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                            ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನ ಪರಿಷತ್ತು 
ನೂರ ನಲವತ್ನುರರೆ್ಯ ಅಧಿವೆೇಶನ 

17ರೆ್ೇ ಮನರ್ಚಾ 2022  
ಗತರತವನರ 

 
                                 

೦೧. ಪರಕಟಣ ೆ
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      ಎನತುವ ಬಗೆ್ೆ 
 
೦೨. ಪರಶೆ್ುೇತ್ುರ  

ಅ) ಚತಕೆ್ೆ ಗತರತತಿನ ಪರಶೆುಗಳಿಗ್ೆ ಮೌಖಿಕವನಗಿ ನೇಡಲನದ ಉತ್ುರಗಳು 

2024 – ಐ.ಪಿ.ಎಸ್. ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳ ಭ್ರಷ್ನೆಚನರದ ಬಗೆ್ೆ 
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- ಶ್ರೇ ಎಸ್.ಎಲ್.ಭೂೆೇಜೇೆಗ್ೌಡ 
- ಶ್ರೇ ಎನ್.ರವಿಕತಮನರ್ಚ 
- ಶ್ರೇ ಬಸವರನಜ ಬೂೆಮನಾಯಿ (ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಗಳು) 
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04. ಪರಶೆ್ುೇತ್ುರ  
ಅ) ಚತಕೆ್ೆ ಗತರತತಿನ ಪರಶೆುಗಳಿಗ್ೆ ಮೌಖಿಕವನಗಿ ನೇಡಲನದ ಉತ್ುರಗಳು 
2065– ಬೆಂಗಳೂರತ ನೇರತ ಸರಬರನಜತ ಮತ್ತು ಒಳಚರಂಡಿ ಮಂಡಳಿಯವರತ ದಂಡ  
        ವಸೂಲಿ ಮನಡತತಿುರತವ ಬಗೆ್ೆ 

- ಶ್ರೇ ಗ್ೂೆೇವಿಂದ ರನಜತ 
- ಶ್ರೇ ಬಸವರನಜ ಬೂೆಮನಾಯಿ (ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಗಳು)  

2072 – ತ್ತಂಗಭ್ದ್ನರ ಜಲನಶಯದಲಿಿ ಹೂಳು ತ್ತಂಬಿರತವ ಕ್ನರಣ ಮಳೆಗ್ನಲದಲಿಿ ನೇರತ  
         ಸಂಗರಹ ಕತರಿತ್ತ  

- ಶ್ರೇ ಅಲಿಂ ವಿೇರಭ್ದರಪಪ  
- ಶ್ರೇ ಗ್ೂೆೇವಿಂದ ಎಂ.ಕ್ನರಜೊೇಳ (ಜಲಸಂಪನೂಾಲ ಸಚಿವರತ) 

2109 – ಬೆಂಗಳೂರತ ನಗರದಲಿಿರತವ ಹತಕ್ನೆ ಬನರ್ಚ, ಡನನ್ಸಚ ಬನರ್ಚ, ಕ್ನಯಸಿರೆ್ೂೇ  
        ಕ್ನಯಾವೆೈಖ್ರಿ ಕತರಿತ್ತ 

- ಶ್ರೇ ಪಿ.ಆರ್.ರಮೇಶಚ 
- ಶ್ರೇ ಅರಗ ಜ್ಞನರೆ್ೇಂದರ (ಗೃಹ ಸಚಿವರತ) 

2063 – ರನಜಯದ ಸಕ್ನಾರಿ ರ್ೌಕರರಿಗ್ೆ ನೇಡಲನಗತವ ವೆೈದಯಕೇಯ ಸೌಲಭ್ಯ ಬಗೆ್ೆ 
- ಶ್ರೇಮತಿ ಭನರತಿ ಶೆಟ್ಟೆ 
- ಶ್ರೇ ಬಸವರನಜ ಬೂೆಮನಾಯಿ (ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಗಳು)   

2054 – ತ್ಂಬಹಳಿಿ 2ರೆ್ೇ ಹಂತ್ದ ಏತ್ ನೇರನವರಿ ಯೇಜರೆ್ ಪೂಣಾಗ್ೊಳಿಸತವ ಬಗೆ್ೆ 
- ಶ್ರೇ ವೈೆ.ಎಂ.ಸತಿೇಶ 
- ಶ್ರೇ ಜೆ.ಸಿ.ಮನಧತಸನಾಮಿ (ಕ್ನನೂನತ, ಸಂಸದೇಯ ವಯವಹನರಗಳು 

ಹನಗೂ ಶನಸನ ರಚರೆ್ ಮತ್ತು ಸಣಣ ನೇರನವರಿ ಸಚಿವರತ) 
2062 – ಸಕ್ನಾರಿ ಖನಲಿ ಹತದ್ೆಾಗಳನತು ಭ್ತಿಾ ಮನಡತವ ಬಗೆ್ೆ 

- ಶ್ರೇ ಕ್.ೆಟ್ಟ.ಶ್ರೇಕಂಠೆೇಗ್ೌಡ 
- ಶ್ರೇ ಬಸವರನಜ ಬೂೆಮನಾಯಿ (ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಗಳು)  

2038 – ಕ್ೆರೆ ಅಭಿವೃದಧಪಡಿಸಲತ ಬಿಡತಗಡೆಯನಗಿರತವ ಅನತದ್ನನದ ಬಗೆ್ೆ 
- ಶ್ರೇ ಎಂ.ಎಲ್.ಅನಲ್ಚ ಕತಮನರ್ 
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- ಶ್ರೇ ಜೆ.ಸಿ.ಮನಧತಸನಾಮಿ (ಕ್ನನೂನತ, ಸಂಸದೇಯ ವಯವಹನರಗಳು 
ಹನಗೂ ಶನಸನ ರಚರೆ್ ಮತ್ತು ಸಣಣ ನೇರನವರಿ ಸಚಿವರತ) 

2019 – ಬೆಂಗಳೂರತ ನಗರದ ಇಂದರನ ನಗರದ ಬಿ.ಡಿ.ಎ ವನಣಿಜಯ ಸಂಕೇಣಾ ಕತರಿತ್ತ 
- ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವೆಂಕಟೆೇಶ 
- ಶ್ರೇ ಬಸವರನಜ ಬೂೆಮನಾಯಿ (ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಗಳು)  

ಆ)  ಚತಕ್ೆೆ ಗತರತತಿಲಿದ ಪರಶೆುಗಳಿಗ್ ೆಲಿಖಿತ್ ಮೂಲಕ ನೇಡಲನದ ಉತ್ುರಗಳು 

05. ಸಭನಪತಿಯವರ ಅನತಮತಿ ಮೇರೆಗ್ೆ ಪರಸನುಪಿಸಲಪಟೆ ವಿಷಯಗಳಿಗ್ೆ ಸಂಬಂಧಪಟೆ ಸಚಿವರ 
ಹೆೇಳಿಕ್ೆಗಳು  

ಅ) ದರ್ನಂಕ 14-03-2022ರಂದತ ಶ್ರೇ ಕೆ್.ಹರಿೇಶಚ ಕತಮನರ್ಚರವರತ    
          ರನಜಯದಲಿಿ ಕ್ನಯನಸರ್ಚ ಪಿೇಡಿತ್ರ ಸಂಖೆಯ ಹೆಚಚಳವನಗತತಿುರತವ ಬಗೆ್ೆ 

ಪರಸನುಪಿಸಿರತವ ವಿಷಯ 
- ಶ್ರೇ ಕ್ೊೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ) 
   (ಆರೂೆೇಗಯ ಮತ್ತು ಕತಟತಂಬ ಕಲನಯಣ ಹನಗೂ 
    ವೆೈದಯಕೇಯ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ) 

ಆ) ದರ್ನಂಕ 16-03-2022ರಂದತ ಶ್ರೇ ಗೆ್ೂೇವಿಂದರನಜತರವರತ ಕ್ೊೇಲನರ ಜಿಲನಿ    
   ರ್ನಯಯನಲಯದ ಕಟೆಡ ಶ್ಥಿಲಗ್ೂೆಂಡತ ನೂತ್ನ ಕಟೆಡ ನಮನಾಣಕೆ್ೆ   
   ರೂ.25.00 ಕ್ೊೇಟ್ಟ ಮಂಜೂರನಗಿದಾರೂ, ಕಟೆಡ ಕ್ನಮಗ್ನರಿ   
   ಪ್ನರರಂಭ್ಗ್ೊಳಿದರತವ ಬಗೆ್ೆ ಪರಸನುಪಿಸಿರತವ ವಿಷಯ 

- ಶ್ರೇ ಕ್ೊೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ)  
- (ಕ್ನನೂನತ, ಸಂಸದೇಯ ವಯವಹನರಗಳು ಹನಗೂ ಶನಸನ ರಚರೆ್  
   ಮತ್ತು ಸಣಣ ನೇರನವರಿ ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ) 

೦೬. ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರ ವಿರತದಧ ಎಫ.ಐ.ಆರ್. ದ್ನಖ್ಲನಗಿರತವ ಬಗೆ್ೆ (ಮತಂದತವರದೆ ಚಚೆಾ) 

- ಶ್ರೇ ಎಸ್.ಎಲ್.ಭೂೆೇಜೇೆಗ್ೌಡ 
- ಶ್ರೇ ಬಸವರನಜ ಬೂೆಮನಾಯಿ (ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಗಳು) 
- ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವೆಂಕಟೆೇಶಚ 
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- ಶ್ರೇ ಅರಗ ಜ್ಞನರೆ್ೇಂದರ (ಗೃಹ ಸಚಿವರತ) 
- ಶ್ರೇ ಸಲಿೇಂ ಅಹಮದಚ 
- ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್ೆ.ಹರಿಪರಸನದಚ (ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ) 
- ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬಬೆೇಗ್ೌಡ 

   - ಶ್ರೇ ಜೆ.ಸಿ.ಮನಧತಸನಾಮಿ (ಕ್ನನೂನತ, ಸಂಸದೇಯ ವಯವಹನರಗಳು   
     ಹನಗೂ ಶನಸನ ರಚರೆ್ ಮತ್ತು ಸಣಣ ನೇರನವರಿ ಸಚಿವರತ) 

೦೭. ಪರಕಟಣ ೆ 
 ಸದನದಲಿಿ ಕಡನಾಯವನಗಿ ಹನಜರಿರಬೆೇಕ್ನದ ಸಚಿವರ ಕತರಿತ್ತ 
 
0೮. ಸಭನಪತಿಯವರ ಅನತಮತಿ ಮೇರೆಗ್ೆ ಪರಸನುಪಿಸಲಪಟೆ ವಿಷಯಗಳು 

ಅ) ಸಕ್ನಾರಿ ಪರಥಮ ದಜೆಾ ಕ್ನಲೇೆಜತಗಳು ಹನಗೂ ಅನತದ್ನನತ್  
    ಕ್ನಲೇೆಜತಗಳಲಿಿ ವನಯಸಂಗ ಮನಡತತಿುರತವ ಎಸ್ಚ.ಸಿ/ಎಸ್ಚ.ಟ್ಟ/ಓಬಿಸಿ  
    ವಿದ್ನಯಥಿಾಗಳಿಗ್ೆ ಶತಲೆ ವಿರ್ನಯಿತಿ ಹಣ ಬಿಡತಗಡೆಯನಗದರತವ ಬಗೆ್ೆ. 

                          - ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗ್ೌಡ 
- ಶ್ರೇ ಕ್ೊೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ(ಸಮನಜ ಕಲನಯಣ ಹನಗೂ  

                      ಹಂದತಳಿದ ವಗಾಗಳ ಕಲನಯಣ ಸಚಿವರತ) 
  ಆ) ಕ್ೊಡಗತ ಜಿಲೆಿಯ ಕ್ನಫಿ ಬೆಳಗೆ್ನರರಿಗ್ೆ 10 ಹೆರ್.ಪಿ. ವರೆಗ್ ೆ 
                 ಉಚಿತ್ ವಿದತಯತಚ ನೇಡತವ ಬಗೆ್ೆ 

- ಶ್ರೇ ಎಂ.ಪಿ. ಸತಜನ ಕತಶನಲಪಪ  
- ಶ್ರೇ ಕ್ೂೆೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ) 

ಇ) ಕತವೆಂಪತ ವಿಶಾವಿದ್ನಯಲಯದಲಿಿ ದೂರ ಶ್ಕ್ಷಣ ಕ್ೆೇಂದರದಲಿಿ ಪರಿೇಕ್ಷ ೆ 
    ನಡೆಯದರತವ ಬಗೆ್ೆ.    

- ಡನ: ತ್ಳವನರ ಸನಬಣಣ 
- ಶ್ರೇ ಕ್ೂೆೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ) 
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  ಈ) ಕರ್ನಾಟಕ ಆಥಿಾಕ ಸಮಿೇಕ್ಷೆಯಲಿಿ ತ್ಂತ್ರಜ್ಞನನ ಬಳಕ್ೆ ಕಡಿಮಯನಗಿರತವ ಬಗ್ೆೆ 
         - ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವೆಂಕಟೆೇಶಚ 
                         - ಶ್ರೇ ಕ್ೊೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ) 
 

ಉ) 5 ಜಿ ರ್ೆಟಚವರ್ಚಾಗಳ ಹೆಸರಿನಲಿಿ ಸೆೈಬರ್ಚ ಕ್ೆೇಂದರಗಳು                    
                 ಸನವಾಜನಕರಿಂದ ಹಣ ದ್ೊೇಚತತಿುರತವ ಬಗೆ್ೆ     

- ಶ್ರೇ ಎಸ್.ರವಿ 
- ಶ್ರೇ ಅರಗ ಜ್ಞನರೆ್ೇಂದರ (ಗೃಹ ಸಚಿವರತ) 

ಊ) ಗತಂಡತಿಪ್ೆೇಟೆ ತ್ನಲೂಿಕತ ಬಂಡಿೇಪತರ ರನಷ್ಟ್ರೇಯ ಉದ್ನಯನವನದಲಿಿ ಬೆಂಕ  
    ಕ್ನಣಿಸಿಕ್ೊಂಡಿರತವ ಬಗೆ್ೆ.   

- ಶ್ರೇ ಸಿ.ಎನ್.ಮಂಜೆೇಗ್ೌಡ 
- ಶ್ರೇ ಕ್ೂೆೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ) 

0೯.  ವಿತಿುೇಯ ಕ್ನಯಾಕಲನಪಗಳು 
      2022-23ರೆ್ೇ ಸನಲಿನ ಆಯವಯಯ ಅಂದ್ನಜತಗಳ ಮೇಲಿನ ಮತಂದತವರದೆ ಚಚೆಾ 

 - ಶ್ರೇ ನವಿೇನ್ಚ ಕ್.ೆಎಸ್ಚ 
 - ಶ್ರೇ ಸಲಿೇಂ ಅಹಮದಚ 
 - ಶ್ರೇ ಕ್ೊೇಟ ಶ್ರೇನೇವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ) 
 - ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್ೆ.ಹರಿಪರಸನದಚ (ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ) 
 - ಶ್ರೇ ಶಂಕರ ಬಿ.ಪ್ನಟ್ಟೇಲ ಮತರೆ್ೇನಕ್ೂೆಪಪ  

     (ಜವಳಿ ಮತ್ತು ಸಕೆರ ೆಸಚಿವರತ) 
- ಶ್ರೇ ಲಹರ್ಚ ಸಿಂಗಚ ಸಿರೊೇಯನ 
- ಶ್ರೇಮತಿ ಭನರತಿ ಶೆಟ್ಟೆ 
- ಶ್ರೇ ಪಿ.ಆರ್.ರಮೇಶಚ 
- ಶ್ರೇ ಪರತ್ನಪಸಿಂಹ ರ್ನಯರ್ಚ ಕ್ೆ. 
- ಶ್ರೇ ಅರವಿಂದ ಕತಮನರ್ಚ ಅರಳಿ 
- ಶ್ರೇ ಎಸ್.ವಿಿ.ಸಂಕನೂರ 
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(403) 17-03-2022 (10.40) ಎಂ.ವಿ-ವಿಕ್ೆ 
 

 

 

 

  

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನ ಪರಿಷತ್ತು 

ಗತರತವನರ, 17ರೆ್ೇ ಮನರ್ಾ, 2022 

ಸದನವು ವಿಧನನ ಸೌಧದಲಿಿರತವ 
ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುನ ಸಭನಂಗಣದಲಿಿ 

ಪೂವನಾಹು 10 ಗಂಟೆ 42 ನಮಿಷಕ್ೆೆ ಸಮನವೆೇಶಗ್ೂೆಂಡಿತ್ತ. 

ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರನದ (ಶ್ರೇ ಬಸವರನಜ ಶ್ವಲಿಂಗಪಪ ಹೊರಟ್ಟೆ) ಯವರತ 
ಪಿೇಠವನತು ಅಲಂಕರಿಸಿದರತ. 
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೦೧. ಪರಕಟಣ ೆ

ವಿಷಯ: ಆಯವಯಯದ ಮೇಲೆ ಯನವ ಯನವ ಸದಸಯರತ ಎಷ್ೆೆಷತೆ ಸಮಯ  
        ಮನತ್ರ್ನಡಿದ್ನಾರೆ ಎನತುವ ಬಗೆ್ೆ. 

---- 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕೆ್.ಹರಿಪರಸನದಚ (ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 
ಸದನದಲಿಿ ಯನರೂ ಮಂತಿರಗಳೆೇ ಇಲಿ. ಆದತದರಿಂದ ಸದನವನತು ಹತ್ತು ನಮಿಷ adjourn ಮನಡಿ, 
ಆಗ ಅವರಿಗೆ್ ಗ್ೊತ್ನುಗತತ್ುದ್ೆ. ಅವರತಗಳು ಏರ್ನದರೂ ರನಜಿೇರ್ನಮಯನತು ನೇಡಿದ್ನಾರೆಯೇ? 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಆಯಿತ್ತ, ಅವರನತು ಕ್ೆೇಳೊೇಣ. 

ಡನ|| ಕ್.ೆಗ್ೊೇವಿಂದರನಜಚ (ವಿಧನನಸಭೆಯಿಂದ ಚತರ್ನಯಿತ್ರನದವರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಸದನದಲಿಿ ಆಡಳಿತ್ ಪಕ್ಷದವರತ ಯನರೂ ಸಹ ಹನಜರಿಲಿ. 

ಶ್ರೇ ಎಸ್.ರವಿ (ಸಥಳಿೇಯ ಸಂಸೆಥಗಳ ಕ್ಷೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಸದನದಲಿಿ 
ಸಕ್ನಾರದ ಮತಖ್ಯ ಸಚೆೇತ್ಕರತ ಮತ್ತು ಮಂತಿರಗಳು ಇಲಿ. 

ಡನ|| ಕೆ್.ಗ್ೊೇವಿಂದರನಜಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಸದನವನತು ಹತ್ತು ನಮಿಷ 
adjourn ಮನಡಿಬಿಡಿ. 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಇರಲಿ ಬಿಡಿ. ರ್ನನತ ಪರತಿದನ ನೇವು ಹೆೇಳಿದ ಹನಗೆ್ ಕ್ೆೇಳಬೆೇಕ್ೆ? 

ಡನ|| ಕ್.ೆಗ್ೊೇವಿಂದರನಜಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಏಕ್ೆಂದರ,ೆ ಸದನದಲಿಿ ಯನರೂ ಸಹ 
ಇಲಿ.  

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕೆ್.ಹರಿಪರಸನದಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಪರಶೆುಗಳಿಗ್ೆ ಉತ್ುರ ಯನರತ 
ನೇಡತತ್ನುರ?ೆ 
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ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಆಯಿತ್ತ, ಒಂದತ ನಮಿಷ ರ್ನನತ ತ್ಮಗ್ೆ ಒಂದತ ಮನಹತಿಯನತು 
ನೇಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ ಅದರ್ನುದರೂ ಕ್ೆೇಳಿ.  

ಶ್ರೇ ಎಸ್.ರವಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನವು ಐದತ ನಮಿಷ ತ್ಡವನಗಿ ಬಂದರೆ ತ್ನವು 
ನಮಾ ಮೇಲ ೆ ರೇೆಗ್ನಡತತಿುೇರಿ. ಅದಕ್ೆೆ ರ್ನವು ಓಡೂೆೇಡಿ ಬಂದದ್ಾೆೇವೆ. ಆದರ,ೆ ತ್ನವು ಈಗ 
ಅವರತಗಳಿಗ್ ೆಹೇೆಗ್ೆ ರೇೆಗ್ನಡತತಿುೇರಿ ಎಂದತ ರೆ್ೂೇಡತತ್ೆುೇವೆ. 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಈಗ ಬಜೆಟಚ ಮೇಲೆ ಎಷತೆ ಜನ ಸದಸಯರತ ಎಷ್ೆೆಷತೆ ಸಮಯ 
ಮನತ್ರ್ನಡಿದ್ನಾರೆ ಎಂಬತದನತು ತ್ಮಗ್ೆ ತಿಳಿಸತತ್ೆುೇರೆ್.  

1. ಶ್ರೇ ಪ್ನರಣೆೇಶಚ ಎಂ.ಕ್ ೆ : 25 ನಮಿಷ. 
2. ಡನ|| ತ್ೆೇಜಸಿಾನ ಗ್ೌಡ : 35 ನಮಿಷ. 
3. ಶ್ರೇ ಅ.ದ್ೆೇವೆೇಗ್ೌಡ : 17 ನಮಿಷ. 
4. ಶ್ರೇ ಎಸ್.ರತದ್ೆರೇಗ್ೌಡ : 25 ನಮಿಷ. 
5. ಶ್ರೇ ಆಯನೂರತ ಮಂಜತರ್ನಥಚ : 1 ಗಂಟೆ 35 ನಮಿಷ. 
6. ಶ್ರೇ ಅಡಗೂರತ ಹೆರ್.ವಿಶಾರ್ನಥಚ : 31 ನಮಿಷ. 
7. ಶ್ರೇ ಡಿ.ಎಸ್.ಅರತಣಚ : 31 ನಮಿಷ. 
8. ಶ್ರೇ ಮತನರನಜತ ಗ್ೌಡ ಪಿ.ಎಂ. : 18 ನಮಿಷ. 
9. ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವೆಂಕಟೆೇಶಚ : 70 ನಮಿಷ. 
10. ಶ್ರೇ ಅಲಿಂ ವಿೇರಭ್ದರಪಪ : 16 ನಮಿಷ. 
11. ಶ್ರೇ ಎಸ್.ರವಿ : 1 ಗಂಟೆ 5 ನಮಿಷ. 
12. ಶ್ರೇ ಗ್ೂೆೇವಿಂದ ರನಜತ : 55 ನಮಿಷ. 
13. ಶ್ರೇ ನಸಿೇರ್ಚ ಅಹಾದ : 55 ನಮಿಷ. 
14. ಶ್ರೇ ಮಂಜತರ್ನಥಚ ಭ್ಂಡನರಿ : 30 ನಮಿಷ. 
15. ಶ್ರೇಮತಿ ಎಸ್.ವಿೇಣನ ಅಚಚಯಯ : 21 ನಮಿಷ. 
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16. ಶ್ರೇ ಆರ್.ಬಿ.ತಿಮನಾಪೂರ : 1 ಗಂಟೆ 12 ನಮಿಷ. 
17. ಶ್ರೇ ಶರಣಗ್ೌಡ ಬಯಯಪತರ : 25 ನಮಿಷ. 
18. ಶ್ರೇ ಸಿ.ಎಂ.ಲಿಂಗಪಪ : 33 ನಮಿಷ. 
19. ಶ್ರೇ ಎಸ್ಚ.ಎಲ್.ಭೂೆೇಜೇೆಗ್ೌಡ : 1 ಗಂಟೆ 40 ನಮಿಷ. 
20. ಶ್ರೇ ಹೆರ್.ಎಂ.ರಮೇಶಚ ಗ್ೌಡ : 30 ನಮಿಷ. 
21. ಶ್ರೇ ಸಿ.ಎನ್.ಮಂಜೆೇಗ್ೌಡ : 19 ನಮಿಷ. 
22. ಶ್ರೇ ಕ್.ೆಎ.ತಿಪ್ಪೆೇಸನಾಮಿ : 32 ನಮಿಷ. 
23. ಶ್ರೇ ಸೂರಜಚ ರೇೆವಣಣ : 33 ನಮಿಷ. 
24. ಶ್ರೇ ಕ್.ೆಟ್ಟ.ಶ್ರೇಕಂಠೆೇಗ್ೌಡ : 1 ಗಂಟೆ 5 ನಮಿಷ. 
25. ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗ್ೌಡ : 1 ಗಂಟೆ 35 ನಮಿಷ. 
26. ಡನ.ಕ್.ೆಗ್ೊೇವಿಂದರನಜಚ : 50 ನಮಿಷ. 
27. ಶ್ರೇ ಬಿ.ಎಂ.ಫನರೂಖಚ : 52 ನಮಿಷ. 

ರ್ನನತ ಎಲಿರಿಗೂ ಸಹ 20 ನಮಿಷವೆಂದತ ತಿಳಿಸಿದ್ೆಾೇರ್.ೆ ಆದರೆ, ಎಲಿರೂ ಸಹ ಈ ರಿೇತಿ 
ಮನತ್ರ್ನಡಿದರೆ ರ್ನನತ ಏನತ ಮನಡತವುದತ? ರ್ನನತ ಬೆಲ್ಚ ಹೂೆಡದೆರೂ ಸಹ ಯನರೂ ಕ್ೆೇಳುವುದಲಿ. 
ಅದಕ್ೆೆ ರ್ನನತ ಹೆೇಳುವುದ್ೇೆರ್ೆಂದರ,ೆ ಬೆಲ್ಚ ಹೂೆಡದೆ್ನಗ ಯನವುದ್ೆೇ ಸದಸಯರನದರೂ ಸಹ ತ್ನವು 
ಮನತ್ರ್ನಡತವುದನತು ನಲಿಿಸಬೆೇಕತ. ಈ ರಿೇತಿಯನದರೆ ರ್ನನತ ಸದನವನತು ಹೆೇಗ್ೆ ನಡಸೆತವುದ್ೆಂದತ 
ತ್ನವುಗಳೆೇ ಹೇೆಳಿ.  
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02. ಪರಶೆ್ುೇತ್ುರಗಳು 
ಅ) ಚತಕೆ್ೆ ಗತರತತಿನ ಪರಶೆುಗಳಿಗ್ೆ ಮೌಖಿಕವನಗಿ ನೇಡಲನದ ಉತ್ುರಗಳು. 

ಪರಶೆು ಸಂಖೆಯ: 2024 
(ಉತ್ುರವನತು ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ್ೆ) 

 ಶ್ರೇ ಎನ್.ರವಿಕತಮನರ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಗಳು 
ಉತ್ುರವನತು ಒದಗಿಸಿದ್ನಾರ.ೆ ರ್ನನತ ಲಂಚನವತ್ನರ ಪರಕರಣಕ್ೆೆ ಸಂಬಂಧಪಟೆಂತ್ೆ ಪರಶೆುಯನತು ಕ್ೆೇಳಿದ್ೆಾ. 
ಈಗ ಒಂದತ ಕರಷರ್ಚ ಪ್ನರರಂಭ್ ಮನಡತವಂತ್ಹ ವಿಷಯಕ್ೆೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ೆ ಶ್ರೇ ಮಂಜತರ್ನಥಚ 
ಎನತುವಂತ್ಹ ವಯಕು ಹಣವನತು ನೇಡತತ್ನುರೆ. ಆದರೆ, ತಿಂಗಳನನತಗಟೆಲೆಯನದರೂ ಸಹ ಆ ಕರಷರ್ಚ 
ಪ್ನರರಂಭ್ವನಗತವುದಲಿ. ಈ ವಿಷಯಕ್ೆೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ ೆ ಐಪಿಎಸ್ಚ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಅವರನತು 
ಕರಯೆಿಸಿ ಮನತ್ರ್ನಡತವಂತ್ಹ ಸಂದಭ್ಾದಲಿಿ ಲಕ್ಷಗಳಲಿಿ ಈ ಲಂಚನವತ್ನರ ಪ್ನರರಂಭ್ವನಗತತ್ುದ್ೆ. 
ಇದಕ್ೆೆ ಸಂಬಂಧಪಟೆಂತ್ೆ ಕ್ೆಳಮಟೆದ ಇಬಬರತ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕರಮವನತು ತ್ೆಗೆ್ದತಕ್ೊಂಡಿದ್ನಾರೆ. 
ಆದರೆ, ಮತಖ್ಯ ವಯಕುಯನದ ಐ.ಪಿ.ಎಸ್ಚ. ಅಧಿಕ್ನರಿಯ ಮೇಲೆ ಕರಮವನತು ಕ್ೆೈಗ್ೊಂಡಿಲಿವೇೆಕ್ೆ ಎಂದತ 
ತ್ಮಾ ಮೂಲಕ ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಗಳನತು ಕ್ೆೇಳುವುದಕ್ೆೆ ಬಯಸತತ್ೆುೇರ್ೆ. 

ಶ್ರೇ ಬಸವರನಜ ಬೊಮನಾಯಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ವಿವರವನದ ಉತ್ುರವನತು 
ಈಗ್ನಗಲೆೇ ಒದಗಿಸಿದ್ಾೆೇವೆ. ಇದಕ್ೆೆ ಸಂಬಂಧಪಟೆಂತ್ ೆಕರಷರ್ಚ ಮನಲಿೇಕರೊಬಬರತ ದೂರತ ನೇಡಿದಾರತ. 
ಆ ದೂರಿನಲಿಿ ಸಿ.ಪಿ.ಐ. ಮತ್ತು ಎ.ಎಸ್.ಐ.ಗಳ ಹೆಸರನತು ನಮೂದಸಿದ್ನಾರೆ. ಅವರತ ಯನರ ಹೆಸರನತು 
ನಮೂದಸಿದಾರತ ಅವರ ಮೇಲೆ ಕರಮ ತ್ೆಗೆ್ದತಕ್ೂೆಂಡತ, ಅಮನನತ್ತ ಮನಡಿದ್ಾೆೇವೆ. ಇಲಿಿ ಆರೂೆೇಪ 
ಇರತವುದತ ಐ.ಪಿ.ಎಸ್ಚ. ಅಧಿಕ್ನರಿಯಬಬರತ ಇದ್ನಾರಂೆದತ. ಆದರೆ, ದೂರತದ್ನರರತ ನೇಡಿರತವ 
ದೂರಿನಲಿಿ ಐ.ಪಿ.ಎಸ್ಚ. ಅಧಿಕ್ನರಿಯ ಹೆಸರತ ಇಲಿ. ಎರಡರೆ್ಯದ್ನಗಿ, ಅದ್ನಗೂಯ ಕೂಡ ಆಮೇಲೆ 
ಐ.ಜಿ.ಯವರತ ವಿಚನರಣೆ ಮನಡಿದರತ. ಅವರತ ವಿಚನರಣ ೆಮನಡಿದ್ನಗ, ಯನವುದ್ೆೇ ರಿೇತಿಯ prima 
facie ಇಲಿ. ಹೇಗ್ನಗಿ, ಯನರ ಮೇಲೆ ದೂರತ ಇತ್ತು ಅವರ ಮೇಲೆ ಕರಮ ಕ್ೆೈಗ್ೊಂಡಿದ್ೆಾೇವ.ೆ ಆ 
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ನಂತ್ರ preliminary enquiry ಮನಡಿ, ಅವರ ಮೇಲೆ ಏನೂ ಇಲಿವೆಂದ್ನಗ, ಅವರ ಮೇಲ ೆ
ಕರಮ ಕ್ೆೈಗ್ೂೆಳುಿವ ಪರಶೆುಯೇ ಉದಭವಿಸಿರತವುದಲಿ. 
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03.  ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರ ವಿರತದಧ ಎಫಚ.ಐ.ಆರ್. ದ್ನಖ್ಲನಗಿರತವ ಬಗೆ್ೆ. 

--- 

ಶ್ರೇ ಎಸ್.ಎಲ್.ಭೊೇಜಗೆ್ೌಡ (ಪದವಿೇಧರರ ಕ್ಷೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ತ್ಮಾಲಿಿ 
ಒಂದತ ವಿನಂತಿ ಮತ್ತು ಮನನಯ ಗೃಹಮಂತಿರಗಳಿಗ್ೆ ತಿಳಿಸತವುದತ ಏರೆ್ಂದರ,ೆ ಈಗ ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರ ಮೇಲ ೆatrocity case ಗೆ್ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ್ ಒಂದತ ಪರಕರಣದಲಿಿ ಎಫ.ಐ.ಆರ್. 
ದ್ನಖ್ಲನಗಿತ್ತು.  

ಶ್ರೇ ಬಸವರನಜ ಬೊಮನಾಯಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅದತ ಯನವುದಕ್ೆೆ 
ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ್. 

ಶ್ರೇ ಎಸ್.ಎಲ್.ಭೊೇಜೆಗ್ೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈಗ concerned ಮೇಲೆ 
ಮನಡಬೇೆಕತ ಎಂಬ ವಿಚನರಕ್ೆೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ ೆಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದ್ೆಾೇರ್ೆ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಈಗ ಅದತ ಬೆೇಡ ಅದನತು ಆಮೇಲೆ ಮನತ್ರ್ನಡೊೇಣ. ಈಗ 
ಸದಸಯರತ ಪರಶೆು ಕ್ೆೇಳುತಿುದ್ನಾರ.ೆ 

ಶ್ರೇ ಎನ್.ರವಿಕತಮನರ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈ ವಿಷಯ ಸನಕಷತೆ ಸತದಾ ಕೂಡ 
ಆಗಿತ್ತು. ಈಗ ಏನತ ಆ ಐ.ಪಿ.ಎಸ್ಚ. ಅಧಿಕ್ನರಿ ಇದ್ನಾರ,ೆ ಅವರ ಮೇಲೂ ಸಹ ಸನಕಷತೆ 
ಆರೂೆೇಪಗಳಿವೆ. ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಗಳು ಹೇೆಳಿದರತ, ತ್ನಖೆಯಲಿಿ ಐ.ಪಿ.ಎಸ್ಚ. ಅಧಿಕ್ನರಿಯ 
ಮೇಲ ೆಆ ರಿೇತಿಯ ಗತರತತ್ರವನದಂತ್ಹ ಆರೂೆೇಪಗಳು ಬಂದಲಿವೆಂದತ. ಈಗ ದೂರಿನಲಿಿ ಯನರ 
ಹೆಸರತ ಇದ್ೆ, ಅವರ ಮೇಲ ೆಕರಮ ಕ್ೆೈಗ್ೂೆಳಿಲನಗಿದ್ೆ ಎಂದತ ತಿಳಿಸಿದ್ನಾರ.ೆ 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಈಗ ತ್ಪತಪ ಮನಡಿರತವವರ ಮೇಲೆ ಕರಮ ಕ್ೈೆಗ್ೊಳಿಲನಗಿದ್ೆ ಎಂದತ 
ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ನಾರ.ೆ 
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ಶ್ರೇ ಎನ್.ರವಿಕತಮನರ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಆದರೆ, ಐ.ಪಿ.ಎಸ್ಚ. ಅಧಿಕ್ನರಿ ಕೂಡ 
ತ್ಪತಪ ಮನಡಿದ್ನಾರೆ. ಅದಕ್ೆೆ ಸಂಬಂಧಪಟೆಂತ್ ೆಸನಕಷತೆ ಸನಕ್ಷಯಗಳು ಇವೆ. ಈ ವಿಷಯವನಗಿ ಇನತು 
ಉನುತ್ ಮಟೆದಲಿಿ ತ್ನಖಯೆನತು ಮನಡಿಸಿ, ಇದಕ್ೆೆ ಸಂಬಂಧಪಟೆಂತ್ ೆಕರಮವನತು ಕ್ೆೈಗ್ೊಳಿಬೇೆಕ್ೆಂದತ 
ತ್ಮಾ ಮೂಲಕ ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಗಳಿಗ್ೆ ವಿನಂತಿ ಮನಡಿಕ್ೊಳುಿತ್ೆುೇರೆ್. 

ಶ್ರೇ ಎಸ್.ಎಲ್.ಭೊೇಜಗೆ್ೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ,… 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಆಯಿತ್ತ, ಮನನಯ ಎಸ್.ಎಲ್ಚ.ಭೂೆೇಜೇೆಗ್ೌಡರೆ ತ್ನವು ಏರೆ್ಂದತ 
ಮನತ್ರ್ನಡಿ. 

ಶ್ರೇ ಎಸ್.ಎಲ್.ಭೊೇಜೆಗ್ೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈಗ ಸದನದಲಿಿ ಮನನಯ 
ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಗಳು, ಕ್ನನೂನತ ಮಂತಿರಗಳು ಮತ್ತು ಗೃಹ ಮಂತಿರಗಳು ಇದ್ನಾರ.ೆ ಮೊರೆ್ುಯ ದವಸ 
ಸದನದಲಿಿ ಎಲನಿ ಸದಸಯರತ ಒಕ್ೂೆೆರಲಿನಂದ ಒಂದ್ೇೆ ಧವನಯಲಿಿ ಮನತ್ರ್ನಡಿರತವಂಥದತಾ ಏರೆ್ಂದರೆ, 
ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರತ ಊರಿನಲಿಿ ಇಲಿದ್ೆೇ ಇರತ್ಕೆಂಥ ಸಂದಭ್ಾದಲಿಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ಒಂದತ 
atrocity case ದ್ನಖ್ಲನಗಿದ್.ೆ ಈ ವಿಷಯ ಎಲನಿ ದನಪತಿರಕ್ೆಗಳಲಿಿ ಮತ್ತು ಟ್ಟ.ವಿ.ಯಲಿಿ 
ಪರಸನರವನಯಿತ್ತ. ತ್ದನಂತ್ರದಲಿಿ ತ್ನವು ಪಿೇಠದಲಿಿ ಇಲಿದ್ೇೆ ಇರತ್ಕೆಂಥ ಸಂದಭ್ಾದಲಿಿ ಹನಗೂ 
ಮನನಯ ಕ್.ೆಟ್ಟ.ಶ್ರೇಕಂಠೇೆಗ್ೌಡರತ ಪಿೇಠದಲಿಿ ಇದಾಂತ್ಹ ಸಂದಭ್ಾದಲಿಿ ರ್ನವು ಈ ವಿಷಯವನತು 
ಪರಸನುಪ ಮನಡಿದ್ಾೆೇವೆ. 

(ಮತಂದತ) 
(404) 17.03.2022 10.50  LL-BNS                     (ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಥತಿ) 

ಶ್ರೇ ಎಸ್ಚ.ಎಲ್ಚ. ಭೊೇಜೇೆಗ್ೌಡ(ಮತಂದತ) 

ಆಗ ಮನನಯ ಗೃಹ ಮಂತಿರಗಳು,ಚ “ಖ್ಂಡಿತ್ ಸಂಬಂಧಪಟೆವರ ವಿರತದಧ ೩ ದನಗಳಲಿಿ ಕರಮ 
ಮನಡತತ್ೆುೇವೆಂದತ”ಚಸದನಕ್ೆೆ ಒಂದತ ಆಶನಾಸರೆ್ಯನತು ನೇಡಿದರತ. ಅದಕ್ೆೆ ರ್ನವೆಲಿರೂ ಒಪಿಪರತತ್ೆುೇವೆ. 
ಈ ಸದನದಲಿಿ ಮನನಯ ಕ್ನನೂನತ ಮಂತಿರಗಳು ಇದ್ನಾರ.ೆ In respect of atrocity, who is 
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I.O. (Investigating Officer). I.O. is above the rank of Dy.S.P.  ಅಲಿಿ ಯನರೊೇ 
ಒಬಬ ಅಮನಯಕ ಸಬಚ ಇನ್ಸಚಪ್ೆಕೆರ್ಚ ಅನತು ಸಸಪೆಂಡಚ ಮನಡತತ್ನುರೆಂದರೆ ಅದತ ಎಷೆರಮಟ್ಟೆಗ್ ೆಸರಿ? 
ಈ ಬಗೆ್ೆ ಅವರಿಗೂ ಗ್ೂೆತಿುದ್ೆ ಹನಗೂ ನನಗೂ ಗ್ೊತಿುದ್ೆ. ಆ ಎಫ.ಐ.ಆರ್ಚ. ಬರೆಯತವವರೇೆ 
ಸಂಬಂಧಪಟೆ ಪ್ೂೆಲಿೇಸ್ಚ ಠನಣೆಯ ರೈೆಟರ್ಚ ಆಗಿರತತ್ನುರ.ೆ ಈ ವಿಚನರದಲಿಿ ರ್ನಯಯವನಗಿ 
ರೆ್ೂೇಡಬೆೇಕ್ನದರ ೆ ಆ ರೈೆಟರ್ಚ ಅನತು ಸಸಪೆಂಡಚ ಮನಡಬೇೆಕತ. ಈ ಪರಕರಣದಲಿಿ 
ವಿಚನರಣನಧಿಕ್ನರಿ(ಐ.ಓ.) ಮೇಲೆ ಆಕ್ಷನ್ಚ ಮನಡದ್ೇೆ, ಆ ಪ್ನಪಿ ಪರದೆ್ೇಶ್ ಸಬಚಇನ್ಸಚಪ್ೆಕೆರ್ಚ ಮೇಲೆ 
ಆಕ್ಷನ್ಚ ಮನಡಿದರೆ ಏನತ ಪರಯೇಜನ? ಹನಗ್ನಗಿ, ಈ ವಿಷಯ ಎಸ್.ಪಿ.ಗೆ್ ಗ್ೊತಿುರತತ್ುದ್ೆ ಮತ್ತು 
above his rank, Dy.S.P.  ಇದ್ನಾರ ೆ ಅವರ ಮೇಲ ೆ ಆಕ್ಷನ್ಚ ಮನಡಿದರ ೆ ಅದನತು ರ್ನನತ 
ಒಪತಪತಿುದ್ಾೆನತ. ಈ ವಿಚನರದಲಿಿ ಕಣತಣ ಒರಸೆತವ ತ್ಂತ್ರ ಆಗಬನರದತ.  

ಶ್ರೇ ಬಸವರನಜ ಬೊಮನಾಯಿ(ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಗಳು):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈ 
ವಿಚನರವನತು ತ್ದನಂತ್ರ ಪರಸನುಪ ಮನಡಲಿ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಆಯಿತ್ತ.  
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04. ಪರಶೆ್ುೇತ್ುರಗಳು 
ಅ) ಚತಕೆ್ೆ ಗತರತತಿನ ಪರಶೆುಗಳಿಗ್ೆ ಮೌಖಿಕವನಗಿ ನೇಡಲನದ ಉತ್ುರಗಳು. 

ಪರಶೆು ಸಂಖೆಯ: 2065 
(ಉತ್ುರವನತು ಒದಗಸಿಲನಗಿದ್ೆ) 

ಶ್ರೇ ಗೆ್ೂೇವಿಂದ ರನಜತ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ನನು ಪರಶೆುಗ್ೆ ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಗಳು 
ವಿವರವನದ ಉತ್ುರವನತು ಕ್ೊಟ್ಟೆದ್ನಾರೆ. O.C. (Occupancy Certificate) ಅನತು ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ. 
ಲಿಮಿಟಚಗೆ್ ಬಂದ ನಂತ್ರ, ಸದರಿ ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ.ಯವರತ ಆ O.C. ಅನತು ಕ್ೊಡತವಂಥದತಾ. ಆ 
ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ. ಆಗತವುದಕೂೆ ಮೊದಲತ ವನಣಿಜಯ ಕಟೆಡಗಳನತು ಕಟ್ಟೆದ್ನಾರೆ, ಆ ಕಟೆಡಗಳಿಗ್ೆ ಓ.ಸಿ. 
ಕ್ೆೇಳಿ, ನೇರಿನ ದರದ ಎರಡರಷತೆ ಹಣ ಬಿಲಿಿಂಗಚ ಮನಡತತಿುದ್ನಾರ.ೆ ಹನಗ್ನಗಿ, ಇದರಲಿಿ ನನು ಪರಶೆು 
ಏರೆ್ಂದರೆ, ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ. ಮಿತಿಗ್ ೆಬರತವುದಕ್ೆೆ ಮೊದಲೆೇ ಗ್ನರಮ ಪಂಚನಯಿತಿ ಮಟೆದಲಿಿ ಕಟ್ಟೆದಂತ್ಹ 
ಕಟೆಡಗಳಿಗ್ ೆದಂಡವನತು ಹನಕಬನರದತ. ಅದಲಿದ್ೆೇ, ಈ ವಿಚನರ ಉತ್ುರದಲಿಿ ಉಲೆಿೇಖ್ ಆಗಿರತವುದಲಿ. 
ಅದನತು ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಗಳು ಪತರಸೆರಿಸಬೆೇಕತ.  

ಅದಲಿದ್ೆೇ, ಬಿ.ಡಬೂಿಯ.ಎಸ್ಚ.ಎಸ್ಚ.ಬಿ. ವೆಬಚಸೈೆಟಚನಲಿಿ ಹೊಸ ನೇರಿನ ಸಂಪಕಾ 
ತ್ೆಗೆ್ದತಕ್ೂೆಳುಿವುದಕ್ೆೆ ಏರೆ್ಲನಿ ಇರಬೇೆಕ್ೆಂದತ ಮನಹತಿ ನೇಡಿದ್ನಾರ.ೆ ಅದರಲಿಿ, ಹೊಸ ನೇರಿನ 
ಸಂಪಕಾಕ್ನೆಗಿ ಅಜಿಾ ಸಲಿಿಸತವ ಸಂದಭ್ಾದಲಿಿ ಅಜಿಾದ್ನರರತ ಒದಗಿಸಬೆೇಕ್ನದ ದ್ನಖ್ಲೆಗಳು: (ನೇರಿನ 
ಕ್ೊಳವ ೆವನಯಸ ಹೆಚಿಚಸತವುದತ ಸೇೆರಿ) ಮಂಜೂರನದ ಕಟೆಡ ಪ್ನಿನ್ಚ, ತೆ್ರಿಗೆ್ ಪ್ನವತಿಸಿದ ರಸಿೇದಗಳು, 
ಖನತ್ನ ಉದಾದ ಪರತಿಗಳು. ಮನರನಟ ಒಪಪಂದಗಳು, ಖನತ್ನ ಪರಮನಣ ಪತ್ರ ಇತ್ನಯದ, ರಸೆು ಅಗ್ೆಯಲತ 
ಪರವನನಗಿ, ಕಟೆಡದಲಿಿ ಮನಡಲನದ ಮಳೆ ನೇರಿನ ಸಂಗರಹ ವಯವಸೆಥ ಇದತ ಯನವುದರಲಿಿಯೂ ಸಹ 
ಓ.ಸಿ. ಇರಬೇೆಕ್ೆಂದತ ಎಲಿಿಯೂ ಕ್ೆೇಳಿರತವುದಲಿ. ಆ ಕಟೆಡಕ್ೆೆ ನೇರಿನ ಸಂಪಕಾ ಕ್ೊಟೆ ನಂತ್ರ, ಓ.ಸಿ. 
ಇಲಿವೆಂದತ ಎರಡತ ಪಟತೆ ನೇರಿನ ದರವನತು ವಸೂಲತ ಮನಡತತಿುದ್ನಾರೆ. ಇದತ ಅರ್ನಯಯ. ಹನಗ್ನಗಿ, 
ಆ ಆದ್ೆೇಶವನತು ವನಪಸತಸ ತ್ೆಗೆ್ದತಕ್ೂೆಳಿಬೇೆಕತ.  
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ಅದಲಿದ್ೆೇ, ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ. ಆಗತವುದಕ್ೆೆ ಮೊದಲೆೇ ಕಟೆಡ ಕಟ್ಟೆರತವವರಿಗೆ್ ಈ ರಿೇತಿ 
ಮನಡಬನರದತ. ಒಂದತ ಪರಕರಣದಲಿಿ 2020 ರೆ್ೇ ಇಸವಿಯಲಿಿ ಸನಯನಟರಿ ಚನಜಾಸ್ಚ ಎಂದತ 
ಸತಮನರತ 22 ಲಕ್ಷದ 45 ಸನವಿರ ರೂಪ್ನಯಿ ಹಣ ಕಟ್ಟೆಸಿಕ್ೊಂಡಿರತತ್ನುರೆ. ಆದರ,ೆ ಇದತವರೆವಿಗೂ 
ಸನಯನಟರಿ ಕರೆ್ಕ್ಷನ್ಚ ಕ್ೊಟ್ಟೆರತವುದಲಿ. ಅಲಿಿ ಈಗ ಪ್ೆೈಪಚಗಳನತು ಹನಕತತಿುದ್ನಾರೆ. ಆದರೂ 2020ರೆ್ೇ 
ಇಸವಿಯಲಿಿಯೇ ಸತಮನರತ ೨೨ ಲಕ್ಷದಷತೆ ಹಣವನತು ಕಟ್ಟೆಸಿಕ್ೊಂಡಿದಾರೂ ಸಹ, ನೇರಿನ ದರದ 
ಜೊತ್ೆಗೆ್, ಸನಯನಟರಿ ದರವನತು ವಸೂಲತ ಮನಡತತಿುದ್ನಾರ.ೆ ಈ ಬಗೆ್ೆ ಸಂಬಂಧಪಟೆ 
ಎ.ಇ.ಇ.ಯವರನತು ಕ್ೆೇಳಿದರ,ೆಚ “ಇದತ ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಗಳ ಸತಪದಾಗ್ೆ ಬರತತ್ುದ್ೆ. ಹನಗ್ನಗಿ, ತ್ನವು 
ಅಲಿಿಗ್ೆ ಹೂೆೇಗಿ ಆದ್ೇೆಶವನತು ಮನಡಿಸಿ”ಚಎಂದತ ಹನರಿಕ್ೆಯ ಮತ್ತು ಉದಧಟತ್ನದ ಉತ್ುರ ನೇಡತತ್ನುರೆ. 
ಇದಕ್ೆೆ ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಗಳು ಪರಿಹನರ ಹೆೇಳಬೆೇಕ್ೆಂದತ ತ್ಮಾ ಮೂಲಕ ಅವರನತು 
ಕ್ೊೇರತತ್ೆುೇರೆ್.  

ಶ್ರೇ ಬಸವರನಜ ಬೊಮನಾಯಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸದಸಯರ ಮೊದಲರೆ್ 
ಪರಶೆು ಏರೆ್ಂದರೆ, 110 ಹಳಿಿಗಳು ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ. ಗೆ್ ಸೇೆರತವುದಕ್ೆೆ ಮೊದಲತ ಯನವ ಕಟೆಡ ನಮನಾಣ 
ಆಗಿರತತ್ುದ್,ೆ ಅಲಿಿ ಓ.ಸಿ.ಗಳನತು ಕ್ೆೇಳಿ ನೇರಿನ ಕರವನತು ಎರಡತ ಪಟತೆ ಹೆಚಿಚಗ್ ೆಮನಡಿರತವಂಥದ್ನಾಗಿದ್ೆ. 
ಇದರಲಿಿ ಏರ್ನಗಿದೆ್ಯಂದರ,ೆ ೨೦೧೬ರಲಿಿ ಓ.ಸಿ.ಗಳನತು ಕಡನಾಯ ಮನಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ ಒಂದತ 
ರೆ್ೂೇಟ್ಟಫಿಕ್ೇೆಷನ್ಚ ಆಗಿರತತ್ುದ್ೆ. ಏಕ್ೆಂದರ,ೆ ಬಹಳಷತೆ violation of rules, norms and 
plans  ಮನಡತತಿುರತವುದರಿಂದ ಅದನತು ತ್ಡಗೆಟತೆವ ಸಲತವನಗಿ ಓ.ಸಿ.ಗಳನತು insist 
ಮನಡಲನಗಿರತತ್ುದ್.ೆ ಅದತ ೨೦೧೬ರಿಂದಲೂ ಕಡನಾಯವನಗಿರತತ್ುದ್.ೆ ಇನತು ಕ್ೆಲವು ಕಟೆಡಗಳು ಈ 
ಹಂದ್ ೆಕಟ್ಟೆದತಾ, ಆ ಕಟೆಡಗಳಿಗ್ೆ ಓ.ಸಿ. ಸಿಗತತಿುಲಿ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಅಲಿಿ ವಸತಿಗಳು ಆಗತತಿುದ್ೆ. ಅದಕ್ೆೆ, 
G+2 110 villages ನಲಿಿ, G+4 ಗಳಲಿಿ ಅಂದರೆ, ದ್ೊಡಾ ಕಟೆಡಗಳನದರೂ ಸಹ ಜನವಸತಿಗೆ್ 
ತ್ೊಂದರಯೆನಗಬನರದ್ೆಂಬ ಕ್ನರಣಕ್ನೆಗಿ ಹೆಚಿಚಗ್ೆ ದರ ನಗದಗ್ೊಳಿಸದ್ೇೆ ನೇರಿನ ಸಂಪಕಾವನತು 
ನೇಡಬೆೇಕ್ೆಂದತ ೨೦೧೬ರಿಂದ ಓ.ಸಿ. ಪಡಯೆತವ ವಯವಸೆಥ ನಡದೆತಕ್ೊಂಡತ ಬಂದರತತ್ುದ್ೆ. ಆ 
ಕಟೆಡಗಳಿಗ್ ೆ ವಿದತಯತಚ ಮತ್ತು ನೇರಿನ ದರ ಕೂಡ ಅದ್ೆೇ ರಿೇತಿ ಇರತತ್ುದ್ೆ. ಈಗ ಅವುಗಳರ್ೆುಲನಿ 
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ಪತನರ್ಚ ಪರಿಶ್ೇಲರೆ್ ಮನಡತತಿುದ್ೆಾೇವ.ೆ ಏಕ್ೆಂದರ,ೆ ಬಹಳಷತೆ ಜನರಿಗ್ ೆಆ ದರವನತು ಕಟತೆವುದತ ಕಷೆ 
ಇದ್ೆಯನತುವುದತ ನಮಗ್ ೆ ಮನವರಿಕ್ೆಯನಗಿರತತ್ುದ್.ೆ ಅದಕ್ನೆಗಿ ಅದನತು ಪತನರ್ಚ ಪರಿಶ್ೇಲರ್ ೆ
ಮನಡತತಿುದ್ೆಾೇವೆ. ಇನತು ಕ್ೆಲವೆೇ ದನಗಳಲಿಿ ಅದಕ್ೆೆ ಒಂದತ ಅಂತಿಮ ತಿೇಮನಾನ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆ. 
ಏಕ್ೆಂದರ,ೆ ವಿದತಯತಚ ಬಿಲ್ಚಗೆ್ ಸಂಬಂಧಪಟೆಂತ್ ೆ ರ್ನವು ಈಗ್ನಗಲೇೆ ಕ್.ೆಇ.ಆರ್.ಸಿ.ಗೆ್ ಪತ್ರ 
ಬರೆದರತತ್ೆುೇವೆ. ಸದರಿ ಕ್.ೆಇ.ಆರ್.ಸಿ.ಯಿಂದ ನದ್ೇೆಾಶನ ಬಂದ ತ್ಕ್ಷಣವೇೆ ಅದನತು ರ್ನವು 
ಮನಡತತ್ೆುೇವ.ೆ  

ಅದರ ಜೊತ್ೆಗೆ್, ಬಿ.ಡಬೂಿಯ.ಎಸ್ಚ.ಎಸ್ಚ.ಬಿ. ವಿಚನರ ಏನದ್,ೆ ಅದನತು ಸಹ ರ್ನವು ತಿೇಮನಾನ 
ಮನಡತತ್ೆುೇವ.ೆ ಆದರೆ, ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಕ್ೆೇಳಿರತವ ಪರಶೆು ಏರೆ್ಂದರೆ, 2007ರಲಿಿ ಸತಮನರತ ೧೧೦ 
ಹಳಿಿಗಳು ಸೇೆರಿರತತ್ುವೆ. ಆದರ,ೆ ಓ.ಸಿ. ಪಡಯೆತವುದತ ಕಡನಾಯ ಎಂದತ ಮನಡಿರತವ ರೆ್ೂೇಟ್ಟಫಿಕ್ೆೇಷನ್ಚ 
ಬಂದರತವುದತ ೨೦೧೬ರಲಿಿ. ಅಂದರೆ, ಸತಮನರತ ೧೦ ವಷಾಗಳ ನಂತ್ರ ಈ ರೆ್ೂೇಟ್ಟಫಿಕ್ೇೆಷನ್ಚ 
ಬಂದರತತ್ುದ್.ೆ ಅಂದರೆ, ಹೆಚತಚ ಕಡಿಮ ೨೦೦೭ರ ನಂತ್ರ ಇರತವಂತ್ಹ ಕಟೆಡಗಳು ಎನತುವುದತ 
ಗ್ೊತ್ನುಗತತ್ುದ್ೆ. ಆದರೆ, ಕ್ಲೆವು ಕಟೆಡಗಳು ೨೦೦೭ಕ್ೆೆ ಮೊದಲತ ನಮನಾಣ ಆಗಿರತತ್ುವೆ ಎಂದತ ಏನತ 
ಅನಸಿಕ್ ೆ ಮನನಯ ಸದಸಯರಿಗೆ್ ಇದ್ೆ, ಆ ರಿೇತಿ ಏರ್ನದರೂ ಇದಾರ ೆ ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ. ಗೆ್ ಸೇೆರತವುದಕ್ೆೆ 
ಮೊದಲತ ಕಟೆಡ ಆಗಿದಾರ,ೆ ಆ ಕಟೆಡಗಳಿಗ್ೆ ಎರಡತ ಪಟತೆ ದರ ನಗದಗ್ೊಳಿಸತವುದತ ಸರಿಯಲಿ 
ಎಂದತ ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಏನತ ಹೆೇಳಿದ್ನಾರೆ. ಅದನತು ಪರಿಶ್ೇಲರೆ್ ಮನಡಿ, ಅದಕ್ೆೆ ಸೂಕುವನದಂತ್ಹ 
ಆದ್ೆೇಶ ಮನಡತತ್ೆುೇರೆ್. ಅಂದರ,ೆ ೨೦೦೭ಕೆಂತ್ಲೂ ಮೊದಲತ ನಮನಾಣ ಮನಡಿರತವಂತ್ಹ ಕಟೆಡಗಳು 
ಮನತ್ರ. ೨೦೦೭ರ ನಂತ್ರ ನಮನಾಣ ಆಗಿರತವಂತ್ಹ ಕಟೆಡಗಳಿಗ್ೆ ಸದರಿ ರೆ್ೂೇಟ್ಟಫಿಕ್ೆೇಷನ್ಚ 
ಜನರಿಯಲಿಿರತತ್ುದ್ೆ, unless and until we take review and further concession 
ಮನಡತವಂಥದತಾ.  

ಆ ನಂತ್ರ, ಸನಯನಟರಿಗೆ್ ಸಂಬಂಧಪಟೆಂತ್ೆ ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಒಂದತ ಪರಕರಣ ಹೆೇಳಿದತಾ, 
ದಯಮನಡಿ ಆ ಪರಕರಣದ ವಿವರವನತು ನನಗ್ ೆ ನೇಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ ಕ್ೊೇರತತ್ೆುೇರ್ೆ. ಆ ಬಗೆ್ೆ ಕೂಡಲೇೆ 
ಕರಮ ತ್ೆಗೆ್ದತಕ್ೂೆಳಿಬೆೇಕ್ೆಂದತ ಸೂಚರೆ್ ನೇಡತತ್ೆುೇರ್ೆ. ಇರ್ೂೆುಂದತ ವಿಚನರವೆಂದರ ೆ ಯನರೊೇ ಒಬಬ 
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ಇಂಜಿನಯರ್ಚ,ಚ “ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಗಳ ಹತಿುರ ಹೊೇಗಿ ಆದ್ೆೇಶ ಮನಡಿಸಿಕ್ೂೆಳಿಬೇೆಕ್ೆಂದತ 
ಹೆೇಳಿದರತ”ಚಎಂದತ ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಹೆೇಳಿರತತ್ನುರೆ. ದಯಮನಡಿ, ಆ ಪತಣನಯತ್ಾನ ಹೆಸರತ ಕ್ೂೆಡಿ. 
ಅವರ ವಿರತದಧ ಯನವ ರಿೇತಿ ಕರಮ ತ್ೆಗೆ್ದತಕ್ೂೆಳಿಬೆೇಕ್ಂೆದತ ನನಗ್ ೆಗ್ೊತಿುದ್ೆ.  

ಶ್ರೇ ಗ್ೊೇವಿಂದ ರನಜತ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಆತ್ನ ಹೆಸರತ ಶ್ರೇ ದರೆ್ೇಶಚ ಎಂದತ. 

ಶ್ರೇ ಬಸವರನಜ ಬೊಮನಾಯಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ದಯಮನಡಿ ಆ ಹೆಸರನತು 
ಬರೆದತಕ್ೊಡಲಿ.  

ಶ್ರೇ ಗ್ೊೇವಿಂದ ರನಜತ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಆಯಿತ್ತ ಬರೆದತಕ್ೂೆಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ ಇಷತೆ 
ಹಣ ಡಪೆ್ನಸಿಟಚ ಎಂದತ ಕಟ್ಟೆಸಿಕ್ೊಳುಿತ್ನುರೆ ಹನಗೂ ನೇರಿನ ದರ ಸಹ ಅವರತ ಕಟತೆತ್ನುರೆ. ಆದರೆ, 
ವನರದಲಿಿ  ಕ್ೆೇವಲ ೨ ದನ ಮನತ್ರ ನೇರತ ಕ್ೊಡತತ್ನುರ.ೆ ಇನತು ೫ ದವಸ ನೇರತ ಇರತವುದಲಿ. 
ಇದರಿಂದ್ನಗಿ, ಬೆೇರ ೆ ಕಡ ೆ ನೇರನತು ಅವರತ procure ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಆಗತವುದಲಿ ಹನಗೂ ಈ 
ನೇರಿನ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತ್ರನಗತವುದಕ್ೆೆ ಸಹ ಆಗತವುದಲಿ. ಹನಗ್ನಗಿ, ಅದಕ್ೆೆ ಪೂಣಾ ವಿರನಮ 
ಹನಕಬೆೇಕ್ೆಂದತ ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಗಳಲಿಿ ಮನವಿ ಮನಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ  

ಶ್ರೇ ಬಸವರನಜ ಬೊಮನಾಯಿ:_ ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಸಹ ಅಲಿಿಯೇ 
ಇರತವುದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ್ ಈ ಬಗೆ್ೆ ಚೆರ್ನುಗಿ ಗ್ೊತಿುರತತ್ುದ್ೆ. ಅದ್ೆೇರ್ಂೆದರೆ, ಕ್ನವೆೇರಿ ೫ರ್ೇೆ ಹಂತ್ದ 
ಕ್ೆಲಸ ಈಗ ನಡಯೆತತಿುರತತ್ುದ್ೆ. ಆ ಕ್ೆಲಸ ಪೂಣಾವನದರೆ ನೇರಿನ ಸಮಸೆಯ ಪರಿಹನರವನಗತತ್ುದ್ೆ. 
ಪರತಿನತ್ಯ ನೇರತ ಕ್ೊಡತವ ಸಲತವನಗಿಯೇ ಸತಮನರತ 5,500 ಕ್ೊೇಟ್ಟ ರೂಪ್ನಯಿ ವೆಚಚದಲಿಿ 
ಯೇಜರೆ್ ಮನಡತತಿುದತಾ, ಅದತ ಪರಗತಿಯಲಿಿದ್ೆ. ಆ ಕ್ನಮಗ್ನರಿಯನತು 2023ರಲಿಿ 
ಪೂಣಾಗ್ೂೆಳಿಸಬೇೆಕ್ೆಂದತ ನಮಾ ಉದ್ೆಾೇಶ ಇರತತ್ುದ್ೆ. ಆ ಯೇಜರೆ್ ಪೂಣಾಗ್ೊಂಡ ನಂತ್ರ ನೇರಿನ 
ವಯವಸೆಥ ಆಗತತ್ುದ್ೆ.   

ಶ್ರೇ ಗ್ೊೇವಿಂದ ರನಜತ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಧನಯವನದಗಳು.  
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ಪರಶೆು ಸಂಖೆಯ:2072 

(ಉತ್ುರವನತು ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ್ೆ) 

ಶ್ರೇ ಅಲಿಂ ವಿೇರಭ್ದರಪಪ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮೊಟೆಮೊದಲರೆ್ಯದ್ನಗಿ ಮನನಯ 
ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಗಳು ಈ ಸದನದಲಿಿ ಹನಜರಿರತವುದರಿಂದ ಬಳನಿರಿ ಜಿಲೆಿಯ ರೈೆತ್ರ ಪರವನಗಿ 
ತ್ತಂಗಭ್ದರ ಜಲನಶಯದ ಸಂಗರಹಣನ ಸನಮಥಯಾಕ್ೆೆ ಸಂಬಂಧಪಟೆ ಕ್ನಮಗ್ನರಿಗ್ೆ ೧ ಸನವಿರ ಕ್ೊೇಟ್ಟ 
ರೂಪ್ನಯಿ ಅನತದ್ನನ ನೇಡಿರತವುದಕ್ೆೆ ಅವರಿಗೆ್ ಕೃತ್ಜ್ಞತ್ ೆಸಲಿಿಸತತ್ೆುೇರ್.ೆ ಮನನಯರೆೇ, ಇವೊತಿುನ ದವಸ 
ಈ ಯೇಜನಗ್ ೆ ೧ ಸನವಿರ ಕ್ೊೇಟ್ಟ ರೂಪ್ನಯಿ ಅನತದ್ನನವನತು ಬಜೆಟಚನಲಿಿ ಇಡಲನಗಿದ್.ೆ 
2020ರಲಿಿ ಡಿ.ಪಿ.ಆರ್ಚ. ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ೧೪.30 ಕ್ೊೇಟ್ಟ ರೂಪ್ನಯಿ ಹಣ ಕ್ೊಟ್ಟೆದ್ೆಾೇವೆಂದತ 
ಹೆೇಳಿರತತ್ನುರ.ೆ ಇಲಿಿಗ್ೆ ೨ ವಷಾ ಸಮಯ ಆಗಿರತತ್ುದ್ೆ. ಆದರೆ, ಈ ಯೇಜರೆ್ ಪರಸತುತ್ ಯನವ ರಿೇತಿ 
ಇದ್ೆ, ಯನವ ಹಂತ್ದಲಿಿದ್ೆ ಎನತುವುದತ ಗ್ೊತಿುರತವುದಲಿ. ಇದತ ಏರ್ನಗಿದೆ್ಯಂದರೆ, 
ಮದತವೆಯನಗತವ ಗಂಡತ ಹೆಣಣನತು ರೆ್ೂೇಡಿರತವುದಲಿ ಹನಗೂ ಹೆಣತಣ ಸಹ ಗಂಡನನತು 
ರೆ್ೂೇಡಿರತವುದಲಿ. ಆದರೆ, ಹತಟತೆವಂತ್ಹ ಮಗತವಿಗ್ೆ ರೂೆಕೆ ಇಡತತ್ೆುೇವೆಂದತ ಹೇೆಳುವ ರಿೇತಿ ಇರತತ್ುದ್ೆ. 
ಏಕ್ೆಂದರ,ೆ ಈ ಯೇಜರೆ್ಗ್ ೆ ಡಿ.ಪಿ.ಆರ್ಚ. ಆಗಿರತವುದಲಿ. ಆ ಡಿ.ಪಿ.ಆರ್. ಆದ ನಂತ್ರ ೧ ಸನವಿರ 
ಕ್ೊೇಟ್ಟ ರೂಪ್ನಯಿ ಹಣವನತು ಯನವ ಕ್ನಮಗ್ನರಿಗ್ ೆ ಕ್ೊಡತತ್ನುರ ೆಅಥವನ ಯನವ ಕ್ನಮಗ್ನರಿಗ್ ೆ
ಹಣ ಮಿೇಸಲಿಡಲನಗಿದ್ೆ. ಏಕ್ೆಂದರ,ೆ ಇದತ ರನಜಯ ಸಕ್ನಾರದ ಆಸಿುಯನಗಿರತವುದಲಿ. It is the 
property of three States. It comes under Board. ಹನಗ್ನಗಿ, ಈ ಯೇಜರೆ್ಗ್ ೆ
ರ್ನವೇೆ ಹಣ ಖ್ಚತಾ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆಂದತ ಹೆೇಳಿದರ,ೆ ಯನವ ರಿೇತಿ ಹಣ ಖ್ಚತಾ ಮನಡತತ್ನುರ.ೆ ಈ 
ಹಣವನತು ಯನವ ಉದ್ೆಾೇಶಕ್ನೆಗಿ ಮತ್ತು ಯನವ ಕ್ನಮಗ್ನರಿಗ್ನಗಿ ಮಿೇಸಲಿಟ್ಟೆದ್ನಾರ ೆ ಹನಗೂ 
ಡಿ.ಪಿ.ಆರ್ಚ. ಯನವನಗ ಆಗತತ್ುದ್ೆ. ಡಿ.ಪಿ.ಆರ್. ಆದ ನಂತ್ರ ಕ್ನಡನ ಮಿೇಟ್ಟಂಗಚನಲಿಿ ಈ ಯೇಜರೆ್ಗ್ ೆ
ಅನತಮೊೇದರೆ್ ಪಡಯೆಬೆೇಕತ. ಎಲನಿ ಸಕ್ನಾರಗಳ ಅನತಮೊೇದರ್ೆ ಸಹ ಪಡಯೆಬೆೇಕ್ನಗಿರತತ್ುದ್ೆ. 
ಸದರಿ ಅನತಮೊೇದರ್ೆ ಪಡದೆ ನಂತ್ರವೆೇ ಕ್ನಮಗ್ನರಿ ಪ್ನರರಂಭ್ ಮನಡಬೇೆಕತ. ದಯಮನಡಿ ಈ ಬಗೆ್ೆ 
ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಬೆಳಕತ ಚೆಲಿಬೆೇಕ್ೆಂದತ ಕ್ೂೆೇರತತ್ೆುೇರೆ್.  
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ಶ್ರೇ ಗ್ೊೇವಿಂದ ಎಂ. ಕ್ನರಜೊೇಳ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ ಶ್ರೇ 
ಅಲಿಂ ವಿೇರಭ್ದರಪಪನವರತ ಅತ್ಯಂತ್ ಹರಿಯರತ ಹನಗೂ ಅನತಭ್ವಿಗಳು. ಅವರತ, ಗಂಡತ ಹೆಣಿಣನ 
ಮತಖ್ ರೆ್ೂೇಡಿರತವುದಲಿ ಹನಗೂ ಹೆಣತಣ ಗಂಡಿನ ಮತಖ್ ರೆ್ೂೇಡಿರತವುದಲಿ”ಚಎಂದತ ಹೆೇಳಿದರತ.   

                                                                    (ಮತಂದತ) 

(405) 17.03.2022 11.00 ವೆೈಎಲ್-ಬಿಎನ್ಚಎಸ್             (ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಥತಿ) 

ಶ್ರೇ ಗ್ೊೇವಿಂದ ಎಂ.ಕ್ನರಜೊೇಳ (ಮತಂದತ):-  

ರ್ನನತ ಮನನಯ ಸದಸಯರಿಗೆ್ ಹೆೇಳಬಯಸತವುದ್ೇೆರ್ೆಂದರ,ೆ ರ್ನವು ಈ ಯೇಜರೆ್ಯನತು 
ಕ್ೆೈಗ್ೆತಿುಕ್ೂೆಳಿಬೆೇಕ್ೆಂಬ ಬದಧತ್ೆಯಿಂದ ರೂ.14.30 ಕ್ೂೆೇಟ್ಟ ನೇಡಿ ಟೆಂಡರ್ಚ ಕರದೆತ, ಡಿ.ಪಿ.ಆರ್. 
ಮನಡಲತ entrust  ಮನಡಲನಗಿದತಾ, ಈಗ್ನಗಲೆೇ ನಶ್ಚತ್ನಥಾವನಗಿ ಬಿಟ್ಟೆದ್.ೆ  ಹನಗ್ನಗಿ ಮತ್ೆು 
ರೆ್ೂೇಡತವ ಪರಶೆು ಬರತವುದಲಿ.  ಮತಂದ್ೆ ಹೂೆೇಗಿದ್ೆಾೇವೆ.  ಈಗ್ನಗಲೇೆ ಡಿ.ಪಿ.ಆರ್. ಅಂತಿಮ 
ಹಂತ್ದಲಿಿದ್.ೆ  ಈ ಹಂದ್ ೆ ಅಣೆಕಟತೆ ನಮಿಾಸತವನಗಲೂ ಯೇಜರ್ನ ವನಯಪಿುಯತ ಮೂರತ 
ರನಜಯಗಳಲಿಿಯೇ ಇತ್ತು.  ಆ ಸಂದಭ್ಾದಲಿಿ ಅದರ ಯೇಜರ್ನ ವನಯಪಿುಯಲಿಿ ನಜನಮರ ಸಕ್ನಾರ, 
ಮದ್ನರಸ್ಚ ಪ್ೆರಸಿಡೆನಸ, ಮೈಸೂರತ ಅರಸರ ಸಕ್ನಾರ ಈ ಮೂರತ ಸಕ್ನಾರಗಳಿತ್ತು.  ಅದರಂತ್ ೆ
ಈಗಲೂ ಸಹ ಕರ್ನಾಟಕ, ತ್ೆಲಂಗ್ನಣ, ಆಂಧರಪರದ್ೆೇಶ ರನಜಯಗಳದ್ನಾಗಿದ್.ೆ  ಈ ಅಣೆಕಟೆೆ ವಿಚನರವು 
ಬೊೇಡಚಾ ವನಯಪಿುಯಲಿಿದತಾ, ಅಲಿಿ ಮೂರತ ರನಜಯಗಳು ಒಪಪಂದ ಮನಡಿಕ್ೂೆಳಿಬೆೇಕ್ೆಂದತ ಎಲನಿ 
ರಿೇತಿಯ ಪರಯತ್ುವನತು ಮನಡತತಿುದ್ೆಾೇವೆ.  ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜಯದಂದ ಶೆೇಕಡ 65 ರಷತೆ ಪ್ನಲನತು 
ನೇಡಬೆೇಕ್ನಗತತ್ುದ್.ೆ  ಹನಗ್ೆಯೇ ತ್ೆಲಂಗ್ನಣ ಮತ್ತು ಆಂಧರಪರದ್ೆೇಶವು ಶೆೇಕಡ 35 ರಷತೆ ಪ್ನಲನತು 
ನೇಡಬೆೇಕ್ನಗತತ್ುದ್.ೆ   ಆ ಹಂತ್ದಲಿಿ ಎಲನಿ ರಿೇತಿಯ ಪರಯತ್ುವನತು ಮನಡತತಿುದತಾ, ಡಿ.ಪಿ.ಆರ್. 
ಅಂತಿಮ ಹಂತ್ದಲಿಿದ್ೆ.  ಈಗ್ನಗಲೆೇ ಒಂದತ ಸನವಿರ ಕ್ೊೇಟ್ಟ ರೂಪ್ನಯಿ ಮಿೇಸಲಿಟತೆ ನಮಾ 
ಬದಧತ್ೆಯನತು ತ್ೊೇರಿಸಿದ್ಾೆೇವೆ.  ಖ್ಂಡಿತ್ವನಗಿ ರ್ನವು ಈ ಯೇಜರೆ್ಯನತು ಕ್ೆೈಗ್ೆತಿುಕ್ೂೆಳುಿತ್ೆುೇವೆ.  
ನವಿಲ ೆ ಸಮಿೇಪ ಸಮತ್ೊೇಲನ ಅಣೆಕಟೆೆಯನತು ನಮಿಾಸಿ 30 ಟ್ಟ.ಎಂ.ಸಿ. ನೇರನತು 
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ಹಡಿದಟತೆಕ್ೊಳುಿವಂಥ ಕ್ೆಲಸಕ್ೆೆ ಖ್ಂಡಿತ್ ಸಕ್ನಾರ ಮತಂದ್ ೆಹೆಜೆೆ ಇಡತತ್ುದ್ೆ.  ಹಂದ್ ೆಹೆಜೆೆ ಇಡತವ 
ಪರಶೆುಯೇ ಇಲಿ ಎಂದತ ಭ್ರವಸೆ ನೇಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ   

ಶ್ರೇ ಅಲಿಂ ವಿೇರಭ್ದರಪಪ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಈಗ್ನಗಲೆೇ 
ಹೆೇಳಿದಂತ್ ೆಈ ಮೊದಲತ ಕ್ೆೇವಲ ಮೈಸೂರತ ಸಕ್ನಾರ ಮತ್ತು ಆಂಧರ ಸಕ್ನಾರದ ವನಯಪಿುಯಲಿಿತ್ತು, 
ತ್ೆಲಂಗ್ನಣ ಸಕ್ನಾರವು ನಂತ್ರದಲಿಿ ಆಗಿರತತ್ುದ್.ೆ  ಆ ಸಂದಭ್ಾದಲಿಿ ಬಳನಿರಿ ಜಿಲೆಿಯತ ಆಂಧರ 
ಪರದ್ೆೇಶ ಸಕ್ನಾರದ ಕ್ೊೇಟನದಲಿಿತ್ತು.  ಈ ವಿಚನರವನತು ತ್ಮಾ ಮನಹತಿಗ್ನಗಿ ಹೇೆಳುತಿುದ್ೆಾೇರೆ್. ಆದರೆ, 
ನಂತ್ರ ಬಳನಿರಿ ಜಿಲೆಿಯತ ಮೈಸೂರತ ಸಕ್ನಾರದ ವನಯಪಿುಗ್ೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ರ್ನವು ಅದನತು ಕ್ೆಿೇಮಚ 
ಮನಡಿರತವುದಲಿ.   ನಂತ್ರ ತ್ೆಲಂಗ್ನಣ ಸಕ್ನಾರವು ರಚರೆ್ಯನದ ಮೇಲ ೆ ತ್ೆಲಂಗ್ನಣದವರತ 
ಹೊಸದ್ನಗಿ ನಮಾ ಪ್ನಲತ ಇಷ್ಟ್ೆದ್ೆ ಎಂದತ ಕ್ೆಿೇಮಚ ಮನಡಿತ್ತ. ಆದರೆ, ರ್ನವು ಕ್ೆಿೇಮಚ 
ಮನಡಿರತವುದಲಿ.  ಹನಗ್ನಗಿ, ಯನವ ರಿೇತಿ ಕ್ನನೂನತ ಮನಡಿ, ಆ ಪ್ನಲನತು ನಮಾ ಕರ್ನಾಟಕದ 
ವನಯಪಿುಗ್ೆ ತ್ರಬೇೆಕ್ೆಂದತ ಮನನಯ ಸಚಿವರಲಿಿ ಮನವಿ ಮನಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ   

ಶ್ರೇ ಗೆ್ೂೇವಿಂದ ಎಂ.ಕ್ನರಜೊೇಳ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಖ್ಂಡಿತ್ವನಗಿ ನಮಾ ಪ್ನಲನತು 
ರ್ನವು ಪಡದೆತಕ್ೂೆಂಡೆೇ ಪಡದೆತಕ್ೊಳುಿತ್ೆುೇವ.ೆ  ಆ ವಿಚನರದಲಿಿ ಹಂದ್ ೆಸರಿಯತವ ಪರಶೆುಯೇ ಇಲಿ.   

ಶ್ರೇ ಅಲಿಂ ವಿೇರಭ್ದರಪಪ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಆ ರಿೇತಿ ಹೆೇಳಲಿಲಿ. He is not 
catching my point. ನಮಾ ರನಜಯದ ಪ್ನಲತ ಶೆೇ.65 ರಷತೆ ಇದ್ೆ. We are eligible to 
take the share of 65%. I am not disputing this issue. The issue is that 
Bellary district was in Andhra Pradesh when the quota was fixed. 
Proportionate quota was fixed between then Mysore Government and 
then Andhra Government. When Bellary was merged with Mysore ಆ 
ಪ್ನಲನತು ರ್ನವು ತ್ೆಗೆ್ದತಕ್ೊಂಡಿಲಿ.  ಆದರೆ, ಆಂಧರ ಪರದ್ೆೇಶದ ಸಕ್ನಾರವು ತ್ನು ಪ್ನಲನತು 
ತ್ೆಗೆ್ದತಕ್ೂೆಂಡಿತ್ತು.  ನಂತ್ರ ತ್ೆಲಂಗ್ನಣ ಸಕ್ನಾರವು ರಚರೆ್ಯನದ್ನಗ ಅದತ ತ್ನು ಪ್ನಲನತು 
ತ್ೆಗೆ್ದತಕ್ೂೆಂಡಿತ್ತ. 



22 

                                                                                                                                                  ವಿಪ/17-03-2022   
“ wzÀÄÝ¥ÀrAiÀiÁUÀzÀ ¥Àæw/unedited copy/£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ¼À°è CxÀªÁ ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉUÁV G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀPÀÆqÀzÀÄ 

__________________________________________________________________________________ 

ಶ್ರೇ ಗೆ್ೂೇವಿಂದ ಎಂ.ಕ್ನರಜೊೇಳ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, before re-
organisation of States  ನೇರಿನ ಹಂಚಿಕ್ೆಯನಗಿರತವುದರಿಂದ ಒಂದತ ರನಜಯದಂದ ಎರಡತ 
ರನಜಯಗಳನಯಿತೆ್ೂೇ, ರ್ನಲತೆ ರನಜಯಗಳನದವೊೇ, ಅದತ ನಮಗ್ೆ ಸಂಬಂಧಪಟೆ ವಿಷಯವಲಿ.  

ಶ್ರೇ ಅಲಿಂ ವಿೇರಭ್ದರಪಪ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸಚಿವರಿಗೆ್ 
ಸಂಬಂಧಿಸಿರತವುದಲಿ.  ಆದರೆ, ಅದತ ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜಯಕ್ೆೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರತವುದ್ನಗಿದ್ೆ.  ಇದರಲಿಿ 
ಬಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಮತ್ತು ಕ್ನಂಗ್ೆರಸ್ಚ ಸಕ್ನಾರದ ಪರಶೆು ಬರತವುದಲಿ.   

ಶ್ರೇ ಗ್ೊೇವಿಂದ ಎಂ.ಕ್ನರಜೊೇಳ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅದರ ಬಗೆ್ೆ 
ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ೆುೇರೆ್. ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಬಳನಿರಿ ಜಿಲೆಿಗ್ ೆ proportionately ನೇರತ 
ಹಂಚಿಕ್ಯೆನಗಿಲಿವೆಂದತ ಹೇೆಳುತಿುದ್ನಾರೆಯೇ ಅಥವನ ಆ ನೇರತ ಸಿಕೆಲಿವೆಂದತ ಹೇೆಳುತಿುದ್ನಾರೆ?  

ಶ್ರೇ ಅಲಿಂ ವಿೇರಭ್ದರಪಪ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜಯದ ಪ್ನಲಿನಲಿಿ 
ಬಚನವತಚ ತಿೇಪಿಾನ  ಪರಕ್ನರ ನಮಗ್ೆ ಸಿೇಗಬೆೇಕ್ನದ ನೇರಿನ ಕ್ೂೆೇಟನ ಸಿಕೆದ್ೆ.  ಆದರೆ, ಈ ಹಂದ್ ೆ
ಆಂಧರ ಪರದ್ೆೇಶದ ಕ್ೊೇಟನದಲಿಿ ಬಳನಿರಿ ಜಿಲೆಿ ಇತ್ತು, ಆ ನೇರಿನ ಪ್ನಲತ ಹೆಚತಚವರಿಯನಗಿ ಬರತತ್ುದ್ೆ.  

ಶ್ರೇ ಬಸವರನಜ ಬೊಮನಾಯಿ (ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಗಳು):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ 
ಅದರ ಬಗೆ್ೆ ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ುೆೇರ್ೆ.  ಮನನಯ ಹರಿಯ ಸದಸಯರನದ ಶ್ರೇ ಅಲಿಂ ವಿೇರಭ್ದರಪಪನವರತ ಸಹ 
ಈ ಹಂದ್ ೆ ನೇರನವರಿ ಸಚಿವರನಗಿದಾರತ.  ಹನಗೆ್ಯೇ ರ್ನನತ ಸಹ ನೇರನವರಿ ಸಚಿವರ್ನಗಿ ಸೇೆವೆ 
ಸಲಿಿಸಿದ್ೆಾೇರ್.ೆ  ಬಳನಿರಿ ಜಿಲೆಿಯತ ಮೊದಲತ ಆಂಧರ ಪರದ್ೆೇಶದ ಕ್ೂೆೇಟನದಲಿಿದತಾ, ಆಗ ಈ ನೇರಿನ 
ಹಂಚಿಕ್ಯೆನಗಿದೆ್, ನಂತ್ರ reorganisation  ಆಗಿದ್,ೆ ಹನಗ್ನಗಿ ಈಗ ರ್ನವು ನೇರತ 
ಕ್ೊಡಬೇೆಕ್ನಗಿದತಾ, ಈ ಹಂದ್ ೆ ತ್ೆಗೆ್ದತಕ್ೂೆಳಿದ ನೇರಿನ ಪ್ನಲನತು ಪಡದೆತಕ್ೊಳಿಬೆೇಕ್ೆಂದತ ಮನನಯ 
ಸದಸಯರತ ಏನತ ಹೆೇಳುತಿುದ್ನಾರೆ ಅದರ ಬಗೆ್ೆ ದ್ನಖ್ಲ ೆ ತೆ್ಗೆ್ಸಿ ರೆ್ೂೇಡತತ್ುೆೇರೆ್.  ಆಗ ಸತ್ನಯಸತ್ಯತ್ೆ 
ಗ್ೊತ್ನುಗತತ್ುದ್ೆ.  ಏಕ್ೆಂದರ,ೆ ಬಹಳ ಹಳಯೆ ನಡವಳಿಯನಗಿದತಾ, ಅದನತು ತೆ್ಗೆ್ಸಿ ರೆ್ೂೇಡಿ ಪರಿಶ್ೇಲರ್ ೆ
ಮನಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ  ಇದತ ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷಮವನದಂಥ ವಿಚನರ.  ಏಕ್ೆಂದರ,ೆ ಆಂಧರ ಪರದ್ೆೇಶ ಮತ್ತು 
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ತ್ೆಲಂಗ್ನಣ ರನಜಯವು bifurcation ಆಗಿದತಾ, Parliament ನಲಿಿ bifurcation Act ಆಗಿದ್.ೆ  
ತ್ೆಲಂಗ್ನಣ ರನಜಯವು ರ್ನಯಯನಲಯದ ಮೊರ ೆಹೂೆೇಗಿ “entire Krishna water dispute 
ಅನತು ಮತ್ೊುಮಾ revisit ಮನಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ ಕ್ೇೆಳಿದ್ನಾರ.ೆ ಅದತ ಎಲಿಿಯನದರೂ ಸನದಯವೆೇ? 
ಈಗ್ನಗಲೆೇ ಎರಡತ ರ್ನಯಯಮಂಡಳಿಗಳಿಂದ ಹಂಚಿಕ್ೆಯನಗಿದೆ್.  ಆದಾರಿಂದ ರ್ನವು ಮತ್ೆು ಸವೊೇಾಚಛ 
ರ್ನಯಯನಲಯದ ಮೊರೆ ಹೊೇಗಿ, ಆ ರಿೇತಿ ನೇಡಲತ ಸನಧಯವಿಲಿವೆಂದತ ತಿೇಪತಾ ತ್ೆಗೆ್ದತಕ್ೂೆಂಡತ 
ಬಂದದ್ೆಾೇವೆ.  ಈಗಲೂ ಸಹ ತ್ೆಲಂಗ್ನಣ ರನಜಯದ contention ಇದ್ೆ.  ಆದರೆ, State 
reorganisation Act Parliament ನಲಿಿ pass ಆಗಿದತಾ very clear ಇದ್ೆ. Section 15 
of  State reorganisation Act very clear ಇದ್ೆ; any dispute either land,  
water or anything between two bifurcated  states,   ಮಧಯದಲಿಿರತವುದಕ್ೆೆ 
Tribunal  ಮನಡಿ set right ಮನಡಿಕ್ೂೆಳಿಬೆೇಕ್ಂೆದತ ಬಹಳ ಸಪಷೆವನಗಿ ತಿಳಿಸಿದಾರೂ ಸಹ they 
want to claim. ಹನಗ್ನಗಿ once pandora box open  ಮನಡಿದರೆ, ಎಲೆಿಲಿಿ ಹೂೆೇಗತತ್ುದ್ ೆ
ಎಂಬತದನತು ರೆ್ೂೇಡಬೇೆಕ್ನಗತತ್ುದ್ೆ. Legal consultation ಮನಡಬೇೆಕ್ನಗತತ್ುದ್ೆ. We will 
take a call.  ಇದಕೆಂತ್ ಹೆಚನಚಗಿ ರ್ನನತ ಏನತ ಹೆೇಳುವುದಕ್ನೆಗತವುದಲಿ. 

Sri ALLUM VEERABHADRAPPA:- I really understand it. 

 ಶ್ರೇ ಬಸವರನಜ ಬೊಮನಾಯಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಎರಡರೆ್ಯದ್ನಗಿ,   
ತ್ತಂಗಭ್ದ್ನರ ಅಣೆಕಟೆನತು ಬಹಳ ಯೇಚರೆ್ ಮನಡಿ ಮನಡಲನಗಿದ್.ೆ  ಪರತಿ ವಷಾ ಆ ಅಣೆಕಟ್ಟೆನಲಿಿ 
ತ್ತಂಬತವಂಥ ಹೂಳನತು ತ್ೆಗೆ್ಯಲತ ಸತಮನರತ 10 ವಷಾ, 15 ವಷಾಗಳಿಂದ ಹಲವನರತ ರಿೇತಿಯಲಿಿ 
ಪರಯತ್ು ಮನಡಲನಗಿದ್ೆ.  ರ್ನನತ ನೇರನವರಿ ಸಚಿವರ್ನಗಿದಾ ಸಂದಭ್ಾದಲಿಿ ಸಹ ಇಟಲಿಯಿಂದ 
special machinery ತ್ರಸಿ  cutters  ಹನಕ ತೆ್ಗ್ೆಯಲತ ಹೂೆೇದ್ನಗ ಅದತ sediment, 
ಕಲನಿಗಿಬಿಟ್ಟೆತ್ತು.  ಇದರಿಂದ್ನಗಿ ಆ ಹೂಳನತು ತ್ೆಗೆ್ಯಲತ ಸನಧಯವಿಲಿವೆಂದತ ಗ್ೊತ್ನುದ ಮೇಲೆ, ಇವತ್ತು 
balancing reservoir ಮನಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ ಮನಡಲನಗಿದ್.ೆ  ಈಗ ಡಿ.ಪಿ.ಆರ್. ಅಂತಿಮ 
ಹಂತ್ದಲಿಿದತಾ ಕ್ೆಲವೆೇ ತಿಂಗಳಿನಲಿಿ ಡಿ.ಪಿ.ಆರ್. ಬರತತ್ುದ್ೆ.  ಅದಕ್ೆೆ ಎಷತೆ ವೆಚಚ ಅನಾಯಿಸತತ್ುದ್ ೆ
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ಎಂಬತದತ ತಿಳಿದದ್ೆ.  ಈ ಮಧೆಯ ರ್ನನತ ಆಂಧರ ಪರದ್ೆೇಶದ ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಯವರೊಂದಗೂ 
ಮನತ್ರ್ನಡಿದತಾ, ಅವರತ ನಮಾ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳ ತ್ಂಡವನತು ಕಳುಹಸಿಕ್ೊಡತತ್ುೆೇರೆ್, ನಮಾ 
ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳೊಂದಗ್ ೆ ಕತಳಿತ್ತ ಚಚೆಾ ಮನಡಿ ಎರಡತ ರನಜಯಕ್ೆೆ ಅನತಕೂಲವನಗತತ್ುದ್ಯೆೇ, 
ಏರ್ನಗತತ್ುದ್ೆ ಎಂಬತದನತು ರೆ್ೂೇಡೊೇಣ ಎಂದತ ಹೇೆಳಿದ್ನಾರ.ೆ  ಅದ್ೆೇ ರಿೇತಿ ತ್ೆಲಂಗ್ನಣ ರನಜಯದ 
ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಯವರೊಂದಗ್ೆ ಮನತ್ರ್ನಡಬೆೇಕ್ೆಂಬ ಉದ್ೆಾೇಶ ಇದ್.ೆ  ಅವೆಲಿದರ preparatory  
ಮನಡಿಕ್ೊಂಡಿರತವುದರಿಂದ , ಈ ವಷಾದಲಿಿಯೇ ಒಂದತ conscious decision ಆದ್ನಗ, we 
should not fall short of money ಎನತುವ ಸದತಾದ್ೆೇಶದಂದ forward looking ಆಗಿ 
ಇಟ್ಟೆದ್ೆಾೇವ.ೆ  ನಮಾ ಪರಯತ್ುಗಳನತು ಮತಂದತವರಸೆಿದತಾ, ಖ್ಂಡಿತ್ವನಗಿ ಡಿ.ಪಿ.ಆರ್. ಬಂದ ತ್ಕ್ಷಣ 
ಆಂಧರ ಪರದ್ೇೆಶ ಮತ್ತು ತ್ಲೆಂಗ್ನಣದವರೊಂದಗೆ್ ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ  ಏಕ್ಂೆದರೆ,  ಒಂದತ ಸಲ 
Board ನಲಿಿ resolution   ಮನಡಿಕ್ೊಂಡರೆ, ಮತಂದ್ ೆ ಯನವುದ್ೆೇ ಸಮಸೆಯ ಇರತವುದಲಿ.  
ಅಂತ್ಹ ಒಂದತ ಪರಯತ್ುವನತು ಮನಡತತಿುದ್ೆಾೇವೆ.   

ಶ್ರೇ ಅಲಿಂ ವಿೇರಭ್ದರಪಪ:-  ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, I appreciate their concern. 
My only doubt is without this balancing reservoir hundreds of TMC of 
water without anything goes to Andhra Pradesh. ಜಲನಶಯ ಮನಡಲತ ಆ 
ರನಜಯಗಳು ಒಪತಪತ್ುದ್ಯೆೇ, ಇಲಿವೊೇ ಎನತುವಂಥ ಅನತಮನನ ಇದ್ೆ. This is my doubt and 
the Hon’ble Chief Minister has to clear my doubt. 

ಶ್ರೇ ಬಸವರನಜ ಬೊಮನಾಯಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸದಸಯರತ 
ಹರಿಯರನಗಿದತಾ, ಆ ಪರದ್ೇೆಶಗಳ ಬಗೆ್ೆ ತಿಳಿದತಕ್ೂೆಂಡಿದ್ನಾರೆ. Andhra Pradesh also wants 
something there. ಕ್ೆಲವು ವಿಷಯಗಳ ಬಗೆ್ೆ ಇಲಿಿ ಹೆೇಳುವುದಕ್ೆೆ ಸನಧಯವಿಲಿವೆಂದತ ಈಗ್ನಗಲೆೇ 
ಹೆೇಳಿದ್ೆಾೇರ್.ೆ  ಆ ರನಜಯಗಳು ಒಪತಪತ್ನುರೆಯೇ, ಇಲಿವೊೇ ಎಂದತ ಮನನಯ ಸದಸಯರೆ ಮತನತುಡಿ 
ಬರೆದರೆ ಆಗತವ ಕ್ೆಲಸವು ಆಗತವುದಲಿ. Let us be positive. 
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ಶ್ರೇ ಅಲಿಂ ವಿೇರಭ್ದರಪಪ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೆೇ, let us be positive but be 
prepared for the alternative  ಎಂದತ ಹೇೆಳಬಯಸತತ್ೆುೇರೆ್. I am just suggesting.   

ಪರಶೆು ಸಂಖೆಯ 2014 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ತಿಪ್ಪೆೇಸನಾಮಿಯವರ ೆತ್ಮಾ ಪರಶೆು ಸಂಖೆಯಯನತು  ಆಹನರ ಮತ್ತು 
ರ್ನಗರಿೇಕ ಸರಬರನಜತ ಇಲನಖಗೆ್ ೆವಗ್ನಾವಣೆಗ್ೊಳಿಿಸಲನಗಿದ್ೆ.   
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ಪರಶೆು ಸಂಖೆಯ 2109 
(ಉತ್ುರವನತು ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ್ೆ) 

ಶ್ರೇ ಪಿ.ಆರ್ಚ.ರಮೇಶಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಬೆಂಗಳೂರತ ನಗರದಲಿಿ ಇರತವ ಹತಕ್ನೆ 
ಬನರ್ಚ, ಡನಯನ್ಸಚ, ಬನರ್ಚ, ಕ್ನಯಸಿರೆ್ೂೇ, ರಿಕರಯೇಷನ್ ಕಿಬಚಗಳ ಸಂಖೆಯ ಎಷತೆ? ಎಂದತ ಪರಶೆುಯನತು 
ಕ್ೆೇಳಿದ್ೆಾೇರ್.ೆ  ನಮಾ ಯತವ ಪಿೇಳಿಗ್,ೆ ಮಕೆಳು ಸನಮನಜಿಕವನಗಿ ಯನವ ರಿೇತಿ ಹನಳನಗಬಹತದತ 
ಅಂತ್ಹ ಎಲನಿ ಕ್ೆೇಂದರಗಳು ಈ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲಿಿದ್ೆ.  ಆದರೆ, ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಬೆಂಗಳೂರತ 
ಪ್ೊಲಿೇಸ್ಚ ವತಿಯಿಂದ ಹತಕ್ನೆ ಬನರ್ಚ ನಡಸೆಲತ ಪರವನನಗಿ ವಯವಸೆಥ ಇರತವುದಲಿ ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ. 
ಯಿಂದ ಟೆರೇಡಚ ಲೆೈಸನ್ಸಚ ನೇಡತತ್ುದ್ೆ,ಚ‘we have no control’ಚಎಂದತ ಹೇೆಳಿದ್ನಾರ.ೆ  ಹನಗ್ನದರ,ೆ 
ಅವರ ಮೇಲೆ ನಯಂತ್ರಣ ಇಲಿದ್ೆೇ ಇರತವಂಥ ಯನರನದರೂ ಒಬಬರತ ಪ್ೂೆಲಿೇಸರನತು ತ್ೊೇರಿಸಿ 
ರೆ್ೂೇಡೊೇಣ?  ಅವರಿಗೆ್ ಪ್ೊಲಿೇಸ್ಚನವರತ ಎಷೆರ ಮಟ್ಟೆಗ್ೆ ಹಂಸೆ ನೇಡತತ್ನುರೆ ಎಂದರೆ, ಹೆೇಳುವುದಕ್ೆೆ 
ಆಗತವುದಲಿ.  ಜೊತ್ೆಗೆ್ ಹತಕ್ನೆ ಬನರ್ಚನಲಿಿ ಎಲನಿ ರಿೇತಿಯ ಚಟತವಟ್ಟಕ್ೆಯತ ನಡಯೆತತ್ುದ್ೆ.  ಹತಕ್ನೆ 
ಬನರ್ ಎಂದರೆ, ಹಬಾಲ್ಚ ತ್ೆಗೆ್ದತಕ್ೊಳುಿವಂಥದ್ನಗಿದ್ೆ ಎಂದತ ಮನನಯ ಉಚಛ ರ್ನಯಯನಲಯವು 
ಹೆೇಳುತ್ುದ್ೆ.  ಆದರೆ, ಅಲಿಿ ಹಬಾಲ್ಚ ಬಿಟತೆ ಗ್ನಂಜನ ಮತ್ತು ಇನುತ್ರೆ ಎಲನಿ ಚಟತವಟ್ಟಕ್ೆಯತ 
ನಡಯೆತತಿುವ.ೆ  ಇದನತು  ಪ್ೊಲಿೇಸ್ಚ ಇಲನಖೆಯವರ ವನಯಪಿುಗ್ೆ ತ್ೆಗೆ್ದತಕ್ೂೆಳಿದ್ೆೇ ಬೆೇರ ೆ ಯನರ 
ವನಯಪಿುಗ್ೆ ಬರತತ್ುದ್.ೆ    ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ. ಯವರಿಗ್ ೆ ವಗ್ನಾವಣೆ ಮನಡಿದಾೇರಿ.  ಆದರೆ, ಅಲಿಿ 
ನಡಯೆತತಿುರತವುದಕ್ೆೆ ಪೂಣಾ ಪರಮನಣದ ಜವನಬನಾರಿ ಪ್ೊಲಿೇಸ್ಚ ಇಲನಖಯೆದ್ನಗಿದ್ೆ.   ಜೊತ್ೆಗೆ್  
ಈಗ್ನಗಲೆೇ ಪ್ೊಲಿೇಸ್ಚ ಕಮಿೇಷನರ್ಚರವರ ಮತಂದ್ಯೆೇ ಅಕ್ೊೆೇಬರ್ಚ ಮನಹಯೆಲಿಿ ಸಮಿತಿ ಮನಡಿ,  
ಅವರ ಬಗೆ್ೆ indoor meeting ಮನಡಿದಾೇರಿ.    

(ಮತಂದತ)    
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(406) 17.03.2022/11.10/ಎಸ್ಚಕ್-ೆಕ್ೆಎಸ್ಚ                    (ಸಭನಪತಿಯವರ  ಉಪಸಿಥತಿ) 

ಶ್ರೇ ಪಿ. ಆರ್ಚ ರಮೇಶಚ  (ಮತಂದತ):- 
ಅವೊತಿುನ ದನ ಹತಕ್ನೆ ಬನರ್ಚ, ಡನಯನ್ಸಚ ಬನರ್ಚ ಬಗ್ೆೆಯೂ ಕೂಡ ಮನತ್ರ್ನಡಿದಾೇರಿ. ಇದರ ಬಗೆ್ೆ ಕರಮ 
ಕೂಡ ತ್ೆಗೆ್ದತಕ್ೊಂಡಿಲಿ. ಡನಯನ್ಸಚ ಬನರ್ಚ ಇಲಿವಂೆದತ  ತ್ನವು ಹೇೆಳಿದಾೇರಿ. ರ್ನನತ ತ್ಮಾನತು 
ಸನಯಂಕ್ನಲ ಕರದೆತಕ್ೊಂಡತ ಹೊೇಗತತ್ೆುೇರ್.ೆ ಆದರೆ ಈಗ ಅಲಿ.  

ಶ್ರೇ ಜೆ.ಸಿ. ಮನಧತಸನಾಮಿ:- ಮನನಯ ಸಚಿವರನತು ಎಲಿಿಗ್ೆ ಕರದೆತಕ್ೊಂಡತ ಹೊೇಗತತಿುೇರಿ? 

ಶ್ರೇ ಪಿ. ಆರ್ಚ ರಮೇಶಚ:- ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ನೇಡಿರತವ ಉತ್ುರದಲಿಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲಿಿ ಡನಯನ್ಸಚ 
ಬನರ್ಚ ಇಲಿವೆಂದತ ಹೆೇಳಿದ್ನಾರ.ೆ   

ಶ್ರೇ ಜೆ.ಸಿ. ಮನಧತಸನಾಮಿ:- ಮನನಯ ಸಚಿವರಿಗೆ್ ಬಂೆಗಳೂರತ ಬಿಟತೆ ಬೆೇರ ೆ ಎಲಿಿಗ್ನದರೂ 
ಕರದೆತಕ್ೊಂಡತ ಹೊೇಗಿ ಬಿಟ್ಟೆೇರಿ! ಏಕ್ೆಂದರ,ೆ ಅವರನತು ನಂಬಿಕ್ೊಂಡಿರತವ ಕತಟತಂಬವಿದ್.ೆ 

ಶ್ರೇ ಪಿ. ಆರ್ಚ ರಮೇಶಚ:- ಅದರ ಬಗೆ್ೆ ಮನನಯ ಸಚಿವರಿಗ್ ೆconcern ಇದ್ೆ. ಅದನತು ರ್ನನತ 
appreciate ಮನಡತತ್ುೆೇರೆ್. ಆದರೆ ಇವರತ cooperate ಮನಡತತಿುಲಿ.ಚ “ಕ್ನಸತ ಕ್ೊಟೆರಷ್ೆೆೇ 
ಪ್ೊಲಿೇಸ್ಚ ಬನಸ್ಚ”ಚ ಒಂದತ ವನರದ ಹಂದ್ ೆ ಪರಜನವನಣಿ ಪತಿರಕ್ೆಯಲಿಿ ಬಂದರತವಂತ್ಹದತಾ.  
ಯನವುದ್ೊೇ ಒಂದತ ಪ್ೂೆಲಿೇಸ್ಚ ಸೆೆೇಷನ್ಚಗೆ್ posting ಗೆ್ ಎರಡತ ಕ್ೂೆೇಟ್ಟ ರೂಪ್ನಯಿಗಳನತು 
ಕ್ೊಡಬೇೆಕಂತ್.ೆ ಅದರ ಬಗೆ್ೆ ನಮಗ್ೆ ಗ್ೊತಿುಲಿ.  ಅದರ ಬಗೆ್ೆ ಮನನಯ ಸಚಿವರಿಗೆ್ ಗ್ೊತಿುರತತ್ುದ್ೆ.  ಅದರ 
ಬಗೆ್ೆ ನನು ಕವಿಗೆ್ ಬಿದಾರತವುದನತು ರ್ನನತ ಹೇೆಳುತಿುದ್ೆಾೇರ್ೆ. ಈ ಪ್ೂೆಲಿೇಸ್ಚ ವಯವಸಥೆಯಲಿಿ ಈ ತ್ರಹ 
ಕ್ೆಟತೆ ಹೂೆೇದರ,ೆ ನಮಾ ಜನರಿಗ್ ೆಯನರತ ರ್ನಯಯ ಕ್ೊಡತತ್ನುರಂೆಬ ಬಗೆ್ೆ ದಯವಿಟತೆ, ಹೇೆಳಿ. ಇಲಿಿ 
ದಂಧಗೆಳು ನಡಯೆತತಿುದ್ೆ. ಇದರ ಬಗೆ್ೆ ಮನನಯ ರ್ನಯಯನಲಯದಲಿಿ ಕೂಡ ಇದ್ೆ. ಈ ದಂಧ ೆಅಥವನ 
real estate ದಂಧ ೆಈ ರಿೇತಿಯ ದಂಧಗೆಳು ನಡಯೆತತಿುವ.ೆ ಇದನತು ಯನರತ ಕಡಗೆಣಿಸತತಿುದ್ನಾರೆ? 
ಅದನತು ರ್ನವು ಮತ್ತು ನೇವು  ಮನಡಬೇೆಕತ. ಇದನತು ರ್ನವು ಮನಡತತಿುಲಿವಲಿ. ಇದತ 
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ಸಂಪೂಣಾವನಗಿ ಹೂೆೇಗಬೆೇಕತ. ಈ ಬಗೆ್ೆ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರ ಕ್ೊಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ 
ಕ್ೆೇಳಿಕ್ೂೆಳುಿತ್ೆುೇರ್ೆ.  

ಶ್ರೇ ಅರಗ ಜ್ಞನರೆ್ೇಂದರ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಹರಿಯ ಸದಸಯರನದ ಶ್ರೇ 
ಪಿ.ಆರ್ಚ. ರಮೇಶಚರವರ ಕ್ನಳಜಿಯನತು ರ್ನನತ ಒಪಿಪಕ್ೊಳುಿತ್ೆುೇರ್.ೆ ಹತಕ್ನೆ ಬನರ್ಚಗಳಿಗ್ೆ trade 
license ಅನತು ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ.ಯವರತ ಕ್ೊಡತತ್ನುರೆ. ಅಲಿಿ ಮನನಯ ರ್ನಯಯನಲಯದ  ಕ್ೆಲವು 
ಆದ್ೆೇಶಗಳು ಕೂಡ ಇವೆ. ಆ ಬನರ್ಚಗಳಿಗ್ೆ ಪದ್ೆೇ ಪದ್ೆೇ ಕರತಕತಳ ಕ್ೊಡಬನರದತ ಎನತುವಂತ್ಹ 
ರಿೇತಿಯಲಿಿ ಮನನಯ ರ್ನಯಯನಲಯದ ಕ್ೆಲವು ಆದ್ೇೆಶಗಳಿವೆ. ಇದತ ತ್ಮಗ್ೆ ಗ್ೊತಿುದ್ೆ. ಅದತ ಬೇೆರೆ 
ಎಲಿಕೆಂತ್ Smoking Zone ಎಂದತ ಮನನಯ ರ್ನಯಯಲಯ ಪರಿಗಣಿಸಿದ್.ೆ ಹನಗ್ನಗಿ, ಎಲೆಿಲಿಿ ಹತಕ್ನೆ 
ಬನರ್ಚಗಳನತು raid ಮನಡಿದ್ೆಾೇವೆಂದತ ಉತ್ುರದಲಿಿ ತಿಳಿಸಿದ್ೆಾೇವೆ, ಅದನತು raid ಮನಡಿದತಾ, ಏಕ್ೆ 
ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದರ,ೆ smoking zone ಪರತ್ೆಯೇಕವನಗಿಲಿದರತವುದಲಿದ್ೆ, ಮಿಶರಣ ಮನಡಿದಾನತು ಮನರನಟ 
ಮನಡತತಿುರತವ ಬಗೆ್ೆ ಮನತ್ರ ಪರಕರಣವನತು ದ್ನಖ್ಲಿಸಿದ್ಾೆೇವೆ. ಇರ್ೂೆುಂದತ ತ್ನವು ಹೇೆಳಿರತವಂತ್,ೆ ಹತಕ್ನೆ 
ಬನರ್ಚಗಳನತು ನಡಸೆತವುದರ ಬಗೆ್ೆ  ನನಗ್ ೆ ಕ್ೆಲವು ಅನತಮನನಗಳಿವೆ.  ಕಳದೆ ತಿಂಗಳು ಮೂರತ-
ರ್ನಲತೆ ಕಡಗೆಳಲಿಿ CCB (Central Crime Branch) ಯಿಂದ raid ಮನಡಿರತವ ಬಗ್ೆೆ 
ಈಗ್ನಗಲೆೇ ಹೆೇಳಿದ್ೆಾೇರ್ೆ. ಇದರಲಿಿ ಏರೆ್ೇನತ ingredients ಇವೆ ಎಂಬ ಬಗೆ್ೆ seize ಮನಡಿದ್ೆಾೇವೆ. 
ಅದನತು FSL (Forensic Science Laboratory) ಗೆ್ ಕ್ೊಟ್ಟೆದ್ೆಾೇವೆ. ಅದರ ವರದಯ ಆಧನರದ 
ಮೇಲ ೆ ಅದರೊಳಗ್ೆ ಏನತ ಮಿರ್ಸಚ ಮನಡತತ್ನುರಂೆಬತದತ ಗ್ೊತ್ನುಗತತ್ುದ್ೆ. ಅದರ ಮೇಲೆ ಕರಮ 
ತ್ೆಗೆ್ದತಕ್ೂೆಳುಿತ್ೆುೇವೆ. ಈ ಹತಕ್ನೆ ಬನರ್ಚನಲಿಿ ಸಿಗರೇೆಟಚ ಸೇೆದತವ ತ್ರಹ ಇರತವಂತ್ಹದತಾ. ಅದಕೆಂತ್ 
ಜನಸಿು ಏನೂ ಇಲಿ. ಅದಕ್ೆೆ ತ್ೊಂದರ ೆಕ್ೂೆಡಬನರದತ ಎಂದತ ಮನನಯ ರ್ನಯಯನಲಯದ ಆದ್ೆೇಶಗಳು 
ಕೂಡ ಇವೆ. ಈಗ್ನಗಲೆೇ ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಕ್ೇೆಳಿರತವಂತ್,ೆ ಸತಮನರತ 68 ಹತಕ್ನೆ ಬನರ್ಚಗಳು 
ಕ್ನಯಾನವಾಹಸತತಿುವೆ. ಸತಮನರತ 49 recreation club ಗಳಿವೆ. Recreation club ಗಳಲಿಿ 
ಏರೆ್ಂದರೆ, rummy ಆಡಬಹತದತ. Snooker ಈ ತ್ರಹದ ಆಟಗಳು ಆಡಬಹತದತ ಎಂಬತದತ 
ಇದ್ೆ. ಪ್ೂೆಲಿೇಸ್ಚನವರತ  ಪದ್ೆೇ ಪದ್ೆೇ enter ಆಗಬನರದತ ಎಂಬ ಬಗೆ್ೆ  ಮನನಯ ರ್ನಯಯನಲಯದ 
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ಆದ್ೆೇಶವಿದ್.ೆ ಮನನಯ ರ್ನಯಯನಲಯದ ಆದ್ೆೇಶಗಳ ಪರಕ್ನರ ಪ್ೊಲಿೇಸ್ಚನವರಿಗ್ ೆ ನಬಾಂಧಗಳಿವ.ೆ 
ಇವೆಲನಿ ಇದ್ನಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಪ್ೊಲಿೇಸ್ಚನವರತ risk ತ್ೆಗೆ್ದತಕ್ೊಂಡತ, control ಮನಡತತಿುದ್ನಾರೆ. 
ಇದರ ಮೇಲೆಯೂ ಕೂಡ ಕಂಟೊರೇಲ್ಚ ಮನಡತತಿುದ್ನಾರೆ. ಈ ರಿೇತಿಯ ಕಿಬಚಗಳಿಂದ್ನಗಿ ಯತವ ಜನತ್ೆ 
ಹನಳನಗತತಿುದ್ನಾರ.ೆ ಇವು ಕ್ನಲೇೆಜತ ಪಕೆದಲಿಿ ಕೂಡ ಇದ್ೆ ಎಂದತ ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ವಿಶೆೇಷವನಗಿ 
ಹೆೇಳುತಿುದ್ನಾರ.ೆ ಆ ಹತಕ್ನೆ ಬನರ್ಚಗೆ್ ವಿದ್ನಯಥಿಾಗಳು ಆಗ್ನಗ ಹೊೇಗತತಿುರತತ್ನುರೆ. ಹೆಣತಣ ಮಕೆಳು ಕೂಡ 
ಹತಕ್ನೆ ಬನರ್ಚನಲಿಿ ಕೂರತವಂತ್ಹದಾನತು ರೆ್ೂೇಡತತಿುದ್ಾೆೇವೆ. ಇದತ ನಮಗ್ೆ ಆಶಚಯಾವನತು ಕ್ೊಟ್ಟೆದ್ೆ. 
ಮನನಯ ಸದಸಯರತ  ವಿಶೆೇಷವನಗಿ ಹೆೇಳಿರತವುದರ ಬಗೆ್ೆ ರ್ನವು ನಗ್ನ ಕೂಡ ಇಟ್ಟೆದ್ೆಾೇವೆ. ಇದರ ಬಗೆ್ೆ 
ಪ್ೊಲಿೇಸ್ಚ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳಿಗ್ೆ ಕರದೆತ ಹೆೇಳಿದ್ಾೆೇವೆ. ಅದರ ಜೊತ್ೆಗೆ್ Casino ಮತ್ತು Cabaret dance 
ಬನರ್ಚಗಳು ಇಲಿ.  

ಶ್ರೇ ಪಿ.ಆರ್ಚ. ರಮೇಶಚ:- ಮನನಯ ಸಚಿವರೆೇ, Casino ಮತ್ತು Cabaret dance 
ಬನರ್ಚಗಳಿರತವುದನತು  ತ್ನವು ಬಂದರ,ೆ ರ್ನನತ ತ್ೊೇರಿಸತತ್ೆುೇರೆ್.  

ಶ್ರೇ ಅರಗ ಜ್ಞನರೆ್ೇಂದರ:- ಮನನಯ ಸದಸಯರೆೇ, ತ್ನವು ಅದನತು ತ್ೊೇರಿಸಿ. 

ಶ್ರೇ ಜೆ.ಸಿ. ಮನಧತಸನಾಮಿ:- ಮನನಯ ಸದಸಯರೆೇ, ಮನನಯ ಸಚಿವರನತು ಅಲಿಿಗ್ೆ ಏತ್ಕ್ೆೆ 
ಕರದೆತಕ್ೊಂಡತ ಹೊೇಗತತಿುೇರನ? 

ಶ್ರೇ ಪಿ.ಆರ್ಚ. ರಮೇಶಚ:- ಇವು ಇರತವ ಬಗ್ೆೆ ರ್ನನತ ತ್ೊೇರಿಸತತ್ೆುೇರ್ೆಂದತ ಹೆೇಳಿದ್ೆಾೇರ್ೆಯೇ 
ಹೊರತ್ತ ಕರದೆತಕ್ೂೆಂಡತ ಹೊೇಗತತ್ೆುೇರೆ್ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿಲಿ.  

ಶ್ರೇ ಜೆ.ಸಿ. ಮನಧತಸನಾಮಿ:- ಮನನಯ ಪಿ.ಆರ್ಚ. ರಮೇಶಚರವರತ ತ್ತಂಬನ ಒಳೆಿಯ ಮನತಷಯ 
ಎಂದತ ರ್ನನತ ಮನನಯ ಬಿ.ಕ್.ೆ ಹರಿಪರಸನದಚರವರಿಗ್ೆ ಹೇೆಳಿದ್ೆಾೇರ್ೆ.  Cabaret ಡನಯನ್ಸಚ ಬನರ್ಚಗೆ್ ಮನನಯ 
ಸಚಿವರನತು ಕರದೆತಕ್ೊಂಡತ ಹೊೇಗತತ್ೆುೇರೆ್ಂದತ ಹೆೇಳುತಿುೇರಲಿ! 

ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ. ವೆಂಕಟೆೇಶಚ:- ಮನನಯ ಸಚಿವರೆೇ, ಅವರತ ಮಹನಪ್ೌರರನಗಿದಾರತ.  
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ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.ೆ ಹರಿಪರಸನದಚ (ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ):- ಅದರ ಬಗೆ್ೆ ಪ್ೊಲಿೇಸ್ಚ 
ಇಲನಖಯೆವರತ ಪರವನನಗ್ಯೆನತು ಕ್ೊಡತವುದಲಿ. ಅದಕ್ೆೆ ಪರವನನಗ್ಯೆನತು 
ಕ್ನಪ್ೂೆೇಾರೆೇಷನ್ಚನವರತ ಕ್ೊಡತತ್ನುರ.ೆ ಅದಕ್ೆೆ ಅದರಲಿಿ ಇಲಿ ಎಂದತ ಹೆೇಳುತಿುದ್ನಾರೆ. ಮನನಯ ಪಿ.ಆರ್ಚ. 
ರಮೇಶಚರವರತ ಮಹನಪ್ೌರರತ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಗಲಿಿ-ಗಲಿಿಯಲಿಿ ಏನತ ನಡಯೆತತಿುದ್ ೆಎಂಬತದರ ಬಗ್ೆೆ 
ಸಂಪೂಣಾವನವ ಮನಹತಿ ಮನನಯ ಸದಸಯರಿಗೆ್ ಗ್ೊತಿುರತತ್ುದ್ೆ.  

ಶ್ರೇ ಸಲಿೇಂ ಅಹಮದಚ (ಸಥಳಿೇಯ ಸಂಸೆಥಗಳ ಕೆ್ಷೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಒಂದತ 
ನಮಿಷ. ಮನನಯ ಸಚಿವರೆೇ, ಅದಕ್ೆೆ ನನುದ್ೊಂದತ addition ಇದ್ೆ. ಈ ಹತಕ್ನೆ ಬನರ್ಚಗಳ ಬಗ್ೆೆ 
ದಯವಿಟತೆ, ಗಮನಸಬೆೇಕತ. ಕ್ೆಲವು ಹತಕ್ನೆ ಬನರ್ಚಗಳಲಿಿ ಡರಗಸಚಗಳು ಕೂಡ supply ಆಗತತಿುದ್ ೆ
ಎಂಬ ಮನಹತಿ ಕೂಡ ಇದ್ೆ. ದಯವಿಟತೆ,  ವಿದ್ನಯಥಿಾಗಳು ಅಲಿಿಗ್ೆ ಹೊೇಗದ್ೇೆ ಇರತವಂತೆ್  
ನಯಮವನತು ಕಟತೆನಟನೆಗಿ ಜನರಿ ಮನಡತವಂತ್ ೆನದ್ನಾಕ್ಷಿಣಯವನದ ಕರಮಗಳನತು ಮನನಯ ಸಚಿವರತ 
ತ್ೆಗೆ್ದತಕ್ೂೆಳಿಬೇೆಕತ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಪಿ.ಆರ್ಚ. ರಮೇಶಚರವರೆೇ, ತ್ನವು ಮನನಯ ಸಚಿವರಿಗೆ್ ಕ್ೆೇಳಿಬಿಡಿ. 

ಶ್ರೇ ಪಿ.ಆರ್. ರಮೇಶಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, Recreation ಎಂದರೆ 
ಮರ್ೊೇರಂಜರೆ್ ಮನಡತವಂತ್ಹ ಆಟಗಳು. ಅಲಿಿ Carrom board or rummy or billiards 
ನತು ಆಡತತ್ನುರೆ. ಇವು ಒಳೆಿಯ ಆಟಗಳು. ಅದರಲಿಿ ಜೂಜಿನ ವಯವಹನರವನಗಿದ್ೆ. ರ್ನನತ ಅದನತು 
ರೆ್ೂೇಡಿಲಿ. ನನಗ್ ೆ ಇಸಿಪೇಟತ ಆಡತವುದಕ್ೆೆ ಬರತವುದಲಿ ಎಂದತ ರ್ನನತ frank ಆಗಿ ಹೆೇಳಬೆೇಕಲಿ.  
ಉಪ್ನಪರಪೆ್ೇಟ ೆಪ್ೊಲಿೇಸ್ಚ ಸೆೆೇಷನ್ಚ ವನಯಪಿುಯಲಿಿ ನನಗ್ ೆಬಂದರತವ ಮನಹತಿ ಪರಕ್ನರ  ಒಂದತ ದನಕ್ೆೆ 
“ಕಟ್ಟೆ”ಚಎಂದತ ಸತಮನರತ ಐದತ ಲಕ್ಷ ರೂಪ್ನಯಿಗಳಷತೆ ಹಣ  ಅವರಿಗೆ್ ಕಲೆರ್ೆಚ ಆಗತತ್ುದ್ೆ. ಇದರಲಿಿ 
ಎಷತೆ  ಪರಮನಣದಲಿಿ ಜೂಜತ ಮತಿುತ್ರ ವಯವಹನರಗಳು ನಡಯೆತತ್ುವ ೆಎನತುವುದನತು ತ್ನವು ವಿಚನರ 
ಮನಡಬೇೆಕತ. ಇಲಿಿಗ್ೆ ಬೇೆರ ೆ ಬೆೇರ ೆ ರನಜಯಗಳಿಂದ ಬಂದತ ಆಡತತ್ನುರೆ. ಇಲಿಿ recreation 
ಎನತುವುದಕೆಂತ್, ಇದತ ಸಂಪೂಣಾವನಗಿ ಜೂಜತ ಆಟದ ವಯವಹನರವನೆಸಿಕ್ೂೆಳುಿತ್ುದ್ೆ.  
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ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ರಮೇಶಚರವರೆೇ, ಅದರ ಬಗೆ್ೆ ತ್ನವು ಬರೆದತಕ್ೊಡಿ.  

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕೆ್. ಹರಿಪರಸನದಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಎಲನಿ ಅಕರಮಗಳೆಲನಿ, ನೂರತ ವಷಾ 
ದ್ನಟ್ಟ… 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರೇೆ, ತ್ಮಾ ಮನತ್ನತು ಸನಕತ ಮನಡಿ. 

ಶ್ರೇ ಅರಗ ಜ್ಞನರ್ೆೇಂದರ:-  ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಇಂತ್ಹ ಕಡ ೆ
ಡನಯನ್ಸಚ ಬನರ್ಚ, ಕ್ನಯಸಿರೆ್ೂೇ ಇದ್ೆ ಎಂಬ ಬಗ್ೆೆ ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಮನಹತಿಯನತು ಕ್ೊಟೆರೆ, ಅದನತು 
ಖ್ಂಡಿತ್ವನಗಿಯೂ ರ್ನನತ ಪರಿಶ್ೇಲರೆ್ ಮನಡತತ್ೆುೇರ್,ೆ ಎಲನಿ ಕಡಗೆಳಲಿಿ ಸನೆಪಚ ಆಗಿದ್.ೆ ತ್ನವು ಹೆೇಳಿದ 
ಪರಕ್ನರ ಮತ್ತು ನನು ಮನಹತಿಯ ಪರಕ್ನರ ಉಪ್ನಪರಪೆ್ೇಟೆ ಪ್ೂೆಲಿೇಸ್ಚ ಸೆೆೇಷನ್ಚ ವನಯಪಿುಯಲಿಿ 
ಒಂದ್ರೆಡತ ಬನರ್ಚಗಳಲಿಿ ಡನಯನ್ಸಚ ಬನರ್ಚ ಇತ್ತು. ಅದನತು ಕೂಡ raid ಮನಡಿಸಿದ್ಾೆೇವ.ೆ ಕ್ೆಲವು 
ಜನರನತು ಬಂಧಿಸಿ, ಪ್ೊಲಿೇಸ್ಚ ಸೆೆೇಷನ್ಚನಲಿಿಟ್ಟೆದ್ನಾರ.ೆ ಅಲಿಿದಾಂತ್ಹ ಪ್ೊಲಿೇಸ್ಚ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳನತು 
ಎತ್ುಂಗಡಿ ಮನಡಿದ್ೆಾೇವೆ. ಇದ್ೆಲಿವೂ ಕೂಡ ಮನಡತತಿುದ್ೆಾೇವೆ. ನನು ಗಮನಕ್ೆೆ ಏರ್ನದರೂ ಮನಹತಿ 
ಬಂದರ,ೆ ಅವರನತು ಬಿಡತವುದಲಿ. ಈ ವಿಚನರದಲಿಿ ಯನವುದ್ೆೇ ರನಜಿಯೂ ಕೂಡ ಇಲಿ.  
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ಪರಶೆು ಸಂಖೆಯ 2063 
(ಉತ್ುರವನತು ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ್ೆ) 

 
ಶ್ರೇಮತಿ ಭನರತಿ ಶೆಟ್ಟೆ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ನಗದತ ರಹತ್ ಚಿಕತೆ್ಸಯನತು ರನಜಯ 

ಸಕ್ನಾರಿ ರ್ೌಕರರಿಗ್ ೆ ಕ್ೊಡತವಂತ್ಹ “ಜೊಯೇತಿ ಸಂಜಿೇವಿನ”ಚ ಯೇಜರೆ್ಯಡಿಯಲಿಿ ಯನವ 
ಕ್ನಯಿಲೆಗ್ ೆ ಕ್ೊಡಬೇೆಕ್ೆಂಬ ಬಗೆ್ೆ ಉತ್ುರದಲಿಿ ನಮೂದಸಿದ್ನಾರ.ೆ  ಇವತ್ತು ನವೃತಿು ಹೊಂದದಂತ್ಹ 
ರ್ೌಕರರಿಗ್ ೆಈ “ಜೊಯೇತಿ ಸಂಜಿೇವಿನ”ಚಯೇಜರೆ್ಯನತು ಮತಂದತವರಸೆತವುದಲಿ ಎಂದತ ಉತ್ುರದಲಿಿ 
ನಮೂದಸಿದ್ನಾರ.ೆ ಆರವತ್ತು ವಷಾ ಹೊಂದದಂತ್ಹ ರ್ೌಕರರಿಗ್ ೆ ಆರೂೆೇಗಯದ ವಿಮ ಬೆೇಕತ 
ಎನತುವುದ್ನದರೆ, ಅವರತ ವಿಮಯನತು ತ್ೆಗೆ್ದತಕ್ೊಳುಿವುದಕ್ೆೆ ಕಷೆವನಗತತ್ುದ್ೆ. ವಿಮಯ premium 
ಬಹಳ ದ್ೂೆಡಾ  ಪರಮನಣದಲಿಿರತತ್ುದ್ೆ. ಅವರಿಗೆ್ ಆ ವಿಮ ಸಿಕೆದರೂ waiting period ಇರತತ್ುದ್ೆ. 
ರನಜಯ ಸಕ್ನಾರಿ ರ್ೌಕರರಿಗ್ ೆ ಯನವ ವಯಸಿಸನಲಿಿದಾರೂ ಕ್ನಯಿಲೆಗ್ ೆ ಚಿಕತೆ್ಸ ಕ್ೊಡತವಂತ್ಹ ಈ 
ವಿಮಯ ಅವಶಯಕತ್ ೆಯನವ ಸಮಯದಲಿಿ ಇದ್ೆಯೇ, ಆ ಸಮಯದಲಿಿ ಅವರಿಗೆ್ ವಿಮ ಇಲಿದಂತ್ೆ 
ಆಗತತ್ುದ್ೆ. ಅವರ ಸಕ್ನಾರಿ ಸಂಬಳದಲಿಿ ಶೆೇ.೧ ರಷೆನತು ಈ ಒಂದತ ವಿಮಯ premium ನಂತ್ ೆ
ಕ್ೊಡತತಿುದ್ನಾರ.ೆ  ರ್ನನತ ತ್ಮಾ ಮೂಲಕ ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಗಳಿಗ್ೆ ವಿನಂತಿ ಮನಡತವುದ್ೆೇರ್ಂೆದರೆ, 
ಇದತ ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ಹೊರಯೆನಗತವುದಲಿ. ಏಕ್ೆಂದರ ೆ ಅವರ ಮಕೆಳೆಲನಿ ಐಟ್ಟ-ಬಿಟ್ಟ ನಲಿಿ ಇರತತ್ನುರ.ೆ 
ಅವರಿಗೆ್ ಅವರ ಕಂಪನಯಿಂದಲೇೆ insurance ಅನತು claim ಮನಡಿ, ತ್ಂದ್-ೆತ್ನಯಿಗ್ ೆ
ಕ್ೊಡತತ್ನುರ.ೆ ಯನರಿಗ್ೆ ಅಂತ್ಹದತಾ ಇಲಿ, at least, ಅವರ ಪಿಂಚಣಿಯಿಂದ ಶೆೇಕಡ 1 ರಷತೆ 
ತ್ೆಗೆ್ದತಕ್ೂೆಂಡತ ಹೂೆೇದರೆ, ಅವರಿಗೆ್ ಆರವತ್ುರ ನಂತ್ರ ಇದರ ಅವಶಯಕತ್ೆ ಬಹಳವನಗಿ ಇರತತ್ುದ್ೆ. 
ರ್ನನತ ವಿನಂತಿ ಮನಡತವುದ್ೆೇರ್ಂೆದರೆ, ನವೃತಿು ನಂತ್ರ ಅವರ ಸಮಸೆಯಯನತು 
ಬಗ್ಹೆರಿಸಿಕ್ೊಳುಿವಂತ್ಹ ನಲತವಿನ ಬಗ್ೆೆ ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಯವರತ ವಿವರಣ ೆ ನೇಡಬೆೇಕ್ೆಂದತ 
ರ್ನನತ ತ್ಮಾ ಮೂಲಕ ವಿನಂತಿಯನತು ಮನಡತತ್ೆುೇರ್ೆ.  

ಶ್ರೇ ಬಸವರನಜ ಬೊಮನಾಯಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಸಕ್ನಾರಿ ರ್ೌಕರರ ಸಲತವನಗಿ 
“ಜೊಯೇತಿ ಸಂಜಿೇವಿನ”ಚ ಎನತುವಂತ್ಹ ಕ್ನಯಾಕರಮ ಎನತುವಂತ್ಹದತಾ ಇದ್ೆ. ಇದತ ಅವರ ರ್ೌಕರರ  
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ಅವಲಂಬಿತ್ ಕತಟತಂಬದ ಸದಸಯರಿಗೆ್ ಕ್ೆಲವು ಮನರಣನಂತಿಕ ಕ್ನಯಿಲೆಗ್ ೆ ಇದ್.ೆ ಅಂದರೆ ಹೃದಯ 
ರೂೆೇಗ, ನರರೊೇಗ, ಕ್ನಯನಸರ್ಚ, ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ರೂೆೇಗ, ಸತಟೆಗ್ನಯ ಇಂತ್ಹವುಗಳಿಗ್ೆ ಮನತ್ರ ಇದ್.ೆ 
ಮಿಕೆದ್ೆಾಲಿವೂ ಕೂಡ regular ಆಗಿ ನವೃತಿು ಹೊಂದದವರತ  ಹೆೇಗ್ ೆ ತ್ಗೆ್ೆದತಕ್ೂೆಳುಿತ್ನುರೂೆೇ, 
ಹನಗೆ್ಯೇ ತ್ೆಗೆ್ದತಕ್ೊಳುಿತ್ನುರೆ. ಎಲನಿ ತ್ರಹದ ರೂೆೇಗಗಳಿಗ್ೆ ಅನಾಯವನಗತವಂತೆ್ ಈ 
ಯೇಜರೆ್ಯನತು ಮನಡಬೇೆಕ್ೊೇ ಅಥವನ ಬೆೇಡವೊೇ ಎನತುವಂತ್ಹ  ಚಿಂತ್ರ್ಯೆಲಿಿ ರ್ನವಿದ್ಾೆೇವೆ.  

(ಮತಂದತ) 

(407) 17-03-2022 11.20 ಟ್ಟಸಿಹೆರ್ಚ-ಕ್ೆಎಸ್              (ಸಭನಪತಿಯರವರ ಉಪಸಿಥತಿ) 

ಶ್ರೇ ಬಸವರನಜ ಬೊಮನಾಯಿ (ಮತಂದತ):-  

ಏಕ್ೆಂದರ ೆ ಕ್ೆಲವು ಸಿೇರಿಯಸ್ಚ ರೂೆೇಗಗಳಿಗ್ೆ concentrate ಮನಡಿ, ಅವರಿಗೆ್ ಯನವುದ್ೆೇ 
ತ್ೊಂದರಯೆನಗದಂತ್ ೆ ಹನಗೂ without making any payment to hospitals. 
Cashless transaction ರೆ್ೇರವನಗಿ ಆಸಪತ್ೆರಗ್ೆ ಜಮನ ಮನಡಿ ಅದರಿಂದ ಅನತಕೂಲವನಗಲಿ 
ಎಂದತ ಮನಡಿದ್ೆಾೇವೆ. ಏಕ್ೆಂದರೆ ಅದತ ದ್ೊಡಾ payment. ಇನತು ಮನಮೂಲಿಯನಗಿರತವ 
ಕ್ನಯಿಲೆಗಳಿಗ್ ೆ ಅವರೇೆ ಕ್ೆಿೈಂ ಮನಡತವುದ್ೆಲನಿ ಇದ್.ೆ ಇದನತು ಎಲನಿ ರೂೆೇಗಗಳಿಗೂ ವಿಸುರಣೆ 
ಮನಡಬೇೆಕ್ೂೆೇ, ಬೇೆಡವೊೇ ಎಂದತ ಚಿಂತ್ರ್ೆಯಲಿಿದ್ೆಾೇವೆ. ಆ ಸಂದಭ್ಾದಲಿಿ ಇದನತು ನವೃತ್ು 
ಅಧಿಕ್ನರಿ/ರ್ೌಕರರಿಗೂ ಕೂಡ ವಿಸುರಿಸಬೆೇಕತ ಎನತುವಂಥ ತಿೇಮನಾನವನತು ರ್ನವು ಮನಡತತ್ೆುೇವೆ. 

 ಡನ.ಕ್ೆ.ಗ್ೊೇವಿಂದರನಜತ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ನನು ಚತಕ್ೆೆ ಗತರತತಿನ ಪರಶೆು 
ಸಂಖೆಯ.2049ನತು ಸರ್ನಾನಯ ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಗಳನತು ಕ್ೆೇಳುವುದಕ್ೆೆ ಬಯಸತತಿುದ್ೆಾೇರ್ೆ. ನನಗ್ ೆ ಉತ್ುರ 
ಬಂದಲಿ. 

 ಶ್ರೇ ಬಸವರನಜ ಬೊಮನಾಯಿ (ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಗಳು):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ಈ 
ಪರಶೆುಗ್ ೆಕ್ನಲನವಕ್ನಶ ಕ್ೆೇಳಿದ್ೆಾೇರ್.ೆ 
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 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಡನ.ಕ್.ೆಗ್ೊೇವಿಂದರನಜಚ ರವರೆೇ, ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಗಳು ನಮಾ 
ಪರಶೆುಗ್ ೆಸಮಯ ಕ್ೆೇಳಿದ್ನಾರ.ೆ ಮತಂದನ ವನರ ಉತ್ುರ ಕ್ೊಡತತ್ನುರ.ೆ 

 ಶ್ರೇ ಬಸವರನಜ ಬೊಮನಾಯಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಡನ.ಕ್ೆ.ಗ್ೊೇವಿಂದರನಜಚ ರವರ 
ಪರಶೆುಗ್ ೆಮತಂದನವನರ ಉತ್ುರ ಕ್ೂೆಡಲನಗತವುದತ. 
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     ಪರಶೆು ಸಂಖೆಯ.2054 
(ಉತ್ುರ ಲಗತಿುಸಿದ್ೆ) 

ಶ್ರೇ ವೆೈ.ಎಂ.ಸತಿೇಶಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈಗ ಮನನಯ ಸಚಿವರಿಗ್ ೆ ಮನವಿ 
ಮನಡತತಿುದ್ೆಾೇರ್.ೆ ಅವರಿಗೂ ಈ ಸಂಬಂಧ ಲೆಟರ್ಚ ಕ್ೊಟ್ಟೆದ್ಾೆನತ. ಸರ್ನಾನಯ ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಯವರಿಗೂ 
ಕೂಡ ಲೆಟರ್ಚ ಕ್ೊಟ್ಟೆದ್ೆಾನತ. ತ್ಂಬರಹಳಿಿ Phase-1 project execute ಆಗಿದ್.ೆ  ತ್ಂಬರಹಳಿಿ 
Phase-2 project ಗೆ್ 1400 ಎಕರ ೆ ಲಿಫೆಚ ಇರಿಗ್ೇೆಷನ್ಚಗೆ್ DPR (Detailed Project 
Report) ರಡೆಿಯನಗಿದೆ್. ಆದರೆ ಅದಕ್ೆೆ financial approval ಕ್ೂೆಟ್ಟೆಲಿ. ಮತ್ೆು ಇದರ ಜೊತ್ೆಗೆ್  
ಇದರ ಪಕೆದ ತ್ನಲೂಿಕತ ಹಡಗಲಿಯಲೂಿ ಕೂಡ ತ್ಲಗಲ್ಚ ಕರಗೊ ನೇರತ ತ್ತಂಬಿಸತವಂಥ 
ಯೇಜರೆ್ ಇದ್ೆ. ಅದತ ಕೂಡ DPR ರಡೆಿಯನಗಿದೆ್. ಅದಕೂೆ ಕೂಡ ಮನನಯ ಸಚಿವರಿಗೆ್ ಹನಗೂ 
ಸರ್ನಾನಯ ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಯವರಿಗೂ ಕೂಡ ಮನವಿ ಕ್ೂೆಟ್ಟೆದ್ಾೆನತ. ಈಗ ನನು ರಿಕ್ೆಾಸ್ೆಚ ಏರೆ್ಂದರೆ, ತ್ನವು 
ಇದಕ್ೆೆ financial approval ಇಲಿವೆಂದತ ಹೆೇಳಿದಾೇರಿ. ತ್ನವು ನಮಗ್ೆ ಒಂದತ ಅನತಮತಿ ಕ್ೂೆಟೆರೆ, 
ಅಲಿಿಂದ DMF (District Mineral Foundation) fund ಹನಗೂ KKRDB (Kalyana 
Karnataka Regional Development Board) ನಂದ ಈ ಪ್ನರಜೆರ್ೆಚ execute 
ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಫಂಡಸಚ ಇದ್ೆಯೇ, ಇಲಿವೊೇ ಎಂದತ ರ್ನನತ ಡಿ.ಸಿ.ಯವರ ಹತಿುರ ಚಚೆಾ ಮನಡಿ 
ಇದನತು execute ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಪರಯತ್ುಪಡತತ್ೆುೇವೆ. ಏಕ್ೆಂದರ ೆ ಇದತ 1976ರಿಂದ ಪ್ೆಂಡಿಂಗಚ 
ಇದ್ೆ. ಆಮೇಲೆ ವಿಶೇೆಷಗ್ನಗಿ ತ್ಂಬರಹಳಿಿ ಇಶ್ಯನಲಿಿ ಜನ ಒಂದತ ಹೊೇರನಟ ಸಮಿತಿಯನತು 
ಮನಡಿಕ್ೊಂಡತ, ಅಲಿಿ ಹಲವನರತ ಬನರಿ ಪರತಿಭ್ಟರೆ್ಗಳನೂು ಕೂಡ ಮನಡಿದ್ನಾರ.ೆ ಆಮೇಲೆ ತ್ಲಗಲ್ಚ 
ಕರಯೆಲೂಿ ಕೂಡ ಪರತಿಭ್ಟರೆ್ಗಳನತು ಮನಡಿದ್ನಾರ.ೆ ಆದಾರಿಂದ ಈಗ ನನು ಮನವಿ ಏರೆ್ಂದರೆ, 
ಸನಧಯವನದರ ೆ ಮತಂದನ financial year ನಲಿಿ ಈ ಎರಡೂ ಪ್ನರಜೆರ್ೆಚಗೆ್ ತ್ನವು ಅಪೂರವಲ್ಚ 
ಕ್ೊಡಿಸಿ, ಅದನತು complete ಮನಡಿ ಕ್ೊಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ ತ್ಮಾ ಮೂಲಕ ಮನನಯ ಸಚಿವರಿಗೆ್ ಮನವಿ 
ಮನಡತತಿುದ್ೆಾೇರ್.ೆ  

 ಶ್ರೇ ಜೆ.ಸಿ.ಮನಧತಸನಾಮಿ:- ಇಲಿಿ ಎರಡತ issue involve ಆಗಿದ್.ೆ ಮೊದಲರೆ್ಯದ್ನಗಿ 
financial approval ಕ್ೊಡತವುದತ. ಎರಡರೆ್ಯದತ ಟೆಕುಕಲ್ಚ ಸಮಸೆಯ ಇದ್ೆ. ರ್ನವು ಹಳೆಯ 
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ಪ್ನರಜೆರ್ೆಚ ೩೦೦೦ ಎಕರಗೆ್ ೆ ನೇರನವರಿ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆಂದತ ಪ್ನರಜೆರ್ೆಚ ಮನಡಿಕ್ೊಂಡತ ನೇರತ 
ಕ್ೊಟತೆಬಿಟೆೆವು. ಅದರಲಿಿ ೧೬೦೦ ಎಕರಗೆ್ ೆ ಮನತ್ರ ನೇರತ ಹೂೆೇಗತತಿುದ್ೆ. ಇನತು ೧೪೦೦ ಎಕರಗೆ್ೆ 
habitation ಆಗಿದ್ೆ, ಎಪಿಎಂಸಿ ಎಲನಿ ಆಗಿದ್.ೆ  ಅದನತು ಅಲಿಿಂದ ಡಿಲಿೇಟಚ ಮನಡಿಬಿಟತೆ, 
another area ಗೆ್ ನೇರತ ಕ್ೊಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ ಪರಪ್ೂೆೇಸಲ್ಚ ತ್ಂದದಾರತ. ೧೪೦೦ ಎಕರ ೆಅಚತಚಕಟತೆ 
ಪರದ್ೆೇಶವನತು ಏಕ್ನಏಕ ರದತಾಪಡಿಸತವುದಕ್ೆೆ ನಮಗ್ೆ ಯನರಪ್ನಪ ಅಧಿಕ್ನರ ಕ್ೊಟ್ಟೆದ್ನಾರೆ, 
ತ್ಹಸಿೇಲನಾರ್ಚರವರಿಂದ consent, ಲೆಟರ್ ಎಲನಿ ಬರೆಸಿಕ್ೊಂಡತ ಬನು.  ರ್ನಳ ೆ ದವಸ ಆ 
ಏರಿಯನದವರತ, it is our right, ನಮಾನತು ಆ ಪ್ನರಜೆರ್ೆಚನಲಿಿ ಸೇೆರಿಸಿಕ್ೊಂಡಿದ್ನಾರೆ, ಏಕ್ೆ ನೇರತ 
ನಲಿಿಸಿದಾೇರಿ ಎಂದರೆ ಅದಕ್ೆೆ ರ್ನನತ ಉತ್ುರ ಹೇೆಳಬೆೇಕ್ನಗತತ್ುದ್ೆ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದ್ೆನತ. ಮನನಯ 
ವೆೈ.ಎಂ.ಸತಿೇಶಚರವರೆೇ, ಮತ್ೊುಂದತ ಬನರಿ ಪರಿಶ್ೇಲರ್ ೆ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಹೇೆಳಿರತವುದತ ನಜ. We 
are deleting 1400 acres of land area from the sanctioned achkut. ಅದತ 
ಅಷತೆ ಸತಲಭ್ ಇಲಿ. ರ್ನಳ ೆದವಸ ಅವರತ ಕ್ೂೆೇಟಚಾಗೆ್ ಹೊೇದರ,ೆ they may approach the 
Court claiming their right to water.  Because it is their established 
right. ಅದನತು ಹೆೇಗ್ ೆ ಬಿಟ್ಟೆದಾೇರಿ? ಯನವುದ್ನದರೂ ಒಂದತ ತ್ನಲೂಿಕನಲಿಿ 1400 ಎಕರೆ 
habitation ಬರತವುದಕ್ೆೆ ಸನಧಯವೆೇ? ಇಂತ್ಹವುಗಳರ್ೆುಲನಿ ನನು ಹತಿುರ ತ್ರಬೇೆಡಿ. ಏಕ್ೆಂದರ ೆನನು 
ಹತಿುರ ಲನ ಖನತೆ್ ಕೂಡ ಇದ್ೆ. ಇಂತ್ಹವುಗಳರ್ೆುಲನಿ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಆಗತವುದಲಿ ಎಂದದಾಕ್ೆೆ ಸಾಲಪ 
delay ಆಗಿದ್.ೆ ರ್ನವು availability of water ನತು ರೆ್ೂೇಡತತ್ೆುೇವೆ. ಆ 1400 ಎಕರ ೆಪರದ್ೆೇಶಕ್ೆೆ 
ನೇರತ ಕ್ೂೆಡತವುದತ ತ್ಪಿಪದರ,ೆ ಅಲಿಿಗ್ೆ ನೇರತ ಕ್ೂೆಡತವ ಅಗತ್ಯತ್ ೆ ಇಲಿದದಾರ ೆ ರ್ನವು ಹೊಸ 
ಪ್ನರಜೆರ್ೆಚನತು ಅಪೂರವಚ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆ. ಇಲಿದದಾರ ೆನಮಾ ಹತಿುರ ಇರತವಂಥ ನೇರತ ಆ 1400 ಎಕರ ೆ
ಪರದ್ೆೇಶಕ್ೆೆ ಸನಕ್ನಗತವುದಲಿ. ಹೊಸ ಏರಿಯನವನತು DPR ಸಿದಾಪಡಿಸಿ, ಅಲೂಿ ಕೂಡ ಕಮಿಟಚ 
ಆಗತವುದತ ನಮಗ್ೆ ಅಷತೆ ಸತಲಭ್ ಇಲಿ.  For these two reasons, ಇದನತು ರ್ನರೆ್ೇ hold 
ಮನಡಿದ್ೆಾೇರ್.ೆ ಮನಹತಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ, if it is because of finance, certainly financial 
approval will be given in this regard.  ಈ ಟೆಕುಕಲ್ಚ ಪ್ನರಬಿಮಸಚ solve ಆಗಬೇೆಕತ.  
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ಪರಶೆು ಸಂಖೆಯ.2062 
(ಉತ್ುರ ಲಗತಿುಸಿದ್ೆ) 

ಶ್ರೇ ಕ್.ೆಟ್ಟ.ಶ್ರೇಕಂಠೆೇಗ್ೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಯವರತ 
ಕ್ೊಟ್ಟೆರತ್ಕೆಂಥ ಉತ್ುರ ಸಿಕೆದ್ೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜಯ ಸಕ್ನಾರದ 38 ಇಲನಖೆಗಳಲಿಿ 7,68,975 
ಹತದ್ೆಾಗಳಿವೆ. ಈ ಬನಬತು 2,52,902 ಹತದ್ೆಾಗಳು ಖನಲಿ ಇವೆ. ಬಹಳಷತೆ ರ್ೌಕರರತ ಸತಮನರತ 2 
ರಿಂದ 3 ಹತದ್ೆಾಗಳಲಿಿ ಕತ್ಾವಯ ನವಾಹಸತತಿುದ್ನಾರೆ. ಅದರಲೂಿ ಗ್ನರಮ ಪಂಚನಯಿತಿ ಪಿಡಿಓಗಳ 
ಪರಿಸಿಥತಿಯಂತ್ತ ಹೇೆಳತಿೇರದತ. ಒಬೊಬಬಬ ಪಿಡಿಓಗ್ ೆ 2 ರಿಂದ 3 ಗ್ನರಮ ಪಂಚನಯಿತಿಗಳ ಚನಜಚಾ 
ಕ್ೊಟ್ಟೆರತ್ಕೆಂಥ ಪರಿಸಿಥತಿ ಇದ್.ೆ ಇನತು ವಿಶೆೇಷವನಗಿ ನಮಾ ಅನತದ್ನನತ್ ಶ್ಕ್ಷಕರ ರೆ್ೇಮಕ್ನತಿ ಪರಕರಯ 
ದರ್ನಂಕ 31.12.2015ಕ್ೆೆ ನಂತ್ತಹೂೆೇಗಿದ್ೆ. ಈ ಮತಂಚೆ ನವೃತಿುಯನದ ಕೂಡಲೆೇ ಆ ಹತದ್ೆಾಗಳನತು 
ತ್ತಂಬಿಕ್ೂೆಳುಿವುದಕ್ೆೆ ಅನತಮತಿ ಕ್ೊಟತೆ, ಪ್ನಠ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಶ್ಕ್ಷಕರನತು ರೆ್ೇಮಕ 
ಮನಡಿಕ್ೊಳುಿತಿುದಾರತ. ಮತಂಚೆ ಆಯನ ಹತದ್ೆಾಗಳು ಖನಲಿಯನದ ತ್ಕ್ಷಣವೇೆ ಆಥಿಾಕ ಇಲನಖಯೆಿಂದ 
ಅನತಮತಿಯನತು ಪಡದೆತಕ್ೊಳುಿತಿುದ್ಾೆವು.  ಆದರೆ ಈಗ 7 ವಷಾಗಳು ಕಳೆದದ್.ೆ ರ್ನವು ಈಗ 
2022ರೆ್ೇ ಸನಲಿನಲಿಿದ್ೆಾೇವೆ. ದರ್ನಂಕ 31.12.2015ರ ನಂತ್ರ ನವೃತಿುಯನದಂಥ ಹತದ್ೆಾಗಳನತು 
ರೆ್ೇಮಕ್ನತಿ ಮನಡಿಕ್ೊಳುಿವುದಕ್ೆೆ ಅನತಮತಿಯೇ ನೇಡಿಲಿ. ಸಕ್ನಾರ ಮತಂದನ ವಷಾದಂದ 
ಪ್ನರಥಮಿಕ ಹನಗೂ ಪ್ ರೌಢ ಶ್ಕ್ಷಣಕ್ೆೆ ಹೂೆಸ ಶ್ಕ್ಷಣ ನೇತಿಯನತು ಜನರಿಗ್ೆ ತ್ರತತಿುದ್.ೆ ರ್ನವು ಶ್ಕ್ಷಕರಿಂದ 
ಆ ಮಕೆಳಿಗ್ ೆಪ್ನಠ ಮನಡಿಸಬೆೇಕಲಿವೆೇ? ಆದಾರಿಂದ ದಯಮನಡಿ ಶ್ಕ್ಷಣ ಇಲನಖ ೆಮೇಲೆ ಇರತ್ಕೆಂಥ 
ಆಥಿಾಕ ಮಿತಿಯನತು ತ್ನವು ತ್ೆಗೆ್ಯಬೆೇಕತ. ಈಗ ರ್ನವು ಕ್ನಲಕ್ನಲಕ್ೆೆ ಗಣಿತ್ ವಿಷಯದ ಪ್ನಠವು 
ಹೆೇಳಬೆೇಕತ, ವಿಜ್ಞನನ ವಿಷಯದ ಬಗ್ೆೆಯೂ ಕೂಡ ಪ್ನಠ ಹೇೆಳಬೇೆಕತ. ಆ ಮಕೆಳು ಸರಿಯನಗಿ 
ಓದಕ್ೊಂಡತ ಪಿಯತಸಿ, ಇಂಜಿನಯರಿಂಗಚ ಮತ್ತು ಮಡಿಕಲ್ಚಗೆ್ ಹೂೆೇಗಬೆೇಕತ. ತ್ನವು ದಯಮನಡಿ 
ಈ ಶ್ಕ್ಷಣ ಇಲನಖಯೆ ಮೇಲಿನ ನಬಾಂಧವನತು ತ್ೆಗೆ್ದತ, ಆಥಿಾಕ ಮಿತ್ವಯಯಕ್ೆೆ ಆದ್ೆೇಶ 
ಮನಡಿರತವುದತ ಏನದ್ೆ ಅದನತು lift ಮನಡತವಂಥ ಘೂೇಷಣೆಯನತು ಇವತ್ತು ಮನಡಿದರೆ, ಬಹತಶಃ 
ಶ್ಕ್ಷಣ ಇಲನಖೆಯಲಿಿ ಸತಧನರಣೆ ಮನಡಿಕ್ೊಂಡತ ಹೊಸ ಶ್ಕ್ಷಣ ನೇತಿಯನತು ಜನರಿಗ್ ೆ ತ್ರಲತ 
ಅನತಕೂಲವನಗತತ್ುದ್ೆಂದತ ತ್ಮಾ ಮೂಲಕ ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಂತಿರಗಳಲಿಿ ಆಗರಹ ಮನಡತತಿುದ್ೆಾೇರ್.ೆ 
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 ಶ್ರೇ ಬಸವರನಜ ಬೊಮನಾಯಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ 
ಕ್.ೆಟ್ಟ.ಶ್ರೇಕಂಠೇೆಗ್ೌಡರವರತ ಈ ಪರಶೆು ಕ್ೇೆಳಿದ್ನಗಲೆೇ ನನಗ್ ೆ ಗ್ೂೆತ್ನುಗಿದತಾ. ಏನಪ್ನಪ, ಶ್ರೇ 
ಕ್.ೆಟ್ಟ.ಶ್ರೇಕಂಠೇೆಗ್ೌಡರವರಿಗ್ ೆ ಇಡಿೇ ಕರ್ನಾಟಕ ರ್ೌಕರರ ಬಗೆ್ೆ ಬಹಳ ಪಿರೇತಿ ಬಂದದ್.ೆ ಇದರ 
ಒಳಹೊಡತೆ್ ಏರೆ್ಂದತ ನನಗ್ ೆ ಗ್ೊತ್ತು. Hon’ble member is fighting for a good 
cause. ಅವರತ ಮತಂದ್ ೆಚತರ್ನವಣೆಗ್ ೆನಲಿಲಿ ಅಥವನ ನಲಿದ್ೆೇ ಇರಲಿ. ಅವರತ ಇದ್ೆೇ ಉದ್ಾೆೇಶಕ್ೆೆ 
ಕ್ೆೇಳುತಿುದ್ನಾರೆ ಎಂದತ ನನಗ್ ೆಗ್ೊತಿುತ್ತು. ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 2,58,709 ಹತದ್ೆಾಗಳು ಖನಲಿ 
ಇದ್ೆ. ಅದರಲಿಿ ಗತತಿುಗ್ೆ ಆಧನರದ ಮೇಲ ೆ 91,043 ಹತದ್ೆಾಗಳಲಿಿ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡತತಿುದ್ನಾರ.ೆ 91,043 
ಹತದ್ೆಾಗಳಲಿಿ, 57000 ಹತದ್ೆಾಗಳಿಗ್ ೆ unskilled candidates ಗೂರಫಚ-ಡಿ, ಚನಲಕರತ ಮತ್ತು 
ಟೆೈಪಿಸ್ೆಚ ಸೇೆರಿಕ್ೂೆಂಡಿದ್ನಾರ.ೆ ಹನಗ್ನಗಿ, ಕ್ೊರೆ್ಪಕ್ಷ ಶೇೆ.30 ರಿಂದ ಶೆೇ.40 ಏನತ ಮೈನ್ಚ ಕ್ಲೆಸ 
ಆಗಬೇೆಕದ್ಯೆೇ, decision making ಅದತ ಯನವುದೂ ಕೂಡ ಏನೂ ಮೇಜರ್ಚ 
ತ್ೊಂದರಯೆನಗತವುದಲಿ, ಏಕ್ೆಂದರ ೆ ಅಡಿಷನಲ್ಚ ಆಗಿ ಕ್ೆಲಸವನತು ಮನಡತತಿುದ್ನಾರ.ೆ ಮೊರೆ್ುದವಸ 
ರನಜಯ ಸಕ್ನಾರಿ ರ್ೌಕರರ ಸಂಘದ ಪದ್ನಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಬಂದ್ನಗಲೂ ಕೂಡ ರ್ನನತ ಹೆೇಳಿದ್ೆನತ. 
ರೆ್ೂೇಡಪ್ನಪ, ನೇವು  Pay Commission ಮನಡಿ ಎಂದತ ಹೆೇಳುತಿುದಾೇರಿ. ಆದರ ೆಸಕ್ನಾರ ಆಥಿಾಕ 
ಪರಿಸಿಥತಿ ಈ ರಿೇತಿ ಇದ್.ೆ ಈಗ ನೇವು ಒಳೆಿಯ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡತತಿುದಾೇರಿ. ಸಾಲಪ ಹೆಚತಚವರಿ 
ಜವನಬನಾರಿಯನತು ತ್ೆಗೆ್ದತಕ್ೂೆಳಿಬೆೇಕತ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದ್ನಗ, ಅವರತ ರ್ನವು ಜವನಬನಾರಿ ತ್ೆಗೆ್ದತಕ್ೊಂಡತ 
ಅದನತು ಸರಿಯನಗಿ ನಭನಯಿಸತತ್ೆುೇವೆ ಎನುತ್ಕೆಂಥ ಮನತ್ನತು ಕೂಡ ಹೆೇಳಿದ್ನಾರ.ೆ ಆದ್ನಗೂಯ ಕೂಡ 
essential services ಏನದ್,ೆ ಅವುಗಳನತು ರ್ನವು ಮನಡಲೇೆಬೇೆಕ್ನಗತತ್ುದ್ೆ. ಅದತ ಶ್ಕ್ಷಕರ 
ಹತದ್ೆಾಗಳು ಇರಬಹತದತ, ಪ್ೊಲಿೇಸ್ಚ ಹತದ್ೆಾಗಳು ಇರಬಹತದತ, ಈ ರಿೇತಿ essential services 
ಗಳಿಗ್ೆ ರ್ನವು ಆಗ್ನಗ ಅನತಮತಿ ಕ್ೊಟ್ಟೆದ್ೆಾೇವೆ. ಈ ವಷಾ 15,000 ಶ್ಕ್ಷಕರನತು ರೆ್ೇಮಕ್ನತಿ 
ಮನಡಿಕ್ೊಳುಿವುದಕ್ೆೆ ಈಗ್ನಗಲೆೇ ರ್ನವು ಪಮಿಾಷನ್ಚ ಕ್ೊಟ್ಟೆದ್ಾೆೇವೆ.  

 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಯವರೆೇ, 15,000 ಸಕ್ನಾರಿ ಶ್ಕ್ಷಕರನತು ರೆ್ೇಮಕ 
ಮನಡಿಕ್ೊಳುಿವುದಕ್ೆೆ ಪಮಿಾಷನ್ಚ ಕ್ೊಟ್ಟೆದಾೇರಿ.  
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 ಶ್ರೇ ಬಸವರನಜ ಬೊಮನಾಯಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಒಂದತ ನಮಿಷ. ನನಗ್ ೆ
ಗ್ೊತಿುದ್ೆ. ರ್ನನತ ಅವರ ವಿಷಯಕೂೆ ಬರತತ್ೆುೇರೆ್. ನೇವೂ ಕೂಡ ಅದಕ್ೆೆ ಸೇೆರಿದವರತ. ನೇವೆೇ ಅವರ 
ಕ್ೆೈಯಲಿಿ ಪರಶೆುಯನತು ಹನಕಸಿರಬಹತದತ.  

(ಈ ಹಂತ್ದಲಿಿ ಸದನದಲಿಿ ನಗತ) 

 ಶ್ರೇ ಬಸವರನಜ ಬೊಮನಾಯಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈಗ 6 ವಷಾಕ್ೊೆಮಾ ಜೂನ್ಚ 
ತಿಂಗಳು ಬಂದ್ನಗ ಮನರ್ಚಾನಲಿಿ ಈ ಪರಶೆುಗಳು ಬರತತ್ುವೆ. ಈಗ ಏರ್ನಗತತ್ುದ್ೆಂದರ,ೆ ಸಕ್ನಾರಿ 
ರ್ೌಕರರ ವಗ್ನಾವಣೆ ಬಂದ್ನಗ ಡಿಸಂೆಬರ್ ಮತ್ತು ಜನವರಿ ತಿಂಗಳಿನಲೆಿೇ `ನಮಾ ತ್ಂದ್-ೆತ್ನಯಿಗಳಿಗ್ ೆ
ಹತಷ್ನರತ ಇಲಿ, ಅವರನತು ಯನರತ ರೆ್ೂೇಡಿಕ್ೊಳುಿವವರತ ಇಲಿ’ಚಎಂದತ ಮನವಿಗಳು ಬರತತ್ುವೆ. ಆಗ 
ರ್ನನತ ಆಯಿತ್ಪ್ನಪ, ಮನಡೂೆೇಣ ಎಂದತ ಹೆೇಳುತ್ುೆೇರೆ್. ಆದರೆ ಜನವರಿ ತಿಂಗಳಿನಲೆಿೇ ಏಕ್ೆ ಹತಷ್ನರತ 
ತ್ಪತಪತ್ನುರೆ. ಮತ್ೆು ಮೇ ತಿಂಗಳನದ ನಂತ್ರ ಅವರತ ಹತಷ್ನರನಗತತ್ನುರೆಯೇ? ಆ ರಿೇತಿ ಕ್ೆಲವು 
norms ಗಳೆಲನಿ ಬಂದವೆ. ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅನತದ್ನನತ್ ಶ್ಕ್ಷಕರ ಹತದ್ೆಾಗಳನತು 
ತ್ತಂಬಿಕ್ೂೆಳುಿವುದಕ್ೆೆ ತ್ನವೆೇನತ ಹೆೇಳಿದಾೇರಿ, ಅದನತು ನಮಾ ಆಥಿಾಕ ಇತಿಮಿತಿಗಳಲಿಿ ಮತ್ತು ಆಥಿಾಕ 
ಸಿಥಗಳಿಗ್ ೆಅನತಗತಣವನಗಿ ಯನವನಗ ಸಹನಯ ಮನಡಬೇೆಕ್ೊೇ ಆ ಸಂಸೆಥಗಳಿಗ್ ೆಶ್ಕ್ಷಕರ ಹತದ್ೆಾಗಳನತು 
ತ್ತಂಬತವುದಕ್ೆೆ ಸೂಕು ಸಮಯದಲಿಿ ಸೂಕು ನಧನಾರವನತು ಮನಡಲನಗತವುದತ. 

 ಶ್ರೇ ಕ್.ೆಟ್ಟ.ಶ್ರೇಕಂಠೆೇಗ್ೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಒಂದ್ೇೆ ಒಂದತ ಉಪ ಪರಶೆು ಇದ್ೆ. 
ಕ್ೊೇವಿಡಚ-1 9ನಂದ್ನಗಿ ಎರಡತ ವಷಾಗಳ ಅವಧಿಗ್ ೆ ರೆ್ೇಮಕ್ನತಿ ಮನಡಲತ ಕ್ೆಲವು ಇಲನಖಗೆಳಿಗ್ ೆ
ರಿಯನಯಿತಿ ಕ್ೊಟ್ಟೆದ್ನಾರೆ. ಇನೂು ಕ್ೆಲವು ಇಲನಖಗೆಳಿಗ್ೆ ರಿಯನಯಿತಿ ಕ್ೊಟ್ಟೆಲಿ.  

(ಮತಂದತ) 
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(408)17.3.2022/11.30/ಎಂ.ಎಂ-ಜಿ.ಆರ್ಚ 
(ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಥತಿ) 

ಶ್ರೇ ಕೆ್.ಟ್ಟ. ಶ್ರೇಕಂಠೆೇಗ್ೌಡ(ಮತಂದತ):-  

ಇನತು ಕ್ೆಲವು ಇಲನಖಗೆಳಿಗ್ೆ ರಿಯನಯಿತಿ ಕ್ೊಟ್ಟೆಲಿ.  ಸನರನಸಗಟನಗಿ ಆ ಎರಡತ ವಷಾದ 
ರಿಯನಯಿತಿಯನತು ತ್ನವು ಎಲಿರಿಗೂ ವಿಸುರಣೆ ಮನಡಿದರೆ ಅನತಕೂಲವನಗತತ್ುದ್ೆ.  ನಮಾಲಿಿಯೇ 
Secondary Education Department ನಲಿಿ ಕ್ೊಟ್ಟೆದಾರಿ.  Higher Education 
Department  ಗೆ್ ಮತ್ತು ಪ್ೆೈಮರಿಗ್ ೆಕ್ೂೆಟ್ಟೆಲಿ. Its relaxation for two years.   

ಶ್ರೇ ಬಸವರನಜ ಬೊಮನಾಯಿ(ಮತಖ್ಯಮಂತಿರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈಗ್ನಗಲೆೇ 
ಕ್ೊೇವಿಡಚ-19 ಮತಗಿದತ ಹೊೇಗಿದ್ ೆಇರ್ನುವ relaxation ? 
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ಪರಶೆು ಸಂಖೆಯ: 2051 
(ಈ ಹಂತ್ದಲಿಿ ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ ದರೆ್ೇಶಚ ಗೂಳಿಗ್ೌಡರತ ಸದನದಲಿಿ ಗ್ೆೈರತ ಹನಜರನಗಿದಾರತ) 

ಪರಶೆು ಸಂಖೆಯ: 2035 
ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಎಸ್. ರವಿಯವರೇೆ, ತ್ಮಾ ಪರಶೆುಗ್ೆ ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಗಳು 

ಎರಡತ ವನರ ಸಮಯ ಕ್ೆೇಳಿದ್ನಾರೆ.  

ಶ್ರೇ ಎಸ್. ರವಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅದತ ಬಹಳ ಮಹತ್ುರವನದಂತ್ಹ 
ಪರಶೆುಯನಗಿದೆ್. 

ಶ್ರೇ ಬಸವರನಜ ಬೊಮನಾಯಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಎಸ್. ರವಿಯವರತ 
ಕ್ೆೇಳಿದ ಪರಶೆುಯನತು ರ್ನನತ ಕೂಡ ಒಪಿಪಕ್ೂೆಳುಿತ್ೆುೇರ್ೆ. ಹಲವನರತ ವಿಷಯಗಳು ಇದರಲಿಿದ್ೆ.  
ಮೊದಲರೆ್ಯದ್ನಗಿ ಹೂೆರಗತತಿುಗ್ೆ ಆಧನರದ ಮೇಲೆ ಕತ್ಾವಯ ನವಾಹಸತತಿುರತವ ರ್ೌಕರರಷೆತೆ ಎಂಬ 
ಬಗೆ್ೆ ಇಲನಖನವನರತ ಮನಹತಿ ಕ್ೆೇಳಿದ್ನಾರ.ೆ ಅದನತು ಕ್.ೆಪಿ.ಎಸ್.ಸಿ., ಇಂದ ಕ್ೆೇಳಿದ್ೆಾೇವೆ. ಸಕ್ನಾರ 
ಕ್.ೆಪಿ.ಎಸ್.ಸಿ., ಗೆ್ ಎಷತೆ ರೆ್ೂೇಟ್ಟಫೈೆ ಮನಡಿದ್ೆ, ಅವರಿಂದ ಎಷತೆ ರೆ್ೇಮಕ್ನತಿಗಳನತು ಮನಡಿದ್ನಾರ ೆ
ಎಂದತ ಪರಶೆು ಕ್ೆೇಳಿದ್ನಾರೆ, ರ್ನವು ಕ್.ೆಪಿ.ಎಸ್.ಸಿ., ಅವರನತು ಕ್ೆೇಳಿದ್ೆಾೇವೆ. ಅವರಿಂದ ಉತ್ುರ ಬಂದ 
ತ್ಕ್ಷಣವೆೇ ಮತಂದನ ವನರ ಈ ಪರಶೆುಗ್ ೆಉತ್ುರ ಕ್ೂೆಡತತ್ೆುೇರೆ್.  

ಶ್ರೇ ಎಸ್. ರವಿ:- ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಯವರೆೇ, ದಯವಿಟತೆ ಮತಂದನ ವನರ ಉತ್ುರ 
ಕ್ೊಡಿ.  ಕ್.ೆಪಿ.ಎಸ್.ಸಿ., ಗೆ್ ಗರಹಣ ಹಡಿದತಬಿಟ್ಟೆದ್ೆ. ನಮಾ ಅವಧಿಯಲನಿದರೂ ತ್ತಕತೆ ಹಡಿದರತವ, 
ಗರಹಣ ಹಡಿದರತವುದನತು ಬಿಡಿಸಿ.  

ಶ್ರೇ ಬಸವರನಜ ಬೊಮನಾಯಿ:- ಅದತ ಚಚಾೆಯನಗಬೆೇಕತ, ಖ್ಂಡಿತ್ವನಗಿಯೂ ಅದಕ್ೆೆ 
ಉತ್ುರ ಕ್ೂೆಡತತ್ೆುೇವೆ ಬೆೇಕ್ನದರೆ ವಿಶೆೇಷವನದ ಚಚಾೆಗೂ ರ್ನವು ಸಿದಧವಿದ್ೆಾೇವೆ.  

ಶ್ರೇ ಎಸ್. ರವಿ:- ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಯವರಿಗ್ೆ ಧನಯವನದಗಳು. 
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ಪರಶೆು ಸಂಖೆಯ: 2038 
(ಉತ್ುರವನತು ಲಗತಿುಸಿದ್)ೆ 

 ಶ್ರೇ ಎಂ.ಎಲ್. ಅನಲ್ಚ ಕತಮನರ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅವಕ್ನಶಕ್ನೆಗಿ 
ಧನಯವನದಗಳು. ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರವನತು ಒದಗಿಸಿದ್ನಾರ.ೆ ನನು ಪರಶೆುಯೇರೆ್ಂದರೆ, ಕ್ೊೇಲನರ 
ಜಿಲೆಿಯಲಿಿ ಕಳೆದ ಮೂರತ ವಷಾಗಳಿಂದ ಕ್ೆರೆ ಅಭಿವೃದಧಗ್ನಗಿ ಬಿಡತಗಡೆಯನಗಿರತವ ಅನತದ್ನನವಷೆತೆ, 
ಯನವ ಯನವ ಕ್ನಮಗ್ನರಿಗಳು ಯನವ ಹಂತ್ದಲಿಿವೆ, ಬನಕ ಉಳಿದರತವ ಕ್ನಮಗ್ನರಿಗಳನವುವು 
ಮತ್ತು ಯನವ ಕ್ನರಣದಂದ ಬನಕ ಉಳಿದವೆ ಎಂದತ ಪರಶೆು ಕ್ೆೇಳಿದ್ೆಾ. ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಅನತಬಂಧ-
1ರಲಿಿ ಬಹಳ ಸವಿವರವನದ ಉತ್ುರವನತು ಕ್ೂೆಟ್ಟೆದ್ನಾರ.ೆ 2018-19ರಲಿಿ ಸತಮನರತ ಆರತ 
ಕ್ನಮಗ್ನರಿಗಳು ಕ್ೊೇಲನರ ಜಿಲೆಿಗ್ ೆ ಸಂಬಂಧಪಟೆಂತ್ೆ ಬೆೇರ ೆ ಬೆೇರ ೆ ತ್ನಲೂಿಕತಗಳಲಿಿ  ಸದರಿ 
ಕ್ನಮಗ್ನರಿಗಳನತು ಅಂತಿಮಗ್ೊಳಿಸಲತ ಕರಮ ಕ್ೆೈಗ್ೂೆಳಿಲನಗತತಿುದ್ೆ ಎಂದತ ಹೇೆಳಿದ್ನಾರೆ.  ಈಗ ರ್ನವು 
2022-23ಕ್ೆೆ ಹೂೆೇಗತತಿುದ್ೆಾೇವೆ.  ಸತಮನರತ ಐದತ ವಷಾಗಳಿಂದ ಕ್ೆರೆ ಅಭಿವೃದಧ ಕ್ನಮಗ್ನರಿಗಳನತು 
ತ್ೆಗೆ್ದತಕ್ೂೆಳಿದದಾರೆ ತ್ೊಂದರಯೆನಗತತ್ುದ್ೆ. ಪರತಿ ವಷಾ ಕೂಡ ಮಳೆಯನಗತತಿುದ್ೆ.  ಇವರತ 
ಕ್ನಮಗ್ನರಿಗಳು ಪೂಣಾಗ್ೂೆಂಡಿವೆ ಎಂದತ ತ್ೂೆೇರಿಸತತ್ನುರೆ. ಆದರೆ ಐದತ ವಷಾಗಳನದರೂ ಇನೂು 
ಅದಕ್ೆೆ ಕರಮ ತ್ೆಗೆ್ದತಕ್ೊಂಡಿಲಿ ಎಂದರೆ ತ್ನವು ಇದರ ಬಗೆ್ೆ ಉತ್ುರ ಕ್ೂೆಡಬೇೆಕ್ನಗತತ್ುದ್.ೆ  ಕ್ೂೆೇಲನರ 
ತ್ನಲೂಿಕನಲಿಿ ಸತಮನರತ ಐದತ ಕ್ೆರೆಗಳು ಕ್ೂೆೇಡಿಕಣೂಣರತ ಕ್ೆರೆ ಅಭಿವೃದಧ ಕ್ನಮಗ್ನರಿ, ಕೂತ್ನಂಡಹಳಿಿ 
ಕ್ೆರೆ ಅಭಿವೃದಧ ಕ್ನಮಗ್ನರಿ, ಈಕಂಬಳಿಿ ಕ್ೆರೆ ಅಭಿವೃದಧ ಕ್ನಮಗ್ನರಿ, ಹತತ್ೂುರತ ಹೂೆೇಬಳಿ ವಿಟೆಪಪನಹಳಿಿ 
ಕ್ೆರೆ ಅಭಿವೃದಧ ಕ್ನಮಗ್ನರಿ ಮತ್ತು ತ್ೊಟ್ಟಿ ಗ್ನರಮ ಪಂಚನಯಿತಿಯ ಆಲೆೇರಿ ಕ್ೆರೆ ಅಭಿವೃದಧ ಕ್ನಮಗ್ನರಿ 
ಪೂಣಾಗ್ೂೆಂಡಿದ್ ೆಎಂದತ ಹೆೇಳುತ್ನುರ.ೆ ಆದರೆ ಇದ್ನಯವುದೂ ಕೂಡ ಪೂಣಾಗ್ೊಂಡಿಲಿ. ಕ್ೆಲಸವನತು 
ಅಲಪಸಾಲಪ ಮನಡಿ ಬಿಟತೆ ಬಿಟ್ಟೆದ್ನಾರ.ೆ ಎಲನಿ ಕ್ೆರೆಗಳಿಗೂ ನೇರತ ಬಂದದ್.ೆ ಮಳೆಯಿಂದಲೂ ಕೂಡ ನೇರತ 
ಬಂದದ್ ೆ ಮತ್ತು ಕ್.ೆಸಿ. ವನಯಲಿ ಕ್ೆರೆಗಳಿಂದ ನೇರತ ಬಂದರತವುದರಿಂದ ಇದರಲಿಿ ಗ್ೊೇಲ್ಚಮನಲ್ಚ 
ಆಗಿರತವುದತ ಮೇಲೂೆುೇಟಕ್ೆೆ ಕ್ನಣತತಿುದ್ೆ. ಆದಾರಿಂದ ತ್ನವು ಇದರ ಮೇಲ ೆ ಸೂಕುವನದ ಕರಮ 
ತ್ೆಗೆ್ದತಕ್ೂೆಳಿಬೇೆಕತ.  ಮೇಲಧಿಕ್ನರಿಗಳನತು ಕರಸೆಿ, ಇದನತು ತ್ಪ್ನಸಣೆ ಮನಡಿಸಿ 
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ಕ್ನಮಗ್ನರಿಯನಗಿರತವುದಕ್ೆೆ ಬಿಲ್ಚ ಕ್ೂೆಟೆರೆ ನಮಾದ್ೆೇನೂ ಅಭ್ಯಂತ್ರವಿಲಿ. ಕ್ನಮಗ್ನರಿ ಆಗದ್ೇೆ 
ಕ್ನಮಗ್ನರಿ ಆಗಿದ್ಯೆಂದತ ತ್ೊೇರಿಸಿ ಬಿಲ್ಚ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ತ್ನವು ಕರಮ ತ್ೆಗೆ್ದತಕ್ೂೆಳಿಬೆೇಕತ.  

 ಶ್ರೇ ಜೆ.ಸಿ. ಮನಧತಸನಾಮಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸದಸಯರ ಕ್ನಳಜಿಯನತು 
ರ್ನನತ appreciate ಮನಡತತ್ೆುೇರೆ್.  ಎಸಿೆಮೇಟಚ ಪರಕ್ನರ ಕ್ೆಲಸ ಆಗದ್ೆೇ ಯನರನದರೂ ಬಿಲ್ಚ 
ಕ್ೊಟ್ಟೆದಾರೆ ಅದನತು ತ್ೆಗೆ್ದತಕ್ೊಳುಿವ ಸಿಥತಿ ನನಗಿಲಿ.  ತ್ನವು ಹೆೇಳುವುದ್ಲೆಿವನೂು ದಯಮನಡಿ 
ಸಪಷೆವನಗಿ ಕ್ನಗದದಲಿಿ ಕ್ೊಟೆರ ೆಆ ಕ್ೆರೆಗಳನತು ತ್ಪ್ನಸಣೆ ಮನಡತತ್ೆುೇರ್ೆ.  ಏಕ್ೆಂದರ ೆತ್ನವು ಆ ಪರಶೆು 
ಕ್ೆೇಳಿಲಿ, ನನುಲಿಿ ಸಿದಧ ಉತ್ುರವಿಲಿ. ಮನಲೂರಿನದತಾ ಕ್ೆೇಳಿದಾರಿ ಅದಕ್ೆೆ ರ್ನನತ ತ್ಯನರನಗಿ ಬಂದೆ್.  
ಮನಲೂರಿನಲಿಿ Malur Planning Authority  ಅವರತ ರೂ. 08 ಕ್ೊೇಟ್ಟ ಹಣವನತು ಕಟ್ಟೆದರೆ 
ಕ್ೆಲಸ ಮನಡಿಕ್ೊಡತವುಕ್ೆೆ ರ್ನವು ತ್ಯನರಿದ್ೆಾೇವ.ೆ ರ್ನವು ಎಸಿೆಮೇಟನತು ಡಿ.ಪಿ.ಆರ್ಚ., ಅವರಿಗೆ್ 
ಕ್ೊಟ್ಟೆದ್ಾೆೇವೆ. ಬೆೇರ ೆಎಲನಿದರೂ ಈ ರಿೇತಿ ನಡಯೆಬನರದ ಕೃತ್ಯಗಳು ನಡದೆರ ೆಅದನತು ದಯಮನಡಿ 
ನಮಾ ಗಮನಕ್ೆೆ ತ್ನು, ರ್ನವು ಕಠಿಣವನಗಿ ಕರಮ ತ್ಗೆ್ೆದತಕ್ೂೆಳುಿತ್ೆುೇವ. 2018-19 ಮತ್ತು 2019-
20ರಲಿಿ ರನಜಯಕ್ೆೆ ಆಥಿಾಕವನಗಿ ಸಾಲಪ ಹನುಡಯೆನದ್ನಗ ಆಥಿಾಕ ಇಲನಖಯೆತ ಕ್ನಮಗ್ನರಿಗಳನತು 
ತ್ಡಹೆಡಿದತ್ತು. Later on ಅದರೆ್ುಲನಿ ರಿಲಿೇಸ್ಚ ಮನಡಿಕ್ೊಟ್ಟೆದ್ನಾರೆ ಮತಂದನ ದನಗಳಲಿಿ 
ಮನಡಿಕ್ೊಡತತ್ೆುೇವ.ೆ  

 ಶ್ರೇ ಎಂ.ಎಲ್. ಅನಲ್ಚ ಕತಮನರ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸಚಿವರತ 
ಈಗ್ನಗಲೆೇ ಮನಲೂರತ ತ್ನಲೂಿಕತ ಚೂೆಕೆಂಡಹಳಿಿ ಕ್ೆರೆ ಬಗೆ್ೆ ಹೆೇಳಿದ್ನಾರೆ.  ಅದತ ಮನಲೂರಿನ 
ನಗರದ ಪಕೆದಲಿಿಯೇ ಇರತವ ಕ್ೆರೆ.  ನಗರದ ಜನತ್ೆಗೆ್ ನೇರತ ಕ್ೊಡತವ ಉದ್ೆಾೇಶದಂದ 
ಪತರಸಭೆಯವರತ ಕ್ೆರೆಯಲಿಿಯೂ ಸಹ ಬೊೇರ್ಚವಲೆ್ಚಗಳನತು ಹನಕದ್ನಾರ.ೆ ಕ್ರೆಯೆ ಸತತ್ುಮತತ್ುಲೂ 
ಸಹ ಬೊೇರ್ಚವೆಲ್ಚಗಳನತು ಹನಕದ್ನಾರ.ೆ ಕ್ೆರೆ ಕ್ನಮಗ್ನರಿಗೆ್ Malur Planning Authority  
ಅವರತ ರೂ. 08 ಕ್ೂೆೇಟ್ಟ ಹಣವನತು ಮಿೇಸಲಿಟತೆ ಡಿ.ಪಿ.ಆರ್ಚ., ಮನಡಿಕ್ೂೆಡಿ ಎಂದತ ಎಂ.ಐ., ಗೆ್ 
2014ರಲಿಿಯೇ ಪರಸನುವರ್ೆ ಕ್ೊಟ್ಟೆದ್ನಾರೆ.  ಈಗ ಡಿ.ಪಿ.ಆರ್ಚ., ಆಗಿದ್ ೆಎಂದತ ಹೆೇಳುತಿುದ್ನಾರೆ.  ಆ ಕ್ೆರೆಗ್ ೆ
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ಯತ.ಜಿ.ಡಿ ಮನಡತವಂತ್ಹ ಸಂದಭ್ಾದಲಿಿ ಕ್ೆ.ಡಬತಿಯ.ಎಸ್ಚ.ಎಸ್.ಬಿ., ಯವರತ ಯತ.ಜಿ.ಡಿ., 
ಪ್ೆೈಪಚಲೆೈನ್ಚ ಅನತು S.T.P.,  ಗೆ್ ತ್ೆಗೆ್ದತಕ್ೊಂಡತ ಹೂೆೇಗಿ; 
 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಅನಲ್ಚಕತಮನರ್ಚರವರೆೇ, ಹೆೇಳಿಬಿಡಿ ಸನಕತ 
 ಶ್ರೇ ಎಂ.ಎಲ್. ಅನಲ್ಚ ಕತಮನರ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇದತ ತ್ತಂಬನ 
ಪರಮತಖ್ವನದತದತ. ಆ ಕ್ೆರೆಯ ಪ್ೊೇಷಕ ಕ್ನಲತವೆಗ್ೆ S.T.P., ಪ್ೆೈಪಚಲೈೆನ್ಚ ಹನಕಕ್ೊಂಡತ 
ಹೊೇಗಿದ್ನಾರೆ.  ಕ್ೆರೆಯ ಕ್ನಲತವೆ ಅಭಿವೃದಧ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಹೊೇದ್ನಗ ಪ್ೆೈಪಚಲೆೈನ್ಚ ಡನಯಮೇಜಚ ಆಗಿ 
ಕ್ೊಳಚೆ ನೇರತ ಕ್ೆಳಗ್ೆ ಹೂೆೇಗತತಿುದ್ೆ. ಹೇಗ್ನಗಿ ಮನಲೂರತ ನಗರಕ್ೆೆ ಕ್ೂೆಳಚ ೆ ನೇರತ ಕತಡಿಯತವ 
ವನತ್ನವರಣ ಸೃಷ್ಟ್ೆಯನಗಿದೆ್.  

ಶ್ರೇ ಜೆ.ಸಿ. ಮನಧತಸನಾಮಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನವು ಇನೂು ಕ್ನಮಗ್ನರಿಯರೆ್ುೇ 
ಪ್ನರರಂಭ್ ಮನಡಿಲಿ.  ಅಕಸನಾತಚ ಹನಗೆ್ ಆಗಿದಾರ ೆರ್ನವು ಈಗ ಡಿ.ಪಿ.ಆರ್ಚ., ಮನಡಿಕ್ೊಟ್ಟೆದ್ೆಾೇವೆ ಅವರತ 
ರೂ. 08 ಕ್ೊೇಟ್ಟ ಹಣವನತು ಕಟತೆತ್ೆುೇವೆಂದತ ಒಪಿಪದ್ನಾರ.ೆ ಅವರತ ಹಣವನತು ಕ್ೊಟೆ ತ್ಕ್ಷಣವೆೇ ರ್ನವು 
ಟೆಂಡರ್ಚ ಕರದೆತ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆ.  ನೇವು ಹೆೇಳಿದ ತ್ೂೆಂದರೆಯೇರ್ನದರೂ ಇದಾರೆ ಆ 
ಸಮಯದಲಿಿ rectify ಮನಡತತ್ೆುೇವೆ. 

 ಶ್ರೇ ಎಂ.ಎಲ್. ಅನಲ್ಚ ಕತಮನರ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಸಣಣ ನೇರನವರಿ ಇಲನಖಗೆ್ೆ 
ಸೇೆರಿದ ಪ್ೊೇಷಕ ಕ್ನಲತವಯೆಲಿಿ ಅನತಮತಿ ಇಲಿದ್ೆೇ ಪ್ೆೈಪಚಲೆೈನ್ಚ ಹನಕರತವುದತ ತ್ಪಪಲಿವೆೇ? ಅದನತು 
ಕೂಡ ಚೆರ್ಚ ಮನಡಿಸಿ. 

ಶ್ರೇ ಜೆ.ಸಿ. ಮನಧತಸನಾಮಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಹನಗೆ್ ಮನಡಿದಾರ ೆಈಗ ರ್ನವು ಏನತ 
ಕ್ೆರೆ ಅಭಿವೃದಧ ಕ್ನಮಗ್ನರಿಯನತು ಪ್ನರರಂಭ್ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆ ಆಗ ಅದನತು ಹೆೇಗ್ ೆ ಬೆೇಕ್ೊೇ ಹನಗೆ್ 
rectify ಮನಡಿಕ್ೂೆಡತತ್ೆುೇವೆ.  

ಶ್ರೇ ಎಂ.ಎಲ್. ಅನಲ್ಚ ಕತಮನರ್:- ಅದಕ್ೆೆ ತ್ನವು ಕರಮ ತ್ೆಗೆ್ದತಕ್ೂೆಳಿಬೆೇಕತ. 

ಶ್ರೇ ಜೆ.ಸಿ. ಮನಧತಸನಾಮಿ:- ಆಯಿತ್ತ, ಕರಮ ತ್ಗೆ್ೆದತಕ್ೂೆಳುಿತ್ೆುೇವೆ.  
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ಪರಶೆು ಸಂಖೆಯ: 2019 
(ಉತ್ುರವನತು ಲಗತಿುಸಿದ್)ೆ 

 ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ. ವೆಂಕಟೆೇಶ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರವನತು 
ಒದಗಿಸಿದ್ನಾರ.ೆ  ಇಂದರನನಗರದಲಿಿ ಆರತ ಎಕರ ೆಪರದ್ೆೇಶದಲಿಿ ಒಂದತ ಬಿ.ಡಿ.ಎ., ಕ್ನಂಪ್ೆಿರ್ಸಚ ಇತ್ತು. 
ಅದರಿಂದ ವಷಾಕ್ೆೆ ರೂ. 75 ಲಕ್ಷ ಬನಡಿಗೆ್ ಬರತತಿುತ್ತು ಎಂದತ ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಯವರತ ಉತ್ುರ 
ಕ್ೊಟ್ಟೆದ್ನಾರೆ.  4-5 ವಷಾದ ಹಂದ್ ೆ Joint Venture  ಗೆ್ ಕ್ೊಡತತ್ುೆೇವೆಂದತ ಶೆೇ.75ರಷತೆ 
ಅಂಗಡಿಗಳೆಲನಿ ಖನಲಿಯನಗಿವೆ. ಇನತು 25-30 ಜನರತ ಅಂಗಡಿಯನತು ನಡಸೆತತಿುದ್ನಾರ.ೆ ಅವರಿಗೆ್ 
ಏನೂ ಸೌಕಯಾವಿಲಿ.  ಕಟೆಡ ಕ್ನಮಗ್ನರಿ ಎರಡತ ವಷಾದಲಿಿ ಪೂಣಾಗ್ೂೆಳಿಬೆೇಕ್ನಗಿತ್ತು ಅದೂ 
ಆಗಲಿಲಿ.  ಅಲಿಿ ಶೌಚನಲಯ ಇಲಿ, ಭ್ದರತ್ೆ ಇಲಿ, ಕಟೆಡ ಸೂೆೇರತತಿುದ್ೆ.  ಕಟೆಡವೆೇ ಅಲಿಲಿಿ ಭನಗವನಗಿ 
ಕ್ೆಳಗ್ೆ ಬಿದತಾ ಒಡದೆತ ಹೂೆೇಗತತಿುದ್ೆ.  ಮತಂಚೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲಿಿ ಇದ್ೊಂದತ ಹೆಸರನಂತ್ ಜನಗವನಗಿತ್ತು.  
ಇಂದರನನಗರದ ಬಿ.ಡಿ.ಎ., ಕ್ನಂಪ್ೆಿಕಸನತು ಜನರತ ಹತಡತಕಕ್ೂೆಂಡತ ಹೊೇಗತತಿುದಾರತ.  ಇವತ್ತು 
ಏರ್ನಗಿದೆ್ ಎಂದರೆ, ಪ್ೊಲಿೇಸರತ ಅವರ ಗ್ನಡಿಗಳರೆ್ುಲನಿ ರಸೆುಯಲಿಿ ತ್ಂದತ ನಲಿಿಸತತ್ನುರ.ೆ ಅಲಿಿನ 
ಅರೆ್ೈತಿಕ ಚಟತವಟ್ಟಕ್ೆಗಳ ಬಗೆ್ೆ ನಮಗ್ೆ ಹೆೇಳಿದ್ೆಾ, ಈ ಎಲನಿ ಕ್ನಯಾಕರಮಗಳನಗತತಿುವೆ.  25 
ಅಂಗಡಿಗಳಿವೆ, ಅವರತ ಕ್ೊೇವಿಡಚ-19ನಲೂಿ ಬನಡಿಗೆ್ ಕಟ್ಟೆದ್ನಾರೆ.  ಅಂಗಡಿ ಬನಗಿಲತ 
ಹನಕಕ್ೊಂಡಿದಾರೂ ಅವರೆಲಿರತ ಬನಡಿಗೆ್ ಕಟ್ಟೆದ್ನಾರೆ. 30 ವಷಾದಂದ ಅಲಿಿಯೇ ಇದ್ನಾರ.ೆ  ಅವರಿಗೆ್ 
ತ್ನತ್ನೆಲಿಕವನಗಿ ಮನಡಿಕ್ೊಡತತ್ೆುೇವೆಂದತ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಹೆೇಳಿದ್ನಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರಿಗ್ ೆ ಆ ಭನಗಯವೆೇ 
ಬರಲಿಲಿ.  ಅವರೇೆನತ ಪ್ನಪ ಮನಡಿದಾರೊೇ ಗ್ೂೆತಿುಲಿ. ರ್ನರೆ್ೇರ್ನದರೂ ಹೇೆಳಿದಾರೆ ದಯವಿಟತೆ ಮನನಯ 
ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಯವರತ ಬೇೆಕ್ನದರೆ ಒಂದಷತೆ ;  

 ಶ್ರೇ ಬಸವರನಜ ಬೊಮನಾಯಿ:- ಮನನಯ ವಂೆಕಟೆೇಶಚರವರೆೇ, ಬೆೇಡ ಬಿಡಿ. ನೇವು 
ಯನವನಗಲೂ ಫೂೆೇಟೂೆೇ ತ್ೊೇರಿಸತತಿುೇರಿ.  

 ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ. ವೆಂಕಟೆೇಶ:- ಬೆೇಕ್ನದರೆ City Tour ಹೊೇಗ್ೂೆೇಣ. ರ್ನನತ ಅವರೆಲಿರನೂು 
ಕರದೆತಕ್ೊಂಡತ; ರ್ನನತ ಫೂೆೇಟೂೆೇ ಕ್ೂೆಟ್ಟೆದಾರಲಿಿ ಏರ್ನದರೂ ತ್ಪಿಪದಾರ ೆ. . .  
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ಶ್ರೇ ಬಸವರನಜ ಬೊಮನಾಯಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅವರತ ಯನವುದ್ೆೇ ಪರಶೆುಗೂ 
ಫೊೇಟೂೆೇ ಸಮೇತ್ ಬಂದರತತ್ನುರೆ.  ಆದಾರಿಂದ ಫೊೇಟೂೆೇಗಳನತು ಆಮೇಲ ೆ ಕ್ೊಟತೆ ಕಳುಹಸಿ 
ಎಂದತ ಹೆೇಳುತಿುದ್ೆಾೇರ್ೆ ಅಷ್ೆೆೇ. ಯನವನಗಲೂ ಫೊೇಟೊೇ ಇಲಿದ್ೆೇ ನಮಾ ಪರಶೆುಗಳೆೇ ಇರತವುದಲಿ. 
That is your speciality. 

ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ. ವೆಂಕಟೆೇಶ:- ಇಲಿ, ಅಲಿಿರತವುದ್ೇೆ ಅದತ.  ಅಲಿಿ ಜನರತ ಬಹಳ; 

ಶ್ರೇ ಜೆ.ಸಿ. ಮನಧತಸನಾಮಿ:- ಮನನಯ ವೆಂಕಟೆೇಶಚರವರೇೆ, ಎಫಚ.ಐ.ಆರ್ಚ ನಲಿಿಯೇ ಸನಕ್ಷಿ 
ಒದಗಿಸಬನರದತ.  ಚನಜಚಾಶ್ೇಟಚ ಆದಮೇಲೆ ಒದಗಿಸತವಿರಂತ್ ೆಅದನತು ನೇವೇೆ ಇಟತೆಕ್ೂೆಂಡಿರಿ. 

ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ. ವೆಂಕಟೆೇಶ:- ನೇವು bad case ಗೆ್ ಒಳೆಿಯ ಲನಯರ್ಚ ಎಂದತ ರ್ನನತ 
ಸತಮನರತ ಸಲ ಹೆೇಳಿದ್ೆಾೇರ್ೆ.  ಈ ಸಕ್ನಾರ ನಮಾನುಟತೆಕ್ೊಂಡತ ನಮಿಾಂದ ಇದರೆ್ುಲನಿ ಹೆೇಳಿಸತತ್ನುರೆ.  

ಶ್ರೇ ಜೆ.ಸಿ. ಮನಧತಸನಾಮಿ:- ಲನಯರ್ಚಗಳು ಯನವನಗಲೂ bad case ಅರೆ್ುೇ 
ತ್ೆಗೆ್ದತಕ್ೂೆಳುಿವುದತ. 

ಶ್ರೇ ಬಸವರನಜ ಬೊಮನಾಯಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, . . . 

(ಈ ಹಂತ್ದಲಿಿ ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ ಡನ. ಕ್ೆ. ಗ್ೊೇವಿಂದರನಜ ರವರತ ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಯವರಿಗ್ೆ 
ಹೆೇಳಲನತವನದರತ) 

ಇದರಲಿಿ ನಮಾದ್ೆೇರ್ನದರೂ ಇದ್ೆಯೇ? ಏರ್ನದರೂ ಇದಾರ ೆಮನತ್ರ್ನಡಿ ಬೆೇಕ್ನದರ ೆಅವಕ್ನಶ 
ಕ್ೊಡತತ್ುೆೇರೆ್.  

ಡನ: ಕ್.ೆ ಗ್ೊೇವಿಂದರನಜ:- ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಯವರೇೆ, ಮನಹತಿ ಕ್ೂೆಡತತಿುದ್ೆಾೇರ್ೆ. 

ಶ್ರೇ ಬಸವರನಜ ಬೊಮನಾಯಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಹೆಚತಚ ಕಡಿಮ ಯನವುದರಲಿಿ 
ಯನಯನಾರತ ಇದ್ನಾರೆ ಎಂದತ ನನಗ್ ೆ ಮನಹತಿ ಇರತತ್ುದ್ೆ.  ಕ್ೆಲವೊಂದನತು ನೇವು ನನಗ್ ೆ
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ಗ್ೊತಿುಲಿದ್ೆೇ ಬಹಳ ಮನಡಿರತತಿುೇರಿ. ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಬಹಳ ಪರಮತಖ್ವನದ ಪರಶೆುಯನತು ಎತಿುದ್ನಾರ.ೆ  
ಒಂದತ ಪರಮತಖ್ವನದ ಪ್ನರಪಟ್ಟಾ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲಿಿ. ಈಗಂತ್ೂ ಅದತ commercially ಮೊದಲತ 
ಕಟ್ಟೆದಾಕೆಂತ್ ಈಗ ಜನಸಿು ಬೆಲ ೆಇದ್ೆ. ಅದರ ಬಗ್ೆೆ P.P.P., model ಅಡಿಯಲಿಿ ಇದನತು ಅಭಿವೃದಧ 
ಮನಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ ಸತಮನರತ 2016ರಲಿಿ ಒಂದತ ನಣಾಯವನಗಿತ್ತು.  ಅದನತು M/s. 
M.K.Embassy Land Developers Pvt. Ltd., ಗೆ್ ಕ್ೊಟ್ಟೆದಾರತ.  ಆ ಸಂದಭ್ಾದಲಿಿ ಈ ರಿೇತಿ 
3-4 ಬಿ.ಡಿ.ಎ ಕ್ನಂಪ್ೆಿರ್ಸಚಗಳನತು ಪ್ೆೈವೆೇಟ ಗೆ್ ಕ್ೊಡತವ ತಿೇಮನಾನವನಗಿ ಬಹಳ ಗಲನಟೆಯನಗಿ, 
ಒಂದ್ೇೆ ಕಂಪನಗ್ ೆ ಎಲಿವೂ ಹೆೇಗ್ ೆ ಹೊೇಯಿತ್ತ, ಏತ್ಕ್ೆೆ ಕ್ೂೆಟೆರತ ಎಂದತ ಇದ್ೆೇ ಸದನದಲಿಿ 
ಪರಶೆುಗಳನಗಿತ್ತು.  ಈಗ ಅದರ ಕ್ೆಲಸ ನಂತಿದ್.ೆ  ಈ ಕಡ ೆಅದರ ಕ್ೆಲಸ ಪೂತಿಾಯೂ ಆಗಿಲಿ, ಅದರ 
demolition  ಕೂಡ ಪೂತಿಾಯನಗಿಲಿ, ಒಂದತ ರಿೇತಿಯ ಅತ್ಂತ್ರ ಸಿಥತಿ ಇದ್ೆ.  

(ಮತಂದತ) 

(409) 17-03-2022 KH/GR  11-40  
(ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಥತಿ) 

ಶ್ರೇ ಬಸವರನಜ ಬೊಮನಾಯಿ (ಮತಂದತ):-  

ರ್ನವು ಇದರ ಬಗೆ್ೆ ಸಂಪೂಣಾವನಗಿ ಪರಿಶ್ೇಲರ್ ೆಮನಡತತ್ೆುೇವ.ೆ 2016ರೆ್ೇ ಸನಲಿನಂದ ಇರತವುದನತು 
2019ರೆ್ೇ ಸನಲಿಗ್ ೆನಲಿಿಸಿದ್ನಾರೆ. ಈಗ ಮತ್ೆು 3 ವಷಾ ಆಗಿದ್.ೆ ಈಗ ಅವರರೆ್ುೇ ಮತಂದತವರೆಸಬೆೇಕ್ೆೇ, 
ಏನತ ಮನಡಬೇೆಕ್ೆನತುವ ಬಗೆ್ೆ ಹಲವನರತ ಪರಶೆುಗಳನತು ಇಟತೆಕ್ೊಂಡತ ನನಗ್ ೆ ಕಡತ್ವನತು 
ಕಳುಹಸಿದಾರತ. ರ್ನನತ ಸಂಬಂಧಪಟೆ ಎಲನಿ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳನತು ಕರಸೆಿ ಕೂಡಲೇೆ ನಣಾಯ 
ಮನಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ ಮತಖ್ಯ ಕ್ನಯಾದಶ್ಾಯವರಿಗ್ ೆತಿಳಿಸಿದ್ೆಾೇರ್.ೆ ಆದಷತೆ ಬೆೇಗ ಅಲಿಿಂದ ವರದಯನತು 
ತ್ರಿಸಿಕ್ೊಂಡತ ಒಂದತ ನಣನಾಯಕ ತಿೇಮನಾನವನತು ಮನಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ Ultimately, ನಮಾ goal 
ಏರೆ್ಂದರೆ, ಬಿ.ಡಿ.ಎ., ಕ್ನಂಪ್ೆಿರ್ಸಚ, ಇಂದರನ ನಗರ ಸಂಪೂಣಾವನಗಿ ಇವತಿುನ ಅವಶಯಕತ್ೆಗೆ್ 
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ಅನತಗತಣವನಗಿ ಅದನತು ಆಧತನಕವನಗಿ ಕಟತೆವುದಕ್ೆೆ ಎಲನಿ ರಿೇತಿಯ ನಣನಾಯಕ ಕರಮಗಳನತು 
ರ್ನವು ತ್ೆಗೆ್ದತಕ್ೂೆಳುಿತ್ೆುೇವೆ.  

ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವೆಂಕಟೆೇಶ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇದನತು ಸನಾಗತ್ ಮನಡತತ್ೆುೇರೆ್. ಈಗ 
ಇರತವಂತ್ಹ 26 ಅಂಗಡಿಗಳೇೆನವೆ, ಅವರತ ಅಲಿಿ ಇರತವುದಕ್ೆೆ ಆಗತತಿುಲಿ. ಎಲನಿ ಬಿದತಾ 
ಹೊೇಗತವುದತ, ಸೂೆೇರತವುದತ, ಶೌಚನಲಯದ ವಯವಸಥೆ ಇಲಿ, ನವಾಹಣೆ ಇಲಿ, ಸಕೊಯರಿಟ್ಟ ಇಲಿ, ಅಲಿಿ 
ಯನರತ ಇಲಿ. ದಯವಿಟತೆ, ಅದರ ಕಡ ೆ ತ್ನವು ಕ್ನಳಜಿವಹಸಬೆೇಕತ. 26 ಅಂಗಡಿಯವರತ 40 
ವಷಾಗಳಿಂದ ಬನಡಿಗೆ್ ಕಟತೆತಿುದ್ನಾರ.ೆ ಇದನತು 2 ವಷಾ ಅಥವನ 3 ವಷಾಗಳಲಿಿ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆ ಎಂದತ 
ಅವರಿಗೆ್ ಆಶನಾಸರೆ್ ಕ್ೂೆಡಿ.  ಇಲಿದದಾರ ೆ ಕನಷೆಪಕ್ಷ ಕಿೇನ್ಚ ಮನಡಿಸಿಕ್ೂೆಡತವುದಕ್ನೆದರೂ ಕರಮ 
ವಹಸಬೆೇಕತ ಎಂದತ ತ್ಮಾನತು ಮನವಿ ಮನಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ  

ಶ್ರೇ ಬಸವರನಜ ಬೊಮನಾಯಿ (ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಗಳು):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ 
ಯತ.ಬಿ.ವೆಂಕಟೆೇಶಚರವರತ ಹೆೇಳಿರತವಂತ್ಹ ಸಲಹೆಗಳನತು ಕೂಡ ನಣಾಯದಲಿಿ ಪರಿಶ್ೇಲರೆ್ ಮನಡಿ, 
ಈಗ ಇರತವವರಿಗ್ ೆಯನವುದ್ೆೇ ತ್ೊಂದರಯೆನಗದಂತ್ ೆಕರಮಗಳನತು ತ್ೆಗೆ್ದತಕ್ೊಳುಿತ್ೆುೇರೆ್. 
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ಆ) ಚತಕೆ್ೆ ಗತರತತಿಲಿದ ಪರಶೆುಗಳಿಗೆ್ ಲಿಖಿತ್ ಮೂಲಕ ನೇಡಲನದ ಉತ್ುರಗಳು 

ಶ್ರೇ ಕ್ೊೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 
ದರ್ನಂಕ: 17ರೆ್ೇ ಮನರ್ಚಾ 2022 ಸಮೂಹ-4ರ ಲಿಖಿತ್ ಮೂಲಕ ಉತ್ುರಿಸತವ ಒಟತೆ 100 
ಪರಶೆುಗಳ ಪ್ೆೈಕ 18 ಪರಶೆುಗಳಿಗ್ೆ ಉತ್ುರಗಳನತು ಸದನದಲಿಿ ಮಂಡಿಸತತಿುದ್ೆಾೇರ್ೆ.  

(ಲಿಖಿತ್ ಮೂಲಕ ನೇಡಲನದ ಉತ್ುರಗಳನತು ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ್ೆ) 

೦೫. ಸಭನಪತಿಯವರ ಅನತಮತಿ ಮೇರೆಗ್ೆ ಪರಸನುಪಿಸಲಪಟ್ಟೆದಾ ವಿಷಯಕ್ೆೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ್               
    ಸಚಿವರ ಹೆೇಳಿಕೆ್ಗಳು  

ಅ) ವಿಷಯ: ರನಜಯದಲಿಿ ಕ್ನಯನಸರ್ಚ ಪಿೇಡಿತ್ರ ಸಂಖೆಯ ಹೆಚಚಳವನಗತತಿುರತವ ಬಗೆ್ೆ.  
* * * 

ಶ್ರೇ ಕ್ೊೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 
ಶ್ನಯವೆೇಳೆಯಲಿಿ ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ ಶ್ರೇ ಕ್.ೆಹರಿೇಶಚ ಕತಮನರ್ಚರವರತ ದರ್ನಂಕ:14-03-
2022ರಂದತ ಪರಸನುಪಿಸಿದ ಸೂಚರೆ್ಗ್ ೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ್ ಮನನಯ ಆರೂೆೇಗಯ ಮತ್ತು ಕತಟತಂಬ 
ಕಲನಯಣ ಹನಗೂ ವೆೈದಯಕೇಯ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ ಉತ್ುರವನತು ಸದನದಲಿಿ ಮಂಡಿಸತತಿುದ್ೆಾೇರ್ೆ. 

(ಸಚಿವರ ಹೆೇಳಿಕ್ೆಯ ಪರತಿಯನತು ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ್ೆ) 
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ಆ) ವಿಷಯ: ಕ್ೊೇಲನರ ಜಿಲನಿ ರ್ನಯಯನಲಯದ ಕಟೆಡ ಶ್ಥಿಲಗ್ೂೆಂಡತ ನೂತ್ನ ಕಟೆಡ  
                   ನಮನಾಣಕ್ೆೆ ರೂ.25.00 ಕ್ೂೆೇಟ್ಟ ಮಂಜೂರನಗಿದಾರೂ, ಕಟೆಡ ಕ್ನಮಗ್ನರಿ   
                   ಪ್ನರರಂಭ್ಗ್ೊಳಿದರತವ ಬಗೆ್ೆ.  

* * * 

ಶ್ರೇ ಕ್ೊೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 
ಶ್ನಯವೆೇಳೆಯಲಿಿ ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ ಶ್ರೇ ಗ್ೊೇವಿಂದರನಜತರವರತ ದರ್ನಂಕ:16-03-
2022ರಂದತ ಪರಸನುಪಿಸಿದ ಸೂಚರೆ್ಗ್ ೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ ೆ ಮನನಯ ಕ್ನನೂನತ, ಸಂಸದೇಯ 
ವಯವಹನರಗಳು ಮತ್ತು ಶನಸನ ರಚರೆ್ ಹನಗೂ ಸಣಣ ನೇರನವರಿ ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ ಉತ್ುರವನತು 
ಸದನದಲಿಿ ಮಂಡಿಸತತಿುದ್ೆಾೇರೆ್. 

(ಸಚಿವರ ಹೆೇಳಿಕ್ೆಯ ಪರತಿಯನತು ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ್ೆ) 
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06.  ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರ ವಿರತದಧ ಎಫಚ.ಐ.ಆರ್., ದ್ನಖ್ಲನಗಿರತವ ಬಗೆ್ೆ  
                        (ಮತಂದತವರೆದ ಚಚೆಾ) 

* * * 

ಶ್ರೇ ಎಸ್.ಎಲ್.ಭೊೇಜೇೆಗ್ೌಡ (ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್ಷೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ದಯಮನಡಿ, 
ಸದನದಲಿಿ ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಯವರತ, ಗೃಹ ಸಚಿವರತ ಮತ್ತು ಕ್ನನೂನತ ಸಚಿವರತ ಇದ್ನಾರ.ೆ 
ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಯವರ ಸಮಯ ಬಹಳ precious ಆಗಿದತಾ, ರ್ನನತ ತ್ಮಾ ಸಮಯವನತು 
ಹನಳು ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಹೂೆೇಗತವುದಲಿ. ಎಂತ್ಹ ವಿಚನರ ಇದ್ೆ ಎಂಬತದತ ತ್ಮಗ್ೆ ಗ್ೊತಿುದ್ೆ.  

ಶ್ರೇ ಬಸವರನಜ ಬೊಮನಾಯಿ (ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಗಳು):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ,  . . . 

ಶ್ರೇ ಎಸ್.ಎಲ್.ಭೊೇಜೇೆಗ್ೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇದನತು ರ್ನನತ sportive  
ಮತ್ತು compliment  ಆಗಿ ತ್ೆಗೆ್ದತಕ್ೊಳುಿತ್ುೆೇರೆ್. ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರತ ಯನರೆೇ ಬೆೇಕ್ನದರೂ 
ಇರಲಿ, ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರ ಸನಥನಕ್ೆೆ ಅದರದ್ೆೇ ಆದಂತ್ಹ ಪ್ನವಿತ್ರಯತ್ೆ ಇದ್ೆ; ಘನತ್,ೆ ಗ್ೌರವ 
ಇದ್ೆ. ಈ ರಿೇತಿ ಇದ್ನಾಗ ಸಭನಪತಿಯವರ ಮೇಲ ೆಒಂದತ ದೂರನತು ಕ್ೂೆಟೆಂತ್ಹ ಸಂದಭ್ಾದಲಿಿ ಆ 
ಸಂಬಂಧಪಟೆ ಅಧಿಕ್ನರಿ ಯನರೆೇ ಇರಬಹತದತ, that Investigating Officer should he 
not aware of the situation?  ಏರೆ್ಂದತ ರೆ್ೂೇಡಬೆೇಕಲಿವೆೇ? ಮನನಯ ಕ್ನನೂನತ ಸಚಿವರೆೇ, 
ಏನನೂು ರೆ್ೂೇಡದ್ೆೇ ಏಕ್ನಏಕ ಯನರನದರೂ ದೂರತ ಕ್ೊಟೆರೆ, ಎಫಚ.ಐ.ಆರ್., ಹನಕ, ನಂತ್ರ 
ವಿಚನರಣ ೆ ಮನಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ ಸತಪಿರೇಂ ಕ್ೂೆೇಟಚಾ ತಿೇಮನಾನ ಇದ್ೆ. ಅದನತು ರ್ನವು ಒಪತಪತ್ೆುೇವೆ. 
ಅದರಲಿಿ ಎರಡರೆ್ೇ ಮನತಿಲಿ. ಇಲಿಿ ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರ ಮೇಲೆ ದೂರತ ಬಂದದ್.ೆ ಇದರ 
ಜೊತ್ೆಗೆ್ he was not in the station. He was very much known to the same 
Officer. ಏಕ್ೆಂದರ,ೆ ಅವರಿಗ್ ೆಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರ ಟೂರ್ಚ ಪ್ೊರೇಗ್ನರಂ ಅನತು ಕ್ೊಡತತ್ನುರೆ. ಆ 
ಟೂರ್ಚ ಪ್ೂೆರೇಗ್ನರಂನಲಿಿ ಅವರತ ಹೆೇಗ್ ೆಟನರವಲ್ಚ ಮನಡತತ್ನುರ ೆಎನತುವುದನತು ಸಂಬಂಧಪಟೆ 4 ರಿಂದ 
5 ಎಸ್.ಪಿ., ಯವರಿಗ್ ೆಬೆಂಗಳೂರಿನವರಗೊ ಗ್ೊತಿುದ್.ೆ  But, on that day he (Hon’ble 
Chairman) was very much in Bengaluru and he held a meeting at 12 O’ಚ
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Clock.  Meeting ಆಗಿರತವಂತ್ಹ ವಿಚನರ ಅವರಿಗ್ ೆ ಗ್ೊತಿುದಾರೂ ಕೂಡ ಆ ರಿೇತಿಯ ದೂರತ 
ಕ್ೊಟೆಂತ್ಹ ಸಂದಭ್ಾದಲಿಿ first citizen of the State ಬಳಿಯಲಿಿ ಅನತಮತಿ ತ್ೆಗೆ್ದತಕ್ೊಂಡತ, 
ಏನತ ಮೂವಚ ಮನಡಬೇೆಕ್ೊೇ, ಅದನತು ಮನಡಬೇೆಕತ. ನಂತ್ರ investigation ಮನಡಬೇೆಕತ. 
Forthwith he has filed F.I.R., and by 2 O’Clock in the midnight ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರಿಗ್ ೆ ಕ್ನಲ್ಚ ಮನಡಿ ಈ ರಿೇತಿ ನನುಂದ ತ್ಪ್ನಪಗಿದ್ ೆ ಎಂದತ ಒಬಬ ಅಧಿಕ್ನರಿ 
ಹೆೇಳಬೆೇಕ್ನದರೆ, ಅದನತು ಇಡಿೇ ಸದನ ಒಕ್ೂೆೆರಲಿನಂದ ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರ ಪರಿಸಿಥತಿಯೇ ಈ 
ರಿೇತಿಯನದ ಮೇಲೆ ಸನಮನನಯ ಮನತಷಯನಗ್ ೆಯನವ ರಿೇತಿಯನಗತತ್ುದ್ೆ ಎಂದತ ದಯಮನಡಿ ತ್ನವು 
ಯೇಚರೆ್ ಮನಡಬೇೆಕತ. ಹನಗ್ನಗಿ, ತ್ಮಗ್ೆ ಈ ವಿಚನರದ ಬಗೆ್ೆ ರ್ನನತ ಹೆಚತಚ ಹೆೇಳುವುದಕ್ೆೆ 
ಹೊೇಗತವುದಲಿ. ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರಿಗ್ ೆಈಗ ಆಗಿರತವಂತ್ಹ ವಿಚನರ ಸನಮನನಯ ಮನತಷಯನಗ್ ೆ
ಬಂದಂತ್ಹ ಸಂದಭ್ಾದಲಿಿ ಆ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳಿಗ್ೆ ಮತ್ತು I.O., ಮೇಲೆ ಕರಮ ತ್ೆಗೆ್ದತಕ್ೊಳಿಬೇೆಕ್ನಗತತ್ುದ್ೆ. 
ಅದತ ಯನರೂ ಬೆೇಕ್ನದರೂ ಇರಲಿ. ಇದನತು ಮನನಯ ಗೃಹ ಸಚಿವರ ಹತಿುರ ಚಚೆಾ ಮನಡಿದ್ನಗ 
ರ್ನನತ 3 ದವಸಗಳಲಿಿ ಉತ್ುರ ಕ್ೂೆಡತತ್ುೆೇರೆ್ ಮತ್ತು ಕರಮ ತ್ಗೆ್ೆದತಕ್ೂೆಳುಿತ್ುೆೇರೆ್ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದಾರತ. 
ಮೊರೆ್ುಯ ದವಸ ಒಬಬ ಸಬಚ-ಇನ್ಸಚಪ್ೆಕೆರ್ಚ ಅನತು ಅಮನನತ್ತ ಮನಡಿದ್ನಾರ ೆ ಎಂದತ ಒಂದತ 
ಪತಿರಕ್ೆಯಲಿಿ ಬಂದರತವುದನತು ರ್ನನತ ಓದದ್ೆ. ಇಲಿಿ Atrocity Case ಇರತವಂತ್ಹದ್ನಾಗಿದ್.ೆ 
Atrocity Case ಗೆ್ ಸಬಚ-ಇನ್ಸಚಪ್ೆಕೆರ್ಚಗೆ್ ಏನತ ಸಂಬಂಧ? I.O., is the Dy.S.P., and 
above rank.  ಇದರ ಬಗೆ್ೆ ತ್ಮಗೂ ಗ್ೊತಿುದ್ೆ, ನಮಗೂ ಗ್ೂೆತಿುದ್ೆ. ಎಲಿರಿಗೂ ಗ್ೊತಿುದ್.ೆ ಹನಗ್ನಗಿ 
Dy.S.P., ಯವರ ಮೇಲೆ ಕರಮವಹಸಿದಾರೆ ರ್ನವು ಒಪಿಪಕ್ೂೆಳುಿತಿುದ್ೆಾವು. ಇದನತು Writer 
ಬರೆಯತವುದತ ಎಂದತ ನಮಗೂ, ನಮಗೂ ಗ್ೂೆತಿುದ್.ೆ ಹನಗ್ನಗಿ, ದಯಮನಡಿ ಕ್ೆೈಮತಗಿದತ ಪ್ನರಥಾರ್ೆ 
ಮನಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ ಇದತ ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರ ಪಿೇಠಕ್ೆೆ ಆಗಿರತವಂತ್ಹದತಾ. ಆ ಪಿೇಠದಲಿಿ ಮನನಯ 
ಬಸವರನಜ ಶ್ವಲಿಂಗಪಪ ಹೊರಟ್ಟೆಯವರತ ಇರಬಹತದತ ಅಥವನ ಬೆೇರ ೆ ಯನರೂ ಬೆೇಕ್ನದರೂ 
ಇರಬಹತದತ. ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರ ಸನಥನಕ್ೆೆ ಈ ರಿೇತಿ ಮನಡಿರತವಂತ್ಹ ಸಂದಭ್ಾದಲಿಿ 
ಸಂಬಂಧಪಟೆ ಅಧಿಕ್ನರಿಯನತು forthwith ಅವರನತು ಅಮನನತ್ತ ಮನಡಿ, ವಿಚನರಣೆಗ್ ೆ
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ವಹಸಿಕ್ೊಡಿ ಎನತುವಂತ್ಹದತಾ ಎಲನಿ ಮನನಯ ಸದಸಯರತಗಳ ಒಕ್ೊೆರಲಿನ ಮನತ್ತ. ದಯಮನಡಿ 
ಇದಕ್ೆೆ ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಯವರತ ಉತ್ುರ ಕ್ೂೆಡಬೇೆಕತ. 

ಶ್ರೇ ಬಸವರನಜ ಬೊಮನಾಯಿ (ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಗಳು):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರ ಸನಥನ ಬಹಳ ಪರಮತಖ್ವನಗಿರತವಂತ್ಹದತಾ, protocol ನಲಿಿ after the 
Governor ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರ ಸನಥನ ಇದ್ ೆ ಮತ್ತು ಇದಕ್ೆೆ ಕ್ನನೂನತ ಕೂಡ ಇದ್ೆ. 
Constitutional Heads ಗಳ ಮೇಲ ೆ ಕರಮಗಳನತು ತ್ೆಗೆ್ದತಕ್ೂೆಳಿಬೆೇಕ್ನದರೆ ಏರೆ್ಲನಿ 
procedure follow ಮನಡಬೇೆಕತ, let it be a Minister, Chief Minister, Speaker, 
ಸಭನಪತಿಯವರತ, ಮನನಯ ಗ್ೌವನಾರ್ಚ - ಈ ಎಲನಿ Constitutional Heads ಗಳಿಗ್ೆ ಆ 
ರಿೇತಿಯ ಒಂದತ insulation ಇದ್ೆ. ಆದರೆ, ಕ್ನನೂನತ ಪರಕ್ನರ ಕರಮ ತ್ೆಗೆ್ದತಕ್ೊಳಿಬೆೇಕತ. 
ಕರಮವನತು ತ್ೆಗೆ್ದತಕ್ೊಳುಿವುದಕೆಂತ್ ಮತಂಚ ೆಏನತ procedure follow ಮನಡಬೆೇಕ್ೊೇ, ಅದನತು 
ಫನಲೂೆೇ ಮನಡಬೇೆಕ್ನಗತತ್ುದ್ೆ. ಈ ವಿಚನರ ನನಗ್ ೆತಿಳಿದ ತ್ಕ್ಷಣ ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರ ಹತಿುರ 
ಮನತ್ರ್ನಡಿದ್ಾೆೇರ್.ೆ ಇಲನಖೆಯ ಹರಿಯ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳ ಜೊತ್ ೆ ಕೂಡ ಮನತ್ರ್ನಡಿದ್ಾೆೇರೆ್. 
ಅಷ್ೊೆತಿುಗ್ನಗಲೇೆ ರನತಿರ ಆಗಿಬಿಟ್ಟೆತ್ತು. ಇದಕ್ೆೆ ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರತ ಹೆೈಕ್ೊೇಟಚಾಗೆ್ ಹೊೇಗಿ 
ತ್ಡಯೆನಜೆ್ಞಯನತು ತ್ಂದದ್ನಾರೆ. ಇದರಲಿಿ ಖ್ಂಡಿತ್ವನಗಿಯೂ procedure follow 
ಆಗಿಲಿವೆನತುವುದತ ಮೇಲೂೆುೇಟಕ್ೆೆ ಕಂಡತ ಬಂದದ್ೆ. ಅದಕ್ನೆಗಿ ಮನನಯ ಗೃಹ ಸಚಿವರತ ಯನವ 
ಇನ್ಸಚಪ್ೆಕೆರ್ಚ ಎಫಚ.ಐ.ಆರ್., ದ್ನಖ್ಲತ ಮನಡಿದ್ನಾರೂೆೇ, ಅವರ ಮೇಲೆ ಕರಮ ತ್ೆಗೆ್ದತಕ್ೂೆಂಡಿದ್ನಾರೆ. 
ತ್ನವು ಹೆೇಳಿದ ಹನಗೆ್ I.O., ಆಗಿರತವವರತ Dy.S.P., ಇರತತ್ನುರ,ೆ A.C.P., ಇರತತ್ನುರ.ೆ ಇವರ 
ಮತಖನಂತ್ರವೇೆ ಇದತ ಆಗಬೆೇಕ್ನಗತತ್ುದ್ೆ. ಇದರ ಬಗ್ೆೆ ಏನತ ವಿಚನರಣೆ ಮನಡಿದ್ನಾರೆ, ಏನತ ವರದ 
ಕ್ೊಟ್ಟೆದ್ನಾರೆ; ಅವರ ಮೇಲ ೆನಜವನಗಿಯೂ ಎಫಚ.ಐ.ಆರ್.,ಗೆ್ ಅನತಗತಣವನಗಿಯೇ ಏರ್ನದರೂ ಕರಮ 
ತ್ೆಗೆ್ದತಕ್ೂೆಳುಿತಿುದ್ನಾರೆಯೇ, ಎಲಿವನೂು ಕೂಡ ಪರಿಶ್ೇಲರೆ್ ಮನಡತತ್ುೆೇರೆ್. ಏಕ್ೆಂದರೆ, ನನು ಹತಿುರ 
ಯನವುದ್ೆೇ ಮನಹತಿಗಳು ಇಲಿ. ಇದರ ಬಗೆ್ೆ ಪರಿಶ್ೇಲರೆ್ ಮನಡಿ, ಖ್ಂಡಿತ್ವನಗಿಯೂ ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರ ಹತದ್ೆಾಯನತು ಎತಿು ಹಡಿಯತವುದಕ್ೆೆ ಮತ್ತು ಈ ರಿೇತಿಯ ಘಟರೆ್ ಇರ್ೂೆುಂದತ ಬನರಿ 
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ಮರತಕಳಿಸಬನರದ್ನೆತುವ ಸಲತವನಗಿ ಏರೆ್ಲನಿ ಕರಮಗಳನತು ತ್ೆಗೆ್ದತಕ್ೊಳಿಬೆೇಕ್ೂೆೇ ಅದನತು 
ಖ್ಂಡಿತ್ವನಗಿಯೂ ತ್ೆಗೆ್ದತಕ್ೊಳುಿತ್ೆುೇರ್ೆ. ಹನಗೆ್ಯೇ ಆ ಪತಿರಕ್ನ ವರದಯನತು ಸಹ ಪರಿಶ್ೇಲರೆ್ ಮನಡಿ 
ಕರಮ ತ್ೆಗೆ್ದತಕ್ೂೆಳುಿತ್ುೆೇರೆ್.  

ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವೆಂಕಟೆೇಶ (ರ್ನಮನದ್ೆಾಶನ ಹೊಂದದವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಆ 
ರಿೇತಿ ಏನಲಿ. ಒಂದತ ಮನತ್ತ. ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರತ ಮಹನಭನರತ್ ಫನಲೂೆೇ 
ಮನಡತತಿುದ್ನಾರೂೆೇ, ರನಮನಯಣ ಫನಲೂೆೇ ಮನಡತತಿುದ್ನಾರೂೆೇ ಎಂಬತದತ ನನಗ್ ೆಗ್ೊತಿುಲಿ. ಏಕ್ೆಂದರ,ೆ 
ಅವರತ ಒಂದತ ಕಡೆ ಧೃತ್ರನಷರ ಆಗಿದ್ನಾರ,ೆ ಇರ್ೂೆುಂದತ ಕಡ ೆ ದಯನಮರಣದ ನರಿೇಕ್ಷೆಯಲಿಿದಾ 
ಭಿೇಷಾರಂತ್ ೆಆಗಿಹೂೆೇಗಿದ್ನಾರೆ. ಇಷ್ನೆದರೂ ಇದನತು ಸಕ್ನಾರ ಸರಿಯನಗಿ ಗಮನಕ್ೆೆ ತ್ೆಗೆ್ದತಕ್ೂೆಂಡಿಲಿ 
ಎಂದತ . . . 

ಶ್ರೇ ಜೆ.ಸಿ.ಮನಧತಸನಾಮಿ (ಕ್ನನೂನತ, ಸಂಸದೇಯ ವಯವಹನರಗಳು, ಶನಸನ ರಚರೆ್ ಹನಗೂ 
ಸಣಣ ನೇರನವರಿ ಸಚಿವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಯತ.ಬಿ.ವೆಂಕಟೆೇಶಚರವರತ 
ರನಮನಯಣದ ಪ್ನತ್ರದ ಬಗ್ೆೆ ಹೆೇಳಲಿಲಿ. ಎರಡತ ಸಹ ಮಹನಭನರತ್ದ ಪ್ನತ್ರಗಳೇೆ ಆಗಿವ.ೆ  

ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವೆಂಕಟೆೇಶ:- ಮನನಯ ಜೆ.ಸಿ.ಮನಧತಸನಾಮಿಯವರೇೆ, ಆಯಿತ್ತ. ಎರಡೂ 
ಮಹನಭನರತ್ದ ಪ್ನತ್ರಗಳೆೇ. ತ್ನವು ಏನತ ಹೆೇಳಿದರೆ ಅದತ. ತ್ಮಾ ಮನತ್ತ ಸವಾಜ್ಞರ ವನಕಯ ಎಂದತ 
ಹೆೇಳಿಬಿಟ್ಟೆದ್ೆಾೇರೆ್. ತ್ಮಗ್ೆ ರ್ನನತ ಜವನಬತ ಕ್ೊಡತವುದಲಿ. ಮನನಯ ಗೃಹ ಮಂತಿರಗಳು ಆವತಿುನ ದವಸ 
ಇನತು 3 ದವಸಗಳಲಿಿ ತ್ಮಗ್ೆಲನಿ ಸಮನಧನನ ಬರತವ ರಿೇತಿ ಉತ್ುರ ಕ್ೂೆಡತತ್ುೆೇವೆಂದತ ಹೆೇಳಿದರತ. 5 
ದನವನದರೂ ಇದರಲಿಿ ಏನತ ಮನಡಿದ್ನಾರ ೆಎಂದತ ಅರ್ೌನ್ಸಚ ಮನಡಿಲಿ.  

ಶ್ರೇ ಬಸವರನಜ ಬೊಮನಾಯಿ:- ಮನನಯ ಯತ.ಬಿ.ವಂೆಕಟೆೇಶಚರವರೆೇ ಅವರತ ಹೆೇಳಿದ್ನಾರೆ. 
ತ್ನವು ಮತ್ೂೆುಮಾ ಏಕ್ೆ ರಿಪಿೇಟಚ ಮನಡತತಿುೇರಿ?  
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ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವೆಂಕಟೆೇಶ:- ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಗೃಹ ಸಚಿವರತ ಏನತ 
ಹೆೇಳಿದ್ನಾರೆ ಎಂಬತದನತು ರ್ನನತ ಇನತು ಕ್ೆೇಳಿಲಿ. ತ್ನವು ಮನತ್ರ್ನಡಿದಾೇರಿ ಅಷ್ೆೆೇ. ಅವರತ ಇನೂು 
ಮನತ್ರ್ನಡಿಲಿ.  

ಶ್ರೇ ಅರಗ ಜ್ಞನರೆ್ೇಂದರ (ಗೃಹ ಸಚಿವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ 
ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಯವರತ ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರ ಸನಥನಮನನ; ನಮಾ ಬದಧತ್ೆ, ಇಡಿೇ ಸದನದ ಬದಧತ್ೆ; 
ತ್ಮಾ ಚಚೆಾ ಈ ಎಲಿದರ ಹರೆ್ುಲೆಯಲಿಿ ಹೆೇಳಿದ್ನಾರೆ. ರ್ನನತ ಕರಮ ತ್ೆಗೆ್ದತಕ್ೊಳುಿತ್ೆುೇರೆ್ಂದತ ಹೆೇಳಿದ್ೆಾ. 
ಇದರ ಬಗೆ್ೆ ವಿಚನರಣ ೆ ಮನಡಿದ್ೆಾೇವೆ. ಶ್ರೇ ಶ್ರೇಧರ್ಚ ವಿ. ಸತ್ನರೆ ಎನತುವ ಪ್ೊಲಿೇಸ್ಚ 
ಇನ್ಸಚಪ್ೆಕೆರ್ಚರವರನತು ಅಮನನತಿನಲಿಿಟತೆ ವಿಚನರಣೆಗ್ ೆಆದ್ೆೇಶ ಮನಡಿದ್ೆಾೇವೆ. ಅವರೇೆ ಎಫಚ.ಐ.ಆರ್.,ಗೆ್ 
ಕ್ನರಣ.  

ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವೆಂಕಟೆೇಶ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈ ಪ್ೂೆಲಿೇಸ್ಚ ಇನ್ಸಚಪ್ೆಕೆರ್ಚ   
ಕ್ೊೇವಿಡ-19 duty ನಲಿಿ ಇದಾರತ ಎನತುವಂತ್ಹ ನೂಯಸ್ಚ ಇದ್ೆ. ಇದರಲಿಿ ಅಮನಯಕರನತು 
ಬಲಿಪಶತ ಮನಡಬೇೆಡಿ.  

ಶ್ರೇ ಎಸ್.ಎಲ್.ಭೊೇಜೆೇಗ್ೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಎಫಚ.ಐ.ಆರ್., ಹನಕತವುದಕ್ೆೆ 
ಸಕಾಲ್ಚ ಇನ್ಸಚಪ್ೆಕೆರ್ಚಗೆ್ ಎಲಿಿ ಅಧಿಕ್ನರವಿದ್?ೆ 

 ಶ್ರೇ ಸಲಿೇಂ ಅಹಮದಚ (ಸಥಳಿೇಯ ಸಂಸೆಥಗಳ ಕೆ್ಷೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ 
ಕಳೆದ ಬನರಿ ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರಿಗೆ್ ಎಸ್.ಪಿ., ಯವರತ 3 ಗಂಟೆ ರನತಿರಯಲಿಿ ಫೂೆೇನ್ಚ ಮನಡಿ, 
ತ್ಮಾ ಮೇಲ ೆ ಎಫಚ.ಐ.ಆರ್., ದ್ನಖ್ಲತ ಮನಡಿದ್ೆಾೇವೆ ಎನತುವಂತ್ಹ ಉದಧಟತ್ನದ ಮನತ್ನತು 
ಹೆೇಳಿದ್ನಾರೆ. ಕ್ೊರೆ್ಯದ್ನಗಿ ರ್ನವು ಎಸ್.ಪಿ.,ಯವರ ಮೇಲೆ ಕರಮ ತ್ೆಗೆ್ದತಕ್ೂೆಳಿಬೆೇಕ್ೆಂದತ ಒತ್ನುಯ 
ಮನಡಿದ್ೆಾೇವ.ೆ ಈಗ ತ್ನವು “ಕ್ೆಳಗಿನವರನತು ಮನಡಿದ್ೆಾೇವ;ೆ ಅವರನತು ಮನಡಿದ್ೆಾೇವೆ, ಇವರನತು 
ಮನಡಿದ್ೆಾೇವ”ೆಚಎಂದತ ಹೆೇಳುವಂತ್ಹದತಾ ಸರಿಯಲಿ. ಎಫಚ.ಐ.ಆರ್., ದ್ನಖ್ಲನಗಲಿ. ರೆ್ೇರವನಗಿ ಅವರೆೇ 
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ಮನತ್ರ್ನಡಿದ್ನಾರೆ. He is the authority.  ತ್ನವು ಅವರ ಮೇಲೆ ಕರಮ ತ್ೆಗೆ್ದತಕ್ೂೆಳುಿವುದನತು 
ಬಿಟತೆ, ಕ್ೆಳಗಿನವರ ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಏನತ ಕರಮ ತ್ೆಗೆ್ದತಕ್ೊಂಡಿದಾೇರನ, ಇದತ ಸರಿಯಲಿ.   

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕೆ್.ಹರಿಪರಸನದಚ (ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 
ಸದನದಲಿಿ ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಯವರತ ಸಹ ಇದ್ನಾರ.ೆ ಈ ವಿಷಯ ಬಹಳ ಗಂಭಿೇರವನಗಿ 
ಚಚೆಾಯನಯಿತ್ತ. ಚಚಾೆ ಮನಡಿ ಸಂಬಂಧಪಟೆ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕರಮ ತ್ಗೆ್ೆದತಕ್ೂೆಳಿಬೇೆಕ್ೆಂದತ 
ತಿೇಮನಾನವನಯಿತ್ತ. ಒಬಬ ದಲಿತ್ ಸಬಚ-ಇನ್ಸಚಪ್ೆಕೆರ್ಚ ಅನತು ಅಮನನತ್ತ ಮನಡಲನಗಿದ್ೆ. 
ಅಲಿಿರತವಂತ್ಹ ಎಲನಿ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳನತು ಅಮನನತ್ತ ಮನಡಬೇೆಕ್ನಗಿತ್ತು.  

ಶ್ರೇ ಜೆ.ಸಿ.ಮನಧತಸನಾಮಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, . . .  

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.ೆಹರಿಪರಸನದ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, no, no. ತ್ನವು ಅವರನತು ಬಲಿಪಶತ 
ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಆಗತವುದಲಿ. I am very sorry in this issue. ಎಲಿರನೂು ಮನಡಿ. ಯನವನಗ 
ಹರಕ್ಯೆ ಕತರಿ ಸಿಗತತ್ುದ್ೆ ಎಂದತ ಅದನತು ಬಲಿಪಶತ ಮನಡಿದರೆ ಆಗತವುದಲಿ.  

ಎರಡರೆ್ಯ ವಿಚನರವೆೇರ್ಂೆದರೆ, ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಯವರತ ಮತ್ತು ತ್ನವೂ ಕೂಡ 
ಸದನದಲಿಿ ಇದಾೇರಿ. ಈ ಸದನವನತು ಸಕ್ನಾರ ಗಂಭಿೇರವನಗಿ ತ್ೆಗೆ್ದತಕ್ೊಂಡಿಲಿ. ಮಂತಿರಗಳ 
ಸಮಾತ್ದಂದಲೊೇ, ಬೆೇರ ೆವಿಚನರವೊೇ ಏರೆ್ೂೇ ಎಂಬತದತ ನಮಗ್ೆ ಗ್ೂೆತಿುಲಿ. 7ರೆ್ೇ ತ್ನರಿೇಖಿನಂದ 
ಇವತಿುನವರಗೊ ಕೂಡ 1/3 ರಷತೆ ಪರಶೆುಗಳಿಗ್ೆ ಸಹ ಸಕ್ನಾರದಂದ ಉತ್ುರ ಬರತತಿುಲಿ. ಮನನಯ 
ಸದಸಯರತಗಳಿಗ್ ೆಕ್ನರಣ ಏನತ ಎಂಬತದನತು ತಿಳಿಸಿದರೆ ಬಹಳ ಸಂತ್ೂೆೇಷ.  

(ಮತಂದತ) 
(410)/17-3-2022/11-50/ಎಲ್ಚಎ/ಎಂಡಿ 

     ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗ್ೌಡ(ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್ಷೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಗಳೆ, ಈ ಪರಕರಣದಲಿಿ ಮನನಯ 
ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಗಳಲಿಿ ವಿನಂತಿ ಮನಡಿಕ್ೊಳುಿವುದ್ೇೆರ್ಂೆದರೆ, ಇಲಿಿ ಈಗ ಗೃಹ ಸಚಿವರತ ಮತ್ತು 
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ಕ್ನನೂನತ ಸಚಿವರತ ಇಬಬರೂ ಇದ್ನಾರ.ೆ ಒಂದತ ಠನಣೆಯಲಿಿ ಎಫಚಎಆರ್ಚ ದ್ನಖ್ಲನದರೆ, ಎಷತೆ 
ಗಂಟೆಯಳಗ್ ೆಎಸ್ಚಪಿ ಯವರಿಗ್ ೆಮನಹತಿಯನತು ಕ್ೊಡಬೇೆಕತ ಎನತುವುದತ ಎಲಿರಿಗೂ ಗ್ೂೆತಿುರತವ 
ತ್ಹ ವಿಚನರ. ಈ ವಿಚನರದ ಬಗೆ್ೆ ಎಸ್ಚಪಿ ಯವರಿಗ್ ೆಮನಹತಿ ಇದಾರೂ ಕೂಡ ಏಕ್ೆ ಎಸ್ಚಪಿ ಯವರತ 
ಕರಮ ತ್ೆಗೆ್ದತಕ್ೂೆಳಿಲಿಲಿ, ತ್ನಖೆಗ್ ೆಆದ್ೆೇಶ ಮನಡಲಿಲಿ? ಎಸ್ಚಐ ಅಥವನ ಸಕಾಲ್ಚ ಇನ್ಸಚಪ್ೆಕೆರ್ಚ ರವರತ 
ತಿಳಿದ್ೊ ತಿಳಿಯದ್ೂೆ ಅಥವನ ಯನರದ್ೊ ಒತ್ುಡಕ್ೆೆ ಮಣಿದತ ಎಫಚಐಆರ್ಚ ದ್ನಖ್ಲತ ಮನಡಿದ್ನಾರ.ೆ 
ಇಂತ್ಹ ವಿಚನರಗಳು ಎಸ್ಚಪಿ ಯವರಿಗ್ ೆತಿಳಿದ ತ್ಕ್ಷಣ ಅವರತ ನಮಾ ಕ್ೆಳಹಂತ್ದ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಈ 
ರಿೇತಿ ಮನಡಿದ್ನಾರ,ೆ ಅದಕ್ನೆಗಿ ರ್ನನತ ತ್ನಖೆಗ್ೆ ಆದ್ೆೇಶ ಮನಡಿದ್ೆಾೇರ್ೆ ಎಂದತ ಏಕ್ೆ ಹೆೇಳಲಿಲಿ? 
ಆದಾರಿಂದ ಎಸ್ಚಪಿ ಯವರಿಗೂ ಇದರಲಿಿ ಜವನಬನಾರಿ ಇದ್ೆ. ಆದಾರಿಂದ ಎಸ್ಚಐ ಮೇಲೆ ಮನತ್ರವಲಿ 
ಸಂಬಂಧಪಟೆ ಎಲನಿ ಅಧಿಕ್ನರಗಳ ಮೇಲೆ ತ್ನಖ ೆ ಮನಡಿ ಕರಮ ತ್ೆಗೆ್ದತಕ್ೂೆಳಿಬೆೇಕ್ೆಂದತ ರ್ನನತ 
ಒತ್ನುಯ ಮನಡತತ್ುೆೇರೆ್.  

     ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ತಿಪ್ಪೆೇಸನಾಮಿಯವರ ೆ ನಮಾ ವಿಷಯವನತು ನಯಮ ೬೮ಕ್ೆೆ 
convert   ಮನಡಲನಗಿದ್ೆ.  

    ಶ್ರೇ ಜೆ.ಸಿ.ಮನಧತಸನಾಮಿ(ಕ್ನನೂನತ ಮತ್ತು ಸಂಸದೇಯ ವಯವಹನರಗಳ ಸಚಿವರತ):-ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಗಳ,ೆ ಮನನಯ ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರನದ ಮನನಯ ಬಿ.ಕ್.ೆಹರಿಪರಸನದರವರತ ಹೆೇಳಿದ 
ವಿಷಯಕ್ೆೆ ಸಂಬಂಧಪಟೆ ಹನಗೆ್, ನರ್ುೆ ರ್ನನತ ವಿಧನನಸಭೆಯಲಿಿಯತ ಈ ರಿೇತಿ ಪರಶೆುಗಳಿಗ್ೆ ಉತ್ುರ 
ಕ್ೊಡದ್,ೆ ಸಮಯವನತು ತ್ೆಗೆ್ದತಕ್ೂೆಳುಿವುದತ, ಏರೆ್ೂ ಒಂದತ ಹೆೇಳುವುದನು ರ್ನನತ as 
Parliamentary Affairs and Legislation Minister ಆಗಿ tolerate ಮನಡತವುದಲಿ 
ಎಂದತ ಮನನಯ ಸಭನಧಯಕ್ಷರಿಗ್ೆ ಹೆೇಳಿದ್ೆಾೇರ್.ೆ ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಗಳ ಗಮನಕ್ೆೆ ಈ ವಿಚನರವನತು 
ತ್ಂದರಲಿಲಿ. ಅದಕ್ನೆಗಿ ಈಗ ಹೆೇಳುತಿುದ್ೆಾೇರೆ್. ಈ ರಿೇತಿ ಮನಡತವುದನತು ರ್ನನತ tolerate 
ಮನಡತವುದಲಿ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದ್ೆಾೇರ್.ೆ Including unstarred questions ಉತ್ುರ 
ಕ್ೊಡಲೇೆಬೇೆಕತ.  ನರ್ುೆ ದವಸ ಸತಮನರತ ಇನೂುರಕೂೆ ಹೆಚತಚ unstarred questions 
ಪರಶೆುಗಳಿಗ್ೆ ಕ್ೆೇವಲ ೯೫ ಪರಶೆುಗಳಿಗ್ೆ ಮನತ್ರ ಉತ್ುರಗಳು ಬಂದದಾವು. ಅದನತು ರ್ನರೆ್ೇ objection 
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ಮನಡಿದ್ೆಾೇರ್.ೆ  Government Offices are not supposed to behave like this 
with Legislature.  We are taking up action.   

     ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.ೆಹರಿಪರಸನದ(ಮನನಯ ವಿರೊೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಗಳ,ೆ ತ್ನವು 
ಹೆೇಳುವುದನತು ಒಪತಪತ್ೆುೇವ.ೆ ಸದನವನತು ಗಂಭಿೇರವನಗಿ ತ್ೆಗೆ್ದತಕ್ೊಳಿದದಾರೆ ಪರಶೆ್ುೇತ್ುರವೆ ಬೆೇಡ 
ಎಂದತ ಹೆೇಳಿಬಿಡಿ. ಸದಸಯರತ ಬೆಳಗ್ೆೆಯಿಂದ ರನತಿರವರಗೆ್ ೆ ಕಷೆಪಟತೆ ಮನಹತಿ ಸಂಗರಹ ಮನಡಿ 
ಪರಶೆುಯನತು ಕ್ೆೇಳಿರತತ್ನುರೆ. ಆ ಪರಶೆುಗಳಿಗ್ೆ ಉತ್ುರ ಕ್ೊಡದಷತೆ ಕ್ೆಲಸವನತು ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು 
ಮನಡತತ್ನುರ ೆ ಎನತುವುದ್ನದರ ೆ ನಮಾ ರನಜಯ ಯನವುದ್ೊ ಮಟೆಕ್ೆೆ ಹೂೆೇಗಬೇೆಕ್ನಗಿತ್ತು. ಸದಸಯರತ 
ಕ್ೆೇಳುವ ಪರಶೆುಗಳಿಗ್ೆ ಉತ್ುರವನತು ಕ್ೊಡಬನರದತ ಎನತುವ ಉದ್ನಸಿೇನತ್ ೆ ಇದಾರ ೆ ಪರಶೆ್ುೇತ್ುರ 
ಅವಧಿಯರೆ್ುೇ ತ್ೆಗೆ್ದತ ಬಿಡಿ. ರ್ನವು ಬೆೇರ ೆಏರ್ನದರೂ ಚಚಾೆ ಮನಡತತ್ುೆೇವೆ. ಅದರ ಬಗೆ್ೆ ಮನನಯ 
ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಗಳು ಏರ್ನದರೂ ಆಶನಾಸರೆ್ ಕ್ೊಡಬೇೆಕ್ಂೆದತ ಕ್ೆೇಳಿಕ್ೊಳುಿತ್ೆುೇರೆ್.  

     ಶ್ರೇ ಸಲಿೇಂ ಅಹಮದ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಗಳೆ, ತ್ನವು ಪರತಿ ದನ ಇಂತ್ಹ ಮಂತಿರಗಳು 
ಸದನದಲಿಿ ಕಡನಾಯವನಗಿ ಇರಬೇೆಕತ ಎಂದತ ಓದತತಿುೇರಿ. ಆದರೆ ಮಂತಿರಗಳು ಇರತವುದ್ೇೆ ಇಲಿ. ಇದರ 
ಬಗೆ್ೆ ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಗಳು ಒಂದತ ಆದ್ೆೇಶವನತು ಕ್ೊಡಬೇೆಕತ. ಪದ್ೇೆ-ಪದ್ೆೇ ರ್ನವು ಮನನಯ 
ರ್ನರನಯಣಸನಾಮಿಯವರಿಗ್ ೆಹೆೇಳಬೆೇಕ್ನಗತತ್ುದ್ೆ.  

     ಶ್ರೇ ಬಸವರನಜ ಬೊಮನಾಯಿ(ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಗಳು):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಗಳ,ೆ  ಈ 
ವಿಷಯದ ಬಗೆ್ೆ ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ ಹೆೇಳಿದರತ ಮತ್ತು ಸಂಸದೇಯ ವಯವಹನರ ಸಚಿವರತ 
ಈಗ್ನಗಲೆೇ ಅದರ ಬಗ್ೆೆ ಹೆೇಳಿದ್ನಾರ.ೆ ಇದನತು ರ್ನನೂ ಗಂಭಿೇರವನಗಿ ತ್ೆಗೆ್ದತಕ್ೂೆಂಡತ ಎಲನಿ 
ಇಲನಖಗೆಳ ಪರಧನನ ಕ್ನಯಾದಶ್ಾಗಳಿಗ್ ೆ ಸೂಚರೆ್ಯನತು ಕ್ೊಡತತ್ುೆೇರೆ್.  ಯನವುದ್ನದರೂ 
genuine ಆಗಿದಾರ ೆ ಅಥವನ state level ವಿಚನರಗಳನತು ಬಿಟತೆ ಇಲೆಿೇ ಸಿಗತವಂತ್ಹ ಎಲನಿ 
ಮನಹತಿಯನತು ಕೂಡಲೇೆ ಒದಗಿಸಬೆೇಕ್ೆಂದತ ತಿಳಿಸಿದ್ೆಾೇರ್.ೆ ಯನವುದನತು ತ್ಡಮನಡಬನರದತ.  
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     ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಒಂದ್ೂೆಂದತ ಪರಶೆುಗ್ೆ ತಿಂಗಳಗಟೆಲೆ ಉತ್ುರ ಒದಗಿಸಲತ  ಸಮಯವನತು 
ತ್ೆಗೆ್ದತಕ್ೂೆಳುಿತ್ನುರ.ೆ 

     ಶ್ರೇ ಬಸವರನಜ ಬೊಮನಾಯಿ:- ಯನವ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳಿಂದ ಮನಹತಿ ಒದಗಿಸಲತ 
ತ್ಡವನಗತತ್ುದ್ೆ, ಅಂತ್ವರ ಮೇಲೆ ಕರಮ ತ್ಗೆ್ೆದತಕ್ೂೆಳಿಲತ ರ್ನನತ ತಿಳಿಸತತ್ೆುೇರ್ೆ.  

    ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಯನವ ಇಲನಖಯೆ ಪರಶೆುಗಳು ಬಂದರತತ್ುವೆ, ಆ ಸಚಿವರರೆ್ು 
ಕಡನಾಯವನಗಿ ಸದನದಲಿಿರಬೆೇಕತ ಎಂದತ ಮನಡತವುದತ ಒಳೆಿಯದತ. ಗಮನ ಸಳೆೆಯತವ ಸೂಚರೆ್, 
ನಯಮ ೩೩೦ ಯನವ ಇಲನಖಗೆ್ ೆಬಂದರತತ್ುವೆ ಅವರರೆ್ು ಕಡನಾಯ ಮನಡಿದರೆ ಎರಡತ ಸದನಗಳಿಗ್ೆ 
overlap ಆಗತವುದಲಿ. 

     ಶ್ರೇ ಜೆ.ಸಿ.ಮನಧತಸನಾಮಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಗಳೆ, Zero Hour, Calling Attentions  
ಇವುಗಳಿಂದ ಸಾಲಪ modulate ಆಗತತ್ುದ್ೆ. ಇಲಿಿಗ್ ೆ ಗಮನ ಸಳೆೆಯತವ ಸೂಚರೆ್ ಬಂದರತತ್ುದ್ೆ, 
ಅದನತು ವಿಧನನಸಭೆಯಲಿಿ raise ಮನಡತತ್ನುರೆ. Coordination ಇಲಿದ್ೆ ಹೇಗ್ೆ ಆಗತತ್ುದ್ೆ. ನರ್ುೆ 
ನನುದತ Calling Attention ವಿಷಯ ಇತ್ತು, ರ್ನನತ ವಿಧನನಸಭೆಯಲಿಿ ಇದ್ೆಾ. ಅದಕ್ನೆಗಿ ಮನನಯ 
ಸಭನಧಯಕ್ಷರತ ಮತ್ತು ತ್ನವು ಕತಳಿತ್ತ coordinate ಮನಡಿದರೆ ಒಳೆಿಯದತ. ಕ್ೆಳಮರ್ೆಯಲಿಿ 
ಮಂತಿರಗಳಿಗ್ೆ duty ಹನಕದ್ನಗ ನೇವು ಮೇಲಾರ್ೆಗೆ್ ಹೊೇಗಿ ಎಂದತ ಹೆೇಳಲತ ಬರತವುದಲಿ. ಇದರಿಂದ 
ಸಾಲಪ ತ್ೊಂದರಯೆನಗಿದೆ್.  Duty ಹನಕರತವ ಮಂತಿರಗಳು ಬರದದಾರೆ ನೇವು ಕರಮ ತ್ೆಗೆ್ದತಕ್ೊಳಿಿ. 
ಆದರೆ ಗಮನ ಸಳೆೆಯತವ ಸೂಚರೆ್ ಈ ಮರ್ೆಗೆ್ ಬಂದರತತ್ುದ್,ೆ duty ಕ್ೆಳಮರ್ೆಯಲಿಿ ಇರತತ್ುದ್ೆ. 
ಹೇಗ್ನಗಿ ನಮಗ್ ೆ ಸಾಲಪ ತ್ೊಂದರಯೆನಗಿದೆ್. ಇದನತು ತ್ನವು ಸಾಲಪ ರೆ್ೂೇಡಿಕ್ೂೆಳಿಿ. Exhaustive 
questions ಗಳನತು ನಮಾ ಹಂತ್ದಲಿಿಯೇ scrutinize ಮನಡಬೇೆಕತ ಸರ್. Scrutinize 
ಮನಡತವುದತ ನಮಾ ಕ್ನಯಾದಶ್ಾಯವರ ಕ್ೆಲಸ. ಮನಹತಿಯನತು ಎಷತೆ ಕ್ೆೇಳುತ್ನುರೆ, ಎಷತೆ 
ದನಗಳಲಿಿ ಕ್ೂೆಡತವುಕ್ೆೆ ಸನಧಯ, ೧೫ ದವಸಗಳಲಿಿ ರ್ನವು ಎಷತೆ ಮನಹತಿಯನತು ಕ್ೊಡಬಹತದತ 
ಎನತುವಂಥನದಾನತು ಮನತ್ರ starred question ಎಂದತ ಮನಡಿಬಿಟೆರೆ ನಮಾ ಹಂತ್ದಲಿಿಯೇ 
ಸಮಸೆಯ ಪರಿಹನರವನಗತತ್ುದ್ೆ. ಹನಗೂ ತ್ಡವನದರೆ, we will take action.  



60 

                                                                                                                                                  ವಿಪ/17-03-2022   
“ wzÀÄÝ¥ÀrAiÀiÁUÀzÀ ¥Àæw/unedited copy/£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ¼À°è CxÀªÁ ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉUÁV G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀPÀÆqÀzÀÄ 

__________________________________________________________________________________ 

೦೭. ಪರಕಟಣ ೆ
          -ಸದನದಲಿಿ ಕಡನಾಯವನಗಿ ಹನಜರಿರಬೆೇಕ್ನದ ಸಚಿವರ ಕತರಿತ್ತ      
 

        ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ರ್ನನತ ಈ ಬಗ್ೆೆ instructions ಕ್ೂೆಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ ಇಂದತ 
ಕಡನಾಯವನಗಿ ಸದನದಲಿಿ ಹನಜರಿರಬೆೇಕ್ನದ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಶ್ರೇ ಮತರತಗ್ೇೆಶ ನರನಣಿ,          
ಶ್ರೇ ಎಸ್.ಟ್ಟ.ಸೂೆೇಮಶೆೇಖ್ರ್ಚ, ಶ್ರೇ ಬಿ.ಎ.ಬಸವರನಜ. ಶ್ರೇ ಎಂ. ರ್ನಗರನಜತ. ಶ್ರೇ ಆಚನರ್ಚ ಹನಲಪಪ 
ಬಸಪಪ, ಶ್ರೇ ಶಂಕರ್ಚ ಬಿ. ಪ್ನಟ್ಟೇಲ್ಚ.             

೦೮. ಸಭನಪತಿಯವರ ಅನತಮತಿ ಮೇರೆಗ್ೆ ಪರಸನುಪಿಸಲಪಟೆ ವಿಷಯಗಳು 

       (ಅ)  ಸಕ್ನಾರಿ ಪರಥಮ ದಜೆಾ ಕ್ನಲೇೆಜತಗಳು ಹನಗೂ ಅನತದ್ನನತ್ ಕ್ನಲೇೆಜತಗಳಲಿಿ  
            ವನಯಸಂಗ ಮನಡತತಿುರತವ ಎಸ್ಚ.ಸಿ/ಎಸ್ಚ.ಟ್ಟ/ಓಬಿಸಿ ವಿದ್ನಯಥಿಾಗಳಿಗ್ೆ ಶತಲೆ ವಿರ್ನಯಿತಿ  
            ಹಣ ಬಿಡತಗಡೆಯನಗದರತವ ಬಗೆ್ೆ. 
                                          -------- 
      ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗ್ೌಡ( ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್ಷೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಗಳೆ, ಅನತದ್ನನ ರಹತ್, 
ಅನತದ್ನನತ್ ಹನಗೂ ಸಕ್ನಾರಿ ಪರಥಮ ದಜೆಾ ಕ್ನಲೆೇಜತ ಹನಗೂ ಇನುತ್ರೆ ಎಲನಿ ಕ್ನಲೇೆಜತಗಳಲಿಿ 
ವನಯಸಂಗ ಮನಡತವ ಎಸ್ಚಎಸಿ/ಎಸ್ಚಟ್ಟ ಹನಗೂ ಓ.ಬಿ.ಸಿ ವಿದ್ನಯಥಿಾಗಳಿಗ್ೆ ಸಮನಜ ಕಲನಯಣ ಇಲನಖೆ 
ಹನಗೂ ಹಂದತಳಿದ ವಗಾಗಳ ಕಲನಯಣ ಇಲನಖಯೆ ವತಿಯಿಂದ ನೇಡಲನಗತವ ಶತಲೆ ವಿರ್ನಯಿತಿ 
ಹಣವನದ ಪರವೇೆಶ, ಪರಿೇಕ್ಷೆ, ಬೂೆೇಧರ್ ೆ ಹನಗೂ ಇತ್ರ ೆ ಶತಲೆಗಳನತು ಆಯನ ಕ್ನಲೇೆಜಿನ 
ಪ್ನರಂಶತಪ್ನಲರ ಖನತೆ್ಗ್ ೆ ಇಲನಖ ೆ ಮರತ ಪ್ನವತಿ ಮನಡದ್.ೆ ಕಳೆದ ಎರಡತ ವಷಾಗಳಿಂದ 
ವಿದ್ನಯಥಿಾಗಳ ಖನತೆ್ಗ್ ೆ ರೆ್ೇರವನಗಿ ಜಮನ ಮನಡತತಿುರತವುದರಿಂದ ಕ್ನಲೇೆಜಿಗ್ ೆ ಬರಬೆೇಕ್ನದ 
ಯನವುದ್ೆೇ ಶತಲೆಗಳು ಜಮನ ಮನಡಲನಗಿದ್ೆ. ಜಮನ ಆಗಿರತವ ಬಗೆ್ೆ ಇಲನಖಯೆತ ಸಹ 
ಕ್ನಲೇೆಕತಗಳಿಗ್ೆ ಸಕ್ನಲದಲಿಿ ಮನಹತಿಯನತು ನೇಡದ್ ೆಇರತವುದರಿಂದ ಕ್ನಲೆೇಜತಗಳ ನವಾಹಣೆಯತ 
ತ್ತಂಬನ ಕಷೆದ್ನಯಕವನಗಿದ್ೆ. 
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    ಆದಾರಿಂದ ಇಲನಖಗೆಳಿಂದ ಸಂಸೆಥಗಳಿಗ್ೆ ವಿದ್ನಯಥಿಾಗಳ ಪರವನಗಿ ನೇಡಬೆೇಕ್ನಗಿರತವ 
ಶತಲೆವಿರ್ನಯಿತಿ ಹಣವನತು ಪ್ನರಂಶತಪ್ನಲರ ಖನತೆ್ಗ್ ೆಕಡನಾಯವನಗಿ ಜಮ ಮನಡತವಂತ್ ೆಸೂಕು ಕರಮ 
ವಹಸಬೆೇಕ್ೆಂದತ ಮನನಯ ಸಮನಜ ಕಲನಯಣ ಹನಗೂ ಹಂದತಳಿದ ವಗಾಗಳ ಕಲನಯಣ ಸಚಿವರನತು 
ಕ್ೊೇರತತ್ೆುೇರೆ್. 

    ಶ್ರೇ ಕ್ೊೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ(ಸಮನಜ ಕಲನಯಣ ಹನಗೂ ಹಂದತಳಿದ ವಗಾಗಳ ಕಲನಯಣ 
ಸಚಿವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಗಳೆ,  ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗ್ೌಡರತ ಶ್ನಯವೆೇಳೆಯಲಿಿ 
ಎತಿುರತವ ವಿಷಯಕ್ೆೆ ವಿವರವನದ ಉತ್ುರವನತು ನಂತ್ರ ಕ್ೊಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ ಈಗ ಸಂಕ್ಷಿಪುವನಗಿ ಹೆೇಳುತ್ೆುೇರ್ೆ. 
ಮಕೆಳು ಮತ್ತು ಪ್ನಲಕರತ ನಮಾ ಹತಿುರ ಬಂದತ, ನೇವು ಮೊದಲತ ಕ್ನಲೇೆಜಿಗ್ ೆ ಶತಲೆವನತು ಕಟ್ಟೆ, 
ಸಕ್ನಾರ ಯನವನಗ ಕ್ೊಡತತ್ುದ್ೂೆ ಗ್ೊತಿುಲಿ ಎಂದತ ಹೆೇಳುತ್ನುರ ೆಎಂದತ ಹೆೇಳಿದರತ. ರ್ನವು ಮೊದಲೆೇ 
ಶತಲೆವನತು ಕಟತೆತ್ೆುೇವೆ, ನಂತ್ರ ಸಕ್ನಾರ ಹಣವನತು ಕ್ನಲೇೆಜಿಗ್ ೆಕ್ೊಟನೆಗ ಅವರತ ನಮಗ್ೆ ಹಣವನತು 
ವನಪಸ್ಚ ಕ್ೊಡತತಿುಲಿ ಎನತುವ ದೂರತಗಳು ಬಂದವು. ಆ ಹನುಲೆಯಲಿಿ ಎಲನಿ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಸೇೆರಿ 
ಒಂದತ ನಧನಾರವನತು ತೆ್ಗೆ್ದತಕ್ೂೆಂಡತ ಮಕೆಳ ಖನತೆ್ಗ್ ೆ ರೆ್ೇರವನಗಿ ಹಣವನತು ಹನಕತವಂತ್ಹ 
ವಯವಸೆಥಯನತು ಮನಡಿದ್ೆಾೇವ.ೆ ಈಗ ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಮಕೆಳ ಖನತೆ್ಗ್ ೆಹಣವನತು ಹನಕತತಿುೇರಿ ಆದರೆ 
ಅದತ ಪ್ನರಂಶತಪ್ನಲರಿಗೆ್ ಹೊೇಗತತಿುಲಿ, ನಮಾ ಖನತೆ್ಗ್ ೆ ಹಣ ಬರತತಿುಲಿ ಎಂದತ ಪ್ನರಂಶತಪ್ನಲರಿಂದ 
ದೂರತ ಬರತತಿುದ್ ೆ ,  ಅದಕ್ನೆಗಿ ಪ್ನರಂಶತಪ್ನಲರ ಖನತ್ೆಗೆ್ ಕ್ೊಡಬೇೆಕತ ಎಂದತ ಹೆೇಳುತಿುದ್ನಾರ.ೆ ಅದತ 
ಸಾಲಪಮಟ್ಟೆಗ್ೆ ಸತ್ಯವು ಇರಬಹತದತ. ಆದರ ೆ ಮಕೆಳು ಮತ್ತು ಅವರ ಪ್ನಲಕರತ ಕ್ನಲೇೆಜಿನವರತ 
ಮೊದಲತ ಶತಲೆ ಕಟ್ಟೆ, ಸಕ್ನಾರದಂದ ಹಣ ಬಂದ್ನಗ ನಮಗ್ೆ ವನಪಸ್ಚ ಕ್ೊಡತತ್ುೆೇವೆ ಎಂದತ 
ಶತಲೆವನತು ಕಟ್ಟೆಸಿಕ್ೂೆಳುಿತ್ನುರೆ, ಆದರೆ ನಂತ್ರ ನಮಗ್ ೆ ಹಣವನತು ಕ್ೊಡತವುದಲಿ ಎನತುವ ದೂರತ 
ಇದ್ೆ. ಇದರ ಬಗೆ್ೆ ವಿವರವನದ ಮನಹತಿಯನತು ತ್ೆಗೆ್ದತಕ್ೂೆಂಡತ, ಮನನಯ ಸದಸಯರ ಸಲಹೆಯನತು 
ಪಡದೆತ ನಂತ್ರ ಇದರ ಬಗ್ೆೆ ವಿವವರವನದ ಮನಹತಿಯನತು ಕ್ೊಡತತ್ೆುೇರ್ೆ.  
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        ಆ)  ಕ್ೊಡಗತ ಜಿಲೆಿಯ ಕ್ನಫಿ ಬೆಳಗೆ್ನರರಿಗ್ೆ ೧೦ 
ಹೆರ್ಚ.ಪಿ ವರಗೆ್ ೆಉಚಿತ್ ವಿದತಯತಚ ನೇಡತವ ಬಗೆ್ೆ. 

 

ಶ್ರೇ ಎಂ.ಪಿ. ಸತಜನ ಕತಶನಲಪಪ (ಸಥಳಿೇಯ ಸಂಸೆಥಗಳ ಕ್ಷೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 
ಕ್ೊಡಗತ ಜಿಲೆಿಯ ರೈೆತ್ರತ ಮತ್ತು ಬೆಳೆಗ್ನರರತ ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ೧೦ ಹೆರ್ಚ.ಪಿ ಪಂಪಚಸಟೆಚಗೆ್ ಉಚಿತ್ 
ವಿದತಯತಚಗೆ್ ಹಲವಅರತ ಬನರಿ ಸಕ್ನಾರದ ಮತಂದ್ೆ ಬೆೇಡಿಕ್ ೆಇಟ್ಟೆದತಾ, ಇದಕ್ೆೆ ಇದತವರೆಗೂ ಯನವುದ್ೇೆ 
ರಿೇತಿಯ ಉತ್ುರ ಸಿಕೆರತವುದಲಿ. 

ಎಲ್ಚಟ್ಟ-೪ ಎಂದರ ೆ (ಲನ-ಟೆನಷನ್ಚ) ಇದರಲಿಿ ಎ,ಬಿ.ಸಿ ಎಂಬ ೩ ವಿಭನಗಗಳಿದತಾ, ಎ 
ವಿಭನಗದಲಿಿ ೧೦ ಹೆರ್ಚ.ಪಿ ತ್ನಕ ಉಚಿತ್ವನಗಿಯೇ ವಿದತಯತಚ ನೇಡತತಿುವೆ. ಇದರಲಿಿ ಗದ್ೆಾ ಕೃಷ್ಟ್, ತೆ್ಂಗತ, 
ಅಡಿಕ್ೆ ಬೆಳ ೆ ಇತ್ನಯದ. ಬಿ ವಿಭನಗದಲಿಿ ನಸಾರಿ, ಹತಲತಿಗ್ನವಲತ, ಸಕ್ನಾರಿ ಉದ್ನಯನವನ, ಅರಣಯ 
ನಸಾರಿ ಇತ್ನಯದಗಳು ಬರತತ್ುವೆ ಮತ್ತು ವಿದತಯತಚ ಉಚಿತ್ವನಗಿದ್ೆ.  

ಎಲ್ಚಟ್ಟ- ೪ಸಿ ವಿಭನಗದಲಿಿ ಕ್ನಫಿ, ಖನಸಗಿ ನಸಾರಿಗಳಂತ್ಹ ಬಳೆೆಗಳನತು ಒಳಗ್ೂೆಂಡಿರತತ್ುದ್ೆ. 
ಆದರೆ ಇದಕ್ೆೆ ಉಚಿತ್ ವಿದತಯತಚ ಇರತವುದಲಿ. ರೈೆತ್ರತ ಅಥವನ ಬೆಳೆಗ್ನರರತ ಇದರ ನಗದತ್ 
ಬೆಲೆಯನತು ಪ್ನವತಿಸಲೆೇಬೇೆಕ್ನಗಿದ್ೆ. ಇದತ ಪರಸತುತ್ ಎಲನಿ ಜಿಲೆಿಗಳಲೂಿ ಒಂದ್ೇೆ ರಿೇತಿ ಇದ್ೆ. ಉಚಿತ್ 
ವಿದತಯತಚನ ಪಟ್ಟೆಯಲಿಿ ತ್ಂಬನಕತ ಬೆಳ,ೆ ಕಬತಬ ಬೆಳಗೆಳಂತ್ಹ ಕೃಷ್ಟ್ಗಳು ಸೇೆರಿವ.ೆ ಆದರೆ ಕ್ನಫಿ ಬೆಳ ೆ
ಉಚಿತ್ ವಿದತಯತಚ ಪಟ್ಟೆಯಲಿಿ ಇಲಿ. 

ಆದರೆ ಎಲ್ಚಟ್ಟ-೪ ಎ ನಯಮದಂತೆ್ ಕೃಷ್ಟ್ ಕ್ೆಲಸ ಕ್ನಯಾಕ್ೆೆ ಉಚಿತ್ ವಿದತಯತಚ ಇದ್ೆ. ಆದರೆ 
ಕ್ೊಡಗಿನಲಿಿ ಭ್ತ್ು ಹನಗೂ ಮತಿುತ್ರ ಕೃಷ್ಟ್ ಕ್ೆಲಸ ನಡಯೆತವುದತ ಕ್ೆೇವಲ ಮಳಗೆ್ನಲದ ಅವಧಿಯಲಿಿ 
ಮನತ್ರ. ಕ್ೂೆಡಗತ ಜಿಲೆಿಯಲಿಿ ಮತಖ್ಯವನಗಿ ಬೆೇಕ್ನಗಿರತವುದತ ಕ್ನಫಿ ತ್ೊೇಟಗಳಿಗ್ ೆನೇರತ ಹನಯಿಸತವ 
ಸಂದಭ್ಾದಲಿಿ ಮನತ್ರ. ಅದೂ ಕ್ೆೇವಲ ಕ್ೆಲ ದನಗಳ ಮಟ್ಟೆಗಷ್ೆೆೇ. ರನಜಯದ ಇತ್ರ ಜಿಲೆಿಗಳಲಿಿ ರೈೆತ್ರತ 
ವಿವಿಧ ಕೃಷ್ಟ್ಗಳನತು ವಷಾವಿಡಿ ಬೆಳೆಯತತ್ನುರೆ. ಇದಕ್ೆೆ ನರಂತ್ರವನಗಿ ನೇರನವರಿ ಬಳಕ್ೆಯನಗತತ್ುದ್ೆ. 
ತ್ಂಬನಕತ ಮತ್ತು ಕಬತಬಗಳ ಬೆಳೆಗಳಿಗ್ ೆ ಹಲವನರತ ತಿಂಗಳು ನೇರತ ಬೆೇಕದತಾ, ವಿದತಯತಚ 
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ಬಳಸಲೆೇಬೆೇಕ್ನಗತತ್ುದ್ೆ. ಈ ವಯತ್ನಯಸಗಳನತು ಸಕ್ನಾರ ಅಥವನ ವಿದತಯತಚ ಇಲನಖ ೆ
ಗಮನಸಬೇೆಕ್ನಗಿದ್.ೆ 

೧೦ ಹೆರ್ಚ.ಪಿ ಪಂಪಚಸಟೆಚಗೆ್ ಉಚಿತ್ ವಿದತಯತಚ ನೇಡತವ ಯೇಜರೆ್ಯನತು ವಿದತಯತಚ ಇಲನಖ ೆ
ಅಥವನ ಸಕ್ನಾರ ಅತಿೇ ಶ್ೇಘರದಲಿಿ ಈ ಯೇಜರೆ್ಯನತು ಕ್ೆೈಗ್ೆತಿುಕ್ೂೆಂಡತ ಕ್ೂೆಡಗತ ಜಿಲೆಿಯ ರೈೆತ್ರತ 
ಹನಗೂ ಬೆಳೆಗ್ನರರ ಬೆೇಡಿಕ್ೆಯನತು ಈಡೇೆರಿಸಬೆೇಕ್ೆಂದತ ತ್ಮಾ ಮೂಲಕ ಸಕ್ನಾರವನತು 
ಒತ್ನುಯಿಸತತ್ೆುೇರೆ್. 

ಶ್ರೇ ಕ್ೊೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ 
ಸದಸಯರ ಶ್ನಯವೆೇಳೆಯ ಪರಶೆುಗ್ ೆಮನನಯ ಇಂಧನ ಸಚಿವರಿಂದ ಉತ್ುರವನತು ಮಂಡಿಸತತ್ೆುೇರೆ್. 

 

ಇ) ವಿಷಯ:  ಕತವೆಂಪತ ವಿಶಾವಿದ್ನಯಲಯದಲಿಿ ದೂರ ಶ್ಕ್ಷಣ 
ಕ್ೆೇಂದರದಲಿಿ ಪರಿೇಕ್ಷೆ ನಡಯೆದರತವ ಬಗೆ್ೆ. 

 

  ಡನ: ತ್ಳವನರ ಸನಬಣಣ (ರ್ನಮನದ್ೆೇಾಶ್ತ್ರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ,೨೦೨೦ 
ಜನವರಿಯಲಿಿ ಶ್ವಮೊಗೆ ಕತವೆಂಪತ ವಿಶಾವಿದಯಲಯದ ದೂರ ಶ್ಕ್ಷಣ ಕ್ೆೇಂದರದಲಿಿ ವಿವಿಧ 
ವಿಷಯಗಳಿಗ್ ೆ ಪಿ.ಜಿ ಕ್ೂೆೇಸ್ಚಾಗೆ್ ಸೇೆರಿಕ್ೂೆಂಡಿರತವ ವಿದ್ನಯಥಿಾಗಳಿಗ್ೆ ಎರಡತ ವಷಾಗಳು ಕಳೆದತ 
ಮೂರರೆ್ೇ ವಷಾಕ್ೆೆ ಕ್ನಲಿಟೆರೂ ಇನೂು ಪರಥಮ ವಷಾ ಹನಗೂ ದಾತಿೇಯ ವಷಾದ ಪರಿೇಕ್ಷೆಗಳು 
ನಡದೆಲಿ. ವಿಶಾವಿದ್ನಯಲಯವು ಸತಮನರತ ೨೪ ಸನವಿರ ವಿದ್ನಯಥಿಾಗಳ ಜಿೇವನದ ಜೊತ್ ೆ
ಚೆಲನಿಟವನಡತತಿುದ್ೆ. ವಿದ್ನಯಥಿಾಗಳು ೨ ವಷಾದ ಶತಲೆವನತು ಭ್ರಿಸಿರತತ್ನುರ.ೆ ೨ ವಷಾಗಳಲಿಿ 
ಮತಗಿಯಬೇೆಕ್ನದ ಪಿ.ಜಿ ಕ್ೂೆೇಸ್ಚಾ ೩ ವಷಾವನದರೂ ಮತಗಿಯತತಿುಲಿ. ಈ ವಿದ್ನಯಥಿಾಗಳು ಕ್-ೆಸಟೆಚ 
ಮತ್ತು ಕ್ೆಇಎ ಅವರತ ನಡಸೆತವ ಪರಿೇಕ್ಷೆಗಳಿಂದ ವಂಚಿತ್ರನಗಿದ್ನಾರೆ. ಕ್ೆಎಸ್ಚಓ ಯತ ಹನಗೂ ಇಗ್ೂೆು 
ವಿಶಾವಿದ್ನಯಲಯಗಳು ಪರಥಮ ವಷಾ ಪರಮೊೇಟಚ ಮನಡಿ ಫಲಿತ್ನಂಶವನತು ಪರಕಟ್ಟಸಿರತತ್ುವೆ. 
ಕ್ೊೇವಿಡಚ-೧೯ ಬಂದ್ನಗ ೧೦ರೆ್ೇ ತ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ೧೨ ರೆ್ೇ ತ್ರಗತಿ ಅಂದರೆ ೧೬-೧೮ರ್ೆೇ ವಯಸಿಸನ 
ಮಕೆಳು ಪರಿೇಕ್ಷೆ ಬರೆದದ್ನಾರ.ೆ ೨೨-೨೩ ವಯಸಿಸನ ವಿದ್ನಯಥಿಾಗಳು ಪರಿೇಕ್ ೆ ಬರೆಯತತಿುರಲಿಲಿವೆೇ? 
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ವಿಶಾವಿದ್ನಯಲಯದ ದೂರ ಶ್ಕ್ಷಣ ಕ್ೆೇಂದರವು ಪರಿೇಕ್ಷಯೆ ದರ್ನಂಕಗಳನತು ಸರಿಯನಗಿ ನಗದಗ್ೊಳಿಸದ್ೇೆ 
ಹಲವನರತ ಬನರಿ ಪರಿೇಕ್ಷನ ದರ್ನಂಕಗಳನತು ಮತಂದೂಡತತ್ನು ಬಂದರತತ್ುದ್.ೆ ಇದರಿಂದ 
ವಿಶಾವಿದ್ನಯಲಯದ ಸತಮನರತ ೨೪ ಸನವಿರ ವಿದ್ನಯಥಿಾಗಳಿಗ್ೆ ಸರಿಯನಗಿ ಪರಿೇಕ್ಷ ೆ ನಡಸೆದ್ೆೇ 
ಇರತವುದರಿಂದ ಅವರ ಮತಂದನ ಅಧಯಯನ ಮತ್ತು ಭ್ವಿಷಯಕ್ೆೆ ತ್ೊಂದರಯೆನಗತತಿುದ್ೆ. ಸದರಿ 
ವಿದ್ನಯಥಿಾಗಳನತು ಪರಥಮ ವಷಾ ಪರಮೊೇಟಚ ಮನಡಿ ಫಲಿತ್ನಂಸ ಪರಕಟ್ಟಸಿದರ ೆಅನತಕೂಲವನಗತತ್ುದ್.ೆ 
ದಾತಿೇಯ ವಷಾದ ಪರಿೇಕ್ಷಗೆಳನತು ಏಪಿರಲ್ಚ-ಮೇ ತಿಂಗಳಿನಲಿಿ ನಡಸೆಿದರೆ ವಿದ್ನಯಥಿಾಗಳ ಮತಂದನ 
ಉದ್ೊಯೇಗಕೂೆ ಅನತಕೂಲವನಗತವುದತ. ವಿದ್ನಯಥಿಾಗಳ ಈ ಸಮಸೆಯನತು ಪರಿಶ್ೇಲಿಸಿ ಸೂಕು ಕರಮ 
ಕ್ೆೈಗ್ೊಳಿಬೆೇಕ್ೆಂದತ ಮನನಯ ಉನುತ್ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಚಿವರನತು ಈ ಮೂಲಕ ಒತ್ನುಯಿಸತತ್ೆುೇರೆ್. 

ಶ್ರೇ ಕ್ೊೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ 
ಸದಸಯರ ಶ್ನಯವೆೇಳೆಯ ಪರಶೆುಗ್ ೆಮನನಯ ಉನುತ್ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಚಿವರಿಂದ ಉತ್ುರವನತು ಮಂಡಿಸತತ್ೆುೇರೆ್. 

 

ಈ) ವಿಷಯ: ಕರ್ನಾಟಕ ಆಥಿಾಕ ಸಮಿೇಕ್ಷೆಯಲಿಿ ತ್ಂತ್ರಜ್ಞನನ 
ಬಳಕ್ೆ ಕಡಿಮ ಆಗಿರತವ ಬಗೆ್ೆ. 

 

ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ. ವೆಂಕಟೆೇಶಚ (ರ್ನಮನದ್ೆೇಾಶ್ತ್ರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಕರ್ನಾಟಕ 
ಆಥಿಾಕ ಸಮಿೇಕ್ಷೆ ೨೦೨೧-೨೨ ರ ವರದಯಲಿಿ ತ್ಂತ್ರಜ್ಞನನ ಬಳಕ್ೆಯಲಿಿ ಬೆಂಗಳೂರತ ನಗರ ಅತ್ಯಂತ್ 
ಕ್ೆಟೆ ಸಿಥತಿಯಲಿಿದತಾ, ಸನಕಷತೆ ಪರಗತಿ ಸನಧಿಸಬೆೇಕ್ನಗಿದೆ್ ಎನತುವಂತ್ಹ ಅಂಶಗಳು ವಯಕುವನಗಿರತವುದತ 
ಪತಿರಕ್ೆಗಳಲಿಿ ವರದಯನಗಿರತತ್ುದ್ೆ. 

ಬೆಂಗಳೂರತ ನಗರ ದ್ೆೇಶದಲೆಿೇ ಗರಿಷಠ ಐ.ಟ್ಟ. ಸೇೆವಗೆಳನತು ರಫತು ಮನಡತವ ನಗರವನಗಿದತಾ, 
ಹೆಚತಚ ಆದ್ನಯ ತ್ಂದತಕ್ೂೆಡತವ ನಗರವನಗಿ ಗತರತತಿಸಿಕ್ೂೆಂಡಿದ್.ೆ ಆದರೆ ತ್ಂತ್ರಜ್ಞನನ ಬಳಕ್ೆಯಲಿಷ್ೆೆೇ 
ಅಲಿ, ಹಣಕ್ನಸತ ಮತ್ತು ಯೇಜರ್ನ ಅನತಷ್ನಠನದಲೂಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪರದಶಾನ ಕಳಪ್ೆಯನಗಿದತಾ, 
ದ್ೆೇಶದ ಇತ್ರ ಮಹನನಗರ ಪ್ನಲಿಕ್ಗೆಳಿಗ್ೆ ಹೂೆೇಲಿಸಿದರ ೆಸನಕಷತೆ ಹಂದತಳಿದದತಾ, ಇದತ ಆಡಳಿತ್ದ 
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ರಚರೆ್ಯ ಶ್ಥಿಲತ್ ೆ ಮತ್ತು ವೆೈಫಲಯಗಳನತು ಎತಿು ತ್ೊೇರಿಸತತ್ುದ್ೆ ಎಂಬತದ್ನಗಿ ವರದಯಲಿಿ 
ಉಲೆಿೇಖಿಸಲನಗಿದ್.ೆ 

ತ್ಂತ್ರಜ್ಞನನ ಬಳಕ್ೆಯಲಿಿ ೨೫ರ್ೆೇ ಸನಥನ, ಯೇಜರೆ್ ಜನರಿಯಲಿಿ ೩೬ರ್ೇೆ ಸನಥನ ಹನಗೂ 
ಹಣಕ್ನಸತ ನವಾಹಣೆಯಲಿಿ ೪೦ರೆ್ೇ ಸನಥನದಲಿಿರತವ ಬೆಂಗಳೂರತ ನಗರ, ಪಕೆದ ಚೆರ್ುೆೈ ಹೆೈದ್ನರಬನದಚ, 
ಮತಂಬೆೈ ಮತ್ತು ರನಷರ ರನಜಧನನ ದ್ೆಹಲಿಗಿಂತ್ ಸನಕಷತೆ ಹಂದತಳಿದದ್ೆ. ಮತಂದತವರೆದತ, ಸಮನಜದ 
ವಿವಿಧ ವಗಾದ ಜನರಿಗ್ ೆಆರೂೆೇಗಯ ಮತ್ತು ಶ್ಕ್ಷಣ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲಿಪಸತವುದತ, ರ್ನಗರಿಕರಿಗ್ ೆಕತಡಿಯತವ 
ನೇರತ ನೇಡತವುದತ, ಕ್ೊಳಚೆ ನೇರಿನ ಸಂಸೆರಣೆ, ಘನತ್ನಯಜಯ ರೆ್ೈಮಾಲಿಯೇಕರಣ, ರೆ್ೂೇಂದಣಿ ಮತ್ತು 
ಪರವನನಗಿ ಹನಗೂ ಮೂಲಸೌಲಭ್ಯ ಕಲಿಪಸತವಲಿಿಯೂ ಬೆಂಗಳೂರತ ಹಂದತಳಿದದ್ೆ. 

ಆಡಳಿತ್ದಲಿಿ ಪ್ನರದಶಾಕತ್,ೆ ಉತ್ುರದ್ನಯಿತ್ಾ, ಮನನವ ಸಂಪನೂಾಲ, ಭನಗವಹಸತವಿಕ್ ೆ
ಮತ್ತು ಪರಿಣನಮಕ್ನರಿ ಆಡಳಿತ್ ನೇಡತವ ವಿಚನರದಲಿಿಯೂ ಎಲನಿ ಮಹನನಗರಗಳನತು ಸಮಿೇಕ್ಷೆಗ್ ೆ
ಒಳಪಡಿಸಲನಗಿದತಾ, ವರದಯಲಿಿನ ಅಂಶಗಳ ಬಗೆ್ೆ ಸಕ್ನಾರ ಪತನರ್ಚ ಮನನ ಮನಡಿಕ್ೊಳಿಬೇೆಕ್ನದ 
ಅಗತ್ಯತ್ ೆ ಇದತಾ, ಸಿಲಿಕ್ನನ್ಚ ಸಿಟ್ಟಯ ಹರಿಮಯನತು ಉಳಿಸಬೆೇಕ್ೆನತುವ ಬಗೆ್ೆ ಮನನಯ ಯೇಜರೆ್, 
ಕ್ನಯಾಕರಮ ಸಂಯೇಜರೆ್ ಮತ್ತು ಸನಂಖಿಯಕ ಸಚಿವರನತು ಶ್ನಯವೆೇಳೆಯಲಿಿ ಒತ್ನುಯಿಸತತ್ೆುೇರೆ್. 

ಶ್ರೇ ಕ್ೊೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ 
ಸದಸಯರ ಶ್ನಯವೆೇಳೆಯ ಪರಶೆುಗ್ ೆಮನನಯ ಯೇಜರೆ್ ಮತ್ತು ಸನಂಖಿಯಕ ಸಚಿವರಿಂದ ಉತ್ುರವನತು 
ಮಂಡಿಸತತ್ೆುೇರ್.ೆ 

ಉ) ವಿಷಯ:  ೫ಜಿ ರ್ೆಟಚವರ್ಚಾಗಳ ಹೆಸರಿನಲಿಿ ಸೈೆಬರ್ಚ 
ಕ್ೆೇಂದರಗಳು ಸನವಾಜನಕರಿಂದ ಹಣ 
ದ್ೊೇಚತತಿುರತವ ಬಗೆ್ೆ. 

ಶ್ರೇ ಎಸ್ಚ. ರವಿ (ಸಥಳಿೇಯ ಸಂಸೆಥಗಳ ಕ್ಷೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮೇಲೆಂಡ 
ವಿಷಯಕ್ೆೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ೆ, ರನಜಯದ ಕ್ೆಲವು ಭನಗಗಳಲಿಿ ೫ಜಿ ರೆ್ಟಚವರ್ಚಾಗ್ನಗಿ ಟವರ್ಚ 
ಅಳವಡಿಸಲತ “ಚನಮಾ ಜಮಿೇನತ ಇಲಿವೆೇ ಮರ್ೆಗಳ ಮೇಲೆ ಜನಗ ನೇಡಿ, ಇದಕ್ನೆಗಿ ರೂ.೫೦ ಲಕ್ಷ 
ಮತಂಗಡದ್ೂೆಂದಗೆ್ ಪರತಿ ತಿಂಗಳು ೨೦ ರಿಂದ ೫೦ ಸನವಿರ ಬನಡಿಗೆ್ ನೇಡಲನಗತವುದತ”ಚ ಎಂದತ 
ಜಿಯೇ, ಏರ್ಚಟೆಲ್ಚ ಮತಿುತ್ರ ಟೆಲಿಕ್ನಂ ಬನರಯಂಡಚಗಳ ಹೆಸರಿನಲಿಿ ಸಂದ್ೆೇಶ ಕಳುಹಸತವ ಸೈೆಬರ್ಚ 
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ವಂಚಕರತ, ಲಕ್ಷಗಟೆಲೆ ಆಫರ್ಚ ನೇಡಿ ಆಸಕು ಉಳಿವರತ ಕರ ೆಮನಡಿ ಎಂದತ ಫೂೆಿೇನ್ಚ ನಂಬರ್ಚಗಳನತು 
ಕಳುಹಸತತಿುದ್ನಾರ.ೆ ಈ ಮಸೆಜಚಗಳನತು ನಂಬಿ, ಕರ ೆ ಮನಡತವ ಅಮನಯಕರರೆ್ುೇ 
ಗತರಿಯನಗಿಸಿಕ್ೊಳುಿವ ವಂಚಕರತ ಅವರಿಂದ ಜಮಿೇನನ ಅಥವನ ಮರ್ೆಯ ದ್ನಖ್ಲೆಗಳನತು ಪಡದೆತ 
ನಮಾ ಜನಗದಲಿಿಯೇ ಟವರ್ಚ ಅಳವಡಿಸಲನಗತವುದತ, ಆದರೆ ನಮಾ ಹರಿಯ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಒಪತಪತಿುಲಿ, 
ಹಣ ನೇಡಿದರ ೆ ಒಪಪಬಹತದ್ೆಂದತ ಕನಷೆ ೫೦ ಸನವಿರದಂದ ೧ ಲಕ್ಷದವರೆಗ್ ೆ ಹಣ ಡಿಮನಯಂಡಚ 
ಮನಡತತಿುರತವುದತ ಕಂಡತ ಬಂದದ್.ೆ ತಿಂಗಳಿಗ್ ೆ ೫೦ ಸನವಿರ ಬನಡಿಕ್ ೆ ಬರತತ್ುದ್ ೆ ಎಂಬ ಆಸಗೆ್ೆ 
ಸನವಾಜನಕರತ ಹಣ ನೇಡಿ ಯನಮನರತತಿುರತವ ಬಗ್ೆೆ ಇಂದನ ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ದನಪತಿರಕ್ೆಯಲಿಿ 
ವರದಯನಗಿದೆ್. 

ಇವರತ ಟೆಲಿಕ್ನಂ ಕಂಪನಗಳ ನಕಲಿ ವೆಬಚತ್ನಣಗಳನತು ಸೃಷ್ಟ್ೆಸಿ ಸಂದ್ೆೇಶಗಳನತು 
ಕಳುಹಸತತಿುರತವುದರಿಂದ ಇಲಿಿ ಬೌರಸ್ಚ ಮನಡತವವರತ ಸಹ ಇದತ ಅಸಲಿ ಕಂಪನಯಂದ್ೆೇ ನಂಬಿ 
ಮೊೇಸ ಹೂೆೇಗತತಿುದ್ನಾರೆ. ಇದಲಿದ್ೇೆ ಇವರತ ಸನವಾಜನಕರೂೆಂದಗೆ್ ವಯವಹರಿಸಲತ ಬಳಸತವ 
ಮೊಬೆೈಲ್ಚ ನಂಬರ್ಚಗಳು, ಐಪಿ ಅಡರೆಸ್ಚಗಳು ಸಹ ನಕಲಿಯನಗಿದತಾ, ಅಮನಯಕರತ ಹಣ 
ಕಳೆದತಕ್ೊಂಡ ಬಳಿಕವಷೆ್ೆೇ ದೂರತ ನೇಡತತಿುರತವುದರಿಂದ ಪ್ೊಲಿೇಸರಿಗೂ ಪರಕರಣ ಬೆೇಧಿಸಲತ 
ಕಷೆವನಗತತಿುದ್.ೆ ಇತಿುೇಚೆಗ್ ೆ ಇಂತ್ಹ ಪರಕರಣಗಳು ಹೆಚನಚಗಿ ಬಳೆಕಗ್ ೆ ಬರತತಿುದತಾ, ಇಂತ್ಹ ಸೈೆಬರ್ಚ 
ವಂಚಕರಿಂದ ಸನವಾಜನಕರತ ಮೊೇಸಕ್ೆೆ ಒಳಗ್ನಗದಂತ್ ೆಅಗತ್ಯ ಕರಮ ಕ್ೆೈಗ್ೂೆಳಿಲತ ಮನನಯ ಗೃಹ 
ಸಚಿವರನತು ತ್ಮಾ ಮೂಲಕ ಕ್ೆೇಳಿಕ್ೂೆಳುಿತ್ೆುೇರೆ್. 

ಶ್ರೇ ಅರಗ ಜ್ಞನರೆ್ೇಂದರ (ಗೃಹ ಸಚಿವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸದಸಯರತ 
ಪರಸನುಪಿಸಿದ ಶ್ನಯವೇೆಳಯೆ ಪರಶೆುಗ್ ೆಉತ್ುರವನತು ತ್ರಿಸಿಕ್ೊಡತತ್ೆುೇರೆ್. 
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ಊ) ವಿಷಯ:  ಗತಂಡತಿಪ್ೆೇಟೆ ತ್ನಲೂಿಕತ ಬಂಡಿೇಪತರ 
ರನಷ್ಟ್ರೇಯ ಉದ್ನಯನವನದಲಿಿ ಬೆಂಕ 
ಕ್ನಣಿಸಿಕ್ೂೆಂಡಿರತವ ಬಗೆ್ೆ. 

 

      ಶ್ರೇ ಸಿ.ಎನ್ಚ. ಮಂಜೆೇಗ್ೌಡ (ಸಥಳಿೇಯ ಸಂಸೆಥಗಳ ಕ್ಷೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈ 
ಮೇಲೆಂಡ ವಿಷಯಕ್ೆೆ ಸಂಬಂದಸಿದಂತ್ ೆ ಗತಂಡತಿಪ್ೆೇಟೆ ತ್ನಲೂಿಕತ ಬಂಡಿೇಪತರದ ರನಷ್ಟ್ರೇಯ 
ಉದ್ನಯನವನದಲಿಿ ದರ್ನಂಕ ೧೫-೩-೨೦೨೨ ರಂದತ ಚಿಗರೆಕಡತ ವಲಯದ ಪರದ್ೆೇಶದಲಿಿ ಮೊದಲತ 
ಸಣಣದ್ನಗಿ ಬೆಂಕ ಕ್ನಣಿಸಿಕ್ೂೆಂಡಿದ್ೆ. ಈ ಬಗೆ್ೆ ದರ್ನಂಕ ೧೬-೩-೨೦೨೨ ರ ವಿಜಯವನಣಿ 
ಪತಿರಕ್ೆಯಲೂಿ ಸಹ ವರದಯನಗಿದೆ್. ಬೆಂಕಯನತು ನಂದಸಲತ ಅರಣಯ ಇಲನಖಯೆವರತ ಹರಸನಹಸ 
ಮನಡತತಿುದ್ನಾರೆ. ಬೆಂಕ ನಂದಸಲತ ಎಲನಿ ರಿೇತಿ ಪರಯತ್ು ಮನಡತತಿುದಾರೂ ಸಹ ನಯಂತ್ರಣಕ್ೆೆ 
ಬಂದರತವುದಲಿ. ಬಂಡಿೇಪತರದ ಅಕೆಪಕೆದ ವಲಯಗಳಿಂದ ಸಿಬಬಂದಗಳನತು ಕರಸೆಿಕ್ೂೆಂಡತ ಬೆಂಕ 
ನಂದಸತವ ಕ್ನಯಾ ಮತಂದತವರೆದದ್.ೆ ಅಲಿದ್ೇೆ ಜೊೇರನಗಿ ಬಿೇಸತತಿುದಾ ಗ್ನಳಿಯ ರಭ್ಸಕ್ೆೆ ಬೆಂಕಯತ 
ವನಯಪಿಸತತಿುದತಾ, ಅಕೆಪಕೆದ ಗ್ನರಮಸಥರಲಿಿ ಆತ್ಂಕದ ವನತ್ನವರಣ ಮೂಡಿದ್ೆ. ಬೆೇಸಿಗೆ್ ಬಂತೆ್ಂದರೆ 
ರನಜಯದ ಅರಣಯ ಪರದ್ೆೇಶದ ವನಯಪಿುಯಲಿಿ ಪದ್ೇೆಪದ್ೆೇ ಬೆಂಕಯತ ಹತಿುಕ್ೂೆಂಡತ ಇಡಿೇ ಅರಣಯ ಪರದ್ೆೇಶ 
ರ್ನಶವನಗತತಿುದ್ ೆ ಮತ್ತು ಕ್ನಡಿನಲಿಿರತವ ಅರೆ್ೇಕ ಜಿೇವ ರನಶ್ಗಳು, ಪ್ನರಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಸಹ 
ಸನವನುಪತಪತಿುವೆ. ಮೈಸೂರತ ಮತ್ತು ಚನಮರನಜನಗರ ಜಿಲೆಿ ಹೆಚಿಚನ ಅರಣಯ ಪರದ್ೆೇಶದಂದ ಕೂಡಿದ್ೆ. 

     ಆದಾರಿಂದ, ಇಂತ್ಹ ಅರ್ನಅಹತತ್ ಘಟರೆ್ಗಳು ನಡಯೆದಂತ್,ೆ ಸಕ್ನಾರವು ಕೂಡಲೇೆ 
ಮತಂಜನಗರತ್ ೆ ಕರಮಗಳನತು ತ್ೆಗೆ್ದತಕ್ೊಳಿಬೆೇಕತ. ಬೆಂಕಯ ಅರ್ನಹತತ್ದಂದ ಪ್ನರಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಪ್ನರಣ 
ಹನನಯನತು, ಅರಣಯ ಸಿಬಬಂದಗಳಿಗ್ೆ ಆಗತವ ಅರ್ನಹತತ್ಗಳನತು ತ್ಡಯೆಬೆೇಕತ. ಇದರ ಜೊತ್ೆಗೆ್ 
ಸಕ್ನಾರ ಅರಣಯ ವನಯಪಿುಯಲಿಿ ಕ್ನಣಿಸಿಕ್ೂೆಳುಿವ ಬೆಂಕಯನತು ತ್ಡಗೆಟತೆವ ಸಲತವನಗಿ ಆಧತನಕ 
ರಿೇತಿಯ ಮತಂಜನಗರತ್ವನದ ಕರಮಗಳನತು ತ್ೆಗೆ್ದತಕ್ೂೆಳಿಬೆೇಕತ ಎಂದತ ರ್ನನತ ಸಕ್ನಾರವನತು ವಿನಂತಿ 
ಮನಡಿಕ್ೊಳುಿತ್ೆುೇರೆ್. 
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ಶ್ರೇ ಕ್ೊೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ 
ಸದಸಯರ ಶ್ನಯವೆೇಳೆಯ ಪರಶೆುಗ್ ೆಮನನಯ ಅರಣಯ ಸಚಿವರಿಂದ ಉತ್ುರವನತು ಮಂಡಿಸತತ್ೆುೇರೆ್. 

 

೦೯. ವಿತಿುೇಯ ಕ್ನಯಾಕಲನಪ 

೨೦೨೨-೨೩ ರೆ್ೇ ಸನಲಿನ ಆಯವಯಯ ಅಂದ್ನಜತಗಳ ಮೇಲಿನ ಮತಂದತವರೆದ ಚಚೆಾ 

     ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಆಯವಯಯದ ಮೇಲ ೆ ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಸಕ್ನಾರಿ ಮತಖ್ಯ ಸಚೆೇತ್ಕರ 
ಪಟ್ಟೆಯನತು ರೆ್ೂೇಡಬೆೇಕತ. ವಿತಿುೇಯ ಕ್ನಯಾಕಲನಪಗಳ ಬಗೆ್ೆ ಇನೂು ೨೫ ಸದಸಯರತ 
ಮನತ್ರ್ನಡತವವರಿದ್ನಾರೆ. ಮನತ್ರ್ನಡತವನಗ ರ್ನನತ ಸಮಯ ಕ್ೂೆಟೆಷ್ೆೆೇ ಅವಧಿಯಲಿಿ ಮನತ್ರ್ನಡಿ 
ಮತಗಿಸತವುದಲಿ. ಒಬೂೆಬಬಬರತ ಒಂದತ ತ್ನಸತ ಇಪಪತ್ತು ನಮಿಷಗಳವರೆಗೂ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುೇರಿ. ಈಗ 
ಸಮಯ ಇಲಿ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದರ ೆಏನತ ಮನಡತವುದತ? 

(ಮತಂದತ) 
 

(412) 17.03.2022 12.10 hv.ak 
ಸಭನಪತಿಯವರತ (ಮತಂದತವರಿದದತಾ):- 
ಕ್ೆಲವು ಸದಸಯರತ  ದೇಘಾ ಸಮಯದವರಗೆ್ೆ ಮನತ್ನಡಿದ ಕ್ನರಣದಂದ್ನಗಿ, ಈಗ ಬೆೇರಯೆವರಿಗ್ ೆ
ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಅವಕ್ನಶವನತು ಕ್ೊಡಲತ ಸಮಯವಿಲಿದಂತ್ನಗಿದ್.ೆ  

 ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.ೆಹರಿಪರಸನದಚ(ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ):- ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 
ಮೊದಲತ ಆಯವಯಯದ ಮೇಲಿನ ಚಚೆಾಯನತು ತ್ೆಗೆ್ದತಕ್ೊಳಿಲನಗತತ್ುದ್ೆಂದತ ತ್ನವು 
ಆಶನಾಸರೆ್ಯನತು ಕ್ೊಟ್ಟೆದಾೇರಿ. ಹರಿಯ ಸದಸಯರತಗಳು ಆಯವಯಯದ ಮೇಲೆ ಮನತ್ರ್ನಡತವವರತ 
ಇದ್ನಾರ.ೆ ಅವರಿಗೆ್ ಇಪಪತ್ತು ನಮಿಷಗಳ ಕ್ನಲ ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಅವಕ್ನಶವನತು ನೇಡಿ, ನಬಾಂಧ 
ಮನಡಿದರೆ ಒಳೆಿಯದತ ಎನತುವುದತ ನನು ಭನವರೆ್ಯನಗಿದೆ್.  
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 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ರ್ನನತ ಇರ್ುೆಷತೆ ಸಮಯವನತು ಕ್ೊಡತವುದಕ್ೆೆ ಸನಧಯ? ಒಬೊಬಬಬರತ 
ಒಂದತ ಗಂಟೆ, ಒಂದೂವರ ೆಗಂಟೆಗಳ ಕ್ನಲ ಮನತ್ರ್ನಡಿದ್ನಾರೆ. ಎಷತೆ ಸಮಯ ಕ್ೊಡಬೇೆಕ್ೆನತುವುದರ 
ಬಗೆ್ೆ ತ್ನವೆೇ ಹೆೇಳಿಬಿಡಿ. 

 ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕೆ್.ಹರಿಪರಸನದಚ:- ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನತ್ರ್ನಡತವವರಿಗೆ್ ತ್ನವು 
ಉದ್ನರವನಗಿ ಸಮಯವನತು ನೇಡಿದಾೇರಿ. ಬೆೇರ ೆ ವಿಚನರಗಳ ಮೇಲಿನ ಚಚೆಾಯನತು ಸಹ ರ್ನವು 
ತ್ೆಗೆ್ದತಕ್ೂೆಳಿಬೇೆಕ್ನಗಿರತವುದರಿಂದ ಸಮಯದ ಅಭನವವಿದೆ್. ನಮಾ ಪಕ್ಷದ ವತಿಯಿಂದ ಹರಿಯ 
ಸದಸಯರತಗಳು ಮನತ್ರ್ನಡತವವರಿದ್ನಾರೆ. ಅವರೆಲಿರಿಗೂ ತ್ಲನ 20 ನಮಿಷಗಳ ಕ್ನಲನವಕ್ನಶವನತು 
ಕ್ೊಡಬೇೆಕ್ೆನತುವುದತ ನನು ವಿನಂತಿ. 

 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಕರಿಯ ಸದಸಯರಿಗಿಂತ್ ಹರಿಯ ಸದಸಯರಿಗೆ್ ಹೆಚತಚ ಮನತ್ರ್ನಡಲತ 
ಅವಕ್ನಶವನತು ನೇಡಿದ್ಾೆೇರೆ್.  

 ಡನ|| ವೆೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣಸನಾಮಿ(ಸಕ್ನಾರದ ಮತಖ್ಯ ಸಚೆೇತ್ಕರತ):- ಸರ್ನಾನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ವಿತಿುೇಯ ಕ್ನಯಾಕಲನಪಗಳ ಮೇಲಿನ ಚಚಾೆಯನತು ತ್ಗೆ್ೆದತಕ್ೂೆಂಡಿದಾೇರಿ, ರ್ನವು 
ಅದನತು ಸನಾಗತಿಸತತಿುದ್ೆಾೇವೆ. ಆಯವಯಯದ ಮೇಲೆ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕ್ೆೆ ನಮಾ ಪಕ್ಷದಂದ ಸತಮನರತ 
23 ಜನ ಸದಸಯರತ ಹೆಸರತ ಕ್ೂೆಟ್ಟೆದ್ನಾರೆ. ಅದರಲಿಿ ಕ್ೇೆವಲ 8 ಜನ ಸದಸಯರತ, 4 ಗಂಟೆಗಳ ಕ್ನಲ 
ಮನತ್ರ ಮನತ್ರ್ನಡಿದ್ನಾರೆ. ಬೆೇರ ೆ ಸದಸಯರಿಗೂ ತ್ಮಾ ಭನವರೆ್ಗಳನತು ವಯಕುಪಡಿಸತವ ಆಸಯೆಿದ್.ೆ 
ಅವರತಗಳಿಗೂ ಅವಕ್ನಶವನತು ನೇಡಬೆೇಕ್ೆನತುವುದತ ನನು ವಿನಂತಿಯನಗಿದೆ್.  

 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಭನರತಿೇಯ ಜನತ್ನ ಪಕ್ಷದಂದ 23 ಜನ ಸದಸಯರಲಿಿ 8 ಜನರತ 
ಮನತ್ರ್ನಡಿದ್ನಾರೆ. ಇನೂು 15 ಜನರತ ಬನಕ ಉಳಿದದ್ನಾರೆ. ಕ್ನಂಗ್ೆರಸ್ಚ ಪಕ್ಷದಂದ 10 ಜನ ಸದಸಯರತ 
ಮನತ್ರ್ನಡತವವರಿದ್ನಾರೆ.  

 ಡನ|| ವೆೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣಸನಾಮಿ:- ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇಲಿಿಯವರೆಗ್ ೆ ಕ್ನಂಗ್ೆರಸ್ಚ 
ಪಕ್ಷದವರತ 9 ಗಂಟೆಗಳ ಕ್ನಲ ಮನತ್ರ್ನಡಿದ್ನಾರ.ೆ ಜೆ.ಡಿ.(ಎಸ್ಚ)ನವರತ 7 ಗಂಟೆಗಳ ಕ್ನಲ 
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ಮನತ್ರ್ನಡಿದ್ನಾರೆ. ಆದರೆೇ, ಭನರತಿೇಯ ಜನತ್ನ ಪಕ್ಷದವರತ ಕ್ೆೇವಲ 4 ಗಂಟೆಗಳ ಕ್ನಲ 
ಮನತ್ರ್ನಡಿದ್ನಾರೆ. ಎಲಿರಿಗೂ ಸಮನನವನದ ಅವಕ್ನಶ ಕ್ೊಡಬೇೆಕ್ೆನತುವುದತ ನನು ವಿನಂತಿಯನಗಿದ್.ೆ  

 ಶ್ರೇ ಎಸ್ಚ.ರವಿ (ವಿಧನನಸಭೆಯಿಂದ ಆಯೆಗ್ೊಂಡವರತ):- ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 
ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದವರಿಗೆ್ ಹಚೆತಚ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕ್ೆೆ ಅವಕ್ನಶವನತು ನೇಡಬೆೇಕ್ೆನತುವುದತ ಪರಜನಪರಭ್ತತ್ಾ 
ವಯವಸೆಥಯಲಿಿರತವ ನಯಮವನಗಿದ್ೆ.  

 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ರವಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ಆ ರಿೇತಿ ಹೆೇಳುವುದಕ್ೆೆ ಬರತವುದಲಿ. 
ಚಚೆಾಯಲಿಿ ಭನಗವಹಸತವುದತ ಪರತಿಯಬಬ ಸದಸಯರ ಹಕ್ನೆಗಿದ್.ೆ ಆಡಳಿತ್ ಪಕ್ಷದವರತ ಹಚೆತಚ 
ಮನತ್ರ್ನಡಬನರದ್ೆನತುವುದತ ಸಂಪರದ್ನಯವನಗಿದ್ೆ. ಯನರನದರೊಬಬರತ ಸದಸಯರತ ಎದತಾ ನಂತ್ತ, 
“ರ್ನನತ ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ೆುೇರೆ್. ಅವಕ್ನಶ ಕ್ೊಡಿ”ಚ ಎಂದತ ಕ್ೆೇಳಿದರ,ೆ ರ್ನನತ ಇಲಿವೆಂದತ ಹೆೇಳುವುದಕ್ೆೆ 
ಸನಧಯವನಗತವುದಲಿ. ಅವರಿಗೂ ಅವಕ್ನಶವನತು ನೇಡಬೆೇಕ್ನಗತತ್ುದ್ೆ.  

 ಡನ|| ವೆೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣಸನಾಮಿ:- ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ನಮಾ ಪಕ್ಷದ ಸದಸಯರ 
ಸಂಖೆಯಗ್ ೆಅನತಗತಣವನಗಿ ಸಮಯವನತು ಕ್ೊಡಬೇೆಕ್ನೆತುವುದತ ನನು ಮನವಿಯನಗಿದೆ್.  

 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ರ್ನರನಯಣಸನಾಮಿಯವರೇೆ, ತ್ನವು ಮೊದಲತ 6 ಜನ ಸದಸಯರ 
ಪಟ್ಟೆಯನತು ಕ್ೊಟ್ಟೆದಾೇರಿ.  

 ಡನ|| ವೆೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣಸನಾಮಿ:- ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ,ಚ “ಇವತ್ತು ಯನರತ 
ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ನುರ ೆಅವರ ಪಟ್ಟೆ ಕ್ೂೆಡಿ”ಚ ಎಂದತ ನಮಾ ರ್ನಯಕರತ ಹೇೆಳಿದಾರತ. ಆದಾರಿಂದ ಅವತ್ತು 
ಯನವ ಸದಸಯರತಗಳು ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಇಚಿಛಸಿದರತ ಅವರ ಪಟ್ಟೆಯನತು ಕ್ೊಟ್ಟೆದ್ೆಾೇವೆ.  

 ಶ್ರೇ ಎನ್ಚ.ರವಿಕತಮನರ್ಚ:- ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 6 ಜನ ಸದಸಯರ ಪಟ್ಟೆ 
ಕ್ೊಟ್ಟೆರತವುದತ ಆ ದನಕ್ೆೆ ಮನತ್ರ ಸಿೇಮಿತ್ವನಗಿದ್ೆ. ರ್ನವಲೆಿರೂ ಒಟ್ಟೆಗ್ ೆ ಕತಳಿತ್ತಕ್ೊಂಡತ 
ಯನರತಯನರತ ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ನುರೆ ಎನತುವುದರ ಬಗೆ್ೆ ಒಂದತ ಪಟ್ಟೆ ತ್ಯನರತ ಮನಡಿ, ಇವತ್ತು ಆ 
ಪಟ್ಟೆಯನತು ಕ್ೊಟ್ಟೆದ್ೆಾೇವೆ.  
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 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಇಲಿಿಯವರಗೆ್ ೆ ನಡದೆತಕ್ೊಂಡತ ಬಂದರತವ ಪದಧತಿಯ ಬಗೆ್ೆ ರ್ನನತ 
ಹೆೇಳುತ್ುೆೇರೆ್ ಕ್ೆೇಳಿ.ಚ “ಆಯವಯಯದ ಮೇಲೆ ಮನತ್ರ್ನಡತವ ಸದಸಯರ ಪಟ್ಟೆ ಕಳುಹಸಿಕ್ೂೆಡಿ”ಚಎಂದತ 
ರ್ನನತ ಪತ್ರವನತು ಕಳುಹಸಿಕ್ೂೆಟ್ಟೆದ್ಾೆೇರೆ್. ಆಗ ಕ್ನಂಗ್ೆರಸ್ಚನವರತ 22 ಜನ ಸದಸಯರ ಪಟ್ಟೆಯನತು 
ಕಳುಹಸಿಕ್ೂೆಟ್ಟೆದ್ನಾರೆ. ಭನರತಿೇಯ ಜನತ್ನ ಪಕ್ಷದವರತ 06 ಜನ ಸದಸಯರ ಪಟ್ಟೆಯನತು 
ಕಳುಹಸಿಕ್ೂೆಟ್ಟೆದಾೇರಿ. ಜೆ.ಡಿ.(ಎಸ್ಚ) ಪಕ್ಷದವರತ 9 ಜನ ಸದಸಯರ ಪಟ್ಟೆಯನತು ಕಳುಹಸಿಕ್ೂೆಟ್ಟೆದ್ನಾರೆ. 
ಅನಂತ್ರ ದರ್ನ ಒಂದ್ೂೆಂದತ ಲಿಸ್ೆಚ ಬರತವುದಕ್ೆೆ ಪ್ನರರಂಭ್ವನಯಿತ್ತ. ಆ ಪಟ್ಟೆಯರೆ್ುಲಿ 
ಸೇೆರಿಸಿಕ್ೊಂಡತ ಎಲಿರಿಗೂ ಅವಕ್ನಶವನತು ಕ್ೊಡತವುದಕ್ೆೆ ಪರಯತ್ು ಮನಡಿದ್ೆಾೇರ್.ೆ ಆ ಪಟ್ಟೆಯಲಿಿ 
ಇರತವಂತ್ಹ ಎಲಿ ಸದಸಯರಿಗೂ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕ್ೆೆ ಅವಕ್ನಶವನತು ಕ್ೊಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ ಬೆೇಗರೆ್ 
ಚಚೆಾಯನತು ಮತಗಿಸೂೆೇಣ.  

 ಶ್ರೇ ಎಸ್ಚ.ರವಿ:- ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದವರಿಗ್ೆ ಹೆಚಿಚಗ್ ೆಮನತ್ರ್ನಡಲತ 
ಅವಕ್ನಶವನತು ನೇಡಬೆೇಕ್ನಗತತ್ುದ್ೆ.  

 ಡನ|| ವೆೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣಸನಾಮಿ:- ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ,  ಮನನಯ ರವಿಯವರತ ನರ್ುೆ 
ದನ ಸತಮನರತ ಒಂದೂವರೆ ಗಂಟೆಗಳ ಕ್ನಲ ಮನತ್ರ್ನಡಿದ್ನಾರ.ೆ  

 ಶ್ರೇ ಎಸ್ಚ.ರವಿ:- ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ನರ್ುೆ ಅವರಿಗೆ್ ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಅವಕ್ನಶ 
ಕ್ೊಟನೆಗ, ಪತ್ರಕತ್ಾರ ಗ್ನಯಲರಿಯಲಿಿ ಯನರೂ ಇರಲಿಲಿ, ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಇರಲಿಲಿವೆಂದತ ಅವರತ 
ಮನತ್ರ್ನಡಲಿಲಿ. ಆದರ,ೆ ರ್ನನತ ಪ್ೆೇಪರ್ಚನವರತ ಇಲಿದದಾರೂ ಮನತ್ರ್ನಡಿದ್ಾೆೇರ್ೆ.   

 ಶ್ರೇ ಲಕ್ಷಮಣ ಸಂಗಪಪ ಸವದ(ವಿಧನನಸಭೆಯಿಂದ ಆಯೆಗ್ೊಂಡವರತ):- ಸರ್ನಾನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಆಡಳಿತ್ ಪಕ್ಷ ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ಎನತುವ ತ್ನರತ್ಮಯವಿಲಿ. ಪರತಿಯಬಬ ಸದಸಯರತ 
ಸದನದ್ೊಳಗ್ೆ ತ್ಮಾ ಭನವರೆ್ಗಳನತು ವಯಕುಪಡಿಸಲತ, ಮನತ್ರ್ನಡತವುದತ ಅವರ ಹಕ್ನೆಗಿದ್.ೆ ಆ ಹಕೆನತು 
ಮೊಟಕತಗ್ೂೆಳಿಸತವುದಕ್ೆೆ ಸನಧಯವನಗತವುದಲಿ.  
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ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೆೇ, ಮೊದಲರೆ್ಯ ಪಟ್ಟೆಯಲಿಿ ಕ್ೊಟ್ಟೆರತವ ಹೆಸರತಗಳನತು ಮತ್ತು 
ನಂತ್ರ ಕ್ೊಟ್ಟೆರತವ ಹೆಸರತಗಳನತು ಪರಿಗಣರೆ್ಗ್ ೆ ತ್ೆಗೆ್ದತಕ್ೊಂಡತ ಎಲಿ ಸದಸಯರಿಗೂ 
ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕ್ೆೆ ಅವಕ್ನಶವನತು ನೇಡತವುದತ ತ್ಮಾ ಧಮಾವನಗಿದ್ೆ. ಮನನಯ ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ 
ರ್ನಯಕರತ ಲೊೇಕಸಭಯೆಲಿಿ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡಿರತವ ಅನತಭ್ವವನತು ಹೊಂದದ್ನಾರ.ೆ ಅಲಿಿ ಯನವ 
ಪಕ್ಷದಲಿಿ ಎಷತೆ ಸದಸಯರಿದ್ನಾರೆ ಎನತುವುದನತು ಗಣರೆ್ಗ್ ೆ ತ್ೆಗೆ್ದತಕ್ೊಂಡತ ಅದಕ್ೆೆ ತ್ಕೆಂತ್ೆ 
ಸಮಯನವಕ್ನಶವನತು ನೇಡಲನಗತತ್ುದ್ೆ. ಇಲಿಿಯೂ ಸಹ ಯನವಯನವ ಪಕ್ಷದಲಿಿ ಎಷತೆ 
ಸದಸಯರಿದ್ನಾರ ೆಎಷತೆ ಸಮಯ ಲಭ್ಯವಿದ್ ೆಎನತುವುದನತು ರೆ್ೂೇಡಿಕ್ೊಂಡತ ಅಂದರ,ೆ ಒಟತೆ ಸದಸಯರ 
ಸಂಖೆಯಯನತು ಲಭ್ಯವಿರತವ ಸಮಯದಂದ ಭನಗಿಸಿದರೆ ಒಬಬ ಸದಸಯರಿಗೆ್ ಎಷತೆ ನಮಿಷಗಳ 
ಕ್ನಲನವಕ್ನಶ ದ್ೊರೆಯತತ್ುದ್ೆ ಎನತುವುದತ ಗ್ೂೆತ್ನುಗತತ್ುದ್ೆ. ಅಷತೆ ಸಮಯವನತು ಆಯನಯ 
ಸದಸಯರತಗಳಿಗ್ ೆಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕ್ೆೆ ನೇಡತವುದತ ಉತ್ುಮ ಎನತುವುದತ ನನು ಸಲಹೆಯನಗಿದೆ್.   

ಶ್ರೇ ಎಂ.ಕ್.ೆಪ್ನರಣೆೇಶಚ(ಸಥಳಿೇಯ ಸಂಸೆಥಗಳ ಕ್ಷೆೇತ್ರ):- ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ತ್ನವು ಒಬಬ 
ಸದಸಯರತ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕ್ೆೆ 22 ರಿಂದ 23 ನಮಿಷಗಳೆಂದತ ನಗದ ಮನಡಿದಾೇರಿ. ನಗದ ಮನಡಿದ 
ಸಮಯದ್ೊಳಗ್ೆ ನಮಾ ಮನತ್ತಗಳನತು ಮತಗಿಸತವಂತ್ಹ ಪರಯತ್ುಗಳನಗೆ್ಬೇೆಕತ. ಅದನತು ಬಿಟತೆ 
ಒಂದತ ಗಂಟೆ, ಒಂದತ ಗಂಟೆ ಇಪಪತ್ತು ನಮಿಷ, ಒಂದತ ಗಂಟ ೆ ಮೂವತ್ತು ನಮಿಷಗಳವರೆಗೆ್ 
ಮನತ್ರ್ನಡಿದಂತ್ಹ ಉದ್ನಹರಣೆಗಳು ಇವೆ. ಪಿೇಠ ಕ್ೂೆಟೆಂಥ ನದ್ೆೇಾಶನ ಪ್ನಲರೆ್ಯನಗಿಲಿ.  ತ್ನವು 
ನಗದಪಡಿಸಿದ ಸಮಯಕ್ೆೆ ನಬಾಂಧವನತು ಹೆೇರಿದಾರ ೆ ಸಮಯನವಕ್ನಶದ ಕ್ೂೆರತೆ್ಯನಗತತಿುರಲಿಲಿ.  
ರ್ನನತ ಕ್ೆೇವಲ 22 ನಮಿಷಗಳಲಿಿ ನನು ಮನತ್ತಗಳನತು ಮತಕ್ನುಯಗೆ್ೂಳಿಸಿದ್ೆಾೇರ್ೆ. 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮೊದಲತ ಕ್ೊಟೆ ಪಟ್ಟೆಯಲಿಿ ಇದಾ ಸದಸಯರತಗಳ ಸಂಖೆಯ ಮತ್ತು 
ಲಭ್ಯವಿರತವ ಸಮಯವನತು ಲೆಕ್ನೆಚನರ ಮನಡಿದ್ನಗ ಒಬೊಬಬಬರಿಗ್ೆ 22 ನಮಿಷ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕ್ೆೆ 
ಅವಕ್ನಶ ದ್ೊರೆಯತತಿುತ್ತು. ಆದರೆ ಯನರೂ ಸಹ 22 ನಮಿಷಗಳ ಕ್ನಲ ಮನತ್ರ್ನಡದ್ೆೇ ಎಲಿರೂ 
ಗಂಟೆಗಟೆಲ ೆ ಮನತ್ರ್ನಡಿದರೆ ಹೆೇಗ್?ೆ ಕ್ೆಲವರತ ಮನತ್ರ ನಗದತ್ ಸಮಯದ್ೊಳಗ್ೆ ತ್ಮಾ 
ಮನತ್ತಗಳನತು ಮತಕ್ನುಯಗ್ೊಳಿಸಿದ್ನಾರೆ.  
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ಈಗ ರ್ನನತ ಮನನಯ ನವಿೇನ್ಚ ಕ್ೆ.ಎಸ್ಚ. ಅವರ ಹೆಸರನತು ಕರಯೆತತಿುದ್ೆಾೇರ್ೆ. ಅವರಿಗೆ್ 
ಮನತ್ರ್ನಡಲತ 15 ನಮಿಷಗಳ ಕ್ನಲನವಕ್ನಶವನತು ನೇಡಲನಗತತಿುದ್ೆ.  

 ಶ್ರೇ ನವಿೇನ್ಚ.ಕೆ್.ಎಸ್ಚ(ಸಥಳಿೇಯ ಸಂಸೆಥಗಳ ಕೆ್ಷೇತ್ರ):- ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ 
ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಗಳು ಮಂಡಿಸಿರತವ ಈ ಸನಲಿನ ಆಯವಯಯದ ಮೇಲೆ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕ್ೆೆ ನನಗ್ ೆ
ಅವಕ್ನಶವನತು ನೇಡಿದ ತ್ಮಗ್ೆ ವಂದಸಿ, ನನು ಮನತ್ತಗಳನತು ಪ್ನರರಂಭಿಸತತಿುದ್ೆಾೇರ್ೆ. ಆಚನಯಾ 
ಚನಣತಕಯರತ ತ್ಮಾ ಆಥಿಾಕ ನೇತಿಯಲಿಿ ಪರಮತಖ್ವನಗಿ 4 ಅಂಶಗಳ ಬಗೆ್ೆ ಉಲೆಿೇಖ್ ಮನಡಿದ್ನಾರ.ೆ 
ಅದತ ಈ ಮತಂದನಂತಿದ್ೆ; 

1. ಹಣಕೆಂತ್ ಸಮಯ ಹೆಚತಚ ಅಮೂಲಯವನಗಿರತವುದತ 
2. ತ್ಕ್ಷಣದ ಲನಭ್ಕ್ನೆಗಿ ತ್ಪತಪ ಮನಡಿರತವವನತು ಅನತಸರಿಸಿದರೆ ದೇಘಾಕ್ನಲದಲಿಿ ಅದತ 

ನಮಗ್ೆ ಸಮಸೆಯಯನಗಿ ಪರಿಣಮಿಸತತ್ುದ್.ೆ  
3. ಯಶಸಿಾಯನಗಲತ ಸತಳುಿಗಳನತು ಆಶರಯಿಸಬನರದತ. 
4. ಹಣವನತು ಅತ್ಯಂತ್ ಎಚಚರಿಕ್ೆಯಿಂದ ಒಳೆಿಯ ಕ್ೆಲಸಗಳಿಗ್ೆ ಮನತ್ರ ಬಳಕ್ೆ ಮನಡಬೆೇಕತ. 

ಅದ್ೆೇ ರಿೇತಿಯಲಿಿ 12ರೆ್ೇ ಶತ್ಮನನದಲಿಿ ಜಗಜೊಯೇತಿ ಬಸವಣಣನವರತ “ಕ್ನಯಕವೆೇ ಕ್ೆೈಲನಸ”ಚ
ಎಂದತ ಹೆೇಳುವ ಮೂಲಕ “ದತಡಿಯತವ ಕ್ೆೈಗಳಿಗ್ ೆ ಕ್ೆಲಸವನತು ಕ್ೊಡತವ ಮೂಲಕ ಸಮನಜದ 
ಆಥಿಾಕ ಸಿಥತಿಯನತು ಮೇಲಾಜಾೆಗ್ೆೇರಿಸಿದಂತ್ನಗತತ್ುದ್ೆ”ಚಎಂದತ ಹೆೇಳಿದ್ನಾರೆ. 12ರೆ್ೇ ಶತ್ಮನನದಲಿಿಯೇ 
ಬಸವಣಣನವರತ,ಚ “ಕ್ನಯಕವೆೇ ಕ್ೆೈಲನಸ”ಚ ಎಂದತ ಸನರಿದ್ನಾರ.ೆ ಸಂವಿಧನನ ಶ್ಲಿಪ ಡನ|| 
ಬಿ.ಆರ್ಚ.ಅಂಬೇೆಡೆರ್ಚರವರತ,ಚ“ಸವಾರಿಗೂ ಸಮ ಬನಳು; ಸವಾರಿಗೂ ಸಮ ಪ್ನಲತ”ಚಎಂದತ ಹೆೇಳುವ 
ಮೂಲಕ ಸನಮನಜಿಕ ರ್ನಯಯದಡಿಯಲಿಿ ನಮಾ ಎಲಿ ಚಿಂತ್ರ್ೆಗಳು ಈ ಆಧನರದ ಮೇಲಿರಬೆೇಕ್ೆನತುವ 
ಕರಯೆನತು ಕ್ೊಟ್ಟೆದ್ನಾರೆ.  

 ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೆೇ, ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಗಳು ಮಂಡಿಸಿರತವಂತ್ಹ ಈ ಸನಲಿನ 
ಆಯವಯಯದಲಿಿ ಈ ಮೂರತ ನೇತಿಗಳನತು ಅತ್ಯಂತ್ ಸಮಪಾಕವನಗಿ ಅಳವಡಿಸಿಕ್ೊಂಡತ, 
ಸಮತ್ೊೇಲಿತ್ವನಗಿರತವ, ಸವಾವನಯಪಿಯನಗಿರತವ ಇಡಿೇ ರನಜಯಕ್ೆೆ  ಹತ್ವನತು ಕ್ೊಡತವಂತ್ಹ 



74 

                                                                                                                                                  ವಿಪ/17-03-2022   
“ wzÀÄÝ¥ÀrAiÀiÁUÀzÀ ¥Àæw/unedited copy/£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ¼À°è CxÀªÁ ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉUÁV G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀPÀÆqÀzÀÄ 

__________________________________________________________________________________ 

ಮತಂಗಡಪತ್ರವನತು ಮಂಡಿಸಿದ್ನಾರ.ೆ ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಗಳು ತ್ಮಾ ಮತಂಗಡಪತ್ರದಲಿಿ 
Employment, Education and Empowerment ಎಂದತ ಮೂರತ “E”ಚಗಳ ಬಗೆ್ೆ ಪರಸನುಪ 
ಮನಡಿದ್ನಾರ.ೆ ಆಯವಯಯ ಪತಸುಕದಲಿಿ  Employment ಎನತುವುದನತು ಮೊದಲಿಗ್ ೆ ಕ್ೂೆಟ್ಟೆದ್ನಾರೆ. 
ಇದರ ಬದಲಿಗೆ್  Education ಎನತುವುದತ ಮೊದಲತ  ಬರಬೆೇಕ್ನಗಿತ್ತು. ಏಕ್ೆಂದರ,ೆ ಉತ್ುಮ ಶ್ಕ್ಷಣ 
ದ್ೊರೆತ್ನಗ ಮನತ್ರ ಉತ್ುಮ ಉದ್ೂೆಯೇಗ ಸಿಗತವುದಕ್ೆೆ ಸನಧಯವನಗತತ್ುದ್ೆ. ಉದ್ೊಯೇಗ ಸಿಕೆರೆ 
ಸಬಲರನಗತವುದಕ್ೆೆ ಸನದಯವನಗತತ್ುದ್ೆ.  

 ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಗಳು ಪಂಚಸೂತ್ರಗಳಡಿಯಲಿಿ 
ಅಭಿವೃದಧಯ ಪಥದಡಿಯಲಿಿ ಸನಗಬೆೇಕ್ೆನತುವ ಪರಿಕಲಪರ್ೆಯನತು ನೇಡಿದ್ನಾರೆ.ಚ “ನವ ಭನರತ್ಕ್ನೆಗಿ ನವ 
ಕರ್ನಾಟಕ ನಮನಾಣ”ಚಮನಡತವಂತ್ಹ ಪರಯತ್ುವನತು ಸಹ ಮನಡಿದ್ನಾರ.ೆ  

 ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ವಿತಿುೇಯ ಕ್ೊರತೆ್ಯನತು ನೇಗಿಸತವ ನಟ್ಟೆನಲಿಿ ಕಳೆದ ಎರಡತ 
ವಷಾ ಇಡಿೇ ವಿಶಾವೇೆ ಕ್ೂೆೇವಿಡಚ-19ಗೆ್ ತ್ತತ್ನುಗಿ, ಹಲವನರತ ರನಷರಗಳು ಆಥಿಾಕ ದವನಳಿಯನತು 
ಎದತರಿಸತತಿುವೆ. 

          (ಮತಂದತವರಿದದ್ೆ) 

(413)  17.3.2022  12.20  ಪಿಕ್ೆ:ಎಕ್ ೆ

ಶ್ರೇ ಕೆ್.ಎಸ್ಚ.ನವಿೇನ್ಚ(ಮತಂದತ) 

ಎಷ್ೊೆೇ ದ್ೆೇಶಗಳು ದವನಳಿಯನಗಿ, ತಿನತುವ ಅನುಕೂೆ ಪರದ್ನಡತವಂತ್ನಯಿತ್ತ.   ಅಂತ್ಹ 
ಸಿಥತಿಯನತು ಕೂಡ ರ್ನವು ರೆ್ೂೇಡಿದ್ೆಾೇವೆ.  ಆದರೆ,  ನಮಾ ದ್ೆೇಶದಲಿಿ ಕಳೆದ ಎರಡತ ವಷಾದಲಿಿ, 
ಹಸಿವಿನಂದ ಯನರೂ ಇರಬನರದತ ಎಂದತ ಮನನಯ ಪರಧನನ ಮಂತಿರಗಳು “ಗರಿೇಬಚ ಕಲನಯಣ 
ಯೇಜರೆ್”ಚ ಪ್ನಯಕ್ೆೇಜಚ ಘೂೇಷಣೆ ಮನಡಿದರತ.  ಆ ಮೂಲಕ ಸತಮನರತ 85 ಕ್ೊೇಟ್ಟ ಜನರಿಗ್ ೆ
ನರಂತ್ರವನಗಿ ಆಹನರ ಧನನಯಗಳನತು ಉಚಿತ್ವನಗಿ ಕ್ೊಡತವಂತ್ಹ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡಿದರತ.  ನಮಾ 
ದ್ೆೇಶದ ಬಡವರ ರಕ್ಷಣೆ ಮನಡತವಂತ್ಹ  ಕ್ೆಲಸವನತು ಕ್ೆೇಂದರ ಸರ್ಕಾರ ಮನಡಿತ್ತು.  ಅದ್ೆೇ ನಟ್ಟೆನಲಿಿ 
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ನಮಾ ರನಜಯ ಸರ್ಕಾರ, ಎಷ್ೆೆೇ ವಿತಿುೇಯ ಕ್ೂೆರತೆ್ ಇದಾರೂ; ಅದನತು ಮೂರತವರೆ ಪಸಾೆಂಟಚನಷತೆ 
ಹೆಚಿಚಸಿಕ್ೊಳಿಲತ ಅವಕ್ನಶ ಮನಡಿ ಕ್ೊಟ್ಟೆದಾರೂ ಕೂಡ, financial discipline maintain 
ಮನಡಬೇೆಕತ ಎನತುವ ಹರೆ್ುಲೆಯಲಿಿ, ಕ್ೆೇವಲ ೩.೨೬ ಪಸಾೆಂಟಚಗೆ್ ಮಿತಿಗ್ೂೆಳಿಸಿದರತ.  ರನಜಯವನತು 
ಆಥಿಾಕವನಗಿ, ಶ್ಸತುಬದಧವನಗಿ ನಡಸೆಬೆೇಕತ ಎನತುವ ನಣಾಯ ಮನಡಿದತಾ ಬಹಳ ಉತ್ುಮವನದ 
ಬೆಳವಣಿಗೆ್ ಎಂದತ ಹಕೇಳುವುದರ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡುತಕತೇನಕ.  ನರ್ುೆ-ಮೊರೆ್ು ಮನತ್ರ್ನಡಿದ ಹಲವನರತ ಮನನಯ 
ಸದಸಯರತಗಳು, ಈ ಸರ್ಕಾರ ಮನಡಿದಷತೆ ಸನಲವನತು ಹಂದನ ಯನವುದ್ೇೆ ಸರ್ಕಾರಗಳು  ಮನಡಿಲಿ 
ಎನತುವಂತ್ಹ ಮನತ್ತಗಳನತು ಹೆೇಳಿದರತ.  ಆದರೆ, ಸನಲ ಮನಡತವುದರಲೂಿ ಕೂಡ ಬಹಳ 
ಆಲೊೇಚರೆ್ ಮನಡಿ, ರನಜಯದ ಜನರ ಮೇಲ ೆಸನಲದ ಹೊರೆ ಹಚೆನಚಗಬನರದತ ಎಂದತ, ಬಹಳಷತೆ ಶ್ಸತು 
ವಹಸತವಂತ್ಹ ಕ್ಲೆಸವನತು ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಗಳು ಮನಡಿದರತ.  ಹಂದ್ ೆ ಯನವುದ್ೆೇ 
ಕ್ೊೇವಿಡಚನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಲಿದ ಸಂದರ್ಾದಲೂಿ ಕೂಡ, ಹಂದ್ ೆ ಸರ್ಕಾರವನತು ನಡಸೆಿದವರತ ನಮಾ 
ರನಜಯಕ್ೆೆ ನರಂತ್ರವನಗಿ ಸನಲವನತು ತ್ರತವ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡಿದರತ. ಪರಸತುತ್, ಕ್ೇೆಂದರದ ಗ್ೆೈಡಚಲೆೈನ್ಸಚ 
ಪರಕ್ನರ ಈ ಸಲ ರೂ. ೬೭,೧೦೦ ಕ್ೊೇಟ್ಟ ಸಿಗತವಂಥದಾರೂ ಕೂಡ, ರೂ.೬೩,೦೦೦ ಕ್ೊೇಟ್ಟಗ್ೆ 
ನಲಿಿಸತವ ಕ್ೆಲಸವನತು ಮನಡಿ, ಒಂದತ ಒಳೆಿಯ ಬದಧತ್ೆಯನತು ತ್ೊೇರಿಸಿದರತ.  ನಮಾ ದ್ೇೆಶದ 
ಬೆರೆ್ುಲತಬತ ರೈೆತ್.  ರೈೆತ್ನ ಪರವನಗಿ ಹಲವನರತ ವಿಷಯಗಳು ಚರ್ಕಾಯನಯಿತ್ತ. ಈ ಬಜೆಟಚನಲಿಿ 
ಕೃಷ್ಟ್ ಕ್ಷೆೇತ್ರಕ್ೆೆ ಬಂಪರ್ಚ ಕ್ೊಡತಗ್ೆಯನತು ಕ್ೂೆಡತವಂತ್ಹ ಕ್ೆಲಸವನತು ಮನನಯ ಮಂತಿರಗಳು 
ಮನಡಿದ್ನಾರ.ೆ  ಮನನಯ ಸದಸಯರತಗಳು ಬಹಳಷತೆ ವಿಷಯಗಳನತು ಹೇೆಳುವಂತ್ಹ ಸಂದರ್ಾದಲ್ಲಿ, 
ಕ್ೆೇವಲ ರೂ.೨೫೦ಗಳನತು ಕ್ೊಟೆರೆ ಏರ್ನಗತ್ುದ್ ೆಎಂದತ ಕ್ೆೇಳಿದರತ.  ಆದರೆ, ರೂ. ೨೫೦ಗಳನತು ಪರತಿ 
ಎಕರಗೆ್,ೆ ೫ ಎಕರ ೆಭ್ೂಮಿ ಹೊಂದರತವಂತ್ಹ ರೈೆತ್ನಗ್ ೆಕ್ೊಡತವ ಸಂದರ್ಾದಲ್ಲಿ ಕ್ೆೇವಲ ಆ ಮೊತ್ುದ 
ಪರಮನಣವನುಷ್ೆೆೇ ರೆ್ೂೇಡಬನರದತ.   ಒಬಬ ರೈೆತ್ ತ್ನನತ ಬೆಳೆಯತವಂತ್ಹ ಬೆಳೆಗ್ ೆಮತಂಗಡವನಗಿ 
ಸನಕಷತೆ ತ್ಯನರಿಯನತು ಮನಡತತ್ನುರೆ್.  ರ್ನಲೆೆೈದತ ಜನ ರೈೆತ್ರತ ಸೇೆರಿ ಒಂದತ ಟನರಯಕೆರ್ಚನತು ಬನಡಿಗೆ್ 
ತ್ೆಗೆ್ದತಕ್ೂೆಳುಿವಂಥದತಾ, ಹೂೆಲ ಹೂೆಡಸೆತವುದಕ್ೆೆ ಬೇೆಕ್ನದ, ಉಳುಮ ಮನಡಲತ ಬೆೇಕ್ನಗತವಂತ್ಹ 
ಸಲಕರಣ ೆಇತ್ನಯದ ವಯವಸೆಥಗಳನತು ಮನಡತತ್ನುರೆ.  ಈ ರಿೇತಿ ಒಂದತ ಗತಂಪತ ಮನಡಿಕ್ೊಂಡತ ಕೃಷ್ಟ್ 
ಮನಡತವ ಸಂದರ್ಾದಲ್ಲಿ ರೂ. ೧೨೫೦ ಕೂಡ ಸನಕಷತೆ ಸಹನಯಕ್ೆೆ ಬರತತ್ುದ್ೆ.ಚ ಚ “ಪಿ.ಎಂ.ಕಸನನ್ಚ 
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ಸಮನಾನ್ಚ ನಧಿ ಯೇಜರೆ್”ಯಲಿಿ ಬರತವಂತ್ಹ ರೂ.೬೦೦೦ಗಳನತು ಕ್ೆೇಂದರ ಕ್ೊಡವುದತ ಮತ್ತು 
ರನಜಯ ಸರ್ಕಾರ ಕ್ೊಡತವ ರೂ. ೪೦೦೦ ಮತ್ತು ಜೊತ್ೆಗೆ್ ಪರತಿ ಎಕರಗೆ್ೆ ಡಿೇಸಲೆ್ಚಗ್ೆಂದತ ರೂ. ೨೫೦ 
ಕ್ೊಡತವುದನತು ಲೆಕೆ ಹನಕದರೆ ವನಷ್ಟ್ಾಕವನಗಿ ರೂ. ೧೧,೨೫೦ ಹಣ ರೈೆತ್ರ ಖನತೆ್ಯಲಿಿ ಜಮನ 
ಮನಡತವಂತ್ಹ ಕ್ೆಲಸ ಆಗತತಿುದ್ೆ.  ದ್ೊಡಾ ರೈೆತ್ರತ ಖ್ಚತಾ ಮನಡತವ ಹನಗೆ್ ಸಣಣ ರೈೆತ್ರತ ಖ್ಚತಾ 
ಮನಡತವುದಲಿ.  ಸಣಣ ರೈೆತ್ರತ ಬಹಳ ಯೇಚರೆ್ ಮನಡಿ ಖ್ಚತಾ ಮನಡತವ ಕ್ೆಲಸವನತು 
ಮನಡತತ್ನುರ.ೆ  ಸದನದಲಿಿರತವ ಹರಿಯ ಸದಸಯರತ, ರೂ. ೨೫೦ ಗಳು ಯನವ ಮೂಲೆಗ್ನಗತತ್ುದ್ ೆ
ಎನತುವ ಮನತ್ತಗಳನತು ಹೆೇಳಿದರತ.  ಆದರೆ, ಒಬಬ ಸಣಣ ರೈೆತ್ನಗ್ೆ ಖ್ಂಡಿತ್ನ ರೂ. ೨೫೦ ಏನದ್,ೆ ಅದತ 
ಆತ್ನ ಕ್ೆೈ ಹಡಿಯತವಂತ್ಹ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡತತ್ುದ್ೆ.  ರ್ನಲೆೆೈದತ ಜನ ರೈೆತ್ರತ ಗತಂಪ್ನಗಿ ಸೇೆರಿ  ಕ್ೆಲಸ 
ಮನಡಿದರೆ ಸದರಿ ಹಣವನತು ಸದಬಳಕ್ೆ ಮನಡಬಹತದತ.   ರನಜಯ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಬಜೆಟಚನಲಿಿ ಬಹಳಷತೆ 
ಅನತಕೂಲ ಮನಡಿರತವುದನತು ಮತಂದನ ದನಗಳಲಿಿ ಅವರಿಗೆ್ ಕಂಡತ ಬರತತ್ುದ್ೆ.   

ಮಕನ್ಯ ಸಭಕಪತಿಗಳಕ, ರ್ನನತ ಚಿತ್ರದತಗಾ ಜಿಲೆಿಯನತು ಪರತಿನಧಿಸತತ್ೆುೇರೆ್.  ನಮಾ ಜಿಲೆಿಯಲಿಿ 
ಅತಿ ಹೆಚತಚ, ತ್ೂೆೇಟಗ್ನರಿಕ್ ೆಬೆಳೆಗಳನದ ಹಣತಣ, ಹೂವು, ತ್ರಕ್ನರಿ ಇತ್ನಯದಗಳನತು ಬೆಳೆಯಲನಗತತ್ುದ್.ೆ 
ಈ ಬಜೆಟಚನಲಿಿ ಇಂತ್ಹ ತ್ೊೇಟಗ್ನರಿಕ್ ೆಬೆಳೆಗಳನತು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮನಡಲತ Mini Food Park 
ರಚರೆ್ ಮನಡತವಂತ್ಹ ಘೂೇಷಣೆ ಮನಡಿದ್ನಾರ.ೆ  ಇದತ ಖ್ಂಡಿತ್ವನಗಿ ರೈೆತ್ ತ್ನನತ ಬೆಳೆದಂತ್ಹ 
ಬೆಳೆಯನತು ಸೂಕು ಸಮಯಕ್ೆೆ ಮನರತಕಟೆೆಗ್ ೆತ್ಲತಪಿಸಲತ ಅಥವನ ಮೌಲಯ ವಧಾರ್ ೆಮನಡತವಲಿಿ ಈ 
Mini Food Park ಗಳು ರೈೆತ್ನ ಕ್ೆೈಹಡಿಯತವುದರಲಿಿ ಯಶಸಿಾಯನಗತತ್ುದ್ೆ. ಈ ನಟ್ಟೆನಲಿಿ ಮನನಯ 
ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಗಳು ತ್ೆಗೆ್ದತಕ್ೊಂಡ ನಧನಾರವನತು ರ್ನನತ ಸನಾಗತ್ ಮನಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ  ಎಲನಿ ಜಿಲೆಿಗಳಲಿಿ 
Mini Food Park ಗಳು ಬಂದರ ೆಎಲನಿ ರೈೆತ್ರಿಗೂ ಖ್ಂಡಿತ್ನ ಲನಭ್ವನಗತತ್ುದ್.ೆ   

ಮಕನ್ಯ ಸಭಕಪತಿಗಳಕ, ಇದ್ೆೇ ಸಂದರ್ಾದಲ್ಲಿ ಮತ್ೊುಂದತ ವಿಷಯವನತು ಪರಸನುಪ 
ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ  ಇಷೆಪಡತತ್ೆುೇರೆ್.   ಕ್ೆೇಂದರ ಸರ್ಕಾರ ರೈೆತ್ರ ಪರವನಗಿ F.P.O (Farmer 
Producer Organizations) ಎನತುವುದನತು ತ್ಂದಾದ್ೆಯೇ ಅಲಿಿ ಒಂದಷತೆ ಗ್ೂೆಂದಲಗಳಿವೆ.  
ಅಲಿಿ State sponsored FPO, Central sponsored FPO ಮತ್ತು NABARD 
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sponsored FPO ಗಳು ಇವೆ.  ಇದರಲಿಿ ಹಲವನರತ ಜನ ರೈೆತ್ರತ ಸದಸಯರನಗಿದ್ನಾರ.ೆ  ಸನವಿರನರತ 
ಕ್ೊೇಟ್ಟ ಹಣ ಇದಕ್ೆೆಂದತ ಬಿಡತಗಡೆಯನಗಿದೆ್.  ಆದರ,ೆ State sponsored FPO, Central 
sponsored FPO ಮತ್ತು NABARD sponsored FPO ಗಳಲಿಿ ಪರಸಪರ co-ordination 
ಇಲಿ.  ಇದನತು Handholding NGO ಎನತುವ ಒಂದತ ಎನ್ಚಜಿಓಗ್ ೆಕ್ೊಡತವ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡಿದ್ನಾರ.ೆ  
ಇದರಲಿಿ ಎನ್ಚಜಿಓಗಳು ಸರಿಯನಗಿ ಪ್ನತ್ರ ನವಾಹಸದ್ೆೇ ಇರತವ ಕ್ನರಣ ಹಲವನರತ ಕಡ ೆFPO ಗಳು 
ಕ್ನಯಾನವಾಹಣ ೆಮನಡತವುದಕ್ೆೆ  ಕಷೆವನಗತತಿುದ್ೆ.  ಹನಗ್ನಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ ಮನನಯ ಕೃಷ್ಟ್ 
ಸಚಿವರತ ಮತ್ತು ಮನನಯ ತ್ೊೇಟಗ್ನರಿಕ್ ೆಸಚಿವರತ ಇದಕ್ೆೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಕ ಇಡಿೇ ರನಜಯದಲಿಿ FPO 
ಗಳು ಎಷತೆ ರೆ್ೂೇಂದಣಿಯನಗಿದೆ್, ಇವರ ಸಮಸೆಯಗಳೆೇನತ, ಇವುಗಳನತು ಬಗ್ಹೆರಿಸತವ ನಟ್ಟೆನಲಿಿ 
ಕ್ೆೈಗ್ೊಳಿಬೆೇಕ್ನದ ಕರಮಗಳೇೆನತ ಎನತುವುದನತು  ಗಮನಸಬೇೆಕ್ೆಂದತ ಮನವಿ ಮನಡಿಕ್ೊಳುಿತ್ೆುೇರೆ್.  
ದ್ನವಣಗ್ೆರೆ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರದತಗಾ ಜಿಲೆಿಗಳಿಗ್ ೆ ಹನಲತ ಒಕೂೆಟದ ರಚರೆ್ ಮನಡತವುದಕ್ೂೆೆೇಸೆರ ಈ 
ಬಜೆಟಚನಲಿಿ ಅವಕ್ನಶ ಮನಡಿಕ್ೊಟ್ಟೆದ್ನಾರ.ೆ   ರೈೆತ್ ಮಹಳೆ ತ್ನು ಪರತಿನತ್ಯದ ಆದ್ನಯಕ್ೆೆಂದತ ಹನಲಿನ 
ಉತ್ನಪದರೆ್ ಮೇಲೆ ಏನತ ಅವಲಂಬಿತ್ರನಗಿದ್ನಾರೂೆೇ, ಅಂಥವರಿಗ್ೆ ಹನಲತ ಒಕೂೆಟ ರಚರೆ್ 
ಮನಡತವುದರಿಂದ ಸನಾವಲಂಬರೆ್ಯ ಬದತಕತ ಕಟ್ಟೆಕ್ೊಡತವ ಹನಗೆ್ ಆಗತತ್ುದ್;ೆ ದನನತ್ಯದ ಬದತಕಗ್ ೆ
ಬೆೇಕ್ನದ ಹಣವನತು ದತಡಿಯಲತ ಅನತಕೂಲ ಮನಡಿಕ್ೊಟೆ ಹನಗೆ್ ಆಗತತ್ುದ್ ೆ ಎಂದತ ಈ 
ಸಂದರ್ಾದಲ್ಲಿ ಹಕೇಳುವುದರ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡುತಕತೇನಕ.  

ಮಕನ್ಯ ಸಭಕಪತಿಗಳಕ, ಗ್ೊೇ ಶನಲಗೆಳನತು ಪ್ನರರಂಭ್ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಕ 
ಸರ್ಕಾರ ಒಳೆಿಯ ನಣಾಯ ತ್ೆಗೆ್ದತಕ್ೂೆಂಡಿದ್.ೆ  ೩೦ ರಿಂದ 100 ಗ್ೊೇಶನಲಗೆಳನತು ಮನಡಲತ 
ಹೊರಟ್ಟದ್ನಾರ.ೆ  ಇದಕ್ೆೆಂದತ ಇಟ್ಟೆರತವ ಹಣಕ್ೆೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಕ  ಸನಕಷತೆ ಟ್ಟೇಕ್ೆಗಳು ಬಂತ್ತ.  
ಮಕನ್ಯ ಸಭಕಪತಿಗಳಕ, ತ್ಮಾ ಗ್ೂೆೇಶನಲೆಗೆ್ ಬಂದತ, ಗ್ೊೇವುಗಳನತು ರೆ್ೂೇಡಿಕ್ೊಂಡತ ಬಂದದ್ೆಾೇರ್ೆ.  
ರ್ನನೂ ಕೂಡ ಕಳೆದ ೫ ವಷಾಗಳಿಂದ ೫೦ ದ್ೇೆಶ್ ತ್ಳಿಗಳ ಗ್ೂೆೇವುಗಳನತು ಸನಕತತಿುದ್ೆಾೇರ್ೆ.  ಇವತ್ತು 
ಗ್ೊೇಶನಲೆಗಳನತು ತ್ೆರೆಯತವುದರ ಮೂಲಕ ರೈೆತ್ರಿಗ್ ೆಲನಭ್ ಸಿಗತವಂತ್ನಗಿದ್ೆ.  ನಮಾ ತ್ತರತವೆಕ್ೆರೆ 
ಶನಸಕರತ  ಅಮೃತಚಮಹಲ್ಚ ತ್ಳಿಯ ಒಂದತ ಜೊೇಡಿ ಎತ್ುನತು ರೂ. ೨೭ ಲಕ್ಷಕ್ೆೆ ಖ್ರಿೇದ 
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ಮನಡಿದ್ನಾರ.ೆ  ನಜವನಗಲೂ ಕೂಡ ರೈೆತ್ನಗ್ ೆ ಅದರಿಂದ ಆದ್ನಯ ಸಿಗತವಂತ್ ೆ ಆಗತತಿುದ್ೆ.  
ಗ್ೊೇಶನಲೆಗಳನತು ಮನಡಿ, ಗ್ೊೇವುಗಳಿಗೆ್ ಒಳೆಿಯ ಜಿೇವನ ಕ್ೊಡತವ ನಟ್ಟೆನಲಿಿ ಸನಕಷತೆ ಜನ ಮತ್ತು 
ಸಂಘ ಸಂಸೆಥಗಳು ದತ್ತು ತ್ೆಗೆ್ದತಕ್ೊಳಿಲತ ಮತಂದ್ ೆ ಬರತವುದಕ್ೆೆ ಸಿದಧವನಗಿವೆ.  ಸರ್ಕಾರ ಈ 
ಬಜೆಟಚನಲಿಿ ಅಂಥವರಿಗ್ ೆ ಆದಯತ್ ೆ ಕ್ೊಟ್ಟೆದ್.ೆ  ನಮಾ ಪಕ್ಷದ ಪರಣನಳಿಕ್ಯೆಲಿಿ ಹೆೇಳಿದ್ಾೆಲಿವನೂು 
ಮನಡತವಂತ್ಹ ದಸಯೆಲಿಿ ಈ ಬಜೆಟಚ ಇದ್ೆ ಎನತುವುದನತು ಈ ಸಂದರ್ಾದಲ್ಲಿ ಹಕೇಳುವುದರ್ಕೆ 
ಇಷ್ಟಪಡುತಕತೇನಕ.  

ಮಕನ್ಯ ಸಭಕಪತಿಗಳಕ, ನಮಾ ಜಿಲೆಿಯಲಿಿ ಅತಿ ಹೆಚತಚ ಮೇಕ್ೆ ಮತ್ತು ಕತರಿಯನತು 
ಸನಕಲನಗತತ್ುದ್ೆ.  ನಮಾ ಜಿಲೆಿಯಲಿಿ ಹಚೆಿಚನ ಸಂಖೆಯಯಲಿಿ ಹಂದತಳಿದ ಮತ್ತು ಎಸ್ಚಸಿ/ಎಸ್ಚಟ್ಟ 
ಜರ್ನಂಗವಿದ್.ೆ  ಅಲಿಿ ಬಹಳಷತೆ ಜನ ತ್ಮಾ ಮರ್ೆಯಲಿಿ ಒಂದ್ರೆಡನದರೂ ಕತರಿಗಳನತು ಸನಕತತ್ನುರೆ.  
“ಅನತಗರಹ”ಚ ಯೇಜರೆ್ ಅಡಿ, ಕತರಿಗಳು ಮರಣ ಹೂೆಂದದರೆ ಅದಕ್ೆೆ ಹಣ ಕ್ೊಡಲತ ಯೇಜರೆ್ 
ತ್ಂದದ್ನಾರೆ.  ಇದತ ಬಹಳ ಒಳೆಿಯ ಯೇಜರೆ್ಯನಗಿದ್ೆ.  ಕ್ೆಲವು ಸಲ ನೂರನರತ ಕತರಿಗಳು ಒಟ್ಟೆಗ್ೆ 
ಸತ್ತು ಹೂೆೇಗತತ್ುವೆ.  ಆ ಸಂದರ್ಾದಲ್ಲಿ ರೈೆತ್ರಿಗ್ೆ ಬಹಳ ತ್ೊಂದರಯೆನಗತತ್ುದ್.ೆ  ಇದರ ಜೊತ್ೆಗೆ್ 
ರ್ನನತ ಸರ್ಕಾರಕ್ೆೆ ಒಂದತ ಮನವಿ ಮನಡತತ್ುೆೇರೆ್.  ಕತರಿಗಳು ಸತ್ುಂತ್ಹ ಸಂದರ್ಾದಲ್ಲಿ ಪರಿಹನರ 
ಕ್ೊಡತವುದಷ್ೆೆೇ ಅಲಿ, Veterinary Polytechnic College ಗಳನತು ಎಲನಿ ಕಡಗೆಳಲಿಿ ಸನಥಪರ್ ೆ
ಮನಡಬೇೆಕತ.  ಕತರಿಗಳಿಗ್ೆ ಕ್ನಯಿಲ ೆಬಂದತ ಸನಯತತ್ುವೆ.   

         (ಮತಂದತ . . .) 

(414) 17-03-2022 (12-30) spr(bkp)rn           (ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಥತಿ) 

ಶ್ರೇ ಕೆ್.ಎಸ್.ನವಿೇನ್ಚ (ಮತಂದತ):- 

ಇವತ್ತು ಕತರಿಗಳು ಕ್ನಯಿಲೆ ಬಂದತ ಸನಯತತಿುವೆ. ಆ ಕ್ನಯಿಲೆಗ್ ೆಚಿಕತೆ್ಸ ಕ್ೂೆಡಿಸತವಂತ್ಹ ಕ್ಲೆಸ 
ಆಗಬೇೆಕ್ನಗಿದ್.ೆ ಅದಕ್ೆೆ Veterinary Hospital ಮತ್ತು ಪ್ನಲಿಟೆಕುರ್ಚ ಆಸಪತ್ೆರಗಳನತು 
ತ್ೆರೆಯತವಂತ್ಹ ಕ್ಲೆಸ ಮನಡಬೇೆಕ್ನಗಿದ್.ೆ ಭ್ದ್ನರ ಮಲಾಂಡೆ ಯೇಜರೆ್ಗ್ೆ ಸಂಬಂಧಪಟೆಂತ್ೆ 
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ಹೆೇಳುವುದ್ನದರೆ, ರನಜಯದ 25 ಜನ ಸಂಸದರತಗಳು ರನಜಯಕ್ೆೆ ಏನತ ಮನಡತತಿುದ್ನಾರಂೆದತ ವಿರೂೆೇಧ 
ಪಕ್ಷದವರತ ಬಹಳಷತೆ ಟ್ಟೇಕ್ೆಗಳನತು ಮನಡಿದರತ. ರನಷ್ಟ್ರೇಯ ಯೇಜರೆ್ಯನಗಿ ಭ್ದ್ನರ ಮೇಲಾಂಡೆ 
ಯೇಜರೆ್ ಘೂೇಷಣೆಯನಗಿದ್ೆ. ಭ್ದ್ನರ ಮೇಲಾಂಡ ೆಯೇಜರೆ್ ಇಡಿೇ ದ್ೇೆಶದಲಿಿ ಮೊದಲ ರನಷ್ಟ್ರೇಯ 
ನೇರನವರಿ ಯೇಜರೆ್ಯನಗಿದ್ೆ ಎಂಬತದನತು ಈ ಸಂದಭ್ಾದಲಿಿ ರೆ್ನಪಿಸಿಕ್ೂೆಳಿಬೆೇಕ್ನಗಿದ್ೆ. ಇಡಿೇ 
ದ್ೆೇಶದಲಿಿ ಎಲೂಿ ಕೂಡ ರನಷ್ಟ್ರೇಯ ಯೇಜರೆ್ ಮನಡಿಲಿ. ನಮಾ ಶನಸಕ ಮಿತ್ರರತ ಹೆೇಳುತಿುದಾರತ. 
ಕೃಷ್ನಣ ಮೇಲಾಂಡ ೆಯೇಜರೆ್ಗ್ೆ ಕ್ೆೇವಲ ಐದತ ಸನವಿರ ಕ್ೊೇಟ್ಟ ರೂಪ್ನಯಿಗಳನತು ಇಟ್ಟೆದ್ನಾರೆಂದತ. ಈ 
ಹಂದ್ ೆಮನನಯ ಸಿದಾರನಮಯಯನವರತ ಏರೆ್ಂದತ ಮನತ್ರ್ನಡಿದಾರತ ಎಂಬತದನತು ತ್ೆಗೆ್ದತ ರೆ್ೂೇಡಲಿ. 
ಅವರತ ಕೃಷ್ನಣ ಮೇಲಾಂಡ ೆ ಯೇಜರೆ್ಗ್ ೆ ವಷಾಕ್ೆೆ ಹತ್ತು ಸನವಿರ ಕ್ೊೇಟ್ಟ ರೂಪ್ನಯಿಗಳನತು 
ಕ್ೊಡತತ್ುೆೇರೆ್ಂದತ ಹೆೇಳಿದಾರತ. ಆದರೆ, ಅವರ ಅಧಿಕ್ನರದ ಐದತ ವಷಾದ ಅವಧಿಯಲಿಿ ಐದತ ಸನವಿರ 
ಕ್ೊೇಟ್ಟ ರೂಪ್ನಯಿಗಳನತು ಸಹ ನೇಡಲಿಲಿ. ಆದರೆ, ಇವತ್ತು ರ್ನವು ಹದರ್ನರತ ಸನವಿರ ಕ್ೊೇಟ್ಟ 
ರೂಪ್ನಯಿಗಳನತು ಕ್ೆೇಂದರ ಸಕ್ನಾರದಂದ ಭ್ದ್ನರ ಮೇಲಾಂಡ ೆ ಯೇಜರೆ್ಗ್ ೆ ಚನಲರೆ್ಗ್ ೆ ಹಣ 
ಕ್ೊಡತವಂತ್ಹ ಕ್ೆಲಸವನತು ಮನಡಿದ್ೆಾೇವೆ. ಅದಕ್ೂೆೆೇಸೆರ ಕ್ೆೇಂದರ ಮತ್ತು ರನಜಯ ಸಕ್ನಾರಗಳಿಗ್ೆ 
ಧನಯವನದಗಳನತು ಸಮಪಾಣೆ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಇಷೆಪಡತತ್ೆುೇರೆ್. 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಕ್.ೆಎಸ್.ನವಿೇನ್ಚರವರೆ, ರ್ನನತ ಐದತ ನಮಿಷಕಂತ್ 
ಮತಂಚಿತ್ವನಗಿ ಬೆಲ್ ಮನಡಿದ್ೆಾೇರ್.ೆ ನೇವು ಐದತ ನಮಿಷ ಮನತ್ರ ಮನತ್ರ್ನಡಿ. ಈಗ ಸತಮನರತ 22 
ನಮಿಷವನಗಿದ್.ೆ  

ಶ್ರೇ ಕೆ್.ಎಸ್.ನವಿೇನ್ಚ (ಸಥಳಿೇಯ ಸಂಸೆಥಗಳ ಕೆ್ಷೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ,    ರ್ನನತ  
ಮೊದಲರೆ್  ಬನರಿ   ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದ್ೆಾೇರ್ೆ. ಕ್ೆಲವು ಸದಸಯರಿಗೆ್ ಸತಮನರತ ಒಂದೂಮತಕ್ನೆಲತ ಗಂಟೆ 
ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕ್ೆೆ ಅವಕ್ನಶ ನೇಡಿದಾೇರಿ. ನನಗ್ ೆಹತ್ತು ನಮಿಷ ಹಚೆಿಚಗ್ೆ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕ್ೆೆ ಅವಕ್ನಶ 
ನೇಡತವುದಲಿವೆಂದರ,ೆ ರ್ನನತ ನನು ಮನತ್ನತು ಮತಗಿಸಿ, ಕ್ೆೈಮತಗಿದತ ಕತಳಿತ್ತಕ್ೊಳುಿತ್ೆುೇರ್ೆ. ತ್ನವು 
ದಯವಿಟತೆ ಗಮನಸಬೆೇಕತ. ರ್ನನತ ಅರ್ನವಶಯಕವನಗಿ  ಬೆೇರ ೆವಿಷಯವನತು ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುಲಿ. ರ್ನನತ 
ಬಜೆಟಚ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲ ೆಮನತ್ರ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದ್ೆಾೇರ್ೆ. ರ್ನನತ ರನಜಕೇಯವನಗಿ   ಪರಚೊೇದರ್ ೆ 
ಮನಡತವಂತ್ಹ, ಕ್ನಲಳೆಯೆತವಂತ್ಹ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡಿಲಿ. ಅಂತ್ಹವರಿಗೆ್ ನೇವು ಮನತ್ರ್ನಡಲತ 



80 

                                                                                                                                                  ವಿಪ/17-03-2022   
“ wzÀÄÝ¥ÀrAiÀiÁUÀzÀ ¥Àæw/unedited copy/£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ¼À°è CxÀªÁ ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉUÁV G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀPÀÆqÀzÀÄ 

__________________________________________________________________________________ 

ಗಂಟೆಗಟೆಲ ೆ ಅವಕ್ನಶ ನೇಡತತಿುೇರಿ. ರ್ನನತ ಬಜೆಟಚನ ಪರತಿಯಂದತ ಪ್ನಯಿಂಟಚ ಅನತು ಸಹ 
ಬರೆದತಕ್ೊಂಡತ, ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕ್ೆೆ ಮೂರತ ದವಸದಂದ ಕ್ನಯತತಿುದ್ೆಾೇರ್ೆ. ಆದತದರಿಂದ ತ್ನವು 
ನನಗ್ ೆಹತ್ತು ನಮಿಷ ಹೆಚಿಚನ ಸಮಯವನತು ನೇಡಿ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ತ್ನವು ಎಷತೆ ಹೊತ್ತು ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುೇರಿ, ಮನತ್ರ್ನಡಿ. ಅವರತ ರ್ನನತ 
ಹೆೇಳಿದಾನತು ಕ್ೆೇಳುವುದಲಿವಂೆದರೆ ಏನತ ಮನಡತವುದತ? ಮನನಯ ಸಭನರ್ನಯಕರ,ೆ ನೇವು ಅವರಿಗೆ್ 
ತಿಳಿಸಿ ಹೆೇಳಬೆೇಕತ. ಈ ರಿೇತಿಯನಗಿ ಮನತ್ರ್ನಡಿದರೆ ಸದನ ಹೆೇಗ್ೆ ನಡಯೆತತ್ುದ್?ೆ ಸದಸಯರತ 
ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕ್ೆೆ 22 ನಮಿಷ ಎಂದತ ಹೇೆಳಿದ್ನಾರೆ. ಅದಕ್ೆೆ ರ್ನನತ 22 ನಮಿಷ ಸಮಯವನತು 
ನೇಡತತಿುದ್ಾೆೇರೆ್. ಈಗ ಬೆೇಕ್ನದವರಿಗ್ ೆಕ್ೊಡತತ್ನುರಂೆದರ ೆಹೆೇಗ್?ೆ ರ್ನನತ ಏನತ ಹೆೇಳುವುದಲಿ, ಆಯಿತ್ತ 
ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಮನತ್ರ್ನಡಿ. 

ಶ್ರೇ ಕೆ್.ಎಸ್.ನವಿೇನ್ಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಸಮನಜ ಕಲನಯಣ ಇಲನಖಗೆ್ೆ 
ಸಂಬಂಧಪಟೆಂತ್ ೆಹೆೇಳುವುದ್ನದರೆ, ಇವತ್ತು ಏನತ, “ಸವೆೇಾ ಜರೆ್ೂೇ ಸತಖಿರೆ್ೂೇ ಭ್ವಂತ್ತ” ಎನತುವ 
ಅಥಾದಲಿಿ ಮನಡತವಂಥದತಾ ಮನಡಿದ್ೆಾೇವೆ. ಈ ಬಜೆಟಚನಲಿಿ  ಎಲನಿ ವಗಾದ ಜನರಿಗೂ ಆದಯತ್,ೆ  
ಅವಕ್ನಶಗಳನತು ಕ್ೂೆಡತವಂತ್ಹ ಕ್ೆಲಸ  ಈ  ಬಜೆಟಚನಲಿಿ ಆಗಿದ್.ೆ ವಿಶೆೇಷವನಗಿ ಎಸ್.ಸಿ./ಎಸ್.ಟ್ಟ 
ಮತ್ತು ಹಂದತಳಿದ ವಗಾದ ಜನರಿಗ್ ೆ ಈ ಬಜೆಟಚನಲಿಿ ಸನಕಷತೆ ಯೇಜರೆ್ಗಳನತು ಕ್ೊಡತವಂತ್ಹ 
ಕ್ೆಲಸವನಗಿದ್.ೆ ಎಸ್.ಸಿ./ಎಸ್.ಟ್ಟ ಮತ್ತು ಹಂದತಳಿದ ವಗಾದ ಮಕೆಳಿಗ್ೆ ಅತಿ ಹೆಚತಚ ಬೆೇಡಿಕ್ ೆಇರತವುದತ 
ವಿದ್ನಯಭನಯಸ. ಅವರಿಗೆ್ ಬೆೇಕ್ನಗಿರತವುದತ ಒಂದತ ಒಳೆಿಯ ವಿದ್ನಯಭನಯಸ. ಅವರ ವಿದ್ನಯಭನಯಸಕ್ೆೆ 
ಬೆೇಕ್ನಗಿರತವಂತ್ಹ ಹನಸೆೆಲ್ಚಗಳು, ಕ್ನಲೇೆಜಚಗಳು ಮತ್ತು ಅವರತ ಬಂದತ ಹೊೇಗತವಂಥದಾಕ್ೆೆ 
ಸರಿಯನದ ವಯವಸೆಥಗಳು ಆಗಬೆೇಕತ. ಇವತ್ತು ರನಜಯ ಸಕ್ನಾರ ಎಸ್.ಸಿ./ಎಸ್.ಟ್ಟ. ಮತ್ತು ಹಂದತಳಿದ 
ವಗಾದ ಮಕೆಳಿಗ್ ೆ ಹನಸೆೆಲ್ಚಗಳನತು ಅದತ ಅಂಬೆೇಡೆರ್ಚ ವಸತಿ ನಲಯ ಇರಬಹತದತ, 
ರ್ನರನಯಣಗತರತ ವಸತಿ ನಲಯ ಇರಬಹತದತ ಮತ್ತು ಕನಕದ್ನಸ ವಸತಿ ನಲಯ ಇರಬಹತದತ. ಈ 
ರಿೇತಿಯ ವಸತಿ ನಲಯಗಳನತು ನೇಡತವುದರ ಮೂಲಕ, ಯನವ ಮಕೆಳು ಶನಲನ-ಕ್ನಲೇೆಜತಗಳಿಗೂ  
ಹೊೇಗದ್ ೆ ಅಧಾಕ್ೆೆ ನಂತ್ತಹೊೇಗತತಿುದಾರತ. ಅವರತಗಳಿಗ್ೆ, ಇವತ್ತು ವಸತಿ ನಲಯಗಳನತು ಹೆಚತಚ 
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ಮನಡಿರತವ ಕ್ನರಣ, ಅತಿ ಹೆಚತಚ ಸಂಖೆಯಯಲಿಿ ಆ ವಗಾದ ಜನರ ಮಕೆಳು ಪದವಿೇಧರರನಗತವಂತ್ಹ 
ಅವಕ್ನಶಗಳಿವೆ. ಅವರತ ಓದ ಮತಂದ್ೆ ಸಮನಜಕ್ೆೆ ಉತ್ುಮ ಪರಜಗೆಳನಗಿ ಕ್ಲೆಸ ಮನಡತವಂತ್ಹ 
ಅವಕ್ನಶವನತು ಈ ಸಕ್ನಾರ ಮನಡಿಕ್ೊಟ್ಟೆದ್ೆ.  

ಅದ್ೆೇ ರಿೇತಿ  ಮನನಯ ಎ.ಪಿ.ಜೆ.ಅಬತಾಲ್ಚ ಕಲನಂ ವಸತಿ ಶನಲೆಗಳು. ಹನಗೆ್ಯೇ ಸತಮನರತ 
150 ಐಟ್ಟಐ ಕ್ನಲೇೆಜತಗಳನತು ಟನಟನ ಸಂಸೆಥಯ ಜೊತ್ೆಗೆ್ ಕ್ೈೆಜೊೇಡಿಸಿ ಅದನತು ಮತಂದ್ೆ 
ತ್ರತವಂತ್ಹ ಕ್ೆಲಸವನತು ಮನಡಿದ್ನಾರ.ೆ ಅಂಗನವನಡಿಯಿಂದ ಹಡಿದತ, ಯೂನವಸಿಾಟ್ಟಗಳ ಸನಥಪರ್ೆಗೆ್ 
ಈ ಬನರಿಯ ಬಜೆಟಚನಲಿಿ ವಿಶೆೇಷ ಆದಯತ್ಯೆನತು ನೇಡಿದತಾ. ಸಕ್ನಾರ ಏನತ ಮೊದಲರೆ್ “E”ಚಎಂದತ 
ಹೆೇಳಿದ್ೆ. ಅದತ Education ಕಡಗೆ್ ೆ ನಮಾ ಸಕ್ನಾರದ ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಗಳು ಕ್ೊಟ್ಟೆರತವಂತ್ಹ 
ಬದಧತ್ೆಯನತು ಪರದಶಾನ ಮನಡತವಂತ್ಹ ಕ್ೆಲಸವನಗತತಿುದ್ೆ.  

ಇನತು ಗ್ನರಮಿೇಣನಭಿವೃದಧ ಬಗೆ್ೆ ಹೆೇಳುವುದ್ನದರೆ, ರ್ನವುಗಳು ಸಥಳಿೇಯ ಸಂಸೆಥಗಳ ಕ್ಷೆೇತ್ರದಂದ 
ಆಯೆಯನಗಿ ಬಂದದ್ೆಾೇವೆ. ಈಗ ಉದ್ೂೆಯೇಗಖನತಿರ ಅಡಿಯಲಿಿ, ಹಂದ್ ೆ ಟನಗ್ೆಾಟಚ ಅನತು ರಿೇರ್ಚ 
ಮನಡತತಿುರಲಿಲಿ. ಈ ಬನರಿ ನಮಗ್ೆ ಕ್ೊಟ್ಟೆರತವಂತ್ಹ ಟನಗೆ್ಾಟಚ ಏರೆ್ಂದರೆ, ಮೊದಲತ ಹದಮೂರತ 
ಕ್ೊೇಟ್ಟ ಮನನವ ದನಗಳು ಇದಾವು. ಆದರೆ, ಈಗ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಮನಡಿದಂತ್ಹ ನರಂತ್ರ 
ಪರಯತ್ುದ ಫಲವನಗಿ ಹದಮೂರತ ಕ್ೂೆೇಟ್ಟ ಮನನವ ದನಗಳನತು ದ್ನಟ್ಟ, ಇನತು ಹೆಚತಚವರಿಯನಗಿ 
ಮೂರತ ಕ್ೂೆೇಟ್ಟ ಮನನವ ದನಗಳನತು ಕ್ೂೆಡತವಂತ್ಹ ಕ್ೆಲಸವನತು ಕ್ೇೆಂದರ ಸಕ್ನಾರ ಮನಡಿದ್ೆ. 
ಅದರಿಂದ ನಮಾ ರನಜಯಕ್ೆೆ ಎಷತೆ ಹಣ ಬರತತ್ುದ್ೆ ಎಂಬತದನತು ಸಹ ಗಮನಸಬೆೇಕ್ನಗತತ್ುದ್ೆ. ಇದತ 
ಗ್ನರಮಿೇಣನಭಿವೃದಧ ಸಚಿವರ ಪರಯತ್ುವನಗಿದ್.ೆ ಇವತ್ತು ಹಳಿಿಗಳಲಿಿ  ಉದ್ೊಯೇಗ ಖನತಿರ ಮೂಲಕ 
ಸನಕಷತೆ ಕ್ೆಲಸ ಸಿಗತವಂಥದತಾ ಆಗಿದ್.ೆ ಅದ್ೆೇ ಗ್ನರಮಿೇಣನಭಿವೃದಧ ಸಚಿವರ ಕಡಯೆಿಂದ “ಜಲಚ ಜಿೇವನ 
ಮಿಷನ್”ಗೆ್ ಹಣವನತು ಕ್ೊಡತವಂತ್ಹ ಕ್ೆಲಸವನತು ಮನಡಿ, ಹಳಿಿಗಳಲಿಿ ಶತದಧ ಕತಡಿಯತವ ನೇರತ 
ವಿಶೆೇಷವನಗಿ, ಉತ್ುರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹಳಿಿಗಳಲಿಿ ಇದಾಂತ್ಹ ನೇರಿನ ಸಮಸೆಯಯನತು ನೇಗಿಸತವಂತ್ಹ 
ನಟ್ಟೆನಲಿಿ ಬಹಳ ಒಳೆಿಯ ಕ್ಲೆಸವನತು ಮನಡಿದ್ೆ. ಇದರ ಜೊತ್ೆಗೆ್ ಎಸ್.ಸಿ./ಎಸ್.ಟ್ಟ. ಮತ್ತು ಹಂದತಳಿದ 
ವಗಾದ ಜನರಿಗ್ ೆ400 ಕ್ೂೆೇಟ್ಟ ರೂಪ್ನಯಿಗಳನತು ಅತಿೇ ಹಂದತಳಿದ ಸಮತದ್ನಯಗಳಿಗ್ೆ ಹಣವನತು 
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ಕ್ೊಡತವಂತ್ಹ ಕ್ೆಲಸವನತು ಮನಡಲನಗಿದ್.ೆ ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಗಳು ಮತ್ತು ಮನನಯ ಮಂತಿರಗಳಲಿಿ 
ಮನವಿಯನತು ಮನಡತತ್ೆುೇರೆ್. ಇರತವಂತ್ಹ ಪಟ್ಟೆಯಲಿಿ ಅಲೆೇಮನರಿ ಸಮತದ್ನಯದವರನತು ಸಹ 
ಸೇೆರಿಸತವಂತ್ಹ ಕ್ೆಲಸ ಆಗಬೆೇಕತ. ಅಲೇೆಮನರಿ ಸಮತದ್ನಯದವರತ ಬಹಳಷತೆ ಸಮತದ್ನಯಗಳ 
ಮತಂದ್ ೆಹರಿದತ ಹಂಚಿ ಹೂೆೇಗಿದ್ನಾರ.ೆ ಅದಕ್ೆೆ ಬಜೆಟಚನಲಿಿ ಅಲೆೇಮನರಿ ಸಮತದ್ನಯದವರಿಗೂ ಕೂಡ 
ವಿಶೆೇಷವನದಂತ್ಹ ಆದಯತ್ಯೆನತು ಕ್ೊಡತವಂತ್ಹ ಕ್ೆಲಸವನತು ಮನಡಬೇೆಕ್ನಗಿದ್ೆ ಎಂದತ ಮನನಯ 
ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಗಳ ಗಮನಕ್ೆೆ ತ್ರತವಂತ್ಹ ಪರಯತ್ುವನತು ಮನಡತತಿುದ್ೆಾೇರ್ೆ. 

ಇನತು ನಮಾ ಗ್ನರಮಿೇಣ ರಸೆುಗ್ೆ ಬೆೇಕ್ನಗಿರತವಂತ್ಹ ಆದಯತ್ಯೆನತು ಬಜೆಟಚನಲಿಿ 
ಕ್ೊಡತವಂತ್ಹ ಕ್ೆಲಸವನತು ಮನಡಿದ್ನಾರ.ೆ ಇನತು ಬಂೆಗಳೂರತ ಮಹನನಗರಕ್ೆೆ ಎಂಟೂವರ ೆ ಸನವಿರ 
ಕ್ೊೇಟ್ಟ ರೂಪ್ನಯಿಗಳ ಹಣವನತು ಈ ಬಜೆಟಚನಲಿಿ ಮಿೇಸಲಿಟ್ಟೆರತವುದತ, ನಮಾ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ೆೆ ಕೇತಿಾ 
ಕಳಸವನಗಿರತವಂಥದತಾ ಬಂೆಗಳೂರತ ಮಹನನಗರ. ಬೆಂಗಳೂರತ ಮಹನನಗರ ಇಡಿೇ ನಮಾ ರನಜಯಕ್ೆೆ 
ದ್ೊಡಾ ಆದ್ನಯ ತ್ರತವಂತ್ಹ ಕ್ೆಲಸವನತು ಮನಡತತಿುದ್.ೆ ಹನಗ್ನಗಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಅಭಿವೃದಧ 
ವಿಚನರವನಗಿ ಮನಡಬೇೆಕ್ನಗಿರತವಂತ್ಹ ಹಲವನರತ ವಿಚನರಗಳಿಗ್ೆ ಏನತ ಸಕ್ನಾರ ಹಣವನತು 
ಮಿೇಸಲಿಟ್ಟೆದ್.ೆ ಇದರಿಂದ ಬಹಳ ಅನತಕೂಲವನಗತತ್ುದ್ೆ. ಮತಂದನ ದನಗಳಲಿಿ ಬೆಂಗಳೂರತ ವಿಶಾದ 
ನಗರಗಳಲಿಿ ಪರಥಮ ಸನಥನವನತು ಪಡಯೆತವಂತ್ಹ ನಟ್ಟೆನಲಿಿ ಕ್ೆಲಸವನತು ಮನಡಬೆೇಕ್ನಗಿದೆ್. 

 ಇನತು ಆಡಳಿತ್ ವಿಷಯಕ್ೆೆ ಸಂಬಂಧಪಟೆಂತ್ೆ ಹೆೇಳುವುದ್ನದರೆ, ನಮಾ ಸುೆೇಹತ್ರನದ ಮನನಯ 
ಪಿ.ಎಂ.ಮತನರನಜತ ಗ್ೌಡರತ ನರ್ುೆ  ಬಹಳ ಚೆರ್ನುಗಿ ಹೆೇಳಿದರತ. ಯನವುದ್ೇೆ ಪಕ್ಷ ಅಧಿಕ್ನರದಲಿಿ 
ಇರಲಿ. ಆದರೆ, ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಮನತ್ರ ಅವರತಗಳೆೇ ಇರತತ್ನುರ.ೆ ಆಡಳಿತ್ವನತು ನಡಸೆತವಂತ್ಹವರತ 
ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳೆೇ. ಆದರೆ, ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಗಳು ಆಡಳಿತ್ದಲಿಿ ಬಹಳಷತೆ ಚತರತಕತ ತ್ರತವಂತ್ಹ 
ಪರಯತ್ು ಮನಡತತಿುದ್ನಾರೆ. ಆದರೆ, ವನಸುವವನಗಿ ಇವತ್ತು ಏರ್ನಗತತಿುದ್ೆ ಎಂದರೆ, ಸತಮನರತ 18 ಜನ 
ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳ ಮೇಲೆ, ಎಸಿಬಿ ದ್ನಳಿಯನಗಿದೆ್. ಅವರತ ಹಣವನತು ಎಲೆಿಲಿಿ ಇಟ್ಟೆದ್ನಾರ.ೆ  ಎಂದರೆ, ಕಸದ 
ಬತಟ್ಟೆಯಲಿಿ ಬಂಗ್ನರ ಸಿಕೆದ್.ೆ ಯನರೊೇ ಒಬಬ ಅಧಿಕ್ನರಿ ಡೈೆರೆ್ೇಜಚ ಪ್ೆೈಪಚ ಒಳಗಡ ೆಹಣ ಇಟ್ಟೆರತವುದತ. 
ಈ ರಿೇತಿಯ ಭ್ರಷ್ನೆಚನರದಲಿಿ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ತ್ೂೆಡಗಿದ್ನಾರೆ,   ಈ ವಿಚನರದಲಿಿ   ರ್ನನತ ಆ ಪಕ್ಷ, ಈ 
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ಪಕ್ಷವೆಂದತ ಹೆೇಳುವುದಲಿ. ರ್ನವು 2.65 ಲಕ್ಷ ಕ್ೂೆೇಟ್ಟ ರೂಪ್ನಯಿಗಳ ಬಜೆಟಚ ಅನತು ನೇಡಿದರತ ಸಹ, 
ಅದನತು ಅನತಷ್ನಠನ ಮನಡತವಂತ್ಹ ದೃಷ್ಟ್ಠಯಿಂದ ಸನಕಷತೆ ಸತಧನರಣಗೆಳನತು ತ್ರತವಂತ್ಹ 
ಅವಶಯಕತ್ ೆಇದ್ೆ. ಅನತಷ್ನಠನದ ಕಡಗೆ್ ೆಹೆಚತಚ ಗಮನವನತು ನೇಡಬೆೇಕತ. ಅನತಷ್ನಠನ ಮನಡತವುದರಲಿಿ 
ಪ್ನರದಶಾಕತೆ್ಯನತು ತ್ರತವಂತ್ಹ ಕ್ೆಲಸವನತು ಮನಡಬೆೇಕ್ನಗಿದೆ್. ಎಲನಿ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಭ್ರಷೆರತ 
ಎಂದತ ರ್ನನತ ಹೆೇಳುವುದಲಿ. ಆದರೆ, ಒಂದತ ಕ್ೊಳತೆ್ ಹಣತಣ ಆ ಬತಟ್ಟೆಯಲಿಿರತವ ಎಲನಿ ಹಣತಣಗಳನತು 
ಕ್ೊಳೆಯಿಸತವಂತ್ಹ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡತತ್ುದ್ೆ. ಸಕ್ನಾರ ಆ ಕ್ೊಳೆತ್ ಹಣತಣಗಳನತು ತ್ೆಗೆ್ಯತವಂತ್ಹ 
ಕ್ೆಲಸವನತು ಮನಡಬೇೆಕ್ನಗಿದ್ೆ. ಈಗ ಯನರತ ಭ್ರಷ್ನೆ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಇದ್ನಾರ,ೆ ಅವರತ ಯನವುದ್ೆೇ 
ಮಟೆದಲಿಿ ಇದಾರೂ ಕೂಡ, ಅವರನತು ಹೆಕೆ ತ್ೆಗೆ್ಯತವಂತ್ಹ ಕ್ೆಲಸವನತು ಮನಡಬೇೆಕತ. ಇವತ್ತು 
ಬಜೆಟಚನಲಿಿ ಏನತ 2.60 ಲಕ್ಷ ಕ್ೊೇಟ್ಟಗಳನತು ನೇಡತತಿುದ್ೆಾೇವೆ. ಅದತ ರೆ್ೇರವನಗಿ ಸಮನಜದಲಿಿ 
ಪ್ನರದಶಾಕವನಗಿ ಖ್ಚನಾಗತವಂತೆ್ ಮನಡಬೇೆಕತ. ರ್ನನತ ಇದನತು ಏಕ್ೆ ಇಷ್ೊೆಂದತ ಒತಿು 
ಹೆೇಳುತಿುದ್ೆಾೇರೆ್ಂದರೆ? ಬಹಳಷತೆ ಕಡಗೆಳಲಿಿ ಶನಸಕರನಗಿ ಮತ್ತು ಮಂತಿರಗಳನಗಿದಾರೂ ಕೂಡ ಸನಕಷತೆ 
ಮನಹತಿಗಳು ಸಿಗತವುದಲಿ. ರ್ನವುಗಳು ಏರ್ನದರೂ ಪರಶೆುಗಳನತು ಕ್ೆೇಳಿದರೆ, ಅದಕ್ೆೆ ಅವರದ್ೆೇ ಆದ 
ರಿೇತಿಯಲಿಿ ಉತ್ುರವನತು ನೇಡತವಂತ್ಹ ಕ್ೆಲಸವನತು ಮನಡತತ್ನುರ.ೆ ವಿಶೇೆಷವನಗಿ ಕಂದ್ನಯ ಇಲನಖ ೆ
ಮತ್ತು ಭ್ೂ ದ್ನಖ್ಲೆ ಇಲನಖಯೆಲಿಿ ತ್ತಂಬನ ಸಮಸೆಯಗಳಿವೆ. ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಗಳು ಮತ್ತು 
ಮಂತಿರಗಳು ಸಕ್ನಾರದ ವತಿಯಿಂದ ಆಡಳಿತ್ದಲಿಿ ಆಗಬೇೆಕ್ನಗಿರತವಂತ್ಹ ಅಮೂಲನಗರ 
ಬದಲನವಣೆಗಳ ನಟ್ಟೆನಲಿಿ ರ್ನವು ಕ್ೆಲಸವನತು ಮನಡತವಂಥದತಾ ಆಗಬೇೆಕ್ೆಂದತ, ಈ ಸಂದಭ್ಾದಲಿಿ 
ಸಕ್ನಾರದ ಗಮನಕ್ೆೆ ತ್ರತತ್ೆುೇರೆ್. ನೇವು ನನಗ್ ೆ ಇನತು ಹೆಚಿಚನ ಸಮಯವನತು ನೇಡಿದಾರ,ೆ ಅವರತ 
ಮನತ್ರ್ನಡಿರತವಂತ್ಹ ಹಲವನರತ ವಿಷಯಗಳಿಗ್ೆ ಉತ್ುರವನತು ನೇಡಬೇೆಕ್ನಗಿತ್ತು. ಉದ್ನಹರಣೆಗ್ೆ: 
ಮನನಯ ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ಸದಸಯರತ ಹೆೇಳಿದರತ, ಹರೆ್ೂುಂದತ ಲಕ್ಷ ಕ್ೂೆೇಟ್ಟ ಕ್ನಪ್ೂೆಾರೆೇಟಚ ಕಂಪನಗಳ 
ಸನಲವನತು ಕ್ೆೇಂದರ ಸಕ್ನಾರ ಮರ್ನು ಮನಡಿದ್ೆ ಎಂದತ. ಕ್ೆೇಂದರ ಸಕ್ನಾರದವರತ ಎಲಿಿ ಮರ್ನು 
ಮನಡಿದ್ನಾರ.ೆ ಆ ರಿೇತಿ ಮರ್ನು ಮನಡಿರತವುದಕ್ೆೆ ಏರ್ನದರೂ ದ್ನಖ್ಲೆಗಳಿವೆಯೇ? ಈಗ ಹರೆ್ೂುಂದತ 
ಲಕ್ಷ ಕ್ೊೇಟ್ಟ ಸನಲ ಕ್ೂೆಟ್ಟೆರತವುದತ 2004 ರಿಂದ 2014ರ ಮಧಯದಲಿಿ ಮನನಯ ಮನಮೊೇಹನ್ಚ 
ಸಿಂಗಚ ದ್ೆೇಶದ ಪರಧನನ ಮಂತಿರಗಳನಗಿಂದತ್ಹ ಸಂದಭ್ಾದಲಿಿ ನೇಡಿರತವಂತ್ಹ ಸನಲ. ಆದರೆ, ಮನನಯ 
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ಪರಧನನ ಮಂತಿರಗಳನದ ಮನನಯ ಶ್ರೇ ನರೇೆಂದರ ಮೊೇದಯವರ ಸಕ್ನಾರ ಪರತಿಯಂದತ 
ರೂಪ್ನಯಿಯನತು ವಸೂಲತ ಮನಡತವಂತ್ಹ ಕ್ೆಲಸವನತು ಮನಡತತಿುದ್ೆ. ಅದತ ಮನನಯ ವಿಜಯಚ 
ಮಲಯರವರತ ಮನಡಿರತವಂತ್ಹ ಸನಲ, ಮನನಯ ಮಹತಲ್ಚ ಚೂೆೇಕಸ ಮನಡಿರತವಂತ್ಹ ಸನಲ ಮತ್ತು 
ಮನನಯ ಲಲಿತಚಮೊೇದಯವರತ ಮನಡಿರತವಂತ್ಹ ಸನಲದ ಎಲನಿ ಹಣವನತು ವನಪಸತಸ ತ್ರತವಂತ್ಹ 
ಕ್ೆಲಸವನತು ಕ್ೆೇಂದರ ಸಕ್ನಾರದವರತ ಮನಡತತಿುದ್ನಾರ.ೆ ಮತ್ೆು ಅವರತ ಕರಮಕ್ೆೈಗ್ೂೆಂಡತ ಅವರ ಆಸಿು-
ಪ್ನಸಿುಗಳನತು ಜಪಿು ಮನಡಿ, ಹರನಜತ ಹನಕತತಿುದ್ನಾರೆ. ಅವರಿಗೆ್ ಸನಲ ನೇಡಿರತವುದತ ಮನನಯ 
ಮನಮೊೇಹನ್ಚ ಸಿಂಗಚರವರ ಸಕ್ನಾರದಲಿಿ. ಈ ರಿೇತಿಯ ಹೆೇಳಿಕ್ೆಗಳನತು ಸದನದಲಿಿ   ಕ್ೊಡತವನಗ  
ಅವುಗಳ ಸನಕ್ಷಯವನತು ಸಹ ಒದಗಿಸಬೆೇಕತ. ಈಗ ಯನರಿಗ್ ೆಸಂಬಂಧಪಟೆ ಹರೆ್ೂುಂದತ ಲಕ್ಷ ಕ್ೊೇಟ್ಟ 
ರೂಪ್ನಯಿಗಳ ಸನಲವನತು ಮರ್ನು ಮನಡಿರತವುದತ. ಯನವ ಕ್ನಪ್ೂೆೇಾರೇೆಟಚ ಕಂಪನಗಳ ಸನಲ 
ಮರ್ನುವನಗಿದ್.ೆ ಅವರತ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕೆಂತ್ ಮತಂಚೆ ಯನವ ಕ್ನಪ್ೂೆೇಾರೇೆಟಚ ಕಂಪನಯ 
ಹಣವನತು ಕ್ೆೇಂದರ ಸಕ್ನಾರ ಮನಫಿ ಮನಡಿದ್ೆ ಎನತುವುದರ ಸನಕ್ಷಯವನತು ನೇಡಬೆೇಕತ. ಅದ್ೆೇ ರಿೇತಿ     
ಮನನಯ ಪರಧನನ ಮಂತಿರಗಳು ಇದಾಂತ್ಹ ಒಬಬ ದಲಿತ್ ಮಂತಿರಯನತು ತ್ೆಗೆ್ಯತವಂತ್ಹ ಕ್ೆಲಸವನತು 
ಮನಡಿದರತ ಎಂದತ ಹರಿಯ  ಸದಸಯರನದ ಮನನಯ ಆರ್.ಬಿ.ತಿಮನಾಪೂರ ಸನಹೆೇಬರತ ಹೆೇಳಿದರತ.  
ಅದಕ್ೆೆ ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರ ಮತಖನಂತ್ರ ಮನನಯ ಆರ್.ಬಿ.ತಿಮನಾಪೂರರವರ ಗಮನಕ್ೆೆ 
ತ್ರತವಂತ್ಹ ಕ್ೆಲಸವನತು ಮನಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ ಮನನಯ ಪರಧನನ ಮಂತಿರಯವರತ ಪರಥಮವನಗಿ ಸತಮನರತ 
೪೮ ಜನ ದಲಿತ್ ಮತ್ತು ಹಂದತಳಿದ ವಗಾದವರನತು ಮಂತಿರಗಳರ್ನುಗಿ ಮನಡಿದರತ. ಆದರೆ, ಸದನದಲಿಿ 
ಅವರನತು ಪರಿಚಯ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಕ್ನಂಗ್ೆರಸ್ಚ ಪಕ್ಷದವರತ ಬಿಡಲಿಲಿ. ಇಡಿೇ ದ್ೆೇಶದ ಮೂಲೆ 
ಮೂಲೆಯಲಿಿರತವಂತ್ಹ ದಲಿತ್ ಸಂಸದರತಗಳನತು ಕ್ೆೇಂದರ ಸಚಿವರರ್ನುಗಿ ಮನಡಿದರತ. ಆದರೆ, ಅವರತ 
ಒಬಬರನೂು ಸಹ ಪರಿಚಯ ಮನಡಿಸತವುದಕ್ೆೆ ಬಿಡಲಿಲಿ. 

ಶ್ರೇ ಆರ್.ಬಿ.ತಿಮನಾಪೂರ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಸದನಕ್ೆೆ 
ಹೊಸಬರತ.           ಮತಂದತ. 
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(೪೧೫) 17-03-2022 ೧೨-೪೦ bkp-rn                    (ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಥತಿ) 

ಶ್ರೇ ಕ್.ೆಎಸ್.ನವಿೇನ್ಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನವು ಅದಕ್ೊೆೇಸೆರ ಜರ್ನಶ್ೇಾವನದ 
ಯನತ್ರೆಯ ಮೂಲಕ ಇಡಿೇ ದ್ೆೇಶದಲಿಿ ಸಚಿವರನತು ಪರಿಚಯ ಮನಡಿಸತವಂತ್ಹ ಕ್ೆಲಸವನತು ಜನರ 
ಮತಂದ್ ೆ ಮನಡಿದ್ೆಾೇವೆ. ಇವತಿುನ ದವಸ ನಮಾ ದ್ೆೇಶದ ರನಷರಪತಿಯವರತ ಕೂಡ ಒಬಬ ದಲಿತ್ರತ. 
ನಮಾ ರನಜಯದ ರನಜಯಪ್ನಲರತ ಕೂಡ ಒಬಬ ದಲಿತ್ರತ. ಕ್ೆೇಂದರದಲಿಿ ಮತ್ತು ರನಜಯದಲಿಿ ಅತಿ ಹೆಚತಚ 
ದಲಿತ್ ಮತ್ತು ಸಂಸದರನತು ಹೊಂದರತವ ಏಕ್ೆೈಕ ಪಕ್ಷ ಭನರತಿೇಯ ಜನತ್ನ ಪಕ್ಷ, ಹಂದತಳಿದ ವಗಾ, 
ಎಸ್.ಸಿ./ಎಸ್.ಟ್ಟ.ಯ ಎಲನಿ ಜನತಿಯವರಿಗೂ ಆದಯತ್ ೆಕ್ೊಡತವಂತ್ಹ ಕ್ೆಲಸವನತು ಮನನಯ ನರೇೆಂದರ 
ಮೊೇದಯವರತ, ಮನನಯ ಬಿ.ಎಸ್.ಯಡಿಯೂರಪಪಯವರತ ಮತ್ತು ಮನನಯ ಬಸವರನಜ ಎಸ್. 
ಬೊಮನಾಯಿಯವರತ ಮನಡಿದ್ನಾರೆ. ಇವತ್ತು ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದವರತ ಮನತ್ರ್ನಡಿರತವುದತ ಪತಿರಕ್ೆಯಲಿಿ 
ವರದಯನಗಿದೆ್.   ಅಂದರೆ, ಒಬಬ ದಲಿತ್ ಸಚಿವರನತು ಅಧಿಕ್ನರದಂದ ತ್ೆಗೆ್ಯತವಂತ್ಹ ಕ್ೆಲಸವನಗಿದ್ೆ 
ಎಂದತ ಬಂದದ್.ೆ   ಪರಧನನ ಮಂತಿರಗಳ  ಸೂಚರೆ್  ಮೇರಗೆ್ ೆ ತೆ್ಗೆ್ದದ್ನಾರನೆತುವ  ಮನಹತಿಯನತು  
ಕ್ೊಡತತ್ನುರ.ೆ  ಎಲಿಿದ್ೆ  ಮನಹತಿ?    ರ್ನವು ೪೮ ಸಚಿವರನತು  ಏಕ ಕ್ನಲದಲಿಿ ಮನಡಿದ್ೆಾೇವೆ.  ಈ  
ರಿೇತಿಯಲಿಿ ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ ಹೆೇಳಿಕ್ ೆಮನಡತತ್ನುರ.ೆ ರ್ನನತ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗೆ್ೆ ಚಚೆಾ 
ಮನಡತತಿುದ್ೆಾೇರ್.ೆ ಅಂದರೆ, ಹಂದ್ ೆಪಂಡಿತಚ ಜವನಹರ್ಚಲನಲ್ಚ ರೆ್ಹರತ ಮತ್ತು ಇವರತ ಏನತ ಮನಡಿದಾರತ 
ಎಂದತ. ಇವತ್ತು “ಕ್ನಶ್ೀರ್ಚ ಫೆೈಲ್ಸಚ ಫಿಲ್ಾ” ಬಗೆ್ೆ… 

(ಗ್ೊಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವೆಂಕಟೆೇಶ(ರ್ನಮನದ್ೆೇಾಶನ ಹೊಂದದವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 
ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಬಜೆಟ ಮೇಲೆ ಚಚೆಾ ಮನಡಲಿ. ಅವರತ ಮನನಯ ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರ 
ಬಗೆ್ೆ ಮನತ್ರ್ನಡಬನರದತ. ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಬಜೆಟಚ ಕತರಿತ್ತ ಮನತ್ರ್ನಡಲಿ. ಈಗ ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ 
ರ್ನಯಕರ ಬಗೆ್ೆ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದ್ನದರೆ, ಅದ್ೆೇ ವಿಷಯವನತು ಚಚಾೆಗ್ೆ ತ್ೆಗೆ್ದತಕ್ೊಳೊಿೇಣ. ರ್ನವು 
ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕ್ೆೆ ರಡೆಿ ಇದ್ೆಾೇವೆ.  
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ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಈಗ ವಿಷಯವನತು divert ಮನಡತವುದತ ಬೇೆಡ. ಅವರತ ಬಜೆಟಚ 
ಕತರಿತ್ತ ಮನತ್ರ್ನಡಲಿ. 

ಶ್ರೇ ಎಂ.ಕ್.ೆಪ್ನರಣೆೇಶಚ (ಸಥಳಿೇಯ ಸಂಸಥೆಗಳ ಕ್ಷೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅವರತ 
ಮನತ್ರ್ನಡಿರತವುದರಿಂದ, ಇವರತ ಸಹ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದ್ನಾರೆ. ಇಲಿದ್ೆೇ ಇದಾರ ೆಮನತ್ರ್ನಡತತಿುರಲಿಲಿ. 
ಹನಗ್ನಗಿ, ಅವರತ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕ್ೆೆ ಅವಕ್ನಶ ನೇಡಿ.  

ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವೆಂಕಟೆೇಶ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನವು ಅವಕ್ನಶವನತು ಕ್ೆೇಳುತಿುಲಿ. 
ಅವರೆೇ ಅವಕ್ನಶವನತು ತ್ೆಗೆ್ದತಕ್ೂೆಳಿಲಿ. ಈಗ ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರನತು ಕತರಿತ್ತ 
ಮನತ್ರ್ನಡತವುದ್ನದರೆ, ಅದರೆ್ುೇ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕ್ೆೆ ರ್ನವೂ ಸಹ ಸಿದಾರಿದ್ಾೆೇವ.ೆ ಅವರತ 
ಮನತ್ರ್ನಡಲಿ.   

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕೆ್.ಹರಿಪರಸನದಚ (ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ 
ಹೆೇಳಿರತವುದತ ಸತ್ಯ. ಅದನತು ಅವರತ ಒಪಿಪಕ್ೂೆಳುಿತಿುದ್ನಾರ.ೆ ರ್ನವು ಅದರೆ್ುೇ ಹೆೇಳುತಿುರತವುದತ. ಅವರತ 
ಆರ್.ಎಸ್ಚ.ಎಸ್ಚ. ಅನತು ಕ್ೆೇಳಿಕ್ೂೆಂಡತ ಮನಡತತಿುದ್ನಾರಂೆದತ ಹೇೆಳುತಿುದ್ೆಾೇರೆ್. ಅವರತ ಅದರೆ್ುೇ 
ಹೆೇಳುತಿುದ್ನಾರ.ೆ ಅದಕ್ೆೆ ಅವರಿಗ್ ೆಸನಾಗತ್ ಕ್ೂೆೇರತತ್ೆುೇರ್ೆ.  

ಶ್ರೇ ಎಂ.ಕ್.ೆಪ್ನರಣೆೇಶಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಆ ಹರೆ್ುಲೆಯಲಿಿ ರ್ನವು ಅಧಿಕ್ನರಕ್ೆೆ 
ಬಂದದ್ೆಾೇವೆ.  

(ಗ್ೊಂದಲ) 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಸದಸಯರೆ, ತ್ನವು ತ್ಮಾ ಮನತ್ನತು ಮತಂದತವರಸೆಿ. 

ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶಚ ಕ್.ೆ ರನಥೊೇಡ (ವಿರೊೇಧ ಪಕ್ಷದ ಮತಖ್ಯಸಚೆೇತ್ಕರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಒಂದತ ನಮಿಷ.  

(ಗ್ೊಂದಲ) 
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ಶ್ರೇ ಕ್.ೆಎಸ್.ನವಿೇನ್ಚ (ಸಥಳಿೇಯ ಸಂಸೆಥಗಳ ಕ್ಷೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 
ಸಮನಜದಲಿಿ ಏರೆ್ಲನಿ ಘಟರೆ್ ನಡದೆದ್ ೆಎಂಬ ರೆ್ೈಜಚಿತ್ರವನು ಪರಶ್ುಸತತಿುಲಿ. ಅಲಿಿ ಯನವುದೂ ಇಲಿ.  

(ಗ್ೊಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶಚ ಕೆ್. ರನಥೊೇಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ತ್ನವು ಹೆೇಳಿದರೂ ಸಹ, 
ಮೊದಲರೆ್ ಬನರಿಗ್ ೆಮನನಯ ಸದಸಯರತ ತ್ಮಾರೆ್ೇ ಪರಶ್ುಸತತಿುದ್ನಾರೆ. ತ್ನವು ಸಾಲಪ ಅವರಿಗೆ್ ಹೆೇಳಬೆೇಕತ. 
ಅವರತ ಹನಗೆ್ಯೇ ಮನತ್ರ್ನಡಿಕ್ೂೆಂಡತ ಹೂೆೇದರ…ೆ. 

(ಗ್ೊಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಕೆ್.ಎಸ್.ನವಿೇನ್ಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಸಮನಜದಲಿಿ ಏನತ ನಡದೆದ್ ೆ ಎಂಬ 
ವನಸುವನಂಶ ತಿಳಿಸತವಂತ್ಹ ಕ್ೆಲಸವನತು ಮನಡಿದ್ನಾರ.ೆ ಆದರೆ,ಚ “ಕ್ನಶ್ೀರ್ಚ ಫೆೈಲ್ಸ”ಚ ಸಿನಮನಗ್ ೆ
ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ ೆ ಹೆೇಳುವಂತ್ಹ ಸಂದಭ್ಾದಲಿಿ. ನೇವು ಆ ಚಿತ್ರ ರೆ್ೂೇಡಬೆೇಕತ, ಈ ಚಿತ್ರ 
ಮನಡಬೇೆಕತ, ಇರ್ೂೆುಂದತ ಚಿತ್ರ ರೆ್ೂೇಡಬೆೇಕತ ಎಂದತ ಹೆೇಳುವುದ್ನದರೆ, ಅದಕ್ೆೆ ರ್ನವು “ಕರ್ನಾಟಕ 
ಫೆೈಲ್ಸಚ”ಚಎಂಬ ಚಿತ್ರವನತು ತ್ೆಗೆ್ಯತತ್ೆುೇವೆಂದತ ಹೆೇಳುತ್ೆುೇವೆ. ಮನನಯ ಸಿದಾರನಮಯಯನವರ ಸಕ್ನಾರದ 
ಸಮಯದಲಿಿ ಸತಮನರತ 23 ಅಮನಯಕರ ಹಂದೂ ಕ್ನಯಾಕತ್ಾರ ಹತ್ೆಯಯನದಂತ್ಹ 
ಸಂದಭ್ಾದಲಿಿ ಅವರತ ಏನತ ಮನಡತತಿುದಾರತ? ಇವತ್ತು ರ್ನವು “ಕರ್ನಾಟಕ ಫೆೈಲ್ಸಚ”ಚ ಎನತುವಂತ್ಹ 
ಚಿತ್ರವನತು ತ್ೆಗೆ್ಯತತ್ೆುೇವೆ.  

ಶ್ರೇ ಸತನಲ್ಚಗ್ೌಡ ಬಿ.ಪ್ನಟ್ಟೇಲ್: ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಈ ರಿೇತಿ 
ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದಾರ.ೆ ರ್ನವೂ ಸಹ ಮನತ್ರ್ನಡಬೆೇಕ್ನಗತತ್ುದ್ೆ ಮತ್ತು ಗ್ೊೇದ್ನರ ಹತ್ನಯಕ್ನಂಡದ ಬಗೆ್ೆ 
ಹೆೇಳಬೆೇಕ್ನಗತತ್ುದ್ೆ.  

(ಗ್ೊಂದಲ) 
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ಶ್ರೇ ಕ್.ೆಎಸ್.ನವಿೇನ್ಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನವು ಬಜೆಟಚ ಮೇಲ ೆ
ಮನತ್ರ್ನಡತವಂತ್ಹ ಸಂದಭ್ಾದಲಿಿ, ಹಲವನರತ ವಿಷಯಗಳನತು ಪರಸನುಪ ಮನಡತವಂತ್ಹ ಕ್ೆಲಸವನತು 
ಮನಡಲನಯಿತ್ತ. 

(ಗ್ೊಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಸತನಲ್ಚಗ್ೌಡ ಬಿ.ಪ್ನಟ್ಟೇಲ್: ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಗತಜರನತಚನಲಿಿ ಏರೆ್ುಲನಿ 
ಅಯಿತ್ತ ಎಂದತ ಅದರ ಬಗ್ೆೆ ಮನತ್ರ್ನಡಬೆೇಕ್ನಗತತ್ುದ್ೆ.  

(ಗ್ೊಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಕ್.ೆಎಸ್.ನವಿೇನ್ಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ಅಭಿನಂದರೆ್ಗಳನತು 
ಸಲಿಿಸತತ್ೆುೇರ್.ೆ  

(ಗ್ೊಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಸಲಿೇಂ ಅಹಮದ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನವು ಸಹ ಗತಜರನತಚನಲಿಿ ಏರೆ್ಲನಿ 
ಆಯಿತ್ತ ಎಂದತ ಮನತ್ರ್ನಡಬೇೆಕ್ನಗತತ್ುದ್ೆ. 

ಶ್ರೇ ಕ್.ೆಎಸ್.ನವಿೇನ್ಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇವತ್ತು ಮಂಡಿಸಿರತವಂತ್ಹ ಬಜೆಟಚ 
ಏನದ್,ೆ ಅದತ ಎಲನಿ ವಗಾದ ಜನರಿಗ್ ೆಮತ್ತು ವಿಶೇೆಷವನಗಿ ಮಹಳೆಯರಿಗ್ೆ, ಎಸ್.ಸಿ./ಎಸ್.ಟ್ಟ ಮತ್ತು 
ಹಂದತಳಿದ ವಗಾದವರಿಗ್ೆ ತ್ಲತಪಿಸತವಂತ್ಹ ಕ್ೆಲಸವನತು ನಮಾ ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಗಳು ಮನಡಿದ್ನಾರ.ೆ 

ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶಚ ಕ್.ೆ ರನಥೊೇಡಚ (ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ಮತಖ್ಯಸಚೆೇತ್ಕರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ತ್ನವು ಹೆೇಳಿದರೂ ಸಹ ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಟೆೇಪಚ ರಕೆ್ನಡಾರ್ಚ ರಿೇತಿ 
ಮನತ್ರ್ನಡಿಕ್ೂೆಂಡತ ಹೂೆೇದರ,ೆ ತ್ನವು ಸಾಲಪ ಅವರಿಗೆ್ ಹೆೇಳಿ.  

(ಗ್ೊಂದಲ) 



89 

                                                                                                                                                  ವಿಪ/17-03-2022   
“ wzÀÄÝ¥ÀrAiÀiÁUÀzÀ ¥Àæw/unedited copy/£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ¼À°è CxÀªÁ ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉUÁV G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀPÀÆqÀzÀÄ 

__________________________________________________________________________________ 

ಶ್ರೇ ಕ್.ೆಎಸ್.ನವಿೇನ್ಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ನಮಾ ಸಕ್ನಾರ ಮತಂದನ ವಷಾ 
ಮನಡತವಂತ್ ೆಆಗತತ್ುದ್ೆ.  

(ಗ್ೊಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶಚ ಕ್.ೆ ರನಥೊೇಡಚ:-  ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅವರತ ಯನರ ಮನತ್ನತು ಸಹ 
ಕ್ೆೇಳುತಿುಲಿ. 

(ಗ್ೊಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಕೆ್.ಎಸ್.ನವಿೇನ್ಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇದತ ಕ್ೊರೆ್ಯ ಬಜೆಟ.  

(ಗ್ೊಂದಲ) 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:-  ಮನನಯ ಕ್.ೆಎಸ್.ನವಿೇನ್ಚರವರೆ, ರ್ನನತ ಹೆೇಳುವುದನತು ಕ್ೆೇಳಿ. ನೇವು 
ಏನತ ಮನತ್ರ್ನಡಬೇೆಕ್ೆಂಬತದನತು ಯೇಚರ್ೆ ಮನಡಿ ಮನತ್ರ್ನಡಿ. ಸಭನಪತಿಯವರನತು ಪರಶೆು 
ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಹೂೆೇಗಿ ನೇವು ಏನತ ಬೆೇಕ್ನದರೂ ಮನತ್ರ್ನಡಿದರೆ, ಅದನತು ಸಹಸಿಕ್ೂೆಳುಿವುದಕ್ೆೆ 
ಆಗತವುದಲಿ. ಆ ರಿೇತಿ ಪರಶೆು ಮನಡಿ ಹೆೇಳುವುದಕ್ೆೆ ನೇವು ಯನರತ? ಸಭನಪತಿಯವರನತು ಪರಶೆು 
ಮನಡಿದರೆ ಏರೆ್ಂದತ ಹೆೇಳುತ್ೆುೇರ್ೆ. ಇದರ ಬಗ್ೆೆ ನಮಾ ಮೇಲ ೆ ಬಹಳ ಗಂಭಿೇರವನಗಿ ಕರಮ 
ತ್ೆಗೆ್ದತಕ್ೂೆಳಿಬೇೆಕ್ನಗತತ್ುದ್ೆ.  

ಶ್ರೇ ಕೆ್.ಎಸ್.ನವಿೇನ್ಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ನನುನತು ಕ್ಷಮಿಸಿ. ರ್ನನತ ತ್ಮಾನತು ಪರಶೆು 
ಮನಡತವಂತ್ಹ ಕ್ೆಲಸವನತು ಮನಡಿಲಿ. 

ಡನ|| ವೆೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣಸನಾಮಿ(ಸಕ್ನಾರಿ  ಮತಖ್ಯ ಸಚೆೇತ್ಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 
ಅವರತ ಪರಶೆು ಮನಡಲೇೆಬೆೇಕತ. ಆದರೆ, ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ನಮಗ್ೆ ಪರಶೆು ಮನಡಿಲಿ. 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಒಂದತ ನಮಿಷ ತ್ಡಯೆಿರಿ. 
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(ಗ್ೊಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.ೆಹರಿಪರಸನದ (ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅವರತ 
ಆ ರಿೇತಿ ಕ್ೆೇಳಿದತಾ, ಪರಶೆು ಮನಡಿದಂತೆ್ ಅಲಿವೇೆ? 

(ಗ್ೊಂದಲ) 

ಡನ|| ವೆೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣಸನಾಮಿ (ಸಕ್ನಾರಿ  ಮತಖ್ಯ ಸಚೆೇತ್ಕರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ ಸತಮನರತ ನೂರತ ಬನರಿ ಪಿೇಠಕ್ೆೆ ಪರಶೆು 
ಮನಡಿದ್ನಾರ.ೆ 

(ಗ್ೊಂದಲ) 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಸಭನರ್ನಯಕರ,ೆ ಈ ರ 

ಈತಿ ಆದರೆ ಆಗತವುದಲಿ. 

(ಗ್ೊಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಕೆ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಆಯಿತ್ತ. ಮತ್ೆು ಈ ರಿೇತಿ 
ಆಗತವುದಲಿ. 

ಶ್ರೇ ಕೆ್.ಎಸ್.ನವಿೇನ್ಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ಪಿೇಠವನತು ಪರಶೆು ಮನಡತತಿುಲಿ. 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಸಭನರ್ನಯಕರ,ೆ ತ್ಮಗ್ೆ ಹೆೇಳುತಿುದ್ಾೆೇರೆ್ ಕ್ೆೇಳಿ. ಈ ರಿೇತಿ 
ಏರ್ನದರೂ ಮನತ್ರ್ನಡಿದರೆ ರ್ನನೂ ಸಹ tolerate  ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಆಗತವುದಲಿ. ನೇವುಗಳೆೇ 
ಹೆೇಳಿ, ಈ ರಿೇತಿ ನೇವುಗಳೆೇ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುೇರಿ. ಅದಕ್ೆೆ ಬೆಲ ೆಇಲಿವ?ೆ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕ್ೆೆ ರ್ನನತ 
ಬೆೇಕ್ನದಷತೆ ಸಮಯವನತು ನೇಡತತ್ೆುೇವೆ. ಬೇೆರೆ ಯನರಿಗ್ ೆಹೆಚಿಚಗ್ ೆಸಮಯವನತು ನೇಡಿದ್ೆಾೇರ್.ೆ ನೇವು 
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ಹೆೇಳಿದಂತ್ ೆ ೨೦ ನಮಿಷ ನೇಡಿದ್ಾೆೇರೆ್. ಆದರೆ, ಅವರತ ಸತಮನರತ 30 ನಮಿಷದವರಗೆ್ೆ 
ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದ್ನಾರ.ೆ ಮತ್ೆು ಅವರತ ಪಿೇಠವನತು ಪರಶೆು ಮನಡತತ್ನುರ.ೆ 

ಶ್ರೇ ಕೆ್.ಎಸ್.ನವಿೇನ್ಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ತ್ಮಾನತು ಪರಶೆು ಮನಡತತಿುಲಿ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಕ್.ೆಎಸ್.ನವಿೇನ್ಚರವರೆ, ನೇವು ಸಭನಪತಿ ಪಿೇಠಕ್ೆೆ ಪರಶೆು 
ಮನಡಿದರೆ, ಅದರ ಪರಿಣನಮ ಬೆೇರಯೆನಗತತ್ುದ್ೆ.  

ಶ್ರೇ ಸಲಿೇಂ ಅಹಮದ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಪಿೇಠಕ್ೆೆ ಕ್ಷಮ 
ಕ್ೊೇರಬೇೆಕತ.  

(ಗ್ೊಂದಲ) 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ರ್ನನತ ಯನರಿಗ್ ೆಕ್ನಯಿಸಿದ್ಾೆೇರೆ್ಂದತ ಹೆೇಳಲಿ. 

(ಗ್ೊಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಎಸ್.ರವಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಕ್.ೆಎಸ್.ನವಿೇನ್ಚರವರತ ಮೊದಲ 
ಬನರಿಗ್ ೆ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದ್ನಾರೆ. ಸತಮಾರ್ೆ ಏರೆ್ೇರ್ೂೆೇ ಮನತ್ರ್ನಡಿ ಮೈಮೇಲ ೆ ಎಳೆದತಕ್ೂೆಳುಿವುದತ 
ಬೆೇಡವಂೆದತ ಹೇೆಳಿ. ಅವರತ ಪಿೇಠಕ್ೆೆ ಕ್ಷಮ ಕ್ೂೆೇರಲಿ. 

(ಗ್ೊಂದಲ) 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಆಯಿತ್ತ ಎಲಿರೂ ಕತಳಿತ್ತಕ್ೊಳಿಿ. ರ್ನನತ ಸರಿಯನಗಿ ಲೆಕೆ ಮನಡಿ, 
ಬಜೆಟಚ ಮೇಲೆ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕ್ೆೆ 20 ರಿಂದ 25 ನಮಿಷ ಕ್ನಲನವಕ್ನಶವನತು ನೇಡಿದ್ೆಾೇರೆ್. ಆದರೆ, 
ಯನರೂ ಸಹ ನನು ಮನತ್ನತು ಕ್ೆೇಳಲಿಲಿ. ಈಗ ಪಿೇಠದಲಿಿ ಶ್ರೇಮತಿ ಭನರತಿ ಶೆಟ್ಟೆ, ಮನನಯ 
ಕ್.ೆಟ್ಟ.ಶ್ರೇಕಂಠೇೆಗ್ೌಡ ಮತ್ತು ಡನ|| ತ್ೆೇಜಸಿಾನ ಗ್ೌಡರತ ಕತಳಿತಿುದಾರತ. ಅವರತ ಪಿೇಠದಲಿಿ 
ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂೆಂಡನಗ ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಹೆಚಿಚಗ್ೆ ಮನತ್ರ್ನಡಿರಬಹತದತ. ಈಗ ಮನತ್ರ್ನಡತವನಗ 
ಎಲಿವನತು ಇಷ್ೆೆೇ ಸಮಯವೆಂದತ ಹೆೇಳುವುದಕ್ೆೆ ಆಗತವುದಲಿ. ಐದತ ನಮಿಷ ಹೆಚತಚ 
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ಕಡಿಮಯನಗತತ್ುದ್ೆ. ಅದರೆ, ಮನನಯ ಕ್.ೆಎಸ್.ನವಿೇನ್ಚರವರತ ಏನತ ಹೆೇಳಿದರತ ಎಂದರ,ೆ ಬೆೇಕ್ನದವರಿಗ್ೆ 
ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಹೆಚಿಚನ ಸಮಯ ನೇಡಿದರತ, ರ್ನನತ ಸರಿಯನಗಿ ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ೆುೇರ್ೆ. ಬೆೇರ ೆಸದಸಯರತ 
ಏರೆ್ೇ ಹೆೇಳಿದರೂ ಸಹ ತ್ನವು ಸತಮಾನದಾೇರಿ ಎನತುವುದತ ಪದಾತಿಯಲಿವೆಂದತ ಹೆೇಳುತ್ುೆೇರೆ್. ಮನನಯ 
ಸದಸಯರತ ಸದನಕ್ೆೆ ಹೊಸದ್ನಗಿ ಬಂದದ್ನಾರ.ೆ ಈ ರಿೇತಿ ಮನತ್ರ್ನಡಬನರದತ. ಆಯಿತ್ತ, ಈಗ ತ್ನವು 
ಮನತ್ರ್ನಡಿ.  

ಶ್ರೇ ಕ್ೊೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಹೊಸ 
ಸದಸಯರತ ಅವರತ ತ್ಮಾ ಅನತಮತಿ ಪಡದೆತ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದ್ನಾರೆ. ಈಗ ಚಚೆಾ ಇರತವುದತ 
ಏರೆ್ಂದರೆ, ಅವರಿಗೆ್ ಸಮಯ ಕಡಿಮ ನೇಡತತಿುದಾೇರಿ, ಮೊದಲತ ಮನತ್ರ್ನಡಿದಂತ್ಹವರಿಗೆ್ 
ಒಂದೂವರ ೆಘಂಟೆಯ ಸಮಯವನತು ನೇಡಿದ್ನಾರೆ. ನನಗೂ ಸಹ ಅಷ್ೆೆ ಸಮಯವನತು ನೇಡಿ ಎಂದತ 
ಮನನಯ ಸದಸಯರ ಆಗರಹವಿತ್ತು. ಈ ಮಧೆಯ ತ್ನವು ಆಕ್ಷೇೆಪ ಮನಡಿದ್ನಗ, ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಹೆೇಳಿದರತ, 
ನನುಂದ ಏರ್ನದರೂ ಆಗಿದಾರ ೆ ಕ್ಷಮ ಕ್ೆೇಳುತ್ೆುೇರ್ೆಂದತ ಹೆೇಳಿದ್ನಾರ.ೆ ಹನಗ್ನಗಿ, ಅದರಲಿಿ ಏನೂ ಸಹ 
ಗ್ೊಂದಲವಿಲಿ. ಅವಕ್ನಶವಿದಾರೆ ಅವರಿಗೆ್ ಇನತು ಹೆಚಿಚನ ಸಮಯ ನೇಡಬಹತದತ. 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಸಭನರ್ನಯಕರ,ೆ ರ್ನನತ ಈ ಸದನಕ್ೆೆ ಬಂದತ ಸತಮನರತ ೪೨ 
ವಷಾಗಳನಗಿವ.ೆ ಅದತ ನನಗ್ ೆ ಗ್ೊತ್ನುಗತತ್ುದ್ೆ. ಆದರ,ೆ ಮನತ್ರ್ನಡತವನಗ ಅವರಿಗೆ್ ಸಾಲಪ ಬದಧತ್ೆ 
ಇರಬೇೆಕತ. ಆಯಿತ್ತ, ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಮನತ್ರ್ನಡಿ. 

ಶ್ರೇ ಕೆ್.ಎಸ್.ನವಿೇನ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ತ್ನವು ಹೆೇಳಿದಂತ್,ೆ ರ್ನನತ ತ್ಮಾನತು 
ಪರಶೆು ಮನಡಿಲಿ. ಆದರೂ ಸಹ ರ್ನನತ ತ್ಮಾನತು ಕ್ಷಮ ಕ್ೊೇರತತ್ೆುೇರೆ್. ಬಜೆಟಚಗೆ್ ಸಂಬಂಧಪಟೆಂತ್ೆ 
ಹೆೇಳುವುದ್ನದರೆ, ಈಗ್ನಗಲೆೇ ಸನಕಷತೆ ಯೇಜರೆ್ಗಳನತು ಜನರಿಗ್ ೆ ತ್ರತವಂತ್ ೆ ತಿಳಿಸಿದ್ೆಾೇರ್.ೆ ರ್ನನತ 
ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಗಳಿಗ್ೆ ಮನವಿ ಮನಡತವುದ್ೇೆರೆ್ಂದರೆ, ದಯಮನಡಿ ಈ ಯೇಜರೆ್ಗಳನತು 
ಪೂಣಾಗ್ೂೆಳಿಸತವಂತ್ಹ ಕ್ೆಲಸಗಳನತು ಮನಡಬೇೆಕತ. ವಿಶೆೇಷವನಗಿ ಹಂದತಳಿದ ಜಿಲೆಿ ಚಿತ್ರದತಗಾ 
ಜಿಲೆಿಯ ಸತತ್ುಮತತ್ುಲಿನ ಪರದ್ೆೇಶಗಳಿಗ್ೆ ನೇಡಿರತವ ಅನತದ್ನನ ಮತ್ತು ಸಕ್ನಾರಿ ಮಡಿಕಲ್ಚ ಕ್ನಲೇೆಜಚ 
ನೇಡಿರತವುದನತು ಸಹ ರ್ನನತ ಸನಾಗತ್ ಮನಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ ಏಕ್ೆಂದರ,ೆ ಅದತ ಬಹಳ ವಷಾಗಳ 
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ಬೆೇಡಿಕ್ೆಯನಗಿತ್ತು. ಇದನತು ಈ ಬನರಿಯ ಬಜೆಟಚನಲಿಿ ಸೇೆರಿಸಲನಗಿದ್ೆ. ಅದಕ್ೆೆ ರ್ನನತ ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ 
ನಮಾ ಜಿಲೆಿಯ ಜನರ ಪರವನಗಿ ಅಭಿನಂದರೆ್ಗಳನತು ಸಲಿಿಸತತ್ನು, ರ್ನನತ ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಅವಕ್ನಶ 
ಮನಡಿಕ್ೊಟ್ಟೆದಾಕ್ೆೆ ತ್ಮಗ್ೆ ವಂದಸಿ, ನನು ಮನತ್ತಗಳನತು ಮತಕ್ನುಯಗೆ್ೂಳಿಸತತ್ುೆೇರೆ್. ನಮಸನೆರ. 

ಶ್ರೇ ಸಲಿೇಂ ಅಹಮದಚ (ಸಥಳಿೇಯ ಸಂಸೆಥಗಳ ಕ್ಷೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಬಜೆಟಚ 
ಮೇಲ ೆ ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಅವಕ್ನಶ ಮನಡಿಕ್ೂೆಟ್ಟೆದಾಕ್ನೆಗಿ ತ್ಮಗ್ೆ ಧನಯವನದಗಳನತು ಅಪಾಣೆ 
ಮನಡತತ್ನು, ಈಗ್ನಗಲೇೆ ಬಜೆಟಚ ಮೇಲ ೆ ಸನಕಷತೆ ಚಚೆಾಗಳನಗಿವೆ. ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಗಳನದ   
ಮನನಯ  ಬಸವರನಜ ಬೊಮನಾಯಿಯವರತ ಮಂಡಿಸಿದಂತ್ಹ ಬಜೆಟಚ ಏನದ್,ೆ ಅದತ “ಸಿಹಯಿಲಿದ, 
ರತಚಿಯಿಲಿದ ಬನಂಬೆ ಮಿಠನಯಿ”ಚ ಬಜೆಟ ಅನತು ಮಂಡಿಸಿದ್ನಾರ.ೆ ಇದತ ಚತರ್ನವಣೆಯ ಗಿಮಿರ್ಚ 
ಬಜೆಟ. ಈ ಬಜೆಟಚನಲಿಿ ಅಲಪಸಂಖನಯತ್ರಿಗ್ೆ, ಮಹಳೆಯರಿಗ್,ೆ ಯತವಕರಿಗ್ ೆ ಮತ್ತು ಬಡವರಿಗೆ್ 
ಅರ್ನಯಯವನಗಿದ್.ೆ         

ಮತಂದತ.  

(416) 17.03.2022 12.50 ಎಸ್ಚವಿ-ವಿಕ್ೆ  (ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಥತಿ) 
ಶ್ರೇ ಸಲಿೇಂ ಅಹಮದಚ (ಮತಂದತ):-  
ಇವರತ ಮಂಡಿಸಿರತವ ಬಜೆಟಚ ಸನಲದ ಬಜೆಟಚ.  ಸತಮನರತ ೭೨ ಸನವಿರ ಕ್ೂೆೇಟ್ಟ ರೂಪ್ನಯಿಗಳ 
ಸನಲವನತು ಮನಡಿದ್ನಾರ.ೆ  ೨೦೨೩ರಲಿಿ ಈ ಸಕ್ನಾರದ ಅವಧಿ ಮತಗಿಯತವ ಹೊತಿುಗ್ ೆ ರನಜಯದ 
ಸನಲದ ಪರಮನಣ ರೂ.೫,೧೮,೦೦೦ ಕ್ೊೇಟ್ಟಗಳನಗಿರತತ್ುದ್ೆ.  ಒಂದತ ಮಗತ ಹತಟ್ಟೆದರೆ 
ರೂ.೭೨,೦೦೦ಗಳ ಸನಲದ ಹೊರೆಯನತು ಹೊರಬೆೇಕ್ನಗತತ್ುದ್ೆ. ಈ ಸನಲದ ಬಜೆಟಚ ರನಜಯಕ್ೆೆ ಒಳೆಿಯ 
ಬಜೆಟಚ ಅಲಿ ಎನತುವ ಮನತ್ನತು ಹೆೇಳಬಯಸತತ್ೆುೇರೆ್.   

(ಈ ಹಂತ್ದಲಿಿ ಮನನಯ ಭನರತಿ ಶೆಟ್ಟೆ ಅವರತ ಪಿೇಠವನತು ಅಲಂಕರಿಸಿದರತ) 

“ಸಬಚ ಕ್ನ ಸನಥಚ ಸಬಚ ಕ್ನ ವಿಕ್ನಸ್ಚ ಸಬಚ ಕ್ನ ವಿಶನಾಸ್ಚ ಸಬಚ ಕ್ನ ಪರಯನಸ್ಚ”ಚ- ಇದತ ಇವರ 
ಹೆೇಳಿಕ್ೆಗಳು.ಚ ಚ “ಸಬಚ ಕ್ನ ವಿಕ್ನಸ್ಚ”ಚಎಲಿಿ ಆಗಿದ್ ೆಎಂದತ ರ್ನನತ ಕ್ೇೆಳಬಯಸತತ್ೆುೇರೆ್.ಚ ಚ “ಸಬಚ ಕ್ನ 
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ಪರಯನಸ್ಚ”ಚ ಎಲಿಿ ಆಗಿದ್ೆ? ಇದತ ಕ್ೆೇವಲ ಘೂೇಷಣೆ ಆಗಿಯೇ ಉಳಿದದ್ೆ.  ವಿಶನಾಸವನತು ಎಲಿಿ 
ಗಳಿಸಿಕ್ೊಂಡಿದ್ನಾರೆ? ಎಲಿರ ವಿಶನಾಸವನತು ಕಳೆದತಕ್ೊಂಡಿದ್ನಾರೆ.  ಜನತಿ ವಯವಸೆಥಯಲಿಿ ಸಮನನತ್ೆಗ್ನಗಿ 
ಹೊೇರನಟ ಮನಡಿದಂತ್ಹ ಬಸವಣಣನವರತ ಇವ ರ್ನರವ ಇವ ರ್ನರವ ಎಂದ್ೆಣಿಸದರಯನಯ, ಇವ 
ನಮಾವ, ಇವ ನಮಾವ, ನಮಾ ಮರ್ೆಯ ಮಗ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದ್ನಾರ.ೆ  ಆದರೆ ಈ ಬಜೆಟಚನಲಿಿ ನೇವು 
ನಮಾವರಲಿ ಎನತುವ ರಿೇತಿಯಲಿಿ ಬಜೆಟಚ ಅನತು ಮಂಡಿಸಿದ್ನಾರ.ೆಚ “ಸಬಚ ಕ್ನ ಸನಥಚ ಸಬಚ ಕ್ನ 
ವಿಕ್ನಸ್ಚ”ಚಎಲಿಿ ಆಗಿದ್?ೆ  ರ್ನನತ ಹೆಚತಚ ಮನತ್ರ್ನಡಲಿಕ್ೆೆ ಹೂೆೇಗತವುದಲಿ.  ಮೂರ್ನಾಲತೆ ವಿಷಯಗಳ 
ಬಗೆ್ೆ ಹೆೇಳಬಯಸತತ್ೆುೇರೆ್.   

ಈ ಬನರಿಯ ಬಜೆಟಚ ಮೂಗಿಗಿಂತ್ ಮೂಗತತಿಯ ಭನರವೆೇ ಹೆಚತಚ ಎನತುವಂತಿದ್.ೆ  
ಆದ್ನಯಕೆಂತ್ ಸನಲವೇೆ ಹೆಚತಚ.  ಯನವುದ್ೇೆ ಹೊಸ ಯೇಜರೆ್ಗಳಿಲಿ. ಸಕ್ನಾರದ ಬೊಕೆಸದಲಿಿ 
ಹಣವಿಲಿ.ಚ “ಸಬಚ ಕ್ನ ಸನಥಚ ಸಬಚ ಕ್ನ ವಿಕ್ನಸ್ಚ”ಚ ಎಂದತ ಡಂಗೂರ ಬನರಿಸತತಿುದ್ನಾರೆ.  ನಮಾ 
ಸಕ್ನಾರ ಇರತವನಗ ಅಲಪಸಂಖನಯತ್ರಿಗ್ೆ ರೂ.೩,೦೦೦ ಕ್ೊೇಟ್ಟ ಅನತದ್ನನ ಇಡಲನಗತತಿುತ್ತು.  ಈ 
ಬಜೆಟಚನಲಿಿ ಕ್ೆೇವಲ ರೂ.೧,೦೦೦ ಕ್ೊೇಟ್ಟ ಇಡಲನಗಿದ್ೆ.  ಏಕ್ ೆಈ ತ್ರಹ ಅರ್ನಯಯ? ಹಲವನರತ 
ಕ್ನಯಾಕರಮಗಳನತು ಘೂೇಷ್ಟ್ಸಿದ್ನಾರ.ೆ  ಅನತದ್ನನ ಕಡಿಮ ಮನಡಿದ್ನಾರ.ೆ  ಪರಧನನ ಮಂತಿರ 
ಜನವಿಕ್ನಸ್ಚ ಕ್ನಯಾಕರಮ ಇರಬಹತದತ, Karnataka Minorities Development 
Corporation Limited ಗೆ್ ಅನತದ್ನನ ಇರಬಹತದತ, ಸನೆಲರ್ಚಶ್ಪಚ ಇರಬಹತದತ, 
ವಿದ್ನಯಭನಯಸಕ್ನೆಗಿ ವಿದ್ೆೇಶಕ್ೆೆ ಹೊೇಗಲತ ನೇಡತತಿುದಾ ಸನಲ ಇವೆಲಿವನೂು ನಲಿಿಸಲನಗಿದ್.ೆ  ಹೇಗ್ೆ ಬೆೇರ ೆ
ಬೆೇರ ೆ ರಿೇತಿಯಲಿಿ ಅಲಪಸಂಖನಯತ್ರಿಗ್ೆ ಈ ಬಜೆಟಚನಲಿಿ ಅರ್ನಯಯವನಗಿದ್.ೆ  ಬಸವಣಣನವರತ 
ಹೆೇಳಿರತವಂತ್ೆ ಇವ ನಮಾವ ಇವ ನಮಾವ ಎನತುವ ರಿೇತಿಯಲಿಿ ಸಕ್ನಾರ ನಡಯೆತತಿುಲಿ.  ರ್ನನತ 
ಮನನಯ ಬಸವರನಜ ಬೊಮನಾಯಿಯವರತ ಈ ರಿೇತಿಯ ಬಜೆಟಚ ಅನತು ಕ್ೊಡತತ್ನುರ ೆ ಎಂದತ 
ನರಿೇಕ್ಷಿಸಿರಲಿಲಿ.  ನನಗ್ೆ ಅವರಲಿಿ ವಿಶನಾಸವಿತ್ತು.  ಏಕ್ೆಂದರ ೆ ರ್ನನತ ರನಜಯ ವಿದ್ನಯಥಿಾ ಕ್ನಂಗ್ರೆಸ್ಚ 
ಅಧಯಕ್ಷರ್ನಗಿದ್ನಾಗ ದವಂಗತ್ ಎಸ್.ಆರ್.ಬೊಮನಾಯಿಯವರತ ಈ ರನಜಯದ 
ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಯನಗಿದಾರತ.  ಆ ಸಂದಭ್ಾದಲಿಿ ಅವರತ ನಮಗ್ೆ ಸನಕಷತೆ ಪ್ೆರೇರಣೆಯನತು 
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ಕ್ೊಡತತಿುದಾರತ.  ಆದರೆ ಈ ಬಜೆಟಚನಲಿಿ ಇಂತ್ಹ ಯನವುದ್ೆೇ ಒಳೆಿಯ ರಿೇತಿಯಿಂದ ಅಲಪಸಂಖನಯತ್ರಿಗ್ ೆ
ರಕ್ಷಣೆಯನತು ಕ್ೊಟ್ಟೆಲಿ.  ಅಲಪಸಂಖನಯತ್ರಿಗ್ನಗಿ ಹಲವನರತ ಕ್ನಯಾಕರಮ ಇತ್ತು. ಶನದ ಭನಗಯ 
ಇರಬಹತದತ, ಅರಿವು ಯೇಜರೆ್ಯಿರಬಹತದತ, ಸಮತದ್ನಯ ಭ್ವನಗಳಿರಬಹತದತ ಇವೆಲಿವುಗಳನೂು 
ತ್ೆಗೆ್ಯಲನಗಿದ್.ೆ   ಏಕ್ೆ ತ್ೆಗೆ್ದದ್ನಾರ ೆಎಂದತ ನನಗ್ ೆಅಥಾವನಗತತಿುಲಿ. ಸಬಚ ಕ್ನ ಸನಥಚ, ಸಬಚ 
ಕ್ನ ವಿಕ್ನಸ್ಚ ಎಂದತ ಹೆೇಳುತ್ನುರೆ.  ಏಕ್ೆ ಈ ರಿೇತಿ ಅಲಪಸಂಖನಯತ್ರಿಗ್ೆ ಅರ್ನಯಯ ಮನಡಲನಗಿದ್ೆ 
ಎಂದತ ಸಕ್ನಾರ ಉತ್ುರವನತು ಕ್ೊಡಬೇೆಕತ.   

ಪರಧನನ ಮಂತಿರಗಳನದ ಶ್ರೇ ನರೇೆಂದರ ಮೊೇದಯವರತ ಯತವಕರಿಗ್ ೆ ಪರತಿವಷಾ ಎರಡತ 
ಕ್ೊೇಟ್ಟ ಉದ್ೂೆಯೇಗಗಳನತು ಕ್ೊಡತತ್ೆುೇರೆ್ಂದತ ಘೂೇಷಣೆ ಮನಡಿದಾರತ. ಏಳು ವಷಾಗಳು ಕಳೆದವೆ, 
ಅಂದರೆ, ೧೪ ಕ್ೊೇಟ್ಟ ಉದ್ೊಯೇಗ್ನವಕ್ನಶಗಳು ಲಭ್ಯವನಗಬೆೇಕತ್ತು. ಸಿಗತವುದತ ಬಿಡಿ, ೧೪ ಕ್ೊೇಟ್ಟ 
ಉದ್ೊಯೇಗಗಳನತು ರ್ನವು ಕ್ೊರೂೆೇರ್ನ ಸಂದಭ್ಾದಲಿಿ ಕಳೆದತಕ್ೊಂಡಿದ್ೆಾೇವ.ೆ   

ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಯವರನತು ಕ್ೆೇಳಬಯಸತತ್ೆುೇರ್ೆ.  ಯತವಕರ ಬಗೆ್ೆ ಭನಷಣ ಮನಡತವಿರಿ, 
ನಮಾ ರನಷರ ರ್ನಯಕರತ ಯತವಕರ ಬಗೆ್ೆ ಹೆೇಳುತ್ನುರ.ೆ  ಆದರೆ ಯತವಕರಿಗ್ ೆಯನವುದ್ೆೇ ಒಂದತ 
ಒಳೆಿಯ ಕ್ನಯಾಕರಮ ಕ್ೂೆಟ್ಟೆಲಿ. ನರತದ್ೂೆಯೇಗ ಸಮಸೆಯಯ ಬಗೆ್ೆ ಯನವುದ್ೇೆ ಒಂದತ ಕ್ನಯಾಕರಮ 
ಕ್ೊಟ್ಟೆರತವುದಲಿ. ಯತವಕರತ ಉದ್ೊಯೇಗವನತು ಕ್ೆೇಳಿದರ ೆ ಪಕ್ೊೇಡ ಮನರನಟ ಮನಡಿ ಎನತುವ 
ಬನಲಿಶ ಹೆೇಳಿಕ್ೆಯನತು ನಮಾ ರ್ನಯಕರತ ನೇಡತತ್ನುರ.ೆ  ಇದನತು ರ್ನವು ಖ್ಂಡಿಸತತ್ೆುೇವೆ. ಏಕ್ೆಂದರ ೆ
ಕ್ೆೇಂದರ ಸಕ್ನಾರವಿರಬಹತದತ ಅಥವನ ರನಜಯ ಸಕ್ನಾರವಿರಬಹತದತ, ಯತವಜನತ್ ೆದ್ೊಡಾ ಶಕು ಎಂದತ 
ತಿಳಿದದ್.ೆ ಯತವಕರತ ಈ ಸಕ್ನಾರದಂದ ಭ್ರಮ ನರಸನರನಗಿದ್ನಾರ.ೆ ಕ್ೊರೂೆೇರ್ನ ಸಂದಭ್ಾದಲಿಿ 
ಲಕ್ಷನಂತ್ರ ಜನ ಕ್ೆಲಸವನತು ಕಳೆದತಕ್ೊಂಡಿದ್ನಾರ.ೆ  ಆದರೆ ಈ ಸಕ್ನಾರ ಯತವಕರ ಬಗೆ್ೆ ಯನವುದ್ೆೇ 
ಚಿಂತ್ರ್ೆಯನತು ಮನಡತತಿುಲಿ.  

ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ತ್ನವು ಪಿೇಠದಲಿಿ ಕತಳಿತಿದಾೇರಿ. ತ್ನವು ಹೆೇಳಿ.  ಈ ಸಕ್ನಾರ 
ಯನವ ರಿೇತಿಯ ಕ್ನಯಾಕರಮಗಳನತು ಕ್ೂೆಟ್ಟೆದ್?ೆ ತ್ನಯಿಯನಗಿ, ಮಗಳನಗಿ, ಸೂೆಸಯೆನಗಿ ಎಲನಿ 
ಹಂತ್ಗಳಲಿಿ ಮರ್ೆಯನತು ನವಾಹಣ ೆ ಮನಡತವ ಮಹಳೆಯರ ಬಗೆ್ೆ ಎಲಿಿಯನದರೂ 
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ಕ್ನಯಾಕರಮಗಳನತು ಕ್ೊಡಲನಗಿದ್ೆಯೇ?  ಸಬಚ ಕ್ನ ವಿಕ್ನಸ್ಚ ಎಂದತ ಹೆೇಳುತ್ನುರೆ, ವಿಕ್ನಸ ಎಲಿಿ 
ಆಗಿದ್?ೆ ಏನತ ಕ್ನಯಾಕರಮಗಳನತು ಕ್ೊಟ್ಟೆದ್ನಾರೆ.  ಇಂದತ ಅಡತಗ್ ೆಅನಲದ ಬೆಲ ೆರೂ.೪೦೦ ರಿಂದ 
ರೂ.೧೦೦೦ ಗಳಿಗ್ೆ ತ್ಲತಪಿದ್ೆ. ಮಹಳೆಯರಿಗ್ ೆ ಎಷತೆ ಕಷೆ ಆಗಿದ್?ೆ ಸಕ್ನಾರ ಅಥಾ 
ಮನಡಿಕ್ೊಳಿಬೇೆಕಲಿವ?ೆ ಈ ಬಜೆಟಚನಲಿಿ ಅಂತ್ಹ ಯನವುದ್ೆೇ ಒಳೆಿಯ ಕ್ನಯಾಕರಮಗಳನತು 
ಮಹಳೆಯರಿಗ್ ೆಕ್ೂೆಡಲಿಲಿ.  

ವಿದ್ನಯಥಿಾಗಳಿಗ್ೆ, ಯತವಕರಿಗ್ ೆ ಒಳೆಿಯ ಕ್ನಯಾಕರಮಗಳನತು ಕ್ೊಡಬಹತದತ, ಹೊಸ 
ಮನಾಂತ್ರಕ್ೆೆ ರ್ನಂದ ಹನಡಬಹತದತ, ರನಜಯದ ಮತಂದನ ಭ್ವಿಷಯವನಗಿರತವ ಯತವಕರಿಗ್ ೆ ಒಂದತ 
ಸಂದ್ೆೇಶ ಹೂೆೇಗಬಹತದತ ಎಂದತ ನರಿೇಕ್ಷ ೆ ಮನಡಿದ್ೆಾವು.  ಅಂತ್ಹ ಯನವುದ್ೆೇ ಕ್ನಯಾಕರಮ ಈ 
ಆಯವಯಯದಲಿಿ ಕ್ೂೆಟ್ಟೆರತವುದಲಿ.  ಅದ್ೆೇ ರಿೇತಿಯನಗಿ ಎಸ್.ಸಿ./ಎಸ್ಚ.ಟ್ಟ.ಗಳಿಗ್ ೆಅನತದ್ನನ ಕಡಿಮ 
ಮನಡಿದ್ನಾರ.ೆ  ಹಂದತಳಿದ ವಗಾಗಳಿಗ್ ೆ ಅನತದ್ನನ ಕಡಿಮ ಮನಡಿದ್ನಾರ.ೆ  ಒಟನೆರೆ ಎಲನಿ 
ಸಮನಜದವರಿಗೆ್ ಈ ಬಜೆಟಚನಲಿಿ ಅರ್ನಯಯವನಗಿದ್ೆ ಎಂದತ ಹೆೇಳಬಯಸತತ್ೆುೇರ್ೆ.  

ಈಗ್ನಗಲೆೇ ಹಲವು ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಗತಣಗ್ನನ ಮನಡಿದರತ.  ಭನರತಿೇಯ ಜನತ್ನ ಪಕ್ಷದ 
ಪರಣನಳಿಕ್ಯೆಲಿಿ ಅಧಿಕ್ನರಕ್ೆೆ ಬಂದರ ೆಒಂದತ ಲಕ್ಷ ಕ್ೊೇಟ್ಟ ನೇರನವರಿಗ್ನಗಿ ಖ್ಚತಾ ಮನಡತವುದ್ನಗಿ 
ಹೆೇಳಿದಾರತ. ಎಷತೆ ಹಣವನತು ಕ್ೊಟ್ಟೆದ್ನಾರ?ೆ ಕ್ೆೇವಲ ರೂ.೨೦,೦೦೦ ಕ್ೂೆೇಟ್ಟಗಳನತು ಕ್ೊಟ್ಟೆದ್ನಾರೆ.   
ಅದತ ಕೂಡ ರ್ನವು ಮೇಕ್ೆದ್ನಟತ ಯೇಜರೆ್ಗ್ನಗಿ ಹೊೇರನಟ ಮನಡಿ ಒತ್ನುಯ ಮನಡಿದಾಕ್ೆೆ 
ರೂ.೧,೦೦೦ ಕ್ೊೇಟ್ಟ ನೇಡಿದ್ನಾರೆ.  ಕ್ೆೇವಲ ರೂ.೧,೦೦೦ ಕ್ೊೇಟ್ಟ ಇಟೆರೆ ಸನಲತವುದಲಿ.  ಅದಕ್ೆೆ 
Environmental Clearance ತ್ೆಗೆ್ದತಕ್ೂೆಳಿಬೆೇಕತ. ರನಜಕೇಯ ಇಚನಛಶಕು ಬೆೇಕತ.  ೨೫ 
ಲೊೇಕಸಭನ ಸದಸಯರಿದ್ನಾರ,ೆ ೫ ಕ್ೆೇಂದರ ಮಂತಿರಗಳಿದ್ನಾರೆ; ಡಬಲ್ಚ ಇಂಜಿನ್ಚ ಸಕ್ನಾರವಿದಾರೂ ಕೂಡ 
ಮೂರತ ವಷಾಗಳು ಕಳೆದದತಾ, ಇದತವರವೆಿಗೂ ಅನತಮತಿ ಸಿಕೆರತವುದಲಿ.  ಅದಕ್ನೆಗಿ ರ್ನವು ಜನಪರ 
ಹೊೇರನಟವನತು ಮನಡಿದ್ೆಾವು. ಪಕ್ಷನತಿೇತ್ವನದ ಪ್ನದಯನತ್ರೆಯನತು ಮನಡಿದ್ೆಾವು.  ನಮಾ ಮೇಲೆ ೫, 
೬, ೭ ಕ್ೆೇಸತಗಳನತು ದ್ನಖ್ಲಿಸಲನಯಿತ್ತ.  ಆದರೆ ಕ್ನಂಗ್ರೆಸ್ಚ ಪಕ್ಷ ಯನವತ್ೂು ಇದಕ್ೆೆ ಹೆದರತವುದಲಿ. 
ನೇರಿಗ್ನಗಿ ರ್ನವು ಜನಪರ ಹೊೇರನಟ ಮನಡಿದ್ವೆು. ಕ್ೂೆರೆ್ಗ್ ೆ ಆ ಹೂೆೇರನಟವನತು ರೆ್ೂೇಡಿ 



97 

                                                                                                                                                  ವಿಪ/17-03-2022   
“ wzÀÄÝ¥ÀrAiÀiÁUÀzÀ ¥Àæw/unedited copy/£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ¼À°è CxÀªÁ ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉUÁV G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀPÀÆqÀzÀÄ 

__________________________________________________________________________________ 

ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಯವರತ ರೂ.೧,೦೦೦ ಕ್ೊೇಟ್ಟ ಹಣವನತು ಬಿಡತಗಡೆ ಮನಡಿದರತ. ನಮಾ ಮತಂದನ 
ಹೊೇರನಟ ಮಹದ್ನಯಿ, ಕಳಸನ ಬಂಡೂರಿಯ ಕಡಗೆ್ ೆ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದ್ಾೆವು. ಕಲನಯಣ ಕರ್ನಾಟಕ 
ಭನಗದಲಿಿ ಆಗತತಿುರತವ ಅರ್ನಯಯಕ್ೆೆ ರ್ನವು ಹೂೆೇರನಟ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆಂದತ ಹೆೇಳಿದ್ೆಾವು. ಹನಗ್ನಗಿ 
ಮಹದ್ನಯಿಗೂ ಕೂಡ ರೂ.೧,೦೦೦ ಕ್ೊೇಟ್ಟ ಅನತದ್ನನವನತು ಇಟೆರತ. ಹೇಗ್ನಗಿ ನೇರನವರಿಗ್ ೆಹೆಚಿಚನ 
ಒತ್ುನತು ಕ್ೂೆಡತವಂತ್ಹ ಕ್ೆಲಸವನತು ಸಕ್ನಾರ ಮನಡತತಿುಲಿ. ಕ್ೆೇವಲ ರೂ.೨೦,೦೦೦ ಕ್ೂೆೇಟ್ಟ 
ಇಟ್ಟೆದ್ನಾರ.ೆ ಹಚೆಿಚನ ರಿೇತಿಯಲಿಿ ಅನತದ್ನನವನತು ಇಟತೆ ರನಜಯದ ಎಲನಿ ನೇರನವರಿ ಕ್ನಯಾಕರಮಗಳಿಗ್ ೆ
ಹೆಚಿಚನ ಒತ್ುನತು ಕ್ೊಡಬೇೆಕ್ಂೆದತ  ತ್ಮಾ ಮೂಲಕ ಸಕ್ನಾರವನತು ಒತ್ನುಯ ಮನಡತತಿುದ್ೆಾೇರ್ೆ.   

ಭ್ರಷ್ನೆಚನರದ ಬಗೆ್ೆ ಮನತ್ರ್ನಡಬೆೇಕದ್ೆ.ಚ ಚ ‘The Party with a Difference’ಚ
ಸಿದ್ನಧಂತ್ವನದ ಪಕ್ಷ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿ ಅಧಿಕ್ನರಕ್ೆೆ ಬಂದರತ.  ಅಧಿಕ್ನರಕ್ೆೆ ಬರಲಿಲಿ, ಆಪರೆೇಷನ್ಚ 
ಕಮಲದಂದ ಅಧಿಕ್ನರಕ್ೆೆ ಬಂದದ್ನಾರ.ೆ  ಅದತ ಬೆೇರಯೆ ಪರಶೆು.  ಸಕ್ನಾರದಲಿಿ ಭ್ರಷ್ನೆಚನರ ಇದ್ೆ ಎಂದತ 
ಆರೂೆೇಪ ಮನಡಿದ್ಾೆವು. ವಿಧನನ ಸಭ ೆ ಮತ್ತು ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುನಲಿಿ ಕ್ೊರೂೆರ್ನ ಸಂದಭ್ಾದಲಿಿ 
ಖ್ರಿೇದಸಲನದ ಬೆಡಚ, ವೆಂಟ್ಟಲೆೇಟರ್ಚ, ಆಮಿಜನಕ ಮತಂತ್ನದವುಗಳ ಕತರಿತ್ತ ಚಚಿಾಸಿ, ಸಕ್ನಾರದ 
ಮೇಲ ೆ ಗಂಭಿೇರವನದ ಆರೂೆೇಪವನತು ಮನಡಲನಗಿತ್ತು. ಎರಡತ ಸನವಿರ ಕ್ೂೆೇಟ್ಟ ರೂಪ್ನಯಿಗಳ 
ಭ್ರಷ್ನೆಚನರದ ಆರೂೆೇಪವನತು ಮನಡಿದತಾ, ಇಂದನವರಗೆ್ೆ ಅದಕ್ೆೆ ಉತ್ುರ ಬಂದರತವುದಲಿ.  ಯನವುದ್ೆೇ 
ಲೆಕೆವನತು ಕ್ೊಟ್ಟೆಲಿ. ಸಕ್ನಾರ ಭ್ರಷ್ನೆಚನರ ನಯಂತ್ರಣದ ಕತರಿತ್ತ ಚಿಂತ್ರ್ೆ ಮನಡಬೆೇಕತ್ತು.  ಆದರೆ 
ಮನಡತತಿುಲಿ. ಇತಿಹನಸದಲಿಿ ಇಲಿ.  ಒಬಬ ಗತತಿುಗ್ದೆ್ನರರತ ಮನನಯ ಪರಧನನ ಮಂತಿರಯವರಿಗ್ ೆಪತ್ರವನತು 
ಬರೆಯತತ್ನುರ.ೆ  

(…ಮತಂದತ) 
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(417) 17-03-2022 (೧.00) ಕ್ೆಜಿ-ಬಿಎನ್ಚಎಸ್ಚ          (ವೆೈಸ್ಚ  ಛೆೇಮಾನ್ಚರವರ ಉಪಸಿಥತಿ)                 

ಶ್ರೇ ಸಲಿೇಂ ಅಹಮದಚ (ಮತಂದತ):- 

ಈ ಸಕ್ನಾರದಲಿಿ 40% commission ಕ್ೊಡಬೆೇಕ್ನಗತತ್ುದ್ೆ ಎಂದತ Karnataka State 
Contractors Association, President ರವರನದ ಮನನಯ ಕ್ೆಂಪಣಣ ಎಂಬತವರತ ಕ್ೇೆಂದರಕ್ೆೆ 
ಪತ್ರ ಬರೆದದ್ನಾರ.ೆ  ರ್ನವು expect ಮನಡಿದ್ೆಾೇವು,  ಮನನಯ ಪರಧನನ ಮಂತಿರಯವರತ “ನ ಖನವುಂಗ್ನ, 
ನ ಖನರೆ್ ದತಂಗ್ನ”ಚಚಎಂದತ ಹೆೇಳಿದ್ನಾರ.ೆ ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ yield ಆಗತತಿುಲಿ.  

                                       (ಗ್ೊಂದಲ) 

    ಶ್ರೇ ಎನ್ಚ.ರವಿಕತಮನರ್ಚ (ವಿಧನನಸಭೆಯಿಂದ ಚತರ್ನಯಿತ್ರನದವರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇದರ ಬಗೆ್ೆ ಯನವುದ್ನದರೂೆಂದತ CAG report ಬಂದದ್ಯೆೇ ಅಥವನ CID 
report ಇದ್ೆಯೇ? ಸತಮಾರ್ ೆಅವರತ ಹೆೇಳಿದ್ೆಾಲಿವೂ ಸತ್ಯವನಗಲತ  ಸನಧಯವಿಲಿ.   

(ಗ್ೊಂದಲ) 

ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್ಚ:- ಮನನಯ ರವಿಕತಮನರ್ಚರವರೆೇ, ತ್ನವು ದಯವಿಟತೆ  ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂೆಳಿಿ. 
ಸಲಿೇಂರವರೇೆ, ತ್ನವು ಮನತ್ರ್ನಡಿ.  

(ಗ್ೊಂದಲ) 

(ಈ ಹಂತ್ದಲಿಿ ಎರಡೂ ಕಡಯೆ ಸದಸಯರತ ಒಮಾಲೆ ಎಂದತ ನಂತ್ತ ಮನತ್ರ್ನಡ 
ತ್ೊಡಗಿದರತ) 

ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್ಚ:- ಈ ಹಂತ್ದಲಿಿ  ಮನತ್ರ್ನಡಿದ ಯನವುದ್ೆೇ ನಡವಳಿ ಕಡತ್ಕ್ೆೆ 
ಹೊೇಗಬನರದತ.  
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(ಈ ಹಂತ್ದಲಿಿ  ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್ಚರವರತ ಯನರೆೇ ಸದಸಯರತ ಮನತ್ರ್ನಡಿದರತ ಕಡತ್ಕ್ೆೆ  
ಹೊೇಗಬನರದ್ಂೆದತ  ತಿಳಿಸಿದಾರಿಂದ ಸದಸಯರತಗಳು ಮನತ್ರ್ನಡಿದಾನತು  ರೇೆಕ್ನಡಚಾ ಮನಡಿರತವುದಲಿ)   

(ಗ್ೊಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಸಲಿೇಂ ಅಹಮದಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನವು ಮನತ್ರ್ನಡತವಂತ್ಹ 
ಸಂದಭ್ಾದಲಿಿ ದಯವಿಟತೆ ಅವರತ ಸತಮಾರ್ೆ ಕ್ೆೇಳಬೆೇಕತ. ಮನನಯ ಪರಧನನ ಮಂತಿರಯವರತ “ನ 
ಖನವುಂಗ್ನ, ನ ಖನರೆ್ ದತಂಗ್ನ”ಚಚಎಂದತ ಹೆೇಳಿದರತ. ಇಂತ್ಹ ಘಟರ್ ೆಯನವ ದ್ೇೆಶದಲಿಿಯೂ ಆಗಿಲಿ. 
Karnataka State Contractors Association, President ರವರನದ  ಮನನಯ 
ಕ್ೆಂಪಣಣನವರತ 40%  ಕಮಿಷನ್ಚ ಕ್ೆೇಳುತ್ನುರೆಂದತ  ಪತ್ರ ಬರೆದದ್ನಾರೆ. ಇದತ ನಮಾ ರನಜಯದ 
ದತರಂತ್, ದತದ್ೈೆವಾ. ಮನನಯ ಪರಧನನ ಮಂತಿರಯವರತ  ಇದರ ಬಗೆ್ೆ ತ್ಕ್ಷಣವೆೇ CBI enquiry 
ಮನಡಿಸತತ್ನುರ,ೆ ಇಲಿವೆಂದರ ೆED ರವರಿಗ್ ೆಕ್ೂೆಡಿಸತತ್ನುರೆಂದತ ರ್ನವು expect ಮನಡಿದ್ೆಾೇವು. ಆದರೆ, 
ಪರಧನನ ಮಂತಿರಯವರತ ಆ ರಿೇತಿ ಯನವುದ್ೆೇ ಕ್ೆಲಸವನತು ಮನಡಲಿಲಿ. ರ್ನನತ ಸಕ್ನಾರದ ಮೇಲ ೆ
ಆರೂೆೇಪ ಮನಡತತಿುದ್ೆಾೇರೆ್. ರ್ನವು ತ್ಲೆತ್ಗಿೆಸತವಂತ್ಹ ವರದಗಳು ಬರತತ್ುವೆ. ಕ್ನಸತ ಕ್ೂೆಟೆರಷ್ೆೆೇ 
police boss.  PSI ಗೆ್  10 ಲಕ್ಷ ದಂದ 30 ಲಕ್ಷ ರೂಪ್ನಯಿಗಳು.  Inspector ಗೆ್ 20 ಲಕ್ಷ 
ದಂದ 1 ಕ್ೊೇಟ್ಟ ರೂಪ್ನಯಿಗಳು. ACP ಗೆ್ 25 ಲಕ್ಷ ದಂದ 1 ಕ್ೊೇಟ್ಟ ರೂಪ್ನಯಿ, DySP 25 
ಲಕ್ಷದಂದ 1 ಕ್ೂೆೇಟ್ಟ ರೂಪ್ನಯಿಗಳು. SP ಗೆ್ 50 ರಿಂದ 1 ಕ್ೂೆೇಟ್ಟ ರೂಪ್ನಯಿಗಳು. DSP ಗೆ್ 1 
ಕ್ೊೇಟ್ಟ ಯಿಂದ 5 ಕ್ೂೆೇಟ್ಟ ರೂಪ್ನಯಿಗಳು.  ಇದತ ಎಲಿಿಗ್ೆ ಹೂೆೇಗತತಿುದ್ೆ? ಇದತ ಪತಿರಕ್ೆಗಳಲಿಿ 
ಬಂದರ,ೆ ಕಳಿಕ್ನಕರತ  ಮತ್ತು ದಂಧಕೆ್ೂೆೇರರತ ಸಂತ್ೂೆೇಷ ಪಡತತ್ನುರೆ. ಏಕ್ಂೆದರೆ, ಇವರತ ಹಣ 
ತ್ೆಗೆ್ದತಕ್ೂೆಳುಿತ್ನುರ,ೆ ಹನಗ್ನದರೆ, ರ್ನವು ಹಣ  ಕ್ೊಟತೆ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡಿಕ್ೊಳಿಬಹತದ್ೆಂದತ  ಅವರ 
ಕ್ೆಲಸಗಳನತು ಅವರತ ಮನಡತತ್ನುರ.ೆ ಇಂತ್ಹ ಘಟರ್ೆಗಳು ಬೆೇಕ್ೆೇ?  

ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ಇವತಿುನ ದವಸ ಮನನಯ ಸಿ.ಟ್ಟ.ರವಿಯವರಿಗೆ್ 
ಅಭಿನಂದರೆ್ಗಳನತು ಸಲಿಿಸತತ್ೆುೇರ್.ೆ ಏಕ್ೆಂದರ,ೆ ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಯವರೇೆ, ಯನರತ 
ಪರಮನಣಿಕವನಗಿಲಿ, ಅಂತ್ವರನತು ಬದಲನವಣೆ ಮನಡಿ ಸಂಪತಟಕ್ೆೆ ಸಜಾರಿಯನತು ಮನಡಿ 
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ಎನತುವಂತ್ಹ ಮನತ್ನತು ಹೆೇಳಿದರತ. ಅವರ ಪಕ್ಷದ ಮತಖ್ಂಡರತ ಅಂತ್ಹವರನತು  ಸಂಪತಟದಂದ 
ತ್ೆಗೆ್ಯಿರಿ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದ್ನಾರ.ೆ ಅಂತ್ಹ ಸಂದಭ್ಾದಲಿಿ ಎಲೊಿೇ ಒಂದತ ಕಡ ೆ  ರನಜಯದಲಿಿ ಭ್ರಷೆಚನರ 
ಇದ್ೆ ಮತ್ತು ಭ್ರಷೆ ರನಜಕ್ನರಣಿಗಳು ಇದ್ನಾರಂೆದತ ಚಿಂತ್ರ್ ೆ ಮನಡತತ್ನುರ.ೆ ಹನಗ್ನಗಿ, ಸಕ್ನಾರ 
ಅಂತ್ಹವರನತು ಕ್ೂೆಡಲೇೆ ತ್ೆಗೆ್ಯತವಂತ್ಹ ಕ್ೆಲಸವನತು ಮನಡಬೇೆಕ್ನಗಿದ್ೆ.  

ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅದ್ೆೇರಿೇತಿ ಕ್ನನೂನತ ಸತವಯವಸೆಥ ಬಗೆ್ೆ ಹೆೇಳುವುದಕ್ೆೆ 
ಬಯಸತತ್ೆುೇರೆ್. ನಮಾ ರನಜಯದ ಹಲವನರತ ಜಿಲೆಿಗಳಲಿಿ ಕ್ೆಲವು ಸಮಸೆಯಗಳು ಆಗಿವ.ೆ ಈಗ್ನಗಲೆೇ 
ಮನನಯ ಉಚಛ ರ್ನಯಯನಲಯ ಹಜನಬಚ ವಿಚನರದ ಬಗೆ್ೆ ತಿೇಪಾನತು ಸಹ ಕ್ೊಟ್ಟೆದ್ೆ. ಮನನಯ ಉಚಛ 
ರ್ನಯಯನಲಯ ಸಕ್ನಾರ  ಮನಡಿರತವಂತ್ಹ Notification ಸರಿ ಎನತುವಂತ್ಹ ಮನತ್ನತು ಹೆೇಳಿದ್ೆ.  
ಈಗ ಏಕ್ೆ ಈ ರಿೇತಿ ಆಯಿತ್ತ ಎಂಬ ಬಗೆ್ೆ ಸದನದಲಿಿ ಚಚೆಾ ಮನಡಬೇೆಕ್ನಗಿದ್ೆ. ನಮಾ ರನಜಯದಲಿಿ 
ಹಲವನರತ ವಷಾಗಳಿಂದ ಯನವುದ್ೆೇ ಸಮಸೆಯಗಳು  ಇರಲಿಲಿ. ಈ ಸಕ್ನಾರ  ಅಧಿಕ್ನರಕ್ೆೆ 
ಬಂದಮೇಲ,ೆ ಏಕ್ೆ ಈ ರಿೇತಿ ಆಗತತಿುದ್?ೆ ಬತಖನಾ ಇರಬಹತದತ, ನಖನಬಚ ಇರಬಹತದತ, ಹಜನಬಚ 
ಇರಬಹತದತ ಇವು ನೂರನರತ ವಷಾಗಳಿಂದ ನಡದೆತಕ್ೊಂಡತ ಬಂದರತವಂತ್ಹ ಪದಾತಿ. ಇಂತ್ಹ 
ಪದಧತಿಗಳ ವಿರತದಧ ಸಕ್ನಾರ ಕ್ೆಲವು ನಣಾಯಗಳನತು ತ್ೆಗೆ್ದತಕ್ೂೆಂಡಿದ್ೆ. ಇವತಿುನ  ದವಸ 
ದತಃಖ್ವನಗತತಿುದ್.ೆ  

(ಗ್ೊಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಕೆ್ೂೇಟ ಶ್ೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಸಕ್ನಾರ.,  

(ಗ್ೊಂದಲ) 

(ಈ ಹಂತ್ದಲಿಿ ಎರಡೂ ಕಡಯೆ ಸದಸಯರತ ಒಮಾಲೆ ಎಂದತ ನಂತ್ತ ಮನತ್ರ್ನಡ 
ತ್ೊಡಗಿದರತ) 
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ಶ್ರೇ ಸಲಿೇಂ ಅಹಮದಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ,  ರ್ನನತ yield ಆಗತವುದಲಿ.  ನನಗ್ೆ 
ನೇಡಿರತವಂತ್ಹ ಸಮಯ ಸತಮಾರ್ೆ ವಯಯವನಗತತಿುದ್ೆ.  ತ್ನವು ಅವರಿಗೆ್ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕ್ೆೆ 
ನೇಡತತಿುರತವ ಸಮಯವನತು ಕಳೆದತ ನನಗ್ ೆಇನತು ಹೆಚಿಚಗ್ ೆಸಮಯ ಕ್ೂೆಡಿ.  

(ಗ್ೊಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಕ್ೊೇಟ ಶ್ೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ,  ರ್ನವು  ಮನನಯ 
ಸದಸಯರನದ ಸಲಿೇಂರವರ ವಿರತದಧ ಯತದಧ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಹೂೆೇಗತತಿುಲಿ.  ಇಲಿಿ  ಒಂದತ ಸಣಣ 
ವಿಚನರದ ಇದ್ೆ. ಹನಗ್ನಗಿ, ಸಕ್ನಾರ ಮಧೆಯ ಪರವೆೇಶ ಮನಡಬೇೆಕ್ನಗತತ್ುದ್ೆ.  ಇಲಿಿಯವರೆಗ್ ೆಹಜನಬಚ 
ಬಗೆ್ೆ ವಿಚನರಗಳು  ಇರಲಿಲಿ. ಅವರವರ  ಧನಮಿಾಕ ಪದಧತಿಗಳನತು ಅವರತ ಅನತಸರಿಸತಿುದಾರತ.  ಈ 
ಸಕ್ನಾರ ಬಂದ್ನಗ,  ಇದತ ಏಕ್ೆ ಬಂತ್ತ ಎಂಬತದತ  ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ ಸಲಿೇಂರವರ ಪರಶೆು 
ಇರಬಹತದತ.  ಇದಕ್ೆೆ ನಮಾಲಿಿ ಸಾಷೆತ್ ೆಇದ್ೆ. ಅವರವರ ಧನಮಿಾಕ ಆಚನರ ವಿಚನರಗಳನತು ಅವರವರ 
ಬದತಕನಲಿಿ ಅಳವಡಿಸಿಕ್ೂೆಳುಿವುದಕ್ೆೆ ತ್ೊಂದರ ೆ ಇಲಿ. ಅದಕ್ೆೆ ಅವರ ಮರ್ ೆ ಇರತತ್ುದ್ೆ, ಧನಮಿಾಕ 
ಕ್ೆೇಂದರ ಇರತತ್ುದ್ ೆಅಂತ್ಹ ಕಡಗೆಳಲಿಿ ಆಚರಣೆ ಮನಡಿಕ್ೊಳಿಬಹತದತ.  ಆದರೆ, ಸಕ್ನಾರಿ ಶನಲೆಗಳಲಿಿ,  
ಅನತದ್ನನತ್ ಶನಲೆಗಳಲಿಿ ಅಥವನ ಯನವುದ್ೆೇ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಂಸೆಥಗಳಲಿಿ ಸಮವಸರವನತು ಕಡನಾಯಗ್ೊಳಿಸಿ 
ಎನತುವುದಷ್ೆೆೇ ಸಕ್ನಾರದ ನಲತವನಗಿತ್ತು.  ಈಗ ಅದನತು ಮನನಯ ಗ್ೌರವನನಾತ್  ಉಚಛ 
ರ್ನಯಯನಲಯ ಸಹ ಒಪಿಪಕ್ೊಂಡಿದ್.ೆ  ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ ಸಲಿೇಂರವರತ ಬಹಳ ವಿಸನುರವನಗಿ 
ಯೇಚರೆ್ ಮನಡತತ್ನುರೆ. ರ್ನನತ ತ್ಮಾ ಮೂಲಕ ಅವರಿಗೆ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಪಕ್ಷದ ಮತಖ್ಂಡರಲಿಿ 
ವಿನಂತಿ ಮನಡತವುದ್ೆೇರ್ಂೆದರೆ, ಮನನಯ ಗ್ೌರವನನಾತ್ ಉಚಛ ರ್ನಯಯನಲಯ  ನೇಡಿರತವಂತ್ಹ 
ತಿೇಪಿಾನಲಿಿ ಅವರ ನಲತವು ಏನತ, ಅವರತ ಅದನತು ಒಪತಪತ್ನುರೆಯೇ ಅಥವನ ವಿರೂೆೇಧಿಸತತ್ನುರೆಯೇ 
ಎಂದತ ಕ್ೆೇಳುವ ಆಸ ೆಅಷ್ೆೆೇ.  ಇದತ  ಅವರಿಗೆ್  ಪರಶೆುಯಲಿ.  

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕೆ್.ಹರಿಪರಸನದಚ (ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ):-ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ,  ನಮಾ 
ನಲತವು ಏನತ, ಏನಲಿ ಎನತುವುದತ Supreme Court ವರಗೊ ಹೂೆೇಗಿದ್ೆ.  ರ್ನವು ಅಲಿಿ ಉತ್ುರ 
ಕ್ೊಡತತ್ುೆೇವೆ. ಇವರತ ಕ್ೆೇಳುವಂತ್ಹ ಪರಶೆುಗ್ ೆರ್ನವು ಉತ್ುರ ಕ್ೊಡಬೆೇಕ್ನಗಿಲಿ.   ಮೊದಲತ ಅವರಿಗೆ್ 
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ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಹೆೇಳುತಿುರತವುದನತು ಕ್ೆೇಳುವುದಕ್ೆೆ ಹೆೇಳಿ. ಒಬಬ ಸದಸಯರತ yield ಆಗಿಲಿವೆಂದರೆ,  
ಸಭನರ್ನಯಕರಿಗ್ ೆ ಹನಗೂ ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರಿಗ್ ೆ ಕ್ೊಂಬತಗಳು ಇಲಿ.  ಒಂದತ ವೆೇಳೆ, 
ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುರತವಂತ್ಹವರತ yield ಆಗಿಲಿವೆಂದರ,ೆ ಅವರತ ಮನತ್ರ್ನಡತವಂತಿಲಿ.  

(ಗ್ೊಂದಲ) 

ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್ಚ:- ಮನನಯ ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರೇೆ, ಮನನಯ ಸದಸಯರತ yield 
ಆಗಿದಾರಿಂದ ಸಭನರ್ನಯಕರತ ಮನತ್ರ್ನಡಿದ್ನಾರೆ. ಸಭನರ್ನಯಕರೇೆ, ಮನನಯ ಸದಸಯರತ yield ಆದರೆ, 
ಮನತ್ರ್ನಡಿ. ಅವರತ yield ಆಗಿಲಿವೆಂದರ,ೆ ಮನತ್ರ್ನಡಬೆೇಡಿ.  

(ಗ್ೊಂದಲ) 

(ಈ ಹಂತ್ದಲಿಿ ಎರಡೂ ಕಡಯೆ ಸದಸಯರತ ಒಮಾಲೆ ಎದತಾ ನಂತ್ತ 
ಮನತ್ರ್ನಡತ್ೊಡಗಿದರತ) 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕೆ್.ಹರಿಪರಸನದಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರತ ಪಿೇಠದಲಿಿ 
ಇದಾದಾರೆ,  ರ್ನನತ  ಇದರ ಬಗೆ್ೆ provision ಅನತು ಕ್ೆೇಳುತಿುದ್ಾೆ. It is nowhere in the 
Rules book.  

(ಗ್ೊಂದಲ) 

  ಶ್ರೇ ಕ್ೊೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇಲಿಿ 
ಕ್ೊಂಬತ ಪರಶೆು ಬರತವುದಲಿ. ಕ್ೆಲವು ವಿಚನರದಲಿಿ ಸದಸಯರತ ಆರೂೆೇಪವನತು ಸಕ್ನಾರದ ವಿರತದಧ 
ಮನಡತತ್ನುರ.ೆ ಅಂತ್ಹ ಸಂದಭ್ಾದಲಿಿ ಪಿೇಠದ ಅನತಮತಿಯಂದಗ್ೆ ಸಕ್ನಾರ ಎದತಾ ತ್ಮಾ 
ಭನವರೆ್ಗಳನತು ಹೆೇಳಬೆೇಕ್ನಗತತ್ುದ್ೆ.  ಕ್ೆಲವು ಸನಂದಭಿಾಕ ಸಂದಭ್ಾಗಳಲಿಿ ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ 
ರ್ನಯಕರತ ಎದತಾ ನಲತಿತ್ನುರೆ. ಆಗ ಅವರ ಮನತ್ನತು ಆಲಿಸಿದ ನಂತ್ರ, ಸಕ್ನಾರ ಅದಕ್ೆೆ   ಉತ್ುರ 
ಕ್ೊಡತತ್ುದ್ೆ. ಇಲಿಿ ಕ್ೊಂಬಿನ ಪರಶೆುಯಲಿ.  ಇದತ ನಯಮದಲೂಿ ಸಹ ಇದ್ೆ.  ಇದನತು 
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ಪ್ನಲಿಸಿಕ್ೊಂಡತ ಬಂದರತವಂತ್ಹ   ರಿೇತಿಯೂ ಸಹ ಆಗಿದ್.ೆ ಮನನಯ ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ 
ಇದರ ಬಗೆ್ೆ ಸಾಲಪ ಗಮನಕ್ೂೆಡಬೇೆಕ್ನಗಿದ್ೆ. ಮನನಯ ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ   ಸತಮಾರ್ೆ ಕ್ೊೇಪ 
ಮನಡಿಕ್ೊಂಡರೆ ಏನತ ಅಥಾ? 

(ಗ್ೊಂದಲ) 

ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್ಚ:-  ಮನನಯ ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರೇೆ,  ಇದತ ಮೊದಲಿನಂದಲೂ 
ನಡದೆತಕ್ೊಂಡತ ಬಂದರತವಂತ್ಹ ಸಂಪರದ್ನಯಗಳು. ಇದರಲಿಿ Rules ಬರತವುದಲಿ. ತ್ನವು ಸಹ 
ಒಮಾಮಾ ಎದತಾ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುೇರಿ. ಅದ್ೇೆರಿೇತಿ ಸಭನರ್ನಯಕರತ ಸಹ ಒಮಾಮಾ ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ನುರೆ.  

(ಗ್ೊಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.ೆಹರಿಪರಸನದಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈಗ  ಮನನಯ ಸಭನರ್ನಯಕರತ  
ಸದಸಯರತ yield ಆಗಲಿಲಿವೆಂದರೆ, ಮನನಯ ಸಭನರ್ನಯಕರಿಗ್ನಗಲಿ ಅಥವನ ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ 
ರ್ನಯಕರಿಗ್ನಗಲಿ ಮನತ್ರ್ನಡತವಂತ್ಹ ಹಕತೆ ಇಲಿವೆಂದತ  ಹೆೇಳಿದರತ.  

ಶ್ರೇ ಕೆ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ,  ಆ ರಿೇತಿ ಇಲಿ.ಇದ್ೆ. 

(ಗ್ೊಂದಲ) 

ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್ಚ:-  ಮನನಯ ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರೇೆ,  ಮೊದಲಿನಂದಲೂ 
ನಡದೆತಕ್ೊಂಡತ ಬಂದಂತ್ಹ ಸಂಪರದ್ನಯದ ಪರಕ್ನರ ಸಭನರ್ನಯಕರತ  ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ನುರ.ೆ Rules 
ಬಗೆ್ೆ ರ್ನನತ ಹೆೇಳುತಿುಲಿ. ಆ ರಿೇತಿ ಸಂಪರದ್ನಯ ನಡದೆತಕ್ೊಂಡತ ಬಂದದ್ೆ.  

(ಗ್ೊಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕೆ್.ಹರಿಪರಸನದಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅದತ ನಯಮದಲಿಿ ಇದಾರ ೆ ರ್ನನತ 
ಒಪಿಪಕ್ೊಳುಿತ್ೆುೇರೆ್.  ಅದತ ನಯಮದಲಿಿ ಇಲಿದರತವುದರಿಂದ ಸದಸಯರತ yield ಆಗಿಲಿವೆಂದರ,ೆ 
ಮನತ್ರ್ನಡಬನರದತ 
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                      (ಗ್ೊಂದಲ) 

. ಶ್ರೇ ಕ್ೊೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ 
ರ್ನಯಕರತ ಎಂದರೆ, ಇಡಿೇ ಸಕ್ನಾರವನತು ಇಕೆಟ್ಟೆಗ್ ೆ ಸಿಕೆಸಿ ಸಮನಜಕ್ೆೆ ರ್ನಯಯವನತು 
ಕ್ೊಡಿಸತವವರತ. ಅವರತ ಸಕ್ನಾರವನತು  ಇಕೆಟ್ಟೆಗ್ೆ ಸಿಲತಕಸಬೇೆಕತ. ಅದತ ತ್ಪಪಲಿ. ಹನಗ್ನಗಿ, ವಿರೂೆೇಧ 
ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ ಎದತಾ ನಂತ್ನಗ ಪಿೇಠ ಅದನತು ಅಂಗಿೇಕರಿಸತತ್ುದ್ೆ. ಅದ್ೆೇರಿೇತಿ ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ 
ರ್ನಯಕರತ ಎದತಾ ನಂತಿದ್ನಾರ ೆಎನತುವ ಕ್ನರಣಕ್ೆೆ ಎಲಿರನೂು ಕತಳಿಸತವಂತ್ಹ ಸಂಪರದ್ನಯಗಳು ಇವೆ. 
ಸಕ್ನಾರದ ಪರವನಗಿ ಎದತಾ ನಲತಿವನಗಲೂ ಅದ್ೇೆ ಸೌಜಯನಗಳು  ಇರತತ್ುವೆ.  

 ಶ್ರೇ ಸಲಿೇಂ ಅಹಮದಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ತ್ನವು ನನಗ್ ೆ ನೇಡಿದಂತ್ಹ 
ಸಮಯದಲಿಿ ಈಗ 10 ನಮಿಷಗಳ ಕ್ನಲ ಹೊೇಯಿತ್ತ.  ಮತ್ೆು ಈ 10 ನಮಿಷಗಳನತು ಲೆಕೆಕ್ೆೆ 
ತ್ೆಗೆ್ದತಕ್ೂೆಳುಿವುದಕ್ೆೆ ಹೂೆೇಗಬೆೇಡಿ. 

ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್ಚ:- ಮನನಯ ಸಲಿೇಂ ಅಹಮದಚರವರೇೆ, ಇಲಿ. ಮೂರತ ನಮಿಷಗಳು ಮನತ್ರ 
ಹೊೇಗಿದ್.ೆ ರ್ನನತ ಲೆಕೆ ಮನಡಿದ್ಾೆೇರೆ್.  

(ಗ್ೊಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಎನ್ಚ.ರವಿಕತಮನರ್ಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಒಂದತ ನಮಿಷ. ಮನನಯ ವಿರೂೆೇಧ 
ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ ಕ್ೊಂಬತ ಎಂದತ ಹೇೆಳಿದಾರಿಂದ ಇಷತೆ ರನಮನಯಣ ಆಯಿತ್ತ.   

(ಗ್ೊಂದಲ) 

ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್ಚ:- ಮನನಯ ರವಿಕತಮನರ್ಚರವರೆೇ, ತ್ನವು ಮನತ್ರ್ನಡತವನಗ ಇದನತು 
ಉಲೆಿೇಖ್ ಮನಡಿ.  ಈಗ ತ್ನವು ದಯವಿಟತೆ ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂೆಳಿಿ.  

(ಗ್ೊಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಎಸ್.ರವಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇದತ ಗ್ೌರವಚ ಅಲಿ.   
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(ಗ್ೊಂದಲ) 

ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್ಚ:- ಮನನಯ ರವಿಯವರೇೆ, ತ್ನವು ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುೇರಿ, ಎಲಿರೂ 
ಮತ್ರ್ನಡತತಿುೇರಿ, ಈ ರಿೇತಿ ಎಲಿರೂ ಎದತಾ ನಂತ್ತ ಮನತ್ರ್ನಡಿದರೆ, ಹೆೇಗ್?ೆ ರವಿಯವರೇೆ, 
ದಯವಿಟತೆ  ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂೆಳಿಿ.   

(ಗ್ೊಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಎಸ್.ರವಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ನನಗ್ ೆಹೆೇಳುವ ಬದಲತ, ತ್ನವು ಅವರಿಗೆ್ ಹೆೇಳಿ. 

(ಗ್ೊಂದಲ) 

ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್ಚ:- ಮನನಯ ರವಿಯವರೇೆ, ನಮಗೂ ಹೆೇಳುತ್ುೆೇರೆ್. ಅವರಿಗೂ ಹೆೇಳುತ್ೆುೇರ್ೆ. 
ತ್ನವು ಅವರಿಗೆ್ ಹೆೇಳಿ ಎಂದತ ಪಿೇಠಕ್ೆೆ ಹೆೇಳಬೇೆಡಿ.  ಯನರಿಗ್ ೆಏನತ ಹೆೇಳಬೆೇಕ್ಂೆದತ ಪಿೇಠ ಹೆೇಳುತ್ುದ್ೆ. 
ತ್ನವು ದಯಮನಡಿ ಕತಳಿತ್ತಕ್ೊಳಿಿ.  

 ಶ್ರೇ ಸಲಿೇಂ ಅಹಮದಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸಭನರ್ನಯಕರತ ನಮಾನತು  
ರ್ನಯಯನಲಯದ ತಿೇಪಾನತು ಒಪತಪತಿುೇರನ ಎಂಬ ಪರಶೆುಯನತು ಕ್ೆೇಳಿದರತ. ಗ್ೌರವನಾನತ್ 
ರ್ನಯಯನಲಯದ ತಿೇಪಾನತು ಪರತಿಯಬಬರತ ಒಪತಪತ್ನುರೆ. ಎಲಿರೂ ಒಪಪಲೆೇಬೇೆಕತ. ಆದರೆ, ರ್ನವು 
ಸಂವಿಧನನಕ್ೆೆ ಗ್ೌರವ ಕ್ೊಡತತ್ೆುೇವೆ.  ನಮಾಲೆಿರ ಮೇಲ ೆದ್ೊಡಾ ಹೂೆಣೆಗ್ನರಿಕ್ೆ ಮತ್ತು ಜವನಬನಾರಿ ಇದ್ೆ.  
ಆದರೆ, ಆ ಘಟರ್ ೆ ಹೆೇಗ್ೆ ಆಯಿತ್ತ,  ಏಕ್ೆ ಆಯಿತ್ತ ಎಂದತ ಚಚೆಾ ಮನಡಬೇೆಕತ.  ಈ ಪದಾತಿ 
ಹಲವನರತ ವಷಾಗಳಿಂದ ನಡದೆತಕ್ೊಂಡತ ಬಂದದ್ೆ.  ಈಗ ಏಕ್ೆ ಈ ರಿೇತಿ ಆಯಿತ್ತ?  

(ಮತಂದತ.,)  
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(418) 17-03-2022 (1.10) ಎಂ.ವಿ-ಬಿಎನ್ಚಎಸ್       (ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್ಚರವರ ಉಪಸಿಥತಿ) 

ಶ್ರೇ ಸಲಿೇಂ ಅಹಮದ (ಮತಂದತ):- 

ರನತ್ೊರೇರನತಿರ ಲಕ್ಷನಂತ್ರ ಕ್ೆೇಸರಿ ಶನಲತಗಳನತು ಹನಕಕ್ೊಂಡತ ಶನಲೆಗಳಿಗ್ೆ ಹೂೆೇಗತತ್ನುರೆ. ಮತಂಚೆ 
ಈ ರಿೇತಿಯ ಪದಧತಿ ಇತ್ೆುೇ? ಇವತ್ತು ಇದನತು ಬಹಳ ದತಃಖ್ದಂದ ಹೆೇಳಬೇೆಕ್ನಗತತ್ುದ್ೆ. ಅವರತ 
ಶನಲೆಗಳಲಿಿ ಅಣಣ-ತ್ಮಾಂದರ ರಿೇತಿ ಇದಾರತ. ಆದರ,ೆ ಇವತ್ತು ಒಬಬರತ ಇರ್ೂೆುಬಬರ ಮತಖ್ 
ರೆ್ೂೇಡದಂತ್ಹ ಸಿಥತಿ ನಮನಾಣವನಗಿದ್.ೆ ಅದಕ್ೆೆ ಸಕ್ನಾರ ರೆ್ೇರವನಗಿ ಹೂೆಣೆ ಎಂದತ ರ್ನನತ ಆರೂೆೇಪ 
ಮನಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ  

(ಗ್ೊಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಕೆ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ,… 

ಶ್ರೇ ಸಲಿೇಂ ಅಹಮದ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ yield ಆಗತವುದಲಿ. 

ಶ್ರೇ ಕ್ೊೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ 
ಸದಸಯರತ ಮನಡಿದಂತ್ಹ ಆರೂೆೇಪಕ್ೆೆ ಸಕ್ನಾರ ಉತ್ುರ ನೇಡಬೆೇಕ್ನಗತತ್ುದ್ೆ. ರೆ್ಮಾದಯಿಂದ ಇದಾ 
ಶನಲೆಗ್ ೆ ಇವರತ ಚಿತ್ನವಣೆ ಮನಡಿ, ಆ ಮತಗಾ ಮಕೆಳ ಮನಸಿಸನಲಿಿ ಹಜನಬಚನ ಮಂತ್ರವನತು 
ತ್ತಂಬಿದರತ. 

(ಗ್ೊಂದಲ) 

ಡನ|| ಕ್.ೆಗ್ೊೇವಿಂದರನಜ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಸಕ್ನಾರದವರತ ಇದರೆ್ುಲನಿ 
ಬರೆದತಕ್ೊಂಡತ, ಉತ್ುರ ನೇಡತವನಗ ಅದನತು ಹೆೇಳಲಿ. 

(ಗ್ೊಂದಲ) 
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ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶಚ ಕೆ್. ರನಥೂೆೇಡ (ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ಮತಖ್ಯ ಸಚೆೇತ್ರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅವರತ ಎಲಿವನತು ಸಹ ಬರೆದತಕ್ೂೆಳಿಲಿ. 

(ಗ್ೊಂದಲ) 

ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್:- ಮನನಯ ಪರಕ್ನಶ ಕ್ೆ. ರನಥೊೇಡಚರವರೆ ತ್ನವು ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂೆಳಿಿ. ಮನನಯ 
ಸಲಿೇಂ ಅಹಮದಚರವರೆ, ಇದಕ್ೆೆ ಮೂರತ ನಮಿಷವನಯಿತ್ತ. ಆದರೆ, ಈಗ್ನಗಲೆೇ ನೇವು 
ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕ್ೆೆ ಶತರತ ಮನಡಿ ಇಪಪತ್ತು ನಮಿಷವನಗಿದ್.ೆ ತ್ನವು ಬೆೇಗರೆ್ ಮನತ್ರ್ನಡಿ ಮತಗಿಸಿ. 

ಶ್ರೇ ಸಲಿೇಂ ಅಹಮದ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅವರತ ನನಗ್ ೆ disturb 
ಮನಡತತಿುದ್ನಾರ.ೆ ಈಗ ಉಡತಪಿಯಲಿಿ ನಡದೆ ಒಂದ್ೆೇ ಒಂದತ ಘಟರ್ೆ ಇಡಿೇ ರನಜಯಕ್ೆೆ ಹರಡಿ, 
ಕ್ೊೇಮತಸನಮರಸಯಕ್ೆೆ ಧಕ್ೆೆಯನಗಿದೆ್. ರ್ನವು ಅದತ ಮನಡಿದ್ೆಾೇವೆ, ಇದತ ಮನಡಿದ್ೆಾೇವೆ. ಇಷತೆ ಕ್ೂೆೇಟ್ಟ 
ಹಣ ಕ್ೊಟ್ಟೆದ್ೆಾೇವೆ ಎನತುವುದನತು ಬಿಡಲಿ. ರನಜಯದಲಿಿ ಶನಂತಿ ಸತವಯವಸೆಥ ಕ್ನಪ್ನಡತವಂತ್ಹ 
ಹೊಣೆಗ್ನರಿಕ್ ೆ ಮತ್ತು ಜವನಬನಾರಿ ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟೆದತಾ. ಆದರೆ, ಅವರತ ಅದರಲಿಿ 
ವಿಫಲರನಗಿದ್ನಾರ.ೆ ರ್ನನತ ಹೆೇಳಿದಂತ್,ೆ ಶನಲನ- ಕ್ನಲೆೇಜತಗಳಲಿಿ ಯನವುದ್ೆೇ ಜನತಿ ಜರ್ನಂಗದ ಬಗ್ೆೆ 
ಗ್ೊತಿುಲಿದಂತ್ಹ ವಿದ್ನಯಥಿಾಗಳಲಿಿ ಬೆೇದಭನವ ತ್ಂದದ್ನಾರ.ೆ ಇದಕ್ೆೆ ಯನರತ ಕ್ನರಣ? ಇದರ ಹಂದ್ ೆ
ಯನರ ಕ್ನಣದ ಕ್ೆೈಗಳಿವೆ ಎಂದತ ಅದನತು ಅವರತ ಪತ್ೆು ಹಚಚಬೆೇಕತ. ಕಳೆದ ಬನರಿಯ ಸಭೆಯಲಿಿ ಈ 
ವಿಚನರಗಳರ್ೆುಲನಿ ತಿಳಿಸಿದ್ೆಾೇವೆ. ಈಗ ಯನವುದ್ೆೇ ಸಂಘಟರ್ ೆಇರಲಿ. ಅದತ ಹಂದೂ ಸಂಘಟರ್ ೆಇರಲಿ 
ಅಥವನ ಮತಸಲನಾನ್ಚ ಸಂಘಟರ್ ೆ ಇರಲಿ. ಯನರತ ಸಮನಜಕ್ೆೆ ಕಂಟಕ ತ್ರತತ್ನುರೆ ಅಂತ್ಹವರನತು 
ಬನಯನ್ಚ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಈ ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ಧೆೈಯಾ ಮತ್ತು ಬದಧತ್ ೆ ಇದ್ೆಯೇ? ಅವುಗಳನತು ಬನಯನ್ಚ 
ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಸನಧಯವಿಲಿವಂೆದತ ಮನನಯ ಗೃಹ ಸಚಿವರತ ಹೆೇಳುತ್ನುರೆ,  

(ಗ್ೊಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಕ್ೊೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈಗ ಹಜನಬಚ ಧರಿಸದದಾರೆ 
ಏರ್ನಗತತ್ುದ್ೆಂದತ ಅದರ ಬಗ್ೆೆ…  
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(ಗ್ೊಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಸಲಿೇಂ ಅಹಮದ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅವರಿಗೆ್ ಧೆೈಯಾ ಮತ್ತು ಬದಧತ್ ೆ
ಇದಾರ,ೆ ಅಂತ್ಹ ಸಂಘಟರೆ್ಗಳನತು ಬನಯನ್ಚ ಮನಡಲಿ. 

(ಗ್ೊಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಕ್ೊೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈ ರಿೇತಿಯ ಬೆೇಜವನಬನಾರಿ 
ಮನತ್ತಗಳು ಸರಿಯಲಿ. ಏಕ್ೆಂದರೆ, ಅವರತ ಆ ಮಕೆಳ ಮನಸಿಸನಲಿಿ ಹಜನಬಚನ ವಿಷಬಿೇಜ ಬಿತಿು, ಆ 
ಶನಲೆಯ ಮಕೆಳಿಗ್ ೆ ಪ್ೆರೇರಣ ೆ ನೇಡಿದವರತ. ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಹೆೈಕ್ೊೇಟಚಾ ನೇಡಿರತವಂತ್ಹ 
ತಿೇಪಾನತು ಒಪತಪತ್ನುರೊೇ, ವಿರೂೆೇಧಿಸತತ್ನುರೊೇ? 

(ಗ್ೊಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಸಲಿೇಂ ಅಹಮದ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇವತ್ತು “ಸಬಚ ಕ್ನ ಸನಥಚ, ಸಬಚ ಕ್ನ 
ವಿಕ್ನಸ್” ಎಂದತ ಹೆೇಳುತ್ನುರ.ೆ ಅದತ ಏಕ್ೆ ಸನಾಮಿ? ಶ್ವಮೊಗೆ ಜಿಲೆಿಯಲಿಿ ಒಬಬ ಹತಡತಗನ 
ಹತ್ೆಯಯನಗತತ್ುದ್ೆ. ಇಡಿೇ ರನಜಯದ ಮಂತಿರಗಳು ಹೂೆೇಗಿ, ಒಂದತ ವನರದಲಿಿ ಅವರ ಕತಟತಂಬದವರಿಗೆ್ 
ಇಪಪತ್ೆೈದತ ಲಕ್ಷ ರೂಪ್ನಯಿಗಳನತು ನೇಡತತ್ನುರೆ. ಅದ್ೆೇ ರಿೇತಿ ಗದಗಚ ಜಿಲೆಿಯಲಿಿ ಶ್ರೇ ಸಮಿೇರ್ಚ 
ಶಹನಪತರ್ಚ ಎಂಬ ಬಡ ಯತವಕನನತು ಕ್ೊಚಿಚ ಸನಯಿಸತತ್ನುರ.ೆ ಒಂದೂವರ ೆ ತಿಂಗಳನದರೂ ಸಹ 
ಯನವುದ್ೆೇ ರಿೇತಿಯ ಪರಿಹನರವನತು ನೇಡಿಲಿ. ಅವರಿಗ್ ೆ ಏಕ್ೆ ಇಪಪತ್ೆೈದತ ಲಕ್ಷ ರೂಪ್ನಯಿಗಳನತು 
ನೇಡಲಿಲಿ. ಇದ್ೆೇರ್ನ “ಸಬಚ ಕ್ನ ಸನಥಚ, ಸಬಚ ಕ್ನ ವಿಕ್ನಸ್”.  

ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್:- ಮನನಯ ಸಲಿೇಂ ಅಹಮದಚರವರೆ ಪಿೇಠವನತು ರೆ್ೂೇಡಿಕ್ೂೆಂಡತ 
ಮನತ್ರ್ನಡಿ. 

ಶ್ರೇ ಸಲಿೇಂ ಅಹಮದ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈ ಸಕ್ನಾರದವರತ “ಸಬಚ ಕ್ನ ಸನಥಚ 
ಅಲಿ, ಇವರತ ಸಬಚ ಕ್ನ ವಿರ್ನಶಚ! ಮನಡಿದ್ನಾರ.ೆ ಆ ಹರೆ್ುಲೆಯಲಿಿ ಅವರತ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದನತು 
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ಕಳೆದತಕ್ೊಂಡಿದ್ನಾರೆ. ಏಕ್ಂೆದರೆ, ರ್ನನತ ಇದನತು ರೆ್ೂಂದತಕ್ೂೆಂಡತ ಹೇೆಳುತಿುದ್ೆಾೇರೆ್. ನಮಾ 
ಭನವರೆ್ಗಳನತು ಸಕ್ನಾರ ಕ್ೆೇಳಬೇೆಕತ, ಅಥಾ ಮನಡಿಕ್ೊಳಿಬೇೆಕತ ಮತ್ತು ಅದಕ್ೆೆ ಪರಿಹನರ 
ಹತಡತಕಬೆೇಕತ. ಇನತು ಹಲವನರತ ವಿಚನರಗಳು ಇದಾರೂ ಕೂಡ, ಅದನತು ತಿಳಿಸತವುದಕ್ೆೆ ಸಮಯ 
ಕಡಿಮ ಇದ್ೆ. ರ್ನನತ ಸನಕಷತೆ ತ್ಯನರಿ ಮನಡಿದ್ೆಾನತ. ರ್ನನತ ಪಿೇಠಕ್ೆೆ ಅಗ್ೌರವ ತ್ೊೇರಿಸತವುದಲಿ. 
ಬೆೇರಯೆವರ ರಿೇತಿ ರ್ನನತ ಪರಶೆು ಮನಡತವುದಲಿ. ತ್ನವು ಕ್ೊಟೆಂತ್ಹ ಸಮಯದಲಿಿ ನಮಾ 
ವಿಚನರಗಳನತು ಮಂಡಿಸತವಂತ್ಹ ಪ್ನರಮನಣಿಕವನದ ಪರಯತ್ು ಮನಡತತ್ೆುೇವೆ. ಬೆಳುಂಗಡಿಯಲೂಿ ಕೂಡ 
ಒಬಬ ದಲಿತ್ನಗ್ ೆಇದ್ೆೇ ರಿೇತಿಯನಗಿದೆ್.  

(ಗ್ೊಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಎಂ.ಕ್.ೆಪ್ನರಣೆೇಶ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಚಿಕೆಮಗಳೂರತ ಜಿಲೆಿಯಲಿಿ ಗ್ೊೇಹತ್ೆಯ 
ಮನಡಿದಂತ್ಹ ಒಬಬ ಕಳಿ ಸತ್ನುಗ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ರೂಪ್ನಯಿಗಳನತು ನೇಡಿದರತ.  

(ಗ್ೊಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಸಲಿೇಂ ಅಹಮದ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅವರತ “ಸಬಚ ಕ್ನ ಸನಥಚ, ಸಬಚ ಕ್ನ 
ವಿಕ್ನಸ್” ಎಂದತ ಭನಷಣ ಮನಡಿಕ್ೂೆಂಡತ ಹೂೆೇಗತವುದತ ಬೆೇಡ. ಅವರತ ಎಲಿರ ವಿಕ್ನಸವನತು 
ಮನಡತತಿುಲಿ. ಅವರತ ಅರ್ನಯಯ ಮನಡತತಿುದ್ನಾರೆ. ಅವರತ ಸಮನಜ ಒಡಯೆತವಂತ್ಹ ಕ್ೆಲಸವನತು 
ಮನಡತತಿುದ್ನಾರ.ೆ ಆ ಹರೆ್ುಲೆಯಲಿಿ ಈ ಮನತ್ನತು ಹೆೇಳಿದ್ೆ. ತ್ನವು ಹೆೇಳಿದಂತ್ ೆ ಸಮಯ ಕಡಿಮ 
ಇರತವುದರಿಂದ ರ್ನನತ ಇನತು ಐದತ ನಮಿಷದಲಿಿ ನನು ಮನತ್ನತು ಮತಗಿಸತತ್ೆುೇರೆ್. ಆದತದರಿಂದ ಈ 
ಸಕ್ನಾರ ಮಂಡಿಸಿರತವ ಬಜೆಟಚನಲಿಿ ಯನವುದ್ೆೇ ರಿೇತಿಯ ಹತರತಳಿಲಿ. ರ್ನನತ ಹಲವನರತ 
ವಿಷಯಗಳನತು ಚಚೆಾ ಮನಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ ಬಂದದ್ೆಾ. ಇನತು ಹಲವನರತ ಅನತದ್ನನಗಳನತು ಕಡಿಮ 
ಮನಡಿದ್ನಾರ.ೆ ಆರೂೆೇಗಯ ಮತ್ತು ಕತಟತಂಬ ಕಲನಯಣ ಇಲನಖ,ೆ ಗ್ನರಮಿೇಣನಭಿವೃದಧ ಮತ್ತು 
ಪಂಚನಯತಚ ರನಜಚ ಇಲನಖ,ೆ ಆಹನರ ಮತ್ತು ರ್ನಗರಿಕ ಸರಬರನಜತ ಇಲನಖ ೆಮತ್ತು ಕ್ನಮಿಾಕ 
ಇಲನಖ ೆಈ ಎಲನಿ ಇಲನಖೆಗಳಿಗ್ೆ ಅನತದ್ನನವನತು ಕಡಿಮ ಮನಡಿ, ಇವತ್ತು ಒಂದತ ಸನಲದ ಬಜೆಟಚ 
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ಅನತು ಮಂಡಿಸಿದ್ನಾರೆ. ಇವತ್ತು ಬೆಲ ೆಏರಿಕ್ ೆಮತ್ತು ಇನತು ಹಲವನರತ ವಿಚನರಗಳ ಕತರಿತ್ತ ಜನರತ 
ಸಕ್ನಾರದ ಬಗೆ್ೆ ಭ್ರಮನರಸನರನಗಿದ್ನಾರೆ. ಈಗ್ನಗಲೆ ರನಜಯದ ಜನರತ ಒಂದತ ಸಂದ್ೆೇಶವನತು 
ನೇಡಿದ್ನಾರ.ೆ ಅವರತ ರನಜಯದಲಿಿ ಬದಲನವಣೆಯನತು ಬಯಸತತಿುದ್ನಾರೆ. ಇವತ್ತು ಎಷ್ನೆದರೂ 
ಹೆೇಳಬಹತದತ, out of lotus operation ಮೂಲಕ ಬಂದ  ಈ ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ಬದಧತ್ ೆ ಇಲಿ. 
ಕ್ನಯಾಕರಮಗಳ ಅನತಷ್ನಠನಕ್ೆೆ ರನಜಕೇಯ ಇಚನಚಶಕು ಇಲಿದಂತ್ಹ ಸಕ್ನಾರವಿದತ. ಜನರತ 
ಬದಲನವಣೆಯನತು ತ್ೊೇರಿಸತತ್ನುರ.ೆ ಆ ಹರೆ್ುಲೆಯಲಿಿ ಕ್ೊರೆ್ಯದ್ನಗಿ ಕ್ೆಲವು ಬೆೇಡಿಕ್ೆಗಳನತು 
ಸಕ್ನಾರದ ಮತಂದಡತತ್ುೆೇರೆ್. ರ್ನವು ಒಂದತ ಗಂಟೆ ಮನತ್ರ್ನಡಬೆೇಕ್ನಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ತ್ನವು ಅದಕ್ೆೆ 
ಅವಕ್ನಶವನತು ನೇಡತತಿುಲಿ. ಈಗ ರನಜಯದ ಅಭಿವೃದಧ ಯೇಜರೆ್ಗಳಿಗ್ೆ ಈ ಸಕ್ನಾರ ಹೆಚತಚ 
ಅನತದ್ನನಗಳನತು ನೇಡಬೆೇಕತ. ಕಳಸ-ಬಂಡೂರಿ ಕ್ನಮಗ್ನರಿಗೆ್ ಆದಷತೆ ಬೇೆಗ ಕರಮ ಜರತಗಿಸಬೆೇಕತ. 
ಅದ್ೆೇ ರಿೇತಿ ಮೇಕ್ೆದ್ನಟತ ಯೇಜರೆ್ ಏನದ್ ೆಅದನತು ಈಗ ಇರತವಂತ್ಹ ಡಬಲ್ಚ ಎಂಜಿನ್ಚ ಸಕ್ನಾರ 
ಕೂಡಲೇೆ environment clearance ಪಡದೆತ, ಕ್ನಮಗ್ನರಿಯನತು ಪ್ನರರಂಭ್ ಮನಡಬೇೆಕತ. 
ಬಹತಶಃ ಈ ಡಬಲ್ಚ ಎಂಜಿನ್ಚ fail ಆಗಿಬಿಟ್ಟೆದ್ೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಈ ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ಒತ್ನುಯ 
ಮನಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ ನೇರನವರಿ ಯೇಜರೆ್ಗಳಿಗ್ ೆ ಅನತದ್ನನ ನೇಡತವುದರ ಜೊತ್ಗೆ್ೆ ಕ್ೆೇಂದರ ಸಕ್ನಾರ 
ಅಡತ್ಡೆಗಳನತು ಪರಿಹರಿಸಿ, ಕ್ನಮಗ್ನರಿಗಳನತು ಪ್ನರರಂಭ್ ಮನಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ ಸಕ್ನಾರವನತು ಒತ್ನುಯ 
ಮನಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ  

ಹಂದತಳಿದ ವಗಾದವರತ, ಮಹಳೆಯರತ, ದಲಿತ್ರತ ಮತ್ೆು ಎಲಿರಿಗೂ ಹೆಚತಚ ಒತ್ುನತು ನೇಡಿ, 
ಅನತದ್ನನ ಹೆಚಿಚಸಬೆೇಕತ. ವಿಶೆೇಷವನಗಿ ಅಲಪಸಂಖನಯತ್ರಿಗ್ೆ ಏನತ ಅನತದ್ನನವನತು ಕಡಿತ್ ಮನಡಿದ್ನಾರ,ೆ 
ಅದನತು ಮತ್ೆು  ವನಪಸತಸ ಕ್ೊಡತವುದರ ಮತಖನಂತ್ರ ಅಲಪಸಂಖನಯತ್ರಿಗ್ೆ ಹಚೆತಚ ಹಣ ಸಹನಯ 
ಮನಡಬೇೆಕತ. ಅದ್ೇೆ ರಿೇತಿ ವಿದ್ನಯಥಿಾ ವೆೇತ್ನ, ವಿದ್ೆೇಶದಲಿಿ ವನಯಸಂಗ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ನೇಡತವಂತ್ಹ 
ಹಣದ ಸಹನಯವನತು ಕ್ೊಡಬೇೆಕತ. ವಸತಿ ಯೇಜನಯಲಿಿ ಮರ್ೆಗಳನತು ಕಟತೆವುದಕ್ೆೆ ಹೆಚತಚ 
ಧನಸಹನಯ ನೇಡಬೆೇಕತ ಮತ್ತು ನೇಡತವಂತ್ಹ ಮೊತ್ುವನತು ಸಹ ಹೆಚಿಚಗ್ೆ ಮನಡಬೇೆಕತ. 
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ಈಗ್ನಗಲೆೇ ಪಂಚನಯಿತಿ ವಯವಸೆಥಯ ಬಗೆ್ೆ ಮನತ್ರ್ನಡಿದ್ಾೆೇವೆ. ಪಂಚನಯಿತಿ ಸದಸಯರಿಗೆ್ 
ಕ್ೆೇವಲ ಒಂದತ ಸನವಿರ ರೂಪ್ನಯಿಗಳನತು ನೇಡತತಿುದ್ನಾರ.ೆ ರ್ನನತ ತ್ಮಾ ಮೂಲಕ ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ 
ಒತ್ನುಯ ಮನಡತತ್ೆುೇರೆ್. ಪಂಚನಯಿತಿ ಸದಸಯರಿಗೆ್ ಕನಷಠಪಕ್ಷ ಹತ್ತು ಸನವಿರ ರೂಪ್ನಯಿಗಳನತು 
ನೇಡಬೆೇಕತ. ಉಚಿತ್ ಬಸ್ಚ ಪ್ನಸ್ ನೇಡಬೆೇಕತ. ಅವರಿಗೆ್ ಅರ್ನರೊೇಗಯದಂದ ಏರ್ನದರೂ 
ತ್ೊಂದರಯೆನದರೆ ವೈೆದಯಕೇಯವನಗಿ ಸಹನಯ ಮನಡತವುದತ. ಏಕ್ೆಂದರ,ೆ ಅವರತ ತ್ತಂಬನ ಬಡವರತ. 
ರನಜಯದಲಿಿ ಸತಮನರತ 91 ಸನವಿರ ಜನ ಪಂಚನಯಿತಿ ಸದಸಯರಿದ್ನಾರೆ. ಅವರಿಗೆ್ ವೆೈದಯಕೇಯ ಸಹನಯ 
ಮನಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ ಒತ್ನುಯ ಮನಡತತ್ುೆೇರೆ್. ಮೂರತ ಜಿಲೆಿಗಳಿಗ್ ೆ ಸೇೆರಿದಂತ್ ೆ ಎರಡತ ಕ್ೂೆೇಟ್ಟ 
ರೂಪ್ನಯಿಗಳನತು ನೇಡತತ್ನುರೆ. ದಯವಿಟತೆ ಅದನತು ಎರಡತ ಕ್ೂೆೇಟ್ಟ ರೂಪ್ನಯಿಗಳಿಂದ ಐದತ 
ಕ್ೊೇಟ್ಟ ರೂಪ್ನಯಿಗಳಿಗ್ ೆ ಹೆಚಿಚಗ್ ೆ ಮನಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ ಒತ್ನುಯ ಮನಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ ಈಗ ಎಲನಿ 
ಗ್ನರಮಗಳಲೂಿ ಸಾಶನನದ ಭ್ೂಮಿಗ್ೆ ಸಂಬಂಧಪಟೆಂತ್ೆ ಸನಕಷತೆ ಸಮಸೆಯ ಇದ್ೆ. ಇದರಿಂದ ಸನಕಷತೆ 
ತ್ೊಂದರಗೆಳನಗತತಿುವೆ. ಅದಕ್ೆೆ ಸಕ್ನಾರ ಪರತಿಯಂದತ ಗ್ನರಮಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಸಕ್ನಾರಿ ಭ್ೂಮಿ 
ಇಲಿದ್ೆೇ ಇದಾರ,ೆ ಭ್ೂಮಿಯನತು ಖ್ರಿೇದ ಮನಡಿ, ಸಾಶನನ ಭ್ೂಮಿಗ್ೆ ಅವಕ್ನಶ ಮನಡಿಕ್ೊಡಬೆೇಕತ. 
ಕ್ನನೂನತ ಸತವಯವಸೆಥಗ್ೆ ಸಂಬಂಧಪಟೆಂತ್ ೆಹೆಚತಚ ಒತ್ುನತು ನೇಡಬೆೇಕತ ಎಂಬ ಮನತ್ನತು ಹೆೇಳುತ್ೆುೇರ್ೆ. 
ವಿಶೆೇಷವನಗಿ ಹನವೇೆರಿ, ಗದಗ ಮತ್ತು ಧನರವನಡ ಜಿಲೆಿಗಳಿಗ್ೆ ಹೆಚತಚ ಅನತದ್ನನ ನೇಡಬೆೇಕ್ೆಂದತ 
ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಗಳನದ ಬಸವರನಜ ಬೊಮನಾಯಿಯವರಿಗೆ್ ಕ್ೆೇಳಿಕ್ೊಳುಿತ್ೆುೇರ್.ೆ ದವಂಗತ್ 
ಅಶಾಥಚರವರತ ಹನಡಿದಂತ್ಹ ಹನಡಿನ ಸನಲತಗಳನತು ಹೆೇಳುತ್ನು,ಚ “ಪಿರೇತಿ, ಪ್ೆರೇಮ ಹಂಚಿ ನೇ 
ಹೊೇಗಬೇೆಕತ ಅಲಿಿ, ಸತ್ು ಮೇಲೆ ನನಗೆ್ ಹೆಸರತ ಉಂಟತ ಇಲಿಿ, ಒಳಿತ್ತ ಮನಡತ ಮನತಷಯ ನೇನತ 
ಇರತವುದತ ಮೂರೇೆ ದವಸ”.ಚ ಅವರತ ಇದನತು ಅಥಾ ಮನಡಿಕ್ೂೆಳಿಲಿ. ಇವತ್ತು ಮನನಯ 
ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಗಳನದ ಬಸವರನಜ ಬೊಮನಾಯಿಯವರಿಗ್ ೆಅವಕ್ನಶ ಸಿಕೆದ್ೆ. ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಗಳ 
ಭನವರೆ್ಗಳಿಗ್ ೆ ಅವಕ್ನಶವಿಲಿ. ಆದರೆ, ಅವರ ಕತ್ಾವಯ ಅವರ ಮತಂದ್ೆ ಇದ್ೆ. ಆ ಕತ್ಾವಯಗಳನತು 
ಅವರತ ಮನಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ ಹೆೇಳುತ್ುೆೇರೆ್. ಒಂದತ ಒಳೆಿಯ ಕ್ೆಲಸವನತು ಮನಡಿದರ,ೆ ಜನರತ ಅವರನತು 
ರೆ್ನಪಿಸಿಕ್ೂೆಳುಿತ್ನುರೆ. ರ್ನವು ಹೆಜೆೆಯ ಗತರತತ್ತಗಳನತು ಬಿಟತೆ ಹೂೆೇಗಬೆೇಕತ. ಅವರತ ಹೊೇದ ಮೇಲೂ 
ಸಹ ಜನ ಅವರನತು ಅಥಾ ಮನಡಿಕ್ೂೆಳುಿತ್ನುರೆ. ಅಂದರ,ೆ ಮನನಯ ಬಸವರನಜ ಬೊಮನಾಯಿಯವರತ 
ಒಳೆಿಯ ಕ್ೆಲಸವನತು ಮನಡಿದರತ ಎಂದತ ಜನರತ ಹೇೆಳುತ್ನುರೆ. ರ್ನವು ವಿಶೇೆಷವನಗಿ ಮನನಯ ಪಂಡಿತ 
ಜವನಹರ್ಚಲನಲ್ಚ ರೆ್ಹರತರವರನತು ರೆ್ನಪಿಸಿಕ್ೂೆಳಿಬೆೇಕತ. ಏಕ್ೆಂದರ,ೆ ಪಂಚವನಷ್ಟ್ಾಕ ಯೇಜರೆ್ಯ 
ಮೂಲಕ ಈ ರನಷರಕ್ೆೆ ಹಲವನರತ ಕ್ನಯಾಕರಮಗಳನತು ನೇಡಿದರತ. ಅದಕ್ೆೆ ಇವತ್ತು ಜನರತ ಅವರನತು 
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ರೆ್ನಪಿಸಿಕ್ೂೆಳುಿತ್ನುರೆ. ಶ್ರೇಮತಿ ಇಂದರನಗ್ನಂಧಿಯವರತ ಈ ರನಷರಕ್ೆೆ ತ್ನಯಗ ಮನಡಿ, ಬಲಿದ್ನನ 
ಕ್ೊಟೆರತ. ಅವರತ 20 ಅಂಶಗಳ ಕ್ನಯಾಕರಮದಲಿಿ “ಗರಿೇಬಿ ಹಠನವೊೇ”ಚ ಕ್ನಯಾಕರಮವನತು 
ತ್ಂದರತ. ದ್ೆೇಶದ ಬನಯಂಕತಗಳನತು ರನಷ್ಟ್ರೇಕರಣ ಮನಡಿದರತ.ಚ “ಉಳುವವರೆ್ೇ ಭ್ೂಮಿಯ ಒಡಯೆ”ಚ
ಎಂಬತದತ ಇತಿಹನಸದ ಪತಟಗಳಲಿಿ ಬರೆದದ್.ೆ ಯತವರ್ನಯಕ ಮನಜಿ ಪರಧನನಮಂತಿರಗಳನದ ಮನನಯ 
ರನಜಿೇವಚ ಗ್ನಂಧಿಯವರತ ಸಹ ಈ ದ್ೆೇಶದ ಐಕಯತ್ೆಗೆ್ ತ್ಮಾ ಪ್ನರಣವನತು ಅಪಾಣೆ ಮನಡಿದರತ. 
ಅವರತ ಸಂಪಕಾ ಕ್ನರಂತಿ ತ್ಂದರತ. ಇವತಿುನ ಮೊಬೆೈಲ್ ಮತ್ತು ಲನಯಪಚಟನಪಚ ಇವುಗಳೆಲಿವೂ ಸಹ 
ಅವರ ಕ್ೊಡತಗ್ೆಯನಗಿದ್ೆ.  

 (ಮತಂದತ) 
(419) 17.03.2022 01.20 LL-BNS 

(ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್ಚರವರ ಉಪಸಿಥತಿ) 
ಶ್ರೇ ಸಲಿೇಂ ಅಹಮದಚ(ಮತಂದತ) 
ಅದ್ೆೇ ರಿೇತಿ ೧೮ ವಷಾದ ಯತವಕರಿಗ್ ೆಮತ್ದ್ನನದ ಹಕೆನತು ಕ್ೊಟ್ಟೆದತಾ ಶ್ರೇ ರನಜಿೇವಚ ಗ್ನಂಧಿಯವರ 
ಕ್ೊಡತಗ್ೆ. ಗ್ನರಮ ಪಂಚನಯಿತಿಯಲಿಿ ೭೩ ಮತ್ತು ೭೪ ರೆ್ೇ ತಿದತಾಪಡಿಯನತು ತ್ರತವ ಮೂಲಕ ಗ್ನರಮ 
ಪಂಚನಯಿತಿಗಳಿಗ್ ೆ ಹೆಚತಚ ಶಕು ಕ್ೊಡತವ ಕ್ೆಲಸವನತು ಅವರತ ಮನಡಿದ್ನಾರ.ೆ ಅದ್ೆೇ ರಿೇತಿ ಶ್ರೇ 
ಮನಮೊೇಹನ್ಚ ಸಿಂಗಚರವರತ ಪರಧನನ ಮಂತಿರಯನದಂತ್ಹ ಸಂದಭ್ಾದಲಿಿ ಶ್ರೇಮತಿ ಸೂೆೇನಯನ 
ಗ್ನಂಧಿಯವರತ ಪರಧನನ ಮಂತಿರಯನಗಬೆೇಕ್ೆಂದತ ಎಲನಿ ಎಂ.ಪಿ.ಗಳು ಒತ್ನುಯ ಮನಡಿದರತ. ಆದರೂ 
ಸಹ, ಆ ತ್ನಯಿ ಪರಧನನ ಮಂತಿರಯನಗತವುದಕ್ೆೆ ಒಪಪಲಿಲಿ. ಆದರೆ, ಒಬಬ ಆಥಿಾಕ ತ್ಜ್ಞರನದಂತ್ಹ ಶ್ರೇ 
ಮನಮೊೇಹನ್ಚ ಸಿಂಗಚರವರನತು ಈ ದ್ೆೇಶದ ಪರಧನನ ಮಂತಿರಯರ್ನುಗಿ ಮನಡಿದರತ. ಇದತ 
ಇತಿಹನಸದ ಪತಟಗಳಲಿಿ ಇದ್ೆಲಿವೂ ಸಹ ಇದ್ೆ. ಒಬಬ ಆಥಿಾಕ ತ್ಜ್ಞ ಶ್ರೇ ಮನಮೊೇಹನ್ಚ ಸಿಂಗಚರವರತ 
ಒಳೆಿಯ ಸಕ್ನಾರ ಕ್ೊಟೆರತ ಮತ್ತು ಆಥಿಾಕ ವಯವಸೆಥಯನತು ಒಳೆಿಯ ರಿೇತಿಯಲಿಿ ಮನಡಿದರತ ಎನತುವ 
ಮನತ್ನತು ಹೇೆಳುತ್ೆುೇರ್ೆ. ಇಂತ್ಹ ಎಲನಿ ವಿಚನರಗಳನತು ತ್ಮಾ ಮೂಲಕ ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ 
ಹೆೇಳಬಯಸತತ್ುೆೇರೆ್. ಆ ಹರೆ್ುಲೆಯಲಿಿ ಈ ಸಕ್ನಾರ ಘೂೇಷಣೆ ಮನಡಿರತವ ಬಜೆಟಚನಲಿಿ ಬದಲನವಣೆ 
ಮನಡಿದರೆ, ಜನ ಅವರಿಗೆ್ ಶಕು ಕ್ೊಡತತ್ನುರೆ. ಕ್ನನೂನತ ಸತವಯವಸಥೆ ಇರಬಹತದತ ಅಥವನ ಇತ್ರ ೆ
ಇಲನಖ ೆಇರಬಹತದತ ಒಳೆಿಯ ರಿೇತಿಯಲಿಿ ಅವುಗಳಿಗ್ ೆವಿಶೆೇಷವನಗಿ ಹೆಚಿಚನ ಒತ್ತು ಕ್ೊಡಬೆೇಕತ. ಎಲಿಿ 
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ಅರ್ನಯಯವನಗಿದ್ ೆಹನಗೂ ಎಲನಿ ಬಡವರಿಗೆ್ ಮತ್ತು ಶೆ್ ೇಷ್ಟ್ತ್ ವಗಾದವರಿಗೆ್ ಹೆಚತಚ ಶಕು ಕ್ೊಡಬೆೇಕತ. 
ಆಗ ಜನ ತ್ಮಾನತು ರೆ್ನಪಿಸಿಕ್ೊಳುಿತ್ನುರೆ. ಈ ಸಕ್ನಾರ ಮತಂದ್ೆ ಅಧಿಕ್ನರದಲಿಿ ಇರತತ್ುದ್ೂೆೇ, 
ಇಲಿವೊೇ ಅದತ ಬೆೇರ ೆವಿಚನರ. ಆದರೆ, ಇವೊತಿುನ ದವಸ ಅಧಿಕ್ನರ ಇರತತ್ುದ್,ೆ ಈ ದನ ಒಳೆಿಯ 
ಕ್ೆಲಸಗಳನತು ಮನಡಿ, ಹೆಜೆೆ ಗತರತತ್ತಗಳನತು ಬಿಟತೆ ಹೊೇಗಲಿ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿ ನನು ಮನತ್ನತು 
ಮತಕ್ನುಯಗೆ್ೂಳಿಸತತ್ೆುೇರೆ್.  

ಶ್ರೇ ಶಂಕರ್ಚ ಬಿ. ಪ್ನಟ್ಟೇಲ ಮತರೆ್ೇನಕ್ೂೆಪಪ(ಜವಳಿ ಮತ್ತು ಸಕೆರೆ ಸಚಿವರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈಗ ತ್ನರೆ್ ಮನನಯ ಸಲಿೇಂ ಅಹಮದಚರವರತ ಬಹಳ ಚೆರ್ನುಗಿ ಮನತ್ರ್ನಡಿದ್ನಾರೆ. 
ಅದರ ಜೊತ್ೆಗೆ್, ಕಳಸನ ಭ್ಂಡೂರಿ ಮತ್ತು ಮಹನದ್ನಯಿ ವಿಚನರಗಳ ಬಗೆ್ೆ ಸಕ್ನಾರದ ಮೇಲೆ ಒಂದತ 
ಒಳೆಿಯ ಅಭಿಪ್ನರಯವನತು ಹೆೇಳಿರತತ್ನುರ.ೆ ಆದರೆ, ಈ ವಿಚನರದಲಿಿ ಕ್ೆಲವು ಗ್ೊಂದಲಗಳಿರತತ್ುವೆ. 
ಅದ್ೆೇರೆ್ಂದರೆ, ಕಳಸನ ಭ್ಂಡೂರಿ ಮತ್ತು ಮಹನದ್ನಯಿ ವಿಚನರದಲಿಿ ಅವರ ಪಕ್ಷದ ನಲತವನತು 
ಸಪಷೆಪಡಿಸಿದರ ೆಒಳೆಿಯದ್ನಗತತ್ುದ್ೆ. ಏಕ್ೆಂದರ…ೆ 

ಶ್ರೇ ಸಲಿೇಂ ಅಹಮದಚ(ಸಥಳಿೇಯ ಸಂಸಥೆಗಳ ಕ್ಷೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ,.. 

ಶ್ರೇ ಶಂಕರ್ಚ ಬಿ. ಪ್ನಟ್ಟೇಲ ಮತರೆ್ುೇನಕ್ೊಪಪ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಒಂದತ ನಮಿಷ, 
ಇದತ ಬಹಳ ಪರಮತಖ್ವನಗಿರತತ್ುದ್ೆ.  

ಶ್ರೇ ಸಲಿೇಂ ಅಹಮದಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ನನು ಹೆಸರತ ಉಲೆಿೇಖ್ 
ಮನಡಿರತವುದರಿಂದ ರ್ನನತ ಮನತ್ರ್ನಡಬೆೇಕಲಿವೆೇ? ಈ ಬಗೆ್ೆ ಚಚೆಾ ಮನಡಬೇೆಕ್ೆಂದರೆ ಬೆೇರ ೆಚಚೆಾ 
ಮನಡಲಿ.  

ಶ್ರೇ ಶಂಕರ್ಚ ಬಿ. ಮತರೆ್ುೇನಕ್ೊಪಪ:_ ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಕಳಸನ ಭ್ಂಡೂರಿ ಮತ್ತು 
ಮಹದ್ನಯಿ ವಿಚನರದಲಿಿ ಕ್ನಂಗ್ೆರಸ್ಚ ಪಕ್ಷದಲಿಿ ಧವಂದಾ ನಲತವು ಇರತತ್ುದ್ೆ. ಹನಗ್ನಗಿ, ಅದನತು ಸರಿಪಡಿಸಿ 
ಕ್ನಂಗ್ೆರಸ್ಚ ಪಕ್ಷ ನಧನಾರಕ್ೆೆ ಬಂದರ ೆಈ ರನಜಯಕ್ೆೆ ಒಳೆಿಯದ್ನಗತತ್ುದ್ೆ. ಏಕ್ೆಂದರ,ೆ ಅವರದ್ೆಾೇ ಪಕ್ಷದ 
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ವರಿಷಠರತ ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜಯಕ್ೆೆ ಒಂದತ ಹನ ನೇರತ ಬಿಡತವುದಲಿವೆಂದತ ಹೆೇಳಿಕ್ೆ ನೇಡತತ್ನುರ.ೆ ಅದನತು 
ಅವರತ ಸಹ ತ್ಮಾ ಪಕ್ಷದ ವೆೇದಕ್ೆಯಲಿಿ ಚಚೆಾ ಮನಡಲಿ.  

(ಗ್ೊಂದಲ) 

ಗ್ೊೇವನ ರನಜಯದ ಕ್ನಂಗ್ೆರಸ್ಚ ಪಕ್ಷದ ಪರಣನಳಿಕ್ೆಯಲಿಿ ಏನತ ಹೆೇಳಿದ್ನಾರಂೆದತ ಅದನತು ಸಹ 
ಅವರತ ತ್ರಿಸಿಕ್ೊಂಡತ ರೆ್ೂೇಡಲಿ ಮತ್ತು ಕ್ೇೆಂದರದ ರ್ನಯಕರತಗಳು ಮಹದ್ನಯಿ ಮತ್ತು ಕಳಸನ 
ಭ್ಂಡೂರಿ ಯೇಜರೆ್ಗಳಿಗ್ ೆನಮಾ ಸಹಕ್ನರ ಇಲಿ ಎನತುವುದನತು ಅವರ ಪಕ್ಷದ ಕ್ೆೇಂದರದ ರ್ನಯಕರೇೆ 
ಹೆೇಳುತಿುದ್ನಾರ.ೆ ಮನನಯ ಸಲಿೇಂ ಅಹಮದಚರವರತ ಆ ಭನಗದ ಒಬಬ ಜನಪರತಿನಧಿಯನಗಿದತಾ, ಅವರ 
ಬಗೆ್ೆ ನನಗ್ ೆಹೆಚತಚ ಗ್ೌರವವಿದ್ೆ. ಏಕ್ೆಂದರ,ೆ ಕಳಸನ ಭ್ಂಡೂರಿ ಮತ್ತು ಮಹದ್ನಯಿ ಹೊೇರನಟದಂದ 
ರ್ನನತ ಬಂದರತತ್ೆುೇರ್ೆ. ಹಂದನ ಸಕ್ನಾರಗಳಲಿಿಯೂ ಸಹ ಈ ರಿೇತಿಯ ದಾಂದದ ಹೆೇಳಿಕ್ೆ ನೇಡಿದತಾ, 
ಈಗಲೂ ಸಹ ಆ ರಿೇತಿ ದಾಂದದ ಹೆೇಳಿಕ್ೆ ನೇಡತವುದತ ಬೆೇಡ. ಹನಗ್ನಗಿ, ಕಳಸನ ಭ್ಂಡೂರಿ ಮತ್ತು 
ಮಹದ್ನಯಿ ವಿಚನರದಲಿಿ ಆ ಪಕ್ಷದ ಬದಥತ್ ೆ ಏನತ ಎನತುವುದನತು ರನಜಯದ ಜನರಿಗ್ ೆ ಗ್ೊತ್ನುದರ ೆ
ಒಳೆಿಯದತ ಎಂದತ ಹೆೇಳುತ್ೆುೇರ್ೆ.  

ಶ್ರೇ ಸಲಿೇಂ ಅಹಮದಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ,… 

ವೆೈಸ್ಚ ಚೆೇಮಾನ್ಚ:- ಮನನಯ ಲಹರ್ಚ ಸಿಂಗಚರವರೆೇ, ತ್ನವು ಮನತ್ರ್ನಡಿ.  

ಶ್ರೇ ಸಲಿೇಂ ಅಹಮದಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ನನು ಹೆಸರನತು ಹೆೇಳಿದ್ನಾರ.ೆ ಹನಗ್ನಗಿ, 
ರ್ನನತ ಮನತ್ರ್ನಡಬೆೇಕತ.  

ವೆೈಸ್ಚ ಚೆೇಮಾನ್ಚ:- ಮನನಯ ಸಲಿೇಂ ಅಹಮದಚರವರೇೆ, ತ್ನವು ನಂತ್ರ ಮನತ್ರ್ನಡಿ.  

ಶ್ರೇ ಸಲಿೇಂ ಅಹಮದಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ನಮಾ ನಲತವು 
ಏರೆ್ಂದತ ಕ್ೆೇಳಿದ್ನಾರೆ. ಹನಗ್ನಗಿ, ರ್ನನತ ನಮಾ ನಲತವನತು ಹೆೇಳಲೆೇಬೇೆಕತ.  

ವೆೈಸ್ಚ ಚೆೇಮಾನ್ಚ:- ಆಯಿತ್ತ ಹೆೇಳಿ.  
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ಶ್ರೇ ಸಲಿೇಂ ಅಹಮದಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಕಳಸನ ಭ್ಂಡೂರಿ ಮತ್ತು ಮಹದ್ನಯಿ 
ಯೇಜರೆ್ ವಿಚನರದಲಿಿ ನಮಾ ನಲತವು ಆ ಕ್ನಯಾಕರಮವನತು ಅನತಷ್ನಠನಕ್ೆೆ ತ್ರಬೇೆಕತ. ಇದರಲಿಿ 
ಯನವುದ್ೆೇ ಧವಂದಾ ನಲತವು ಇರತವುದಲಿ. ಕಳಸನ ಭ್ಂಡೂರಿ ಮತ್ತು ಮಹದ್ನಯಿ ನಮಾ ರನಜಯದ 
ಹಕತೆ. ಗ್ೊೇವನ ರನಜಯದಲಿಿ ಏನತ ಹೆೇಳಿಕ್ೆ ನೇಡತತ್ನುರಂೆದರೆ, ಅದತ ಆ ರನಜಯದ ಕ್ನಂಗ್ೆರಸ್ಚ ಪಕ್ಷದ 
ತಿೇಪತಾ, ಅವರ ಹೂೆೇರನಟ. ಆದರೆ, ರ್ನವಲೆಿರೂ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕ್ನಂಗ್ೆರಸ್ಚ ಪಕ್ಷದವರತ, ಕಳಸನ 
ಭ್ಂಡೂರಿ ಮತ್ತು ಮಹದ್ನಯಿ ಪರವನಗಿ ರ್ನವು ಹೊೇರನಟ ಮನಡತತ್ುೆೇವೆ. ಈ ಬಗೆ್ೆ ಸಕ್ನಾರದ 
ಇಚನಛಶಕು ಏರೆ್ಂದತ ಹೇೆಳಲಿ. ಇವೊತಿುನ ದವಸ ಗ್ೊೇವನ ರನಜಯದಲಿಿ ಡಬಲ್ಚ ಇಂಜಿನ್ಚ ಸಕ್ನಾರ 
ಅಧಿಕ್ನರದಲಿಿರತತ್ುದ್ೆ. ಹನಗ್ನಗಿ, ಈ ಕ್ನಯಾಕರಮವನತು ಅನತಷ್ನಠನ ಮನಡತವಂತ್ಹ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡಿ.  

ವೆೈಸ್ಚ ಚೆೇಮಾನ್ಚ:- ಮನನಯ ಸಲಿೇಂ ಅಹಮದಚರವರೇೆ, ಆಯಿತ್ತ ದಯಮನಡಿ ಕತಳಿತ್ತಕ್ೊಳಿಿ. 
ತ್ನವು ಪಿೇಠದ ಕಡ ೆ ರೆ್ೂೇಡಿ ಮನತ್ರ್ನಡಿ. ಆ ಕಡ ೆಏತ್ಕ್ೆೆ ರೆ್ೂೇಡತತಿುೇರಿ? ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಕೂಡ 
ಪಿೇಠದ ಕಡ ೆರೆ್ೂೇಡಿ ಮನತ್ರ್ನಡಿರತತ್ನುರೆ. ತ್ನವು ಸಹ ಪಿೇಠದ ಕಡ ೆರೆ್ೂೇಡಿ ಮನತ್ರ್ನಡಿ.  

ಶ್ರೇ ಎನ್ಚ. ರವಿಕತಮನರ್ಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ತ್ಮಾ ಸಕ್ನಾರದ ಇಂಜಿನ್ಚ ಫೆೇಲ್ಚ 
ಆಗಿರತತ್ುದ್ೆಯಲನಿ? 

(ಗ್ೊಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಲಹರ್ಚ ಸಿಂಗಚ ಸಿರೊೇಯನ(ವಿಧನನಸಭೆಯಿಂದ ಚತರ್ನಯಿತ್ರನದವರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅವಕ್ನಶ ನೇಡಿದಾಕ್ನೆಗಿ ತ್ಮಗ್ೆ ಧನಯವನದಗಳು. 

(ಗ್ೊಂದಲ) 

ವೆೈಸ್ಚ ಚೆೇಮಾನ್ಚ:_ ಮನನಯ ಲಹರ್ಚಸಿಂಗಚರವರೆೇ ತ್ನವು ಸಾಲಪ ಗಟ್ಟೆಯನಗಿ ಮನತ್ರ್ನಡಿ. 
ಇಲಿದದಾರ ೆಮಧೆಯ ಮಧೆಯ ಬೆೇರ ೆಬೆೇರ ೆಸದಸಯರತ ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ನುರ.ೆ  
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ಶ್ರೇ ಲಹರ್ಚ ಸಿಂಗಚ ಸಿರೊೇಯನ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ನನುದತ ವಿಶೆೇಷ ಪರಿಸಿಥತಿ 
ಇರತತ್ುದ್ೆ. ಹೆೇಗ್ ೆಎಂದರ,ೆ ಈ ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುಗ್ೆ ಕ್ೆಲವು ಸದಸಯರತ ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್ಷೆೇತ್ರ, ಪದವಿೇಧರರ 
ಕ್ಷೆೇತ್ರ, ರ್ನಮನದ್ೇೆಾಶ್ತ್ರತ ಮತ್ತು ಸಥಳಿೇಯ ಸಂಸೆಥಗಳ ಕ್ಷೆೇತ್ರದಂದ ಆಯೆಯನಗಿ ಬಂದರತತ್ನುರೆ. 
ಆದರೆ, ಕ್ನಂಗ್ೆರಸ್ಚ ಪಕ್ಷ ಮತ್ತು ಬಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಪಕ್ಷ ಎರಡೂ ಪಕ್ಷಗಳು ಸೇೆರಿ ನನುನತು ಆಯೆ ಮನಡಿರತತ್ನುರೆ. 
ಆ ಕ್ನರಣಕ್ನೆಗಿ ರ್ನನತ ಸಕ್ನಾರದ ಪರವನಗಿ ಮನತ್ರ್ನಡಬೇೆಕ್ೊೇ ಅಥವನ ವಿರೂೆೇಧವನಗಿ 
ಮನತ್ರ್ನಡಬೆೇಕ್ೂೆೇ ಅದತ ನನಗ್ ೆ ಗ್ೊತ್ನುಗತತಿುಲಿ. ಅಲಿದ್ೆೇ, ನನುದತ ಮಧಯ ಪಕ್ಷ ಆಗಿರತತ್ುದ್ೆ. 
ಅಂದರೆ, ರ್ನನತ ಆಡಳಿತ್ ಪಕ್ಷದ ಸದಸಯನತ ಅಲಿ ಹನಗೂ ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ಸದಸಯನತ ಅಲಿ. 
ಅದಕ್ನೆಗಿ, ನಮಗ್ೆ ಅವಕ್ನಶವನತು ಸಹ ಜನಸಿು ಮನಡಿಕ್ೊಡಬೆೇಕತ. ರ್ನನತ ಈ ಮರ್ೆಯ ಸದಸಯರ್ನಗಿ 
೧೨ರ್ೇೆ ವಷಾವನಗಿದತಾ, ಬಹತಶಃ ಇದತ ನನು ಕ್ೂೆರೆ್ಯ ವಷಾ ಇರಬಹತದತ. ಏಕ್ೆಂದರ,ೆ ನನು ಪಕ್ಷ 
ಸೌಜನಯಪೂವಾಕವನಗಿ ೨ ಬನರಿ ನನಗ್ ೆ ಅವಕ್ನಶ ನೇಡಿರತತ್ುದ್.ೆ ರ್ನನತ ೩ರೆ್ೇ ಬನರಿಗ್ ೆ ಆಯೆ 
ಮನಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ ಆಸ ೆ ಪಡತವುದಲಿ. ಏಕ್ೆಂದರ,ೆ ಹೊಸಬರಿಗ್ ೆ ಹನಗೂ ಯತವಕರಿಗ್ ೆ ಅವಕ್ನಶ 
ಕ್ೊಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ ರ್ನನತ ಇಚೆಛಪಡತತ್ುೆೇರೆ್. ಇದತ ಕ್ೂೆರೆ್ಯ ಅಧಿವೆೇಶನವನಗಿದತಾ, ಇದತ ನನು ಕ್ೊರೆ್ಯ 
ಭನಷಣ ಸಹ ಆಗಿರಬಹತದತ.  

(ಗ್ೊಂದಲ) 

ವೆೈಸ್ಚ ಚೆೇಮಾನ್ಚ:- ಮನನಯ ಲಹರ್ಚ ಸಿಂಗಚ ಸಿರೊೇಯನರವರೇೆ, ತ್ನವು ಮನತ್ರ್ನಡಿ.  

ಶ್ರೇ ಲಹರ್ಚ ಸಿಂಗಚ ಸಿರೊೇಯನ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ನನು ಭನಷಣದಲಿಿ ನನು 
ಭನವರೆ್ಯನತು ೩ ವನಕಯಗಳಲಿಿ ವಯಕುಪಡಿಸತತ್ುೆೇರೆ್. ಅದಕ್ನೆಗಿ ತ್ನವು ಅವಕ್ನಶ ಕ್ೊಡಬೇೆಕತ. ಅದರ 
translation ಕನುಡದಲಿಿ, ಇಂಗಿಿೇಷಚನಲಿಿ ಮತ್ತು ಹಂದಯಲಿಿಯೂ ಸಹ ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ ಅದಕ್ೆೆ 
ತ್ನವು ಅವಕ್ನಶ ಕ್ೂೆಡಬೇೆಕತ.  

(ಗ್ೊಂದಲ) 



117 

                                                                                                                                                  ವಿಪ/17-03-2022   
“ wzÀÄÝ¥ÀrAiÀiÁUÀzÀ ¥Àæw/unedited copy/£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ¼À°è CxÀªÁ ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉUÁV G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀPÀÆqÀzÀÄ 

__________________________________________________________________________________ 

ವೆೈಸ್ಚ ಚೆೇಮಾನ್ಚ:- ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಇಂಗಿಿೇಷಚನಲಿಿ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕ್ೆೆ ಒಪಿಪದ ಮೇಲ ೆ
ಹಂದಯಲಿಿ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕ್ೆೆ ಏತ್ಕ್ೆೆ ಬೇೆಡವೆಂದತ ಹೆೇಳುತಿುದಾೇರಿ?  

ಶ್ರೇ ಲಹರ್ಚ ಸಿಂಗಚ ಸಿರೊೇಯನ:_ ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ನನು ಭನವರೆ್ಯನತು ರ್ನನತ 
ಮೊದಲತ ಕನುಡದಲಿಿ ವಯಕುಪಡಿಸತತ್ೆುೇರ್.ೆ (ಗ್ೊಂದಲ)  

ವೆೈಸ್ಚ ಚೆೇಮಾನ್ಚ:- ಮನನಯ ಲಹರ್ಚ ಸಿಂಗಚ ಸಿರೊೇಯನರವರೆೇ, ತ್ನವು ಕನುಡ ಮತ್ತು 
ಇಂಗಿಿೇಷಚನಲಿಿ ಮನತ್ರ್ನಡಿ. ತ್ನವು ಹಂದಯಲಿಿ ಮನತ್ರ್ನಡಿದಾನತು ರಕೆ್ನಡಚಾ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ನಮಾಲಿಿ 
ಹಂದ ವರದಗ್ನರರತ ಇರತವುದಲಿ.  

ಶ್ರೇ ಲಹರ್ಚ ಸಿಂಗಚ ಸಿರೊೇಯನ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುನ 
ಸದಸಯರ್ನಗತವ ಗ್ೌರವವನತು ನನಗ್ ೆನೇಡಿದ ನನು ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕತ್ಾಕ್ೆೆ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿಶನಲ 
ಹೃದಯದ ಜನತ್ೆಗೆ್ ನನು ಹೃತ್ೂಪವಾಕ ಕೃತ್ಜ್ಞತ್ೆಯನತು ವಯಕುಪಡಿಸಲತ ಬಯಸತತ್ೆುೇರ್ೆ.  
ಈ ಗ್ೌರವನನಾತ್ ಮರ್ೆಯ ಪರತಿಯಬಬ ಸದಸಯರಿಗೂ ಅಭಿಮನನ ಪೂವಾಕ ಕೃತ್ಜ್ಞತ್ೆಗಳು. ನೇವು 
ನನುನತು ನಮಾ ಸಹೊೇದರನಂತ್ೆ ಸಿಾೇಕರಿಸಿದಾೇರಿ. ನನಗ್ ೆಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಅವಕ್ನಶವನತು ನೇಡಿದಾೇರಿ 
ಮತ್ತು ನಮಾ ಬನಂಧವಯಕ್ೆೆ ಅಹಾ ಎಂದತ ಪರಿಗಣಿಸಿದಾೇರಿ.  

ಈ ಸದನದಲಿಿ ಸನಕಷತೆ ಕಲಿಯತವ ಅವಕ್ನಶ ನನಗ್ ೆ ದ್ೊರಕದ್ೆ. ರ್ನನತ ಮತ್ೂೆುಮಾ 
ನಮಾಲಿರಿಗೂ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನತ್ೆಗೂ ಹೃತ್ೂಪವಾಕವನಗಿ ನನು ವಂದರೆ್ಗಳನತು ಸಲಿಿಸತತ್ೆುೇರ್ೆ. 
ಧನಯವನದಗಳು. ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ಈ ಮನತ್ತಗಳನತು ಹಂದಯಲಿಿ ಹೆೇಳಿದರ ೆನನಗ್ ೆ
ತ್ೃಪಿುಯನಗತತ್ುದ್ೆ. ಹನಗ್ನಗಿ, ತ್ನವು ದಯಮನಡಿ ನನಗ್ ೆಅವಕ್ನಶ ಮನಡಿಕ್ೂೆಡಿ.  

(ಗ್ೊಂದಲ) 

ವೆೈಸ್ಚ ಚೆೇಮಾನ್ಚ:- ಮನನಯ ಲಹರ್ಚ ಸಿಂಗಚ ಸಿರೊೇಯನರವರೆೇ, ತ್ನವು ಇಲಿಿ ಹಂದಯಲಿಿ 
ಮನತ್ರ್ನಡಿದರೆ ಅದನತು ರಕೆ್ನಡಚಾ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಆಗತವುದಲಿ.  
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(ಗ್ೊಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಲಹರ್ಚ ಸಿಂಗಚ ಸಿರೊೇಯನ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಹಂದಯಲಿಿ ಹೆೇಳಿದರ ೆನನಗ್ ೆ
ಒಂದತ ಸಮನಧನನವನಗತತ್ುದ್ೆ.  

(ಈ ಹಂತ್ದಲಿಿ ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ ಶ್ರೇ ಲಹರ್ಚ ಸಿಂಗಚ ಸಿರೂೆೇಯನರವರತ ಮೇಲೆಂಡ 
ಹೆೇಳಿಕ್ೆಯನತು ಹಂದ ಭನಷ್ಯೆಲಿಿಯೂ ಸಹ ಹೆೇಳಿದರತ) 

ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇದನತು ಇಂಗಿಿೇಷಚನಲಿಿಯೂ ಸಹ ಹೆೇಳಲೆೇ? 

ವೆೈಸ್ಚ ಚೆೇಮಾನ್ಚ:- ಬೆೇಡ ಸನಕತ.  

ಶ್ರೇ ಲಹರ್ಚ ಸಿಂಗಚ ಸಿರೊೇಯನ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇದತವರವೆಿಗೂ ಬಜೆಟಚ ಮೇಲ ೆ
ಏರೆ್ೇನತ ವಿಷಯಗಳ ಚಚಾೆ ನಡದೆದ್,ೆ ಬಜೆಟಚಗೆ್ ಸಂಬಂಧ ಇಲಿದ್ೆೇ ಇರತವಂತ್ಹ ವಿಷಯಗಳ ಬಗೆ್ೆ 
ಚಚೆಾ ನಡದೆದ್.ೆ ರನಜಸನಥನದ ವಿಷಯ ಮತ್ತು ಕ್ೆೇರಳ ರನಜಯದ ವಿಷಯ ಕೂಡ ಬಂದರತತ್ುದ್ೆ. ಪದ್ೆೇ 
ಪದ್ೆೇ ಶ್ರೇ ನರೇೆಂದರ ಮೊೇದಯವರ ಹೆಸರತ ಹನಗೂ ಅಮೇರಿಕ್ನದ ಹೂಯಸೆನ್ಚನಲಿಿ ನಡದೆಂತ್ಹ 
‘Howdy Modi’ಚಕ್ನಯಾಕರಮದ ಬಗ್ೆೆಯೂ ಸಹ ಪರಸನುಪ ಆಗಿರತತ್ುದ್ೆ. ಇನತು ಅರೆ್ೇಕ ವಿಚನರಗಳ 
ಬಗ್ೆೆಯೂ ಸಹ ಪರಸನುಪ ಆಗಿರತತ್ುದ್ೆ. ಇದತ ನನಗ್ ೆ ಅಥಾವನಗಿರತವುದಲಿ. ಇದರಿಂದ್ನಗಿ, ನನಗ್ೆ 
ಎರಡತ-ಮೂರತ ವಿಚನರಗಳಲಿಿ ಬಹಳ ರೆ್ೂೇವನಗಿರತತ್ುದ್ೆ. ಏಕ್ೆಂದರ,ೆ ರನಜಯಪ್ನಲರ ಭನಷಣದ ಮೇಲೆ 
ಬಹಳ ಸಿದಧತ್ ೆ ಮನಡಿಕ್ೂೆಂಡತ ಜನರಿಗ್ ೆ ಏರೆ್ೇನತ ಸಮಸೆಯಗಳು ಇವೆ, ಸಕ್ನಾರದಂದ ಏರೆ್ೇನತ 
ಸನಧರೆ್ಗಳು ಇವೆ, ಏರೆ್ೇನತ ಸೌಲಭ್ಯ ಕ್ೊಡತತಿುದ್ ೆ ಎಂದತ ರ್ನನತ ಬಹಳ ಸಿದಧತ್ ೆ
ಮನಡಿಕ್ೊಂಡಿರತತ್ೆುೇರ್ೆ. ಅದತ ಯನವ ಕ್ನರಣಕ್ೆೆ ನನಗ್ ೆ ಅಥಾವನಗಲಿಲಿ. ಏತ್ಕ್ನೆಗಿ, ನಮಾನತು 
ರನಜಯಪ್ನಲರ ಭನಷಣದ ಮೇಲೆ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕ್ೆೆ ಅವಕ್ನಶ ನೇಡಿರತವುದಲಿ ಎಂಬ ವಿಷಯದ ಬಗೆ್ೆ 
ರ್ನನತ ವನದ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಹೊೇಗತವುದಲಿ. ಅದನತು ಅವರಿಗೆ್ ಬಿಟ್ಟೆದ್ೆಾೇರೆ್. ಆದರ,ೆ ಒಂದತ ಸಂೆಟರ್ಚ 
ಬಗೆ್ೆ ಮತ್ತು ಬೆೇರ ೆ ಬೆೇರ ೆ ವಿಷಯಗಳ ಬಗೆ್ೆ ಚಚಾೆಯನಗಿದ್,ೆ ಅದಕ್ೆೆ ಸಂಬಂಧಪಟೆಂತ್ ೆ ಒಂದತ 
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ಕರ್ನಾಟಕ ಬಜೆಟಚ ಅನತು ಕ್ೊೇಟಚ ಮನಡತತ್ೆುೇರೆ್. ಅದನತು ದಯಮನಡಿ ಎಲಿರೂ ತ್ನಳಾೆಯಿಂದ 
ಕ್ೆೇಳಬೆೇಕ್ೆಂದತ ಕ್ೂೆೇರತತ್ೆುೇರೆ್.  

(ಗ್ೊಂದಲ) 

(ಮತಂದತ) 

(420) 17.03.2022 1.30 ವೆೈಎಲ್-ಕ್ೆಎಸ್ಚ             (ವೆೈಸ್ಚಛೆೇಮಾನ್ಚರವರ ಉಪಸಿಥತಿ) 

SRI LAHAR SINGH SIROYA (contd.):- 

The relevant portion of the Budget for the year 1995-96 reads as 
follows ; 

“2. The people of Karnataka have blessed us with an 
unprecedented opportunity to form the Government by removing 
the previous Congress regime.  I consider this as my good 
fortune and heartily thank the voters of Karnataka.  We will 
fulfil the expectations of the people and we will be responsive 
to their problems and will try to live up to the trust reposed by 
the people in us. 

3. A number of pro-people programmes, which had been 
stopped after 1989 will be re-started now.  In between the 
experiment conducted by us about the decentralisation of power 
has been distorted and has suffered a setback.  Many 
Programmes formulated for the uplift of the poor and the rural 
people have remained as mere assurances and in files.  There 
has been a big gap between Promise and the performance.  An 
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environment has been created where the credibility of the 
Government is suspect, because of unrealistic programmes, lack 
of political will to implement the formulated schemes and the 
lethargy in the system.”ಚ 

 

ಸಮಿಶರ ಸಕ್ನಾರದ ಅಸಿುತ್ಾದಲಿಿ ಸಂದಭ್ಾದಲಿಿ ಮನಜಿ ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಗಳನದ                 
ಸಿದಾರನಮಯಯನವರತ ಉಪ ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಗಳನಗಿ ಆಥಿಾಕ ಇಲನಖಯೆ ಸಚಿವರನಗಿದಾ ಸಂದಭ್ಾದಲಿಿ 
ಮೊದಲರೆ್ೇ ಬನರಿ ಬಜೆಟಚ ಮಂಡರೆ್ ಮನಡಿರತವುದ್ನಗಿದೆ್.  ಕ್ನಂಗ್ೆರಸ್ಚ ಪಕ್ಷದ ಮೇಲೆ ಆರೂೆೇಪ 
ಮನಡಿದ್ನಾರ,ೆ 6 ವಷಾಗಳವರೆಗೂ ಕ್ಲೆಸ ಮನಡಲತ ಬಿಟ್ಟೆಲಿವೆಂದತ ಯೇಜರೆ್ಗಳಲೆನಿ ಹನಳು 
ಮನಡಿದ್ನಾರ ೆಎಂದತ ಹೆೇಳಿದತಾ, ಅದರ ಬಗೆ್ೆ ರ್ನನತ ಸಹ ಹೆಚತಚ ವನದ ಮನಡಲತ ಹೊೇಗತವುದಲಿ.   

(ಈ ಹಂತ್ದಲಿಿ ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರತ ಪಿೇಠವನತು ಅಲಂಕರಿಸಿದರತ) 

ಶ್ರೇ ಎಸ್.ರವಿ (ಸಥಳಿೇಯ ಸಂಸಥೆಗಳ ಕ್ಷೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸದಸಯರತ 
ಇಂಗಿಿಷಚನಲಿಿ ಓದದರೆ ನಮಗ್ೆ ಹೆೇಗ್ ೆಅಥಾವನಗಬೆೇಕತ.  ಕನುಡದಲಿಿ ವಗ್ನಾವಣೆ ಮನಡಿ ಹೆೇಳಲಿಿ.  

ಶ್ರೇ ಲಹರ್ಚ ಸಿಂಗಚ ಸಿರೊೇಯನ (ವಿಧನನಸಭೆಯಿಂದ ಚತರ್ನಯಿತ್ರನದವರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ಸತ್ಯವರೆ್ುೇ ಹೇೆಳುತಿುದ್ೆಾೇರ್ೆ.  Budget speech copy ರೆ್ುೇ 
ಕ್ೊಡತತ್ುೆೇರೆ್. 

ಶ್ರೇ ಎಂ.ಕೆ್.ಪ್ನರಣೆೇಶಚ (ಸಥಳಿೇಯ ಸಂಸೆಥಗಳ ಕ್ಷೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ 
ಬಿ.ಕ್.ೆಹರಿಪರಸನದಚರವರತ ಆಗಲೇೆ ಇಂಗಿಿಷಚನಲಿಿಯೇ ಮನತ್ರ್ನಡಿದಾರತ.  ಆಗ ಮನನಯ ಎಸ್.ರವಿರವರತ 
ಏನತ ಮನತ್ರ್ನಡಲಿಲಿ.  ಆದರೆ, ಈಗ ಮನನಯ ಲಹರ್ಚ ಸಿಂಗಚ ಸಿರೊೇಯನರವರತ ಸಾಲಪ ಇಂಗಿಿಸ್ಚನಲಿಿ 
ಮನತ್ರ್ನಡಿದಾಕ್ೆೆ ಈ ರಿೇತಿ ಹೆೇಳುತಿುದ್ನಾರ.ೆ  
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ಶ್ರೇ ಎಸ್.ರವಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ನಮಗೂ ಅವರಿಗೂ ಒಂದ್ಯೆೇ? ನಮಗ್ೆ ಹೆೇಗ್ ೆ
ಅಥಾವನಗಬೆೇಕತ.   

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಒಂದತ ನಮಿಷ. ಕನುಡ ಅಥವನ ಇಂಗಿಿಷಚ ಯನವ ಭನಷ್ನೆಲಿಿಯನದರೂ 
ಮನತ್ರ್ನಡಬಹತದತ.  

ಶ್ರೇ ಎಸ್.ರವಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ನಮಗ್ ೆಕನುಡದಲಿಿ ವಗ್ನಾವಣೆ ಮನಡಿ ಹೆೇಳಲಿಿ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ತ್ಮಗ್ೆ ಕನುಡ ಭನಷ್ೆಯಲಿಿ ಬೆೇಕ್ನದರೆ ನಂತ್ರ ಪತ್ರವನತು 
ತ್ೆಗೆ್ದತಕ್ೂೆಂಡತ ತ್ಜತಾಮ ಮನಡಿಕ್ೊಳಿಿ.  

ಶ್ರೇ ಲಹರ್ಚ ಸಿಂಗಚ ಸಿರೊೇಯನ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ನನಗ್ ೆಅಷತೆ ಚೆರ್ನುಗಿ ಕನುಡ 
ಭನಷ್ ೆಬರತವುದಲಿ.  ಒಂದ್ೇೆ ವೆೇಳೆ ಕನುಡದಲಿಿ ಹೆೇಳಬೆೇಕ್ೆಂದರೆ ಬಹಳ ಸಮಯವನಗತತ್ುದ್ೆ. ಹನಗ್ನಗಿ 
ರ್ನನತ ಇಂಗಿಿಷಚ ಭನಷ್ಯೆಲಿಿ ಹೆೇಳುತಿುದ್ೆಾೇರ್.ೆ  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಆಯಿತ್ತ. ನೇವು ಇಂಗಿಿಷಚನಲಿಿಯೇ ಮನತ್ರ್ನಡಿ.  

ಶ್ರೇ ಲಹರ್ಚ ಸಿಂಗಚ ಸಿರೊೇಯನ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, I am quoting the 
Budget speech of Karnataka State, not the budget speech of Kerala or 
Rajasthan. ಮನನಯ ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ ಸದನದಲಿಿಲಿ.  ಆದರೆ, ಮನನಯ 
ಕ್.ೆಗ್ೊೇವಿಂದರನಜತರವರತ ಇದ್ನಾರ ೆಸನಕತ. The relevant portion of Budget Speech 
for the year 1995-96 reads as follows: 

“12. The Central Government has been unilaterally increasing the 
rate of interest on various central loans to the State. For instance, the 
rate of interest of central plan assistance and additional assistance for 
externally aided projects has gone up from 12 to 13%.  The interest rate 
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on market borrowing of the State Government has also gone up from 12 
.5 percent in 1994-95 to 14% during 1995-96.  Further, the direct 
borrowings from financial institutions like LIC has also attracted 
increased rate of interest of 13%.  Thus, there is an overall trend of 
increase in the interest rates on loans meant for funding the state plan.  
The average cost of debt to the state is continuously increasing.  The 
ever increasing interest burden on state’s loans is putting strain on the 
resources of most of the states.  There is need for a national debate on 
the appropriate interest rate structure for such loans advanced by the 
Centre for financing the State’s development plans.”ಚ 

I am quoting the points from the Karnataka State Budget for the 
year 1995-96 presented by Sri. Siddaramaiah. 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಸದಸಯರೆ, ಮನಜಿ ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಗಳನದ ಸಿದಾರನಮಯಯನವರ 
ಸಕ್ನಾರದ ಬಗೆ್ೆ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದತ ಬಿಟತೆ. ತ್ನವು ಈ ಬಜೆಟಚ ಮೇಲೆ ಮನತ್ರ್ನಡಿ.   

ಶ್ರೇ ಅರತಣಚ ಶಹನಪೂರ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಮನತ್ರ್ನಡಲತ 
ಬರತತಿುದ್ನಾರ.ೆ  

ಶ್ರೇ ಲಹರ್ಚ ಸಿಂಗಚ ಸಿರೊೇಯನ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ನನಗ್ ೆ ಮನಜಿ 
ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಗಳನದ ಸಿದಾರನಮಯಯನವರ ಮೇಲ ೆ ಬಹಳ ಗ್ೌರವ ಇದ್ೆ.  He is from a 
socialist background. He is also instrumental to me to become a 
member of this House.  I have great respect for him.  Hence, I am 
quoting his Budget speech. 
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ಶ್ರೇ ಕೆ್.ಗ್ೊೇವಿಂದರನಜ (ವಿಧನನಸಭೆಯಿಂದ ಚತರ್ನಯಿತ್ರನದವರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಲಹರ್ಚ ಸಿಂಗಚ ಸಿರೊೇಯನರವರತ ಬಜೆಟಚ ಮೇಲ ೆಮನತ್ರ್ನಡತವುದನತು 
ಬಿಟತೆ, ಕಥೆಯನತು ಹೆೇಳುತಿುದ್ನಾರೆ.  

ಶ್ರೇ ಎಂ.ಕ್.ೆಪ್ನರಣೆೇಶ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಲಹರ್ಚ ಸಿಂಗಚ 
ಸಿರೊೇಯನರವರತ ಇರತವ ವಿಚನರವನತು ಹೆೇಳುತಿುದ್ನಾರ.ೆ  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಕ್.ೆಗ್ೊೇವಿಂದರನಜಚರವರ ೆ ಸತಮಾರ್ ೆ ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂೆಂಡತ ಮನನಯ 
ಲಹರ್ಚ ಸಿಂಗಚ ಸಿರೊೇಯನರವರತ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದನತು ಕ್ೆೇಳಿಸಿಕ್ೂೆಳಿಿ.  

ಶ್ರೇ ಭನರತಿ ಶೆಟ್ಟೆ (ರ್ನಮನದ್ೆೇಾಶನ ಹೊಂದದವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ,ಚ “ಇದಾದತಾ 
ಇದಾಂತ್ ೆ ಹೆೇಳಿದರ,ೆ ಎದತಾ ಬಂದತ ಎದ್ೆಗೆ್ ಒದುಂತ್”ೆಚ ಎನತುವ ಹನಗೆ್ ಏತ್ಕ್ೆೆ ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ನುರೆ.  
ಮನನಯ ಲಹರ್ಚ ಸಿಂಗಚ ಸಿರೊೇಯನರವರತ ಎಲನಿ ಮನಹತಿಯನುಟತೆಕ್ೂೆಂಡತ ಕ್ೂೆೇಟಚ ಮನಡಿ 
ಹೆೇಳುತಿುದ್ನಾರ.ೆ   ಸತಳುಿ ಹೇೆಳುತಿುಲಿ.   

ಶ್ರೇ ಲಹರ್ಚ ಸಿಂಗಚ ಸಿರೊೇಯನ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮತ್ೊುಂದತ ರೆ್ೂೇವಿನ 
ಸಂಗತಿಯೇರೆ್ಂದರೆ, ರ್ನನತ ಪ್ನರಥಮಿಕ ಶನಲೆಯಿಂದ ಪ್ೌರಢ ಶನಲೆಗ್ ೆಬಂದ್ನಗ ನನು ತ್ಂದ್ೆಯತ ಒಬಬ 
ಸಕ್ನಾರಿ ಕಛೆೇರಿಯಲಿಿ ಗತಮನಸುರ್ನಗಿ ಕತ್ಾವಯವನತು ನವಾಹಸತತಿುದಾರತ.  ರ್ನನತ ಆಗ ಪ್ ರೌಢ ಶನಲನ 
ವಿದ್ನಯಭನಯಸಕ್ನೆಗಿ ರನಜಸನುನದಲಿಿರತವ ಹನಸೆೆಲ್ಚನಲಿಿ ಸೇೆರಿಕ್ೊಂಡೆೇನತ.  ಆ ಹನಸೆೆಲ್ಚನಲಿಿ ಎಲನಿ 
ಜನತಿಯವರತ ಇದಾರತ.  ನನಗ್ ೆಮತಸಿಿಂಮರತ, ದಲಿತ್ರತ ಹನಗೂ ಇತ್ರ ೆಜನತಿಯ ಸುೆೇಹತ್ರಿದಾರತ. 
ರ್ನವಲೆಿರೂ ಒಂದ್ೇೆ ಕಡೆ ಇರತತಿುದ್ೆಾೇವು, ಒಂದ್ೇೆ ತ್ಟೆೆಯಲಿಿ ಊಟ ಮನಡತತಿುದ್ಾೆೇವು.   ನಮಾಲಿಿ ಜನತಿ 
ಎಂಬ ಭೆೇದ-ಭನವ ಇರಲಿಲಿ.   

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಲಹರ್ಚ ಸಿಂಗಚ ಸಿರೊೇಯನರವರೆ, ರನಜಸನಥನದಲಿಿ ಓದಕ್ೊಂಡತ 
ಬಂದತ ಈ ರನಜಯದಲಿಿ ಎರಡತ ಬನರಿ ಎಂ.ಎಲ್.ಸಿ. ಆಗಿ ಆಯೆಯನಗಿದಾೇರಿ ಎಂದರೆ, ನೇವೆೇ 
ಬತದಧವಂತ್ರನಗಿದಾೇರಿ. 
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ಶ್ರೇ ಲಹರ್ಚ ಸಿಂಗಚ ಸಿರೊೇಯನ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಆಗಲೇೆ ರ್ನನತ ಕ್ೆಲವು 
ವಿಚನರದ ಬಗೆ್ೆ ಮನತ್ರ್ನಡತವನಗ ತ್ನವು ಈ ಸದನದಲಿಿರಲಿಲಿ. I am here because of the 
great people of this state of Karnataka.  ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನತ್ೆಯತ ನನುನತು ಇಲಿಿಗ್ೆ 
ಆಯೆ ಮನಡಿ ಕಳುಹಸಿಕ್ೂೆಟ್ಟೆದತಾ, ಆ ಜನರ ಪರ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದತ ನಮಾ ಕತ್ಾವಯವನಗಿದ್.ೆ   
ವಿದ್ನಯಭನಯಸದ ಮೇಲ ೆಚಚೆಾ ಮನಡತವ ಮೊದಲತ ಒಂದ್ೇೆ ಹನಸೆೆಲ್ಚನಲಿಿ ಆ ಮಕೆಳು ಬೆಳೆಯತವಂತ್ೆ 
ಮನಡಬೇೆಕತ.  We may provide free education to SC students, half fee 
concession for OBC and full fee payment from Creamy layer students.   
Irrespective of fee concession, ಅವರತ ಒಂದ್ೇೆ ಹನಸೆೆಲ್ಚನಲಿಿದತಾ ವಿದ್ನಯಭನಯಸವನತು 
ಕಲಿತ್ರೆ ಬಹಳ ಅನತಕೂಲವನಗತತ್ುದ್ೆ.  ಏಕ್ೆಂದರ,ೆ ಅಲಿಿ ಜನತಿಗಳ ಪರಶೆು ಬರತವುದಲಿ.   

Mr. CHAIRMAN:-  Hon’ble member has raised a good point. 

ಶ್ರೇ ಲಹರ್ಚ ಸಿಂಗಚ ಸಿರೊೇಯನ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 1965ರೆ್ೇ ಸನಲಿನಲಿಿ ರ್ನನತ 
ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜಯಕ್ೆೆ ಬಂದ್ೆ.  I lived in Thigalarpet.   ಆಗ ನನಗ್ೆ ಗ್ೌಡರತ ಎಂದರೆೇನತ, 
ಒಕೆಲಿಗ ಎಂದರೆೇನತ ಎಂಬತದತ ಗ್ೂೆತ್ೆುೇ ಆಗತತಿುರಲಿಲಿ.  ರ್ನವು ಎಲನಿ ಜನತಿಯವರೂೆಂದಗೆ್ ಇದ್ೆಾವು.  
ಆದರೆ, ಈ ಬಜೆಟಚನಲಿಿ ಜನತಿಗಳ ಹೆಸರನತು ರೆ್ೂೇಡಿ ನನಗ್ ೆಆಶಚಯಾವನಗಿತ್ತು.  Hon’ble Chief 
Minister Basavaraj Bommai also presented State Budget this year.  He 
is also from socialistic background.   ಮನದರಿಯನಗಿ ಏರ್ನದರೂ ಬದಲನವಣ ೆ
ತ್ರತತ್ನುರೆ ಎಂದತ ಭನವಿಸಿದ್ೆಾೇನತ.  ಆದರೆ, ಅಂತ್ಹ ಬದಲನವಣೆಯನತು ಅವರತ ಮನಡಿರಲಿಲಿ.  ಅದತ 
ಸಹ caste basis ಮೇಲ ೆಇದ್ೆ. ಆಗ್ನಗಿ ಅದನತು ಅಂತಿಮಗ್ೊಳಿಸಬೆೇಕಲಿವೆೇ? ಎಲಿದಕೂೆ board 
ಮನಡಲನಗಿದ್.ೆ Professionals ಯನರತ ಸಲಹೆ ಕ್ೊಟ್ಟೆದ್ನಾರೆ, ಅವರಿಂದ ಸಲಹ ೆಪಡದೆತಕ್ೂೆಂಡತ 
ಕ್ೊರೆ್ ಮನಡಬೇೆಕತ.  ಈ ಸಕ್ನಾರ ಆ ಸಕ್ನಾರವೆಂಬ ಪರಶೆುಯಲಿಿ ಎಲಿಿಯನದರೂ ಸಹ ಈ ವಯವಸೆಥ 
ಕ್ೊರೆ್ ಆಗಬೇೆಕಲಿವೆೇ.  ಮನನಯ ದ್ೆೇವರನಜಚ ಅರಸತರವರತ ಕ್ೇೆವಲ ಎರಡತ ಜನತಿಗಳಿವೆ ಎಂದದಾರತ.  
ಅವರ ಎಲನಿ ಯೇಜರೆ್ಗಳು ಬಡವರ ಪರವನಗಿಯೇ ಇತ್ತು.  ಮನಜಿ ಪರಧನನ ಮಂತಿರಗಳನದ ಡನ. 



125 

                                                                                                                                                  ವಿಪ/17-03-2022   
“ wzÀÄÝ¥ÀrAiÀiÁUÀzÀ ¥Àæw/unedited copy/£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ¼À°è CxÀªÁ ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉUÁV G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀPÀÆqÀzÀÄ 

__________________________________________________________________________________ 

ಮನಮೊೇಹನ್ ಸಿಂಗಚರವರತ ಹೆೇಳಿದ ಮನತ್ನತು ರ್ನನತ ಸಹ quote ಮನಡಲತ ಬಯಸತತ್ೆುೇರೆ್. I 
have a great respect for him. He was an honest Prime Minister and 
Finance Minister.  Former PM Manmohan Singh had said that the first 
right over the resources of the Country is of Muslims.  I still cannot 
understand that, how a Prime Minister can make such statement?  
ಅವರತ ಬಡವರತ ಇರಬಹತದತ.  ಯನರತ ಬಡವರತ ಇರತತ್ನುರ ೆ ಅವರಿಗೆ್ resources ನತು 
ಹಂಚೊೇಣ.  ಇದನತು ರ್ನನತ ಒಪತಪತ್ೆುೇರ್.ೆ   ಇದನತು ಅವರತ ಮನತ್ರ್ನಡಬೇೆಕ್ೆೇ? ಇದನತು ಯನರತ 
objection ಮನಡಲಿಲಿ.  I do not want to debate to lower level.  As, I have 
to many things to speak on the lacunas of the budget. (ಗ್ೊಂದಲ) ಯನರತ 
ಬಡವರಿದ್ನಾರ,ೆ ಅವರಿಗೆ್ ನೇಡೊೇಣ.  ಜನತಿಗ್ ೆ schemes ಮನಡತವುದತ ಹನಗೂ ಬೂೆೇಡಚಾ 
ಮನಡತವುದತ… ಜನತಿ ಮೇಲೆ ಬಜೆಟಚ ನೇಡಿದರೆ, ಅದನತು ಕ್ೊರೆ್ಗ್ೂೆಳಿಸತವವರತ ಯನರತ? ಈ 
ಮರ್ೆಯತ ಚಿಂತ್ಕರ ಚನವಡಿಯನಗಿದತಾ, ಸಂಪೂಣಾವನಗಿ ಜನತಿ ಮೇಲೆ ಚಚೆಾ ಮನಡಿ, ಅದಕ್ೆೆ 
ಅಂತಿಮ ಕ್ನಣಿಸಲಿಲಿವೆಂದರ,ೆ ಎಲಿಿಯವರೆಗ್ ೆ ಮತಟೆಬಹತದತ? ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಸಹ ಕರಮ 
ತ್ೆಗೆ್ದತಕ್ೂೆಳಿಬೇೆಕತ.  ಮನಜಿ ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಗಳನದ ಮನನಯ ಕ್ನಗ್ೂೆೇಡತ ತಿಮಾಪಪನವರತ ಈ 
ಸದನದಲಿಿ ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂೆಂಡತ ಮನತ್ರ್ನಡತವ ಸಂದಭ್ಾದಲಿಿ ರ್ನನತ ಏರ್ನದರೂ ತ್ಪಿಪತ್ಸಥ ಅಧಿಕ್ನರಿ 
ಮೇಲ ೆ ಕರಮ ತ್ೆಗೆ್ದತಕ್ೂೆಂಡರೆ, ಅವರತ ಜನತಿಯರ್ನುದ್ನರವನಗಿಟತೆಕ್ೊಂಡತ ಬೇೆರ ೆ ಬೆೇರ ೆ ಕ್ನರಣಕ್ೆೆ 
ಕರ ೆಮನಡತತ್ನುರ ೆಎಂದತ ಹೆೇಳಿದಾರತ. ರ್ನನತ ಬಳೆಗ್ನವಿ ಅಧಿವೆೇಶನದಲಿಿ ಒಂದತ ಸಂಗತಿ ಕತರಿತ್ತ 
ರ್ನಚಿಕ್ ೆಹನಗೂ ದತಂಖ್ವನತು ಸಹ ಪಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ Corrupt officer ಮೇಲ ೆಚಚೆಾ ಮನಡಿದ್ನಗ, I 
do not want to name anyone.  ನಮಾ ಪ್ನಟ್ಟಾಯ ಒಬಬ ಹರಿಯ ಸದಸಯರತ ಬಂದತ, 
ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ ಡನ|| ವೆೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣಸನಾಮಿಯವರತ ಇದತಾ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಚಚಾೆ 
ಮನಡಬೇೆಡಿ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದರತ. ರ್ನನತ ಏತ್ಕ್ೆೆ ಉದ್ನಹರಣೆಯನತು ನೇಡತತಿುದ್ೆಾೇರೆ್ ಎಂದರೆ, ಒಂದತ 
ಉದ್ನಹರಣೆಯಿಂದ politics ಕ್ನಣಿಸಬಹತದ್ೆಂದತ ಹೆೇಳುತಿುದ್ಾೆೇರೆ್.  ಹನಗ್ನಗಿ ಅದಕ್ೆೆ ಎಲಿರೂ 
ಕ್ನರಣಕತ್ಾರತ.  
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(421) 17.03.2022/1.40/ಎಸ್ಚಕ್-ೆಕ್ೆಎಸ್ಚ                   (ಸಭನಪತಿಯವರ  ಉಪಸಿಥತಿ) 

SRI LAHAR SINGH SIROYA (contd.):- 

All the parties are responsible for defending the corrupt officials based  
on Caste.   ಅಭಿವೃದಧಗ್ನಗಿ ಹಣವನತು ಕ್ೊಡತತ್ುೆೇವೆ. ಅಭಿವೃದಧಗ್ೆ ಕ್ೊಟೆಂತ್ಹ ಹಣ  ಶೆೇಕಡ 90 
ರಷತೆ ಭನಗ ಹಗರಣವನಗತತ್ುದ್ೆ.  ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳಿಗ್ೆ ಯನರೂ ಕ್ೆೇಳುವವರತ, ಹೆೇಳುವವರಿಲಿದಂತ್ನಗಿದೆ್. 
ಯನರತ ಯನರರೆ್ೂುೇ chairman ಆಗಿ ಮನಡಿಬಿಡತತ್ೆುೇವೆ. ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ತ್ನವು 
ಕೂಡ ಒಂದತ ಭ್ರವಸ ೆಸಮಿತಿಗ್ ೆಆಧಯಕ್ಷರನಗಿದಾರಿ. ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯಲಿಿ ಇಂತ್ಹ ಹಗರಣಗಳ  ಬಗೆ್ೆ 
ಸನಕಷತೆ ಬನರಿ ಚಚೆಾಯನಗಿದ್ೆ. ಭ್ರಷ್ನೆಚನರ ಮನಡಿದ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಕರಣ ದ್ನಖ್ಲನಗಿದಾರೂ 
ಕೂಡ, ಅವು ಇಪಪತ್ತು ವಷಾಗಳಿಂದ ಇತ್ಯಥಾವನಗದ್ೇೆ ಹನಗೆ್ಯೇ ಉಳಿದತಕ್ೊಂಡಿದ್.ೆ ಆ ಕ್ೆೇಸ್ಚಗಳು 
ಏರ್ನಗಿದೆ್ ಎಂದತ ಕ್ೆೇಳಿದರೆ,  ಲೊೇಕ್ನಯತಕುಕ್ೆೆ ಕಳುಹಸಿದೆ್ಾೇವೆ ಮತ್ತು ಬೆೇರ ೆ ಕಡ ೆ ಕಳುಹಸಿದೆ್ಾೇವೆ; 
ಅದರ ಬಗೆ್ೆ ವಿಚನರಣೆ ಮನಡತತಿುದ್ೆಾೇವೆಂದತ ಹೆೇಳುತ್ನುರೆ. ಅವುಗಳನತು ಇತ್ಯಥಾ ಮನಡಿ, ತಿೇಮನಾನಕ್ೆೆ 
ಬಂದಲಿ. ಪರತಿಯಂದತ corporate sectors ಸಹ… ಎಲಿವು ಸಹ ನಷೆದಲೆಿೇ ಇವೆ. ಆ 
ತ್ರಹವನಗಿರತವುದರಿಂದ ಲೂಟ್ಟ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಅವಕ್ನಶ ಮನಡಿಕ್ೊಡತತಿುದ್ಾೆೇವಯೆೇ ವಿನಃ ಬಡವರತ 
ಮನತ್ರ ಉದ್ನಧರವನಗತವುದಲಿ. ಇದತ  ಜನತಿ ಆಧನರದ ಮೇಲೆ ಮನಡಿರತವಂತ್ಹ ಬಜೆಟಚ. ಇದತ 
ಕ್ೊರೆ್ಯನಗಬೆೇಕ್ೆಂದರೆ, ಮನನಯ ಸದಸಯರೆಲಿರೂ ಕೂಡ ಇದಕ್ೆೆ ಕ್ೈೆಜೊೇಡಿಸಬೆೇಕತ. ಅದಕ್ೆೆ ೧೧೦ 
ವಷಾವನದರೂ….  We must give a new dimension to the nation.  ಹೆೇಗ್ ೆಕ್ೆಲಸ 
ಮನಡಬೇೆಕತ?  

ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಕರೂೆೇರ್ನ ಸಮಯದಲಿಿ, covid management ಕತರಿತ್ತ ಈ  
ಬಜೆಟಚಗೆ್ ನೂರಕ್ೆೆ ನೂರರಷತೆ ರ್ನನತ ಬೆಂಬಲವನತು ಸೂಚಿಸತತ್ೆುೇರ್ೆ. ಸರ್ನಾನಯ ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಯವರತ 
ಬಹಳ ತ್ನಳಾೆ, ಮತ್ತು ಚಿಂತ್ರ್ೆಯಿಂದ, fiscal discipline ನತು plan ಮನಡಿ, ಚಚೆಾ ಮನಡಿ 
ಒಳೆಿಯ ಬಜೆಟಚನತು ಕ್ೂೆಟ್ಟೆದ್ನಾರ.ೆ He has given the reasonable budget in the 
current situation.  ಬೆೇರ ೆಬೆೇರ ೆsteps ನತು ತ್ೆಗೆ್ದತಕ್ೂೆಳಿಬಹತದ್ನಗಿತ್ತು. ಅವರಿಗೆ್ ಆ ಧೆೈಯಾ 
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ಬಂದಲಿ, as it is compulsory in Government. The structure of the House 
is like that.  No government or Chief Minister can work with his will 
power.    ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅದತ ಕರೂೆೇರ್ನ ಮನಯರೆ್ೇಜಚಮಂಟಚ ಹೆೇಗ್?ೆ ಈ ಜಮತಾ-
ಕ್ನಶ್ೀರ ಎಂದರೆ ಜಮತಾ-ಕ್ನಶ್ೀರವೇೆ ಅಲಿ. I am not talking about the Kashmir 
Files.  I am talking about the Budget proposals for Jammu and 
Kashmir.   ಬಜೆಟಚ ಕ್ೊಟ್ಟೆದಾೇರನ. ಆ ಬಜೆಟಚನಲಿಿ ಕ್ೊೇವಿಡಚ ಮನಯರೆ್ೇಜಚಮಂಟಚಗೆ್ 
ಸಂಬಂಧಪಟೆಂತ್ ೆಕ್ೂೆಟ್ಟೆರತವ ಅನತದ್ನನದ ಒಂದ್ೇೆ ಒಂದತ ಪ್ನಯರನವನತು ಓದತತ್ೆುೇರ್.ೆ ಆದರೆ ಇದರಲಿಿ 
ನನು ರನಜಕೇಯವಲಿ. ಕ್ೊೇವಿಡಚ-೧೯ ಗೆ್ ಸಂಬಂಧಪಟೆಂತೆ್ ಓದತತ್ೆುೇರೆ್.  The relevant 
portion of Budget proposals for Jammu and Kashmir for 2022-23 
reads as follows; 

 “The education department has been allocated the 
highest Rs 11,832.77 crore followed by Rs.10,831.18 crore for the 
home department (for Jammu & Kashmir)  

COVID Management- Jammu and Kashmir has emerged as 
a model for the entire country in the management of the COVID 
19 pandemic.  With 100% vaccination of the eligible population, 
Union Territory of J&K has crossed the 20 million vaccine dose 
mark.  The vaccination in respect of 15-17 age group has been 
started all across the Union Territory and 100% target will be 
achieved soon. Two 500 bedded hospitals were setup by DRDO 
in Jammu and Srinagar to fight covid-19 pandemic. 

Government of India and Government of Jammu and 
Kashmir are taking serious efforts to accelerate the pace of 
development in the Union Territory of Jammu and Kashmir.” 
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ನನಗ್ ೆಬಹಳ ರೆ್ೂೇವನಗಿ, ಅಳು ಬರತತ್ುದ್ೆ. ಜಮತಾ-ಕ್ನಶ್ೀರದಲಿಿ ಇಪಪತ್ತು ವಷಾಗಳನದರೂ 
ಪರಿಶ್ಷೆ ಜನತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶ್ಷೆ ಪಂಗಡಗಳಿಗ್ೆ ಯನವುದ್ೆೇ ಸವಲತ್ುನತು ನೇಡಿಲಿ. ಈ ನಮಾ ಸಕ್ನಾರ 
ಬಂದ ಮೇಲೆ reservation ಕ್ೊಟ್ಟೆದ್ನಾರೆ. ಆಗ ಅವರತ ರೆ್ೂೇವುಪಟ್ಟೆದಾರತ, ಈಗ ಅವರತ ರೆ್ೂೇವು 
ಪಡಬೆೇಕ್ನಗಿಲಿ.  

 ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರೆ್ೂೇವು ಪಡಬೆೇಕ್ನಗಿರತವ ವಿಚನರವನತು ಹೆೇಳುತ್ೆುೇರ್.ೆ ನರ್ುೆ 
ನಮಾ ಸುೆೇಹತ್ರತ ಒಬಬ ಹೆಣತಣಮಗಳ ಬಗೆ್ೆ ಹೆೇಳಿದರತ. ಆ ಹೆಣತಣಮಗಳ ಹೆಸರನತು ಇಲಿಿ ಹೆೇಳುವುದಕ್ೆೆ 
ಹೊೇಗತವುದಲಿ. ಅವರ ಹೆಸರನತು ಹೆೇಳಿದರೆ, ನನು ಸಮಯವನತು ಅವರತ  ತ್ೆಗೆ್ದತಕ್ೊಂಡತ 
ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕ್ೆೆ ನಂತ್ತಬಿಡತತ್ನುರ.ೆ ಆಗ ರ್ನನತ yield ಆಗಬೇೆಕ್ನಗತತ್ುದ್ೆ.  ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ತ್ನವು ಒಂದತ ವಿಚನರವನತು ಕ್ೆೇಳಿದರ,ೆ ರ್ನವಲೆಿರೂ ರೆ್ೂೇವು ಪಡಬೆೇಕ್ನಗತತ್ುದ್ೆ. 
ಮೂವತ್ತು ವಷಾಗಳ ಮತಂಚೆ ರೆ್ೂೇವು ಪಟ್ಟೆದಾರೆ, ಸಮನಜಕ್ೆೆ ಈ ತ್ರಹ ಪರಿಸಿಥತಿ ಬರತತಿುರಲಿಲಿ.  ಆ 
ಹೆಣತಣ ಮಕೆಳಿಗ್ೆ ಆ ತ್ರಹ ಆಗತತಿುರಲಿಲಿ. ಶ್ರೇಮತಿ ಸುೆೇಹಲತ್ನ ರಡೆಿಾ ಎನತುವವರ ಬಗೆ್ೆ  
ಜ್ಞನಪಕವಿದ್ೆಯನ ಅಥವನ ಮರೆತಿದಾೇರನ? ಶ್ರೇಮತಿ ಸುೆೇಹಲತ್ನ ರಡೆಿಾ ಎಂಬತವವಳನತು Emergency 
ನಲಿಿ ಎರಡತ ವಷಾಗಳ ಕ್ನಲ ಜೆೈಲಿನಲಿಿ ಹನಕ, ಅವರನತು torcher ಮನಡಿ, she died in the 
jail.  ಅದನತು ಕ್ೇೆಳಿದರೆ, ರೆ್ೂೇವು ಪಡತವಂತ್ನಗತತ್ುದ್ೆ. ಇಂತ್ಹ ಎಷತೆ ಹೆಣತಣಮಕೆಳಿಗ್ೆ ಏರೆ್ೇರ್ಲೆನಿ 
ರೆ್ೂೇವು ಕ್ೂೆಟ್ಟೆದ್ನಾರೆಂಬ ಬಗ್ೆೆ ರ್ನನತ ಇಲಿಿ ಚಚೆಾ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಹೂೆೇಗತವುದಲಿ.  ನಮಾ ಕರ್ನಾಟಕ 
ರನಜಯದ ನಟ್ಟಯನಗಿರತವಂತ್ಹ ಶ್ರೇಮತಿ ಸುೆೇಹಲತ್ನ ರಡೆಿಾ ಎನತುವವರತ ಯನವ ಮಟೆಕ್ೆೆ acting 
ಮನಡಿದರತ ಎಂಬ ಬಗೆ್ೆ ಹೆೇಳಬೆೇಕ್ನಗಿಲಿ. ಅದಕೆಂತ್ ಜನಸಿು ತ್ಮಗ್ೆಲಿರಿಗೂ ಗ್ೂೆತಿುದ್ೆ. ಆಗ ರೆ್ೂೇವು 
ಪಡಬೆೇಕ್ನಗಿರತವಂತ್ಥದಾರ ಬಗೆ್ೆ ರ್ನನತ ಹೆೇಳುತಿುದ್ೆಾೇರ್ೆಯೇ ಹೂೆರತ್ತ, ಈಗ ರೆ್ೂೇವು 
ಪಡಬೆೆೇಕ್ನಗಿರತವುದತ ಯನವುದೂ ಇಲಿ. ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, I will come to 
education.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಸದಸಯರೆೇ, ತ್ಮಗ್ ೆ ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಎಷತೆ ಸಮಯನವಕ್ನಶ 
ಬೆೇಕ್ನಗತತ್ುದ್ೆ. 
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ಶ್ರೇ ಲಹರ್ಚ ಸಿಂಗಚ ಸಿರೊೇಯನ:-  ನನುದತ ಆ ಪಕ್ಷ ಅಲಿ, ಈ ಪಕ್ಷ ಅಲಿ.  ನನುದತ 
ಮದಯದಲಿಿರತವ ಪಕ್ಷ. 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಅದತ ಹೆೇಗ್ ೆಆಗತತ್ುದ್?ೆ 

ಶ್ರೇ ಆರ್ಚ.ಬಿ. ತಿಮನಾಪೂರ (ವಿಧನನಸಭೆಯಿಂದ ಚತರ್ನಯಿತ್ರನದವರತ):-   ಮನನಯ 
ಸದಸಯರತ ಆ ಕಡಯೊ ಇಲಿ, ಈ ಕಡಯೊ ಇಲಿ. ಅವರತ ಒಂದ್ೇೆ ಕಡೆ ಎಂದತ ಹೆೇಳುವಂತ್ಹದತಾ. 

ಶ್ರೇ ಲಹರ್ಚ ಸಿಂಗಚ ಸಿರೊೇಯನ:- ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್ಷೇೆತ್ರ ಮತ್ತು ಸಥಳಿೇಯ ಸಂಸೆಥಗಳ ಕ್ಷೆೇತ್ರದಂದ 
ಸದಸಯರತ ಆಯೆಯನಗಿ ಬಂದದ್ನಾರ.ೆ ನನುನತು ಕ್ನಂಗ್ರೆಸ್ಚ ಮತ್ತು ಬಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಇವೆರಡತ ಪಕ್ಷಗಳು 
ಆಶ್ೇವನಾದ ಮನಡಿ, ಇಲಿಿಗ್ ೆ ಆಯೆ ಮನಡಿ ಕಳುಹಸಿದ್ನಾರೆ.  ರ್ನನತ  ಆ ಪಕ್ಷದ  ಮತ್ತು ಈ ಪಕ್ಷದ 
ಪರವನಗಿ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಲಿ. ಈಗ ಸದನದಲಿಿ ಮನನಯ ಶ್ರೇಕಂಠೆೇಗ್ೌಡರತ ಇಲಿ. ಮನನಯ 
ಮರಿತಿಬೆಬೇಗ್ೌಡರತ, ಡನ. ವೆೈ.ಎ. ರ್ನರನಯಣಸನಾಮಿಯವರತ ಶ್ಕ್ಷಕರ ಸಂಬಳದ ಬಗೆ್ೆ 
ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ನುರೆ. ಹೌದತ, ನಜವನಗಲೂ ಕೂಡ ಮನತ್ರ್ನಡಬೆೇಕ್ನಗಿದೆ್.  ಏಕ್ೆಂದರ,ೆ ರ್ನವು 
ಶನಲೆಯಲಿಿದ್ನಾಗ, ಶ್ಕ್ಷಕರನತು ದ್ೆೇವರ ಸಮನನವನಗಿ ಕ್ನಣತತಿುದ್ೆಾವು.  ಶ್ಕ್ಷಕರ ಮತಂದ್ ೆ ರ್ನವು  
ಹೊರಗಡೆ ಎಲಿಿಯೂ  ಒಂದತ ವೆೇಳೆ ಹೂೆರಗಡೆ ಆಕಸಿಾಕವನಗಿ ಕ್ನಣಿಸಿಕ್ೂೆಳುಿತಿುರಲಿಲಿ. ಅವರನತು 
ರೆ್ೂೇಡಿದರ ೆ ಕೂಡಲೇೆ ಮರೆ್ಗ್ ೆ ಓಡಿ ಹೂೆೇಗತತಿುದ್ೆಾವು. ರ್ನವಲೆಿ ಸಕ್ನಾರಿ ಶನಲೆಯಲಿಿ ಓದದವರತ. 
ನಮಾ ಮಕೆಳಿಗ್ೆ ವಷಾಕ್ೆೆ ಶನಲೆಯ ಶತಲೆ ಆರೂಕ್ನಲತ ರೂಪ್ನಯಿಗಳು ಇರತತಿುತ್ತು. My son did 
his schooling in Bangalore.  ಐದತ ರೂಪ್ನಯಿ ಶತಲೆವನದರೆ, ಉಳಿದ ಒಂದ್ನೆಲತ 
ರೂಪ್ನಯಿಗಳು ಇನುತ್ರ ಶತಲೆ ಇರತತಿುತ್ತು. ಆಗ ಇಷ್ೊೆಂದತ fees ಇರಲಿಲಿ. ಸಕ್ನಾರಿ ಶನಲೆಯಲಿಿ 
ಗತಣಮಟೆ ಶ್ಕ್ಷಣ ಕ್ೊಡತವುದತ ನಮಾಲಿರ ಕತ್ಾವಯವಲಿವೆೇ? ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್ೆೇತ್ರದಂದ ಆಯೆಯನಗಿ 
ಬಂದಂತ್ಹ ಪರತಿನಧಿಗಳನದ ತ್ನವು  ಶ್ಕ್ಷಕರ ಬಗೆ್ೆ ಹೂೆೇರನಟ ಮನಡತತಿುೇರಿ.  

ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಮತ್ತು ರನಜಕ್ನರಣಿಗಳು ಶನಮಿೇಲನಗಿ ಏನತ ಮನಡತತ್ನುರೆಂದರ,ೆ 
infrastructure ಗೆ್ ಹಣವನತು allot ಮನಡಿ, ಅದರ ಕ್ೆಲಸವನತು ಬೆೇಗ ಬೆೇಗ ಮತಗಿಸಿ ಎಂದತ 



130 

                                                                                                                                                  ವಿಪ/17-03-2022   
“ wzÀÄÝ¥ÀrAiÀiÁUÀzÀ ¥Àæw/unedited copy/£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ¼À°è CxÀªÁ ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉUÁV G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀPÀÆqÀzÀÄ 

__________________________________________________________________________________ 

ಹೆೇಳುತ್ನುರ.ೆ ಏಕ್ೆಂದರ,ೆ ಕಟೆಡಗಳ ಕ್ನಮಗ್ನರಿಯನತು ಮತಗಿಸಿದರ,ೆ ಅದರಲಿಿ ಹಣವನತು 
ಲಪ್ನಟನಯಿಸಬಹತದತ. ಪ್ನತ್ರೆಗಳ ಖ್ರಿೇದಯಲಿಿ ಹಣವನತು ಲಪ್ನಟನಯಿಸಬಹತದತ. ಹಣವನತು ಬೆೇಗ 
allot ಮನಡಿ ಎಂದತ ಹೇೆಳುತ್ನುರೆ.  ಆದರ,ೆ ಗತಣಮಟೆದ ಶ್ಕ್ಷಣದ ಬಗೆ್ೆ ಯನರೂ ಕೂಡ ಚಚಾೆ 
ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಹೂೆೇಗತವುದಲಿ. ಇದರ ಬಗ್ೆೆ ರೆ್ನಪಿಸಿಕ್ೂೆಂಡರ ೆ ತ್ತಂಬನ ರೆ್ೂೇವನಗತತ್ುದ್ೆ. I am 
telling this with deep anxious. I am not blaming any political party. 
ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ತ್ನವು ಮನಸತಸ ಮನಡಬೇೆಕತ. ಇದರ ಬಗೆ್ೆ ಒಂದತ ಚಚೆಾಯನಗಬೆೇಕತ. 
ಸಕ್ನಾರಿ ಶನಲೆಗಳನತು ಹೆೇಗ್ ೆ ಅಭಿವೃದಧ ಮನಡಬೆೇಕತ ಎಂಬ ಬಗೆ್ೆ ಚಿಂತ್ರ್ ೆ ನಡಯೆಬೆೇಕತ. 
ಇಲಿವನದರೂ  ಬಡವರತ ಎಲಿಿಗ್ೆ ಹೊೇಗಬೆೇಕತ? So, that we can provide quality of 
education for the children of the State.  ರ್ನನತ ಕೂಡ ಶನಮಿೇಲನಗಿದ್ೆಾೇರ್.ೆ ಏಕ್ೆಂದರ,ೆ   
ನಮಾಗಳ ಕೃಪ್ೆಯಿಂದ  ಬಂದದ್ೆಾೇರ್.ೆ What about the poor people? ದ್ೆೇವರ ಅಣೆಗೂ 
ನನಗೆ್ ತ್ತಂಬನ ರೆ್ೂೇವನಗತತ್ುದ್ೆ. ಏಕ್ೆಂದರ ೆರ್ನವು ಬಹಳ ವಷಾಗಳಿಂದ ಇದ್ೆಾೇವೆ.  My father 
was earning Rs.105 per month.   ಆ ಸಂದಭ್ಾದಲಿಿ ಶ್ಕ್ಷಣ ಇಷತೆ  expensive 
ಆಗಿದಾರ,ೆ ನಮಾ ಶ್ಕ್ಷಣ ಹೆೇಗ್ ೆ ನಡಯೆತತಿುತ್ತು? ಆದರ ೆ ಈಗ ಬಡವರ ಪರಿಸಿಥತಿ ಏನತ?  ಮನನಯ 
ಸಲಿೇಂರವರೇೆ ತ್ನವು ಇದನತು ಗಮನಬೆೇಕತ. ರ್ನನತ ಒಂದತ ಉದ್ನಹರಣೆಯನತು  
ಹೆೇಳಬಯಸತತ್ುೆೇರೆ್.  ಶ್ರೇ ಎ.ಪಿ.ಜೆ. ಅಬತಾಲ್ ಕಲನಂರವರತ ಶ್ಕ್ಷಣ ಪಡದೆರತವುದರಿಂದ ನಮಾ ದ್ೆೇಶದ 
ಬಡ ಜನರಿಗ್ ೆಶ್ಕ್ಷಣಕ್ೆೆ ಹಚೆಿಚನ ಕ್ೊಡತಗ್ೆಯನತು ನೇಡಿದ್ನಾರೆ. ಅದ್ೆೇ ರಿೇತಿ ಹೆಣತಣ ಮಕೆಳಿಗ್ೆ…. Dr. 
APJ Abdul Kalam a single person took nation to great heights.   ಡನ|| 
ಎ.ಪಿ.ಜೆ. ಅಬತಾಲ್ ಕಲನಂರವರಂತ್ಹವರತ ನೂರತ ಜನ ಇದಾದಾರ,ೆ ಈ ದ್ೆೇಶ ಏರ್ನಗತತಿುತ್ತು? ಇದರಲಿಿ 
talent ಒಂದ್ೆೇ ಅಲಿ, ಅವರತ ಅಪರತಿಮ ದ್ೇೆಶಭ್ಕುರನಗಿದಾರತ.  I have lived in Bamboo 
Bazaar. I know the integrity of Muslims.  ಅವರತ ಎಷ್ೊೆಂದತ ಕಷೆಪಟತೆ ಶರಮವನತು 
ವಹಸತತ್ನುರ.ೆ ಕ್ೆಲವು ಪರಸಂಗಗಳಿಂದ ಹನಳನಗತತ್ುದ್ೆ.  ಈ ರಿೇತಿ ಪರತಿನಧಿಗಳು ಹಣವನತು ಲೂಟ್ಟ 
ಮನಡಿದರೆ ಹೆೇಗ್.ೆ  ಅದತ ಎಲಿರಿಗೂ ತಿಳಿದರತವ ವಿಷಯ. ಮತಸಿಿಂ ಬಡವರ ಜೊತ್ೆ ರ್ನವಿದ್ಾೆೇವೆ. 
ಶ್ರೇಮಂತ್ ಮತಸಿಿಂ ಬಗೆ್ೆ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುೇರಿ.  ಶ್ರೇ ಸಲಿೇಂ ಆಹಮದ ಅವರಿಗೆ್ ಇಲಿಿಯ ತ್ನಕ ಏತ್ಕ್ೆೆ 
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ಅವಕ್ನಶ ಸಿಕೆಲಿ? ಮತಸಿಿಂ ವಿದ್ನಯಥಿಾನ ಬತಶನರ ಮತಿನ್ ಎಂಬ ಹೆಸರತ ಗೆ್ೂತಿುದ್ೆಯನ. ಅವರಿಗ್ ೆ
ವಿ.ಟ್ಟ.ಯತ.ನಲಿಿ ಹದರ್ನರತ ಚಿನುದ ಪದಕ ಸಿಕೆದ್ೆ. Bushra Mateen is a 22-year-old 
civil engineering graduate from SLN College of Engineering, Raichur.  
She holds a bachelor’s degree in Civil Engineering; she has won 16 gold 
medals, winning first place in 16 different categories. She has secured 
16 gold medals, the highest won by a student from Visvesvaraya 
Technological University.   

 (ಮತಂದತ) 
(422) 17-03-2022 1.50 ಟ್ಟಸಿಹೆರ್ಚ-ಕ್ೆಎಸ್               (ಸಭನಪತಿಯರವರ ಉಪಸಿಥತಿ) 

(ಗ್ೊಂದಲ) 
ಶ್ರೇ ಲಹರ್ ಸಿಂಗ ಸಿರೊೇಯನ (ಮತಂದತ):-   
ಡನಕೆರ್ಚ ಸನಹೆೇಬರೆೇ, don’t distract me. Already I am poor in speaking.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಲಹರ್ ಸಿಂಗ ಸಿರೊೇಯನ ರವರತ ಮನತ್ರ್ನಡಲಿ ಬಿಡಿ. 
ಶ್ರೇ ಲಹರ್ ಸಿಂಗ ಸಿರೊೇಯನ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, she has secured 16 

gold medals the highest won by a student from Visveswaraya 
Technological University  - at the university’s 21st Annual Convocation 

program which was held on March 10th at the campus of Jnanasangama.  

Bushra Mateen, with 16 gold medals, would have created a new record, 

which is the first record in the history of VTU.  The Chancellor of the 

University has said that to date the record for the maximum number of 
gold medals won was 13.  ಇಂತ್ಹ ಮತಸಿಿಂ ಹೆಣತಣ ಮಕೆಳು ಕೂಡ ಇದ್ನಾರ.ೆ  
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ಶ್ರೇ ಸಲಿೇಂ ಅಹಮದ (ಸಥಳಿೇಯ ಸಂಸೆಥಗಳ ಕ್ಷೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ 
ಲಹರ್ ಸಿಂಗ ಸಿರೊೇಯನ ರವರೆೇ, ತ್ನವು ಏಕ್ೆ ಅಲಿಿ ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂೆಂಡಿದಾೇರಿ, ನೇವು ಈ ಕಡ ೆಬನು. 
ʻಸಬ ಕ್ನ ಸನಥ, ಸಬ ಕ್ನ ವಿಕ್ನಸ್ʼ ಎಂದತ ಹೇೆಳುತಿುದ್ನಾರಲನಿ. ಎಲಿಿದ್ೆ ವಿಶನಾಸ, ಎಲಿಿದ್ೆ ವಿಕ್ನಸ?  
ಅರ್ನಯಯ ಮನಡತತಿುದ್ನಾರೆ.  ನೇವು ಅಲಿಿ ಇರಬೇೆಡಿ, ಇಲಿಿಗ್ೆ ಬನು. 

(ಗ್ೊಂದಲ) 
 ಶ್ರೇಮತಿ ಭನರತಿ ಶೆಟ್ಟೆ (ರ್ನಮನದ್ೆೇಾಶನ ಹೊಂದದವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 
ಕ್ನಂಗ್ೆರಸ್ಚನವರ ಪ್ನಟ್ಟಾಯಿಂದ ಲಹರ್ಚ ಸಿಂಗಚ ಸಿರೊೇಯನ ರವರಿಗ್ ೆಒಳೆಿಯದ್ನಗಿಲಿ. (ಗ್ೊಂದಲ) 
ಇತಿುೇಚೆಗ್ ೆ ರ್ನವು ತ್ಲನರ್ಚ ಪದಾತಿಯನತು ಜನರಿಗ್ೆ ತ್ಂದ್ೆವು. ಆ ಮತಸಿಿಂ ಹಣೆತಣ ಮಕೆಳು ಕಣಿಣೇರತ 
ಹನಕತತಿುದಾರತ. ರ್ನವು ಆ ತ್ಲನರ್ಚ ಪದಧತಿಯನತು ನಲಿಿಸಿದ್ೆಾೇವೆ. ಮನನಯ ಸಲಿೇಂ ಅಹಮದಚ ರವರತ 
ಬೆೇಕ್ನದರೆ ಇಲಿಿಗ್ೆ ಬರಬೇೆಕತ. 

ಶ್ರೇ ಲಹರ್ ಸಿಂಗ ಸಿರೊೇಯನ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅಕೆ ಒಂದತ ನಮಿಷ. ರ್ನನತ 
ಅವರಿಗೆ್ ಯಿೇಲ್ಾಚ ಆಗಿದ್ಾೆೇರ್ೆ. Because, I have got respects for Sri Saleem 
Ahmed.  ಅದಕ್ೆೆ ಮನನಯ ಸಲಿೇಂ ಅಹಮದಚ ರವರತ ಮನತ್ರ್ನಡಿದರತ. He has given a 
good point.  ರ್ನನತ ಖ್ಂಡಿತ್ವನಗಿಯತ ಬರತತ್ೆುೇರೆ್. I will tell you.  

(ಗ್ೊಂದಲ) 
ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಯನವ ಸದಸಯರತ ಮನತ್ರ್ನಡಬೆೇಡಿ, ಮನನಯ ಲಹರ್ ಸಿಂಗ 

ಸಿರೊೇಯನ ರವರತ ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ನುರೆ.  
ಶ್ರೇ ಲಹರ್ ಸಿಂಗ ಸಿರೊೇಯನ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಏಕ್ೆಂದರ ೆಕಪಿಲ್ಚ ಸಿಬಲ್ಚ 

ಅವರ ಒಂದತ ಸೆೆೇಟಚಮಂಟಚ ಟ್ಟಾಟರ್ಚನಲಿಿ ಬಂದದ್ೆ. ಅದನತು ತ್ನವು ರೆ್ೂೇಡಬಹತದತ. It reads: 
“Leadership in cuckoo land….  I want a Sab ki Congress.  
Some want a Ghar ki Congress.” 

ಸಬಚ ಕ ಕ್ನಂಗ್ೆರಸ್ಚ ಆದಲಿಿ  ಖ್ಂಡಿತ್ವನಗಿಯೂ ರ್ನನತ ಅವರ ಹತಿುರ ಹೂೆೇಗತತ್ೆುೇರೆ್. ಅದನತು ಅವರತ 
ಏಕ್ೆ ಹೆೇಳಿದ್ನಾರೆಂದರ.ೆ . . 
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ಶ್ರೇ ಆರ್ಚ.ಬಿ.ತಿಮನಾಪೂರ (ವಿಧನನ ಸಭೆಯಿಂದ ಚತರ್ನಯಿತ್ರನದವರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಲಹರ್ಚ ಸಿಂಗಚ ಸಿರೊೇಯನ ರವರೆೇ, ಮನನಯ ಎಲ್ಚ.ಕ್.ೆಅಡನಾಣಿಯವರತ 
ಏನತ ಹೆೇಳಿದ್ನಾರೊೇ ಅದನೂು ಹೆೇಳಿಬಿಡಿ. 

(ಗ್ೊಂದಲ) 
ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಲಹರ್ ಸಿಂಗ ಸಿರೊೇಯನರವರನತು ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಬಿಡಿ. 
ಶ್ರೇ ಲಹರ್ ಸಿಂಗ ಸಿರೂೆೇಯನ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಕಪಿಲ್ಚ ಸಿಬಲ್ಚ 

ರವರತ ಟ್ಟಾಟರ್ಚನಲಿಿ “Leadership in cuckoo land….”ಚ ಚ ಎಂದತ ಹೇೆಳಿದ್ನಾರ.ೆ  I don’t 
know what is the meaning of ‘cuckoo land’.ಚ ಚ ಮತಂದತವರದೆತ ಅವರತ ಏನತ 
ಹೆೇಳಿದ್ನಾರೆಂದರೆ:ಚ“I want a Sab ki Congress. Some want a Ghar ki Congress.”ಚಚ
ಈ ರಿೇತಿ ಕಪಿಲ್ಚ ಸಿಬಲ್ಚರವರತ ಮೊರೆ್ು ಟ್ಟಾೇಟಚ ಮನಡಿದ್ನಾರೆ.  

(ಗ್ೊಂದಲ) 
ಶ್ರೇ ಆರ್ಚ.ಬಿ.ತಿಮನಾಪೂರ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೆೇ, ಮನನಯ ಲಹರ್ಚ ಸಿಂಗಚ ಸಿರೊೇಯನ 

ರವರೆೇ, ಮನನಯ ಎಲ್ಚ.ಕ್.ೆಅಡನಾಣಿಯವರತ ಏನತ ಸೆೆೇಟಚಮಂಟಚ ಕ್ೊಟ್ಟೆದ್ನಾರೆ, ಅದನೂು ಹೆೇಳಿ.  
 (ಈ ಹಂತ್ದಲಿಿ ಆಡಳಿತ್ ಪಕ್ಷದವರತ ಹನಗೂ ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದವರತ ಒಮಾಲೆ ಎದತಾ ನಂತ್ತ 

ಮನತ್ರ್ನಡಿದರತ) 
ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಎಲಿರೂ ದಯವಿಟತೆ ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂೆಳಿಿ. ಮನನಯ ಲಹರ್ ಸಿಂಗ 

ಸಿರೊೇಯನ ರವರಿಗ್ ೆಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಬಿಡಿ. 
ಶ್ರೇ ಸಲಿೇಂ ಅಹಮದಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಪ್ನಪ, ಮನನಯ ಮತರಳಿ ಮರ್ೊೇಹರ್ಚ 

ಜೊೇಷ್ಟ್ ಹನಗೂ ಶ್ರೇ ಎಲ್ಚ.ಕ್.ೆಅಡನಾಣಿಯವರ ಬಗೆ್ೆ ಯೇಚರೆ್ ಮನಡತತಿುಲಿ. ಇವತಿುನ ದವಸ 
ಅವರರೆ್ುಲನಿ ಮರ್ೆಯಲೆಿೇ ಕೂರಿಸಿದ್ನಾರ.ೆ ಇವತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷ ಹರಿಯರತಗಳಿಗ್ೆ ಗ್ೌರವ ಕ್ೊಡತತಿುಲಿ.  

(ಗ್ೊಂದಲ) 
ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಲಹರ್ಚ ಸಿಂಗಚ ಸಿರೊೇಯನ ರವರನತು ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಬಿಡಿ. 
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ಶ್ರೇ ಲಹರ್ ಸಿಂಗ ಸಿರೊೇಯನ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇದತ ಸರ್ನಾನಯ 
ಹೆರ್ಚ.ಡಿ.ದ್ೆೇವೆೇಗ್ೌಡರತ ಇಲಿಿ ಎಷತೆ ವಷಾಕ್ೆೆ ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರನಗಿದಾರಂೆದತ ಯನರಿಗ್ನದರೂ 
ಗ್ೊತಿುದ್ೆಯೇ? ಅವರತ ಸತಮನರತ 39 ವಷಾಕ್ೆೆ he had become Leader of Opposition 
in Karnataka.  ಆಮೇಲ ೆ Sri Ramakrishna Hegde became Finance Minister 
at the age of 42.  ಅದ್ೆೇ ರಿೇತಿ ಬೆೇರಯೆವರರತ ಕೂಡ they came to such positions 
in forties and fifties.  ಸರ್ನಾನಯ ಎಲ್ಚ.ಕ್.ೆಅಡನಾನಯವರಿಗ್ ೆ75 ರಿಂದ 80 ವಷಾವನಗಿದಾರೂ 
ಕೂಡ they don’t want to promote youngsters. ಹನಗ್ನಗಿ ನನಗ್ ೆಹೊಟೆೆಹತರಿಯಿತ್ತ, 
ರೆ್ೂೇವನಯಿತ್ತ ಅದಕ್ೆೆ ರ್ನನತ ವನದ ಮನಡಿದತಾ. ಇವತಿುನ ದವಸ youngsters ಬರದದಾರ ೆ
ಕ್ನಂಗ್ೆರಸ್ಚ ಉದ್ನಾರವನಗತವುದಲಿ. ರ್ನವೂ ಕೂಡ ಉದ್ನಾರವನಗತವುದಲಿ. Aam Aadmi Party 
ಯವರತ ಬರತತ್ನುರ ೆಅಷ್ೆೆ. (ಗ್ೊಂದಲ) ಮಗನಗ್ೆ ಮಳೆ ತ್ರತವುದಕ್ೆೆ ತ್ಂದ್ ೆಕ್ೆಲಸ ಮನಡತತ್ನುರೆ. ಆ 
ರಿೇತಿ ಅವರೆೇ ರನಜಯಭನರ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಬರತವುದಲಿ. ಇದನತು ಅಥಾ ಮನಡಿಕ್ೊಳಿಿ. ನಮಾಲಿರಿಗೂ 
ಕರ್ನಾಟಕದಲಿಿ ಈ ಗತಿ ಏಕ್ೆ ಬಂದದ್ೆಯಂದರೆ ರ್ನವು ಯನರೂ ಹಳೆಯ leadership ನತು 
ಬಿಟತೆಕ್ೂೆಡತತಿುಲಿ. ಬಿಜೆಪಿ, ಜೆಡಿಎಸ್ಚ (ಜನ) ಮತ್ತು ಕ್ನಂಗ್ೆರಸ್ಚ ಇರಬಹತದತ. ಈ ಪಕ್ಷಗಳಿಗ್ೆ 
youngsters ಬರಬೆೇಕತ. ಇಲಿದದಾರ ೆ ದ್ೆಹಲಿಯಲಿಿ Aam Aadmi Party ಯವರತ ಬಂದತ 
ಗ್ೆದಾಂತೆ್, ನಮಾ ಕರ್ನಾಟಕದಲೂಿ ಕೂಡ ಈ ಮೂರತ ರ್ನಯಷನಲ್ಚ ಪ್ನಟ್ಟಾಗಳನತು ಮತಗಿಸತತ್ನುರ.ೆ 
We have to bring new leadership in the State.  For this, ರ್ನನತ ಇದನತು 
ಓಪನ್ಚ ಆಗಿ ಹೆೇಳುತಿುದ್ೆಾೇರೆ್. ಏಕ್ೆಂದರ ೆರ್ನನತ ಮಧೆಯ ಪಕ್ಷ. ಈ ಪಕ್ಷ ಇಲಿದದಾರ,ೆ ಆ ಪಕ್ಷ. ಆಮೇಲ ೆ
ಬಜೆಟಚಮೇಲೆ ಮನತ್ರ್ನಡತವನಗ ಸರ್ನಾನಯ ನರೇೆಂದರ ಮೊೇದಯವರ ಹೆಸರನತು ಪದ್ೆೇ ಪದ್ೆೇ 
ಹೆೇಳಿದರತ. ರ್ನವಲೆನಿ ಸರ್ನಾನಯ ಮೊೇದಯವರ ಅಭಿಮನನ ಎಂದತ ತಿಳಿದತಕ್ೂೆಳುಿತ್ನುರೆ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಲಹರ್ಚ ಸಿಂಗಚ ಸಿರೂೆೇಯನ ರವರೆೇ, 5 ನಮಿಷಗಳಲಿಿ 
ಮನತ್ರ್ನಡಿ ಮತಗಿಸಿ.  

ಶ್ರೇ ಲಹರ್ ಸಿಂಗ ಸಿರೊೇಯನ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನವಲೆನಿ ಭನರತಿೇಯರತ ಆ 
ಒಂದತ ಸಂಗತಿಗ್ ೆರೆ್ೂೇವು ಪಡಬೆೇಕದ್.ೆ ಆ ಹರೆ್ುಲೆಯಲಿಿ ರ್ನನತ ಒಂದತ ಲೆಟರ್ಚ ಓದತತ್ೆುೇರೆ್. ಅದಕ್ೆೆ 
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ತ್ನವು ದಯವಿಟತೆ ಅವಕ್ನಶ ಕ್ೊಡಬೇೆಕತ. ಸರ್ನಾನಯ ನರೇೆಂದರ ಮೊೇದಯವರ ಬಗೆ್ೆ ಕ್ೆಲವು ಸದಸಯರತ 
ಹನಗೂ ಮನನಯ ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ ಸರ್ನಾನಯ ನರೇೆಂದರ ಮೊೇದಯವರ ಬಗೆ್ೆ ಏಕ್ೆ 
ಏರೆ್ೇರ್ೂೆ ಮನತ್ರ್ನಡಿದರತ. ರ್ನನತ ಸರ್ನಾನಯ ನರೇೆಂದರ ಮೊೇದಯವರ ಬಗೆ್ೆ ಹೂೆಗಳುವುದಲಿ. Modi 
is doing his job.  ನಮಾ ಮನನಯ ಪರಧನನ ಮಂತಿರಯವರತ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡಿದಂತೆ್ ರ್ನವು ಕೂಡ 
ಮನಡತತಿುದ್ೆಾೇವೆ. ರ್ನನತ ಅವರಿಗೆ್ ಬಹಳ ಪರಶಂಸೆ ಮನಡಬೇೆಕ್ನಗಿಲಿ. ರ್ನನತ ಕನುಡ ಮನತ್ರ್ನಡಿ 
ಅಭನಯಸವಿಲಿ. ರ್ನನತ ಕನುಡದಲಿಿ ಮನತ್ರ್ನಡದದಾರೆ ಮನನಯ ಎಸ್ಚ.ರವಿಯವರತ ಕ್ೂೆೇಪ 
ಮನಡಿಕ್ೊಳುಿತ್ನುರ.ೆ ಅವರತ ನಮಗಿಂತ್ ನಮಗ್ೆ ಹತಿುರದ ಸುೆೇಹತ್ರಿದ್ನಾರೆ.   

(ಗ್ೊಂದಲ) 
ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಲಹರ್ ಸಿಂಗ ಸಿರೊೇಯನ ರವರೆೇ, ತ್ನವು ಈ ಕಡ ೆ

ರೆ್ೂೇಡಿಕ್ೂೆಂಡತ ಮನತ್ರ್ನಡಿ. ಅವರನತು ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಬಿಡಿ. 
(ಗ್ೊಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಲಹರ್ ಸಿಂಗ ಸಿರೊೇಯನ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, I have got one more 
letter.  This was written . . . . ಅದತ ನಮಾ ಯನರ ಲೆಟರ್ಚ ಅಲಿ. It reads thus: 

“Dear Dr. Mitra,  
I have your letter of the 18th December. 
I share your concern.  I too am unhappy that neither you who 
were born in Kashmir, nor I whose forefathers came from there 
can own a small piece of land or home. But at the moment, the 
matter is not in my hands …..” 
  

ಯನರತ ಹೆೇಳುತ್ನುರೆಂದತ ತ್ನವೆಲನಿ ಆಶಚಯಾಪಡತತಿುೇರಿ. ಈಗ ರ್ನವಲೆನಿ ಹತಷ್ನರನಗಬೆೇಕತ. It 
further reads thus: 
    “…. and the Indian press, …..” 
ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರ ಮೂಲಕ ರ್ನನತ ಎಲಿರಿಗೂ ತಿಳಿಸತತಿುದ್ೆಾೇರ್,ೆ ತ್ನವೆಲಿರೂ ಕ್ೆೇಳಿಸಿಕ್ೊಳಿಿ. It 
further reads thus: 

“ಚ… Indian press, along with its foreign counterpart are so busy 
depicting me as authoritarian that that makes it all the more 
difficult to do necessary things. 
 
     I shall enquire into your niece’s case.    ….” 
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Niece ಎಂದರೆ ಅವರ ಅಕೆನ ಮಗಳು. It further reads thus: 

“… But the Kashmiri Pandits and the Buddhiss in Ladakh are 
being very unfairly treated and discriminated against.”ಚ 

ಶ್ರೇಮತಿ ಇಂದರನಗ್ನಂಧಿಯವರತ ಸರ್ನಾನಯ ಪರಧನನ ಮಂತಿರಗಳನಗಿದಾರತ. I have got lot of 
respects on her.  ಮನನಯ ವನಜಪ್ೆೇಯಿಯವರತ ಅವರನತು ‘ದತಗ್ನಾ’ಚ ಎಂದತ ಕರದೆದ್ನಾರೆ.  
ರ್ನನತ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ್ ಗ್ೌರವದಂದ ಕ್ೆೈಮತಗಿಯತತ್ೆುೇರೆ್. I respect that lady. Smt. Indira 
Gandhi had become so helpless.  ಇವತಿುನ ದವಸ ಅದತ ರಕೆ್ನಡಚಾನಲಿಿದ್ೆ, ತ್ನವು 
ಬೆೇಕ್ನದರೆ ರೆ್ೂೇಡಬಹತದತ. She wrote a letter and she was very unhappy and 
helpless, because the Indian media and their foreign counterparts had 
projected her as authoritarian.  ಆದರ ೆ ಅವರತ ನಮಿಾಂದ ಎಲೆರ್ೆಚ ಆಗಿಲಿ. ಅವರತ 
ಬಡಜನರಿಂದ ಎಲೆರ್ೆಚ ಆಗಿದಾರತ. ನಮಾ ಬಿಜೆಪಿ ಸಕ್ನಾರ ಕೂಡ ಬಡಜನರಿಂದ ಅಧಿಕ್ನರಕ್ೆೆ ಬಂದದ್ೆ. 
ಆದರೆ ನಮಾವರತ ಸರಿಯನಗಿ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡಿಲಿ. ಯನಯನಾರ ಜೊತ್ೆ ಸೇೆರಿಕ್ೊಂಡತ ಏರೆ್ೇನತ 
ಮನಡಿದ್ನಾರಂೆದತ ನಮಗ್ೆ ಗ್ೂೆತಿುದ್ೆ. ಅದಕ್ನೆಗಿ ರ್ನನತ ಮನವಿ ಮನಡತವುದ್ೆೇರ್ಂೆದರೆ, ವಿಧನನ ಪರಿಷತ್ತು 
ಒಂದತ ʻಚಿಂತ್ಕರ ಚನವಡಿʼ. ಸರ್ನಾನಯ ನರೇೆಂದರ ಮೊೇದಯವರ ಬಗೆ್ೆ ಪದ್ೇೆ ಪದ್ೆೇ ಏಕ್ೆ ಆ ರಿೇತಿ 
ಹೆೇಳುತ್ನುರ?ೆ He is doing a good job.  ನೇವು ಕೂಡ ಯೇಚರೆ್ ಮನಡಿ. ಇಲಿವೆಂದರೆ 
ತಿದತಾಪಡಿ ಮನಡಬೇೆಕ್ೆಂದರ ೆ ಚಚೆಾ ಮನಡಿ ಕಳುಹಸೂೆೇಣ. ಸತಮಾರ್ ೆ ಏಕ್ೆ ಆ ರಿೇತಿ 
ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುೇರಿ? That’s why I tell you,  even Smt. Indira Gandhi …  
 ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕೆ್.ಹರಿಪರಸನದಚ (ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ 
ತ್ಮಾ ಹತಿುರ ಒಂದತ ರೂಲಿಂಗಚ ಕ್ೆೇಳಬೆೇಕ್ನಗಿದ್ೆ, ಅದಕ್ನೆಗಿ ಮನನಯ ಲಹರ್ಚ ಸಿಂಗಚ ಸಿರೊೇಯನ 
ರವರೆೇ ತ್ನವು ಯಿೇಲ್ಾಚ ಆಗತತಿುೇರನ? 
  ಶ್ರೇ ಲಹರ್ ಸಿಂಗ ಸಿರೊೇಯನ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, I am quoting. ಏರೆ್ೇನತ 
quote ಮನಡಿದ್ನಾರ.ೆ ಯನವನಯವ ಸಂಧಭ್ಾವನತು quote ಮನಡಿದ್ನಾರೆ . . . . 

(ಗ್ೊಂದಲ) 
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 ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕೆ್.ಹರಿಪರಸನದಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಲಹರ್ಚ ಸಿಂಗಚ ಸಿರೊೇಯನ 
ರವರೆೇ, ತ್ನವು ಯಿೇಲ್ಾಚ ಆಗತತಿುೇರನ ಅಥವನ ಇಲಿವೆೇ?  
 ಶ್ರೇ ಲಹರ್ ಸಿಂಗ ಸಿರೊೇಯನ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇಲಿ. 
 ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕೆ್.ಹರಿಪರಸನದಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ನರ್ುೆ ದವಸ ಮನನಯ ಶನಸಕರನದ     
ಶ್ರೇ ಆರ್ಚ.ಬಿ.ತಿಮನಾಪೂರ ರವರತ ಚಚಾೆಯಲಿಿ ಮನತ್ರ್ನಡತವನಗ ತ್ಮಾ ಪಿೇಠದಲಿಿ ತ್ನವು ಇರಲಿಲಿ. 
ತ್ನವು ಯನರನತು ಕೂರಿಸಿದಾರೊೇ ಅವರತ ಇದಾರತ. ಅವರತ ಒಂದತ ಹೆೇಳಿಕ್ೆ ಕ್ೊಟೆರತ. ಮನನಯ 
ಸಭನರ್ನಯಕರತ ನಂತ್ತಕ್ೂೆಂಡನಗ, ಯನವುದ್ೆೇ ಶನಸಕರತ ಯಿೇಲ್ಾಚ ಆಗದದಾರೂ ಕೂಡ ಅವರತ 
ಮನತ್ರ್ನಡಬಹತದತ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದರತ. ಆದಾರಿಂದ ದಯವಿಟತೆ ತ್ನವು ಒಂದತ ರೂಲಿಂಗಚ ಕ್ೂೆಡಿ. 
ಮನನಯ ಸಭನರ್ನಯಕರತ ಅಥವನ ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ ಯನರನದರೂ ಮನತ್ರ್ನಡತವನಗ 
ಯಿೇಲ್ಾಚ ಆಗದದಾರೂ ಕೂಡ ಮನತ್ರ್ನಡಬಹತದ್ೇೆ, ಇಲಿವೆೇ ಎಂದತ ಒಂದತ ರೂಲಿಂಗಚ ಕ್ೊಟತೆಬಿಡಿ.  

(ಗ್ೊಂದಲ) 
 ಶ್ರೇ ಲಹರ್ಚ ಸಿಂಗಚ ಸಿರೊೇಯನ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಒಂದತ ನಮಿಷ. . . 
 ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕೆ್.ಹರಿಪರಸನದಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಒಂದತ ನಮಿಷ. ಮನನಯ ಲಹರ್ಚ ಸಿಂಗಚ 
ಸಿರೊೇಯನರವರೆೇ, ರ್ನನತ ನಮಾ ಬಗೆ್ೆ ಏನೂ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುಲಿ.  
 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಅದತ ನಮಾ ನಯಮದಲಿಿ ಇಲಿ. ಪರಶೆು ಬಂದರತವುದತ ಏರೆ್ಂದರೆ, 
ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಯವರತ, ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ ಮನತ್ರ್ನಡತವನಗ ಅವರಿಗೆ್ 
ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕ್ೆೆ ಅವಕ್ನಶ ಕ್ೊಡಬೇೆಕತ. ಇದತ ರೂಲ್ಚ ಇದ್ೆ.  
 ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕೆ್.ಹರಿಪರಸನದಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅವರಿಗೆ್ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕ್ೆೆ ಅವಕ್ನಶ 
ಕ್ೊಡಬೇೆಕತ. ರೂಲ್ಚ ಇದ್ೆ ಸರಿ.  
 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಬಿ.ಕ್.ೆಹರಿಪರಸನದಚ ರವರೆೇ, ಅಂದರೆ ಅದತ ರೂಲ್ಚ ಅಲಿ.  
 ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕೆ್.ಹರಿಪರಸನದಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರತ ಹನಗೂ ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಗಳು 
ನಂತ್ತಕ್ೂೆಂಡನಗ ರ್ನವು ಯನವನಗ ಬೆೇಕ್ನದರೂ ಯಿೇಲ್ಾಚ ಆಗತತ್ೆುೇವೆ. ಮನನಯ ಸಭನರ್ನಯಕರತ 
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ಹನಗೂ ಮನನಯ ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ ಸಮನನವನಗಿರತ್ಕೆಂಥವರತ. ಅವರಿಗ್ ೆಮನತ್ರ ಯಿೇಲ್ಾಚ 
ಆಗಬೇೆಕತ, ನನಗ್ ೆಯಿೇಲ್ಾಚ ಆಗಬನರದತ ಎನತುವ ಪರಶುೆ ಇಲಿ.   

 (ಮತಂದತ) 
(423)17.3.2022/2.00/ಎಂ.ಎಂ-ಜಿ.ಆರ್ಚ 

(ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಥತಿ) 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕೆ್. ಹರಿಪರಸನದಚ (ಮತಂದತ):-  

ಏಕ್ೆಂದರ ೆ by force ಅವರನತು ಕೂರಿಸತತಿುದಾರತ.  ರ್ನನತ ಈಗ ಮನತ್ರ್ನಡಿದರೆ ಜನತಿ ಬಗೆ್ೆ 
ಬರತತ್ುದ್ೆ.  

ಶ್ರೇ ಲಹರ್ಚ ಸಿಂಗಚ ಸಿರೊೇಯನ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಒಂದತ ನಮಿಷ ಮತಗಿಸಿ 
ಬಿಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕೆ್. ಹರಿಪರಸನದ:- ಈಗ ಅವರತ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದ್ನಾರೆ ರ್ನನತ ಯಿೇಲ್ಾಚ ಆಗಿಲಿ, 
ಯಿೇಲ್ಾಚ ಆದ್ನಗ ಅವಕ್ನಶ ಕ್ೊಡತತಿುೇರನ? 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಇಲಿ. 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕೆ್. ಹರಿಪರಸನದ:- ನರ್ುೆ ಅವರತ ಯಿೇಲ್ಾಚ ಆಗತವುದಲಿ ಎಂದರತ. ಸಭನರ್ನಯಕರತ 
ಹೆೇಗ್ ೆಮನತ್ರ್ನಡಿದರತ?  ಎಲಿವನೂು ಕಡತ್ದಂದ ತ್ಗೆ್ೆಯಬೆೇಕ್ನಗತತ್ುದ್ೆ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಯಿೇಲ್ಾಚ ಆದ್ನಗ ಮನತ್ರ ಮನತ್ರ್ನಡಬೆೇಕತ.  

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕೆ್. ಹರಿಪರಸನದಚ:- ಅವರತ ಯಿೇಲ್ಾಚ ಆಗಿರಲಿಲಿ. ಆದಾರಿಂದ ತ್ಮಾ ರೂಲಿಂಗಚ ಬಹಳ 
ಸಪಷೆವನಗಿರಲಿ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಸರಿ ಅವರತ ಯಿೇಲ್ಾಚ ಆದ್ನಗ ಮನತ್ರ್ನಡಬೆೇಕತ.  
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ಡನ: ವೆೈ.ಎ. ರ್ನರನಯಣಸನಾಮಿ(ಸಕ್ನಾರದ ಮತಖ್ಯ ಸಚೆೇತ್ಕರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಸಭನರ್ನಯಕರತ ಸಕ್ನಾರದ ಪರ ಕ್ನಿರಿಫಿಕ್ೆೇಷನ್ಚ ಕ್ೂೆಡತವುದಕ್ೆೆ ಅವಕ್ನಶ ಇದ್ೆ.  

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕೆ್. ಹರಿಪರಸನದ:- ಇಲಿ. 

ಡನ: ವೆೈ.ಎ. ರ್ನರನಯಣಸನಾಮಿ:- ಅವಕ್ನಶ ಇದ್ೆ. ಸಕ್ನಾರ ಡಿಫೆಂಡಚ ಮನಡಿಕ್ೂೆಳಿಬೆೇಕ್ನದರೆ  

(ಗ್ೊಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕೆ್. ಹರಿಪರಸನದ:- ಅದತ ಅವರತ ಯಿೇಲ್ಾಚ ಆದ್ನಗ ಮನತ್ರ. (ಗ್ೊಂದಲ) 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:-   ಅವರನತು ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕ್ೆೆ ಬಿಡಿ. 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.ೆ ಹರಿಪರಸನದ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ಅವರ ಬಗೆ್ೆ ಏನೂ 
ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುಲಿ.  ಅವರತ ಮನತ್ರ್ನಡಲಿ.  ಅವರತ ಹೆೇಳಿದಾಕ್ೆೆಲನಿ ರ್ನನತ ಉತ್ುರ ಕ್ೊಡಬಹತದತ. 
ಆದರೆ ರ್ನನತ ಉತ್ುರ ಕ್ೂೆಡತವುದಕ್ೆೆ ಹೂೆೇಗತವುದಲಿ.  ಕ್ನಶ್ೀರದಲಿಿ ಏರ್ನಗಿದ್ ೆಅದರ ಬಗೆ್ೆ ಇಲಿಿ 
ಚಚೆಾಯೂ ಆಗಬೇೆಕ್ನಗತತ್ುದ್ೆ. ಅಷತೆ ಸತಲಭ್ ಅಲಿ.   

ಶ್ರೇಮತಿ ಭನರತಿ ಶೆಟ್ಟೆ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, (ಗ್ೊಂದಲ) ಚಚಾೆಯನಗಲಿ  

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕೆ್. ಹರಿಪರಸನದ:-  ತ್ನವೂ ಸಹ ಮನಡಿ, ರ್ನನೂ ಸಹ ಮನಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ  

ಶ್ರೇಮತಿ ಭನರತಿ ಶೆಟ್ಟೆ:- ಚಚೆಾಯನಗಲಿ. ರ್ನನೂ ಸಹ ಮನಡತತ್ೆುೇರ್ೆ.  

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕೆ್. ಹರಿಪರಸನದ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಆದಾರಿಂದ ದಯವಿಟತೆ ರೂಲಿಂಗ 
ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದಾವರತ ಯಿೇಲ್ಾಚ ಆಗಲಿಲಿ ಎಂದರೆ ಸಭನರ್ನಯಕರನಗಲಿೇ, ವಿರೂೆೇಧಪಕ್ಷದವರನಗಲಿೇ 
ಮನತ್ರ್ನಡತವ ಹನಗಿಲಿ ಎಂದತ ರೂಲಿಂಗಚ ಕ್ೂೆಡಿ. ರ್ನನತ ಅದಕ್ೆೆ ಒಪಿಪಕ್ೊಳುಿತ್ುೆೇರೆ್. 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಇಲಿ, ರೆ್ೂೇಡಿ ನಮಾಲಿಿ ಒಂದತ ಪದಧತಿ . . . 
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ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕೆ್. ಹರಿಪರಸನದ:-  ಈಗ ತ್ನವೆೇ ಸಪಷೆವನಗಿ ಹೆೇಳಿದರಿ, ಯಿೇಲ್ಾಚ ಆಗಿಲಿ ಎಂದರೆ 
ಮನತ್ರ್ನಡತವ ಹನಗಿಲಿ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಸಭನರ್ನಯಕರತ ಮತ್ತು ವಿರೂೆೇಧಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ, 
ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಗಳು ಮನತ್ರ್ನಡಬೆೇಕ್ನದ್ನಗ ಉಳಿದ ಸದಸಯರತಗಳು ಯಿೇಲ್ಾಚ ಆಗಬೆೇಕತ. 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕೆ್. ಹರಿಪರಸನದ:- ಹನಗ್ನದರೆ ಈಗ ಯಿೇಲ್ಾಚ ಆಗತವುದಕ್ೆೆ ಹೆೇಳಿ. 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಲಹರ್ಚಸಿಂಗಚರವರೆೇ, ಕತಳಿತ್ತಕ್ೊಳಿಿ. 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.ೆ ಹರಿಪರಸನದ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅವರ ಭನಷಣದಲಿಿ ಕ್ನಶ್ೀರದಲಿಿ 
ಏರೆ್ೇನತ ನಡಯೆತತಿುದ್ೆ, ಇವರಿಗ್ ೆ ಕಣಣಲಿಿ ನೇರತ ಬರಲಿಲಿ ಎಂದತ ಪ್ೆೇಪರ್ಚನಲಿಿ ಮತ್ತು 
ದೂರದಶಾನದಲಿಿ ರೆ್ೂೇಡತತಿುದ್ೆಾ.  ಇವರಿಗ್ ೆಬೆೇಸರವನಗಿರತವುದತ ಮಹಳೆಯರ ಬಗೆ್ೆ. ಜಮತಾ ಹತಿುರ 
“ಕಟತವನ”ಚಎಂಬ ಪರದ್ೆೇಶವಿದ್ೆ.  ಅಲಿಿ ʻಅಸಿೇಫನʼ ಎನತುವ ಏಳು ವಷಾದ ಮಗತವಿನ ಮೇಲ ೆಎಂಟತ 
ಜನ ರೇೆಪಚ ಮನಡತತ್ನುರ.ೆ  ಆಗ ಅವರ ಮೇಲೆ ಕ್ೆೇಸ್ಚ ಹನಕದರ ೆ ಅವರ ವಿರತದಧ ಕ್ೆೇಸ್ಚ 
ಹನಕಬನರದ್ೆಂದತ ಭನರತಿೇಯ ಜನತ್ನ ಪ್ನಟ್ಟಾಯ ಒಬಬ ಮಂತಿರ ನಲತಿತ್ನುರೆ.  ಅವರಿಗೆ್ ಕಣಿಣಲಿವೆೇ? 
18-21 ವಷಾ ಮೇಲಿದಾವರತ ಏನತ ಬೇೆಕ್ನದರೂ ಮನಡಲಿ ರ್ನನತ ಒಪಿಪಕ್ೂೆಳುಿತ್ುೆೇರ್ೆ.  ಅದತ ಅಸಿಫನ 
ಎಂಬ ಏಳು ವಷಾದ ಮಗತ.  ಇವತಿುಗೂ ಆ ಕ್ೆೇಸ್ಚ settle ಆಗಿಲಿ. ಇಂದರನಗ್ನಂಧಿ, ಲಡನರ್ಚ 
ಎಂದತ ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ನುರಲನಿ, ಮನನಯ ಸತಧನಕರ್ಚ ಎನತುವ ಸಚಿವರತ ಬತದಧಸ್ೆಚ ಬಗೆ್ೆ ಏನತ 
ಮನತ್ರ್ನಡಿದ್ನಾರ?ೆ ಇವತ್ತು ಸಹ ಅವರತ ಬತದಧಸ್ೆಚ ಬಗ್ೆೆ ಮನತ್ರ್ನಡಿದ್ನಾರೆ.  ಇದತ ಮೊಸಳೆ ಕಣಿಣೇರತ 
ಎಂದತ ಹೇೆಳುವುದತ ಬೇೆಕ್ನಗಿಲಿ.  ಇತಿಹನಸವನತು ತಿದತಾವ ಕ್ಲೆಸ ಮನಡಬನರದತ.  ಇವರತ ಹೆೇಳಿದಾಕ್ೆೆ 
ರ್ನನತ ಎಲಿದಕೂೆ ಸಹ ಉತ್ುರ ಕ್ೊಡತತ್ುೆೇರೆ್.  ಕ್ನಶ್ೀರದಲಿಿ ಸಂವಿಧನನದ ಅನತಚೆಛೇದ 370 ಹೂೆೇದ 
ತ್ಕ್ಷಣ ಉಗರವನದ, terrorism ನಂತ್ತಹೊೇಗತತ್ುದ್ ೆಎಂದತ ಹೇೆಳಿ, ಒಂದತ ದವಸಕ್ೆೆ ceasefire  
ಎಷ್ನೆಗತತಿುದ್ೆ ಗ್ೂೆತ್ೆುೇ? ಲಡನರ್ಚ ಬಗೆ್ೆ ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ನುರಲನಿ, ಚೆೈರ್ನದವರತ 1800 ಚದರ ಅಡಿಯನತು 
ತ್ೆಗೆ್ದತಕ್ೂೆಂಡಿದ್ನಾರ.ೆ ಯನರ ಕಣಣಲಿಿ ನೇರತ ಹೂೆೇಗತತಿುದ್ೆ? 
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(ಗ್ೊಂದಲ) 

ಶ್ರೇಮತಿ ಭನರತಿ ಶೆಟ್ಟೆ:- ಯನವುದರ ಬಗೆ್ೆ ಮನತ್ರ್ನಡಿದ್ಾೆೇವೆ (ಗ್ೊಂದಲ) ನಮಗ್ೆ ಎಲನಿ 
ಗ್ೊತಿುದ್ೆ. (ಗ್ೊಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕೆ್. ಹರಿಪರಸನದ:- ರ್ನನತ ಹೆೇಳಿದತಾ ಅಲಿ (ಗ್ೊಂದಲ) 

ಡನ: ವೆೈ.ಎ. ರ್ನರನಯಣಸನಾಮಿ:- ಮನಜಿ ಪರಧನನ ಮಂತಿರ(ಗ್ೊಂದಲ) 

ಶ್ರೇಮತಿ ಭನರತಿ ಶೆಟ್ಟೆ: ಬಿ.ಜೆ.ಪಿ., ಅವರ (ಗ್ೊಂದಲ) ಶ್ಕ್ಷೆಯನಗಬೆೇಕತ, ಕ್ನಶ್ೀರಕ್ೆೆ ಹೊೇಲಿಕ್ೆ 
ಮನಡಬೇೆಡಿ. (ಗ್ೊಂದಲ) 

(ಗ್ೊಂದಲ) 

ಶ್ರೇಮತಿ ಭನರತಿ ಶೆಟ್ಟೆ:- ಅವರತ ಯಿೇಲ್ಾಚ ಆಗಿಲಿ. ಕ್ನಶ್ೀರ ಈ ಸಿಥತಿಗ್ ೆ ಬರತವುದಕ್ೆೆ 
ಕ್ನರಣವೆೇ ಕ್ನಂಗ್ೆರಸ್ಚ ಪಕ್ಷ. 

(ಗ್ೊಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕೆ್. ಹರಿಪರಸನದ:- ಸಭನಪತಿಯವರತ ಬೇೆಡ ಎಂದರೆ ರ್ನನತ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಲಿ. 
ಅವರತ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕ್ೆೆ ಅವಕ್ನಶ ಕ್ೊಟ್ಟೆದಾಕ್ೆೆ ರ್ನನತ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದ್ೆಾೇರ್ೆ. 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಭನರತಿ ಶೆಟ್ಟೆಯವರೇೆ, . . . ಸನಕತ 

(ಗ್ೊಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕೆ್. ಹರಿಪರಸನದ:- ಲಡನರ್ಚ, ಜಮತಾ ಕ್ನಶ್ೀರದ ಬಗೆ್ೆ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದತ ಬೆೇಡ.  
ಅದಕ್ೆೆ ಅದರದ್ೆಾೇ ಆದ ಇತಿಹನಸವಿದ್.ೆ (ಗ್ೊಂದಲ) 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಲಹರ್ಚಸಿಂಗಚರವರೆೇ, ಮನತ್ರ್ನಡಿ. 
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ಶ್ರೇ ಅರತಣ ಶಹನಪೂರ:- ಜಮತಾ, ಕ್ನಶ್ೀರ, ಲಡನರ್ಚ ಇವರೆ್ುಲನಿ ರ್ನವು ಮನತ್ರ್ನಡತವುದತ  

(ಗ್ೊಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಲಹರ್ಚಸಿಂಗಚ ಸಿರೊೇಯನ:- ರ್ನನತ ಶ್ಕ್ಷಣದ ಬಗ್ೆೆ ಬೆೇಕ್ನದಷತೆ ಮನತ್ರ್ನಡಬೆೇಕ್ನಗಿದೆ್.   

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಲಹರ್ಚಸಿಂಗಚರವರೆೇ, ಮತಗಿಸಿ ಕ್ೊರೆ್ಯದ್ನಗಿ ಎರಡತ 
ನಮಿಷವಿದ್ೆ.  

ಶ್ರೇ ಲಹರ್ಚಸಿಂಗಚ ಸಿರೊೇಯನ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನನೂು ಬೆಂಗಳೂರಿನ 
ಮೂಲಸೌಕಯಾಗಳ ಬಗೆ್ೆ ಮನತ್ರ್ನಡಿಲಿ.  ಊಟದ ನಂತ್ರ ಮತ್ೆು ಹತ್ತು ನಮಿಷ ಅವಕ್ನಶ ಕ್ೊಡಿ. 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ನೇವು 1 ಗಂಟೆ 20 ನಮಿಷಕ್ೆೆ ಪ್ನರರಂಭ್ ಮನಡಿದಾೇರಿ, ಈಗ್ನಗಲೆೇ 45 
ನಮಿಷವನಯಿತ್ತ. ಕ್ೂೆರೆ್ಯದ್ನಗಿ ಐದತ ನಮಿಷ ಮನತ್ರ್ನಡಿ. 

ಶ್ರೇ ಲಹರ್ಚಸಿಂಗಚ ಸಿರೊೇಯನ:- ಊಟ ಆದ ಮೇಲ ೆಅವಕ್ನಶ ಕ್ೊಡಿ. 

ಶ್ರೇ ಅರತಣ ಶಹನಪೂರ:-  ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಲಹರ್ಚಸಿಂಗಚರವರಿಗ್ ೆ ಊಟದ 
ನಂತ್ರ ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಅವಕ್ನಶ ಕ್ೊಡಿ. 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಅರತಣಚ ಶಹನಪತರರವರೇೆ, ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂೆಳಿಿ. ವಿರ್ನಕ್ನರಣ ಏತ್ಕ್ೆೆ 
ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುೇರಿ. ಸತಮಾರೆ್ ಕತಳಿತ್ತಕ್ೊಳಿಿ.  

ಶ್ರೇ ಲಹರ್ಚ ಸಿಂಗಚ ಸಿರೊೇಯನ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಊಟದ ನಂತ್ರ ಅವಕ್ನಶ 
ಕ್ೊಡಿ. 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಐದತ ನಮಿಷ ಮನತ್ರ್ನಡಿ. 

ಶ್ರೇ ಲಹರ್ಚ ಸಿಂಗಚ ಸಿರೊೇಯನ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ದಯವಿಟತೆ ಊಟದ ನಂತ್ರ 
ಅವಕ್ನಶ ಕ್ೊಡಿ ಹತ್ತು ನಮಿಷ ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ೆುೇರೆ್. 
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ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಈಗ ಸದನವನತು 03 ಗಂಟೆಯವರಗೆ್ ೆಮತಂದೂಡಲನಗತವುದತ. 

(ಭೊೇಜನ ವಿರನಮಕ್ನೆಗಿ ಸದನವು 02 ಗಂಟೆ 04 ನಮಿಷದಂದ 03.00 ಗಂಟೆಯವರೆಗ್ೆ 
ಮತಂದೂಡಲಪಟ್ಟೆತ್ತ) 

(424) 17.03.2022 3.30 hv.ak 
(ಭೊೇಜನ ವಿರನಮಕ್ನೆಗಿ ಮತಂದೂಡಲಪಟ್ಟೆದಾ ಸದನವು, ಪತನಃ ಮಧನಯಹು 3 ಗಂಟ ೆ32 

ನಮಿಷಗಳಿಗೆ್ ಸಮನವೆೇಶಗ್ೂೆಂಡಿತ್ತ 
(ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರತ ಪಿೇಠವನತು ಅಲಂಕರಿಸಿದರತ) 

ವಿತಿುೇಯ ಕ್ನಯಾಕಲನಪ 

2022-23ರೆ್ೇ ಸನಲಿನ ಆಯವಯಯ ಅಂದ್ನಜತಗಳ ಮೇಲಿನ ಮತಂದತವರೆದ ಚಚೆಾ   

 ಶ್ರೇ ಲಹರ್ಚ ಸಿಂಗಚ ಸಿರೊೇಯನ(ವಿಧನನಸಭೆಯಿಂದ ಚತರ್ನಯಿತ್ರನದವರತ):- ಸರ್ನಾನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಆಯವಯಯದ ಮೇಲೆ ನನು ಮನತ್ತಗಳನತು ಮತಂದತವರಿಸತವುದಕ್ೆೆ 
ಅವಕ್ನಶವನತು ನೇಡಿದ ತ್ಮಗ್ೆ ವಂದಸಿ ನನು ಮನತ್ತಗಳನತು ಪ್ನರರಂಭಿಸತತಿುದ್ೆಾೇರ್ೆ. ಹನಸೆೆಲ್ಚಗಳು 
ಮತ್ತು ಸಕ್ನಾರಿ ಶನಲನ-ಕ್ನಲೇೆಜತಗಳ ಅಭಿವೃದಧ ವಿಚನರವನತು ರ್ನನತ ಸಕ್ನಾರದ ವಿವೆೇಚರೆ್ಗ್ೇೆ 
ಬಿಡತತಿುದ್ೆಾೇರ್.ೆ  

ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ತ್ನವು ಈ ಸದನದಲಿಿ ಶ್ಕ್ಷಣ ವಯವಸೆಥಯ ಬಗೆ್ೆ ಮತ್ತು ಸಕ್ನಾರಿ 
ಶನಲೆಗಳನತು ಯನವ ರಿೇತಿಯಲಿಿ ಅಭಿವೃದಧಪಡಿಸಬಹತದತ ಎನತುವುದರ ಬಗೆ್ೆ ಗಮನಹರಿಸತತಿುೇರಿ 
ಎನತುವ ಭ್ರವಸ ೆನನಗಿದ್ೆ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಎಲನಿ ಶನಸಕರತ ಒಂದ್ೂೆಂದತ ಸಕ್ನಾರಿ ಶನಲೆಯನತು ದತ್ತು 
ತ್ೆಗೆ್ದತಕ್ೂೆಂಡರ,ೆ ಅವುಗಳ ಅಭಿವೃದಧಯನಗತತ್ುದ್ೆ.  

ಶ್ರೇ ಎಸ್ಚ.ರತದೆ್ರೇಗ್ೌಡ:- ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ಮೂರತ ಸಕ್ನಾರಿ ಶನಲೆಗಳನತು 
ದತ್ತು ತ್ೆಗೆ್ದತಕ್ೂೆಂಡಿದ್ಾೆೇರೆ್.  
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ಡನ|| ತ್ೆೇಜಸಿಾನಗ್ೌಡ:- ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ತ್ಮಾ ಸಲಹಗೆ್ೆ ನನು ಸಹಮತ್ವಿದ್ೆ. 

ಶ್ರೇ ಲಹರ್ಚ ಸಿಂಗಚ ಸಿರೊೇಯನ:- ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈ ವಿಚನರದ ಮೇಲ ೆ
ಬೆೇರೂೆಂದತ ಸಂದಭ್ಾದಲಿಿ ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ುೆೇರೆ್. ಈಗ ಗೃಹ ಇಲನಖಗೆ್ೆ ಸಂಬಂಧಪಟೆಂತ್ ೆ ಮತ್ತು 
ಬೆಂಗಳೂರತ ಮೂಲಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಬಗೆ್ೆ ಒಂದ್ರೆಡತ ಮನತ್ತಗಳರ್ನುಡಿ ನನು ಮನತ್ನತು ಮತಗಿಸತತ್ೆುೇರೆ್.  

ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಉಕ್ೆರೇನ್ಚನಲಿಿ ನಮಾ ರನಜಯದ ವಿದ್ನಯಥಿಾಯಬಬ 
ಮೃತ್ಪಟ್ಟೆರತವುದಕ್ೆೆ ಇಡಿೇ ದ್ೆೇಶವೆೇ ಸಂತ್ನಪವನತು ಸೂಚಿಸಿದ್.ೆ ಮನದಕ ವಸತು ವಯಸನದಂದ್ನಗಿ 
ನಮಾ ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜಯದಲಿಿ ಪರತಿ ಗಂಟೆಗ್ೂೆಬಬ ಯತವಕ drug addiction and related 
crimesನಂದ್ನಗಿ ಆತ್ಾಹತ್ೆಯಯನತು ಮನಡಿಕ್ೊಳುಿತಿುದ್ನಾರೆ್.  ಇದರಿಂದ್ನಗಿ ಎಷತೆ ಜನ ಯತವ 
ಜರ್ನಂಗದವರತ ತ್ಮಾ ಪ್ನರಣವನತು ಕಳೆದತಕ್ೊಳುಿತಿುದ್ನಾರೆ ಎನತುವುದರ ಬಗೆ್ೆ ಸಕ್ನಾರದ ಗೃಹ ಇಲನಖ ೆ
ಗಂಭಿೇರವನಗಿ ಚಿಂತ್ರ್ೆ ಮನಡಬೇೆಕ್ನಗಿದ್.ೆ ಇನೂು ಎರಡತ ರನಜಯಗಳನತು ಕ್ನಪ್ನಡತವಷತೆ ನಮಾ 
ರನಜಯ ಸಂಪದಭರಿತ್ವನಗಿದ್.ೆ ಭ್ರಷ್ನೆಚನರ ಮತ್ತು ಅವಯವಹನರ ಮತ್ತು ಹಗರಣಗಳಿಂದ್ನಗಿ ಎಲನಿ 
ಹನಳನಗತತಿುದ್ೆ. We have often heard the allegation that there is a step-
motherly treatment from Central Government to South Indian States in 
revenue sharing.  Sir, let me remind the House that Karnataka is a 
resourceful state.  We have plenty of mineral ores from iron to gold.  
Karnataka has huge potential in tourism and hospitality sector.  We 
have around 300 kms of coastal line with eight major beaches.  We 
have beautiful and scenic tourist destination in our Western Ghats.  We 
have UNESCO World Heritage sites like Hampi.  We have huge wildlife 
sanctuaries and national parks.  Karnataka is home to the largest 
elephant population in India and second highest in tiger population.  
God in nature has blessed the State of Karnataka with plenty of 
avenues to create jobs for our youth and generate revenue for the 
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government.  We should be a giving state and not a begging state.  
Ours is a resourceful state.  Government should always work for the 
poor and needy.  According to me, government has two important 
duties.  One is providing health care and the other is providing 
education.   

 ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರನಜಯದಲಿಿನ ಆರೂೆೇಗಯ ವಯವಸೆಥಯ ಬಗೆ್ೆ ಹೆೇಳಬೆೇಕ್ನದರೆ, 
ಹಲವನರತ ಸಕ್ನಾರಿ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳ ಮರ್ ೆ ಮತ್ತು ಕಛೆೇರಿಯ ಮೇಲೆ ಏಕಕ್ನಲಕ್ೆೆ ಎ.ಸಿ.ಬಿ. ದ್ನಳಿ 
ನಡಸೆಿರತವುದನತು ಈ ದನದ ದನಪತಿರಕ್ೆಯಲಿಿ ರ್ನವಲೆಿರೂ ಓದದ್ೆಾೇವೆ. ಕ್ಲೆವು ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳ 
ಮರ್ೆಯಲಿಿ ಈಜತಕ್ೊಳ ಮತ್ತು ಜಿಮಚ ಎಲಿವೂ ಇವೆ. ರ್ನವುಗಳು ಸತಮನರತ 2-3 ಕ್ೊೇಟ್ಟ 
ರೂಪ್ನಯಿಗಳಷತೆ ಬೆಲೆಬನಳುವ ಕ್ನರಿನಲಿಿ ಓಡನಡತತ್ೆುೇವೆ. ಆದರೆ, ಯನರೂ ಸಹ ಬೆಂಗಳೂರತ 
ನಗರದ ಸಿಟ್ಟ ಮನಕ್ೆಾಟಚನಲಿಿರತವ ವಿಕ್ೊೆೇರಿಯನ ಆಸಪತ್ೆರಗ್ೆ ಭೆೇಟ್ಟ ನೇಡಿ ಅಲಿಿನ ಪರಿಸಿಥತಿಯನತು 
ಅವಲೊೇಕಸಿಲಿ. ಈ ಆಸಪತ್ೆರಯಲಿಿ ಬಡವರದತ ಶೆ್ೇಚನೇಯ ಪರಿಸಿಥತಿಯನಗಿದೆ್. ಬೆೇಕ್ನದರೆೇ, ರ್ನವು 
ಒಂದತ ರ್ನಲೆೆೈದತ ಜನರತ ಹೊೇಗಿ ಆ ಆಸಪತ್ೆರಗ್ೆ ಭೆೇಟ್ಟ ನೇಡಿ ಬರೊೇಣ. ವಿಕ್ೊೆೇರಿಯನ ಆಸಪತ್ೆರ 
ಸನಕ್ಷನತಚ ನರಕವನಗಿದ್ೆ. ಈ ಆಸಪತ್ೆರಗ್ೆ ಮೂಲಭ್ೂತ್ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನತು ಒದಗಿಸತವುದತ ಸಕ್ನಾರದ 
ಕತ್ಾವಯ ಅಲಿವೇೆ? ಯನರೆೇ ಆರೂೆೇಗಯ ಸಚಿವರತ ಬಂದರೂ ಸಹ ಈ ವಯವಸೆಥಯನತು 
ಸರಿಪಡಿಸತವುದಕ್ೆೆ ಸನಧಯವನಗಿಲಿ. ವಿಕ್ೊೆೇರಿಯನ ಆಸಪತ್ೆರಗ್ೆ ಎಲಿ ಧಮಾಕ್ೆೆ ಸೇೆರಿದ ಬಡವರತ 
ಹೊೇಗತತ್ನುರೆ. ಆರೂೆೇಗಯ ಇಲನಖಯೆವರತ ಕ್ೆೇವಲ ಅನತದ್ನನ ಕ್ೂೆಟತೆ ಸತಮಾರ್ನಗತವುದತ 
ಸರಿಯನದ ಕರಮವಲಿ. ಅದರ ನವಾಹಣೆ ಸರಿಯನದ ರಿೇತಿಯಲಿಿ ಆಗತತಿುದ್ಯೆೇ ಎನತುವುದನತು 
ರೆ್ೂೇಡಬೆೇಕ್ನಗತತ್ುದ್ೆ. ಪರತಿಯಬಬ ಶನಸಕರತ ಒಂದ್ೂೆಂದತ ಸಕ್ನಾರಿ ಆಸಪತ್ರೆಯ ಜವನಬನಾರಿಯನತು 
ತ್ೆಗೆ್ದತಕ್ೂೆಂಡತ ಪರತಿದನ ಅಲಿಿಗ್ೆ ಭೆೇಟ್ಟ ನೇಡಿ ಬಂದರ ೆಸಾಲಪ ಮಟ್ಟೆಗ್ೆ ವಯವಸೆಥ ಸರಿ ಹೊೇಗಬಹತದತ 
ಎನತುವುದತ ನನು ಅನಸಿಕ್ಯೆನಗಿದೆ್.  
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 ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.ೆಹರಿಪರಸನದಚ(ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ):- ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಹಂದ್ ೆ
ವಿಕ್ೊೆೇರಿಯನ ಆಸಪತ್ೆರಯಲಿಿ 20 ವಷಾಗಳ ಹಂದ್ ೆ ಕ್.ೆಎಲ್ಚ.ಸಿ.ಮೂತಿಾ ಎನತುವವರತ ಕಣಿಣನ ಶಸರ 
ಚಿಕತೆ್ಸಯನತು ಉಚಿತ್ವನಗಿ ಮನಡತತಿುದಾರತ. ಹೊರ ಊರತಗಳಿಂದ ಬರತವಂತ್ಹ ರೂೆೇಗಿಗಳು ಮತ್ತು 
ಅವರ ಸಂಬಂಧಿಕರತ ಫತಟಚಪ್ನತಚ ಮೇಲೆ ಮಲಗತತಿುದಾರತ. ರ್ನನತ, ಮನನಯ ರಹೆಮನನ್ಚ ಖನನ್ಚರವರತ  
ಮತ್ತು ಶ್ರೇ ಜನಫರ್ಚ ಷರಿೇಫಚರವರತ ಸೇೆರಿಕ್ೊಂಡತ MPLADS (Member of Parliament 
Local Area Development Scheme) ಫಂಡಸಚನಂದ ಒಂದತ ಧಮಾಶನಲೆಯನತು 
ಕಟ್ಟೆಸಿದ್ೆಾೇವೆ. ಅದ್ೆೇ ರಿೇತಿಯಲಿಿ ಕ್.ೆಸಿ. ಜನರಲ್ಚ ಆಸಪತ್ೆರಯಲಿಿಯೂ ಸಹ ಒಂದತ ದ್ೊಡಾ ವನಡಚಾ 
ಕಟ್ಟೆಸಿದ್ೆಾೇವೆ. ಈ ರಿೇತಿ ಜನ ಉಪಯೇಗಿ ಕ್ೆಲಸಗಳನತು ಅನತಷ್ನಠನಗ್ೊಳಿಸಿದ್ೆಾೇವೆ. ಸಂಪೂಣಾವನಗಿ 
ಏನೂ ಮನಡಿಲಿವೆಂದತ ಹೇೆಳುವುದತ ಸರಿಯಲಿ.  

 ಶ್ರೇ ಲಹರ್ಚ ಸಿಂಗಚ ಸಿರೊೇಯನ:- ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ಸಹ ಎಂ.ಎಲ್ಚ.ಸಿ. 
ಫಂಡಚ ನಂದ 3 ಕ್ೂೆೇಟ್ಟ ರೂಪ್ನಯಿಗಳನತು ಕ್ೊಟ್ಟೆದ್ಾೆೇರೆ್. ಆದರೆ, ಅದತ ಯನವುದಕೂೆ 
ಸನಕ್ನಗತವುದಲಿ.  

 ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕೆ್.ಹರಿಪರಸನದಚ:- ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈ ವಿಚನರದ ಬಗ್ೆೆ ಅವರ ಸಲಹೆ 
ಸೂಚರೆ್ಗಳು ಏನವ ೆ ಅವುಗಳನತು ನೇಡಲಿ. ಆ ಬಗ್ೆೆ ನನು ಅಭ್ಯಂತ್ರವಿಲಿ. ರ್ನವು contribute 
ಮನಡೂೆೇಣ. ಆದರ,ೆ ಏನೂ ಮನಡಿಲಿ ಎನತುವುದನತು ರ್ನನತ ಒಪತಪವುದಲಿ.  

 ಶ್ರೇ ಲಹರ್ಚ ಸಿಂಗಚ ಸಿರೊೇಯನ:- ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಏನೂ ವಯತ್ನಯಸವನಗಿಲಿ. 
ಒಂದ್ೂೆಂದತ ಟೆೇಬಲ್ಚನಲಿಿ 3-4 ಜನ ಡನಕೆರ್ಚಗಳು ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂೆಂಡಿರತತ್ನುರೆ. ಬಹಳ ಉದಾವನದ 
ರೂೆೇಗಿಗಳ ಕೂಯ ಇರತತ್ುದ್ೆ. ರ್ನನತ ಯನರ ಮೇಲೂ ಆರೂೆೇಪ ಮನಡತತಿುಲಿ. ರ್ನನತ ನನು ಪಕ್ಷದ 
ಸಕ್ನಾರದ ವಿರತದಧವೇೆ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದ್ೆಾೇರ್ೆ.  

 ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕೆ್.ಹರಿಪರಸನದಚ:- ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಏನೂ 
ಆಗಿಲಿವೆಂದತ ಹೇೆಳುವುದತ ಸರಿಯಲಿ. ಒಂದ್ೂೆಂದ್ೇೆ ಹಜೆೆೆ ಇಟತೆಕ್ೂೆಂಡತ ಮತಂದ್ ೆಹೊೇಗತತಿುದ್ೆಾೇವೆ. 
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 ಶ್ರೇ ಲಹರ್ಚ ಸಿಂಗಚ ಸಿರೊೇಯನ:- ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇದತ ಯನವುದಕೂೆ 
ಸನಕ್ನಗತವುದಲಿ. ಸಕ್ನಾರಿ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ತ್ಮಾ ಮರ್ೆಗಳಲಿಿ ಈಜತಕ್ೂೆಳ, ಜಿಮಚಗಳನತು 
ಕಟ್ಟೆಸಿಕ್ೊಳುಿತಿುದ್ನಾರ.ೆ ಲಕ್ಷನಂತ್ರ ಜನ ಭೆೇಟ್ಟ ಕ್ೂೆಡತವಂತ್ಹ ಆಸಪತ್ೆರ ಎಂತ್ಹ ದತಃಸಿಥತಿಯಲಿಿದ್ೆ 
ಎನತುವುದನತು ಒಮಾ ಅಲಿಿಗ್ ೆಭೆೇಟ್ಟ ಕ್ೊಟತೆ ರೆ್ೂೇಡಬೆೇಕ್ನಗಿದೆ್. ಐ.ಟ್ಟ. ಸಿಟ್ಟ ಎಂದತ ಹೆಸರನಗಿರತವ 
ಬೆಂಗಳೂರತ ನಗರದಲಿಿ  ಎಂತ್ಹ ದ್ೂೆಡಾದ್ೂೆಡಾ ಕಟೆಡಗಳು, ಐಷ್ನರನಮಿ ಕಟೆಡಗಳು ಇವೆ. ಆದರೆ, 
ರ್ನವು ಈ ಆಸಪತ್ೆರಯ ಬಗೆ್ೆ ಗಮನವರೆ್ುೇ ಹರಿಸಿಲಿ. ಸಕ್ನಾರಿ ಆಸಪತ್ೆರಯ ಪರಿಸಿಥತಿ ಈ ರಿೇತಿ ಇದಾರೆ, 
ಬಡ ಜನರತ ಎಲಿಿಗ್ೆ ಹೊೇಗಬೆೇಕತ? ಒಂದಬಬರತ ಶನಸಕರನತು ಆ ಆಸಪತ್ೆರಗ್ೆ ಕಳುಹಸಿಕ್ೂೆಟತೆ ಎಷತೆ 
ಅಭಿವೃದಧಯನಗಿದ್ ೆಇಲಿ ಎನತುವುದರ ಬಗೆ್ೆ ತ್ನಖೆ ನಡಸೆಬೆೇಕ್ನಗಿದೆ್.  

 ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೆೇ, ಪರತಿಯಂದತ ಜಿಲೆಿಗಳಲಿಿ ಉತ್ುಮ ಗತಣಮಟೆದ ಆಸಪತ್ೆರಗಳನತು 
ನಮನಾಣ ಮನಡಲೇೆಬೇೆಕ್ನಗಿದೆ್. ಇದನತು ಸಕ್ನಾರವೇೆ ಮನಡಬೇೆಕ್ನಗಿದ್ೆ. ಭ್ರಷ್ನೆಚನರವನತು ನಲಿಿಸದ 
ಹೊರತ್ತ ಸಕ್ನಾರ ಎಷ್ೆೆೇ ಅನತದ್ನನವನತು ನೇಡಿದರೂ ಏನೂ ಪರಯೇಜನವನಗತವುದಲಿ. ಎಲೆಿಲಿಿ 
ಎಷ್ೆೆಷತೆ ಭ್ರಷ್ನೆಚನರವನಗತತಿುದ್ೆ ಎನತುವುದರ ಬಗ್ೆೆ ರ್ನನತ ಹೆಚತಚ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕ್ೆೆ ಹೂೆೇಗತವುದಲಿ.  
Because the system has become corrupt.  ನೇವು ಬೆೇಡ ಎಂದರ ೆನಮಾ ಹೆಸರಿನಲಿಿ 
ಬೆೇರಯೆವರತ ತಿಂದತಬಿಡತತ್ನುರೆ.  

 ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಬೆಂಗಳೂರತ ನಗರದ ಮೂಲಸೌಕಯಾದ ಬಗೆ್ೆ 
ಹೆೇಳಬೆೇಕ್ನದರೆ, ಈಜಿಪತರ ಪ್ೆಿೈಓವರ್ಚ ಕ್ನಮಗ್ನರಿ ಸತಮನರತ 4 ವಷಾಗಳಿಂದ ರೆ್ನಗತದಗ್ ೆಬಿದಾದ್ೆ.  

                   (ಮತಂದತವರಿದದ್ೆ) 

(425)  17.3.2022  3.40  ಪಿಕ್ೆ:ಆರ್ಚಎನ್ಚ 

ಶ್ರೇ ಲಹರ್ಚ ಸಿಂಗಚ ಸಿರೊೇಯನ (ಮತಂದತ): 

ಇದರ ಜವನಬನಾರಿಯನತು ಯನರತ ವಹಸಬೆೇಕತ?  ಕ್ನನೂನತ-ಕ್ನಯಿದ್ೆ ಯನವುದೂ ಇಲಿವೆೇ?  
ಅವರತ ಕಟ್ಟೆದರೂ ಸರಿ, ಕಟೆದ್ೆೇ ಇದಾರೂ ಸರಿ, ದತಡತಾ ಬರತತ್ುದ್ೆ ಹೂೆೇಗತತ್ುದ್ೆ; ಅಲಿಿ ಯನವುದ್ೆೇ 
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accountability ಇಲಿ.  ಶ್ವನನಂದ ಸೂೆೆೇರ್ಚ ಬಳಿ ಮೇಲೆಸೇತ್ತವ ೆ ಕಟತೆತಿುದ್ನಾರ.ೆ  ಈಗಿನ 
ತ್ಂತ್ರಜ್ಞನನದಲಿಿ ಅದನತು ಕಟತೆವುದಕ್ೆೆ ಇಷ್ೂೆೆಂದತ ವಷಾಗಳು ಬೆೇಕ್ೆೇ?  ಈಗಿರತವ ಆಧತನಕ 
ತ್ಂತ್ರಜ್ಞನನವನತು ಬಳಸಿಕ್ೂೆಂಡತ ೧೪ ತಿಂಗಳಲಿಿ ೧೫ ಮಹಡಿಗಳುಳಿ ಕಟೆಡವನತು ಕಟ್ಟೆಬಿಡತತ್ನುರೆ.  
ಹೇಗಿರತವನಗ ಒಂದತ ಮೇಲೆಸೇತ್ತವೆ ಕಟೆಲತ ಇಷ್ೂೆೆಂದತ ಕ್ನಲನವಧಿ ಬೆೇಕ್ೆೇ?  ಇದಕ್ೆೆ ಯನರತ 
ಜವನಬನಾರರತ?  ಈ ರಿೇತಿ ವಿಳಂಬವನಗತವುದಕ್ೆೆ ಕ್ನರಣಕತ್ಾರತ ಯನರತ?  ಇಂತ್ಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ್ ಆ 
ಸರ್ಕಾರ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಎಂದತ ಕ್ನರಣ ಹೇೆಳಿದರ ೆಪರಯೇಜನವಿಲಿ.  ಮಕನ್ಯ ಸಭಕಪತಿಗಳಕ, ರಸೆು 
ಮನಡತವ ರೆ್ಪದಲಿಿ ಎಷತೆ ದತಡತಾ ತಿನತುತ್ನುರ ೆಎನತುವುದತ ದ್ೆೇವರಿಗ್ ೆಗ್ೊತ್ತು.  ಇಂತ್ಹ ವಿಷಯಗಳು 
ದನ ಪತಿರಕ್ೆಗಳಲಿಿ ಬರತವುದನತು ರೆ್ೂೇಡತತ್ುಲೆೇ ಇರತತ್ೆುೇವೆ.  ಮತ್ೆು, ಇದಕ್ೆೆ ನೂರನರತ ದ್ನಖ್ಲೆಗಳೂ 
ಕೂಡ ಇವೆ.  ಇರ್ೂೆುಂದತ ಆತ್ಂಕ ವಿಷಯ ಇದ್ೆ.  ರಸೆುಯ ಅಗಲಿೇಕರಣ ಆಗತತಿುರತವುದರಿಂದ 
Airport elevated  ರಸೆು ಕೂಡ ಹೊೇಗತತ್ುದ್ೆ.  ಹೆಬನಬಳ ವೃತ್ು ಏನದ್ೆ, it become the big 
bottleneck.  ಹೆಬನಬಳ ಮೇಲತಸತ್ೆಗೆ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಕ ರ್ನವು ತ್ಕ್ಷಣ ಗಮನ ಕ್ೊಡದ್ೇೆ ಇದಾರೆ, 
ಇಂಜಿನಯರ್ಚಗಳನತು accountable ಆಗಿ ಮನಡದ್ೆೇ ಇದಾರ,ೆ because Chief Engineers 
become a long to themselves.  ಅವರತ ಯನರ ಮನತ್ನೂು ಕ್ೇೆಳುವುದಲಿ.  ಅವರತ 
ಯನವುದ್ನಯವುದ್ೂೆೇ ಕ್ನರಣಕ್ೆೆ ಬಂದರತತ್ನುರೆ, ಏರೆ್ೇರ್ೂೆೇ ಅಜೆಂಡನ ತ್ೆಗೆ್ದತಕ್ೊಂಡತ ಬರತತ್ನುರೆ.  
ಯನರಿಗ್ ೆ pre-bidding tender  ಕ್ೂೆಟೆರ,ೆ ಎಷತೆ ಪಸಾೆಂಟಚ ಸಿಗತತ್ುದ್ೆ ಎಂದತ 
ರೆ್ೂೇಡತತಿುರತತ್ನುರೆ.  ದತಡಾನತು ಯನರತ ತಿನತುತ್ನುರೆ?  ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ತಿನತುತ್ನುರೊೇ ಅಥವನ 
ಗತತಿುಗ್ೆದ್ನರರತ ತಿನತುತ್ನುರೂೆೇ ತಿಳಿಯತವುದ್ೆೇ ಇಲಿ.  ಇದರ ಬಗೆ್ೆ ಗಮನ ಕ್ೊಡಬೇೆಕ್ನಗತತ್ುದ್ೆ.  
ಮೊರೆ್ು ದನ ರಸೆು ಗತಂಡಿ ಬಿದಾದಾ ಕ್ನರಣದಂದ ಒಬಬ ಯತವಕ ಪ್ನರಣ ಕಳೆದತಕ್ೊಂಡ.  ಈ ರಿೇತಿ 
ಆಗಬನರದತ, ರಸೆು ಸರಿ ಮನಡಬೇೆಕತ ಎಂದತ ಪರತಿಯಂದಕೂೆ ಹೆೈಕ್ೊೇಟಚಾ ಸೂಚರೆ್ 
ಕ್ೊಡತವಂತ್ನಗಬೆೇಕ್ೆೇ?  ಇದರಲಿಿ ರನಜಕ್ನರಣಿಗಳ ಕತ್ಾವಯ ಇಲಿವೆೇ?  ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳ ಜವನಬನಾರಿ 
ಇಲಿವೆೇ?  ಇಂತ್ಹ ವಿಚನರದ ಬಗೆ್ೆ ಯನರತ ಗಮನ ಕ್ೂೆಡಬೇೆಕತ?   
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 ಮಕನ್ಯ ಸಭಕಪತಿಗಳಕ, ಸತಮನರತ ೧೦-೧೫ ವಷಾಗಳಿಂದ ಪ್ೂೆಲಿೇಸ್ಚ ವಯವಸಥೆ ಹನಳನಗಿ 
ಹೊೇಗಿದ್.ೆ  ಯನವುದ್ೆೇ ಸರ್ಕಾರ ಇರಲಿ ಪ್ೊಲಿೇಸರತ ಅಥವನ ಪ್ೊಲಿೇಸ್ಚ ಇನ್ಸಚಪ್ೆಕೆರ್ಚಗಳು 
ವಗ್ನಾವಣ ೆ ಎನತುವುದತ ದತಡಿಾನ ಹರೆ್ುಲೆಯಲಿಿಯೇ ಆಗತತ್ುದ್ೆ.  ಇದನತು ದ್ನಖ್ಲೆ ಮೂಲಕ 
ಹೆೇಳುವುದಕ್ನೆಗದ್ೆೇ ಇದಾರೂ ದತಡಿಾನ ಆಧನರದ ಮೇಲೆ ವಗ್ನಾವಣೆ ನಡಯೆತವುದತ ವನಸುವ 
ಸಂಗತಿಯನಗಿದೆ್.  ದತಡಾನತು ಯನರೊೇ ಒಬಬ ಪತಢನರಿ ತಿನತುತ್ನುರ್ೊೇ ಅಥವನ ಸಿೇನಯರ್ಚ 
ಆಫಿೇಸರ್ಚ ತಿನತುತ್ನುರ್ೊೇ ಗ್ೊತ್ನುಗತವುದಲಿ.  ಇಲಿಿ ಯನರ ಮೇಲೂ ಗೂಬೆ ಕೂರಿಸತವುದಕ್ೆೆ 
ಆಗತವುದಲಿ.  ಪ್ೊಲಿೇಸ್ಚ ಇಲನಖ ೆಎಷತೆ ಶೆ್ೇಚನೇಯ ಸಿಥತಿಯಲಿಿದ್ೆ ಎನತುವುದತ ದನ ಪತಿರಕ್ೆಗಳ 
ಮೊದಲ ಪತಟಗಳಲಿಿ ಬರತತ್ುದ್ೆ.  ಇದನತು ಯನರತ ಸತಧನರಿಸಬೆೇಕತ?  ನಮಾ ರನಜಯಕ್ೆೆ ಈಗ ಮನನಯ 
ಆರಗ ಜ್ಞನರೆ್ೇಂದರ ಅವರಂತ್ಹ ಒಳೆಿಯ ಗೃಹ ಮಂತಿರಗಳು ಸಿಕೆದ್ನಾರೆ.  ಅವರಿಗೆ್ empower 
ಮನಡಬೇೆಕತ.  ಅವರೂ ಕೂಡ, ಪ್ೊಲಿೇಸ್ಚ ವಯವಸಥೆ ಹನಳನಗಿರತವುದರ ಬಗೆ್ೆ ಟ್ಟೇಕ್ೆ ಮನಡಿದ್ನಾರ.ೆ  
ಇಂಥದಾಕ್ೆೆ ಆ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಎಂದತ ಹೇೆಳುವುದಕ್ನೆಗತವುದಲಿ.  ಪ್ೂೆಲಿೇಸ್ಚ ಇಲನಖಯೆಲಿಿ 
ದತಡಿಾನಂದ, nepotism and caste basis  ಮೂಲಕ ರೆ್ೇಮಕ್ನತಿ ಆಗತತ್ುದ್ೆ.  ಇಂಥದಾನತು 
ಯನರತ ಕ್ೊರೆ್ ಮನಡತತ್ನುರ?ೆ  ಈ ಕತರಿತ್ತ ಮೇಲಾರ್ೆಯವರತ ಚಿಂತ್ರ್ೆ ಮನಡದ್ೆೇ ಇದಾರ ೆಹೆೇಗ್ ೆ
ಸತಧನರಣೆ ತ್ರತವುದಕ್ೆೆ ಆಗತತ್ುದ್ೆ?   

 ಮಕನ್ಯ ಸಭಕಪತಿಗಳಕ, ಬೆಂಗಳೂರತ ನಗರದಲಿಿ ಸತಮನರತ ಒಂದೂವರ ೆಕ್ೊೇಟ್ಟ ಜನಸಂಖೆಯ 
ಇದ್ೆ.  ಆ ಹರೆ್ುಲೆಯಲಿಿ ಸೂಕು ಮೂಲಭ್ೂತ್ ಸೌಕಯಾಗಳನತು ಕಲಿಪಸಿ ಕ್ೊಡಬೆೇಕದ್.ೆ  ೧೧೦ ವಷಾಗಳ 
ಇತಿಹನಸ ಹೊಂದರತವ ಈ ಚಿಂತ್ಕರ ಚನವಡಿಯತ ಸಮನಜಕ್ೆೆ ಮತ್ತು ದ್ೆೇಶಕ್ೆೆ ಒಂದತ ದ್ನರಿಯನತು 
ತ್ೊೇರಿಸತವಂತ್ನಗಬೆೇಕ್ೆಂದತ; ಅದರ ಜವನಬನಾರಿ ನಮಾ ಮೇಲಿದ್ೆ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿ ನನು ಮನತ್ತಗಳನತು 
ಮತಗಿಸತತ್ುೆೇರೆ್.     

 ಡನ: ತ್ೆೇಜಸಿಾನ ಗ್ೌಡ:- ಮಕನ್ಯ ಸಭಕಪತಿಗಳಕ, ಮನನಯ ಲಹರ್ಚ ಸಿಂಗಚ ಸಿರೊೇಯನ ಅವರ 
ಕನುಡ ತ್ತಂಬನ ಸತಧನರಣಯೆನಗಿದೆ್.  ರ್ನವು ಅವರನತು ಅಭಿನಂದಸತತ್ೆುೇರೆ್. 
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 ಶ್ರೇಮತಿ ಭನರತಿ ಶೆಟ್ಟೆ (ರ್ನಮ ನದ್ೆೇಾಶನ ಹೊಂದದವರತ):- ಮಕನ್ಯ ಸಭಕಪತಿಗಳಕ, ನನಗ್ೆ 
ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕ್ೆೆ ಅವಕ್ನಶ ಕ್ೊಟ್ಟೆದಾಕ್ನೆಗಿ ವಂದರೆ್ಗಳು.  2022-23ರೆ್ೇ ಸನಲಿನ ಈ 
ಆಯವಯಯವನತು ರ್ನನತ ಹೃತ್ೂಪವಾಕವನಗಿ ಸನಾಗತಿಸತತ್ೆುೇರೆ್.  ೨೦೦೮ರ್ೆೇ ಸನಲಿನ ಬಜೆಟಚ ಬಹಳ 
ದ್ೊಡಾ ಸಂಚಲನವನತು ಉಂಟತ ಮನಡಿತ್ತ.  ಅದಕೆಂತ್ ಹಂದ್ ೆಬಜೆಟಚ ಎಂದರ ೆಎಲನಿ ವಸತುಗಳು 
ಅಂದರೆ, ಬಟೆೆಗ್,ೆ ಆಭ್ರಣಕ್ೆೆ, ಅಕೆಗ್,ೆ ಪ್ೆಟೊರೇಲ್ಚಗೆ್, ಎಲೆಕ್ನರನರ್ಚ ವಸತುಗಳಿಗ್ೆ ಅಥವನ ಚಪಪಲಿಗಳಿಗ್ೆ 
ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಕ ತ್ೆರಿಗ್ೆಗಳು ಹೆಚತಚ ಅಥವನ ಕಡಿಮ ಆಗತವಂಥದಾನತು ರ್ನವು ರೆ್ೂೇಡತತಿುದ್ೆಾವು.  
ಒಂದತ ಬಜೆಟಚನಲಿಿ ನೇರನವರಿಗೆ್ ಇರ್ೂೆುಂದತ ಬಜೆಟಚನಲಿಿ ಇನುತ್ರ ಯೇಜರೆ್ಗಳಿಗ್ ೆ ಆದಯತ್ ೆ
ಕ್ೊಡಲನಗತತಿುತ್ತು.  ಆದರ,ೆ 2008ರೆ್ೇ ಸನಲಿನ ಬಜೆಟಚನಲಿಿ ಜನ ಸನಮನನಯರಿಗೆ್ ರೆ್ೇರವನಗಿ 
ಕ್ೊಡತವಂತ್ಹ ಯೇಜರೆ್ಗಳನತು ಕಂಡೆವು.  ಒಂದತ ಮಗತ ಹತಟ್ಟೆದರ,ೆಚ“ಮಡಿಲತ”ಚಯೇಜರೆ್ಯಿಂದ 
ಹಡಿದತ, ಹೆಣತಣ ಮಗತ ಹತಟ್ಟೆದರ ೆ“ಭನಗಯಲಕ್ಷಿಮ”,ಚವಿಧವೆಯರಿಗ್ ೆ“ಸಂಧನಯ ಸತರಕ್ಷನ ವೆೇತ್ನ”,ಚಇತ್ನಯದ 
ಯೇಜರೆ್ಗಳು ಬಂತ್ತ.  ಒಬಬ ಬಡವ ಸತ್ುರೆ ಆತ್ನ ಶವ ಸಂಸನೆರಕೂೆ ಹಣ ಕ್ೊಡಬೇೆಕತ ಎನತುವ 
ಯೇಜರೆ್ ತ್ಂದ ವಷಾ ೨೦೦೮.  ಅಲಿಿಂದ ಈ ರಿೇತಿಯ ಯೇಜರೆ್ಗಳನತು ಕ್ೊಡತವುದತ 
ಪ್ನರರಂಭ್ವನಯಿತ್ತ.  ಇದತ ಮನನಯ ಯಡಿಯೂರಪಪನವರಿಂದ ಹಡಿದತ ಸರ್ನಾನಯ ಸಿದಧರನಮಯಯನವರ 
ಕ್ನಲದಲೂಿ “ಶನದ ಭನಗಯ”,ಚ“ಅನುಭನಗಯ”ಚಎನತುವ ಯೇಜರೆ್ಯನತು ಕ್ೂೆಡಲನಯಿತ್ತ.   

 ಮಕನ್ಯ ಸಭಕಪತಿಗಳಕ, ಈ ಕ್ನಲ ಘಟೆದಲಿಿ ಇಂತ್ಹ ಬಜೆಟನತು ರ್ನನತ ನರಿೇಕ್ಷೆ ಮನಡಿರಲಿಲಿ.  
ಏಕ್ೆಂದರ,ೆ ಕಳೆದ ವಷಾ ನಮಾ ಆಥಿಾಕ ಸಿಥತಿ ಹೆೇಗಿತ್ತು ಎನತುವುದತ ಗ್ೊತಿುದ್ೆ.  ಕ್ೂೆರೂೆೇರ್ನ ಒಂದರೆ್ 
ಅಲ ೆಯನವರಿೇತಿ ಇರತತ್ುದ್,ೆ ರ್ನವು ಹೆೇಗ್ ೆಬದತಕತತ್ೆುೇವೆ ಎನತುವ ನರಿೇಕ್ಷೆಯೇ ಇರಲಿಲಿ.  ಆ ಒಂದತ 
ಕ್ೊರೂೆೇರ್ನದಂತ್ಹ ಮಹನಮನರಿಯಿಂದ್ನಗಿ ಅರೆ್ೇಕ ಹರಿಯರನತು ರ್ನವು ಕಳೆದತಕ್ೊಂಡಿದ್ೆಾೇವೆ.  
ಮರ್ೆಯ ಕಟಕ ಬನಗಿಲತಗಳನತು ತ್ೆರೆಯತತಿುರಲಿಲಿ; ಹೊರಗ್ ೆ ಹೊೇಗತತಿುರಲಿಲಿ.  ತ್ರಕ್ನರಿಯನತು 
ತ್ಂದರೆ ಅದನತು ತ್ೊಳೆಯಬೆೇಕತ ಎಂದತ ಹೆೇಳುತಿುದಾರತ.  ಆಗಿನ ಸಿಥತಿಯನತು ರೆ್ರೆ್ಸಿಕ್ೊಂಡರ ೆಭ್ಯ 
ಆಗತತ್ುದ್ೆ.  ಅದಕೆಂತ್ ಎರಡರೆ್ ಅಲೆ ಬಂದ್ನಗಂತ್ೂ ಕ್ೆೈ-ಕ್ನಲತಗಳು ಬಿದತಾ ಹೊೇಯಿತ್ತ.  ರೆ್ೂೇಡ-
ರೆ್ೂೇಡತತ್ನು ಇದಾಹನಗ್ೆ,  ಪಕೆದ ಮರ್,ೆ ಹಂದನ ಮರ್,ೆ ಎಲನಿ ಕಡಯೆ  ರಸೆುಗಳಲಿಿ ಅಂಬತಯಲೆನ್ಸಚ 
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ಹೊೇಗತವುದತ, ೪೦ ವಷಾದವರತ, ೫೦ ವಷಾದವರತ, ಮಧಯ ವಯಸಿಸನವರನತು 
ಕಳೆದತಕ್ೊಳುಿವಂಥದಾನತು ರೆ್ೂೇಡಿದ್ೆಾೇವೆ.  ಅಕಸಜನ್ಚ ಕ್ೊರತೆ್, ಬೆಡಚಗಳ ಕ್ೂೆರತ್ೆ ಕಂಡತ ಬರತತಿುತ್ತು.  
ಜನ ಪರತಿನಧಿಗಳನದ ರ್ನವುಗಳು ಇಡಿೇ ರನತಿರಯಲಿ ಕತಳಿತ್ತ ಅವಶಯಕತ್ೆ ಇದಾವರಿಗ್ ೆ ಬೆಡಚ 
ಕ್ೊಡಿಸತವಂತ್ಹ ಪರಯತ್ು ಮನಡತವುದತ ಇಂಥದ್ಾೆಲನಿ ನಡದೆತ ಹೂೆೇಯಿತ್ತ.  ಸಕ್ನಲಕ್ೆೆ ವೈೆದಯಕೇಯ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಸಿಗದ್ೆೇ ಯನರನದರೂ ಸತ್ುರ ೆ ಅದಕ್ೆೆ ರ್ನವೇೆ ಕ್ನರಣರೇೆರ್ೊೇ ಎನತುವಷೆರ ಮಟ್ಟೆಗಿನ 
ವನತ್ನವರಣದಲಿಿ ರ್ನವಿದ್ಾೆವು.  ಒಬಬ ಮನತಷಯ ಸತ್ುರೆ ಆತ್ನಗ್ೂೆೇಸೆರ ಯನರತ ಅಳುವುದಕ್ೆೆ 
ಸಂಬಂಧಿಕರತ ಇರತತಿುರಲಿಲಿ.  ನಮಾ ಮರ್ೆಯ ಕ್ಳೆಗ್ ೆಇದಾ ಕತಟತಂಬದಲಿಿ ಗಂಡನ ಸನವನಯಿತ್ತ. 
೩೫ ವಷಾದಂದ ಒಟ್ಟೆಗ್ೆ ಬದತಕದಾ ಹೆಂಡತಿಗ್ ೆಗಂಡನ ಮತಖ್ ರೆ್ೂೇಡತವುದಕ್ನೆಗಲಿಲಿ; ಹೆಣ ಮರ್ೆಗೆ್ 
ತ್ರಲಿಲಿ.  ಆಸಪತ್ೆರಯಿಂದಲೇೆ ಸಾಶನನಕ್ೆೆ ಕರದೆತಕ್ೊಂಡತ ಹೊೇಗಲನಯಿತ್ತ.  ಬನಯಂಡಚ ಇಲಿ, ಹನರ 
ಇಲಿ, ಆಕರಂದನ ಇಲಿ.  ಯನವುದ್ೊೇ ಒಂದತ ತ್ೆರೆದಂತ್ಹ ವನಹನದಲಿಿ ಕ್ೂೆಂಡತ ಹೊೇಗತತ್ನುರೆ.  
ಅವರ ಅಂತಿಮ ಸಂಸನೆರವನತು ವಿಧಿ-ವಿಧನನಗಳಿಂದ ಮನಡತವ ಹನಗಿಲಿ.  ಎಲಿಿಯೇ ಒಂದತ ಕಡ ೆ
ಹೂತ್ತ ಹನಕತತಿುದಾರತ.  ಹಂದರತಗಿ ರೆ್ೂೇಡತವಂತ್ಯೊ ಇರಲಿಲಿ.  ಇವಲೆಿವನತು ರೆ್ೂೇಡಿದ್ನಗ 
“ಒಳಿತ್ತ ಮನಡತ ಮನತಷಯ; ನೇನರತವುದತ ಮೂರತ ದವಸ”ಚಎನತುವುದತ ರೆ್ನಪ್ನಗತತ್ುದ್.ೆ  ಆ ನಂತ್ರ 
ಸರ್ಕಾರ, ಮಕೆಳಿಗ್ ೆ ಕ್ೂೆರೂೆೇರ್ನ ಬರತತ್ುದ್ ೆ ಎನತುವ ವಿಷಯ ಗ್ೂೆತ್ನುದ್ನಗ ಜನಗೃತ್ವನಯಿತ್ತ.  
ಮಕೆಳಿಗ್ ೆ ಕ್ೂೆರೂೆೇರ್ನ ಬರತತ್ುದ್ ೆ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದ ಕೂಡಲೇೆ, ಮಕೆಳ ಸನವನತು ಯನವರಿೇತಿ 
ರೆ್ೂೇಡತವುದತ ಎಂದತ ರೆ್ರೆ್ಸಿಕ್ೊಂಡತ ನಮಗ್ೆಲನಿ ಕ್ೆೈ-ಕ್ನಲತ ನಡತಗತವುದಕ್ೆೆ ಪ್ನರರಂಭ್ವನಯಿತ್ತ.  
ಆದರೆ ದ್ೆೇವರ ದಯಯಿಂದ, ಆ ವೆೈರಸ್ಚ ಬಲಹೇನವನಗಿ ಅಂತ್ಹ ಗಂಭಿೇರ ಸಿಥತಿ ತ್ಲತಪಲಿಲಿ.  
ನಂತ್ರ ಪರವನಹ ಕೂಡ ಬಂತ್ತ.   ಇಂತ್ಹ ಸಂದರ್ಾದಲ್ಲಿ ಬಜೆಟಚ ಮಂಡರೆ್ ಮನಡಿದರತ. ನನಗ್ ೆ
ಬಜೆಟಚ ಎಂದರೆ ತ್ತಂಬನ ಇಷೆ.  ಬಜೆಟಚನತು ಓದತತಿುರತವನಗಲೆೇ ಗ್ನಯಲರಿಗೆ್ ಹೂೆೇಗಿ 
ರೆ್ೂೇಡತವಂಥವಳು ರ್ನನತ.  ರ್ನನತ ಈ ಬಜೆಟಚನಲಿಿ ಏನರತತ್ುದ್ೆ ಎಂದತ ರೆ್ೂೇಡತವುದಕ್ೆೆ ಹೂೆೇಗಲೇೆ 
ಇಲಿ, ಮರ್ೆಗೆ್ ಹೊೇದ್ೆ.  ಆದರ ೆನಂತ್ರ ಆ ಬಜೆಟಚ ಪತಸುಕ ತ್ೆರೆದತ ರೆ್ೂೇಡಿದ್ೆ.   ರೂ. ೨,೬೫,೭೨೦ 
ಕ್ೊೇಟ್ಟಯ ಈ ಬಜೆಟಚನತು ರ್ನನತ ಸನಾಗತ್ ಮನಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ  ಏಕ್ೆಂದರ,ೆ ಇದತ ಆತ್ಾನಭ್ಾರಕ್ೆೆ 
ಅನತಗತಣವನಗಿದ್ೆ.  ಕೃಷ್ಟ್ ಮತ್ತು ಪೂರಕ ಚಟತವಟ್ಟಕ್ೆಗಳಿಗ್ನಗಿ ಆ ಬಜೆಟಚನಲಿಿ ರೂ. ೩೩,೭೦೦ 
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ಕ್ೊೇಟ್ಟ ಅನತದ್ನನ ಕ್ೊಟ್ಟೆದ್ನಾರೆ.  ಇವತ್ತು ಕೃಷ್ಟ್ಗ್ನಗಿ, ಅಂದರೆ “ರೈೆತ್ ಶಕು”ಯೇಜರೆ್ ಇರಬಹತದತ, 
“ಪಿಎಂ ಕಸನನ್ಚ ಕ್ನಡಚಾ ಯೇಜರೆ್”ಚ ಇರಬಹತದತ, ಇವುಗಳಿಗ್ ೆ ರನಜಯದಂದ ಹೆಚತಚವರಿಯನಗಿ 
ರೂ.೧೯೭೮ ಕ್ೂೆೇಟ್ಟಗಳ ಅನತದ್ನನವನತು ನಗದತ ರೂಪದಲಿಿ ವಗ್ನಾಯಿಸತವುದತ ಮನತ್ರವಲಿ ಇದನತು 
ಮತಂದತವರೆಸಲನಗತತ್ುದ್ೆ ಎನತುವ ಆಶನಾಸರೆ್ ಕ್ೂೆಟ್ಟೆದ್ನಾರೆ.ಚಚ“ಕೃಷ್ಟ್ಯಂತ್ರ ಧನರೆ”ಚಆಗಿರಬಹತದತ, ಕೃಷ್ಟ್ 
ನದ್ೆೇಾಶರ್ನಲಯ ಸನಥಪರೆ್ ಆಗಿರಬಹತದತ ಇವೆಲಿದರ ಕಡ ೆಗಮನ ಕ್ೊಟ್ಟೆದ್ನಾರೆ.  ೨ ಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ೆೆೇರ್ಚ 
ಭ್ೂಮಿಯನತು ಸನವಯವ ಬೆೇಸನಯಕ್ೆೆ ಕನಾಟಚಾ ಮನಡಲನಗಿ, 2008ರಲಿಿ ಸನವಯವ ಕೃಷ್ಟ್ಗ್ೆ ರೂ. 
೧೦೦ ಕ್ೊೇಟ್ಟ ಕ್ೂೆಟ್ಟೆದಾನತು ಜ್ಞನಪಿಸಿಕ್ೊಳಿಬೇೆಕ್ನಗಿದ್ೆ.  ಇಡಿೇ ದ್ೆೇಶದಲಿಿ ನಮಾ ರನಜಯ ಸನವಯವ 
ಕೃಷ್ಟ್ಯಲಿಿ ೩ರೆ್ೇ ಸನಥನದಲಿಿದ್ೆ.   

 ಮಕನ್ಯ ಸಭಕಪತಿಗಳಕ, ರ್ನವು ಬಳಸತವ ಎಣೆಣ ಬಗೆ್ೆ ಹಕೇಳುವುದರ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡುತಕತೇನಕ. ಇವತ್ತು ಈ 
ಎಣೆಣಯ ಬೆಲ ೆಬಹಳ ಜನಸಿುಯನಗಿದೆ್ ಎನತುವುದತ ನಮಗ್ೆಲಿರಿಗೂ ಗ್ೂೆತ್ತು.  ರ್ನನತ ಈ ಸರ್ಕಾರವನತು 
ವಿನಂತಿ ಮನಡಿಕ್ೊಳುಿತ್ುೆೇರೆ್.  ಶೆೇಕಡ ೬೫ ರಷತೆ ಎಣೆಣಯನತು ಆಮದತ ಮನಡಿಕ್ೊಳುಿತಿುದ್ಾೆೇವೆ.   ಆ 
ಎಣೆಣಯನತು ತ್ೆಗೆ್ಯಬೆೇಕ್ನದರ ೆಅದಕ್ೆೆ Hexane ಎನತುವ ಕ್ೆಮಿಕಲ್ಚ ಹನಕತತ್ನುರ.ೆ  ಪೂತಿಾ ಎಣೆಣ 
ಬರತವುದಲಿ.  ಶೇೆಕಡ ೭೫ ರಷತೆ ಮನತ್ರ ಬರತತ್ುದ್ೆ.  ಹಂಡಿ ಉಳಿಯತತ್ುದ್ೆ.  ಅಷತೆ ಮನತ್ರವಲಿದ್ೇೆ 
ಎಣೆಣಗ್ೆ paraffin ಎನತುವ ಇರ್ೂೆುಂದತ ವಸತುವನತು ಹನಕತತ್ನುರ.ೆ   

          (ಮತಂದತ . . .) 

(426) ಎಸ್ಚಪಿಆರ್ಚ/ಆರ್ಚಎನ್ಚ/3:50/17/03/2022  
      (ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಥತಿ) 

ಶ್ರೇಮತಿ ಭನರತಿ ಶೆಟ್ಟೆ(ಮತಂದತ):-  
ಪರಸತುತ್ ಅರಬಚ ದ್ೇೆಶಗಳಲಿಿ ಪ್ೆಟೊರೇಲಿಯಂನತು ಉತ್ಪತಿು ಮನಡತವ ಈ ರನಸನಯನಕವನತು ಎಣೆಣ 
ತ್ೆಗೆ್ಯತವುದಕ್ೆೆ ಬಳಸತತ್ನುರ.ೆ  ಈ ಹಂದನ 1961-62 ರೆ್ೇ ಸನಲಿನಲಿಿಯೇ ಗ್ನಣದಂದ ಎಣೆಣ 
ತ್ೆಗೆ್ಯತವ ವಿಧನನವು ಸಥಗಿತ್ಗ್ೊಂಡಿತ್ತ.  ಆ ನಂತ್ರದಲಿಿ ವಿದತಯತಚ ಯಂತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ 
ಎಣೆಣಯನತು ತ್ೆಗೆ್ಯತವ ಕ್ಲೆಸಗಳನಗತತಿುವೆ. 
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ಶ್ರೇ ಕೆ್.ಟ್ಟ.ಶ್ರೇಕಂಠೆೇಗ್ೌಡ(ಪದವಿೇಧರರ ಕ್ಷೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ನಮಾ ಭನಗದಲಿಿ 

ಗ್ನಣದಂದ ಎಣೆಣ ತ್ೆಗೆ್ಯತವ ಪದಧತಿ ಈಗಲೂ ಸಹ ಇದ್ೆ.  ನಮಾಲಿಿ ಸತಮನರತ 10-12 ಘಟಕಗಳಿವೆ.  
ರೈೆತ್ರತ ಮತ್ತು ಗ್ನರಹಕರತ ಅಲಿಿಗ್ೆ ಹೊೇಗಿ ಎಣಣೆಯನತು ತ್ೆಗೆ್ದತಕ್ೂೆಂಡತ ಬರತತಿುದ್ನಾರ.ೆ 

 
ಶ್ರೇಮತಿ ಭನರತಿ ಶೆಟ್ಟೆ(ರ್ನಮನದ್ೆೇಾಶ್ತ್ರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅಲಿಿ ಎತ್ತುಗಳನತು 

ಬಳಸತವುದಲಿ.  ಗ್ನಣದಲಿಿ ವಿದತಯತಚ ಯಂತ್ರಗಳನತು ಉಪಯೇಗಿಸಿ ಎಣೆಣಯನತು ತ್ೆಗೆ್ಯತತ್ನುರೆ. 
 
ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಈಗ ಗ್ನಣದಲಿಿ ಎಲಿಿಯೂ ಸಹ ಎತ್ತುಗಳಿಲಿ. 
 
ಶ್ರೇ ಲಕ್ಷಮಣ ಸಂಗಪಪ ಸವದ(ವಿಧನನಸಭನ ಕ್ಷೆೇತ್ರದಂದ ಚತರ್ನಯಿತ್ರನದವರತ):- ಮನನಯ 

ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ನೇವು ಹೆೇಳುವುದತ ನಜವನಗಿದೆ್.  ಹನಲಿ ಗ್ನಣಗಳಲಿಿ ಎತ್ತುಗಳಿಲಿ ಆದರೆ ವಿದಯತಚ 
ಯಂತ್ರಗಳಿವೆ.  ಎರಡೂ ಪರಕ್ನರಗಳಲಿಿ ಎಣಣೆಯನತು ತ್ಗೆ್ೆಯಲಿ; ಆದರೆ….. 

 
ಶ್ರೇ ಕೆ್.ಟ್ಟ.ಶ್ರೇಕಂಠೆೇಗ್ೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನರೆ್ೇ ಗ್ನಣಕ್ೆೆ ಹೊೇಗಿ ಎಣೆಣಯನತು 

ತ್ರತತಿುದ್ಾೆೇರೆ್.   
 
ಶ್ರೇಮತಿ ಭನರತಿ ಶೆಟ್ಟೆ:- ಶ್ರೇ ಶ್ರೇಕಂಠಗ್ೌಡರೆೇ, ನೇವು ಪತಣಯವಂತ್ರಿದಾೇರಿ. 
 
ಶ್ರೇ ಲಕ್ಷಮಣ ಸಂಗಪಪ ಸವದ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಸದಸಯರ ಮನತ್ನತು ರ್ನನತ 

ಒಪತಪತ್ೆುೇರ್.ೆ  ಇವತಿುನ ದವಸ ಮನರತಕಟೆೆಗಳಲಿಿ ಶೆೇಂಗ್ನ ಎಣೆಣಯನತು ಮನರತತಿುದ್ನಾರ.ೆ  ಶೆೇಂಗ್ನವನತು 
ನಮಾ ಹನಗೂ ನಮಾ ಭನಗದಲಿಿಯೂ ಸಹ ಬೆಳೆಯಲನಗತತ್ುದ್ೆ. ಆದರ ೆ ಇವತಿುನ ದವಸ 
ಮನರತಕಟೆೆಯಲಿಿ ಒಂದತ ಕ್.ೆಜಿ. ಶೆೇಂಗ್ನಗ್ ೆ100 ರೂಪ್ನಯಿಗಳಷತೆ ಬೆಲೆ ಇದ್ೆ.  ಗ್ನಣದಂದ ಒಂದತ 
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ಲಿೇಟರ್ಚ ಶೇೆಂಗ್ನ ಎಣಣೆ ಬರಬೇೆಕ್ೆಂದರೆ, ಅದಕ್ೆೆ ೩ ಕ್ೆ.ಜಿ.ಯಷತೆ ಶೆೇಂಗ್ನ ಅವಶಯಕವನಗಿದ್.ೆ  ಅಂದರೆ 
೩ ಕ್.ೆಜಿ. ಶೆೇಂಗ್ನವನತು ನತರಿಸಿದ್ನಗ, ೧ ಕ್ೆ.ಜಿ.ಯಷತೆ ಎಣೆಣ ಬರತತ್ುದ್ೆ.  ಅಲಿಿಗ್ ೆಶೆೇಂಗ್ನ ಬೆಲೆಯತ 
300 ರೂಪ್ನಯಿಗಳಷ್ನೆಯಿತ್ತ.  ಎಣೆಣ ತೆ್ಗೆ್ದ ಮೇಲ ೆಬರತವ ಹಂಡಿಯನತು ಗ್ನಣದವರತ ಮನರನಟ 
ಮನಡಿಕ್ೊಂಡತ ಲನಭ್ ಮನಡಿಕ್ೂೆಳುಿತ್ನುರೆ.  ಆದರೆ ರ್ನವು ಇವತಿುನ ದವಸ ಎಷತೆ ಬೆಲೆಗೆ್ ಒಂದತ 
ಲಿೇಟರ್ಚ ಶೆೇಂಗ್ನ ಎಣಣೆಯನತು ಕ್ೊಳುಿತಿುದ್ೆಾೇವೆ?  180 – 190 ರೂಪ್ನಯಿಗಳನತು ನೇಡಿ ರ್ನವು 
ಒಂದತ ಲಿೇಟರ್ಚ ಶೆೇಂಗ್ನ ಎಣೆಣಯನತು ಕ್ೊಳುಿತಿುದ್ಾೆೇವೆ.  ಹೇಗ್ೆ ಮನರನಟ ಮನಡಿದಾಲಿಿ ಅವರಿಗೆ್ 
ಎಲಿಿಂದ ಲನಭ್ ಬರತತ್ುದ್?ೆ ಈಗಷ್ೆೆೇ ಶ್ರೇಮತಿ ಭನರತಿ ಶೆಟ್ಟೆಯವರತ ಪರಸನುಪಿಸಿದಂತೆ್, ಬೆೇರ ೆ
ದ್ೆೇಶಗಳಿಂದ ಆಮದತ ಮನಡಿಕ್ೂೆಳುಿತಿುರತವ ಎಣೆಣಯಲಿಿ ಕಚನಚ ತ್ೈೆಲವಿರತತ್ುದ್ೆ.  ಇದನತು ಸಂಸೆರಿಸಿ, 
ಗ್ನಣದ ಎಣೆಣಯಂದಗೆ್ ಬೆರೆಸತವುದರಿಂದ, ಇಡಿೇ ದ್ೆೇಶದಲಿಿ ಕ್ನಯನಸರ್ಚ ಕ್ನಯಿಲೆಯ ರೂೆೇಗಿಗಳು 
ಹೆಚನಚಗಲತ ಪ್ನರರಂಭ್ವನಗಿದ್ೆ.  ಈ ಹಂದ್ ೆ ರ್ನವು ಸಂವಿಧನನದ ಬಗೆ್ೆ ಯನವ ರಿೇತಿಯನದ 
ಚಚೆಾಯನತು ಮನಡಿದ್ೆಾೇವಯೆೇ ಅದ್ೆೇ ರಿೇತಿಯನಗಿ ಇವತಿುನ ಆಹನರ ಪದಧತಿ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಟ್ಯ 
ವಿಚನರಗಳ ಬಗೆ್ೆ ಒಂದತ ದನ ಸಂಪೂಣಾವನಗಿ ಚಚಿಾಸೊೇಣವೆಂದತ ಈ ಕ್ನರಣಕ್ನೆಗಿಯೇ ರ್ನನತ 
ಮೊರೆ್ುಯ ದನ ತ್ಮಾಲಿಿ ವಿನಂತಿಸಿಕ್ೂೆಂಡಿದ್ಾೆನತ. 

 
ಶ್ರೇ ಕೆ್.ಟ್ಟ.ಶ್ರೇಕಂಠೆೇಗ್ೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇದತ ಒಳೆಿಯ ವಿಚನರವನಗಿದತಾ, 

ಒಂದಂಶವನತು ರ್ನನತ ಹೆೇಳಬಯಸತತ್ೆುೇರೆ್. 
 
ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಬೇೆಡಿ, ಚಚಿಾಸಬೆೇಡಿ. 
 
ಶ್ರೇಮತಿ ಭನರತಿ ಶೆಟ್ಟೆ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಸದಸಯರತ ಪರಸನುಪಿಸಿರತವ ಅಂಶವು 

ಸರಿಯನಗಿದೆ್.  ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ ಪರಸತುತ್ ಸದನದಲಿಿ ಉಪಸಿಥತ್ರಿದ್ನಾರ.ೆ  ಮಂಗಳೂರತ 
ಬಂದರಿನಲಿಿ  ಪ್ೆಟೊರೇಲಿಯಂ ಪರಕರಯಯಲಿಿನ ಕಡಯೆ ಉತ್ಪನುವನತು ಸಮತದರಕ್ೆೆ ಬಿಟತೆಬಿಡತತ್ನುರೆ.  ಆ 
ವಸತುಗಳನತು ತಿಂದ ಸಮತದರದಲಿಿನ ಮಿೇನತಗಳು ಸನಯತವುದಕ್ೆೆ ಪ್ನರರಂಭ್ವನಗತತ್ುದ್ೆ.  ಹೇಗ್ನಗಿ 
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ಅಂತ್ಹ ವಸತುಗಳನತು ಕ್ೆೇರ್ಚ ರೂಪದಲಿಿ ಮನಡಿ ನಮಗ್ೆ ತ್ಂದತ ಕ್ೊಡತತಿುದ್ನಾರೆ.  ಇವತಿುನ ದವಸ 
ಇಂತ್ಹ ವಸತುಗಳು ಮಂಗಳೂರತ ಬಂದರಿನಲಿಿವೆ.  ಆ ವಸತುವರೆ್ುೇ ಪ್ನಯರನಫಿನ್ಚ ಎಂದತ 
ಕರಯೆತತ್ನುರೆ.  ಈ ವಸತುವನತು ಬಿಸಿ ಮನಡಿ ಅದರಲಿಿನ ಒಂದತ ಲಿೇಟರ್ಚ ಎಣೆಣಗ್ ೆ 300 ಲಿೇಟರ್ಚ 
ಪ್ನಯರನಫಿನ್ಚನತು ಸೇೆರಿಸತತ್ನುರ.ೆ  ಇದರಥಾ ರ್ನವು ರೆ್ೇರವನಗಿ ಪ್ೆಟೊರೇಲ್ಚರೆ್ುೇ ಸೇೆವಿಸತತಿುದ್ೆಾೇವೆ.  ಇದತ 
ಪ್ೆಟೊರೇಲ್ಚ ಪರಕರಯಯ ಕಡಯೆ ವಸತುವನಗಿದ್ೆ.  ಇದರಿಂದ ಕ್ನಯನಸರ್ಚ ಕ್ನಯಿಲ ೆ ಮನತ್ರವಲಿದ್ೇೆ, 
ಇನುತ್ರ ೆಕ್ನಯಿಲೆಗಳೂ ಸಹ ಬರತತ್ುವ.ೆ  ರ್ನವು ಡನ|| ಮಂಜತರ್ನಥಚ ರವರ ಬಗ್ೆೆ ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ುೆೇವೆ.  
ಈ ರಿೇತಿಯ ಕಲಬೆರೆಕ್ೆಯಿಂದ್ನಗಿ, ಇವತಿುನ ದವಸ 20-30 ವಷಾದ ಯತವಕರತ ಅಂದರೆ 50 
ವಷಾಕೂೆ ಒಳಗಿರತವವರತ ಕಡಿು ವೆೈಫಲಯ, ಹೃದಯ ಸಮಸೆಯ ಇತ್ನಯದಗಳುಂಟನಗತತಿುವೆ.  ಆದಾರಿಂದ 
ಸಕ್ನಾರವು ಈ ವಿಷಯದ ಬಗೆ್ೆ ಗಮನಹರಿಸಬೇೆಕತ.  ಸೂಯಾಕ್ನಂತಿ ಎಣೆಣಯನತು ಹೆಚನಚಗಿ 
ಉಕ್ೆರೇನ್ಚ, ರಷ್ನಯ ಇತ್ನಯದ ರನಷರಗಳಿಂದ ಆಮದತ ಮನಡಿಕ್ೊಳುಿತ್ೆುೇವ.ೆ  ಹೇಗ್ನಗಿ ರ್ನವು ಇವತಿುನ 
ದವಸ ಎಣೆಣ ಬಿೇಜಗಳನತು ಹೆಚನಚಗಿ ಬೆಳೆಸತವಂತ್ನಗಬೆೇಕತ.  ಈ ವಿಚನರದಲಿಿ ಸಕ್ನಾರವು 
ಗಮನಹರಿಸಬೆೇಕತ.  ಏಕ್ೆಂದರೆ, ಮಧಯಮ ವಗಾದ ಜನರತ ಹೆಚತಚ ಬೆಲ ೆ ಕ್ೊಟತೆ ಎಣೆಣಯನತು 
ಖ್ರಿೇದಸತವುದಕ್ನೆಗತವುದಲಿ.  ಎಷ್ೆೆ ಬೆಲ ೆಇದಾರೂ ಸಹ ಶ್ರೇಮಂತ್ರತ ಖ್ರಿೇದಸಬಹತದತ.  10 ಕ್.ೆಜಿ. 
ಶೆೇಂಗ್ನಗೆ್ ಕ್ೆೇವಲ ೩ ಲಿೇಟರ್ಚ ಎಣಣೆ ದ್ೂೆರಯೆತತ್ುದ್ೆ. ಅಂದರೆ ಒಂದತ ಕ್.ೆಜಿ. ಶೇೆಂಗ್ನ ಎಣೆಣಗ್ ೆಗರಿಷಠ 
300-400 ರೂಪ್ನಯಿಗಳನಗತತ್ುವೆ.  ಇಷ್ೊೆಂದತ ಮೊತ್ುವನತು ಮಧಯಮ ವಗಾದ ಜನರತ 
ಕ್ೊಡತವುದಕ್ನೆಗತವುದಲಿ. 120-150 ರೂಪ್ನಯಿಗಳವರಗೆ್ೆ ಮನತ್ರವೆೇ ಕ್ೂೆಡಲತ ಸನಧಯವನಗತತ್ುದ್ೆ. 
ಕ್ೆೇವಲ 80 ರೂಪ್ನಯಿಗಳಿಗೂ ಸಹ ಕ್ೆಲವೊಂದತ ಎಣೆಣಗಳು ಲಭ್ಯವನಗತತ್ುವೆ.  ಹೇಗ್ನಗಿ ಈ 
ವಿಚನರದಲಿಿ ಸಕ್ನಾರವು ಗಮನ ಹರಿಸಬೆೇಕ್ೆಂದತ ರ್ನನತ ತ್ಮಾ ಮೂಲಕ ವಿನಂತಿಸತತ್ೆುೇರೆ್. 

 
ಪರಸಕು ಸನಲಿನ ಆಯವಯಯದಲಿಿ ನನಗ್ ೆ ಖ್ತಷ್ಟ್ ನೇಡತವ ವಿಷಯವೆೇರ್ಂೆದರೆ, ಅದತ ಕೃಷ್ಟ್ 

ಆಯವಯಯವನಗಿದ್.ೆ  ಕೃಷ್ಟ್ಯಲಿಿನ ರೈೆತ್ ಮಹಳಯೆರಿಗ್ೆ ಪ್ೊರೇತ್ನಸಹ ನೇಡಲನಗಿದ್.ೆ  ಕೃಷ್ಟ್ಯತ್ು 
ಮಹಳೆಯರತ ಬರಬೇೆಕ್ೆನತುವ ನಟ್ಟೆನಲಿಿ ಸಕ್ನಾರವು ಕೃಷ್ಟ್ ಕ್ಷೆೇತ್ರದಲಿಿ ʼಕೃಷ್ಟ್ʼ ಮತ್ತು ʼಕೃಷ್ಟ್ ಪಂಡಿತ್ʼ 
ಪರಶಸಿುಗಳನತು ಘೂೇಷ್ಟ್ಸಿದ್.ೆ  ಇದನತು ರ್ನನತ ಸನಾಗತಿಸತತ್ೆುೇರೆ್.  ಇದ್ೆೇ ರಿೇತಿಯನಗಿ ರೇೆಷ್ೆಾ 
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ಉತ್ಪತಿುಯಲಿಿ ನಮಾ ರನಜಯವೆೇ ಮೊದಲರೆ್ೇ ಸನಥನದಲಿಿದ್ೆ.  ಇದ್ೆೇ ವಿಚನರಕ್ೆೆ ಸಂಬಂಧಪಟೆಂತ್ ೆರ್ನನತ 
ಪರಶೆುಯನೂು ಸಹ ಕ್ೆೇಳಿದ್ೆಾನತ; ಅದಕ್ೆೆ ಸಕ್ನಾರವೂ ಸಹ ಉತ್ುರಿಸಿದ್.ೆ  ಈ ವಿಚನರದಲಿಿ ನನಗ್ ೆಬಹಳ 
ಖ್ತಷ್ಟ್ಯನಗಿದ್.ೆ  ಒಂದತ ರೇೆಷ್ೆಾ ಗೂಡಿಗ್ೆ ಸಕ್ನಾರವು 10 ಸನವಿರ ರೂಪ್ನಯಿಗಳಷತೆ ಪ್ೂೆರೇತ್ನಸಹ 
ಧನವನತು ಘೂೇಷ್ಟ್ಸಿದತಾ, ಇದನೂು ಸಹ ರ್ನನತ ಸನಾಗತಿಸತತ್ೆುೇರೆ್.  ಇನೂು ಹಲವನರತ 
ಯೇಜರೆ್ಗಳನತು ಸಕ್ನಾರವು ಘೂೇಷ್ಟ್ಸಿದೆ್.  ನಮಾ ರನಜಯದಲಿಿ ತ್ರಬೇೆತಿ ಕ್ೆೇಂದರಗಳನಗಬೆೇಕ್ೆಂದತ 
ರ್ನವು ಪರಶೆುಗಳನತು ಕ್ೆೇಳಿದ್ೆಾವು.  ಇವುಗಳರ್ೆುಲನಿ ಸಕ್ನಾರವು ಸನಕ್ನರಗ್ೂೆಳಿಸಿದ್ೆ.  ಇದಕ್ೆೆ ಅವಶಯವನದ 
ಸಣಣ ಸಣಣ ಯಂತ್ರಗಳನತು ಸಕ್ನಾರವು ತ್ರಬೇೆಕ್ೆಂಬ ವಿನಂತಿಯನತು ತ್ಮಾ ಮೂಲಕ ಮನಡತತ್ುೆೇರೆ್.   

 
ಹನಲತ ಉತ್ನಪದಕರ ಬಗೆ್ೆ ಬಹಳಷತೆ ಸದಸಯರತ ಹೆೇಳಿದರತ.  ಪರಸತುತ್ ಆಯವಯಯದಲಿಿ 

ಪರಸನುಪಿಸಿರತವ ಮಹಳಯೆರ ಬಗೆ್ೆ ರ್ನನತ ಆದಷತೆ ಮನತ್ರ್ನಡಬಯಸತತ್ೆುೇರೆ್.  ಏಕ್ೆಂದರ ೆ
ಮಹಳೆಯರಿಗ್ ೆಏನೂ ಕ್ೂೆಟ್ಟೆಲಿವೆಂದತ ಹೆೇಳುತಿುದಾರತ.  ಇವತಿುನ ದವಸ ರನಜಯದಲಿಿ ಪರಥಮ ಬನರಿಗ್ ೆ
ಹನಲತ ಉತ್ಪನುಗಳಿಗ್ನಗಿ ಸಕ್ನಾರವು ಕ್ಷಿೇರ ಸಮೃದಧ ಬನಯಂರ್ಚಗಳನತು ಸನಥಪಿಸಿದ್.ೆ  ಇದನತು ರ್ನನತ 
ಬಹಳ ಹೆಮಾಯಿಂದ ಸನಾಗತಿಸತತ್ೆುೇರೆ್.  ಅದ್ೆೇ ರಿೇತಿಯನಗಿ ಪರತ್ೆಯೇಕವನಗಿ ಜಿಲನಿ ಹನಲತ ಒಕೂೆಟಗಳ 
ರಚರೆ್ ಮತ್ತು ಮಗ್ನ ಡೈೆರಿಗಳ ಸನಥಪರ್ೆಗಳನಗಿವ.ೆ  ಅದರಲೂಿ ವಿಶೆೇಷವನಗಿ ರ್ನನತ ಪರತಿನಧಿಸತವ 
ಶ್ವಮೊಗೆ ಜಿಲೆಿಯಲಿಿಗ್ೆ ಒಂದತ ದ್ೊರೆತಿರತವುದತ ನನಗ ಬಹಳ ಸಂತ್ೂೆೇಷವನತು ತ್ಂದದ್ೆ.  
ಯಶಸಿಾನ ಯೇಜರೆ್ಯ ಬಗೆ್ೆ ರ್ನನತ ಏನನೂು ಹೇೆಳಬೆೇಕ್ನಗಿಲಿ.  ಪರತಿಯಬಬ ಸದಸಯರೂ ಸಹ 
ಯಶಸಿಾನ ಯೇಜರೆ್ಯಿಂದ ಬಹಳ ಸಂತ್ೂೆೇಷಗ್ೂೆಂಡಿದ್ನಾರೆ.  ಈ ಹಂದ್ ೆ ಪರತಿಯಬಬ ರೈೆತ್ರತ 
ಅದನತು ಕ್ೆೇಳುವ ವಯವಸೆಥಯತ ಇತ್ತು.   

 
ನೇರನವರಿ ವಿಚನರಗಳ ಬಗೆ್ೆ ಹೆೇಳುವುದ್ನದರೆ, ಕೃಷ್ನಣ ಮೇಲಾಂಡೆ ಯೇಜರೆ್ಯ ಬಗೆ್ೆ 

ಬಹಳಷತೆ ಸದಸಯರತ ಮನತ್ರ್ನಡಿದರತ.  ಅದ್ೆೇ ರಿೇತಿಯನಗಿ ಮಹದ್ನಯಿ, ಭ್ದ್ನರ, ಹನಗೂ 
ಎತಿುನಹೊಳೆ ಯೇಜರೆ್ಗಳ ಬಗ್ೆೆಯೂ ಸಹ ಮನತ್ರ್ನಡಿದರತ.  ಮೇಕ್ೆದ್ನಟತ ಯೇಜರೆ್ಯ ಬಗೆ್ೆ 
ಮನತ್ರ್ನಡಿದ ಸದಸಯರತಗಳ ಹೆಸರನತು ರ್ನನತ ಪರಸನುಪಿಸತವುದಲಿ ಏಕ್ೆಂದರ ೆಒಂದತ ವೇೆಳೆ ರ್ನನತ 
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ಅವರ ಹೆಸರನತು ಪರಸನುಪಿಸಿದರ,ೆ ಅವರತ ಎದತಾ ನಂತ್ತ ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ನುರೆ. ಮೇಕ್ದೆ್ನಟತ 
ಯೇಜರೆ್ಯ ಬಗೆ್ೆ ಬಹಳ ದ್ೊಡಾ ಹೊೇರನಟವನತು ಮನಡಿದ್ನಾರ.ೆ  ಈ ವಿಚನರದಲಿಿ ನನು 
ಅಣಣನವರನದ ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.ೆಹರಿಪರಸನದಚರವರನತು ನನುನತು ಬೆಂಬಲಿಸಿದರತ.   

 
ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕೆ್.ಹರಿಪರಸನದಚ(ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ನಮಾ 

ಸದನದಲಿಿ ಕ್ೆೇವಲ ಮೂರತ ಮಹಳನ ಸದಸಯರಿದ್ನಾರ.ೆ  ಹೇಗ್ನಗಿ ಅವರಿಗೆ್ ಎಷತೆ ಮನತ್ರ್ನಡಲತ 
ಬೆೇಕ್ನದರೂ ಅವಕ್ನಶವನತು ನೇಡಿ. 

 
ಶ್ರೇಮತಿ ಭನರತಿ ಶೆಟ್ಟೆ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇವತಿುನ ದವಸ ʼಜಿೇವನಕ್ನೆಗಿ ನೇರತʼ 

ಎನತುವ ಹೊೇರನಟವನತು ಈಗ ಮನಡಿದ್ನಾರ.ೆ  ಜಿೇವವಿದಾರ ೆಜಿೇವನವಲಿವೆೇ?  ಈ ಹಂದ್ ೆಎರಡತ 
ವಷಾಗಳ ಕ್ನಲ ಕ್ೊೇವಿಡಚ-19 ರಂತ್ಹ ಸನಂಕ್ನರಮಿಕ ಕ್ನಯಿಲೆಯತ ವನಯಪಕವನಗಿ ಹರಡತತಿುತ್ತು.  
ಜಿೇವ ಉಳಿದರ ೆಮನತ್ರವೆೇ ಜಿೇವನವನತು ನಡಸೆತವುದತ.  ಆ ನಂತ್ರದಲಿಿ ಜಿೇವನ ನಡಸೆಲತ ನೇರಿನ 
ಅವಶಯಕತ್ ೆಇರತತ್ುದ್ೆ.  ಜಿೇವವಿಲಿದದಾರ ೆಜಿೇವನವನತು ನಡಸೆತವುದ್ನದರೂ ಹೆೇಗ್?ೆ  ಕ್ೊೇವಿಡಚ-19 ರ 
ಕ್ನರಣಕ್ನೆಗಿ ಹೊೇರನಟವನತು ಮಧಯದಲಿಿ ನಲಿಿಸಿ, ಸಾಲಪ ದನಗಳ ನಂತ್ರ ಪತನಃ ಪ್ನರರಂಭಿಸಿದರತ.  
ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದವರ ಹೊೇರನಟದಂದ ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ಹೂೆಟೆೆ ಉರಿ ಬಂದತ್ತ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದರತ.  ಆಗಲೆೇ 
ನಮಾ ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಗಳು ಈ ಮೇಕ್ೆದ್ನಟತ ಯೇಜರೆ್ಯನತು ರ್ನವೇೆ ಮನಡತತ್ೆುೇರ್ ೆಎಂದತ ತಿಳಿಸಿ, 
ಅದಕ್ೆೆ ಅನತದ್ನನವನೂು ಸಹ ಘೂೇಷ್ಟ್ಸಿದರತ.  ಆದರ ೆ ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದವರತ ತ್ನವು ಹೂೆೇರನಟ 
ಮನಡಿದಾಕ್ೆೆ ಸಕ್ನಾರ ಹಣ ನೇಡಿದ್ೆ ಎಂಬತದ್ನಗಿ ಹೆೇಳುತಿುದ್ನಾರ.ೆ  ಈ ಎರಡೂ ವಿಚನರಗಳು 
ಸರಿಯನಗಿವೆ.  ʼನಮಾ ಪರಚನರದ ಹೊಟೆೆ ಉರಿಯನತು ಇವರಿಗ್ ೆ ತ್ನಳಲಿಕ್ೆೆ ಆಗತವುದಲಿʼ ಎಂದತ 
ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದವರತ ಸಕ್ನಾರವನತು ಟ್ಟೇಕಸಿದರತ.  ನಜವನಗಿಯೂ ಹೆೇಳುತ್ೆುೇರ್ೆ ರ್ನವೂ ಯನರೂ 
ಸಹ ಹೊಟೆೆ ಉರಿಯನತು ಪಟ್ಟೆಲಿ; ಈ ವಿಚನರದಲಿಿ ರ್ನನಂತ್ೂ ಸಹ ಬಹಳ ಖ್ತಷ್ಟ್ ಪಟ್ಟೆದ್ೆಾೇರ್.ೆ  ಇದಕ್ೆೆ 
ಕ್ನರಣವೆೇರ್ಂೆದರೆ, ಜನಸಂಘದ ಕ್ನಲದಂದಲೂ ಸಹ ರ್ನವು ಹೊೇರನಟಗಳನತು ಮನಡತತ್ುಲೇೆ 
ಬಂದದ್ೆಾೇವೆ.  ರ್ನವು ಬೆಲ ೆಏರಿಕ್,ೆ ರೆ್ರೆ ಹನವಳಿಗ್ನಗಿ ಮತಷೆರ, ಪ್ೆಟೊರೇಲ್ಚ ಬಲೆ ೆಏರಿಕ್ ೆಇತ್ನಯದಗಳ 
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ವಿರತದಧ ಮರ್ ೆಮರ್ೆಗಳಿಗ್ ೆಹೊೇಗಿ ಹೊೇರನಟಗಳನತು ಮನಡತತ್ನು ಬಂದದ್ೆಾೇವ.ೆ  ರ್ನವು ಎಲಿದಕೂೆ 
ಮತಷೆರಗಳನತು ಹೂಡತತಿುದ್ೆಾವು.  ಚತರ್ನವಣೆ ಸಂದಭ್ಾದಲಿಿಯೂ ಸಹ ರ್ನವು ಎಲನಿ ಕಡಗೆಳಲಿಿ 
ಮರ್-ೆಮರ್ೆಗಳಿಗ್ೆ ಓಡನಡತತಿುದ್ೆಾವು.  ಆದರೆ ನಮಗ್ ೆ ಮತ್ಗಳೆೇ ದ್ೂೆರಯೆತತಿುರಲಿಲಿ.  ಆಗಿನ 
ಸಂದಭ್ಾದಲಿಿ ಮಂಗಳೂರತ ಭನಗದಲಿಿ ಬಹತಮತ್ ಬಿಡಿ; ನಮಾ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯಥಿಾಗಳಿಗ್ೆ ಠೇೆವಣಿ 
ಮತ್ಗಳೂ ಸಹ ಲಭಿಸತತಿುರಲಿಲಿ.  ರ್ನವು ಎಷ್ೆೆಲನಿ ಕ್ೆಲಸಗಳನತು ಮನಡತತ್ುೆೇವ;ೆ ಆದರೆ ಈ ಜನರಿಗ್ ೆ
ಏರ್ನಗಿದೆ್ ನಮಗ್ೆ ಮತ್ ನೇಡತವುದ್ೆೇ ಇಲಿವಲಿ ಎಂದತ ರ್ನನತ ಭನವಿಸತತಿುದ್ೆಾನತ.  ಇವತಿುನ ದವಸ 
ಕ್ನಂಗ್ೆರಸ್ಚ ಪಕ್ಷದಲಿಿ ಇರತವ ಕಚನಚಟಗಳಂತ್ೆ, ಅಂದನ ದನಗಳಿರಲಿಲಿ; ಆಗ ಬಹಳ 
ಸುೆೇಹಮಯವನಗಿತ್ತು.  ಆಗಿನ ಕ್ನಲದಲಿಿ ಮತ್ದ್ನನ ಕ್ೊೇರಿ ರ್ನವು ಒಂದ್ೂೆಂದತ ಮರ್ೆಗಳಿಗ್ೆ ಕನಷಠ 
5-6 ಬನರಿ ಹೂೆೇಗತತಿುದ್ೆಾೇವು.  ಆಗಿನ ಕ್ನಲದಲಿಿ ರ್ನವು ವಠನರಗಳಿಗೂ ಸಹ ಹೂೆೇಗತತಿುದ್ೆಾೇವು.  ಆಗ 
ನಮಗ್ೆ “ಬನಗಿಲನತು ಮಲಿಗ್ ೆಹನಕ, ಗ್ೆೇಟಚ ಹನಕಕ್ೂೆಂಡತ ಬನು, ಬಡ-ಬಡ ಎಂದತ ಹೊಡಯೆಬೆೇಡಿ”ಚ
ಎಂಬತದ್ನಗಿ ಹೆೇಳುತಿುದಾರತ.  ಇಂತ್ಹ ಮನತ್ತಗಳರೆ್ುಲನಿ ಅನತಸರಿಸಿಕ್ೊಂಡತ ರ್ನವು ಮತ್ವನತು 
ಕ್ೆೇಳುತಿುದ್ೆಾವು.  ರ್ನವು ಹಲವನರತ ದನಗಳಿಂದ ಪರಯತ್ು ಮನಡತತಿುದಾರೆ, ಕ್ನಂಗ್ೆರಸ್ಚ ಪಕ್ಷದವರತ 
ಕ್ೊರೆ್ಯ ಎರಡತ ದನಗಳಲಿಿ ಮನತ್ರವೇೆ ಚತರ್ನವಣನ ಪರಚನರವನತು ಕ್ೆೈಗ್ೊಂಡತ ರ್ನವುಗಳು ಗ್ೆದತಾ 
ಬಿಡತತ್ೆುೇವೆ ಎಂದತ ಹೆೇಳುತಿುದಾರತ.  ನೇವು ಗ್ೆಲತಿವುದಲಿ ; ರ್ನವೇೆ ಗ್ೆಲತಿವುದತ ಎಂದತ ಆಗ ರ್ನವು 
ಹೆೇಳುತಿುದ್ೆಾವು.  ಆಗ ನಮಾ ಪಕ್ಷದ ಚಿರೆ್ಿಯತ ʼದೇಪʼವನಗಿದತಾ, ರ್ನವು ದೇಪದ ಗತರತತಿಗ್ ೆ ಮತ್ 
ಕ್ೆೇಳುತಿುದ್ೆಾೇವು.  ಅವರ ಪಕ್ಷದ ಚಿರೆ್ಿಯತ ʼದನಕರತʼ ಆಗಿದತಾ, ಅವರತ ತ್ಮಾ ಗತರತತಿಗ್ ೆ ಮತ್ 
ಕ್ೆೇಳುತಿುದಾರತ.  ರ್ನವು ಈ ರಿೇತಿಯ ಗಲನಟೆಗಳನತು ಮನಡತತಿುದ್ೆಾವು; ಆದರೆ ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದವರೆೇ 
ಆಗ ಗ್ೆಲತಿತಿುದಾರತ.  ಆದರ ೆ ಇವರತ ಯನವುದ್ೆೇ ಹೂೆೇರನಟಗಳನತು ಮನಡತತಿುರಲೇೆ ಇಲಿ.  ರ್ನವು 
ಹೊೇರನಟ, ಓಡನಟಗಳನತು ಮನಡಿ ಬೆವರತ ಸತರಿಸತತಿುದ್ೆಾವು.  ಈಗ ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದವರತ 
ಹೊೇರನಟಗಳನತು ಮನಡತತಿುರತವುದರಿಂದ ನನಗ್ ೆಬಹಳ ಖ್ತಷ್ಟ್ಯನಯಿತ್ತ.   

ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗ್ೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, … 
ಶ್ರೇಮತಿ ಭನರತಿ ಶೆಟ್ಟೆ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನವು ಅವರ ವಿಷಯವನತು 

ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದ್ೆಾೇರ್.ೆ  ಅವರೇೆ ಅಡಿಾಪಡಿಸಿಲಿ.  ರ್ನನತ ನಮಾ ವಿಷಯವನತು ಮನತ್ರ್ನಡಲೆೇ ಇಲಿ.  
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ಹೇಗ್ನಗಿ ನೇವು ಏಕ್ೆ ಮಧಯದಲಿಿ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುೇರಿ?  ಸನಮನನಯವನಗಿ ಇವರಿಬಬರೆೇ ನನುನತು 
ಟನಗೆ್ಾಟಚ ಮನಡತವುದತ. 

ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗ್ೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇವರ ಹೊೇರನಟದ ಬಗ್ೆೆ ರ್ನನತ ಎರಡತ 
ಮನತ್ರ್ನಡಗಳರ್ನುಡಲತ ಇಚಿಛಸತತ್ೆುೇರ್.ೆ 

ಶ್ರೇಮತಿ ಭನರತಿ ಶೆಟ್ಟೆ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ಯಿೇಲ್ಾಚ ಆಗಿಲಿ.  ರ್ನವೂ ಸಹ 
ಪ್ನದಯನತ್ರೆಯನತು ಮನಡಿದ್ೆಾೇವೆ.  ರ್ನವು ಆಗಿನ ಸಂದಭ್ಾದಲಿಿಯೇ ಸೈೆಕಲನತು ತ್ತಳಿದದ್ೆಾೇವೆ ಹನಗೂ 
ಎತ್ುನ ಗ್ನಡಿಗಳಲಿಿ ಹೊೇಗಿದ್ೆಾೇವೆ ಮತ್ತು ಎಲನಿ ರಿೇತಿಯ ಹೊೇರನಟಗಳನತು ಮನಡಿದ್ೆಾೇವೆ.  ರ್ನವು 
ಎಲಿಿಯೂ ಮತಗೆರಿಸಲಿಲಿ.  ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದವರತ ಈಗ ಹೊೇರನಟ ಮನಡತತಿುದ್ನಾರೆ.  70 ವಷಾಗಳ 
ನಂತ್ರ ಈಗ ಸೈೆಕಲನತು ಹತಿುದರೆ, ಇವರತ ಮತಗೆರಿಸತವುದಲಿವೆೇ?  ರ್ನವು ಬಹಳ ಹಂದ್ಯೆೇ 
ಸೈೆಕಲನತು ಹತಿು ಹೊೇರನಟಗಳನತು ಮನಡಿದ್ಾೆೇವೆ.  ಆಗಿನ ಸಂದಭ್ಾದಲಿಿ ನನಗ್ ೆ ಚಪಪಲಿ ಇರಲಿಲಿಿ.  
ಇದತ ನನಗ್ ೆಈಗಲೂ ಸಹ ಚೆರ್ನುಗಿ ಜ್ಞನಪಕವಿದ್ೆ.  ಆಗ ನನು ಕ್ನಲಿನ ಬೆರಳುಗಳೆಲಿವೂ ಕತಿುಕ್ೊಂಡತ 
ಬಂದದಾವು.  ಆಗ ನಮಗ್ೆ ಯನರೂ ಸಹ ಕಬನಬಚ ಊಟವನತು ಕ್ೊಡಿಸಲಿಲಿ; ನಮಗ್ೆ ಒಂದತ 
ಲೊೇಟ ನೇರನತು ತ್ಂದತ ಕ್ೊಡತವುದತ ಕಷೆವನಗಿತ್ತು.ಚ ಚ “ಜನಸಿು ನೇರನತು ಕತಡಿಯಬೆೇಡಮಾ; ಹೆಚತಚ 
ನೇರತ ಕತಡಿದರ,ೆ ಜನಸಿು ನಡಯೆಲತ ಆಗತವುದಲಿ”ಚಎಂದತ ನಮಗ್ೆ ಹೆೇಳುತಿುದಾರತ.  ಆಗಿನ ಕ್ನಲದಲಿಿ 
ಅಬಬಬನಬ ಎಂದರೆ ಒಂದತ ಪ್ೆಪಪರ್ಚಮಂಟಚನತು ನೇಡತತಿುದಾರತ.  ರ್ನವು ಆಗಲೇೆ ಬಹಳ ಕಷೆ ಪಟ್ಟೆದ್ಾೆೇವೆ.  
ರ್ನವು ಬಹಳವನಗಿ ಸೂೆೇತ್ತ ಇವತಿುನ ದವಸ ಗ್ೆದಾದ್ಾೆೇವೆ.   

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಶ್ರೇಮತಿ ಭನರತಿ ಶೆಟ್ಟೆಯವರೇೆ, ನಮಾನತು ರೆ್ೂೇಡಿದರೆ, ನೇವು 
ಸೂೆೇತ್ಂತ್ ೆಕ್ನಣತವುದಲಿ. 

ಶ್ರೇಮತಿ ಭನರತಿ ಶೆಟ್ಟೆ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದವರತ ಗ್ೆದತಾ ಗ್ೆದತಾ 
ಇವತಿುನ ದವಸ ಸೂೆೇತಿರಬಹತದತ; ಆದರೆ ರ್ನವು ಸೂೆೇತ್ತ-ಸೂೆೇತ್ತ ಗ್ೆದಾದ್ೆಾೇವೆ.  ಈ ಎಲನಿ 
ಕ್ನರಣಗಳಿಗ್ನಗಿ ಅವರ ಹೂೆೇರನಟವನತು ರೆ್ೂೇಡಿ ರ್ನನತ ಹೊಟೆೆ ಉರಿ ಪಟತೆಕ್ೂೆಂಡಿಲಿ; ಪಡತವುದೂ 
ಇಲಿ.  ಇವರ ಹೂೆೇರನಟವನತು ರೆ್ೂೇಡಿ ನನಗ್ ೆಬಹಳ ಖ್ತಷ್ಟ್ಯನಯಿತ್ತ. 
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ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವೆಂಕಟೆೇಶಚ:- ಮನನಯ ಸಬನಪತಿಯವರೇೆ, ಒಂದ್ೇೆ ಒಂದತ ನಮಿಷ; ರ್ನನತ 
ಹೆಚಿಚಗ್ ೆಮನತ್ರ್ನಡತವುದಲಿ.  ಹೊಟೆೆ ಉರಿ ಎಂದತ ರ್ನವು ಯನವ ಕ್ನರಣಕ್ನೆಗಿ ಹೆೇಳಿದ್ೆಾೇವೆ ಎಂದರೆ, 
ಆಡಳಿತ್ ಪಕ್ಷಕ್ೆೆ ಸಾಲಪ ಮಟ್ಟೆಗ್ೆ ಬೆಂಕ ಬಿೇಳಲಿ.  ನಮಾ ಪಕ್ಷದಂದ 25 ಸಂಸದರತ ಇದಾೇರಿ, 
ಮೇಕ್ೆದ್ನಟತ ಯೇಜರೆ್ಯನತು ಜನರಿಗ್ೊಳಿಸಲತ ಪರಿಸರ ಇಲನಖಯೆಿಂದ ಅನತಮೊೇದರ್ೆಯನತು 
ಪಡದೆತಕ್ೂೆಂಡತ ಬನು ಅಷ್ೆೆೇ ವಿನಃ ಬೆೇರ ೆಇರ್ನಯವುದ್ೆೇ ವಿಚನರವಿಲಿ.  ಯೇಜರೆ್ಯ ಅನತಷ್ನಠನಕ್ನೆಗಿ 
ಕ್ೆೇವಲ ಅನತದ್ನನವನತು ಮಿೇಸಲಿಟೆರ,ೆ ಅಲಿಿ ಒಂದತ ರೂಪ್ನಯಿಯೂ ಸಹ ಖ್ಚನಾಗತವುದಲಿ.  
ಪರಿಸರ ಇಲನಖಯೆಿಂದ ಅನತಮೊೇದರೆ್ ದ್ೊರೆಯದ್ೆೇ, ಯನವುದ್ೆೇ ಕ್ೆಲಸಗಳನಗತವುದಲಿ.  ಹೇಗ್ನಗಿ 
ಇದನತು ಮನಡಿ ಎಂದತ ರ್ನನತ ವಿನಂತಿಸತತ್ೆುೇರೆ್. 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಶ್ರೇಮತಿ ಭನರತಿ ಶೆಟ್ಟೆಯವರೇೆ, ನೇವು ಯಿೇಲ್ಾಚ ಆದರ,ೆ ರ್ನನತ 
ನೇಡಿರತವ ಕ್ನಲನವಕ್ನಶವನತು ಕಡಿತ್ಗ್ೊಳಿಸತತ್ೆುೇರೆ್.   

ಡನ|| ತ್ೆೇಜಸಿಾನ ಗ್ೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಸದಸಯರತ ಪರಸನುಪಿಸಿದಂತ್,ೆ ಬೆಂಕ 
ಬಿದಾರ,ೆ ಆರಿಸಲಿಕ್ೆೆ ಜಲ ಮಂಡಳಿ ಇಲನಖಯೆತ ಬಹಳ ಸಮಥಾವನಗಿದ್ೆ. 

 ಶ್ರೇಮತಿ ಭನರತಿ ಶೆಟ್ಟೆ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಚತರ್ನವಣ ೆ ಸಂದಭ್ಾದಲಿಿ 
ಪರತಿಯಂದತ ರನಜಕೇಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಚತರ್ನವಣನ ಪರಣನಳಿಕ್ಗೆಳನತು ಹೂೆರಹೂೆಮಿಾಸತತ್ುವೆ.  ಆ 
ಪರಣನಳಿಕ್ಯೆಲಿಿ ತಿಳಿಸಿದಾನತು ಒಂದತ ಆಯವಯಯದ ಪತಸುಕದ ಮತಖನಂತ್ರ ಹಂತ್ ಹಂತ್ವನಗಿ 
ಜನರಿಗ್ ೆತ್ರತವ ಪದಧತಿ ಇದ್.ೆ     

(ಮತಂದತ) 
4೨7/17-3-2022/4-00/bkp-vk 

ಶ್ರೇಮತಿ  ಭನರತಿ ಶೆಟ್ಟೆ(ಮತಂದತ)   

ಪರಣನಳಿಕ್ಯೆಲಿಿ  ಬಂದರತವುದನತು  ಬಜೆಟಚ  ಮೂಲಕ   ಅದನತು  ಹಂತ್ ಹಂತ್ವನಗಿ  ಜನರಿಗ್ ೆ
ತ್ರತವಂತ್ಹ  ಪದಧತಿ  ಇದ್ೆ.  ಅದರಲಿಿ  ಕ್ೆಲವು  ಆಗತತ್ುದ್ೆ,  ಕ್ೆಲವು ಆಗತವುದಲಿ.   ಹೆೇಳಿ, ಕ್ೆೇಳಿ  
ರ್ನವು ಭನವರ್ನತ್ಾಕ  ಜಿೇವಿಗಳು.   ಒಬಬ ಮನತಷಯ  ಎಂದ  ಮೇಲೆ  ಅವನಲಿಿ ಭನವರೆ್ಗಳು  
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ಇರಬೇೆಕತ.    ಇಲಿವೆಂದರೆ,  ಅವನತ  ಮನತಷಯರೆ್ೇ  ಅಲಿ.  ಯನವನಗ  ನನುಲಿಿ  ಭನವರ್ನತ್ಾಕ   
ಮನತ್ತಗಳು  ಇರತತ್ುದ್ೊೇ  ಆಗ   ಜನರ  ಕ್ಲೆಗಳನತು  ಮನಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ  ಹೇೆಳಿ  ನಮಾಲಿಿ  
ಕಮಿಟಚಮಂಟಚಗಳು  ಇರತತ್ುದ್ೆ.   ಆ  ರಿೇತಿಯಲಿಿ  ರ್ನವು  ಬೆಳದೆತ  ಬಂದದ್ೆಾೇವೆ.   ಅಧಿಕ್ನರ  
ಇಲಿದ್ನಗ  ರ್ನವುಗಳು ನರಂತ್ರವನಗಿ   ಹೂೆೇರನಟ   ಮನಡಿ, ರ್ನವು ಅದನತು  ಜನರಿಗ್ ೆ 
ತ್ಂದದ್ಾೆೇವೆ.  ಅಧಿಕ್ನರ ಸಿಕೆದ  ಮೇಲ ೆ  ರ್ನವು  ಇವತ್ತು ಇಲಿಿ  ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂೆಂಡತ  ಮೇಕ್ದೆ್ನಟತ  
ಯೇಜರೆ್  ಮನಡದ್ೇೆ  ಅಧಿಕ್ನರ  ಹೊೇದ  ಮೇಲೆ  ರ್ನವು  ಮೇಕ್ದೆ್ನಟತ  ಯೇಜರೆ್  
ಮನಡತತ್ೆುೇವೆಂದತ  ಹೆೇಳಿದರ,ೆ   ಯನವ   ರ್ನಯಯ?ಚ ಚ “ಕ್ೊೇತಿ ಎನರೆ್ೂುೇ  ತಿಂದತ ಮೇಕ್ೆ  
ಬನಯಿಗ್”ೆಚಚಚಒರಸೆಿದಂತ್ನಗತತ್ುದ್ೆ.   

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ತ್ನವು  ಬಜೆಟಚ  ಮೇಲೆ  ಮನತ್ರ್ನಡಿ.  

ಶ್ರೇಮತಿ  ಭನರತಿ ಶೆಟ್ಟೆ:-  ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ  ರ್ನನತ ತ್ಮಾಲಿಿ  ವಿನಂತಿ  
ಮನಡತವುದ್ೆೇರ್ಂೆದರೆ,  ರನಜಯ ಸಕ್ನಾರದಂದ  ಕ್ೆರೆಗಳ  ಸಮಗರ  ಅಭಿವೃದಧಗ್ ೆ  500  ಕ್ೊೇಟ್ಟ  
ರೂಪ್ನಯಿಗಳನತು  ಕ್ೊಡತವುದ್ನಗಿ  ಹೆೇಳಲನಗಿದ್ೆ.  ಅದರಲಿಿ     ಪರವನಹದಂದ  ಆಗಿರತವುದಕ್ೆೆ   
200   ಕ್ೊೇಟ್ಟ      ರೂಪ್ನಯಿಗಳನತು   ಕ್ೂೆಡತವಂತ್ಹ  ವಯವಸೆಥ   ಬಗೆ್ೆ  ಹೆೇಳಿದಾೇರಿ.   
ಕ್ೊೇಲನರದ  ಬಗೆ್ೆ   ನಮಾ  ಮನನಯ ಸದಸಯರತ  ಬಹಳ  ಚೆರ್ನುಗಿ   ಹೇೆಳಿದರತ.  2ರೆ್ೇ  ಹಂತ್ದ  
ಕ್ೆರೆಗಳನತು   KC Valley ಗೆ್  ಕ್ೊಟ್ಟೆರತವಂತ್ಹದತಾ.  ರನಜಯದಲಿಿ  ಬಹಳಷತೆ  ಕ್ೆರೆಗಳಿವೆ.  ಈ  
ಕ್ೆರೆಗಳರೆ್ುಲನಿ  ತ್ತಂಬಿಸತವಂತ್ಹ  ಕ್ನಯಾಗಳು  ಆಗಬೆೇಕ್ನಗಿದ್ ೆ.     ಇವತ್ತು  ನಮಾದತ  ಡಬಲ್ಚ   
ಇಂಜಿನ್ಚ  ಸಕ್ನಾರ.  ಡಬಲ್ಚ ಇಂಜಿನ್ಚ  ಸಕ್ನಾರ    ಇವತ್ೆುೇನೂ   ಹೊಸದಲಿ,  ಸನಾತ್ಂತ್ರಯ  
ಬಂದತ  ಎಷ್ೊೆೇ  ವಷಾಗಳಿಂದ  ಈ ರನಜಯದಲಿಿ  ಡಬಲ್ಚ  ಇಂಜಿನ್ಚ  ಸಕ್ನಾರ  ವಯವಸೆಥ ನಡದೆದ್ೆ.    
ರ್ನನತ  ತ್ಮಾಲಿಿ   ಒಂದತ  ವಿನಂತಿಯನತು  ಮನಡತವುದ್ೆೇರ್ಂೆದರೆ,  ಒಂದತ ಉದ್ನಹರಣೆಯನತು  
ಕ್ೊಡತವುದ್ನದರೆ   ನಂಜತಂಡಪಪ  ವರದಯಲಿಿ  ಸೂೆರಬ  ತ್ನಲೂಿಕನತು ರನಜಯದಲಿಿ ಅತ್ಯಂತ್ಹ   
ಹಂದತಳಿದ  ತ್ನಲೂಿಕತ  ಎಂದತ  ಘೂೇಷ್ಟ್ಸಲನಗಿದ್ೆ.     ನಮಾ  ತ್ನಲೂಿಕನಲಿಿ  ನೇರನವರಿ  
ಯೇಜರೆ್ಯೇ  ಇರಲಿಲಿ.  ನಮಾ ತ್ನಲೂಿಕನವರತ   ರನಜಯದಲಿಿ  ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಯನದವರತ   
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ಇದ್ನಾರ.ೆ ಅಂದರೆ,    ನಮಾ  ತ್ನಲೂಿಕನಂದ  ಆರಿಸಿ  ಹೊೇದವರತ ಈ  ರನಜಯದ  
ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಯನಗಿದಾರತ.    ಇವತ್ತು ಮೂಗೂರತ  ಜಲನಶಯ,   ಮೂಗೂರಲಿಿ 105  ಕ್ೊೇಟ್ಟ  
ರೂಪ್ನಯಿಗಳ   ವಚೆಚದ  ಮೂಲಕ 31  ಕ್ೆರೆಗಳನತು  ತ್ತಂಬಿಸತವಂತ್ಹ    ಕ್ನಮಗ್ನರಿಗಳನತು   
ಕ್ೆೈಗ್ೊಳಿಲನಗಿದತಾ,  ಅದರ  ಉದ್ನಾಟರೆ್ಯನತು  ಮನನಯ  ಶ್ರೇ  ಬಿ.ಎಸ್ಚ.ಯಡಿಯೂರಪಪನವರತ  
ಮನಡಿದರತ.  ಅದ್ೆೇ  ರಿೇತಿಯಲಿಿ   ಮೂಡಿಯಲಿಿ  ಏನತ ೬೬  ಕ್ೆರೆಗಳಿಗ್ೆ ನೇರತ ತ್ತಂಬಿಸತವಂತ್ಹ  
ಈ  ಏತ್ ನೇರನವರಿ  ಯೇಜರೆ್   ಇವತ್ತು  ಸಿದಧವನಗಿ  ಪ್ನರರಂಭೂೆೇತ್ಸವಕ್ೆೆ  ನಂತಿದ್.ೆ   ಕಚಳಿ  
ಏತ್  ನೇರನವರಿ  ಯೇಜನಯತ  ೧೫  ಕ್ೆರೆಗಳಿಗ್ೆ  ನೇರತ  ತ್ತಂಬಿಸತವಂತ್ಹ  ಯೇಜರೆ್ಯನತು  
ಸರ್ನಾನಯ ಸಿದಾರನಮಯಯನವರತ ಮನಡಿದರತ.  ಅದೂ  ಸಹ  ಪರಗತಿಯ  ಹಂತ್ದಲಿಿದ್ೆ.  ಏಕ್ೆಂದರ,ೆ  
ಇಷತೆ  ಕ್ೆಲಸ ಆಗಿದ್ ೆ ಎಂದತ  ಹೆೇಳಿದರ,ೆ  ಹೌದತ, ಸರ್ಚ.  ನಮಾದತ  ಡಬಲ್ಚ  ಇಂಜಿನ್ಚ ಸಕ್ನಾರ  
ಎಂದತ  ರ್ನವು  ಹೆೇಳಬೆೇಕ್ನಗಿದೆ್.     

          ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ   ಇವತ್ತು,   ಈ ಸಕ್ನಾರದ   ಈ  ಬಜೆಟಚ ಅನತು   
ಮಂಡಿಸಿರತವ ಮನನಯ  ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಗಳನತು  ಅಭಿನಂದಸತತ್ೆುೇರೆ್.    ಏಕ್ೆಂದರ,ೆ  ಮಕೆಳಿಗ್ನಗಿ,  
Child Budget ೪೦ ಸನವಿರ  ಕ್ೂೆೇಟ್ಟ  ರೂಪ್ನಯಿಗಳಲಿಿ  ಕ್ೂೆಟ್ಟೆದ್ನಾರೆ.  ಮಹಳೆಯರಿಗ್ನಗಿ  
೪೩ಸನವಿರ  ಕ್ೊೇಟ್ಟ  ರೂಪ್ನಯಿಗಳನತು   ಮಕೆಳ  ಮತ್ತು  ಮಹಳಯೆರ  ರಕ್ಷಣೆಗ್ ೆ  ಆಥಿಾಕ  
ಸನಾಲಂಬರೆ್ಗ್ನಗಿ  ಕ್ೊಟ್ಟೆದ್ೆಾೇವೆ.   ಅದ್ೆೇ ರಿೇತಿಯಲಿಿ  ರನಜಯದ  ಸಕ್ನಾರಿ ಶನಲೆಗಳಲಿಿ  ಮೂಲಭ್ೂತ್  
ಸೌಕಯಾಗಳ  ಅಭಿವೃದಧಗ್ನಗಿ  ೫೦೦  ಕ್ೂೆೇಟ್ಟ  ರೂಪ್ನಯಿಗಳನತು  ಒದಗಿಸಲನಗಿದ್ೆ.    ಇದತ 
ಬಹಳ  ವಿಚಿತ್ರವನಗಿದ್ೆ.   ಈ  ಅನತದ್ನನದಡಿಯಲಿಿ  ಅಭಿವೃದಧ  ಆಕ್ನಂಕ್ಷಿ  ತ್ನಲೂಿಕತಗಳಿಗ್ ೆ 
ಆದಯತ್ ೆ  ನೇಡಲನಗತವುದತ  ಎಂದತ ಇದ್ೆ.    ಯನವುದ್ನದರೂ  ತ್ನಲೂಿಕತಗಳಿಗ್ೆ   ಇದತ ಬೆೇಡ  
ಎನಸತತ್ುದ್ೆಯೇ ಎಂದತ    ರ್ನನತ  ಕ್ೆೇಳಲಿಕ್ೆೆ  ಬಯಸತತ್ೆುೇರೆ್.    ಪರತಿಯಂದತ  ತ್ನಲೂಿಕಗ್ೆ 
ಬೆೇಕತ.   ಅಟಲ್ಚ  ಬಿಹನರಿ ವನಜಪ್ೆೇಯಿಯವರ    ಮೂಲಭ್ೂತ್  ಸೌಕಯಾ  ಹನಗೂ ಸವಾಶ್ಕ್ಷಣ 
ಅಭಿಯನನದ  ನಂತ್ರ  ಅರೆ್ೇಕ ಶನಲೆಗಳು  ಇವತ್ತು  ಕತಸಿದತ  ಬಿದಾವೆ.  ಆದಾರಿಂದ,    ಈ  ೫೦೦  
ಕ್ೊೇಟ್ಟ ರೂಪ್ನಯಿಗಳನತು  ಎಲಿಿಗ್ೆ  ಕ್ೊಡತತ್ನುರಂೆದತ  ಗ್ೊತ್ನುಗತವುದಲಿ.  ಪರತಿಯಂದತ  
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ತ್ನಲೂಿಕಗೂ ಬೆೇಕತ.  ಅನತದ್ನನದ  ಅಭಿವೃದಧಗ್ ೆ  ಆಕ್ನಂಕ್ಷಿ  ತ್ನಲೂಿಕತ ಎಂದತ ಕ್ೆೇಳುತ್ನುರೆ.   
ಇದತ  ಬಹಳ  ವಿಚಿತ್ರವನಗಿದ್.ೆ  ಎಲಿದಕೆಂತ್  ಹೆಚತಚ  ದ್ೂೆಡಾ ತ್ಲ ೆ ರೆ್ೂೇವು ಅಂದರೆ,  
ಗ್ೌರವಧನವರ್ನುಗಿ  ನಮಾ ಅತಿಥಿ ಉಪರ್ನಯಸಕರಿಗ್ ೆ   ೧೧ ಸನವಿರ ರೂಪ್ನಯಿಗಳನತು  ಸಿಗತತಿುತ್ತು.  
ಅವರತ ಪರತಿ ಸನರಿ  ಬಂದತ  ಬೆೇಡಿಕ್ೊಳುಿತಿುದಾರತ.  ಅವರಿಗೆ್  ಈಗ  ಗ್ೌರವಧನವನತು ಸತಮನರತ 
ಮೂರತ ಪಟತೆ   ನೇಡಲನಗತತ್ುದ್ೆ.   ಗ್ೌರವಧನವನತು  ಜನಸಿು    ಮನಡಿದ್ನಾರ.ೆ ೩೨,೦೦೦ 
ರೂಪ್ನಯಿಗಳನತು    ಮನಡಿದ್ನಾರ.ೆ     ಇದಕ್ೆೆ  ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಗಳನತು ಅಭಿನಂದಸತತ್ೆುೇರೆ್.    
ಅವರತ ಸತಮನರತ ೧೮-೧೯  ವಷಾಗಳಿಂದ ಅತಿಥಿ ಉಪರ್ನಯಸಕರನಗಿ    ಕ್ಲೆಸ  ಮನಡಿಕ್ೂೆಂಡತ  
ಬಂದದ್ನಾರ.ೆ    ಇವತ್ತು  ಅವರಿಗೆ್  ಹಣ ಸಿಗತವಂತ್ಹ ವಯವಸೆಥ  ಆಗಿದ್.ೆ       ಮತ್ೆು 
ಪ್ೌರಢಶನಲಗೆಳಿಗ್ೆ  ಶ್ಕ್ಷಕರತಗಳನತು  ರೆ್ೇಮಕ  ಮನಡತತ್ೆುೇವೆಂದತ  ಹೆೇಳಿದ್ನಾರ.ೆ   ೧೫ ಸನವಿರ  
ಶ್ಕ್ಷಕರತಗಳನತು  ಭ್ತಿಾ ಮನಡಲಿಕ್ೆೆ  ಅನತಮೊೇದರೆ್ ಸಿಕೆದ್ೆ.    ಆ  ಕ್ೆಲಸ  ಪರಗತಿಯಲಿಿದ್ೆ.    
ಒಂದತ ಕಡಯೆಲಿಿ   ಇದತ ಪರಗತಿಯಲಿಿದಾರ,ೆ ಇರ್ೂೆುಂದತ  ಕಡಯೆಲಿಿ  ೨೭ ಸನವಿರ ಅತಿಥಿ 
ಶ್ಕ್ಷಕರತಗಳನತು  ರೆ್ೇಮಕ  ಮನಡತವುದ್ನಗಿ ತಿಳಿಸಲನಗಿದ್.ೆ    ಏಕ್ೆಂದರ,ೆ  ಮಕೆಳ  ವಿದ್ನಯಬನಯಸಕ್ೆೆ  
ತ್ೊಂದರಯೆನಗಬನರದತ  ಎಂದತ ಹೆೇಳಿ   ವಯವಸೆಥಯನತು   ಮನಡಲನಗತತಿುದ್ೆ.     ಇದತ ಅಂದರೆ,   
ಹೇಗ್ನಗಿ   ಈ ಅತಿಥಿ  ಶ್ಕ್ಷಕರ  ವಿಚನರ,   ಪತನಃ ನಮಗ್ೆ  ತ್ಲೆ ರೆ್ೂೇವನಗಿ    ಉದಯಿಸತತ್ುದ್ೆ.  
.  ಏಕ್ೆಂದರ,ೆ  ಸಂಬಳ  ಜನಸಿು ಮನಡಿರತವುದರಿಂದ  ನಮಗ್ೆ  ಕ್ೆಲಸ ಕ್ೊಡಿ ಎಂದತ   ಕ್ೆೇಳುವಂತ್ಹ    
ನರತದ್ೊಯೇಗಿ   ಪದವಿೇಧರರ್ ಸಂಖೆಯ  ಹೆಚನಚಗತತ್ುದ್.ೆ     

ಪತಟೆಣಣ:-  ಸಂಬಳ  ಜನಸಿು  ಮನಡಿರತವುದತ  ಪದವಿ  ಕ್ನಲೇೆಜತ ಅತಿಥಿ  
ಉಪರ್ನಯಸಕರತಗಳಿಗ್ೆ.   

ಶ್ರೇಮತಿ ಭನರತಿ ಶೆಟ್ಟೆ:-   ಮನನಯ  ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ ಇವರಿಗ್ ೆ ಮನಡಿಲಿ.   ಇಲಿಿ  ನೇವು 
೧೫ ಸನವಿರ  ಹತದ್ೆಾಗಳನತು ಕ್ೊಡತತಿುದಾೇರಿ. ೨೭ ಸನವಿರ  ಅತಿಥಿ ಉಪರ್ನಯಸಕರಿಗ್ೆ     ಯನವ  
ರಿೇತಿಯಲಿಿ ಗ್ೌರವಧನವನತು  ಇಲಿಿ  ಕ್ೊಡತತಿುೇರಿ  ಎನತುವುದತ  ಇಲಿಿಯ  ಪರಶೆುಯನಗಿದೆ್.    
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ಇರ್ೂೆುಂದತ  ವಿಚನರವನಗಿ  ಹೆೇಳುವುದ್ನದರೆ,  ೩೦  ಕ್ೂೆೇಟ್ಟ  ರೂಪ್ನಯಿಗಳನತು 
ನಗದಪಡಿಸಿ ಅಂಗನವನಡಿಯಲಿಿ  ಬಿಸಿ  ಊಟ  ತ್ಯನರಿಸತವವರಿಗ್ೆ    ಪರತಿ  ತಿಂಗಳು ೧೦೦೦  
ರೂಪ್ನಯಿಗಳನತು  ಕ್ೊಡತತಿರತವುದನತು  ರ್ನನತ ಸನಾಗತ್  ಮನಡತತಿುದ್ಾೆೇರೆ್.  ಅದ್ೆೇ ರಿೇತಿ    
ರನಜಯದ ಪರಮತಖ್  ನಗರಗಳಲಿಿ   ನಮಾ ಕಿನರ್ಚ  ಅನತು ಪ್ನರರಂಭ್  ಮನಡಿದಾೇರಿ.   ಬೆಂಗಳೂರಿನ  
ಎಲನಿ  ವನಡಚಾಗಳಲಿಿ  ಈ ವಯವಸೆಥ   ಮನಡಲನಗಿದ್ೆ.  ಬೆಂಗಳೂರಿನಲಿಿ  ಹೆಜೆೆ  ಹೆಜೆೆಗೂ    
ಒಂದ್ೂೆಂದತ  ಆಸಪತ್ೆರ  ಇರತತ್ುದ್ೆ.   ಆದರ,ೆ  ರನಷ್ಟ್ರೇಯ  ಆರೂೆೇಗಯ  ಅಭಿಯನನದಡಿ   ೩೦೦  
ಮಹಳನ  ಸನಾಸಯ  ಕ್ೆೇಂದರಗಳನತು  ಏನತ  ಪ್ನರರಂಭ್  ಮನಡಲನಗಿದ್ೆ,      ಇದನತು  ಗ್ನರಮಿೇಣ  
ಪರದ್ೆೇಶದಲಿಿ  ಮನಡಬೇೆಕತ.   ಇದತ  ನಗರ  ಪರದ್ೆೇಶಕ್ೆೆ  ಮನತ್ರ  ಮಿೇಸಲನಗಿರಬನರದತ.   ಇದತ 
ಗ್ನರಮಿೇಣ  ಅದ್ೆೇ  ರಿೇತಿ  ಡಯನಲಿಸಿಸ್ಚ ಬಗೆ್ೆ    ಮನನಯ ಶ್ರೇ  ಪರದೇಪಚ  ಶಟೆೆರ್ಚರವರತ    
ಪರಸನುಪ  ಮನಡಿದರತ.   ಈಗ್ನಗಲೆೇ     ಇದಾಂತ್ಹ ಡಯನಲಿಸಿಸ್ಚನ  ೩೦ ಸನವಿರ  ಸೈೆಕಲ್ಚಗಳನತು     
ಈಗ ೬೦ ಸನವಿರ ಸೈೆಕಲ್ಚಗಳನಗಿ   ಮನಡಿದ್ನಾರ.ೆ  ಅದತ  ಸಹ ಸನಲತವುದಲಿ.   ಡಯನಲಿಸಿಸ್ಚ 
ಸೌಲಭ್ಯ  ಇಂತ್ಹ  ಆಸಪತ್ೆರಗಳಲಿಿ  ಇಲಿವೆಂದತ  ಹೆೇಳಿ ಶನಸಕರತಗಳಿಗ್ೆ  ಫೊೇನ್ಚ  ಬರತತ್ುಲೆೇ  ಇವೆ.      
ಈ ಕೂಗನತು  ರ್ನವು  ನರಂತ್ರವನಗಿ  ಕ್ೆೇಳಿದ್ಾೆೇವೆ.  ಇದನತು  ಸಹ ರ್ನನತ ಹೃತ್ೂಪವಾಕವನಗಿ  
ಸನಾಗತಿಸತತ್ನು,    ಮಹಳಯೆರಿಗ್ೆ ಶತಚಿ ಯೇಜರೆ್ಯಡಿ   ಸನಯನಟರಿ  ರ್ನಯಪಚಕನ್ಚ    ಪೂರೈೆಸತವ    
ಅನತದ್ನನವನತು  ಬಗೆ್ೆ  ಕ್ೂೆಟ್ಟೆದ್ನಾರೆ.     ಈ  ವಿಷಯವನಗಿ   ಹಂದ್ಯೆೇ  ರ್ನನತ ಮನತ್ರ್ನಡಿದ್ಾೆ.  
ಇದನತು ಸಾಸಹನಯ ಗತಂಪತಗಳಿಗ್ ೆ  ಕ್ೂೆಟ್ಟೆರತವುದನತು  ರ್ನನತ ಸನಾಗತಿಸತತ್ುೆೇರೆ್.    ಅದ್ೇೆ  ರಿೇತಿ 
Menstrual Cups.    ವಿಚನರವನಗಿ  ರ್ನನತ ಮೊದಲೇೆ  ಹೆೇಳಿದ್ೆಾ.   ಇದತ ಬಹಳ  ಕಡಿಮ  
ವೆಚಚದಲಿಿ  ವಯವಸೆಥಯನಗತತ್ುದ್ೆ.    ಇದತ ಮಧಯಪರದ್ೆೇಶದಲಿಿ  ಇದ್ೆ.     ಇದನತು  ಮನಡಬೇೆಕತ.  
ಮತ್ೆು  ಪರತಿ  ಶನಲೆಗಳಲಿಿಯೂ burning machine ಗಳನೂು ಕೂಡ  ಅಳವಡಿಸಬೆೇಕ್ೆನತುವ 
ವಿನಂತಿಯನತು  ಮನಡತತ್ೆುೇರ್ೆ.  ಅದ್ೆೇ  ರಿೇತಿಯಲಿಿ ಮರ್ ೆ ಬನಗಿಲಿಗ್ೆ  ವೆೈದಯಕೇಯ ಸೌಲಭ್ಯ    
ಕಲಿಪಸತವ   “ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಗಳ  ಆರೂೆೇಗಯ  ವನಹನ”ಚ ಚಯೇಜರೆ್ಯನತು  ಸಹ ರ್ನನತ ಸನಾಗತ್  
ಮನಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ  
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ಸಭನಪತಿಯವರತ:-  ಇನತು  ೫  ನಮಿಷದಲಿಿ  ಮತಗಿಸಿ.  

ಶ್ರೇಮತಿ  ಭನರತಿ ಶೆಟ್ಟೆ:-  ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ    ೭೨ ಜನ    ಪತರತಷ ಸದಸಯರತ  
ಮನತ್ರ್ನಡಿದ್ನಾರೆ.    ರ್ನವು  ೩  ಜನ    ಮಹಳನ ಸದಸಯರತ    ಮನತ್ರ್ನಡತವುದನತು    
ಕ್ೆೇಳಲಿಕ್ೆೆ  ಆಗತವುದಲಿವೆಂದರೆ  ಹೆೇಗ್?ೆ   

ಶ್ರೇ ಪತಟೆಣಣ:-  ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ ಅವರಿಗ್ ೆ  ಮನತ್ರ್ನಡಲಿಕ್ೆೆ  ಅವಕ್ನಶವನತು  
ಕ್ೊಡಿ.  

ಶ್ರೇಮತಿ  ಭನರತಿ ಶೆಟ್ಟೆ:-  ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ      ರನಜಯಪ್ನಲರ  ಭನಷಣದ  
ಮೇಲ ೆ   ನನು ಅನತಮೊೇದರ್ೆಯನಗಿತ್ತು.  ಆದರ,ೆ ನನಗ್ ೆ  ಮನತ್ರ್ನಡಲಿಕ್ೆೆ  ಅವಕ್ನಶವನತು 
ಕ್ೊಡಲಿಲಿ.     ಮಂಡರೆ್  ಮನಡಿದವರತ  ಮನತ್ರ್ನಡಿದರತ.  ಅವರನದ ಮೇಲೆ  ನನಗ್ೆ  
ಮನತ್ರ್ನಡಲಿಕ್ೆೆ  ಅವಕ್ನಶವನತು  ಕ್ೊಡಬೇೆಕ್ನಗಿತ್ತು.    ಕ್ೊಡಲಿಲಿ.    ಮತ್ೆು,  ನನು 
ಭನವರೆ್ಯನತು  ರ್ನನತ   ಯನವನಗ  ವಯಕುಪಡಿಸಬೆೇಕತ?    ಪರಶೆ್ುೇತ್ುರಕ್ೆೆ    ಅವಕ್ನಶ  
ಕ್ೊಡತತಿುೇರನ,  ಕ್ೂೆಡತವುದಲಿ.  ಅವಕ್ನಶವನತು  ಮನನಯ  ಸಭನಪತಿಗಳು  ಕ್ೊಡಬೇೆಕತ.   ಇವತ್ತು,   
ಆರೂೆೇಗಯ ಸಂರಕ್ಷಣನ  ಯೇಜರೆ್ಯಡಿ  ಉಚಿತ್  ತ್ಪ್ನಸಣನ    ಕ್ೆಲಸವನತು ಎಲನಿ  ಸಂಘ-
ಸಂಸೆಥಗಳವರತ  ಮನಡತತ್ನುರ.ೆ  ಅದರ  ಜೊತ್ೆಗೆ್  ನೇವು  ಸಹ  ಕ್ೆೈಜೂೆೇಡಿಸತತಿುರತವುದನತು  ರ್ನನತ 
ಸನಾಗತಿಸತತ್ೆುೇರೆ್.ಚಚ“ಶರವಣ  ಮಿಷನ್ಚ”ಚಚಚಚಒದಗಿಸತವ  ಕ್ನಯಾಕರಮವನತು  ಕೂಡ     ಇದರಲಿಿ    
ಜೊೇಡಿಸಬೇೆಕತ.  ಮಧಯಮ ವಗಾದವರಿಗ್ ೆ  ಅದರಲೂಿ  ನಮಾ  ಗ್ನರಮಿೇಣ  ಪರದ್ೇೆಶಗಳಲಿಿ  ಕವಿ  
ಕ್ೆೇಳದವರತ ಬಹಳಷತೆ  ಜನರಿದತಾ,  ಇದನತು ಕ್ೊಂಡತಕ್ೊಳಿಲಿಕ್ೆೆ   ಅವರ   ಹತಿುರ  ಹಣ  
ಇರತವುದಲಿ.    ಆದಾರಿಂದ, ತ್ಮಾ  ಮೂಲಕ  ರ್ನನತ ಸಕ್ನಾರದಲಿಿ  ವಿನಂತಿ  
ಮನಡಿಕ್ೊಳುಿವುದ್ೇೆರ್ೆಂದರೆ,    ಈ  ಶರವಣ     ಮಿಷನ್ಚ  ಅನತು    ಕ್ೊಡತವಂತ್ಹ    ಕ್ೆಲಸ  
ಮನಡಬೇೆಕತ.   ಶ್ವಮೊಗೆದಲಿಿ  ನೂತ್ನವನಗಿ  ಸನಥಪಿಸಿರತವ  ಆಯತಷಚ ವಿಶಾವಿದ್ನಯನಲಯವನತು  
ಬಲಪಡಿಸತವುದತ  ಎಂದತ  ಕ್ೊಟ್ಟೆದ್ನಾರ.ೆ   ಇದನತು  ಗಟ್ಟೆ  ಮನಡಬೇೆಕತ. ಆಗಿನ  ಕ್ನಲದಲಿಿ  
ವೆೈದಯರತಗಳು  ಇರಲಿಲಿ.       ನಮಾ  ಪತರನತ್ನ  ಕ್ನಲದಂದ ಬಂದಂತ್ಹ  ನಮಾ  ಆರೂೆೇಗಯಕ್ೆೆ  
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ಶಕುಯನತು ಕ್ೊಟೆಂತ್ಹ ಆಯತವೆೇಾದವೆೇ  ನಮಗ್ೆ ಜಿೇವದ್ನನ ಮನಡಿರತವಂತ್ಹದತಾ.   
ಚತಚತಚಮದಾನತು ಚತಚತಚವಂತಿಲಿ,  ಅಪರೆೇಷನ್ಚ  ಮನಡತವಂತಿಲಿ.  ಗತಣವನಗತತ್ುದ್ೆ.    ದ್ೊಡಾ ದ್ೊಡಾ  
ಆಯತವೆೇಾದ  ಕ್ನಲೇೆಜತಗಳನತು  ಸಕ್ನಾರ   ಪ್ನರರಂಭ್ ಮನಡಿದ್ೆ.  ಅಲಿಿಂದ,  ನೂರನರತ, 
ಸನವಿರನರತ  ವಿದ್ನಯಥಿಾಗಳು  ಪದವಿೇಧರರನಗಿ ಹೊರಗಡೆ  ಬರತತ್ನುರೆ.  ಆದರೆ,   ವಿಚಿತ್ರ  
ಏರೆ್ಂದರೆ, ಅವರಿಗೆ್  ಡೆತಚ ಸಟ್ಟಾಫಿಕ್ೆೇಟಚ  ಕ್ೊಡಲಿಕ್ೆೆ  ಅವಕ್ನಶವಿಲಿ.   ರ್ನವು  ಇನೂಸರನೆ್ಸಚ  
ಕ್ೆಿೈಮಚ  ಮನಡತವನಗ  ಅವರ  ಸಹ  ನಡಯೆತವುದಲಿ.   ಮತ್ೆು  ಅವರತಗಳು ಯನವ  ಸಿೇಮ  
ಡನಕೆರ್ಚಗಳು ಆಗತತ್ನುರೆ.    ಏತ್ಕ್ೆೆ ನಮಗ್ೆ  ವಿಶಾವಿದ್ನಯನಲಯ ಬೆೇಕತ,  ಏತ್ಕ್ೆೆ  ನಮಗ್ೆ 
ಆಯತವೆೇಾದ ಕ್ನಲೇೆಜತ  ಬೆೇಕತ?   ಮನತಷಯನಗ್ೆ  ಚಿಕತೆ್ಸ  ನೇಡತವವರತ ಅವರತ.  ಇದತ  ನಮಾ  
ಪತರನತ್ನ  ಪದಧತಿ.    ಇದತ ನಮಾ ದ್ೆೇಶದ  ಮಣತಣ.    ಇದನತು  ರ್ನವು  ಮರೆಯತತ್ೆುೇವೆಂದತ  
ಹೆೇಳಿದರ,ೆ  ಡನಕೆರಿಗ್ ೆರ್ನವು   ಹಲತಿ  ಕತ್ತು ಕತಳಿತ್ತಕ್ೊೇ  ಎಂದತ  ಹೆೇಳಿದಂತ್ನಯಿತ್ತ. ಆದಾರಿಂದ  
ಇದನತು ಸರಿ  ಮನಡಬೇೆಕತ.   ಇದರಲಿಿ ಎರಡತ  ವಿಧದಲಿಿ ಆಯತವೆೇಾದ  ಇರತತ್ುದ್ೆ.     ಒಂದತ  
ವಂಶ ಪ್ನರಂಪಯಾದಂದ ಬಂದರತತ್ುದ್ೆ.   ಉದ್ನಹರಣೆಗ್ ೆ  ಹನವು  ಕಚಿಚದರ ೆ  ಆಸಪತ್ರೆಗ್ೆ  
ಹೊೇಗತವುದಲಿ.     ಸನಗರದ  ಹೆಬಬಗ್ೊೇಡಿ  ಎಂಬಲಿಿ    ಈ  ಒಂದತ ಸೌಲಭ್ಯವುಂಟತ. ಅವರಿಗೆ್ 
ಪ್ೊೇನ್ಚ  ಮನಡಿದರ ೆ ಆಯಿತ್ತ ಆಥವನ ಅವರನತು  ಕರದೆತಕ್ೊಂಡತ  ಬಂದರ ೆ   ಹನವಿನ ಪೂಣಾ  
ವಿಷವನತು  ತ್ೆಗೆ್ದತ  ಬದತಕಸತವಂತ್ಹ   ಕ್ೆಲಸವನಗತತ್ುದ್ೆ. ಆ ಮರ್ೆಯಲಿಿ   ಯನರನದರೂ   ಇದ್ೆಾೇ   
ಇರತತ್ನುರ.ೆ  ಅದತ  ವಂಶ ಪ್ನರಂಪಯಾದಂದ ಬಂದರತತ್ುದ್.ೆ   ಮತ್ೆು ಟ್ಟ.  ನರಸಿಪತರದಲಿಿ   ಈ  
ಕಡಿುಗ್ ೆ ಸೂೆೆೇನ್ಚ  ಆದವರತ  ಬನಂಬ,ೆ  ಮಹನರನಷರದಂದ  ಬರತತ್ನುರೆ.   ಮತ್ೆು ನಮಾ  ಸನಗರಕೂೆ 
ಸಹ ಬಂದತ  ಔಷಧಿಯನತು  ತ್ೆಗೆ್ದತಕ್ೂೆಂಡತ  ಹೂೆೇಗತತ್ನುರೆ.  ಲೂೆೇಕ್ೇೆಶ   ಎನತುವವರತ  ವಂಶ 
ಪ್ನರಂಪಯಾ   ವೆೈದಯರನಗಿರತತ್ನುರೆ. ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ  ಶ್ರೇ  ಲಕ್ಷಮಣ  ಸವದಯವರತ  ಅವರ   
ಬಗೆ್ೆ  ಹೆೇಳಿದರತ.  ಅವರತ  ಎಷತೆ ಒಳೆಿಯ  ಔಷಧಿಯನತು  ಕ್ೂೆಟೆರತ  ಎಂದರೆ,   ಅವರಿಗೆ್  
ಅದರಿಂದ ಆರೂೆೇಗಯ  ಸರಿಯನಯಿತ್ತ  ಎಂದತ  ಹೆೇಳಿದರತ. ನನಗೂ ಬಹಳ ಒಳೆಿಯ  
ಔಷಧಿಯನತು   ಕ್ೊಟೆರತ.  ಮೊದಲತ  ನನು  ಕ್ೆೈ  ಮಡಿಸಲತ  ಆಗತತಿುರಲಿಲಿ.  ಈಗ  
ಸರಿಹೊೇಗಿದ್ೆ.   
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428) 17.03.2022 04.10 ಎಸ್ಚವಿ-ವಿಕ್ೆ  

(ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಥತಿ) 
ಶ್ರೇಮತಿ ಭನರತಿ ಶೆಟ್ಟೆ (ಮತಂದತ):-  
ಇಂದತ ಅವರ ಔಷಧಿಯಿಂದ ನಮಗಿರತವ ತ್ೊಂದರಗೆಳು ಸರಿಯನಗತತ್ುದ್ೆ ಎನತುವುದ್ನದರೆ ಇದರ 
ಲನಭ್ವನತು ಕ್ೆೇವಲ ಬೆರಳಣೆಿಕ್ೆಯಷತೆ ಜನರನದ ರ್ನವು ತ್ೆಗೆ್ದತಕ್ೂೆಳುಿವ ಬದಲತ ಅರೆ್ೇಕರಿಗ್ ೆಇದರ 
ಉಪಯೇಗವನಗಬೆೇಕತ.  ಕಳೆದ ಬೆಳಗ್ನವಿ ಅಧಿವೆೇಶನದಲಿಿ ಮನನಯ ಲಕ್ಷಮಣ ಸವದಯವರತ ರ್ನಟ್ಟ 
ವೆೈದಯರನದ ಶ್ರೇ ಲೊೇಕ್ೆೇಶಚ ಟೆೇಕಲ್ಚ ಅವರ ಬಗೆ್ೆ ಬೆಳಕನತು ಚೆಲಿಿದಾರತ. ಆರೂೆೇಗಯ ಸಚಿವರನದ 
ಮನನಯ ಸತಧನಕರ್ಚ ಅವರತ ಅದನತು ರೆ್ೂೇಡತತ್ುೆೇರೆ್ಂದತ ಹೆೇಳಿದರತ.  

ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವೆಂಕಟೆೇಶ:- ಮನನಯ ಭನರತಿ ಶೆಟ್ಟೆಯವರೇೆ, ರೆ್ೂೇಡತತ್ುೆೇರೆ್, ಮನಡತತ್ೆುೇರ್ೆ 
ಎನತುವುದಲಿ.  ರ್ನವು ಸದನದ ೭೫ ಜನರತ ಸೇೆರಿ ಕಡನಾಯವನಗಿ ಮನುಣಯೆನತು ನೇಡಬೆೇಕತ.  
ನನುದ್ೊಂದತ ಖನಸಗಿ ವಿಧೇೆಯಕ ಇದ್ೆ.  ಅದತ ಈ ಶತಕರವನರ ಬರಬಹತದತ.  ದಯವಿಟತೆ ಎಲಿರೂ 
ಸೇೆರಿ ಅದನತು ಸಚಿವರಿಗೆ್ ಮನವರಿಕ್ ೆ ಮನಡಿಕ್ೂೆಟತೆ, ಅದತ ಆಗತವಂತೆ್ ಮನಡಬೆೇಕ್ೆಂದತ ರ್ನನತ 
ತ್ಮಾಲಿಿ ಕ್ೆೇಳಿಕ್ೂೆಳುಿತ್ೆುೇರೆ್.   

ಶ್ರೇಮತಿ ಭನರತಿ ಶೆಟ್ಟೆ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಬಂದಂತ್ಹ ವಿದ್ನಯಥಿಾಗಳಿಗ್ೆ 
ಸರಿಯನದ ಗ್ೌರವ ಸಿಗತವ ರಿೇತಿಯಲಿಿ ವಯವಸೆಥಯನಗಬೆೇಕತ.  ಎರಡರೆ್ಯದ್ನಗಿ ವಂಶಪ್ನರಂಪಯಾ 
ಬಂದರತವ ರ್ನಟ್ಟ ಔಷಧವನತು ನೇಡತವ ವೆೈದಯರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಳೆಿಯದ್ನಗಬೇೆಕತ.   

ಆಶನ ಕ್ನಯಾಕತ್ಾರ ಮನಸಿಕ ಗ್ೌರವ ಧನವನತು ಹೆಚಿಚಸಲನಗಿದ್ೆ.  ಇದನತು ರ್ನನತ 
ಸನಾಗತಿಸತತ್ೆುೇರೆ್. ಸವಾರಿಗೂ ಸೂರತ ಕ್ೂೆಡತವ ನಟ್ಟೆನಲಿಿ ೫ ಲಕ್ಷ ಗತರಿಯನತು ಹೊಂದದತಾ, ಇದನತು 
ಕೂಡ ರ್ನನತ ಸನಾಗತಿಸತತ್ೆುೇರ್ೆ.  ಪಿಜ಼ನೆ ಬಗಾರ್ಚ ಸಂಸೃತಿಯಿಂದ ರ್ನವು ಸಿರಿಧನನಯಗಳ ಕಡಗೆ್ ೆ 
ಮರಳಿ ಬಂದದತಾ ನನಗ್ೆ ಸಂತ್ೂೆೇಷವನಯಿತ್ತ.  ೫ ಕ್.ೆಜಿ. ಅಕೆಯ ಜೊತ್ೆಗೆ್ ಒಂದತ ಕ್.ೆಜಿ. ರನಗಿ 
ಅಥವನ ಜೊೇಳವನತು ಕ್ೊಡತವಂತ್ಹ ವಯವಸೆಥಯನತು ಸಕ್ನಾರ ಮನಡಿದ್ೆ.   
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ಕಟೆಡ ಕ್ನಮಿಾಕರತ ಒಂದತ ರಿೇತಿಯಲಿಿ ಅಲೆಮನರಿ ಜರ್ನಂಗವೆೇ ಆಗತತ್ುದ್ೆ.  ಅವರಿಗೆ್ ವಸತಿ 
ಯೇಜರೆ್ಯನತು ನೇಡಿರತವುದರ ಜೊತ್ೆಗೆ್ ಅವರ ಮಕೆಳಿಗ್ ೆ ಅಲಿಿ ಶ್ಕ್ಷಣದ ವಯವಸೆಥಯನತು 
ಮನಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ ರ್ನನತ ವಿನಂತಿಸತತ್ೆುೇರೆ್.  ಏಕ್ೆಂದರ ೆಸಣಣ ಸಣಣ ಮಕೆಳು ಅವರ ಜೊತ್ೆಯಲಿಿ ಗ್ನರೆ 
ಕ್ೆಲಸ ಮನಡತವುದನತು ರ್ನನತ ರೆ್ೂೇಡಿದ್ಾೆೇರೆ್.   

ಹೆೈಟೆರ್ಚ ಸಂಚನರಿ ಕಿನರ್ಚಗಳನತು ಪ್ನರರಂಭ್ ಮನಡಿದತಾ, ಇದನತು ರ್ನನತ ಹೃತ್ೂಪವಾಕವನಗಿ 
ಸನಾಗತಿಸತತ್ೆುೇರೆ್.  ಉದ್ೊಯೇಗ ಕ್ೊಟೆದತಾ ಎಲಿಿ ಎಂದತ ವಿರೂೆೇಧಪಕ್ಷದವರತ ಕ್ೆೇಳುತಿುರತತ್ನುರ.ೆ  ಇಂದತ 
ಒಂದತ ಲಕ್ಷ ಅಭ್ಯಥಿಾಗಳಿಗ್ೆ ಕ್ೌಶಲಯ ತ್ರಬೆೇತಿಯನತು ನೇಡಲನಗಿದ್ೆ.  ೨೫,೦೦೦ 
ಉದ್ೊಯೇಗ್ನವಕ್ನಶಗಳನತು ಒದಗಿಸಲನಗಿದ್.ೆ  ಈ ಬನರಿ ೨.೫ ಲಕ್ಷ ಜನರಿಗ್ ೆತ್ರಬೇೆತಿಯನತು ಕ್ೊಟೆರ ೆ
ಬಹತಶಃ ೧ ಲಕ್ಷ ಜನರಿಗ್ ೆಉದ್ೊಯೇಗ ದ್ೊರೆಯಬಹತದತ ಎನತುವ ನರಿೇಕ್ಷೆಯಿದ್ೆ.   

ಈಗ ರ್ನನತ ನನಗ್ ೆಬಹಳ ಪರಮತಖ್ವೆನಸತವ ಘಟೆಕ್ೆೆ ಬರತತಿುದ್ೆಾೇರ್ೆ. ಸಾಸಹನಯ ಗತಂಪತಗಳಿಗ್ೆ 
ಸಕ್ನಾರ ಒಳೆಿಯ ಯೇಜರೆ್ಗಳನತು ನೇಡಿದ್ೆ. ದ್ೇೆವರತ ಕ್ೂೆಟೆರೂ ಪೂಜನರಿ ಕ್ೊಡತವುದಲಿ 
ಎನತುವಂತ್ ೆ ಸಕ್ನಾರದಂದ ರೂ.೧.೫ ಲಕ್ಷ ಸನಲವನತು ಕ್ೊಟೆರೂ ಬನಯಂರ್ಚನವರತ ಕ್ೊಡತವುದಲಿ. 
ರನಷ್ಟ್ರೇಯ ಗ್ನರಮಿೇಣ ಬನಯಂರ್ಚನ ಮತಖನಂತ್ರ ಎಲಿವನೂು ಒಂದತ ಬನಯಂರ್ಚನ ಮೂಲಕ 
ಮನಡಲನಗಿದತಾ, ಇದನತು ರ್ನನತ ಸನಾಗತಿಸತತ್ೆುೇರೆ್.  ಅರೆ್ೇಕ ಉತ್ಪನುಗಳಿಗ್ೆ ಮನರತಕಟೆೆ ಲಭ್ಯವಿದ್ೆ. 
೨೦೦ ಪ್ೆರಸ್ಚನ work shed ಗಳು ಸನಲದ ಕ್ನರಣ ೭೫೦ಕ್ೆೆ ಹೆಚಿಚಸಿರತವುದನತು ರ್ನನತ ಸನಾಗತ್ 
ಮನಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ ಸಕ್ನಾರಿ ಕಛೆೇರಿಗಳಲಿಿ ಮಹಳೆಯರಿಗ್ ೆ ಕ್ನಯಂಟ್ಟೇನ್ಚ ಮನಡಿದತಾ, ಜಿಲೆಿಗ್ ೆ ಒಂದರಂತ್ೆ 
ಮನಡಲನಗಿದ್.ೆ ಇಡಿೇ ಜಿಲೆಿಯಲಿಿ ೮-೯ ತ್ನಲೂಿಕತಗಳಿದತಾ, ಹಲವು ಸಕ್ನಾರಿ ಕಛೆೇರಿಗಳಿರತತ್ುವೆ. ಇಲಿಿ 
ರ್ನವು ಶೆೇ.೧ ರಷತೆ ಕೂಡ ಮಹಳೆಯರತ ಇಲಿ. ಅಲಿಿಯೂ ಇಲಿ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದರ ೆಸರಿಯನಗತವುದಲಿ. 
ಆದಾರಿಂದ ಸಂಖೆಯಯನತು ಜನಸಿು  ಮನಡಬೇೆಕತ. ಕಳೆದ ಆಯವಯಯದಲಿಿ ಒಂದತ ಮನತ್ನತು 
ಹೆೇಳಿದಾರತ. ಯನವ ಮಹಳಯೊ ಕೂಡ ಸಾಲಪ ಹಣ ಬೇೆಕ್ೆನಸಿದ್ನಗ ಗಂಡನ ಬಳಿ, ಅಣಣನ ಬಳಿ, ಪಕೆದ 
ಮರ್ೆಯವರ ಬಳಿ ಬೆೇಡಬನರದತ.  ಬನಯಂಕಗ್ೆ ಸನಲ ಪಡಯೆಲತ ಹೊೇದರ ೆ ಏನನತು ಜನಮಿೇನತ 
ಇಡತವಿರಿ ಎಂದತ ಕ್ೇೆಳುತ್ನುರೆ. ರ್ನವು ಬನಯಂಕನಲಿಿ ಸನಲವನತು ತ್ೆಗೆ್ದತಕ್ೂೆಳಿಲನಗದ ಪರಿಸಿಥತಿಯಿದ್ನಾಗ 
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ನಮಾದ್ೆೇ ಆದ ಒಂದತ ಕೂಡತನಧಿಯಿರಬೇೆಕತ.  ಎಲನಿ ಹೆಣತಣಮಕೆಳೂ ಇದರಲಿಿ ಹಣವನತು 
ಕೂಡಿಡಬೆೇಕ್ೆಂಬತದತ ದವಂಗತ್ ಅಟಲ್ಚ ಬಿಹನರಿ ವನಜಪ್ೆೇಯಿಯವರ ಚಿಂತ್ರೆ್ಯನಗಿದತಾ, ಅವರತ 
ಸಾಸಹನಯ ಸಂಘಗಳ ಗತಂಪತಗಳನತು ರಚರೆ್ ಮನಡಿದರತ. ಅಷ್ೆೆೇ ಅಲಿದ್ೆ, ಇಂದತ ಸಿರೇಶಕು, ಧಮಾಸಥಳ 
ಗ್ನರಮಿೇಣನಭಿವೃದಧ, ಸಂಜಿೇವಿನ ಈ ರಿೇತಿ ಅರೆ್ೇಕ ಸಂಘಗಳನಗಿವ.ೆ   

ಮತ್ೊುಂದತ ಅಂಶವನತು ಹೆೇಳಲತ ರ್ನನತ ಮರೆತಿದ್ೆಾೇರ್.ೆ  ವಿಧವೆಯರಿಗ್ ೆಮನಸನಶನವನತು 
ಹೆಚತಚ ಮನಡಿದರತ.  ಅದರಲಿಿ ಮಂಗಳಮತಖಿಯರಿಗೆ್ ರೂ.೬೦೦ ಇದತಾದನತು ರೂ.೮೦೦ ಮನಡಿದಾರತ.  
ಮನನಯ ಯಡಿಯೂರಪಪನವರ ಸಕ್ನಾರವಿದ್ನಾಗ ಅವರಿಗ್ ೆ ಒಂದತ ಅಭಿವೃದಧ ನಗಮ ಇರಬೇೆಕ್ೆಂದತ 
ಮನಡಿದಾರತ.  ನಂತ್ರ ಮನನಯ ಸಿದಾರನಮಯಯನವರ ಸಕ್ನಾರದಲಿಿ ಅವರಿಗೆ್ ಮನಸನಶನ ನೇಡಬೆೇಕತ, 
ಅವರಿಗೆ್ ಮತ್ ಚಲನವಣಯೆ ಹಕೆನತು ನೇಡಬೆೇಕ್ೆಂದತ ಮನಡಿದಾರತ.  ಬಹಳ ದ್ೊಡಾ ಹೊೇರನಟವನತು 
ಮಂಗಳಮತಖಿಯರತ ಮನಡಿದ್ನಾರೆ.  ಇಂದತ ಅವರ ಸಿಥತಿಯನತು ರೆ್ರೆ್ಸಿಕ್ೊಂಡರೆ ಸಂಕಟವನಗತತ್ುದ್ೆ.  
ನಮಾಂತ್ಹ ತ್ನಯಂದರತ ಹೆತ್ು ಮಗತವೆೇ  ಆಗಿದ್.ೆ  ರ್ನವಲೆಿರೂ ಮನತಷಯ ಜನತಿ ಎಂದತ 
ಹೆೇಳಿಕ್ೂೆಳುಿತ್ೆುೇವೆ.  ಅವರಲಿಿ ಎರಡತ ವಿಧ.  ಸಿೇರ ೆ ಉಟೆವರತ ಜೊೇಗವಾ.  ಪ್ನಯಂಟಚ-ಶಟಚಾ 
ಹನಕದವರತ ಜೊೇಗಪಪ. ಅವರಲಿಿಯೂ ವಿದ್ನಯವಂತ್ರಿದತಾ, ಅವರತ ಎಷತೆ ರೆ್ೂೇವಿನಲಿಿದ್ನಾರೆಂದರ ೆ
ಇದನತು ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಯನರನದರೂ ರೆ್ೂೇಟಚ ಮನಡಿಕ್ೊಳಿಬೇೆಕತ.  ಈ ಸಲದ ಬಜೆಟಚನಲಿಿ 
ಅದ್ನಗಬೆೇಕದ್.ೆ ಅವರತ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೆೇಡತತ್ುಲೆೇ ಇರಬೇೆಕ್ೆ? ಲಿಂಗತ್ಾ ಅಲಪಸಂಖನಯತ್ರಿಗ್ೆ ಸಕ್ನಾರವು 
ನೇಡಲನಗತತಿುರತವ ಮನಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿ ಮೊತ್ುವನತು ರೂ.೬೦೦ ರಿಂದ ರೂ.೮೦೦ ಗಳಿಗ್ ೆ
ಹೆಚಿಚಸಲನಗತವುದತ ಎಂದತ ತಿಳಿಸಲನಗಿದೆ್. ಅಂದರೆ, ಭಿಕ್ಷೆಯನತು ನೇಡತವುದ್ೇೆ? ಅವರತ ರಸೆುಗಳ 
ಸಕಾಲ್ಚಗಳಲಿಿ, ಟನರಫಿರ್ಚ ಸಿಗುಲ್ಚಗಳಲಿಿ ಇರತತ್ನುರ.ೆ  ನಮಾದತ ಒಂದ್ೇೆ ಜನತಿ ಮನತಷಯ ಜನತಿ, 
ಹರಿಯತವುದತ ಒಂದ್ೇೆ ರಕು ಎಂದತ ಹೆೇಳುತ್ನುರೆ.  ಗಂಡತ, ಹೆಣತಣ ಇವೆರಡೇೆ ಜನತಿಗಳು.  ಇಷ್ನೆದರೂ 
ಕೂಡ ನಮಾಲಿಿ ಲಿಂಗ್ನಯತ್, ಬನರಹಾಣ ಎಲಿವೂ ಇದ್.ೆ  ಆದರೆ ಮಂಗಳಮತಖಿಯರಿಗೆ್ ಜನತಿಯೇ 
ಇಲಿ. ನಮಾ ದ್ೆೇಶದಲಿಿ ಯನವುದ್ೆೇ ಜನತಿಯಿಲಿದ ಮನತಷಯರತ ಅವರತ ಮನತ್ರ.  ಅವರತ ಯನವುದ್ೂೆೇ 
ಜನತಿಯಲಿಿ ಹತಟ್ಟೆರತತ್ನುರೆ, ಮರ್ ೆ ಬಿಟತೆ ಬಂದರತತ್ನುರೆ.  ಆದಾರಿಂದ ಸಕ್ನಾರ ತ್ಂದ್ ೆ ತ್ನಯಿ 
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ಸನಥನದಲಿಿದತಾ, ಎಲಿರನೂು ಒಂದ್ೇೆ ಕಣಿಣನಂದ ರೆ್ೂೇಡಬೆೇಕತ.  ಅಬಬಬನಬ ಎಂದರೆ ಅವರತ ಎರಡತ ಲಕ್ಷ 
ಜನರಿರಬಹತದತ. ಅವರಿಗೆ್ ನಮಿಾಂದ ಸಹನಯ ಮನಡಲಿಕ್ೆೆ ಆಗಲಿಲಿ ಎಂದರೆ ಹೆೇಗ್?ೆ ಅವರ ಮನಸಿಸನ 
ರೆ್ೂೇವುಗಳನತು, ಅವರ ಭನವರೆ್ಯನತು, ಅವರ ಮತಂದರತವ ಸವನಲಯಗಳನತು ಅವರತ ಯನರ ಬಳಿ 
ಹೆೇಳಬೆೇಕತ? ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳ ಬಳಿ ಹೆೇಳಿದರ ೆಅವರಿಗೆ್ ಅಥಾವನಗತವುದಲಿ.   

ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ನಮಗ್ೆ ತಿಳಿದರಲಿ. ಮಂಗಳಮತಖಿಯರತ ನನು ಬಳಿ ಬಂದತ 
ಹೆೇಳಿದ್ನಗ ನನಗ್ ೆ ಕಣಿಣೇರತ ಬಂತ್ತ.  ರೂ.೩ ಲಕ್ಷಗಳನತು ಮಹಳನ ಮತ್ತು ಮಕೆಳ ಕಲನಯಣ 
ಇಲನಖಯೆಿಂದ ಕ್ೊಡತತ್ನುರೆ.  ಅವರತ ಹೊೇಗಿ ಬನಯಂರ್ಚನಲಿಿ ಕ್ೆೇಳಿದರೆ ನಮಗ್ ೆಹೆೇಗ್ ೆಕ್ೊಡತವುದತ? 
ನೇವು ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇೆಡತವವರತ. ರೂ. ೩ ಲಕ್ಷ ಡಪೆ್ನಸಿಟಚ ಮನಡಿ, ರೂ. ೪ ಲಕ್ಷ ಡಪೆ್ನಸಿಟಚ ಮನಡಿ.  ಆಗ 
ರ್ನವು ದತಡತಾ ಕ್ೂೆಡತತ್ೆುೇವಂೆದತ ಹೆೇಳಿದರ ೆಅವರತ ಅಷತೆ ಹಣವನತು ಎಲಿಿಂದ ತ್ರತತ್ನುರೆ? ಅವರಿಗೆ್ 
ಕ್ೊಡಲೇೆ ಇಲಿ.  ಪಕೆದಲಿಿ ಇದಾಂತ್ಹ ದ್ೇೆವದ್ನಸಿಯರಿಗ್ ೆಹಣವನತು ಕ್ೊಟೆರಂತ್ೆ.  ಬನಯಂರ್ಚನವರತ 
ಕ್ೆೇಳಿದ್ನಗ “ರೆ್ೂೇಡಿ, ಅವರತ ದನಕ್ೆೆ ರೂ.೫೦೦ ರಿಂದ ರೂ.೧೦೦೦ಗಳ ಸಂಪ್ನದರೆ್ ಮನಡತತ್ನುರ.ೆ 
ನೇವೆೇನತ ಮನಡತತಿುೇರಿ.”ಚಎಂದತ ಕ್ೆೇಳಿದರಂತ್ೆ.  ಎಷತೆ ಕ್ೆೇವಲವನಗಿ ನಮಾ ಅಧಿಕ್ನರಿವೃಂದದವರತ 
ನಡದೆತಕ್ೊಳುಿತ್ನುರ.ೆ  ಅವರಿಗೆ್ ಈ ಸೂಕ್ಷಮತ್ೆಯ ಅರಿವು ಕೂಡ ಆಗತವುದಲಿ.  ಇಷತೆ ದ್ೂೆಡಾ 
ಐ.ಎ.ಎಸ್., ಐ.ಪಿ.ಎಸ್. ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳಿದ್ನಾರ.ೆ  ಇವರನತು ಹೆೇಗ್ ೆ ಬಚನವಚ ಮನಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ ರ್ನವು 
ಹೆೇಳಿಕ್ೂೆಡಬೇೆಕ್?ೆ ಐ.ಎ.ಎಸ್/ ಐ.ಪಿ.ಎಸ್. ಓದದವರತ ಅವರತ.  ರ್ನವು ಸನಮನನಯರತ.  ಜನರ 
ಮಧೆಯ ಜನರ ಸಮಸೆಯಗಳ ಬಗೆ್ೆ ಒದ್ನಾಡತವವರತ ರ್ನವು.  ರ್ನವು ಅಷತೆ ವಿದ್ನಯವಂತ್ರಲಿ. ಇವರನತು 
ಮತಖ್ಯವನಹನಗ್ೆ ತ್ರತವಂತ್ಹ ವಯವಸೆಥಯನತು ಈ ಅಧಿಕ್ನರಿ ವೃಂದಕ್ೆೆ ಮನಡಲಿಕ್ನೆಗತವುದಲಿವ?ೆ 
ಯನವುದ್ೆೇ ಸಕ್ನಾರವಿದಾರೂ ಇದಕ್ೆೆ ಕಣತಣಮತಚಿಚ ಸಹಕ್ನರವನತು ಕ್ೊಡತತ್ುದ್ೆ.  ನಮಗ್ೆಲನಿ ವಯಸನಸದ 
ಮೇಲ ೆ ರೆ್ೂೇಡಿಕ್ೂೆಳಿಲತ ನಮಾ ಮಕೆಳೂೆೇ ಯನರನದರೂ ಇರತತ್ನುರ.ೆ  ಆದರೆ ಅವರತ ಮರ್ ೆಬಿಟತೆ 
ಹೊೇಗಿರತತ್ನುರೆ. ಅರವತ್ತು ವಷಾಗಳ ನಂತ್ರ ಅವರಿಗೆ್ ಆರೂೆೇಗಯದಲಿಿ ತ್ೂೆಂದರೆಯನದರೆ 
ಸಕ್ನಾರದಂದ ಏನತ ವಯವಸಥೆ ಇದ್ೆ? ಸಮನಜ ಏನತ ಮನಡಿದ್?ೆ ವಯಸನಸದ ಮೇಲೆ ಅವರನತು 
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ರೆ್ೂೇಡಿಕ್ೂೆಳುಿವವರತ ಯನರತ? ಆದಾರಿಂದ ಈ ಬಜೆಟಚನಲಿಿ ಅವರಿಗೆ್ ಅನತಕೂಲವನಗತವಂತ್ಹ 
ವಯವಸೆಥಯನತು ಸಕ್ನಾರ ಮನಡಲೇೆಬೆೇಕತ ಎಂದತ ವಿನಂತಿ ಮನಡತತ್ೆುೇರ್ೆ.   

ಕಳೆದ ಬನರಿಯ ಬಜೆಟಚನಲಿಿ ಸಿರೇಶಕು ಸಾಸಹನಯ ಗತಂಪತಗಳು ಗಟ್ಟೆಯನಗಬೆೇಕ್ನದರೆ ಅವರತ 
ಆಥಿಾಕವನಗಿ ಸಾತ್ಂತ್ರರನಗಬೆೇಕತ ಎನತುವ ಒಂದತ ಆಶನಾಸರೆ್ಯನತು ಕ್ೊಡಲನಗಿತ್ತು. ಆಥಿಾಕವನಗಿ 
ಸಾತ್ಂತ್ರರನಗಬೆೇಕ್ನದರೆ ಸಕ್ನಾರವು ಟೆಂಡರ್ಚ ಮೂಲಕ ಖ್ರಿೇದಸತವ ಫಿರ್ನಯಿಲ್ಚ, ಚನರ್ಚಪಿೇಸ್ಚ, 
ಫೆೈಲ್ಚಗಳು, ಪ್ೆೇಪರ್ಚಗಳು ಇಂತ್ಹ ವಸತುಗಳನತು ಸಿರೇಶಕು ಸಾಸಹನಯ ಗತಂಪತಗಳಿಗ್ ೆ ಕ್ೂೆಡಬೇೆಕತ.  
ನಮಾ ಗ್ನರಮಿೇಣ ಹೆಣತಣಮಕೆಳು ಈ ಸನಮನನತಗಳನತು ತ್ಯನರತ ಮನಡತತ್ನುರ.ೆ  ಆದರೆ 
ಮನಕ್ೆಾಟ್ಟಂಗಚ ಮನಡಲತ ಬರತವುದಲಿ.  ತ್ರಬೇೆತಿಯನತು ನೇಡಿದರ ೆಇದರೆ್ುಲನಿ ಅವರತ ತ್ಯನರತ 
ಮನಡತತ್ನುರ.ೆ  ಸಕ್ನಾರವೆೇ ಇದನತು ದತಡತಾ ಕ್ೂೆಟತೆ ಕ್ೊಂಡರ ೆ ಅವರತ ಕೂಡ ಆಥಿಾಕವನಗಿ 
ಸದೃಢರನಗತತ್ನುರ.ೆ  ಆ ಕ್ಲೆಸವನತು ಸಕ್ನಾರ ಮನಡಬೇೆಕತ.  

ದತಬಾಲ ವಗಾದ ಕಲನಯಣಕ್ನೆಗಿ ರೂ.೬,೩೨೯ ಕ್ೊೇಟ್ಟಗಳನತು ಹಚೆತಚವರಿಯನಗಿ  
ನೇಡಿರತವುದಕ್ನೆಗಿ ಸಕ್ನಾರವನತು ಅಭಿನಂದಸತತ್ೆುೇರೆ್.   

ಜಲಜಿೇವನ್ಚ ಮಿಷನ್ಚ - ಇದರ ಬಗೆ್ೆ ಮನನಯ ವಿಶಾರ್ನಥಚ ಅವರತ ಬಹಳ ಚೆರ್ನುಗಿ ಹೆೇಳಿದರತ. 
ರ್ನನತ ಅದಕ್ನೆಗಿ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡಿದವಳು ಕೂಡ.  ಅವರತ ಶೆೇ.೪೦ ಆಗಿಲಿ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದರತ.  ಮತಂಚ ೆ
ಒಂದತ ಕ್ನಲದಲಿಿ ಒಂದತ ಕ್ೆೇರಿಗ್ ೆ ಒಂದ್ೇೆ ನಲಿಿ ಇರತತಿುತ್ತು.  ರ್ನನತ ನಗರದಲಿಿ ಇದಾವಳು, 
ಮದತವೆಯನಗಿ ಹೊೇದ ಮೇಲ ೆ ಸನಗರ ತ್ನಲೂಿಕನಲಿಿ ರೆ್ೂೇಡಿದ್ೆಾೇರ್ೆ.  ಎಲಿಿಯೇ ಒಂದತ 
ಮೂಲೆಯಲಿಿ ನಲಿಿ ಇರತತಿುತ್ತು.  ಅಥವನ ಪಕೆದ ಮರ್ಯೆ ಬನವಿಗೆ್ ಹೂೆೇಗಬೆೇಕತ್ತು.  ಆಮೇಲ ೆಎರಡತ 
ಮೂರತ ನಲಿಿ ಬಂದತ್ತ.  ಇಂದತ ನನಗ್ ೆಬಹಳ ಸಂತ್ೂೆೇಷವನಗತತಿುದ್ೆ.  ಪರತಿಯಂದತ ಮರ್ೆಗೂ 
ನಲಿಿ ಕ್ೊಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ ಕ್ೆೇಂದರ ಸಕ್ನಾರದಂದ ಮನನಯ ನರೇೆಂದರ ಮೊೇದಯವರತ ರನಜಯದ ೨೧.೨೮ 
ಲಕ್ಷ ಮರ್ೆಗಳಿಗ್ೆ ನಳವನತು ಅಳವಡಿಸತವಂತ್ಹ ಕ್ೆಲಸವನತು ಮನಡಿದ್ನಾರ.ೆ ರ್ನನೂ ಕೂಡ 
ಹೊೇಗಿದ್ಾೆೇರೆ್.  ನಮಾ ರನಜಯದ ಪರತಿಯಂದತ ಎಂ.ಪಿ.ಯವರತ ಇದನತು ಮನಡಿದ್ನಾರ.ೆ  ರ್ನನತ ಮನನಯ 
ಶೆ್ೇಭನ ಕರಂದ್ನಿಜೆಯವರ ಜೊತ್ೆಯಲಿಿ ಉಡತಪಿಯಲಿಿ ಮರ್ೆಮರೆ್ಗ್ೆ ಹೂೆೇಗಿ ನಲಿಿ ಇಲಿದದಾರ ೆ
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ಹೆಸರತ ಸೇೆರಿಸಿ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿ ಅಭಿಯನನವನತು ಮನಡಲನಗಿದ್.ೆ  ಮತಂದನ ದನಗಳಲಿಿ ೨೫ ಲಕ್ಷ 
ಗತರಿಯನತು ತ್ಲತಪಲನಗತತ್ುದ್ೆ.   ಏಕ್ೆಂದರ ೆಇದತ ಡಬಲ್ಚ ಇಂಜಿನ್ಚ ಸಕ್ನಾರ.   

(…ಮತಂದತ) 
(429) 17-03-2022 (4.20) ಕ್ೆಜಿ-ಬಿಎನ್ಚಎಸ್ಚ  

      (ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಥತಿ)                 
ಶ್ರೇಮತಿ ಭನರತಿ ಶೆಟ್ಟೆ (ಮತಂದತ):- 
  ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರೆ್ೇಕ್ನರರ ಬಗೆ್ೆ ಹೆೇಳಿದ್ನಾರೆ.   ರೆ್ೇಕ್ನರರಿಗ್ ೆ ಎರಡತ ಸನವಿರ 
ರೂಪ್ನಯಿಗಳು ಇದಾ ಪರಿಹನರಧನವನತು 5  ಸನವಿರ ರೂಪ್ನಯಿಗಳು ಮನಡಿದಾನತು ಸನಾಗತ್ 
ಮನಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ ಅದ್ೆೇರಿೇತಿ  ಜವಳಿ ಪ್ನಕಾನ ಬಗೆ್ೆ ಹೆೇಳಿದ್ನಾರ.ೆ ಜವಳಿ ಪ್ನರ್ಚಾ  ಕ್ೂೆೇಲನರದಲಿಿ ಎಂದತ 
ಹೆೇಳಿದರತ. ಇಡಿೇ ದ್ೆೇಶದಲಿಿ ಏಳು ಜವಳಿ ಪ್ನರ್ಚಾಗಳನತು  ಕ್ೊಡಬೇೆಕತ ಎನತುವ ವಯವಸೆಥ ಇತ್ತು. 
ಅದರಲಿಿ ಒಂದನತು ನಮಾ ರನಜಯಕ್ೆೆ ಕ್ೊಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ ರ್ನವು ಕ್ೆೇಂದರ ಹಣಕ್ನಸತ ಸಚಿವರನದ ಶ್ರೇಮತಿ 
ನಮನಾಲ ಸಿೇತ್ರನಮನ್ಚರವರನತು ಕ್ೆೇಳಿಕ್ೂೆಂಡಿದ್ಾೆವೆ. ಅದತ ಪರಗತಿಯಲಿಿದ್ೆ. Mega Textile Park 
ಅನತು ಮನಡಲಿಲಿ. ಅದನತು ಮನಡಬೇೆಕ್ೆಂಬ ವಿನಂತಿಯನತು ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ಮನಡತತಿುದ್ೆಾೇರ್.ೆ  

      ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ,  ಶ್ವಮೊಗೆ ಜಿಲೆಿಯ ಸನಗರದಲಿಿ ಪರತಿ ವಷಾ ಬಜೆಟಚನಲಿಿ  
ಜೊೇಗ್ನಾಲ್ಸಚನಲಿಿ  ಏರ್ನದರೂ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆಂದತ ಹೆೇಳುತ್ನುರ.ೆ ಕ್ೂೆರೆ್ಗ್ೆ, ಏನತ ಮನಡತವುದಲಿ.  
ಜೊೇಗ್ನಾಲ್ಸಚನಲಿಿ ಕ್ಳೆಗ್ೆ ನಡದೆತಕ್ೊಂಡತ ಹೂೆೇದರೆ, ಅದರ ಆನಂದವೇೆ ಬೆೇರ,ೆ ರ್ನನತ ನಡದೆತಕ್ೊಂಡತ 
ಹೊೇಗಿದ್ಾೆೇರೆ್. ಎಲಿರಿಗೂ ಹೊೇಗತವುದಕ್ೆೆ ಆಗತವುದಲಿ. Ropeway ಅನತು  ಮನಡಿದರೆ ಆಗತತ್ುದ್ೆ. 
ಅಲಿಿ ropeway  ಮನಡತವುದರಿಂದ ಏನತ ಆದ್ನಯ ಬರತತ್ುದ್ೆ ಎಂದತ ಯನರೊೇ ಮನನಯ 
ಸದಸಯರತ ಹೆೇಳಿದಾರತ.  ಇದನತು ಸಕ್ನಾರ ಮನಡಿದರೆ, ಅದಕ್ೆೆ ಖ್ಚತಾ ಮನಡಿರತವುದಕೆಂತ್ 100 ಪಟತೆ 
ಹೆಚಿಚಗ್ ೆಆದ್ನಯ ಬರತತ್ುದ್.ೆ  ಆದಾರಿಂದ, ಸಕ್ನಾರ ಇದನತು  ಕೂಡಲೇೆ ಮನಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ ತ್ಮಲಿಿ 
ವಿನಂತಿಯನತು ಮನಡತತ್ೆುೇರೆ್.  
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ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ಬೆೇಗ ಮನತ್ರ್ನಡಿ ಮತಗಿಸತತ್ೆುೇರೆ್. ದಯವಿಟತೆ 
ಬೆೈಯಬೇೆಡಿ. ರ್ನನತ ದ್ೇೆವದ್ನಸಿಯರ ಬಗೆ್ೆ ಹೆೇಳಿದ್ಾೆೇರೆ್. ದ್ೆೇವನದ್ನಸಿಯವರನತು ಸಹ  ಸೇೆರಿಸಬೆೇಕತ.  
ಅವಿವನಹತ್,  ವಿಚಚೆೇದತ್ ಮಹಳೆಯರಿಗ್ ೆಹನಗೂ ಲಿಂಗತ್ಾ  ಅಲಪಸಂಖನಯತ್ರಿಗ್ ೆ  ನೇಡಲನಗತತಿುರತವ 
ಮನಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿಯನತು ಕ್ೊಡತವಂಥದಾನತು ಮನಡಿದ್ನಾರ.ೆ ಮನನಯ ಕ್ನನೂನತ ಮಂತಿರಯವರತ 
ಸದನದಲಿಿ ಇದ್ನಾರ.ೆ Acid ದ್ನಳಿಗ್ ೆಒಳಗ್ನದ ಮಹಳಯೆರಿಗ್ ೆಪರಸತುತ್  ನೇಡಲನಗತತಿುರತವ  ಮನಸಿಕ  
ಪಿಂಚಣಿ ಮೊತ್ುವನತು ಮೂರತ ಸನವಿರ ರೂಪ್ನಯಿಗಳಿಂದ ಈಗ ಮೂರತ ಪಟತೆ  ಹೆಚಿಚಸಿ 10 ಸನವಿರ 
ರೂಪ್ನಯಿಗಳನತು ಮನಡಿರತವುದತ ಬಹಳ ಸಂತ್ೂೆೇಷ ತ್ಂದರತವಂತ್ಹ ವಿಚನರ.  ಅದ್ೆೇರಿೇತಿ  
ಮಹಳೆಯರಿಗ್ ೆಯನರತ acid  ಹನಕತತ್ನುರೆ, ಅವರಿಗೆ್ ಇನೂು ಮೂರತ ಪಟತೆ ಹೆಚತಚ ಶ್ಕ್ಷೆಯನತು 
ಕ್ೊಟೆರ,ೆ  ರ್ನವು  ಇನೂು ಹೆಚತಚ  ಸಂತ್ೂೆೇಷ ಪಡತತ್ೆುೇವೆ.  ಇದ್ೆೇ ಮೊದಲ ಬನರಿಗ್ ೆ ಕೃಷ್ಟ್ 
ಜಮಿೇನನಲಿಿ ಮತ್ತು ಇತ್ರ ೆಸಾತ್ತುಗಳನತು ಡೂೆರೇನ್ಚ ಆಧನರಿತ್  ಸವೆಾ ಕ್ನಯಾವನತು  ರನಜನಯದಯಂತ್ 
ಕ್ೆೈಗ್ೊಂಡಿರತವುದನತು ಸಹ ರ್ನನತ ಸನಾಗತಿಸತತ್ೆುೇರೆ್. ಗ್ನರಮ ಸಹನಯಕರಿಗ್ೆ ಒಂದತ ಸನವಿರ 
ರೂಪ್ನಯಿಗಳ ಮನಸಿಕ ಗ್ೌರವಧನ ಕ್ೂೆಟ್ಟೆರತವುದನತು ಸಹ ಸನಾಗತಿಸತತ್ೆುೇರ್ೆ.ಚ “ಭ್ಗವನನ್ಚ ಕ್ೆ  ಘರ್ಚ 
ಮ ದ್ೆರ್ಚ ಹೆೈ ಅಂಧೇೆರ್ ನಹೇ”ಚಚಈ ಸನಲಿನಲಿಿ  ದ್ೆೇವನಲಯಗಳನತು  ಸಕ್ನಾರದ ನಯಂತ್ರಣದಂದ  
ಮತಕುಗ್ೂೆಳಿಸಿರತವುದಕ್ೆೆ ಒಂದತ ದ್ೊಡಾ ನಮಸನೆರ. ಏಕ್ೆಂದರ,ೆ ಇದರಿಂದ ಪಟೆಕಷೆ, ಅದರ ರೆ್ೂೇವು, 
ಅದನತು ಪಟೆವರಿಗ್ ೆ ಗ್ೊತ್ತು.  ರ್ನವು ದ್ೆೇವಸನಥನದ ಹತಂಡಿಗ್ ೆ  ಹಣ ಹನಕತತ್ೆುೇವೆ. ಆದರೆ, ಆ 
ಹಣವನತು ದ್ೆೇವಸನಥನದ ಅಭಿವೃದಧಗ್ೆ  ತ್ೆಗೆ್ಯತವಂತಿಲಿ.  ಇದಕ್ೆೆ ಸಕ್ನಾರದ ಒಪಿಪಗ್ೆ ಬರಬೆೇಕತ. 
ತ್ಹಶ್ೇಲನಾರ್ಚರವರತ ಅನತಮತಿ ಕ್ೊಡತವುದಲಿ. ಕ್ೂೆರೆ್ಗ್,ೆ ರ್ನವು  ಉಲನಿಳನದ ದ್ೆೇವಸನಥನದ 
ಜಿೇಣೊೇದ್ನಾರ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಎಲನಿ ಕಡಯೊ ದ್ೆೇಣಿಗೆ್ಯನತು ಎತಿು ಸನಲವನತು ಮನಡಿದ್ೆಾೇವೆ. 
ದ್ೆೇವಸನಥನಕ್ೆೆ ಸೇೆರಿದ ಹಣವನತು ದ್ೆೇವಸನಥನಕ್ೆೆ ಕ್ೂೆಡತವುದಲಿ. ಆದಾರಿಂದ, ಸಕ್ನಾರ ಇದಕ್ೆೆ ಒಂದತ 
ಒಳೆಿಯ ಮತಕುಯನತು  ನೇಡಿದಕ್ೆೆ ರ್ನನತ ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ಎರಡತ ಕ್ೆೈಗಳನತು ಮತಗಿದತ ನಮಸನೆರ 
ಮನಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ  
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 ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅದ್ೆೇರಿೇತಿ ಸಕ್ನಾರ ಮೂರತ ಲಕ್ಷ ಜನ ಹೆಣತಣ ಮಕೆಳಿಗ್ ೆ
ರಕ್ಷಣೆಯನತು ಮನಡತತ್ುದ್ ೆ  ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದ್.ೆ ಇದತ ಸಹ ಬಹಳ ಸಂತ್ೂೆೇಷದ ವಿಷಯ. ಸಕ್ನಾರ 
ವಿೇರ ಮಹಳೆ “ಶ್ರೇಮತಿ ಕತ್ೂುರತ ರನಣಿ ಚೆನುಮಾ”ನವರ ಮತ್ತು “ಶ್ರೇ ಸಂಗ್ೂೆಳಿಿ ರನಯಣಣ”ನವರ 
ಪರತಿಮಗಳನತು ಮನಡತತ್ುೆೇವೆಂದತ ಹೆೇಳಿದ್ೆ. ಮಂಗಳೂರತ ಉಲನಿಳದಲಿಿ “ಅಬಬಕೆ ರನಣಿʼಯವರತ 
ಬಿರಟ್ಟಷರ ವಿರತದಧವಲಿ, ಪ್ೂೆೇಚತಾಗಿೇಸರ ವಿರತದಧ ಹೂೆೇರನಟ ಮನಡಿದಂತ್ಹ ಮೊಟೆಮೊದಲ ಸನಾತ್ಂತ್ರಯ 
ಮಹಳನ ಹೂೆೇರನಟಗ್ನತಿಾ. ಇವರತ “ಕತ್ೂುರತ ರನಣಿ ಚೆನುಮಾ”ಚ ನಗಿಂತ್ ಮೊದಲತ ಹೊೇರನಟ 
ಮನಡಿದಂತ್ಹವರತ. ಇವತಿುನ ದವಸ ಅವರದತಾ ಒಂದತ ಪರತಿಮ ಇಲಿವೆಂದರ,ೆ ಬಹಳ ರೆ್ೂೇವನಗತತ್ುದ್ೆ.  
ಇವರ ಪರತಿಮಯನತು ಅಲಿಿ  ಪರತಿಸನಥಪರ್ ೆಮನಡಬೇೆಕತ.  

ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅದ್ೆೇರಿೇತಿ “ಕ್ೆಳದಯ ಚನೆುಮಾ”ಚಇವರತ ಶ್ರೇ ಶ್ವಪಪರ್ನಯಕನ 
ಸಂಸನಥನದಲಿಿ 25 ವಷಾಗಳ ಕ್ನಲ ಸನಗರ ಪ್ನರಂತ್ಯದ ಕ್ೆಳದಯನತು ಆಡಳಿತ್ ಮನಡಿ ಶ್ರೇ ಶ್ವನಜಿ 
ಮಹನರನಜನ ಮಕೆಳಿಗ್ೆ ರಕ್ಷಣ ೆ  ಕ್ೊಟೆಂತ್ಹ ವಿೇರ  ರನಣಿ. ಇವರತ ಶ್ರೇ ಔರಂಗಜೆೇಬನ ವಿರತದಧ 
ಹೊೇರನಟ ಮನಡಿದ್ನಾರ.ೆ ಆಕ್ೆ ಮಳೆಗ್ನಲ ಬರತವವರಗೊ ಕ್ನದತ ಬತದಾವಂತಿಕ್ೆಯಿಂದ  ಆ ಸೈೆನಯವನತು  
ಹಮಾಟ್ಟೆಸಿದ್ನಾರ.ೆ ನಮಾದತಾ  ಚಿಕೆರನಜಯ ಯನವ ರಿೇತಿ ಇವರನತು ಎದತರಿಸತತ್ನುರೆಂದತ 
ಮಂತಿರಮಂಡಲದವರೆಲಿರೂ ಹೆದರಿದಾರತ. ಅವರನತು ಚಳಿಯಲಿಿ ಹಮಾಟ್ಟೆಸಿ ಶ್ವನಜಿ ಮಹನರನಜನ 
ಮಕೆಳನತು ರಕ್ಷಣ ೆಮನಡಿದಂತ್ಹ ಮಹಳೆ.  ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸಭನರ್ನಯಕರತ 
ಇದನತು note ಮನಡಿಕ್ೂೆಳಿಬೆೇಕತ. ಅವರ  ಪರತಿಮಯನತು ಮನಡಬೇೆಕತ. 

  ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ,ಚ“ಒನಕ್ೆ ಓಬವಾ”ಚಒಬಬ ಗೃಹಣಿಯನದರೂ ಸಹ  ಈ ರ್ನಡನತು 
ರಕ್ಷಣ ೆಮನಡತತ್ೆುೇರ್ೆಂದತ ಹೆೇಳಿ ಹೂೆೇರನಟ ಮನಡಿದ ದಟೆ ಮಹಳೆ. ರ್ನವು ಆಕ್ಯೆ ಜಯಂತಿಯನತು 
ಮನಡತತಿುದ್ೆಾೇವೆ. ಕ್ೇೆವಲ ಜಯಂತಿಯನತು ಮನಡಿದರ ೆ ಸನಕ್ನಗತವುದಲಿ. ಅದತ ಕಣಿಣಗ್ೆ ಕ್ನಣಬೆೇಕತ. 
ಇದತ ತ್ಮನಷ್ೆಯ ವಿಷಯವಲಿ. ರ್ನನತ ಬಹಳ ಗಂಭಿೇರವನಗಿ ಹೆೇಳುತಿುದ್ಾೆೇರೆ್. ದಯಮನಡಿ, ಒನಕ್ ೆ
ಓಬವಾನ ಪರತಿಮಯನತು ಸಹ ಮನಡಬೇೆಕತ.  

(ಗ್ೊಂದಲ) 
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ಶ್ರೇ ಎನ್ಚ.ರವಿಕತಮನರ್ಚ (ವಿಧನನಸಭೆಯಿಂದ ಆಯೆಯನದವರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ ಶ್ರೇಮತಿ ಭನರತಿಶಟೆ್ಟೆಯವರತ ಹೆೇಳುವುದತ ಸರಿ ಇದ್ೆ. 
ಚಿತ್ರದತಗಾದಲಿಿ  ಕನಷಠ ಪಕ್ಷ 50 ಅಡಿಗಳ ಎತ್ುರದ “ಒನಕ್ೆ ಓಬವಾನ”ಚ ಪರತಿಮಯನತು  ಸನಥಪರ್ೆ 
ಮನಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ ರ್ನನತ ಈ  ಸಂದಭ್ಾದಲಿಿ ಸಕ್ನಾರವನತು ಒತ್ನುಯಸತತ್ೆುೇರೆ್.  

(ಈ ಹಂತ್ದಲಿಿ  ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್ಚರವರನದ ಡನ||ತ್ೆೇಜಸಿಾನಗ್ೌಡರವರತ ಪಿೇಠವನತು 
ಅಲಂಕರಿಸಿದರತ) 

ಶ್ರೇಮತಿ ಭನರತಿ ಶೆಟ್ಟೆ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಆಕ್ೆ ಒಬಬ ಗೃಹಣಿ. ಆಕ್ ೆ
ರನಜವಂಶದವಳಲಿ. ಆಕ್ೆ ರನಜ ಮರ್ೆತ್ನಕ್ೆೆ ಸೇೆರಿದವಳಲಿ. ಆಕ್ೆಗ್ ೆ ಕತಿುವರಸೆೆ ಕಲಿಸಿಕ್ೂೆಟ್ಟೆಲಿ.  ಆಕ್ೆ  
ಒಬಬ ಗೃಹಣಿಯನಗಿದಾರೂ ಸಹ, ಒಂದತ ಹೆಣತಣ ಯನವ ರಿೇತಿ ರಕ್ಷಣೆ ಮನಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ 
ತ್ೊೇರಿಸಿಕ್ೂೆಟ್ಟೆದ್ನಾಳೆ. ಹನಗ್ನಗಿ, ಈಕ್ೆಯ ಪರತಿಮಯನತು ಸಕ್ನಾರ ಮನಡಬೇೆಕತ. ರ್ನಗರಹನವು ಚಲನ 
ಚಿತ್ರದಲಿಿ  ಒನಕ್ೆ ಓಬಾವನ ಪ್ನತ್ರಕ್ೆೆ  ಚಲನಚಿತ್ರ ನಟ್ಟ ದವಂಗ ಶ್ರೇಮತಿ ಜಯಂತಿಯವರತ ಬಹಳ 
ಚೆರ್ನುಗಿ ಜಿೇವ ತ್ತಂಬಿಸಿದ್ನಾರೆ. ನಟರಲೆಿರೂ ಇಂತ್ಹವರಿಗೆ್ ಜಿೇವ ತ್ತಂಬಿಸತತ್ನುರೆ. ಇಂತ್ಹ  ಧಿೇರ  
ಮಹಳೆಯರ ಪತತ್ಥಳಿಗಳನತು ಮನಡಿ ಪರತಿಸನಥಪರ್ ೆಮನಡಬೇೆಕತ. .  

(ಗ್ೊಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಶಶ್ೇಲ್ಚಜಿ ನಮೊೇಶ್ (ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್ಷೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ 
ಶ್ರೇಮತಿ ಭನರತಿಶಟೆ್ಟೆಯವರತ ಚಿತ್ರ, ರ್ನಟಕ, ನಟರೆ್ ಮತ್ತು ಕಲೆಯ ಬಗೆ್ೆ ಬಹಳ ಚೆರ್ನುಗಿ 
ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದ್ನಾರ.ೆ  

(ಗ್ೊಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.ೆಹರಿಪರಸನದಚ (ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ 
ಸದಸಯರನದ ಭನರತಿ ಶೆಟ್ಟೆಯವರತ ಬಹಳ ಚೆರ್ನುಗಿ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದ್ನಾರೆ. ಹನಗ್ನಗಿ, ಅವರಿಗೆ್ ಏಕ್ೆ 
disturb  ಮನಡತತ್ನುರೆ? 
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(ಗ್ೊಂದಲ) 

ಶ್ರೇಮತಿ ಭನರತಿ ಶೆಟ್ಟೆ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದವರತ disturb 
ಮನಡತತಿುಲಿ. ನಮಾವರೆ disturb ಮನಡತತಿುದ್ನಾರೆ.  ಯನರತ disturb ಮನಡಬೆೇಕ್ೊೇ ಅವರತ 
ಮನಡತತಿುಲಿ. ಯನರತ disturb ಮನಡಬನರದ್ೂೆೇ ಅವರತ ಮನಡತತಿುದ್ನಾರ,ೆ  

 ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವೆಂಕಟೆೇಶಚ (ರ್ನಮನದ್ೆೇಾಶನ ಹೊಂದದವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 
ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ ಶ್ರೇಮತಿ ಭನರತಿಶಟೆ್ಟೆಯವರತ ಬಹಳ ಚೆರ್ನುಗಿ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದ್ನಾರೆ. ಹನಗ್ನಗಿ, 
ರ್ನವು ಸತಮಾರ್ೆ ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂೆಂಡತ ಕ್ೆೇಳುತಿುದ್ೆಾೇವೆ.  

(ಗ್ೊಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಎನ್ಚ.ರವಿಕತಮನರ್ಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ಒನಕ್ೆ ಓಬವಾನ ರ್ನಡಿನಂದ 
ಬಂದದ್ೆಾೇರ್.ೆ ಹನಗ್ನಗಿ, ಒಂದತ ನಮಿಷ ಮನತ್ರ್ನಡಿದ್ೆಾೇರ್ೆ.ಚ ಚ “ಒನಕ್ೆ ಓಬಾವನ”ಚ ಚ ಇತಿಹನಸ  ಹೆಜೆಚ, 
ಹೆಜೆೆಗೂ ರನಜಯಕ್ೆೆ ತಿಳಿಯಬೆೇಕತ. ಆಕ್ ೆಅತ್ಯಂತ್ ಕ್ೆಳ ಸಮನಜದಂದ ಬಂದರತವಂತ್ಹ ಮಹಳೆ. ಆದರೆ, 
ದ್ೆೇಶಕ್ೆೆ, ಪರಪಂಚಕ್ೆೆ  ಒಬಬ ಮಹಳಯೆತ ಸೈೆನಯವನತು  ಯನವ ರಿೇತಿ ಹಮಾಟ್ಟೆಸಬಹತದತ, 
ದ್ೆೇಶದ್ೊರೇಹಗಳನತು ಯನವ ರಿೇತಿ ಸದೆ್ೆಬಡಿಯಬಹತದತ ಎಂದತ ತ್ೊೇರಿಸಿಕ್ೂೆಟ್ಟೆರತವಂತ್ಹ ಒಬಬ 
ಕ್ೆಚೆಚದ್ೆಯ ಮಹಳೆ. ಹನಗ್ನಗಿ, ಕನಷಠ ಪಕ್ಷ 50 ಅಡಿಗಳ ಎತ್ುರದ ಒನಕ್ೆ ಓಬವಾನ ಪರತಿಮಯನತು  
ಸನಥಪರ್ ೆ ಮನಡಬೇೆಕತ ಎಂದತ ರ್ನನತ ಸಕ್ನಾರವನತು ಒತ್ನುಯಸತತ್ೆುೇರೆ್. ಇವತ್ತು ಒನಕ್ೆ ಓಬವಾನ 
ಜಯಂತಿ ಇರತವುದರಿಂದ ಈ  ಸಂದಭ್ಾದಲಿಿ ಆ ನಣಾಯವನತು ತ್ೆಗೆ್ದತಕ್ೂೆಳುಿವುದತ ಒಳೆಿಯದತ 
ಎಂದತ ಈ ಸಂದಭ್ಾದಲಿಿ ಆಶ್ಸತತ್ೆುೇರ್ ೆ

 ಶ್ರೇ ಶಶ್ೇಲ್ಚ ಜಿ ನಮೊೇಶ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ ಶ್ರೇಮತಿ 
ಭನರತಿ ಶೆಟ್ಟೆಯವರತ ಬಹಳ ಚೆರ್ನುಗಿ ಚಿತ್ರ,  ಕಲೆ, ನಟ ಮತ್ತು ನಟ್ಟಯರ ಬಗೆ್ೆ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದ್ನಾರೆ.  
ಹನಗ್ನಗಿ, ಒನಕ್ೆ ಓಬವಾನ  ಹೆಸರಿನಲಿಿ ಒಂದತ ಸಿನಮನವನತು ಏಕ್ೆ ತ್ೆಗೆ್ಯಬನರದತ? ಆ ಚಿತ್ರದಲಿಿನ 
star role ಅನತು ಶ್ರೇಮತಿ ಭನರತಿ ಶೆಟ್ಟೆಯವರತ ಮನಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ ಹೆೇಳುತ್ೆುೇರೆ್.  
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ಶ್ರೇಮತಿ ಭನರತಿ ಶೆಟ್ಟೆ:- ಮನನಯ ಶಶ್ೇಲ್ಚ ಜಿ ನಮೊೇಶ್ಯವರೇೆ, ಈಗ್ನಗಲೆೇ ಚಲನಚತ್ರ  
ನಟ್ಟ ದವಂಗತ್  ಶ್ರೇಮತಿ ಜಯಂತಿ  ಆ ಪ್ನತ್ರವನತು ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ನಾರ.ೆ 

ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್ಚ:- ಮನನಯ ಸದಸಯರತಗಳೆೇ, ರ್ನಗರಹನವು ಸಿನಮನದಲಿಿ ದವಂಗತ್ ನಟ್ಟ 
ಅಭಿನಯ ಶನರದ್ ೆಶ್ರೇಮತಿ ಜಯಂತಿ ಅಮಾರವರನತು ಬಹತಶಃ ಸೂಯಾ-ಚಂದರರರತ  ಇರತವ ತ್ನಕ 
ಒನಕ್ೆ ಓಬವಾ  ಅವರನತು ಶನಶನಾತ್ವನಗಿ ಇಟತೆಹೊೇಗಿದ್ನಾರ.ೆ  ಹನಗೆ್ಯೇ, ಆ ಸಿನಮನದಲಿಿ ದವಂಗತ್ 
ಡನ||ವಿಷತಣವಧಾನ್ಚರವರತ  ಸಹ ಬಹಳ ಚೆರ್ನುಗಿ ನಟ್ಟಸಿದ್ನಾರ.ೆ  

ಶ್ರೇಮತಿ ಭನರತಿ ಶೆಟ್ಟೆ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಹೌದತ. ಖ್ಂಡಿತ್ವನಗಿ.  ಉಡತತ್ಡಿಯಲಿಿ 
ಶ್ರೇಮತಿ ಅಕೆಮಹನದ್ೇೆವಿಯವರ ವಿಗರಹವನತು  ಮನಡತತಿುದ್ನಾರ.ೆ  

ಶ್ರೇ ಜೆ.ಸಿ.ಮನಧತಸನಾಮಿ (ಸಣಣ ನೇರನವರಿ, ಕ್ನನೂನತ  ಮತ್ತು ಸಂಸದೇಯ  ವಯವಹನರಗಳ 
ಸಚಿವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ  ಶ್ರೇಮತಿ ಭನರತಿ ಶೆಟ್ಟೆಯವರತ ಆ 
ಪ್ನತ್ರವನತು ಎಲನಿದರೂ  ಮನಡಿಬಿಟನೆರೊೇ  ಎಂದತ ತ್ಮಗ್ೆ ಎಷತೆ ದ್ೆಾೇ಼ ಷ ರೆ್ೂೇಡಿ. ನಮಗ್ೆ  ಶ್ರೇಮತಿ 
ಭನರತಿ ಶೆಟ್ಟೆಯವರ ಮೇಲ ೆಇಷ್ೊೆಂದತ ದ್ಾೆೇಷರ್ನ?   ಎಲಿಿ ಶ್ರೇಮತಿ ಭನರತಿ ಶೆಟ್ಟೆಯವರಿಗ್ ೆಆ role 
ಕ್ೊಟತೆಬಿಡತತ್ನುರೂೆೇ ಎಂದತ ದವಂಗತ್ ನಟ್ಟ ಅಭಿನಯ ಶನರದ್ ೆ ಶ್ರೇಮತಿ ಜಯಂತಿಯವರತ ಆ 
ಪ್ನತ್ರವನತು  ಜಿೇವಂತ್ವನಗಿಟ್ಟೆದ್ನಾರೆ ಎನತುತಿುೇರಿ ರೆ್ೂೇಡಿ. ನೇವು  ಏನತ  ಹೆಂಗಸರಮಾ. 

ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್ಚ:- ಮನನಯ ಮನಧತಸನಾಮಿ ಅಣಣನವರೇೆ, ಮೊದಲತ  ರನಣಿ ಅಬಬಕೆನ 
ಸಿನಮನವನತು ಮೊದಲತ ಮನಡಬೇೆಕಲಿವೇೆ; ರ್ನವು ಅದರಿಂದ ಮೇಲೆ ಇದ್ೆಾೇವೆ. ನಮಗ್ೆ ಇನೂು 
ಸಿನಮನ ಮನಡಬೇೆಕ್ನದಂತ್ಹ ಸಿಥತಿ ಇದ್ೆಯಲನಿ; 

ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗ್ೌಡ (ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್ಷೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನವು ಗಂಡಸರೂ ಎಷತೆ 
ಬೆೇಕ್ನದರೂ ಜಗಳವನಡಿ ನಂತ್ರ ಒಂದ್ನಗತತ್ೆುೇವೆ. ಆದರೆ, ಇಬಬರತ ಮಹಳೆಯರನತು ಒಟ್ಟೆಗ್ೆ 
ಕೂಡಿಸತವುದತ  ಈ ಜಗತಿುನಲಿಿ  ಬಹಳ ಕಷೆ. ಅದೇಗ ಈ ಸದನದಲಿಿ ಅವರಿಗೆ್ ಗ್ೊತ್ನುಗಿದ್.ೆ  
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ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್ಚ:- ಮನನಯ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗ್ೌಡರವರೆೇ, ಮನನಯ ಹರಿಪರಸನದಚರವರತ 
ಪರತಿಪಕ್ಷದಲಿಿ ಮೂರತ ಜನ ಹೆಣತಣ ಮಕೆಳಿಗ್ ೆ support ಮನಡಿದ ಮೇಲೆ, ಪರತಿ  ಪಕ್ಷದಲಿಿಯೇ 
support ಸಿಕೆದ ಮೇಲೆ,  ಇನೂು ನಮಾ ರಕ್ಷಣೆಗ್ ೆಎಲಿರೂ ಇದಾೇರಿ ಎಂದತ ಆಯಿತ್ತ.  

ಶ್ರೇ ಜೆ.ಸಿ.ಮನಧತಸನಾಮಿ;- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ತ್ನವು ತ್ಕರನರತ ತ್ೆಗೆ್ದದಾೇರಿ.  

ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್ಚ:- ಮನನಯ ಮನಧತಸನಾಮಿಯವರೆೇ, ರ್ನನತ ತ್ಕ್ನರನರತ ತ್ಗೆ್ಯೆಲಿಲಿ. ಇನತು 
ರನಣಿ ಅಬಬಕೆನ ಸಿನಮನ ಮತ್ತು ಕ್ೆಳದ ಚೆನುಮಾನ ಸಿನಮನ ಬರಬೆೇಕತ. ತ್ನವು ಬಹಳ  ಒಳೆಿಯ 
ಸಲಹೆಯನತು ಕ್ೊಟ್ಟೆದಾೇರಿ. ಇದನತು ಬಹಳ serious  ಆಗಿ ತ್ೆಗೆ್ದತಕ್ೂೆಳೂೆಿೇಣ. ಕನುಡ ಮತ್ತು 
ಸಂಸೃತಿ ಇಲನಖಯೆಿಂದ ರ್ನಡತ ನತಡಿಯನತು ಸನರತವಂತ್ಹ  ಈ ಎಲನಿ ಮಹನನೇಯರ 
ವಿಶೆೇಷವನಗಿ,.   

                        (ಗ್ೊಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗ್ೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅದನತು part-1, part-2 ಎಂದತ 
ಮನಡೂೆೇಣ.  

ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್ಚ:- ಮರಿತಿಬಬೆೇಗ್ೌಡರವರೇೆ, ಇಲಿ ಇಲಿ. ನಮಾ ಮನನಯ ರವಿಕತಮನರ್ಚ ರವರತ  
ಹೆೇಳಿದಂತ್.ೆಚ“ಒನಕ್ೆ ಓಬವಾನ”ಚಪರತಿಮಯನತು ಮನಡೂೆೇಣ.  

ಶ್ರೇ ಎಂ.ಕೆ್.ಪ್ನರಣೆೇಶಚ (ಸಥಳಿೇಯ ಸಂಸೆಥಗಳ ಕ್ಷೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ 
ಸದಸಯರನದ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗ್ೌಡರತ, ರ್ನವುಗಳು ಪತರತಷರಂೆದತ ಹೆೇಳಿದ್ನಾರ.ೆ ರ್ನವು ಮರ್ೆಯಿಂದ ಹೊರಗ್ ೆ
ಹೊೇದ ಮೇಲೆ ನಮಾಂತ್ಹ ಶ್ರರೇೆ ಇಲಿ. ಮರ್ೆಯಳಗ್ೆ ಹೂೆೇದ ಮೇಲ ೆನಮಾಂತ್ಹ ಇಲಿಗಳೆೇ 
ಇಲಿ, ಏನತ ಮನಡತತಿುೇರನ; ಅಷತೆ ದಬನಾರ್. 

ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್ಚ:-  ಮನನಯ ಪ್ನರಣೆೇಶಚರವರೆೇ, ಈ ರಿೇತಿ ಹೆಣತಣ ಮಕೆಳನತು ಉಬಿಬಸಿದರೆ 
ರ್ನವು ಉಬತಬವುದಲಿ. ರ್ನವು ರನಜಕ್ನರಣದಲಿಿ 50% ಬರತವವರೆಗೂ  ಈ ರಿೇತಿ ಉಬತಬವುದಲಿ.  
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ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.ೆಹರಿಪರಸನದಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ನನು ಸಹೊೇದರಿ ಶ್ರೇಮತಿ  ಭನರತಿ 
ಶೆಟ್ಟೆಯವರತ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುರತವನಗ ನಜವನಗಲೂ  ಕ್ೆೇಳುವುದಕ್ೆೆ ಬಹಳ ಆನಂದವನಗತತ್ುದ್ೆ.  
ಅವರತ ಮನತ್ರ್ನಡತವಂತ್ಹ ಶೆೈಲಿ Parliament  ನಲಿಿ  ಇರತವಂತ್ಹ ಪರಂಪರಯೆನಗಿದೆ್. ಅವರತ 
ಸಕ್ನಾರವನತು ಯನವ ರಿೇತಿ defend ಮನಡಿಕ್ೂೆಳಿಬಹತದತ ಎಂಬತದನತು ರ್ನವಲೆಿರೂ ಸಹ 
ಅವರಿಂದ ಕಲಿಯಬೆೇಕತ ಎನತುವ ರಿೇತಿಯಲಿಿ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದ್ನಾರೆ. ನಮಾನತು criticize 
ಮನಡಿದ್ನಾರ.ೆ Constructive criticism. ರ್ನನತ ಇದನತು Parliament  ನಲಿಿ ರೆ್ೂೇಡಿದ್ೆಾೇರೆ್.  
ಆದರೆ, ಮೊಟೆ ಮೊದಲ ಬನರಿಗ್ ೆ ಅದನತು ಇಲಿಿ ರೆ್ೂೇಡತತಿುದ್ೆಾೇರ್ೆ.  ಹನಗ್ನಗಿ, ಅವರಿಗೆ್ 
ಅಭಿನಂದರೆ್ಗಳನತು ಸಲಿಿಸತತಿುದ್ೆಾೇರ್ೆ.  

ಶ್ರೇಮತಿ ಭನರತಿ ಶೆಟ್ಟೆ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ,  ಈಗ ಏರ್ನಗಿದೆ್ ಎಂದರೆ,  
ಇತಿಹನಸದಲಿಿರತವಂತ್ಹ ಎಲನಿ characters ಬಗೆ್ೆ act ಮನಡಿದವರ ಪರತಿಮಗಳು ಇವೆ. ಡನ|| 
ರನಜಚಕತಮನರ್ಚ, ಡನ||ಪತನೇತಚರನಜಚಕತಮನರ್ಚ, ಡನ||ವಿಷತಣವಧಾನ್ಚರವರ ಎಲಿರ ಪರತಿಮಗಳನತು 
ಹನಕದ್ನಾರ.ೆ ಈ ರಿೇತಿ ನಜ ರೆ್ೈಜ ಸಾರೂಪಿಗಳ ಪರತಿಮಗಳನತು ಏಕ್ೆ ಮನಡತವುದಲಿ? ಇದನತು 
ಮನಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ ರ್ನನತ ಸಕ್ನಾರವನತು ಒತ್ನುಯ ಮನಡತತ್ುೆೇರೆ್.  ರ್ನನತ ಮನನಯ 
ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಯವರನತು ಬಹಳ ಖ್ತಷ್ಟ್ಯಿಂದ ಅಭಿನಂದಸತತ್ೆುೇರೆ್.  

(ಮತಂದತ.,)  

(430) 17-03-2022 (4.30) ಎಂ.ವಿ-ಬಿಎನ್ಚಎಸ್     (ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್ಚರವರ ಉಪಸಿಥತಿ) 

ಶ್ರೇಮತಿ ಭನರತಿ ಶೆಟ್ಟೆ (ಮತಂದತ) 

ಏಕ್ೆಂದರ,ೆಚ “ಮತಖ್ಯಮಂತಿರ ರೈೆತ್ ವಿದ್ನಯನಧಿ”ಚ ಈಗ ಹತ್ುರೆ್ೇ ತ್ರಗತಿ ಪ್ನಸ್ಚ ಮನಡಿಕ್ೂೆಂಡತ 
ಹೊೇಗತವಂತ್ಹ ಪರಥಮ ಪಿ.ಯತ.ಸಿ. ಮತ್ತು ಐ.ಟ್ಟ.ಐ. ಹನಗೂ ಡಿಪ್ೊಿಮನ ಮನಡತವಂತ್ಹ 
ವಿದ್ನಯಥಿಾಗಳಿಗ್ ೆವನಷ್ಟ್ಾಕವನಗಿ 2,500/- ರೂಪ್ನಯಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿದ್ನಯಥಿಾನಯರಿಗ್ೆ 3,000/- 
ರೂಪ್ನಯಿಗಳನತು ನೇಡತವುದತ. ಬಿ.ಎ., ಬಿ.ಕ್ನಂ., ಮತ್ತು ಬಿ.ಎಸಿಸ. ವಿದ್ನಯಥಿಾಗಳಿಗ್ೆ 5,000/- 
ರೂಪ್ನಯಿಗಳು, ವಿದ್ನಯಥಿಾನಯರಿಗ್ೆ 5,500/- ರೂಪ್ನಯಿಗಳನತು ನೇಡತವುದತ. ಎಲ್.ಎಲ್ಚ.ಬಿ., 
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ಪ್ನಯರನಮಡಿಕಲ್ಚ, ಬಿ.ಫನಮಾ. ಮತ್ತು ನಸಿಾಂಗಚ ಕ್ೊೇಸ್ಚಾ ಮನಡಿದಂತ್ಹವರಿಗ್ ೆ ವಿದ್ನಯಥಿಾಗಳಿಗ್ೆ 
7,500/- ರೂಪ್ನಯಿಗಳು, ವಿದ್ನಯಥಿಾನಯರಿಗ್ ೆ 8,000/- ರೂಪ್ನಯಿಗಳನತು ನೇಡತವುದತ. 
ಎಂ.ಬಿ.ಬಿ.ಎಸ್ಚ., ಬಿ.ಇ., ಬಿ.ಟೆರ್., ಮತ್ತು ಸನುತ್ಕ್ೂೆೇತ್ುರ ಪದವಿ ಪಡಯೆತವ  ವಿದ್ನಯಥಿಾಗಳಿಗ್ ೆ
10,000/- ರೂಪ್ನಯಿಗಳು, ವಿದ್ನಯಥಿಾನಯರಿಗ್ೆ 11,000/- ರೂಪ್ನಯಿಗಳನತು ನೇಡತವುದತ. ಹೆಣತಣ 
ಮಕೆಳಿಗ್ ೆ ಹೆಚಿಚನ ಆದಯತ್ಯೆನತು ನೇಡಿದಂತ್ಹ ಸರ್ನಾನಯ ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಗಳನತು ಈ ಸಂದಭ್ಾದಲಿಿ 
ಅಭಿನಂದಸತತ್ೆುೇರೆ್. ರ್ನನತ ಯನವನಗಲೂ ರ್ನಗಪತರ ಮತ್ತು ಹನವಿನಪತರ ಎಂಬ ಒಂದತ ಮನತ್ನತು 
ಕ್ೆೇಳುತಿುರತತ್ೆುೇರ್.ೆ ರ್ನವು ಇಟಲಿ ಎಂದತ ಹೆೇಳುತ್ುೆೇವೆ, ಅವರತ ನಮಗ್ೆ ರ್ನಗಪತರವೆಂದತ ಹೆೇಳುತ್ನುರೆ; 
ನನಗೂ ಗ್ೊತ್ತು ಅವರತ ಇಟಲಿ ಅಲಿವೆಂದತ. ಅವರಿಗೂ ಗ್ೊತ್ತು ರ್ನನತ ರ್ನಗಪತರವಲಿವೆಂದತ. ಆದರೆ, 
ಮನತ್ರ್ನಡತವನಗ ಅದನತು ಉಲೆಿೇಖ್ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆ. ರ್ನಗಪತರದಲಿಿ ನಮಾನತು ಹೆೇಗ್ ೆಬೆಳೆಸಿದ್ನಾರಂೆದರೆ, 
“ಮನತಕತಲ ಏಳಿಗ್ೆ ಸನಧಿಸಲತ ಹೂೆರಟವೆು, ಪರಭನತ್ ಕರಣಗಳ ಅರಳಿಸತತ್ನು, ಶೆ್ೇಷ್ಟ್ತ್, ಪಿೇಡಿತ್ 
ದಲಿತ್ ಜರ್ನಂಗದ ಭನಗೆ್ೂಯೇದಯವನತು ನಮಿಾಸತತ್ನು, ಪರತಿ ವಯಕುಗ್,ೆ ಪರತಿ ಪರಿವನರಕ್ೆೆ ರೂೆಟ್ಟೆಯೂ, 
ಬಟೆೆಯೂ, ವಸತಿಯೂ ಜಿೇವನಕ್ೆೆ ಇವು ಬೆೇಕ್ೇೆ ಬೆೇಕತ. ಪರತಿ ವಯಕುಯೂ, ಪರತಿ ಪರಿವನರವೂ 
ಸತಖ್ದಂದ ಇರತವುದ್ನದರೆ ಸನಕತ, ದ್ೆೇಶದ ಮೇಲೆಾಗ್ ೆ ದತಡಿಯತವವರೆಲಿರೂ ಒಮಾನದಲಿಿ ನಗತ 
ನಗತತ್ನ, ರನಷರದ ವೆೈಭ್ವ, ಗ್ೌರವ ಪ್ನರಣಕಂತ್ ಮಿಗಿಲನದತದತ, ಶೆ್ೇಷ್ಟ್ತ್, ಪಿೇಡಿತ್, ದಲಿತ್ 
ಜರ್ನಂಗದ  ಭನಗೆ್ೂಯೇದಯವನತು ನಮಿಾಸತತ್ನು”ಚ ಎಂದತ ನಮಗ್ೆ ರ್ನಗಪತರದಂದ ಈ ರಿೇತಿ 
ಕಲಿಸಿಕ್ೂೆಟತೆ ಬೆಳೆಸಿದ್ನಾರ.ೆ ಇವತ್ತು ನಮಾ ದ್ೆೇಶಕ್ೆೆ ಸವಾಶ್ಕ್ಷಣ ಅಭಿಯನನವನತು ಕ್ೊಟೆಂತ್ಹ, 
ದ್ೆೇಶದಲಿಿ ಸಿರ ಶಕು ಸಾ-ಸಹನಯ ಗತಂಪತಗಳನತು ಮನಡಿದಂತ್ಹ, ಶನಲೆಯ ವಿದ್ನಯಭನಯಸಕ್ೆೆ ಒತ್ತು 
ಕ್ೊಟತೆ, ರನಷ್ಟ್ರೇಯ ಹೆದ್ನಾರಿಗಳಿಗ್ೆ ಒತ್ತು ಕ್ೂೆಟತೆ, ಅಂತ್ರರನಷ್ಟ್ರೇಯ ಮಟೆದಲಿಿ ಇದಾಂತ್ಹ ಸನಲವನತು 
ತಿೇರಿಸಿ, ಅಜನತ್ಶತ್ತರ ಎನಸಿಕ್ೊಂಡಂತ್ಹ ಮನನಯ ಅಟಲ್ಚ ಬಿಹನರಿ ವನಜಪ್ೆೇಯಿ ಯವರತ ಸಹ 
ಶ್ಕ್ಷಣ ಪಡದೆದತಾ ಅದ್ೆೇ ರ್ನಗಪತರದಂದ.  

ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್:- ಮನನಯ ಸದಸಯರೆ, ಮತ್ೊುಂದತ ಸಂದಭ್ಾದಲಿಿ ಇದರ ಬಗ್ೆೆ ವೆೈಚನರಿಕ 
ಚಿಂತ್ರ್ೆಯನಗಲಿ. ಇದರ ಬಗೆ್ೆ ಆರೂೆೇಗಯಕರ ಚಚೆಾಗಳು ಆಗಬೇೆಕತ. ಯನವುದ್ೊೇ ಒಂದತ 
ರನಜಕೇಯ ಪಕ್ಷ ಅಧಿಕ್ನರಕ್ೆೆ ಬರತವುದತ ಸೈೆದ್ನಧಂತಿಕ ಚಿಂತ್ರ್ೆಗಳ ಮೇಲೆಯೇ, ಆರೂೆೇಗಯಕರವನದ 
ಚಚೆಾಯನತು ಮತ್ೊುಂದತ ಬನರಿ ಮನಡೂೆೇಣ. ದಯಮನಡಿ ತ್ನವು ಪಿೇಠಕ್ೆೆ ಸಹಕ್ನರ ನೇಡಬೆೇಕತ. 
ಏಕ್ೆಂದರ,ೆ ಬಹಳಷತೆ ಜನ ಬಜೆಟಚ ಮೇಲೆ ಮನತ್ರ್ನಡತವವರತ ಇದ್ನಾರೆ. ತ್ನವು ತ್ಮಾ ಮನತ್ತಗಳನತು 
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ಮತಗಿಸಬೆೇಕತ. ಈಗ್ನಗಲೆೇ ತ್ಮಾ ಸಮಯ ಮತಗಿದದ್.ೆ ಏಕ್ೆಂದರ,ೆ ಮನತ್ರ್ನಡತವವರ ಪಟ್ಟೆ ಜನಸಿು 
ಇದ್ೆ. 

ಶ್ರೇಮತಿ ಭನರತಿ ಶೆಟ್ಟೆ (ರ್ನಮನದ್ೆೇಾಶನ ಹೊಂದದವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 
ಕ್ೆೇವಲ ಐದತ ನಮಿಷ ಮನತ್ರ ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ುೆೇರೆ್. ಈಗ 18 ಲಕ್ಷ ಹಳಿಿಗಳಿಗ್ೆ ವಿದತಯತಚ ಮತ್ತು 
ಕ್ೊೇಟಯಂತ್ರ ಮಹಳೆಯರಿಗ್ೆ ಗ್ನಯಸ್ಚ ಅನತು ಉಚಿತ್ವನಗಿ ನೇಡಿದ್ನಾರೆ. ಬಡವರತ ಏರೆ್ೂೇ ಸನಧರೆ್ 
ಮನಡತತ್ನುರ.ೆ ಈಗ ಸನಲತಮರದ ತಿಮಾಕೆನಂತ್ಹ ಮಹಳೆಗ್ ೆ“ಪದಾಶ್ರೇ”ಚಪರಶಸಿುಯನತು ನೇಡಿರತವುದತ. 
ವಿಶಾದ ಅತಿೇ ದ್ೊಡಾ ಪರತಿಮಯನದ "statue of unity”ಚ ಯನತು ಏಕ್ೆ ಮನಡಿದರತ ಎಂದತ 
ಕ್ೆೇಳಿದರತ. ಏಕ್ೆಂದರ,ೆ ಮನನಯ ಸರದ್ನರ ವಲಿಭ್ಭನಯಿ ಪಟೆೇಲ್ಚರವರತ ನಮಾವರತ ಎಂದತ. ಅವರತ 
ನಮಾ ಆರ್ಚ.ಎಸ್ಚ.ಎಸ್. ಅನತು ಬನಯನ್ಚ ಮನಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ ಸಹ ಉಲೆಿೇಖ್ ಮನಡಿದರತ. ಇವತ್ತು ರ್ನವು 
ಆ "statue of unity”ಚಯಿಂದ ಎಷತೆ ಆದ್ನಯವನತು ಪಡಯೆತತಿುದ್ಾೆೇವೆ. ಅದ್ೆೇ ರಿೇತಿ ಇಡಿೇ ವಿಶಾ 
ಯೇಗದ ಕಡಗೆ್ ೆ ಹೊರಳುವಂತ್ ೆ ಮನಡಿದರತ. ಪರಪರಥಮ ಬನರಿಗ್ೆ ಸನಂಕ್ನರಮಿಕ ರೂೆೇಗಕ್ೆೆ 
ಲಸಿಕ್ಯೆನತು ನೇಡಿದಂತ್ಹವರತ. ರೈೆತ್ರ ಖನತೆ್ಗ್ ೆಹಣವನತು ವಗ್ನಾಯಿಸತವುದತ. 

ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್:- ಮನನಯ ಸದಸಯರೆ, ತ್ತಂಬನ ಸಮಯವನಗಿದ್ೆ. ರ್ನನತ ಬೆೇರ ೆಸದಸಯರಿಗೆ್ 
ಅವಕ್ನಶ ಮನಡಿಕ್ೂೆಡಬೇೆಕತ. ನನು ಬಳಿ ಮನತ್ರ್ನಡತವವರ ಪಟ್ಟೆ ಬಹಳ ದ್ೂೆಡಾದದ್ೆ. 

ಶ್ರೇಮತಿ ಭನರತಿ ಶೆಟ್ಟೆ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಶತ್ಮನನಗಳಿಂದ ಇದಾಂತ್ಹ 
ರನಮಮಂದರ ನಮನಾಣ. ಬನಯಂರ್ಚ ಮತಖ್ ರೆ್ೂೇಡಿರದಂತ್ಹ ಅರೆ್ೇಕ ಜನರಿಗ್ ೆ ಬನಯಂರ್ಚ 
ಖನತೆ್ಯನತು ತ್ೆರೆಯತವಂತ್ೆ ಮನಡಿದಂತ್ಹ, ಮನನಯ ಪರಧನನ ಮಂತಿರಗಳನದ ಶ್ರೇ ನರೇೆಂದರ 
ಮೊೇದಯವರತ ಸಹ ಇಲಿಿನಂದಲೆೇ ಶ್ಕ್ಷಣ ಪಡದೆತ ಬಂದಂತ್ಹವರತ. ಇಲಿಿ ಇರತವಂತ್ಹ ಅರೆ್ೇಕ 
ಮನನಯ ಸದಸಯರತಗಳು ರ್ನಗಪತರದಂದ ಶ್ಕ್ಷಣ ಪಡದೆರತವುದತ. ರ್ನಗಪತರವೆಂದರ ೆಅದತ ಸತಲಭ್ವಲಿ. 
ಎಲಿರಿಗೂ ಕರನವಳಿ ಗ್ೂೆತಿುದ್ೆ. ರ್ನವು ಪರಶತರನಮನ ಸೃಷ್ಟ್ಠಯಲಿಿ ಬೆಳೆದಂತ್ಹವರತ. ರ್ನವು  ರ್ನಗನಗೆ್ 
ಪೂಜೆ ಮನಡತತ್ುೆೇವೆ. ರ್ನವು ಪರತಿವಷಾ ತ್ಂಬಿಲ ಕಟೆಬೆೇಕತ. ಸಪಾ ಸಂಸನೆರಕ್ೆೆ ಜನತಿಯಿಲಿ. 
ಸತಬರಮಣಯಕ್ೆೆ ಹಂದತಗಳು ಮನತ್ರವಲಿ, ಮತಸಲನಾನರತ ಮತ್ತು ಕರಶ್ಚಯನುರತ ಸಹ ಬರತತ್ನುರ.ೆ ಎಲನಿ 
ಜನತಿಯವರತ ಸಹ ಬಂದತ ರ್ನಗನಗೆ್ ಪೂಜೆಯನತು ಸಲಿಿಸತತ್ನುರೆ. ರ್ನವು ರ್ನಗನಗೆ್ ಪೂಜೆ 
ಮನಡಿದರೆ, ರ್ನಗ ನಮಗ್ೆ ವರ ನೇಡತತ್ನುರ್.ೆ ಅದರಿಂದ ಒಳೆಿಯದ್ನಗತತ್ುದ್ೆ. ಆದರೆ, ಇವತ್ತು ರ್ನವು 
ಎಲಿಿದ್ೆಾೇವ.ೆ ರ್ನವು ಸೂೆೇತ್ತ, ಸೂೆೇತ್ತ ಗ್ೆದಾವರತ. ಅವರನತು ಬೆೈದರ ೆ ಏರ್ನಗತತ್ುದ್?ೆ ಆದತದರಿಂದ 
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ರ್ನಗಪತರ ಎನತುವುದತ ಹನವಿನಪತರ ಅಲಿಿನಂದಲ ೆಬಂದಂತ್ಹವರತ. ಅಲಿಿನಂದಲೆ ಆಶ್ೇವನಾದವನತು 
ಪಡದೆತ, ಮತಂದನ ದನಗಳಲಿಿ ಖ್ಂಡಿತ್ವನಗಿ ರ್ನವು ಕ್ೆಲಸವನತು ಮನಡತತ್ುೆೇವೆ. ರ್ನನತ ಒಂದ್ೇೆ 
ಒಂದತ ಮನತ್ನತು ಹೆೇಳಿ, ನನು ಮನತ್ನತು ಮತಗಿಸತತ್ೆುೇರ್ೆ. ಒಳೆಿಯ ಪತಸುಕ ಮತ್ತು ಒಳೆಿಯ ವಯಕುಗಳು 
ಅಷತೆ ಸತಲಭ್ವನಗಿ ಅಥಾವನಗತವುದಲಿ. ರ್ನವು ಅದನತು ಪತನಃ ಪತನಃ ಓದದರೆ ಮನತ್ರ 
ಅಥಾವನಗತತ್ುದ್ೆ. ಅದ್ೆೇ ರಿೇತಿ ಈ ಬಜೆಟಚ ಅನತು ಜನರತ ಪತನಃ ಪತನಃ ಓದದರೆ ಮನತ್ರ 
ಅಥಾವನಗತತ್ುದ್ೆ. ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ ಆಯನೂರತ ಮಂಜತರ್ನಥಚರವರತ ಹೇೆಳಿದಂತೆ್, ಕ್ನಂಗ್ೆರಸ್ಚ 
ಪಕ್ಷದವರತ ರನಷರಧವಜದ ಸಂಪೂಣಾ ಹಕತೆ ನಮಾದತ ಎಂದತ ಹೆೇಳುತ್ನುರೆ. ಸನಾತ್ಂತ್ರಯದ ಹಕತೆ 
ಅವರದತ ಎನತುತ್ನುರ.ೆ ಇವತಿುನ ದವಸ ಬಿದರಿನಂದ ಏಣಿಯನತು ಮನಡತತ್ೆುೇವೆ, ಚಟೆವನತು ಕಟತೆತ್ುೆೇವೆ. 
ಈಗ ರ್ನವು ಏಣಿ ಹನಕದ್ೆಾೇವೆ. ಆದರೆ, ಅವರತ ಏನನತು ಹನಕತತ್ನುರೆಂದತ ರೆ್ೂೇಡಿಕ್ೊಳಿಲಿ. 
ಆದತದರಿಂದ ಇಂತ್ಹ ಒಂದತ ಉತ್ುಮವನದ ಬಜೆಟಚ ಅನತು ಕ್ೊಟೆಂತ್ಹ ಮನನಯ 
ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಗಳಿಗ್ೆ, ಮಂತಿರಮಂಡಲಕ್ೆೆ ಮತ್ತು ಇದನತು ತ್ಯನರಿಸಿದಂತ್ಹ ಎಲನಿ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳಿಗ್ೆ 
ವಂದರೆ್ಯನತು ಸಲಿಿಸಿ, ಇದತ ಪತಸುಕ ರೂಪದಲಿಷ್ೆೆೇ ಇರಬನರದತ, ಕ್ನಯಾರೂಪಕ್ೆೆ ಬರಬೆೇಕತ 
ಎಂದತ ತ್ಮಾ ಮೂಲಕ ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ವಿನಂತಿಯನತು ಮನಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ  

ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್:- ಮನನಯ ಸಭನರ್ನಯಕರ,ೆ ಫೆಬರವರಿ 27ಕ್ೆೆ ಕ್ೆಳದ ರನಣಿ ಚೆನುಮಾನ 
ಜಯಂತಿಯನಗಿ 350 ವಷಾಗಳು ಕಳೆದವ.ೆ ಸತಮನರತ 25 ವಷಾಗಳ ಕ್ನಲ ಸತದೇಘಾವನಗಿ ಆಳಿಾಕ್ ೆ
ಮನಡಿದಂತ್ಹ ಕ್ೆಳದ ರನಣಿ ಚೆನುಮಾನ ಹೆಸರಿನಲಿಿ ಜಯಂತಿ ಆಚರಣೆ ಇಲಿ. ಕಳೆದ ಬನರಿ ರ್ನನತ ಈ 
ವಿಷಯವನಗಿ ಸಕ್ನಾರದ ಗಮನ ಸಳೆೆದದ್ೆಾ. ಆದರೆ, ಅದತ ಆಗಿಲಿ. ಇವತ್ತು ಕ್ಳೆವಗಾದ ಹೆಣತಣ ಮಕೆಳು 
ಶೌಯಾವಂತ್ರತ ಅವರ ಸನಮಥಯಾವನತು ರೆ್ನಪಿಸತವಂತ್ಹ ರಿೇತಿಯಲಿಿ ವಿೇರವನತ್ ೆ ಒನಕ್ೆ 
ಓಬವಾನವರ ಒಂದತ ಉದ್ನಹರಣೆ ಇರತವುದರಿಂದ, ಅಂತ್ಹ ಮಹನೇಯರ ಪರತಿಮಗಳನತು 
ಸನಥಪಿಸತವುದತ ಮತ್ತು ಅವರ ಜಯಂತಿಗಳನತು ಅಥಾಪೂಣಾವನಗಿ ಆಚರಣೆ ಮನಡಬೆೇಕತ. 

ಶ್ರೇ ಜೆ.ಸಿ.ಮನಧತಸನಾಮಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, film star ಜಯಂತಿಯವರತ 
ಒಂದತ ಫಿಲ್ಾಚ ಮನಡಿದ್ನಾರೆ.  

ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್:- ಕ್ೆೇವಲ ಫಿಲ್ಾ ಮನಡಿದರೆ ಆಗತವುದಲಿ.  



183 

                                                                                                                                                  ವಿಪ/17-03-2022   
“ wzÀÄÝ¥ÀrAiÀiÁUÀzÀ ¥Àæw/unedited copy/£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ¼À°è CxÀªÁ ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉUÁV G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀPÀÆqÀzÀÄ 

__________________________________________________________________________________ 

ಶ್ರೇ ಪಿ.ಆರ್.ರಮೇಶಚ (ರ್ನಮನದ್ೆೇಾಶನ ಹೊಂದದವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 
ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಅವಕ್ನಶ ನೇಡಿದಾಕ್ೆೆ ತ್ಮಗ್ೆ ಧನಯವನದಗಳು. ಏನತ ನಮಾ ರನಜಯದ ಆಯವಯಯ 
ಅಂದ್ನಜತ 2022-23ರ ಒಂದತ ಪರಸನುವರೆ್ ನಮಾ ಮತಂದ್ ೆ ಇದ್ೆ, ರ್ನವು ಆ ಪರಸನುವರೆ್ಯನತು 
ರೆ್ೂೇಡಿ ಓದದ್ನಗ ಇದರಲಿಿ ಬಹತತ್ೆೇಕ ಚೆರ್ನುಗಿದ್.ೆ ಆದರೆ, ಇದಕ್ೆೆ ಪೂರಕವನಗಿ, ಒಂದತ ಲಿಂರ್ಚ 
ಡನಕತಯಮಂಟಚ ಎಂದತ ಇರತತ್ುದ್ೆ. ಅಂದರೆ, ಎಸಿೆಮೇಟಚ ಮನಡಿರತತ್ನುರೆ. ಆ ಎಸಿೆಮೇಟಚಗೂ ಮತ್ತು 
ರ್ನವು ಇದನತು ಓದರತವುದಕೂೆ ಅಜಗಜನಂತ್ರವಿದ್ೆ. ಇದನತು ಯನವರಿೇತಿ ಸರಿದೂಗಿಸತತ್ನುರೆ 
ಎನತುವುದನತು ಇದನತು ಓದರತವಂತ್ಹ ಆಧನರದ ಮೇಲೆ ನಮಗ್ೆ ಇದನತು ತಿಳಿಸಬೆೇಕತ. ಮತ್ೂೆುಂದತ 
ಹೊೇದ ವಷಾದ revised expenditure  ಆಗಿರತವುದತ, 2,53,165/- ಕ್ೊೇಟ್ಟ 
ರೂಪ್ನಯಿಗಳು. ಆದರೆ, ಈ ವಷಾ ಪರಸನುವರೆ್ ಇಟ್ಟೆರತವುದತ, 2,65,720/- ಕ್ೂೆೇಟ್ಟ 
ರೂಪ್ನಯಿಗಳು. ಇದರಲಿಿ ಬಹತತ್ೆೇಕ ಪ್ನಲತ ಸನಲ ಮನಡತವಂಥದತಾ. ಈ   fiscal 
responsibility Act ಎಂದತ ಇಟತೆಕ್ೂೆಂಡಿದ್ನಾರೆ. ನಮಾ ರನಜಯದಲಿಿ ಈ ಕ್ನಯಿದ್ ೆ 2002ರಿಂದ 
ಇದ್ೆ. ಕ್ೆೇಂದರ ಸಕ್ನಾರ ನಮಾ ರನಜಯದ ಕ್ನಯಿದ್ೆಯನತು copy ಮನಡಿ, ಅದನತು ಅಳವಡಿಸಿಕ್ೂೆಂಡತ 
2003ರಲಿಿ ಒಂದತ ಕ್ನಯಿದೆ್ ಮನಡಿದರತ. ಈ ಕ್ನಯಿದ್ೆಯನತು ಜನರಿಗ್ ೆ ತ್ಂದಂತ್ಹ ಮೂಲ 
ಉದ್ೆಾೇಶವೇೆರ್ೆಂದರ,ೆ ಈ ನಮಾ expenditure ಇರಬಹತದತ, revenue ಇರಬಹತದತ. ಇವುಗಳನತು 
discipline ಆಗಿ ತ್ರಬೇೆಕತ ಎಂದತ. ಜಿ.ಡಿ.ಪಿ.ಗೆ್ ಶೆೇಕಡನ 2ಕೆಂತ್ ಕ್ಳೆಗಡ ೆ ಇರಬೇೆಕತ ಎನತುವ 
ಉದ್ೆಾೇಶದಂದ 2003ರಲಿಿ ಈ ಕ್ನಯಿದ್ೆಯನತು ತ್ಂದರತವುದತ. ಆದರೆ, ಇವತ್ತು ಅವರತ ಜಿ.ಡಿ.ಪಿ.ಗೆ್ 
ಶೆೇಕಡನ 3ರವರೆಗ್ ೆಹೊೇಗಿರತವುದತ ಇದ್ೆ.  ಕಳೆದ ವಷಾ ಶೆೇಕಡನ 3.5ಕ್ೆೆ ತಿದತಾಪಡಿ ಮನಡಿದರತ. 
ಅದನತು ತಿದತಾಪಡಿ ಮನಡಿದ ಉದ್ೆಾೇಶ, ಅವರತ ಸನಲವನತು ಜನಸಿು ತ್ೆಗೆ್ದತಕ್ೂೆಳಿಲಿ ಎಂದತ. ಅಂದರೆ, 
ಸನಲಗಳನತು ಮನಡಿ ಎಂದತ. ಈಗ ಸನಲ ಮನಡತತ್ನು, ಮನಡತತ್ನು ಅವರತ ಮತಂದ್ ೆಶೆೇಕಡನ 4ಕ್ೆೆ 
ಹೊೇಗತತ್ನುರೆ. ಅದತ ಏಕ್ ೆ ಹೊೇಗತತಿುದ್ೆ ಎಂದರೆ, ಕ್ೆೇಂದರ ಸಕ್ನಾರದವರತ ಅನತಮತಿ ನೇಡಿದರತ 
ಎಂಬತದತ ಒಂದತ ಅಂಶವನಗಿದ್ೆ. ಕ್ೆೇಂದರ ಸಕ್ನಾರದವರತ ಕಲೆರ್ೆಚ ಮನಡಿದ ಜಿ.ಎಸ್ಚ.ಟ್ಟ. ಯಲಿಿ 
ನಮಗ್ೆ ಬರತವಂತ್ಹ ತೆ್ರಿಗೆ್ ಪ್ನಲನತು ಕ್ೊಡತವಂಥದಾರಲಿಿ ಅವರತ ಅಸಮಥಾರನದರತ ಎಂದತ ನಮಗ್ ೆ
ಸನಲ ತ್ೆಗೆ್ದತಕ್ೂೆಳಿಿ ಎಂದತ ಅನತಮತಿ ನೇಡಿದರತ. ದ್ೇೆಶದಲಿಿ ಅವಯವಸೆಥಯ ಒಂದತ ಆಥಿಾಕ ಪರಿಸಿಥತಿ 
ಎಷೆರಮಟ್ಟೆಗ್ೆ ನಡಯೆತತಿುದ್ ೆ ಎಂಬತದತ ಇದರಿಂದ ಸಪಷೆವನಗತತಿುದ್ೆ. ಆಥಿಾಕ ಪರಿಸಿಥತಿ discipline 
ಆಗಿ ನಡಯೆಲಿ ಎಂದತ ಕ್ನಯಿದೆ್ ಮನಡಿರತವುದತ. 

(ಮತಂದತ…) 
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(431) 17.03.2022 04.40 LL-KS            (ವೆೈಸ್ಚ ಚೆೇಮಾನ್ಚರವರ ಉಪಸಿಥತಿ) 

ಶ್ರೇ ಪಿ.ಆರ್ಚ. ರಮೇಶಚ(ಮತಂದತ) 

ಆ ಕ್ನಯಿದ್ೆಗ್ ೆ ಒಂದತ ತಿದತಾಪಡಿಯನತು ಮೂಲತ್ಃವನಗಿ ತ್ರತವಂಥದ್ಾೆೇ indiscipline ಗೆ್. 
indiscipline ಮನಡತ್ಕೆಂತ್ಹದ್ೆಾೇ ಒಂದತ ಕ್ನಯಿದ್ ೆತ್ರತತ್ನುರೆ. ಅಂದರೆ, ಇದರ ಅಥಾ ಏರೆ್ಂದರೆ, 
ಇದತ entire ಬಜೆಟಚ indiscipline ಆಗಿರತ್ಕೆಂತ್ಹ ಒಂದತ ಬಜೆಟಚ ಆಗತತ್ುದ್ೆ. ಕ್ನರಣ 
ಏರೆ್ಂದರೆ, ಒಟನೆರೆಯನಗಿ ೫,18,366 ರೂಪ್ನಯಿಗಳು ನಮಾ ರನಜಯದ ಮೇಲೆ ಸನಲ ಇರತತ್ುದ್ೆ. 
ಇವೊತಿುನ ದವಸ ನಮಾ ರನಜಯದಲಿಿ ರವೆೆನೂಯ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಚನಲಿಿ ಕ್ೆೇಂದರ ಇರಬಹತದತ, ರನಜಯ ಇರಬಹತದತ, 
ಅಬಕ್ನರಿ ಇರಬಹತದತ, ಆಮದತ ಸತಂಕ ಇರಬಹತದತ ಆ ಎಲನಿ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಪರತಿ ವಷಾ ೩ ಲಕ್ಷ 
ಕ್ೊೇಟ್ಟಗಿಂತ್ಲೂ ಹೆಚತಚ ಬರತತಿುದ್ೆ. ಅದತ ನಮಾ ರನಜಯದ ಬಜೆಟಚಗಿಂತ್ಲೂ ಜನಸಿು ನಮಾ ವರಮನನ 
ಇರತತ್ುದ್ೆ. ಆದರೆ, ಈ ವರಮನನಗಳು ಕ್ೆೇಂದರ ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ಬಹತಪ್ನಲತ ಹೊೇಗತತ್ುದ್ೆ. ಆದರೆ, 
ನಮಗಿರತವಂಥದತಾ ಕ್ೆೇವಲ ೩-೪ ವರಮನನಗಳು ಮನತ್ರ. ಅಂದರ,ೆ ಅಬಕ್ನರಿ ಸತಂಕ ಇರಬಹತದತ, 
stamps and registration ಸತಂಕ ಇರಬಹತದತ, ಸನರಿಗ್ ೆಸತಂಕ ಮತ್ತು ಪ್ೆಟೊರೇಲ್ಚ ಮೇಲಿನ 
ಸತಂಕ ಇರಬಹತದತ ಇಷೆನತು ಬಿಟೆರ ೆಎಲನಿ ವರಮನನಗಳು ಸಹ ಕ್ೆೇಂದರ ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ಹೂೆೇಗತತ್ುದ್ೆ. 
ಆದರೆ, ಅದರಲಿಿ ನಮಗ್ೆ ಬರತ್ಕೆಂಥದತಾ ಅಂದರೆ ನಮಗ್ೆ ಜಿ.ಎಸ್.ಟ್ಟ. ಪರಿಹನರ ಕ್ೊಡತವಂಥದತಾ ಈ 
ಜೂನ್ಚ ತಿಂಗಳಿಗ್ೆ ಪೂಣಾವನಗತತ್ುದ್ೆ. ಇದನತು ಕ್ೆೇಂದರ ಸಕ್ನಾರದವರತ ವಿಸುರಣ ೆಮನಡತತ್ನುರೊೇ 
ಅಥವನ ಇಲಿವೊೇ ಅದತ ಗ್ೂೆತಿುರತವುದಲಿ.  

ಆದರೆ, ಈ ಹಂದ್ ೆಅಂದರ,ೆ 2019-20 ಮತ್ತು 2020-21ರಲಿಿ ಕ್ೇೆಂದರ ಸಕ್ನಾರ ನಮಗ್ ೆ
ಕನಷಠವನಗಿ ಕ್ೂೆಡಬೇೆಕ್ನದಂತ್ಹ ಜಿ.ಎಸ್ಚ.ಟ್ಟ. ಪರಿಹನರ ಹಣವರೆ್ುೇ ಇದತವರವೆಿಗೂ ಕ್ೂೆಟ್ಟೆರತವುದಲಿ. 
ಆ ಪರಿಹನರ ಹಣವನತು ಕ್ೊಡದ್ೇೆ ಇರತ್ಕೆಂತ್ದಾಕ್ೆೆ ತ್ನವು ಲೊೇನ್ಚ ಮನಡಬಹತದ್ೆಂದತ ಹೆೇಳುತ್ನುರೆ. 
ಆದರೆ, ಆ ಲೊೇನ್ಚಗಳ ಮೇಲಿನ ಬಡಿಾಯನತು ಯನರತ ಪ್ನವತಿ ಮನಡತತ್ನುರ.ೆ ಆ ಬಡಿಾ ಹಣವನತು 
ನಮಾ ರನಜಯದ ಜನರತ ಕ್ೂೆಡತ್ಕೆಂತ್ಹ ತೆ್ರಿಗೆ್ ಹಣದ ಮೂಲಕ ಕ್ೂೆಡತವಂಥದತಾ ಆಗತತಿುದ್ೆ. ನಮಾ 
ಜನ ಎಷತೆ ತೆ್ರಿಗೆ್ ಹಣ ಎಂದತ ಕ್ೊಡತತ್ನುರೆ? ಇವೊತಿುನ ದವಸ ನಮಾ ರನಜಯದಲಿಿ ಯನವ ರಿೇತಿಯ 
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ಸಂಪನೂಾಲಗಳಿವೆ ಅದರಲಿಿ ಬಹಳ ನಷ್ೆಠಯಿಂದ ತೆ್ರಿಗೆ್ ಕಟೆತ್ಕೆಂತ್ಹ ಎಷತೆ ಜನ ನಮಾ 
ರನಜಯದಲಿಿದ್ನಾರ.ೆ ರ್ನವು ಕಟೆತ್ಕೆಂತ್ಹ ೧ ಸನವಿರ ರೂಪ್ನಯಿ ಇದಾರ,ೆ ಆ ಹಣದಲಿಿ ಹೆಚತಚ ಕಡಿಮ 
ಶೆೇಕಡ ೭೦ ರಿಂದ ೭೫ ರಷತೆ ಹಣ ಬೆೇರ ೆರನಜಯಗಳಿಗ್ ೆಹೊೇಗತತಿುದ್ೆ.  

ಉದ್ನಹರಣೆಗ್ ೆ ಹೆೇಳುವುದ್ನದರೆ, ಉತ್ುರಪರದ್ೇೆಶ ಮತ್ತು ಬಿಹನರ್ಚ ರನಜಯಗಳನತು 
ತ್ೆಗೆ್ದತಕ್ೂೆಂಡರ ೆಅಲಿಿ ಸಣಣ ಪರಮನಣದ ತ್ೆರಿಗ್ೆಯನತು ಕ್ೊಡತತ್ನುರ.ೆ ಆದರೆ, ಆ ರನಜಯಗಳಿಗ್ ೆಕ್ೆೇಂದರ 
ಸಕ್ನಾರದವರತ ಹೆಚಿಚನ ಜಿ.ಎಸ್ಚ.ಟ್ಟ. ಪರಿಹನರ ಹಣವನತು ಕ್ೊಡತತ್ಕೆಂತ್ಹ ಕ್ೆಲಸ ಆಗತತಿುದ್.ೆ 
ಹನಗ್ನಗಿ, ನಮಾ ಫೆಡರಲ್ಚ ಸಿಸೆಮಚನಲಿಿ ನಮಾ ಆಥಿಾಕತ್ ೆಏರತಪ್ೆೇರನಗತತಿುರತತ್ುದ್ೆ. ಏಕ್ೆಂದರ,ೆ ಕ್ೆೇಂದರ 
ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ಹೆಚಿಚನ ತ್ೆರಿಗ್ ೆ ಹಣ ಕ್ೊಡತವುದತ ನಮಾ ರನಜಯದ ಜನ. ಆದರೆ, ಆ ಹಣ 
ಹೊೇಗತತಿುರತವುದತ ಬೆೇರ ೆ ರನಜಯಗಳಿಗ್.ೆ ಆ ಹಣ ಬೆೇರ ೆ ರನಜಯಗಳಿಗ್ೆ ಹೂೆೇದರೂ ಸಹ ಆ 
ರನಜಯವನದರೂ ಅಭಿವೃದಧಯನಗತತಿುದ್ೆಯೇ? ಅದತ ಆಗತತಿುಲಿ. ಕ್ನರಣ ಏರೆ್ಂದರೆ, ರ್ನವು 
ಕ್ೊಡತ್ಕೆಂತ್ಹ ಹಣದಲಿಿ ನಮಾ ರನಜಯದಲಿಿ ಶೆೇಕಡ ೪೦ ರಷತೆ ಕಮಿೇಷನ್ಚ ಹೊಡೆಯತತ್ನುರ.ೆ ಆದರೆ, 
ಆ ರನಜಯಗಳಲಿಿ ಶೆೇಕಡ ೯೦ ರಷತೆ ಕಮಿೇಷನ್ಚ ಹೊಡೆಯತತ್ನುರೆ. ಈ ರಿೇತಿ ಒಂದತ 
ವಯವಸಿಥತ್ವನದಂತ್ಹ ಹಣದ ದತರತಪಯೇಗ ಆಗತತಿುದ್.ೆ  

ಶ್ರೇ ಅಲಿಂ ವಿೇರಭ್ದರಪಪ(ವಿಧನನಸಭೆಯಿಂದ ಚತರ್ನಯಿತ್ರನದವರತ):- ಮನನಯ ಪಿ.ಆರ್ಚ. 
ರಮೇಶಚರವರೆೇ, ಅಂದರ,ೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜಯವೆೇ ಉತ್ುಮವೆಂದತ ತ್ನವು ಹೆೇಳುತಿುದಾೇರನ?  

ಶ್ರೇ ಪಿ.ಆರ್. ರಮೇಶಚ(ರ್ನಮನದ್ೆೇಾಶನ ಹೊಂದದವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 
ಹೌದತ. ನಮಾ ರನಜಯದಲಿಿ ಶೆೇಕಡ ೪೦ ರಷತೆ ಕಮಿೇಷನ್ಚ ಹೊಡೆಯತತ್ನುರೆ.  

(ಗ್ೊಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಪಿ.ಆರ್ಚ. ರಮೇಶಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅವರತ ಉತ್ುರಪರದ್ೆೇಶಕ್ೆೆ ಹೂೆೇಗಿ 
ರೆ್ೂೇಡಲಿ. 
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ಶ್ರೇ ಜೆ.ಸಿ. ಮನಧತಸನಾಮಿ(ಸಣಣ ನೇರನವರಿ, ಕ್ನನೂನತ, ಸಂಸದೇಯ ವಯವಹನರ ಹನಗೂ 
ಶನಸನ ರಚರ್ನ ಸಚಿವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಎರಡೂ ಕಡ ೆ ಅಕ್ೌಂಟ್ಟಗಚ ಅವರೆೇ 
ಮನಡತತಿುದಾರತ ಎನತುವ ರಿೇತಿಯಲಿಿ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದ್ನಾರೆ.  

ಶ್ರೇ ಪಿ.ಆರ್ಚ. ರಮೇಶಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅದನತು ತ್ನವೆೇ ಚೆರ್ಚ ಮನಡಿ. 
ಅಕ್ೌಂಟ್ಟಂಗಚ ಅನತು ರ್ನವು ಮನಡತವುದಲಿ.  

ಶ್ರೇ ಜೆ.ಸಿ. ಮನಧತಸನಾಮಿ:- ಮನನಯ ರಮೇಶಚರವರೇೆ, ತ್ನವು ಚನಟಾಡಚ ಅಕ್ೌಂಟೆಂಟಚ 
ಆಗಿದಾೇರನ?  

ಶ್ರೇ ಪಿ.ಆರ್ಚ. ರಮೇಶಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ಇರತ್ಕೆಂತ್ಹ ವನಸುವನಂಶ 
ಹನಗೂ ನಮಗ್ೆ ಸಿಗತ್ಕೆಂತ್ಹ ಮನಹತಿ ಮೇಲೆ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದ್ೆಾೇರ್.ೆ 

ಶ್ರೇ ಜೆ.ಸಿ. ಮನಧತಸನಾಮಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅವರ ಹತಿುರವೆೇ ಬಿಲ್ಚ ಪ್ನಸ್ಚ ಮನಡಿ 
ಅಕ್ೌಂಟಸಚ ಸಲಿಿಸಿದ್ನಾರನೆತುವ ರಿೇತಿ ಅವರತ ಅಧಿಕೃತ್ವನಗಿ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದ್ನಾರೆ.  

ಶ್ರೇ ಪಿ.ಆರ್ಚ. ರಮೇಶಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಗತತಿುಗ್ೆದ್ನರರ ಸಂಘದ ಒಬಬರತ 
ಅಧಯಕ್ಷರತ ಅಂದರೆ, ಒಬಬ ಜವನಬನಾರಿ ಇರತವಂತ್ಹ ವಯಕು ಆ ಸಂಸೆಥಯ ಪರವನಗಿ ಈ ದ್ೆೇಶದ ಪರಧನನ 
ಮಂತಿರಯವರಿಗ್ ೆಒಂದತ ಪತ್ರ ಬರೆಯತತ್ನುರೆಂದರ ೆಅದರ ಅಥಾ ಏನತ? ಅದತ ಇಲಿವೆಂದತ ಕ್ೆೇಂದರ 
ಸಕ್ನಾರದವರನಗಲಿ ಅಥವನ ರನಜಯ ಸಕ್ನಾರದವರನಗಲಿ ಹೆೇಳುತಿುಲಿ.  

(ಗ್ೊಂದಲ) 

ವೆೈಸ್ಚ ಚೆೇಮಾನ್ಚ:- ಮನನಯ ರಮೇಶಚರವರೆೇ, ಒಂದತ ನಮಿಷ.  

ಶ್ರೇ ಪಿ.ಆರ್ಚ. ರಮೇಶಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ನನಗ್ ೆಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕ್ೆೆ ಅವಕ್ನಶ 
ನೇಡಿ. ಆಡಳಿತ್ ಪಕ್ಷದವರತ ಏರೆ್ಲನಿ ಮನತ್ರ್ನಡಿದರತ. ಅದ್ೆೇ ರಿೇತಿ ರ್ನನತ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕ್ೆೆ 
ಅವಕ್ನಶ ನೇಡಿ.  
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ವೆೈಸ್ಚ ಚೆೇಮಾನ್ಚ:- ಮನನಯ ರಮೇಶಚರವರೆೇ, please listen to me for a minute. 
ಈಗ್ನಗಲೆೇ ಆ ವಿಚನರದಲಿಿ ಸದನದ ಅತ್ಯಂತ್ ಅಮೂಲಯ ಸಮಯ ವಯಯ ಆಗಿರತತ್ುದ್ೆ. ಕಳೆದ ಬನರಿ 
ಸದನದ ಕಲನಪ ಯನವ ರಿೇತಿ ವಯಯ ಆಗಿದ್ ೆಎಂಬತದತ ತ್ಮಗ್ೆ ಗ್ೊತಿುದ್ೆ. ದಯಮನಡಿ, you are 
good speaker. ತ್ನವು ಸಕ್ನಾರದ ಕಣತಣ ತ್ೆರೆಸತವಂತ್ಹ ಉತ್ುಮ ವನಗಿಾಗಳು. ತ್ನವು ಆ ನಟ್ಟೆನಲಿಿ 
ಮನತ್ರ್ನಡಿ. ಅದಕ್ೆೆ ಬೆೇರ ೆಸಂದಭ್ಾ ಇದ್ೆ. You have already expressed it.  

ಶ್ರೇ ಪಿ.ಆರ್ಚ. ರಮೇಶಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ಹೆೇಳುವುದ್ೆೇರ್ಂೆದರೆ, ರನಜಯದಲಿಿ 
ಪರತಿ ವಷಾ ಏನತ ಬಜೆಟಚ ಕ್ೂೆಡತತ್ನುರ,ೆ ಅದತ ರನಜಯದ ಜನತ್ೆಗೆ್ ಮತಟೆಬೆೇಕತ. ಆದರೆ, ಅದತ 
ಮತಟತೆತಿುಲಿ. ಕ್ನರಣ ಏರೆ್ಂದರೆ, ಇವೊತಿುನ ದವಸ ನಮಾ ರನಜಯದ ಅಥವನ ಕ್ೆೇಂದರ ಸಕ್ನಾರದ 
ಆಥಿಾಕ ಪರಿಸಿಥತಿಯನತು ರೆ್ೂೇಡಿದ್ನಗ, ರ್ನವು ಜನಗಳ ಮಧೆಯ ಆಥಿಾಕ ಸಿಥತಿಯನತು ರೆ್ೂೇಡಿದ್ನಗಲೆೇ 
ರನಜಯ ಸಕ್ನಾರ ಸರಿಯನದ ದ್ನರಿಯಲಿಿ ನಡಯೆತತಿುದ್ೆ ಅಂದತಕ್ೂೆಳುಿವುದತ.  

ಇವೊತಿುನ ದವಸ ಪರತಿ ಮನತಷಯ ಆತ್ನಗ್ೆ ಬರತ್ಕೆಂತ್ಹ ವರಮನನದಲಿಿ ಆತ್ನ ಜಿೇವನ ನಡಸೆಿ, 
ಆತ್ನ ಮಕೆಳನತು ಪ್ೊೇಷಣೆ ಮನಡಿ, ಆ ಮಕೆಳನತು ಶನಲೆಗ್ ೆಕಳುಹಸತವಂತ್ಹ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡತವುದತ 
ಬಹಳ ಕಷೆವಿರತತ್ುದ್ೆ. ರ್ನವು ಇಲಿಿ ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂೆಂಡತ ಬೆೇಕ್ನದಾನತು ಮನತ್ರ್ನಡಬಹತದತ. ಆದರೆ 
ಹೊರಗಡೆ ಹೂೆೇದ್ನಗ ಜನಗಳು ಮನತ್ರ್ನಡತವಂಥದತಾ ಮತ್ತು ಅವರ ಕಷೆಗಳು ಸನಕಷತೆ ಇರತತ್ುವೆ. 
ಇದರಿಂದ್ನಗಿ, ಬಹಳಷತೆ ಜನ ರೈೆತ್ರತ ಅಲಿದ್ೆೇ, ಉದಯಮಿಗಳು, ಕ್ೈೆಗ್ನರಿಕ್ೂೆೇದಯಮಿಗಳು, ಹನಗೂ 
ವಿವಿಧ ಉದಯಮಗಳಲಿಿ ನಷೆ ಹೊಂದದಂತ್ಹ ಬಹಳಷತೆ ಜನರತ ಆತ್ಾಹತ್ೆಯ ಮನಡಿಕ್ೊಳುಿತಿುದ್ನಾರೆ. ಅಷ್ೆೆ 
ಅಲಿದ್ೆೇ, ಇವೊತಿುನ ದವಸ ಗತತಿುಗ್ೆದ್ನರರತ ಸಹ ಆತ್ಾಹತ್ೆಯ ಮನಡಿಕ್ೂೆಳುಿತಿುದ್ನಾರೆ. ಇಂತ್ಹ ಒಂದತ 
ಪರಿಸಿಥತಿ ರನಜಯ ಮತ್ತು ರನಷರದಲಿಿರತತ್ುದ್ೆ. ರ್ನವು ಇಲಿಿ ಹೆೇಳತ್ಕೆಂತ್ಹದಾನತು ಕ್ೆಲವು ಅಂಕ-
ಅಂಶಗಳಿಂದ ಕ್ನಯಾಕರಮಗಳನತು ಕ್ೂೆಡತತಿುದ್ಾೆೇವೆ ಎಂದತ. ಆದರೆ ಆ ಕ್ನಯಾಕರಮಗಳು 
ಸನವಾಜನಕರಿಗ್ ೆಮತಟತೆತಿುದ್ೆಯೇ ಎನತುವುದತ ಇಲಿಿ ಪರಶೆು ಇರತತ್ುದ್ೆ. ಅದತ ಸನವಾಜನಕರಿಗ್ ೆಅದತ 
ಮತಟತೆತಿುದ್ೆ ಎನತುವ ವಿಚನರ ಬಂದ್ನಗ, ಹೌದತ ರನಜಯ ಸತಭಿಕ್ಷವನಗಿದ್ ೆಎಂದತ ಹೇೆಳಬಹತದತ.  
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ಕಳೆದ ೬-೭ ವಷಾಗಳಿಂದ ರನಜಯ ಇರಬಹತದತ ಅಥವನ ರನಷರ ಇರಬಹತದತ ಬಹತತ್ೆೇಕ ಆಥಿಾಕ 
ಮತಗೆಟ್ಟೆನಲಿಿ ಇರತತ್ುದ್ೆ. ರ್ನವು ಸಂಪೂಣಾವನಗಿ ಆಥಿಾಕ ಹಂಜರಿತ್ದಲಿಿದ್ೆಾೇವ.ೆ ಇವೊತಿುನ ದವಸ 
ಆಥಿಾಕ ಹಂಜರಿತ್ ಖ್ಂಡಿತ್ವನಗಿಯೂ ಇದ್ೆ. ಅದನತು ರ್ನವು ಬೆೇರ ೆಬೆೇರ ೆವಿಷಯಗಳಿಂದ ಮೇಕಪಚ 
ಮನಡತತಿುದ್ೆಾೇವೆ. ಅಂದರೆ, ಬೆೇರ ೆ ಬೆೇರ ೆ ಭನವರ್ನತ್ಾಕ ವಿಷಯಗಳನತು ತ್ಂದತ ಅದನತು ಕ್ೌಿಡಚ 
ಮನಡತತಿುದ್ೆಾೇವೆ. ಜನಗಳಿಗ್ ೆ ಪರತಿದನ ಜಿೇವನ ಮನಡತ್ಕೆಂಥದಾಕ್ೆೆ ಬಹಳ ಕಷೆವನಗತತಿುದ್ೆ. ಇದತ 
ವನಸುವನಂಶ, ಇದತ ನಜ. ಈ ಬಗೆ್ೆ ಅವರವರ ಕ್ಷೆೇತ್ರದಲಿಿರತ್ಕೆಂತ್ಹ ಯನವುದ್ೇೆ 
ವಯಕುಯನತು/ಮತ್ದ್ನರರನತು,ಚ “ಏನಪ್ನಪ ನನು ಆಥಿಾಕ ಪರಿಸಿಥತಿ ಯನವ ರಿೇತಿ ಇದ್ೆ”ಚ ಎಂದತ 
ಕ್ೆೇಳಬಹತದತ. ನಮಾ ರನಜಯದಲಿಿರತವ ೨೨೪ ಕ್ಷೇೆತ್ರಗಳಲಿಿ ಕ್ೆೇಳಬಹತದತ. ರೈೆತ್ರನತು ಕ್ೆೇಳಬಹತದತ.  

ಶ್ರೇ ಜೆ.ಸಿ. ಮನಧತಸನಾಮಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಒಂದತ ನಮಿಷ ತ್ನವು ಯಿೇಲ್ಾಚ ಆಗಿ. 
ಮನನಯ ರಮೇಶಚರವರತ ಈ ಹಂದ್ ೆ ಕ್ನಪ್ೂೆೇಾರೇೆಷನ್ಚನಲಿಿ ಕತ್ಾವಯ ನವಾಹಸಿದಾರತ. ರ್ನವು 
ಈಗ್ನಗಲೆೇ ಹೆೇಳಿರತವುದ್ೇೆರೆ್ಂದರೆ, ಕ್ೊೇವಿಡಚ-೧೯ ನವಾಹಣೆಗ್ನಗಿ ಸತಮನರತ ೧೫ ಸನವಿರ ಕ್ೊೇಟ್ಟ 
ರೂಪ್ನಯಿ ಹಣವನತು ಅಧಿಕವನಗಿ ಖ್ಚತಾ ಮನಡಿರತತ್ೆುೇವೆ. ನಮಗ್ೆ ಕಳೆದ ಎರಡತ ವಷಾ ರವೆೆನೂಯ 
ಸಂಗರಹವನಗಿರತವುದಲಿ. ಕಳೆದ ಎರಡತ ವಷಾ ಪರಕೃತಿ ವಿಕ್ೊೇಪಗಳಿಂದ ಸಂಭ್ವಿಸಿದಂತ್ಹ ಹನನಗ್ೆ 
ಅಧಿಕ ಹಣ ಕ್ೊಟ್ಟೆದ್ೆಾೇವ.ೆ ಅಂದರೆ, ಸತಮನರತ ೯೮ ಸನವಿರ ರೂಪ್ನಯಿ ಪರಿಹನರ ಹಣ 
ಎನ್ಚ.ಡಿ.ಆರ್ಚ.ಎಫಚ. ನಲಿಿ ಇದಾರ,ೆ ರ್ನವು ೫ ಲಕ್ಷ ಪರಿಹನರ ರೂಪ್ನಯಿಯವರಗೆ್ೆ ಪರತಿ ಮರ್ೆಗೆ್ ಹಣ 
ಕ್ೊಟ್ಟೆರತತ್ೆುೇವೆ. ಇದರಲಿಿ ಏನೂ ಮತಚತಚಮರೆ ಮನಡಿರತವುದಲಿ. ಇದತ ಆಯವಯಯ. ನಮಗ್ೆ ಏನತ 
ಬರತತಿುದ್ೆ, ಬರತವುದಲಿ ಎಂದತ ರ್ನವು ಹೆೇಳಿದ್ೆಾೇವೆ. ಈ ಹಂದ್ ೆಬಹಳ ಸತಭಿಕ್ಷವನಗಿದಾಂತ್ಹ ಕ್ನಲದಲಿಿ, 
ಯನವುದ್ೆೇ distress ಇಲಿದ್ೆೇ ಇರತವನಗ, ಯನವುದ್ೆೇ ಪರಕೃತಿ ವಿಕ್ೂೆೇಪಗಳು ಆಗದ್ೇೆ ಇದ್ನಾಗ, ೨ 
ಲಕ್ಷದ ೩೮ ಸನವಿರ liability ಈ ರನಜಯಕ್ೆೆ ಇತ್ತು. ಅದರ ಮೇಲೆ ಬಡಿಾಯನತು ಈಗಲೂ ಸಹ 
ಕಟತೆತಿುದ್ೆಾೇವೆ. Repayment schedule ನಲಿಿ ೩೮ ರಿಂದ ೪೦ ಕ್ೊೇಟ್ಟ ಹಣ ಕ್ೊಡಬೇೆಕ್ನಗಿರತತ್ುದ್ೆ. 
ಅದನತು ರ್ನವು ಹೇೆಳುತಿುದ್ೆಾೇವೆ ಮತ್ತು ಅದನತು ರ್ನವು ಒಪಿಪಕ್ೂೆಳುಿತಿುದ್ಾೆೇವೆ. We have inherited 
such a Government. ಇದತ ಏಕ್ನಏಕಯನಗಿ ಆಗಿರತವುದಲಿ. 2013ರಲಿಿ ಮನನಯ 
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ಸಿದಾರನಮಯಯನವರತ ಬರತವನಗ ಈ ಸನಲ ಡಬಲ್ಚ ಆಗಿರತತ್ುದ್ೆ. ಅಂದರ,ೆ ೨ ಲಕ್ಷದ ೩೮ ಸನವಿರ 
liability ಅವೊತಿುನ ಕ್ನಲದಲಿಿಯೇ ಸೃಷ್ಟ್ೆಯನಯಿತ್ತ. ಅದರ ಮೇಲ ೆ ಪರತಿ ವಷಾ ಬಡಿಾ 
ಸೇೆರಿಕ್ೊಳುಿತ್ನು ಬರತತ್ುದ್ೆ. ಅದರ ಜೊತ್ೆಗೆ್, ಈ ಜಿ.ಎಸ್ಚ.ಟ್ಟ. ಯನತು ರ್ನವು ಮನಡಿರತವುದಲಿ.  
Whose baby is GST? ಈ ಬಗೆ್ೆ ಅವರತ ಆತ್ಾಸನಕ್ಷಿಯಿಂದ ಮನತ್ರ್ನಡಬೆೇಕತ. GST is your 
baby. You have spoiled the Taxation System of the Country.  

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕೆ್. ಹರಿಪರಸನದಚ(ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, Yes, 
GST is our baby.  The way they implemented GST is wrong.  

ಶ್ರೇ ಜೆ.ಸಿ. ಮನಧತಸನಾಮಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಶ್ರೇ ಅರತಣಚ ಜೆೇಟ್ಟಿಯವರತ ಆಥಿಾಕ 
ಸಚಿವರನದ ನಂತ್ರ, ಕನಷಠ ಪಕ್ಷ ಜಿ.ಎಸ್ಚ.ಟ್ಟ. ಪರಿಹನರ ಹಣವನತು ಕ್ೊಟ್ಟೆರತತ್ನುರೆ ಹನಗೂ ಸಸೆ್ಚಗಳ 
ಮೇಲ ೆಡಿವಿಡೆಂಟಚ ಕ್ೊಟೆರತ. ಅದ್ೆಲನಿ ಇಲಿವೆಂದತ ರನಜಯ ಸಕ್ನಾರಗಳು ತ್ಕರನರತ ಮನಡಿದತಾ. GST 
is your own baby. ಇವೊತಿುನ ದವಸ ಫತಡಚ ಸಕೊಯರಿಟ್ಟಗ್ೆ ಕ್ೆೇಂದರ ಸಕ್ನಾರ ದತಡಾ 
ಕ್ೊಡತತಿುಲಿವೆೇ ಪರತಿ ಕ್.ೆಜಿ. ಅಕೆಗ್ ೆ ೧೮ ರೂಪ್ನಯಿ ಸಬಿಸಡಿ ಕ್ೊಡತತಿುಲಿವೇೆ? ಈ ದ್ೆೇಶದ ಡಿಫೆನ್ಸಚಗೆ್ 
ಕ್ೆೇಂದರ ಸಕ್ನಾರ ಹಣ ಕ್ೂೆಡತವುದತ ಬೆೇಡವೇೆ? ನಮಾ ರನಜಯದಲಿಿ ಇಷತೆ ತ್ರೆಿಗ್ ೆ ಹಣ ಬರತತ್ುದ್ೆ, 
ಅದನತು ರನಜಯ ಸಕ್ನಾರದವರತ ತ್ೆಗೆ್ದತಕ್ೂೆಂಡತ ಹೊೇಗಿ ಕ್ೆೇಂದರ ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ಕ್ೊಡತತ್ನುರೆಂದತ 
ಹೆೇಳಿದರ ೆ ಏನಥಾ? ನಮಾ ರನಜಯದಲಿಿ ನೇಡತತಿುರತವ ಪಡಿತ್ರದಲಿಿ ಒಂದತ ಕ್ೆ.ಜಿ. ಅಕೆಗ್ೆ ೧೮ 
ರೂಪ್ನಯಿ ಸಬಿಸಡಿ ಹಣವನತು ಕ್ೊಡತತಿುರತವವರತ ಯನರತ ಸನಾಮಿ? ನಮಾ ರನಜಯದಲಿಿನ ರಸೆು ಮತ್ತು 
ರೈೆಲತ ಯೇಜರೆ್ಗಳಿಗ್ೆ ಹಣ ಕ್ೊಡತತಿುರತವವರತ ಯನರತ ಸನಾಮಿ? ನಮಾ ದ್ೆೇಶಕ್ೆೆ ರಕ್ಷಣೆ 
ಕ್ೊಡತತಿುರತವವರತ ಯನರತ ಸನಾಮಿ? Our Government is doing this. ಅದ್ೆೇ ಫೆಡರಲ್ಚ 
ಸಿಸೆಮಚ. ಕ್ೆೇಂದರ ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ಬಂದಂತ್ಹ ರವೆೆನೂಯ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಚ ಅನತು ನಮಾ ರನಜಯಕ್ೆೆ ಒಪಿಪಸಿದರೆ, 
ಕ್ೆೇಂದರ ಸಕ್ನಾರದವರತ ಹೆೇಗ್ ೆ ಸಕ್ನಾರ ನಡಸೆತತ್ನುರ?ೆ Yes, ಒಂದತ ರನಷರ ನಡಸೆಬೆೇಕ್ನದರೆ, 
ಹಂದತಳಿದರತವ ರನಜಯವನತು ರೆ್ೂೇಡಿಕ್ೊಂಡತ, ಎಲಿಿ ಅಭಿವೃದಧ ಆಗಿದ್ ೆಎಂಬತದನತು ರೆ್ೂೇಡಿಕ್ೂೆಂಡತ 
ಸಮಗರವನಗಿ ಅಭಿವೃದಧಯನಗಲಿ ಎಂತ್ಲೇೆ ಯನರನದರೂ ಸಕ್ನಾರ ನಡಸೆತವುದತ. ಅದರ ಬದಲನಗಿ, 
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ಕ್ನಪ್ೂೆೇಾರೆೇಷನ್ಚ ರಿೇತಿಯಲಿಿ ನಮಾ ಬನಕ ಕ್ೂೆಡಿ, ನಮಾ ವನಡಚಾಗೆ್ ಹಣ ಬಿಡತಗಡೆ ಮನಡಿ ಎಂದತ 
ಹೆೇಳಿದರ,ೆ ಕ್ೇೆಂದರ ಸಕ್ನಾರ ನಡಸೆತವುದಕ್ೆೆ ಆಗತವುದಲಿ.  They are running the 
Government in the interest of the Country.  

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕೆ್. ಹರಿಪರಸನದಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಕ್ನನೂನತ ಮಂತಿರಗಳು, 
ಜಿ.ಎಸ್ಚ.ಟ್ಟ. ನಮಾ ಬೆೇಬಿ”ಚಎಂದತ ಹೇೆಳಿದರತ. Yes, we are proud of that. It is our 
baby. The way they implemented GST is disastrous.  ರ್ನವು ಕ್ನಯಪಚ ಮನಡಿದತಾ 
ಶೆೇಕಡ ೧೮ ರಷತೆ. ಆದರ,ೆ ಈಗಿನ ಸಕ್ನಾರ ಕ್ನಯಪಚ ಮನಡಿರತವುದತ ಶೇೆಕಡ ೨೮ ರಷತೆ. 
ಅದರಿಂದ್ನಗಿಯೇ ಇಷ್ೆೆಲನಿ ತ್ನಪತ್ರಯಗಳು ಆಗತತಿುರತತ್ುವೆ. (ಗ್ೊಂದಲ) ಒಂದತ ನಮಿಷ ರ್ನನತ 
ಮತಕ್ನುಯ ಮನಡತತ್ೆುೇರ್ೆ. The way they implemented GST is wrong.  

ಶ್ರೇ ಪಿ.ಆರ್ಚ. ರಮೇಶಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ತ್ನವು ನನಗ್ೆ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕ್ೆೆ ಹೆಚತಚ 
ಸಮಯ ಕ್ೊಡಬೇೆಕತ.  

ವೆೈಸ್ಚ ಚೆೇಮಾನ್ಚ:- ಮನನಯ ರಮೇಶಚರವರೆೇ, ಮನನಯ ಮಂತಿರಗಳು ಹನಗೂ ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ 
ರ್ನಯಕರತ ಮನತ್ರ್ನಡಿರತವ ಸಮಯವನತು ತ್ಮಗ್ೆ ಹೆಚತಚವರಿಯನಗಿ ಕ್ೂೆಡತತ್ುೆೇರೆ್.  

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕೆ್. ಹರಿಪರಸನದಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ರಮೇಶಚರವರತ ಹೆೇಳಿದತಾ 
ಏರೆ್ಂದರೆ,ಚ “ಪರತಿ ವಷಾ ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜಯದಂದ ಸತಮನರತ ೩ ಲಕ್ಷ ಕ್ೂೆೇಟ್ಟ ರೂಪ್ನಯಿಯ 
ಜಿ.ಎಸ್.ಟ್ಟ. ಹಣವನತು ದ್ೆಹಲಿ ಖ್ಜನರೆ್ಗ್ ೆ ತ್ತಂಬತತ್ೆುೇವೆ”ಚ ಎಂದತ ಹೇೆಳಿದರತ. ಆದರೆ, ಮನನಯ 
ರಮೇಶಚರವರತ,ಚ “ನಮಾ ರನಜಯದ ಖ್ಜನರೆ್ಗ್ ೆ ಹಣ ತ್ತಂಬಿಸತವುದಕ್ೆೆ ಇರತವುದತ ಅಬಕ್ನರಿ ಸತಂಕ, 
ರವೆಿನೂಯ ಸನೆಂಪಚ ಮತ್ತು ಪ್ೆಟೊರೇಲ್ಚ ಮೇಲಿನ ಸತಂಕ ಮನತ್ರ ಇರತತ್ುದ್ೆ”ಚ ಎಂದತ ಮತ್ೂೆುಂದತ 
ವಿಷಯವನತು ಹೆೇಳಿದರತ. ನಮಾಲಿಿರತ್ಕೆಂತ್ಹ ರವೆಿನೂಯ ಅನತು ಕ್ೂೆರೇಡಿೇಕರಿಸಿದರೂ ಸಹ ಆಗತವುದಲಿ. 
ಕ್ೆೇಂದರ ಸಕ್ನಾರದಂದ ನಮಾ ರನಜಯಕ್ೆೆ ಬರಬೆೇಕ್ನದಂತ್ಹ ಜಿ.ಎಸ್.ಟ್ಟ. ಪರಿಹನರ ಹಣ ೧ ಲಕ್ಷದ ೪೬ 
ಕ್ೊೇಟ್ಟ ರೂಪ್ನಯಿಗಳು ಇರತತ್ುದ್ೆ. 
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(ಮತಂದತ….)   

(432) 17.03.2022 4.50 ವೆೈಎಲ್-ಕ್ೆಎಸ್ಚ          (ವೆೈಸ್ಚಛೆೇಮಾನ್ಚರವರ ಉಪಸಿಥತಿ) 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕೆ್.ಹರಿಪರಸನದಚ(ಮತಂದತ):- 

ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, That is as per the norms. ಬೆೇಕ್ನದರೆ ತ್ನವೆೇ ದ್ನಖ್ಲೆಯನತು 
ತ್ೆಗೆ್ದತ ರೆ್ೂೇಡಿ.  ಆದರೆ, ಕ್ೆೇವಲ ರೂ.44 ಸನವಿರ ಕ್ೊೇಟ್ಟ ಜಿ.ಎಸ್.ಟ್ಟ. ಪರಿಹನರ ನೇಡತತಿುದ್ನಾರೆ. 
ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಮನತ್ರ್ನಡತವನಗ “ಕ್ೊೇವಿಡ-19 ನಂದ್ನಗಿ ಸಮಸೆಯಯನಗಿತ್ತು, ಎರಡತ ವಷಾಗಳ 
ಕ್ನಲ ರವೆಿನೂಯ ನಂತ್ತ ಹೊೇಗಿತ್ತು”ಚ ಎನತುವ ಮನತ್ನತು ಹೆೇಳಿದಾರತ.  ಆದರ,ೆ ರೂ.20 ಲಕ್ಷ 
ಕ್ೊೇಟ್ಟಯಲಿಿ PM CARES Fund ನಂದ ನಮಾ ರನಜಯಕ್ೆೆ ಎಷತೆ ರೂಪ್ನಯಿ ಬಂದತ್ತು 
ಎಂಬತದನತು ಯನರತ ಹೇೆಳಲಿಲಿ.  ಮನನಯ ಪಿ.ಆರ್.ರಮೇಶಚರವರತ ಕ್ನಪ್ೊೇಾರೆೇಷನ್ಚ ಬಗ್ೆೆ 
ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುಲಿ.  Bihar and Uttar Pradesh are BIMARU states. ಅದಕ್ೆೆ ಎಲಿರೂ 
contribute ಮನಡತತ್ೆುೇವೆ.  ಮನನಯ ಕ್ನನೂನತ ಸಚಿವರತ ಹೇೆಳಿದರತ, that they have 
inherited the loan ಅಂತ್, ಆದರೆ ರ್ನವು The Karnataka Fiscal Responsibility 
Act ಪರಕ್ನರ, ಆ fiscal deficit limits ನಲಿಿಯೇ ಇದತಾ, ಕ್ೆೇವಲ ಶೇೆಕಡ 3 ರಷತೆ ಮನತ್ರ ಸನಲ 
ಮನಡಬಹತದ್ೆಂದತ ಮನಡಿದ್ೆಾವು.  ಆದರೆ, ಈಗ ಸತಮನರತ ಶೇೆಕಡ 4 ರಷತೆ, ಶೆೇಕಡ 5 ರಷತೆ ಸನಲ 
ಮನಡಲನಗತತಿುದ್ೆ.   

ಶ್ರೇ ಪಿ.ಆರ್.ರಮೇಶ (ರ್ನಮ ನದ್ೆೇಾಶನ ಹೊಂದದವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 
ಶೆೇಕಡ 3.5 ರಷತೆ ಸನಲ ಮನಡಿದ್ನಾರ.ೆ  

ಶ್ರೇ ಜೆ.ಸಿ.ಮನಧತಸನಾಮಿ (ಕ್ನನೂನತ ಮತ್ತು ಸಂಸದೇಯ ವಯವಹನರ ಸಚಿವರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ಆಗಿನಂದಲೂ ವಿಧನನಸಭೆಯಲಿಿ ಇದ್ೆಾೇರ್.ೆ  Fiscal Responsibility 
Act ಇಲಿಿಂದ generate ಆಗಿಲಿ.  It is an imposition. ರ್ನವು deficit budget ಗಳನತು 
ಇಡತತ್ನು ಹೊೇದ್ನಗ ನಮಗ್ ೆಬಜೆಟಚನಲಿಿ revenue loss ಆಗಬನರದ್ಂೆಬ ಉದ್ೆಾೇಶದಂದ ಅದನತು 
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ಮನಡಲನಗಿರತತ್ುದ್.ೆ ಶೆೇಕಡ 2 ರಷತೆ ಸನಲದಂದ ಕ್ನಲಕ್ನಲಕ್ೆೆ ಪರಿಸಿಥತಿಗ್ೆ ಅನತಗತಣವನಗಿ ತಿದತಾಪಡಿ 
ಮನಡಿಕ್ೊಂಡತ ಬಂದದತಾ, ಅದರ ದ್ನಖ್ಲೆಯನತು ಸಹ ಒದಗಿಸತತ್ೆುೇರೆ್.  ಈ ಮೊದಲತ ಶೆೇಕಡ 2 
ರಷತೆ ಸನಲಕ್ೆೆ ಮನತ್ರ limit ಆಗಿದ್ಾೆೇವು. ಮನನಯ ರಮೇಶಚ ರವರತ ಇದನತು ಒಪಪಬೆೇಕತ.  ನಂತ್ರ 
ಶೆೇ. 3 ರಷತೆ ಮನಡಲನಗಿತ್ತು. ತ್ದನಂತ್ರ ಶೆೇಕಡ 3.5 ರಷತೆ ಆಗಿದತಾ, ಮತ್ುೆ fiscal deficit 
limit ನತು ಶೆೇಕಡ 3.25 ಗೆ್ confine ಆಗಿದ್ಾೆೇವೆ.   Fiscal Responsibility is a self-
imposition. ರ್ನವು discipline ರೆ್ೂಳಗ್ ೆಇರಬೇೆಕ್ೆಂದತ ಮನಡಿರತವುದತ.  ಆದರೆ, ಈಗ ಅದಕ್ೆೆ 
ಯನರತ ಜವನಬನಾರಿ? ಒಂದತ ಕ್ನಲದಲಿಿ ಮೈಸೂರತ ಮಹನರನಜರತ ಸಹ ಬರಗ್ನಲ ಬಂದತ 
ದವನಳಿಯನಗಿಬಿಟ್ಟೆದಾರತ.  ರನಜಯ ಯನವ ಸಿಥತಿಯಲಿಿತ್ತು, ರವೆಿನೂಯ ಯನವ ಸಿಥತಿಯಲಿಿತ್ತು ಎಂಬತದನತು 
ರೆ್ೂೇಡಿ, ಅದನತು ಹೆೇಗ್ೆ ಸರಿಪಡಿಸಬೆೇಕ್ೆಂಬತದರ ಮೇಲೆ ಚಚೆಾ ಮನಡಿದರೆ ಮನತ್ರ ಅದತ ಬಜೆಟಚ 
ಮೇಲಿನ ಚಚಾೆಯನಗತತ್ುದ್ೆ.  ಅದನತು ಬಿಟತೆ ಅದತ ಮನಡಲಿಲಿ, ಇದತ ಮನಡಲಿಲಿವೆಂದತ ಚಚಾೆ 
ಮನಡಿಕ್ೊಂಡತ ಕತಳಿತ್ತಕ್ೊಂಡತ ಬಿಟೆರ ೆಹೆೇಗ್?ೆ Will it be a debate on budget?   

                                                (ಗ್ೊಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಪಿ.ಆರ್.ರಮೇಶಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸಚಿವರಿಗೆ್ ರ್ನನತ ಹೆೇಳುತಿುರತವ 
ಪ್ನಯಿಂಟಚ ಬಗೆ್ೆ ಅಥಾವನಗಲಿಲಿ.   

ಶ್ರೇ ಜೆ.ಸಿ.ಮನಧತಸನಾಮಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ನನಗ್ೆ ಅಥಾವನಗಲಿಲಿ.  ಆದರೆ, 
ಅವರಿಗೆ್ ಅಥಾವನಗತವ ರಿೇತಿ ರ್ನನತ ಒಂದತ ಮನತ್ನತು ಹೆೇಳುತ್ೆುೇರ್ೆ.  ಅದ್ೆೇರೆ್ಂದರೆ, ಜಿ.ಎಸ್.ಟ್ಟ. 
ಸಸೆ್ಚನಲಿಿ ನೇಡತತಿುರತವ concessions ಅಲಿದ್ೆೇ ಪರತಿ ವಷಾವು ಭನರತ್ ಸಕ್ನಾರವು ಸತಮನರತ 
ರೂ.50 ಸನವಿರ ಕ್ೊೇಟ್ಟಯಿಂದ ರೂ.55 ಸನವಿರ ಕ್ೊೇಟ್ಟವರಗೊ ಹಣ derive ಮನಡಿ ಕ್ೊಡತತಿುದ್ೆ.  
ರನಜಯಕ್ೆೆ ಬೆೇಕ್ನದಷತೆ ಮನಗಾಗಳಲಿಿ ಹಣ ಬರತತ್ುದ್ೆ.  ಅದತ ಹೆೇಗ್ ೆಎಂಬತದನತು ರ್ನವು ಚಚೆಾಯೇ 
ಮನಡತವುದಲಿ.  ಹನಗ್ನದರೆ, ಭನರತ್ ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ಆ ಹಣ ಉತ್ಪತಿುಯನಗತತ್ುದ್ೆಯೇ?  
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ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶಚ ಕೆ್.ರನಥೊೇಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅದನತು ವೈೆಟಚ ಪ್ೆೇಪರ್ಚನಲಿಿ 
ಹೆೇಳಲಿ. 

ಶ್ರೇ ಜೆ.ಸಿ.ಮನಧತಸನಾಮಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಯನವ ವೆೈಟಚ ಪ್ೆೇಪರ್ಚ ಮೇಲಿದ್?ೆ ಅಕೆ 
ಮೇಲ ೆಸಬಿಸಡಿ ಇಲಿವೆೇ?  

(ಗ್ೊಂದಲ) 

 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕೆ್.ಹರಿಪರಸನದ:-ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅವರ ಬಜೆಟಚ ಭನಷಣವೆೇ ವೆೈಟಚ ಪ್ೆೇಪರ್ 
ನಂತಿದ್.ೆ There is no need for white paper. 

(ಗ್ೊಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಜೆ.ಸಿ.ಮನಧತಸನಾಮಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ವೆೈಟಚ ಪ್ೇೆಪರ್ಚ ಮೇಲ…ೆ. ಈ ದ್ೆೇಶ 
ಹೆೇಗ್ ೆ develop ಆಗತತ್ುದ್ೆಯೇ? ಈ ದ್ೆೇಶದ defence expenditure ಎಷತೆ ಸಲ 
ಜನಸಿುಯನಗಿದ್?ೆ ಈ ದ್ೆೇಶವು ಹೆೇಗ್ ೆನಡಯೆತತಿುದ್?ೆ 

                      (ಗ್ೊಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶಚ ಕ್.ೆರನಥೊೇಡಚ (ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ಮತಖ್ಯ ಸಚೆೇತ್ಕರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, Defence expenditure has to come from Government of 
India.  Government of Karnataka is not responsible for that. 

ಶ್ರೇ ಜೆ.ಸಿ.ಮನಧತಸನಾಮಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, There was two systems of 
taxation i.e., CST and KST.  
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ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್:- ಮನನಯ ಪರಕ್ನಶಚ ಕ್.ೆರನಥೂೆೇಡಚರವರೆ ಪಿೇಠದ ಕಡ ೆ ರೆ್ೂೇಡಿಕ್ೂೆಂಡತ 
ಮನತ್ರ್ನಡಿ.  

ಶ್ರೇ ಜೆ.ಸಿ.ಮನಧತಸನಾಮಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಪರಕ್ನಶಚ ಕ್.ೆರನಥೂೆೇಡಚರವರೆ 
ಒಂದತ ನಮಿಷ ರ್ನನತ ಹೇೆಳುವುದನತು ದಯವಿಟತೆ ಕ್ೆೇಳಿಸಿಕ್ೂೆಳಿಿ. CST, KST and Form ‘C’ಚ
were the systems in the taxation. ಈ ಹಂದ್ ೆಸಹ ಜಿ.ಎಸ್.ಟ್ಟ. ಅಸಿುತ್ಾದಲಿಿದತಾ, ಜಿ.ಎಸ್.
ಟ್ಟ.ಯನತು ಸಿ.ಎಸ್.ಟ್ಟ. ಎಂದತ ಕರಯೆಲನಗತತಿುತ್ತು.  ಹನಗೆ್ಯೇ ಕ್.ೆಎಸ್.ಟ್ಟ. ಮತ್ತು ಸಿ.ಎಸ್.ಟ್ಟ. ಬೆೇರ ೆ
ಬೆೇರಯೆನಗಿತ್ತು.  ಸಿ.ಎಸ್.ಟ್ಟ. ಮೇಲೆ ಶೆೇಕಡ 2-4 ರಷತೆ ಸಸೆ್ಚ ಸಹ ಇತ್ತು.  ಸಸೆ್ಚ ಎಂದರೆ, ಅದಕ್ೆೆ 
Form ‘C’ಚ ಕ್ೊಡಲಿಲಿವೆಂದರೆ ಅದಕ್ೆೆ 2% penalty ಸಹ ಇತ್ತು. ಅಂದನ ದವಸ ಸಹ ರನಜಯ 
ಸಕ್ನಾರವು ಸಿ.ಎಸ್.ಟ್ಟ.ಯನತು ಸಂಗರಹಸಿತ್ತು.  ನಂತ್ರ amalgamate ಮನಡಿ ಇಷತೆ ಬರತತಿುದ್ ೆ
ಎಂದತ ತ್ೂೆೇರಿಸಿತ್ತು.  ಅಂದನ ದವಸವು ಸಹ ಸಿ.ಎಸ್.ಟ್ಟ. ಯನತು ಸಂಗರಹಸಿದ್ೆೇ ಕ್ೆೇಂದರ 
ಸಕ್ನಾರವನತು ನಡಸೆಿಲಿ.  CST system also existed, and tax was paid to 
Government of India.  ಹನಗ್ನದರೆ, ಸಿ.ಎಸ್.ಟ್ಟ. ಇರಲಿಲಿವೆೇ? ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜಯದ ಸಿ.ಎಸ್.
ಟ್ಟ. ಲೆಕೆವನತು ಕ್ೊಡಬೇೆಕ್ೆೇ?  

ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶಚ ಕೆ್.ರನಥೊೇಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅದ್ೆಲಿವನೂು ಮನಡಿಯೇ ಸಿ.ಎಸ್.
ಟ್ಟ.ಯನತು ಕಟ್ಟೆರತವುದತ.   

ಶ್ರೇ ಪಿ.ಆರ್.ರಮೇಶಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮತಂಚೆ VAT (Value Added Tax) 
ಇತ್ತು. 

ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್:- ಮನನಯ ಪರಕ್ನಶಚ ಕ್ೆ.ರನಥೂೆೇಡಚರವರ ೆದಯವಿಟತೆ ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂೆಳಿಿ.  

ಶ್ರೇ ಪಿ.ಆರ್.ರಮೇಶಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಆಮೇಲೆ ಜಿ.ಎಸ್.ಟ್ಟ. ಬಂದತ್ತು.  
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ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.ೆಹರಿಪರಸನದ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, Hon’ble minister is a well-
learned person. VAT, CST ಹನಗೂ ಎಲಿವನೂು ಒಟತೆಗೂಡಿಸಿ ಒಂದತ single window 
ಎಂದತ ಹೆೇಳಿ ಸಂಪೂಣಾವನಗಿ  ಜಿ.ಎಸ್.ಟ್ಟ. ಎಂದತ ಮನಡಿರತವುದತ. Everyone knows that.  

ಶ್ರೇ ಪಿ.ಆರ್.ರಮೇಶಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಜಿ.ಎಸ್.ಟ್ಟ. ಯಿಂದ ರನಜಯ 
ಸಕ್ನಾರಕ್ನೆಗಲಿ ಹನಗೂ ಕ್ೆೇಂದರ ಸಕ್ನಾರಕ್ನೆಗಲಿ ಎಷತೆ ಕ್ೂೆಡಬೇೆಕ್ೆಂಬತದರ ಕತರಿತ್ತ ಕ್ೆೇಂದರ 
ಸಕ್ನಾರದಲಿಿ ಒಂದತ commission ಇದ್ೆ. ಅವರತ ತಿೇಮನಾನ ಮನಡತತ್ನುರ.ೆ  ಆದರೆ, ನನು 
ಪ್ನಯಿಂಟಚ ಏರೆ್ಂದರೆ, ಕ್ೆೇಂದರ ಸಕ್ನಾರದಂದ ಏನತ ಅನತದ್ನನ ಬರತತ್ುದ್ೆ, ಅದನತು ನೇಡದ್ೆೇ 
ಇರತವುದರಿಂದ ನಮಗ್ೆ Fiscal Responsibility Act ನತು ತಿದತಾಪಡಿ ಮನಡಲತ ಕ್ೆೇಂದರ 
ಸಕ್ನಾರವು ಅನತಮತಿ ನೇಡತತ್ನುರ.ೆ  They request to take loan and compensate 
the…..   ಏನತ ಕ್ೊಡಬೇೆಕ್ನಗಿದ್.ೆ  It is a record. ಅದರ ಮನಹತಿಯನತು ತ್ೊೇರಿಸಲಿ.   
ಕಳೆದ ಸಲವು ರ್ನನತ ಅದರ ಬಗೆ್ೆ ಮನತ್ರ್ನಡಿದ್ಾೆೇರೆ್.  ಆ ದ್ನಖ್ಲೆಯ ಆಧನರದ ಮೇಲೆ ನೇವು 
Fiscal Responsibility Act ಅನತು ತಿದತಾಪಡಿ ಮನಡಿರತವುದತ.  ಇಲಿದ್ೆೇ ಇದಾರ ೆ ಅದನತು 
ತಿದತಾಪಡಿ ಮನಡತವ ಅವಶಯಕತ್ ೆ ಇರಲಿಲಿ.  ಕ್ನರಣವೆೇರ್ಂೆದರೆ, ಅವರ ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ಬರಬೇೆಕ್ನದ 
ಹಣವು ಬಂದದಾರ ೆಏತ್ಕ್ೆೆ ಅವರತ ಲೊೇನ್ಚ ತ್ೆಗೆ್ದತಕ್ೂೆಳುಿತಿುದಾರತ.  ಇವತಿುನ ದವಸ ರೂ.72 ಸನವಿರ 
ಕ್ೊೇಟ್ಟ ಲೂೆೇನ್ಚ ತ್ೆಗೆ್ದತಕ್ೊಳಿಲತ ಹೊೇಗಿದ್ನಾರ.ೆ  ಆ ಲೊೇನ್ಚ ಅನತು ತ್ೆಗೆ್ದತಕ್ೊಂಡತ 
development activities ಗೆ್ ಹನಕತತಿುೇರಿ, ಆಗ capital assets create ಆಗತತ್ುದ್ೆ, 
ಒಪಿಪಕ್ೊಳುಿತ್ುದ್ೆ.  At the same time the liabilities are also increasing. ಈಗ 
inevitable ಏತ್ಕ್ೆೆ ಆಯಿತ್ತ.  ಏಕ್ೆಂದರ,ೆ ಕ್ೇೆಂದರ ಸಕ್ನಾರದಂದ ಬರತವ ಅನತದ್ನನವು 
ಕಡಿಮಯನಗಿದ್.ೆ  ಅದರ ಅಥಾ ಕ್ೆೇಂದರ ಸಕ್ನಾರವು  ಹಣ ನೇಡಲತ ಹಂದ್ಟೆತೆ ಹನಕತ್ತು.  That is 
my point. ಅದತ ಬಿಟತೆ ಬೆೇರ ೆ ಏನತ ಹೆೇಳುತಿುಲಿ. Yes, it is a routine.  ಕಳೆದ 75 
ವಷಾಗಳಿಂದಲೂ ಮನಡಿಕ್ೂೆಂಡತ ಬರತತಿುದ್ನಾರ.ೆ  ಫತಡಚ ಸಕೊಯರೆಟ್ಟ ಆರ್ೆಚ, ಆರ್.ಟ್ಟ.ಐ., ಆರ್.ಟ್ಟ.ಇ. 
ಎಲಿವನೂು ಜನರಿಗ್ ೆ ತ್ಂದರತ. It was designed for the good of the people.  
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ಜನರಿಗ್ ೆ ಬೆೇಕ್ನದಂಥ ಆರ್ೆಚಗಳನತು ಜನರಿಗ್ೆ ತ್ಂದದತಾ, ಅದನತು ಮನಡತತಿುದ್ನಾರ.ೆ  ಅದಕ್ೆೆ 
ಅನತಗತಣವನಗಿ ಏರೆ್ಲನಿ ಸಂಪನೂಾಲಗಳು ಉತ್ಪತಿು ಆಗಬೇೆಕತ, ಅದತ ಆಗತತ್ುದ್ೆ.  ಆದರೆ, ನನು 
ಪರಶೆುಯೇರೆ್ಂದರೆ, ಇಷ್ೊೆಂದತ ಹಣವನತು ರ್ನವು ತ್ರೆಿಗ್ ೆ ರೂಪದಲಿಿ ಕಟ್ಟೆ, ಅದರ ಆಧನರದ ಮೇಲೆ 
ಬಜೆಟಚ ಮನಡಿ, ಆ ಹಣವನತು ಯನರ ಕ್ೆೈಗ್ೆ ನೇಡತತಿುದ್ೆಾೇವೆ ಎಂದರೆ, ಎಕಸಕೂಯಟ್ಟವಚರವರ ಕ್ೆೈಗ್ೆ 
ನೇಡತತಿುದ್ಾೆೇವೆ.  ಆ ಎಕಸಕೂಯಟ್ಟವಚ ಏನತ ಮನಡತತಿುದ್ನಾರೆ್ ಎಂದರೆ, ಅವರ ಮರ್ೆಯ ತ್ೊಟ್ಟೆಯಲಿಿ, 
ಪ್ೆೈಪಚನಲಿಿ ಅಥವನ ಮರೆ್ಯಲಿಿ ಇಡತತಿುದ್ನಾರೆ. ಅದಕ್ೆೆ ಯನರ governance ಇಲಿವೇೆ 
ಇಲಿದಂತ್ನಗಿದ್.ೆ  We need good administration to manage this whole 
financial system. ಆ governance ಇವೊತಿುನ ದವಸ ಹೊರಟತ ಹೊೇಗಿದ್.ೆ  ಈ ವಿಷಯಕ್ೆೆ 
ಸಂಬಂಧಪಟೆಂತ್,ೆ ಪರತಿ ದವಸ ರ್ನಯಯನಲಯದ ಮತಂದ್ ೆ ಪರಕರಣ ಹೂೆೇಗತತಿುದ್ೆ.  ಪರತಿ ದವಸ 
ಎ.ಸಿ.ಬಿ. ದ್ನಳಿಯ 4 ಪರಕರಣಗಳು ಬರತತಿುದ್ೆ. ಪರತಿ ದನವು ಪತಿರಕ್ೆಯಲಿಿ, ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳ ಮರ್ೆಯ 
ತ್ೊಟ್ಟೆಯಲಿಿ ದತಡತಾ ಸಿಕೆದ್,ೆ ಪ್ೆೈಪಚನಲಿಿ ದತಡತಾ ಸಿಕೆದ್ೆ ಎಂದತ ಯನರನದರೂ ಒಬಬರ ಫೂೆೇಟೂೆೇ 
ಬರತತಿುದ್ೆ.  ರ್ನವು ಪರತಿ ವಷಾ, ಇಂತ್ಹ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳ ಮರ್ೆಯ ಪ್ೆೈಪಚನಲಿಿ, ತ್ೂೆಟ್ಟೆಯಲಿಿ ಹಣವನತು 
ಸೇೆರಿಸತವುದಕ್ೆೆ ಬಜೆಟಚ ಮನಡತತಿುದ್ೆಾೇವೆ. ಅದರ ಜೊತ್ಗೆ್ೆ, ಸನಲ ಮನಡತವುದತ ಮತ್ತು  ಅದಕ್ನೆಗಿಯೇ 
ಸನವಾಜನಕರತ ಕಂದ್ನಯ ಕಟತೆತಿುರತವುದತ, ತೆ್ರಿಗೆ್ ಕಟತೆತಿುರತವುದತ.  ಇದತ ಯನವ ರ್ನಯಯ? This 
is my point.  ಹನಗ್ನಗಿ ಇವತ್ತು ಏರ್ನಗತತಿುದ್ೆ ಅದನತು ರ್ನವು ಸಹಸಲತ ಸನಧಯವನಗದ್ೆೇ 
ಇರತವಂಥ ಪರಿಸಿಥತಿ ಬಗೆ್ೆ ಹೊರಗಿನ ಜನರತ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದ್ನಾರ.ೆ ಇವೊತಿುನ ದವಸ ಸನವಾಜನಕರ 
ಆಥಿಾಕ ಪರಿಸಿಥತಿ ಸರಿಯಿಲಿದಂತ್ನಗಿದ್ೆ. ಇದರಿಂದ್ನಗಿ, ಜನರತ ತ್ಮಾ ಮಕೆಳ ಶತಲೆವನತು ಭ್ರಿಸದ್ೆೇ 
ಇರತವುದರಿಂದ ಆ ಮಕೆಳನತು ಪರಿೇಕ್ಷೆಗ್ ೆಕೂರಿಸದ್ೆೇ ಶನಲೆಯ ಗ್ೆೇಟಚನಂದ ಹೊರಗ್ ೆಕೂರಿಸಿದ್ನಾರೆ. 
ಅದಕ್ೆೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ೆ, ಪತಿರಕ್ೆಗಳಲಿಿ/ಮನಧಯಮಗಳಲಿಿ ಬಂದರತವಂತ್ಹ ಫೊೇಟೊೇಗಳನತು ಅವರತ 
ರೆ್ೂೇಡಿದ್ನಾರೆಯೇ? ಯನರತ ರೆ್ೂೇಡಿಲಿವೆಂದತ ಕ್ನಣತತಿುದ್ೆ.  ಇದ್ಲೆಿವನೂು ಸಕ್ನಾರದವರತ 
ತಿಳಿದತಕ್ೂೆಳಿಬೆೇಕತ. ಅರೆ್ೇಕ ಖನಸಗಿ ಶನಲೆಗಳಲಿಿ ಮಕೆಳನತು ಪರಿೇಕ್ಷೆಗ್ೆ ಕೂರಿಸಿರತವುದಲಿ. ಆ 
ಮಕೆಳನತು ಶನಲೆಯ ಗ್ೇೆಟಚನ ಹೊರಭನಗದಲಿಿ ಕೂರಿಸಿರತತ್ನುರೆ. ಕ್ನರಣ ಏರೆ್ಂದರೆ, ಆ ಮಕೆಳ 
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ಪ್ೊೇಷಕರಿಗ್ ೆಶನಲನ ಶತಲೆ ಕಟತೆವುದಕ್ೆೆ ಹಣ ಇರತವುದಲಿ. This is the condition of our 
economy. ಆ ಮನತಷಯ ಎರಡತ ಹೊತ್ತು ಊಟ ಮನಡಲತ ಸನಧಯವನಗತತಿುಲಿ.   

ಶ್ರೇ ಎನ್.ರ್ನಗರನಜತ (ಎಂ.ಟ್ಟ.ಬಿ.) (ಪ್ೌರನಡಳಿತ್ ಹನಗೂ ಸಕೆರೆ ಸಚಿವರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅವರತ ಸಹ ತ್ಮಾ ಸಂಸೆಥಗಳನತು ನಡಸೆಬೆೇಕತ ಅಲಿವೆೇ?  

ಶ್ರೇ ಪಿ.ಆರ್.ರಮೇಶಚ:- ಮನನಯ ಎನ್.ರ್ನಗರನಜತರವರೇೆ ತ್ನವು ದ್ೊಡಾವರತ. ತ್ಮಾ ಸಂಸೆಥಗಳ 
ಆದ್ನಯ ಚೆರ್ನುಗಿ ಇದ್ೆ. ತ್ನವು ಸತಮಾರ್ ೆಇರಿ.  ಇವತ್ತು ಬಡವರ ಮರ್ೆಗಳು ಯನವ ಸಿಥತಿಯಲಿಿದ್ ೆ
ಎಂಬತದನತು ರೆ್ೂೇಡಬೆೇಕತ.  ತ್ನವು ಶ್ರೇಮಂತ್ರತ.  

ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್:- ಮನನಯ ಪಿ.ಆರ್.ರಮೇಶಚರವರೆ, ಪಿೇಠದ ಕಡ ೆ ರೆ್ೂೇಡಿಕ್ೂೆಂಡತ 
ಮನತ್ರ್ನಡಿ.   

(ಗ್ೊಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಎನ್.ರ್ನಗರನಜತ (ಎಂ.ಟ್ಟ.ಬಿ.):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಆ ರಿೇತಿ 
ಹೆೇಳುವುದತ ಬೆೇಡ.  

ಶ್ರೇ ಪಿ.ಆರ್ಚ. ರಮೇಶಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ಯನವರಿೇತಿ ಮನತ್ರ್ನಡಿದರೂ 
ಸಹ ತ್ಪ್ನಪಗಿ ಕ್ನಣತತ್ುದ್ೆ ಅಥವನ ತ್ಪ್ನಪಗಿ ತಿಳಿದತಕ್ೂೆಳುಿತ್ನುರೆ.  

(ಗ್ೊಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಎನ್ಚ. ರ್ನಗರನಜತ(ಎಂ.ಟ್ಟ.ಬಿ.):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ದ್ೊಡಾದ್ನಗಲಿ, ಸಣಣದ್ನಗಲಿ 
ಆ ಸಂಸೆಥಗಳು ನಡಯೆಬೆೇಕಲಿವೆೇ?  ಕಳೆದ ಎರಡತ-ಮೂರತ ವಷಾಗಳಿಂದ ಕ್ೊರೂೆೇರ್ನ ಬಂದತ 
ಸಕ್ನಾರಿ ಹನಗೂ ಖನಸಗಿ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಂಸೆಥಗಳು ಸರಿಯನಗಿ ನಡಯೆಲಿಲಿ.  ಆ ಸಂಸೆಥಯಲಿಿರತವ 
ಶ್ಕ್ಷಕರಿಗ್,ೆ ಎಲನಿ ರ್ೌಕರರಿಗ್ೆ ಸಂಬಳ ನೇಡಬೆೇಕತ.  ಕಳೆದ ಎರಡತ-ಮೂರತ ವಷಾಗಳಿಂದ ಶತಲೆವನತು 
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ಭ್ರಿಸಲಿಲಿವೆಂದರೆ, ಆ ಸಂಸೆಥ ಹೆೇಗ್ ೆ ನಡಯೆಬೆೇಕತ? ಹನಗ್ನಗಿ ಒಂದ್ರೆಡೂ ದವಸಗಳ ಮಟ್ಟೆಗ್ ೆ
punishment ನೇಡಬಹತದ್ೆೇ ವಿನಃ, ಆ ಮಕೆಳನತು ಕಡನಾಯವನಗಿ ಮರ್ೆಗೆ್ ವನಪಸತಸ 
ಕಳುಹಸತವುದಲಿ.  ಮತ್ೆು ಶನಲೆಗ್ ೆವನಪಸತಸ ಕರಸೆಿಕ್ೂೆಳುಿತ್ನುರೆ.  ನನುದತ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಂಸೆಥ ಇದ್ೆ. ಮನನಯ 
ಸದಸಯರತ ಹೆೇಳಿದ ಹನಗೆ್ ಏನತ ನಡಯೆತತಿುಲಿ. ಒಂದ್ೇೆ ಸಲ ಒಟನೆಗಿ ಶತಲೆವನತು ಕಟೆಲತ 
ಸನಧಯವನಗಲಿಲಿವೆಂದರ,ೆ ಸಾಲಪ-ಸಾಲಪವೇೆ ಹತ್ತು ಸಲವನದರೂ ಶತಲೆವನತು ಭ್ರಿಸಿ ಎಂದತ ಹೇೆಳುತ್ೆುೇವೆ 
ವಿನಃ ಬೆೇರ ೆಏನತ ಮನಡತತಿುಲಿ.  ಶನಲೆಯಿಂದ ಮಕೆಳನತು ಹೊರಗ್ ೆಕೂರಿಸತತಿುದ್ನಾರೆ ಎಂದತ ಮನನಯ 
ಸದಸಯರತ ಹೆೇಳಿದರತ.  ಒಂದತ ವೇೆಳೆ ಅವರದ್ೇೆ ಸಂಸೆಥ ಇದಾದಾರ ೆ ಅವರತ ಸಹ ಹನಗೆ್ಯೇ 
ಮನಡತತಿುದಾರತ.   

ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್:- ಮನನಯ ಸಚಿವರೆ ಮಕೆಳಿಗ್ ೆ ಆತ್ಂಕವನಗದ್ೆೇ ಇರತವಂತ್ಹ ರಿೇತಿ 
ರೆ್ೂೇಡಿಕ್ೂೆಳಿಬೆೇಕತ.   

ಶ್ರೇ ಕ್.ೆಗ್ೊೇಪ್ನಲಯಯ (ಅಬಕ್ನರಿ ಸಚಿವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಬಹತಶಃ ಮನನಯ 
ಪಿ.ಆರ್.ರಮೇಶಚರವರಿಗ್ೆ ಎಲಿವೂ ಸಂಪೂಣಾವನಗಿ ಗ್ೊತಿುದ್ೆ.  ಸನಾತ್ಂತ್ರಯ ಬಂದತ 75 ವಷಾಗಳು 
ಕಳೆದರೂ ಬಡತ್ನ ಎನತುವುದತ ಇವತಿುಗೂ ಎಲನಿ ರನಜಯದಲಿಿ ಇದ್ೆ.  ಇವೊತಿುನ ದವಸ ಶ್ಕ್ಷಣ ವಯವಸೆಥ 
ಬಗೆ್ೆ ರ್ನವು ಈ ಸನಥನದಲಿಿ ಕತಳಿತ್ತ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದ್ೆಾೇವೆ.  ನಮಾ-ನಮಾ ಕ್ಷೆೇತ್ರಗಳಲಿಿ ರ್ನವು ಏರೆ್ೇನತ 
ಕ್ೆಲಸಗಳನತು ಮನಡಿದ್ಾೆೇವೆ ಎಂದತ ರ್ನವೇೆ ಪರಶೆು ಮನಡಿಕ್ೊಳಿಬೆೇಕ್ನಗಿದ್ೆ.  ಉದ್ನಹರಣೆಗ್ೆ 
ಹೆೇಳುವುದ್ನದರೆ, ಇವತ್ತು ಸತಮನರತ ಐದತ ಸನವಿರದಂದ, ಆರತ ಸನವಿರದವರಗೊ ಮಕೆಳು… ಈ 
ಸದನದಲಿಿ ಶ್ರೇ ಸಲಿೇಂ ಅಹಮದಚರವರತ ಸಹ ಇದ್ನಾರ.ೆ  ನನು ಕ್ಷೆೇತ್ರದಲಿಿ ರ್ನನತ 3 ಸಕ್ನಾರಿ 
ಶನಲೆಯನತು ಮನಡಿದ್ೆಾೇರ್ೆ.  ಇವೊತಿುನ ದವಸ ದ್ೆಹಲಿಯಲಿಿದ್ೆ ಎಂದತ ಹೆೇಳುವುದಕೆಂತ್ ಇಲಿಿಯತ 
ಅತ್ತಯತ್ುಮವನಗಿ ಶನಲೆಯನತು ಮನಡಿದರೆ, ಸತಮನರತ 20 ಖನಸಗಿ ಶನಲೆಗಳು ಖನಲಿಯನಗತತ್ುವೆ. 
ರ್ನವು ನಮಾ-ನಮಾ ಕ್ಷೆೇತ್ರಗಳಲಿಿ 5 ಅತ್ತಯತ್ುಮವನದ ಶನಲೆಯನತು ತ್ೆರೆದರೆ, ಸತಮನರತ ಎರಡೂವರ ೆ
ಸನವಿರದಷತೆ ಮಕೆಳು ಸೇೆರಿದರ ೆಸನಕತ, ನಮಾ ಕ್ನಲದಲಿಿ ಹನಗೂ ಅವರ ಕ್ನಲದಲಿಿ ಸತಮನರತ ಆರತ 
ಸನವಿರ ಮಕೆಳು ಅಡಿಾಷನ್ಚ ಆಗತತ್ನುರ.ೆ  ಇದತ ಬಹಳ ದನಗಳಿಂದ ನಡದೆತಕ್ೊಂಡತ ಬಂದದತಾ, 
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ಬಡವರತ ಇವತ್ತು ಒಂದತ ಪರತಿಷ್ಟ್ಠತ್ ಶನಲೆಗ್ ೆತ್ಮಾ ಮಕೆಳನತು ಸೇೆರಿಸಲತ  ಸನಧಯವನಗತತಿುಲಿ.  ರ್ನನತ 
ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ಕಡಯೆಿಂದಲೂ ಕರಯೆತತಿುದ್ಾೆೇರ್ೆ ಹನಗೂ ಆಡಳಿತ್ ಪಕ್ಷದ ಕಡಯೆಿಂದ 
ಕರಯೆತತಿುದ್ೆಾೇರ್ೆ.   

(ಮತಂದತ) 

(433) 17.03.2022/5.00/ಎಸ್ಚಕ್-ೆಜಿಆರ್ಚ           (ವೆೈಸ್ಚಛೆೇಮಾನ್ಚರವರ  ಉಪಸಿಥತಿ) 

ಶ್ರೇ ಕೆ್. ಗ್ೊೇಪ್ನಲಯಯ (ಮತಂದತ):- 

ರ್ನವು ಯನವ ಊರಿನಲಿಿ ಹತಟ್ಟೆದ್ೆಾೇವೆ ಮತ್ತು ಯನವ ಕ್ಷೆೇತ್ರವನತು ಪರತಿನಧಿಸತತಿುದ್ೆಾೇವಯೆೇ, ಅಂತ್ಹ 
ಕಡ ೆ ಒಳೆಿಯ ಸಕ್ನಾರಿ ಶನಲೆಗಳನತು ಮನಡಿದ್ೆಾೇವೆ. ಅಲಿಿರತವಂತ್ಹ ಬಡವರತ ಮತ್ತು ಮಧಯಮ 
ವಗಾದ ಜನರಿಗ್ ೆರ್ನಯಯ ಕ್ೊಡಬಹತದತ. ಇಲಿವೆಂದರ,ೆ ಇನೂು ಹತ್ತು ವಷಾಗಳು ಕಳೆದರೂ ಆ ಬಡ 
ಜನರ ಸಿಥತಿ ಹನಗೆ್ಯೇ ಇರತತ್ುದ್ೆ. ರ್ನವಲೆಿರೂ ಒಟ್ಟೆಗ್ೆ ಸೇೆರಿ, ನಮಾ ನಮಾ ಕ್ಷೆೇತ್ರಗಳಲಿಿ ಈ 
ಕ್ೆಲಸಗಳನತು ಮನಡಿದರ,ೆ ಬಡತ್ನ ಸಮಸೆಯಯನತು ಹೊೇಗಲನಡಿಸಬಹತದತ.  ಇನೂು ಎರಡತ-
ಮೂರತ ತಿಂಗಳಲಿಿ ನನು ಕ್ಷೆೇತ್ರಗಳಲಿಿ ಆಗಿರತವಂತ್ಹ ಬದಲನವಣೆಯನತು ತ್ನವು ರೆ್ೂೇಡತತಿುೇರಿ.  
ರ್ನನತ ಇದನತು ಮನಡಲೇೆಬೆೇಕ್ೆಂಬ ಒಂದತ ಒಳೆಿಯ ಉದ್ೆಾೇಶದಂದ ಒಂದ್ೂೆಂದತ ಶನಲೆಗ್ ೆಬೆೇರ ೆಬೆೇರೆ 
ರೂಪದಲಿಿ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡಬೆೇಕ್ೆಂದತ ಹದರೆ್ೈದತ-ಇಪಪತ್ತು ಕ್ೂೆೇಟ್ಟ ರೂಪ್ನಯಿಗಳನತು ತ್ಂದದ್ೆಾೇರ್ೆ.   
ರೆ್ರೆ್ುಯಿಂದ Science Lab ಮನಡತತಿುದ್ನಾರೆ. ಬೆೇರ ೆ ಸಂಸೆಥಗಳಿಂದ  ಹಣವನತು ತ್ರಿಸಿ, ಇದನತು 
ತ್ನವೆೇ  ಬಂದತ ಈ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡಿಕ್ೂೆಡಿ ಎನತುವಂತ್ಹದಾನತು ರ್ನನತ ಮನಡಿದ್ೆಾೇರ್.ೆ ಆಸಪತ್ೆರ ಕೂಡ 
ಮನಡಿದ್ೆಾೇರ್.ೆ ನಮಾ ಕ್ಷೆೇತ್ರದಂದ ಹೆಣತಣ ಮಕೆಳು ಹೆರಿಗ್ ೆಆಸಪತ್ೆರಗ್ೆ  ಹೊೇಗಬೆೇಕ್ಂೆದರೆ,  ಮಲೆಿೇಶಾರಂ 
ಮತ್ತು ಜಯನಗರ ಆಸಪತ್ೆರಗ್ೆ ಬರಬೆೇಕ್ನಗತತ್ುದ್ೆ. ಹಣ ಇದಾಂತ್ಹವರತ ಅಲಿಿಗ್ೆ ಬರತತ್ನುರೆ. ಆಯನಯ 
ಕ್ಷೆೇತ್ರಗಳ ಜವನಬನಾರಿಯತಳಿ ಪರತಿನಧಿಗಳು ಅಲಿಿಗ್ೆ ಅವಶಯವಿರತವಂತ್ಹ ಕ್ೆಲಸಗಳನತು ಮನಡಿದರೆ, 
ಬಹತಶಃ ಹತ್ತು-ಹದರೆ್ೈದತ ವಷಾಗಳಲಿಿ ಇವೆಲನಿ ಸಮಸೆಯಗಳನತು ಬಗ್ಹೆರಿಸಬಹತದತ. ಮನನಯ 
ಸದಸಯರೆಲಿರಿಗಿಂತ್ ಕ್ನಪ್ೊೇಾರೇೆಷನ್ಚನಲಿಿ ಮನನಯ ಪಿ.ಆರ್ಚ. ರಮೇಶಚರವರಿಗ್ ೆ ಬಹಳಷತೆ ಅನತಭ್ವ 
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ಇದ್ೆ. ರ್ನವು ಕ್ನಪ್ೂೆೇಾರೆೇಷನ್ಚ ಶನಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಕ್ನಾರಿ ಶನಲೆಗಳನತು ರೆ್ೂೇಡಿದ್ೆಾೇವೆ. ಅಲಿಿ ರ್ನವು 
ಈ ವಯವಸೆಥಯನತು ಮನಡಬೇೆಕ್ನಗಿದ್ೆ. ಈಗ ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದಲಿಿರತವ ಹಂದ್ ೆಆಡಳಿತ್ ಪಕ್ಷದಲಿಿದಾರತ. 
ಈಗ ರ್ನವು ಆಡಳಿತ್ ಪಕ್ಷದಲಿಿದ್ೆಾೇವ.ೆ ಕ್ೆಲಸ-ಕ್ನಯಾಗಳು ಆಗತತಿುವೆ. ಎರಡತ ವಷಾ ಕರೂೆೇರ್ನ 
ಬಂದತ, ಎಲನಿ ಕ್ಷೆೇತ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ದ್ೊಡಾ ಪರಿಣನಮವನತುಂಟತ ಮನಡಿದ್ೆ. ಈಗ ಹಂತ್-ಹಂತ್ವನಗಿ 
ಸಮಸೆಯಗಳು ಬಗ್ಹೆರಿಯತತಿುವೆ.  

ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್ಚ:- ಇದತ ಒಳೆಿಯ ಚಿಂತ್ರೆ್ ಮತ್ತು ಆಶಯವನಗಿದ್ೆ. ಎಲನಿ ಸಕ್ನಾರಿ 
ಶನಲೆಗಳು, ಆಸಪತ್ೆರಗಳು  ಸದೃಢವನದರ,ೆ ಸಕ್ನಾರಿ ಯೇಜರೆ್ಗಳು ಖ್ಂಡಿತ್ವನಗಿಯೂ ಬಡ ಜನರಿಗ್ೆ 
ಮತಟತೆತ್ುವೆ.   

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.ೆ ಹರಿಪರಸನದಚ (ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 
ಮನನಯ ಪಿ.ಆರ್ಚ. ರಮೇಶಚರವರತ ಬಜೆಟಚ ಬಗೆ್ೆ ಲೊೇಪ-ದ್ೊೇಷಗಳನತು ಹೆೇಳುತಿುದ್ನಾರ.ೆ ಆಡಳಿತ್ 
ಪಕ್ಷದವರತ ಅವರ ಸಕ್ನಾರ ಬಹಳ ಒಳೆಿಯ ಸಕ್ನಾರ ಎಂದತ ಹೇೆಳಿಕ್ೂೆಳುಿತಿುದ್ನಾರೆ. ಅವರತ ಅದರ 
ಬಗೆ್ೆ ಹೆೇಳಿಕ್ೂೆಳಿಲಿ. ನನುದ್ೆೇನೂ ಅಭ್ಯಂತ್ರವಿಲಿ. ನಮಾ ಕ್ಷೆೇತ್ರಕ್ೆೆ ಬಂದತ ರೆ್ೂೇಡಿ ಎಂದತ ಮನನಯ ಕ್.ೆ 
ಗ್ೊೇಪ್ನಲಯಯನವರತ ಹೇೆಳುತ್ನುರೆ. ಅವರ ಕ್ಷೆೇತ್ರದಲಿಿ ನನು ಒಬಬ ಸುೆೇಹತ್ ಅವನತ Contractor.  
ಬಿಲ್ಚನ ಮೊತ್ು  ಬರಲಿಲಿವೆಂದತ ಹೆೇಳಿ, ಸೆೆೇಡಿಯಂಗ್ೆ ಹೊೇಗಿ ರೆ್ೇಣತ ಹನಕಕ್ೊಂಡತ ಆತ್ಾಹತ್ೆಯ 
ಮನಡಿಕ್ೊಂಡರತ. Do you think that we are all fools? 

ಶ್ರೇ ಕೆ್. ಗ್ೊೇಪ್ನಲಯಯ (ಅಬಕ್ನರಿ ಸಚಿವರತ):- ಇದರ ಬಗೆ್ೆ ರ್ನನತ ಹೆೇಳುತ್ೆುೇರ್.ೆ   

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕೆ್. ಹರಿಪರಸನದಚ:- ಮನನಯ ಕ್ೆ. ಗ್ೂೆೇಪ್ನಲಯಯನವರೇೆ, ನನು ಮನತ್ನತು 
ಮತಗಿಸಿಬಿಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ  

ಶ್ರೇ ಕೆ್. ಗ್ೊೇಪ್ನಲಯಯ:- ಮನನಯ ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರೇೆ, ನನು ಮನತ್ನತು ಸಾಲಪ 
ಕ್ೆೇಳಿ.  
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ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್ಚ:- ಮನನಯ ಸಚಿವರೆೇ, ಮನನಯ ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ 
ಮನತ್ರ್ನಡತವುದನತು ಮತಗಿಸಲಿ. 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕೆ್. ಹರಿಪರಸನದಚ:- ಮನನಯ ಸಚಿವರೆೇ, ಇದತ ನಮಾ ಕ್ಷೆೇತ್ರ ಮತ್ತು ನಮಾ ಕ್ಷೆೇತ್ರಕ್ೆೆ 
ಬಂದತ ರೆ್ೂೇಡತವ ಪರಶೆುಯಲಿ.  ಇಡಿೇ ರನಜಯದ ಒಂದತ  ಬಜೆಟಚ ಮೇಲ ೆಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದ್ೆಾೇವ.ೆ 
ಅದರಲಿಿ ಎಲಿಿ ಲೊೇಪದ್ೊೇಷಗಳಿವೆ ಎಂಬ ಬಗೆ್ೆ ಹೇೆಳುತ್ುೆೇರೆ್. ಬಜೆಟಚ ಎಷತೆ ಚೆರ್ನುಗಿದ್ ೆ ಎಂದತ 
ಶ್ರೇಮತಿ ಭನರತಿ ಶೆಟ್ಟೆಯವರತ ಮನತ್ರ್ನಡಿದರತ. ಆದರೆ ನಮಾದ್ೆೇನೂ objections ಇಲಿ.  
ಬಜೆಟಚನತು ಪರಶಂಸೆ ಮನಡಿ, ಕ್ನಯಾಕರಮವನತು ಮನಡಿ.  ಅದನತು ಬಿಟತೆ, ನಮಾ ಸದಸಯರತ 
ಮನತ್ರ್ನಡತವನಗ, ಅವರತ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುರತವುದತ ಸರಿಯಲಿ ಎಂದತ  ನಮಗ್ೆ ಅನಸತತ್ುದ್.ೆ   

ಶ್ರೇ ಕೆ್. ಗ್ೊೇಪ್ನಲಯಯ:- ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಮನತ್ರ್ನಡತವನಗ, ಅವರ ಮಧೆಯ ಬಂದತ 
ರ್ನನತ ಮನತ್ರ್ನಡಿಲಿ. ಮನನಯ ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ ಹೆೇಳಿರತವಂತ್ೆ, Contractor  
ಸೆೆೇಡಿಯಂನಲಿಿ ಹೊೇಗಿ ಆತ್ಾಹತ್ೆಯ ಮನಡಿಕ್ೂೆಂಡಿರತವಂತ್ಹದತಾ ನಜ. ಅಲಿಿ ಆ ಘಟರ್ೆ 
ನಡದೆರತವಂತ್ಹದಾಲಿ. ಅವರತ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹಲವನರತ ಕಡಗೆಳಲಿಿ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡಿದ್ನಾರ.ೆ ಅವರತ ನಮಾ 
ಕ್ಷೆೇತ್ರದಲಿಿ ಕ್ೆಲಸ. ಪ್ನರರಂಭ್ವನದಂತ್ಹ ಸಂದಭ್ಾದಲಿಿ ಮನನಯ ಮಂಜತರ್ನಥಚ ಪರಸನದಚರವರತ 
ಅವೊತಿುನ ದನ ಕಮಿಷನರ್ಚ ಆಗಿದಾರತ.  ಅವರತ ಮನಡಿರತವಂತ್ಹ ಕಟೆಡಕ್ೆೆ ಕ್ೂೆೇಟಯಂತ್ರ 
ರೂಪ್ನಯಿಗಳ ಹಣ ಖ್ಚನಾಗಿದ್ ೆಎಂದತ ಬಿಲ್ಚ ಕ್ೂೆಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ ಹೆೇಳಿದಾರಿಂದ, ನನು ಅವಧಿಯಲಿಿ 
ಅದನತು ಕ್ೊಡಿಸಿದೆ್ಾೇರೆ್. ತ್ನವು ದ್ನಖ್ಲೆಯನತು ತ್ೆಗೆ್ದತ ರೆ್ೂೇಡಿ. ಅವರತ ಬೆೇರ ೆ ಬೆೇರ ೆ ಕ್ಷೆೇತ್ರಗಳಲಿಿ 
ಕ್ೆಲಸಗಳನತು ಮನಡಿದಾರತ. ಅಲಿಿನ ಜನರತ ಅಥವನ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಸಪಂದಸಿಲಿವೊೇ ಏರೆ್ೂೇ ಗ್ೂೆತಿುಲಿ. 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕೆ್. ಹರಿಪರಸನದಚ:- ಇಲಿಿ ವೆೈಯಕುಕ ಚಚೆಾ ಮನಡತವುದತ ಬೆೇಡ ಬಿಡಿ. 

ಶ್ರೇ ಕೆ್. ಗ್ೊೇಪ್ನಲಯಯ:- ನನು ಕ್ಷೆೇತ್ರದಲಿಿ ಈ ಘಟರ್ಯೆನಗಿದತಾ, ತ್ನವು ಹೆೇಳುತಿುದಾೇರನ. ನನು 
ಕ್ಷೆೇತ್ರದಲಿಿ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡಿರತವಂತ್ಹದಾಕ್ೆೆ, ರ್ನನತ ಆದಯತ್ಯೆ ಆಧನರದ ಮೇಲ ೆ ಬಿಲ್ಚ ಮೊತ್ುವನತು 
ಅವರಿಗೆ್ ಕ್ೊಡಿಸಿದೆ್ಾೇರೆ್.  
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ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್ಚ:- ಮನನಯ ಪಿ.ಆರ್ಚ. ರಮೇಶಚರವರತ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕ್ೆೆ ತ್ನವೆಲಿರೂ 
ಸಹಕರಿಸಿ.   

ಶ್ರೇ ಪಿ.ಆರ್ಚ ರಮೇಶಚ:- ರ್ನನತ ಮನತ್ರ್ನಡತವನಗ, ಈ ತ್ರಹ ಮಧೆಯ ಬಂದತಬಿಟೆರೆ 
ಕಷೆವನಗತತ್ುದ್ೆ.  

ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್ಚ:- ಮನನಯ ರಮೇಶಚರವರೆೇ, ತ್ನವು ಮನತ್ರ್ನಡಿ. ತ್ನವು ಚೆರ್ನುಗಿ 
ಮನತ್ರ್ನಡತವುದರಿಂದ ಎಲಿರಿಗೂ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕ್ೆೆ ಉತ್ನಸಹ ಬರತತ್ುದ್ೆ. 

ಶ್ರೇ ಪಿ.ಆರ್ಚ ರಮೇಶಚ (ರ್ನಮನದ್ೆೇಾಶನವನತು ಹೊಂದದವರತ):-  ಸನವಾಜನಕರತ ಮತ್ತು 
ಅದರಲಿಿ ಹರಿಯ ರ್ನಗರಿಕರ ಇವತಿುನ ಆಥಿಾಕತ್ೆಯ ಬದತಕತ ಹೇೆಗಿದ್ೆ ಎಂಬತದತ ಬಹಳ ಮತಖ್ಯ. 
ಸನಮನನಯ ಮನತಷಯನ ಬದತಕತ ಯನವ ರಿೇತಿ ಇದ್ೆ ಎಂಬತದಕ್ೆೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ ೆ ರ್ನನತ 
ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದ್ೆಾೇರ್.ೆ ಇವತ್ತು ಬನಯಂರ್ಚಗಳಲಿಿ ಠೇೆವಣಿ ಇಟ್ಟೆರತಂತ್ಹದಾಕ್ೆೆ  ಬಡಿಾ ದರ ಕ್ೆಳಗ್ ೆಬಂದದ್ೆ. 
ಅದರ ಜೊತ್ೆಗೆ್ ಅಂಚೆ ಕಛೆೇರಿಯಲಿಿ ಹಣ ಇಡತತ್ನುರಲನಿ, ಅದತ ಪರತಿ ತಿಂಗಳು ಅಥವನ ಮೂರತ 
ತಿಂಗಳಿಗ್ೊಮಾ ಹಣವನತು ಕ್ೊಡತತ್ನುರೆ. ಈಗ ಅದನತು ನಗದ್ನಗಿ ಕ್ೊಡತವುದಲಿವೆಂದತ ಕ್ೇೆಂದರ 
ಸಕ್ನಾರದವರತ ಹೆೇಳಿದ್ನಾರ.ೆ ಪ್ನಪ, ಅವನಗ್ೆ ಯನವುದ್ೊೇ ಒಂದತ Gratuity ಅಥವನ 
ಇರ್ನಯವುದ್ೂೆೇ ಬಂದರತತ್ುದ್ೆ. ಅವನತ ತ್ೆಗೆ್ದತಕ್ೂೆಂಡತ ಅಂಚ ೆ ಕಛೆೇರಿಯಲಿಿ ಇಟ್ಟೆರತತ್ನುರ್.ೆ ಅವನಗ್ೆ 
ಎರಡತ ತಿಂಗಳು ಅಥವನ ಮೂರತ ತಿಂಗಳಿಗ್ೂೆಮಾ ಹಣ ಬರಬೆೇಕತ.  ಆ ಹಣ ಬರದ್ೆೇ ಇರತವಂತ್ಹ 
ಸಂದಭ್ಾದಲಿಿ ಅವನ ಜಿೇವನ ಹೆೇಗ್ ೆ ನಡಸೆತತ್ನುರ್ೆ? ಅವನತ ಔಷಧಿ ತ್ೆಗೆ್ದತಕ್ೊಳಿಲತ ಹಣವನತು 
ಎಲಿಿಂದ ತ್ೆಗೆ್ದತಕ್ೂೆಂಡತ ಬರತತ್ನುರ್?ೆ ಅವನಗ್ೆ ವಯಸನಸಗಿದ್ೆ. ಆ ಮನತಷಯನ ಪರಿಸಿಥತಿ ಏರ್ನಗಬೆೇಕತ? 
ಅದರ ಜೊತ್ೆಗೆ್ ಬಸವನಗತಡಿ  ಶ್ರೇ ಗತರತ ರನಘವೇೆಂದರ ಸಹಕ್ನರ ಸಂಘದ ಜೊತ್ ೆಮನನಯ ಯತ.ಬಿ. 
ವೆಂಕಟೆೇಶಚರವರತ ಬಹಳಷತೆ ಹೂೆೇರನಟ ಮನಡಿದರತ. ಆ Co-operative Society  ನಲಿಿ 
ಇಟೆಂತ್ಹ ಹಣಕ್ೆೆ ಬಡಿಾ ಇಲಿ ಮತ್ತು ಅಸಲೂ  ಇಲಿ. ನಮಾ ರ್ೌಕರರತ ಪಿಎಫಚಗೆ್ ಇಟ್ಟೆದ್ನಾರಲಿ, ಅದಕ್ೆೆ 
ಕ್ೊಡತತಿುದಾ ಶೆೇಕಡನ 8.5 ರಂತ್ ೆಬಡಿಾ ದರವನತು ಈಗ ಶೆೇಕಡನ 8.1 ಗೆ್ ಇಳಿಸಿದ್ನಾರೆ. ಇದರಿಂದ 
ಏರ್ನಗತತ್ುದ್ ೆ ಎಂದರೆ, ಜನರಿಗ್ ೆ ಬರತವಂತ್ಹ ವರಮನನ ಕಡಿಮಯನಗತತ್ುದ್.ೆ  ಇವತಿುನ ದವಸ 
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ದ್ೆೈನಂದನ ವಸತುಗಳ ಬೆಲಗೆಳು ಏರಿಕ್ೆಯನಗತತಿುವೆ. ಅವನತ ಬರತವಂತ್ಹ ವರಮನನದಲಿಿ ಜಿೇವನ 
ಮನಡಬೇೆಕ್?ೆ ಸನಯಲತ  ವಿಷ ತ್ೆಗೆ್ದತಕ್ೊಳುಿವುದಕ್ೆೆ ಸಹ ಹಣ ಇಲಿದರತವ ಪರಿಸಿಥತಿ  ಮತಂದನ 
ದನಗಳಲಿಿ ಜನರಿಗ್ ೆಬರಬಹತದತ. ಅಂತ್ಹ ಪರಿಸಿಥತಿ ಇಡಿೇ ರನಜಯ ಮತ್ತು ರನಷರದಲಿಿ ಇದ್ೆ. ಇದನತು 
ಸರಿದೂಗಿಸತವಂತ್ಹ ಕ್ೆಲಸವನತು ನಮಾ ಡಬಲ್ಚ ಇಂಜಿನ್ಚ ಸಕ್ನಾರಗಳು ಮನಡಬೇೆಕ್ನಗಿದ್.ೆ  

ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇವತ್ತು ಸತಮನರತ ಇಪಪತ್ತು ಲಕ್ಷ ಕ್ೂೆೇಟ್ಟ ಪ್ನಯಕ್ೆೇಜಚ 
ಕ್ೊಟ್ಟೆದ್ಾೆೇವೆಂದತ ಹೆೇಳುತ್ನುರ.ೆ ಇದತ ಬಹಳ ಒಳೆಿಯ ಕ್ೆಲಸವೆಂದತ ರ್ನವು ಅಂದತಕ್ೊಂಡಿದ್ೆಾೇವೆ. ಈ 
ಒಂದತ ಆಥಿಾಕ ಸಿಥತಿ isolate  ಆಗತತ್ುದ್ೆ. ನಮಾ ಜನರಿಗ್ ೆ ಆಥಿಾಕತ್ಯೆಲಿಿ ಚೇೆತ್ರಿಕ್ ೆ
ಉಂಟನಗತತ್ುದ್ೆ. ನಮಾಲಿಿ Indian economy ಹೆೇಗ್ ೆಎಂದರೆ, its flowing and floating 
economy.  ಪರತಿಯಬಬರಿಗೂ ಹರಡಬೆೇಕತ. ಆಗಲೆೇ Indian economy ಸರಿಯನಗತತ್ುದ್ೆ. 
ಇವತ್ತು ಏರ್ನಗತತ್ುದ್ ೆ ಎಂದರೆ, ನಮಾ Indian economy ಸಂಪೂಣಾವನಗಿ centralise  
ಆಗತತ್ುದ್ೆ. ನಮಾ ಹಣವನತು ಯನರೊೇ ದ್ೊಡಾ ದ್ೊಡಾ ವಯಕುಗಳ ಹತಿುರ ಶೆೇಖ್ರಣ ೆ ಮನಡಿ 
ಇಡತತಿುದ್ೆಾೇವೆ.  ಇಂತ್ಹದಾಕ್ೆೆ ಕ್ನಯಾಕರಮಗಳನತು ರೂಪಿಸತತಿುದ್ಾೆೇವೆ. ಇಂತ್ಹದಾಕ್ೆೆ ರ್ನವು ಹೆಚತಚ 
ಒತ್ುನತು ಕ್ೊಡತತಿುದ್ೆಾೇವೆ. ಯನವುದರಲಿಿ? ಎಲನಿ ರಿೇತಿಯಲಿಿ.  ಇಂತ್ಹ ಒಂದತ ಪರಿಸಿಥತಿಯಲಿಿ ತ್ನವು 
ಏನತ ಹೆೇಳಿದಾೇರನ ಎಂದರೆ ‘3Es mantra’ಚ. 

ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್ಚ:- ಮನನಯ ಪಿ.ಆರ್ಚ. ರಮೇಶಚರವರೇೆ, ತ್ನವು ರ್ನಲತೆ ಗಂಟೆ ನಲವತ್ತು 
ನಮಿಷಕ್ೆೆ ತ್ಮಾ ಮನತ್ನತು ಪ್ನರರಂಭ್ ಮನಡಿದರಿ.  

ಶ್ರೇ ಪಿ.ಆರ್ಚ. ರಮೇಶಚ:- ತ್ನವು ತಿಳಿದತಕ್ೊಳುಿತಿುೇರನ. 

ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್ಚ:- ಒಂದತ ನಮಿಷ. Listen to me. 

ಶ್ರೇ ಪಿ.ಆರ್ಚ. ರಮೇಶಚ:-ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ತ್ನವು ಹೆೇಳಿ.  

ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್ಚ:- ಮನನಯ ಪಿ.ಆರ್ಚ. ರಮೇಶಚರವರೆೇ, ತ್ನವು ಈಗ್ನಗಲೆೇ ಇಪಪತ್ತು 
ನಮಿಷಗಳ ಕ್ನಲ ಮನತ್ರ್ನಡಿದತಾ, ಅಂದರೆ, ಒಟತೆ ಮೂವತ್ತು ನಮಿಷದಲಿಿ ಹತ್ತು ನಮಿಷ less 
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ಮನಡಿ, ಇಪಪತ್ತು ನಮಿಷಗಳ ಸಮಯವನತು ಪರತಿಯಬಬ ಸದಸಯರಿಗೂ  ನಗದ ಮನಡಿದ್ೆಾೇವೆ. ತ್ನವು 
ಒಬಬ ಅನತಭ್ವಿಗಳು, ವೆೇಗವನಗಿ ಮನತ್ರ್ನಡಬೆೇಕತ. ಇಲಿದದಾರೆ, ಬೆೇರ ೆ ಸದಸಯರಿಗೂ 
ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕ್ೆೆ ರ್ನನತ ಹೆಚತಚ ಸಮಯವನತು ಕ್ೊಡಬೇೆಕ್ನಗತತ್ುದ್ೆ.  

ಶ್ರೇ ಪಿ.ಆರ್ಚ. ರಮೇಶಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ನನು flow ಅನತು ಕಟಚ 
ಮನಡತತಿುದಾೇರನ. 

ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್ಚ:- ಮನನಯ ಪಿ.ಆರ್ಚ. ರಮೇಶಚರವರೇೆ, ತ್ಮಾ ಮನತ್ನತು ಕಟಚ ಮನಡತವ 
ಉದ್ೆಾೇಶ ನಮಾದಲಿ.  ತ್ನವು ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕ್ೆೆ ಎಷತೆ ಸಮಯನವಕ್ನಶ ಬೆೇಕ್ನಗತತ್ುದ್ೆ ಎಂಬತದತ  
ಹೆೇಳಿ. ದಯವಿಟತೆ, ಪಿೇಠಕ್ೆೆ ಸಹಕರಿಸಿ. 

ಶ್ರೇ ಪಿ.ಆರ್ಚ. ರಮೇಶಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ನನಗ್ೆ ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಇನೂು 
ಹದರೆ್ೈದತ ನಮಿಷ ಬೆೇಕ್ನಗತತ್ುದ್ೆ.  

ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್ಚ:- ಮನನಯ ಪಿ.ಆರ್ಚ. ರಮೇಶಚರವರೇೆ, ತ್ಮಾ ಮನತ್ನತು ಐದತ ನಮಿಷದಲಿಿ 
ಮತಗಿಸಿ. ಮನನಯ ಅರವಿಂದ ಕತಮನರ್ಚ ಅರಳಿಯವರಿಗ್ ೆ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕ್ೆೆ ಅವಕ್ನಶ 
ಕ್ೊಡಬೇೆಕ್ನಗಿತ್ತು. ಆದರೆ  ಮನನಯ ಮತಖ್ಯ ಸಚೇೆತ್ಕರತ ಹೆೇಳಿರತವುದರಿಂದ ತ್ಮಗ್ೆ ಅವಕ್ನಶವನತು 
ಕ್ೊಡಲನಗಿದ್.ೆ ದಯವಿಟತೆ, ಪಿೇಠದ ಜೊತ್ ೆಸಹಕರಿಸಿ.   

ಶ್ರೇ ಪಿ.ಆರ್ಚ. ರಮೇಶಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ತ್ಮಗ್ೆ ಧನಯವನದಗಳು. ರ್ನನತ 
ಪರಮತಖ್ ವಿಚನರಗಳ ಬಗ್ೆೆ ಮನತ್ರ ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ ಇವತ್ತು ‘3Es mantra’ಚ ಎನತುವ 
ಮಂತ್ರವನತು ಓದದರಿ. 3E ಎಂದರೆ ಏನತ? Employment, Education and 
Empowerment  ನಮಾ ರನಜಯದಲಿಿ ಇವತ್ತು ‘Employment’ಚಇದ್ೆಯನ; ಯನವ ರಿೇತಿ ಉತ್ಪತಿು 
ಮನಡಿಕ್ೊಡತತಿುೇರಿ? ಅದನತು ಸರಿದೂಗಿಸತವಂತ್ಹದಾಕ್ೆೆ  ಯನವ ರಿೇತಿ ಕ್ನಯಾಕರಮಗಳನತು 
ತ್ರಲನಗತತ್ುದ್ೆ ಎಂಬತದನತು ಇದರಲಿಿ ಎಲಿಿಯೂ ಹೇೆಳಿಲಿ. ಈಗ ‘Education’ಚನಲಿಿ ಆಗಿರತವ ಬಗೆ್ೆ, 
ಉಕ್ೆರೇನ್ಚನಲಿಿನ ಪರಿಸಿಥತಿಯನತು  ರೆ್ೂೇಡತತಿುದಾೇರನ. ನಮಾ ರನಜಯದಲಿಿ ಸತಮನರತ ಎಂಟತ ನೂರತ 
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ಜನರತ ಈ ಒಂದತ ನೇಟಚಗೆ್ ಅಹಾತ್ೆ ಇದಾರೂ ಸಹ ಅವರಿಗೆ್ ಅವಕ್ನಶ ಕ್ೊಡದ್ೇೆ ಇರತವಂತ್ಹ 
ಸಿಥತಿಯಲಿಿದ್ೆ. ಪಿ.ಯತ.ಸಿ.ಯಲಿಿ  ಶೆೇಕಡ 97 ರಷತೆ ಅಂಕಗಳನತು ತ್ೆಗೆ್ದತಕ್ೂೆಂಡರೂ ಸಹ ಸಿೇಟಚ 
ಸಿಗದ್ೆೇ ಇರತವ ಕ್ನರಣಕ್ನೆಗಿ ವಿದ್ನಯಥಿಾಗಳು ಇವತ್ತು ಉಕ್ೆರೇನ್ಚಗೆ್ ಹೂೆೇಗಿ ಓದತತಿುರತವಂತ್ಹದತಾ. 
ಅಲಿಿಂದ ನಮಾ ರನಜಯಕ್ೆೆ ಸತಮನರತ 800 ಜನ ವಿದ್ನಯಥಿಾಗಳು ವನಪಸತಸ ಬಂದದ್ನಾರ.ೆ ನಮಾ ರನಜಯದ 
ಶ್ಕ್ಷಣವಿದತ, ಈ ಶ್ಕ್ಷಣದ ಬಗೆ್ೆ ಹೆೇಳುತ್ನುರೆ. ಅದ್ೆೇ ತ್ರಹ ‘Empowerment’ಚ . . . . 

ಶ್ರೇ ಶಶ್ೇಲ್ಚ ಜಿ. ನಮೊೇಶ್ (ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್ಷೆೇತ್ರ):- ಮರಿಟಚ ಇಲಿದ್ೆೇ ಇರತವಂತ್ಹವರತ ಅಲಿಿಗ್ ೆ
ಓದತವುದಕ್ೆೆ ಹೂೆೇದರತ. ಅದರಲಿಿ ತ್ಪತಪ ಏನದ್?ೆ  

(ಗ್ೊಂದಲ) 

ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್ಚ:- ಮನನಯ ಪಿ.ಆರ್ಚ. ರಮೇಶಚರವರೇೆ, ತ್ನವು ಪಿೇಠದ ಕಡ ೆರೆ್ೂೇಡಿಕ್ೂೆಂಡತ 
ಮನತ್ರ್ನಡಿ. 

ಶ್ರೇ ಪಿ.ಆರ್ಚ. ರಮೇಶಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ನನಗ್ ೆಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಸಮಯವನತು 
ಕ್ೊಟ್ಟೆದಾೇರನ. ನನಗ್ ೆಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಅವಕ್ನಶ ಕ್ೊಡಿ. ಇಂತ್ಹ ಪರಿಸಿಥತಿಯಲಿಿ ‘Empowerment’ಚ
ಕ್ೊಡತತ್ುೆೇವೆಂದತ ಹೆೇಳುತಿುದಾೇರಿ.  Empowerment ಅನತು ಇವತ್ತು ಯನವ ಜನರಿಗೂ 
ಕ್ೊಡತವಂತ್ಹ ರಿೇತಿಯನಗತತಿುಲಿ. ಇವತ್ತು Local Bodies ನಲಿಿ ಇರತ್ಕೆಂತ್ಹ Backward 
Classes ಗೆ್ ತ್ೆಗೆ್ದತಹನಕತತಿುದಾೇರಿ. ಅದತ ರ್ನಯಯವೆೇ? ಅದನತು ತ್ೆಗೆ್ದತಹನಕ ಸರಿಯನದ ರಿೇತಿಯಲಿಿ 
ಅದನತು ತ್ರತವಂತ್ಹದಾಕ್ೆೆ ವಯವಸೆಥ ಮನಡಿ. ಈ ವಯವಸೆಥ ಏಕ್ೆ ಮನಡಬನರದತ?   ಇದನತು 
ರ್ನಯಯನಲಯವೆೇ ಹೆೇಳುತಿುದ್ೆ. ಹೌದತ, ನಮಗ್ೆ datas ಇಲಿದರಬಹತದತ,…  

ಶ್ರೇ ಎಂ.ಕ್.ೆ ಪ್ನರಣೆೇಶಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, … 

ಶ್ರೇ ಪಿ.ಆರ್ಚ. ರಮೇಶಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ದಯವಿಟತೆ, ಸಾಲಪ ಇರಿ. ನನು ಮನತ್ತ 
ಮತಗಿದ ನಂತ್ರ ತ್ನವು ಮನತ್ರ್ನಡಿ. 
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ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್ಚ:- ಮನನಯ ಪಿ.ಆರ್ಚ. ರಮೇಶಚರವರೇೆ, ತ್ನವು ಪಿೇಠದ ಕಡ ೆರೆ್ೂೇಡಿಕ್ೂೆಂಡತ  
ಮನತ್ರ್ನಡಿ. ಇಲಿವನದರ ೆ ತ್ಮಾ ಸಮಯ ಕಡಿತ್ವನಗತತ್ುದ್ೆ. ಮನನಯ ಸದಸಯರ ಸಮಯವೂ 
ವಯಥಾವನಗತತ್ುದ್ೆ.  

 ಶ್ರೇ ಪಿ.ಆರ್ಚ. ರಮೇಶಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈಗ Empowerment 
ಮನಡತವಂತ್ಹದಾಕ್ೆೆ,  ಈ ಹಂದ್ ೆ 73rd and 74th Constitutional Amendment ನಲಿಿ 
ಅವಕ್ನಶ ಕ್ೊಟ್ಟೆತ್ತು.  ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜಯದಲಿಿ ಯನವುದ್ೆೇ ಚತಯತಿ ತ್ರದ್ೇೆ ಇರತವ ರಿೇತಿಯಲಿಿ ಮನಡಿ. 
ಇವತ್ತು ಕ್ನನೂನತ, ಸಂಸದೇಯ ವಯವಹನರಗಳ ಸಚಿವರತ ಕೂಡ ಸದನದಲಿಿ ಇದ್ನಾರ.ೆ ಅವರತ 
ಮನಸತಸ ಮನಡಿದರೆ, ಆದಷತೆ ಬೆೇಗ datas ತ್ರಬಹತದತ.  ಅದನತು ಏತ್ಕ್ೆೆ ತ್ರತವುದಕ್ನೆಗತವುದಲಿ? 
ಇದನತು ತ್ರದ್ೇೆ ಹನಗೆ್ೇ ಚತರ್ನವಣ ೆನಡಸೆಿಕ್ೂೆಂಡತ ಹೊೇಗತತಿುೇರನ? Backward Classes ಗೆ್ 
ಎಲಿಿಯವರೆಗ್ ೆ empower ಮನಡತವುದಲಿವೊೇ, ಅಲಿಿಯವರೆಗ್ ೆ ಸತಧನರಣೆ ಆಗತವುದಲಿ. ಇದನತು 
impossible ಎಂದತ ಹೇೆಳುವುದಕ್ನೆಗತವುದಲಿ. You have that power.  ಗತ್ತು ಇರಬೇೆಕತ. 
ಇದರಿಂದ, ದಯವಿಟತೆ, ಮತ್ೆು upset ಮನಡತತಿುೇರನ?  

(ಈ ಹಂತ್ದಲಿಿ ಮನನಯ ಕ್ನನೂನತ ಮತ್ತು ಸಂಸದೇಯ ವಯವಹನರಗಳ ಸಚಿವರತ 
ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಎದತಾ ನಂತ್ರತ) 

ಶ್ರೇ ಲಹರ್ಚಸಿಂಗಚ ಸಿರೊೇಯನ:- ರ್ನನತ ತ್ಮಾ ಹೆಸರನತು ಹೆೇಳಲಿಲಿ. 

ಶ್ರೇ ಜೆ.ಸಿ. ಮನಧತಸನಾಮಿ (ಕ್ನನೂನತ, ಸಂಸದೇಯ ವಯವಹನರಗಳು, ಶನಸನ ರಚರೆ್ ಹನಗೂ 
ಸಣಣ ನೇರನವರಿ ಸಚಿವರತ):- ಮನನಯ ಪಿ.ಆರ್ಚ. ರಮೇಶಚರವರೆೇ,  Law and Parliamentary 
Affairs Minister ಎಂದರ,ೆ ರ್ನರೆ್ೇ ಎಂದತ ತಿಳಿದತಕ್ೊಂಡಿದ್ೆಾೇರ್ೆ. 

 

 (ಮತಂದತ) 
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(434) 17-03-2022 5.10 ಟ್ಟಸಿಹೆರ್ಚ-ಜಿಆರ್           (ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್ಚರವರ ಉಪಸಿಥತಿ) 

ಶ್ರೇ ಜೆ.ಸಿ.ಮನಧತಸನಾಮಿ (ಮತಂದತ):- 

ರ್ನವು ಹಂದತಳಿದ ವಗಾದವರ ಪರವನಗಿದೆ್ಾೇವೆ. ಆದರೆ ಶ್ರೇ ಪಿ.ಆರ್.ರಮೇಶ ರವರತ ರ್ನವು 
ವಿರತದಧವನಗಿದ್ಾೆೇವೆಂದತ ಏಕ್ೆ ಭನಷಣ ಮನಡತತಿುದ್ನಾರೊೇ ನನಗ್ ೆಅಥಾವನಗತತಿುಲಿ. ವನಸುವವನಗಿ ಅಲಿಿ 
What is the relation to the Karnataka?  ಆ ಸಂಬಂಧ ಸತಪಿರೇಂ ಕ್ೊೇಟಾ ಜಡೆ 
ಮಂಟ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ೆ. Please, ರ್ನವು ಅವರ ಮೇಲೆ ಹೆಚತಚ ಗ್ೌರವವನುಟತೆಕ್ೂೆಂಡತ 
ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದ್ೆಾೇವೆ. Don’t misguide the House.  ಕ್ೂೆೇಟಾ ಡಿಸಿಷನ್ ಗೂ ನಮಗೂ 
ಸಂಬಂಧವೆೇ ಇಲಿ. ರ್ನವೇೆನತ ಸತಪಿರೇಂ ಕ್ೊೇಟಾ ಮತಂದ್ೆ ಪ್ನಟ್ಟಾ ಇದ್ೆಾೇವೆಯೇ. ಸತಪಿರೇಂ ಕ್ೊೇಟಾ 
ಮತಂದ್ ೆ ಮಹನರನಷರದವರತ ಪ್ನಟ್ಟಾ ಇದ್ನಾರ.ೆ ಅವರಿಗ್ ೆ ಜಡೆಮಂಟ ಕ್ೊಟ್ಟೆರತವುದತ ನಮಗೂ 
ಅನಾಯವನಗತತ್ುದ್.ೆ ರ್ನವು ಈಗ್ನಗಲೆೇ ಡನಟನ ಕಲೆರ್ೆ ಮನಡಿದ್ೆಾೇವೆ. ಎಲೆಿಲಿಿ ಏರೆ್ೇನತ 
ಮನಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ ಗ್ೆೈಡಚಲೈೆನ್ಸಚ ಮನಡಿಕ್ೂೆಂಡತ ಈಗ್ನಗಲೆೇ 2 ರಿಂದ 3 ಸಿಟ್ಟೆಂಗಚ ಮನಡಿದ್ೆಾೇವೆ. 
ಹೆೇಗ್ನದರೂ ಸರಿಯೇ ಅದನತು ಮನಡಿದ ನಂತ್ರವೇೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಚಗೆ್ ಹೂೆೇಗಬೆೇಕ್ೆಂದತ ಡಿಸಿಷನ್ಚ 
ತ್ೆಗೆ್ದತಕ್ೂೆಂಡವರನತು, ನೇವು ನಮಾನತು ʻವಿರೂೆೇಧಿಗಳುʼ ಎಂದತ ಬಿಂಭಿಸತವುದಕ್ೆೆ ಶತರತ ಮನಡಿದರೆ 
ಹೆೇಗ್?ೆ ಆ ರಿೇತಿ ಹೆೇಳಿದರ ೆನಮಗೂ ಕೂಡ ರೆ್ೂೇವನಗತತ್ುದ್.ೆ Will you go for election 
without reservation?  ಅದತ ಆಗಲೇೆಬೆೇಕ್ೆಂದತ ರ್ನವು ಕೂಡ ಸತಮನರತ 2 ರಿಂದ 3 ಬನರಿ 
ಸಿಟ್ಟೆಂಗಚ ಮನಡಿದ್ೆಾೇವೆ. ಸತಪಿರೇಂ ಕ್ೂೆೇಟಚಾ ಗ್ೆೈಡಚಲೆೈನ್ಸಚ ರೆ್ೂೇಡಿಕ್ೊಂಡತ ಮನಡತತ್ೆುೇವ,ೆ ರ್ನವು 
ಮನಡತವುದಲಿ ಎನತುವುದಕ್ೆೆ ಆಗತತ್ುದ್ೆಯೇ?  

 ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್ಚ:- ಮನನಯ ಪಿ.ಆರ್ಚ.ರಮೇಶಚರವರೆೇ, ತ್ನವು 2 ನಮಿಷಗಳಲಿಿ 
ಮತಗಿಸಬೆೇಕತ. ನೇವು ಯಿೇಲ್ಾಚ ಆದರೆ ಬೇೆರೆಯವರತ ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ನುರೆ.  

 ಶ್ರೇ ಪಿ.ಆರ್ಚ.ರಮೇಶಚ (ರ್ನಮ ನದ್ೆೇಾಶನ ಹೊಂದದವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 
ನೇವು ಅವರನತು ಅಲೊೇ ಮನಡತತಿುದಾೇರಿ. ರ್ನರೆ್ೇನತ ಯಿೇಲ್ಾಚ ಆಗತವುದಲಿ. 
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 ವೆೈಸ್ಚ ಚೆೇಮಾನ್ಚ:- ಮನನಯ ಪಿ.ಆರ್ಚ.ರಮೇಶಚರವರೇೆ, ನೇವು seasoned speaker  
ಅದಕ್ೆೆ ನೇವು ಸೂೆೆೇಪಚ ಕ್ೊಡಬೇೆಡಿ.  

 ಶ್ರೇ ಪಿ.ಆರ್ಚ.ರಮೇಶಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಬಹಳ ಮತಖ್ಯವನದ ವಿಚನರವೆೇರ್ಂೆದರೆ,  
4ರೆ್ೇ ಹಣಕ್ನಸಿನ ಆಯೇಗವು ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ಒಂದತ ರಕೆಮಂಡೇೆಷನ್ಚ ಮನಡಿದ್.ೆ ಅದರಲಿಿ ಲೂೆೇಕಲ್ಚ 
ಬನಡಿೇಸ್ಚ ಅಂದರೆ Panchayat Raj Institution ಗೆ್ ನೇವು ಶೇೆ.32 ರಿಂದ 35 
ಕ್ೊಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ ರಕೆಮಂಡೇೆಷನ್ಚ ಮನಡಿದ್ನಾರ.ೆ ಅದರ ಜೊತ್ೆಗೆ್ U.L.Bs., ಗೆ್ ಶೆೇ.10 ರಿಂದ 12 
ಕ್ೊಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ ರಕೆಮಂಡೇೆಷನ್ಚ ಮನಡಿದ್ನಾರ.ೆ ಈ ಹಂದ್ ೆಸರ್ನಾನಯ ಹೆರ್.ಡಿ.ಕತಮನರಸನಾಮಿಯವರತ 
ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಗಳನಗಿದ್ನಾಗ ಆಯೇಗವು ತ್ನು ಶ್ಫನರಸಸನತು 2018-19 ರಿಂದ 2022-23ರೆ್ೇ 
ಸನಲಿನವರಗೊ ಐದತ ವಷಾದ ಅವಧಿಗ್ ೆ ಅನಾಯವನಗತವಂತೆ್ ಸಲಿಿಸಿದ್.ೆ 4ರೆ್ೇ ಹಣಕ್ನಸತ 
ಆಯೇಗವು ಈ ಕ್ಳೆಕಂಡ ಅಂಶಗಳನತು ತ್ನು ವರದಯಲಿಿ ಶ್ಫನರಸತಸ ಮನಡಿದ್.ೆ ರನಜಯದಲಿಿ ಸಾಂತ್ 
ತ್ೆರಿಗ್ೆಯಲಿಿ ಸಥಳಿೇಯ ಸಂಸೆಥಗಳ ಪ್ನಲನತು ರನಜಯ ಸಕ್ನಾರ ರನಜಯ ಸನಲ ರಹತ್ ಸಾಂತ್ ರನಜಸಾ 
ಸಿಥತಿಯಲಿಿ net revenue receipt ಆಧನರದ ಮೇಲೆ ನಧಾರಿಸಲನಗತತಿುದ್ೆ. ಅದರಂತ್ ೆ ಸಾಂತ್ 
ತ್ೆರಿಗ್ೆಯಲಿಿ ಸಥಳಿೇಯ ಸಂಸಥೆಗಳ ಪ್ನಲನತು ಶೆೇ.42 ರಿಂದ 48ಕ್ೆೆ ಹೆಚಿಚಸಲತ ಶ್ಫನರಸತಸ ಮನಡಿದ್ೆ. 
ಅಂದರೆ ಐದತ ವಷಾದ ಅವಧಿಗ್ ೆಪಂಚನಯತಚ ರನಜಚ ಮತ್ತು ನಗರ ಸಥಳಿೇಯ ಸಂಸೆಥಗಳಿಗ್ೆ ಒಟತೆ 
ರನಜಸಾ 48 ರಷತೆ ಶ್ಫನರಸಸನತು 2018-19 ರಿಂದ 2022-23ರವರೆಗ್ೆ ಐದತ ವಷಾದ ಅವಧಿಗ್ ೆ
ಹಂತ್ ಹಂತ್ವನಗಿ ಅನತಷ್ನಠನಗೆ್ೂಳಿಸಲತ ಸಕ್ನಾರ ನಧಾರಿಸಿತ್ತು. 2018-19 ರಲಿಿ ಸಕ್ನಾರ ಏನತ 
ಒಪಿಪಕ್ೊಂಡಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇವತಿುನವರಗೆ್ ೆಎಲನಿ ಸೇೆರಿ ಕ್ೆೇವಲ ಶೆೇ.16.5 ರಷತೆ ಕ್ೂೆಟ್ಟೆದ್ನಾರೆ.  ಅಂದರೆ 
you have not fulfilled the recommendation of the State Finance 
Commission.  ಇವತಿುನ ದವಸ ನೇವು ಬೆಂಗಳೂರತ ಮಹನನಗರ ಪ್ನಲಿಕ್ಗೆ್ ೆ ಶೆೇ.1ರಷತೆ 
ಅಡಿಷನಲ್ಚ ಆಗಿ ಕ್ೂೆಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ recommend ಮನಡಿದ್.ೆ ಇದರ ಜೊತ್ಗೆ್ೆ ಶೆೇ.12 ಅಬಾನ್ಚ 
ಲೊೇಕಲ್ಚ ಬನಡಿೇಸ್ಚಗೆ್ ಕ್ೊಡಬೇೆಕತ ಎಂದತ ಹೇೆಳಿದ್ೆ.  ಅದನೂು ಕೂಡ ನೇವು ಕ್ೂೆಡತತಿುಲಿ. 
Panchayat Raj Institutions ಗೂ ಕೂಡ ನೇವು ಕ್ೊಡತತಿುಲಿ. ಆ ಆಯೇಗ ಏನತ 
ರಕೆಮಂಡಚ ಮನಡಿದ್ೆಯೇ ಆ ರಕೆಮಂಡೇೆಷನ್ಚ ಪರಕ್ನರ ನೇವು ಯನವುದ್ೆೇ ರಿೇತಿಯಲೂಿ 
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ಅನತಷ್ನಠನಕ್ೆೆ ತ್ಂದರತವುದಲಿ. ಇದನತು ರ್ನನತ ಕ್ೊಟ್ಟೆರತವುದಲಿ, ರಕೆ್ನಡಚಾನಲಿಿ ಇರತವುದನತು 
ಹೆೇಳುತಿುದ್ೆಾೇರೆ್.  ರ್ನರೆ್ೇನತ ಸಾಂತ್ವನಗಿ ಸೃಷ್ಟ್ೆ ಮನಡಿ ಹೆೇಳುತಿುಲಿ. ಇಂತ್ಹ ಒಂದತ ಪರಿಸಿಥತಿಯಲಿಿ 
ನೇವು ಅಬಾನ್ಚ ಅಥವನ ರೂರಲ್ಚ ಲೂೆೇಕಲ್ಚ ಬನಡಿೇಸ್ಚನತು strengthen  ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಯನವ 
ರಿೇತಿ ಆಗತತ್ುದ್ೆ. ಕ್ೆಳಭನಗದಲಿಿ ಕ್ನಯಾಕರಮಗಳನತು ನೇವು percolate ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಎಲಿಿ 
ಸನಧಯವನಗತತ್ುದ್ೆ? ನಮಗ್ೆ ಒಂದತ ಮನಹತಿಗೆ್ ಹೆೇಳುವುದ್ನದರೆ, ರ್ನನತ ನರ್ುೆ ಅಥವನ ಮೊರೆ್ು ದವಸ 
ಒಂದತ ಪರಶೆು ಕ್ೆೇಳಿದ್ೆಾನತ. District Planning Committee ಯನತು ನಮಾಲಿಿ ಮನಡಿದಾೇರನ?  
In 73rd and 74th Constitutional Amendment it is mandatory.  It is a 
must. ಆದರೆ ಇವತಿುನವರಗೊ ಸಕ್ನಾರ ಆ ಸಮಿತಿಯನತು constitute  ಮನಡಿಲಿ. ಒಂದ್ರೆಡತ 
ಕಡ ೆಕಮಿಟ್ಟ constitute ಮನಡಿದ್ನಾರ,ೆ ಅಲಿಿ ಒಂದತ ಸಭ ೆಕೂಡ ಮನಡಿಲಿವಂೆದತ ನನಗ್ ೆಉತ್ುರ 
ಕ್ೊಟ್ಟೆದ್ನಾರೆ. ಇಂತ್ಹ ಒಂದತ ಪರಿಸಿಥತಿಯಲಿಿ ನೇವು ಯನವುದ್ೇೆ ಯೇಜರ್ನಬದಾವನದ 
ಯೇಜರೆ್ಗಳನತು ಕ್ೊಡತತಿುಲಿ. 

 ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್ಚ:- ಮನನಯ ಪಿ.ಆರ್ಚ.ರಮೇಶಚರವರೆೇ, ತ್ಮಾ ಸಮಯ ಮತಗಿಯಿತ್ತ.  

 ಶ್ರೇ ಪಿ.ಆರ್ಚ.ರಮೇಶಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ದಯವಿಟತೆ ರ್ನನತ ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ವಿನಂತಿ 
ಮನಡತವುದ್ೆೇರ್ಂೆದರೆ, ವೊೇಲೂೆಾೇ ಕಂಪನ ಇದ್.ೆ ನನಗ್ ೆ ಅನಸತವುದ್ೆೇರ್ಂೆದರೆ, ಇದತ ಮನನಯ 
ಮತನಸಪ್ನಲಿಟ್ಟ ಮಿನಸೆರ್ಚಗೂ ಗ್ೂೆತಿುದ್ೆ. ಇವತ್ತು ಆ ವೊೇಲೂೆಾೇ ಕಂಪನಯವರಿಗೆ್ deferred 
payment of tax ನತು 1998ರಲಿಿ ಕ್ೊಟ್ಟೆದಾೇರಿ. 1998 ರಿಂದ ಸತಮನರತ 18 ವಷಾಗಳ ಕ್ನಲ 
deferred payment ಗೆ್ ನೇವು ಅವರಿಗೆ್ ಒಂದತ ಅವಕ್ನಶವನತು ಮನಡಿಕ್ೂೆಟ್ಟೆದಾೇರಿ. ಅದರ 
ಉದ್ೆಾೇಶವೇೆರ್ೆಂದರ ೆ to develop their industries in our State.  ಆದರೆ ಆ ಅವಧಿ 
ಮತಗಿದ ನಂತ್ರ ರೂ.1500 ಕ್ೊೇಟ್ಟಗಳನತು ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ವನಪಸತಸ ಕಟೆಬೆೇಕತ. ಆದರೆ 2018 ರಿಂದ 
ಇವತಿುನವರಗೆ್ ೆ ರೂ.1500 ಕ್ೊೇಟ್ಟಗಳನತು ನೇವು ವಸೂಲಿ ಮನಡತತಿುಲಿ. ನೇವು ಹನಗೆ್ಯೇ 
ಬಿಟತೆಬಿಟ್ಟೆದಾೇರಿ. ಅವರತ ಒಂದಲಿ ಒಂದತ ರಿೇತಿಯಲಿಿ ನಮಾ ಮೇಲ ೆಒತ್ುಡ ತ್ರತತಿುದ್ನಾರ.ೆ ಆ ಒತ್ುಡಕ್ೆೆ 
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ಸಕ್ನಾರ ಯನವ ರಿೇತಿ ಮಣಿಯತತ್ುದ್ೂೆೇ ಗ್ೂೆತಿುಲಿ. ಆದರೆ ಇವತಿುನ ದವಸ ಆ ಹಣವನತು ವನಪಸತಸ 
ತ್ೆಗೆ್ದತಕ್ೂೆಳುಿವುದಕ್ೆೆ ಅವಕ್ನಶ ಮನಡಿಕ್ೊಡತತಿುಲಿ.  

 ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್ಚ:- ಶ್ರೇ ಪಿ.ಆರ್ಚ.ರಮೇಶಚರವರೆೇ, ತ್ನವು co-operate ಮನಡಲೆೇಬೆೇಕತ. 
ಈಗ್ನಗಲೆೇ ಸಮಯ ಆಗಿದ್,ೆ ಈ ರಿೇತಿ ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ನು ಹೂೆೇದರೆ ಸದನ ನಡಸೆತವುದತ ಕಷೆ 
ಆಗತತ್ುದ್ೆ. 

 ಶ್ರೇ ಪಿ.ಆರ್ಚ.ರಮೇಶಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಒಂದತ ನಮಿಷ. ಬೆಂಗಳೂರತ ನಗರದ 
ಸಮಸೆಯ ಬಗೆ್ೆ ಮನತ್ರ್ನಡಬೆೇಕತ. 

 ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್ಚ:- ಶ್ರೇ ಪಿ.ಆರ್ಚ.ರಮೇಶಚ ರವರೆೇ, ರ್ನನತ ಬೆೇರಯೆವರಿಗ್ ೆಮನತ್ರ್ನಡಲತ 
ಅವಕ್ನಶ ಕ್ೊಡಬನರದ್ೇೆ? ನಮಗ್ೆ ಬೆೇರ ೆ ಬೆೇರ ೆ ಸಂದಭ್ಾಗಳಲಿಿ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕ್ೆೆ ಅವಕ್ನಶ 
ಸಿಗತತ್ುದ್ೆ.  

 ಶ್ರೇ ಪಿ.ಆರ್ಚ.ರಮೇಶಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಎರಡತ ನಮಿಷ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬಗೆ್ೆ 
ಹೆೇಳಬೆೇಕತ. 

 ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್ಚ:- ಶ್ರೇ ಪಿ.ಆರ್ಚ.ರಮೇಶಚ ರವರೆೇ, ಈಗ ಸಮಯ ಇಲಿ, ರ್ನನತ ನಮಗ್ೆ 
ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಸನಕಷತೆ ಸಮಯ ಕ್ೊಟ್ಟೆದ್ೆಾೇರ್ೆ. ಮನನಯ ಪರತ್ನಪಚ ಸಿಂಹ ರ್ನಯರ್ಚ.ಕ್ ೆರವರೆೇ ತ್ನವು 
ಮನತ್ರ್ನಡಿ. 

 ಶ್ರೇ ಪಿ.ಆರ್ಚ.ರಮೇಶಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ನೇವು ಅವರಿಗೆ್ ಅವಕ್ನಶ ಕ್ೊಟ್ಟೆದಾೇರಿ.  

  ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್ಚ:- ಮನನಯ ಪಿ.ಆರ್ಚ.ರಮೇಶಚ ರವರೇೆ, ಈಗ ರ್ನನತ ಅವರ ಹೆಸರನತು 
ಕರದೆದ್ೆಾೇರ್.ೆ ನೇವು ಈ ಪಿೇಠದ ಜೊತ್ೆ ದೂಷಣೆ ಮನಡಿದರೆ ಏನತ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಆಗತವುದಲಿ. ನೇವು 
ಹಠ ಮನಡಬೇೆಡಿ. ತ್ಮಾ ಎದತರತಗಡೆಯೇ ಸದನ ನಡಯೆತತಿುದ್.ೆ ದಯವಿಟತೆ ನೇವು ಬೆೇರ ೆ
ಸಂದಭ್ಾದಲಿಿ ಮನತ್ರ್ನಡಿ. 
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 ಶ್ರೇ ಪಿ.ಆರ್ಚ.ರಮೇಶಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈ ವಷಾ ಬಜೆಟಚನಲಿಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗ್ ೆ
ಸಕ್ನಾರ ರೂ.8,೬00 ಕ್ೂೆೇಟ್ಟಗಳನತು ಕ್ೊಟ್ಟೆದ್ೆ. ಕಳೆದ ವಷಾ ಸಕ್ನಾರ ರೂ.7795 ಕ್ೊೇಟ್ಟಗಳನತು 
ಕ್ೊಟ್ಟೆದ್ನಾರೆ. ಈ ಹಂದ್ ೆಕ್ೂೆಟೆಂಥ ಹಣದಂದ ಯನವನಯವ ಕ್ನಯಾಕರಮಗಳನಗಿದ್,ೆ ಆ ಹಣ ಎಲಿಿಗ್ೆ 
ಹೊೇಗಿದ್ ೆಎಂದತ ಗ್ೊತಿುಲಿ, ಅದರ ಬಗೆ್ೆ ಯನವುದೂ ಅಂಕ-ಅಂಶಗಳನತು ಕ್ೂೆಡತವುದ್ೇೆ ಇಲಿ. ಆದರೆ 
ಸಕ್ನಾರ ಈ ವಷಾ ರೂ.8600 ಕ್ೂೆೇಟ್ಟಗಳನತು ಹೂೆಸದ್ನಗಿ ಕ್ೊಡತತಿುದ್ನಾರ.ೆ ಇಲಿಿ 
ಏರ್ನಗತತ್ುದ್ೆಂದರ,ೆ KUIDFC ಯಿಂದ ತ್ೆಗೆ್ದತಕ್ೊಳಿತ್ಕೆಂಥ ಲೊೇನ್ಚ ಇರಬಹತದತ, ಪ್ನಲಿಕ್ಯೆಿಂದ 
ಶೆೇ.25 ರೂ.200 ಕ್ೂೆೇಟ್ಟಗಳನತು ತ್ೆಗೆ್ದತಕ್ೂೆಳುಿತಿುೇರಿ. ಇನತು ಮಿಕೆದತಾ ಸಕ್ನಾರದಂದ 
ಕ್ೊಡತ್ಕೆಂಥದತಾ. ಆದರೆ ಇಲಿಿ ಏರ್ನಗತತ್ುದ್ೆಂದರೆ, ನೇವು ರೂ.200 ಕ್ೂೆೇಟ್ಟಗಳನತು ಇಟತೆಕ್ೊಂಡತ 
ಟೆಂಡರ್ಚ ಕರದೆತ ಕ್ೊಟತೆಬಿಡತತಿುೇರಿ. ಆ ಟೆಂಡರ್ಚ ಕ್ೂೆಟೆಂಥ ಕ್ನಂಟನರಕೆರ್ಚ ಏನತ ಮನಡತತ್ನುರೆ್ಂದರೆ, 
ಬರಿೇ ರೂ.200 ಕ್ೂೆೇಟ್ಟಗಳು ಇರತ್ಕೆಂಥ ಹಣದಲಿಿ, ನೇವು ಸಂಪೂಣಾವನಗಿ ರೂ.8,000 
ಕ್ೊೇಟ್ಟಗಳಿಗ್ೆ ಟೆಂಡರ್ಚ ಕರಯೆತತ್ನುರೆ. ಅವನತ ಯನವನಗ ಮನಡತತ್ನುರೆ್ೂೇ ಏರೆ್ೂೇ ಗ್ೂೆತಿುಲಿ. ಆದರೆ 
ಆ ಒಂದತ ಸಿೆೇಂಗ್ ೆಹಣ ಬಿಡತಗಡೆ ಮನಡತ್ಕೆಂಥದತಾ KUIDFC ಯಿಂದ ಕ್ೂೆಡತ್ಕೆಂಥ ಲೊೇನ್ಚ 
ಮತ್ತು ಸಕ್ನಾರದಂದ ಕ್ೂೆಡತ್ಕೆಂಥ ಲೂೆೇನ್ಚ. ಅದನತು ಅದ್ೆಷತೆ ವಷಾ ಕ್ೊಡತತ್ನುರೂೆೇ ಗ್ೊತಿುಲಿ. 
ಆದರೆ ಈ ಒಂದತ ಹಣವನುಟತೆಕ್ೂೆಂಡತ ಟೆಂಡರ್ಚ ಕರಯೆತತ್ನುರೆ. ಹನಗ್ನಗಿ, ಬಂೆಗಳೂರಿನಲಿಿ storm 
water drains ಗೆ್ ರೂ.1500 ಕ್ೊೇಟ್ಟಗಳನತು ಕ್ೊಟ್ಟೆದ್ನಾರೆ. ರ್ನನತ ಬಿಬಿಎಂಪಿಯಲಿಿ ಮೇಯರ್ಚ 
ಇದ್ನಾಗ ರೂ.360 ಕ್ೊೇಟ್ಟಗಳು re-modelling of storm water drain ಎಷ್ಟ್ೆಮೇಟಚ 
ಆಯಿತ್ತ. ಅವೊತ್ತು ಅಷೆಕ್ೆೆ ಆಗಿತ್ತು. ನೇವು ನಮಚಾನಲಿಿ ಸೇೆರಿಸಿದ್ನಗ ರೂ. 900 ಕ್ೊೇಟ್ಟ 
ರೂಪ್ನಯಿಗಳನಯಿತ್ತ. ಇವತಿುನ ದವಸ ಆ 900 ಕ್ೊೇಟ್ಟಗಳಲಿಿ ಎಲನಿ ಮತಗಿದತ ಹೊೇಗಿದ್ೆ. ಅದರ 
ಜೊತ್ೆಗೆ್ ಈಗ ಮತ್ೆು ರೂ. 1500 ಕ್ೊೇಟ್ಟಗಳನತು ಕ್ೊಟ್ಟೆದ್ನಾರ.ೆ  

 ವೆೈಸ್ಚ ಚೆೇಮಾನ್ಚ:- ಮನನಯ ಪಿ.ಆರ್.ರಮೇಶಚ ರವರೆೇ, ತ್ನವು ಚಿಕೆ ಮಕೆಳಂತ್ ೆ ಹಟ 
ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಆಗತವುದಲಿ. ರ್ನವಲೆನಿ ಕತ್ಾವಯ ಮನಡಬೇೆಕಲಿವೆೇ. ತ್ನವು ಸಹಕರಿಸದದಾರೆ 
ಹೆೇಗ್ನಗತತ್ುದ್ೆ?  
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 ಶ್ರೇ ಪಿ.ಆರ್ಚ.ರಮೇಶಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಬೆಂಗಳೂರತ ಮಹನನಗರ ಪ್ನಲಿಕ್ಯೆಲಿಿ 
storm water drains ಗೆ್ ಸನಕಷತೆ ಹಣ ಖ್ಚತಾ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಸಕ್ನಾರ ಹೊರಟ್ಟದ್.ೆ ಆದರೆ 
ಇವತಿುಗೂ ಅಲಿಿ ಏನತ flood ಆಗತ್ಕೆಂಥದತಾ ನಂತಿಲಿ. ಹನಗ್ನಗಿ, ಬೆಂಗಳೂರತ ಮಹನನಗರ ಪ್ನಲಿಕ್ ೆ
ಜನ ಕಂದ್ನಯವನತು ಕಟತೆತಿುದ್ನಾರಯೆೇ ಹೊರತ್ತ, ಕರಮಬದಾವನದ ಯೇಜರ್ನಬದಾವನದ ಯನವುದ್ೆೇ 
ಕ್ನಯಾಕರಮಗಳು ನಡಯೆತತಿುಲಿ. ಆಮೇಲೆ ʻಪತಣಯ ಕ್ೊೇಟ್ಟʼ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದ್ನಾರ.ೆ  ಇವತಿುನ ದವಸ 
ನಮಾ ರನಜಯದಲಿಿ ಬಿೇಫಚ ಎಲೆಿಲಿಿಗ್ೆ ಹೂೆೇಗತತಿುದ್ೆಯಂದರೆ, . . 

  ವೆೈಸ್ಚ ಚೆೇಮಾನ್:- ಮನನಯ ಪಿ.ಆರ್ಚ.ರಮೇಶಚರವರೆೇ, ದಯವಿಟತೆ ಮನತ್ರ್ನಡಿದತಾ ಸನಕತ. 
ಮನನಯ ಪರತ್ನಪಚ ಸಿಂಹ ರ್ನಯರ್ಚ.ಕ್ ೆರವರತ ಮನತ್ರ್ನಡಿ. 

ಶ್ರೇ ಪಿ.ಆರ್ಚ.ರಮೇಶಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ಇರತವ ವಿಚನರವನತು 
ಹೆೇಳುತಿುದ್ೆಾೇರೆ್. ರ್ನನತ ʻಬಿೇಫಚ̓ ಎಂದತ ಹೇೆಳಿದ ತ್ಕ್ಷಣವೆೇ ಮನತ್ರ್ನಡಿದತಾ ಸನಕತ ಎಂದತ 
ಹೆೇಳುತಿುದಾೇರಿ. ಇವತಿುನ ದವಸ ಎಷತೆ ಒಳೊಿಳೆಿಯ ಗ್ೊೇವುಗಳನತು ಸನಯಿಸತತಿುದ್ನಾರೆ ಗ್ೊತ್ೆುೇ. ಆ 
ಗ್ೊೇವುಗಳನತು ಸನಯಿಸತ್ಕೆಂಥ ಜನರೇೆ ಬೆೇರ.ೆ ಮತಂಚೆ ಬೆೇರ ೆಜನ ಇದಾರತ.  

(ಗ್ೊಂದಲ) 

ವೆೈಸ್ಚ ಚೆೇಮಾನ್ಚ:- ಮನನಯ ಪಿ.ಆರ್ಚ.ರಮೇಶಚರವರೆೇ, ತ್ನವು ಸಕ್ನಾರದ ಜೊತ್ೆ 
ಗತದ್ನಾಡತವುದಕ್ೆೆ ತ್ತಂಬನ ಸಮಯ ಇದ್ೆ. You are capable of it.  ಮನನಯ ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ 
ರ್ನಯಕರೇೆ, ತ್ನವು ಮನತ್ರ್ನಡಬೆೇಕತ. 

(ಗ್ೊಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಪಿ.ಆರ್ಚ.ರಮೇಶಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಗ್ೊೇ ರಕ್ಷಣ ೆ ಮನಡತವುದತ 
ʻಪತಣಯಕ್ೊೇಟ್ಟʻ ಎಂದತ ಹೆೇಳುತ್ನುರ.ೆ ಆದರೆ ಪತಣಯ ಕ್ೊೇಟ್ಟ ಎಂದರೆ ಗ್ೊೇ ರಕ್ಷಣ ೆ ಅಲಿ. ಇಲಿಿ 
ಅವುಗಳನತು ಸನಯಿಸತ್ಕೆಂಥದ್ಾೆೇ ಒಂದತ ದ್ೂೆಡಾ ಕ್ನಯಾಕರಮಗತತಿುದ್ೆ. ಅದರ ಬಗೆ್ೆ ಹೆೇಳುತ್ೆುೇರ್ೆ. 
ನೇವು ಏಕ್ೆ ಸತಮಾರ್ ೆ. . . 
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ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್ಚ:- ಮನನಯ ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ ಈಗ ನಮಾ ರೆ್ರವಿಗ್ ೆಬರಬೆೇಕತ.  

ಶ್ರೇ ಪಿ.ಆರ್ಚ.ರಮೇಶಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅದಕ್ನೆಗಿ ದಯವಿಟತೆ ತ್ನವು 
ವಿಚನರಗಳನತು ತಿಳಿದತಕ್ೂೆಳಿಿ. ರ್ನನತ ಪತಣಯಕ್ೂೆೇಟ್ಟ ವಿಷಯದ ಬಗೆ್ೆ ಹೆೇಳುತಿುದ್ೆಾೇರ್ೆ.  

ವೆೈಸ್ಚ ಚೆೇಮಾನ್ಚ:- ಮನನಯ ಪಿ.ಆರ್ಚ.ರಮೇಶಚರವರೆೇ, ಒಂದತ ನಮಿಷ. ಈಗ ಪರತಿಯಬಬ 
ಸದಸಯರತ ಐದ್ೆೈದತ ನಮಿಷ ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ೆುೇರೆ್ಂದತ ಒಂದ್ೂೆಂದತ ಗಂಟೆ ಮನತ್ರ್ನಡಿದರೆ ಯನವ 
ರಿೇತಿ ಸಮಯ ಕ್ೂೆಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ ನೇವೆೇ ಹೆೇಳಿಬಿಡಿ. ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರನತಿರ 10 
ಗಂಟೆಯವರಗೆ್ ೆಸದನ ನಡಸೆಿದರೂ ರ್ನನತ ಕ್ೆೇಳುವುದಕ್ೆೆ ತ್ಯನರಿದ್ೆಾೇರ್ೆ.  

ಶ್ರೇ ಪಿ.ಆರ್ಚ.ರಮೇಶಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ನನಗ್ೆ ಸಮಯ ಕ್ೂೆಟ್ಟೆದಾರ ೆ ಇಷತೆ 
ಹೊತಿುಗ್ ೆನನು ಮನತ್ತಗಳು ಮತಗಿಯತತಿುತ್ತು.  

ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್ಚ:- ಮನನಯ ಪಿ.ಆರ್ಚ.ರಮೇಶಚರವರೆೇ, ನನಗ್ ೆಏನೂ ಅಭ್ಯಂತ್ರವಿಲಿ. ರ್ನನತ 
ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂೆಳುಿವುದಕ್ೆೆ ತ್ಯನರಿದ್ೆಾೇರ್ೆ. ನೇವು ಚಚಾೆ ಮನಡಿ, ಹೆೇಳಿ. ಈಗ ತ್ನವು ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆ 40 
ನಮಿಷಕ್ೆೆ ತ್ಮಾ ಭನಷಣ ಪ್ನರರಂಭಿಸಿದಾೇರಿ. ಅದರಲಿಿ ರ್ನನತ 10 ನಮಿಷಗಳು ಲೆಸ್ಚ ಮನಡಿದ್ೆಾೇರ್.ೆ 
ಇರ್ನಯವ ರಿೇತಿ ಮನಡಬೇೆಕತ ಹೆೇಳಿ. 

ಶ್ರೇ ಪಿ.ಆರ್ಚ.ರಮೇಶಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಒಂದತ ನಮಿಷ. ಇವತಿುನ ದವಸ ನಮಾ 
ರನಜಯದಲಿಿ ಗ್ೊೇ ಮನಂಸ ಮನರನಟ ಮನಡತವುದತ ಹನಗೂ ಗ್ೂೆೇ ಹತ್ೆಯ ಮನಡತವುದನತು ನಷ್ೆೇಧ 
ಮನಡಿದ್ೆಾೇವ.ೆ ಆದರೆ ಗ್ೊೇ ಮನಂಸ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲೆಿೇ ಜನರಿಗ್ ೆಸಲಿೇಸನಗಿ ಸಿಗತತಿುದ್ೆ ಅಲಿವೆೇ?  

(ಮತಂದತ) 
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(435)17.3.2022/5.20/ಎಂ.ಎಂ-ಎಂ.ಡಿ                  (ವೆೈಸ್ಚ ಚೆೇಮಾನ್ಚ ಉಪಸಿಥತಿ) 

ಶ್ರೇ ಪಿ.ಆರ್. ರಮೇಶಚ (ಮತಂದತ):-  

ಆದರೆ ಎಲಿಿಂದ ಬರತತಿುದ್ೆ ಎಂಬತದತ ಗ್ೂೆತಿುಲಿ.  ಅದತ ಒಳೆಿಯ ಟೆಂಡರ್ಚ ಇದ್ೆ, ಅಂದರೆ 
ಬಲಿತಿರತವುದಲಿ. ತಿಂದವರತ ಹೆೇಳುತ್ನುರೆ. ಇವತ್ತು ಗ್ೊೇವನಗೆ್ ಪರತಿ ದನ 2,000 ಕ್ೆ.ಜಿ. ಗ್ೊೇ 
ಮನಂಸಹೊೇಗತತಿುದ್ೆ. ಕ್ೆೇರಳ ರನಜಯಕ್ೆೆ 1,000 ಕ್.ೆಜಿ; ಅದತ ಎಲಿಿಂದ ಹೂೆೇಗತತಿುದ್ೆ? ಯನರತ 
ಸನಯಿಸತತಿುದ್ನಾರ ೆಎಂಬತದತ ನನಗ್ ೆಅಥಾವನಗತತಿುಲಿ.  

ವೆೈಸ್ಚ ಚೆೇಮಾನ್:- ಏನತ ಮನಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ ಹೆೇಳಿ. ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ಏನತ ಕಣತಣ ತ್ೆರೆಯಬೆೇಕತ 
ಅದನತು ಹೆೇಳಿ.  

ಶ್ರೇ ಪಿ.ಆರ್. ರಮೇಶ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಗ್ೊೇವಿನ ಹೆಸರಿನಲಿಿ ಮತ್ವನತು 
ಪಡಯೆತತ್ನುರೆ. ಪತಣಯಕ್ೂೆೇಟ್ಟಗ್ೆ ಕ್ನಯಾಕರಮವನತು ರೂಪಿಸತತಿುೇರಿ. ಆದರೆ ಗ್ೊೇ ಹತ್ೆಯ ಮನತ್ರ ಅಷ್ೆೆೇ 
ಆಗತತಿುದ್ೆ. ತಿನತುವವರತ ಅಷ್ೆೆೇ ಆಗತತಿುದ್ನಾರ.ೆ ಗ್ೂೆೇ ಮನಂಸ ಎಲಿಿಂದ ಬರತತಿುದ್ೆ? ಆಕ್ನಶದಂದ 
ಬಿೇಳುತಿುದ್ೆಯೇ? ಇದನತು ತ್ಡಯೆತತಿುರತವವರತ ಕ್ೆಲವರತ ಮನತ್ರ. 

ವೆೈಸ್ಚ ಚೆೇಮಾನ್:- ಮನನಯ ರಮೇಶಚರವರೆೇ, ಇದನತು ಹೆೇಳಲತ ಇರ್ೂೆುಂದತ ಸಂದಭ್ಾವನತು 
ತ್ೆಗೆ್ದತಕ್ೂೆಳಿಿ. ಮನನಯ ಪರತ್ನಪಸಿಂಹ ರ್ನಯಕರೇೆ, ತ್ನವು ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುೇರೊೇ ಅಥವನ 
ಬೆೇರಯೆವರನತು ಕರಯೆಲೆೇ? 

ಶ್ರೇ ಪಿ.ಆರ್. ರಮೇಶ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಒಂದ್ೇೆ ನಮಿಷ ಇದತ ತ್ತಂಬನ 
ಸಿಂಪಲ್. ಇವತ್ತು ಇದನತು ತ್ಡಯೆತತಿುದಾವರತ ಇರೆ್ೂುಂದತ section ಆಗಿದ್ನಾರ.ೆ ಮೇಲಾಗಾದ 
section ನಲಿಿ ಕಡಿಯತತಿುದ್ನಾರ.ೆ  

ವೆೈಸ್ಚ ಚೆೇಮಾನ್:- ಮನನಯ ರಮೇಶಚರವರೆೇ, ಆಯಿತ್ತ. ಮನನಯ ಪರತ್ನಪಸಿಂಹ ರ್ನಯಕರೇೆ, 
ಮನತ್ರ್ನಡಿ. 
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ಶ್ರೇ ಪರತ್ನಪಸಿಂಹ ರ್ನಯರ್.ಕ್ೆ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, . . . 

ಶ್ರೇ ಪಿ.ಆರ್. ರಮೇಶ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಒಂದ್ೇೆ ನಮಿಷದಲಿಿ 
ಮತಗಿಸಿಬಿಡತತ್ೆುೇರೆ್.  

ವೆೈಸ್ಚ ಚೆೇಮಾನ್:- ಮನನಯ ರಮೇಶಚರವರೆೇ, ತ್ನವು ಚೆರ್ನುಗಿ ಮನತ್ರ್ನಡಿದಾೇರಿ. ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ 
ಬೆೇಕ್ನದಷತೆ ಸಮಯ ಸಿಗತತ್ುದ್ೆ.  ಕ್ೂೆರೆ್ಯಲಿಿ ನೇವು ಡಿಬೇೆಟಚ ಹತಟ್ಟೆ ಹನಕದರ ೆರ್ನನತ ಸಮಯ 
ಹೊಂದ್ನಣಿಕ್ ೆಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಆಗತವುದಲಿ. ಈಗ ಮನನಯ ಪರತ್ನಪಸಿಂಹ ರ್ನಯಕರನತು ಕರದೆದ್ೆಾೇರ್ೆ. 

ಶ್ರೇ ಪಿ.ಆರ್. ರಮೇಶ:- ಇದತ ಕನುಡಿಯಳಗಿನ ಗಂಟತ ರಿೇತಿ ಇದ್ೆ. ರ್ನವು ಕನುಡಿಯಲೆಿೇ 
ರೆ್ೂೇಡಿಕ್ೂೆಂಡತ ಹೂೆೇಗಬೇೆಕತ. ಈಗಿನ ಬಜೆಟಚನಲಿಿ ಹಂದತಳಿದವರಿಗೆ್ ರೂ. 800 ಕ್ೊೇಟ್ಟ ಹಣವನತು 
ಕ್ೊಟ್ಟೆದ್ಾೆೇವೆ ಎಂದತ ಓದತತ್ನುರ.ೆ  ಅಲಿಿ ರೆ್ೂೇಡಿದರ ೆ100 ಕ್ೊೇಟ್ಟ ರೂಪ್ನಯಿಯೂ ಇಲಿ.  

ವೆೈಸ್ಚ ಚೆೇಮಾನ್:- ಸದಸಯರ ಹೆಸರತ ಕರದೆ್ನಗ ಮನತ್ರ್ನಡದದಾರೆ ರ್ನವು ಏನೂ 
ಮನಡತವುದಕ್ನೆಗತವುದಲಿ. (ಗ್ೊಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಪರತ್ನಪಸಿಂಹ ರ್ನಯರ್ಚ. ಕ್:ೆ-  ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, . . . 

ವೆೈಸ್ಚ ಚೆೇಮಾನ್:- ನೇವು ಮನತ್ರ್ನಡಬೆೇಕತ. ಇದ್ೇೆ ಪರಜನಪರಭ್ತತ್ಾ. (ಗ್ೊಂದಲ) ಹೇಗ್ನದರೆ 
ನೇವು ಕಳೆದತ ಹೂೆೇಗತತಿುೇರಿ. (ಗ್ೊಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಪರತ್ನಪಸಿಂಹ ರ್ನಯರ್ಚ. ಕ್ೆ(ವಿಧನನಸಭನ ಕ್ಷೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ನನಗ್ ೆ
ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕ್ೆೆ ಬರತವುದಲಿ. ಇರ್ೂೆುಬಬರತ ಆ ರಿೇತಿ ಉಚಛ ಸಾರದಲಿಿ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುರತವನಗ ರ್ನನತ 
ಮನತ್ರ್ನಡತವಂತ್ಹ ಉದ್ೆಾೇಶ ಏನತ? ಅವಕ್ನಶಕ್ನೆಗಿ ಧನಯವನದಗಳು. ಒಮೊಾಮಾ ನನಗ್ ೆಕ್ನಣತತಿುದ್ೆ, 
ಎಲಿರೂ ಮನತ್ರ್ನಡತವನಗ ರ್ನನತ ಮನತ್ರ್ನಡಿದರೆ ಮನತ್ರ ನನಗ್ ೆ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕ್ೆೆ ಅವಕ್ನಶ 
ಸಿಗತವುದತ ಎಂದತ ಹೇೆಳುವಂತ್ಹ ರಿೇತಿಯಲಿಿ ಈ ಸದನ ನನಗ್ ೆಅನತಭ್ವ ಕ್ೊಡತತಿುದ್ೆ.  ಎಷ್ೊೆೇ 
ಬನರಿ ನನು ಹೆಸರನತು ಕರಯೆತತ್ನುರೆ. ಕರದೆ ಮೇಲ ೆಬೆೇರ ೆಬೆೇರ ೆಕ್ನರಣಗಳಿಗ್ೆ; ನನಗ್ ೆಕ್ೊಟೆಂತ್ಹ 
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ಸಮಯದಲಿಿ ರ್ನನತ ಕ್ನನೂನತ ಸಚಿವರಿದ್ನಾರೆ ಎನತುವ ಕ್ನರಣಕ್ೊೆೇಸೆರ ಹೆೇಳುತಿುಲಿ. ಇಲಿಿ ಆ ರಿೇತಿ 
ಮನತ್ರ್ನಡತವ ತ್ತಂಬನ ಸದಸಯರತ ಸದನದಲಿಿ ಇದ್ನಾರ.ೆ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ರೆ್ೇರವನಗಿ ಪರಸನುಪ ಮನಡಿ 
ಅದರೆ್ುೇ ಮನತ್ರ್ನಡತವಂತ್ಹ ತ್ತಂಬನ ಹರಿಯರತ ಈ ಸಭೆಯಲಿಿ ಇದ್ನಾರೆ. ವಿಷಯವರೆ್ುೇ ರೆ್ೇರವನಗಿ 
ಮನತ್ರ್ನಡಿದರೆ ಬಹತಶಃ ಎಲಿರಿಗೂ ಇಲಿಿ ಅವಕ್ನಶ ಸಿಗತತ್ುದ್ೆ.  ಆದರೆ ಎಲೂೆಿೇ ಒಂದತ ಕಡ ೆಬೆೇರೆ 
ಬೆೇರ ೆ ವಿಷಯಗಳು ಹಚೆನಚಗಿ ಚಚಾೆಯನಗತತಿುರತವುದರಿಂದ ಯನವ ವಿಷಯ ಇಲಿಿ ಹೆಚತಚ 
ಚಚೆಾಯನಗಬೆೇಕ್ೊೇ ಅದತ ಬಿಟತೆ ಬೇೆರ ೆ ಎಲಿ ವಿಷಯವೂ ಚಚೆಾಯನಗತತ್ುದ್ ೆ ಎನತುವುದತ ನನು 
ಭನವರೆ್.  ರ್ನನತ ಈಗ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುರತವುದತ ಕೂಡ ಬಜೆಟಚನಂದ ಹೂೆರಗಿನ ವಿಷವೆೇ ಆಗಿದಾರೂ 
ರ್ನನತ ಒಂದತ ಶನಲೆಯ ವಿದ್ನಯಥಿಾಯ ಹನಗೆ್ ಅಥವನ ಶನಲೆಯಲಿಿಯೂ ರ್ನನತ ಹೇಗ್ೆ ಕತಳಿತ್ತ 
ಕ್ೆೇಳಿರಲಿಕೆಲಿ. ಆದರೆ ಇಲಿಿ ಮನತ್ರ್ನಡಿದ ಎಲನಿ ಹರಿಯರನತು ಮತ್ತು ಎಲನಿ ಸದಸಯರ ಮನತ್ತಗಳನತು 
ರ್ನನತ ಕತಳಿತ್ತ ಕ್ೆೇಳಿದ್ೆಾೇರ್ೆ. ನನು ಮನತ್ನೂು ಸಹ ನೇವು ಕ್ೆೇಳಬೆೇಕ್ೆಂಬ ವಿನಂತಿಯನತು ಮನಡತತ್ನು, 
ಇನೂು ಯನರನದರೂ ಮನತ್ರ್ನಡತವವರಿದಾರೆ ಮನನಯ ಅರಳಿಯವರೇೆ, ನಮಾ ಮನತ್ನೂು . . . 

ವೆೈಸ್ಚ ಚೆೇಮಾನ್:- ಮನನಯ ಪರತ್ನಪಚಸಿಂಹ ರ್ನಯಕರೇೆ, ತ್ನವು ಮನತ್ರ್ನಡಿ.  ತ್ಮಾ 
ಸಮಯ ವೆೇಸ್ೆಚ ಆಗತತಿುದ್ೆ. ದಯವಿಟತೆ ಮನತ್ರ್ನಡಿ.  

ಶ್ರೇ ಪರತ್ನಪಸಿಂಹ ರ್ನಯರ್ಚ.ಕ್:ೆ- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅದಕ್ೆೆೇ ರ್ನನತ ಹೆೇಳಿದತಾ.  
ರ್ನನತ ಮನತ್ರ್ನಡತವ ಶೆೈಲಿ ಇದ್ೆೇ ಆಗಿದ್.ೆ  ಹನಗ್ನಗಿ ರ್ನನತ ರೆ್ೇರವನಗಿ ವಿಷಯಕ್ೆೆ ಬರತವುದಲಿ.  
ನೇವು ಕ್ೂೆಟೆ 15-20 ನಮಿಷ ಏನದ್,ೆ ನೇವು ಎಷತೆ ಸಮಯವೆಂದತ ಹೆೇಳಿ, ಆ ಸಮಯ; 

ವೆೈಸ್ಚ ಚೆೇಮಾನ್:- ಪರತಿ ಸದಸಯರಿಗೆ್ 20 ನಮಿಷ ಅವಕ್ನಶ ಇದ್ೆ.  ಅದನತು ಗ್ೌರವಿಸಿದರ ೆ
ಸಂತ್ೂೆೇಷ ಪಡತತ್ೆುೇರ್ೆ.   

ಶ್ರೇ ಪರತ್ನಪಸಿಂಹ ರ್ನಯರ್ಚ.ಕ್:ೆ- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 20 ನಮಿಷದ ನಂತ್ರ ರ್ನನತ 
ಒಂದತ ಸಕೆ್ೆಂಡಚ ಕೂಡ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಲಿ.  ರ್ನನತ ಎಲಿಿ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುರತತ್ೆುೇರೆ್, ಅಲೆಿೇ ನನು 
ಮನತ್ನತು ನಲಿಿಸತತ್ೆುೇರ್ೆ.  ನೇವು ಐದತ ನಮಿಷ ಮೊದಲತ ಒಮಾ ಬಲೆ್ಚ ಹೊಡೆದರೆ ರ್ನನತ 
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ನಲಿಿಸತತ್ೆುೇರ್.ೆ  ಆದರೆ ಏನತ ಮನತ್ರ್ನಡಬೆೇಕ್ೆಂದತ ಹೆೇಳುವಂತ್ಹದತಾ ನನು ಮನಸಿಸಗ್ೆ ಬಂದ 
ಕಳಕಳಿಯ ಭನವರೆ್ಯನತು ರ್ನನತ ಮನತ್ರ್ನಡಲೆೇಬೇೆಕತ.  

ವೆೈಸ್ಚ ಚೆೇಮಾನ್:- ಎರಡತ ನಮಿಷವನತು ನೇವು ಪರಸನುವರೆ್ಗ್ೆ ತ್ೆಗೆ್ದತಕ್ೂೆಂಡರ ೆ ವೆೇಸ್ೆಚ 
ಆಯಿತ್ತ ಇನತು ನಮಾ ಸಮಯ 18 ನಮಿಷವಿದ್ೆ.  

ಶ್ರೇ ಪರತ್ನಪಸಿಂಹ ರ್ನಯರ್ಚ.ಕ್:ೆ- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇಡಿೇ 20 ನಮಿಷವೂ 
ಪರಸನುವರೆ್ಯಲಿಿಯೇ ಹೊೇದರೂ ನನಗ್ೆೇನತ ಬೇೆಸರವಿಲಿ.  ಆದರೆ ಪರಶೆು ಏರೆ್ಂದತ ಕ್ೆೇಳಿದರ ೆ ನನು 
ಕಳಕಳಿಯನತು ರ್ನನತ ವಯಕುಪಡಿಸತತಿುದ್ೆಾೇರ್.ೆ  ರ್ನನತ ಸದನಕ್ೆೆ ಬಂದತ ಒಂದೂವರ ೆವಷಾವನಯಿತ್ತ. 
ನನು ಅನತಭ್ವವನತು ಈ ಸದನದ ಜೊತ್ೆ ಹಂಚಿಕ್ೂೆಳುಿವುದಕ್ೆೆ ಇದ್ೊಂದತ ಅವಕ್ನಶವೆಂದತ ರ್ನನತ 
ತಿಳಿದತಕ್ೂೆಳುಿತ್ೆುೇರೆ್.  ಈ ರಿೇತಿ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕ್ೆೆ ಸದಸಯರಿಗೆ್ ಅವಕ್ನಶ ಸಿಗತವುದತ ವಷಾದಲಿಿ 
ಎರಡತ ಬನರಿ ಎಂದತ ಹರಿಯರತ ಹೆೇಳುವುದನತು ಕ್ೆೇಳಿದ್ೆಾೇರ್ೆ. ಮೊದಲರೆ್ಯದ್ನಗಿ ರನಜಯಪ್ನಲರ 
ಭನಷಣದ ವಂದರ್ನ ನಣಾಯದ ಸಂದಭ್ಾದಲಿಿ.  ದ್ೇೆವರ ದಯಯಲಿಿ ನನಗದತ ಸಿಗಲಿಲಿ.  ಅದತ 
ಹೊೇಯಿತ್ತ.  ಅದತ ಇನತು ಸಿಗತವುದತ ಬರತವ ವಷಾ, ಬಹತಶಃ ರ್ನನದಾರ.ೆ ರ್ನನತ ಇರತತ್ೆುೇರ್ೆ.  
ಏಕ್ೆಂದರ ೆತ್ತಂಬನ ಕಡೆ ವಯಕುಪಡಿಸತವನಗ ಕ್ಲೆವರತ ಹೆೇಳುತ್ನುರೆ ರನಜಿೇರ್ನಮ ಅಥವನ ರ್ನನತ ಆ 
ರಿೇತಿಯಲಿಿ ಮನಡತವುದಲಿ. ದ್ೆೇವರ ದಯಯಲಿಿರತವ ಯನವುದ್ೊೇ ಒಂದತ ಭನಗಯದಲಿಿ ಈ ಸಭೆಯ 
ಸದಸಯರ್ನಗಿ ಜನಸನಮನನಯರ ಸಮಸೆಯಯ ಬಗೆ್ೆ ಮತ್ತು ರನಜಯದ ಅಭಿವೃದಧಯ ದೃಷ್ಟ್ೆಯಿಂದ 
ಮನಡತವಂತ್ಹ ಒಂದತ ಅವಕ್ನಶ ಸಿಕೆದ್.ೆ  ನನು ಕಳಕಳಿ ಏರೆ್ಂದತ ಕ್ೆೇಳಿದರೆ, ಈ ಸಭೆಯತ ಒಳೆಿಯ 
ರಿೇತಿಯಲಿಿ ವಿದಾತಚಪೂಣಾ; ರ್ನವು ಹೇೆಳುವನಗ ದ್ೊಡಾ ದ್ೊಡಾ ಶಬಧಗಳನತು ಉಪಯೇಗ 
ಮನಡತತ್ೆುೇವ.ೆ ಅನತಭ್ವ ಮಂಟಪ, ಚಿಂತ್ಕರ ಮಂಟಪ, ಮನತಿನ ಮಂಟಪ, ಹರಿಯರ ಚನವಡಿ 
ಎಂದ್ಲೆನಿ ಹೆೇಳುತ್ನುರೆ.  ಇದನತು ರ್ನನತ ಟ್ಟೇಕ್ೆ ಮನಡತವಂತ್ಹದಾಲಿ.  ಎಲೊಿೇ ಒಂದತ ಕಡ ೆಇದರ 
ಬಗೆ್ೆ ಎಲಿರೂ ಒಟನೆಗಿ ಆಲೊೇಚರೆ್ ಮನಡಬೇೆಕತ.  ಇದನತು ಹರಿಕಥೆ ಅಥವನ ಸತ್ಸಂಗ ಎಂದತ 
ತಿಳಿದತಕ್ೂೆಂಡರೆ ರ್ನರೆ್ೇನತ ಅದರ ಬಗೆ್ೆ ಬೆೇಸರ ಮನಡಿಕ್ೊಳುಿವುದಲಿ.  ಏಕ್ೆಂದರೆ, ಇದತ ನನು 
ಮನಸಿಸಗ್ೆ ಕ್ನಣತತಿುದ್ೆ.  ʻಭ್ಗವದೆೇತ್ೆ̓ ಯಲಿಿ ಮನತ್ತ ಹೆೇಗಿರಬೆೇಕತ ಎಂದತ ಹೇೆಳುವುದರ ಬಗ್ೆೆ ಶ್ರೇ 
ಕೃಷಣನ ಒಂದತ ಮನತಿದ್ೆ.ಚ“ಅನತದ್ೆಾೇಗಕರಂ ವನಕಯಂ ಸತ್ಯಂ ಪಿರಯಹತ್ಂ ಚ ಯತಚ| 
ಸನಾಧನಯಯನಭ್ಯಸನಂ ಚೆೈವ ವನಙ್ಾಯಂ ತ್ಪ ಉಚಯತ್ೇೆ||” 
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ಬಹತಶಃ ಎಷ್ೊೆೇ ಬನರಿ ಇಲಿಿ ಚಚೆಾಯನಗತವನಗ ಉದ್ೆಾೇಗದ ಕ್ನರಣಕ್ೊೆೇಸೆರವೆೇ ಅಥವನ ಬೆೇರ ೆಬೆೇರ ೆ
ರಿೇತಿಯಲಿಿ ಸತ್ಯವಲಿದ ರಿೇತಿಯಲಿಿ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದರಿಂದ್ನಗಿ ಈ ರಿೇತಿಯ ಮನತ್ತಗಳು ಬರತತ್ುವೆ.  
ನಮಾ ಮನತ್ತ ಇರ್ೂೆುಬಬರಿಗ್ ೆ ಉದ್ೆಾೇಗ ಉಂಟತ ಮನಡಬನರದತ, ಸತ್ಯವನಗಿರಬೆೇಕತ, 
ಪಿರಯವನಗಿರಬೆೇಕತ, ಹತ್ವನಗಿರಬೇೆಕತ ಮತ್ತು ಸನಾಧನಯಯ ಮತ್ತು ಅಭನಯಸದಂದ ಕೂಡಿರಬೆೇಕತ 
ಎಂದತ ಹೆೇಳುತ್ನುರೆ.  ನನಗ್ ೆಗ್ೊತಿುದ್ೆ. ಇಷತೆ ದ್ೊಡಾ ಸಭೆಯಲಿಿ ಇದನತು ಮನತ್ರ್ನಡಬೆೇಕ್ೆೇ? ಇಲಿಿ 
ಬಂದವರಲೆಿರಿಗೂ ಅದನತು ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕ್ೆೆ ಗ್ೂೆತಿುಲಿವೆೇ? ಖ್ಂಡಿತ್ವನಗಿ ಗ್ೊತಿುದ್ೆ.  ಆದರೆ ಇಲಿಿ 
ಅದತ ಆಗತತಿುದ್ೆ ಎಂದತ ಹೆೇಳುವ ಪರಶೆುಯನತು ಆತ್ಾಸನಕ್ಷಿಗೆ್ ಮನಡಿಕ್ೂೆಳಿಿ ಎಂದತ ಹೆೇಳುತ್ನು, ರ್ನನತ 
ಎರಡತ ವಿಷಯಗಳ ಬಗೆ್ೆ; ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ ಭನರತಿ ಶೆಟ್ಟೆಯವರತ ಏನತ ಮನತ್ರ್ನಡಿದ್ನಾರೆ, ಅವರ 
ಅಣಣ ಮತ್ತು ರ್ನನತ ಒಂದ್ೇೆ ಶನಲೆಯಲಿಿ ಕಲಿತ್ವರತ.  ಇಲಿಿ ಎರಡತ ವಿಷಯಗಳ ಬಗೆ್ೆ ಬಜೆಟಚನಂದ 
ಹೊರಗ್ ೆ ಹೊೇಗತತಿುದ್ಾೆೇರೆ್.  ಎಲಿರೂ ಕೂಡ ಕ್ನಂಗ್ೆರಸ್ಚ ಪಕ್ಷದ ಮಿತ್ರರತ ಇರಬಹತದತ, ಅವರವರ 
ಸನಧರೆ್ಗಳನತು ಹೆೇಳಿದರತ.  

ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗ್ೌಡ:- ಮನನಯ ಸಚಿವರನದ ಎಂ.ಟ್ಟ.ಬಿ. ರ್ನಗರನಜತ ರವರತ ಬೆೇಸರ 
ಮನಡಿಕ್ೊಂಡತ ಹೂೆೇಗತತಿುದ್ನಾರೆ. 

ವೆೈಸ್ಚ ಚೆೇಮಾನ್:- ಮನನಯ ಪರತ್ನಪಚ ಸಿಂಹ ರ್ನಯಕರೇೆ, ತ್ನವು ಅಜತಾನ ಗತರಿ ಇಟೆ ಹನಗ್ ೆ
ಬರಿೇ ಇಲಿಿ ಮನತ್ರ ಮನತ್ರ್ನಡಬೆೇಕತ.  ನಮಾ ಸಮಯ ಮತಖ್ಯವಲಿ, ಇಲಿಿ ಮನತ್ರ್ನಡಿ. 

ಶ್ರೇ ಪರತ್ನಪಸಿಂಹ ರ್ನಯರ್ಚ.ಕ್:ೆ- ರ್ನನತ ಇಷತೆ ಮನತ್ರ್ನಡಿದರೂ ಮನನಯ ಮರಿತಿಬಬೆೇಗ್ೌಡರತ 
ಕತಳಿತಿರತವುದಕ್ೆೆ ಸಂತ್ೂೆೇಷ ಇದ್ೆ.  

ವೆೈಸ್ಚ ಚೆೇಮಾನ್:- ಅವರಿಗ್ ೆ ನಮಾನತು ಲಕ್ಷಯ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಆಗಬನರದತ.  ಆ ರಿೇತಿ 
ಮನತ್ರ್ನಡಿ. ಮನನಯ ಮರಿತಿಬಬೆೇಗ್ೌಡರೆೇ, ಸತಮಾನರಿ.  ಎಷತೆ ಬೆೇಸರ ಮನಡಿಕ್ೊಂಡಿದ್ನಾರೆ ರೆ್ೂೇಡಿ. 

ಶ್ರೇ ಪರತ್ನಪಸಿಂಹ ರ್ನಯರ್ಚ.ಕ್:ೆ- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಸನಾತ್ಂತ್ರಯದ ಅಮೃತ್ 
ಮಹೊೇತ್ಸವದ ವಷ್ನಾಚರಣೆಯ ಸಂದಭ್ಾದಲಿಿ ಸರ್ನಾನಯ ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಯವರನದ ಬಸವರನಜ 



219 

                                                                                                                                                  ವಿಪ/17-03-2022   
“ wzÀÄÝ¥ÀrAiÀiÁUÀzÀ ¥Àæw/unedited copy/£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ¼À°è CxÀªÁ ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉUÁV G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀPÀÆqÀzÀÄ 

__________________________________________________________________________________ 

ಬೊಮನಾಯಿಯವರತ ಕ್ೂೆೇವಿಡ-19ನ ಸಂಕಷೆದಂದ ಹೊರ ಬರತತಿುರತವ ಆಥಿಾಕತ್ಯೆ 
ಇತಿಮಿತಿಯಳಗ್ೆ ರನಜಯದ ಸವಾತ್ೊೇಮತಖ್ ಸತಸಿಥರ ಅಭಿವೃದಧಯ ಕಡಗೆ್ ೆ ಕ್ೊಂಡತಹೂೆೇಗತವ 
ಪ್ನರಮನಣಿಕ ಪರಯತ್ುವನತು ಮನಡಿದ್ನಾರ ೆ ಎಂದತ ಹೆೇಳುವಂತ್ಹದಾನತು ರ್ನನತ ಒಪಿಪಕ್ೊಳುಿತ್ನು ನನು 
ಸಕ್ನಾರವನತು ರ್ನನತ ಅಭಿನಂದಸತತ್ೆುೇರೆ್.  ಅವರದೂ ಚೂೆಚಚಲ ಭನಷಣ.  ವಿರೂೆೇಧಪಕ್ಷದ 
ರ್ನಯಕರನದ ಮನನಯ ಹರಿಪರಸನದಚರವರತ ಈ ಚಚೆಾಯ ಪ್ನರರಂಭ್ವನತು ಮನಡಿರತವಂತ್ಹವರತ.  
ಅವರತ ಪರತಿಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರನಗಿ ಆಯವಯಯದ ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೂ ಚೂೆಚಚಲ ಭನಷಣ ಎಂದತ ರ್ನನತ 
ತಿಳಿದತಕ್ೂೆಳುಿತ್ೆುೇರ್ೆ.  ಅವರತ ‘Opening Batsman’ಚ ರನಷ್ಟ್ರೇಯ ತ್ಂಡದಲಿಿ ಆಡಿದವರತ ಇಲಿಿ 
ರನಜಯದ ಪರತಿಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರನಗಿ ಚಚೆಾಯವನತು ಪ್ನರರಂಭ್ ಮನಡಿದ್ನಾರ.ೆ  ಆದರೆ ಪತನಃ ರ್ನನತ 
ಹೆೇಳುತ್ುೆೇರೆ್, ನನು ಮನತ್ನತು ಮತಂದತವರೆಸತವ ಮೊದಲತ ಬಜೆಟಚ ಬಗ್ೆೆ ಮನತ್ರ್ನಡಬೆೇಕತ ಎಂಬ 
ಆಸ ೆ ಆಕ್ನಂಕ್ಷೆ ನನಗಿದಾರೂ ಕೂಡ ರ್ನರೆ್ೂಬಬ ಸಂಘಟರ್ಯೆಿಂದ ಬಂದಂತ್ಹವನತ.  ಯನವ 
ರಿೇತಿಯಲಿಿ ನನು ಮಿತ್ರರತ ಕ್ನಂಗ್ೆರಸ್ಚನಲಿಿ ಸಣಣವರಿದ್ನಾಗಲೆೇ ಬೆಳದೆತ ಕ್ನಂಗ್ರೆಸ್ಚನ ಜೊತ್ೆ ಜೊತ್ೆಗೆ್ೇ 
ಬೆಳೆದದ್ನಾರೂೆೇ ರ್ನನತ ಕೂಡ ರನಷ್ಟ್ರೇಯ ಸಾಯಂ ಸೇೆವಕ ಸಂಘ, ಜನಸಂಘದ ಕ್ನಲದಂದ ಅದರ 
ಜೊತ್ೆ ಜೊತ್ೆಗೆ್ೇ ಬಳೆೆದತ ಬಂದಂತ್ಹವನತ. 

(ಮತಂದತ) 

(436) 17-03-2022 KH/MD  5-30            (ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇರ್ಚಮನ್ಚರವರ ಉಪಸಿಥತಿ) 

ಶ್ರೇ ಪರತ್ನಪಚ ಸಿಂಹ ರ್ನಯರ್ಚ ಕ್.ೆ (ಮತಂದತ):-  

ನನಗ್ ೆಎಲೊಿೇ ಒಂದತ ಕಡ ೆಇದನತು ಯನರನದರೂ ಕ್ೆೇಳಲಿ, ಬಿಡಲಿ, ಯನರನದರೂ ಒಪಪಲಿ, ಬಿಡಲಿ. 
ಕನಷಠಪಕ್ಷ ನನು ಪಕ್ಷ ಮತ್ತು ಸಂಘಟರ್ ೆಯನವುದನತು represent ಮನಡತತ್ುದ್ೆ ಎನತುವಂತ್ಹದತಾ 
ದ್ನಖ್ಲೆಗ್ ೆಹೊೇಗಬೆೇಕ್ೆನತುವ ಆಶಯದ ಜೊತ್ೆಗೆ್ ರ್ನನತ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದ್ೆಾೇರೆ್. ರನಷ್ಟ್ರೇಯ ಸಾಯಂ 
ಸೇೆವಕ ಸಂಘಕ್ೆೆ ಮೊದಲ ಬನರಿ ನಷ್ೆೇಧ ಬಿದ್ನಾಗ ಆಗಿನಂದ ನನು ಕತಟತಂಬ ಈ ಸಂಘಟರ್ಯೆ 
ಜೊತ್ೆಗೆ್ ಇದತಾ ಹೊೇರನಟವನತು ಮನಡಿದ್.ೆ ಗ್ೂೆೇವನದ ಚಳುವಳಿ ಇರಬಹತದತ, ಅದರ ನಂತ್ರ 
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ಬನಂಗ್ನಿ ವಿಮೊೇಚರ್ನ ಚಳುವಳಿಯ ಸಂದಭ್ಾದಲಿಿರಬಹತದತ, ತ್ತತ್ತಾ ಪರಿಸಿಥತಿಯ 
ಸಂದಭ್ಾದಲಿಿರಬಹತದತ, ಕ್ನಶ್ೀರದ ಹೊೇರನಟದ ಸಂದಭ್ಾದಲಿಿರಬಹತದತ, ಆಯೇಧೆಯಯ ರನಮ 
ಮಂದರದ ಕಟತೆವ ದೃಷ್ಟ್ೆಯಲಿಿರಬಹತದತ. ರ್ನನತ ಈ ಎಲನಿ ಹೊೇರನಟಗಳಲಿಿ ಬೆಳೆದತಕ್ೂೆಂಡತ 
ಬಂದಂತ್ಹವನತ. ಸಂಘ ಎಂದರೆ ಏನತ? ಆರ್ಚಎಸ್ಚಎಸ್ಚ ಎಂದರೆ ಏನತ? ಜನಸಂಘ ಯನವುದನತು 
represent ಮನಡತತ್ುದ್ೆ, ಭನರತಿೇಯ ಜನತ್ನ ಪಕ್ಷ ಏನನತು ಹೆೇಳುತ್ುದ್ೆ ಎನತುವಂತ್ಹದ್ನಾಗಿದ್.ೆ 
ಇದಕ್ೊೆೇಸೆರ ಬೇೆರ ೆಸಂದಭ್ಾದಲಿಿ ಚಚಾೆಗ್ೆ ಇಟತೆಕ್ೂೆಳೂೆಿೇಣ ಎಂದತ ಇವರತ ಆಗಲೇೆ ಹೇೆಳಿದ್ನಾರೆ.  
ಆದರೆ, ನನು ಮನಸಿಸನಲಿಿ ಇದನತು ಚಚಾೆಗ್ೆ ಯನವನಗ ತ್ೆಗೆ್ದತಕ್ೂೆಳುಿತ್ನುರ ೆ ಎಂಬತದತ ಗ್ೊತಿುಲಿದ 
ಕ್ನರಣ ಇವತ್ತು ದ್ನಖ್ಲೆಗ್ೆ ಹೊೇಗಲಿ ಎನತುವ ಕ್ನರಣಕ್ೆೆ ರ್ನನತ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದ್ೆಾೇರ್.ೆ ರ್ನನತ 
ಮನತ್ರ್ನಡತವುದರಿಂದ ಯನರತ ನಮಾ ಕಡಗೆ್ ೆ ಬರತವುದಲಿ ಮತ್ತು ಅವರತ ನನು ಬಗೆ್ೆ 
ಮನತ್ರ್ನಡಿದರೂ ಅಥವನ ನಮಾ ಸಂಘಟರ್ಯೆ ಬಗ್ೆೆ ಹೆೇಳಿದರೂ ಎನತುವ ಕ್ನರಣಕ್ೆೆ ರ್ನನತ ಅವರ 
ಕಡಗೆ್ ೆಹೊೇಗತವುದಲಿ. ನಮಾ ನಮಾ ವಿಚನರಗಳ ಬಗ್ೆೆ, ನಮಾ ನಮಾ ನಂಬಿಕ್ೆ ಶರದ್ೆಧಯನುಟತೆಕ್ೊಂಡತ 
ರ್ನವು ಕ್ೆಲಸ ಮನಡತತ್ನು ಬಂದಂತ್ಹವರತ. ಆ ದೃಷ್ಟ್ೆಯಲಿಿ ಆರ್ಚಎಸ್ಚಎಸ್ಚ ಏಕ್ ೆಪ್ನರರಂಭ್ವನಯಿತ್ತ? 
ಸನಾತ್ಂತ್ರಯ ಹೊೇರನಟದಲಿಿ ತ್ಮಾವರತ ಯನರಿದಾರತ ಹೆೇಳಿ ಎಂದತ ಕ್ನಂಗ್ೆರಸ್ಚ ಮಿತ್ರರತ ಹೆೇಳುತ್ನುರ.ೆ 
ಇಲಿಿ ಕತಳಿತ್ ತ್ತಂಬನ ಹರಿಯರ ಪ್ೆೈಕ ಬಹತಶಃ ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ ಸಿ.ಎಂ.ಲಿಂಗಪಪನವರನತು 
ಹೊರತ್ತಪಡಿಸಿದರೆ, ಇಲಿಿ ಕತಳಿತಿರತವಂತ್ಹ ಬೆೇರಯೆವರಲೆನಿ ಸನಾತ್ಂತ್ರಯ ಬಂದ ನಂತ್ರ ಹತಟ್ಟೆದವರೇೆ. 
ಆದರೆ, ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ ಸಿ.ಎಂ.ಲಿಂಗಪಪನವರತ ಕ್ನಂಗ್ೆರಸ್ಚ ಪಕ್ಷದಲಿಿ ಇದ್ನಾರ ೆ ಎಂದತ 
ಹೊರತ್ತಪಡಿಸಿದರೆ, ಬೆೇರನೊ ಇಲಿ. 1857ರಲಿಿ ಪರಥಮ ಸನಾತ್ಂತ್ರಯ ಸಂಗ್ನರಮವನಯಿತ್ತ. ಇದನತು 
“ಸಿಪ್ನಯಿ ದಂಗೆ್” ಎಂದತ ಕರದೆರತ. ಪರಥಮ ಸನಾತ್ಂತ್ರಯ ಹೂೆೇರನಟದ ಸಂದಭ್ಾದಲಿಿ 
ಕ್ನಂಗ್ೆರಸ್ಚನವರತ ಇರಲಿಲಿ ಎನತುವುದತ ಎಷತೆ ಸಮಂಜಸವನಗತತ್ುದ್ೆ ಎಂದತ ಹೆೇಳುತ್ನು, 1950 ರ 
ನಂತ್ರ ಭನರತಿೇಯ ಜನತ್ನ ಪ್ನಟ್ಟಾ ಅಥವನ ಭನರತಿೇಯ ಜನಸಂಘದ ಉದಯವನಗಿದ್.ೆ ಯನವ 
ರಿೇತಿಯಲಿಿ ಸನಾತ್ಂತ್ರಯ ಬರತವುದಕ್ೆೆ ಕ್ನಂಗ್ರೆಸ್ಚ ಒಂದತ ಚಳುವಳಿಯನಗಿತ್ತು. ಅದ್ೂೆಂದತ 
ಪಕ್ಷವನಗಿರಲಿಲಿ. ಈ ದ್ೇೆಶದ ಎಲಿರೂ ಆ ಚಳುವಳಿಯಲಿಿ ಭನಗಿಯನಗಿದಾರತ. ಕ್ನಂಗ್ೆರಸ್ಚ ಪಕ್ಷ 
ಮನತ್ರವಲಿ. ಅದರ ಜೊತ್ಗೆ್ೆ ಬೆೇರಯೆವರತ ಸಹ ತ್ತಂಬನ ಜನರತ ಸೇೆರಿದಾರತ ಎಂದತ ಹೆೇಳುತ್ನು, 
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ಭನರತಿೇಯ ಜನಸಂಘ ಅಥವನ ರನಷ್ಟ್ರೇಯ ಸಾಯಂ ಸೇೆವಕ ಸಂಘ ಏಕ್ೆ ಪ್ನರರಂಭ್ವನಯಿತ್ತ ಎಂದತ 
ಕ್ೆೇಳಿದರ,ೆ ಇಲಿಿ ಸನಾತ್ಂತ್ರಯ ಬರತತ್ುದ್ೆ, ದ್ೇೆಶದಲಿಿ ಆ ವೇೆಗ ಹೂೆೇಗಿದ್.ೆ ಆದರೆ, ಆ ವೇೆಗ 
ತ್ೆಗೆ್ದತಕ್ೂೆಂಡಿದ್.ೆ ಸನಾತ್ಂತ್ರಯ ನಂತ್ರ ಈ ದ್ೇೆಶ ಯನವ ದಕೆನಲಿಿ ಹೂೆೇಗಬೇೆಕ್ನೆತುವುದನತು ಒಬಬರತ 
ದ್ನಶಾನಕರನಗಿ, ಸಂಘದ ಸಂಸನಥಪಕರತ ಆಲೊೇಚರೆ್ ಮನಡಿದಾರತ. ಅವರಿಗೆ್ ಇದತ ಕಂಡಿತ್ತ. ಈ 
ದ್ೆೇಶ ಪರತ್ಂತ್ರ ಏಕ್ ೆ ಆಯಿತ್ತ ಎಂದತ ಕ್ೆೇಳಿದರೆ, ಈ ದ್ೆೇಶದಲಿಿ ಒಗೆಟ್ಟನ ಕ್ೊರತೆ್ ಕಂಡಿತ್ತ. 
ಜನರನತು ಒಗೆಟತೆ ಮನಡಬೆೇಕ್ೆನತುವ ದೃಷ್ಟ್ೆಯಲಿಿ, ಈ ದಕೆನಲಿಿ ರನಷ್ಟ್ರೇಯ ಸಾಯಂ ಸೇೆವಕ ಸಂಘ 
ಪ್ನರರಂಭ್ವನಯಿತ್ತ. ಅದತ ರನಜಕೇಯದ ಸಂಘಟರ್ ೆಅಲಿ, voluntary organization.  ಇಲಿಿ 
ಮತ್ೆು ಮತ್ೆು ಆ ಹೆಸರತ ಪರಸನುಪ ಮನಡತತಿುರತವುದರಿಂದ, ರ್ನನತ ಈ ಮನತ್ನತು ಹೆೇಳುತಿುದ್ೆಾೇರೆ್. ಇದತ 
voluntary organization. ಅಲಿಿ ಕ್ೆಲಸ ಏರೆ್ಂದರ,ೆ ಈ ದ್ೆೇಶವನತು ಪಿರೇತಿಸತವಂತ್ಹದತಾ ಮತ್ತು 
ವಯಕು ನಮನಾಣ ಮನಡತವಂತ್ಹದತಾ ಆಗಿದ್.ೆ ಈ ಎರಡತ ಜವನಬನಾರಿಗಳ ಹರೆ್ುಲೆಯಲಿಿ 
ಮನಡಿರತವಂತ್ಹದ್ನಾಗಿದ್ೆ. ಸನಾತ್ಂತ್ರಯದ ನಂತ್ರ ಬೆೇರ ೆಬೆೇರ ೆಕ್ನರಣಕ್ೊೆೇಸೆರ 1948ರ ಹೊತಿುಗ್ ೆban 
ಆಯಿತ್ತ. ಇದತ ban ಆದಂತ್ಹ ಸಂದಭ್ಾದಲಿಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಬೆೇರ ೆಬೆೇರ ೆರಿೇತಿಯ ಆರೂೆೇಪಗಳು 
ಬಂದತ್ತ. ಆ ಸಂದಭ್ಾದಲಿಿ ಅಥವನ ಅದರ ನಂತ್ರದ ಬೆಳವಣಿಗ್ೆಯ ಸಂದಭ್ಾದಲಿಿ ಕ್ೆೇಂದರ 
ಸಕ್ನಾರದಲಿಿ ಮನನಯ ಶನಯಮ ಪರಸನದಚ ಮತಖ್ಜಿಾಯವರತ ಮಂತಿರಯನಗಿದಾರತ. ಇವರತ ಏಕ್ೆ ಹೂೆರಗೆ್ 
ಬಂದರತ ಎಂದತ ಕ್ೆೇಳಿದರ ೆ ಈ ದ್ೆೇಶದ ವಿಭ್ಜರೆ್. ಈ ವಿಭ್ಜರೆ್ಯ ಸಂದಭ್ಾದಲಿಿ ನಡದೆಂತ್ಹ 
ಸಂಗತಿಗಳು, ಇವಲೆನಿ ಕ್ನರಣಕ್ೊೆೇಸೆರ ಅವರಿಗೆ್ ರ್ನನತ ಒಂದತ ಬೆೇರ ೆ ಪಕ್ಷವನತು ಕಟೆಬೆೇಕ್ೆಂದತ 
ಕಂಡಿತ್ತ. ಅವರತ ಸಂಘದ ಸಂಸನಥಪಕರನಗಿ ಅಥವನ ಆಗಿನ ಸರಸಂಘ ಚನಲಕರಲಿಿ ಬಂದ್ನಗ ರ್ನವು 
ರನಜಕೇಯದಲಿಿ ಬರತವುದಲಿ. ತ್ನವು ಪಕ್ಷವನತು ಕಟತೆತ್ೆುೇವೆ ಎಂದ್ನದರೆ ರ್ನವು ಸಹನಯವನತು 
ಕ್ೊಡತತ್ುೆೇರೆ್ ಎಂದತ ಅವರತ ಸಪಷೆವನಗಿ ಹೆೇಳಿದಾರತ. ಆ ದೃಷ್ಟ್ೆಯಲಿಿ ಮನಜಿ ಪರಧನನಮಂತಿರಯವರನದ 
ದವಂಗತ್ ಆಟಲ್ಚ ಬಿಹನರಿ ವನಜಪ್ೆೇಯಿರವರತ, ದವಂಗತ್ ರ್ನರ್ನಜಿ ದ್ೆೇಶಮತಖಚರವರತ ಮತ್ತು 
ದವಂಗತ್ ಪಂಡಿತಚ ದೇನ್ಚದಯನಳಚ ಉಪ್ನಧನಯಯರವರತ ಭನರತಿೇಯ ಜನಸಂಗದಲಿಿ ಕ್ೆಲಸ 
ಮನಡಿದಾರತ. ಅಲಿಿಂದ ಪ್ನರರಂಭ್ವನದಂತ್ಹ ಸಂಘಟರ್ ೆಭನರತಿೇಯ ಜನತ್ನ ಪಕ್ಷದ ಸಂವಿಧನನ ಮತ್ತು 
ಪರಜನಪರಭ್ತತ್ಾದ ಮೇಲಿನ ನಂಬಿಕ್ೆಯನತು ತ್ತಂಬನ ಬನರಿ ಪರಶೆು ಮನಡತತ್ನುರ.ೆ 5 ಪಂಚನಷ್ೆಠಗಳು 
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ಯನವುವೆಂದರೆ, ಮೊದಲರೆ್ಯದತ ರನಷರದ ಏಕತ್ ೆ ಮತ್ತು ಸಮಗರತ್ೆಯ ಬಗ್ೆೆ ನಮಗ್ೆ ನಂಬಿಕ್.ೆ 
ಎರಡರೆ್ಯದತ, ಪರಜನಪರಭ್ತತ್ಾದಲಿಿ ನಂಬಿಕ್,ೆ ಮೂರರೆ್ಯದತ, ಸವಾಧಮಾ ಸಮನಾಯ,  
ರ್ನಲೆರೆ್ಯದತ, ಗ್ನಂಧಿ ಪರಣಿೇತ್ ಸಮನಜವನದ, ಐದರೆ್ಯದತ, ಮೌಲನಯಧರಿತ್ ರನಜಕ್ನರಣ, ಈ 5 
ಸಂಗತಿಗಳನತು ಒಪಿಪಕ್ೂೆಂಡತ “ಏಕ್ನತ್ಾ ಮನನವ ದಶಾನ”ಚ ಎಂದತ ದವಂಗತ್ ಪಂಡಿತಚ 
ದೇನ್ಚದಯನಳಚ ಉಪ್ನಧನಯಯರವರತ ಕ್ೊಟೆಂತ್ಹ ಏನತ ದಶಾನ ಇದ್ೆ? ಸಿದ್ನಧಂತ್ ಇದ್ೆ,ಚ “ಏಕ್ನತ್ಾ 
ಮನನವ ದಶಾನ”ಚಎಂದರ,ೆ ಎಲಿರಲಿಿಯೂ ಏಕ್ನತ್ಾತ್ಯೆನತು ಕ್ನಣತ ಎಂದತ ಹೇೆಳುವಂತ್ಹದತಾ. ಈ 
ಹರೆ್ುಲೆಯಲಿಿ ರ್ನವು ಬೆಳದತಬಂದಂತ್ಹವರತ. ಹನಗ್ನಗಿ ಕ್ನಂಗ್ೆರಸ್ಚ ಪಕ್ಷದವರಿಗೆ್ ಅವರದ್ೆೇ ಆದಂತ್ಹ 
ಸನಾತ್ಂತ್ರಯ ಇದ್ೆ. ಅವರದ್ೇೆ ರಿೇತಿಯಲಿಿ ಆಲೊೇಚರ್ ೆಮನಡಬಹತದತ. ಆದರೆ, ಒಂದತ ಮನತ್ನತು ಈ 
ಸಂದಭ್ಾದಲಿಿ ಹೆೇಳುವುದಕ್ೆೆ ಇಷೆಪಡತತ್ೆುೇರ್.ೆಚ “ಡಬಲ್ಚ ಇಂಜಿನ್ಚ ಸಕ್ನಾರ”ಚ ಎಂದತ ಈಗ್ನಗಲೆೇ 
ತ್ತಂಬನ ಜನರತ ಹೆೇಳಿದರತ. 1975ರ ನಂತ್ರ ಪರಥಮ ಬನರಿಗ್ ೆ ಕ್ನಂಗ್ೆರಸೇೆತ್ರ ಸಕ್ನಾರ ಕ್ೆೇಂದರ 
ಸಕ್ನಾರದಲಿಿ ಬಂದತ್ತ. 1975ರವರೆಗ್ ೆdouble ಅಲಿ, tribble ಅಲಿ, ರ್ನಲತೆ ಪಟತೆ ಅಲಿ, ಎಷತೆ 
ಪಟತೆ ಹನಕದಾರೂ ಇಡಿೇ ದ್ೆೇಶದಲಿಿ ತ್ನವೆೇ ಇದಾದತಾ, ಇವತ್ತು ಈ ಸಿಥತಿಗ್ ೆಬರಬೆೇಕ್ೆಂದರೆ ಎಲೊಿೇ 
ಒಂದತ ಕಡ ೆ ತ್ನವು ಆತ್ಾವಲೂೆೇಕನ ಮನಡಿಕ್ೂೆಳಿಬೆೇಕ್ೆಂಬ ಅಗತ್ಯ ಇದ್ೆ ಎಂದತ ರ್ನನತ 
ತಿಳಿದತಕ್ೂೆಳುಿತ್ೆುೇರ್ೆ. ಏಕ್ೆ ಜನ ತ್ಮಾನತು ಬಿಟತೆ ಹೊರಗ್ ೆ ಹೊೇಗತತಿುದ್ನಾರೆ, ಏಕ್ೆ ಬದಲಿ ಪಕ್ಷವನತು 
ಹತಡತಕತತಿುದ್ನಾರ,ೆ ಮೊರೆ್ು ದವಸ ಆದ ಚತರ್ನವಣೆಯನತು ರೆ್ೂೇಡಿದರೆ ಗ್ೊತ್ನುಗತತ್ುದ್ೆ. West 
Bengal ಇರಬಹತದತ, ಇಲಿಿ ರ್ನವಲೆನಿ ಮನತ್ರ್ನಡಿದ ಹನಗೆ್ ಆ ರನಜಯದ ಜನರತ ಆಲೊೇಚರ್ ೆ
ಮನಡತತಿುದ್ನಾರ ೆಎನತುವಂತ್ಹದತಾ ಫಲಿತ್ನಂಶದಲಿಿ ಸೂಚಿಸತತ್ುದ್ೆ. ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ ಆಯನೂರತ 
ಮಂಜತರ್ನಥಚರವರತ ಹೇೆಳಿದಂತ್ಹ ಮನತ್ನತು ಒಪತಪತ್ೆುೇರ್.ೆ ಪ್ನರದ್ೆೇಶ್ಕ ಆಸ-ೆಅಕ್ನಂಕ್ಷೆಗಳು ಇದ್ೆಾೇ 
ಇರತತ್ುದ್.ೆ ಇದರ ಜೊತ್ೆಗೆ್ ಸಹಜವನಗಿ ಒಬಬ ರನಷ್ಟ್ರೇಯವನದಯನಗಿ ಆಲೂೆೇಚರೆ್ ಮನಡತವಂತ್ಹ 
ಒಂದತ ಪಕ್ಷ ಬೆೇಕತ. ಆ ಕ್ನರಣಕ್ೆೆ ಇಡಿೇ ದ್ೆೇಶದಲಿಿ ಕ್ನಂಗ್ೆರಸ್ಚ ಪಕ್ಷ ರನಷ್ಟ್ರೇಯವನದಯನಗಿ 
ಆಲೊೇಚರೆ್ ಮನಡತವಂತ್ಹ ಬದಲಿ ರನಷ್ಟ್ರೇಯ ಪಕ್ಷ. ಹನಗ್ನಗಿ “ಕ್ನಂಗ್ೆರಸ್ಚ ಮತಕು”ಚ ಎಂದತ 
ರನಜಕೇಯವನಗಿ ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ೆುೇವೆ. ರ್ನವು ಏಕ್ೆ ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ೆುೇವೆ ಎಂದತ ಕ್ೆೇಳಿದರ,ೆ ಇವತಿುನ 
ದವಸ ಕ್ನಂಗ್ೆರಸ್ಚ ಇರತವಂತ್ಹ ಸಿಥತಿಗ್ ೆ ತ್ನವು ಆತ್ಾವಲೂೆೇಕನ ಮನಡಿ ಬದಲನವಣೆಗಳನತು 
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ತ್ರಬೇೆಕ್ನದಂತ್ಹ ಅಗತ್ಯ ಇದ್ೆ. ರ್ನವು ಪರಜನಪರಭ್ತತ್ಾದ ಆಶಯಗಳು ಏರೆ್ಂದತ ಹೆೇಳುತ್ೆುೇವಯೆೇ, 
ಹನಗೆ್ಯೇ ಜನಸನಮನನಯರತ ಸಹ ಯನವುದ್ೆೇ ಸನಥನಕ್ೆೆ ಹೊೇಗಬಹತದ್ನದಂತ್ಹ ರಿೇತಿಯ 
ವಯವಸೆಥಯಲಿಿ ತ್ನವು ಇಲಿ ಎಂದತ ಹೆೇಳುವಂತ್ಹದತಾ.  

ಡನ|| ಕ್.ೆಗ್ೊೇವಿಂದರನಜಚ (ವಿಧನನಸಭೆಯಿಂದ ಚತರ್ನಯಿತ್ರನದವರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ತ್ನವು ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ ಕ್.ೆವಿ.ರ್ನರನಯಣಸನಾಮಿಯವರ ಕಡ ೆ address 
ಮನಡಿ ಹೆೇಳುತಿುದಾೇರನ. ಅದಕ್ೆೆ ರ್ನನತ ಹೆೇಳಿದ್.ೆ 

ಶ್ರೇ ಪರತ್ನಪಚ ಸಿಂಹ ರ್ನಯರ್ಚ ಕ್ೆ (ವಿಧನನಸಭೆಯಿಂದ ಚತರ್ನಯಿತ್ರನದವರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ಆ ರಿೇತಿ ಹೆೇಳುತಿುಲಿ.  

ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇರ್ಚಮನ್:- ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ ಕ್.ೆವಿ.ರ್ನರನಯಣಸನಾಮಿಯವರಿಗ್ ೆ ತ್ಮಗ್ೆ ಆ 
ರಿೇತಿ ಅನಸಿದ್ಯೆೇ?  

ಶ್ರೇ ಕ್.ೆವಿ.ರ್ನರನಯಣಸನಾಮಿ (ವಿಧನನಸಭೆಯಿಂದ ಚತರ್ನಯಿತ್ರನದವರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ನನಗ್ೆ ಆ ರಿೇತಿ ಅನಸಿಲಿ.  

ಶ್ರೇ ಪರತ್ನಪಚ ಸಿಂಹ ರ್ನಯರ್ಚ ಕ್:ೆ- ಮನನಯ ಗ್ೊೇವಿಂದರನಜ ರವರೆೇ, ರ್ನನತ ಕ್ೆೇವಲ 
ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರನತು ರೆ್ೂೇಡಿ ಮನತ್ರ್ನಡಿದರೆ, ಯನರಿಗ್ ೆಹೆೇಳಬೆೇಕ್ೂೆೇ, ಅವರ ಮತಖ್ದಂದ 
ಯನವ ರಿೇತಿಯ ಪರತಿಕರಯ ಬರತತ್ುದ್ೆ ಎಂಬತದತ ನನಗ್ ೆ ಗ್ೊತ್ನುಗತವುದಲಿವಲಿವೆೇ? ಅದಕ್ೂೆೆೇಸೆರ 
ರ್ನನತ ಅವರ ಮತಖ್ವನತು ರೆ್ೂೇಡತತ್ನು ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದ್ೆಾೇರ್ೆ.  

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕೆ್.ಹರಿಪರಸನದಚ (ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಪರತ್ನಪಚ ಸಿಂಹ 
ರ್ನಯರ್ಚರವರೆೇ, ರ್ನವು ಮಧೆಯ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಲಿ. ತ್ಮಗ್ ೆಏನತ ಬೇೆಕ್ೂೆೇ ಅದನತು ಮನತ್ರ್ನಡಿ. 
ತ್ನವು ಬಜೆಟಚ ಮೇಲೆ ಮನತ್ರ್ನಡಿದರೆ ನಮಗೂ ಸಾಲಪ ಬತದಧ ವಿಕ್ನಸವನಗತತ್ುದ್ೆ.  
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ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇರ್ಚಮನ್:- ಮನನಯ ಪರತ್ನಪಚ ಸಿಂಹ ರ್ನಯರ್ಚರವರೆೇ, ಪಂಚನಷ್ೆಠಗಳಿಗ್ ೆ
ಪಂಚಸೂತ್ರಗಳ ಬಜೆಟಚ ಉಲೆಿೇಖ್ ಮನಡಿದಾರಲಿವೆೇ, ಅದರ ಬಗೆ್ೆ ಒಂದತ ಸಾಲಪ . . . 

ಶ್ರೇ ಮೊೇಹನ್ಚ ಕತಮನರ್ಚ ಕ್ೊಂಡಜಿೆ (ರ್ನಮನದ್ೆೇಾಶನ ಹೊಂದದವರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಆರ್.ಎಸ್.ಎಸ್., ಎಂದರೆ, ಯನವನಗಲೂ ಗಲನಟೆ ಮನಡತವ ರ್ನವು ಇವತ್ತು 
ಸತಮಾನದ್ೆಾೇವೆ ಎಂದರೆ ಮನನಯ ಪರತ್ನಪಚ ಸಿಂಹ ರ್ನಯರ್ಚರವರ ಮೇಲೆ ಎಷತೆ ಪಿರೇತಿ ಇದ್ೆ ಎಂದತ 
ಅವರೆೇ ತಿಳಿದತಕ್ೊಳಿಲಿ. 

ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇರ್ಚಮನ್:- ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ ಮೊೇಹನ್ಚ ಕತಮನರ್ಚ ಕ್ೊಂಡಜಿೆಯವರೇೆ, ತ್ನವು 
ಗಲನಟ ೆಎಲನಿ ಮನಡಿ ಕ್ೂೆೇಟನ ಮತಗಿಸಿದಾೇರನ, ತ್ನವೆೇನತ ಬಿಟ್ಟೆಲಿ.  

ಶ್ರೇ ಪರತ್ನಪಚ ಸಿಂಹ ರ್ನಯರ್ಚ ಕ್ೆ.:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇವತಿುನ ಈ ಭನಷಣದ 
ನಂತ್ರ ರ್ನನತ ಇನತು ಮತಂದ್ ೆ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗೆ್ೆ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಲಿ. ಮತಂದನ ಬಜೆಟಚನ 
ಭನಷಣದಲಿಿ ಬಜೆಟಚನ ಬಗೆ್ೆ ಮನತ್ರ ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ೆುೇರ್ೆ. ಏಕ್ೆಂದರ,ೆ ರ್ನನತ ಇಲಿಿ ಕತಳಿತ್ರೆ 
ಆರ್ಚ.ಎಸ್.ಎಸ್., ಬಗೆ್ೆ, ಬಿ.ಜೆ.ಪಿ.,ಯ ಬಗೆ್ೆ, ರನಷ್ಟ್ರೇಯ ಬದಧತ್ೆಯ ಬಗೆ್ೆ, ನಮಾ ರ್ನಯಕರತಗಳ ಬಗೆ್ೆ 
ಮನತ್ರ್ನಡಿದಾನತು ಕ್ೆೇಳಿ ಕ್ೇೆಳಿ ಮನಸಿಸಗ್ೆ ರೆ್ೂೇವನಗಿದ್.ೆ ನನು ಮನಸಿಸಗ್ೆ ರೆ್ೂೇವನಗಿದ್ ೆಎಂದತ ತ್ನವು 
ಮನತ್ರ್ನಡಿದ್ನಗ ಒಂದತ ಅಕ್ಷರ ಅದರ ವಿರತದಧ ಮನತ್ರ್ನಡಲಿಲಿ. ಏಕ್ೆಂದರ,ೆ ತ್ಮಾ ಅಭಿಪ್ನರಯ 
ತ್ನವು ಇಟತೆಕ್ೂೆಳುಿವುದಕ್ೆೆ ಸಾತ್ಂತ್ರರತ. ಆ ರಿೇತಿಯನಗಿ ನನು ಅಭಿಪ್ನರಯವನತು ಕೂಡ . . . 

ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗ್ೌಡ (ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್ಷೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈಗ ಕ್ನಂಗ್ೆರಸ್ಚ 
ಕಟತೆವಂತ್ಹ ಕ್ೆಲಸ ತ್ನವು ಉಳಿಸಿಕ್ೂೆಂಡಿದಾೇರಿ.  

ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇರ್ಚಮನ್:- ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗ್ೌಡರವರೇೆ, ತ್ಮಗ್ ೆ
ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕ್ೆೆ ಸಮಯ ಇಲಿ. ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ ಪರತ್ನಪಚ ಸಿಂಹ ರ್ನಯರ್ಚರವರತ ಮನತ್ರ 
ಮನತ್ರ್ನಡಬೆೇಕತ.  
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ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗ್ೌಡ:- ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ ಪರತ್ನಪಚ ಸಿಂಹ ರ್ನಯರ್ಚರವರೆೇ, ತ್ನವು 
ಕ್ನಂಗ್ೆರಸಿಗರಲೆಿರನೂು ಒಂದತ ಮನಡತತಿುದಾೇರಿ. ರ್ನಳ ೆ ಒಳೆಿಯ ಕ್ೆಲಸವನದರೆ ತ್ನವು ಪಂಚೆಯನತು 
ಬಿಟತೆ, ಪಂಚೇೆದರಯ ಕಡಗೆ್ ೆಬರತತಿುೇರಿ.  

ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇರ್ಚಮನ್:- ಮನನಯ ಪರತ್ನಪಚ ಸಿಂಹ ರ್ನಯರ್ಚರವರೆೇ, ತ್ನವು yield ಆಗಿದಾೇರನ. 
ತ್ನವು ಇಲಿಿ ರೆ್ೂೇಡಿಕ್ೂೆಂಡತ ಮನತ್ರ್ನಡಿ.  

(ಮತಂದತ)  
(೪೩೭)/೧೭-೩-೨೦೨೨/೫-೪೦/ಎಲ್ಚಎಂ/ಎಕ್ ೆ

    ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.ೆಹರಿಪರಸನದ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಗಳೆ, ಗತಂಡಿಕೆ ಮಹನತ್ನಾಗ್ನಂಧಿೇಜಿಯವರನತು 
ಕ್ೊಂದರತವ ರೆ್ೂೇವು ನಮಗ್ ೆರ್ನವು ಸನಯತವವರೆಗ್ ೆಇರತತ್ುದ್ೆ. 

    ಶ್ರೇ ಪರತ್ನಪಚ ಸಿಂಹ ರ್ನಯರ್ಚ ಕ್ೆ(ವಿಧನಸಭೆಯಿಂದ ಚತರ್ನಯಿತ್ರನದವರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಗಳ,ೆ ಮಹನತ್ನಾ ಗ್ನಂಧಿಯವರನತು ಕ್ೊಂದ ನಂತ್ರ ಅದರ ಬಗೆ್ೆ ಕ್ೆೇಸ್ಚ ಆಗಿ, 
ರ್ನಯಯನಲಯದಂದ ತಿೇಪತಾ  ಬಂದನಂತ್ರವು ನಮಗ್ ೆರೆ್ೂೇವಿದ್ೆ. ೧೯೬೨ ರಲಿಿ ಚೆೈರ್ನ ಯತದಧವನದ 
ಸಂದಭ್ಾದಲಿಿ ರನಷ್ಟ್ರೇಯ ಸಾಯಂ ಸೇೆವಕರ ಪ್ನತ್ರವನತು ರೆ್ೂೇಡಿ, ೧೯೬೩ರೆ್ೇ ಸನಲಿನ 
ಗಣರನಜೊಯೇತ್ಸವದ parade ನಲಿಿ ಆಗಿನ ಪರಧನನ ಮಂತಿರಗಳನಗಿದಾ ಮನನಯ ಪಂಡಿತ್ ಜವನಹರ 
ಲನಲ್ಚ   ರನಷ್ಟ್ರೇಯ ಸಾಯಂ ಸೇೆವಕರನತು ಆ parade ನಲಿಿ ಭನಗವಹಸಲತ ಅವಕ್ನಶ 
ಮನಡಿಕ್ೊಟೆರತ.  

    ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.ೆಹರಿಪರಸನದ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಗಳೆ, ಶ್ರೇ ಬಲರನಜಚ ಮದ್ೂೆೇರ್ಚ ಎಂದತ ಭನರತಿೇಯ 
ಜನತ್ನ ಪ್ನಟ್ಟಾಯ ಜನಸಂಘ ಅಥವನ ಆರ್ಚಎಸ್ಚಎಸ್ಚ ನ ಬಹಳ ಪರಮತಖ್ ರ್ನಯಕರತ. ಅವರತ 
ತ್ಮಾ ಜಿೇವನ ಚರಿತ್ರೆಯನತು ಮೂರತ volume ಗಳಲಿಿ ಬರೆದದ್ನಾರ.ೆ ಪತಸುಕದಲಿಿ ಅವರತ ಮನನಯ 
ದೇನದಯನಳ ಉಪ್ನಧನಯಯರವರತ ಯನವ ರಿೇತಿ ಸತ್ುರತ ಎನತುವುದನತು ಬರೆದದ್ನಾರ.ೆ ಅದರ ಬಗೆ್ೆ 
ತ್ನವು ಸಾಲಪ ಹೆೇಳಿದರೆ ಸಂತ್ೊೇಷ. 
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    ಶ್ರೇ ಪರತ್ನಪಚ ಸಿಂಹ ರ್ನಯರ್ಚ ಕ್:ೆ- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಗಳೆ, ರ್ನನತ ಎಲಿವನತು ಓದ 
ತಿಳಿದತಕ್ೂೆಂಡಿದ್ಾೆೇರೆ್. ಇರ್ೂೆುಬಬರಿಗ್ ೆನಮಾ ಬಗೆ್ೆ ಗ್ೂೆತಿುರತವುದಲಿ. ಪ್ನಪ ಅವರತ ನೇನು ಮೇಲೆ ಟ್ಟೇಕ್ೆ 
ಮನಡತತ್ನುರ,ೆ ಆಗ ನೇನತ ಏಸತ ಕರಸುನ ಹನಗೆ್ ಇರತ ಎಂದತ ನಮಾ ಹರಿಯರತ ನಮಗ್ೆ ಹೆೇಳುತ್ನುರೆ.  

     ನಜವನಗಿ ಹೆೇಳಬೆೇಕತ ಎಂದರೆ, ರ್ನವು ಬಿಜೆಪಿ ಯವರತ ಇವತ್ತು ಇಷತೆ ಬಳೆೆಯಲತ ಕ್ನರಣರತ 
ಎಂದರೆ ಕ್ನಂಗ್ೆರಸ್ಚನವರತ. ಏಕ್ೆಂದರ ೆನಮಾ ಬಗೆ್ೆ ಹಚೆತಚ ಮನತ್ರ್ನಡತವವರತ ಕ್ನಂಗ್ರೆಸ್ಚನವರತ. 

    ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.ೆಹರಿಪರಸನದಚ:- ಸಾಲಪ ಮಟೆಗ್ೆ ಅಲಿ ಪೂತಿಾಯನಗಿ ಬಿಜೆಪಿ ಯವರತ ಬೆಳೆಯಲತ ರ್ನವು 
ಕ್ನಂಗ್ೆರಸ್ಚನವರ ೆಕ್ನರಣ.  

    ಶ್ರೇ ಪರತ್ನಪಚ ಸಿಂಹ ರ್ನಯರ್ಚ ಕ್ೆ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಗಳ,ೆ ಮನನಯ ಪರಧನನ ಮಂತಿರಗಳನದ 
ನರೇೆಂದರ ಮೊೇದಜಿಯವರ ಹೆಸರನತು ರ್ನವು ಹೆೇಳುವುದಕೆಂತ್ ಹೆಚನಚಗಿ ಹೇೆಳುವವರತ ಎಂದರೆ 
ಕ್ನಂಗ್ೆರಸ್ಚನವರತ.  ಮನನಯ ನರೇೆಂದರ ಮೊೇದಜಿಯವರ ಹೆಸರನತು ಬಿಟತೆ ಮನನಯ ದ್ೆೇವೆೇಗ್ೌಡರ 
ಹೆಸರನತು ಹೆೇಳಿದರ…ೆ 

      ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್:- ಮನನಯ ಪರತ್ನಪಚ ಸಿಂಹ ರ್ನಯರ್ಚ ಕ್ೆ ರವರೆ ತ್ನವು ಮನತ್ರ್ನಡಲತ 
ಪ್ನರರಂಭ್ ಮನಡಿ ೨೦ ನಮಿಷಗಳನಯಿತ್ತ. ತ್ನವು ಐದತ ನಮಿಷ ಹೆಚಿಚಗ್ೆ ಕ್ೆೇಳಿದಾೇರಿ, ಐದತ ನಮಿಷ 
ಹೆಚಿಚನ ಸಮಯವನತು ಕ್ೂೆಟ್ಟೆದ್ೆಾೇರೆ್.  

    ಶ್ರೇ ಪರತ್ನಪಚ ಸಿಂಹ ರ್ನಯರ್ಚ ಕೆ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಗಳ,ೆ ತ್ನವು ಬೆಲ್ಚ ಹೊಡೆದ ಮೇಲ ೆ೫ 
ನಮಿಷ ಹೆಚಿಚಗೆ್ ಕ್ೊಡಿ ಎಂದತ ಕ್ೆೇಳಿದ್ೆಾೇರ್ೆ. ಇನತು ತ್ನವು ಬೆಲ್ಚ ಹೂೆಡದೆರತವುದಲಿ. ಆದರೆ ತ್ನವು 
ಮತಕ್ನುಯ ಮನಡಿ ಎಂದರೆ ಈಗಲೆೇ ರ್ನನತ ಮತಗಿಸಿಬಿಡತತ್ೆುೇರ್ೆ.  

    ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್ಚ:- ರ್ನನತ ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಬಿಡತತ್ುಲೆೇ ಇಲಿ ತ್ನವು. ಪ್ನರರಂಭ್ದಲಿಿ ತ್ನವು 
ಬಹಳ ರೆ್ೂೇವಿನಂದ, ಬೆೇಸರದಂದ ಮನತ್ರ್ನಡಿದಾರಿ. ಈ ಮರ್ೆಯನತು ಹರಿಯರ ಮರ್ ೆ ಎಂದತ 
ಹೆೇಳಲನಗತತ್ುದ್.ೆ ಇಲಿಿ ವಿವಿದ ವಗಾಗಳಿಂದ ಬಂದವರತ ಇರತತ್ೆುೇವೆ. ತ್ನವು ಚೆರ್ನುಗಿ 
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ಮನತ್ರ್ನಡಿದಾೇರಿ. ಇನತು ರ್ನಲತೆ ನಮಿಷಗಳ grace ಸಮಯವನತು ಕ್ೊಡತತ್ೆುೇರೆ್. ದಯಮನಡಿ ೫-
೪೫ಕ್ೆೆ ತ್ನವು ಮನತ್ರ್ನಡಿ ಮತಕ್ನುಯಗೆ್ೂಳಿಸಿ.  

    ಶ್ರೇ ಪರತ್ನಪಚ ಸಿಂಹ ರ್ನಯರ್ಚ ಕ್:ೆ- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಗಳ,ೆ ಇರ್ೂೆುಂದತ ವಿಚನರವನತು ಹೆೇಳಿ 
ನನು ಮನತ್ತಗಳನತು ಮತಕ್ನುಯಗೆ್ೂಳಿಸತತ್ೆುೇರ್.ೆ ಕ್ನಂಗ್ೆರಸ್ಚನವರಿಗೆ್ ಈಗ ಯನವ ಭನವರೆ್ ಬಂದದ್ೆ 
ಎಂದರೆ, ೫೦-೬೦ ವಷಾಗಳಿಂದ ರ್ನವು ಆಡಳಿತ್ ಮನಡಿ, ರ್ನವೇೆ ಆಡಳಿತ್ ಮನಡತವವರತ ಬೇೆರ ೆ
ಯನರತ ಆಡಳಿತ್ ಮನಡಲತ ಸನಧಯವೆೇ ಇಲಿ, land ಹೊೇಗಿದ್,ೆ ಆದರೆ lord ಗಳು ರ್ನವೇೆ  ಎನತುವ 
ಮನಸಿಥತಿಯಲಿಿದ್ನಾರೆ. ನಮಾ ಊರಿನಲಿಿ ಒಬಬರತ ಇದ್ನಾರೆ, ರ್ನನತ ಅವರ ಹೆಸರನತು ಹೆೇಳುವುದಲಿ ಮತ್ತು 
ಅವರನತು ಸಣಣವರರ್ನುಗಿ ಮನಡಬೇೆಕತ ಎನತುವ ಭನವರೆ್ ನನಗ್ ೆ ಇಲಿ. ಅವರತ ರ್ನಲೆೆೈದತ ಬನರಿ 
ಶನಸಕರನಗಿದಾರತ. ನಂತ್ರ ಅವರತ ಸೂೆೇತ್ರತ ಕೂಡ, ಊರಿನಲಿಿ ಯನವುದ್ೇೆ ಕ್ನಯಾಕರಮವನಗಲಿ 
ಅವರ ಹೆಸರನತು ಕರಯೆದದಾರೂ ಇವರ ೆಟೇೆಪಚ ಕತ್ುರಿಸಲತ ಎದತಾ ಹೊೇಗತತ್ನುರೆ. ಏಕ್ೆಂದರ ೆಅವರತ 
ಇನತು ಹಳೆಯ ಗತಂಗಿನಲಿಿಯೇ ಇದ್ನಾರ.ೆ  

    ಇವತಿುನ ಕ್ನಂಗ್ೆರಸ್ಚ ಸಿಥತಿ ಯನವ ರಿೇತಿ ಇದ್ೆ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿ ನನು ಮನತ್ತಗಳನತು 
ಮತಕ್ನುಯಗೆ್ೂಳಿಸತತ್ೆುೇರೆ್. ಸಮತದರ ಮಂಥನ ಸಂದಭ್ಾದಲಿಿ ಅರೆ್ೇಕ ದ್ೊಡಾ-ದ್ೊಡಾ ಸಂಗತಿಗಳೂ 
ಜರತಗಿದಾವು. ಅದರಲಿಿ ಶಂಖ್ದ ಒಂದತ ಭನಗ ಬರತತ್ುದ್ೆ. ಮಹನಲಕ್ಷಿಮ ನನು ಅಕೆ, ಕ್ನಮಧೇೆನತ 
ಕಲಪವೃಕ್ಷ ಎಲನಿ ನನು ಸಂಬಂಧಿಗಳು ಎಂದತ ಶಂಖ್ ಹೆೇಳುತಿುತ್ತು. ಆದರ ೆಶಂಕಕ್ೆೆ ಈಗ ನೇನತ ಏನತ 
ಎಂದತ ಕ್ೆೇಳಿದ್ನಗ, ರ್ನನತ ಈಗ ಏನತ ಇಲಿ ಶಂಖ್ ಊದಕ್ೊಂಡತ ಮರ್-ೆಮರ್ೆಗೆ್ ಹೊೇಗತತ್ೆುೇರೆ್.   
ಹನಗೆ್ ಕ್ನಂಗ್ೆರಸ್ಚನವರತ ದ್ೊಡಾವರತ ಸರಿ, ಆಗಿನ ಕ್ನಲದಲಿಿ ದ್ೊಡಾ-ದ್ೂೆಡಾ ಸನಧರೆ್ಗಳನತು 
ಮನಡಿದ್ನಾರ.ೆ ಆದರೆ ಈಗ ಏನತ?  ಈಗ ಕ್ನಂಗ್ೆರಸ್ಚನವರಿಗೆ್  ಶಂಖ್ದ ಸಿಥತಿ ಬಂದದ್.ೆ   

     ಕ್ನಂಗ್ೆರಸ್ಚನವರತ ಎಲಿಿ ತ್ಪಿಪದರತ, ಜಿ-೨೩ ಎಂದತ ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಮನತ್ರ್ನಡಿದರತ. 
ಕ್ನಂಗ್ೆರಸ್ಚನ ಒಳಗ್ೆ ಪಕ್ಷಕ್ನೆಗಿ ದತಡಿದವರತ ೨೩ ಜನರತ. ಅವರತ ಒಟತೆ ವಯವಸಥೆಯ ಬಗೆ್ೆ ಚಿಂತ್ನ 
ಮನಡಿ ಎಂದತ ಪದ್ೆೇ ಪದ್ೇೆ ಹೆೇಳಿದರೂ ಚಿಂತ್ರ್ ೆಮನಡಲಿಲಿ. ಅವರತ ಚಿಂತ್ರ್ ೆಮನಡದ್ ೆಇರತವುದತ 
ನಮಗ್ೆ ಸಂತ್ೂೆೇಷವೆೇ. ಬೆೇರ ೆ ಮನಗಾವನತು ಚಿಂತ್ರ್ ೆ ಮನಡದ್ ೆ ಒಂದ್ೇೆ ಕತಟತಂಬದ ಹಂದ್ ೆ
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ಹೊೇಗತತಿುದ್ನಾರ.ೆ ಈಗಲೂ ಅದರೆ್ು ಮತಂದತವರಸೆಿದರ ೆಅದರ ಪರಿಸಿಥತಿ ಏನತ ಆಗತತ್ುದ್ೆ ಎನತುವುದತ 
ಅವರಿಗೆ್ ಬಿಟ್ಟೆರತವುದತ. ಅದತ ಅವರ ಪ್ನಟ್ಟಾಯ ಒಳಗಿನ ವಿಷಯ.  

     ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್:- ಮನನಯ ಹರಿಪರಸನದರವರನತು ಪಂಥನಯವನಹನಕ್ೆೆ ಕರಯೆಲೆೇ ಬೆೇಕತ ಎಂದತ 
ತ್ನವು ನಧನಾರ ಮನಡಿದಾೇರಿ.   

    ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.ೆಹರಿಪರಸನದ:- ನಮಾದತ ಜಿ-೨೩, ಆದರ ೆ ಇವರದತ ಮನಗಾದಶಾಕ  ಫಂಡಲ್ಚನಲಿಿ 
ಯನರತ-ಯನರತ ಇದ್ನಾರೆ ಎನತುವುದನತು ಯೇಚರ್ೆ ಮನಡಲಿ.     

    ಶ್ರೇ ಪರತ್ನಪಚ ಸಿಂಹ ರ್ನಯರ್ಚ ಕ್:ೆ- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಗಳ,ೆಚ“ಸಬಚಕ್ನ ಸನತಚ, ಸಬಚಕ್ನ ವಿಕ್ನಸ್” 
ಎನತುವುದತ ನಮಾ ಮಂತ್ರವನಗಿದ್ೆ. ಉತ್ುರ ಪರದ್ೆೇಶದ ಚತರ್ನವಣಿಗಿಂತ್ ಮೊದಲತ ಕ್ೆೇಂದರದ ಬಜೆಟಚ 
ಮಂಡರೆ್ಯನಯಿತ್ತ, ಆಗ  ತ್ಜ್ಞರತ, ಪಂಡಿತ್ರತ, ಪತಿರಕ್ೆಯವರತ, ಉತ್ುರ ಪರದ್ೆೇಶದ ಚತರ್ನವಣೆ 
ಇರತವುದರಿಂದ ಆ ರನಜಯಕ್ೆೆ ಬಜೆಟಚನಲಿಿ ದ್ೊಡಾ ಕ್ನಯಾಕರಮಗಳನತು ಘೂೇಷಣೆ ಮನಡತತ್ನುರ ೆಎಂದತ 
ಹೆೇಳುತಿುದಾರತ. ಆದರೆ ಬಜೆಟಚನಲಿಿ ಏನತ ಕ್ೊಡಲಿಲಿ ಮತ್ತು ಆ ರನಜಯದ ಹಸೆರನತು ತ್ೆಗೆ್ಯಲಿಲಿ. 
ಆದರೂ ಉತ್ುರ ಪರದ್ೇೆಶದ ಚತರ್ನವಣೆಯಲಿಿ ರ್ನವು ಗ್ದೆ್ೆಾವು. ಏಕ್ೆಂದರ ೆರ್ನವು ಜನರ ಮಧೆಯದಲಿದ್ಾೆೇವೆ. 
ಪರಿೇಕ್ಷ ೆಬರೆಯತವವನ ವಷಾಪೂತಿಾ ಓದದರ ೆಸನಕತ, ಪರಿೇಕ್ಷ ೆಸಮಯಲಿಿ ಓದತವ ಅವಶಯಕತ್ ೆಇಲಿ. 
ನಮಗ್ೆ ವಿಶನಾಸವಿತ್ತು, ರ್ನವು ಜನರ ಮಧೆಯ ಇದ್ೆಾೇವೆ, ಅಭಿವೃದಧ ಕ್ೆಲಸಗಳನತು ಮನಡಿದ್ೆಾೇವೆ, ಜನರತ 
ನಮಾ ಅಭಿವೃದಧಯನತು ಗತರತತಿಸಿದ್ನಾರ.ೆ ಅಭಿವೃದಧಯೇ ನಮಾ ಮಂತ್ರ ಅದರಲಿಿ ಬೇೆರ ೆಆಲೊೇಚರೆ್ಗಳೆ 
ಇಲಿ.  ಅಭಿವೃದಧ ಆಧನರದ ಮೇಲ ೆ ರ್ನವು ಜನರ ಮಧೆಯ ಇದತಾ, ನಮಾ ಕ್ನಯಾಕರಮಗಳ 
ಆಧನರದಲಿಿಯೇ ರ್ನವು ಗ್ದೆಾದ್ೆಾೇವೆ. 

    ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗ್ೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಗಳೆ, ೮ ವಷಾಗಳಲಿಿ ಏರೆ್ೇನತ ಮನಡಿದಾೇರಿ ಹೆೇಳಿ. 

    ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್:- ಮನನಯ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗ್ೌಡರ ೆಮಧೆಯ ತ್ನವು ಮನತ್ರ್ನಡಬೆೇಡಿ. ಇನತು ತ್ತಂಬನ 
ಸದಸಯರತ ಮನತ್ರ್ನಡತವವರಿದ್ನಾರೆ.  
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    ಶ್ರೇ ಪರತ್ನಪಚ ಸಿಂಹ ರ್ನಯರ್ಚ ಕೆ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಗಳ,ೆ ಅಮೃತ್ ಎಂದರ,ೆ ಈ ದ್ೆೇಶಕ್ೆೆ ೭೫ 
ವಷಾವನಗಿರತವುದತ ಅಲಿವ ೆಎಂದತ ಹೆೇಳುತ್ನುರೆ. ಈ ದ್ೆೇಶ ಇನತು ೨೫ ವಷಾ ಹೇಗ್ೆ ಹೂೆೇಗಬೆೇಕತ 
ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದಾರ…ೆ ಉಕ್ೆರೇನ್ಚನಂದ ನಮಾ ದ್ೆೇಶದ ಜನರನತು ಕರದೆತಕ್ೊಂಡತ ಬರಲತ ಭನರತ್ 
ಸಕ್ನಾರ ಆಪರೆೇಷನ್ಚ ಗಂಗ್ನ ಮೂಲಕ ಸನವಿರನರತ ವಿದ್ನಯಥಿಾಗಳನತು ರಕ್ಷಿಸಿತ್ತ, ಆದರೆ  ಗಂಗೆ್ಯ 
ಹೆಸರನತು ಇಟೆರತ ತ್ಪತಪ. ಕ್ನಂಗ್ೆರಸ್ಚನವರಿಗೆ್ ಗಂಗ್ನ ಎಂದತ ಹೆಸರಿಟ್ಟೆರತವುದ್ೆೇ ತ್ಪ್ನಪಗಿ ಕ್ನಣಿಸತತಿುದ್ೆ. 
ಯನವುದತ ಒಳೆಿಯದ್ನಗಿ ಕ್ನಣತವುದಲಿ ಎಲಿದರಲೂಿ ಏರೆ್ೂೇ ಒಂದತ ಪರಶೆುಯನತು ಕ್ೆೇಳುತ್ನುರೆ. 
ಆದರೆ ನಮಗ್ೆ ವಿಶನಾಸವಿದ್.ೆ ನಮಾ ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಗಳು ತ್ಂದರತವ ಈ ಬಜೆಟಚ ಸವಾವನಯಪಿ, 
ಸವಾಸಪಶ್ಾ, ಅಭಿವೃದಧ ಪರವನದ ಬಜೆಟಚ ಆಗಿದ್.ೆ ಇದನತು ಜನರ ಹತಿುರ ತ್ೆಗ್ೆದತಕ್ೂೆಂಡತ ಹೊೇಗಿ 
ಅನತಷ್ನಠನಕ್ೆೆ ತ್ರಲನಗತತ್ುದ್ೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಯವರತ ಮಜನರಿಟ್ಟಯಲಿಿ ಬರಲಿಲಿ ಎಂದತ ಕ್ನಂಗ್ೆರಸ್ಚನವರತ 
ಹೆೇಳುತಿುರತತ್ನುರ.ೆ ಈ ಸನರಿ ಮಜನರಿಟಚಯಂದಗ್ ೆಈ ಸದನಕ್ೆೆ ಬರತತ್ೆುೇವೆ ಎನತುವ ವಿಶನಾಸದಂದ 
ನನು ಮನತ್ತಗಳನತು ಮತಕ್ನುಯಗೆ್ೂಳಿಸತತ್ೆುೇರೆ್.  

    ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್:- ಮನನಯ ಸಭನರ್ನಯಕರ,ೆ ಚೆರ್ನುಗಿ ಮನತ್ರ್ನಡತವವರಿಗೆ್ ಇನತು ಹೆಚಿಚನ 
ಸಮಯವನತು ನಗದ ಮನಡಿ. ಮನನಯ ಅರವಿಂದ ಕತಮನರ್ಚ ಅರಳಿಯವರ ೆಈಗ ನೇವು ಮನತ್ರ್ನಡಿ. 
ಆದರೆ ನಮಾ ಹತಿುರ ಕ್ೆೇಳಿಕ್ೊಳಿಲತ ನನಗ್ ೆ ಆತಿೀಯತೆ್ ಇದ್ೆ, ೧೫ ನಮಿಷದಲಿಿ ಚೆರ್ನುಗಿ ಭನಷಣ 
ಮನಡಿ ಮತಕ್ನುಯಗೆ್ೂಳಿಸಿಬಿಡಿ. 

    ಶ್ರೇ ಅರವಿಂದ ಕತಮನರ್ಚ ಅರಳಿ(ವಿಧನನಸಭೆಯಂದ ಚತರ್ನಯಿತ್ರನದವರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಗಳ.ೆ ೨೦೨೨-೨೩ರ್ೇೆ ಸನಲಿನಲಿಿ ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಗಳನದ ಬಸವರನಜ 
ಬೊಮನಾಯಿಯವರತ ಮಂಡಿಸಿರತವ ಬಜೆಟಚ ಮೇಲ ೆ ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಅವಕ್ನಶ ಕ್ೊಟ್ಟೆದಕ್ನೆಗಿ 
ಧನಯವನದಗಳನತು ಸಲಿಿಸತತ್ೆುೇರ್.ೆ ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಗಳ ಹರೆ್ುಲೆಯನತು ರ್ನನತ 
ಹೆೇಳಬಯಸತತ್ುೆೇರೆ್.  ಇವರ್ನರವ, ಇವರ್ನರವ ಇವರನರವರೆ್ಂದ್ನೆಸದರಯಯ, ಇವ ನಮಾವ, ಇವ 
ನಮಾವ, ಇವನಮಾವರೆ್ಂದ್ೆನಸಯಯ ಕೂಡಲಸಂಗಮದ್ೆೇವಯಯ ನಮಾ ಮರೆ್ಯ ಮಗರ್ೆಂದ್ನೆಸಯಯ,  
ಎಂದತ ಬಸವಣಣನವರ ವಚನ ಏನತ ಇದ್ೆ. ಅದ್ೆೇ ರಿೇತಿಯ ಕತಟತಂಬದಂದ ಅಂದರೆ ಮನನಯ 
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ಎಸ್ಚ.ಆರ್.ಬೂೆಮನಾಯಿಯವರ ಕತಟತಂಬದಂದ ಬಂದಂತ್ವರತ ಮನನಯ ಬಸವರನಜ 
ಬೊಮನಾಯಿಯವರತ. ಅದರಲಿಿಯತ ನಮಾ ಉತ್ುರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಭನಗದವರತ. ಹಂದನ ಬಜೆಟಚಗಿಂತ್ 
ಭಿನುವನದ ಬಜೆಟಚ ಬರತತ್ುದ್ೆ ಎನತುವ ಆಸಯೆನತು ರ್ನವು ಇಟತೆಕ್ೊಂಡಿದ್ೆಾವು. ಆದರೆ ಈ ಬಜೆಟಚ 
ಪತಸುಕವನತು ಓದದ ಮೇಲ ೆ ನನುಗನುಸಿದತಾ, ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಗಳು ಗ್ನಳಿಯಲಿಿ ಗ್ೊೇಪತರ 
ಕಟ್ಟೆದ್ನಾರ ೆಎಂದತ. ಹಂದ್ ೆರ್ನವು ಚಿಕೆವರಿದ್ನಾಗ ನಮಾ ಅಜೆ-ಅಜಿೆ ಚಂದ್ನಮನಮನ ಕಥೆ ಹೆೇಳುತಿುದಾರತ. 
ಹನಗೆ್ ಇದ್ೆ ಈ ಬಜೆಟ. ೨೦೨೧-೨೨ರ್ೆೇ ಸನಲಿನಲಿಿ ಮಂಡಿಸಿರತವ ಬಜೆಟಚನತು ಯನವ ರಿೇತಿ ಖ್ಚತಾ 
ಮನಡಿದರತ, ಯನವ ಕ್ೆಲಸಕ್ೆೆ ಖ್ಚತಾ ಮನಡಿದ್ನಾರೆ ಎನತುವುದತ ಇದತವರೆಗೂ ನನಗ್ ೆಅಥಾವನಗತತಿುಲಿ. 

          (ಮತಂದತ)  

(438)17-03-2022(05-50)bsd-ak 

ಶ್ರೇ ಅರವಿಂದ ಕತಮನರ್ಚ ಅರಳಿ (ಮತಂದತ) 

ಯನವರಿೇತಿ ಖ್ಚತಾ ಮನಡಿದ್ನಾರೆ ಎಂದತ ನನಗಂತ್ೂ ತಿಳಿದಲಿ, ಆಡಳಿತ್ ಪಕ್ಷದವರಿಗೆ್ ಎಷೆರಮಟ್ಟೆಗ್ ೆ
ತಿಳಿದದ್ಯೆೇ, ನನಗಂತ್ೂ ಅಥಾವನಗಿಲಿ. ಆಡಳಿತ್ ಪಕ್ಷದವರತ ಒಳೆಿಯದತ ಎಂದತ ಹೆೇಳುತ್ನುರೆ, 
ಅವರತ ಅದ್ೇೆರಿೇತಿ ಹೇೆಳಬೆೇಕ್ನಗತತ್ುದ್ೆ, ಏಕ್ೆಂದರೆ ಅವರಿಗೆ್ ಅನವನಯಾತ್ೆ ಇದ್ೆ. ಕ್ೂೆೇವಿಡಚ-೧೯ 
ರೂೆೇಗವನತು ಯನರತ ತ್ಂದದಾಲಿ, ಯನರತ ತ್ರಿಸಿದಾಲಿ. ಅದನತು ತ್ಡಯೆತವ ವಯವಸೆಥ 
ಮನಡಬೇೆಕ್ನಗಿದತಾ, ಆ ವಯವಸೆಥಯನತು ಮನಡತವುದರಲಿಿ ಸಕ್ನಾರವು ವಿಫಲವನಗಿದ್.ೆ ಕ್ೊೇವಿಡಚ-೧೯ 
ಬಂದಮೇಲ ೆಜನರಿಗ್ ೆಯನವರಿೇತಿ ಸಪಂದರೆ್ ಮನಡಿ ಸಹಕ್ನರ ಕ್ೊಡಬೇೆಕತ ಎಂಬತದರಲಿಿಯೂ ಹನದ 
ತ್ಪಿಪದರತ. ಕ್ೆೇವಲ ಹಣ ಮನಡತವುದರಲಿಿ ಕ್ಲೆಸ ಮನಡಿದರೆೇ ಹೊರತ್ತ ಇರ್ುೆೇನೂ ಮನಡಿಲಿ. ಆದರೆ 
ಅಂಕ ಸಂಖೆಯಗಳನತು ಬಹಳ correct ಆಗಿ ತ್ೂೆೇರಿಸಿದ್ನಾರೆ. ಯನದಗಿರಿ ಮತ್ತು ಬಿೇದರ್ಚ ಜಿಲೆಿಗಳಲಿಿ 
ಎಷತೆ ಜನ ಸತ್ುರತ, ಎಷತೆ ಜನರಿಗ್ ೆ vaccine ಕ್ೂೆಟೆರತ ಎಂಬ ಬಗ್ೆೆ ಹೆೇಳಿದ್ೆಾೇರ್.ೆ ಸತ್ುವರಿಗೂ 
vaccine ಕ್ೂೆಟ್ಟೆದ್ನಾರೆ. ಇನೂು ಕ್ೆಲವು message ಬರತತಿುರತವ ಬಗೆ್ೆ ರ್ನನತ ಸಭೆಯಲಿಿ 
ತ್ೊೇರಿಸಿದ್ೆಾೇರ್.ೆ ಆದರೂ ಕೂಡ budget ನಲಿಿ ಒಳೆಿಯ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡಿರತವ ಬಗೆ್ೆ ಹೆೇಳಿದ್ನಾರೆ. ಹಲವು 
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ಸದಸಯರತ ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ನು ಹೆೇಳಿದಂತ್,ೆ Central Government ಆಗಲಿೇ, State 
Government ಆಗಲಿೇ ಕ್ೊೇವಿಡಚ-೧೯ ನವನರಣಗೆ್ೆ ಎಷತೆ ಹಣವನತು ಖ್ಚತಾ ಮನಡಿದ್?ೆ ಎಷತೆ 
ಜಮನ ಆಗಿದ್ ೆಎಂದತ ಶೆಾೇತ್ ಪತ್ರ ಹೊರಡಿಸತವಂತ್ೆ demand ಮನಡಿದ್ೆಾೇವ.ೆ ಇದರ ಬಗೆ್ೆ ಮನನಯ 
ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಯವರತ ಉತ್ುರ ಕ್ೊಡತವನಗ ಅಥವನ ಮೊದಲತ ಶೆಾೇತ್ಪತ್ರ ಹೂೆರಡಿಸಬೆೇಕತ ಎಂದತ 
ಆಗರಹ ಮನಡತತ್ೆುೇರ್ೆ. ಮನಜಿ ಮತಖ್ಯಮತಖ್ಯಮಂತಿರಗಳನದ ಮನನಯ ಯಡಿಯೂರಪಪನವರತ 
ರೂ.೨,೦೦,೪೭ ಲಕ್ಷ ಕ್ೂೆೇಟ್ಟ budget ಮಂಡಿಸಿದತಾ, ಈಗ ರೂ.೨,೦೦,೬೫ ಲಕ್ಷ ಕ್ೂೆೇಟ್ಟ 
ಮಂಡಿಸಿದ್ನಾರ.ೆ ಆದರೆ ಈ budget ನಲಿಿ ಏನತ ಕ್ೂೆಟ್ಟೆದ್ನಾರ ೆಮತ್ತು ಯನವುದಕ್ೆೆ ಕ್ೊಟ್ಟೆದ್ನಾರೆ ಎಂದತ 
ವಿಸನುರವನಗಿ ಹೆೇಳಲತ ಹೊೇಗತವುದಲಿ, ಏಕ್ೆಂದರ ೆ ನಮಾ ಹರಿಯ ಸದಸಯರತ ಎಲಿವನೂು 
ಮನತ್ರ್ನಡಿದ್ನಾರೆ. ರ್ನನತ ಕಲನಯಣ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ೆೆ ಸಿೇಮಿತ್ವನಗಿ ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ೆುೇರೆ್. ಮನನಯ 
ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಯವರತ ಕಲನಯಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಗೆ್ೆ ಮನತ್ರ್ನಡತವನಗ ಮನನಯ 
ಅಕೆಮಹನದ್ೇೆವಿಯವರ “ಕಲನಯಣ ಕ್ೆೈಲನಸವನಯಿತ್ೆಂಬ ನತಡಿ ಹಸರ್ನಯಿತ್ತ, ಎಂಬ ಒಂದತ 
ಮನತ್ನತು ಹೆೇಳುತ್ನು, budget ಭನಷಣ ಮತಂದತವರಸೆಿದರತ. ಆ budget ನಲಿಿ ನಮಾ ಕಲನಯಣ 
ಕರ್ನಾಟಕಕ್ೆೆ ರೂ.೩ ಸನವಿರ ಕ್ೊೇಟ್ಟ ಅನತದ್ನನವನತು ಘೂೇಷಣೆ ಮನಡಲನಗಿದತಾ, ಹಂದ್ ೆರೂ.೧,೫೦೦ 
ಕ್ೊೇಟ್ಟ ಇತ್ತು. ಇದನತು ಹಚೆತಚ ಮನಡಿರತವುದಕ್ೆೆ ಅಭಿನಂದರೆ್ ಸಲಿಿಸತತ್ೆುೇರ್ೆ. ಆದರೆ ಈ ಅನತದ್ನನವು 
ಅಲಿಿಗ್ೆ ಬಂದತ ತ್ಲತಪತತ್ುದ್ೆಯೇ? ಬೆೇರ ೆಬೇೆರೆ ಅಭಿವೃದಧ ಕ್ನಯಾಗಳಿಗ್ೆ ಹಣ ಇಟ್ಟೆದ್ನಾರ.ೆ ನಮಾಲಿಿ 
ಒಂದತ ಹೊಸ university ಯನತು ಘೂೇಷಣೆ ಮನಡಿದತಾ, ಆ university ಯನತು ಇದ್ೆೇ fund 
ನಲಿಿ ಕಟೆಬೆೇಕತ. ನವಿಲೆ ನೇರನವರಿ balancing reservoir ಅನತು ಇದರಲಿಿಯೇ ಮನಡಬೇೆಕತ. 
ಇವೆಲಿಕೂೆ ಖ್ಚತಾ ಮನಡಿದ ಮೇಲೆ ಹಣ ಎಲಿಿಂದ ಉಳಿಯತತ್ುದ್?ೆ ನಮಗ್ ೆಹಣ ಸಿಗತವುದ್ೇೆ ಇಲಿ. 
ಬಿಜೆಪಿ ರವರ ಒಂದತ ಕಲೆ ಇದ್ೆ. ಎಲಿರನತು ಸರಿಯನಗಿ ಮನತ್ರ್ನಡಿ ಮನಸತಸ ಕರಗಿಸಿಬಿಡತತ್ನುರೆ. 
ಆದರೆ ಮತಂದ್ ೆಏನತ ಮನಡತತ್ನುರ ೆಎಂದತ ಯನರಿಗೂ ಗ್ೊತ್ನುಗತವುದಲಿ. ಅದತ ಆದ ಮೇಲೆ ವಯಥೆ 
ಪಡತತ್ನುರೆ. 

 ವೆೈಸ್ಚ ಚೆೇಮಾನ್ಚ:- ಆ ಕಲೆಯನತು ತ್ಮಿಾಂದ ಕಲಿತಿರತವುದ್ೆೇ? 
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 ಶ್ರೇ ಅರವಿಂದ ಕತಮನರ್ಚ ಅರಳಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇಲಿ, ಇಂತ್ಹ ಕಲೆ ನಮಾ 
ಹತಿುರ ಇಲಿ. ರ್ನವು ರೆ್ೇರವನಗಿ ನಡಯೆತವವರತ, ಆದರ ೆಅವರತ ನತಡಿದಂತ್ೆ ನಡಯೆತವುದಲಿ, ಕ್ೆೇವಲ 
ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ನುರಷ್ೆೆೇ. ಕಲನಯಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಭನಗಕ್ೆೆ ರೂ.೩ ಸನವಿರ ಕ್ೊೇಟ್ಟಗಳನತು ಕ್ೊಟ್ಟೆದತಾ, ಆ 
ಹಣದಲಿಿ ರನಯಚೂರತ ವಿಮನನ ನಲನಾಣ, ಬಳನಿರಿ university, ಬಿೇದರ್ಚಗೆ್ ಒಂದತ university 
ಯನತು ಕ್ೊಟ್ಟೆದ್ನಾರೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಬಿೇದರ್ಚ ಬಗೆ್ೆ ೨-೩ ದವಸಗಳ ಹಂದ್ ೆಪರಸನುಪ ಮನಡಿದ್ೆಾನತ. ನಮಾ 
ಜಿಲೆಿಯಲಿಿ ಅವರ ಖನತೆ್ಗ್ ೆಸಂಬಂಧಪಟೆಂತ್ ೆಒಂದತ ಪಶತ ವಿಶಾವಿದ್ನಯಲಯ ಇದ್ೆ. ಅಲಿಿ ಸತಮನರತ 
೧,೦೫೦ post ಗಳು ಖನಲಿ ಇದತಾ, ಇಂತ್ಹದಾನತು ಸರಿಮನಡತವ ಬದಲತ ಹೊಸ university 
ಕ್ೊಟ್ಟೆದ್ಾೆೇವ ೆಎಂದತ ಹೆೇಳುತ್ನುರೆ. ನಮಗ್ೆ ಹಚೆಿಚನ ಸಂಖೆಯ ಬೆೇಡ, ಇರತವುದರೆ್ು ಸರಿ ಮನಡಬೇೆಕತ. ಸರಿ 
ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಆಗಲಿಲಿ ಎಂದರೆ ಹೆೇಳಿಕ್ೆ ಕ್ೊಡತವುದತ ಏಕ್ೆ ಮತ್ತು ಹೂೆಸದ್ನಗಿ ಮನಡತವುದತ ಏಕ್ೆ 
ಎಂಬತದತ ನನು ಅಭಿಪ್ನರಯವನಗಿದೆ್. ರ್ನನತ ಸತಮನರತ ವಷಾಗಳಿಂದ ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಗಳು 
ಹನಗೂ ಮನನಯ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಚಿವರಿಗೆ್ ಪತ್ರ ಬರೆದತ ನಮಾಲಿಿ ಕೃಷ್ಟ್ college ಮನಡಿ, ನಮಾಲಿಿರತವ ಕೃಷ್ಟ್ 
diploma college ಅನತು upgrade ಮನಡಿ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದ್ೆಾೇರ್ೆ. ಆದರ ೆ ಬಳನಿರಿ ಜಿಲೆಿಗ್ ೆ
ಕ್ೊಟ್ಟೆದ್ನಾರೆ. ಅಲಿಿ ಕ್ೊಟೆರೂ ಸಂತ್ೂೆೇಷ, ಆದರೆ ನಮಾ ಜಿಲೆಿಗ್ ೆಒಂದತ ಕ್ೊಡಿ ಎಂದತ ಹೇೆಳಿದರೂ 
neglect ಮನಡಿದ್ನಾರ.ೆ ಅದ್ೆೇರಿೇತಿ diploma college ಅನತು upgrade ಮನಡಿ ಕೃಷ್ಟ್ college 
ಮನಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ ಒತ್ನುಯ ಮನಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ ಕಲನಯಣ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ೆೆ ರೂ.೩ ಸನವಿರ ಕ್ೊೇಟ್ಟ ಕ್ೊಟತೆ 
ಒಂದತ ಕಡ ೆಕ್ೊಟತೆ ಮತ್ೂೆುಂದತ ಕಡ ೆಕಸಿದತಕ್ೊಳುಿತ್ನುರೆ. ಇಂತ್ಹ ಹತರ್ನುರ ಮನಡತತ್ನುರ.ೆ ರೂ. ೩ 
ಸನವಿರ ಕ್ೊೇಟ್ಟ ಸದತಪಯೇಗವನಗಬೆೇಕ್ನಗಿದತಾ, ಹೆೈದ್ನರಬನದಚ ಕರ್ನಾಟಕ ಭನಗದಲಿಿ ಖನಲಿಯಿರತವ 
ಸತಮನರತ ೩೪ ಸನವಿರ ಹತದ್ೆಾಗಳನತು ತ್ತಂಬಬೆೇಕತ. ಆಗ ಮನತ್ರ ಕ್ೂೆಟೆ ಹಣ 
ಉಪಯೇಗವನಗತತ್ುದ್ೆ. ಹಂದ್ ೆಕ್ೊಟೆ ರೂ.೧,೫೦೦ ಕ್ೂೆೇಟ್ಟಗಳಲಿಿ ಹೆಚಿಚನ ಹಣ ಖ್ಚನಾಗದ ಪರಿಸಿಥತಿ 
ಉಂಟನಯಿತ್ತ. ಆದರೆ ಹೆೇಳುವುದತ ಒಂದತ ಮನಡತವುದತ ಒಂದತ ಬೆೇಡ, ಹಣವನತು ಖ್ಚತಾ 
ಮನಡತವ ನಯತಿುನ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ ಒತ್ನುಯಿಸತತ್ೆುೇರೆ್. 
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 ಇನತು ರ್ನನತ ರನಜಯಪ್ನಲರ ಭನಷಣದ ಬಗೆ್ೆ ಮನತ್ರ್ನಡತವನಗ ನಮಾ ಜಿಲೆಿಯಲಿಿ ದ್ೊಡಾ 
ನೇರನವರಿ ಯೇಜರೆ್ಗಳು ಇಲಿದ್ೆೇ, ಚಿಕೆದ್ನದ ಕ್ನರಂಜನ ಯೇಜರೆ್ ಇದತಾ, ಈ ಯೇಜರೆ್ಯತ 
೬೦ರ ದಶಕದಲಿಿ ರೂ.೯ ಕ್ೂೆೇಟ್ಟಗ್ೆ ಪ್ನರರಂಭ್ವನಯಿತ್ತ. ಇವತ್ತು ರೂ.೬೦೦ ಕ್ೊೇಟ್ಟಗಳು ಖ್ಚನಾದರೂ 
ಇದತವರೆಗೂ complete ಆಗಿಲಿ. ಅದಕೂೆ ಹಣ ಇಟ್ಟೆಲಿ. ಈ ಯೇಜರೆ್ಯನತು complete 
ಮನಡಲತ ಹಣ ಇಡಬೇೆಕ್ಂೆದತ ಒತ್ನುಯಿಸತತ್ೆುೇರೆ್. ಅವರತ ಮನತ್ೆತಿುದರೆ ರೈೆತ್ರ ಪರವನಗಿ ಇದ್ೆಾೇವೆ, 
ಅದತ ಮನಡಿದ್ೆಾೇವೆ, ಇದತ ಮನಡಿದ್ೆಾೇವೆ ಎಂದತ ಹೇೆಳುತಿುದ್ನಾರೆ. ಆದರೆ ರೈೆತ್ರ ಪರವನಗಿ ಏನತ 
ಮನಡಿದ್ನಾರ?ೆ ನಮಾಲಿಿ BSSK Sugar Factory ಇದತಾ, ಮನಜಿ ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಗಳನದ ಮನನಯ 
ಬಿ.ಎಸ್ಚ. ಯಡಿಯೂರಪಪನವರತ ಚತರ್ನವಣೆಗ್ ೆ ಮೊದಲತ ಪರಚನರಕ್ೆೆ ಬಂದ ಸಂದಭ್ಾದಲಿಿ ನಡದೆ 
ಒಂದತ ಸಭೆಯಲಿಿ ಅಧಿಕ್ನರಕ್ೆೆ ಬಂದ ೨೪ ಗಂಟೆಗಳಲಿಿ ನೂರತ ಕ್ೂೆೇಟ್ಟ ರೂಪ್ನಯಿಗಳನತು ಕ್ೊಡತವ 
ಬಗೆ್ೆ ಹೆೇಳಿದಾರತ. ಇಂದಗ್ ೆಎಷತೆ ದವಸಗಳು ಕಳೆದವ?ೆ ಆದಾರಿಂದ ಮತಚಿಚದಾ ಹನಗೂ ಬಿಜೆಪಿ ರವರತ 
ಒತ್ನುಯ ಮನಡಿ ಚನಲೂ ಮನಡಿರತವ ಆ ಕ್ನಖನಾರ್ೆಯಲಿಿ crush ಆಗತತಿುದಾರೂ recovery 
ಸರಿಯನಗಿ ಬರತತಿುಲಿ. ಕ್ೆೇವಲ ೬% ಮನತ್ರ ಬರತತಿುದತಾ, recovery ೮-೯% minimum ಬರಬೆೇಕತ. 
ಮನನಯ ಸವದ ರವರ ಭನಗದಲಿಿ ೯% ಕೆಂತ್ ಕಡಿಮ ಬಂದರತವುದನತು ರ್ನನತ ರೆ್ೂೇಡಿಲಿ.  At least 
ನಮಾಲಿಿ ೯% ಆದರೂ ಬರಬೇೆಕಲಿವೆೇ? ಇದಕ್ೆೆ ಕ್ನರಣವೆೇರ್ಂೆದರೆ, ಅಲಿಿ regular ಆದ M.D 
(Managing Director) ಯವರತ ಇಲಿ, ಆಡಳಿತ್ಕ್ೆೆ ಬಂದವರತ retire ಆದ ವಯಕುಯನತು M.D 
ಎಂದತ ಇಟತೆಕ್ೊಳುಿತ್ನುರೆ. ಅವರತ ಹೆೇಳಿದಂತ್ೆ ಬರೆದತ recovery ತ್ೊೇರಿಸಿಬಿಡತತ್ನುರೆ. ಇದರಿಂದ 
ರೈೆತ್ರಿಗ್ ೆಮೊೇಸವನಗತತಿುದತಾ, ಈ ಬಗೆ್ೆ ಒಳೆಿಯ ನಧನಾರ ತ್ೆಗೆ್ದತಕ್ೂೆಂಡತ ರೂ.೧೦೦ ಕ್ೊೇಟ್ಟಗಳನತು 
ಕ್ೊಟತೆ ಜಿೇಣೂೆೇಾದ್ನಧರ ಮನಡಬೇೆಕತ. ಸಕ್ನಾರದ employee ಒಬಬರನತು M.D ಆಗಿ 
ಮನಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ ಒತ್ನುಯ ಮನಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ  

(ಮತಂದತ) 
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(439) 17.03.2022 6.00 hv.rn 

 ಶ್ರೇ ಲಕ್ಷಮಣ ಸಂಗಪಪ ಸವದ(ವಿಧನಸಭೆಯಿಂದ ಚತರ್ನಯಿತ್ರನದವರತ):- ಸರ್ನಾನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಸಕೆರೆ ಕ್ನಖನಾರ್ೆಗಳು ರಿಕವರಿಗ್ೆ ಬರತವುದತ ಆ ಕ್ನಖನಾರ್ೆಯ ವಯವಸನಥಪಕ 
ನದ್ೆೇಾಶಕರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿಸಿರತವುದಲಿ. ಭ್ೂಮಿ, ನೇರತ ಮತ್ತು ಹವನಮನನಗಳ ಮೇಲ ೆರಿಕವರಿ 
ಅವಲಂಬಿಸಿರತತ್ುದ್.ೆ ಕೃಷ್ನಣ ಅಚತಚಕಟತೆ ಪರದ್ೆೇಶದಲಿಿ ಪ್ನರರಂಭ್ದಲಿಿ ಮಹನರನಷರದ ಗಡಿಯಲಿಿ 13 ರಿಂದ 
13.5ರಷತೆ ರಿಕವರಿ ಬರತತ್ುದ್ೆ. ಅದ್ೆೇ ಕ್ೂೆಲನಿಪತರದಲಿಿ 12 ರಿಂದ 12.5ರಷತೆ ರಿಕವರಿ ಬರತತ್ುದ್ೆ. 
ಸನಂಗಿಿ ಪರದ್ೆೇಶ ದ್ನಟ್ಟ ಮಹನರನಷರಕ್ೆೆ ಬಂದ್ನಗ ರಿಕವರಿ ದರ 12 ರಿಂದ 11.5ರಷತೆ ಬರತತ್ುದ್ೆ. ಕೃಷ್ನಣ 
ಅಚತಚಕಟತೆ ಪರದ್ೇೆಶದಂದ ಕ್ೆಳಗ್ೆ ಹೂೆೇದಂತ್ ೆರಿಕವರಿ ದರ 10.5 ರಿಂದ 12ರಷತೆ ರಿಕವರಿ ಆಗತತ್ುದ್ೆ. 
ಇದಕ್ೆೆ ಮತಖ್ಯ ಕ್ನರಣವೆೇರೆ್ಂದರೆ, ನೇರತ, ಮಣತಣ, ಹವನಮನನ ಮತ್ತು ಕಬಿಬನ ತ್ಳಿಯ ಆಧನರದ 
ಮೇಲ ೆರಿಕವರಿ ಬರತತ್ುದ್ಯೆೇ ಹೊರತ್ತ ಅಲಿಿರತವ ವಯವಸನಥಪಕ ನದ್ೆೇಾಶಕರತಗಳಿಂದ ಅಲಿ.  

 ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್ಚ:- ಮನನಯ ಅರವಿಂದಕತಮನರ್ಚ ಅರಳಿಯವರೇೆ, ಬಹಳ ಚೆರ್ನುಗಿ 
ಪರಿಣನಮಕ್ನರಿಯನಗಿ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದಾೇರಿ,  ಇರ್ೂೆುಂದತ ಐದತ ನಮಿಷಗಳಲಿಿ ತ್ಮಾ ಮನತ್ತಗಳನತು 
ಮತಕ್ನುಯಗೆ್ೂಳಿಸಿ. 

 ಶ್ರೇ ಅರವಿಂದ ಕತಮನರ್ಚ ಅರಳಿ:- ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರಿಕವರಿ ಎನತುವುದತ ಅಲಿಿನ 
ವಯವಸನಥಪಕ ನದ್ೆೇಾಶಕರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿಸಿಲಿ ಮತ್ತು ಸಥಳಿೇಯವನಗಿರತವ ನೇರತ, ಮಣತಣ ಮತ್ತು 
ಹವನಗತಣದ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ೆ ಎಂದತ ಮನನಯ ಲಕ್ಷಮಣ ಸವದಯವರತ ಹೇೆಳುತಿುರತವ ಮನತ್ನತು 
ರ್ನನತ ಒಪಿಪಕ್ೊಳುಿತಿುದ್ೆಾೇರ್.ೆ ಕಳೆದ 5-6 ವಷಾಗಳ ಹಂದ್ ೆ ಅದ್ೆೇ ಮಣತಣ, ಅದ್ೆೇ ಗ್ನಳಿ, ಅದ್ೇೆ 
ಕ್ನಮಿಾಕರತ ಅದ್ೆೇ ಹವನಮನನವಿತ್ತು. ಆಗ ರಿಕವರಿಯ ದರ 9 ಕೆಂತ್ ಕಡಿಮ ಆಗಿಲಿ. ಆದರೆ, 
ಇತಿುೇಚೆಗ್ ೆ ರಿಕವರಿಯ ಪರಮನಣ ಕಡಿಮಯನಗತತಿುದ್ೆ. ನನು ಅಭಿಪ್ನರಯದಲಿಿ ಹೆೇಳುವುದ್ನದರೆ, 
ವಯವಸನಥಪಕ ನದ್ೆೇಾಶಕರನತು ಸಕ್ನಾರದ ವತಿಯಿಂದ ರೆ್ೇಮಕ್ನತಿ ಮನಡಿದರೆ, ಅವರತ ಶ್ಸಿುನಂದ 
ಇರತತ್ನುರ.ೆ ಏರ್ನದರತ ಲೂೆೇಪದ್ೂೆೇಷಗಳನದರೆ, ಅದನತು ಕ್ೆೇಳುವಂತ್ಹ ಜವನಬನಾರಿ ಅವರಿಗಿರತತ್ುದ್ೆ. 
ಆ ಕ್ನರಣಕ್ೊೆೇಸೆರ ರ್ನನತ ಈ ಮನತ್ನತು ಹೆೇಳುತಿುದ್ಾೆೇರ್ೆಯೇ ಹೂೆರತ್ತ ಬೆೇರ ೆಉದ್ೆಾೇಶವೇೆನೂ ಇಲಿ. 
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ರಿಕವರಿಯನತು ಯನವ ರಿೇತಿ ಹೆಚತಚ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಸನಧಯವಿದ್ ೆ ಎನತುವುದನತು ರೆ್ೂೇಡಿಕ್ೊಂಡತ 
ಸಕ್ನಾರ ಆ ನಟ್ಟೆನಲಿಿ ಕರಮ ಕ್ೆೈಗ್ೊಳಿಬೆೇಕ್ನಗಿದೆ್.  

 ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನವಲೆಿರೂ ಬಹಳ ದನಗಳಿಂದ ಹೂೆೇರನಟ ಮನಡಿ  ನಮಾ 
ಭನಗಕ್ೊೆಂದತ ವಿಮನನ ನಲನಾಣವನತು ಮಂಜೂರತ ಮನಡಿಸಿಕ್ೂೆಂಡಿದ್ಾೆವು. ಡಿಫೆನ್ಸಚನವರತ ನಮಗ್ೆ 
ಅನತಮತಿ ಕ್ೂೆಡದ್ೇೆ ಇದಾ ಕ್ನರಣ ಅದತ ಪ್ೆಂಡಿಂಗಚನಲಿಿತ್ತು. ಮನನಯ ಬಿ.ಎಸ್ಚ.ಯಡಿಯೂರಪಪನವರತ 
ಅಧಿಕ್ನರಕ್ೆೆ ಬಂದಂತ್ಹ ಸಂದಭ್ಾದಲಿಿ ಫೆಬರವರಿಯಲಿಿ ಉದ್ನಾಟರೆ್ ಮನಡಲನಯಿತ್ತ. ಅಲಿಿಂದ ಒಂದತ 
ವಷಾದ ನಂತ್ರ ಪತನಃ ಬಂದಚ ಮನಡಲನಗಿದ್.ೆ ನಮಗ್ೆ ವಿಮನನ ಯನನಕ್ೆೆ ಈಗ ಯನವುದ್ೇೆ 
ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಲಿ. ರ್ನವು ವಿಮನನದಲಿಿ ಹೊೇಗಬೆೇಕ್ನದರೆ, ಗತಲಬಗ್ನಾಕ್ೆೆ ಹೊೇಗಬೇೆಕ್ನಗತತ್ುದ್ೆ. 
ಇಲಿದದಾರ,ೆ ಪಕೆದ ಹೈೆದ್ನರಬನದಚಗೆ್ ಹೂೆೇಗಬೆೇಕ್ನಗತತ್ುದ್ೆ. ನಮಾಲಿಿನ ವಿಮನನ ನಲನಾಣವನತು 
ಉದ್ನಾಟರೆ್ ಮನಡತವಂತ್ಹ ಸಂದಭ್ಾದಲಿಿ ಮನನಯ ಬಿ.ಎಸ್ಚ.ಯಡಿಯೂರಪಪನವರತ ಭ್ರವಸ ೆನೇಡಿದ 
ರಿೇತಿಯಲಿಿ ಇದನತು ಪತನಃ ಆರಂಭಿಸಬೆೇಕ್ೆಂದತ ರ್ನನತ ಒತ್ನುಯ ಮನಡತತಿುದ್ೆಾೇರ್ೆ.  

 ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೆೇ, ಈ ಆಯವಯಯದಲಿಿ ಎಸ್ಚ.ಸಿ.ಎಸ್ಚ.ಪಿ/ಟ್ಟ.ಎಸ್ಚ.ಪಿ ಬನಬಿುಗ್ನಗಿ 
28 ಸನವಿರ ಕ್ೂೆೇಟ್ಟ ರೂಪ್ನಯಿಗಳನತು ಮಿೇಸಲಿಡಲನಗಿದ್.ೆ ಈ ಮೊತ್ು ಯನವುದಕೂೆ 
ಸನಕ್ನಗತವುದಲಿ. ಸತಮನರತ 35 ರಿಂದ 40 ಸನವಿರ ಕ್ೊೇಟ್ಟ ರೂಪ್ನಯಿಗಳರ್ನುದರೂ ಈ ಬನಬಿುಗ್ ೆ
ಮಿೇಸಲಿಡಬೆೇಕ್ೆನತುವುದತ ನನು ಒತ್ನುಯವನಗಿದ್ೆ. ಎಸ್ಚ.ಸಿ.ಎಸ್ಚ.ಪಿ/ಟ್ಟ.ಎಸ್ಚ.ಪಿ ಹಣ 
ಸಥಳಿೇಯವನಗಿರತವ ರ್ನಯಕರತಗಳಿಗ್ೆ ಒಂದತ ಖ್ಜನರೆ್ಯ ರಿೇತಿ ಆಗಿದ್ೆ. ನನು ಮನತ್ತಗಳ ಬಗೆ್ೆ 
ಮನನಯ ಸಭನರ್ನಯಕರತ ತ್ಪತಪ ತಿಳಿದತಕ್ೂೆಳಿಬನರದತ. ಎಸ್ಚ.ಸಿ.ಎಸ್ಚ.ಪಿ/ಟ್ಟ.ಎಸ್ಚ.ಪಿ. ಆಯವಯಯಕ್ೆೆ 
ಅಲಿಿನ ಸಿಬಬಂದ ಸಹ ಮನಡಿ ಕ್ೊಡತತ್ನುರ.ೆ ಇದತ ಸರಿಯನದತದಲಿ. ಶನಸಕರತ ಅ ಆಯವಯಯವನತು  
ಅನತಮೊೇದಸಿದರ ೆ ಸರಿಯನದ ರಿೇತಿಯಲಿಿ ಉಪಯೇಗವನಗತತ್ುದ್ ೆ ಎನತುವುದತ ನನು 
ಭನವರೆ್ಯನಗಿದೆ್. ಇಲಿದದಾರೆ, ಕ್ನಯಾಕತ್ಾರತ ಇಂಜಿನ್ಚ ಮತಂತ್ನದವುಗಳನತು ಮನರನಟ 
ಮನಡಿಕ್ೊಳುಿತ್ನುರ.ೆ  

 



236 

                                                                                                                                                  ವಿಪ/17-03-2022   
“ wzÀÄÝ¥ÀrAiÀiÁUÀzÀ ¥Àæw/unedited copy/£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ¼À°è CxÀªÁ ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉUÁV G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀPÀÆqÀzÀÄ 

__________________________________________________________________________________ 

 ಶ್ರೇ ಕೆ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ 
ಸದಸಯರತ ಪರಿಶ್ಷೆ ಜನತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶ್ಷೆ ಪಂಗಡದವರಿಗ್ನಗಿ ವಿನಯೇಗ ಮನಡತವಂತ್ಹ 
ಹಣವನತು ವಿನಯೇಗ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಯನರತಯನರೊೇ ಪಟ್ಟೆ ಕ್ೂೆಡತವುದತ ಬೆೇಡವಂೆದತ ರ್ನನತ 
ಈಗ್ನಗಲೆೇ ಹೆೇಳಿದ್ೆಾೇರ್ೆ. ಕಳೆದ ಎರಡತ ವಷಾಗಳಿಂದ ಯನವ ಕ್ಷೆೇತ್ರಕ್ೆೆ ಎಷತೆ ಹಣವನತು ಬಿಡತಗಡೆ 
ಮನಡಬೇೆಕತ ಎನತುವುದರ ಬಗೆ್ೆ ಶನಸಕರಿಂದ ಪಟ್ಟೆಯನತು ತ್ೆಗೆ್ದತಕ್ೊಂಡತ ಅದನತು ಜಿಲನಿಧಿಕ್ನರಿಗಳ 
ಮೂಲಕ ಬಿಡತಗಡ ೆಮನಡಲನಗತತಿುದ್ೆ. ಇದರಲಿಿ ಯನವುದ್ೆೇ ಗ್ೂೆಂದಲಗಳಿಲಿ.  

 

 ಶ್ರೇ ಅರವಿಂದ ಕತಮನರ್ಚ ಅರಳಿ:- ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸಭನರ್ನಯಕರತ 
ಈಗ ಏನತ ಮನತ್ತಗಳನತು ಹೆೇಳಿದ್ನಾರೆ, ಅದರೆ್ುೇ ಕಳೆದ ಬನರಿಯೂ ಹೇೆಳಿದಾರತ. ಆಯವಯಯಕ್ೆೆ 
ಶನಸಕರಿಂದ ಪರಪ್ೊೇಸಲ್ಚ ತ್ೆಗೆ್ದತಕ್ೂೆಂಡತ ಹಣ ಬಿಡತಗಡೆ ಮನಡಲನಗತತ್ುದ್ೆ ಎನತುವ ಮನತ್ನತು 
ಹೆೇಳಿದಾರತ. ರ್ನನತ ಆರೂೆೇಪ ಮನಡತತಿುರತವುದತ ಮತ್ತು ಮನನಯ ಸಭನರ್ನಯಕರ ಗಮನಕ್ೆೆ 
ತ್ರತತಿುರತವ ವಿಚನರವೆೇರ್ಂೆದರೇೆ, ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು 20 ಪಸಾೆಂಟಚ ಅಥವನ 15 ಪಸಾೆಂಟಚ ಕ್ೊಟತೆ   
by name NOC ಯನತು ಬಿಡತಗಡೆ ಮನಡತತ್ನುರ.ೆ ಅವರತ ಏನತ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡತತ್ನುರನೆತುವುದತ 
ಯನರಿಗೂ ಗ್ೂೆತಿುಲಿ. ಯನರಿಂದ ಪರಪ್ೊೇಸಲ್ಚ ತ್ೆಗೆ್ದತಕ್ೊಳುಿತ್ನುರೆನತುವುದೂ ಗೆ್ೂತ್ನುಗತವುದಲಿ. ಈ 
ರಿೇತಿ ಆಗಬನರದ್ನೆತುವುದತ ನನು ಭನವರೆ್ಯನಗಿದೆ್.  

 ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ಮನನಯ ಸಭನರ್ನಯಕರ ಬಗೆ್ೆ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕ್ೆೆ 
ಹೊೇಗತವುದಲಿ. ಆದರೂ ಸಹ ಒಂದತ ಪರಕರಣವನತು ತ್ಮಾ ಗಮನಕ್ೆೆ ತ್ರಲತ ಬಯಸತತಿುದ್ಾೆೇರೆ್. 
ಅಧಿವೆೇಶನ ಮತಗಿಸಿಕ್ೊಂಡತ ರ್ನನತ ನನು ಕ್ೊಠಡಿಯಲಿಿದ್ೆಾ. ನನು ಆಪು ಕ್ನಯಾದಶ್ಾ ಮನನಯ 
ಸಭನರ್ನಯಕರ ಆಪು ಕ್ನಯಾದಶ್ಾಯವರ ಬಳಿ ಹೊೇಗಿದ್ನಾಗ, ಆತ್ “ನಮಾ ಶನಸಕರತ ನಮಾ 
ಮಂತಿರಗಳ ಮೇಲ ೆಆರೂೆೇಪ ಮನಡಿದ್ನಾರ.ೆ ಲಿಸ್ೆಚ ಇದಾರ ೆತ್ೊೇರಿಸಲಿ”ಚಎನತುವ ಮನತ್ನತು ಹೇೆಳಿದ್ನಾರೆ್. 
ರ್ನನತ ಆ ಲಿಸ್ೆಚ ತ್ಂದದ್ಾೆೇರೆ್, ಅದನತು ಮನನಯ ಸಭನರ್ನಯಕರಿಗ್ ೆಕಳುಹಸಿಕ್ೂೆಡತತಿುದ್ೆಾೇರೆ್. ಆ ಲಿಸ್ೆಚ 
ಪರಕ್ನರ ಇವರ ಎಂ.ಡಿ., 25 ಕ್ನರತಗಳನತು ಬಿಡತಗಡೆ ಮನಡಿದ್ನಾರ.ೆ ಇದರ ಬಗೆ್ೆ ಮನನಯ 
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ಸಭನರ್ನಯಕರೂೆಂದಗೆ್ ಮನತ್ರ್ನಡಿದಂತ್ಹ ಸಂದಭ್ಾದಲಿಿ ರ್ನನತ ಬಿಡತಗಡ ೆ ಮನಡಿಲಿ. ಎಂ.ಡಿ. 
ಮನಡಿದ್ನಾರ.ೆ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದರತ. ಎಂ.ಡಿ. ಇವರ ಆಧಿೇನದಲಿಿ ಬರತತ್ನುರೆ.  

 ಶ್ರೇ ಕೆ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ದ್ೆೇವರನಜ ಅರಸತ 
ಅಭಿವೃದಧ ನಗಮ ಮತ್ತು ಡನ|| ಬಿ.ಆರ್ಚ.ಅಂಬೇೆಡೆರ್ಚ ಅಭಿವೃದಧ ನಗಮಗಳಿವೆ. ಈ ನಗಮಗಳ 
ವನಯಪಿುಯಲಿಿಯೇ ಎಲಿವನತು ಹಂಚಿಕ್ ೆಮನಡಲನಗತತ್ುದ್ೆ. ಶನಸಕರ ಹತಿುರ ಪಟ್ಟೆ ತ್ೆಗೆ್ದತಕ್ೂೆಳುಿತ್ನುರೆ, 
ಗ್ನರಮಸಭೆಯಲಿಿ ಫಲನನತಭ್ವಿಗಳ ಆಯೆ ಆಗಬೆೇಕ್ೆಂದತ ಇದ್ೆ. ಅದ್ೆಲಿ ಪರಕರಯಗಳು ಮತಗಿದರತತ್ುದ್ೆ. 
ಎಲಿಿಯನದರೂ ಲೂೆೇಪವನಗಿದ್ೆ. ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳ ಮಟೆದಲಿಿ ಸಾೆೇಚನಛಚನರವನಗಿದ್ೆ. ಎನತುವುದತ ಅವರಿಗೆ್ 
ಕಂಡತ ಬಂದದಾರ,ೆ ಆ ಪಟ್ಟೆಯನತು ನನಗ್ ೆನೇಡಿದರೆ, ಯನವುದ್ೆೇ ಅಧಿಕ್ನರಿಯನಗಿದಾರೂ ಸಹ ಅವರ 
ಮೇಲ ೆ ನದ್ನಾಕ್ಷಿಣಯವನಗಿ ಕರಮ ತ್ೆಗೆ್ದತಕ್ೊಳಿಲನಗತತ್ುದ್ೆ ಎನತುವ ಮನತ್ನತು ಹೆೇಳುವುದಕ್ೆೆ 
ಬಯಸತತಿುದ್ೆಾೇರ್ೆ.  

 ಶ್ರೇ ಆರ್ಚ.ಬಿ.ತಿಮನಾಪೂರ(ವಿಧನನಸಭೆಯಿಂದ ಚತರ್ನಯಿತ್ರನದವರತ):- ಸರ್ನಾನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ,  ಎಸ್ಚ.ಸಿ.ಎಸ್ಚ.ಪಿ/ಟ್ಟ.ಎಸ್ಚ.ಪಿ ಹಣ ಸರಿಯನದ ಕರಮದಲಿಿ ವಯಯವನಗತತಿುಲಿ 
ಎನತುವುದತ ಎಲಿರಿಗೂ ತಿಳಿದರತವ ವಿಚನರವನಗಿದೆ್. ಈ ಹಣ ಎಸ್ಚ.ಸಿ., ಎಸ್ಚ.ಟ್ಟ.ಗಳಿಗ್ೆ 
ತ್ಲತಪತತಿುದ್ಯೆೇ ಇಲಿವೊೇ, ಹಣ ದತರತಪಯೇಗವನಗತತಿುದ್ೆಯೇ ಇಲಿವೆೇ ಎನತುವುದತ ಆ ಜನರಿಗ್ ೆ
ಗ್ೊತ್ನುಗಬೇೆಕ್ನದರ,ೆ ಈ ಹಣ ಸರಿಯನದ ರಿೇತಿಯಲಿಿ ವೆಚಚವನಗಬೆೇಕ್ನದರೆ, ಸಥಳಿೇಯ ಪರಿಶ್ಷೆ ಜನತಿ 
ಮತ್ತು ಪರಿಶ್ಷೆ ಪಂಗಡಗಳ ಯತವಕರನತು ಒಳಗ್ೊಂಡ ಒಂದತ ಸಮಿತಿಯನತು ರನಜಯ ಮಟೆದಲಿಿ 
ರಚರೆ್ ಮನಡಿ, ಅದಕ್ೆೆ ಎಂ.ಎಲ್ಚ.ಎ.ಗಳನತು ಅಧಯಕ್ಷರರ್ನುಗಿ ಮನಡಿದರೆ, ಇಂತ್ಹ ದತರತಪಯೇಗ 
ಪರಕರಣಗಳನತು ತ್ಡಗೆಟೆಬಹತದತ. ಮತ್ತು ಯನರೊೇ ದತರತಪಯೇಗ ಮನಡಿದ್ನಾರಂೆದತ  ತ್ನಖೆ 
ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಒಂದತ ಸಮಿತಿ ರಚರೆ್ ಮನಡತವುದತ ಇವೆಲಿವೂ ತ್ಪತಪತ್ುದ್ೆ. ಆದಾರಿಂದ ಸಥಳಿೇಯ 
ಯತವಕರರೆ್ೂುಳಗ್ೂೆಂಡ ಒಂದತ ಸಮಿತಿಯನತು ರಚರೆ್ ಮನಡಿದರೆ ಉತ್ುಮ ಎನತುವುದತ ನನು 
ಅನಸಿಕ್ೆಯನಗಿದೆ್.   
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 ಶ್ರೇ ಅರವಿಂದ ಕತಮನರ್ಚ ಅರಳಿ:- ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ,  ಮನನಯ ಸಭನರ್ನಯಕರತ 
ಕ್ೆೇಳಿರತವ ಪಟ್ಟೆಯನತು ನನು ಬಳಿ ಇದ್ೆ. ಸಭ ೆ ಮತಗಿಯತವುದರೂೆಳಗ್ನಗಿ ಅದನತು ಅವರಿಗೆ್ 
ಕಳುಹಸಿಕ್ೂೆಡತತ್ೆುೇರ್ೆ. 

 ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈ ಆಯವಯದಲಿಿ, ಪತಿರಕ್ೊೇದಯಮವನತು ಉತ್ೆುೇಜಿಸಲತ 
ನಯಮಿತ್ವನಗಿ 8 ಪತಟಗಳಲಿಿ ಪರಕಟಗೆ್ೂಳುಿವ ಪ್ನರದ್ೇೆಶ್ಕ ಪತಿರಕ್ೆಗಳಿಗ್ ೆ ಪ್ೂೆರೇತ್ನಸಹ 
ನೇಡಲನಗತವುದತ. 20 ಸನವಿರಕೂೆ ಹೆಚತಚ ಪರಸನರ ಹೊಂದದ ವಣಾ ಪತಟಗಳಲಿಿ ಪರಕಟಗೆ್ೂಳುಿವ 
ಪ್ನರದ್ೆೇಶ್ಕ ಪತಿರಕ್ೆಗಳನತು ಸಧೃಡಗ್ೊಳಿಸಲತ ಹೂೆಸ ಯೇಜರೆ್ಯನತು ರೂಪಿಸಲನಗತವುದತ”ಚಎಂದತ 
ಹೆೇಳಿದ್ನಾರೆ. ಜಿಲನಿ ಮಟೆದಲಿಿರತವ ಪತಿರಕ್ೆಗಳನತು ಅಭಿವೃದಧಪಡಿಸತವುದಕ್ೆೆ ಮತ್ತು ಅವರತ ಸಹ ತ್ಮಾ 
ಜಿೇವನವನತು ಕಟ್ಟೆಕ್ೂೆಳುಿವುದಕ್ೆೆ ಅವಕ್ನಶ ಮನಡಿಕ್ೂೆಡಬೇೆಕ್ನಗಿದ್.ೆ ಯನವ ರಿೇತಿಯಲಿಿ ಪ್ನರದ್ೇೆಶ್ಕ 
ಪತಿರಕ್ೆಗಳನತು ಸದೃಢಗ್ೂೆಳಿಸತವಂತ್ಹ ಯೇಜರೆ್ಯನತು ರೂಪಿಸಲನಗಿದ್ಯೆೇ ಅದ್ೇೆ ರಿೇತಿಯಲಿಿ 
ಜಿಲನಿ ಮಟೆದ ಪತಿರಕ್ೆಗಳಿಗೂ ಪ್ೊರೇತ್ನಸಹ ನೇಡಬೆೇಕ್ೆನತುವುದತ ನನು ಒತ್ನುಯವನಗಿದ್.ೆ  

 ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಗಳು ಮಂಡಿಸಿರತವ ಆಯವಯಯದಲಿಿ; 
“ದ್ೆೇವನಲಯಗಳನತು ಸಕ್ನಾರದ ನಯಂತ್ರಣದಂದ ಮತಕುಗ್ೂೆಳಿಸಬೆೇಕ್ೆಂಬ ಬೆೇಡಿಕ್ ೆಬಹತಕ್ನಲದಂದ 
ಕ್ೆೇಳಿ ಬರತತಿುದ್ೆ. ಭ್ಕ್ನುದಗಳ ಈ ಬೆೇಡಿಕ್ೆಯನತು ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಧನಮಿಾಕ ದತಿು ಇಲನಖೆ 
ವನಯಪಿುಯಲಿಿರತವ ದ್ೆೇವನಲಯಗಳಿಗ್ೆ ಸನಾಯತ್ುತ್ೆ ನೇಡಿ, ಅಭಿವೃದಧ ಕ್ನಮಗ್ನರಿಗಳ ವಿವೆೇಚರೆ್ಯನತು 
ದ್ೆೇವನಲಯಗಳಿಗ್ೆ ಪರತ್ನಯಯೇಜಿಸಲತ ಕ್ನನೂನತ ಕರಮ ಕ್ೆೈಗ್ೂೆಳಿಲನಗತವುದತ”ಚಎಂದತ ಹೆೇಳಲನಗಿದ್.ೆ  

 ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಸಕ್ನಾರದ ನಯಂತ್ರಣದಂದ ದ್ೆೇವನಲಯಗಳನತು 
ಬಿಡತಗಡೆಗ್ೂೆಳಿಸಿದರ,ೆ ಕ್ೆಳವಗಾದ ಜನರಿಗ್ ೆದ್ೇೆವಸನಥನ ಪರವೆೇಶಕ್ೆೆ ಅವಕ್ನಶ ಸಿಗತವುದಲಿ. ಹಂದನ 
ಕ್ನಲದಲಿಿರತವ ಪದಧತಿಯೇ ಮತಂದ್ೆಯೂ ಬರಬಹತದತ. ಕ್ೆಳವಗಾದವರತ ದ್ೆೇವಸನಥನದಂದ ಹೊರಗಡೆ 
ಇರಬೇೆಕ್ನಗತತ್ುದ್ೆ. ಆದಾರಿಂದ ಸಕ್ನಾರ ಇದನತು ಕ್ೆೈಬಿಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ ಕ್ೇೆಳಿಕ್ೂೆಳುಿತಿುದ್ೆಾೇರ್ೆ.  
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 ಶ್ರೇ ಎನ್ಚ.ರವಿಕತಮನರ್ಚ:- ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ದ್ೆೇವನಲಯದಂದ ಹೊರಗ್ ೆ
ಇರತವುದತ ಹೆೇಗ್ ೆಸನಧಯ?  

 ಶ್ರೇ ಅರವಿಂದ ಕತಮನರ್ಚ ಅರಳಿ;- ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಹಂದತಳಿದ ವಗಾದವರಿಗ್ ೆ
ಮತ್ತು ಎಸ್ಚ.ಸಿ./ಎಸ್ಚ.ಟ್ಟ.ಯವರಿಗ್ ೆಇವತಿುಗೂ ಕ್ೆಲವು ದ್ೆೇವಸನಥನದ್ೂೆಳಗ್ೆ ಪರವೇೆಶವನತು ನೇಡತತಿುಲಿ. 

 

         (ಮತಂದತವರಿದದ್ೆ) 

(440)  17.3.2022  6.10  ಪಿಕ್ೆ:ಆರ್ಚಎನ್ಚ 

ಶ್ರೇ ಅರವಿಂದ ಕತಮನರ್ಚ ಅರಳಿ(ಮತಂದತ) 

ಮತ್ೆು ಆ ಜನ ಹೊರಗಡೆ ಇರತವ ಹನಗೆ್ ಆಗತತ್ುದ್ೆ ಎಂದತ ನನಗನಸತತಿುದ್ೆ.  ಆ ದೃಷ್ಟ್ೆಯಿಂದ ಸರ್ಕಾರ 
ಇದನತು ಕ್ೆೈ ಬಿಡಬೆೇಕತ ಎಂದತ ಕ್ೆೇಳಿಕ್ೊಳುಿತ್ೆುೇರೆ್. 

 ಶ್ರೇ ಎನ್ಚ.ರವಿಕತಮನರ್ಚ:- ಅವರತ ದ್ೆೇವನಲಯದಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೆೇಗ್ ೆಇರತತ್ನುರ?ೆ   

 ಶ್ರೇ ಅರವಿಂದ ಕತಮನರ್ಚ ಅರಳಿ:- ಮಕನ್ಯ ಸಭಕಪತಿಗಳಕ, ಹಂದತಳಿದ ವಗಾದವರಿಗ್,ೆ 
ಎಸ್ಚಸಿ/ಎಸ್ಚಟ್ಟ ಗಳಿಗ್ೆ ಒಳಗ್ೆ ಹೂೆೇಗಲತ ಅವಕ್ನಶ ಸಿಗತವುದಲಿ.  ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಈಗಲೂ ಕೂಡ 
ಹನಗೆ್ಯೇ ಇದ್ೆ.  ತ್ಹಸಿೇಲನಾರರ ವನಯಪಿುಯಳಗಿರತವ ದ್ೆೇವಸನಥನಗಳಿಗ್ೆ ಈ ಜನ ಹೊೇಗತತ್ನುರೆ.  
ಬೆೇರ ೆ ಕಡ ೆಹೊೇಗತವುದಲಿ.  ಮನನಯ ರವಿಕತಮನರ್ಚರವರ ಭನಗದಲಿಿ ಪದಧತಿ ಹೆೇಗಿದ್ಯೆೇ ನನಗ್ ೆ
ಗ್ೊತಿುಲಿ. ನಮಾ ಕಡಯೆಂತ್ೂ ಆ ಪದಧತಿ ಇನೂು ಹನಗೆ್ಯೇ ಇದ್ೆ.  ರ್ನನತ ಬೆೇಕ್ನದರೆ ನಮಗ್ೆ 
ತ್ೊೇರಿಸತತ್ುೆೇರೆ್. 

 ಶ್ರೇ ಎನ್ಚ.ರವಿಕತಮನರ್ಚ:- ಮಕನ್ಯ ಸಭಕಪತಿಗಳಕ, ಈಗ ಕ್ನಲ ಬದಲನಗಿದ್.ೆ   ಇಂಥದಾನತು 
ನಭನಯಿಸತವುದತ ಸನಮನಜಿಕ ಜವನಬನಾರಿ ಕೂಡ ಆಗಿದ್.ೆ 
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 ಶ್ರೇ ಆರ್ಚ.ಬಿ.ತಿಮನಾಪೂರ:- ಮಕನ್ಯ ಸಭಕಪತಿಗಳಕ, ಈ ಜನರಿಗ್ ೆಬನಡಿಗೆ್ ಮರ್ೆ ಸಿಗತವುದಲಿ.  
ಅವರತ ಮಂತಿರಯೇ ಆಗಿರಬಹತದತ ಅಥವನ ಐಎಎಸ್ಚ ಅಧಿಕ್ನರಿಯೇ ಆಗಿರಬಹತದತ.  ಆ 
ಮನನಸಿಕತ್ೆಯಿಂದ ಯನರೂ ಹೊರಗ್ ೆಬಂದಲಿ.  

 ಶ್ರೇ ಅರವಿಂದ ಕತಮನರ್ಚ ಅರಳಿ:- ಮನನಯ ರವಿಕತಮನರ್ಚರವರ ಕಡ ೆಆ ರಿೇತಿ ಇರಬಹತದತ.  
ಆದರೆ ನಮಾ ಕಡ ೆಆ ರಿೇತಿ ಇಲಿ.  ಮನನಯ ರವಿಕತಮನರ್ಚರವರತ ಹೆೇಳಿದ ಹನಗ್ ೆಇಡಿೇ ರನಜಯದಲಿಿ 
ಎಲೂಿ ಕೂಡ ನನಗ್ ೆಕಂಡತ ಬಂದಲಿ. 

 ವೆೈಸ್ಚ ಚೆೇಮಾನ್ಚ:- ಅಸಪೃಶಯತ್ ೆ ನವನರಣೆ ಮತ್ತು ಮತಖ್ಯ ವನಹನಗ್ ೆ ದೇನ-ದಲಿತ್ರನತು 
ತ್ರಬೇೆಕ್ನದ ಜವನಬನಾರಿ ಕ್ೇೆವಲ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲಿದ್ ೆಎಂದತಕ್ೊಳುಿತಿುೇರನ?  ಆ ಜವನಬನಾರಿ ಇಡಿೇ 
ಸಮನಜದ ಮೇಲಿದ್.ೆ  ಅದನತು ಎಲಿರೂ ಒಗೆಟನೆಗಿ ಸೇೆರಿ ನಭನಯಿಸಬೆೇಕತ ಎನತುವುದತ ಪಿೇಠದ 
ಆಶಯವನಗಿದ್.ೆ  ಲೊೇಪ-ದ್ೊೇಷಗಳ ಬಗೆ್ೆ ಬೆಳಕತ ಚೆಲತಿವುದಕ್ೆೆ ನಮಗ್ೆ ಅವಕ್ನಶ ಇದ್ೆ.  ಆದರೆ, ಆ 
ಜವನಬನಾರಿ ಕ್ೆೇವಲ ಸರ್ಕಾರದಾಲಿ.  ಮನನಯ ರವಿಕತಮನರ್ಚರವರ ಮನತ್ನತು ರ್ನನತ ಸಮಥಿಾಸತತ್ೆುೇರೆ್.   

 ಶ್ರೇ ಎನ್ಚ.ರವಿಕತಮನರ್ಚ:- ಮನನಯ ಅರಳಿಯವರತ ತ್ಮಾ ಅಭಿಪ್ನರಯಗಳನತು ಹೇೆಳಲಿ, ಇನೂು 
ಐದತ ನಮಿಷ ಕ್ನಲ ತ್ೆಗೆ್ದತಕ್ೊಳಿಲಿ.  ಆದರೆ ದ್ೇೆವಸನಥನಗಳಿಗ್ ೆ ಸನಾತ್ಂತ್ರಯ ಕ್ೊಟೆ ತ್ಕ್ಷಣ, ಹಂದ್ ೆ
ಇದಾಂತ್ ೆ ಎಲಿವೂ ಅಸಪೃಶಯತ್ೆ ಕ್ನಲದಂತ್ ೆ ಆಗಿಬಿಡತತ್ುದ್ೆ ಎಂದತ ಅಥಾವಲಿ.  ಹಂದತಳಿದವರನತು, 
ಎಸ್ಚಸಿ/ಎಸ್ಚಟ್ಟಗಳನತು ದ್ೆೇವಸನಥನದಂದ ಹೂೆರಗಡೆ ಇಟತೆಬಿಡತತ್ನುರೆ ಎಂದತ ಹೆೇಳುವುದತ 
ಸೂಕುವನದತದಲಿ.   

 ವೆೈಸ್ಚ ಚೆೇಮಾನ್ಚ:- ಮನನಯ ಅರಳಿಯವರೇೆ ಈ ವಿಷಯವನತು ಕ್ೊರೆ್ಗ್ ೆತ್ೆಗೆ್ದತಕ್ೊಂಡಿದಾೇರಿ.  
ಆದರೆ ನಮಾ ಸಮಯ ಮತಗಿದದ್.ೆ  ರ್ನನತ ಈಗ ಮನನಯ ಸಂಕನೂರರವರನತು ಮನತ್ರ್ನಡಲತ 
ಕರದೆದ್ೆಾೇರ್.ೆ   

 ಶ್ರೇ ಅರವಿಂದ ಕತಮನರ್ಚ ಅರಳಿ:- ಮಕನ್ಯ ಸಭಕಪತಿಗಳಕ, ರ್ನನತ ಇನೂು ಎರಡತ ನಮಿಷ 
ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ೆುೇರ್ ೆಅಷ್ೆೆ. 
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 ವೆೈಸ್ಚ ಚೆೇಮಾನ್ಚ:- ದಯವಿಟತೆ ರ್ನನತ ಹೇೆಳುವುದನತು ಕ್ೆೇಳಿ.  ರ್ನವು ಈಗ್ನಗಲೆೇ ಎರಡೂ 
ಕಡಯೆವರ ಜೊತ್ೆ ಸಮನಲೊೇಚರೆ್ ಮನಡಿ ೬.೩೦ ಗಂಟೆಗ್ ೆ ಸದನವನತು ಮತಗಿಸಬೆೇಕತ ಎಂದತ 
ತಿೇಮನಾನ ಮನಡಿದ್ಾೆೇವೆ.  ಈಗ ರ್ನನತ ಮನನಯ ಸಂಕನೂರರವರ ಹೆಸರನತು ಕರದೆದ್ೆಾೇರ್.ೆ   ಅವರತ 
ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕ್ೆೆ ಪ್ನರರಂಭಿಸಿದರ ೆ ೨೦ ನಮಿಷ ಕೂಡ ಸಿಗತವುದಲಿ.  ಹೇಗ್ನದರ ೆ ತ್ಪ್ನಪಗತತ್ುದ್ೆ.  
ಆದಾರಿಂದ ಈಗ ಮನನಯ ಸಂಕನೂರರವರತ ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ನುರ.ೆ 

 ಶ್ರೇ ಅರವಿಂದ ಕತಮನರ್ಚ ಅರಳಿ:- ಮಕನ್ಯ ಸಭಕಪತಿಗಳಕ, ಮನನಯ ರವಿಕತಮನರ್ಚರವರತ 
ಮನತ್ರ್ನಡಿದಾರಿಂದ ಐದತ ನಮಿಷ ಕಳೆದತ ಹೂೆೇಯಿತ್ತ.   

 ವೆೈಸ್ಚ ಚೆೇಮಾನ್ಚ:- ನಮಗ್ೆ ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಸನಕಷತೆ ಸಮಯ ಕ್ೂೆಟ್ಟೆದ್ೆಾೇರೆ್.  ನೇವು 
ಚೆರ್ನುಗಿ ಕೂಡ ಮನತ್ರ್ನಡಿದಾೇರಿ.  ಆದರೆ ಕ್ೊರೆ್ಯಲಿಿ ಈ ರಿೇತಿ ಪರಚೊೇದನಕ್ನರಿ ವಿಚನರವನತು 
ಎತಿುಕ್ೊಂಡಿದಾೇರಿ. 

 ಶ್ರೇ ಅರವಿಂದ ಕತಮನರ್ಚ ಅರಳಿ:- ಮಕನ್ಯ ಸಭಕಪತಿಗಳಕ, ರ್ನನತ ದ್ೆೇವಸನಥನಗಳ ಬಗೆ್ೆ 
ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದ್ೆಾೇರ್.ೆ 

 ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕೆ್.ಹರಿಪರಸನದಚ:- ಅವರತ ಪರಚೊೇದನಕ್ನರಿ ವಿಚನರವನತು ಹೆೇಳುತಿುಲಿ.  ಆ ರೆ್ೂೇವು 
ಅವರಿಗೆ್ಯೇ ಗ್ೊತ್ತು.  ಅವರತ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುರತವುದತ ಪರಚೂೆೇದನಕ್ನರಿಯಲಿ.   

 ವೆೈಸ್ಚ ಚೆೇಮಾನ್ಚ:- ಸರ್ಕಾರ ಯನವುದ್ೆೇ ಯೇಜರೆ್ಗಳಿಗ್ ೆ ಕ್ನನೂನನ ರೆ್ರವು ಇರತತ್ುದ್ೆ.  
ಕ್ನಯಾಸನಧತ ಮನಡತವಂಥದತಾ ಕ್ೆೇವಲ ಸರ್ಕಾರಕ್ೆೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟೆದಾಲಿ. ಎಲಿರದೂ ಜವನಬನಾರಿ 
ಇರತತ್ುದ್ೆ.  ನೇವು ಈ ಕತರಿತ್ತ ಗಮನ ಸಳೆೆದರತವುದನತು ರ್ನನತ ಪರಶಂಸೆ ಮನಡತತ್ೆುೇರೆ್.  ಆದರೆ 
ಇಂತ್ಹ ಜವನಬನಾರಿ ಎಲಿರ ಮೇಲೂ ಇರತತ್ುದ್ೆ ಎಂದತ ರೆ್ನಪತ ಮನಡಿದ್ೆ ಅಷ್ೆೆ. 

 ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.ೆಹರಿಪರಸನದಚ:- ಮಕನ್ಯ ಸಭಕಪತಿಗಳಕ, ಈಗಲೂ ಬೆೇಕ್ನದರೆ ಹೂೆೇಗಿ ರೆ್ೂೇಡೊೇಣ.  
ಪಂಕು ಭೊೇಜನದಲಿಿ ನಮಾನತು ಕೂರಿಸತತ್ನುರೊೇ ಇಲಿವೊೇ ಗ್ೂೆತ್ನುಗತತ್ುದ್ೆ.   
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 ವೆೈಸ್ಚ ಚೆೇಮಾನ್ಚ:- ಆ ರಿೇತಿ ಪದಧತಿ ತ್ಪತಪ.  ಇಂಥದಾನತು ನವನರಣೆ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ರ್ನವು 
ಶರಮಿಸಬೇೆಕದ್.ೆ 

 ಶ್ರೇ ಬಿ.ರ್ಕ. ಹರಿಪರಸಕದ :- ಇಂತ್ಹ ಪದಧತಿ ಇನೂು ಜಿೇವಂತ್ವನಗಿದ್ೆ. ನಮಾರ್ೆೇ ಬಿಡತವುದಲಿ; 
ಇನತು ಅವರನತು ಬಿಡತತ್ನುರಯೆೇ?  ನಮಾಂಥ ಕ್ನಯಕ ಸಮನಜದವರನತು ಮತ್ತು ದಲಿತ್ರನತು ಪಂಕು 
ಭೊೇಜನದಲೂಿ ಕೂರಿಸಿಕ್ೂೆಳುಿವುದಲಿ.  ಬಟೆೆ ತ್ಗೆ್ೆಯಿರಿ, ರೆ್ೂೇಡತತ್ುೆೇವೆ ಎಂದತ ಹೆೇಳುತ್ನುರೆ.  
ಇದ್ೊಂದತ ಸನಮನಜಿಕ ಪಿಡತಗತ.   

 ವೆೈಸ್ಚ ಚೆೇಮಾನ್ಚ:- ಇಂತ್ಹ ಪದಧತಿಯನತು ಸಮನಜದಂದ ದೂರ ಮನಡಲತ  ನಮಾಂಥವರತ 
ರೆ್ೇತ್ೃತ್ಾ ವಹಸಬೆೇಕತ.   

 ಶ್ರೇ ಅರವಿಂದ ಕತಮನರ್ಚ ಅರಳಿ:- ಮಕನ್ಯ ಸಭಕಪತಿಗಳಕ, ನೇವು ಹೆೇಳಿದಾನತು ರ್ನನತ 
ಒಪತಪತ್ೆುೇರ್.ೆ  ಈ ಕ್ೆಲಸವನತು ಸರ್ಕಾರ ಮನತ್ರವಲಿ ಸಮನಜ ಕೂಡ ಮನಡಬೇೆಕ್ನಗತತ್ುದ್ೆ.   

 ವೆೈಸ್ಚ ಚೆೇಮಾನ್ಚ:- ಮನನಯ ಅರಳಿಯವರೇೆ ನಮಾ ಮನತ್ನತು ಮತಗಿಸಿ.  ರ್ನನತ ಮನನಯ 
ಸಂಕನೂರ ಅವರನತು ಕರದೆದ್ೆಾೇರ್.ೆ  ತ್ಮಗ್ೆ ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ರ್ನನತ ಸನಕಷತೆ ಸಮಯ ಕ್ೂೆಟ್ಟೆದ್ೆಾೇರ್ೆ.  
ಸತಮಾರ್ೆ ಸತ್ನಯಿಸಬೆೇಡಿ.   

 ಶ್ರೇ ಅರವಿಂದ ಕತಮನರ್ಚ ಅರಳಿ:- ಐದತ ನಮಿಷದಲಿಿ ಕನ್ಚಕೂಿಡಚ ಮನಡತತ್ೆುೇರೆ್. 

 ವೆೈಸ್ಚ ಚೆೇಮಾನ್ಚ:- ನೇವು ಐದತ ನಮಿಷ ತ್ೆಗೆ್ದತಕ್ೊಂಡರ ೆಮನನಯ ಸಂಕನೂರ ಅವರಿಗೆ್ 
ಕ್ನಲನವಕ್ನಶ ಕಡಿಮ ಆಗತತ್ುದ್ೆ.  ಅವರಿಗೆ್ ಈಗಲೆೇ ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಅವಕ್ನಶ ಮನಡಿಕ್ೊಟೆರ ೆಅವರತ 
ತ್ಮಾ ವಿಷಯಗಳನತು ಮಂಡಿಸಬಹತದತ.  ಎಲಿರಿಗೂ ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಅವಕ್ನಶ ಮನಡಿಕ್ೊಡಬೇೆಕತ 
ಅಲಿವೆೇ?  ಪಿೇಠದಲಿಿ ನೇವು ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂೆಂಡಿದಾರೆ ಏನತ ಮನಡತತಿುದಾೇರಿ?   
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 ಶ್ರೇ ಅರವಿಂದ ಕತಮನರ್ಚ ಅರಳಿ:- ಮಕನ್ಯ ಸಭಕಪತಿಗಳಕ, ರ್ನನತ ನನು ಭನಷಣವನತು 
ಪ್ನರರಂಭ್ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಮತಂಚೆಯೇ, ನನಗ್ ೆ ಸಮಯ ಸನಕ್ನಗತವುದಲಿ ಎನತುವ ಮನತ್ನತು 
ಹೆೇಳಿದ್ೆಾ.   

 ವೆೈಸ್ಚ ಚೆೇಮಾನ್ಚ:- ನಮಗ್ೆ ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಸನಕಷತೆ ಸಮಯ ಕ್ೊಟ್ಟೆದ್ಾೆೇರೆ್.  ಸಮಯ 
ಕ್ೊಟ್ಟೆದಾರೂ, ಕ್ೂೆಡಲಿಲಿ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದರ ೆತ್ಪ್ನಪಗತತ್ುದ್ೆ. 

 ಶ್ರೇ ಅರವಿಂದ ಕತಮನರ್ಚ ಅರಳಿ:- ಮಕನ್ಯ ಸಭಕಪತಿಗಳಕ, ಇದ್ೂೆಂದತ ವಿಷಯವನತು 
ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕ್ೆೆ ಅವಕ್ನಶ ಮನಡಿಕ್ೂೆಡಿ.  ಪಿೇಠದಂದ ತ್ನವು, ಈ ಪಿಡತಗನತು 
ಹೊೇಗಲನಡಿಸಬೆೇಕ್ನದರೆ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಜನಪರತಿನಧಿಗಳು ಸೇೆರಿಕ್ೂೆಂಡತ ಮನಡಬೇೆಕತ ಎಂದತ 
ಹೆೇಳಿದರಿ.  ಈಗ್ೆೇನತ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿೇನದಲಿಿವಯೆೇ ಆ ದ್ೆೇವಸನಥನಗಳ ಒಳಗ್ೆ ಸರಳವನಗಿ 
ದಲಿತ್ರತ, ಹಂದತಳಿದವರತ ಒಳಗ್ೆ ಹೂೆೇಗಬಹತದತ.  ಆದರೆ, ಈ ದ್ೆೇವಸನಥನಗಳಿಗ್ ೆ ಸನಾತ್ಂತ್ರಯ 
ಕ್ೊಟೆರ,ೆ ಖನಸಗಿಯರ್ನುಗಿ ಮನಡಿಕ್ೊಂಡತ ಅವರ ದಬಚದಬನ ಹೆಚನಚಗತತ್ುದ್ೆ; ಒಳಗ್ೆ ಯನರನೂು 
ಬಿಡತವುದಲಿ.  ಚತರ್ನವಣಯೆ ಸಮಯದಲಿಿ  ರ್ನವು ಹಳಿಿಗಳಿಗ್ೆ ಹೂೆೇದ್ನಗ, ಅಲಿಿನ ಗತಡಿಗಳಲೆಿೇ 
ಪರಚನರ ಮನಡತವ ಸಂದರ್ಾದಲಿಿ, ಸಾಲಪ ಚೆರ್ನುಗಿದಾರ ೆನಮಾನತು ಮೇಲಕ್ೆೆ ಕರಯೆತತ್ನುರೆ. ಆದರೆ ಆ 
ಊರಿನ ಜನ ಮೇಲಕ್ೆೆ ಬರತವುದ್ೆೇ ಇಲಿ.  ಏಕ್ೆ ಬರತವುದಲಿ?  ನೇವು ಭನಷಣ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ 
ಬಂದ್ನಗ ರ್ನವು ಊರಿನಲಿಿ ಇರಬೇೆಕತ; ನಂತ್ರ ನಮಗ್ ೆಕಷೆ ಕ್ೊಡತತ್ನುರೆ ಎನತುವ ಮನತ್ನತು ಅವರತ 
ನಮಗ್ೆ ಹೆೇಳುತ್ನುರೆ. 

 ವೆೈಸ್ಚ ಚೆೇಮಾನ್ಚ:- ಇದರ ನವನರಣೆಗ್ೆ ಏನತ ಮನಡಬೆೇಕತ ಎನತುವುದರ ಬಗ್ೆೆ ಸಲಹ ೆಕ್ೊಡಿ.   

 ಶ್ರೇ ಅರವಿಂದ ಕತಮನರ್ಚ ಅರಳಿ:- ಈ ದ್ೆೇವಸನಥನಗಳನತು ಸರ್ಕಾರ ತ್ನು ಅಧಿೇನದಲಿಿ 
ಇಟತೆಕ್ೂೆಳಿಬೆೇಕತ.  ಅವುಗಳಿಗ್ೆ ಸನಾಯತ್ುತ್ೆ ಕ್ೊಡತವುದತ ಬೆೇಡ ಎನತುವುದತ ನನು ಅಭಿಪ್ನರಯವನಗಿದ್ೆ.   

 ವೆೈಸ್ಚ ಚೆೇಮಾನ್ಚ:- ಮನನಯ ಸದಸಯರ ಸಂವೆೇದರೆ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಆತ್ಂಕವನತು ಸರ್ಕಾರ 
ಗಮನಸಬೇೆಕತ.   
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 ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗ್ೌಡ:- ಮಕನ್ಯ ಸಭಕಪತಿಗಳಕ, ಮನನಯ ಸಂಕನೂರ ಅವರನತು ರ್ನಳ ೆ
ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕ್ೆೆ ಅವಕ್ನಶ ಕ್ೊಡಿ.  ಈಗ ಸಮಯ ಆಗಿದ್.ೆ   

 ವೆೈಸ್ಚ ಚೆೇಮಾನ್ಚ:- ಅವರ ಹೆಸರತ ಕರದೆ್ನಗಿದ್ೆ.  ನೇವು ಹರಿಯ ಸದಸಯರತ, ದಯವಿಟತೆ 
ಸಹಕರಿಸಬೆೇಕತ.   

 ಶ್ರೇ ಬಿ.ರ್ಕ. ಹರಿಪರಸಕದ :- ಮಕನ್ಯ ಸಭಕಪತಿಗಳಕ, ಮನನಯ ಸಂಕನೂರರವರತ ಬಹಳ ಚೆರ್ನುಗಿ 
ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ನುರೆ.  ರ್ನವಲೆಿರೂ ಅವರ ಭನಷಣವನತು ಕ್ೆೇಳಬೆೇಕದ್.ೆ  ಆದಾರಿಂದ ರ್ನಳ ೆಬೆಳಗ್ೆೆ ಅವರಿಗೆ್ 
ಅವಕ್ನಶ ಮನಡಿ ಕ್ೂೆಡಿ.   

 ಶ್ರೇ ಎಸ್ಚ.ವಿಿ.ಸಂಕನೂರ (ಪದವಿೇಧರ ಕ್ಷೆೇತ್ರ):- ಮಕನ್ಯ ಸಭಕಪತಿಗಳಕ, ಮತಖ್ಯ 
ಮಂತಿರಗಳನಗಿರತವ ಮನನಯ ಬಸವರನಜ ಬೊಮನಾಯಿಯವರತ 2022-23ರೆ್ೇ ಸನಲಿನ 
ಆಯವಯಯವನತು ಮಂಡಿಸಿದ್ನಾರೆ.  ಈ ಕತರಿತ್ತ ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ್ ಪಕ್ಷದ 
ಗ್ೌರವನನಾತ್ ಸದಸಯರತ ತ್ಮಾ ತ್ಮಾ ಅಭಿಪ್ನರಯಗಳನತು ವಯಕುಪಡಿಸಿದ್ನಾರೆ.  ಬಹಳಷತೆ ಸದಸಯರತ ಈ 
ಒಂದತ ಬಜೆಟೆನತು ಸನಾಗತಿಸಿ ಮನತ್ರ್ನಡಿದ್ನಾರೆ; ಕ್ೆಲವು ಸದಸಯರತ ಇದರ ಬಗೆ್ೆ ಟ್ಟೇಕ್ೆ-ಟ್ಟಪಪಣಿಗಳನತು 
ಮನಡಿ, ಅದರ ಜೊತ್ೆಗೆ್ ಸಲಹ-ೆಮನಗಾದಶಾಗಳನೂು ಕ್ೊಟ್ಟೆದ್ನಾರೆ.  ಮನನಯ ಬಸವರನಜ 
ಬೊಮನಾಯಿಯವರತ “ಸಬಚ ಕ್ನ ಸನಥಚ; ಸಬಚ ಕ್ನ ವಿಕ್ನಸ್ಚ”,ಚ“ಸವಾರಿಗೂ ಸಮಪ್ನಲತ; ಸವಾರಿಗೂ 
ಸಮಬನಳು”ಚ ಈ ಒಂದತ ತ್ತ್ಾ ಸಿದ್ನಧಂತ್ದ ಅಡಿಯಲಿಿ ಈ ಆಯವಯವನತು ಸಿದಧಪಡಿಸಿರತವುದರ 
ಹರೆ್ುಲೆಯಲಿಿ ರ್ನನತ ಹೃತ್ೂಪವಾಕವನಗಿ ಸನಾಗತ್ ಮನಡಿ ನನು ವಿಚನರಗಳನತು 
ವಯಕುಪಡಿಸಬಯಸತತ್ೆುೇರೆ್.   

 ಮಕನ್ಯ ಸಭಕಪತಿಗಳಕ, ಮನನಯ ಬಸವರನಜ ಬೊಮನಾಯಿಯವರತ ಬಜೆಟಚ ಮಂಡರೆ್ ಮನಡಿದ 
ನಂತ್ರ, ಇದಕ್ೆೆ ಸನವಾಜನಕರತ, ರೈೆತ್ರತ, ಮಹಳೆಯರತ, ಯತವಕರತ, ಅಥಾಶನಸರಜ್ಞರತ ತ್ಮಾ ತ್ಮಾ 
ಪರತಿಕರಯಗಳನತು ಕ್ೂೆಟ್ಟೆದ್ನಾರೆ. ಅದನತು ರ್ನನತ ಕ್ನತ್ತರದಂದ ರೆ್ೂೇಡತತಿುದ್ೆಾ.  ಬಹಳ ಸಂತ್ೂೆೇಷದ 
ಸಂಗತಿ ಏರೆ್ಂದರೆ, ಮರತ ದನದ ಪತಿರಕ್ೆಗಳಲಿಿ ಈ ಬಜೆಟೆಗ್ ೆಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಕ ಮಚತಚಗ್ೆ ವಯಕುಪಡಿಸಿ 
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ಸನಾಗತ್ ಮನಡಿದಾರತ.  ಇದನತು ರ್ನವೂ ರೆ್ೂೇಡಿದ್ಾೆೇವೆ ಮತ್ತು ಟ್ಟವಿ ಮನಧಯಮಗಳಲಿಿ ರೆ್ೂೇಡಿಯೂ 
ಕೂಡ ಇದ್ೆಾೇವೆ.  ಸನವಾಜನಕರತ, ರೈೆತ್ರತ, ಅಥಾಶನಸರಜ್ಞರತ ಯನವರಿೇತಿ ಪರತಿಕರಯ ನೇಡಿದ್ನಾರೆ, ಈ 
ಬಜೆಟನತು ಯನವರಿೇತಿ ವಿಶೆಿೇಷಣೆ ಮನಡಿದ್ನಾರ ೆ ಎನತುವುದರ ಬಗೆ್ೆ ಈ ಸದನದ ಗಮನಕ್ೆೆ 
ತ್ರಬಯಸತತ್ೆುೇರೆ್.  ಈ ಒಂದತ ಬಜೆಟಚ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಕ  ”ಜನಪಿರಯ, ಪರಗತಿಪರ, ಸಮತ್ೊೇಲನ 
ಬಜೆಟಚ”ಚಎಂದೂ,ಚ“ಸಮಗರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ್ ಸತಸಿಥರ ಬಜೆಟಚ”ಚಎಂದತ,ಚ“ಸವಾಸಪಶ್ಾ, ದೂರದಶ್ಾ ಬಜೆಟಚ”,ಚ
“ತೆ್ರಿಗೆ್ ಹೆಚಚಳವಿಲಿದ, ಬೆಲ ೆಏರಿಕ್ ೆಬರೆ ಬಿೇಳದ ಜಜೆಟಚ”,ಚ“ಅಸಮನನತ್ ೆನವನರಣೆಗ್ೆ ಪೂರಕ ಬಜೆಟಚ”,ಚ
“ಸವಾರಿಗೂ ಸಮಪ್ನಲತ, ಬಜೆಟಚನಲಿಿ ಬೂೆಮನಾಯಿ ವಿಶಾರೂಪ”,ಚ “ಚ ಅನುದ್ನತ್ರಿಗ್ ೆ ಶಕು ತ್ತಂಬತವ 
ಬಜೆಟಚ”,ಚ“ಗ್ನರಮಿೇಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ್ ಪೂರಕವನದ ಬಜೆಟಚ”,ಚ“ಕೃಷ್ಟ್, ಶ್ಕ್ಷಣ, ಆರೂೆೇಗಯಕ್ೆೆ ಒತ್ತು ನೇಡಿದ 
ಬಜೆಟಚ”,ಚ “ನೇರನವರಿಗ್ನಗಿ ಪ್ನರಶಸಯ ನೇಡಿದ ಬಜೆಟಚ”ಚ ಎಂಬತದ್ನಗಿ ಅಭಿಪ್ನರಯಪೆಟ್ಟೆದ್ನಾರ,ೆ ಸನಾಗತ್ 
ಮನಡಿದ್ನಾರ,ೆ ಮಚತಚಗ್ ೆ ವಯಕುಪಡಿಸಿದ್ನಾರ.ೆ  ಎಲಿರಿಗೂ ಮಚತಚಗ್ೆಯನಗಿರತವಂತ್ಹ ಮತ್ತು ಎಲಿರ 
ವಿಶನಾಸಕ್ೆೆ ಪ್ನತ್ರವನದ ಬಜೆಟಚ ಎಂದತ ಹಕೇಳುವುದರ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡುತಕತೇನಕ.  

 ಮಕನ್ಯ ಸಭಕಪತಿಗಳಕ, ಈ ಬಜೆಟಚನಲಿಿ, ವಿವಿಧ ಇಲನಖಗೆಳಿಗ್ೆ, ವಿವಿಧ ವಗಾಗಳಿಗ್ೆ ಮತ್ತು 
ಬೆೇರ ೆಬೆೇರ ೆಪರದ್ೆೇಶಗಳಿಗ್ೆ, ಕ್ೊೇವಿಡಚನಂತ್ಹ ಸಂಕಷೆದ ಸಂದರ್ಾದಲೂಿ ಸರಿಯನಗಿ ಅನತದ್ನನವನತು 
ಹಂಚಿಕ್ ೆಮನಡತವುದತ, ಹಣವನತು ಹಂಚಿಕ್ ೆಮನಡತವುದತ ಕಷೆದ ಕ್ಲೆಸ. 

          (ಮತಂದತ . .)  

(441) ಎಸ್ಚಪಿಆರ್ಚ/ವಿಕ್ೆ/6:20/17/03/2022        (ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್ಚರವರ ಉಪಸಿಥತಿ) 
ಶ್ರೇ ಎಸ್ಚ.ವಿಿ.ಸಂಕನೂರ(ಮತಂದತ):- 
ಆದರೂ ಸಹ ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಗಳು ಅಳೆದತ, ತ್ೂಗಿ, ಆಥಿಾಕ ಶ್ಸುನತು ಕ್ನಪ್ನಡಿಕ್ೊಂಡತ 36 
ಇಲನಖಗೆಳಿಗ್ೆ, ಬೆೇರ ೆ ಬೆೇರ ೆ ವಗಾದ ಜನರಿಗ್,ೆ ಬೆೇರ ೆ ಬೆೇರ ೆ ಪರದ್ೆೇಶ-ಭನಗಗಳಿಗ್ ೆ ಸರಿಯನಗಿ 
ಅನತದ್ನನವನತು ಹಂಚಿಕ್ ೆಮನಡಿದ್ನಾರ ೆಎಂದತ ರ್ನನತ ಹೆೇಳಬಯಸತತ್ೆುೇರ್ೆ.   
 

ಪರಸಕು ಸನಲಿನ ಆಯವಯಯದಲಿಿ ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಗಳು ಕೃಷ್ಟ್ ಕ್ೆೇತ್ರಕ್ೆೆ 33,700 ಕ್ೊೇಟ್ಟ 
ರೂಪ್ನಯಿಗಳನತು; ಶ್ಕ್ಷಣ ಕ್ಷೆೇತ್ರಕ್ೆೆ 31,980 ಕ್ೂೆೇಟ್ಟ ರೂಪ್ನಯಿಗಳನತು; ಜಲ ಸಂಪನೂಾಲ 



246 

                                                                                                                                                  ವಿಪ/17-03-2022   
“ wzÀÄÝ¥ÀrAiÀiÁUÀzÀ ¥Àæw/unedited copy/£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ¼À°è CxÀªÁ ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉUÁV G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀPÀÆqÀzÀÄ 

__________________________________________________________________________________ 

ವಿಭನಗದಲಿಿ 20,106 ಕ್ೂೆೇಟ್ಟ ರೂಪ್ನಯಿಗಳನತು; ರನಜಯ ಹೆದ್ನಾರಿಗಳಿಗ್ೆ 35 ಸನವಿರ ಕ್ೊೇಟ್ಟ 
ರೂಪ್ನಯಿಗಳನತು; ಪರಿಶ್ಷೆ ಜನತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶ್ಷೆ ಪಂಡಗದವರ ಅಭಿವೃದಧಗ್ನಗಿ 28,234 ಕ್ೊೇಟ್ಟ 
ರೂಪ್ನಯಿಗಳನತು; ರನಜಯದಲಿಿ 5 ಲಕ್ಷ ಹೂೆಸ ಮರೆ್ಗಳನತು ನಮಿಾಸಲತ 6,612 ಕ್ೂೆೇಟ್ಟ 
ರೂಪ್ನಯಿಗಳನತು ಮಿೇಸಲಿಟ್ಟೆದ್ನಾರ.ೆ  ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಗಳು ತ್ನವು ಮಂಡಿಸಿರತವ 
ಆಯವಯಯದಲಿಿ ಈ ರಿೇತಿಯನಗಿ ವೆೈಜ್ಞನನಕವನಗಿ ಹಣವನತು ಹಂಚಿಕ್ ೆ ಮನಡಿರತವುದತ ಬಹಳ 
ಸನಾಗತ್ನಹಾ ಸಂಗತಿಯನಗಿದ್ೆ.  ಹನಲಿ ಮಂಡಿಸಿರತವ ಆಯವಯಯದಲಿಿ ವಿಶೆೇಷವನಗಿ ಬಡ ರ್ೌಕರ 
ವಗಾಕ್ೆೆ, ಆಶನ ಕ್ನಯಾಕತ್ಾರಿಗೆ್, ಅಂಗನವನಡಿ ಕ್ನಯಾಕತ್ಾರಿಗ್ೆ, ಅಕ್ಷರ ದ್ನಸೊೇಹ 
ಯೇಜರೆ್ಯಡಿ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡತವ ಬಿಸಿಯೂಟ ತ್ಯನರಕರಿಗ್ ೆಇಂತ್ಹ ರ್ೌಕರ ವಗಾದವರಿಗ್ಲೆಿರಿಗೂ 
ಮನಸಿಕ ಗ್ೌರವ ಧನವನತು ಹೆಚಿಚಸಿದ್ನಾರ.ೆ  ಈ ಮೂಲಕ ಬಡವರ ಬಗೆ್ೆ ಸಕ್ನಾರಕೆರತವ ಕ್ನಳಜಿಯನತು 
ವಯಕುಪಡಿಸಿದ್ನಾರೆಂದತ ರ್ನನತ ಹೆೇಳಬಯಸತತ್ುೆೇರೆ್.  ಅದ್ೆೇ ರಿೇತಿಯನಗಿ ಅವಿವನಹತ್, ವಿಚಛೆೇದತ್ 
ಮಹಳೆಯರಿಗ್ ೆಮತ್ತು ಆಸಿಡಚ ದ್ನಳಿಗ್ ೆಒಳಗ್ನದ ಮಹಳೆಯರಿಗೂ ಸಹ ಮನಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿಯನತು 
ಹೆಚಿಚಸಿದ್ನಾರ.ೆ   

 
ಪರಸತುತ್ ಆಯವಯಯದಲಿಿ ಬಹಳ ವಿಶೆೇಷವನಗಿ ರ್ನನತ ಎರಡತ ಅಂಶಗಳನತು ಗಮನಸಿದ್ೆಾೇರ್.ೆ  

ಮೊದಲರೆ್ಯದತ, ಗ್ನರಮನಂತ್ರ ಪರದ್ೆೇಶದ ಬಡ ಮಕೆಳಲಿಿ ಪರತಿಭ;ೆ ಓದತವ ಇಚನಛಶಕುಯತ ಇರತತ್ುದ್ೆ. 
ಆದರೆ, ಅವರಿಗೆ್ ಸರಿಯನದ ತ್ರಬೇೆತಿ ಸಿಗದ ಕ್ನರಣ ಎಂ.ಬಿ.ಬಿ.ಎಸ್ಚ.ನಂತ್ಹ ವೃತಿುಪರ ಶ್ಕ್ಷಣದ 
ಸಿೇಟತಗಳು ದ್ೊರೆಯತತಿುಲಿ. ಹೇಗ್ನಗಿ ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಗಳು ಸಕ್ನಾರದ ವತಿಯಿಂದ ರನಜಯದ 
ಪರತಿಯಂದತ ತ್ನಲೂಿಕತ ಮಟೆದಲಿಿ ನೇಟಚ ಪರಿೇಕ್ಷೆಗ್ನಗಿ ತ್ರಬೇೆತಿ ಕ್ೆೇಂದರಗಳನತು ಘೂೇಷ್ಟ್ಸಿದತಾ 
ಬಹಳ ಸನಾಗತ್ನಹಾ ಸಂಗತಿಯನಗಿದೆ್.  ಇದರ ಜೊತ್ೆಗೆ್, ರ್ನವು ಶನಸಕರತಗಳು ಗಮನಸತವಂತೆ್ 
ಓದಲತ ಬರತವ ಬಹಳಷತೆ ಮಕೆಳಿಗ್ ೆಹನಸೆೆಲ್ಚಗಳ ಸಿೇಟತಗಳು ಲಭ್ಯವನಗತತಿುಲಿ.  ಹನಸೆೆಲ್ಚ ಸಿೇಟತಗಳ 
ಕ್ೊರತೆ್ಯತ ಬಹಳಷತೆ ಇದ್.ೆ  ಈ ಕ್ನರಣದಂದ್ನಗಿ ಪರಸತುತ್ ಆಯವಯಯದಲಿಿ ಪರಿಶ್ಷೆ ಜನತಿ ಮತ್ತು 
ಪರಿಶ್ಷೆ ಪಂಗಡದ ವಿದ್ನಯಥಿಾಗಳಿಗ್ೆ ಸತಮನರತ 100 ಅಂಬೇೆಡೆರ್ಚ ವಿದ್ನಯಥಿಾ ನಲಯಗಳನತು ಮತ್ತು 
ಹಂದತಳಿದ ವಗಾಕ್ೆೆ 50 ಕನಕದ್ನಸ ವಿದ್ನಯಥಿಾ ನಲಯಗಳನತು ಪ್ನರರಂಭಿಸಿರತವುದತ ಬಹಳಷತೆ 
ಸಂತ್ೂೆೇಷದ ಸಂಗತಿಯನಗಿದೆ್.  ನಮಗ್ಲೆನಿ ತಿಳಿದರತವಂತ್ ೆ ಇವತಿುನ ದಸವ ಶ್ಕ್ಷಣಕ್ೆೆ ಬಹಳಷತೆ 
ಮಹತ್ಾವಿದ್ೆ.  ಆದಾರಿಂದ ಈ ಸನಲಿನ ಆಯವಯಯದಲಿಿ ಶ್ಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇೆತ್ರಕ್ೆೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಲವನರತ 
ಯೇಜರೆ್ಗಳನತು ರೂಪಿಸಲನಗಿದ್.ೆ  ಅದರಲೂಿ ಪರಮತಖ್ವನಗಿ ಶ್ಕ್ಷಣದ ಗತಣಮಟೆವನತು 
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ಹೆಚಿಚಸತವುದಕ್ನೆಗಿ ಮತ್ತು ಇದರ ಜೊತ್ೆಗೆ್ ಮೂಲಭ್ೂತ್ ಸೌಕಯಾಗಳನತು ಒದಗಿಸಲತ, ಅವಶಯಕವನದ 
ಪಿೇಠೊೇಪಕರಗಳನತು ಖ್ರಿೇದಸಲತ 600 ಕ್ೊೇಟ್ಟ ರೂಪ್ನಯಿಗಳನತು ಪರಸತುತ್ ಆಯವಯಯದಲಿಿ 
ಮಿೇಡಲಿಟ್ಟೆರತವುದತ ಶನಿಘನೇಯವನದ ಸಂಗತಿಯನಗಿದ್.ೆ  ಬಹಳ ಮಹತ್ಾದ ವಿಚನರವೆೇರ್ಂೆದರೆ, 
ನೂತ್ನ ರನಷ್ಟ್ರೇಯ ಶ್ಕ್ಷಣ ನೇತಿ – 2020 ನತು ಪೂವಾ ಪ್ನರಥಮಿಕ, ಪ್ನರಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ೌರಢ 
ಶನಲೆಯ ಹಂತ್ಗಳಲಿಿ ಜನರಿಗ್ೂೆಳಿಸಲತ ಪ್ನರರಂಭಿಸಲನಗಿದೆ್.  ಇದರನಾಯ ಸಕ್ನಾರವು ಪಠಯಕರಮವನತು 
ರಚಿಸಲತ ನಧಾರಿಸಿದ್ೆ.  ಬಹಳ ಮತಖ್ಯವನಗಿ ಇದರ ಜೊತ್ೆಗೆ್ ಪೂವಾ ಪ್ನರಥಮಿಕ ಹಂತ್ ಎಂದರೆ, 
ಅಂಗನವನಡಿ, ನಸಾರಿ, ಅರತಣ ವಗಾ, ಉದಯ ವಗಾ, ೧ ಮತ್ತು ೨ ರೆ್ೇ ತ್ರಗತಿಗಳು 
ಇವುಗಳೆಲಿವನೂು ಒಟ್ಟೆಗ್ೆ ಸೇೆರಿಸಲನಗಿದ್.ೆ  ನೂತ್ನ ರನಷ್ಟ್ರೇಯ ಶ್ಕ್ಷಣ ನೇತಿಯನಾಯ, ಕಲಿಕ್ೆಯ 
ಮೊದಲ 5 ವಷಾಗಳ ‘ಪ್ೌಂಡೆೇಷನ್ಚ ಕ್ೂೆೇಸ್ಚಾʼನತು ಮನಡಿದ್ನಾರ.ೆ  ಇದಕೂೆ ಸಹ ಪರಸಕು ಸನಲಿನ 
ಆಯವಯಯದಲಿಿ ಸತಮನರತ 20 ಸನವಿರ ಅಂಗನವನಡಿಗಳನತು ಶನಲನ ಆವರಣದಡಿ ತ್ರತವುದಕ್ೆೆ 
ಸಕ್ನಾರವು ನಧಾರಿಸಿದ್ೆ.  ಅದಕೂೆ ಸಹ ಹೂೆಸ ಪಠಯಕರಮವನತು ಸಿದಧಪಡಿಸಲತ ಇವತಿುನ ದವಸ 
ಸಕ್ನಾರವು ಮತಂದ್ನಗಿರತವುದೂ ಸಹ ಸಂತ್ೂೆೇಷದ ಸಂಗತಿಯನಗಿದೆ್.  ಈ ಹಂದ್ ೆಪದವಿ ಪೂವಾ 
ಕ್ನಲೇೆಜತಗಳನತು ಸರಿಯನಗಿ ಮೇಲತಸತುವನರಿ ಮನಡತವ ವಯವಸೆಥಯತ ಇರಲಿಲಿ.  ಹೇಗ್ನಗಿ ಇವತಿುನ 
ದವಸ ಪದವಿ ಕ್ನಲೇೆಜತಗಳಲಿಿ ಗತಣಮಟೆದ ಶ್ಕ್ಷಣವನತು ನೇಡಬೇೆಕತ ಹನಗೂ ಅವುಗಳ 
ಮೇಲತಸುವನರಿಯತ ಸಮಪಾಕವನಗಿ ಆಗಬೆೇಕ್ೆನತುವ ದೃಷ್ಟ್ೆಯಿಂದ ನೂತ್ನವನಗಿ 7 
ವಿಶಾವಿದ್ನಯಲಯಗಳನತು ಸನಥಪಿಸಲತ ಸಕ್ನಾರವು ನಣಾಯಿಸಿದ್.ೆ  ಇದರ ಜೊತ್ೆಗೆ್ ಸಕ್ನಾರಿ 
ಇಂಜನಯರಿಂಗಚ ಕ್ನಲೇೆಜತಗಳಲಿಿಯೂ ಸಹ ಗತಣಮಟೆದ ಶ್ಕ್ಷಣವನತು ನೇಡಬೆೇಕತ ಎನತುವ 
ದೃಷ್ಟ್ೆಯಿಂದ 7 ಇಂಜಿನಯರಿಂಗಚ ಕ್ನಲೇೆಜತಗಳನತು ಉನುತಿೇಕರಿಸತವ ಬಗೆ್ೆ ಸಕ್ನಾರವು ನಧನಾರ 
ತ್ೆಗೆ್ದತಕ್ೂೆಂಡಿರತವುದೂ ಸಹ ಸನಾಗತ್ನಹಾವನದ ಸಂಗತಿಯನಗಿದೆ್.   

 
ಪರಸಕು ಸನಲಿನ ಆಯವಯಯದಲಿಿ ರ್ನನತ ಪರತಿನಧಿಸತವ ಗದಗ ಜಿಲೆಿಗ್ ೆಯನವ ರಿೇತಿಯನದ 

ಅನತದ್ನನ ಬಿಡತಗಡೆ ಮನಡಿದ್ನಾರೆ ಎನತುವುದನತು ರೆ್ೂೇಡಿದ್ನಗ ಬಹಳ ಸಂತ್ೂೆೇಷವನಯಿತ್ತ.  ಗದಗ 
ಜಿಲೆಿಯ ಅದರಲೂಿ ವಿಶೆೇಷವನಗಿ ನರಗತಂದ, ನವಲಗತಂದ, ರೂೆೇಣ ಇತ್ನಯದ ಭನಗದ ರೈೆತ್ರತ 
ಬಹಳ ವಷಾದ ಬೆೇಡಿಕ್ಯೆನಗಿತ್ತು. ಅದ್ೆೇರೆ್ಂದರೆ, ಅಲಿಿನ ಕಳಸನ-ಬಂಡೂರಿ ರ್ನಲಯೆ ತಿರತವಿನ 
ಯೇಜರೆ್ಯತ ಪ್ನರರಂಭ್ವನಗಬೆೇಕ್ೆಂದತ ಸತಮನರತ ವಷಾಗಳಿಂದ ಹೂೆೇರನಟಗಳನತು ಮನಡತತಿುದಾರತ.  
ಪರಸತುತ್ ಆಯವಯಯದಲಿಿ ಕಳಸನ-ಬಂಡೂರಿ ರ್ನಲಯೆ ತಿರತವಿನ ಯೇಜರೆ್ಗ್ ೆ ಒಂದತ ಸನವಿರ 
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ಕ್ೊೇಟ್ಟ ರೂಪ್ನಯಿಗಳ ಅನತದ್ನನವನತು ಮಿೇಸಲಿಟ್ಟೆದ್ನಾರ.ೆ  ಗದಗ ನಗರದಲಿಿರತವ ಪ್ನಲನ-ಬನದ್ನಮಿ 
ರಸೆುಯಲಿಿ ಬಹಳಷತೆ ಸಂಚನರ ದಟೆಣೆ ಇದ್ೆ.  ಇಂತ್ಹ ಸಂಚನರ ದಟೆಣೆಯನತು ಕಡಿಮ ಮನಡಲತ, 
ಗದಗ ಜಿಲೆಿಗ್ ೆಹೊಸದ್ನಗಿ ರಿಂಗಚ ರಸೆುಯನತು ನಮಿಾಸಲತ ಸಕ್ನಾರವು ಮತಂದ್ನಗಿದ್.ೆ  ಗದಗ - 
ಎಲವಗಿ ರೈೆಲೆಾ ಲೈೆನ್ಚ ಬೆೇಕ್ೆಂದತ ಬಹಳ ವಷಾಗಳ ಮತ್ೊುಂದತ ಹೂೆೇರನಟವನತು ಮನಡಲನಗತತಿುತ್ತು.  
ಈ ಹರೆ್ುಲೆಯಲಿಿ ಗದಗ-ಎಲವಗಿ ರೈೆಲೆಾ ಲೆೈನ್ಚನತು ಪ್ನರರಂಭಿಸಲತ ಅವಶಯಕವನದ ಭ್ೂ ಸನಾಧಿೇನ 
ಪಡಿಸಿಕ್ೊಳಿಲತ ಆಯವಯಯದಲಿಿ ಹಣ ನಗದಪಡಿಸಲನಗಿದ್ೆ.  ಗದಗ ಜಿಲೆಿಯ ಮತಂಡರಗಿ 
ತ್ನಲೂಿಕನಲಿಿ ಜನಲವನಡಗಿ ಏತ್ ನೇರನವರಿ ಯೇಜರೆ್ಯ ಕ್ನಮಗ್ನರಿಗಳು ಆಗಬೇೆಕ್ೆಂದತ ಆ 
ಭನಗದ ರೈೆತ್ರತ ಬಹಳಷತೆ ವಷಾಗಳಿಂದ ಹೂೆೇರನಟ ಮನಡತತಿುದಾರತ. ಅದಕೂೆ ಸಹ ಆಯವಯಯದಲಿಿ 
ಹಣವನತು ಮಿೇಸಲಿಟ್ಟೆರತವುದತ ಬಹಳ ಸಂತ್ೂೆೇಷದ ಸಂಗತಿಯನಗಿದೆ್.  ಒಟನೆರೆ ಹೆೇಳುವುದ್ನದರೆ, 
ಇವತಿುನ ದವಸ ಗದಗ ಜಿಲೆಿಗ್ ೆ ಬಹಳಷತೆ ಉತ್ುಮವನದ ಕ್ೂೆಡತಗ್ೆಯನತು ಅಂದರೆ ʼಬಂಪರ್ಚ 
ಕ್ೊಡತಗ್ೆ̓ ಯನತು ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಗಳು ನೇಡಿರತವುದತ ಬಹಳ ಸಂತ್ೂೆೇಷದಂದ ಸನಾಗತಿಸತತ್ೆುೇರೆ್.   

 
ಪರಸತುತ್ ಸದನದಲಿಿ ಕ್ನನೂನತ ಮತ್ತು ಸಂಸದೇಯ ವಯವಹನರಗಳ ಸಚಿವರತ ಉಪಸಿಥತ್ರಿದ್ನಾರೆ.  

ಈ ಸಚಿವರ ಮೂಲಕ ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಗಳಿಗ್ ೆಕ್ೆಲವೊಂದತ ಅಂಶಗಳನತು ತಿಳಿಸ ಬಯಸತತ್ೆುೇರ್ೆ.  
ಈ ಹಂದನ ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಗಳನದ ಮನನಯ ಬಿ.ಎಸ್.ಯಡಿಯೂರಪಪನವರತ ತ್ಮಾ 
ಅಧಿಕ್ನರನವಧಿಯಲಿಿ ಗದಗ ಜಿಲೆಿಗ್ ೆ ಕ್ೆಲವೊಂದತ ಯೇಜರೆ್ಗಳನತು ಮಂಜೂರತ ಮನಡಿದಾರತ.  
ಅವುಗಳ ಕ್ನಮಗ್ನರಿಗಳೂ ಸಹ ಪ್ನರರಂಭ್ವನಗಿದಾವು.  ಆದರೆ ಸದರಿ ಯೇಜರೆ್ಗಳು ಪರಸತುತ್ 
ಅಪೂಣಾವನಗಿ ನಂತ್ತಕ್ೊಂಡಿವೆ.  ಉದ್ನಹರಣೆಗೆ್ ರ್ನನತ ಕ್ಲೆವೊಂದನತು ಇಲಿಿ 
ಉಲೆಿೇಖಿಸಬಯಸತತ್ೆುೇರೆ್.  ಈ ಹಂದ್ ೆಗದಗ ಜಿಲೆಿಗ್ ೆರಂಗ ಮಂದರವಿರಲಿಲಿ.  ಈ ಹಂದ್ ೆಮನನಯ 
ಬಿ.ಎಸ್.ಯಡಿಯೂರಪಪನವರತ ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಗಳನಗಿದ್ನಾಗ 2013-14 ರೆ್ೇ ಸನಲಿನಲಿಿ ಸತಮನರತ 3 
ಕ್ೊೇಟ್ಟ ರೂಪ್ನಯಿಗಳ ಅನತದ್ನನವನತು ರಂಗ ಮಂದರಕ್ನೆಗಿ ಮಂಜೂರತ ಮನಡಿದಾರತ.  ಆ ಕಟೆಡ 
ಪ್ನರರಂಭ್ವನಗಿ ಈಗ್ೆೆ 9 ವಷಾಗಳನಗಿದತಾ, ಕ್ನಮಗ್ನರಿಯತ ಅಪೂಣಾಗ್ೊಂಡಿದ್ೆ.  ಆ ಕಟೆಡದ 
ಸತತ್ುಲೂ ಪರಸತುತ್ ಜನಲಿ ಗಿಡಗಳೆಲಿವೂ ಸಹ ಬೆಳೆದತಬಿಟ್ಟೆವೆ.  ಇದನತು ರೆ್ೂೇಡಿದರ,ೆ ನಜವನಗಿಯೂ 
ಸಹ ಬಹಳ ಬೆೇಜನರತ ಮತ್ತು ರೆ್ೂೇವುಗಳನಗತತ್ುದ್ೆ.  ಈ ಹಂದನ ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಗಳ ಕ್ನಲದಲಿಿ 
ಮಂಜೂರನದ ಯೇಜರೆ್ಯತ ಅಪೂಣಾಗ್ೂೆಂಡಿದತಾ, ಈಗ್ೆೆ 9 ವಷಾಗಳನಗಿವೆ. ಅಧಾಂಬಧಾ 
ನಮನಾಣಗ್ೂೆಂಡಿರತವ ಕಟೆಡವನತು ಪೂಣಾಗ್ೂೆಳಿಸತವ ಜವನಬನಾರಿಯತ ಇವತಿುನ ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಗಳ 
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ಮೇಲಿದ್.ೆ  ಅದಕ್ೆೆ ಹೆಚತಚ ಹಣದ ಅವಶಯಕತ್ ೆಇಲಿ.  ನನಗ್ ೆಬಂದ ಮನಹತಿಯ ಪರಕ್ನರ ಇನೂು 1 
ಕ್ೊೇಟ್ಟ 64 ಲಕ್ಷ ರೂಪ್ನಯಿಗಳನತು ಸಕ್ನಾರವು ಮಂಜೂರತ ಮನಡಿದರೆ, ಕಟೆಡವು 
ಪೂಣಾಗ್ೂೆಳುಿತ್ುದ್ೆ.  ಮತಂದತವರದೆತ, ನಮಗ್ೆಲನಿ ತಿಳಿದರತವಂತ್ ೆ ಪತಟೆರನಜತ ಗವನಯಿ ರವರತ 
ಸಂಗಿೇತ್ ಕ್ಷೆೇತ್ರಕ್ೆೆ ಅಪ್ನರವನದ ಕ್ೊಡತಗ್ೆಯನತು ನೇಡಿದ್ನಾರ.ೆ  ಇವರ ಸನಾರಕ ಕ್ನಮಗ್ನರಿಯತ 
ಸಥಗಿತ್ಗ್ೊಂಡಿದತಾ, ಕ್ೆಲಸವು ಅಪೂಣಾಗ್ೊಂಡಿದ್ೆ. ಇದಕೂೆ ಸಹ ಅನತದ್ನನದ ಕ್ೊರತೆ್ಯೇ 
ಕ್ನರಣವನಗಿದ್.ೆ  ಇದತ ಒಟನೆರೆ 10 ಕ್ೊೇಟ್ಟ ರೂಪ್ನಯಿಗಳ ಯೇಜರೆ್ಯನಗಿದೆ್.  ಆ ಪ್ೆೈಕ 
ಈಗ್ನಗಲೆೇ 5 ಕ್ೊೇಟ್ಟ ರೂಪ್ನಯಿಗಳನತು ಮಂಜೂರತ ಮನಡಿದತಾ, ಹೇಗ್ನಗಿ ಸನಾರಕದ ಕ್ೆಲಸವು 
ಅಪೂಣಾಗ್ೂೆಂಡಿದ್.ೆ  ಇದನತು ರೆ್ೂೇಡಿದ ಸಥಳಿೇಯರತ ನಮಾ ಸಕ್ನಾರವನತು ಟ್ಟೇಕಸತತಿುದ್ನಾರ.ೆ  ಈ 
ಹಂದ್ ೆ ಮನನಯ ಬಿ.ಎಸ್.ಯಡಿಯೂರಪಪನವರ ಅಧಿಕ್ನರನವಧಿಯಲಿಿ ಮಂಜೂರನದ ಕ್ನಮಗ್ನರಿಗಳು 
ಅಧಾಕ್ೆೆ ಸಥಗಿತ್ಗ್ೂೆಂಡಿವೆ.  ಹೇಗ್ನಗಿ ಇದಕ್ೆೆ ಅವಶಯಕವನದ ಇನೂು 5 ಕ್ೂೆೇಟ್ಟ ರೂಪ್ನಯಿಗಳನತು 
ಸಕ್ನಾರವು ಬಿಡತಗಡೆಗ್ೂೆಳಿಸಬೆೇಕ್ೆಂದತ ಕ್ೆೇಳಿಕ್ೂೆಳುಿತ್ೆುೇರೆ್.   

 
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶಾವಿದ್ನಯನಲಯದ ಸನುತ್ಕ್ೊೇತ್ುರ ಪದವಿಯ ಕ್ೆೇಂದರವು ಗದಗ ಜಿಲೆಿಯಲಿಿ 

ಪ್ನರರಂಭ್ವನಗಿ ಈಗ್ೆೆ 20 ವಷಾಗಳನಗಿವ.ೆ  ಇಷತೆ ಸತದೇಘಾ ಅವಧಿಯನದರೂ ಸಹ ಅಲಿಿನ ಕ್ೆೇಂದರಕ್ೆೆ 
ತ್ನುದ್ೆೇ ಆದ ಸಾಂತ್ ಕಟೆಡವಿಲಿ.  ಕ್ೆೇಂದರವು ಪ್ನರರಂಭ್ವನಗಿ ಬಹಳಷತೆ ವಷಾಗಳ ನಂತ್ರ 30 
ಕ್ೊೇಟ್ಟ ರೂಪ್ನಯಿಗಳ ಯೇಜರೆ್ಯನತು ಪ್ನರರಂಭಿಸಿದ್ನಾರ.ೆ  ಇದಕ್ೆೆ ಸಕ್ನಾರದಂದ ಒಂದತ 
ಪ್ೆೈಸೆಯನೂು ಸಹ ನೇಡಿರತವುದಲಿ; ಆದರೆ ಇದಕ್ೆೆ 30 ಕ್ೊೇಟ್ಟ ರೂಪ್ನಯಿಗಳ ಯೇಜರೆ್ಯನತು 
ಅನತಮೊೇದಸಿದ್ನಾರ.ೆ  ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶಾವಿದ್ನಯನಲಯದವರತ ತ್ಮಾ ಆಂತ್ರಿಕ ಹಣವನತು ಉಳಿಸಿ ಈ 
ಯೇಜರೆ್ಗ್ ೆ ಹಣ ನೇಡಿದ್ನಾರ.ೆ  ಇದಕ್ೆೆ ಕ್ೆೇಂದರದ ರೂಸನದಂದಲೂ ಸಹ ಸಾಲಪ ಪರಮನಣದ ಹಣ 
ಬಿಡತಗಡೆಯನಗಿತ್ತು.  ಈಗ್ನಗಲೆೇ ವಿಶಾವಿದ್ನಯನಲಯದವರತ 9 ಕ್ೊೇಟ್ಟ ರೂಪ್ನಯಿಗಳಷತೆ ಹಣ 
ನೇಡಿ, ಕಟೆಡ ಕ್ನಮಗ್ನರಿಯನತು ಪ್ನರರಂಭಿಸಿದತಾ, ಅದತ ಅಪೂಣಾಗ್ೂೆಂಡಿದ್ೆ.  ಪರಸತುತ್ ಸತಮನರತ 21 
ಕ್ೊೇಟ್ಟ ರೂಪ್ನಯಿಗಳಷತೆ ಹಣದ ಅವಶಯಕತ್ೆ ಇದ್ೆ.  ಇದತ ಬಹಳ ಮಹತ್ಾದ ಯೇಜರೆ್ಯನಗಿದೆ್.  
ಗದಗ ಜಿಲೆಿಯ ಬಡ ವಿದ್ನಯಥಿಾಗಳಿಗ್ೆ ಅನತಕೂಲ ಮನಡಿಕ್ೊಡತವ ದೃಷ್ಟ್ೆಯಿಂದ ಅಲಿಿಗ್ ೆ
ಸನುತ್ಕ್ೊೇತ್ುರ ಪದವಿ ಕ್ೆೇಂದರವನತು ಮಂಜೂರತ ಮನಡಿದ್ನಾರ.ೆ  ಇಷ್ೆೆಲನಿ ಯೇಜರೆ್ಯ 
ಕ್ನಮಗ್ನರಿಗಳು ಈಗ್ನಗಲೆೇ ಬನಕ ಉಳಿದರತವುದರಿಂದ ರ್ನವು ಯನವುದ್ೆೇ ಹೊಸ ಬೆೇಡಿಕ್ೆಯನತು 
ಇಡತವ ಪರಮೇಯವೆೇ ಉದಭವಿಸತವುದಲಿ.   
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442/17-3-2022/6-30/bkp-vk        (ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್ಚರವರತ  ಪಿೇಠದಲಿಿದಾರತ)  

ಶ್ರೇ  ಎಸ್ಚವಿಿ.  ಸಂಕನೂರ (ಮತಂದತ):-   
ಸಕ್ನಾರ ಎಲನಿ ಕ್ನಮಗ್ನರಿಗಳಿಗ್ೆ ಹಣವನತು ಬಿಡತಗಡ ೆಮನಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ ವಿನಂತಿ  ಪೂವಾಕವನದ  
ಒತ್ನುಯವನತು ಮನಡತತ್ೆುೇರ್ೆ. ರ್ನಳ ೆ ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಗಳು ಉತ್ುರ ನೇಡತವವರಿದ್ನಾರ.ೆ 
ದಯವಿಟತೆ ಇವುಗಳರ್ುೆಲನಿ ಘೂೇಷಣೆ ಮನಡಬೇೆಕತ. ಏಕ್ೆಂದರ,ೆ ರ್ನವು ಯನವುದ್ೆೇ ಹೂೆಸದರ ಬಗೆ್ೆ 
ಬೆೇಡಿಕ್ೆಗಳನತು ಇಟ್ಟೆಲಿ. ಏನತ ಹಳೆ ಕ್ನಮಗ್ನರಿಗಳು ಮಂಜೂರನಗಿದ್,ೆ ಅವುಗಳನತು 
ಪೂಣಾಗ್ೂೆಳಿಸತವಂತ್ಹ ಕ್ೆಲಸವನತು ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಗಳನದ ಬಸವರನಜ 
ಬೊಮನಾಯಿಯವರತ ಮನಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ ಒತ್ನುಯವನತು ಮನಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ   

 ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್ಚ:- ಮನನಯ ಎಸ್.ವಿಿ.ಸಂಕನೂರರವರ,ೆ ತ್ನವು ಈಗ್ನಗಲೆೇ 15 ನಮಿಷ 
ಮನತ್ರ್ನಡಿದಾೇರಿ. ತ್ನವು ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕ್ೆೆ ಇನತು ಎಷತೆ ನಮಿಷ ಬೆೇಕ್ನಗತತ್ುದ್ೆ? 

ಶ್ರೇ  ಎಸ್ಚ.ವಿಿ. ಸಂಕನೂರ:-  ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ಹೆಚಿಚನ ಸಮಯವನತು 
ತ್ೆಗೆ್ದತಕ್ೂೆಳುಿವುದಲಿ. 

ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್ಚ:- ಈಗ ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಅಧಿಕೃತ್ವನಗಿ ಇರತವ ಸಮಯ ಕ್ೆೇವಲ ಐದತ 
ನಮಿಷ ಮನತ್ರ. ಏಕ್ೆಂದರ,ೆ ರ್ನನತ ಇದಕ್ೆೆ ತಿೇಮನಾನ ತ್ೆಗೆ್ದತಕ್ೂೆಳಿಬೇೆಕ್ನಗತತ್ುದ್.ೆ  

ಶ್ರೇ  ಎಸ್ಚ.ವಿಿ. ಸಂಕನೂರ:-  ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ಯನರನತು ಸಹ 
ಕ್ೆೇಳುವಂತ್ಹ ಭನವರೆ್ಯಲಿಿ   ಇಲಿ. ಗದಗ ಜಿಲೆಿಗ್ೆ ಏರ್ನಗಬೆೇಕ್ೆಂದತ ಬಹಳ ಒತ್ನುಯಪೂವಾಕವನಗಿ 
ಹೆೇಳಿದ್ೆಾೇರ್.ೆ ರ್ನನತ ಹೆಚಿಚನ ಸಮಯವನತು ತ್ೆಗೆ್ದತಕ್ೂೆಳುಿವುದಲಿ. ಐದತ ನಮಿಷದಲಿಿ ನನು ಮನತ್ನತು 
ಮತಗಿಸತತ್ುೆೇರೆ್. ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ದಯವಿಟತೆ ಎಲಿವನತು ಸಹ ಕ್ೆೇಳಿಸಿಕ್ೂೆಳಿಲಿ. 

ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್ಚ:- ಇದಕ್ೆೆ ಮನನಯ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗ್ೌಡರತ ಶ್ಫನರಸತ ಮನಡತತಿುದ್ನಾರ.ೆ ಈಗ 
ಕ್ೆೇಳಿಸಿಕ್ೂೆಳುಿವುದಕ್ೆೆ ಏನತ, ಏಕ್ೆಂದರ,ೆ ಸಮಯ ಕ್ೊಡಬೇೆಕ್ನದವರತ ಅವರಲಿ.  
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ಶ್ರೇ  ಎಸ್ಚ.ವಿಿ. ಸಂಕನೂರ:-  ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಹನಗೆ್ಯೇ ಇರ್ೂೆುಂದತ ಬಹಳ 
ಮಹತ್ಾದ ವಿಚನರವೆೇರ್ಂೆದರ,ೆ ಗದಗದಂದ ಲಕ್ಷೆಮೇಶಾರ ರಸೆು ಎಷತೆ ಕ್ೆಟೆದ್ನಗಿ ಹನಳನಗಿದ್ ೆ ಎಂದರೆ, 
ಅದನತು ರ್ನನತ ಹೆೇಳಬನರದತ, ಏಕ್ೆಂದರ,ೆ ನಮಾವರೇೆ ಆದಂತ್ಹ ಲೊೇಕ್ೊೇಪಯೇಗಿ ಸಚಿವರತ 
ಇದ್ನಾರ.ೆ ರ್ನನತ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ವಿನಂತಿಯನತು ಮನಡಿಕ್ೊಂಡಿದ್ಾೆೇರೆ್. ಇದರಿಂದ ಇಡಿೇ ನಮಾ 
ಬಿಜೆಪಿ ಸಕ್ನಾರದ ಹೆಸರತ ಕ್ೆಟತೆಹೂೆೇಗಿದ್ೆ. ಆ ರಸೆು ಎಷತೆ ಕ್ೆಟೆದ್ನಗಿದ್ೆ ಎಂದತ ಮನನಯ ಸಲಿೇಂ 
ಅಹಮದಚರವರಿಗೂ ಸಹ ಗ್ೊತಿುದ್ೆ.  

ಶ್ರೇ  ಸಲಿೇಂ ಅಹಮದಚ (ಸಥಳಿೇಯ ಸಂಸೆಥಗಳ ಕ್ಷೆೇತ್ರ):-  ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈ 
ರಿೇತಿಯನದರೆ ಮತಂದ್ೆ   ಮತಂದ್ ೆ ಆ  ರಸೆುಯಲಿಿ ಗ್ನಡಿಗಳಲೂಿ ಸಹ ಹೊೇಗತವುದಕ್ೆೆ ಆಗತವುದಲಿ. 
ರ್ನವು ಕತದತರಗೆಳ ಮೇಲ ೆ ಹೊೇಗಬೆೇಕ್ನಗತತ್ುದ್ೆ. ಅಲಿಿನ ರಸೆುಗಳು ಆ ರಿೇತಿಯನಗಿವೆ. ಮನನಯ 
ಎಸ್.ವಿಿ.ಸಂಕನೂರರವರತ ಹೆೇಳುತಿುರತವುದತ ಸರಿಯಿದ್.ೆ 

ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್:- ಕತದತರೆ not allowed, public transport ಗೆ್. ಏಕ್ೆಂದರ,ೆ 
ಅವರತ ಕತದತರಗೆಳನತು ಸನಕತವುದಕ್ೆೆ ಆಗತವುದಲಿ.  

ಶ್ರೇ  ಎಸ್ಚ.ವಿಿ. ಸಂಕನೂರ:-  ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ಪದವಿೇಧರರ ಕ್ಷೆೇತ್ರದಂದ 
ಆಯೆಯನಗಿರತವ ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುನ ಸದಸಯರ್ನಗಿರತವುದರಿಂದ, ಈ ಬಜೆಟಚನಲಿಿ ನನುದ್ೆೇ ಆದಂತ್ಹ 
ಕ್ೆಲವು ನರಿೇಕ್ಷೆಗಳನತು ಇಟತೆಕ್ೂೆಂಡಿದ್ಾೆ. ಸಕ್ನಾರದ 38 ಇಲನಖೆಗಳಲಿಿ ಸತಮನರತ 2,58,000 
ಹತದ್ೆಾಗಳು ನವೃತಿುಯಿಂದ ಖನಲಿಯನಗಿವೆ. ಇವತಿುನ ಕ್ೆಲಸದ ಒತ್ುಡ ರೆ್ೂೇಡಿದರೆ, ಹತದ್ೆಾಗಳನತು ಜನಸಿು 
ಮನಡಬೇೆಕತ. ಈಗ ಆ ಪರಶೆು ಬೆೇಡ. ಆದರೆ, ಏನತ ನವೃತಿುಯಿಂದ 2,58,000 ಹತದ್ೆಾಗಳು 
ಖನಲಿಯನಗಿವೆ, ಈ ಹತದ್ೆಾಗಳಲಿಿ ಕ್ಲೆವೊಂದತ ಹತದ್ೆಾಗಳರ್ನುದರೂ ತ್ತಂಬತವುದಕ್ೆೆ ಬಜೆಟಚನಲಿಿ 
ಘೂೇಷಣೆ ಮನಡತತ್ನುರೆಂದತ ನನಗ್ ೆ ನರಿೇಕ್ಷಯೆಿತ್ತು. ಅದರಂತ್ ೆ ಘೂೇಷಣೆ ಮನಡಿದ್ನಾರ.ೆ ಪ್ನರಥಮಿಕ 
ಶನಲೆಯ 6 ರಿಂದ 8ರೆ್ೇ ತ್ರಗತಿಗಳಿಗ್ೆ ಸತಮನರತ 15 ಸನವಿರ ಶ್ಕ್ಷಕರತ ಹನಗೂ 400 
ಪಶತವೆೈದಯರನತು ರೆ್ೇಮಕ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆಂದತ ಘೂೇಷಣೆ ಮನಡಿದ್ನಾರ.ೆ ಈ ಎರಡತ ರೆ್ೇಮಕ್ನತಿಗಳನತು 
ಬಿಟೆರ,ೆ ಉಳಿದವುಗಳು ಏನೂ ಘೂೇಷಣೆಯನಗಿಲಿ. ರ್ನನತ ಪರತಿನಧಿಸತವಂಥದತಾ ಪದವಿೇಧರರ ಕ್ಷೆೇತ್ರ. 
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ಇವತ್ತು ನಮಾ ರನಜಯದಲಿಿ ನರತದ್ೊಯೇಗ ಸಮಸೆಯ ಬಹಳ ಇದ್ೆ. ಆ ಕ್ನರಣಕ್ನೆಗಿ, ಸಕ್ನಾರವನತು 
ಒತ್ನುಯ ಮನಡತತ್ೆುೇರ್ೆ. ಈಗ ನವೃತಿುಯಿಂದ ಏನತ ಹತದ್ೆಾಗಳು ಖನಲಿಯನಗಿವೆ, ಆ ಹತದ್ೆಾಗಳನತು 
ತ್ತಂಬತವುದಕ್ೆೆ ಸಕ್ನಾರ ಮತಂದ್ನಗಬೇೆಕತ ಎನತುವಂತ್ಹ ವಿನಂತಿಯನತು ಮನಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ ಇದರ 
ಜೊತ್ೆಗೆ್ ಶ್ಕ್ಷಣ ಇಲನಖಯೆಲಿಿ ಕೂಡ ನವೃತಿುಯಿಂದ ಸನಕಷತೆ ಹತದ್ೆಾಗಳು ಖನಲಿಯಿವ.ೆ ಅವುಗಳಿಗೂ 
ಕೂಡ ರೆ್ೇಮಕ್ನತಿಗ್ ೆ ಅನತಮತಿ ನೇಡತತ್ನುರೆ ಎಂಬ ಭನವರೆ್ ಇತ್ತು. ರನಜಯದಲಿಿರತವಂತ್ಹ 
ಬೆಂಗಳೂರತ ವಿಶಾವಿದ್ನಯಲಯ, ಮಂಗಳೂರತ ವಿಶಾವಿದ್ನಯಲಯ, ಶ್ವಮೊಗೆ ವಿಶಾವಿದ್ನಯಲಯ, 
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶಾವಿದ್ನಯಲಯ ಇರಬಹತದತ. ಈ ಎಲನಿ ವಿಶಾವಿದ್ನಯಲಯಗಳಲಿಿ ಶೆೇಕಡನ 50ಕೆಂತ್ 
ಹೆಚತಚ ಹತದ್ೆಾಗಳು ಖನಲಿಯಿವೆ. ಇದರ ಜೊತ್ೆಗೆ್ ಅನತದ್ನನತ್  ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಂಸೆಥಗಳು, ಪ್ೌರಢ ಶನಲೆಗಳು, 
ಪದವಿ ಪೂವಾ ಕ್ನಲೇೆಜತಗಳೂ ಮತ್ತು ಪದವಿ ಕ್ನಲೆೇಜತಗಳು ಇವುಗಳಲಿಿ ನನಗ್ ೆ ಗ್ೊತಿುರತವಂತ್ ೆ
ಸತಮನರತ 3,500 ದಂದ 4,000 ಹತದ್ೆಾಗಳು ಖನಲಿಯಿವ.ೆ ಇವುಗಳೆಲಿವೂ ಸಹ ನವೃತಿುಯಿಂದ 
ತ್ೆರವನದಂತ್ಹ ಹತದ್ೆಾಗಳು. ನರ್ುೆಯ ದವಸ ಹರಿಯ ಸದಸಯರನದ ಮನನಯ ಕ್ೆ.ಟ್ಟ.ಶ್ರೇಕಂಠೆೇಗ್ೌಡರತ 
ಇದರ ಬಗೆ್ೆ ಪರಸನುಪ ಮನಡಿದ್ನಾರ.ೆ ಈ ಹಂದ್ ೆ ನವೃತಿು ಹತದ್ಾೆಗಳನತು ತ್ಕ್ಷಣ ತ್ತಂಬಿಕ್ೂೆಳುಿವುದಕ್ೆೆ 
ಅವಕ್ನಶವಿತ್ತು. ನವೃತಿು ಹತದ್ೆಾಗಳು ಇದಾರೂ ಕೂಡ, ಆಥಿಾಕ ಇಲನಖಯೆ… 

ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್:-  ಮನನಯ ಸದಸಯರೆೇ, ಮನನಯ ಕ್ೆ.ಟ್ಟ.ಶ್ರೇಕಂಠೇೆಗ್ೌಡರತ ಮನತ್ರ್ನಡಿರತವ 
ವಿಷಯವನತು skip ಮನಡಬಹತದತ. 

ಶ್ರೇ ಎಸ್ಚ.ವಿಿ. ಸಂಕನೂರ:-  ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ಅದನತು ಸಹ 
ಹೆೇಳಿಬಿಡತತ್ೆುೇರೆ್. ಏಕ್ೆಂದರ,ೆ ಇದರ ಪರಿಸಿಥತಿ ಎಷತೆ ಕ್ೆಟೆದ್ನಗಿದೆ್ ಎಂದತ ಹೆೇಳಬೆೇಕ್ನಗಿದೆ್. ಮೊರೆ್ು 
ಶನವನರದ ದವಸ ಕ್ನರವನರದಲಿಿ ರನಜಯಮಟೆದ ಒಂದತ ಸಮೀಳನ ನಡದೆ್ನಗ ಮನನಯ ಶ್ಕ್ಷಣ 
ಸಚಿವರನದ ಶ್ರ ಬಿ.ಸಿ.ರ್ನಗ್ೇೆಶಚರವರನತು ಕರದೆತ ಒಂದತ ಕ್ನಯಾಕರಮ ಮನಡಿದ್ೆಾವು. ಆ ಸಮೀಳನಕ್ೆೆ 
ಬಹಳ ಜನ ಶ್ಕ್ಷಕರತ ಬಂದದಾರತ. ನೂತ್ನ ಶ್ಕ್ಷಣ ನೇತಿ ಕತರಿತ್ತ ಕ್ನಯಾಕರಮವನಯಿತ್ತ. 
ಕ್ನಯಾಕರಮ ಮತಗಿದ ಮೇಲೆ ಪಿ.ಯತ.ಕ್ನಲೇೆಜತ ಮತ್ತು ಹೆೈಸೂೆಲ್ಚ ಶ್ಕ್ಷಕರತ ಬಂದತ ಮನನಯ 
ಬಿ.ಸಿ.ರ್ನಗ್ೇೆಶಚರವರ ಕ್ನಲನತು ಹಡಿದತಕ್ೂೆಂಡರತ. ಅವರತ ಏಕ್ೆ ಕ್ನಲತ ಹಡಿದತಕ್ೂೆಂಡರತ ಎಂದರ,ೆ ಆ 
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ಶ್ಕ್ಷಕರತ ಏಳೆಂಟತ ವಷಾಗಳಿಂದ ನವೃತಿುಯನದಂತ್ಹ ಖನಲಿ ಹತದ್ಾೆಗಳಲಿಿ ಕ್ಲೆಸ ಮನಡತತಿುದ್ನಾರ.ೆ 
ಅಂದರೆ, ಮತಂದ್ ೆ ಏರ್ನದರೂ ರೆ್ೇಮಕ್ನತಿಯನಗಿ, ಹತದ್ೆಾ ಖನಯಂ ಆಗತತ್ುದ್ ೆ ಎಂದತ   ಅವರತ  
ನರಿೇಕ್ಷಿಸತತಿುದ್ನಾರ.ೆ   ಇದತ ಏನತ economy ban ತ್ಂದತ ಹತದ್ಾೆಗಳನತು ತ್ತಂಬತವುದಕ್ೆೆ ನಬಾಂಧ 
ಹೆೇರಿದ್ನಾರ.ೆ ಅದಕ್ೆೆ ದಯವಿಟತೆ ಅದನತು lift ಮನಡಿ, ಆ ಹತದ್ೆಾಗಳನತು ತ್ತಂಬತವುದಕ್ೆೆ ಅವಕ್ನಶ ನೇಡಿ 
ಎಂದತ ಸಕ್ನಾರವನತು   ಕ್ೆೇಳಿಕ್ೂೆಳುಿತ್ೆುೇರ್ೆ.   ಪರಿಸಿಥತಿ ಇದ್ೆ ಎಂದರೆ, ಮನನಯ ಮಂತಿರಗಳು ಅದನತು 
ಪರಿಶ್ೇಲರೆ್ ಮನಡತತ್ುೆೇರೆ್ಂದರತ. ಆಗ ಅಲಿಿದಾ ಹತಡತಗ ಏರೆ್ಂದತ ಹೇೆಳಿದ ಎಂದರ,ೆ ಸಂಕನೂರ್ಚ ಸರ್ 
ರ್ನನತ ಬಹಳ ತ್ಪತಪ ಮನಡಿಬಿಟ್ಟೆದ್ೆಾೇರೆ್. ನನುದತ ಎಂ.ಎಸಿಸ. distinction; ಇಲಿಿಗ್ ೆಇವತ್ತು ಇಲಿ ರ್ನಳ ೆ
ಖನಯಂ ಆಗತತ್ುದ್ೆ ಎಂದತ   ರ್ನನತ ಬಂದದ್ೆಾೇರ್ೆ. ಇವತ್ತು ರ್ನನತ ದನಗೂಲಿ ಮನಡಿದಾರ ೆಬಹಳ 
ಚೆರ್ನುಗಿತ್ತು. ದನಗೂಲಿಗ್ೆ ಹೊೇಗಿದಾರೆ  ದನಕ್ೆೆ 250 ರಿಂದ 300 ಪಗ್ನರ ಸಿಗತತಿುತ್ತು. ಆಗ ತಿಂಗಳಿಗ್ೆ 
ಎಂಟರಿಂದ ಒಂಬತ್ತು ಸನವಿರ ಪಗ್ನರ ಬರತತಿುತ್ತು. ರ್ನನತ ಇಲಿಿ ಏನತ ಈಗ ಖನಯಂ ಆಗತತ್ುದ್ೆ 
ಎಂದತ ದತಡಿಯತತಿುದ್ೆಾೇರ್ೆ; ಆದರೆ, ಇಲಿಿ ರ್ನಲೆರಿಂದ ಐದತ ಸನವಿರ ರೂಪ್ನಯಿಗಳನತು ಸಹ 
ಕ್ೊಡತತಿುಲಿ. ಇನತು ಒಂದರಿಂದ ಎರಡತ ವಷಾ ಹೊೇದರ,ೆ ನನು ವಯೇಮಿತಿ ಮಿೇರತತ್ುದ್ೆ. ಆಗ ನನು 
ಜಿೇವನ ಹೆೇಗ್ ೆ ಎಂದತ ಆ ಹತಡತಗ ಕಣಿಣೇರತ ಹನಕದ. ರ್ನನತ ಈ ವಿಷಯವನತು ಏಕ್ೆ ಪರಸನುಪ 
ಮನಡತತ್ೆುೇರ್ೆಂದರ,ೆ ಇದತ ಕಳೆದ ಒಂದತ ವನರದಲಿಿ ನಡದೆ ಘಟರ್.ೆ ಅದಕ್ೆೆ ರ್ನನತ ತ್ಮಾ ಮೂಲಕ 
ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ಪ್ನರಥಾರ್ ೆ ಮನಡತತ್ುೆೇರೆ್. ಏನತ ಖನಸಗಿ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಂಸೆಥಗಳಿಗ್ೆ 2015ರ 
ಪೂವಾದಲಿಿ ಅನತಮತಿ ನೇಡಿದ್ೆಾೇವೆಂದತ ಹೆೇಳಿದರತ, ಆ ನಂತ್ರ ಅದಕ್ೆೆ ತ್ಡಯೆನಜೆ್ಞ ನೇಡಿದ್ನಾರ.ೆ ಇದತ 
ಊಟಕ್ೆೆ ತ್ನಟತ ಕ್ೊಟತೆ ಮತ್ೆು ಅದನತು ವನಪಸತಸ ಕಸಿದತಕ್ೊಂಡಡಂತ್ನಗಿದ್.ೆ   ಆದತದರಿಂದ ಇವತ್ತು 
ಬಹಳ ಕ್ೆಟೆ ಪರಿಸಿಥತಿ ಇದ್ೆ.  

ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್:- ಮನನಯ ಎಸ್.ವಿಿ.ಸಂಕನೂರರವರ,ೆಚ “ಆಚನಯಾ ದ್ೆೇವೊೇಭ್ವ”ಚಎಂದತ 
ಹೆೇಳುವುದತ ಮನತ್ರವಲಿ, ಗತರತವಿನ ಕ್ನಲನತು ವಿದ್ನಯಥಿಾಗಳು ಹಡಿಬೆೇಕತ; ಆದರ,ೆ ಗತರತಗಳೆೇ ಕ್ನಲತ 
ಹಡಿಯತವಂತ್ಹ ಪರಿಸಿಥತಿ ಬರಬನರದತ. ಅವರಿಗೆ್ ಸಹನಯ ಮನಡತವಂತ್ಹ ನಟ್ಟೆನಲಿಿ ತ್ಮಾ 
ಪರಯತ್ುವನತು ಮತಂದತವರಸೆಿ. ತ್ಮಾ ಮನತ್ನತು ಇನತು ಮೂರತ ನಮಿಷದಲಿಿ ಮತಗಿಸತತಿುೇರನ? 
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ಶ್ರೇ ಎಸ್ಚ.ವಿಿ. ಸಂಕನೂರ:-  ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ಐದತ ನಮಿಷದಲಿಿ ನನು 
ಮನತ್ನತು ಮತಗಿಸತತ್ೆುೇರೆ್. ಪದವಿ ಕ್ನಲೇೆಜತಗಳನತು ಅನತದ್ನನಕ್ೆೆ ಒಳಪಡಿಸತವುದರಲಿಿ 
ತ್ನರತ್ಮಯವನಗಿದ್.ೆ ಈಗ ಏರ್ನಗಿದೆ್ ಎಂದರೆ, ಗ್ನರಂಟಚಗೆ್ ಅಡಿಾಟಚ ಮನಡಬೇೆಕತ ಎಂದತ ಬಂದರ,ೆ 
ಪ್ನರಥಮಿಕ ಶನಲ,ೆ ಪ್ೌರಢ ಶನಲ,ೆ ಪಿ.ಯತ. ಕ್ನಲೇೆಜತ ಮತ್ತು ಪದವಿ ಕ್ನಲೆೇಜತಗಳನತು ಸಹ 
ಮನಡತತಿುದಾರತ. ಉದ್ನಹರಣೆಗ್ೆ: 1986 ರಿಂದ 1995ರವರೆಗ್ ೆ ಕ್ನಲೇೆಜತಗಳನತು ಗ್ನರಂಟಚಗೆ್ ಅಡಿಾಟಚ 
ಮನಡಿದರತ. 1986 ರಿಂದ 1995ರವರೆಗ್ ೆಏನತ ಶನಲನ-ಕ್ನಲೇೆಜತಗಳು ಪ್ನರರಂಭ್ವನಗಿವೆ, ಅವುಗಳಲಿಿ 
ಪ್ನರಥಮಿಕ ಶನಲ,ೆ ಪ್ೌರಢ ಶನಲ ೆಮತ್ತು ಪಿ.ಯತ. ಕ್ನಲೆೇಜತಗಳನತು ಗ್ನರಂಟಚಗೆ್ ಅಡಿಾಟಚ ಮನಡಿದರತ. 
ಆದರೆ, 1986 ರಿಂದ 1995ರವರೆಗ್ ೆ ರನಜಯದಲಿಿ ಏನತ ಡಿಗಿರ ಕ್ನಲೇೆಜತಗಳು ಪ್ನರರಂಭ್ವನಗಿವೆ, 
ಅವುಗಳನತು ಗ್ನರಂಟಚಗೆ್ ಅಡಿಾಟಚ ಮನಡಲಿಲಿ. ಆದತದರಿಂದ ಇದರಲಿಿ ತ್ನರತ್ಮಯವನಗಿದ್.ೆ ಹನಗ್ನಗಿ 
ರ್ನನತ ಏನತ ಒತ್ನುಯ ಮನಡತತ್ೆುೇರ್ೆಂದರ,ೆ ಡಿಗಿರ ಕ್ನಲೇೆಜತಗಳು ಹಚೆಿಚಗ್ ೆ ಇಲಿದರತವುದರಿಂದ   
ಅವುಗಳನತು    ಸಹ ಗ್ನರಂಟಚಗೆ್    ಅಡಿಾಟಚ    ಮನಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ   ಕ್ೆೇಳಿಕ್ೂೆಳುಿತ್ೆುೇರ್ೆ.   

ಶ್ರೇ ಕ್.ೆಟ್ಟ.ಶ್ರೇಕಂಠೆೇಗ್ೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ತ್ಪತಪ ಮನಹತಿ ಹೂೆೇಗತವುದತ ಬೇೆಡ. 
1995ರವರೆಗ್ ೆ ಕ್ೆೇವಲ ಪರಥಮ ದಜೆಾ ಕ್ನಲೇೆಜತಗಳನತು ಅನತದ್ನನಕ್ೆೆ ಒಳಪಡಿಸಿದ್ನಾರ.ೆ ಅಂದರೆ, 
ಕ್ೆೇವಲ ಪರಿಶ್ಷೆ ಜನತಿಗ್ೆ ಸೇೆರಿದಂತ್ಹ ಕ್ನಲೇೆಜತಗಳನತು ಮನತ್ರ ಅನತದ್ನನಕ್ೆೆ ಒಳಪಡಿಸಿದ್ನಾರೆ. 
ಆದರೆ, ಹಂದತಳಿದ ವಗಾ ಮತ್ತು ಸನಮನನಯ ವಗಾದವರ ಡಿಗಿರ ಕ್ನಲೇೆಜತಗಳನತು ಅನತದ್ನನಕ್ೆೆ 
ಒಳಪಡಿಸಲಿಲಿ.  

ಶ್ರೇ  ಎಸ್ಚ.ವಿಿ. ಸಂಕನೂರ:-  ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ಅದರೆ್ು ಹೆೇಳುವುದಕ್ೆೆ 
ಹೊರಟ್ಟೆದ್ಾೆ. ಹಂದ್ ೆಸನಮನನಯ ವಗಾ ಮತ್ತು ಎಸ್.ಸಿ/ಎಸ್.ಟ್ಟ ಎಂದತ difference ಇರಲಿಲಿ. ಡಿಗಿರ 
ಕ್ನಲೇೆಜತಗಳಿಗ್ೆ ಮನತ್ರ ಅನತದ್ನನಕ್ೆೆ ಒಳಪಡಿಸಲಿಲಿ, 1986 ರಿಂದ 1995ರವರಗೆ್ ೆಏನತ ಸನಮನನಯ 
ವಗಾದ ಆಡಳಿತ್ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಪ್ನರರಂಭ್ವನಗಿವೆ, ಆ ಕ್ನಲೇೆಜತಗಳನತು ಅನತದ್ನನಕ್ೆೆ ಒಳಪಡಿಸಿಲಿ. 
ಕ್ೆೇವಲ ಎಸ್.ಸಿ./ಎಸ್.ಟ್ಟ. ವಗಾದವರಿಗ್ ೆ ಸೇೆರಿದಂತ್ಹ ಕ್ನಲೇೆಜತಗಳನತು ಅನತದ್ನನಕ್ೆೆ 
ಒಳಪಡಿಸಿದರತ. ಆದರೆ, ಹಂದ್ ೆ ಈ ರಿೇತಿಯ ತ್ನರತ್ಮಯವನಗತತಿುರಲಿಲಿ. ಅನತದ್ನನಕ್ೆೆ 
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ಒಳಪಡಿಸತವನಗ ಎಲನಿ ಕ್ನಲೇೆಜತಗಳನತು ಅನತದ್ನನಕ್ೆೆ ಒಳಪಡಿಸತತಿುದಾರತ. ಹನಗ್ನಗಿ ರ್ನನತ 
ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ಆಗರಹಸತವುದ್ೇೆರ್ೆಂದರ,ೆ ಈಗ 1986 ರಿಂದ 1995ರವರೆಗ್ೆ ಪ್ನರರಂಭ್ವನದ ಡಿಗಿರ 
ಕ್ನಲೇೆಜತಗಳನತು ಅನತದ್ನನಕ್ೆೆ ಒಳಪಡಿಸದೆ್ ಏನತ ಬಿಟ್ಟೆದ್ನಾರ,ೆ ಅವುಗಳನತು ಸಹ ಅನತದ್ನನಕ್ೆೆ 
ಒಳಪಡಿಸಬೆೇಕ್ೆಂದತ ಒತ್ನುಯ ಮನಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ ಬಹಳಷತೆ ರೆ್ೂೇವಿನ ಸಂಗತಿ ಏರೆ್ಂದರೆ, 1995ರ 
ನಂತ್ರ ಪ್ನರರಂಭ್ವನದ ಸಂಸೆಥಗಳನತು ಅನತದ್ನನಕ್ೆೆ ಒಳಪಡಿಸಿಲಿ. ಆ ಸಂಸೆಥಯವರತ ಹೊೇರನಟ 
ಮನಡಿ ಮನಡಿ ಅವರ ದ್ೇೆಹದಲಿಿ ಒಂದತ ಹನ ರಕು ಉಳಿದಲಿ. ಈ ಬಜೆಟಚನಲಿಿ 1995 ರಿಂದ 
2000ರೆ್ೇ ಇಸವಿಯವರಗೆ್ೆ ಅನತದ್ನನಕ್ೆೆ ಒಳಪಡಿಸತತ್ನುರೆಂದತ ಒಂದತ ನರಿೇಕ್ಷೆ ಇತ್ತು. ಈ ಹಂದ್ ೆ
ಮನನಯ ಎಸ್.ಸತರೆೇಶಚ ಕತಮನರ್ಚರವರತ ಶ್ಕ್ಷಣ ಮಂತಿರಗಳನಗಿದ್ನಾಗ ಐದ್ೈೆದತ ವಷಾದಂತ್ ೆ 1995 
ರಿಂದ 2000 ಮತ್ತು 2000 ದಂದ 2005 ಎಂದತ ಈ ರಿೇತಿ  ಅನತದ್ನನಕ್ೆೆ   ಒಳಪಡಿಸತವಂತ್ಹ   
ವಯವಸೆಥಯನತು  ಮನಡಿದ್ನಾರ.ೆ ಅಂದರೆ, ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ಆಥಿಾಕ ಹೊರೆ ಬಿೇಳುತ್ುದ್ೆ ಎಂದತ    ಈ  ರಿೇತಿ  
ಮನಡಲನಗಿದತಾ,  ಇದತ ಬಹಳ ಅವಶಯವಿದ್.ೆ ರ್ನವು ಎಂ.ಎಲ್ಚ.ಸಿ.ಗಳು ಅಲಿಿಗ್ ೆಹೊೇಗಿ ಅಳುವಂತೆ್ 
ಆಗಿದ್.ೆ 

(ಮತಂದತ.) 

(443) 17.03.2022 06.40 ಎಸ್ಚವಿ-ಬಿಎನ್ಚಎಸ್ಚ       (ವೆೈಸ್ಚಛೆೇರ್ಚಮನ್ಚರವರ  ಉಪಸಿಥತಿ) 

ಶ್ರೇ ಎಸ್.ವಿಿ.ಸಂಕನೂರ (ಮತಂದತ):-  

ನಮಗಂತ್ೂ ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್ಷೆೇತ್ರ ಮತ್ತು ಪದವಿೇಧರ ಕ್ಷೇೆತ್ರದ ವಿಧನನ ಪರಿಷತಚ ಸದಸಯರಿಗೆ್ ಅಳುವ 
ಪರಿಸಿಥತಿಯನಗಿದೆ್. ಅಷ್ೊೆಂದತ ಕ್ೆಟೆ ಪರಿಸಿಥತಿ ಇಂದತ ನಮನಾಣವನಗಿದ್ೆ. ಹನಗ್ನಗಿ, ೧೯೯೫ರಿಂದ 
೨೦೦೦ದವರೆಗ್ ೆ ರನಜಯದಲಿಿ ಪ್ನರರಂಭ್ವನಗಿರತವ ಶನಲನ ಕ್ನಲೇೆಜತಗಳು ಅವುಗಳಿಗ್ ೆ ಗ್ನರಂಟಚ 
ಕ್ೊಡತವಂತ್ಹ ನಣಾಯವನತು ಸಕ್ನಾರ ತ್ೆಗೆ್ದತಕ್ೂೆಳಿಬೆೇಕತ.  ಏಕ್ೆಂದರ ೆಅವು ಪ್ನರರಂಭ್ವನಗಿ ೨೭ 
ವಷಾಗಳನಗಿವ.ೆ  Unaided Institutions  ಪ್ನರರಂಭ್ವನಗಿ ೨೭ ವಷಾಗಳನಗಿದತಾ, ಬಹಳ ಜನ 
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grant ಗೆ್ admit  ಆಗದ್ ೆಹನಗೆ್ಯೇ ನವೃತಿುಯನಗತತ್ನುರ.ೆ  ಬಹಳ ಕ್ೆಟೆ ಪರಿಸಿಥತಿ ಇದ್ೆ.  ೧೯೯೫ರ 
ನಂತ್ರ ಪ್ನರರಂಭ್ವನದ ಶನಲೆಗಳನತು grant ಗೆ್ admit  ಮನಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ ಒತ್ನುಯ ಮನಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ  

ಎಲಿರೂ ನನು ಮನತ್ನತು ಮತಗಿಸತವಂತ್ೆ ಹೆೇಳುತಿುದ್ನಾರ.ೆ  ರನಜಯ ಸಕ್ನಾರಿ ರ್ೌಕರರ ಒಂದತ 
ಬೆೇಡಿಕ್ೆಯಿತ್ತು.  ಕ್ೇೆಂದರ ಸಕ್ನಾರಿ ರ್ೌಕರರತ ಪಡದೆತಕ್ೊಳುಿವ ವೆೇತ್ನಕ್ೆೆ ಸಮನರ್ನಂತ್ರವನಗಿ 
ನಮಗೂ ಕ್ೊಡಿ ಎನತುವುದತ ಅವರ ಬಹತ ದ್ೊಡಾ ಬೆೇಡಿಕ್ೆಯನಗಿತ್ತು.  ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಗಳು 
ನರ್ುೆ ಕ್ೆಳಮರೆ್ಯಲಿಿ ಏಳರ್ೆೇ ವೆೇತ್ನ ಆಯೇಗ ರಚರೆ್ಯ ಘೂೇಷಣಯೆನತು ಮನಡಿದ್ನಾರ.ೆ  
ಇದಕ್ನೆಗಿ ರ್ನನತ ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ತ್ತಂಬತ ಹೃದಯದ ಅಭಿನಂದರೆ್ಗಳನತು ಸಲಿಿಸಬಯಸತತ್ೆುೇರೆ್.   

ಒಟನೆರೆ ಈ ಬಜೆಟಚ ಪರಗತಿಪರವನಗಿದತಾ, ಬಹತಜನ ಹತ್ ಕ್ನಪ್ನಡತವ ಬಜೆಟಚ ಆಗಿದತಾ, 
ಸಮತ್ೊೇಲನ ಕ್ನಯತಾಕ್ೂೆಂಡಿರತವುದರಿಂದ ರ್ನನತ ಈ ಬಜೆಟಚ ಅನತು ಸಂಪೂಣಾವನಗಿ ಸನಾಗತ್ 
ಮನಡಿ, ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ಅಭಿನಂದರೆ್ಗಳನತು ಸಲಿಿಸತತ್ೆುೇರ್ೆ.   

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಸದನವನತು ರ್ನಳೆ ಬೆಳಿಗ್ೆೆ ೧೦ ಗಂಟೆಯವರಗೆ್ೆ ಮತಂದೂಡಲನಗಿದ್ೆ.   

(ಸಂಜೆ ೦೬ ಗಂಟೆ ೪೨ ನಮಿಷಗಳಿಗ್ೆ ಮತಂದೂಡಲಪಟೆ ಸದನವು ಪತನಃ ದರ್ನಂಕ ೧೮ರ್ೆೇ ಮನರ್ಚಾ 
ಮನಹೆ ೨೦೨೨ರ ಶತಕರವನರದಂದತ ಬೆಳಗ್ೆೆ ೧೦ ಗಂಟೆಗ್ೆ ಸೆೇರಲತ ನಶಚಯಿಸಿತ್ತ) 
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