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ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನ ಪರಿಷತ್ತು 
ನೂರ ನಲವತ್ನುರರೆ್ಯ ಅಧಿವೆೇಶನ 

                                                        22ರೆ್ೇ ಫೆಬ್ರವರಿ 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                          ಮಂಗಳವನರ 

 
 
 

೧. “ರನಷರಧ್ವಜಕ್ೆೆ ಸಚಿವರೊಬ್ಬರತ ಅಗೌರವ ತ್ೊೇರಿದ್ನಾರೆ ಎನತುವ ಬ್ಗೆೆ”  

- ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.ೆಹರಿಪರಸನದ್(ವಿರೂೆೇಧ್ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ) 
- ಶ್ರೇ ಜೆ.ಸಿ.ಮನಧ್ತಸನಾಮಿ(ಕ್ನನೂನತ, ಸಂಸದೇಯ ವಯವಹನರಗಳು ಹನಗೂ  

                                    ಶನಸನ ರಚರೆ್ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ನೇರನವರಿ ಸಚಿವರತ) 
- ಶ್ರೇ ಸಲೇಂ ಅಹಮದ್  
- ಶ್ರೇ ಕ್ೊೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ) 
 

೨. ಪರಶೆ್ುೇತ್ುರಗಳು  
ಅ) ಚತಕೆ್ೆ ಗತರತತಿನ ಪರಶೆುಗಳಿಗೆ ಮೌಖಿಕವನಗಿ ನೇಡಲನದ ಉತ್ುರಗಳು 

651 - ಸಹಕ್ನರ ಬನಯಂಕ್ಗಳ ಅವಯವಹನರದ ಬ್ಗೆೆ. 

 - ಡನ|| ವೆೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣ್ಸನಾಮಿ 
   - ಶ್ರೇ ಎಸ್.ಟಿ.ಸೂೆೇಮಶೇೆಖರ್(ಸಹಕ್ನರ ಸಚಿವರತ) 
 

724 – ಮಕೆಳ ಪನಲರ್ನ ಕ್ೆೇಂದರಗಳಲಿ ಸಮನಲೊೇಚಕರ ಕ್ೊರತೆ್ ಬ್ಗೆೆ. 
   - ಶ್ರೇ ಮತನರನಜತ ಗೌಡ ಪಿ.ಎಂ. 
   - ಶ್ರೇ ಆಚನರ್ ಹನಲಪಪ ಬ್ಸಪಪ(ಗಣಿ ಮತ್ತು ಭೂ ವಿಜ್ಞನನ, ಮಹಿಳನ ಮತ್ತು 
                             ಮಕೆಳ ಅಭಿವೃದಿ ಹನಗೂ ವಿಕಲಚೇೆತ್ನರ ಹನಗೂ ಹಿರಿಯ 
                                         ರ್ನಗರಿಕರ ಸಬ್ಲೇಕರಣ್ ಸಚಿವರತ) 
    

ವಿಷಯನನತಕರಮಣಿಕೆ್ (Index) 
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      734 – ಗನರಮ ಪಂಚನಯಿತಿಗಳನತು ಪಟಟಣ್ ಪಂಚನಯಿತಿಗಳರ್ನುಗಿ ಪರಿವತಿಾಸತವ  
              ಬ್ಗೆೆ 

   - ಶ್ರೇ ನರನಣಿ ಹಣ್ಮಂತ್ ರತದರಪಪ 
   - ಶ್ರೇ ಎನ್.ರ್ನಗರನಜತ (ಎಂ.ಟಿ.ಬಿ.)(ಪೌರನಡಳಿತ್, ಸಣ್ಣ ಕ್ೆೈಗನರಿಕ್ೆಗಳು  
                                       ಹನಗೂ ಸನವಾಜನಕ ಉದಾಮೆಗಳ ಸಚಿವರತ) 

743 – ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜಯ ಅಂಗವಿಕಲ ವಯಕ್ತುಗಳ ಅಧಿನಯಮದ ರನಜಯ  
        ಆಯತಕುರ ಹತದ್ೆಾಗ ೆಸಂಬ್ಂಧಿಸಿದ ಬ್ಗೆೆ. 
       - ಶ್ರೇ ಅಡಗೂರ್ ಹೆಚ್.ವಿಶಾರ್ನಥ್ 

   - ಶ್ರೇ ಆಚನರ್ ಹನಲಪಪ ಬ್ಸಪಪ(ಗಣಿ ಮತ್ತು ಭೂ ವಿಜ್ಞನನ, ಮಹಿಳನ ಮತ್ತು 
                             ಮಕೆಳ ಅಭಿವೃದಿ ಹನಗೂ ವಿಕಲಚೇೆತ್ನರ ಹನಗೂ ಹಿರಿಯ 
                             ರ್ನಗರಿಕರ ಸಬ್ಲೇಕರಣ್ ಸಚಿವರತ)   
       ೭೩೬ – ಸಥಳಿೇಯ ಸಂಸೆಥಗಳಿಗೆ ಅನತದ್ನನ ಬಿಡತಗಡೆ ಬ್ಗೆೆ  
             - ಶ್ರೇ ಸಿ.ಎನ್.ಮಂಜೆೇಗೌಡ    
              - ಶ್ರೇ ಎನ್.ರ್ನಗರನಜತ (ಎಂ.ಟಿ.ಬಿ.)(ಪೌರನಡಳಿತ್, ಸಣ್ಣ ಕ್ೆೈಗನರಿಕ್ೆಗಳು  
                                 ಹನಗೂ ಸನವಾಜನಕ ಉದಾಮೆಗಳ ಸಚಿವರತ)  

            ೬೪೫ – ರನಜಯದಲಿ ಕತಡಿಯತವ ನೇರಿನ ಸರಬ್ರನಜಿನ ಯೇಜರೆ್ಗಳ ಬ್ಗೆೆ. 
   - ಶ್ರೇಮತಿ ಭನರತಿ ಶೆಟಿಟ 
   - ಶ್ರೇ ಬಿ.ಎ.ಬ್ಸವರನಜ(ನಗರನಭಿವೃದಿ ಸಚಿವರತ) 
      ೬೭೭ – ಕಲತಿಗಣಿಗಳಲಿ ಗಣಿಗನರಿಕ್ೆಯಿಂದ ಅನತಭವಿಸತವ ತ್ೊಂದರಗೆಳ ಬ್ಗೆೆ. 

- ಶ್ರೇ ಎಸ್.ರತದ್ೆರೇಗೌಡ 
- ಶ್ರೇ ಆಚನರ್ ಹನಲಪಪ ಬ್ಸಪಪ(ಗಣಿ ಮತ್ತು ಭೂ ವಿಜ್ಞನನ, ಮಹಿಳನ ಮತ್ತು 

                             ಮಕೆಳ ಅಭಿವೃದಿ ಹನಗೂ ವಿಕಲಚೇೆತ್ನರ ಹನಗೂ ಹಿರಿಯ 
                             ರ್ನಗರಿಕರ ಸಬ್ಲೇಕರಣ್ ಸಚಿವರತ) 
      ೬೯೬ – ರನಜಯ ಉಗನರಣ್ ನಗಮದ ಬ್ಗೆೆ. 

- ಶ್ರೇ ಗೂೆೇವಿಂದ ರನಜತ 
- ಶ್ರೇ ಎಸ್.ಟಿ.ಸೂೆೇಮಶೇೆಖರ್(ಸಹಕ್ನರ ಸಚಿವರತ) 
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           ೭೪೦ – ರನಜಯದ ಜಿಲೆಿ ಹನಗೂ ತ್ನಲೂಿಕತ ಮಟಟದ ಇಲನಖನ ಕಛೆೇರಿಗಳಲಿ 
                   ಕ್ನಯಾನವಾಹಿಸತತಿುರತವ ಸಿಬ್ಬಂದಗಳ ಮನಹಿತಿ ಬ್ಗೆೆ. 

- ಶ್ರೇ ಎಸ್.ವಿಿ.ಸಂಕನೂರ 
- ಶ್ರೇ ಆಚನರ್ ಹನಲಪಪ ಬ್ಸಪಪ(ಗಣಿ ಮತ್ತು ಭೂ ವಿಜ್ಞನನ, ಮಹಿಳನ ಮತ್ತು 

            ಮಕೆಳ ಅಭಿವೃದಿ ಹನಗೂ ವಿಕಲಚೆೇತ್ನರ ಹನಗೂ ಹಿರಿಯ 
                        ರ್ನಗರಿಕರ ಸಬ್ಲೇಕರಣ್ ಸಚಿವರತ) 

 ಆ) ಚತಕೆ್ೆ ಗತರತತಿಲಿದ ಪರಶೆುಗಳಿಗೆ ಲಖಿತ್ ಮೂಲಕ ನೇಡಲನದ ಉತ್ುರಗಳು 
 

೩. ಸಭನಪತಿಯವರ ಅನತಮತಿಯ ಮೆೇರಗೆ ೆಪರಸನುಪಿಸಲಪಟಟ ವಿಷಯ 
    “ರನಜಯ ಅಂಗನವನಡಿ ಕ್ನಯಾಕತ್ೆಾಯವರತ ಕನಷಠ ವೆೇತ್ನ ಕ್ೊೇರಿ 
     ಧ್ರಣಿ ಪನರರಂಭಿಸಿರತವ ಬ್ಗೆೆ.” 

- ಶ್ರೇ ಕ್.ೆಟಿ.ಶ್ರೇಕಂಠೆೇಗೌಡ 
- ಶ್ರೇ ಆಚನರ್ ಹನಲಪಪ ಬ್ಸಪಪ(ಗಣಿ ಮತ್ತು ಭೂ ವಿಜ್ಞನನ, ಮಹಿಳನ ಮತ್ತು 

            ಮಕೆಳ ಅಭಿವೃದಿ ಹನಗೂ ವಿಕಲಚೆೇತ್ನರ ಹನಗೂ ಹಿರಿಯ 
            ರ್ನಗರಿಕರ ಸಬ್ಲೇಕರಣ್ ಸಚಿವರತ) 

೪. ಸಭನಪತಿಯವರ ಅನತಮತಿ ಮೆೇರಗೆ ೆಪರಸನುಪಿಸಲಪಟಟ ವಿಷಯಕ್ೆೆ ಸಂಬ್ಂಧ್ಪಟಟ ಸಚಿವರ  
   ಹೆೇಳಿಕೆ್. 
 ವಿಷಯ: ಕ್ೊೇಲನರ ನಗರದಲಿರತವ ಎಸ್.ಎನ. ಆರ್ ಆಸಪತ್ೆರಯಲಿ ಹೊರಗತತಿುಗೆ ಮೆೇಲೆ 
               ಸೇೆವೆ ಸಲಿಸತತಿುರತವ ಸತಮನರತ 134 ರ್ೌಕರರ ವೆೇತ್ನ ಪನವತಿಯನಗದರತವ ಬ್ಗೆೆ 

- ಶ್ರೇ ಕ್ೂೆೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ)(ಆರೂೆೇಗಯ ಮತ್ತು 
  ಕತಟತಂಬ್ ಕಲನಯಣ್ ಹನಗೂ ವೆೈದಯಕ್ತೇಯ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ) 

೫. ಕ್ನಯಾದಶ್ಾಯವರ ವರದ 
೬. ಶನಸನ ರಚರೆ್ 
      ವಿಧೆೇಯಕಗಳ ಪಯನಾಲೊೇಚರೆ್ ಹನಗೂ ಅಂಗಿೇಕ್ನರ 
      ಅ) ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿವಿಲ್ ಸೇೆವೆಗಳ (2011ರೆ್ೇ ಸನಲನ ಗೆಜೆಟೆಡ್ ಪೊರಬೆೇಷನರ್ರ ಆಯ್ಕೆ 
          ಮತ್ತು ರೆ್ೇಮಕ್ನತಿಯ ಸಿಂಧ್ತಗೊಳಿಸತವಿಕ್ೆ) ವಿಧೆೇಯಕ, 2022 
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- ಶ್ರೇ ಜೆ.ಸಿ.ಮನಧ್ತಸನಾಮಿ(ಕ್ನನೂನತ, ಸಂಸದೇಯ ವಯವಹನರಗಳು  
          ಮತ್ತು ಶನಸನ ರಚರೆ್ ಹನಗೂ ಸಣ್ಣ ನೇರನವರಿ ಸಚಿವರತ) 

- ಶ್ರೇ ಕ್.ೆಟಿ.ಶ್ರೇಕಂಠೆೇಗೌಡ 
- ಶ್ರೇ ಕ್.ೆಎ.ತಿಪಪೆೇಸನಾಮಿ 
- ಶ್ರೇ ಎಸ್.ವಿಿ.ಸಂಕನೂರ 
- ಶ್ರೇ ಎಸ್.ರತದ್ೆರೇಗೌಡ 
- ಶ್ರೇ ಎನ್ ರವಿಕತಮನರ್ 
- ಶ್ರೇ ನರನಣಿ ಹಣ್ಮಂತ್ ರತದರಪಪ           

                                    (ವಿಧೆೇಯಕ ಅಂಗಿೇಕರಿಸಲಪಟಿಟತ್ತ)  
    ಆ) ಕರ್ನಾಟಕ ಸನಟಂಪತ (ತಿದತಾಪಡಿ) ವಿಧೆೇಯಕ, 2022 
   - ಶ್ರೇ ಆರ್.ಅಶೆ್ೇಕ್(ಕಂದ್ನಯ ಸಚಿವರತ)  

        (ವಿಧೆೇಯಕ ಅಂಗಿೇಕರಿಸಲಪಟಿಟತ್ತ)  
     ಇ) ಕರ್ನಾಟಕ ಸನಟಂಪತ (ಎರಡರೆ್ೇ ತಿದತಾಪಡಿ) ವಿಧೆೇಯಕ, 2022 
  - ಶ್ರೇ ಆರ್.ಅಶೆ್ೇಕ್(ಕಂದ್ನಯ ಸಚಿವರತ) 

                                  (ವಿಧೆೇಯಕ ಅಂಗಿೇಕರಿಸಲಪಟಿಟತ್ತ)  
 

    ಈ) ಕ್ತರಮಿನಲ್ ಕ್ನನೂನತ ತಿದತಾಪಡಿ ಅಧನಯದ್ೆೇಶ, 1944 (ಕರ್ನಾಟಕ ತಿದತಾಪಡಿ)  
        ವಿಧೆೇಯಕ, 2022 

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

- ಶ್ರೇ ಕ್.ೆಎ.ತಿಪಪೆೇಸನಾಮಿ                                                                                        
                             (ವಿಧೆೇಯಕ ಅಂಗಿೇಕರಿಸಲಪಟಿಟತ್ತ) 

7. ಪರಕಟಣ ೆ
8. ಕ್ನಯಾದಶ್ಾಯವರ ವರದ 
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9. ಶನಸನ ರಚರೆ್ 
       ವಿಧೆೇಯಕಗಳ ಪಯನಾಲೊೇಚರ್ೆ ಹನಗೂ ಅಂಗಿೇಕ್ನರ 
   ಉ) ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನ ಮಂಡಲದವರ ಸಂಬ್ಳಗಳು ನವೃತಿು ವೆೇತ್ನಗಳು ಮತ್ತು  
       ಭತ್ೆಯಗಳ (ತಿದತಾಪಡಿ) ವಿಧೆೇಯಕ, 2022 

- ಶ್ರೇ ಜೆ.ಸಿ.ಮನಧ್ತಸನಾಮಿ(ಕ್ನನೂನತ, ಸಂಸದೇಯ ವಯವಹನರಗಳು  
   ಮತ್ತು ಶನಸನ ರಚರೆ್ ಹನಗೂ ಸಣ್ಣ ನೇರನವರಿ ಸಚಿವರತ) 
   (ಮತಖಯಮಂತಿರಗಳ ಪರವನಗಿ) 

                                                 (ವಿಧೆೇಯಕ ಅಂಗಿೇಕರಿಸಲಪಟಿಟತ್ತ) 
   ಊ) ಕರ್ನಾಟಕ ಮಂತಿರಗಳ ಸಂಬ್ಳಗಳು ಮತ್ತು ಭತ್ೆಯಗಳ (ತಿದತಾಪಡಿ) ವಿಧೆೇಯಕ, 2022 

- ಶ್ರೇ ಜೆ.ಸಿ.ಮನಧ್ತಸನಾಮಿ(ಕ್ನನೂನತ, ಸಂಸದೇಯ ವಯವಹನರಗಳು  
   ಮತ್ತು ಶನಸನ ರಚರೆ್ ಹನಗೂ ಸಣ್ಣ ನೇರನವರಿ ಸಚಿವರತ) 
   (ಮತಖಯಮಂತಿರಗಳ ಪರವನಗಿ) 

                                                       (ವಿಧೆೇಯಕ ಅಂಗಿೇಕರಿಸಲಪಟಿಟತ್ತ) 
10.  “ಶ್ವಮೊಗೆದಲಿ ನಡದೆ ಘಟರ್ೆಯ ಬ್ಗೆೆ” 
  - ಶ್ರೇ ಕ್.ೆಟಿ.ಶ್ರೇಕಂಠೆೇಗೌಡ 
  - ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.ೆಹರಿಪರಸನದ್(ವಿರೂೆೇಧ್ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ) 
             - ಶ್ರೇ ಜೆ.ಸಿ.ಮನಧ್ತಸನಾಮಿ(ಕ್ನನೂನತ, ಸಂಸದೇಯ ವಯವಹನರಗಳು  

          ಮತ್ತು ಶನಸನ ರಚರೆ್ ಹನಗೂ ಸಣ್ಣ ನೇರನವರಿ ಸಚಿವರತ) 
11. ಘನತ್ೆವತೆ್ು ರನಜಯಪನಲರ ಭನಷಣ್ಕ್ೆೆ ಸಲಿಸತ್ಕೆ ವಂದರ್ನ ನಣ್ಾಯದ ಮೆೇಲನ ಚಚೆಾಗೆ  
   ಸಕ್ನಾರದಂದ ಉತ್ುರ 

- ಶ್ರೇ ಬ್ಸವರನಜ ಬೂೆಮನಾಯಿ(ಮತಖಯಮಂತಿರಗಳು) 
                                                 (ವಂದರ್ನ ನಣ್ಾಯ ಅಂಗಿೇಕರಿಸಲಪಟಿಟತ್ತ) 

                ~ ~ ~ 
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(091)22.2.2022/11.10/ಎಂ.ಎಂ-ಎಂ.ಡಿ 
 

 

 

 

 
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನ ಪರಿಷತ್ತು 

ಮಂಗಳವನರ, 22ರ್ೆೇ ಫೆಬ್ರವರಿ 2022 
 

ಸದನವು ವಿಧನನಸೌಧ್ದಲಿರತವ ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುನ ಸಭನಂಗಣ್ದಲಿ  
ಬೆಳಗೆೆ 11 ಗಂಟೆ 17 ನಮಿಷಕ್ೆೆ ಸಮನವೆೇಶಗೂೆಂಡಿತ್ತ. 

 
ಸಭನಪತಿ (ಶ್ರೇ ಬ್ಸವರನಜ ಶ್ವಲಂಗಪಪ ಹೊರಟಿಟ) ಅವರತ ಪಿೇಠದಲಿ ಉಪಸಿಥತ್ರಿದಾರತ. 
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(ಸದನ ಪನರರಂಭವನಗತತಿುದಾಂತ್ೆ ಕ್ನಂಗೆರಸ್ ಪಕ್ಷದ ಮನನಯ ಸದಸಯರತಗಳು ಸದನದ ಬನವಿಗೆ  
ಆಗಮಿಸಿ ಧ್ರಣಿ ನರತ್ರನದರತ) 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಈಗ ಪರಶೆ್ುೇತ್ುರಗಳ ಅವಧಿ. 

ಶ್ರೇ ಆಯನೂರತ ಮಂಜತರ್ನಥ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಶ್ವಮೊಗೆ ಜಿಲೆಿಯಲಿ ಬ್ಹಳ 
ಪರಕ್ಷತಬ್ಿ ಪರಿಸಿಥತಿ ಇದ್ೆ. ಸಾಲಪ ಕ್ನಲನವಕ್ನಶ ಕ್ೊಟಟರೆ ಅದನತು ಪರಸನುಪ ಮನಡತತ್ುೆೇವೆ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ತ್ನವು ಹೆಸರನತು ಕ್ೊಟಿಟದಾೇರಿ, ರೆ್ೂೇಟಿಸ್ ಕ್ೂೆಟಿಟಲಿ. ರೆ್ೂೇಟಿಸ್ ಈಗ 
ಬ್ಂತ್ತ.  ಪರಶೆ್ುೇತ್ುರ ಅವಧಿ ಮತಗಿದ ಮೆೇಲೆ ಅವಕ್ನಶ ಕ್ೊಡತತ್ುೆೇರೆ್.  

ಶ್ರೇ ಆಯನೂರತ ಮಂಜತರ್ನಥ:- ಆಯಿತ್ತ. 

(ಈ ಹಂತ್ದಲಿ ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ ಸಲೇಂ ಅಹಮದ್ರವರತ ಸಭನಪತಿಯವರನತು  
ಕ್ೆೈ ಮತಗಿದತ ಸಂಬೊೇಧಿಸಿದರತ) 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಸದನದ ಬನವಿಯಲಿ ನಂತ್ವರತ ಯನರೂ ಮನತ್ರ್ನಡಬನರದತ.  ಕ್ೆೈ 
ಮತಗಿಯಿರಿ ಅಥವನ ಏರ್ನದರೂ ಮತಗಿಯಿರಿ ಆದರೆ ಬನವಿಯಲಿ ನಂತ್ತ ಏನನೂು 
ಮನತ್ರ್ನಡಬನರದತ. 

 
1. ರನಷರಧ್ವಜಕ್ೆೆ ಸಚಿವರೊಬ್ಬರತ ಅಗೌರವ ತ್ೊೇರಿದ್ನಾರೆ ಎನತುವ ಬ್ಗೆೆ.  

                   - - - - 
ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.ೆಹರಿಪರಸನದ(ವಿರೂೆೇಧ್ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ)[ಸಾಸನಥನದಂದ]:- ಮನನಯ 

ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ತ್ಮಾಲಿ ನಮಾ ವಿನಂತಿ ಏನತ್ತು ಅದತ ಇನೂು ಪೂಣ್ಾವನಗಿಲಿ.  ಆದರೂ ಸದನ 
ಗದಾಲವನಗತವುದತ ಬೇೆಡ ಎಂದತ ತ್ನವು ಹೆೇಳಿದ ನಂತ್ರ ರ್ನವು ತ್ಮಾ ಅನಸಿಕ್ೆಗಳಿಗ ೆಗೌರವವನತು 
ಕ್ೊಟತಟ ರ್ನವು ಸತಮಾರ್ೆೇ ನಲತಿತ್ೆುೇವೆ.  ಪರಶೆ್ುೇತ್ುರಗಳನತು ದಯವಿಟತಟ ಸದನದ ಮತಂದ್ ೆಮಂಡಿಸಿ 
ಮತಂದ್ ೆಹೂೆೇಗತವುದತ ಒಳೆೆಯದತ.  ತ್ನವು ಹೆೇಳಿದಾಕ್ೊೆೇಸೆರ ರ್ನವು ಇವತ್ತು ಆ ನಣ್ಾಯವನತು 
ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡಿದ್ಾೆೇವ.ೆ ಬನಕ್ತ ಆಮೆೇಲೆ ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ೆುೇವೆ. 
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ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ರ್ನನತ ನಮಗ ೆ ವಿನಂತಿ ಮನಡಿದ್ೆಾೇರ್ೆ, ಏರೆ್ಂದರ,ೆ ಟೆೇಬ್ಲ್ 
ಮನಡತವುದನತು ಮನಡಬೇೆಕತ.  ಆದರೆ ಕ್ೆಲವು ಪರಶೆುಗಳು ಪರಮತಖವನಗಿವೆ. ಮನನಯ ಸದಸಯರತಗಳು 
ಮನತ್ರ್ನಡಲ.  ಪರಶೆ್ುೇತ್ುರ ಅವಧಿಯನತು ಬೆೇಗರೆ್ ಮತಗಿಸತತ್ುೆೇರೆ್. 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.ೆ ಹರಿಪರಸನದ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅದನತು ಪತನಃ ರ್ನವು ಚಚೆಾಗ ೆ
ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡರ ೆಸರಿ ಬ್ರತವುದಲಿ. ಪತನಃ ಅಲಿಗೆೇ ಬ್ರತತ್ೆುೇವೆ. 

ಶ್ರೇ ಕೆ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 
ಪರಶೆ್ುೇತ್ುರವನತು ಎಲಿರೂ ಕ್ೆೇಳಬೇೆಕ್ೆಂಬ್ತದತ ನಮಾ ವಿನಂತಿಯನಗಿದೆ್.  ಯನರನದರೂ ಕ್ೆೇಳದದಾರ ೆ
ಅವರತ ನಂತಿರತತ್ನುರೆ, ಏನೂ ಮನಡತವುದಕ್ನೆಗತವುದಲಿ.  ಪರಶೆು ಕ್ೆೇಳುವವರನದರೂ ಕ್ೆೇಳಬೆೇಕಲಿವೇೆ? 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕೆ್. ಹರಿಪರಸನದ[ಸಾಸನಥನದಂದ]:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಹನಗನದರೆ ನಮಾ 
ಗಂಟಲಗ ೆರ್ನವು ಕ್ೆಲಸ ಕ್ೂೆಡತತ್ೆುೇವೆ, ತ್ನವು ಮನಡಿಕ್ೂೆಳಿೆ. 

ಶ್ರೇ ಸಲೇಂ ಅಹಮದ[ಸಾಸನಥನದಂದ]:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, . . . 

ಶ್ರೇ ಕೆ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅವರತ ರ್ನವು ಹೆೇಳಿದ 
ಹನಗೆ ಕ್ೆೇಳಬೇೆಕತ ಎನತುವುದತ ಸರಿಯಲಿ (ಗೊಂದಲ) 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಎಷತಟ ಜನ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುೇರಿ . . . 

    (ಮತಂದತ)  

(92) ಎಸ್ಪಿಆರ್/ಎಕ್ೆ/11:20/22/02/2022 
(ಈ ಹಂತ್ದಲಿ ಕ್ನಂಗೆರಸ್ ಪಕ್ಷದ ಸದಸಯರತ  
ಸದನದ ಬನವಿಯಲಿ ಧ್ರಣಿಯಲಿದಾರತ) 

 
ಶ್ರೇ ರಘುರ್ನಥ್ ರನವ್ ಮಲನೆಪೂರೆ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಸದಸಯರಿಗೆ ಪರಶೆುಯನತು 

ಕ್ೆೇಳಲತ ಅವಕ್ನಶವನತು ನೇಡತವುದಲಿವೆಂದ್ನದರ ೆಹೇೆಗ?ೆ 
 
(ಈ ಹಂತ್ದಲಿ ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ ಸಲೇಂ ಅಹಮದ್ರವರತ ತ್ಮಾ ಸನಥನಕ್ೆೆ ತ್ೆರಳಿದರತ) 
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ಶ್ರೇ ಸಲೇಂ ಅಹಮದ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ನಮಾದೂ ಸಹ ಸನಕಷತಟ ಪರಶೆುಗಳಿವೆ.  

(ಗೊಂದಲ) 
 
ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಸದನದ ಬನವಿಯಳಗಿರತವವರತ ತ್ಮಾ ಸನಥನಗಳಿಗ ೆ ತ್ೆರಳಿ 

ಮನತ್ರ್ನಡತವಂತಿಲಿ.  ಒಮೆಾ ಸದನದ ಬನವಿಯಳಗೆ ಬ್ಂದರ,ೆ ಅಲಿಯ್ಕೇ ಇರಬೆೇಕತ. 
 
ಸಲೇಂ ಅಹಮದ್:-  ಆಡಳಿತ್ ಪಕ್ಷದವರತ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದರ ಬ್ಗೆೆ ರ್ನವು ಹೆೇಳಬೆೇಕತ.  

ಒಂದತ ವೆೇಳೆ ಅವರತಗಳು ನಮಾ ಮೆೇಲ ೆದ್ನಳಿ ಮನಡಿದರ ೆ….  
(ಗೊಂದಲ) 

 
ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಒಂದತ ನಮಿಷ ರ್ನನತ ಹೇೆಳುವುದನತು ಕ್ೆೇಳಿ.  
 
ಶ್ರೇ ಕೆ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನವು ಯನವ ರಿೇತಿಯ 

ದ್ನಳಿ ಮನಡಿದ್ಾೆೇವ?ೆ 
 
ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ನಯಮಗಳನತು ಸರಿಯನಗಿ ತಿಳಿದತಕ್ೊಳೆಬೇೆಕತ. ಸದನದ ಬನವಿಗೆ 

ಬ್ರತತಿುೇರಿ ಪತನಃ ನಮಾ ಸಥಳಕ್ೆೆ ತ್ೆರಳುತಿುೇರಿ.  ಈ ರಿೇತಿಯನಗಿ ಎಷತಟ ಬನರಿ ಮನಡತತಿುೇರಿ? 
 
ಶ್ರೇ ಸಲೇಂ ಅಹಮದ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನವುಗಳು ನಮಾ ಪರವನಗಿ 

ಏರ್ನದರೂ ಹೆೇಳಬೆೇಕಲಿವೇೆ? 
 
ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಈಗ ಪರಶೆ್ುೇತ್ುರ ಕಲನಪಗಳನತು ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಂಡತ ಅದರ ಬ್ಗೆೆ 

ಚಚೆಾಯನತು ಮನಡೂೆೇಣ್; ಪರಶೆುಗಳ ಬ್ಗೆೆ ಕನಷಠ ಒಂದತ ದನವನದರೂ ಸಹ ಚಚೆಾಯನಗಿಲಿ.  
ಪರಶೆ್ುೇತ್ುರ ಕಲನಪವನತು ಬ್ಹಳ ಬೆೇಗರೆ್ೇ ಮತಗಿಸತತ್ೆುೇರ್ೆ.   
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ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕೆ್.ಹರಿಪರಸನದ್(ವಿರೂೆೇಧ್ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ನಮಾ 
ನಲತವಿನಲಿ ಯನವುದ್ೇೆ ರಿೇತಿಯ ಬ್ದಲನವಣೆ ಇಲಿ.  ಆದಾರಿಂದ ದಯಮನಡಿ, ನರ್ುೆಯ ದನ ತ್ನವು 
ಹೆೇಳಿದ ನಂತ್ರ ರ್ನವುಗಳೆಲಿರೂ ಒಂದತ ನಣ್ಾಯವನತು ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡತ, ಸಭನಪತಿಯವರಿಗ ೆ
ಸಹಕ್ನರವನತು ನೇಡಬೆೇಕ್ೆಂಬ್ ತಿೇಮನಾನವನತು ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡಿದ್ಾೆೇವೆ. ಅದರ ಪರಕ್ನರ 
ನಡದೆತಕ್ೊಳುೆತ್ುೆೇವೆ.  ಈಗ ಉತ್ುರಗಳೆಲಿವೂ ಬ್ಂದವ.ೆ  ಅವುಗಳನತು ಮಂಡಿಸಿದರ ೆ ಆಯಿತ್ತ.  
ಕ್ೆಲವು ವಿಧೇೆಯಕಗಳು ಬ್ಂದದತಾ, ಅವುಗಳನತು ಅನತಮೊೇದಸಿದರನಯಿತ್ತ. 

 
ಶ್ರೇ ಕೆ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಸದನವನತು ಹಿೇಗೆೇಯ್ಕೇ 

ನಡಸೆಿ ಎಂದತ ನದಾಷಟಪಡಿಸತವ ಅಧಿಕ್ನರವು ವಿರೂೆೇಧ್ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರಿಗ ೆಇಲಿ.   
 
ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕೆ್.ಹರಿಪರಸನದ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ಆ ರಿೇತಿಯನಗಿ ಹೆೇಳುತಿುಲಿ. 

(ಗೊಂದಲ) 
 
ಶ್ರೇ ಕೆ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ನರ್ುೆಯ ದನವೂ ಸಹ 

ತ್ನವು ಪರಶೆ್ುೇತ್ುರ ಕಲನಪವನತು ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡಿದಾೇರಿ.   
(ಗೊಂದಲ) 

 
ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.ೆಹರಿಪರಸನದ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ಪೂತಿಾ ಮನತ್ರ್ನಡತವರೆಗ ೆ

ಅವರತ ಕ್ನಯಬೆೇಕತ. 
ಶ್ರೇ ಕೆ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇದತ ಅವರಿಗ ೆಬೆೇಡದ್ೇೆ 

ಇರಬ್ಹತದತ ; ಆದರೆ ನಮಗ ೆಅವಶಯಕತ್ ೆಇದ್ೆ.   
(ಗೊಂದಲ) 

 
ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕೆ್.ಹರಿಪರಸನದ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಕ್.ೆಎಸ್.ಈಶಾರಪಪನವರತ 

ಹೆೇಳಿರತವುದತ ತ್ಪತಪ ಎಂಬ್ತದ್ನಗಿ ಇವತಿುನ ದವಸ ಭನರತಿೇಯ ಜನತ್ನ ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನದ ಶ್ರೇ 
ಜೆ.ಪಿ.ನಡನಾರವರೆೇ ಹೆೇಳಿದ್ನಾರ.ೆ 
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ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ನೇವು ಅದರ ಬ್ಗೆೆ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದತ ಬೇೆಡ. 
 
ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕೆ್.ಹರಿಪರಸನದ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಪತನಃ ಅದ್ೆೇ ವಿಷಯವನಗಿ 

ಹೆೇಳುವುದ್ನದರೆ ಹೇೆಳ ೆೇಣ್. ಅದಕ್ೆೆೇನಂತೆ್? 
 
ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಆ ವಿಚನರವನಗಿ ಮನತ್ರ್ನಡಬೇೆಡಿ. 
 
ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.ೆಹರಿಪರಸನದ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ,್ ‘India Today’್ ಎಂಬ್ 

ದನಪತಿರಕ್ೆಯನತು ಅವರತಗಳು ರೆ್ೂೇಡಲ.  ಆಗ ಗೂೆತ್ನುಗತತ್ುದ್ೆ. 
 
ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಐದತ ನಮಿಷಗಳ ಕ್ನಲ ಪರಶೆ್ುೇತ್ುರ ಕಲನಪವನತು ಮತಗಿಸೂೆೇಣ್. 

(ಗೊಂದಲ) 
 
ಶ್ರೇ ಕ್ೊೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅವರತ ಮನನಯ 

ಕ್.ೆಎಸ್.ಈಶಾರಪಪನವರ ವಿಚನರವನತು ಪರಸನುಪಿಸದ್ೆೇ ಇದಾರ ೆ….. 
 
ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.ೆಹರಿಪರಸನದ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನವು ತ್ಮಾ ಬ್ಳಿ ಕಳಕಳಿಯಿಂದ 

ಪನರರ್ಥಾಸತವುದ್ೆೇರ್ಂೆದರೆ, ರ್ನವು ಕಳೆದ ಇಷತಟ ದನಗಳಿಂದ ಹೆೇಳುತಿುರತವುದ್ೇೆರೆ್ಂದರೆ, (ಗೊಂದಲ)  
ಭನರತಿೇಯ ಜನತ್ನ ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೆೇ ಅದನತು ಒಪಿಪಕ್ೊಂಡಿದ್ನಾರೆ. ಇವರತಗಳು ಏನತ 
ಒಪಿಪಕ್ೊಳುೆವುದತ? 

(ಗೊಂದಲ) 
 
ಶ್ರೇ ಕ್ೊೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಆಗ ಮನನಯ 

ಕ್.ೆಎಸ.ಈಶಾರಪಪನವರತ ಬ್ಂದರಲಲಿ.  ಆಗ ಇದನತು ಹೆೇಳಿದಾರತ.  (ಗೊಂದಲ)  ಭನರತಿೇಯ ಜನತ್ನ 
ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರತ ಏರೆ್ೇನತ ಆದ್ೆೇಶಗಳನತು ನೇಡತತ್ನುರೂೆೇ, ಅವುಗಳೆಲಿವನೂು ಇವರತ 
ಪನಲಸತತ್ನುರೆಯ್ಕೇ?  (ಗೊಂದಲ)  ಹಿೇಗನಗಿ ಅವರತ ಇದನತು ಏಕ್ೆ ಉಲೆಿೇಖಿಸತತ್ನುರೆ?   
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(ಗೊಂದಲ) 
 
ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.ೆಹರಿಪರಸನದ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅವರತ ಹೆೇಳಿದಾನತು ಇವರತ 

ಪನಲಸತವುದಲಿ. 
 
ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಸಭನರ್ನಯಕರೇೆ, ಈಗ ನಮಾ ಮತಂದ್ೆ ಕ್ೆೇವಲ ಪರಶೆ್ುೇತ್ುರಗಳ 

ವಿಚನರವಷೆಟೇ ಇವೆ. ಕ್ೆೇವಲ ಒಂದ್ರೆಡೆತ ನಮಿಷಗಳ ಕ್ನಲ ಪರಶೆ್ುೇತ್ುರಗಳನತು 
ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳ ೆೆೇಣ್ವೆಂದತ ರ್ನನತ ಹೆೇಳುತ್ುೆೇರೆ್.  ಇಲಿಯವರೆಗ ೆ ಸದನದ ಕಲನಪಗಳು ನಡದೆಲಿ; 
ಹಿೇಗನಗಿ ಕನಷಠ ಒಂದತ ದನವರ್ನುದರೂ ಸಹ ರ್ನವು ಮನಡೂೆೇಣ್ ಎನತುವುದತ ನನು 
ಮನವಿಯನಗಿದೆ್.   

 
ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕೆ್.ಹರಿಪರಸನದ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ತ್ನವು ಪನರರಂಭಿಸಿ. 
 

(ಗೊಂದಲ) 
 
ಶ್ರೇ ಆರ್.ಅಶೆ್ೇಕ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಒಂದತ ನಮಿಷ …. 
 
ಶ್ರೇ ಕೆ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇದರಿಂದ ಅವರಿಗ ೆ…. 
 
ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಯನರನರದೂ ಒಬ್ಬರತ ಮನತ್ರ್ನಡಿ.  
 

(ಈ ಹಂತ್ದಲಿ ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕೆ್.ಹರಿಪರಸನದ್ರವರತ ಶ್ರೇ ಈಶಾರಪಪನವರ ವಿರತದಿ  
ಘೂೇಷಣೆಗಳನತು ಕೂಗತತಿುದಾರತ) 

 
(ಗೊಂದಲ) 
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ಶ್ರೇ ಆರ್.ಅಶೆ್ೇಕ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇವರತಗಳು ತ್ಮಾ ಮನಸಿಿಗ ೆ ಬ್ಂದ 
ಹನಗೆ ಕ್ತರತಚನಡತತ್ನುರೆ.  (ಗೊಂದಲ) ನಮಗೂ ಸಹ ಇಷೆಟೇ ಅಧಿಕ್ನರವಿದ್ೆ. ಕ್ನಂಗರೆಸಿಿನವರಿಗೊೇಸೆರ 
ಇದನತು ತ್ಡಹೆಿಡಿಯತವುದಕ್ನೆಗತವುದಲಿ.  ಧ್ರಣಿ ಮನಡಲತ ಹನಗೂ ಅವರ ಸನಥನಗಳಿಗ ೆ ತ್ೆರಳಿ 
ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ದಯಮನಡಿ ಅವಕ್ನಶ ಮನಡಿ ಕ್ೊಡಬೇೆಡಿ.  ಪರಶೆ್ುೇತ್ುರ ಹನಗೂ ವಿಧೆೇಯಕಗಳ 
ಕಲನಪಗಳನತು ದಯಮನಡಿ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳಿೆ. 

 
ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಡನ|| ವೆೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣ್ಸನಾಮಿಯವರೇೆ, ನಮಾ ಪರಶೆುಯನತು ಕ್ೆೇಳಿ. 
 

(ಗೊಂದಲ) 
 

(ಈ ಹಂತ್ದಲಿ ಕ್ನಂಗೆರಸ್ ಪಕ್ಷದ ಸದಸಯರತ ಘೂೇಷಣೆಗಳನತು ಕೂಗತತಿುದಾರತ) 
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02. ಪರಶೆ್ುೇತ್ುರಗಳು 
 ಅ) ಚತಕೆ್ೆ ಗತರತತಿನ ಪರಶೆುಗಳಿಗೆ ಮೌಖಿಕವನಗಿ ನೇಡಲನದ ಉತ್ುರಗಳು 
 

    ಪರಶೆು ಸಂಖೆಯ: 651 
(ಉತ್ುರವನತು ಲಗತಿುಸಿದ್)ೆ 

 
ಡನ|| ವೆೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣ್ಸನಾಮಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಸಮಗರವನದ್ ಉತ್ುರವನತು 

ನೇಡಿದ್ನಾರ.ೆ  ಆದರೆ, ಕ್ೂೆೇಲನರ ಜಿಲೆಿಯ ಡಿ.ಸಿ.ಸಿ. ಬನಯಂಕ್ತನಲಿ ಬ್ಹಳಷತಟ ದ್ೂೆಡಾ ಹಗರಣ್ಗಳನಗಿವೆ.  
ಹಿೇಗನಗಿ ಈ ಬ್ಗೆೆ ಸಮಗರವನದ ತ್ನಖೆಯನಗಬೆೇಕತ.  ಕ್ೆಲವೆೇ ಆಯಾ ಕ್ೆೇತ್ರಗಳಿಗ ೆನೂರನರತ ಕ್ೂೆೇಟಿ 
ರೂಪನಯಿಗಳ ಸನಲವನತು ನೇಡತತಿುದ್ನಾರ.ೆ  ಹಿೇಗೆ ನೇಡಿದ ಸನಲವನತು ಡನರ ಮನಡಿಕ್ೊಂಡತ ಬ್ಂದತ 
ಸನವಾಜನಕ ಸಮನರಂಭಗಳಲಿ ಅದನತು ಟೆೇಬ್ಲ್ ಮೆೇಲಟತಟ ಪರದಶ್ಾಸತತ್ನುರ ೆಹನಗೂ ಅವರ ಸಾಂತ್ 
ಮರ್ೆಯಿಂದ ಹಣ್ ನೇಡತವ ಮಟಟದಲಿ ಬಿಂಬಿಸತತಿುದ್ನಾರ.ೆ  ಈ ಕ್ನರಣ್ಕ್ನೆಗಿ ರ್ನನತ ಸಚಿವರಲಿ 
ಕ್ೆೇಳಿಕ್ೂೆಳುೆವುದ್ೆೇರ್ಂೆದರೆ, ಇಡಿೇ ಕ್ೊೇಲನರ ಜಿಲೆಿಯಲಿರತವ ಡಿ.ಸಿ.ಸಿ. ಬನಯಂಕ್ತನಲನಿಗಿರತವ 
ಅವಯವಹನರ ಮತ್ತು ಹಗರಣ್ಗಳ ಬ್ಗೆೆ ಸಂಪೂಣ್ಾವನಗಿ ತ್ನಖೆಯನತು ಮನಡಬೆೇಕ್ೆಂದತ ರ್ನನತ 
ಮಂತಿರಗಳಲಿ ಆಗರಹಿಸತತ್ೆುೇರೆ್. 

 
ಶ್ರೇ ಎಸ್.ಟಿ.ಸೂೆೇಮಶೆೇಖರ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಸದಸಯರತ ರನಜಯದ ಕ್ೊೇಲನರ 

ಮತ್ತು ಚಿಕೆಬ್ಳನೆಪತರ ಜಿಲೆಿಗಳ ಜನತ್ೆಯ ಪರವನಗಿ ಈ ಪರಶೆುಯನತು ಕ್ೆೇಳಿದ್ನಾರ.ೆ  ಇದತ ಸಕ್ನಾರದ 
ಗಮನಕ್ೆೆ ಬ್ಂದದ್.ೆ  ಈಗನಗಲೆೇ ಕ್ೂೆೇಲನರ ಜಿಲೆಿಯ ಡಿ.ಸಿ.ಸಿ. ಬನಯಂಕ್ ವಿರತದಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಹಕ್ನರ 
ಸಂಘಗಳ ಅಧಿನಯಮ 1959 ರ ಕಲಂ – 64 ರಡಿ ಶನಸನಬ್ದಿ ವಿಚನರಣ ೆ ಪನರರಂಭವನಗಿದ್ ೆ
ಹನಗೂ ಕಲಂ - 65 ರಡಿ ಶನಸನಬ್ದಿ ಪರಿವಿೇಕ್ಷಣಗೊ ಸಹ ಆದ್ೇೆಶ್ಸಲನಗಿರತತ್ುದ್ೆ.  ಅಲಿ ಏರೆ್ಲನಿ 
ಅವಯವಹನರವನಗಿದ್,ೆ ಅದರ ಬ್ಗೆೆ ಇಲನಖಯೆ ಮತಖನಂತ್ರ ತ್ನಖೆ ಮನಡಿಸಲನಗತತಿುದ್ೆ.  ಮತಂದನ 
10-12 ದನಗಳಲಿ ಎರಡೂ ವಿಚನರಣೆಗಳು ಪೂಣ್ಾಗೂೆಳುೆತ್ುವೆ; ಆಗ ನೂರಕ್ೆೆ ನೂರರಷತಟ ತ್ಪಿಪತ್ಸಥರ 
ವಿರತದಿ ಕರಮ ಕ್ೈೆಗೊಳುೆತ್ೆುೇವೆಂದತ ರ್ನನತ ಈ ಸಂದಭಾದಲಿ ಹೆೇಳುತ್ುೆೇರೆ್.  ಇವತಿುನ ದವಸ ಸದಸಯರತ 
ಮನಡಿರತವ ಆರೂೆೇಪಗಳ ಬ್ಗೆೆ ಎಲಿವನೂು ಸಹ ತ್ನಖೆಗೂೆಳಪಡಿಸಲನಗತವುದತ.  ಸದಸಯರತ ನಮಾ 
ಮೆೇಲ ೆವಿಶನಾಸವನುಡಲ; ಆ ಪರಕ್ನರವನಗಿ ರ್ನವು ಕ್ೆಲಸವನತು ಮನಡತತ್ೆುೇವೆ.        
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ಪರಶೆು ಸಂಖೆಯ: 724 
(ಉತ್ುರವನತು ಲಗತಿುಸಿದ್)ೆ 

ಶ್ರೇ ಮತನರನಜತ ಗೌಡ ಪಿ.ಎಂ.:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅವಕ್ನಶಕ್ನೆಗಿ 
ಧ್ನಯವನದಗಳು.  ಸಕ್ನಾರವು ಉತ್ುರವನತು ಒದಗಿಸಿದ್ೆ.  ಆದರೂ ಸಹ ನಮಗ ೆಕ್ನಡತತಿುರತವ ಪರಶೆು 
ಏರೆ್ಂದರೆ, ಸಕ್ನಾರದ ವತಿಯಿಂದ ಹನಗೂ ಖನಸಗಿಯನಗಿ ನಡಸೆಲನಗತತಿುರತವ ಒಟತಟ 1007 ಮಕೆಳ 
ಪನಲರ್ನ ಕ್ೆೇಂದರಗಳಲಿ ಸತಮನರತ 419 ಹತದಾಗಳು ಖನಲ ಇವೆ ಎಂದತ ತಿಳಿಸಲನಗಿದೆ್.  ಸತಮನರತ 
18,114 ಮಕೆಳು ಪನಲರ್ನ ಕ್ೆೇಂದರದಲಿ ಇರಬೇೆಕ್ನದರ,ೆ ಮಕೆಳ ಪನಲರ್ನ ಕ್ೆೇಂದರದವರತ ತ್ಮಾ 
ಸಹಕ್ನರವನತು ನೇಡದದಾರೆ, ಅವರತಗಳಿಗೆ ಯನವುದ್ೆೇ ರಿೇತಿಯನದ ಮನಗಾದಶಾನ 
ದ್ೊರೆಯಲಲಿವೆಂದ್ನದರೆ, ಆ ಮಕೆಳ ಪರಿಸಿಥತಿ ಏರ್ನಗಬ್ಹತದತ ಎನತುವುದ್ೆೇ ನನು ಮೊದಲರೆ್ೇ 
ಪರಶೆುಯನಗಿದೆ್.   

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ನಮಾ ಪರಶೆುಯನತು ಸಂಕ್ಷಿಪುವನಗಿ ಕ್ೆೇಳಿ. 
ಶ್ರೇ ಮತನರನಜತ ಗೌಡ ಪಿ.ಎಂ.:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಪರಸತುತ್ ಬೆೇರ ೆಬೆೇರ ೆಸೇೆವನ 

ಸಂಸೆಥಗಳು ಖನಸಗಿಯನಗಿ ನಡಸೆತತಿುರತವ ಪನಲರ್ನ ಕ್ೆೇಂದರಗಳಿಗೆ ಸಕ್ನಾರದಂದ ಯನವುದ್ನದರೂ 
ರಿೇತಿಯಲಿ ಅವರತಗಳಿಗ ೆಅನತಕೂಲವನಗತವಂತ್ಹ ಅನತದ್ನನಗಳನತು ನೇಡತವ ವಯವಸೆಥ ಏರ್ನದರೂ 
ಇದ್ೆಯ್ಕೇ ಎನತುವುದನತು ರ್ನವು ತಿಳಿದತಕ್ೂೆಳೆಬೆೇಕ್ನಗಿದೆ್.  ಇದರ ಜೊತ್ೆಗೆ ಪನಲರ್ನ 
ಕ್ೆೇಂದರಗಳಲಿರತವ ಮಕೆಳು ದತಃಶಚಟಗಳಿಗೆ ಒಳಗನಗಿರತವುದತ; ಅವರತಗಳಿಗ ೆ De-Addiction 
Centres ನತು…. ರನಜಯದ ಕ್ೆೇವಲ ಬೆಂಗಳ ರತ ನಗರವಂದರಲಿಯ್ಕೇ ಮನತ್ರವೇೆ De-
Addiction Centre ಇರತವುದನತು ರ್ನವು ರೆ್ೂೇಡಿದ್ೆಾೇವೆ.  ಹಿೇಗನಗಿ ರ್ನನತ ಸಚಿವರಲಿ ಮನವಿ 
ಮನಡಿಕ್ೊಳುೆವುದ್ೇೆರ್ೆಂದರೆ, ರನಜಯದ ಪರತಿಯಂದತ ಜಿಲೆಿಗಳಲೂಿ….. 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಸದಸಯರೆೇ, ಭನಷಣ್ ಮನಡಬೇೆಡಿ. 
ಶ್ರೇ ಆಚನರ್ ಹನಲಪಪ ಬ್ಸಪಪ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಸದಸಯರತ ಕ್ೆೇಳಿರತವ ಪರಶೆುಗೆ 

ಲಖಿತ್ ಉತ್ುರದಲಿ ತಿಳಿಸಿದಂತ್,ೆ ಸಕ್ನಾರದಂದ ನವಾಹಿಸಲನಗತತಿುರತವ ಮಕೆಳ ಪನಲರ್ನ ಸಂಸೆಥಗಳು 
98 ; ಸಕ್ನಾರದ ಸಹನಯನನತದ್ನನದಂದ ನಡಸೆಲನಗತತಿುರತವ ಮಕೆಳ ಪನಲರ್ನ ಸಂಸೆಥಗಳು 61 
ಹನಗೂ ಸಾಯಂ ಸೇೆವನ ಸಂಸೆಥಗಳಿಂದ ನವಾಹಿಸಲನಗತತಿುರತವ ಮಕೆಳ ಪನಲರ್ನ ಕ್ೆೇಂದರಗಳು 848 
ಆಗಿದತಾ, ಒಟತಟ 1007 ಮಕೆಳ ಪನಲರ್ನ ಕ್ೆೇಂದರಗಳಿವೆ.  ಈ ಕ್ೆೇಂದರಗಳಿಗೆ ಸಂಬ್ಂಧ್ಪಟಟಂತ್ೆ, 
ಸಚಿವರತ ಬೆೇಡಿಕ್ ೆ ಇಟಟಂತ್ೆ, ಅಗತ್ಯ ಸೌಕಯಾಗಳನತು ನೇಡಲತ ಸಕ್ನಾರವು ಇವತಿುನ ದವಸ 
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ಈಗನಗಲೆೇ ಇಲನಖಯೆ ಮೂಲಕ ನದ್ೆೇಾಶನಗಳನತು ನೇಡಲನಗಿದ್.ೆ ಒಟನಟರೆಯನಗಿ ಎಲನಿ ರಿೇತಿಯ 
ಮಕೆಳ ಪನಲರ್ನ ಕ್ೆೇಂದರಗಳಲಿಯೂ ಸಹ ಅಗತ್ಯ ಕರಮಗಳನತು ಕ್ೆೈಗೂೆಳುೆತ್ೆುೇವೆ ಎಂದತ ರ್ನನತ 
ಹೆೇಳಲಚಿಿಸತತ್ೆುೇರ್.ೆ 

ಶ್ರೇ ಮತನರನಜತ ಗೌಡ ಪಿ.ಎಂ.:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈ ಎಲನಿ ಪನಲರ್ನ 
ಕ್ೆೇಂದರಗಳಲಿ 18 ವಷಾ ತ್ತಂಬಿದ ನಂತ್ರ ಆ ಮಕೆಳಿಗೆ ತ್ಮಾ ಜಿೇವನವನತು ರೂಪಿಸಿಕ್ೊಳೆಲತ 
ಯನವುದ್ೆೇ ರಿೇತಿಯನದ ವಯವಸೆಥಗಳು ಇರತವುದಲಿ.  ಹಿೇಗನಗಿ ಸಕ್ನಾರ ಇದನೂು ಸಹ ಗಮನಸತವ 
ಕ್ೆಲಸಗಳನಗಬೆೇಕತ. ಅಲಿನ ಮಕೆಳಿಗನಗಿ De-Addiction Centresನತು 
ಮನಡತವುದಕ್ನೆಗಲಲಿವೆಂದ್ನದರೆ, ಪನಲರ್ನ ಕ್ೆೇಂದರಗಳಲಿ ಮಕೆಳಿಗನಗಿ ಯೇಗ ಮತ್ತು ಧನಯನ 
ಕ್ೆೇಂದರಗಳನತು ಮನಡತವ ವಯವಸೆಥಗಳರ್ನುದರೂ ಸಕ್ನಾರದ ವತಿಯಿಂದ ಮನಡಿಕ್ೂೆಟಟರೆ, ಉತ್ುಮವನದ 
ಬೆಳವಣಿಗೆಯನಗತತ್ುದ್ೆ ಹನಗೂ ಅಲಿನ ಮಕೆಳಲಿ ಶ್ಸತು ಬ್ರತತ್ುದ್ೆ ಎನತುವ ಮನವಿಯನತು ರ್ನನತ 
ಮನಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ   

ಶ್ರೇ ಆಚನರ್ ಹನಲಪಪ ಬ್ಸಪಪ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಸದಸಯರತ ಈಗ ತಿಳಿಸಿದ ಎರಡತ 
ವಯವಸೆಥಗಳು ಸಕ್ನಾರದ ವತಿಯಿಂದ ಇಲಿ.  ಇವುಗಳನತು ಸಕ್ನಾರದ ವತಿಯಿಂದ ನೇಡತವ ಬ್ಗೆೆ 
ಅಗತ್ಯವಿರತವ ಎಲನಿ ಪರಯತ್ುಗಳನತು ರ್ನನತ ಮನಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮತಂದನ ಪರಶೆು ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವೆಂಕಟೆೇಶ್ ರವರದತಾ. 
 

ಪರಶೆು ಸಂಖೆಯ: 747 
(ಈ ಹಂತ್ದಲಿ ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಸದನದ ಬನವಿಯಲಿ ಧ್ರಣಿಯಲಿ ನರತ್ರನಗಿದಾರತ) 
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ಪರಶೆು ಸಂಖೆಯ: 734 
(ಉತ್ುರವನತು ಲಗತಿುಸಿದ್)ೆ 

ಶ್ರೇ ನರನಣಿ ಹಣ್ಮಂತ್ ರತದರಪಪ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅವಕ್ನಶಕ್ನೆಗಿ 
ಧ್ನಯವನದಗಳು.  ರನಜಯದಲಿರತವ ಒಟತಟ ಗನರಮ ಪಂಚನಯಿತಿಗಳ ಸಂಖೆಯ ಎಷತಟ ಎಂದತ ಕ್ೇೆಳಿರತವ 
ಪರಶೆುಗ ೆಉತ್ುರವನತು ಒದಗಿಸಿದ್ನಾರ.ೆ  ವಿಜಯಪತರ ಮತ್ತು ಬನಗಲಕ್ೊೇಟೆ ಜಿಲೆಿಗಳಲಿನ ಎಷತಟ ಗನರಮ 
ಪಂಚನಯಿತಿಗಳನತು ಪಟಟಣ್ ಪಂಚನಯಿತಿಗಳರ್ನುಗಿ ಪರಿವತಿಾಸಲನಗಿದ್ೆ ಎಂಬ್ ಪರಶೆುಗೂ ಸಹ 
ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರಿಸಿದ್ನಾರೆ.  ಪಟಟಣ್ ಪಂಚನಯಿತಿಗಳರ್ನುಗಿ ಪರಿವತಿಾಸಲತ ಬನಕ್ತ ಇರತವ ಗನರಮ 
ಪಂಚನಯಿತಿಗಳು ಎಷತಟ ಮತ್ತು ಯನವ ಮನನದಂಡದ ಆಧನರದ ಮೆೇಲ ೆ ಇವುಗಳನತು ಆಯ್ಕೆ 
ಮನಡಲನಗತತ್ುದ್ೆ ಎಂಬ್ ಪರಶೆುಗ ೆಉತ್ುರವನತು ಒದಗಿಸಿರತವುದಲಿ.  ದಯಮನಡಿ ರ್ನನತ ಕ್ೆೇಳಿರತವ 
ಮೂರರೆ್ೇ ಪರಶೆುಗೂ ಸಹ ಸಚಿವರತ ನಂತ್ರದಲಿ ಉತ್ುರಿಸಬೆೇಕ್ೆಂದತ ವಿನಂತಿಸತತ್ೆುೇರ್ೆ.   

 
ಇದರ ಜೊತ್ೆಗೆ ಗನರಮ ಪಂಚನಯಿತಿಗಳನತು ಪಟಟಣ್ ಪಂಚನಯಿತಿಗಳರ್ನುಗಿ ಪರಿವತಿಾಸಲತ 

ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡಿರತವ ಮನನದಂಡಗಳಲಿ, 2011 ರೆ್ೇ ಸನಲನ ಜನಗಣ್ತಿಯನತು ಪರಿಶ್ೇಲಸಿ 
ಮೆೇಲಾಜಾೆಗೆ ಪರಿವತ್ಾರ್ೆ ಮನಡತವುದತ ಇಲಿಯವರಗೆೆ ನಡದೆತಕ್ೊಂಡತ ಬ್ಂದದ್.ೆ  ಆದರೆ ಪರಸತುತ್ 
ರ್ನವುಗಳು 2022 ರೆ್ೇ ಇಸಿಾಯಲಿರತವ ಸಂದಭಾದಲಿ, ದಯಮನಡಿ ಜನಸಂಖೆಯಯ ಆಧನರದ 
ಮೆೇಲ ೆ ಹನಲ ಇರತವ ಗನರಮ ಪಂಚನಯಿತಿಗಳನೂು ಸಹ ಪಟಟಣ್ ಪಂಚನಯಿತಿಗಳರ್ನುಗಿ 
ಮೆೇಲಾಜಾೆಗೆರಿಸಬೆೇಕತ ಎನತುವ ವಿನಂತಿಯನತು ತ್ಮಾ ಮೂಲಕ ಸಕ್ನಾರದಲಿ ಮನಡಿಕ್ೊಳುೆತ್ೆುೇರೆ್.   

 
ಗನರಮ ಪಂಚನಯಿತಿಗಳನತು ಪಟಟಣ್ ಪಂಚನಯಿತಿಗಳರ್ನುಗಿ ಪರಿವತ್ಾರೆ್ ಮನಡಿದ್ನಗ, 

ಅಭಿವೃದಿ ಕ್ೆಲಸಗಳಿಗೆ ಹೆಚತಚ ಅವಕ್ನಶವನಗತತ್ುದ್ೆ. ಕ್ನನೂನತ ತ್ೊಡಕ್ತನಂದ್ನಗಿ ಇನೂು ಪಟಟಣ್ 
ಪಂಚನಯಿತಿಗಳನಗಿ ಪರಿವತ್ಾರೆ್ಯನಗದರತವ ಗನರಮ ಪಂಚನಯಿತಿಗಳ ಅಂಕ್ತ ಅಂಶಗಳನತು 
ನೇಡಬೆೇಕತ. ಆದಷತಟ ಬೆೇಗರೆ್ೇ ಇನತುಳಿದ ಗನರಮ ಪಂಚನಯಿತಿಗಳನೂು ಸಹ ಪಟಟಣ್ 
ಪಂಚನಯಿತಿಗಳರ್ನುಗಿ ಮೆೇಲಾಜೆಾಗೆರಿಸಬೆೇಕತ. 

 
                   
(ಮತಂದತ) 
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(93) 11.30  22-02-2022  ಸಿಎಸ/ಎಕ್ೆ 

ಶ್ರೇ ನರನಣಿ ಹಣ್ಮಂತ್ ರತದರಪಪ:- (ಮತಂದತ) 

ಹನಗೆಯ್ಕೇ ನನು 3ರೆ್ೇ ಯ ಪರಶೆುಗ ೆಉತ್ುರವನತು ಒದಗಿಸಬೆೇಕ್ೆಂದತ ಮನನಯ ಸಚಿವರನತು ಕ್ೆೇಳುತ್ುೆೇರೆ್. 

 ಶ್ರೇ ಎನ.ರ್ನಗರನಜತ(ಎಂ.ಟಿ.ಬಿ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಗಳೆೇ, ಗೌರವನನಾತ್ ಶನಸಕರತ  ಇಡಿೇ 
ರನಜಯದಲಿ ಎಷತಟ ಗನರಮ ಪಂಚನಯಿತಿಗಳಿವ ೆಎನತುವ ಪರಶೆುಯನತು ಕ್ೆೇಳಿದ್ನಾರೆ.   ಇಡಿೇ ರನಜಯದಲಿ 
5983 ಗನರಮ ಪಂಚನಯಿತಿಗಳಿವೆ ಎನತುವ ಮನಹಿತಿಯನತು ರ್ನನತ ಉತ್ುರದಲಿಯ್ಕೇ ಒದಗಿಸಿದ್ೆಾೇರ್.ೆ  
ವಿಜಯನಗರ, ಬನಗಲಕ್ೊೇಟೆ ಜಿಲೆಯಲಿ  ಎಷತಟ ಗನರಮ ಪಂಚನಯತಿಗಳನತು ಮೆೇಲಾಜಾೆಗ ೆ 
ಏರಿಸಲನಗಿದ್ ೆಎನತುವ  ಮನಹಿತಿಯನತು  ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಕ್ೆೇಳಿದ್ನಾರೆ.    ಈ ಭನಗದಲಿ ಅಲಿನ 
ಜನಸಂಖೆಯ ಆಧನರದ ಮೆೇಲೆ   ರ್ನವು ಅಲಮೆೇಲ, ದ್ೆೇವರ ಹಿಪಪರಗಿ, ನಲತ್ವನಡ, ನಡಗತಂದ, 
ಮನಗೂಳಿ, ಕ್ೊೇಲನಿರ, ಚಡಚಣ್ ಮತ್ತು ತಿರಕ್ೊೇಟನ ಈ  8 ಗನರಮ ಪಂಚನಯಿತಿಗಳನತು 8 ಪಟಟಣ್ 
ಪಂಚನಯಿತಿಗಳನರ್ನುಗಿ ಮೆೇಲಾಜೇೆಾಗೆೇರಿಸಿರತವ  ಬ್ಗೆೆ ವಿವರವನದ ಮನಹಿತಿಯನತು ನೇಡಿದ್ೆಾೇವೆ.  
ಇನತು   ಬನಗಲಕ್ೊೇಟೆ ಜಿಲೆಿ ಇಳಕಲಿ ತ್ನಲೂಿಕ್ತನ ಗೂಡೂರತ ಎಸ.ಸಿ  ಗನರಮ ಪಂಚನಯಿತಿ ಮತ್ತು 
ಯನದಗಿರಿ ಜಿಲೆಿ ವಡಗೆೇರನ ತ್ನಲೂಿಕ್ತನ  ಗನರಮಪಂಚನಯಿತಿಗಳ ಬ್ಗೆೆ ಪೌರನಡಳಿತ್ 
ನದ್ೆೇಾಶರ್ನಲಯದಂದ ಅಹಾ ಪರಸನುವರೆ್ಗಳು ಸಿಾೇಕೃತ್ವನದ ನಂತ್ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಪತರಸಭೆಗಳ 
ಅಧಿನಯಮ 1964ರನಾಯ ಪರಿಶ್ೇಲಸಿ ಕರಮ ವಹಿಸಲನಗತತ್ುದ್ೆ.    

 ಶ್ರೇ ನರನಣಿ ಹಣ್ಮಂತ್ ರತದರಪಪ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಗಳೆೇ, ಬನಗಲಕ್ೂೆೇಟೆ ಜಿಲೆಿಯ 
“ಕಲನದ”್ ಗನರಮವನತು ಪಟಟಣ್ ಪಂಚನಯಿತಿಯರ್ನುಗಿ ಪರಿವತಿಾಸತವುದಕ್ೆೆ ಪರಸನುವರೆ್ಯನತು 
ಸಲಿಸಲನಗಿದತಾ, ಅದನತು ಮತಂದನ ದನಮನನಗಳಲಿ ಮನಡಿಕ್ೊಡಬೆೇಕ್ೆಂದತ ಮನನಯ ಸಚಿವರನತು 
ಕ್ೆೇಳಬ್ಯಸತತ್ುೆೇರೆ್. 

 ಶ್ರೇ ಎನ.ರ್ನಗರನಜತ(ಎಂ.ಟಿ.ಬಿ):-  ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಗಳೇೆ, ಈಗ ಏನತ ಮನನಯ ಸದಸಯರತ 
ಪರಸನುಪಿಸಿದ್ನಾರ,ೆ್ “ಕಲನದ”್ ಗನರಮದ ಜನಸಂಖೆಯ ಆಧನರದ ಮೆೇಲೆ ಕರಮ ಕ್ೆೈಗೊಳುೆವುದಕ್ೆೆ ರ್ನನತ 
ಇಲನಖಗೆ ೆನದ್ೆೇಾಶನ ನೇಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ    
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ಪರಶೆು 743 
(ಉತ್ುರವನತು ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ್ೆ) 

 ಶ್ರೇ ಅಡಗೂರತ ಹೆಚ್ ವಿಶಾರ್ನಥ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಗಳೆೇ,  ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ನನು ಪರಶೆುಗೆ 
ಉತ್ುರ ನೇಡಿದ್ನಾರ.ೆ   ರನಜಯ ಅಂಗವಿಕಲರ  ಆಯತಕುರ  ಹತದ್ಾೆಯನತು ಅಂಗವಿಕಲರಿಗೆ ನೇಡಬೇೆಕತ.  
ಇಲಿದದರ ೆಅದತ ಅಥಾಪೂಣ್ಾ ಆಗತವುದಲಿ.   ಹಿಂದ್ ೆಈ ಹತದ್ೆಾಯನತು  ಶ್ರೇ ರನಜಣ್ಣ ಎನತುವವರಿಗೆ 
ನೇಡಲನಗಿದತಾ, ಅವರತ ಬ್ಹಳ ಯಶಸಿಾಯನಗಿ ಈ ಹತದ್ೆಾಯನತು ನವಾಹಿಸಿದಾರತ.   ಈ ಕ್ನಯಿದ್ೆಗೆ 
ಒಂದತ ತಿದತಾಪಡಿಯನತು ತ್ಂದತ  ರನಜಯ ಅಂಗವಿಕಲ ಆಯತಕುರ ಹತದ್ೆಾಯನತು ಅಂಗವಿಕಲರಿಗೆ 
ನೇಡಬೆೇಕ್ೆಂದತ ಕ್ನನೂನತ ಜನರಿಗ ೆತ್ರಬೇೆಕತ.  ಹನಗೆಯ್ಕೇ ಪರಸಕು ಸಿಥತಿಯಲಿ  ಸಂಬ್ಂಧ್ಪಟಟವರನತು 
ರೆ್ೇಮಕ್ನತಿ ಮನಡಲತ  ಸಕ್ನಾರ ಬೆೇರ ೆ ರಿೇತಿಯಲಿ ಆದ್ೆೇಶ ಮನಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ರ್ನನತ 
ಒತ್ನುಯವನತು ಮನಡತತ್ುೆೇರೆ್.    

 ಶ್ರೇ ಆಚನರ ಹನಲಪಪ ಬ್ಸಪಪ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಗಳೆೇ, ಈ ರನಜಯ ಅಂಗವಿಕಲ ಆಯತಕುರ 
ಹತದ್ೆಾಯನತು ಅಂಗವಿಕಲರಿಗ ೆ ನೇಡಬೆೇಕ್ೆನತುವ ಕ್ನನೂನತ ಇಲಿ.   ಅವರಿಗ ೆ ಈ ಹತದ್ೆಾಯನತು 
ನೇಡಬೆೇಕ್ೆನತುವ ಬ್ಗೆೆ ಸಕ್ನಾರದ ಮಟಟದಲಿ ಪರಿಶ್ೇಲಸಲನಗತವುದತ. 

 ಶ್ರೇ ಅಡಗೂರತ ಹೆಚ್ ವಿಶಾರ್ನಥ:- ಹನಗನದರೆ ಸದರಿ ಹತದ್ೆಾಯನತು  ಅಂಗವಿಕಲರಿಗೆ 
ನೇಡಬೆೇಕ್ೆಂದತ ರನಜಯ ಅಂಗವಿಕಲರ ಆಯತಕುರತ ಆದ್ೆೇಶ ಏಕ್ೆ ಮನಡಿದ್ನಾರ?ೆ    ಹಿಂದ್ ೆಈ ರಿೇತಿ 
ಆದ್ೆೇಶವನತು ಮನಡಿ, ಅಂಗವಿಕಲರಿಗೆ ಆ ಹತದ್ೆಾಯನತು ನೇಡತತಿುದತಾ,  ಅಂತ್ಹವರೆೇ ಅದರ 
ಜವನಬನಾರಿಯನತು ನವಾಹಿಸಿದ್ನಾರೆ.   ಈಗ  ಅಂಗವಿಕಲರತ ಮನತ್ರವಲಿ, ಯನರತ ಬೆೇಕ್ನದರೂ ಈ 
ಹತದ್ೆಾ ಅಲಂಕರಿಸಬ್ಹತದತ ಎಂದರೆ ಅದತ ಯನವ ರ್ನಯಯ? 

 ಶ್ರೇ ಆಚನರ ಹನಲಪಪ ಬ್ಸಪಪ:- ಇದತ ಈಗ ಮನಡಿರತವ ನಯಮ ಅಲಿ.  ಹಿಂದ್ ೆ
ಮನಡಿರತವುದತ.  ಸಕ್ನಾರ ಇದರ ಬ್ಗೆೆ ಪರಿಶ್ೇಲಸತತ್ುದ್ೆ.  
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ಪಶೆು ಸಂಖೆಯ 736 
(ಉತ್ುರವನತು ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ್ೆ) 

 
 ಶ್ರೇ ಸಿ.ಎನ.ಮಂಜೆೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಗಳೆೇ,  ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ನೇಡಿರತವ 
ಉತ್ುರದಲಿ  3885 ಕ್ೂೆೇಟಿ ರೂಪನಯಿಗಳನತು 3 ವಷಾಗಳ ಅವಧಿಗ ೆ  ಅಮೃತ್ ನಗರೊೇತ್ನಥನ 
ಯೇಜರೆ್ಯಡಿಯಲಿ ನೇಡಲನಗಿದ್ ೆ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದ್ನಾರ.ೆ   ಇನತು 7-8 ತಿಂಗಳ ಸಕ್ನಾರದ 
ಅಧಿಕ್ನರದ ಅವಧಿಯಲಿ ಈ ಹಣ್ವನತು ಸಂಪೂಣ್ಾವನಗಿ ಹೆೇಗ ೆಒದಗಿಸಲನಗತವುದತ ಎನತುವ ಸಪಷಟ 
ಉತ್ುರವನತು ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ನೇಡಬೇೆಕತ.  124 ಪತರಸಭೆಗಳನತು ನಗರ ಸಥಳಿಯ ಸಂಸೆಥಗಳನಗಿ 
ಮೆೇಲಾಜಾೆಗೆೇರಿಸಲತ 1240 ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪನಯಿಗಳನತು ಹಂಚಿಕ್ಗೆೆ ಪರಸನುಪಿಸಲನಗಿದ್ ೆ ಎನತುವ 
ಉತ್ುರವನತು ನೇಡಿದ್ನಾರೆ.   117 ಪಟಟಣ್ ಪಂಚನಯಿತಿಗಳನತು ನಗರ ಸಥಳಿಯ ಸಂಸೆಥಗಳನಗಿ 
ಮೆೇಲಾಜಾೆಗೆೇರಿಸಲತ 585 ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪನಯಿಗಳ ಹಂಚಿಕ್ಗೆ ೆ ಪರಸನುಪಿಸಲನಗಿದ್ ೆ ಎನತುವ 
ಉತ್ುರವನತು ನೇಡಿದ್ನಾರೆ.  ಇದರಲಿ ಪರತಿ  ಪಟಟಣ್ ಪಂಚನಯಿತಿಗಳಿಗ ೆ5 ಕ್ೂೆೇಟಿ ರೂಪನಯಿಗಳನತು 
ಪತರಸಭೆಗಳಿಗ ೆ 10 ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪನಯಿಗಳನತು ಹಂಚಿಕ್ೆ ಮನಡಿದರೆ    ಇದರಲಿ ಏನನತು ಮನಡಲತ 
ಸನಧ್ಯ? ಮತಂಬ್ರತವ ದವಸಗಳಲಿ  ಬೆೇಸಿಗೆ ಕ್ನಲವನತು ಎದತರಿಸಬೆೇಕತ.   ಈ ಅನತದ್ನನದಲಿ 
ಪಟಟಣ್ ಪಂಚನಯಿತಿ ವನಯಪಿುಗೆ ಕತಡಿಯತವ ನೇರನತು ಒದಗಿಸಲತ ಸನಕ್ನಗತವುದಲಿ.   ಇನತು ಉಳಿದ 
ಕ್ನಮಗನರಿಗಳ ಗತಿಯ್ಕೇನತ ಎನತುವುದರ ಬ್ಗೆೆ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ನನಗೆ ಉತ್ುರವನತು ನೇಡಬೆೇಕತ.    
ಸಥಳಿೇಯವನಗಿ ಪಟಟಣ್ ಪಂಚನಯಿತಿಗಳಿಗೆ ಪತರಸಭೆಗಳಿಗ ೆ  ಯನವುದ್ೆೇ ರಿೇತಿಯ ಹೆಚಿಚನ ಆದ್ನಯ 
ಇರತವುದಲಿ.  ಆದಾರಿಂದ ಈ ಸಂಸೆಥಗಳು ಸಕ್ನಾರ ನೇಡತವ ಅನತದ್ನನದ ಮೆೇಲ ೆ 
ಅವಲಂಬಿತ್ವನಗಿರತತ್ುವೆ.  ಆದಾರಿಂದ   ಸಕ್ನಾರ ದಯಮನಡಿ ರನಜಯದ ಪರತಿಯಂದತ ಪಟಟಣ್ 
ಪಂಚನಯಿತಿಗಳಿಗ ೆ ಕನಷಟ 10 ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪನಯಿಗಳನತು ಮತ್ತು ಪತಸಭೆಗಳಿಗ ೆಕನಷಟ 20 ಕ್ೊೇಟಿ 
ರೂಪನಯಿಗಳನತು  ಒದಗಿಸಿದಲಿ ಅವುಗಳಿಗ ೆಸರಿಯನಗಿ ಕ್ನಯಾ ನವಾಹಿಸಿಲತ ಸನಧ್ಯವನಗತತ್ುದ್ೆ.   
ನನು ಮತ್ ಕ್ೆೇತ್ರವನದ ಮೆೈಸೂರತ ಮತ್ತು ಚನಮರನಜನಗರ ಜಿಲೆಿಯ  ಸಥಳಿಯ ಸಂಸೆಥಗಳಿಗೆ 2021 -
22ರೆ್ೇ ಸನಲನಲಿ  ೧೩ರೆ್ೇ ಹಣ್ಕ್ನಸಿನ ಕ್ನಯನಾಧನರಿತ್ ಅನತದ್ನನ  14ರೆ್ೇ ಹಣ್ಕ್ನಸಿನ 
ಯೇಜರೆ್ಯಲಿ ಮತ್ತು ಎಸ್ಎಫ್ಎಸ್ಸಿ ಗತಪುನಧಿ, ಎಸ್ಎಫ್ಎಸ್ಸಿ ಕತಡಿಯತವ ನೇರಿನ 
ಅನತದ್ನನದಲಿ ಯನವನಯವ ಪತರಸಭ ೆ ಮತ್ತು ಪಟಟಣ್ ಪಂಚನಯಿತಿಗಳಿಗೆ  ಬಿಡತಗಡೆ 
ಮನಡಲನಗತವುದತ ಎನತುವ ವಿವರಗಳನತು ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ನೇಡಬೆೇಕತ.   ಮೆೈಸೂರತ ಮತ್ತು 
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ಚನಮರನಜನಗರ ಜಿಲೆಿಗಳಲಿರತವ ಪರತಿ ನಗರ ಸಭಗೆಳಿಗೆ 50 ಕ್ೂೆೇಟಿಯಂತೆ್ ಪತರಸಭೆಗಳಿಗ ೆ 20 
ಕ್ೊೇಟಿಯಂತೆ್ ಹನಗೂ ಪಟಟಣ್ ಪಂಚನಯಿತಿಗಳಿಗೆ 10 ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪನಯಿಗಳಂತ್ ೆ ಅನತದ್ನನವನತು 
ಬಿಡತಗಡೆ ಮನಡಿಕ್ೂೆಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ  ಮೆೈಸೂರತ ಮತ್ತು ಚನಮರನಜನಗರ ಜಿಲೆಿಯ ಸನವಾಜನಕರ 
ಪರವನಗಿ  ತ್ಮಾಲಿ ವಿನಂತಿಸಿಕ್ೊಳುೆತ್ೆುೇರ್ೆ. 

 ಶ್ರೇ ಎನ.ರ್ನಗರನಜತ(ಎಂ.ಟಿ.ಬಿ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಗಳೆೇ,  ಮನನಯ ಶನಸಕರತ ಕ್ೆೇಳಿರತವ 
ಎಲನಿ ಪರಶೆುಗಳಿಗ ೆರ್ನನತ ಉತ್ುರವನತು ನೇಡಿದ್ಾೆೇರೆ್.   ಇಡಿೇ ರನಜಯದಲಿ 302 ಸಥಳಿೇಯ ಸಂಸೆಥಗಳಿವೆ.   
ಈ 302 ಸಂಸೆಥಗಳಿಗೂ ಸಹ ಈಗನಗಲೆೇ 3885 ಕ್ೂೆೇಟಿ ರೂಪನಯಿಗಳನತು  ಈಗನಗಲೆೇ 
ಸಕ್ನಾರ ಬಿಡತಗಡೆ ಮನಡಿದ್.ೆ   ಈ ಹಣ್ವನತು ಜನಸಂಖೆಯ  ಆಧನರದ ಮೆೇಲೆ 
ಪಟಟಣ್ಪಂಚನಯಿತಿಗಳಿಗ ೆ 5 ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪನಯಿಗಳನತು,  ಪತರಸಭೆಗಳಿಗೆ 10 ಕ್ೊೇಟಿ 
ರೂಪನಯಿಗಳನತು, ನಗರಸಭೆಗಳಿಗ ೆ 30 ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪನಯಿಗಳನತು, ಜಿಲನಿ ಕ್ೆೇಂದರ 
ನಗರಪರದ್ೆೇಶಗಳಿಗ ೆ 40 ಕ್ೂೆೇಟಿ ರೂಪನಯಿಗಳನತು  ಹಿೇಗೆ ಅಲಿನ ಜನಸಂಖೆಯ  ಆಧನರದ ಮೆೇಲೆ 
302 ಸಥಳಿೇಯ ಸಂಸೆಥಗಳಿಗೆ ನೇಡಲನಗಿದ್.ೆ   ಪರತಿ ನಗರ ಸಭೆಗಳಿಗ ೆರ್ನವು  ಬೆರೇಕ್ ಅಫ್ ಮನಡಿ 
ಕ್ೊಟಿಟದ್ಾೆೇವೆ.   ಇದತ ನಗರೂೆೇತ್ನಥನದ 4ರೆ್ೇ ಹಂತ್.   ಅದರಲಿ ಎಸ್ಎಫ್ಸಿ ಗತಪು ನಧಿ, ವಿಶೆೇಷ 
ಅನತದ್ನನ 648 ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪನಯಿಗಳನತು  ಈಗನಗಲೆೇ ಸಕ್ನಾರ ಬಿಡತಗಡೆ ಮನಡಿದ್ೆ.   
ಹನಗೆಯ್ಕೇ ಅಮೃತ್ ನಗರೊೇತ್ನಥನ ಯೇಜರೆ್ಯಡಿಯಲಿ ಪತರಸಭ ೆ ಮತ್ತು ಪಟಟಣ್ 
ಪಂಚನಯಿತಿಗಳಿಗ ೆ ಸಂಪೂಣ್ಾ ಅನತದ್ನನವನತು ನೇಡಲನಗಿದತಾ,  ಇದತ ಕ್ೇೆಂದರ ಸಕ್ನಾರ ಮತ್ತು 
ರನಜಯ ಸಕ್ನಾರಗಳು ನೇಡತ್ಕೆ ಅನತದ್ನನ.  14ರೆ್ೇ ಹಣ್ಕ್ನಸಿನ ಯೇಜರೆ್ಯಡಿಯಲಿ  ಕ್ೆೇಂದರ 
ಸಕ್ನಾರದಂದ ಕೂಡ  ಅನತದ್ನನ ಬಿಡತಗಡೆ ಆಗಿದ್.ೆ   ಮೆೈಸೂರತ ಜಿಲೆಿಗಳಲಿ ಯನವನಯವ 
ಪಂಚನಯಿತಿಗಳಿಗ ೆ ಅನತದ್ನನ ನೇಡಲನಗಿದ್ ೆ ಎಂದತ ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಕ್ೆೇಳಿದ್ನಾರ.ೆ  ಮೆೈಸೂರತ 
ಜಿಲೆಿಯ ಹತಣ್ಸೂರತ, ನಂಜನಗೂಡತ, ಹೂಟಗಳಿೆ, ಕ್ೆ.ಆರ.ನಗರ, ಬ್ನೂುರತ, ಟಿ.ನರಸಿೇಪತರ, 
ಪಿರಿಯನಪಟಟಣ್, ಹೆಚ್.ಡಿ ಕ್ೊೇಟೆ, ಸರಗನೂರತ ಈ ಎಲನಿ ಪಟಟಣ್ ಪಂಚನಯಿತಿಗಳಿಗೂ ಸಹ ರ್ನವು 
ಸಮರ್ನಗಿ ಅನತದ್ನನವನತು ಹಂಚಿಕ್ ೆಮನಡಿದ್ೆಾೇರ್.ೆ 

          (ಮತಂದತ) 
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(94)/22-2-2022/11-40/ಎಲ್ಎಂ/ಆರ್ಎನ್ 

ಶ್ರೇ ಎನ. ರ್ನಗರನಜತ (ಎಂ.ಟಿ.ಬಿ.)(ಮತಂದತ):-  

ಮನನಯ ಸದಸಯರಿಗೆ ಇನತು ಹೆಚಿಚನ ವಿವರ ಬೆೇಕ್ನದರೆ ಒದಗಿಸಿಕ್ೊಡತತ್ೆುೇವೆ.  

    ಶ್ರೇ ಸಿ.ಎನ.ಮಂಜೆೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಗಳ,ೆ ೩,೮೮೫  ಕ್ೂೆೇಟಿ ರೂಪನಯಿಗಳನತು 
ಸತಮನರತ ಮೂರತ ವಷಾಗಳ ಅವಧಿಗ ೆಕ್ೊಡಲನಗಿದ್ ೆಎಂದತ ತಿಳಿಸಿದ್ನಾರೆ. ಆದರೆ ಸಕ್ನಾರ ಇನತು ೮ 
ರಿಂದ ೧೦ ತಿಂಗಳ ಕ್ನಲ ಮನತ್ರ ಇರತತ್ುದ್.ೆ  ಈಗ  ಇರತವ ಇಷತಟ ಅವಧಿಗ ೆ ಎಷತಟ ಹಣ್ವನತು 
ಕ್ೊಡಲನಗಿದ್ ೆ ಎನತುವುದನತು ತಿಳಿಸಬೆೇಕತ. ೧೨೪ ಸಂಸೆಥಗಳಿಗೆ ೧,೨೪೦ ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪನಯಿಗಳನತು 
ನೇಡಲನಗಿದ್ ೆಎಂದತ ಹೇೆಳಿದ್ನಾರೆ. ಆದರೆ ಇದಕ್ೆೆ ಯನವುದ್ೆ ರಿೇತಿಯ ಅಂಕ್ತ-ಅಂಶಗಳು ಇಲಿ. ಈಗ 
ಹೊಸದ್ನಗಿ ಬ್ಂದರತವ ಪಟಟಣ್ ಪಂಚನಯಿತಿಗಳಿಗೆ ಇವರತ ಕ್ೊಡತವ ೫ ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪನಯಿಗಳು 
ಯನವುದಕೂೆ ಸನಕ್ನಗತವುದಲಿ. ಇವತ್ತು ಪಟಟಣ್ ಪಂಚನಯಿತಿಗಳಲಿ ೨೦,೦೦೦ ರಿಂದ ೨೫,೦೦೦ 
ವರಗೆ ೆಜನಸಂಖೆಯ ಇದ್ೆ.  

  (ಈ ಹಂತ್ದಲಿ  ಸಕ್ನಾರದ ವಿರತದಿ ಕ್ನಂಗೆರಸ್ ಪಕ್ಷದ ಸದಸಯರತ ಘೂೇಷಣೆಯನತು ಕೂಗತತಿುದಾರತ)  

     ಶ್ರೇ ಎನ್.ರ್ನಗರನಜ್, ಎಂ.ಟಿ.ಬಿ.:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಗಳ,ೆ ೨೦೧೬-೧೭, ೨೦೧೭-೧೮, ೨೦೧೮-
೧೯,  ೨೦೧೯-೨೦, ೨೦೨೦-೨೧ರೆ್ೇ ಸನಲಗ ೆಮೂರರೆ್ೇ ಹಂತ್ ಮತಕ್ನುಯವನಯಿತ್ತ. ಸನಾತ್ಂತ್ರ ಬ್ಂದತ 
೭೬ರ್ೇೆ ವಷಾದ ಸತವಣ್ಾ ಮಹೂೆೇತ್ಿವದ ಸಮಯವನಗಿರತವುದರಿಂದ  ಈ ವಷಾ ೩,೮೫೮ ಕ್ೊೇಟಿ 
ರೂಪನಯಿಗಳನತು ನಮಾ ಸಕ್ನಾರ ಕ್ೊಟಿಟದ್ೆ. ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಪಟಟಣ್ ಪಂಚನಯಿತಿಗ ೆಕ್ೊಟಿಟರತವ 
೫ ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪನಯಿಗಳು ಸನಗನಗತತಿುಲಿ ಎಂದತ ಹೆೇಳುತಿುದ್ನಾರ.ೆ  ಪತರಸಭಗೆಳಿಗೆ ಕ್ೊಟಿಟರತವ ೧೦ 
ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪನಯಿಗಳು ಕಡಿಮೆ ಹಣ್ವನಗಿದ್ ೆಎಂದತ ಹೆೇಳಿದ್ನಾರ.ೆ ಕ್ೂೆಟಿಟರತವ ಹಣ್ ಕಡಿಮೆಯನಗಿದ್ ೆ
ಎನತುವ ವಿಚನರವನತು ಮನನಯ ಮತಖಯಮಂತಿರಗಳ ಗಮನಕ್ೆೆ ತ್ಂದದ್ೆಾೇರ್ೆ. ಪಟಟಣ್ ಪಂಚನಯಿತಿಗಳಿಗ ೆ
೨ ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪನಯಿಗಳನತು, ಪತರಸಭೆಗಳಿಗೆ ೧೦ ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪನಯಿಗಳನತು ಹೆಚತಚ ಮನಡಬೇೆಕತ 
ಮತ್ತು  ಗೆರೇಡ್ ಒನ್ ಪತರಸಭೆಗಳಿಗ ೆ೫ ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪನಯಿಗಳನತು ಕಡಿಮೆ ಮನಡಬೆೇಕ್ೆಂದತ ಮನನಯ 
ಮತಖಯಮಂತಿರಗಳಿಗ ೆ ಮನವಿಯನತು ಕ್ೊಟಿಟದ್ೆಾೇರ್.ೆ ಮತಂದನ ದನಗಳಲಿ ಇದನತು ಪರಿಶ್ೇಲರ್ೆ 
ಮನಡತವಂತ್ಹ ಕ್ೆಲಸವನತು ಮನಡತತ್ೆುೇವೆ.  
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ಪರಶೆು  ಸಂಖೆಯ 645 
(ಉತ್ುರವನತು ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ್ೆ) 

    ಶ್ರೇಮತಿ ಭನರತಿ ಶೆಟಿಟ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಗಳೆ, ಉತ್ುರವನತು ಒದಗಿಸಿದ್ನಾರ.ೆ ಆದರೆ ಇದರಲಿ 
ಕ್ೊಟಿಟರತವ ಅಂಕ್ತ-ಅಂಶಗಳನತು ಗಮನಸಲತ ಸಮಯದ ಅಭನವವಿದ್ೆ.  ಆದರೂ ಕೂಡನ ರ್ನನತ 
ಮನನಯ ಮಂತಿರಗಳಲಿ ವಿನಂತಿ ಮನಡತವುದತ, ರನಜಯ ಯೇಜರ್ನ ಕ್ನಯಾಕರಮದಡಿಯಲಿ ೩೨ 
ಕತಡಿಯತವ ನೇರತ ಸರಬ್ರನಜತ ಯೇಜರೆ್ ಹನಗೂ ಕ್ೇೆಂದರ ಪತರಸೃತ್ ಯೇಜರೆ್ಯಡಿ ೧೮ 
ಕತಡಿಯತವ ನೇರತ ಸರಬನಜತ ಯೇಜರೆ್ಗಳು ಒಳಗೊಂಡಿರತತ್ುವೆ. ವಿವರಗಳನತು ಅನತಬ್ಂಧ್-೧ರಲಿ 
ಒದಗಿಸಲನಗಿದ್ ೆಎಂದತ ಹೇೆಳಿದ್ನಾರ.ೆ  ರನಜಯದ ೩೨ ಮತ್ತು ಕ್ೆೇಂದರ ಪತರಸೃತ್ ೧೮ ಕತಡಿಯತವ ನೇರಿನ 
ಯೇಜರೆ್ಗಳು ಚನಲರೆ್ಯಲಿವೆ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದ್ನಾರ.ೆ ಸನಾತ್ಂತ್ರಯ ಬ್ಂದತ ಇಷತಟ ವಷಾಗಳನದರೂ 
ರ್ನವು ಇನತು ಕತಡಿಯತವ ನೇರಿನ ಸಮಸೆಯಯನತು ಎದತರಿಸತತಿುದ್ೆಾೇವ.ೆ ಇವತ್ತು ಪರತಿಯಂದತ 
ಮರ್ೆಯಲಿ ಬೊೇರ್ವಲೆ್ನ ನೇರತ ಉಪಯೇಗಿಸಲನಗತತಿುದ್ೆ. ಆದರೆ ನರಂತ್ರವನಗಿ ಬೊೇರ್ವಲೆ್ 
ನೇರತ ನಮಗ ೆ ಸಿಗತವುದಲಿ. ಅಂತ್ಜಾಲ ಖನಲಯನದ್ನಗ ಎಲನಿ ಬೂೆೇರ್ವಲೆ್ಗಳ ನೇರತ 
ಖನಲಯನಗತತ್ುದ್.ೆ ಆದಾರಿಂದ ನದಗಳಿಂದ ನೇರತ ಕ್ೂೆಡತವ ವಯವಸೆಥಯನತು ಮತ್ತು ಮಳೆನೇರನತು 
ಸಂಗರಹಿಸಿ ಅದರಿಂದ ನೇರನತು ಕ್ೊಡತವಂತ್ಹ ವಯವಸಥೆಯನತು ಹೆಚತಚ ಒತ್ತು ಕ್ೂೆಟತಟ ಮನಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ 
ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ವಿನಂತಿಸತತ್ೆುೇರ್.ೆ ಇದ್ೆಲಿವನತು ಮನಡಬೇೆಕ್ನದರೆ ಹಣ್ದ ಕ್ೂೆರತೆ್ ಇದ್ ೆಎಂದತ ಸಕ್ನಾರ 
ಹೆೇಳುತ್ುದ್ೆ. ಕ್ೂೆರೆ್ ಪಕ್ಷ ಮಳೆ ನೇರರ್ನುದರೂ ಸಂಗರಹಿಸಿ  ಅದರ ಮರತಬ್ಳಕ್ೆ ಮನಡಿಕ್ೊಳುೆವಂತ್ಹ 
ವಯವಸೆಥಯನತು  ಮನಡಲತ ಸಕ್ನಾರದಲಿ ಏರ್ನದರೂ ಕ್ನಯಾಕರಮವಿದ್ೆಯ್ಕೇ ಎನತುವುದನತು  ತ್ಮಾ 
ಮತಖನಂತ್ರ ಕ್ೆೇಳುತ್ೆುೇರ್ೆ. 
     ಶ್ರೇ ಬಿ.ಎ.ಬ್ಸವರನಜ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಗಳೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ನಗರ ನೇರತ ಸರಬ್ರನಜತ ಮತ್ತು 
ಒಳಚರಂಡಿ ಮಂಡಳಿ ವತಿಯಿಂದ ಪರಸತುತ್ ರನಜಯದಲಿ ಒಟನಟರೆ ೫೦ ಕತಡಿಯತವ ನೇರತ ಸರಬ್ರನಜತ 
ಯೇಜರೆ್ಯನತು ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಅನತಷನಠನಗೂೆಳಿಸಲನಗಿದ್.ೆ  ರನಜಯ ಯೇಜರ್ನ 
ಕ್ನಯಾಕರಮದಡಿಯಲಿ ೩೨ ಕತಡಿಯತವ ನೇರತ ಸರಬ್ರನಜತ ಯೇಜರೆ್ ಹನಗೂ ಕ್ೇೆಂದರ ಪತರಸೃತ್ 
ಯೇಜರೆ್ಯಡಿ ೧೮ ಕತಡಿಯತವ ನೇರತ ಸರಬನಜತ ಯೇಜರೆ್ಗಳನತು ಇಂದತ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡಿದತಾ, 
ಈಗ ಆ ಯೇಜರೆ್ಗಳು ಮತಕ್ನುಯವನಗತವ ಹಂತ್ಕ್ೆೆ ಬ್ಂದದ್.ೆ ಇದತ ಅಲಿದ್ ೆಕ್.ೆಯತ.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್.ಸಿ 
ವತಿಯಿಂದ ೨೨ ನಗರಗಳಿಗೆ ಕತಡಿಯತವ ನೇರನತು ಒದಗಿಸತವಂತ್ಹ ಯೇಜರೆ್ಯನತು 
ಕ್ೆೈಗೆತಿುಗೂೆಂಡಿದ್ಾೆೇವೆ. ಎಲೆಿಲಿ  ನದ ನೇರಿನ ಲಭಯತ್ ೆಇದ್ ೆಅದರ ಆಧನರದ ಮೆೇಲ ೆಕ್ನಯಾಕರಮವನತು 
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ರೂಪಿಸಿಕ್ೂೆಳುೆತಿುದ್ೆಾೇವೆ. ನದ ನೇರತ ಲಭಯತ್ ೆಇಲಿದ ಕಡಗೆಳಲಿ ಬೊೇರ್ವೆಲ್ ಮತಖನಂತ್ರ ನೇರನತು 
ಒದಗಿಸತವಂತ್ಹ ಕ್ೆಲಸವನತು ಸಕ್ನಾರ ಮನಡತತಿುದ್ೆ. ಮತಂದನ ದನಗಳಲಿ ಇನತು ಹೆಚಿಚನ 
ಪರಿಣನಮಕ್ನರಿಯನದ ಕ್ಲೆಸಗಳನತು ಸಕ್ನಾರ ಮನಡತತ್ುದ್ೆ. ಕತಡಿಯತವ ನೇರಿನ ಯೇಜರೆ್ಯಲಿ 
ಹಲವನರತ  ನಗರಗಳನತು ಸೇೆರಿಸಿಕ್ೊಳೆಬೆೇಕ್ನಗಿದ್ೆ. ಅದಕ್ನೆಗಿ ಈ ವಷಾದ ಬ್ಜೆಟ್ನಲಿ ೧,೫೦0 
ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪನಯಿಗಳನತು ಕತಡಿಯತವ ನೇರಿನ ಯೇಜರೆ್ಗನಗಿ ಮಿೇಸಲಡಬೆೇಕ್ಂೆದತ ರ್ನನತ ಮನನಯ  
ಮತಖಯಮಂತಿರಗಳಲಿ ವಿನಂತಿಸಿಕ್ೂೆಳುೆತ್ೆುೇರೆ್. ನಮಾ ರನಜಯದ ಜನರಿಗ ೆ ಕತಡಿಯತವ ನೇರನತು 
ಒದಗಿಸತವುದತ ಸಕ್ನಾರದ ಆದಯ  ಕತ್ಾವಯವನಗಿದ್.ೆ ಆದಾರಿಂದ ಈ ಸನಲನ ಬ್ಜೆಟ್ನಲಿ ಎಲಿವನತು 
ಸೇೆರಿಸಿಕ್ೊಂಡತ ಅನತದ್ನನವನತು ಕ್ೊಡಲನಗತತ್ುದ್ೆ ಎಂದತ ಮನನಯ ಮತಖಯಮಂತಿರಗಳು 
ಸಕ್ನರನತ್ಾಕವನಗಿ ಸಪಂದಸಿದ್ನಾರೆ. ನದ ನೇರತ ಎಲಿ ಲಭಯತ್ ೆಇದ್ೆ ಅದರ ಆಧನರದ ಮೆೇಲ ೆಸಕ್ನಾರ 
ಕತಡಿಯತವ ನೇರಿನ ವಯವಸಥೆ ಮನಡತತ್ುದ್ೆ ಎಂದತ ಹೆೇಳಬ್ಯಸತತ್ೆುೇರೆ್. 
  
     ಶ್ರೇಮತಿ ಭನರತಿ ಶೆಟಿಟ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಗಳೆ, ಎಲೆಿಲಿ ನದ ನೇರಿನ ಲಭಯತ್ ೆ ಇದ್ೆ, ಅಲಿ 
ನದಯಿಂದ ಕತಡಿಯತವ ನೇರಿನ ವಯವಸೆಥ ಮನಡಲನಗತತ್ುದ್ೆ, ಎಲಿ ನದ ನೇರಿನ ಲಭಯತ್ ೆಇಲಿ, ಅಲಿ 
ಕ್ೊಳವೆ ಬನವಿಯಿಂದ ಕತಡಿಯತವ ನೇರನತು ಒದಗಿಸಲನಗತತ್ುದ್ೆ ಎಂದತ  ಹೇೆಳುತಿುದ್ನಾರೆ. ಆದರೆ 
ಕ್ೊೇಲನರ ಜಿಲೆಿಯಲಿ ಪರತಿಯಂದತ ಮರ್ೆಯಲಿ ಕ್ೂೆಳವೆ ಬನವಿಗಳು ಇವೆ. ಆದರ ೆಅಲಿ ನೇರೆ ಇಲಿ. 
ಅಂತ್ಜಾಲದ ಮಟಟ ಕತಸಿದದೆ್. ಕರಂೆಟ್ ಹೆಚತಚ ಕ್ೊಡಲತ ಆಗತತಿುಲಿ ಎಂದತ ಸೂೆೇಲನರ 
ಪದಿತಿಯನತು ತ್ರಲನಯಿತ್ತ. ಅದ್ೇೆ ರಿೇತಿ ಮಳೆ ನೇರನತು ಸಂಗರಹಿಸಿ ಅಂತ್ಜಾಲದ ಮಟಟವನತು 
ಹೆಚಿಚಸಿ ಕತಡಿಯತವ ನೇರನತು ಒದಗಿಸತವುದಕ್ೆೆ ಸಕ್ನಾರ ಏಕ್ೆ ಒತ್ುನತು ಕ್ೊಡಬನರದತ? ಪರಕೃತಿ ನಮಗ ೆ
ಪರತಿ ವಷಾ ಮಳೆಯನತು ಕ್ೊಡತತ್ುದ್ೆ.  ಇದಕ್ೆೆ ಪೂರಕವನಗಿ ಸಕ್ನಾರ ಏರ್ನದರೂ 
ಕ್ನಯಾಕರಮಗಳನತು ಹಮಿಾಕ್ೂೆಂಡಿದ್ಯೆ್ಕೇ ಎನತುವುದನತು ತ್ಮಾ ಮತಖನಂತ್ರ ಸಕ್ನಾರವನತು 
ಕ್ೆೇಳಬ್ಯಸತತ್ುೆೇರೆ್.  
  
     ಶ್ರೇ ಬಿ.ಎ.ಬ್ಸವರನಜ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಗಳೆ, ನಗರದಲಿ ಪರತಿ ದನಕ್ೆೆ ಒಬ್ಬರಿಗ ೆದನಕ್ೆೆ ೧೩೫ 
ಲೇಟರ ನೇರನತು ಒದಗಿಸಬೆೇಕ್ೆಂದತ ನಮಗೆ ಕ್ೆೇಂದರ ಸಕ್ನಾರದ ಮನನದಂಡವಿದ್ೆ. ಆ ಸೂಚರೆ್ 
ಮೆೇರಗೆ ೆ ಇವತ್ತು ಪರತಿ ನಗರಕ್ೆೆ ನೇರನತು ಸರಬ್ರನಜತ ಮನಡಲನಗತತಿುದ್ೆ. ಬೂೆೇರವಲೆ್ನಲಿ ನೇರತ 
ಬ್ರದದಾರ ೆಟನಯಂಕರ್ ಮತಖನಂತ್ರ ನೇರನತು ಒದಗಿಸಲನಗತತಿುದ್.ೆ ನೇರತ ಲಭಯತ್ ೆಇರತವ ಕಡಗೆಳಲಿ 
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ಬೊೇರ್ವೆಲ್ಗಳನತು ಕ್ೂೆರಸೆಿ ನೇರನತು ಒದಗಿಸತವಂತ್ಹ ಕ್ೆಲಸವನತು ನಮಾ ಸಕ್ನಾರ ಮನಡತತಿುದ್ೆ. 
ನೇರೆ ಇಲಿದ ಕಡೆ ಏನತ ಮನಡಲತ ಆಗತವುದಲಿ. ಮಳೆ ನೇರನತು ಸಂಗರಹಿಸತವಂತ್ಹ 
ಯೇಜರೆ್ಗಳನತು ಸಕ್ನಾರ ಹನಕ್ತಕ್ೊಂಡಿದ್.ೆ ಮನನಯ ಸದಸಯರತ  ಹೆೇಳಿರತವ ಪರಕ್ನರ ಮತಂದನ 
ದನಗಳಲಿ ಪರಿಣನಮಕ್ನರಿಯನದ ಯೇಜರೆ್ಗಳನತು ಹನಕ್ತಕ್ೊಳೆಲತ ಸಕ್ನಾರ ಬ್ದಿವನಗಿದ್ ೆ
ಎನತುವುದನತು ಹೆೇಳಬ್ಯಸತತ್ೆುೇರೆ್.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                      «¥À.22.02.2022/  26 

 

“wzÀÄÝ¥ÀrAiÀiÁUÀzÀ ¥Àæw/unedited copy, £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ¼À°è CxÀªÁ ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉUÁV G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀPÀÆqÀzÀÄ” 
 

   

ಪರಶೆು ಸಂಖೆಯ: 677 
(ಉತ್ುರವನತು ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ್ೆ) 

   ಶ್ರೇ ಎಸ.ರತದೆ್ರೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಗಳೆ, ಉತ್ುರವನತು ಒದಗಿಸಿದ್ನಾರ.ೆ ಸಕ್ನಾರ ಈಗನಗಲೆೇ 
ಸನಕಷತಟ ಕರಮಗಳನತು ತ್ಗೆೆದತಕ್ೂೆಂಡಿದ್.ೆ ನನು ಪರಶೆು ಎಂದರೆ, ಶ್ವಮೊಗೆ, ಬೆಳಗನವಿಯಂತ್ಹ 
ನಗರಗಳಲಿ ಎಲಿ ಕ್ನಖನಾರ್ಗೆಳಲಿ ಮರಳು ಸಂಬ್ಂದತ್ ತ್ನಯಜಯ ಉತ್ಪತಿುಯನಗತತ್ುದ್ೆ, ಇಂತ್ಹ 
ಸಥಳಗಳಲಿ ದ್ೊಡಾ-ದ್ೂೆಡಾ ಅಗಲ ಮತ್ತು ಉದಾವನದ ಗತಂಡಿಗಳು ನಮನಾಣ್ವನಗಿರತತ್ುವೆ. ಈ 
ಗತಂಡಿಗಳನತು ತ್ತಂಬ್ಲತ ಸಕ್ನಾರ ಅವಕ್ನಶ ಮನಡಿಕ್ೊಡಬೆೇಕತ.  ೩,೪೫೮.೮೫  ಲಕ್ಷ 
ರೂಪನಯಿಗಳನತು ಗತಂಡಿ ಮತಚಚಲತ ಸಕ್ನಾರ ಖಚತಾ ಮನಡತತಿುದ್ೆ. ಮರಲತ ಮತ್ತು ಮಣ್ಣನತು 
ಸೇೆರಿಸಿ Mouldಗಳನತು ಮನಡತತ್ನುರ.ೆ ಆ Mouldಗಳನತು ಸತಟನಟಗ  ಆ ಮಣ್ತಣ ಅಲಿಯ್ಕೇ 
ಉದತರತತ್ುದ್ೆ. ಉದತರಿರತವ ಮಣ್ಣನತು ಎತಿು ಗತಂಡಿಗ ೆ ಹನಕ್ತದರ ೆ ಪರಿಸರ ಹನನಯನಗತವುದಲಿ, 
ಗತಂಡಿಗಳು ಮತಚತಚತ್ುವೆ, ಸಕ್ನಾರದ ಹಣ್ವು ಉಳಿಯತತ್ುದ್ೆ. ಈ ಬೇೆಡಿಕ್ೆಯನತು ಇಟತಟಕ್ೊಂಡತ ರ್ನವು 
ಜಿಲನಿಮಟಟದಲಿ ಸತಮನರತ ಎರಡತ ವಷಾಗಳಿಂದ ಹೂೆೇರನಡತತಿುದ್ೆಾೇವೆ. ಹಿೇಗನಗಿ ದ್ೊಡಾ ನಗರಗಳಲಿ 
ಈ ಗಣಿಗನರಿಕ್ೆಯಿಂದ ಉಂಟನಗಿರತವ ಗತಂಡಿಗಳನತು ಮತಚಚಲತ ಅವಕ್ನಶ ಮನಡಿಕ್ೂೆಡಬೇೆಕ್ನಗಿ 
ಸಕ್ನಾರದಲಿ ರ್ನನತ ವಿನಂತಿಸಿಕ್ೊಳುೆತ್ೆುೇರ್ೆ. 
 
     ಶ್ರೇ ಆಚನರ ಹನಲಪಪ ಬ್ಸಪಪ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಗಳ,ೆ ಕಲತಿ ಗಣಿಗನರಿಕ್ೆಯಿಂದ ಉಂಟನಗಿರತವ 
ದ್ೊಡಾ ಗತಂಡಿಗಳನತು  ಮತಚಚಲತ ೨೦೧೫ರಲಿ ಹೆೈಕ್ೂೆೇಟ್ಾನಂದ ಆದ್ೆೇಶವನದ್ನಗ ೩೪೫೮.೮೫ ಲಕ್ಷ 
ರೂಪನಯಿಗಳನತು ಖಚತಾ ಮನಡಿ ೯7 ಗತಂಡಿಗಳನತು ಮತಚಚಲತ ಆಗ ಸಕ್ನಾರ ಕರಮ 
ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡಿತ್ತು. ಸಕ್ನಾರ ಇನತು ಒಂದತ ಹೆಚೆಚ  ಮತಂದ್ ೆಹೊೇಗಿ, ಇನತು ಮತಂದ್ ೆ ಗಣಿಗನರಿಕ್ೆ 
ಮನಡತವವರತ  ಗತಂಡಿಗಳನತು ಮತಚಚದ್ೆ  ಹನಗೆ ಹೂೆೇಗಬನರದತ ಎಂದತ ನಯಮಗಳಲಿ ಬ್ದಲನವಣ ೆ
ಮನಡಿ ಗಣಿಗನರಿಕ್ ೆಮನಡತವವರತ ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ಕಟತಟವ ಹಣ್ದಲಿ ೧೦% ಬನಯಂಕ್ ಗನಯರಂಟಿ ಇಟತಟ 
Mining Closure Plan ನತು ಅವರತ ಕಡನಾಯವನಗಿ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳೆಬೆೇಕ್ನಗಿತ್ತು. ಇದನತು 
ಕಟತಟನಟನಟಗಿ ಅನತಸರಿಸಿ ಕರಮವನತು ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳೆಲನಗತತಿುದ್.ೆ ಗಣಿಗನರಿಕ್ೆ ಮನಡಿ ಅವರತ 
ಗತಂಡಿಗಳನತು ಹನಗೆ ಬಿಟತಟ ಹೊೇದರ ೆ ಅವರತ ಇಟಟ ಬನಯಂಕ್ ಗನಯರಂಟಿ ಹಣ್ದಲಿಯ್ಕೇ ಇಲನಖ ೆ
ಗತಂಡಿಗಳನತು ಮತಚತಚವಂತ್ಹ ಕ್ೆಲಸವನತು ಮನಡತತ್ುದ್ೆ.      

(ಮತಂದತ)   
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(095)22-02-2022(11-50)bsd-rn 

(ಈ ಹಂತ್ದಲಿ ಕ್ನಂಗೆರಸ್ ಪಕ್ಷದ ಸದಸಯರೆಲಿರೂ ಬನವಿಯಲಿ ಧ್ರಣಿ ನರತ್ರನಗಿ ಘೂೇಷಣೆಗಳನತು 
ಕೂಗತತಿುದಾರತ) 

ಶ್ರೇ ಆಚನರ ಹನಲಪಪ ಬ್ಸಪಪ (ಮತಂದತ): 

ಕ್ನಖನಾರ್ೆಯಿಂದ ಬ್ರತವ ಕಬಿಬಣ್ ಮತ್ತು ಉಕತೆ ಮಿಶ್ರತ್ ಮರಳು ತ್ನಯಜಯವನತು ಗತಂಡಿಗಳಿಗ ೆಹನಕತವ 
ಬ್ಗೆೆ ಪರಸನುಪಿಸಿದತಾ, ಇದರ ಬ್ಗೆೆ ಇಲಿಯವರೆಗೂ ಸಕ್ನಾರದ ಪರಿಶ್ೇಲರೆ್ಯಲಿ ಇರಲಲಿ, ಈಗ ಮನನಯ 
ಸದಸಯರತ ಅದರ ಬ್ಗೆೆ ಗಮನಕ್ೆೆ ತ್ಂದದತಾ, ಇದರ ಬ್ಗೆೆ ಪರಿಶ್ೇಲರೆ್ ಮನಡತತ್ೆುೇರ್ೆ. ಇದಲಿದ್ೆೇ ಪರಿಸರ 
ಇಲನಖಯೆ ಅನತಮತಿ ಬೇೆಕ್ನಗತತ್ುದ್ೆ ಹನಗೂ ಇಲನಖಯೆಲಿ ಇದರ ಬ್ಗೆೆ ಚಚೆಾ ಮನಡಿ, ಮನನಯ 
ಸದಸಯರ ಕ್ನಳಜಿಯನತು ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಸನಧ್ಯತ್ಯೆಿದಾರೆ ಅನತಕೂಲ ಮನಡಿಕ್ೂೆಡತತ್ುೆೇರೆ್ ಎಂದತ 
ಹೆೇಳಬ್ಯಸತತ್ುೆೇರೆ್. 

 ಶ್ರೇ ಎಸ್. ರತದ್ೆರೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇದಕ್ೆೆ ಸಂಬ್ಂಧ್ಪಟಟ ಎಲನಿ 
ವಿಚನರಗಳನತು ಪರಿಸರ ಇಲನಖಯೆಡರ್ ೆಚಚಾೆ ಮನಡಿ ಪರಸನುವರೆ್ಯನತು ತ್ಯನರತ ಮನಡಿದ್ೆಾೇರ್ೆ. 
Infiltered water ಕೂಡ ಯನವುದ್ೆೇ ರಿೇತಿಯ ತ್ೊಂದರ ೆ ಮನಡತವುದಲಿ. ಶ್ವಮೊಗೆದಲಿ 
ಮನಚೆೇನಹಳಿೆ ಎಂಬ್ ಕ್ೆೈಗನರಿಕ್ನ ಪರದ್ೆೇಶದ ಸತತ್ುಮತತ್ು ಸತಮನರತ ೧೦ ವಷಾಗಳವರಗೊ ಮರಳು 
ತ್ತಂಬ್ಬ್ಹತದ್ನದ ದ್ೊಡಾ ದ್ೊಡಾ ಗತಂಡಿಗಳಿದತಾ, ಈ ಗತಂಡಿಗಳಿಗ ೆ ಏನೂ ಹನಕದ್ೆೇ ಯನವುದ್ೆೇ 
ರಿೇತಿಯ ಸತರಕ್ಷತ್ೆಯನತು ಮನಡಿರತವುದಲಿ. ದಯಮನಡಿ ಇದನತು ಧ್ರ್ನತ್ಾಕವನಗಿ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಂಡತ 
ವೆೇಸಟ್ ಹನಕಲತ ಮತ್ತು ಸಕ್ನಾರದ ಹಣ್ ಉಳಿಸಲತ ಪರಯತ್ು ಮನಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ ಮನವಿ ಮನಡತತ್ುೆೇರೆ್.  

 ಶ್ರೇ ಆಚನರ ಹನಲಪಪ ಬ್ಸಪಪ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಪರಿಸರ ಇಲನಖಯೆಡರ್ ೆಚಚೆಾ 
ಮನಡಿ ವರದ ತ್ಯನರತ ಮನಡಿರತವ ಬ್ಗೆೆ ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ತಿಳಿಸಿದತಾ, ರ್ನನೂ ಕೂಡ ಅವರೊಡರೆ್ 
ಚಚೆಾ ಮನಡಿ, ವರದಯನತು ತ್ರಿಸಿಕ್ೊಂಡತ ಪೂರಕವನಗಿ ಆಲೊೇಚರೆ್ ಮನಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ 

 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಶ್ರೇ ದರೆ್ೇಶ್ ಗೂಳಿಗೌಡ ರವರ ಪರಶೆು ಸಂಖೆಯ ೭೦೪ ಕ್ೆೇಳಲತ ಅವರತ 
ಇಲಿ, ಶ್ರೇ ಗೊೇವಿಂದರನಜತ ರವರತ ಪರಶೆು ಕ್ೆೇಳಿ.  
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ಪರಶೆು ಸಂಖೆಯ: 696 

(ಉತ್ುರದ ಪರತಿ ಲಗತಿುಸಿದ್ೆ) 
 

 ಶ್ರೇ ಗೊೇವಿಂದರನಜತ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರನಜಯದಲಿ ೧೯೫೮ರ್ೆೇ ಇಸವಿಯಿಂದ 
೭೨೯ ಉಗನರಣ್ಗಳನತು ನಮನಾಣ್ ಮನಡಿರತವ ಬ್ಗೆೆ ತಿಳಿಸಿದತಾ, ಇದರಲಿ ಕ್ೆೇಂದರ ಕೃಷಿ ವಿಕ್ನಸ 
ಯೇಜರೆ್ಯಡಿ ೧೭೬ ಉಗನರಣ್ಗಳನತು ನಮನಾಣ್ ಮನಡಿರತವ ಬ್ಗೆೆ ನನು ಪರಶೆುಗೆ ಉತ್ುರ ನೇಡಿದ್ನಾರೆ. 
ಕ್ೆೇವಲ ೮೯ ಉಗನರಣ್ಗಳನತು ನಮನಾಣ್ ಮನಡಿ ರೂ.೬೧೨ ಕ್ೊೇಟಿಗಳನತು ಬಿಡತಗಡೆ ಮನಡಿದತಾ, ಈ 
ಅವಧಿಯಲಿ ಅವಯವಹನರ ಆಗಿರತವ ಬ್ಗೆೆಯೂ ಇಲಿ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದ್ನಾರೆ. ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 
ಅವಯವಹನರಕ್ೆೆ ೬ ಜನ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಕ್ನರಣ್ ಎಂದತ ಜಿಲನಿ ರ್ನಯಯನಧಿೇಶರ ರೆ್ೇತ್ೃತ್ಾದ ತ್ನಖೆಯಲಿ 
ಗೊತ್ನುಗಿದ್.ೆ ಈ ೬ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳ ವಿರತದಿ ಇಲಿಯವರೆಗೂ ಸಕ್ನಾರ ಯನವುದ್ೆೇ ಕರಮ 
ಕ್ೆೈಗೊಂಡಿರತವುದಲಿವೆಂಬ್ ಬ್ಗೆೆ ಪರಶೆುಯನತು ಕ್ೆೇಳಿದ್ೆಾನತ. ಇದಕ್ೆೆ ಉತ್ುರವನತು ನೇಡಿರತವುದಲಿ. ಈ 
ಉಗನರಣ್ ನಮನಾಣ್ಕ್ೆೆ ೨೦೧೬ ರಲಿ ಕ್ನಯನಾದ್ೆೇಶ ನೇಡಿದತಾ, ೧೭೬ ಉಗನರಣ್ಗಳನತು ಒಂದ್ೇೆ ಸಂಸೆಥಗೆ 
ನೇಡಲನಗಿದ್.ೆ ಇದರಿಂದ Karnataka State Warehousing Corporation  ಗೆ ನಷಟವನಗಿದ್ೆ 
ಎಂದತ ಉಗನರಣ್ ನಗಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನಗಿರತವ ಮನನಯ ಯತ.ಬಿ. ಬ್ಣ್ಕ್ನರ್ ರವರತ ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ 
ಪತಿರಕ್ೆಯ ವರದಯಲಿ ಹೇೆಳಿಕ್ೆ ನೇಡಿದ್ನಾರೆ. ಅವರ ಹೆೇಳಿಕ್ೆಯಂತೆ್ “ಉಗನರಣ್ಗಳ ಸಂಖೆಯಯನತು 
ಏಕ್ನಏಕ್ತ ದಾಗತಣ್ ಮನಡಲತ ಕ್ೆೈಗೊಂಡ ತಿೇಮನಾನವೇೆ ನಗಮದ ನಷಟಕ್ೆೆ ಕ್ನರಣ್ವನಗಿದತಾ, 
ರನಜನಯದಯಂತ್ ಏಕ್ೆೈಕ ಟಂೆಡರ್ ನೇಡತವ ಬ್ದಲನಗಿ ಯೂನಟ್ ಆಧನರದ ಟೆಂಡರ್ ನೇಡಿದಾರೆ 
ಸಮಸೆಯ ಜಟಿಲಗೂೆಳುೆತಿುರಲಲಿ”್ಎಂದತ ಹೇೆಳಿದ್ನಾರೆ. ಇದರ ಬ್ಗೆೆ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರಿಸಬೆೇಕ್ೆಂದತ 
ಕ್ೊೇರತತ್ೆುೇರೆ್. 

 ಶ್ರೇ ಎಸ್.ಟಿ. ಸೊೇಮಶೆೇಖರ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಕ್ೆೇಳಿರತವ 
ಪರಶೆುಗ ೆಸಂಪೂಣ್ಾ ಮನಹಿತಿಯನತು ಕ್ೊಟಿಟದ್ಾೆೇವೆ. ಅವರತ ಹೆೇಳಿದ ಮನಹಿತಿ ಜೊತ್ೆಗೆ ಅವಯವಹನರದ 
ಬ್ಗೆೆ ಪರಸನುಪಿಸಿದತಾ, ಇದತ ಸಕ್ನಾರದ ಗಮನಕ್ೆೆ ಬ್ಂದದ್.ೆ ಇದರ ಬ್ಗೆೆ ತ್ನಖೆ ನಡಯೆತತಿುದತಾ, ೬ 
ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳ ಬ್ಗೆೆ ಕೂಲಂಕಷವನಗಿ ತ್ನಖೆ ಮನಡಿ, ತ್ಪಿಪತ್ಸಥರ ವಿರತದಿ ಕರಮ ಕ್ೈೆಗೊಳುೆತ್ುೆೇರೆ್ ಎಂದತ 
ಈ ಸಂದಭಾದಲಿ ಹೆೇಳಬ್ಯಸತತ್ೆುೇರೆ್. ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು, ಗತತಿುಗದೆ್ನರರ ಜೊತೆ್ ೨-೩ ಸಭೆಗಳು 
ಆಗಿದತಾ, ಸದಯದಲಿ ಇದನತು ಸರಿಪಡಿಸತವ ಕ್ಲೆಸ ಮನಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ ಇನೂು ರೂ.೩೬೨ ಕ್ೂೆೇಟಿ ಅನತದ್ನನ 
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ಬ್ರಬೆೇಕ್ನಗಿದತಾ, ಈಗ ರೂ.೬೧೨ ಕ್ೂೆೇಟಿಗಳನತು ಕ್ೂೆಟಿಟದ್ನಾರೆ. ಉಳಿದ ಬನಕ್ತ ಹಣ್ವನತು ಕ್ೊಟತಟ 
ಎಲಿವನತು ಸರಿಪಡಿಸತವ ಕ್ಲೆಸ ಆಗತತ್ುದ್.ೆ 

 ಶ್ರೇ ಗೊೇವಿಂದರನಜತ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈಗನಗಲೆೇ Karnataka State 
Warehousing Corporation ನಲಿ ನಬನಡ್ಾ ಸಂಸೆಥಯಿಂದ ಮನಸಿಕ ರೂ.೩೦ ಕ್ೂೆೇಟಿ ಬ್ಡಿಾ 
ಹೊರೆ ಬಿೇಳುತಿುದತಾ, ಆದಷತಟ ಬೆೇಗ ಯೇಜರೆ್ ಕ್ೆೈಗೂೆಂಡತ ಫಲನನತಭವಿಗಳಿಗೆ ಸಿಗತವಂತ್ ೆಮನಡಿದರೆ 
ಕೃಷಿ ವಲಯಕ್ೆೆ ಆದಯತ್ ೆ ಮೆೇಲೆ ಅನತಕೂಲವನಗತತ್ುದ್ೆ. ಆ ಸಂಸೆಥ ನಷಟದಂದ ಪನರನಗಲತ 
ಅವಕ್ನಶವನಗತತ್ುದ್ೆ ಎಂದತ ಹೆೇಳುತ್ೆುೇರ್.ೆ ಜೊತ್ೆಗೆ ಅವರ ವಿರತದಿ ಕರಮ ಕ್ೆೈಗೂೆಳುೆವುದರ ಜೊತ್ೆಗೆ 
ಆಗಬೇೆಕ್ನಗಿರತವ Warehouse ಗಳು ಶ್ೇಘರವನಗಿ ಆಗಿ ಕ್ೆಲಸ ನವಾಹಿಸಬೆೇಕ್ೆಂದತ ರ್ನನತ 
ಒತ್ನುಯ ಮನಡತತ್ುೆೇರೆ್. 

 ಶ್ರೇ ಎಸ್.ಟಿ. ಸೂೆೇಮಶೆೇಖರ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಹೆೇಳಿದಂತ್ 
ಎಲನಿ ಅಂಶಗಳನತು ಕೂಲಕಂಷವನಗಿ ತ್ನಖೆ ಮನಡಿಸತತ್ೆುೇರೆ್.  

 ಸಭನಪತಿಯವರತಃ- ಶ್ರೇ ರಮೆೇಶ್ ರವರತ ಇಲಿ.  
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ಪರಶೆು ಸಂಖೆಯ 740 

(ಉತ್ುರದ ಪರತಿ ಲಗತಿುಸಿದ್ೆ) 

 ಶ್ರೇ ಎಸ್.ವಿಿ. ಸಂಕನೂರ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮಹಿಳನ ಮತ್ತು ಮಕೆಳ ಇಲನಖಯೆ 
ಸಿಬ್ಬಂದಗಳ ಬ್ಗೆೆ ಪರಶೆು ಕ್ೆೇಳಿದತಾ, ಎ,ಬಿ,ಸಿ ವೃಂದದಲಿ ಒಟತಟ ೬,೩೦೭ರಲಿ ಸತಮನರತ ೨,೬೫೬ 
ಹತದ್ೆಾಗಳು ಖನಲ ಇರತವ ಬ್ಗೆೆ ತಿಳಿಸಿದತಾ, ೫೦% ಹತದ್ೆಾಗಳು ಖನಲ ಇವೆ. ಇಷೊಟಂದತ ಖನಲ 
ಹತದ್ೆಾಗಳನತು ಭತಿಾ ಮನಡದ್ೇೆ ಇಲನಖಯೆನತು ಯನವ ರಿೇತಿ ನಡಸೆತತ್ನುರೆ? ಯನವ 
ಯೇಜರೆ್ಗಳನತು ಸರಿಯನಗಿ ತ್ಲತಪಿಸಲತ ಆಗತವುದಲಿ. ನರತದ್ೂೆಯೇಗಿ ಸಮಸೆಯ ಬ್ಹಳ ಇದಾರೂ ಈ 
ಹತದ್ೆಾಗಳನತು ಯನವನಗ ಭತಿಾ ಮನಡತತ್ನುರೆ ಎಂದತ ನಖರವನಗಿ ಹೇೆಳಬೇೆಕತ. ಏಕ್ೆಂದರ ೆ ಕ್ೆೇವಲ 
೧೫೫ ಹತದ್ೆಾಗಳನತು ತ್ತಂಬ್ತವ ಪರಕ್ತರಯ್ಕ ಇದ್ೆ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದ್ನಾರೆ. ೫೦% ಕ್ತೆಂತ್ ಹೆಚತಚ ಖನಲ ಇದತಾ, 
ಉಳಿದ ಹತದ್ೆಾಗಳನತು ಯನವನಗ ತ್ತಂಬ್ತತ್ನುರೆ ಎಂದತ ಹೆೇಳಬೆೇಕತ.  

 ಶ್ರೇ ಆಚನರ ಹನಲಪಪ ಬ್ಸಪಪ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಖನಲಯಿರತವ 
ಹತದ್ೆಾಗಳನತು ತ್ತಂಬ್ತವ ಬ್ಗೆೆ ಕ್ೆೇಳಿದತಾ, ೬,೩೦೭ ರಲಿ ೩,೬೫೧ ಹತದ್ೆಾಗಳು ಭತಿಾಯನಗಿದತಾ, ೨,೬೫೬ 
ಹತದ್ೆಾಗಳು ಖನಲ ಇವ.ೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಲೊೇಕಸೇೆವನ ಆಯೇಗಕ್ೆೆ ಬೆೇಡಿಕ್ೆ ಇಟಿಟದತಾ, ರೆ್ೇರ 
ರೆ್ೇಮಕ್ನತಿಗನಗಿ ಖನಲಯಿರತವ ದಾತಿೇಯ ದಜೆಾ ಸಹನಯಕರ ಹತದ್ೆಾಗನಗಿ ೬೦, ಪರಥಮ ದಜೆಾ 
ಸಹನಯಕರ ಹತದ್ೆಾಗನಗಿ ೫೦ ಮತ್ತು ಗೃಹ ಪನಲಕರ ೪೫ ಹತದ್ೆಾಗಳನತು ಭತಿಾ ಮನಡಲತ ಕ್ೆಪಿಎಸ್ಸಿ 
ಗೆ ಪರಸನುಪಿಸಿದ್.ೆ ಉಳಿದ ಖನಲ ಹತದ್ೆಾಗಳನತು ಭತಿಾ ಮನಡಲತ ಕರಮ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಳುೆತ್ೆುೇವೆ. ಆದಷತಟ 
ಬೆೇಗ ತ್ತಂಬ್ಲತ ಕರಮ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಳುೆತ್ೆುೇರೆ್.  

 ಶ್ರೇ ಎಸ್.ವಿಿ. ಸಂಕನೂರ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ನರ್ುೆ ಫ್ರೇಡಂ ಪನಕ್ಾನಲಿ 
ಸತಮನರತ ೬,೦೦೦ಕೂೆ ಹಚೆತಚ ಅಂಗನವನಡಿ ಕ್ನಯಾಕತ್ಾರತ ಕನಷಠ ವೇೆತ್ನ ಕ್ೊಡಬೇೆಕತ ಮತ್ತು 
ವೆೇತ್ನವನತು ಹೆಚತಚ ಮನಡಲತ ಪರತಿಭಟರೆ್ ನಡಸೆತತಿುರತವ ವಿಷಯ ಎಲನಿ ಪತಿರಕ್ೆಗಳಲಿಯೂ 
ಪರಕಟವನಗಿದ್.ೆ ಅಂಗನವನಡಿ ಕ್ನಯಾಕತ್ಾರಿಗ ೆ ರೂ.೧೦ ಕ್ೊಡತತಿುದತಾ, ಇದನತು ರೂ.೨೧ ಸನವಿರಕ್ೆೆ 
ಹೆಚಿಚಸಬೆೇಕ್ೆಂದತ ಒತ್ನುಯ ಮನಡಿದ್ನಾರ.ೆ ಅದ್ೆೇರಿೇತಿ ಅಂಗನವನಡಿ ಸಹನಯಕರಿಗ ೆ ರೂ.೫,೨೫೦ 
ಕ್ೊಡತತಿುದತಾ, ಇದನತು ರೂ.೧೨ ಸನವಿರಕ್ೆೆ ಹೆಚಿಚಸಬೇೆಕ್ೆಂದತ ರನಜಯದ್ನದಯಂತ್ ಪರತಿಭಟರೆ್ ನಡದೆದ್.ೆ 
ಅಂಗನವನಡಿ ಕ್ನಯಾಕತ್ಾರತ ಕ್ೂೆರೂೆೇರ್ನ ಸಮಯದಲಿ ಸನವು ರೆ್ೂೇವು ಲೆಕ್ತೆಸದ್ೆೇ ಹೂೆೇರನಟ 
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ಮನಡಿಕ್ೊಂಡತ ಬ್ಹಳಷತಟ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡಿದ್ನಾರ.ೆ ಅವರತ ಕನಷಟ ವೇೆತ್ನ ಹನಗೂ ಪಿಂಚಣಿ ಸೌಲಭಯ 
ಕಲಪಸಬೇೆಕ್ೆಂದತ ಹೂೆೇರನಟ ಮನಡತತಿುದತಾ, ಇದರ ಬ್ಗೆೆ ಸಕ್ನಾರದ ಧೊೇರಣೆಯನತು ಪರಕಟ 
ಮನಡಬೇೆಕತ. 

 ಶ್ರೇ ಆಚನರ ಹನಲಪಪ ಬ್ಸಪಪ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇದ್ೊಂದತ ಕ್ೆೇಂದರ ಮತ್ತು ರನಜಯ 
ಸಕ್ನಾರದ ಜಂಟಿ ಕ್ನಯಾಕರಮವನಗಿದತಾ, ಕ್ೇೆಂದರ ಸಕ್ನಾರವು ಕ್ೆೇವಲ ರೂ.೪,೫೦೦ ಗಳನತು 
ನೇಡಿದರ ೆ ರನಜಯ ಸಕ್ನಾರವು ರೂ.೫,೫೦೦ ಗಳನತು ನೇಡಿ ಒಟತಟ ರೂ.೧೦ ಸನವಿರಗಳನತು 
ನೇಡಲನಗತತಿುದ್.ೆ ಈಗ ಹಚೆಿಚನ ವೆೇತ್ನಕ್ೆೆ ಬೆೇಡಿಕ್ೆ ಇಟಿಟದತಾ, ಇದನತು ಪರಿಶ್ೇಲರೆ್ ಮನಡಿ ಮನನಯ 
ಮತಖಯಮಂತಿರಗಳ ಬ್ಳಿ ಬೆೇಡಿಕ್ ೆ ಇಟಿಟದ್ೆಾೇರೆ್. ಅವರತ ೫ ಬೆೇಡಿಕ್ೆಗಳನತು ಇಟಿಟದತಾ, ರ್ನನತ ನರ್ುೆ 
ಅವರನತು ಭೆೇಟಿ ಮನಡಿದ್ೆಾೇರ್ೆ. ಅವರ ಎಲನಿ ಅಹವನಲತಗಳನತು ಕ್ೆೇಳಿದ್ೆಾೇರ್ೆ, ಸಕ್ನಾರದ ವತಿಯಿಂದ 
ಏರೆ್ೇನತ ಅನತಕೂಲ ಮನಡಿಕ್ೊಡಲತ ಸನಧ್ಯವಿದ್ಯೆೇ, ಅದರ ಬ್ಗೆೆ ಪರಿಶ್ೇಲರ್ ೆಮನಡತತ್ೆುೇರ್ ೆಎಂದತ 
ಹೆೇಳಬ್ಯಸತತ್ುೆೇರೆ್.  

 ಶ್ರೇ ಎಸ್.ವಿಿ. ಸಂಕನೂರ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅವರಿಗೆ ಎರಡತ ವಷಾಗಳ ಹಿಂದ್ ೆ
ಫ್ಕಿ್ ಮನಡಿದತಾ, ಇದನತು ಹೆಚಿಚಸತವ ಅವಶಯಕತ್ೆ ಇದತಾ, ದಯವಿಟತಟ ಇದನತು ಹೆಚಿಚಸಬೆೇಕ್ೆಂದತ 
ವಿನಂತಿಸತತ್ೆುೇರೆ್. 

 ಶ್ರೇ ಆಚನರ ಹನಲಪಪ ಬ್ಸಪಪ:- ಈ ವಿಚನರವನತು ಸಕ್ನಾರದಲಿ ಪರಿಶ್ೇಲರ್ ೆಮನಡತತ್ೆುೇರ್ೆ. 

(ಮತಂದತ) 

(096)/22.02.2022/12.00/ಹೆಚ್ವಿ:ವಿಕೆ್ 
                 ತ್ಡಹೆಿಡಿಯಲನದ ಪರಶೆು 
 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- 3ರೆ್ೇ ಪಟಿಟಯಿಂದ ತ್ಡಹೆಿಡಿಯಲನದ ಶ್ರೇ ಸಿ.ಎನ್.ಮಂಜೆೇಗೌಡ ಅವರ 
ಚತಕ್ೆೆ ಗತರತತಿನ ಪರಶೆು ಸಂಖೆಯ:42(೨೪೪)ಕ್ೆೆ ಉತ್ುರವನತು ನೇಡಲತ ಮನನಯ ಪೌರನಡಳಿತ್, ಸಣ್ಣ 
ಕ್ೆೈಗನರಿಕ್ೆಗಳು ಹನಗೂ ಸನವಾಜನಕ ವಲಯ ಉದಯಮಗಳ ಸಚಿವರತ ಸದನದಲಿ ಈಗ ಹನಜರಿಲಿದ್ೆೇ 
ಇರತವುದರಿಂದ ಈ ಪರಶೆುಯನತು ಪತನಃ ತ್ಡಹೆಿಡಿಯಲನಗತತಿುದ್ೆ. 

(ಗೊಂದಲ) 
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ಆ) ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ಕೆಗಳಿಗಕ ಲಿಖಿತ ಮೂಲ್ಕ ನೀಡಲಾದ ಉತತರಗಳು 

ಶ್ರೀ ಕ್ಕೂೀಟ ಶ್ರೀನವಾಸ ಪ್ೂಜಾರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪ್ತಿಯವರಕೀ, 
ದರ್ನಂಕ:22ರೆ್ೇ ಫೆಬ್ರವರಿ 2022ರ ಸಮೂಹ-02ರ ಲಖಿತ್ ಮೂಲಕ ಉತ್ುರಿಸತವ ಒಟತಟ 97 
ಪ್ರಶ್ಕೆಗಳ ಪೆೈಕ್ತ 45 ಪ್ರಶ್ಕೆಗಳಿಗಕ ಉತತರಗಳನ್ುೆ ಸಭಕಯಲಿ ಮಂಡಿಸತತಿುದ್ೆಾೇರೆ್.  

ಸಭಾಪ್ತಿಯವರು:- ಮಂಡಿಸಲನಯಿತ್ತ. 

 

(ಗೊಂದಲ) 
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03. ಸಭನಪತಿಯವರ ಅನತಮತಿಯ ಮೆೇರೆಗೆ ಪರಸನುಪಿಸಲಪಟಟ ವಿಷಯ 
 (ಅ) ರನಜಯ ಅಂಗನವನಡಿ ಕ್ನಯಾಕತ್ೆಾಯವರತ  

    ಕನಷಠ ವೆೇತ್ನ ಕ್ೊೇರಿ ಧ್ರಣಿ ಪನರರಂಭಿಸಿರತವ  
    ಬ್ಗೆೆ 

--- 
 ಶ್ರೇ ಕ್.ೆಟಿ.ಶ್ರೇಕಂಠೆೇಗೌಡ(ಪದವಿೇಧ್ರರ ಕ್ೆೇತ್ರ):- ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರನಜಯದ 
ಅಂಗನವನಡಿ ಕ್ನಯಾಕತ್ೆಾಯವರತ ಮತ್ತು ಸಹನಯಕ್ತಯರ ಸಂಘದ ರೆ್ೇತ್ೃತ್ಾದಲಿ ನಗರದ 
ಕ್ನರಂತಿವಿೇರ ಸಂಗೂೆಳಿೆ ರನಯಣ್ಣ ರೈೆಲತ ನಲನಾಣ್ದಂದ ಸನಾತ್ಂತ್ರ ಉದ್ನಯನದವರೆಗ ೆ ಬೆಂಗಳ ರತ 
ಚಲೊೇ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲಿ ಭನಗವಹಿಸಿ ಬ್ಹಿರಂಗ ಸಭ ೆ ನಡಸೆಿ ಸನಾತ್ಂತ್ರ ಉದ್ನಯನದಲಿ 
ಅನಧಿಾಷನಟವಧಿ ಧ್ರಣಿಯನತು ಪನರರಂಭಿಸಿದ್ನಾರ.ೆ ರನಜಯದ ಅಂಗನವನಡಿಗಳಲಿ ಒಂದತ ಲಕ್ಷಕೂೆ ಹೆಚತಚ 
ಕ್ನಯಾಕತ್ೆಾಯವರತ ಹನಗೂ ಸಹನಯಕ್ತಯರತ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡತತಿುದತಾ, ಸಕ್ನಾರದ ಅರೆ್ೇಕ ಕ್ೆಲಸ 
ಕ್ನಯಾಗಳನತು ನವಾಹಿಸತತಿುದ್ನಾರ.ೆ ರನಜಯ ಸಕ್ನಾರ ಇವರಿಗ ೆಕ್ೆಲಸಕ್ೆೆ ತ್ಕೆ ವೆೇತ್ನವನತು ನೇಡತತಿುಲಿ. 
ಸೇೆವನ ಹಿರಿತ್ನದ ಆಧನರದಲಿ ವೆೇತ್ನ ನೇಡತತಿುಲಿ. ನವೃತಿು ಪಿಂಚಣಿ ಸಹ ನೇಡತತಿುಲಿ. ರನಜಯ 
ಸಕ್ನಾರದ ನಯಮನವಳಿ ಪರಕ್ನರ ಅಂಗನವನಡಿ ಕ್ನಯಾಕತ್ೆಾಯವರಿಗ ೆ 18,000 ಕನಷಠ ವೆೇತ್ನ 
ಕ್ೊಡಬೇೆಕತ. ಆದರೆ, ಕ್ೆೇವಲ 10,000 ರೂಪನಯಿಗಳಿಗೆ ದತಡಿಸಿಕ್ೂೆಳೆಲನಗತತಿುದ್ೆ. ಆದಾರಿಂದ 
ಇವರತಗಳು ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ಹಲವು ಬನರಿ ಮನವಿ ಸಲಿಸಿದಾರತ, ಸಕ್ನಾರ ಸಪಂಧಿಸಿರತವುದಲಿ. ಆದಾರಿಂದ 
ಇವರತಗಳು ತ್ಮಾ ವೆೇತ್ನ ಹೆಚಚಳ ಮತ್ತು ನವೃತಿು ಪಿಂಚಣಿ ಕ್ೊಡಬೇೆಕ್ೆಂಬ್ ಬೆೇಡಿಕ್ೆಯತ ಸೇೆರಿದಂತ್ ೆ
ವಿವಿಧ್ ಬೆೇಡಿಕ್ೆಗಳನತು ಈಡೇೆರಿಸತವಂತ್ ೆಒತ್ನುಯಿಸಿ ಪರತಿಭಟರೆ್ಯನತು ನಡಸೆತತಿುದ್ನಾರ.ೆ  
 ಆದಾರಿಂದ ಸಕ್ನಾರ ಈ ಬ್ಗೆೆ ಗಮನಹರಿಸಿ ಇವರ ಬೆೇಡಿಕ್ೆಗಳನತು ಈಡೇೆರಿಸಬೆೇಕ್ೆಂದತ ಈ 
ಮೂಲಕ ಸಕ್ನಾರವನತು ಒತ್ನುಯಿಸತತಿುದ್ೆಾೇರ್.ೆ  

(ಗೊಂದಲ) 
 ಶ್ರೇ ಆಚನರ್ ಹನಲಪಪ ಬ್ಸಪಪ (ಮಹಿಳನ ಮತ್ತು ಮಕೆಳ ಕಲನಯಣ್ ಹನಗೂ ಗಣಿ ಮತ್ತು 
ಭೂವಿಜ್ಞನನ ಸಚಿವರತ):- ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ತ್ಮಾ ಬೇೆಡಿಕ್ೆಗಳನತು ಈಡೇೆರಿಸತವಂತ್ ೆ
ಒತ್ನುಯಿಸಿ ಬ್ಹಳ ಜನರತ ಸನಾತ್ಂತ್ರಯ ಉದ್ನಯನದಲಿ ಅನಧಿಾಷನಟವಧಿ ಧ್ರಣಿಯನತು ಪನರರಂಭಿಸಿದ್ನಾರ.ೆ 
ಈ ವಿಚನರವನತು ರ್ನನತ ಮನನಯ ಮತಖಯಮಂತಿರಗಳ ಗಮನಕ್ೆೆ ತ್ಂದದ್ಾೆೇರೆ್. ಅವರ ಬೆೇಡಿಕ್ೆಗಳನತು 
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ಪರಿಶ್ೇಲಸಿ, ಮತಂದನ ಆಯವಯಯದಲಿ ಅನತಕೂಲತ್ೆಗಳನತು ಕಲಪಸಿಕ್ೂೆಡತವಂತ್ಹ ಪರಯತ್ುವನತು 
ಮನಡಲನಗತತ್ುದ್ೆ. 

(ಗೊಂದಲ) 
 

04. ಸಭನಪತಿಯವರ ಅನತಮತಿ ಮೆೇರೆಗೆ ಪರಸನುಪಿಸಲಪಟಟ ವಿಷಯಕ್ೆೆ ಸಂಬ್ಂಧ್ಪಟಟ ಸಚಿವರ  
    ಹೆೇಳಿಕ್ೆ 

 
  ವಿಷಯ: ಕ್ೊೇಲನರ ನಗರದಲಿರತವ ಎಸ್.ಎನ್.ಆರ್. ಆಸಪತ್ೆರಯಲಿ ಹೊರಗತತಿುಗ ೆಮೆೇಲೆ  
                  ಸೇೆವೆ ಸಲಿಸತತಿುರತವ ಸತಮನರತ 134 ರ್ೌಕರರ ವೆೇತ್ನ ಪನವತಿಯನಗದರತವ  
                  ಬ್ಗೆೆ 

----- 
 
 ಶ್ರೇ ಕ್ೊೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ(ಸಭನ ರ್ನಯಕರತ):- ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಶ್ರೇ 
ಗೊೇವಿಂದರನಜತರವರತ ದರ್ನಂಕ:15.02.2022ರಂದತ ಶ್ನಯವೆೇಳೆಯಲಿ ಪರಸನುಪಿಸಿದಾ ಸೂಚರೆ್ಗ ೆ
ಸಕ್ನಾರದಂದ ಉತ್ುರವನತು ಸದನ ಮತಂದ್ ೆಮಂಡಿಸತತಿುದ್ೆಾೇರ್ೆ.  
 

(ಉತ್ುರದ ಪರತಿಯನತು ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ್)ೆ 
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05. ಕ್ನಯಾದಶ್ಾಯವರ ವರದ  
 

ಕ್ನಯಾದಶ್ಾ(ಕ.ವಿ.ಪ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ವಿಧನನಸಭೆಯಿಂದ ಅಂಗಿೇಕೃತ್ವನದ 
ರೂಪದಲಿರತವ ವಿಧೆೇಯಕಗಳ ಪಟಿಟಯನತು ಸಭೆಯ ಮತಂದ್ ೆಮಂಡಿಸತತಿುದ್ಾೆೇರೆ್: 

 
01. ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿವಿಲ್ ಸೇೆವೆಗಳ (2011ರೆ್ೇ ಸನಲನ ಗೆಜೆಟೆಡ್ ಪೊರಬೆೇಷನರ್ರ ಆಯ್ಕೆ 
ಮತ್ತು  ರೆ್ೇಮಕ್ನತಿಯ ಸಿಂಧ್ತಗೊಳಿಸತವಿಕ್ೆ) ವಿಧೇೆಯಕ, 2022 

02. ಕರ್ನಾಟಕ ಸನಟಂಪತ (ತಿದತಾಪಡಿ)ವಿಧೆೇಯಕ, 2022 
03. ಕರ್ನಾಟಕ ಸನಟಂಪತ (ಎರಡರೆ್ೇ ತಿದತಾಪಡಿ) ವಿಧೆೇಯಕ, 2022 
04. ಕ್ತರಮಿನಲ್ ಕ್ನನೂನತ ತಿದತಾಪಡಿ ಅಧನಯದ್ೇೆಶ, 1944(ಕರ್ನಾಟಕ ತಿದತಾಪಡಿ)  
    ವಿಧೆೇಯಕ, 2022 
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06. ಶನಸನ ರಚರೆ್ 
ವಿಧೆೇಯಕಗಳ ಪಯನಾಲೊೇಚರೆ್ ಹನಗೂ ಅಂಗಿೇಕ್ನರ 

ಅ) ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿವಿಲ್ ಸೇೆವೆಗಳ (2011ರೆ್ೇ ಸನಲನ ಗೆಜೆಟೆಡ್ ಪೊರಬೆೇಷನರ್ರ ಆಯ್ಕೆ ಮತ್ತು 
ರ್ೆೇಮಕ್ನತಿಯ ಸಿಂಧ್ತಗೊಳಿಸತವಿಕ್ೆ) ವಿಧೆೇಯಕ, 2022 

 
ಪರಯನಾಲೊೇಚರ್ನ ಪರಸನುವ 

 ಶ್ರೇ ಜೆ.ಸಿ.ಮನಧ್ತಸನಾಮಿ(ಕ್ನನೂನತ ಸಂಸದೇಯ ವಯವಹನರಗಳು ಮತ್ತು ಶನಸನ ರಚರ್ೆ 
ಹನಗೂ ಸಣ್ಣ ನೇರನವರಿ ಸಚಿವರತ, ಮತಖಯಮಂತಿರಗಳ ಪರವನಗಿ):- ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 
ವಿಧನನ ಸಭೆಯಿಂದ ಅಂಗಿೇಕೃತ್ವನದ ರೂಪದಲಿರತವ 2022ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿವಿಲ್ ಸೇೆವಗೆಳ 
(2011ರೆ್ೇ ಸನಲನ ಗೆಜೆಟೆಡ್ ಪೊರಬೆೇಷನರ್ರ ಆಯ್ಕೆ ಮತ್ತು ರೆ್ೇಮಕ್ನತಿಯ ಸಿಂಧ್ತಗೊಳಿಸತವಿಕ್ೆ) 
ವಿಧೆೇಯಕವನತು ಪಯನಾಲೊೇಚಿಸಬೇೆಕ್ೆಂದತ ಕ್ೊೇರತತ್ೆುೇರೆ್.  
 

(ಗೊಂದಲ) 
ಪರಸನುವವನತು ಮಂಡಿಸಲನಯಿತ್ತ 

 
ಶ್ರೇ ಜೆ.ಸಿ.ಮನಧ್ತಸನಾಮಿ(ಕ್ನನೂನತ ಸಂಸದೇಯ ವಯವಹನರಗಳು ಮತ್ತು ಶನಸನ ರಚರ್ೆ 

ಹನಗೂ ಸಣ್ಣ ನೇರನವರಿ ಸಚಿವರತ, ಮತಖಯಮಂತಿರಗಳ ಪರವನಗಿ):- ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 
2011ರೆ್ೇ ಸನಲನಲಿ ಕ್.ೆಪಿ.ಎಸ್.ಸಿ. ಗೆಜೆಟೆಡ್ ಪೂೆರಬೆೇಷನರ್ರ ಆಯ್ಕೆ ಮತ್ತು ರೆ್ೇಮಕ್ನತಿಗನಗಿ 
ರೆ್ೂೇಟಿಫ್ಕ್ೇೆಶನ್ ಹೂೆರಡಿಸಿ, ಆಯ್ಕೆ ಪರಕ್ತರಯ್ಕಯನತು ನಡಸೆಿರತತ್ುದ್ೆ. ಅದರಲಿ ಸತಮನರತ 362 ಜನ 
ಆಯ್ಕೆಗೊಂಡಿರತತ್ನುರೆ. ಈ ಆಯ್ಕೆಯಲಿ ದ್ೊೇಷವಿದ್.ೆ ಅದನತು ಅಸಿಂಧ್ತಗೊಳಿಸಬೆೇಕ್ೆಂದತ 
ಅಭಯರ್ಥಾಯಬ್ಬರತ ಕ್ೂೆಟಟ ಅಜಿಾಯ ಆಧನರದ ಮೆೇಲ ೆಆಯ್ಕೆಯನತು ಪರಶೆು ಮನಡಿ, ಆ ಆಯ್ಕೆಯನತು 
ಅಸಿಂಧ್ತಗೊಳಿಸಬೆೇಕ್ೆಂದತ ಹಿಂದನ ಸಕ್ನಾರ ತಿೇಮನಾನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡಿತ್ತು. ಕ್.ೆಎ.ಟಿ.ಯಲಿ ಸಟೆೇ ಆದ 
ನಂತ್ರ, ಹಿಂದನ ಸಕ್ನಾರ ಪತನಃ ರೆ್ೂೇಟಿಫೆೈ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆಂದತ ಹೆೇಳಿತ್ತು. ಲೊೇಕಸೇೆವನ 
ಆಯೇಗದವರತ ಆ ಆಯ್ಕೆಯನತು ಅಸಿಂಧ್ತಗೊಳಿಸತವುದಕ್ೆೆ ಯನವುದ್ೆೇ ತಿೇಮನಾನ 
ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುೆವುದಕ್ೆೆ ಆಗತವುದಲಿ, ಭನರತ್ ಸಂವಿಧನನದ ಅನತಚೆಿೇದ 323/2ರಡಿಯಲಿ ವಿಧನನಸಭೆ 
ಮತ್ತು ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುಗ ೆಮನತ್ರ ಅಧಿಕ್ನರವಿರತತ್ುದ್.ೆ ಈ ಅನತಚೆಿೇದದಲಿರತವಂತ್ಹ ಅಂಶಗಳನತು 
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ಉಲಿಂಘರ್ ೆ ಮನಡಿ,್ “ರ್ನವು ವಿಧನನಸಭೆ ಮತ್ತು ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುನ ಗಮನಕ್ೆೆ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡತ 
ಹೊೇಗಿದ್ಾೆೇವೆ”್ ಎಂದತ ರನಜಯದ ಹೆೈಕ್ೊೇಟ್ಾನಲಿ ವನದ ಮಂಡಿಸಿ, ಹೆೈಕ್ೊೇಟ್ಾ ಅನತು ತ್ಪತಪ 
ದ್ನರಿಗೆಳೆದತ, 2011ರ ಆಯ್ಕೆ ಪಟಿಟಯನತು ಸಿಂಧ್ತ ಮನಡಲನಗಿತ್ತು. ಈ ವಿಚನರದ ಬ್ಗೆೆ ವಿಧನನಸಭೆ 
ಮತ್ತು ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುನಲಿ ಚಚಾೆಯನಗಿ ಈ ರಿೇತಿ ಮನಡಿರತವುದತ ತ್ಪತಪ ಎಂದತ ಅಥಾವನಯಿತ್ತ. 
ರ್ನನತ ಎರಡೂ ಮರ್ೆಗಳ ಸದಸಯರಿಗೆ ಮನತ್ತ ಕ್ೊಟಿಟದ್ಾೆ. ಎಲಿ ಪಕ್ಷದ ಸದಸಯರತಗಳು “ಸಕ್ನಾರ 
ಮತ್ೊುಮೆಾ ರೆ್ೂೇಟಿಫ್ಕ್ೆೇಶನ್ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಕರಮ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳೆಬೇೆಕತ”್ ಎಂದತ ಎರಡತ ಮೂರತ 
ಬನರಿ ಒತ್ನುಯಿಸಿದ ಹಿರೆ್ುಲೆಯಲಿ ಸಕ್ನಾರ ಈ ದನ ಈ ವಿಧೆೇಯಕವನತು ತ್ಂದದ್.ೆ 2014ರೆ್ೇ 
ಸನಲನಲಿ ಕ್.ೆಪಿ.ಎಸ್.ಸಿ.ಯಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಮನಡಲನಗಿದಾ 362 ಜನ ಅಭಯರ್ಥಾಗಳ ಪಟಿಟಯತ ಸಿಂಧ್ತ 
ಆಗತತ್ುದ್ೆ. ಅದರ ನಂತ್ರ ಅವರಿಗೆ ಪೊೇಸಿಟಂಗ್ ಕ್ೂೆಡತವುದರ ಬ್ಗೆೆ ರ್ನವು ನಯಮಗಳನತು ರೂಪಿಸಿ 
ಪೊೇಸಿಟಂಗ್ ನೇಡಲನಗತತ್ುದ್ೆ.  

ಸಕ್ನಾರ ತ್ಂದರತವಂತ್ಹ ಈ ವಿಧೆೇಯಕವನತು ಸದನ ಅಂಗಿೇಕರಿಸಬೆೇಕ್ೆಂದತ 
ಕ್ೊೇರತತಿುದ್ೆಾೇರ್ೆ.  

 
ಶ್ರೇ ಕ್.ೆಟಿ.ಶ್ರೇಕಂಠೆೇಗೌಡ(ಪದವಿೇಧ್ರರ ಕ್ೆೇತ್ರ):- ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಕರ್ನಾಟಕ 

ಸಿವಿಲ್ ಸೇೆವೆಗಳ (2011ರೆ್ೇ ಸನಲನ ಗೆಜೆಟೆಡ್ ಪೊರಬೇೆಷನರ್ರ ಆಯ್ಕೆ ಮತ್ತು ರೆ್ೇಮಕ್ನತಿಯ 
ಸಿಂಧ್ತಗೊಳಿಸತವಿಕ್ೆ) ವಿಧೇೆಯಕ, 2022ನತು ರ್ನನತ ಹೃತ್ೂಪವಾಕವನಗಿ ಸನಾಗತಿಸತತಿುದ್ೆಾೇರ್ೆ. ಈ 
ಸದನದಲಿ ರ್ನಲನೆರತ ಬನರಿ ಪಕ್ನತಿೇತ್ವನಗಿ ಈ ಕತರಿತ್ತ ಚಚಾೆಯನತು ಮನಡಿದ್ಾೆವು. ಈ ಹಿಂದ್ ೆ
ಸತಮನರತ 13 ಜನರತ ಮತನಸಿಪಲ್ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳನಗಿ, ತ್ನಲೂಿಕತ ಪಂಚನಯಿತಿ ಇ.ಓ.ಗಳನಗಿ 
21ಜನರತ ಒಂದತ ವಷಾಕೂೆ ಹೆಚತಚ ಕ್ನಲ ಕ್ನಯಾ ನವಾಹಿಸಿದಾರತ.  

 
ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಶ್ರೇಕಂಠೆೇಗೌಡರೆೇ, ಸಕ್ನಾರ ತ್ಂದರತವಂತ್ಹ ವಿಧೆೇಯಕದಲಿ 

ತ್ನವು ಹೆೇಳುತಿುರತವ ಎಲಿ ವಿವರಣೆಗಳು ಇವೆ. ತ್ಮಾ ಅಭಿಪನರಯವನತು ಹೆೇಳಿ ಸನಕತ. 
 
ಶ್ರೇ ಕ್.ೆಟಿ.ಶ್ರೇಕಂಠೆೇಗೌಡ:- ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಸಕ್ನಾರ ರೆ್ೂಂದ 362 ಜನ 

ಅಭಯರ್ಥಾಗಳಿಗೆ ರ್ನಯಯ ದ್ೊರಕ್ತಸಿಕ್ೂೆಡತತಿುದ್ೆ. ಅವರೆಲಿರ ಪರವನಗಿ ಮತ್ತು ಎಲಿ ಮನನಯ 
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ಸದಸಯರತಗಳ ಪರವನಗಿ ರ್ನನತ ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ಅಭಿನಂದರೆ್ಗಳನತು ಸಲಿಸತತಿುದ್ೆಾೇರ್ೆ ಮತ್ತು ಈ 
ವಿಧೆೇಯಕವನತು ಸನಾಗತಿಸತತಿುದ್ೆಾೇರ್ೆ.  

(ಗೊಂದಲ) 
ಶ್ರೇ  ಕ್.ೆಎ.ತಿಪೆಪೇಸನಾಮಿ(ರ್ನಮ ನದ್ೆೇಾಶ್ತ್ರತ);- ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ಸಹ 

ಈ ವಿಧೆೇಯಕವನತು ಸನಾಗತಿಸತತಿುದ್ೆಾೇರ್ೆ. ಆದರ,ೆ ರನಜಯ ಸಕ್ನಾರ ಇದರ ಬ್ಗೆೆ ಹೆಚತಚ ನಗನ 
ವಹಿಸಬೆೇಕ್ನಗತತ್ುದ್ೆ. ಏಕ್ಂೆದರೆ,  ಕರ್ನಾಟಕ ಆಡಳಿತ್ ರ್ನಯಯ ಮಂಡಳಿ, ಹೆೈಕ್ೊೇಟ್ಾ ಮತ್ತು 
ಕ್ನನೂನತ ಇಲನಖಯೆವರತ ಕ್ೊಟಿಟರತವಂತ್ಹ ಅಭಿಪನರಯಕ್ೆೆ ವಿರತದಿವನಗಿ ಸಕ್ನಾರ ಈ 
ವಿಧೆೇಯಕವನತು ತ್ಂದದ್ೆ. ಈ ವಿಧೆೇಯಕವನತು ರ್ನವು ಅಂಗಿೇಕರಿಸಿ ಕಳುಹಿಸಿಕ್ೂೆಟಟರೂ ಸಹ  
ಸನಕಷತಟ ಕ್ನನೂನತ ಹೊೇರನಟಗಳು ನಡಯೆತವಂತ್ಹ ಸನಧ್ಯತ್ಗೆಳಿವ ೆ ಅದಕ್ೆೆ ಸಕ್ನಾರ 
ಸಿದಿವನಗಿರಬೇೆಕ್ನಗತತ್ುದ್.ೆ ಯನವುದ್ೆೇ ರಿೇತಿಯಲಿಯೂ ಈ ಅಭಯರ್ಥಾಗಳಿಗ ೆ
ಅರ್ನಯಯವನಗಬನರದ್ೆಂದತ ಹೆೇಳುತ್ನು, ಸಕ್ನಾರ ತ್ಂದರತವಂತ್ಹ ಈ ವಿಧೆೇಯಕಕ್ೆೆ ನನು 
ಸಹಮತ್ವನತು ವಯಕುಪಡಿಸತತ್ನು ನನು ಮನತ್ತಗಳನತು ಮತಕ್ನುಯಗೊಳಿಸತತಿುದ್ಾೆೇರೆ್.  

 
ಶ್ರೇ ಎಸ್.ವಿಿ.ಸಂಕನೂರ(ಪದವಿೇಧ್ರರ ಕ್ೆೇತ್ರ);- ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಸಕ್ನಾರ 

ತ್ಂದರತವಂತ್ಹ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿವಿಲ್ ಸೇೆವೆಗಳ (2011ರೆ್ೇ ಸನಲನ ಗೆಜೆಟೆಡ್ ಪೊರಬೆೇಷನರ್ರ ಆಯ್ಕೆ 
ಮತ್ತು ರೆ್ೇಮಕ್ನತಿಯ ಸಿಂಧ್ತಗೊಳಿಸತವಿಕ್ೆ) ವಿಧೆೇಯಕವನತು ಎಲಿ ಪದವಿೇಧ್ರರ ಪರವನಗಿ ರ್ನನತ 
ಸನಾಗತಿಸತತಿುದ್ೆಾೇರ್.ೆ  

 
ಶ್ರೇ ಎಸ್.ರತದ್ೆರೇಗೌಡ(ವಿಧನಸಭೆಯಿಂದ ಚತರ್ನಯಿತ್ರನದವರತ):-ಸರ್ನಾನಯ 

ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಸಕ್ನಾರ ತ್ಂದರತವಂತ್ಹ ಈ ವಿಧೆೇಯಕವನತು ಸನಾಗತಿಸತತ್ನು, ಸಕ್ನಾರವನತು 
ಅಭಿನಂದಸತತಿುದ್ೆಾೇರ್.ೆ 362 ಜನರಿಗ ೆ ಸಕ್ನಾರ ಜಿೇವನವನತು ನೇಡಿದ್ೆ. ಅದಕ್ನೆಗಿ ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ 
ಅಭಿನಂದರೆ್ಗಳನತು ಸಲಿಸತತಿುದ್ೆಾೇರ್ೆ.  

 
ಶ್ರೇ ಎನ್.ರವಿಕತಮನರ್(ವಿಧನನಸಭೆಯಿಂದ ಚತರ್ನಯಿತ್ರನದವರತ):- ಸರ್ನಾನಯ 

ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ,  2011ರೆ್ೇ ಸನಲನ ಗೆಜೆಟೆಡ್ ಪೊರಬೇೆಷನರ್ರ ಆಯ್ಕೆ ಮತ್ತು ರೆ್ೇಮಕ್ನತಿಯ 
ವಿಚನರದಲಿ ಸಕ್ನಾರ ಬ್ಹಳ ದಟಟ ನಲತವನತು ತ್ಗೆೆದತಕ್ೂೆಂಡಿದ್ ೆ ಇದನತು ಪಕ್ನತಿೇತ್ವನಗಿ ಎಲಿ 
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ಸದಸಯರತ ಬೆಂಬ್ಲಸಿದ್ನಾರ.ೆ ಬ್ಹಳ ದತಃಖದಲಿರತವಂತ್ಹ ಈ ರ್ನಡಿನ 362 ಜನ  ಅಭಯರ್ಥಾಗಳ 
ಕಣಿಣೇರತ ಒರಸೆತವಂತ್ಹ ಮನನವಿೇಯ ಕ್ೆಲಸವನತು ಅದಕ್ನೆಗಿ ರ್ನನತ ಸರ್ನಾನಯ ಮತಖಯಮಂತಿರಗಳಿಗೆ, 
ಮನನಯ ಕ್ನನೂನತ ಮತ್ತು ಸಂಸದೇಯ ವಯವಹನರಗಳ ಸಚಿವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದರೆ್ಗಳನತು 
ಸಲಿಸತತಿುದ್ೆಾೇರೆ್.  

 
(ಗೊಂದಲ) 

 
ಶ್ರೇ ನರನಣಿ ಹಣ್ಮಂತ್ ರತದರಪಪ(ಪದವಿೇಧ್ರರ ಕ್ೆೇತ್ರ):- ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿವಿಲ್ ಸೇೆವೆಗಳ (2011ರೆ್ೇ ಸನಲನ ಗೆಜೆಟೆಡ್ ಪೊರಬೆೇಷನರ್ರ ಆಯ್ಕೆ ಮತ್ತು 
ರೆ್ೇಮಕ್ನತಿಯ ಸಿಂಧ್ತಗೂೆಳಿಸತವಿಕ್ೆ) ವಿಧೆೇಯಕ, 2022ನತು ಸಕ್ನಾರ ಈ ಸಭೆಯ ಮತಂದ್ೆ 
ಮಂಡಿಸಿದ್.ೆ ಅದನತು ರ್ನನತ ಸನಾಗತಿಸತತಿುದ್ೆಾೇರ್ೆ. ಸತಮನರತ 362 ಜನರತ ಈ ಬ್ಗೆೆ ಕಳೆದ 10 
ವಷಾಗಳಿಂದ ಸನಕಷತಟ ಹೊೇರನಟಗಳನತು ನಡಸೆಿ ಈ ಆದ್ೆೇಶವನತು ಪಡೆದತಕ್ೊಂಡಿದ್ನಾರೆ. ಈ 
ವಿಧೆೇಯಕದ ಮೂಲಕ ಅವರಿಗೆ ಮರತ ರೆ್ೇಮಕ್ನತಿ ಆದ್ೆೇಶವನತು ಕ್ೊಡತವಂತ್ಹ ಸಕ್ನಾರದ ಈ 
ನಲತವನತು ರ್ನನತ ಸನಾಗತಿಸತತಿುದ್ೆಾೇರ್ೆ. 362 ಕತಟತಂಬ್ಗಳಿಗೆ ರ್ನಯಯವನತು ಒದಗಿಸಿಕ್ೊಟಟಂಥ ಕ್ತೇತಿಾ 
ಈ ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ಸಲತಿತಿುದ್.ೆ ಈ ಹಿರೆ್ುಲೆಯಲಿ ರ್ನನತ ಈ ವಿಧೆೇಯಕವನತು ಸನಾಗತಿಸತತಿುದ್ೆಾೇರ್ೆ.  

    
(ಗೊಂದಲ) 

        
 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಪರಸನುವ ಏರೆ್ಂದರೆ; 
“ವಿಧನನ ಸಭೆಯಿಂದ ಅಂಗಿೇಕೃತ್ವನದ ರೂಪದಲಿರತವ 2022ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿವಿಲ್ ಸೇೆವೆಗಳ 
(2011ರೆ್ೇ ಸನಲನ ಗೆಜೆಟೆಡ್ ಪೊರಬೆೇಷನರ್ರ ಆಯ್ಕೆ ಮತ್ತು ರೆ್ೇಮಕ್ನತಿಯ ಸಿಂಧ್ತಗೊಳಿಸತವಿಕ್ೆ) 
ವಿಧೆೇಯಕವನತು ಪಯನಾಲೊೇಚಿಸತವುದತ” 

 
ಪರಸನುವ ಅಂಗಿೇಕರಿಸಲಪಟಿಟತ್ತ 
     (ಗೊಂದಲ) 
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ಖಂಡಖಂಡವನಗಿ ವಿಧೆೇಯಕವನತು ಪಯನಾಲೊೇಚಿಸತವುದತ 
ಖಂಡ 2 ರಿಂದ 4 
 
 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- “ಖಂಡ 2 ರಿಂದ 4ರವರೆಗ ೆ ಎರಡೂ ಸೇೆರಿದಂತ್ ೆಈ ವಿಧೆೇಯಕದ 
ಅಂಗವನಗಿರತತ್ುದ್ೆ” 

ಪರಸನುವ ಅಂಗಿೇಕರಿಸಲಪಟಿಟತ್ತ 
(ಖಂಡ 2 ರಿಂದ 4ರವರೆಗೆ ಎರಡೂ ಸೇೆರಿದಂತ್ ೆವಿಧೆೇಯಕಕ್ೆೆ ಸೇೆರಿಸಲನಯಿತ್ತ) 

 
ಖಂಡ 1 ಇತ್ನಯದ 
 ಸಭನಪತಿಯವರತ: ಪರಸನುವ ಏರೆ್ಂದರೆ; 
  “ಮೊದಲರೆ್ಯ   ಖಂಡ   ದೇಘಾ   ಶ್ೇಷಿಾಕ್ೆ,   ಪರಸನುವರ್ೆ ಹನಗೂ 
   ಅಧಿನಯಮಗೂೆಳಿಸತವ ಸೂತ್ರ ಸಂಹಿತೆ್ ವಿಧೇೆಯಕದ ಭನಗವನಗಿರತತ್ುದ್ೆ” 

ಪರಸನುವ ಅಂಗಿೇಕರಿಸಲಪಟಿಟತ್ತ 
(ಮೊದಲರೆ್ಯ ಖಂಡ, ದೇಘಾ ಶ್ೇಷಿಾಕೆ್, ಪರಸನುವರೆ್ ಹನಗೂ ಅಧಿನಯಮಗೊಳಿಸತವ ಸೂತ್ರ 

ಸಂಹಿತ್ೆಗಳನತು ವಿಧೆೇಯಕಕ್ೆೆ ಸೆೇರಿಸಲನಯಿತ್ತ) 
 

ಪರಸನುವದ ಅಂಗಿೇಕ್ನರ 
 ಶ್ರೇ ಜೆ.ಸಿ.ಮನಧ್ತಸನಾಮಿ(ಕ್ನನೂನತ ಸಂಸದೇಯ ವಯವಹನರಗಳು ಮತ್ತು ಶನಸನ ರಚರ್ೆ 
ಹನಗೂ ಸಣ್ಣ ನೇರನವರಿ ಸಚಿವರತ, ಮತಖಯಮಂತಿರಗಳ ಪರವನಗಿ):- ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 
ರ್ನನತ ಎಲಿ ಮನನಯ ಸದಸಯರತಗಳಿಗೆ ವಂದರೆ್ಗಳನತು ಅಪಿಾಸತತಿುದ್ೆಾೇರ್.ೆ ಮನನಯ ತಿಪಪೆೇಸನಾಮಿಯವರತ 
ಹೆೇಳಿದಂತ್ ೆಮತಂದ್ ೆಎದತರನಗತವಂತ್ಹ ಕ್ನನೂನತ ಸಮರವನತು ಎದತರಿಸತವುದಕ್ೆೆ ಸಕ್ನಾರ ಸಿದಿವಿದ್.ೆ 
ಬೆೇಸ್ ಟೆೈಂ ಅನತು ಯನವ ರಿೇತಿಯಲಿ ತ್ೆಗೆಯಬ್ಹತದತ ಎನತುವುದನತು ರ್ನವು ಪಿೇಠಿಕ್ೆಯಲಿ 
ಹೆೇಳಿದ್ೆಾೇವೆ, ಕ್ೂೆರೆ್ಯವರವೆಿಗೂ ಆ ಮಕೆಳನತು ರಕ್ಷಣ ೆ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಸಕ್ನಾರ ಸಿದಿವಿದ್.ೆ ನಮಾ 
ಕ್ೆೈಯಲನದ ಎಲಿ ಪರಯತ್ುಗಳನತು ರ್ನವು ಮನಡತತ್ುೆೇವೆ.  
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ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 2022ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿವಿಲ್ ಸೇೆವೆಗಳ (2011ರೆ್ೇ ಸನಲನ 
ಗೆಜೆಟೆಡ್ ಪೂೆರಬೆೇಷನರ್ರ ಆಯ್ಕೆ ಮತ್ತು ರೆ್ೇಮಕ್ನತಿಯ ಸಿಂಧ್ತಗೂೆಳಿಸತವಿಕ್ೆ) ವಿಧೆೇಯಕವನತು 
ಅಂಗಿೇಕರಿಸಬೆೇಕ್ೆಂದತ ಕ್ೂೆೇರತತ್ೆುೇರೆ್. 
 
 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಪರಸನುವ ಏರೆ್ಂದರೆ; 
“ವಿಧನನ ಸಭೆಯಿಂದ ಅಂಗಿೇಕೃತ್ವನದ ರೂಪದಲಿರತವ 2022ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿವಿಲ್ ಸೇೆವೆಗಳ 
(2011ರೆ್ೇ ಸನಲನ ಗೆಜೆಟೆಡ್ ಪೊರಬೆೇಷನರ್ರ ಆಯ್ಕೆ ಮತ್ತು ರೆ್ೇಮಕ್ನತಿಯ ಸಿಂಧ್ತಗೊಳಿಸತವಿಕ್ೆ) 
ವಿಧೆೇಯಕವನತು ಅಂಗಿೇಕರಿಸತವುದತ” 

 
ಪರಸನುವ ಅಂಗಿೇಕರಿಸಲಪಟಿಟತ್ತ ಮತ್ತು ಮಸೂದ್ೆಗೆ ಒಪಿಪಗೆ ನೇಡಲನಯಿತ್ತ 

 
                          (ಮತಂದತ) 
(97)  22.2.2022  12.10 ಪಿಕ್ೆ:ವಿಕ್ೆ 

ಆ) ಕರ್ಾಾಟಕ ಸನಟಂಪತ (ತಿದತಾಪಡಿ) ವಿಧಕೀಯಕ, 2022 

ಪ್ರ್ಾಾಲಕೂೀಚರ್ಾ ಪ್ರಸ್ಾತವ 

ಶ್ರೀ ಆರ್.ಅಶೆ್ೇಕ್(ಕಂದ್ನಯ ಸಚಿವರತ):- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪ್ತಿಯವರಕೀ, ವಿಧಾನ್ಸಭಕಯಿಂದ 
ಅಿಂಗೀಕೃತವನದ ರೂಪ್ದಲಿಲರುವ 2022ರ್ಕೀ ಸ್ಾಲಿನ್ ಕರ್ಾಾಟಕ ಸನಟಂಪತ 
(ತಿದತಾಪಡಿ)ವಿಧೆೇಯಕವನ್ುೆ ಪ್ರ್ಾಾಲಕೂೀಚಿಸಬಕೀಕ್ಕಿಂದು ಕ್ಕೂೀರುತಕತೀರ್ಕ. 

ಪ್ರಸ್ಾತವವನ್ುೆ ಮಿಂಡಿಸಲಾಯತು 

ಶ್ರೀ ಆರ್.ಅಶೆ್ೇಕ್(ಕಂದ್ನಯ ಸಚಿವರತ):- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪ್ತಿಯವರಕೀ, ಕರ್ಾಾಟಕ 
ಸಹಕ್ನರ ಸಂಘಗಳ  ಅಧಿನಯಮ 1959ರ ಅಡಿಯಲಿ ರೆ್ೂಂದ್ನಯಿಸಿದ ಯನವುದ್ೆೇ ಗೃಹ 
ನಮನಾಣ್ ಸಹಕ್ನರ ಸಂಘದಂದ ಹಂಚಿಕ್ಯೆನದಂತ್ಹ, ಗತತಿುಗ ೆ ಕರನರಿನ ಮೆೇಲೆ 
ರೆ್ೂಂದ್ನಯಿಸತ್ಕೆಂಥ, ಗತತಿುಗೆ ಅವಧಿ ಪೂಣ್ಾಗೂೆಂಡತ ನಂತ್ರ ಶತದಿ ಕರಯಪತ್ರ ಮನಡತವನಗ, 
ಮೂಲ ಮನಗಾಸೂಚಿ ಏನದ್ೆ ಅದಕ್ತೆಂತ್, ಅವರತ ಕ್ೊರೆ್ಯದ್ನಗಿ ಮನಡಿಕ್ೂೆಳುೆವಂಥದಾಕ್ೆೆ ಸನಟಂಪತ 
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ಶತಲೆ ಜನಸಿು ಆಗತತಿುದ್ೆ.  ಇದರಿಂದ ಯನರತ ಸಹಕ್ನರ ಸಂಘಗಳ ಮೂಲಕ ನವೇೆಶನಗಳನತು ಖರಿೇದ 
ಮನಡತತಿುದ್ನಾರೂೆೇ ಅವರಿಗೆ ಹೊರೆ ಆಗತತಿುದ್ೆ. ಆ ಹೂೆರಯೆನತು ತ್ಪಿಪಸಬೇೆಕ್ತದ್ೆ.  2001ರಲೂಿ ರ್ನವು 
ಇದ್ೆೇ ರಿೇತಿಯ ಅವಕ್ನಶ ಕಲಪಸಿದ್ೆಾವು.   ಮತ್ೆು ಆ ಅವಕ್ನಶವನತು ಕಲಪಸತತಿುದ್ೆಾೇವೆ.   

ಅದ್ೆೇರಿೇತಿ ಕರ್ಾಾಟಕ ಮತದ್ನರಂಕ ಕ್ನಯಿದ್ೆಯಲಿ ಏನತ “ಸನಟಂಪತ”್ ಎಂದತೆ್ೂುೇ ಅದನತು 
ರ್ನವು “ಇ-ಸನಟಂಪ್”್ಎಂದತ ಮನಡತತಿುದ್ೆಾೇವ.ೆ್್“ಇ-ಸನಟಂಪ್”ನತು ಕ್ನನೂನನ ಅಡಿಯಲಿ ತ್ರತವುದಕ್ೆೆ 
ಅವಕ್ನಶ ಮನಡಿಕ್ೊಡತತಿುದ್ೆಾೇವೆ.  ಜವಳಿ ಉದಯಮಕ್ೆೆ ಪೊರೇತ್ನಿಹ ಕ್ೂೆಡಬೇೆಕತ, ಅಲಿ ಉದ್ೂೆಯೇಗ ಸೃಷಿಟ 
ಆಗಬೇೆಕತ ಎನತುವ ದೃಷಿಟಯಿಂದ, ಭೊೇಗಯ, ಮನರನಟ ಹನಗೂ ಕರಯ ಪತ್ರ ಕ್ೂೆಡತವಿಕ್ೆಯಲಿ, 
ಅಡಮನನ ಇಡತವಂಥದತಾ ಇದ್ನಾಗ ಅವರಿಗೆ ಸನಲ ಪತ್ರ ನೇಡತವಂಥದಾಕ್ೆೆ ವಿರ್ನಯಿತಿಯನತು 
ಕ್ೊಡತತಿುದ್ೆಾೇವೆ.   

ಒಟಿಟನಲಿ ಈ ವಿಧೆೇಯಕ ಜನರಿಗ ೆಸಹನಯವನಗಲ ಎನತುವ ದೃಷಿಟಯಿಂದ ಮನಡಿದತಾ ಇದನತು 
ಅನತಮೊೇದಸಬೆೇಕ್ೆಂದತ ಕ್ೇೆಳಿಕ್ೂೆಳುೆತ್ೆುೇರ್ೆ. 

ಸಭಾಪ್ತಿಯವರು:- ಪ್ರಸ್ಾತವ ಏರ್ಕಿಂದರಕ,  

“ವಿಧಾನ್ಸಭಕಯಿಂದ ಅಿಂಗೀಕೃತವನದ ರೂಪ್ದಲಿಲರುವ 2022ರ್ಕೀ ಸ್ಾಲಿನ್ ಕರ್ಾಾಟಕ 
ಸನಟಂಪತ (ತಿದತಾಪಡಿ)ವಿಧೇೆಯಕವನ್ುೆ ಪ್ರ್ಾಾಲಕೂೀಚಿಸತವುದತ” 

ಪ್ರಸ್ಾತವ ಅಿಂಗೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು 

ವಿಧಕೀಯಕವನ್ುೆ ಖಿಂಡಖಿಂಡವಾಗ ಪ್ರ್ಾಾಲಕೂೀಚಿಸುವುದು 

ಖಿಂಡ 2 ರಿಿಂದ 4 ರವರಕಗಕ 

ಸಭಾಪ್ತಿಯವರು:- ಪ್ರಸ್ಾತವ ಏರ್ಕಿಂದರಕ,  

“ಖಿಂಡ 2 ರಿಂದ 4 ರವರೆಗ ೆಈ ವಿಧಕೀಯಕದ ಅಿಂಗವಾಗರುತತದಕ” 

ಪ್ರಸ್ಾತವ ಅಿಂಗೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು 

(ಖಿಂಡ 2 ರಿಂದ 4 ರವರೆಗ ೆವಿಧಕೀಯಕಕ್ಕೆ ಸ್ಕೀರಿಸಲಾಯತು) 
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ಖಿಂಡ 1 ಇತಾಯದಿ 

ಸಭಾಪ್ತಿಯವರು:- ಪ್ರಸ್ಾತವ ಏರ್ಕಿಂದರಕ,  

“ಮೊದಲ್ರ್ಕಯ ಖಿಂಡ, ದಿೀರ್ಾ ಶ್ೀರ್ಷಾಕ್ಕ, ಪ್ರಸ್ಾತವರ್ಕ ಹಾಗೂ ಅಧಿನಯಮಗಕೂಳಿಸುವ ಸೂತರ 
ಸಿಂಹಿತಕ ವಿಧಕೀಯಕದ ಭಾಗವಾಗರುತತದಕ.” 

ಪ್ರಸ್ಾತವ ಅಿಂಗೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು 

(ಮೊದಲ್ರ್ಕಯ ಖಿಂಡ, ದಿೀರ್ಾ ಶ್ೀರ್ಷಾಕ್ಕ, ಪ್ರಸ್ಾತವರ್ಕ ಹಾಗೂ ಅಧಿನಯಮಗಕೂಳಿಸುವ ಸೂತರ 
ಸಿಂಹಿತಕಗಳನ್ುೆ ವಿಧಕೀಯಕಕ್ಕೆ ಸ್ಕೀರಿಸಲಾಯತು) 

ಪ್ರಸ್ಾತವದ ಅಿಂಗೀಕ್ಾರ 

ಶ್ರೀ ಆರ್.ಅಶೆ್ೇಕ್(ಕಂದ್ನಯ ಸಚಿವರತ):-  ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪ್ತಿಯವರಕೀ, 
ವಿಧಾನ್ಸಭಕಯಿಂದ ಅಿಂಗೀಕೃತವಾದ ರೂಪ್ದಲಿಲರುವ 202೨ರ ಕರ್ಾಾಟಕ ಸನಟಂಪತ(ತಿದತಾಪಡಿ) 
ವಿಧೆೇಯಕವನತು  ಅಿಂಗೀಕರಿಸಬಕೀಕ್ಕಿಂದು ಕ್ಕೂೀರುತಕತೀರ್ಕ.  

ಸಭಾಪ್ತಿಯವರು:- ಪ್ರಸ್ಾತವ ಏರ್ಕಿಂದರಕ,  

“ವಿಧಾನ್ಸಭಕಯಿಂದ ಅಿಂಗೀಕೃತವಾದ ರೂಪ್ದಲಿಲರುವ 2022ರ ಕರ್ಾಾಟಕ 
ಸನಟಂಪತ(ತಿದತಾಪಡಿ) ವಿಧೆೇಯಕವನತು ತಿದತಾಪಡಿ ಮನಡಿರತವಂತೆ್ ಅಿಂಗೀಕರಿಸುವುದು.” 

ಪ್ರಸ್ಾತವ ಅಿಂಗೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು ಮತುತ ಮಸೂದಕಗಕ ಒಪ್ಪಪಗಕ ನೀಡಲಾಯತು 
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ಇ) ಕರ್ಾಾಟಕ ಸನಟಂಪತ (ಎರಡರೆ್ೇ ತಿದತಾಪಡಿ) ವಿಧಕೀಯಕ, 2022 

ಪ್ರ್ಾಾಲಕೂೀಚರ್ಾ ಪ್ರಸ್ಾತವ 

ಶ್ರೀ ಆರ್.ಅಶೆ್ೇಕ್(ಕಂದ್ನಯ ಸಚಿವರತ):- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪ್ತಿಯವರಕೀ, ವಿಧಾನ್ಸಭಕಯಿಂದ 
ಅಿಂಗೀಕೃತವನದ ರೂಪ್ದಲಿಲರುವ 2022ರ್ಕೀ ಸ್ಾಲಿನ್ ಕರ್ಾಾಟಕ ಸನಟಂಪತ (ಎರಡರೆ್ೇ 
ತಿದತಾಪಡಿ)ವಿಧೆೇಯಕವನ್ುೆ ಪ್ರ್ಾಾಲಕೂೀಚಿಸಬಕೀಕ್ಕಿಂದು ಕ್ಕೂೀರುತಕತೀರ್ಕ. 

ಪ್ರಸ್ಾತವವನ್ುೆ ಮಿಂಡಿಸಲಾಯತು 

ಶ್ರೀ ಆರ್.ಅಶೆ್ೇಕ್(ಕಂದ್ನಯ ಸಚಿವರತ):- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪ್ತಿಯವರಕೀ, ಪರಸತುತ್ 
ಕಂಪನಗಳು ಹೂೆಂದರತವ ಸಿಥರನಸಿುಗಳ ಮನರತಕಟೆಟ ಮೌಲಯದಲಿ ರ್ನವು ಶೇೆಕಡ ೩ ರಷತಟ ಮತದ್ನರಂಕ 
ಶತಲೆವನತು ವಿಧಿಸತತಿುದ್ೆಾವು.  ಆ ಶೆೇರತಗಳ ಮೌಲಯ ಹೆಚನಚದ್ನಗ, ವಗನಾವಣೆ ಮನಡತವಂತ್ಹ 
ಕಂಪನಗಳಿಗೆ ಅಸಂಬ್ದಿ ಮತದ್ನರಂಕ ಶತಲೆ ಪನವತಿಸಬೆೇಕ್ನಗಿದೆ್.  ಪಕೆದ ರನಜಯಗಳನದ ಮಹನರನಷರ 
ಮತ್ತು ಗತಜರನತ್ಗಳಲಿ ಸನಟಂಪ್ ಶತಲೆವನತು ರೂ. ೨೫ ಕ್ೊೇಟಿ ಮನತ್ರ ನಗದ ಮನಡಿರತವುದರಿಂದ, 
ನಮಾ ರನಜಯದಲಿರತವ ಕಂಪನಗಳು ಬೆೇರ ೆರನಜಯಗಳಿಗ ೆಹೊೇಗತವ ಅವಕ್ನಶ ಆಗತತಿುದ್ೆ.  ಹನಗನಗಿ 
ನಮಾಲೂಿ ಕೂಡ ಗರಿಷಠ ಮಿತಿಯನತು ರೂ.೨೫ ಕ್ೂೆೇಟಿಗೆ ಲಮಿಟ್ ಮನಡಿದರ ೆ ನಮಾ ರನಜಯದಲಿ 
ಬ್ಂಡವನಳ ಹೆಚತಚ ಹರಿದತ ಬ್ರತತ್ುದ್;ೆ ಇದರಿಂದ ಉದ್ೊಯೇಗ ಸೃಷಿಟಗೆ ಅವಕ್ನಶವನಗತತ್ುದ್ೆ. ಆದಾರಿಂದ 
ಈ ಹಿಂದ್ ೆಏನತ ಮೊತ್ುದ ಲಮಿಟ್ ಇತ್ೂೆುೇ ಆ ಮೊತ್ುವನತು ಕಡಿಮೆ ಮನಡತತಿುದ್ೆಾೇವೆ.   

ಸಭಾಪ್ತಿಯವರು:- ಪ್ರಸ್ಾತವ ಏರ್ಕಿಂದರಕ,  

“ವಿಧಾನ್ಸಭಕಯಿಂದ ಅಿಂಗೀಕೃತವನದ ರೂಪ್ದಲಿಲರುವ 2022ರ್ಕೀ ಸ್ಾಲಿನ್ ಕರ್ಾಾಟಕ 
ಸನಟಂಪತ (ಎರಡರೆ್ೇ ತಿದತಾಪಡಿ)ವಿಧೆೇಯಕವನ್ುೆ ಪ್ರ್ಾಾಲಕೂೀಚಿಸತವುದತ” 

ಪ್ರಸ್ಾತವ ಅಿಂಗೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು 
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ವಿಧಕೀಯಕವನ್ುೆ ಖಿಂಡಖಿಂಡವಾಗ ಪ್ರ್ಾಾಲಕೂೀಚಿಸುವುದು 

ಖಿಂಡ 2 

ಸಭಾಪ್ತಿಯವರು:- ಪ್ರಸ್ಾತವ ಏರ್ಕಿಂದರಕ,  
“ಖಿಂಡ 2 ಈ ವಿಧಕೀಯಕದ ಅಿಂಗವಾಗರುತತದಕ” 

ಪ್ರಸ್ಾತವ ಅಿಂಗೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು 

(ಖಿಂಡ 2 ನ್ುೆ ವಿಧಕೀಯಕಕ್ಕೆ ಸ್ಕೀರಿಸಲಾಯತು) 

ಖಿಂಡ 1 ಇತಾಯದಿ 

ಸಭಾಪ್ತಿಯವರು:- ಪ್ರಸ್ಾತವ ಏರ್ಕಿಂದರಕ,  

“ಮೊದಲ್ರ್ಕಯ ಖಿಂಡ, ದಿೀರ್ಾ ಶ್ೀರ್ಷಾಕ್ಕ, ಪ್ರಸ್ಾತವರ್ಕ ಹಾಗೂ ಅಧಿನಯಮಗಕೂಳಿಸುವ ಸೂತರ 
ಸಿಂಹಿತಕ ವಿಧಕೀಯಕದ ಭಾಗವಾಗರುತತದಕ.” 

ಪ್ರಸ್ಾತವ ಅಿಂಗೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು 

(ಮೊದಲ್ರ್ಕಯ ಖಿಂಡ, ದಿೀರ್ಾ ಶ್ೀರ್ಷಾಕ್ಕ, ಪ್ರಸ್ಾತವರ್ಕ ಹಾಗೂ ಅಧಿನಯಮಗಕೂಳಿಸುವ ಸೂತರ 
ಸಿಂಹಿತಕಗಳನ್ುೆ ವಿಧಕೀಯಕಕ್ಕೆ ಸ್ಕೀರಿಸಲಾಯತು) 

ಪ್ರಸ್ಾತವದ ಅಿಂಗೀಕ್ಾರ 

ಶ್ರೀ ಆರ್.ಅಶೆ್ೇಕ್(ಕಂದ್ನಯ ಸಚಿವರತ):- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪ್ತಿಯವರಕೀ, ವಿಧಾನ್ಸಭಕಯಿಂದ 
ಅಿಂಗೀಕೃತವಾದ ರೂಪ್ದಲಿಲರುವ 202೨ರ ಕರ್ಾಾಟಕ ಸನಟಂಪತ(ಎರಡರೆ್ೇ ತಿದತಾಪಡಿ) 
ವಿಧೆೇಯಕವನತು  ಅಿಂಗೀಕರಿಸಬಕೀಕ್ಕಿಂದು ಕ್ಕೂೀರುತಕತೀರ್ಕ.  

ಸಭಾಪ್ತಿಯವರು:- ಪ್ರಸ್ಾತವ ಏರ್ಕಿಂದರಕ,  

“ವಿಧಾನ್ಸಭಕಯಿಂದ ಅಿಂಗೀಕೃತವಾದ ರೂಪ್ದಲಿಲರುವ 202೨ರ ಕರ್ಾಾಟಕ ಸನಟಂಪತ 
(ಎರಡರೆ್ೇ ತಿದತಾಪಡಿ) ವಿಧೇೆಯಕವನತು ತಿದತಾಪಡಿ ಮನಡಿರತವಂತ್ೆ ಅಿಂಗೀಕರಿಸುವುದು.” 

ಪ್ರಸ್ಾತವ ಅಿಂಗೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು ಮತುತ ಮಸೂದಕಗಕ ಒಪ್ಪಪಗಕ ನೀಡಲಾಯತು     
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ಈ) ಕ್ತರಮಿನಲ್ ಕ್ನನೂನತ ತಿದತಾಪಡಿ ಅಧನಯದ್ೆೇಶ, ೧೯೪೪ (ಕರ್ನಾಟಕ ತಿದತಾಪಡಿ) ವಿಧೆೇಯಕ,  
    ೨೦೨೨ 

ಪಯನಾಲೊೇಚರ್ನ ಪರಸನುವ 

 ಶ್ರೇ ಜೆ.ಸಿ.ಮನಧ್ತಸನಾಮಿ(ಸಣ್ಣ ನೇರನವರಿ, ಕ್ನನೂನತ, ಸಂಸದೇಯ ವಯವಹನರಗಳ 
ಸಚಿವರತ)(ಗೃಹ ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ವಿಧನನ ಸಭೆಯಿಂದ ಅಂಗಿೇಕೃತ್ 
ರೂಪದಲಿರತವ ೨೦೨೨ರ್ೇೆ ಸನಲನ “ಕ್ತರಮಿನಲ್ ಕ್ನನೂನತ ತಿದತಾಪಡಿ ಅಧನಯದೆ್ೇಶ, ೧೯೪೪ 
(ಕರ್ನಾಟಕ ತಿದತಾಪಡಿ) ವಿಧೆೇಯಕ” ವನತು ಪಯನಾಲೊೇಚಿಸಬೇೆಕ್ೆಂದತ ಕ್ೊೇರತತ್ೆುೇರೆ್. 

ಪರಸನುವವನತು ಮಂಡಿಸಲನಯಿತ್ತ  

ಶ್ರೇ ಜೆ.ಸಿ.ಮನಧ್ತಸನಾಮಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ನಮಗೆ economic offenders, 
money laundering case  ನಲಿ  ‘District Judge’್ಎನತುವ ಒಂದತ ಪದ ಮನತ್ರ ಇತ್ತು.  
ನಮಾ ವನಯಪಿು District Judge  ಗೆ trial  ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಮತ್ೂೆುಂದಕ್ೆೆ, ಮೊಗದ್ೊಂದಕ್ೆೆ ಲಮಿಟ್ 
ಆಗಿ ಇತ್ತು.  ಆ ‘District Judge’್ ಜೊತ್ೆಗೆ ‘Principal District Judge’್ಎನತುವ ಒಂದತ 
ಪದವನತು ಸೇೆರಿಸತತಿುದ್ೆಾೇವೆ. ಜೊತ್ೆಗೆ jurisdictional Judges ಗೂ ಕೂಡ ಅಧಿಕ್ನರ 
ಕ್ೊಡತತಿುದ್ೆಾೇವೆ. ಅಲಿ ಯನರತ ಆ ವನಯಪಿುಯಲಿ designated Judges ಇರತತ್ನುರೆ ಅವರತ ಕೂಡ 
trial  ಮನಡಬ್ಹತದತ, ಕರಮ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳೆಬ್ಹತದತ ಎಂದತ ಅವರಿಗೆ ವನಯಪಿು ವಿಸನುರ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ 
ತಿದತಾಪಡಿಯನತು ತ್ಂದದ್ಾೆೇವೆ.  ಎರಡರೆ್ಯದತ, in respect of attachment, economic 
offenders ವಿಚನರದಲಿ ಕ್ೆೇವಲ ನಮಾ ಅಥನರಿಟಿಗ ೆಮನತ್ರ ಅಧಿಕ್ನರ ಇತ್ತು. ಈಗ ಅದನತು ರ್ನವು 
ನಮಾ ವನಯಪಿುಗೆ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡತ ಕ್ತರಮಿನಲ್ ಕ್ನನೂನತ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡತ attachment ಮನಡತವ 
ಅಧಿಕ್ನರ ಕೂಡ್ ಬ್ಳಸಿಕ್ೊಳುೆತಿುದ್ೆಾೇವೆ.  Attachment ಆದಮೆೇಲೆ recovery proceedings  
ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ distribute  ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ನಮಗ ೆಸಹನಯವನಗತತ್ುದ್ೆ.  ಇದತ ಬ್ರಿೇ ಅಥನರಿಟಿಗೆ 
ಮತ್ೆು ಯನರಿಗೊೇ ಹೂೆೇಗಿ ಕ್ೊೇಟ್ಾಗಳ ವನಯಪಿು, ಸಕ್ನಾರದ ವನಯಪಿುಯಿಂದ ಆಚೆ ಇದತಾದರಿಂದ  ಈ 
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ತಿದತಾಪಡಿಯನತು ತ್ಂದತ  economic offenders ಅನತು ಕಡಿಮೆ ಮನಡಬೇೆಕತ, ಅವರನತು 
punish  ಮನಡಬೇೆಕತ ಎನತುವುದಕ್ೆೆ ಈ ವಿಧೆೇಯಕವನತು ತ್ಂದದ್ಾೆೇವೆ. ಈ ವಿಧೆೇಯಕವನತು 
ಪಯನಾಲೊೇಚಿಸಬೇೆಕ್ೆಂದತ ಕ್ೆೇಳಿಕ್ೂೆಳುೆತಿುದ್ೆಾೇರ್ೆ. Enforcement Directorate  ಗೆ ಏನತ 
ಪವರ್ ಇತ್ತು ಆ Enforcement Directorate  power  ಅನತು ರ್ನವು ಇವತ್ತು ಕ್ೆಳಗೆ 
ಇಳಿಸಿಕ್ೂೆಂಡತ ಬ್ಂದತ ಹಂತ್ ಹಂತ್ವನಗಿ ಅದಕ್ೆೆ ಅಧಿಕ್ನರಗಳನತು ಕ್ೊಡತತಿುದ್ೆಾೇವ.ೆ  

ಶ್ರೇ ಕೆ್.ಎ.ತಿಪಪೆೇಸನಾಮಿ(ರ್ನಮನದ್ೆೇಾಶನ ಹೊಂದದವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 
ರ್ನನತ ೨-೩ ಸಪಷಿಟೇಕರಣ್ವನತು ಮನನಯ ಸಚಿವರಿಗೆ ಕ್ೆೇಳಬ್ಯಸತತಿುದ್ೆಾೇರೆ್. ಅಧನಯದೆ್ೇಶ, ೧೯೪೪ ಇದ್ೆ 
ಅದತ ಕ್ೆೇಂದರ ಸಕ್ನಾರ ಅಥವನ ರನಜಯ ಸಕ್ನಾರ ತ್ಂದರತವ ಅಧನಯದ್ೆೇಶವೆೇ?  ಈ ಅಧನಯದ್ೆೇಶ 
ಇದತವರೆಗ ೆಕ್ನಯ್ಕಾಯನಗಿ ಪರಿವತ್ಾರೆ್ ಆಗಿಲಿವೆೇ?  ಎರಡರೆ್ಯದ್ನಗಿ, ಅಧಿಸೂಚರೆ್ಯ ಪನಯರನ ೪ 
ರಲಿ “ಯತರ್ೈೆಟಡೆ್ ಕ್ತಂಗ್ಡಮ್ನ ಘನತ್ೆವತೆ್ು ಸಕ್ನಾರ ಅಥವನ ಘನತ್ೆವತೆ್ು ಅಧಿಪತ್ಯ”್ ಎಂದತ 
ಹೆೇಳಿದ್ನಾರೆ. ಏರ್ನದರತ Common Wealth countries ನಲಿ ಇರತ್ಕೆಂಥಗೊೇಸೆರವನಗಿ ಇದನತು 
ರ್ನವು ಉಳಿಸಿಕ್ೂೆಂಡಿದ್ಾೆೇವಯೆ್ಕೇ?  ಇದನತು ರ್ನವು ಏಕ್ೆ ಇದತವರಗೊ ತ್ೆಗೆದತಹನಕ್ತಲಿ? ರ್ನವು ‘Her 
Majesty’,್ ‘His Majesty’್ ಯಲಿ ಇದ್ೆಾೇವಯೆಲಿವೆೇ? ಇದಕ್ೆೆೇರ್ನದರೂ ಕ್ೇೆಂದರ ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ 
ತಿದತಾಪಡಿ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ನಾರಯೆ್ಕೇ? ಎರಡರೆ್ಯದ್ನಗಿ, Enforcement Directorate  
ಎಷತಟ ಕ್ೇೆಸ್ಗಳನತು ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಂಡಿದ್ನಾರ,ೆ ಇನತು ಎಷತಟ ಕ್ೆೇಸ್ಗಳನತು ರನಜಯ ಸಕ್ನಾರದ ಮಟಟದಲಿ 
ಅದನತು ನವಾಹಣೆ ಮನಡತತಿುದ್ನಾರೆ ಎಂಬ್ ಮನಹಿತಿಯನತು ಕ್ೊಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ ತ್ಮಾ ಮೂಲಕ ರ್ನನತ 
ಮನನಯ ಸಚಿವರಿಗೆ ಕ್ೆೇಳಿಕ್ೂೆಳುೆತಿುದ್ಾೆೇರೆ್. 

ಶ್ರೇ ಜೆ.ಸಿ.ಮನಧ್ತಸನಾಮಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, Enforcement Directorate   
ಮತಂದ್ ೆ ಎಷತಟ ಕ್ೆೇಸ್ ಇವ ೆ ಎನತುವ ಮನಹಿತಿ ಸದಯಕ್ೆೆ ನನು ಹತಿುರ ಇಲಿ. ಮನನಯ ಸದಸಯರಿಗೆ 
ಬೆೇಕ್ೆಂದರೆ ಗೃಹ ಇಲನಖಯೆವರತ ಆಮೆೇಲೆ ಕಳುಹಿಸತತ್ನುರೆ.್್ ‘Her Majesty’,್ ‘His Majesty’್
ಎಂದತ ಏನತ Government Orders ಆಗತತಿುತ್ತು ಅದತ ಮನಮೂಲಯನಗಿ ಬ್ಂದತಬಿಟಿಟದ್ೆ.  
ಅದ್ೆೇನತ ಪರಸತುತ್ ಅಲಿ.  ರ್ನವು ಈಗ attachment, recovery, Enforcement 
Directorate and Authorities ಮನಡತತಿುರತವುದನತು ನಮಾ ರನಜಯದಂದ 
ರ್ನಯಯನಲಯಗಳಿಂದ ಮನಡಿಸಬ್ಹತದತ, particularly, attachment ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ನಮಗ ೆ
ಅಧಿಕ್ನರ ಇರಲಲಿ. Trial  ಮನಡಿದರತ attachment  ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಆಗತತಿುರಲಲಿ.  ಆ 
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ಅಧಿಕ್ನರ ಕ್ೂೆಡಬೇೆಕತ.  Original law  ನಲಿ ‘ಜಿಲನಿ ರ್ನಯಯನಧಿೇಶರತ’್ಎಂದತ ಇತ್ತು. ಆನಂತ್ರ 
designation  ಅನತು ಬ್ದಲನವಣೆ ಮನಡಿದ್ೆಾೇವೆ.್ ್ ‘Principal District Judge’್ ಎಂದತ 
ಮನಡಿದ್ೆಾೇವ.ೆ  ಕ್ೆಲವು ಕಡ ೆ additional Sessions Court ಗಳನಗಿವ.ೆ  ಆ 
ರ್ನಯಯನಧಿೇಶರತಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು designated Judge ಅನತು ರ್ನವು ಈ ಉದ್ೆಾೇಶಕ್ೆೆ ಮನಡಿದರೆ  
ಅವರತ ಕೂಡ ಇದರ ವನಯಪಿುಗೆ ಬ್ರಲ, jurisdiction  ಇರಲ ಎನತುವ ಉದ್ೆಾೇಶಕ್ೆೆ ಈ 
ವಿಧೆೇಯಕವನತು ತ್ಂದದ್ಾೆೇವೆ. By this, ಆ  offences ಅನತು  ಕಡಿಮೆ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ, 
offenders ಅನತು  ರ್ನವು ಹತ್ೂೆೇಟಿಗ ೆ ತ್ರತವುದಕ್ೆೆ ಕ್ನನೂನನಲಿ ನಮಗ ೆ ಶಕ್ತು ಬ್ರತತ್ುದ್.ೆ No 
doubt ಇದತ Central Act ಇತ್ತು, but we are empowered to enact the  law. 
So, we are  bringing amendment to the law.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಪರಸನುವ ಏರೆ್ಂದರೆ; 

“ವಿಧನನ ಸಭೆಯಿಂದ ಅಂಗಿೇಕೃತ್ ರೂಪದಲಿರತವ ೨೦೨೨ರ ಕ್ತರಮಿನಲ್ ಕ್ನನೂನತ ತಿದತಾಪಡಿ 
ಅಧನಯದ್ೆೇಶ, ೧೯೪೪ (ಕರ್ನಾಟಕ ತಿದತಾಪಡಿ) ವಿಧೆೇಯಕವನತು ಪಯನಾಲೊೇಚಿಸತವುದತ” 

ಪರಸನುವ ಅಂಗಿೇಕರಿಸಲಪಟಿಟತ್ತ 

ಖಂಡ ಖಂಡವನಗಿ ವಿಧೆೇಯಕವನತು ಪಯನಾಲೊೇಚಿಸತವುದತ  

ಖಂಡ ೨ ರಿಂದ ೫ ರವರೆಗೆ 

 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- “ಖಂಡ ೨ ರಿಂದ ೫ ರವರೆಗ ೆಎರಡೂ ಸೇೆರಿದಂತ್ ೆಈ ವಿಧೇೆಯಕದ 
ಅಂಗವನಗಿರತತ್ುದ್ೆ” 

           ಪರಸನುವ ಅಂಗಿೇಕರಿಸಲಪಟಿಟತ್ತ 

 (ಖಂಡ ೨ ರಿಂದ ೫ ರವರೆಗ ೆಎರಡೂ ಸೇೆರಿದಂತ್ ೆವಿಧೆೇಯಕಕ್ೆೆ ಸೇೆರಿಸಲನಯಿತ್ತ) 
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ಖಂಡ ೧ ಇತ್ನಯದ 

 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಪರಸನುವ ಏರೆ್ಂದರೆ; 

 “ಮೊದಲರೆ್ಯ ಖಂಡ, ದೇಘಾ ಶ್ೇಷಿಾಕ್ೆ, ಪರಸನುವರೆ್ ಹನಗೂ ಅಧಿನಯಮಗೂೆಳಿಸತವ ಸೂತ್ರ 
ಸಂಹಿತೆ್ ವಿಧೆೇಯಕದ ಭನಗವನಗಿರತತ್ುದ್ೆ” 

    ಪರಸನುವ ಅಂಗಿೇಕರಿಸಲಪಟಿಟತ್ತ 

 (ಮೊದಲರೆ್ಯ ಖಂಡ, ದೇಘಾ ಶ್ೇಷಿಾಕ್ೆ, ಪರಸನುವರೆ್ ಹನಗೂ ಅಧಿನಯಮಗೂೆಳಿಸತವ ಸೂತ್ರ 
ಸಂಹಿತೆ್ಗಳನತು ವಿಧೆೇಯಕಕ್ೆೆ ಸೇೆರಿಸಲನಯಿತ್ತ) 

    ಪರಸನುವದ ಅಂಗಿೇಕ್ನರ 

ಶ್ರೇ ಜೆ.ಸಿ.ಮನಧ್ತಸನಾಮಿ(ಸಣ್ಣ ನೇರನವರಿ, ಕ್ನನೂನತ, ಸಂಸದೇಯ ವಯವಹನರಗಳ 
ಸಚಿವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ವಿಧನನ ಸಭೆಯಿಂದ ಅಂಗಿೇಕೃತ್ ರೂಪದಲಿರತವ 
೨೦೨೨ರ್ೇೆ ಸನಲನ “ಕ್ತರಮಿನಲ್ ಕ್ನನೂನತ ತಿದತಾಪಡಿ ಅಧನಯದ್ೆೇಶ, ೧೯೪೪ (ಕರ್ನಾಟಕ ತಿದತಾಪಡಿ) 
ವಿಧೆೇಯಕ”್ವನತು ಅಂಗಿೇಕರಿಸಬೆೇಕ್ೆಂದತ ಕ್ೂೆೇರತತ್ುೆೇರೆ್. 

 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಪರಸನುವ ಏರೆ್ಂದರೆ; 

“ವಿಧನನ ಸಭೆಯಿಂದ ಅಂಗಿೇಕೃತ್ ರೂಪದಲಿರತವ ೨೦೨೨ರ ಕ್ತರಮಿನಲ್ ಕ್ನನೂನತ ತಿದತಾಪಡಿ 
ಅಧನಯದ್ೆೇಶ, ೧೯೪೪ (ಕರ್ನಾಟಕ ತಿದತಾಪಡಿ) ವಿಧೇೆಯಕವನತು ತಿದತಾಪಡಿ ಮನಡಿರತವಂತ್ ೆ

ಅಂಗಿೇಕರಿಸತವುದತ” 

ಪರಸನುವ ಅಂಗಿೇಕರಿಸಲಪಟಿಟತ್ತ ಮತ್ತು ಮಸೂದ್ೆಗೆ ಒಪಿಪಗೆ ನೇಡಲನಯಿತ್ತ 
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07. ಪರಕಟಣ ೆ

 ಸಭನಪತಿಯವರತ:-  ಮನನಯ ಸಭನಧ್ಯಕ್ಷರವರಿಂದ ಈ ಮತಂದನ ಸಂದ್ೆೇಶ ಬ್ಂದರತತ್ುದೆ್: 

 ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನ ಸಭೆಯ ಕ್ನಯಾವಿಧನನ ಹನಗೂ ನಡವಳಿಕ್ೆಯ ನಯಮಗಳ ೧೦೪ರೆ್ೇ 
ನಯಮದ ಮೆೇರಗೆ ೆ ವಿಧನನ ಸಭೆಯತ ದರ್ನಂಕ:೨೨.೦೨.೨೦೨೨ ರಂದತ ಈ ಕ್ಳೆಕಂಡ 
ವಿಧೆೇಯಕಗಳನತು ಅಂಗಿೇಕರಿಸಿರತತ್ುದ್ೆಂದತ ಹನಗೂ ಸದರಿ ವಿಧೆೇಯಕಗಳಿಗ ೆ ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುನ 
ಸಹಮತಿ ನೇಡಬೆೇಕ್ೆಂದತ ಕ್ೊೇರಿರತತ್ನುರೆ. 

 ೧. ಕರ್ನಾಟಕ ಮಂತಿರಗಳ ಸಂಬ್ಳಗಳು ಮತ್ತು ಭತ್ೆಯಗಳ (ತಿದತಾಪಡಿ) ವಿಧೆೇಯಕ, ೨೦೨೨. 

 ೨. ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನಮಂಡಲದವರ ಸಂಬ್ಳಗಳು, ನವೃತಿು ವೆೇತ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಭತ್ೆಯಗಳ 
(ತಿದತಾಪಡಿ) ವಿಧೆೇಯಕ, ೨೦೨೨. 

 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಈಗ ಸದನವನತು ೨.೦೦ ಗಂಟೆಯವರಗೆ ೆಮತಂದೂಡಲನಗಿದ್ೆ. 

(ಸದನವು ಮಧನಯಹು ೧೨ ಗಂಟೆ ೨೭ ನಮಿಷಕ್ೆೆ ಮತಂದೂಡಿ ಮತೆ್ು ೨.೦೦ ಗಂಟೆಗ ೆಸೇೆರಲತ 
ನಶಚಯಿಸಿತ್ತ) 

(099) 22-02-2022, 2.20  ಕ್ೆಜಿ.ಜಿಆರ್        

(ಭೊೇಜನ ವಿರನಮದ ನಂತ್ರ  ಸದನವು  ಪತನಃ  ಮಧನಯಹು 2 ಗಂಟೆ 20 ನಮಿಷಗಳಿಗೆ  
ಸಮನವೆೇಶಗೂೆಂಡಿತ್ತ)  

(ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರತ ಸಭನ ಪಿೇಠವನತು ಅಲಂಕರಿಸಿದರತ) 

(ಈ ಹಂತ್ದಲಿ  ವಿರೂೆೇಧ್ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರನತು ಹೊರತ್ತಪಡಿಸಿ ಕ್ನಂಗೆರಸ್   ಪಕ್ಷದ 
ಸದಸಯರತ ಬನವಿಗೆ ಬ್ಂದತ ಧ್ರಣಿಯಲಿ ನರತ್ರನಗಿ ಸಚಿವರನದ ಕ್ೆ.ಎಸ್.ಈಶಾರಪಪನವರ ವಿರತದಾ 

ಧಿಕ್ನೆರ ಕೂಗತತಿುದಾರತ)   

ಶ್ರೇ ಕೆ್.ಟಿ.ಶ್ರೇಕಂಠೆೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನವು  ನಲತವಳಿ ಸೂಚರೆ್ಯನತು 
ಕ್ೊಟಿಟದ್ಾೆೇವೆ. ತ್ನವು ದಯಮನಡಿ  ನಲತವಳಿ ಸೂಚರೆ್ ಮಂಡರೆ್ಗ ೆ ಅವಕ್ನಶ ಮನಡಿಕ್ೂೆಡಬೇೆಕತ. 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಸದಸಯರೆೇ, ಆಯಿತ್ತ ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂೆಳಿೆ. 
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08. ಕ್ನಯಾದಶ್ಾಯವರ ವರದ 

ಕ್ನಯಾದಶ್ಾ, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನ ಪರಿಷತ್ತು:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 
ವಿಧನನಸಭೆಯಿಂದ ಅಂಗಿೇಕೃತ್ ರೂಪದಲಿರತವ  ಈ ಕ್ೆಳಕಂಡ ವಿಧೆೇಯಕಗಳನತು ಸಭೆಯ ಮತಂದ್ೆ 
ಇಡತತಿುದ್ೆಾೇರ್.ೆ  

1)ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನ ಮಂಡಲದವರ ಸಂಬ್ಳಗಳು, ನವೃತಿು ವೆೇತ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಭತ್ೆಯಗಳ ತಿದತಾಪಡಿ 
ವಿಧೆೇಯಕ 2022. 

2)ಕರ್ನಾಟಕ  ಮಂತಿರಗಳ ಸಂಬ್ಳಗಳು ಮತ್ತು ಭತ್ೆಯಗಳ ತಿದತಾಪಡಿ ವಿಧೆೇಯಕ 2022. 

 

09. ಶನಸನ ರಚರೆ್  

ವಿಧೆೇಯಕಗಳ  ಪಯನಾಲೊೇಚರೆ್  ಹನಗೂ  ಅಂಗಿೇಕ್ನರ  

ಉ) ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನ ಮಂಡಲದವರ ಸಂಬ್ಳಗಳು, ನವೃತಿು ವೆೇತ್ನಗಳು ಮತ್ತು 
ಭತ್ೆಯಗಳ (ತಿದತಾಪಡಿ) ವಿಧೆೇಯಕ 2022  

ಪಯನಾಲೊೇಚನ ಪರಸನುವ  

         ಶ್ರೇ ಜೆ.ಸಿ.ಮನಧ್ತಸನಾಮಿ (ಕ್ನನೂನತ, ಸಂಸದೇಯ ವಯವಹನರಗಳು ಮತ್ತು ಶನಸನ ರಚರ್ೆ 
ಹನಗೂ ಸಣ್ಣ ನೇರನವರಿ ಸಚಿವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ,  2022ರೆ್ೇ ಸನಲನ ಕರ್ನಾಟಕ 
ವಿಧನನ ಮಂಡಲದವರ ಸಂಬ್ಳಗಳು, ನವೃತಿು ವೆೇತ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಭತ್ೆಯಗಳ (ತಿದತಾಪಡಿ) 
ವಿಧೆೇಯಕವನತು ಪಯನಾಲೊೇಚಿಸಬೇೆಕ್ೆಂದತ ಕ್ೊೇರತತ್ೆುೇರೆ್.  

ಪರಸನುವವನತು  ಮಂಡಿಸಲನಯಿತ್ತ 

  ಶ್ರೇ ಜೆ.ಸಿ.ಮನಧ್ತಸನಾಮಿ (ಕ್ನನೂನತ, ಸಂಸದೇಯ ವಯವಹನರಗಳು ಮತ್ತು ಶನಸನ ರಚರ್ ೆ
ಹನಗೂ ಸಣ್ಣ ನೇರನವರಿ ಸಚಿವರತ):-  ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ,  2015ರೆ್ೇ ಸನಲನಂದ 
ಇಲಿಯವರೆಗ ೆವಿಧನನ ಮಂಡಲದ ಶನಸಕರ ಮತ್ತು ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುನ ಸದಸಯರ ವೆೇತ್ನ ಮತ್ತು 
ಭತ್ೆಯಗಳನತು ಪರಿಷೆರಣೆ  ಮನಡಿರಲಲಿ. ಇತಿುಚೆಗೆ cost ಹೆಚಿಚಗ ೆಆಗಿರತವುದರಿಂದ ಇವರಲೆಿರೂ ಕ್ೆಲಸ 
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ಮನಡತವುದತ ಬ್ಹಳ ಕಷಟವನಗಿದ್ ೆಎಂದತ ತಿಳಿದತಕ್ೂೆಂಡತ ರ್ನವಲೆಿರೂ ಬ್ಹಳ ವೆೈಜ್ಞನನಕವನಗಿ ಚಚಾೆ 
ಮನಡಿ  ವೆೇತ್ನದಲಿ ಮತ್ತು ಭತ್ೆಯಗಳಲಿ ಸರಿಸತಮನರತ 50% ರಷತಟ ಹೆಚಿಚಗೆ ಮನಡಿದ್ೆಾೇವೆ.  ಇದರ  
ಜೊತ್ೆಗೆ ಒಂದತ ಹೂೆಸದ್ನದ  clause ಅನತು  introduce ಮನಡಿದ್ೆಾೇವೆ. 2023 onwards 
ಈ ರಿೇತಿ ರ್ನವು ಮಧೆಯ ಮಧೆಯ ವಿಧೆೇಯಕವನತು ತ್ರತವುದತ ಬೆೇಡ, ಸನಾಭನವಿಕವನಗಿ Cost 
Inflation Index ತ್ಗೆೆದತಕ್ೂೆಂಡತ ವೆೇತ್ನ ಮತ್ತು ಭತ್ೆಯಗಳನತು ಹೆಚಿಚಗ ೆ ಮನಡಿಕ್ೂೆಂಡತ 
ಹೊೇಗತವಂತ್ಹ ಸಿಥತಿ Parliament ನಲಿ ಯನವ ತ್ರಹ practice ನಲಿದ್,ೆ ರ್ನವು ಅದರೆ್ುೇ 
ಮತಂದತವರಿಸಿಕ್ೂೆಂಡತ ಹೂೆೇಗಬೇೆಕ್ೆಂದತ ಕ್ನನೂನನಲಿ ಸೇೆರಿಸಿದ್ಾೆೇವ.ೆ  ಇದನತು  ಮನನಯ ಸದಸಯರ 
ಹಿತ್ದೃಷಿಟಯಿಂದ ಮನಡಿರತವುದರಿಂದ  ಈ ವಿಧೆೇಯಕಕ್ೆೆ  ಒಪಿಪಗೆ ನೇಡಬೆೇಕ್ನಗಿ ಕ್ೆೇಳಿಕ್ೂೆಳುೆತ್ೆುೇರ್ೆ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಪರಸನುವ ಏರೆ್ಂದರೆ;  

“ವಿಧನನಸಭೆಯಿಂದ ಅಂಗಿೇಕೃತ್ ರೂಪದಲಿರತವ 2022ರ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನ 
ಮಂಡಲದವರ ಸಂಬ್ಳಗಳು, ನವೃತಿು ವೆೇತ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಭತ್ೆಯಗಳ (ತಿದತಾಪಡಿ) ವಿಧೆೇಯಕವನತು 
ಪಯನಾಲೊೇಚಿಸತವುದತ”್್್ 

                       ಪರಸನುವ ಅಂಗಿೇಕರಿಸಲಪಟಿಟತ್ತ 

ವಿಧೆೇಯಕವನತು ಖಂಡ ಖಂಡವನಗಿ ಪಯನಾಲೊೇಚಿಸತವುದತ 

ಖಂಡ 2 ರಿಂದ 22: 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಪರಸನುವ ಏರೆ್ಂದರೆ;  

ಖಂಡ 2 ರಿಂದ 22 ರವರೆಗ ೆಎರಡೂ ಸೇೆರಿದಂತ್ ೆ ಈ ವಿಧೆೇಯಕದ ಅಂಗವನಗಿರತತ್ುದ್ೆ.  

ಪರಸನುವ ಅಂಗಿೇಕರಿಸಲಪಟಿಟತ್ತ  

(ಖಂಡ 2 ರಿಂದ 22 ವರೆಗ ೆಎರಡೂ ಸೇೆರಿದಂತ್ ೆವಿಧೆೇಯಕಕ್ೆೆ ಸೇೆರಿಸಲನಯಿತ್ತ)   
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ಖಂಡ 1 ಇತ್ನಯದ:  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಪರಸನುವ ಏರೆ್ಂದರೆ,್್“ಮೊದಲರೆ್ಯ ಖಂಡ, ಶ್ೇಷಿಕ್ೆ, ಪರಸನುವರೆ್ ಹನಗೂ 
ಅಧಿನಯಮಗೂೆಳಿಸತವ ಸೂತ್ರ ಸಂಹಿತ್ ವಿಧೇೆಯಕದ ಭನಗವನಗಿರತತ್ುದ್ೆ”್ 

(ಪರಸನುವ ಅಂಗಿೇಕರಿಸಲಪಟಿಟತ್ತ)   

(ಮೊದಲರೆ್ಯ ಖಂಡ, ಪಿೇಠಿಕ್ೆ ಮತ್ತು ಶ್ೇಷಿಾಕೆ್ಗಳು ಪರಸನುವರೆ್ ಹನಗೂ  
ಅಧಿನಯಗೊಳಿಸತವ ಸೂತ್ರ ಸಂಹಿತೆ್ಗಳನತು ವಿಧೆೇಯಕಕ್ೆೆ ಸೇೆರಿಸಲನಯಿತ್ತ)  

ಪರಸನುವದ ಅಂಗಿೇಕ್ನರ   

ಶ್ರೇ ಜೆ.ಸಿ.ಮನಧ್ತಸನಾಮಿ (ಕ್ನನೂನತ, ಸಂಸದೇಯ ವಯವಹನರಗಳು ಮತ್ತು ಶನಸನ ರಚರ್ೆ 
ಹನಗೂ ಸಣ್ಣ ನೇರನವರಿ ಸಚಿವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ,  2022ರೆ್ೇ ಸನಲನ ಕರ್ನಾಟಕ 
ವಿಧನನ ಮಂಡಲದವರ ಸಂಬ್ಳಗಳು, ನವೃತಿು ವೆೇತ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಭತ್ೆಯಗಳ (ತಿದತಾಪಡಿ) 
ವಿಧೆೇಯಕವನತು ಅಂಗಿೇಕರಸಬೆೇಕ್ೆಂದತ ಕ್ೂೆೇರತತ್ುೆೇರೆ್.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಪರಸನುವ ಏರೆ್ಂದರೆ,  

“ವಿಧನನಸಭೆಯಿಂದ ಅಂಗಿೇಕೃತ್ವನದ ರೂಪದಲಿರತವ 2022ರೆ್ೇ ಸನಲನ ಕರ್ನಾಟಕ 
ವಿಧನನ ಮಂಡಲದವರ ಸಂಬ್ಳಗಳು, ನವೃತಿು ವೆೇತ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಭತ್ೆಯಗಳ (ತಿದತಾಪಡಿ) 
ವಿಧೆೇಯಕವನತು ಅಂಗಿೇಕರಿಸತವುದತ”.್್ 

ಪರಸನುವ ಅಂಗಿೇಕರಿಸಲಪಟಿಟತ್ತ ಮತ್ತು ಮಸೂದ್ೆಗೆ ಒಪಿಪಗೆ ನೇಡಲನಯಿತ್ತ 
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ಊ) ಕರ್ನಾಟಕ  ಮಂತಿರಗಳ ಸಂಬ್ಳಗಳು ಮತ್ತು ಭತ್ೆಯಗಳ (ತಿದತಾಪಡಿ) ವಿಧೆೇಯಕ 2022 

ಪಯನಾಲೊೇಚನ ಪರಸನುವ  
ಶ್ರೇ ಜೆ.ಸಿ.ಮನಧ್ತಸನಾಮಿ (ಕ್ನನೂನತ, ಸಂಸದೇಯ ವಯವಹನರಗಳು ಮತ್ತು ಶನಸನ ರಚರ್ೆ 

ಹನಗೂ ಸಣ್ಣ ನೇರನವರಿ ಸಚಿವರತ(ಮತಖಯ ಮಂತಿರಗಳ ಪರವನಗಿ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ,  
ವಿಧನನಸಭೆಯಿಂದ ಅಂಗಿೇಕೃತ್ ರೂಪದಲಿರತವ 2022ರೆ್ೇ ಸನಲನ ಕರ್ನಾಟಕ  ಮಂತಿರಗಳ 
ಸಂಬ್ಳಗಳು ಮತ್ತು ಭತ್ೆಯಗಳ (ತಿದತಾಪಡಿ) ವಿಧೆೇಯಕವನತು ಪಯನಾಲೊೇಚಿಸಬೇೆಕ್ೆಂದತ 
ಕ್ೊೇರತತ್ೆುೇರೆ್.  

                   ಪರಸನುವವನತು  ಮಂಡಿಸಲನಯಿತ್ತ 

  ಶ್ರೇ ಜೆ.ಸಿ.ಮನಧ್ತಸನಾಮಿ (ಕ್ನನೂನತ, ಸಂಸದೇಯ ವಯವಹನರಗಳು ಮತ್ತು ಶನಸನ ರಚರ್ ೆ
ಹನಗೂ ಸಣ್ಣ ನೇರನವರಿ ಸಚಿವರತ, ಮತಖಯ ಮಂತಿರಗಳ ಪರವನಗಿ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ,  
ರ್ನನತ ಈಗನಗಲೆೇ ಮನನಯ ವಿಧನನ ಮಂಡಲದ ಸದಸಯರ ವಿಧೆೇಯಕದಲಿ ಪರಸನುಪ ಮನಡಿದ್ೆಾೇರ್,ೆ 
ಅದ್ೆೇರಿೇತಿಯಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜಯದಲಿ ಮಂತಿರಗಳು, Chairman, Speaker, Deputy 
Chairman, Deputy Speaker  ಇವರ ಯನರ ವೆೇತ್ನ ಮತ್ತು ಭತ್ೆಯಗಳನತು revise 
ಮನಡಿರಲಲಿ.   2015ರೆ್ೇ ಸನಲನಂದ ಇಲಿಯವರೆಗೆ ಯನವುದ್ೆೇ revision ಆಗಿಲಿ. ಇತಿುೇಚಿನ 
ದತಬನರಿ ಬೆಲೆಗಳಲಿ maintenance ಮನಡತವುದತ ಬ್ಹಳ ಕಷಟವನಗತತ್ುದ್ೆ ಎಂದತ ತಿಳಿದತಕ್ೂೆಂಡತ 
ಈಗಿನ ಕ್ನಲಕ್ೆೆ ತ್ಕೆಂತ್ೆ ಈಗಿನ ಧನರಣೆಗಳನತು ರೆ್ೂೇಡಿಕ್ೂೆಂಡತ ಡಿೇಸಲೆ್, ಮರ್ ೆಬನಡಿಗೆಗಳನತು 
ಲೆಕೆಚನರ ಮನಡಿ  ಇವತ್ತು ಈ ವಿಧೆೇಯಕವನತು ತ್ಂದದ್ಾೆೇವೆ. ಇದರಿಂದ ಸಾಲಪ relief ಸಿಗಬ್ಹತದತ. 
ಆದಾರಿಂದ, ದಯಮನಡಿ  ಈ ವಿಧೆೇಯಕಕ್ೆೆ  ಒಪಿಪಗೆ ನೇಡಬೆೇಕ್ನಗಿ  ಕ್ೇೆಳಿಕ್ೂೆಳುೆತ್ೆುೇರ್ೆ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಪರಸನುವ ಏರೆ್ಂದರೆ;  

“ವಿಧನನಸಭೆಯಿಂದ ಅಂಗಿೇಕೃತ್ ರೂಪದಲಿರತವ 2022ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಂತಿರಗಳ  
ಸಂಬ್ಳಗಳು, ಮತ್ತು ಭತ್ೆಯಗಳ (ತಿದತಾಪಡಿ) ವಿಧೆೇಯಕವನತು ಪಯನಾಲೊೇಚಿಸತವುದತ”್್್ 

                       ಪರಸನುವ ಅಂಗಿೇಕರಿಸಲಪಟಿಟತ್ತ 
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ವಿಧೆೇಯಕವನತು ಖಂಡ ಖಂಡವನಗಿ ಪಯನಾಲೊೇಚಿಸತವುದತ 

ಖಂಡ 2 ರಿಂದ 15: 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಪರಸನುವ ಏರೆ್ಂದರೆ;  

ಖಂಡ 2 ರಿಂದ 15 ರವರೆಗ ೆ ಎರಡೂ  ಸೇೆರಿದಂತ್ೆ  ಈ ವಿಧೆೇಯಕದ ಅಂಗವನಗಿರತತ್ುದ್ೆ.  

ಪರಸನುವ ಅಂಗಿೇಕರಿಸಲಪಟಿಟತ್ತ  

(ಖಂಡ 2 ರಿಂದ 15 ರವರೆಗ ೆ ಎರಡೂ  ಸೇೆರಿದಂತ್ೆ  ವಿಧೆೇಯಕಕ್ೆೆ ಸೇೆರಿಸಲನಯಿತ್ತ)   

ಖಂಡ 1 ಇತ್ನಯದ:  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಪರಸನುವ ಏರೆ್ಂದರೆ,್್“ಮೊದಲರೆ್ಯ ಖಂಡ, ಶ್ೇಷಿಕ್ೆ, ಪರಸನುವರೆ್ ಹನಗೂ 
ಅಧಿನಯಮಗೂೆಳಿಸತವ ಸೂತ್ರ ಸಂಹಿತ್ ವಿಧೇೆಯಕದ ಭನಗವನಗಿರತತ್ುದ್ೆ”್ 

ಪರಸನುವ ಅಂಗಿೇಕರಿಸಲಪಟಿಟತ್ತ  

(ಮೊದಲರೆ್ಯ ಖಂಡ, ಪಿೇಠಿಕ್ೆ ಮತ್ತು ಶ್ೇಷಿಾಕೆ್ಗಳು ಪರಸನುವರೆ್ ಹನಗೂ  
ಅಧಿನಯಗೊಳಿಸತವ ಸೂತ್ರ ಸಂಹಿತೆ್ಗಳನತು ವಿಧೆೇಉಯಕಕ್ೆೆ ಸೇೆರಿಸಲನಯಿತ್ತ)  

ಪರಸನುವದ ಅಂಗಿೇಕ್ನರ   

ಶ್ರೇ ಜೆ.ಸಿ.ಮನಧ್ತಸನಾಮಿ (ಕ್ನನೂನತ, ಸಂಸದೇಯ ವಯವಹನರಗಳು ಮತ್ತು ಶನಸನ ರಚರ್ೆ 
ಹನಗೂ ಸಣ್ಣ ನೇರನವರಿ ಸಚಿವರತ)(ಮತಖಯ ಮಂತಿರಗಳ ಪರವನಗಿ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ,  
ವಿಧನನಸಭೆಯಿಂದ ಅಂಗಿೇಕೃತ್ ರೂಪದಲಿರತವ 2022ರೆ್ೇ ಸನಲನ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಂತಿರಗಳ 
ಸಂಬ್ಳಗಳು  ಮತ್ತು ಭತ್ೆಯಗಳ (ತಿದತಾಪಡಿ) ವಿಧೆೇಯಕವನತು ಅಂಗಿೇಕರಸಬೆೇಕ್ೆಂದತ ಕ್ೊೇರತತ್ೆುೇರ್.ೆ  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಪರಸನುವ ಏರೆ್ಂದರೆ;  
“ವಿಧನನಸಭೆಯಿಂದ ಅಂಗಿೇಕೃತ್ವನದ ರೂಪದಲಿರತವ 2022ರೆ್ೇ ಸನಲನ ಕರ್ನಾಟಕ 

ಮಂತಿರಗಳ ಮತ್ತು ಭತ್ೆಯಗಳ (ತಿದತಾಪಡಿ) ವಿಧೆೇಯಕವನತು ಅಂಗಿೇಕರಿಸತವುದತ”.್್ 

ಪರಸನುವ ಅಂಗಿೇಕರಿಸಲಪಟಿಟತ್ತ ಮತ್ತು ಮಸೂದ್ೆಗೆ ಒಪಿಪಗೆ ನೇಡಲನಯಿತ್ತ 
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10.  ಶ್ವಮೊಗೆದಲಿ ನಡದೆ ಘಟರ್ೆಯ ಬ್ಗೆೆ. 

- - - 

ಶ್ರೇ ಕೆ್.ಟಿ.ಶ್ರೇಕಂಠೆೇಗೌಡ (ಪದವಿೇಧ್ರರ ಕ್ೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ,  ನರ್ುೆ ದವಸ 
ಶ್ವಮೊಗೆ ನಗರದಲಿ ನಡದೆಂತ್ಹ ಘಟರ್ೆಯ ಬ್ಗೆೆ ರ್ನನತ ತ್ಮಾ ಅನತಮತಿಯಂದಗ ೆ ಪರಸನುಪ 
ಮನಡಬ್ಯಸತತ್ೆುೇರೆ್. ಈ ರ್ನಡಿಗೆ ಸಮನಜವನದ ಚಳುವಳಿಯನತು ಕ್ೊಟಟಂತ್ಹ ರೆ್ಲ ಶ್ವಮೊಗೆ. 
ಅಷೆಟೇ ಎತ್ುರದ ರ್ನಯಕ ದವಂಗತ್ ಶ್ರೇ ಎಸ.ಗೂೆೇಪನಲ್ಗೌಡರವರನತು  ಕ್ೊಟಟಂತ್ಹ ರೆ್ಲ. ಇವತಿುನ 
ದವಸ ಅಂತ್ಹ ರೆ್ಲ ಕ್ೊೇಮತ ದಳುೆರಿಯಲಿ ಅಕ್ಷರ ಸಹ ಬೆಂಕ್ತಗ ೆಅಹತತಿಯನಗಿ ಬೆೇಯತತಿುದ್.ೆ ಅಲಿ  
ಒಬ್ಬ ಯತವಕ “ಹಷಾ”್ ಎನತುವವನ ಕ್ೊಲೆಯನಗಿದ್ೆ. ಆ ನಂತ್ರದಲಿ ಸನಮನನಯ ಜನರ  ಮೆೇಲ ೆ
ಅಲಿನ ಅಂಗಡಿಗಳ ಮೆೇಲೆ ನಡದೆರತವಂತ್ಹ ಹಲೆಿಯ ಬ್ಗೆೆ ತ್ಮಾ ಗಮನವನತು 
ಸಳೆೆಯಬ್ಯಸತತ್ೆುೇರೆ್.   

ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅಲಿ 24 ವಷಾದ ಯತವಕ ಹಷಾ ಎಂಬ್ತವವನತ ಒಂದತ 
ಅಂಗಡಿಯ ಮತಂದ್ ೆನಂತಿದಾಂತ್ಹ ಸಂದಭಾದಲಿ ಯನರೊೇ ದ್ನರಿ ಹೊೇಕರತ  ಕ್ನರಿನಲಿ ಬ್ಂದತ 
ಆತ್ನನತು ಹತ್ೆಯ ಮನಡಿದ್ನಾರ.ೆ ಇದತ ಅತ್ಯಂತ್ ಖಂಡನೇಯ. ಆತ್ನಗೆ ಈ ಹಿಂದ್ ೆಆತ್ಂಕ ಇತ್ತು. 
ಆತ್ನಗ ೆಬೆದರಿಕ್ ೆಇತ್ತು. ಮನನಯ ಗೃಹ ಸಚಿವರತ  ಹೆೇಳಿ ಕ್ೇೆಳಿ ಆ ಜಿಲೆಿಯಿಂದ ಬ್ರತತಿುದ್ನಾರ.ೆ  ಮನನಯ 
ಗೃಹ ಸಚಿವರತ ಶ್ವಮೊಗೆ ಜಿಲೆಿಗ ೆಸೇೆರಿದಂತ್ಹವರತ. ಆ ಯತವಕನಗ ೆಭಿೇತಿ  ಇದಾದತಾ ಪೂೆೇಲಸರಿಗ ೆ
ಗೊತಿುದ್ೆ. ಅದತ ಆ ಇಡಿೇ ಜಿಲೆಿಗ ೆ ಗೂೆತಿುದ್ೆ. ಇವತಿುನ ದವಸ ಆತ್ನನತು ರಕ್ಷಣ ೆ ಮನಡತವಲಿ 
ಸಂಪೂಣ್ಾವನಗಿ ಗೃಹ ಇಲನಖ ೆಎಡವಿದ್.ೆ ಅದತ ಅರ್ನಯಯದ ವಿಚನರ. ರ್ನನತ ಅದನತು ಉಗರವನಗಿ 
ಖಂಡಿಸತತ್ೆುೇರೆ್. ಇಡಿೇ ಸದನವು ಖಂಡಿಸಬೆೇಕತ. ಯನರತ ಆತ್ನ ಹಲೆಿಗೆ ಕ್ನರಣ್ರನಗಿದ್ನಾರ ೆ ಅವರ 
ವಿರತದಿ ಕರಮವನಗಬೆೇಕತ. ಆ ಘಟರ್ೆಯ ಬ್ಗೆೆ ಒಂದತ ವಿವರವನದಂತ್ಹ ತ್ನಖ ೆ ಆಗತವಂತ್ಹ 
ದಸಯೆಲಿ ಸಕ್ನಾರ ಮತಂದ್ನಗಬೆೇಕತ ಮತ್ತು ತ್ನಖಯೆನತು ಘೂೇಷಣೆ ಮನಡಬೆೇಕತ.       

                                                                                              

                                                          (ಮತಂದತ) 
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(100) 22-02-2022 (2.30) ಎಂ.ವಿ-ಎಂಡಿ(ವಿಕ್ೆ) 

ಶ್ರೇ ಕೆ್.ಟಿ.ಶ್ರೇಕಂಠೆೇಗೌಡ (ಮತಂದತ):- 

ಬ್ಹತಶಃ ಇವತಿುನ ಪತಿರಕ್ೆಗಳನತು ಬಿಚಿಚ ರೆ್ೂೇಡಿದರೆ,್“ಶ್ವಮೊಗೆದಲಿ ವನಯಪಕ ಹಿಂಸೆ, ಕಪೂಯಾ, ಕಂಡ 
ಕಂಡಲಿ ಕಲತಿ ತ್ೂರನಟ, 30 ಅಂಗಡಿ ಮತ್ತು 32 ವನಹನಗಳಿಗೆ ಹನನ, 10 ವನಹನಗಳಿಗೆ ಬೆಂಕ್ತ, 
20 ಮಂದಗ ೆ ಗನಯ, ಮಚತಚ, ಲನಂಗ್ ಮತ್ತು ದ್ೊಣೆಣಗಳ ಪರದಶಾನ, ಗನಳಿಯಲಿ 
ಗತಂಡತ, ಅಶತರವನಯತ, ಲನಠಿ ಪರಹನರ, ಹತ್ೆಯಗೆ ಆಕ್ೊರೇಶ, ಶ್ವಮೊಗೆ ಉದಾಗು, ಯತವಕನ ಹತ್ೆಯ 
ಶ್ವಮೊಗೆ ಧ್ಗಧ್ಗ, ಇವತ್ತು ಶ್ವಮೊಗೆ ಬೆಂಕ್ತ”್ಈ ಶ್ೇಷಿಾಕ್ೆಗಳ ಅಡಿಯಲಿ ಎಲನಿ ಪತಿರಕ್ೆಗಳಲಿ ಈ 
ರಿೇತಿ ಪರಕಟವನಗಿದ್.ೆ ಇವತ್ತು ಸಚಿವರ ಎದತರತ, ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳ ಎದತರತ ಮತ್ತು ಪೊಲೇಸ್ 
ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳ ಎದತರತ ಈಗ ಅಲಿದಾಂತ್ಹ ಸನವಿರನರತ ಜನ ಬ್ಡಬ್ಗೆರತ ಈಗನಗಲೆೇ ಕ್ೊೇವಿಡ-೧೯ 
ನಂದ ನಲತಗಿ ಹೊೇಗಿದ್ನಾರ.ೆ ಇವತ್ತು ಸಣ್ಣಪತಟಟ ವನಯಪನರಸಥರ ಅಂಗಡಿ ಮತ್ತು ಮಳಿಗೆಗಳಿಗೆ ನತಗಿೆ 
ಧ್ವಂಸ ಮನಡಿರತವಂತ್ಹ ಘಟರೆ್ಯ ನದಶಾನ ಶ್ವಮೊಗೆದಲಿ ನಡದೆತ ಹೊೇಗಿದ್.ೆ ಇವತ್ತು ಸತಮನರತ 
ಒಂದತ ನೂರತ ದಾಚಕರ ವನಹನಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು 32 ರ್ನಲತೆ ಚಕರದ ವನಹನಗಳಿಗೆ ಬೆಂಕ್ತ ಹಚಿಚದ್ನಾರೆ. 
ಸತಮನರತ 25 ರಿಂದ 30 ಜನರ ಮೆೇಲೆ ಹತ್ೆಯ ನಡೆದತ, ಅವರನತು ಆಸಪತ್ೆರಗೆ ದ್ನಖಲತ ಮನಡಲನಗಿದ್ೆ. 
ಅಂತ್ಹವರತ ಆಸಪತ್ರೆಗಳಲಿ ಚಿಕ್ತತೆ್ಿ ಪಡಯೆತತಿುದ್ನಾರ.ೆ ಅದೂ ಅಲಿದ್ೇೆ ಅದ್ೆಷೂೆಟೇ ಜನರ ಮರ್ೆಗಳನತು 
ಧ್ವಂಸ ಮನಡಲನಗಿದ್ೆ. ಮತ್ೆು ಕಂಡ ಕಂಡಲಿ ಕಲತಿ ತ್ೂರತವಂತ್ಹ ಕ್ೆಲಸ ನಡದೆದ್.ೆ ರ್ನನತ ಅದಕ್ೆೆ 
ಪರಶೆು ಮನಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಕ್.ೆಟಿ.ಶ್ರೇಕಂಠೇೆಗೌಡರ,ೆ ತ್ನವು ತ್ಮಾ ಮನತ್ನತು short ಮನಡಿ. 

ಶ್ರೇ ಕೆ್.ಟಿ.ಶ್ರೇಕಂಠೆೇಗೌಡ (ಪದವಿೇಧ್ರರ ಕ್ೆೇತ್ರ):-ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಆಯಿತ್ತ. ಈಗ 
ರ್ನನತ ವಿಚನರಕ್ೆೆ ಬ್ರತತ್ೆುೇರೆ್. ಶ್ವಮೊಗೆ ಜಿಲೆಿಯಲಿ ಇಂತ್ಹ ಒಂದತ ದ್ೊಡಾ ಘಟರೆ್ ಹಿಂದ್ ೆಎಂದೂ 
ಸಹ ನಡದೆರಲಲಿ. ಈ ಒಂದತ ಹತ್ೆಯ ಮತ್ತು ಹತ್ೆಯಯ ನಂತ್ರದ ಘಟರ್ೆಗಳು ಇದ್ೆೇ ಪರಥಮ. ಈಗ 
ನನು ಪರಶೆು ಏರೆ್ಂದರೆ, ಸಕ್ನಾರ ಎಲಿಗೆ ಹೊೇಗಿದ್ೆ? ಮನನಯ ಗೃಹ ಸಚಿವರತ ಎಲಿದ್ನಾರ?ೆ ರ್ನವು 
ರ್ನಗರಿಕ ಸಕ್ನಾರದಂದ ನರಿೇಕ್ೆ ಮನಡಿದತಾ ಇದ್ೆರ್ನ? ಗೂೆತಿುದತಾ ಸಹ ಒಬ್ಬ ಯತವಕನ 
ಹತ್ೆಯಯನಗತತ್ುದ್ೆ, ಅನಂತ್ರ, ಇಡಿೇ ಶ್ವಮೊಗೆ ಜಿಲೆಿ ಹೊತಿು ಉರಿಯತತ್ುದ್ೆ. ರ್ನವು ಮೊದಲೇೆ ತ್ತ್ುರಿಸಿ 
ಹೊೇಗಿ, ಇವತಿುನ ದವಸ ರೆ್ೂೇವಿನಲಿ ಇದ್ೆಾೇವೆಂದತ ನೂರನರತ, ಸನವಿರನರತ ಜನರತ ಕಣಿಣೇರತ 
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ಹನಕತತಿುದ್ನಾರ.ೆ ಹನಗನಗಿ, ದಯಮನಡಿ ರ್ನನತ ತ್ಮಾ ಮೂಲಕ ಸಕ್ನಾರವನತು ಆಗರಹಿಸತತ್ೆುೇರೆ್. ಆ 
ಹತ್ೆಯಗ ೆಸಂಬ್ಂಧ್ಪಟಟಂತ್ೆ ರ್ನಯಯನಂಗ ತ್ನಖೆ ಆಗಬೇೆಕತ. ತ್ಪಿಪತ್ಸಥರ ಮೆೇಲ ೆಕರಮ ಜರತಗಿಸಬೆೇಕತ. 
ಅನಂತ್ರದ ಘಟರೆ್ಗಳ ಮೆೇಲೂ ತ್ನಖೆ ಆಗಬೆೇಕತ. ಏಕ್ೆಂದರ,ೆ ಇವತ್ತು ಸನವಿರನರತ ಜನರತ 
ಮನಬ್ಂದಂತೆ್ ನತಗಿೆ, ದ್ನಂಧ್ಲ ೆಮನಡಿ, ಗೂಂಡನಗಿರಿ ಮನಡಿ, ಅಕ್ಷರಶಃ ಧ್ವಂಸ ಮನಡಿದ್ನಾರ.ೆ ಆ 
ರೆ್ೂಂದವರಿಗೂ ಸಹ ರ್ನಯಯ ಕ್ೊಡಿಸತವಂತ್ಹ ಕ್ಲೆಸ ಆಗಬೇೆಕತ. ಹನಗೆಯ್ಕೇ ಅವರಿಗೆ ಪರಿಹನರ 
ಕ್ೊಡಿಸತವಂತ್ಹ ಕ್ೆಲಸ ಕೂಡ ಆಗಬೇೆಕತ. ಆ ಹತ್ೆಯಯನದಂತ್ಹ ಕತಟತಂಬ್ ಮತ್ತು ರೆ್ೂಂದ ಎಲನಿ 
ಕತಟತಂಬ್ಗಳಿಗೂ ರ್ನಯಯ ಕ್ೊಡಿಸತವಂತ್ಹ ಕ್ೆಲಸ ಆಗಬೇೆಕತ. ಈ ವಿಚನರಕ್ೆೆ ಸಂಬ್ಂಧ್ಪಟಟಂತ್ೆ 
ಸಕ್ನಾರ ಕೂಡಲೇೆ ಹೆೇಳಿಕ್ೆಯನತು ನೇಡಬೆೇಕ್ೆಂದತ ತ್ಮಾ ಮೂಲಕ ಸಕ್ನಾರವನತು ಆಗರಹಿಸತತ್ನು, 
ರ್ನಯಯವನತು ಒದಗಿಸಬೆೇಕ್ಂೆದತ ಮನವಿ ಮನಡಿಕ್ೊಳುೆತ್ೆುೇರ್.ೆ 

ಶ್ರೇ ಆಯನೂರತ ಮಂಜತರ್ನಥ್ (ಪದವಿೇಧ್ರರ ಕ್ೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಬ್ಹಳ 
ವಷಾಗಳಿಂದ, ಶ್ವಮೊಗೆ ನಗರ ಬ್ಹಳ ಶನಂತ್ವನಗಿತ್ತು.  

(ಈ ಹಂತ್ದಲಿ ವಿರೂೆೇಧ್ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರನತು ಹೊರತ್ತಪಡಿಸಿ, ಕ್ನಂಗೆರಸ್ ಪಕ್ಷದ ಮನನಯ 
ಸದಸಯರತಗಳು ಸದನದ ಬನವಿಯಲಿ ಧ್ರಣಿ ನರತ್ರನಗಿ ಸಕ್ನಾರದ ವಿರತದಿ ಧಿಕ್ನೆರ ಕೂಗತತಿುದಾರತ) 

ಆ ಸಂದಭಾದಲಿ ಇದಾಕ್ತೆದಾಂತ್ ೆಸಮನಜದ ದತಷಟ ಮತ್ತು ಸಮನಜದ್ೂೆರೇಹಿ ಶಕ್ತುಗಳು, ಮೊರೆ್ುಯ ದನ 
ರನತಿರ, ಮರ್ೆಯ ಬನಗಿಲಲಿ ಇದಾಂತ್ಹ ಒಬ್ಬ ಹತಡತಗನ ಮೆೇಲೆ, ಬ್ಹಳ ದ್ೊಡಾ dagger ನಂದ 
ಇರಿದತ ಅವನನತು ಕ್ೊಂದದ್ನಾರ.ೆ ಶ್ವಮೊಗೆ ನಗರದಲಿ ಇರತ್ಕೆಂಥ ದತಷೆಮಿಾಗಳಿಗಿಂತ್, 
ಬೆಂಗಳ ರಿನಂದ ಬ್ಂದಂತ್ಹ ಇಬ್ಬರತ, ಈ ಪರಕರಣ್ದಲಿ ತ್ೊಡಗಿದ್ನಾರೆ. ಈ ಹಿಂದ್ ೆಶ್ರೇ ವಿಶಾರ್ನಥ್ 
ಶೆಟಿಟ ಎಂಬ್ತವವರ ಕ್ೊಲೆಯನಗಿತ್ತು. ಆ ಸಂದಭಾದಲಿ ಮಂಗಳ ರಿನ ಭನಗದಂದ ಬ್ಂದತ, 
ಹಲೆಿಯನತು ಮನಡಿ ಹೊೇಗತ್ಕೆಂತ್ಹ, ಒಂದತ ವಯವಸಿಥತ್ವನದಂತ್ಹ ಷಡಯಂತ್ರ ಹೊಂದರತವಂತ್ಹ 
ಸಮನಜ ವಿರೂೆೇಧಿ ಶಕ್ತುಗಳು ಈ ರಿೇತಿಯ ಪರಯತ್ುವನತು ಆಗನಗೆೆ ಮನಡತತಿುದ್ನಾರ.ೆ ಅದತ ಎಲಿಗೆ 
ಹೊೇಗಿ ಮತಟಿಟದ್ೆ ಎಂದರ,ೆ ನರ್ುೆಯ ದವಸ, ಒಂದತ ಪರತಿಕ್ತರಯ್ಕಯನತು ವಯಕು ಮನಡಿದ 
ಪರಿಣನಮವನಗಿ, ಈ ಸದನದ ಸದಸಯರನಗಿರತವಂತ್ಹ ನಮಾ ಅತ್ಯಂತ್ ಕ್ತರಿಯ ಸಹೊೇದರ ಶ್ರೇ 
ಡಿ.ಎಸ.ಅರತಣ್ರವರಿಗೆ ಮೆಸೆೇಜ ಅನತು ಹನಕತತ್ನುರ.ೆ ಅಂದರೆ, ಈಗ ಸತ್ತು ಹೊೇಗಿರತವವನತ 
ಅವನತ ಯನರೊೇ ಇರಬ್ಹತದತ, ರ್ನಳ ೆ ನಮಾ ಮರ್ೆಯ ಹೆಣ್ತಣ ಮಕೆಳು ಮತ್ತು ಮಕೆಳನತು 
ಮತಗಿಸತತ್ುೆೇವೆ ಎನತುವಂತ್ಹ ಮೆಸೇೆಜ್ ಅನತು ನಮಾ ಶನಸಕರಿಗ ೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ನಾರ.ೆ ಈ ರಿೇತಿಯ 
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ಹಿರೆ್ುಲೆಯಲಿ ಪಿ.ಎಫ.ಐ., ಸಿ.ಎಫ.ಐ ಮತ್ತು ಎಸ.ಡಿ.ಪಿ.ಐ ಇತ್ನಯದ ಸಂಘಟರೆ್ಗಳ ಹೆಸರತ ಕ್ೆೇಳಿ 
ಬ್ರತತಿುದ್ೆ. ರನಜಯದಲಿ ಸಮನಜ ಶನಂತ್ವನಗಿರತವುದಕ್ೆೆ ಈ ದತಷಟ ಶಕ್ತುಗಳು ಬಿಡತವುದಲಿ. ಎಲನಿ 
ಕಡಗೆಳಲಿ ಕ್ೊೇಮತ ಗಲಭೆಗಳನದ್ನಗ, ಈ ಎಲನಿ ಸಂಘಟರ್ಗೆಳ ಹೆಸರತ ಹೊರಗಡೆ ಬ್ರತತಿುದ್ೆ. 
ಆದತದರಿಂದ, ಈ ಸಂಘಟರೆ್ಗಳನತು ನಷೆೇಧ್ ಮನಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ ರ್ನನತ ಸಕ್ನಾರವನತು ಒತ್ನುಯ 
ಮನಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ ಸಮನಜದಲಿ ಶನಂತಿಯನತು ಕದಡತವಂತ್ಹ ಯನವುದ್ೆೇ ಶಕ್ತು ದಮನವನಗಬೆೇಕತ. 
ಜೊತ್ೆಗೆ ಒಬ್ಬ ಅಮನಯಕ ಹತಡತಗ, ಟೈೆಲರ್ ಆಗಿರತವಂತ್ಹ ಒಬ್ಬ ಬ್ಡವನ ಮಗ ದವಂಗತ್ ಹಷಾ 
ಕ್ೆೇವಲ ಏಳು ಸನವಿರ ರೂಪನಯಿಗಳಿಗ ೆಕ್ೆಲಸವನತು ಮನಡತತಿುದಾ. ಅವನತ ತ್ಂದ್ ೆತ್ನಯಿಗ ೆಒಬ್ಬರ್ ೆ
ಮಗ. ಈಗ ಆ ಕತಟತಂಬ್ ಅರ್ನಥವನಗಿದ್.ೆ ಆ ಕತಟತಂಬ್ದವರಿಗೆ ಸಕ್ನಾರದ ಕಡಯೆಿಂದ ಆರ್ಥಾಕ 
ಸಹನಯವನತು ಮನಡಬೇೆಕತ. ನರ್ುೆ ರನತಿರಯಿಂದ ಶ್ವಮೊಗೆ ಜಿಲೆಿ ಕಂಟೊರೇಲ್ನಲಿ ಇದ್ೆ. 
ಸಚಿವರನಗಿರತವಂತ್ಹ ಸರ್ನಾನಯ ಕ್.ೆಎಸ.ಈಶಾರಪಪನವರತ ಮತ್ತು ಮನನಯ ಗೃಹ ಸಚಿವರತ ಸಹ ಅಲಿಗ ೆ
ಭೆೇಟಿಯನತು ನೇಡಿದ್ನಾರೆ. ಈಗ ನನು ಮನವಿ ಏರೆ್ಂದರ,ೆ ಬೆೇರ ೆಯನರೆೇ ಆಗಿರಲ, ರನಜಕ್ನರಣ್ದ 
ಉದ್ೆಾೇಶಕ್ೂೆೆೇಸೆರ ಪರಚೂೆೇದರೆ್ ನೇಡತವಂತ್ಹ ಯನವುದ್ೆೇ ರಿೇತಿಯ ಹೇೆಳಿಕ್ೆಗಳನತು ಕ್ೊಡಬನರದತ. 
ಶ್ವಮೊಗೆವನತು ಶನಂತ್ವನಗಿ ಇರಿಸತವುದಕ್ೆೆ ಪರಯತಿುಸತತಿುರತವ ಸಕ್ನಾರದ ಪರಯತ್ು ಮತ್ತು 
ಪೊಲೇಸ್ ಪರಯತ್ುಗಳಿಗ ೆ ನಮಾ ಸಹಕ್ನರವನತು ಕ್ೊಡಬೇೆಕತ. ನಮಾ ಗೆಳಯೆ ಶ್ರೇ ಡಿ.ಎಸ.
ಅರತಣ್ರವರಿಗ ೆಬ್ಂದಂತ್ಹ ಬೆದರಿಕ್,ೆ ರ್ನಳೆಯ ದವಸ ಬೆೇರ ೆಯನವುದ್ೆೇ ಶನಸಕರಿಗೂ ಬ್ರಬ್ಹತದತ. 
ದತಷೆಮಿಾಗಳಿಗ ೆಪಕ್ಷದ ಬೇೆಧ್ವಿಲಿ. ಹಿಂದೂ ಎಂದತ ಮನತ್ರ್ನಡಿದವರ ಮೆೇಲ ೆಹಲೆಿ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆ 
ಎನತುವಂಥದತಾ, ಅದತ ಸಮನಜದ್ೊರೇಹಿಯ ಮನಸಿಥತಿ. ಆ ಕ್ನರಣ್ಕ್ೆೆ ಮನನಯ ಶನಸಕರತಗಳಿಗೆ 
ರಕ್ಷಣೆಯನತು ಕ್ೊಡಬೇೆಕತ. ಮನನಯ ಡಿ.ಎಸ.ಅರತಣ್ರವರಿಗ ೆಅಪನಯದ ಬೆದರಿಕ್ೆ ಬ್ಂದದ್.ೆ ರ್ನಳೆಯ 
ದವಸ ಅವರ ಮೆೇಲೆ ಏನೂ ಆಗದ್ೇೆ ಇರತವಂತ್ಹ ಎಲನಿ ರಿೇತಿಯ ಎಚಚರಿಕ್ೆಯಿಂದ ಅವರಿಗೆ 
ಪೊಲೇಸ್ ರಕ್ಷಣೆಯನತು ಕ್ೊಡಬೇೆಕತ. ಈ ಎಸ.ಡಿ.ಪಿ.ಐ., ಸಿ.ಎಫ.ಐ  ಮತ್ತು  ಪಿ.ಎಫ್.ಐ 
ಸಂಘಟರ್ಗೆಳನತು ನಷೇೆಧ್ ಮನಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ, ತ್ಮಾ ಮತಖನಂತ್ರ ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ಒತ್ನುಯವನತು 
ಮನಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ 

 ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕೆ್.ಹರಿಪರಸನದ್ (ವಿರೂೆೇಧ್ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 
ಶ್ವಮೊಗೆ ನಗರದಲಿ ನಡದೆರತವಂತ್ಹ ವಿಚನರಕ್ೆೆ ಸಂಬ್ಂಧ್ಪಟಟಂತ್ೆ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕ್ೆೆ ತ್ನವು 
ಅವಕ್ನಶವನತು ಮನಡಿಕ್ೂೆಟಿಟದಾೇರಿ. ಅಲಿ ಗಲನಟೆಯನದ ನಂತ್ರ ಅಲಿಗೆ ಸಕ್ನಾರ ಸಕೆ್ಷನ್ ೧೪೪ ಅನತು 
ಹನಕ್ತದ್.ೆ ಅಂದರೆ, ಕಪೂಯಾ ವಿಧಿಸಿದ್ನಾರ.ೆ ಕಪೂಯಾ ಆದಮೆೇಲೆ, ಸಕ್ನಾರದ ಮಂತಿರ ಆ 
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ಮೆರವಣಿಗೆಯಲಿ ಹೊೇಗತತ್ನುರೆ. ಈಗ ಸದನದಲಿ ಮನನಯ ಮತಖಯಮಂತಿರಗಳು ಇದ್ನಾರ.ೆ ಅವರತ 
ತ್ತ್ಕ್ಷಣ್ವೆೇ ಆ ಮಂತಿರಗಳ ರನಜಿೇರ್ನಮೆಯನತು ಪಡದೆತಕ್ೂೆಳೆಬೆೇಕತ. ಈಗ ಸಕ್ನಾರ ಪೆರೇರಿತ್ 
ದಂಗೆಯಲಿ, ಕ್ೂೆಲೆಯನದ ಮೆೇಲ ೆನಡದೆಂತ್ಹ ಘಟರೆ್, ಅದತ ಸಕ್ನಾರ ಪೆರೇರಿತ್. ಅಲಿ ಇರತವಂತ್ಹ 
ಅಮನಯಕರ ಮೆೇಲೆ ಹಲೆಿಯನಗಿದೆ್. ಅಲಿನ ಅಮನಯಕರ ಮರ್ೆಗಳು ಹನಳನಗತತಿುವೆ ಮತ್ತು ಲೂಟಿ 
ಮನಡಿದ್ನಾರ.ೆ ಏನತ ಎಸ.ಡಿ.ಪಿ.ಐ ಸಂಘಟರ್ ೆಇದ್ೆ ಅವುಗಳನತು ನಷೆೇಧ್ ಮನಡಬೇೆಕತ. ಭನರತಿೇಯ 
ಜನತ್ನ ಪಕ್ಷದ ಸಕ್ನಾರ ಎಲನಿ ಸಂಘಟರ್ಗೆಳನತು ನಷೆೇಧ್ ಮನಡಬೇೆಕತ. ಮನನಯ ಕ್.ೆಎಸ.
ಈಶಾರಪಪನವರತ ಅಲಿಗೆ (ಗೊಂದಲ) ಚಚಾೆ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಹೊೇಗಿದ್ನಾರೆ. ಮನನಯ ಕ್.ೆಎಸ.
ಈಶಾರಪಪನವರತ ಅಲಿ ದಂಗ ೆಮನಡಿಸಿದ್ನಾರ.ೆ ಅಲಿ ಸಕೆ್ಷನ್ 144 ಇದಾರೂ ಸಹ…. 

(ಗೊಂದಲ) 

(ಈ ಹಂತ್ದಲಿ ಕ್ನಂಗೆರಸ್ ಪಕ್ಷದ ಮನನಯ ಸದಸಯರತಗಳು ಸದನದ ಬನವಿಯಲಿ ಧ್ರಣಿ ನರತ್ರನಗಿ 
ಸಕ್ನಾರದ ವಿರತದಿ ಧಿಕ್ನೆರ ಕೂಗತತಿುದಾರತ) 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಇದಕ್ೆೆ ಸಂಬ್ಂಧ್ಪಟಟಂತ್ೆ ಸದನಕ್ೆೆ ಉತ್ುರ 
ನೇಡತತ್ನುರ.ೆ ಎಲಿರೂ ಕತಳಿತ್ತಕ್ೊಳಿೆ. ಮನನಯ ಪತಟಟಣ್ಣನವರೆ, ಈಗ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರ 
ನೇಡತವನಗ ನಮಾ ತ್ಕರನರತ ಏನತ? 

(ಗೊಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಪತಟಟಣ್ಣ (ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್ೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಒಂದ್ೇೆ ಒಂದತ ನಮಿಷ 
ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ ನನುದತ ಏನತ ತ್ಕರನರತ ಇಲಿ. ಮನನಯ ವಿರೂೆೇಧ್ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ 
ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದ್ನಾರ.ೆ ಅವರತ ಮನತ್ರ್ನಡಲ. ಈಗ ಕ್ನಂಗೆರಸ್ ಪಕ್ಷದ ಸದಸಯರೆಲಿರೂ ಧ್ರಣಿ 
ಮನಡತತಿುದ್ನಾರ.ೆ ಈಗ ಅವರಲೆಿರೂ ಸಹ ತ್ಮಾ ಸನಥನಗಳಿಗೆ ಹೂೆೇಗಿ ಕತಳಿತ್ತಕ್ೊಳೆಬ್ಹತದಲಿವೇೆ? 
ಸದನ ನಡಯೆಲಿ, ಆಗ ಎಲಿರೂ ಮನತ್ರ್ನಡಲ.  

(ಗೊಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕೆ್.ಹರಿಪರಸನದ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಹೆೇಳಿದಂತ್ ೆಬೆೇಡ.  

(ಗೊಂದಲ) 
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ಡನ||ತ್ೆೇಜಸಿಾನ ಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈಗ ಕ್ನಂಗೆರಸ್ ಪಕ್ಷದ ಸದಸಯರತ… 

(ಗೊಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಎನ.ರವಿಕತಮನರ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈಗ ಕ್ನಂಗೆರಸ್ ಪಕ್ಷದ ಸದಸಯರತ 
ಭನಷಣ್ ಮನಡತತ್ನು…. 

(ಗೊಂದಲ) 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಎನ.ರವಿಕತಮನರ್ರವರೆ, ಒಂದತ ನಮಿಷ ರ್ನನತ 
ಹೆೇಳುವುದನತು ಕ್ೆೇಳಿ.  

(ಗೊಂದಲ) 

ಡನ||ವೆೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣ್ಸನಾಮಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈಗ ಒಂದತ ಕಡ ೆ
ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದ್ನರೆ. ಅವರ ಪಕ್ಷದವರತ ಬನವಿಗೆ ಬ್ಂದತ ಧ್ರಣಿ ಮನಡತತಿುದ್ನಾರೆ. ಇದತ ಸರಿಯ್ಕೇ? ಈ 
ರಿೇತಿ ಮನಡತವುದತ ಸರಿಯಲಿ.  

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕೆ್.ಹರಿಪರಸನದ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ಇನತು yield ಆಗಿಲಿ.  

(ಗೊಂದಲ) 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ರ್ನನತ ಹೆೇಳುವುದನತು ಕ್ೆೇಳುತಿುೇರೂೆೇ ಇಲಿವೇ? ಒಂದತ ನಮಿಷ ನನು 
ಮನತ್ತ ಕ್ೇೆಳಿ. ಈಗ ಯನವುದ್ೆೇ ಒಬ್ಬ ಸದಸಯರತ ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ೆುೇರ್ೆಂದರೆ ರ್ನನತ ನಣ್ಾಯ 
ಮನಡತವುದಕ್ನೆಗತವುದಲಿ. ಅದಕ್ೊೆೇಸೆರ ಅವರತ ಯನವ ವಿಷಯದ ಮೆೇಲೆ ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ನುರೂೆೇ 
ಮನತ್ರ್ನಡಲ. ಅವರತ ಮನತ್ರ್ನಡಿದ ನಂತ್ರ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಅದಕ್ೆೆ ಉತ್ುರ ಹೆೇಳಬೆೇಕತ. 

ಶ್ರೇ ಎನ್.ರವಿಕತಮನರ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇದತ ಕ್ನಂಗೆರಸ್ನ double 
standard ಅಲಿವೇೆ? 

(ಗೊಂದಲ) 

 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಶ್ರೇ ಎನ್.ರವಿಕತಮನರ ರವರೆೇ, ತ್ನವು ದಯವಿಟತಟ ಕತಳಿತ್ತಕ್ೊಳಿೆ. 
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(ಗೊಂದಲ) 

 ಶ್ರೇ ಎನ್.ರವಿಕತಮನರ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ವಿರೂೆೇಧ್ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ 
ತ್ಮಾ ಸನಥನದಲಿ ಭನಷಣ್ ಮನಡತತ್ನುರ.ೆ ಮತ್ೆು ಬನವಿಯಲಿ ಸದಸಯರತ ಧ್ರಣಿಯನೂು ಸಹ 
ಮನಡತತಿುದ್ನಾರ.ೆ  

(ಗೊಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.ೆಹರಿಪರಸನದ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅವರಿಗೆ ಧೈೆಯಾ ಇದಾರೆ 
ಎಸ.ಡಿ.ಪಿ.ಐ.ಯನತು ನಷೇೆಧ್ ಮನಡಲ. (ಗೊಂದಲ) ಭನರತಿೇಯ ಜನತ್ನ ಪಕ್ಷದವರಿಗೆ ಧೆೈಯಾ 
ಇದ್ೆಯ್ಕೇ, ಧೆೈಯಾ ಇದಾರೆ ಆ ಸಂಘಟರ್ಗೆಳನತು ಬನಯನ್ ಮನಡಲ ರೆ್ೂೇಡೂೆೇಣ್. 

(ಗೊಂದಲ) 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಮಂತಿರಗಳ ಹೆೇಳಿಕ್ೆ ಬಿಟತಟ, ಬೆೇರ ೆಯನವ ಸದಸಯರ ಹೆೇಳಿಕ್ೆಯೂ 
ಸಹ ಕಡತ್ಕ್ೆೆ ಹೊೇಗಬನರದತ. 

(ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರ ಆದ್ೆೇಶದಂತ್ೆ ಈ ಹಂತ್ದಲಿ ಮನನಯ ಮಂತಿರಗಳ ಹೆೇಳಿಕ್ೆ ಬಿಟತಟ ಬೆೇರ ೆ
ಯನವುದ್ೆೇ ಸದಸಯರ ಹೆೇಳಿಕ್ೆಯನತು ದ್ನಖಲಸಿರತವುದಲಿ) 

ಶ್ರೇ ಜೆ.ಸಿ.ಮನಧ್ತಸನಾಮಿ (ಕ್ನನೂನತ ಮತ್ತು ಸಂಸದೇಯ ವಯವಹನರಗಳ ಸಚಿವರತ):- 
ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಕ್.ೆಟಿ.ಶ್ರೇಕಂಠೇೆಗೌಡರತ ಶ್ವಮೊಗೆ ಜಿಲೆಿಯಲಿ ನಡದೆರತವ 
ಘಟರ್ೆಯ ಬ್ಗೆೆ ಮನತ್ರ್ನಡಿದ್ನಾರೆ. ಕಳೆದ ಎರಡತ ವಷಾಗಳಿಂದ ಆತ್ನಗ ೆ ಪನರಣ್ಬೆದರಿಕ್ೆಗಳನತು 
ಹನಕತತಿುದಾರತ, ನೇವು ಅದನತು watch ಮನಡಬೆೇಕ್ನಗಿತ್ತು ಮತ್ತು security provide 
ಮನಡಬೇೆಕ್ನಗಿತ್ುೆಂದತ ಹೆೇಳಿದ್ನಾರ.ೆ ಸನಮನನಯ ಆಡಳಿತ್ದಲಿ ಇದನತು ಮನಡತವುದತ ತ್ತಂಬನ ಕಷಟ. 
ಹನಗನಗಿ ಇಂತ್ಹ ಸಮಯಗಳು ಬ್ರತತಿುರತತ್ುವೆ ಮತ್ತು ಹೊೇಗತತಿುರತತ್ುವೆ. ಇಂತ್ಹ ಪರಕ್ಷತಬ್ಿ ಪರಿಸಿಥತಿ 
ಉದಭವವನಗಬ್ಹತದ್ೆಂದತ ಯನರೂ ನರಿೇಕ್ೆ ಮನಡಿರಲಲಿ. ಶ್ರೇ ಹಷಾರವರತ ಮೃತ್ರನಗಿದ್ನಾರ ೆರ್ನವು 
ಅದಕ್ೆೆ ಖೆೇದ ವಯಕುಪಡಿಸತತ್ೆುೇವೆ ಮತ್ತು ಅದತ ದತದ್ೆೈಾವವೆಂದತ ಭನವಿಸತತ್ೆುೇವೆ.  

(ಮತಂದತ… 
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(101) 22.02.2022 02.40 LL-MD(VK)                 (ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಥತಿ)                                

ಶ್ರೇ ಜೆ.ಸಿ. ಮನಧ್ತಸನಾಮಿ(ಮತಂದತ):- 

ರ್ನವು ಅದನತು ದತದ್ೆೈಾವ ಎಂದತ ಭನವಿಸತತ್ೆುೇವೆ. ಆದರ,ೆ ಸಕ್ನಾರ ಯನವುದ್ೆೇ ಕ್ನರಣ್ಕ್ೆೆ ಕ್ನನೂನತ 
ಮತ್ತು ಸತವಯವಸಥೆ ನವಾಹಣೆ ಮನಡತವುದರಲಿ ವಿಫಲವನಗಿರತವುದಲಿ ಹನಗೂ ವಿಫಲ ಆಗತವುದತ ಇಲಿ. 
ಯನರತ miscreants ಇದ್ನಾರ ೆ ಅವರತ ಯನವುದ್ೇೆ ಭನಗದಲಿರಲ, ಅವರತ ಏರ್ನದರೂ ಉದರಕು 
ಪರಿಸಿಥತಿ ನಮನಾಣ್ ಮನಡತತ್ನು ಹೂೆೇದರೆ, ಇದನತು precipitate ಮನಡತತ್ನು ಹೂೆೇದರೆ, 
ಖಂಡಿತ್ವನಗಿ ರ್ನವು ಅವರ ವಿರತದಿ ಕರಮ ಜರತಗಿಸತತ್ೆುೇವೆ. ನರ್ುೆಯ ದವಸ ಆಕಸಿಾಕವನಗಿ ದಢೇರ್ 
ಎಂದತ ಏನತ ಘಟರೆ್ ಆಗಿ, ಸಣ್ಣ-ಪತಟಟ ವಯತ್ನಯಸಗಳನಗಿರತವುದನತು ರ್ನವು ಗಮನಕ್ೆೆ 
ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡಿರತತ್ೆುೇವೆ. Government will certainly initiate appropriate action 
and book cases against all the culprits. ರ್ನವು ಇದನತು ಹತ್ೊೇಟಿಗ ೆ
ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುೆತ್ೆುೇವೆ. ಶ್ವಮೊಗೆ ಈಗನಗಲೆೇ ಹತ್ೂೆೇಟಿಗೆ ಬ್ಂದರತತ್ುದ್ೆ. ನರ್ುೆಯ ದವಸ ರನತಿರಯಿಂದ 
ಶ್ವಮೊಗೆದಲಿ ಯನವುದ್ೆೇ ರಿೇತಿಯ ಅಹಿತ್ಕರ ಘಟರ್ೆಗಳು ಆಗಿರತವುದಲಿ. ಇಲಿಂದ ಮತಂದ್ ೆ
ಶ್ವಮೊಗೆದಲಿ ಶನಂತಿ ಸತವಯವಸೆಥ ಸನಥಪಿಸತವುದಕ್ೆೆ ಸಕ್ನಾರ ಎಲನಿ ರಿೇತಿಯ ವಯವಸೆಥ ಮನಡಿರತತ್ುದ್ೆ. 
ಅದನತು ನಭನಯಿಸತವುದಕ್ೆೆ ಸಕ್ನಾರ ಸಮಥಾವನಗಿದ್ೆ. ಈಗ ಏನತ ಘಟರ್ ೆಆಗಿದ್,ೆ ಅದಕ್ೆೆ ರ್ನವು 
ವಿಷನದ ವಯಕುಪಡಿಸಿ, ಇನತು ಮತಂದ್ ೆ ಇಂತ್ಹ ಘಟರೆ್ಗಳು ಆಗದ ರಿೇತಿಯಲಿ ಎಲನಿ ರಿೇತಿಯ 
ಕ್ನನೂನತ ಕರಮಗಳನತು ರ್ನವು ಜರತಗಿಸತತ್ೆುೇವೆ.  

ಶ್ರೇ ಕ್.ೆಟಿ. ಶ್ರೇಕಂಠೆೇಗೌಡ(ಪದವಿೇಧ್ರರ ಕ್ೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ 
ಕ್ನನೂನತ ಸಚಿವರತ ಈಗ ಎಲಿವನೂು ರ್ನವು ಸಮಥಾವನಗಿ ನವಾಹಣೆ ಮನಡಿದ್ೆಾೇವೆಂದರೆ ಅಥವನ 
ರ್ನವು ಸರಿಯನಗಿ ಆಡಳಿತ್ ನಡಸೆಿದ್ಾೆೇವೆಂದರ,ೆ ಆ ಹತ್ಯೆ ಹೆೇಗ ೆಆಗತತಿುತ್ತು?  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಶ್ರೇಕಂಠೆೇಗೌಡರೇೆ, ಸನಕತ ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂೆಳಿೆ. ಮನನಯ ಮಂತಿರಗಳು 
ಸಕ್ನಾರದ ಪರವನಗಿ ಉತ್ುರ ಹೆೇಳಿರತತ್ನುರೆ.  

ಶ್ರೇ ಕೆ್.ಟಿ. ಶ್ರೇಕಂಠೆೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಆದರೆ ಸದರಿ ಹತ್ೆಯಯ ಬ್ಗೆೆ 
ರ್ನಯಯನಂಗ ತ್ನಖೆ ಬ್ಗೆೆ ಘೂೇಷಣೆ ಮನಡಿರತವುದಲಿ.  



                                                                                      «¥À.22.02.2022/  64 

 

“wzÀÄÝ¥ÀrAiÀiÁUÀzÀ ¥Àæw/unedited copy, £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ¼À°è CxÀªÁ ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉUÁV G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀPÀÆqÀzÀÄ” 
 

   

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರ ನೇಡಿದ್ನಾರೆ. ಅದರೆ್ುೇ ಎಷತಟ ಬನರಿ ಕ್ೆೇಳುತಿುೇರಿ? 
ದಯಮನಡಿ, ಕತಳಿತ್ತಕ್ೊಳಿೆ. 

ಶ್ರೇ ಕೆ್.ಟಿ. ಶ್ರೇಕಂಠೆೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಹತ್ೆಯಯ ಘಟರ್ ೆಮತ್ತು ಅನಂತ್ರದ 
ಘಟರ್ೆಗಳ ಬ್ಗೆೆ ರ್ನಯಯನಂಗ ತ್ನಖೆಯನಗಬೆೇಕಲಿವೆೇ? ಈ ಕತರಿತ್ತ ರ್ನಯಯನಂಗ ತ್ನಖೆ 
ಆಗಲೇೆಬೆೇಕತ. ಇವತಿುನ ದವಸ ಶ್ವಮೊಗೆ ಜಿಲೆಿಯನತು ಇವರತ ಹತ್ೂೆೇಟಿಗ ೆ
ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳೆಲಲಿವೆಂದರೆ, ಈ ರನಜಯವನತು ಹೆೇಗೆ ಆಳುತ್ನುರೆ?  

ಶ್ರೇ ಜೆ.ಸಿ. ಮನಧ್ತಸನಾಮಿ(ಕ್ನನೂನತ, ಸಂಸದೇಯ ವಯವಹನರಗಳು ಮತ್ತು ಶನಸನ ರಚರ್ನ 
ಹನಗೂ ಸಣ್ಣ ನೇರನವರಿ ಸಚಿವರತ);- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಪೊಲೇಸ್ ವಯವಸೆಥ 
ಸಮಥಾವನಗಿದ್ೆ. ಈ ವಿಷಯದಲಿ ಏನತ ತ್ನಖ ೆ ಮನಡಬೇೆಕತ ಹನಗೂ ಯನವ ಕ್ನನೂನತ 
ಜರತಗಿಸಬೆೇಕತ ಅದನತು ರ್ನವು ಜರತಗಿಸತತ್ೆುೇವೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಪೊಲೇಸ್ ವಯವಸೆಥ ಇರಬೇೆಕ್ನದರ,ೆ ಬೆೇರೆ 
ಯನವುದ್ೆೇ ವಯವಸೆಥಯಲಿ ತ್ನಖೆ ಮನಡಬೇೆಕ್ನದ ಅಗತ್ಯ ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ಕಂಡತಬ್ಂದರತವುದಲಿ. 
ಅದರಂತ್,ೆ ನಮಾ ಪೊಲೇಸ್ ವಯವಸೆಥಯನತು ಇಟತಟಕ್ೊಂಡತ ಈ ವಿಚನರದಲಿ ಸಮಗರವನದ ತ್ನಖೆ 
ಮನಡಿ, culprits ಯನರತ ಇದ್ನಾರ ೆ ಅವರ ವಿರತದಿ ಸೂಕು ಕರಮವನತು ಕಡನಾಯವನಗಿ 
ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುೆತ್ೆುೇವೆ. 

ಶ್ರೇ ಕೆ್.ಟಿ. ಶ್ರೇಕಂಠೆೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ,.. 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಆಯಿತ್ತ. ತ್ನವು ದಯಮನಡಿ ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂೆಳಿೆ.  

ಶ್ರೇ ಕೆ್.ಟಿ. ಶ್ರೇಕಂಠೆೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈ ವಿಚನರದಲಿ ರ್ನಯಯನಂಗ ತ್ನಖ ೆ
ಘೂೇಷಣೆ ಮನಡದ್ೇೆ ಇರತವ ಸಕ್ನಾರದ ಕರಮವನತು ಖಂಡಿಸಿ ರ್ನವು ಸಭನತ್ನಯಗ ಮನಡತತಿುದ್ೆಾೇವೆ.  

(ಈ ಹಂತ್ದಲಿ ಸಕ್ನಾರದ ಕರಮವನತು ಖಂಡಿಸಿ, ಜೆ.ಡಿ.(ಎಸ್) ಪಕ್ಷದ ಶನಸಕರತಗಳು 
ಸಭನತ್ನಯಗವನತು ಮನಡಿದರತ) 
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11.  ಘನತ್ೆವೆತ್ು ರನಜಯಪನಲರ ಭನಷಣ್ಕ್ೆೆ ಸಲಿಸತ್ಕೆ ವಂದರ್ನ ನಣ್ಾಯದ ಮೆೇಲನ ಚಚೆಾಗೆ 
   ಸಕ್ನಾರದಂದ ಉತ್ುರ 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ವಿರೂೆೇಧ್ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರೇೆ, ರನಜಯಪನಲರ ಭನಷಣ್ಕ್ೆೆ 
ಸಲಿಸತ್ಕೆ ವಂದರ್ನ ನಣ್ಾಯದ ಮೆೇಲೆ ತ್ನವು ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುೇರನ? 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕೆ್. ಹರಿಪರಸನದ್(ವಿರೂೆೇಧ್ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇಲಿ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಹನಗನದರೆ, ಈಗ ಸಕ್ನಾರದಂದ ಉತ್ುರ.  

(ಈ ಹಂತ್ದಲಿ ಸದನದ ಬನವಿಯಲಿ ಧ್ರಣಿ ನರತ್ರನಗಿದಾ ಕ್ನಂಗೆರಸ್ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತಗಳು 
ಸಕ್ನಾರದ ವಿರತದಿ ಘೂೇಷಣೆಗಳನತು ಕೂಗಿದರತ) 

ಡನ: ವೆೈ.ಎ. ರ್ನರನಯಣ್ಸನಾಮಿ(ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್ೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ 
ಮತಖಯಮಂತಿರಗಳು ಮನತ್ರ್ನಡತವನಗ ಸದನದ ಬನವಿಯಲಿ ನಂತ್ತ ಘೂೇಷಣಗೆಳನತು ಕೂಗತತಿುರತವ 
ಮನನಯ ಸದಸಯರತಗಳನತು ತ್ಮಾ ಸನಥನಕ್ೆೆ ತ್ೆರಳಲತ ತ್ನವು ದಯಮನಡಿ ಸೂಚರೆ್ ನೇಡಬೆೇಕತ.  

(ಗೊಂದಲ) 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಆಯಿತ್ತ, ರ್ನನತ ಹೆೇಳುತ್ೆುೇರ್ೆ. ತ್ನವು ದಯಮನಡಿ ಕತಳಿತ್ತಕ್ೊಳಿೆ.  

(ಗೊಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಬ್ಸವರನಜ ಬೊಮನಾಯಿ(ಮತಖಯಮಂತಿರಗಳು):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಗೌರವನನಾತ್ 
ರನಜಯಪನಲರತ… 

(ಗೊಂದಲ) 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ದಯಮನಡಿ, ಎಲಿರೂ ಕತಳಿತ್ತಕ್ೊಳಿೆ. ಸದನದ ಬನವಿಯಲಿ ಧ್ರಣಿ 
ನರತ್ರನಗಿರತವ ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಮನತ್ರ್ನಡಬನರದತ. ಮನನಯ ಮತಖಯಮಂತಿರಗಳು ಸಕ್ನಾರದ 
ಉತ್ುರ ಹೆೇಳುತಿುದ್ನಾರೆ. ದಯಮನಡಿ ಎಲಿರೂ ಐದತ ನಮಿಷ ಸತಮಾನರಿ.  

(ಗೊಂದಲ) 



                                                                                      «¥À.22.02.2022/  66 

 

“wzÀÄÝ¥ÀrAiÀiÁUÀzÀ ¥Àæw/unedited copy, £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ¼À°è CxÀªÁ ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉUÁV G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀPÀÆqÀzÀÄ” 
 

   

ಶ್ರೇ ಬ್ಸವರನಜ ಬೊಮನಾಯಿ(ಮತಖಯಮಂತಿರಗಳು):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ,… 

(ಗೊಂದಲ) 

ಡನ: ವೆೈ.ಎ. ರ್ನರನಯಣ್ಸನಾಮಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಮತಖಯಮಂತಿರಗಳು 
ಎದತಾ ನಂತ್ತ ಮನತ್ರ್ನಡತವನಗ ಈ ರಿೇತಿ ಧಿಕ್ನೆರ ಕೂಗಿದರೆ ಹೆೇಗ?ೆ 

(ಗೊಂದಲ) 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಆಯಿತ್ತ, ರ್ನನತ ಏನತ ಮನಡಬೆೇಕ್ೆಂದತ ತ್ನವು ಹೆೇಳುತಿುದಾೇರಿ? ಈಗ 
ಮನನಯ ಮತಖಯಮಂತಿರಗಳು ಸಕ್ನಾರದ ಉತ್ುರ ಹೇೆಳುತ್ನುರೆ ಬಿಡಿ. ಮನನಯ ಮತಖಯಮಂತಿರಗಳೆೇ ತ್ನವು 
ಸಕ್ನಾರದ ಉತ್ುರವನತು ಪನರರಂಭ ಮನಡಿ. 

(ಗೊಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಬ್ಸವರನಜ ಬೊಮನಾಯಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಘನತ್ೆವತೆ್ು ರನಜಯಪನಲರತ ಜಂಟಿ 
ಅಧಿವೆೇಶನವನತು ಉದ್ೆಾೇಶ್ಸಿ ಈಗನಗಲೆೇ ಭನಷಣ್ವನತು ಮನಡಿದ್ನಾರ.ೆ ಈ ವಂದರ್ನ ನಣ್ಾಯದ 
ಕತರಿತ್ನದ ಚಚೆಾಯಲಿ ಇವತಿುನ ದವಸ ಮನನಯ ವಿರೂೆೇಧ್ ಪಕ್ಷದವರತ ಮನತ್ರ್ನಡಬೆೇಕ್ನಗತತ್ುದ್ೆ. 
ಇದತ ಅತ್ಯಂತ್ ರೆ್ೂೇವಿನ ಸಂಗತಿಯನಗಿದೆ್. ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನ ಮಂಡಲದ ಇತಿಹನಸದಲಿ 
ಘನತ್ೆವತೆ್ು ರನಜಯಪನಲರ ವಂದರ್ನ ನಣ್ಾಯಕ್ೆೆ ಪರಥಮ ಬನರಿಗೆ ವಿರೂೆೇಧ್ ಪಕ್ಷದವರತ 
ಭನಗವಹಿಸದ್ೆೇ ಇರತವಂಥದತಾ ಹನಗೂ ಅದತ ಚಚಾೆಯನಗದ್ೆೇ ಉತ್ುರ ಕ್ೊಡತವಂತ್ಹ ಪರಿಸಿಥತಿ 
ಬ್ಂದರತವಂಥದತಾ, ಅತ್ಯಂತ್ ರೆ್ೂೇವಿನ ಸಂಗತಿಯನಗಿದೆ್. ಇದತ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನ ಮಂಡಲದ 
ಇತಿಹನಸದಲಿ ಇವತಿುನ ದವಸ ವಿರೂೆೇಧ್ ಪಕ್ಷದವರತ ತ್ಮಾ ಜವನಬನಾರಿಯನತು ಮರೆತ್ತ 
ನಡದೆತಕ್ೊಂಡಿರತವಂಥದತಾ ಒಂದತ ಕಪತಪ ಚತಕ್ೆೆ ಎಂದತ ರ್ನನತ ಈ ಸಂದಭಾದಲಿ ಹೆೇಳುವುದಕ್ೆೆ 
ಇಚೆಿಪಡತತ್ೆುೇರ್ೆ.  

(ಈ ಹಂತ್ದಲಿ ಆಡಳಿತ್ ಪಕ್ಷದ ಮನನಯ ಸದಸಯರತಗಳು ಮನನಯ ಮತಖಯಮಂತಿರಯವರ 
ಮನತಿಗ ೆಮೆೇಜತ ತ್ಟಿಟ ಬೆಂಬ್ಲ ಸೂಚಿಸಿದರತ) 
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ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕೆ್. ಹರಿಪರಸನದ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಘನತ್ೆವತೆ್ು ರನಜಯಪನಲರ ಭನಷಣ್ದ 
ಮೆೇಲ ೆ ನಮಾ ಪಕ್ಷದ ಮೂರತ ಜನ ಸದಸಯರತ ಮನತ್ರ್ನಡಿರತತ್ನುರೆ. ರ್ನವು 
ಪನಲೂೆೆಂಡಿರತವುದಲಿವೆಂದತ ಅಲಿ. ದಯಮನಡಿ ಅದನತು ತ್ನವು ಸರಿಪಡಿಸಬೆೇಕತ.  

ಶ್ರೇ ಬ್ಸವರನಜ ಬೊಮನಾಯಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಕಳೆದ ಒಂದತ ವಷಾದಂದ ಈ 
ರನಜಯದ ಪರಿಸಿಥತಿ ಯನವ ರಿೇತಿ ಇತ್ತು,..  

(ಗೊಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕೆ್. ಹರಿಪರಸನದ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅದನತು ಕಡತ್ದಂದ ತ್ೆಗೆಯಬೆೇಕತ.  

(ಗೊಂದಲ) 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಹೌದತ. ಘನತ್ೆವತೆ್ು ರನಜಯಪನಲರ ಭನಷಣ್ದ ಮೆೇಲೆ ವಿರೂೆೇಧ್ ಪಕ್ಷದಂದ 
ಮೂರತ ಜನ ಸದಸಯರತ ಮನತ್ರ್ನಡಿರತತ್ನುರೆ.  

(ಗೊಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಬ್ಸವರನಜ ಬೊಮನಾಯಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ಹೆೇಳುತಿುರತವ ಮನತಿನ 
ಅಥಾ ಏರೆ್ಂದರೆ, ರನಜಯಪನಲರ ಭನಷಣ್ದ ಮೆೇಲೆ ಪೂಣ್ಾ ಪರಮನಣ್ದ ಚಚೆಾ ಆಗಬೆೇಕ್ನಗಿತ್ತು.  

(ಗೊಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಸಲೇಂ ಅಹಮದ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಈಶಾರಪಪನವರಿಂದ ರನಜಿೇರ್ನಮೆ 
ಕ್ೊಡಿಸಬೆೇಕ್ನಗಿತ್ತು. ಆಗ ರ್ನವು ರನಜಯಪನಲರ ಭನಷಣ್ದ ಮೆೇಲೆ ಚಚಾೆ ಮನಡತತಿುದ್ೆಾವು.  

ಶ್ರೇ ಬ್ಸವರನಜ ಬೊಮನಾಯಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಸಕ್ನಾರ ಕಳೆದ ಒಂದತ ವಷಾದ 
ತ್ನು ಸನಧ್ರೆ್ಗಳನತು ಹೆೇಳಿದ್ನಗ, ನೂಯನತ್ೆಗಳನತು ಎತಿು ಹಿಡಿಯತವಂತ್ಹ ಒಂದತ ಅವಕ್ನಶ ವಿರೂೆೇಧ್ 
ಪಕ್ಷದವರಿಗೆ ಇತ್ತು. ಅದನತು ಅವರತ ಬ್ಳಕ್ೆ ಮನಡಿಕ್ೊಳೆಲಲಿವೆನತುವುದನತು ರ್ನನತ ಹೆೇಳುತಿುದ್ೆಾೇರ್ೆ. 
ಇವತಿುನ ದವಸ ಇತಿಹನಸದಲಿ ಪೂಣ್ಾ ಪರಮನಣ್ದಲಿ ಚಚಾೆಯನಗದ್ೆೇ ಇರತವಂಥದತಾ… 
(ಗೊಂದಲ) ಕಳೆದ ಒಂದತ ವಷಾ ತ್ಮಗೆಲನಿ ಗೊತಿುರತವಂತ್ ೆ ಕ್ೂೆೇವಿಡ್-೧೯ ಮಹನಮನರಿ 
ನಮೆಾಲಿರನೂು ಬ್ಹಳ ದಗಭರಮೆಗೂೆಳಿಸಿರತತ್ುದ್ೆ. ಪೂಣ್ಾ ಪರಮನಣ್ದಲಿ ನಮಾ ಇಡಿೇ ಬ್ದತಕರೆ್ುೇ 
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ತ್ಡಗೆಟತಟವಂತ್ಹ ಕ್ೆಲಸ ಇಡಿೇ ವಿಶಾದ್ನದಯಂತ್, ದ್ೇೆಶದ್ನದಯಂತ್ ಮತ್ತು ನಮಾ ರನಜಯದಲಿಯೂ ಸಹ 
ಆಯಿತ್ತ. ಅಂತ್ಹ ಒಂದತ ಸಂದಭಾದಲಿ ನಮಾ ರ್ನಯಕರತ ಮತ್ತು ಹಿಂದನ 
ಮತಖಯಮಂತಿರಯವರನಗಿದಾಂತ್ಹ ಶ್ರೇ ಬಿ.ಎಸ್. ಯಡಿಯೂರಪಪನವರತ ಇದನತು ಅತ್ಯಂತ್ 
ಸಮಥಾವನಗಿ ನಭನಯಿಸಿದರತ. ಹಲವನರತ ಸಭೆಗಳನತು ಮನಡಿದಾರತ. ಎಲಿರನೂು ವಿಶನಾಸಕ್ೆೆ 
ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡರತ. ಟನಸೆ್ಫೊೇಸ್ಾ ಅನತು ರಚರೆ್ ಮನಡಿದರತ. ಈ ಕ್ೊೇವಿಡ್-೧೯ ನವಾಹಣೆಗೆ 
ಎರಡತ ಸನವಿರ ಕ್ೊೇಟಿಗಿಂತ್ಲೂ ಹೆಚತಚ ಹಣ್ವನತು ಕ್ೊಟಟರತ.  

ಆ ಸಂದಭಾದಲಿ ನಮಾ ರನಜಯದ ಆರೂೆೇಗಯ ವಯವಸೆಥ ಇಷತಟ ದ್ೂೆಡಾ ಪರಮನಣ್ದ ಕ್ೊೇವಿಡ್-೧೯ 
ಸಮಸೆಯಯನತು ನಭನಯಿಸತವ ಸನಧ್ಯತ್ ೆಹೂೆಂದರಲಲಿ. ಏಕ್ೆಂದರ,ೆ ಇವತಿುನ ದವಸ ರ್ನವು ನಮಾ 
ಆರೂೆೇಗಯ ವಯವಸಥೆಯನತು ಅಷತಟ ಪರಮನಣ್ದಲಿ build-up ಮನಡಿರಲಲಿ. ಆದರ,ೆ ಸನವಿರನರತ ಜನ 
ಒಂದ್ೇೆ ದನ ಆಸಪತ್ೆರಗೆ ಬ್ರತವಂತ್ಹ ಸಂದಭಾದಲಿ ರ್ನವು ವಿಶೆೇಷವನದಂತ್ಹ ಪರಯತ್ುವನತು ಮನಡಿ, 
ಪಿ.ಹೆಚ್.ಸಿ. ನಂದ, ತ್ನಲೂಿಕತ ಕ್ೇೆಂದರಗಳಿಂದ, ಜಿಲನಿ ಆಸಪತ್ೆರ ಮತ್ತು ಎಲನಿ ಕಡಗೆಳಲಿಯೂ ಸಹ 
ಇವತಿುನ ದವಸ ಬಡೆ್ಗಳ ಸನಮಥಯಾ, ಐ.ಸಿ.ಯತ. ಬಡೆ್ಗಳ ಸನಮಥಯಾ ಮತ್ತು 
ವೆಂಟಿಲೆೇಟರ್ಗಳನತು ಸಹ ರ್ನವು ಪರಥಮ ಹಂತ್ದಲಿ ಹೆಚಿಚಗೆ ಮನಡಿದ್ೆಾೇವೆ. ಇದರ ಜೊತ್ೆಗೆ, 
ಕ್ೊೇವಿಡ್-೧೯ಗೆ ಬೇೆಕ್ನಗಿರತವಂತ್ಹ ವಿಶೆೇಷವನದಂತ್ಹ ಔಷಧಿಗಳನತು ಅವತಿುನ ಸಂದಭಾದಲಿ 
ಅಂದರೆ, ಬ್ಹಳಷತಟ ಕ್ೊರತೆ್ ಇದಾಂತ್ಹ ಸಂದಭಾದಲಿಯೂ ಸಹ ರನಜಯದ ಜನತ್ೆಗೆ ಜಿೇವ ಉಳಿಸತವ 
ಸಲತವನಗಿ ಅದನತು ರ್ನವು ವಿದ್ೆೇಶದಂದ ಹನಗೂ ದ್ೆೇಶದಲಿರತವ ಎಲನಿ ಔಷಧ್ ತ್ಯನರಕರಿಂದ 
ಪಡದೆತ ಜನತ್ೆಗೆ ಒದಗಿಸಿದ್ೆಾೇವೆ.  

ಇವತಿುನ ದವಸ ಪರಥಮ ಹಂತ್ದಲಿ ಕ್ೂೆೇವಿಡ್-೧೯ ವೈೆರನಣ್ತಗಳ ಬ್ಗೆೆ ನಮಗ ೆ
ಸಂಪೂಣ್ಾವನದ ಮನಹಿತಿ ಇಲಿದ ಕ್ನರಣ್ದಂದ ರ್ನವು ಹಲವನರತ ಸನವು-ರೆ್ೂೇವುಗಳನತು 
ರೆ್ೂೇಡಿರತತ್ುೆೇವೆ. ಇಂತ್ಹ ಸಂದಭಾದಲಿ ಯನರತ ಕ್ೊೇವಿಡ್-೧೯ ನಂದ ಮರಣ್ ಹೊಂದದ್ನಾರ,ೆ 
ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಕ್ನಾರ ಪರಥಮವನಗಿ ರನಜಯವನಗಿ ಅವರಿಗೆ ಸಹನಯ ಮನಡಿ, ಒಂದತ 
ಲಕ್ಷ ರೂಪನಯಿ ಪರಿಹನರ ಹಣ್ ಕ್ೊಡತವಂಥದತಾ ಅಷೆಟ ಅಲಿದ್ೆೇ, ಕ್ೆೇಂದರ ಸಕ್ನಾರದಂದ ಸಹ ಐವತ್ತು 
ಸನವಿರ ರೂಪನಯಿ ಪರಿಹನರ ಹಣ್ ಕ್ೊಡತವಂತ್ಹ ಕ್ಲೆಸ ಸಹ ಆಗಿರತತ್ುದ್ೆ. ಇದಲಿದ್ೇೆ, ಆ 
ಸಂದಭಾದಲಿ ಬ್ಹಳಷತಟ ಜನ ಸಂಕಷಟಕ್ೆೆ ಈಡನದರತ. ಬೆೇರ ೆಬೆೇರ ೆವೃತಿುಯಲಿರತವವರತ ಸಂಕಷಟಕ್ೆೆ 
ಈಡನದರತ. ದನಗೂಲಯಲಿ ಇರತವಂತ್ಹವರತ ಹಲವನರತ ಜನರತ ಸಂಕಷಟಕ್ೆೆ ಈಡನದರತ. ಅದ್ೆೇ 
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ರಿೇತಿ ರೆ್ೇಕ್ನರರತ ಇರಬ್ಹತದತ, ಮಿೇನತಗನರರತ ಇರಬ್ಹತದತ, ರೈೆತ್ರತ ಇರಬ್ಹತದತ, ವಿವಿಧ್ 
ವೃತಿುಯಲಿ ಇರತವಂತ್ಹವರತ, ಬಿೇದ ಬ್ದಯಲಿ ಇರತವಂತ್ಹ ವನಯಪನರಿಗಳು ಇರಬ್ಹತದತ, 
ಅವರೆಲಿರಿಗೂ ಸಹ ರ್ನವು ಸತಮನರತ ಎರಡೂವರ ೆಸನವಿರ ಕ್ೊೇಟಿಗಿಂತ್ಲೂ ಹೆಚತಚ ಹಣ್ದಲಿ ಅವರಿಗೆ 
ಸಹನಯ-ಸಹಕ್ನರವನತು ರ್ನವು ಮನಡಿರತವಂಥದ್ನಾಗಿದ್ೆ.  

ಕ್ೊೇವಿಡ್-೧೯ ಎರಡರೆ್ ಅಲೆಯಲಿ ನಮಗ ೆ ಇರ್ೂೆುಂದತ ದ್ೊಡಾ ಸವನಲತ ಎದತರನಗಿದತಾ, 
ಉಸಿರನಟದ ತ್ೊಂದರಯೆಿಂದ್ನಗಿ ವಿಶೆೇಷವನಗಿ ಆಕ್ತಿಜನ್ ಕ್ೊರತೆ್ ಆದಂತ್ಹ ಸಂದಭಾದಲಿ ರ್ನವು 
ಒಂದತ ದವಸ ಕೂಡ ಆಕ್ತಿಜನ್ ಕ್ೊರತೆ್ ಆಗದ ರಿೇತಿಯಲಿ ವಯವಸೆಥ ಮನಡತವಂತ್ಹ ಪರಯತ್ುಗಳನತು 
ಮನಡಿರತತ್ೆುೇವೆ. ಬೇೆರೆ ಬೆೇರ ೆ ರನಜಯಗಳಿಂದ ಹನಗೂ ಬೆೇರ ೆ ಬೆೇರ ೆ ದ್ೆೇಶಗಳಿಂದಲೂ ಸಹ ರ್ನವು 
ಆಕ್ತಿಜನ್ ತ್ರತವಂತ್ಹ ಕ್ಲೆಸವನತು ಮನಡಿದ್ೆಾೇವೆ. ಅಷೆಟ ಅಲಿದ್ೆೇ, ಶವ ಸಂಸನೆರದವರಗೊ ರ್ನವು 
ಕ್ೊೇವಿಡ್-೧೯ ನವಾಹಣ ೆ ಮನಡಿರತತ್ೆುೇವೆ. ಹಿೇಗನಗಿ, ಒಂದತ ವಷಾದಲಿ ಸತಮನರತ ೭ ತಿಂಗಳು 
ಕ್ೊೇವಿಡ್-೧೯ ನಮಾನತು ಆವರಿಸಿಕ್ೊಂಡಿರತತ್ುದ್ೆ. ಇಂತ್ಹ ಪರಿಸಿಥತಿಯಲಿಯೂ ಕೂಡ ನಮಾ 
ಅಭಿವೃದಿ ಪಥವನತು ಬಿಡಬನರದ್ೆಂಬ್ ಕ್ನರಣ್ದಂದ ಹಲವನರತ ಕರಮಗಳನತು ಇವತಿುನ ದವಸ ರ್ನವು 
ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡಿರತತ್ೆುೇವೆ. ಆ ಸಂದಭಾದಲಿ ಆರ್ಥಾಕತ್ ೆ ಏನತ ಹಿಂಜರಿತ್ ಆಗಿತ್ತು, ಅದನತು ರ್ನವು 
ಕೂಡಲೇೆ ಮರಳಿ ಪಥಕ್ೆೆ ತ್ರಬೇೆಕತ, ಆರ್ಥಾಕತ್ಯೆನತು ಉತ್ುಮವನಗಿ ನಡಸೆಬೆೇಕತ ಎನತುವಂತ್ಹ 
ದೃಷಿಠಯಿಂದ ರ್ನವು ಹಲವನರತ ಕರಮಗಳನತು ಪನರರಂಭ ಮನಡಿದ್ೆಾೇವೆ. ಕ್ೊೇವಿಡ್-೧೯ ಒಂದತ 
ಕಡಯೆನದರೆ, ಪರವನಹ ಮತ್ೊುಂದತ ಕಡ.ೆ ಕ್ೂೆೇವಿಡ್-೧೯ ಸಂದಭಾದಲಿಯ್ಕೇ ಎರಡತ ಬನರಿ ದ್ೂೆಡಾ 
ಪರವನಹಗಳನತು ರ್ನವು ಕಳದೆ ವಷಾ ರೆ್ೂೇಡಿರತತ್ೆುೇವೆ. ಅಲಿದ್ೆೇ, ಪರವನಹದ ಜೊತ್ೆಗೆ, ನರಂತ್ರವನಗಿ 
ಮಳೆ ಸಹ ಬ್ಂದರತತ್ುದ್.ೆ ನವೆಂಬ್ರ್ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯದವರಗೊ ಸಹ ರ್ನವು ಮಳೆಯನತು 
ರೆ್ೂೇಡಿರತತ್ುೆೇವೆ. ಇಡಿೇ ರನಜಯದ ಪರತಿಯಂದತ ಜಿಲೆಿಯಲಿಯೂ ಸಹ ಇದ್ೆೇ ರಿೇತಿ ವನಯಪಕವನಗಿ 
ದ್ೊಡಾ ಮಳೆ ಬ್ಂದದಾರಿಂದ ನಮಾ ರೈೆತ್ರತ ಬೆಳದೆಂತ್ಹ ಬೆಳ ೆ ಇರ್ುೆೇನತ ಕಟನವು ಮನಡಬೇೆಕತ 
ಎನತುವಂತ್ಹ ಸಂದಭಾದಲಿ ಅದತ ಮಳೆಗೆ ಸಂಪೂಣ್ಾವನಗಿ ಸಿಲತಕ್ತ ಅಪನರವನದ ನಷಟವನಗಿರತತ್ುದ್.ೆ                                       

                                                           (ಮತಂದತ…) 
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(102) 22.02.2022 2.50 ವೆೈಎಲ-ಎಕ್ೆ                     (ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಥತಿ) 

ಶ್ರೇ ಬ್ಸವರನಜ ಬೊಮನಾಯಿ (ಮತಂದತ):-   

ಆ ಸಂದಭಾದಲಿ ರೈೆತ್ರ ಸಹನಯಕ್ೆೆ ಹೊೇಗಬೇೆಕ್ನಗಿತ್ತು.  ಪರವನಹ ಬ್ಂದ ಪರಯತಕು ಮರ್ೆಗಳಿಗ ೆ
ದ್ೊಡಾ ಪರಮನಣ್ದಲಿ ಅನತದ್ನನವನತು ಬಿಡತಗಡೆ ಮನಡಿದ್ೆಾೇವೆ.  ಪೂಣ್ಾ ಪರಮನಣ್ದಲಿ ಮರ್ೆಗಳು 
ರೆ್ಲಸಮಗೊಂಡಿದಾರ ೆಅಥವನ ಭನಗಶಃ ಮರ್ೆಗಳು ಹನಳನಗಿದಾರ ೆತ್ಲನ ರೂ.5.00 ಲಕ್ಷ, ರೂ.3.00 
ಲಕ್ಷ ಹನಗೂ ರೂ.50 ಸನವಿರದಂತ್ ೆ ಬೆೇರ ೆ ಬೆೇರ ೆ ಹಂತ್ದಲಿ ರೂ.400.52 ಕ್ೊೇಟಿಗಳಷತಟ 
ಅನತದ್ನನವನತು ನೇಡಿದ್ೆಾೇವೆ.  ಮಳೆ ಬ್ಂದ ಸಂದಭಾದಲಿ ಎನ್.ಡಿ.ಆರ್.ಎಫ್ ರ್ನಮಿ್ಾ ಪರಕ್ನರ 
ಒಂದತ ಹೆಕ್ೆಟೇರ್ ಪರದ್ೆೇಶಕ್ೆೆ ರೂ.6800 ನೇಡತತ್ನುರೆ.  ಅದರೊಂದಗೆ ರ್ನವು ಸಹ ಮೊರೆ್ು ದವಸ 
ಬೆಳಗನವಿ ಅಧಿವೆೇಶನದಲಿ ಘೂೇಷಿಸಿದಂತ್ ೆಎನ್.ಡಿ.ಆರ್.ಎಫ್ ನಗಧಿಪಡಿಸಿದ ರೂ.6800 ರೂೆಂದಗೆ 
ರನಜಯ ಸಕ್ನಾರವು ರೂ.6800 ಗಳನತು ಸೇೆರಿಸಿ, ಒಂದತ ಹೆಕ್ಟೆೇರ್ ಪರದ್ೇೆಶಕ್ೆೆ ಒಟತಟ ರೂ.13600 
ಗಳನತು ಮಳೆಯನಶ್ರತ್ ಬೆಳಗೆ ೆಪರಿಹನರ ನೇಡಿದ್ೆಾೇವೆ.  ಅದ್ೆೇ ರಿೇತಿ ನೇರನವರಿ ಬೆಳೆಗಳಿಗ ೆರೂ.13500 
ರಿಂದ ರೂ.25000ಕ್ೆೆ ಹೆಚಿಚಸಿ ಒಂದತ ಹೆಕ್ೆಟೇರ್ಗೆ ನೇಡಿದ್ೆಾೇವೆ.   

 ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.ೆಹರಿಪರಸನದ್ (ವಿರೂೆೇಧ್ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ 
ಮತಖಯಮಂತಿರಗಳು ಕ್ೊೇವಿಡ್-19 ವಿಚನರದ ಕತರಿತ್ತ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದ್ನಾರೆ.  (ಗೊಂದಲ) 
ಕ್ೊೇವಿಡ-19 ನಲಿಯತ ಬ್ಹಳಷತಟ ಭರಷನಟಚನರವನಗಿದತಾ, ಅದರ ಬ್ಗೆೆ ಮನನಯ ಮತಖಯಮಂತಿರಗಳು 
ಬೆಳಕತ ಚೆಲತಿತಿುದ್ನಾರ.ೆ   

 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ವಿರೂೆೇಧ್ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರ ೆತ್ನವು ಆಮೆೇಲೆ ಮನತ್ರ್ನಡಿ.  

 ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕೆ್.ಹರಿಪರಸನದ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಆಗತವುದಲಿ.  ಅವರತ ಚಚೆಾಯನತು 
ಮನಡತತಿುದ್ನಾರ.ೆ  

(ಗೊಂದಲ) 

 ಶ್ರೇ ಬ್ಸವರನಜ ಬೊಮನಾಯಿ (ಮತಖಯಮಂತಿರಗಳು):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 
ತ್ೊೇಟಗನರಿಕ್ ೆ ಬೆಳಗೆಳಿಗ ೆ ರೂ.18000 ರಿಂದ ರೂ.28000ಕ್ೆೆ ಹೆಚಿಚಸಿ ರೈೆತ್ರಿಗ ೆ ಪರಿಹನರವನತು 
ನೇಡಿದ್ೆಾೇವೆ.  ಹಲವನರತ ಒತ್ುಡಗಳ ಮಧೆಯಯತ ಸಹ ಅಭಿವೃದಿ ಕ್ನಯಾವನತು ನಲಿಸಲಲಿ.  ರ್ನನತ 
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ಮತಖಯಮಂತಿರಯನದ ಮೊದಲರೆ್ೇ ದವಸವೆೇ “ರೈೆತ್ ವಿದ್ನಯನಧಿ”್ಸನಥಪರ್ೆ ಮನಡಿದ್ೆಾೇನತ.  ಯನವುದ್ೆೇ 
ರನಜಯದಲಿ ಈ ಯೇಜರೆ್ ಇರಲಲಿ.  ಪರಥಮ ಬನರಿಗ ೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜಯದಲಿ ಸನಥಪರ್ ೆ ಮನಡಿ, 
ರೂ.2000 ದಂದ ರೂ.11000 ವರಗೊ ಪಿ.ಯತ.ಸಿ. ಯಿಂದ ಪಿ.ಜಿ. ವರಗೊ ರೈೆತ್ ಮಕೆಳಿಗನಗಿ 
“ರೈೆತ್ ವಿದ್ನಯನಧಿ”್ಯನತು ಸನಥಪರ್ ೆಮನಡಿದ್ೆಾೇವೆ.  ನಮಾ ರೈೆತ್ ಮಕೆಳು ಸಹ ವಿದ್ನಯವಂತ್ರನಗಬೆೇಕತ, 
ಹೊರಗಿನ ಕ್ೆೇತ್ರದಲಿ ಮತಂದ್ ೆ ಬ್ರಬೆೇಕತ ಎಂದತ ಈ ಯೇಜರೆ್ಯನತು ಮನಡಿದ್ೆಾೇವೆ.   
ಇದತವರೆವಿಗೂ ಸತಮನರತ 4 ಲಕ್ಷ 50 ಸನವಿರ ರೈೆತ್ ಮಕೆಳಿಗೆ “ರೈೆತ್ ವಿದ್ನಯನಧಿ”್ಒದಗಿಸಿದ್ೆಾೇವೆ.  
ಅದನತು ಹನಗೆಯ್ಕೇ ಮತಂದತವರೆಸಿ, 8, 9 ಮತ್ತು 10ರೆ್ೇ ತ್ರಗತಿಗಳಲಿನ ಗನರಮಿೇಣ್ ಪರದ್ೆೇಶದ ಹೆಣ್ತಣ 
ಮಕೆಳಿಗೂ ಸಹ ರೂ.2000್ “ವಿದ್ನಯನಧಿ”್ ನೇಡತವ ಕ್ೆಲಸವನತು ಮನಡಿದ್ೆಾೇವೆ.  ಪರಥಮ ಬನರಿ 
ಗನರಮಿೇಣ್ ಪರದ್ೆೇಶದ ರೈೆತ್ ಮಕೆಳಿಗ ೆಗಮನವನತು ನೇಡಿದ್ೆಾೇವೆ.  ಅದ್ೆೇ ರಿೇತಿ ಕ್ನಮಿಾಕ ಕಲನಯಣ್ಕ್ನೆಗಿ 
90 ಸನವಿರ ಕಟಟಡ ಕ್ನಮಿಾಕರ ಮಕೆಳಿಗೆ ರೂ.150.00 ಕ್ೊೇಟಿಗಳಷತಟ “ವಿದ್ನಯನಧಿ”್ ನೇಡತವ 
ಕ್ೆಲಸವನತು ಮನಡಿದ್ೆಾೇವೆ.  ಕ್ೆೈಗನರಿಕ್ೆಯಲಿ ವಿದ್ೇೆಶ್ ಬ್ಂಡವನಳ ಹೂಡಿಕ್ೆಯಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜಯ 
ನಂ.1 ಸನಥನದಲಿದ್.ೆ  ನಮಾ ದ್ೆೇಶಕ್ೆೆ ಶೆೇಕಡ 45 ರಷತಟ ವಿದ್ೆೇಶ್ ಬ್ಂಡವನಳ ಬ್ಂದದತಾ, 2020-21ರೆ್ೇ 
ಸನಲನಲಿ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ೆೆ ವಿದ್ೆೇಶ್ ಬ್ಂಡವನಳ ಬ್ಂದದತಾ, ಅದತ ಈ ವಷಾವು ಸಹ 
ಮತಂದತವರೆಯತತಿುದ್ೆ.  ಹನಗನಗಿ ಕೃಷಿ, ಕ್ೆೈಗನರಿಕ್ೆಯಲಿ ಪರಗತಿ ಸನಧಿಸಬೆೇಕ್ೆಂಬ್ತದತ ನಮಾ 
ಇಚನಿಶಕ್ತುಯನಗಿದ್.ೆ   ಅದ್ೆೇ ರಿೇತಿ ನಗರ ಪರದ್ೆೇಶದಲಿ ಶೆೇಕಡ 37 ರಿಂದ 38 ರಷತಟ ಜನಸಂಖೆಯ 
ಇದತಾ, ಒಂದತ ವಿಶೆೇಷ ಯೇಜರೆ್ಯಡಿ ವಿವಿಧ್ ಸಥಳಿೇಯ ಸಂಸೆಥಗಳ ಅಭಿವೃದಿಗ ೆ ಮೂಲಭೂತ್ 
ಸೌಕಯಾಕ್ೆೆ 3855 ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪನಯಿ ಮಂಜೂರತ ಮನಡಿದ್ಾೆೇವೆ.  ಈಗನಗಲೆೇ ಬೆಂಗಳ ರತ 
ನಗರದ ಅಭಿವೃದಿಗನಗಿ ನಗರೊೇತ್ನಥನ ಯೇಜರೆ್ಯಡಿ ರೂ.6000 ಕ್ೊೇಟಿ ಮಂಜೂರತ 
ಮನಡಲನಗಿದ್.ೆ  ಇವೆಲಿದರ ನಡತವೆಯತ ಸತಮನರತ 31 ಸನವಿರದ 627 ಹೆಕ್ೆಟೇರ್ ಪರದ್ೆೇಶಕ್ೆೆ 
ಹೊಸದ್ನಗಿ ನೇರನವರಿ ಸೃಜರೆ್ಯನತು ಮನಡಿದ್ೆಾೇವೆ.  ಅತ್ಯಂತ್ ಕಷಟದಲಿರತವ ಸಂಧನಯ ಸತರಕ್ನ, 
ವಿಶೆೇಷ ಚೇೆತ್ನರತ, ವಿಧ್ವನ ವೆೇತ್ನ ಪಿಂಚಣಿಯನತು ಸತಮನರತ ರೂ.200 ಪರತಿಯಬ್ಬರಿಗೂ ಹೆಚಿಚಸಿ, 
ಸತಮನರತ 58 ಲಕ್ಷ ಕತಟತಂಬ್ಗಳಿಗೆ ಸಹನಯ ಮನಡಿದ್ೆಾೇವೆ.   

 ಮನನಯ ಪರಧನನ ಮಂತಿರಗಳನದ ಶ್ರೇ ನರೇೆಂದರ ಮೊೇದಯವರತ ಆಯತಷನಾನ್ ಭನರತ್ 
ಯೇಜರೆ್ ಅಡಿ 8.4 ಲಕ್ಷ ಕ್ನಡ್ಾಗಳನತು ವಿತ್ರಣೆ ಮನಡಿದ್ಾೆೇವೆ.  ಅದ್ೆೇ ರಿೇತಿ ಮಹಿಳೆಯರ 
ಸಬ್ಲೇಕರಣ್ಕ್ನೆಗಿ 7500 ಸಿರೇ ಶಕ್ತು ಸಂಘಕ್ೆೆ ಒಂದ್ೂೆಂದತ ಲಕ್ಷಗಳಂತ್ೆ ರೂ.75.00 ಕ್ೊೇಟಿಗಳನತು 
ಮೂಲ ಬ್ಂಡವನಳವನಗಿ ನೇಡಿದ್ೆಾೇವ.ೆ  ನನು ಸಕ್ನಾರದ ಅಧಿಕ್ನರಕ್ೆೆ ಬ್ಂದ ಮೆೇಲೆ 5 ಲಕ್ಷ 
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ಮರ್ೆಗಳನತು ಮಂಜೂರತ ಮನಡಿದತಾ, ಅದರಲಿ 4 ಲಕ್ಷ ಮರ್ೆಗಳನತು ಗನರಮಿೇಣ್ ಪರದ್ೆೇಶಗಳಲಿ ಹನಗೂ 
1 ಲಕ್ಷ ಮರ್ೆಗಳನತು ನಗರ ಪರದ್ೆೇಶದಲಿ ಸನಥಪರ್ೆ ಮನಡಲನಗಿದ್ ೆಮತ್ತು ಈ ಯೇಜರೆ್ಯಡಿ 48 
ಸನವಿರ ಮರ್ೆಗಳನತು ನಮಿಾಸಿ ಪೂಣ್ಾಗೊಳಿಸಲನಗಿದೆ್.  ಅದಲಿದ್ೆೇ ಪರಧನನಮಂತಿರ ಅವನಸ 
ಯೇಜರೆ್ಯಡಿ ಈ ವಷಾ ಸತಮನರತ ಎರಡೂವರ ೆ ಲಕ್ಷ ಮರ್ೆಗಳನತು ನಮಿಾಸಿ ಮಂಜೂರತ 
ಮನಡಲನಗಿದ್.ೆ   

 ಸನಾತ್ಂತ್ರಯ ಮಹೂೆೇತ್ಿವದ ಅಮೃತ್ ಮಹೂೆೇತ್ಿವ ಯೇಜರೆ್ಯಡಿ ಸಮಗರವನಗಿ 
ಅಭಿವೃದಿಯನಗಬೇೆಕ್ೆಂಬ್ ದೃಷಿಟಯಿಂದ ಅಮೃತ್ ಗನರಮ ಪಂಚನಯಿತಿಗಳನತು ಗತರತತಿಸಿ, ಸತಮನರತ 
750 ಗನರಮ ಪಂಚನಯಿತಿಗಳನತು ಸಮಗರ ಅಭಿವೃದಿಗನಗಿ ಕ್ೈೆಗೆತಿುಕ್ೂೆಂಡಿದ್ಾೆೇವೆ.  ಅದ್ೆೇ ರಿೇತಿ 
ಅಮೃತ್ ಗನರಮಿೇಣ್ ವಸತಿ ಯೇಜರೆ್ಯಡಿ ಗನರಮಿೇಣ್ ಪರದ್ೇೆಶದಲಿ ಯನರೂ ಸಹ ವಸತಿ 
ಹಿೇನರನಗಿರಬನರದ್ೆಂದತ ಗನರಮಿೇಣ್ ವಸತಿ ಯೇಜರೆ್ಯನತು ಜನರಿಗ ೆತ್ಂದದ್ೆಾೇವ.ೆ  ಸತಮನರತ 750 
ರೈೆತ್ ಉತ್ನಪದಕ ಸಂಸೆಥಗಳನತು ಹತಟತಟ ಹನಕ್ತದ್ೆಾೇವೆ. ಅಮೃತ್ ನಮಾಲ ಯೇಜರೆ್ಯನತು ಮನಡಿದ್ೆಾೇವೆ.  
ಶನಲೆಗಳು, ಅಂಗನವನಡಿಗಳು, ಕ್ೌಶಲಯ ತ್ರಬೇೆತಿ, ನಗರೊೇತ್ನಥನ ಯೇಜರೆ್ ಮತ್ತು ಅಮೃತ್ ಕ್ತರೇಡನ 
ದತ್ತು ಯೇಜರೆ್ಯಡಿ ಮತಂದನ ಒಲಂಪಿಕ್ಗನಗಿ ಸತಮನರತ 75 ಕ್ತರೇಡನ ಪಟತಗಳನತು ದತ್ತು 
ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುೆವಂಥ ಯೇಜರೆ್ಯನತು ಸಹ ಕ್ೆೈಗೊಳೆಲನಗಿದ್ೆ.   

ಮತ್ೊುಂದತ ಕ್ನರಂತಿಕ್ನರಿಯನದ “ಗನರಮ ಒನ್”್ ಕ್ೆೇಂದರಗಳನತು ಸನಥಪಿಸಲನಗಿದತಾ, 
ಪರತಿಯಂದತ ಗನರಮ ಪಂಚನಯಿತಿಯಲಿ “ಗನರಮ ಒನ್”್ಎನತುವಂಥ ಘಟಕವನತು ಸನಥಪರ್ ೆಮನಡಿ, 
digitalization ಮೂಲಕ 100 ಸೇೆವೆಗಳನತು ಗನರಮ ಪಂಚನಯಿತಿಗಳಿಗೆ ಒದಗಿಸತವಂಥ ವಯವಸೆಥ 
ಮನಡಿದ್ೆಾೇವ.ೆ  ಬೆಂಗಳ ರಿನ ಗನರಮಿೇಣನಭಿವೃದಿ ಮತ್ತು ಪಂಚನಯತ್ ರನಜ್ ಇಲನಖ,ೆ ತ್ನಲೂಿಕತ 
ಮತ್ತು ಜಿಲನಿಡಳಿತ್ ಕಛೆೇರಿ ಮೊರ ೆ ಹೂೆೇಗತವುದನತು ತ್ಪಿಪಸಿ, ಆತ್ನ ಗನರಮದಲಿಯ್ಕೇ ವರಮನನ 
ಪರಮನಣ್ಪತ್ರ, ಜನತಿ ಪರಮನಣ್ಪತ್ರ, Residential Certificate ಎಲಿವನೂು ಪಡದೆತಕ್ೊಳೆಲತ 
“ಗನರಮ ಒನ್”್ ಕ್ೆೇಂದರ ಸನಥಪಿಸಲನಗಿದ್.ೆ  ಈಗನಗಲೆೇ 12 ಜಿಲೆಿಗಳಲಿ “ಗನರಮ ಒನ್”್ ಕ್ೆೇಂದರ 
ಪೂಣ್ಾಗೂೆಂಡಿದತಾ, ಇನತು 10 ಜಿಲೆಿಗಳಿಗೆ ಕ್ಲೆವೆೇ ದನಗಳಲಿ “ಗನರಮ ಒನ್”್ ಕ್ೆೇಂದರ 
ಸನಥಪಿಸಲನಗತವುದತ.  ಅದರ ಜೊತ್ೆಗೆ ಜನಸಪಂದರ್ನ, ಜನಸಮಗರ ಯೇಜರೆ್ಗಳನತು ಸಹ 
ಸನಥಪಿಸಲನಗಿದ್.ೆ  ಲೂೆೇಕ್ೂೆೇಪಯೇಗಿ ಇಲನಖ ೆ ವತಿಯಿಂದ ರನಜಯ ಹೆದ್ನಾರಿಗಳಿಗೆ ಈಗನಗಲೆೇ 
೭500 ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪನಯಿಗಳಿಗೆ ಅನತಮೊೇದರ್ೆ ನೇಡಲನಗಿದ್.ೆ  ಅದರಿಂದ್ನಗಿ ರ್ನಲೆರೆ್ೇ ಹಂತ್ದ 
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ರನಜಯ ಹೆದ್ನಾರಿಯ ಸಂಪೂಣ್ಾ ಅಭಿವೃದಿಯನತು ಕ್ೆೈಗೂೆಳೆಲನಗತವುದತ.  ಸತಮನರತ  2200 ಕ್ತಲೊೇ 
ಮಿೇಟರ್ ಉದಾದ  ಪರಮತಖ ರಸೆುಗಳ ಅಭಿವೃದಿಗನಗಿ K-SHIP (Karnataka State 
Highways Improvement Project) ನಡಿ ಕ್ೆೈಗೊಳೆಲನಗತತಿುದ್ೆ.  ಎಲಿಕ್ತೆಂತ್ ಮತಖಯವನಗಿ 
ಹೊಸ ರನಷಿರೇಯ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ನೇತಿಯನತು ಒಪಿಪಕ್ೊಂಡಿದತಾ, ಅದ್ೊಂದತ ಕ್ನಂತಿರಕ್ನರಿ 
ಆಗಿರತವಂಥದ್ನಗಿದತಾ, ನಮಾ ಯತವಕರನತು ಮತಂದನ ಭವಿಷಯಕ್ೆೆ ತ್ಯನರತ ಮನಡಬೇೆಕ್ನಗಿದ್ೆ.  
ಜಗತಿುನ ಅಂತ್ರ ರನಷಿರೇಯ ಸಪಧನಾತ್ಾಕ ಪರಿೇಕ್ೆಗ ೆನಮಾ ರ್ನಡಿನ ಮಕೆಳನತು ಸಿದಿ ಮನಡಬೇೆಕ್ನಗಿದ್ೆ.  
ಹೊಸ ರನಷಿರೇಯ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ನೇತಿ ಮೂಲಕ ಹತ್ತು ಹಲವನರತ ಆಕ್ನಂಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಅವಕ್ನಶ ಕಲಪಸತವ ಕ್ೆಲಸ 
ಮನಡಲನಗಿದ್.ೆ  ಪರಥಮ ಹಂತ್ದಲಿ Higher Education ಮನಡಲನಗಿದ್ೆ.  ಇದ್ೆೇ ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ 
ವನಷಿಾಕ ವಷಾದಲಿ primary ಮತ್ತು secondary education ನತು ಸಹ ಹೊಸ ರನಷಿರೇಯ 
ಶ್ಕ್ಷಣ್ ನೇತಿಗ ೆ ಅಳವಡಿಸಲನಗತವುದತ.  ನಮಾ ಸಕ್ನಾರದ ಅಧಿಕ್ನರಕ್ೆೆ ಬ್ಂದ ಮೆೇಲ ೆ ಆಹನರ 
ಭದರತ್ೆಯಲಿ ೪ ಕ್.ೆಜಿ. ಅಕ್ತೆ ಇರತವುದನತು 5 ಕ್.ೆಜಿ. ಅಕ್ತೆ, 1 ಕ್.ೆಜಿ. ಜೊೇಳ ಮತ್ತು ರನಗಿಯನತು 
ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳೆಲತ ಅನತದ್ನನವನತು ಸಹ ಬಿಡತಗಡೆ ಮನಡಲನಗಿದ್.ೆ   

ಎಲಿಕ್ತೆಂತ್ ಮತಖಯವನಗಿ “ಮರ್ ೆ ಮರ್ೆಗೆ ಗಂಗೆ”್ ಎನತುವಂಥ “ಜಲ ಜಿೇವನ್ ಮಿಷನ್”್
ಕ್ನಯಾಕರಮವನತು ಜನರಿಗೆ ತ್ಂದದ್ಾೆೇವೆ.  ಕ್ೆೇವಲ 6 ತಿಂಗಳುಗಳಲಿ 11.27 ಲಕ್ಷ ಮರ್ೆಗಳಿಗೆ 
ಹೊಸದ್ನಗಿ ನೇರಿನ ನಲಿಯ ಸಂಪಕಾವನತು ಕಲಪಸಿರತವುದತ ದ್ನಖಲೆಯ ಕ್ಲೆಸವನಗಿದ್.ೆ  ಮನನಯ 
ಪರಧನನ ಮಂತಿರಗಳನದ ಶ್ರೇ ನರೇೆಂದರ ಮೊೇದಯವರ ಮಹನತ್ಾಕ್ನಂಕ್ಷಿ ಯೇಜರೆ್ಯನಗಿದತಾ, ಎಲನಿ 
ಮರ್ೆಗಳಿಗೂ ನೇರಿನ ಸೌಲಭಯ ಒದಗಿಸಬೆೇಕ್ೆಂದತ ಅತ್ಯಂತ್ ಯೇಜರ್ನ ಬ್ದಾವನಗಿ ಈ 
ಯೇಜರೆ್ಯನತು ತ್ಂದತ, ಹೆಚತಚ ನೇರಿನ source ಎಲಿದ್ೆ, ಅಂತ್ಹ ಕಡಗೆಳಿಂದ ನೇರನತು ತ್ಂದತ 
ಗನರಮಿೇಣ್ ಪರದ್ೇೆಶಗಳಿಗೆ ಒದಗಿಸಬೆೇಕ್ೆಂದತ ಮನನಯ ಪರಧನನ ಮಂತಿರಗಳನದ                 ಶ್ರೇ 
ನರೇೆಂದರ ಮೊೇದಯವರ ಕ್ನಯಾಕರಮವನತು ಅತ್ಯಂತ್ ವೆೇಗವನಗಿ ಮನಡತತಿುದ್ೆಾೇವೆ.  ಪನರದ್ೆೇಶ್ಕ 
ಅಸಮತ್ೊೇಲನವನತು ನವನರಿಸಲತ ಕಲನಯಣ್ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ೆೆ ಈ ವಷಾ ರೂ.1400 ಕ್ೂೆೇಟಿ 
ರೂಪನಯಿಯನತು ಸಂಪೂಣ್ಾವನಗಿ ಬಿಡತಗಡೆ ಮನಡಲನಗಿದ್.ೆ  ಕಲನಯಣ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಬೊೇಡ್ಾ 
ಬ್ಂದ ಮೆೇಲೆ ಇದ್ೊಂದತ ದ್ನಖಲೆಯನಗಿದೆ್.  ಯನವನಗಲೂ ಸಹ ಪೂಣ್ಾ ಪರಮನಣ್ದಲಿ ಅದ್ೆೇ 
ವಷಾದಲಿ ಹಣ್ ಬಿಡತಗಡೆಯನಗಿರಲಲಿ.   ಆದರ,ೆ ನಮಾ ಸಕ್ನಾರ ಸಂಪೂಣ್ಾವನಗಿ ಈ ವಷಾ 
ಕಲನಯಣ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಭಿವೃದಿಗೆ ರೂ.1400 ಕ್ೊೇಟಿ ಬಿಡತಗಡೆ ಮನಡಿದ್ೆಾೇವೆ.  ಮತಂದನ ವಷಾದಲಿ 
ರೂ.3000 ಕ್ೂೆೇಟಿಗಳನತು ಕಲನಯಣ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಭಿವೃದಿಗನಗಿ ಮಿೇಸಲರಿಸಲನಗತತಿುದ್ೆ.  ಅದಲಿದ್ೆೇ 
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ನಮಾ ಸಕ್ನಾರ ಮತರೆ್ೂುೇಟ ಮನತ್ರವಲಿದ್ೆೇ ಭದರ ಭವಿಷಯಕ್ನೆಗಿ ಬ್ತರ್ನದ ಹನಕತವ ದೃಷಿಟಯಿಂದ 
ಹಲವನರತ ಆಡಳಿತ್ ಸತಧನರಣೆಗ ೆಸಮಿತಿಯನತು ನೇಡಿರತವ ವರದ ಏನದ್ೆ, ಆ ಎರಡೂ ವರದಗಳನತು 
ಅನತಷನಠನಗೊಳಿಸಲತ ನಮಾ ಸಕ್ನಾರ ಮತಂದ್ನಗಿದ್ೆ.                               

(ಮತಂದತ) 

 (103)22.02.2022/3.00/ಎಸ್ಕ್ೆ-ಎಕ್ೆ                   (ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಥತಿ) 

(ಈ ಹಂತ್ದಲಿ ಮನನಯ ವಿರೂೆೇಧ್ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರನತು ಹೊರತ್ತಪಡಿಸಿ, ಕ್ನಂಗೆರಸ್ ಪಕ್ಷದ 
ಸದಸಯರೆಲಿರೂ ಸದನದ ಬನವಿಗೆ ಬ್ಂದತ ಧ್ರಣಿಗೆ ನರತ್ರನದರತ) 

 
ಶ್ರೇ ಬ್ಸವರನಜ ಬೊಮನಾಯಿ (ಮತಖಯಮಂತಿರಗಳು) (ಮತಂದತ):-  

ಎಲನಿ ಕರಮಗಳನತು  ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಳುೆತ್ೆುೇವೆ. ಇವತ್ತು ಜನರಿಗ ೆಪರಿಹನರ ಸಿಗತವುದತ ಹೆಚಿಚನ ಸಮಯ 
ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುೆತಿುದ್ೆ. ಅದನತು ಕಡಿತ್ಗೊಳಿಸಿ, ಸರಳವನಗಿ ಜನರಿಗ ೆ  ಪರಿಹನರ ಮತಟತಟವ ಸಲತವನಗಿ 
ಹಲವನರತ ಯೇಜರೆ್ಗಳನತು ಬ್ರತವಂತ್ಹ ದನಗಳಲಿ ಕ್ೆೈಗೆತಿುಕ್ೊಳುೆತ್ೆುೇವೆ. ಕ್ೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ಟಿ.ಸಿ., 
ಎಸನೆಂಗಳು ಹಲವನರತ ವಷಾಗಳ ನಷಿೆರೇಯತ್ಯೆಿಂದ್ನಗಿ  ಇವತ್ತು ಆರ್ಥಾಕ ಬನರದಂದ ಕತಸಿದದ್ನಾವೆ.  
ಅವುಗಳನತು restructure ಮನಡಬೇೆಕತ ಎನತುವಂತ್ಹ ಕ್ನರಣ್ದಂದ ಸಮಿತಿಗಳನತು ಮನಡಿದತಾ, 
ಈಗನಗಲೆೇ ಆ ಸಮಿತಿಗಳಿಂದ ಮಧ್ಯಂತ್ರ ವರದಗಳು ಬ್ಂದವ.ೆ ಈ ಎರಡತ ಸಂಸೆಥಗಳನತು 
ಸನಾವಲಂಬ್ರೆ್ಯ ಸಂಸೆಥಗಳರ್ನುಗಿ ಮನಡಲತ, ಪರಮತಖವನದಂತ್ಹ ನಧನಾರಗಳನತು ಬ್ರತವಂತ್ಹ 
ದನಗಳಲಿ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಳುೆತಿುದ್ೆಾೇವೆ. ಅದ್ೇೆ ರಿೇತಿ ನಮಾ ರನಜಯದಲಿ ನರತದ್ೊಯೇಗ ಸಮಸೆಯ ಏನದ್ೆ. 
ಇದತವರೆಗೂ ಎಲನಿ capital investment ಮೆೇಲ ೆಕ್ೆೈಗನರಿಕ್ೆಯಲಿ incentive ಇತ್ತು. ಆದರೆ 
ಹೆಚಿಚಗ ೆ ಕ್ೆಲಸ ಕ್ೊಡತತ್ನುರೂೆೇ, ಅವರಿಗೆ ಹೆಚತಚ incentive ಕ್ೊಡತವಂತ್ಹ   ಒಂದತ 
employment policy ಯನತು ಮತಂದನ ದನಗಳಲಿ ತ್ರತತಿುದ್ೆಾೇವೆ. ಅದರ ಜೊತ್ೆ ಜೊತ್ೆಗೆ R & 
D (Research and Development) policy ಯನತು ತ್ರತತಿುದ್ಾೆೇವೆ. ಇವತ್ತು ನಮಾ 
ಕರ್ನಾಟಕ R & D  ನಲಿ ಬ್ಹಳಷತಟ ಮತಂದದ್.ೆ  ಸತಮನರತ 180 ಸಂಸೆಥಗಳು ಬೆಂಗಳ ರತ 
ಅಂತ್ರನಷಿರೇಯ ಮಟಟದಲಿ ಇವೆ.  ಅದರ ಲನಭ ನಮಾ ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜಯಕ್ೆೆ ಆಗಬೇೆಕತ ಎನತುವ 
ಕ್ನರಣ್ದಂದ ಇವತ್ತು R & D policy ಯನತು ತ್ರತತಿುದ್ೆಾೇವೆ. ಅದ್ೆೇ ರಿೇತಿ semi-conductor 
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ವಲಯಕ್ೆೆ ಅತಿ ಹೆಚತಚ incentive ಕ್ೂೆಟತಟ, ಇವತ್ತು ಅತಿ ದ್ೊಡಾ employment generation 
semi-conductor ವಲಯದಂದ ಆಗತತ್ುದ್ೆ. ಅದ್ೊಂದತ ಪರತಿಷಿಠತ್ವನಗಿರತವಂತ್ಹ ಕ್ೆೈಗನರಿಕ್ ೆ
ಕರ್ನಾಟಕಕ್ೆೆ ಬ್ರಬೆೇಕ್ೆಂದತ ಹೆೇಳಿ, ಅದಕ್ೆೆ ಹೂೆಸ incentives ಅನತು ಕೂಡ ಇವತ್ತು 
ಅನತಮೊೇದರೆ್ಯನತು ಕ್ೊಟಿಟದ್ೆ. ಇಂತ್ಹ ಕಷಟ ಕ್ನಲದಲಿ ದಕ್ಷತ್ೆಯಿಂದ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡಿ ಪರಗತಿಯ 
ಸನಧ್ರೆ್ಯನತು ಮನಡಲತ ಬ್ರತವಂತ್ಹ ದನಗಳಲಿ ಭವಯ ಭವಿಷಯ ಕಟಟಲತ ರ್ನವು ದೂರದೃಷಿಟಯಿಂದ 
ಕ್ೆಲಸ ಮನಡತತಿುದ್ೆಾೇವೆ. ಮತಂದನ ಬ್ಜೆಟ್ನಲಿ ಈ ರನಜಯವನತು ಸತಭಿಕ್ನ ರನಜಯವರ್ನುಗಿ ಮನಡಬೇೆಕತ, 
ಆರ್ಥಾಕವನಗಿ ಸಬ್ಲೇಕರಣ್ವನಗಬೆೇಕತ, ರನಜಯ ಪರಗತಿ ಪರವನದಂತ್ಹ ವೆೇಗದ ದಕ್ತೆನಲಿ 
ಮತನುಡಯೆಬೆೇಕತ  ಮತ್ತು ಈ ಒಂದತ ಪರಗತಿಯಲಿ ಎಲನಿ ವಗಾದವರಿಗೂ ಕೂಡ ಅವಕ್ನಶ 
ಇರಬೇೆಕತ.್‘Inclusive Growth’್ದೃಷಿಟಯಿಂದ ಹಲವನರತ ಕ್ನಯಾಕರಮಗಳನತು ರೂಪಿಸತತಿುದ್ೆಾೇವೆ.  
ಘನತ್ೆವತೆ್ು ರನಜಯಪನಲರತ ಏರೆ್ೂಂದತ ಭನಷಣ್ವನತು ಮನಡಿದ್ನಾರ.ೆ ರ್ನನತ ಈ ಸದನದ ಮತಖನಂತ್ರ 
ಗೌರವಪೂವಾಕವನದಂತ್ಹ ವಂದರೆ್ಗಳನತು ಸಲಿಸತತ್ೆುೇರ್ೆ. 

ರ್ನನತ ವಿರೂೆೇಧ್ ಪಕ್ಷದವರನತು ಕತರಿತ್ತ ಹೆೇಳುತಿುದ್ೆಾೇರ್ೆ. ಇವತ್ತು ಕ್ೆಳಮರ್ಯೆಲಿ ಎಲನಿ 
ಕ್ನಯಾಕಲನಪಗಳನತು ಮತಗಿಸಿದಾೇರನ. ಈ ಮೆೇಲಾರ್ ೆ ಹಿರಿಯರ ಮರ್.ೆ ಇಲಿ ಸಾಲಪ 
ಬ್ದಲನವಣೆಯನಗಬೆೇಕತ. ಇಲಿ ಚಚೆಾಗಳನಗಬೆೇಕತ. ಈ ಮೆೇಲಾರ್ೆಯಿಂದ ರ್ನನತ ಹಲವನರತ ಸಲಹ ೆ
ಮತ್ತು ಸೂಚರೆ್ಗಳನತು ಬ್ಯಸತತ್ೆುೇರೆ್. ವಿರೂೆೇಧ್ ಪಕ್ಷದವರದತ ತ್ಮಾದ್ೇೆ ಆದಂತ್ಹ ಪನತ್ರ ಇಲಿ 
ಇದ್ೆ.್ ‘Shadow Government’್ ಎಂದತ ಕರದೆತಕ್ೊಳುೆತಿುೇರನ. ಆದರೆ ತ್ಮಾ ಜವನಬನಾರಿಯನತು 
ನಭನಯಿಸತವಂತ್ಹ ಸಂದಭಾದಲಿ, ತ್ನವು ಏತ್ಕ್ನೆಗಿ ಮತಷೆರ ಮನಡತತಿುದಾೇರನ? ಜನರ ಕಲನಯಣ್ 
ಕ್ನಯಾಕರಮಕ್ನೆಗಿಯೇ ಅಥವನ ರೈೆತ್ರತ, ವಿದ್ನಯರ್ಥಾಗಳು ಹನಗೂ ಜನ ಪರವನದ 
ಯನವುದ್ನದರೊಂದತ ವಿಷಯಗಳನತು ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡತ ಧ್ರಣಿ ಮನಡಿದರೆ ಇದಕ್ೊೆಂದತ ಅಥಾವಿದ್ೆ. 
ಯನರಿಗೂ ಇದರ ಬ್ಗೆೆ ಕ್ನಳಜಿ ಇಲಿ. 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕೆ್. ಹರಿಪರಸನದ್ (ವಿರೊೇಧ್ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ):- ದ್ೇೆಶದ ಪರವನಗಿ ಧ್ರಣಿ 
ಮನಡತತಿುದ್ೆಾೇವೆ.  

ಶ್ರೇ ಬ್ಸವರನಜ ಬೊಮನಾಯಿ:- ರನಜಕ್ತೇಯ ಲನಭವನಗತತ್ುದ್ೆ ಎಂದತ ತ್ನವು 
ತಿಳಿದತಕ್ೂೆಂಡಿದಾೇರನ. ಇದರಿಂದ್ನಗಿ ತ್ಮಗೆ ಯನವುದ್ೆೇ ರನಜಕ್ತೇಯ ಲನಭವನಗತವುದಲಿ ಎಂದತ 
ರ್ನನತ  ಖಂಡಿತ್ವನಗಿ ಹೆೇಳುತೆ್ುೇರ್.ೆ  ಅತ್ಯಂತ್ ನಷರಯೇಜಕವನಗಿರತವಂತ್ಹ ಈ ಒಂದತ  
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ಧ್ರಣಿಯನತು ತ್ನವು ಮನಡತತಿುದಾೇರನ. ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜಯದ ಜನತ್ ೆಇದನತು ಒಪತಪವುದಲಿ. ಮನನಯ 
ಈಶಾರಪಪನವರತ ಹೆೇಳದ್ೇೆ ಇರತವ ಮನತ್ತಗಳನತು, ತ್ನವು ಸೇೆರಿಸಿಕ್ೊಂಡತ ಏರೆ್ೂಂದತ ಧ್ರಣಿಯನತು 
ಮನಡತತಿುದಾೇರನ. ಈ ರನಜಯದ ಜನತ್ ೆಇದನತು ಒಪತಪವುದಲಿ. ಇದ್ೆೇ ವಿಚನರವನತು ಜನರ ಮತಂದ್ ೆ
ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡತ ಬ್ನು. ರ್ನವು ಕೂಡ ಇದ್ೇೆ ವಿಚನರವಂದ್ೆೇ ಅಲಿ. ನಮಾ ರನಜಯದ 
ಅಭಿವೃದಿಯನುಟತಟಕ್ೂೆಂಡತ ಮತಂದ್ ೆಸನಗತತ್ೆುೇವೆ. ಈ ರನಜಯದ ಜನರತ ತ್ಮಾನತು ಖಂಡಿತ್ವನಗಿಯೂ 
ತಿರಸನೆರ ಮನಡತತ್ನುರ.ೆ  ಆಡಳಿತ್ ಪಕ್ಷದಲಿ ಇರತವುದಕ್ೆೆ ತ್ಮಗೆ ಅವಕ್ನಶವಿಲಿ. ಆಡಳಿತ್ ಪಕ್ಷದಲಿ 
ಇಲಿ. ಕನಷಠ ವಿರೂೆೇಧ್ ಪಕ್ಷದ ಪನತ್ರವರ್ನುದರೂ ನಭನಯಿಸಿ.  ವಿರೂೆೇಧ್ ಪಕ್ಷವನಗಿ ಕ್ೆಲಸ 
ಮನಡತವುದಕೂೆ ಕೂಡ ತ್ಮಾ  ಅಹಾತ್ ೆಮತ್ತು ರೆ್ೈತಿಕತ್ೆಯನತು ಕಳೆದತಕ್ೂೆಂಡಿದಾೇರಿ. ಈ ರನಜಯದ 
ಜನತ್ೆಗೆ ಯನವ ಮತಖವನತು ತ್ೊೇರಿಸತತಿುೇರಿ? ನಮಾ ಪಕ್ಷ 108 ವಷಾಗಳ ರನಜಕ್ತೇಯ ಇತಿಹನಸ 
ಇರತವಂತ್ಹ ಪಕ್ಷ ಎಂದತ ಹೆೇಳುತಿುೇರಿ. ಇದತ ಇತಿಹನಸ. (ಗೊಂದಲ) ಇದನತು ಮನಡತತಿುರತವುದತ 
ಸರಿ ಇದ್ೆಯ್ಕೇ ಎಂದತ ನಮಾ central leadership ಗೆ ಕ್ೇೆಳಿ, ಅವರತ ಅದನತು 
ಖಂಡಿತ್ವನಗಿಯೂ ಒಪತಪವುದಲಿ.  

(ಗೊಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.ೆ ಹರಿಪರಸನದ್:- ಸಕ್ನಾರ ನಡಸೆತವವರತ ಎಲನಿ ಅಹಾತ್ೆಗಳನತು 
ಕಳೆದತಕ್ೊಂಡಿದ್ನಾರೆ. ಈ ಪಕ್ಷ ರನಷರದ್ೊರೇಹಿಗಳಿಗೆ ಅವಕ್ನಶ ಮನಡಿಕ್ೂೆಡತತಿುದ್ನಾರೆ.  

(ಗೊಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಬ್ಸವರನಜ ಬೊಮನಾಯಿ:- ರನಷರಧ್ವಜ ಹೊೇರನಟ ಹತಬ್ಬಳಿೆಯಲಿ ನಡಯೆಿತ್ತ. ಆಲಿ 
ಮೂರ್ನಾಲತೆ ವಷಾ ರನಷರಧ್ವಜವೆೇ ಹನರಲಲಿ. ರನಷರಧ್ವಜಕ್ೂೆೆೇಸೆರವನಗಿ ಹೂೆೇರನಟ ಮನಡಿದವರ 
ಮೆೇಲ ೆ ಕ್ನಂಗೆರಸ್ ಪಕ್ಷದವರತ ಗತಂಡೇೆಟತ ಹನಕ್ತದಾರಿಂದ ಆರತ ಜನರತ ದತಮಾರಣ್ ಹೊಂದದರತ. 
ರನಷರಧ್ವಜ ಹೂೆೇರನಟದಲಿ ಆರತ ಜನರನತು ಕ್ೊಂದದತಾ, ಅವತಿುನ ದನ ರನಷರಧ್ವಜ ಹನರಿಸಬನರದತ 
ಎಂದತ ಹತಬ್ಬಳಿೆಯಲಿ ಮಿಲಟರಿ ಪಡ ೆ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡತ ಬ್ಂದದಾರತ. ಹತಬ್ಬಳಿೆಯಲಿ ಮಿಲಟರಿ 
ಪಡಯೆನತು ಏತ್ಕ್ನೆಗಿ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಂಡತ ಬ್ಂದದಾರತ ಎಂದರೆ, ರನಷರಧ್ವಜವನತು ಹನರಿಸಬನರದತ ಎನತುವ 
ಕ್ನರಣ್ದಂದ ಮಿಲಟರಿ ಪಡಯೆನತು ತ್ಂದದಾರತ.  
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 ಬಿ.ಕ್.ೆ ಹರಿಪರಸನದ್:- ಮನನಯ ಮತಖಯಮಂತಿರಗಳೇೆ, ಹನವಿನಪತರದ ಆರ್.ಎಸ.ಎಸ್. 
ಕಛೆೇರಿಯ ಮೆೇಲೆ ರನಷರ ಧ್ವಜವನತು ಹನರಿಸಿ. … 

(ಗೊಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಬ್ಸವರನಜ ಬೊಮನಾಯಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನವು ವಿರೂೆೇಧ್ ಪಕ್ಷದವರಿಂದ 
ರನಷರ ಭಕ್ತುಯನತು ಕಲಯಬೆೇಕ್ನ? ತ್ಮಗೆ ಯನವ ರೆ್ೈತಿಕತ್ೆಯೂ ಇಲಿ.  

(ಗೊಂದಲ) 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಮತಖಯಮಂತಿರಗಳು ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದ್ನಾರೆ. ದಯವಿಟತಟ 
ಸತಮಾನರಿ. 

  ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.ೆ ಹರಿಪರಸನದ್:- ಆರ್.ಎಸ್.ಎಸ್. headquarters ನಲಿ ಖನಕ್ತ ಚಡಿಾ, ಕಪತಪ 
ಟೊೇಪಿ ಧ್ರಿಸತವ ಆರ್.ಎಸ್.ಎಸ್. ಕಛೆೇರಿಯ ಮೆೇಲ,ೆ ರನಷರ ಧ್ವಜವನತು ಹನರಿಸಿ.  

ಶ್ರೇ ಬ್ಸವರನಜ ಬೊಮನಾಯಿ:- “ದರ್ನಂಕ: 14ರೆ್ೇ ಫೆಬ್ರವರಿ 2022ರಂದತ ವಿಧನನ 
ಮಂಡಲದ ಸದಸಯರತಗಳನತುದ್ೆಾೇಶ್ಸಿ ಘನತ್ೆವತೆ್ು ರನಜಯಪನಲರತ ದಯಪನಲಸಿದ ಭನಷಣ್ಕ್ನೆಗಿ ಈ 
ಅಧಿವೆೇಶನದಲಿ ಸೇೆರಿರತವ ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುನ ಶನಸಕರನದ ರ್ನವು ಘನತ್ೆವತೆ್ು ರನಜಯಪನಲರಿಗೆ ಈ 
ಸದನದ ಮೂಲಕ ಕೃತ್ಜ್ಞತ್ನಪೂವಾಕವನದ ವಂದರೆ್ಗಳನತು ಸಮಪಿಾಸತತಿುದ್ೆಾೇವ.ೆ” 

 
ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಪರಸನುವ ಏರೆ್ಂದರೆ,  
“ದರ್ನಂಕ: 14ರೆ್ೇ ಫೆಬ್ರವರಿ 2022ರಂದತ ವಿಧನನ ಮಂಡಲದ ಸದಸಯರತಗಳನತುದ್ಾೆೇಶ್ಸಿ 

ಘನತ್ೆವತೆ್ು ರನಜಯಪನಲರತ ದಯಪನಲಸಿದ ಭನಷಣ್ಕ್ನೆಗಿ ಈ ಅಧಿವೇೆಶನದಲಿ ಸೇೆರಿರತವ ವಿಧನನ 
ಪರಿಷತಿುನ ಸದಸಯರತಗಳನದ ರ್ನವು ಘನತ್ೆವತೆ್ು ರನಜಯಪನಲರಿಗೆ ಕೃತ್ಜ್ಞತ್ನಪೂವಾಕವನದ 
ವಂದರೆ್ಗಳನತು ಸಮಪಿಾಸತವುದತ. 

“ಘನತ್ೆವತೆ್ು ರನಜಯಪನಲರತ ಉಭಯ ಸದನಗಳನತು ಉದ್ೆಾೇಶ್ಸಿ ಮನಡಿದ ಭನಷಣ್ಕ್ೆೆ 
ಸಮಪಿಾಸಿದ ವಂದರ್ನ ನಣ್ಾಯವನತು ಸದನವು ಅಂಗಿೇಕರಿಸಿತ್ತ ಹನಗೂ ಅದಕ್ೆೆ ಸದನದ ಒಪಿಪಗ ೆ
ದ್ೊರೆಯಿತ್ತ” 

ವಂದರ್ನ ನಣ್ಾಯವನತು ಸರ್ನಾನಯ ರನಜಯಪನಲರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕ್ೂೆಡಲನಗತವುದತ. 
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ಶ್ರೇ ಕ್ೊೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನ ರ್ನಯಕರತ):- ಗೌರವನನಾತ್ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 

ಕಳೆದ ಹತ್ತು ದನಗಳ ಅಧಿವೆೇಶನದಲಿ ರನಜಯಪನಲರ ಭನಷಣ್ದ ಪರಸನುಪಕ್ೆೆ ಸಂಬ್ಂಧಿಸಿದಂತ್ ೆ
ಕ್ನಯಾಕಲನಪಗಳನತು ತ್ನವು ಶರಮವಹಿಸಿ ಯಶಸಿಾಗೂೆಳಿಸಿದಾೇರನ ಎನತುವ ಕ್ನರಣ್ಕ್ೆೆ ಈ ಹಿರೆ್ುಲೆಯಲಿ 
ತ್ಮಗೆ  ಸಕ್ನಾರ ಮತ್ತು ಸದನದ ಪರವನಗಿ ರ್ನನತ ತ್ಮಗೆ ಧ್ನಯವನದಗಳನುಪಿಾಸತತ್ೆುೇರೆ್.  ಈ 
ಮೆೇಲಾರ್ೆಯ ಈ ಸದನಕ್ೆೆ ಮನಗಾದಶಾನ ಮನಡಿದಂತ್ಹ ಗೌರವನನಾತ್ ಮನನಯ ಮತಖಯಮಂತಿರಗಳಿಗ ೆ
ಸದನದ ಪರವನಗಿ ಧ್ನಯವನದಗಳನುಪಿಾಸತತ್ೆುೇರ್ೆ.  

ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ತ್ಮಾ ಸಚಿವನಲಯದ ಎಲನಿ ಸಿಬ್ಬಂದಗಳು ಮತ್ತು ಮನಧ್ಯಮ 
ಮಿತ್ರರಿಗೂ ಸಕ್ನಾರದ ಪರವನಗಿ ತ್ಮಾ ಮೂಲಕ ಧ್ನಯವನದಗಳನುಪಿಾಸತತ್ೆುೇರ್ೆ. 

ಕಳೆದ ಹತ್ತು ದನಗಳ ಅಧಿವೆೇಶನದಲಿ ಈ ಸದನವನತು ನಡಸೆತವುದಕ್ೆೆ ಸಹಕ್ನರ ಕ್ೊಟಟಂತ್ಹ 
ಮನನಯ ವಿರೂೆೇಧ್ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ ಮತ್ತು ವಿರೂೆೇಧ್ ಪಕ್ಷದ ಮತಖಯ ಸಚೆೇತ್ಕರತ ಹನಗೂ 
ವಿರೂೆೇಧ್ ಪಕ್ಷದ ಸದಸಯರಿಗೂ ತ್ಮಾ ಮೂಲಕ ಅವರಿಗ ೆಧ್ನಯವನದಗಳನುಪಿಾಸತತ್ೆುೇರೆ್. 

ಒಟನಟರೆಯನಗಿ ಕ್ನಯಾಕಲನಪಗಳನತು ಯಶಸಿಾಗೂೆಳಿಸಿದಾೇರನ ಎನತುವ ಕ್ನರಣ್ಕ್ೆೆ ಸಕ್ನಾರದ 
ಪರವನಗಿ ತ್ಮಗೂ ಮತ್ತು ಇಡಿೇ ಸದನಕ್ೆೆ ಧ್ನಯವನದಗಳನತು ಸಮಪಾಣೆ ಮನಡತತ್ೆುೇರೆ್. 

 
ಸಭನಪತಿಯವರತ:-ಈಗ ಸದನವನತು ದರ್ನಂಕ 04.03.2022 ರವರೆಗ ೆ

ಮೂಂದೂಡಲನಗಿದ್ೆ.  
 

(ರನಷರಗಿೇತ್ೆಯಂದಗೆ ಸದನವು ಮಧನಯಹು 3 ಗಂಟೆ 07 ನಮಿಷಕೆ್ೆ ಮತಕ್ನುಯಗೊಂಡಿತ್ತ ಹನಗೂ 
ದರ್ನಂಕ 04ರೆ್ೇ ಮನಚ್ಾ ಮನಹೆೇ 2022 ರವರೆಗ ೆ ಮತಂದೂಡಲಪಟಿಟತ್ತ) 
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