗ್ೊೇವಿಂದರನಜತ:- ಮನನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ಸ್ಕ್ನಾರಕ್ೆೆ 
ಕ್ೆೇಳುವುದೇೆರ್ೆಂದರ,ೆ ಆಸಿು ತ್ೆರಿಗ್ೆಯಿಂದ ಇಲನಖಯೆ ಖಜನರೆ್ಗ್ ೆಬಂದ್ಧರತ್ಕೆಂಥ ಹಣಕ್ೆೆ ಏರ್ನದರೂ 
ಒಂದತ ವೆವಸೆ್ಥ ಮನಡಬೇೆಕತ.    
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ಪರಶೆು ಸ್ಂಖೆೆ. 1840 
(ಉತ್ುರ ಲಗತಿುಸಿದೆ) 

ಶ್ರೇ ಎಸ್ಚ.ರವಿ:- ಮನನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ಕ್ೆೇಳಿರತ್ಕೆಂಥ ಪರಶೆುಗ್ ೆಮನನೆ ಸ್ಚಿವರತ 
ಉತ್ುರವನತು ಒದಗಿಸಿದನುರ.ೆ ರ್ನನತ ಬೆಂಗಳೂರತ ನಗರದ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿರತವ ದನಸ್ನಪತರ ಉಪ 
ಮನರತಕಟೆೆಯನತು ಯನವನಗ ಸ್ನಥಪರ್ ೆ ಮನಡಲನಯಿತ್ತ; ಉಪ ಮನರತಕಟೆೆ ನಮನಾಣದ 
ಉದೆುೇಶಗಳೇೆನತ; ಇದರ ವಿಸಿುೇಣಾವೆಷತೆ; ಈ ಮನರತಕಟೆೆಯಲ್ಲಿ ವನೆಪ್ನರ ವಹಿವನಟತಗಳು 
ನಡಯೆತತಿುವೆಯ್ದೇ; (ಸ್ಂಪೂಣಾ ವಿವರ ನೇಡತವುದತ) ಎಂದತ ರ್ನಲತೆ ಪರಶೆುಗಳನತು ಕ್ೆೇಳಿದುೆೇರೆ್. ರ್ನನತ 
ಕ್ೆೇಳಿರತ್ಕೆಂಥ ಪರಶೆುಗಳಿಗ್ ೆ ಮನನೆ ಸ್ಚಿವರತ ಉದೆುೇಶವೊಂದನತು ಹೊರತ್ತಪಡಿಸಿ ಸ್ವಿವರವನದ 
ಉತ್ುರವನತು ಕ್ೂೆಟಿೆದನುರೆ. ಅಂದರೆ ಸ್ಕ್ನಾರ ನನಗ್ ೆ ಸ್ಮನಧನನಕರ ಉತ್ುರ ಕ್ೂೆಟಿೆಲಿ. 
ಮದಲರೆ್ಯದನಗಿ, ಬಂೆಗಳೂರತ ನಗರದ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿರತವ ದನಸ್ನಪತರ ಉಪ 
ಮನರತಕಟೆೆಯನತು ಮನಡಿರತ್ಕೆಂಥ ಉದೆುೇಶವೆೇರೆ್ಂದರೆ, ಯಶವಂತ್ಪತರ ಮನರತಕಟೆೆಯಲ್ಲಿ 
ಇರತ್ಕೆಂಥ ಒತ್ುಡವನತು ಕಡಿಮ ಮನಡಬೇೆಕತ. ಯಶವಂತ್ಪತರ ಮನರತಕಟೆೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ 
ಮಧ್ೆಭನಗದಲ್ಲಿದ.ೆ  

(ಮತಂದತ) 

(333)15.3.2022/11.50/ಎಂ.ಎಂ-ಕ್.ೆಎಸ್ಚ 

(ಸ್ಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಥತಿ) 

ಶ್ರೇ ಎಸ್.ರವಿ (ಮತಂದತ):- 

ಅಲ್ಲಿ ಮನರತಕಟೆೆ ಇರತವುದರಿಂದ ಮನರನಟ ಮನಡತ್ಕೆಂಥ ರೈೆತ್ರದತು ಹನಗೂ 
ಕ್ೊಂಡತಕ್ೂೆಳಾತ್ಕೆಂತ್ಹ ವತ್ಾಕರ ಸ್ತಮನರತ 4000-5000 ವನಹನಗಳ ಒತ್ುಡ ದ್ಧನನತ್ೆ ಅದರ 
ಮೇಲ ೆ ಇರತವುದರಿಂದ ವನಹನ ದಟೆಣೆಯ ಕರಿಕರಿಯನಗತತ್ುದೆ ಎನತುವ ದೃಷಿೆಯಿಂದ 
ದನಸ್ನಪತರದಲ್ಲಿ ಒಂದತ ಸ್ತಸ್ಜಿಿತ್ವನದ ಮನರತಕಟೆೆಯನತು ನಮನಾಣ ಮನಡಬೇೆಕ್ೆಂಬ 
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ಉದೆುೇಶದ್ಧಂದ ದ್ಧರ್ನಂಕ 07.10.2009ರಲ್ಲಿ ದನಸ್ನಪತರ ಮನರತಕಟೆೆಯನತು ಸ್ನಥಪಿಸ್ಲನಗಿದೆಯ್ದಂದತ 
ಮನನೆ ಮಂತಿರಗಳು ಉತ್ುರ ಕ್ೊಟಿೆದನುರೆ.  ಅಲ್ಲಿ ಎ, ಬಿ, ಸಿ & ಡಿ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಟತೆ 500 
ಸ್ತಸ್ಜಿಿತ್ ಮಳಿಗ್ೆಗಳಿವೆ.  ಇವರ ಮನತ್ನತು ನಂಬಿ ಮತಖೆವನಗಿ ಈರತಳಿಾ, ಬಳೆುಾಳಿಾ, ಶತಂಠಿ ಮತ್ತು 
ಆಲೂಗ್ೆಡೆಿ ವತ್ಾಕರತಗಳು ಎಲಿರನೂು ಯಶವಂತ್ಪತರದ್ಧಂದ ದನಸ್ನಪತರಕ್ೆೆ ಸ್ಂಪೂಣಾವನಗಿ 
ಸ್ಥಳನಂತ್ರ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆಂದತ ಸ್ಕ್ನಾರ ಹೆೇಳಿದ ಹಿರೆ್ುಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಶವಂತ್ಪತರದಲ್ಲಿ ವನೆಪ್ನರ 
ಮನಡತತಿುದುಂತ್ಹ ವತ್ಾಕರತ ದನಸ್ನಪತರಕ್ೆೆ ಬಂದತ ವನೆಪ್ನರ ವಹಿವನಟನತು ಪ್ನರರಂಭ ಮನಡಿದನುರ.ೆ  
ಆದರೆ ಸ್ಕ್ನಾರ ಸ್ಂಪೂಣಾವನಗಿ ಸ್ಥಳನಂತ್ರ ಮನಡಲ್ಲಲಿ. ಪತನಃ ಕ್ೆಲವರ ಒತ್ುಡಕ್ೆೆ ಒಳಗ್ನಗಿ 
2018ರಲ್ಲಿ ಮತ್ೆು ಯಶವಂತ್ಪತರದಲ್ಲಿಯ್ದೇ ಕ್ೆಲವರತ ಮತಂದತವರಿಯತವುದಕ್ೆೆ ಬಿಟಿೆದನುರ.ೆ  ಅದರಿಂದ 
ದನಸ್ನಪತರ ಮನರತಕಟೆೆಯ ಉದೆುೇಶವೆೇನತ್ತು ಆ ಉದೆುೇಶ ಈಡೇೆರಲ್ಲಲಿ. ಆ ಹಿರೆ್ುಲೆಯಲ್ಲಿ ಪತನಃ 
ಇವತ್ತು ಎರಡತ ಕಡಯೊ ಅಂದರೆ ದನಸ್ನಪತರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಯಶವಂತ್ಪತರದಲ್ಲಿ ವನೆಪ್ನರ 
ನಡಯೆತತಿುದ.ೆ  ದನಸ್ನಪತರ ಮನರತಕಟೆೆಯ ಉದೆುೇಶ ಸ್ಂಪೂಣಾವನಗಿ ವಿಫಲವನಗಿದ.ೆ ಸ್ತಸ್ಜಿಿತ್ 
ಮನರತಕಟೆೆ ಇದುರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ೂೆೇವಿಡಚ ಸ್ಂದಭಾದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳನವಕ್ನಶ ಮನಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ 
ದನಸ್ನಪತರಕ್ೆೆ ಸ್ಂಪೂಣಾವನಗಿ ಸ್ಥಳನಂತ್ರಿಸ್ಲನಯಿತ್ತ. 2020ರಲ್ಲಿ ಸ್ಂಪೂಣಾವನಗಿ 
ಸ್ಥಳನಂತ್ರವನದ ಸ್ಂದಭಾದಲ್ಲಿ ಉದುೆೇಶ ಸ್ಫಲವನಗಿದೆ. ಆದರೆ ಸ್ಥಳನಂತ್ರಗೆ್ೂಂಡಿರತವ ವತ್ಾಕರಿಗೆ್ 
ವನೆಪ್ನರವೆೇ ಆಗತತಿುಲಿ. ಅವರಿಗೆ್ ಬನಡಿಗೆ್ ಕ್ೊಡಿ ಎಂದತ ರೆ್ೂೇಟಿಸ್ಚ ಕ್ೊಡತತಿುದನುರ.ೆ ದಯಮನಡಿ 
ಅವರ ಎರಡತ ವಷಾದ ಬನಡಿಗೆ್ಯನತು ಮನು ಮನಡಬೇೆಕತ ಇಲಿವೆೇ ಯನವನಗ ಸ್ಂಪೂಣಾವನಗಿ 
ಸ್ಥಳನಂತ್ರ ಮನಡತತ್ನುರೆ ಎಂಬ ಇವೆರಡತ ಪರಶೆುಗ್ೆ ಮನನೆ ಸ್ಚಿವರತ ಉತ್ುರ ಕ್ೂೆಡಲ್ಲ ಆಮೇಲ ೆಪತನಃ 
ಬೆೇರ ೆಉಪ ಪರಶೆು ಕ್ೆೇಳುತ್ೆುೇರೆ್. 

 ಶ್ರೇ ಎಸ್.ಟಿ. ಸ್ೂೆೇಮಶೆೇಖರ:- ಮನನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಕಲನಸಿಪ್ನಳೆ ಮನರತಕಟೆೆಯಲ್ಲಿ 
ಒತ್ುಡವಂೆದತ ಯಶವಂತ್ಪತರ ಮನರತಕಟೆೆಯನತು ಪ್ನರರಂಭ ಮನಡಿದರತ.  ಅಲ್ಲಿಗ್ೆ ದ್ಧನನತ್ೆ 
ಸ್ತಮನರತ 400-500 ಲನರಿಗಳು ಬರತತ್ುವೆ.  ಅದತ ಇಕೆಟನೆಗಿದತು, ವನಹನ ದಟೆಣೆಯನಗತತ್ುದೆಂದತ 
ದನಸ್ನಪತರದಲ್ಲಿ ಒಂದತ ಜಮೇನನತು ಖರಿೇದ್ಧ ಮನಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಾಲಪ ಭನಗ ಬಿಟತೆ ಉಳಿದ ಭನಗದಲ್ಲಿ 
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ಭವೆವನದ ಕಟೆಡವನತು ಕಟಿೆ ಅಲ್ಲಿಗ್ೆ ಮನರತಕಟೆೆಯನತು ಶ್ಫ್ೆಚ ಮನಡಲನಗಿದ.ೆ  ಕ್ೊೇವಿಡಚ 
ಸ್ಂದಭಾದಲ್ಲಿ ಒಂದತ ಷರತ್ುನತು ಹನಕದೆುವು. ಯನವನಗ ಜನರ ಒತ್ುಡ ಜನಸಿುಯನಯಿತ್ತ ಅದನತು 
ದನಸ್ನಪತರ ಮನರತಕಟೆೆಗ್ ೆಶ್ಫ್ೆಚ ಮನಡಬೇೆಕತ, ಕ್ೂೆೇವಿಡಚ ಕಡಿಮಯನದ ಮೇಲ ೆಮತ್ೆು ಅಲ್ಲಿಗ್ೆ ಶ್ಫ್ೆಚ 
ಆಗಬೆೇಕ್ೆಂದತ. ಎ, ಬಿ, ಸಿ & ಡಿ ಎಂಬ ರ್ನಲತೆ ಕಟೆಡಗಳನತು ನಮನಾಣ ಮನಡಿದೆುೇವೆ. ಯನವ ಕಟೆಡ 
ಪೂಣಾಗ್ೂೆಂಡಿದ ೆಅವರೆಲಿರನೂು ಅಲ್ಲಿಗ್ೆ ಶ್ಫ್ೆಚ ಮನಡಿದೆುೇವೆ. ಎ, ಬಿ, ಸಿ & ಡಿ ಬನಿರ್ಚಗಳಲ್ಲಿ ಈರತಳಿಾ, 
ಆಲೂಗಡೆಿ, ಶತಂಠಿ ಮತ್ತು ಬೆಳುಾಳಿಾ ಈ ರ್ನಲತೆ ವನೆಪ್ನರಗಳನತು ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಮನತ್ರ ಅಲ್ಲಿ 
ಅವಕ್ನಶವನತು ಕ್ೂೆಟಿೆದೆುೇವೆ. ಮನರ್ಚಾ ಮತ್ತು ಏಪಿರಲ್ಚ ತಿಂಗಳಿಗ್ೆ ಉಳಿದ ಅಂಗಡಿಗಳನತು 
ಪೂಣಾಗ್ೂೆಳಿಸ್ತವುದಕ್ೆೆ ತಿೇಮನಾನ ತ್ೆಗೆ್ದತಕ್ೊಂಡಿದೆುೇವೆ.  ಏಪಿರಲ್ಚ ತಿಂಗಳಿಗ್ ೆ ಕಂಪಿಿೇಟಚ ಆದರೆ 
ಯಶವಂತ್ಪತರದಲ್ಲಿರತವ ಬಹತತ್ೆೇಕ ಎಲನಿ ಅಂಗಡಿಗಳನತು ಅಲ್ಲಿಗ್ ೆ ಶ್ಫ್ೆಚ ಮನಡತತ್ುೆೇವೆ.  
ಹೆೈಕ್ೊೇಟಚಾನಲ್ಲಿ ಏರ್ನಗಿದೆ ಎಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿನ ಕ್ನಮಗ್ನರಿ ಮತಗಿಯತವ ತ್ನಕ ಯಶವಂತ್ಪತರದಲ್ಲಿ 
ಇಷತೆ ದ್ಧವಸ್ ಮನಡಿ, ದನಸ್ನಪತರದಲ್ಲಿ ಇಷತೆ ದ್ಧವಸ್ ಮನಡಿ ಎಂದತ ಆದೆೇಶವನಗಿದ.ೆ  ಅಲ್ಲಿ 
ಅಂಗಡಿಗಳು ಕಡಿಮ ಇವೆ.  ಪ್ನಲ್ಲಸಿ ಏನತ್ತು ಎಂದರೆ, ಯಶವಂತ್ಪತರದಲ್ಲಿ ಅಂಗಡಿ 
ಇರತವಂತ್ಹವರಿಗೆ್ ದನಸ್ನಪತರದಲ್ಲಿ ಮತ್ೊುಂದತ ಅಂಗಡಿಯನತು ಕ್ೊಡಬನರದತ ಎಂದತ ಇತ್ತು.  
ಈಗ ಕ್ೆಲವು ನಯಮಗಳನತು ಬದಲನವಣೆ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಚನಲರೆ್ ಮನಡಿದೆುೇವೆ. ಇರ್ುೆರಡತ 
ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಕಟೆಡ ನಮನಾಣ ಕಂಪಿಿೇಟಚ ಆಗತತ್ುದೆ.  ಯಶವಂತ್ಪತರದಲ್ಲಿ ಯನರಿಗ್ೆಲನಿ 
ಅಂಗಡಿಗಳನತು ಕ್ೂೆಡಬೇೆಕ್ೂೆ ಅದನತು ದನಸ್ನಪತರದಲ್ಲಿ ಕ್ೂೆಡತವಂತ್ಹ ಕ್ಲೆಸ್ ಮನಡತತ್ೆುೇವ.ೆ  ಆಗ 
ಇಡಿೇ ಯಶವಂತ್ಪತರವನತು ಅಲ್ಲಿಗ್ೆ ಶ್ಫ್ೆಚ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆ. ಆದರೆ ಮನನೆ ಸ್ದಸ್ೆರನದ ರವಿಯವರತ 
ಬನಡಿಗೆ್ಯನತು ಕಡಿಮ ಮನಡಬೆೇಕ್ೆಂದತ ಕ್ೇೆಳುತಿುದನುರ.ೆ  ನಮಮ ನಯಮನವಳಿಯಲ್ಲಿ ಬನಡಿಗೆ್ಯನತು 
ಕಡಿಮ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಅವಕ್ನಶ ಇಲಿ.  ಈಗ ಏರೆ್ೇನತ ತ್ೊಂದರಗೆಳಿವೆ, ಈ ಬಜೆಟಚನಲ್ಲಿಯ್ದೇ 
ನಯಮನವಳಿಯನತು ತ್ರತವುದನತು ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಪರಯತ್ು ಮನಡತತಿುದೆುೇವೆ. ನಯಮನವಳಿಯನತು 
ಬದಲನವಣೆ ಮನಡಿದರ ೆಅವರಿಗೆ್ ಬನಡಿಗೆ್ ಜನಸಿು ಎಂದತ ಅನಸಿದರೆ ಅದನತು ಕಡಿಮ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ 
ಅವಕ್ನಶವನಗತತ್ುದೆ.  
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 ಶ್ರೇ ಎಸ್. ರವಿ:- ಮನನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಸ್ಕ್ನಾರದ ಮನತಿಗ್ ೆಮನುಣೆ ಹನಗೂ ಗ್ೌರವ 
ಕ್ೊಟತೆ ದನಸ್ನಪತರ ಮನರತಕಟೆೆಗ್ ೆ ಸ್ಥಳನಂತ್ರವನಗಿರತವುದನಗಿದೆ.  ಅಲ್ಲಿಗ್ೆ ಸ್ಂಪೂಣಾವನಗಿ 
ಸ್ಥಳನಂತ್ರ ಮನಡಲ್ಲಲಿ, ಯಶವಂತ್ಪತರದಲೂಿ ಮನರನಟ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಅವಕ್ನಶ ಮನಡಿಕ್ೂೆಟೆರತ.  
ಸ್ಕ್ನಾರ ಮನತ್ತ ತ್ಪಿಪದೆ. ಆದುರಿಂದ ಬನಡಿಗೆ್ಯನತು ಮನು ಮನಡಲೇೆಬೆೇಕತ.  ಮನತ್ತ ತ್ಪಿಪರತವುದತ 
ವತ್ಾಕರಲಿ, ವತ್ಾಕರತ ಅಲ್ಲಿಯ್ದೇ ಇದನುರ.ೆ  ಯಶವಂತ್ಪತರ ಮತ್ತು ದನಸ್ನಪತರ ಮನರತಕಟೆೆ 
ಎರಡತ ಕಡಯೊ dual ಮನರನಟ ಮನಡಿದುಕ್ೆೆ 2018-19ರಲ್ಲಿ ವತ್ಾಕರಿಗೆ್ ನಷೆವನಗಿದ.ೆ  ಆದುರಿಂದ 
ಬನಡಿಗೆ್ಯನತು ಮನು ಮನಡಲೇೆಬೆೇಕ್ೆಂದತ ರ್ನನತ ಆಗರಹಿಸ್ತತ್ೆುೇರೆ್.  ಇದರ ಬಗೆ್ೆ ಮನನೆ ಸ್ಚಿವರತ 
ಒಂದತ ನಲತವನತು ತ್ಗೆ್ೆದತಕ್ೊಳಾಬೆೇಕತ.  ದನಸ್ನಪತರ ಉಪಮನರತಕಟೆೆಯನತು ನೇವು ದೆೇಶದಲ್ಲಿಯ್ದೇ 
ಮನದರಿ ಮನರತಕಟೆೆಯರ್ನುಗಿ ಮನಡಬಹತದತ.  ಅದತ 68 ಎಕರ ೆಪರದೇೆಶದಲ್ಲಿ ನಮನಾಣವನಗಿದ.ೆ  
ಸ್ಕ್ನಾರದ ಹಣ 1-2 ಕ್ೂೆೇಟಿ ಅಲಿ, ಸ್ತಮನರತ 400 ಕ್ೊೇಟಿಗೂ ಅಧಿಕವನದಂತ್ಹ ಹಣವದತ.  
80 ಎಕರ ೆ ಜನಗ, 400 ಕ್ೊೇಟಿ ಹಣವನತು ಅಲ್ಲಿ ವಿನಯೇಗ ಮನಡಲನಗಿದೆ.  ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ 
ರನಷಿರೇಯ ಹೆದನುರಿ ಇದೆ.  ಹಿರಿಯೂರತ, ಚಳಾಕ್ೆರೆ, ಹನಸ್ನ, ಹನವೇೆರಿ ಯನವ ಯನವ ಭನಗದ್ಧಂದ 
ಈರತಳಿಾ, ಬೆಳುಾಳಿಾ, ಆಲೂಗ್ೆಡೆಿ, ಶತಂಠಿ ದನಸ್ನುನತಗಳು ಉತ್ುರ ಭನರತ್ದ್ಧಂದ ಬರತವುದಕ್ೆೆ ಅದತ 
ರನಷಿರೇಯ ಹೆದನುರಿಯ ಪಕೆದಲ್ಲಿದೆ.   ಜೊತ್ೆಗೆ್ ತ್ಗೆ್ೆದತಕ್ೂೆಳುಾವಂತ್ಹ ವತ್ಾಕರತ ಬೆೇರ ೆ ಕಡಗೆ್ ೆ
ವಿತ್ರಣೆ ಮನಡತವುದಕತೆ ಕೂಡ ಸ್ಗಟತ ವನೆಪ್ನರದನರರಿಗ್ ೆಬಹಳ ಸ್ಲ್ಲೇಸ್ನಗಿರತತ್ುದೆ. ಮಂತಿರಗಳು 
ಬದಿತ್ೆಯನತು ಪರದಶಾನ ಮನಡಬೇೆಕತ.  ನಗದ್ಧತ್ ಸ್ಮಯದ ಒಳಗಡ ೆ ಯಶವಂತ್ಪತರ 
ಮನರತಕಟೆೆಯನತು ದನಸ್ನಪತರಕ್ೆೆ ಶ್ಫ್ೆಚ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆ, ನಮಮ ಮನತಿಗ್ ೆ ಗ್ೌರವ ಕ್ೊಟತೆ 
ಅಂಗಡಿಗಳನತು ಸ್ಥಳನಂತ್ರ ಮನಡಿ ನಷೆಕ್ೊೆಳಗ್ನಗಿರತವಂತ್ಹ ವತ್ಾಕರಿಗೆ್ ಬನಡಿಗೆ್ಯನತು ಮನು 
ಮನಡತತ್ೆುೇವೆಂದತ ಸ್ಪಷೆವನಗಿ ಮಂತಿರಗಳು ಉತ್ುರ ಕ್ೊಟೆರೆ ಸ್ನಕತ. ಅಲ್ಲಿಗ್ ೆ ನಮಮ ಉದೆುೇಶ 
ಈಡೇೆರಿದಂತ್ನಗತತ್ುದೆ, ಮನನೆ ಮಂತಿರಗಳಿಗ್ೆ ಚಪ್ನಪಳಯೆನೂು ಹೊಡೆಯತತ್ುೆೇವೆ. 

 ಶ್ರೇ ಎಸ್.ಟಿ. ಸ್ೂೆೇಮಶೆೇಖರ:- ಮನನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇೆ, ದನಸ್ನಪತರದಲ್ಲಿ ಎಪಿಎಂಸಿ 
ಪ್ನರರಂಭ ಆಗತವುದಕೆಂತ್ ಮತಂಚೆ ಅಲ್ಲಿಗ್ೆ ಸ್ರಿಯನದ ರಸೆ್ು ವೆವಸೆ್ಥ ಇರಲ್ಲಲಿ. ಈಗ ರಸೆ್ುಯನತು 
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ಅಗಲ್ಲೇಕರಣ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಚನಲರೆ್ ಮನಡಿದುೆೇವೆ. ವನಹನಗಳು ಸ್ತಲಲ್ಲತ್ವನಗಿ ಎಪಿಎಂಸಿಯನತು 
ತ್ಲತಪತವುದಕ್ೆೆ ಬಹಳ ವೆವಸಿಥತ್ವನಗಿ ಆಗಿದ.ೆ ದನಸ್ನಪತರ ಎಪಿಎಂಸಿ ಗೆ್ ಏರೆ್ಲನಿ ಸ್ೌಲಭೆಗಳನತು 
ಕ್ೊಡಬೇೆಕ್ನಗತತ್ುದೆ. ಏಕ್ೆಂದರ ೆಈಗಲೂ ರನತಿರ 12 ಗಂಟೆ ಸ್ಮಯದಲ್ಲಿ 400-500 ಗ್ನಡಿಗಳು 
ಬರತತ್ುವೆ. ಸಿೇಸ್ನ್ಚನಲ್ಲಿ 1,000 ಲನರಿಗಳು ಲೂೆೇಡಿಂಗಚಗೆ್ ಬರತತ್ುವೆ.  Unload ಆಗತವತ್ನಕ 
ಏರೆ್ಲನಿ ಸ್ೌಲಭೆಗಳು ಬೆೇಕತ ಅದೆಲಿವನೂು ಶೆೇ.100ರಷತೆ ಮನಡಿದುೆೇವೆ.  ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ೆಲವರ ಲನಬಿ 
ಇರತತ್ುದೆ.  ಯಶವಂತ್ಪತರದಲ್ಲಿಯ್ದೇ ಇರಬೇೆಕತ, ಅಲ್ಲಿಯ್ದೇ ವನೆಪ್ನರ ಮನಡಬೇೆಕತ, ಯಶವಂತ್ಪತರ 
ಬಿಟತೆ ಹೂೆೇಗಬನರದೆಂದತ ಒಂದತ ರಿೇತಿಯ ಮನಫಿಯನ ಆಗಿದ.ೆ  ಅದಕ್ೆೆ ಇರೆ್ುರಡತ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ 
ಮಳಿಗ್ೆಗಳ ಕ್ನಮಗ್ನರಿಗಳು ಕಂಪಿಿೇಟಚ ಆಗತತ್ುವೆ.  ಮಳಿಗ್ೆಗಳು ಕಂಪಿಿೇಟಚ ಆದಮೇಲೆ ಯನರಿಗ್ ೆ
ಅಂಗಡಿಗಳನತು ಹಂಚಿಕ್ ೆ ಮನಡಬೇೆಕತ ಅವರಿಗೆ್ ಕಂಪಿಿೇಟಚ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆ.  ಸ್ಂಪೂಣಾವನಗಿ 
ಯಶವಂತ್ಪತರದ ಅಂಗಡಿಗಳೆಲಿವನೂು ಕೂಡ ದನಸ್ನಪತರಕ್ೆೆ ವಗ್ನಾವಣೆ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆ.  ಎಪಿಎಂಸಿ 
ಯಲ್ಲಿ ಏರೆ್ಲನಿ ಸ್ೌಲಭೆಗಳಿರಬೆೇಕತ ಅದನತು ಶೆೇ.100ರಷತೆ ದನಸ್ನಪತರದಲ್ಲಿಯೂ ಮನಡಿದೆುೇವೆ.  
ಬನಡಿಗೆ್ ಮನು ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ನಯಮನವಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವಕ್ನಶವಿಲಿ.  ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ೆಲವೊಂದತ 
ಬದಲನವಣೆ ಮನಡಬೇೆಕ್ೆಂಬ ಬಗೆ್ೆ ಸ್ಹಕ್ನರ ಇಲನಖ ೆ ಚಿಂತ್ರ್ ೆ ಮನಡತತಿುದೆ.  ತ್ದನಂತ್ರ ಅವರ 
ಮನವಿಯನತು ಸ್ಹಕ್ನರ ಇಲನಖಯೆ ಜೊತ್ೆಯಲ್ಲಿ ಪರಸ್ನುಪ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆ.  

ಸ್ಭನಪತಿಯವರತ:- ಈಗ  ಮನನೆ ಸ್ದಸ್ೆರನದ ಸ್ೂರಜ್ಚ ರೇೆವಣಣನವರ ಪರಶೆು. ಅವರತ 
ಗ್ೆೈರತ ಹನಜರನಗಿದನುರೆ.  
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ಚತಕ್ೆೆ ಪರಶೆು ಸ್ಂಖೆೆ: 1884 
(ಉತ್ುರವನತು ಲಗತಿುಸಿದ)ೆ 

 ಶ್ರೇ ಆಯನೂರತ ಮಂಜತರ್ನಥ್:- ಮನನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಉತ್ುರದಲ್ಲಿ ನಗರನಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಪ್ನರಧಿಕ್ನರ ಮತ್ತು ಮಹನನಗರಪ್ನಲ್ಲಕ್ಗೆಳಿಗ್ೆ ವಗ್ನಾವಣೆ ಮನಡತವ ಅಧಿಕ್ನರ ಸ್ಕ್ನಾರಕೆದ ೆಎಂದತ 
ಹೆೇಳಿದನುರೆ, ಆದರೆ ಪ್ನರಧಿಕ್ನರದಲ್ಲಿ C & R (Cadre and Recruitment) Rules 
ರಚರೆ್ಯನಗಿಲಿ. ರಚರೆ್ ಮನಡಿ ಕರಮ ತ್ೆಗೆ್ದತಕ್ೂೆಳುಾತ್ೆುೇವೆಂದತ ಹೆೇಳಿದನುರೆ. ಏತ್ಕ್ೆೆ ಸ್ಕ್ನಾರದ ಗಮನ 
ಸ್ಳೆೆಯತತಿುದೆುೇರ್ೆಂದರ,ೆ ಇಲ್ಲಿರತವಂತ್ಹವರತ ಒಂದತ ಸ್ಲ ರೆ್ೇಮಕ್ನತಿ ಹೊಂದ್ಧದರೆ 
ನವೃತಿುಯನಗತವವರೆಗೂ ಅಲ್ಲಿಯ್ದೇ ಇರತತ್ನುರ.ೆ ಯನರೆೇ ಕಮೇಷನರಚ ಬರಲ್ಲ, ಮೇಯರಚ ಬರಲ್ಲ 
ಏರೆ್ೇ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಅವರಲೆಿರನೂು ಆಟ ಆಡಿಸ್ತವವರತ ಇವರೇೆ.  ಹನಗ್ನಗಿ ಬೆೇರ ೆಇಲನಖಗೆಳ 
ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳ, ಸಿಬಬಂದ್ಧಗಳ ತ್ರಹ ಇವರನೂು ಕೂಡ ವಗ್ನಾವಣೆ ಮನಡದ್ಧದುರ ೆ ಸ್ಥಳಿೇಯ ಆಡಳಿತ್ 
ಸ್ಂಸೆ್ಥಗಳು ರೂೆೇಗಗರಸ್ಥವನಗತತ್ುವೆ. ಆ ಕ್ನರಣಕ್ನೆಗಿ ಸ್ಚಿವರತ ಕೂಡಲೇೆ ಇದರ ಬಗೆ್ೆ ಕರಮವನತು 
ತ್ೆಗೆ್ದತಕ್ೂೆಂಡತ ಅವರೆಲಿರನೂು ವಗ್ನಾಯಿಸ್ಬೆೇಕತ.  ದ್ಧೇಘಾಕ್ನಲ ಯನರತ ಐದತ ವಷಾ ಮೇಲಪಟತೆ 
ಅಲ್ಲಿರತತ್ನುರ ೆ ಅಂತ್ಹವರೆಲಿರನೂು ವಗ್ನಾಯಿಸ್ಬೆೇಕ್ೆಂದತ ಒತ್ನುಯ ಮನಡತವ ಸ್ಲತವನಗಿ ಈ 
ಪರಶೆುಯನತು ಕ್ೆೇಳುತಿುದೆುೇರೆ್.  

 ಶ್ರೇ ಬಿ.ಎ. ಬಸ್ವರನಜ:- ಮನನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನೆ ಹಿರಿಯ ಸ್ದಸ್ೆರತ ಒಳೆಾಯ 
ಸ್ಲಹೆಯನತು ಕ್ೊಟಿೆದನುರೆ ಅದನತು ಒಪಿಪಕ್ೊಳುಾತ್ೆುೇವೆ.  ಮನನೆ ಸ್ದಸ್ೆರತ ಏನತ C & R Rules ಗೆ್ 
ಬದಲನವಣೆ ತ್ರಬೇೆಕ್ೆಂದತ ಹೆೇಳಿದನುರೆ ಇದಕ್ೆೆ ಒಂದತ ವಿಶೆೇಷವನದಂತ್ಹ ಸ್ಮತಿಯನತು ರಚಿಸಿ ಆರತ 
ತಿಂಗಳೊಳಗ್ನಗಿ ಸ್ಕ್ನಾರ ಇದನತು ಮನಡತತ್ುದೆ. ಖಂಡಿತ್ವನಗಿಯೂ C & R Rules ಅನತು 
ಬದಲನವಣೆ ಮನಡಬೇೆಕತ, ಬಹಳ ವಷಾಗಳಿಂದ ಯನರತ ರೆ್ೇಮಕ್ನತಿ ಹೂೆಂದ್ಧದನಗಿನಂದ ಹಿಡಿದತ 
ನವೃತಿುಯನಗತವವರೆಗೂ ಅಲ್ಲಿಯ್ದೇ ಇರತತ್ನುರ;ೆ ಆ ರಿೇತಿಯ ಪರಿಸಿಥತಿ ಇದುರ,ೆ ಅದನತು ಬದಲನವಣ ೆ
ಮನಡಬೇೆಕತ. C & R Rules ಮನಡಿ ಒಂದತ ಸ್ಮತಿಯನತು ರಚರೆ್ ಮನಡಿ ಸ್ಮತಿಯ ವರದ್ಧಯ 
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ಆಧನರದನಾಯ ಆರತ ತಿಂಗಳೊಳಗ್ನಗಿ ಸ್ಕ್ನಾರದ್ಧಂದ ಅನತಮೇದರ್ೆ ಪಡದೆತಕ್ೊಂಡತ ಆದೆೇಶ 
ಮನಡತವ ಕ್ೆಲಸ್ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆ.  

ಶ್ರೇಮತಿ ಆಯನೂರತ ಮಂಜತರ್ನಥ್:- ಮನನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇದನತು ಸ್ನಧ್ೆವನದಷತೆ 
ಶ್ೇಘರವನಗಿ ಮನಡಲ್ಲ ಎಂದತ ಮನನೆ ಸ್ಚಿವರನತು ಒತ್ನುಯ ಮನಡತತ್ೆುೇರ್ೆ.  

(ಮತಂದತ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 

                                                                                                                                                  ವಿಪ/15-03-2022   
“ wzÀÄÝ¥ÀrAiÀiÁUÀzÀ ¥Àæw/unedited copy/£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ¼À°è CxÀªÁ ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉUÁV G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀPÀÆqÀzÀÄ 

__________________________________________________________________________________ 

(334) 15-03-2022 KH/KS   12-00                (ಸ್ಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಥತಿ) 

ಪರಶೆು ಸ್ಂಖೆೆ.1886  
(ಉತ್ುರವನತು ಲಗತಿುಸ್ಲನಗಿದೆ) 

ಶ್ರೇಮತಿ ಎಸ್.ವಿೇಣನ ಅಚಚಯೆ:- ಮನನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನೆ ಸ್ಚಿವರತ 
ಉತ್ುರವನತು ಒದಗಿಸಿದನುರ.ೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನನಗ್ ೆ ಒಂದತ ಸ್ಪಷಿೆೇಕರಣ ಬೆೇಕ್ನಗಿದೆ.ಚ “ಸ್ೂೆೇಮವನರಪ್ೆೇಟೆ 
ಮತ್ತು ವಿರನಜಪ್ೆೇಟ ೆ ಪಟೆಣ ಪಂಚನಯತಿಗಳಲ್ಲಿ ಯತಜಿಡಿ ಮಂಡಳಿವತಿಯಿಂದ 
ಕ್ೆೈಗ್ೊಳಾಲನಗಿರತವುದ್ಧಲಿ. ಆದರೆ, ಪರಸ್ತುತ್ ಸ್ೂೆೇಮವನರಪ್ೆೇಟೆ ಮತ್ತು ವಿರನಜಪ್ೆೇಟ ೆ ಪಟೆಣದಲ್ಲಿ 
ಉತ್ಪತಿುಯನಗತವ ಮಲ್ಲನ ನೇರನತು FSSM ಮನದರಿಯಲ್ಲಿ ಶತದ್ಧಿೇಕರಿಸ್ಲತ ಡಿ.ಪಿ.ಆರಚ ಅನತು 
ತ್ಯನರಿಸ್ಲತ ಸ್ೂೆೇಮವನರಪ್ೆೇಟೆ ಮತ್ತು ವಿರನಜಪ್ೆೇಟ ೆ ಪಟೆಣ ಪಂಚನಯಿತಿಗ್ ೆ ಪ್ೌರನಡಳಿತ್ 
ನದೆೇಾಶರ್ನಲಯದ್ಧಂದ ನದೆೇಾಶನ ನೇಡಲನಗಿರತತ್ುದ”ೆಚ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದನುರೆ. ಇದತ ಏರೆ್ಂದತ ನನಗ್ ೆ
ಅಥಾವನಗಿಲಿ. ಇದಕ್ೆೆ ಮನನೆ ಸ್ಚಿವರತ ವಿವರಣೆ ಕ್ೊಡಬೇೆಕತ. FSSM ಮನದರಿ ಏರೆ್ಂಬತದತ ನನಗ್ ೆ
ಗ್ೊತಿುಲಿ. ಇದರ ಜೊತ್ೆಗೆ್ ಮಡಿಕ್ೆೇರಿ ಮತ್ತು ಕತಶನಲನಗರ ಪಟೆಣ ಪಂಚನಯತಿಯಲ್ಲಿ ಜಮೇನನತು 
ಹಸ್ನುಂತ್ರ ಮನಡಿಲಿ ಎಂದತ ಮನನೆ ಸ್ಚಿವರತ ಉತ್ುರವನತು ಕ್ೊಟಿೆದನುರೆ. ಇರೆ್ುರಡತ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ 
ಕ್ೊಡಗತ ಜಿಲೆಿಯಲ್ಲಿ ಮಳೆಗ್ನಲ ಪ್ನರರಂಭವನಗತತ್ುದೆ. ಹನಗ್ನಗಿ, ಇರ್ುೆರಡತ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಆದಷತೆ 
ಶ್ೇಘರವನಗಿ ಕ್ೆಲಸ್ ಪೂಣಾಗ್ೊಳಿಸಿದರೆ ಒಳೆಾಯದತ. ಇಲಿದ್ಧದುರ,ೆ ಮಳಗೆ್ನಲ ಮತಗಿದ ಮೇಲೆ ಈ 
ಕ್ೆಲಸ್ವನತು ಪ್ನರರಂಭ ಮನಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ ಈ ಸ್ಂದಭಾದಲ್ಲಿ ಕ್ೆೇಳುವುದಕ್ೆೆ ಇಷೆಪಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ ಮನನೆ 
ಸ್ಚಿವರೆೇ, FSSM ಮನದರಿ ಎಂದರೆ ಏರೆ್ಂಬತದನತು ಹೆೇಳಿ. 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಎ.ಬಸ್ವರನಜ:- ಮನನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ಮಂತಿರಯನದ ಮೇಲೆ ಕ್ೊಡಗತ 
ಜಿಲೆಿಗ್ ೆ ಎರಡತ ಬನರಿ ಭೆೇಟಿ ಕ್ೊಟಿೆದೆುೇರ್ೆ. ಮನನೆ ಸ್ದಸ್ೆರ ಜೊತ್ೆಗೂ ಸ್ಂವೆೇದರೆ್ ಕೂಡ 
ಮನಡಿದೆುೇರ್.ೆ ಮಡಿಕ್ೆೇರಿ ಜಿಲೆಿಯಲ್ಲಿ 49.56 ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪ್ನಯಿಗಳ ಯತಜಿಡಿ ಕ್ನಮಗ್ನರಿ 
ಚನಲರೆ್ಯಲ್ಲಿದೆ. ಅಲ್ಲಿನ ಗ್ೌರವನನಾತ್ ಶನಸ್ಕರತ ಮತ್ತು ಇಂದ್ಧನ ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುನ ಸ್ದಸ್ೆರ 
ಜೊತ್ೆಗೂ ಹೊೇಗಿ ಸ್ಥಳ ಪರಿವಿೇಕ್ಷಣೆ ಮನಡಿದೆುೇರ್.ೆ ಕ್ೂೆಡಗತ ಜಿಲೆಿಯಲ್ಲಿ ಬಟೆೆ-ಗತಡಿಗಳು ಇರತವಂತ್ಹ 
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ಪರದೆೇಶವಿದ.ೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗ್ ೆಭೂಮ ಲಭೆತ್ ೆಇಲಿದೆ ಸ್ಾಲಪ ತ್ೊಂದರಯೆನಗಿದೆ ಎಂದತ ನನು ಗಮನಕ್ೆೆ 
ಬಂದ್ಧದ.ೆ ಇದನತು ಸ್ರಿಪಡಿಸ್ತವಂತ್ಹ ಕ್ೆಲಸ್ವನತು ಕೂಡ ಮನಡತತಿುದನುರ.ೆ ಈಗ್ನಗಲೆೇ ಮಡಿಕ್ೆೇರಿ 
ಜಿಲೆಿಯಲ್ಲಿ 27.34 ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪ್ನಯಿಗಳನತು ಖಚತಾ ಮನಡತತಿುದೆುೇವೆ. ಅದೆೇ ರಿೇತಿ ಕತಶನಲನಗರ 
ಪಟೆಣದಲ್ಲಿ ಸ್ತಮನರತ 71.60 ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪ್ನಯಿಗಳನತು ಯತಜಿಡಿ ಕ್ನಮಗ್ನರಿ ಕ್ೆೈಗ್ೆತಿುಕ್ೂೆಂಡಿದತು, 
ಈಗ ಮತಗಿಯತವ ಹಂತ್ಕ್ೆೆ ಬಂದ್ಧದ.ೆ ಇದಕ್ೆೆ ಸ್ತಮನರತ 44.85 ಕ್ೂೆೇಟಿ ರೂಪ್ನಯಿಗಳನತು ಖಚತಾ 
ಮನಡಿದೆುೇವ.ೆ ಇನತು ಎರಡತ ಪಟೆಣಗಳಲ್ಲಿ ಯತಜಿಡಿ ಕ್ನಮಗ್ನರಿಗಳನತು ಮನಡಬೇೆಕ್ೆನತುವ 
ಪರಸ್ನುವರೆ್ಯನತು ಮನನೆ ಸ್ದಸ್ೆರತ ಹೆೇಳಿದನುರ.ೆ ಇದನತು ಪರಿಗಣರೆ್ಗ್ ೆತ್ೆಗೆ್ದತಕ್ೂೆಂಡತ, ಎಸಿೆಮಂಟಚ 
ಮತ್ತು ಡಿಪಿಆರಚ ಗಳನತು ತ್ಯನರತ ಮನಡಿ, ಇದನತು ಬೆೇಗ ಮನಡತವಂತ್ಹ ಕ್ೆಲಸ್ವನತು 
ಮನಡತತ್ೆುೇವ.ೆ ಈಗ ತ್ನತ್ನೆಲ್ಲಕವನಗಿ ಸ್ೂೆೇಮವನರಪ್ೆೇಟೆ ಮತ್ತು ವಿರನಜಪ್ೆೇಟ ೆ ಪಟೆಣದಲ್ಲಿ 
ಉತ್ಪತಿುಯನಗತವ ಮಲ್ಲನ ನೇರನತು FSSM ಮನದರಿಯಲ್ಲಿ ಶತದ್ಧಿೇಕರಿಸ್ಲತ ಡಿಪಿಆರಚ ಅನತು 
ತ್ಯನರತ ಮನಡತತಿುದುೆೇವೆ. ಈ ಎರಡತ ಸ್ಮಸ್ೆೆಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ್ನಗಲೆೇ ನದೆೇಾಶನ ನೇಡಲನಗಿದೆ. ಈ 
ಎರಡತ ಕ್ನಮಗ್ನರಿಗಳನತು ಆದಷತೆ ಬೆೇಗ ಕ್ೆೈಗ್ತೆಿುಕ್ೊಂಡತ ಅದನತು ಕೂಡ ಮನಡತವಂತ್ಹ 
ಕ್ೆಲಸ್ವನತು ಖಂಡಿತ್ವನಗಿಯೂ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆ. ಮನನೆ ಸ್ದಸ್ೆರ ಕ್ನಳಜಿ ಏರೆ್ಂಬತದತ ಗ್ೂೆತ್ನುಗಿದೆ. 
ಕ್ನಮಗ್ನರಿ ಏಕ್ೆ ಎರಡತ ಕಡ ೆಆಗಿದ,ೆ ಇರ್ುೆರಡತ ಕಡ ೆಏಕ್ೆ ಆಗಿಲಿ ಎನತುವ ಮನತ್ನತು ಹೆೇಳಿದನುರ.ೆ 
ಖಂಡಿತ್ವನಗಿಯೂ ಆ ಕ್ೆಲಸ್ವನತು ಮನಡತತ್ುೆೇರೆ್ಂದತ ತ್ಮಮ ಮೂಲಕ ಮನನೆ ಸ್ದಸ್ೆರಿಗೆ್ 
ತಿಳಿಸ್ಲ್ಲಚಿಛಸ್ತತ್ೆುೇರ್.ೆ 

ಶ್ರೇ ವಿೇಣನ ಅಚಚಯೆ:- ಮನನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇೆ, ತ್ಮಮ ಮತಖನಂತ್ರ ಮನನೆ ಸ್ಚಿವರಿಗೆ್ 
ಹೆೇಳುವುದ್ಧಷ್ೆೆ. ದಯವಿಟತೆ ಮಳೆಗ್ನಲದಲ್ಲಿ ನಮಮ ಕಡ ೆ ಕ್ೆಲಸ್ ಪ್ನರರಂಭ ಮನಡಬೇೆಡಿ. ಅಲ್ಲಿ 4 
ತಿಂಗಳುಗಳ ಕ್ನಲ ಮಳೆ ಬರತತ್ುದೆ. ಮಳೆ ಬಿೇಳುತ್ುಲೆ ಇರತತ್ುದೆ. ಇದುರಿಂದ ಜನರಿಗೂ 
ಕರಿಕರಿಯನಗತತ್ುದೆ. ನಮಗೂ ಕೂಡ ಓಡನಡತವುದಕ್ೆೆ ಆಗತವುದ್ಧಲಿ. ತ್ನವು FSSM ಮನದರಿಯ ಬಗೆ್ೆ 
ಹೆೇಳಿದತು ನನಗ್ ೆಏನತ ಎಂದತ ಅಥಾವನಗಲ್ಲಲಿ.  
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ಶ್ರೇ ಬಿ.ಎ.ಬಸ್ವರನಜ:- ಮನನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನವು ಆ ಪಟೆಣ ವನೆಪಿುಯಲ್ಲಿ ಸ್ಫೆಿೆ 
ಟನೆಂರ್ಚ ಅನತು ಮನಡಿ, Faecal Sludge & Septage Management (FSSM) 
ಮನದರಿಯಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕ್ೂೆಂಡತ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅದನತು ಗ್ನಡಿ ಮತಖೆೇನ ಆ ಟನೆಂರ್ಚ ತ್ತಂಬಿದನಗ 
ಪರತಿನತ್ೆ ಆ ನೇರನತು ತ್ೆಗೆ್ದತಕ್ೊಂಡತ ಫಿಲೆರಚಗೆ್ ಹನಕ, ಆ ನೇರನತು ಫಿಲೆರಚ ಮನಡತವಂತ್ಹ ಸಿಸ್ೆಂ 
ಆಗಿದ.ೆ ಮನನೆ ಸ್ದಸ್ೆರತ FSSM ಎಂದತ ಏನತ ಹೆೇಳಿದನುರ.ೆ ಇದತ ಸ್ಣಣ ಸ್ಣಣ ಘಟಕಗಳನಗಿದತು, ಈ 
ಘಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಏನತ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆಂದತ ಮಲ್ಲನವನದಂತ್ಹ ನೇರನತು ತ್ೆಗೆ್ದತಕ್ೂೆಂಡತ ಹೊೇಗಿ . . .  

ಶ್ರೇ ಎಸ್.ಎಲ್.ಭೊೇಜೆೇಗ್ೌಡ (ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್ೆೇತ್ರ):- ಮನನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಆ ರಿೇತಿ ಏನತ 
ಮನಡತವುದ್ಧಲಿ. ಗತಡಿಗ್ನಡತ ಪರದೆೇಶ, ಮಲೆರ್ನಡತ ಪರದೇೆಶ . . . 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಎ.ಬಸ್ವರನಜ:- ಮನನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳದ ಕ್ೂೆರತೆ್ಯಿರತವುದರಿಂದ, 
ಇದನತು ಅಳವಡಿಸಿಕ್ೂೆಂಡಿದೆುೇವೆ. ಹನಗ್ನಗಿ ಮತ್ೂೆುಂದತ ಬನರಿ ಎರಡತ ಪಟೆಣಕ್ೆೆ ಭೆೇಟಿ ಕ್ೂೆಡತತ್ೆುೇರ್ೆ. 
ಅಲ್ಲಿನ ವಸ್ತುಸಿಥತಿಯನತು ಅರಿತ್ತಕ್ೂೆಂಡತ ಮನಡತತ್ುೆೇವೆ. ಏಕ್ೆಂದರ,ೆ ಮಳೆಗ್ನಲದಲ್ಲಿ ವಿಶೆೇಷವನಗಿ 
ಕ್ೊಡಗತ ಜಿಲೆಿಗ್ೆ ಅವಶೆಕತ್ೆ ಇದೆ. ಹನಗ್ನಗಿ, ಎರಡತ ಯೇಜರೆ್ಗಳನತು ರ್ನನತ ಬಂದ ಮೇಲೆ 
ಕ್ೆೈಗ್ೆತಿುಕ್ೂೆಂಡಿದುೆೇರ್.ೆ ಮನನೆ ಸ್ದಸ್ೆರತ ಕೂಡ ನನು ಸ್ಭೆಯಲ್ಲಿ ಇದನುರ.ೆ ಹನಗ್ನಗಿ, ಎರಡತ 
ಯೇಜರೆ್ಗಳು ಯನವ ರಿೇತಿ ಇದೆ. ಏರೆ್ೇನತ ಇದೆ ಎಂಬತದನತು ಪರಿಶ್ೇಲರೆ್ ಮನಡಿ, 
ಖಂಡಿತ್ವನಗಿಯೂ ಅಗತ್ೆ ಕರಮ ಕ್ೆೈಗ್ೂೆಳುಾತ್ೆುೇರೆ್. 
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ಪರಶೆು ಸ್ಂಖೆೆ.1874 
(ಉತ್ುರವನತು ಲಗತಿುಸ್ಲನಗಿದೆ) 

ಶ್ರೇ ಕತಶನಲಪಪ ಎಂ.ಪಿ (ಸ್ತಜನ):- ಮನನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇೆ, ನನು ಉಪ ಪರಶೆುಯ್ದೇರೆ್ಂದರೆ, 
ಮಲೆರ್ನಡತ ಭನಗದ ಕ್ೊಡಗತ ಮತ್ತು ಚಿಕೆಮಂಗಳೂರತ ಜಿಲೆಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಹನಗೂ ತ್ೂೆೇಟಗ್ನರಿಕ್ೆಗ್ ೆ
ಅವಶೆಕ ಇರತವ Cultivator, tiller ಹನಗೂ ಇನುತ್ರ ಯಂತ್ೊರೇಪಕರಣಗಳನತು ಬೆೇರ ೆಬೆೇರೆ 
ಭನಗಗಳಿಂದ ತ್ರತತಿುದತು, ಸ್ದರಿ ಯಂತ್ೊರೇಪಕರಣಗಳಿಗ್ೆ ಸ್ಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ೆ, ಒಂದತ ಸ್ಣಣ 
ಕ್ೆೈಗ್ನರಿಕ್ೆಯನತು ಕ್ೂೆಡಗತ ಜಿಲೆಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ನರರಂಭಿಸ್ಲತ ಅವಕ್ನಶ ಕಲ್ಲಪಸಿಕ್ೂೆಟೆಲ್ಲಿ ಆ ಭನಗದ ಮತ್ತು 
ಮಲೆರ್ನಡತ ಪರದೆೇಶದ ಯತವಕರಿಗ್ ೆಮತ್ತು ವಿಶೆೇಷವನಗಿ ಬಿ.ಟೆರ್., ಮತ್ತು ಎಂ.ಟೆರ್., ವಿದನೆಭನೆಸ್ 
ಮತಗಿಸಿದ ಲಕ್ನಂತ್ರ ಯತವಕರಿಗ್ ೆ ಅನತಕೂಲವನಗತತ್ುದೆ. ಮಲೆರ್ನಡತ ಭನಗದ ಕೃಷಿಕರಿಗ್ೆ 
ವಿಶೆೇಷವನಗಿ ತ್ೂೆೇಟಗ್ನರಿಕ್ೆ ಬೆಳೆಗಳನತು ಬಳೆೆಯತವ ರೈೆತ್ರಿಗ್ ೆಅನತಕೂಲ ಮನಡಿಕ್ೂೆಟೆಂತ್ನಗತತ್ುದೆ. 
ಆದಕ್ನರಣ, ಸ್ಕ್ನಾರವು ಕ್ೂೆಡಗತ ಜಿಲೆಿಯಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಗ್ ೆಸ್ಂಬಂಧಿಸಿದ ಸ್ಣಣ ಕ್ೆೈಗ್ನರಿಕ್ನ ಘಟಕಗಳನತು 
ಸ್ನಥಪಿಸ್ತವ ಕತರಿತ್ತ ಮನನೆ ಸ್ಚಿವರತ ತ್ಮಮ ನಲತವನತು ಸ್ಪಷೆಪಡಿಸ್ಬೆೇಕ್ೆಂದತ ಕ್ೂೆೇರತತ್ುೆೇರೆ್. 

ಶ್ರೇ ಎನ್.ರ್ನಗರನಜತ (ಎಂ.ಟಿ.ಬಿ.):- ಮನನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನೆ ಸ್ದಸ್ೆರತ 
ಕ್ೆೇಳಿರತವಂತ್ಹ ಪರಶೆುಯ್ದೇ ಬೆೇರ.ೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವರತ ಕ್ೇೆಳುತಿುರತವಂತ್ಹ ಉತ್ುರವೇೆ ಬೆೇರ.ೆಚ “ಕ್ೊಡಗತ 
ಜಿಲೆಿಯ ಮಡಿಕ್ೆೇರಿ ಮತ್ತು ವಿರನಜಪ್ೆೇಟೆ ಮತ್ಕ್ೇೆತ್ರಕ್ೆೆ ಸ್ಣಣ ಕ್ೆೈಗ್ನರಿಕ್ೆಗ್ ೆ ಒಳಪಟಿೆರತವ 
ಕ್ನಖನಾರ್ೆಗಳನತು ಪ್ನರರಂಭಿಸ್ಲತ ಎಷತೆ ಅಜಿಾಗಳು ಬಂದ್ಧವ”ೆಚಎಂದತ ಮನನೆ ಸ್ದಸ್ೆರತ ಪರಶೆುಯನತು 
ಕ್ೆೇಳಿದತು, ಇದತ ಅವರ ಮೂಲ ಪರಶೆು. ಇದಕ್ೆೆ ರ್ನವು ಉತ್ುರವನತು ಕ್ೂೆಟಿೆದೆುೇವೆ. ಈಗ್ನಗಲೆೇ ಮಡಿಕ್ೇೆರಿ 
ಜಿಲೆಿಯಿಂದ 3 ಅಜಿಾಗಳು ಸಿಾೇಕ್ನರವನಗಿದ.ೆ ವಿರನಜಪ್ೆೇಟೆಯಿಂದ 2 ಅಜಿಾಗಳು ಸಿಾೇಕ್ನರವನಗಿದೆ. 
ಇದರ ಜೊತ್ೆಗೆ್ “ಸ್ಣಣ ಕ್ೆೈಗ್ನರಿಕ್ ೆ ಪ್ನರರಂಭಿಸ್ಲತ ಸ್ಕ್ನಾರವು ಯನವ ಯನವ ವಗಾದವರಿಗ್ ೆ
ಅನತಕೂಲವನಗತವಂತ್ೆ ಯೇಜರೆ್/ಸ್ೌಲಭೆಗಳನತು ನೇಡತತಿುದ?ೆ (ವಿವರ ನೇಡತವುದತ) ಎಂದತ 
ಮನನೆ ಸ್ದಸ್ೆರತ ಉಪ ಪರಶೆುಯನತು ಕ್ೆೇಳಿದನುರೆ. ಅನತಬಂಧ್-2 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಂಪೂಣಾವನದ ಉತ್ುರವನತು 
ಕ್ೊಟಿೆದುೆೇವೆ. ಯನವ ಯನವ ಯೇಜರೆ್ಯಡಿ ಪರಿಶ್ಷೆ ಜನತಿ, ಪರಿಶ್ಷೆ ಪಂಗಡ, ಹಿಂದತಳಿದ ವಗಾ 
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ಎಲನಿ ಜನತಿಯವರಿಗೂ ಕೂಡ; ನಮಮ ವನೆಪಿುಯಲ್ಲಿ ಏಕಗವನಕ್ಷಿ ಸ್ಮತಿಯ ದ್ಧರ್ನಂಕ:03-09-
2021 ರಲ್ಲಿ ಸಿಾೇಕೃತ್ವನದ ಸ್ಣಣ ಕ್ೆೈಗ್ನರಿಕ್ೆಗಳನತು ಪ್ನರರಂಭಿಸ್ಲತ ಅನತಬಂಧ್-1 ರಲ್ಲಿ ತ್ಮಗ್ ೆ
ಉತ್ುರವನತು ಒದಗಿಸಿದೆುೇವೆ. ಪರಿಶ್ಷೆ ಜನತಿ/ಪರಿಶ್ಷೆ ಪಂಗಡಕ್ೆೆ ಸ್ೇೆರಿದವರಿಗೆ್ ಕ್ೆೈಗ್ನರಿಕ್ನ 
ನವೆೇಶನ/ಪ್ನಿಟ/ಶಡೆಚಗಳನತು ಶೆೇಕಡನ 75 ರಷತೆ ರಿಯನಯಿತಿ ದರವನತು ಸ್ಕ್ನಾರದ್ಧಂದ 
ಕ್ೊಟಿೆದುೆೇವೆ. ಗತಡಿ ಮತ್ತು ಸ್ೂಕ್ಷಮ ಕ್ೆೈಗ್ನರಿಕ್ೆ ಕಟೆಡಗಳು/ಕತಶಲಕಮಾಗಳಿಗ್ ೆ ಬನೆಂಕನ ಸ್ನಲದ 
ಮೇಲ ೆಶೇೆಕಡನ 60 ರಷತೆ ಸ್ಹನಯಧ್ನ ಮತ್ತು ಸ್ಣಣ/ಅತಿ ಸ್ಣಣ ಘಟಕದ ಕ್ೆೈಗ್ನರಿಕ್ೆಗಳಿಗ್ೆ 5 ಕ್ೂೆೇಟಿ 
ರೂಪ್ನಯಿಗಳಷತೆ ಯೇಜರೆ್ ಮತ್ತು ಗರಿಷಠ ರೂ.75.00 ಲಕ್ಷಗಳವರಗೆ್ೆ ಸ್ನಫ್ೆಚ ಸಿೇಡಚ ಕ್ನೆಪಿಟಲ್ಚ 
ಆಥಿಾಕ ಸ್ಹನಯ ನೇಡಲನಗಿದೆ. ಪರಿಶ್ಷೆ ಜನತಿ/ಪರಿಶ್ಷೆ ಪಂಗಡದ ಉದ್ಧುಮಗಳನತು ಪ್ನರರಂಭಿಸ್ಲತ 
ಅತಿ ಸ್ಣಣ ಕ್ೆೈಗ್ನರಿಕ್ನ ಘಟಕಗಳಿಗ್ ೆ ಮದಲ 5 ವಗಾಗಳ ಅವಧಿಗ್ ೆ ಪರತಿ ಯತನಟಚಗೆ್ 2 
ರೂಪ್ನಯಿಗಳಷತೆ ವಿದತೆಚಛಕು ಸ್ಹನಯಧ್ನ ನೇಡಲನಗಿದೆ.  

ಶ್ರೇ ಕತಶನಲಪಪ ಎಂ.ಪಿ (ಸ್ತಜನ):- ಮನನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಧ್ನೆವನದಗಳು. 

 

ಪರಶೆು ಸ್ಂಖೆೆ: 1837 

ಸ್ಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನೆ ಹೆರ್.ಎಂ.ರಮೇಶ್ಚಗ್ೌಡರವರೇೆ, ತ್ನವು ಕ್ೇೆಳಿರತವಂತ್ಹ ಪರಶೆುಗ್ೆ  
ಮನನೆ ಸ್ಚಿವರನದ ಬಿ.ಎ.ಬಸ್ವರನಜತರವರತ 2 ವನರಗಳ ಕ್ನಲ ಸ್ಮಯವನತು ಕ್ೆೇಳಿದನುರೆ. 
ಮತಂದ್ಧನ ವನರ ಮನನೆ ಸ್ಚಿವರತ ಉತ್ುರವನತು ಕ್ೊಡಬೆೇಕತ.  

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಎ.ಬಸ್ವರನಜ:- ಮನನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನೆ ಹೆರ್.ಎಂ.ರಮೇಶ್ಚಗ್ೌಡರವರತ 
ಇಡಿೇ ರನಜೆದಲ್ಲಿ ರನಜ ಕ್ನಲತವೆಗಳು ಎಷ್ೆೆಷತೆ ಇವೆ? ಎಷತೆ ಖಚನಾಗಿದ ೆ ಎನತುವ ಬಗೆ್ೆ 
ಮನಹಿತಿಯನತು ಕ್ೆೇಳಿದನುರ.ೆ ಹನಗ್ನಗಿ, ರ್ನನತ ಮನಹಿತಿಯನತು ತ್ರಿಸ್ಬೆೇಕ್ನಗತತ್ುದ.ೆ  
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ಶ್ರೇ ಹೆರ್.ಎಂ.ರಮೇಶ್ಚಗ್ೌಡ:- ಮನನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನೆ ಸ್ಚಿವರತ ಇಡಿೇ 
ರನಜೆದಲ್ಲಿರತವಂತ್ಹ ರನಜಕ್ನಲತವೆಗಳ ಬಗೆ್ೆ ಮನಹಿತಿ ಬೆೇಡ. ತ್ಮಮ ಮರ್ೆ ಹತಿುರ ಇರತವಂತ್ಹ ರನಜ 
ಕ್ನಲತವ ೆಬಗೆ್ೆ ಮನಹಿತಿ ಕ್ೂೆಟೆರೆ ಸ್ನಕತ.   

ಸ್ಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನೆ ಸ್ಚಿವರೆೇ, ದಯಮನಡಿ ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂೆಳಿಾ. 
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ಪರಶೆು ಸ್ಂಖೆೆ.1858  
(ಉತ್ುರವನತು ಲಗತಿುಸ್ಲನಗಿದೆ) 

ಶ್ರೇ ಕ್.ೆ ಹರಿೇಶ್ಚ ಕತಮನರ:- ಮನನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನೆ ಸ್ಚಿವರತ ಉತ್ುರವನತು 
ಒದಗಿಸಿದನುರ.ೆ ರನಜೆದಲ್ಲಿ ಸ್ತಮನರತ 60 ಸ್ನವಾಜನಕ ಉದ್ಧುಮಗಳ ಪ್ೆೈಕ 34 ಸ್ನವಾಜನಕ 
ಉದ್ಧುಮಗಳು ಲನಭದಲ್ಲಿದೆ. 21 ಸ್ನವಾಜನಕ ಉದ್ಧುಮಗಳು ನಷೆದಲ್ಲಿದೆ. 5 ಸ್ನವಾಜನಕ ಉದ್ಧುಮಗಳು 
ಸ್ೇೆವನ ವಲಯದಲ್ಲಿದೆ ಎನತುವಂತ್ಹ ಉತ್ುರವನತು ಕ್ೊಟಿೆದನುರೆ. ಬಹತಶಃ ಮನನೆ ಸ್ಚಿವರ ಹತಿುರ 
ವಿನಂತಿ ಮನಡತವುದೆೇರ್ಂೆದರೆ, ಬಹತಶಃ ಕ್ೆಲವು ಸ್ಚಿವನಲಯದಲ್ಲಿ 3-4 ನಗಮ ಮಂಡಳಿಗಳು 
ಕ್ನಯಾನವಾಹಿಸ್ತತಿುವೆ. ಎಲನಿ ಕಡ ೆಕೂಡ ಸಿಬಬಂದ್ಧ ಕ್ೂೆರತೆ್ ಇದೆ.  

(ಮತಂದತ) 
(335) ಎಸ್ಚಪಿಆರಚ/ಜಿಆರಚ/12:10/15/03/2022  

(ಸ್ಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಥತಿ) 
ಶ್ರೇ ಕೆ್.ಹರಿೇಶ್ಚ ಕತಮನರಚ(ಮತಂದತ):-  
ಎಲನಿ ಕಡಗೆಳಲ್ಲಿ ಸಿಬಬಂದ್ಧಗಳ ಕ್ೂೆರತೆ್ ಇದೆ; ಅರೆ್ೇಕ ಮಂಡಳಿಗಳು ನಷೆದಲ್ಲಿವೆ.  ರ್ನನತ 
ಉದನಹರಣಯೆಂದನತು ಉಲೆಿೇಖಿಸ್ಬಯಸ್ತತ್ುೆೇರೆ್. ಅರಣೆ ಇಲನಖಯೆಲ್ಲಿ ಮೂರತ, ಕೃಷಿ 
ಇಲನಖಯೆಲ್ಲಿ ಎರಡತ ಹನಗೂ ಸ್ನರಿಗ್ ೆ ಇಲನಖಯೆಲ್ಲಿ ರ್ನಲೆೆೈದತ ಮಂಡಳಿಗಳಿವೆ.  ಒಂದೇೆ 
ಸ್ಚಿವನಲಯದಡಿ ಬರತವ ಹಲವನರತ ನಗಮ ಮಂಡಳಿಗಳನತು ಒಂದೇೆ ನಗಮ ಮಂಡಳಿಯರ್ನುಗಿ 
ಮನಡಿದನಗ, ಅಲ್ಲಿನ ಸಿಬಬಂದ್ಧ ವಗಾದವರ ಸ್ೇೆವೆಗಳನತು ಬಳಸಿಕ್ೂೆಂಡತ ನಷೆದಲ್ಲಿರತವ ನಗಮ 
ಮಂಡಳಿಗಳನತು ಲನಭದನಯಕವನಗಿ ಮನಡಬಹತದತ.  ಇದರಿಂದ ಸ್ಕ್ನಾರದ ಖಚೂಾ ಸ್ಹ 
ಕಡಿಮಯನಗತತ್ುದೆ.  ಸಿಬಬಂದ್ಧಗಳ ಕ್ೊರತೆ್ ಇರತವ ಸ್ಂದಭಾದಲ್ಲಿ ನಗಮಗಳಲ್ಲಿನ ಕ್ೆಲಸ್ಗಳು 
ಆಗದೇೆ, ನಮಗಕ್ೆೆ ನಷೆವುಂಟನಗತತ್ುದೆ.  ಹಿೇಗ್ೆ ಒಂದೆೇ ನಗಮ ಮಂಡಳಿಯನತು ಮನಡಿದನಗ ಈಗ 
ಆಗತತಿುರತವ ನಷೆವನತು ಕಡಿಮ ಮನಡಲತ ಅವಕ್ನಶವಿದ.ೆ ಕ್ೆಲವು ನಗಮ ಮಂಡಳಿಗಳು 
ಮತಚಿಚಹೊೇಗತವ ಪರಿಸಿಥತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ಹ ಇವೆ.  ಅರೆ್ೇಕ ನಗಮ ಮಂಡಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿನ 
ಸಿಬಬಂದ್ಧಗಳಿಗ್ೆ ವೆೇತ್ನ ನೇಡದೆೇ ಇರತವ ವೆವಸೆ್ಥಯೂ ಸ್ಹ ಇದೆ.  ಇದರಿಂದನಗಿ ಸ್ಕ್ನಾರಕ್ೆೆ 
ಬೊಕೆಸ್ಕ್ೆೆ ನಷೆವುಂಟತ ಮನಡತವ ಬದಲತ, ಕ್ೆಲವು ನಗಮ ಮಂಡಳಿಗಳನತು ಒಟತೆಗೂಡಿಸ್ಬೆೇಕತ.  
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ಒಂದೇೆ ಸ್ಚಿವನಲಯದಡಿ ಬರತವ ಎಲನಿ ನಗಮ ಮಂಡಳಿಗಳನತು ಒಂದೇೆ ನಗಮ ಮಂಡಳಿಯರ್ನುಗಿ 
ಮನಡಿದುಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ನಾರಕ್ನೆಗತವ ನಷೆವನತು ಉಳಿಸ್ಬಹತದತ ಎಂದತ ರ್ನನತ ಈ ಸ್ಂದಭಾದಲ್ಲಿ 
ಹೆೇಳಲ್ಲಚಿಛಸ್ತತ್ೆುೇರ್.ೆ 
 
 ಶ್ರೇ ಎನ್.ರ್ನಗರನಜತ(ಎಂ.ಟಿ.ಬಿ.):- ಮನನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಸ್ದಸ್ೆರತ ಕ್ೊೇರಿರತವ 
ಪರಶೆುಗ್ ೆವಿವರವನದ ಉತ್ುರವನತು ಈಗ್ನಗಲೆೇ ನೇಡಲನಗಿದೆ.  ರನಜೆದಲ್ಲಿ ಸ್ನವಾಜನಕ ಉದ್ಧುಮಗಳ 
ಇಲನಖಯೆ ವನೆಪಿುಯಲ್ಲಿ ಪರಸ್ತುತ್ ಒಟತೆ 60 ಸ್ನವಾಜನಕ ವಲಯದ ಉದ್ಧುಮಗಳು ನಗಮ / 
ಮಂಡಳಿಗಳು ಕ್ನಯಾನವಾಹಿಸ್ತತಿುವೆ.  ಇದರ ವಿವರಗಳನತು ಅನತಬಂಧ್-೧ ರಲ್ಲಿ ಲಗತಿುಸ್ಲನಗಿದ.ೆ  
ನಗಮ ಮಂಡಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಲನಭಚ, ನಷೆ ಮತ್ತು ಸ್ೇೆವನ ವಲಯದಲ್ಲಿರತವ ನಗಮ ಮಂಡಳಿಗಳ 
ವಿವರಗಳನತು ಅನತಬಂಧ್-2 ರಲ್ಲಿ ನೇಡಲನಗಿದೆ. 
 

ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜೆ ಜವಳಿ ಮೂಲ ಸ್ೌಲಭೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಗಮ ನಯಮತ್, ಕರ್ನಾಟಕ ಕ್ೆೈಮಗೆ 
ಅಭಿವೃದ್ಧು ನಗಮ ಹನಗೂ ಕ್ನವೇೆರಿ ಹನೆಂಡಚಲೂಮ್ಸಚ ಈ ಮೂರತ ನಗಮಗಳನತು ವಿಲ್ಲೇನಗೆ್ೂಳಿಸ್ಲತ 
ನಮಗ್ೆ ಈಗ್ನಗಲೆೇ ಪರಸ್ನುವರೆ್ಯತ ಸಿಾೇಕೃತ್ವನಗಿದ.ೆ  ಜವಳಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಯತಕುರ ಅಧ್ೆಕ್ಷತ್ಯೆಲ್ಲಿ 
ದ್ಧರ್ನಂಕ 07/01/2022 ರಂದತ ಸ್ಮತಿ ರಚಿಸ್ಲನಗಿದೆ.  ಸ್ದರಿ ಸ್ಮತಿಯತ ನೇಡತವ ವರದ್ಧಯ 
ಆಧನರದ ಮೇರೆಗ್,ೆ ನಯಮನನತಸ್ನರ ಮತಂದ್ಧನ ಕರಮ ಜರತಗಿಸ್ಲನಗತವುದತ.  ಮೂರತ 
ನಗಮಗಳನತು ಒಂದತ ನಗಮವರ್ನುಗಿ ಮನಡತವ ವಿಚನರದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಲ್ಲೇನ ಕರಮವನತು ರ್ನವು 
ಮದಲತ ಮನಡತತ್ೆುೇರ್ೆ.  ಇದರಿಂದ ಬರತವ ಫಲ್ಲತ್ನಂಶವರ್ನುಧ್ರಿಸಿ, ಮತಂದ್ಧನ ದ್ಧನಗಳಲ್ಲಿ ಇದೆೇ 
ರಿೇತಿಯ ವಿಲ್ಲೇನ ಕರಮಗಳನತು ಹಂತ್ ಹಂತ್ವನಗಿ ತ್ೆಗೆ್ದತಕ್ೊಳಾಲತ ಬಂದ್ಧರತವ ಪರಸ್ನುವರೆ್ಗಳನತು 
ಸ್ಕ್ನಾರವು ಪರಿಶ್ೇಲ್ಲಸ್ತತ್ುದೆ.   

 
ಶ್ರೇ ಕ್.ೆಹರಿೇಶ್ಚ ಕತಮನರಚ:- ಮನನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಸ್ಕ್ನಾರವು ಈಗ್ನಗಲೆೇ ಈ ನಗಮ 

ಮಂಡಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ತಮನರತ 63 ಸ್ನವಿರ ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪ್ನಯಿಗಳನತು ಹೂಡಿಕ್ೆ ಮನಡಿದ.ೆ  ಇವುಗಳಲ್ಲಿ 
ಕ್ೆೇವಲ 0.1 ರಷತೆ ಮನತ್ರವೆೇ ಲನಭ ಬಂದ್ಧದೆ. ಸ್ಕ್ನಾರವು ಈಗ್ನಗಲೇೆ ಮೂರತ ನಗಮ 
ಮಂಡಳಿಗಳನತು ವಿಲ್ಲೇನಗೆ್ೂಳಿಸ್ಲತ ಆಲೂೆೇಚಿಸ್ತತಿುದೆ.  ಅದೆೇ ರಿೇತಿಯನಗಿ ಇನತುಳಿದ ಎಲನಿ ನಗಮ 
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ಮಂಡಳಿಗಳನತು ಶ್ೇಘರವನಗಿ ವಿಲ್ಲೇನಗೆ್ೂಳಿಸಿದರ ೆ ಉತ್ುಮವನಗತತ್ುದ ೆ ಎಂದತ ರ್ನನತ 
ಹೆೇಳಬಯಸ್ತತ್ುೆೇರೆ್.   

 
ಶ್ರೇ ಎನ್.ರ್ನಗರನಜತ(ಎಂ.ಟಿ.ಬಿ.):- ಮನನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇೆ, 60 ನಗಮ/ಮಂಡಳಿಗಳ 

ಪ್ೆೈಕ 34 ನಗಮ/ಮಂಡಳಿಗಳು ಲನಭದನಯಕವನಗಿವೆ.  21 ನಗಮ/ಮಂಡಳಿಗಳು ಹನಗೂ 5 
ಸ್ೇೆವನ ವಲಯದಲ್ಲಿರತವ ನಗಮ/ಮಂಡಳಿಗಳು ನಷೆದಲ್ಲಿವೆ.  ಇದರ ಬಗ್ೆೆಯೂ ಸ್ಹ ಅನತಬಂಧ್-೨ 
ರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ವಿಸ್ೃತ್ವನಗಿ ಉತ್ುರಿಸ್ಲನಗಿದೆ. ಮತಂದ್ಧನ ದ್ಧನಗಳಲ್ಲಿ ಇನತುಳಿದವುಗಳನತು ಪರಿಶ್ೇಲ್ಲಸಿ, 
ಕರಮ ಕ್ೆೈಗ್ೂೆಳಾಲತ ಪರಯತಿುಸ್ಲನಗತವುದತ.   
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ಪರಶೆು ಸ್ಂಖೆೆ: 1846 
(ಉತ್ುರವನತು ಲಗತಿುಸ್ಲನಗಿದೆ) 

 
ಶ್ರೇ ಪಿ.ಆರಚ.ರಮೇಶ್ಚ:- ಮನನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಒದಗಿಸಿರತವ ಉತ್ುರವನತು ಸ್ಚಿವರತ 

ದಯಮನಡಿ ರೆ್ೂೇಡಬೇೆಕತ.  ಲ್ಲಖಿತ್ ಉತ್ುರದಲ್ಲಿ ಯನವುದನೂು ಮನಡಿದೆುೇವೆ ಎಂದತ ಸ್ಕ್ನಾರವು 
ತಿಳಿಸಿಲಿ.  ಯನವುದನೂು ಮನಡತತಿುಲಿ ಎನತುವ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿಯ್ದೇ ಉತ್ುರವನತು ಒದಗಿಸ್ಲನಗಿದೆ.  
ರ್ನನತ ಕ್ೆೇಳಿದು ಪ್ೈೆಕ ಯನವುದನೂು ಸ್ಹ ಸ್ಕ್ನಾರವು ಮನಡಿಲಿ.  ನಗರಗಳು ಅಥವನ ನಗರದಲ್ಲಿರತವ 
ಸ್ತತ್ುಮತತ್ುಲ್ಲನ ಪರದೇೆಶಗಳು ಯನವುದೇೆ ಇರಬಹತದತ, ಯನವುದೆೇ ರಿೇತಿಯನದ ಯೇಜರೆ್ಗಳು 
ಇಲಿದೆೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮನಡಲನಗತತ್ುದೆ ಎಂದರೆ ಅದತ ತ್ಪಿಪನ ಸ್ಂದೇೆಶ ನೇಡಿದಂತ್ನಗತತ್ುದ.ೆ  ಕ್ೇೆಂದರ 
ಸ್ಕ್ನಾರ ಮತ್ತು ಬಹಳಷತೆ ರನಜೆ ಸ್ಕ್ನಾರಗಳ ಯೇಜರೆ್ಗಳು ಸ್ಥಳಿೇಯ ಸ್ಂಸೆ್ಥಗಳಿಗ್ ೆ
ನೇಡಲನಗತತ್ುದೆ.  ಆಗ ಮನಡಬೇೆಕ್ನದ ಯೇಜರ್ನ ಬದಿವನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಥವನ ಯೇಜರೆ್ಗಳನತು 
ಅನತಷ್ನಠನಗ್ೊಳಿಸ್ಬೆೇಕ್ನದರ,ೆ ನಮಗ್ೆ ದೃಷಿೆ ದನಖಲೆಯ (vision document) ಅವಶೆಕತ್ ೆಇದೆ.  
ಇಂತ್ಹದತು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ಹ ಇಲಿವೆಂಬತದನಗಿ ಸ್ಕ್ನಾರವು ತಿಳಿಸಿದ.ೆ  ಮತಂದತವರೆದತ, ಇಂತ್ಹ 
ಪರಸ್ನುವರೆ್ ಸ್ಕ್ನಾರದಲ್ಲಿ ಬನಕ ಇರತವುದ್ಧಲಿ ಎಂದತ ತಿಳಿಸಿದ.ೆ  ದೃಷಿೆ ದನಖಲೆಯ ಯನವುದೆೇ 
ರಿೇತಿಯನದ ಪರಸ್ನುವರೆ್ಯತ ಸ್ಕ್ನಾರದ ಬಳಿ ಇಲಿ.  ನಮಮ ರನಜೆದಲ್ಲಿ ಸ್ತಮನರತ 200 ಕೂೆ ಹೆಚತಚ 
ನಗರ ಸ್ಥಳಿೇಯ ಸ್ಂಸೆ್ಥಗಳಿವೆ.  ಈ ಸ್ಥಳಿೇಯ ಸ್ಂಸೆ್ಥಗಳಿಗ್ೆ ಯನವುದೆೇ ಪ್ನರಧಿಕ್ನರದ ರಚರೆ್ಯ್ದೇ ಇಲಿ.  
ಸ್ದನಕ್ೆೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸ್ತವ ಉದೆುೇಶದ್ಧಂದ ರ್ನನತ ಒಂದೊಂದನಗಿ ಓದತತ್ೆುೇರೆ್.   

 
ಸ್ಭನಪತಿಯವರತ:- ನೇವು ಓದಬೆೇಡಿ ; ಅದರ ಬದಲನಗಿ ಏನತ ಮನಡತಬೆೇಕತ ಎನತುವುದನತು 

ಹೆೇಳಿ. 
 
ಶ್ರೇ ಪಿ.ಆರಚ.ರಮೇಶ್ಚ:- ಮನನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇೆ, ನಮಮ ದೇೆಶದ ಸ್ಂವಿಧನನದ ಅನತಚೆಛೇದ 

243-ZD ಪರಕ್ನರ ಜಿಲನಿ ಮಟೆದ ಯೇಜರೆ್ಗಳ ಸ್ಮತಿಗಳನತು ಸ್ಕ್ನಾರವು ಕಡನಿಯವನಗಿ 
ಮನಡಬೇೆಕತ.  1995 ರೆ್ೇ ಸ್ನಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಸ್ಂವಿಧನನದ ಮೇಲೆಂಡ ಅನತಚೆಛೇದವು ಜನರಿಗ್ ೆ ಬಂದ್ಧದತು, 
ನಮಮ ರನಜೆದಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ಹ 1995 ರೆ್ೇ ಸ್ನಲ್ಲನಲ್ಲಿಯ್ದೇ ಅನತಷ್ನಠನಕ್ೆೆ ಬಂದ್ಧತ್ತ.  ಅವತಿುನಂದ 
ಇವತಿುನವರಗೆ್ ೆ ಸ್ಕ್ನಾರವು ಈ ರಿೇತಿಯ ಜಿಲನಿ ಮಟೆದ ಯೇಜರೆ್ಗಳ ಸ್ಮತಿಗಳನತು 
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ಮನಡಿಲಿವೆಂದತ ತಿಳಿಸಿದರೆ, ಸ್ಕ್ನಾರವು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗ್ೆ ಮನಡತವ ಕ್ೆಲಸ್ಗಳನದರೂ ಏನತ ಎಂದತ 
ರ್ನನತ ಪರಶ್ುಸ್ತತ್ೆುೇರೆ್.  ಯನವ ಸ್ಥಳಿೇಯ ಸ್ಂಸೆ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ನಾರವು ಯೇಜರ್ನ ಬದಿವನದ 
ಕ್ನಯಾಕರಮಗಳನತು ಮನಡಲನಗತತಿುದೆ?  ಯನವ ರಿೇತಿಯ ಯೇಜರೆ್ಗಳನತು ಅನತಷ್ನಠನಗ್ೊಳಿಸಿ, 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸ್ಲನಗತತಿುದೆ?  ಕ್ೆೇಂದರ ಸ್ಕ್ನಾರದ್ಧಂದ ಜನರಿಗ್ೊಳಿಸ್ಲನಗತವ ಹಲವನರತ 
ಯೇಜರೆ್ಗಳನತು ರನಜೆ ಸ್ಕ್ನಾರವು ಯನವ ರಿೇತಿಯನಗಿ ಅನತಷ್ನಠನಗ್ೊಳಿಸ್ತತಿುದೆ ಎನತುವುದರ ಬಗೆ್ೆ 
ಇವತಿುನ ದ್ಧವಸ್ ಸ್ಂಶಯವನಗತತಿುದೆ.   ಸ್ಕ್ನಾರವು ನೇಡಿರತವ ಲ್ಲಖಿತ್ ಉತ್ುರದ ಒಂದೂೆಂದತ 
ಅಂಶವನತು ರ್ನನತ ಓದತತ್ೆುೇರ್ೆ.   

 
ಸ್ಭನಪತಿಯವರತ:- ಶ್ರೇ ಪಿ.ಆರಚ.ರಮೇಶ್ಚರವರೆೇ, ಈಗ ಓದಬೆೇಡಿ; ಸ್ಚಿವರತ ಉತ್ುರಿಸ್ಲ್ಲ. 

ಅನತಬಂಧ್-3 ರಲ್ಲಿ ಮಹನಯೇಜರೆ್ಯನತು ಸಿದಿಪಡಿಸ್ಬೆೇಕ್ನಗಿರತವ ನಗರ / ಪಟೆಣಗಳ 
ಪಟಿೆಯನತು ನೇಡಲನಗಿದೆ.  ಸ್ಕ್ನಾರವು ಯನವುದೆೇ ರಿೇತಿಯ ಕರಮಗಳನತು ತ್ೆಗೆ್ದತಕ್ೊಂಡಿಲಿ.  
ಕ್ೆಲವೊಂದತ ಮಹನನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಜಿಲನಿ ಮಟೆದ ಯೇಜರೆ್ಗಳ ಸ್ಮತಿಯತ ಅಸಿುತ್ಾದಲ್ಲಿರತವುಲಿ ಎಂದತ 
ಸ್ಕ್ನಾರವು ಲ್ಲಖಿತ್ ಉತ್ುರದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ.ೆ  ಈ ಉತ್ುರವನತು ಶೈೆಕ್ಷಣಿಕ ಆಸ್ಕುಗ್ನಗಿ ಚಚೆಾಗ್ೆ 
ತ್ೆಗೆ್ದತಕ್ೂೆಳಾಬೇೆಕತ.  ನಮಮ ರನಜೆದಲ್ಲಿ ಯನವುದೆೇ ಯೇಜರೆ್ಗಳಿಲಿದೆೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕ್ೆಲಸ್ಗಳನಗತತಿುವೆ 
ಎನತುವುದೆೇ ಸ್ಂಶಯ ಮೂಡತವ ಸ್ಂಗತಿಯನಗಿದೆ.  ಸ್ಕ್ನಾರದ್ಧಂದ ಈ ರಿೇತಿಯ ಉತ್ುರವನತು 
ನರಿೇಕ್ಷಿಸಿರಲ್ಲಲಿ.  ದಯಮನಡಿ ಸ್ಚಿವರತ ಇದರ ಬಗೆ್ೆ ಉತ್ುರಿಸ್ಬೆೇಕತ. 

 
ಶ್ರೇ ಬಿ.ಎ.ಬಸ್ವರನಜ:- ಮನನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಬೆಂಗಳೂರತ ನಗರ ಹೂೆರತ್ತಪಡಿಸಿ, 

ರನಜೆದಲ್ಲಿರತವ ಎಲನಿ ಪ್ನಲ್ಲಕ್ ೆಮತ್ತು ಮಹನನಗರ ಪ್ನಲ್ಲಕ್ಗೆಳ ಒಟತೆ ಸ್ಂಖೆೆಯ ಬಗೆ್ೆ ಸ್ದಸ್ೆರತ 
ಪರಶ್ುಸಿದತು, ಇದಕ್ೆೆ ಉತ್ುರಿಸ್ಲನಗಿದೆ.  ನೇಡಿರತವ ಉತ್ುರವು ಸ್ರಿಯಿಲಿ ಎಂದತ ಸ್ದಸ್ೆರತ ಹೆೇಳಿದರ,ೆ 
ರ್ನನತ ಇನತು ಯನವ ರಿೇತಿಯನಗಿ ಉತ್ುರಿಸ್ಬೆೇಕತ?  ಭನರತ್ ದೇೆಶದ ಸ್ಂವಿಧನನ ಅನತಚಛೆೇದ 
243ZD ರ ಪರಕ್ನರ ಜಿಲನಿ ಮಟೆದ ಯೇಜರೆ್ಗಳ ಸ್ಮತಿ ಕತರಿತ್ನಗಿ ಪರಶೆುಯನತು ಕ್ೆೇಳಿದನುರ.ೆ ರ್ನವು 
ಈರನಗಲೆೇ ರನಜೆದ ಎರಡತ ಜಿಲೆಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಮತಿಗಳನತು ಮನಡಿದೆುೇವೆ; ಇನತುಳಿದ ಜಿಲೆಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ 
ಸ್ಮತಿಗಳನತು ಮನಡಬೇೆಕ್ನಗಿದೆ, ಇದನತು ರ್ನವು ಒಪಿಪಕ್ೊಳುಾತಿುದತು, ಅದನತು ಅಲಿಗ್ೆಳೆಯತತಿುಲಿ.  ಈ 
ವಿಚನರದಲ್ಲಿ ಕ್ಲೆವು ನೂೆನೆತ್ಗೆಳಿದತು, ಇವುಗಳನತು ಸ್ರಿಪಡಿಸಿ ಸ್ಮತಿಗಳನತು ರಚಿಸ್ಬೆೇಕ್ನಗಿದೆ.  
ರ್ನವು ಏಕ್ನಏಕ ಜಿಲೆಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ದರಿ ಸ್ಮತಿಗಳನತು ರಚಿಸ್ತವುದಕ್ೆೆ ಸ್ನಧ್ೆವನಗಿಲಿ.  ಭನರತ್ ಸ್ಂವಿಧನನ 
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ಶೆಡೂೆಲ್ಚ 12 ರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರತವ ಪರಕ್ನಯಾಗಳು ರನಜೆ ಸ್ಕ್ನಾರ ಕ್ೆ.ಎಂ.ಸಿ. ಕ್ನಯ್ದು 1976 ರಲ್ಲಿ 
ಅಳವಡಿಸಿಕ್ೂೆಳಾಲನಗಿದೆಯ್ದೇ ಎಂಬ ಪರಶೆುಯನತು ಕ್ೆೇಳಿದತು, ಇದರನಾಯ ಅಳವಡಿಸಿಕ್ೂೆಳಾಲನಗಿದೆ 
ಹನಗೂ ಇದಕ್ೆೆ ಸ್ಂಬಂಧಿತ್ ವಿವರಗಳನತು ಅನತಬಂಧ್ – 02 ರಲ್ಲಿ ನೇಡಲನಗಿದೆ.  ಭನರತ್ ದೆೇಶದ 
ಸ್ಂವಿಧನನದ 74 ರೆ್ೇ ತಿದತುಪಡಿಯನಾಯ ಎಲನಿ ನಯಮಗಳನತು ಅಳವಡಿಸಿಕ್ೂೆಳಾಲನಗಿದೆ.  
ಕರ್ನಾಟಕ ನಗರ ಮತ್ತು ಗ್ನರಮನಂತ್ರ ಯೇಜರ್ನ ಕ್ನಯ್ದು–1961 ರ ಅವಕ್ನಶದಂತ್ ೆ ಪರತಿ 10 
ವಷಾಗಳಿಗ್ೂೆಮಮ ಮಹನಯೇಜರೆ್ ಪರಿಷೆರಿಸ್ಬೆೇಕ್ನಗಿರತತ್ುದೆ.  ಈಗ ಪರತಿ 10 ವಷಾಗಳಿಗ್ೊಮಮ 
ನಗರ ಮತ್ತು ಗ್ನರಮನಂತ್ರ ಯೇಜರೆ್ಯನತು ಪರಿಷೆರಿಸಿ, ಅದರ ಸಿ.ಡಿ.ಪಿ., ಯನತು ತ್ಯನರಿಸಿ, 
ಜನರ ಮತಂದ ೆ ಇಟತೆ, ಅದರ ಸ್ನಧ್ಕ-ಬನಧ್ಕಗಳನತು ಚಚಿಾಸಿ, ಆ ನಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ೆೆ 
ಅನತಮೇದರೆ್ಯನತು ನೇಡತವ ಕ್ೆಲಸ್ಗಳನಗತತಿುವ.ೆ ಇದತ ಆಗದೆೇ ಇದು ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅದನತು 
ಆಧನರವನಗಿಟತೆಕ್ೂೆಂಡತ ಕ್ನಯಾಕರಮಗಳನತು ರೂಪಿಸಿಕ್ೂೆಂಡತ ಕ್ೆಲಸ್ಗಳನತು ಮನಡತತಿುದೆುೇವೆ.  
ನಮಮ ಇಲನಖನ ವನೆಪಿುಗ್ೆ ಬರತವ ಎಲನಿ ಕ್ನಯಾಕರಮಗಳನತು ಅನತಷ್ನಠನಗ್ೂೆಳಿಸ್ಲನಗತತ್ುದೆ ಎನತುವ 
ಮನತ್ನತು ಸ್ದಸ್ೆರತ ಹೇೆಳಿದನುರ.ೆ  ಇಲ್ಲಿನ ಕ್ೆಲವು ವಿಚನರಗಳು ಯೇಜರ್ನ ಸ್ಚಿವನಲಯದ 
ವನೆಪಿುಗ್ೊಳಪಡತತ್ುವೆ.  ಹಿೇಗ್ನಗಿ ಇವುಗಳನತು ಯೇಜರ್ನ ಸ್ಚಿವನಲಯವೆೇ ಮನಡಬೇೆಕ್ನಗತತ್ುದೆ.  
ಒಂದತ ವೆೇಳೆ ಇವುಗಳು ನನು ವನೆಪಿುಗ್ೆ ಒಳಪಡತವಂತ್ನಗಿದುರ,ೆ ಅದನತು ರ್ನರೆ್ೇ ಮನಡತತಿುದೆುನತ.  
ಇದತ ನನು ಇಲನಖನ ವನೆಪಿುಗ್ೆ ಒಳಪಡದೆೇ ಇರತವುದರಿಂದ ಇದನತು ರ್ನನತ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ 
ಸ್ನಧ್ೆವನಗತವುದ್ಧಲಿ.  ಆದರ ೆಈ ವಿಚನರವನತು ಸ್ದಸ್ೆರತ ಪರಸ್ನುಪಿಸಿದನುರೆ.  ದೃಷಿೆ ದನಖಲೆಯತ ಇಡಿೇ 
ಜಿಲೆಿಗ್ ೆ ಅನಾಯಿಸ್ತವುದ್ಧಲಿ.  ಮನನೆ ಸ್ದಸ್ೆರತ ಕ್ೇೆಳಿರತವ ಪರಶೆುಯತ ಯೇಜರ್ನ ಸ್ಚಿವನಲಯಕ್ೆೆ 
ಬರತತ್ುದೆ.  ಹಿೇಗ್ನಗಿ ಸ್ದಸ್ೆರತ ಬಯಸಿದುಲ್ಲಿ, ಈ ಬಗೆ್ೆ ಯೇಜರ್ನ ಇಲನಖಯೆಿಂದ ಹೆಚಿಚನ 
ಮನಹಿತಿಯನತು ಒದಗಿಸಿ ಕ್ೂೆಡಲನಗತವುದತ. 

 
ಸ್ಭನಪತಿಯವರತ:- ಈ ವಿಚನರದಲ್ಲಿ ಸ್ದಸ್ೆರೊಂದ್ಧಗೆ್ ಕೂಡಿ ಚಚಿಾಸಿ.    
 
ಶ್ರೇ ಪಿ.ಆರಚ.ರಮೇಶ್ಚ:- ಮನನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇದತ ಚಚೆಾ ಮನಡತವುದಲಿ ; ಬಹಳ 

ಮತಖೆವನದ ವಿಷಯವನಗಿದೆ.  ಈ ವಿಷಯವು ಯೇಜರ್ನ ಸ್ಚಿವನಲಯದ ವನೆಪಿುಗ್ೆ ಬರತತ್ುದ ೆ
ಎಂದತ ಈಗಷ್ೆೆೇ ಸ್ಚಿವರತ ತಿಳಿಸಿದರತ.  ನಗರ ಪ್ನಲ್ಲಕ್ೆಗಳು ಕ್ೆೈಗ್ೂೆಳುಾವ ಕ್ೆಲಸ್ಗಳಿಗ್ೆ ಸ್ಂವಿಧನನದ 
ರಿೇತ್ನೆ ನಮಗ್ೆ ಅಧಿಕ್ನರ ನೇಡಲನಗಿದ.ೆ  ಪಂಚನಯತಚ ರನಜ್ಚ ಕ್ನಯ್ದುಯಡಿ ಜಿಲನಿ ಮಟೆದ 
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ಯೇಜರೆ್ಗಳನತು ಅವರತ ಮನಡತತ್ನುರ.ೆ  ಆದರೆ ಇವತಿುನ ದ್ಧವಸ್ ನಮಮ ಇಲನಖಗೆ್ ೆ ಹನಗೂ 
ಪಂಚನಯತಚ ರನಜ್ಚ ಇಲನಖಗೆ್ ೆಇರತವ ಸ್ಂಬಂಧ್ ಏನತ ಎಂದತ ಗ್ೂೆತಿುಲಿ. 

 
              (ಮತಂದತ) 

(336) 15.03.2022 12.20 ಎಲ್ಚಎಂ (ಎಸ್ಚವಿ)-ಜಿಆರಚ  

(ಸ್ಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಥತಿ) 

ಶ್ರೇ ಪಿ.ಆರ.ರಮೇಶ್ಚ (ಮತಂದತ):-  

 ನೇವು ಏರ್ಚದಂ “ಯೇಜರ್ನ”ಚ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿಬಿಟಿೆರಿ.  ಸ್ಂವಿಧನನ ನಮಗ್ ೆ ಪಂಚನಯತಚ ರನಜ್ಚ 
ಆರ್ೆಚನಲ್ಲಿರತವಂತ್ಹ ಸ್ಮತಿಗಳನತು ರಚರೆ್ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಅಧಿಕ್ನರ ಕ್ೊಟಿೆದೆ.  73rd and 74th 
Constitutional Amendment ಆಧನರದಲ್ಲಿ ನೇವು ಮನಡಬೇೆಕ್ನಗಿತ್ತು. ಆದರೆ 
ಇಂದ್ಧನವರವೆಿಗೂ ನೇವು ಮನಡದ ೆಕ್ೆೇವಲ ನಮಮ ಕ್ೆಲಸ್ ಕ್ನಯಾಗಳು, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಳು ಯನವುದೆೇ 
ಗತರಿ ಇಲಿದೆ ನಡಯೆತತಿುದೆ.  ಸ್ತಮಮರ್ೆ ಸ್ನವಿರನರತ ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪ್ನಯಿಗಳನತು ಖಚತಾ 
ಮನಡತತಿುದ್ಧುೇರಿ. ಆದರೆ ಅದರ ಪರಯೇಜನ ಜನರಿಗ್ ೆ ತ್ಲತಪತತಿುಲಿ.  ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ರಿಯನದ 
ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನಗತತಿುಲಿ. ಹಿೇಗ್ನಗಿ ಜನರಿಗ್ ೆಒಂದತ ದ್ಧಕೂಸಚಿಯಿಲಿದೆ ಸ್ಕ್ನಾರ ಈ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಕ್ನಯಾಗಳನತು ಕ್ೆೈಗ್ೊಳುಾತ್ುದೆಯ್ದೇ ಎನತುವಂತ್ಹ ಸ್ಂಶಯ ವೆಕುವನಗತತಿುದೆ. 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಎ.ಬಸ್ವರನಜ:- ಮನನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನೆ ಸ್ದಸ್ೆರತ ಹೆೇಳಿದಂತ್ ೆ ಇದತ 
೧೯೯೫ರಲ್ಲಿ ಜನರಿಗ್ ೆ ಬಂದ್ಧದೆ.  ರ್ನನತ  ಈ ಇಲನಖಗೆ್ ೆ ಬಂದತ ಎರಡತ ವಷಾಗಳನಗಿವ.ೆ ಎರಡತ 
ವಷಾಗಳಲ್ಲಿ ರ್ನನತ ಬೇೆಕ್ನದಷತೆ ನಗರಗಳನತು ಸ್ತತಿುದೆುೇರ್ೆ.  ಒಂದೊಂದತ ನಗರಕ್ೆೆ ಹತ್ತು ಬನರಿ 
ಹೊೇಗಿದುೆೇರೆ್.  ಉದನಹರಣೆಗ್ೆ ಹತಬಬಳಿಾ-ಧನರವನಡ ಮಹನನಗರಗಳಿಗ್ೆ ಎಷತೆ ಬನರಿ ಭೆೇಟಿ 
ಕ್ೊಟಿೆದುೆೇರೆ್ಂಬತದನತು ತ್ನವೂ ಸ್ಹ ಸ್ಭೆಗಳಲ್ಲಿ ರೆ್ೂೇಡಿದ್ಧುೇರಿ.   ರ್ನವು ಮನಡತವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ 
ಚಿಂತ್ರ್ೆಯನತು ಯನವುದೇೆ  ದ್ಧಕತೆ ದೆಸೆ್ಯಿಲಿದ ೆ ಮನಡತವುದ್ಧಲಿ.  ಮನನೆ ಸ್ದಸ್ೆರತ ನೇಡಿರತವ 
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ಸ್ಲಹೆಯನತು ಖಂಡಿತ್ವನಗಿಯೂ ರ್ನನತ ಸಿಾೇಕ್ನರ ಮನಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ  ನಮಮ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳೊಂದ್ಧಗ್ ೆ
ಚಚಿಾಸಿ ಯನವ ರಿೇತಿಯ ಮನಗ್ೊೇಾಪ್ನಯಗಳನತು ಕಂಡತಹಿಡಿಯಬಹತದೆಂದತ ಯೇಚಿಸ್ತತ್ೆುೇರೆ್.   
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ಪರಶೆು ಸ್ಂಖೆೆ 1880 

(ಉತ್ುರವನತು ಲಗತಿುಸ್ಲನಗಿದೆ) 

ಶ್ರೇ ಮತನರನಜತ ಗ್ೌಡ ಪಿ.ಎಂ.:- ಮನನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನೆ ಸ್ಚಿವರತ 
ಉತ್ುರವರೆ್ುೇರ್ೊೇ ಒದಗಿಸಿದನುರೆ.  ಇಂದತ ಕ್.ೆಐ.ಎ.ಡಿ.ಬಿ., ವನೆಪಿುಯನತು ಹೊರತ್ತಪಡಿಸಿ ಇಡಿೇ 
ರನಜೆದಲ್ಲಿ ಕ್ೆೈಗ್ನರಿಕ್ೆಗಳು ನಡಯೆತತಿುರತವುದತ ಗತಡಿ ಕ್ೆೈಗ್ನರಿಕ್ೆಗಳಿಂದ.  ಈ ಗತಡಿ ಕ್ೆೈಗ್ನರಿಕ್ೆಗಳನತು 
ನಡಸೆ್ತವವರತ ಮಹಿಳಯೆರತ ಮತ್ತು ಅಂಗವಿಕಲರತ.  ಆದರೆ ಈ ಗತಡಿ ಕ್ೆೈಗ್ನರಿಕ್ಗೆಳಿಗ್ೆ ತ್ೆರಿಗ್ೆಯನತು 
ಹನಕತವ ಸ್ಂದಭಾದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳಿೇಯ ಸ್ಂಸೆ್ಥಗಳಿಗ್ೆ ಅಧಿಕ್ನರವನತು ಕ್ೊಡಲನಗಿದೆ ಎಂದತ ಮನನೆ 
ಸ್ಚಿವರತ ಉತ್ುರವನತು ಕ್ೊಟಿೆದನುರೆ.  ಸ್ಥಳಿೇಯ ಸ್ಂಸೆ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಇರತವ ಟನೆರ್ಸಚ ಇನ್ಸಚಪ್ೆಕೆರಚಗಳು 
ಯನರೂ ಸ್ಹ ಕ್ೆೈಗ್ನರಿಕ್ೊೇದೆಮಗಳ ಪರವನಗಿ ಇರತವುದ್ಧಲಿ.  ತೆ್ರಿಗೆ್ ಮತಖನಂತ್ರ ಹೆಚಿಚನ ಹಣ 
ಬರಬೆೇಕ್ೆಂದತ ಕ್ೆಲವು ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಅಲ್ಲಿರತವ ಸ್ಥಳಿೇಯ ಸ್ಂಸೆ್ಥಗಳಿಗ್ೆ ಹೆಚಿಚನ ತ್ೆರಿಗ್ೆಯನತು 
ಹನಕತತ್ನುರ;ೆ ಕ್ೆಲವರತ ಮನಲ್ಲೇಕರ ಸ್ಹಮತ್ವನತು ಪಡದೆತಕ್ೂೆಂಡತ ಕಡಿಮ ತ್ೆರಿಗ್ೆಯನತು 
ಹನಕತವಂತ್ಹ ಕ್ೆಲಸ್ವನತು ಮನಡತತ್ನುರ.ೆ  ಎಲಿರಿಗೂ ಸ್ರಿಸ್ಮನನವನಗಿ ನಗದ್ಧತ್ ತ್ೆರಿಗ್ೆಯನತು ನಗದ್ಧ 
ಪಡಿಸಿ, ಕ್ೆೈಗ್ನರಿಕ್ೂೆೇದೆಮಗಳಿಗೂ ಯನವುದೆೇ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ತ್ೊಂದರಯೆನಗದಂತೆ್ ತ್ೆರಿಗ್ೆಯನತು 
ಹನಕಬೆೇಕ್ೆಂದತ ರ್ನನತ ಮನನೆ ಸ್ಚಿವರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮನಡಿಕ್ೊಳುಾತ್ೆುೇರೆ್.   

ಶ್ರೇ ಎನ್.ರ್ನಗರನಜತ (ಎಂ.ಟಿ.ಬಿ):- ಮನನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನೆ ಸ್ದಸ್ೆರತ 
ಕ್ೆೇಳಿರತವ ಪರಶೆುಗ್ ೆಈಗ್ನಗಲೆೇ ಸ್ಂಪೂಣಾವನದ ಉತ್ುರವನತು ಒದಗಿಸಿದೆುೇರ್ೆ.  ಈಗ್ನಗಲೆೇ ವನಣಿಜೆ 
ಕಟೆಡಗಳು, ವಸ್ತಿ ಕಟೆಡಗಳು ಮತ್ತು ಖನಲ್ಲ ನವೆೇಶನಗಳ ಕತರಿತ್ತ ಸ್ಕ್ನಾರ ಸ್ತತ್ೊುೇಲಯೆನತು 
ಹೊರಡಿಸಿದ.ೆ  ವನಣಿಜೆ ಕಟೆಡಗಳಿಗ್ೆ ಶೆೇ.೦.೫, ವಸ್ತಿ ಕಟೆಡಗಳಿಗ್ೆ ಶೆೇ.೦.೨ ಮತ್ತು ಖನಲ್ಲ 
ನವೆೇಶನಗಳಿಗ್ ೆ ಶೆೇ.೨ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದೆ.  ನಗರಸ್ಭೆ ವನೆಪಿುಯಲ್ಲಿ ಬರತವ ಕ್ೆೈಗ್ನರಿಕ್ೆಗಳಿಗೂ ಕೂಡ 
ಶೆೇ.೭೦ಕೆಂತ್ ಕಡಿಮಯನಗಬನರದತ.  ರೂ.೧ ಲಕ್ಷ ಗ್ೆೈಡಚಲೈೆನ್ಸಚ ವನೆಲೂೆ ಇದುರ ೆ ಅದರಲ್ಲಿ 
ರೂ.೨೫,೦೦೦ಕ್ೆೆ ೦.೫% ತೆ್ರಿಗೆ್ ವಿಧಿಸ್ಬೆೇಕ್ೆಂದತ ಹೇೆಳಿ ಕ್ನನೂನನಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿದೆುೇವೆ.  ಆ ರಿೇತಿ 
ಯನವುದನದರೂ ನಗರ ಸ್ಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಟೆಣ ಪಂಚನಯಿುಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಿು ತೆ್ರಿಗೆ್ ವಂಚರೆ್ಯನಗತತಿುದ ೆ
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ಎಂದರೆ ನದ್ಧಾಷೆವನಗಿ ಯನವ ನಗರಸ್ಭೆ, ಯನವ ಪತರಸ್ಭ,ೆ ಯನವ ಪಟೆಣ ಪಂಚನಯಿತಿ, ಯನವ 
ಗ್ೆರೇಡಚ-೧ ನಗರ ಸ್ಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಆ ರಿೇತಿ ತೆ್ರಿಗೆ್ ವಂಚರೆ್ಗಳನಗತತಿುವ ೆಎನತುವ ಮನಹಿತಿಯನತು ಕ್ೊಡಿ. 
ಅದರ ಮೇಲೆ ಸ್ೂಕು ಶ್ಸಿುನ ಕರಮವನತು ಜರತಗಿಸ್ತತ್ೆುೇವೆ.   

ಶ್ರೇ ಮತನರನಜತಗ್ೌಡ ಪಿ.ಎಂ.:- ಆಗಲ್ಲ ಮನನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ವಿವರಗಳನತು 
ಒದಗಿಸ್ತತ್ೆುೇರೆ್.  ಅದರ ಜೊತ್ೆಯಲ್ಲಿ ಖನಲ್ಲ ನವೆೇಶನ ಇರಬಹತದತ, ಉದನೆನವನ ಇರಬಹತದತ, 
ಪ್ನಕಾಂಗಚ ಇರಬಹತದತ.  ಇದಕೂೆ ಸ್ಹ ಸ್ಮನನವನದಂತ್ಹ ತ್ೆರಿಗ್ೆಯನತು ಹನಕತತಿುದನುರ.ೆ  ಇಂದತ 
ಎಲ್ಲಿ ಕ್ೆಲಸ್ ನಡಯೆತತ್ುದಯೆೇ ಅಲ್ಲಿಗ್ೆ ಮನತ್ರ ತ್ರೆಿಗ್ಯೆನತು ವಿಧಿಸಿ ಮಕೆ ಸ್ಥಳಕೂೆ ಸ್ಹ ಅಷ್ೆೆೇ 
ತ್ೆರಿಗ್ೆಯನತು ವಿಧಿಸ್ತವುದರಿಂದ ಆ ಕ್ೆೈಗ್ನರಿಕ್ೊೇದೆಮಗಳಿಗ್ೆ ತ್ೊಂದರಯೆನಗತತ್ುದೆ.  ಆದುರಿಂದ 
ಅದನೂು ಸ್ಹ ಪ್ನಟಿೇಾಷನ್ಚ ಮನಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ ಮನನೆ ಸ್ಚಿವರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸ್ತತ್ೆುೇರೆ್.   

ಶ್ರೇ ಎನ್ಚ.ರ್ನಗರನಜತ (ಎಂ.ಟಿ.ಬಿ):- ಮನನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅದನತು ಪರಿಶ್ೇಲ್ಲಸಿ ಕರಮ 
ಕ್ೆೈಗ್ೊಳುಾತ್ೆುೇವೆ.   
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ತ್ಡ ೆಹಿಡಿಯಲನದ ಪರಶೆು ಸ್ಂಖೆೆ 1319 

(ಉತ್ುರವನತು ಲಗತಿುಸ್ಲನಗಿದೆ) 

ಶ್ರೇ ಕೆ್.ಪರತ್ನಪಚ ಸಿಂಹ ರ್ನಯರ್ಚ:- ಮನನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನೆ ಸ್ಚಿವರತ 
ಉತ್ುರವನತು ಒದಗಿಸಿದನುರ.ೆ  ಈ ಉತ್ುರವನತು ಕಂಡತಕ್ೊಳುಾವ ದೃಷಿೆಯಲ್ಲಿ ಮನನೆ ಸ್ಚಿವರತ 
ಮೂರ್ನಾಲತೆ ಬನರಿ ಮಂಗಳೂರತ ಮಹನನಗರ ಪ್ನಲ್ಲಕ್ಗೆ್ ೆ ಭೇೆಟಿಯನತು ನೇಡಿದನುರ ೆ ಮತ್ತು 
ಕ್ನಮಗ್ನರಿಗಳ ಅನತಷ್ನಠನವನತು ಅವರತ ಪರಿಶ್ೇಲ್ಲಸಿದನುರ.ೆ ಮನನೆ ಪರಧನನ ಮಂತಿರಗಳ ಸ್ನಮಟಚಾ ಸಿಟಿ 
ಒಳಗ್ೊಂಡಂತ್ ೆ ಮಂಗಳೂರತ ಮಹನನಗರ ಪ್ನಲ್ಲಕ್ಯೆಲ್ಲಿ ಬೆೇರ ೆ ಬೆೇರ ೆ ರಿೇತಿಯ ಕ್ನಮಗ್ನರಿಗಳು 
ಬಹಳ ವೆೇಗವನಗಿ ನಡಯೆತತಿುವೆ.  ಆದರೆ ನನುನತು ಪರಶೆು ಕ್ೆೇಳಿರತವ ಉದುೆೇಶವೆೇರ್ಂೆದತ ಕ್ೇೆಳಿದರೆ 
ತ್ತಂಬನ ಭರದ್ಧಂದ ಸ್ನಗತತಿುರತವ ಕ್ನಮಗ್ನರಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೆೇರ ೆಬೆೇರ ೆಇಲನಖಗೆಳು ಕ್ೆಲಸ್ ಮನಡತತಿುರತವ 
ಹಿರೆ್ುಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಳಚರಂಡಿ ವೆವಸೆ್ಥಯ ದೃಷಿೆಯಿಂದ ಹೊಸ್ದನಗಿ ಆದಂತ್ಹ ರಸೆ್ುಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ 
ಪತನಃ ಒಳಚರಂಡಿ ವೆವಸೆ್ಥಗ್ನಗಿ ಅಗ್ೆಯತತಿುರತವುದನತು ರ್ನವು ರೆ್ೂೇಡತತಿುದೆುೇವ.ೆ  ಹನಗ್ನಗಿ ಈ 
ಇಲನಖಗೆಳ ನಡತವ ೆ ಸ್ಮನಾಯ ತ್ರಬೇೆಕತ ಎಂದತ ಹೆೇಳುವುದರ ಜೊತ್ೆಗೆ್ ಈ ರಿೇತಿ ಅಗ್ೆಯತವುದರ 
ಜೊತ್ೆಗೆ್ ಅದನತು ಸ್ರಿಪಡಿಸ್ತವ ಕ್ೆಲಸ್ವನತು ಗತತಿುಗ್ೆದನರರತ ಮನಡತತ್ನುರಯೆೇ ಅಥವನ ಮಹನನಗರ 
ಪ್ನಲ್ಲಕ್ಯೆವರತ ಹಣವನತು ಕಟಿೆಸಿಕ್ೊಂಡತ ಅವರತ ಮನಡತತಿುದನುರಯೆೇ ಎನತುವುದಕ್ೆೆ ಮನನೆ 
ಸ್ಚಿವರಿಂದ ಉತ್ುರವನತು ಬಯಸ್ತತ್ೆುೇರೆ್.   

 ಎರಡರೆ್ಯದನಗಿ ರ್ನನತ ಮೂರತ ವಷಾದ ಬಗ್ೆೆ ಕ್ೆೇಳಿದೆುೇರ್ೆ.  ಅದರಲ್ಲಿ ನನಗ್ ೆ ಸಿಕೆದ 
ಮನಹಿತಿಯ ಪರಕ್ನರ ಮಂಗಳೂರತ ಮಹನನಗರ ಪ್ನಲ್ಲಕ್ಯೆ ಸ್ತರತ್ೆಲ್ಚ ಭನಗದಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಕ್ನಾರ 
ಬರತವ ಮದಲತ ಅಂದರ ೆ ಹಿಂದ್ಧನ ಸ್ಕ್ನಾರ ಚತರ್ನವಣೆಪೂವಾದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ವಿಸ್ೃತ್ವನದಂತ್ಹ 
ಒಳಚರಂಡಿ ಯೇಜರೆ್ಯನತು ಅನತಷ್ನಠನಗ್ೊಳಿಸಿಯನಗಿತ್ತು.  ಕ್ೆಲವು ಮಸಿಸಂಗಚ ಲ್ಲಂರ್ಚಗಳು 
ಮತಂತ್ನದ ಕ್ನಮಗ್ನರಿಗಳು ಪೂತಿಾಯನಗತವುದರ ಮದಲೆೇ ತ್ರನತ್ತರಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಇಡಿೇ 
ಯೇಜರೆ್ಯನತು commission  ಮನಡಲನಯಿತ್ತ.  ಅದರ ಪರಿಣನಮವನಗಿ ತ್ತಂಬನ 
ತ್ೊಂದರಗೆಳು ಉಂಟನಗಿ, ಅದನತು ಸ್ರಿಮನಡತವ ಸ್ಲತವನಗಿ ಸ್ಕ್ನಾರ ಇಂದತ ರೂ.೨೮ 
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ಕ್ೊೇಟಿಗಳನತು ಖಚತಾ ಮನಡತತಿುದೆ.  ಈ ಹಿಂದ ೆಆದಂತ್ಹ ತ್ಪಿಪಗ್ ೆಯನರನತು ರ್ನವು ಜವನಬನುರಿ 
ಮನಡತತಿುದೆುೇವೆ? ರೂ.೨೮ ಕ್ೊೇಟಿಗಳನತು ಇಂದತ ಪತನಃ ಖಚತಾ ಮನಡಬೇೆಕ್ನದಂತ್ಹ ಅನವನಯಾ 
ಪರಿಸಿಥತಿ ನಮನಾಣ ಮನಡಿದತು, ಅದರ ಬಗೆ್ೆ ಒಂದತ ತ್ನಖೆಯನಗಬೆೇಕತ.  ಯನರತ 
ತ್ಪಿಪತ್ಸ್ಥರಿದನುರಯೆೇ ಅವರ ಮೇಲೆ ಕರಮ ಜರತಗಿಸ್ಬೆೇಕ್ೆಂದತ ರ್ನನತ ಮನನೆ ಸ್ಚಿವರಲ್ಲಿ 
ಆಗರಹಿಸ್ತತ್ೆುೇರೆ್.   

 ಕ್ೊರೆ್ಯದನಗಿ ನನು ಪರಶೆುಗ್ ೆ ವಿವರಣೆಯನತು ಮನತ್ರ ಸ್ಚಿವರಿಂದ ಕ್ೇೆಳಬಯಸ್ತತ್ೆುೇರೆ್.  
ರನಷಿರೇಯ ಜಲಜಿೇವನ ಯೇಜರೆ್ಯನಾಯ ಯನವುದೆೇ ಮರ್ೆಗಳಿಗ್ ೆ ನಲ್ಲಿ ನೇರಿನ ಸ್ಂಪಕಾವನತು 
ಒದಗಿಸಿರತವುದ್ಧಲಿ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದನುರೆ.  ಜಲಜಿೇವನ್ಚ ಯೇಜರೆ್ ಮಹನನಗರ ಪ್ನಲ್ಲಕ್ಯೆ ವನೆಪಿುಗ್ೆ 
ಬರತವುದ್ಧಲಿ ಎನತುವುದತ ಇದರ ಅಥಾವೊೇ ಅಥವನ “ಇದೆ, ರ್ನವು ಅಲ್ಲಿಗ್ೆ ಅನಾಯಿಸ್ತವುದ್ಧಲಿ”ಚಎಂದತ 
ಹೆೇಳುವುದತ ತ್ಮಮ ಉತ್ುರವೊೇ ಎಂದತ ಮನನೆ ಸ್ಚಿವರಿಂದ ತಿಳಿಯಬಯಸ್ತತ್ೆುೇರ್ೆ.   

 ಶ್ರೇ ಬಿ.ಎ.ಬಸ್ವರನಜ:- ಮನನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ಮಂಗಳೂರತ ಮಹನನಗರ 
ಪ್ನಲ್ಲಕ್ಗೆ್ ೆಮೂರತ ಬನರಿ ಭೆೇಟಿ ಕ್ೊಟಿೆದೆುೇರ್.ೆ  ಪರತಿಯಂದತ ರಸೆ್ುಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ರ್ನನತ ಓಡನಟ 
ಮನಡಿದೆುೇರ್.ೆ  ಏಷೆನ್ಚ ಬನೆಂರ್ಚ ರೆ್ರವಿನಂದ ಈ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕ್ನಮಗ್ನರಿಯನತು ಕ್ೆೈಗ್ೆತಿುಕ್ೊಳಾಲನಗಿದೆ. 
ಮಂಗಳೂರತ ಮಹನನಗರ  ಪ್ನಲ್ಲಕ್ಯೆಲ್ಲಿ ಒಳಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಕತಡಿಯತವ ನೇರಿನ ಸ್ೌಲಭೆವನತು 
ನೇಡಬೆೇಕ್ೆನತುವ ದ್ಧಸ್ಯೆಲ್ಲಿ ರೂ.೩೬೮.೧೭ ಕ್ೂೆೇಟಿಗಳ ಕ್ನಮಗ್ನರಿಯನತು ಕ್ೆೈಗ್ೆತಿುಕ್ೂೆಳಾಲನಗಿದೆ.  
ಕ್ೆಲವು ಗತತಿುಗ್ೆದನರರ ವಿಳಂಬದ್ಧಂದನಗಿ ಈ ಕ್ನಮಗ್ನರಿಯತ ವಿಳಂಬವನಗಿದೆ.  ರ್ನನತ ಹಲವನರತ 
ಬನರಿ ಸ್ಭೆಗಳನತು ಮನಡಿ ಕಟತೆನಟನೆಗಿ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳಿಗ್ೆ ಸ್ೂಚರೆ್ಯನತು ಕ್ೊಟಿೆದೆುೇರೆ್.  ಈಗ್ನಗಲೆೇ 
ಕ್ನಮಗ್ನರಿಯತ ವಿಳಂಬವನಗಿದತು, ಬೆೇಗರೆ್ ಪೂಣಾಗ್ೊಳಿಸ್ಬೆೇಕತ ಎನತುವ ಸ್ೂಚರೆ್ಯನತು 
ಕ್ೊಟಿೆದುೆೇರೆ್.  ಕ್ೊೇವಿಡಚ ಸ್ಂದಭಾದಲ್ಲಿ ಕ್ನಮಗ್ನರಿಯನತು ಯನರೂ ಕೂಡ ಮನಡಲ್ಲಕ್ೆೆ 
ಸ್ನಧ್ೆವನಗಲ್ಲಲಿ. ಮಂಗಳೂರತ ಭನಗದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಹಚೆನಚಗಿರತವುದರಿಂದ ಕ್ಲೆವೆೇ ತಿಂಗಳು ನಮಗ್ ೆ
ಕ್ನಮಗ್ನರಿ ಮನಡಲ್ಲಕ್ೆೆ ಸ್ನಧ್ೆವನಗತತ್ುದ.ೆ ಈಗ ೧೫ ದ್ಧನಗಳ ಹಿಂದ ೆ ಮನನೆ ಬಿ.ಎಂ.ಫನರೂಖ್ಚ 
ಅವರತ ನನುನತು ಸ್ಭೆಗ್ೆ ಕರದೆ್ಧದುಂತ್ಹ ಸ್ಂದಭಾದಲ್ಲಿ ರ್ನನತ ಉಲನಿಳಕೂೆ ಹೂೆೇಗಿದುೆನತ.  ಮನನೆ 
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ಸ್ದಸ್ೆರತ ಹೆೇಳಿದಂತೆ್ ಸ್ತರತ್ೆಲ್ಚಗೂ ಸ್ಹ ಹೂೆೇಗಿದತು, ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪರಿಶ್ೇಲರ್ಯೆನತು ನಡಸೆಿದುೆೇರೆ್.  
ಈ ಕ್ನಮಗ್ನರಿಯನತು ಅತ್ೆಂತ್ ತ್ಾರಿತ್ ಗತಿಯಲ್ಲಿ ಮನಡಬೇೆಕತ.  ಅಲ್ಲಿ ಮಣತಣ ಸ್ರಿಯಿಲಿ.  ಅದತ 
loose soil  ಆಗಿದತು, ಅದತ set right  ಆಗತವುದಕ್ೆೆ ಸ್ನಕಷತೆ ಕ್ನಲನವಕ್ನಶ ಬೆೇಕತ.  ಅಲ್ಲಿ 
ರ್ನವು ಕ್ನಂಕರೇಟಚ ಹನಕತವುದಕ್ೆೆ ಆಗತವುದ್ಧಲಿ, ಡನಂಬರಿೇಕರಣ ಮನಡತವುದಕ್ನೆಗತವುದ್ಧಲಿ.   

(…ಮತಂದತ)  

(337)15-03-2022(12-30)bsd-md 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಎ. ಬಸ್ವರನಜ (ಮತಂದತ): 

ಅಲ್ಲಿ ಕಲತಿ ಅಥವನ walking slabs ಹನಕತವುದಕ್ೆೆ ಆಗತವುದ್ಧಲಿ, ಅಲಿದೇೆ interlocking 
ಮನಡತವುದಕೂೆ ಸ್ನಧ್ೆವನಗತವುದ್ಧಲಿ. ಹನಗ್ನಗಿ ಮನನೆ ಸ್ದಸ್ೆರತ ಹೆೇಳಿದತು, ಸ್ತ್ೆ ಇದೆ. 
ಮಂಗಳೂರತ ಮಹನನಗರ ಪ್ನಲ್ಲಕ್ಯೆ ವತಿಯ ‘Smart City’ಚ ಕ್ನಮಗ್ನರಿಗಳು ಇರಬಹತದತ, 
ಕತಡಿಯತವ ನೇರಿನ ಯೇಜರೆ್ ಅಥವನ ಒಳಚರಂಡಿ ವೆವಸೆ್ಥಗಳನತು ಬೆೇಗ ಮತಗಿಸ್ಲತ ಹೆೇಳಿದೆುೇರ್ೆ. 
ಈಗ ಮೂರ್ನಾಲತೆ ತಿಂಗಳು ಕ್ನಲನವಕ್ನಶ ಇದತು, ತ್ಾರಿತ್ ಗತಿಯಲ್ಲಿ ಮತಗಿಸ್ಲತ ಹೆೇಳಿದೆುೇರ್.ೆ ಇವತ್ತು 
ಬೆಳಗ್ೆೆ ವಿಶೇೆಷವನಗಿ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳಿಗ್ ೆ ಸ್ೂಚರೆ್ ಕ್ೂೆಟಿೆದೆುೇರೆ್. ಇದಕ್ನೆಗಿ ರೆ್ೂೇಡಲತ ಒಬಬ ಮತಖೆ 
ಅಭಿಯಂತ್ರರನತು ಬಿಟಿೆದುೆೇರ್.ೆ Exclusive ಆಗಿ Chief Engineer ಒಬಬರನತು depute 
ಮನಡಿದೆುೇರ್.ೆ ಬೆೇರ ೆ ರನಜೆಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗ್ೆ ಬಂದತ tender ಹನಕತತಿುದತು, ಅವರತ ಯನರತ ಏನತ 
ಎಂದೂ ಗ್ೂೆತ್ನುಗತವುದ್ಧಲಿ. Tender ಹನಕ ಎಲೊಿೇ ಇದತು, ಮೂರರೆ್ಯವರಿಗೆ್ ಗತತಿುಗ್ೆ ಕ್ೊಡತತ್ನುರೆ. 
ರ್ನವು ಅವರ ಮೂಲಕ ಕ್ಲೆಸ್ ಮನಡಲತ ಆಗತವುದ್ಧಲಿ. ಈ ರಿೇತಿ ಆಗಿದ.ೆ ಇದಲಿದೆೇ ಆ company 
ಗಳು corruptive ಆಗಿವ.ೆ ವಿವೆೇರ್ಚನಗರದಲ್ಲಿ ಒಬಬ flyover bridge ಕಟೆಲತ ತ್ೆಗೆ್ದತಕ್ೊಂಡಿದತು, 
ಆ company corruptive ಆಗಿದ.ೆ ಅದೆೇ company ಯವನತ ಇಲ್ಲಿನ ಮೂರತ ಕ್ನಮಗ್ನರಿ 
ಗತತಿುಗ್ೆಗ್ ೆ tender ಹನಕದನುರೆ್. ಇದತ ನಮಗೂ ಗ್ೂೆತಿುಲಿ. ಇದತ ರ್ನನತ ಬಂದನಗ ಆಗಿಲಿ. ಇದತ 
೨೦೧೯ ರಲ್ಲಿ ಆಗಿದತು, ರ್ನನತ ವಿಶೆೇಷ ಮತತ್ತವಾಜಿ ವಹಿಸಿ, ಎಲನಿ ಕ್ೆಲಸ್ಗಳು ಆಗಬೇೆಕತ ಎನತುವ 
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ದೃಷಿೆಯಿಂದ ಸ್ನಕಷತೆ ಚಚೆಾ ಮನಡಿದೆುೇರ್.ೆ ಸ್ಂಬಂಧ್ಪಟೆವರನತು ಕರಸೆಿ ಅನತಷ್ನಠನ ಮನಡಲತ 
ಪರಮನಣಿಕ ಪರಯತ್ು ಮನಡತತಿುದೆುೇರೆ್.  

 ಇನತು ಜಲ ಜಿೇವನ್ಚ ಮಷನ್ಚ ಯೇಜರೆ್ಯತ ಗ್ನರಮೇಣ ಭನಗದಲ್ಲಿ ಬರತತ್ುದೆಯ್ದೇ ವಿನಃ 
ಮಹನನಗರ ಪ್ನಲ್ಲಕ್ೆ ವನೆಪಿುಯಲ್ಲಿ ಬರತವುದ್ಧಲಿ ಎಂಬತದನತು ಸ್ಪಷೆಪಡಿಸ್ಬೆೇಕ್ನಗಿದೆ. ಮಹನನಗರ 
ಪ್ನಲ್ಲಕ್ ೆವನೆಪಿುಯಲ್ಲಿ ನದ್ಧ ಮೂಲದ್ಧಂದ ಸ್ನಕಷತೆ ನೇರನತು ತ್ೆಗೆ್ದತಕ್ೂೆಂಡಿದುೆೇವೆ. ಸ್ಮಪಾಕವನಗಿ 
ನೇರತ ಬರತತಿುದತು, ಮಹನನಗರದಲ್ಲಿ ಯನವುದೆೇ ನೇರಿನ ಸ್ಮಸ್ೆೆ ಇಲಿ ಎಂದತ ನನು ಗಮನಕ್ೆೆ 
ಬಂದ್ಧದ.ೆ ಈ ಬಗೆ್ೆ ಮನನೆ ಸ್ದಸ್ೆರ ಜೊತ್ೆ ಚಚೆಾ ಮನಡತತ್ೆುೇರೆ್ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ್ ಮನವರಿಕ್ೆ 
ಮನಡಿಕ್ೊಡತತ್ೆುೇರೆ್. ಇದಕ್ೆೆ ಸ್ಂಬಂಧ್ಪಟೆಂತ್ೆ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳ ಸ್ಭ ೆ ಕರಯೆತತ್ೆುೇರೆ್. ಅಧಿವೆೇಶನ 
ಸ್ಮಯದಲ್ಲಿ ಅಥವನ ಅಧಿವೆೇಶನ ಮತಕ್ನುಯಗೆ್ೂಂಡ ನಂತ್ರ ಇಲನಖನಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಹನಗೂ 
ಸ್ಂಬಂಧ್ಪಟೆವರ ಜೊತ್ೆ ಸ್ಭ ೆಮನಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ  

 ಶ್ರೇ ಪರತ್ನಪ ಸಿಂಹ ರ್ನಯರ್ಚ:- ಮನನೆ ಸ್ಚಿವರತ ಸ್ಮಥಾರಿದತು, ಅವರಿಗೆ್ ಬಹಳ ಕಳಕಳಿ 
ಇದೆ ಮತ್ತು ಪ್ನರಮನಣಿಕವನಗಿ ಪರಯತ್ು ಪಡತತಿುದನುರ.ೆ ಮೂರ್ನಾಲತೆ ಬನರಿ ಮಂಗಳೂರಿಗ್ ೆ ಭೆೇಟಿ 
ನೇಡಿದನುರ.ೆ ಮನನೆ ಸ್ಚಿವರ ಉತ್ುರದ್ಧಂದ ರ್ನನತ ಸ್ಂತ್ೃಪುರ್ನಗಿದೆುೇರೆ್. ಧ್ನೆವನದಗಳು. 
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ಪರಶೆು ೧೩೧೬ 
ಉತ್ುರದ ಪರತಿ ಲಗತಿುಸಿದ ೆ

 ಶ್ರೇ ಆರಚ. ರನಜೆೇಂದರ ರನಜಣಣ:- ಮನನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇೆ,  ಉತ್ುರವನತು ಒದಗಿಸಿದತು, 
ಆಶನ ಕ್ನಯಾಕತ್ಾರ ಹತದೆುಗಳು ಖನಲ್ಲ ಇದುಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ನಾರ ಕ್ೆೈಗ್ೊಳುಾವ ಕರಮಗಳ ಬಗೆ್ೆ ಪರಶೆು 
ಕ್ೆೇಳಿದೆುೇರ್.ೆ ಇದಕ್ೆೆ ಉತ್ುರವನಗಿ ಪರಚನರ ಮನಡಲನಗಿದ,ೆ ಕರಮ ವಹಿಸ್ಲತ ಸ್ೂಚಿಸ್ಲನಗಿದೆ, ನಗರ 
ಪರದೆೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಖನಲ್ಲ ಇರತವ ಹತದೆುಗಳನತು ತ್ತಂಬಲತ ಸ್ೂಚಿಸ್ಲನಗಿದೆ ಎಂದತ ಉತ್ುರ ಕ್ೊಟಿೆದನುರೆ. 
ನಮಮ ತ್ತಮಕೂರತ ಜಿಲೆಿಯಲ್ಲಿ ೮೪ ಅಂಗನವನಡಿ ಕ್ನಯಾಕತ್ಾರ ಹತದೆುಗಳು ಹನಗೂ 145 
ಅಂಗನವನಡಿ ಸ್ಹನಯಕ ಕ್ನಯಾಕತ್ಾರ ಹತದುೆಗಳು ಖನಲ್ಲ ಇವೆ. ಅವರೆಲಿರೂ ಪರತಿಭಟರೆ್ ಮನಡಿದ 
ಸ್ಂದಭಾದಲ್ಲಿ ಮನನೆ ಸ್ಚಿವರತ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳ ಜೊತ್ ೆ ಸ್ಭ ೆಮನಡಿ ಆಶನಾಸ್ರೆ್ ಕ್ೊಟಿೆದುರತ. ಅದರ 
paper cutting ಸ್ಹ ನನು ಬಳಿ ಇದತು, ಅಂಗನವನಡಿ ಕ್ನಯಾಕತ್ಾರ ಬೆೇಡಿಕ್ೆಗಳಿಗ್ ೆಸ್ಪಂದರೆ್- 
ಸ್ಚಿವ ಆಚನರ ಎಂದತ ಪತಿರಕ್ೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಧದ.ೆ ಖನಲ್ಲ ಹತದೆುಗಳನತು ಎಷತೆ ಬೆೇಗ ಭತಿಾ ಮನಡತತ್ನುರೆ. 
ರನಜೆ ಸ್ಕ್ನಾರದ ನಯಮನವಳಿ ಪರಕ್ನರ ಗ್ೌರವ ಧ್ನ ಕನಷೆ ರೂ.18,೦೦೦ ಕ್ೊಡಬೇೆಕತ ಎಂದತ 
ಇದತು, ಆಶನ ಕ್ನಯಾಕತ್ಾರಿಗ್ೆ ರೂ.೧೦,೦೦೦ ಮತ್ತು ಸ್ಹನಯಕರಿಗ್ ೆ ರೂ.೫,೦೦೦ ಕ್ೊಡತತಿುದನುರೆ. 
ಮರೆ್ು ಬಜೆಟಚನಲ್ಲಿ ಅವರತ ಮನಡಿರತವ ಸ್ೇೆವೆಯ ಆಧನರದ ಮೇಲೆ ಗ್ೌರವ ಧ್ನವನತು ಹೆಚಿಚಸ್ಲತ 
ನಧ್ಾರಿಸ್ಲನಗಿದೆ. ೨೦ ವಷಾಕೆಂತ್ ಹಚೆತಚ ಸ್ೇೆವೆ ಸ್ಲ್ಲಿಸಿದವರಿಗೆ್ ರೂ.೧,೫೦೦ ಮತ್ತು ೧೦-೨೦ ವಷಾ 
ಸ್ೇೆವೆ ಸ್ಲ್ಲಿಸಿದವರಿಗೆ್ ರೂ.೧,೨೫೦ ಮತ್ತು ೧೦ ಕೆಂತ್ ಕಡಿಮ ವಷಾ ಸ್ೇೆವೆ ಸ್ಲ್ಲಿಸಿದವರಿಗ್ ೆರೂ.೧,೦೦೦ 
ಹೆಚಿಚಸಿರತವುದತ ಒಳೆಾಯದತ. ಆದರೆ ಆದಷತೆ ಬೆೇಗ ಅವರಿಗೆ್ ಇನೂು ಹೆಚತಚ ಗ್ೌರವ ಧ್ನ ಕ್ೊಡತವ 
ಕ್ೆಲಸ್ ಆಗಬೇೆಕತ ಹನಗೂ ಸ್ತಮಮರ್ೆ ಸ್ೂಚಿಸ್ಲನಗಿದೆ ಎಂದತ ಉತ್ುರಿಸ್ದೆೇ ಆದಷತೆ ಬೇೆಗ ಖನಲ್ಲ 
ಇರತವ ಹತದುೆಗಳನತು time bound ನಲ್ಲಿ ಭತಿಾ ಮನಡಬೇೆಕತ. 

 ಶ್ರೇ ಆಚನರಚ ಹನಲಪಪ ಬಸ್ಪಪ:- ಮನನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನೆ ಸ್ದಸ್ೆರತ ಅಂಗನವನಡಿ 
ಕ್ೆೇಂದರಗಳು ಎಷಿೆವೆ ಎಂಬ ಪರಶೆುಯತ ನನು ಇಲನಖಗೆ್ ೆ ಸ್ಂಬಂಧ್ಪಡತತ್ುದೆ. ಇನತುಳಿದಂತ್ ೆ ಆಶನ 
ಕ್ನಯಾಕತ್ಾರ ಹತದೆುಗಳು ಖನಲ್ಲ ಇದುಲ್ಲಿ ಹತದೆುಗಳನತು ತ್ತಂಬಲತ ಸ್ಕ್ನಾರ ಯನವ ಕರಮ 
ಕ್ೆೈಗ್ೊಳುಾತ್ುದ ೆಎಂಬ ಪರಶೆುಯತ ನನು ಇಲನಖನ ವನೆಪಿುಗ್ೆ ಬರತತ್ುದೆ. ತ್ತಮಕೂರತ ಜಿಲೆಿಯಲ್ಲಿ ಒಟತೆ 
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೪,೧೦೯ ಅಂಗನವನಡಿ ಕ್ನಯಾಕತ್ಾರಿದನುರ.ೆ ಇನತು ೨,೧೧೬ ಆಶನ ಕ್ನಯಾಕತ್ಾರಿದನುರೆ. ಆಶನ 
ಕ್ನಯಾಕತ್ಾರ ಹತದೆುಗಳನತು ತ್ತಂಬಲತ ಪರಶೆು ಕ್ೆೇಳಿದತು, ಇದತ ಆರೂೆೇಗೆ ಮತ್ತು ಕತಟತಂಬ ಕಲನೆಣ 
ಇಲನಖಯೆ ವನೆಪಿುಗ್ೆ ಬರತತಿುದತು, ರ್ನನತ ಉತ್ುರವನತು ತ್ರಿಸಿಕ್ೊಂಡಿದೆುೇರ್ೆ. ಸ್ಮತದನಯ ಮತ್ತು 
ಆರೂೆೇಗೆ ವೆವಸೆ್ಥಯ ನಡತವ ೆಕ್ೆಲಸ್ ಮನಡತತಿುರತವವರಿಗೆ್ ಆಶನ ಕ್ನಯಾಕತ್ಾರತ ಎಂದತ ನಯತಕು 
ಮನಡಿರತತ್ೆುೇವೆ. ಅಲ್ಲಿನ ಆರೂೆೇಗೆವನತು ರೆ್ೂೇಡಿಕ್ೂೆಳುಾವಲ್ಲಿ ಸ್ಂಘಟರ್ನತ್ಮಕವನಗಿ ಕ್ೆಲಸ್ ಮನಡತತ್ನುರ.ೆ 
ಗ್ನರಮ ಪಂಚನಯ ಆಯ್ದೆ ಮೂಲಕ ಪ್ನರರಂಬ ಮನಡತತ್ನುರ.ೆ ಗ್ನರಮ ಪಂಚನಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ಆರೂೆೇಗೆ 
ಇಲನಖನಧನರಿಗಳು ಮತ್ತು ಮತಖೆವನಗಿ ಕರಿಯ ಪ್ನರಥಮಕ ಆರೂೆೇಗೆ ಸ್ತರಕ್ನ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು 
ಅಂದರೆ ಹಿಂದ ೆ ಏನತ ANM (Auxiliary Nurse Midwife) ಎನತುವವರತ ಒಂದತ ಸ್ನವಿರ 
ಜನಸ್ಂಖೆೆಯಿಂದ ೧,೨೦೦ ಜನಸ್ಂಖೆೆಗನತಗತಣವನಗಿ ಒಬಬರನತು ಹನಗೂ ಪಟೆಣಗಳಲ್ಲಿ ೨,೫೦೦ 
ದ್ಧಂದ ೩,೦೦೦ ಜನಸ್ಂಖೆೆಗೆ್ ಒಬಬರಂತ್ ೆ ಆಯ್ದೆ ಮನಡತತ್ನುರ.ೆ ಮನನೆ ಸ್ದಸ್ೆರತ ಹೆೇಳಿದಂತ್ೆ 
ಅಂಗನವನಡಿ ಹನಗೂ ಆಶನ ಕ್ನಯಾಕತ್ಾರಿಗ್ೆ ರೂ.೧,೦೦೦ ಗ್ೌರವ ಧ್ನವನತು ಹೆಚತಚ ಮನಡಿದೆುೇವೆ. 
ಆಯ್ದೆಯ ಬಗೆ್ೆ ಅನತಬಂಧ್ದಲ್ಲಿ ಉತ್ುರವನತು ಕ್ೊಟಿೆದತು, ಜಿಲನಿ RCH (Reproductive and 
Child Health) ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಈ ಬಗೆ್ೆ ಕರಮ ತ್ೆಗೆ್ದತಕ್ೊಂಡಿದನುರೆ. ಪ್ನರಥಮಕ ಆರೂೆೇಗೆ 
ಕ್ೆೇಂದರದಲ್ಲಿ ಕ್ೊರತೆ್ ಇರತವವರನತು ತ್ತಂಬಿಸ್ಲತ ಏರೆ್ೇನತ ಕರಮ ತ್ೆಗೆ್ದತಕ್ೂೆಳಾಲನಗಿದೆ ಎಂದತ 
ಅನತಬಂಧ್ದಲ್ಲಿ ನೇಡಲನಗಿದೆ. ಆಗ್ನಗ್ೆೆ ಅವುಗಳನತು ತ್ತಂಬತತಿುದತು, ಜಿಲನಿ CEO ಗಳು ವಿಶೆೇಷ 
ಜವನಬನುರಿ ವಹಿಸಿ ಭತಿಾ ಮನಡತತ್ನುರ.ೆ ಅಂಗನವನಡಿ ಕ್ನಯಾಕತ್ಾರನತು ತ್ತಂಬಲತ ಸ್ಂಬಂಧ್ಪಟೆ 
ಸ್ಮತಿಗ್ ೆ ಜಿಲನಿಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಅಧ್ೆಕ್ಷರನಗಿರತತ್ನುರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಖನಲ್ಲ ಇರತವ ಹತದೆುಗಳಿಗ್ೆ ೩ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 
notification ಮನಡಿ, ಬಂದ್ಧರತವ ಅಜಿಾಗಳನತು ಪರಿಶ್ೇಲ್ಲಸಿ, ಸ್ೂಕು ನಯಮಗಳನಾಯ ಆಯ್ದೆ 
ಮನಡತತ್ೆುೇವ,ೆ ಈ ಪರಕರಯ್ದ ನರಂತ್ರವನಗಿರತತ್ುದೆ ಎಂಬತದನತು ತ್ಮಮ ಗಮನಕ್ೆೆ ತ್ರಬಯಸ್ತತ್ೆುೇರೆ್.  

 ಶ್ರೇ ಆರಚ. ರನಜೆೇಂದರ ರನಜಣಣ:- ಮನನೆ ಸ್ಚಿವರತ ಆದಷತೆ ಬೆೇಗ ಭತಿಾ ಮನಡಿದರೆ 
ಆಯಿತ್ತ. 

 ಶ್ರೇ ಆಚನರಚ ಹನಲಪಪ ಬಸ್ಪಪ:- ಆಯಿತ್ತ. 
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ಆ) ಚತಕೆ್ೆ ಗತತಿಾಲಿದ ಪರಶೆುಗಳಿಗ್ೆ ಲ್ಲಖಿತ್ ಮೂಲಕ ನೇಡಲನದ ಉತ್ುರಗಳು 

 ಶ್ರೇ ಕ್ೊೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ್ ಪೂಜನರಿ (ಸ್ಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇೆ, 
ದ್ಧರ್ನಂಕ ೧೫ರ್ೇೆ ಮನರ್ಚಾ ೨೦೨೨ ರ ಸ್ಮೂಹ-೨ ರ ಲ್ಲಖಿತ್ ಮೂಲಕ ಉತ್ುರಿಸ್ತವ ಒಟತೆ ಪರಶೆುಗಳ 
ಪ್ೆೈಕ ೩೦ ಪರಶೆುಗಳಿಗ್ೆ ಉತ್ುರಗಳನತು ಸ್ದನದಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸ್ತತಿುದೆುೇರ್ೆ. 

 ಸ್ಭನಪತಿಯವರತ:- ಮಂಡಿಸ್ಲನಯಿತ್ತ. 

(ಉತ್ುರಗಳನತು ಲಗತಿುಸ್ಬೆೇಕತ) 
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03. ಸ್ಭನಪತಿಯವರ ಅನತಮತಿ ಮೇರೆಗ್ೆ ಪರಸ್ನುಪಿಸ್ಲಪಟೆ ವಿಷಯಗಳು 

ಅ) ವಿಷಯ:- ಪತರಭವನ ಶ್ಥಿಲನವಸ್ಥೆ ಬಗ್ೆೆ 

 ಶ್ರೇ ಕೆ್.ಟಿ. ಶ್ರೇಕಂಠೆೇಗ್ೌಡ (ಪದವಿೇಧ್ರ ಕ್ೆೇತ್ರ):- ಮನನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮೈಸ್ೂರತ 
ಸ್ಂಸ್ನಥನದಲ್ಲಿ ಅರಸ್ರನಗಿ ಆಳಿಾಕ್ೆ ನಡಸೆಿದ ಚನಮರನಜ ಒಡಯೆರಚ ರವರ ಅಧಿಕ್ನರವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮದಲ 
ದ್ಧವನನರನಗಿ ಉತ್ುಮ ಸ್ೇೆವ ೆಸ್ಲ್ಲಿಸಿದು ಶ್ರೇ ಸಿ.ವಿ. ರಂಗ್ನಚನಲತಾ ರವರ ಸ್ಮರಣನಥಾವನಗಿ ೧೮೮೪ ರಲ್ಲಿ 
ನಮನಾಣಗ್ೂೆಂಡ ೧೩೮ ವಷಾ ಕಳೆದ್ಧರತವ ಪತರಭವನದ ಕಟೆಡ ಶ್ಥಿಲನವಸ್ಥೆ ತ್ಲತಪಿದತು, ಇದರಿಂದ 
ಮೈಸ್ೂರತ ನಗರದ ಪ್ನರಂಪರಿಕತ್ೆಗೆ್ ದೊಡಿ ಮಟೆದ ನಷೆ ಉಂಟನಗಿದೆ. ನವಾಹಣೆಯ ಕ್ೂೆರತೆ್ 
ಮತ್ತು ರ್ನೆಯನಲಯದಲ್ಲಿ ಪರಕರಣದ ಅಡಿಿಯಿಂದನಗಿ ಮೈಸ್ೂರತ ಮಹನನಗರ ಪ್ನಲ್ಲಕ್ ೆ ದತರಸಿು 
ಮನಡಲನಗದೆೇ ಕ್ೆೈಕಟಿೆ ಕೂರಬೇೆಕ್ನಗಿದ.ೆ  

 ಈ ಹಿಂದ ೆ ಪತರಭವನ ಕಟೆಡ ಹನಗೂ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲೆಲೆವಲ್ಚ ಪ್ನಕಾಂಗಚ ಕಟೆಡ 
ನಮನಾಣಕ್ನೆಗಿ ಗತತಿುಗ್ೆ ಪಡದೆ್ಧದು ಹೈೆದನರಬನದ್ಚ ಮೂಲದ ಛನಬಿರಯನ ಅಸ್ೂೆೇಸಿಯ್ದೇಟಚ ಮನಡಿದ 
ಯಡವಟಿೆನಂದ ರ್ನೆಯನಲಯದಲ್ಲಿ ಪರಕರಣ ಇತ್ೆಥಾಗ್ೊಳಿಸ್ಲತ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಹನಗತ 
ಜನಪರತಿನಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಇಚನಛಶಕು ಇಲಿದ ಕ್ನರಣ ಮೈಸ್ೂರಿನ ಪ್ನರಂಪರಿಕ ಕಟೆಡದಲ್ಲಿ ಒಂದನಗಿರತವ 
ಸ್ಂಗಿೇತ್ ಕಲೆ ರ್ನಟಕ ವೆೈಭವಕ್ೆೆ ಮರಗತ ನೇಡತತಿುದತು, ಪತರಭವನ ಕಟೆಡ ಶ್ಥಿಲನವಸೆ್ಥಗ್ೆ ತ್ಲತಪಿದೆ. 
ಈ ಕಟೆಡ ಹಂತ್ಹಂತ್ವನಗಿ ಕತಸಿಯತವ ಹಂತ್ಕ್ೆೆ ತ್ಲತಪಿದ.ೆ ಆದುರಿಂದ ಸ್ಕ್ನಾರ ಈ ಬಗೆ್ೆ 
ಗಮನಹರಿಸಿ ಆದಷತೆ ಬೆೇಗ ಸ್ದರಿ ಪತರಭವನದ ಕಟೆಡವನತು ದತರಸಿು ಮನಡತವ ಮೂಲಕ ರನಜೆದ 
ಐತಿಹನಸಿಕ ಕಟೆಡವನತು ಉಳಿಸಿಕ್ೂೆಳಾಲತ ಕರಮ ವಹಿಸ್ಬೆೇಕ್ೆಂದತ ಈ ಮೂಲಕ ಸ್ಕ್ನಾರವನತು 
ಒತ್ನುಯಿಸ್ತತ್ೆುೇರೆ್. 

(ಮತಂದತ) 
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(338) 15.03.2022 12.40 ಹೆರ್ಚವಿ:ಎಂ.ಡಿ 

ಶ್ರೇ ಕೆ್.ಟಿ.ಶ್ರೇಕಂಠೆೇಗ್ೌಡ(ಮತಂದತ):- 

ಸ್ಕ್ನಾರ ಈ ಬಗೆ್ೆ ಗಮನಹರಿಸಿ ಸ್ದರಿ ಪತರಭವನದ ಕಟೆಡವನತು ದತರಸಿು ಮನಡತವ ಮೂಲಕ 
ರನಜೆದ ಐತಿಹನಸಿಕ ಕಟೆಡವನತು ಉಳಿಸಿಕ್ೊಳಾಲತ ಕರಮವಹಿಸ್ಬೆೇಕ್ೆಂದತ ವಿಶೆೇಷವನಗಿ ಕನುಡ ಮತ್ತು 
ಸ್ಂಸ್ೃತಿ ಇಲನಖಯೆ ಸ್ಚಿವರನತು ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ನಾರವನತು ಈ ಮೂಲಕ ಒತ್ನುಯಿಸ್ತತಿುದೆುೇರ್.ೆ 

 ಶ್ರೇ ಕ್ೂೆೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ್ ಪೂಜನರಿ(ಸ್ಭನರ್ನಯಕರತ):- ಸ್ರ್ನಮನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನೆ 
ಸ್ದಸ್ೆರತ ಪರಸ್ನುಪಿಸಿರತವ ವಿಚನರಕ್ೆೆ ಮನನೆ ಕನುಡ ಮತ್ತು ಸ್ಂಸ್ೃತಿ ಇಲನಖಯೆ ಸ್ಚಿವರಿಂದ 
ಉತ್ುರವನತು ಒದಗಿಸ್ಲನಗತತ್ುದೆ.  

ಆ)ವಿಷಯ: ಸ್ಕ್ನಾರಿ ಇಲನಖಗೆಳಲ್ಲಿ ರ್ೆೇಮಕಗ್ೂೆಂಡ ಪರಿಶ್ಷೆ ಪಂಗಡದ 
ಗ್ೊಂಡ, ಟೊೇಕರ,ೆ ಕ್ೊೇಳಿ ಜನತಿಗಳ ಸಿಂಧ್ತತ್ಾ ಪರಮನಣ ಪತ್ರ 
ನೇಡಿಕ್ೆ ಕತರಿತ್ತ 

----- 
 ಡನ|| ತ್ಳವನರಚ ಸ್ನಬಣಣ(ರ್ನಮನದೆೇಾಶ್ತ್ರತ):- ಸ್ರ್ನಮನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಪರಿಶ್ಷೆ 
ಪಂಗಡದ ಗ್ೊಂಡ, ಟೊೇಕರ,ೆ ಕ್ೊೇಳಿ ಹನಗೂ ಇನುತ್ರ ಕ್ೆಲ ಜನತಿಗಳ ಅಭೆಥಿಾಗಳು ಸ್ಕ್ನಾರಿ 
ರೆ್ೇಮಕ್ನತಿಗ್ ೆ ಆಯ್ದೆಯನದರೂ ಸಿಂಧ್ತತ್ಾ ಪರಮನಣ ಪತ್ರ ಪಡಯೆಲತ ರ್ನಗರಿಕ ಹಕತೆ ಜನರಿ 
ನದೆೇಾಶರ್ನಲಯದ ವರದ್ಧ ಕಡನಿಯಗ್ೊಳಿಸಿರತವುದರಿಂದ ಅತ್ಂತ್ರ ಸಿಥತಿಗ್ೆ ಸಿಲತಕದನುರ.ೆ ಕಲನೆಣ 
ಕರ್ನಾಟಕದ ಸ್ನವಿರನರತ ಅಭೆಥಿಾಗಳು ಪ್ೂೆಲ್ಲೇಸ್ಚ, ಆರೂೆೇಗೆ, ಕ್ೆ.ಎಸ್ಚ.ಆರಚ.ಟಿ.ಸಿ. ಹನಗೂ ಇನುತ್ರ 
ಇಲನಖಗೆಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ್ ಸ್ುರದ ರ್ೌಕರಿ ಸಿಕೆರೂ ಸ್ಕ್ನಲಕ್ೆೆ ಸಿಂಧ್ತತ್ಾ ಪರಮನಣ ಪತ್ರ ದೊರೆಯದ 
ಹಿರೆ್ುಲೆಯಲ್ಲಿ ರ್ೌಕರಿಗ್ೆ ಹನಜರನಗಲತ ಸ್ನಧ್ೆವನಗತತಿುಲಿ. ಕ್ೆಲಸ್ ಸಿಕೆ ವಷಾವನದರೂ, ಎಷ್ೆೆೇ 
ಅಲೆದನಡಿದರೂ ಸಿಂಧ್ತತ್ಾ ಪರಮನಣ ಪತ್ರ ಸಿಗತತಿುಲಿ. ಭನರತ್ ಸ್ಂವಿಧನನದ ಪರಿಚೆಛೇದ 15ರಲ್ಲಿ ಜನತಿ, 
ಧ್ಮಾ, ಹತಟಿೆದ ಸ್ಥಳ ಹನಗೂ ಲ್ಲಂಗ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯನವುದೆೇ ತ್ನರತ್ಮೆ ಮನಡಲತ ಅವಕ್ನಶವಿಲಿ. 
ಆದರೆ, 51 ಜನತಿಗಳ ಪ್ೆೈಕ ಕ್ೆೇವಲ 12 ಜನತಿಗಳಿಗ್ೆ ಮನತ್ರ ಸಿೇಮತ್ಗ್ೂೆಳಿಸಿ ಸಿಂಧ್ತತ್ಾ ಪರಮನಣ 
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ಪತ್ರಕ್ನೆಗಿ ರ್ನಗರಿಕ ಹಕತೆ ಜನರಿ ನದೆೇಾಶರ್ನಲಯದ ವರದ್ಧ ಕಡನಿಯಗ್ೊಳಿಸಿರತವುದತ ಸ್ಂವಿಧನನದ 
ಆಶಯಗಳಿಗ್ ೆ ಧ್ಕ್ೆೆಯತಂಟತ ಮನಡಿದ.ೆ 1993ರಲ್ಲಿಯ್ದೇ ಆಯನ ಜಿಲನಿಧಿಕ್ನರಿಗಳ ಅಧ್ೆಕ್ಷತ್ಯೆಲ್ಲಿ 
ಜಿಲನಿ ಜನತಿ ಪರಿಶ್ೇಲರ್ನ ಸ್ಮತಿಯನತು ಸ್ಕ್ನಾರ ರಚಿಸಿ ಸಿಂಧ್ತತ್ಾ ಪರಮನಣ ಪತ್ರ ನೇಡಲತ 
ಅವಕ್ನಶ ಕಲ್ಲಪಸ್ಲನಗಿದೆ. ಎಸ್ಚ.ಬಿ.ಎರ್ಚ. ರ್ೌಕರರ ಪರಕರಣವೊಂದರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೆೈಕ್ೂೆೇಟಚಾ 
1997ರ ಜತಲೈೆ 7ರಂದತ ಸಿಂಧ್ತತ್ಾ ಪರಮನಣ ಪತ್ರಗಳನತು ಸ್ಂಬಂಧಿಸಿದ ಜಿಲೆಿಯ ಜನತಿ ಪರಿಶ್ೇಲರ್ನ 
ಸ್ಮತಿಗಳೆೇ ಪರಿಶ್ೇಲ್ಲಸ್ಬೇೆಕ್ೆಂದ್ಧದೆ. ಮತಂದತವರದೆತ, ಸ್ತಪಿರೇಂ ಕ್ೊೇಟಚಾ ಆದೆೇಶದನಾಯ 
ಯನರನದರತ ಸ್ತಳುಾ ಜನತಿ ಪರಮನಣ ಪತ್ರ ತ್ೆಗೆ್ದತಕ್ೊಂಡರ,ೆ ಸಿ.ಆರಚ.ಸಿ. ಸ್ಲೆ್ಚಗೆ್ ಪರಿಶ್ೇಲರೆ್ಗ್ ೆ
ಒಳಪಡಿಸ್ಬೆೇಕ್ೆಂದ್ಧದ.ೆ ಆದರ,ೆ ಸ್ತಪಿರೇಂ ಕ್ೊೇಟಚಾ ಆದೆೇಶವನತು ದತರತಪಯೇಗಪಡಿಸಿಕ್ೂೆಂಡತ 
ಎಲಿರೂ ಜನತಿ ಸಿಂಧ್ತತ್ಾ ಪರಮನಣ ಪತ್ರ ಜನರಿ ನದೆೇಾಶರ್ನಲಯದ್ಧಂದಲೆೇ ಪಡಯೆಬೆೇಕ್ೆಂದತ 
ದ್ಧರ್ನಂಕ:16.01.2021ರಂದತ ಆದೆೇಶ ಜನರಿಗ್ೊಳಿಸಿರತವುದತ ಇಷ್ೆೆಲನಿ ಸ್ಮಸ್ೆೆಗಳಿಗ್ೆ ಕ್ನರಣವನಗಿದೆ. 
ಮತಂದತವರೆದತ ಕಲನೆಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ನರಿಗ್ ೆ ಸ್ಂಸೆ್ಥಯಲ್ಲಿ ಚನಲಕರ್ನಗಿ ಸ್ೇೆವೆ ಸ್ಲ್ಲಿಸ್ತತಿುದು 
ಹತಮನುಬನದ್ಚ ತ್ನಲೂಿಕನ ಕತಮನರ ಚಿಂಚೊೇಳಿ ಗ್ನರಮದ ಶ್ರೇ ಓಂಕ್ನರಪಪ ರೇೆವಣಪಪ ಅವರತ 
ಸ್ಕ್ನಲದಲ್ಲಿ ಸಿಂಧ್ತತ್ಾ ಪರಮನಣ ಪತ್ರ ಸಿಗದ ಕ್ನರಣ ಭನನತವನರ ಆತ್ಮಹತ್ೆೆಗ್ೆ ಶರಣನಗಿರತವುದತ 
ಸ್ಮಸ್ೆೆಯ ಗಂಭಿೇರತ್ೆಯನತು ಎತಿು ತ್ೊೇರಿಸ್ತತ್ುದೆ. ಅವರ ಸ್ನವಿಗ್ ೆಯನರನತು ಹೊಣೆಗ್ನರರರ್ನುಗಿ 
ಮನಡಬೇೆಕತ? ಕಲನೆಣ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿನ ಸಿಂಧ್ತತ್ಾ ಸ್ಮಸ್ೆೆಯನತು ಬಗ್ಹೆರಿಸ್ಲತ ತ್ಕ್ಷಣವೆೇ ರ್ನಗರಿಕ 
ಹಕತೆ ಜನರಿ ನದೆೇಾಶರ್ನಲಯದ ವರದ್ಧ ಕಡನಿಯ ಎಂಬ ಆದೆೇಶವನತು ಹಿಂದಕ್ೆೆ ಪಡದೆತ 
ಮದಲ್ಲನಂತ್ ೆ ಜಿಲನಿ ಜನತಿ ಪರಿಶ್ೇಲರೆ್ ಸ್ಮತಿಯಿಂದ ಜನತಿ ಸಿಂಧ್ತತ್ಾ ಪರಮನಣ ಪತ್ರ ನೇಡಲತ 
ಆದೆೇಶ ನೇಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ ಸ್ರ್ನಮನೆ ಮತಖೆಮಂತಿರಗಳನತು ಈ ಮೂಲಕ ಕ್ೂೆೇರತತ್ುೆೇರ್.ೆ 

 ಶ್ರೇ ಕ್ೂೆೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ್ ಪೂಜನರಿ(ಸ್ಭನರ್ನಯಕರತ):- ಸ್ರ್ನಮನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನೆ 
ತ್ಳವನರಚ ಸ್ನಬಣಣನವರತ ಪರಸ್ನುಪ ಮನಡಿರತವ ವಿಚನರವನತು ನರ್ುೆಯ ದ್ಧನ ಮನನೆ ಶಶ್ೇಲ್ಚ 
ಜಿ.ನಮೇಶ್ಯವರತ ಸ್ಹ ಪರಸ್ನುಪ ಮನಡಿದುರತ. ಇದತ ಅತ್ೆಂತ್ ಗಂಭಿೇರವನಗಿದತು, ಹತಮನುಬನದ್ಚ 
ತ್ನಲೂಿಕನ ಕತಮನರ ಚಿಂಚೊೇಳಿ ಗ್ನರಮದ ಶ್ರೇ ಓಂಕ್ನರಪಪ ರೇೆವಣಪಪನವರ ಆತ್ಮಹತ್ೆೆಯ 
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ಪರಕರಣವೂ ಸ್ಹ ಈ ವಿಚನರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿಯ್ದೇ ಬರತತ್ುದೆ. ಮನನೆ ಮತಖೆಮಂತಿರಗಳು ಈ ವಿಚನರದ 
ಬಗೆ್ೆ ನರ್ುೆ ಕ್ೆಳಮರೆ್ಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷೆರೆ್ ಕ್ೊಟಿೆದದನರೆ. ಅದರ ಸ್ನರನಂಶವೆೇರ್ಂೆದರೆ, ಜಿಲನಿ ಜನತಿ 
ಪರಿಶ್ೇಲರ್ನ ಸ್ಮತಿಯತ ರ್ನಗರಿಕ ಹಕತೆ ಜನರಿ ನದೆೇಾಶರ್ನಲಯದ್ಧಂದ ವರದ್ಧಯನತು ಪಡದೆತ ಜನತಿ 
ಸಿಂಧ್ತತ್ಾ ಪರಮನಣ ಪತ್ರವನತು ಪಡಯೆತವ ಬಗ್ೆೆ ಅಡೂೆಾೇಕ್ೇೆಟಚ ಜನರಲ್ಚ ಅವರನತು ಮತ್ತು ಕ್ನನೂನತ 
ಇಲನಖಯೆ ಅಭಿಪ್ನರಯವನತು ಪಡದೆತ ಸ್ತತ್ೂೆುೇಲಯೆನತು ಹಿಂಪಡೆಯತವ ಬಗೆ್ೆ ಕರಮ 
ವಹಿಸ್ಲನಗತವುದತ ಎನತುವ ಉತ್ುರವನತು ನೇಡಿದನುರ.ೆ ಮನನೆ ಸ್ದಸ್ೆರತ ಶ್ರೇ ಓಂಕ್ನರಪಪ 
ರೇೆವಣಪಪನವರ ಆತ್ಮಹತ್ೆೆಯ ಬಗೆ್ೆ ಉಲೆಿೇಖಿಸ್ತತಿುದನುರ.ೆ ಮನನೆ ಮತಖೆಮಂತಿರಗಳು 
ಮನನವಿೇಯತ್ಯೆ ಹಿರೆ್ುಲಯೆಲ್ಲಿ ಏನತ ಪರಿಹನರವನತು ಕ್ೊಡಬಹತದತ ಅದನತು ಸ್ಹ ನೇಡತತ್ನುರೆ. 
ಮೃತ್ರ ಸ್ಂಬಂಧಿಕರಿಗ್ ೆ ರ್ೌಕರಿಯನತು ನೇಡಲನಗತವುದೆಂದತ ಮನನೆ ಮತಖೆಮಂತಿರಗಳು 
ಭರವಸ್ಯೆನತು ನೇಡಿದನುರ ೆಎನತುವ ಅಂಶಗಳನತು ಸ್ದನದ ಗಮನಕ್ೆೆ ತ್ರಲತ ಬಯಸ್ತತಿುದೆುೇರ್ೆ.  

ಇ)ವಿಷಯ: ರನಜೆದಲ್ಲಿ ವಿವನಹಿತ್ ಮಹಿಳಯೆರ ಮೇಲ್ಲನ ಕ್ೌಟತಂಬಿಕ 
ದೌಜಾನೆ ಮತ್ತು  ಯತವತಿಯರ ಮೇಲ್ಲನ ಲೆೈಂಗಿಕ ದೌಜಾನೆಕ್ೆೆ 
ಕಡಿವನಣ ಹನಕತವ ಕತರಿತ್ತ 

----- 
 ಶ್ರೇ ಸ್ಲ್ಲೇಂ ಅಹಮದ್ಚ(ಸ್ಥಳಿೇಯ ಸ್ಂಸೆ್ಥಗಳ ಕ್ೆೇತ್ರ):- ಸ್ರ್ನಮನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇೆ, 
ರನಜೆದಲ್ಲಿ ವಿವನಹಿತ್ ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲ್ಲನ ಕ್ೌಟತಂಬಿಕ ದೌಜಾನೆ ಮತ್ತು ಯತವತಿಯರ ಮೇಲ್ಲನ 
ಲೆೈಂಗಿಕ ದೌಜಾನೆವು ಕಳೆದ ಸ್ನಲ್ಲಗಿಂತ್ ದತಪಪಟನೆಗಿರತವ ವಿಷಯವು ಆತ್ಂಕಕ್ನರಿ 
ವಿಷಯವನಗಿರತವುದರಿಂದ ಸ್ದನದಲ್ಲಿ ಪರಸ್ನುಪಿಸ್ಲತ ಅನತಮತಿ ಕ್ೂೆೇರತತಿುದೆುೇರ್ೆ. 

 ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜೆದಲ್ಲಿ 2020ರಲ್ಲಿ ರನಷಿರೇಯ ಕತಟತಂಬ ಆರೂೆೇಗೆ ಘಟಕವು ನಡಸೆಿದ 
ಸ್ಮೇಕ್ೆಯಲ್ಲಿ 11 ರಿಂದ 49 ವಷಾ ವಯಸಿಸನ ಹಣೆತಣ ಮಕೆಳು ಹನಗೂ ವೈೆವನಹಿಕ ಮಹಿಳೆಯರ 
ಮೇಲ ೆ ಶೆೇಕಡನ 20.6ರಷಿೆದ.ೆ ದೌಜಾನೆ ಪರಕರಣಗಳು ಈ ಬನರಿ ಶೆೇಕಡನ 44.4ರಷೆಕ್ೆೆ 
ಏರಿಕ್ೆಯನಗಿದೆ. 18 ವಷಾ ವಯಸಿಸರೆ್ೂಳಗಿನ ಹಣೆತಣ ಮಕೆಳ ಮೇಲ್ಲನ ಲೆೈಂಗಿಕ ದೌಜಾನೆ 
ಪರಕರಣಗಳು ಶೆೇಕಡನ 10.3ರಿಂದ ಶೆೇಕಡನ 11ಕ್ೆೆ ಏರಿಕ್ೆಯನಗಿರತವುದತ ವರದ್ಧಯಲ್ಲಿ ಪರಕಟವನಗಿದ.ೆ  
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 ಹೆಣತಣ ಮಕೆಳ ಮೇಲ್ಲನ ದೌಜಾನೆ ಪರಕರಣಗಳು ನಗರ ಪರದೆೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಶೆೇಕಡನ 48ರಷತೆ 
ಗ್ನರಮೇಣ ಪರದೆೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಶೆೇಕಡನ 49ರಷತೆ ಹೆಚನಚಗಿರತವುದತ ಕಂಡತ ಬಂದ್ಧದೆ. ಕರೂೆೇರ್ನ ಸ್ೂೆೇಂಕತ 
ಹರಡಲತ ಆರಂಭವನದ ನಂತ್ರ ಜಗತಿುರ್ನದೆಂತ್ ಕ್ೌಟತಂಬಿಕ ದೌಜಾನೆ ಹನಗೂ ವಿಚೆಛೇಧ್ನಗಳ 
ಸ್ಂಖೆೆ ಹೆಚಚಳವನದ ಬಗೆ್ೆ ವರದ್ಧಯನಗಿತ್ತು. ರನಜೆದಲ್ಲಿ ಹೆಣತಣ ಮಕೆಳ ಮೇಲ್ಲನ ದೌಜಾನೆದ ಕತರಿತ್ತ 
ರನಜೆ ಮಹಿಳನ ಆಯೇಗದಲ್ಲಿ 1230 ಅಜಿಾಗಳು ಸಿಾೇಕೃತ್ವನಗಿದತು, ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ೆೇವಲ 515 
ಪರಕರಣಗಳು ಇತ್ೆಥಾವನಗಿದತು, ಇನೂು 715 ಪರಕರಣಗಳು ಬನಕ ಇವೆ.  

 ಆದುರಿಂದ ಸ್ಕ್ನಾರವು ತ್ಕ್ಷಣವೆೇ ಈ ಬನಕ ಉಳಿದ್ಧರತವ ಪರಕರಣಗಳನತು ಶ್ೇಘರಗತಿಯಲ್ಲಿ 
ವಿಲೆೇವನರಿ ಮನಡಲತ ವಿಶೆೇಷ ಅದನಲತಚಗಳನತು ನಡಸೆಿ, ವಿವನಹಿತ್ ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲ್ಲನ 
ಕ್ೌಟತಂಬಿಕ ದೌಜಾನೆ ಮತ್ತು ಯತವತಿಯರ ಮೇಲ್ಲನ ಲೆೈಂಗಿಕ ದೌಜಾನೆ ಹನಗೂ ಇನುತ್ರ ೆ
ಪರಕರಣಗಳಿಗ್ ೆ ಕಡಿವನಣ ಹನಕತವ ಸ್ಂಬಂಧ್ ಕಠಿಣ ನಯಮಗಳನತು ಜನರಿಗ್ೊಳಿಸ್ಲತ ಸ್ೂಕು 
ಕರಮಕ್ೆೈಗ್ೂೆಳುಾವಂತ್ೆ ಈ ಸ್ದನದ ಮೂಲಕ ಸ್ಕ್ನಾರವನತು ಒತ್ನುಯಿಸ್ತತಿುದೆುೇರ್ೆ. 

 ಶ್ರೇ ಕ್ೊೇಟನ ಶ್ರೇನವನಸ್ ಪೂಜನರಿ(ಸ್ಭನರ್ನಯಕರತ):- ಸ್ರ್ನಮನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇೆ, 
ಮನನೆ ಸ್ದಸ್ೆರತ ಪರಸ್ನುಪ ಮನಡಿರತವ ವಿಷಯಕ್ೆೆ ಸ್ಂಬಂಧ್ಪಟೆಂತ್ೆ ಮನನೆ ಗೃಹ ಸ್ಚಿವರಿಂದ 
ಉತ್ುರವನತು ಒದಗಿಸ್ಲನಗತತ್ುದೆ.  

 ಶ್ರೇಮತಿ ಭನರತಿ ಶೆಟಿೆ:- ಸ್ರ್ನಮನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈ ಪರಕರಣಗಳನತು ತ್ಡಗೆಟತೆವುದಕ್ೆೆ 
ಕಠಿಣ ಕ್ನನೂನತಗಳನತು ಜನರಿಗ್ೊಳಿಸ್ತವುದನಗಿ ಸ್ಕ್ನಾರ ಭರವಸ್ಯೆನತು ನೇಡಿತ್ತು. ಆದರೆ, 
ಇಲ್ಲಿಯವರೆವಿಗೂ ಯನವುದೆೇ ಕರಮವನತು ತ್ೆಗೆ್ದತಕ್ೊಂಡಿಲಿ. ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲ್ಲನ ದೌಜಾನೆ 
ನರಂತ್ರವನಗಿ ನಡಯೆತತ್ುಲೆೇ ಇದೆ.  

 ಸ್ಭನಪತಿಯವರತ:- ಶ್ನೆವೆೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಪರಸ್ನುಪಿಸಿದ ವಿಷಯದ ಮೇಲ ೆ ಚಚಾೆಗ್ೆ 
ಅವಕ್ನಶವಿರತವುದ್ಧಲಿ.  
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ಈ)   ವಿಷಯ: ಕರೂೆೇರ್ನ ಸ್ೂೆೇಂಕತ ಸ್ಂದಭಾದಲ್ಲಿ ರೆ್ೇಮಕ ಮನಡಿಕ್ೊಂಡ 
4000 ಸಿಬಬಂದ್ಧಗಳನತು ಬಿಡತಗಡೆಗ್ೊಳಿಸ್ತತಿುರತವ ಕತರಿತ್ತ 

----- 
 ಡನ|| ಡಿ.ತಿಮಮಯೆ(ಸ್ಥಳಿೇಯ ಸ್ಂಸೆ್ಥಗಳ ಕ್ೆೇತ್ರ):- ಸ್ರ್ನಮನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಕಳೆದ 
2019-2020, 2020-21ರೆ್ೇ ಸ್ನಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಜಗತಿುರ್ನದೆಂತ್ ಕರೂೆೇರ್ನ ಸ್ೂೆೇಂಕತ ವನೆಪಕವನಗಿ 
ಹರಡಿ ಲಕ್ನಂತ್ರ ಸ್ನವುಗಳು ಸ್ಂಭವಿಸಿರತವುದತ ಸ್ತ್ೆ. ಹನಗೆ್ಯ್ದೇ ಭನರತ್ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ 
ರನಜೆದಲೂಿ ಕೂಡ ತಿೇವರ ಸ್ಾರೂಪದ ಸ್ೂೆೇಂಕನಂದ ಸ್ನವಿರನರತ ಜನರತ ಸ್ನವನುಪಿಪರತವುದತ ಸ್ಹ 
ನಜ. ಇಂತ್ಹ ಅನರಿೇಕ್ಷಿತ್ ಸ್ನಂಕ್ನರಮಕ ರೂೆೇಗವನತು ಸ್ಮರೊೇಪ್ನದ್ಧಯಲ್ಲಿ ಆರೂೆೇಗೆ ಇಲನಖಯೆ 
ವೆೈದೆರತ, ಶತಶ್ರಷಕರತ, ಅಂಗನವನಡಿ ಕ್ನಯಾಕತ್ೆಾಯರತ, ಇತ್ರೆ ಆರೂೆೇಗೆ ಇಲನಖಯೆ 
ಸಿಬಬಂದ್ಧಗಳು ಇದನತು ಸ್ವನಲನಗಿ ಸಿಾೇಕರಿಸಿ ಸ್ೇೆವೆ ಸ್ಲ್ಲಿಸಿರತವುದತ ಕೂಡ ಮಚಚಬೆೇಕ್ನದ ವಿಷಯ. 

 ಅಂತ್ಹ ಪರಿಸಿಥತಿಯಲ್ಲಿ ಹನಲ್ಲ ಕ್ನಯಾನವಾಹಿಸ್ತತಿುದು ಆರೂೆೇಗೆ ಇಲನಖಯೆ ವಿವಿಧ್ 
ವಗಾಗಳ ಸಿಬಬಂದ್ಧ ಕರೂೆೇರ್ನ ರೂೆೇಗ ನಯಂತಿರಸ್ಲತ ಸಿಬಬಂದ್ಧ ಪರಮನಣ ಕಡಿಮ ಇದತುದರಿಂದ 
ರೂೆೇಗ ನಯಂತಿರಸ್ಲತ ಮತ್ತು ರೂೆೇಗಿಗಳಿಗ್ೆ ಸ್ಕ್ನಲದಲ್ಲಿ ಚಿಕತೆ್ಸ ನೇಡಲತ ಆ ವಷಾದಲ್ಲಿ 
ಹಂಗ್ನಮಯನಗಿ ಕ್ೆಲವು ವೆೈದೆರತ, ಶತಶ್ರಷಕರತ, ಟೆಕುೇಷಿಯನ್ಸಚ, ವನಹನ ಚನಲಕರತ, ಡಿ-ಗೂರಪಚ 
ರ್ೌಕರರತ ಹನಗೂ ಶೌಚನಲಯ ಸ್ಾಚಛಗ್ೊಳಿಸ್ತವ ಕ್ನಮಾಕರತ ಹಿೇಗ್ೆ ರನಜನೆದೆಂತ್ ಸ್ತಮನರತ 
4000 ಸಿಬಬಂದ್ಧಗಳನತು ರೆ್ೇಮಕ್ನತಿ ಮನಡಿಕ್ೂೆಳಾಲನಗಿತ್ತು. ಇವರತಗಳು ಕರೂೆೇರ್ನ ರೂೆೇಗ 
ನಯಂತಿರಸ್ಲತ ಹಗಲ್ಲರತಳು ರೂೆೇಗಿಗಳಿಗ್ೆ ಸ್ೇೆವ ೆ ಮನಡಿ ಸ್ೂೆೇಂಕನಂದ ಉಂಟನಗತವ 
ಸ್ನವುರೆ್ೂೇವುಗಳಿಗ್ೆ ಹೆದರದ ೆ ಸ್ೇೆವೆ ಸ್ಲ್ಲಿಸಿರತವುದತ ಶನಿಘನೇಯ. ಇಂತ್ಹ ಪರಿಸಿಥತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ನರಣದ 
ಹಂಗನತು ತ್ೊರೆದತ ಸ್ನವಾಜನಕರ ಪ್ನರಣ ರಕ್ಷಣಗೆ್ ೆ ತ್ಮಮನತು ತ್ೂೆಡಗಿಸಿಕ್ೂೆಂಡ ಈ 4000 
ಸಿಬಬಂದ್ಧಗಳನತು ಕತ್ಾವೆದ್ಧಂದ ವಿಮತಕುಗ್ೂೆಳಿಸ್ತವ ಪರಯತ್ು ನಡಯೆತತಿುದೆ ಎಂದತ ತಿಳಿದತ ಬಂದ್ಧದೆ. 
ಇದತ ನಜಕೂೆ ಶೆ್ೇಚನೇಯ ಹನಗೂ ಅಮನನವಿೇಯ ಕರಮ ಎಂದತ ಭನವಿಸ್ಬೆೇಕ್ನಗತತ್ುದೆ. 
ದಯಮನಡಿ ಆರೂೆೇಗೆ ಮತ್ತು ಕತಟತಂಬ ಕಲನೆಣ ಸ್ಚಿವರತ ಸ್ನವಾಜನಕ ಹಿತ್ದೃಷಿೆಯಿಂದ 
ಸ್ೂೆೇಂಕತ ನಯಂತಿರಸಿ ಸ್ನವಿರನರತ ಜನರ ಪ್ನರಣ ಉಳಿಸಿದ ಈ 4000 ಸಿಬಬಂದ್ಧಗಳ ಸ್ೇೆವೆಯನತು 
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ಇಲನಖಯೆಲ್ಲಿ ಖನಲ್ಲ ಇರತವ ಹತದೆುಗಳಲ್ಲಿ ಮತಂದತವರಸೆಿ ಸ್ನಮನಜಿಕ ರ್ನೆಯ 
ದೊರಕಸಿಕ್ೂೆಡಬೇೆಕ್ನಗಿ ತ್ಮಮ ಮೂಲಕ ಸ್ಕ್ನಾರವನತು ಒತ್ನುಯಿಸ್ತತಿುದೆುೇರ್ೆ.  

ಶ್ರೇ ಕ್ೊೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ್ ಪೂಜನರಿ(ಸ್ಭನರ್ನಯಕರತ):- ಸ್ರ್ನಮನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನೆ 
ಸ್ದಸ್ೆರತ ಶ್ನೆವೆೇಳಯೆಲ್ಲಿ ಪರಸ್ನುಪಿಸಿರತವ ವಿಚನರಕ್ೆೆ ಮನನೆ ಆರೂೆೇಗೆ ಮತ್ತು ಕತಟತಂಬ ಕಲನೆಣ 
ಸ್ಚಿವರಿಂದ ಉತ್ುರವನತು ಒದಗಿಸ್ಲನಗತತ್ುದ.ೆ  

ಉ)   ವಿಷಯ: ಚೆರ್ುೆೈ ಎರ್ಸಚಪ್ೆರಸ್ಚ ಕ್ನರಿಡನರಚ ಕ್ನಮಗ್ನರಿಗ್ೆ ಕ್ೊೇಲನರ 
ಜಿಲನಿಧಿಕ್ನರಿಯವರತ ಕ್ೆರೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಣತಣ ತ್ೆಗ್ೆಯಲತ ನೇಡಿರತವ 
ಅನತಮತಿಯನತು ರದತುಪಡಿಸಿ ಧ್ೂಳಿನಂದ ಹನಳನಗಿರತವ ಬೆಳಗೆ್ೆ 
ಪರಿಹನರ ಮಂಜೂರತ  ಮನಡತವ ಕತರಿತ್ತ 

----- 
 ಶ್ರೇ ಗ್ೊೇವಿಂದರನಜತ(ವಿಧನನಸ್ಭೆಯಿಂದ ಚತರ್ನಯಿತ್ರನದವರತ);- ಸ್ರ್ನಮನೆ 
ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಬೆಂಗಳೂರತ-ಚೆರ್ುೆೈ ಎರ್ಸಚಪ್ರೆಸ್ಚ ಕ್ನರಿಡನರಚ ಕ್ನಮಗ್ನರಿಗ್ ೆ ಕ್ೊೇಲನರ 
ಜಿಲನಿಧಿಕ್ನರಿಯ ಆದೆೇಶ ಉಲಿಂಘಿಸಿ ಕ್ೆರೆಗಳಲ್ಲಿ ಮನಸೆ್ೂಸೇ ಇಚೆಛ ಮಣತಣ ತ್ೆಗೆ್ಯತತಿುರತವ 
ಗತತಿುಗ್ೆದನರರ ವಿರತದಿ ಕ್ನನೂನತ ಕರಮ ಜರತಗಿಸ್ತವಂತೆ್ ಒತ್ನುಯಿಸಿ ರೈೆತ್ ಸ್ಂಘದ ಸ್ದಸ್ೆರತ 
ಕ್ೊೇಲನರದಲ್ಲಿ ಧ್ರಣಿ ನಡಸೆ್ತತಿುದನುರ.ೆ  

 ಗಣಿ ಮತ್ತು ಭೂವಿಜ್ಞನನ ಇಲನಖ ೆ ಹನಗೂ ಸ್ಣಣ ನೇರನವರಿ ಇಲನಖ ೆ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಕ್ೆಲ 
ಷರತ್ತು ವಿಧಿಸಿ ಎರ್ಸಚಪ್ರೆಸ್ಚ ಕ್ನರಿಡನರಚ ಕ್ನಮಗ್ನರಿಗ್ ೆ ಕ್ೆರೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಣತಣ ತ್ಗೆ್ೆಯಲತ ಅನತಮತಿ 
ಕ್ೊಟಿೆದನುರೆ. ಆದರೆ, ಗತತಿುಗ್ೆದನರರತ ಈ ಷರತ್ತುಗಳನತು ಉಲಿಂಘಿಸಿ ತ್ತಂಬನ ಆಳಕ್ೆೆ ಮಣತಣ ತ್ೆಗೆ್ದತ 
ಸ್ನಗಿಸ್ತತಿುದನುರ.ೆ ಇದರಿಂದ ಕ್ೆರೆಗಳ ಸ್ಾರೂಪವೆೇ ಬದಲನಗಿರತತ್ುದ.ೆ ರೈೆತ್ರತ ಕೃಷಿ ಉದೆುೇಶಕ್ೆೆ ಕ್ೆರೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಮಣತಣ ತೆ್ಗೆ್ಯಲತ ಅವಕ್ನಶ ಕ್ೆೇಳಿದರ ೆಗಣಿ ಮತ್ತು ಭೂ ವಿಜ್ಞನನ ಇಲನಖೆ ಹನಗೂ ಸ್ಣಣ ನೇರನವರಿ 
ಇಲನಖ ೆ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಹಲವನರತ ಕ್ನನೂನತಗಳನತು ಹೆೇಳಿ ಅನತಮತಿ ನರನಕರಿಸಿರತವ 
ಉದನಹರಣೆಗಳಿವ.ೆ ಜಿಲೆಿಯ ಜಲ ಮೂಲಗಳ ಜಿೇವರ್ನಡಿಯನದ ಕ್ೆರೆಗಳು ಎರ್ಸಚಪ್ೆರಸ್ಚ ಕ್ನರಿಡನರಚ 
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ಕ್ನಮಗ್ನರಿಯಿಂದ ಹನಳನಗತತಿುವೆ. ತ್ತಂಬನ ಆಳಕ್ೆೆ ಮಣತಣ ತ್ೆಗೆ್ದ್ಧರತವುದರಿಂದ ದೊಡಿ ಗತಂಡಿಗಳು 
ಸ್ೃಷಿೆಯನಗಿವೆ. ಆ ಗತಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆ ನೇರತ ತ್ತಂಬಿಕ್ೂೆಂಡತ ಜನ ಹನಗೂ ಜನನತವನರತಗಳ ಪ್ನರಣಕ್ೆೆ 
ಅಪ್ನಯ ಎದತರನಗಿದೆ. ಇದಲಿದೆೇ ಎರ್ಸಚಪ್ೆರಸ್ಚ ಕ್ನರಿಡನರಚ ಕ್ನಮಗ್ನರಿಗ್ೆ ಮಣತಣ ಸ್ನಗಿಸ್ತತಿುರತವ 
ಮನಗಾದಲ್ಲಿ ಧ್ೂಳಿನ ಸ್ಮಸ್ೆೆ ಸ್ೃಷಿೆಯನಗಿದತು, ಧ್ೂಳಿನಂದ ಅಕೆಪಕೆದ ಕೃಷಿ ಜಮೇನತಗಳಲ್ಲಿ 
ಬೆಳೆಗಳು ಹನಳನಗತತಿುರತವುದರಿಂದ ರೈೆತ್ರತ ಆಥಿಾಕ ಸ್ಂಕಷೆಕ್ೆೆ ಸಿಲತಕದನುರೆ, ಇದರೂೆಂದ್ಧಗೆ್ ನಗದ್ಧತ್ 
ಭನರ ಮತಿ ಮಣತಣ ಸ್ನಗಿಸ್ತತಿುರತವುದರಿಂದ ರಸೆ್ುಗಳು ಸ್ಹ ಹನಳನಗತತಿುದೆ.  

 ಆದಕ್ನರಣ ಸ್ಕ್ನಾರ ಈ ಕೂಡಲೇೆ ಇದರ ಬಗೆ್ೆ ಗಮನಹರಿಸಿ ಕ್ೆರೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಣತಣ ತ್ೆಗೆ್ಯಲತ 
ನೇಡಿರತವ ಅನತಮತಿಯನತು ರದತುಪಡಿಸಿ ಗತತಿುಗ್ದೆನರರ ವಿರತದಿ ಕರಮಕ್ೆೈಗ್ೊಂಡತ ಧ್ೂಳಿನಂದ 
ಹನಳನಗಿರತವ ಬೆಳೆಗ್ ೆಪರಿಹನರ ನೇಡಬೆೇಕ್ೆಂದತ ಈ ಮೂಲಕ ಸ್ಕ್ನಾರವನತು ಒತ್ನುಯಿಸ್ತತಿುದೆುೇರ್ೆ.  

 
                 (ಮತಂದತವರಿದ್ಧದೆ) 
 (೩೩೯) 15.3.2022  12.50  ಪಿಕ್ೆ:ಎಕ್ ೆ
 ಶ್ರೇ ಆಚನರಚ ಹನಲಪಪ ಬಸ್ಪಪ(ಗಣಿ ಮತ್ತು ಭೂ ವಿಜ್ಞನನ ಹನಗೂ ಮಹಿಳನ ಮತ್ತು ಮಕೆಳ 
ಕಲನೆಣ ಸ್ಚಿವರತ):- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಗಳೆ, ಮನನೆ ಸ್ದಸ್ೆರತ, ಬೆಂಗಳೂರತ-ಚೆರ್ುೆೈ ಎರ್ಸಚಪ್ೆರಸ್ಚ 
ಕ್ನರಿಡನರಚ ಕ್ನಮಗ್ನರಿಗ್ೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ೆ ಹೂಳನತು ತೆ್ಗೆ್ದ ಹಿರೆ್ುಲೆಯಲ್ಲಿ ಗತಂಡಿಗಳು ಬಿದ್ಧುವೆ,  
ರಸೆ್ುಗಳೂ ಹನಳನಗಿವೆ, ರೈೆತ್ರತ ಕೃಷಿ ಉದುೆೇಶಕ್ೆೆ ಕ್ರೆಗೆಳಲ್ಲಿ ಮಣತಣ ತ್ೆಗೆ್ಯಲತ ಅವಕ್ನಶ ಕ್ೆೇಳಿದರೆ 
ಗಣಿ ಮತ್ತು ಭೂ ವಿಜ್ಞನನ ಇಲನಖ ೆಹನಗೂ ಸ್ಣಣ ನೇರನವರಿ ಇಲನಖಯೆವರತ ಅವಕ್ನಶ ಕ್ೂೆಡತತಿುಲಿ 
ಎನತುವ ಮನತ್ನತು ಹೆೇಳಿದರತ.  ಆದರೆ ಸ್ದರಿ ಇಲನಖಗೆಳ ಅನತಮತಿಯನತು ಪಡದೆತಕ್ೊಂಡತ ಈ 
ಕ್ನರಿಡರಚ ಕ್ನಮಗ್ನರಿಗಳನತು ಮನಡಲನಗತತಿುದೆ.  ಇದನತು ವೆೈಜ್ಞನನಕವನಗಿ ಮನಡತತಿುಲಿ ಎಂದತ 
ಹೆೇಳಿದರತ.  ಈ ನಟಿೆನಲ್ಲಿ ನಮಮ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳಿಂದ ಮತ್ೊುಮಮ ಸ್ಮೇಕ್ೆ ಮನಡಿಸ್ತತ್ೆುೇರೆ್ ಎಂದತ 
ಹೆೇಳುವುದಕ್ೆೆ ಇಷ್ಟಪಡುತೆತೇನೆ.  ಮತ್ುೆ, ಈ ಕತರಿತ್ತ ನಮಗ್ ೆ ಬೆೇಕ್ನದ ಪೂಣಾ ಪರಮನಣದ 
ವಿವರಣೆಗಳನತು ಕ್ೂೆಡತತ್ೆುೇರೆ್. 
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ಊ)ವಿಷಯ: ರನಜೆದಲ್ಲಿರತವ ಸ್ನರಿಗ್ ೆಕಚೆೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ದಲನಿಳಿಗಳು ಲಂಚದ ಆಮಷ  
               ನೇಡತತಿುರತವ ಬಗೆ್ೆ. 
 

 ಶ್ರೇ ಮತನರನಜತ ಗ್ೌಡ ಪಿ.ಎಂ. (ತ್ತಳಸಿ)(ವಿಧನನಸ್ಭೆಯಿಂದ ಚತರ್ನಯಿತ್ರನದವರತ):- 
ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಗಳೆ, ಸ್ನರಿಗ್ ೆ ಇಲನಖಯೆ ಆರಚ.ಟಿಓ ಕಚೆೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ದಲನಿಳಿಗಳು, ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು 
ಬೊರೇಕರಚಗಳ ಜೊತ್ೆ ಸ್ೇೆರಿ ಸ್ನವಾಜನಕರನತು ಲೂಟಿ ಮನಡತತಿುರತವ ಕತರಿತ್ತ ಪತಿರಕ್ೆಗಳಲ್ಲಿ 
ವರದ್ಧಯನಗಿದೆ.  ದಲನಿಳಿಗಳು ಅಥವನ ಮಧ್ೆವತಿಾಗಳಿಲಿದೆ ಯನವುದೆೇ ಕ್ೆಲಸ್ ಆರಚ.ಟಿ.ಓ. 
ಕಚೆೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಗತವುದ್ಧಲಿ ಎಂಬ ಭನವರೆ್ ಸ್ನವಾಜನಕರಲ್ಲಿ ಮರ್ ೆಮನಡಿದೆ.  ಲಂಚ ನೇಡದ ೆಒಂದತ 
ಸ್ಣಣ ಕ್ೆಲಸ್ವೂ ಆಗತವುದ್ಧಲಿ ಎಂದತ ಪತಿರಕ್ೆಗಳು ವರದ್ಧ ಮನಡಿದ.ೆ  ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಸ್ಹ ತ್ನವು ಲಂಚ 
ನೇಡಿ ಈ ಸ್ನಥನಗಳಿಗ್ೆ ಬಂದ್ಧದುೆೇವೆ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿಕ್ೂೆಳುಾವ ಸ್ನುವೆೇಶ ಉಂಟನಗಿದೆ.  ಈ ರಿೇತಿಯ 
ಆರಚ.ಟಿ.ಓ ಕಚೆೇರಿಯ ಸಿಬಬಂದ್ಧಗಳು ಮತ್ತು ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಸ್ನಮನನೆ ರ್ನಗರಿಕರನದ ಬಡ 
ಡೈೆವರಚಗಳು, ಆಟೂೆೇ ಚನಲಕರತ, ಕ್ನಮಾಕ ವಗಾದವರ ಬಳಿಯೂ ಲಂಚಕ್ೆೆ ಬೆೇಡಿಕ್ ೆಇಡತತ್ನುರ.ೆ  
ಹಣ ಕ್ೊಡಲ್ಲಲಿ ಎಂದರೆ ಕ್ೆಲಸ್ ಮನಡಿ ಕ್ೂೆಡದೆ ಸ್ಬೂಬತ ಹೇೆಳುತ್ನುರೆ ಎನತುವುದತ ಎಲನಿ ಕಡ ೆ
ಇರತವ ಸ್ನಮನನೆ ಅಭಿಪ್ನರಯ.  ಆದುರಿಂದ ದಲನಿಳಿಗಳು ಮತ್ತು ಬೂೆರೇಕರಚಗಳಿಂದ ಆರಚ.ಟಿ.ಓ 
ಕಚೆೇರಿ ಮತಕುಗ್ೊಳಿಲತ ಮತ್ತು ಲಂಚ ನೇಡತವ ವೆವಸೆ್ಥ ಕ್ೂೆರೆ್ಗ್ೂೆಳಾಬೆೇಕತ, ಅದಕ್ೆೆ ಸ್ೂಕು ಕರಮ 
ಕ್ೆೈಗ್ೊಳುಾವಂತೆ್ ಸಕ್ಾಾರವನತು ಕ್ೆೇಳಬಯಸ್ತತ್ೆುೇರ್ೆ. 

 ಶ್ರೇ ಕ್ೊೇಟ್ ಶ್ರೇನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸ್ಭನರ್ನಯಕರತ)(ಸ್ನರಿಗ್ ೆಸ್ಚಿವರ ಪರವನಗಿ):- ಮಾನ್ಯ 
ಸಭಾಪತಿಗಳ,ೆ ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವೆಂಕಟೆೇಶ್ಚ ಮತ್ತು ಶ್ರೇ ಪಿ.ಎಂ. ಮತನರನಜತಗ್ನಡ  ಅವರತ  
ಶ್ನೆವೆೇಳೆಯಡಿ ಕ್ೆೇಳಿದು ವಿಷಯಕ್ೆೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಮನನೆ ಸ್ನರಿಗ್ ೆ ಸ್ಚಿವರತ ಕ್ೊಟಿೆರತವ 
ಉತ್ುರವನತು ಸ್ದನದ ಮತಂದ ೆಮಂಡಿಸ್ತತ್ೆುೇರ್ೆ.   

             (ಉತ್ುರ ಪರತಿ ಲಗತಿುಸ್ಲನಗಿದ)ೆ 
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  ಋ)ವಿಷಯ: 2021-22ರೆ್ೇ ಸ್ನಲ್ಲಗ್ ೆಜಿಲನಿ ಮತ್ತು ತ್ನಲೂಿಕತ ಪಂಚನಯಿತಿ ಸಿಬಬಂದ್ಧಗಳ  
     ವೆೈದೆಕೇಯ ವೆಚಚ ಮರತಪ್ನವತಿ ಕತರಿತ್ತ. 
 
 ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗ್ೌಡ(ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್ೆೇತ್ರ):- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಗಳೆ, 2021-22ರೆ್ೇ ಸ್ನಲ್ಲಗ್ ೆಜಿಲನಿ 
ಪಂಚನಯತಚ ಮತ್ತು ತ್ನಲೂಿಕತ ಪಂಚನಯತಚ ಕಚೆೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಕತ್ಾವೆ ನವಾಹಿಸ್ತತಿುರತವ 
ಸಿಬಬಂದ್ಧಯವರ ವೆೈದೆಕೇಯ ವೆಚಚದ ಮರತಪ್ನವತಿಗ್ನಗಿ ಕ್ಾರ್ಾಕ್ರಮ ಜಿಲನಿ ಪಂಚನಯತಚ ಲೆಕೆ 
ಶ್ೇಷಿಾಕ್ೆ ೨೫೧೫-೦೦-೧೦೧-೦-೨೬ ಅಡಿ ರೂ. ೧೧೨.೪೯ ಲಕ್ಷಗಳು ಹನಗೂ ತ್ನಲೂಿಕತ ಪಂಚನಯತಚ 
ಲೆಕೆ ಶ್ೇಷಿಾಕ್ ೆ ೨೫೧೫-೦೦-೧೦೨-೦-೬೩ ಅಡಿ ರೂ.೮೧೦.೭೯ ಲಕ್ಷಗಳ ಅನತದನನದ 
ಕ್ೊರತೆ್ಯತಂಟನಗಿದತು, ಹಚೆತಚವರಿ ಅನತದನನ ಕ್ೂೆೇರಿ ಪರಸ್ನುವರೆ್ಯನತು ನಗದ್ಧತ್ ನಮೂರೆ್ ಹನಗೂ 
ಸ್ೂಕು ದನಖಲನತಿಗಳೂೆಂದ್ಧಗ್ೆ ಮತಖೆ ಕ್ನಯಾನವಾಹಣನಧಿಕ್ನರಿಗಳು, ಜಿಲನಿ ಪಂಚನಯತಚ, ಮಂಡೆ 
ಇವರತ ಆಥಿಾಕ ಇಲನಖಗೆ್ೆ ದ್ಧರ್ನಂಕ: ೧೫.೧೨.೨೦೨೧ರಂದತ ಪರಸ್ನುವರೆ್ಯನತು ಸ್ಲ್ಲಿಸ್ಲನಗಿರತತ್ುದೆ.  
ವೆೈದೆಕೇಯ ವಚೆಚ ಮರತಪ್ನವತಿಯನಗದೆ ಸ್ದರಿ ಸಿಬಬಂದ್ಧಗಳ ಆಥಿಾಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯತ ಬಹಳ 
ಚಿಂತ್ನಜನಕವನಗಿರತತ್ುದೆ.  ಆದಕ್ನರಣ ಸ್ದರಿ ವಿಷಯವನತು ಅತಿ ಜರೂರತ ಎಂದತ ಪರಿಗಣಿಸಿ, 
ಕೂಡಲೇೆ ವೆೈದೆಕೇಯ ವೆಚಚದ ಸ್ಂಬಂಧ್ ಅಗತ್ೆ ಅನತದನನವನತು ಬಿಡತಗಡೆಗ್ೂೆಳಿಸ್ತವಂತೆ್ ಸ್ರ್ನಮನೆ 
ಮತಖೆಮಂತಿರಗಳನತು ಕ್ೊೇರತತ್ೆುೇರ್ೆ. 

 ಶ್ರೇ ಕೆ್ೂೇಟ್ ಶ್ರೇನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸ್ಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಗಳೆ, ಮನನೆ 
ಸ್ದಸ್ೆರತ  ಶ್ನೆವೇೆಳಯೆಲ್ಲಿ ಕ್ೆೇಳಿದ ಈ ಪರಶೆುಗ್ ೆ ಮನನೆ ಮತಖೆಮಂತಿರಗಳಿಂದ ಉತ್ುರ 
ಕ್ೊಡಿಸ್ತತ್ುೆೇರೆ್. 
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   ಎ)ವಿಷಯ: ರನಜೆದ ಗ್ಾರಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ  ಕಚೆೇರಿಗಳು ಸ್ನವಾಜನಕ  
                           ಹಿತ್ನಸ್ಕು ಅನತಸ್ನರವನಗಿ ಕ್ನಯಾನವಾಹಿಸ್ದೇೆ ಇರತವ ಬಗೆ್ೆ. 
 
 ಶ್ರೇ ಪರದ್ಧೇಪಚ ಶೆಟೆರ(ಸ್ಥಳಿೇಯ ಸ್ಂಸ್ಥೆಗಳ ಕ್ೆೇತ್ರ):- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಗಳ,ೆ ದ್ಧರ್ನಂಕ 
14.3.2022 ರಂದತ ಕನುಡ ದ್ಧನ ಪತಿರಕ್ೆ (ಬನಗಲಕ್ೊೇಟ ೆ ಆವೃತಿು)ಯಲ್ಲಿ “ಪಿಡಿಓ ಸ್ನಹೆಬತರ 
ಮೇಟಿಂಗಚಗೆ್ ಹೂೆೇಗ್ನೆರಿರ”ಚಎಂಬ ಶ್ೇಷಿಾಕ್ೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪರಕಟವನಗಿರತವ ವಿಷಯದ ಕತರಿತ್ತ ರನಜೆದ 
ಕ್ೆಲವು ಗ್ಾರಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಅಸ್ಮಪಾಕವನಗಿ ಕ್ನಯಾನವಾಹಿಸ್ತತಿುದತು, 
ಜನ ಸ್ನಮನನೆರತ ತ್ಮಮ ಕ್ೆಲಸ್ ಕ್ನಯಾಗಳಿಗ್ೆ ಗ್ಾರಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಚೇೆರಿಗ್ ೆ ಹೊೇದಂತ್ಹ 
ಸಂದರ್ಾದಲ್ಲಿ ಸ್ರಿಯನದ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಂದರೆ್ ಮನಡದೇೆ ಇರತವುದತ ಕಂಡತಬಂದ್ಧರತತ್ುದ.ೆ  
ಸ್ನಮನನೆ ಜನರತ ಕಚೆೇರಿಗ್ ೆ ಹೊೇಗಿ ವಿಚನರಿಸಿದನಗ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಸಿ.ಇ.ಓ ಸ್ಭೆಗ್ ೆ
ಹೊೇಗಿದನುರೆ ಮತ್ತು ಇ.ಓ ರವರನತು ಕ್ನಣಲತ ಹೊೇಗಿದನುರೆ ಎಂದತ ಕಚೆೇರಿ ಸಿಬಬಂದ್ಧಗಳು 
ಉತ್ುರವನತು ನೇಡತತಿುರತವುದತ ಗಮನಕ್ೆೆ ಬಂದ್ಧರತತ್ುದೆ ಮತ್ತು ಗ್ನರಮ ಸ್ಭೆಯನತು ಸ್ರಿಯನದ 
ಸ್ಮಯಕ್ೆೆ ಕರಯೆದೆೇ ಅಲಕ್ಷಯ ಮನಡತತಿುದನುರೆ.  ಕ್ೆಲವೊಂದತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕ್ನಮಗ್ನರಿಗಳಲ್ಲಿ 
ಅವೆವಹನರ ನಡದೆ್ಧರತವುದತ ಕಂಡತ ಬಂದ್ಧರತತ್ುದ;ೆ ಶೆೇಕಡ ೨೦ ರಷತೆ ಕಮಷನ್ಚಗೆ್ ಬೆೇಡಿಕ್ೆ 
ಇಡತತಿುದತು ಕಂಡತಬರತತಿುದೆ.  ಸ್ನಮನನೆ ಜನರತ ಇ-ಸ್ಾತಿುಗ್ೆ ಅಜಿಾ ಸ್ಲ್ಲಿಸಿ ಮೂರತ-ರ್ನಲತೆ 
ತಿಂಗಳನದರೂ ಯನವುದೇೆ ಕರಮ ಕ್ೆೈಗ್ೂೆಳಾದೆೇ ಬೇೆಜವನಬನುರಿಯಿಂದ ವತಿಾಸ್ತತಿುರತತ್ನುರೆ.  ಈ 
ಮೇಲೆಂಡ ಸ್ಮಸ್ೆೆಗಳ ಹಿರೆ್ುಲೆಯಲ್ಲಿ ಬನಗಲಕ್ೂೆೇಟೆ ಜಿಲೆಿ ಗತಳೆೇಗತಡಿ ತ್ನಲೂಿಕನ ಕ್ೂೆೇಟೆಕಲಿ 
ಗ್ಾರಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧ್ೆಕ್ಷರತ ಮತ್ತು ಸ್ದಸ್ೆರತ ಗ್ಾರಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಚೇೆರಿಗ್ ೆ ಬಿೇಗ ಜಡಿದತ 
ಪರತಿಭಟರೆ್ ಮನಡಿರತತ್ನುರ.ೆ  ಈ ರಿೇತಿಯ ಸ್ಮಸ್ೆೆಯತ ರನಜನೆದೆಂತ್ ಕ್ೆಲವು ಗ್ಾರಮ 
ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡತ ಬರತತಿುದತು, ಈ ಬಗೆ್ೆ ಸಕ್ಾಾರ ಸ್ೂಕು ಕರಮವನತು ಕ್ೆೈಗ್ೊಳಾಬೆೇಕ್ೆಂದತ 
ಕ್ೆೇಳಿಕ್ೂೆಳುಾತ್ೆುೇರ್ೆ. 
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 ಶ್ರೇ ಕೆ್ೂೇಟ್ ಶ್ರೇನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸ್ಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಗಳೆ, ಮನನೆ 
ಸ್ದಸ್ೆರತ  ಶ್ನೆವೆೇಳೆ ಅಡಿ ಕ್ೆೇಳಿದ ಪರಶೆುಗ್ೆ ಮನನೆ ಗ್ನರಮೇಣನಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚನಯತಚ 
ರನಜ್ಚ ಸ್ಚಿವರಿಂದ ಉತ್ುರ ಕ್ೊಡಿಸ್ತತ್ೆುೇರ್.ೆ 

 ಏ)ವಿಷಯ: ಆಥಿಾಕವನಗಿ ಹಿಂದತಳಿದ ವಗಾಗಳ ಜನರಿಗ್ೆ ಶ್ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಶೆೇಕಡ ೧೦ರಷತೆ 
   ಮೇಸ್ಲನತಿ ಕ್ನಯ್ದು ತ್ರತವ ಬಗ್ೆೆ. 
 
 ಶ್ರೇ ಎಸ್ಚ.ವಿಿ.ಸ್ಂಕನೂರ(ಪದವಿೇಧ್ರ ಕ್ೆೇತ್ರ):- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಗಳೆ, ಕ್ೆೇಂದರ ಸಕ್ಾಾರ 
ಆರ್ಥಾಕ್ವನಗಿ ಹಿಂದತಳಿದ ವಗಾದ ಜನರಿಗ್ ೆ (Economically weaker section) ಶ್ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ  
ಶೆೇಕಡ 10 ರಷತೆ ಮೇಸ್ಲನತಿ ನೇಡಬೆೇಕ್ೆಂದತ ಈ ಹಿಂದಯೆ್ದೇ ಘೂೇಷಣೆ ಮನಡಿದ.ೆ  ಈಗ್ನಗಲೆೇ 
ಕ್ೆೇರಳ, ಮಹನರನಷರ, ಗತಜರನತಚ ಸ್ೇೆರಿದಂತ್ ೆ ೧೧ ರನಜೆಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ನಯಾರೂಪಕ್ೆೆ ತ್ಂದ್ಧವ.ೆ  ಆದರ ೆ
ಕ್ನಾಾಟ್ಕ್ ರನಜೆ ಸಕ್ಾಾರ ಈ ಮೇಸ್ಲನತಿಯನತು ಜನರಿಗ್ೊಳಿಸಿಲಿವೆಂದತ ಆರ್ಥಾಕ್ವನಗಿ ಹಿಂದತಳಿದ 
ವಗಾಗಳ ಮೇಸ್ಲನತಿ ಹೂೆೇರನಟ ಸ್ಮತಿ ಆರೂೆೇಪ ಮನಡಿರತತ್ುದೆ. 

 ಸ್ರ್ನಮನೆ ಶ್ರೇ ಬಿ.ಎಸ್ಚ ಯಡಿಯೂರಪಪನವರತ ಮತಖೆಮಂತಿರ ಆಗಿದನುಗ ಆರ್ಥಾಕ್ವನಗಿ 
ಹಿಂದತಳಿದ ವಗಾಗಳಿಗ್ೆ ಶೇೆಕಡ 10 ರಷತೆ ಮೇಸ್ಲನತಿ ಜನರಿ ಮನಡಲತ ಸ್ಚಿವ ಸ್ಂಪತಟದ ಸ್ಭೆಯಲ್ಲಿ 
ನಣಾಯ ಕ್ೆೈಗ್ೂೆಳಾಲನಗಿದೆ.  ಆದರೆ ಆ ನಣಾಯ ಇದತವರೆಗ್ ೆ ಕ್ನಯಾಗತ್ ಆಗದೇೆ ಇರತವುದಕ್ೆೆ 
ಅಸ್ಮನಧನನ ವೆಕುಪಡಿಸಿ ಹೊೇರನಟ ಮನಡತವುದನಗಿ ಹಿಂದತಳಿದ ವಗಾಗಳ ಮೇಸ್ಲನತಿ ಹೊೇರನಟ 
ಸ್ಮತಿ ಹೆೇಳಿಕ್ೆ ನೇಡಿರತವರತ. 

 ಉಕ್ೆರೇನ್ಚನಲ್ಲಿ ಭನರತಿೇಯರತ ಸ್ತಮನರತ ೨೦,೦೦೦ ಮಂದ್ಧ ವಿದನಭನೆಸ್ ಪಡಯೆತತಿುದತು, 
ಅದರಲ್ಲಿ ಹೆಚಿಚನವರತ ಮೇಲಾಗಾಕ್ೆೆ ಸ್ೇೆರಿದ ಹನಗೂ ಆರ್ಥಾಕ್ವನಗಿ ಹಿಂದತಳಿದವರತ ಇರತವುದನಗಿ 
ಹೆೇಳಿಕ್ೆ ನೇಡಿರತವರತ.  ಅವರಲ್ಲಿ ಪರತಿಭ ೆ ಹನಗೂ ಕಲ್ಲಯತವ ಇಚೆಛ ಇದುರೂ ನಮಮ ದೆೇಶದಲ್ಲಿ 
ಅಂತ್ಹವರಿಗೆ್ ಸಿೇಟತ ಸಿಗದೆೇ ವಲಸೆ್ ಹೊೇಗಿದನುರಂೆದತ ಪರಸ್ನುಪಿಸಿರತವರತ.  ಈ ಹಿರೆ್ುಲೆಯಲ್ಲಿ 
ರನಜೆದ ಮತಖೆಮಂತಿರಗಳು ಈ ಕತರಿತ್ತ ಕ್ನನೂರ್ನತ್ಮಕ ಸ್ಲಹ ೆಪಡದೆತ ಅಗತ್ೆ ಮನನದಂಡಗಳನತು 
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ರೂಪಿಸಿ ಆರ್ಥಾಕ್ವನಗಿ ಹಿಂದತಳಿದ ವಗಾದ ಜನರಿಗ್ ೆಶ್ಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಉದೊೆೇಗದಲ್ಲಿ ಶೆೇಕಡ 10 ರಷತೆ 
ಮೇಸ್ಲನತಿ ಕ್ನಯ್ದು ರೂಪಿಸ್ಲತ ಒತ್ನುಯಿಸ್ತತ್ೆುೇರ್ೆ. 

 ಶ್ರೇ ಕೆ್ೂೇಟ್ ಶ್ರೇನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸ್ಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಗಳೆ, ಮನನೆ 
ಮತಖೆಮಂತಿರಗಳಿಂದ ಈ ಶ್ನೆವೆೇಳೆಯ ಪರಶೆುಗ್ೆ ಉತ್ುರ ಕ್ೂೆಡಿಸ್ತತ್ೆುೇರ್ೆ. 

 

 ಐ)ವಿಷಯ: ಬಳನಾರಿ ಜಿಲೆಿ ಸ್ಂಡೂರತ ತ್ನಲೂಿಕತ ಸ್ತಲನುನಪತರ ಗ್ನರಮವನತು ಸ್ಥಳನಂತ್ರ 
   ಮನಡತವ ಬಗೆ್ೆ. 
 ಶ್ರೇ ವೆೈ.ಎಂ.ಸ್ತಿೇಶ್ಚ (ಸ್ಥಳಿೇಯ ಸ್ಂಸೆ್ಥಗಳ ಕ್ೆೇತ್ರ):- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಗಳೆ, ಬಳನಾರಿ ಜಿಲೆಿ, 
ಸ್ಂಡೂರತ ತ್ನಲೂಿಕತ, ತ್ೂೆೇರಣಗಲತಿ ಗ್ಾರಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವನೆಪಿುಯ ಸ್ತಲನುನಪತರ (ಯರಬನಹಳಿಾ) 
ಗ್ನರಮದ ಸ್ತತ್ುಮತತ್ು ೮ ರಿಂದ ೧೦ ಕ್ೆಂಪತ ವಲಯಕ್ೆೆ ಸ್ೇೆರಿದ ಕ್ೆೈಗ್ನರಿಕ್ೆಗಳು ನಮನಾಣವನಗಿ 
ಕ್ನಯನಾಚರಣೆಯನತು ಮನಡತತಿುರತತ್ುವೆ.  ಈ ಕ್ೆೈಗ್ನರಿಕ್ೆಗಳಿಂದ ಹೊರಬರತವ ಎಲನಿ ಬಗೆ್ಯ 
ಮನಲ್ಲನೆದ್ಧಂದ ಇಲ್ಲಿನ ಜನತ್ೆಗೆ್ ಈ ಗ್ನರಮದಲ್ಲಿ ವನಸಿಸ್ಲತ ವನಸ್ಯೇಗೆ ಸ್ಥಳವನಗಿ 
ಉಳಿದ್ಧರತವುದ್ಧಲಿ. 

 ಆದಕ್ನರಣ ಈ ಗ್ನರಮದ ರೈೆತ್ರತ ಹನಗೂ ಕೂಲ್ಲ ಕ್ನಮಾಕರತಗಳಿಗ್ೆ ಸ್ೂಕು ಪರಿಹನರವನತು 
ನೇಡಿ ಸ್ತಲನುನಪತರ(ಯರಬನಹಳಿಾ) ಗ್ನರಮವನತು ಶ್ೇಘರ ಸ್ಥಳನಂತ್ರ ಮನಡಲತ ಸ್ೂಕು ಕರಮವನತು 
ತೆ್ಗೆ್ದತಕ್ೂೆಳುಾವಂತ್ೆ ಈ ಮೂಲಕ ಸಕ್ಾಾರವನತು ಕ್ೆೇಳಿಕ್ೂೆಳುಾತ್ೆುೇರ್ೆ.   

 ಶ್ರೇ ಕೆ್ೂೇಟ್ ಶ್ರೇನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸ್ಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಗಳೆ, ಮನನೆ 
ಸ್ದಸ್ೆರ ಈ ಶ್ನೆವೆೇಳೆ ಪರಶೆುಗ್ ೆಮನನೆ ಬೃಹತಚ ಮತ್ತು ಮಧ್ೆಮ ಕ್ೆೈಗ್ನರಿಕ್ನ ಸ್ಚಿವರಿಂದ ಉತ್ುರ 
ಕ್ೊಡಿಸ್ತತ್ುೆೇರೆ್. 
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04. ಸ್ಭನಪತಿಯವರ ಅನತಮತಿ ಮೇರೆಗ್ೆ ಪರಸ್ನುಪಿಸ್ಲಪಟೆ ವಿಷಯಗಳಿಗ್ೆ ಸ್ಂಬಂಧ್ಪಟೆ ಸ್ಚಿವರ 
ಹೆೇಳಿಕ್ೆಗಳು  

 ಅ) ವಿಷಯ:  ಮೇನತಗ್ನರರ ಮಹಿಳೆಯರ ಸ್ಬಲ್ಲೇಕರಣದ ಬಗೆ್ೆ 

 ಶ್ರೇ ಕ್ೊೇಟ್ ಶ್ರೇನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ:(ಸ್ಭನರ್ನಯಕರತ)(ಮೇನತಗ್ನರಿಕ್ೆ ಬಂದರತ ಮತ್ತು 
ಒಳರ್ನಡತ ಜಲಸ್ನರಿಗ್ೆ ಸ್ಚಿವರ ಪರವನಗಿ):- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಗಳೆ, ಮನನೆ ಸ್ದಸ್ೆರನದ ಗಣಪತಿ 
ದತಮನಮ ಉಳೆಾೇಕರಚರವರತ ದ್ಧರ್ನಂಕ:  8.3.2022ರಂದತ ಸ್ಭನಪತಿಯವರ ಅನತಮತಿ ಮೇರಗೆ್ ೆ
ಪರಸ್ನುಪಿಸಿದ ವಿಷಯಕ್ೆೆ ಸ್ದನದಲ್ಲಿ ಉತ್ುರವನತು ಮಂಡಿಸ್ತತಿುದೆುೇರ್ೆ.   

    (ಉತ್ುರ ಪರತಿ ಲಗತಿುಸ್ಲನಗಿದ)ೆ 
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  ಆ) ವಿಷಯ: ಕ್ನನೂನತ ಮತ್ತು ಸ್ತವೆವಸ್ೆಥಯನತು ಕ್ನಪ್ನಡತವ ಪ್ೊಲ್ಲೇಸ್ಚ 
                   ಇಲನಖ ೆಮನಫಿಯನ ಜೊತ್ೆ ಕ್ೆೈಜೂೆೇಡಿಸಿರತವ ಬಗೆ್ೆ. 
 

ಶ್ರೇ ಕೆ್ೂೇಟ್ ಶ್ರೇನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ:(ಸ್ಭನರ್ನಯಕರತ)(ಗೃಹ ಸ್ಚಿವರ ಪರವನಗಿ):- ಮಾನ್ಯ 
ಸಭಾಪತಿಗಳ,ೆ ಮನನೆ ಸ್ದಸ್ೆರನದ ಶ್ರೇ ಮತನರನಜತಗ್ೌಡ ಹನಗೂ ಶ್ರೇ ರಮೇಶ್ಚ ಗ್ೌಡ 
ಹೆರ್ಚ.ಎಂ.ರವರತಗಳು  ದ್ಧರ್ನಂಕ:  8.3.2022ರಂದತ ಸ್ಭನಪತಿಯವರ ಅನತಮತಿ ಮೇರಗೆ್ೆ 
ಪರಸ್ನುಪಿಸಿದ ವಿಷಯಕ್ೆೆ ಸ್ದನದಲ್ಲಿ ಉತ್ುರವನತು ಮಂಡಿಸ್ತತಿುದೆುೇರ್ೆ.       

(ಉತ್ುರ ಪರತಿ ಲಗತಿುಸ್ಲನಗಿದ)ೆ 
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__________________________________________________________________________________ 

          ಇ) ವಿಷಯ: ಮತಧೂೆೇಳ ತ್ನಲೂಿಕನ ಲೂೆೇಕ್ನಪತರದ ಹೆದನಚರಿಯಲ್ಲಿ ಪರತಿಮ 
    ಸ್ನಥಪರ್ೆ ಕತರಿತ್ತ. 
 

ಶ್ರೇ ಕೆ್ೂೇಟ್ ಶ್ರೇನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ:(ಸ್ಭನರ್ನಯಕರತ)(ಇಂಧ್ನ ಹನಗೂ ಕನುಡ ಮತ್ತು 
ಸ್ಂಸ್ೃತಿ ಸ್ಚಿವರ ಪರವನಗಿ):- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಗಳೆ, ಮನನೆ ಸ್ದಸ್ೆರನದ 
ಆರಚ.ಬಿ.ತಿಮನಮಪೂರರವರತ ದ್ಧರ್ನಂಕ:  9.3.2022ರಂದತ ಸ್ಭನಪತಿಯವರ ಅನತಮತಿ ಮೇರಗೆ್ೆ 
ಪರಸ್ನುಪಿಸಿದ ವಿಷಯಕ್ೆೆ ಸ್ದನದಲ್ಲಿ ಉತ್ುರವನತು ಮಂಡಿಸ್ತತಿುದೆುೇರ್ೆ.       

(ಉತ್ುರ ಪರತಿ ಲಗತಿುಸ್ಲನಗಿದ)ೆ 
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       ಈ) ವಿಷಯ: ತ್ೊೇಟಗ್ನರಿಕ್ನ ಇಲನಖಯೆಲ್ಲಿ ಮಹಿಳನ ಸಿಬಬಂದ್ಧಗಳಿಗ್ೆ ಅನಗತ್ೆ ಕರತಕತಳ 
    ನೇಡತತಿುರತವ ಬಗೆ್ೆ. 
 

ಶ್ರೇ ಕ್ೊೇಟ್ ಶ್ರೇನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ:(ಸ್ಭನರ್ನಯಕರತ)(ತ್ೊೇಟಗ್ನರಿಕ್ೆ  ಹನಗೂ ಯೇಜರೆ್, 
ಕ್ಾರ್ಾಕ್ರಮ ಸ್ಂಯೇಜರ್ೆ ಮತ್ತು ಸ್ನಂಖಿೆಕ ಸ್ಚಿವರ ಪರವನಗಿ):- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಗಳೆ, ಮನನೆ 
ಸ್ದಸ್ೆರನದ ಪಿ.ಎಂ. ಮತನರನಜತ ಗ್ೌಡರವರತ ದ್ಧರ್ನಂಕ:  9.3.2022ರಂದತ ಸ್ಭನಪತಿಯವರ 
ಅನತಮತಿ ಮೇರೆಗ್ ೆಪರಸ್ನುಪಿಸಿದ ವಿಷಯಕ್ೆೆ ಸ್ದನದಲ್ಲಿ ಉತ್ುರವನತು ಮಂಡಿಸ್ತತಿುದೆುೇರ್ೆ.   

    (ಉತ್ುರ ಪರತಿ ಲಗತಿುಸ್ಲನಗಿದ)ೆ 
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         ಉ) ವಿಷಯ: ಕಲಬತಗಿಾ ಜಿಲೆಿ ಅಳಂದ ಪಟೆಣದಲ್ಲಿ 1.3.2022ರಂದತ ಸ್ಕೆ್ಷನ್ಚ 
    144ನತು ಉಲಿಂಘಿಸಿದ ಬಗೆ್ೆ. 
 
 ಶ್ರೇ ಕೆ್ೂೇಟ್ ಶ್ರೇನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ:(ಸ್ಭನರ್ನಯಕರತ)(ಗೃಹ ಸ್ಚಿವರ ಪರವನಗಿ):- ಮಾನ್ಯ 
ಸಭಾಪತಿಗಳ,ೆ ಮನನೆ ಸ್ದಸ್ೆರನದ ಸಿ.ಎಂ. ಇಬನರಹಿಂರವರತ ದ್ಧರ್ನಂಕ:  9.3.2022ರಂದತ 
ಸ್ಭನಪತಿಯವರ ಅನತಮತಿ ಮೇರಗೆ್ ೆ ಪರಸ್ನುಪಿಸಿದ ವಿಷಯಕ್ೆೆ ಸ್ದನದಲ್ಲಿ ಉತ್ುರವನತು 
ಮಂಡಿಸ್ತತಿುದುೆೇರೆ್.   

    (ಉತ್ುರ ಪರತಿ ಲಗತಿುಸ್ಲನಗಿದ)ೆ 
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   ಊ) ವಿಷಯ: ಬೆಂಗಳೂರತ ನಗರದಲ್ಲಿ ಬೆೇಸಿಗ್ೆ ಪ್ನರರಂಭವನಗತವ ಮತನುವೆೇ ಕತಡಿಯತವ 
    ನೇರಿಗ್ೆ ತ್ೊಂದರಯೆನಗಿರತವ ಬಗೆ್ೆ. 
 

ಶ್ರೇ ಕೆ್ೂೇಟ್ ಶ್ರೇನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ:(ಸ್ಭನರ್ನಯಕರತ)(ಮತಖೆ ಮಂತಿರಗಳ ಪರವನಗಿ):- 
ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಗಳೆ, ಮನನೆ ಸ್ದಸ್ೆರನದ ಕ್ೆ.ಹರಿೇಶ್ಚ ಕತಮನರಚರವರತ ದ್ಧರ್ನಂಕ:  
10.3.2022ರಂದತ ಸ್ಭನಪತಿಯವರ ಅನತಮತಿ ಮೇರಗೆ್ ೆ ಪರಸ್ನುಪಿಸಿದ ವಿಷಯಕ್ೆೆ ಸ್ದನದಲ್ಲಿ 
ಉತ್ುರವನತು ಮಂಡಿಸ್ತತಿುದುೆೇರ್.ೆ   

    (ಉತ್ುರ ಪರತಿ ಲಗತಿುಸ್ಲನಗಿದ)ೆ 
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     ಋ) ವಿಷಯ: ರನಜೆದಲ್ಲಿ ಕಳಪ್ ೆಗತಣ ಮಟೆದ ಆಹನರ ತ್ಯನರಿಕ್ೆ ಮತ್ತು ಸ್ೇೆವರ್ಯೆಿಂದ  
   ಜನರ ಆರೂೆೇಗೆದ ಮೇಲ ೆದತಷಪರಿಣನಮ ಬಗೆ್ೆ. 
 

ಶ್ರೇ ಕ್ೊೇಟ್ ಶ್ರೇನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ:(ಸ್ಭನರ್ನಯಕರತ)(ಆರೂೆೇಗೆ ಮತ್ತು ಕತಟತಂಬ ಕಲನೆಣ 
ಹನಗೂ ವೆೈದೆಕೇಯ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸ್ಚಿವರ ಪರವನಗಿ):- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಗಳೆ, ಮನನೆ ಸ್ದಸ್ೆರನದ 
ಡನ:ತಿಮಮಯೆರವರತ ದ್ಧರ್ನಂಕ:  10.3.2022ರಂದತ ಸ್ಭನಪತಿಯವರ ಅನತಮತಿ ಮೇರಗೆ್ ೆ
ಪರಸ್ನುಪಿಸಿದ ವಿಷಯಕ್ೆೆ ಸ್ದನದಲ್ಲಿ ಉತ್ುರವನತು ಮಂಡಿಸ್ತತಿುದೆುೇರ್ೆ.   

    (ಉತ್ುರ ಪರತಿ ಲಗತಿುಸ್ಲನಗಿದ)ೆ 
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 ಎ) ವಿಷಯ: ಖನಸ್ಗಿ ಶನಲೆಗಳ ನವಿೇಕರಣಕ್ೆೆ ಪರತಿ ವಷಾ ಅಜಿಾ ಸ್ಲ್ಲಿಸ್ತವ ಕತರಿತ್ತ 

ಶ್ರೇ ಕ್ೊೇಟ್ ಶ್ರೇನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ:(ಸ್ಭನರ್ನಯಕರತ)(ಪ್ನರಥಮಕ ಮತ್ತು ಪ್ೌರಢ ಶ್ಕ್ಷಣ 
ಹನಗೂ ಸ್ಕ್ನಲ ಸ್ಚಿವರ ಪರವನಗಿ):- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಗಳೆ, ಮನನೆ ಸ್ದಸ್ೆರನದ ಅರತಣ 
ಶಹನಪೂರರವರತ ದ್ಧರ್ನಂಕ:  10.3.2022ರಂದತ ಸ್ಭನಪತಿಯವರ ಅನತಮತಿ ಮೇರಗೆ್ ೆಪರಸ್ನುಪಿಸಿದ 
ವಿಷಯಕ್ೆೆ ಸ್ದನದಲ್ಲಿ ಉತ್ುರವನತು ಮಂಡಿಸ್ತತಿುದೆುೇರ್ೆ.       

(ಉತ್ುರ ಪರತಿ ಲಗತಿುಸ್ಲನಗಿದ)ೆ 
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 ಏ) ವಿಷಯ: ಧನರವನಡ ತ್ನಲೂಿಕನ ಸ್ೂೆೇಮನಪತರದ ಮಹಿಳಯೆಬಬಳ ಮೇಲೆ  
                  ಟಿ.ವಿ.ಚನನಲ್ಚ ವರದ್ಧಗ್ನರ ಅತ್ನೆಚನರ ಎಸ್ಗಿರತವ ಬಗೆ್ೆ. 
 

ಶ್ರೇ ಕೆ್ೂೇಟ್ ಶ್ರೇನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ:(ಸ್ಭನರ್ನಯಕರತ)(ಗೃಹ ಸ್ಚಿವರ ಪರವನಗಿ):- ಮಾನ್ಯ 
ಸಭಾಪತಿಗಳ,ೆ ಮನನೆ ಸ್ದಸ್ೆರನದ ಶ್ರೇಮತಿ ಭನರತಿ ಶೆಟಿೆರವರತ ದ್ಧರ್ನಂಕ:  10.3.2022ರಂದತ 
ಸ್ಭನಪತಿಯವರ ಅನತಮತಿ ಮೇರಗೆ್ ೆ ಪರಸ್ನುಪಿಸಿದ ವಿಷಯಕ್ೆೆ ಸ್ದನದಲ್ಲಿ ಉತ್ುರವನತು 
ಮಂಡಿಸ್ತತಿುದುೆೇರೆ್.   

    (ಉತ್ುರ ಪರತಿ ಲಗತಿುಸ್ಲನಗಿದ)ೆ 
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 ಐ) ವಿಷಯ: ರನಮನಗರ ಜಿಲೆಿಯ ಕ್ನಡಂಚಿನ ಗ್ನರಮಗಳಿಗ್ೆ ಆರ್ೆಗಳ ಹನವಳಿಯಿಂದ  
                 ರೈೆತ್ರಿಗ್ ೆಆಗತತಿುರತವ ತ್ೊಂದರೆಗಳ ಬಗೆ್ೆ. 
 

ಶ್ರೇ ಕೆ್ೂೇಟ್ ಶ್ರೇನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ:(ಸ್ಭನರ್ನಯಕರತ)(ಕಂದನಯ ಸ್ಚಿವರ ಪರವನಗಿ):- 
ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಗಳೆ, ಮನನೆ ಸ್ದಸ್ೆರನದ ಎಸ್ಚ.ರವಿರವರತ ದ್ಧರ್ನಂಕ:  10.3.2022ರಂದತ 
ಸ್ಭನಪತಿಯವರ ಅನತಮತಿ ಮೇರಗೆ್ ೆ ಪರಸ್ನುಪಿಸಿದ ವಿಷಯಕ್ೆೆ ಸ್ದನದಲ್ಲಿ ಉತ್ುರವನತು 
ಮಂಡಿಸ್ತತಿುದುೆೇರೆ್.   

    (ಉತ್ುರ ಪರತಿ ಲಗತಿುಸ್ಲನಗಿದ)ೆ 
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 ಒ) ವಿಷಯ: ರನಜೆದಲ್ಲಿ ಕ್ೂೆೇ-ಆಪರೇೆಟಿವ ಸ್ೂೆಸ್ೈೆಟಿಗಳು ಅಧಿಕ ಬಡಿಿ ಆಮಷ ಒಡಿಿ ಠೇೆವಣಿ 
   ಹಣ ನೇಡಲತ ಸ್ನಧ್ೆವನಗದ್ಧರತವ ಬಗೆ್ೆ. 
 
 ಶ್ರೇ ಕ್ೊೇಟ್ ಶ್ರೇನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ:(ಸ್ಭನರ್ನಯಕರತ)(ಸ್ಹಕ್ನರ ಸ್ಚಿವರ ಪರವನಗಿ):- 
ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಗಳೆ, ಮನನೆ ಸ್ದಸ್ೆರನದ ಸ್ಲ್ಲೇಂ ಅಹಮದ್ಚರವರತ ದ್ಧರ್ನಂಕ:  
10.3.2022ರಂದತ ಸ್ಭನಪತಿಯವರ ಅನತಮತಿ ಮೇರಗೆ್ ೆ ಪರಸ್ನುಪಿಸಿದ ವಿಷಯಕ್ೆೆ ಸ್ದನದಲ್ಲಿ 
ಉತ್ುರವನತು ಮಂಡಿಸ್ತತಿುದುೆೇರ್ೆ.       

(ಉತ್ುರ ಪರತಿ ಲಗತಿುಸ್ಲನಗಿದ)ೆ 
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 ಓ) ವಿಷಯ: ಖನಸ್ಗಿ ಅನತದನನತ್ ಐಟಿಐ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸ್ಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿನ ಸಿಬಬಂದ್ಧಗಳಿಗ್ೆ ನವೆಂಬರಚ 
    2021ರಿಂದ ವೆೇತ್ನ ಬಿಡತಗಡೆಯನಗದ್ಧರತವ ಬಗೆ್ೆ. 
 
 ಶ್ರೇ ಕ್ೊೇಟ್ ಶ್ರೇನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ:(ಸ್ಭನರ್ನಯಕರತ)(ಉನುತ್ ಶ್ಕ್ಷಣ, ಐಟಿ-ಬಿಟಿ, ವಿಜ್ಞನನ 
ಮತ್ತು ತ್ಂತ್ರಜ್ಞನನ, ವಿದತೆರ್ನಮನ ಮತ್ತು ಕ್ೌಶಲನೆಭಿವೃದ್ಧಿ, ಉದೆಮಶ್ೇಲತೆ್ ಮತ್ತು ಜಿೇವರ್ೊೇಪ್ನಯ 
ಸ್ಚಿವರ ಪರವನಗಿ):- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಗಳೆ, ಮನನೆ ಸ್ದಸ್ೆರನದ ಅರತಣ ಶಹನಪೂರರವರತ 
ದ್ಧರ್ನಂಕ:  11.3.2022ರಂದತ ಸ್ಭನಪತಿಯವರ ಅನತಮತಿ ಮೇರಗೆ್ೆ ಪರಸ್ನುಪಿಸಿದ ವಿಷಯಕ್ೆೆ 
ಸ್ದನದಲ್ಲಿ ಉತ್ುರವನತು ಮಂಡಿಸ್ತತಿುದುೆೇರೆ್.       

(ಉತ್ುರ ಪರತಿ ಲಗತಿುಸ್ಲನಗಿದ)ೆ 
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 ಔ) ವಿಷಯ: ತ್ತಮಕೂರತ ಜಿಲೆಿ ಗತಬಿಬ ತ್ನಲೂಿಕನ ಅಮಮನಘಟೆ ಅರಣೆ ಪರದೆೇಶದಲ್ಲಿ 
       ಜಮೇನತ ಒತ್ತುವರಿ ಹೆಸ್ರಿನಲ್ಲಿ ರೈೆತ್ರತ ಬಳೆೆದ ಬೆಳೆಗಳನತು ಅರಣೆ 
       ಇಲನಖ ೆರ್ನಶಪಡಿಸಿರತವ ಬಗೆ್ೆ. 
 
 ಶ್ರೇ ಕೆ್ೂೇಟ್ ಶ್ರೇನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ:(ಸ್ಭನರ್ನಯಕರತ)(ಅರಣೆ ಹನಗೂ ಆಹನರ ರ್ನಗರಿಕ 
ಸ್ರಬರನಜತ ಮತ್ತು ಗ್ನರಹಕರ ವೆವಹನರಗಳ ಸ್ಚಿವರ ಪರವನಗಿ):- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಗಳೆ, ಮನನೆ 
ಸ್ದಸ್ೆರನದ ರನಜೆೇಂದರ ರನಜಣಣರವರತ ದ್ಧರ್ನಂಕ:  11.3.2022ರಂದತ ಸ್ಭನಪತಿಯವರ ಅನತಮತಿ 
ಮೇರಗೆ್ ೆಪರಸ್ನುಪಿಸಿದ ವಿಷಯಕ್ೆೆ ಸ್ದನದಲ್ಲಿ ಉತ್ುರವನತು ಮಂಡಿಸ್ತತಿುದೆುೇರ್ೆ.     
    (ಉತ್ುರ ಪರತಿ ಲಗತಿುಸ್ಲನಗಿದ)ೆ 
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 ಅಂ) ವಿಷಯ: ಕನಕಪತರ ತ್ನಲೂಿಕನ ಹನರೊೇಹಳಿಾ ಹೊೇಬಳಿ ಕ್ೂೆಟೆಗ್ನಳು ಗ್ನರಮ  
   ಪಂಚನಯಿತಿ ವನೆಪಿುಯ ಸಿಂದನೆ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸ್ವೆಾ ಕ್ನಯಾದ ಬಗೆ್ೆ. 
 

ಶ್ರೇ ಕೆ್ೂೇಟ್ ಶ್ರೇನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ:(ಸ್ಭನರ್ನಯಕರತ)(ಕಂದನಯ ಸ್ಚಿವರ ಪರವನಗಿ):- 
ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಗಳೆ, ಮನನೆ ಸ್ದಸ್ೆರನದ ಎಸ್ಚ.ರವಿರವರತ ದ್ಧರ್ನಂಕ:  11.3.2022ರಂದತ 
ಸ್ಭನಪತಿಯವರ ಅನತಮತಿ ಮೇರಗೆ್ ೆ ಪರಸ್ನುಪಿಸಿದ ವಿಷಯಕ್ೆೆ ಸ್ದನದಲ್ಲಿ ಉತ್ುರವನತು 
ಮಂಡಿಸ್ತತಿುದುೆೇರೆ್.   

    (ಉತ್ುರ ಪರತಿ ಲಗತಿುಸ್ಲನಗಿದ)ೆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



105 

                                                                                                                                                  ವಿಪ/15-03-2022   
“ wzÀÄÝ¥ÀrAiÀiÁUÀzÀ ¥Àæw/unedited copy/£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ¼À°è CxÀªÁ ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉUÁV G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀPÀÆqÀzÀÄ 

__________________________________________________________________________________ 

         ಅಃ) ವಿಷಯ: ಸ್ಕ್ನಾರಿ ಇಲನಖಗೆಳಲ್ಲಿ ರೆ್ೇಮಕಗ್ೂೆಂಡ ಪರಿಶ್ಷೆ ಪಂಗಡದ ಗ್ೊಂಡ 
   ಟೊೇಕರೆ, ಕ್ೊೇಳಿ ಜನತಿಗಳ ಸಿಂಧ್ತತ್ಾ ಪರಮನಣ ಪತ್ರ ನೇಡಿಕ್ೆ ಕತರಿತ್ತ 
 
 ಶ್ರೇ ಕ್ೊೇಟ್ ಶ್ರೇನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ:(ಸ್ಭನರ್ನಯಕರತ)(ಸ್ನರಿಗ್ ೆಹನಗೂ ಪರಿಶ್ಷೆ ಪಂಗಡಗಳ 
ಕಲನೆಣ ಇಲನಖನ ಸ್ಚಿವರ ಪರವನಗಿ):- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಗಳೆ, ಮನನೆ ಸ್ದಸ್ೆರನದ ಶಶ್ಲ್ಚ 
ಜಿ.ನಮೇಶ್ಯವರತ ದ್ಧರ್ನಂಕ:  14.3.2022ರಂದತ ಸ್ಭನಪತಿಯವರ ಅನತಮತಿ ಮೇರಗೆ್ೆ 
ಪರಸ್ನುಪಿಸಿದ ವಿಷಯಕ್ೆೆ ಸ್ದನದಲ್ಲಿ ಉತ್ುರವನತು ಮಂಡಿಸ್ತತಿುದೆುೇರ್ೆ.   

    (ಉತ್ುರ ಪರತಿ ಲಗತಿುಸ್ಲನಗಿದ)ೆ 

 

               (ಮತಂದತ . . .) 
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340/15-3-2022/12-30/bkp-ak 

    (ಸ್ಭನಪತಿಯವರತ  ಪಿೇಠದಲ್ಲಿದುರತ)   

ಸ್ಭನಪತಿಯವರತ:-   ಉತ್ುರಗಳನತು  ಮಂಡಿಸ್ಲನಯಿತ್ತ.   ಈ  ಉತ್ುರಗಳು  
ಅವರತಗಳಿಗ್ ೆ ಮತಟತೆತ್ುದಯೆ್ದೇ? 

ಶ್ರೇ  ಕ್ೊೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ್    ಪೂಜನರಿ:-    ಹೌದತ,  ಮನನೆ  ಸ್ಭನಪತಿಯವರ,ೆ   
ಎಲಿರಿಗೂ  ಉತ್ುರಗಳು  ಮತಟತೆತ್ುವೆ.    ಈ  ವಿಚನರದಲ್ಲಿ  ಮನನೆ  ವಿರೂೆೇಧ್ ಪಕ್ಷದ  
ರ್ನಯಕರಿಗ್ ೆ  ಸ್ಮನಧನನವನಗಿದೆ   ಎಂದತ  ತಿಳಿದತಕ್ೊಂಡಿದೆುೇರ್ೆ.  ಏಕಂದರ,ೆ ನರ್ುೆ  ಮತ್ತು 
ಇವತಿುನದುನತು  ರ್ನನತ  ಒಟಿೆಗ್ೆ   ಕ್ೊಟಿೆದೆುೇರೆ್.  

05. ಪರಕಟಣ ೆ

 ವಿಷಯ: ಸ್ದನದಲ್ಲಿ ಕಡನಿಯವನಗಿ ಹನಜರಿರಬೆೇಕ್ನದ ಸ್ಚಿವರತ ಹನಗೂ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳ ಬಗೆ್ೆ 

ಸ್ಭನಪತಿಯವರತ:- ಶ್ರೇಯತತ್  ಕ್.ೆಎಸ್ಚ.ಈಶಾರಪಪನವರತ, ಶ್ರೇಯತತ್ ಆರ.  
ಅಶೆ್ೇರ್ಚರವರತ, ಶ್ರೇಯತತ್ ಶ್ರೇರನಮಲತರವರತ ಶ್ರೇಯತತ್  ರ್ನರನಯಣಗ್ೌಡ,  ಶ್ರೇಯತತ್  
ಮತನರತ್ು,ಶ್ರೇಯತತ್  ಬಿ.ಸಿ.  ಪ್ನಟಿೇಲ್ಚ  ರವರತ ಇವರತಗಳು  ಇಂದತ  ಸ್ದನದಲ್ಲಿ  
ಹನಜರಿರಬೆೇಕ್ನಗಿತ್ತು.  ಹನಜರಿರತವುದ್ಧಲಿ.   ಶ್ರೇಯತತ್ ಬಿ.ಸಿ.  ಪ್ನಟಿೇಲ್ಚರವರತ  ನನು 
ಅನತಮತಿಯನತು  ಪಡದೆ್ಧದನುರ.ೆ ಸ್ಭನರ್ನಯಕರ,ೆ ರ್ನನತ  ಪರತಿದ್ಧನವು  ಮಂತಿರಗಳು  ಇರಬೇೆಕ್ೆಂದತ  
ಹೆೇಳುತ್ುೆೇರೆ್.     ಆಗ  ತ್ನವು ಸ್ಹ ಹೌದತ  ಎಂದತ  ಹೇೆಳುತಿುೇರಿ.   ಯನರತ   ಇರತವುದ್ಧಲಿ,       
ನೇವು   ಹೆೇಳಲೆೇ  ಬೇೆಡಿ,  ಎಂದತ ನನಗ್ ೆ ಹೆೇಳಿದರ,ೆ  ರ್ನನತ ರ್ನಳೆಯಿಂದ  ಹೆೇಳುವುದ್ಧಲಿ.   

     ಶ್ರೇ  ಕ್ೊೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ್    ಪೂಜನರಿ:-    ಮನನೆ  ಸ್ಭನಪತಿಯವರೆ,     ಸ್ಾಲಪ  ಹೆಚತಚ  
ಕಡಿಮಯನಗಿದ,ೆ   ಸ್ರಿಪಡಿಸಿಕ್ೊಳುಾತ್ೆುೇವೆ. 



107 

                                                                                                                                                  ವಿಪ/15-03-2022   
“ wzÀÄÝ¥ÀrAiÀiÁUÀzÀ ¥Àæw/unedited copy/£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ¼À°è CxÀªÁ ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉUÁV G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀPÀÆqÀzÀÄ 

__________________________________________________________________________________ 

ಸ್ಭನಪತಿಯವರತ:- ರ್ನನತ  ಎಷತೆ ಸ್ನರಿ  ಹೆೇಳಲ್ಲಕ್ೆೆ ಆಗತತ್ುದೆ,  ಸ್ದನದಲ್ಲಿ  
ಕಡನಿಯವನಗಿ  ಇರಬೇೆಕ್ೆಂದತ  ನೇವು ಅವರತಗಳಿಗ್ೆ ಹೆೇಳಬೆೇಕಲಿವೆೇ?   

ಶ್ರೇ   ಪರಕ್ನಶ್ಚ  ಕ್.ೆ   ರನಠೂೆೇಡಚ( ವಿರೂೆೇಧ್  ಪಕ್ಷದ   ಮತಖೆ  ಸ್ಚೆೇತ್ಕರತ):-  ಮನನೆ  
ಸ್ಭನಪತಿಯವರ,ೆ       ಪರತಿದ್ಧವಸ್ವೂ  ಸ್ಹ   ಇದೆೇ  ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ  ಆಗತತಿುದೆ.    ತ್ನವು   
ಹೆೇಳುತ್ುಲೇೆ  ಇದ್ಧುೇರಿ.   ಆದರೂ ಸ್ಹ   ಇದೆೇ   ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ  ಅಗತತಿುದೆ.    ತ್ನವು ಸ್ಕ್ನಾರಕ್ೆೆ  
ಆದೆೇಶ ಮನಡಬೇೆಕತ.  

ಸ್ಭನಪತಿಯವರತ:-   ಶ್ರೇಯತತ್ ಅಶೆ್ೇರ್ಚರವರ,ೆ ತ್ನವು  ಹಿಂದತಗಡೆ   ಏತ್ಕ್ೆೆ  
ಕತಳಿತಿದ್ಧುೇರಿ.   ಕ್ನಣಿಸ್ತವುದ್ಧಲಿ.   ಮತಂದ ೆ ಬಂದತ   ಕತಳಿತ್ತಕ್ೊಳಿಾ.  

 ಶ್ರೇ  ಕ್ೊೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ್    ಪೂಜನರಿ:-    ಮನನೆ  ಸ್ಭನಪತಿಯವರ,ೆ       9 ಜನ  
ಮಂತಿರಗಳು     ಹನಜರನಗಿರತತ್ನುರೆ.  

ಶ್ರೇ  ಕ್.ೆಟಿ. ಶ್ರೇಕಂಠೆೇಗ್ೌಡ(  ಪದವಿೇಧ್ರರ  ಕ್ೆೇತ್ರ) :-   ಮನನೆ  ಸ್ಭನಪತಿಯವರ,ೆ ರ್ನನತ   
ಯೇಜರ್ನ  ಸ್ಚಿವರಲ್ಲಿ  ಮನವಿ ಮನಡಿದೆು.  ಅವರತ  ಪರಸ್ತುತ್ ಮಗಸ್ನಲೆಯಲ್ಲಿರಬಹತದತ. 
ದಯವಿಟತೆ  ಅವರನತು ಕರಸೆಿ.    ಈಗ  ಮನನೆ ಸ್ಚಿವರತ   ಬಂದರತ.       

      ಸ್ಭನಪತಿಯವರತ:- ಸ್ದನದಲ್ಲಿ   ಇರಬೇೆಕ್ನದ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು: ಶ್ರೇ ಶತಭನಷಚಚಂದರ, ಶ್ರೇಮತಿ   
ಕ್.ೆ ಜೊೆೇತಿ, ಶ್ರೇಮತಿ ಶನೆಮಲ, ಶ್ರೇ ಇಕ್ನಬಲ್ಚ,  ಶ್ರೇಮತಿ  ವಿರೆ್ೂೇದ ಪಿರಯನ, ಶ್ರೇ  ಪರಭತಲ್ಲಂಗ್ನ  
ಕಟಿೆ.   

ಶ್ರೇ  ಕ್.ೆಟಿ. ಶ್ರೇಕಂಠೆೇಗ್ೌಡ :-   ಮನನೆ  ಸ್ಭನಪತಿಯವರ,ೆ 

ಸ್ಭನಪತಿಯವರತ:-   ಶ್ರೇಯತತ್   ಪರಕ್ನಶ್ಚ ಕ್.ೆ  ರನಠೂೆೇಡಚ ರವರತ   ಪರಸ್ನುಪಿಸಿದ  
ವಿಷಯಕ್ೆೆ    ಸ್ಂಬಂಧಿಸಿದಂದತ್ೆ   ರ್ನನತ  ಉತ್ುರವನತು  ಹೆೇಳುತಿುದೆುೇರೆ್..    ಶ್ರೇಯತತ್ 
ರನಠೂೆೇಡಚ ರವರೆ,    ನನು     ಕ್ೆಲಸ್, ರ್ನನತ   ಈ  ವಿಚನರವನಗಿ    ಪರತಿದ್ಧನವೂ  ಹೆೇಳುತ್ುೆೇರೆ್.  
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ಈ  ವಿಚನರ  ಸ್ಭನರ್ನಯಕರಿಗ್ೆ   ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ನಾರಕ್ೆೆ  ಬಿಟೆ  ವಿಚನರ.   ಮಂತಿರಗಳು  
ಬಂದ್ಧದನುರೂೆೇ   ಇಲಿವೊೇ     ಎಂದತ   ಅವರತ  ಹೆೇಳಬೆೇಕತ.     ರ್ನನತ  ಏನತ  ಮನಡಬೇೆಕತ  
ಹೆೇಳಿ.   

ಶ್ರೇ ಕೆ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ್  ಪೂಜನರಿ :-    ಮನನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರ,ೆ     ತ್ನವು  ಏನತ  
ಕ್ೆೇಳಿದ್ಧುೇರಿ, ಅದಕ್ೆೆ  ರ್ನನತ   ಉತ್ುರವನತು  ಹೆೇಳುತ್ೆುೇರ್ೆ. 9 ಜನ ಮಂತಿರಗಳು  ಬಂದ್ಧದನುರ.ೆ ಅದರಲ್ಲಿ  
ಒಬಬರೂೆೇ  ಇಬಬರೊೇ   ಹೂೆರಗಡ ೆ ಇರಬಹತದತ.  ಅವರತ  ಬರತತ್ನುರೆ.   ಈ  ರಿೇತಿ  ಇರತವುದತ   
ಮನಮೂಲ್ಲ.     ನಮಮ  ಆದೆೇಶದ  ಮೇರಗೆ್ೆ  ದ್ಧವಸ್ದ್ಧಂದ ದ್ಧವಸ್ಕ್ೆೆ  ಹೆಚಿಚನದನಗಿ ಮಂತಿರಗಳು 
ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು  ಬರತತ್ನುರೆ.   

ಶ್ರೇ  ಪರಕ್ನಶ್ಚ  ಕ್.ೆ  ರನಠೊೇಡಚ:- ಮನನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರ,ೆ  ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು  ಇರತವುದ್ಧಲಿ.   

ಶ್ರೇ   ಎಸ್ಚ,ರವಿ( ಸ್ಥಳಿೇಯ ಸ್ಂಸ್ಥೆಗಳ  ಕೆ್ೇತ್ರ):-   ಈ  ನಟಿೆನಲ್ಲಿ  ಸ್ೂಕು  ವೆವಸೆ್ಥ  
ಮನಡಲತ   ಸ್ಕ್ನಾರಿ  ಮತಖೆ  ಸ್ಚೆೇತ್ಕರನತು  ರೆ್ೇಮಕ  ಮನಡಬೇೆಕಲಿವೇೆ?   

ಶ್ರೇ  ಕ್ೊೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ್    ಪೂಜನರಿ:- ಮನನೆ  ಸ್ಭನಪತಿಯವರ,ೆ   ಇಷೆರಲ್ಲಿಯ್ದೇ   
ಸ್ಕ್ನಾರಿ ಮತಖೆ  ಸ್ಚೆೇತ್ಕರ  ರೆ್ೇಮಕವನಗಲ್ಲದತು   ಮನನೆ  ಸ್ದಸ್ೆರತಗಳ  ಆಸ್ಯೆನತು  
ಪೂರೈೆಸ್ತತ್ನುರೆ.   

 
 
 
 
 
 
 
 



109 

                                                                                                                                                  ವಿಪ/15-03-2022   
“ wzÀÄÝ¥ÀrAiÀiÁUÀzÀ ¥Àæw/unedited copy/£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ¼À°è CxÀªÁ ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉUÁV G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀPÀÆqÀzÀÄ 

__________________________________________________________________________________ 

06. ಹಕತೆಚತೆತಿ    ಪರಸ್ನುವ    
     - (ಚಚಾೆಗೆ್  ಅನತಮತಿ   ಕ್ೊೇರಿಕ್ೆ) 

 
ವಿಷಯ:   ಶನಸ್ಕರ   ಪರದೆೇಶನಭಿವೃದ್ಧಿ   ನಧಿಯನತು  ಕರೂೆೇರ್ನ      ನಮತ್ು     
          ಕಡಿತ್ಗ್ೊಳಿಸಿರತವುದತ   ಹನಗೂ   ೨೦೧೮-೧೯ರ್ೆೇ  ಸ್ನಲ್ಲನಲ್ಲಿ  ಸ್ನರನಸ್ಗಟನಗಿ 

ವನಪಸ್ತಸ  ತ್ೆಗ್ದೆತಕ್ೊಂಡಿರತವಂತ್ಹ  ದತರಂತ್ದ   ಬಗೆ್ೆ.  
---  - 

ಶ್ರೇ  ಕ್.ೆಟಿ.  ಶ್ರೇಕಂಠೆೇಗ್ೌಡ:-   ಮನನೆ  ಸ್ಭನಪತಿಯವರ,ೆ   ವಿಧನನ  ಪರಿಷತಿುನ  ಎಲನಿ  
ಸ್ದಸ್ೆರಿಗೆ್     ಹಕತೆಚತೆತಿಯನಗಿರತವ   ವಿಚನರವನತು  ತ್ಮಮ ಮತಂದೆ    ಪರಸ್ನುಪ  ಮನಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ    
ನಮಗ್ೆಲಿರಿಗೂ  ಪರದೆೇಶನಭಿವೃದ್ಧಿ   ಎಂದತ ಹೆೇಳಿ,   ಬಜೆಟಚ ಮೂಲಕ  ಒಂದತ ವಷಾಕ್ೆೆ 2  
ಕ್ೊೇಟಿ  ರೂಪ್ನಯಿಗಳ  ಹಣ  ಕ್ೊಡತವಂತ್ಹ  ಪದಿತಿ  ಇದೆ.  

ಸ್ಭನಪತಿಯವರತ:-    ತ್ನವು  ಈ ಬಗೆ್ೆ  ಮನತ್ರ್ನಡಲತ  ರೆ್ೂೇಟಿಸ್ಚ ಕ್ೊಡಬೇೆಕತ.    

ಶ್ರೇ  ಕೆ್.ಟಿ.  ಶ್ರೇಕಂಠೆೇಗ್ೌಡ:-   ಮನನೆ  ಸ್ಭನಪತಿಯವರೆ,  ರೆ್ೂೇಟಿಸ್ಚ ಕ್ೊಟಿೆದೆುೇರ್ೆ.  
ಮತ್ತು  ಇದತ ವಿಶೆೇಷವನದ     ಹಕತೆಚತೆತಿ  ವಿಷಯವನದುರಿಂದ  ಇದನತು  ಪರಸ್ನುಪ  ಮನಡಲೇೆ  
ಬೆೇಕ್ನಗಿದೆ.  ಈ ಬಗೆ್ೆ  ಮನನೆ  ಮತಖೆಮಂತಿರಗಳು  ಬಜೆಟಚ ಮೇಲ ೆ ಉತ್ುರ  ಕ್ೊಡತವವರಿದನುರೆ.  
ಮತ್ತು ಸ್ಂಬಂಧ್ಪಟೆ  ಸ್ಚಿವರಿದನುರ.ೆ   ನಮಗ್ೆ  2   ಕ್ೂೆೇಟಿ  ರೂಪ್ನಯಿಗಳಲ್ಲಿ ಕರೂೆೇರ್ನ  
ವಿಚನರದಲ್ಲಿ    ಒಂದತ  ಸ್ಲ  ಒಂದತ  ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪ್ನಯಿಗಳನತು  ಕಡಿತ್ ಮನಡಿದರತ.    
ಮತ್ೊುಂದತ ಬನರಿ  50-60 ಲಕ್ಷ  ರೂಪ್ನಯಿಗಳನತು  ಕಡಿತ್  ಮನಡಿದರತ.    ಈಗ್ನಗಲೆೇ 
ನಮಗ್ೆ   ಈ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡೂವರ-ೆಮೂರತ  ಕ್ೊೇಟಿ  ರೂಪ್ನಯಿಗಳ  ಹಣವನತು    ಕಡಿತ್  
ಮನಡಿದನುರ.ೆ   ಈಗ  ದತರಂತ್  ಎಂದರ,ೆ  2018-19ರೆ್ೇ  ಸ್ನಲ್ಲನದತು  ಈಗ್ನಗಲೆೇ ಕಡಿತ್ವನಗಿ       
ಹೊೇಗಿದ.ೆ    ಬಹತಪ್ನಲತ  ಎಲನಿ  ಸ್ದಸ್ೆರ  ಅಂದರೆ  ವಿಧನನ ಸ್ಭೆಯ ಮತ್ತು ವಿಧನನ  
ಪರಿಷತಿುನ ಎಲನಿ  ಶನಸ್ಕರ  ಪರದೆೇಶನಭಿವೃದ್ಧಿ ನಧಿಯನತು ಇತಿಹನಸ್ದಲ್ಲಿ ಮಟೆಮದಲ್ಲಗ್ ೆ 
ಸ್ನರನಸ್ಗಟನಗಿ   ವನಪಸ್ತಸ  ತ್ೆಗೆ್ದತಕ್ೂೆಂಡಿರತ್ಕೆಂತ್ಹ  ದತರಂತ್  ಎದತರನಗಿದೆ.  ಇವತ್ತು  
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ಸ್ಕ್ನಾರದ   ವಿಚನರದಲ್ಲಿ   ತ್ಪತಪ ತಿಳುವಳಿಕ್ೆ  ಇದ.ೆ  ನಮಗ್ೆ   ಒಂದತ  ಬನರಿ  ರೆ್ೂೇಡಲ್ಚ 
ಆಫಿೇಸ್ರಚ   ಎಂದತ  ಹೆೇಳಿ, ಡಿ.ಸಿ.ಯಿಂದ  ಕತ್ತು  ಎ.ಸಿ.ಗೆ್  ಹನಕದರತ.     ಮತ್ೆು, ಎ.ಸಿ.ಯಿಂದ  
ಕತ್ತು  ಡಿ.ಸಿ.ಗೆ್   ಹನಕದರತ.    ಈ   ಎಸಿೆಮೇಟಚಗಳು   ಮತ್ತು O.M (Official 
Memorandum) ಗಳು  ಆಗತವುದಕ್ೆೆ  6  ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ   ಒಂದತ  ವಷಾ,  ಎರಡತ  
ವಷಾಗಳು  ಬೇೆಕತ.    O.M ಆಗಲ್ಲಕ್ೆೆ    ಒಂಧ್ತ ವಷಾ,  ಎರಡತ  ವಷಾ   ಬೆೇಕತ.   ಅದತ  
ಜಿಲನಿ  ಕ್ೆೇಂದರದಲ್ಲಿಯ್ದೇ  ಆಗಬೇೆಕತ. ನಮಗ್ೆ ರ್ನಲತೆ  ಜಿಲೆಿಗಳು  ಬರತತ್ುವೆ.    ಮೈಸ್ೂರಿನಲ್ಲಿ , 
ಮಂಡೆದಲ್ಲಿ, ಹನಸ್ನದಲ್ಲಿ  ಮತ್ತು  ಚನಮರನಜನಗರದಲ್ಲಿ   ಆಗಬೇೆಕತ.  ಎಸಿೆೇಮೇಟಚಗಳು   ವಿವಿಧ್  
ಹಂತ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅನತಮೇದರೆ್ಗ್ೂೆಂಡತ  ಕ್ನಮಗ್ನರಿಗಳು  ನಡಯೆತತಿುವ,ೆ   ಇವತ್ತು  ರ್ನನತ   ಒಂದತ  
ಉದನಹರಣೆೇಯನತು   ಹೆೇಳುತ್ುೆೇರೆ್.  ಮನನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರ,ೆ  ತ್ಮಮದೇೆ   60  ಲಕ್ಷ  
ರೂಪ್ನಯಿಗಳು   ವನಪಸ್ತಸ  ಹೊೇಗಿದ.ೆ  ಅದತ  ತ್ಮಗ್ೆ  ಗ್ೊತಿುದಯೆೇ  ಇಲಿವೊೇ  ಗ್ೂೆತಿುಲಿ.  

ಸ್ಭನಪತಿಯವರತ:- 2 ಕ್ೂೆೇಟಿ  60  ಲಕ್ಷ  ರೂಪ್ನಯಿಗಳು  ವನಪಸ್ತಸ  ಹೊೇಗಿದ.ೆ   

ಶ್ರೇ  ಕೆ್.ಟಿ.  ಶ್ರೇಕಂಠೆೇಗ್ೌಡ:-  2 ಕ್ೂೆೇಟಿ  60  ಲಕ್ಷ  ರೂಪ್ನಯಿಗಳು  ವನಪಸ್ತಸ  
ಹೊೇಗಿದ.ೆ  ಇದತ ಇನತು ಬಹಳ ಜನ  ಶನಸ್ಕರ  ಅರಿವಿಗೆ್   ಬಂದ್ಧರತವುದ್ಧಲಿ.  ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುನ 
ಮತ್ತು ವಿಧನನ  ಸ್ಭೆಯ ಶನಸ್ಕರತಗಳ ಪರದೆೇಶನಭಿವೃದ್ಧು ಅನತದನನದ ಕ್ೊೇಟಿ ಕ್ೊೇಟಿ  ಹಣವನತು 
ಸ್ಕ್ನಾರ   ಏಕ್ನಎಕ   ವನಪಸ್ತಸ  ತ್ೆಗೆ್ದತಕ್ೂೆಂಡತ  ಕ್ೆಟೆ ಸ್ಂಪರದನಯಕ್ೆೆ  ರ್ನಂದ್ಧ ಹನಡಿರತವುದಕ್ೆೆ  
ನನು ಸ್ಂಪೂಣಾ  ವಿರೂೆೇಧ್ವಿದೆ.    ಇದತ ನಮಮಲಿರ   ಹಕತೆಚತೆತಿಯನಗಿದೆ.   ರ್ನವು 
ಅನತದನನವನತು  ಹೆಚತಚ  ಮನಡಿ  ಎಂದತ  ಕ್ೆೇಳುತಿುದೆುೇವೆ,    ಮತೆ್ು  ನಮಗ್ೆ   ಕ್ೊಡಬೇೆಕ್ನದ 
ಬನಕ ಹಣವನತು  ಕ್ೊಡಿ ಎಂದತ  ಹೆೇಳಿ  ತ್ಮಮ ಅಧ್ೆಕ್ಷತ್ಯೆಲ್ಲಿ  ಸ್ಭ ೆ  ಮನಡಿದೆುೇವೆ.   ನಮಮ   
ಕ್ೊರತೆ್ಯನತು   ನೇಗಿಸ್ತವುದತ  ಇರಲ್ಲ, ಕ್ೂೆಟಿೆರತವಂತ್ಹ  ಹಣವರೆ್ುೇ  ಕತ್ತುಕ್ೂೆಂಡರ,ೆ  ವಿವಿಧ್   
ಹಂತ್ಹಗಳಲ್ಲಿರತವ ಕ್ನಮಗ್ನರಿಗಳ  ಸಿಥತಿ  ಏನತ?  ಅಗತ್ೆ ಬಿದುರ ೆ  ಹೊಸ್  ಮನಗಾಸ್ೂಚಿಗಳನತು 
ಕ್ೊಡಿ,  ಹೊಸ್ ಎಸಿೆಮೇಟಚ   ಮನಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ ಹೆೇಳಿ,  ಇಲಿವೆೇ  ಬೆೇಗ  ಮನಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ  ಹೆೇಳಿ  
ನಮಗ್ೆ  ರಿಮೈಂಡಚ  ಮನಡಿ.  ಅದನತು  ಬಿಟತೆ  ರೆ್ಗಡಿ  ಆಯಿತ್ತ  ಎಂದತ  ಹೆೇಳಿ, ಮೂಗರೆ್ುೇ   
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ಕ್ೊಯುರೆ ಹೆೇಗ್?ೆ  ಮತ್ೆು,  ಇನತು  ಏರೆ್ೂೇ ಆಯಿತ್ತ ಎಂದತ  ಹೆೇಳಿ   ಕತ್ುರ್ೆುೇ  ಕ್ೊಯುರೆ  ಹೆೇಗ್ೆ?    
ಆದುರಿಂದ,  ಈ  ವಿಚನರದಲ್ಲಿ ಪಿೇಠ  ರೆ್ರವಿಗೆ್   ಬರಬೆೇಕತ.  ಸ್ಚಿವರತ  ಇದನುರ,ೆ ಕೂಡಲೇೆ    
ನಮಮ ಎಲನಿ  ಅನತದನನವನತು   ಯಥನವತ್ನುಗಿ  ವನಪಸ್ತಸ ಕ್ೊಡಬೇೆಕತ. ಈ   ನಟಿೆನಲ್ಲಿ ಆದೆೇಶ 
ಮನಡಬೇೆಕತ.    ಏರ್ನದರೂ  ಬದಲನವಣೆಯ ಸ್ೂಚರೆ್ಗಳಿದುರೆ  ನಮಗ್ ೆ  ಕ್ೊಡಿ.    ರ್ನವು  
ಅದನತು ಪ್ನಲ್ಲಸ್ತತ್ೆುೇವೆ.    ನೇವು ನಮಗ್ೆ ಶಕುಯನತು  ತ್ತಂಬಬೆೇಕತ, ಹೆಚತಚವರಿಯನಗಿ  
ಅನತದನನವನತು   ಕ್ೊಡತವುದರ  ಬದಲ್ಲಗೆ್ ಕ್ೂೆಟಿೆದುರೆ್ುೇ  ಕತ್ತುಕ್ೂೆಂಡರೆ, ಹೆೇಗ್?ೆ  

(ಗ್ೊಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಎಸ್ಚ.ಎಲ್ಚ. ಭೊೇಜೆೇಗ್ೌಡ(ಶ್ಕ್ಷಕರ  ಕ್ೆೇತ್ರ):- ಮನನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರ,ೆ  ತ್ಮಗ್ೆ   ಈ 
ವಿಚನರದಲ್ಲಿ  ಅನತಭವವನಗಿದೆ. ತ್ಮಮ ಅಧ್ೆಕ್ಷತ್ೆಯಲ್ಲಿ ಆಥಿಾಕ  ಇಲನಖಯೆ   ಎಲನಿ  
ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳನತು ಒಳಗ್ೂೆಂಡತ, ಮಂತಿರಗಳನತು  ಒಳಗ್ೊಂಡಂತ್ ೆ  ಸ್ಭೆ  ಮನಡಿದ  ಸ್ಂದಭಾದಲ್ಲಿ  
ಏನತ  ಮನತ್ತ  ಕ್ೊಟೆರತ  ಮತ್ತು  ಏನತ  ನಣಾಯ ಮನಡಿದರತ   ಮತ್ತು   ಇವತ್ತು ಆಗಿರತವ 
ಪರಿಸಿಥತಿ ಏನತ,   ಏನತ?    ನಮಗ್ ೆ ಕ್ೊಡತವಂತ್ಹದತು  2  ಕ್ೊೇಟಿ  ರೂಪ್ನಯಿಗಳು.   
ರ್ನವುಗಳು  6-6  ಜಿಲೆಿಗಳಲ್ಲಿ  ಕ್ೆಲಸ್  ಮನಡಬೇೆಕತ,  ಅದರ  ಜೊತ್ೆಯಲ್ಲಿ, 3-3  ಶನಲೆಗಳನತು  
ದತ್ತು  ತೆ್ಗ್ೆದತಕ್ೂೆಳಾಬೆೇಕ್ಂೆದತ ಮತಖೆಮಂತಿರಗಳು  ಆದೆೇಶ   ಮನಡಿದತು, ಅದರಂತ್ ೆ ದತ್ತು 
ತ್ೆಗೆ್ದತಕ್ೂೆಂಡಿದುೆೇವ.ೆ    ಆ  ಕಡ ೆ    ಇಂತ್ಹ  ಶನಸ್ಕರ ದತ್ತು ಶನಲ ೆ  ಎಂದತ ಹೆೇಳಿ ಹೆಸ್ರತ   
ಬೆೇರ ೆ ಹನಕದನುರ.ೆ  ಅಲ್ಲಿ ಶೌಚನಲಯಗಳಿಲಿ,  ಕತಡಿಯತವುದಕ್ೆೆ  ನೇರತ ಇಲಿ.    

ಸ್ಭನಪತಿಯವರತ:-  ಈ  ವಿಚನರದಲ್ಲಿ ಎಲಿರದತು ಸ್ಮಸ್ೆೆ ಇದೆ.  ಇದಕ್ೆೆ    ಮನನೆ 
ಸ್ಚಿವರತ ಉತ್ುರ  ಹೇೆಳಬೇೆಕತ.  

ಶ್ರೇ  ಮತನರತ್ು (ತ್ೊೇಟಗ್ನರಿಕ್ೆ,  ಯೇಜರೆ್,    ಹನಗೂ  ಸ್ನಂಖಿೆಕ  ಸ್ಚಿವರತ):-  
ಮನನೆ  ಸ್ಭನಪತಿಯವರ,ೆ ಇದಕ್ೆೆ  ಸ್ಂಬಂಧ್ಪಟೆಂತ್ೆ  ಸ್ಂಪೂಣಾ  ಮನಹಿತಿಯನತು  ಕ್ೆೇಳಿದೆುೇರ್ೆ.  
ಅದತ ಬರತತ್ುದೆ.     ಬಂದ  ಕೂಡಲೇೆ   ಅಧ್ಾ ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ   ಉತ್ುರ   ಹೆೇಳುತ್ೆುೇರ್ೆ.      
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ಸ್ಭನಪತಿಯವರತ:-   ಆಯಿತ್ತ,  ಆಮೇಲೆ ಹೆೇಳಿ.   

ಶ್ರೇ ರಘುರ್ನಥ್ಚ ರನವಚ    ಮಲನೆಪೂರ(ೆವಿಧನನಸ್ಭನ    ಕೆ್ೇತ್ರ):-   ಮನನೆ  
ಸ್ಭನಪತಿಯವರ,ೆ   ವಿಶೆೇಷವನಗಿ  ನಮಮ  ಕಲನೆಣ  ಕರ್ನಾಟಕ   ಭನಗದಲ್ಲಿ     ನಂಜತಂಡಪಪ  
ವರದ್ಧಯ  ಆಧನರದ  ಮೇರೆಗ್ ೆ     ಈ  ವಷಾದ  ಅನತದನನದಲ್ಲಿ  ಮನನೆ  ಮತಖೆಮಂತಿರಗಳು   
ಕಲನೆಣ  ಕರ್ನಾಟಕ  ಭನಗಕ್ೆೆ   3 ಸ್ನವಿರ  ಕ್ೂೆೇಟಿ  ರೂಪ್ನಯಿಗಳನತು  ಕ್ೊಟಿೆದನುರ.ೆ  ಅವರನತು  
ಅಭಿನಂದ್ಧಸ್ತತ್ೆುೇರೆ್.   ಅದರ,ೆ   ಅಂಕ-ಸ್ಂಖೆೆ   ಮತ್ತು   ಯೇಜರೆ್ಗ್ ೆ ಸ್ಂಬಂಧ್ಪಟೆಂತೆ್  ಪರಧನನ 
ಕ್ನಯಾದಶ್ಾಗಳು ಒಂದತ  ಸ್ತತ್ೊುೇಲೆಯನತು ಹೊರಡಿಸಿದನುರ.ೆ  ಆ ಸ್ತತ್ೊುತೇಲೆ  ಎಷತೆ ದತರನದೃಷೆ    
ಇದೆ  ಎಂದರೆ, 2019-20, 2020-21,  2021-22   ಈ  ಮೂರತ  ವಷಾದಲ್ಲಿ  ವಿಧನನಸ್ಭ ೆ 
ಮತ್ತು  ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುನ ಸ್ದಸ್ೆರಿಗೆ್  ಏನತ ಎರಡೆರಡತ ಕ್ೊೇಟಿ  ರೂಪ್ನಯಿಗಳ  ಅನತದನನ  
ಬರಬೆೇಕ್ೊೇ     ಒಟತೆ  6 ಕ್ೊೇಟಿ  ರೂಪ್ನಯಿಗಳ  ಅನತದನನದಲ್ಲಿ  ಒಂದತ ಕ್ೊೇಟಿ  
ರೂಪ್ನಯಿಗಳನತು  ಖಚತಾ ಮನಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ ಹೆೇಳಿದನುರ.ೆ  2019-20 ರಲ್ಲಿ ಒಂದತ   ಕ್ೊೇಟಿ 
ರೂಪ್ನಯಿಗಳನತು  ಖಚತಾ  ಮನಡಬೇೆಕ್ನಗಿತ್ತು.  ನಮಮ ಜನರ  ಬೆೇಡಿಕ್ ೆಇರತವುದತ,       ರ್ನನತ  
ಎತ್ಕ್ೆೆ  ಕಲನೆಣ  ಕರ್ನಾಟಕದ   3000  ಕ್ೂೆೇಟಿ  ರೂಪ್ನಯಿಗಳ ಉದನಹನರಣೆಯನತು 
ಕ್ೊಡತತಿುದೆುೇರ್ೆಂದರ,ೆ         ನಮಮಕ  ಕಣತಣ ಮತಂದೆಯ್ದೇ  ಯೇಜರೆ್ಯನತು  ಮನಡತತ್ನುರ,ೆ  
ಒಬೊಬಬಬ  ಎಂ.ಎಲ್ಚ.ಎ.ಗೆ್   40 ಕ್ೊೇಟಿ-50 ಕ್ೊೇಟಿ  ರೂಪ್ನಯಿಗಳು  ಪರತಿ ವಷಾ  ಅನತದನನ 
ಬರತತ್ುದೆ.   ಆದರೆ,  ನಮಮ,   ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುನ ಸ್ದಸ್ೆರನತು  ಮೂಸಿ ಸ್ಹಿತ್  ರೆ್ೂೇಡತವುದ್ಧಲಿ.     
ನಮಗ್ೆ  ಕ್ೊಡತವಂತ್ಹ  2 ಕ್ೊೇಟಿ  ರೂಪ್ನಯಿಗಳ  ವಿಚನರದಲ್ಲಿ   ನಮಮ  ಪರಧನನ   
ಕ್ನಯಾದಶ್ಾಗಳು ಸ್ತತ್ೂೆುೇಲೆಯನತು  ಹೊರಡಿಸ್ತತ್ನುರ.ೆ  2019-20ರೆ್ೇ ಸ್ನಲ್ಲನ ಅನತದನನದಲ್ಲಿ  
ಒಂದತ  ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪ್ನಯಿಗಳನತು  ರ್ನವು ಕರೊೇರ್ನಗ್ೆ  ಬಳಸಿಕ್ೊಂಡಿದೆುೇವೆಂದತ ಹೆೇಳುತ್ನುರೆ.  
ನನುದತ 2019-20ರೆ್ೇ ಸ್ನಲ್ಲನ ಅನತದನನಕ್ೆೆ  ಸ್ಂಬಂಧ್ಪಟೆಂತ್ ೆ  ಯೇಜರೆ್ಯನಗಿದತು,  ಪೂಣಾ 
ಹಣ  ಖಚನಾಗಿದ.ೆ    2020-21 ರೆ್ೇ  ಸ್ನಲ್ಲನ ಅನತದನನಕ್ೆೆ  ಸ್ಂಬಂಧ್ಪಟೆಂತ್ೆ    ಯೇಜರೆ್ಯ 
ಪರಸ್ನುವರೆ್    ಕ್ೊಟಿೆದುರೆ,  ಅದನತು   held up ಮನಡಿದನುರ.ೆ ಇದತ ಅವೆೈಜನಾನಕ  ಮತ್ತು  
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ಅರ್ನೆಯವನಗಿದ.ೆ    ಒಂದತ  ಕಡ ೆ   ರ್ನವು ಶನಸ್ಕರತ ಎಂದತ  ಗ್ೌರವದ್ಧಂದ  ಹೆೇಳಿಕ್ೊಳುಾತ್ೆುೇವೆ.  
ಒಬೊಬಬಬ  ಎಂ.ಎಲ್ಚ.ಎ.ಗೆ್  40 ಕ್ೊೇಟಿ-50 ಕ್ೊೇಟಿ  ರೂಪ್ನಯಿಗಳು  ಪರತಿ ವಷಾ  ಅನತದನನ 
ಬರತತ್ುದೆ.   ಮತ್ೆು, ಕಲನೆಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಪರದೇೆಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ, ಮಲೆರ್ನಡತ ಅಭವೃದ್ಧು  
ಯೇಜರೆ್ಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದತ  ಪ್ೈೆಸ್ೆ  ಸ್ಮೇತ್  ಬಂದ್ಧರತವುದ್ಧಲಿವೆಂದತ  ನಮಮ ಸ್ುೆೇಹಿತ್ರತ  
ಹೆೇಳುತಿುದುರತ.     ಈ ರಿೇತಿಯ  ತ್ನರತ್ಮೆ ಮನಡತವುದತ  ಸ್ರಿಯಲಿ.  

         ಮತಂದತ. 

(341) 15.03.2022 01.10 ಎಸ್ಚವಿ-ಆರಚಎನ್ಚ                (ಸ್ಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಥತಿ) 

07. ವರದ್ಧಯರ್ೊುಪಿಪಸ್ತವುದತ 

  ಶ್ರೇ ಬಿ.ಜಿ.ಪ್ನಟಿೇಲ್ಚ (ಸ್ಥಳಿೇಯ ಸ್ಂಸೆ್ಥಗಳ ಕ್ೆೇತ್ರ):- ಮನನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇೆ, ವಿಧನನ 
ಮಂಡಲದ ಸ್ಭೆಯ ಮತಂದ್ಧಡಲನದ ಕ್ನಗದ ಪತ್ರಗಳ ಸ್ಮತಿ ೨೦೨೦-೨೧ರ್ೆೇ ಸ್ನಲ್ಲನ ೩೭ರೆ್ೇ 
ವರದ್ಧಯನತು ಸ್ಮತಿಯ ಅಧ್ೆಕ್ಷರ ಪರವನಗಿ ಸ್ಭೆಗ್ ೆಒಪಿಪಸ್ತತ್ೆುೇರ್.ೆ  

 ಸ್ಭನಪತಿಯವರತ:- ವರದ್ಧಯರೆ್ೂುಪಿಪಸ್ಲನಯಿತ್ತ.   

       ಈಗ  ವಿತಿುೇಯ ಕ್ನಯಾಕಲನಪವನತು ತ್ಗೆ್ೆದತಕ್ೂೆಳಾಲನಗತವುದತ.  ೫೨ ಜನ ಸ್ದಸ್ೆರತ 
ಹೆಸ್ರನತು ಕ್ೊಟಿೆದನುರೆ.  ಇದರಲ್ಲಿ ೧೭ ಜನ ಸ್ದಸ್ೆರತ ಮನತ್ರ್ನಡಿದನುರೆ.  ಮನನೆ ಭಂಡನರಿಯವರೇೆ, 
ನಮಗ್ೆ ಎಷತೆ ಸ್ಮಯ ಬೆೇಕ್ನಗತತ್ುದೆ ಎಂಬತದನತು ಹೆೇಳಿ.  ರ್ನನತ ಬೆಲ್ಚ ಹೊಡೆದನಗ ನೇವು 
ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂೆಳಾಬೇೆಕತ.   

ಶ್ರೇ ಎಸ್.ಎಲ್.ಭೊೇಜೆೇಗ್ೌಡ:- ಮನನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇೆ, ದಯಮನಡಿ ಹೊಸ್ದನಗಿ 
ಬಂದವರಿಗೆ್ ಹೆಚಿಚನ ಅವಕ್ನಶ ಕ್ೊಡಿ.  ಹಿರಿಯ ಸ್ದಸ್ೆರಿಗ್ಲೆನಿ ಒಂದೂೆಂದತ ಗಂಟ ೆಮನತ್ರ್ನಡಿದನುರೆ.   
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ಶ್ರೇ ಮಂಜತರ್ನಥ್ಚ ಭಂಡನರಿ (ಸ್ಥಳಿೇಯ ಸ್ಂಸೆ್ಥಗಳ ಕ್ೆೇತ್ರ):_ ಮನನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇೆ, 
ರ್ನನತ ಪರಥಮ ಬನರಿಗ್ೆ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದೆುೇರ್.ೆ ಹನಗ್ನಗಿ ಎಷತೆ ಹೊತಿುಗ್ೆ ಮತಗಿಯತತ್ುದೆ ಎಂದತ ನನಗ್ ೆ
ಹೆೇಳಲ್ಲಕ್ೆೆ ಆಗತವುದ್ಧಲಿ.   

ಸ್ಭನಪತಿಯವರತ:- ರ್ನನತ ೨೦ ನಮಷ ಸ್ಮಯವನತು ಕ್ೊಡತತ್ೆುೇರ್ೆ.  ಅಷೆರಲ್ಲಿ ಮತಗಿಸಿ.  
ರ್ನನತ ಬೆಲ್ಚ ಹೊಡೆದನಗ ನೇವು ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂೆಳಾಬೆೇಕತ.  

ಶ್ರೇ ಮಂಜತರ್ನಥ್ಚ ಭಂಡನರಿ:- ಮನನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅಧ್ಾ ಗಂಟೆ ಕ್ನಲನವಕ್ನಶವನತು 
ಕ್ೊಡಿ.  

ಸ್ಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನತ್ರ್ನಡಿ.   
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08. ವಿತಿುೇಯ ಕ್ನಯಾಕಲನಪ  

೨೦೨೨-೨೩ರ್ೇೆ ಸ್ನಲ್ಲನ ಆಯವೆಯ ಅಂದನಜತಗಳ ಮೇಲ್ಲನ ಮತಂದತವರೆದ ಚಚೆಾ 

ಶ್ರೇ ಮಂಜತರ್ನಥ್ಚ ಭಂಡನರಿ (ಸ್ಥಳಿೇಯ ಸ್ಂಸೆ್ಥಗಳ ಕ್ೆೇತ್ರ):-  ಮನನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇೆ, 
ಅವಕ್ನಶಕ್ನೆಗಿ ಧ್ನೆವನದಗಳು.  ರ್ನನತ ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುಗ್ೆ ಬರಬೆೇಕ್ನದರೆ ಮನನೆ ಹರಿಪರಸ್ನದ್ಚ 
ಅವರತ ಮತ್ತು ಮನನೆ ಆಯನೂರತ ಮಂಜತರ್ನಥ್ಚ ಅವರತ ಒಂದತ ಮನತ್ನತು ಹೇೆಳಿದರತ.  
ರನಜೆಸ್ಭೆಯಲ್ಲಿ ಪರಥಮವನಗಿ ಮನತ್ರ್ನಡತವವರಿಗೆ್ maiden speech ಎಂದತ ಹೆೇಳಿ 
ಸ್ಭನಪತಿಯವರತ ಸ್ಂಪೂಣಾ ಸ್ಹಕ್ನರವನತು ಕ್ೊಡತತ್ನುರೆ. ಹನಗ್ನಗಿ ತ್ನವು ಹನಗೂ ಎಲನಿ ಮನನೆ 
ಶನಸ್ಕರತ ನನಗ್ ೆಸ್ಂಪೂಣಾ ಸ್ಹಕ್ನರವನತು ಕ್ೊಡತತಿುೇರೆಂದತ ರ್ನನತ ನಂಬಿದುೆೇರೆ್.   

 ಪರಪರಥಮವನಗಿ ನಮಮ ದೆೇಶಕ್ೆೆ ಸ್ನಾತ್ಂತ್ರಯ ಸಿಗತವುದಕೂೆ ಮತಂಚೆ ಪರಿಷತಿುನ 
ಪರಿಕಲಪರ್ೆಯನತು ಮನಡಿದಂತ್ಹ ಆ ಮಹನನ್ಚ ಚೆೇತ್ನಗಳಿಗ್ ೆ ಈ ಸ್ದನದ ಮೂಲಕ ನಮನಗಳನತು 
ಸ್ಲ್ಲಿಸ್ತವುದಕ್ೆೆ ರ್ನನತ ಬಯಸ್ತತಿುದೆುೇರ್ೆ. ರ್ನನತ ಈ ಸ್ದನವನತು “ಅರಿವಿನ ಅರಮರೆ್ಯ ಹೆಬನಬಗಿಲತ” 
ಮತ್ತು “ಲೊೇಕಕಲನೆಣಕ್ನೆಗಿ ತ್ೆರೆದ್ಧಟೆ ವಿಚನರದ ಅಮೃತ್ಕತಂಭ” ಎಂದತ ಭನವಿಸಿದೆುೇರ್.ೆ ಈ 
ಪರಿಷತಿುಗ್ೆ ಸ್ದಸ್ೆರ್ನಗಲತ ನನಗ್ ೆಅವಕ್ನಶವನತು ಮನಡಿಕ್ೊಟೆಂತ್ಹ ನನು ಪಕ್ಷ ಹನಗೂ ನನು ಪಕ್ಷದ 
ಎಲನಿ ರ್ನಯಕರಿಗ್ ೆ ಈ ಸ್ದನದ ಮೂಲಕ ಅಭಿನಂದರೆ್ಗಳನತು ಸ್ಲ್ಲಿಸ್ಬಯಸ್ತತ್ೆುೇರೆ್.  ಕರನವಳಿ 
ಮೂಲದವರ್ನದ ರ್ನನತ ಸ್ಹನೆದ್ಧರಯ ತ್ಪಪಲ್ಲನಲ್ಲಿ ರನಜಕೇಯವನಗಿ ಬೆಳೆದತ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ೆು 
ಕರನವಳಿಯ ಜನತ್ ೆ ನನುನತು ಆಶ್ೇವಾದ್ಧಸಿ ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುಗ್ೆ ಕಳುಹಿಸಿದನುರೆ. ಅವರಿಗೆ್ ರ್ನನತ 
ಸ್ನಷ್ನೆಂಗ ನಮಸ್ನೆರವನತು ಹೆೇಳಲ್ಲಕ್ೆೆ ಬಯಸ್ತತ್ೆುೇರ್ೆ.  ಅದಕೆಂತ್ಲೂ ಮತಖೆವನಗಿ ಈ 
ಚತರ್ನವಣೆಯ ಸ್ಂದಭಾದಲ್ಲಿ ಏರ್ನಗತತ್ುದಯೆೇ ಎನತುವ ಆತ್ಂಕವಿದನುಗ, ಚತರ್ನವಣೆಗ್ ೆ
ಸ್ಪಧಿಾಸ್ಬೆೇಕ್ೂೆೇ, ಬೆೇಡವೊೇ  ಚತರ್ನವಣೆಯ ಖಚತಾವೆಚಚಗಳನತು ರೆ್ೂೇಡಬೆೇಕತ  ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದನಗ 
ಸ್ಂಪೂಣಾವನಗಿ ನನಗ್ೆ ಮನಸೆ್ಥೈಯಾವನತು ತ್ತಂಬಿದಂತ್ಹ ನನು ಧ್ಮಾಪತಿುಯನದ ಶ್ರೇಮತಿ ಪರಸ್ನು 
ಹನಗೂ ನನು ಮಗಳನದ ಕತ. ದ್ಧೇಕ್ನ, ಅದಕೆಂತ್ಲೂ ಮತಖೆವನಗಿ ನನು ಆತಿೀಯ 
ಸ್ುೆೇಹಿತ್ರನದಂತ್ಹ ಶ್ರೇ ರನಧನಕೃಷಣ ಅವರತ ನನಗ್ ೆ ಸ್ಂಪೂಣಾವನಗಿ ಸ್ಹಕ್ನರವನತು ಕ್ೊಟಿೆದನುರೆ.  
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೪೮ ವಷಾಗಳ ಕ್ನಲ ನನುನತು  ರನಜಕೇಯ ಜಿೇವನದಲ್ಲಿ ಸ್ಂಪೂಣಾವನಗಿ ತಿದ್ಧುದಂತ್ಹ ದ್ಧವಂಗತ್ 
ಆಸ್ೆರಚ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್ಚರವರನತು ಮತ್ತು ನಮಮ ರ್ನಯಕರನದಂತ್ಹ ಶ್ರೇ ಮಲ್ಲಿಕ್ನಜತಾನ 
ಖಗ್ೆಾಯವರನತು ರೆ್ರೆ್ಸಿಕ್ೊಳುಾವುದತ ನನು ಕತ್ಾವೆವನಗಿದೆ.   

 ಮನನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಎರಡತ ಶತ್ಮನನದ ಹಿಂದ್ಧನ ಒಂದತ ಕವಿವನಣಿಯಿದೆ.  ಅವರತ 
ಏನತ ಹೆೇಳುತ್ನುರೆಂದರೆ “ಜನತಿ ಸ್ಂಕರವಿಲಿ, ಜಡದೆೇಹಿಗಳಿಲಿ; ನೇತಿಹಿೇನರಿಲಿ, ಚೊೇರರಿಲಿ; 
ಘಾತ್ಕರಿಲಿ, ಈ ರ್ನಡಿನ ಪರಿಯನತು ಅದೆಂತ್ತ ಬಣಿಣಸ್ಲ್ಲ.”ಚ ಆದರೆ ಎರಡತ ಶತ್ಮನನಗಳು ಕಳೆದ 
ಮೇಲ ೆರ್ನವು ಇಂದತ ಆತ್ನಮವಲೊೇಕನವನತು ಮನಡಿಕ್ೊಳಾಬೆೇಕ್ನಗಿದ.ೆ  ನನಗ್ ೆಈ ಬಜೆಟಚನ ಬಗೆ್ೆ 
ಮನತ್ರ್ನಡಬೆೇಕ್ೆಂದತ ಹೆೇಳಿದನಗ ರ್ನನತ ೨೦ ನಮಷ, ೩೦ ನಮಷ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿರಬಹತದತ.  ಆದರೆ 
ಕಳೆದ ೧೦ ದ್ಧನಗಳಿಂದ ರ್ನನತ ಈ ಬಜೆಟಚನ ಬಗೆ್ೆ ತ್ಯನರಿ ನಡಸೆಿದುೆೇರೆ್.  ತ್ಯನರಿ ಮನಡತವನಗ 
ರ್ನನತ ಎರಡತ ಹೆಸ್ರತಗಳನತು ರೆ್ೂೇಡಿದೆ.  ಒಂದತ ದ್ಧವಂಗತ್ ರನಮಕೃಷಣ ಹೆಗಡೆ, ಮತ್ೊುಂದತ 
ಸಿದುರನಮಯೆನವರತ.  ೧೩-೧೩ ಬಜೆಟಚಗಳನತು ಮಂಡಿಸಿದನುರ.ೆ   

(ಈ ಹಂತ್ದಲ್ಲಿ ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್ಚರನದ ಶ್ರೇಮತಿ ಭನರತಿ ಶೆಟಿೆಯವರತ ಸ್ಭನ ಪಿೇಠವನತು 
ಅಲಂಕರಿಸಿದರತ.) 

ಅವರತ ಬಜೆಟಚ ಅನತು ಮಂಡರೆ್ ಮನಡತವನಗ ಯನವ ರಿೇತಿ ಮನಡಿದನುರ ೆ ಎನತುವುದನತು ರ್ನನತ 
ರೆ್ೂೇಡಬೆೇಕ್ನಗಿದೆ.   

 ಈ ಬಜೆಟಚ ಎನತುವುದತ ಮೂಲತ್ಃ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದ್ಧತ್ತ? ಬಜೆಟಚ ಎನತುವುದತ ಫನರನ್ಸಚ ದೆೇಶದ 
ಅತ್ೆಂತ್ ಪತರನತ್ನ ಪದ.  ಅದನತು  "bougette" ಎಂದತ ಹೆೇಳುತ್ನುರೆ.  ಅಂದರ ೆಅದತ leather 
bag, purse ಎಂದಥಾ.  ರ್ನವು ಎಷತೆ ಹಣವನತು ಖಚತಾ ಮನಡತತ್ೆುೇವ.ೆ  ಆ ಪಸಿಾನಲ್ಲಿ ಎಷತೆ 
ಇರತತ್ುದೆ ಎನತುವುದತ ಪರಥಮವನಗಿ ಬರತತ್ುದೆ.  ನಂತ್ರ ೧೭೬೦ರಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ೆಿಂಡಚ ದೆೇಶದಲ್ಲಿ ಹಣಕ್ನಸಿನ 
ಕಷೆ ಬಂದನಗ ಹಣದ ಪರಿಮತಿಯನತು ಯನವ ರಿೇತಿ ಮನಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ ಹೇೆಳಿ ಇದತ ಬರತತ್ುದೆ. ೧೦೦ 
ವಷಾಗಳ ನಂತ್ರ ಈಸ್ೆಚ ಇಂಡಿಯನ ಕಂಪನ ಹನಗೂ ಇಂಗ್ೆಿಂಡಿನ ಅಧಿಪತ್ೆದೊಂದ್ಧಗ್ ೆ ಭನರತ್ 
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ದೆೇಶದಲ್ಲಿ ಹಣಕ್ನಸಿನ ತ್ೊಂದರಯೆನದನಗ James Wilson ಎನತುವ Scottish ಅನತು ಯನವ 
ರಿೇತಿ ಈಸ್ೆಚ ಇಂಡಿಯನ ಕಂಪನಯ ಬಜೆಟಚ ಅನತು ಮನಡಬೇೆಕತ ಎಂದತ ಅವರನತು ಇಲ್ಲಿಗ್ ೆ
ಕಳುಹಿಸ್ಲನಗತತ್ುದೆ.  ನಂತ್ರ ಪರಥಮ ಬನರಿಗ್ೆ ಇಂಡಿಯನ್ಚ ಬಜೆಟಚ ಎಂದನಗತವುದತ ೧೮೬೯ರಲ್ಲಿ 
ಬಂದ್ಧತ್ತ. 

 ನಮಮ ದೆೇಶಕ್ೆೆ ಸ್ನಾತ್ಂತ್ರಯ ಸಿಕೆ ನಂತ್ರ ಆಟಿಾಕಲ್ಚ ೧೨೨ರಲ್ಲಿ ಈ ದೇೆಶದ ಬಜೆಟಚ ಅನತು, 
ಆಟಿಾಕಲ್ಚ ೨೦೨ರಲ್ಲಿ ರನಜೆದ ಬಜೆಟಚ ಅನತು ಮನಡಲ್ಲಕ್ೆೆ ಪರಸ್ನುವರೆ್ಯಿದೆ.  ಆದರೆ ಸ್ಂವಿಧನನದಲ್ಲಿ 
ಎಲ್ಲಿಯೂ ಬಜೆಟಚ ಎಂಬ ಶಬುದ ಬಳಕ್ೆ ಇರತವುದ್ಧಲಿ.  ಅದತ Annual Financial Statement 
ಎಂಬತದನಗಿದ.ೆ ಆದರೆ ರ್ನವು ಅದನತು ಬಜೆಟಚ ಎಂದತ ತಿಳಿದತಕ್ೂೆಂಡಿದುೆೇವೆ.  ಪರಥಮಬನರಿಗ್ೆ ನಮಮ 
ದೆೇಶದ ಬಜೆಟಚ ಅನತು ನವೆಂಬರಚ ೨೬, ೧೯೪೭ರಂದತ ಶ್ರೇ ಆರಚ.ಕ್ೆ.ಷಣತಮಗಂ ಚೆಟಿೆಯವರತ 
ಮಂಡಿಸ್ತತ್ನುರ.ೆ  ಅಂದ್ಧನ ಬಜೆಟಚನ ಗ್ನತ್ರ ರೂ.೧೯೭ ಕ್ೊೇಟಿ ಮನತ್ರ ಆಗಿರತತ್ುದೆ.  ಅದೆೇ ರಿೇತಿ ನಮಮ 
ರನಜೆದ ಬಜೆಟಚ ಅನತು ೧೯೫೨ರಲ್ಲಿ ಆಗಿನ ಮತಖೆಮಂತಿರಗಳನಗಿದು ಶ್ರೇ ಕ್ೆಂಗಲ್ಚ 
ಹನತಮಂತ್ಯೆನವರತ ಮಂಡಿಸಿದನಗ ಅದರ ಗ್ನತ್ರ ಕ್ೆೇವಲ ರೂ.೨೧ ಕ್ೊೇಟಿ ಆಗಿರತತ್ುದ.ೆ ಇಂದತ 
ನಮಮ ದೆೇಶದ ಬಜೆಟಚ ರೂ.೩೯ ಲಕ್ಷ ಕ್ೂೆೇಟಿಯನತು ದನಟಿದೆ.  ನಮಮ ರನಜೆದ ಬಜೆಟಚ 
ರೂ.೨,೬೫,೦೦೦ ಕ್ೂೆೇಟಿಗಳನತು ದನಟಿದೆ.   

 ಸ್ನಾತ್ಂತ್ರಯ ಬಂದತ ೬೫ ವಷಾಗಳಿಂದ ಏನತ ಮನಡಿದ್ಧುೇರಿ ಎಂದತ ಆಡಳಿತ್ ಪಕ್ಷದವರತ 
ನಮಮನತು ಕ್ೆೇಳುತ್ನುರೆ.  ಇಂದತ ದೆೇಶದಲ್ಲಿ ಸ್ತಮನರತ ರೂ.೪೦ ಲಕ್ಷ ಕ್ೂೆೇಟಿಯ ಬಜೆಟಚ, ರನಜೆದಲ್ಲಿ 
ರೂ.೨,೬೫,೦೦೦ ಕ್ೂೆೇಟಿಯ ಬಜೆಟಚ… ಈ ಬಿೇಜವನತು ಯನರತ ಬಿತಿುದತು? ಇಷತೆ ದೂೆಡಿ ಮರವನಗಿ 
ಬೆಳೆದ್ಧರತವುದಕ್ೆೆ ಕ್ನರಣವೇೆನತ? ರ್ನನತ ಒಂದತ ಉದನಹರಣೆಯನತು ಕ್ೂೆಡತವುದನದರೆ, ನಮಮಲ್ಲಿ 
ಒಂದತ ಬಿದ್ಧರತ ಗಿಡವನತು ಹನಕತತ್ೆುೇವೆ.  ಆದರೆ ಆ ಬಿದ್ಧರತ ಗಿಡಕ್ೆೆ ೫ ವಷಾಗಳು, ೬ ವಷಾಗಳು 
ಆದರೆ ಒಂದೇೆ ರಿೇತಿ ಬೆಳಯೆತತ್ುದ.ೆ  ಇಂದತ ಕ್ನಂಗ್ರೆಸ್ಚ ಪಕ್ಷ ಯನವ ರಿೇತಿ ಬಜೆಟಚ ಅನತು ಮನಡಿದೆ 
ಎಂದರೆ ಬಿದ್ಧರತ ಗಿಡದ ರಿೇತಿ.  ಈಗ ಇವರತ ನೇರತ ಹನಕ ನಮಮದೆೇ ಗಿಡ ಬೆಳೆದ್ಧದುೆೇವೆ ಎಂದತ 
ಹೆೇಳಬಹತದತ.  ತ್ೂೆಂದರಯೆಿಲಿ.  ಆದರೆ ಈ ಬಜೆಟಚಗಳನತು ಅವಲೂೆೇಕನ ಮನಡತವಂತ್ಹ 
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ಸ್ಂದಭಾದಲ್ಲಿ ಮಹನಭನರತ್ದ ಒಂದತ ಮನತ್ತ ರೆ್ನಪ್ನಗತತ್ುದೆ.ಚ ಚ “ಅಶಾತ್ನಥಮೇ ಹತ್ಃ”ಚ ಎಂದತ 
ಜೊೇರನಗಿ ಹೆೇಳಿ, ನಂತ್ರ ಮಲಿಗ್ೆ “ಕತಂಜರಃ”ಚಎಂದತ ಹೆೇಳುತ್ನುರೆ.  ಆ ರಿೇತಿ ರ್ನವು ಬಜೆಟಚನಲ್ಲಿ 
ಹಲವನರತ ಘೂೇಷಣಗೆಳನತು ಮನಡತತಿುರತತ್ುೆೇವೆ.  ಆದರೆ ಕ್ೊರೆ್ಯ ಅಕ್ಷರ ಬಹಳಷತೆ 
ಮನಯವನಗತತಿುರತತ್ುದೆ.  ನನು ಒಂದತ ಸ್ಲಹೆ ಏರೆ್ಂದರೆ ಈ ಬಜೆಟಚ ಅನತು ಮಂಡಿಸ್ಬೆೇಕ್ೆನತುವ 
ಸ್ಂದಭಾದಲ್ಲಿ ಈ Annual Financial Statement ನ ಜೊತ್ಯೆಲ್ಲಿ ತ್ತಲರ್ೆಯನತು 
ಮನಡಬೇೆಕತ.  ಯನವ ಆಶನಾಸ್ರೆ್ಗಳನತು ರ್ನವು ಈ ಬಜೆಟಚನಲ್ಲಿ ಕ್ೂೆಟಿೆದೆುೇವೆ, ಯನವುದನತು ರ್ನವು 
ಮಂಡಿಸ್ತತಿುದುೆೇವೆ, ಯನವುದತ ಮನಡಿಲಿ, ಯನವುದತ ಆಗಿದ ೆ ಎನತುವುದತ ಜನಕ್ೆೆ ತಿಳಿಯಬೇೆಕತ.  
ಇಲಿದ್ಧದುರ ೆ ಎಲನಿ ಪತಿರಕ್ಗೆಳಲ್ಲಿಯೂ ಅಷತೆ ಲಕ್ಷ ಕ್ೊೇಟಿಯ ಕ್ನಯಾಕರಮಗಳನತು ಬಜೆಟಚನಲ್ಲಿ 
ಮನಡಲನಗಿದ ೆ ಎಂದತ ಹೆೇಳುತಿುರತತ್ೆುೇವ,ೆ ಜನ ಅದನತು ನಂಬಿರತತ್ನುರೆ.  ಆದರೆ Annual 
Financial Statement ನಲ್ಲಿ ಅದತ ಬೆೇರಯೆದೆೇ ಆಗಿರತತ್ುದೆ.  ಇದೆರಡರ ತ್ತಲರ್ೆಯನತು ಮನಡಿ 
ಮತಂದ್ಧನ ದ್ಧನಗಳಲ್ಲಿ ಬಜೆಟಚ ಅನತು ಮನಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ ನನುದೊಂದತ ಆಸ್.ೆ  

 ಚನಣಕೆನ ಅಥಾಶನಸ್ರದಲ್ಲಿ “ಆದನಯವನತು ಹೆಚಿಚಸಿ ಖಚಾನತು ಯನರತ ಕಡಿಮ 
ಮನಡತತ್ನುರಯೆೇ ಅವರತ ಒಬಬ ಉತ್ುಮ ಹಣಕ್ನಸಿನ ಮಂತಿರ”ಚಎಂದತ ಹೆೇಳುತ್ನುರೆ.  ರ್ನವು ಇಂದತ 
ಈ ರನಜೆದಲ್ಲಿ ಬಯಸ್ತತಿುರತವುದತ ಅಂತ್ಹ ಒಬಬ ಹಣಕ್ನಸಿನ ಸ್ಚಿವರತ ನಮಮಲ್ಲಿ ಆಗಬೇೆಕತ.  ಅದತ 
ಯನವುದೆೇ ಪಕ್ಷದವರನಗಿರಬಹತದತ.   

(…ಮತಂದತ) 

(342) 15-03-2022 (1.20) ಕ್ೆಜಿ-ಆರಚಎನ್ಚ       (ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್ಚರವರ  ಉಪಸಿಥತಿ)                 

ಶ್ರೇ  ಮಂಜತರ್ನಥ್ಚ  ಭಂಡನರಿ (ಮತಂದತ):-  

ನರೆ್ು  ದ್ಧವಸ್ ಮನನೆ ಸ್ದಸ್ೆರನದ ಆಯನೂರತ ಮಂಜತರ್ನಥ್ಚರವರತ “ಸ್ನಲ ಮನಡಿಲಿವೆೇ, ಇವರತ 
ಸ್ನಲ  ಮನಡಿಲಿವೆೇ”ಚಎಂದತ  ಹೇೆಳಿದನುರ.ೆ ಅವರತ ಹೆೇಳಿರತವುದತ ನಜ. ಎಲಿರೂ ಸ್ನಲ ಮನಡಿದನುರ.ೆ  
ಆದರೆ, ರ್ನನತ ಹೆೇಳುವುದೆೇರ್ಂೆದರೆ,  ಇಲ್ಲಿ revenue deficit ಬರತತಿುದ.ೆ  ಇದತ ಬಹಳ 
ಆತ್ಂಕಕ್ನರಿಯನಗಿದೆ. ಕಳದೆ 3-4 ವಷಾಗಳಿಂದ  ಬರತತಿುರತವುದತ, ಇದತ ಎಲ್ಲಿ ಇವತಿುನ revenue 
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deficit,  ಬಜೆಟಚ ಬಿೇಜ ಹೆಮಮರವನಗಬನರದತ.  ರ್ನವು  ನಮಮ ಆದನಯಕೆಂತ್ ಖಚಾನತು ಹೆಚಿಚಗ್ ೆ 
ಮನಡತತಿುದೆುೇವೆ. ರ್ನನತ ಸ್ನಲ ತ್ೆಗೆ್ದತಕ್ೊಳುಾವುದರ ಬಗೆ್ೆ  ಹೆೇಳುತಿುಲಿ; ನಮಮ ಆದನಯ 
ಕಡಿಮಯನಗತತಿುದ,ೆ ಆದರ,ೆ ನಮಮ ಖಜತಾ  ಜನಸಿುಯನಗತತಿುದ.ೆ  ಇದನತು revenue deficit 
ಎಂದತ ಹೆೇಳುತ್ನುರೆ. ಇದತ ಮತಂದ್ಧನ ದ್ಧವಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಬನರದತ.  ಇದತ ಈಗ್ನಗಲೆೇ ಒಂದತ 
ಬಿೇಜವನಗಿ ಮರವನಗಿದತು, ಈಗ ಹೆಮಮರವನಗತವುದಕ್ೆೆ ಪ್ನರರಂಭವನಗಿದೆ. ಇದಕ್ೆೆ ಒಂದತ 
ಕಡಿವನಣವನತು ಹನಕಬೆೇಕ್ನಗಿದೆ.  

     ಮನನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಸ್ದನದಲ್ಲಿ  ಮನನೆ ಸ್ದಸ್ೆರತಗಳನದ ಶ್ರೇ ಆಯನೂರತ 
ಮಂಜೂರ್ನಥ್ಚರವರತ, ಶ್ರೇ ಎಂ.ಕ್.ೆಪ್ನರಣೆೇಶ್ಚರವರತ ಮತ್ತು ಬಹಳ ಜನ ಸ್ದಸ್ೆರತ  ನಮಮ 
ಹಣಕ್ನಸಿನ ಪರಿಸಿಥತಿ ಬಹಳ ಚೆರ್ನುಗಿದ ೆ ಎಂದತ ಹೇೆಳುತಿುದುರತ. ಆದರ,ೆ ಶನಸ್ಕರಿಗ್ ೆ ಸಿಗತವಂತ್ಹ 
ಅನತದನನವೇೆ ನಮಗ್ೆ ಸಿಗತತಿುಲಿವೆಂದತ ರ್ನವು ಹೆೇಳಬೆೇಕ್ನದರೆ, ಇನತು ಬೇೆರ ೆಬೆೇರ ೆಚಟತವಟಿಕ್ೆಗಳಿಗ್ೆ 
ನಗದ್ಧಪಡಿಸಿರತವಂತ್ಹ ಹಣ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರತತ್ುದೆ? ಈಗ ಪರಿಸಿಥತಿ ಏನದೆ ಎಂದತ ಒಪಿಪಕ್ೂೆಳಾಬೆೇಕಲಿವೇೆ; 
ಸ್ಕ್ನಾರ ಕ್ೊೇವಿಡಚ-19 ಅನತು ಉದನಹರಣೆಗ್ೆ ಹೆೇಳುವುದಲಿ. ಅದಕ್ೆೆ ಎಷತೆ ಖಚತಾ ಮನಡಿದನುರಂೆದತ 
ಸ್ಂಪೂಣಾ ಲೆಕೆ ಇದೆ. ಈ ಬಜೆಟಚನತು ರೆ್ೂೇಡಿದನಗ, ನನಗ್ ೆ ನಮಮ ತ್ತಳು ಭನಷ್ೆಯ “ಪಣಿಪರ್ೊುಂಜಿ 
ಮಲತಪನೂುಂಜಿ” ಎಂಬ ಗ್ನದೆ ರೆ್ನಪತ ಆಗತತ್ುದೆ. ಇದರಥಾ “ಹೆೇಳುವುದೂೆಂದತ, ಮನಡತವುದತ 
ಇರ್ೂೆುಂದತ”ಚಎಂದತ, ಆ  ರಿೇತಿಯನಗಿದೆ.ಚ “ಹೊಟೆೆಗ್ ೆಹಿಟತೆ ಇಲಿದ್ಧದುರೂ ಸ್ಹ, ಜತಟಿೆಗ್ ೆಮಲ್ಲಿಗ್ೆ”ಚಆ 
ರಿೇತಿ ಸ್ಕ್ನಾರ ಎಲಿರಿಗೂ ಅನತದನನ ಕ್ೊಡತವುದಕ್ೆೆ ಹೊೇಗತತಿುದೆ ಎನತುವುದತ ನನು ಭನವರೆ್.  

     ಶ್ರೇ ಎಂ.ಕೆ್.ಪ್ನರಣೆೇಶ್ಚ (ಸ್ಥಳಿೇಯ ಸ್ಂಸೆ್ಥಗಳ ಕ್ೆೇತ್ರ):- ಮನನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇೆ,  ಮನನೆ 
ಸ್ದಸ್ೆರತ ಮನನೆ ಕ್ೆಂಗಲ್ಚ ಹನತಮಂತ್ಯೆನವರತ ಇದನುಗ ಎಷತೆ ಜನಸ್ಂಖೆೆ ಇತ್ತು, ಈಗ ಎಷತೆ 
ಜನಸ್ಂಖೆೆ ಇದೆ ಎನತುವುದನತು ಯೇಚರೆ್ ಮನಡಿದರ ೆಸ್ನಕತ.  ಬಜೆಟಚ ಗ್ನತ್ರ ಏಕ್ೆ ದೊಡಿದನಗಿದೆ 
ಎನತುವುದತ ತಿಳಿಯತತ್ುದೆ. 

      ಶ್ರೇ  ಮಂಜತರ್ನಥ್ಚ  ಭಂಡನರಿ:-  ಮನನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇೆ, ನರೆ್ು ದ್ಧವಸ್ ಬಜೆಟಚನತು 
ಸ್ಚಿವರೊೇ ಅಥವನ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳೊೇ ಯನರತ ತ್ಯನರತ ಮನಡಿದನುರ ೆಎನತುವ ಬಗೆ್ೆ ಚಚಾೆ ಆಗಿದ.ೆ 
ಆದರೆ, ಹಿಂದ್ಧನ ವಷಾಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಜೆಟಚನತು ಇಡಿೇ ನಮಮ ದೆೇಶ ರೆ್ೂೇಡತತಿುತ್ತು.  ನಮಮ 
ದೆೇಶದ ಕ್ೆಲವೆೇ ಕ್ೆಲವು ರನಜೆಗಳ ಬಜೆಟಚನತು ರ್ನವು ರೆ್ೂೇಡಬೆೇಕತ ಎಂದನಗ, ಕರ್ನಾಟಕಕ್ೆೆ ತ್ನುದೆೇ 
ಆದಂತ್ಹ ಧ್ರ್ನತ್ನಮಕ  ಬಜೆಟಚ ಇತ್ತು; ಈಗ ಋಣನತ್ಮಕ  ಬಜೆಟಚ ಆಗತತಿುದೆ. ಅದತ ಆಗಬನರದತ.  
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ಇರ್ೂೆುಂದತ  ನೇರನವರಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಈ ಎರಡತ  ಇಲನಖೆಗಳು  ಬಜೆಟಚನಲ್ಲಿ 
major share ಅನತು  ತ್ೆಗೆ್ದತಕ್ೂೆಳುಾತಿುವೆ.  ಮನನೆ ಸ್ದಸ್ೆರನದ ಆಯನೂರತ 
ಮಂಜತರ್ನಥ್ಚರವರತ ಅವರಿಗ್ ೆ ಕ್ೊಟಿೆದನುರೆ, ಇವರಿಗ್ ೆ ಕ್ೊಟಿೆದನುರೆಂದತ ಹೆೇಳುತಿುದುರತ.  ಹೌದತ 
ಕ್ೊಟಿೆದನುರೆ. ಆದರೆ, ಅಲಪಸ್ಾಲಪ ಅನತದನನವನುಷ್ೆೆೇ ಕ್ೂೆಟಿೆದನುರ.ೆ   

      ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗ್ೌಡ (ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್ೆೇತ್ರ):- ಮನನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನೆ ಸ್ದಸ್ೆರತ 
ಲೊೇಕ್ೂೆೇಪಯೇಗಿ ಇಲನಖೆಯ ಬಗೆ್ೆ ಹೆೇಳುವುದನತು ಬಿಟಿೆದನುರ.ೆ ಆ ಇಲನಖಯೆ್ದೇ ಬಹಳ ದೊಡಿದತ.  
ಮನನೆ ಸ್ದಸ್ೆರಿಗೆ್ ಆ  ಕಡಗೆ್ ೆಗಮನ ಇರಲ್ಲ.  

   ಶ್ರೇ  ಮಂಜತರ್ನಥ್ಚ  ಭಂಡನರಿ:-    ಮನನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇೆ, ನಮಗ್ೆ ಬೆಂಗಳೂರತ major 
revenue ಕ್ೊಡತತಿುದೆ,  ಇಲಿವೆಂದತ ಹೇೆಳುವುದ್ಧಲಿ.  ಆದರೆ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ರಸೆ್ುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದತ ದ್ಧವಸ್ 
white topping,  ಇರ್ೊುಂದತ ದ್ಧವಸ್ black topping,  ಒಂದತ ರಸೆ್ುಯನತು ಅಗ್ೆಯತತ್ನುರೆ, 
ಇರ್ೂೆುಂದತ ದ್ಧವಸ್ ರಸೆ್ು ಮನಡತತಿುರತವುದನತು ರೆ್ೂೇಡತತಿುದೆುೇವೆ. ಇದಕ್ೆೆ ಅನಗತ್ೆವನಗಿ ಹಣವನತು 
ಖಚತಾ ಮನಡತತಿುದೆ. ಆದರ,ೆ ಇತಿುೇಚಿನ ದ್ಧವಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಮತ್ತು ಬಿಡಿಎ ಗೆ್ ಸ್ೇೆರಿದ ಎಷ್ೂೆೆೇ 
ಹಗರಣಗಳ ಬಗೆ್ೆ ದ್ಧನ ಪತಿರಕ್ೆಗಳಲ್ಲಿ ವರದ್ಧಯನಗತತಿುರತವುದನತು ರೆ್ೂೇಡತತಿುದೆುೇವ.ೆ ಅದಕ್ೆೆಲನಿ 
ಕಡಿವನಣವನತು ಹನಕ, ಅಲ್ಲಿ ಬರತವಂತ್ಹ ಹಣವನತು ಬೆಂಗಳೂರತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗ್ೆ ಹನಕಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ 
ಬರತತಿುರತವ ಆದನಯವನತು ಬೆಂಗಳೂರಿಗ್ ೆಉಪಯೇಗ ಮನಡಲ್ಲ. ರ್ನನತ ಬೆಂಗಳೂರಿಗ್ ೆಕ್ೊಡಬೇೆಡಿ 
ಎಂದತ ಹೆೇಳುತಿುಲಿ. ಆದರ,ೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರತತಿುರತವುದನತು ಕ್ೊಡಿ ಎಂದತ ರ್ನನತ ಮನವಿ 
ಮನಡಿಕ್ೊಳುಾತಿುದೆುೇರ್.ೆ  

     ಮನನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇೆ, ನಮಮ ರನಜೆದಲ್ಲಿ ನೇರನವರಿ ಯೇಜರೆ್ಗಳು ಸ್ಂಪೂಣಾವನಗಿ 
ಆಗಬೇೆಕ್ೆಂದರೆ, ಅದಕ್ೆೆ ಸ್ತಮನರತ ಒಂದತ ಲಕ್ಷ ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪ್ನಯಿಗಳ ಹಣ ಬೇೆಕ್ನಗತತ್ುದೆ.  ಇದನತು 
ಎಲ್ಲಿಂದ  ಕ್ೊಡತತಿುದನುರೆ? ಎಲ್ಲಿ ನೇರತ ಬರತತಿುದೆ? ರ್ನನತ ನೇರನವರಿ ಬಗೆ್ೆ ಎರಡತ 
ಉದನಹರಣೆಗಳನತು ಹೆೇಳುವುದಕ್ೆೆ ಬಯಸ್ತತ್ೆುೇರೆ್. ಮದಲರೆ್ಯದನಗಿ, ಉಡತಪಿಯಲ್ಲಿ ಇರತವಂತ್ಹ 
ವರನಹಿ ಯೇಜರೆ್, ಇದನತು ಮನನೆ ಗತಂಡೂರನವಚರವರತ 1979 ರಲ್ಲಿ ಮತಖೆಮಂತಿರಗಳನಗಿದು 
ಸ್ಂದಭಾದಲ್ಲಿ ಕ್ೇೆವಲ 9 ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪ್ನಯಿಗಳು ಅದರ total estimate ಆಗಿತ್ತು. ಆದರ,ೆ ಅದಕ್ೆೆ 
ಈಗ ಸ್ತಮನರತ 600 ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪ್ನಯಿಗಳ  ವೆಚಚವನಗಿದೆ.  ಆದರೂ ಸ್ಹ,  ಈ ಯೇಜರೆ್ 
ಇನೂು ಸ್ಂಪೂಣಾವನಗಿಲಿ. ಎರಡರೆ್ಯದನಗಿ, ಕಲಬರಗಿಯಲ್ಲಿ “ಬೆಣೆಣತ್ೂೆರನ”ಚ ಚ ಎಂಬ ಒಂದತ 
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project ನಡಯೆತತಿುದೆ. ಈ ಯೇಜರೆ್ಗ್ ೆ  ಸ್ತಮನರತ ವಷಾಗಳಿಂದ ಹಣವನತು ಕ್ೊಡತತಿುದನುರೆ. 
ರ್ನವು ಈ ರಿೇತಿ ಹಣವನತು ಖಚತಾ ಮನಡತತಿುದುರೆ, ಆದನಯಕೆಂತ್ ಹೆಚತಚ ಖಚತಾ ಆಗಬೆೇಕಲಿವೇೆ; 
ಇವೆಲಿದಕೂೆ ಕಡಿವನಣವನತು ಹನಕಬೆೇಕ್ೆಂದತ ರ್ನನತ ಬಯಸ್ತತಿುದೆುೇರ್ೆ.  

       ಮನನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇನೂು ಹಣಕ್ನಸಿನ ಬಗೆ್ೆ  ಮನನೆ ಸ್ದಸ್ೆರತ ಬಹಳ ಚೆರ್ನುಗಿ 
ಚಚೆಾ ಮನಡತತಿುದುರತ. ಕಳೆದ 10-12 ವಷಾಗಳಿಂದ ಹಣಕ್ನಸಿನ ಇಲನಖಯೆಲ್ಲಿ  ಇರತವಂತ್ಹ 
ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಈಗಲೂ ಸ್ಹ ಅಲ್ಲಿಯ್ದೇ  ಇದನುರ.ೆ  ಯನರತ ಹಣಕ್ನಸಿನ ಮಂತಿರಯನಗಿದನುರೆ, 
ಯನರತ ಮತಖೆಮಂತಿರಯನಗಿದನುರ ೆ ಎನತುವುದತ ಮತಖೆವಲಿ.  ನನಗ್ೆ ಬಹಳ ಬೆೇಸ್ರ ಏರೆ್ಂದರೆ, 
ಇವತಿುನ ದ್ಧವಸ್ ಏರ್ನದರೂ revenue deficit ಬಜೆಟಚ ಮನಡಿದುರ,ೆ ಅದಕ್ೆೆ ಕ್ನರಣ ರ್ನವು ಎಂದತ 
ಅವರಿಗೆ್ ಹೊೇಗಿ ಹೆೇಳಬೆೇಕ್ನಗತತ್ುದೆ.  ಆದರೆ, ಇತಿುೇಚೆಗ್ ೆಮನನೆ ಮತಖೆಮಂತಿರಯವರತ ಹಣಕ್ನಸಿನ 
ಮಂತಿರಗಳನಗತತಿುದನುರೆ. ಮನನೆ ಮತಖೆಮಂತಿರಯವರತ ಹಣಕ್ನಸಿನ ಮಂತಿರಗಳು ಆಗಬನರದತ ಎಂದತ 
ರ್ನನತ ಹೆೇಳುತಿುಲಿ; ಆದರೆ, ರ್ನನತ ಒಂದತ ಉದನಹರಣೆಯನತು  ಹೆೇಳುವುದಕ್ೆೆ ಇಷೆಪಡತತ್ುೆೇರೆ್. 
ಮನನೆ ಪಿ.ವಿ.ನರಸಿಂಹರನವಚರವರತ ಪರಧನನಮಂತಿರಗಳನಗಿದು ಸ್ಂದಭಾದಲ್ಲಿ ಭನರತ್ ದೇೆಶ 
ಬಂಗ್ನರವನತು ತ್ೆಗೆ್ದಕ್ೊಂಡತ ಹೊೇಗಿ ಎಲೂೆಿೇ ಅಡವಿಟಿೆದುರತ. ಆ ಸ್ಂದಭಾದಲ್ಲಿ  ಶ್ರೇ 
ಮನಮೇಹನ್ಚ ಸಿಂಗಚರವರನತು ಹಣಕ್ನಸಿನ ಮಂತಿರ ಮನಡಿದರತ. ಅವರತ ಎಂ.ಪಿ., ಎಂ.ಎಲ್ಚ.ಎ., 
ಆಗಿರಲ್ಲಲಿ. ಮನನೆ ಪರಧನನಮಂತಿರಗಳನಗಿದು ಶ್ರೇ ಚಂದರಶೆೇಖರಚರವರ ಟೈೆಮ್ಚನಲ್ಲಿದುರತ. ಮನನೆ 
ಪಿ.ವಿ.ನರಸಿಂಹರನವಚರವರತ ಪರಧನನಮಂತಿರಗಳನಗಿದು ಸ್ಂದಭಾದಲ್ಲಿ ಆಥಿಾಕ ಪರಿಸಿಥತಿಯನತು 
ಎದತರಿಸ್ತತಿುದನುಗ, ಶ್ರೇ ಮನಮೇಹನ್ಚ ಸಿಂಗಚರವರನತು ಹಣಕ್ನಸಿನ ಮಂತಿರಯರ್ನುಗಿ ಮನಡಿದರತ. 
ನಂತ್ರ ನಮಮ ಇಡಿೇ ಹಣಕ್ನಸಿನ ವೆವಸೆ್ಥಯ್ದೇ ಬದಲನವಣೆ ಆಯಿತ್ತ. ಅಂತ್ಹವರನತು ಗತರತತಿಸಿ 
ಹಣಕ್ನಸಿನ ವೆವಸೆ್ಥಯನತು ಒಂದತ ಸಿಥತಿಗ್ ೆ ತ್ರಬೆೇಕ್ಂೆದತ ಹೆೇಳುತಿುದೆುೇರೆ್. ರ್ನನತ ಸ್ತಮನರತ 76 
ಬಜೆಟಚಗಳನತು ಮಂಡಿಸಿರತವುದನತು ರೆ್ೂೇಡಿದುೆೇರೆ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ತಮನರತ 25 ರಿಂದ 30 
ಬಜೆಟಚಗಳನತು ಹಣಕ್ನಸಿನ ಮಂತಿರಗಳು ಮಂಡಿಸಿದನುರ.ೆ ಆದರೆ, ಇತಿುೇಚಿನ ವಷಾಗಳಲ್ಲಿ ಬಜೆಟಚನತು 
ಮತಖೆ ಮಂತಿರಯವರತ  ಮಂಡಿಸ್ತತಿುದನುರ.ೆ ರ್ನನತ ಏಕ್ೆ ಇದನತು  ಹೆೇಳುತಿುದೆುೇರ್ೆಂದರ,ೆ ಇಡಿೇ 
ರನಜೆಕ್ೆೆ ಮತಖೆಮಂತಿರಯವರತ ಒಬಬರೇೆ ಉತ್ುರವನತು ಕ್ೊಡಬೇೆಕ್ನಗತತ್ುದೆ. ಹಣಕ್ನಸ್ತ  ನಮಮ 
ಆಡಳಿತ್ ವೆವಸೆ್ಥಯ ನರರ್ನಡಿಯನಗಿದೆ. ಅದಕ್ೆೆ ಅದನತು ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳ ಕ್ೆೈಯಲ್ಲಿ ಕ್ೊಡಬನರದತ. 
ಅದಕ್ೆೆ ಜವನಬನುರಿಯತತ್ವನದಂತ್ಹ ಒಬಬ ಮಂತಿರಯವರನತು ರೆ್ೇಮಸಿ, ಅವರ ಕ್ೆೈಯಲ್ಲಿ ಅದನತು 
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ಕ್ೊಟತೆ ಆಡಳಿತ್ವನತು ಮನಡಬೇೆಕತ ಎನತುವಂತ್ಹ ನನು ಒಂದತ ಭನವರೆ್ಯನತು ಇಲ್ಲಿ 
ವೆಕುಪಡಿಸ್ತತಿುದೆುೇರ್.ೆ  

    ಮನನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅದೆೇರಿೇತಿ  ಇಂದ್ಧನ  ಪತಿರಕ್ೆಗಳಲ್ಲಿ “ಬೆಂಗಳೂರತ ನಗರದಲ್ಲಿ 
ರಸೆ್ುಯಲ್ಲಿನ ಗತಂಡಿಗ್ೆ ಬಿದತು ಸ್ನವು”ಚಎಂದತ ಬಂದ್ಧರತವಂತ್ಹ ವಿಷಯವನತು ರೆ್ೂೇಡಿದೆ. ಈ ರಸೆ್ುಗಳ 
ದತರಸಿಥಗ್ ೆ ಹನಗೂ  ಬೆಂಗಳೂರತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗ್ೆ ಕ್ೂೆಡತತಿುರತವಂತ್ಹ ಕ್ೊೇಟಿಗಟೆಲೆೇ ಹಣ ಎಲ್ಲಿಗ್ೆ 
ಹೊೇಯಿತ್ತ? ರ್ನವು ಬೆಂಗಳೂರತ ನಗರ ವಿಶಾದಲ್ಲಿಯ್ದೇ ಒಂದತ  ಹೆಸ್ರತ  ಮನಡಿರತವಂತ್ಹ ನಗರ 
ಎಂದತ ಹೇೆಳುತಿುದೆುೇವೆ. ರ್ನವು ವಿಶಾದಲ್ಲಿಯ್ದೇ ದೂೆಡಿವರತ ಎಂದತ ಹೆೇಳುತಿುರತವಂತ್ಹ ಒಂದತ 
ನಗರದಲ್ಲಿ ಇವತಿುನ ದ್ಧವಸ್ ರಸೆ್ುಯಲ್ಲಿರತವಂತ್ಹ ಗತಂಡಿಯಿಂದನಗಿ ದ್ಧಾಚಕರ ವನಹನ ಸ್ವನರರೆ್ೂಬಬ 
ಬಿದತು ಸ್ತಿುದನುರ್ ೆ ಎಂದರ,ೆ ಇದತ ನಜವನಗಲೂ ನಮಮಲಿರಿಗೂ  ರ್ನಚಿಕ್ ೆ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದರ ೆ
ತ್ಪ್ನಪಗಲನರದತ. ಇದರ ಬಗೆ್ೆ ತ್ನವೆಲಿರೂ ಯೇಚರೆ್ ಮನಡಬೇೆಕ್ನಗಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರತ ನಗರ 
ಪರಪಂಚದಲ್ಲಿಯ್ದೇ ಉತ್ುಮ ಹೆಸ್ರನತು ಪಡದೆ್ಧದೆ ಎಂದತ ಹೆೇಳುತಿುದೆುೇವೆ. ನಮಮ ನಗರವನತು ನಮಮ 
ದೆೇಶದಲ್ಲಿಯ್ದೇ ಒಳೆಾಯ ನಗರವೆಂದತ ಹೆೇಳುತಿುದೆುೇವೆ. ಆದರೆ, ಇವತ್ತು ಏನತ ನಡಯೆತತಿುದ?ೆ ಹನಗ್ನಗಿ, 
ರ್ನವಲೆಿರೂ ಇದರ ಬಗೆ್ೆ ಪಕ್ನತಿೇತ್ವನಗಿ ಗಮನಹರಿಸ್ಬೆೇಕ್ನಗಿದೆ.  

         ಮನನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇೆ,  

“ಎಲಿವೂ ಎಲ್ಲಿಯೇ ತ್ನಳ ತ್ಪತಪವುದನತು ರೆ್ೂೇಡತತಿುದೆುೇವೆ, ಎಲಿವೂ 
ಸ್ರಕತ, ಎಲಿರೂ ಸ್ರಕ್ನಗಿದೆುೇವೆ. 

ಯನಂತಿರಕತ್ೆಯ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ನಂತ್ತ ಅಂಗತಲ್ಲಯ ಅಂಗೆ್ೈಯಲ್ಲಿ 
ಅರಮರೆ್ಯನತು ಕಟತೆವಂತ್ಹ ತ್ವಕದಲ್ಲಿ ರ್ನವಿದುೆೇವ.ೆ ಒಂದತ ಕಡ ೆಮನಸ್ತಸ 
ಮನರತಕಟೆೆಯನಗಿದೆ, ಚಿಂತೆ್ಗಳ ಸ್ಂತ್ಯೆನಗಿದೆ,  ಜಗ್ನೆಟದ  
ಜನತ್ರೆಯನಗಿದೆ, ಪ್ನತ್ಕಗಳ ಪ್ನತೆ್ರಯನಗಿದ ೆ

ಹಿೇಗ್ೆ ಬಗ್ಹೆರಿಯದ ಲೆಕೆ, ಉತ್ುರ ಸಿಗದ ಪರಶೆುಗಳ ಬದತಕತ ಕಳೆದತ 
ಹೊೇಗಿದೆ”. 

 ಇದರ ಬಗೆ್ೆ ಇವತ್ತು ರ್ನವೆಲಿರೂ ಯೇಚರೆ್ ಮನಡಬೇೆಕ್ನಗಿದ.ೆ ಪಕ್ನತಿೇತ್ವನಗಿ ಯೇಚರೆ್ 
ಮನಡಬೇೆಕ್ನಗಿದ.ೆ ರ್ನವು ಇವತ್ತು ಕ್ನಂಗ್ೆರಸ್ಚನಲ್ಲಿದೆುೇವೆ. ರ್ನಳ ೆದ್ಧವಸ್ ಇರ್ೂೆುಂದತ ಪಕ್ಷ ಅಧಿಕ್ನರಕ್ೆೆ 
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ಬರಬಹತದತ.   ಇವತ್ತು ರ್ನವು ಮನಡತತಿುರತವಂತ್ಹ ಬಜೆಟಚ ಮತಂದ್ಧನ ಪಿೇಳಿಗ್ೆಗೆ್  ರ್ನವು 
ಮನಡಿರತವ ಸ್ನಲಗಳು  ಆಗಿರಬಹತದತ, ಅದತ ಅವರ ತ್ಲೆಯ ಮೇಲೆ ಹೊರಯೆನಗತತ್ುದೆ. ಇದತ 
ಆಗಬನರದತ ಎನತುವ ಭನವರೆ್ ನನುಲ್ಲಿದೆ,  

  ಮನನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ 3-4 ಇಲನಖಗೆಳ ಬಗೆ್ೆ ಮನತ್ರ್ನಡಲ್ಲದತು,    ಅದರಲ್ಲಿ  
ಪರಮತಖವನಗಿ ಗ್ನರಮೇಣನಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲನಖೆಯ ಬಗೆ್ೆ ಮದಲತ ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ೆುೇರೆ್.  ಈ ರನಜೆ ಮತ್ತು 
ಈ ದೆೇಶ ಹಳಿಾಗಳಿಂದ ಹತಟಿೆದಂತ್ಹ ದೆೇಶ. ರ್ನವೆಲಿರೂ ಹಳಿಾಯವರತ, ರ್ನವಲೆಿರೂ  ರೈೆತ್ರತ, 
ರ್ನವಲೆಿರೂ ರೈೆತ್ರ ಮಕೆಳು; ಹಳಿಾಗಳು ಉದನಿರವನಗಬೆೇಕ್ೆಂದತ  ಬಡಿದನಡತತಿುರತತ್ೆುೇವೆ. ಆದರೆ, 
ಬಜೆಟಚನಲ್ಲಿ ಕ್ೆೇವಲ 17 ಸ್ನವಿರ  ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪ್ನಯಿಗಳನತು  ಈ ಇಲನಖಗೆ್ ೆ ಮೇಸ್ಲ್ಲಟಿೆದನುರ.ೆ  
ಆದರೆ. ರ್ನನತ ಅದರ ಚಚೆಾಗ್ೆ ಹೂೆೇಗತವುದ್ಧಲಿ. ಇವತಿುನ ದ್ಧವಸ್ಚ ಎಲನಿ ಕ್ೆಲಸ್ಗಳನತು  ಗ್ನರಮ 
ಪಂಚನಯಿತಿಗಳಿಗ್ ೆ ಕ್ೂೆಡತತಿುದನುರೆ. ಆ ಗ್ನರಮ ಪಂಚನಯಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಯನವ ಮೂಲ ಸ್ೌಕಯಾಗಳು 
ಇವೆ? ಅಲ್ಲಿ ಕ್ೆಲಸ್ ಮನಡತವಂತ್ಹ ಕ್ೆಲಸ್ಗ್ನರರತ ಯನರತ ಇದನುರ?ೆ ರ್ನವು ಅದತ ಯನವುದನತು 
ರೆ್ೂೇಡತತಿುಲಿ. ನನಗ್ ೆಮರೆ್ು ದ್ಧವಸ್ ಒಂದತ ಕ್ನರಣಕ್ನೆಗಿ ಬಹಳ ಬೇೆಸ್ರವನಯಿತ್ತ. ರ್ನವಲೆಿರೂ 25 
ಜನ ಚತರ್ನಯಿತ್ ಪರತಿನಧಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ತಮನರತ 8 ಗಂಟೆಗಳ ಕ್ನಲ ಚಚೆಾ ಮನಡಿದೆುೇವೆ. ನಮಮ 
ಗ್ನರಮೇಣನಭಿವೃದ್ಧಿ ಸ್ಚಿವರತ ನಮಮನತು ಮನನೆ ಮತಖೆಮಂತಿರಯವರ ಬಳಿಗ್ ೆ  ಕರದೆತಕ್ೊಂಡತ 
ಹೊೇದರತ.  ರ್ನವು ಪರಜನಪರಭತತ್ಾದ ತ್ಳಹದ್ಧ  ಎಂದತ ಏನತ ಹೆೇಳುತಿುದೆುೇವೆ, ಆ ಗ್ನರಮ 
ಪಂಚನಯಿತಿಗಳ ಚತರ್ನಯಿತ್ ಪರತಿನಧಿಗಳಿಗ್ೆ ಗ್ೌರವಧ್ನವನತು ಗ್ೌರವಯತತ್ವನಗಿ ಕ್ೊಡಿ ಎಂದತ 
ಕ್ೆೇಳಿದೆವು.  ಆದರೆ, ನಮಗ್ ೆಮನನೆ ಮತಖೆಮಂತಿರಗಳಿಂದ ಸ್ಕ್ನರನತ್ಮಕವನಗಿ ಉತ್ುರ ಸಿಗಲ್ಲಲಿ. ಮತ್ೆು 
ಅದನತು ಆಥಿಾಕ ಇಲನಖಗೆ್ೆ ಕಳುಹಿಸ್ತತ್ೆುೇವೆಂದತ ಹೆೇಳಿದರತ.  ರ್ನನತ ಇದನತು complaint 
ಮನಡತತಿುಲಿ. ಆದರೆ, ಮನನೆ ಮತಖೆಮಂತಿರಯವರತ ಕಳುಹಿಸಿರತವಂತ್ಹದುಕ್ೆೆ ಆಥಿಾಕ ಇಲನಖಯೆವರತ 
ಆಗತವುದ್ಧಲಿವೆಂದತ ವನಪಸ್ತಸ ಕಳುಹಿಸಿದನುರ.ೆ ಹನಗ್ನಗಿ, ರ್ನವು ಮತ್ೂೆುಮಮ ಆಥಿಾಕ ಇಲನಖಗೆೆ್ 
ಹೊೇಗತವುದರಲ್ಲಿ ಅಥಾ ಇದೆಯ್ದೇ? ಹನಗ್ನದರೆ, ಆಥಿಾಕ ಇಲನಖಯೆವರತ ಸ್ಕ್ನಾರವನತು 
ನಡಸೆ್ತತಿುದನುರಯೆ್ದೇ?  

(ಮತಂದತ.,)  
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(343) 15-03-2022 (1.30) ಎಂ.ವಿ-ವಿಕ್ೆ 

(ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್ಚರವರ ಉಪಸಿಥತಿ) 

ಶ್ರೇ ಮಂಜತರ್ನಥ್ಚ ಭಂಡನರಿ (ಮತಂದತ):-  
ಸ್ತಮನರತ ಒಂದತ ಲಕ್ಷ ಜನರಿಗ್ ೆ ಒಂದತ ಸ್ನವಿರ ರೂಪ್ನಯಿಗಳನತು ಜನಸಿು ಮನಡಿದರೆ, ನೂರತ 
ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪ್ನಯಿಗಳನಗಬಹತದತ. ಮತ್ೆು ಐದತ ಸ್ನವಿರ ರೂಪ್ನಯಿಗಳನತು ಜನಸಿು ಮನಡಿದರೆ, 
ಐದತನೂರತ ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪ್ನಯಿಗಳನಗಬಹತದತ. ಈ ವಿಷಯಕ್ೆೆ ಸ್ಂಬಂಧ್ಪಟೆಂತ್ ೆ ಮನನೆ 
ಮಂತಿರಗಳು ನಧನಾರವನತು ತ್ೆಗೆ್ದತಕ್ೂೆಳುಾವುದಕ್ೆೆ ಆಗತತಿುಲಿವೆೇ? ಈಗ ಇದಕ್ೆೆ ಆಥಿಾಕ 
ಇಲನಖಯೆವರನತು ಕ್ೆೇಳಬೆೇಕ್ೆ? ಆಥಿಾಕ ಇಲನಖೆಯವರನತು ಕ್ೆೇಳುವುದನದರೆ, ಎಂ.ಎಲ್.ಸಿ., 
ಎಂ.ಎಲ್.ಎ. ಮತ್ತು ಮಂತಿರಗಳು ಏಕ್ೆ ಬೆೇಕತ? ಸ್ಕ್ನಾರವನತು ಆಥಿಾಕ ಇಲನಖೆಯವರ ೆ ನಡಸೆ್ಲ್ಲ. 
ಆಥಿಾಕ ಇಲನಖಯೆವರ ೆ ಮತಖೆಮಂತಿರಗಳನಗಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನಮಗ್ೆ ಹಣಕ್ನಸಿನವರತ dictate 
ಮನಡತತಿುದನುರೆಯ್ದೇ? ಈ ರಿೇತಿ ಆಗಬನರದತ. ರ್ನವುಗಳೆಲಿರೂ ಸ್ಹ ಚತರ್ನಯಿತ್ 
ಪರತಿನಧಿಗಳನಗಿರತವಂತ್ಹವರತ. ರ್ನವು 25 ಜನ ಸ್ದಸ್ೆರತ ಸ್ಥಳಿೇಯ ಸ್ಂಸೆ್ಥಗಳ ಚತರ್ನವಣೆಯಲ್ಲಿ 
ಗ್ೆದತು ಬಂದ್ಧದುೆೇವೆ. ರ್ನವಲೆಿರೂ ಸ್ಹ ಒಕ್ೊೆರಲ್ಲನಂದ ಕ್ೆೇಳುತಿುದೆುೇವೆ. ಇದನತು ಮನನೆ ಮಂತಿರಗಳು 
ಆಥಿಾಕ ಇಲನಖಯೆವರಿಗ್ ೆ ಕಳುಹಿಸ್ತತ್ೆುೇರ್ೆಂದರೆ, ನಜವನಗಿ ಪರಜನಪರಭತತ್ಾ ಪರತಿನಧಿಗಳನದ ನಮಗ್ ೆ
ಮತ್ತು ಯನರತ ನಮಮ ಪರತಿನಧಿಗಳು ಇದನುರ ೆ ಅವರಿಗೆ್ ಆದಂತ್ಹ ಅವಮನನವೆಂದತ 
ತಿಳಿದತಕ್ೂೆಳುಾತ್ೆುೇರ್ೆ. ಆದರೆ, ಈ ರಿೇತಿ ಆಗಬನರದತ.  

ಈಗ ಶ್ಕ್ಷಣಕ್ೆೆ ಸ್ಂಬಂಧ್ಪಟೆಂತ್ ೆಹೆೇಳುವುದನದರೆ, ಶ್ಕ್ಷಣಕ್ೆೆ ಸ್ತಮನರತ 31 ಸ್ನವಿರ ಕ್ೊೇಟಿ 
ರೂಪ್ನಯಿಗಳನತು ನೇಡಿದನುರೆ. ನನು ಪರಕ್ನರ ಪ್ನರಥಮಕ ಶನಲೆಗಳು ನಮಮ ತ್ಳಹದ್ಧಗಳು. ಅಲ್ಲಿಗ್ೆ 
ಉತ್ುಮ ಗತಣಮಟೆದ ಶನಲೆಗಳನತು ನೇಡಲ್ಲ. ಅವರತ ಹೆೇಳುವುದೆೇರ್ಂೆದರೆ, ನವೊೇದಯ ಶನಲೆ, 
ಮರನಜಿಾ ದೆೇಸ್ನಯಿ ವಸ್ತಿ ಶನಲ,ೆ ಕತ್ೂುರತ ರನಣಿ ಚೆನುಮಮ ಬನಲಕಯರ ಸ್ೈೆನಕ ಶನಲ ೆಮತ್ತು 
ಪಬಿಿರ್ಚ ಶನಲ ೆ ಎಂದತ ಪ್ನರರಂಭ ಮನಡಿದನುರ ೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಚೆರ್ನುಗಿ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಿಗತತಿುದೆ ಎನತುತ್ನುರೆ. 
ಹನಗ್ನದರೆ, ಪ್ೌರಢಶನಲಗೆಳು ಉತ್ುಮವನಗಿ ಇಲಿವೆೇ? ಹನಗ್ನದರೆ ಸ್ಕ್ನಾರದವರತ ಅವರಿಗೆ್ 
ಉತ್ುಮವನದ ಶ್ಕ್ಷಣವನತು ನೇಡತತಿುಲಿವೆಂದತ ಒಪಿಪಕ್ೊಳುಾತಿುದನುರಯೆ್ದೇ? ಇವರತ ಅವರಿಗೆ್ ಉತ್ುಮವನದ 
ಶ್ಕ್ಷಣವನತು ಕ್ೊಡಬೇೆಕಲಿವೆೇ? ಈಗ ನವೊೇದಯ ಶನಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದತವಂತ್ಹ ಹತಡತಗರಿಗ್ ೆಮನತ್ರ 
ಉತ್ುಮ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಿಗಬೆೇಕ್ೇೆ? ಹನಗ್ನದರೆ ಬೆೇರಯೆವರತ ಸ್ಹ ರೈೆತ್ರ ಮಕೆಳಲಿವೇೆ? ಅವರಿಗೂ ಸ್ಹ 
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ಶ್ಕ್ಷಣವನತು ಕ್ೂೆಡಬೇೆಕಲಿವೇೆ? ಈಗ ಉನುತ್ ಶ್ಕ್ಷಣದ ಬಗೆ್ೆ ಹೆೇಳುವುದನದರೆ, ಈಗ ರನಜೆದಲ್ಲಿ NEP 
(National Education Policy) ಯನತು ಜನರಿಗ್ ೆ ತ್ಂದ್ಧದನುರೆ. ನಜವನಗಿಯೂ ಈ 
ಎನ್.ಇ.ಪಿ.ಯ ಅಥಾವೆೇನತ? ಈ ಎನ್.ಇ.ಪಿ.ಯನತು ಯನರತ ಮನಡಿದತು? ರ್ನನತ ಸ್ಹ ಅದರ 2-3 
ಸ್ಭೆಗಳಿಗ್ ೆಹೊೇಗಿದುೆ. ಅವರತ ಎನ್.ಇ.ಪಿ.ಯನತು ಯನವ ರಿೇತಿ ಅನತಷ್ನಠನ ಮನಡತತಿುದನುರ.ೆ ಇವತ್ತು 
ಎನ್ಚ.ಇ.ಪಿ.ಗೆ್ ಅಥಾವಿದಯೆ್ದೇ? ರ್ನವು ಇದನತು ಪರಥಮ ಬನರಿಗ್ೆ ಮನಡಿದುೆೇವೆಂದತ ಅವರತ 
ಹೆೇಳುತಿುರತತ್ನುರ.ೆ ಹನಗ್ನದರ,ೆ ಅವರತ ಪರಥಮ ಬನರಿಗ್ ೆಏರೆ್ೇನತ ಮನಡಿದನುರಂೆದತ ಬೆೇಕಲಿವೆ. ಈಗ 
ಒಂದತ ವಷಾದಲ್ಲಿ ಎನ್.ಇ.ಪಿ.ಯನತು ಜನರಿಗ್ೆ ತ್ರತವುದಕ್ೆೆ ಆಗತತ್ುದೆಯ್ದೇ? ಅದನತು ಪ್ನರರಂಭ 
ಮನಡಿರತವುದತ ಪರಥಮ ಅಷ್ೆೆ. ಈಗ ಯೂನವಸಿಾಟಿಗ್ ೆ ಯನವ ರಿೇತಿ ಜನಗ ಕ್ೊಡಬೇೆಕತ ಮತ್ತು 
ಅವುಗಳಿಗ್ ೆಏನತ ಮನಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ ಅದತ ಯನವುದನತು ಸ್ಹ ಇಲ್ಲಿ ಹೆೇಳಿಲಿ. ಆದರ,ೆ ಎನ್.ಇ.ಪಿ. ಬಗೆ್ೆ 
ಇತಿೇಚಿನ ದ್ಧನಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಬೆೇಸ್ರದ ಸ್ಂಗತಿ ಏರೆ್ಂದರೆ, ರ್ನನೂ ಸ್ಹ ಒಂದತ ವಿದನೆಸ್ಂಸೆ್ಥಯನತು 
ನಡಸೆ್ತತಿುದೆುೇರ್.ೆ ರ್ನನತ ಒಬಬ ವಿದನೆಥಿಾ ರ್ನಯಕರ್ನಗಿ ದೊಡಿವರ್ನದಂತ್ಹವನತ. ವಿದನೆಥಿಾ 
ರ್ನಯಕರ ಜೊತ್ೆಯಲ್ಲಿಯ್ದೇ ಬೆಳೆದಂತ್ಹವನತ. ಸ್ತಮನರತ 30 ರಿಂದ 40 ವಷಾಗಳ ಕ್ನಲ, ಮನನೆ 
ಆಯನೂರತ ಮಂಜತರ್ನಥ್ಚ ಮತ್ತು ಮನನೆ ಎನ್.ರವಿಕತಮನರಚ ರವರ ಜೊತ್ೆಯಲ್ಲಿ 
ಜಗಳವನಡಿಕ್ೊಂಡತ ಒಟಿೆಗ್ ೆ ಬಂದಂತ್ಹವರತ. ಅವತಿುನ ಚತರ್ನವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಯನವುದೆೇ ರಿೇತಿಯ 
ಕಪೂೆಾ ಹನಕತತಿುರಲ್ಲಲಿ. ಯನರೂ ಸ್ಹ ಯನವ ಬಟೆೆಗಳನತು ಹನಕಬೆೇಕ್ೆಂದತ ಹೆೇಳುತಿುರಲ್ಲಲಿ. ಆದರೆ, 
ಇವತ್ತು ನಮಗ್ೆ ಯನವ ಪರಿಸಿಥತಿ ಬಂದ್ಧದ ೆಎಂದರೆ, ಇವತ್ತು ಯನವುದೂೆೇ ಜಡಿಮಂಟಚ ಬರತತ್ುದೆಂದತ 
ಕಪೂೆಾ ಹನಕ, ಶನಲನ-ಕ್ನಲೇೆಜತಗಳಿಗ್ೆ ರಜೆ ನೇಡಿದನುರ.ೆ ಈ ರಿೇತಿ ಮನಡತವುದತ ಸ್ರಿಯ್ದೇ? ಇವತ್ತು 
ರ್ನವು ಮಕೆಳಿಗ್ೆ ಯನವ ರಿೇತಿಯ ಶ್ಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಪ್ನಠ ಮನಡಬೇೆಕತ ಎನತುವುದನತು ಬಿಟತೆ, ಯನರತ 
ಯನವ ಬಟೆೆ ಹನಕಬೆೇಕತ ಮತ್ತು ಹನಕಬನರದತ ಎನತುವಂತ್ಹ ಸಿಥತಿಗ್ ೆಬಂದ್ಧದೆುೇವೆ. ರ್ನವು ಇವತ್ತು 
ಉತ್ುಮವನದ ಊಟವನತು ನೇಡಬೆೇಕ್ೆ ಹೊರತ್ತ, ನೇವು ಊಟವನತು ಬಂಗ್ನರದ ತ್ಟೆೆಯಲ್ಲಿ ಊಟ 
ಮನಡತತಿುದ್ಧುೇರನ, ಬೆಳಿಾ ತ್ಟೆೆಯಲ್ಲಿ ಊಟ ಮನಡತತಿುದ್ಧುೇರನ, ಅಥವನ ಎಲೆಯಲ್ಲಿ ಊಟ 
ಮನಡತತಿುೇದ್ಧುೇರನ ಎಂದತ ಕ್ೆೇಳುವುದತ ಮತಖೆವೊೇ ಅಥವನ ಅವರಿಗೆ್ ನೇಡತತಿುರತವಂತ್ಹ ಊಟ 
ಮತಖೆವೊೇ? ಇವತ್ತು ರ್ನವು ಅವರಿಗೆ್ ವಿದೆೆಯನತು ಕ್ೊಡತತಿುರತವುದತ ಮತಖೆವೊೇ? ಯನವ 
ರಿೇತಿಯ ಬಟೆೆಯನತು ಹನಕಕ್ೊಂಡತ ಬಂದ್ಧದನುರ ೆಅಥವನ ಬಂದ್ಧಲಿ ಎನತುವುದತ ಮತಖೆವೊೇ? ರ್ನವು 
ಇದರ ಬಗ್ೆೆಯೂ ಸ್ಹ ಯೇಚರೆ್ ಮನಡಬೇೆಕಲಿವೇೆ?  
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ಶ್ರೇ ಕ್ೊೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ್ ಪೂಜನರಿ (ಸ್ಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನೆ 
ಸ್ದಸ್ೆರತ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುರತವುದತ ಹಿಜನಬಚ ಬಗೆ್ೆ ಇರಬಹತದತ. ಆ ವಿಷಯ ರ್ನೆಯನಲಯದಲ್ಲಿ 
ಇದತುದುರಿಂದ, ಆ ವಿಷಯಕ್ೆೆ ಸ್ಂಬಂಧ್ಪಟೆಂತ್ೆ ಈಗ ಮನನೆ ಹೆೈಕ್ೊೇಟಚಾ ಜಡಿಮಂಟಚ ನೇಡಿ 
ಆಗಿದ.ೆ  

ಡನ|| ವೆೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣಸ್ನಾಮ (ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್ೆೇತ್ರ):- ಮನನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈಗ ಇದರ 
ಬಗೆ್ೆ ಯೇಚರೆ್ ಮನಡಿ ಆಗಿದ ೆ ಮತ್ತು ಮನನೆ ಹೈೆಕ್ೊೇಟಚಾ ತಿೇಪತಾ ನೇಡಿ ಆಗಿದ.ೆ ರ್ನವು ಆ 
ತಿೇಪಾನತು ಸ್ನಾಗತ್ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆ.  

ಶ್ರೇ ಮಂಜತರ್ನಥ್ಚ ಭಂಡನರಿ:- ಮನನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈಗ ರ್ನನತ 
ಹೆೇಳುತಿುರತವುದೆೇರ್ಂೆದರೆ… 

(ಗ್ೊಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.ೆಹರಿಪರಸ್ನದ್ಚ (ವಿರೂೆೇಧ್ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ):- ಮನನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈಗ 
ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುರತವಂತ್ಹ ಸ್ದಸ್ೆರತ ಸ್ದನಕ್ೆೆ ಹೊಸ್ದನಗಿ ಬಂದ್ಧದತು, ಅವರತ ಮನತ್ರ್ನಡತವನಗ 
ಮನನೆ ಸ್ಭನರ್ನಯಕರತ ಮಧ್ೆದಲ್ಲಿ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದತ ತ್ಪ್ನಪಗತತ್ುದೆ. 

(ಗ್ೊಂದಲ) 

ಡನ|| ವೆೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣಸ್ನಾಮ:- ಮನನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನೆ ಸ್ದಸ್ೆರತ ಬಹಳ 
ಚೆರ್ನುಗಿ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದುರತ. ಆದರೆ, ಮಧ್ೆದಲ್ಲಿ ಟನರಯರ್ಚ ತ್ಪಿಪದರತ. 

(ಗ್ೊಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.ೆಹರಿಪರಸ್ನದ್ಚ:- ಮನನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನೆ ಸ್ಭನರ್ನಯಕರನತು ಸ್ತಮಮರ್ ೆ
ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂೆಳುಾವುದಕ್ೆೆ ತಿಳಿಸಿ.  

ಶ್ರೇ ಕ್ೊೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ್ ಪೂಜನರಿ:- ಮನನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನೆ ವಿರೂೆೇಧ್ ಪಕ್ಷದ 
ರ್ನಯಕರತ ಈ ರಿೇತಿ ಏಕ್ೆ ಮನಡತತಿುದನುರಂೆದತ ನನಗ್ ೆ ಗ್ೊತಿುಲಿ. ರ್ನವು ಕ್ಲೆವೊಮಮ ಸ್ಕ್ನಾರದ 
ಪರವನಗಿ ಎದತು ನಂತ್ತ ಉತ್ುರ ಹೆೇಳಬೆೇಕ್ನಗತತ್ುದೆ.  
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(ಗ್ೊಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.ೆಹರಿಪರಸ್ನದ್ಚ:- ಮನನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನೆ ಸ್ದಸ್ೆರತ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕ್ೆೆ 
ಅವಕ್ನಶ ಮನಡಿಕ್ೂೆಡಿ. 

(ಗ್ೊಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಕೆ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ್ ಪೂಜನರಿ:- ಮನನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇೆ, ತ್ಮಮ ಅನತಮತಿ ಪಡದೆತ 
ಸ್ಭನರ್ನಯಕರತ ಮನತ್ರ್ನಡತವನಗ, ಮನನೆ ವಿರೂೆೇಧ್ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ ಸ್ೌಜನೆದ್ಧಂದ ಸ್ಹಕ್ನರ 
ನೇಡತವಂತ್ಹ ಜ್ಞನನ ಎಲಿರಿಗೂ ಇರಬೇೆಕತ ಎನತುವುದತ ನನು ಆಸ್.ೆ ದಯವಿಟತೆ ರ್ನನತ ವಿನಂತಿ 
ಮನಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ ಈಗ ಮನನೆ ಮಂಜತರ್ನಥ ಭಂಡನರಿಯವರತ ಹೆೇಳುತಿುರತವಂತ್ಹ ವಿಚನರಕ್ೆೆ 
ಸ್ಂಬಂಧ್ಪಟೆಂತ್ ೆ ರ್ನೆಯನಲಯ ತಿೇಪತಾ ನೇಡಿದೆ. ಅದಕ್ೆೆ ಈ ವಿಷಯವನತು ಅಲ್ಲಿಗ್ೆೇ 
ಮತಗಿಸೆ್ೂೇಣವೆನತುವುದತ ಅಷ್ೆೆ. ಈಗ ರ್ನೆಯನಲಯ ತಿೇಪತಾ ನೇಡಿದತು, ಅದನತು ಗ್ೌರವಿಸಿಕ್ೂೆಂಡತ 
ಹೊೇಗ್ೂೆೇಣ. 

(ಗ್ೊಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.ೆಹರಿಪರಸ್ನದ್ಚ:- ಮನನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನೆ ಸ್ಭನರ್ನಯಕರತ ತ್ಮಮ ಅಪಪಣ ೆ
ತ್ೆಗೆ್ದತಕ್ೂೆಂಡತ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದೆುೇರ್ೆಂದತ ಹೆೇಳಿದರತ. ಮನನೆ ಸ್ದಸ್ೆರತಗಳು ಬಜೆಟಚಗೆ್ 
ಸ್ಂಬಂಧ್ಪಟೆಂತ್ ೆ ಮನತ್ರ್ನಡತವಂತ್ಹ ಸ್ಂದಭಾದಲ್ಲಿ ಯನರೂ ಸ್ಹ ಮಧ್ೆದಲ್ಲಿ 
ಮನತ್ರ್ನಡತವಂತಿಲಿವೆಂದತ ಈ ಸ್ದನದಲ್ಲಿ ಒಂದತ ಸ್ಂಪರದನಯವಿದ.ೆ  

(ಗ್ೊಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಕ್ೊೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ್ ಪೂಜನರಿ:- ಮನನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಆ ರಿೇತಿ ಯನವುದೆೇ 
ನಯಮವಿಲಿ.  

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕೆ್.ಹರಿಪರಸ್ನದ್ಚ:- ಮನನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ಇನತು ನನು ಮನತ್ನತು 
ಮತಗಿಸಿಲಿ,  ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದೆುೇರ್ೆ. ಈ ಸ್ದನದಲ್ಲಿ ಒಂದತ ಸ್ಂಪರದನಯವಿದೆ. ಅದನತು ಅವರತ 
ಅನತಕರಣೆ ಮನಡಲ್ಲ. ಈಗ ಮನನೆ ಸ್ದಸ್ೆರತ ಮನತ್ರ್ನಡತವನಗ, ಅವರತ ಏರ್ನದರೂ 



128 

                                                                                                                                                  ವಿಪ/15-03-2022   
“ wzÀÄÝ¥ÀrAiÀiÁUÀzÀ ¥Àæw/unedited copy/£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ¼À°è CxÀªÁ ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉUÁV G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀPÀÆqÀzÀÄ 

__________________________________________________________________________________ 

objectionable ಹೆೇಳಿದನಗ ಮನತ್ರ, ಅವರತ ಹೆೇಳಬೆೇಕತ. ಈ ವಿಷಯ ಕ್ೂೆೇಟಚಾನಲ್ಲಿ ಇರತವುದತ 
ನಮಗೂ ಸ್ಹ ಗ್ೊತಿುದ.ೆ ಮನನೆ ಸ್ದಸ್ೆರತ ಹಿಜನಬಚ ವಿಷಯದ ಬಗೆ್ೆ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದನುರಯೆ್ದೇ? 
ಅವರತ ಸ್ಮವಸ್ರವೆಂದತ ಹೇೆಳುತಿುದನುರೆ.  

(ಗ್ೊಂದಲ) 

ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್:- ಈಗ ಆ ವಿಷಯಕ್ೆೆ ಸ್ಂಬಂಧ್ಪಟೆಂತ್ ೆಚಚಾೆ ಬೆೇಡ. ದಯವಿಟತೆ ಎಲನಿ 
ಸ್ದಸ್ೆರತ ಸ್ಹ ಕತಳಿತ್ತಕ್ೊಳಿಾ. 

ಶ್ರೇ ಕೆ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ್ ಪೂಜನರಿ:- ಮನನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಡಯೆತತಿುರತವುದತ 
ಕ್ೆೇವಲ ಭನಷಣವಲಿ, ಬಜೆಟಚ ಮೇಲ ೆ ಚಚಾೆ ನಡಯೆತತಿುದ.ೆ ಸ್ನಂದಭಿಾಕವನಗಿ ಸ್ಕ್ನಾರ 
ಸ್ಭನಪತಿಯವರ ಅನತಮತಿಯ ಮೇರಗೆ್ ೆ ಮನನೆ ಸ್ದಸ್ೆರತಗಳು ಮನತ್ರ್ನಡತವನಗ ಸ್ಕ್ನಾರದ 
ಪರವನಗಿ ನಮಮ ಅಭಿಪ್ನರಯಗಳನತು ತಿಳಿಸ್ಬಹತದತ. ದಯವಿಟತೆ ಮನನೆ ವಿರೂೆೇಧ್ ಪಕ್ಷದ 
ರ್ನಯಕರತ ಅಥಾ ಮನಡಿಕ್ೂೆಳಾಬೆೇಕ್ೆಂದತ ನನು ವಿನಂತಿ.   

ಶ್ರೇ ಪ್ನರಣೆೇಶ್ಚ ಎಂ.ಕೆ್:- ಮನನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನೆ ವಿರೂೆೇಧ್ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ 
ಹೆೇಳುತಿುರತವುದತ ಸ್ರಿಯಿದ.ೆ ಇವತ್ತು ರಜೆ ಘೂೇಷಣ ೆಮನಡಿದನುರ ೆಎಂದತ ಪರಶೆು ಮನಡಿದನಗ. ಈಗ 
ಕ್ೊೇಟಚಾ ಹೇೆಳಿದಂತೆ್ ಅಶನಂತಿ ನಮನಾಣವನಗಬನರದತ, ಅದತ ಆದಮೇಲೆ ಯನರೂ ಏನತ 
ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಆಗತವುದ್ಧಲಿ. ಶನಂತ್ ರಿೇತಿಯಿಂದ ಇರಬೇೆಕತ ಎಂದತ ರಜೆ ಘೂೇಷಣೆ ಮನಡಿದನುರ ೆ
ಅಷ್ೆೆ. ಮತ್ೆು ಬೇೆರ ೆಏನೂ ಇಲಿ.  

(ಗ್ೊಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಎಸ್.ಎಲ್.ಭೊೇಜೇೆಗ್ೌಡ:- ಮನನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನೆ ಸ್ದಸ್ೆರತ ಏನತ ತ್ಪತಪ 
ಹೆೇಳುತಿುದನುರ.ೆ ಹನಗ್ನದರೆ ಏನೂ ಸ್ಹ ಚಚಾೆ ಆಗಬನರದೇೆ?  

(ಗ್ೊಂದಲ) 



129 

                                                                                                                                                  ವಿಪ/15-03-2022   
“ wzÀÄÝ¥ÀrAiÀiÁUÀzÀ ¥Àæw/unedited copy/£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ¼À°è CxÀªÁ ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉUÁV G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀPÀÆqÀzÀÄ 

__________________________________________________________________________________ 

ವೆೈಸ್ಚ ಛಮಾನ್:- ಮನನೆ ಮಂಜತರ್ನಥ ಭಂಡನರಿಯವರ,ೆ ನೇವು ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕ್ೆೆ 
ಇನತು ಐದತ ನಮಷ ಮನತ್ರ ಬನಕಯಿದೆ. ತ್ನವು ಬಹಳ ಚೆರ್ನುಗಿ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದ್ಧುೇರಿ. ಆ 
ವಿಷಯವನತು divert ಮನಡದ,ೆ ಬಜೆಟಚ ಬಗೆ್ೆ ಸ್ೂಕ್ಷಮವನಗಿ ಮನತ್ರ್ನಡಬೆೇಕತ.  

ಶ್ರೇ ಮಂಜತರ್ನಥ್ಚ ಭಂಡನರಿ:- ಮನನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ಈ ಬಜೆಟಚ ಬಿಟತೆ ಬೇೆರ ೆ
ವಿಷಯಕ್ೆೆ ಹೂೆೇಗತತಿುಲಿ. 

ವೆೈಸ್ಚ ಛಮಾನ್:- ಮನನೆ ಮಂಜತರ್ನಥ ಭಂಡನರಿಯವರ,ೆ ನೇವು ಬಜೆಟಚ ಬಗೆ್ೆ ಬಹಳ 
ಚೆರ್ನುಗಿ ಬೆಳಕತ ಚೆಲತಿತಿುದ್ಧುೇರಿ.  

ಶ್ರೇ ಮಂಜತರ್ನಥ್ಚ ಭಂಡನರಿ:- ಮನನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಉನುತ್ ಶ್ಕ್ಷಣಕ್ೆೆ 
ಸ್ಂಬಂಧ್ಪಟೆಂತ್ ೆವಿಷಯ ಬಂದನಗ ರ್ನನತ ಈ ಮನತ್ನತು ಹೆೇಳುತಿುದೆುೇರೆ್.  

ವೆೈಸ್ಚ ಛಮಾನ್:- ರಜೆ ಕ್ೂೆಡತವುದರ ಬಗೆ್ೆ ಚಚೆಾ ಬೇೆಡ. 

ಶ್ರೇ ಮಂಜತರ್ನಥ್ಚ ಭಂಡನರಿ:- ಮನನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇವತಿುನ ದ್ಧವಸ್ ಶನಲೆಗಳಿಗ್ ೆ
ರಜೆಯನತು ಕ್ೊಟತೆ ಬರಬೇೆಕ್ನಗಿದೆ ಎಂದತ ಹೆೇಳುತಿುದೆುೇರ್ೆ. ರ್ನನತ ಬೆೇರ ೆವಿಷಯವನತು ಹೆೇಳುತಿುಲಿ.  

ವೆೈಸ್ಚ ಛಮಾನ್:- ಅದತ ಬೆೇರ ೆ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಅಥಾವನಗತತ್ುದೆ. ರ್ನನತ ಪಿೇಠದ್ಧಂದ 
ಹೆೇಳುವುದಕ್ೆೆ ಆಗತವುದ್ಧಲಿ. ದಯಮನಡಿ ಬಜೆಟಚ ಭನಷಣವನತು ಮತಂದತವರಸೆಿ.  

ಶ್ರೇ ಎಸ್.ಎಲ್.ಭೊೇಜೆೇಗ್ೌಡ:- ಮನನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಎಜತಕ್ೆೇಷನ್ಚ ಯನವ ಮಟೆದತು 
ಎಂದತ ಹೆೇಳುತಿುದನುರೆ. 

ವೆೈಸ್ಚ ಛಮಾನ್:- ಮನನೆ ಮಂಜತರ್ನಥ ಭಂಡನರಿಯವರತ ಮನತ್ರ್ನಡಿ. ಬೆೇರ ೆ ಯನವ 
ಸ್ದಸ್ೆರ ಹೆೇಳಿಕ್ೆಗಳು ಸ್ಹ ಕಡತ್ಕ್ೆೆ ಹೊೇಗಬನರದತ. 

(ಮನನೆ ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್ಚರವರ ಆದೆೇಶದಂತ್ ೆಮನನೆ ಮಂಜತರ್ನಥ ಭಂಡನರಿಯವರ 
ಹೆೇಳಿಕ್ೆಯನತು ಹೊರತ್ತಪಡಿಸಿ ಬೆೇರ ೆಸ್ದಸ್ೆರ ಹೆೇಳಿಕ್ೆಗಳನತು ದನಖಲ್ಲಸಿರತವುದ್ಧಲಿ) 
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ಶ್ರೇ ಮಂಜತರ್ನಥ್ಚ ಭಂಡನರಿ:- ಮನನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈಗ ನರತದೊೆೇಗಕ್ೆೆ 
ಸ್ಂಬಂಧ್ಪಟೆಂತ್ ೆ ಹೆೇಳುವುದನದರೆ, ಕ್ೆೇಂದರ ಸ್ಕ್ನಾರದವರತ ವಷಾಕ್ೆೆ ಎರಡತ ಕ್ೊೇಟಿ 
ಉದೊೆೇಗಗಳನತು ನೇಡತತ್ೆುೇವೆಂದತ ಹೆೇಳಿದುರತ. ಅವರತ ಎರಡತ ಕ್ೂೆೇಟಿ ಉದೊೆೇಗಗಳನತು 
ನೇಡತತ್ನುರೆಂದತ ರ್ನವು ಕ್ನಲೇೆಜತಗಳನತು ಪ್ನರರಂಭ ಮನಡಿ, ಅದಕ್ೆೆ ಕ್ನಯತತಿುದೆುವು. ಆದರೆ, ಇವತ್ತು 
ಕ್ೆೇಂದರ ಎಷತೆ ಉದೂೆೆೇಗಗಳನತು ನೇಡತತಿುದೆ. ಆದರೆ, ರನಜೆ ಸ್ಕ್ನಾರ ಏರ್ನದರೂ ನರತದೊೆೇಗದ 
ಬಗೆ್ೆ ತಿಳಿಸಿದಯೆ್ದೇ? ನರತದೂೆೆೇಗಿಗಳಿಗ್ೆ ಉದೊೆೇಗವನತು ಯನವ ರಿೇತಿ ಕ್ೊಡತತ್ೆುೇವೆಂದತ ಯೇಚರೆ್ 
ಮನಡಬೇೆಕಲಿವೇೆ? ಈಗ ಕ್ೂೆೇವಿಡ-19 ಬಂದನಗ ಲನರ್ಚಡೌನ್ಚ ಆಗಿ ಎಷ್ೊೆೇ ಕಂಪನಗಳು ಹೂೆರಟತ 
ಹೊೇದವು. ರ್ನನತ ಜನಸಿು ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕ್ೆೆ ಹೊೇಗತವುದ್ಧಲಿ. ಏಕ್ೆಂದರ,ೆ ಮನನೆ ವೆೈಸ್ಚ 
ಛೆೇಮಾನ್ಚರವರತ ಮನತ್ನತು ಬೆೇಗ ಮತಗಿಸ್ಬೇೆಕ್ಂೆದತ ಹೆೇಳುತಿುದನುರೆ. ರ್ನನತ ಇನತು ಕ್ೆಲವು 
ವಿಷಯಗಳನತು ಹೆೇಳಬೆೇಕ್ನಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಆ ವಿಷಯಗಳನತು ಸ್ಂಕ್ಷಿಪು ಮನಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ ಇತಿುೇಚಿನ 
ದ್ಧನಗಳಲ್ಲಿ ಭನರತ್ ದೇೆಶವಂೆದತ ಹೆೇಳಿದರ,ೆ ರ್ನವು ತ್ಲ ೆಎತಿು ನಡಯೆತತಿುದೆುೇವೆ, ನಮಗ್ೆ ಎಲಿರೂ ಸ್ಹ 
ಗ್ೌರವ ಕ್ೊಡತತ್ನುರೆಂದತ ನನು ಮತ್ರರನದ ಮನನೆ ಎಂ.ಕ್.ೆಪ್ನರಣೆೇಶ್ಚರವರತ ಹೆೇಳಿದರತ. ಆದರೆ, ರ್ನನತ 
ಉದನಹರಣೆ ಹೆೇಳುವುದನದರೆ, ಇವತ್ತು ಮನನೆ ಸ್ಲ್ಲೇಂ ಅಹಮದ್ಚರವರತ ಇದನುರ.ೆ 2001ರಲ್ಲಿ 
ACYPL (American Council of Young Political Leaders) exchange 
programme ಇತ್ತು. ಆ ಕ್ನಯಾಕರಮಕ್ೆೆ ರ್ನನತ ಮತ್ತು ಸ್ಲ್ಲೇಂ ಅಹಮದ್ಚರವರತ ಹೂೆೇಗಿದೆುವು. 
ಸ್ತಮನರತ ಆರತ ರನಜೆಗಳ ಕ್ನೆಪಿಟಲ್ಚ ವಿಧನನ ಸ್ಭೆಯವರತ ಈ ಕ್ನಯಾಕರಮದಲ್ಲಿ ರ್ನವು 
ಭನಗವಹಿಸಿದೆುವು. ಸ್ನಾಮ, ಯನರೆೇ ಹೊೇದರತ ಸ್ಹ ಅವರತ ಪರಪರಥಮವನಗಿ ಮನನೆ ಪಂಡಿತಚ 
ಜವನಹರಚಲನಲ್ಚ ರೆ್ಹರತ ರವರ ಹೆಸ್ರನತು ಹೆೇಳುತಿುದುರತ. ಏಕ್ೆಂದರ,ೆ ಇವತ್ತು ಏರ್ನದರತ 
ಅಮರಿಕ್ನವನತು technocrat ಆಗಿ ಆಳುತಿುದುರ,ೆ ಅವತ್ತು ಯನರೆಲನಿ ಐ.ಐ.ಟಿ. ಮತ್ತು 
ಎನ್ಚ.ಐ.ಟಿ.ಕ್.ೆಯಲ್ಲಿ ಓದ್ಧದಂತ್ಹವರತ, ಅಮರಿಕ್ನದ ರ್ನಸ್ನ ಅಥವನ ಅಲ್ಲಿನ ಯನವುದನದರೂ 
ವಿಶಾವಿದನೆಲಯಗಳಲ್ಲಿ Professor ಗಳನಗಿದನುರ.ೆ ಅವರತ ಅಂದತ ನಮಮ ಐ.ಐ.ಟಿ. ಮತ್ತು 
ಎನ್ಚ.ಐ.ಟಿ.ಕ್.ೆಯನತು ಕಟಿೆದಂತ್ಹ ಮನನೆ ಪಂಡಿತ ಜವನಹರಚಲನಲ್ಚ ರೆ್ಹರತರವರ ಹೆಸ್ರನತು 
ಹೆೇಳುತಿುದುರತ. 

(ಮತಂದತ) 
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(344) 15.03.2022 01.40 LL-VK                      (ಸ್ಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಥತಿ) 

ಶ್ರೇ ಮಂಜತರ್ನಥ್ಚ ಭಂಡನರಿ(ಮತಂದತ) 

ಇನತು ರ್ನನತ ಒಂದತ ಮನತ್ನತು ಹೆೇಳುವುದಕ್ೆೆ ಬಯಸ್ತವುದೆೇರ್ಂೆದರೆ, ರ್ನನತ ಮತ್ತು ಮನನೆ ಸ್ಲ್ಲೇಂ 
ಅಹಮದ್ಚರವರತ ಯನವ ಒಂದತ ACYPL (American Council of Young Political 
Leaders) exchange programme ಗೆ್ ಹೂೆೇಗಿದುೆವೊೇ, ಅದೆೇ ಕ್ನಯಾಕರಮಕ್ೆೆ ೧೯೯೬ರಲ್ಲಿ 
ಮನನೆ ಅನಂತಚಕತಮನರಚರವರತ ಮತ್ತು ಮನನೆ ನರೇೆಂದರ ಮೇದ್ಧಯವರತ ಸ್ಹ ಹೊೇಗಿದುರತ. 
ಅದೆೇ ಕ್ನಯಾಕರಮಕ್ೆೆ ರ್ನವು ಸ್ಹ ಹೊೇಗಿದೆುವು. ಆ ಕ್ನಯಾಕರಮಕ್ೆೆ ನಮಮ ದೆೇಶದಲ್ಲಿ ಯನರೆಲನಿ 
ಹೊೇಗಿದನುರೆ, ಅವೆರಲಿರಿಗೂ ಅಂತ್ಹದುೆೇ ಮಯನಾದ ೆಸಿಕೆರತತ್ುದೆ. ಆ ಸ್ಮಯದಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ಹ ರ್ನವು 
ತ್ಲೆ ಎತಿು ನಡಯೆತವಂತ್ಹ ಸ್ಂದಭಾ ಇರತತ್ುದೆ. ರ್ನನತ ಇದನತು ಮನನೆ ಎಂ.ಕ್.ೆ ಪ್ನರಣೇೆಶ್ಚರವರಿಗ್ ೆ
ರೆ್ನಪತ ಮನಡತತ್ೆುೇರ್ೆ. ಅದೆೇರ್ಂೆದರೆ, ಅಮೇರಿಕ್ನದ Houston ನಲ್ಲಿ,ಚ “Howdy Modi”ಚಎಂದತ 
ಕ್ನಯಾಕರಮ ಮನಡಿದರತ. ಅಲ್ಲಿ ೧೯೮೧ ರಿಂದ ಒಬಬ ಪರತಿನಧಿ, he is the senior most 
person in America. ಅವರತ ಸ್ತಮನರತ ೫೦ ಸ್ನವಿರ ಜನರ ಮತಂದ,ೆ Howdy Modi 
event ನಲ್ಲಿ ಒಂದತ ಮನತ್ನತು ಹೆೇಳುತ್ನುರೆ. ಅವರತ ಏನತ ಹೆೇಳುತ್ನುರೆಂದರೆ, “India, like 
America, is proud of its ancient traditions to secure a future according 
to Gandhi’s teaching and Nehru’s vision of India as a secular democracy 
where respect for pluralism and human rights safeguard every 
individual.” ಎನತುವ ಮನತ್ನತು ಅವರತ ಹೆೇಳುತ್ನುರೆ.  

ಪರಧನನ ಮಂತಿರಗಳು ಯನರೆೇ ಆಗಿದುರೂ ಸ್ಹ ಅವರತ ನಮಮ ದೆೇಶದ ಪರಧನನ 
ಮಂತಿರಗಳನಗಿರತತ್ನುರೆ. ಶ್ರೇಮತಿ ಇಂದ್ಧರನಗ್ನಂಧಿಯವರತ ಪರಧನನ ಮಂತಿರಯವರತ ಅಲ್ಲಿಗ್ ೆ
ಹೊೇದಂತ್ಹ ಸ್ಂದಭಾದಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ಹ ಅದೆೇ ರಿೇತಿಯ ಗ್ೌರವ ಸಿಕೆರತತ್ುದ.ೆ ಮನನೆ ರನಜಿೇವಚ 
ಗ್ನಂಧಿಯವರತ ಸ್ಹ ಅಲ್ಲಿಗ್ೆ ಹೊೇದಂತ್ಹ ಸ್ಂದಭಾದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದತ ಪ್ೆರಸ್ಚ ಕ್ನನಫರೆನ್ಸಚ ಅನತು 
ಮನಡತತ್ನುರ.ೆ ಆ ಸ್ಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ್ ಯನವುದೆೇ Teleprompter ಇರಲ್ಲಲಿ. ಆ ಪ್ೆರಸ್ಚ 
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ಕ್ನನಫರೆನ್ಸಚ ಬಗೆ್ೆ ಈಗಲೂ ಸ್ಹ ಅಲ್ಲಿ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುರತತ್ನುರೆ. ಇತಿುೇಚೆಗ್ ೆರ್ನನತ ಅಲ್ಲಿಗ್ೆ ಹೂೆೇದಂತ್ಹ 
ಸ್ಂದಭಾದಲ್ಲಿ,ಚ “ಯನವ ರಿೇತಿ ಮನನೆ ರನಜಿೇವಚ ಗ್ನಂಧಿಯವರತ ಒಂದತ ಪ್ೆರಸ್ಚ ಕ್ನನಫರೆನ್ಸಚ 
ಮನಡಿದರತ”ಚಎಂದತ ಹೇೆಳಿದರತ. ಮನನೆ ಜವನಹರಲನಲ್ಚರವರ ಬಗೆ್ೆ Eisenhower ರವರತ ಒಂದತ 
ಮನತ್ನತು ಹೆೇಳುತ್ನುರೆ. ನನಗ್ ೆ ಅಮೇರಿಕ್ನದ್ಧಂದ ಅತ್ೆಂತ್ ಗ್ೌರವಯತತ್ವನದ Eisenhower 
Fellowship ಅಲ್ಲಿನ ಪ್ೆರಸಿಡೆಂಟಚ ಹೆಸ್ರಿನಲ್ಲಿ ಸಿಕೆರತತ್ುದೆ. ಅಮೇರಿಕ್ನದವರತ ಮನನೆ 
ಜವನಹರಲನಲ್ಚ ರೆ್ಹರತರವರ ರ್ನಯಕತ್ಾದ ಬಗೆ್ೆ ಹೆೇಳುತ್ನುರ.ೆ ಕ್ೊರೆ್ಯದನಗಿ, ಮನನೆ ರನಜಿೇವಚ 
ಗ್ನಂಧಿಯವರಿಗೆ್ … ಮನನೆ ಎಂ.ಕ್.ೆ ಪ್ನರಣೆೇಶ್ಚರವರಿಗ್ ೆಈ ಫೊೇಟೂೆೇವನತು ಕಳುಹಿಸಿಕ್ೂೆಡತತ್ೆುೇವೆ. 
ಅದನತು ಅವರತ ರೆ್ೂೇಡಲ್ಲ. 

ವೆೈಸ್ಚ ಚೆೇಮಾನ್ಚ:- ಮನನೆ ಮಂಜತರ್ನಥ್ಚ ಭಂಡನರಿಯವರೇೆ, ತ್ನವು ಪ್ನರಣೆೇಶ್ಚರವರ ಹೆಸ್ರತ 
ಹೆೇಳಿದರ ೆಪತನಃ ಅವರತ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕ್ೆೆ ಎದತು ನಲತಿತ್ನುರೆ.  

ಶ್ರೇ ಮಂಜತರ್ನಥ್ಚ ಭಂಡನರಿ(ಸ್ಥಳಿೇಯ ಸ್ಂಸ್ಥೆಗಳ ಕ್ೆೇತ್ರ):- ಮನನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನೆ 
ಪ್ನರಣೆೇಶ್ಚರವರತ ನನು ಸ್ುೆೇಹಿತ್ರತ. ಹನಗ್ನಗಿ, ಅವರತ ಏನತ ಹೆೇಳಿದನುರ…ೆ 

(ಗ್ೊಂದಲ) 

ವೆೈಸ್ಚ ಚೆೇಮಾನ್ಚ:- ತ್ನವು ನನು ಕಡ ೆರೆ್ೂೇಡಿಕ್ೊಂಡತ ಮನತ್ರ್ನಡಿ. ತ್ನವು ಯನರ ಹೆಸ್ರನೂು 
ಉಲೆಿೇಖ ಮನಡಬೇೆಡಿ. ಏಕ್ಂೆದರೆ, ಆ ಸ್ದಸ್ೆರತ ಎದತು ನಂತ್ತ,ಚ“ನನು ಹೆಸ್ರತ ಉಲೆಿೇಖ ಮನಡಿದನುರ,ೆ 
ಹನಗ್ನಗಿ ರ್ನನತ ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ೆುೇರೆ್ಂದತ”ಚ ಹೆೇಳುತ್ನುರೆ. ಇದರಿಂದನಗಿ, ತ್ಮಮ ಸ್ಮಯ 
ವೆಥಾವನಗತತ್ುದೆ.  

(ಗ್ೊಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಮಂಜತರ್ನಥ್ಚ ಭಂಡನರಿ:- ಮನನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಆಯಿತ್ತ. ರ್ನನತ ಏನತ 
ಹೆೇಳುತಿುದೆುೇರೆ್ಂದರೆ, ರೂೆೇರ್ನಲ್ಿಚ ರೇೆಗನ್ಚರವರತ ಮನನೆ ರನಜಿೇವಚ ಗ್ನಂಧಿಯವರತ 
ಹೊೇಗಬೇೆಕ್ನದರ ೆ ಮಳೆ ಬರತತಿುದೆಯ್ದಂದತ ಅವರತ ಕ್ೊಡ ೆ ಹಿಡಿಯತತ್ನುರೆ. ಅದನತು ಹೆೇಳುವುದಕ್ೆೆ 
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ಆಗತತ್ುದೆಯ್ದೇ? ಆ ಸ್ಂದಭಾದಲ್ಲಿ ಅವರತ ಆ ಕ್ೆಲಸ್ವನತು ಮನಡಿದನುರ.ೆ ಮನನೆ ಮನಮೇಹನ್ಚ 
ಸಿಂಗಚರವರತ ಪರಧನನ ಮಂತಿರಯನಗಿದನುಗ, ಮನನೆ ಬರನರ್ಚ ಒಬನಮನರವರತ ಒಂದತ ಮನತ್ನತು 
ಹೆೇಳುತ್ನುರ.ೆ ಅದೆೇರೆ್ಂದರೆ,ಚ“ನನಗ್ ೆಏರ್ನದರೂ ಮನನೆ ಮನಮೇಹನ್ಚ ಸಿಂಗಚರಂತ್ಹ ಒಬಬ ಆಥಿಾಕ 
ತ್ಜ್ಞ ನನಗ್ ೆಸಿಕೆದುರ,ೆ ಇವೊತಿುನ ದ್ಧವಸ್ ಇರತವಂತ್ಹ ಅಮೇರಿಕ್ನ ದೆೇಶವಲಿದೇೆ, ಇದರ ರ್ನಲತೆ ಪಟತೆ 
ಅಮೇರಿಕ್ನವನತು ಮನಡತತಿುದೆು”ಚಎನತುವ ಮನತ್ನತು ಅವರತ ಹೆೇಳುತಿುದುರತ.  

(ಈ ಹಂತ್ದಲ್ಲಿ ವಿರೂೆೇಧ್ ಪಕ್ಷದ ಅರ್ೆೇಕ ಸ್ದಸ್ೆರತ ಮೇಜತ ತ್ಟತೆವ ಮೂಲಕ ಮನನೆ 
ಮಂಜತರ್ನಥ್ಚ ಭಂಡನರಿಯವರ ಮನತಿಗ್ೆ ಬೆಂಬಲ ಸ್ೂಚಿಸಿದರತ) 

ಯನವುದೆೇ ಒಬಬ ಅತಿಥಿ ಅಮೇರಿಕ್ನಕ್ೆೆ ಹೂೆೇದರೆ, ಅವರತ ಮದಲತ ಅಮೇರಿಕ್ನದ ಪ್ೆರಸಿಡೆಂಟಚ 
ಅನತು ಭೆೇಟಿಯನಗತತ್ನುರೆ. ಆದರೆ, ಒಂದತ ಸ್ಂದಭಾದಲ್ಲಿ ಮನನೆ ಮನಮೇಹನ್ಚ ಸಿಂಗಚರವರತ 
ಅಮೇರಿಕ್ನಕ್ೆೆ ಭೆೇಟಿ ನೇಡಿದನಗ, ಅಮೇರಿಕ್ನದ ಪ್ೆರಸಿಡೆಂಟಚ ಆಗಿದುಂತ್ಹ ಮನನೆ ಬರನರ್ಚ 
ಒಬನಮನರವರತ ಮನನೆ ಮನಮೇಹನ್ಚ ಸಿಂಗಚರವರತ ಅಲ್ಲಿ ತ್ಂಗಿದುರತ ಅಲ್ಲಿನ ಕಟೆಡದ 
ಪ್ೊೇಟಿಾಕ್ೂೆೇಗ್ ೆ ಬಂದತ ಅವರನತು ಭೆೇಟಿ ಮನಡತತ್ನುರೆ. ಇದತ ಅಮೇರಿಕ್ನದ ಇತಿಹನಸ್ದಲ್ಲಿಯ್ದೇ 
ಪರಪರಥಮ ಬನರಿಗ್ ೆ ನಡದೆ್ಧರತವಂತ್ಹ ಘಟರ್ೆಯನಗಿರತತ್ುದೆ. ಆ ಸ್ಂದಭಾದಲ್ಲಿ ಯನವುದೂೆೇ ವೆಕು 
ಪರಪರಥಮ ಬನರಿಗ್ ೆಈ ರಿೇತಿ ಆಗತತಿುದೆ ಎಂದತ ಕ್ೆೇಳಿದಂತ್ಹ ಪರಶೆುಗ್,ೆಚ“ರ್ನನತ ಮನನೆ ಮನಮೇಹನ್ಚ 
ಸಿಂಗಚರವರ ತ್ಲೆಯಲ್ಲಿರತವಂತ್ಹ ಆಥಿಾಕ ಜ್ಞನನವನತು ಮಚಿಚ ರ್ನನತ ಅವರಿಗೆ್ ಸ್ಂಪೂಣಾವನಗಿ 
ತ್ಲೆಬನಗಿದೆುೇರ್ೆ. ಹನಗ್ನಗಿ, ಅವರತ ನನು ಬಳಿ ಬರಬನರದತ. ಬದಲನಗಿ, ರ್ನನತ ಅವರ ಬಳಿ 
ಹೊೇಗಬೇೆಕ್ೆಂದತ”ಚಹೆೇಳುತ್ನುರೆ.  

(ಈ ಹಂತ್ದಲ್ಲಿ ವಿರೂೆೇಧ್ ಪಕ್ಷದ ಅರ್ೆೇಕ ಸ್ದಸ್ೆರತ ಮೇಜತ ತ್ಟತೆವ ಮೂಲಕ ಮನನೆ 
ಮಂಜತರ್ನಥ್ಚ ಭಂಡನರಿಯವರ ಮನತಿಗ್ೆ ಬೆಂಬಲ ಸ್ೂಚಿಸಿದರತ) 

ರ್ನನತ ಕ್ೊರೆ್ಯದನಗಿ ಕ್ೆಲವು ಮನತ್ತಗಳನತು ಹೆೇಳುವುದಕ್ೆೆ ಬಯಸ್ತತ್ುೆೇರೆ್. ಏಕ್ೆಂದರೆ, ತ್ನವು 
ನನಗ್ ೆಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕ್ೆೆ ಅವಕ್ನಶ ನೇಡತತಿುಲಿ. 
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ವೆೈಸ್ಚ ಚೆೇಮಾನ್ಚ:- ಮನನೆ ಮಂಜತರ್ನಥ್ಚ ಭಂಡನರಿಯವರೇೆ, ತ್ಮಮ ಸ್ಮಯ ಮತಗಿದ್ಧದೆ. 
ಹನಗ್ನಗಿ, ರ್ನನತ ತ್ಮಗ್ೆ ಅವಕ್ನಶ ನೇಡತವುದಕ್ೆೆ ಸ್ನಧ್ೆವನಗತತಿುಲಿ. ಆದನಗೂೆ, ತ್ನವು ಇನತು ೫ 
ನಮಷದಲ್ಲಿ ತ್ಮಮ ಮನತ್ನತು ಪೂಣಾಗ್ೂೆಳಿಸಿ.  

ಶ್ಚರೇ ಮಂಜತರ್ನಥ್ಚ ಭಂಡನರಿ:- ಮನನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಅಧ್ಾ 
ಗಂಟೆ ಕ್ನಲನವಕ್ನಶ ಕ್ೆೇಳಿರತತ್ೆುೇರ್.ೆ  

ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್ಚ:- ತ್ನವು ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಪ್ನರರಂಭ ಮನಡಿದತು ೧ ಗಂಟೆ ೧೦ ನಮಷಕ್ೆೆ. 
ಹನಗ್ನಗಿ, ತ್ಮಮ ಅಧ್ಾ ಗಂಟೆ ಸ್ಮಯ ಮತಗಿದ್ಧರತತ್ುದೆ. ಆದರೂ ಸ್ಹ ಸ್ಂಕ್ಷಿಪುವನಗಿ ಇನತು ೫ 
ನಮಷದಲ್ಲಿ ತ್ಮಮ ಮನತ್ನತು ಪೂಣಾಗ್ೂೆಳಿಸಿ.  

ಶ್ರೇ ಮಂಜತರ್ನಥ್ಚ ಭಂಡನರಿ:- ಮನನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ತಮನರತ ೨೦ ನಮಷ 
ಬೆೇರ ೆಸ್ದಸ್ೆರತ ಅಡಿಿಪಡಿಸಿರತತ್ನುರೆ. ನರ್ುೆಯ ದ್ಧವಸ್ ಪಂಚ ರನಜೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಧರತವ ಚತರ್ನವಣನ 
ಫಲ್ಲತ್ನಂಶದ ಬಗೆ್ೆ ಚಚೆಾಗಳು ನಡಯೆತತಿುತ್ತು. ಈ ಮದಲತ ಬಹಳಷತೆ ಚತರ್ನವಣೆಗಳು 
ನಡಯೆತತಿುದುವು.  ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ೆಲವು issue based ಮೇಲೆ ನಡಯೆತತಿುತ್ತು. ಕ್ೆಲವು development 
based ಮೇಲೆ ನಡಯೆತತಿುತ್ತು. ಆದರೆ, ಇವೊತಿುನ ದ್ಧವಸ್ ಭನವರ್ನತ್ಮಕವನದ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ 
ಚತರ್ನವಣೆಗಳು ನಡಯೆತತಿುವೆ. ಅದತ ಯನವ ರಿೇತಿ ನಡಯೆತತಿುವ ೆಎನತುವುದಕ್ೆೆ ಮತಂದ ೆಒಂದತ ದ್ಧನ 
ಉತ್ುರ ಸಿಕ್ೆೆೇ ಸಿಗತತ್ುದೆ. ರ್ನವು ಸ್ೂೆೇಲತ-ಗ್ೆಲತವುಗಳ ಬಗ್ೆೆ ಚಿಂತಿಸ್ತವುದ್ಧಲಿ. ರ್ನವು ಒಂದತ 
ಪರಕರಯ್ದಯಲ್ಲಿ ನಡಯೆತತಿುದೆುೇವೆ. ಇವೊತಿುನ ದ್ಧವಸ್ ರ್ನವು ಸ್ೂೆೇಲಬಹತದತ, ರ್ನಳ ೆ ಗ್ೆಲಿಬಹತದತ. 
ಇವೊತಿುನ ದ್ಧವಸ್ ಗ್ೆದುವರತ ರ್ನಳ ೆ ದ್ಧವಸ್ ಸ್ೂೆೇಲಬಹತದತ ಅಥವನ ಈ ದ್ಧನ ಸ್ೂೆೇತ್ವರತ ರ್ನಳ ೆ
ದ್ಧವಸ್ ಗ್ೆಲಿಬಹತದತ. ಇದತ ನಡಯೆತತ್ುಲೆೇ ಇರತವಂಥದತು. ಆದರೆ, ಈ ರಿೇತಿ ಚತರ್ನವಣೆಗಳು 
ಯನವನಗಿನಂದ ಪ್ನರರಂಭವನಗಿವೆ ಎಂಬತದನತು ರ್ನವು ಯೇಚರೆ್ ಮನಡಬೇೆಕತ. ಈ ಬಗೆ್ೆ ತ್ಮಗ್ ೆ
ಗ್ೊತಿುರಬಹತದತ. ಕ್ನಂಗ್ೆರಸ್ಚ ಪಕ್ಷ ಅಧಿಕ್ನರದಲ್ಲಿ ಇದುಂತ್ಹ ಸ್ಂದಭಾದಲ್ಲಿ ಒಂದತ ಯನತ್ರೆ ನಡಯೆಿತ್ತ. 
ಆ ಯನತ್ರೆ issue ಮೇಲ ೆ ಚತರ್ನವಣ ೆ ನಡದೆ್ಧರತತ್ುದೆ. ನಂತ್ರ, ಮತ್ೂೆುಂದತ issue ಮೇಲೆ 
ಚತರ್ನವಣ ೆನಡಯೆತತಿುದೆ. ಈಗ ರ್ನವು ಒಂದತ ಹೂೆಸ್ ಕಡಿಯನತು ಹಂಚಿಕ್ೂೆಂಡಿದೆುೇವೆ. ಅದರ ಮೇಲೆ 
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ಭನವರ್ನತ್ಮಕವನಗಿ ಚತರ್ನವಣೆ ನಡಯೆತತಿುದ.ೆ ಇದಕ್ೆೆಲನಿ ಒಂದತ ಕ್ೊರೆ್ ಬಿೇಳಬೆೇಕತ ಹನಗೂ ಇದತ 
ನನು ಪರಥಮ ಭನಷಣ ಆಗಿರತವುದರಿಂದ ರ್ನನತ ಹಚೆತಚ ವಿವನದಕ್ೆೆ ಹೂೆೇಗತವುದ್ಧಲಿ. ಇನತು ಮತಂದೆ 
ರ್ನವು ೫ ವಷಾ ೧೧ ತಿಂಗಳುಗಳ ಕ್ನಲ ಈ ಸ್ದನದಲ್ಲಿ ಇರತತ್ುೆೇವೆ. ಹನಗ್ನಗಿ, ಒಂದತ ಉತ್ುಮ 
ಬನಂಧ್ವೆವನತು ಇಟತೆಕ್ೊಳಾಬೆೇಕತ ಎಂದತ ಬಯಸ್ತತ್ೆುೇರೆ್.  

ರ್ನನತ ಕ್ೊರೆ್ಯದನಗಿ ಹೆೇಳಬಯಸ್ತವುದೆೇರ್ಂೆದರೆ, ಈ ಬಜೆಟಚ ಮೇಲೆ ಮನತ್ರ್ನಡಲತ 
ಸ್ತಮನರತ ಅಂಕ-ಅಂಶಗಳನತು ತ್ಯನರತ ಮನಡಿಕ್ೂೆಂಡತ ಬಂದ್ಧದೆುನತ. ಆದರ,ೆ ನನು ಸ್ುೆೇಹಿತ್ರತ 
ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕ್ೆೆ ಅವಕ್ನಶ ಸಿಗಲ್ಲ ಎಂದತ ಹನಗೂ ಅವರ ಸ್ಮಯವನತು ಕಟಚ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ 
ರ್ನನತ ಹೊೇಗತವುದ್ಧಲಿವಂೆದತ ರ್ನನತ ಹಚೆಿಚಗ್ೆ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದ್ಧಲಿ.  ಕ್ೂೆರೆ್ಯದನಗಿ, ರ್ನನತ 
ಹೆೇಳುವುದಕ್ೆೆ ಬಯಸ್ತವುದೆೇರ್ಂೆದರೆ, ಯನರೆೇ ಬಜೆಟಚ ಅನತು ಮಂಡಿಸಿದರೂ ಸ್ಹ ಸ್ತಳುಾ 
ಭರವಸ್ಗೆಳನತು ನೇಡತವ ಬದಲನಗಿ, ವನಸ್ುವನಂಶಗಳನತು ತಿಳಿದತ, ರನಜೆದ ಜನರಲ್ಲಿರತವ 
ಆತ್ಂಕವನತು ದೂರ ಮನಡಿ, ಸ್ಕ್ನಾರಗಳು ಇರ್ನುದರೂ ಜನರ ಪರವನಗಿ, ಜನರ ಸ್ೇೆವೆಗ್ನಗಿ, 
ಜನಪಯೇಗಿ ಕ್ೆಲಸ್ ಮನಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ ರ್ನನತ ಕ್ೊೇರಿಕ್ೂೆಳುಾತಿುದೆುೇರ್ೆ. ಅದತ ಹೆೇಗಿರಬೆೇಕ್ೆಂದರೆ, 
ಲೆೇಸ್ೆೇ ಕ್ೇೆಳಿಸ್ಲ್ಲ ಕವಿಗ್ೆ, ಲೆೇಸ್ೆೇ ಕ್ನಣಿಸ್ಲತ ಕಣಿಣಗ್ೆ, ಲೆೇಸ್ೆೇ ನತಡಿಸ್ಲ್ಲ ಈ ರ್ನಲ್ಲಗೆ್ ಎನತುವ ಕವಿ 
ವನಣಿಯಂತ್ ೆ ನಮಮ ನಮಮಲಿರ ಸ್ಂಬಂಧ್ ಉತ್ುರ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ. ಯನವುದೂ ಕಡಿಗಳನತು 
ಹಚಚದೆೇ ಉತ್ುಮ ರಿೇತಿಯ ಸ್ಕ್ನಾರವನತು ರ್ನವು ಕ್ೊೇಡೊೇಣವೆಂದತ, ಮತಂದ್ಧನ ಜನತ್ೆಗೆ್, 
ಮತಂದ್ಧನ ಪಿೇಳಿಗ್ೆಗ್ ೆ ರ್ನವು ಉತ್ುಮ ಸ್ಕ್ನಾರ ನೇಡಬೆೇಕತ. ಏಕ್ೆಂದರ,ೆ ರ್ನವು ಇವೊತಿುನ ದ್ಧವಸ್ 
ಬಿೇಜ ಹನಕದರ,ೆ ರ್ನಳೆಯ ದ್ಧವಸ್ ಅದತ ಮರ ಆಗತತ್ುದೆ. ಒಂದತ ವೆೇಳೆ ಬೆೇವಿನ ಬಿೇಜ ಹನಕದರ,ೆ 
ಬೆೇವಿನ ಮರವನಗಿ ಬೆಳದೆತ, ಬೆೇವಿನ ಗತಣ ಹೊಂದ್ಧರತತ್ುದ.ೆ ಅದನತು ರ್ನಳೆಯ ದ್ಧವಸ್ ರ್ನವು 
ತಿನುಬಹತದತ ಅಥವನ ಆಡಳಿತ್ ಪಕ್ಷದವರತ ತಿನುಬಹತದತ. ಅದತ ಆಗಬನರದತ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿ, ಈ 
ಅವಕ್ನಶ ಮನಡಿಕ್ೂೆಟೆ ತ್ಮಗ್ೆಲಿರಿಗೂ ವಂದ್ಧಸಿ ನನು ಎರಡತ ಮನತ್ತಗಳನತು ಮತಕ್ನುಯ 
ಮನಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ  

ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್ಚ:- ಈಗ ಶ್ರೇ ಎ.ಹೆರ್ಚ. ವಿಶಾರ್ನಥ್ಚರವರತ ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ನುರೆ. 
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ಶ್ರೇ ಅಡಗೂರಚ .ಹೆರ್ಚ. ವಿಶಾರ್ನಥ್ಚ;- ಮನನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇೆ,… 

ಶ್ರೇ ಕೆ್.ಟಿ. ಶ್ರೇಕಂಠೆೇಗ್ೌಡ:- ಮನನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇೆ, ನನು ಪರಶೆುಗ್ೆ ಉತ್ುರ ಬಂದ್ಧದ.ೆ  

ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್ಚ:- ಮನನೆ ಶ್ರೇಕಂಠೆೇಗ್ೌಡರವರೇೆ, ಈಗ ಮನನೆ ವಿಶಾರ್ನಥ್ಚರವರತ 
ಮನತ್ರ್ನಡಲ್ಲ. ತ್ನವು ನಂತ್ರ ಮನತ್ರ್ನಡಿ.  

(ಗ್ೊಂದಲ) 

ಡನ: ವೆೈ.ಎ. ರ್ನರನಯಣಸ್ನಾಮ:- ಮನನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಆ ವಿಷಯವನತು ಮನನೆ 
ಮಂತಿರಗಳು ಬಂದ ನಂತ್ರ ಚಚೆಾಗ್ೆ ತ್ೆಗೆ್ದತಕ್ೂೆಳಿಾ. ಈಗ ಅವರತ ಮನತ್ರ್ನಡಲ್ಲ.  

(ಗ್ೊಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಅಡಗೂರಚ .ಹೆರ್ಚ. ವಿಶಾರ್ನಥ್ಚ:- ಮನನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇೆ, ತ್ನವು ನನಗ್ ೆ ಅವಕ್ನಶ 
ಕ್ೊಟಿೆದ್ಧುೇರಿ.  

ಶ್ರೇ ಕ್.ೆಟಿ. ಶ್ರೇಕಂಠೆೇಗ್ೌಡ:- ಮನನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅವಕ್ನಶ ನೇಡಿರತವ ಪರಶೆು 
ಇರತವುದ್ಧಲಿ. ಎಲನಿ ಸ್ದಸ್ೆರ ಅನತದನನದ ವಿಷಯ ಮೇಲೆ ಚಚೆಾ ಮನಡಬೆೇಕ್ನಗಿರತತ್ುದೆ.  

ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್ಚ:- ಹೌದತ. ಎಲಿರಿಗೂ ಸ್ೇೆರಿದಂತ್ಹ ವಿಷಯವನಗಿರತತ್ುದೆ.  

ಡನ: ವೆೈ.ಎ. ರ್ನರನಯಣಸ್ನಾಮ:- ಮನನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಆ ವಿಷಯದ ಬಗೆ್ೆ ಮನನೆ 
ಮಂತಿರಗಳು ಬಂದ ನಂತ್ರ ಸ್ಮಗರವನಗಿ ಚಚಾೆಯನಗಲ್ಲ.  

(ಗ್ೊಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಅಡಗೂರಚ ಹೆರ್ಚ. ವಿಶಾರ್ನಥ್ಚ(ರ್ನಮನದೆೇಾಶನ ಹೊಂದ್ಧದವರತ):- ಮನನೆ 
ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ಹೆಚತಚ ಸ್ಮಯ ಕೂಡ ತ್ೆಗೆ್ದತಕ್ೂೆಳುಾವುದ್ಧಲಿ. ಏಕ್ಂೆದರೆ, ರ್ನನತ ಇಲ್ಲಿಗ್ೆ 
ಬಹಳ ದೂೆಡಿ ಬೂೆೇರಚವಲೆ್ಚ ಅನತು ಕ್ೂೆರಯೆತವುದಕ್ೆೆ ತ್ೆಗೆ್ದತಕ್ೊಂಡತ ಬಂದ್ಧರತವುದ್ಧಲಿ. ಕ್ೆಲವೇೆ 
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ನಮಷಗಳಲ್ಲಿ ರ್ನನತ ಏನತ ಹೆೇಳಬೇೆಕ್ೊೇ ಅದನತು ಹೇೆಳಿ ಮತಗಿಸ್ತತ್ೆುೇರ್ೆ. ನಮಮ ಮತಖೆಮಂತಿರಗಳನದ 
ಮನನೆ ಬಸ್ವರನಜ ಬೊಮನಮಯಿಯವರತ ತ್ಂದಂತ್ಹ ಈ ಬಜೆಟಚ ಅನತು ಅತ್ೆಂತ್ ಅಭಿಮನನದ್ಧಂದ 
ರ್ನನತ ಸ್ನಾಗತ್ ಮನಡತತಿುದೆುೇರ್ೆ. ಮನನೆ ಬಸ್ವರನಜ ಬೊಮನಮಯಿಯವರ ಮದಲರೆ್ ಬಜೆಟಚ ಇದತ. 
ಇದತ ಅವರ ಚೂೆಚಚಲ ಹೆರಿಗ್ೆಯನಗಿದೆ. ಮಗತ ಸ್ಹ ಬಹಳ ಆರೂೆೇಗೆವನಗಿ, ನಗತ ನಗತತ್ನು ಇದೆ. ಆ 
ಮಗತ ಈ ಕಡ ೆಇದನುಗ ಬಹಳ ಚೆರ್ನುಗಿ ನಗತತಿುರತತಿುದೆ. ಆ ಕಡ ೆಅಂದರೆ, ನಮಮ ಪೂವನಾಶರಮದ 
ಸ್ುೆೇಹಿತ್ರ ಕಡ ೆಹೊೇದನಗ ಏತ್ಕ್ೊೆೇ ಅಳುತ್ುದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದತ ಮನನೆ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗ್ೌಡರ ಕಡ ೆ
ಹೊೇದನಗ, ಕಟನರರೆ್ ಕರತಚತತ್ುದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮತಂದ ೆ ಮನನೆ ಕ್.ೆಟಿ. ಶ್ರೇಕಂಠೇೆಗ್ೌಡರತ ಮತ್ತು 
ಮನನೆ ಎಸ್ಚ.ಎಲ್ಚ. ಭೂೆೇಜೆೇಗ್ೌಡರವರತ ಆ ಮಗತವನತು ರೆ್ೂೇಡಿ,ಚ “ಈ ಮಗತ ನಮಮ ರಿೇತಿಯ್ದೇ 
ಕ್ನಣತತ್ುದೆ”ಚಎಂದತ ಮತದತು ಮನಡತತ್ನುರ.ೆ  

ಡನ: ವೆೈ.ಎ. ರ್ನರನಯಣಸ್ನಾಮ:- ಮನನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನೆ ಭೊೇಜೇೆಗ್ೌಡವರತ ಆ 
ಮಗತವಿಗ್ ೆಲನಲ್ಲ ಹನಡತತ್ನುರ.ೆ   

ಶ್ರೇ ಅಡಗೂರಚ ಹೆರ್ಚ. ವಿಶಾರ್ನಥ್ಚ:- ಮನನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈ ರಿೇತಿ ಮನನೆ 
ಬಸ್ವರನಜ ಬೊಮನಮಯಿಯವರ ಈ ಬಜೆಟಚ ಸ್ಮನಜದ ಸ್ವಾರನತು ಕೂಡ ಸ್ಪಶಾ ಮನಡತ್ಕೆಂತ್ಹ 
ಒಂದತ ಬಜೆಟಚ ಆಗಿದೆ. ಇದನತು ರ್ನನತ ಅತ್ೆಂತ್ ಅಭಿಮನನದ್ಧಂದ ಸ್ನಾಗತ್ ಮನಡತತಿುದೆುೇರ್ೆ. ರ್ನನತ 
ಮದಲರೆ್ಯದನಗಿ, ಈ ಹಣಕ್ನಸ್ತ ಇಲನಖಯೆ ಮೇಲೆ ಮನತ್ರ್ನಡಬೆೇಕ್ನಗಿರತತ್ುದೆ. ಹಣಕ್ನಸ್ತ 
ಇಲನಖ ೆ ಇವೊತಿುನ ದ್ಧವಸ್ ಏರ್ನಗಿದೆಯ್ದಂದರೆ, ನಮಮ ರನಜೆದ ಆಡಳಿತ್ ವೆವಸೆ್ಥಯಲ್ಲಿ ೩೩ 
ಇಲನಖಗೆಳು ಇರತತ್ುದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪರಮತಖವನಗಿರತವಂತ್ಹದತು ೩ ಇಲನಖಗೆಳು.                    

   (ಮತಂದತ) 
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(345) 15.03.2022 1.50 ವೆೈಎಲ್-ಬಿಎನ್ಚಎಸ್ಚ (ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್ಚರವರ ಉಪಸಿಥತಿ) 

ಶ್ರೇ ಅಡಗೂರಚ ಹೆರ್.ವಿಶಾರ್ನಥ್ಚ (ಮತಂದತ):-  

ಆ 3 ಇಲನಖಗೆಳು ಯನವುದೆಂದರೆ, ಆಥಿಾಕ ಇಲನಖ,ೆ ಸಿಬಬಂದ್ಧ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ್ ಸ್ತಧನರಣೆ ಇಲನಖ ೆ
ಹನಗೂ ಕ್ನನೂನತ ಇಲನಖ.ೆ  ಈ ಮೂರತ ಇಲನಖೆಗಳು ತಿೇಮನಾನ ತ್ೆಗೆ್ದತಕ್ೂೆಳುಾವಂಥ 
ಇಲನಖಗೆಳನಗಿದತು, ಉಳಿದ ಇಲನಖಗೆಳು “ರ್ನೆಯ ಕ್ೂೆಡತ, ರ್ನೆಯ ಕ್ೂೆಡತ”ಚಎಂದತ touch and 
go ಅಷ್ೆೆ.  ಈ ಮೂರತ ಇಲನಖಗೆಳ ಪ್ೆೈಕ ಆಥಿಾಕ ಇಲನಖ ೆ ಹನಗೂ ಸಿಬಬಂದ್ಧ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ್ 
ಸ್ತಧನರಣೆ ಇಲನಖಗೆಳೆರಡೂ  ಮನನೆ ಮತಖೆಮಂತಿರಯವರ ಅಧಿೇನದಲ್ಲಿಯ್ದೇ ಇವೆ.  ಈ ಹಿಂದೆ 
exclusive ಆಗಿ ಆಥಿಾಕ ಸ್ಚಿವರತ ಇರತತಿುದುರತ.  ಆದರೆ, ಕಳೆದ ಎರಡತ ದಶಕಗಳಿಂದ ಮನನೆ 
ಮತಖೆಮಂತಿರಗಳೇೆ ನಡಸೆಿಕ್ೂೆಂಡತ ಬರತತಿುದತು, ಆ ಎರಡತ ಇಲನಖಗೆಳನತು ರೆ್ೂೇಡಿಕ್ೂೆಳುಾವುದಕ್ೆೆ 
ಸ್ಮಯ ಎಲ್ಲಿರತತ್ುದೆ? ಸಿಬಬಂದ್ಧ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ್ ಸ್ತಧನರಣೆ ಇಲನಖಯೆತ ಈ ರನಜೆದ ಉನುತ್ 
ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳ postings ಹನಗೂ ಅವರ ಮೇಲ್ಲರತವ ಆಪ್ನದರೆ್ಗಳನತು ಪರಿಶ್ೇಲ್ಲಸ್ತವಂಥದನುಗಿದೆ.  
ಹನಗ್ನಗಿ ಮನನೆ ಮತಖೆಮಂತಿರಯವರಿಗೆ್ ಈ ಎರಡತ ಇಲನಖಗೆಳನತು ರೆ್ೂೇಡಿಕ್ೂೆಳುಾವುದಕ್ೆೆ ಸ್ಮಯ 
ಎಲ್ಲಿರತತ್ುದೆ? ಈ ಸ್ಂಬಂಧ್ ರ್ನನತ ಮನಜಿ ಮತಖೆಮಂತಿರಗಳನದ ಶ್ರೇ ಹೆರ್.
ಡಿ.ಕತಮನರಸ್ನಾಮಯವರಿಗ್ ೆಹೆೇಳಿದನಗ ಅವರತ ನನು ಮೇಲ ೆಬಹಳ ಕ್ೊೇಪ ಮನಡಿಕ್ೊಂಡತ, ನನಗ್ ೆ
ಆ ಇಲನಖಗೆಳನತು ರೆ್ೂೇಡಿಕ್ೊಳುಾವ ಶಕು ಇದೆ ಎಂದತ ದೊಡಿ ಜಗಳವರ್ುೆೇ ಮನಡಿದುರತ.  ಮನಜಿ 
ಮತಖೆಮಂತಿರಗಳನದ ಶ್ರೇ ಸಿದುರನಮಯೆನವರನಗಲ್ಲ, ಶ್ರೇ ಯಡಿಯೂರಪಪನವರನಗಲ್ಲ, ಶ್ರೇ ಹೆರ್.
ಡಿ.ಕತಮನರಸ್ನಾಮಯವರನಗಲ್ಲ ಹನಗೂ ಹನಲ್ಲ ಮತಖೆಮಂತಿರಗಳನದ ಶ್ರೇ ಬಸ್ವರನಜ 
ಬೊಮನಮಯಿಯವರನಗಲ್ಲ ಇವರಲೆಿರಿಗೂ ಆ ಎಲನಿ ಇಲನಖಗೆಳನತು ರೆ್ೂೇಡಿಕ್ೊಳುಾವಂಥ ಶಕು ಮತ್ತು 
ಜ್ಞನನ ಇದೆ.  ಆದರೆ, ಸ್ಮಯ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಸ್ಮಯ ಮತಖೆ ಅಲಿವೇೆ? ಸ್ಮಯ ಇಲಿ.  ಈ ಆಥಿಾಕ 
ಇಲನಖ ೆಏನದ,ೆ ಅದತ ಸ್ಹ ಬಹಳ ಮತಖೆ.  ಏಕ್ೆಂದರ,ೆ ಹಣ ಇದುರ ೆಅಲಿವೆೇ ರ್ನವು ಎಲನಿ ಕ್ೆಲಸ್-
ಕ್ನಯಾಗಳನತು ಮನಡತವುದತ, ಇಲ್ಲಿ ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂೆಂಡತ ಭನಷಣ ಮನಡತವುದತ; ಆದರ,ೆ ಸ್ಂಪನೂಮಲದ 
ಕ್ೊರತೆ್ ಉಂಟನದರ ೆಏರ್ನಗತತ್ುದೆ ಎಂಬತದನತು ಯೇಚರ್ ೆಮನಡಬೇೆಕತ.  ಇವತಿುನ ದ್ಧವಸ್ ಮನಜಿ 
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ಮತಖೆಮಂತಿರಗಳನದ ಶ್ರೇ ಎಸ್.ಎಂ.ಕೃಷಣರವರನತು ರ್ನವು ರೆ್ನಪಿಸಿಕ್ೂೆಳಾಬೆೇಕತ.  ಮನಜಿ 
ಮತಖೆಮಂತಿರಗಳನದ ಶ್ರೇ ಯಡಿಯೂರಪಪ, ಶ್ರೇ ಸಿದುರನಮಯೆ ಹನಗೂ ಹನಲ್ಲ ಮತಖೆಮಂತಿರಯನದ 
ಶ್ರೇ ಬಸ್ವರನಜ ಬೂೆಮನಮಯಿಯವರತ “ನನು ಸ್ಕ್ನಾರದ್ಧಂದ ಸ್ತಮನರತ ಒಂದೂವರ ೆಲಕ್ಷ ಕ್ೂೆೇಟಿ, 
ಎರಡತ ಲಕ್ಷ ಕ್ೊೇಟಿ, ಎರಡೂವರ ೆಲಕ್ಷ ಕ್ೂೆೇಟಿ ಬಜೆಟ ಮನಡಿದೆುೇವೆ”ಚಎಂದತ ಹೆೇಳಿಕ್ೂೆಳಾಲತ, who 
is behind it? ಅದಕ್ೆೆಲನಿ I.T-.B.T., cyber leader ಮನಜಿ ಮತಖೆಮಂತಿರಗಳನದ ಶ್ರೇ ಎಸ್.
ಎಂ.ಕೃಷಣರವರತ ಕ್ನರಣ.  ಆದರೆ, ಇವತಿುನ ದ್ಧವಸ್ ರ್ನವು ಅವರನತು ರೆ್ನಪಿಸಿಕ್ೊಳುಾವುದ್ಧಲಿ. ಆದರೆ, 
ಇತಿುೇಚಿನ ಆಡಳಿತ್ದಲ್ಲಿ  ಬರಿೇ ದಂಧಗೆಳು, ವಗ್ನಾವಣೆ ಆಗತತಿುದೆ.  ಮನಜಿ ಮತಖೆಮಂತಿರಗಳನದ ಶ್ರೇ 
ಗತಂಡೂರನವಚರವರನತು ರ್ನವು ರೆ್ನಪಿಸಿಕ್ೂೆಳಾಬೆೇಕತ.  ಏಕ್ೆಂದರ,ೆ ೮೦ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ 
ಮತಖೆಮಂತಿರಗಳನಗಿದು  ಶ್ರೇ ಗತಂಡೂರನವಚರವರ ಕ್ನಲದಲ್ಲಿ ಒಂದತ ಸ್ಲ ವಗ್ನಾವಣೆಯನದರೆ ಮತ್ೆು 
cancellation, modification ಇರಲ್ಲಲಿ; ಅಷೆರ ಮಟಿೆಗ್ ೆ ಕಟತೆನಟನೆಗಿತ್ತು.  ಇವತಿುನ ಆಡಳಿತ್ 
ವೆವಸೆ್ಥ ಯನವ ರಿೇತಿ ಬತಡಮೇಲನಗಿದೆ ಎಂದರೆ, ವಗ್ನಾವಣ ೆ ದಂಧಯೆನಗಿದೆ. ಇವತಿುನ ದ್ಧವಸ್ 
ವಗ್ನಾವಣೆಯನತು industry ಎನುಲನಗತತಿುದೆ. ಹನಗ್ನಗಿ ಇದಕ್ೆೆ ಸ್ರಿಯನಗಿ ಒಂದತ 
ಚಿಕತೆ್ಸಯನಗಬೆೇಕತ.  ಈ ಹಿಂದ್ಧನವರತ ಯನವ ರಿೇತಿ ಆಡಳಿತ್ವನತು ನಡಸೆ್ಬೆೇಕತ, ಏನತ 
ಮನಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ ಹೆೇಳಿಕ್ೂೆಟತೆ ಹೊೇಗಿದನುರ.ೆ  ಇವತಿುನ ದ್ಧವಸ್ ಮನಜಿ ಮತಖೆಮಂತಿರಗಳನದ ಶ್ರೇ 
ಎಸ್.ಎಂ.ಕೃಷಣರವರತ ಸ್ಂಪನೂಮಲವನತು ಕ್ೊರೇಡಿೇಕರಿಸಿಕ್ೂೆಟೆಂಥವರನಗಿದನುರೆ.  ಬಿಗಿಯನದ 
ಆಡಳಿತ್ವನತು ತ್ಂದತಕ್ೂೆಟೆ ಮನಜಿ ಮತಖೆಮಂತಿರಗಳನದ ಶ್ರೇ ಗತಂಡೂರನವಚರವರನತು ರ್ನವು 
ರೆ್ನಪಿಸಿಕ್ೂೆಳಾಬೇೆಕತ.  ಜೊತ್ೆಗೆ್ ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ. ನಲ್ಲಿ ಏರ್ನಯಿತ್ೆಂದರ,ೆ ಕ್ೆೇಂದರ ಸ್ಕ್ನಾರವು ಎಲಿವನೂು 
ಕ್ೆೇಂದ್ಧರೇಕೃತ್ ಮನಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ ಹೊರಟ ಸ್ಂದಭಾದಲ್ಲಿ ರ್ನನತ ಮತ್ತು ಮನಜಿ ಪರಧನನಮಂತಿರಗಳನದ 
ಶ್ರೇ ಹೆರ್.ಡಿ.ದೆೇವೇೆಗ್ೌಡರತ ಪರಧನನ ಮಂತಿರಗಳನದ ಶ್ರೇ ನರೇೆಂದರ ಮೇದ್ಧಯವರಿಗೆ್ “ರನಜೆ 
ಸ್ಕ್ನಾರಗಳಿಗೂ ನೇಡಬೆೇಕತ, ಇಲಿದ್ಧದುರ ೆ federal system ಗೆ್ ಹಣಕ್ನಸ್ತ ವೆವಸೆ್ಥಯಲ್ಲಿ  
ತ್ೊಂದರಯೆನಗತತ್ುದೆ”ಚಎಂದತ ಕ್ನಗದ ಬರೆದೆವು.  ಆ ಕ್ನಗದವು ತೆ್ರಿಗೆ್ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳ ದ್ಧನಚರಿಯಲ್ಲಿ 
reflect ಆಗಿದ.ೆ  ಹನಗ್ನಗಿ gross empowerment and power to state officers ಈ  
finance  ನಲ್ಲಿ ನೇಡಿರತವುದತ ದೂೆಡಿ ಜಯ.  ಮನಜಿ ಮತಖೆಮಂತಿರಗಳನದ ಶ್ರೇ 
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ಹೆರ್.ಡಿ.ದೆೇವೆೇಗ್ೌಡರವರತ intervene  ಆಗಿ ನಮಮ ಕ್ೆೈಯಿಂದ ಆ ಪತ್ರವನತು ತ್ೆಗೆ್ದತಕ್ೂೆಂಡತ,  
ಪರಧನನ ಮಂತಿರಗಳನದ ಶ್ರೇ ನರೇೆಂದರ ಮೇದ್ಧಯವರೂೆಂದ್ಧಗೆ್ ಮನತ್ರ್ನಡಿದತು  ಇವತ್ತು ಫಲ  
ನೇಡಿದೆ.  Central Board of Indirect Taxes ನಂತ್ ೆನಮಮಲ್ಲಿ ಸ್ಹ State Board of 
Indirect Taxes ಎಂದತ ಇಲ್ಲಿ constitute ಆಗಬೇೆಕತ.  ತ್ೆರಿಗ್ೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ನೆಪಟೆೆ evasion  
ಇದತು, ಅದತ ನಲಿಬೇೆಕತ.  ಇಡಿೇ ಇಲನಖ ೆ restructure ಆಗಬೇೆಕತ.  ಬೇೆರ ೆಯನರತ ಪರಧನನ 
ಕ್ನಯಾದಶ್ಾಗಳು ನಮಮ ರನಜೆದಲ್ಲಿ ಗತಿ ಇಲಿವೆೇ?  ಯನವುದೆೇ ಸ್ಕ್ನಾರ ಅಧಿಕ್ನರಕ್ೆೆ ಬಂದರೂ 
ಸ್ಹ ಹಿಂದ ೆ ಇದುಂಥವರೇೆ ಆ ಹತದೆುಯಲ್ಲಿದತು, ಅವರತ ಸ್ವಾಜ್ಞರೆೇ? ಇದತ ಏರ್ನಗತತ್ುದೆ ಎಂದರ,ೆ 
ಬಹಳ ದ್ಧವಸ್ಗಳವರೆಗೂ ಅದೆೇ ಹತದುೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಟೆರ,ೆ it is going to be proprietary. 
Proprietary ಆಗಿ ಹೂೆೇಗತತ್ುದೆ.  ಸ್ತಮನರತ 250 ರಿಂದ 300 ಮಂದ್ಧ ಐ.ಎ.ಎಸ್. 
ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ನಮಮ ರನಜೆದಲ್ಲಿದತು, ಹಲವನರತ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಅಧ್ೆಯನ ಮನಡಿದವರನಗಿದತು, 
ಅವರಲ್ಲಿ ಯನರೂ ಆ ಇಲನಖಗೆಳನತು ನಡಸೆ್ತವಂಥವರಿಲಿವೆೇ? Entire department has to 
be restructured. ಇಲಿದ್ಧದುರೆ ಆಗತವುದ್ಧಲಿ.  ಇವತಿುನ ದ್ಧವಸ್ ನಮಮ ರನಜೆದಲ್ಲಿ ಎಷತೆ ಸ್ನವಿರ 
ಕ್ೊೇಟಿ ಕ್ೊರತೆ್ ಇದತು, ಅದನತು ಸ್ನಲದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತ್ರಲನಗತತಿುದ?ೆ ಅದರ ಬಗ್ೆೆ ಯನರತ ಯೇಚರ್ ೆ
ಮನಡತವವರತ ಇಲಿವೇೆ?  ಏರೆ್ಲನಿ ನಡಯೆತತಿುದೆ, ಯನವುದಕ್ೆೆಲನಿ ಹಣವನತು ವೆಯ ಮನಡತತಿುದೆುೇವೆ? 
ಏರೆ್ಲನಿ ಕ್ೆಲಸ್ಗಳಿಗ್ೆ ದತಂದತ ವೆಚಚಗಳನಗತತಿುವೆ? ಸ್ಂಪನೂಮಲ ಸ್ಂಗರಹದಲ್ಲಿ ಯನವ ರಿೇತಿ 
ವಿಫಲವನಗತತಿುದುೆೇವ?ೆ ಸ್ದನದಲ್ಲಿ ಯನರನದರೂ finance department ನ  ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು 
ಇದನುರಯೆ್ದೇ? ಯನರೊೇ ಒಬಬರತ ಇದನುರನೆುಸ್ತತ್ುದೆ. No, this is not the way. ಇದತ ಬಜೆಟಚ 
ಅಧಿವೆೇಶನವನಗಿದ.ೆ Prevention of evasion of taxes is necessary. ಪ್ೊಲ್ಲೇಸ್ಚ 
ಠನಣೆಗಳಿಗ್ೆ ಹೊೇಗಿ ರೆ್ೂೇಡಿದರೆ, ಯನವನೆವ ರಿೇತಿ ಕಳಾತ್ನ ನಡಸೆ್ತತ್ನುರೆ ಎಂದತ ಬರೆದ್ಧರತತ್ನುರೆ. 
ಯನವನೆವ ರಿೇತಿ crimes ನಡಯೆತತ್ುವೆ, ಬಿೇಗ ಮತರಿಯತವುದತ, ಡರಗಸಚ, liquor, SITA, 
ಗ್ೊೇಡಗೆ್ ೆ ಕರ್ನು ಹನಕತವುದತ, ಯನರರೆ್ೂುೇ ಹೂೆತ್ತುಕ್ೊಂಡತ ಹೊೇಗತವುದತ,  ಯನವುದೆಲನಿ ಇದೆ 
ಎಂಬತದನತು ರೆ್ೂೇಡಬಹತದತ.  ಆದರೆ, ನಮಮ ಬಳಿ ಏನದ?ೆ ಏನತ list ಮನಡಿದ್ಧುೇರಿ? What are 
all the events? What are all the tax crimes? ಆಥಿಾಕ ಇಲನಖಯೆವರತ ಪಟಿೆ 
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ಮನಡಿದನುರಯೆ್ದೇ? ಯನವ ರಿೇತಿ ಆಡಳಿತ್ ನಡಸೆ್ತತಿುದನುರ?ೆ The finance department of 
the State is the important department. Steel, electricals, granite, 
cement, marble, sanitary fittings, hardware and other 20 commodities’ಚ
tax evasion is taking place.   ಬೆೇರ ೆ ರನಜೆದ್ಧಂದ ವಲಸೆ್ ಬಂದತ ಮೈಸ್ೂರಿನಲ್ಲಿ 
ರೆ್ಲೆಸಿರತವಂಥ ಒಬಬ ವೆಕು ಸಿೆೇಲ್ಚ ಕಂಪನಯನತು ನಡಸೆ್ತತಿುದತು, ಆತ್ ಯನವುದೆೇ ತ್ೆರಿಗ್ೆಯನತು 
ಸ್ಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ಭರಿಸ್ತತಿುಲಿ.  ಸ್ತಮನರತ ಎರಡತ ವಷಾಗಳ ಹಿಂದ ೆಈ ಸ್ಂಬಂಧ್ ರ್ನನತ ಆಯತಕುರ 
ಹತಿುರ ವೆೈಯಕುಕವನಗಿ ಹೂೆೇಗಿ “ಚ ಮೈಸ್ೂರಿನಲ್ಲಿ ಈ ರಿೇತಿ tax evasion ಆಗತತಿುದೆ, ರೆ್ೂೇಡಿ”ಚ
ಎಂದತ ಸ್ಹ ಮನತ್ರ್ನಡಿದೆುೇರ್ೆ.  ಆಯತಕುರತ “ಆಯಿತ್ತ, ರೆ್ೂೇಡತತ್ುೆೇರೆ್”ಚ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದತು, 
ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಏರೆ್ೇನೂ ಕರಮ ತ್ೆಗೆ್ದತಕ್ೂೆಂಡಿಲಿ.  ಅದೆೇ ರಿೇತಿ ಗಡಿಯಿಂದ ಹಿಂದೂಪತರವು 
ಸ್ತಮನರತ 30 ಕಲೂೆೇ ಮೇಟರಚ ಹನಗೂ ಹೂೆಸ್ೂರತ 25 ಕಲೊೇ ಮೇಟರಚ ಅಂತ್ರಲ್ಲಿದತು, ಅಲ್ಲಿ 
ಎಷತೆ ಸಿೆೇಲ್ಚ ಕಂಪನಗಳಿವೆ? ಆ ಸಿೆೇಲ್ಚ ನತು ಆಂಧ್ರಪರದೆೇಶದವರತ ಅಥವನ ತ್ಮಳುರ್ನಡಿನವರತ 
ಉಪಯೇಗಿಸ್ತತಿುದನುರಯೆ್ದೇ? ಅವೆಲಿವೂ ನಮಮ ರನಜೆಕ್ೆೆ ಕದತು ಬರತತಿುದತು, ಅವರತ ಯನವುದೆೇ 
ತ್ೆರಿಗ್ೆಯನತು ಕಟತೆತಿುಲಿ.  ಇದಕ್ೆೆಲನಿ ಯನರತ ಶನಮೇಲತ?  

     ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗ್ೌಡ:- ಮನನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಒಟನೆರೆಯನಗಿ ಗ್ನರಮಪಂಚನಯಿತಿ 
ವನೆಪಿುಯಲ್ಲಿಯ್ದೇ ಎಲೆಕ್ನರನರ್ಚ ಸಿಟಿ ಇರತವುದತ.  ಸ್ಕ್ನಾರವು ಅದನತು ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ. ವನೆಪಿುಗ್ೆ ತ್ರಲತ 
ಮತ್ತು ತೆ್ರಿಗೆ್ ವಿಧಿಸ್ಲತ ಪರಯತ್ುವೇೆ ಮನಡತತಿುಲಿ.  ಅದನತು ಬಿಟತೆ ಬೆೇರ ೆ ಎಲಿವನೂು 
ತ್ೆಗೆ್ದತಕ್ೂೆಳುಾತ್ನುರ.ೆ  

ಶ್ರೇ ಅಡಗೂರಚ ಹೆರ್.ವಿಶಾರ್ನಥ್ಚ (ರ್ನಮನದೆೇಾಶನ ಹೊಂದ್ಧದವರತ):- ಹನಗ್ನಗಿ ಹಣಕ್ನಸ್ತ 
ಇಲನಖ ೆಬಹಳ ಮತಖೆವನಗಿದತು, ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ವಿನಂತಿಸ್ತತಿುದೆುೇರ್ೆ.  I am not against to 
anybody, ಏಕ್ೆಂದರ,ೆ ರ್ನನತ ಆಡಳಿತ್ ಪಕ್ಷದವರ್ನಗಿದೆುೇರ್.ೆ  ನಮಮಲ್ಲಿ ಎಷತೆ ಮಂದ್ಧ ಎಂ.ಎಲ್.ಎ. 
ಹನಗೂ ಎಂ.ಎಲ್.ಸಿ. ಗಳಿದನುರ;ೆ  ಆಥಿಾಕ ಇಲನಖಯೆನತು ನಡಸೆ್ತವುದಕ್ೆೆ ಒಬಬ ಎಂ.ಎಲ್.ಎ. ಅಥವನ 
ಎಂ.ಎಲ್.ಸಿ. ಇಲಿವೇೆ? ಮನನೆ ಪರಧನನಮಂತಿರಗಳನದ ಶ್ರೇ ನರೇೆಂದರ ಮೇದ್ಧಯವರತ ಗತಜರನತಿನ 
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ಮತಖೆಮಂತಿರಗಳನಗಿದು ಸ್ಂದಭಾದಲ್ಲಿ ಮೂರತ ಬನರಿಯೂ ಯನವುದೆೇ ಇಲನಖಯೆನತು ಅವರ 
ಅಧಿೇನಕ್ೆೆ ತ್ೆಗೆ್ದತಕ್ೂೆಂಡಿರಲ್ಲಲಿ.  ಅದೇೆ ರಿೇತಿ ಈಗ ಪರಧನನಮಂತಿರಗಳನಗಿಯೂ ಯನವುದೆೇ 
ಇಲನಖಯೆನತು ಅವರ ಅಧಿೇನದಲ್ಲಿಟತೆಕ್ೂೆಂಡಿಲಿ.  ಈ ದೆೇಶದಲ್ಲಿ, in the democratic style 
and set up of administration, two offices are very important, ಒಂದತ 
ಪಿ.ಎಂ.ಓ. (ಪರಧನನಮಂತಿರಗಳ ಕಛೆೇರಿ) ಮತ್ೊುಂದತ ಸಿ.ಎಂ.ಓ. (ಮತಖೆಮಂತಿರಯವರ ಕಛೆೇರಿ).  
ಆದರೆ, ಈ ಎರಡತ ಇಲನಖಗೆಳು, king cannot be questioned, ಆ ರಿೇತಿಯನಗಿದತು, ಏನತ 
ಬೆೇಕ್ನದರೂ ಆಗಬಹತದತ.  ಹನಗ್ನಗಿ ಏತ್ಕ್ೆೆ ಮತಖೆಮಂತಿರಗಳು ಅವರ ಅಧಿೇನದಲ್ಲಿಟತೆಕ್ೊಳಾಬೆೇಕತ? 
Chief Minister is the supreme of the State in the administration. He can 
summon any file, any officer, any Minister. ಹನಗೆ್ ಇರತವನಗ, why does he 
keep all those portfolios? ಹನಗ್ನಗಿ, ತ್ಮಮ ಮೂಲಕ ವಿನಂತಿಸ್ತವುದೆೇರೆ್ಂದರೆ, ಆಡಳಿತ್ದಲ್ಲಿ 
ಬಿಗಿ ಬರಬೆೇಕ್ೆಂದರೆ ಅದೆಲಿವೂ ಸ್ರಿಯನಗಬೆೇಕತ.  ಇವತ್ತು ಆಥಿಾಕ ಇಲನಖಯೆನತು ಯನವ ಮಟೆಕ್ೆೆ 
ತ್ಂದತ ನಲ್ಲಿಸಿದೆುೇವೆ ಎಂದರ,ೆ ರ್ನವಲೆಿರೂ ಸ್ೇೆರಿಕ್ೂೆಂಡತ ಅದರ ಶಕುಯರೆ್ುೇ ಕತಂದ್ಧಸಿಬಿಟಿೆದೆುೇವೆ.  

(ಮತಂದತ)    

(346) 15.03.2022/2.00/ಎಸ್ಚಕ್-ೆಬಿಎನ್ಚಎಸ್ಚ      (ವೆೈಸ್ಚಛೆೇಮಾನ್ಚರವರ   ಉಪಸಿಥತಿ) 

ಶ್ರೇ ಅಡಗೂರಚ ಹೆರ್ಚ. ವಿಶಾರ್ನಥ್ಚ (ಮತಂದತ):-  

 ಹಣಕ್ನಸ್ತ ಇಲನಖೆ ಎಂದರೆ, L.O.C. ಬಿಡತಗಡೆ ಇಲನಖಯೆಷೆ್ೆ. ಹಣಕ್ನಸ್ತ ಇಲನಖ ೆ L.O.C. 
ಕಂಟನರಯಕೆರಚ. ಕಂಟನರಯಕೆರಚ ಮತ್ತು ಹಣಕ್ನಸ್ತ ಇಲನಖ ೆ ಸ್ಂಬಂಧ್ವನತು ಅಷೆಕ್ೆೆ ತ್ಂದತ 
ನಲ್ಲಿಸಿಬಿಟಿೆದುೆೇವ.ೆ ಸ್ಂಘ-ಸ್ಂಸೆ್ಥಗಳು, ಮಠಗಳು ಅಂತ್ಹವರಿಗ್ ೆ ಅನತದನನ ಕ್ೊಡತವಂತ್ಹದತು ಈ 
ಹಣಕ್ನಸ್ತ ಇಲನಖ.ೆ ಅದನತು  ಅಷತೆ ಮನತ್ರಕ್ೆೆ ತ್ಂದತ ನಲ್ಲಿಸಿಬಿಟಿೆದೆುೇವೆ. ಆ ಇಲನಖಯೆನತು ರ್ನವು 
ಯನವ ಎತ್ುರದ ಮಟೆಕ್ೆೆ ರೆ್ೂೇಡಬೆೇಕ್ನಗಿತ್ೊುೇ ಆ ಮಟೆಕ್ೆೆ ಅದನತು ರ್ನವು ರೆ್ೂೇಡತತಿುದೆುೇವೆಯ್ದೇ? 
ಅದರ ಬಗೆ್ೆ ಎರಡತ ಸ್ದನಗಳಲ್ಲಿ ಚಚೆಾಗಳನಗತತಿುವಯೆ್ದೇ? ನನಗ್ ೆಶ್ರೇ ಬಸ್ವಲ್ಲಂಗಪಪ ಎನತುವ ಗತರತ 
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ಇದುರತ. ಎರಡೂ ಸ್ದನಗಳ  deliberations  ಅನತು ಓದಬೆೇಕತ. ಇವೆರಡತ ಸ್ದನಗಳಲ್ಲಿ  ಯನರತ 
ಏರೆ್ೇನತ ಮನತ್ರ್ನಡಿದನುರಂೆದತ ರೆ್ೂೇಡಬೆೇಕತ. ಇಲ್ಲಿ ಏನತ ರೆ್ೂೇಡತತಿುೇರಿ? ಎರಡತ ಸ್ದನಗಳಲ್ಲಿ 
ಹಣಕ್ನಸಿನ ಬಗೆ್ೆ ಯನರೂ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದ್ಧಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಯನವುದತ ಬಹಳ ಪರಮತಖವೊೇ ಮತ್ತು ಈ 
ರನಜೆದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗ್ೆ ಯನವುದತ ಶೆರೇಷಠವೊೇ, ಅಂತ್ಹ ಇಲನಖಯೆರೆ್ುೇ ರ್ನವು ಸ್ರಿಯನದ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ 
ಕ್ನಣತತಿುಲಿ. ಇದರ ಬಗೆ್ೆ ಸ್ದನದಲ್ಲಿ ಚಚೆಾಯನಗತತಿುಲಿ. ಸ್ತಮನರತ ಶೆೇಕಡ 40 ರಷತೆ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳ 
ಹತದೆುಗಳು ಖನಲ್ಲ ಇವೆ. ಬೆಂಗಳೂರತ ನಗರದಲ್ಲಿ ಒಬಬ ಅಧಿಕ್ನರಿ ಎರಡೂಮರತ ಹತದೆುಗಳನತು ಹೆೇಗ್ ೆ
ನಭನಯಿಸ್ತತಿುದನುರ?ೆ ೭೦% of the total tax is collected from in and around 
Bengaluru. ಇಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳ ಕ್ೂೆರತೆ್ ಇದೆ. ಈ ಇಲನಖಯೆನತು ಗಂಭಿೇರವನಗಿ 
ತ್ೆಗೆ್ದತಕ್ೂೆಳಾಬೇೆಕ್ೆಂದತ ರ್ನನತ ತ್ಮಮ ಮೂಲಕ ಸ್ಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ಹೇೆಳಬಯಸ್ತತ್ುೆೇರೆ್. 2022-23ರೆ್ೇ 
ಬಜೆಟಚ ಕ್ೊಟಿೆದ್ಧುೇರಿ, ರ್ನವು ಅದನತು ಯನವ ರಿೇತಿ ಓದಬೆೇಕತ? 2022-23ರ  ಬಜೆಟಚನತು 2021-
22ರ ಬಜೆಟಚನ light ಮೇಲೆ ಓದಬೇೆಕತ. ATR (Action Taken Report) ಏನತ ಕ್ೂೆಟಿೆದ್ಧುೇರಿ, 
ಇದನತು ನೇವು ಕ್ೂೆಟಿೆದುಲಿ, ರ್ನವು ರೆ್ೂೇಟಿಸ್ಚ ಅಫಿೇಸ್ಚಗೆ್ ಹೊೇಗಿ ಹತಡತಕಕ್ೊಂಡತ ತ್ೆಗೆ್ದತಕ್ೂೆಂಡತ 
ಬಂದ್ಧದತು. ATR ಅನತು ಯನರಿಗ್ನದರೂ ಕ್ೊಟಿೆದನುರಯೆ್ದೇ? ATR ನಲ್ಲಿ ಏನತ ಬರೆದ್ಧದ್ಧುೇರಿ?  
ಆದೆೇಶವನತು ಹೊರಡಿಸ್ಲನಗಿದೆ; ಇದನತು ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಒಂದತ ವಷಾ ಬೆೇಕ್ನಯಿತ್ೆೇ? ಇದರಲ್ಲಿ 
ಕರಮ ವಹಿಸ್ಲನಗಿದೆ, ಸ್ಮತಿ ರಚಿಸ್ಲನಗಿದೆ, ಪರಿಶ್ೇಲರೆ್ಯಲ್ಲಿದೆ, ಕ್ೂೆರೆ್ಗ್ ೆ ಕ್ೆೈಬಿಡಲನಗಿದೆ, 
ಕ್ನಯಾಕರಮವನತು ರದತು ಪಡಿಸ್ಲನಗಿದ.ೆ ATR ಎಂದರ ೆಇದೆೇರ್ನ ಸ್ನಾಮ? I urge upon the 
Government, finance department to withdraw this. It is a shame. Is it 
an ATR?    ಇಲ್ಲಿ ಎಷತೆ ಜನರಿದೆುೇವ,ೆ ಇಲ್ಲಿ ಯವನೆವ ತ್ರಹ ಜನರಿದನುರ.ೆ ರ್ನವು ಏರೆ್ಲನಿ, 
ಓದ್ಧಕ್ೊಂಡತ ಬಂದ್ಧದೆುೇವೆ, ನಮಗ್ೆ ಏರೆ್ಲನಿ ಅನತಭವ ಇದೆ. ಯನರೊೇ ಬರೆದ್ಧರತವಂತ್ಹದುನತು ತ್ನವು 
ತ್ೆಗೆ್ದತಕ್ೂೆಂಡತ ಬಂದ್ಧರತವುದತ. ಇದನತು ಪರಧನನ ಕ್ನಯಾದಶ್ಾಯವರತ ಬರೆದ್ಧದನುರೆಯ್ದೇ ಅಥವನ 
ಕ್ನಯಾದಶ್ಾಯವರತ ಬರೆದ್ಧದನುರೆಯ್ದೇ, ಯನರೊೇ ದ್ಧಾತಿೇಯ ದಜೆಾ ಸ್ಹನಯಕ ಬರೆದ್ಧರತವುದನತು 
ನಮಗ್ೆ ಅದನತು ತೆ್ಗ್ೆದತಕ್ೊಂಡತ ಬಂದತ ಕ್ೂೆಡತತಿುದ್ಧುೇರಿ.   ಇಡಿೇ ಸ್ದನಕ್ೆೆ ಅವಮನನ 
ಮನಡತತಿುದ್ಧುೇರಿ. ಯನರೊೇ ದ್ಧಾತಿೇಯ ದಜೆಾ ಸ್ಹನಯಕರನತು ಕೂರಿಸಿ, ಬರೆಸಿರತವುದನತು ATR 
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ಎಂದತ ತಿಳಿದತಕ್ೂೆಳುಾತಿುೇರಲನಿ, ಹಣಕ್ನಸ್ತ ಇಲನಖಯೆವರಿಗ್ ೆ ರ್ನಚಿಕ್ಯೆನಗತವುದ್ಧಲಿವೇೆ? ಯನವ 
important department?  

ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್ಚ:- ತ್ನವು ಎಷತೆ ಹೂೆತ್ತು ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುೇರಿ? 

ಶ್ರೇ ಅಡಗೂರಚ ಹೆರ್ಚ. ವಿಶಾರ್ನಥ್ಚ:- ಮನನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇೆ, ನನು ಮನತ್ನತು ಬೇೆಗ 
ಮತಗಿಸಿಬಿಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ ರ್ನನತ ದೊಡಿ ಬೂೆೇರಚವಲೆ್ಚ ತ್ರಹ ಹೆಚತಚ ಮನತ್ರ್ನಡಿಲಿ. ,  ಒಂದತ ಸ್ಣಣ 
ಸ್ೂೆರನಲ್ಲಿಯ್ದೇ ನನು ಮನತ್ನತು ಮತಗಿಸಿಬಿಡತತ್ುೆೇರೆ್.   

ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್ಚ:- ತ್ನವು ಮನತ್ರ್ನಡತವುದನದರೆ, ಭೊೇಜನ ವಿರನಮದ ನಂತ್ರ 
ಮನತ್ರ್ನಡಿ.  

ಶ್ರೇ ಅಡಗೂರಚ ಹೆರ್ಚ. ವಿಶಾರ್ನಥ್ಚ:- ಮನನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇೆ, ನನು ಮನತ್ನತು ಹತ್ತು 
ನಮಷದಲ್ಲಿ ಮತಗಿಸಿಬಿಡತತ್ೆುೇರ್ೆ. ಈಗ ಏರ್ನಗಿದೆ ಎಂದರ,ೆಚ‘ಚby the people, of the people, 
for the people’ಚಹೂೆೇಗಿ,ಚ ‘ಚby the bureaucrats, of the bureaucrats, for the 
bureaucrats’ಚಆಗಿದೆ. ಎಲನಿ ಅಧಿಕ್ನರಶನಹಿ.  ಅಲ್ಲಿಗ್ೆ ಎಲಿರೂ  ಹೂೆೇಗಿ ದಮಮಯೆ ಎನುಬೆೇಕತ. 
No, ಮನನೆ ದೆೇವರನಜ ಅರಸ್ತರವರ ಕ್ನಲದ್ಧಂದಲೂ ರ್ನವು ಇಲ್ಲಿ ಇದುಂತ್ಹವರತ.  ಸ್ಣಣ 
ಕ್ನಗದದಲ್ಲಿ ಬರೆದತ ಹೊೇಗಿ ಬಿಟೆರ,ೆ ವಿಷಯ ಹರಡಿ ಹೊೇಗಿಬಿಡತತಿುತ್ತು. ಛೆೇ, ಛೆೇ, ಛೆೇ, ರ್ನವು 
ಯನವ ಮಟೆದಲ್ಲಿದೆುೇವೆ. ಮದಲತ ಪರಮತಖವೆಂದರ,ೆ ಈ ರನಜೆದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ರನಜೆದ ಆಡಳಿತ್ದ 
ಬಲದ ಮೇಲೆ ಹೂೆೇಗತತ್ುದೆ. ರನಜೆದ ಆಡಳಿತ್ವೆೇ ಸ್ರಿಯಿಲಿವೆಂದರೆ, ರನಜೆದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಎಲ್ಲಿ 
ಆಗತತ್ುದೆ? ನೇವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನತು ಎಲ್ಲಿ ಹತಡತಕಕ್ೂೆಂಡತ ಹೂೆೇಗತತಿುೇರನ? ಮನನೆ ಬಸ್ವರನಜ 
ಬೊಮನಮಯಿಯವರನಗಲ್ಲೇ ಅಥವನ ಯನರನದರನಗಲ್ಲೇ, ಬಹಳ ಅನತಭವ ಇರತವಂತ್ಹವರತ. ರ್ನವು 
ಎಲ್ಲಿಗ್ೆ ಬಂದತ ನಂತ್ತಕ್ೂೆಂಡತ ಬಿಟಿೆದೆುೇವೆಂದತ ಹೆೇಳಿದರ,ೆ ರ್ನವು ರನಜಕ್ನರಣಿಗಳು, ಹೆೇಗ್ ೆ
ಬೆೇಕ್ನದರೂ ಮಜನ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಬಂದತ ನಂತ್ತಕ್ೊಂಡತ ಬಿಟಿೆದೆುೇವೆ. ಈ ರನಜೆದಲ್ಲಿ ಎಷತೆ ಜನ 
ಮತಖೆಮಂತಿರಗಳನಗಿ ಹೂೆೇದರತ. ಪತಣನೆತ್ಮರನದ ಶ್ರೇ ಕ್ೆಂಗಲ್ಚ ಹನತಮಂತ್ಯೆನವರತ  
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ವಿಧನನಸ್ೌಧ್ವನತು ಕಟಿೆದಂತ್ಹವರತ. ಇಲ್ಲಿ ಎಂತೆ್ಂಥವರತ ಬಂದತ ಹೊೇದರತ. ಶ್ರೇ ದೆೇವರರನಜ್ಚ 
ಅರಸ್ಚರವರತ ಈ ರನಜೆಕ್ೆೆ “ಕರ್ನಾಟಕ”ಚ ಎಂದತ ರ್ನಮಕರಣ ಮನಡಿದಂತ್ಹವರತ. ಅವರತ 
ಆಡಳಿತ್ದಲ್ಲಿ ಬಿಗಿಯನತು ತ್ಂದಂತ್ಹವರತ. ಇವತ್ತು ಯನವ ಮಟಿೆಗ್ೆ ಬಂದ್ಧದೆುೇವೆ ಎಂದರೆ, ರ್ನವು 
vote ನ ಜನ. ರ್ನವು ಯನವ ಮಟೆಕ್ೆೆ ಬಂದ್ಧದೆುೇವೆ ಎಂದರ,ೆ ನನುನತು ಇರ್ೂೆುಮಮ ಬನರಿ 
ಮತಖೆಮಂತಿರಯರ್ನುಗಿ ಮನಡಿದರೆ, ನಮಗ್ೆ 10 ಕ್.ೆಜಿ. ಅಕೆ ಕ್ೂೆಡತತ್ೆುೇರೆ್.  ನಮಮ ಕನಸ್ತ 10 ಕ್.ೆಜಿ. 
ಅಕೆಯ್ದೇ?  ಈ ರನಜೆವನತು ಬದಲನವಣೆ ಮನಡಿ ಸ್ತಧನರಣ ೆ ಮನಡತತ್ೆುೇರೆ್….. ಒಬಬ 
ಮತಖೆಮಂತಿರಯನಗಿದುಂತ್ಹವರತ. ನನುನತು ಮತ್ೆು ಮತಖೆಮಂತಿರಯರ್ನುಗಿ ಮನಡಿದರೆ, 10 ಕ್.ೆಜಿ. ಅಕೆ  
ಕ್ೊಡತತ್ುೆೇರೆ್ ಎಂದರೆ, ಏನರ ಇದತ?   ಮತಖೆಮಂತಿರಯನಗಿದುಂತ್ಹವರತ ರ್ನನತ ಹದ್ಧಮೂರತ ಸ್ನರಿ 
ಬಜೆಟಚ ಮಂಡರೆ್ ಮನಡಿದೆುೇರ್ೆ̓ . ಇರ್ೂೆುಬಬರತ  ರ್ನನತ ರ್ನಲತೆ ಬನರಿ ಬಜೆಟಚ ಮಂಡರೆ್ ಮನಡಿದೆುೇರ್ೆ 
ಎಂದರೆ  ನೇವು ಕ್ೂೆಟಿೆರತವಂತ್ಹ ಬಜೆಟಚಗಳು ಎಲ್ಲಿಗ್ ೆಹೊೇಯಿತ್ತ ಮತ್ತು ಏರ್ನದವು? ಅದರಿಂದ 
ಜನರಿಗ್ ೆ ಏನತ ಸಿಕೆತ್ತ? ನಜ, ಬಹಳ ಜನರತ ಮತಖೆಮಂತಿರಗಳನಗಿ ಹೂೆೇಗಿದನುರ.ೆ ಈ ಸ್ದನದಲ್ಲಿ 
ಕನುಡ ಮತ್ತು ಸ್ಂಸ್ೃತಿ ಸ್ಚಿವರೆೇ ಇಲಿ.  ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ, ಏಕ್ೆಂದರ ೆ ಕನುಡದ ಆಡಳಿತ್ದ ರ್ನಡತ 
ಗತಡಿಯಲ್ಲಿ ರ್ನನತ ನಂತ್ತಕ್ೊಂಡತ ಇಲ್ಲಿ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದೆುೇರ್ೆ. ಶ್ರೇ ಕ್ೆಂಗಲ್ಚ ಹನತಮಂತ್ಯೆನವರತ 
ಕಟಿೆರತವ ಕನುಡದ ಆಡಳಿತ್ದ ರ್ನಡತ ಗತಡಿಯಲ್ಲಿ ಕನುಡ ಭನಷ್ಯೆನತು ಏನತ ಮನಡತತಿುೇದುೆೇವ.ೆ 
ಕನುಡ ಭನಷ್ಯೆನತು ಎಷೆರ ಮಟಿೆಗ್ೆ ಕ್ೆಳಗ್ೆ ಇಳಿಸ್ತತಿುದುೆೇವೆ. ಕನುಡ ಭನಷ್ಯೆನತು ಹೆೇಗ್ೆ 
ಕ್ೊಂದೂಕತತಿುದುೆೇವೆ.   ಹೇೆಯಚ, ʼಧ್ಮ್ಚ ಐತ್ನʼ ಎಂದತ ಕ್ೆೇಳುತ್ನುರೆ. ಇದತ ರ್ನವು ಮನತ್ರ್ನಡತವ 
ಭನಷ್ ೆ ಇದೆೇನರ? ಈ ರನಜೆದಲ್ಲಿ  ಆಡಳಿತ್ ಮನಡತವಂತ್ಹವರತ ಮನತ್ರ್ನಡತವ ಭನಷ್ ೆ ಇದೇೆರ್ನ. 
ದಮಮದೆಯನ? ಟಗರತ ಬಂದತ ಗತಮಮ ಬಿಟಿೆತ್ತ. ಛೆೇ, ಛೆೇ, ಏನರ  ಈ ರಿೇತಿಯ ಭನಷ್ಯೆನತು ಯನವ 
ಹಳಿಾಯ ಜನರತ ಸ್ಹ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದ್ಧಲಿ. ಈ ತ್ರಹ ಭನಷ್ಯೆನತು ಯನವ ಹಳಿಾಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ 
ಮನತ್ರ್ನಡತವುದ್ಧಲಿ. ದಯವಿಟತೆ, ಇದನತು ಸ್ರಿಪಡಿಸಿಕ್ೊಳಾಬೆೇಕತ. ಒಬಬರತ 
ಮತಖೆಮಂತಿರಯನಗಿದುಂತ್ಹವರತ ತ್ನುದೆೇ ದೆೇಶದ ಪರಧನನ ಮಂತಿರಯವರನತು “ಏಯಚ, ಮೇದ್ಧ, 
useless fellow ʼ  ಎಂದತ ಅಡರೆಸ್ಚ ಮನಡತತ್ನುರ.ೆ ಓಹೊೇ! ಏನರ ಇದತ, ಜಗತಿುನ ಅತ್ೆಂತ್ 
ಎತ್ುರದ ಜನತ್ಂತ್ರ ವೆವಸ್ಥೆಯನತು ಅಪಿಪ-ಒಪಿಪ ಆಡಳಿತ್ ಮನಡತತಿುರತವಂತ್ಹ ಮನನೆ ಪರಧನನ 
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ಮಂತಿರಯವರನತು ಒಂದತ ರನಜೆದ ಮತಖೆಮಂತಿರಯನಗಿದುಂಥವರತ ಈ ರಿೇತಿ ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ನುರೆ. is 
this the way to address our Prime Minister? ಇದೆೇರ್ನ. ರನಜಕ್ನರಣ ಇದಲಿ ಬೆೇರ.ೆ 
Prime Minister is our Prime Minister.ಚ “ಯನರಿರ ಮೇದ್ಧ, 2001 ಅಕ್ೊೆೇಬರಚ ತ್ನಕ 
ಅಡರೆಸ್ಚ ಇಲಿ; ಪರಚನರಕ; ಮೂರತ ಬನರಿ ಮತಖೆಮಂತಿರ; ಗತಜರನತಿನ ಪಟೆೇಲರತ, ಅಂತ್ಹ 
ಪಟೆೇಲ್ಚರನತು ಕಟಿೆಹನಕ, ಮೂರತ ಬನರಿ ಮತಖೆಮಂತಿರಯನದಂತ್ಹವರತ. ಇದೇೆನತ ಹತಡಗ್ನಟರ್ನ? 
ರ್ನನತ ಒಂದೇೆ ಬನರಿ ಮತಖೆಮಂತಿರಯನಗಿ, 36,000 ಮತ್ಗಳಿಂದ ಕ್ಳೆಗ್ೆ ಬಿದತು, ಏಯಚ ಮೇದ್ಧ, 
no, this is not the way to address our Prime Minister in  democratic 
India.  ನಮಮ ಭನಷ್ಗೆಳನತು ಎಲ್ಲಿಗ್ೆ ತ್ೆಗೆ್ದತಕ್ೂೆಂಡತ ಹೊೇಗತತಿುದುೆೇವೆ. ಮನನೆ ಮೇದ್ಧಯವರತ 
ಎರಡತ ಬನರಿ ಪರಧನನಮಂತಿರಯನದವರತ. ರೆ್ಹರತರವರ ಕತಟತಂಬವನತು ಬಿಟೆರ ೆಎರಡತ ಬನರಿ ಪರಧನನ 
ಮಂತಿರ ಯನರಿರ ಅಗಿದನುರ?ೆ that too from backward class?  ಮನನೆ ಮನ್ಚಮೇಹನ್ಚ 
ಸಿಂಗಚರವರತ ಎರಡತ ಬನರಿ ಪರಧನನ ಮಂತಿರಯನಗಿದುಂತ್ಹವರತ.  ಏಕ್ೆಂದರ ೆನನುದತ  ಪೂವನಾಶರಮ 
ಅಲೆಿ.  ಮನನೆ ಮನ್ಚಮೇಹನ್ಚ ಸಿಂಗಚನಂತ್ಹ ಪರಧನನ ಮಂತಿರ ಮತ್ತು ಹಣಕ್ನಸಿನ ಮಂತಿರ ಮತ್ುೆ 
ಬರತತ್ನುರೊೇ ಇಲಿವೊೇ ಗ್ೊತಿುಲಿ. ದ್ಧವಂಗತ್ರನದ ಶ್ರೇ ಕ್ೆಂಗಲ್ಚ ಹನತಮಂತ್ಯೆನವರತ ಈ 
ರನಷೆದಲ್ಲಿ ಮತ್ೆು ಹತಟತೆತ್ನುರೂೆೇ ಇಲಿವೊೇ ಗ್ೂೆತಿುಲಿ.   ದ್ಧವಂಗತ್ರನದ ಶ್ರ ದೆೇವರನಜ್ಚ ಅರಸ್ಚರವರತ 
ಮತ್ೆು ಈ ರನಷೆದಲ್ಲಿ ಹತಟತೆತ್ನುರೊೇ ಇಲಿವೊೇ ಗ್ೊತಿುಲಿ. ದ್ಧವಂಗತ್ರನದ ಶ್ರೇಮತಿ ಇಂದ್ಧರನ 
ಗ್ನಂಧಿಯವರತ ಮತ್ೆು ಈ ರನಷೆದಲ್ಲಿ ಹತಟತೆತ್ನುರೊೇ ಇಲಿವೊೇ ಗ್ೊತಿುಲಿ. ಈ ರನಷೆದಲ್ಲಿ ರ್ನವು ಕೂಡ 
ಹತಟಿೆದೆುೇವೆ. ಶ್ರೇ ನರೇೆಂದರ ಮೇದ್ಧಯವರತ ಮೂರತ ಬನರಿ ಗತಜರನತಿನ ಮತಖೆಮಂತಿರಯನಗಿ, 
ಎರಡತ ಬನರಿ ಪರಧನನ ಮಂತಿರಯನಗಿದನುರ.ೆ ರ್ನವು ಮತ್ತು ನಮಮ ಸ್ುೆೇಹಿತ್ರತ ಬಿ.ಜೆ.ಪಿ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿದೆುೇವೆ.  
ಪರಧನನ ಮಂತಿರಯವರನದ  ಮನನೆ ನರೇೆಂದರ ಮೇದ್ಧಯವರತ ಒಂದತ ಸ್ನರಿ ಕೂಡ ಹಿಂದತತ್ಾದ ಬಗೆ್ೆ 
ಮನತ್ರ್ನಡಲ್ಲಲಿ.ಚ“ಸ್ಬಚ ಕ್ನ ಸ್ನಥ್ಚ, ಸ್ಬಚ ಕ್ನ ವಿಕ್ನಸ್ಚ, ಸ್ಬಚ ಕ್ನ ವಿಶನಾಸ್ಚ”.ಚಚಅವರತ ಹಿಂದತತ್ಾದ 
ಬಗೆ್ೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಮನತ್ರ್ನಡಲ್ಲಲಿ.  
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(3೪೭) 1೫-03-2022 2.10 ಟಿಸಿಹೆರ್ಚ-ಕ್ೆಎಸ್           (ವೆೈಸ್ಚ ಚೆೇಮಾನ್ಚರವರ ಉಪಸಿಥತಿ) 

ಶ್ರೇ ಅಡಗೂರಚ ಹೆರ್ಚ.ವಿಶಾರ್ನಥ್ (ಮತಂದತ):-  

ಮನನೆ ಪರಧನನ ಮಂತಿರಗಳನದ ಸ್ರ್ನಮನೆ ನರೇೆಂದರ ಮೇದ್ಧಯವರತ ಮತಸಿಿಂ ಮಕೆಳ ಉನುತ್ 
ವನೆಸ್ಂಗಕ್ನೆಗಿ ಎರಡತ ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪ್ನಯಿಗಳನತು ವಿದನೆಥಿಾ ವೇೆತ್ನ ಕ್ೂೆಡಿಸಿದನುರ.ೆ ಅವರತ 
ಯನರಿಗೂ against ಅಲಿ. ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.ೆಹರಿಪರಸ್ನದ್ಚ ಮತ್ತು ರ್ನವಲೆಿರೂ ಈ ಹಿಂದ ೆಕ್ನಂಗ್ೆರಸ್ಚ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ 
ಇದುವರತ. ಈ ಹಿಂದ ೆ ಕ್ನಂಗ್ೆರಸ್ಚನವರ ಕ್ೆೈಗ್ೆ ಒಂದತ ಮೈರ್ಚ ಕ್ೂೆಟೆರೆ,  ಹರಿಜನ-ಗಿರಿಜನರೇೆ, 
ಹಿಂದತಳಿದ ವಗಾದವರೆೇ ಮತ್ತು ಅಲಪಸ್ಂಖನೆತ್ರೇೆ ಎಂದತ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದೆುವು. ಆದರೆ ಈಗ ಆ 
ರಿೇತಿ ಎಲೂಿ ಹೆೇಳುವುದ್ಧಲಿ. 

 ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.ೆಹರಿಪರಸ್ನದ್ಚ:- ಮನನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನವು ಈಗಲೂ ಕೂಡ 
ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ೆುೇವೆ. ಆದರೆ ತ್ನವನೆರೂ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದ್ಧಲಿ ಅಷ್ೆೆ. 

 ಶ್ರೇ ಅಡಗೂರಚ ಹೆರ್ಚ.ವಿಶಾರ್ನಥ್:- ಮನನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಹನಗ್ನಗಿ, ಪರಧನನ 
ಮಂತಿರಗಳನದ ಸ್ರ್ನಮನೆ ನರೇೆಂದರ ಮೇದ್ಧಯವರತ microscopic backward ತ್ೆೇಲ್ಲ… ಅವರತ 
ಜನತಿ ಹೆಸ್ರತ ಹೆೇಳಿಕ್ೂೆಂಡತ ಪರಧನನಮಂತಿರಯನಗಿಲಿ. Prime Minister Narendra Modi is 
a common man.  He is the pride of Indian democracy.   ಅವರತ ಭನರತ್ದ 
ಜನತ್ಂತ್ರ ವೆವಸೆ್ಥಯ ಹಮೆಮ. ಅಂತ್ಹವರೂೆಬಬರತ ಈ ದೆೇಶದಕ್ೆೆ ಪರಧನನ ಮಂತಿರಗಳನಗಿದನುರಂೆದರೆ 
ಇದೆೇನತ ಹತಡತಗ್ನಟಿಕ್ೆಯ್ದೇ. ಇದತ ಎಷತೆ ಜನಕ್ೆೆ ಸ್ನಧ್ೆವನಗತತ್ುದೆ? 

 ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶ್ಚ ಕ್.ೆರನಥೂೆೇಡಚ (ವಿರೂೆೇಧ್ ಪಕ್ಷದ ಮತಖೆ ಸ್ಚೆೇತ್ಕರತ):- ಮನನೆ 
ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನೆ ಅಡಗೂರಚ ಹೆರ್ಚ.ವಿಶಾರ್ನಥ್ ರವರತ ಬಜೆಟಚ ಮೇಲೆ 
ಮನತ್ರ್ನಡತವುದನತು ಬಿಟತೆ ಪರಧನನ ಮಂತಿರಗಳ ಬಗ್ೆೆ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದನುರೆ.  
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 ವೆೈಸ್ಚಚೆೇಮಾನ್ಚ:- ಅವರತ ಪಂಡಿತಚ ಜವನಹರಚಲನಲ್ಚ ರೆ್ಹರತ ಹನಗೂ ಶ್ರೇಮತಿ ಇಂದ್ಧರನ 
ಗ್ನಂಧಿಯವರ ಬಗ್ೆೆಯೂ ಹೊಗಳಿದರತ. ಎಲಿರನೂು ಹೊಗಳಿದನುರ.ೆ ಪರಕ್ನಶ್ಚ ಕ್.ೆರನಥೊೇಡಚ ರವರೆೇ 
ತ್ನವು ದಯವಿಟತೆ ಕತಳಿತ್ತಕ್ೊಳಿಾ. 

 ಶ್ರೇ ಅಡಗೂರಚ ಹೆರ್ಚ.ವಿಶಾರ್ನಥ್:- ಮನನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇೆ, ನಮಮ ಮಗತ ನಮಮ ಮೇಡಂ 
ಗಿಂತ್ಲೂ ಬೆಳಾಗಿದೆಯ್ದಂದತ ರ್ನನತ ಆಗಲೇೆ ಹೆೇಳಿದುೆೇರೆ್. ಅದತ ನಮಮ ಹತಿುರ ಇರದೇೆ ನಮಮ ಹತಿುರ 
ಬಂದನಗ ಅದತ ಕಟನರರೆ್ ಕರತಚಿಕ್ೊಳುಾತ್ುದೆಂದತ ಮದಲೆೇ ಹೆೇಳಿದೆುೇರ್ೆ. ಯನಕ್ ೆ ಅಂಥದತು 
ಏರ್ನಯಿತ್ತ ನಮಗ್ೆ  ರ್ನನತ ಮದಲೆೇ ಹೆೇಳಲ್ಲಲಿವೇೆ? ಈ ದೆೇಶದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಮತಿ ಇಂದ್ಧರನಗ್ನಂಧಿ, ಶ್ರೇ 
ಡಿ .ದೆೇವರನಜ ಅರಸ್ತ, ಶ್ರೇ ಕ್ೆಂಗಲ್ಚ ಹನತಮಂತ್ಯೆ ನವರಿಗಿಂತ್ ಬೆೇರ ೆಹೆಸ್ರತ ಹೆೇಳಬೆೇಕ್ೇೆ? I 
am very sorry. ರ್ನವೆಲನಿ ಜೊತ್ೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ೆಲಸ್ ಮನಡಿರತ್ಕೆಂಥವರತ. No, I am very 
sorry. 

 ವೆೈಸ್ಚ ಚೆೇಮಾನ್ಚ:- ಮನನೆ ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶ್ಚ ಕ್.ೆರನಥೊೇಡಚರವರೆೇ ತ್ನವು ದಯವಿಟತೆ 
ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂೆಳಿಾ.  

 ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶ್ಚ ಕೆ್.ರನಥೊೇಡಚ:- ಮನನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇೆ, I am also very sorry.  
Let the Hon’ble member speak what he wanted to speak.   

(ಗ್ೊಂದಲ) 

 ವೆೈಸ್ಚ ಚೆೇಮಾನ್ಚ:- ಮನನೆ ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶ್ಚ ಕ್ೆ.ರನಥೂೆೇಡಚ ರವರೆೇ ಅವರತ ಎಲಿರ ಹೆಸ್ರನೂು 
ಹೆೇಳಿದನುರೆ. ತ್ನವು ದಯವಿಟತೆ ಕತಳಿತ್ತಕ್ೊಳಿಾ.  

ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶ್ಚ ಕೆ್.ರನಥೊೇಡಚ:- ಮನನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನವು ಕೂಡ ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ೆುೇವ.ೆ 

 ವೆೈಸ್ಚ ಚೆೇಮಾನ್ಚ:- ಮನನೆ ಅಡಗೂರಚ ಹೆರ್ಚ.ವಿಶಾರ್ನಥ್ಚ ರವರೆೇ, ತ್ನವು ಬೆೇಗ ಮನತ್ರ್ನಡಿ 
ಮತಗಿಸಿ. 
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 ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.ೆಹರಿಪರಸ್ನದ್ಚ:- ಮನನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನೆ ಅಡಗೂರಚ ಹೆರ್ಚ.ವಿಶಾರ್ನಥ್ 
ರವರತ ಒಳೆಾಯ ವಿಚನರಗಳನತು ಹೆೇಳುತಿುದನುರ.ೆ  ಅವರ ಪರಧನನ ಮಂತಿರಗಳು ಪರತಿ ವಷಾ ಎರಡತ 
ಕ್ೊೇಟಿ ಜನರಿಗ್ ೆ ಉದೂೆೆೇಗವನತು ಕ್ೊಡತತ್ೆುೇವೆಂದತ ಹೆೇಳಿದುರತ. ಅದರ ಬಗ್ೆೆಯೂ ಕೂಡ ಸ್ಾಲಪ 
ಹೆೇಳಿದರ ೆನಮಗ್ೆ ಸ್ಹನಯವನಗತತ್ುದೆ. 

 ಶ್ರೇ ಲಕ್ಷಮಣ ಸ್ಂಗಪಪ ಸ್ವದ್ಧ (ವಿಧನನ ಸ್ಭೆಯಿಂದ ಚತರ್ನಯಿತ್ರನದವರತ):- ಮನನೆ 
ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇೆ,  ಮನನೆ ಅಡಗೂರಚ ಹೆರ್ಚ.ವಿಶಾರ್ನಥ್ಚ ರವರೆೇ, ರ್ನನತ ನಮಗ್ೆ ದಯವಿಟತೆ ಕ್ೈೆ 
ಮತಗಿದತ ಕ್ೆೇಳಿಕ್ೊಳುಾತ್ೆುೇರೆ್. ನೇವು ಮೇದ್ಧಯವರನತು ಹೊಗಳುವುದಕ್ೆೆ ಹೂೆೇಗಬೇೆಡಿ.  

 ಶ್ರೇ ಅಡಗೂರಚ ಹೆರ್ಚ.ವಿಶಾರ್ನಥ್:- ಮನನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನೆ ಲಕ್ಷಮಣ ಸ್ಂಗಪಪ 
ಸ್ವದ್ಧಯವರೇೆ ರ್ನನತ  ಇರತವ ವಿಚನರವನತು ಹೆೇಳುತಿುದೆುೇರ್.ೆ  

 ಶ್ರೇ ಲಕ್ಷಮಣ ಸ್ಂಗಪಪ ಸ್ವದ್ಧ:- ಮನನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇೆ ಮನನೆ ಅಡಗೂರಚ 
ಹೆರ್ಚ.ವಿಶಾರ್ನಥ್ಚ ರವರೆೇ, ನೇವು ಮೇದ್ಧಯವರನತು ಹೊಗಳಿದರ ೆ ಕ್ೆಲವೊಬಬರಿಗ್ ೆ ಬೆಂಕ ಹಚಿಚದಂತ್ೆ 
ಆಗಿಬಿಡತತ್ುದ.ೆ ದಯವಿಟತೆ ತ್ನವು ಆ ಬೆಂಕಯನತು ಹಚತಚವುದಕ್ೆೆ ಹೂೆೇಗಬೇೆಡಿ.  

(ಗ್ೊಂದಲ) 

ವೆೈಸ್ಚ ಚೆೇಮಾನ್ಚ:- ಮನನೆ ಅಡಗೂರಚ ಹೆರ್ಚ.ವಿಶಾರ್ನಥ್ಚರವರೆೇ, ತ್ನವು ಮನತ್ರ್ನಡಿ 
ಮತಗಿಸಿ.  

 ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗ್ೌಡ (ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್ೆೇತ್ರ):- ಮನನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಸ್ರ್ನಮನೆ ನರೇೆಂದರ 
ಮೇದ್ಧಯವರತ ಪರಧನನ ಮಂತಿರಯನಗತವುದಕ್ೆೆ ಮದಲೆೇ ಚತರ್ನವಣನ ಪರಣನಳಿಕ್ೆಯಲ್ಲಿ ಏರೆ್ೇನತ 
ಹೆೇಳಿದನುರ ೆಹನಗೂ ಕಳೆದ ೮ ವಷಾಗಳಿಂದ ಅವರತ ಏರೆ್ೇನತ ಮನಡಿದನುರಂೆದತ ಅದರ ಬಗ್ೆೆಯೂ 
ಹೆೇಳಲ್ಲ. 
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ಶ್ರೇ ಅಡಗೂರಚ ಹೆರ್ಚ.ವಿಶಾರ್ನಥ್:- ಮನನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನೆ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗ್ೌಡ 
ರವರೆೇ, ರ್ನನತ ಮದಲೆೇ ಹೆೇಳಿದೆುೇರ್.ೆ  

ಶ್ರೇ ಎಸ್ಚ.ಎಲ್ಚ.ಭೊೇಜೇೆಗ್ೌಡ (ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್ೆೇತ್ರ):- ಮನನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈ ರ್ನಡಿನ 
ಪರಧನನ ಮಂತಿರಯವರಿಗೆ್ ಏನತ ಗ್ೌರವ ಕ್ೊಡಬೇೆಕ್ಂೆದತ ತ್ಮಮ ಮನತ್ತಗಳ ಮತಖನಂತ್ರ ಚೆರ್ನುಗಿ 
ಹೆೇಳಿದನುರೆ. ಒಂದತ ವಿಚನರವನತು ತ್ನವು ಜ್ಞನಪಕ ಮನಡಿಕ್ೂೆಳಾಬೆೇಕತ. ಅವರತ backward 
community ಯಿಂದ ಮನನೆ ಪರಧನನ ಮಂತಿರಗಳು ಬಂದ್ಧದನುರಂೆದತ ಹೆೇಳಿದ್ಧುೇರಿ. ಆದರೆ ಇವತಿುನ 
ದ್ಧವಸ್ ಬಹಳ ರೆ್ೂೇವಿನ ಒಂದತ ಸ್ಂಗತಿ ನಮಮ ಮತಂದ್ಧದ.ೆ ಇಡಿೇ ರ್ನಡಿನಲ್ಲಿ ಇವತಿುನ ದ್ಧವಸ್ ಯನವ 
backward community ಯ ಹೆಣತಣಮಕೆಳಿಗ್ೆ ಅಧಿಕ್ನರ ಕ್ೊಟತೆ, ಆ ಹಣೆತಣಮಕೆಳು ತ್ಲೆ ಎತಿು 
ತಿರತಗತವಂತೆ್ ಮನಡಿದಂತ್ಹ ಶ್ರೇ ರ್ನರನಯಣಗತರತ ರವರ ಸ್ುಬಿಚಿತ್ರವನತು ಇತಿುೇಚೆಗ್ ೆಅಲ್ಲಿ ಕ್ೆಲವು 
ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ರಿಜೆರ್ೆಚ ಮನಡಿದುರಲನಿ, ಆ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳಿಗ್ೆ ಸ್ರ್ನಮನೆ ಪರಧನನ ಮಂತಿರಯವರತ ಏನತ 
punishment ಕ್ೂೆಟೆರತ ಎನತುವುದನತು ದಯಮನಡಿ ಈ ಸ್ದನಕ್ೆೆ ಹೆೇಳಬೆೇಕ್ನಗತತ್ುದೆ.  

ಶ್ರೇ ಅಡಗೂರಚ ಹೆರ್ಚ.ವಿಶಾರ್ನಥ್:- ಮನನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈಗ ಯನವುದೆೇ 
ಸ್ಕ್ನಾರಗಳು ಹೇೆಳಿದುೆಲನಿ ಕ್ನಯಾಗತ್ವನಗತವುದ್ಧಲಿ. ಯನವುದೆೇ ಸ್ಕ್ನಾರಗಳು  . . . 

ವೆೈಸ್ಚ ಚೆೇಮಾನ್ಚ:- ಮನನೆ ಎಸ್ಚ.ಎಲ್ಚ.ಭೂೆೇಜೆೇಗ್ೌಡರವರೇೆ ತ್ನವು ದಯವಿಟತೆ 
ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂೆಳಿಾ. ಅವರತ ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ನುರೆ.  

(ಗ್ೊಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಎಸ್ಚ.ಎಲ್ಚ.ಭೊೇಜೇೆಗ್ೌಡ:- ಮನನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಒಂದತ ನಮಷ... 

(ಗ್ೊಂದಲ) 

ವೆೈಸ್ಚ ಚೆೇಮಾನ್ಚ:- ಮನನೆ ಎಸ್ಚ.ಎಲ್ಚ.ಭೂೆೇಜೆೇಗ್ೌಡರವರೇೆ ತ್ನವು ದಯವಿಟತೆ 
ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂೆಳಿಾ. ತ್ನವು ಮನತ್ರ್ನಡತವನಗ ಮನತ್ರ್ನಡಿ. 
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ಶ್ರೇ ಅಡಗೂರಚ ಹೆರ್ಚ.ವಿಶಾರ್ನಥ್:- ಮನನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಯನವುದೆೇ ರ್ನಯಕರತ, 
ಯನವುದೆೇ ಪರಧನನ ಮಂತಿರ ಹನಗೂ ಮತಖೆಮಂತಿರಯವರತ ಹೇೆಳಿದುೆಲನಿ ನೂರಕ್ೆೆ ನೂರರಷತೆ 
ಕ್ನಯಾಗತ್ವನಗತವುದ್ಧಲಿ. ಅದಕ್ೆೆ ರ್ನವಲೆನಿ ಕ್ನರಣರಿರತತ್ೆುೇವೆ. ಸ್ನಧ್ರೆ್ ಬೆೇರ.ೆ ಆದರೆ ಶ್ರೇ 
ರ್ನರನಯಣ ಗತರತಗಳದತು ನೇವು ತಿಳಿದತಕ್ೊಂಡಷತೆ ಇಲಿ. Do not politicize Sree 
Narayana Guru.  

ವೆೈಸ್ಚ ಚೆೇಮಾನ್ಚ:- ಯನವುದೂ ಕಡತ್ಕ್ೆೆ ಹೊೇಗಬನರದತ. ಮನನೆ ಅಡಗೂರಚ 
ಹೆರ್ಚ.ವಿಶಾರ್ನಥ್ ರವರೆೇ ತ್ನವು ತ್ಮಮ ಮನತ್ನತು ಮತಗಿಸಿ.  

(ಗ್ೊಂದಲ) 

(ಈ ಹಂತ್ದಲ್ಲಿ ಮನನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರ ಆದೆೇಶದಂತ್ ೆಮನನೆ ಶನಸ್ಕರತಗಳನದ ಶ್ರೇ 
ಎಸ್ಚ.ಎಲ್ಚಭೊೇಜೆೇಗ್ೌಡ  ಹನಗೂ ಶ್ರೇ ಎನ್ಚ.ರವಿಕತಮನರಚರವರತ ಮನತ್ರ್ನಡಿದುನತು ದನಖಲ್ಲಸ್ಲ್ಲಲಿ) 

(ಗ್ೊಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಅಡಗೂರಚ ಹೆರ್ಚ.ವಿಶಾರ್ನಥ್:- ಮನನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಬಹಳ ಪರಮತಖವನಗಿ 
ಸ್ರ್ನಮನೆ ಮತಖೆಮಂತಿರಗಳು ಈ ವಷಾದ ಬಜೆಟಚನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದೊಡಿ ದೂೆಡಿ ಕ್ನಯಾಕರಮಗಳನತು 
ಹೆೇಳಿದನುರೆ.  ಗ್ನರಮನಂತ್ರ ಪರದೆೇಶದ ಸ್ತಮನರತ ೯೫ ಲಕ್ಷ ಹಳಿಾಗಳಿಗ್ೆ ಸ್ತಮನರತ ೩೦ ಸ್ನವಿರ ಕ್ೊೇಟಿ 
ರೂಪ್ನಯಿಗಳ “ಜಲ ಜಿೇವನ್ಚ ಮಷಿನ್ಚ”ಚ (JJM) ಯೇಜರೆ್ಯನತು ಜನರಿಗ್ ೆ ತ್ಂದರತ. ಬಹತಶಃ 
ಇವತಿುನ ದ್ಧವಸ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಆ ಯೇಜರೆ್ ಬಹಳ ದೊಡಿ ಕ್ನಯಾಕರಮವನಗಿತ್ತು. ಸ್ತಮನರತ ೩೦ 
ಸ್ನವಿರ ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪ್ನಯಿಗಳ ವೆಚಚದಲ್ಲಿ ಗ್ನರಮನಂತ್ರ ಪರದೆೇಶದ ಸ್ತಮನರತ ೯೫ ಲಕ್ಷ ಹಳಿಾಗಳಿಗ್ ೆ
ಶತದಿಕತಡಿಯತವ ನೇರನತು ರೆ್ಲದ ಮೂಲಕ ಕ್ೊಡತವುದನಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇದತ ದತರಂತ್. ಆ 
ಮರ್ೆಯಲೂಿ ಕೂಡ, Leader of Opposition ಸ್ಹ ಈ ಸ್ತದ್ಧುಯನತು ಚಚೆಾ ಮನಡಲ್ಲಲಿ. ಅಲ್ಲಿ 
ವಿಷಯವೆೇ ಬರಲ್ಲಲಿ. ಯನವ ಎಂಎಲ್ಚಎ ಕೂಡ ಕ್ಳೆಮರೆ್ಯಲ್ಲಿ ಮನತ್ರ್ನಡಲ್ಲಲಿ. ಏನರೇ, ಇಂತ್ಹ 
ಒಂದತ ದೂೆಡಿ ಕ್ನಯಾಕರಮವನತು ಇಡಿೇ ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜೆದ ಎಲನಿ ಹಳಿಾಗಳಿಗೂ ನೇರತ 
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ಕ್ೊಡತ್ಕೆಂಥದುನತು ಯನರೂ ಕೂಡ ಚಚೆಾಗ್ೆ ಕ್ೆೈಗ್ೆತಿುಕ್ೂೆಳಾದ್ಧದುರ ೆ ಮತ್ುೆ ರ್ನವಲೆನಿ ಇರ್ುೆೇನತ 
ಮನಡತತಿುದೆುೇವೆ.  

(ಗ್ೊಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಆರಚ.ಬಿ.ತಿಮನಮಪೂರ (ವಿಧನನ ಸ್ಭೆಯಿಂದ ಚತರ್ನಯಿತ್ರನದವರತ):- ಮನನೆ 
ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇೆ, (ಗ್ೊಂದಲ) ಕ್ೊಡತವುದಕ್ೆೆ ಆಗತತಿುತ್ೆುೇ?  

(ಗ್ೊಂದಲ) 

ವೆೈಸ್ಚ ಚೆೇಮಾನ್ಚ:- ಶ್ರೇ ಆರಚ.ಬಿ.ತಿಮನಮಪೂರ ರವರೆೇ ತ್ನವು ದಯವಿಟತೆ ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂೆಳಿಾ. 
ಮನನೆ ಅಡಗೂರಚ ಹೆರ್ಚ.ವಿಶಾರ್ನಥ್ಚ ರವರೆೇ ತ್ನವು ಮನತ್ರ್ನಡಿ. 

ಶ್ರೇ ಅಡಗೂರಚ ಹೆರ್ಚ.ವಿಶಾರ್ನಥ್:- ಮನನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಹನಗ್ನಗಿ, ಬಹಳ ದೂೆಡಿ 
ವಿಚನರ ಮನಡಬೇೆಕದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏರ್ನಗಿದೆಯ್ದಂದರೆ ಶೆೇ.೪೦ ಮತಗಿಸಿ ಕ್ೊಟಿೆದೆುೇವೆಂದತ ಹೆೇಳಿದನುರೆ. 
ಆದರೆ ಇನೂು ಮತಗಿಸಿಲಿ. ಶೆೇ.೪೦ ಎಂದರೆ ರ್ನವು ಈಗ್ನಗಲೆೇ ಹನಕಕ್ೂೆಂಡಿರತ್ಕೆಂಥ ಎಲನಿ 
ನಲ್ಲಿಗಳನೂು ಸ್ೇೆರಿಸಿ ಲೆಕೆ ಹೆೇಳಿದನುರೆಂದತ ಅನಸ್ತತಿುದೆ. No, ಆ ರಿೇತಿ ಆಗಬನರದತ. ರ್ನನತ ಅದಕ್ೆೆ 
ಹೆೇಳುವುದೇೆರ್ೆಂದರ,ೆ ರ್ನನತ ತ್ಮಮ ಮೂಲಕ ಮನನೆ ಮತಖೆಮಂತಿರಯವರಿಗ್ೆ ರಿಕ್ೆಾಸ್ೆಚ 
ಮನಡತವುದೆೇರ್ಂೆದರೆ, ದಯಮನಡಿ ಈ ದೊಡಿ ಕ್ನಯಾಕರಮವನತು ನೇವು ಕ್ೆೈಗ್ೆತಿುಕ್ೊಳಾಬೆೇಕತ. ಒಬಬ 
ಸ್ಚಿವ ಸ್ಂಪತಟದ ಸ್ಚಿವರಿಂದ ಇದತ ಸ್ನಧ್ೆವಿಲಿ. Because there are many 
Departments connected with this Mission.  For the effective 
implementation of this Jal Jeevan Mission, ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೆೇರ ೆ ಬೆೇರ ೆ
ಇಲನಖಗೆಳು ಬರತತ್ುವೆ. ಈ ಯೇಜರೆ್ ಕಿಯರಚ ಆಗಬೆೇಕ್ನದರೆ ಅರಣೆ ಇಲನಖ,ೆ ಜಲ ಸ್ಂಪನೂಮಲ 
ಇಲನಖ,ೆ ರವೆೆನೂೆ ಇಲನಖಗೆಳು ಬರತತ್ುವೆ.  In order to complete this Mission, it is 
necessary to coordinate all these Departments. ಹನಗ್ನಗಿ, ಸ್ರ್ನಮನೆ 
ಮತಖೆಮಂತಿರಯವರತ ಈ ಯೇಜರೆ್ಯನತು ಕ್ೈೆಗ್ೆತಿುಕ್ೊಳಾಬೆೇಕತ. ಏಕ್ೆಂದರ ೆ ಇದತ ಬಹಳ ದೂೆಡಿ 
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ಪ್ನರಜೆರ್ೆಚ. ಏಕ್ೆಂದರ ೆಭನರತ್ದ ಪರಧನನ ಮಂತಿರಗಳು 2019ರೆ್ೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಯೇಜರೆ್ಯನತು 
ಕ್ೊಟಿೆದನುರೆ. ಆದರೆ ಇವತಿುನ ದ್ಧವಸ್ ಎಲನಿ ರನಜೆಗಳಲೂಿ ಕೂಡ ಆ ೩೦ ಸ್ನವಿರ ಕ್ೊೇಟಿಗಳನತು 
ಕ್ೆೇಂದರ ಸ್ಕ್ನಾರ ಶೆೇ.೫೦ ರಷತೆ ಹನಗೂ ರನಜೆ ಸ್ಕ್ನಾರ ಶೆೇ.೫೦ ಕ್ೊಡತತಿುದೆ. ರ್ನವು ಶೆೇ.೫೦ 
ಕ್ೊಡತವುದಕೂೆ ಕೂಡ ನಬನಡಚಾ ಹತಿುರ ಸ್ನಲ ಪಡದೆತಕ್ೊಳುಾತಿುದೆುೇವೆ. ಅದಕ್ನೆಗಿ ರ್ನನತ 
ಹೆೇಳುವುದೇೆರ್ೆಂದರ,ೆ ನಮಮ ರನಜೆದಲ್ಲಿ ಸ್ನಕಷತೆ ಸ್ಂಪನೂಮಲ ಇದೆ. ಅದನತು ರ್ನವು ದತಂದತವಚೆಚ 
ಮನಡತತಿುದೆುೇವೆ, ಆದರೆ ರ್ನವನೆರತ ಕೂಡ ಆ ದತಂದತವೆಚಚ ತ್ಪಿಪಸ್ತತಿುಲಿ. ಇವತಿುನ ದ್ಧವಸ್ ಎರಡೂವರ ೆ
ಲಕ್ಷ ಯತವಕರತ ಹೂೆರಗತತಿುಗ್ೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ೆಲಸ್ ಮನಡತತಿುದನುರ.ೆ Outsourcing agencies ನತು 
ನಡಸೆ್ತವವರತ ಯನರೆಂದರೆ ಐಎಎಸ್ಚ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳ ಹೆಂಡತಿಯವರತ. ಅವರ ಭನವನವರ ಮಕೆಳು 
ಹನಗೂ ಅವರ ರೆ್ಂಟರತ. ಆದರೆ ಸ್ಕ್ನಾರ ಅವರಿಗೆ್ ರೂ.೧೫,೦೦೦ಗಳು ಕ್ೊಡತತ್ುದೆ. ಆದರೆ ಅವರತ ಆ 
ರ್ೌಕರರಿಗ್ ೆ ರೂ. ೮,೦೦೦-೧೨,೦೦೦ಗಳನತು ಕ್ೊಡತತಿುದನುರೆ. ಏನರೇ, ಹನಡತಹಗಲೆೇ ಹಣ 
ದೊೇಚತತಿುದನುರ.ೆ ಆ ರಿೇತಿಯದತು ಆಗಬನರದತ. ದಯಮನಡಿ ಸ್ರ್ನಮನೆ ಮತಖೆಮಂತಿರಗಳು 
ಅಮೂಲನಗರವನಗಿ ಚಚಾೆ ಮನಡಬೇೆಕತ. ರ್ನನತ ತ್ಮಮ ಮೂಲಕ ವಿನಂತಿ ಮನಡತವುದೇೆರ್ೆಂದರ,ೆ 
ಸ್ಭೆಗಳು ಆಗತತ್ುವೊೇ, ಇಲಿವೊೇ ಎಂದತ ಅವರಿಗೆ್ ಗ್ೊತಿುದೆ. ಏಕ್ೆಂದರೆ ಸ್ರ್ನಮನೆ ಮತಖೆಮಂತಿರಗಳು 
fair man. ಅವರತ ಎಲಿರನೂು ಕೂರಿಸಿಕ್ೊಂಡತ ಕ್ೇೆಳಿಕ್ೂೆಂಡತ ಅನತಭವ ತ್ಗೆ್ೆದತಕ್ೂೆಳಾಬೇೆಕತ. ಆ 
ಅನತಭವದ ಮೂಲಕ ಆಡಳಿತ್ವನತು ಬಿಗಿಗ್ೂೆಳಿಸ್ಬೆೇಕತ ಎನುತ್ಕೆಂಥ ಮನಸ್ತಸ ಅವರಿಗೆ್ ಇದೆ. 
ಹನಗ್ನಗಿ, irrespective of political party ತ್ನವು ಒಂದತ ಬನರಿ ಎಲಿರನೂು ಸ್ೇೆರಿಸಿ ಒಂದತ 
ಸ್ಭ ೆ ಕರಯೆಿರಿ ಅಥವನ ನೇವು ಒಂದತ ವನರಗಳ ಕ್ನಲ ಅಸ್ಂೆಬಿಿಯನತು ಕರಯೆಿರಿ. Question 
hour ನತು ಬಿಟತೆ ಮಕೆದುರೆ್ುಲನಿ suspend ಮನಡಿ, only to discuss on administration 
of the State. ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರವರ ಅನತಭವಗಳನತು ಹಂಚಿಕ್ೂೆಳುಾತ್ನುರೆ. ಆ ಅನತಭವದ ಆಧನರದ 
ಮೇಲ ೆ ತ್ಮಮ ಆಡಳಿತ್ವನತು ತ್ನವು ಬಿಗಿ ಮನಡಿಕ್ೊಳಾಬಹತದತ. ತ್ಮಮ administration 
ಸ್ರಿಯನದರೆ ಈ ರನಜೆಕೂೆ ಕೂಡ ಒಳೆಾಯದನಗತತ್ುದೆ ಎನುತ್ಕೆಂಥ ಮನತ್ನತು ಈ ಸ್ದನದಲ್ಲಿ 
ಹೆೇಳುತ್ನು, . . . 
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ವೆೈಸ್ಚ ಚೆೇಮಾನ್ಚ:- ಮನನೆ ಅಡಗೂರಚ ಹೆರ್ಚ.ವಿಶಾರ್ನಥ್ಚರವರೆೇ, ಈಗ್ನಗಲೆೇ ಸ್ಮಯ       
೨ ಗಂಟೆ ೨೦ ನಮಷ ಆಗಿದ.ೆ ಬೆೇಗ ಮನತ್ರ್ನಡಿ ಮತಗಿಸಿ. 

ಶ್ರೇ ಅಡಗೂರಚ ಹೆರ್ಚ.ವಿಶಾರ್ನಥ್:- ಮನನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಆಯಿತ್ತ.  

ಡನ.ಕ್ೆ.ಗ್ೊೇವಿಂದರನಜ್ಚ (ವಿಧನನ ಸ್ಭೆಯಿಂದ ಚತರ್ನಯಿತ್ರನದವರತ):- ಮನನೆ 
ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅವರತ ಆಯಿತ್ತ ಎಂದರೆ ಅದಕ್ೆೆ ಮೇಲೆ ಎದುೆನತ. 

ಶ್ರೇ ಕ್ೊೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ್ ಪೂಜನರಿ (ಸ್ಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈಗ 
ಮನನೆ ಅಡಗೂರಚ ಹೆರ್ಚ.ವಿಶಾರ್ನಥ್ಚರವರತ, ಸ್ರ್ನಮನೆ ಪರಧನನ ಮಂತಿರಗಳನದ ಶ್ರೇ ನರೇೆಂದರ ಮೇದ್ಧ 
ಮತ್ತು  ಶ್ರೇಮತಿ ಇಂದ್ಧರನಗ್ನಂಧಿಯವರ ಬಗೆ್ೆ ಚಚೆಾ ಮನಡತವುದಲಿ. ಅವರತ ತ್ತಂಬನ ಒಂದತ 
ಶತ್ಮನನಕ್ೆೆ ಯೇಚರೆ್ ಮನಡತವ ಅನತಭವವನತು ಹೊಂದ್ಧದವರತ. ನನು ಅನತಭವದ ಪರಕ್ನರ ಇಷತೆ 
ಅನತಭವವನತು ಹೊಂದ್ಧರತ್ಕೆಂಥವರತ ಬೆೇರ ೆ ಯನರೂ ಇಲಿ. ಅವರತ ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ನುರೆ. ಆದರೆ 
ಅವರತ ಒಂದತ ಬನರಿ ಏನತ ಹೆೇಳುತ್ನುರೆಂದತ ಕ್ೆೇಳೂೆೇಣ. ಅದನತು ಒಪತಪವುದತ ಮತ್ತು ಬಿಡತವುದತ 
ಬೆೇರ ೆವಿಚನರ.  

(ಮತಂದತ...) 

(348)15.3.2022/2.20/ಎಂ.ಎಂ-ಕ್.ೆಎಸ್ಚ                 (ವೆೈಸ್ಚ ಚೆೇಮಾನ್ಚ ಉಪಸಿಥತಿ) 

ಶ್ರೇ ಕೆ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ್ ಪೂಜನರಿ (ಮತಂದತ):-  

ಅವರತ ಮತ್ೆು ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಅವಕ್ನಶ ಬೆೇಕತ ಎಂದರ,ೆ ಊಟದ ನಂತ್ರ ತ್ನವು ಅವರಿಗೆ್ ಅವಕ್ನಶ 
ಮನಡಿ ಕ್ೊಡಬಹತದನಗಿದೆ. 

ಶ್ರೇ ಎನ್. ರವಿಕತಮನರ:- ಮನನೆ ಸ್ದಸ್ೆರನದ ವಿಶಾರ್ನಥ್ಚರವರತ ಮನತ್ರ್ನಡಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ್ 
ಮತ್ೆು ಸ್ಮಯ ಕ್ೂೆಡತವುದತ ಒಳೆಾಯದತ. 
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ಡನ: ವೆೈ.ಎ. ರ್ನರನಯಣಸ್ನಾಮ:- ಮನನೆ ವಿಶಾರ್ನಥ್ಚರವರಿಗೆ್ ಊಟವನದ ಮೇಲ ೆಸ್ಮಯ 
ಕ್ೊಡತವುದತ ಒಳೆಾಯದತ. 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕೆ್. ಹರಿಪರಸ್ನದ್:- ಮನನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನೆ ಸ್ದಸ್ೆರನದ ವಿಶಾರ್ನಥ್ಚರವರ 
ಅನತಭವಗಳನತು ಕ್ೆೇಳಬೇೆಕ್ೆಂದತ ನಮಗ್ಲೆನಿ ಬಹಳ ಆಸ್ ೆ ಇದೆ.  ದಯವಿಟತೆ ಅವರತ ಊಟ 
ಆದಮೇಲೆ ಮನತ್ರ್ನಡಲ್ಲ.  

ಶ್ರೇ ಅಡಗೂರಚ ಹೆರ್. ವಿಶಾರ್ನಥ್:- ಮನನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ಏನತ 
ಹೆೇಳಬೆೇಕ್ೆಂಬತದನತು precise ಆಗಿ ಹೇೆಳಿ ಅರ್ನವಶೆಕವನಗಿ ಯನವುದನೂು ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕ್ೆೆ 
ಹೊೇಗತವುದ್ಧಲಿ.  ರ್ನನತ ಕ್ೂೆರೆ್ಯದನಗಿ ತ್ಮಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮನಡಿಕ್ೂೆಳುಾತ್ೆುೇರೆ್, ಮತಖೆಮಂತಿರಯವರತ 
10-15 ದ್ಧವಸ್ಗಳಿಗ್ ೆ ಒಂದತ ಅಧಿವೆೇಶನವನತು ಕರದೆತ exclusive ಆಗಿ ಈ ರನಜೆದ ಆಡಳಿತ್, 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಈ ರನಜೆದಲ್ಲಿ ಯನವ ಯನವ ಇಲನಖಗೆಳು, ಮಂತಿರಗಳು; ATR (Action Taken 
Report) ಬಗೆ್ೆ ಮಂತಿರಗಳಿಗ್ೆ ಗ್ೊತಿುದೆಯ್ದೇ? ಮಂತಿರಗಳನೆರನದರೂ ATR ಅನತು ಓದ್ಧದನುರೆಯ್ದೇ? 
ಏನತ ಮನನೆ ರ್ನರನಯಣಗ್ೌಡರೆೇ, ATR ಬಗೆ್ೆ ಮಂತಿರಗಳಿಗ್ೆೇ ಗ್ೂೆತಿುಲಿ.  

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕೆ್. ಹರಿಪರಸ್ನದ್:- ಎ.ಟಿ.ಎಂ. ಗ್ೊತ್ತು! 

ಶ್ರೇ ಅಡಗೂರಚ ಹೆರ್. ವಿಶಾರ್ನಥ್:- ಮನನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಎ.ಟಿ.ಎಂ. ಗ್ೊತ್ತು, ATR 
ಗ್ೊತಿುಲಿ!  ತ್ನವು ನನಗ್ೆ ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಅವಕ್ನಶ ಕ್ೊಟಿೆದುಕ್ೆೆ ತ್ಮಗ್ ೆವಂದರೆ್ಗಳನತು ಹೆೇಳಿ, ಎಲನಿ 
ಸ್ುೆೇಹಿತ್ರತಗಳಿಗೂ ನಮಸ್ನೆರ ಮನಡಿ, ನನು ಮನತ್ತಗಳನತು ಮತಗಿಸ್ತತ್ೆುೇರ್ೆ. 

ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗ್ೌಡ:- ಮನನೆ ವಿಶಾರ್ನಥ್ಚರವರೆೇ, ಎಲಿವನೂು ಹೆೇಳಿದ್ಧರಿ, ಬನಂಬೆ 
ಇತಿಹನಸ್ವನತು ಹೆೇಳಲ್ಲಲಿ. 

ವೆೈಸ್ಚ ಚೆೇಮಾನ್:- ಸ್ದನವನತು ಭೊೇಜನಕ್ನೆಗಿ ಮಧನೆಹು 03 ಗಂಟೆ 30 ನಮಷದವರಗೆ್ೆ 
ಮತಂದೂಡಲನಗಿದೆ.  
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(ಸ್ದನವನತು ಭೊೇಜನ ವಿರನಮಕ್ನೆಗಿ ಮಧನೆಹು 02 ಗಂಟೆ 22 ನಮಷದ್ಧಂದ 03 ಗಂಟೆ 30 
ನಮಷದವರಗೆ್ ೆಮತಂದೂಡಲನಯಿತ್ತ) 

(349) ಎಸ್ಚಪಿಆರಚ/ಜಿಆರಚ/3:40/15/03/2022  
 

(ಅಪರನಹು 2 ಗಂಟೆ 22 ನಮಷಕ್ೆೆ ಭೊೇಜನಕ್ನೆಗಿ ಮತಂದೂಡಲಪಟೆ ಸ್ದನವು 
ಪತನಃ ಅಪರನಹು 3 ಗಂಟೆ 43 ನಮಷಕೆ್ೆ ಸ್ಮನವೆೇಶಗ್ೊಂಡಿತ್ತ) 

(ಮನನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರತ ಪಿೇಠವನತು ಅಲಂಕರಿಸಿದರತ) 
 

ವಿತಿುೇಯ ಕ್ನಯಾಕಲನಪ 
2022-23ರೆ್ೇ ಸ್ನಲ್ಲನ ಆಯವೆಯ ಅಂದನಜತಗಳ ಮೇಲ್ಲನ ಮತಂದತವರೆದ ಚಚೆಾ 

 
ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗ್ೌಡ(ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್ೆೇತ್ರ):- ಮನನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅವಕ್ನಶಕ್ನೆಗಿ 

ಧ್ನೆವನದಗಳು.  2022-23 ರೆ್ೇ ಸ್ನಲ್ಲನ ಮತಂಗಡ ಪತ್ರದ ಬಗ್ೆೆ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದತ ಬಹಳ ಇದೆ.  
ಈಗ್ನಗಲೆೇ ನಮಮ ಕ್ೆಲವು ಸ್ದಸ್ೆರತ ಇದರ ಬಗೆ್ೆ ಮನತ್ರ್ನಡಿದನುರೆ.  ಅವರತ ಮನತ್ರ್ನಡಿದ 
ವಿಚನರಗಳನತು ಆದಷತೆ ಹೊರತ್ತಪಡಿಸಿ ರ್ನನತ ಕ್ೆಲವು ಸ್ಂಗತಿಗಳ ಬಗೆ್ೆ ಮನತ್ರವೆೇ ಸಿೇಮತ್ವನಗಿ 
ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕ್ೆೆ ಬಯಸ್ತತ್ೆುೇರೆ್.   

ನೂತ್ನ ರನಷಿರೇಯ ಶ್ಕ್ಷಣ ನೇತಿಯ ಬಗೆ್ೆ ರ್ನನತ ಮದಲರೆ್ಯದನಗಿ ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ೆುೇರೆ್.  
ನಮಮ ದೆೇಶದಲ್ಲಿಯ್ದೇ ಪರಥಮವನಗಿ ನಮಮ ರನಜೆದಲ್ಲಿ ನೂತ್ನ ರನಷಿರೇಯ ಶ್ಕ್ಷಣ ಜನರಿಗ್ೆ 
ತ್ರಬೇೆಕ್ೆಂದತ ತ್ರನತ್ತರಿಯಲ್ಲಿ ಇದನತು ಜನರಿಗ್ೂೆಳಿಸಿದರತ.  ಆದರೆ ಈ ನೂತ್ನ ರನಷಿರೇಯ ಶ್ಕ್ಷಣ 
ನೇತಿಯಿಂದನಗಿ ವಿದನೆಥಿಾಗಳಿಗ್ೆ ಯನವುದೆೇ ಉಪಯೇಗವನಗದ್ಧರತವಂತ್ಹ ಪರಿಸಿಥತಿಯಲ್ಲಿ ಇವತಿುನ 
ದ್ಧವಸ್ ನೂತ್ನ ಶ್ಕ್ಷಣ ನೇತಿಯತ ಇದೆ.  ನಮಮ ರನಜೆದಲ್ಲಿ ಇವತಿುನ ದ್ಧವಸ್ ಯನವ ಪರಿಸಿಥತಿ ಇದ ೆ
ಎಂದತ ರ್ನನತ ಉದನಹರಣೆಯಂದ್ಧಗ್ೆ ಇಲ್ಲಿ ಉಲೆಿೇಖಿಸ್ಬಯಸ್ತತ್ುೆೇರೆ್. ಇಂಜನಯರಿಂಗಚ 
ಕ್ನಲೇೆಜಿನಲ್ಲಿ ಬಿ.ಎಸಿಸ(ಹನನಸ್ಚಾ) ಎಂಬ ಹೊಸ್ ಕ್ೂೆೇಸ್ಚಾನತು ಪ್ನರರಂಭಿಸಿದರತ.  ಇಡಿೇ ರನಜೆದಲ್ಲಿ 
ಯನವುದೆೇ ಒಬಬ ವಿದನೆಥಿಾಯೂ ಸ್ಹ ಈ ಹೊಸ್ ಬಿ.ಎಸಿಸ., (ಹನನಸ್ಚಾ) ಕ್ೊೇಸ್ಚಾಗೆ್ ಪರವೆೇಶವನತು 
ಪಡದೆತಕ್ೂೆಳಾಲ್ಲಲಿ.  ಮತಂದತವರೆದತ, ಕನುಡ ಮನಧ್ೆಮದಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನಯರಿಂಗಚ ವಿದನೆಭನೆಸ್ವನತು 
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ನೇಡತವುದನಗಿ ಹೇೆಳಲನಗಿತ್ತು. ಇದಕೂೆ ಸ್ಹ ಯನವುದೆೇ ಒಬಬ ವಿದನೆಥಿಾಯೂ ಸ್ಹ 
ಪರವೆೇಶನತಿಯನತು ಪಡದೆತಕ್ೊಂಡಿಲಿ.  ನೂತ್ನ ರನಷಿರೇಯ ಶ್ಕ್ಷಣ ನೇತಿಯನಾಯ, ಐಚಿಛಕ 
ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ವನಣಿಜೆ, ಕಲೆ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞನನ ಎಲನಿ ವಿಷಯಗಳನತು ಕೂಡ ಅಭನೆಸ್ ಮನಡಬಹತದತ.  
ಆದರೆ, ನಮಮ ರನಜೆದ ಬಹತತ್ೆೇಕ ಎಲನಿ ವಿಶಾವಿದನೆನಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಹನಗೂ ಗ್ನರಮನಂತ್ರದ ಪದವಿ 
ಕ್ನಲೇೆಜತಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವೆೇಾ ಸ್ನಮನನೆವನಗಿ ವನಣಿಜೆ ಮತ್ತು ಕಲೆ ವಿಭನಗಗಳು ಇವೆ.  ಇವತಿುನ ದ್ಧವಸ್ 
ಅಲ್ಲಿನ ವಿಜ್ಞನನ ವಿಭನಗದಲ್ಲಿ ಐಚಿಛಕ ವಿಷಯವನತು ಆಯ್ದೆ ಮನಡಿಕ್ೂೆಳುಾತ್ೆುೇವ ೆ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದರೆ, 
ವಿಜ್ಞನನ ವಿಭನಗದಲ್ಲಿ ಪ್ನಠ ಮನಡತವ ಉಪರ್ನೆಸ್ಕರೇೆ ಇಲಿ.  ಇಂತ್ಹ ಪರಿಸಿಥತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಮ 
ರನಜೆದಲ್ಲಿ ಇವತಿುನ ದ್ಧವಸ್ ತ್ರನತ್ತರಿಯಲ್ಲಿ ನೂತ್ನ ರನಷಿರೇಯ ಶ್ಕ್ಷಣ ನೇತಿಯನತು 
ಜನರಿಗ್ೊಳಿಸಿದರೆ, ನಮಗ್ ೆ ಕರಿೇಟ ದೊರೆಯತತ್ುದಯೆೇ ಏರೆ್ೂೇ ಎನತುವ ಕ್ನರಣಕ್ನೆಗಿ ಇದನತು 
ಜನರಿಗ್ೊಳಿಸಿದರತ.  ಆದರೆ, ಅದರಿಂದ ವಿದನೆಥಿಾಗಳಿಗ್ ೆ ತ್ತಂಬನ ಅರ್ನೆಯವನಗತತಿುದೆ.  
ಮತಂದತವರೆದತ, ಇನತು ಕ್ೆಲವು ಕ್ನಲೇೆಜತಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಮೆಸ್ೆರಚನಲ್ಲಿ ಪೂಣಾ ಪರಮನಣದಲ್ಲಿ 
ಪಠೆಕರಮವನೂು ಪೂತಿಾಗ್ೊಳಿಸಿರತವುದ್ಧಲಿ ; ಹನಗೂ ಪೂಣಾ ಪರಮನಣದಲ್ಲಿ ಪಠೆಕರಮವನತು 
ಪೂತಿಾಗ್ೂೆಳಿಸ್ಲೂ ಆಗತತಿುಲಿ.  ನೂತ್ನ ರನಷಿರೇಯ ಶ್ಕ್ಷಣ ನೇತಿಯತ ಜನರಿಗ್ ೆಬಂದ ಮೇಲೆ, ಈ 
ರಿೇತಿಯ ಗ್ೊಂದಲಗಳು ಪ್ನರರಂಭವನಗಿವ.ೆ  ಇದರ ಜೊತ್ೆಗೆ್ ಸ್ಕ್ನಾರಿ 418 ಕ್ನಲೇೆಜತಗಳಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 
12 ವಷಾಗಳಿಂದ ಪ್ನರಂಶತಪ್ನಲರ ಹತದೆುಗಳು ಭತಿಾಯನಗಿಲಿ.  ಪರಿಸಿಥತಿ ಹಿೇಗಿದುರೂ ಸ್ಹ ನಮಮ 
ರನಜೆದಲ್ಲಿ ನೂತ್ನ ರನಷಿರೇಯ ಶ್ಕ್ಷಣ ನೇತಿಯತ ಜನರಿಗ್ೊಳಿಸ್ಲನಗಿದೆ. 7 ನೂತ್ನ 
ವಿಶಾವಿದನೆನಲಯಗಳನತು ಪ್ನರರಂಭಿಸಿರತವುದನಗಿ ಸ್ಕ್ನಾರವು ತಿಳಿಸಿದ.ೆ  ರ್ನನತ ಪರತಿನಧಿಸ್ತವ ಕ್ೆೇತ್ರದ 
ಪ್ೆೈಕ ಚನಮರನಜನಗರ ಹನಗೂ ಹನಸ್ನ ಜಿಲೆಿಗಳಿಗೂ ಸ್ಹ ವಿಶಾವಿದನೆನಲಯಗಳ 
ಘೂೇಷಣೆಯನಗಿದ.ೆ  ಹಿೇಗ್ನಗಿ ಇದನತು ರ್ನನತ ಸ್ನಾಗತಿಸ್ತತ್ೆುೇರೆ್. ನೂತ್ನ ರನಷಿರೇಯ ಶ್ಕ್ಷಣ 
ನೇತಿಯನಾಯ ರನಜೆದ ಪರತಿಯಂದತ ಜಿಲೆಿಗ್ ೆಒಂದೂೆಂದತ ವಿಶಾವಿದನೆನಲಯಗಳಿರಬೆೇಕತ.  ಇದನತು 
ರ್ನನತ ಒಪತಪತ್ೆುೇರ್.ೆ  ಆದರ,ೆ ಪರಸ್ಕು ಸ್ನಲ್ಲನ ಆಯವೆಯದಲ್ಲಿ ಸ್ದರಿ ವಿಶಾವಿದನೆನಲಯಗಳ 
ನವಾಹಣೆಗ್ೆ ವಷಾಕ್ೆೆ 2 ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪ್ನಯಿಗಳಷತೆ ಅನತದನನ ನೇಡಿದನುರೆ.  ಇಷತೆ ಮತ್ುದ್ಧಂದ 
ನವಾಹಣೆ ಸ್ನಧ್ೆವೆೇ?  ಮೈಸ್ೂರತ ವಿಶಾವಿದನೆನಲಯದ ಸ್ನುತ್ಕ್ೊೇತ್ುರ ಪದವಿಯ ಕ್ೆೇಂದರವು 
ಚನಮರನಜನಗರದಲ್ಲಿದೆ.  ಇದನತು ಟನೆಗಚ ಮನಡಿಕ್ೂೆಂಡತ ನಡಸೆ್ಲತ ಸ್ನಧ್ೆತ್ ೆಇದೆ.  ಆದರೆ, ಅಲ್ಲಿ 
ಒಬಬರ್ೇೆ ಒಬಬ ಖನಯಂ ಬೊೇಧ್ಕ ಅಥವನ ಬೂೆೇಧ್ಕ್ೆೇತ್ರ ಸಿಬಬಂದ್ಧಗಳಿಲಿ.  ಅದೆೇ ರಿೇತಿಯನಗಿ 
ಹನಸ್ನದಲ್ಲಿನ ಸ್ನುತ್ಕ್ೊೇತ್ುರ ಕ್ೆೇಂದರದಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ಹ ಯನವುದೆೇ ಒಬಬ ಖನಯಂ ಸಿಬಬಂದ್ಧ ಇಲಿ.  
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ನೂತ್ನ ರನಷಿರೇಯ ಶ್ಕ್ಷಣ ನೇತಿಯನಾಯ ಇಂತ್ಹ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶಾವಿದನೆನಲಯಗಳನತು 
ಪ್ನರರಂಭಿಸಿದರ,ೆ ಅಲ್ಲಿನ ವಿದನೆಥಿಾಗಳ ಕಲ್ಲಕ್ೆಗ್ ೆಅಧನಾನ ಮನಡತವ ಬದಲತ ಸ್ಕ್ನಾರವು ದಯಮನಡಿ 
ಸ್ದರಿ 7 ವಿಶಾವಿದನೆನಲಯಗಳ ನವಾಹಣೆಗ್ೆ ಆಯವೆಯದಲ್ಲಿ ಪರತಿ ವಿಶಾವಿದನೆನಲಯಕ್ೆೆ 100 
ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪ್ನಯಿಗಳ ಅನತದನನ ಬಿಡತಗಡೆ ಮನಡಿದುರ,ೆ ನಜವನಗಿಯೂ ಸ್ಹ ಆ 
ವಿಶಾವಿದನೆನಲಯಕ್ೆೆ ಮೂಲಭೂತ್ ಸ್ೌಲಭೆಗಳು ದೂೆರತೆ್ತ ಅವುಗಳ ನವಾಹಣೆಯನಗತತಿುತ್ತು.  ಆದರೆ 
ಈಗ ನೇಡಿರತವ 2 ಕ್ೂೆೇಟಿ ರೂಪ್ನಯಿಗಳು ಸ್ನಕ್ನಗತವುದ್ಧಲಿ.  ಈ 7 ವಿಶಾವಿದನೆನಲಯಕ್ೆೆ 7 
ಕತಲಪತಿಗಳು, 7 ರಿಜಿಸ್ನರರಚಗಳನತು ರೆ್ೇಮಕ್ನತಿ ಮನಡಿಕ್ೂೆಳಾಲತ ಇವುಗಳ ಘೂೇಷಣೆಯನಗಿದೆಯ್ದೇ?  
ನೂತ್ನ 7 ವಿಶಾವಿದನೆನಲಯಗಳಿಂದ ನಮಮ ರನಜೆದ ಗ್ನರಮೇಣ ಪರದೇೆಶದ ವಿದನೆಥಿಾಗಳಿಗ್ ೆಏನನತು 
ಕಲ್ಲಯತವುದಕ್ೆೆ ಸ್ನಧ್ೆವನಗತತ್ುದೆ?  ಈ ರಿೇತಿಯನದ ವೆವಸೆ್ಥಗಳನತು ಸ್ಕ್ನಾರವು ಇಲ್ಲಿ ರೂಢಿಸಿದ.ೆ  
ಈಗಲನದರೂ ಸ್ಹ ರ್ನನತ ಮತಖೆಮಂತಿರಗಳಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮನಡಿಕ್ೂೆಳುಾವುದೆೇರ್ಂೆದರೆ, ಈ 7 
ವಿಶಾವಿದನೆನಲಯಗಳಿಗ್ೆ ತ್ಲನ 100 ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪ್ನಯಿಗಳ ಅನತದನನವನತು ಬಿಡತಗಡೆ ಮನಡಿದುಲ್ಲಿ 
ಅಲ್ಲಿ ತ್ತಂಬನ ಅಚತಚಕಟನೆದ ಮೂಲಭೂತ್ ಸ್ೌಲಭೆಗಳನತು ಕಲ್ಲಪಸ್ಲತ ಸ್ನಧ್ೆವನಗತತ್ುದೆ.  ಹಿೇಗ್ನಗಿ 
ಹೆಚಿಚನ ಮತ್ುದ ಅನತದನನ ಬಿಡತಗಡೆಗ್ ೆರ್ನನತ ಒತ್ನುಯಿಸ್ತತ್ೆುೇರೆ್.   

ರನಜೆದ 7 ಇಂಜನಯರಿಂಗಚ ಕ್ನಲೇೆಜತಗಳನತು ಐ.ಐ.ಟಿ. ಮನದರಿಯಲ್ಲಿ ಮನಡತತ್ೆುೇವ ೆ
ಎಂದತ ಸ್ಕ್ನಾರವು ಹೆೇಳಿದ.ೆ  ಹನಲ್ಲ ಇರತವ ಸ್ಕ್ನಾರಿ ಇಂಜನಯರಿಂಗಚ ಕ್ನಲೇೆಜತಗಳಲ್ಲಿ ರೆ್ೈಟಚ 
ವನರ್ಚಮನ್ಚ ಇಲಿ. 

(ಮತಂದತ) 
(೩೫೦)/೧೫-೩-೨೦೨೨/೩-೫೦/ಎಲ್ಚಎಂ/ಎಂಡಿ 

 ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗ್ೌಡ(ಮತಂದತ):-  

ಅಲ್ಲಿ Principals ಇಲಿ, Attenders ಇಲ್, ಕಸ್ ಗೂಡಿಸ್ತವವರತ ಇಲಿ. ವಿದತೆತಚ ಬಿಲ್ಚನತು ಕಟಿೆಲಿ 
ಎಂದತ ವಿದತೆತಚ ಕಟ ಮನಡಿದನುರ.ೆ ಬೆೇರಯೆವರ ಸ್ಹಕ್ನರ ಸ್ಹಯೇಗದ್ಧಂದ ಇಂತ್ಹ 
ಕ್ನಲೇೆಜತಗಳನತು IIT (Indian Institute of Technology) ಮನದರಿಯಲ್ಲಿ ಉನುತಿಕರಿಸ್ತತ್ೆುೇವ ೆ
ಎಂದತ ಹೆೇಳುತ್ನುರೆ. ಯನರತ ಎಷತೆ ಕ್ೂೆೇಟಿ ರೂಪ್ನಯಿಗಳನತು ಕ್ೂೆಡತತ್ೆುೇವೆ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದನುರ?ೆ ಈ ೭ 
ಕ್ನಲೇೆಜತಗಳನತು IIT ಮನದರಿಯಲ್ಲಿ ಉನುತಿಕರಿಸ್ಲತ ಯನವ ಕಂಪನಯವರತ, ಯನವ ಸ್ಂಸೆ್ಥಯವರತ 
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ಮತಂದ ೆಬಂದ್ಧದನುರೆ ಎನತುವುದನತು  ಕೂಡನ ಬಜೆಟಚನಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷೆವನಗಿ ಹೇೆಳಿರತವುದ್ಧಲಿ. ಈ ಕ್ನಲೇೆಜತಗಳು 
ಯನವ ಮಟೆದಲ್ಲಿವೆ ಎಂದರ,ೆ diesel  ಕ್ನಸ್ ಇಲಿ, ಪರಿೇಕ್ೆಗಳನತು ನಡಸೆ್ಲತ ತ್ೊಂದರ.ೆ ಸ್ಕ್ನಾರಿ 
ಇಂಜಿನೇಯರಿಂಗಚ ಕ್ನಲೇೆಜತಗಳಲ್ಲಿ ವಿದನೆಥಿಾಗಳನತು ಬೆೇರ ೆ ಕ್ನಲೇೆಜತಗಳಿಗ್ೆ ಕರದೆತಕ್ೊಂಡತ ಹೊೇಗಿ 
laboratory ನಡಸೆ್ತತ್ನುರ.ೆ ಉನುತಿಕರಿಸಿ ರ್ನವು ಸ್ನಾಗತ್ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆ. ಆದರೆ ಒಂದೂೆಂದತ ಕ್ನಲೇೆಜಿಗ್ ೆ
೫೦ ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪ್ನಯಿಗಳನತು ಬಜೆಟಚನಲ್ಲಿ ಘೂೇಷಣೆ ಮನಡಿ ಕ್ೂೆಡಿ. ಆಗ ಈ ಕ್ನಲೇೆಜತಗಳನತು 
ಐಐಟಿ ಮನದರಿಯಲ್ಲಿ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆ, ಪ್ನರರಂಭಿಕವನಗಿ ೫೦ ಕ್ೂೆೇಟಿ ರೂಪ್ನಯಿಗಳನತು ಕ್ೂೆಟಿೆದೆುೇವ ೆ
ಎಂದತ ಹೆೇಳಿ. ಅದನತು ರ್ನವು ಸ್ನಾಗತ್ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆ. ಆದರೆ ಸ್ತಮಮರೆ್ NEP (National 
Education Policy) ಯಲ್ಲಿ ಈ ರಿೇತಿ ಮನಡಿದೆುೇವೆ ರ್ನವು ಎಂದತ ಹೇೆಳಿದರ ೆ ವಿದನೆಥಿಾಗಳಿಗ್ ೆ
ಅರ್ನೆಯವನಗತತ್ುದ.ೆ ಸ್ಕ್ನಾರಿ ಇಂಜಿನೇಯರಿಂಗಚ ಕ್ನಲೇೆಜಿನಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಯತವಂತ್ಹ ರ್ನಡಿನ ಬಡ 
ವಿದನೆಥಿಾಗಳಿಗ್ ೆ ಅರ್ನೆಯವನಗತತ್ುದೆ. ಆದುರಿಂದ ಪ್ನರರಂಭಿಕವನಗಿ ಪರತಿ ಕ್ನಲೇೆಜಿಗ್ ೆ ೫೦ ಕ್ೂೆೇಟಿ 
ರೂಪ್ನಯಿಗಳನತು ಕ್ೊಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ ಘನ ಸ್ಕ್ನಾರದಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸಿಕ್ೊಳುಾತ್ೆುೇರ್ೆ.  

     ಸ್ಕ್ನಾರಿ ಮತ್ತು ಅನತದನನತ್ ಕ್ನಲೇೆಜತಗಳಲ್ಲಿ, ಪದವಿ ಕ್ನಲೇೆಜತಗಳಲ್ಲಿ, ವಿಶಾವಿದನೆನಲಯಗಳಲ್ಲಿ 
ಅರೆ್ೇಕ ಹತದೆುಗಳು ಖನಲ್ಲ ಇವೆ. ಈ ಸ್ಕಾರಿ ಹತದೆುಗಳನತು ಭತಿಾ ಮನಡಲತ ಅವಕ್ನಶವರೆ್ುೇ ಕ್ೊಡತತಿುಲಿ. 
ನಮಮ ಮೈಸ್ೂರತ ವಿಶಾವಿದನೆನಲಯ ಶತ್ಮನರೆ್ೂೇತ್ಸವವನತು ಆಚರಣ ೆಮನಡಿಕ್ೂೆಂಡಿದ.ೆ ವಿಶಾವಿಖನೆತ್ 
ಮೈಸ್ೂರತ ವಿಶಾವಿದನೆನಲಯದಲ್ಲಿ ೩0೦ ಕೂೆ ಹಚೆತಚ ಹತದುೆಗಳು ಖನಲ್ಲ ಇವ.ೆ ವಿಶಾವಿದನೆನಲಯಕ್ೆೆ 
NAAC (National Assessment and Accreditation Council)  ನಲ್ಲಿ five star 
grading ಬರತತಿುತ್ತು, ೩೫೦  ಖನಲ್ಲ ಇರತವ ಹತದೆುಗಳನತು ತ್ತಂಬದೆ ಇರತವುದಕ್ೆೆ ಈಗ ‘A’ಚgrade ಗೆ್ 
ಬಂದ್ಧದ.ೆ ರನಜೆದ ಎಲನಿ ವಿಶಾವಿದನೆನಲಯಗಳಲ್ಲಿಯತ ಈ ಕ್ೊರತೆ್ ಇದ.ೆ ೧೦ ವಷಾಗಳಿಂದ ಬನೆರ್ಚ 
ಲನಗಚ ಹತದುೆಗಳರೆ್ುೇ ತ್ತಂಬಿರತವುದ್ಧಲಿ. ಉನುತ್ ಶ್ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಎಲನಿ ಹತದುೆಗಳು ಸ್ೇೆರಿ ಒಟತೆ ೨೦,೦೦೦ 
teaching faculty  ಹತದೆುಗಳು ಖನಲ್ಲ ಇವೆ.  ಈ ೨೦,೦೦೦ ಹತದೆುಗಳನತು ಹೆೇಗ್ ೆತ್ತಂಬತತ್ನುರೆ, 
ಯನವನಗ ತ್ತಂಬತತ್ನುರ?ೆ ರ್ನಲೆೆೈದತ ವಷಾಗಳಲ್ಲಿ ಪರತಿ ವಷಾ ಬಜೆಟಚನಲ್ಲಿ ಉನುತ್ ಶ್ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ 
ಉಪರ್ನೆಸ್ಕರನತು, ಸ್ಹನಯಕ ಪ್ನರಧನೆಪಕರನತು ರೆ್ೇಮಕ ಮನಡಲತ ತಿೇಮನಾನ ತ್ೆಗೆ್ದತಕ್ೂೆಳುಾತ್ನುರೆ, 
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ಈ ಸ್ನರಿ ೫೦೦೦ ಉಪರ್ನೆಸ್ಕರ ರೆ್ೇಮಕ್ನತಿಗ್ ೆಆದೆೇಶವನತು ಕ್ೊಡತತ್ನುರೆ, ರೆ್ೂೇಟಿಫಿಕ್ೇೆಶ್ಚನನತು ಈ 
ಬಜೆಟಚನಲ್ಲಿ ಕ್ೊಡತತ್ನುರೆ ಎಂದತ ಬಹಳ ನರಿೇಕ್ೆ ಮನಡಿಕ್ೂೆಂಡಿದ.ೆ ಈ ರಿೇತಿ ಮನಡಿ ರ್ನಲತೆ ವಷಾಗಳಲ್ಲಿ 
೨೦,೦೦೦ ಉಪರ್ನೆಸ್ಕರನತು ತ್ತಂಬಿಕ್ೊಳುಾವಂತ್ಹ ಕ್ೆಲಸ್ವನತು ಮನಡಬೇೆಕ್ನಗಿತ್ತು. ಈ ೨೦,೦೦೦ 
ಹತದೆುಗಳನತು ತ್ತಂಬಿಕ್ೊಳುಾವಷೆರಲ್ಲಿ ೨೦,೦೦೦ ಉಪರ್ನೆಸ್ಕರತ ನವೃತ್ುರನಗತತ್ನುರ.ೆ 

      ಖನಸ್ಗಿ ಕ್ನಲೇೆಜತಗಳು ಇಂದತ ಬಹಳ ಬಡತ್ನದ ಪರಿಸಿಥತಿಯಲ್ಲಿವೆ. ಬಡ ಮಕೆಳಿಗ್ ೆಶ್ಕ್ಷಣವನತು 
ಕ್ೊಡಬೇೆಕತ ಎಂದತ ಸ್ನಥಪಿತ್ವನಗಿರತವ ಖನಸ್ಗಿ ಕ್ನಲೇೆಜತಗಳು ಬಹಳ ತ್ೂೆಂದರೆಯಲ್ಲಿವೆ. 
ಅವೆಲಿವುಗಳನತು ಅಧ್ೆಯನ ಮನಡದ.ೆ ಅವರಿಗೂ ಹತದೆುಗಳನತು ತ್ತಂಬಿಕ್ೂೆಳಾಲತ ಅನತಮತಿ ಕ್ೂೆಡದ ೆ
ಇದುರ ೆ ಯನವ  ವಿದನೆಥಿಾಗಳಿಗ್ೆ ಈ NEP (National Education Policy) ಯಿಂದ 
ಅನತಕೂಲವನಗತತ್ುದೆ. ಪರತಿ ವಷಾ ೫೦೦೦ ಸ್ಹನಯಕ ಉಪರ್ನೆಸ್ಕರ ಹತದೆುಗಳನತು ತ್ತಂಬಿಕ್ೂೆಳುಾತ್ೆುೇವ ೆ
ಎನತುವುದನತು ದಯಮನಡಿ ಘೂೇಷಣೆ ಮನಡಿ.  

    ಅತಿಥಿ ಉಪರ್ನೆಸ್ಕರತಗಳಿಗ್ೆ ಏರೆ್ೂೇ ಒಂದತ ಅನತಕೂಲವನತು ಸ್ಕ್ನಾರ ಮನಡಿಕ್ೊಟಿೆದೆ. ಇಂತ್ಹ 
ಕ್ನಯಕಲಪವನತು ಇದತವರಗೆ್ೆ ಯನವ ಸ್ಕ್ನಾರವು ಮನಡಿರಲ್ಲಲಿ. ದೂೆಡಿ ಉಪಕ್ನರವನತು ಮನಡಿದ್ಧುೇರಿ. 
ಅದಕ್ನೆಗಿ ರ್ನನತ ಸ್ಕ್ನಾರವನತು ಅಭಿನಂದ್ಧಸ್ತತ್ೆುೇರ್ೆ. ಆದರೆ ಅತಿಥಿ ಉಪರ್ನೆಸ್ಕರಿಗ್ ೆ ಸ್ೇೆವನ 
ಭದರತ್ೆಯನತು ಕ್ೊಡತತ್ೆುೇವ ೆಎಂದತ ಹೆೇಳಿ ಆ ಕ್ೆಲಸ್ವನತು ಮನಡಲ್ಲಲಿ. ಇದರಿಂದ ಇವತ್ತು ೭೦೦೦ ಅತಿಥಿ 
ಉಪರ್ನೆಸ್ಕರತ ಬಿೇದ್ಧಗಿಳಿದತ ಹೊೇರನಟ ಮನಡತತಿುದನುರ.ೆ ಚಳುವಳಿ ಮನಡತತಿುದನುರ.ೆ ಅವರ ಬಗ್ೆೆ 
ಸ್ಕ್ನಾರ ಗಮನಹರಿಸ್ಬೆೇಕತ.  ದಯಮನಡಿ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡನ ಸ್ೇೆವನ ಭದರತ್ಯೆನತು ಒದಗಿಸ್ಬೆೇಕತ. 
NEP ಬಂದ ಮೇಲೆ ಹೆಚತಚವರಿ ಹತದೆುಗಳನತು create  ಮನಡಿ ಈಗ ಚಳುವಳಿ ಮನಡತತಿುರತವ ೧೫ 
ರಿಂದ ೨೦ ವಷಾಗಳಿಂದ ಸ್ೇೆವೆ ಮನಡತತಿುರತವ ೭೦೦೦ ಅತಿಥಿ ಉಪರ್ನೆಸ್ಕರನತು ಭತಿಾ ಮನಡಿಕ್ೂೆಂಡತ 
ಅವರಿಗೆ್ ಸ್ೇೆವನಭದರತ್ೆಯನತು ಒದಗಿಸಿಕ್ೊಡಬೆೇಕತ. ಅದರ ಬಗೆ್ೆ ಸ್ಕ್ನಾರ ಗಮನಹರಿಸ್ಬೆೇಕ್ೆಂದತ ಘನ 
ಸ್ಕ್ನಾರದಲ್ಲಿ ಒತ್ನುಯ ಮನಡತತ್ೆುೇರೆ್.  

      ITI (Industrial Training Institute) ಗಳ ಬಗ್ೆೆ ಹೆೇಳಬೆೇಕತ ಎಂದರೆ, ಮನನೆ ಮನಜಿ 
ಮತಖೆಮಂತಿರಗಳನದ ಸಿದುರನಮಯೆನವರ ಸ್ಕ್ನಾರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ೧೦೦ ITI ಗಳನತು ಮತ್ೆು ನಮಮ 
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ಸ್ಕ್ನಾರದಲ್ಲಿ ೫೦ ITI ಗಳನತು ಪ್ನರರಂಭಿಸ್ಲನಯಿತ್ತ. ಐಟಿಐ ಗ್ನಗಿ ಕ್ೆೇಂದರ ಸ್ಕ್ನಾರ  ೫೦೦೦ ಕ್ೊೇಟಿ 
ರೂಪ್ನಯಿಗಳನತು ಕ್ೊಟಿೆದ ೆಎಂದತ ಮನನೆ ಉನುತ್ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸ್ಚಿವರತ ಹೆೇಳಿದನುರ.ೆ ಆದರೆ ಇದತವರೆಗೂ 
ಈ ITI ಗಳಲ್ಲಿ ಯನವುದೆೇ ಪರಿವತ್ಾರ್ೆಯನಗಿರತವುದ್ಧಲಿ. ಉನುತ್ ಶ್ಕ್ಷಣವನತು ಪಡಯೆಲತ 
ಸ್ನಧ್ೆವನಗದ ಬಡವರ ಮಕೆಳು ಈ ತ್ರಬೇೆತಿಯನತು ಪಡದೆತಕ್ೂೆಂಡತ ಉದೂೆೆೇಗವನತು ಮನಡತವಂತ್ಹ 
ಶ್ಕ್ಷಣ ಇದತ. ಇದನತು ಶಕುಯತತ್ವನಗಿ ಮನಡಬೇೆಕತ. ೧೫೦೦ JTO (Junior Training Officers) 
ಹತದೆುಗಳನತು ತ್ತಂಬಲತ ಆದೆೇಶ ಕ್ೂೆಟತೆ ಕ್ೆಪಿಎಸ್ಚಸಿಗೆ್ ಕ್ೊಟತೆ ೪ ವಷಾಗಳನಗಿದೆ. ಪರಥಮ ಪಟಿೆ ಪರಕಟ 
ಮನಡಿ ಒಂದತವರ ೆವಷಾವನಗಿದೆ. ಇದತವರೆಗ್ ೆಅಂತಿಮ ಪಟಿೆಯನತು ಬಿಡತಗಡ ೆಮನಡಿರತವುದ್ಧಲಿ. ಈ 
ಇಲನಖಗೆ್ ೆಸ್ಂಬಂಧ್ಪಟೆ ನದೆೇಾಶಕರಿಗ್,ೆ ಆಯತಕುರಿಗ್ೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯನವುದೇೆ ಆಸ್ಕು ಇಲಿ. ಇಷತೆ ಹತದೆುಗಳ 
ಕ್ೊರತೆ್ಯಿಂದ ಏನತ ತ್ೂೆಂದರೆಯನಗತತಿುದೆ ಎನತುವ ಪರಿಜ್ಞನನ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳಿಗ್ೆ ಇಲಿ. ಒಂದೂೆಂದತ ITI 
ಗಳಲ್ಲಿ ಒಬಬರ ೆಪರಬನರ ಪಿರನಸಪ್ನಲರತ, ಒಬಬರ್ ೆಗತಮನಸ್ು. ಈ ರಿೇತಿಯನದರೆ ಸ್ಕ್ನಾರಿ ITI ಗಳಲ್ಲಿ ಯನವ 
ರಿೇತಿಯ ತ್ರಬೇೆತಿಗಳು ನಡಯೆಲತ ಸ್ನಧ್ೆ? ದಯಮನಡಿ ಕೂಡಲೇೆ ಇದರ ಬಗೆ್ೆ ಕರಮ ತ್ೆಗೆ್ದತಕ್ೂೆಂಡತ 
ITI ನಲ್ಲಿ ಪರಿವತ್ಾರ್ೆ ತ್ರಬೆೇಕತ ಎಂದತ ರ್ನನತ ಸ್ಕ್ನಾರದಲ್ಲಿ ಒತ್ನುಯ ಮನಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ  

    ಸ್ಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನೆ ಸ್ಭನರ್ನಯಕರ,ೆ ಮನನೆ ಸ್ದಸ್ೆರತ ಉನುತ್ ಶ್ಕ್ಷಣದ ಬಗೆ್ೆ 
ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದನುರ,ೆ ದಯಮನಡಿ ಉನುತ್ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸ್ಚಿವರನತು ಸ್ದನಕ್ೆೆ ಕರಯೆಿಸಿ. 

    ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗ್ೌಡ:- ಮನನೆ ಸ್ಭನಪತಿಗಳೆ, ೧೨ ವಷಾಗಳಿಂದ ಪದವಿ ಪೂವಾ ಕ್ನಲೇೆಜತಗಳಲ್ಲಿ, 
ಪ್ನರಥಮಕ ಶನಲೆಗಳಲ್ಲಿ, ಪ್ೌರಢ ಶನಲೆಗಳಲ್ಲಿ ದೆೈಹಿಕ ಶ್ಕ್ಷಕರ ರೆ್ೇಮಕವೆೇ ಆಗಿರತವುದ್ಧಲಿ. ಎಲನಿ 
ಸ್ಕ್ನಾರಗಳು ಈ ದೈೆಹಿಕ ಶ್ಕ್ಷಣವನತು ತ್ತಂಬನ ನಲಾಕ್ಷಯ ಮನಡಿದನುರ.ೆ ಇದತ ಅತ್ೆಂತ್ ಶೆ್ೇಚನೇಯ 
ಸ್ಂಗತಿ. ಮನನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರತ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸ್ಚಿವರನಗಿದನುಗ, ಇದನತು ಉನುತಿಕರಿಸಿ, ಇವರಿಗ್ನಗಿ C & 
R (Cadre and Recruitment) rule ನಲ್ಲಿ ತಿದತುಪಡಿ ಮನಡಬೇೆಕತ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದುರತ. ೧೪ 
ವಷಾಗಳನದರೂ ಒಂದತ ತಿದತುಪಡಿಯನತು ಮನಡಲತ ಆಗಿರತವುದ್ಧಲಿ. ಇದನತು ರೆ್ೂೇಡಿದರ ೆರ್ನವಲೆಿರೂ 
ತ್ಲೆತ್ಗಿೆಸ್ಬೆೇಕತ. ಇಲನಖನಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಏನತ ಮನಡತತಿುದನುರ?ೆ ದೆೈಹಿಕ ಶ್ಕ್ಷಣಕ್ೆೆ ಶಕು ಕ್ೊಡಬೇೆಕತ ಎಂದತ 
ಮನನೆ ಸ್ಭನಪತಿಗಳು ಆಗ ಪ್ೊರ:ವೆೈದೆರ್ನಥನ್ಚರವರ ವರದ್ಧಯನತು ತ್ೆಗೆ್ದತಕ್ೊಂಡತ ಇದರಲ್ಲಿ 
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ಪರಿವತ್ಾರೆ್ ಮನಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ ೧೪ ವಷಾಗಳಿಂದ ಪರಯತ್ು ಮನಡತತಿುದನುರ.ೆ ಆದರೂ ಇದತವರೆಗ್ ೆಒಂದತ 
ತಿದತುಪಡಿಯನತು ಮನಡಲತ ಆಗತತಿುಲಿ. 

    ಸ್ಭನಪತಿಯವರತ:- ಅದಕ್ೆೆ ಆಗ cabinet approval ಕೂಡನ ಆಗಿದ.ೆ 

    ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗ್ೌಡ:- ಮನನೆ ಸ್ಭನಪತಿಗಳೆ, Cabinet approval ಕ್ೊಟೆರತ ಇನತು ಜನರಿಗ್ ೆ
ಮನಡತತಿುಲಿ. ದಯಮನಡಿ ಸ್ಕ್ನಾರ ಈ ಕಡಗೆ್ೆ ಗಮನಹರಿಸ್ಬೆೇಕತ. ಮಕೆಳಿಗ್ ೆಇವತ್ತು ದೆೈಹಿಕ ಶ್ಕ್ಷಣ 
ಬಹಳ ಅನವನಾಯವನಗಿದ.ೆ  

     ಇರ್ೂೆುಂದತ ಕ್ನಲಪನಕ ಬಡಿು ಬಗೆ್ೆ, ಮನನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರತ ಅಧ್ೆಕ್ಷತ್ೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡತ ಸ್ನರಿ 
ಸ್ಕ್ನಾರ ಸ್ಮತಿಯನತು ಮನಡಿತ್ತು. ಸ್ಮತಿ ಎಲಿವನತು ಚಚೆಾ ಮನಡಿ ತ್ನು ವರದ್ಧಯನತು ಕ್ೂೆಟಿೆದ.ೆ 
ಆದರೆ ಆ ವರದ್ಧ ಇಲ್ಲಿಯವರಗೆ್ೆ ಏರ್ನಯಿತ್ತ ಎನತುವ ವಿಷಯ ಸ್ದನದಲ್ಲಿ ಬರಲೇೆ ಇಲಿ. ಆ ಸ್ಮತಿಯ 
ವರದ್ಧಯನತು ಯನವ ಸ್ಕ್ನಾರವು ಗಮನಸ್ತತಿುಲಿ. ಇದತ ಅತ್ೆಂತ್ ಶೆ್ೇಚನೇಯ ಸ್ಂಗತಿ. ಕ್ನಲಪನಗ್ ೆ
ವೆೇತ್ನ ಬಡಿುಯಲ್ಲಿ ಕ್ೆಲಸ್ ಮನಡತತಿುರತವ ಯನರಿಗೂ ಒಂದತ ರೂಪ್ನಯಿಯ ನವೃತಿು ವೇೆತ್ನ 
ಸಿಗತವುದ್ಧಲಿ. 

(ಮತಂದತ)  

(351) 15.03.2022 4.00 ಹೆರ್ಚವಿ:ಎಂ.ಡಿ 

ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗ್ೌಡ(ಮತಂದತವರದೆದತು):- 

ಸ್ರ್ನಮನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಖನಸ್ಗಿ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸ್ಂಸೆ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ನಲಪನಕ ವೆೇತ್ನ ಬಡಿುಯಡಿ 
ರೆ್ೇಮಕಗ್ೂೆಂಡಿರತವವರಿಗ್ ೆ ಒಂದತ ರೂಪ್ನಯಿ ನವೃತಿು ವೆೇತ್ನ ಸಿಗತತಿುಲಿ. ಇಂತ್ಹವರ 
ಪರಿಸಿಥತಿಯನತು ಸ್ತಧನರಣ ೆ ಮನಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ ಸ್ಮತಿಯತ ವರದ್ಧಯನತು ಕ್ೊಟೆರೆ, ಈ ಸ್ಕ್ನಾರ 
ಇಲ್ಲಿಯವರೆವಿಗೂ ಯನವುದೆೇ ಕರಮವನತು ತ್ೆಗೆ್ದತಕ್ೊಂಡಿಲಿ. ಮನನೆ ಮತಖೆಮಂತಿರಗಳು ಈ 
ವಿಚನರದ ಬಗೆ್ೆ ಮರೆ್ು ಮಂಡರೆ್ ಮನಡಿದಂತ್ಹ ಆಯವೆಯದಲ್ಲಿ ಘೂೇಷಣೆ ಮನಡತತ್ನುರನೆತುವ 
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ಆಶಯವನತು ಇಟತೆಕ್ೂೆಂಡಿದೆು, ಆದರೆ ಅದತ ಆಗಲ್ಲಲಿ. ಮನನೆ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸ್ಚಿವರತ ದಯವಿಟತೆ 
ಈಗಲನದರೂ ಮನನೆ ಮತಖೆಮಂತಿರಗಳೊಂದ್ಧಗ್ೆ ಮನತ್ರ್ನಡಿ  ಸ್ಮತಿಯ ಶ್ಫನರಸ್ತಸಗಳನತು ಜನರಿಗ್ೆ 
ತ್ರತವಂತ್ಹ ಪರಯತ್ುವನತು ಮನಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ ಒತ್ನುಯಿಸ್ತತಿುದೆುೇರ್.ೆ 

 ಸ್ರ್ನಮನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಖನಸ್ಗಿ ಅನತದನನತ್ ಶನಲನ ಕ್ನಲೇೆಜತಗಳಲ್ಲಿ 
ಕ್ನಯಾನವಾಹಿಸ್ತತಿುರತವ ಶ್ಕ್ಷಕರಿಗ್ ೆ ಯನವುದೆೇ ಆರೂೆೇಗೆ ವಿಮಯನತು ಒದಗಿಸಿಕ್ೊಟಿೆಲಿ. ಈ 
ಸ್ನಲ್ಲನ ಆಯವೆಯದಲ್ಲಿ ಈ ವಗಾಕ್ೆೆ ಏರ್ನದರತ ಸ್ವಲತ್ತುಗಳನತು ನೇಡಬಹತದತ ಎನತುವ 
ನರಿೇಕ್ೆಯನತು ಇಟತೆಕ್ೊಂಡಿದೆು. ಈ ರ್ನಡಿನಲ್ಲಿರತವ ಶ್ರೇಸ್ನಮನನೆನಗ್ ೆಸ್ಕ್ನಾರದ್ಧಂದ ಒಂದಲಿ ಒಂದತ 
ಆರೂೆೇಗೆ ವಿಮನ ಯೇಜರೆ್ಯನತು ನೇಡಲನಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ವಗಾದ ಶ್ಕ್ಷಕರಿಗ್ ೆ ಸ್ಕ್ನಾರ 
ಯನವುದೆೇ ಆರೂೆೇಗೆ ವಿಮಯನತು ನೇಡಿಲಿ. ಅವರ ಪರಿಸಿಥತಿ ಎಷತೆ ಕ್ಟೆೆದನುಗಿರಬಹತದತ 
ಎನತುವುದನತು ತ್ನವೆೇ ಊಹಿಸ್ಬಹತದನಗಿದ.ೆ ಈ ಶ್ಕ್ಷಕರಿಗ್ ೆ “ಜೊೆೇತಿ ಸ್ಂಜಿೇವಿನ ಆರೂೆೇಗೆ ವಿಮ”ಚ
ಯನತು ಜನರಿಗ್ೊಳಿಸ್ಬೆೇಕ್ಂೆದತ ಹಿಂದ್ಧನ ಸ್ಕ್ನಾರದವರಲ್ಲಿಯೂ ಮತ್ತು ಈ ಸ್ಕ್ನಾರದಲ್ಲಿಯೂ 
ಹಲವನರತ ಬನರಿ ವಿನಂತಿ ಮನಡಿಕ್ೊಂಡಿದೆುವು. ಚತರ್ನವಣೆಯ ವಷಾವನಗಿರತವುದರಿಂದ ಈ ಸ್ನಲ್ಲನ 
ಆಯವೆಯದಲ್ಲಿಯನದರತ ಘೂೇಷಣೆ ಮನಡಬಹತದತ ಎನತುವ ನರಿೇಕ್ೆಯಲ್ಲಿದೆು. ಆದರೆ, ಘೂೇಷಣ ೆ
ಮನಡಿಲಿ. ಇದತ ಆರೂೆೇಗೆದ ವಿಚನರವನಗಿರತವುದರಿಂದ ದಯವಿಟತೆ ಈಗಲನದರೂ ಮನನೆ 
ಮತಖೆಮಂತಿರಗಳ ಮನವೊಲ್ಲಸಿ ಇವರಿಗ್ ೆ ಆರೂೆೇಗೆ ವಿಮಯನತು ಕ್ೂೆಡಿಸ್ತವಂತ್ಹ ಕ್ೆಲಸ್ವನತು 
ಮನನೆ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸ್ಚಿವರತ ಮನಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ ರ್ನನತ ಕ್ೇೆಳಿಕ್ೂೆಳುಾತಿುದುೆೇರೆ್. 

 ಸ್ರ್ನಮನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಉನುತ್ ಶ್ಕ್ಷಣ ಇಲನಖಯೆಲ್ಲಿ ಸ್ತಮನರತ 20 ಸ್ನವಿರ 
ಉಪರ್ನೆಸ್ಕರ ಹತದೆುಗಳು ಖನಲ್ಲ ಇವೆ. ಪ್ನರಥಮಕ ಶ್ಕ್ಷಣ ಇಲನಖಯೆಲ್ಲಿ ಸ್ತಮನರತ 35 ಸ್ನವಿರ 
ಶ್ಕ್ಷಕರ ಹತದೆುಗಳು ಖನಲ್ಲ ಇವೆ. ಈ ಸ್ನಲ್ಲನ ಆಯವೆಯದಲ್ಲಿ 15 ಸ್ನವಿರ ಪ್ನರಥಮಕ ಶನಲನ 
ಶ್ಕ್ಷಕರನತು ರೆ್ೇಮಕ ಮನಡಿಕ್ೊಳಾಲನಗತವುದತ ಎನತುವ ಘೂೇಷಣೆಯನತು ಮನಡಿದನುರ.ೆ ಈ 15 
ಸ್ನವಿರ ಶ್ಕ್ಷಕರನತು ರೆ್ೇಮಕ ಮನಡಿಕ್ೊಳುಾವುದಕ್ೆೆ 10 ವಷಾಗಳು ಬೆೇಕ್ನಗತತ್ುದ.ೆ ಏಕ್ೆಂದರ,ೆ ಈಗ 
ಒಮಮ ರೆ್ೇಮಕ್ನತಿ ಪರಕರಯ್ದಯನತು ಪೂತಿಾ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ 3 ರಿಂದ 4 ವಷಾಗಳನತು 
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ತ್ೆಗೆ್ದತಕ್ೂೆಳಾಲನಗತತಿುದೆ. ಉದನಹರಣೆಗ್ ೆ ಹೆೇಳಬೆೇಕ್ನದರ,ೆ 10 ಸ್ನವಿರ ಶ್ಕ್ಷಕರ ಹತದೆುಗಳನತು ಭತಿಾ 
ಮನಡಿಕ್ೊಳುಾವುದಕ್ೆೆ ಅಧಿಸ್ೂಚರೆ್ಯನತು ಹೊರಡಿಸಿದರೆ, 2 ಸ್ನವಿರ ಶ್ಕ್ಷಕರತ ಮನತ್ರ ಆಯ್ದೆ 
ಹೊಂದತವಂತ್ಹ ಪರಿಸಿಥತಿ ಇದೆ. ಇನತು 35 ಸ್ನವಿರ ಶ್ಕ್ಷಕರ ಹತದೆುಗಳನತು ಭತಿಾ 
ಮನಡಿಕ್ೊಳುಾವಷೆರಲ್ಲಿ, ಪತನಃ 50 ಸ್ನವಿರ ಹತದೆುಗಳು ಖನಲ್ಲ ಬಿೇಳುತ್ುವೆ. ಹಿೇಗ್ನದರೆ ಪ್ನರಥಮಕ 
ಮತ್ತು ಪ್ ರೌಢ ಶ್ಕ್ಷಣ ವೆವಸ್ಥೆ ಯನವ ರಿೇತಿ ನಡಯೆಬೆೇಕತ? ಉನುತ್ ಶ್ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಸ್ತಮನರತ 20 
ಸ್ನವಿರ ಉಪರ್ನೆಸ್ಕರ ಹತದೆುಗಳು ಖನಲ್ಲ ಇವೆ.  

ಸ್ರ್ನಮನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಸ್ಕ್ನಾರ ಮನಸ್ತಸ ಮನಡಿದರೆ ಏನತಬೆೇಕ್ನದರತ ಮನಡಬಹತದತ 
ಎನತುವುದಕ್ೆೆ ಒಂದತ ಉದನಹರಣ ೆ ಇದೆ. ಮನನೆ ಹೆರ್ಚ.ಡಿ.ಕತಮನರಸ್ನಾಮಯವರತ 
ಮತಖೆಮಂತಿರಗಳನಗಿದನುಗ, ಮನನೆ ಬಿ.ಎಸ್ಚ.ಯಡಿಯೂರಪಪನವರತ ಉಪ ಮತಖೆಮಂತಿರಗಳನಗಿದುರತ 
ಮತ್ತು ಮನನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರತ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸ್ಚಿವರನಗಿದುರತ. ಆಗ ದನಖಲೆಯ ಪರಮನಣದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ, 
ಕ್ೆೇವಲ 18 ತಿಂಗಳ ಕ್ನಲನವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ತಮನರತ 48 ಸ್ನವಿರ ಶ್ಕ್ಷಕರ ರೆ್ೇಮಕ್ನತಿ ಆಗಿತ್ತು. 
ಸ್ತಮನರತ 1000 ಸ್ಕ್ನಾರಿ ಪ್ೌರಢ ಶನಲೆಗಳನತು ತ್ೆರೆಯಲನಗಿತ್ತು. ಈ ಎಲಿ ಶನಲೆಗಳಿಗೂ 
ಹತದೆುಗಳನತು ಮಂಜೂರತ ಮನಡಿ ರೆ್ೇಮಕ್ನತಿ ಮನಡಲನಗಿತ್ತು. 1995ರವರೆಗ್ ೆತ್ೆರೆಯಲನಗಿದು ಎಲಿ 
ಖನಸ್ಗಿ ಅನತದನನತ್ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸ್ಂಸೆ್ಥಗಳಿಗ್ೆ ಅನತದನನವನತು ನೇಡಲನಗಿತ್ತು. ಇದತ ಶ್ಕ್ಷಣ ಇಲನಖಯೆಲ್ಲಿ 
ಮನತ್ರವಲಿ ಸ್ಕ್ನಾರದಲ್ಲಿಯ್ದೇ ಒಂದತ ದೊಡಿ ಇತಿಹನಸ್ವನಗಿದ.ೆ ಗ್ನರಮನಂತ್ರ ಪರದೆೇಶದಲ್ಲಿ 386 
ಪದವಿಪೂವಾ ಕ್ನಲೇೆಜತಗಳು ಮತ್ತು 186 ಡಿಗಿರ ಕ್ನಲೇೆಜತಗಳಲ್ಲಿ ಉಪರ್ನೆಸ್ಕರ ರೆ್ೇಮಕ್ನತಿ 
ಸ್ೇೆರಿದಂತ್ ೆಒಟತೆ 48 ಸ್ನವಿರ ಶ್ಕ್ಷಕರ ಮತ್ತು ಉಪರ್ನೆಸ್ಕರ ರೆ್ೇಮಕ್ನತಿ ಮನಡಲನಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, 
ಇವತಿುನ ಪರಿಸಿಥತಿಯಲ್ಲಿ ರೆ್ೇಮಕ್ನತಿ ರೆ್ೂೇಟಿಫಿಕ್ೇೆಶನ್ಚ ಹೊರಡಿಸಿ 3-4 ವಷಾಗಳನದ ನಂತ್ರ 
ರೆ್ೇಮಕ್ನತಿ ಆದೆೇಶವನತು ನೇಡಲನಗತತಿುದ.ೆ ಶ್ಕ್ಷಣ ಇಲನಖಯೆ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಏನತ ಮನಡತತಿುದನುರೆ?  

ಸ್ರ್ನಮನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೆೇ, ಮನನೆ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸ್ಚಿವರನದ ಶ್ರೇ ಬಿ.ಸಿ.ರ್ನಗ್ೇೆಶ್ಚರವರತ ಬಹಳ 
ಉತ್ುಮರತ. ಆದರ,ೆ ಇವರತ ತ್ಮಮ ಎಲಿ ಅಧಿಕ್ನರವನತು ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳ ಕ್ೆೈಗ್ೆ ಕ್ೊಟತೆ 
ಸ್ತಮಮರ್ನಗಿಬಿಟಿೆದನುರ.ೆ ಈ ಸ್ದನದಲ್ಲಿ ಇವರತ ಉತ್ುರ ಕ್ೊಡತವಂತ್ಹ ಸ್ಂದಭಾದಲ್ಲಿಯ್ದೇ ಅವರತ 
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ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳ ಮನತ್ನತು ಎಷತೆ ಕ್ೆೇಳುತ್ನುರೆನತುವುದನತು ರೆ್ೂೇಡಿದೆುೇವೆ.ಚ “ಎತಿು ಹನಕದರೆ 
ಒಡಯೆತವುದ್ಧಲಿ, ಎಳದೆರ ೆಸ್ವೆಯತವುದ್ಧಲಿ”ಚಎಂದತ ನಮಮ ಕಡ ೆಒಂದತ ಗ್ನದೆ ಮನತಿತ್.ೆ ಅದೇೆ ರಿೇತಿ 
ಇವರನತು ರ್ನವು ಏನೂ ಮನಡತವಂತಿಲಿ, ಏನೂ ಅನತುವಂತಿಲಿ. ಗಟಿೆಯನಗಿ ಮನತ್ರ್ನಡತವಂತಿಲಿ. 
ಇವರಿಗ್ ೆ ಹೊೇಲ್ಲಕ್ೆ ಮನಡಿದರ,ೆ ಮನಜಿ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸ್ಚಿವರನಗಿದು ಮನನೆ ಸ್ತರೆೇಶ್ಚ ಕತಮನರಚರವರತ 
ಸ್ನವಿರ ಪ್ನಲತ ಮೇಲತ. ಅವರತ ಆಗ್ನಗ ಶನಸ್ಕರನತು ಮತ್ತು ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳನತು ಕರದೆತ ಚಚೆಾ 
ಮನಡತತಿುದುರತ. ಇಡಿೇ ರನಜೆವನೆಪಿ ಸ್ತತ್ತುತಿುದುರತ. ಸ್ಮಸ್ೆೆಗಳನತು ಅಥಾ ಮನಡಿಕ್ೂೆಳುಾತಿುದುರತ. 
ಆದರೆ, ಮನನೆ ಬಿ.ಸಿ.ರ್ನಗ್ೇೆಶ್ಚ ಅವರನತು ಕಟಿೆಕ್ೂೆಂಡತ ಈ ಇಲನಖಯೆನತು ಹೆೇಗ್ ೆನಡಸೆ್ತವುದತ?  

ಪ್ನರಥಮಕ ಮತ್ತು ಪ್ೌರಢ ಶ್ಕ್ಷಣ ಇಲನಖಯೆ್ದನತುವುದತ ಎಷತೆ ಆಗ್ನಧ್ವನಗಿದ ೆಎನತುವುದನತು 
ನಮಮ ಮನನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರನತು ಕ್ೆೇಳಿ ತಿಳಿದತಕ್ೂೆಳಾಬೆೇಕ್ನಗಿದೆ. ಪ್ನರಥಮಕ ಮತ್ತು ಪ್ೌರಢ ಶ್ಕ್ಷಣ 
ಸ್ಚಿವರತ ಬಹಳ ಶೆ್ೇಭನಯಮನನವನಗಿ ಬರತತ್ನುರ.ೆ ಆದರೆ, ನಮಮ ಸ್ಹಕ್ನರ ಸ್ಚಿವರತ ತ್ಲೆ 
ಬನಚತವುದಕೂೆ ಸ್ಮಯವಿಲಿದೆ, ಹನಗೆ್ಯ್ದೇ ಓಡಿ ಬರತತ್ನುರೆ. ಅವರಿಗೆ್ ಅಷ್ೂೆೆಂದತ ಸ್ಮಸ್ೆೆಗಳಿವೆ. 
ಮನನೆ ಬಿ.ಸಿ.ರ್ನಗ್ೇೆಶ್ಚ ಅವರಂತ್ಹ ಸ್ಚಿವರನತು ಕಟಿೆಕ್ೊಂಡತ ರ್ನವು ಏನತ ತ್ನರೆ್ೇ ಮನಡತವುದತ? 
ಸ್ಕ್ನಾರ ಏರ್ನದರೂ ಬದಲ್ಲ ವೆವಸೆ್ಥ ಮನಡಿ, ಪ್ನರಥಮಕ ಮತ್ತು ಪ್ೌರಢ ಶ್ಕ್ಷಣ ಇಲನಖಗೆ್ ೆಒಂದತ 
ಕ್ನಯಕಲಪವನತು ಕಲ್ಲಪಸಿಕ್ೊಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ ಕ್ೆೇಳಿಕ್ೂೆಳುಾತಿುದೆುೇರ್ೆ. ರ್ನಲೆರೆ್ಯ ಬನರಿಗ್ ೆ ಸ್ಚಿವ ಸ್ಂಪತಟ 
ವಿಸ್ುರಣೆಯನಗತವ ಸ್ಂಭವವಿದೆ ಎನತುವ ಸ್ತದ್ಧು ಇದೆ. ಅದರ್ನುದರೂ ಬೆೇಗ ಮನಡಿದರೆ ಒಳೆಾಯದತ 
ಎನತುವುದತ ನನು ಅಭಿಪ್ನರಯವನಗಿದೆ. ಮನನೆ ಸ್ತರೆೇಶ್ಚಕತಮನರಚ ಅವರಿಗೆ್ ನೇಡಿದು ಪ್ನರಥಮಕ 
ಮತ್ತು ಪ್ೌರಢ ಶ್ಕ್ಷಣ ಖನತೆ್ಯನತು ಕತ್ತುಕ್ೂೆಂಡತ ಎಂಥವರಿಗೆ್ ಕ್ೊಡಲನಗಿದೆ. 

 ಶ್ರೇ ಕೆ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ್ ಪೂಜನರಿ(ಸ್ಭನರ್ನಯಕರತ):- ಸ್ರ್ನಮನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನೆ 
ಮರಿತಿಬೆಬೇಗ್ೌಡರತ ಪ್ನರಥಮಕ ಮತ್ತು ಪ್ೌರಢ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸ್ಚಿವರನತು ತ್ೆಗಳುವುದಕ್ನೆಗಿ ಮನಜಿ ಶ್ಕ್ಷಣ 
ಸ್ಚಿವರನಗಿರತವ ಶ್ರೇಯತತ್ ಸ್ತರೆೇಶ್ಚಕತಮನರಚ ಅವರನತು ಹೊಗಳುತಿುದನುರೆ. ಪ್ನರಥಮಕ ಮತ್ತು ಪ್ೌರಢ 
ಶ್ಕ್ಷಣ ಸ್ಚಿವರನಗಿರತವ ಮನನೆ ಬಿ.ಸಿ.ರ್ನಗ್ೇೆಶ್ಚರವರತ ಬಹಳ ಅಚತಚಕಟನೆಗಿ ಕ್ೆಲಸ್ವನತು 
ಮನಡತತಿುದನುರ.ೆ ಆಥಿಾಕ ಸಿಥತಿಯಲ್ಲಿ ಉಂಟನಗಿರತವ ಕ್ೆಲವು ಸ್ಮಸ್ೆೆಗಳಿಂದನಗಿ ಮನನೆ ಸ್ದಸ್ೆರತ 
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ಕ್ೆೇಳಿರತವುದರೆ್ುಲಿ ಮಂಜೂರತ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಸ್ನಧ್ೆವನಗಿಲಿ. ಮನನೆ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗ್ೌಡರತ 
ಹೆೇಳುವಂತ್ಹ ಎಲಿ ಮನತ್ತಗಳನತು ಬಹಳ ಗ್ೌರವದ್ಧಂದ ಮತ್ತು ಯಥನವತ್ನುಗಿ ಕ್ೆೇಳುವವರಲ್ಲಿ 
ಮನನೆ ಬಿ.ಸಿ.ರ್ನಗ್ೇೆಶ್ಚರವರತ ಒಬಬರತ. ಅವರ ಮನತ್ರೆ್ುಲಿ ಮನನೆ ಸ್ಚಿವರತ ಕ್ೆೇಳಿದನುರೆ. ಮನನೆ 
ಸ್ದಸ್ೆರತ ಉಲೆಿೇಖ ಮನಡಿರತವ ಕ್ೆಲವೊಂದತ ಬೆೇಡಿಕ್ಗೆಳನತು ಆಥಿಾಕವನಗಿ ಜನರಿಗ್ೊಳಿಸ್ತವುದಕ್ೆೆ ಸ್ಾಲಪ 
ಕಷೆವನಗಿದ.ೆ ಮನನೆ ಸ್ದಸ್ೆರತ ಅನತಸ್ರಿಸಿಕ್ೊಂಡತ ಹೂೆೇಗಬೇೆಕ್ನಗಿದ.ೆ  

 ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗ್ೌಡ:- ಸ್ರ್ನಮನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮೈಸ್ೂರತ ವೆೈದೆಕೇಯ ಕ್ನಲೇೆಜತ 
ಮತ್ತು ಸ್ಂಶೆ್ ಧ್ನ ಸ್ಂಸೆ್ಥಯತ 2024ರಲ್ಲಿ ಶತ್ಮನರೆ್ೂೇತ್ಸವವನತು ಆಚರಣೆ ಮನಡಿಕ್ೊಳುಾತಿುದೆ. ಈ 
ಕಟೆಡದ ಸ್ತಣಣ-ಬಣಣಕ್ನೆಗಿ ರನಜೆ ಸ್ಕ್ನಾರ 89 ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪ್ನಯಿಗಳ ಅನತದನನವನತು ಕಳೆದ 
ಮೂರತ ವಷಾಗಳಲ್ಲಿ ನೇಡಿದೆ. ಇದತ ಮೈಸ್ೂರತ ಮಹನರನಜರತ ಸ್ನಥಪರೆ್ ಮನಡಿದಂತ್ಹ, 
ರನಜೆದಲ್ಲಿಯ್ದೇ ಅತ್ೆಂತ್ ಹಳೆಯ ಮಡಿಕಲ್ಚ ಕ್ನಲೇೆಜನಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಕ್ನಲೆೇಜಿನ ಇನ್ಚಟೆೇರ್ಚ 
ಸ್ನಮಥೆಾ ಕ್ೆೇವಲ 150 ಸಿೇಟಚಗಳಿಗಷ್ೆೆೇ ಸಿೇಮತ್ವನಗಿದೆ. ಈಗ ಹೂೆಸ್ದನಗಿ ಪ್ನರರಂಭ 
ಮನಡಿರತವಂತ್ಹ ಮಡಿಕಲ್ಚ ಕ್ನಲೇೆಜತಗಳಿಗೂ 150 ಸಿೇಟಚಗಳ ಇನ್ಚಟೆೇರ್ಚ ಕ್ೊಡತತಿುದನುರ.ೆ ಆದರೆ, 
ಇಷತೆ ಹಳೆಯದನಗಿರತವ ಶತ್ಮನರೆ್ೂೇತ್ಸವ ಆಚರಣೆ ಮನಡಿಕ್ೊಳುಾತಿುರತವ ಈ ಮಡಿಕಲ್ಚ ಕ್ನಲೇೆಜಿಗ್ ೆ
ಇರ್ೂೆುಂದತ 100 ಕ್ೂೆೇಟಿ ರೂಪ್ನಯಿಗಳ ಅನತದನನವನತು ಕ್ೊಟತೆ, ಈ ಕ್ನಲೇೆಜಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚಿಚನ  
ವಿದನೆಥಿಾಗಳು ಕಲ್ಲಯತವುದಕ್ೆೆ ಅನತಕೂಲವನಗತವಂತ್ೆ 250 ಸಿೇಟಚಗಳ ಇನ್ಚಟೆೇರ್ಚ 
ಕ್ೊಡಬೇೆಕ್ೆನತುವುದತ ನನು ಮನವಿಯನಗಿದೆ.  

 ಸ್ರ್ನಮನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೆೇ, ಎಲಿ ಸ್ಕ್ನಾರಿ ಮಡಿಕಲ್ಚ ಕ್ನಲೇೆಜತಗಳಲ್ಲಿ ಬಿ.ಎಸಿಸ., ನಸಿಾಂಗಚ 
ಮತ್ತು ಅಲೈೆಡಚ ಸ್ೈೆನ್ಸಚ ಎನತುವ ಕ್ೂೆೇಸ್ಚಾಗಳನತು ನಡಸೆ್ಲನಗತತಿುದೆ. ಮಡಿಕಲ್ಚ ಕ್ನಲೇೆಜಿನ 
ಸಿಬಬಂದ್ಧಗಳಿಗ್ ೆ ಸ್ಕ್ನಾರ ಸ್ಂಬಳ ಕ್ೊಡತತಿುದೆ. ಆದರೆ, ಬಿ.ಎಸಿಸ., ನಸಿಾಂಗಚ ಮತ್ತು ಅಲೈೆಡಚ ಸ್ೈೆನ್ಸಚ 
ಕ್ನಲೇೆಜಿಗ್ ೆ ಒಂದತ ರೂಪ್ನಯಿ ಅನತದನನವನತು ಸ್ಹ ಕ್ೊಟಿೆಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಕ್ನಯಾನವಾಹಿಸ್ತತಿುರತವ 
ಸಿಬಬಂದ್ಧಗಳಿಗ್ೆ ಒಂದತ ಹತದೆುಯನತು ಸ್ಹ ಮಂಜೂರನತಿ ಕ್ೊಟಿೆಲಿ. ಅವರತ ಯನವ ರಿೇತಿ ಕ್ನಲೇೆಜತ 
ನಡಸೆ್ಬೆೇಕತ? ಬಿ.ಎಸಿಸ., ನಸಿಾಂಗಚ ಮತ್ತು ಅಲೆೈಡಚ ಸ್ೈೆನ್ಸಚ ಓದ್ಧದಂತ್ಹ ವಿದನೆಥಿಾಗಳಿಗ್ ೆ
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ಉದೊೆೇಗ್ನವಕ್ನಶಗಳು ಹೆೇರಳವನಗಿವ.ೆ ನಮಮ ದೆೇಶದ ಪರಧನನ ಮಂತಿರಗಳು ಉದೊೆೇಗ ಸ್ೃಷಿೆಗ್ೆ 
ಹೆಚಿಚನ ಮಹತ್ಾವನತು ನೇಡಿದನುರ.ೆ ಎಲಿ ಸ್ಕ್ನಾರಿ ಮಡಿಕಲ್ಚ ಕ್ನಲೇೆಜತಗಳಲ್ಲಿ ಇರತವಂತ್ಹ ಬಿ.ಎಸಿಸ., 
ನಸಿಾಂಗಚ ಮತ್ತು ಅಲೆೈಡಚ ಸ್ೈೆನ್ಸಚ ಕ್ನಲೆೇಜತಗಳಿಗ್ೆ ಸ್ಕ್ನಾರ ಅನತದನನವನತು ನೇಡಿ, ಹತದೆುಗಳನತು 
ಸ್ೃಜಿಸಿ, ಕಟೆಡವನತು ಮತ್ತು ಹನಸ್ೆಲ್ಚ ಸ್ೌಲಭೆವನತು ನೇಡಬೆೇಕ್ನಗಿದ.ೆ ಆದರ,ೆ ಈಗ ಈ ಎಲಿ 
ಮೂಲಸ್ೌಲಭೆಗಳನತು ಆ ಕ್ನಲೇೆಜಿನವರೇೆ ತ್ಮಮ ಸ್ಾಂತ್ ಸ್ನಮಥೆಾದ್ಧಂದ ಮನಡಿಕ್ೊಳುಾತಿುದನುರೆ. 
ಆದರೆ, ಪೂಣಾ ಪರಮನಣದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸ್ತವುದಕ್ೆೆ ಸ್ನಧ್ೆವನಗತತಿುಲಿ. ಆದುರಿಂದ ಸ್ಕ್ನಾರ ಈ ಎಲಿ 
ಸ್ೌಲಭೆಗಳನತು ಒದಗಿಸಿಕ್ೂೆಡಬೇೆಕ್ನಗಿದೆ.  

 ಸ್ರ್ನಮನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರ,ೆ ಚನಮರನಜನಗರಕ್ೆೆ ಒಂದತ ವಿಶಾವಿದನೆಲಯವನತು ನೇಡಲನಗಿದೆ. 
ಅದನತು ರ್ನನತ ಸ್ನಾಗತಿಸ್ತತಿುದೆುೇರ್ೆ. ಚನಮರನಜನಗರದಂತ್ಹ ಹಿಂದತಳಿದ ಜಿಲೆಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದತ 
ಮಡಿಕಲ್ಚ ಕ್ನಲೇೆಜ್ಚ ಇದ.ೆ ಆ ಕ್ನಲೇೆಜಿನಲ್ಲಿ ಬಿ.ಎಸಿಸ., ನಸಿಾಂಗಚ ಕ್ನಲೆೇಜನತು ಪ್ನರರಂಭ 
ಮನಡತವುದಕ್ೊೆೇಸ್ೆರ ಅನತದನನವನತು ನೇಡಬೆೇಕ್ನಗಿದೆ.  ಹತದುೆಗಳನತು ಸ್ೃಜಿಸಿ, ಕಟೆಡ ಕಟಿೆ, ಅಲ್ಲಿನ 
ವಿದನೆಥಿಾಗಳಿಗ್ ೆಹನಸೆ್ೆಲ್ಚ ವೆವಸೆ್ಥಯನತು ಮನಡಿಕ್ೂೆಟೆರೆ, ಆ ಕ್ನಲೇೆಜತ ಇನೂು ಉತ್ುಮ ಮಟೆದಲ್ಲಿ 
ನಡಯೆತತ್ುದೆ ಎನತುವ ಮನತ್ನತು ಹೆೇಳುವುದಕ್ೆೆ ಬಯಸ್ತತ್ೆುೇರೆ್.  

 ಸ್ರ್ನಮನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಚನಮರನಜನಗರದಲ್ಲಿ ಕ್ನನೂನತ ಕ್ನಲೇೆಜನತು ಪ್ನರರಂಭ 
ಮನಡಲನಗತತ್ುದೆಂದತ ಮೂರತ ವಷಾಗಳ ಹಿಂದ ೆಹೆೇಳಲನಗಿತ್ತು. ರೇೆಷ್ೆಮ ಇಲನಖೆಯ, ರೇೆಷ್ೆಮ ಹತಳು 
ಸ್ನಕ್ನಣಿಕ್ ೆಮನಡತತಿುದು ಕಟೆಡದಲ್ಲಿ “ಲನ ಕ್ನಲೇೆಜತ”ಚಎನತುವ ಬೊೇಡಚಾ ಮನತ್ರ ತ್ೂಗತ ಹನಕದನುರ.ೆ 
ಅದಕ್ೆೆ ಇನೂು ಬನರಚ ಕ್ೌನಸಲ್ಚ ಆಫ್ಚ ಇಂಡಿಯನದ್ಧಂದ ಇನೂು ಅನತಮತಿಯ್ದೇ ಸಿಕೆಲಿ. ಕ್ನನೂನತ 
ಕ್ನಲೇೆಜತ ಸ್ನಥಪರ್ ೆಮನಡತವ ಬಗೆ್ೆ ಘೂೇಷಣೆ ಮನಡಿ ಮೂರತ ವಷಾಗಳೆೇ ಕಳೆದತ ಹೊೇಗಿವೆ. ಆದಷತೆ 
ಬೆೇಗರೆ್ೇ ಸ್ಕ್ನಾರ ಬನರಚ ಕ್ೌನಸಲ್ಚ ಆಫ್ಚ ಇಂಡಿಯನದ್ಧಂದ ಅನತಮತಿಯನತು ಪಡದೆತಕ್ೂೆಂಡತ ಲನ 
ಕ್ನಲೇೆಜನತು ಪ್ನರರಂಭ ಮನಡಿದರೆ, ಬಡತ್ನದಲ್ಲಿರತವ ಅಲ್ಲಿನ ಮಕೆಳು ಕ್ನನೂನತ ವಿಷಯ ವನೆಸ್ಂಗ 
ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಅನತಕೂಲವನಗತತ್ುದೆ.  
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 ಸ್ರ್ನಮನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇೆ, 4 ಹೊಸ್ ಮಡಿಕಲ್ಚ ಕ್ನಲೇೆಜತಗಳ ಸ್ನಥಪರ್ೆಯ ಬಗ್ೆೆ ಸ್ಕ್ನಾರ 
ಘೂೇಷಣೆ ಮನಡಿದ.ೆ 

                 (ಮತಂದತವರಿದ್ಧದ)ೆ  

(352)  15.3.2022  4.10  ಪಿಕ್ೆ:ಎಕ್ ೆ

ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗ್ೌಡ(ಮತಂದತ) 

ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಗಳೆ, ೪ ಹೊಸ್ ಮಡಿಕಲ್ಚ ಕ್ನಲೇೆಜತಗಳನತು ಪ್ನರರಂಭ ಮನಡಿದರತ.  ಅದರಲ್ಲಿ 
ನಮಮ ಸ್ಚಿವರ ಊರನದ ಚಿಕೆಬಳನಾಪತರ ಮಡಿಕಲ್ಚ ಕ್ನಲೇೆಜಿಗ್ ೆ ೧೦೦ ಸಿೇಟತಗಳಿಗ್ೆ ಸಿೇಮತ್ವನಗಿ 
ಪರವೆೇಶಕ್ೆೆ ಅವಕ್ನಶ ಮನಡಿಕ್ೊಟೆರತ.  ೩ ಮಡಿಕಲ್ಚ ಕ್ನಲೇೆಜತಗಳಿಗ್ೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ೆ ಕ್ೇೆಂದರ 
ಸಕ್ಾಾರ ಅನತಮತಿ ಕ್ೂೆಡಲ್ಲಲಿ.  ನಮಮದತ ಡಬಬಲ್ಚ ಇಂಜಿನ್ಚ ಸಕ್ಾಾರ.  ಪರಧನನ ಮಂತಿರಗಳು ಬಂದತ 
ತ್ಮಳುರ್ನಡಿಗೆ್ ಒಂದೆೇ ದ್ಧನ 11 ಮಡಿಕಲ್ಚ ಕ್ನಲೆೇಜತಗಳಿಗ್ೆಂದತ ರೂ.೪೦೦೦ ಕ್ೊೇಟಿಗಳನತು 
ಕ್ೊಡತತ್ನುರ.ೆ  ೧೧ ಮಡಿಕಲ್ಚ ಕ್ನಲೇೆಜತಗಳನತು ತ್ೆರೆಯತತ್ನುರೆ.  ರ್ನವು ಅದನತು ರೆ್ೂೇಡಿದೆುೇವೆ.  
ನಮಮಲ್ಲಿ ೪ ಕ್ನಲೇೆಜತಗಳನತು ಕ್ೆೇಳಿದೆವು.  ಮನನೆ ಮಂತಿರಗಳು ಕನಕಪತರದ್ಧಂದ ಒಂದತ ಕ್ನಲೇೆಜನತು 
ಎತಿುಕ್ೊಂಡತ ಬಂದತಬಿಟೆರತ.  ೧೫೦ ಸಿೇಟತಗಳ ಪರವೇೆಶಕ್ೆೆ ಅವಕ್ನಶ ಪಡದೆತಕ್ೂೆಳುಾವುದಕ್ೆೆ ಆಗಲ್ಲಲಿ; 
೧೦೦ ಸಿೇಟತಗಳಿಗ್ೆ ಸಿೇಮತ್ವನಗಿ ಅನತಮತಿ ಕ್ೊಡಲನಯಿತ್ತ.  ಎಷ್ೊೆಂದತ ಅಸ್ಹನಯಕತ್ೆ?  
ದಯವಿಟತೆ ಈ ಕ್ನಲೇೆಜತಗಳನತು ಮತಂದ್ಧನ ವಷಾಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ನರರಂಭ ಮನಡಿದರ ೆ ಸ್ತಮನರತ ೬೦೦ 
ಸಿೇಟತಗಳು ನಮಮ ಕನುಡ ರ್ನಡಿನ ಮಕೆಳಿಗ್ೆ ಸಿಗತವಂತ್ನಗತತ್ುದೆ.  ಈ ಕ್ನಲೇೆಜತಗಳಿಗ್ೆ 
ಅಗತ್ೆವನಗಿರತವ ಅನತದನನಗಳನತು ಬಜೆಟಚನಲ್ಲಿಯ್ದೇ ಕ್ೊಡತವ ಕ್ೆಲಸ್ ಮನಡಬೆೇಕತ.  ಈ 
ಕ್ನಲೇೆಜತಗಳು ಬರಬೆೇಕತ ಎಂದರೆ, N.M.C. (National Medical Commission) ಅನತಮತಿ 
ಕ್ೊಡಬೇೆಕತ ಎಂದರೆ ಕ್ನಮಗ್ನರಿ ಪೂಣಾಗ್ೂೆಂಡಿರಬೆೇಕತ, ಮೂಲಭೂತ್ ಸ್ೌಲಭೆಗಳು ಕ್ೂೆಡಬೇೆಕತ, 
ಫನೆಕಲ್ಲೆ ಇರಬೇೆಕ್ನಗತತ್ುದ.ೆ  ಇರ್ೂೆುಂದತ ದತದೆೈಾವದ ವಿಷಯ ಇದೆ.  ಈ ೪ ಕ್ನಲೇೆಜತಗಳಿಗ್ೆ, 
ಅದರಲೂಿ ಚಿಕೆಬಳನಾಪತರ ಮಡಿಕಲ್ಚ ಕ್ನಲೇೆಜಿಗ್ ೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ೆ ಕಳೆದ ಮನರ್ಚಾ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ 
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Walk-in Interview ಆಯಿತ್ತ.  Walk-in Interview ಅಂದರೆ, ಯನವನಗ್ನದರೂ 
ಆಡಾರಚ ಕ್ೂೆಡಬಹತದೆೇ?  ರ್ನನತ ಅಥಾ ಮನಡಿಕ್ೂೆಂಡಿರತವುದರ ಪರಕ್ನರ Walk-in Interview 
ಎಂದರೆ, ಅಜೆಾಂಟನಗಿ ರ್ನಳ ೆ ಬೆಳಿಗ್ೆೆಯ್ದೇ, ಅನವನಯಾ, ಅಗತ್ೆ ಎನತುವ ಸಂದರ್ಾದಲ್ಲಿ ಕರದೆತ 
Walk-in Interview ಮನಡಿ, ನೇವು ರ್ನಳೆಯಿಂದಲೆೇ ಕ್ೆಲಸ್ಕ್ೆೆ ಹನಜರತ ಆಗಿ ಎಂದತ ಆವತ್ುೆೇ 
ಆಡಾರಚ ಕ್ೂೆಡತತ್ನುರೆ.  ಕಳೆದ ಮನರ್ಚಾನಲ್ಲಿ Walk-in Interview ಆಗಿದ.ೆ  ಸ್ತಮನರತ ೧ 
ವಷಾವನದರೂ ಅವರಿಗೆ್ ಆಡಾರಚ ಕ್ೊಡಲ್ಲಲಿ.  ನಮಮ ಸಕ್ಾಾರದ ಬದಿತ್ೆ ಏನತ?  ನಮಮ ಮಂತಿರಗಳ 
ಬದಿತ್ ೆ ಏನತ? ಅದರ ಅಥಾ ಏನತ?  ಪರತ್ೆೆೇಕವನಗಿ ಬಂದತ ರೆ್ೂೇಡಬೇೆಕ್ೇೆ?  ಮಂತಿರಗಳನತು 
ರೆ್ೂೇಡಬೆೇಕ್ೇೆ ಅಥವನ ಮತಖೆಮಂತಿರಗಳನತು ರೆ್ೂೇಡಬೆೇಕ್ೆೇ?  Walk-in Interview ಆಗಿ 
ಒಂದತ ವಷಾವನಗಿದೆ.  ಏನ್ಚ ಸ್ನಾಮ ಇದತ?  ಹಿೇಗ್ನದರೆ ಯನವ ಮಡಿಕಲ್ಚ ಕ್ನಲೇೆಜತಗಳು 
ಉಳಿಯತತ್ುವ?ೆ ಇರ್ೂೆುಂದತ ಬಹಳ ಸ್ನಾರಸ್ೆಕರ ಸ್ಂಗತಿ ಇದೆ.  ೧೮ ಮಡಿಕಲ್ಚ ಕ್ನಲೇೆಜತಗಳಲ್ಲಿ 
ಸ್ತಮನರತ ೧೪ ಸ್ಕ್ನಾರಿ ಮಡಿಕಲ್ಚ ಕ್ನಲೇೆಜತಗಳಲ್ಲಿ ಪರಭನರ ನದೆೇಾಶಕರಿದನುರ.ೆ  ನದೇೆಾಶಕರ 
ಹತದೆುಯನತು ೬ ತಿಂಗಳ ಕ್ನಲ ಪರಭನರ ಎಂಬತದನಗಿ ಇಡಬಹತದತ.  ಗದಗನಲ್ಲಿ ಒಬಬರತ 
ಡನ:ಭೂಸ್ರಡೆಿಿ ಎನತುವವರತ ೨೦೧೪ರಿಂದಲೂ ಇನ್ಚಚನಜ್ಚಾನಲ್ಲಿದನುರ;ೆ  ೬ ತಿಂಗಳಿಗ್ೆ ಒಂದತ ಸ್ಲ 
ರಿನೂೆವಲ್ಚ ಮನಡತತ್ನುರ.ೆ  ಅಲ್ಲಿ ಬೆೇರ ೆ ಸಿೇನಯರಚ ಪರತಿಭನನಾತ್ರಿದುರೂ ಕೂಡ ಆತ್ ಅಲ್ಲಿ 
ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂೆಳಾವುದಕ್ನೆಗತವುದ್ಧಲಿ. ಇದೇೆ ರಿೇತಿ ೧೪ ಮಡಿಕಲ್ಚ ಕ್ನಲೇೆಜತಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ಚಚನಜ್ಚಾಗಳಿದನುರೆ.  
Director, Medical Education ಹತದೆುಗಳಲ್ಲಿ ೩ ವಷಾದ್ಧಂದ ಇನ್ಚಚನಜ್ಚಾ ಇದನುರ ೆಮತ್ತು ೬ 
ತಿಂಗಳಿಗ್ೊಂದತ ಸ್ಲ ರಿನೂೆವಲ್ಚ ಆಗತತ್ುದೆ.  ಈಸ್ೂೆೆಂಡತ, ಈಸ್ೂೆೆಂಡತ ರಿನೂೆವಲ್ಚ ಮನಡತತ್ನುರ.ೆ  
ಇಲ್ಲಿ ಯನವುದೇೆ ರಿೇತಿಯ ಸಿೇನಯನರಿಟಿಯ ಮನನದಂಡ ಇಲಿ.  ಮಡಿಕಲ್ಚ ಕ್ನಲೇೆಜತಗಳಲ್ಲಿ 
ಸಿೇನಯರಚ ಆಗಿರತವವರನತು ಸ್ಂದಶಾನ ಮನಡಿ, ನದೆೇಾಶಕರನಗಿ ಆಯ್ದೆ ಮನಡಿ ಕ್ನಲೇೆಜನತು 
ಚೆರ್ನುಗಿ ನಡಸೆ್ತವಂಥ ವೆವಸೆ್ಥ ಮನಡಬೇೆಕ್ೂೆೇ ಅಥವನ ಈ ರಿೇತಿ ಮನಡಬೇೆಕ್ೊೇ?  
ಜೂೆನಯರಚಗಳಿಗ್ೆ ಕ್ೂೆಟತೆ ಸಿೇನಯರಚಗಳು ರೆ್ಮಮದ್ಧಯನಗಿ ಹೆೇಗ್ ೆ ಕ್ೆಲಸ್ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ 
ಸ್ನಧ್ೆವನಗತತ್ುದೆ?  ಹೆೇಗ್ ೆಆಡಳಿತ್ ನಡಸೆ್ತವುದಕ್ೆೆ ಸ್ನಧ್ೆವನಗತತ್ುದೆ?  ಎಲನಿ ಕಡ ೆಬರಿೇ ಖರನಬತ; 
ಎಲನಿ ಕಡ ೆ ಆರೂೆೇಪ.  ಇನ್ಚಚನಜ್ಚಾ ಇರತವ ಎಲನಿ ಕಡಗೆಳಲೂಿ ಬರಿೇ ದೂರತ, ಕಂಪ್ೆಿೇಂಟಸಚ 
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ಇರತತ್ುದೆ.  ಯನವ ದೂರಿನ ಬಗ್ೆೆಯೂ ತ್ಲೆ ಕ್ೆಡಿಸಿಕ್ೂೆಳುಾವುದ್ಧಲಿ.  ಇರ್ೂೆುಂದತ ಇತಿಹನಸ್ ಇದೆ.  
ನಮಮ ಕ್ನಾಾಟ್ಕ್ ರನಜೆದಲ್ಲಿ ವೆೈದೆಕೇಯ ಶ್ಕ್ಷಣ ಇಲನಖ ೆಪ್ನರರಂಭವನಗಿ ಬಹಳ ವಷಾವನಯಿತ್ತ.  
ಆದರೆ ಇದತವರೆಗೂ ಒಂದತ ಸಿ & ಆರಚ ರೂಲ್ಸಚ ಮನಡಲ್ಲಲಿ.  N.M.C. ಪರಕ್ನರ ಸಿ & ರೂಲ್ಸಚ 
ಇಲಿವೆೇ ಇಲಿ.  ಎಲನಿ ಕಡ ೆGoverning Council body ಇದೆ.  ಆ Governing Council 
body ನಲ್ಲಿ ಅವರೆೇ ರನಜರತ-ಮಹನರನಜರತ.  ಅವರತ ಮನಡಿದ ಹನಗೆ್ ರೂಲ್ಸಚ ಇರತತ್ುದೆ.  ಇಂತ್ಹ 
ಒಂದತ ವೆವಸೆ್ಥ ಮಡಿಕಲ್ಚ ಕ್ನಲೇೆಜತಗಳಲ್ಲಿ ಇದೆ.   ಒಂದತ ಸಿ & ಆರಚ ರೂಲ್ಸಚ ಇಲಿ; ಒಂದತ 
bylaw ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಆಗಲ್ಲಲಿ.  ಸಕ್ಾಾರ ೩ ವಷಾದ್ಧಂದ ಒಬಬ ವೈೆದೆರರೆ್ುೇ ಮಂತಿರಯರ್ನುಗಿ 
ಮನಡಿದ.ೆ  ಒಂದತ bylaw ಮನಡಿಸ್ತವುದಕ್ೆೆ ಆಗಲ್ಲಲಿ; ನದೇೆಾಶಕರನತು ರೆ್ೇಮಕ 
ಮನಡತವುದಕ್ನೆಗಲ್ಲಲಿ.  ಮಡಿಕಲ್ಚ ಕ್ನಲೇೆಜತಗಳನತು ರ್ನವು ಎಂತ್ಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಡಸೆ್ತತಿುದೆುೇವೆ?  
ದಯವಿಟತೆ ಈಕಡ ೆಗಮನಹರಿಸ್ಬೆೇಕತ ಎಂದತ ಸಕ್ಾಾರಕ್ೆೆ ವಿನಂತಿ ಮನಡಿಕ್ೂೆಳುಾತ್ೆುೇರ್ೆ. 

 ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಗಳೆ, ಸ್ಮನಜ ಕಲನೆಣ ಇಲನಖಗೆ್ ೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ೆ ಕ್ೆಲವು 
ಮನತ್ತಗಳನತು ಹೇೆಳುವುದಕ್ೆೆ ಇಷ್ಟಪಡುತೆತೇನೆ. K.R.E.I.S (Karnataka Residential 
Educational Institutions Society) ವಸ್ತಿ ಶನಳೆಗಳ ಸಿಥತಿ-ಗತಿ ಬಗೆ್ೆ ನಮಮ ಜೊತ್ ೆ
ಮನತ್ರ್ನಡಿದುೆೇವೆ.  ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಯತತಿುರತವ ಬಡವರ, ಪರತಿಭನನಾತ್ ಮಕೆಳಿಗ್ೆ ನಜವನಗಿಯೂ ಕೂಡ 
ಕ್ನಲ ಕ್ನಲಕ್ೆೆ ಸ್ವಲತ್ತು ತ್ಲತಪತತಿುಲಿ.  ಅದತ ನಮಗೂ ಗ್ೂೆತಿುದೆ.  ಕ್ನಾಾಟ್ಕ್ ವಸ್ತಿ ಶ್ಕ್ಷಣ 
ಸ್ಂಸೆ್ಥಗಳ ಸ್ಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ಮನಡಿದನಗ ಕ್ಲೆವೆೇ ಶನಲೆಗಳಿತ್ತು, ಇವತ್ತು 800ಕೂೆ ಹೆಚತಚ 
ಶನಲೆಗಳನಗಿವ.ೆ  ಅಲ್ಲಿ ಒಳೆಾಯ ಶ್ಕ್ಷಣ ವೆವಸೆ್ಥ ಇದೆ.  ಅಲ್ಲಿ ನೇವು ಪರತಿಭನನಾತ್ ಶ್ಕ್ಷಕರನತು, 
ಪ್ನರಂಶತಪ್ನಲರತಗಳನತು ಆಯ್ದೆ ಮನಡಿದ್ಧುೇರಿ.  ಅವರತ ಖನಯಂ ಆಗಿ ಹನಸೆ್ೆಲ್ಚನಲ್ಲಿ ಉಳಿದತಕ್ೂೆಂಡತ 
ಮಕೆಳಿಗ್ ೆ ಒಳೆಾಯ ಬೊೇಧ್ರೆ್ ಮನಡತತಿುದನುರ;ೆ ಒಳೆಾಯ ಫಲ್ಲತ್ನಂಶ ಕೂಡ ಬರತತಿುದೆ. ಈಗ ಕ್ೆೈಸ್ಚ 
ವತಿಯಿಂದ ಇದನತು ನವಾಹಣೆ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಆಗತತಿುಲಿ.  ಇದರ ಬಗ್ೆೆ ನೇವೂ ಕೂಡ ಚಚಾೆ 
ಮನಡಿದ್ಧುೇರಿ.  ದಯವಿಟತೆ ಒಂದತ ನದೆೇಾಶರ್ನಲಯವರ್ನುಗಿ ಮನಡಿಸಿ.  ಈ ಸ್ಲದ ಬಜೆಟಚನಲ್ಲಿ,  
ನದೆೇಾಶರ್ನಲಯ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆ ಎಂದತ ಘೂೇಷಣೆ ಮನಡತತಿುೇರಿ ಎಂದತ ರ್ನನತ ಭನವಿಸಿದೆು.  
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ನದೆೇಾಶರ್ನಲಯ ಮನಡಿದುರೆ, ಆ ಮಕೆಳಿಗ್ೆ ಗತಣನತ್ಮಕವನದ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಿಗತತ್ುದ;ೆ ಅಲ್ಲಿರತ್ಕೆಂಥ 
ಸಿಬಬಂದ್ಧಗಳಿಗೂ ಸಕ್ಾಾರದ ಎಲನಿ ಸ್ವಲತ್ತುಗಳು ಸಿಗತತ್ುವ.ೆ  ಇದೂೆಂದತ ಉತ್ೃಷೆವನದಂತ್ಹ, 
ಗತಣನತ್ಮಕವನದ ಶ್ಕ್ಷಣ ವೆವಸೆ್ಥಯನತು ತ್ನವು ಮತಂದತವರೆಸ್ತತಿುದ್ಧುೇರಿ.  ಇಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ್ 
ಸ್ೌಕಯಾಗಳ ಕ್ೂೆರತೆ್ ಕೂಡ ಬಹಳ ಇದ.ೆ  ಇದನತು ನೇಗಿಸ್ತವ ಕ್ೆಲಸ್ ಮನಡಬೇೆಕತ.  ಇದನತು 
ಒಂದತ ನದೆೇಾಶರ್ನಲಯ ಮನಡಬೇೆಕತ ಎಂದತ ರ್ನನತ ತ್ಮಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮನಡಿಕ್ೊಳುಾತ್ೆುೇರ್ೆ.   

 ಎಸ್ಚಸಿ, ಎಸ್ಚಟಿ, ಓಬಿಸಿ ವಿದನೆಥಿಾಗಳ ವಸ್ತಿ ನಲಯಗಳ ಬಗೆ್ೆ ಹೆೇಳುವುದಕ್ೆೆ 
ಇಷ್ಟಪಡುತತೆೇನೆ. ಗ್ನರಮನಂತ್ರ ಪರದೆೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಟಿೆರತವ ವಸ್ತಿ ನಲಯಗಳು ಖನಲ್ಲ ಹೊಡೆಯತತಿುವೆ.  
ಏಕ್ೆಂದರ,ೆ ಎಲನಿ ವಿದನೆಥಿಾಗಳು N.E.P (National Education Policy) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ್ 
ಕ್ೊೇಸ್ಚಾಗಳು ಬಂದ ಮೇಲ ೆಅವರೆಲಿರೂ ನಗರ ಪರದೆೇಶಗಳಿಗ್ ೆಬರತತಿುದನುರ.ೆ  ನಗರ ಪರದೆೇಶಗಳಲ್ಲಿ 
ಇವತ್ತು ಹನಸೆ್ೆಲ್ಚಗಳ ಕ್ೊರತೆ್ ಬಹಳ ಇದೆ.  ಅದರಲೂಿ ಹೆಣತಣ ಮಕೆಳ ಹನಸೆ್ೆಲ್ಚಗಳ ಕ್ೂೆರತೆ್ ಬಹಳ 
ಬಹಳ  ಇದ.ೆ   ನಮಮ ಮೈಸ್ೂರಿನಲಿಂತ್ೂ ಹೆಣತಣ ಮಕೆಳಿಗ್ೂೆೇಸ್ೆರ ಇನೂು ೧೦ ಹನಸೆ್ೆಲ್ಚಗಳನತು 
ತ್ೆರೆದರೂ  ಸ್ನಕ್ನಗತವುದ್ಧಲಿ.  ೫-೬ ಜಿಲೆಿಗಳಿಂದ ಮೈಸ್ೂರತ ನಗರಕ್ೆೆ ಬರತತ್ನುರ.ೆ  ಹೆಣತಣ 
ಮಕೆಳಿಗಂತ್ೂ ಬಹಳ ತ್ೂೆಂದರೆಯನಗಿದೆ.  ಆದುರಿಂದ ನಗರ ಪರದೆೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಗತ್ೆಗನತಗತಣವನಗಿ 
ತ್ನವು ಎಸ್ಚಸಿ, ಎಸ್ಚಟಿ ಮತ್ತು ಓಬಿಸಿ ಹೆಣತಣ ಮತ್ತು ಗಂಡತ ಮಕೆಳ ವಸ್ತಿ ನಲಯಗಳನತು 
ಖಂಡಿತ್ವನಗಿಯೂ ಹೆಚಿಚನ ಸ್ಂಖೆೆಯಲ್ಲಿ ನಮಾಸ್ಬೆೇಕ್ಂೆದತ ರ್ನನತ ವಿನಂತಿ ಮನಡಿಕ್ೊಳುಾತ್ುೆೇರೆ್.   

 ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಗಳೆ,ಚ “ವಿದನೆಸಿರಿ”ಚಯೇಜರೆ್ಯನತು ತ್ೆಗೆ್ದತಕ್ೊಂಡತ ಬಂದರತ.  ಎಲನಿ 
ಕಡ ೆ ಓಬಿಸಿ ವಿದನೆಥಿಾಗಳಿಗ್ೆ ಹನಸೆ್ೆಲ್ಚಗಳ ಸ್ೌಲಭೆ ಕ್ೊಡತವುದಕ್ನೆಗತವುದ್ಧಲಿ ಎಂದತ ರೂ. 
೧೫೦೦ಗಳನತು ಕ್ೂೆಟೆರತ.  ರೂ. ೧೫೦೦ ಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಏನತ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಸ್ನಧ್ೆ?  ಈ ಮತ್ುದಲ್ಲಿ 
ನಗರ ಪರದೆೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದತ ತಿಂಗಳು ಜಿೇವನ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಸ್ನಧ್ೆವೆೇ?  ಹನಗ್ನಗಿ ಈ ಮತ್ುವನತು 
ಸಕ್ಾಾರ ದತಪಪಟತೆ ಮನಡಬೆೇಕತ.  ಕನಷಠ ರೂ.೩೦೦೦ಗಳರ್ನುಗಿ ಮನಡಿ ಓಬಿಸಿ ವಿದನೆಥಿಾಗಳ 
ಶ್ಕ್ಷಣಕ್ೆೆ ತ್ನವು ಹೆಚತಚ ಒತ್ತು ಕ್ೊಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ ರ್ನನತ ವಿನಂತಿ ಮನಡಿಕ್ೊಳುಾತ್ುೆೇರೆ್. 
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 ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಗಳೆ, ಪರತಿಭನನಾತ್ ಎಸ್ಚಸಿ, ಎಸ್ಚಟಿ ಮತ್ತು ಓಬಿಸಿ ವಿದನೆಥಿಾಗಳು ಏನತ 
ವಿದೆೇಶದಲ್ಲಿ ವನೆಸ್ಂಗ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಹೊರಡತತ್ನುರೂೆೇ ಅಂಥವರಿಗ್ೆ ಹೆಚಿಚನ ಸ್ವಲತ್ತುಗಳನತು 
ಕ್ೊಡಬೇೆಕತ.  ಅವರಿಗೆ್ ಸ್ನಲ ಕ್ೊಡಿಸ್ತವುದರ ಜೊತ್ೆಗೆ್ ನೇವು ವಿದನೆಥಿಾ ವೆೇತ್ನವನತು ಹೆಚಿಚನ 
ಪರಮನಣದಲ್ಲಿ ಕ್ೂೆಟತೆ, ವಿದೆೇಶದಲ್ಲಿ ಉನುತ್ ಶ್ಕ್ಷಣ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಅವಕ್ನಶ ಮನಡಿಕ್ೊಡಬೇೆಕತ.  
ಈಗ್ೆೇನತ ಮತಿಯನತು ಇಟತೆಕ್ೂೆಂಡತ ಕ್ೂೆಡತತಿುದನುರೂೆೇ ಅದನತು ಹೆಚತಚ ಮನಡಿದರೆ ಇನೂು 
ಒಳೆಾಯದನಗತತ್ುದೆ ಎನತುವುದತ ನನು ಭನವರೆ್ಯನಗಿದೆ.  ದಯವಿಟತೆ ತ್ನವು ಇದನತು ಮನಡಬೇೆಕತ.  

 ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಗಳೆ, ಕೃಷಿ ಇಲನಖ ೆಬಗೆ್ೆ ಹೆೇಳುವುದಕ್ೆೆ ಇಷ್ಟಪಡುತೆತೇನೆ. ಈ ಬಜೆಟಚನಲ್ಲಿ 
ಕೃಷಿಗ್ೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ೆ ಬಹಳ ನರಿೇಕ್ೆ ಮನಡಿದೆು.  ಒಂದತ ಎಕರಗೆ್ ೆ ಒಂದತ ಲ್ಲೇಟರಚ 
ಡಿೇಸ್ೆಲ್ಚಗ್ೆಂದತ ರೂ. ೨೫೦ಗಳನತು ಕ್ೂೆಟಿೆದ್ಧುೇರಿ.  ಇದನತು ೫ ಎಕರಯೆವರಗೆ್ೆ ಅನಾಯಿಸ್ತತ್ುದ ೆಎಂದತ 
ಮನಡಿದ್ಧುೇರಿ.  ಈ ಮತ್ು ಪ್ೆಪಪರಚಮಂಟಚಗೆ್ ಆಗತವುದ್ಧಲಿ.  ಶತಗರಚ ಪ್ೆೇಶೆಂಟಚ ಪ್ೆಪಪರಚಮಂಟಚ 
ತ್ೆಗೆ್ದತಕ್ೂೆಂಡತ ಜಮೇನಗ್ ೆಹೊೇಗತವುದಕ್ನೆಗತವುದ್ಧಲಿ.  ಮತ್ೆು, ಪಿ.ಎಂ. ಕಸ್ನನ್ಚ ಯೇಜರೆ್ ಇದೆ.  
ವಷಾಕ್ೆೆ ಮೂರತ ಸ್ಲ ರೂ. ೨೦೦೦ಗಳನತು; ರನಜೆ ಸಕ್ಾಾರ ಎರಡತ ಸ್ಲ ರೂ.೨೦೦೦ಗಳನತು 
ಕ್ೊಡತತ್ುದೆ.  ಒಟತೆ ರೂ.೧೦,0೦೦ಗಳನತು ಕ್ೊಡತತಿುೇರಿ.  ಇದತ ಉಪತಪ-ಮಣಸಿನಕ್ನಯಿಗೂ 
ಸ್ನಕ್ನಗತವುದ್ಧಲಿ.  ಇನತು ಗ್ೊಬಬರ ತ್ೆಗೆ್ದತಕ್ೂೆಳುಾವುದಕ್ೆೆ ಆಗತತ್ುದೆಯ್ದೇ?  ಎಷತೆ ಆಳುಗಳಿಗ್ೆ ಕೂಲ್ಲ 
ಕ್ೊಡತವುದಕ್ೆೆ ಆಗತತ್ುದ?ೆ  ಯನವ ಉಪಕರಣ ತ್ೆಗೆ್ದತಕ್ೊಳುಾವುದಕ್ೆೆ ಆಗತತ್ುದೆ?   

 ಶ್ರೇ ವೆೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣಸ್ನಾಮ:- ಈ ಹಿಂದ ೆ ಯನರಿಗೂ ಸ್ಹ ಇಂತ್ಹ ಯೇಜರೆ್ 
ಕ್ೊಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ ಯೇಚರೆ್ಯ್ದೇ ಬಂದ್ಧರಲ್ಲಲಿ.  ಈಗ ದೆೇಶದ ರೈೆತ್ರ ಅಕ್ೌಂಟಚಗೆ್ ರೆ್ೇರವನಗಿ 
ಹೊೇಗತತ್ುದೆ.   

 ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗ್ೌಡ:- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಗಳೆ, ಈ ಪಿ.ಎಂ. ಕಸ್ನನ್ಚ ಯೇಜರೆ್ಯಡಿ  
ರೂ.1೦೦೦೦ ದಂತೆ್ ಮೂರತ ಕಂತ್ತಗಳನತು ಕ್ೂೆಡಬೇೆಕತ.  ರನಜೆ ಸಕ್ಾಾರ  ರೂ. ೧೦೦೦೦ ಗಳ 
ಮತ್ುವನತು ವಷಾಕ್ೆೆ ಎರಡತ ಸ್ಲ ಕ್ೊಡಬೇೆಕತ.  ಇದನತು ದ್ಧಾಗತಣ ಮನಡತವಂತ್ಹ ಪರಯತ್ು ಮನಡಿ. 
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 ಶ್ರೇ ಎನ್ಚ.ರವಿಕತಮನರಚ:- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಗಳೆ, ಮನನೆ ಮನಮೇಹನ್ಚ ಸಿಂಗಚರವರ 
ಸಕ್ಾಾರ ಕ್ೆೇಂದರದಲ್ಲಿದನುಗ ಸ್ನಲ ಮರ್ನು ಯೇಜರೆ್ಯನತು ೫ ವಷಾಕ್ೆೆಂದತ ಮನಡಲನಗಿತ್ತು.  ಆಗ 
ಅದರ ಮತ್ು ರೂ. ೭೨೦೦೦ ಕ್ೊೇಟಿಗಳನಗಿತ್ತು.   

          (ಮತಂದತ . . .) 

 353/15-3-2022/4-20/bkp-ak 

ಶ್ರೇ   ಎನ್ಚ.ರವಿಕತಮನರಚ(ಮತಂದತ): 

ಅದರಲ್ಲಿ  ರೈೆತ್ರ  ಸ್ನಲ  ಮರ್ನು  ಆಗಿದತು  ಹೆಚತಚ  ಅಂದರೆ   59 ಸ್ನವಿರ  ಕ್ೊೇಟಿ  
ರೂಪ್ನಯಿಗಳು.   ಈ  ಪಿ.ಎಂ.ಕಸ್ನನ್ಚ  ಯೇಜರೆ್ಯಲ್ಲಿ  ದೇೆಶದಲ್ಲಿ  ರೈೆತ್ರಿಗ್ ೆ  ಪರತಿ  ವಷಾಕ್ೆೆ   
75 ಸ್ನವಿರ  ಕ್ೂೆೇಟಿ  ರೂಪ್ನಯಿಗಳು,  ಇದತ  5 ವಷಾಕ್ೆೆ  ಅಲಿ.    ಪರತಿ  ವಷಾಕ್ೆೆ  75 ಸ್ನವಿರ  
ಕ್ೊೇಟಿ   ರೂಪ್ನಯಿಗಳನತು  ಕ್ೊಡಲನಗತತಿುದೆ.     ಈ  ವಿಚನರವನತು  ಮನನೆ  ಸ್ದಸ್ೆರನದ  
ಶ್ರೇ  ಮರಿತಿಬೆಬೇಗ್ೌಡರತ  ಅಥಾ  ಮನಡಿಕ್ೂೆಳಾಬೆೇಕತ.  ಅದರ ಜೊತ್ೆಯಲ್ಲಿ  ಕರ್ನಾಟಕ  ರನಜೆದಲ್ಲಿ   
ಪರತಿ  ವಷಾಕ್ೆೆ   4  ಸ್ನವಿರ  ರೂಪ್ನಯಿಗಳನತು ಸ್ೇೆರಿಸ್ಲನಗತತ್ುದೆ.   5  ವಷಾ  ಪೂಣಾ  
ಆಗತವಷೆರಲ್ಲಿ  ಒಬಬ  ಸ್ನಮನನೆ  ರೈೆತ್ನಗ್ೆ    50  ಸ್ನವಿರ ರೂಪ್ನಯಿಗಳು ಬರತತ್ುದೆ.  ಇದತ  5  
ವಷಾಕ್ೆೆ  ಸಿಮೇತ್ವನಗಿರತವುದ್ಧಲಿ.    ಆ ರೈೆತ್ನ  ಕ್ೆೈಯಲ್ಲಿ ಜಮೇನತ ಇರತವವರಗೊ  ಕೂಡ  50 
ಸ್ನವಿರ  ರೂಪ್ನಯಿಗಳು  ಬರತತ್ನು  ಇರತತ್ುದೆ.   ಹಿೇಗ್ನಗಿ,  ಮನನೆ ಸ್ದಸ್ೆರನದ  ಶ್ರೇ  
ಮರಿತಿಬೆಬೇಗ್ೌಡರತ  ಇದನತು  ಅಥಾ ಮನಡಿಕ್ೂೆಳಾಬೆೇಕ್ಂೆದತ  ಹೆೇಳುತ್ೆುೇರ್ೆ.   

 ಶ್ರೇ  ಮರಿತಿಬೆಬೇಗ್ೌಡ:-  ಮನನೆ  ಸ್ಭನಪತಿಯವರ,ೆ  ಈ  ವಿಚನರವನಗಿ  ಮನನೆ 
ಸ್ದಸ್ೆರತ  ಸ್ಂಪೂಣಾ  ಸ್ತಳುಾ  ಹೇೆಳಿದರತ.  

(ಗ್ೊಂದಲ) 
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       ಶ್ರೇ  ಎನ್. ರವಿಕತಮನರಚ :-  ಮನನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರ,ೆ  ರ್ನನತ   ಈ  ವಿಚನರವನಗಿ  
ಪಂಥ   ಆಹನಾನ  ಮನಡತತ್ೆುೇರ್ೆ.   ರ್ನನತ  ಹೆೇಳಿದತು ಸ್ರಿ  ಇದೆ.  ರ್ನನತ  ಹೆೇಳಿದತು  ಸ್ರಿ  ಇದುರೆ, 
ಶ್ರೇ   ಮರಿತಿಬೆಬೇಗ್ೌಡರ   ಮೇಲೆ  ತ್ನವು  ಏನತ   ಕರಮ  ಮನಡತತಿುೇರಿ?     

(ಗ್ೊಂದಲ) 

ಡನ||  ವೆೈ.ಎಲ್. ರ್ನರನಯಣಸ್ನಾಮ(ಶ್ಕ್ಷಕರ  ಕ್ೆೇತ್ರ):-  ಸ್ತಳುಾ  ಹೇೆಳಿದರ ೆ  ನಮಮ ಮರ್ ೆ
ದೆೇವರತ.  

ಶ್ರೇ  ಎನ್. ರವಿಕತಮನರ:-  ರ್ನನತ  ದನಖಲೆ  ಕ್ೂೆಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ  

ಶ್ರೇ  ಬಿ.ಕ್.ೆ ಹರಿಪರಸ್ನದ್(ವಿರೂೆೇಧ್  ಪಕ್ಷದ  ರ್ನಯಕರತ):- ಸ್ತಳುಾ  ಹೆೇಳುವುದನತು  
ಬಿಟತೆಬಿಡಿ.    ಬರಿ   ಸ್ತಳುಾ    ಹೆೇಳುತಿುದ್ಧುೇರಿ.   

ಡನ||  ವೆೈ.ಎಲ್. ರ್ನರನಯಣಸ್ನಾಮ:-  ದತಡತಿ ಹನಕರತವುದನತು  ರೆ್ೂೇಡಿ.  ನಮಗ್ೆ  ರೈೆತ್ರ    
ಹತಿುರ  ಸ್ಂಬಂಧ್  ಇಲಿ.   ರೈೆತ್ರ  ಹತಿುರ  ಹೊೇಗಿ  ಚೆರ್ಚ ಮನಡಿ.    

ಶ್ರೇ  ಬಿ.ಕ್.ೆ ಹರಿಪರಸ್ನದ್:-   ನಮಗೂ ಸ್ಹ  ಯನವುದೆೇ  ಸ್ಂಬಂಧ್  ಇಲಿ.  

ಡನ||  ವೆೈ.ಎಲ್. ರ್ನರನಯಣಸ್ನಾಮ:-  ರೈೆತ್ರಿಗ್ೆ  ದತಡತಿ  ಹನಕರತವುದತ ಸ್ತಳೆಾ.  
ಜೆ.ಡಿ(ಎಸ್ಚ)ನ, ಬಿಜೆಪಿ ಯ ಎಲನಿ  ರೈೆತ್ರ ಅಕ್ೌಂಟಚಗೆ್  ದತಡತಿ  ಹೂೆೇಗಿದೆ.   

ಶ್ರೇ   ಬಿ.ಕ್.ೆ ಹರಿಪರಸ್ನದ್ಚ:- 15 ಲಕ್ಷ  ರೂಪ್ನಯಿಗಳು  ಎಲಿರಿಗೂ   ಬಂದ್ಧದ.ೆ   

ಡನ||  ವೆೈ.ಎಲ್. ರ್ನರನಯಣಸ್ನಾಮ:- ಅದತ  ನಮಗೂ ಬಂದ್ಧದೆ.   

ಶ್ರೇ   ಬಿ.ಕ್.ೆ ಹರಿಪರಸ್ನದ್ಚ:- ಬರಿ  ಬಿಜೆಪಿ ಯವರಿಗ್ ೆ ಬಿಟತೆ  ಎಲಿರಿಗೂ   ಬಂದ್ಧದ.ೆ   

ಶ್ರೇ  ಎನ್ಚ.ರವಿಕತಮನರ:- ಇನತು  ಉಳಿದ್ಧರತ್ಕೆಂತ್ಹ  ಹಣ  ಯನರ  ಜೆೇಬಿಗ್ ೆ ಹೊೇಗಿದ?ೆ  

(ಗ್ೊಂದಲ) 
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ನೇವು  ಹಣವರೆ್ುೇ  ಖಚತಾ  ಮನಡಿಲಿ.  ರ್ನನತ ಒಂದೆೇ  ಲೆೈನ್ಚನಲ್ಲಿ ಹೇೆಳುತ್ೆುೇರೆ್.    

Sri NASEER AHMED: It’s a diversion.  ಅವರತ ವಿಷಯವನತು divert 
ಮನಡತತಿುದನುರ.ೆ 

(ಗ್ೊಂದಲ) 

ಶ್ರೇ  ಎನ್ಚ.ರವಿಕತಮನರ:- ನಮಮ ಮನನೆ  ಮರಿತಿಬಬೆೇಗ್ೌಡರತ    ಈ  ವಿಷಯವನತು  
ಡೈೆವಟಚಾ  ಮನಡತತಿುದನುರೆ.    ಮನನೆ  ಮರಿತಿಬೆಬೇಗ್ೌಡರ  ವನದ  ಎಂತ್ಹದತು  ಎಂದರೆ   ಬರಿ 
ಸ್ಮಸ್ೆೆಗಳ ಪಟಿೆಯನತು  ಮನಡತವಂತ್ಹದನಿಗಿದ.ೆ  Negative attitude ನಂದ ಇದನತು 
criticism ಮನಡಿದನುರೆ.  ಸ್ಾಲಪ ವಿಮಶೆಾಯನತು ಮನಡಬೇೆಕತ, ಟಿೇಕ್ೆ  ಮನಡಬೇೆಕ್ೆಂದರೆ, ಸ್ಾಲಪ  
ಮನಡಲ್ಲ,  ತ್ೊಂದರಯೆಿಲಿ,  ಅದನತು ಬಿಟತೆ,  ಬರಿ ಸ್ಮಸ್ೆೆಗಳ  ಪಟಿೆಯನತು   ಮನಡತವುದತ  
ಸ್ರಿಯಲಿ.   

ಶ್ರೇ   ಬಿ.ಕ್.ೆ ಹರಿಪರಸ್ನದ್ಚ:- ವಿರೂೆೇಧ್  ಪಕ್ಷದವರ  ಕ್ೆಲಸ್ವೆೇ  ಇದನಗಿದೆ.  ಸ್ಮಸ್ೆೆ  ಏನದೆ  
ಎನತುವುದನತು  ಕಂಡತ  ಹಿಡಿಯತವುದನಗಿದ.ೆ  ಬಟೆಂಗಿತ್ನ  ಮನಡಲ್ಲಕ್ೆೆ  ರ್ನವು  ಬಂದ್ಧಲಿ.   

(ಗ್ೊಂದಲ) 

ಸ್ಭನಪತಿಯವರತ: ಶ್ರೇಯತತ್  ಎನ್. ರ್ನರನಯಣ ಸ್ನಾಮಯವರೆ, ಈಗ  ನೇವು  ಹೆೇಳಿದ್ಧರಿ, 
ಅವರತ  ಸ್ತಳುಾ  ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದರತ.  ನಮಗ್ೆಲಿರಿಗೂ  ಸ್ನಾತ್ಂತ್ರ  ಇದೆ.  ಆಕಸ್ನಮತಚ  ಹೆೇಳಿದುರ,ೆ  
ನೇವು ದನಖಲೆಯನತು  ಕ್ೂೆಡಿ,  ಅವರತ  ದನಖಲೆಯನತು  ಕ್ೊಡಲ್ಲ.   

ಶ್ರೇ  ಮರಿತಿಬೆಬೇಗ್ೌಡ:-  ಸ್ರ್ನಮನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರ,ೆ ತ್ಮಗೂ  ಗ್ೊತಿುದೆ,   ಈ  ಸ್ಮಸ್ೆೆ  
ಏರೆ್ಂದರೆ, ಪಂಪಚಸ್ಟೆಚಗಳಿಗ್ ೆ7  ಗಂಟೆ  ವಿದತೆತಚ  ಕ್ೊಡತತ್ೆುೇವೆಂದತ  ಹೆೇಳಿ, ಈಗ 6 ಗಂಟೆಗ್ೆ  
ಬಂದ್ಧದನುರ.ೆ   ಕ್ೊಡತವಂತ್ಹ    6 ಗಂಟೆ   ಕೂಡ ಪ್ನಟಚಾಟೆೈಮ್ಚ  ಕ್ೊಡತತಿುದನುರ.ೆ   2 ಗಂಟೆ 
ಒಂದತ  ವೇೆಳೆ,  4 ಗಂಟ ೆ  ಒಂದತ ವೆೇಳೆ  ಕ್ೊಡತತಿುದನುರ.ೆ  ಅದತ ಸ್ಹ ರನತಿರ  ವೆೇಳೆ  
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ಕ್ೊಡತತಿುದನುರ.ೆ ರನತಿರ  10 ಗಂಟೆ ಮೇಲೆ   2  ಗಂಟೆ,   ಮತ್ೆು  ಬೆಳಗಿನ ಜನವ  3 ಗಂಟೆ  ಮೇಲೆ  
4  ಗಂಟೆ  ಕ್ೊಡತತ್ನುರೆ. ಈ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ shift ಮನಡಿದನುರ.ೆ 7  ಗಂಟೆ  ಹೊೇಗಿ  6 ಗಂಟೆ  
ಮನಡಿ ಅದನೂು  ಸ್ಹ shift  ಮನಡಿದನುರ.ೆ    

ಮನನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರ,ೆ ಇವತ್ತು  ರನಜೆದಲ್ಲಿ   ಯನವ   ರೈೆತ್ನತ   ಕೂಡ   ರನತಿರ ವೆೇಳೆ   
ಕ್ನಡಿಗೆ್  ಮತ್ತು ಬಯಲ್ಲಗ್ ೆ ಹೊೇಗಲ್ಲಕ್ೆೆ ಆಗತವುದ್ಧಲಿ.   ಏಕ್ೆಂದರ,ೆ  ಪ್ನರಣಿಗಳ  ಮತ್ತು  ಹನವುಗಳ  
ಕ್ನಟ.  ಚಿರತೆ್  ಮತ್ತು ಆರೆ್  ಕ್ನಟ.     ಹಿೇಗ್ನಗಿ ಅವರತ  ಆ ಸ್ಮಯದಲ್ಲಿ   ಹೂೆೇಗಲ್ಲಕ್ೆೆ  
ಆಗತವುದ್ಧಲಿ.  ಇವತ್ತು  ಆಟೊೇ  ಬಂದ್ಧದುರೂ   ಕೂಡ   ನಮಮ ಎಲೆಕರಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಪಂಪಚಸ್ಟೆಚಗಳು    
ಚನಲರೆ್ಯನಗಲ್ಲಕ್ೆೆ auto-generator ಗಳು  ಬಂದ್ಧದುರೂ  ಕೂಡ ಆ  ನೇರತ  ಎಲ್ಲಿ        
ಹೊೇಗತತ್ುದೆ  ಎಂದತ  ರೆ್ೂೇಡಬೆೇಕಲಿವೆೇ?    ಅಂತ್ಹ  ಒಂದತ ಪರಿಸಿಥತಿ  ಇದೆ.   ದಯಮನಡಿ  
ಇವತ್ತು    ರ್ನವು  ಇಂಧ್ನದ  ವಿಚನರವನಗಿ  ಸ್ಂಪೂಣಾವನಗಿ  ಸ್ನಾಲಂಬಿಯನಗಿದೆುೇವೆ.   
ಕರ್ನಾಟಕಕ್ೆೆ  ಅಗತ್ೆವನದ ಇಂಧ್ನವನತು  ಉತ್ನಪದರೆ್ ಮನಡತತಿುರತತ್ುೆೇವೆಂದತ ಘೂೇಷಣೆ   ಮನಡಿ    
ಬಹಳ  ವಷಾಗಳನಯಿತ್ತ.   ಏತ್ಕ್ೆೆ  ಹಗಲತ ಸ್ಮಯದಲ್ಲಿ  12 ಗಂಟೆ  ಕ್ನಲ  ರೈೆತ್ರಿಗ್ ೆ ವಿದತೆತಚ  
ಕ್ೊಡಲ್ಲಕ್ೆೆ  ಆಗತವುದ್ಧಲಿ? 

ಸ್ಭನಪತಿಯವರತ:- 7 ಗಂಟ ೆ ವಿದತೆತಚ  ಕ್ೂೆಟೆರೆ  ಸ್ನಕತ.  

ಶ್ರೇ  ಮರಿತಿಬೆಬೇಗ್ೌಡ:- ಸ್ರ್ನಮನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರ,ೆ   7  ಗಂಟೆ  ಇದತುದನತು  ಕಡಿಮ  
ಮನಡಿದನುರ.ೆ 12  ಗಂಟೆಗಳ ಕ್ನಲ   ನೇವು  ಏತ್ಕ್ೆೆ  ವಿದತೆತಚ  ಅನತು ಕ್ೂೆಡಲ್ಲಕ್ೆೆ  ಆಗತವುದ್ಧಲಿ? 
ಇವತ್ತು   ಕೃಷಿ  ಆದನಯ   ಯನವುದೆೇ  ಸ್ಕ್ನಾರಕ್ೆೆ  ಎಷತೆ  ಬರತತ್ುದ,ೆ   ಇವತ್ತು  ರೈೆತ್ನ 
ದತಡಿಮಯಿಂದ  ಎಷತೆ  ಆದನಯ  ಬರತತ್ುದೆ?  ಪರತಿಯಂದತ  ಆದನಯವೂ  ಕೂಡ   ಈ  
ಸ್ಕ್ನಾರಕ್ೆೆ  ಬರತವಂತ್ಹದತು   ಅಂದರೆ,   agriculture income ನಂದ 14.7% ರಷತೆ 
G.S.D.P. (Gross State Domestic Product)  ಬರತತ್ುದೆ.   
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ಶ್ರೇ ಎನ್ಚ.ರವಿಕತಮನರಚ:- ಮನನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರ,ೆ ಕೃಷಿಯಿಂದ ಶೆೇಕಡ ೨.೨% ರಷತೆ 
ಆದನಯ ಬರತತ್ುದೆ ಮನನೆ ಸ್ದಸ್ೆರತ  ಪತಸ್ುಕವನುಟತೆಕ್ೂೆಂಡತ ಅಂಕ-ಅಂಶವನತು  ಹೆೇಳಬೆೇಕತ.  
ಅಂಕ-ಅಂಶಗಳನತು  ನನಗೂ  ಹೆೇಳಲ್ಲಕ್ೆೆ  ಬರತತ್ುದೆ.  ಸ್ತಮಮ-ಸ್ತಮಮರೆ್ ತ್ಪತಪ ತ್ಪ್ನಪಗಿ 
ವರದ್ಧಯನತು    ಕ್ೊಡತವಂತ್ಹ ಅವಶೆಕತ್ ೆ ಇಲಿ.    ನಮಮ ಪತಸ್ುಕ  ತ್ೆಗೆ್ದತ  ರೆ್ೂೇಡಿ.   2%  
ಕೃಷಿಯಿಂದ ಬರತತ್ುದೆ.  9%....   

(ಗ್ೊಂದಲ) 

ಶ್ರೇ  ಬಿ.ಕೆ್. ಹರಿಪರಸ್ನದ್:-   ಮನನೆ ಸ್ದಸ್ೆರತ ಸ್ತಳಾನತು  ಹೆೇಳುತಿುದನುರೆ.   ಅದತ ಸ್ತಳಿಾನ 
ಕಂತ್.ೆ  The Hon’ble Member is telling the facts and figures.  

ಶ್ರೇ  ಮರಿತಿಬೆಬೇಗ್ೌಡ: -   ಆಯವೆಯದ ಪಟ ಸ್ಂಖೆೆ   8  ರಲ್ಲಿ    ಮದೆಮನವಧಿ  
ವಿತಿುೇಯ   ಯೇಜರೆ್. ರೆ್ೂೇಡಿ.  2022-26ರಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಯಿಂದ  14.7% ರಷತೆ  G.S.D.P. 
contribution  ಬರತತ್ುದೆ.  ಇದತ  ಕೃಷಿಯ  ಕ್ೂೆಡತಗ್.ೆ      

(ಗ್ೊಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಲಕ್ಷಮಣ  ಸ್ಂಗಪಪ ಸ್ವದ್ಧ:- ನಮಗ್ೆ ರ್ನಗಪತರದಲ್ಲಿ  ಬೆಣೆಣ ಕ್ೂೆಡತವಂತ್ಹದತು  ಸ್ತ್ೆ  
ಇದೆ.   

(ಗ್ೊಂದಲ) 

ಶ್ರೇ  ಬಿ.ಕ್.ೆ ಹರಿಪರಸ್ನದ್:-  ತ್ನವು  ಬೂಿ  ಫಿಲಂ  ರೆ್ೂೇಡಿದತು  ಸ್ಹ ಸ್ತ್ೆ  ಇದೆ.   ಸ್ತ್ೆ  
ನನಗೂ  ಗ್ೊತಿುದೆ. 

(ಗ್ೊಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ವೆೈ.ಎ. ರ್ನರನಯಣಸ್ನಾಮ: ಪರತಿಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರಿಗ್ ೆಒಂದತ ಗ್ೌರವ ಸ್ನಥನ-ಮನನ ಇದೆ. 
ಅವರತ ಈ ರಿೇತಿ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದೆೇ?  
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ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗ್ೌಡ:- ಮನಹಿತಿ  ಇಲಿದ ೆ  ಬನಯಿಗ್ೆ  ಬಂದ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ  
ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದನುರ.ೆ    ಇಲ್ಲಿ  ರೆ್ೂೇಡಿ,  ರ್ನನತ  ತ್ೊೇರಿಸ್ತತ್ುೆೇರೆ್. ಏರ್ನದರೂ  ತಿದತುಪಡಿ  ಇದುರೆ  
ತಿದ್ಧುಕ್ೊಳುಾತ್ೆುೇರ್.ೆ  

ಸ್ಭನಪತಿಯವರತ:    ಕಳುಹಿಸಿ,    ಇಬಬರನತು    ಆ  ಕಡ ೆ  ಕಳುಹಿಸಿ.   

ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗ್ೌಡ:-  ಮನನೆ  ಸ್ಭನಪತಿಯವರ,ೆ ಇನತು 14.7% ಆದನಯವನತು  ಕ್ೊಟೆರೆ,  
ಅದಕ್ೆೆ   ಬಜೆಟಚನಲ್ಲಿ  ಅನತದನನ    ಕ್ೊಟಿೆರತವಂತ್ಹದತು  3%.  ರೆ್ೂೇಡಿ.  G.S.D.P. ಗೆ್ 14.7%  
ರಷತೆ  ಕ್ೊಡತಗ್ೆಯನತು  ಕ್ೊಡತವಂತ್ಹ ಕೃಷಿಗ್ೆ  ರ್ನವು ಅನತದನನವನತು  ಕ್ೊಟಿೆರತವುದತ 3%  
ಮನತ್ರ.  ರೈೆತ್ರಿಗ್ ೆ ಕ್ೆಲಸ್  ಮನಡಿದೆುೇವೆ,  ರೈೆತ್ರನತು  ಬಂಗ್ನರ  ಮನಡಿದೆುೇವೆ,    ಈ  ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ  
ಹೆೇಳಿಕ್ೂೆಳುಾವುದೆೇನತ? ದತಪಪಟತೆ  ಬೆಲ.ೆ   

  ಮನನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರ,ೆ  ದಯಮನಡಿ ರ್ನನತ  ರೈೆತ್ರ ಪಂಪಚಸ್ಟೆಚಗಳಿಗ್ೆ,  ಕನಷೆ  10 
ಗಂಟೆಯನದರೂ ಸ್ಹ  ಹಗಲತ  ಹೂೆತಿುನಲ್ಲಿ ವಿದತೆಚಛಕು  ಕ್ೂೆಡತವಂತ್ಹದುನತು ದಯವಿಟತೆ ಮನಡಿ,  
ತ್ನವು  ರಕ್ಷಣೆಗ್ ೆ ಬನು. ರೈೆತ್ರತ  ಉಳಿದರ ೆಮನತ್ರ  ರ್ನವು  ಮತ್ತು  ನೇವು   ಉಳಿಯತತ್ುೆೇವೆ, ಮತ್ೆು  
ಈ  ದೆೇಶ    ಉಳಿಯತತ್ುದೆ.     ಇದನತು  ದಯವಿಟತೆ  ಅಥಾಮನಡಿಕ್ೊಳಿಾ.    ರೆ್ೂೇಡಿ,   ಈ  
ಎಲೆಕರಸಿಟಿ  ವೆವಸೆ್ಥಗ್ೆ  ಸ್ಂಬಂಧ್ಪಟೆಹನಗ್ ೆ  ಬಲವಧ್ಾರೆ್ಗ್ ೆ ಒಂದತ ಸ್ಾಲಪವೂ  ಅವಕ್ನಶವನತು  
ಕ್ೊಡತತಿುಲಿ.   ಏನದುರೂ  ಈ  ಮೇಟರಚ  ಅನತು  ತ್ೆಗೆ್ದತ  ಹನಕ, ಆ  ಮೇಟರಚ ಹನಕ  ಎಂದತ  
ಹೆೇಳುತ್ನುರ.ೆ  ಇಲ್ಲಿ  ನಡಯೆತತಿುರತವುದತ  ಇಷತೆ  ಕ್ೆಲಸ್ ಮನತ್ರ.  ಸಿಸ್ೆಮ್ಚ  ಬಲವಧ್ಾರ್ೆಗ್ ೆ   
K.P.T.C.L ನಲ್ಲಿ ಏನೂ  ಕರಮ  ಇಲಿ.  ಯನವುದೆೇ ಬಜೆಟಚನಲ್ಲಿ ಹಣವನತು   ಇಟಿೆರತವುದ್ಧಲಿ.    
ಪರತಿ  ವಷಾವೂ ಸ್ಹ  ವಿದತೆತಚದರ  ಜನಸಿುಯನಗತತಿುರತತ್ುದೆ. 

            ಮತಂದತ.  

 

 



179 

                                                                                                                                                  ವಿಪ/15-03-2022   
“ wzÀÄÝ¥ÀrAiÀiÁUÀzÀ ¥Àæw/unedited copy/£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ¼À°è CxÀªÁ ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉUÁV G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀPÀÆqÀzÀÄ 

__________________________________________________________________________________ 

(354) 15.03.2022 04.30 ಎಸ್ಚವಿ-ವಿಕೆ್ (ಎಂಡಿ)         (ಸ್ಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಥತಿ) 

ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗ್ೌಡ (ಮತಂದತ):-  

ಹೊರರನಜೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಬಿಸಡಿಯನತು ಕ್ೊಟೆರೆ ನಮಮ ರನಜೆದಲ್ಲಿ ದರ ಹೆಚನಚಗತತಿುರತತ್ುದೆ.  ಆದರೆ ನೇವು 
ಎಲನಿ ಕಂಪನಗಳು ನಷೆದಲ್ಲಿ ನಡಯೆತತಿುವ ೆಎಂದತ ಹೆೇಳುತಿುೇರಿ.  ಏಕ್ೆ ನಷೆ ಅನತಭವಿಸ್ತತ್ುವೆ? ಪರತಿ 
ವಷಾವೂ ನೇವು ದರ ಹೆಚತಚ ಮನಡತತಿುೇರಿ.  ಎಲಿವನೂು ಮನಡತತಿುೇರಿ.  ಹನಗ್ನದರೆ ಖನಸ್ಗಿ 
ಕಂಪನಯವರಿಂದ ಖರಿೇದ್ಧ ಮನಡತವಲ್ಲಿ ಏರ್ನದರೂ ಲೂೆೇಪವನಗತತಿುದೆಯ್ದೇ? ಕಂಪನಗಳು ಏಕ್ ೆ
ಇಷ್ೆೆಲನಿ ನಷೆ ಅನತಭವಿಸ್ತತಿುವೆ? ರೈೆತ್ನಗ್ೆ ಟನರನ್ಸಚಫನಮಾರಚ ಅನತು ೨೪ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಕ್ೊಡತತ್ುೆೇವೆಂದತ ಹೆೇಳಿದ್ಧರಿ.  Additional TC ಹನಕಬೆೇಕ್ೆಂದರೆ ಒಂದತ ತಿಂಗಳು ಕಳೆದರೂ 
ಆಗತವುದ್ಧಲಿ. ಈ ಬೆೇಸಿಗೆ್ ಕ್ನಲದಲ್ಲಿ ರೈೆತ್ ಉಳಿಯತವುದತ ಹೆೇಗ್?ೆ Additional TC ಹನಕತವ 
ಕ್ನಯಾ ಒಂದತ ತಿಂಗಳನದರೂ ಆಗತವುದ್ಧಲಿ, ಅದಕ್ೆೆ ರೈೆತ್ ಹಣವನತು ಕಟತೆತ್ನುರೆ್.  ದಯಮನಡಿ 
ಕೂಡಲೇೆ ರೈೆತ್ರಿಗ್ ೆಟನರನ್ಸಚಫನಮಾರಚ ಸಿಗತವಂತ್ೆ ಮನಡಿಸಿ.   

ಕೃಷಿ ವಿಶಾವಿದನೆಲಯದಲ್ಲಿ ತ್ಳಿಗಳ ಸ್ಂಶೆ್ ೇಧ್ರ್ೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗ್ೆ ಅವಕ್ನಶ ಇದೆ. ಆದರೆ 
ಕೃಷಿ ವಿಶಾವಿದನೆಲಯದ ಎಲನಿ ಕಡಗೆಳಲ್ಲಿಯೂ ಬೂೆೇಧ್ಕ ಹತದೆುಗಳು ಅಂದರೆ teaching faculty 
ಖನಲ್ಲಯಿವ.ೆ  ದಯವಿಟತೆ ಅವುಗಳನತು ಭತಿಾ ಮನಡತವಂತ್ಹ ಕ್ೆಲಸ್ ಮನಡಬೇೆಕತ.  ಜೊತ್ೆಗೆ್ 
ಮಂಡೆದಲ್ಲಿ ವಿಸಿ ಫನರಂ ಎಂದತ ಇದೆ.  ಇದನತು ಮಹನರನಜರತ ಪ್ನರರಂಭ ಮನಡಿದತು, ಸ್ರಚ 
ಎಂ.ವಿಶೆಾೇಶಾರಯೆನವರ ಹಸೆ್ರನತು ಇಡಲನಗಿದ.ೆ  ಇಲ್ಲಿ ೬೦೦ ಎಕರ ೆಪರದೆೇಶವಿದತು, ರನಗಿ, ಕಬತಬ, ಭತ್ು 
ಮತಂತ್ನದವುಗಳ ಎಲನಿ ತ್ಳಿಗಳನತು ಸ್ಂಶೆ್ ೇಧ್ರ್ೆ ಮನಡಲನಗತತ್ುದೆ.  ಅಲ್ಲಿ ಸ್ನುತ್ಕ್ೊೇತ್ುರ 
ಕ್ೆೇಂದರವಿದತು, ಪಿ.ಹೆರ್.ಡಿಯನತು ಕ್ೊಡತತ್ನುರೆ.  ಇದನತು ಈ ಬನರಿಯ ಆಯವೆಯದಲ್ಲಿ 
ವಿಶಾವಿದನೆಲಯವರ್ನುಗಿ ಮನಡತತ್ನುರ ೆ ಎಂದತ ರ್ನನತ ಕ್ನಯತತಿುದುರ,ೆ ಅದನತು 
ವಿಶಾವಿದನೆಲಯವರ್ನುಗಿ ಮನಡಲೇೆ ಇಲಿ. ಇದತ ಎಂತ್ಹ ಜನಗ! ಮೈಸ್ೂರತ ಮಹನರನಜರತ 
ಮನಡಿರತವ ೬೦೦ ಎಕರಯೆತಳಾ ಪರದೆೇಶ.   ಮಂಡೆದ ಪಕೆದಲೆಿೇ ಇದತು, ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ುಮವನದ 
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ಸ್ಂಶೆ್ ೇಧ್ರ್ೆಗಳು ನಡಯೆತತಿುವೆ. ದಯಮನಡಿ ಅದನತು ವಿಶಾವಿದನೆಲಯವರ್ನುಗಿ ಮನಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ 
ರ್ನನತ ಘನ ಸ್ಕ್ನಾರದಲ್ಲಿ ಒತ್ನುಯ ಮನಡತತ್ುೆೇರೆ್.   

 ಮನನೆ ಯಡಿಯೂರಪಪನವರತ ರೈೆತ್ರ ಶನಲನತು ಹೂೆದತುಕ್ೊಂಡತ “ಕೃಷಿ ಬಜೆಟಚ”ಚ ಎಂದತ 
ಪರತ್ೆೆೇಕವನಗಿ ಒಂದತ ಬಜೆಟಚ ಅನತು ಮನಡಿದುರತ. ಕೃಷಿ ಬಜೆಟಚ ಎಂದತ ಒಂದತ ಪತಸ್ುಕ, ಇತ್ರ ೆ
ಬಜೆಟಚ ಎಂದತ ಒಂದತ ಪತಸ್ುಕವನತು ನಮಗ್ೆ ಕ್ೂೆಟಿೆದುರತ.  ರೈೆತ್ರ ಹಸಿರತ ಶನಲನತು ಹೊದತು, 
ಪರಮನಣ ವಚನ ಸಿಾೇಕರಿಸಿದರತ.  ನಮಮ ಸ್ಕ್ನಾರ ಬಂದರ ೆ ಸ್ನಾಮರ್ನಥನ್ಚ ವರದ್ಧಯನತು ಜನರಿಗ್ೆ 
ತ್ರತತ್ೆುೇವೆಂದತ ಮನನೆ ಪರಧನನಮಂತಿರಯವರತ ಹೇೆಳಿದುರತ. ಸ್ನಾಮರ್ನಥನ್ಚ ವರದ್ಧ ಜನರಿಗ್ ೆಬರಲೆೇ 
ಇಲಿ. ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜೆದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ವಲಯವನತು ಕ್ೆೈಗ್ನರಿಕ್ನ ವಲಯ ಎಂದತ ಮನಡಬೇೆಕತ. 
ಅದರಿಂದಲನದರೂ ಸ್ಾಲಪ ಏರ್ನದರೂ ಸ್ತಧನರಣೆಯನಗಲ್ಲ.   

 ಮನನೆ ಎಸ್.ಎಂ.ಕೃಷಣ ಅವರತ  ಮಟೆಮದಲ್ಲಗ್ೆ “ಸಿರೇಶಕು ಮಹಿಳನ ಸ್ಾಸ್ಹನಯ ಸ್ಂಘ”ಚ
ಎಂದತ ಈ ರನಜೆದಲ್ಲಿ ಪ್ನರರಂಭ ಮನಡಿದರತ.  ಅದತ ಇಡಿೇ ಭನರತ್ ದೇೆಶವರೆ್ುೇ ಆವರಿಸಿತ್ತ.  

 ಶ್ರೇಮತಿ ಭನರತಿ ಶೆಟಿೆ:- ಇಲಿ ಮನನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇೆ, ದ್ಧವಂಗತ್ ಅಟಲ್ಚ ಬಿಹನರಿ 
ವನಜಪ್ೆೇಯಿಯವರತ ಪರಧನನಯನಗಿದನುಗ ಸ್ಾಸ್ಹನಯ ಸ್ಂಘಗಳನತು ಕ್ೆೇಂದರದಲ್ಲಿ ಮನಡಿದುರತ.  
ನಂತ್ರ ನಮಮ ರನಜೆದಲ್ಲಿ ಮನನೆ ಎಸ್.ಎಂ.ಕೃಷಣ ಅವರತ ಸಿರೇಶಕು ಗತಂಪತಗಳನತು ಮನಡಿದುರತ.  
ಇಡಿೇ ಭನರತ್ದಲ್ಲಿ ಮದಲತ ಮನಡಿದತು ದ್ಧವಂಗತ್ ಅಟಲ್ಚ ಬಿಹನರಿ ವನಜಪ್ೆೇಯಿಯವರತ.   

 ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗ್ೌಡ:- ಮನನೆ ಭನರತಿ ಶೆಟಿೆಯವರೇೆ, ಮನನೆ ಅಟಲ್ಚ ಬಿಹನರಿ 
ವನಜಪ್ೆೇಯಿಯವರನತು ರ್ನವು ರೆ್ನಪಿಸಿಕ್ೂೆಳುಾತ್ೆುೇವೆ.  ದೊಡಿ ಮಹನತ್ಮರತ.  ಈ ಜಗತಿುನಲ್ಲಿ, ಈ 
ಭನರತ್ ದೆೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲನಿ ಜರ್ನಂಗದವರೂ, ಎಲನಿ ರನಜಕೇಯ ಪಕ್ಷದವರತ, ಎಲನಿ ಜನತಿ-
ಧ್ಮಾದವರೂ ಪಿರೇತಿಸ್ತವಂತ್ಹ ದೂೆಡಿ ವೆಕುತ್ಾ ದ್ಧವಂಗತ್ ವನಜಪ್ೆೇಯಿಯವರದತು.  ಆದರೆ ಈಗ 
ನಮಮ ಸ್ಕ್ನಾರದಲ್ಲಿ ಆ ಬದಿತ್ೆ ಇದೆಯ್ದೇ? ಇದತ ವನಜಪ್ೆೇಯಿ ಸ್ಕ್ನಾರವಲಿ.   
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 ಮನನೆ ಎಸ್.ಎಂ.ಕೃಷಣ ಅವರತ ಸ್ಾಸ್ಹನಯ ಸ್ಂಘ ತ್ೆಗೆ್ದತಕ್ೂೆಂಡತ ಬಂದ ಮೇಲ ೆ
ಮಹಿಳೆಯರಿಗ್ ೆಬನೆಂರ್ಚಗಳಿಂದ ಸ್ನಲ-ಸ್ವಲತ್ತು ಕ್ೂೆಟತೆ ಹದ್ಧರೆ್ೈದ್ಧಪಪತ್ತು ಮಂದ್ಧ ಸ್ೇೆರಿ ಸ್ಂಘ ರಚರೆ್ 
ಮನಡಿಕ್ೊಂಡತ ಅಲ್ಲಿ ಅವರತ ಆಥಿಾಕ ಬಳೆವಣಿಗ್ಯೆನತು ರೂಢಿಸಿಕ್ೂೆಳಾಬೇೆಕತ. ಬನೆಂಕಂಗಚ ಪದಿತಿ 
ರೂಢಿಯನಗಬೆೇಕ್ೆಂದತ ಇದನತು ತ್ರಲನಯಿತ್ತ. ಸ್ಹಕ್ನರ ಸ್ಂಘಗಳಿಂದ ಶೆೇ.೪ ರ ಬಡಿಿ ದರದಲ್ಲಿ 
ಅವರಿಗೆ್ ಸ್ನಲ ಕ್ೂೆಡತವ ವೆವಸೆ್ಥಯನತು ನೇವು ಮನಡಿದ್ಧುೇರಿ. ಮಹಿಳೆಯರತ ಸ್ಮನಜದಲ್ಲಿ 
ಪರಮತಖರನಗಿದತು, ಶೇೆ.೫೦ ಭನಗ ಮಹಿಳೆಯರಿದನುರ.ೆ  ಈ ಮಹಿಳೆಯರ ಆಥಿಾಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಆಗಬೇೆಕ್ನಗಿದ.ೆ  ಇದರಿಂದ ಎಲಿರ ಆಥಿಾಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನಗತತ್ುದೆ.  ಶೆೇ.೪ ರ ದರದ ಸ್ನಲವನತು ಬಡಿಿ 
ರಹಿತ್ವನಗಿ ಶ್ನೆ ಬಡಿಿ ದರದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ್ ಸ್ನಲ ಕ್ೊಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ ರ್ನನತ ಮನವಿ ಮನಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ  ಈ 
ಬನರಿಯ ಆಯವೆಯದಲ್ಲಿ ಇದನತು ಮನಡತತ್ನುರ ೆ ಎಂದತ ಭನವಿಸಿದೆುನತ. ಶ್ನೆ ಬಡಿಿ ದರದಲ್ಲಿ 
ಅವರಿಗೆ್ ಸ್ನಲ ಸ್ವಲತ್ುನತು ಕ್ೊಡಬೇೆಕತ. ಅವರ ಆಥಿಾಕ ಸ್ತಧನರಣೆಯನಗಬೆೇಕತ.  ಮಹಿಳೆಯರ 
ಸ್ಬಲ್ಲೇಕರಣದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇದನತು ಮನಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ ರ್ನನತ ವಿನಂತಿಸ್ತತ್ೆುೇರೆ್.   

ರೂ.೩ ಲಕ್ಷಗಳವರೆಗ್ ೆ ಶ್ನೆ ಬಡಿಿ ದರದಲ್ಲಿ ಬೆಳ ೆ ಸ್ನಲವನತು ನೇಡಲನಗತತಿುದ.ೆ ಇದರಿಂದ 
ರೈೆತ್ರಿಗ್ ೆಬಹಳಷತೆ ಅನತಕೂಲವನಗತತಿುದೆ.  ದಯವಿಟತೆ ಇದನತು ರೂ.೫ ಲಕ್ಷಗಳವರಗೆ್ ೆಹೆಚಿಚಸ್ತವ ಬಗೆ್ೆ 
ಸ್ಕ್ನಾರ ಒಂದತ ಚಿಂತ್ರೆ್ ಮನಡಬೇೆಕತ.   

ದ್ಧರ್ನಂಕ ೩೧.೦೧.೨೦೨೦ರಂದತ ಕ್ೊೇವಿಡಚ ಸ್ಂದಭಾದಲ್ಲಿ ಸ್ತಸಿುಯನಗಿದುವರಿಗ್ೆ ಬಡಿಿ ಮರ್ನು 
ಮನಡಿದುರತ.  ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ನಾರವನತು, ಮನನೆ ಮತಖೆಮಂತಿರಯವರನತು ಹನಗೂ ಮನನೆ 
ಸ್ಹಕ್ನರ ಸ್ಚಿವರನತು ಬಹಳವನಗಿ ಅಭಿನಂದ್ಧಸ್ತತ್ುೆೇರೆ್.  ದ್ಧರ್ನಂಕ ೩೦.೦೬.೨೦೨೦ಕ್ೆೆ ಹಣವನತು 
ಕಟಿೆಬಿಟೆರೆ ಬಡಿಿ ಕಟತೆವಂತಿಲಿ.  ಬಡಿಿಯನತು ಸ್ಕ್ನಾರ ತ್ತಂಬಿ ಕ್ೂೆಡತತ್ುದೆ ಎಂದತ ಮನಡಿದರತ. 
ಅದರಲ್ಲಿ ಶೆೇ.೫೦ಕೂೆ ಹಚೆತಚ ಮಂದ್ಧ ಸ್ನಲ ತಿೇರತವಳಿ ಮನಡಿದರತ. ಈಗ ಹೊಸ್ ಸ್ನಲ 
ತ್ೆಗೆ್ದತಕ್ೂೆಳುಾತಿುದನುರೆ.  ಆದರ ೆ ಶೆೇ.೪೦ ರಷತೆ ಮಂದ್ಧಗ್ ೆ ಹಣ ಲಭೆತ್ಯೆನಗದ ಕ್ನರಣ ಕಟೆಲ್ಲಕ್ೆೆ 
ಆಗಲ್ಲಲಿ. ಅಂತ್ಹವರಿಗ್ೆ ಇರ್ೂೆುಂದತ ಅವಧಿಯನತು ವಿಸ್ುರಣೆ ಮನಡಿದರೆ ಅವರತ ಕೂಡ ತಿೇರತವಳಿ 
ಮನಡಿ ಪತನಃ ಹೊಸ್ ಸ್ನಲ ತ್ೆಗೆ್ದತಕ್ೊಳುಾವಂತ್ ೆ ಆಗತತ್ುದ.ೆ ಹಣ ಕಟೆದ್ಧರತವುದರಿಂದ ಈಗ 
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ಯನರಿಗೂ ಹೊಸ್ ಸ್ನಲ ಸಿಗತತಿುಲಿ. ಆದುರಿಂದ ಈ ಕ್ೆಲಸ್ವನತು ದಯಮನಡಿ ಮನಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ 
ವಿನಂತಿ ಮನಡತತ್ೆುೇರ್ೆ.   

ನಮಮ ರ್ನಯಕರನದಂತ್ಹ ಮನನೆ ಹೆರ್ಚ.ಡಿ.ಕತಮನರಸ್ನಾಮಯವರತ ಕ್ನಂಗ್ೆರಸ್ಚ ಪಕ್ಷದೊಂದ್ಧಗ್ೆ 
ಮೈತಿರ ಸ್ಕ್ನಾರ ಇದನುಗ ರೂ. ೧ ಲಕ್ಷದವರೆಗ್ ೆಸ್ನಲ ಮರ್ನು ಮನಡಿದರತ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬಹಳಷತೆ ಮಂದ್ಧಗ್ ೆ
ಕ್ೆಲವು ದನಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ತ್ಪತಪಗಳಿದೆ, ಅವು ತಿದತುಪಡಿಯನಗಬೆೇಕತ ಎನತುವ ದೃಷಿೆಯಿಂದ ಇನೂು ಕೂಡ 
ಆ ಯೇಜರೆ್ಯಲ್ಲಿ ಹಣ ತ್ಲತಪಿಲಿ. ಈಗ ಅವೆಲಿವನತು ಮನಡಿ green sheet ಅನತು 
ಸಿದಿಪಡಿಸ್ಲನಗಿದ.ೆ   

ಶ್ರೇ ಎಸ್.ಟಿ.ಸ್ೂೆೇಮಶೆೇಖರ:- ಮನನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನೆ ಸಿದುರನಮಯೆನವರತ 
ರೂ.೫೦,೦೦೦ ಮನಡಿದಂತ್ಹ ಸ್ಂದಭಾದಲ್ಲಿ ಷರತ್ತುಗಳನತು ಹನಕಲ್ಲಲಿ. ರೂ.೧ ಲಕ್ಷ ಮರ್ನು 
ಮನಡಿದಂತ್ಹ ಸ್ಂದಭಾದಲ್ಲಿ ಷರತ್ತು ಹನಕದರತ.  ಎಪಿಎಲ್ಚ ಅಥವನ ಬಿಪಿಎಲ್ಚ ಕ್ನಡಚಾದನರರತ, 
ಪಿಂಚಣಿ ರಹಿತ್ರತ, ಆದನಯ ತೆ್ರಿಗೆ್ ಕಟೆದ್ಧರತವವರತ, ಪಹಣಿ ಮತಂತ್ನದವು ಅವರ 
ಹೆಸ್ರಿನಲ್ಲಿರಬೆೇಕತ. ಬನೆಂರ್ಚ ಅಕ್ೌಂಟಚ ಸ್ಂಖೆೆಯನತು ಕ್ೊಡಬೇೆಕತ ಎಂದತ ಮನಡಿದುರತ.  
ಶೆೇ.೯೦ರಷತೆ ಜನಕ್ೆೆ ಸ್ನಲ ಮರ್ನು ಆಗಿದ.ೆ  ಇನತು ೧೫,೦೦೦ ಜನಕ್ೆೆ ಅದನತು ಮನಡಿಕ್ೂೆಡಲತ ಎರಡತ 
ವಷಾದ್ಧಂದ ಶತ್ ಪರಯತ್ು ಪಡತತಿುದೆುೇವೆ.  ಬಿಪಿಎಲ್ಚ ಅಥವನ ಎಪಿಎಲ್ಚ ಕ್ನಡಚಾ, ಬನೆಂರ್ಚ 
ಅಕ್ೌಂಟಚ, ಪಿಂಚಣಿಯ ಮನಹಿತಿಗಳನತು ಕ್ೂೆಟೆರೆ ಇನತುಳಿದ ೧೫,೦೦೦ ಜನರಿಗೂ ಕಿಯರಚ ಆಗತತ್ುದೆ. 
ನೂರಕ್ೆೆ ನೂರರಷತೆ ಸ್ನಲ ಮರ್ನು ಮನಡಲನಗತವುದತ.    

ಶ್ರೇ ಕ್.ೆಟಿ.ಶ್ರೇಕಂಠೆೇಗ್ೌಡ:- ಮನನೆ ಸ್ಚಿವರೆೇ, ನರ್ುೆ ತ್ನವು ಇರಲ್ಲಲಿ.  ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನರ್ುೆ 
ರ್ನನತ ಪರಸ್ನುಪ ಮನಡಿದೆನತ. ಮಂಡೆ ಜಿಲೆಿಯಲ್ಲಿ ೩,೨೦೦ ಜನರದತು update ಆಗಿದ,ೆ feed ಕೂಡ 
ಆಗಿದ.ೆ ೩೯ ತಿಂಗಳು ಕಳದೆ್ಧದುರೂ ಅವರಿಗೆ್ ಹಣ ತ್ತಂಬಿರತವುದ್ಧಲಿ. ಈಗ ಅವರಿಗೆ್ ಹೊಸ್ ಸ್ನಲವೂ 
ಸಿಗತವುದ್ಧಲಿ.  ಮರ್ನು ಹಣವನೂು ತ್ತಂಬಲ್ಲಲಿ. ಈ ಪರಿಸಿಥತಿಯಲ್ಲಿ ಏನತ ಮನಡತವುದತ?  
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ಶ್ರೇ ಎಸ್.ಟಿ.ಸ್ೂೆೇಮಶೆೇಖರ:- ೫೫೦೦೦ ದಲ್ಲಿ ೪೦,೦೦೦ ಕಿಯರಚ ಆಗಿದ.ೆ ರೂ.೨೩೨ 
ಕ್ೊೇಟಿ ಆಥಿಾಕ ಇಲನಖಗೆ್ೆ ಹೊೇಗಿದ.ೆ  

ಶ್ರೇ ಕೆ್.ಟಿ.ಶ್ರೇಕಂಠೆೇಗ್ೌಡ:-  ಒಟತೆ ರೂ.೪೬೦ ಕ್ೂೆೇಟಿ ಬೆೇಕ್ನಗತತ್ುದೆ.   

ಶ್ರೇ ಎಸ್,ಟಿ.ಸ್ೂೆೇಮಶೆೇಖರ:- ಅದನೂು ಸ್ೇೆರಿಸಿ claim ಮನಡಿದೆುೇವ.ೆ ಮನನೆ 
ಮತಖೆಮಂತಿರಯವರತ ಒಪಿಪದನುರ,ೆ ಕಿಯರಚ ಆಗತತ್ುದೆ.  ಎರಡತ ವಷಾಗಳನದರೂ ೧೫,೦೦೦ ಜನರತ 
ಸ್ರಿಯನದ ದನಖಲೆಗಳನತು ಕ್ೊಡತತಿುಲಿ.  

ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗ್ೌಡ:- ಮನನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಏರೆ್ೇನತ conditions ಇವೆಯೇ 
ಅವುಗಳನತು ಸ್ರಳ ಮನಡಿಕ್ೊಡಿ ಎಂದತ ರ್ನನತ ಕ್ೆೇಳುವುದ್ಧಲಿ.  ಅವುಗಳ ಜೊತ್ೆಗೆ್ ಸ್ಣಣಪತಟೆ 
ತ್ಪತಪಗಳನತು ಮನುಸಿ ಅವರಿಗೆ್ ಆ ಸ್ೌಲಭೆವನತು ತ್ಲತಪಿಸ್ತವಂತ್ಹ ಕ್ೆಲಸ್ ಮನಡಬೇೆಕತ.  

ಮನನೆ ಸ್ಚಿವರೆೇ, ಮನನೆ ಮತಖೆಮಂತಿರಯವರನತು ಮತ್ತು ತ್ಮಮನತು ವಿಶೆೇಷವನಗಿ 
ಅಭಿನಂದ್ಧಸ್ತತ್ೆುೇರೆ್. ಯಶಸಿಾನ ವಿಮನ ಯೇಜರೆ್ಯನತು ಪತನಃ ಜನರಿಗ್ೆ ತ್ರತತಿುದತು, ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳಷತೆ 
ಲೊೇಪದೊೇಷಗಳಿದತು, ಅವುಗಳನತು ಸ್ರಿ ಮನಡತವಂತ್ಹ ಕ್ೆಲಸ್ವನತು ತ್ನವು ಮನಡಬೇೆಕತ.  ಇನೂು 
ಕ್ೆಲವು ಕ್ನಯಿಲೆಗಳಿಗ್ೆ, ಶಸ್ರಚಿಕತ್ೆಸಗಳಿಗ್ೆ ಅದನತು ವಿಸ್ುರಿಸಿ ಅದನತು ಜನರಿಗ್ೆ ತ್ನು.  ಅದರ ಪತಣೆ 
ನಮಗ್ೆ ಬರತತ್ುದೆ.  ವಿಶೇೆಷವನಗಿ ರ್ನನತ ತ್ಮಮನತು ಅಭಿನಂದ್ಧಸ್ತತ್ೆುೇರೆ್.   

(…ಮತಂದತ) 

(355) 15-03-2022 (4.40) ಕ್ೆಜಿ-ಎಂಡಿ                (ಸ್ಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಥತಿ)                 

ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗ್ೌಡ (ಮತಂದತ):- 

ಬಜೆಟಚ ಮತಂಚೆ ಸ್ಕ್ನಾರಿ ರ್ೌಕರರ ಬಗೆ್ೆ ಬನರಿ ಸಿಡಿಲತ, ಗತಡತಗತ ಬಹಳ ಆಗಿತ್ತು. 7 ರೆ್ೇ ವೇೆತ್ನ 
ಆಯೇಗ ರಚರೆ್ ಆಯಿತ್ತ. ಕ್ೆೇಂದರ ಮನದರಿ ವೆೇತ್ನ ಮತ್ತು ಹಳೆ  ಪಿಂಚಣಿ ಆಗಿಯ್ದೇ ಬಿಟಿೆತ್ತು 
ಎಂದತ ಹೆೇಳುತಿುದುರತ. ರ್ನನತ  ಅದನತು ಬಜೆಟಚ ಪತಸ್ುಕದಲ್ಲಿ ಓದತವುದೂೆಂದೆೇ ಬನಕ 
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ಅಂದತಕ್ೂೆಂಡಿದುೆ.  ಆದರ,ೆ ಏನತ ಆಗಿಲಿ. ನಮಮ ಸ್ಕ್ನಾರಿ ರ್ೌಕರರತ  ಕ್ೊೇವಿಡಚ-19 ಇದು 
ಸ್ಂದಭಾದಲ್ಲಿ  ಬಹಳ ಚೆರ್ನುಗಿ ಕ್ೆಲಸ್ ಮನಡಿದನುರ.ೆ ಆದುರಿಂದ, ದಯವಿಟತೆ ರನಜೆ ಸ್ಕ್ನಾರಿ 
ರ್ೌಕರರಿಗ್ ೆ 7ರೆ್ೇ ವೆೇತ್ನ ಆಯೇಗವನತು ರಚರೆ್ ಮನಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ ಒತ್ನುಯ ಮನಡತತ್ುೆೇರೆ್. 
ಹನಗೆ್ಯ್ದೇ, ಕ್ೆೇಂದರ ಸ್ಕ್ನಾರಿ ರ್ೌಕರರಿಗ್ ೆಕ್ೂೆಡತವ ಮನದರಿಯಲ್ಲಿಯ್ದೇ ರನಜೆ ಸ್ಕ್ನಾರಿ ರ್ೌಕರರಿಗೂ 
ವೆೇತ್ನವನತು ಕ್ೂೆಡಬೇೆಕ್ಂೆದತ ಮನವಿಯನತು ಮನಡತತ್ೆುೇರೆ್. ಈಗ್ನಗಲೆೇ ಛತಿುೇಸ್ಚಘಡ ಮತ್ತು 
ರನಜಸ್ನಥನ ರನಜೆಗಳಲ್ಲಿ Old Pension Scheme ಅನತು ಬಜೆಟಚನಲ್ಲಿ ಜನರಿಗ್ ೆತ್ಂದ್ಧದನುರೆ.  

      ಸ್ಭನಪತಿಯವರತ:- ಈಗ 2 ದ್ಧವಸ್ಗಳ ಹಿಂದ ೆಮನಡಿದನುರ.ೆ  

 ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗ್ೌಡ:- ಮನನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಆ ರನಜೆದವರತ 2 ದ್ಧವಸ್ಗಳ ಹಿಂದ ೆ
ಘೂೇಷಣೆ ಮನಡಿದನುರ.ೆ ಬಹಳಷತೆ ಸ್ಕ್ನಾರಿ ರ್ೌಕರರತ  ಹೊಸ್ ಪಿಂಚಣಿ ಯೇಜರೆ್ಯಡಿ ನವೃತಿು 
ಆದವರಿಗೆ್ ಅವರ ಮರ್ೆಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ೌರವ ಇಲಿದಂತ್ನಗಿದೆ. ಈಗ ಅವರತ ಜಿೇವನ ಮನಡತವುದತ ಬಹಳ 
ಕಷೆವನಗಿದ.ೆ ಅದರಲೂಿ Aided ಸ್ಂಸೆ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಲೆಸ್ ಮನಡತತಿುರತವವರಿಗ್ ೆ ಬಹಳ ಕಷೆವನಗಿದ.ೆ  
ಹನಗ್ನಗಿ, ದಯವಿಟತೆ ಹಳಯೆ ಪಿಂಚಣಿ ಯೇಜರೆ್ಯನತು ಜನರಿಗ್ ೆತ್ರಬೇೆಕತ.  ಹೊಸ್ ಪಿಂಚಣಿಯ 
ಯೇಜರೆ್ಯನತು ರದತು ಮನಡಬೇೆಕತ. ಇಲಿವೆಂದರೆ, ಯನವ ಉದೂೆೆೇಗಿಗಳು ರೆ್ಮಮದ್ಧಯಿಂದ 
ಬದತಕತವುದಕ್ೆೆ ಸ್ನಧ್ೆವಿಲಿ. ಬಹಳ ಸ್ಂಕಷೆ ಪರಿಸಿಥತಿ ಎದತರನಗತತ್ುದೆ. ಆದುರಿಂದ, ಈಗ ಆ ಎರಡತ 
ರನಜೆಗಳಲ್ಲಿ ಯನವ ರಿೇತಿ ಹಳೆಯ ಪಿಂಚಣಿಯನತು  ಮತ್ೆು ಜನರಿಗ್ ೆ ತ್ಂದ್ಧದನುರೆ, ಅದೇೆ 
ಮನದರಿಯಲ್ಲಿ ನಮಮ ರನಜೆದಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಅಧಿವೆೇಶನದಲ್ಲಿ ಘೂೇಷಣೆ ಮನಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ ಹನಗೂ 
7ರೆ್ೇ ವೆೇತ್ನ ಆಯೇಗವನತು ಸ್ಹ ಇದೆೇ ಬಜೆಟಚನಲ್ಲಿ ತ್ನವೆಲಿರೂ ಮನನೆ ಮತಖೆಮಂತಿರಯವರಿಗ್ೆ 
ಒತ್ುಡ ತ್ಂದತ ಮನಡಿಸ್ಬೆೇಕ್ೆಂದತ ರ್ನನತ ತ್ಮಮ  ಮೂಲಕ ಮನವಿ ಮನಡತತ್ೆುೇರೆ್. 
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09. ಪರಕಟಣ:ೆ 
  ಡನ:ವೆೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣಸ್ನಾಮಯವರನತು ಸ್ಕ್ನಾರಿ ಮತಖೆ ಸ್ಚೆೇತ್ಕರರ್ನುಗಿ 
     ರ್ೆೇಮಸಿರತವ ಬಗೆ್ೆ  

~~~ 
ಸ್ಭನಪತಿಯವರತ:- ಮರಿತಿಬೆಬೇಗ್ೌಡರವರೇೆ, ಒಂದತ ನಮಷ. ನಮಮ ಗ್ೆಳೆಯರನದ 

ಡನ||ವೆೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣಸ್ನಾಮಯವರ ಬಗೆ್ೆ ಒಂದತ ಪರಕಟಣ ೆಬಂದ್ಧದ.ೆ ಡನ||ವೆೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣಸ್ನಾಮ, 
ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುನ ಸ್ದಸ್ೆರತ, ಇವರನತು ತ್ಕ್ಷಣದ್ಧಂದ ಜನರಿಗ್ ೆ ಬರತವಂತ್ೆ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನ 
ಪರಿಷತಿುನ ಮತಖೆ ಸ್ಚೆೇತ್ಕರರರ್ನುಗಿ ರೆ್ೇಮಸ್ತವಂತ್ ೆ ಕ್ೊೇರಿದೆ. ಸ್ದನವು ಅನತಮೇದರೆ್ ಕ್ೊಟಿೆದೆ. 
ಇವತಿುನಂದ ಅವರತ ಮತಖೆಸ್ಚೆೇತ್ಕರರನಗಿ ಕ್ನಯಾ ನವಾಹಿಸ್ಲ್ಲದನುರೆ. 

(ಈ ಹಂತ್ದಲ್ಲಿ ಮನನೆ ಸ್ದಸ್ೆರತಗಳು ಮೇಜತ ತ್ಟಿೆ ಸ್ಂತ್ೊೇಷವನತು ವೆಕುಪಡಿಸಿದರತ) 

ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗ್ೌಡ:- ಮನನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇವತ್ತು ನನಗ್ ೆ ಬಹಳ 
ಸ್ಂತ್ೂೆೇಷವನಯಿತ್ತ.  

ಸ್ಭನಪತಿಯವರತ:- ಡನ||ವೆೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣಸ್ನಾಮಯವರತ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗ್ೌಡರವರ ಗ್ೆಳೆಯರತ. 
ಮರಿತಿಬೆಬೇಗ್ೌಡರವರತ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದುಂತ್ಹ ಸ್ಂದಭಾದಲ್ಲಿ ಆ ಪತ್ರ ಬಂತ್ತ ಅದಕ್ೆೆ ಅದನತು ಓದ್ಧದೆ. 

ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗ್ೌಡ:- ಮನನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇೆ, ನಮಗೂ ಅವರಿಗೂ ಬಹಳ 
ಸ್ಂಬಂಧ್ವಿದ.ೆ   

(ಈ ಹಂತ್ದಲ್ಲಿ ಮನನೆ ಸ್ದಸ್ೆರತಗಳು ಮನನೆ ಡನ||ವೆೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣಸ್ನಾಮಯವರತ ಇದು 
ಸ್ನಥನಕ್ೆೆ ತ್ೆರಳಿ ಅಭಿನಂದರೆ್ಗಳನತು ಸ್ಲ್ಲಿಸಿದರತ) 

ಸ್ಭನಪತಿಯವರತ:- ಡನ||ವೆೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣಸ್ನಾಮಯವರತ ಇನೂು ಮತಂದೆ ಸ್ರಿಯನಗಿ 
ಅವರ ಜನಗದಲ್ಲಿ ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂೆಂಡತ ಕ್ೆಲಸ್ ಮನಡಿದರೆ ಸ್ನಕತ.  
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ಶ್ರೇ ನಸಿೇರಚ ಅಹಮದ್ಚ:- ಮನನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಡನ||ವೆೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣಸ್ನಾಮಯವರಿಗ್ ೆ
ಸ್ಕ್ನಾರದ Chief Whip ಬಗೆ್ೆ ಸ್ಾಲಪ ಹೆೇಳಿಕ್ೊಡಬೇೆಕತ.  

ಸ್ಭನಪತಿಯವರತ:- ಆಯಿತ್ತ. ಎಲಿರೂ ಅವರವರ ಸ್ನಥನದಲ್ಲಿ ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂೆಳಿಾ. 
ರ್ನರನಯಣಸ್ನಾಮಯವರೇೆ, ತ್ನವು ತ್ಮಮ ಸ್ಥಳವನತು occupy ಮನಡಿಕ್ೊಳಿಾ.  

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.ೆಹರಿಪರಸ್ನದ್ಚ (ವಿರೂೆೇಧ್ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ):- ಮನನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈ 
ಸ್ದನದ ಪರವನಗಿ ನೂತ್ನವನಗಿ Chief Whip ಆಗಿ ರೆ್ೇಮಕಗ್ೊಂಡಿರತವಂತ್ಹ 
ಡನ||ವೆೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣಸ್ನಾಮಯವರಿಗ್ ೆಅಭಿನಂದರೆ್ಗಳನತು ಸ್ಲ್ಲಿಸ್ತತ್ೆುೇರ್ೆ. 

ಸ್ಭನಪತಿಯವರತ:- ರ್ನನತ ನಮಮಲೆಿರ ಪರವನಗಿ ಡನ||ವೆೈ.ಎ ರ್ನರನಯಣಸ್ನಾಮಯವರಿಗ್ ೆ
ಹೆೇಳುವುದೇೆರ್ೆಂದರ,ೆ ಅವರಿಗ್ ೆಕತಚಿಾ ಬಿಟತೆ ಎಲೂಿ ಅಡನಿಡಬೆೇಡವಂೆದತ ಹೇೆಳುತ್ೆುೇರ್ೆ. 

  ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.ೆಹರಿಪರಸ್ನದ್ಚ:- ಮನನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅದರ ಬಗೆ್ೆ Fevicol Company 
ರವರ ಜೊತ್ೆಗೆ್ ಮನತ್ರ್ನಡಬೆೇಕ್ನಗಿದ.ೆ  

ಸ್ಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನೆ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗ್ೌಡರವರತ ಮನತ್ರ್ನಡತವನಗ ಏಕ್ೆ ಹೆೇಳಿದೆುೇರ್ೆಂದರ,ೆ 
ಡನ||ವೆೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣಸ್ನಾಮಯವರಿಗ್ ೆಮತ್ತು ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗ್ೌಡರವರ ಬಗೆ್ೆ ಬಹಳ ಸ್ುೆೇಹ. ಅದಕ್ೆೆ 
ಅವರತ ಮನತ್ರ್ನಡತವನಗಲೆೇ ಬಂದ್ಧದ.ೆ ಅದತ ಒಳೆಾಯದತ ಬಂದ್ಧದ ೆಎಂದತ  ಹೆೇಳಿದೆ. 

೧೦. ವಿತಿುೇಯ ಕ್ನಯಾಕಲನಫ 

 ೨೦೨೨-೨೩ರ್ೇೆ ಸ್ನಲ್ಲನ ಆಯವೆಯ ಅಂದನಜತಗಳ ಮೇಲ್ಲನ ಮತಂದತವರೆದ ಚಚೆಾ  

ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗ್ೌಡ:- ಮನನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇೆ, ತ್ನವು ಇರತವವರವೆಿಗೂ ಅವರಿಗ್ೆ 
ಕಡಿವನಣ ಹನಕದಂತ್ನಗತತ್ುದೆ.  ಆ ಜನಗದಲ್ಲಿ ಕ್ೆಲಸ್ ಮನಡತವುದತ.   ಇದರಿಂದ ಬಹಳ 
ಸ್ಂತ್ೂೆೇಷವನಯಿತ್ತ. ಅವರಿಗೆ್ ಧ್ನೆವನದಗಳು.   ಕ್ನಡತ ಪ್ನರಣಿಗಳ ಹನವಳಿ ಜನಸಿುಯನಗಿ ಬೆಳ ೆ
ರಕ್ಷಣ ೆಮತ್ತು ರೈೆತ್ರನತು ರಕ್ಷಣ ೆಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ರೈೆಲಾೆ ಕಂಬಿಯ barricade ಹನಕತವುದಕ್ೆೆ ಪ್ನರರಂಭ 
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ಮನಡಿದನುರ.ೆ ಇದತ ತ್ತಂಬ ಯಶಾಸಿಯನಗಿ ಆರೆ್ ಹನವಳಿಯನತು ತ್ಡಗೆಟತೆವುದಕ್ೆೆ ತ್ತಂಬ 
ಪರಿಣನಮಕ್ನರಿಯನಗಿದೆ. ರ್ನವು  ಅಜಿಾ ಸ್ಮತಿಯ ಅಧ್ೆಕ್ಷರನಗಿದು ಶ್ರೇ ಎಂ.ಕ್ೆ.ಪ್ನರಣೇೆಶ್ಚರವರ 
ರೆ್ೇತ್ೃತ್ಾದಲ್ಲಿ ಬಂಡಿೇಪತರ ಮತ್ತು ರ್ನಗರಹೂೆಳೆ ಅರಣೆ ಪರದೆೇಶದಲ್ಲಿ ರೈೆಲೆ ಕಂಬಿ barricade 
ಹನಕರತವುದನತು ಹೊೇಗಿ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶ್ೇಲರ್ ೆ   ಮನಡಿದೆುೇವೆ.  ನಜಕೂೆ ಸ್ಹ ಅದತ ಬಹಳ 
ಪರಿಣನಮಕ್ನರಿಯನಗಿ ಯಶಾಸಿಯನಗತತಿುದೆ.  ಆ ಯೇಜರೆ್ಯನತು ಸ್ಂಪೂಣಾವನಗಿ 
ಅನತಷ್ನಠನಗ್ೊಳಿಸ್ಬೆೇಕ್ೆಂದರ,ೆ ಇನತು ಸ್ನಕಷತೆ ಅನತದನನ ಬೆೇಕ್ನಗತತ್ುದೆ.  ಇದಕ್ೆೆ  ಕ್ೆೇಂದರ ಸ್ಕ್ನಾರದ 
ಅನತದನನ ಸಿಗತತಿುಲಿವೆಂದತ ಇಲನಖನಧಿಕ್ನರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದರತ.  ಆದರೂ ಸ್ಹ, ಈ ಬನರಿ ಬಜೆಟಚನಲ್ಲಿ 
೧೦೦ ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪ್ನಯಿಗಳನತು ಚಿಕೆಮಂಗಳೂರತ, ಹನಸ್ನ ಮತ್ತು  ಕ್ೊಡಗತ ಭನಗಗಳಿಗ್ ೆ  ರೈೆಲೆಾ 
ಕಂಬಿ barricade ಅನತು ಹನಕತವುದಕ್ೆೆ ಕ್ೂೆಟಿೆದನುರೆ.  ರ್ನವು ಸ್ಮತಿಯಿಂದ ಹೊೇಗಿದುಂತ್ಹ 
ಸ್ಂದಭಾದಲ್ಲಿ ಬಂಡಿೇಪತರ ಅರಣೆ ವನೆಪಿುಯಲ್ಲಿ ಮಳೂರತ ವಲಯ  ಮತ್ತು ಸಿಗೆ್ೇವನಡಿ ಎಂದತ 
ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ stretch gap ಉಳಿದತಕ್ೂೆಂಡಿದೆ. ಅದನತು ಪೂರೈೆಸ್ದ್ಧರತವುದರಿಂದ  ಅಲ್ಲಿಂದ ಆರೆ್ಗಳು 
ಬಂದತ ಬಹಳ ತ್ೊಂದರ ೆಕ್ೊಡತತಿುವೆ.  ಆದುರಿಂದ,  ಈ ಅನತದನನದಲ್ಲಿಯೇ ಅಥವನ ಇನೂು ಸ್ಾಲಪ 
ಹೆಚಿಚಗ್ ೆಅನತದನನವನತು ಬಂಡಿೇಪತರ ವನೆಪಿುಯ  ಮಳೂರತ ಮತ್ತು ಸಿಗೆ್ೇವನಡಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಬನಕ 
ಇರತವ ರೈೆಲಾೆ ಕಂಬಿ barricade ಅನತು ಪೂಣಾಗ್ೊಳಿಸಿಕ್ೂೆಡಬೇೆಕತ.  ಈ ಮತಂಗಡ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ 
ಅದಕೂೆ ಸ್ಹ ಹಣ ಕ್ೂೆಡಬೆೇಕ್ೆಂದತ ರ್ನನತ ವಿನಂತಿ ಮನಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ  

ಮನನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇೆ, ವಿಧ್ವೆಯರಿಗ್ ೆ ಮತ್ತು ವಯೇವೃದುರಿಗ್ ೆ ಮನನೆ 
ಮತಖೆಮಂತಿರಯವರತ ಪರಮನಣ ವಚನವನತು ತ್ೆಗೆ್ದತಕ್ೊಂಡ ಕೂಡಲೇೆ ಮನನೆ ಬಸ್ವರನಜತ  
ಬೊಮನಮಯಿರವರತ ಮನಶನಸ್ನವನತು ಘೂೇಷಣೆ ಮನಡಿ ಸ್ತಮನರತ ೨೦೦ ರೂಪ್ನಯಿಗಳಷತೆ ಹೆಚಿಚಗ್ೆ 
ಮನಡಿದರತ.   ಇದತ ಬಹಳ ಒಳೆಾಯ ಕ್ೆಲಸ್. ಇದರ ಜೊತ್ೆಗೆ್ ರೈೆತ್ರ ಮಕೆಳ ವಿದನೆಭನೆಸ್ಕ್ೆೆ 
ವಿದನೆಥಿಾ ವೆೇತ್ನವನತು ಘೂೇಷಣೆ ಮನಡಿದನುರ.ೆ ಈ ಎರಡತ ವಿಚನರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ಹ ರ್ನನತ  
ಮನನೆ  ಮತಖೆಮಂತಿರಯವರನತು ಬಹಳ ಸ್ಂತ್ೂೆೇಷದ್ಧಂದ ಅಭಿನಂದ್ಧಸ್ತತ್ೆುೇರ್ೆ. ಇದರ ಜೊತ್ೆಗೆ್ 
ಮನಶನಸ್ನವನತು ಇನೂು ಸ್ಾಲಪ ಜನಸಿು ಮನಡಬೇೆಕ್ನಗಿತ್ತು ಎನತುವುದತ ನನು ಭನವರೆ್. ಏಕ್ೆಂದರ,ೆ ಅವರ 
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ಪರಿಸಿಥತಿ ಬಹಳ ಕ್ೆಟೆದನಗಿದೆ. ಆದುರಿಂದ, ಅದಕ್ೆೆ ಒತ್ತು ಕ್ೂೆಟೆರೆ, ಬಹಳ ಸ್ಂತ್ೂೆೇಷ. ಇನತು 
ಮತಂದೆಯನದರೂ ಸ್ಹ ಇದಕ್ೆೆ ಹೆಚತಚ ಒತ್ತು ಕ್ೊಡಲ್ಲ ಎಂದತ ಈ ವಿಚನರದಲ್ಲಿ ಮನನೆ 
ಮತಖೆಮಂತಿರಯವರಿಗ್ೆ ಅಭಿನಂದ್ಧಸ್ತತ್ೆುೇರೆ್.   

 ಮನನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇೆ, ನಮಮ ಭನರತ್ ಸ್ಕ್ನಾರದ  ಪರಧನನ ಮಂತಿರಯವರತ ಕೃಷಿ  
ಸ್ಂಬಂಧ್ ಮನಡಿದುಂತ್ಹ ಮೂರತ ಕ್ನಯಿದೆಗಳನತು ಬಹಳ ದೂೆಡಿ ಮನಸ್ತಸ ಮನಡಿ 
ಹಿಂಪಡೆದತಕ್ೂೆಂಡಿದನುರೆ. ಆದರೆ, ನಮಮ ರನಜೆ ಸ್ಕ್ನಾರ ಆ ಕ್ನಯಿದೆಗಳನತು ವನಪಸ್ತಸ 
ತ್ೆಗೆ್ದತಕ್ೂೆಳಾಲ್ಲಲಿ.  ಹನಗ್ನದರೆ, ಈ ವಿಚನರದಲ್ಲಿ ಕ್ೆೇಂದರ ಸ್ಕ್ನಾರದ ನಲತವು ಬೆೇರೇೆಯ್ದೇ? ರನಜೆ 
ಸ್ಕ್ನಾರದ ನಲತವು ಬೆೇರಯೆ್ದೇ? Double engine ಸ್ಕ್ನಾರ.  ಈ ಅಧಿವೆೇಶನದಲ್ಲಿ ಈ 
ಕ್ನಯಿದೆಗಳನತು ವನಪಸ್ತಸ ಪಡಯೆತತ್ನುರೆಂದತ ಭನವಿಸಿದೆು.  ಕ್ೆೇಂದರ ಸ್ಕ್ನಾರ ವನಪಸ್ತಸ 
ಪಡದೆ್ಧರತವಂತ್ಹ  ಮೂರತ ಕ್ನಯಿದೆಗಳನತು ನಮಮ ರನಜೆ ಸ್ಕ್ನಾರವೂ ಸ್ಹ  ವನಪಸ್ಚ 
ಪಡದೆತಕ್ೂೆಂಡತ ನಮಮ ರೈೆತ್ರ ಹಿತ್ಕ್ನಪ್ನಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ ಘನ ಸ್ಕ್ನಾರಲ್ಲಿ ಒತ್ನುಯ ಮನಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ  

 ಮನನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮರ್ ೆಮರ್ೆಗೆ್ ಕಂದನಯ ದನಖಲೆಗಳು ಎಂದತ ಮನಡಿದರತ. 
ಈಗ ಕಂದನಯ ಸ್ಚಿವರತ ಸ್ದನದಲ್ಲಿ ಇಲಿ.   ಮನನೆ ಸ್ಚಿವರತ ಇಲಿದ್ಧದುರೂ ಸ್ಹ ಪರವನಗಿಲಿ.  

  ಸ್ಭನಪತಿಯವರತ:- ಮರಿತಿಬೆಬೇಗ್ೌಡರವರೇೆ, ತ್ಮಗ್ೆ ಯನರತ ಬೆೇಕ್ನಗಿತ್ತು? 

  ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗ್ೌಡ:- ಮನನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನೆ ಕಂದನಯ ಸ್ಚಿವರತ. ಒಂದತ 
ಅಥವನ ಎರಡತ ಆರಚಟಿಸಿ ಗಳನತು ಒಂದತ ಕವರಚನಲ್ಲಿ ಹನಕ ರೈೆತ್ರಿಗ್ ೆ ಕ್ೊಟಿೆದನುರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 
ಭೂದನಖಲೆಗಳು, ಎಂ.ಆರಚ.ಪರತಿಯನಗಲ್ಲ, ನಕ್ೆಯನಗಲ್ಲ ಆ ಕವರಚನಲ್ಲಿ ಬೆೇರೆ ಯನವುದತ ಇಲಿ. 
ಇದಕ್ೆೆ ಪರತ್ೆೆೇಕವನಗಿ ಒಂದತ  ಜನಹಿೇರನತ್ನತು ಕ್ೊಟಿೆದನುರ.ೆ ಆ ಕವರಚನ ಮೇಲೆ ಮನನೆ ಪರಧನನ 
ಮಂತಿರಯವರ, ಮನನೆ ಮತಖೆ ಮಂತಿರಯವರ ಹನಗೂ ಕಂದನಯ ಸ್ಚಿವರತ ಭನವಚಿತ್ರಗಳನತು 
ಹನಕದನುರ.ೆ  ಇದನತು ಮನಡತತ್ನುರಯೆ್ದೇ? ಇದತ ಚತರ್ನವಣೆಯ ಪರಚನರವೆೇ? ಇದತ ರೈೆತ್ರಿಗ್ ೆ ರೆ್ರವು 
ಮನಡತತಿುರತವುದೆೇ? ದಯವಿಟತೆ ತ್ನವು ಯೇಚರ್ೆ ಮನಡಿ. ಸ್ಕ್ನಾರದ ಹಣ ಸ್ನಜಾನಕರ ಹಣ.  
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(ಈ ಹಂತ್ದಲ್ಲಿ ಮನನೆ ಸ್ದಸ್ೆರತ   ಕವರಿನ  ಮೇಲೆ  ಭನವಚಿತ್ರಗಳು  ಇರತವುದನತು 
ಸ್ಭೆಗ್ ೆತ್ೊೇರಿಸಿದರತ) 

(ಮತಂದತ.,)  
 

(356) 15-03-2022 (4.50) ಎಂ.ವಿ-ಬಿಎನ್ಚಎಸ್       (ಸ್ಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಥತಿ) 

ಶ್ರೇ ಎಸ್.ಎಲ್.ಭೊೇಜೆೇಗ್ೌಡ (ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್ೆೇತ್ರ):- ಮನನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇವತಿುನ ದ್ಧವಸ್ 
ಪಹಣೆ ಯನವ ರಿೇತಿ ಇದೆ ಎಂದರೆ, mobile app ಅನತು open ಮನಡಿದರೆ, ಒಂದತ ಸ್ಕೆ್ೆಂಡಚನಲ್ಲಿ 
ಸಿಗತತ್ುದೆ. ಎಲ್ಲಿ ಬೆೇಕ್ನದರೂ ಐದತ ನಮಷದಲ್ಲಿ ಸಿಗತತ್ುದೆ ಇದತ ದೊಡಿ ಮಹತ್ನೆಯಾವಲಿ. ಪ್ೂೆೇಡಿ 
ಮತ್ತು ಪ್ೌತಿಖನತ್ೆಯ ವಿಚನರ.  

(ಈ ಹಂತ್ದಲ್ಲಿ ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್ಚರವರನದ ಮನನೆ ಕ್ೆ.ಟಿ.ಶ್ರೇಕಂಠೆೇಗ್ೌಡರತ ಪಿೇಠವನತು 
ಅಲಂಕರಿಸಿದರತ) 

ಅವತ್ತು “P”ಚನಂಬರಚ ಬಗೆ್ೆ ಎಲಿರೂ ಸ್ಹ ಮನತ್ರ್ನಡಿದರತ. ಈಗ “P”ಚನಂಬರಚಗೆ್ ಏನದರೂ ಅಜಿಾ 
ಹನಕ, ಆ “P”ಚ ಚ ನಂಬರಚ ಸಿಗತವುದಕ್ೆೆ ಕಷೆಪಟತೆ ಓಡನಡಿದರ ಕನಷಠಪಕ್ಷ ಆರತ ತಿಂಗಳು ಬೆೇಕತ. 
ಇಂತ್ಹ ಪರಿಸಿಥತಿ ಇರಬೇೆಕ್ನದರ,ೆ ಇದತ ಯನವ ರಿೇತಿಯ ಕಂದನಯ ದನಖಲೆ? ಇದನತು 
ತ್ೆಗೆ್ದತಕ್ೂೆಂಡತ ಏನತ ಉಪಿಪನಕ್ನಯಿ ಹನಕಕ್ೊಳುಾವುದೆೇ? ಪಹಣಿ ತ್ೆಗೆ್ದತಕ್ೂೆಂಡತ ಏನತ 
ಮನಡತವುದತ. ರ್ನನತ ಬೇೆಕ್ನದರ ೆ ಆ ಪಹಣಿಯನತು ಐದತ ನಮಷಕ್ೆೆ ಕ್ೂೆಡಿಸ್ತತ್ೆುೇರೆ್. ಅವರತ 
ಕ್ೊಡತವುದೆೇ ಬೇೆಡ.  

ಶ್ರೇಮತಿ ಭನರತಿ ಶೆಟಿೆ:- ಮನನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಎಲನಿ ದನಖಲೆಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗತತ್ುವ?ೆ  

(ಗ್ೊಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಎಸ್.ಎಲ್.ಭೊೇಜೇೆಗ್ೌಡ:- ಮನನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಎಲನಿ ಅಲೆಿೇ ಸಿಗತತ್ುದ.ೆ  

(ಗ್ೊಂದಲ) 

ಶ್ರೇಮತಿ ಭನರತಿ ಶೆಟಿೆ:- ಮನನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಎಲನಿ ದನಖಲೆಗಳು ಸಿಗತವುದ್ಧಲಿ. 
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(ಗ್ೊಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಎಸ್.ಎಲ್.ಭೊೇಜೇೆಗ್ೌಡ:- ಮನನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇದನತು ಸ್ವೆೇಾ ಇಲನಖಯೆಲ್ಲಿ 
expect ಮನಡಿದರ,ೆ ಅವತ್ತು ಕಂದನಯ ಇಲನಖೆ ಸ್ಾಚಚವೆಂದತ ಹೇೆಳುತ್ೆುೇರ್ೆ.  

ಶ್ರೇ ಕ್ೊೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ್ ಪೂಜನರಿ:- ಮನನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನೆ 
ಎಸ್.ಎಲ್.ಭೂೆೇಜೇೆಗ್ೌಡರತ ಐದತ ನಮಷದಲ್ಲಿ ಆರಚ.ಟಿ.ಸಿ. ಕ್ೊಡಿಸ್ತತ್ೆುೇರೆ್ಂದತ ಹೆೇಳಿದರತ. ಇದತ 
ಒಂದತ ಭನಗ. ಸ್ಕ್ನಾರದ ವೆವಸೆ್ಥಯಲ್ಲಿ ಐದತ ನಮಷದಲ್ಲಿ ಕ್ೊಡತವುದಕ್ೆೆ ಅವಕ್ನಶ ಮನಡಲನಗಿದೆ. 

(ಗ್ೊಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಎನ್.ರವಿಕತಮನರ:- ಮನನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮೂರತ ವಷಾಗಳ ಹಿಂದೆ 
ವಷ್ನಾನತಗಟೆಲ,ೆ ಉದನಹರಣೆಗ್;ೆಚ “ಕಸ್ನನ್ಚ ಸ್ಮನಮನ್ಚ ಯೇಜರೆ್”ಚ ಅರೆ್ೇಕರಿಗ್ ೆ ಬರತತಿುಲಿ ಅದತ 
ಏಕ್ೆಂದರ,ೆ ಅವರತಗಳ ಖನತ್ೆಗಳು ವಿಭಜರೆ್ಯನಗಿಲಿ. ಅವರ ಬಳಿ ಬೇೆಕ್ನದಂತ್ಹ ಭೂ ದನಖಲೆಗಳು 
ಇಲಿ. ಪರಿಣನಮವನಗಿ ಯನರತ ಬಡ ರೈೆತ್ರತ ಇದನುರ ೆ ಅವರಿಗೆ್ “ಕಸ್ನನ್ಚ ಸ್ಮನಮನ್ಚ ಯೇಜರೆ್”ಚ
ಸಿಗತತಿುಲಿ. ಈ ರಿೇತಿ ಕ್ೆೇಂದರ ಸ್ಕ್ನಾರದ ಮತ್ತು ರನಜೆ ಸ್ಕ್ನಾರದ ಅನತಕೂಲತ್ೆಗಳು ರೆ್ೇರವನಗಿ 
ಅವರ ಖನತೆ್ಗ್ ೆಬರಬೆೇಕತ ಎನತುವುದನದರೆ, ಅವರ ಬಳಿ ಜಮೇನತ ಮತ್ತು ಮರ್ೆಗೆ್ ಸ್ಂಬಂಧ್ಪಟೆಂತ್ಹ 
ಮತ್ತು ಕಂದನಯಕ್ೆೆ ಸ್ಂಬಂಧ್ಪಟೆಂತ್ಹ ಎಲನಿ ದನಖಲನತಿಗಳನತು ಅವರ ಮರ್ೆಗಳಿಗ್ೆ 
ತ್ಲತಪಿಸ್ತವಂತ್ಹ ಒಂದತ ಅಭೂತ್ಪೂವಾವನದ ಕ್ಲೆಸ್ವನತು ಈ ಸ್ಕ್ನಾರ ಮನಡತತಿುದೆ. ಆದರೆ, 
ಇದನತು ಸ್ಹಿಸಿಕ್ೂೆಳಾಲನರದೆ ಮನನೆ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗ್ೌಡರತ ತ್ಮಮ ಹೂೆಟೆೆ ಉರಿಸಿಕ್ೂೆಳುಾತಿುದನುರೆ. ಅವರಿಗೆ್ 
ಇದನತು ತ್ಡದೆತಕ್ೊಳುಾವುದಕ್ೆೆ ಆಗತತಿುಲಿ.  

(ಗ್ೊಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ನಸಿೇರಚ ಅಹಮದ್:- ಮನನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇೆ,… 

ಶ್ರೇ ಎನ್.ರವಿಕತಮನರ:- ಮನನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈಗ ಮರ್ ೆ ಮರ್ೆಗೆ್ ನೇರತ 
ಒದಗಿಸ್ತವುದತ ಮತ್ತು ಮರ್ ೆ ಮರ್ೆಗೆ್ ಕಂದನಯದ certificate ಗಳನತು ನೇಡತವುದನತು ಟಿೇಕ್ೆ 
ಮನಡತತ್ನುರ.ೆ New Education Policy ತ್ರದ ೆ ಇವರಿಗ್ ೆಅದೆೇ ಬಿರಟಿಷರ ಕ್ನಲದ ನೇತಿಯ್ದೇ 
ಬೆೇಕ್ೆ?  ಮನನೆ ಪರಧನನ ಮಂತಿರಗಳನದ ಶ್ರೇ ನರೇೆಂದರ ಮೇದ್ಧಯವರ ಹೆಸ್ರತ ಹೆೇಳಿದರ ೆ ಇವರ 
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ಹೊಟೆೆಗ್ ೆಬೆಂಕ ಬಿೇಳುತ್ುದ.ೆ ಮರ್ ೆಮರ್ೆಗಳಿಗೆ್ ಅನತಕೂಲತ್ೆಗಳನತು ತ್ಲತಪಿಸ್ತತ್ೆುೇವೆಂದತ ಹೆೇಳಿದರತ 
ಸ್ಹ ಅವರ ಹೊಟೆೆಗ್ೆ ಬೆಂಕ ಇಟತೆಕ್ೂೆಳುಾತ್ನುರೆ.  

(ಗ್ೊಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಡಿ.ಎಸ್.ಅರತಣ್ಚ (ಸ್ಥಳಿೇಯ ಸ್ಂಸೆ್ಥಗಳ ಕ್ೆೇತ್ರ):- ಮನನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ಸ್ಹ 
ಕಂದನಯ ಇಲನಖಯೆ ರ್ನಲೆೆೈದತ ಗ್ನರಮಪಂಚನಯಿತಿಯ ಕ್ನಯಾಕರಮಗಳಿಗ್ ೆಹೊೇಗಿದುೆ. ಕಂದನಯ 
ಇಲನಖಯೆಿಂದ ಮನಡತತಿುರತವ ಕ್ನಯಾಕರಮ ಬಹಳ ಅದತುತ್ವನದಂತ್ಹ ಕ್ನಯಾಕರಮವನಗಿದೆ. ಈಗ 
ಪಹಣಿ, ಅಟನಿಸ್ಚ, ಜನತಿ ಮತ್ತು ಆದನಯ ಪರಮನಣ ಪತ್ರಗಳನತು ನೇಡಲನಗತತ್ುದೆ. ಖಂಡಿತ್ವನಗಿ ಅಲ್ಲಿ 
ಇದುಂತ್ಹ ರೈೆತ್ರತ ತ್ನಲೂಿಕತ ಕಛೆೇರಿಗಳಿಗ್ೆ ಹೊೇಗತವುದಕ್ೆೆ ಬಹಳ ಕಷೆವನಗತತ್ುದೆ. ಇದರಿಂದ 
ರೈೆತ್ರಿಗ್ ೆಸ್ನವಿರನರತ ರೂಪ್ನಯಿ ಹಣ ಖಚನಾಗತತ್ುದೆ. ಆದರೆ, ಈಗ ಅವರ ಮರೆ್ ಬನಗಿಲ್ಲಗ್ ೆಹೊೇಗಿ 
ಸ್ೇೆವೆಗಳನತು ಒದಗಿಸ್ಲನಗತತ್ುದೆ. 

ಶ್ರೇ ನಸಿೇರಚ ಅಹಮದ್:- ಮನನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನೆ ಎನ್.ರವಿಕತಮನರಚರವರಿಗ್ ೆ
ಹತದೆು ಖನಲ್ಲ ಇಲಿವೆಂದತ ಹೇೆಳಿ. 

(ಗ್ೊಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಸಿ.ಎನ್.ಮಂಜೆೇಗ್ೌಡ:- ಮನನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈಗ ಇವರತ ಏನತ ಆರ.ಟಿ.ಸಿ. 
ಮತ್ತು ಭೂ ದನಖಲನತಿಗಳ ಬಗೆ್ೆ ಹೆೇಳುತ್ನುರೆ. ಈಗ ಮಬೆೈಲ್ಚನಲ್ಲಿ open ಮನಡಿದರೆ, ಅವುಗಳು 
ಸಿಗತತ್ುವೆ. 

ಶ್ರೇ ಡಿ.ಎಸ್.ಅರತಣ್ಚ:- ಮನನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅದತ ಎಲಿರ ಬಳಿ ಇರತವುದ್ಧಲಿ. 

(ಗ್ೊಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಸಿ.ಎನ್.ಮಂಜೆೇಗ್ೌಡ:- ಮನನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈಗ ಎಲಿರ ಬಳಿ ಇಲಿದೆೇ 
ಹೊೇದರ,ೆ ಅವರತ ರ್ನಡ ಕಛೆೇರಿಗ್ ೆಹೊೇದರ ೆಬಹಳ ಸ್ತಲಭವನಗಿ ಸಿಗತತ್ುದೆ.  

(ಗ್ೊಂದಲ) 
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ಶ್ರೇ ಡಿ.ಎಸ್.ಅರತಣ್ಚ:- ಮನನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಆ ರಿೇತಿಯನದರೆ ಹಣ ಖಚನಾಗಿ ಅವರ 
ಸ್ಮಯ ಹನಳನಗತತ್ುದೆ.  

ಶ್ರೇ ಎಂ.ಕ್.ೆಪ್ನರಣೆೇಶ್:- ಮನನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನೆ ಸ್ದಸ್ೆರತ ತ್ೊೇರಿಸಿದಂತ್ಹ ಆ 
ಒಂದತ ಪ್ೆೇಜ್ಚನಂದ ಇಡಿೇ ಸ್ದನವೆೇ divert ಆಯಿತ್ತ. 

 

(ಗ್ೊಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗ್ೌಡ (ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್ೆೇತ್ರ):- ಮನನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈ ರಿೇತಿಯನದರೆ ರ್ನನತ 
ಹೆೇಗ್ ೆಮನತ್ರ್ನಡತವುದತ? 

ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್:- ಮನನೆ ಸಿ.ಎನ್.ಮಂಜೆೇಗ್ೌಡ, ಮನನೆ ಎನ್.ರವಿಕತಮನರಚ ಮತ್ತು 
ಮನನೆ ಡಿ.ಎಸ್.ಅರತಣ್ಚ ರವರತಗಳು ದಯವಿಟತೆ ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂೆಳಿಾ. ದಯವಿಟತೆ ಮನನೆ 
ಮರಿತಿಬೆಬೇಗ್ೌಡರತ ಮನತ್ರ್ನಡಬೆೇಕತ. ಈಗ ಸ್ಮಯವಿಲಿ ಸ್ನಕತ ಮನಡಿ. ಮನನೆ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗ್ೌಡರ ೆ
ನೇವು yield ಆಗಬೇೆಡಿ.  

ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗ್ೌಡ:- ಮನನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅವರತಗಳಿಗ್ೆ ಸ್ಮಯ ನೇಡಿದನಗ 
ಅವರತ ಮನತ್ರ್ನಡಲ್ಲ. ಮನನೆ ಎನ್.ರವಿಕತಮನರಚರವರ,ೆ ತ್ನವು ಎರಡತ ಗಂಟೆಗಳ ಕ್ನಲ ನನುನತು 
ಕತರಿತ್ತ ಮನತ್ರ್ನಡಿದರೂ ಸ್ಹ ರ್ನನತ ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂೆಂಡತ ಕ್ೆೇಳಿಸಿಕ್ೂೆಳುಾತ್ೆುೇರ್ೆ. ದಯವಿಟತೆ ಮನನೆ 
ಎನ್.ರವಿಕತಮನರಚರವರನತು ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂೆಳುಾವುದಕ್ೆೆ ತಿಳಿಸಿ. 

ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್:- ಮನನೆ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗ್ೌಡರ,ೆ ತ್ನವು ನನು ಕಡ ೆ ರೆ್ೂೇಡಿಕ್ೊಂಡತ 
ಮನತ್ರ್ನಡಿ. 

ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗ್ೌಡ:- ಮನನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅವರ ಪಕ್ಷದವರತ ಮನನೆ ಎನ್.
ರವಿಕತಮನರಚರವರನತು ಮಂತಿರಗಳರ್ನುಗಿ ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ನಾರದ ಮತಖೆ ಸ್ಚೆೇತ್ಕರರ್ನುಗಿಯೂ ಸ್ಹ 
ಮನಡಲ್ಲಲಿ. ನನಗ್ ೆಅವರ ಸ್ಂಕಟ ಏರೆ್ಂದತ ಗ್ೊತಿುದೆ.  
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ಶ್ರೇ ಎನ್.ರವಿಕತಮನರ:- ಮನನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನೆ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗ್ೌಡರಿಗ್ ೆಹೊಟೆೆ 
ಉರಿ. 

ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗ್ೌಡ:- ಮನನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈ ರಿೇತಿಯನಗಿ ಮರ್ ೆಮರ್ೆಗೆ್ ಕಂದನಯ 
ದನಖಲೆಗಳನತು ನೇಡತತ್ೆುೇವೆಂದತ, ಮನನೆ ಪರಧನನ ಮಂತಿರಗಳು, ಮನನೆ ಮತಖೆಮಂತಿರಗಳು ಮತ್ತು 
ಮನನೆ ಕಂದನಯ ಸ್ಚಿವರ ಭನವಚಿತ್ರ ಹನಕಕ್ೊಂಡತ ಪರಚನರ ಮನಡಿಕ್ೊಳುಾತಿುದನುರೆ. ಇದನತು ರ್ನನತ 
ಸ್ಂಪೂಣಾವನಗಿ ಖಂಡಿಸ್ತತ್ೆುೇರೆ್. ಇದತ ಒಂದತ ರನಜಕೇಯ ಪರಚನರ. ರೈೆತ್ರಿಗ್ ೆ ಅನತಕೂಲ 
ಮನಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ ಒಂದೇೆ ಒಂದತ ಉದೆುೇಶವಿಲಿ. ಮನನೆ ಸ್ದಸ್ೆರತ ಹೆೇಳಿದರತ, ಈ ಫೊೇನ್ಚನಲ್ಲಿ 
ಬರತವುದ್ಧಲಿ. ಆ ಫೊೇನ್ಚನಲ್ಲಿ ಬರತತ್ುದೆ ಎಂದತ. ಇಲ್ಲಿಯ್ದೇ ಮನನೆ ಮನಹಿತಿ ಮತ್ತು ತ್ಂತ್ರಜ್ಞನನ 
ಸ್ಚಿವರತ ಇದನುರೆ ಅವರತ ಎಲನಿ ಫೊೇನ್ಚಗಳಲ್ಲಿ ಬರತವಂತೆ್ ಮನಡತತ್ನುರ.ೆ ದಯವಿಟತೆ ಆ ಕ್ೆಲಸ್ವನತು 
ಮನಡಿಸ್ಲ್ಲ. ಈ ರಿೇತಿ ಸ್ಕ್ನಾರಿ ಹಣದಲ್ಲಿ ವೈೆಯಕುಕವನಗಿ ಪರಚನರ ಮನಡತವುದತ, ಅದತ ಯನವುದೆೇ 
ಪಕ್ಷಕೂೆ ಸ್ಹ ಗ್ೌರವ ತ್ರತವಂತ್ಹ ವಿಚನರವಲಿ. ಆ ರಿೇತಿ ಯನವುದೇೆ ಪಕ್ಷದವರತ ಯನವನಗ 
ಮನಡಿದರೂ ಸ್ಹ ರ್ನನತ ಅದನತು ಖಂಡಿಸ್ತತ್ೆುೇರೆ್. ಮಂಡೆ, ಮೈಸ್ೂರತ, ಚನಮರನಜನಗರ ಮತ್ತು 
ಹನಸ್ನ ಈ ಜಿಲೆಿಗಳಿಗ್ೆ ಈ ಬಜೆಟಚನಲ್ಲಿ ಶ್ನೆ. ಅಂದರ,ೆ ಏರೆ್ೇನೂ ಸ್ಹ ನೇಡಿಲಿ. ಮಂಡೆ ಜಿಲೆಿಯ 
ಮೈ ಶತಗರಚ ಕಂಪನ ಪ್ನರರಂಭ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಐವತ್ತು ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪ್ನಯಿಗಳನತು ಕ್ೊಡತತ್ುೆೇವೆಂದತ 
ಹೆೇಳಿರತವುದನತು ಬಿಟೆರೆ, ಬೆೇರ ೆ ಏನೂ ಇಲಿ. ಮಂಡೆ ನಗರಕ್ೆೆ ಒಂದತ ಪ್ನಲ್ಲಟೆಕುರ್ಚ ಕ್ನಲೇೆಜತ, 
ಸ್ಕ್ನಾರಿ ಎಂಜಿನಯರಿಂಗಚ ಕ್ನಲೇೆಜತಗಳನತು ಕ್ೊಡತತ್ನುರೆ ಮತ್ತು ವಿ.ಸಿ.ಫನರಂನಲ್ಲಿ ಯೂನವಸಿಾಟಿ 
ಮನಡತತ್ನುರಂೆದತ ಬಹಳ ಆಸ್ ೆ ಇಟತೆಕ್ೊಂಡಿದೆು. ಆದರೆ, ಏನನೂು ಸ್ಹ ನೇಡಿಲಿ. ದಯವಿಟತೆ 
ಈಗಲನದರೂ ಸ್ಹ ಮನನೆ ಮತಖೆಮಂತಿರಗಳಿಗ್ೆ ತಿಳಿಸಿ. ಈಗ ಮಂಡೆ ಕ್ೆೇಂದರದಲ್ಲಿ ಒಂದತ 
ಪ್ನಲ್ಲಟೆಕುರ್ಚ ಕ್ನಲೇೆಜತ ಇಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದತ ಸ್ಕ್ನಾರಿ ಎಂಜಿನಯರಿಂಗಚ ಕ್ನಲೇೆಜತ ಇಲಿ. ಮತ್ೆು 
ವಿ.ಸಿ.ಫನರಂನಲ್ಲಿ ಯೂನವಸಿಾಟಿ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಆಗಿಲಿ. ಆದತದರಿಂದ, ದಯವಿಟತೆ ಇವುಗಳನತು 
ಘೂೇಷಣೆ ಮನಡಿಸ್ಲ್ಲ. ಏಕ್ಂೆದರೆ, ಈಗಲೂ ಸ್ಹ ಇನೂು ಕ್ನಲ ಮಂಚಿಲಿ. ಮೈಸ್ೂರತ ಜಿಲೆಿಗ್ ೆಏನೂ 
ಸ್ಹ ನೇಡಿಲಿ. ಮೈಸ್ೂರತ ಜಿಲೆಿಯ ಮಡಿಕಲ್ಚ ಕ್ನಲೇೆಜ್ಚನ upgradation ಗೆ್ 89 ಕ್ೊೇಟಿ 
ರೂಪ್ನಯಿಗಳನತು ನೇಡಿದನುರ.ೆ ಮತ್ೆು ಬೆೇರ ೆ ಏನನತು ಸ್ಹ ನೇಡಿಲಿ. ಮೈಸ್ೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಿ.ಪಿ.ಸಿ. 
ಪ್ನಲ್ಲಟೆಕುರ್ಚ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದತ ಸ್ಂಜೆಯ ಪ್ನಲ್ಲಟೆಕುರ್ಚ ಪ್ನರರಂಭ ಮನಡಿ ಎಂದತ ಬಹಳವನಗಿ 
ಕ್ೆೇಳಿಕ್ೂೆಂಡಿದುೆವು. ಆದರೆ, ಅದನತು ಪ್ನರರಂಭ ಮನಡಲ್ಲಲಿ. ಹನಗೆ್ಯ್ದೇ ಸ್ನವಾಜನಕ ಶ್ಕ್ಷಣ ಇಲನಖಯೆ 
ಆಯತಕ್ನುಲಯ ಮನಡಿ ಎಂದತ ಸ್ತಮನರತ ಹತ್ತು ಅಧಿವೆೇಶನಗಳಿಂದ ಬೇೆಡತತಿುದೆುೇರೆ್. ಆದರೆ, 
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ಯನರೂ ಸ್ಹ ಮನಡತತಿುಲಿ. ಮೈಸ್ೂರತ ವಿಭನಗಕ್ೆೆ ಸ್ನವಾಜನಕ ಶ್ಕ್ಷಣ ಇಲನಖಯೆ ಆಯತಕ್ನುಲಯ 
ಇಲಿದೆ ಬಹಳಷತೆ ತ್ೊಂದರಯೆನಗತತಿುದೆ. ದಯಮನಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದತ ಆಯತಕ್ನುಲಯ ಪ್ನರರಂಭ 
ಮನಡಿಸಿ. ಸಿ.ಪಿ.ಸಿ. ಪ್ನಲ್ಲಟೆಕುರ್ಚನಲ್ಲಿ ಸ್ಂಜೆ ಪ್ನಲ್ಲಟೆಕುರ್ಚ ಕ್ನಲೇೆಜತ ಪ್ನರರಂಭ ಮನಡತವಂತ್ ೆ
ಮನಡಿಸಿ. ಮೈಸ್ೂರತ ಜಿಲೆಿಗ್ ೆ ಅದರ್ನುದರೂ ಮನಡಿಸಿ. ಈಗ ಚನಮರನಜನಗರ ಮತ್ತು ಹನಸ್ನ 
ಜಿಲೆಿಗಳ ಪಿ.ಜಿ. ಸ್ಂೆಟರಚಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೂೆಂದತ ವಿಶಾವಿದನೆಲಯವನತು ಮನಡಿದನುರ.ೆ ಅದಕ್ೆೆ ಸ್ತಮನರತ 
ಎರಡತ ಕ್ೂೆೇಟಿ ರೂಪ್ನಯಿಗಳನತು ನೇಡಿದನುರೆ. ಈಗ ಎನ್ಚ.ಇ.ಪಿ.ಯನತು ಜನರಿಗ್ ೆತ್ಂದ್ಧದನುರೆ. ಈ 
ಎನ್.ಇ.ಪಿ.ಯಲ್ಲಿ ಎರಡತ ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪ್ನಯಿಗಳಿಗ್ೆ ವಿಶಾವಿದನೆಲಯವನತು ನಮನಾಣ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ 
ಸ್ನಧ್ೆವನಗತತ್ುದೆಯ್ದೇ? ದಯವಿಟತೆ ಈ ಎರಡೂ ವಿಶಾವಿದನೆಲಯಗಳಿಗೂ ಪ್ನರರಂಭಿಕವನಗಿ ನೂರತ 
ನೂರತ ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪ್ನಯಿಗಳನತು ನೇಡಿದರ ೆನಜವನಗಿ ಅದತ ಒಂದತ ಒಳೆಾಯ ಕ್ನೆಂಪಸ್ಚ ಆಗತತ್ುದೆ. 
ಅಲ್ಲಿ ಮಕೆಳು ಕಲ್ಲಯತವುದಕ್ೆೆ ಅನತಕೂಲವನಗತತ್ುದೆ. ಈ ವಿಶಾವಿದನೆಲಯಗಳಿಗ್ ೆ ವಷಾಕ್ೆೆ ಎರಡತ 
ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪ್ನಯಿಗಳನತು ನೇಡಿ, ಪಿ.ಜಿ.ಸ್ಂೆಟರಚನವರ ೆ ಆ ವಿಶಾವಿದನೆಲಯಗಳನತು ನಡಸೆ್ತತ್ನುರೆ. 
ಇದೊಂದತ ವಿಶೆೇಷವನದ ವಿಶಾವಿದನೆಲಯವೆಂದತ ಹೆೇಳಿದರ,ೆ ಇದತ ಯನವ ರಿೇತಿ ವಿಶೆೇಷ! 
ದಯವಿಟತೆ ಈ ಎರಡೂ ವಿಶಾವಿದನೆಲಯಗಳಿಗೂ ಸ್ಹ ನೂರತ ನೂರತ ಕ್ೂೆೇಟಿ ರೂಪ್ನಯಿಗಳನತು 
ಕ್ೊಡಿಸ್ಲ್ಲ. ಚನಮರನಜನಗರದಲ್ಲಿರತವಂತ್ಹ ಮಡಿಕಲ್ಚ ಕ್ನಲೇೆಜ್ಚನಲ್ಲಿ ಬಿ.ಎಸಿಸ. ನಸಿಾಂಗಚ ಕ್ನಲೇೆಜ್ಚ 
ಇದೆ. ದಯವಿಟತೆ ಆ ಕ್ನಲೇೆಜ್ಚಗೆ್ ಅನತದನನ ನೇಡಲ್ಲ. ಹತದೆುಗಳಿಗ್ೆ ಮಂಜೂರನತಿ ನೇಡಲ್ಲ. ಹನಸೆ್ೆಲ್ಚ 
ಮತ್ತು ಕಟೆಡವನತು ನೇಡಲ್ಲ. ಅದತ ಹಿಂದತಳಿದ ಪರದೆೇಶ. ದಯವಿಟತೆ ಇವುಗಳನತು ಈ ಬಜೆಟಚನಲ್ಲಿ 
ಮನಡಲ್ಲ. ಮತ್ೆು ಅಲ್ಲಿರತವಂತ್ಹ ಕ್ನನೂನತ ಕ್ನಲೇೆಜತ ಮೂರತ ವಷಾದ್ಧಂದ ಬೂೆೇಡಚಾ ಅನತು ರೆ್ೇತ್ತ 
ಹನಕದನುರ.ೆ ಅದತ ಇನತು ಸ್ಹ ಪ್ನರರಂಭವನಗಿಲಿ. ಅದಕ್ೆೆ Bar Council of India ದ affiliation  
ಬರಬೆೇಕಂತ್.ೆ ದಯವಿಟತೆ ಅದನತು ಮನಡಿಸಿ, ಮತಂದ್ಧನ ವಷಾವನದರೂ ಆ ಕ್ನನೂನತ ಕ್ನಲೇೆಜತ 
ಪ್ನರರಂಭವನಗತವಂತ್ ೆಮನಡಲ್ಲ. ಈಗ ಉಕ್ೆರೇನ್ಚನ ಯತದಿದ ಪರಿಣನಮದ್ಧಂದ, ಬಹಳಷತೆ ಕನುಡಿಗರ 
ಮಕೆಳು ಆ ದೆೇಶಕ್ೆೆ ಶ್ಕ್ಷಣ ಕಲ್ಲಯತವುದಕ್ೆೆ ಹೂೆೇಗಿ, ಬಹಳ ತ್ೊಂದರಯೆಿಂದ ವನಪಸ್ತಸ ಬಂದ್ಧದನುರ.ೆ 
ಅವರೆಲಿರನತು ಸ್ಹ ಸ್ತರಕ್ಷಿತ್ವನಗಿ ಕರದೆತಕ್ೊಂಡತ ಬಂದ್ಧದನುರ.ೆ ಅದಕ್ೆೆ ಏನತ ಹೆೇಳುತ್ುೆೇರೆ್ಂದರೆ, 
ಅವರನತು ಕರದೆತಕ್ೊಂಡತ ಬಂದ್ಧರತವುದತ ಆಗಿದ.ೆ ಈಗ ಅವರ ಪರಿಸಿಥತಿ ಬಹಳ ಕ್ೆಟಿೆದೆ. 
ಬಂದ್ಧರತವವರಲ್ಲಿ ತ್ಮಮ ಶ್ಕ್ಷಣವನತು ಮತಂದತವರಸೆ್ತವವರತ ಇದನುರ,ೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ೆಲವರತ ಮತಕ್ನುಯ 
ಮನಡಿಕ್ೊಂಡತ ಬಂದ್ಧರತವಂತ್ಹವರತ ಇದನುರ.ೆ ಮತ್ೆು ಅವರಲ್ಲಿ ಉದೂೆೆೇಗದ ಆಕ್ನಂಕ್ಷಿಗಳು ಇದನುರ.ೆ 
ದಯವಿಟತೆ ಇದಕ್ೆೆ ರನಜೆ ಸ್ಕ್ನಾರದ್ಧಂದ ಏನತ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಸ್ನಧ್ೆವಿದಯೆೇ ಅದನತು ಮನಡಲ್ಲ. 
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ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್:- ಅಂತ್ಹ ವಿದನೆಥಿಾಗಳು ತ್ಮಮ ಶ್ಕ್ಷಣ ಮತಂದತವರಸೆ್ತವುದಕ್ೆೆ ಅವಕ್ನಶ 
ಮನಡಿಕ್ೊಡತತ್ೆುೇವೆಂದತ, ನರೆ್ುಯ ದ್ಧವಸ್ ಮನನೆ ಆರೂೆೇಗೆ ಸ್ಚಿವರತ ಒಪಿಪಕ್ೂೆಂಡಿದನುರೆ.  

ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗ್ೌಡ:- ಮನನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಕ್ೆೇಂದರ ಸ್ಕ್ನಾರ ಜೊತ್ೆ ಮನತ್ರ್ನಡಿ, 
ಉಕ್ೆರೇನ್ಚನಂದ ವನಪಸ್ತಸ ಬಂದ್ಧರತವಂತ್ಹ ಮಕೆಳು ತ್ಮಮ ಶ್ಕ್ಷಣವನತು ಮತಂದತವರಸೆಿ 
ಪೂಣಾಗ್ೂೆಳಿಸ್ತವುದಕ್ೆೆ ಮತ್ತು ಶ್ಕ್ಷಣವನತು ಪೂಣಾಗ್ೊಳಿಸಿರತವಂತ್ಹವರಿಗೆ್ ಉದೂೆೆೇಗ 
ಕ್ೊಡಿಸ್ತವುದಕ್ೆೆ ಏನತ ಮನಡಬೆೇಕತ ಎಂಬತದರ ಬಗ್ೆೆ ರನಜೆ ಸ್ಕ್ನಾರ ಚಿಂತ್ರೆ್ ಮನಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ 
ರ್ನನತ ವಿನಂತಿ ಮನಡತತ್ೆುೇರೆ್. 

ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್ಚ:- ಆಯಿತ್ತ. ಮನನೆ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗ್ೌಡರೆ ನೇವು ಮನತ್ರ್ನಡತವ 
ಕ್ನಲನವಕ್ನಶ ಮತಕ್ನುಯಗೆ್ೂಂಡಿದೆ. 

(ಮತಂದತ… 

(357) 15.03.2022 05.00 LL-BNS                (ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್ಚರವರ ಉಪಸಿಥತಿ) 

ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್ಚ (ಮತಂದತ):- 

 ತ್ನವು ೩ ಗಂಟೆ ೪೦ ನಮಷಕ್ೆೆ ಬಜೆಟಚ ಮೇಲ ೆ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕ್ೆೆ ಪ್ನರರಂಭ ಮನಡಿರತತಿುೇರಿ. 
ಹನಗ್ನಗಿ, ತ್ನವು ೫-೦೦ ಗಂಟೆಗ್ ೆತ್ಮಮ ಮನತ್ನತು ಪೂಣಾಗ್ೂೆಳಿಸಿ.  

ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗ್ೌಡ(ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್ೆೇತ್ರ):- ಮನನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇಲಿ ರ್ನನತ 
ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕ್ೆೆ ಈಗ ಪ್ನರರಂಭ ಮನಡಿರತತ್ೆುೇರೆ್. ಈ ಮಧ್ೆದಲ್ಲಿ ಗಲನಟೆ ಆಗಿರತತ್ುದೆ. ಹನಗ್ನಗಿ, 
ರ್ನನತ ಇನತು ೧೫ ನಮಷಕ್ೆೆ ನನು ಮನತ್ನತು ಪೂಣಾಗ್ೊಳಿಸ್ತತ್ೆುೇರ್ೆ.  

ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್ಚ:- ಇಲಿ ಆಗತವುದ್ಧಲಿ. ತ್ನವು ತ್ಮಮ ಮನತ್ನತು ಪೂಣಾಗ್ೂೆಳಿಸಿ. 

ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗ್ೌಡ:- ಮನನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಕ್ೊೇವಿಡಚ-೧೯ ವಿಚನರದ ಬಗೆ್ೆ ಶ್ರೇ 
ಆಯನೂರತ ಮಂಜತರ್ನಥ್ಚರವರತ ಹನಗೂ ಇತ್ರ ಬಹಳಷತೆ ಸ್ದಸ್ೆರತ ಮನತ್ರ್ನಡಿರತತ್ನುರೆ. 
ಕ್ೊೇವಿಡಚ-೧೯ ಸ್ಂದಭಾದಲ್ಲಿ ರ್ನವು ಈ ದೇೆಶದ ಜನರನತು ರಕ್ಷಣ ೆಮನಡಿರತತ್ುೆೇವೆ ಹನಗೂ ಅವರಿಗೆ್ 
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ಲಸಿಕ್ ೆಹನಕಸಿದುೆೇವೆ ಹನಗೂ ಇನುತ್ರ ಕ್ೆಲಸ್ಗಳನತು ಮನಡಿರತತ್ೆುೇವೆ. ಅದರಿಂದನಗಿ, ಇಷ್ೆೆಲನಿ ಆಥಿಾಕ 
ನಷೆ ಉಂಟನಯಿತ್ತ. ಅದಕ್ನೆಗಿ, ನಮಮ ಸ್ಕ್ನಾರದ್ಧಂದ ಇಷತೆ ಸ್ನಲ ಪಡಯೆತತಿುದೆುೇವ ೆ ಎಂದತ 
ಹೆೇಳಿದರತ. ದಯಮನಡಿ, ರ್ನನತ ಹೆೇಳುವುದೆೇರ್ಂೆದರೆ, ಕ್ೊೇವಿಡಚ-೧೯ ಸ್ಂದಭಾದಲ್ಲಿ ಈ ರ್ನಡಿನ 
ಮತ್ತು ಈ ದೆೇಶದ ಜನರನತು ರಕ್ಷಣ ೆಮನಡಿರತವುದಕ್ೆೆ ಈ ಸ್ಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ರ್ನನತ ಅಭಿನಂದರೆ್ಯನತು 
ಸ್ಲ್ಲಿಸ್ತತ್ೆುೇರ್.ೆ ಆದರೆ, ಲಸಿಕ್ ೆ ಪತಕೆಟೆಯನಗಿ ಕ್ೊಟಿೆದೆುೇವೆ ಎಂದತ ಹೆೇಳುತಿುದನುರಲನಿ; ಶ್ರೇ ನರೇೆಂದರ 
ಮೇದ್ಧಯವರತ ಅಲಿದೆೇ, ಒಂದತ ವೇೆಳೆ ಡನ: ಸಿ.ಎಸ್ಚ. ಅಶಾತ್ಥರ್ನರನಯಣರವರತ ಪರಧನನ 
ಮಂತಿರಯನಗಿದುರ ೆಅವರತ ಹಣ ಪಡದೆತ ಲಸಿಕ್ ೆಕ್ೊಡತತಿುದುರೆ? ಆ ಸ್ನಥನದಲ್ಲಿ ಯನರೆೇ ಇದುರೂ ಸ್ಹ 
ಅವರತ ಲಸಿಕ್ಯೆನತು ಉಚಿತ್ವನಗಿಯ್ದೇ ಕ್ೊಡತತಿುದುರತ. ಉಚಿತ್ವನದ ಲಸಿಕ್ಯೆನತು ಬಿ.ಜೆ.ಪಿ.ಯ 
ಖಜನರೆ್ಯಿಂದ ಕ್ೊಟಿೆದನುರಯೆ್ದೇ? ಅದತ ಸ್ನವಾಜನಕರ ಹಣ ಸ್ನಾಮ. ಈ ದೆೇಶದಲ್ಲಿ ಸ್ನವಾಜನಕರ 
ಹಣದ್ಧಂದ ಉಚಿತ್ವನಗಿ ಲಸಿಕ್ ೆನೇಡಿದನುರ.ೆ  

ಡನ: ಸಿ.ಎಸ್ಚ. ಅಶಾತ್ಥರ್ನರನಯಣ(ಉನುತ್ ಶ್ಕ್ಷಣ, ಐ.ಟಿ. & ಬಿ.ಟಿ., ವಿಜ್ಞನನ ಹನಗೂ 
ತ್ಂತ್ರಜ್ಞನನ ಹನಗೂ ಕ್ೌಶಲನೆಭಿವೃದ್ಧಿ ಸ್ಚಿವರತ):- ಮನನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇೆ… 

ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗ್ೌಡ:- ಮನನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇೆ, ನನು ಮನತ್ನತು ಪೂಣಾಗ್ೂೆಳಿಸ್ತತ್ೆುೇರೆ್.  

ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್ಚ:- ಮನನೆ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗ್ೌಡರವರೇೆ, ತ್ನವು ಅವರ ಹೆಸ್ರನತು ಪರಸ್ನುಪಿಸಿದ್ಧುೇರಿ. 
ಹನಗ್ನಗಿ, ತ್ನವು yield  ಆಗಬೇೆಕತ.  

ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗ್ೌಡ:- ಮನನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅವರತ ಪರಧನನ ಮಂತಿರಯನದನಗ 
ಮನತ್ರ್ನಡಲ್ಲ. ಈಗ ರ್ನನತ ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ೆುೇರೆ್.  

(ಗ್ೊಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಎನ್ಚ. ರವಿಕತಮನರಚ:- ಮನನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇೆ,… 
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ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್ಚ:- ಮನನೆ ರವಿಕತಮನರಚರವರೆೇ, ದಯಮನಡಿ ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂೆಳಿಾ. ಮನನೆ 
ಸ್ಚಿವರತ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕ್ೆೆ ಎದತು ನಂತಿದನುರೆ.  

(ಗ್ೊಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಎನ್ಚ. ರವಿಕತಮನರಚ:- ಮನನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನೆ ಸಿದುರನಮಯೆನವರತ ಸ್ಹ 
ಅವರ ಮರ್ೆಯಿಂದ ಕ್ೊಡತವುದ್ಧಲಿ.  

ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್ಚ:- ಮನನೆ ರವಿಕತಮನರಚರವರೆೇ, ಮನನೆ ಸ್ಚಿವರತ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದನುರೆ.  

(ಗ್ೊಂದಲ) 

ಡನ: ಸಿ.ಎಸ್. ಅಶಾತ್ಥರ್ನರನಯಣ:- ಮನನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಕ್ೂೆೇವಿಡಚ-೧೯ ಲಸಿಕ್ ೆ
ಒದಗಿಸ್ತವುದೇೆ ಒಂದತ ದೂೆಡಿ ಸ್ವನಲತ ಆಗಿತ್ತು.  ಸ್ನಮನನೆವನಗಿ ಒಂದತ ಲಸಿಕ್ಯೆನತು ತ್ಯನರತ 
ಮನಡಬೇೆಕ್ನದರ ೆ ನೂರತ ವಷಾ ಸ್ಮಯ ತ್ೆಗೆ್ದತಕ್ೊಳುಾತಿುದುರತ. ಆದರೆ, ಒಂದತ ವಷಾದಲ್ಲಿ 
ಕ್ೊೇವಿಡಚ-೧೯ ಗೆ್ ಲಸಿಕ್ಯೆನತು ತ್ಯನರತ ಮನಡಿರತವಂಥದತು ಮತ್ತು ಇಡಿೇ ದೆೇಶದಲ್ಲಿರತವ ೧೩೫ 
ಕ್ೊೇಟಿ ಜನಸ್ಂಖೆೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ತಮನರತ ೧೦೦ ಕ್ೊೇಟಿ ಜನರಿಗ್ ೆಲಸಿಕ್ ೆಕ್ೊಡತವಂತ್ಹದತು ಆಗಿದ.ೆ ಇದತ 
universal immunization progamme ಅಲಿ. Universal immunization 
progamme ಸ್ಕ್ನಾರದಲ್ಲಿ ಕ್ೂೆಡತವಂಥದುನತು ಮನಡಲನಗತತಿುದೆ. ಇದತ ಯನವುದತ specifically 
ಇಂತ್ಹ pandemic situation  ಬಂದನಗ ಲಸಿಕ್ಗೆಳನತು ಹೆಚಿಚನ ದೆೇಶಗಳ ಪ್ೆೈಕ ಕ್ೆಲವೆೇ 
ಸಿೇಮತ್ ದೆೇಶಗಳು ಮನಡಿರತವಂಥದತು ಇದೆ. ಇವೊತಿುನ ದ್ಧವಸ್ ಪರತಿಯಬಬರಿಗೂ ಉಚಿತ್ ಲಸಿಕ್ ೆ
ಕ್ೊಟಿೆರತವಂಥದತು ವಿಶೆೇಷವನಗಿಯ್ದೇ ಇರತವಂಥದನುಗಿದ.ೆ ಅದಕ್ೆೆ ಯನರತ ಕೂಡ ಅವರ ಜೆೇಬಿನಂದ 
ಹಣ ಕ್ೊಡತವುದ್ಧಲಿ. ಆದರ,ೆ ಅದಕ್ೆೆ ಆದೆತ್ ೆ ಕ್ೊಡತವುದಕ್ೆೆ ಸ್ಹ ಗ್ೂೆತಿುರಬೇೆಕತ. ಆದೆತ್ ೆ
ಕ್ೊಡತವಂಥದುನತು ನಮಮ ಸ್ಕ್ನಾರ ಮನಡಿದೆ. ಅದರ ಜೊತ್ೆಗೆ್, ಉತ್ುಮವನಗಿ ಸ್ಂಪನೂಮಲ ಬಳಕ್ೆ 
ಮನಡತವಂಥದತು ಬಹಳ ಮತಖೆವನಗಿರತತ್ುದೆ. ಅದನತು ಮನಡಿ ಬಹಳಷತೆ ಪರಿಣನಮಕ್ನರಿಯನಗಿ ಲಸಿಕ್ ೆ
ನೇಡಲನಗಿರತತ್ುದೆ.  
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(ಈ ಹಂತ್ದಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ್ ಪಕ್ಷದ ಸ್ದಸ್ೆರತ ಮೇಜತ ತ್ಟತೆವ ಮೂಲಕ ಡನ: ಸಿ.ಎಸ್ಚ. 
ಅಶಾತ್ಥರ್ನರನಯಣರವರ ಮನತಿಗ್ ೆಬೆಂಬಲ ಸ್ೂಚಿಸಿದರತ) 

ಇನತು ಸ್ಹ ಬಹಳ ಮತಂದತವರಿದ ರನಷರಗಳಲ್ಲಿ ಭನರತ್ ದೆೇಶದ ಮಟೆದಲ್ಲಿ, ಸ್ಂಪೂಣಾವನಗಿ 
ಆಯನ ದೆೇಶಗಳ ಶೆೇಕಡ ೧೦೦ ರಷತೆ ಜನಸ್ಂಖೆೆಗ್ೆ ಅನತಗತಣವನಗಿ ಲಸಿಕ್ಯೆನತು ಯನವ ರನಷರಗಳು 
ಸ್ಹ ನೇಡಿರತವುದ್ಧಲಿ ಎನತುವುದತ ಸ್ಹ ಅವರಿಗೆ್ ಗ್ೂೆತಿುರಲ್ಲ. ಇಡಿೇ ವಿಶಾದಲ್ಲಿ ಯನವ ರನಷರವೂ ಸ್ಹ 
ಕ್ೊಟಿೆರತವುದ್ಧಲಿ.  

ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗ್ೌಡ:- ಮನನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅದಕ್ೆೆ ರ್ನನತ ಆಗಲೆೇ ಸ್ಕ್ನಾರಕ್ೆೆ 
ಅಭಿನಂದರೆ್ ಸ್ಲ್ಲಿಸಿರತತ್ೆುೇರೆ್.  

ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್ಚ:- ಮನನೆ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗ್ೌಡರವರೇೆ, ತ್ನವು ತ್ಮಮ ಮನತ್ನತು ಪೂಣಾಗ್ೂೆಳಿಸಿ.  

ಶ್ರೇ ನಸಿೇರಚ ಅಹಮದ್ಚ(ವಿಧನನಸ್ಭೆಯಿಂದ ಚತರ್ನಯಿತ್ರನದವರತ):- ಮನನೆ 
ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈ ದೆೇಶದಲ್ಲಿ pharmaceutical industries  ಎಷೆರಮಟಿೆಗ್ ೆ ಬೆಳೆದ್ಧದ ೆ
ಎಂದರೆ, ಕ್ೆೇವಲ ಭನರತ್ ದೆೇಶಕ್ೆೆ ಮನತ್ರವಲಿದೆೇ, ಇಡಿೇ ಜಗತಿುಗ್ ೆ ರ್ನವು ಲಸಿಕ್ ೆ ಸ್ರಬರನಜತ 
ಮನಡಿರತತ್ೆುೇವೆ.  

(ಗ್ೊಂದಲ) 

ಡನ: ಸಿ.ಎಸ್ಚ. ಅಶಾತ್ಥರ್ನರನಯಣ:- ಮನನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈಗ ಅವರ ಕ್ನಲದಲ್ಲಿ… 

(ಗ್ೊಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ನಸಿೇರಚ ಅಹಮದ್ಚ:- ಮನನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅದನತು ಕ್ೆೇವಲ ೨ ವಷಾದಲ್ಲಿ ಸ್ನಧ್ರೆ್ 
ಮನಡಿರತವುದಲಿ. (ಗ್ೊಂದಲ) ಈ ಬಗೆ್ೆ ಹಿಸ್ೆರಿ ತ್ೆಗೆ್ದತ ರೆ್ೂೇಡಿದರ ೆಗ್ೊತ್ನುಗತತ್ುದೆ.  

(ಗ್ೊಂದಲ) 
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ಶ್ರೇಮತಿ ಭನರತಿ ಶೆಟಿೆ:- ಮನನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇೆ,… 

(ಗ್ೊಂದಲ) 

ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್ಚ:- ಮನನೆ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗ್ೌಡರವರೇೆ, ತ್ನವು ತ್ಮಮ ಮನತ್ನತು ಪೂಣಾಗ್ೂೆಳಿಸಿ.  

(ಗ್ೊಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಎನ್ಚ. ರವಿಕತಮನರಚ:- ಮನನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೆೇ, … ಅದತ ಬಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಲಸಿಕ್,ೆ ಹನಗ್ನಗಿ 
ರ್ನವು ಲಸಿಕ್ ೆ ತ್ೆಗೆ್ದತಕ್ೂೆಳುಾವುದ್ಧಲಿವೆಂದತ ಹೆೇಳಿ ನಂತ್ರ ಲಸಿಕ್ ೆ ತ್ೆಗೆ್ದತಕ್ೂೆಳುಾವುದಕ್ೆೆ ಮದಲರೆ್ 
ಸ್ನಲ್ಲನಲ್ಲಿ ನಂತಿರತತ್ನುರೆ.  

(ಗ್ೊಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗ್ೌಡ:- ಮನನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಆಡಳಿತ್ ಪಕ್ಷದವರತ ಇಷ್ೆೆಲನಿ ಹೆೇಳುತ್ನುರೆ 
ಅದೆಲಿವನತು ರ್ನನತ ಒಪತಪತ್ೆುೇರ್.ೆ ಆದರೆ, ಕ್ೊೇವಿಡಚ-೧೯ ಸ್ಂದಭಾದಲ್ಲಿ ಯನವನೆವ ಸ್ಂಸೆ್ಥಗಳಿಂದ, 
ಸ್ನವಾಜನಕರಿಂದ, ಸ್ಂಘ-ಸ್ಂಸೆ್ಥಗಳಿಂದ ಬಂದಂತ್ಹ ವಂತಿಗ್ ೆಎಷತೆ, ರನಜೆ ಸ್ಕ್ನಾರದ ಹಣ ಎಷತೆ, 
ಕ್ೆೇಂದರ ಸ್ಕ್ನಾರದ ಹಣ ಎಷತೆ ಮತ್ತು ಯನವನೆವ ಕ್ೆಲಸ್ಕ್ೆೆ ಎಷತೆ ಹಣ ವಿನಯೇಗ ಮನಡಿದೆುೇವ ೆ
ಎನತುವಂಥದುರ ಬಗೆ್ೆ ಈ ಸ್ಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ಒಂದತ ಶೆಾೇತ್ಪತ್ರ ಹೊರಡಿಸ್ತವುದಕ್ೆೆ ಆಗಲ್ಲಲಿ ಏಕ್ೆ? ರ್ನವು 
ಅವರತ ಹೆೇಳುವುದರೆ್ುಲಿವನತು ಒಪತಪತ್ೆುೇವೆ. ಇಷ್ೆೆಲನಿ ಕ್ೆಲಸ್ಗಳನತು ಅವರತ ಮನಡಿದನುರೆ. ಅದೆಲಿವನತು 
ರ್ನವು ಒಪಿಪಕ್ೊಳುಾತ್ೆುೇವೆ. ಇಂತ್ಹ ಬನಬಿನಂದ, ಇಂತ್ಹ ಸ್ಂಸೆ್ಥಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ಇಂತ್ಹ ಸ್ನವಾಜನಕ 
ವಲಯದ್ಧಂದ ಇಷತೆ ಕ್ೂೆೇಟಿ ಹಣ ಬಂದ್ಧತ್ತು, ಅದನತು ಇಂತ್ಹ ಕ್ೆಲಸ್ಗಳಿಗ್ೆ ಖಚತಾ ಮನಡಿದೆುೇವೆಂದತ 
ಏತ್ಕ್ೆೆ ಒಂದತ ಶಾೆೇತ್ಪತ್ರ ಹೊರಡಿಸ್ತವುದ್ಧಲಿ? ಈ ಶಾೆೇತ್ಪತ್ರವನತು ಹೂೆರಡಿಸ್ಬೆೇಕ್ೆಂದತ ರ್ನನತ ಬಹಳ 
ಒತ್ನುಯ ಮನಡತತ್ೆುೇರೆ್. ಈ ಸ್ಕ್ನಾರದವರತ ಸ್ತ್ೆವನಗಿ ಅಥವನ ಪ್ನರಮನಣಿಕವನಗಿ ಹಣ ವಿನಯೇಗ 
ಮನಡಿದುರ ೆಆ ಬಗೆ್ೆ ಶೆಾೇತ್ಪತ್ರ ಹೂೆರಡಿಸ್ಬೆೇಕತ.  

ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್ಚ:- ತ್ನವು ತ್ಮಮ ಮನತ್ನತು ಪೂಣಾಗ್ೊಳಿಸಿ. ಸ್ಮಯ ಆಯಿತ್ತ.  
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ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗ್ೌಡ:- ಮನನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇಲಿ, ಇನತು ೧೫ ನಮಷ 
ಕ್ನಲನವಕ್ನಶವನದರೂ ಬೆೇಕತ. ರ್ನನತ ಮನತ್ರ್ನಡತವನಗ ಮಧ್ೆದಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ್ ಪಕ್ಷದವರತ 
intervene ಆಗತತಿುದನುರೆ. 

ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್ಚ:- ಇಲಿ ನಮಮ ಸ್ಮಯ ಮತಗಿದ್ಧದ.ೆ ಹನಗ್ನಗಿ, ತ್ನವು ಪೂಣಾಗ್ೂೆಳಿಸಿ. 
ಇದರಲ್ಲಿ ಯನವುದೇೆ ಪರಶೆು ಇರತವುದ್ಧಲಿ.  

ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗ್ೌಡ:- ಮನನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮಧ್ೆಮನವಧಿ ವಿತಿುೇಯ ಯೇಜರೆ್ಯಲ್ಲಿ 
ಪತಟ ಸ್ಂಖೆೆ-೬೪ರಲ್ಲಿ ೧,೦೦೪ ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪ್ನಯಿಗಳನತು ವಿವಿಧ್ ಕಂಪನಗಳಿಗ್ ೆ ಅವರತ 
ಕ್ೊಡಬೇೆಕ್ನದಂತ್ಹ ತ್ೆರಿಗ್ ೆ ಹಣವನತು ಸ್ನಲ ಎಂದತ ಕನಾಟಚಾ ಮನಡಿದನುರ.ೆ ಅದತ ಯನವ 
ಕಂಪನಗಳಿಗ್ೆ ಎಂದರೆ, ಟೊಯೇಟನ, ಕಲೊೇಾಸ್ೆರಚ ಇಂತ್ಹ ಸ್ತಮನರತ ನೂರತ ಕಂಪನಗಳಿಗ್ ೆ
೧,೦೦೪ ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪ್ನಯಿ ಕ್ೊಡಬೇೆಕ್ನದಂತ್ಹ ತೆ್ರಿಗೆ್ ಹಣವನತು ಸ್ನಲ ಎಂದತ ಕನಾಟಚಾ 
ಮನಡಿರತತ್ುದೆ. ಆದರೆ, ರೈೆತ್ರಿಗ್ ೆ ೨೫೦ ರೂಪ್ನಯಿ ಸ್ಬಿಸಡಿಯನತು ಪರತಿ ಎಕರಗೆ್ ೆ ಡಿೇಸ್ಲೆ್ಚ 
ತ್ೆಗೆ್ದತಕ್ೂೆಳುಾವುದಕ್ೆೆ ಕ್ೂೆಡತತ್ನುರೆ.  

ಶ್ರೇ ಎನ್ಚ. ರವಿಕತಮನರಚ:- ಮನನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅವರತ ಅಧಿಕ್ನರದಲ್ಲಿದನುಗ ಒಂದತ 
ಪ್ೆೈಸ್ ೆಸ್ಹ ನೇಡಿರತವುದ್ಧಲಿ.  

ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗ್ೌಡ:- ಮನನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈ ಹಿಂದ ೆಮನನೆ ಸಿದುರನಮಯೆನವರತ, 
ಮನನೆ ಹೆರ್ಚ.ಡಿ. ಕತಮನರಸ್ನಾಮಯವರತ ಮತ್ತು ಮನನೆ ಹೆರ್ಚ.ಡಿ. ದೆೇವೆೇಗ್ೌಡರವರಲೆಿರೂ ಸ್ಹ 
ರೈೆತ್ರ ಸ್ನಲ ಮರ್ನು ಮನಡಿದುರತ. ಆದರೆ, ರೈೆತ್ರತ ಎಂದತ ಬಿ.ಜೆ.ಪಿ.ಯವರತ ಹೆೇಳಿದರೂ ಸ್ಹ ಒಂದತ 
ಬನರಿಯೂ ಸ್ಹ ರೈೆತ್ರ ಸ್ನಲ ಮರ್ನು ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಆಗಲ್ಲಲಿ. ಆದರೆ, ಇವೊತಿುನ ದ್ಧವಸ್ ಖನಸ್ಗಿ 
ಕಂಪನಗಳಿಗ್ ೆ೧,೦೦೪ ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪ್ನಯಿಗಳನತು ಸ್ನಲದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕ್ೂೆಡತತ್ನುರೆ. ಇವೊತಿುನ ದ್ಧವಸ್ 
ನರತದೊೆೇಗ ಸ್ಮಸ್ೆೆ ಬಗೆ್ೆ ಸ್ಹ ಹೆೇಳಬೆೇಕ್ನಗಿದೆ. ಈ ದ್ಧವಸ್ ನಮಮ ರನಜೆದಲ್ಲಿ ಎಷತೆ ನರತದೂೆೆೇಗ 
ಸ್ಮಸ್ೆೆ ನಮಮನತು ಕ್ನಡತತಿುದೆ ಎಂದರೆ,.. 
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ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್ಚ:- ಮನನೆ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗ್ೌಡರವರೇೆ, ತ್ನವು ದಯಮನಡಿ ತ್ಮಮ ಮನತ್ನತು 
ಪೂಣಾಗ್ೂೆಳಿಸಿ. ತ್ಮಮ ಸ್ಮಯ ಮತಗಿದ್ಧದ.ೆ ಹನಗ್ನಗಿ, ತ್ನವು ಪೂಣಾಗ್ೊಳಿಸಿ. 

ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗ್ೌಡ:- ಮನನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇೆ, ೧೦ ನಮಷದಲ್ಲಿ ಪೂಣಾಗ್ೊಳಿಸ್ತತ್ೆುೇರ್ೆ. 
ಇವೊತಿುನ ದ್ಧವಸ್ ಈ ಸ್ಕ್ನಾರ ಅಧಿಕ್ನರಕ್ೆೆ ಬಂದ ನಂತ್ರ ಎಲನಿ ಕ್ೆೈಗ್ನರಿಕ್ೆಗಳು 
ಖನಸ್ಗಿೇಕರಣಗ್ೊಂಡಿರತತ್ುವೆ. ಈ ಸ್ಕ್ನಾರ ಅಧಿಕ್ನರಕ್ೆೆ ಬಂದ ನಂತ್ರ ಸ್ತಮನರತ ೨ ಕ್ೊೇಟಿ 
ಉದೊೆೇಗ ಸ್ೃಷಿಠ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದವರತ, ಇವೊತಿುನ ದ್ಧವಸ್ ಎಲನಿ ಖನಸ್ಗಿ ಅಥವನ 
ಕ್ನಪ್ೂೆಾರೇೆಟಚ ಕಂಪನಗಳಿಗ್ೆ ಎಲನಿ ಸ್ಾತ್ತುಗಳನತು ಮನರನಟ ಮನಡಿದನುರೆ ಹನಗೂ ಲ್ಲೇಸ್ಚಗೆ್ 
ಕ್ೊಟಿೆರತತ್ನುರೆ. ಅಲ್ಲಿದುಂತ್ಹ ಮೇಸ್ಲನತಿ ಹತದೆುಗಳು ಸ್ಹ ಹೊೇಗಿರತತ್ುವೆ. ಇವೊತಿುನ ದ್ಧವಸ್ ದಲ್ಲತ್ರತ 
ಮತ್ತು ಹಿಂದತಳಿದ ವಗಾದವರತ ಮೇಸ್ಲನತಿ ಆಧನರದ ಮೇರಗೆ್ ೆಸ್ಕ್ನಾರಿ ಸ್ನಾಮೆದಲ್ಲಿ ಯನವನೆವ 
ಉದೊೆೇಗ ಪಡಯೆತತಿುದುರತ ಅವರ ಬನಯಿಗ್ೆ ಮಣತಣ ಹನಕರತತ್ನುರೆ. ಇವೊತಿುನ ದ್ಧವಸ್ ಎಲಿವನೂು 
ಸ್ನಾಯತ್ು ಸ್ಂಸೆ್ಥಗಳು ಎಂದತ ಮನಡಿ, ಅವುಗಳನತು ಖನಸ್ಗಿೇಕರಣಗ್ೊಳಿಸಿ ಅವುಗಳನತು 
ಕ್ನಪ್ೂೆಾರೇೆಟಚ ಸ್ಕೆ್ನೆರಚಗಳಿಗ್ೆ ಕ್ೊಟಿೆರತತ್ನುರ.ೆ ಇದರಿಂದನಗಿ, ದೊಡಿ ನರತದೂೆೆೇಗ ಸ್ಮಸ್ೆೆಯನತು 
ಹತಟತೆ ಹನಕರತತ್ನುರೆ. ಭರಷ್ನೆಚನರದ ಬಗೆ್ೆ ಮನತ್ರ್ನಡಬೆೇಕ್ೆಂದರೆ, ಈ ಸ್ಕ್ನಾರ ಎಷತೆ ಕ್ೊೇಟಿ 
ರೂಪ್ನಯಿ ಹಣವನತು ಸ್ನಲ ಮನಡಿದ ೆಎಂದರೆ, ಸ್ನಲ ಮನಡತವುದಕೂೆ ಸ್ಹ ಒಂದತ ಇತಿ-ಮತಿ 
ಇರತತ್ುದೆ. ಈ ಹಿಂದ್ಧನ ಎಲನಿ ಸ್ಕ್ನಾರಗಳು ಸ್ಹ ಸ್ನಲ ಮನಡಿಕ್ೊಂಡತ ಬಂದ್ಧರತತ್ುವ.ೆ ಅದನತು 
ರ್ನನತ ಒಪತಪತ್ುೆೇರೆ್. ಆದರೆ, ಎಲನಿ ಸ್ಕ್ನಾರಗಳು ಸ್ನಲ ಮನಡಿವ ೆಎಂದತ, ಈಗಿನ ಸ್ಕ್ನಾರಗಳು ಕೂಡ 
ಅದೆೇ ಪರಮನಣದಲ್ಲಿಯ್ದೇ ಯನವುದೊೇ ಕ್ನರಣ ನೇಡಿ ಸ್ನಲವನತು ಅತಿೇ ಹೆಚಿಚನ ಪರಮನಣದಲ್ಲಿ ಸ್ನಲ 
ಮನಡಿದರೆ ಹೆೇಗ್?ೆ ಈ ಬಗೆ್ೆ ಹನಸ್ೆ ಸ್ನಹಿತಿಯವರನದ ಸ್ರ್ನಮನೆ ಬಿೇಚಿಯವರತ ತ್ಮಮ ಭನಷಣದಲ್ಲಿ 
ಒಂದತ ಮನತ್ನತು ಹೇೆಳುತ್ನುರೆ. ಆ ಸ್ಂದಭಾದಲ್ಲಿ ಯನರೊೇ ಒಬಬ ವೆಕು,ಚ “ಸ್ನಾಮ, ಸ್ಕ್ನಾರಗಳು 
ಇಷ್ೊೆಂದತ ಸ್ನಲ ಮನಡತತ್ುವೆಯಲನಿ, ಇದನತು ಹೇೆಗ್ ೆ ತಿೇರಿಸ್ತತ್ನುರ”ೆಚ ಎಂದತ ಕ್ೆೇಳುತ್ನುರೆ. ಅದಕ್ೆೆ 
ಬಿೇಚಿಯವರತ,ಚ “ಸ್ನಲ ಮನಡತವಂತ್ಹ ಸ್ಕ್ನಾರಗಳಿಗ್ೆ/ಮತಖೆಮಂತಿರಗಳಿಗ್ೆ ಗ್ೊತ್ತು. ಅದೇೆರ್ೆಂದರ,ೆ 
ಸ್ನಲ ತಿೇರಿಸ್ತವ ಸ್ಮಯಕ್ೆೆ ರ್ನನತ ಇರತವುದ್ಧಲಿ. ಆ ಸ್ಮಯಕ್ೆೆ ಬೆೇರಯೆವರತ ಬರತತ್ನುರ.ೆ ಅದಕ್ನೆಗಿ 
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ಅವರತ ಹೆಚತಚ ಸ್ನಲ ಮನಡತತ್ನುರೆ”ಚಎಂದತ ಹೇೆಳುತ್ನುರೆ. ಅದತ ಇವೊತಿುನ ದ್ಧವಸ್ ನಮಗ್ೆ ನಜ ಎಂದತ 
ಕ್ನಣಿಸ್ತತ್ುದೆ. ಎರಡತ ವನರಗಳ ಹಿಂದ ೆ ರ್ನನತ ಒಂದತ ಇಂಡಿಯನ್ಚ ಎರ್ಸಚಪ್ೆರಸ್ಚ ಪತಿರಕ್ಯೆನತು 
ಓದ್ಧರತತ್ೆುೇರೆ್.  

ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್ಚ:- ಮನನೆ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗ್ೌಡರೇೆ, please conclude.  

ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗ್ೌಡ:- ಮನನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇನತು ೧೦ ನಮಷದಲ್ಲಿ ನನು ಮನತ್ನತು 
ಪೂಣಾಗ್ೂೆಳಿಸ್ತತ್ೆುೇರೆ್.  

ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್ಚ:- ಇಲಿ ಆಗತವುದ್ಧಲಿ. ತ್ಮಗ್ೆ ಇನತು ಕ್ೆೇವಲ ಒಂದತ ನಮಷ ಕ್ನಲನವಕ್ನಶ 
ಇದೆ. ರ್ನನತ ಮತಂದ್ಧನ ಹಸೆ್ರನತು ಕರಯೆತತ್ೆುೇರ್ೆ.  

ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗ್ೌಡ:- ಮನನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ಮನತ್ರ್ನಡತವನಗ ಅರೆ್ೇಕ 
ಸ್ದಸ್ೆರತ ಅಡಿಿಪಡಿಸಿರತತ್ನುರ.ೆ  

(ಗ್ೊಂದಲ) 

ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್ಚ:- ತ್ಮಗ್ೆ ತ್ತಂಬನ ಸ್ಮಯ ನೇಡಲನಗಿದೆ. ಹನಗ್ನಗಿ, ತ್ನವು ತ್ಮಮ 
ಮನತ್ನತು ಪೂಣಾಗ್ೂೆಳಿಸಿ.  

(ಗ್ೊಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗ್ೌಡ:- ಮನನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಭರಷ್ನೆಚನರ ವಿಚನರಕ್ೆೆ ಸ್ಂಬಂಧ್ಪಟೆಂತ್,ೆ 
ಲೊೇಕ್ನಯತಕುವನತು ಮೂಲೆಗ್ ೆದೂಡಿರತತ್ನುರೆ. ಮನನೆ ಪರಧನನ ಮಂತಿರಗಳು,ಚ“ರ್ನನತ ಈ ದೆೇಶದಲ್ಲಿ 
ಅಧಿಕ್ನರಕ್ೆೆ ಬಂದರ,ೆ ಲೊೇರ್ಚಪ್ನಲ್ಚ ಮಸ್ೂದೆಯನತು ಜನರಿಗ್ ೆತ್ರತತ್ೆುೇರ್ೆ”ಚಎಂದತ ಹೆೇಳಿದರತ. ಆದರೆ, 
ಆ ಲೊೇರ್ಚಪ್ನಲ್ಚ ಮಸ್ೂದೆಯನತು ಜನರಿಗ್ ೆತ್ರಲ್ಲಲಿ ಹನಗೂ ಅಣನಣ ಹಜನರೆಯವರನತು ಮತ್ತು ಆ 
ಚಳುವಳಿಯನತು ಸ್ಹ ಮೂಲೆಗ್ ೆ ದೂಡಿರತತ್ನುರೆ. ನಮಮ ರನಜೆದಲ್ಲಿ ಲೂೆೇಕ್ನಯತಕುವನತು ಜನರಿಗ್ ೆ
ತ್ಂದ್ಧರತವುದ್ಧಲಿ. ರ್ನವು ಅಧಿಕ್ನರಕ್ೆೆ ಬಂದರ,ೆಚ “ಲೊೇಕ್ನಯತಕು ಸ್ಂಸೆ್ಥಯನತು ಬಲಪಡಿಸ್ತತ್ೆುೇವೆ”ಚ
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ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದರತ. ಅದಕ್ೆೆ ಸ್ಂಬಂಧ್ಪಟೆಂತ್,ೆ ಎಲನಿ ಕಡಗೆಳಲ್ಲಿ ಚಳುವಳಿಗಳನತು ಸ್ಹ ಮನಡಿದರತ. 
ಆದರೆ, ಲೊೇಕ್ನಯತಕುವನತು ಬಲಪಡಿಸ್ತವಂತ್ಹ ವೆವಸೆ್ಥ ಆಗಲ್ಲಲಿ. ಇದರಿಂದನಗಿ, ಭರಷ್ನೆಚನರ 
ಇವೊತಿುನ ದ್ಧವಸ್ ಹದತು ಮೇರಿ ಹೂೆೇಗಿರತತ್ುದೆ. ರ್ನನತ ಎರಡತ ವನರದ ಹಿಂದ ೆಒಂದತ ಪತಿರಕ್ೆಯಲ್ಲಿ, 
“ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ೊಲ್ಲೇಸ್ಚ ಇಲನಖಯೆಲ್ಲಿ ಭರಷ್ನೆಚನರ ಹದತುಮೇರಿರತತ್ುದೆ. ಇದತ ಭನರತ್ ದೆೇಶದಲ್ಲಿಯ್ದೇ 
ʼನಂಬರಚ ಒನ್ಚ̓ ಆಗಿದೆ”ಚಎನತುವುದನತು ಓದ್ಧದೆನತ.  

(ಮತಂದತ) 

(358) 15.03.2022 5.10 ವೆೈಎಲ್-ಕ್ೆಎಸ್            (ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್ಚರವರ ಉಪಸಿಥತಿ) 

ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗ್ೌಡ (ಮತಂದತ):- 

ಭನರತಿೇಯ ಜನತ್ನ ಪಕ್ಷವು ಶೆೇ.40 ರಷತೆ ಕಮೇಷನ್ಚ ಸ್ಕ್ನಾರವನಗಿದತು; ಆ ವಿಚನರವು ಮನನೆ 
ಪರಧನನಮಂತಿರಗಳನದ ಶ್ರೇ ನರೇೆಂದರ ಮೇದ್ಧಯವರಿಗ್ ೆಗ್ೊತ್ನುಗಿದ.ೆ   

ಶ್ರೇ ಎನ್.ರವಿಕತಮನರಚ (ವಿಧನನಸ್ಭೆಯಿಂದ ಚತರ್ನಯಿತ್ರನದವರತ):- ಮನನೆ 
ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಯನವ ವರದ್ಧಯಲ್ಲಿ ಭನರತಿೇಯ ಜನತ್ನ ಪಕ್ಷವು ಶೆೇ.40 ರಷತೆ ಸ್ಕ್ನಾರ ಎಂದತ 
ಇದೆ? ಮನನೆ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗ್ೌಡರತ ನೇಡತವಂಥ ವರದ್ಧಯಲ್ಲಿರಬೆೇಕತ. ಇಂತ್ಹ ಮನತ್ನತು 
ಸ್ಹಿಸಿಕ್ೂೆಳಾಲತ ಸ್ನಧ್ೆವೆೇ ಇಲಿ.  

ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗ್ೌಡ (ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್ೆೇತ್ರ):- ಮನನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರನಷರಕವಿ ಕತವೆಂಪತರವರತ 
“ದೊರೆಯ ದೊೇಷಮ ಕ್ನರಣಂ ಪರಜನ ಸ್ಂಕಟಕ್ೆ”ಚಎನತುವಂಥ ಮನತ್ನತು ಹೇೆಳಿದತು, ಆ ದೊರೆಯ 
ದೊೇಷ ಬಿಜೆಪಿ ಸ್ಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ಬಂದ್ಧದ.ೆ  ಇವತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ಸ್ಕ್ನಾರ ಮತಖೆವನಗತವುದ್ಧಲಿ, ದೆೇಶ 
ಮತಖೆವನಗತತ್ುದೆ.  60 ತಿಂಗಳು ಅಧಿಕ್ನರ ನೇಡಿ, ಈ ರನಷರವನತು ಬಂಗ್ನರ ಮನಡತತ್ೆುೇವ ೆಎಂದತ 
ಬಿಜೆಪಿ ಸ್ಕ್ನಾರ ಹೆೇಳಿತ್ತು.  ಆದರೆ, 60 ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ದೆೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನತು 60 
ವಷಾಗಳಷತೆ ಹಿಂದ ೆ ಹೊೇಗತವ ಮಟೆಕ್ೆೆ ತ್ೆಗೆ್ದತಕ್ೂೆಂಡತ ಹೊೇಗಿದನುರೆ.ಚ ಚ “ರನಮರನಜೆ”ಚ ಬದಲತ 
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“ರನವಣರನಜೆ”ಚಆಗಿ ಬದಲತ ಮನಡಿದನುರ.ೆ  ಬಿಜೆಪಿ ಶನಸ್ಕರತ ಎಲೆಿಲ್ಲಿದನುರೆ, ಅವರಲೆಿರಿಗೂ ಸ್ತಮನರತ 
100.00 ಕ್ೊೇಟಿ, 150.00 ಕ್ೊೇಟಿ, ರೂ.200.00 ಕ್ೊೇಟಿಗಳಷತೆ ಅನತದನನವನತು ಒಂದೂೆಂದತ 
ಕ್ೆೇತ್ರಕ್ೆೆ ನೇಡತತಿುದತು, ಬಿಜೆಪಿ ಶನಸ್ಕರತ ಇಲಿದ ಕಡ ೆ ಒಂದತ ರೂಪ್ನಯಿ ಅನತದನನ ನೇಡತತಿುಲಿ.  
ಇಷ್ೆೆಲನಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸ್ಕ್ನಾರ ತ್ನರತ್ಮೆ ಮನಡತತಿುದತು, ಯನವ ರಿೇತಿ ಸ್ಮನನತ್ೆ ತ್ರತತ್ನುರೆ.  ಡನ|| 
ಬನಬನ ಸ್ನಹೆೇಬ ಅಂಬೇೆಡೆರಚರವರತ “ಸ್ಂವಿಧನನ ಎಷ್ೆೆೇ ಉತ್ುಮವನಗಿದುರೂ ಸ್ಹ ಆಚರಣೆಗ್ ೆ
ತ್ರತವಂಥ ಜನರತ ಉತ್ುಮರನಗಿಲಿವೆಂದರೆ, ಅದತ ಬಹಳ ಕ್ೆಟೆ ಸ್ಮನಜ ನಮನಾಣ ಮನಡತತ್ುದೆ”ಚ
ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದನುರ.ೆ  ಆ ರಿೇತಿಯನಗಿ ಒಬೊಬಬಬರಿಗೂ ಒಂದೂೆಂದತ ರಿೇತಿ ಮನಡಿ, ಬಿಜೆಪಿ ಶನಸ್ಕರಿಗ್ೆ 
ರೂ.100 ಕ್ೊೇಟಿ, 200 ಕ್ೊೇಟಿ ಅನತದನನ ನೇಡತತಿುದತು, ಬೆೇರ ೆ ಶನಸ್ಕರಿಗ್ ೆ ನೇಡತತಿುಲಿ.  
ಹನಗ್ನದರೆ, ಆ ಭನಗದ ಜನರತ ಮತ್ ನೇಡಿಲಿವೇೆ? ಈ ರ್ನಡಿನ ಜನರರೆ್ುಲನಿ ಒಟನೆಗಿ ತ್ೆಗೆ್ದತಕ್ೂೆಂಡತ 
ಹೊೇಗಿದನುರೆಯ್ದೇ?  

ಮನಸ್ೆರಚ ಹಿರಣಣಯೆನವರತ “ಲಂಚವತ್ನರ”ಚರ್ನಟಕದಲ್ಲಿ ಅವರ ಮಗನಗ್ೆ “ಲೆೇ ಮಗರ್ೇೆ, ಈಗ 
ನಮಮದೆೇ ಉತ್ುಮವನದ ಕ್ನಲ. ಮತಂದ ೆಬಹಳ ಕ್ೆಟೆ ಕ್ನಲ ಇದತು, ಚೆರ್ನುಗಿ ಬದತಕತ ನಡಸೆ್ತವುದನತು 
ಕಲ್ಲತ್ತಕ್ೂೆಳಾಬೆೇಕತ, train up ಆಗಬೇೆಕತ”ಚ ಎಂದತ ಹೆೇಳುತ್ನುರ.ೆ  ಅದಕ್ೆೆ ಮಗ “ಅದತ ಎಂಥದತ 
ಅಪಪ”ಚಕ್ೆೇಳುತ್ನುರ್.ೆ  ಅದಕ್ೆೆ ಮನಸ್ೆರಚ ಹಿರಣಣಯೆನವರತ “ರೆ್ೂೇಡತ ಮಗರ್ೇೆ, ನಮಮ ಕ್ನಲದಲ್ಲಿ ಸಿಾರ್ಚ 
ಹನಕದರ ೆಪ್ನೆನ್ಚ ತಿರತಗತತಿುದೆ, ಅದೆೇ ನಮಮ ಕ್ನಲಕ್ೆೆ ಸಿಾೇರ್ಚ ಹನಕ ಆ ಪ್ನೆನ್ಚ ಮೇಲೆ ರೂ.10.00 
ಇಟೆರ ೆ ಮನತ್ರ ತಿರತಗತವುದತ”ಚ ಎಂದತ ಹೆೇಳುತ್ನುರೆ.  ಈ ಸ್ಕ್ನಾರವು ಆ ರಿೇತಿಯನಗಿದೆ.  ಈ 
ಸ್ಕ್ನಾರದ ಆಡಳಿತ್ ವೆವಸ್ಥೆ ಯನವ ರಿೇತಿ ಇದೆ ಎಂದರೆ, ಇಡಿೇ ದೆೇಶದಲ್ಲಿಯ್ದೇ ನಮಮ ರನಜೆ 
ಭರಷೆಚನರದಲ್ಲಿ ನಂ.1 ಆಗಿದ.ೆ  ಬಡ ಜನರಿಗ್ ೆಏಳಿಗ್ ೆ ಇಲಿ, Corporate Sector ಗಳಿಗ್ೆ ಅವರ 
ಆಡಳಿತ್ ವೆವಸೆ್ಥ ಮತಗಿಲತ ಮತಟಿೆ ಹೂೆೇಗಿದ.ೆ   

ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್:- ಮನನೆ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗ್ೌಡರ,ೆ conclude ಮನಡಿ, ಸ್ನಕತ ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂೆಳಿಾ.  
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ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗ್ೌಡ:- ಮನನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಕ್ೊರೆ್ಯದನಗಿ ಒಂದತ ಲೆೈನ್ಚ 
ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ  ಕತವೆಂಪತರವರತ ಒಂದತ ಕವನವನತು ಹೆೇಳಿದನುರೆ.  

ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್:- ದಯವಿಟತೆ ಬೆೇಡ ಸ್ನಕತ ಕತಳಿತ್ತಕ್ೊಳಿಾ. ಇರ್ೂೆುಂದತ ದ್ಧವಸ್ ಮನತ್ರ್ನಡಿ.  

ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗ್ೌಡ:- ಮನನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಒಂದೇೆ ಒಂದತ ವಿಚನರವನತು ಹೆೇಳುತ್ುೆೇರೆ್.  
ರನಷರಕವಿ ಕತವೆಂಪತರವರತ ತ್ಮಮ ಕವನದಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ೆಳಗಿನಂತ್ ೆತಿಳಿಸಿದನುರೆ.   

“ಸ್ತಳಿಾನ ಮನಲೆಯ ಕ್ೂೆರಲಳಿಗ್ೆ ಸ್ೂಡಿ” 

“ಕಳಾರೆ್ೂಬಬನನತು ಗತರತವನತ ಮನಡಿ” 

“ಬಡವರ ಹಣವನತು ಕ್ನಣಿಕ್ೆ ನೇಡಿ” 

“ಧ್ಮಾವ ಮರದೆರತ ರೆ್ೂೇಡಯೆ!” 

ಎನತುವ ಹನಗೆ್ ಇದೆ ಈ ಸ್ನಲ್ಲನ ಬಜೆಟ.    

ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್:- ಆಯಿತ್ತ ಧ್ನೆವನದಗಳು ಕತಳಿತ್ತಕ್ೊಳಿಾ.  ಮನನೆ ವಿೇಣನ ಅಚಚಯೆರವರೆ 
ಮನತ್ರ್ನಡಿ.   

ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗ್ೌಡ;- ಮನನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಒಂದೇೆ ಒಂದತ ನಮಷ ಮನತ್ರ್ನಡಿ 
ಮತಗಿಸ್ತತ್ುೆೇರೆ್.   

ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್:- ಮನನೆ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗ್ೌಡರವರ ೆ ದಯವಿಟತೆ ಕತಳಿತ್ತಕ್ೊಳಿಾ.  ತ್ತಂಬನ 
ಸ್ದಸ್ೆರತ ಮನತ್ರ್ನಡಬೇೆಕ್ನಗಿದೆ.  ತ್ನವು ಉಪ ಸ್ಭನಪತಿಯನಗಿ ಕತ್ಾವೆ ನವಾಹಿಸಿದ್ಧುೇರಿ.  
Conclude ಮನಡಿ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದರ ೆಕಥೆ ಹೇೆಳುತಿುದ್ಧುೇರಿ.     
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ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗ್ೌಡ;- ಮನನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಆಯಿತ್ತ.  ಒಂದೇೆ ಒಂದತ ನಮಷ ನನು 
ಮನತ್ನತು ಮತಗಿಸ್ತತ್ೆುೇರ್ೆ.   ನಮಮ ಊರಿನ ಪಕೆದಲ್ಲಿ ಒಂದತ ಘಟರ್ ೆನಡಯೆಿತ್ತ.  ಒಬಬ ವೆಕು ಬಹಳ 
ಅಪ್ನಪೆ್ೂೇಲ್ಲಯನಗಿದು ನಂತ್ರ ಅರ್ನರೊೇಗೆದ್ಧಂದ ತಿೇರಿಕ್ೊಂಡನತ. ಆತ್ನ ಅಭಿಮನನಗಳೆಲನಿ 
ಸ್ೇೆರಿಕ್ೊಂಡತ ಆತ್ನ ಅಂತ್ೆಕರಯ್ದಯ ದ್ಧನ ಊರಿನ ಮರ್-ೆಮರ್ೆಗಳಿಗ್ೆ “ಅಣನಣ ಮತ್ೆು ಹತಟಿೆ ಬನ”ಚ
ಎಂದತ ಎಲನಿ ಕಡ ೆಆತ್ನ ಫೊೇಟೂೆೇವನತು ಅಂಟಿಸಿದುರತ.  ಅದಲಿದೇೆ ಆತ್ನ ಶನಲೆಗೂ ಸ್ಹ ಹೂೆೇಗಿ 
ಆ ಫೊೇಟೊೇವನತು ಅಂಟಿಸಿ ಬಂದರತ.  ಅದರ ಮನರರೆ್ೇ ದ್ಧನ ಮತಖೊೆೇಪ್ನಧನೆಯರತ ಇದೆನುಪಪ 
“ಅಣನಣ ಮತ್ೆು ಹತಟಿೆ ಬನ”ಚ ಎಂದತ ಅಂಟಿಸಿದನುರೆ ಎಂದತ ರೆ್ೂೇಡಿ, ಒಬಬ ವಿದನೆಥಿಾಗ್ೆ ಆ 
ಫೊೇಟೂೆೇವನತು ತ್ೆಗೆ್ದತಕ್ೂೆಂಡತ ಬನ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿ,ಚ “ಅಣನಣ ಮತ್ೆು ಹತಟಿೆ ಬನ”ಚ ಎಂದತ ಏನತ 
ಬರೆದ್ಧತ್ತು, ಅದರ ಕ್ೆಳಗ್ೆ “ನಮಮ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಮನತ್ರ ಬೆೇಡ”ಚ ಎಂದತ ಬರೆಸಿದುರತ.  ಆ ರಿೇತಿಯನಗಿ 
ಮತಂದ್ಧನ ಚತರ್ನವಣೆಯಲ್ಲಿ ಈ ರ್ನಡಿನ ಜನ “ಮತ್ೊುಮಮ ಈ ಬಿಜೆಪಿ ಸ್ಕ್ನಾರ ಅಧಿಕ್ನರಕ್ೆೆ 
ಬರತವುದತ ಬೆೇಡ”ಚ ಎಂದತ ಇತಿಹನಸ್ ಬರೆಯತತ್ನುರ.ೆ ಅಂತ್ಹ ಚತರ್ನವಣನ ಬಜೆಟಚ ನೇಡಿದನುರೆ.  
ಇದೊಂದತ ಚತರ್ನವಣನ ಬಜೆಟಚ ಆಗಿದ.ೆ   

ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್:- ಮನನೆ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗ್ೌಡರವರ,ೆ ಆಯಿತ್ತ.  ದಯವಿಟತೆ ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂೆಳಿಾ.      

ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗ್ೌಡ;- ಮನನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇೆ, ನನಗ್ೆ ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಅವಕ್ನಶ ಕಲ್ಲಪಸಿದಕ್ೆೆ 
ಧ್ನೆವನದಗಳು.  

(ಗ್ೊಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಎಸ್.ವಿೇಣನ ಅಚಚಯೆ (ವಿಧನನಸ್ಭೆಯಿಂದ ಚತರ್ನಯಿತ್ರನದವರತ):- ಮನನೆ 
ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇೆ, ನನಗ್ೆ ಅವಕ್ನಶ ಕಲ್ಲಪಸಿದಕ್ೆೆ ಧ್ನೆವನದಗಳು.  ಪರಥಮವನಗಿ ಈಗ್ನಗಲೆೇ ಡನ|| 
ವೆೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣಸ್ನಾಮಯವರತ ಸ್ಕ್ನಾರದ ಮತಖೆ ಸ್ಚೆೇತ್ಕರನಗಿ ಆಯ್ದೆಯನಗಿದತು, ಅವರಿಗೆ್ 
ಅಭಿನಂದರೆ್ ಸ್ಲ್ಲಿಸ್ತತ್ೆುೇರ್ೆ.  ಮನನೆ ಮತಖೆಮಂತಿರಗಳು ಮಂಡಿಸಿರತವ 2022-23ರೆ್ೇ ಸ್ನಲ್ಲನ 
ಆಯವೆಯದಲ್ಲಿ ದ್ಧವಂಗತ್ ಎಂ.ಗ್ೂೆೇಪ್ನಲಕೃಷಣ ಅಡಿಗ ಕವಿತ್ೆಯನತು ಉಲೆಿೇಖಿಸಿ,ಚ “ಸ್ವಾವನೆಪಿ, 
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ಸ್ವಾಸ್ಪಶ್ಾ, ಸ್ವಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ದೃಷಿೆಕ್ೊೇನದೊಂದ್ಧಗ್ ೆಕ್ನಯಾನವಾಹಿಸ್ತವುದನಗಿ”ಚಹೆೇಳಿದನುರೆ. ರ್ನನತ 
ಯನವನಗಲೂ ಮನತ್ರ್ನಡತವನಗ ಮನನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರತ ಕ್ೊಡಗಿನ ಬಗ್ೆೆಯ್ದೇ ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ನುರೆ 
ಎಂದತ ಹೇೆಳುತ್ನುರೆ.  ಕ್ೂೆಡಗಿನ ಬಗೆ್ೆ ಮನತ್ರ್ನಡದೆೇ ವಿದ್ಧ ಇಲಿದಂತ್ ಸ್ಂದಭಾ ಬಂದ್ಧದ.ೆ  ಹನಗ್ನಗಿ 
ಕ್ೊಡಗಿನ ಕ್ೆಲವು ವಿಚನರದೂೆಂದ್ಧಗೆ್ ಎಲಿವನೂು ಸ್ೇೆರಿಸಿ ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ೆುೇರೆ್.  ನನು ತ್ವರಿನ ಊರತ 
ಕ್ೊಡಗತ ಆಗಿದತು, ಕ್ೊಡಗಿನಲ್ಲಿ ಅರೆ್ೇಕ ಸ್ಮಸ್ೆೆಗಳಿವೆ.  ಒಂದೂೆಂದನಗಿ ಅದರ ಬಗೆ್ೆ ಹೆೇಳುವುದತ 
ನನು ಧ್ಮಾ.  ಮದಲರೆ್ಯದನಗಿ, ಕ್ನಫಿ ಬಳೆೆಗ್ನರರ ಸ್ಮಸ್ೆೆ ಬಗೆ್ೆ ಹೆೇಳುತ್ೆುೇರ್.ೆ  ಬಹತಶಃ 
ಆಯವೆಯ ಪತಸ್ುಕದಲ್ಲಿ ಕ್ನಫಿ ಬೆಳೆಗ್ನರರಿಗ್ೆ ಸ್ಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ ೆ ಯನವುದೆೇ ಉಲೆಿೇಖವನತು 
ಮನಡಲ್ಲಲಿ.   ಕ್ನಫಿ ಬೆಳೆಗ್ನರರತ ಎಂದನಕ್ಷಣ ಕ್ೊಡಗತ, ಚಿಕೆಮಗಳೂರತ, ಮಲೆರ್ನಡತ ಪರದೆೇಶಗಳೆಲನಿ 
ಒಳಗ್ೊಂಡಿರತತ್ುದೆ.  ಕ್ನಫಿ ಬೆಳೆಗ್ನರರತ ಎಷತೆ ಸ್ಂಕಷೆದಲ್ಲಿದನುರೆ ಎಂದರೆ, ಹೆೇಳುವುದಕ್ೆೆ ಸ್ನಧ್ೆವಿಲಿ 
ಅಷತೆ ಸ್ಂಕಷೆದಲ್ಲಿದನುರೆ.  ಬಹತಶಃ ಮಳೆಯ ವೆೈಪರಿೇತ್ೆದ್ಧಂದನಗಿ ಅಥವನ ವಿಪರಿೇತ್ ಮಳೆಯಿಂದನಗಿ 
ರೈೆತ್ರತ ತ್ತಂಬನ ಸ್ಂಕಷೆದಲ್ಲಿದನುರೆ.  ಹನಗೆ್ಯ್ದೇ ಕ್ೊಡಗಿನ ಕ್ನಫಿ ಬೆಳೆಗ್ನರರ ಬಗೆ್ೆ ಹೆೇಳುವುದನದರೆ, 
ಕ್ೊಡಗಿನ ಅವಮನನ ಬೆೇರಯೆನಗಿದತು, ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯತವ ಬೆಳೆಗಳು ಸ್ಹ ಬೆೇರಯೆನಗಿದೆ.  ವನಣಿಜೆ 
ಬೆಳ ೆಎಂದತ ಹೆೇಳಿ, ಯನವುದೆೇ ರಿೇತಿಯ ಅನತಕೂಲ ಮನಡದ ಹನಗೆ್ ಸ್ಕ್ನಾರ ನಡಸೆಿಕ್ೂೆಂಡಿದ.ೆ   
ಎಲನಿ ಸ್ಕ್ನಾರವನತು ತ್ೆಗೆ್ದತಕ್ೊಂಡತ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದೆುೇರ್ೆ.  ಬೆೇರ ೆಜಿಲೆಿಗಳಲ್ಲಿ ಅರೆ್ೇಕ ಬೆಳೆಗಳನತು 
ಬೆಳೆಯತವವರಿಗ್ ೆ 10 ಹೆರ್ಚ.ಪಿ. ವರಗೊ ಉಚಿತ್ ವಿದತೆಚಛಕು ನೇಡಿದನುರೆ.  ಕ್ೆೇವಲ ಎರಡತ ತಿಂಗಳು 
ಮನತ್ರ ಅಂದರೆ ಮನರ್ಚಾ ಮತ್ತು ಏಪಿರಲ್ಚನಲ್ಲಿ ಮನತ್ರ ವಿದತೆಚಛಕು ಬಳಸಿ, sprinkler ಮನಡಲತ 
ಸ್ನಧ್ೆವನಗತವುದತ.  ಅದತ ಸ್ಹ ಕ್ೆೇವಲ ಕ್ನಫಿ ಬೆಳಗೆ್ ೆಮನತ್ರ,  ನೇರನತು ಹನಯಿಸ್ತವಂಥ ವೆವಸೆ್ಥ 
ಇದೆ.  ಆದರೂ ಸ್ಹ ಸ್ಕ್ನಾರ ಕ್ನಫಿ ಬೆಳೆಗ್ನರರ ರೈೆತ್ರ ಕೂಗತ ಇದುರೂ ಸ್ಹ ಈ ಸ್ನಲ್ಲನ 
ಆಯವೆಯದಲ್ಲಿ ಮನನೆ ಮತಖೆಮಂತಿರಗಳನದ ಶ್ರೇ ಬಸ್ವರನಜ ಬೂೆಮನಮಯಿಯವರತ ಪರಿಹನರ 
ಕಲ್ಲಪಸ್ತತ್ನುರ ೆ ಎಂದತ ಯೇಚರ್ ೆ ಮನಡಿದೆುವು.  ಆದರೆ, ಯನವುದೆೇ ಪರಿಹನರ ಸಿಗಲ್ಲಲಿ.  ಇದತ 
ಕ್ೊಡಗಿನ ದತರಂತ್ವೆಂದತ ಹೆೇಳಿದರ ೆ ತ್ಪ್ನಪಗತವುದ್ಧಲಿ, ಆ ಮಟಿೆಗ್ೆ ಇದೆ.  ರ್ನವು ಮನರ್ಚಾ 08 
ರಂದತ ಅಂತ್ರರನಷಿರೇಯ ಮಹಿಳನ ದ್ಧರ್ನಚರಣೆಯನತು ಆಚರಿಸಿದೆುವು.  ಆದರೆ, ಈ ಆಯವೆಯ 
ಪತಸ್ುಕದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಬಗೆ್ೆ ಹೆಚತಚ ಉಲೆಿೇಖ ಮನಡಿಲಿ.  ಈಗ್ನಗಲೆೇ ಮನತ್ರ್ನಡತವನಗ “ಸಿರೇ ಶಕು 
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ಗತಂಪತ”ಚ ರಚರೆ್ ಮನಡಿದೆುೇವೆ ಎಂದತ ಮನನೆ ಪರಧನನಮಂತಿರಗಳನದ ಶ್ರೇ ನರೇೆಂದರ ಮೇದ್ಧಯವರ 
ಹೆಸ್ರನತು ಉಲೆಿೇಖಿಸಿದುರತ.  ರ್ನವು ಸ್ಹ ಅದನತು ಒಪಿಪಕ್ೊಳಾಲೇೆಬೆೇಕತ.  ಆದರ,ೆ ಕ್ನಂಗ್ೆರಸ್ಚ ಪಕ್ಷದ 
ಮನಜಿ ಮತಖೆಮಂತಿರಗಳನದ ಶ್ರೇ ಎಸ್.ಎಂ.ಕೃಷಣನವರ ಕ್ನಲದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಮತಿ ಮೇಟಮಮನವರತ 
ಮಹಿಳನ ಮತ್ತು ಮಕೆಳ ಕಲನೆಣ ಇಲನಖಯೆ ಸ್ಚಿವರನಗಿದು ಸ್ಂದಭಾದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜೆದಲ್ಲಿ 
ಮದಲ ಬನರಿಗ್ ೆ “ಸಿರೇ ಶಕು ಗತಂಪತ”ಚತ್ಂದ ಕೇತಿಾ ನಮಮ ಸ್ಕ್ನಾರದನುಗಿದ.ೆ  ಅದಕೂೆ ಮದಲತ 
ಕ್ೆೇಂದರ ಸ್ಕ್ನಾರದಲ್ಲಿ ಮನಜಿ ಕ್ೆೇಂದರ ಸ್ಚಿವರನದ ಮನನೆ ಜರ್ನಧ್ಾನ ಪೂಜನರಿಯವರತ ವಿತ್ು 
ಸ್ಚಿವರನಗಿದು ಸ್ಂದಭಾದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ್ ೆರೂ.5000 ವರಗೊ ಸ್ನಲ ನೇಡತವಂಥ “ಸ್ನಲ ಮೇಳ”ಚ
ಅನತು ಸ್ಹ ಮನಡಿದುರತ.  ಅಂದ್ಧನ ದ್ಧವಸ್ ಮಹಿಳೆಯರತ ಮರ್ೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ್ ಬಂದತ ಬನೆಂಕಗ್ೆ 
ಹೊೇಗಿ ಸ್ನಲ ತ್ೆಗೆ್ದತಕ್ೂೆಳುಾವಂಥ ವೆವಸೆ್ಥ ಆಗಿತ್ತು.  ಅದೆಲಿವನೂು ರ್ನವು ಪರಿಗಣರೆ್ಗ್ೆ 
ತ್ೆಗೆ್ದತಕ್ೂೆಳಾಬೇೆಕ್ನಗಿದೆ.  ನಂತ್ರ ಅಂತ್ರರನಷಿರೇಯ ಮಹಿಳನ ದ್ಧರ್ನಚರಣೆಯನತು ಆಚರಿಸ್ತವ 
ಸ್ಂದಭಾದಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ನಾರ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ್ ೆ ಹಚೆಿಚನ ಆದೆತ್ಯೆನತು ನೇಡಬೇೆಕ್ನಗಿತ್ತು.  ಆದರೆ, 
ಅದನೆವುದತ ಸ್ಹ ಪರಿಗಣರೆ್ಗ್ ೆ ಬಂದ್ಧಲಿ.  ಮಹಿಳೆಯರಿಗ್ ೆ ಸ್ಕ್ನಾರವು “ಸ್ಾ-ಸ್ಹನಯ ಸ್ಂಘಗಳ”ಚ
ಮೂಲಕ ಸ್ನಲ ಒದಗಿಸ್ತತಿುದತು, ಅದರ ಬಡಿಿಯನತು ಮರ್ನು ಮನಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ ಈ ಸ್ಂದಭಾದಲ್ಲಿ 
ಕ್ೆೇಳಬಯಸ್ತತ್ುೆೇರೆ್.   

(ಮತಂದತ…)  

(359) 15.03.2022/5.20/ಎಸ್ಚಕ್-ೆಕ್ೆಎಸ್ಚ           (ವೆೈಸ್ಚಛೆೇಮಾನ್ಚರವರ  ಉಪಸಿಥತಿ) 

ಶ್ರೇಮತಿ ವಿೇಣನ ಅಚಚಯೆ (ಮತಂದತ):- 

ಇದರ ಜೊತ್ೆಗೆ್ ಅರೆ್ೇಕ ಸ್ಮಸ್ೆೆಗಳಿವೆ. ಈ ಸ್ದನದಲ್ಲಿ ಮಂತಿರಗಳು ಯನರೂ ಕೂಡ ಹನಜರಿಲಿ. 
ನಮಮ ಕ್ೂೆಡಗಿನಲ್ಲಿ ಹರಿಯತವಂತ್ವ ನದ್ಧ ಕ್ನವೇೆರಿ ನದ್ಧ. ಆ ನದ್ಧ ನೇರತ ಹರಿದತ ಕರ್ನಾಟಕದ್ಧಂದ 
ತ್ಮಳುರ್ನಡತ ರನಜೆಕ್ೆೆ ಹರಿದತ ಹೊೇಗತತಿುದೆ.  ಅ ನದ್ಧ ನೇರನತು ಕತಡಿಯತವ ನೇರತ ಮತಿುತ್ುರ  
ಯೇಜರೆ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಿಕ್ೂೆಳುಾತ್ನುರೆ. ಇವತ್ತು ಕ್ನವೇೆರಿ ನದ್ಧಯನತು ಪತನಃಶೆಚೇತ್ನಗ್ೂೆಳಿಸ್ತವಂತ್ಹ 
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ವೆವಸೆ್ಥಯೂ ಕೂಡ ಈ ಅಯವೆಯದಲ್ಲಿ ಉಲೆಿೇಖ ಮನಡಿಲಿ. ಅದರ ಸ್ಾಚಛತ್ೆಯನತು ಕೂಡ 
ಮನಡಬೇೆಕ್ನಗತತ್ುದ.ೆ ಇವತ್ತು ಸ್ಾಚಛ ಭನರತಚ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿ, ಕ್ೆೇಂದರ ಸ್ಕ್ನಾರದ ಯೇಜರೆ್ ಕೂಡ 
ಇದೆ. ಅದತ ಯನವ ಮಟೆದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಎಂಬ ಬಗೆ್ೆ ಕ್ೆೇಳುವಂತ್ಹ ಪರಿಸಿಥತಿ ಬಂದೊದಗಿದೆ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಇರತವ ಬೆೇಡಿಕ್ ೆಕತರಿತ್ತ ಸ್ಕ್ನಾರ ದ್ಧವೆ ನಲಾಕ್ಷಯವನತು ಕೂಡ ತ್ನಳಿದೆ. ನಮಮ ಕ್ೊಡಗತ ಜಿಲೆಿಯಿಂದ 
ಕರೇಡನ ಪಟತಗಳು  ರನಷಿರೇಯ ಮತ್ತು ಅಂತ್ರನಷಿರೇಯ ಕರೇಡನ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭನಗವಹಿಸ್ತತ್ನುರೆ. ಕರೇಡೆಗ್ ೆ
ಉತ್ುಮವನದ ವಿಶಾವಿದನೆಲಯ ಬೆೇಕತ ಎಂದತ ರ್ನನತ ಕ್ೆೇಳಿದೆುೇರ್ೆ. ಕ್ೊಡಗತ ಜಿಲೆಿಯ 
ಕರೇಡನಪಟತಗಳು ರನಷಿರೇಯ ಮತ್ತು ಅಂತ್ರನಷಿರೇಯ ಮಟೆದಲ್ಲಿ ಕ್ೂೆಡತಗ್ಯೆನತು ಕ್ೊಟಿೆದನುರೆ. ಆ 
ಜಿಲೆಿಗ್ ೆ ಕರೇಡನ ವಿಶಾವಿದನೆಲಯ ಬೆೇಕ್ೆಂದತ ರ್ನವು ಕ್ೆೇಳಿದೆುೇರ್ೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿಯವರೆವಿಗೂ 
ಕ್ೊಟಿೆಲಿ.  

ಮನನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಯೇಧ್ರ ಬಗೆ್ೆ ಮನತ್ರ್ನಡಬೆೇಕ್ೆಂಬ ನನು ಅನಸಿಕ್ಯೆನಗಿದೆ. 
ಕ್ೊಡಗತ ಜಿಲೆಿಯಿಂದ ಅರೆ್ೇಕ ಯೇಧ್ರನತು ದೆೇಶ ಸ್ೇೆವೆಗ್ನಗಿ ಕಳುಹಿಸ್ತತಿುದೆುೇವೆ. ಒಂದತ 
ಉದನಹರಣೆ ಹೆೇಳುವುದನದರೆ, ಒಂದತ ತಿಂಗಳ ಹಿಂದ ೆಒಬಬ ಮತಸಿಿಂ ಯೇಧ್ ಹಿಮದಲ್ಲಿ ಬಿದತು, ವಿೇರ 
ಮರಣವನುಪಿಪದ.  ರ್ನವಲೆಿರೂ ಕೂಡ ಸ್ೇೆರಿಕ್ೊಂಡತ ಅವರ ಶವ ಸ್ಂಸ್ನೆರವನತು ಮನಡಿದೆುೇವೆ. ಅಲ್ಲಿನ 
ಘಟರ್ಯೆನತು ರೆ್ೂೇಡಿದರೆ, ಪರತಿಯಬಬ ಜನರ ಕಣಿಣನಲ್ಲಿ ಕಣಿಣೇರತ ಬರತವಂತ್ಹ ಸ್ನುವೆೇಶವನಗಿತ್ತು.  
ಆ ಮೃತ್ ಯೇಧ್ನಗ್ೆ ಒಬಬ ವೃದೆಿ ತ್ನಯಿ ಮತ್ತು ಒಬಬ ಪತಿು ಇಬಬರತ ಮಕೆಳು ಇದನುರ.ೆ ಆ ಪ್ನಥಿಾವ 
ಶರಿೇರ ಬಂದಂತ್ಹ ಸ್ಂದಭಾದಲ್ಲಿ, ಪತಿು ಮತ್ತು ಇಬಬರತ ಮಕೆಳನತು ಕರದೆತಕ್ೊಂಡತ ಬಂದರತ. 
ಅವೆರಡತ ಪತಟೆ ಮಕೆಳಿಗೂ army dress ಹನಕಕ್ೊಂಡತ ಬಂದ್ಧರತವುದನತು ರ್ನವು ಕಣನಣರ ೆ
ರೆ್ೂೇಡಿದೆುೇವೆ. ಆ ಮಕೆಳು ತ್ಂದೆಗೆ್ ಅಂತಿಮ ನಮನ ಸ್ಲ್ಲಿಸ್ಬೇೆಕ್ನದರ,ೆ ಅಮಾ ಸ್ೆೆೈಲ್ಚನಲ್ಲಿ salute 
ಹೊಡೆದರತ.  ಅದನತು ರೆ್ೂೇಡಿ ನಮಗ್ೆಲಿರಿಗೂ ಕರತಳು ಕತ್ತು ಬರತವಂತ್ಹ ಸ್ನುವೆೇಶವನಗಿತ್ತು.  ಅಲ್ಲಿ 
ತ್ನಯಿ ಕತಸಿದತ ಬಿದುರತ. ಅಂತ್ಹ ಸ್ಂದಭಾದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಏರ್ನಗಿದೆ ಎಂದರ,ೆ ತ್ನಯಿಗ್ ೆವಯಸ್ನಸಗಿದೆ. 
ಆತ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮತ್ತು ತ್ನಯಿಗ್ ೆವನಸ್ ಮನಡಲತ ಮರ್ ೆಇಲಿ. ಅಂತ್ಹ ಪರಿಸಿಥಯಲ್ಲಿದುರೂ ಕೂಡ 
ಕ್ೊಡಗಿನಂದ ಹೂೆೇಗಿ, ವಿೇರ ಮರಣವನುಪಿಪದನುರೆ. ಸ್ಕ್ನಾರ ಏರ್ನದರೊಂದತ ಮನಡಬೇೆಕ್ನಗಿದೆ? 
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ಬಹತಶಃ ಮೃತ್ ಯೇಧ್ನ ಸ್ವಿಾಸ್ಚ ಮನಡದುಂತ್ಹ ಕ್ೆಲವು ಪರಿಹನರಗಳು ಪತಿುಗ್ ೆ ಸಿಗಬಹತದತ. 
ಆದರೆ ತ್ನಯಿಯನತು ರೆ್ೂೇಡಿಕ್ೂೆಳುಾವವರತ ಯನರತ? ಈ ಕತಟತಂಬದ ಕಷೆವನತು ಕ್ೆೇಳುವವರತ 
ಯನರತ? ಆತ್ನ ತ್ನಯಿ ಸಿದನಿಪತರದಲ್ಲಿ ರೆ್ಲೆಸಿದನುಳೆ. ಆತ್ನ ಹೆಂಡತಿ ವಿೇರನಜಪ್ೆೇಟೆಯಲ್ಲಿ 
ರೆ್ಲೆಸಿದನುಳೆ. ಆತ್ನ ತ್ನಯಿಯನತು ರೆ್ೂೇಡಿಕ್ೂೆಳುಾವವರತ  ಯನರೂ ಇಲಿ. ಆಕ್ೆ ತ್ನು ತ್ಂಗಿಯ 
ಮರ್ೆಯಲ್ಲಿದನುಳೆ. ಮಗ ಕಳುಹಿಸ್ತವ ಅಲಪ-ಸ್ಾಲಪ ಹಣದಲ್ಲಿ ತ್ನಯಿ ಜಿೇವನ ನಡಸೆ್ತತಿುದುಳು. ಇದ್ಧೇಗ್ನ 
ಅದೂ ಕೂಡ ಇಲಿದಂತ್ನಗಿದೆ. ಆ ಕತಟತಂಬಕ್ೆೆ ವನಸ್ ಮನಡಲತ ಮರ್ೆ ಕೂಡ ಇಲಿ. ರ್ನನತ ತ್ಮಮ 
ಮೂಲಕ ಸ್ಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ಮನವಿ ಮನಡತವುದೆೇರ್ಂೆದರೆ, ಆ ಒಂದತ… 

ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್ಚ:- ಆತ್ನ ತ್ನಯಿ ಮರ್ೆ ಬೆೇಕ್ೆಂದತ ಆಶರಯ ಯೇಜರೆ್ಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಮರ್ೆಗೆ್ 
ಅಜಿಾ ಹನಕಲಿವೆೇ?  

ಶ್ರೇಮತಿ ವಿೇಣನ ಅಚಚಯೆ:- ಆಕ್ೆಗ್ ೆವನಸ್ ಮನಡಲತ ಮರ್ೆಯಿಲಿದೆೇ ಇರತವುದರಿಂದ  ಅವರ 
ತ್ಂಗಿಯ ಮರ್ೆಯಲ್ಲಿದನುರ.ೆ 

ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್ಚ:- ತ್ನವು ಅವರಿಗೆ್ ಅಜಿಾಯನತು ಹನಕಸಿ. ಸ್ಕ್ನಾರದವರತ ಆಶರಯ  
ಮರ್ೆಯನತು ಕ್ೊಡತತ್ನುರೆ. ತ್ಮಮ ಮನತ್ನತು ಮತಂದತವರಸೆಿ. 

ಶ್ರೇಮತಿ ವಿೇಣನ ಅಚಚಯೆ:- ಮನನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಆತ್ನ ತ್ನಯಿ ಮತ್ತು ಹೆಂಡತಿ 
ಕೂಡ ವನಸ್ ಮನಡಲತ ಮರ್ ೆಇಲಿ.  ಅವರತ  ಅಲಪಸ್ಂಖನೆತ್ರತ. ಆ ಮಕೆಳನತು ಏರ್ನಗಬೆೇಕ್ೆಂದತ 
ಕ್ೆೇಳಿದರ,ೆ ಸ್ೈೆನೆಕ್ೆೆ ಸ್ೇೆರಬೆೇಕ್ೆಂದತ ಹೆೇಳಿದರತ. ರ್ನನತ ತ್ಮಮ ಮೂಲಕ ಸ್ಕ್ನಾರಕ್ೆೆ 
ಹೆೇಳಬಯಸ್ತವುದೆೇರ್ಂೆದರೆ, ಅವರೆಡತ ಸ್ಣಣ ಮಕೆಳನತು ಅಮಾ ಶನಲೆಗ್ ೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಓದ್ಧಸ್ತವಂತ್ಹ 
ವೆವಸೆ್ಥಯನತು ಖಂಡಿತ್ವನಗಿಯೂ ಮನಡಬೇೆಕತ. ರ್ನನತ ತ್ಮಮ ಮೂಲಕ ಸ್ಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ಮನವಿ 
ಮನಡತತಿುದೆುೇರ್.ೆ ಆ ಮಕೆಳ ಪೂತಿಾ ವಿವರಗಳನತು ಸ್ಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ತ್ಂದತ ಕ್ೊಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ ಅವೆರಡತ 
ಮಕೆಳನತು ಸ್ೈೆನಕ ಶನಲೆಗ್ ೆ ಕಳುಹಿಸಿ, ಅವರ ಇಚೆಛಯಂತ್,ೆ ಸ್ೈೆನೆಕ್ೆೆ ಸ್ೇೆರತವಂತ್ಹ ವೆವಸೆ್ಥಯನತು 
ಖಂಡಿತ್ವನಗಿ ಮನಡಬೇೆಕ್ಂೆದತ ಈ ಸ್ಂದಭಾದಲ್ಲಿ ರ್ನನತ ತ್ಮಮ ಮೂಲಕ ಸ್ಕ್ನಾರವನತು 
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ಒತ್ನುಯಿಸ್ತತ್ೆುೇರೆ್. ಒಂದತ ಕ್ನಲಘಟಠದಲ್ಲಿ ಕ್ೊಡಗತ ಜಿಲೆಿ ಪರತ್ೆೆೇಕ ರನಜೆವನಗಿತ್ತು. ಆ ರನಜೆದಲ್ಲಿ 
ನಮಮದೆೇ ಆದ ಮತಖೆಮಂತಿರಗಳು ಮತ್ತು ಮಂತಿರಗಳು ಸ್ಹ ಇದುರತ. ಅಲ್ಲಿ ನಮಮದೆೇ ಆದ ಕ್ೆಲಸ್-
ಕ್ನಯಾಗಳು ನಡಯೆತತಿುತ್ತು. ಇವತ್ತು ನಮಮ ಜಿಲೆಿಯ ಯನವುದೆೇ ಬೆೇಡಿಕ್ೆಗಳಿದುರೂ ಕೂಡ ಅದನತು 
ಈಡೇೆರಿಸ್ತವಂತ್ಹ ಕ್ೆಲಸ್ವನೂು ಮನಡಿಲಿ.  ಕ್ೊಡಗತ ಜಿಲೆಿಯನತು ಸ್ಂಪೂಣಾವನಗಿ ಕಡಗೆಣಿಸಿದನುರೆ 
ಎಂದತ ಹೆೇಳುವುದಕ್ೆೆ ಇಚೆಛಪಡತತ್ುೆೇರೆ್. ಅರೆ್ೇಕ ವಿೇರ ಯೇಧ್ರರತ ಮತ್ತು ಕರೇಡನಪಟತಗಳನತು 
ಕ್ೊಟೆಂತ್ಹ ರ್ನಡತ. ಕ್ೊಡಗತ ಜಿಲೆಿಯಿಂದ  ಅರೆ್ೇಕ ಜನರಿಗ್ೆ ಕತಡಿಯತವ ನೇರತ 
ಕ್ೊಟಿೆರತವಂತ್ಹದನುಗಿದೆ. ಇದೆಲನಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದರೆ, ಎಲನಿ ಜಿಲೆಿಗಳಿಗಿಂತ್ ಹೆಚಿಚನ ಆದೆತ್ಯೆನತು ನಮಮ 
ಜಿಲೆಿಗ್ ೆ ಕ್ೊಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ ರ್ನನತ ತ್ಮಮ ಮೂಲಕ ಸ್ಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ಒತ್ನುಯಿಸ್ತತ್ೆುೇರೆ್.   ಬಹತಶಃ ನಮಮ 
ದತರದೃಷಣಕರವೇೆರ್ೆಂದರೆ, ಮೂರತ ಕ್ೆೇತ್ರವಿದುಂತ್ಹದತು, ಎರಡತ ಕ್ೆೇತ್ರವನಯಿತ್ತ. ಎರಡತ ಕ್ೆೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ 
ಬಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಪಕ್ಷದವರೆೇ ನರಂತ್ರವನಗಿ ಗ್ೆಲತಿತಿುದನುರ.ೆ  ಬಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಪಕ್ಷದ್ಧಂದ ಒಬಬ ಎಂ.ಎಲ್ಚ.ಸಿ. 
ಗ್ೆಲತಿತ್ನುರ.ೆ ನನು ಅವಧಿ ಜೂನ್ಚ 14 ಕ್ೆೆ ಮತಗಿಯತತ್ುದ.ೆ ಅವರತ ಆಡಳಿತ್ ಪಕ್ಷದವರನಗಿದತು,  
ಸ್ಕ್ನಾರದ ಜೊತ್ೆ ಜಗಳ ಮನಡತವುದಕ್ನೆಗತವುದ್ಧಲಿ ಮತ್ತು ಕ್ೆೇಳುವುದಕ್ನೆಗತವುದ್ಧಲಿ. ಕ್ೂೆಡಗಿನ 
ಪರಿಸಿಥತಿ ಏರ್ನಗಬಹತದತ ಎಂಬ ಬಗೆ್ೆ ಯೇಚರೆ್ ಮನಡಿ. ಕ್ೊಡಗಿನ ಬಗೆ್ೆ ಧ್ವನ ಎತ್ತುವವರತ ಯನರತ? 
ಪರತಿ ದ್ಧನ ಕ್ನಡನರೆ್ಗಳ ಹನವಳಿ, ಹತಲ್ಲ ದನಳಿ ಇರಬಹತದತ. ಇವೆಲಿ ನರಂತ್ರವನಗಿ ನಡಯೆತತ್ುಲೆೇ 
ಇದೆ.  

ಮನನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಸ್ಥಳಿೇಯ ಪತಿರಕ್ೆಯನತು ತ್ೆಗೆ್ದತ ರೆ್ೂೇಡಿದರ,ೆ ಕ್ೊಡಗತ ಜಿಲೆಿಯ 
ಪರಿಸಿಥತಿ ಏರ್ನಗಿದೆ ಎಂಬ ಬಗೆ್ೆ ತ್ಮಗ್ೆ ಗ್ೊತ್ನುಗತತ್ುದೆ.  ರೈೆತ್ ಸ್ಂಘ,  ಬೆೇರ ೆ ರೈೆತ್ರತ, 
ಅದ್ಧವನಸಿಗಳು, ಬೆೇರ ೆಸ್ಂಘ-ಸ್ಂಸೆ್ಥಗಳು ಇರಬಹತದತ. ಪರತಿ ದ್ಧನ ನರಂತ್ರ ಪರತಿಭಟರೆ್ ನಡಯೆತತ್ುಲೆೇ 
ಇದೆ. ಇದಕ್ೆೆ ಯನರತ ಕ್ನರಣ? ಇದಕ್ೆೆ ಉತ್ುರವನತು ಯನರತ ಕ್ೊಡತತ್ನುರೆಂಬತದರ  ಬಗೆ್ೆ ನಮಗ್ೆ 
ಗ್ೊತ್ನುಗತವುದ್ಧಲಿ. ಮರೆ್ು ತ್ನರೆ್ೇ ರ್ನನತ ಮನತ್ರ್ನಡತವನಗ,  ಈ ಜಿಲೆಿಗ್ೆ ಸ್ಂಬಂಧ್ಪಟೆಂತ್ಹವರೆೇ 
ಉಸ್ತುವನರಿ ಸ್ಚಿವರನಗಿ ಬರತವುದ್ಧಲಿ. ಹೊರಗಿನವರತ ಉಸ್ತುವನರಿ ಸ್ಚಿವರನಗಿ ಬರತತ್ನುರ.ೆ ಅವರತ 
ಬರತವನಗ ಮನತ್ರ ಕ್ೂೆಡಗತ ರಿೇತಿ ಕ್ನಣತತ್ುದೆ. ಆದರೆ ಅವರತ ಪತನಃ ಬೆಂಗಳೂರಿಗ್ ೆಹೊೇದ ಮೇಲೆ, 
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ನಮಮ ಸ್ಮಸ್ೆೆಯನತು ಯನರತ ಕ್ೆೇಳುತ್ನುರೆ? ನಮಮ ಜಿಲೆಿಯಲ್ಲಿ ನರಂತ್ರವನಗಿ ಗ್ೆಲತಿವಂತ್ಹ 
ಶನಸ್ಕರಿಗ್ ೆ ಮಂತಿರ ಸ್ನಥನವನತು ಕ್ೊಡತವುದ್ಧಲಿ. ನಮಮ ಜಿಲೆಿಗ್ ೆ ಸ್ಂಬಂಧ್ಪಟೆವರತ ಉಸ್ತುವನರಿ 
ಸ್ಚಿವರಿದುರೆ, ನಮಮ ಸ್ಮಸ್ೆೆಗಳಿಗ್ೆ  ಪರಿಹನರವನತು ಕ್ೊಡತತ್ನುರೆ. ಈ ರಿೇತಿಯ ಸ್ಮಸ್ೆೆಗಳು 
ನಡಯೆತತಿುದ.ೆ  ಇಂತ್ಹ ಅರೆ್ೇಕ ವಿಚನರಗಳು ಸ್ಕ್ನಾರದ ಗಮನಕ್ೆೆ ಇದೆ. ಇರ್ೂೆುಂದತ ವಿಚನರವನತು 
ತ್ಮಮ ಮೂಲಕ ಸ್ಕ್ನಾರದ ಗಮನಕ್ೆೆ ತ್ರತವುದೇೆರ್ೆಂದರ,ೆ ನಮಮ ಸ್ಕ್ನಾರವಿದನುಗ, ಏನಮಮ 
ಕ್ೊಡಗಿನವರತ ಶ್ರೇಮಂತ್ರತ ಎಂದತ ಎರಡೂಮರತ ಬನರಿ ಹೆೇಳಿದನುರೆ. ರ್ನವು ಶ್ರೇಮಂತ್ರಲಿ.  
ಹಮಮಯನಲ, ಮತಟತಿ, ಅಚಿಚರ್ನಡ ಮರನಚುಲತೆ ಗ್ನರಮಗಳಿವೆ. ಆ ಗ್ನರಮಗಳು interior ನಲ್ಲಿ ಇವೆ. ಆ 
ಗ್ನರಮಗಳಲ್ಲಿರತವ ಮಕೆಳು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬನೆಂರ್ಚಗಳಲ್ಲಿ  ಗನ್ಚಮನೆನ್, ವನರ್ಚಮನೆನ್ ಆಗಿ ಕ್ೆಲಸ್ 
ಮನಡತತಿುದನುರ.ೆ ಆ ಮಕೆಳಲೆನಿ ಆ ಗ್ನರಮಗಳನತು ತ್ೊರೆದತ ಬೆಂಗಳೂರಿಗ್ೆ ಬಂದ್ಧದನುರೆ. ಆ ಮೂರತ 
ಗ್ನರಮಗಳಲ್ಲಿ ವಿಪರಿೇತ್ ಮಳೆ ಇರತವುದರಿಂದ, ಅಲ್ಲಿ ಬದತಕತವುದಕ್ನೆಗತವುದ್ಧಲಿ. ಆ ಮಕೆಳು ತ್ಂದೆ-
ತ್ನಯಿಯನತು ಬಿಟತೆ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ೇೆರಿಕ್ೂೆಂಡಿದನುರ.ೆ ಮರೆ್ು ದ್ಧನ ರ್ನನತ ಜಿೇಪಚನಲ್ಲಿ ಮರ್ೆಗೆ್ 
ಹೊೇಗತತಿುರಬೇೆಕ್ನದರೆ, ಒಬಬ ವೃದಿ ಸ್ತಮನರತ ೭೫-೮೦ ವಷಾಗಳನಗಿರಬಹತದತ. ಆ ವೃದಿನತ ತ್ನು 
ತ್ಲೆಯ ಮೇಲೆ ಸ್ೌಧಯೆನುಟತೆಕ್ೂೆಂಡತ, ಮಂಟಿ ಹತಿುಕ್ೊಂಡತ ಹೂೆೇಗತತಿುದನುರ್ೆ. ಇಂತ್ಹ 
ಪರಿಸಿಥತಿಯನತು ರೆ್ೂೇಡಿದರೆ, ಕರಳು ಎಷತೆ ಚತರಕತ ಎನತುತ್ುದೆ. ರ್ನವು “ಸ್ಬನೆ ವಿಕ್ನಸ್”ಚ ಎಂದತ 
ಹೆೇಳುತ್ುೆೇವೆಯ್ದಲನಿ, ಕ್ೆಲವು ಕಡ ೆ ಯನವ ವಿಕ್ನಸ್ವೂ ಇಲಿ. ಆ ರಿೇತಿ ಪರಿಸಿಥತಿ ನಮಮ ಕ್ೊಡಗತ 
ಜಿಲೆಿಯಲ್ಲಿದ ೆಎಂಬ ಬಗೆ್ೆ ರೆ್ೇರವನಗಿ ಹೆೇಳುವುದಕ್ೆೆ ಇಚೆಛಪಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ  

ಮನನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇದರ ಬಗೆ್ೆ ಹೆಚನಚಗಿ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕ್ೆೆ ಹೂೆೇಗತವುದ್ಧಲಿ. 
ಕ್ೊಡಗತ ಜಿಲೆಿಯ ಜನರತ ತ್ತಂಬನ ರೆ್ೂಂದ್ಧದೆುೇವೆ. ಈ ಜಿಲೆಿಗ್ ೆಯನವುದೆೇ ಒಂದತ ಅವಕ್ನಶ ಕೂಡ 
ಇಲಿ. ರ್ನವು ಕ್ೆೇಳಿರತವಂತ್ಹದುರ ಬಗೆ್ೆ ಯನವುದೂ ಕೂಡ ಈಡೇೆರತತಿುಲಿ. ಪರತಿ ದ್ಧನ ಪತಿರಕ್ೆಯಲ್ಲಿ 
ರೆ್ೂೇಡಿದರ,ೆ ಸ್ಂಘ-ಸ್ಂಸ್ಥೆಯವರತ, ರೈೆತ್ ಮತಖಂಡರತ ಕೂಡ ಪರತಿಭಟರೆ್ ಮನಡತತಿುದನುರ.ೆ 
ಕ್ನಡನರೆ್ಗಳು ಮತ್ತು ಹತಲ್ಲಯ ದನಳಿಯಿಂದ ಜನರತ ತ್ತ್ುರಿಸಿದನುರ.ೆ ಎಲನಿ ಇಲನಖಗೆಳಲ್ಲಿ 
ಸ್ಮಪಾಕವನಗಿ ಕ್ೆಲಸ್ ನಡಯೆತತಿುಲಿ ಎಂಬ ಬಗೆ್ೆ ಇದರೆ್ುಲನಿ ಉಲೆಿೇಖ ಮನಡಿದೆುೇರ್.ೆ ಎರಡೂಮರತ 
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ಅಧಿವೆೇಶನದಲ್ಲಿ  ಕ್ಲೆವೊಂದತ ಸ್ಮಸ್ೆೆಯ ಬಗೆ್ೆ ಕಂದನಯ ಮಂತಿರಗಳಿಗ್ೆ ರ್ನನತ ಮನವಿಯನತು 
ಮನಡಿಕ್ೊಂಡಿದೆುೇರ್.ೆ  ಕ್ೊಡಗಿಗ್ ೆಪರತ್ೆೆೇಕವನದ ಜಮನಮ ಬನಣ ೆಎನತುವುದತ ಯನವ ಜಿಲೆಿಗಳಲ್ಲಿ ಇಲಿ. 
ಅದತ ನಮಮ ಜಿಲೆಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಜಮನಮ ಏರೆ್ಂದತ ಹೆೇಳಿದರ,ೆ ಬಹತಶಃ ಚಿಕೆಮಗಳೂರವರಿಗ್ೆ ಕ್ೊಟೆ 
ಹನಗೆ್ೇ, ಬೆಟೆ ಅಂತ್ದುಲಿ.   ನಮಗ್ೆ ಪೂವಾಜರತ ರನಜರ ಕ್ನಲದಲ್ಲಿ  ಕ್ೊಟಿೆರತವಂತ್ಹ ಬಳುವಳಿ. 
ಹನಗ್ನಗಿ, ನಮಗ್ೆ ಕ್ೊೇವಿ ಹಕತೆ ಸ್ಹ ಅದರಲ್ಲಿಯ್ದೇ ಬಂದ್ಧದತು. ಹನಗ್ನಗಿ ಕ್ೊೇವಿ ಹಕತೆ ಯನರ 
ಪರವನನಗ್ ೆ  ಬೆೇಡ. ಅದತ ನಮಮ ಕ್ೂೆಡಗಿನವರ ಜನಮ ಸಿದಿ ಹಕತೆ. ಯನವುದೇೆ ಪರವನನಗ್ ೆಬೇೆಡ. 
ಆದರೆ ಪರವನನಗ್ ೆ ಬೆೇಕ್ನಗಿದುರೂ, ಅಷ್ೊೆಂದತ ಕಷೆವಿಲಿ. ಅದತ ಬೇೆಗ ಸಿಗತತ್ುದ.ೆ ಪಟೆೆದನರ 
ಎನತುವವರತ ಮತಂಚೆ ಇದುರತ. ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಇದನುರ.ೆ ಪಟೆೆದನರ ಸ್ತ್ತು ಹೊೇದರ,ೆ ಆ ಮರ್ೆಯ 
ಹಿರಿಯ ಇರ್ೂೆುಬಬ ಪಟೆೆದನರ ಆದರೆ, ಅವರಿಗೆ್ ಖನತೆ್ಯನತು ಬದಲನವಣೆ ಮನಡಿ, ರೆ್ೂೇಂದಣಿಯನತು 
ಮನಡಬಹತದೆಂಬತದೆಲನಿ ಇತ್ತು.  ಈಗ ಹೊಸ್ ಕ್ನನೂನನತು ತ್ಂದ್ಧದನುರೆ. ಪಟೆೆದನರ ಸ್ತ್ತು ಹೊೇದರೆ, 
ಅವರ ಅವನ ಮಗ ಅಥವನ ಕತಟತಂಬದವರತ ಯನರನದರೂ ಆಗಬೇೆಕತ ಎನತುವುದತ  ಸ್ೂಕುವಲಿ. ಆ 
ರಿೇತಿಯನದರೆ, ಯನರಿಗೂ ಕೂಡ ಕ್ೆಲಸ್ ಮನಡತವುದಕ್ನೆಗತವುದ್ಧಲಿ. ಇವನತ ಖನತೆ್ ಬದಲನವಣ ೆ
ಮನಡಿಕ್ೊಡತವುದ್ಧಲಿ. ಇದನತು ರ್ನನತ criticize ಮನಡತವುದತ ಅಂತ್ಲಿ.  ಈ ಒಂದತ ಕಂದನಯ 
ದನಖಲೆ ಮರ್ ೆಬನಗಿಲ್ಲಗ್ೆ ಸ್ಕ್ನಾರದ ದ್ಧಟೆ ಹೆಜೆಿ.  

 (ಮತಂದತ) 

(360) 1೫-03-2022 5.30 ಟಿಸಿಹೆರ್ಚ-ಕ್ೆಎಸ್           (ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್ಚರವರ ಉಪಸಿಥತಿ) 

ಶ್ರೇಮತಿ ವಿೇಣನ ಅಚಚಯೆ (ಮತಂದತ):-  

ಅದತ ಕ್ೂೆಡಗಿನಲ್ಲಿ ಮಕಂದೂರತ ಗ್ನರಮ ಪಂಚನಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮದಲತ ಪ್ನರರಂಭವನಯಿತ್ತ. ರ್ನವಲೆನಿ 
ಅಲ್ಲಿಗ್ೆ ಹೊೇಗಿ ಮನಡಿದುೆೇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಆರ.ಟಿ.ಸಿ., ಮತ್ತು ಜನತಿ ದೃಢಿೇಕರಣ ಪತ್ರ ಮನತ್ರ 
ಕ್ೊಟಿೆದನುರೆ. ನಮಗ್ ೆಸಿಂಗಲ್ ಆರ.ಟಿ.ಸಿ., ಕ್ೂೆಡಬೇೆಕ್ೆಂಬತದತ ನಮಮ ವನದ. ಆರ.ಟಿ.ಸಿ., ಯಲ್ಲಿ 7-
8 ಜನರ ಹೆಸ್ರತ ಇರತತ್ುದೆ. ಸ್ವೆೇಾ ನಂಬರ ಬೆೇರ ೆಬೆೇರ ೆಇರತತ್ುದೆ. ಆದರೆ ನಮಗ್ೆ ಪರತ್ೆೆೇಕವನದ 
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ಆರ.ಟಿ.ಸಿ., ಕ್ೂೆಟನೆಗ ಮನತ್ರ ʻಮರ್ ೆಬನಗಿಲ್ಲಗ್ ೆಸ್ಕ್ನಾರದ ದ್ಧಟೆ ಹೆಜೆಿʼ ಯೇಜರೆ್ಗ್ ೆಅಥಾ ಸಿಗತತ್ುದೆ. 
ಈಗ್ನಗಲೆೇ ಮನನೆ ಶನಸ್ಕರತ ಹೆೇಳಿದಂತ್ ೆಆನ್ಚಲೆೈನ್ಚ ವೆವಸೆ್ಥ ಮನಡಿದರ ೆನಮಮ ಮರ್ ೆಬನಗಿಲ್ಲಗ್ ೆ
ಬಂದತ ತ್ಲತಪತತ್ುದೆ. ಬರಿೇ ಅದನತು ಕ್ೂೆಡತವುದಕ್ೆೆ ಸ್ಕ್ನಾರ ಕ್ೂೆೇಟೆಂತ್ರ ರೂಪ್ನಯಿಗಳನತು 
ಖಚತಾ ಮನಡತವುದನತು ರ್ನನತ ಒಪತಪವುದ್ಧಲಿ. ಏಕ್ೆಂದರ ೆ ರ್ನನತ ಕ್ೊಡಗಿಗ್ೆ ಸಿೇಮತ್ವನಗಿ 
ಹೆೇಳುತಿುದೆುೇರೆ್. ಬಹತಶಃ ಬೆೇರಯೆವರಿಗ್ ೆ ಸಿಂಗಲ್ ಆರ.ಟಿ.ಸಿ., ಸಿಗತತ್ುದಯೆೇ ಏರೆ್ೂೇ ನನಗ್ ೆ
ಗ್ೊತಿುಲಿ. ಇದನೆವುದತ ಏನೂ ಪರಿಹನರ ಅಲಿವೆೇ ಅಲಿ. ಈ ಯೇಜರೆ್ ಕ್ೊಡಗಿಗ್ ೆಬೆೇಡವೇೆ ಬೇೆಡ. 
ಇಂತ್ಹ ಯೇಜರೆ್ಯಿಂದ ನಮಗ್ೆ ಏನೂ ಪರಯೇಜನವನಗತವುದ್ಧಲಿ.  ಈಗ್ನಗಲೆೇ ಶ್ರೇಮತಿ ಭನರತಿ 
ಶೆಟಿೆಯವರತ ಕ್ೊಡಗಿನ ಹಳಿಾಗ್ನಡಿನಲ್ಲಿ ಫೂೆೇನ್ಚರೆ್ಟಚ ವರ್ಚಾ ಕೂಡ ಸಿಗತವುದ್ಧಲಿವೆಂದತ ಹೆೇಳಿದರತ. 
ಮೇಡಂ, ಅದೆಲನಿ ಸಿಗತತ್ುದ.ೆ ನಮಗ್ೆ ಸಿಂಗಲ್ಚ ಆರ.ಟಿ.ಸಿ., ಕ್ೊಡಬೇೆಕತ.   

 ಶ್ರೇ ಸಿ.ಎನ್ಚ.ಮಂಜೆೇಗ್ೌಡ (ಸ್ಥಳಿೇಯ ಸ್ಂಸೆ್ಥಗಳ ಕ್ೆೇತ್ರ):- ಮನನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈ 
ರಿೇತಿಯ ಡನಕತೆಮಂಟಸ ಬರಿೇ ಕ್ೊಡಗಿಗ್ೆ ಮನತ್ರವಲಿ, ಬೆೇರ ೆಯನವ ಜಿಲೆಿಯವರಿಗೂ ಕ್ೂೆಡತವುದತ 
ಬೆೇಡ. ಕ್ೂೆಡಗತ ಸ್ಹ ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜೆದ ಒಂದತ ಜಿಲೆಿ ಆಗಿದ.ೆ ಸ್ನಮನನೆವನಗಿ ಈಗ ಏನತ 
ಆರ.ಟಿ.ಸಿ., ಮತ್ತು ಜನತಿ ದೃಢಿೇಕರಣ ಪತ್ರಗಳು ಇವೆ, ಅವು ಸಿಗತತ್ುವ.ೆ ಶ್ರೇಮತಿ ವಿೇಣನ 
ಅಚಚಯೆನವರತ ಹೆೇಳಿದಂತ್ೆ ಒಂದತ ಆರ.ಟಿ.ಸಿ., ಯಲ್ಲಿ ಸ್ತಮನರತ 7-8 ಜನ ಇರತತ್ನುರ.ೆ ಸ್ವೆೇಾ 
ನಂಬರಚ ಒಂದೇೆ ಇರತತ್ುದ.ೆ Individual ಆಗಿ ಆರ.ಟಿ.ಸಿ., ಬೆೇಕ್ೆಂದರೆ ಪ್ೊೇಡಿ ಆಗಬೇೆಕತ.  ಆ 
ಪ್ೊೇಡಿ ಕ್ೆಲಸ್ ಮನಡಿಕ್ೂೆಡಿ ಎಂದತ ಹೆೇಳುತಿುದನುರ.ೆ ಅದತ ಕ್ೊಡಗತ ಬೇೆರಯೆಲಿ, ಕರ್ನಾಟಕದ 
ಇನುತ್ರ ೆಜಿಲೆಿಗಳು ಬೆೇರಯೆಲಿ.  

 ಶ್ರೇ ಎಸ್ಚ.ಟಿ.ಸ್ೂೆೇಮಶೆೇಖರಚ (ಸ್ಹಕ್ನರ ಸ್ಚಿವರತ):- ಮನನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇೆ, 
ಮೈಸ್ೂರಿನಲ್ಲಿ ರ್ನರೆ್ೇ ಸ್ತಮನರತ 2 ಗಂಟೆಗಳ ಕ್ನಲ ನಂತ್ತಕ್ೊಂಡತ ಆರ.ಟಿ.ಸಿ.,  ಮತ್ತು 
ಜನತಿಪರಮನಣ ಪತ್ರವನತು ಕ್ೊಟಿೆದುೆೇರೆ್. ಇದತ ಬಹಳ ಒಳೆಾಯ ಸಿೆೇಂ. ಒಂದತ ಗ್ನರಮ ಪಂಚನಯಿತಿಗ್ ೆ
ಅವುಗಳನತು ಪೂತಿಾ ಕ್ೊಟನೆಗ ಜನ ನೂರಕ್ೆೆ ನೂರರಷತೆ ಖತಷಿ ಪಡತತ್ನುರೆ. ಈಗ ರ್ನಡ ಕಚೆೇರಿಗಳು 
ಏನವ,ೆ ಆ ರ್ನಡ ಕಚೆೇರಿಗಳಿಗ್ ೆ ಅಲದೆನಡತವುದತ ತ್ಪಿಪತ್ತ. ಹನಗ್ನಗಿ, ಮನನೆ 
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ಸಿ.ಎನ್ಚ.ಮಂಜೆೇಗ್ೌಡರವರೇೆ, ಅವರಿಗೆ್ ಒಂದತ Caste Certificate ಇರಬೇೆಕತ. ಎಲಿವನೂು ಬಹಳ 
ವೆವಸಿಥತ್ವನಗಿ ಮನಡಿದನುರ.ೆ 

(ಗ್ೊಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಸಿ.ಎನ್ಚ.ಮಂಜೆೇಗ್ೌಡ:- ಮನನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಒಂದತ ನಮಷ. . . 

ಶ್ರೇ ಎಸ್ಚ.ಟಿ.ಸ್ೂೆೇಮಶೆೇಖರಚ:- ಮನನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನೆ ಕಂದನಯ ಸ್ಚಿವರತ 
ಅದನತು ಇತಿುೇಚೆಗ್ ೆಪ್ನರರಂಭ ಮನಡಿದನುರ.ೆ ಎಲನಿ ಜಿಲೆಿಗಳಿಗೂ ಹೊೇಗಿ ಅದನತು ಮನಡಿದರೆ  ನೂರಕ್ೆೆ 
ನೂರರಷತೆ ಒಳಾೆಯದನಗತತ್ುದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏರ್ನಗತತ್ುದೆಂದತ ನಮಗ್ೆಲಿರಿಗೂ ಗ್ೂೆತ್ತು. ಅವರತ ರ್ನಡ 
ಕಛೆೇರಿ, ತ್ನಲೂಿಕತ ಕಛೆೇರಿ ಹನಗೂ ಎ.ಸಿ., ಯವರ ಕಛೆೇರಿಗಳಿಗ್ ೆಅಲೆದತ ಸ್ತಸ್ನುಗಿಬಿಟಿೆರತತ್ನುರ.ೆ At 
least, ಈ ಸಿೆೇಂ ಜನರಿಗ್ೆ ತ್ಂದ್ಧರತವುದರಿಂದ ಒಳಾೆಯದನಗತತ್ುದ.ೆ  

(ಗ್ೊಂದಲ) 

 ಶ್ರೇ ಸಿ.ಎನ್ಚ.ಮಂಜೆೇಗ್ೌಡ:- ಮನನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಒಂದತ ನಮಷ. . .  

 ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್ಚ:- ಮನನೆ ಸಿ.ಎನ್ಚ.ಮಂಜೆೇಗ್ೌಡ ರವರೇೆ, ನೇವು ಪರತಿಕರಯ್ದ ಕ್ೂೆಟಿೆದ್ಧುೇರಿ. 
ತ್ನವು ಮನತ್ರ್ನಡಿದತು ಸ್ನಕತ. ಈಗ ಅಷತೆ ಸ್ಮಯವಿಲಿ.  

 (ಗ್ೊಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಸಿ.ಎನ್ಚ.ಮಂಜೆೇಗ್ೌಡ:- ಮನನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇೆ, ನಜವನಗಲೂ ಅದರಿಂದ ಏನೂ 
ಪರಯೇಜನವಿಲಿ. ಜನಕ್ೆೆ ಬೆೇಕ್ನಗಿರತ್ಕೆಂಥ ಪ್ೊೇಡಿ ಮತ್ತು ದರಖನಸ್ತು. ಅದರ ಸ್ಲತವನಗಿ ರ್ನನತ 
ಹೆೇಳುತಿುದೆುೇರೆ್. ಸ್ನಮನನೆವನಗಿ ಆರ.ಟಿ.ಸಿ., ಸಿಕ್ೆೆೇ ಸಿಗತತ್ುದೆ. 

(ಗ್ೊಂದಲ) 
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ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್ಚ:- ಮನನೆ ಸಿ.ಎನ್ಚ.ಮಂಜೆೇಗ್ೌಡ ರವರೇೆ, ನೇವು ಅದರ ಬಗೆ್ೆ ಎರಡರೆ್ೇ 
ಬನರಿಗ್ ೆಹೆೇಳಿದ್ಧುೇರಿ. ತ್ನವು ಮನತ್ರ್ನಡಿದತು ಸ್ನಕತ.  

ಶ್ರೇಮತಿ ಎಸ್ಚ.ವಿೇಣನ ಅಚಚಯೆ:- ಮನನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನೆ ಸ್ಭನರ್ನಯಕರತ,  
ದಯವಿಟತೆ ಈ ವಿಚನರವನತು ಮನನೆ ಕಂದನಯ ಸ್ಚಿವರ ಗಮನಕ್ೆೆ ತ್ಂದತ ಅವರಿಗೆ್ ಮನವರಿಕ್ ೆ
ಮನಡಿಕ್ೊಡಬೆೇಕತ. ನಮಗ್ೆ ಸ್ಪರೇೆಟಚ ಆದಂತ್ಹ ವೆವಸೆ್ಥ ಆಗಲೇೆಬೆೇಕತ. ಅದ್ಧಲಿದೆ ಈ ಪರಕ್ನರ 
ಮನಡತವುದನದರೆ, ಖಂಡಿತ್ವನಗಿಯೂ ರ್ನವು ಇಲನಖೆಗಳಿಗ್ ೆ ಹೂೆೇಗಿ ಅಲೆಯತವುದತ ತ್ಪತಪವುದ್ಧಲಿ. 
ಆಮೇಲ ೆರ್ನನತ ಮನಜಿ ಸ್ೈೆನಕರ ಬಗೆ್ೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಲವನರತ ಬನರಿ ಪರಸ್ನುಪ ಮನಡಿದೆುೇರೆ್. ನಮಮ ಭನಗದಲ್ಲಿ 
ತ್ತಂಬನ ಜನ ಮನಜಿ ಸ್ೈೆನಕರಿದನುರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏರ್ನಗಿದೆಯ್ದಂದರೆ, ಸ್ನಧನರಣವನಗಿ ಯೇಧ್ರತ 
ಸ್ತಮನರತ 25 ವಷಾಗಳ ಕ್ನಲ ಆಮಾಗ್ೆ ಹೊೇಗಿರತತ್ನುರೆ. ಅವರತ ನವೃತಿುಯನಗಿ ತ್ಮಮ ಊರಿಗ್ ೆ
ವನಪಸ್ತಸ ಬಂದನಗ, ಅವರ ಅಣಣ-ತ್ಮಮಂದ್ಧರತ ಯನವುದೊೇ ಪರಭನವ ಬಿೇರಿ ಅವರ ಆಸಿುಯನೂು 
ಕೂಡ ಕಬಳಿಕ್ೆ ಮನಡಿರತತ್ನುರೆ. ಅವರತ ಸ್ೇೆರ್ೆಯಿಂದ ವನಪಸ್ತಸ ಬಂದನಗ ಅವರ ಹತಿುರ ಆಸಿು 
ಇಲಿದಂಥ ಪರಿಸಿಥತಿ ಬಂದ್ಧದೆ. ಅರೆ್ೇಕ ವಷಾಗಳ ಹಿಂದೆ ಸ್ಕ್ನಾರ ಮನಜಿ ಯೇಧ್ರಿಗೆ್ ಸ್ತಮನರತ 5-
10 ಎಕರ ೆ ಜನಗವನತು ಮಂಜೂರತ ಮನಡತವಂಥ ಒಂದತ ವೆವಸೆ್ಥ ಕೂಡ ಇತ್ತು. ಅದತ ಈಗ 
ಕ್ೊಡಗಿನಲ್ಲಿ ಆಗತತಿುಲಿ.  ಅರೆ್ೇಕ ಜನರತ ಅಜಿಾಗಳನತು ಕ್ೊಟಿೆದನುರೆ, ಆದರೆ ಅವರಿಗ್ ೆಜನಗ ಸಿಗತತಿುಲಿ. 
ಈ ವಿಚನರವನೂು ಕೂಡ ಮನನೆ ಕಂದನಯ ಸ್ಚಿವರ ಗಮನಕ್ೆೆ ತ್ರಬೇೆಕತ.  ಆ ಮನಜಿ ಯೇಧ್ರತ 
ಯನಯನಾರತ ಅಜಿಾಗಳನತು ಹನಕದನುರೂೆೇ ಅವರಿಗೆ್ಲಿರಿಗೂ ಕೂಡ ಜನಗ ಮಂಜೂರತ ಮನಡಬೇೆಕತ. 
ಅದರ ಜೊತ್ೆಗೆ್ ಮನಜಿ ಯೇಧ್ರ ಯೇಗಕ್ೆೇಮ ವಿಚನರಿಸಿಕ್ೊಳುಾವುದಕ್ೆೆ ಅವರಿಗೆ್ ಒಂದತ ವಿಶನರಂತಿ 
ಕ್ೆೇಂದರವನತು ಕೂಡ ಸ್ನಥಪರೆ್ ಮನಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ ರ್ನನತ ಸ್ಕ್ನಾರವನತು ಒತ್ನುಯ ಮನಡತತಿುದೆುೇರೆ್. 
ಏಕ್ೆಂದರ ೆ ಅಲ್ಲಿ ವಯಸ್ನಸದವರೆಲನಿ ಇದನುರ,ೆ ಬಹತಶಃ ಅವರ ಮಕೆಳು-ಮಮಮಕೆಳು ಸ್ಹ 
ರೆ್ೂೇಡಿಕ್ೂೆಳಾದಂಥವರತ ಕೂಡ ಇದನುರ,ೆ ಅಂತ್ಹವರಿಗೆ್ೂಂದತ ಆಶರಯ ಕ್ೂೆಡಬೇೆಕತ. ಏಕ್ೆಂದರೆ 
ಅವರತ ದೆೇಶಕ್ನೆಗಿ ದತಡಿದತ ಬಂದ್ಧರತವಂಥ ಮನಜಿ ಯೇಧ್ರತ. ಸ್ಕ್ನಾರ ಅವರಿಗೆ್ ಗ್ೌರವ 
ಕ್ೊಡಲೇೆಬೇೆಕ್ನಗತತ್ುದೆ. ಆ ನಟಿೆನಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ನಾರ ಆ ಕ್ಲೆಸ್ವನತು ಮನಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ ಈ ಸ್ಂದಭಾದಲ್ಲಿ 
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ಹೆೇಳುವುದಕ್ೆೆ ಬಯಸ್ತತ್ೆುೇರೆ್. ಎಲಿದಕೆಂತ್ ಮಗಿಲನಗಿ ಇವತಿುನ ದ್ಧವಸ್ ಕ್ೊಡಗಿನಲ್ಲಿ ಹಲವು 
ಯೇಜರೆ್ಗಳು ರೆ್ರೆ್ಗತದ್ಧಗ್ೆ ಬಿದ್ಧುವೆ. ಕ್ೊಡಗಿನಲ್ಲಿ ಅಬಕ್ನರಿ ಭವನ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮರಗಿಡಗಳೆಲನಿ 
ಬೆಳೆದತಕ್ೂೆಂಡತ ಕ್ನಡಿನಂತ್ನಗಿದೆ. ಅಬಕ್ನರಿ ಭವನ ಇತ್ತು. ಅದನತು maintain ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ 
ಆಗತವುದ್ಧಲಿವೆಂದತ ಸ್ತಮನರತ ರೂ. 60,000/-ಗಳನತು ಕ್ೊಟತೆ ಒಂದತ ಬನಡಿಗೆ್ ಕಟೆಡದಲ್ಲಿ 
ಕ್ನಯಾನವಾಹಿಸ್ತತಿುದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ಕಟೆಡ ಇರತ್ಕೆಂಥ ಒಂದತ ಜನಗವಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅಬಕ್ನರಿ ಭವನ 
ಕೂಡ ನಮನಾಣವನಗಬೆೇಕತ.  ʻಹರೆಿಟೇೆಜ್ಚ ಸ್ಂೆಟರಚ̓ ಮತ್ತು ʻಸ್ತವಣಾ ಭವನʼ ಇದೆಲನಿ ongoing 
works ಆಗಿದತು,  ಯನವುದೂ ಸ್ರಿಯನಗಿ ನಡಯೆತತಿುಲಿ. ಎಲಿಕೆಂತ್ ಮಗಿಲನಗಿ ಕೂಟಿಯನಲ 
ಸ್ೇೆತ್ತವೆ ನಮನಾಣ ಮನಡಲನಗಿದ.ೆ ಆ ಸ್ೇೆತ್ತವಗೆ್ೆ ಕ್ೊೇಟೆಂತ್ರ ರೂಪ್ನಯಿಗಳನತು ಖಚತಾ 
ಮನಡಲನಗಿದ.ೆ  ಫನರೆಸ್ೆಚನವರತ ಆ ಸ್ೇೆತ್ತವೆಯನತು ಬಳಸ್ತವುದಕ್ೆೆ ಬಿಡತತಿುಲಿ. ಮತೆ್ು ಹೆರಿಟೆೇಜ್ಚ 
ಸ್ಂೆಟರಚ ಕೂಡ ಅಧ್ಾಂಬಧ್ಾ ಕ್ನಮಗ್ನರಿ ಆಗಿದ.ೆ ಇವತಿುನ ದ್ಧವಸ್ ಅರೆ್ೇಕ ಕ್ನಮಗ್ನರಿಗಳು 
ರೆ್ರೆ್ಗತದ್ಧಗ್ ೆಬಿದ್ಧುವೆ. ಹನಗ್ನಗಿ, ರ್ನನತ ಸ್ಕ್ನಾರವನತು ಒತ್ನುಯ ಮನಡತವುದೆೇರೆ್ಂದರೆ, ಕ್ೊಡಗಿನಲ್ಲಿ 
ಇಂತ್ಹ ಅರೆ್ೇಕ ಸ್ಮಸ್ೆೆಗಳು ಇವೆ. ದಯವಿಟತೆ ಮನನೆ ಕಂದನಯ ಸ್ಚಿವರತ ಹನಗೂ ಅರಣೆ 
ಸ್ಚಿವರಿಬಬರಿಗೂ ಕೂಡ ರ್ನನತ ಒತ್ನುಯ ಮನಡತತಿುದೆುೇರ್.ೆ ಮನನೆ ಅರಣೆ ಸ್ಚಿವರತ ಏಪಿರಲ್ಚ 
ಮದಲರೆ್ೇ ವನರದಲ್ಲಿ ಕ್ೂೆಡಗಿಗ್ೆ ಬರತತ್ೆುೇರೆ್ಂದತ ಒಪಿಪದನುರ.ೆ ಅದೆೇ ರಿೇತಿ ಮನನೆ ಕಂದನಯ 
ಸ್ಚಿವರತ ಕೂಡ ಖಂಡಿತ್ವನಗಿ ಈ ವಿಚನರವನಗಿ ಅಲ್ಲಿಗ್ೆ ಬರಲೆೇಬೆೇಕ್ನಗತತ್ುದೆ.  ಆ ನಟಿೆನಲ್ಲಿ ತ್ನವು 
ಕೂಡ ಅವರ ಗಮನಕ್ೆೆ ತ್ರಬೇೆಕ್ೆಂದತ ಹೆೇಳುತಿುದುೆೇರೆ್. ಬಹತಶಃ ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಇನೂು ಅರೆ್ೇಕ 
ವಿಚನರಗಳಿದುರೂ ಕೂಡ ಸ್ಕ್ನಾರ ರ್ನನತ ಹೆೇಳಿದೆುಲಿವನೂು ಪರಿಗಣರೆ್ಗ್ೆ ತ್ೆಗೆ್ದತಕ್ೊಂಡತ 
ಮನಡಬೇೆಕ್ನಗಿದ.ೆ ಮತ್ುೆ ಈ ವಷಾದ ಆಯವೆಯದಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಹ ಒಂದತ ಸ್ಮನಧನನಕರವನದಂಥ 
ಅಂಶ ಯನವುದೂ ಕ್ನಣತತಿುಲಿ. ಹನಗ್ನಗಿ, ಇವತಿುನ ದ್ಧವಸ್ ರ್ನವೆೇನತ ಸ್ದಸ್ೆರತಗಳು 
ಮನತ್ರ್ನಡಿದುೆೇವೆ, ಅದರೆ್ುಲಿವನೂು ಪರಿಗಣರೆ್ಗ್ ೆ ತ್ೆಗೆ್ದತಕ್ೂೆಂಡತ ಸ್ಕ್ನಾರ ಹೆಚಿಚನ ಆದೆತ್ಯೆನತು 
ಕ್ೊಡಬೇೆಕತ. ಈಗ್ನಗಲೆೇ ಮನನೆ ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುನ ಸ್ದಸ್ೆರ ಅನತದನನವನತು 
ಕಡಿತ್ಗ್ೊಳಿಸ್ತತಿುದನುರೆಂದತ ಸ್ಕ್ನಾರದ ಗಮನಕ್ೆೆ ತ್ಂದ್ಧದನುರ.ೆ ಹನಗ್ನಗಿ, ಅದನೂು ಕೂಡ ಆದಷತೆ 
ಬೆೇಗ ಕ್ೊಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ ಕ್ೆೇಳುತಿುದುೆೇರೆ್. ಅವಕ್ನಶ ಕ್ೂೆಟಿೆದುಕ್ನೆಗಿ ಧ್ನೆವನದಗಳು. 
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ಶ್ರೇ ಡಿ.ಎಸ್ಚ.ಅರತಣ್ಚ (ಸ್ಥಳಿೇಯ ಸ್ಂಸೆ್ಥಗಳ ಕ್ೆೇತ್ರ):- ಮನನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇೆ, 24 
ಗಂಟೆಗಳಿಂದ ನನು ಹೆಸ್ರತ ಕರಯೆತತ್ನುರೆಂದತ ಕ್ನಯತತಿುದೆುನತ. ಕ್ೊರೆ್ಗೂ 24 ಗಂಟೆಗಳನದ ನಂತ್ರ 
ನನಗ್ ೆಅವಕ್ನಶ ಸಿಕೆದೆ. ಅದಕ್ೆೆ ಧ್ನೆವನದಗಳು. ಮದಲ್ಲಗ್.ೆ.. 

ಶ್ರೇ ಎಸ್ಚ.ಎಲ್ಚ.ಭೊೇಜೇೆಗ್ೌಡ:- ಮನನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಒಂದತ ನಮಷ. . .  

ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್ಚ:-  ಈಗ ಮನನೆ ಎಸ್ಚ.ಎಲ್ಚ.ಭೊೇಜೇೆಗ್ೌಡರತ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕ್ೆೆ 
ಯನರತ ಅಧಿಕ್ನರ ಕ್ೂೆಟಿೆದನುರೂೆೇ ಗ್ೊತ್ನುಗಲ್ಲಲಿ. Please sit down.  ಮನನೆ ಅರತಣ್ಚರವರೆೇ 
ಮನತ್ರ್ನಡಿ. 

 ಶ್ರೇ ಡಿ.ಎಸ್ಚ.ಅರತಣ್ಚ:- ಮನನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ಬಜೆಟಚ ಬಗೆ್ೆ 
ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕ್ೆೆ ಮತಂಚೆ ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಹೆೈಕ್ೊೇಟಚಾ ಒಂದತ ʻಐತಿಹನಸಿಕ ತಿೇಪಾʻನತು 
ಕ್ೊಟಿೆದೆ. ಆ ತಿರಸ್ದಸ್ೆ ರ್ನೆಯಪಿೇಠಕ್ೆೆ ನಮಮಲಿರ ಪರವನಗಿ ಹೃತ್ೂಪವಾಕವನದಂಥ ಅಭಿನಂದರೆ್ಗಳು 
ಹನಗೂ ಧ್ನೆವನದಗಳನತು ಹೆೇಳುವುದಕ್ೆೆ ಇಚಛೆಪಡತತ್ೆುೇರೆ್.  

(ಈ ಹಂತ್ದಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ್ ಪಕ್ಷದ ಶನಸ್ಕರತ ಮೇಜತ ತ್ಟತೆವ ಮೂಲಕ ತ್ಮಮ ಹಷಾವನತು 
ವೆಕುಪಡಿಸಿದರತ) 

ನರ್ುೆ ದ್ಧವಸ್ ಸ್ಂಜೆ 5.30 ರಿಂದ 6.00 ಗಂಟೆಗ್ ೆಅಧಿವೆೇಶನ ಮತಗಿಸಿಕ್ೂೆಂಡತ ರ್ನವಲೆಿರೂ 
ಕರಕ್ೆಟಚ ಪಂದನೆವಳಿಯನತು ರೆ್ೂೇಡಲತ ಹೂೆೇಗ್ೂೆೇಣವೆಂದತ ಮನತ್ರ್ನಡಿಕ್ೂೆಂಡಿದೆುವು. ಆದರೆ ಮೂರೇೆ 
ದ್ಧವಸ್ಕ್ೆೆ ಆ ಟೆಸ್ೆಚ ಕರಕ್ೆಟಚ ಪಂದೆವು  ಭನರತ್ದ ಶ್ರೇ ರೂೆೇಹಿತಚ ಶಮನಾರವರ ರೆ್ೇತ್ೃತ್ಾದಲ್ಲಿ ಗ್ೆದತು 
ಸ್ರಣಿಯನತು ಕೂಡ ತ್ನುದನಗಿಸಿಕ್ೂೆಂಡಿದೆ. ಭನರತ್ದ ಕರಕ್ೆಟಚ ತ್ಂಡಕ್ೆೆ ಹನಗೂ ರ್ನಯಕರನದ ಶ್ರೇ 
ರೂೆೇಹಿತಚ ಶಮನಾರವರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಸ್ದನದ ಪರವನಗಿ ಹೃತ್ೂಪವಾಕವನದ ಅಭಿನಂದರೆ್ಗಳನತು 
ಹೆೇಳುವುದಕ್ೆೆ ಇಚೆಛಪಡತತ್ೆುೇರ್ೆ.  ಅದೆೇ ರಿೇತಿ ಈಗ್ನಗಲೆೇ ಡನ.ವೆೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣಸ್ನಾಮಯವರತ 
ಸ್ಕ್ನಾರದ ಮತಖೆ ಸ್ಚೆೇತ್ಕರನಗಿ ಕ್ೆಲಸ್ ಮನಡತತಿುದುರತ. ಇವತ್ತು ಅವರತ ಅಧಿಕೃತ್ವನಗಿ 
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ಆಯ್ದೆಯನಗಿರತವುದಕ್ೆೆ ಅವರಿಗೆ್ ಹೃತ್ೂಪವಾಕವನದಂಥ ಧ್ನೆವನದಗಳನತು ಹೆೇಳುವುದಕ್ೆೆ 
ಇಚೆಛಪಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ   

(ಈ ಹಂತ್ದಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ್ ಪಕ್ಷದ ಶನಸ್ಕರತ ಮೇಜತ ತ್ಟತೆವ ಮೂಲಕ ತ್ಮಮ ಹಷಾವನತು 
ವೆಕುಪಡಿಸಿದರತ) 

ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್ಚ:- ಮನನೆ ಡಿ.ಎಸ್ಚ.ಅರತಣ್ಚರವರೆೇ, ಅವರ ಬಟೆೆ ಬಣಣ ಮನತ್ರ ಕ್ನಮರಡಚ 
ಬಣಣ ಇದ.ೆ 

(ಈ ಹಂತ್ದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇ ಹೆರ್ಚ.ಎಂ.ರಮೇಶ್ಚಗ್ೌಡರವರತ ತ್ಮಮ ಸ್ನಥನದಲ್ಲಿ ಕತಳಿತ್ತಕ್ೊಂಡತ 
ಮನತ್ರ್ನಡಿದರತ) 

 ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್ಚ:- ಮನನೆ ರಮೇಶ್ಚ ಗ್ೌಡರವರೇೆ, this is not good. ತ್ನವು 
ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂೆಂಡತ ಮನತ್ರ್ನಡಬನರದತ, no.  

ಶ್ರೇ ಡಿ.ಎಸ್ಚ.ಅರತಣ್ಚ:- ಮನನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇೆ, 24 ಗಂಟೆಗಳ ಹಿಂದ ೆ ಬಜೆಟಚ ಬಗೆ್ೆ 
ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ರ್ನನತ ಹನಕಕ್ೊಂಡಿದು ಪ್ನಯಿಂಟಸಚ ಸ್ತಮನರತ ರ್ನಲತೆ ಪತಟಗಳಿದುವು. ಆದರೆ ಇವತ್ತು 
ಅದತ ಸ್ತಮನರತ 15 ಪತಟಗಳವರೆಗ್ ೆ addition ಆಗತತ್ನು ಹೊೇಯಿತ್ತ. ಸ್ರ್ನಮನೆ 
ಮತಖೆಮಂತಿರಯವರನದ ಮನನೆ ಬಸ್ವರನಜ ಬೊಮನಮಯಿಯವರತ ಈ ವಷಾದ ಬಜೆಟಚ ಮಂಡರೆ್ 
ಮನಡತವುದಕೆಂತ್ ಮತಂಚ ೆರ್ನವೇೆ ಬಜೆಟಚ ಬಗೆ್ೆ ಟಿೇಕ್ ೆಮನಡತವಂತ್ಹ ಪರಿಸಿಥತಿ ಬರತತ್ುದ.ೆ ಏಕ್ೆಂದರೆ 
ಕ್ೊೇವಿಡಚ-19 ಸ್ಂದಭಾದಲ್ಲಿ ಸ್ತಮನರತ ಎರಡತ ವಷಾಗಳಿಂದ ಯನವುದೇೆ ರಿೇತಿಯ ಆಥಿಾಕ 
ಚಟತವಟಿಕ್ೆಗಳು ಸ್ಮಪಾಕವನಗಿ ನಡಯೆದ್ಧರತವ ಕ್ನರಣದ್ಧಂದನಗಿ ಬೆೇರ ೆ ಬೇೆರ ೆ ದೆೇಶಗಳು ಸ್ಹ 
ಆಥಿಾಕ ವೆವಸೆ್ಥಯಲ್ಲಿ ಪೂತಿಾ ಕತಗಿೆಹೊೇಗಿ ದ್ಧವನಳಿ ಎದ್ಧುರತವಂಥದುನತು ರ್ನವು ಮನಧ್ೆಮಗಳಲ್ಲಿ 
ರೆ್ೂೇಡತತಿುದೆುೇವೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲೂಿ ಕೂಡ ಅದೇೆ ಸಿಥತಿ ಆಗಬಹತದತ. ಪರತಿಪಕ್ಷದವರತ ಹನಗೂ ಆಡಳಿತ್ 
ಪಕ್ಷದವರತ ಮತಂದ್ಧನ ದ್ಧನಗಳಲ್ಲಿ ಬಜೆಟಚ ಅಧಿವೆೇಶನದಲ್ಲಿ ಬರಿೇ ಬಯತೆವಂಥದತು ಆಗತತ್ುದೆಂದತ 
ನನಗ್ ೆಅನಸ್ತತಿುತ್ತು.  
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(361)15.3.2022/5.40/ಎಂ.ಎಂ-ಜಿ.ಆರಚ                   (ವೆೈಸ್ಚ ಚೆೇಮಾನ್ಚ ಉಪಸಿಥತಿ) 

ಶ್ರೇ ಡಿ.ಎಸ್. ಅರತಣ್ಚ (ಮತಂದತ):- 

ಪರತಿಪಕ್ಷದವರತ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ್ ಪಕ್ಷದವರಿಬಬರೂ ಮತಂದ್ಧನ ದ್ಧನಗಳಲ್ಲಿ ಬಜೆಟಚ ಅಧಿವೆೇಶನದಲ್ಲಿ ಬರಿೇ 
ಬೆೈಯತವುದನಗತತ್ುದೆ ಎಂದತ ನನಗನುಸ್ತತಿುತ್ತು. ಬಜೆಟನತು ಮಂಡರೆ್ ಮನಡಿದ ಮೇಲೆ ಅದರ ಬಗೆ್ೆ 
ಯನವುದೆೇ ರಿೇತಿಯ ಉಲೆಿೇಖ ಮನಡತವಂತ್ಹ ಪರತಿಪಕ್ಷಗಳನಗಲ್ಲೇ ಅಥವನ Economists ಆಗಲ್ಲೇ 
ಯನರೂ ಇದನತು ವಿರೂೆೇಧ್  ಮನಡಿದಂತ್ಹ ಬಜೆಟಚ ಇದನಗಲ್ಲಲಿ.  ಅದತುತ್ವನದ ಬಜೆಟನತು 
ಮಂಡರೆ್ ಮನಡಿರತವುದಕ್ೆೆ ಮತಖೆಮಂತಿರಯವರನದ ಮನನೆ ಬಸ್ವರನಜ ಬೊಮನಮಯಿಯವರಿಗ್ ೆ
ಹೃತ್ೂಪವಾಕವನದ ಅಭಿನಂದರೆ್ಗಳನತು ಹೆೇಳಲ್ಲಚೆಛಪಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ  ಒಂದತ stable Government  
ಯನವ ರಿೇತಿ ಆಗಬೇೆಕ್ೆಂಬ ಆಥಿಾಕ ವೆವಸೆ್ಥಯನತು, ಇನತು ಮತಂದ ೆಬರತವಂತ್ಹ ಒಂದತ ವಷಾಗಳ 
ಕ್ನಲ ಯನವ ರಿೇತಿ ನಡಸೆ್ಬೆೇಕತ ಎಂಬತದಕ್ೆೆ ಇದೂೆಂದತ ದ್ಧಕೂಸಚಿಯನಗಿದೆ.  ನನು ದೃಷಿೆಯಲ್ಲಿ 
ಇದೊಂದತ progressive and balanced Budget.  Balanced Budget ಎಂಬತದಕ್ೆೆ 
ಮೂರತ ಕ್ನರಣಗಳಿವೆ.  ಒಂದತ regional balance .  ನೇವು ಕರನವಳಿ ಬನಗಕ್ೆೆ 
ಹೊೇಗತತಿುೇರೂೆೇ, ಉತ್ುರ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ೂೆೆೇ, ಮಲೆರ್ನಡತ ಭನಗಕ್ೆೆ ಹೊೇಗತತಿುೇರೂೆೇ, ಬೆಂಗಳೂರತ, 
ಹಳೆೇ ಮೈಸ್ೂರತ ಭನಗಕ್ೆೆ ಹೊೇಗತತಿುೇರೊೇ ಎಲಿದಕೂೆ ಸ್ಮರ್ನಗಿ ಬೆೇಕ್ನಗಿರತವಂತ್ಹ ಎಲನಿ 
ವೆವಸೆ್ಥಯನತು ಮನಡಿರತವುದತ regional balance  ಆಗಿದ.ೆ  ಇರ್ೂೆುಂದತ social balance; 
ಏತ್ಕ್ೆೆ ಎಂದರೆ ಎಲನಿ ಸ್ಮತದನಯಗಳವರಿಗ್ೆ ಬೇೆಕ್ನಗಿರತವುದನತು ಕ್ೊಟಿೆರತವಂತ್ಹದತು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿಗ್ೆ 
ಬೆೇಕ್ನಗಿರತವಂತ್ಹ ವೆವಸ್ಥೆಯನತು ಮನಡತತಿುರತವಂತ್ಹದತು social balance. ಇರ್ೂೆುಂದತ 
sectorial balance. ನೇವು ಕೃಷಿ, ನೇರನವರಿ, ಮೂಲಸ್ೌಕಯಾಗಳನತು ತ್ೆಗೆ್ದತಕ್ೂೆಳುಾತಿುೇರೂೆೇ, 
ಪರವನಸ್ೂೆೇದೆಮ, ಶ್ಕ್ಷಣ, ಸ್ಮನಜ ಕಲನೆಣ ಈ ರಿೇತಿಯ ಎಲನಿ ಕ್ೆೇತ್ರಗಳನತು ಸ್ಮರ್ನಗಿ ರೆ್ೂೇಡಿ 
ಅದನತು balanced ಆಗಿ ಮನಡಿರತವುದಕ್ೆೆ progressive and balanced Budget 
ಎನತುವುದಕ್ೆೆ ಇದತ ಬಹಳ ಅತ್ತೆತ್ುಮವನದಂತ್ಹ ಉದನಹರಣೆಯನಗಿದ.ೆ  2022-23ರೆ್ೇ ಸ್ನಲ್ಲನ 
ಬಜೆಟಚ ಗ್ನತ್ರ ರೂ. 02,65,720 ಕ್ೊೇಟಿ ಅಂದರೆ ಕಳೆದ ವಷಾಕೆಂತ್ ಸ್ತಮನರತ 15,000 ಕ್ೊೇಟಿ 
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ರೂಪ್ನಯಿಗಳಷತೆ ಜನಸಿುಯನಯಿತ್ತ.  ರ್ನವು ಬಜೆಟನತು ರೆ್ೂೇಡಿದನಗ ಎಷತೆ ಸ್ೂೆರೆ್ುಗಳಿವೆ ಎಂದತ 
ರೆ್ೂೇಡತತಿುದೆುವು.  ರ್ನರೆ್ೂಬಬ ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ., ಪದವಿೇಧ್ರರ್ನಗಿದೆುೇರ್ೆ.  ರ್ನನತ ಪರತಿ ಸ್ಲ ಬಜೆಟನತು 
ವಿಶೆಿೇಷಣೆ ಮನಡಬೇೆಕ್ನದರ ೆ ಶ್ವಮಗೆದಲ್ಲಿ ಯನವುದನದರೂ ಡಿಬೆಟಚಗೆ್ ಹೊೇದರ ೆ ಬಜೆಟಚ ಬಂದ 
ಕೂಡಲೇೆ ನಮೂಮರಿಗ್ೆ ಎಷತೆ ಬಂತ್ತ ಎಂದತ ಕ್ೇೆಳುತಿುದುರತ. ನಮಗ್ೆ ಎಷತೆ ಸಿಕೆತ್ತ, ನಮಗ್ೆ ಏನತ 
ಅನತಕೂಲ? ಎರಡತ ದ್ಧನ ಚಚೆಾಯನಗತತ್ುದೆ ಅದನದ ಮೇಲೆ ಅದರ implementation ಇಡಿೇ 
ವಷಾದ ಕ್ೂೆರೆ್ಗ್ ೆ ಏರ್ನದರೂ ರೆ್ೂೇಡಿದರ ೆ ಅಷ್ೊೆಂದತ ಹಣ ಎಲ್ಲಿ ಹೂೆೇಯಿತ್ತ ಎಂದತ ನಮಗ್ೆ 
ಅನಸ್ತವುದಕ್ೆೆ ಶತರತವನಯಿತ್ತ. ಆದರೆ ಈ ಸ್ಲ ಬಹಳ ವೆವಸಿಥತ್ವನಗಿ ಮತ್ತು ಪ್ನರಕೆಕಲ್ಚ ಆಗಿದ.ೆ 
2006ರೆ್ೇ ಇಸ್ವಿಯಿಂದಲೂ ಬಹಳ ಅತ್ತೆತ್ುಮ ಬಜೆಟನತು ನಮಮ ಶ್ವಮಗೆ ಜಿಲೆಿಗ್ ೆಕ್ೊಡಲನಗಿದೆ. 
ಇದನತು ಬಹಳ ಪ್ನರಕೆಕಲ್ಚ ಆಗಿ ಉಪಯೇಗ ಮನಡಬೇೆಕ್ೆನತುವುದತ; ಈ ದೆೇಶದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಈ 
ರನಜೆದಲತಿ ಕೂಡ ಹಲವನರತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕ್ನಯಾಗಳನಗತತ್ುವೆ.  ರ್ನನತ ಒಂದೊಂದೆೇ ಅಂಶವನತು 
ಹೆೇಳಬಯಸ್ತತ್ುೆೇರೆ್. ಏಕ್ಂೆದರೆ, ರ್ನವಲೆಿರೂ ಸ್ನಯಂಕ್ನಲ 6.30 ಗಂಟೆಗ್ ೆ ಚಲನಚಿತ್ರ 
ರೆ್ೂೇಡತವುದಕ್ೆೆ ಹೂೆೇಗಬೆೇಕ್ನಗಿದೆ ಆದುರಿಂದ ಅಷೆರೂೆಳಗ್ೆ ಮತಗಿಸ್ತತ್ೆುೇರೆ್.  ಈ ಬಜೆಟಚನಲ್ಲಿ ರ್ನನತ 
ಮತಖೆವನದ ಅಂಶಗಳನತು ಮನತ್ರ, ರ್ನನತ ಗಮನಸಿರತವ ಅಂಶಗಳನತು ಮನತ್ರ ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ೆುೇರೆ್. 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನಗಬೇೆಕ್ನದರ ೆಒಂದಷತೆ ಅರಣೆ ರ್ನಶ ಅಥವನ ಮರಗಳನತು ಕಡಿಯತವುದತ ಆಗತತ್ುದೆ.  
ಅದರ ಸ್ವೆಾ ಆಗತತ್ುದೆ. ಸ್ವೆಾ ಆಗಿ eco-deficit ಅನತು ಸ್ರಿ ಮನಡಬೇೆಕ್ೆನತುವುದಕ್ೆೆ ಅದತುತ್ವನದ 
ಗಿರೇನ್ಚ ಬಜೆಟನತು ಕ್ೂೆಟಿೆರತವುದತ ಈ ನಮಮ ಬಜೆಟಚನಲ್ಲಿ ಆಗಿದ.ೆ  ಯನವತ್ೂು ಹಿೇಗ್ೆ ಮನಡಿರಲ್ಲಲಿ.  
ಮರಗಳು ಎಷತೆ ರ್ನಶವನಗತತ್ುದೆ, ಮತ್ೆು ಅದಕ್ೆೆ ಎಷತೆ ಪರಿಹನರ ಮನಡಬೇೆಕತ, ಅದಕ್ೆೆ ಎಷತೆ 
ಬಜೆಟನತು ಕ್ೊಡಬೇೆಕತ ಎನತುವುದನತು ಬಹಳ ವೆವಸಿಥತ್ವನಗಿ ಮನಡಿದತು ಇದೂೆಂದತ ಗಿರೇನ್ಚ ಬಜೆಟಚ 
ಎಂದತ ಹೇೆಳುವುದಕ್ೆೆ ಬಹಳ ಹೆಮಮಯನಗತತ್ುದೆ.  ಅದೆೇ ರಿೇತಿ ಮೈಕ್ೊರೇ ಲವೆಲ್ಚನಲ್ಲಿ ಬಜೆಟನತು 
ಹಂಚಿಕ್ ೆಮನಡಿರತವುದತ.  ಕೃಷಿಗ್ೆ, ನೇರನವರಿಗ್ೆ ಉತ್ೆುೇಜನ ಕ್ೊಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ ಅದನತು ಕೂಡ ಬಹಳ 
ವೆವಸಿಥತ್ವನಗಿ ಮನಡಿರತವುದತ ಮತ್ತು ದೂೆಡಿ ದೂೆಡಿ ಪ್ನರಜೆರ್ೆಚಗಳನದ ಎತಿುನಹೊಳೆ, ಮೇಕ್ೆದನಟತ, 
ತ್ತಂಗಭದರ ಈ ರಿೇತಿಯ ಯೇಜರೆ್ಗಳಿಗೂ ಅನತದನನ ಕ್ೊಟಿೆದನುರೆ. ಅದರೆ್ುಲನಿ ಬಹಳ ಉಲೆಿೇಖ 
ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಹೂೆೇಗತವುದ್ಧಲಿ.  ನಮಗ್ೆಲಿರಿಗೂ ಆದನಯವನತು ಹೆೇಗ್ೆ ಜನಸಿು ಮನಡತತ್ನುರ ೆಎಂದತ 
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ಅನಸ್ತತಿುತ್ತು.  ಆದನಯವನತು ಜನಸಿು ಮನಡಬೇೆಕ್ೆಂದರೆ ತೆ್ರಿಗೆ್ ಹನಕಬೆೇಕತ. ಇರತವಂತ್ಹ 
ವೆವಸೆ್ಥಯಲ್ಲಿ ತೆ್ರಿಗೆ್ ಹನಕದರ ೆ ಮನತ್ರ ಆದನಯ ಜನಸಿುಯನಗತತ್ುದೆ.  ಆದರೆ ಬಹಳ ಹತಷ್ನರನಗಿ 
ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ತ್ೆರಿಗ್ಯೆನತು ಹೆಚಚಳ ಮನಡದೇೆ ಈ ಬಜೆಟನತು ಮಂಡರೆ್ ಮನಡಿರತವುದತ ಬಹಳ 
ವಿಶೆೇಷವನಗಿದ.ೆ  ಯನವುದರ ಮೇಲೂ ಹೆಚಿಚನ ತ್ೆರಿಗ್ ೆಹನಕಲ್ಲಲಿ.  ಸ್ಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ಬಹಳ ಸ್ತಲಭವನಗಿ 
ಸಿಗತವುದತ ಪ್ೆಟೊರೇಲ್ಚ, ಡಿೇಸ್ಲೆ್ ಮೇಲೆ ತ್ೆರಿಗ್ೆಯನತು ಜನಸಿು ಹನಕತವುದತ.  ಆದರ ೆಸ್ಕ್ನಾರ ಅದನತು 
ಮತಟಿೆಲಿ.  ಎಲಿರಿಗೂ ಮನರ್ಚಾ ತಿಂಗಳು ಬಂದರ ೆ ಸ್ನಕತ ಅಬಕ್ನರಿ ಇಲನಖಯೆಲ್ಲಿ ತ್ೆರಿಗ್ೆಯನತು 
ಜನಸಿು ಮನಡತತ್ನುರ ೆಎಂಬ ನರಿೇಕ್ೆ ಇತ್ತು. ತ್ತಂಬನ ವೆೈನ್ಚ ಶನಪಚ, ಬನರ ಅಂಗಡಿಗಳವರತ ಅದನತು 
ಸ್ನೆರ್ಚ ಮನಡಿಟತೆಕ್ೂೆಂಡಿದುರತ.  ಇದರ ಮೇಲೆ ತ್ೆರಿಗ್ಯೆನತು ಜನಸಿು ಹನಕತತ್ನುರೆ, ರ್ನಳೆಯಿಂದ ಇದರ 
ಬೆಲ ೆಜನಸಿುಯನಗತತ್ುದೆ ಎಂದತ ಕೂಡ ಕ್ನಯತತಿುದುರತ.  ಅದನೆವುದನೂು ಮನಡಲ್ಲಲಿ.  ಅಬಕ್ನರಿ 
ಇಲನಖಯೆಲೂಿ ಕೂಡ ತ್ರೆಿಗ್ಯೆನತು ಜನಸಿು ಮನಡದ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ರೆ್ೂೇಡಿಕ್ೂೆಂಡತ ಇರತವಂತ್ಹ 
ತ್ೆರಿಗ್ೆಯನತು ಮತಂದ್ಧನ ದ್ಧನಗಳಲ್ಲಿ ಯನವ ರಿೇತಿ ಸ್ಂಗರಹ ಮನಡಬೇೆಕತ, ಯನವ ರಿೇತಿ ವಿನಯೇಗ 
ಮನಡಬೇೆಕ್ೆಂಬತದನತು ಈ ಬಜೆಟಚನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಅದತುತ್ವನಗಿ ಮನಡಿರತವುದತ. ಬಹಳ 
ಬೆೇಕ್ನಗಿರತವಂತ್ಹ ”ಯಶಸಿಾನ ಯೇಜರೆ್”ಚ ಇಲ್ಲಿಯವರಗೆ್ ೆ ನಂತಿತ್ತು ಅದನತು ಪತನಃ ಪ್ನರರಂಭ 
ಮನಡಿರತವುದನತು ರ್ನವಲೆಿರೂ ಶನಿಘರೆ್ ಮನಡಲೇೆಬೆೇಕತ.  

ರನಷಿರೇಯ ಹೆದನುರಿಗಳನತು ಬಹಳ ಅದತುತ್ವನಗಿ ಎಲನಿ ಇಡಿೇ ದೆೇಶದಲ್ಲಿ; ಮತಂಚೆ ಒಂದತ 
ದ್ಧನಕ್ೆೆ ಇಷತೆ ಕಲೂೆೇ ಮೇಟರಚ ಎನತುವುದನತು ಹತ್ತು ಪಟತೆ ಜನಸಿು ಮನಡಿರತವುದತ ಮತ್ತು 
ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 2275 ಕ.ಮೇ., ರಸೆ್ು ಮನಡತವುದನತು ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ೇೆರಿಸಿರತವುದತ 
ಗಮನೇಯವನದತದತ.  ರ್ನವು ಹೆದನುರಿ ಮನಡಬೇೆಕ್ನದರೆ ಅಕೆ ಪಕೆ ಕ್ೆರೆಗಳಿರತತ್ುವೆ.  ರ್ನವು global 
warming  ಬಗೆ್ೆ ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ೆುೇವೆ.  ಉಷ್ನಣಂಶ ಜನಸಿುಯನಗತತಿುದ,ೆ ಅದನತು ಕಡಿಮ 
ಮನಡಬೇೆಕ್ೆಂಬ ಬಗೆ್ೆ ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ೆುೇವೆ. ಈ ಬಜೆಟಚನಲ್ಲಿ ರನಷಿರೇಯ ಹೆದನುರಿಗಳನತು ಮನಡಬೇೆಕ್ನದರ ೆ
ಕ್ೆರೆಗಳನತು ಪತನಶಚೆೇತ್ನ ಮನಡಬೇೆಕ್ೆನತುವ ಬಗೆ್ೆ ಅದತುತ್ವನಗಿ ಯೇಚರ್ೆ ಮನಡಲನಗಿದ.ೆ  ಕ್ೆರೆಗಳ 
ಪತನಶಚೆೇತ್ನವನದರೆ ಅಂತ್ಜಾಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನಗತತ್ುದೆ.  ಬಿಸಿಲನತು ಕ್ನಯತವುದರಲ್ಲಿ ಶಕು ಇದ ೆ
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ಎನತುವುದನತು ಈ ಬಜೆಟಚನಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸ್ಳೆೆದ್ಧದನುರೆ.  ಸ್ನಕಷತೆ ಗ್ನರಮೇಣ ಭನಗಗಳಿಗ್ ೆಮಳೆಯಿಂದ 
ಸ್ನಕಷತೆ ಸ್ಮಸ್ೆೆಗಳನಯಿತ್ತ.  ರಸೆ್ುಗಳನತು ಪತನಶಚೆೇತ್ನ ಮನಡಲತ ವಿಶೇೆಷವನದ ಒತ್ುನತು ಕ್ೂೆಟಿೆದೆ.  
ಈ ಭನಗದಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹನಳನದ ರಸೆ್ುಗಳನತು ಸ್ರಿಪಡಿಸ್ಲತ ಒತ್ತು ಕ್ೂೆಡಲನಗಿದೆ.  

ಜಲಜಿೇವನ್ಚ ಮಷನ್ಚ ಯೇಜರೆ್ ಬಗೆ್ೆ ಸ್ನಕಷತೆ ಚಚಾೆಗಳನಗತತಿುದೆ. ಮನನೆ 
ಗ್ನರಮೇಣನಭಿವೃದ್ಧಿ ಸ್ಚಿವರತ ಇದಕ್ೆೆ ವಿಶೆೇಷವನದ ಒತ್ುನತು ಕ್ೊಟತೆ, ಕಳೆದ ಒಂದತ ವಷಾದ್ಧಂದ 
ಪರತಿಯಂದತ ಮರ್ೆಗೆ್ ನೇರನತು ಕ್ೊಡಬೇೆಕ್ೆನತುವ ಉದೆುೇಶವನುಟತೆಕ್ೂೆಂಡಿದನುರೆ. ಸ್ನಾತ್ಂತ್ರಯ ಬಂದತ 
ಸ್ತಮನರತ 75 ವಷಾಗಳನದರೂ ತ್ತಂಬನ ಮರ್ೆಗಳಿಗ್ೆ ಕತಡಿಯತವ ನೇರಿನ ವೆವಸೆ್ಥ ಇರಲ್ಲಲಿ.  
ಮನನೆ ಪರಧನನಮಂತಿರಯವರತ ಮತ್ತು ನಮಮ ಸ್ಕ್ನಾರ “ಜಲ ಜಿೇವನ್ಚ ಮಷನ್ಚ”ನಂದ ಸ್ತಮನರತ 
25 ಲಕ್ಷ ಮರ್ೆಗಳಿಗ್ೆ ಕತಡಿಯತವ ನೇರನತು ಕ್ೂೆಡತವ ತಿೇಮನಾನವನತು ಕ್ೆೈಗ್ೊಂಡಿದನುರೆ.    

ವಿಶೆೇಷವನಗಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಬಗೆ್ೆ ಉಲೆಿೇಖ ಮನಡಲೇೆಬೆೇಕ್ನಗತತ್ುದೆ. ಸ್ಾಸ್ಹನಯ ಸ್ಂಘಗಳಿಗ್ೆ 
ಮಹಿಳೆಯರಿಗ್ ೆ ಉದೂೆೆೇಗ್ನವಕ್ನಶ ಕ್ೊಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ ಮಹಿಳನ ಸ್ಬಲ್ಲೇಕರಣಕ್ೆೆ ಉತ್ೆುೇಜನ 
ಕ್ೊಡತವುದತ, ವಿಶೆೇಷವನಗಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ್ೂೆೇಸ್ೆರ ಸ್ನಕಷತೆ ಯೇಜರೆ್ಗಳನತು ತ್ರತವುದತ, 
ನಜವನಗಿಯೂ “ಓಬವಾ ಆತ್ಮರಕ್ಷಣೆ ಕಲೆ ಯೇಜರೆ್”ಚಇವತಿುನ ಹೆಣತಣಮಕೆಳಿಗ್ೆ ಬಹಳ ಅವಶೆಕವನಗಿದೆ. 
ಹನಸೆ್ೆಲ್ಚಗಳಲ್ಲಿರತವ ಹೆಣತಣಮಕೆಳಿಗ್ೆ ಓಬವಾ ಆತ್ಮರಕ್ಷಣೆ ಕಲೆ ಯೇಜರೆ್ಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಸ್ಾಯಂ 
ರಕ್ಷಣೆಗ್ೂೆೇಸ್ೆರ ಜತಡೂೆೇ, ಕರನಟ ೆ ಕಲ್ಲಸ್ತವುದತ ಕೂಡ ಆಗಿದ.ೆ ಹನಗೂ ಪರಿಶ್ಷೆ ಜನತಿ ಮತ್ತು 
ಪಂಗಡಗಳ 300 ಮಹಿಳನ ಪದವಿೇಧ್ರರಿಗ್ೆ ಉದೆಮಗಳನತು ಸ್ನಥಪಿಸ್ಲತ ಪೂರಕವನಗತವಂತೆ್ 
ಪರತಿಷಿಠತ್ ಐ.ಐ.ಎಂ., ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಉದೆಮಶ್ೇಲತ್ನ ತ್ರಬೇೆತಿಯನತು ನೇಡಲನಗತವುದತ ಎಂದತ 
ಘೂೇಷಿಸಿದೆ.  ಇದೆೇ ರಿೇತಿ ಹಲವನರತ ಯೇಜರೆ್ಗಳನತು ಮನನೆ ಮತಖೆಮಂತಿರಯವರ ರೆ್ೇತ್ೃತ್ಾದ 
ಸ್ಕ್ನಾರ ಈ ಬಜೆಟಚನಲ್ಲಿ ಘೂೇಷಣೆ ಮನಡಿದ.ೆ  

ರೈೆತ್ರಿಗ್ ೆಸ್ನಕಷತೆ ಯಜರೆ್ಗಳನತು ಕ್ೊಡಲನಗಿದೆ.  ಅದೆೇ ರಿೇತಿ ಆರೂೆೇಗೆ ಮತ್ತು ಶ್ಕ್ಷಣಕ್ೆೆ 
ನಮಮ ಮನನೆ ಮತಖೆಮಂತಿರಯವರನದ ಬಸ್ವರನಜ ಬೊಮನಮಯಿಯವರ ರೆ್ೇತ್ೃತ್ಾದಲ್ಲಿ ಹೆಚತಚ 
ಒತ್ುನತು ಕ್ೊಟಿೆರತವುದನಗಿದೆ. ಎರಡತ ವಷಾದ್ಧಂದ ಕ್ೊರೂೆೇರ್ನದ್ಧಂದ ಜಗತ್ುೆೇ ನಲತಗಿದರೂ ಕೂಡ 
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ಎಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ಮಸ್ೆೆಯನಗದ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ದೂೆಡಿ ದೂೆಡಿ ಯೇಜರೆ್ಗಳಿಗ್ೆ ಒತ್ತು ಕ್ೊಟತೆ ಅದಕ್ೆೆ ಬಜೆಟಚ 
ಕೂಡ ಕ್ೊಡಲನಗಿದೆ.  ಮೇಕ್ೆದನಟತ ಯೇಜರೆ್ಗ್ ೆ1,000 ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪ್ನಯಿಗಳನತು ಕ್ೊಡಲನಗಿದೆ.  
ಇಲ್ಲಿ ಒಂದತ ಉಲೆಿೇಖ ಮನಡಬೆೇಕ್ನಗಿದೆ.  ಹಿಂದ್ಧನ ಸ್ಕ್ನಾರ 50,000 ಕ್ೂೆೇಟಿ ರೂಪ್ನಯಿಗಳನತು 
ಘೂೇಷಿಸಿ ಅದರಲ್ಲಿ 500 ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪ್ನಯಿಗಳನೂು ಕ್ೂೆಡತವುದಕ್ೆೆ ಆಗಿರಲ್ಲಲಿ.  ಇವತ್ತು ಅದಕ್ೆೆ 
1,000 ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪ್ನಯಿಗಳನತು ಮೇಸ್ಲ್ಲಟತೆ ಮತಂದ್ಧನ ದ್ಧನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಯೇಜರೆ್ಗ್ ೆ
ಕ್ೊಡಲನಗಿದ.ೆ  ಕೃಷ್ನಣ ಮೇಲುಂಡ ೆಯೇಜರೆ್ಗ್ ೆ 5,000 ಕ್ೊೇಟಿ ಹಣವನತು ಮೇಸ್ಲ್ಲಟಿೆದ.ೆ  ಕ್ನಶ್ 
ಯನತ್ರೆಯನತು ಕ್ೆೈಗ್ೊಳುಾವ ಪರಯನಣಿಕರಿಗ್ ೆ 30,000 ಜನರಿಗ್ ೆ ರೂ. 5,000 ರೂಪ್ನಯಿ 
ಪ್ೊರೇತ್ನಸಹ ಧ್ನ ಕ್ೂೆಟಿೆರತವುದತ ನಜವನಗಿಯೂ ಶನಿಘನೇಯವನದತದತ.  

(ಮತಂದತ) 

(362) 15-03-2022 KH/MD  5-50           (ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇರಚಮನ್ಚರವರ ಉಪಸಿಥತಿ) 

ಶ್ರೇ ಡಿ.ಎಸ್ಚ.ಅರತಣ್ಚ (ಮತಂದತ):-  

ಅದೆೇ ರಿೇತಿ ಸ್ನಕಷತೆ ದೆೇವಸ್ನಥನಗಳಿಗ್ ೆಬೆೇಕ್ನಗಿರತವಂತ್ಹ ಅನತದನನವನತು ಕ್ೊಟಿೆರತವಂತ್ಹದನುಗಿದೆ. 
ಆರೂೆೇಗೆ ಇಲನಖಗೆ್ೆ 13,982 ಕ್ೂೆೇಟಿ ರೂಪ್ನಯಿಗಳನತು ಮೇಸ್ಲ್ಲಟಿೆರತವುದನತು ಉಲೆಿೇಖ 
ಮನಡಬೇೆಕ್ನಗಿದ.ೆ ರ್ನವು ಆರೂೆೇಗೆ ಮತ್ತು ಶ್ಕ್ಷಣಕ್ೆೆ ಒತ್ತು ಕ್ೂೆಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ ಹೇೆಳುತ್ುೆೇವೆ. ಅದರಂತ್ೆ, 
ಅದನತು ಪರಯೇಗಿಕವನಗಿ ಉತ್ುರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹತಬಬಳಿಾ ಜಿಲೆಿಯಲ್ಲಿ ಜಯದೆೇವ ಆಸ್ಪತ್ೆರಯನತು 
ಪ್ನರರಂಭ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ 250 ಕ್ೂೆೇಟಿ ರೂಪ್ನಯಿಗಳನತು ಆಯವೆಯದಲ್ಲಿ ಮೇಸ್ಲ್ಲಟಿೆರತವ ಬಗ್ೆೆ 
ಗಮನಹರಿಸ್ಬೆೇಕತ. ಹಲವನರತ ಯೇಜರೆ್ಗಳನತು ಮನನೆ ಮತಖೆಮಂತಿರಯವರನದ ಬಸ್ವರನಜ 
ಬೊಮನಮಯಿಯವರ ರೆ್ೇತ್ೃತ್ಾದಲ್ಲಿ ಮನಡಿರತವುದನತು ರ್ನವು ಉಲೆಿೇಖ ಮನಡಬೇೆಕತ. ಇವತಿುನ ದ್ಧವಸ್ 
ಒಟತೆ digitalization system ನಲ್ಲಿ ಒಂದತ, ಎರಡತ generation ಮತಂದ ೆಬಂದನಗ ಇಡಿೇ 
ದೆೇಶದಲ್ಲಿ ಏನತ ನಡಯೆತತಿುದೆ, ಅವರಿಗೆ್ ಬೆೇಕ್ನಗಿರತವಂತ್ಹ ವೆವಸ್ಥೆಯನತು ಕೂಡ 
ಮನಡತತಿುರತವಂತ್ಹದನುಗಿದ.ೆ ಬಹಳ ವಿಶೆೇಷವನಗಿ Drone Survey ಗೆ್ 287 ಕ್ೊೇಟಿ 
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ರೂಪ್ನಯಿಗಳನತು ಆಯವೆಯದಲ್ಲಿ ಮೇಸ್ಲ್ಲಟಿೆದನುರೆ. ರವೆಿನೂೆ ಇಲನಖೆ ಇರಬಹತದತ, ಈಗ್ನಗಲೆೇ 
ಕ್ೆೇಂದರ ಸ್ಕ್ನಾರ ರೈೆಲೆಾ ಇಲನಖಯೆ ಎಲನಿ ಯೇಜರೆ್ಗಳಿಗ್ೆ Drone Survey ಮತಖನಂತ್ರ ಬಜೆಟಚ 
ಅನತು ಅಲೊೇಕ್ೇೆಟಚ ಮನಡತವಂತ್ಹದುನತು ರೆ್ೂೇಡಬಹತದತ. ಇದತ ಪೂಣಾವನದ ಮೇಲೆ Drone 
Survey ಮತಗಿದ ಮೇಲ ೆ ಅದರ ಬಿಲ್ಚ ಅನತು ಮನಡತವಂತ್ಹದುನತು ಕೂಡ ರೆ್ೂೇಡಿದೆುೇವೆ. 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಕ್ನಾರ Drone Survey ಗೆ್ ವಿಶೆೇಷವನಗಿ ಅನತದನನವನತು ಇಟಿೆರತವಂತ್ಹದತು ಬಹಳ 
ಗಮನೇಯವನಗಿದ.ೆ ರ್ನನತ last-mile connectivity ಬಗ್ೆೆ ಹೆೇಳುತ್ೆುೇರ್.ೆ ವಿಶೇೆಷವನಗಿ 
ಬಜೆಟಚನಲ್ಲಿ Bike Taxi ಬಗೆ್ೆ ಕೂಡ ಉಲೆಿೇಖವನಗಿದೆ. ಮತಂದ್ಧನ ದ್ಧನಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿರತವಂತ್ಹ ಹಲವು 
ಜನ ವಿದನೆಥಿಾಗಳು, ಬಡವರತ ಇರಬಹತದತ, ಅವರಿಗ್ ೆBike Taxi ಮತಖನಂತ್ರ ವಿಶೆೇಷವನಗಿ ಈ 
ಬಜೆಟಚನಲ್ಲಿ ಹೆೇಳಿರತವಂತ್ಹದತು. Electric Two-Wheeler ಅನತು ಮತಂದ್ಧನ ದ್ಧನಗಳಲ್ಲಿ 
ಒಂದಷತೆ ಬದಲನವಣೆ ಆಗಬೆೇಕ್ನಗಿದೆ.  

ಬಜೆಟಚನಲ್ಲಿ ನೇರನವರಿ ಇಲನಖಗೆ್ ೆ ಹೆಚತಚ ಒತ್ತು ಕ್ೂೆಟಿೆರತವಂತ್ಹದತು. ಮಹಿಳೆಯರ 
ಸ್ಬಲ್ಲೇಕರಣಕ್ೆೆ, ಆಶನ ಕ್ನಯಾಕತ್ೆಾಯರಿಗ್ ೆಹೆಚತಚ ಅನತದನನವನತು ಕ್ೊಡತವಂತ್ಹದತು ಕೂಡ ಆಗಿದ.ೆ 
ಇರತವಂತ್ಹ ಕ್ೆಲವೆೇ limited resources ನಲ್ಲಿ ಇವತಿುನ ದ್ಧವಸ್ ತ್ೆೈಲನ ಬೆಲ ೆ
ಜನಸಿುಯನಗಿರತವಂತ್ಹ ಸ್ಂದಭಾದಲೂಿ ಕೂಡ semi-conductor chips 76 ಸ್ನವಿರ ಕ್ೊೇಟಿ 
ರೂಪ್ನಯಿಗಳು ಆಗಿರತವಂತ್ಹದತು ಕೂಡ ಈ ಬಜೆಟಚನಲ್ಲಿ ಉಲೆಿೇಖ ಆಗಿರತವಂತ್ಹದುನತು 
ರೆ್ೂೇಡಬಹತದತ. ರೆ್ರೆ್ುಯಿಂದ ಈ ಸ್ಕ್ನಾರದವರತ 72 ಸ್ನವಿರ ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪ್ನಯಿಗಳ ಸ್ನಲ 
ಮನಡಿದ ೆಎಂದತ ಹೇೆಳುತಿುದನುರೆ. ಈ ಸ್ನಲವನತು ಏಕ್ೆ ಮನಡಿದ ೆಎಂದತ ಸ್ತಮಮರೆ್ ಗಮನಹರಿಸಿದರೆ, 
ಮನಜಿ ಮತಖೆಮಂತಿರಯವರನದ ಮನನೆ ಹೆರ್.ಡಿ.ಕತಮನರಸ್ನಾಮಯವರತ 2018-19ರೆ್ೇ ಸ್ನಲ್ಲನ 
ಆಯವೆಯ ಬಜೆಟಚ ಅನತು ಮಂಡರೆ್ ಮನಡಿರತವಂತ್ಹದತು ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅವರತ “2018-19ರೆ್ೇ 
ಸ್ನಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಒಟತೆ ಜಮಗಳು 2,30,730 ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪ್ನಯಿಗಳನಗತತ್ುದ ೆ ಎಂದತ ಅಂದನಜತ 
ಮನಡಲನಗಿದ.ೆ ಇದರಲ್ಲಿ 1,81,863 ಕ್ೂೆೇಟಿ ರೂಪ್ನಯಿಗಳು ರನಜಸ್ಾ ಜಮಗಳು ಹನಗೂ 48,600 
ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪ್ನಯಿಗಳ ಸ್ನಲ ಸ್ೇೆರಿದಂತ್ ೆಎಂದತ ಹೇೆಳಿದನುರ.ೆ ಇದತ ಬಹಳ ಸ್ಪಷೆವನಗಿ ಈ ಬಜೆಟಚ 
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ಪತಸ್ುಕದಲ್ಲಿ ಇದೆ. 2018-19ರೆ್ೇ ಸ್ನಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಮನಜಿ ಮತಖೆಮಂತಿರಯವರನದ ಮನನೆ 
ಹೆರ್.ಡಿ.ಕತಮನರಸ್ನಾಮಯವರತ ಆವತಿುನ ದ್ಧವಸ್ 48,601 ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪ್ನಯಿಗಳು ಸ್ನಲದ 
ರೂಪದಲ್ಲಿ ಎಂದತ ಬಜೆಟಚನಲ್ಲಿಯ್ದೇ ತಿಳಿಸಿದನುರ.ೆ ಇವತಿುನ ದ್ಧವಸ್ ಇವರತ 72 ಸ್ನವಿರ ಕ್ೂೆೇಟಿ 
ರೂಪ್ನಯಿಗಳ ಬಗ್ೆೆ ಹೆೇಳುತಿುದನುರೆ. 48,601 ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪ್ನಯಿಗಳಿಗ್ೆ ಶೆೇಕಡನ 7 ರಷತೆ ಬಡಿಿ 
ಸ್ೇೆರಿಸಿದರೆ, ಇವತಿುನ ದ್ಧವಸ್ ಎಷತೆ ಬಡಿಿಯನಗತತ್ುದೆ ಎಂದತ ಒಂದತ ಬನರಿ ಯೇಚರೆ್ ಮನಡಿ. ಇದತ 
ಬೆೇರ ೆಯನವುದೂ ಅಲಿ. ಇತಿುೇಚೆಗ್ ೆ2018-19ರೆ್ೇ ಸ್ನಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಆಗಿರತವಂತ್ಹದನುಗಿದೆ. 

ಶ್ರೇ ಎಸ್.ಎಲ್.ಭೊೇಜೆೇಗ್ೌಡ (ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್ೆೇತ್ರ):- ಮನನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನವು 28 
ಸ್ನವಿರ ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪ್ನಯಿಗಳ ಸ್ನಲವನತು ಮರ್ನು ಮನಡಿದೆುೇವೆ. ಇದತ ಇತಿಹನಸ್.  

ಶ್ರೇ ಡಿ.ಎಸ್ಚ.ಅರತಣ್ಚ (ಸ್ಥಳಿೇಯ ಸ್ಂಸೆ್ಥಗಳ ಕ್ೆೇತ್ರ):- ಮನನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಆಗ 
ಯನವ ಕ್ೊೇವಿಡ-19 ಇರಲ್ಲಲಿ. ಈ ಸಿಥತಿ ಕೂಡ ಇರಲ್ಲಲಿ. ಆಗ ರವೆಿನೂೆ ಚೆರ್ನುಗಿತ್ತು. ಎಲನಿ 
ಚೆರ್ನುಗಿ ನಡಯೆತತಿುತ್ತು.  

ಶ್ರೇ ಎಸ್.ಎಲ್.ಭೊೇಜೇೆಗ್ೌಡ:- ಮನನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇೆ, . . . 

ಶ್ರೇ ಡಿ.ಎಸ್ಚ.ಅರತಣ್ಚ:- ಮನನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇೆ, . . .  

ಶ್ರೇ ಕೆ್.ಸಿ.ರ್ನರನಯಣ ಗ್ೌಡ (ಕರೇಡೆ, ಯತವಜನ, ರೇೆಷ್ೆಮ ಸ್ಚಿವರತ):- ಮನನೆ 
ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರವೆಿನೂೆ ಚೆರ್ನುಗಿ ಬಂದ್ಧದೆ ಎಂದರೆ, ಚಿಕೆಮಗಳೂರತ ಕಡ ೆ ಬಂದ್ಧದ ೆ ಎಂದತ 
ಹೆೇಳಿದೆಯಷ್ೆೆ.  

ಶ್ರೇ ಎಸ್.ಎಲ್.ಭೊೇಜೇೆಗ್ೌಡ:- ಮನನೆ ಸ್ಚಿವರೆೇ, ತ್ಮಮ ಮಂಡೆ ಜಿಲೆಿಗೂ ಬಂದ್ಧದ.ೆ  

ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇರಚಮನ್:- ಮನನೆ ಎಸ್ಚ.ಎಲ್.ಭೂೆೇಜೇೆಗ್ೌಡರವರೆೇ, ಮನನೆ 
ಡಿ.ಎಸ್.ಅರತಣ್ಚರವರತ ಮನತ್ರ್ನಡಿ ಮತಗಿಸ್ಲ್ಲ. ಈಗ್ನಗಲೆೇ 6 ಗಂಟೆಯನಯಿತ್ತ. 6 ಗಂಟೆಗ್ ೆಇನತು 
6 ನಮಷಗಳಿವೆ.  
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ಶ್ರೇ ಡಿ.ಎಸ್ಚ.ಅರತಣ್ಚ:- ಮನನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರೆ್ರೆ್ುಯಿಂದ ಬಜೆಟಚ ವಿಚನರವನಗಿ 
ರನಜೆ ಮತ್ತು ಕ್ೆೇಂದರ ಸ್ಕ್ನಾರದ ಬಗೆ್ೆ ಎಳೆದ್ಧದನುಯಿತ್ತ. ಕ್ೇೆಂದರ ಸ್ಕ್ನಾರದ ಹಲವು 
ಯೇಜರೆ್ಗಳನತು ಬಹಳ ವಷಾಗಳಿಂದ ರೆ್ೂೇಡತತಿುದೆುೇವೆ. 2014ರೆ್ೇ ಸ್ನಲ್ಲನಂದ ಹಲವನರತ 
ಯೇಜರೆ್ಗಳನತು ಅನತಷ್ನಠನ ಮನಡಬೇೆಕ್ನಗಿರತವಂತ್ಹದತು ರನಜೆ ಸ್ಕ್ನಾರದ ಜವನಬನುರಿಯನಗಿತ್ತು. 
2019ರೆ್ೇ ಸ್ನಲ್ಲನವರಗೊ ಯೇಜರೆ್ಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಅನತಷ್ನಠನವನಗಿದ ೆ ಎಂಬತದತ ನಮಗ್ೆ ಗ್ೂೆತಿುಲಿ. 
ಕ್ೆೇಂದರ ಸ್ಕ್ನಾರದ ಹಲವು ಯೇಜರೆ್ಗಳನತು ಕೂಡ ವನಪಸ್ತಸ ಹೂೆೇಯಿತ್ತ. ಇದರ ಜೊತ್ೆಗೆ್ ಮನನೆ 
ಪರಧನನ ಮಂತಿರಯವರನದ ನರೇೆಂದರ ಮೇದ್ಧಯವರ ರೆ್ೇತ್ೃತ್ಾದಲ್ಲಿ “Investors Meet”ಚ ಚೈೆರ್ನಗೆ್ 
ಹೊೇಗಬೇೆಕ್ೆಂದತ ಕರದೆನಗಲೂ ಕೂಡ ನಮಮ ರನಜೆದ ಮತಖೆಮಂತಿರಗಳು ಹೂೆೇಗಲ್ಲಲಿ. 36 ರಿಂದ 
40 ಸ್ನವಿರ ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪ್ನಯಿಗಳ ಇರ್ಾೆಸ್ೆಚಮಂಟಚ ಪಕೆದ ರನಜೆವನದ ಮಹನರನಷರಕ್ೆೆ 
ಹೊೇಗಿರತವುದನತು ಕೂಡ ರೆ್ೂೇಡಬಹತದತ. ಈ ರಿೇತಿಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಬಗೆ್ೆ ನಂಬಿಕ್ ೆ ಇಲಿದೆ 
ಇರತವಂತ್ಹ ಕ್ನಂಗ್ೆರಸ್ಚನವರತ ಈ ರಿೇತಿ ಮನತ್ರ್ನಡಿದನಗ ಬಹಳ ರೆ್ೂೇವನಗತತ್ುದೆ. ಮನನೆ ಪರಧನನ 
ಮಂತಿರಯವರನದ ನರೇೆಂದರ ಮೇದ್ಧಯರವರತ ಮನಡಿರತವಂತ್ಹ ಕ್ೆಲಸ್ವನತು ರೆ್ೂೇಡಿದನಗ 
ಗೆ್ೂತ್ನುಗತತ್ುದೆ. ಮನಜಿ ಪರಧನನ ಮಂತಿರಯವರನದ ಮನಮೇಹನ್ಚ ಸಿಂಗಚರವರತ ಒಬಬ ಹಣಕ್ನಸ್ತ 
ಮಂತಿರಗಳನದನಗ ಈ ದೇೆಶದ ಅತ್ೆಂತ್ ಒಳೆಾಯ ಆಥಿಾಕ ತ್ಜ್ಞರತ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದರತ. ಅವರ ಬಗ್ೆೆ 
ನಮಗ್ೆ ಬಹಳ ಅಪ್ನರವನದಂತ್ಹ ಗ್ೌರವ ಇದೆ. 2004ರೆ್ೇ ಸ್ನಲ್ಲನಂದ 2014ರೆ್ೇ ಸ್ನಲ್ಲನವರಗೆ್ೆ 
ಅವರತ ಹಣಕ್ನಸ್ತ ಮಂತಿರಗಳನಗಿಯ್ದೇ ಇದ್ಧುದುರೆ ರ್ನವು ಖತಷಿಯನಗಿಯ್ದೇ ಇರತತಿುದೆುವು. ಈ ದೇೆಶದ 
ಪರಧನನ ಮಂತಿರಯನಗಿ ಅವಯನಾರದೊೇ ಕ್ೆೈಯಲ್ಲಿ ಸಿಕೆ ಹನಕಕ್ೊಂಡತ, ರ್ನವು ಆಕ್ನಶದಲ್ಲಿಯೂ 
ರೆ್ೂೇಡಿದೆುೇವೆ. ರೆ್ಲದ ಮೇಲೆ ರೆ್ೂೇಡಿದೆುೇವೆ. ಭೂಮಯ ಮೇಲೆ ರೆ್ೂೇಡಿದೆುೇವೆ. ಆ ಮೂರತ 
ಭನಗಗಳಲೂಿ ರ್ನವು ರೆ್ೂೇಡಿಬಿಟಿೆದೆುೇವ.ೆ ಆಥಿಾಕ ತ್ಜ್ಞರನತು ಸ್ತಮಮರ್ೆ ಕೂರಿಸಿ, ಈ ದೆೇಶದಲ್ಲಿ ಏರೆ್ೇನತ 
ಅನತಹತತ್ಗಳನಯಿತ್ತ ಎನತುವುದನತು ರ್ನವು ಗಮನಸ್ಬೆೇಕ್ನಗಿದ.ೆ 2014ರೆ್ೇ ಸ್ನಲ್ಲನಂದ 2022 
ಮನರ್ಚಾವರಗೊ ಒಂದೇೆ ಒಂದತ ಭರಷೆಚನರ ರಹಿತ್ವನದಂತ್ಹ ಸ್ಕ್ನಾರವನತು ಮನನೆ ಪರಧನನ 
ಮಂತಿರಯವರನದ ನರೇೆಂದರ ಮೇದ್ಧಯವರತ ನಡಸೆಿಕ್ೂೆಂಡತ ಬರತತಿುದನುರ.ೆ  ಇದರ ಬಗೆ್ೆ 
ನಮಮಲಿರಿಗೂ ಹೆಮಮ ಇದೆ.  
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(ಈ ಹಂತ್ದಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ್ ಪಕ್ಷದ ಮನನೆ ಸ್ದಸ್ೆರತಗಳು ಮೇಜತ ತ್ಟಿೆ ಖತಷಿಯನತು 
ವೆಕುಪಡಿಸಿದರತ) 

 ಶ್ರೇ ಸ್ಲ್ಲೇಂ ಅಹಮದ್ಚ (ಸ್ಥಳಿೇಯ ಸ್ಂಸೆ್ಥಗಳ ಕ್ೆೇತ್ರ):- ಮನನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನೆ 
ಡಿ.ಎಸ್.ಅರತಣ್ಚರವರತ ಮದಲ ಬನರಿ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದನುರೆ. ಈ ದೆೇಶದಲ್ಲಿ ಶೆೇಕಡನ 40 ರಷತೆ 
ಕಮೇಷನ್ಚ ಬಗೆ್ೆ ಜಗಜನಿಹಿೇರನಗಿದೆ.  

 ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇರಚಮನ್:- ಮನನೆ ಸ್ಲ್ಲೇಂ ಅಹಮದ್ಚರವರೇೆ, ಅವರತ ಮನತ್ರ್ನಡಿ ಮತಗಿಸ್ಲ್ಲ. 

 ಶ್ರೇ ಪಿ.ಆರ.ರಮೇಶ್ಚ (ರ್ನಮನದೆೇಾಶನ ಹೊಂದ್ಧದವರತ):- ಮನನೆ ಡಿ.ಎಸ್.ಅರತಣ್ಚರವರೆೇ,  
ರಫಲೆ್ಚ ಬಗೆ್ೆ ಕೂಡ ಹೆೇಳಿ.  

ಶ್ರೇ ಡಿ.ಎಸ್.ಅರತಣ್:- ಮನನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇವತ್ತು ಈ ದೆೇಶ ವಿಶಾಗತರತ ಆಗತತ್ುದೆ 
ಎನತುವಂತ್ಹ ಕಲಪರ್ೆ ಕೂಡ ಇದೆ. ಆ ರಿೇತಿ ಹನಗ್ೆೇ ಆಗತತ್ುದೆ. ಒಳೆಾಯವರ ಕ್ೆೈಯಲ್ಲಿ ಇದುರೆ 
ಏರ್ನಗತತ್ುದೆ ಎನತುವುದತ ಗ್ೊತಿುದೆ. ಇತಿುೇಚೆಗ್ೆ ನಡದೆಂತ್ಹ ಚತರ್ನವಣೆಯೂ ನಮಮ ಕಣಣ ಮತಂದೆ 
ಇದೆ. ಒಳೆಾಯ ಕ್ೆಲಸ್ ಮನಡಿದರೆ, ಮತ್ೊುಮಮ ಬರತತ್ೆುೇವೆ ಎನತುವುದಕ್ೆೆ ಉತ್ುರಪರದೆೇಶ, ಉತ್ುರನಖಂಡ 
ಇರಬಹತದತ, ಪಂಜನಬಚನಲ್ಲಿ ಏರ್ನಯಿತ್ತ ಎನತುವಂತ್ಹದತು ಕೂಡ ನಮಗ್ ೆ ಗ್ೊತಿುದೆ. ಮನನೆ 
ಸ್ದಸ್ೆರತ ಮನತ್ರ್ನಡಬೆೇಕ್ನದರೆ ಮತ್ೂೆುಮಮ ಬರತವುದಕ್ೆೆ ಆಗತವುದ್ಧಲಿ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದರತ. ಇದತ 
ಪಂಜನಬಚನಲ್ಲಿ ಪೂರವಚ ಆಗಿದ.ೆ ಈ ರನಜೆಕ್ೆೆ ಅತ್ೆಂತ್ ಹೆಚತಚ ಅನತದನನ ಕ್ೇೆಂದರ ಸ್ಕ್ನಾರದ್ಧಂದ 
ಬಂದ್ಧದ.ೆ ಏಕ್ೆಂದರ,ೆ ಕ್ೇೆಂದರ ಸ್ಕ್ನಾರದ ಬಗ್ೆೆ ಬಹಳ ಉಲೆಿೇಖಗಳನತು ಮನಡಿದರತ.ಚ“ಜಿೇವನ್ಚ ಜೊೆೇತಿ 
ಭಿೇಮನ ಯೇಜರೆ್”ಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ೆೆ ಬಂದ ಪ್ನಲತ ಒಟತೆ ಚಂದದನರರತ ಅವರಿಗ್ ೆಸಿಕೆರತವಂತ್ಹ 
ಪಿಂಚಣಿ 22,06,967 ಲಕ್ಷ ರೂಪ್ನಯಿಗಳು ಬಂದ್ಧದ.ೆ ಅದೆೇ ರಿೇತಿ ಮನನೆ ಪರಧನನ ಮಂತಿರ 
“ಮತದನರ ಯೇಜರೆ್”ಯಡಿ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ೆೆ ಬಂದ ಪ್ನಲತ 1,67,136 ಕ್ೂೆೇಟಿ ರೂಪ್ನಯಿಗಳಷತೆ 
ಬಂದ್ಧದ.ೆಚ “ಮತದನರ ಯೇಜರೆ್”ಯಡಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಇಲ್ಲಿನ Start-ups ಇರಬಹತದತ, ಹಲವನರತ 
Industrialists  ಅವರಿಗೆ್ ಕ್ೊಟಿೆರತವಂತ್ಹದನುಗಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕಕ್ೆೆ ಹಲವನರತ ಯೇಜರೆ್ಗಳನತು 
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ಕ್ೊಟಿೆದುೆೇವೆ. ಬಿೇದ್ಧ ವನೆಪ್ನರಿಗಳ “ಆತ್ಮನಭಾರಚ”ಚಬಗೆ್ೆ ಉಲೆಿೇಖ ಮನಡಬೇೆಕತ. 1,42,331 ಖನತೆ್ಗಳಿಗ್ೆ 
ಹಣ ನೇಡಿರತವಂತ್ಹದತು ಆಗಿದ.ೆ ಹನಗೆ್ಯ್ದೇ, ಇದಕ್ೆೆ ಕ್ೆೇಂದರ ಸ್ಕ್ನಾರ ಹೆಚತಚ ಅನತದನನವನತು 
ಕ್ೊಟಿೆದೆ. ಮನನೆ ಪರಧನನ ಮಂತಿರ “ಜನ್ಚಧ್ನ್” ಯೇಜರೆ್ಯಡಿ ಇಲ್ಲಿಯವರಗೊ “ಕ್ೆರಡಿಟ ಕ್ನಡಚಾ”ಚ
ಯೇಜರೆ್ಯಡಿ ಇಲ್ಲಿಯವರಗೆ್ೆ 19,950 ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪ್ನಯಿಗಳು ದೊರೆತಿದ.ೆ 2014ರೆ್ೇ ಸ್ನಲ್ಲನಂದ 
2019ರೆ್ೇ ಸ್ನಲ್ಲನವರಗೆ್ೆ ನಮಮ ಸ್ಕ್ನಾರ ಅಧಿಕ್ನರದಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲಲಿ. ತೆ್ರಿಗೆ್ ಹಂಚಿಕ್ೆಯನಯಿತ್ತ. ಕ್ೆೇಂದರ 
ಸ್ಕ್ನಾರದ ತ್ೆರಿಗ್ೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ನಲತ ಬರಬೇೆಕ್ನಗಿದತದತು. ಕ್ೆೇಂದರದ ಅನತದನನ 2009ರೆ್ೇ 
ಸ್ನಲ್ಲನಂದ 2014ರೆ್ೇ ಸ್ನಲ್ಲನವರಗೆ್ ೆಒಟತೆ 39,828 ಕ್ೂೆೇಟಿ ರೂಪ್ನಯಿಗಳು, ಇದರೂೆಳಗ್ ೆನಮಮ 
ಸ್ಕ್ನಾರ ಇತ್ತು. ಕ್ೇೆಂದರ ಸ್ಕ್ನಾರದ ಅನತದನನ ಕ್ೇೆವಲ 39,828 ಕ್ೂೆೇಟಿ ರೂಪ್ನಯಿಗಳು ನಮಗ್ೆ 
ದೊರೆತಿದ.ೆ ತ್ೆರಿಗ್ೆಯಲ್ಲಿ ನಮಮ ಕ್ೇೆಂದರ ಸ್ಕ್ನಾರದ್ಧಂದ 91,374 ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪ್ನಯಿಗಳು ದತಪಪಟತೆ 
ಬಂದ್ಧದ.ೆ ಶೆೇಕಡನ 132 ರಷತೆ ನಮಗ್ೆ ಕ್ೇೆಂದರ ಸ್ಕ್ನಾರದ್ಧಂದ ಅನತದನನ ಬಂದ್ಧದ.ೆ ಕ್ೆೇಂದರ ಸ್ಕ್ನಾರ 
ಬೆಂಬಲ ಮನಡತತಿುಲಿ ಎನತುವುದನತು ಹೆೇಳುವಂತ್ಹದನುಗಿದೆ. 

ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇರಚಮನ್:- ಮನನೆ ಡಿ.ಎಸ್.ಅರತಣ್ಚರವರೇೆ, 2-3 ನಮಷಗಳಲ್ಲಿ ಮನತ್ರ್ನಡಿ 
ಮತಗಿಸ್ತವುದಕ್ೆೆ ಸ್ಹಕರಿಸ್ಬೆೇಕತ.  

(ಮತಂದತ)  
(363) ಎಸ್ಚಪಿಆರಚ/ಎಂಡಿ/6:00/15/03/2022        (ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್ಚರವರ ಉಪಸಿಥತಿ) 

ಶ್ರೇ ಡಿ.ಎಸ್ಚ.ಅರತಣ್ಚ(ಸ್ಥಳಿೇಯ ಸ್ಂಸೆ್ಥಗಳ ಕ್ೆೇತ್ರ):- ಮನನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ 
ಬೆೇಗರೆ್ೇ ನನು ಮನತ್ತಗಳನತು ಮತಗಿಸ್ತತ್ೆುೇರೆ್.  ನಮಮ ಸ್ಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ಒಂದ್ಧಷತೆ ಕ್ೆಲವು ಸ್ಲಹೆಗಳನತು 
ನೇಡಬೆೇಕ್ೆನತುವ ವಿಚನರವೂ ಸ್ಹ ನನಗ್ ೆ ಇದೆ.  ಆಯವೆಯದಲ್ಲಿ ರ್ನನತ ಪರತಿನಧಿಸ್ತವ ಊರಿಗ್ೆ 
ಏರೆ್ೇನತ ಅನತಕೂಲಗಳು ದೊರೆತ್ವು ಎನತುವ ಬಗೆ್ೆ ರ್ನನತ ಹೆೇಳಿದೆುೇರ್.ೆ  ಅರೆ್ೇಕ ವಷಾಗಳಿಂದ ನಮಮ 
ಊರಿಗ್ ೆ ಒಳೊಾಳೆಾಯ ಯೇಜರೆ್ಗಳನತು ಈ ಹಿಂದ್ಧನ ಮತಖೆಮಂತಿರಗಳನದ ಶ್ರೇ 
ಬಿ.ಎಸ್.ಯಡಿಯೂರಪಪ ಹನಗೂ ಮಂತಿರಗಳನದ ಶ್ರೇ ಕ್.ೆಎಸ್.ಈಶಾರಪಪನವರನದ್ಧಯನಗಿ ಎಲನಿ ಶನಸ್ಕ 
ಮತ್ತು ಸ್ಂಸ್ದರತ ನೇಡಿದನುರ.ೆ  ಇವರ ಜೊತ್ೆಗೆ್ ಮನಜಿ ಸ್ಭನಪತಿಗಳನದ . . .  
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ಶ್ರೇ ಕೆ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ್ ಪೂಜನರಿ(ಸ್ಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಶ್ರೇ 
ಡಿ.ಎಸ್ಚ.ಅರತಣ್ಚರವರತ ರ್ನಳೆಯ ದ್ಧನ ತ್ಮಮ ಭನಷಣವನತು ಮತಂದತವರಸೆ್ಲ್ಲ.   

 
ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್ಚ:- ಇಲಿ ಶ್ರೇ ಡಿ.ಎಸ್ಚ.ಅರತಣ್ಚರವರತ ಇವತ್ೆುೇ ತ್ಮಮ ಮನತ್ತಗಳನತು 

ಮತಗಿಸ್ತತ್ನುರ ೆಹನಗೂ ಇದಕ್ೆೆ ಅವರತ ಒಪಿಪಕ್ೂೆಂಡಿದನುರ.ೆ 
 
ಶ್ರೇ ಕ್ೊೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ್ ಪೂಜನರಿ:- ಮನನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅವರತ ರ್ನಳೆಯ ದ್ಧನ 

ಮತಂದತವರೆಸ್ಲ್ಲ. 
 
ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್ಚ:- ಸ್ಭನರ್ನಯಕರೇೆ, ಇಲಿ; ಇನೂು ಮನತ್ರ್ನಡತವವರ ತ್ತಂಬನ ಜನರ 

ಪಟಿೆ ಇದ,ೆ ಹಿೇಗ್ನಗಿ ಇವರತ ಇವತ್ೆುೇ ಮತಗಿಸ್ಲ್ಲ.   
 
ಶ್ರೇ ಡಿ.ಎಸ್ಚ.ಅರತಣ್ಚ:- ಮನನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇನತು ಐದತ ನಮಷಗಳಲ್ಲಿ ರ್ನನತ ನನು 

ಮನತ್ತಗಳನತು ಮತಗಿಸ್ತತ್ೆುೇರ್ೆ.  ಶ್ರೇ ರ್ನರನಯಣ ಗತರತ ರವರ ಬಗೆ್ೆ ಎಲಿರೂ ಮನತ್ರ್ನಡಿದತು 
ಆಯಿತ್ತ ಹನಗೂ ಶ್ರೇ ರ್ನರನಯಣ ಗತರತ ವಸ್ತಿ ಶನಲೆಯನತು ಅನತಷ್ನಠನಗ್ೂೆಳಿಸ್ತವ 
ಯೇಜರೆ್ಯನತು ನಮಮ ಸ್ಕ್ನಾರವು ಕ್ೈೆಗ್ೆತಿುಕ್ೂೆಂಡಿದೆ.  ಈ ವಸ್ತಿ ಶನಲಯೆತ ನಮಮ ಶ್ವಮಗೆ 
ಜಿಲೆಿಯಲನಿಗತತಿುದ.ೆ  ನಮಮ ಸ್ಕ್ನಾರವು ಶ್ವಮಗೆ ಜಿಲೆಿಯಲ್ಲಿ ಆಯತಷಚ ವಿಶಾವಿದನೆನಲಯವನತು 
ಸ್ನಥಪಿಸ್ತತಿುದ.ೆ  ಪರಸ್ತುತ್ ಇಡಿೇ ಪರಪಂಚವು ಆಯತಾವೆೇದದ ಬಗ್ೆೆ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದೆ.  ಇಂತ್ಹ 
ಸ್ಂದಭಾದಲ್ಲಿ ಯನವುದೇೆ ಸ್ಕ್ನಾರವು ಆಯತಷಚ ವಿಶಾವಿದನೆನಲಯವನತು ಅನತಷ್ನಠನಗ್ೊಳಿಸ್ತತಿುದ ೆ
ಎಂದರೆ, ಅದತ ನಮಮ ಸ್ಕ್ನಾರವನಗಿದ.ೆ  ಶ್ವಮಗೆ ಜಿಲೆಿಯಲ್ಲಿ ವಿಮನನ ನಲನುಣವನೂು ಸ್ಹ 
ನಮಾಸ್ಲನಗತತಿುದೆ.  ಮತಂದ್ಧನ 6-7 ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ವಿಮನನ ನಲನುಣದ ಕ್ನಮಗ್ನರಿಯತ 
ಪೂಣಾಗ್ೂೆಳುಾತ್ುದ;ೆ ಏಕ್ೆಂದರ ೆ ನಮಮದತ ʼಡಬಲ್ಚ ಇಂಜಿನ್ಚ̓ ಮನದರಿಯ ಸ್ಕ್ನಾರವನಗಿದ.ೆ ನಮಮ 
ಸ್ಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ಕ್ೆಲವೊಂದತ ಸ್ಲಹೆಗಳನತು ನೇಡಲ್ಲಚಿಛಸ್ತತ್ೆುೇರ್ೆ.  ರ್ನನತ ಈ ಸ್ದನದ ಸ್ದಸ್ೆರ್ನಗಿ 
ಆಯ್ದೆಗ್ೊಳುಾವ ಪೂವಾದಲ್ಲಿ ಎರಡತ ವಷಾಗಳ ಕ್ನಲ ನಗಮದ ಅಧ್ೆಕ್ಷರ್ನಗಿದೆುನತ.  ಶ್ರೇ 
ಬಿ.ಎಸ್.ಯಡಿಯೂರಪಪನವರತ ಹನಗೂ ಎಲನಿ ಶನಸ್ಕರತಗಳು ಸ್ೇೆರಿ ನನುನತು ಕರ್ನಾಟಕ ಆಯಾ 
ವೆೈಶೆ ಸ್ಮತದನಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಗಮದ ಅಧ್ೆಕ್ಷನರ್ನುಗಿ ರೆ್ೇಮಸಿದುರತ.  ಈ ನಗಮವು ಹೂೆಸ್ದನಗಿ 
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ಪ್ನರರಂಭವನಗಿತ್ತು; ರ್ನನತ ಅದರ ಎರಡರೆ್ೇ ಅಧ್ೆಕ್ಷರ್ನಗಿ ಕ್ನಯಾ ನವಾಹಿಸಿದೆುೇರ್.ೆ  ನನು 
ಅಧಿಕ್ನರನವಧಿಯ ಎರಡತ ವಷಾದಲ್ಲಿ ನನಗ್ನದ ಅನತಭವ ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ನಾರದ ಜೊತ್ೆಗಿನ ಸ್ಂಬಂಧ್; 
ಇಲನಖನಧಿಕ್ನರಿಗಳನತು ಯನವ ರಿೇತಿಯನಗಿ ಬಳಸಿಕ್ೊಳಾಬೆೇಕತ ಎನತುವುದತ ನನಗ್ ೆ ಅಧ್ೆಕ್ಷರ್ನಗಿದು 
ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅನತಭವವನಯಿತ್ತ.  ಅದತ ಸ್ಣಣ ನಗಮವನಗಿದತು, ಆಯವೆಯದಲ್ಲಿ ಅಲಪ ಪರಮನಣದ 
ಅನತದನನವು ಲಭೆವನಗಿತ್ತು.  ಆ ನಗಮದಲ್ಲಿ ಸ್ಾಲಪ ಪರಮನಣದ ಪ್ನರದಶಾಕತೆ್ಯನತು ತ್ರಬೇೆಕತ 
ಹನಗೂ ಅಲ್ಲಿನ ಆಡಳಿತ್ವನತು ಗಟಿೆಯನಗಿ ಮನಡಬೆೇಕತ ಎನತುವ ಅಭಿಲನಷ್ೆಯತ ನನುದನಗಿತ್ತು.  
ನಗಮದ್ಧಂದ ಎರಡತ ಯೇಜರೆ್ಗಳನತು ಪ್ನರರಂಭಿಸ್ಲನಯಿತ್ತ.  ರ್ನನತ ಯನವ ಕ್ನರಣಕ್ನೆಗಿ ಇದನತು 
ಹೆೇಳುತಿುದೆುೇರೆ್ಂದರೆ, ಇವತಿುನ ದ್ಧವಸ್ ವಿವಿಧ್ ಜನತಿ ಹನಗೂ ಸ್ಮತದನಯದ ಸ್ನಕಷತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ನಗಮಗಳಿವ.ೆ  ಪರಸ್ತುತ್ ರ್ನವು ಆಥಿಾಕ ವಷಾದ 12 ರೆ್ೇ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿದೆುೇವೆ. ಈ ಹಂತ್ದಲ್ಲಿ 
ಯೇಜರೆ್ಗಳನೂು ಸ್ಹ ನಮಗ್ೆ ಮನಡತವುದಕ್ನೆಗತತಿುಲಿ.  ಕ್ೆಲವೊಂದತ ಇಲನಖನಧಿಕ್ನರಿಗಳು 
ಮನಡತತಿುರತವ ಸ್ಮಸ್ೆೆಗಳಿಂದ, ಅವರ ನೂೆನತ್ ೆ ಹನಗೂ ಅವರತಗಳು ಮನಡತತಿುರತವ 
ತ್ಪತಪಗಳಿಂದನಗಿ ನಮಗ್ ೆ ಸ್ನಕಷತೆ ತ್ೊಂದರಗೆಳನಗತತಿುವೆ.  ಇನತು 10 ನಮಷದಲ್ಲಿ ನನು 
ಮನತ್ತಗಳನತು ಮತಗಿಸ್ತತ್ೆುೇರ್ೆ.  ಮನನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇೆ, ತ್ನವು ರ್ನಳೆಯ ದ್ಧನ ಸ್ಮಯನವಕ್ನಶ 
ನೇಡಿದರ ೆಪರವನಗಿಲಿ.   

 
ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್ಚ:- ಇಲಿ ಇವತಿುನ ದ್ಧವಸ್ವೆೇ ನಮಮ ಭನಷಣವನತು ಮತಗಿಸಿ. Please 

conclude.  ಇನತು 3 ನಮಷಗಳ ಕ್ನಲನವಕ್ನಶವನತು ನೇಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ   
 
ಶ್ರೇ ಡಿ.ಎಸ್ಚ.ಅರತಣ್ಚ:- ಮನನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇೆ, 3 ನಮಷ ಸ್ನಕ್ನಗತವುದ್ಧಲಿ.  ಇನತು 10 

ನಮಷದಲ್ಲಿ ನನು ಮನತ್ತಗಳನತು ಮತಗಿಸ್ತತ್ೆುೇರ್ೆ. 
 
ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್ಚ:- ವನಸ್ುವವನಗಿ ಸ್ದನವನತು ಸ್ಂಜೆ 6:00 ಗಂಟೆಗ್ೆ 

ಮತಂದೂಡಬೇೆಕ್ನಗಿತ್ತು.  ಇದರ ಜೊತ್ೆಗೆ್ ತ್ನವೂ ಸ್ಹ ಎಲ್ಲಿಯೇ ಹೂೆೇಗಬೆೇಕ್ನಗಿತ್ತು ಎಂದತ 
ತಿಳಿಸಿದ್ಧುೇರಿ.  ಹಿೇಗ್ನಗಿ 6 ಗಂಟೆ 5 ನಮಷಕ್ೆೆ ರ್ನವು ಸ್ದನದ ಕಲನಪಗಳನತು ಮತಂದೂಡಬೇೆಕ್ೆಂಬ 
ಉದೆುೇಶವನುಟತೆಕ್ೂೆಂಡಿದೆುೇವ.ೆ  Please conclude.  
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ಶ್ರೇ ಡಿ.ಎಸ್ಚ.ಅರತಣ್ಚ:- ಮನನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇೆ, ನಗಮಗಳಿಗ್ೆ ಸ್ಾಲಪ ಹಚೆಿಚನ ಒತ್ುನತು 
ನೇಡಬೆೇಕ್ೆನತುವ ಸ್ಲಹೆಯನತು ರ್ನನತ ಸ್ಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ನೇಡತತ್ೆುೇರೆ್.  ಬೇೆರೆ ಸ್ದಸ್ೆರತಗಳು ಹೇೆಳಿದಂತ್ೆ, 
ನಗಮಗಳು ಗಂಜಿ ಹನಗೂ ಪತನವಾಸ್ತಿ ಕ್ೆೇಂದರಗಳಂತ್ನಗಬನರದತ.  ನಗಮಗಳಿಗ್ೆ ಒತ್ುನತು ನೇಡಿ 
ಸ್ಾಲಪ ಸ್ಹನಯ ಮನಡಿದನಗ, ಅವುಗಳು ಖಂಡಿತ್ವನಗಿಯೂ ಸ್ಹ ಒಳೊಾಳೆಾಯ ಕ್ೆಲಸ್ಗಳನತು 
ಮನಡತತ್ುವೆ.  ಹಲವನರತ ಯೇಜರೆ್ಗಳನತು ಇನೂು ಸ್ಹ ಅನತಷ್ನಠನಗ್ೊಳಿಸಿಲಿ; ಹಿೇಗ್ನಗಿ 
ಇಲನಖನಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಇದನತು ಆದಷತೆ ಬೆೇಗ ಮನಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ ರ್ನನತ ಕ್ೆೇಳಿಕ್ೊಳುಾತ್ೆುೇರೆ್.  ಸ್ಕ್ನಾರವು 
ಗ್ೊೇಮನಳ ಹನಗೂ ಗ್ೊೇವುಗಳ ರಕ್ಷಣೆಯನತು ಮನಡಬೇೆಕತ.  ʼಗ್ೊೇಪ್ನಲಕರತʼ ಎನತುವ 
ಹತದೆುಯನತು ಸ್ಕ್ನಾರವು ಸ್ೃಜಿಸಿದರ,ೆ ಖಂಡಿತ್ವನಗಿಯೂ ಸ್ಹ ಅನತಕೂಲವನಗತತ್ುದೆ.  ಏಕ್ೆಂದರೆ ಈ 
ಹಿಂದ ೆ ಹಳಿಾಗಳಲ್ಲಿ ಇದುಂತ್ ೆ ಒಬಬರ್ೇೆ ಗ್ೂೆೇಪ್ನಲಕನತ ಎಲನಿ ಹಸ್ತಗಳನತು ಮೇಯಿಸ್ತವುದಕ್ೆೆ 
ಕರದೆತಕ್ೊಂಡತ ಹೂೆೇಗತವ ಸಿಥತಿಯತ ಇವತಿುನ ದ್ಧವಸ್ ಇಲಿ.  ಹಿೇಗ್ನಗಿ ಸ್ಕ್ನಾರವು ಗ್ೂೆೇಪ್ನಲಕರ 
ಹತದೆುಗಳನತು ಸ್ೃಜಿಸಿದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ್ವನಗಿಯೂ ಸ್ಹ ನಮಗ್ೆ ಅನತಕೂಲವನಗತತ್ುದೆ.  ಸ್ಕ್ನಾರವು ಪರತಿ 
ತ್ನಲೂಿಕಗ್ ೆ ಇಂತಿಷತೆ ಗ್ೂೆೇಪ್ನಲಕರತ ಎಂದತ ರೆ್ೇಮಸಿ, ಅವರಿಗೆ್ ಇಂತಿಷತೆ ಸ್ಹನಯಧ್ನ ಎಂದತ 
ನೇಡಿದರ,ೆ ಇದರಿಂದ ಮತಂದ್ಧನ ದ್ಧನಗಳಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ್ವನಗಿಯೂ ಸ್ಹ ಬಹಳ ಅನತಕೂಲವನಗತತ್ುದೆ.   

 
KIADB (Karnataka Industrial Areas Development Board) ಸ್ಂಸೆ್ಥಯ 

ಬಗ್ೆೆಯೂ ಸ್ಹ ಬಹಳಷತೆ ಉಲೆಿೇಖವನಗಿದ.ೆ ರ್ನರೆ್ೂಬಬ ಕ್ೆೈಗ್ನರಿಕ್ೊೇದೆಮಯನಗಿದೆುೇರ್ೆ.  ಈ ಸ್ಂಸೆ್ಥಗ್ೆ 
ಆದಷತೆ ಬೆೇಗರೆ್ೇ ಸ್ರಿಯನದ ರೂಪವನತು ನೇಡಬೇೆಕತ.  ಇವತಿುನ ದ್ಧವಸ್ ಈ ಸ್ಂಸೆ್ಥಯತ ರಿಯಲ್ಚ 
ಎಸ್ೆೆೇಟಚ ಏಜೆಂಟಚ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಕತ್ಾವೆ ನವಾಹಿಸ್ತತಿುದೆ.  ಈ ಸ್ಂದಭಾದಲ್ಲಿ ರ್ನನತ ಶ್ವಮಗೆ 
ಜಿಲೆಿಯ ಉದನಹರಣೆಯಂದನತು ನೇಡಲ್ಲಚಿಛಸ್ತತ್ೆುೇರೆ್.  ಶ್ವಮಗೆ ಜಿಲೆಿಯ ಹತಿುರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗ್ೊೇಸ್ೆರ 
ಕ್.ೆಐ.ಎ.ಡಿ.ಬಿ. ಸ್ಂಸೆ್ಥಯತ 100 ಎಕರಯೆಷತೆ ಜಮೇನನತು ವಶಪಡಿಸಿಕ್ೊಳುಾತ್ುದೆ.  ಆಗ ಅಲ್ಲಿನ ರೈೆತ್ 
ಅಥವನ ಜಮೇನತ ಮನಲ್ಲೇಕರಿಗ್ ೆ ಎಕರಗೆ್ ೆ 13 ಲಕ್ಷ ರೂಪ್ನಯಿಗಳನತು ನೇಡತತ್ುದೆ.  ಅದೆೇ 
ಜಮೇನನತು ಒಬಬ ಉದೆಮಗ್ೆ 65 ಲಕ್ಷ ರೂಪ್ನಯಿಗಳಿಗ್ೆ ಘೂೇಷಿಸ್ತತ್ುದೆ.  ಈ ಹಿಂದ್ಧನ ಸ್ಕ್ನಾರದ 
ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ರಿೇತಿಯ ಕ್ೆಲಸ್ಗಳನಗಿವ.ೆ  ಈ ಬಗೆ್ೆ ರ್ನನತ ಹಲವನರತ ಬನರಿ ಹೆೇಳಿದೆುೇರ್ೆ.  
ಕ್.ೆಐ.ಎ.ಡಿ.ಬಿ. ಸ್ಂಸೆ್ಥಯತ ಈ ರಿೇತಿಯನಗಿ ರೈೆತ್ರಿಂದ ಎಕರಗೆ್ ೆ 13 ಲಕ್ಷ ರೂಪ್ನಯಿಗಳಿಗ್ೆ ಜಮೇನತ 
ಖರಿೇದ್ಧಸಿ, ಉದೆಮಗಳಿಗ್ೆ 65 ಲಕ್ಷ ರೂಪ್ನಯಿಗಳಿಗ್ ೆನೇಡತವುದನದರೆ, ಕ್ೆ.ಐ.ಎ.ಡಿ.ಬಿ. ಸ್ಂಸೆ್ಥಯಿಂದ 
ಯನವ ರಿೇತಿಯ ಅನತಕೂಲವನಗತತ್ುದೆ ಎಂದತ ರ್ನನತ ಕ್ೆೇಳಲ್ಲಚಿಛಸ್ತತ್ುೆೇರೆ್.  ಈ ಸ್ಂಸೆ್ಥಯತ 
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ಅಷ್ೊೆಂದತ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ವಶಪಡಿಸಿಕ್ೊಂಡ ಭೂಮಯನತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿರತವುದ್ಧಲಿ.  ಹಿೇಗ್ನಗಿ 
ಕ್.ೆಐ.ಎ.ಡಿ.ಬಿ. ಸ್ಂಸೆ್ಥಗ್ೆ ಸ್ರಿಯನದ ವೆವಸೆ್ಥಗಳನತು ಮನಡಬೇೆಕತ.  ಇದತ ಬಹಳ ಪರಮತಖವನದ 
ವಿಷಯವನಗಿದತು, ಈ ಬಗೆ್ೆ ಈ ಹಿಂದಯೊ ಸ್ಹ ರ್ನನತ ಪರಸ್ನುಪಿಸಿದೆುೇರೆ್.  ಇದರ ಬಗೆ್ೆ 
ಆಯವೆಯದಲ್ಲಿ ಘೂೇಷಣೆ ಮನಡಲನಗತತ್ುದೆ ಎಂದತ ರ್ನನತ ಭನವಿಸಿದೆುೇರ್ೆ.  ಈ ಸ್ದನಕ್ೆೆ ಸ್ಥಳಿೇಯ 
ಸ್ಂಸೆ್ಥಗಳ ಕ್ೆೇತ್ರದ್ಧಂದ 25 ಸ್ದಸ್ೆರತಗಳು ಆಯ್ದೆಗ್ೊಂಡತ ಬಂದ್ಧದೆುೇವೆ.  ಹಿೇಗ್ನಗಿ ಗ್ನರಮ 
ಪಂಚನಯಿತಿ ಸ್ದಸ್ೆರತಗಳಿಗ್ೆ ಗ್ೌರವ ಧ್ನ ಹೆಚಚಳ ಮನಡಬೇೆಕ್ಂೆದತ ಹೆೇಳುತಿುದೆುೇವೆ.  
ಖಂಡಿತ್ವನಗಿಯೂ ಸ್ಹ ಸ್ಕ್ನಾರವು ಈ ಬಗೆ್ೆ ಗಮನಸ್ಬೆೇಕತ.   

 
ಕ್ೊರೆ್ಯದನಗಿ ನಮಮ ಕ್ೆೇತ್ನರಭಿವೃದ್ಧಿಗ್ನಗಿ ಹನಲ್ಲ ನೇಡಲನಗತತಿುರತವ 2 ಕ್ೊೇಟಿ 

ರೂಪ್ನಯಿಗಳು ಯನವುದಕೂೆ ಸ್ನಕ್ನಗತತಿುಲಿ.  ಹಿೇಗ್ನಗಿ ಸ್ಕ್ನಾರವು ಇದನತು 10 ಕ್ೊೇಟಿ 
ರೂಪ್ನಯಿಗಳವರೆಗೆ್ ಹಚೆಚಳ ಮನಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ ವಿನಂತಿಸ್ತತ್ೆುೇರೆ್. ಇಷತೆ ಅಂಶಗಳನತು ಇಲ್ಲಿ 
ಪರಸ್ನುಪಿಸ್ಲತ ನನಗ್ ೆ ಕಡಿಮ ಸ್ಮಯನವಕ್ನಶ ದೂೆರತೆಿದ.ೆ  ಸ್ಕ್ನಾರವು ಪರಸ್ತುತ್ ಮಂಡಿಸಿರತವ 
ಆಯವೆಯವು ಅದತುತ್ವನಗಿದೆ.  ಹಿೇಗ್ನಗಿ ರನಜೆದ ಮತಖೆಮಂತಿರಗಳಿಗ್ೆ ಹನಗೂ ಸ್ಚಿವರಿಗೆ್ ನನು 
ಅಭಿನಂದರೆ್ಗಳನತು ತಿಳಿಸ್ಲ್ಲಚಿಛಸ್ತತ್ನು, ರ್ನನತ ನನು ಮನತ್ತಗಳಿಗ್ೆ ವಿರನಮ ನೇಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ 

 
ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್ಚ:- ಸ್ಭನರ್ನಯಕರೇೆ, ನೇವು ಈ ಹಿಂದ ೆ ಮಡಿಕ್ೆೇರಿ ಜಿಲೆಿಗ್ ೆ ಉಸ್ತುವನರಿ 

ಮಂತಿರಗಳನಗಿದ್ಧುರಿ.  ಶ್ರೇಮತಿ ವಿೇಣನ ಎಸ್ಚ.ಅಚಚಯೆರವರತ ಬಹಳ ಮನಸ್ತಸ ಕರಗತವಂತ್ಹ 
ವಿಚನರವೊಂದನತು ಪರಸ್ನುಪಿಸಿದರತ. ಮಡಿಕ್ೆೇರಿ ಜಿಲೆಿಯ ಸ್ೈೆನಕರೂೆಬಬರತ ಹಿಮಪ್ನತ್ಕ್ೆೆ ಸಿಲತಕ 
ಹತತ್ನತ್ಮರನದರತ.  ಹತತ್ನತ್ಮ ಸ್ೈೆನಕರಿಗ್ ೆತ್ನಯಿ, ವಿಧ್ವನ ಪತಿು ಹನಗೂ ಮಕೆಳಿದನುರ.ೆ  ಇವರತಗಳಿಗ್ ೆ
ವನಸಿಸ್ಲತ ಮರ್ೆಯ್ದೇ ಇಲಿ. ಸ್ದಸ್ೆರತ ಈ ವಿಷಯವನತು ಪರಸ್ನುಪಿಸಿದನಗ ತ್ನವು ಸ್ದನದಲ್ಲಿ 
ಉಪಸಿಥತ್ರಿರಲ್ಲಲಿ; ಹಿೇಗ್ನಗಿ ಇದನತು ರೆ್ೂೇಟಚ ಮನಡಿಕ್ೊಳಾಲನಗಲ್ಲಲಿ.  ಈ ಕ್ನರಣಕ್ನೆಗಿ ರ್ನನತ ಈ 
ಸ್ಂಗತಿಯನತು ನಮಮ ಗಮನಕ್ೆೆ ತ್ರತತಿುದೆುೇರೆ್. ದಯಮನಡಿ ತ್ನವು ಈಗಿನ ಜಿಲನಿ ಉಸ್ತುವನರಿ ಸ್ಚಿವ 
ಶ್ರೇ ರ್ನಗ್ೇೆಶ್ಚರವರಿಗ್ ೆಹೆೇಳಿ, ಈ ಕೂಡಲೇೆ, ಹತತ್ನತ್ಮ ಸ್ೈೆನಕರ ಕತಟತಂಬಕ್ೆೆ ಆಶರಯ ಯೇಜರೆ್ಯಡಿ 
ಮರ್ೆಯನತು ಹಂಚಿಕ್ ೆ ಮನಡಬೇೆಕತ ಹನಗೂ ಈ ಬಗೆ್ೆ ಸ್ದನದಲ್ಲಿ ಹೆೇಳಿಕ್ಯೆಂದನೂು ಸ್ಹ 
ಮನಡಬೇೆಕತ.  ಈ ಹೆೇಳಿಕ್ೆಯನತು ನೇವು ಮನಡತತಿುೇರೊೇ ಅಥವನ ಜಿಲನಿ ಉಸ್ತುವನರಿ ಸ್ಚಿವರಿಂದ 
ಮನಡಿಸ್ತತಿುೇರೂೆೇ ರೆ್ೂೇಡಿ.   
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ಶ್ರೇ ಕ್ೊೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ್ ಪೂಜನರಿ(ಸ್ಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ 

ಈ ಬಗೆ್ೆ ಕೂಡಲೇೆ ಜಿಲನಿ ಉಸ್ತುವನರಿ ಸ್ಚಿವರನದ ಶ್ರೇ ರ್ನಗ್ೇೆಶ್ಚರವರೊಂದ್ಧಗೆ್ ಮನತ್ರ್ನಡಿ, ಹತತ್ನತ್ಮ 
ಸ್ೈೆನಕರ ಕತಟತಂಬಕ್ೆೆ ಮರ್ಯೆನತು ಮಂಜೂರತ ಮನಡಿಸ್ತವ ವೆವಸೆ್ಥಯನತು ಮನಡತತ್ೆುೇರೆ್. 

 
ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್ಚ:- ಸ್ಭನರ್ನಯಕರೇೆ, ಧ್ನೆವನದಗಳು. 
 
ಶ್ರೇ ಎಂ.ಕೆ್.ಪ್ನರಣೆೇಶ್ಚ:- ಮನನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಹತತ್ನತ್ಮ ಸ್ೈೆನಕರ ಕತಟತಂಬಕ್ೆೆ ಆಶರಯ 

ಯೇಜರೆ್ಯಡಿ ಏಕ್ೆ ಮರ್ಯೆನತು ಮಂಜೂರತ ಮನಡಿಸ್ಬೆೇಕತ?  ಅದರ ಬದಲನಗಿ ಬಹಳ 
ಸ್ತಸ್ಜಿಿತ್ವನದ ಮರ್ ೆಎಂದತ ಹೆೇಳಿ. 

ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್ಚ:- ಮಡಿಕ್ೆೇರಿ ಭನಗದಲ್ಲಿ ಬೇೆರ ೆರಿೇತಿಯ ಮರ್ೆಗಳಿವೆ.  ಪ್ನರಯಶಃ ನೇವು 
ಅವುಗಳನತು ರೆ್ೂೇಡಿಲಿವೆಂದತ ರ್ನನತ ಭನವಿಸ್ತತ್ುೆೇರೆ್.  ಆದರೆ ರ್ನನತ ಅವುಗಳನತು ರೆ್ೂೇಡಿದೆುೇರೆ್.  ಈ 
ಹಿಂದ್ಧನ ಮತಖೆಮಂತಿರಗಳನದ ಶ್ರೇ ಹೆರ್ಚ.ಡಿ.ಕತಮನರಸ್ನಾಮರವರ ಅಧಿಕ್ನರನವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳ 
ಒಳೆಾಯ ಮರ್ೆಗಳನತು ನಮಾಸಿದನುರೆ.  ಈ ಬಗೆ್ೆ ನನಗ್ ೆ ತಿಳಿದ್ಧದೆ.  ಅವುಗಳು ಬಹಳ ವೆಚಚದ 
ಮರ್ೆಗಳೂ ಸ್ಹ ಆಗಿವೆ.   

ಶ್ರೇ ಎಂ.ಕ್.ೆಪ್ನರಣೆೇಶ್ಚ:- ಮನನೆ ಸ್ಭನಪತಿಯವರೇೆ, …. 
ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್ಚ:- ಸ್ದಸ್ೆರೆೇ, ದಯಮನಡಿ ಕತಳಿತ್ತಕ್ೊಳಿಾ. ಸ್ದನವನತು ರ್ನಳ ೆ ಬೆಳಗ್ೆೆ 

10:30 ಗಂಟೆಯವರಗೆ್ೆ ಮತಂದೂಡಲನಗಿದೆ. 
 

 (ಸ್ದನವು ಸ್ಂಜೆ 6 ಗಂಟೆ 7 ನಮಷಕ್ೆೆ ಮತಕ್ನುಯಗ್ೊಂಡತ, 
       ಪತನಃ ದ್ಧರ್ನಂಕ 16 ರ್ೆೇ ಮನರ್ಚಾ ಮನಹೆ 2022 ರ ಬತಧ್ವನರದಂದತ 

ಬೆಳಗ್ೆೆ 10:30 ಗಂಟೆಗ್ ೆಸ್ೇೆರಲತ ನಶಚಯಿಸಿತ್ತ) 
<><><>   

 


