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ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನ ಪರಿಷತ್ತು 
ನೂರ ನಲವತ್ುೇಳರ್್ಯ ಅಧಿವ್ೇಶನ 

 1೪ರ್್ೇ ಸ್ಪ್ಟೆಂಬರ  2022  
                           ಬತಧವನರ 

 
                                13ರ್್ೇ ಮನರ್ ಾ 2022  
      

01. ಸೆಂತನಪ ಸೂಚರ್್ 
“ವಿಧನನ ಪರಿಷತ್ತುನ ಮನಜಿ ಶನಸಕರನದ ಶ್ರೇ ಎೆಂ.ವಿೇರಭದರಪಪನವರ ನಿಧನದ ಬಗ್್ೆʼ 

ಕ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ)  
ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ.್ಹರಿಪರಸನದ (ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ)  

2. ಪರಶ್್ನೇತ್ುರಗಳು 
  ಅ) ಚತಕ್ೆ ಗತರತತ್ತನ ಪರಶ್ನಗಳಿಗ್್ ಮೌಖಿಕವನಗಿ ನಿೇಡಲನದ ಉತ್ುರಗಳು  
   ೪೦೩- ನಕಲಿ ಉದೂ್ಯೇಗದ ಪರಕರಣ ಕತರಿತ್ತ 
     ಶ್ರೇ ಅರವಿೆಂದ ಕತಮನರ  ಅರಳಿ 
     ಶ್ರೇ ಪರಭತ ಬಿ.ಚವನಾಣ (ಪಶತಸೆಂಗ್್ೂೇಪರ್್ ಸಚಿವರತ)  
  
   ೨೩೭- ಗತಳಯ ಗ್ನರಮದ ಸೇ್ತ್ತವ್ ಕತರಿತ್ತ 
     ಶ್ರೇ ಪನರಣ್ೇಶ  ಎೆಂ.ಕ.್ 
     ಶ್ರೇ ಸಿ.ಸಿ.ಪನಟೇಲ (ಲೂ್ೇಕೂ್ೇಪಯೇಗಿ ಸಚಿವರತ) 
 
   ೨೮೬-ರನಜ್ಯದಲಿಿನ ತನೆಂಡನಗಳನತನ ಕೆಂದನಯ ಗ್ನರಮಗಳರ್ನನಗಿ ಪರಿವತ್ತಾಸಿರತವ   
                         ಕತರಿತ್ತ  
     ಶ್ರೇ ಶಶ್ೇಲ  ಜಿ.ನಮೇಶ್ 
     ಶ್ರೇ ಆರ .ಅಶ್್ ೇಕ (ಕೆಂದನಯ ಸಚಿವರತ) 
 
 

ವಿಷಯಾನುಕ್ರ ಮಣಿಕೆ (INDEX) 
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   ೨೯೩-ಭೂ ಮೆಂಜ್ೂರನತ್ತ ಪಡದ್ ಭೂಮಿಯ ಪ್ೂೇಡಿಯ ಬಗ್್ೆ 
     ಶ್ರೇ ಮತನಿರನಜ್ತ ಗ್ೌಡ ಪಿ.ಎೆಂ. 
     ಶ್ರೇ ಆರ .ಅಶ್್ ೇಕ (ಕೆಂದನಯ ಸಚಿವರತ) 
 
   ೨೫೦-ಕೆಂದನಯ ಇಲನಖಗ್್್ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದ ಅರ್ರ್ನಯಯಿಕ ಪರಕರಣಗಳ ಬಗ್್ೆ  
     ಶ್ರೇ ಸಿ.ಎನ .ಮೆಂಜ್ೇಗ್ೌಡ 
     ಶ್ರೇ ಆರ .ಅಶ್್ ೇಕ (ಕೆಂದನಯ ಸಚಿವರತ) 
 
   ೩೦೬-ಚಿಕೆಮಗಳೂರತ ಜಿಲ್ಿಯಲಿಿ ಈ ಸನಲಿನಲಿಿ ಭನರಿ ಮಳ್ಯಿೆಂದ ಉೆಂಟನದ  
                          ನಷಟದ ಪರಿಹನರ ಕತರಿತ್ತ 
     ಶ್ರೇ ಎಸ .ಎಲ .ಭೂ್ೇಜೇ್ಗ್ೌಡ 
     ಶ್ರೇ ಆರ .ಅಶ್್ ೇಕ (ಕೆಂದನಯ ಸಚಿವರತ) 
 
   ೨೪೫-ರನಜ್ಯದಲಿಿ ಗ್ೂ್ೇಶನಲ್ಗಳನತನ ಸನಾಪಿಸತವ ಬಗ್್ೆ 
     ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವ್ೆಂಕಟ್ೇಶ  (ಶ್ರೇ ಎಸ .ರವಿ ಅವರ ಪರವನಗಿ) 
     ಶ್ರೇ ಪರಭತ ಬಿ.ಚವನಾಣ (ಪಶತಸೆಂಗ್್ೂೇಪರ್್ ಸಚಿವರತ) 
 
   ೨೩೦-ಶ್ರೇ ಧಮಾರನಯಸನಾಮಿ ದ್ೇವನಲಯದ ಆಸಿು ಕತರಿತ್ತ 
     ಶ್ರೇ ಎನ .ರವಿಕತಮನರ  

ಶ್ರೇಮತ್ತ ಜ್ೂಲ್ಿ ಶಶ್ಕಲನ ಅಣನಾಸನಹೇ್ಬ (ಮತಜ್ರನಯಿ, ಹಜ        
ಹನಗೂ ವಕಫ  ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ)                                                      
 ಶ್ರೇ ವಿ.ಸ್ೂೇಮಣಾ(ವಸತ್ತ ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಲಭಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಸಚಿವರತ) 

   319-ಪಶತಸೆಂಗ್ೂ್ೇಪರ್್ ಕತರಿತ್ತ 
     ಶ್ರೇ ಕ್.ಎ.ತ್ತಪಪ್ೇಸನಾಮಿ 
     ಶ್ರೇ ಪರಭತ ಬಿ.ಚವನಾಣ (ಪಶತಸೆಂಗ್್ೂೇಪರ್್ ಸಚಿವರತ) 
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   226-ವಿಜ್ಯಪತರ ಜಿಲ್ಿಯ ವಿಮನನ ನಿಲನಾಣದ ಕನಮಗ್ನರಿ ಕತರಿತ್ತ 
     ಶ್ರೇ ಪರಕನಶ  ಕ್.ರನಥೂ್ೇಡ  

    ಶ್ರೇ ವಿ.ಸ್ೂೇಮಣಾ(ವಸತ್ತ ಹನಗೂ ಮೂಲಸೌಲಭಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ   
                          ಸಚಿವರತ) 

 
   ೨೭೫-ಸನವಾಜ್ನಿಕ ಉದಾ್ೇಶಗಳಿಗ್್ ನಗರ ಮತ್ತು ಗ್ನರಮಿೇಣ ಸಾಳಿೇಯ ಸೆಂಸ್ಾಗಳಿಗ್್  
                         ಜನಗ ಮೆಂಜ್ೂರತ ಮನಡತವ ಕತರಿತ್ತ 
     ಶ್ರೇ ಮೆಂಜ್ತರ್ನಥ  ಭೆಂಡನರಿ     
     ಶ್ರೇ ಆರ .ಅಶ್್ ೇಕ (ಕೆಂದನಯ ಸಚಿವರತ) 
 
   (೨೦೭+೨೦೮)-ವಿಜ್ಯಪತರ ಜಿಲ್ಿಯಲಿಿ ಸೆಂಭವಿಸಿದ ಭೂಕೆಂಪನದ ಕತರಿತ್ತ  
                                 ಅಧಯಯನ ನಡಸ್ತವ ಕತರಿತ್ತ 
     ಶ್ರೇ ಸತನಿೇಲ  ಗ್ೌಡ ಪನಟೇಲ  
     ಶ್ರೇ ಆರ .ಅಶ್್ ೇಕ (ಕೆಂದನಯ ಸಚಿವರತ) 
     
   ೨೯೮-ದಕ್ಷಿಣ ಕನನಡ ಜಿಲನಿ ಸೂರತ್ೆಲ ನಲಿಿರತವ ಟೂ್ೇಲ ಗ್್ೇಟ  ಬಗ್್ೆ 
     ಶ್ರೇ ಕ್.ಹರಿೇಶ  ಕತಮನರ   
     ಶ್ರೇ ಸಿ.ಸಿ.ಪನಟೇಲ  (ಲೂ್ೇಕ್ೂೇಪಯೇಗಿ ಸಚಿವರತ) 
 
   ೨೭೦-ಕ್ೂೇಳಿ ಸನಕನಣಿಕಯ್ನತನ ಕೃಷಿ ಎೆಂದತ ಪರಿಗಣಿಸತವ ಬಗ್್ೆ 
     ಶ್ರೇ ಎೆಂ.ಎಲ .ಅನಿಲ  ಕತಮನರ  
     ಶ್ರೇ ಪರಭತ ಬಿ.ಚವನಾಣ (ಪಶತಸೆಂಗ್್ೂೇಪರ್್ ಸಚಿವರತ)   
 
   269-ರನಜ್ಯವನತನ ಗತಡಿಸಲತ ಮತಕುವನಗಿಸಲತ ಕ್ೈಗ್ೂ್ೆಂಡಿರತವ ಕರಮಗಳು 
     ಶ್ರೇ ಎೆಂ.ರ್ನಗರನಜ್ತ 
     ಶ್ರೇ ವಿ.ಸ್ೂೇಮಣಾ(ವಸತ್ತ ಮತ್ತು ಮೂಲ ಸೌಲಭಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ  
                                 ಸಚಿವರತ)  
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 ಆ) ಚತಕ್ೆ ಗತರತತ್ತಲಿದ ಪರಶ್ನಗಳಿಗ್್ ಲಿಖಿತ್ ಮೂಲಕ ನಿೇಡಲನದ ಉತ್ುರಗಳು 
 

೩. ಸಭನಪತ್ತಯವರ ಅನತಮತ್ತ ಮೇರಗ್್್ ಪರಸನುಪಿಸಲನಗಿದಾ ವಿಷಯಗಳಿಗ್್ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದೆಂತ್  
             ಸಚಿವರ ಹೇ್ಳಿಕ್ಗಳು 
 
  ಅ) ಖನಸಗಿ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸೆಂಸ್ಾಗಳ ಭೂ ಪರಿವತ್ಾರ್್ಗ್ ್ಹನಗೂ ಮನನಯತ್ ನವಿೇಕರಣಕ್ೆ ಶ್ಕ್ಷಣ  
                 ಇಲನಖ್ ಅಧಿಕನರಿಗಳಿೆಂದ ಅನಗತ್ಯ ಕಿರತಕತಳದ ಬಗ್್ೆ. 
    ಶ್ರೇ ಕೂ್ೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ)(ಪನರಥಮಿಕ  
                             ಹನಗೂ ಪೌರಢ ಶ್ಕ್ಷಣ ಹನಗೂ ಸಕನಲ ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ) 
  ಆ) ಬನಗಲಕ್ೂೇಟ್ ಜಿಲ್ಿ ಮಹನಲಿೆಂಗಪತರ ಪಟಟಣವನತನ ತನಲೂಿಕತ ಕ್ೇೆಂದರವರ್ನನಗಿ  
                ಘೂೇಷಿಸತವ ಕತರಿತ್ತ 
    ಶ್ರೇ ಕೂ್ೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ) 
                                (ಕೆಂದನಯ ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ) 

   ಇ) ಬೆ್ಂಗಳೂರಿನ ಧಮಾರನಯಸನಾಮಿ ದ್ೇವಸನಾನದ ಆಸಿುಯನತನ ರಕ್ಷಣ್ ಮನಡತವೆಂತ್  
                       ಹನಗೂ ಒತ್ತುವರಿಯ ತ್ರವಿನ ಪರಕರಣಗಳಲಿಿ ಕರಮ ಕ್ೈಗ್್ೂಳಳದ್ ಇರತವ ಬಗ್್ೆ. 
     ಶ್ರೇ ಕೂ್ೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ)(ಮತಜ್ರನಯಿ, ಹಜ  
                                                 ಹನಗೂ ವಕಫ  ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ) 
 
  04. ಸಭನಪತ್ತಯವರ ಅನತಮತ್ತ ಮೇರ್ಗ್್ ಪರಸನುಪಿಸಲಪಟಟ ವಿಷಯಗಳು 
   ಅ) ಆರ್್ ದನಳಿಯಿೆಂದ ಮೃತ್ಪಟಟ ಕತಟತೆಂಬಕ್ೆ ಸಕನಾರದ್ಧೆಂದ ಪರಿಹನರ ನಿೇಡತವ ಬಗ್್ೆ 
     ಶ್ರೇ ಎೆಂ.ಕ್.ಪನರಣೇ್ಶ  
     ಶ್ರೇ ಕೂ್ೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ) 
   ಆ) ಕ್ೂಡಗತ ಜಿಲ್ಿಯ ಭನಗಮೆಂಡಲ ತ್ತೇಥಾಯನತನರ ಸಾಳದಲಿಿ ಮೂಲಭೂತ್ 
                        ಸೌಕಯಾಗಳಿಲಿದ್ಧರತವ ಬಗ್್ೆ. 
     ಶ್ರೇ ಕತಶನಲಪಪ ಎೆಂ.ಪಿ.(ಸತಜನ) 
     ಶ್ರೇಮತ್ತ ಜ್ೂಲ್ಿ ಶಶ್ಕಲನ ಅಣನಾಸನಹೇ್ಬ(ಮತಜ್ರನಯಿ, ಹಜ  ಹನಗೂ         
                                 ವಕಫ  ಸಚಿವರತ)                                                           
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   ಇ) ಕಳ್ದ 15 ವಷಾಗಳಿೆಂದ ರನಜ್ಯದ ಸಕನಾರಿ ಶನಲಗ್ಳಲಿಿ ಖನಲಿ ಇರತವ ದ್ೈಹಿಕ ಶ್ಕ್ಷಣ  
                       ಶ್ಕ್ಷಕರ ಹತದ್ಾಗಳ ರ್ೇ್ಮಕನತ್ತ ಬಗ್್ೆ. 
     ಶ್ರೇ ಬಸವರನಜ್ ಶ್ವಲಿೆಂಗಪಪ ಹ್ೂರಟಟ 
     ಶ್ರೇ ಕೂ್ೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ) 
   ಈ) ರನಜ್ಯದ ಹತ್ತು ಸನವಿರಕೂೆ ಹ್ಚತು ಸಕನಾರಿ ಶನಲ್ಗಳ ಕಟಟಡಗಳು ಅಪನಯದ  
                          ಅೆಂಚಿನಲಿಿದತಾ, ಆ ಶನಲ್ಗಳಿಗ್್ ಮೂಲಭೂತ್ ಅವಶಯಕತ್ಗಳನತನ ಒದಗಿಸತವ ಕತರಿತ್ತ 
     ಶ್ರೇ ಕ್.ಹರಿೇಶ  ಕತಮನರ  
      ಶ್ರೇ ಕೂ್ೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ) 
   ಉ) ವಸತ್ತ ಇಲನಖಯ್ಲಿಿಯ ವಿವಿಧ ವಸತ್ತ ಯೇಜ್ರ್್ಗಳಿಗ್್ ಬನಕಿ ಇರತವ ಅನತದನನ  
                         ಬಿಡತಗಡ್ಗ್ೂ್ಳಿಸತವ ಕತರಿತ್ತ. 
     ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವ್ೆಂಕಟ್ೇಶ  
     ಶ್ರೇ ಕೂ್ೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ) 
 
   ಊ) 2022-23ರ್ೇ್ ಸನಲಿನ ಸಿ.ಇ.ಟ., ಪಿ.ಯತ.ಸಿ. ಪರಿೇಕ್ಷ್ಯ ಗ್್ೂೆಂದಲ  
                          ಪರಿಹರಿಸತವ ಬಗ್್ೆ. 
     ಶ್ರೇ ಟ.ಎ.ಶರವಣ 
     ಶ್ರೇ ಕೂ್ೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ) 
 
   ಋ) ಬಿೇದರ  ಬಿರಮ್ಸ  ಬ್ೂೇಧಕ ಆಸಪತ್ರಯಲಿಿ ಕನಯಾನಿವಾಹಿಸತತ್ತುರತವ 96 ಸಾಚಛತನ  
                          ಕನಮಿಾಕರನತನ ಏಕನಏಕಿ ಕ್ಲಸದ್ಧೆಂದ ತ್ಗ್್ದತಹನಕಿರತವ ಕತರಿತ್ತ. 
     ಶ್ರೇ ಅರವಿೆಂದ ಕತಮನರ  ಅರಳಿ 
     ಶ್ರೇ ಕೂ್ೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ) 
   ಎ) ಕಟಟಡ ಕನಮಿಾಕರ ಮಕೆಳಿಗ್್ ಶ್ೈಕ್ಷಣಿಕ ಪೂ್ರೇತನಸಹಧನ ಸ್ೇರಿ ಇತ್ರ್ ಸೌಲಭಯಗಳ  
                         ಸಮಪಾಕ ವಿತ್ರಣ್ ಬಗ್್ೆ. 
     ಶ್ರೇ ಪರಕನಶ  ಕ್.ರನಥೂ್ೇಡ (ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷದ ಮತಖ್ಯ ಸಚ್ೇತ್ಕರತ) 
     ಶ್ರೇ ಕೂ್ೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ) 
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   ಏ)ಹತಬಬಳಿಳಯ ತನರಿಹನಳ ಕ್ೈಗ್ನರಿಕನ ಪರದ್ೇಶದಲಿಿ ಸನಾಕಾಲ  ಕನಯೆಂಡಲ  ಕನಖನಾರ್್ಯಲಿಿ  
                       ಸೆಂಭವಿಸಿದ ಅಗಿನ ದತರೆಂತ್ದಲಿಿ ಗ್ನಯನಳು ಹನಗೂ ಮೃತ್ಪಟಟವರ ಕತಟತೆಂಬಗಳಿಗ್್  
                       ಪರಿಹನರ ನಿೇಡದ್ಧರತವ ಬಗ್್ೆ.   
     ಶ್ರೇ ಸಲಿೇೆಂ ಅಹಮದ  
     ಶ್ರೇ ಕೂ್ೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ) 
   ಐ) ಆರ್ಥಾಕ ಸೆಂಕಷಟದಲಿಿರತವ ಧನರವನಡದ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶಾವಿದನಯಲಯಕ್ೆ ಸಕನಾರದ್ಧೆಂದ  
                        ಬಿಡತಗಡ್ ಮನಡಬ್ೇಕನದ ರೂ.185 ಕೂ್ೇಟ ಬನಕಿ ಹಣ ಬಿಡತಗಡ್ ಕತರಿತ್ತ 
     ಶ್ರೇ ಎಸ .ವಿಾ.ಸೆಂಕನೂರ 
     ಶ್ರೇ ಕೂ್ೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ)  

೦೫. ವರದ್ಧಯರ್್ೂನಪಿಪಸತವುದತ 
೦೬. ಸಭ್ಯ ಮತೆಂದ್ಧಡಲನದ ಕನಗದಪತ್ರ 
೦೭. ನಿಯಮ ೬೮ರ ಮೇರ್ಗ್್ ಸನವಾಜ್ನಿಕ ಮಹತ್ಾದ ವಿಷಯದ ಚಚ್ಾ 

  “ರನಜ್ಯದಲಿಿ ಇತ್ತುೇಚ್ಗ್ ್ಸತರಿಯತತ್ತುರತವ ಮಳ್ಯಿೆಂದನಗಿ ಬ್ೆಂಗಳೂರತ ನಗರ ಸೇ್ರಿದೆಂತ ್ 
 ರನಜ್ಯದ ಬಹತತ್ೇಕ ಜಿಲ್ಿಗಳು ಪರವನಹ ಭಿೇತ್ತಯನತನ ಎದತರಿಸತತ್ತುದತಾ, ರನಜ್ಯದ ಹ್ದನಾರಿ  
 ಮತ್ತು ರಸ್ುಗಳು ಕ್ೂಚಿು ಹೂ್ೇಗಿದತಾ, ಕ್ರ್ ಕೂ್ೇಡಿಗಳು ಒಡದ್ತ ಅಪನರ ಹನನಿಯತೆಂಟನಗಿ  
 ಜ್ನರತ ಸೆಂಕಷಟಕ್ೆ ಒಳಗ್ನಗಿರತವ ಕತರಿತ್ತ.” 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ.್ಹರಿಪರಸನದ (ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ) 
ಶ್ರೇ ಕೂ್ೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯರತ) 
ಶ್ರೇ ಎಸ .ಎಲ .ಭೂ್ೇಜೇ್ಗ್ೌಡ 
ಶ್ರೇ ಸಿ.ಸಿ.ಪನಟೇಲ (ಲೂ್ೇಕೂ್ೇಪಯೇಗಿ ಸಚಿವರತ) 
ಡನ: ಸಿ.ಎನ .ಅಶಾತ್ಾ ರ್ನರನಯಣ(ಉನನತ್ ಶ್ಕ್ಷಣ, ಐಟ-ಬಿಟ ಮತ್ತು ಎಸ ಟ  

                               ಹನಗೂ ಕೌಶಲನಯಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರತ) 
         ~ * ~ ~ * ~ ~ * ~ 
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(806) 11:20 14.09.2022 ಎಸ ಪಿಆರ /ಎಕ ್
 
 
 
 
 
 
 

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನ ಪರಿಷತ್ತು 
ಬತಧವನರ, 14ರ್್ೇ ಸ್ಪ್ಟೆಂಬರ  ೨೦೨2 

 
         ಸದನವು ವಿಧನನ ಸೌಧದಲಿಿರತವ ವಿಧನನ ಪರಿಷತ್ತುನ 

ಸಭನೆಂಗಣದಲಿಿ ಬ್ಳಗ್್ೆ 11 ಗೆಂಟ್ 16 ನಿಮಿಷಕ್ೆ ಸಮನವ್ೇಶಗ್ೂ್ೆಂಡಿತ್ತ. 
 

ಸಭನಪತ್ತಯವರನದ ಶ್ರೇ ರಘುರ್ನಥ  ರನವ  ಮಲನೆಪೂರ ್ಅವರತ 
ಪಿೇಠದಲಿಿ ಉಪಸಿಾತ್ರಿದಾರತ. 
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1. ಸೆಂತನಪ ಸೂಚರ್್ 

        ವಿಷಯ:- ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರನದ ಎಂ.ವಿೇರಭದರಪಪರವರ ನಿಧನದ ಬಗ್್ೆ 
                                             - - -  
 
 ಸಭನಪತ್ತಯವರತ:- ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರನದ ಎಂ.ವಿೇರಭದರಪಪರವರತ 
ನಿಧನರಾದುದನುು ಈ ಸದನಕ್ಕೆ ತ್ತಳಿಸಲು ವಿಷಾದ್ಧಸುತಕಿೇನಕ.   

 
ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರನದ ಎಂ.ವಿೇರಭದರಪಪರವರತ ದ್ಧರ್ನೆಂಕ 13/09/2022 ರಂದು  

ನಿಧನ ಹಕ ಂದಿರುತಾಿರಕ.  
 
1937 ರ ಏಪಿರಲ , 30 ರೆಂದತ ದನವಣಗ್್ರ್ಯಲಿಿ ಜ್ನಿಸಿದಾ ಶ್ರೇಯುತರು ಬಿ.ಎ. ಪದವಿಧರರನಗಿದತಾ, 

ವೃತ್ತುಯಲಿಿ ಕೈ್ಗ್ನರಿಕೂ್ೇದಯಮಿಯನಗಿದಾರತ.  ಶ್ರೇಯತತ್ರತ 1988 ರಿೆಂದ 1994ರ ವರಗ್್್ ವಿಧನನ ಪರಿಷತ್ತುಗ್್ 
ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್ಷ್ೇತ್ರದ್ಧೆಂದ ಪಕ್ಷ್ೇತ್ರರನಗಿ ಚತರ್ನಯಿತ್ರನಗಿ ಸೇ್ವ್ಯನತನ ಸಲಿಿಸಿದಾರತ.  ಶ್ಕ್ಷಣ ಪ್ರೇಮಿಯನಗಿದಾ 
ಇವರತ ನೂತ್ನ  ಪಿ.ಯತ.ಕನಲ್ೇಜಿನ ಸೆಂಸನಾಪಕರತ ಹನಗೂ ಮನಜಿ ಅಧಯಕ್ಷರನಗಿದಾರಲಿದ್, ದನವಣಗ್ರ್ ್
ವಿಶಾವಿದನಯಲಯದ ಸನಾಪರ್ಯ್ ರತವನರಿಯನಗಿದಾರತ.  ತ್ಮಮ ಸನವಿನಲೂಿ ಸನಥಾಕತ ್ ಮರ್ದ್ಧದತಾ, ತ್ಮಮ 
ಮೃತ್ ದ್ೇಹವನತನ ಜ್.ಜ್.ಎೆಂ.ಸಿ. ಕನಲೇ್ಜಿನ ಅೆಂಗ ಶನಸರ ವಿಭನಗಕ್ೆ ವ್ೈದಯ ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳ ಉಪಯೇಗಕನೆಗಿ 
ಮತಡತಪನಗಿಟಟರತತನುರ್.   

 
ಶ್ರೇಯುತರ ನಿಧನದಿಂದಾಗಿ ರಾಜ್ಯವು ಹಿರಿಯ ಸರಳ ರಾಜ್ಕ್ಾರಣಿ ಹಾಗ  ಶ್ಕ್ಷಣ ಪ್ರೇಮಿಯಬಬರನತನ 

ಕಳಕದುಕ್ಕ ಂಡಂತಾಗಿದಕ. 
 
ಶ್ರೇ ಕ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇ್, ಸನಥಾಕ 

ಜಿೇವನವನತನ ಕೆಂಡವರಲಿಿ ಎೆಂ.ವಿೇರಭದರಪಪನವರತ ಒಬಬರನಗಿದನಾರ್.  1988 ರಿೆಂದ 1994ರ ವರಗ್್್ ವಿಧನನ 
ಪರಿಷತ್ತುನಲಿಿ ಪಕ್ಷ್ೇತ್ರರನಗಿ ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್ಷ್ೇತ್ರದ್ಧೆಂದ ಅವರತ ಆಯ್ಕೆಯನಗಿರತವುದ್ೇ ಒೆಂದತ ದನಖ್ಲ್ಯನಗಿದ್.  
ರ್ನವುಗಳ್ಲಿರೂ ರನಜ್ಕನರಣದ ಚೌಕಟಟರ್್ೂಳಗ್್ ಬರತವನಗ ಪಕ್ಷಕ್ೆ ಹ್ಚತು ಒತ್ತು ಕ್ೂಟತಟ ಕ್ಲಸ 
ಕನಯಾಗಳನತನ ಮನಡಿದವರತ ಮತ್ತು ಅವರತ ಪಕ್ಷದ ವತ್ತಯಿೆಂದ ಆಯ್ಕೆಯನದವರತ ಎನತನವ ಭನವರ್್ಗಳು 
ನಮಮಲಿಿ ಇವ್.  ಈ ಮಧಯದಲಿಿ ಆ ದ್ಧನಗಳಲಿಿ ಪಕ್ಷೇ್ತ್ರರನಗಿ ಅದರಲೂಿ ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್ಷ್ೇತ್ರದಲಿಿ 
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ಆಯ್ಕೆಯನಗಿರತವುದತ ಸನಧರ್್ಗಳಲಿಿ ಒೆಂದತ ಎೆಂದತ ನನಗ್್ ಅನಿನಸತತ್ುದ್.  ಶ್ಕ್ಷಣದ ಬಗ್್ೆ ಅಪನರವನದ ತ್ಜ್ಞತ್, 
ಅನತಭವ, ಆಳವನದ ಯೇಚರ್್ ಮತ್ತು ಚಿೆಂತ್ರ್್ಗಳನತನ ಹ್ೂೆಂದ್ಧದಾ ಎೆಂ.ವಿೇರಭದರಪಪನವರತ ನೂತ್ನ  
ಪಿ.ಯತ. ಕನಲೇ್ಜ್ತ ಎೆಂಬ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಾೆಂಸ್ಾಯನತನ ಪನರರೆಂಭಿಸತತನುರ್.  ವಿದನಯ ದನನ ಮನಡಲತ ತ್ಮಮದೇ್ ಆದ 
ಶಕಿುಯ ಮೂಲಕ ಜ್ನ ಸೇ್ವ್ ಮನಡಲತ ಕನರಣಿೇಭೂತ್ರನಗತತನುರ್. ದನವಣಗ್್ರ್ ವಿಶಾವಿದನಯಲಯದೆಂತ್ಹ 
ಬಹತ ದೂ್ಡಡ ವಿಶಾವಿದನಯಲಯವನತನ ಸನಾಪಿಸಲತ ಶ್ರೇಯತತ್ರತ ಕನರಣಿೇಭೂತ್ರನಗತತನುರ್ ಎನತನವುದ್ೇ ಒೆಂದತ 
ಇತ್ತಹನಸವನಗಿದ್.  ಎಲಿದಾಕಿೆೆಂತ್ಲೂ ಹ್ಚನುಗಿ ಸನವಿನಲಿಿಯೂ ಸಹ ಒೆಂದತ ಸನಥಾಕತ ್ ಕೆಂಡದಾನತನ ತನವು 
ಸೆಂತನಪ ಸೂಚರ್್ಯಲಿಿ ಉಲ್ಿೇಖಿಸಿದ್ಧಾೇರಿ. ಶ್ರೇಯತತ್ರತ ತ್ಮಮ ಮೃತ್ ದೇ್ಹವನತನ ಜ್.ಜ್.ಎೆಂ.ಸಿ. ಕನಲೇ್ಜಿನ 
ಅೆಂಗ ಶನಸರ ವಿಭನಗಕ್ೆ ವ್ೈದಯ ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳ ಉಪಯೇಗಕನೆಗಿ ಮತಡತಪನಗಿಟತಟ, ದ್ೇಹ ದನನ 
ಮನಡಿರತವುದತ ಒೆಂದತ ದನಖ್ಲ್ ಎೆಂದತ ನನಗನಿನಸತತ್ುದ್. ಅವರತ ತ್ಮಮ ಇಡಿೇ ಬದತಕಿನ ಉದಾಕೂೆ 
ಸನವಾಜ್ನಿಕ ಬದತಕಿನಲಿಿ ಶ್ಕ್ಷಣಕ್ೆ, ಕ್ೈಗ್ನರಿಕ್ಗ್ ್ಒತ್ತು ಕ್ೂಟತಟ ಜ್ನಮನನಸದ ಮಧ್ಯ ಶನಶಾತ್ವನಗಿ ಸನಾನವನತನ 
ಗಳಿಸಿರತವ ಎೆಂ.ವಿೇರಭದರಪಪನವರತ ನಮಮರ್್ನಲನಿ ಅಗಲಿದನಾರ್ ಎನತನವ ರ್್ೂೇವಿಗ್್ ಪೂರಕವನಗಿ ತನವು 
ಮೆಂಡಿಸಿರತವ ಸೆಂತನಪ ಸೂಚರ್್ಗ್ ್ ನನನ ಸಹಮತ್ವನತನ ವಯಕುಪಡಿಸಿ, ಮೃತ್ರ ಆತ್ಮಕ್ೆ ಚಿರಶನೆಂತ್ತಯನತನ 
ದ್ೇವರತ ಕರತಣಿಸಲಿ. ಅವರ ಕತಟತೆಂಬ ವಗಾಕ್ೆ ಅವರ ಅಗಲಿಕಯ್ ರ್್ೂೇವನತನ ಸಹಿಸತವ ಶಕಿು ಸಿಗಲಿ 
ಎೆಂದತ ರ್ನನತ ಹನರ್ೈಸತತ್ುೇರ್್.  ತನವು ಮೆಂಡಿಸಿರತವ ಸೆಂತನಪ ಸೂಚರ್್ ಪರಸನುವರ್್ಗ್ ್ ನನನ ಹನಗೂ 
ಸಕನಾರದ ಸಹಮತ್ವನತನ ಸಲಿಿಸತತ್ುೇರ್್. 

 
ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.ಹರಿಪರಸನದ (ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇ್, 

ಎೆಂ.ವಿೇರಭದರಪಪನವರತ ಈ ಸದನದ ಸದಸಯರನಗಿ 1988 ರಿೆಂದ 1994ರ ವರಗ್್್ ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್ಷ್ೇತ್ರದ್ಧೆಂದ 
ಪಕ್ಷ್ೇತ್ರರನಗಿ ಆಯ್ಕೆಗ್ೂ್ೆಂಡಿದಾರತ. ಆಗಿನ ಕನಲಘಟಟದಲಿಿ ಪದವಿೇಧರರ ಕ್ಷ್ೇತ್ರದ್ಧೆಂದ ಬಹಳಷತಟ ಜ್ನರತ 
ಪಕ್ಷ್ೇತ್ರರನಗಿ ಆಯ್ಕೆಗ್ೂ್ಳುಳತ್ತುದಾರತ. ಜ್ನಸೆಂಘದವರತ ಹನಗೂ ಭನರತ್ತೇಯ ಜ್ನತನ ಪಕ್ಷದವರತ 
ಆಯ್ಕೆಗ್್ೂೆಂಡತ ಬರತತ್ತುದಾರತ.   

                       
       (ಮತೆಂದತ)  
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807/14-09-2022/11-20/ಬಿಕ್ಪಿ-ಬಿಎನ ಎಸ 
ಶ್ರೇ  ಬಿ.ಕ್. ಹರಿಪರಸನದ (ಮತೆಂದತ) 
ಆದರ್, ಪಕ್ಷ್ೇತ್ರರನಗಿ ಚತರ್ನಯಿತ್ರನಗಿ ಬೆಂದತ, ತ್ದನೆಂತ್ರ ದನವಣಗ್್ರ್  ಇವತ್ತು  ಏರ್ನದರೂ   ಒೆಂದತ  
ಶ್ೈಕ್ಷಣಿಕವನಗಿ  ಅೆಂದರ್  ಬಹಳಷತಟ  ವಿದನಯ  ಸೆಂಸ್ಾಗಳ  ಊರತ  ಆಗಿರತ್ಕೆೆಂತ್ಹ  ದನವಣಗ್್ರ್ಯಲಿಿ  
ವಿಶಾವಿದನಯನಿಲಯ ಸನಾಪರ್ ್  ಮನಡಬೇ್ಕನದ  ಸೆಂದಭಾದಲಿಿ  ಆಗಿನ ಮತಖ್ಯಮೆಂತ್ತರಗಳ  ಜ್ೂತ್  ಸೇ್ರಿ 
ದನವಣಗ್್ರ್ಯಲಿಿ   ಒೆಂದತ  ವಿಶಾವಿದನಯನಿಲಯವನತನ ತ್ೆಂದ್ಧರತ್ಕೆದತಾ ನಿಜ್ವನಗಿಯೂ ಸಹ ಶ್ರೇಯತತ್ರ  
ರನಜ್ಕಿೇಯ  ಜಿೇವನದಲಿಿ  ಬಹಳ ದ್ೂಡಡ  ಸನಧರ್್  ಎೆಂದತ  ಹ್ೇಳಿದರ ್ ತ್ಪನಪಗಲನರದತ.   ಮತು್  ತನವು  
ತ್ತಳಿಸಿದ ಹನಗ್್    ಅವರ  ಸನವಿನಲೂಿ ಸಹ ಅವರ  ಮೃತ್ದೇ್ಹವನತನ ಜ್.ಜ್.ಎೆಂ.ಸಿ.  ಕನಲೇ್ಜಿನ  
ಅೆಂಗಶನಸರ ವಿಭನಗಕ್ೆ  ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳ  ಉಪಯೇಗಕ್ೆ  ಕ್ೂಟಟರತವೆಂತ್ಹದತಾ  ಬಹಳ  
ಸನಥಾಕವನಗಿರತವೆಂತ್ಹದತಾ.   ಇೆಂತ್ಹ  ಮಹನನ   ವಯಕಿುಗಳನತನ    ರ್ನವು  ಕಳದ್ತಕೂ್ೆಂಡಿರತವುದತ  
ರನಜ್ಕಿೇಯ  ಕ್ಷ್ೇತ್ರದಲಿಿ  ಬಹಳ  ದೂ್ಡಡ  ನಷಟ. ಈ ಸೆಂದಭಾದಲಿಿ  ತನವು  ಏನತ ಸೆಂತನಪ ಸೂಚರ್್ಯನತನ 
ಮೆಂಡಿಸಿದ್ಧಾೇರಿ, ಅದಕ್ೆ  ನನನ ಸಹಮತ್ವನತನ  ವಯಕು  ಮನಡತತನು, ಮೃತ್ರ ಆತ್ಮಕ್ೆ  ಶನೆಂತ್ತಯನತನ   ಮತ್ತು  
ಅವರ   ಕತಟತೆಂಬ  ವಗಾದವರಿಗ್್ ಉೆಂಟನಗಿರತವ  ದತುಃಖ್ವನತನ ಭರಿಸತವೆಂತ್ಹ  ಶಕಿುಯನತನ  ಭಗವೆಂತ್ನತ  
ಕರತಣಿಸಲಿ ಎೆಂದತ  ಪನರರ್ಥಾಸತತ್ುೇರ್್.  
 

ಸಭನಪತ್ತಯವರತ:-   ಮೃತ್ರ ಆತ್ಮಕ್ೆ ಸದೆತ್ತಯನತನ  ಕ್ೂೇರತತನು, ಅವರ  ಅಗಲಿಕಯ್ನತನ  
ಸಹಿಸತವ  ಶಕಿುಯನತನ ಅವರ  ಕತಟತೆಂಬ ವಗಾಕ್ೆ  ಪರಮನತ್ಮನತ ಕರತಣಿಸಲಿ ಎೆಂದತ  ಪನರರ್ಥಾಸತತ್ುೇರ್್.   
ಮೃತ್ರ  ಗ್ೌರವನಥಾ  ಮನನಯ ಸದಸಯರತಗಳು  ಎದತಾ  ನಿೆಂತ್ತ  ಒೆಂದತ  ನಿಮಿಷ  ಮೌನ ಆಚರಣ್ಯನತನ  
ಕ್ೈಗ್್ೂಳಳಬ್ೇಕ್ೆಂದತ  ಕೂ್ೇರತತ್ುೇರ್್.  

 
(ಈ  ಹೆಂತ್ದಲಿಿ  ಮೃತ್ರ  ಗ್ೌರವನಥಾ ಸದನದಲಿಿ ಉಪಸಿಾತ್ರಿದಾವರಲ್ಿರೂ ಎದತಾ  ನಿೆಂತ್ತ   

ಒೆಂದತ  ನಿಮಿಷ  ಕನಲ ಮೌನ ಆಚರಿಸಿದರತ) 
 

ಸಭನಪತ್ತಯವರತ:- ಸದನವನತನ  10 ನಿಮಿಷಗಳ  ಕನಲ  ಮತೆಂದೂಡತತ್ತುದ್ಾೇರ್್. 
 
(ಸದನವು ಬ್ಳಗ್್ೆ 11 ಗೆಂಟ್ 22  ನಿಮಿಷಕ್ೆ  10  ನಿಮಿಷಗಳ  ಕನಲ  ಮತೆಂದೂಡಲಪಟಟತ್ತ) 
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(808) 14.09.2022 11.30 ಎಸ ವಿ-ಬಿಎನ ಎಸ   
 

(ಬ್ಳಗ್್ೆ ೧೧ ಗೆಂಟ್ ೨೨ ನಿಮಿಷಗಳಿಗ್್ ೧೦ ನಿಮಿಷಗಳ ಕನಲ ಮತೆಂದೂಡಲಪಟಟದಾ ಸದನವು ಪತನುಃ ಬಳ್ಗ್್ೆ ೧೧ 
ಗೆಂಟ್ ೩೭ ನಿಮಿಷಗಳಿಗ್್ ಸಮನವ್ೇಶಗ್ೂ್ೆಂಡಿತ್ತ.   

 
(ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರತ ಪಿೇಠದಲಿಿ ಉಪಸಿಾತ್ರನದರತ) 

 
ಶ್ರೇ ಟ.ಎ.ಶರವಣ (ವಿಧನನಸಭ್ಯಿೆಂದ ಚತರ್ನಯಿತ್ರನದವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇ್,  

ಇೆಂದತ ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜ್ಯದಲಿಿ ಹಿೆಂದ್ಧ ಭನಷನ ದ್ಧನವನತನ ಆಚರಿಸಬ್ೇಕ್ೆಂದತ ಸಕನಾರ ಹ್ೇಳುವುದತ ಕನನಡಿಗರ 
ಸನಾಭಿಮನನವನತನ ಪರಶ್ನ ಮನಡತವೆಂತನಗಿದ್.  ರ್ನವು ಇದನತನ ತ್ತೇವರವನಗಿ ಖ್ೆಂಡಿಸತತ್ುೇವ್.  ದಯಮನಡಿ 
ಇದಕ್ೆ ಅವಕನಶವನತನ ಕ್ೂಡಬನರದತ.  ಸಕನಾರದ ವತ್ತಯಿೆಂದ ಇದತ ಆಗಬನರದತ.  

(ಗ್್ೂೆಂದಲ) 
ಸಭನಪತ್ತಯವರತ:- ನಿೇವು ಏರ್್ೇ ಹ್ೇಳಬ್ೇಕನಗಿದಾರೂ ನನಗ್್ ಮದಲತ ಅಜಿಾಯನತನ ಕ್ೂಡಿ.  ಈಗ 

ಪರಶ್್ನೇತ್ುರ.  ಮದಲರ್್ಯ ಪರಶ್ನ ಮನನಯ ಅರವಿೆಂದಕತಮನರ  ಅರಳಿ ಅವರದತಾ.  
(ಗ್್ೂೆಂದಲ) 

 
(ಈ ಹೆಂತ್ದಲಿಿ ಜ್.ಡಿ(ಎಸ ) ನ ಸದಸಯರತ ಹಿೆಂದ್ಧ ಭನಷನ ದ್ಧವಸಕ್ೆ ವಿರ್ೂೇಧವನತನ ವಯಕುಪಡಿಸಿ 

ಭಿತ್ತುಪತ್ರಗಳನತನ ಪರದಶ್ಾಸಿದರತ.  ಜ್.ಡಿ.(ಎಸ )ನ ಮನನಯ ಭ್ೂೇಜೇ್ಗ್ೌಡರತ “ಬನರಿಸತ ಕನನಡ ಡಿೆಂಡಿಮವ” 
ಗಿೇತ್ಯನತನ ಹನಡತವ ಮೂಲಕ ತ್ಮಮ ಪರತ್ತಭಟರ್್ಯನತನ ವಯಕುಪಡಿಸಿದರತ) 

 
ಶ್ರೇ ಆರ.ಅಶ್್ೇಕ (ಕೆಂದನಯ ಸಚಿವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇ್, ತನವು ಪರಶ್್ನೇತ್ುರ 

ಅವಧಿಯನತನ ಪನರರೆಂಭ ಮನಡಿ.   
(ಮತೆಂದತ) 
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(809) 14-09-2022 (11.40) ಕ್ಜಿ-ಕ್ಎಸ                        (ಸಭನಪತ್ತಯವರ  ಉಪಸಿಾತ್ತ)  
    
೨. ಪರಶ್್ೇತ್ುರಗಳು 

ಅ) ಚತಕ್ೆ ಗತರತತ್ತನ  ಪರಶ್ನಗಳಿಗ್್ ಮೌಖಿಕವನಗಿ ನಿೇಡಲನದ ಉತ್ುರಗಳು 
 

ಪರಶ್ನ ಸೆಂಖ್ಯ 403 
(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತ್ತುಸಲನಗಿದ್) 

 
     ಶ್ರೇ ಅರವಿೆಂದ  ಕತಮನರ  ಅರಳಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇ್,  ರ್ನನತ ಕ್ೇಳಿರತವೆಂತ್ಹ ಪರಶ್ನಗ್ ್
ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ನಿೇಡಿರತವೆಂತ್ಹ ಉತ್ುರ ಸಮೆಂಜ್ಸವನದತದಲಿವ್ೆಂದತ ನನಗ್್ ಅನಿಸತತ್ುದ್. ಇದತ 
ನಿರತದ್ೂಯೇಗಿ ಯತವಕರಿಗ್್ ಮೇಸ ಮನಡಿದೆಂತ್ಹ ಒೆಂದತ ಕೃತ್ಯವನಗಿದ್.  ರ್ನನತ ಏಕ್ ಪರಶ್ನಯನತನ 
ಮನಡಿದ್ಾೇರ್್ೆಂದರ,್ “ಸತದ್ಧಾ ಮೂಲ” ಪತ್ತರಕ್ಯಲಿಿ “ಸಚಿವ ಪರಭತ ಬಿ.ಚವನಾಣ ರವರ ಆಪುನ ಸರ್ಗ್್್  ಸಿಕೆ ಸತಳಿವು  
ಯನವುದತ ಗ್್ೂತನು?” ಎೆಂದತ ಬೆಂದ್ಧದ್.  ಪತ್ತರಕ್ಯಲಿಿ ಈ ರಿೇತ್ತ ಸತದ್ಧಾ ಬೆಂದ ಮೇಲ್, ರ್ನವು ಸೆಂಜ್ಯನಗರ 
ಪ್ೂಲಿೇಸ  ಠನಣ್ಗ್ ್ ಹೂ್ೇಗಿ FIR ಅನತನ ರ್್ೂೇಡಿದನಗ, FIR ನಲಿಿ ಬಹಳಷತಟ ಯತವಕರಿಗ್ ್
ಮೇಸವನಗಿರತವುದತ ಕೆಂಡತಬೆಂದ್ಧದ್. 
 
      ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇ್, ಆದರ್, ಮನನಯ ಸಚಿವರತ  ಮೇಸವನಗಿರತವುದ್ಧಲಿವ್ೆಂದತ ಉತ್ುರವನತನ 
ನಿೇಡಿದನಾರ್. ಇದತ ತ್ಪತಪ ಇದ್. ಇದರಲಿಿ  ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಟ ಇಲನಖ ್ ಹನಗೂ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ 
ಶನಮಿೇಲನಗಿದನಾರ್ೆಂದತ ನನನ ಆರ್ೂೇಪ ಇದ್. ಇದಕ್ೆ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರ ನಿೇಡಲಿ, ರ್ನನತ ನೆಂತ್ರ ಪರಶ್ನ 
ಕ್ೇಳುತು್ೇರ್್. 
 
     ಶ್ರೇ ಪರಭತ ಬಿ.ಚವನಾಣ :- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇ್,  ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ ಅರವಿೆಂದ ಕತಮನರ  
ಅರಳಿಯವರತ ಸತಮಮರ್ ್ಸತಳುಳ, ಸತಳುಳ ಆರೂ್ೇಪ ಮನಡತತ್ತುದನಾರ್. ಮದಲರ್್ಯದನಗಿ, ನಕಲಿ ಉದೂ್ಯೇಗ 
ಕತರಿತ್ತ  ಪತ್ತರಕ್ಗಳಲಿಿ  ಯನವುದ್ೇ ಜನಹಿರನತ್ತ ಆಗಿರತವುದ್ಧಲಿ.  ಆದರ್, ಆ ರಿೇತ್ತ ಅವರತ forgery 
ಮನಡಿದನಾರೆ್ಂದತ ನನಗ್್ ಮನಹಿತ್ತ ಬೆಂದ ತ್ಕ್ಷಣ, ರ್ನರ್್ೇ Commissioner ರವರಿಗ್್ ಕರ ್ಮನಡಿ, ಅವರನತನ 
ಪ್ೂಲಿೇಸ  ಠನಣ್ಗ್್ ಕಳುಹಿಸಿ ನಕಲಿ ಮನಡಿರತವವನ ವಿರತದಿ FIR ದನಖ್ಲತ ಮನಡಿಸಿದ್ಾೇರ್್. ಈಗ ಆತ್ನನತನ 
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arrest ಮನಡಿದನಾರ.್  ಆತ್ ಒೆಂದತ ತ್ತೆಂಗಳಿನಿೆಂದ ಜ್ೈಲಿನಲಿಿ ಇದನಾರ್.್  ಇದರ ಬಗ್್ೆ ಎಲನಿ ಕರಮಗಳನತನ 
ತ್ಗ್್ದತಕೂ್ಳಳಲನಗಿದ್. ಈಗ ರ್ನಯಯನಲಯದಲಿಿ ಪರಕರಣ ಇದ್. ಇದರ ಬಗ್್ೆ ತ್ನಿಖ್ ನಡಯ್ತತ್ತುದ್. 
 
    ಶ್ರೇ ಅರವಿೆಂದ ಕತಮನರ  ಅರಳಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇ್, ನಕಲಿ ಮನಡಿರತವೆಂತ್ಹವರನತನ arrest 
ಮನಡಿದನಾರ.್ ಪೂ್ಲಿೇಸ  ಇಲನಖ ್ಕ್ಲಸ ಮನಡಿದ್ ಮತ್ತು  ಮನಡತತ್ತುದ್.  ಅದರ ಬಗ್್ೆ ನನನ ಎರಡತ ಮನತ್ತಲಿ.  
ಆದರ್, ನನನ ಆರ್ೂೇಪ ಏರ್್ೆಂದರ್,  ಮನನಯ ಸಚಿವರ ಆಪು ಸಹನಯಕರ್್ೂಬಬ, ಆತ್ ಅಧಿಕೃತ್ ಆಪು ಸಹನಯಕ 
ಅಲಿ, ಅನಧಿಕೃತ್ ಆಪು ಸಹನಯಕರ್ನಗಿದಾ. ಇವರಿಗ್ ್ಮರನಠಿ ಭನಷ ್ಬರತತ್ತುತ್ತು, ಕನನಡ ಭನಷ ್ಬರತತ್ತುರಲಿಲಿ.  
ಹನಗ್ನಗಿ,  ಅವರಿಗ್್ ಕನನಡ ಕಲಿಸತವುದಕ್ೆ ಆತ್ನನತನ ತ್ೆಂದತ ಇಟತಟಕೂ್ೆಂಡಿದಾರತ. ಆದರ್, ಇದನತನ 
ಡಿ.ಪಿ.ಎ.ಆರ .,ನವರತ ಶ್ಕ್ಷಕರನತನ ರ್್ೇಮಕ ಮನಡಿಕೂ್ಳುಳವುದ್ಧಲಿವ್ೆಂದತ ವಜನ ಮನಡಿದರತ.  
 
     ಸಭನಪತ್ತಯವರತ:-  ಮನನಯ ಅರವಿೆಂದ  ಕತಮನರ  ಅರಳಿರವರೇ್, ನಿಮಮ ಬಳಿ ಅವರತ ಸಚಿವರ ಆಪು 
ಸಹನಯಕರನಗಿದಾರತ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳುವುದಕ್ೆ ಏರ್ನದರೂ ದನಖ್ಲ್ಗಳು ಇವಯ್್ಕೇ? ಆ ರಿೇತ್ತ ದನಖ್ಲ್ಗಳು 
ಇದಾರ್ ಕ್ೂಡಿ. 
    ಶ್ರೇ ಅರವಿೆಂದ  ಕತಮನರ  ಅರಳಿ:-  ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇ್, ಇಲಿ.  

(ಗ್್ೂೆಂದಲ) 
     ಶ್ರೇ ವಿ.ಸತನಿಲ  ಕತಮನರ  (ಇೆಂಧನ ಹನಗೂ ಕನನಡ ಮತ್ತು ಸೆಂಸೃತ್ತ ಇಲನಖ್ ಸಚಿವರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತ್ತಯವರೇ್, ಪತ್ತರಕ್ಗಳಲಿಿ ಬೆಂದ್ಧದತಾ ದನಖ್ಲ್ಯನಗತತ್ುದಯ್್ಕೇ? 
 
     ಸಭನಪತ್ತಯವರತ:- ಸಚಿವರ್ೇ, ಪತ್ತರಕ್ಯಲಿ, ಅವರತ ಮನನಯ ಸಚಿವರ ಆಪು ಸಹನಯಕರತ ಎೆಂದತ 
ಹ್ೇಳುವುದಕ್ೆ ಏರ್ನದರೂ ತ್ಮಮ ಬಳಿ ದನಖ್ಲಗ್ಳು ಇವ್ಯ್ಕೇ? 

(ಗ್್ೂೆಂದಲ) 
     ಶ್ರೇ ಅರವಿೆಂದ  ಕತಮನರ  ಅರಳಿ:-  XXX 

                                       (ಗ್್ೂೆಂದಲ) 
      ಸಭನಪತ್ತಯವರತ:-  ಮನನಯ ಅರವಿೆಂದ  ಕತಮನರ  ಅರಳಿರವರೇ್, XXX 

XXX ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರ ಆದ್ೇಶನನತಸನರ ಕಡತ್ದ್ಧೆಂದ ತ್ಗ್್ಯಲನಗಿದ್  
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(ಗ್್ೂೆಂದಲ) 

     ಶ್ರೇ ವಿ.ಸತನಿಲ  ಕತಮನರ  (ಇೆಂಧನ ಹನಗೂ ಕನನಡ ಮತ್ತು ಸೆಂಸೃತ್ತ ಇಲನಖ್ ಸಚಿವರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತ್ತಯವರೇ್, ಮನನಯ ಸದಸಯರತ  XXX 

(ಗ್್ೂೆಂದಲ) 
    ಸಭನಪತ್ತಯವರತ:-  ಮನನಯ ಅರವಿೆಂದ  ಕತಮನರ  ಅರಳಿರವರೇ್,  ದಯವಿಟತಟ, ತನವು ಪತರನವ ್
ಇದಾರ್ ಕ್ೂಡಿ. 

(ಗ್್ೂೆಂದಲ) 
    ಡನ||ವ್ೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣಸನಾಮಿ (ಸಕನಾರದ ಮತಖ್ಯ ಸಚ್ೇತ್ಕರರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇ್, 
ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಪಿೇಠಕ್ೆ ಕ್ಷಮ ಕ್ೇಳಬ್ೇಕತ. 

(ಗ್್ೂೆಂದಲ) 
     ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.ಹರಿಪರಸನದ  (ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ):-  ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇ್,  ಮನನಯ 
ಸಚಿವರ ವಿರತದಿ ಗೆಂಭಿೇರವನದ ಆರೂ್ೇಪ ಇದ್. ಮನನಯ  ಸಚಿವರ ಹ್ಸರತ “ಸತದ್ಧಾ ಮೂಲ” ಪರತ್ತಕ್ಯಲಿಿ 
ಬೆಂದ್ಧದ್. 

(ಗ್್ೂೆಂದಲ) 
    ಡನ||ವ್ೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣಸನಾಮಿ (ಸಕನಾರದ ಮತಖ್ಯ ಸಚ್ೇತ್ಕರರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇ್, 
ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಪಿೇಠಕ್ೆ ಕ್ಷಮ ಕ್ೇಳಬ್ೇಕತ. 

(ಗ್್ೂೆಂದಲ) 
    ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.ಹರಿಪರಸನದ  (ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇ್, ಅವರ Joint 
Director ರವರತ ದೂರತ ಕ್ೂಟಟದನಾರ್. ಒೆಂದತ ವ್ೇಳ,್ ಇದಕ್ೆ ಪತರನವ ್ಇಲಿದ್ಧದಾರ ್ಪೂ್ಲಿೇಸರತ ಆ ವಯಕಿುಯ 
ವಿರತದಿ complaint ಅನತನ ದನಖ್ಲತ ಮನಡಿ ಏಕ್ arrest ಮನಡತತನುರ?್ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ರನಜಿೇರ್ನಮ 
ಕ್ೂಡಬೇ್ಕತ. ರ್ನವು ಕ್ಷಮ ಕ್ೇಳುತ್ುೇವ್. ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ರನಜಿೇರ್ನಮ ಕ್ೂಡಲಿ. ರ್್ೇಮಕನತ್ತಗಳಲಿಿ 
ಅವಯವಹನರವನಗಿದ್ ಎೆಂದತ “ಸತದ್ಧಾ  ಮೂಲ”  ಪತ್ತರಕಯ್ನತನ ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಸಭ್ಗ್ ್ತ್ೂೇರಿಸಿದರತ.   

(ಗ್್ೂೆಂದಲ) 
XXX ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರ ಆದ್ೇಶನನತಸನರ ಕಡತ್ದ್ಧೆಂದ ತ್ಗ್್ಯಲನಗಿದ್  
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     ಸಭನಪತ್ತಯವರತ:- ದಯವಿಟತಟ, ಎಲಿರೂ ಕತಳಿತ್ತಕೂ್ಳಿಳ. ಮನನಯ ರ್ನರನಯಣಸನಾಮಿಯವರೇ್,  
ಮನನಯ ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರೇ್, ತನವು ದಯವಿಟತಟ ಕತಳಿತ್ತಕೂ್ಳಿಳ.  

(ಗ್್ೂೆಂದಲ) 
     ಡನ||ವ್ೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣಸನಾಮಿ (ಸಕನಾರದ ಮತಖ್ಯ ಸಚ್ೇತ್ಕರರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇ್, 
ಅವರತ ಪಿೇಠಕ್ೆ ಅವಮನನ ಮನಡಿದನಾರ್. ಅವರತ ಮದಲತ ಕ್ಷಮ ಕೇ್ಳಲಿ. ಆನೆಂತ್ರ ಚಚಾ್ಗ್್ ತಗ್್್ದತಕೂ್ಳಿಳ.  

(ಗ್್ೂೆಂದಲ) 
    ಸಭನಪತ್ತಯವರತ:- ದಯವಿಟತಟ ಎಲಿರೂ ಕತಳಿತ್ತಕೂ್ಳಿಳ. ಶ್ರೇ ಅರವಿೆಂದ ಕತಮನರ  ಅರಳಿಯವರತ 
ಒೆಂದತ ಪತ್ತರಕ್ಯ ಹ್ೇಳಿಕಯ್ನತನ ರ್್ೂೇಡಿ ಆ ಬಗ್್ೆ ಸದನದಲಿಿ ಒೆಂದತ ಪರಶ್ನಯನತನ ಹನಕಿದನಾರ.್ ಅದತ ಅವರ 
ಹಕತೆ.  ಆ ವಯಕಿುಯ ಬಗ್್ೆ ಪತ್ತರಕ್ಯಲಿಿ ಬೆಂದ್ಧದ್, ಆ ವಯಕಿು ಮನನಯ ಸಚಿವರ ಆಪು ಸಹನಯಕರನಗಿ 
ಇದನಾರೆ್ಂದತ ಹ್ೇಳುವುದಕ್ೆ  ಏರ್ನದರೂ ಪತರನವ ್ಇದಾರ ್ಕ್ೂಡಿ ಎೆಂದತ ಕ್ೇಳಿದ್ಾೇರ್್.  ಇದರಲಿಿ ಏನತ ತ್ಪಿಪದ?್ 
ದಯವಿಟತಟ ಪತರನವ್ ಇದಾರ,್ ಕ್ೂಡಿ.  

(ಗ್್ೂೆಂದಲ) 
    ಶ್ರೇ ವಿ.ಸತನಿೇಲ  ಕತಮನರ :- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇ್, ತನವು ಅದನತನ ಆಮೇಲ್ ಚಚಾ್ಗ್್ 
ತ್ಗ್್ದತಕೂ್ಳಿಳ.  XXX 

(ಗ್್ೂೆಂದಲ) 
      ಶ್ರೇ ಪನರಣ್ೇಶ  ಎೆಂ.ಕ.್ (ಸಾಳಿೇಯ ಸೆಂಸ್ಾಗಳ ಕ್ಷ್ೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇ್,  ಮನನಯ 
ಸದಸಯರತ ಪಿೇಠದ ಬಗ್್ೆ ಆರೂ್ೇಪವನತನ ಮನಡಿದನಾರ.್ ಹನಗ್ನಗಿ, ಅವರತ ಆ ಮನತ್ನತನ ವನಪಸ  
ತ್ಗ್್ದತಕೂ್ೆಂಡ ಮೇಲ್, ತನವು ಚಚಾ್ಯನತನ ಮತೆಂದತವರಸ್ಬ್ೇಕತ. 

(ಗ್್ೂೆಂದಲ) 
 
    ಶ್ರೇ ಅರವಿೆಂದ  ಕತಮನರ  ಅರಳಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇ್, ನನಿನೆಂದ ಯನವ ಮನತ್ತ ಹ್ೂೇಗಿದ್ ಆ 
ಮನತ್ನತನ ವನಪಸತಸ ಪಡಯ್ತತ್ುೇರ್್.  ಅದಕ್ೆ ಎರಡತ ಮನತ್ತಲಿ.  

(ಗ್್ೂೆಂದಲ) 
    ಸಭನಪತ್ತಯವರತ:- ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಹ್ೇಳಿರತವೆಂತ್ಹ ಪದವನತನ ಕಡತ್ದ್ಧೆಂದ ತ್ಗ್್ಯಿರಿ. 
XXX ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರ ಆದ್ೇಶನನತಸನರ ಕಡತ್ದ್ಧೆಂದ ತ್ಗ್್ಯಲನಗಿದ್  
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(ಗ್್ೂೆಂದಲ) 

      ಶ್ರೇ ಅರವಿೆಂದ  ಕತಮನರ  ಅರಳಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇ್, ತನವು ಪತರನವಗ್ಳನತನ 
ಕ್ೇಳುತ್ತುದ್ಧಾೇರಿ. ಪತರನವಗ್ಳು ಇಲಿ.  ಜ್ೂನ , 7 ರ್್ೇ ತನರಿೇಖಿನೆಂದತ “ಮನನಯ ಸಚಿವರ  ಆಪು ಸಹನಯಕ 
ಮೇಸ  ಮನಡತತ್ತುದನಾರ್.್  ಆತ್ನ ಬಗ್್ೆ ಯನರತ ತ್ಲ್ಕ್ಡಿಸಿಕ್ೂಳಳಬ್ೇಡಿ, ಆತ್ನಿಗ್ ್ಹಣ ಕ್ೂಡಬೇ್ಡಿ” ಎೆಂದತ 
ಪತ್ತರಕ್ಯಲಿಿ ಬೆಂದ್ಧದ್. ಮನನಯ ಸಚಿವರತ  ಆ ವಯಕಿುಯನತನ ಅವರ ಆಪು ಸಹನಯಕರ್್ೆಂದತ ಹ್ೇಳುತನುರ.್ 
ಆದರ್, ಏಕ್ ಇವರಿಗ್ ್ಆತ್ನ ವಿರತದಿ ದೂರತ ಕ್ೂಡತವುದಕ್ೆ ಆಗಲಿಲಿ? ಪಿೇಠ ಪತರನವ್ಗಳನತನ ಕ್ೇಳುತ್ತುದ್. ಆ 
ಪತರನವಗ್ಳು ಇಲಿ. ರ್ನನತ ಇದನತನ ಒಪಿಪಕ್ೂಳುಳತ್ುೇರ್್. ನನಗ್್ ಡಿ.ಪಿ.ಎ.ಆರ .ನವರತ ದನಖ್ಲ್ಗಳನತನ 
ಕ್ೂಡಲಿಲಿ.   ಇವರತ ಪತ್ರ ಕ್ೂಟಟದತಾ ಸರಿ ಇದ್. ಅವರತ ರಿಜ್ಕಟ  ಮನಡಿದತಾ ಸರಿ ಇದ್.  ಆ ವಯಕಿು ಸತಮನರತ 
93 ಜ್ನರ ಬಳಿ ರ್ೌಕರಿ ಕೂ್ಡಿಸತತ್ುೇರ್್ೆಂದತ ಹೇ್ಳಿ ಹಣ ತ್ಗ್್ದತಕೂ್ೆಂಡಿದನಾರ್್.  ಈ ವಯಕಿುಯ ವಿರತದಾ ಕ್ೇಸ  
ದನಖ್ಲನಗಿದ್. ಆ ವಯಕಿು  ಮನನಯ ಸಚಿವರ ಮತ್ತು Commissioner ರವರ ಸಹಿಗಳನತನ ಮನಡಿದನಾರ್್.  
ಆದರ್, ಇವರಿಬಬರ ವಿರತದಿ ಕ್ೇಸ  ದನಖ್ಲನಗಿಲಿ. ಮನನಯ ಸಚಿವರ ವಿರತದಿ  ಏಕ್ ಕ್ೇಸ  ದನಖ್ಲತ ಮನಡಲಿಲಿ?  
ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಅವರ ಆಪು ಸಹನಯಕನನತನ ರಕ್ಷಣ್ ಮನಡತವುದಕನೆಗಿ ಮನಡಲಿಲಿವ್ೇ? ಏಕ್ ಮನಡಲಿಲಿ? 
ಇದರ ಬಗ್್ೆ ಸಚಿವರತ ಹ್ೇಳಬ್ೇಕತ. 
 
     ಶ್ರೇ ಪರಭತ ಬಿ.ಚವನಾಣ :- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇ್, ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಹ್ೇಳುವೆಂತ್ಹ ವಯಕಿು ನನನ 
ಆಪು ಸಹನಯಕನಲಿ. ರ್ನನತ ಆತ್ನನತನ ಆಪು ಸಹನಯಕನರ್ನನಗಿ ಮನಡಿಕ್ೂೆಂಡಿಲಿ. ಮನನಯ ಸದಸಯರತ 
ಇಲನಖ ್ ಶನಮಿೇಲನಗಿದ,್ ಸಚಿವರತ ಶನಮಿೇಲನಗಿದನಾರೆ್ಂದತ ಸತಳುಳ ಆರೂ್ೇಪಗಳನತನ ಮನಡಿದನಾರ್. ಅವರತ 
ಮನಡಿರತವೆಂತ್ಹ  ಆರೂ್ೇಪಗಳು ಸತ್ಯಕ್ೆ ದೂರವನಗಿವ್.  ಏಕ್ೆಂದರ,್ ಆ ವಯಕಿು ರ್ನನತ ಸಚಿವರ್ನದ ಮೇಲ ್
ನನನ ಬಳಿ ಬೆಂದ್ಧದಾ. ಆ ಮೇಲ್ ಆ ವಯಕಿು ಮೂರತ ವಷಾಗಳಿೆಂದ ಬೆಂದ್ಧಲಿ. ಆತ್ರ್್ೇ forgery ಮನಡಿದನಾರ.್ ಆ 
ಸೆಂದಭಾದಲಿಿ ರ್ನನತ ಇರಲಿಲಿ. ರ್ನನತ ಔರನದ ನಲಿಿದ್ಾ. ನನಗ್್ ಮನಹಿತ್ತ ಬೆಂದ ತ್ಕ್ಷಣ, ಆಯತಕುರನತನ 
ಕಳುಹಿಸಿ ದೂರತ ಕೂ್ಡಿಸಿದ್ಾೇರ್್. ಆ ಮೇಲ್ ಆ ವಯಕಿು arrest ಆಗಿದನಾರ್್. ನನಗ್್ ಮನಹಿತ್ತ ಬೆಂದ ಮೇಲ್ 
ಎಲನಿ ಕರಮಗಳನತನ  ತ್ಗ್ದ್ತಕ್ೂೆಂಡಿದ್ಾೇವ್. ಆದರೂ ಸಹ, ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಬ್ೇಕ್ೆಂದತ ಕ್ೇಳುತ್ತುದನಾರ.್ 
 
     ಸಭನಪತ್ತಯವರತ:-   ಮನನಯ ಸಚಿವರ್ೇ, ಆ ವಯಕಿು ಯನವ ಇಲನಖಯ್ವರತ? 
     ಶ್ರೇ ಪರಭತ ಬಿ.ಚವನಾಣ :- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇ್, ಆತ್ ಶ್ಕ್ಷಣ ಇಲನಖಯ್ ವಯಕಿು.  
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     ಸಭನಪತ್ತಯವರತ:- ಮನನಯ ಸಚಿವರ್ೇ, ಶ್ಕ್ಷಣ ಇಲನಖಯ್ವರನತನ deputation ಮೇಲ್ 
ತ್ಗ್್ದತಕೂ್ಳುಳವುದಕ್ೆ ಬರತವುದ್ಧಲಿ ಅಲಿವ್ೇ; 
 
    ಶ್ರೇ ಪರಭತ ಬಿ.ಚವನಾಣ :- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇ್,  ಬರತವುದ್ಧಲಿ. 

(ಗ್್ೂೆಂದಲ) 
     ಶ್ರೇ ಟ.ಎ.ಶರವಣ (ವಿಧನನ ಸಭ್ಯಿೆಂದ ಚತರ್ನಯಿತ್ರನದವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇ್, 
ಬರತವುದ್ಧಲಿ ಎೆಂದ ಮೇಲ್, ಮನನಯ  ಸಚಿವರತ ಆತ್ನಿಗ್್ ಹ್ೇಗ್್ ಪತ್ರವನತನ ಕ್ೂಟಟರತ? 

(ಗ್್ೂೆಂದಲ) 
      ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.ಹರಿಪರಸನದ  (ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇ್, ಮನನಯ 
ಸದಸಯರತ ಪರಶ್ನ ಕ್ೇಳಿದನಾರ್. ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಅದಕ್ೆ ಉತ್ುರ ಕೂ್ಡಲಿ, ರ್ನವು ನೆಂತ್ರ ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ುೇವ್.  

(ಗ್್ೂೆಂದಲ) 
    ಶ್ರೇ ಟ.ಎ.ಶರವಣ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇ್,  ಯನರತ ಸಮಥಾರತ, ಯನರತ ಆಸಮಥಾರತ ಎೆಂದತ  
ಜ್ನರಿಗ್ ್ಗ್್ೂತನುಗತತ್ತುದ್., 

(ಮತೆಂದತ)  
 

(810) 14-09-2022 (11.50) ಎೆಂವಿ-ಕ್ಎಸ   (ಸಭನಪತ್ತಯವರ ಉಪಸಿಾತ್ತ) 
 

ಶ್ರೇ ಅರವಿೆಂದ ಕತಮನರ  ಅರಳಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇ್, ರ್ನನತ ಅವರ ಮೇಲ್ ಆರೂ್ೇಪ 
ಮನಡತತ್ತುದ್ಾೇರ್್ೆಂದತ ಮನನಯ ಮೆಂತ್ತರಗಳು ಹೇ್ಳುತ್ತುದನಾರ.್ ಆಯಿತ್ತ, ರ್ನನತ ಮನನಯ ಮೆಂತ್ತರಗಳ ಮೇಲ್ 
ಆರೂ್ೇಪ ಮನಡತತ್ತುದ್ಾೇರ್್ೆಂದತ ತ್ತಳಿದತಕೂ್ಳಳಲಿ. ಹನಗ್ನದರ್, ಮನನಯ ಮೆಂತ್ತರಗಳು ಏಕ್ ನನನ ಆಪುಸಹನಯಕ 
ಎೆಂದತ statement ನಿೇಡಿದರತ. ಆದರ್, ಈಗ ಆಪುಸಹನಯಕ ಇಲಿವ್ೆಂದತ ಹ್ೇಳುತ್ತುದನಾರ್. ಹನಗ್ನದರ್ ಈ 
ಆಪುಸಹನಯಕ ಯನರತ? 

ಶ್ರೇ ಪರಭತ ಬಿ. ಚವನಾಣ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇ್, ರ್ನನತ statement ಕೂ್ಟಟಲಿ.  
(ಗ್್ೂೆಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಅರವಿೆಂದ ಕತಮನರ  ಅರಳಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇ್, ಹನಗ್ನದರ,್ ಇದತ ಯನರದತಾ? 
(ಗ್್ೂೆಂದಲ) 
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ಶ್ರೇ ಪರಭತ ಬಿ. ಚವನಾಣ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇ್, ಅದತ ನನಗ್್ ಸೆಂಬೆಂಧವಿಲಿ. ನಮಮ ಹತ್ತುರ 
ರ್್ೇಮಕನತ್ತಯನಗಿಲಿ. ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಏಕ್ ಈ ರಿೇತ್ತ ಹೇ್ಳುತ್ತುದನಾರ್ೆಂದತ ನನಗ್್ ಗ್್ೂತ್ತುದ್. 

(ಗ್್ೂೆಂದಲ) 
ಶ್ರೇ ಟ.ಎ.ಶರವಣ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇ್, ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಹ್ೇಳಿದತಾ…. deny 

ಮನಡಬೇ್ಕನಗಿತ್ತು. 
(ಗ್್ೂೆಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಎಸ.ಎಲ.ಭ್ೂೇಜ್ೇಗ್ೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇ್, ಇದನತನ ಅಧಾ ಗೆಂಟ್ ಚಚ್ಾಗ್ ್
ತ್ಗ್್ದತಕೂ್ಳಳಲಿ.  

 
ಸಭನಪತ್ತಯವರತ:- ಮನನಯ ಶರವಣ ಟ.ಎ.ರವರ್ ತನವು ಏತ್ಕ್ೆ ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ತುದ್ಧಾೇರಿ? ನಿೇವು 

ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕ್ೆ ರ್ನನತ ಅವಕನಶ ನಿೇಡಿಲಿ. ಸದಸಯರತ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕ್ೆ ಯೇಗಯರಿದನಾರ್, ಅದಕ್ೆ 
ಅವರತ ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ತುದನಾರ.್ ಮನನಯ ಮೆಂತ್ತರಗಳ್ ಒೆಂದತ ನಿಮಿಷ. ದಯವಿಟತಟ ಇದತ ಪರಶ್್ನೇತ್ುರ ವ್ೇಳ.್ 
ಪರಶ್್ನೇತ್ುರದಲಿಿ ಪರಶ್ನ ಮತ್ತು ಉತ್ುರಕ್ೆ ಒೆಂದತ ಸಮಯವಿದ್. ಈಗ ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಪರಶ್ನಯನತನ 
ಕ್ೇಳಿದನಾರ,್ ಅದಕ್ೆ ಮನನಯ ಮೆಂತ್ತರಗಳು ಉತ್ುರವನತನ ನಿೇಡಿದನಾರ್. ರ್ನನತ ಇದತ ಒೆಂದೇ್ ಪರಶ್ನಯನತನ 
prolong ಮನಡತವುದಕ್ೆ ಆಗತವುದ್ಧಲಿ. ಇದರ ಬಗ್್ೆ ಇನತನ detail ಆಗಿ ಮನತ್ರ್ನಡಬ್ೇಕನದರ ್ ಒೆಂದತ 
ಅಜಿಾ ನಿೇಡಿ ಅಥವನ ಒೆಂದತ ಸೂಚರ್್ ನಿೇಡಿ. ಆಗ ಅದರ ಬಗ್್ೆ ಚಚ್ಾ ಮನಡೂ್ೇಣ. ಆದರ,್ 
ಪರಶ್್ನೇತ್ುರವನತನ ಈ ರಿೇತ್ತ prolong ಮನಡಿದರ,್ ಈಗ ಒೆಂದತ ಗೆಂಟ್ಯಲಿಿ ಪರಶ್್ನೇತ್ುರವನತನ 
ಮತಗಿಸಬ್ೇಕತ.  

 
ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.ಹರಿಪರಸನದ  (ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇ್, ಮನನಯ 

ಸದಸಯರತ ಪರಶ್ನ ಕ್ೇಳಿದನಾರ್.  ಆಗ ಇಡಿೇ treasury bench ನಿೆಂತ್ತಕೂ್ೆಂಡತ ಬಿಟಟರ್ ಹ್ೇಗ್?್  Treasury 
bench ಸಾಲಪ patience ಇಟತಟಕೂ್ಳಳಬ್ೇಕತ. ರ್ನವು ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷದವರತ ಬೆಂದ್ಧರತವುದೇ್ ಆಡಳಿತ್ 
ಪಕ್ಷದವರನತನ ಪರಶ್ನ ಮನಡತವುದಕ್ೆ. ಈಗ ಪರಶ್ನ ಮನಡತವನಗ ಮನನಯ ಮೆಂತ್ತರಗಳು ಎದತಾ ನಿೆಂತ್ತಕೂ್ಳುಳತನುರ್. 

(ಗ್್ೂೆಂದಲ) 
ಶ್ರೇ ವಿ.ಸತನಿಲ  ಕತಮನರ  (ಇೆಂಧನ ಹನಗೂ ಕನನಡ ಮತ್ತು ಸೆಂಸೃತ್ತ ಸಚಿವರತ):- ಮನನಯ 

ಸಭನಪತ್ತಯವರೇ್, ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಯನವುದ್ೇ ದನಖ್ಲ್ ಇಲಿದ ್ ದ್ಧಡಿೇರ  ಎೆಂದತ ಪಿೇಠದ ಬಗ್್ೆ 
ಮನತ್ರ್ನಡಿದರತ.  
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(ಗ್್ೂೆಂದಲ) 
ಡನ|| ವ್ೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣಸನಾಮಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇ್, ರ್ನವು ಗ್ೌರವನನಿಾತ್ ಪಿೇಠಕ್ೆ ಈ 

ರಿೇತ್ತಯ ಪರಶ್ನ ಮನಡಲಿಲಿ. 
(ಗ್್ೂೆಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.ಹರಿಪರಸನದ :- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇ್, ಪಿೇಠದ ಬಗ್್ೆ ನಮಗ್್ ಅಪನರವನದ ಗ್ೌರವವಿದ.್  
ಸಭನಪತ್ತಯವರತ:- ಒೆಂದತ ನಿಮಿಷ, ಮನನಯ ಕೆಂದನಯ ಮೆಂತ್ತರಗಳು ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ತುದನಾರ.್ 
 
ಶ್ರೇ ಆರ.ಅಶ್್ೇಕ (ಕೆಂದನಯ ಸಚಿವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇ್, ಇದತ Question 

Hour.   ರ್ನನತ ಆ ವಿಷಯದ ಬಗ್್ೆ debate ಮನಡತವುದಕ್ೆ ಹೂ್ೇಗತವುದ್ಧಲಿ. This is Question 
hour. ಅವರಿಗೂ ಕನಲಮಿತ್ತ ಇದ್, ನಮಗೂ ಕನಲಮಿತ್ತ ಇದ್. ರ್ನವು ಇಲಿಿ ಉತ್ುರ ನಿೇಡಿ, ಮತ್ು ವಿಧನನ 
ಸಭ್ಗ್ ್ಹ್ೂೇಗಬ್ೇಕತ. ಅಲೂಿ ಸಹ ಹಲವನರತ ಪರಶ್ನಗಳಿವ್. ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರತ ಅವಕನಶ ನಿೇಡಿದನಾರ್. 
ಆ ಅವಕನಶಕ್ೆ ತ್ಕೆೆಂತ ್ ಅವರತ ಉತ್ುರ ನಿೇಡಿದನಾರ್. ಅೆಂದರ್ ಅವರತ arrest ಆಗಿರತವುದಕ್ೆ 
ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಟೆಂತ್ ಉತ್ುರ ನಿೇಡಿದನಾರ್. ಅದತ ಅಲಿಿಗ್್ ಮತಗಿಯಿತ್ತ. ಅವರಿಗ್್ ಇರ್್ನೇರ್ನದರೂ ಹ್ಚತು ಮನಹಿತ್ತ 
ಬ್ೇಕತ ಎನತನವುದನದರ್ ಇದನತನ ಅವರತ Calling Attention ನಲಿಿ ತ್ರಬಹತದತ, ಅವರತ ಇದರಲಿಿ 
ಯನವುದರ್ನನದರೂ ಸಹ ತ್ರಬಹತದತ. Question hour ನಲಿಿ ಇಷ್ಟಲನಿ ಚಚಾ್ ಮನಡತವುದಕಿೆೆಂತ್, ಅವರತ 
ವಿಸೃತ್ವನಗಿ ಚಚಾ್ ಮನಡತವುದನದರ್ ಅದನತನ ಬ್ೇರ ್ರೂಪದಲಿಿ ಚಚ್ಾಗ್್ ತ್ರಲಿ.  

 
ಸಭನಪತ್ತಯವರತ:- ಮನನಯ ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರ,್ ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಒೆಂದತ ಸೂಚರ್್ 

ನಿೇಡಲಿ. ಆಗ ಅದರ ಬಗ್್ೆ ಚಚ್ಾ ಮನಡೂ್ೇಣ. 
 
ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.ಹರಿಪರಸನದ :- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇ್, ಒೆಂದತ ನಿಮಿಷ, ಪತ್ತರಕಯ್ಲಿಿ ರ್ನನತ ಹ್ೇಳಿಯ್ಕೇ 

ಇಲಿವ್ೆಂದತ ಮನನಯ ಮೆಂತ್ತರಗಳು ಹೇ್ಳಿದರತ. ಸೆಂಯತಕು ಕರ್ನಾಟಕದಲಿಿ ಬೆಂದ್ಧರತವುದತ ಸತಳುಳ ಎನತನತ್ತುದನಾರ್. 
ಸೆಂಯತಕು ಕರ್ನಾಟಕ ಪತ್ತರಕ್, ಖನಲಿಪ್ೂೇಲಿ ಪತ್ತರಕ್ಯಲಿ. ಸೆಂಯತಕು ಕರ್ನಾಟಕ ನಮಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜ್ಯದ 
ಬಹಳ ಹಳ್ಯ ಪತ್ತರಕ್. ಅದರಲಿಿ ಬೆಂದ್ಧರತವುದತ ಸತಳುಳ ಎನತನವುದನದರ್ ಇರ್ನಯವುದತ ಸತ್ಯವನಗಬಹತದತ. 
ಮನನಯ ಮೆಂತ್ತರಯವರ್ ಬಹಳ clear ಆಗಿ ಹ್ೇಳಿದನಾರ.್  

(ಗ್್ೂೆಂದಲ) 
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ಸಭನಪತ್ತಯವರತ:- ಮನನಯ ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರ,್ ರ್ನವು ಸದನದಲಿಿ ಎಲಿವನತನ ಸಹ 
ಪತ್ತರಕ್ಯ ಹೇ್ಳಿಕ್ಯ ಆಧನರದ ಮೇಲ್ ಚಚಾ್ ಮನಡತವುದಕ್ೆ ಆಗತವುದ್ಧಲಿ.  

(ಗ್್ೂೆಂದಲ) 
ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.ಹರಿಪರಸನದ :- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇ್, ಅವರಿಗ್್ ಕನನಡದಲಿಿ ಓದತವುದಕ್ೆ ಬರತವುದ್ಧಲಿ. 

ಅದಕ್ೂೆೇಸೆರ ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಹ್ೇಳುತ್ತುದನಾರ್. ಅದಕ್ೂೆೇಸೆರ ತನವು ಆ ರಿೇತ್ತ ಮನಡತವುದಕ್ೆ ಹೂ್ೇಗಬೇ್ಡಿ. 
ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಪರಶ್ನ ಕೇ್ಳಿದನಗ, ಅದಕ್ೆ ತ್ಕತೆದನದ ಉತ್ುರ ಬೆಂದರ ್ರ್ನವು ಸತಮಮರ್್ ಕತಳಿತ್ತಕೂ್ಳುಳತ್ುೇವ.್ 
ಅದನತನ ಮನನಯ ಮೆಂತ್ತರಯವರ ್ಒಪಿಪಕ್ೂೆಂಡಿದನಾರ್. ಅವನತ blackmail ಮನಡತತ್ತುದನಾರ್ೆ್ಂದತ ಪತ್ತರಕಯ್ಲಿಿ 
ಬಹಳ ಸಪಷಟವನಗಿ ಹೇ್ಳಿದನಾರ.್  

 
ಶ್ರೇ ಬಸವರನಜ್ ಶ್ವಲಿೆಂಗಪಪ ಹ್ೂರಟಟ (ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್ಷ್ೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇ್, ಇದತ 

ಪರಶ್್ನೇತ್ುರ ವ್ೇಳ್, ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಪರಶ್ನ ಕ್ೇಳಿದನಾರ.್ ಅದಕ್ೆ ಮನನಯ ಮೆಂತ್ತರಗಳು ಉತ್ುರ ಹ್ೇಳಿದನಾರ್.  If 
the member is not satisfied with the answer of the Minister concerned, 
ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಅಧಾ ಗೆಂಟ್ ಚಚ್ಾಗ್್ ನಿೇಡಲಿ. ತನವು ಮತನಯವುದ್ೂೇ ಬ್ೇರ ್ಚಚ್ಾಗ್್ allow ಮನಡಿ. 
ತನವು Question hour ನಲಿಿ ಕ್ೂಡಿ. ಈಗ ಅವರತ statement ಕೂ್ಟಟದನಾರೆ್ಂದತ ಹ್ೇಳುತ್ತುದನಾರ,್ ಆದರ ್
ಇವರತ ಕೂ್ಟಟಲಿವ್ೆಂದತ ಹ್ೇಳುತ್ತುದನಾರ್. ಈಗ ಸಮಯವನತನ ಹನಳು ಮನಡತವುದತ ಬ್ೇಡ, if the 
member is not satisfied with the answer of the Minister concerned, he 
(member) can give notice for half-an-hour discussion. ಚಚಾ್ಗ್್ ಅವಕನಶ 
ಮನಡಿಕ್ೂಡಿ. ಆಗ ಅವರತ ಅಲಿಿ ಚಚಾ್ ಮನಡಲಿ.  

 
ಶ್ರೇ ಕ್.ಅಬತಾಲ  ಜ್ಬಬರ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇ್, ಇದನತನ ಚಚಾ್ ಮನಡತವುದಕ್ೆ ಅವಕನಶ 

ಮನಡಿಕ್ೂಡಿ. 
ಶ್ರೇ ಅರವಿೆಂದ ಕತಮನರ  ಅರಳಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇ್, ರ್ನನತ ಚಚ್ಾ ಮನಡತತ್ುೇರ್್. 
 
ಸಭನಪತ್ತಯವರತ:- ಆಯಿತ್ತ, ತನವು ಇದರ ಬಗ್್ೆ ಚಚ್ಾ ಮನಡತವುದಕ್ೆ ಒೆಂದತ ಸೂಚರ್ನ ಪತ್ರ 

ನಿೇಡಿ. ಈಗ ಪನರಣೇ್ಶ ರವರತ ತ್ಮಮ ಪರಶ್ನ ಕ್ೇಳುವುದತ. 
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ಪರಶ್ನ ಸೆಂಖ್ಯ: 237 
(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತ್ತುಸಲನಗಿದ್) 

ಶ್ರೇ ಪನರಣ್ೇಶ  ಎೆಂ.ಕ್.:- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇ್, ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರವನತನ ಒದಗಿಸಿದನಾರ.್ 
ರ್ನವು ಈಗ ೨೧ರ್್ೇ ಶತ್ಮನನದಲಿಿ ಇದ್ಾೇವ್. ಆದರ್, ಗತಳಯ ಗ್ನರಮ ಎನತನವೆಂತ್ಹ ಪರದ್ೇಶದಲಿಿ ST 
(Scheduled Tribes)  ಗಳು ವನಸಿಸತವೆಂತ್ಹ ಸಾಳ. ಆ ಸಾಳಕ್ೆ ಹೂ್ೇಗತವುದಕ್ೆ ರಸ್ು ಮತ್ತು ಯನವುದೇ್ 
ರಿೇತ್ತಯ ಮೂಲಭೂತ್ ಸೌಕಯಾಗಳು ಇಲಿ. ಇದಕ್ೆ ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಟೆಂತ್ ಮನನಯ ಲೂ್ೇಕೂ್ೇಪಯೇಗಿ 
ಮೆಂತ್ತರಗಳನತನ ಕ್ೇಳಿದನಗ, ಮನನಯ ಲ್ೂೇಕ್ೂೇಪಯೇಗಿ ಮೆಂತ್ತರಗಳು ಅಲಿಿಗ್್ ಸತಮನರತ ಒೆಂದತ ಕೂ್ೇಟ 
ರೂಪನಯಿಗಳ ಅನತದನನ ನಿೇಡಿ, ಅಲಿಿ ಸೇ್ತ್ತವ್ ನಿಮನಾಣ ಮನಡತವುದಕ್ೆ ಅವಕನಶ ಮನಡಿಕೂ್ಟಟದನಾರ.್ 
ಅದಕ್ೆ ರ್ನನತ ಮನನಯ ಲ್ೂೇಕೂ್ೇಪಯೇಗಿ ಸಚಿವರನತನ ಅಭಿನೆಂದ್ಧಸತತ್ುೇರ್್. ಆದರ್, ನಿೇಡಿರತವ ಒೆಂದತ 
ಕ್ೂೇಟ ರೂಪನಯಿ ಹಣ ಯನವುದಕೂೆ ಸನಕನಗತವುದ್ಧಲಿ. ಇವತ್ತುನ ದ್ಧವಸ ಒೆಂದತ ಸೇ್ತ್ತವ್ 
ನಿಮನಾಣವನಗಬೇ್ಕತ ಎೆಂದರ,್ ಅದಕ್ೆ ಸನಕಷತಟ ಹಣದ ಅವಶಯಕತ್ ಇದ್. ಎಲಿದಕಿೆೆಂತ್ ಹ್ಚಿುನದನಗಿ ಇವತ್ತು 
ಹ್ಚತು ಕಡಿಮ South Canara ಮತ್ತು ನಮಮ ಮಲ್ರ್ನಡಿಗ್್ ಸೆಂಬೆಂಧ ಇರತವೆಂತ್ಹ ಜನಗ. ಅಲಿಿ 
ವನಸಿಸತವೆಂತ್ಹವರಿಗ್್ ಹೂ್ರಪರಪೆಂಚದ ಅರಿವೇ್ ಇಲಿ. ಅವರತ ತ್ತೆಂಬನ ಮತಗಾರತ. ಹನಗ್ನಗಿ 
ಅೆಂತ್ಹವುಗಳನತನ ಗತರತತ್ತ ಮನಡಿ, ಏನತ ಮನನಯ ಲ್ೂೇಕೂ್ೇಪಯೇಗಿ ಸಚಿವರತ ಸೇ್ತ್ತವ್ ನಿಮನಾಣಕ್ೆ 
ಒೆಂದತ ಕ್ೂೇಟ ರೂಪನಯಿ ಹಣವನತನ ಇಟಟದನಾರ,್ ಖ್ೆಂಡಿತ್ವನಗಿ ಅಷತಟ ಹಣದ್ಧೆಂದ ಸೇ್ತ್ತವಯ್ನತನ 
ನಿಮಿಾಸತವುದಕ್ೆ ಆಗತವುದ್ಧಲಿ. ಕನಿಷಠ ಐದತ ಕ್ೂೇಟ ರೂಪನಯಿಗಳ ಹಣವನತನ ಮಿೇಸಲನಗಿಡಬ್ೇಕ್ೆಂದತ 
ಪರಶ್ನಯನತನ ಕ್ೇಳಿದ್ಾ. ಅದಕ್ೆ ಮನನಯ ಲ್ೂೇಕೂ್ೇಪಯೇಗಿ ಸಚಿವರತ ಅದತ ನಮಮ ಇಲನಖ್ಗ್್ 
ಸೆಂಬೆಂಧಪಡತವುದ್ಧಲಿ, ಅದತ ಗ್ನರಮಿೇಣನಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪೆಂಚನಯತ್  ರನಜ  ಇಲನಖಗ್್್ 
ಸೆಂಬೆಂಧಪಡತವೆಂತ್ಹ ವಿಚನರವೆ್ಂದತ ಹೇ್ಳಿದನಾರ್. ಹನಗ್ನಗಿ, ತನವು ಕೂಡ ಈ ವಿಚನರದಲಿಿ ಸಾಲಪ 
ಗೆಂಭಿೇರವನಗಿ ಯೇಚರ್್ ಮನಡಿ, ಗ್ನರಮಿೇಣನಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪೆಂಚನಯತ್  ರನಜ  ಇಲನಖಗ್್ ್
ಸೂಚರ್್ಯನತನ ನಿೇಡಿ, ಅಲಿಿಗ್್ ತ್ತತನಾಗಿ ಆ ಬಡ ಜ್ನರ ರ್್ೂೇವಿಗ್್ ಮತ್ತು ಬಡ ಜ್ನರಿಗ್ ್ಸೆಂಪಕಾವನತನ 
ಕಲಿಪಸಿ, ಅವರತ ಹಳಿಳಯಿೆಂದ ಪ್ೇಟ್ ಕಡಗ್್್ ಬರತವೆಂತ್ಹ ವಯವಸ್ಾ ಮನಡಿಕ್ೂಡಬ್ೇಕತ. ಹನಗ್್ಯ್ಕೇ, ಮನನಯ 
ಲ್ೂೇಕೂ್ೇಪಯೇಗಿ ಸಚಿವರತ ಆ ಜ್ನರ ಪರವನಗಿ ನಿೆಂತ್ತ, ಅವರಿಗ್್ ಎಲನಿ ಮೂಲಭೂತ್ ಸೌಕಯಾಗಳನತನ 
ಒದಗಿಸಿಕ್ೂಡಬೇ್ಕ್ೆಂದತ ತ್ಮಮ ಮತಖನೆಂತ್ರ ಮನನಯ ಸಚಿವರಲಿಿ ವಿನೆಂತ್ತ ಮನಡಿಕ್ೂಳುಳತ್ುೇರ್್. 

 
ಶ್ರೇ ಸಿ.ಸಿ.ಪನಟೇಲ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇ್, ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ ಶ್ರೇ ಪನರಣೇ್ಶ ರವರ 

ಕಳಕಳಿಯನತನ ರ್ನನತ ಲೂ್ೇಕೂ್ೇಪಯೇಗಿ ಸಚಿವರ್ನಗಿ ಮಚಿುಕೂ್ಳುಳತ್ುೇರ್್. ಆ ಪರದ್ೇಶದಲಿಿ ಹಿೆಂದತಳಿದ 
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ವಗಾದ ಜ್ನರತ ವನಸವನಗಿದನಾರ ್ಮತ್ತು ಅವರಿಗ್್ ಹೂ್ರ ಜ್ಗತ್ತುನ ಅರಿವೇ್ ಇಲಿ. ಆದರ್, ಲ್ೂೇಕ್ೂೇಪಯೇಗಿ 
ಇಲನಖಯ್ ಕನನೂನಿನ ಅಡಿಯಲಿಿ, ಲ್ೂೇಕೂ್ೇಪಯೇಗಿ ಇಲನಖಗ್್್ ಹ್ೂರತ್ತಪಡಿಸಿದೆಂತ್ಹ ಬ್ೇರ ್
ರಸ್ುಗಳನತನ ತ್ಗ್್ದತಕೂ್ಳುಳವುದಕ್ೆ ಅವಕನಶವಿಲಿ. ರ್ನವು ಲೂ್ೇಕೂ್ೇಪಯೇಗಿ ಇಲನಖಯ್ ವತ್ತಯಿೆಂದ ಒೆಂದತ 
ಕ್ೂೇಟ ರೂಪನಯಿ ಹಣ ನಿೇಡಿರತವುದತ, ಕನಲತಸೆಂಕ ಎನತನವೆಂತ್ಹ ಒೆಂದತ ಸೇ್ತ್ತವ್ಯನತನ ಮನಡತವುದಕ್ೆ. 
ಅೆಂದರ್, river ಅಥವನ ಹಳಳಕ್ೂಳಳ ಇರಲಿ, ಈ ದೆಂಡ್ಯಿೆಂದ ಆ ದೆಂಡ್ಗ್ ್ ಹ್ೂೇಗತವುದಕ್ೆ 
ಕನಲತಸೆಂಕವ್ೆಂದತ ಒಬಬ ಮನತಷಯ ಅಥವನ ಒೆಂದತ motor vehicle ಅಡನಡಡತವಷತಟ ಒೆಂದತ 
ಕನಲತಸೆಂಕವನತನ ಮನಡತವುದಕ್ೆ ಒೆಂದತ ಕ್ೂೇಟ ರೂಪನಯಿಗಳನತನ ನಿೇಡಿದ್ಾೇವ್. SCP/TSP (Special 
Component Plan/Tribal Sub Plan) ಯೇಜ್ರ್್ಯಡಿಯಲಿಿ ಈ ರಸ್ುಗಳನತನ ತ್ಗ್್ದತಕೂ್ಳುಳವುದಕ್ೆ 
ಅವಕನಶವಿದ್. ಈಗ್ನಗಲ್ೇ SCP/TSP ಹಣವನತನ ಹೆಂಚಿದಾ್ೇವ್. ಈಗ ಎಲಿಿಯನದರೂ savings ಉಳಿದ್ಧತ್ತು 
ಎೆಂದರ್, ಖ್ೆಂಡಿತ್ವನಗಿ savings ಉಳಿದೆಂತ್ಹ ಹಣವನತನ ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ ಶ್ರೇ ಪನರಣೇ್ಶ ರವರತ 
ಹ್ೇಳಿದೆಂತ್ಹ ರಸು್ಗ್್ ಒದಗಿಸಿಕೂ್ಡತವುದಕ್ೆ ಪನರಮನಣಿಕ ಪರಯತ್ನವನತನ ಮನಡತತ್ುೇರ್್.  

 
ಶ್ರೇ ಪನರಣ್ೇಶ  ಎೆಂ.ಕ.್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇ್, ಮನನಯ ಸಚಿವರಿಗ್್ ಧನಯವನದಗಳು. 
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ಪರಶ್ನ ಸೆಂಖ್ಯ: 286 
(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತ್ತುಸಲನಗಿದ್) 

ಶ್ರೇ ಶಶ್ೇಲ  ಜಿ. ನಮೇಶ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇ್, ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರವನತನ 
ಒದಗಿಸಿದನಾರ.್ ಈಗ ತನೆಂಡನ, ಕತರತಬ ಹಟಟ ಮತ್ತು ವಡಡರ ಹಟಟ ಎೆಂದತ ಇದ್. ಈ ಎಲನಿ ಹಟಟಗಳನತನ 
ಕೆಂದನಯ ಗ್ನರಮಗಳರ್ನನಗಿ ಪರಿವತ್ಾರ್್ ಮನಡತವೆಂತ್ಹ ಒೆಂದತ ಒಳಳ್ಯ ಕ್ಲಸವನತನ ಸಕನಾರ ಮತ್ತು 
ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಮನಡತತ್ತುದನಾರ.್ ರ್ನನತ ಈ ಸೆಂದಭಾದಲಿಿ ಹ್ೇಳಬಯಸತವುದ್ೇರ್ೆ್ಂದರ್, ಇವುಗಳರ್ನ್ಲನಿ 
ಪರಿವತ್ಾರ್್ ಮನಡತವುದರಿೆಂದ, ಗ್್ೂಲಿರನಗಲಿ, ಭ್ೂೇವಿಯನಗಲಿ ಈ ಎಲನಿ ಜ್ರ್ನೆಂಗದವರನತನ 
ಮತಖ್ಯವನಹಿನಿಗ್್ ತ್ರತವುದಕ್ೆ ಇದತ ಒೆಂದತ ಒಳಳ್ಯ ಯೇಜ್ರ್್ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳಬಹತದತ. ಏಕ್ೆಂದರ,್ ಇದಾೆಂತ್ಹ 
ಅವರ ಜ್ಮಿೇನತಗಳು ಕೆಂದನಯ ಗ್ನರಮಗಳನಗಿ ಪರಿವತ್ಾರ್್ಯನದರ್, ಅವರಿಗ್್ land records ಸಿಗತತ್ುದ್. 
ಈ ಎಲನಿ ದನಖ್ಲ್ಗಳ ಮತಖನೆಂತ್ರ ಅವರತ ಮರ್್ಗಳನತನ ಕಟಟಕ್ೂಳಳಬಹತದತ ಮತ್ುೇರ್್ೂೇ ಮನಡಬಹತದತ. 
ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಒೆಂದತ ಒಳ್ಳಯ process ಮನಡತತ್ತುದನಾರ.್ ಮರ್್ನಯ ದ್ಧವಸ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ನಮಮ 
ಗತಲಬಗಾ ಜಿಲ್ಿಗ್್ ಬೆಂದ್ಧದಾರತ. ನಮಮ ಜಿಲ್ಿಯಲಿಿ ಒಟತಟ 483 ತನೆಂಡನಗಳ ಪ್ೈಕಿ, 453 ತನೆಂಡನಗಳನತನ 
ಈಗ್ನಗಲ್ೇ ಪರಿವತ್ಾರ್್ ಮನಡಿಸಿದನಾರ್. ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಬಹಳ ಒಳ್ಳಯ ಕಲ್ಸವನತನ ಮನಡಿದನಾರ.್ ಅದಕ್ೆ 
ರ್ನನತ ಮನನಯ ಕೆಂದನಯ ಸಚಿವರಿಗ್್ ಅಭಿನೆಂದರ್್ಗಳನತನ ಹ್ೇಳುವುದಕ್ೆ ಇಚು್ಪಡತತ್ುೇರ್್. ಇದರ ಜ್ೂತಗ್್್ 
ಕಲನಯಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹಿೆಂದತಳಿದ ಭನಗದ ಉಳಿದ ಜಿಲ್ಿಗಳಲಿಿ ಎಷತಟ ತನೆಂಡನಗಳಿವ್? ತನೆಂಡನಗಳನತನ 
ಪರಿವತ್ಾರ್್ ಮನಡತವುದಕ್ೆ ಎಷತಟ ಯೇಜ್ರ್್ಗಳನತನ ಮನಡಿದನಾರ?್ ಅವುಗಳ ಸವ್ೇಾ ಕ್ಲಸ ಎಲಿಿಗ್್ ಬೆಂದತ 
ನಿೆಂತ್ತದ?್ ಅದತ ಪೂತ್ತಾ ಮತಗಿಯಿತ್ ಅಥವನ ಅದಕ್ೆ ಇನೂನ ಎಷತಟ ಕನಲನವಕನಶ ಬ್ೇಕನಗತತ್ುದ್? ಇದೇ್ 
ರಿೇತ್ತ ಇಡಿೇ ರನಜ್ಯದಲಿಿ ಇದನತನ ತನವು ಪೂಣಾಗ್ೂ್ಳಿಸಬ್ೇಕತ. ಆದಷತಟ ಬ್ೇಗ ಅವುಗಳನತನ convert 
ಮನಡಬೇ್ಕತ. ಅದರ ಜ್ೂತ್ಗ್್ ಅವರಿಗ್್ ಹಕತೆಪತ್ರಗಳನತನ ಸಹ ಕೂ್ಡಬೇ್ಕತ. ಈ ಕನಯಾಕರಮ ಒೆಂದತ 
ಒಳ್ಳಯ ಕನಯಾಕರಮವನಗಿದ್. ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಇದನತನ ತ್ಕ್ಷಣ ಬಹಳ ವೇ್ಗವನಗಿ ಮನಡಬೇ್ಕತ. ಕಲ್ವು 
ಕಡಗ್ಳಲಿಿ ಸವ್ೇಾ ಕ್ಲಸ ಮೆಂದಗತ್ತಯಲಿಿ ನಡಯ್ತತ್ತುದ್ ಎೆಂದತ ಕ್ೇಳಲಪಟಟದಾ್ೇರ್್. ಅದಕ್ೆ ದಯವಿಟತಟ ಈ 
ಕ್ಲಸವನತನ ಬಹಳ ವ್ೇಗವನಗಿ ಮನಡಬೇ್ಕತ. ಇದತ ಒೆಂದತ ಬಹಳ ಒಳ್ಳಯ ಯೇಜ್ರ್್ಯನಗಿದ್. ಸಕನಾರ 
ಇದನತನ ಜನರಿಗ್್ ತ್ರಬೇ್ಕ್ೆಂದತ ತ್ಮಮ ಮತಖನೆಂತ್ರ ಮನನಯ ಸಚಿವರಲಿಿ ವಿನೆಂತ್ತ ಮನಡತತ್ುೇರ್್. 

(ಮತೆಂದತ) 
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(811) 14.09.2022 12.00 LL-GR                            (ಸಭನಪತ್ತಯವರ ಉಪಸಿಾತ್ತ) 
ಶ್ರೇ ಪರಕನಶ  ಕ್. ರನಥ್ೂೇಡ (ವಿರ್ೂೇಧ ಪಕ್ಷದ ಮತಖ್ಯ ಸಚ್ೇತ್ಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇ್, 

ತನವು ಅವಕನಶ ಕೂ್ಟಟರ್ ರ್ನನತ ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ುೇರ್್.  
ಸಭನಪತ್ತಯವರತ:- ಇಲಿ. ಮದಲತ ಮನನಯ ಮೆಂತ್ತರಗಳು ಉತ್ುರ ನಿೇಡಲಿ.  
ಶ್ರೇ ಪರಕನಶ  ಕ್. ರನಥ್ೂೇಡ :- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇ್, ಇದತ ಲೆಂಬನಣಿ ತನೆಂಡನಕ್ೆ ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಟ 

ವಿಷಯವನಗಿದ್.  
ಸಭನಪತ್ತಯವರತ:- ಇದತ ಪರಶ್್ನೇತ್ುರ ಅವಧಿ. ಈಗ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರ ನಿೇಡಲಿ.  
 
ಶ್ರೇ ಆರ . ಅಶ್್ೇಕ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇ್, ಮದಲತ ರ್ನನತ ಉತ್ುರ ನಿೇಡತತ್ುೇರ್್. ಆ ನೆಂತ್ರ 

ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಮನತ್ರ್ನಡಲಿ.  
 
ಶ್ರೇ ಪರಕನಶ  ಕ್. ರನಥೂ್ೇಡ :- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇ್, ಹೌದತ. ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್್ೆ ಈ ಹಿೆಂದ ್

ರ್ನನತ ಸನಕಷತಟ ಪರಶ್ನಗಳನತನ ಕ್ೇಳಿರತತ್ುೇರ್್. ಜ್ೂತಗ್್್, ರ್ನನತ ಸಹ ಅದ್ೇ ಸಮತದನಯದ್ಧೆಂದ ಬೆಂದವನತ. 
ನನಗೂ ಸಹ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕ್ೆ ಅವಕನಶ ನಿೇಡಬೇ್ಕ್ೆಂದತ ಕ್ೇಳಿಕೂ್ಳುಳತ್ತುದ್ಾೇರ್್.  

 
ಸಭನಪತ್ತಯವರತ:- ಪರಶ್ನ ಮನನಯ ಶಶ್ೇಲ  ಜಿ. ನಮೇಶ್ಯವರದತಾ.  
ಶ್ರೇ ಪರಕನಶ  ಕ್. ರನಥೂ್ೇಡ :- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇ್, ಹೌದತ.  
ಸಭನಪತ್ತಯವರತ:- ಹನಗ್ನಗಿ, ಅವರ ಪರಶ್ನಗ್್ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಮದಲತ ಉತ್ುರ ನಿೇಡಲಿ.  
ಶ್ರೇ ಪರಕನಶ  ಕ್. ರನಥೂ್ೇಡ :- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇ್, ಅವರತ ಮನಡಿರತವ ಕ್ಲಸಗಳು… 

(ಗ್್ೂೆಂದಲ) 
ಶ್ರೇ ರ್ನಗರನಜ್ತ ಎೆಂ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇ್,… 

(ಗ್್ೂೆಂದಲ) 
ಸಭನಪತ್ತಯವರತ:- ಇದತ ಪರಶ್್ನೇತ್ುರ ಅವಧಿ.  

(ಗ್್ೂೆಂದಲ) 
ಶ್ರೇ ಶಶ್ೇಲ  ಜಿ. ನಮೇಶ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇ್, ನನನ ಪರಶ್ನಗ್್ ಮದಲತ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ 

ಉತ್ುರ ನಿೇಡಲಿ.  
(ಗ್್ೂೆಂದಲ) 
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ಶ್ರೇ ಪರಕ್ಾಶ  ಕ್ಕ. ರಾಥಕ ೇಡ :- ಮಾನಯ ಸಭಾಪತ್ತಯವರಕೇ, ಈ ಜ್ರ್ನೆಂಗದ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್್ೆ 
ಸನಕಷತಟ ಕಡಿಮ ಚಚಾ್ ಆಗತತ್ುದ್. ಹನಗ್ನಗಿ, ನನಗ್್ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕ್ೆ ಒೆಂದತ ಅವಕನಶ ನಿೇಡಿ.  

(ಗ್್ೂೆಂದಲ) 
ಸಭನಪತ್ತಯವರತ:- ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಮದಲತ ಉತ್ುರ ನಿೇಡಲಿ.  

(ಗ್್ೂೆಂದಲ) 
ಶ್ರೇ ಪರಕ್ಾಶ  ಕ್ಕ. ರಾಥಕ ೇಡ :- ಮಾನಯ ಸಭಾಪತ್ತಯವರಕೇ, ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರ ನಿೇಡಿದ ನೆಂತ್ರ 

ರ್ನನತ ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ುೇರ್್.  
(ಗ್್ೂೆಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಎೆಂ.ರ್ನಗರನಜ್ತ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇ್, …ಅವರತ ಮನಡಿದಾರ್ ರ್ನನತ ಏತ್ಕ್ೆ ಕೇ್ಳುತ್ತುದ್ಾನತ.  
(ಗ್್ೂೆಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಆರ . ಅಶ್್ೇಕ :- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇ್, ಮನನಯ ಶಶ್ೇಲ  ಜಿ. ನಮೇಶ್ಯವರತ ಬಹಳ 
ತ್ತಳಿತ್ಕ್ೆ ಒಳಗ್ನದೆಂತ್ಹ ಸಮತದನಯದ ಬಗ್್ೆ ಪರಶ್ನಯನತನ ಕ್ೇಳಿದನಾರ.್ ವಿಶ್ೇಷವನಗಿ ಲೆಂಬನಣಿ 
ತನೆಂಡನಗಳು, ಗ್್ೂಲಿರಹಟಟ, ಸೂ್ೇಲಿಗ, ಕನಡತಕತರತಬ ಈ ರಿೇತ್ತ ಇನತನ ಅರ್್ೇಕ ಸಮತದನಯಗಳು ಇವ್, 
ಅವುಗಳು ಊರಿೆಂದ ಹ್ೂರಗಡ ್ ಇರತತ್ುವ್. ಜ್ೂತ್ಗ್್, ಇವರತ ಊರಿೆಂದ ಊರಿಗ್ ್ ಅಲ್ಮನರಿಗಳ ರಿೇತ್ತ 
ಸತತ್ತುವೆಂತ್ಹ ಒೆಂದತ ವಯವಸ್ಾಯನತನ ಈ ಸಮನಜ್ದಲಿಿ ರ್ನವು ರ್್ೂೇಡಿದ್ಾೇವ್. ಇದಕ್ೆ ಒೆಂದತ 
ಉದನಹರಣ್ಯನತನ ಕೂ್ಡತವುದಕ್ೆ ರ್ನನತ ಇಷಟಪಡತತ್ುೇರ್್. ಅದ್ೇರ್್ೆಂದರ್, ಕ್.ಆರ .ಎಸ ., ಡನಯೆಂ 
ಕಟತಟವುದಕನೆಗಿ ಶ್ರೇರೆಂಗಪಟಟಣ ಏನಿದ್ ಅಲಿಿಗ್್ ಸತಮನರತ ೬೦ ವಷಾದ ಹಿೆಂದ ್ಈ ತನೆಂಡನಗಳ ಜ್ನರತ 
ಬೆಂದ್ಧದತಾ, ಸದರಿ ಡನಯೆಂ ಕನಮಗ್ನರಿ ಪೂಣಾಗ್್ೂೆಂಡ ನೆಂತ್ರ ಅವರತ ವನಪಸತಸ ಹ್ೂೇಗದ್ೇ ಅಲಿಿಯ್ಕೇ 
ಇರತತನುರ.್ ಸತಮನರತ ೬೦ ವಷಾ ಆದರೂ ಸಹ, ಅವರತ ಎಲಿಿ ವನಸವನಗಿದಾರತ ಅದನತನ ಗ್ನರಮ ಎೆಂದತ 
ಘೂೇಷಣ್ ಮನಡಲಿಲಿ ಮತ್ತು ಸಕನಾರದ ಸವಲತ್ತುಗಳನತನ ಸಹ ಕೂ್ಡಲಿಲಿ. ಮಟಟಮದಲರ್್ಯ ಬನರಿಗ್್, 
ರ್ನವು ಆ ಗ್ನರಮವನತನ ಗತರತತ್ತ ಮನಡಿ, ಆ ಗ್ನರಮವನತನ ಕೆಂದನಯ ಗ್ನರಮವರ್ನನಗಿ ಮನಡಿ, ಅಲಿಿದಾೆಂತ್ಹ 
ಸತಮನರತ ೭೪೪ ಜ್ನರಿಗ್ ್ ಹಕತೆಪತ್ರಗಳನತನ ಕೂ್ಟಟದ್ಾೇವ್. ಈಗ್ನಗಲೇ್, ಕಲನಯಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಭನಗದಲಿಿ 
ತನೆಂಡನಗಳ ಸೆಂಖ್ಯ ೧೦೬೧ ಇದ್. ಅದರಲಿಿ ಇವ್ಲಿವೂ ಸೇ್ರಿವ್. ಈ ತನೆಂಡನಗಳನತನ ಮನಡಬೇ್ಕನದರ,್ 
ಮದಲತ ರ್್ೂೇಟಫ್ೈ ಮನಡಬೇ್ಕತ. ಆ ನೆಂತ್ರ ಅದತ ಸಕನಾರಕ್ೆ ಬರತತ್ುದ್. ಅದನದ ನೆಂತ್ರ, ಪತನುಃ ಗ್್ಜ್ಟ  
ರ್್ೂೇಟಫಿಕೇ್ಷನ  ಮನಡತವ ಮತಖನೆಂತ್ರ ಆ ಗ್ನರಮ ಘೂೇಷಣ್ ಮನಡಬ್ೇಕತ. 
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 ಒೆಂದತ ಕೆಂದನಯ ಗ್ನರಮ ಮನಡಬ್ೇಕನದರ್, ಸತಮನರತ 50 ಕತಟತೆಂಬಗಳು ಮತ್ತು ಸತಮನರತ 250 
ಕಿೆೆಂತ್ಲೂ ಹ್ಚತು ಜ್ನಸೆಂಖಯ್ ಇರಬೇ್ಕತ, ಅದತ ಸತಮನರತ ೧೦೦ ಎಕರ ್ವಿಸಿುೇಣಾ ಇರಬೇ್ಕತ  ಹನಗೂ ಇದತ 
ಮೂಲ ಗ್ನರಮದ್ಧೆಂದ ಸತಮನರತ ಒೆಂದತ ಕಿಲೂ್ೇಮಿೇಟರ  ದೂರದಲಿಿರಬ್ೇಕೆ್ಂಬ ಮನನದೆಂಡವನತನ ರ್ನವು 
ಮನಡಿದ್ಾೇವ್. ಈ ಮನನದೆಂಡಗಳ ಆಧನರದ ಮೇರಗ್್್ ಕೆಂದನಯ ಗ್ನರಮ ಘೂೇಷಣ್ ಮನಡಬೇ್ಕತ. ೨೦೯೧ 
ಗ್ನರಮಗಳನತನ ಘೂೇಷಣ್ ಮನಡತವುದಕ್ೆ ಈಗ್ನಗಲೇ್ ಪನರಥಮಿಕ ಅಧಿಸೂಚರ್್ಯನತನ ಹ್ೂರಡಿಸಿದಾ್ೇವ್. 1166 
ಗ್ನರಮಗಳಿಗ್್ ಅೆಂತ್ತಮ ಅಧಿಸೂಚರ್್ಯನತನ ಹ್ೂರಡಿಸಿದಾ್ೇವ್. ಪನರಥಮಿಕ ಅಧಿಸೂಚರ್್ಗ್ ್ ಸತಮನರತ 925 
ಪರಸನುವರ್್ಗಳು ಬೆಂದ್ಧರತತ್ುವ್. ಇಷತಟ ಕೂಡ ಈ ಸಮನಜ್ ಏನತ ತ್ತಳಿತ್ಕ್ೆ ಒಳಗ್ನಗಿದ,್ ಅದನತನ ಸಮನಜ್ದ 
ಮತಖ್ಯ ವನಹಿನಿಗ್್ ತ್ರಬ್ೇಕ್ೆಂದತ ಕೆಂದನಯ ಗ್ನರಮಗಳ್ೆಂದತ ಘೂೇಷಣ್ ಮನಡತತ್ತುದ್ಾೇವ್. ಇದತ 
ಬರತವುದರಿೆಂದ ಏರ್ನಗತತ್ತುದ್ಯ್ಕೆಂದರ್, ಆ ಗ್ನರಮದ ನಕ್ಷ್ ಇರಬಹತದತ, ದನಖ್ಲ್ಗಳು ಇರಬಹತದತ, ಅವರಿಗ್್ 
ಸಿಗಬ್ೇಕನದ ಸಕನಾರದ ಸವಲತ್ತುಗಳು ಇರಬಹತದತ, ಚತರ್ನವಣನ ಆಯೇಗಕ್ೆ ಮನಹಿತ್ತ ಇರಬಹತದತ, 
ಇವ್ಲಿವೂ ಸಿಗತತ್ುದ್. ಇಲಿವನದರ್, ಅವರತ ಹನಗ್್ಯ್ಕೇ ಇರಬೇ್ಕತ. ಇದರಿೆಂದನಗಿ, ಅವರಿಗ್್ ಅೆಂತ್ಹ 
ಯನವುದ್ೇ ಸಕನಾರದ ಸವಲತ್ತುಗಳು ಸಿಗತವುದ್ಧಲಿ.  

 
ರ್ನನತ ಕೆಂದನಯ ಸಚಿವರ್ನಗಿ ಬೆಂದ ನೆಂತ್ರ, ಈ ಬಗ್್ೆ ಒೆಂದತ ಡೈ್ವ  ಮನಡಬ್ೇಕತ. ಇದಕ್ೆ ಒೆಂದತ 

ರೂಪ ಕ್ೂಡಬೇ್ಕತ. ವಿಶೇ್ಷವನಗಿ ಕಲನಯಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಭನಗದಲಿಿ ಲೆಂಬನಣಿ ತನೆಂಡನ ಇರಬಹತದತ, 
ಕತರತಬರ ಹಟಟ ಅಥವನ ಇತ್ರ ್ ಬ್ೇರ ್ ತನೆಂಡನಗಳು ಹ್ಚತು ಇವ್. ಹನಗ್ನಗಿ, ರ್ನನತ ಅದನತನ ಡೈ್ವ  
ತ್ಗ್್ದತಕೂ್ಳುಳತ್ತುದ್ಾೇರ್್. ಇನತನ ಮತೆಂದ್ಧನ ಎರಡತ ತ್ತೆಂಗಳೂ್ಳಗ್ನಗಿ… ಈ ವಿಷಯದಲಿಿ ರ್ನನತ ಪರಯತ್ನ 
ಮನಡತತ್ತುದತಾ, ಅದರಲಿಿ ಸನಧಯ ಎಷತಟ ಆಗತತ್ುದೂ್ೇ ಅದತ ನನಗ್್ ಗ್್ೂತ್ತುರತವುದ್ಧಲಿ.  ಆದರ್, ಪರಯತ್ನ ಅೆಂತ್ೂ 
ಮನಡತತ್ತುದ್ಾೇರ್್. ಕನಿಷಠ ಪಕ್ಷ ಸತಮನರತ 50 ಸನವಿರ ಜ್ನರಿಗ್ನದರೂ…. ಈಗಿರತವ ಲೆಂಬನಣಿ ತನೆಂಡನಗಳಿಗ್ ್
ಯನವುದ್ೇ ದನಖ್ಲ್ಗಳು ಇರತವುದ್ಧಲಿ. ಇತ್ತುೇಚ್ಗ್ ್ ರ್ನನತ ಸಹ ಈ ತನೆಂಡನಗಳಿಗ್್ ಭ್ೇಟ ನಿೇಡಿ 
ಪರಿಶ್ೇಲಿಸಿದತಾ, ಆ ತನೆಂಡನದಲಿಿಯ್ಕೇ ಗ್ನರಮ ವನಸುವಯ ಸಹ ಮನಡಿರತತ್ುೇರ್್. ಅಲಿಿ ಅವರತ ಕ್ೇವಲ ಕಲಿಿನಲಿಿ 
ಮರ್್ ನಿಮಿಾಸಿಕೂ್ೆಂಡತ, ಮೇಲನಛವಣಿಗ್್ ಶ್ೇಟತ ಹನಕಿಕ್ೂೆಂಡಿರತತನುರ್. ಅವರಿಗ್್ ಯನವುದ್ೇ ದನಖ್ಲ್ಗಳು 
ಇರತವುದ್ಧಲಿ. ಇದರಿೆಂದನಗಿ, ಅವರಿಗ್್ ಸಕನಾರದ ಸವಲತ್ತುಗಳು ಸಿಗತವುದ್ಧಲಿ. ಆದತದರಿೆಂದ, ಏರ್ನದರೂ 
ಮನಡಿ ಕನಿಷಠ ಪಕ್ಷ ಸತಮನರತ 50 ಸನವಿರ ಲೆಂಬನಣಿ ತನೆಂಡನಗಳಿಗ್್ ಒೆಂದತ ಹಕತೆಪತ್ರ ಕೂ್ಡಬೇ್ಕತ. 
ಇದರಲಿಿ ನನನ ಉದ್ಾೇಶ ಏರ್್ೆಂದರ್, ಸಬ -ರಿಜಿಸನಾರ  ಆಫಿೇಸ ನಲಿಿ ಒೆಂದತ ಗೆಂಟ್ಯ ಸಮಯ ಅವರಿಗ್ ್
ಕ್ೂಡಬೇ್ಕತ. ಅೆಂದರ್, ಮನನಯ ಹರಿಪರಸನದ ರವರ್ೇ, ರಗ್ತಯಲರ  ಸಬ -ರಿಜಿಸನಾರ  ಆಫಿೇಸ ನಲಿಿ ಏನತ 
ಪ್ೂರಸಸ್  ಮನಡತತನುರ,್ ಅದನತನ ಬಿಟತಟ ಒೆಂದತ ಗೆಂಟ್ ಸಮಯವನತನ ವಿಶ್ೇಷವನಗಿ ಲೆಂಬನಣಿ ತನೆಂಡನ, 
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ಕತರತಬರ ಹಟಟ, ಗ್್ೂಲಿರ ಹಟಟ ಹನಗೂ ಇತ್ರ ್ ತನೆಂಡನಗಳಿಗ್್ ಕ್ೂಟತಟ, ದನಖ್ಲ್ಗಳನತನ ರಿಜಿಸಾ್ೇಷನ  
ಮನಡಬೇ್ಕತ. ಏಕ್ೆಂದರ್, ರ್ನವು ಕ್ೇವಲ ಹಕತೆಪತ್ರಗಳನತನ ಕೂ್ಟತಟ, ಫ್ೂೇಟೂ್ೇ ತ್ಗ್್ಸಿಕ್ೂೆಂಡತ 
ಬರತವುದರಿೆಂದ ಏನೂ ಉಪಯೇಗವನಗತವುದ್ಧಲಿ. ಅವರಿಗ್್ ಸಬ -ರಿಜಿಸನಾರ  ಆಫಿೇಸ ನಲಿಿ ಆ ಜ್ಮಿೇನನತನ 
ಅವರಿಗ್್ ವಗ್ನಾವಣ್ ಮನಡಿದರ್, ಅವರಿಗ್್ ಸಕನಾರದ ಎಲನಿ ಸವಲತ್ತುಗಳು ಸಿಗತತ್ುದ್. ಅೆಂದರ್, ವಸತ್ತ 
ಇಲನಖಯ್ಿೆಂದ ಮರ್್ ಕ್ೂಡತವೆಂಥದತಾ, ಈ ರಿೇತ್ತ ಇನತನ ಅರ್್ೇಕ ಸವಲತ್ತುಗಳು ಇವ್, ಅವ್ಲಿವನೂನ 
ಕ್ೂಡತವುದಕ್ೆ ಅವಕನಶವನಗತತ್ುದ್. ಅದನತನ ಮನಡತವೆಂತ್ಹ ಪರಯತ್ನವನತನ ಈಗ ರ್ನನತ ಶತರತ ಮನಡಿದ್ಾೇರ್.್ 
ಇನತನ ಮತೆಂದ್ಧನ ಎರಡತ ತ್ತೆಂಗಳಿನಲಿಿ ಇದಕ್ೆ ಒೆಂದತ ಅೆಂತ್ತಮ ರೂಪ ಕೂ್ಟತಟ ಇವರಲ್ಿರಿಗೂ ದನಖ್ಲ್ಗಳನತನ 
ಕ್ೂಡತವೆಂತ್ಹ ಕಲ್ಸ ಮನಡತತ್ುೇರ್್.  

ಶ್ರೇ ಪರಕ್ಾಶ  ಕ್ಕ. ರಾಥಕ ೇಡ :- ಮಾನಯ ಸಭಾಪತ್ತಯವರಕೇ, … 

 
ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್. ಹರಿಪರಸನದ (ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇ್, ಮನನಯ 

ಮೆಂತ್ತರಗಳು ಸರಿಯನದ ಉತ್ುರ ಕೂ್ಟಟದನಾರ್. ಅವರತ ಹ್ೇಳುವ ಪರಕನರ ಆ ತನೆಂಡನಗಳಿಗ್್ ದನಖ್ಲ್ಗಳು 
ಇರತವುದ್ಧಲಿ ಎನತನವುದನಗಿದ್. ಈ ತನೆಂಡನಗಳಿಗ್್ ದನಖ್ಲ್ಗಳು ಏತ್ಕ್ೆ ಬರತವುದ್ಧಲಿವ್ೆಂದರ್, ಅದತ ಕೆಂದನಯ 
ಗ್ನರಮದ ವನಯಪಿುಗ್್ ಬರತವುದ್ಧಲಿ. ಆದತದರಿೆಂದ, ಅದನತನ ಸಹ ಕೆಂದನಯ ಗ್ನರಮಗಳ್ೆಂದತ ಪರಿಗಣಿಸಿದರ್, 
ಅವರಿಗ್್ ದನಖ್ಲ್ಗಳು ಸಿಗತತ್ುವ್. ಉದನಹರಣ್ಗ್್, ಹಕಿೆ-ಪಿಕೆರಿಗ್್ ದನಖ್ಲ್ಗಳು ಇರತವುದ್ಧಲಿ.  ಆ ವಗಾದ 
ಎಷ್ೂಟೇ ಕ್ೂೇಟ ಜ್ನರತ ನಮಮ ಜ್ನಸೆಂಖ್ಯಯಲಿಿ ಬರತವುದ್ೇ ಇಲಿ. ಅವರಿಗ್್ಲನಿ ದನಖ್ಲ್ಗಳನತನ ನಿೇಡತವುದಕ್ೆ 
ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಮದಲರ್್ೇ ಹ್ಜ್ೆ ಇಟಟದನಾರ್, ಅದನತನ ಕೆಂದನಯ ಇಲನಖಯ್ಿೆಂದ ಗ್ನರಮ ಎೆಂದತ 
ಘೂೇಷಣ್ ಮನಡಿದನಗ ಅವರಿಗ್್ ಅನತಕೂಲವನಗತತ್ುದ್.  

 
ಶ್ರೇ ಆರ . ಅಶ್್ೇಕ :- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇ್, ಮನನಯ ಹರಿಪರಸನದ ರವರತ ಏನತ ಸಲಹ ್

ಕ್ೂಟಟದನಾರ್. ಅದನತನ ರ್ನವು ಸಿಾೇಕನರ ಮನಡಿದಾ್ೇವ್. ಅದರೆಂತ,್ ಅದನತನ ಕೆಂದನಯ ಗ್ನರಮಗಳ್ೆಂದತ 
ಘೂೇಷಣ್ ಮನಡಿ, ರ್್ೂೇಟಫ್ೈ ಮನಡತತು್ೇವ್ ಮತ್ತು ಆ ಗ್ನರಮಗಳಿಗ್್ ಯನವ ಹ್ಸರತ ಸೂಚಿಸತತನುರ್, ಆ 
ಹ್ಸರಗಳರ್್ನೇ ಆ ಗ್ನರಮಗಳಿಗ್್ ಇಡತತ್ುೇವ್.  

 
ಶ್ರೇ ಪರಕ್ಾಶ  ಕ್ಕ. ರಾಥಕ ೇಡ :- ಮಾನಯ ಸಭಾಪತ್ತಯವರಕೇ, ಅದ್ೇ ರಿೇತ್ತ ಬ್ೇರ ್ಜಿಲ್ಿಗಳಲಿಿಯೂ ಸಹ 

ಕೆಂದನಯ ಗ್ನರಮಗಳ್ೆಂದತ ಆದಷತಟ ಬೇ್ಗ ಘೂೇಷಣ್ ಮನಡಬೇ್ಕ್ೆಂದತ ಹ್ೇಳಿ.  
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ಸಭನಪತ್ತಯವರತ:- ಪರಶ್್ನೇತ್ುರ ಅವಧಿಯಲಿಿ ಇನತನ ಎಷತಟ ಚಚ್ಾ ಮನಡತತ್ತುೇರಿ?  
 

(ಗ್್ೂೆಂದಲ) 
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ಪರಶ್ನ ಸೆಂಖ್ಯ: 293 
(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತ್ತುಸಲನಗಿದ್) 

ಶ್ರೇ ಮತನಿರನಜ್ತ ಗ್ೌಡ ಪಿ.ಎೆಂ.:- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇ್, ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ನನನ ಪರಶ್ನಗ್್ 
ಉತ್ುರವನತನ ಒದಗಿಸಿದನಾರ.್ ಆದರ್, ರ್ನನತ ಮನನಯ ಸಚಿವರ ಬಗ್್ೆ ಒೆಂದರ್ಡತ ಮನತ್ತಗಳನತನ ಹ್ೇಳಲ್ೇಬೇ್ಕತ. 
ಅವರತ ಕೆಂದನಯ ಸಚಿವರನದ ನೆಂತ್ರ, ಇಲನಖಯ್ಲಿಿ ಹಲವನರತ ಜ್ನಸನ್ೇಹಿ ಕನಯಾಕರಮಗಳನತನ 
ಆಯೇಜ್ರ್್ ಮನಡಿ, ಸನವಾಜ್ನಿಕರಿಗ್ ್ ವಿಶ್ೇಷವನಗಿ ರೈ್ತನಪಿ ಜ್ನರಿಗ್ ್ ಅನತಕೂಲವನಗತವೆಂತ್ಹ ಕಲ್ಸ 
ಮನಡಿದನಾರ.್ ಸನಾವಲೆಂಬಿ app ಇರಬಹತದತ, ಆನ ಲ್ೈನ ನಲಿಿ ಭೂ ಪರಿವತ್ಾರ್್ಗ್ ್ಅಜಿಾ ಸಲಿಿಸತವೆಂತ್ಹದತಾ 
ಇರಬಹತದತ, ಮರ್್ ಬನಗಿಲಿಗ್್ ಕೆಂದನಯ ದನಖ್ಲ್ಗಳನತನ ಒದಗಿಸತವೆಂಥದತಾ ಇರಬಹತದತ. ಇವ್ಲಿವನೂನ 
ಮನಡಿದನಾರ.್ ಇದರ ಜ್ೂತಗ್್್, ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಗ್ನರಮ ವನಸುವಯವನತನ ಸಹ ಮನಡಿದನಾರ.್ ಒೆಂದತ ಕನಲದಲಿಿ 
ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮೆಂತ್ತರಗಳು ಮನತ್ರ ಗ್ನರಮ ವನಸುವಯ ಮನಡತತನು ಇದಾರತ ಎನತನವೆಂತ್ಹ ಮನತ್ನತನ 
ಹ್ೂರತ್ತಪಡಿಸಿ, ಕೆಂದನಯ ಮೆಂತ್ತರಗಳು ಸಹ ಗ್ನರಮ ವನಸುವಯವನತನ ಮನಡಬಹತದತ ಎೆಂದತ 
ತ್ೂೇರಿಸಿಕೂ್ಟಟೆಂತ್ಹವರತ ಅವರತ. ಜ್ೂತ್ಗ್್, ಎಷ್ೂಟೇ ಜ್ನ ಜಿಲನಿಧಿಕನರಿಗಳಿಗ್್ ಕ್ಳಮಟಟದಲಿಿ ರೈ್ತ್ರ ಕಷಟ-
ಕನಪಾಣಯಗಳು ಗ್್ೂತ್ತುಲಿದೇ್ ಇರತವೆಂತ್ಹ ಸೆಂದಭಾದಲಿಿ, ಜಿಲನಿಧಿಕನರಿಗಳು ಸಹ ಸಮನಜ್ದ ಕ್ಳಮಟಟಕ್ೆ 
ಹ್ೂೇಗಿ, ರೈ್ತ್ರತ ಯನವ ರಿೇತ್ತ ಕಷಟ-ಕನಪಾಣಯಗಳನತನ ಅನತಭವಿಸಬಹತದತ ಎನತನವುದನತನ ಸಾತ್ುಃ ಪರಿಶ್ೇಲಿಸಿ, 
ಮತೆಂದ್ಧನ ದ್ಧನಗಳಲಿಿ ರೈ್ತ್ರಿಗ್ ್ ಅನತಕೂಲವನಗತವೆಂತ್ಹ ಕ್ಲಸಗಳನತನ ಸಹ ಮನಡಿರತವುದನತನ ರ್ನವು 
ರ್್ೂೇಡಿದ್ಾೇವ್.  

 
ಆದರ್, ಮನನಯ ಸಚಿವರಲಿಿ ವಿನೆಂತ್ತ ಮನಡಿಕ್ೂಳುಳವುದ್ೇರ್ೆ್ಂದರ್, ಇವೊತ್ತುನ ದ್ಧವಸ ದ್ೇವರತ ವರ 

ಕ್ೂಟಟರೂ ಸಹ, ಪೂಜನರಿ ವರ ಕ್ೂಡತವೆಂತ್ಹ ವಯವಸಾ್ ನಮಮಲಿಿ ಇರತವುದ್ಧಲಿ. ಇವೊತ್ತುನ ದ್ಧವಸ ಹಲವನರತ 
ರೈ್ತ್ರಿಗ್ ್ ದರಖನಸಿುನ ಮತಖನೆಂತ್ರವನಗಿ ಸಣಾ-ಪತಟಟ ಜ್ಮಿೇನತಗಳನತನ ಸಕನಾರ ಕ್ೂಟಟರತತ್ುದ್. ಆದರ,್ 
ದರಖನಸಿುನ ಮತಖನೆಂತ್ರವನಗಿ ಬೆಂದ್ಧರತವೆಂತ್ಹ ಜ್ಮಿೇನತಗಳಲಿಿ ಏನಿವ್, ಅವುಗಳಲಿಿ ವಯವಸನಯ 
ಮನಡತತ್ತುರತವೆಂತ್ಹವರಿಗ್್ ಪ್ೂೇಡಿ ಮನಡಿಕ್ೂಡತವೆಂತ್ಹ ಕ್ಲಸಗಳನತನ ಮನಡತತ್ತುರತವುದ್ಧಲಿ. ಅದರಲಿಿಯೂ 
ವಿಶ್ೇಷವನಗಿ ಬ್ೆಂಗಳೂರತ ಸತತ್ು-ಮತತ್ುಲಿರತವ ಜ್ಮಿೇನತಗಳನತನ ಒಮಮ ತನವು ಗಮನಿಸಲೇ್ಬೇ್ಕತ. ಅಲಿಿನ 
ರೈ್ತನಪಿ ವಗಾದ ಜ್ನರತ ತ್ಮಮ ಜ್ಮಿೇನಿನಲಿಿ ಇವೊತ್ತುನ ದ್ಧವಸ ವಯವಸನಯ ಮನಡತವುದಕ್ೆ 
ಸನಧಯವನಗತತ್ತುಲಿ. ಏಕ್ೆಂದರ,್ ತ್ಮಮ ಅಕೆ-ಪಕೆದಲಿಿ ಬಡನವಣ್ಗಳು ನಿಮನಾಣವನಗಿರತವುದರಿೆಂದ ರೈ್ತ್ರತ 
ವಯವಸನಯ ಮನಡತವುದಕ್ೆ ಆಗತತ್ತುರತವುದ್ಧಲಿ ಹನಗೂ ಆ ರೈ್ತ್ರ ಮಕೆಳು ವಿದನಯಭನಯಸ ಮನಡತವುದಕೂೆ ಸಹ 
ಆಗತತ್ತುಲಿ. ಇದರಿೆಂದನಗಿ, ರೈ್ತನಪಿ ವಗಾದ ಮಕೆಳು ಬ್ೆಂಗಳೂರತ ನಗರ ಪರದೇ್ಶಗಳಿಗ್್ ಬೆಂದತ, ಸಕ್ೂಯರಿಟ 
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ಗ್ನಡ ಾಗಳನಗಿ, ಡಲ್ಿವರಿ ಬನಯ ಗಳನಗಿ, ಟನಯಕಿಸ ಡೈ್ವರ ಗಳನಗಿ ಹನಗೂ ಬ್ೇರ ್ ಬ್ೇರ ್ ರಿೇತ್ತಯ 
ಕ್ಲಸಗಳನತನ ಮನಡತತ್ತುದನಾರ.್  

ರ್ನನತ ಮನನಯ ಸಚಿವರಲಿಿ ಕ್ೇಳಿಕ್ೂಳುಳವುದೇ್ರ್ೆ್ಂದರ್, ಇವೊತ್ತುನ ದ್ಧವಸ ರೈ್ತ್ರತ ಸನಲ 
ಪಡಯ್ತವುದಕೂೆ ಸಹ ಯನವುದ್ೇ ರಿೇತ್ತಯ ವಯವಸ್ಾ ಆಗತತ್ತುಲಿ. ಅವರ ಆಸಿುಗಳನತನ ತ್ಮಮ ಮಕೆಳಿಗ್್ ವಿಭನಗ 
ಮನಡತವುದಕೂೆ ಸಹ ಪೂ್ೇಡಿಯನಗದೇ್ ಯನವುದೇ್ ಕ್ಲಸಗಳು ಆಗತತ್ತುಲಿ ಅಥವನ ತ್ಮಮ ಜ್ಮಿೇನತ 
ಮನರನಟ ಮನಡತವುದಕ್ೆ ಆಗತತ್ತುಲಿ. ತ್ಮಮ ಮೂಲಕ ಮನನಯ ಸಚಿವರಲಿಿ ಕ್ೇಳಿಕೂ್ಳುಳವುದ್ೇರ್ೆ್ಂದರ,್ 
ಕೂಡಲೇ್, ದರಖನಸತು ಜ್ಮಿೇನತಗಳನತನ… ಬ್ೆಂಗಳೂರತ ನಗರ ಮತ್ತು ಗ್ನರಮನೆಂತ್ರ ಜಿಲ್ಿಯಲಿಿ ಕಳದ್ ೫ 
ವಷಾಗಳ ಅವಧಿಯಲಿಿ ಭೂ ಮೆಂಜ್ೂರನತ್ತ ಪಡದ್ ಭೂಮಿಯ ಪೂ್ೇಡಿಗ್ನಗಿ ಬೆಂದ್ಧರತವ ಅಜಿಾಗಳ ಸೆಂಖ್ಯ 
ಎಷತಟ ಎೆಂದತ ಪರಶ್ನ ಕೇ್ಳಿದತಾ, ಅದಕ್ೆ 34 ಅಜಿಾಗಳು ಬನಕಿ ಇದತಾ, ಅದರಲಿಿ ೧೧ ಅಜಿಾಗಳು ಬನಕಿ 
ಇವ್ಯ್ಕೆಂದತ ಉತ್ುರ ನಿೇಡಿರತತನುರ್. ಆದರ್, ಎಷತಟ ಅಜಿಾಗಳು ಎಷತಟ ವಷಾಗಳಿೆಂದ ಬನಕಿ ಇವ್ಯ್ಕೆಂಬ ಬಗ್್ೆ 
ಲ್ಕೆ ಇರತವುದ್ಧಲಿ. ಇವೊತ್ತುನ ದ್ಧವಸ ಒೆಂದತ ಬದಲನವಣ್ ತ್ರಬೇ್ಕ್ೆಂದತ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಹ್ೂರಟದನಾರ.್ 
ಆದರ್, ಎಷ್ೂಟೇ ವಷಾಗಳಿೆಂದ ಅಧಿಕನರಿ ವಗಾದವರತ ವಿಲ್ ಮನಡದೇ್ ಬನಕಿ ಇಟತಟಕೂ್ೆಂಡಿರತತನುರ್.  

 
ಇವೊತ್ತುನ ದ್ಧವಸ ಅಧಿಕನರಿ ವಗಾದವರತ ಯನವ ರಿೇತ್ತ ಕ್ಲಸ ಮನಡತತನುರ್ ಎನತನವುದನತನ 

ಗಮನಿಸಲಿಕ್ೆ ಹೂ್ೇದರ್, ಕಳ್ದ ಒೆಂದತ ವಷಾದ ಹಿೆಂದ ್ ಒೆಂದತ ದ್ಧನಪತ್ತರಕಯ್ಲಿಿ ಒೆಂದತ ವಿಷಯವನತನ 
ರ್ನನತ ಗಮನಿಸಿದ್ಾನತ. ಅದ್ೇರ್ೆ್ಂದರ್, “ಯನವುದನದರೂ ಜ್ಮಿೇನನತನ ಪೂ್ೇಡಿ ಮನಡಿಸಿಕೂ್ಳುಳವುದಕ್ೆ ರ್ನವು 
ಹ್ೂೇದರ,್ ಆ ಆಸಿುಯ ಬಲ್್ ಏನಿದ್, ಅದರಲಿಿ ಶೇ್ಕಡ ೨೫ ರಷತಟ ನಮಗ್್ ಕೂ್ಡಿ” ಎನತನವೆಂತ್ಹ ಮಟಟದಲಿಿ 
ಅಲಿಿನ ಅಧಿಕನರಿಗಳು ಕ್ೇಳುತ್ತುದನಾರ್ನತನವ ಮನಹಿತ್ತಯನತನ ರೈ್ತನಪಿ ವಗಾದವರತ ಹ್ೇಳುತ್ತುದನಾರ.್ ರ್ನನತ 
ಮನನಯ ಸಚಿವರಲಿಿ ವಿನೆಂತ್ತ ಮನಡತವುದ್ೇರ್ೆ್ಂದರ್, ಸತಮನರತ ೨ ಸನವಿರ ಜ್ನ ಹ್ೂಸ ಸವ್ೇಾಯರ ಗಳನತನ 
ನಿಯತಕಿು ಮನಡಿಕ್ೂಳುಳವುದಕ್ೆ ಈಗ್ನಗಲ್ೇ ಅಜಿಾ ಆಹನಾನಿಸಲನಗಿದ್ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳಿದನಾರ್. ಎಷೂ್ಟೇ ಜ್ನರಿಗ್್ 
ಇವೊತ್ತುನ ದ್ಧವಸ ಉದೂ್ಯೇಗ ಸೃಷಿಟ ಮನಡತವೆಂತ್ಹ ನಿಟಟನಲಿಿ ಇನೂನ ಹ್ಚಿುನ ಸವ್ೇಾಯರ ಗಳನತನ 
ಸಕನಾರದಲಿಿ ನಿಯತಕಿು ಮನಡಿಕ್ೂಳಳಬೇ್ಕತ. ರ್ನನತ ಕ್ೇವಲ ಬ್ೆಂಗಳೂರಿನ ವಿಷಯ ಹ್ೇಳುತ್ತುಲಿ. ಇಡಿೇ 
ರನಜ್ಯದಲಿಿ ಎಷತಟ ರೈ್ತ್ರ ಜ್ಮಿೇನತಗಳು ಇದ್ಯೇ ಅದ್ಲಿವನೂನ ಪ್ೂೇಡಿ ಮನಡಿಕ್ೂಡತವ 
ಮತಖನೆಂತ್ರವನಗಿ… 
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ಸಭನಪತ್ತಯವರತ:- ಮನನಯ ಮತನಿರನಜ್ತಗ್ೌಡರೇ್, ದಯಮನಡಿ ತ್ಮಮ ಪರಶ್ನ ಏರ್್ೆಂದತ ಕ್ೇಳಿ. ತನವು 
ಈ ರಿೇತ್ತ ಮನತ್ರ್ನಡಿದರ್, ಮನನಯ ಮೆಂತ್ತರಗಳು ಏನತ ಉತ್ುರ ನಿೇಡಬ್ೇಕತ? (ಗ್್ೂೆಂದಲ) ಮನನಯ ಸದಸಯರತ 
ಪರಶ್ನ ಕ್ೇಳುವುದೇ್ ಇನೂನ ಮತಗಿದ್ಧರತವುದ್ಧಲಿ.  

(ಗ್್ೂೆಂದಲ) 
ಶ್ರೇ ಮತನಿರನಜ್ತ ಗ್ೌಡ ಪಿ.ಎೆಂ.:- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇ್, ರ್ನನತ ಆಗಲೇ್ ಹ್ೇಳಿದೆಂತ್, ರೈ್ತ್ರ 

ಜ್ಮಿೇನನತನ ಆದಷತಟ ಬ್ೇಗ ಪ್ೂೇಡಿ ಮನಡಿಕೂ್ಟತಟ ಅವರಿಗ್್ ಅನತಕೂಲ ಮನಡಿಕ್ೂಡತವೆಂತ್ಹ ವಯವಸಾ್ 
ಮನಡಬೇ್ಕತ. ದರಖನಸತು ಜ್ಮಿೇನಿನಲಿಿ ಏನಿದ್, ಇವೊತ್ತುನ ದ್ಧವಸ ಅಧಿಕನರಿ ವಗಾದವರತ ಏನತ ತೂ್ೆಂದರ್ 
ಕ್ೂಡತತ್ತುದನಾರ.್  

(ಗ್್ೂೆಂದಲ) 
ಶ್ರೇ ಎಸ .ಎಲ . ಭ್ೂೇಜೇ್ಗ್ೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇ್,… 

(ಗ್್ೂೆಂದಲ) 
ಸಭನಪತ್ತಯವರತ:- ಮನನಯ ಭ್ೂೇಜ್ೇಗ್ೌಡರೇ್, Hon’ble Member Sri Munirajugowda is 

capable of asking his question.   

(ಮತೆಂದತ) 

 
(812) 14.09.2022 12.10 ವೈ್ಎಲ-ಜಿಆರ                           (ಸಭನಪತ್ತಯವರ ಉಪಸಿಾತ್ತ) 

ಶ್ರೇ ಆರ.ಅಶ್್ೇಕ :- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇ್, ಮನನಯ ಸದಸಯರತ “ದರಖನಸತು ಜ್ಮಿೇನನತನ 
ಲನಯೆಂಡ  ಗ್ನರೆಂಟ  ಮನಡಲನಗತತ್ತುದತಾ, ಅದಕ್ೆ ಪೂ್ೇಡಿ ಆಗಬೇ್ಕತ, ಬಹಳ ಪೇ್ಡಿೆಂಗ  ಇದ್” ಎನತನವೆಂಥ 
ಪರಶ್ನಯನತನ ಕ್ೇಳಿದನಾರ್.  ಈ ಸಮಸ್ಯ ಇವತ್ತುನದನಗಿಲಿ.  ಕಳ್ದ ಸತಮನರತ 40, 50 ವಷಾಗಳಿೆಂದ 
ನಿರೆಂತ್ರವನಗಿರತವೆಂಥ ಸಮಸ್ಯಯನಗಿದ್.  ಅದರಲಿಿಯೂ ವಿಶ್ೇಷವನಗಿ ಎಲಿರಿಗೂ ತ್ತಳಿದ್ಧರತವೆಂತ ್
ಜ್ಮಿೇನಿನ ಬ್ಲ ್ಜನಸಿು ಇರತವುದರಿೆಂದ ಬ್ೆಂಗಳೂರತ ಮತ್ತು ಬ್ೆಂಗಳೂರತ ಗ್ನರಮನೆಂತ್ರ ಪರದೇ್ಶಗಳಲಿಿ ಹ್ಚಿುನ 
ಸಮಸ್ಯಯನಗಿದತಾ, ಬ್ೇರ ್ ಕಡ ್ ಅಷತಟ ಸಮಸ್ಯ ಇಲಿ.  ಆದಾರಿೆಂದ ಜ್ಮಿೇನನತನ ಗ್ನರೆಂಟ  ಮನಡತವನಗ 
ದರಖನಸತು ಜ್ಮಿೇನನತನ ಏನತ ನಿೇಡಲನಗಿದ್, ಅದತ ಸತಮನರತ 200 ಎಕರ ್ಜ್ಮಿೇನಿದಾರ್, ಸತಮನರತ 400 
ಎಕರ ್ ಜ್ಮಿೇನತ ಇದ್ ಎನತನವೆಂತ್ಹ ದನಖ್ಲ್ ಇದ್.  ಕ್ಲವೊೆಂದತ ಕಡಗ್ಳಲಿಿ ಸತಮನರತ 500, 600 
ಎಕರಗ್ಳಷತಟ ಜ್ಮಿೇನಿನ ದನಖ್ಲ್ ಇವ್.  ಜ್ಮಿೇನತ ಇರತವುದತ ಕ್ೇವಲ ಸತಮನರತ 200 ಎಕರಯ್ನಗಿದತಾ, 
ಸತಮನರತ 400, 500 ಎಕರ ್ ಜ್ಮಿೇನತ ಇರತವಷತಟ ದನಖ್ಲ್ಗಳಿವ್.  ಇದ್ೂೆಂದತ ದ್ೂಡಡ 
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ಸಮಸ್ಯಯನಗಿರತವುದರಿೆಂದ ವಿಳೆಂಬವನಗತತ್ತುದತಾ, ಅದಕನೆಗಿಯ್ಕೇ ನಮೂರ್್ 1 ರಿೆಂದ 5 ಮನಡಲನಗತತ್ತುದ್.   
ನಮೂರ್್ 1 ರಿೆಂದ 5 ನಲಿಿ ದನಖ್ಲ್ಗಳನತನ ಸಲಿಿಸಿದ ಮೇಲ್ ಆ ಜ್ಮಿೇನತಗಳನತನ ಸವ್ೇಾ ಮನಡಿ, ಪೂ್ೇಡಿ 
ಮನಡಬೇ್ಕನಗಿದ್.  ಹನಗ್್ಯ್ಕೇ ಮರ್್ನ ದ್ಧವಸ ದ್ೂಡಡಬಳನಳಪತರಕ್ೆ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದೆಂತ ್ಒೆಂದತ ಅಜಿಾ ಬೆಂದ್ಧದತಾ, 
1992ರ್್ೇ ಸನಲಿನಲಿಿಯ್ಕೇ ಆ ಜ್ಮಿೇನಿನ ದನಖ್ಲ್ಯನತನ ನಿೇಡಲನಗಿದ್.  ಆದರ,್ ಹ್ೂಸದನಗಿ ಬೆಂದ್ಧರತವ 
ದನಖ್ಲ್ಯಲಿಿ possession ನಲಿಿ ಬ್ೇರಯ್ವರಿದತಾ, ಅವರತ ಕನೆಂಪೌೆಂಡ  ಸಹ ಹನಕಿಕ್ೂೆಂಡಿದನಾರ್.  ಈ 
ರಿೇತ್ತ ಇರತವನಗ ಆ ಜ್ಮಿೇನನತನ ಯನರಿಗ್್ ನಿೇಡಬ್ೇಕತ? ಇಬಬರ ಹತ್ತುರವು ದನಖ್ಲ್ ಇದ್.  ಇದರಲಿಿ ಏರ್ನಗಿದ ್
ಎೆಂದರ್, ಬಹಳ ವಷಾಗಳ ಹಿೆಂದ ್ ಅೆಂದರ್ 1980 ಅಥವನ 1990ರ್್ೇ ಸನಲಿನಲಿಿ ಯನರ್ೂೇ 
ಅಧಿಕನರದಲಿಿದಾವರತ ನಿವೃತ್ತು ಹ್ೂೆಂದ್ಧದ ಮೇಲ್ ಸಿೇಲ  ಅವರ ಹತ್ತುರವ್ೇ ಇದತಾ, ಆ ಸಿೇಲನತನ ಒತ್ತು ಸಹಿ 
ಮನಡಿಕ್ೂಟಟದನಾರ್ ಎೆಂದತ ಅನಿಸತತ್ತುದ್.  ಹನಗ್ನಗಿ ತ್ಕ್ಷಣಕ್ೆ ಪ್ೂೇಡಿ ಮನಡಲತ ಹೂ್ೇದರ ್ ದೂ್ಡಡ 
ಸಮಸ್ಯಯನಗತತ್ುದ್.  ಅದಕನೆಗಿ ಸವ್ೇಾ ಸಹ ವಿಳೆಂಬವನಗತತ್ತುದತಾ, ಗ್್ೂೆಂದಲ ಇರತವುದರಿೆಂದ 
ರ್ನಯಯನಲಯದ ಮಟಟಲತ ಸಹ ಹತ್ತುದನಾರ.್  ಹನಗ್ನಗಿ ಸಕನಾರದಲಿಿ ಸಹ ಇೆಂತ್ಹ ಜ್ಮಿೇನತಗಳಿಗ್್ ನಮೂರ್್ 
1 ರಿೆಂದ 5 ಅನತನ ಮನಡಿ, ಜ್ಮಿೇನತ ಕ್ೂಡಬೇ್ಕ್ೆಂದತ ತ್ತೇಮನಾನವನಗಿದ್.   ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಹ್ೇಳಿದ 
ಹನಗ್್ ಸವ್ೇಾ ಮನಡತವುದತ ವಿಳೆಂಬವನಗತತ್ತುದ್.  ಹ್ೂಸದನಗಿ 3 ಸನವಿರ ಲೈ್ಸ್ನಸಡ  ಸವ್ೇಾಯರ ಗಳನತನ 
ರ್್ೇಮಕ ಮನಡಲತ ಆದ್ೇಶ ಹ್ೂರಡಿಸಲನಗಿದತಾ, ಅವರತ ರ್್ೇಮಕಗ್ೂ್ೆಂಡ ಮೇಲ್ ಈ ಜಿಲ್ಿಗ್್ 
ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದೆಂತ,್ ಯನವ ಜಿಲ್ಿಗಳಲಿಿ ಹ್ಚತು ಸಮಸಯ್ ಇದ್, ಅೆಂತ್ಹ ಜಿಲ್ಿಗಳಿಗ್್ ಹ್ಚತು ಸವ್ೇಾಯಸ ಾ 
ಕಳುಹಿಸಿ, ಒತ್ತು ನಿೇಡಲನಗತವುದತ ಮತ್ತು ಆದಷತಟ ಬ್ೇಗ ಸಮಸ್ಯಯನತನ ಬಗ್ಹ್ರಿಸತವೆಂಥ ಕ್ಲಸ 
ಮನಡಲನಗತತ್ುದ್.  ಅದರೂ್ೆಂದ್ಧಗ್್ ರ್ನಯಯ ಸಿಗತವೆಂಥ ಕ್ಲಸವನಗಬ್ೇಕನಗಿದ್.  ಯನರ್ೂೇ 
unauthorized ವಯಕಿುಗ್್ ಜ್ಮಿೇನತ ಸಿಗಬನರದತ ಎೆಂಬತದತ ನಮಮ ದೃಷಿಠಯನಗಿರತವುದರಿೆಂದ 
ವಿಳೆಂಬವನಗತತ್ತುದತಾ, ಆದಷತಟ ಬೇ್ಗ ಇದನತನ ಮನಡತತ್ುೇವ್.   

ಶ್ರೇ ಮತನಿರನಜ್ತಗ್ೌಡ ಪಿ.ಎೆಂ.:- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇ್, 200 ಎಕರ ್ಇರತವ ಜ್ಮಿೇನತ 400 
ಎಕರ ್ ಜ್ಮಿೇನತ ಹೂ್ೆಂದ್ಧರತವೆಂಥ ದನಖ್ಲ್ ಇದ್ ಎೆಂದತ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಹ್ೇಳಿದನಾರ್, ಅೆಂತ್ಹ 
ಅಧಿಕನರಿಗಳು ಯನರತ ಇದನಾರ ್ ಅವರನತನ ಗತರತತ್ತಸತವೆಂಥ ಕ್ಲಸ ಮನಡಿ, ಶ್ಕ್ಷ್ ಕ್ೂಡಿಸತವೆಂಥ 
ಕ್ಲಸವನಗಬ್ೇಕತ.  

ಸಭನಪತ್ತಯವರತ:- ಈಗ್ನಗಲ್ೇ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಸೆಂಕ್ಷಿಪುವನಗಿ ಉತ್ುರ ನಿೇಡಿದನಾರ್.  ತನವು 
ವಿವರವನಗಿ ಪರಶ್ನಯನತನ ಕ್ೇಳಿದತಾ, ಅದಕ್ೆ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ವಿವರವನಗಿ ಉತ್ುರ ನಿೇಡಿದನಾರ್.  ದಯವಿಟತಟ 
ತನವು ಪರಶ್ನ ಕ್ೇಳುವುದನತನ ನಿಲಿಿಸಬ್ೇಕತ.  ಏಕ್ೆಂದರ,್ ತನವ್ೇ ಆಡಳಿತ್ ಪಕ್ಷದವರನಗಿದತಾ, ಈ ರಿೇತ್ತ 
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ಮನತ್ರ್ನಡಿದರ್ ನಮಗ್್ ಸದನ ನಡಸ್ತವುದತ ಕಷಟವನಗತತ್ುದ್.  ಮನನಯ ಮೆಂಜ್ೇಗ್ೌಡರತ ಪರಶ್ನಯನತನ 
ಕ್ೇಳಬ್ೇಕತ.  

ಶ್ರೇ ಎಸ.ಎಲ.ಭ್ೂೇಜೇ್ಗ್ೌಡ (ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್ಷ್ೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇ್, ಮನನಯ ಸದಸಯರತ 
ಆಡಳಿತ್ ಪಕ್ಷದ ಸದಸಯರ್ೇ ಇರಬಹತದತ.  ಅವರತ ರ್್ೇರವನಗಿ ಪರಶ್ನಯನತನ ಕ್ೇಳಿದನಾರ.್  ರ್ನನತ ಪಿೇಠದ 
ಮೂಲಕ ತ್ಮಮಲಿಿ ಪನರರ್ಥಾಸತವುದ್ೇರ್ೆ್ಂದರ್, ತನವು ದಯವಿಟತಟ ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಉತ್ುರವನತನ 
ಪಡದ್ತಕೂ್ಳಳಲತ ಅವಕನಶ ಮನಡಿಕ್ೂಡಬ್ೇಕತ.   

ಸಭನಪತ್ತಯವರತ:- ಮನನಯ ಭ್ೂೇಜ್ೇಗ್ೌಡರ್, ಮೆಂಜ್ೇಗ್ೌಡರ ಪರಶ್ನ ಮತಗಿದ ನೆಂತ್ರ ತ್ಮಮ 
ಪರಶ್ನಯ್ಕೇ ಇರತವುದತ.    

ಶ್ರೇ ಟ.ಎ.ಶರವಣ (ವಿಧನನಸಭ್ಯಿೆಂದ ಚತರ್ನಯಿತ್ರನದವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇ್, ಮನನಯ 
ಭ್ೂೇಜ್ೇಗ್ೌಡರತ ಕ್ೇಳುತ್ತುರತವುದತ ಈಗ ತನರ್್ೇ ನಡದ್ೆಂತ್ಹ ಪರಶ್ನ ಏನಿದ್, ಆ ಪರಶ್ನಯನತನ ಆಡಳಿತ್ ಪಕ್ಷದ 
ಸದಸಯರ್ ಕೇ್ಳಿದತಾ, ಅದಕ್ೆ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಸರಿಯನಗಿ ಉತ್ುರ ಕೂ್ಟಟಲಿ ಎನತನವೆಂಥದನಾಗಿದ್.    

ಸಭನಪತ್ತಯವರತ:- ಒೆಂದತ ನಿಮಿಷ.  ಶ್ರೇ ಅಡಗೂರ  ಹ್ರ್.ವಿಶಾರ್ನಥ ರವರತ ಮನತ್ರ್ನಡತತನುರ್.  

ಶ್ರೇ ಅಡಗೂರ  ಹ್ರ್.ವಿಶಾರ್ನಥ (ರ್ನಮನಿದ್ೇಾಶನ ಹ್ೂೆಂದ್ಧದವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇ್, 
ರ್ನನತ ಯನವುದ್ೇ ಪರಶ್ನಯನತನ ಕ್ೇಳುವುದಕ್ೆ ಎದತಾ ನಿೆಂತ್ತಕೂ್ಳಳಲಿಲಿ.  ತ್ಮಮ ಮೂಲಕ ಸದನಕ್ೆ 
ಪರಶ್್ನೇತ್ುರಕ್ೆ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದೆಂತ್, ಬಹಳ ಮತಖ್ಯವನದೆಂಥ ವಿಚನರವನತನ ತ್ತಳಿಸಬ್ೇಕನಗಿದ್.  1980ರ್ೇ್ 
ಸನಲಿನಲಿಿ ದ್ಧವೆಂಗತ್ ಆರ.ಗತೆಂಡೂರನವ ರವರತ ಮತಖ್ಯಮೆಂತ್ತರಯನಗಿದತಾ, ಶ್ರೇ ಕ್.ಹ್ರ್.ರೆಂಗರ್ನಥ ರವರತ 
ಸಿಪೇಕರ  ಆಗಿದಾರತ.   1981ರ್್ೇ ಸನಲಿನಲಿಿ ದ್ಹಲಿಯಲಿಿ CommonWealth Countries’ Conference 
ಕನಯಾಕರಮ ನಡಯ್ಿತ್ತ.  ರ್ನನತ ಆ ಕನನಪರ್ನಸ ನಲಿಿ ಕರ್ನಾಟಕವನತನ  ಪರತ್ತನಿಧಿಸಲತ ನನಗ್ ್ ಶ್ರೇ 
ಕ್.ಹ್ರ್.ರೆಂಗರ್ನಥ ರವರತ ಅವಕನಶ ಕಲಿಪಸಿದಾರತ.  ಆಗ ಒೆಂದೇ್ ವಿಷಯದ ಮೇಲ್ 3 ದ್ಧನಗಳ ಕನಲ ಚಚ್ಾ 
ನಡಯ್ಿತ್ತ.  ವಿಷಯವೇ್ರ್್ೆಂದರ,್ “How to make the Question Hour an effective one” 
ಹ್ೇಗ್್ ಪರಶ್್ನೇತ್ುರ ವ್ೇಳಯ್ನತನ ಬಹಳ ಚ್ರ್ನನಗಿ ಬಳಸಿಕ್ೂಳಳಬಹತದತ ಎನತನವುದರ ಕತರಿತ್ತ 3 ದ್ಧವಸಗಳ 
ಕನಲ ಚಚ್ಾ ನಡಯ್ಿತ್ತ.  ತ್ಮಮ ಮೂಲಕ ನಮಮ ಸಚಿವನಲಯದ ಮನನಯ ಕನಯಾದಶ್ಾಯವರಲಿಿ ವಿನೆಂತ್ತ 
ಮನಡತವುದ್ೇರ್ೆ್ಂದರ್, 1981 ರಲಿಿ ಇೆಂಡಿಯನ ದ್ೇಶದ ಪರತ್ತನಿಧಿಗಳಿಗ್್ ಶ್ರೇ ಶೆಂಕರ  ದಯನಳ  ಶಮನಾರವರತ 
ಲಿೇಡರ  ಆಗಿದಾರತ.  ಹನಗ್ನಗಿ ಅದರ ಪರತ್ತಯನತನ ತ್ರಿಸಿಕೂ್ೆಂಡತ, ಎಲಿರಿಗೂ ಒೆಂದೂ್ೆಂದತ ಪರತ್ತಯನತನ 
ನಿೇಡತವುದತ ಒಳಳ್ಯದತ.  ಅದರ ಸಲತವನಗಿ ಎರಡೂ ಸದನಗಳಲಿಿ ಒೆಂದತ ದ್ಧನದ ಅಧಿವ್ೇಶನ ಆಗಬೇ್ಕತ.  
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ಏಕ್ೆಂದರ,್ ಪರಶ್್ನೇತ್ುರ ವೇ್ಳ್ಯತ ಎಲಿರಿಗೂ ತ್ತಳಿದ್ಧರತವೆಂತ್ ತ್ತೆಂಬನ ಮತಖ್ಯವನದ hour ಆಗಿದ.್  ಆದರ್, 
hour ಹೂ್ೇಗಿ hours ಆಗತತ್ತುದ್.  ರ್ನನತ ಪನಲಿಾಮೆಂಟ ನ ಸದಸಯರ್ನಗಿ ಕ್ಲಸ ಮನಡಿದವರ್ನಗಿದತಾ, 
ಒೆಂದತ ಗೆಂಟ್ ಮೇಲ್ ಪರಶ್್ನೇತ್ುರವು ನಡಯ್ತವುದ್ಧಲಿ.  ಅಲಿಿ ಒೆಂದತ ಗೆಂಟ್ಗ್ ್ ಎಷತಟ ಪರಶ್ನಗಳು ರಿೇರ್  
ಆಗತತ್ುವ್, ಅಷ್ಟೇ ಪರಶ್ನಗಳು ರಿೇರ್  ಆಗತತ್ುವ್.  ಅದಕನೆಗಿ ದಯವಿಟತಟ ಪರಶ್್ನೇತ್ುರ ವ್ೇಳ್ಗ್್ ಇರತವ 
ಗ್ೌರವವನತನ ಕ್ೂಡಿಸಬೇ್ಕೆ್ಂದತ ಕ್ೇಳಿಕ್ೂಳುಳತ್ುೇರ್್.   

ಸಭನಪತ್ತಯವರತ:- ತ್ಮಮ ಸಲಹ್ ತ್ತೆಂಬನ ಸೂಕುವನಗಿದ್, ದನಯವನದಗಳು.  ಮನನಯ ಅಡಗೂರ  
ಹ್ರ್.ವಿಶಾರ್ನಥ ರವರತ ಏನತ ಹ್ೇಳಿದನಾರ್, ಅದನತನ ಎಲನಿ ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಮನಸಿಸನಲಿಿಟತಟಕ್ೂೆಂಡತ ಆ 
ಸಲಹ್ಯನತನ ಪನಲರ್್ ಮನಡಬ್ೇಕ್ೆಂದತ ವಿನೆಂತ್ತ ಮನಡತತ್ುೇರ್್. 
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ಪರಶ್ನ ಸೆಂಖ್ಯ 250 
(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತ್ತುಸಲನಗಿದ್) 

 
ಶ್ರೇ ಸಿ.ಎನ.ಮೆಂಜ್ೇಗ್ೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇ್, ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರವನತನ ಸಲಿಿಸಿದತಾ, 

ಎಲಿದರಲಿಿಯೂ ಶ್ನಯವನಗಿದ್.  ಯನವ ಜಿಲ್ಿಗಳಲಿಿ ಪರಕರಣ ಬನಕಿ ಇರತವುದ್ಧಲಿ ಎೆಂದತ ಉತ್ುರ ನಿೇಡಿದನಾರ.್  
ರ್ನನತ ಬ್ೇಕನದರ್ ಮೈಸೂರತ ಜಿಲ್ಿಯಲಿಿ ಎಷತಟ ಪರಕರಣ ಬನಕಿ ಇವ್ ಎೆಂಬತದರ ಬಗ್್ೆ ಮನಹಿತ್ತ ನಿೇಡತತ್ುೇರ್್.  
ಇವತ್ತು ಸದನದಲಿಿ ಈ ರನಜ್ಯದ ಅನನದನತ್ನ ಬಗ್್ೆ ಸೆಂಪೂಣಾವನಗಿ ಚಚಾ್ಯನಗತವೆಂಥ ವಿಚನರವನಗಿದ್.  
ಈ ರನಜ್ಯದ ಬ್ರ್್ನಲತಬತ, ಈ ರನಷಾದ ಬ್ರ್್ನಲತಬತ ರೈ್ತ್ ಎನತನವೆಂಥ ಮನತ್ನತನ ರ್ನವು ಹ್ೇಳುತ್ುೇವ್.  ಆದರ,್ 
ಈ ರ್ೈತ್ರಿಗ್ ್ಆಗತತ್ತುರತವೆಂಥ ಅರ್ನಯಯ ಬೇ್ರ್ ಎಲಿಿಯೂ ಆಗತತ್ತುಲಿ.   

ಸಭನಪತ್ತಯವರತ:- ಮನನಯ ಸದಸಯರ್, ಪರಶ್ನ ಏರ್್ೆಂಬತದನತನ ಹ್ೇಳಿ.  ಈಗ್ನಗಲ್ೇ ಮನನಯ ಅಡಗೂರ  
ಹ್ರ್.ವಿಶಾರ್ನಥ ರವರತ ಯನವ ರಿೇತ್ತ ಪರಶ್್ನೇತ್ುರ ವ್ೇಳ್ ನಡಯ್ಬ್ೇಕತ ಎನತನವುದರ ಬಗ್್ೆ ತ್ತಳಿಸಿದನಾರ.್  
ಆದನಗೂಯ ಪದೇ್ ಪದ್ೇ ಹನಗ್ಯ್್ಕೇ ಮನತ್ರ್ನಡಿದರ್ ಹ್ೇಗ್್? ದಯವಿಟತಟ ಪರಶ್ನಗ್್ ಬನಿನ.  

ಶ್ರೇ ಸಿ.ಎನ.ಮೆಂಜ್ೇಗ್ೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇ್, ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜ್ಯದಲಿಿ ಒಬಬ ರೈ್ತ್ 
ಆತ್ನ ಜ್ಮಿೇನಿನ ಒಡತ್್ನಕ್ೆ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದೆಂತ ್ ಕ್ಲವು ಪರಕರಣವನತನ ಹೂಡತತನುರ್್.  ಒೆಂದೂ್ೆಂದತ 
ಪರಕರಣವನತನ ಇಷತಟ ತ್ತೆಂಗಳಲಿಿ ಇತ್ಯಥಾಪಡಿಸಬ್ೇಕ್ೆಂದತ ಸಕನಾರದ್ಧೆಂದ ಸತತ್ೂುೇಲ್ ಮತ್ತು 
ರ್ನಯಯನಲಯದ್ಧೆಂದ ಆದ್ೇಶ ಸಹ ಹ್ೂರಡಿಸಲನಗಿದ್.  ಆದರ್, ಇವತ್ತುನವರಗ್ೂ ಅಧಿಕನರಿಗಳ ಧ್ೂೇರಣ ್
ಏನಿದ್, ಅವರತ ಕ್ಲಸ ಮನಡದ ಪರಯತಕು ಸನಕಷತಟ ಪರಕರಣಗಳು ತನಲೂಿಕತ ಕಛ್ೇರಿ, ರ್ನಡ ಕಛ್ೇರಿ, ಎ.ಸಿ., 
ಕಛ್ೇರಿ ಮತ್ತು ಜಿಲನಿಧಿಕನರಿಗಳ ಕಛ್ೇರಿಗಳಲಿಿ ಬನಕಿ ಉಳಿದತಕೂ್ೆಂಡಿವ.್   ಇದರ ಕಡ ್ ಹ್ಚತು 
ಗಮನಹರಿಸಬ್ೇಕ್ೆಂದತ ಸಕನಾರವನತನ ಕ್ೇಳಿದರ್, ಎಲನಿ ಪರಶ್ನಗ್್ ಸೂಚರ್್ ನಿೇಡಲನಗಿದ್ ಎನತನವೆಂಥ 
ಉತ್ುರವನತನ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ನಿೇಡಿದನಾರ.್  ಸೂಚರ್್ ನಿೇಡತವುದರ ಜ್ೂತ್ಗ್್ ಆಗಿರತವೆಂಥ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಗ್್ೆ 
ಕ್ೇಳಿದನಗ ಮೈಸೂರತ ಜಿಲ್ಿಯಲಿಿ ಯನವುದ್ೇ ಪರಕರಣ ಬನಕಿಯಿರತವುದ್ಧಲಿ, ಕ್ಲವು ಜಿಲ್ಿಗಳಲಿಿ ಮನತ್ರ 
ಪರಕರಣ ಬನಕಿ ಇದ್ ಎನತನವೆಂಥ ಉತ್ುರ ನಿೇಡಿದನಾರ.್  ಅದರಿೆಂದನಗಿ ದಯವಿಟತಟ ಈ ಕತರಿತ್ತ ಮನನಯ 
ಸಚಿವರತ ತ್ಮಮ ಮೂಲಕ ಸರಿಯನದ ಉತ್ುರ ನಿೇಡಬೇ್ಕ್ೆಂದತ ಕೇ್ಳಿಕೂ್ಳುಳತ್ುೇರ್್.   

ಶ್ರೇ ಆರ.ಅಶ್್ೇಕ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇ್, ಈಗ್ನಗಲ್ೇ ತ್ಹಸಿೇಲನಾರ  ಕಛ್ೇರಿ, ಎ.ಸಿ., ಮತ್ತು 
ಡಿ.ಸಿ., ಕಛ್ೇರಿ ಹನಗೂ ರ್ನಯಯನಲಯಗಳಲಿಿ ಇರತವೆಂಥ ಪರಕರಣಗಳ ಕತರಿತ್ತ ಮನನಯ ಸದಸಯರತ 
ಪರಶ್ನಯನತನ ಕ್ೇಳಿದನಾರ್.  ತ್ಮಗೂ ಗ್ೂ್ತ್ತುರತವ ಹನಗ್್ ರ್ನಯಯನಲಯವ್ೆಂದರ,್ ಎದತರನಳಿಗಳಿಗ್್ ರ್್ೂೇಟಸ  
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ನಿೇಡಬ್ೇಕತ, ಎರಡತ ಕಕ್ಷಿದನರರ ವಕಿೇಲರತ ಅಟ್ೆಂಡ  ಆಗಬೇ್ಕನಗತತ್ುದ್.  ಹನಗ್್ಯ್ಕೇ ವಕಿೇಲರತ ಏನತ 
ಮನಡತತನುರ ್ ಹನಗೂ ಎರಡತ ಕಡಯ್ ವಕಿೇಲರತ ಎಷತಟ ದ್ಧವಸ ಸಮಯ ತ್ಗ್್ದತಕ್ೂಳುಳತನುರ್, ಅವರತಗಳ 
convenience ಏರ್್ೆಂಬತದತ ಸಹ ತ್ಮಗ್್ ಗ್್ೂತ್ತುದ್.  ಅದರಿೆಂದನಗಿ ಸಾಲಪ delay process ಆಗತತ್ತುದ್.  
ಆದನದ ಮೇಲ್ ಪರತ್ತಯೆಂದತ, mutation ವಿವನದ ಇದಾರ್ ಅದಕ್ೆ 30 ದ್ಧವಸ ಸಮಯ ನಿೇಡಿದನಾರ್.  
ತ್ಹಸಿೇಲನಾರ ರವರ ಬಳಿ ಇರತವೆಂತ್ಹ ವಿವನದದ ಪರಕರಣವನಗಿದಾರ್ 3 ತ್ತೆಂಗಳಷತಟ ಸಮಯ ಹನಗೂ ಎ.ಸಿ., 
ಮತ್ತು ಡಿ.ಸಿ., ರ್ನಯಯನಲಯಕ್ೆ 6 ತ್ತೆಂಗಳಷತಟ ಸಮಯವನತನ ನಿೇಡಿದತಾ, ಆ ಸಮಯದ್ೂಳಗ್್ ಪರಕರಣವನತನ 
ಇತ್ಯಥಾಪಡಿಸಬೇ್ಕ್ೆಂದತ ಆದ್ೇಶ ಹ್ೂರಡಿಸಲನಗಿದ್.  ಇಷ್ಟಲನಿ ಆದರೂ ಸಹ ವನದ, ವಿವನದದ ಮಧ್ಯ 
ಸತಮನರತ ಒೆಂದರಿೆಂದ ಎರಡತ ವಷಾ ವಿಳೆಂಬವನಗತತ್ತುದ್.  ಇದತ ಇವತ್ತುನ ಸಮಸ್ಯಯನಗಿಲಿ, 
ಮದಲಿನಿೆಂದಲೂ ನಡಯ್ತತ್ತುದ್.  ರವ್ಿನೂಯ ಮನಯಟರ  ಎೆಂದರ್, ಹನಗ್್ಯ್ಕೇ ನಡಯ್ತವುದತ. ಅದನತನ 
ಬದಲನವಣ್ ಮನಡಬೇ್ಕ್ೆಂದತ ಹ್ೇಳಲನಗಿತ್ತು.  ಈ ಮದಲತ ಡಿ.ಸಿ., ಮನತ್ರ ರ್ನಯಯನಲಯದ ಪರಕರಣವನತನ 
ನಡಸ್ಬ್ೇಕನಗಿದತಾ, ಹ್ಚಿುನ ಪರಕರಣಗಳು ಡಿ.ಸಿ., ಗಳಿಗ್್ ಬರತತ್ತುತ್ತು.  ಡಿ.ಸಿ., ಎೆಂದರ್ ಎಲನಿ ಇಲನಖಗ್ಳಿಗ್್ 
ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದೆಂತ ್ಏರ್್ೇ ಪರಕರಣ ಬೆಂದರೂ ಅವರ್ೇ ಆ ಜಿಲ್ಿಗಳಿಗ್್ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದೆಂತ ್ ರ್್ೂೇಡಿಕೂ್ಳಳಬ್ೇಕತ.  
ಅದರಿೆಂದ ಡಿ.ಸಿ., ಯವರಿಗ್ ್ ಕ್ಲಸದ ಒತ್ುಡ ಜನಸಿುಯನಗಿತ್ತು ಎೆಂದತ ಅದಕ್ೆ ತ್ತದತಾಪಡಿ ತ್ೆಂದತ ಅಪರ 
ಜಿಲನಿಧಿಕನರಿಗಳಿಗೂ ಅಧಿಕನರ ನಿೇಡಲನಗಿದತಾ, ಡಿ.ಸಿ., ಪರವನಗಿ ಎ.ಸಿ., ರವರತ ಸಹ ಕ್ೇಸ  ನಡಸ್ಿ, ಯನವ 
ತನಲೂಿಕಿನಲಿಿ ಹ್ಚತು ಕ್ೇಸ  ಇದ್ ಅದನತನ ಇತ್ಯಥಾಪಡಿಸಲತ ಅವಕನಶ ಕಲಿಪಸಲನಗಿದ್.  ವನರಕ್ೆ ಎರಡತ ಬನರಿ 
ಕಡನಡಯವನಗಿ ರ್ನಯಯನಲಯದ ಪರಕರಣವನತನ ನಡಸ್ತವೆಂಥ ಸೂಚರ್್ಯನತನ ನಿೇಡಲನಗಿದ್.  ತ್ಹಸಿೇಲನಾರ  
ಕ್ೂೇಟಾ ಏನಿದ್, ಅಲಿಿಯೂ ಸಹ ಕಸಬನ ಹ್ೂೇಬಳಿಯನತನ ಹ್ೂರತ್ತಪಡಿಸಿ, ಉಳಿದ ಹೂ್ೇಬಳಿಗಳಿಗ್ ್
ಶ್ರಸ್ುೇದನರರಿಗ್ ್ಪರಕರಣವನತನ ಇತ್ಯಥಾಪಡಿಸತವೆಂಥ ಅಧಿಕನರ ನಿೇಡಲನಗಿದ್.  ಹಚ್ತು ಪರಕರಣಗಳು ವಿಲ್ವನರಿ 
ಆಗಲಿ ಎೆಂಬ ದೃಷಿಠಯಿೆಂದ ಶ್ರಸ್ುೇದನರರಿಗೂ ಅವಕನಶ ಕಲಿಪಸಿದ್ಾೇರ್್.  ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಹ್ೇಳಿದ ಹನಗ್್, 
ವ್ೇಗವನಗಿ ಮನಡಬೇ್ಕ್ೆಂಬ ದೃಷಿಠಯಿೆಂದ ಪರತ್ತ ತ್ತೆಂಗಳು ಕೆಂದನಯ ಇಲನಖಯ್ ಪರಧನನ ಕನಯಾದಶ್ಾಗಳು 
ಎಲನಿ ಜಿಲನಿಧಿಕನರಿಗಳ ಪರಗತ್ತ ಪರಿಶ್ೇಲರ್್ ಮನಡಬೇ್ಕತ, ಜಿಲನಿಧಿಕನರಿಗಳಿಗ್್ 75 ಪರಕರಣವನತನ ಫಿಕಸ  
ಮನಡಿದತಾ, ಪರತ್ತ ತ್ತೆಂಗಳೂ 75 ಪರಕರಣಗಳನತನ ಇತ್ಯಥಾಪಡಿಸಲ್ೇಬೇ್ಕ್ೆಂಬ ಸೂಚರ್್ಯನತನ ನಿೇಡಲನಗಿದ.್  
ಇವ್ಲಿವೂ ಈಗ ಮನಡಿರತವುದತ, ಈ ಹಿೆಂದ ್ಇರಲಿಲಿ.  ಹನಗ್್ಯ್ಕೇ ಎ.ಸಿ. ಮತ್ತು ತ್ಹಸಿೇಲನಾರರಿಗ್್ ತ್ತೆಂಗಳಿಗ್್ 
100 ಪರಕರಣವನತನ ವಿಲ್ವನರಿ ಮನಡಲೇ್ಬೇ್ಕ್ೆಂಬ ಸೂಚರ್್ಯನತನ ನಿೇಡಿದ್ಾೇವ್.  ಇವಲ್ಿದರಿೆಂದ 
ರ್ನಯಯನಲಯದ ಪರಕರಣಗಳ್ೇನಿವ್, ಅವು ತ್ಾರಿತ್ವನಗಿ ತ್ತೇಮನಾನವನಗಲತ ಇಷ್ೂಟೆಂದತ ಬದಲನವಣ ್
ತ್ೆಂದ್ಧದಾ್ೇವ್.  ಹಿೆಂದಯ್್ಕೇ ಈ ಬದಲನವಣ್ ಮನಡಿದಾರ,್ ಇನನಷತಟ  ಪರಕರಣಗಳು ತ್ತೇಮನಾನವನಗತತ್ತುದಾವು.  
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(813) 14.09.2022/12.20/ಎಸ ಕ-್ಎೆಂಡಿ               (ಸಭನಪತ್ತಯವರ ಉಪಸಿಾತ್ತ) 
 

ಶ್ರೇ ಸಿ.ಎನ . ಮೆಂಜ್ೇಗ್ೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇ್, ಮನನಯ ಸಚಿವರನದ ಮೇಲ ್ 
ಜಿಲನಿಧಿಕನರಿಗಳು ಗ್ನರಮ ವನಸುವಯ ಮನಡತತ್ತುಲಿ ಎೆಂದತ ಅವರಿಗ್್ ರ್್ೂೇಟಸ ಗಳನತನ ಕ್ೂಟಟದನಾರ್. ಇದೂ್ೆಂದತ 
ಒಳ್ಳಯ ಬ್ಳವಣಿಗ್್. ರ್ನನತ ತ್ಮಮ ಮತಖನೆಂತ್ರ ಮನನಯ ಸಚಿವರಿಗ್್ ಕ್ೇಳುವುದೇ್ರ್್ೆಂದರ್, ಕ್ಲವು ಆರ .ಟ.ಸಿ. 
(ಪಹಣಿ) ಪತ್ರದಲಿಿ ಮೆಂಜ್ೇಗ್ೌಡ ಎನತನವ ಬದಲತ ಮೆಂಜ್ತರ್ನಥ ಗ್ೌಡ ಎೆಂದತ ಆಗಿಬಿಡತತ್ುದ್. ಆ ತ್ತದತಾಪಡಿ 
ಮನಡತವುದಕ್ೆ ರ್ನಲೆರಿೆಂದ ಐದತ ತ್ತೆಂಗಳಲಿ, ಐದತ ವಷಾಗಳನದರೂ ಆಗತವುದ್ಧಲಿ. ಇದೂ್ೆಂದತ ಸಣಾ ತ್ಪತಪ. 
0.12 ಗತೆಂಟ್ ಬದಲತ ೧.೨.೦ ಎೆಂದತ ಆದರ್ ಅದನತನ ತ್ತದತಾಪಡಿ ಮನಡತವುದಕ್ೆ ರ್ನಲತೆ ವಷಾಗಳು 
ಬ್ೇಕನಗತತ್ುದ್. ಇದನತನ ತ್ತದತಾಪಡಿ ಮನಡಿಸಲತ ಒಬಬ ರೈ್ತ್ ಸತಮನರತ ೨5 ರಿೆಂದ 30 ಕಿಲ್ೂೇ ಮಿೇಟರ  
ದೂರದ್ಧೆಂದ ತನಲೂಿಕತ ಕಛ್ೇರಿಗ್್ ಬರತತನುರ್್.  ಈ ಕ್ಲಸಕನೆಗಿ ಎಷತಟ ಬನರಿ ಓಡನಡಬೇ್ಕತ? ಇವತ್ತು ಸಣಾ-
ಪತಟಟ ಅಕ್ಷರ ದೂ್ೇಷವನಗತತ್ತುದ್.   ಜ್ನ ಸಪೆಂದನ ಇದ್, ಹನಗ್್ಯ್ಕೇ ಗ್ನರಮ ವನಸುವಯವಿದ್. ಇವ್ಲಿವನತನ 
ಮನಡಿದರೂ ಕೂಡ ಇದರಲಿಿ ಇವತ್ತು ಲೂ್ೇಪವನಗತತ್ತುದ್. ಅಧಿಕನರಿಗಳು ಸರಿಯನಗಿ ಕ್ಲಸ ಮನಡದೇ್ ಇರತವ 
ಕನರಣ ಜ್ನ ಪರತ್ತನಿಧಿಗಳಿಗ್ ್ಮತ್ತು ಸಕನಾರಕ್ೆ ಕ್ಟಟ ಹಸ್ರತ ಬರತತ್ತುದ್ ಎೆಂಬ ಮನತ್ನತನ ರ್ನನತ ಹ್ೇಳುತ್ುೇರ್.್ 
ಬಹಳ ಬ್ೇಗ ಕ್ೇಸ ಗಳು ರೈ್ತ್ರಿಗ್ ್ ವಿಲವ್ನರಿಯನಗಬ್ೇಕ್ೆಂಬ ಬಗ್್ೆ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಆಯನಯ ಜಿಲ್ಿಗಳ 
ಜಿಲನಿಧಿಕನರಿಗಳಿಗ್್  ಸೂಚರ್್ಯನತನ ಕ್ೂಟಟದನಾರ್ೆಂದತ ಹ್ೇಳುತ್ತುದನಾರ್. ಆದರ್ ಕ್ಲಸ ಆಗತತ್ತುಲಿ.  ಕ್ಲಸಗಳು 
ಬ್ೇಗ ಸತಗಮವನಗಿ ನಡಯ್ಲಿ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳುತನು, ಮನನಯ ಸಚಿವರಿೆಂದ ಅಧಿಕನರಿಗಳಿಗ್ ್ ಆದೇ್ಶ 
ಹ್ೂೇಗತತ್ುದ್ಯ್ಕೇ ಎೆಂಬ ಬಗ್್ೆ ಕ್ೇಳುತ್ತುದ್ಾೇರ್್.  ಧನಯವನದಗಳು. 

 
ಶ್ರೇ ಆರ್. ಅಶಕ ೇಕ:- ಮಾನಯ ಸಭಾಪತ್ತಯವರಕೇ, ಮಾನಯ ಸದಸಯರಾದ ಶ್ರೇ ಮಂಜಕೇಗೌಡರವರು 

ಹಕೇಳಿರುವಂತಹದುು ಸರಿಯಿದಕ. ನಾನು ಎಲ್ಾಾ ಕಡಕ ಗಾರಮ ವಾಸಿವಯ ಮಾಡಿದಾಗ, ಒಂದು ಸಣ್ಣ-ಪುಟ್ಟ 
ವಯತನಯಸಕೂೆ ಅಯ್ಾಯ, ಅಪಪ ಎನುುವ ಈ ತರಹ ವಿಚಾರಕ ೆ ಕ ಡ ಬಹಳ ದಕ ಡಡ ಕ್ಾನ ನು ದಾಖಲ್ಕಗಳು, 
ಕ್ೂೇಟ ಾ ಇವ್ಲಿವೂ ಇವ್. ಕ್ಳ ಹೆಂತ್ದ ಅಧಿಕನರಿಗಳಿಗ್್ ಅದನುು ತ್ತದುುಪಡಿ ಮನಡಲತ ಅವಕನಶ 
ಕ್ೂಡತವೆಂತ್ಹದಾಕ್ೆ ರ್ನವು ಯೇಚನಕ ಮಾಡುತ್ತಿದಕುೇವಕ. ತ್ತದುುಪಡಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಕ್ಕ ಟ್ಟರಕ ಏನಕೇನು 
ತಪುಪಗಳಾಗುತಿವಕ ಎಂಬುದರ ಬಗಕೆ ನಮಗಕ ಭಯವಿದಕ. ತ್ತದುುಪಡಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಏನಾದರ  ಕ್ಕ ಟ್ಟರಕ, 
ಯರಾ ಯರ ಹಕಸರು ಏನಕೇನು ಬರಕದತಬಿಡತತನುರಯ್ೇ ಎಂಬ ಬಗಕೆ ನಮಗಕ ಭಯವಿದಕ. 

 
ಡಾ. ಕ್ಕ. ಗಕ ೇವಿಂದರಾಜ್ು:- ಇದಕ್ಕೆ time bound ಮಾಡಿ. 
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ಶ್ರೇ ಆರ್. ಅಶಕ ೇಕ:- ಈಗ ಅದನುು ಬದಲ್ಾವಣಕ ಮಾಡಲು, ನಾನು ತಹಶ್ೇಲ್ಾುರ್ ರವರಿಗಕ 
ಅಧಿಕ್ಾರವನುು ಕ್ಕ ಡಬಕೇಕ್ಕಂದು ಮಾಡುತ್ತಿದಕುೇನಕ. ಅವರಿಗ್ ್ಅಧಿಕ್ಾರ ಕ್ಕ ಟ್ಟರಕ, ಅದತ ಅವರ ಮಟಟದಲಿಿಯ್ಕೇ 
ತ್ತೇಮನಾನವನಗಲಿ ಎಂಬ ಉದಕುೇಶವನಿುಟ್ುಟಕ್ಕ ಂಡು, ನಾನು ತಹಶ್ೇಲ್ಾುರ್ ರವರಿಗಕ ಅಧಿಕ್ಾರ ಕ್ಕ ಡುತಕಿೇನಕ. 
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ಪರಶ್ನ ಸೆಂಖ್ಯ 306 
(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತ್ತುಸಲನಗಿದ್) 

  
ಶ್ರೇ ಎಸ್.ಎಲ್.ಭಕ ೇಜಕೇಗೌಡ:- ಮಾನಯ ಸಭಾಪತ್ತಯವರಕೇ, ನನಗಕ ಮಾತನಾಡಲು ಅವಕ್ಾಶ 

ಮಾಡಿಕ್ಕ ಟ್ಟಟದುಕ್ಾೆಗಿ ತಮಗಕ ಧನಯವಾದಗಳನನಪಿಾಸತತ್ುೇರ್್.  ಮಾನಯ ಸಚಿವರು ಬಹಳಷುಟ ಸಭಕಗಳನುು 
ಮಾಡಿದಾುರಕ. ನಮಮ ಜಿಲ್ಕಾಗಕ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಕ ಮಾತರ ಪರಶಕುಯನುು ಕ್ಕೇಳಿದಕುೇನಕ. ನನು ಪರಶಕು ಏನಕಂದರಕ, ಭಾರಿ 
ಮಳಕಯಿಂದ ಉಂಟಾದ ಮನಕಗಳ ಕುಸಿತ ಹಾಗ  ರಕೈತರು ಜ್ಮೇನಿನಲ್ಲಾ ಬಕಳಕದ ಬಕಳಕಗಳು 
ಹಾನಿಯ್ಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸಕನಾರ ಪರಿಹಾರ ನಿೇಡಲು ಯ್ಾವ ಕರಮ ಕ್ಕೈಗಕ ಂಡಿದಕ ಎಂಬ ಬಗಕೆ ಕ್ಕೇಳಿದಕುೇನಕ. 
ಮಳಕಯಿಂದ ಮನಕ ಶಕೇಕಡ ೭೫ ಕ್ೆಂತ ಹಕಚುು ಹಾನಿಗ್್ೂಳಗ್ನದರ,್  ರ .೯೫,೧೦೦/-  SDRF (State 
Disaster Response Fund) and NDRF (National Disaster Response Fund) ಎರಡ  
ಸಕೇರಿಸಿ ೧,೦೦,೦೦೦/- ಒಟ್ುಟ ರಾಜ್ಯ ಸಕನಾರದ ಪರಿಷೃತ ಹಕಚುುವರಿಯ್ಾಗಿ ದರ ರ . ರ .೪,೦೪,೯೦೦/- 
ಅಂದರಕ, ಒಟ್ುಟ ರ .೫,೦೦,೦೦೦/- ಸಕನಾರದ್ಧೆಂದ ಕ್ಕ ಡುತ್ತಿೇರಿ. ನನನ ಪರಶ್ನ ಏರ್್ೆಂದರ್, ಮೊನಕು ಕ್ಕ ಡಗಿನಲ್ಲಾ 
calamity ಆದಂತಹ ಸಂದಭಾದಲಿಿ ಸುಮಾರು ಸಾವಿರಾರು ಮನಕಗಳನುು ಸಕನಾರದಿಂದಲ್ಕೇ 
ಕಟ್ಟಟಕ್ಕ ಟ್ಟಟದಾುರಕ.  ಇದರ ಬಗಕೆ ಮಾನಯ ವಸತ್ತ ಸಚಿವರನದ ಶ್ರೇ ವಿ. ಸಕ ೇಮಣ್ಣನವರಿಗ  ಗಕ ತ್ತಿದಕ. ಅವರು 
ಮನಕಗಳನುು ಉದಾಾಟ್ನಕ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಹಕ ೇಗಿದುರು. ಸುಮಾರು ರ . ೧೨ ರಿಂದ ೧೩ ಲಕ್ಷ ರ ಪಾಯಿಗಳಷುಟ 
ಖ್ಚತಾ ಮಾಡಿ ಮನಕಯನುು ಕಟ್ಟಟದಾುರಕ. ಆ ಮನಕಗಳು ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿದಕ. ಅದರ ಜಕ ತಕಗಕ 
ಅವರಿಗಕ ಂದು permanent rehabilitation  ಆಯಿತು. ಮಳಕಯಿಂದಾಗಿ ಮನಕ ಹಾನಿಗಕ ಳಗಾದವರಿಗಕ 
ಸಕನಾರ  ರ .೫,೦೦,೦೦೦/- ಕ್ಕ ಡುತಾಿ ಬಂದಿದಕ. ನಮಮಲ್ಲಾ ಹದ್ಧರ್್ೆಂಟರಿೆಂದಲೂ continuous 
calamity  ಇದಕ. ಈ ರ .೫,೦೦,೦೦೦/- ಕ್ಕ ಟ್ಟಂತಹ ಕ್ಕಲವರ ಮನಕಗಳು ಇನ ು ಕ ಡ incomplete 
ಆಗಿದಕ. ಕ್ಕ ಟ್ಟಟಲಾ, ಆ ಹಣ್ವನುು ಬಕೇರಕ ರ ಪದಲ್ಲಾ ಬಳಸಿಕ್ಕ ಂಡಿದಾುರಕ. ಶಕೇಕಡ ೭೫ ರಷುಟ ಮನಕ 
ಹಾನಿಯ್ಾಗಿದುು, ಯ್ಾವುದಕ ೇ ಒಂದು ಗಕ ೇಡಕಯನುು ರಿಪಕೇರಿ ಮಾಡಿಕ್ಕ ಂಡು,  ರ .೫,೦೦,೦೦೦/- 
ಗಳನುು ಬಳಸಿಕ್ಕ ಂಡಿದಾುರಕ. ಮನಕ ಹಾನಿಯ್ಾಗಿದಕ. ಅವರ ಹಣ್ವನುು ಏತಕ್ಕೆ ಇಟ್ುಟಕ್ಕ ಂಡಿದಿುೇರಾ, ಪೂತ್ತಾ 
ಹಣ್ವನುು ಕ್ಕ ಟ್ುಟಬಿಡಿ ಎಂದು ರ್ನವು ಅಧಿಕ್ಾರಿಗಳಿಗಕ  ಶ್ಫಾರಸುು ಮಾಡುತಕಿೇವಕ. ಇದರಲ್ಲಾ ನಮಮದ  ಕ ಡ  
ತಪುಪ ಇದಕ.  ನಾವು ಇಲಾವಕಂದು ಹಕೇಳುವುದಿಲಾ. ಸಕನಾರ  ರ .೫,೦೦,೦೦೦/- ಗಳು ಕ್ಕ ಡುವುದರಿಂದ 
ಮನಕಗಳು ಸಂಪೂಣಾವಾಗಿ ರಿಪಕೇರಿ ಆಗುವುದಿಲಾ. ಮತಕಿ ಹಂದಿನ ಮಳಕ ಬಂದರಕ, ಅವನತ ಮತಕಿ ವಾಪಸುು 
ಫಲ್ಾನುಭವಿಯ್ಾಗುತಾಿನಕ. ಇದು routine, You have to put an end to this. ದಯವಿಟ್ುಟ, 
ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಕ್ಕ ಡುವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಾ ಸಕನಾರ ರ .೫,೦೦,೦೦೦/- ದಕ ಡಡ ಮೊತಿವನುು ಕ್ಕ ಟ್ಟಟದಕ. ಇದತ 
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ಕ್ಕ ಡುವುದರಿಂದ, ಯನವುದ್ೇ ರಿೇತ್ತಯ ಪರಯೇಜ್ನವಾಗದಕೇ ಇರುವಂತಹದುು, ಈ calamity ನಕ ಳಗಕ 
ಏನತ ಪದಕೇ ಪದಕೇ ಸಿಕ್ೆ ಹಾಕ್ಕ್ಕ ಳುುತನುರ್.  ಅದ್ೂೆಂದತ ಬಹಳ ಗಂಭೇರವಾಗಿರತವೆಂತ್ಹದತಾ.  ತ್ತೇವರ ಹನನಿ 
ದುರಸಿು ಶಕೇಕಡ ೨೫ ರಿಂದ ಶಕೇಕಡ ೭೫ ಎಂದು ಹಕೇಳಿ, ರ .೩,೦೦,೦೦೦/-  ಕ್ಕ ಡುತ್ತಿೇರಾ. ದಯವಿಟ್ುಟ, 
ಅದಕ್ಕೆ ರ .೩,೦೦,೦೦೦/- ಕ್ಕ ಟ್ಟರಕ, ಆ ಹಣ್ ಕೂಡ ವಯಥಾ. ಅವನ ಸರಿಯ್ಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಹಣ್ ಬಂತು 
ಎಂದು ಹಕೇಳಿ, ಅವನು ಆ ಸಮಯದಲಿಿ  ಹಣ್ವನುು ಉಪಯೇಗ ಮನಡತವುದರಿೆಂದ, ಈ 
ರ .೩,೦೦,೦೦೦/- ಗಳನುು ನಿೇಡಿದರಕ, ಇದರಿೆಂದ ಏನತ ಪರಯೇಜ್ನವನಗತತ್ುದ್ ಎಂಬುದರ ಬಗಕೆ 
ನಾವಕಲಾರ  ಯೇಚನಕ ಮಾಡಬಕೇಕ್ಾಗುತಿದಕ. ಪರತ್ತ ವಷಾ ನ ರಾರು ಮನಕಗಳು ಹನನಿಯನಗತವುದರಿೆಂದ, 
ಇದ್ೇ ಪರಿಸಿಿತ್ತ ಬರತತ್ುದ.್ ಅವನಿಗಕ permanent shelter ಆಗಬಕೇಕಲಾವ್. ಸಕನಾರ ಮನಕ ಕಟ್ಟಟ 
ಕ್ಕ ಟ್ಟಮೇಲ್ಕ ಅವನಿಗಕ permanent ಮನಕ ಆಗುವುದರ ಬಗಕೆ ಸಕನಾರ ಆಲ್ಕ ೇಚನಕ ಮಾಡಬಕೇಕ್ಾಗಿದಕ. 
ಇದಕ್ಕೆ ಇನ ು ಐದು ಲಕ್ಷ ರ ಪಾಯಿ ಕ್ಕ ಟ್ಟರ  ಪರವಾಗಿಲಾ. ಹತುಿ ಲಕ್ಷ ರ ಪಾಯಿಗಳನತನ ಕ್ಕ ಟ್ುಟ ಮನಕ 
ಕಟ್ಟಟಕ್ಕ ಟ್ಟಟದಾುರಕ. ಸದನದಲ್ಲಾ ವಸತ್ತ ಸಚಿವರು ಕ ಡ ಇದಾುರಕ. ಮಾನಯ ವಸತ್ತ ಸಚಿವರಕೇ, ಐದು ಲಕ್ಷ 
ರ ಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಾ ಮನಕ ನಿಮನಾಣವಾಗುತಾಿ, ಹಕೇಳಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಶಾಶವತ ಪರಿಹಾರವಾಗಬಕೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಶಾಶವತ 
ಪರಿಹಾರ ನಿೇಡದಿದುರಕ, ಪರತ್ತ ಸಾರಿ ಮಳಕಯಿಂದಾಗಿ ಮನಕಗಳು ಹಾನಿಯ್ಾಗುತಿದಕ, ಒಂದು ಕಡಕ ಗಕ ೇಡಕ 
ಕುಸಿಯುತಿದಕ. ಕ್ಕ ಟ್ಟಟಗಕ ಕುಸಿದಿರುವ ಬಗಕೆ ಫಕ ೇಟಕ ೇ ತಕಗಕಯುತಾಿನಕ.   ನಮಮ ಮನಕ ಕತಸಿದಿದಕ ಎೆಂದತ ನಮಮ 
ಹತ್ತುರ ಬೆಂದತ ಹ್ೇಳುತನುರ್. ಇದರ ಬಗಕೆ ನಮಗ  ಕ ಡ ಗಕ ತಾಿಗುತಿದಕ. ಜಿಲ್ಾಾಧಿಕ್ಾರಿಗಳಕೇ ಅವನ ಕ್ಕ ಟ್ಟಟಗಕ 
ಕುಸಿದಿದಕ ನಕ ೇಡಿರಿ. ಅವನಿಗಕ ಸಂಪೂಣಾವನಗಿ ರ .೫,೦೦,೦೦೦/- ಗಳ ಪರಿಹಾರದ ಹಣ್ 
ಕ್ಕ ಡಿಸಿರುವಂತಹದುು ಇದಕ. ನಾವು ಪರಿಹಾರದ ಹಣ್ ಕ್ಕ ಡಿಸಿಲಾವಕಂದು ಹಕೇಳುವುದಿಲಾ.  ಮನಕ ರಿಪಕೇರಿಗಾಗಿ 
ರ .೫೦,೦೦೦/- ಸಕನಾರ ಪರಿಹಾರ ಹಣ್ ಕ್ಕ ಡುತಿದಕಯೆಲ್ಾಾ, ಅದು ಕ ಡ waste of money. ಅದಕ್ಕೆ 
ಏನಾದರಕ ಂದು ಶಾಶವತ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಕ್ಕ ಡಬಕೇಕ್ಾಗುತಿದಕ. ನಾನು ಕ್ಕೇಳಿರುವುದಕೇನಕಂದರಕ, ಈ ಸಾರಿ 
calamity  ಆಗಿದಕಯೆಲ್ಾಾ, ವಾಡಿಕ್ಕಗಿಂತ ಹಕಚುು ಮಳಕಯ್ಾಗಿದುು, entire ಕರಾವಳಿ ಪರದಕೇಶದದಲ್ಲಾ  ಒಂದು 
ರಸಕಿ -ಸಕೇತುವಕಗಳು, ಕನಲ್ಸೇತ್ತವ್ಗಳು  ಉಳಿದಿಲಾ. ಇದರ ಬಗಕೆ ಮಾನಯ ಪಾರಣಕೇಶ ರವರು ಸದನದಲ್ಲಾ 
ಕುಳಿತ್ತದಾುರಕ, ಅವರನುು ಕ್ಕೇಳಿ.  ಹ್ಚತು ಮಳ್ಯಿೆಂದನಗಿ ಯ್ಾವ ಬಕಳಕಗಳು ಕ ಡ ಉಳಿದಿಲಾ. ತಕ ೇಟ್ಗಾರಿಕ್ಕ 
ಬಕಳಕಗಳು ಒಂದು ಪಕೈಸಕ ಭಾಗ ಉಳಿದಿಲಾ. ಟಕ ಮಾಯಟಕ ೇ ಬಕಳಕ ಮತುಿ ತರಕ್ಾರಿ ಬಕಳಕಗಳು ಸಹ ಉಳಿದಿಲಾ. 
ಮಳಕಯಿಂದಾಗಿ ಅಡಕ್ಕ ತಕ ೇಟ್ಗಳು ಮುಳುಗಿ ಹಕ ೇಗಿವಕ. ಕೃಷಿ ಬಕಳಕಗಳು ಒಟ್ುಟ ಎಷುಟ ನಷಟವಾಗಿದಕ ಎಂಬ 
ಬಗಕೆ ಇದರಲ್ಲಾ ತ್ತಳಿಸಿಲಾ. ತಕ ೇಟ್ಗಾರಿಕ್ಾ ಬಕಳಕಗಳು ಎಷುಟ ನಷಟವಾಗಿದಕ ಎಂಬ ಬಗಕೆ ಹಕೇಳಿಲಾ. Food grains 
and agriculture ಬಗಕೆ ಹಕೇಳುವುದಾದರಕ, ಮೊನಕು ಜಿಲ್ಾಾಡಳಿತದ ಕಮಟ್ಟ ಮೇಟ್ಟಂಗ ನಲ್ಲಾ ಮಾನಯ ಬಕೈರತ್ತ 
ಬಸವರಾಜ್ುರವರು ಇದುರು. ಅಲಾ ರಿೇ, ನಿೇವು ಹಕ ೇದ ವಷಾ ಇದಕೇ ರಸಕಿ ಕುಸಿದಿದಕ ಎಂದು ತಕ ೇರಿಸಿದಿುರಿ. ಈ 
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ವಷಾ ಅದಕೇ ಜಾಗ ಕುಸಿದಿದಕ ಎಂದು ಹಕೇಳಿದಿರಿ. ನಿೇವೂ ಕ ಡ ಅದರಲ್ಲಾ  expert ಇದಿುೇರಿ. Expert 
ಇರುವಂತಹದುಕ್ಕೆ, ಹಂದಕ ಯ್ಾವುದಕೇ ಮಳಕ ಬಂದರ  ಕ ಡ, ಅದನುು ಶಾಶವತವಾಗಿ  ಪರಿಹಾರ 
ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ನಿೇವು ಹಕೇಳಬಕೇಕ್ಾ ಅಥವಾ ನಾವು ಹಕೇಳಬಕೇಕ್ಾ. ಅೆಂದ್ಧನ ಸಭಕಯಲ್ಲಾ ಮಾನಯ ಪಾರಣಕೇಶ ರವರು 
ಕ ಡ ಇದುರು. ರ್ನವು ಅದರ ಬಗ್್ೆ ಮನತ್ರ್ನಡಿದತಾ ಇದ್.  ಅದಕ್ಕೆ ಶಾಶವತ  ಪರಿಹನರಕ್ೆ engineer ಗಳನತನ 
ಕ್ಕ ಡದಕೇ ಇದುರಕ, ಪರತ್ತ ವಷಾ ಬಿದುು ಹಕ ೇಗುವ ಮನಕಗಳು,  ಸಕೇತುವಕಗಳಿಗಕ ಹಣ್ ಕ್ಕ ಡುತಾಿ ಹಕ ೇಗುವುದ್ೇ? 
ದಯವಿಟ್ುಟ, ಇದಕ್ಕೆ ಮಾನಯ ಸಚಿವರು ಉತಿರ ಕ್ಕ ಡಲ್ಲ.  

 
ಶ್ರೇ ಆರ್. ಅಶಕ ೇಕ:- ಮಾನಯ ಸಭಾಪತ್ತಯವರಕೇ, ಚಿಕೆಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಕಾಗಕ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಕ, 

ಮನಕಗಳಿಗಕ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡಕ ಮಾಡಿರುವ ಬಗಕೆ ವಿವರವಾಗಿ ಹಕೇಳಿದಾುರಕ. ಚಿಕೆಮಗಳೂರಿನಲ್ಲಾ  ಅಹಾ 
ಪರಕರಣ್ಗಳ ಸಂಖ್ಕಯ ೨೧೮ ಇವಕ. ಮ ಡಿಗಕರಕಯಲ್ಲಾ ಅಹಾ  ಪರಕರಣ್ಗಳ ಸಂಖ್ಕಯ ೧೭೦ ಇವಕ.  ಅದಕೇ ರಿೇತ್ತ 
ಕಡ ರಿನಲ್ಲಾ ಅಹಾ ಪರಕರಣ್ಗಳ ಸಂಖ್ಕಯ ೨೦೫ ಇವಕ. ತರಿೇಕ್ಕರಕಯಲ್ಲಾ ಅಹಾ ಪರಕರಣ್ಗಳ ಸಂಖ್ಕಯ ೧೧೮ ಇವಕ.  
ಒಟ್ುಟ ಅಹಾ ಪರಕರಣ್ಗಳ ಸಂಖ್ಕಯ ೯೫೩ ಇವಕ. ಅನುದಾನವನುು ಬಿಡುಗಡಕ ಮಾಡಲ್ಾದ ಮನಕಗಳ ಸಂಖ್ಕಯ 
೮೬೦ ಇವಕ. ಮಾನಯ ಸದಸಯರು ಮನಕ ಕಟ್ುಟವುದರ ಬಗಕೆ ಕ್ಕೇಳಿದಾುರಕ. ಕ್ಕೇಂದರ ಸಕನಾರ NDRF   ಅನುದಾನ 
ರ . ೯೫,೧೦೦/- ಕ್ಕ ಡುವುದಕ್ಕೆ ಮಾತರ ಅವಕ್ಾಶವಿದಕ. ಎಲ್ಾಾ ರಾಜ್ಯಗಳು ರ .೯೫,೧೦೦/- ಮಾತರ 
ಅನುದಾನ ಕ್ಕ ಡುತ್ತಿರುವಂತಹದುು. ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಹಕಚುುವರಿಯ್ಾಗಿ ರ .೪,೦೪,೯೦೦/- ಅನುದಾನವನುು 
ಕ್ಕ ಡುತ್ತಿದಕುೇವಕ. ಬಕೇರಕ ಯ್ಾವುದಕೇ ರಾಜ್ಯ ಹ್ಚತುವರಿಯನಗಿ ಅನತದನನವನತನ ಕ್ಕ ಟ್ಟಟಲಾ. ನಮಮ ರಾಜ್ಯ ಮಾತರ 
ಹಕಚುುವರಿಯ್ಾಗಿ ಅನತದನನ ಕ್ಕ ಡುತ್ತಿದಕ. ಈ ಹಂದಕ ಮಾಜಿ ಮುಖಯಮಂತ್ತರಗಳಾದ ಶ್ರೇ ಬಿ.ಎಸ್. 
ಯಡಿಯ ರಪಪನವರು ಇದಾುಗ, ಇದು ಪಾರರಂಭವಾಯಿತು. ಈಗಿನ ಮುಖಯಮಂತ್ತರಯ್ಾದ ಶ್ರೇ ಬಸವರಾಜ್ 
ಬಕ ಮಾಮಯಿಯವರಿದಾುಗಲ  ಹಕಚುುವರಿ ಹಣ್ವನುು ಕ್ಕ ಡುತ್ತಿದಕುೇವಕ. ಮನಕ ಕಟ್ಟಟ ಕ್ಕ ಡುವುದರ ಬಗಕೆ ನಾವಕೇ 
ಕಟ್ಟಟಕ್ಕ ಡಬಕೇಕ್ಕಂದು ನಮಮಲ್ಲಾ ಬಹಳಷುಟ  ಚಚ್ಾಯನಯಿತ್ತ. ಇದಕ್ೆ ಬಹಳ ಜಾಗ ನಕ ೇಡಬಕೇಕು. ನಾವು 
ನಕ ೇಡುವಂತಹ ಜಾಗ ಅವರಿಗ್್ ಇಷಟವನಗತವುದ್ಧಲಿ. ೨೦೦೯-೧೦ರಲ್ಲಾ ಉತಿರ ಕರ್ನಾಟಕದಲಿಿ ಪರವಾಹ 
ಬಂದಾಗ, Infosys Foundation ನಿೆಂದ ಮನಕಗಳನುು ಕಟ್ಟಟದ್ಾೇವ್.  ಇದುವರಕಗ  ಒಬಬರ  ಕ ಡ 
ಹಕ ೇಗಿಯೆೇ ಇಲಾ. ಮದಲತ ಕ್ೇಳಿದರ್, ರ್ನವು ಹೂ್ೇಗತತ್ುೇವ್ೆಂದತ ಹ್ೇಳಿದಾರತ. ಈಗ ಹಕ ೇಗಲಾ, ರ್ನವು 
ಇಲಿಿಯ್ಕೇ ಇರತತ್ುೇವ್ ಎೆಂದತ ಹಕೇಳುತ್ತಿದಾುರಕ. ಅಷಕ ಟಂದು ಮನಕಗಳು ಖ್ಾಲ್ಲ ಬಿದಿುವಕ. ಎಲ್ಾಾ ಸಚಿವರು ಇದರ 
ಬಗ್್ೆ ಚಚ್ಾ ಮನಡತವೆಂತ್ಹ ಸೆಂದಭಾದಲಿಿ, ನಾವು ಕಟ್ಟಟಕ್ಕ ಟ್ಟರಕ, ಅವರು ಹಕ ೇಗುವುದಿಲಾ. ನಾವು ಗುರುತು 
ಮಾಡಿರತವ ಜನಗ ಅವರಿಗ್್  ಇಷಟವಾಗುವುದಿಲಾ. ಈ ತರಹ ಕಟತಟವ ಗುಣ್ಮಟ್ಟವನತನ ರ್ನವು ರ್್ೂೇಡಿಬಿಟತಟ, 
ಮರ್್ಗಳನತನ ಕಟಟಕೂ್ಡತವುದತ ಬ್ೇಡ ಎೆಂದತ ರ್ನವು ಅವರಿಗಕ ಹಣ್ವನುು ಕ್ಕ ಟತಟಬಿಡಕ ೇಣ್ ಎೆಂಬ 
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ತ್ತೇಮನಾನಕ್ೆ ಬೆಂದ್ವು.  ಅವರದತ ಮರ್್ ತನರ್್ೇ, ಅವರ್ೇ ಆರನಮವನಗಿ ಮನಕಯನುು ಕಟ್ಟಟಕ್ಕ ಳುುತಾಿರಕ 
ಎನುುವ ದೃಷಿಟಯಿಂದ ಈ ಒಂದು ಯೇಜ್ನಕಯನುು ಮಾಡಿದಕುೇವಕ. ಇದು ಅವರದಕೇ ಹಣ್. ಅವರನುು 
ನಕೇರವಾಗಿ ಕರಕದು ಚಕಕ ನುು ಕ್ಕ ಡುವುದಿಲಾ. ಅವರ ಅಕ್ೌಂಟ ಗಕ ನಕೇರವಾಗಿ ಹಣ್ ಹಕ ೇಗುವಂತಹದುನುು 
ಮಾಡಿದಕುೇವಕ. DBT (Direct Benefit Transfer) ಅಂದರಕ, ನಕೇರವಾಗಿ RTGS  ಮುಖ್ಾಂತರ ಅವರ 
ಅಕ್ೌಂಟ ಗಕ ಹಣ್ ಹಕ ೇಗುವಂತಹದುನುು ಮಾಡಿದಕುೇವಕ. ಇದರಲ್ಲಾ ಮದಯವತ್ತಾಗಳ ಹಾವಳಿ ಇಲಾ. ಇದು ಒಳಕುಯ 
ರಿೇತ್ತಯಲ್ಲಾ ನಡಕಯುತ್ತಿದಕ. ಇದನತನ ಇನುಷುಟ ವಕೇಗ ಮಾಡುವಂತಹದುಕ್ಕೆ ನಾನು ಕರಮ ತಕಗಕದುಕ್ಕ ಳುುವುದಕ್ಕೆ 
ಸ ಚನಕಯನುು ಕ್ಕ ಡುತಕಿೇನಕ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಾ ೨೦೨೦ ನಕೇ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಾ ಒಟ್ುಟ ೪೧,೫೫೦ ಮನಕಗಳು 
ಹಾನಿಯ್ಾಗಿವಕ. ಈವರಕಗಕ ರ . ೧೭೫.೨೨ ಕ್ಕ ೇಟ್ಟ ಹಣ್ವನುು ನಾವು ಬಿಡುಗಡಕ ಮಾಡಿದಕುೇವಕ. ಒಟ್ುಟ 
೫,೮೦,೦೭೪ ಹಕಕ್ಕಟೇರ್ ಪರದಕೇಶ ಬಕಳಕ ಹಾನಿಯ್ಾಗಿದಕ.   ಮೊದಲನಕೇ ಕಂತ್ತನಲ್ಲಾ ಸುಮಾರು ೧,೦೪,೬೦೦ 
ರಕೈತರಿಗಕ ರ . ೧೧೬.೩೮ ಕ್ಕ ೇಟ್ಟ ಹಣ್ವನುು ರ್್ೇರ ಪರಿಹನರ ಪನವತ್ತಸಿದ್ಾೇವ್. 

 (ಮತೆಂದತ) 
(814) 14-09-2022, 12.30, ಟಸಿಹ್ರ್ -ಎೆಂಡಿ                      (ಸಭನಪತ್ತಯವರ ಉಪಸಿಾತ್ತ) 
ಶ್ರೇ ಆರ .ಅಶ್್ೇಕ  (ಮತೆಂದತ):- 
ಅದ್ೇ ರಿೇತ್ತ ತ್ತತ್ತಾ ಪರಿಹನರ ರೂ.34.99 ಕೂ್ೇಟ ಹಣವನತನ ಕ್ೂಟಟದ್ಾೇವ್. ಮಳ್ ಬೆಂದತ, ಮರ್್ 
ಬಿದತಾಹೂ್ೇದನಗ ಯನರತ ಬನಡಿಗ್್ ಮರ್್ಯಲಿಿ ಹ್ೂೇಗಿ ವನಸವನಗಿದನಾರೂ್ೇ ಅವರಿಗ್್ ಇದತವರ್ಗ್ ್ ತ್ತೆಂಗಳಿಗ್್ 
ರೂ.೫,೦೦೦/-ಗಳೆಂತ ್ ೧೦ ತ್ತೆಂಗಳು ಸತಮನರತ ರೂ.141 ಕ್ೂೇಟ ಹಣವನತನ ಇಡಿೇ ರನಜ್ಯಕ್ೆ ಕೂ್ಟಟದ್ಾೇವ್. 
ಒಟತಟ ಜ್ತಲೈ್ ನಿೆಂದ ಇಲಿಿಯವರಗ್ೂ ಬ್ಳ್ಗ್ ್ಏನತ ಪನವತ್ತಸಿದಾ್ೇವ್ೆಂದರ,್ ಆಗಸಟ , ಅಕ್ೂಟೇಬರ , ನವ್ೆಂಬರ , 
ಡಿಸೆ್ಂಬರ  ಮತ್ತು ಮನರ್ ಾನಲಿಿ ಮಳ್ ಬಿದಾೆಂತ್ಹ ಸೆಂದಭಾದಲಿಿ ಒಟತಟ ರೂ.೨೪೩೫.57 ಕೂ್ೇಟ ಹಣವನತನ 
ಇದತವರ್ಗೂ ರೈ್ತ್ರ ಬನಯೆಂಕ  ಖನತ್ಗಳಿಗ್್ ರ್್ೇರವನಗಿ ಕ್ೂಟಟದ್ಾೇವ್. ಮದಲಲ್ನಿ ಚ್ಕ  ಮೂಲಕ ಪನವತ್ತ 
ಮನಡಲನಗತತ್ತುತ್ತು, ಆ ಚಕ್  ಕ್ೂಟನಟಗ ಅವರತ ಯನವುದ್ೂೇ ಒೆಂದತ ಮನವನಾಡಿ ಅೆಂಗಡಿಗ್್ ಹೂ್ೇಗಿ 
ಡಿಸೌೆೆಂಟ  ಮನಡಿ ಶ್ೇ.೫ ರಷತಟ ಹೂ್ೇಗತತ್ತುತ್ತು. ಅದರ್್ನಲನಿ ತ್ಗ್್ದತಹನಕಿ ಈಗ ರ್್ೇರವನಗಿ ಅವರ ಅಕೌೆಂಟ ಗ್್ 
ಕ್ೂಡತತ್ತುದ್ಾೇವ್. ಇದರಿೆಂದ ಬಹಳಷತಟ ರೈ್ತ್ರಿಗ್ ್ಅನತಕೂಲವನಗತತ್ತುದ್. ಮದಲತ ಪರಿಹನರ ರೂ.೬,೮೦೦ ಗಳು 
ಇದತಾದನತನ double ಮನಡಿದಾ್ೇವ್.  ಈ ರಿೇತ್ತ ಬಹತಬ್ಳ್ ಏನಿದ್, ಅದಕೂೆ ಕೂಡ double ಕೂ್ಟಟದ್ಾೇವ್. 
ಅೆಂದರ್ ಪರವನಹ ಬೆಂದನಗ ರೈ್ತ್ರ ಜ್ೂತ ್ರ್ನವು ಇರಬೇ್ಕತ ಎನನತ್ಕೆೆಂಥ ದೃಷಿಟಯಿೆಂದ ಕೂ್ಟಟದ್ಾೇವ್. ನಿಮಮ 
ಕ್ೂಡಗತ ಮತ್ತು ಚಿಕೆಮಗಳೂರಿನಲೂಿ ಕೂಡ ರ್ನನತ ಪರವನಸ ಮನಡಿದ್ಾೇರ್್. ಮನನಯ ಸದಸಯರ್ೇ, ತನವು ಆ 
ಸಭ್ಗ್ ್ ಬೆಂದತ ಭನಷಣ ಮನಡಿದ್ಧಾೇರಿ. ನಿಮಮ ಕ್ೂಡಗಿನಲಿಿ ಯನಯನಾರತ ಒತ್ತುವರಿ ಮನಡಿಕೂ್ೆಂಡತ ಕನಫಿ 
ಬ್ಳ್ಯರ್್ನಲನಿ ಬ್ಳ್ದ್ಧದ್ಧಾೇರಿ, ಅದನತನ ನಿಮಗ್್ lease ಮೇಲ್ ಕೂ್ಡತವುದಕ್ೆ ಬಿಲ  ಕೂಡ ತ್ರತತ್ತುದ್ಾೇವ್.  
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ಏಕ್ೆಂದರ,್ ಸತಮನರತ ೬೦-೭೦ ವಷಾಗಳಿೆಂದ ಆ ಜ್ಮಿೇನನತನ ನಿೇವು ಬಿಟತಟಕೂ್ಟಟಲಿ. ಆ ಜ್ಮಿೇನಿಗ್್ ಟನಯಕಸ  
ಕೂಡ ಕಟತಟತ್ತುಲಿ. ಆದಾರಿೆಂದ ಅವರಿಗ್್ೇರ್ ್ ಆ ಜ್ಮಿೇನನತನ lease ಗ್್ ಕ್ೂಡಬ್ೇಕತ ಎನತನವ ಕನನೂನನತನ 
ಕೂಡ ತ್ರತತ್ತುದ್ಾೇರ್್. ಅದಕ್ೆ ರ್ನವು ರೈ್ತ್ರ ಪರವನಗಿ ಇದ್ಾೇವ್ ಮತ್ತು ರ್ನವು ನಿಮಮ ಕನಫಿ ಬ್ಳ್ಗ್ನರರ 
ಪರವನಗಿಯೂ ಕೂಡ ಇರತತ್ುೇವ್.  
 
 ಶ್ರೇ ಎಸ .ಎಲ .ಭ್ೂೇಜ್ೇಗ್ೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇ್, ಇದರಲಿಿ ಒೆಂದತ ವಿಚನರದ ಬಗ್್ೆ 
ಹ್ೇಳುವುದನದರ್, ಇಷತಟ calamity ಆಗಿರತ್ಕೆೆಂಥ ಸೆಂದಭಾದಲಿಿ ಯನವ ಸಕನಾರ ಅಧಿಕನರಕ್ೆ ಬೆಂದರೂ 
ಕೂಡ ಅದನತನ fulfil ಮನಡತವುದಕ್ೆ ಆಗತವುದ್ಧಲಿ. ಅದತ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಗ್ೂ್ತ್ತುದ್. Practically, it is 
very difficult. ಸಕನಾರ ಮಳ್ಯನಶ್ರತ್ ಬ್ಳ್ಗ್ ್ಪರತ್ತ ಹ್ಕ್ಟೇರ ಗ್್ ರೂ.೬,೮೦೦- ೧೩,೬೦೦ ಗಳಿಗ್್, ಅದೇ್ 
ರಿೇತ್ತ ನಿೇರನವರಿ ಬ್ಳ್ಗ್ ್ರೂ.11,500- 25,000 ಗಳಿಗ್್, ಬಹತವನಷಿಾಕ ಬ್ಳಗ್್ ್ರೂ.10,000- 28,0೦೦ 
ಗಳನತನ ಕೂ್ಡತತ್ತುದ್ಧಾೇರಿ. ಇದತ ಒಳಳ್ಯ amount.  ಅದಕ್ೆ ಬಹಳ ಸೆಂತೂ್ೇಷ.  ರ್ನನತ ಸಕನಾರವನತನ 
ಶನಿಘರ್್ ಮನಡತತ್ತುದ್ಾೇರ್್. ಯನವ ಸಕನಾರಗಳು ಕೂಡ ಇೆಂತ್ಹ calamity ಯನತನ ಎದತರಿಸಿಲಿ. 
 
 ಸಭನಪತ್ತಯವರತ:- ಮನನಯ ಎಸ.ಎಲ .ಭ್ೂೇಜೇ್ಗ್ೌಡರವರೇ್, ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಸವಿಸನುರವನಗಿ 
ಉತ್ುರವನತನ ಕೂ್ಟಟದನಾರ್. ಈಗ್ನಗಲ್ೇ ನಿರ್ನ್ ದ್ಧವಸ ಮನನಯ ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ ಮತ್ತು ನಿಮಮ 
ಪಕ್ಷದ ಸದಸಯರನದ ಮನನಯ ಕ್.ಎ.ತ್ತಪ್ಪೇಸನಾಮಿಯವರತ ಕೂಡ ಒೆಂದತ ನಿಲತವಳಿ ಸೂಚರ್್ಯನತನ ಕ್ೂಟಟದನಾರ್. 
ಅದನತನ ನಿಯಮ ೬೮ಕ್ೆ convert ಮನಡಿದ್ಾೇವ್. ಇವತ್ತು ಇಡಿೇ ದ್ಧವಸ ಚಚಾ್ ಮನಡತತ್ತುೇರಿ. ಆಗ ಅದರ 
ಬಗ್್ೆ ಸವಿಸನುರವನಗಿ ಚಚಾ್ ಮನಡೂ್ೇಣ. ನಿೇವು ಕೇ್ಳಿರತ್ಕೆೆಂಥ ಪರಶ್ನಗ್್ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಸೂಕುವನದೆಂಥ 
ಉತ್ುರವನತನ ಕೂ್ಟಟದನಾರ್. ದಯವಿಟತಟ ರ್ನವು ಈಗ ಮತೆಂದ್ ಹೂ್ೇಗ್ೂ್ೇಣ. ಈಗ ಎಸ .ರವಿಯವರ ಪರವನಗಿ                         
ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವ್ೆಂಕಟ್ೇಶ ರವರೇ್ ತನವು ಪರಶ್ನ ಕ್ೇಳಿ.  
 
 ಶ್ರೇ ಎಸ .ಎಲ .ಭ್ೂೇಜೇ್ಗ್ೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇ್, ರ್ನನತ ಒೆಂದತ ವಿಚನರದ ಬಗ್್ೆ ಏಕ ್
ಹ್ೇಳುತ್ತುದ್ಾೇರ್್ೆಂದರ್, ಸಕನಾರದಲಿಿ ಜ್ನ ಪರತ್ತನಿಧಿಗಳಿಗ್್ ಕ್ಟಟ ಹ್ಸರತ ಬರಬನರದತ. ಇಷ್ೂಟೆಂದತ ಕನಳಜಿ 
ಇರತ್ಕೆೆಂಥ ಮನನಯ ಕೆಂದನಯ ಸಚಿವರತ ಇರತ್ಕೆೆಂಥ ಸೆಂದಭಾದಲಿಿ ಅಧಿಕನರಿಗಳು estimate ಮನಡಲತ 
ಏನತ ಗೆಂಟತ ಹ್ೂೇಗಿದ್. ಇವತ್ತುನ ದ್ಧವಸ horticultural crop, agricultural crop ಎಷನಟಗಿದ್, 
ಏರ್ನಗಿದ್? ಅದನತನ estimate ಮನಡಲತ ಯನವೊಬಬ ಅಧಿಕನರಿಗಳು ಕೂಡ ಬೆಂದ್ಧಲಿ.  
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ಸಭನಪತ್ತಯವರತ:- ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವ್ೆಂಕಟ್ೇಶ  ರವರ್ೇ, ತನವು ದಯವಿಟತಟ ಪರಶ್ನ ಕ್ೇಳಿ. ಮನನಯ 
ಭ್ೂೇಜ್ೇಗ್ೌಡ ರವರತ ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ುಲ್ೇ ಇರತತನುರ್.  

 
ಶ್ರೇ ಎಸ .ಎಲ .ಭ್ೂೇಜೇ್ಗ್ೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇ್, ಯನವ ಒತ್ತುವರಿ ಕೂಡ ಆಗಿಲಿ.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                 ««¥¥ÀÀ//1144..0099..22002222  // 45 

““  wwzzÀÀÄÄÝÝ¥¥ÀÀrrAAiiÀÀiiÁÁUUÀÀzzÀÀ  ¥¥ÀÀææww//uunneeddiitteedd  ccooppyy//££ÁÁååAAiiÀÀiiÁÁ®®AAiiÀÀÄÄUUÀÀ¼¼ÀÀ°°èè  CCxxÀÀªªÁÁ  ¥¥ÀÀwwææPPÁÁ  ¥¥ÀÀææPPÀÀlluuÉÉUUÁÁVV  GG¥¥ÀÀAAiiÉÉÆÆÃÃVV¸̧ÀÀPPÀÀÆÆqqÀÀzzÀÀÄÄ  ’’’’ 

 

 

ಪರಶ್ನ ಸೆಂಖ್ಯ.245 
(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತ್ತುಸಿದ್) 

 
ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವ್ೆಂಕಟ್ೇಶ (ರ್ನಮನಿದ್ೇಾಶನ ಹ್ೂೆಂದ್ಧದವರತ) (ಶ್ರೇ ಎಸ .ರವಿಯವರ ಪರವನಗಿ):- 

ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇ್, ಅವಕನಶ ಕೂ್ಟಟದಾಕನೆಗಿ ಧನಯವನದಗಳು. ರನಜ್ಯದ ಪರತ್ತ ಜಿಲ್ಿಯಲಿಿ 
ಗ್್ೂೇಶನಲ್ಗಳನತನ ಪನರರೆಂಭಿಸಲತ ಜ್ಮಿೇನತಗಳನತನ ಗತರತತ್ತಸಲನಗಿದಯ್್ಕೇ; ಎಷತಟ ಜಿಲ್ಿಗಳಲಿಿ 
ಗ್್ೂೇಶನಲ್ಗಳನತನ ಪನರರೆಂಭಿಸಲನಗಿದ್ ಹನಗೂ ರನಜ್ಯದಲಿಿ ಎಷತಟ ಬಿಡನಡಿ ಗ್್ೂೇವುಗಳಿವಯ್್ಕೆಂದತ ಪರಶ್ನ 
ಕ್ೇಳಿದ್ಾನತ. ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇ್, 2021-22ರ್್ೇ ಸನಲಿನ ಆಯವಯಯದಲಿಿ ಐಟೆಂ ನೆಂಬರ  ೬೪ರಲಿಿ 
“ರನಜ್ಯದಲಿಿ ಗ್್ೂೇಸೆಂಪತ್ತುನ ರಕ್ಷಣ್ಗ್ನಗಿ ಗ್್ೂೇಹತ್ಯ ನಿಷ್ೇಧ ಕನಯ್ಕಾಯನತನ ಜನರಿಗ್್ ತ್ರಲನಗಿದ್. ಇದಕ್ೆ 
ಪೂರಕವನಗಿ ಗ್್ೂೇಹತ್ಯ ತ್ಡಯ್ಲತ ಜನನತವನರತಗಳನತನ ಸೆಂರಕ್ಷಿಸಲತ ಪರತ್ತ ಜಿಲ್ಿಗ್್ ಒೆಂದರೆಂತ ್ಗ್್ೂೇಶನಲ್ 
ಸನಾಪಿಸಲನಗತವುದತ” ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳಲನಗಿದ್. 2022-2೩ರ್್ೇ ಸನಲಿನ ಆಯವಯಯದಲಿಿ ಐಟೆಂ ನೆಂಬರ  ೫೪ 
ರಲಿಿ “ಗ್್ೂೇಶನಲ್ಗಳಲಿಿನ ಗ್್ೂೇವುಗಳನತನ ಸನವಾಜ್ನಿಕರತ ಮತ್ತು ಖನಸಗಿ ಸೆಂಸ್ಾಗಳು ವನಷಿಾಕ 
ರೂ.೧೧,೦೦೦/-ಗಳ ಮತ್ುಕ್ೆ ದತ್ತು ತ್ಗ್್ದತಕೂ್ಳುಳವುದನತನ ಪ್ೂರೇತನಸಹಿಸಲತ ನಮಮ ಸಕನಾರವು 
ರನಜ್ಯದಲಿಿಯ್ಕೇ ಮದಲ ಬನರಿಗ್್ ಪತಣಯಕೂ್ೇಟ ದತ್ತು ಯೇಜ್ರ್್ಯನತನ ಪನರರೆಂಭಿಸಲಿದ್” ಎೆಂದತ 
ಹ್ೇಳಿದನಾರ್. ಅೆಂದರ್ ನಮಮ ಬ್ನತನ ರ್ನವೇ್ ತ್ಟಟಕೂ್ಳುಳವುದತ, ಬ್ೇರಯ್ವರೇ್ನತ ತ್ಟಟಬ್ೇಕನಗಿಲಿ. 
ಹ್ೈಕ್ೂೇಟ ಾನಲಿಿ ಒೆಂದತ PIL (Public Interest Litigation) ನತನ ಹನಕತತನುರ್. ಅದತ ಜ್ೂನ  ೮ 
ತನರಿೇಖಿಗ್್ ಬರತತ್ುದ್. ಆಗ ಸಕನಾರ ರ್ನವು ಎಲನಿ ಜಿಲ್ಿಗಳ ಮನಹಿತ್ತಯನತನ ಕ್ೂಡತತು್ೇವ್, ನಮಗ್್ ಒೆಂದತ 
ವನರ ಸಮಯ ಕ್ೂಡತವೆಂತ್ ಕ್ೇಳುತನುರ್.  ಆಗ ಒೆಂದತ ಜಿಲ್ಿಯಲೂಿ ಆಗಿರತವುದ್ಧಲಿ. ಅದ್ೇ ಕ್ೇಸ  ಜ್ೂನ  
೧೮ರ್್ೇ ತನರಿೇಖಿಗ್್ ಬರತತ್ುದ್. ಚಿಕೆಮಗಳೂರತ, ವಿಜ್ಯಪತರ, ಮೈಸೂರತ, ಹನಸನ ಮತ್ತು ತ್ತಮಕೂರತ 
ಜಿಲ್ಿಗಳಿಗ್್ ಜ್ೂನ  ೧೫ರೂ್ಳಗ್್ ಗ್ೂ್ೇಶನಲ್ಗಳನತನ ಪನರರೆಂಭ ಮನಡಲಿದತಾ, ಬಿೇದರ , ಕ್ೂಪಪಳ, ಚಿತ್ರದತಗಾ, 
ಹನವೇ್ರಿ, ಉತ್ುರ ಕನನಡ, ದನವಣಗ್್ರ,್ ಕ್ೂಡಗತ, ಚನಮರನಜ್ನಗರ, ಕ್ೂೇಲನರ ಹನಗೂ ಬ್ೆಂಗಳೂರತ 
ಗ್ನರಮನೆಂತ್ರ ಜಿಲ್ಿಗಳಲಿಿ ಆಗಸಟ  ಒೆಂದರ್ೂಳಗ್್ ಗ್ೂ್ೇಶನಲ್ಗಳನತನ ಪನರರೆಂಭಿಸಲನಗತವುದತ. ರನಯಚೂರತ, 
ಧನರವನಡ, ಮೆಂಡಯ ಮತ್ತು ಯನದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಿಗಳಿಗ್್ ಸಪ್್ಟೆಂಬರ  ಒೆಂದರ್ೂಳಗ್್ ಮನಡಲನಗತವುದತ ಎೆಂದತ 
ಹ್ೇಳಿದನಾರ್. ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇ್, ಇವತ್ತು ನನಗ್್ ಉತ್ುರ ಕ್ೂಟಟರತ್ಕೆೆಂಥದಾರಲಿಿ ʻ೬ ಜಿಲ್ಿಗಳಲಿಿ 
ಗ್್ೂೇಶನಲ್ಗಳನತನ ಪನರರೆಂಭಿಸಲನಗಿದ್ʼ ಎೆಂದತ ಹೇ್ಳಿದನಾರ.್  ಸಕನಾರ ಕ್ೂೇಟ ಾಗ್್ ಸಲಿಿಸಿರತವ affidavit 
ಪರಕನರ, ಇಷ್ೂಟತ್ತುಗ್್ ಸತಮನರತ ೨೫ ಜಿಲ್ಿಗಳಲಿಿ ಗ್ೂ್ೇಶನಲ್ಗಳನತನ ಪನರರೆಂಭ ಮನಡಬೇ್ಕನಗಿತ್ತು. ಈ ಸಿೆೇೆಂ 
ಬಹಳ ಒಳಳ್ಯದತ. ರ್ನವಲ್ಿರೂ ಇದನತನ ಸನಾಗತ್ ಮನಡತತ್ುೇವ್.  ಆದರ ್ಇದಕ್ೆ ಏರ್ನದರೂ ಪೂವಾ ಚಿೆಂತ್ರ್್ 
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ಮನಡಿ, ಮದಲತ ಇದನತನ ಸರಿಪಡಿಸಿಕ್ೂೆಂಡತ ರ್ನವು ಇೆಂತ್ಹ ಸಿೆೇೆಂ ತ್ರಬೇ್ಕತ. ೩೦ ಜಿಲ್ಿಗಳಲೂಿ ಇಷತಟ 
ಜನಗ ಇರಬೇ್ಕತ. ಜಿಲ್ಿಗ್ೂ್ೆಂದತ ಗ್್ೂೇಶನಲ್ಯನತನ ರಡ್ಿ ಮನಡಿಕ್ೂೆಂಡತ ಮನಡಬೇ್ಕನಗಿತ್ತು ಅಲಿವೇ್? 
ಇವರಷಟಕ್ೆ ಇವರೇ್ announce ಮನಡಿಬಿಟಟರತ. ಆಯಿತ್ತ ಮನಡಿದ ಮೇಲ್ ಏರ್ನಗಿದ್? ಸಕನಾರ 
ಅನತಬೆಂಧ-೧ರಲಿಿ 2019ರ್ೇ್ ಸನಲಿಗ್್ ಒಟತಟ ೭೭,೦೭೫ ಬಿೇಡನಡಿ ಹಸತಗಳಿವಯ್್ಕೆಂದತ ಒೆಂದತ statement 
ಕ್ೂಟಟದನಾರ್.  ಇವತ್ತುನ ಡೇ್ಟ ಗ್್ ಏಕ್ statement ಕ್ೂಡಲಿಲಿ ಸನಾಮಿ. ಅವರತ ಈಗ ಮನಡತತ್ತುದ್ಾೇವ್ೆಂದತ 
ಹ್ೇಳುತ್ತುದನಾರ್. ಆದರ್ ಇವತ್ತುನ ಡೇ್ಟ ಗ್್ statement ಕ್ೂಡತವುದಕ್ೆ ಏನತ ಸಮಸ್ಯ ಇದ್. ನಿರ್ನ್ ದ್ಧವಸ 
ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ ಎಸ .ರವಿಯವರತ ಮನತ್ರ್ನಡತವನಗ ಹನಲತ ಒಕೂೆಟದ ಬಗ್್ೆ ಹ್ೇಳಿದರತ. ರನಜ್ಯದಲಿಿ 
ಸತಮನರತ ೧೩-೧೪ ಒಕೂೆಟಗಳಿದತಾ, ಪರತ್ತದ್ಧನ ಒೆಂದತ ಒಕೂೆಟದಲಿಿ ೨೦ ಲಕ್ಷ ಲಿೇಟರ  ಹನಲತ 
ಸೆಂಗರಹವನಗತತ್ುದ್ೆಂದತ ಹೇ್ಳಿದರತ. ಈಗ ಒೆಂದತ ಹಸತ ಒೆಂದತ ದ್ಧನಕ್ೆ ೮ ಲಿೇಟರ  ಹನಲತ ಕ್ೂಡತತ್ುದ್.  
ನನಗಿರತವ ಮನಹಿತ್ತ ಪರಕನರ ಶ್ೇ.೬೫ ರಷತಟ  . . . 

ಸಭನಪತ್ತಯವರತ:- ಮನನಯ ಯತ.ಬಿ.ವ್ೆಂಕಟ್ೇಶ  ರವರ್ೇ, ವಿಷಯ ಬ್ೇರ ್ ಕಡಗ್್್ ಹ್ೂೇಗತತ್ತುದ್. 
ತನವು ದಯವಿಟತಟ ಮನನಯ ಸಚಿವರಿಗ್್ ರ್್ೇರವನಗಿ ಪರಶ್ನ ಕ್ೇಳಿ. 

 
 ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವ್ೆಂಕಟ್ೇಶ :- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇ್, ಇದ್ೇ ವಿಷಯಕ್ೆ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದತಾ. ಶ್ೇ.೬೫ 

ಗ್್ೂೇವುಗಳು ಗೆಂಡತ ಹಸತಗಳಿಗ್್ ಜ್ನಮ ನಿೇಡತತ್ುದ್. ಹನಗ್ನಗಿ, ಒೆಂದತ ಹ್ೂೇಬಳಿಗ್್ ಒೆಂದೂ್ೆಂದತ 
ಗ್್ೂೇಶನಲ್ಗಳನತನ ಮನಡಿದರೂ ಕೂಡ ಸನಕನಗತವುದ್ಧಲಿ. ಸಕನಾರ ಏನತ ಅನತಷನಠನವ್ೇ ಮನಡದೇ್ ಏಕ್ ಈ 
ರಿೇತ್ತ ಜ್ನರಿಗ್ ್ ಭನವರ್ನತ್ಮಕವನಗಿ ಸತಳುಳ ಹ್ೇಳುತ್ತುದನಾರ ್ ಎೆಂದತ ರ್ನನತ ಸಕನಾರಕ್ೆ ಕ್ೇಳಬಯಸತತ್ತುದಾ್ೇರ್್. 
ರ್ನನತ ಈಗ ಒೆಂದತ example ಹ್ೇಳುತ್ುೇರ್್. . . 

 
ಸಭನಪತ್ತಯವರತ:- ಮನನಯ ಯತ.ಬಿ.ವ್ೆಂಕಟ್ೇಶ ರವರ್ೇ, ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಹ್ೇಳಲಿ.  
 
ಶ್ರೇ ಪರಭತ ಬಿ.ಚವನಾಣ :- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇ್, ಮನನಯ ಯತ.ಬಿ.ವ್ೆಂಕಟೇ್ಶ ರವರತ ಮನನಯ 

ಎಸ .ರವಿಯವರ ಪರವನಗಿ ಪರಶ್ನ ಕ್ೇಳಿದನಾರ.್ ಪರತ್ತ ಜಿಲ್ಿಗೂ ಗ್್ೂೇಮನಳ ಜ್ಮಿೇನತ ಆಯ್ಕೆಯನಗಿದ್. 
ಸೆಂಪೂಣಾ ಜಿಲ್ಿಗ್್ ೧೦ ಎಕರ,್ ೧೫ ಎಕರ ್ ಮತ್ತು ೨೦ ಎಕರ ್ ಗ್್ೂೇಮನಳ ಜ್ಮಿೇನತ ಆಯ್ಕೆಯನಗಿದ್. 
ಚಿಕೆಮಗಳೂರತ, ವಿಜ್ಯಪತರ, ಮೈಸೂರತ, ಹನಸನ ಮತ್ತು ತ್ತಮಕೂರತ ಮತ್ತು ಕ್ೂೇಲನರದಲಿಿ 
ಗ್್ೂೇಶನಲ್ಗಳನತನ ಪನರರೆಂಭಿಸಲನಗಿದ್. ಉಳಿದ ಜಿಲ್ಿಗಳಲಿಿ ಪನರರೆಂಭ ಮನಡಬೇ್ಕನಗಿತ್ತು. ರನಜ್ಯದಲಿಿ 
ಜ್ೂನ ನಿೆಂದ ಧನರನಕನರವನಗಿ ಮಳ್ ಬರತತ್ತುದ್. ಅದಕನೆಗಿ ನಮಮ ಇಲನಖಯ್ DD (Deputy Director) 
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ಗಳಿಗ್್ ಮತ್ತು ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಟ ಅಧಿಕನರಿಗಳಿಗ್್ ಸೂಚರ್್ ಕ್ೂಟಟದ್ಾೇರ್್. ಮಳ್ ನಿೆಂತ್ ತ್ಕ್ಷಣವೇ್ ಎಲ್ಿಲಿಿ 
ಗ್್ೂೇಶನಲ್ಗಳನತನ ಪನರರೆಂಭ ಮನಡಬೇ್ಕ್ೆಂದತ ಈಗ್ನಗಲ್ೇ ಆದೇ್ಶವನತನ ಕೂ್ಟಟದ್ಾೇರ್್. ಆಮೇಲ್ ಮನನಯ 
ಸದಸಯರತ ಬಿಡನಡಿ ದನಗಳ ಬಗ್್ೆ ಕೂಡ ಹ್ೇಳಿದರತ. ಈ ಬಿಡನಡಿ ದನಗಳನತನ ಕೂಡ ಗ್್ೂೇಶನಲ್ಗ್್ shift 
ಮನಡಬೇ್ಕತ. ಎಲನಿ ನಮಮ ಪನರಣಿ ಸಹನಯವನಣಿ ಕೇ್ೆಂದರದ್ಧೆಂದ, university ಯಿೆಂದ ಇವ್ಲಿದರಿೆಂದಲೂ 
ಈಗ್ನಗಲ್ೇ awareness ಮನಡತತ್ತುದ್ಾೇವ್. ನಮಮ ಗ್ೂ್ೇಶನಲ್ಗ್್ ಬಿಡನಡಿ ದನಗಳನತನ shift 
ಮನಡತತ್ತುದ್ಾೇವ್. ಈ ರಿೇತ್ತ ಕ್ಲಸ ಆಗತತ್ತುದ್. ಗ್ೂ್ೇಹತ್ಯ ನಿಷ್ೇಧ ಕನಯ್ಕಾ ಜನರಿಯನದ ಮೇಲ್ ಕನಿಷಟ 
೨೫,೦೦೦ ಜನನತವನರತಗಳನತನ ರಕ್ಷಣ ್ ಮನಡಿದಾ್ೇವ್. ಸಕನಾರದಲಿಿ ಸರ್ನಮನಯ ಮತಖ್ಯಮೆಂತ್ತರಯವರ ಜ್ೂತ್ 
ಸೇ್ರಿ ಕ್ಲಸ ಮನಡತತ್ತುದ್ಾೇರ್್. ಇದಕನೆಗಿ ಪರತ್ತ ಜಿಲ್ಿಗೂ ರೂ.೧ ಕೂ್ೇಟಗಳನತನ ಖ್ಚತಾ ಮನಡಿದ್ಾೇವ್. ನಮಗ್್ 
ಇರತವ ಮನಹಿತ್ತ ಪರಕನರ ಪರತ್ತ ಜಿಲ್ಿಗ್್ ರೂ. ೧ ಕೂ್ೇಟ ಹಣವನತನ ಕ್ೂಟಟದ್ಾೇರ್್. ಈ ಗ್್ೂೇಶನಲ್ಗಳಲಿಿ ಮೇವು, 
ನಿೇರತ, ವಿದತಯಚಛಕಿು ವಯವಸ್ಾ ಮತ್ತು ಶ್ಡ ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸ ಸೌಲಭಯ ಇವ್ಲನಿ ವಯವಸಾ್ಯನತನ ರ್ನವು ಈಗ್ನಗಲ್ೇ 
ಮನಡಿದ್ಾೇವ್.  ಶ್ೇಘರದಲಿಿ ಏನತ ಬನಕಿ ಇದ್ ಅದನತನ ಕೂಡ ಪೂತ್ತಾ ಮನಡತತು್ೇವ್. 

 
ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವ್ೆಂಕಟ್ೇಶ :- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇ್, ರ್ನನತ ಪರಶ್ನ ಕ್ೇಳಿರತವುದತ ಒೆಂದತ ಅವರತ 

ಹ್ೇಳುತ್ತುರತವುದತ ಒೆಂದತ. 
 
ಶ್ರೇ ಪರಭತ ಬಿ.ಚವನಾಣ :- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇ್, ಅದೇ್ ರಿೇತ್ತ ಇದ್. 
 
ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವ್ೆಂಕಟ್ೇಶ :- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರ್ೇ, ಈಗ ರ್ನನತ ಹ್ೇಳುತ್ತುರತವುದತ ಏರ್್ೆಂದರ್, 

ಶ್ೇ.೬೫ ಹಸತಗಳು ಗೆಂಡತಕರತಗಳನತನ ಹನಕತತ್ುವ್. ಸಕನಾರ ಅವುಗಳಿಗ್್ ಎಲಿಿ ಜನಗ ಕ್ೂಡತತ್ುದ್. ಈಗ 
ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಚಿಕೆಮಗಳೂರಿನಲಿಿ ಎಮಮದೂ್ಡಿಡಯಲಿಿ ಗ್ೂ್ೇಶನಲ್ಯನತನ ಪನರರೆಂಭ ಮನಡಿದ್ಧಾೇರಿ. 
ಶೃೆಂಗ್್ೇರಿಯಿೆಂದ-ಕೂ್ಪಪಗ್ ್ ಬರಬ್ೇಕನದರ್ ಸತಮನರತ 220 ಕಿ.ಮಿೇ ಆಗತತ್ುದ್. ಮೂಡಿಗ್್ರ್ border ಗ್್ 
ಬರಬ್ೇಕನದರ್ ಸತಮನರತ 150 ಕಿ.ಮಿೇ ಆಗತತ್ುದ್. ಆದರ ್ಅವರತ ಅಲಿಿಗ್್ ಹ್ೇಗ್್ ಸನಗಿಸತತನುರ್. ಅದಕ್ೆ ತನವು 
ಏನತ ಸಲಕರಣ್ ಮನಡತತ್ತುೇರಿ?  

ಶ್ರೇ ಪರಭತ ಬಿ.ಚವನಾಣ :- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇ್, ಮದಲತ ೩೦ ಗ್ೂ್ೇಶನಲಗ್ಳು ಆನೆಂತ್ರ ೭೦ 
ಗ್್ೂೇಶನಲ್ಗಳನತನ ಆರೆಂಭಿಸಲನಗತವುದತ. ಅದಕ್ೆ ಎಲ್ಿಲಿಿ ಜನಗ ಇದಯ್ೇ ಅಲಿಲಿಿ ಮನಡತತ್ತುದ್ಾೇವ್. ಎಲ್ಿಲಿಿ 
ಗ್್ೂೇಶನಲ್ ಇದ್ಯೇ, ಅಲಿಿಗ್್ ಗ್್ೂೇವುಗಳನತನ ತ್ೆಂದತ ಬಿಡಲತ ರ್ೈತ್ರಿಗ್ ್ಮನವಿ ಮನಡತತ್ತುದ್ಾೇರ್್.  

(ಮತೆಂದತ)   
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(815)14.9.2022/12.40/ಎೆಂ.ಎೆಂ-ಎ.ಕ ್    (ಸಭನಪತ್ತಯವರ ಉಪಸಿಾತ್ತ) 
 
ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ. ವ್ೆಂಕಟ್ೇಶ:- ಗೆಂಡತ ಕರತ ಹತಟಟದ ತ್ಕ್ಷಣ ಶ್ಫ್ಟ  ಮನಡತತನುರ್. ಹ್ೇಗ್್ ಶ್ಫ್ಟ  

ಮನಡತವುದತ? 220 ಕಿ.ಮಿೇ ನಿೇವು ಶ್ಫ್ಟ  ಮನಡಬೇ್ಕನದರ ್. . . 
 
ಶ್ರೇ ಪರಭತ ಬಿ. ಚವನಾಣ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇ್, ಗೆಂಡತ ಕರತಗಳು ಎಲ್ಿಲಿಿ ಇರತತ್ುವ ್

ಅವುಗಳನತನ ಗ್್ೂೇಶನಲ್ಗ್ ್ಶ್ಫ್ಟ  ಮನಡತತ್ತುದ್ಾೇವ್. 
 
ಸಭನಪತ್ತಯವರತ:- ಈಗ ಶ್ರೇ ಎನ. ರವಿಕತಮನರ ರವರ ಪರಶ್ನ. 
 
ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ. ವ್ೆಂಕಟ್ೇಶ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇ್, 200 ಕಿ.ಮಿೇ ದೂರದ್ಧೆಂದ ರೈ್ತ್ರತ ಗೆಂಡತ 

ಕರತಗಳನತನ ಸನಗಣ್ ಮನಡತವುದತ ಹ್ೇಗ್?್ ಅದರ ಬಗ್್ೆ ಸಕನಾರ ಹ್ೇಳಲಿ. 
 
ಸಭನಪತ್ತಯವರತ:-  ಇದತ ಪರಶ್್ನೇತ್ುರ ವ್ೇಳ್ ಎಷತಟ ಚಚ್ಾ ಮನಡತತ್ತುೇರಿ? 
 
ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ. ವ್ೆಂಕಟ್ೇಶ:- ಪರಶ್್ನೇತ್ುರದಲಿಿ ಪರಶ್ನಗ್್ ಸಮಪಾಕವನದ ಉತ್ುರ ಕೂ್ಡದ್ಧದಾರ್ ಹ್ೇಗ್್? 

200 ಕಿ.ಮಿೇ ದೂರದ್ಧೆಂದ ಗೆಂಡತ ಕರತಗಳನತನ ಸನಗಿಸತವುದತ ಹ್ೇಗ್್ ಎೆಂಬತದನತನ ತ್ತಳಿಸಲಿ. 
 
ಶ್ರೇ ಎಸ.ಎಲ. ಭ್ೂೇಜೇ್ಗ್ೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇ್, ಗ್್ೂೇಶನಲಯ್ತ ಸಕನಾರದ ಒೆಂದತ 

ದ್ೂಡಡ ಕನಯಾಕರಮವನಗಿದ್.  
(ಗ್್ೂೆಂದಲ) 

 
ಸಭನಪತ್ತಯವರತ:- ಪರಶ್್ ನೇತ್ುರ ವ್ೇಳ್ಯಲಿಿ ಎಷತಟ ಚಚಾ್ ಮನಡತತ್ತುೇರಿ? ಈಗ ಮನನಯ ಎನ. 

ರವಿಕತಮನರ ರವರತ ಪರಶ್ನ ಕ್ೇಳಲಿ. 
 
ಶ್ರೇ ಎಸ.ಎಲ. ಭ್ೂೇಜೇ್ಗ್ೌಡ:- ಸಕನಾರದ್ಧೆಂದ ಇನೂನ ಸಮೆಂಜ್ಸವನದ ಉತ್ುರ ಬೆಂದ್ಧಲಿ. 
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ಡನ: ತ್ೇಜ್ಸಿಾನಿಗ್ೌಡ:- ಸನಗ್ನಣಿಕ್ ಮನಡತತ್ುೇವ್ೆಂದತ ಮೆಂತ್ತರಗಳು ಸಪಷಟವನಗಿ ಉತ್ುರ ಕೂ್ಟಟದನಾರ್. 
 
ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ. ವ್ೆಂಕಟ್ೇಶ:- ಸನಗಿಸತವುದತ ಹ್ೇಗ್್ೆಂದತ ಹ್ೇಳಲಿ. ಎಮಮದೂ್ಡಿಡಯಿೆಂದ ಆಸಪತ್ರಗ್್ 200 

ಕಿ.ಮಿೇ ಆಗತತ್ುದ್.  
 
ಸಭನಪತ್ತಯವರತ:- ಮನನಯ ಭ್ೂೇಜ್ೇಗ್ೌಡರ್ೇ ನಿಮಗ್್ೇನತ ಸೆಂಬೆಂಧ? ದಯಮನಡಿ ಕತಳಿತ್ತಕೂ್ಳಿಳ. 

ಮನನಯ ರವಿಕತಮನರ ರವರ್ೇ ಪರಶ್ನ ಕ್ೇಳಿ.   
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ಚತಕ್ೆ ಪರಶ್ನ ಸೆಂಖ್ಯ: 230 
(ಉತ್ುರದ ಪರತ್ತ ಲಗತ್ತುಸಿದ್) 

 
ಶ್ರೇ ಎನ. ರವಿಕತಮನರ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇ್,  ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರವನತನ ಕ್ೂಟಟದನಾರ ್

ಆದರ್ ಅದರಿೆಂದ ರ್ನನತ ಅತ್ಯೆಂತ್ ಅಸಮನಧನನಿತ್ರ್ನಗಿದ್ಾೇರ್್.  ಏಕ್ೆಂದರ ್ ಶ್ರೇ ಧಮಾರನಯ ಸನಾಮಿ 
ದ್ೇವನಲಯಕ್ೆ ಸೇ್ರಿದೆಂತ್ಹ 15 ಎಕರ ್ 12 ಗತೆಂಟ್ ಜ್ಮಿೇನನತನ ಒತ್ತುವರಿ ಮನಡಿದನಾರ.್  ಹ್ೂೆಂಗಸೆಂದರ 
ಗ್ನರಮದ ಸವಾ್ ನೆಂ. 33ರಲಿಿ; ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ ಪಿ.ಆರ. ರಮೇಶ ರವರತ ಇಲಿಿಯ್ಕೇ ಇದನಾರ.್  ಈ 
ವಿಷಯಕ್ೆ ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಟೆಂತ್ ಈಗ್ನಗಲ್ೇ ಎರಡತ ಸಲ ಚಚ್ಾ ಮನಡಿದಾ್ೇವ್.  ಒತ್ತುವರಿ ಮನಡಿದನಾರನ ಎೆಂದತ 
ಕ್ೇಳಿದರ ್ ಹೌದತ ಒತ್ತುವರಿ ಮನಡಿದನಾರ ್ ಎೆಂದತ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರ ಕೂ್ಟಟದನಾರ್.  ಅದಕ್ೆ ರ್ನನತ 
ಅಭಿನೆಂದ್ಧಸತತ್ುೇರ್್.  ಎಷತಟ ಜ್ನರತ ಒತ್ತುವರಿ ಮನಡಿದನಾರ ್ಎೆಂದರ್ 229, ಆದರ್ ಕ್ೇಸ  ಹನಕಿರತವುದತ ಎಷತಟ 
ಜ್ನರ ಮೇಲ್ ಎೆಂದರ ್ 13 ಜ್ನ ಒತ್ತುವರಿದನರರ ಮೇಲ್ ಹನಗೂ 5 ಜ್ನ ಅನಧಿಕೃತ್ ಒತ್ತುವರಿದನರರರ 
ಮೇಲ್ ಕ್ೇಸ  ಹನಕಿದನಾರ.್  ಇನತನ ಉಳಿದವರ ಮೇಲ್ ಏತ್ಕ್ೆ ಕ್ೇಸ  ಹನಕಿಲಿ? ಇದತ ಮದಲರ್್ಯದತ.  
ಎರಡರ್್ಯ ಉಪ ಪರಶ್ನಯ್ಕೇರ್್ೆಂದರ್, ನಿೇವು 229 ಜ್ನರ ಮೇಲೂ ಕೇ್ಸ  ಹನಕಬ್ೇಕನಗಿತ್ತು.  ಏತ್ಕ್ೆ 15-
20 ಜ್ನರ ಮೇಲ ್ ಮನತ್ರ ಕೇ್ಸ  ಹನಕಿದನಾರ?್ ಎರಡರ್್ೇ ಉಪ ಪರಶ್ನ ಏರ್್ೆಂದರ್, ದ್ೇವಸನಾನಕ್ೆ 
ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಟೆಂತ್ಹ ಜನಗದ ಬಗ್್ೆ ಕ್ೂೇಟ ಾಗ್್ ಹ್ೂೇಗತವುದಕ್ೆ ಒತ್ತುವರಿದನರರಿಗ್ ್ ಕನಗದ ಪತ್ರಗಳು ಹೇ್ಗ್್ 
ಸಿಕಿೆತ್ತ? ಅದನತನ ಅಧಿಕನರಿಗಳು ಕ್ೂಟಟರಬ್ೇಕತ. ಒತ್ತುವರಿ ಮನಡಿಕ್ೂೆಂಡತ ಮರ್್ಗಳನತನ ಕಟಟದನಾರ್.  ಆ 
ಮರ್್ಗಳಿಗ್್ ಕರೆ್ಂಟ  ಸೌಲಭಯ, ಒಳಚರೆಂಡಿ ವಯವಸಾ್ಯ ಸೌಲಭಯ ಕೂ್ಟಟದನಾರ,್ ಎಲನಿ ಪಮಿಾಷನ ಗಳನತನ 
ಕ್ೂಟಟದನಾರ್ಯ್ಕೇ?  ಏತ್ಕ್ೆ ಪಮಿಾಷನ  ಕ್ೂಟಟರಿ? ಅವರತ ಅಧಿಕೃತ್ ಅಲಿ, ಅನಧಿಕೃತ್ ಎೆಂದತ ಆದ ಮೇಲ್ 
ಸಕನಾರ ಏತ್ಕ್ೆ ಅವರಿಗ್್ ಪಮಿಾಷನ  ಕೂ್ಟಟತ್ತ? ಪಮಿಾಷನ  ಅನತನ ತ್ರವು ಮನಡತವುದಕ್ೂೆೇಸೆರ ಏನತ 
ಕರಮವನತನ ತ್ಗ್್ದತಕೂ್ೆಂಡಿದನಾರ?್ ಈ ರಿೇತ್ತಯ ಪರಶ್ನಗಳನತನ ರ್ನನತ ಕ್ೇಳುತ್ತುದ್ಾೇರ್್.  ಇರ್ೂ್ನೆಂದತ ಬಹಳ 
ಅಭಿನೆಂದರ್್ಯ ವಿಷಯ ಏರ್್ೆಂದರ್, 9 ಎಕರ ್ ಜ್ಮಿೇನನತನ ಸಕನಾರ ವಶಪಡಿಸಿಕ್ೂೆಂಡತ ಕನೆಂಪೌೆಂಡ  
ಕಟತಟವುದಕ್ೂೆೇಸೆರವನಗಿ 80 ಲಕ್ಷ ರೂಪನಯಿಗಳನತನ ಬಿಡತಗಡ್ ಮನಡಿದನಾರ.್  ಆ ಕನೆಂಪೌೆಂಡ  ಎಲಿಿಗ್ ್
ಬೆಂತ್ತ? ಅದನತನ ಸೆಂಪೂಣಾ ಕಟನಟಗಿದ್ಯ್ಕೇ ಅಥವನ ಅಧಾೆಂಬಧಾ ಆಗಿದಯ್್ಕೇ? ಈ ಪರಶ್ನಗಳಿಗ್್ ಉತ್ುರ 
ಕ್ೂಟಟ ನೆಂತ್ರ ಇರ್ೂ್ನೆಂದ್ಧಷತಟ ಪರಶ್ನಗಳನತನ ಕ್ೇಳುತ್ುೇರ್್.   

 
ಶ್ರೇಮತ್ತ ಜ್ೂಲ್ಿ ಶಶ್ಕಲನ ಅಣನಾಸನಹೇ್ಬ :- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇ್, ದ್ೇವಸನಾನಗಳು ಎೆಂದನಗ 

ನಮಮ ಭನರತ್ತೇಯ ಸೆಂಸೃತ್ತಯಲಿಿ ದ್ೇವನಲಯಗಳಿಗ್ ್ಮತ್ತು ಭಕುರಿಗ್್ ಒೆಂದತ ಅವಿರ್ನಭನವ ಸೆಂಬೆಂಧ ಇದ್.  
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ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ ಎನ. ರವಿಕತಮನರ ರವರ ಕಳಕಳಿಗ್್ ಧನಯವನದಗಳನತನ ಅಪಿಾಸತತ್ುೇರ್್.  ಈ ಉತ್ುರದ 
ಬಗ್್ೆ ಅವರತ ಅಸಮನಧನನವನತನ ವಯಕುಪಡಿಸಿದರತ.  ತ್ತಗಳರಪ್ೇಟ್ಯಲಿಿರತವೆಂತ್ಹ ಶ್ರೇ ಧಮಾರನಯಸನಾಮಿ 
ದ್ೇವನಲಯದಲಿಿ ಸತಮನರತ 15 ಎಕರ ್ 12 ಗತೆಂಟ ್ ಮತ್ತು ಹೂ್ೆಂಗಸೆಂದರದಲಿಿರತವೆಂತ್ಹ 16 ಎಕರ ್ 25 
ಗತೆಂಟ್ ಜ್ಮಿೇನತ ನಮಮ ದ್ೇವನಲಯಕ್ೆ ಸೇ್ರಿರತವುದನಗಿದ್. ಈಗ ಅವರಿಗ್್ ಉತ್ುರ ಕೂ್ಟಟರತವ ರಿೇತ್ತಯಲಿಿ 
ಅದನತನ ಬಹಳಷತಟ ಜ್ನರತ ಒತ್ತುವರಿ ಮನಡಿದನಾರ ್ಎನತನವುದತ ನಮಮ ಗಮನಕ್ೆ ಬೆಂದ್ಧದ್.  ಅದತ ಇೆಂದ್ಧನದಲಿ, 
ಸತಮನರತ ವಷಾಗಳ ಹಿೆಂದ್ ಆಗಿರತವೆಂತ್ಹ ಒತ್ತುವರಿಯನಗಿದ್.  ಇದರಲಿಿ 229 ಜ್ನ ಎೆಂದತ ಮನನಯ 
ಸದಸಯರತ ಹ್ೇಳಿದನಾರ್.  ಆದರ್ 229 ಜ್ನರಲಿ 229 ಕಟಟಡಗಳು ಆಗಿವ.್  ರ್ನನತ ಅಧಿಕನರಿಗಳಿಗ್್ ಸೂಚರ್್ 
ಕ್ೂಟತಟ ಆ 229 ಕಟಟಡಗಳು ಯನವ ಸಿಾತ್ತಯಲಿಿವ್ ಎೆಂದತ ಫ್ೂೇಟ್ೂೇಗಳನತನ ತ್ಗ್್ದತಕ್ೂೆಂಡತ ರ್್ೂೇಡಿದ್.  
ಅಲಿಿರತವ 229 ಕಟಟಡಗಳು ಜಿ+1, ಜಿ+2, ಜಿ+3 ಎೆಂದತ ಈ ರಿೇತ್ತ ಕಟಟಡಗಳನತನ ಕಟಟಕ್ೂೆಂಡಿದನಾರ.್  
ಸತಮನರತ 500-600 ಜ್ನರತ ಅಲಿಿ ವನಸ ಮನಡತತ್ತುದನಾರ ್ಎೆಂಬತದತ ನಮಮ ಗಮನಕೂೆ ಕೂಡ ಬೆಂದ್ಧದ್.  
ಅದರ ನೆಂತ್ರ ಅರ್್ೇಕ ಜ್ನರತ ಕ್ೂೇಟ ಾಗ್್ ಹೂ್ೇದರತ, ಕ್ೂೇಟ ಾನಲಿಿ ಕೇ್ಸ  ವಜನ ಆಯಿತ್ತ.  ಈಗ ಅದತ 
ನಮಮ ಜ್ಮಿೇನತ ಎೆಂದತ ಆಗಿದ.್ 13 ಜ್ನರತ ಮತ್ತು 5 ಜ್ನರ ಮೇಲಷ್ಟೇ ಏತ್ಕ್ೆ ಕೇ್ಸ  ಹನಕಿ ಹನಕಿದ್ಧರಿ 
ಅಥವನ ಪ್ೂಲಿೇಸ ಗ್್ ಮನಹಿತ್ತ ಕ್ೂಟಟದ್ಧಾೇರಿ ಎೆಂದತ ಬಹಳ ಒಳ್ಳಯ ರಿೇತ್ತಯ ಪರಶ್ನ ಕ್ೇಳಿದನಾರ.್  ಇತ್ತುೇಚಿನ 
ದ್ಧನಗಳಲಿಿ 13+5 ಜ್ನರತ ಒತ್ತುವರಿ ಮನಡಿದನಗ ತ್ಕ್ಷಣವ್ೇ ರ್ನವು ನಮಮ ಇಲನಖಯ್ಿೆಂದ ಅದರ 
ಕನಯನಾಚರಣ್ ಮನಡಿದ್ಾೇವ್.  ಇನತನಳಿದ ಜ್ನರೇ್ನಿದನಾರ ್ಅವರನತನ ನಿದನಾಕ್ಷಿಣಯವನಗಿ; ರ್ನನತ ಈಗ್ನಗಲ್ೇ 
ಮನನಯ ಕೆಂದನಯ ಸಚಿವರಲಿಿ ವಿನೆಂತ್ತ ಮನಡಿಕೂ್ೆಂಡ ಮೇಲ್ ನಮಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜ್ಯದಲಿಿರತವ 
ದ್ೇವನಲಯಗಳ ಆಸಿು ಸವ್ಾಯನತನ ಈಗ್ನಗಲ್ೇ ಮನಡತತ್ತುದನಾರ್.  ಕೆಂದನಯ ಇಲನಖ ್ ಸಚಿವರತ ಕೂಡ 
ನಮಗ್್ ಸಹಕನರ ಕ್ೂಟಟರತವುದರಿೆಂದ ಸನವಿರನರತ ಎಕರ ್ಜ್ಮಿೇನತಗಳ ಸವ್ಾ ಈಗ ನಡಯ್ತತ್ತುದ್.  ಇದತ 
ಕೂಡ ನಮಮ ಗಮನಕ್ೆ ಬೆಂದ್ಧದ.್  ಯನವುದ್ೇ ದನಕ್ಷಿಣಯವಿಲಿದ್ೇ; ರ್ನನತ ಕಳದ್ ಬನರಿಯ ಅಧಿವ್ೇಶನದಲಿಿ 
ಇರಲಿಲಿ.  ಮನನಯ ಸಚಿವರನದ ಶ್ರೇ ವಿ. ಸೂ್ೇಮಣಾನವರತ ಇದಕ್ೆ ಉತ್ುರ ಕ್ೂಟಟದಾರತ.  ಇದಕ್ೆ 
ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಟೆಂತ್ ಐದತ ಜ್ನರ ಒೆಂದತ ಸಮಿತ್ತಯನತನ ಮನಡತತ್ುೇವ್, ನೆಂತ್ರ ಇಡಿೇ 
ಕರ್ನಾಟಕದಲಿಿರತವೆಂತ್ಹ ದ್ೇವನಲಯಗಳ ಮನಹಿತ್ತಯನತನ ತ್ಗ್್ದತಕ್ೂೆಂಡತ, 3-4 ತ್ತೆಂಗಳುಗಳಲಿಿಯ್ಕೇ ಆ 
ಮನಹಿತ್ತಗಳನತನ ಒದಗಿಸತವ ರಿೇತ್ತಯಲಿಿ ಈಗ್ನಗಲ್ೇ ಸಭ್ಗಳನತನ ಮನಡಿದ್ಾೇವ್.  ಆ ಕನಯಾವನತನ ಕೂಡ 
ಈ ಅಧಿವ್ೇಶನ ಆದ ತ್ಕ್ಷಣವ್ೇ ರ್ನವು ಪನರರೆಂಭ ಮನಡತತ್ುೇವ್.  ಇದನೂನ ಕೂಡ ನಿದನಾಕ್ಷಿಣಯವನಗಿ ಕರಮ 
ತ್ಗ್್ದತಕೂ್ಳುಳವೆಂತ್ಹ ಕನಯಾವನತನ ರ್ನವು ಮನಡತತ್ುೇವ್ ಎೆಂಬ ಮನತ್ನತನ ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ ಎನ. 
ರವಿಕತಮನರ ರವರಿಗ್್ ಹ್ೇಳಬಯಸತತ್ುೇರ್್.  ಅದ್ೇ ರಿೇತ್ತ ಅಧಿಕನರಿಗಳ ಮೇಲ್ ಯನವ ಕರಮಗಳನತನ 
ತ್ಗ್್ದತಕೂ್ೆಂಡಿದನಾರ್ ಎೆಂಬ ಪರಶ್ನಗ್್ ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಟೆಂತ ್ಆಯನ ಸೆಂದಭಾದಲಿಿ ಯನಯನಾರತ ಅಧಿಕನರಿಗಳು 
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ಇದಾರತ ಅವರ್ಲಿರಿಗೂ ಈಗ ರ್್ೂೇಟಸನತನ ಕಳುಹಿಸಿದ್ಾೇವ.್  ಅವರತ ಈಗ ನಮಗ್್ ಉತ್ುರವನತನ 
ಕಳುಹಿಸತತ್ತುದನಾರ್.  ಆ ಉತ್ುರಗಳನತನ ರ್್ೂೇಡಿಕೂ್ೆಂಡತ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಯನರತ ತ್ಪತಪ ಮನಡಿದನಾರ್, ಆ 
ಸಮಯದಲಿಿ ಯನವ ಅಧಿಕನರಿಗಳಿದಾರತ ಅವರ ಮೇಲ್ಯೂ ಕೂಡ ಅಗತ್ಯವನದೆಂತ್ಹ ಕಠಿಣ ಕರಮಗಳನತನ 
ತ್ಗ್್ದತಕೂ್ಳುಳವ ಕ್ಲಸ ಮನಡತತ್ುೇವ್. 

 
ಶ್ರೇ ಎನ. ರವಿಕತಮನರ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇ್, ಪರಶ್ನಗಳನತನ ತ್ತೆಂಬನ ಕ್ೇಳಬಹತದತ.  ಇದಕ್ೆ 

ಸಮಯದ ಮಿತ್ತ ಇರತವುದರಿೆಂದ ರ್ನನತ ಇದನತನ ನಿಯಮ 72ರಡಿಯಲಿಿ ಚಚಾ್ಗ್್ ಅವಕನಶ 
ಕ್ೂಡಬೇ್ಕ್ೆಂದತ ಪತ್ರವನತನ ಕ್ೂಡತತ್ುೇರ್್.  ಇದರಲಿಿ ಉತ್ುರವನತನ ಕೂ್ಟಟರತವುದರಲಿಿ ಇನತನ ಮತೆಂದ್ 
ಯನವುದ್ೇ ಖನತ್ ಮನಡತವುದ್ಧಲಿವ್ೆಂದತ ಸಹನಯಕ ಕೆಂದನಯ ಅಧಿಕನರಿಯವರತ ತ್ತಳಿಸಿರತತನುರ್ ಎೆಂದತ 
ಇದ್.  ಅೆಂದರ್ ಈ ಹಿೆಂದ ್ನಿೇವು ಮನಡಿದ್ಧಾೇರಲಿವ್ೇ? ಅದಕ್ೆ ಏನತ ಕರಮವನಗಿದ್? ಇದತ ಮದಲರ್್ಯದತ. 
ಎರಡರ್್ಯದನಗಿ ಇಲನಖನ ಅನತಮತ್ತ ಪಡಯ್ದ್ೇ ಯನವುದ್ೇ ಮರ್್ ಮತ್ತು ಮಳಿಗ್್ಗಳಿಗ್್ ನಿೇರತ 
ಸರಬರನಜ್ತ ಮತ್ತು ಒಳಚರೆಂಡಿ ವಯವಸ್ಾಯ ಸೆಂಪಕಾ ನಿೇಡದೆಂತ್ ತ್ತಳಿಸಲನಗಿರತತ್ುದ ್ಎೆಂದತ ಉತ್ುರದಲಿಿದ್. 
ಅೆಂದರ್ ಈ ಹಿೆಂದ ್ಕೂ್ಟಟದ್ಧಾೇರಿ.  ಅವರ ಮೇಲ್ ಏನತ ಕರಮ ತಗ್್್ದತಕೂ್ಳುಳತ್ತುೇರಿ? ಅನಧಿಕೃತ್ದನರರ ಹ್ಸರಿಗ್್ 
ಖನತನಗಳನತನ ಮನಡದೆಂತ ್ಬಿ.ಬಿ.ಎೆಂ.ಪಿ, ಆಯತಕುರಿಗ್್ ಹನಗೂ ವಿದತಯತ್  ಸರಬರನಜ್ತ ಮತ್ತು ಕತಡಿಯತವ 
ನಿೇರತ ಮತ್ತು ಒಳಚರೆಂಡಿ ಸೌಲಭಯ ಕಲಿಪಸದೆಂತ್ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದ ಅಧಿಕನರಿಗಳಿಗ್್ ತ್ತಳಿಸಲನಗಿರತತ್ುದ್.  ಇಲಿಿ 
ಎಷತಟ ಜ್ನ ಅಧಿಕನರಿಗಳನಗತತನುರ್? 229 ಮರ್್ಗಳ್ೆಂದರ ್ಸತಮನರತ ಒೆಂದತ ಸಣಾ ಊರಿನಷನಟಗತತ್ುದ್.  ಇದತ 
ದ್ೇವಸನಾನದ ಜನಗ. ದ್ೇವರ ಜ್ಮಿೇನತ ದ್ೇವರ ಹ್ಸರಿನಲಿಿರಲಿ ಎೆಂದತ ಸತಪಿರೇೆಂ ಕ್ೂೇಟ ಾ ತ್ತೇಪತಾ ಇದ್.  
ಶ್ರೇ ಧಮಾರನಯಸನಾಮಿ ದ್ೇವಸನಾನದಲಿಿ ಏನಿದ್ ಅದತ ಪೂತ್ತಾಯನಗಿ ಆ ದ್ೇವರ ಹ್ಸರಿಗ್ ್ಖನತ್ ಆಗಬೇ್ಕತ.  
ಇದತ ಮದಲರ್್ಯದತ.  ಎರಡರ್್ಯದನಗಿ ನನಗ್್ ಮೆಂತ್ತರಗಳು ಬರಬ್ೇಕತ, ಅದಕ್ೆ ಒೆಂದತ ದ್ಧರ್ನೆಂಕವನತನ 
ನಿಶುಯ ಮನಡಿ.  ಆ ದ್ೇವಸನಾನಕ್ೆ ರ್ನವು ಭ್ೇಟ ಕೂ್ಡಬೇ್ಕತ.  ಈ ಅಧಿವ್ೇಶನ ಮತಗಿಯತವುದರೂ್ಳಗ್್ 
ದ್ಧರ್ನೆಂಕವೊೆಂದನತನ ನಿಶುಯ ಮನಡಿ, ರ್ನವು ಆ ಸಾಳವನತನ ರ್್ೂೇಡಬ್ೇಕತ.  ಕನೆಂಪೌೆಂಡನತನ ಎಷತಟ ಕಟಟದನಾರ,್ 
ಎಷತಟ ಜ್ಮಿೇನನತನ ಒತ್ತುವರಿ ಮನಡಿದನಾರ,್ ಅಲಿಿ ಎಷತಟ ಮರ್್ಗಳಿವ?್ ಅದಕ್ೆ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದ ಅಧಿಕನರಿಗಳನತನ 
ಕರಯ್ಿರಿ.  ಆ ದ್ಧರ್ನೆಂಕವನತನ ದಯವಿಟತಟ ನನಗ್್ ಕೂ್ಡಿ.  ಮನನಯ ಸಚಿವರನದ ವಿ. ಸೂ್ೇಮಣಾನವರತ ಇದರ 
ಬಗ್್ೆ ಎಸ.ಐ.ಟ., ತ್ನಿಖ ್ ಮನಡಬೇ್ಕ್ೆಂದತ ಹೇ್ಳಿದರತ.  ಸಕನಾರ S.I.T (Special Investigation 
Team) ತ್ನಿಖ್ ಮನಡಿಸಿದಯ್್ಕೇ? ಮನಡಿಸಲಿಲಿ.  ಅದಕ್ೆ ರ್ನನತ ಹ್ೇಳುವುದೇ್ರ್್ೆಂದರ ್ಈ ರಿೇತ್ತ ದ್ೇವಸನಾನದ 
ಜನಗವನತನ ಹ್ೂಡ್ದ್ಧರತವೆಂತ್ಹ ಭೂಗಳಳರತ ಬ್ೆಂಗಳೂರಿನಲಿಿ ಬಹಳ ಜ್ನರಿದನಾರ್. 
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ಶ್ರೇ ವಿ. ಸ್ೂೇಮಣಾ(ವಸತ್ತ ಹನಗೂ ಮೂಲ ಸೌಕಯಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತ್ತಯವರೇ್, ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ ಎನ. ರವಿಕತಮನರ ರವರತ ಏನತ ಹ್ೇಳಿದನಾರ್ ಅದಕ್ೆ 
ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದೆಂತ ್ಅವತ್ತು ಸಹ್ೂೇದರಿಯನದ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಸದನದಲಿಿ ಇರಲಿಲಿ.  ಅದಕ್ೆ ರ್ನರ್್ೇ ಉತ್ುರ 
ಕ್ೂಟಟದಾ್.  ಸಮಪಾಕವನಗಿ ವಿವರಣ್ ಕ್ೂಟಟದ್ಾೇರ್್.  

(ಮತೆಂದತ)  
 
(816) 14-09-2022 KH-AK 12-50    (ಸಭನಪತ್ತಯವರ ಉಪಸಿಾತ್ತ) 
ಶ್ರೇ ವಿ. ಸೂ್ೇಮಣಾ (ಮತೆಂದತ):-  
ಇದರಲಿಿ ಎಲಿರೂ ಭನಗಿಯನಗಿರತವುದರಿೆಂದ, ಇದರ ಬಗ್್ೆ ಸಮಗರವನಗಿ ತ್ನಿಖ್ಯನಗಬ್ೇಕ್ೆಂದತ ಇದನತನ 
S.I.T (Special Investigation Team) ತ್ನಿಖ್ಗ್ ್ ಕ್ೂಡತತ್ುೇವ ್ಎೆಂದತ ಈಗ್ನಗಲ್ೇ ರ್ನನತ ಮನನಯ 
ಕೆಂದನಯ ಸಚಿವರಿಗ್್ ತ್ತಳಿಸಿದಾ್ೇರ್್. ಈಗ ಕೆಂದನಯ ಸಚಿವರ ಹತ್ತುರ ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ುೇರ್್. ಇದನತನ ತ್ಕ್ಷಣವೇ್ 
ಎಸ.ಐ.ಟ., ತ್ನಿಖ್ಗ್್ ಕೂ್ಡತವುದಕ್ೆ ಯನವನಯವ ರಿೇತ್ತಯಲಿಿ ಕನನೂನತ ಕರಮ ತ್ಗ್್ದತಕೂ್ಳಳಬ್ೇಕೂ್ೇ, ಆ 
ರಿೇತ್ತ ಕರಮ ತ್ಗ್ದ್ತಕ್ೂಳುಳತ್ುೇರ್್. 
 
 ಶ್ರೇಮತ್ತ ಜ್ೂಲ್ಿ ಶಶ್ಕಲನ ಅಣನಾಸನಹೇ್ಬ :- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇ್, ಈಗ್ನಗಲ್ೇ 
ಸಹ್ೂೇದರರನದೆಂತ್ಹ ಮನನಯ ವಿ.ಸೂ್ೇಮಣಾನವರತ ಏನತ ಹ್ೇಳಿದನಾರ್. ಅದಕ್ೆ ರ್ನವಿಬಬರತ ಸೇ್ರಿ ಇವತ್ತು 
ಮನನಯ ಕೆಂದನಯ ಸಚಿವರ ಹತ್ತುರ ಮನತ್ರ್ನಡಿ ಮನಡತತ್ುೇವ್. 9 ಎಕರ ್ ಜ್ಮಿೇನಿಗ್್ ಕನೆಂಪೌೆಂಡ  
ಹನಕತವುದಕ್ೆ 80 ಲಕ್ಷ ರೂಪನಯಿಗಳನತನ ಬಿಡತಗಡ್ ಮನಡಿ ಡಿ.ಸಿ. ಅಕೌೆಂಟ ಗ್್ ಹನಕಿದ್ಾೇವ್. ಆ ಕ್ಲಸ 
ನಡಯ್ತವುದಕ್ೆ ಕ್ಲವೊೆಂದತ ತ್ೂೆಂದರಗ್ಳು ಇವ್. ಇದರ ಬಗ್್ೆ ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ 
ಎನ .ರವಿಕತಮನರ ರವರ ಹತ್ತುರ ವ್ೈಯಕಿುಕವನಗಿ ಮನತ್ರ್ನಡಿ, ಮತೆಂದ್ ಏನತ ಮನಡಬೇ್ಕ್ೆಂಬ ಬಗ್್ೆ 
ಕಠಿಣವನದ ಕರಮವನತನ ತ್ಗ್್ದತಕೂ್ಳುಳತ್ುೇವ್. ಇದರ ಜ್ೂತ್ಗ್್ ಮರ್್ಗಳಿಗ್್ ಲ್ೈಟ  ವಯವಸ್ಾ, ಚರೆಂಡಿ ವಯವಸಾ್ 
ಇದ್ಲಿವನೂನ ಮನಡಿರತವೆಂತ್ಹದತಾ ಇದ್. ಎಲಿರಿಗೂ ಪತ್ರವನತನ ಬರ್ದ್ಧದ್ಾೇವ್. ಇನತನ ಮತೆಂದ್ 
ಮನಡಬೇ್ಕನಗಿರತವೆಂತ್ಹದತಾ ಈ ಉತ್ುರದಲಿಿ ಬೆಂದ್ಧದಯ್ೇ, ಹನಗ್್ಯ್ಕೇ ಈ ಹಿೆಂದ್ಯೂ ಆಗಿರತವೆಂತ್ಹದತಾ 
ತ್ಪನಪಗಿದ್. ಇದಕ್ೆ ಬಹಳ ಗೆಂಭಿೇರವನಗಿ ಏನತ ಕರಮ ತ್ಗ್್ದತಕ್ೂಳಳಬೇ್ಕ್ೂೇ ಅದನತನ ತ್ಗ್್ದತಕ್ೂಳುಳತ್ುೇವ್. 
ಇವತ್ತು ಅವರನತನ ಕರಸ್ಿ ಅವರ ಜ್ೂತ್ ಮನತ್ರ್ನಡಿ ನಿಣಾಯವನತನ ತ್ಗ್್ದತಕ್ೂಳುಳತ್ುೇರ್್. ಯನವುದೇ್ 
ಕನರಣಕೂೆ ನಮಮ ದೇ್ವನಲಯಗಳ ಜ್ಮಿೇನತಗಳು ಒತ್ತುವರಿಯನಗಿದಾರ್, ನಿದನಾಕ್ಷಿಣಯವನದೆಂತ್ಹ ಕಠಿಣ 
ಕರಮದ್ೂೆಂದ್ಧಗ್್ ತ್ರವು ಮನಡತವೆಂತ್ಹ ಕನಯಾವನತನ ರ್ನವು ಪನರಮನಣಿಕವನಗಿ ಮನಡತತ್ುೇವ್. 
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ಶ್ರೇ ಎನ . ರವಿಕತಮನರ :- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇ್, ಮದಲರ್್ಯದತ ಸಾಳ ಪರಿವಿೇಕ್ಷಣ ್
ಮನಡಬೇ್ಕತ. ಎರಡರ್್ಯದತ, 2017 ರಲಿಿ 80 ಲಕ್ಷ ರೂಪನಯಿಗಳನತನ ಬಿಡತಗಡ್ ಮನಡಲನಗಿದ್. ಈ  
ಕನೆಂಪೌೆಂಡ  ನಿಮನಾಣ ಕನಮಗ್ನರಿ ಎಲಿಿಗ್್ ಬೆಂದ್ಧದ?್  

 
ಸಭನಪತ್ತಯವರತ:- ಮನನಯ ಸಚಿವರ್ೇ, ಕನೆಂಪೌೆಂಡ  ಬಗ್್ೆ ಹೇ್ಳಿ. 
 
ಶ್ರೇಮತ್ತ ಜ್ೂಲ್ಿ ಶಶ್ಕಲನ ಅಣನಾಸನಹೇ್ಬ :- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇ್, ರ್ನವು 80 ಲಕ್ಷ 

ರೂಪನಯಿಗಳನತನ ಡಿ.ಸಿ. ಅಕೌೆಂಟ ಗ್್ ಹನಕಿದ್ಾೇವ್. ಕನೆಂಪೌೆಂಡ ಗ್್ ದತಡತಡ ಬಿಡತಗಡ್ ಮನಡಿದ್ಾೇವ್. ಇವತ್ತು 
ಯನವ ಪರಿಸಿಾತ್ತಯಲಿಿದ್ ಎೆಂದತ ತ್ತಳಿದತಕ್ೂೆಂಡತ ಅವರ ಹತ್ತುರ ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ುೇರ್.್ 

 
ಶ್ರೇ ಪಿ.ಆರ . ರಮೇಶ  (ರ್ನಮನಿದ್ೇಾಶನ ಹ್ೂೆಂದ್ಧದವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇ್, ರ್್ರ್್ನಯ 

ದ್ಧವಸ ಶ್ನಯವ್ೇಳ್ಯಲಿಿ ಒೆಂದತ ಪರಶ್ನಯನತನ ಕ್ೇಳಿದ್ಾ. ಸದನದಲಿಿ ರ್ನನತ 4 ವಷಾಗಳಿೆಂದ ಈ 
ವಿಚನರವನತನ ಪರಸನುಪ ಮನಡತತ್ತುದ್ಾೇರ್್. ಇದರ ಬಗ್್ೆ ತ್ಮಗೂ ಚ್ರ್ನನಗಿ ಗ್್ೂತ್ತುದ್. ಈ ವಿಚನರದಲಿಿ ಮನನಯ 
ಸಚಿವರನದ ವಿ.ಸೂ್ೇಮಣಾನವರತ ಉತ್ುರ ಕ್ೂಟಟದನಾರ್. 2015 ರಲಿಿ 80 ಲಕ್ಷ ರೂಪನಯಿಗಳು 
ಮೆಂಜ್ೂರನತ್ತಯನಗಿದ್. 2017 ರಲಿಿ ಬಿಡತಗಡ್ಯನಗಿದ್. ಆವತ್ತು ಯನವ ಸಿಾತ್ತಯಲಿಿತ್ತು ಎನತನವುದತ ಬಹಳ 
ಮತಖ್ಯ. ಇವತ್ತು 221 ಮರ್್ಗಳನತನ ಕಟಟದನಾರ್ಯಲಿವೇ್, ಒೆಂದತ ಮರ್್ ತ್ಗ್್ದತಕೂ್ಳುಳವುದಕ್ೆ ನನನೆಂತ್ಹವನಿಗ್್ 
ಅಲಿಿ ಸತಮನರತ 40 ರಿೆಂದ 50 ಲಕ್ಷ ರೂಪನಯಿಗಳಷತಟ ಹಣ ಬ್ೇಕನಗತತ್ುದ್. ತನವು Watch and Ward 
ಅನತನ ಹನಕಿದ್ಧಾೇರ. Watch and Ward ಗ್್ ದೇ್ವಸನಾನದ ಹಣವನತನ ಕೂ್ಟಟದ್ಧಾೇರಿ. ಅಷತಟ ಹಣವನತನ 
ಕ್ೂಟಟರೂ ಸಹ ಆ ಜನಗವನತನ ಸೆಂರಕ್ಷಣ್ ಮನಡಿಲಿ. ತನವು ಅಷ್ಟಲನಿ ಹಣವನತನ ಖ್ಚತಾ ಮನಡಿ ಸೆಂರಕ್ಷಣ ್
ಮನಡದೇ್ ಇದಾ ಮೇಲ ್ ಇದಕ್ೆ ಏನತ ಅಥಾ? ಆ ಹಣವೂ ಉಳಿತನಯವನಗಲಿಲಿ, ಜನಗವೂ 
ಸೆಂರಕ್ಷಣ್ಯನಗಲಿಲಿ. ಸಕನಾರ ಏನತ ಬ್ೇಕನದರೂ ಮನಡತತ್ತುರತತ್ುದ್ಯ್ಕೇ? ಸಕನಾರ ಮನಫಿಯನ ಕಲ್ಸ 
ಮನಡತತ್ತುದ್ಯ್ಕೇ?  

 
ಸಭನಪತ್ತಯವರತ:- ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ ಪಿ.ಆರ.ರಮೇಶ ರವರ್ೇ, ಇದತ ಒೆಂದತ ದ್ಧವಸದಲಿಿ 

ಆಗತವೆಂತ್ಹ ಕಲ್ಸ ಅಲಿ.  
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ಶ್ರೇ ಪಿ.ಆರ.ರಮೇಶ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇ್, ಬ್ೆಂಗಳೂರಿನಲಿಿ ದ್ೇವಸನಾನದ ಸಾತ್ತು ಸನಕಷತಟ 
ಎಕರಗ್ಳಷತಟ ಹೂ್ೇಗಿಬಿಟಟದ.್ ಇನತನಳಿದ್ಧರತವೆಂತ್ಹದತಾ ಈ ಎರಡೇ್.  

 
ಸಭನಪತ್ತಯವರತ:- ಮನನಯ ಪಿ.ಆರ.ರಮೇಶ ರವರ್ೇ, ಮನನಯ ಮೆಂತ್ತರಗಳು ವಿಷಯವನತನ 

ತ್ತಳಿದತಕೂ್ೆಂಡತ ಹ್ೇಳುತ್ುೇರ್್ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳಿದನಾರ್. ಹನಗ್್ಯ್ಕೇ ಇರ್ೂ್ನೆಂದತ ಬನರಿ ಅಪ ಡೇ್ಟ  ಮನಡಿಕ್ೂೆಂಡತ 
ಹ್ೇಳುತು್ೇರ್್ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳಿದನಾರ.್  

 
ಶ್ರೇ ಎನ . ರವಿಕತಮನರ :- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇ್, ರ್ನನತ ಈ ಸಕನಾರ, ಆ ಸಕನಾರ ಎೆಂದತ 

ಹ್ೇಳುತ್ತುಲಿ. ಒಟಟನಲಿಿ ಆ ಜನಗದ ವಯವಸಾ್ಯನಗಬ್ೇಕತ.  
 
ಸಭನಪತ್ತಯವರತ:- ಮನನಯ ಸಚಿವರ್ೇ, conclude ಮನಡಿ.  Please conclude. 
 
ಶ್ರೇಮತ್ತ ಜ್ೂಲ್ಿ ಶಶ್ಕಲನ ಅಣನಾಸನಹೇ್ಬ :- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇ್, ಇಬಬರತ ಸಹೂ್ೇದರರತ 

ತ್ಮಮ ಕಳಕಳಿಯನತನ ವಯಕುಪಡಿಸಿದನಾರ.್ ಸತಮನರತ ವಷಾಗಳಿೆಂದ ಆಗತತ್ತುರತವೆಂತ್ಹ ಇೆಂತ್ಹ ಕನಯಾವನತನ 
ತ್ಡಗ್ಟತಟವೆಂತ್ಹ ಪನರಮನಣಿಕ ಪರಯತ್ನವನತನ ರ್ನವು ಮನಡತತ್ತುದ್ಾೇವ್. ರ್ನನತ ಈಗ್ನಗಲ್ೇ ಉತ್ುರ 
ಕ್ೂಟಟದಾ್ೇರ್್. ಇದಕ್ೆ ಯನವುದ್ೇ ದನಕ್ಷಿಣಯ ಇಲಿದ್ೇ ಅಲಿಿಗ್್ ಹ್ೂೇಗಿ ಏನತ ಆಗಿದ್ ಎೆಂದತ ತ್ತಳಿದತಕೂ್ೆಂಡತ 
ಮತೆಂದ್ಧನ ಕರಮದ ಬಗ್್ೆ ತ್ತೇಮನಾನ ಮನಡತತ್ುೇರ್್. ತ್ಮಿಮಬಬರ ಹತ್ತುರ ಕೂಡ ಇದರ ಬಗ್್ೆ ಮನತ್ರ್ನಡತತು್ೇರ್್.  

 
ಶ್ರೇ ಎನ.ರವಿಕತಮನರ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇ್, ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಯನವ ದ್ಧರ್ನೆಂಕ ಎೆಂದತ 

ಹ್ೇಳಬ್ೇಕತ. 
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ಪರಶ್ನ ಸೆಂಖ್ಯ: 221 
 

ಶ್ರೇ ಸಿ.ಸಿ.ಪನಟೇಲ (ಲ್ೂೇಕ್ೂೇಪಯೇಗಿ ಸಚಿವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇ್, ಈ ಪರಶ್ನಗ್ ್
ಉತ್ುರಿಸಲತ ರ್ನನತ ಸಮಯ ಕ್ೇಳಿದ್ಾೇರ್್. 

ಸಭನಪತ್ತಯವರತ:- ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ ಗ್್ೂೇವಿೆಂದರನಜ್ತರವರೇ್, ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಒೆಂದತ 
ವನರದ ಸಮಯನವಕನಶ ಕ್ೇಳಿದನಾರ್.   

ಶ್ರೇ ಸಿ.ಸಿ.ಪನಟೇಲ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇ್, ಮನನಯ ಸದಸಯರಿಗ್್ ಇದ್ೇ ಅಧಿವ್ೇಶನದಲಿಿ 
ಉತ್ುರವನತನ ಒದಗಿಸತತ್ುೇರ್್.    

ಸಭನಪತ್ತಯವರತ:- ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಇದ್ೇ ಅಧಿವೇ್ಶನದಲಿಿ ತ್ಮಗ್್ ಉತ್ುರವನತನ ಒದಗಿಸತತನುರ್.  
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ಪರಶ್ನ ಸೆಂಖ್ಯ: 319 
(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತ್ತುಸಲನಗಿದ್) 

 
ಶ್ರೇ ಕ್.ಎ.ತ್ತಪ್ಪೇಸನಾಮಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇ್, ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರವನತನ ಕ್ೂಟಟದನಾರ್. 

ಒೆಂದತ ಕನಲದಲಿಿ ಹಸತ ಸನಕನಣಿಗ್್, ಕತರಿ ಸನಕನಣಿಕ್, ಕ್ೂೇಳಿ ಸನಕನಣಿಕ ್ ಮತ್ತು ಹೆಂದ್ಧ ಸನಕನಣಿಕ್ 
ಎನತನವುದತ ನಮಮ ಗ್ನರಮನೆಂತ್ರ ಪರದ್ೇಶಗಳ ಉಪ ಕಸತಬತ ಆಗಿತ್ತು. ಪರಸತುತ್ದಲಿಿ ಈ ಸನಕನಣಿಕ್ಗಳು ರೈ್ತ್ರ 
ಜಿೇವರ್ನವಲೆಂಬರ್್ಗ್ ್ಆಧನರವನಗಿತ್ತು. ಮತೆಂದತವರ್ದತ, ಈ ಸನಕನಣಿಕ್ಗಳು ಇತ್ತುೇಚಿನ ದ್ಧನಗಳಲಿಿ ವನಣಿಜ್ಯ 
ಉದ್ಧಾಮಗಳನಗಿ ಪರಿವತ್ಾರ್ಯ್ನಗಿದ್. ಹ್ೈನತಗ್ನರಿಕ್ ಇರಬಹತದತ, ಕತಕತೆಟ್ೂೇದಯಮ ಇರಬಹತದತ ಮತ್ತು ಕತರಿ 
ಸನಕನಣಿಕ್ ಉದಯಮ ಇರಬಹತದತ. ಕಳ್ದ ಕ್ೂೇವಿಡ-19ರ ಒೆಂದರ್್ೇ ಮತ್ತು ಎರಡರ್್ೇ ಅಲ್ಯಲಿಿ ಸನಕಷತಟ 
ರಿೇತ್ತಯಲಿಿ ಹ್ೈನತಗ್ನರಿಕ್ ಉದಯಮ ಮತ್ತು ಕತಕತೆಟೂ್ೇದಯಮ ಸೂ್ರಗಿ ಹೂ್ೇಗಿದ್. ಅದರಲಿಿಯೂ ಕಳ್ದ 5 
ವಷಾಗಳ ಮಳಯ್ಲಿಿಯೂ ಕೂಡ ಗ್ನರಮನೆಂತ್ರ ಪರದೇ್ಶದ ರೈ್ತ್ರತ ಕೆಂಗ್ನಲನಗಿದನಾರ.್ ಯನವುದನತನ ಉಪ 
ಕಸತಬತ ಎೆಂದತ ಮನಡಿದಾರೂ್ೇ, ಅದತ ಜಿೇವರ್ನಧನರಿತ್ ಕಸತಬತ ಆಗಿದ.್ ಅದರಲಿಿಯೂ ಕೂಡ ಯನವುದ್ೇ 
ರಿೇತ್ತಯಲಿಿ ರೈ್ತ್ನಿಗ್್ ಲನಭ ಇಲಿ. ರನಜ್ಯದಲಿಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಹನಲತ ಮಹನಮೆಂಡಳ ಇದ್. ಅದ್ೇ ರಿೇತ್ತ 15 ಜಿಲನಿ 
ಹನಲತ ಒಕೂೆಟಗಳು ಇವ್.  

 
ಸಭನಪತ್ತಯವರತ:- ಮನನಯ ಸದಸಯರ್ೇ, ಮನನಯ ಸಚಿವರಲಿಿ ಪರಶ್ನ ಏರ್್ೆಂಬತದನತನ ಕ್ೇಳಿ.  
 
ಶ್ರೇ ಕ್.ಎ. ತ್ತಪಪ್ೇಸನಾಮಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇ್, ರ್ನನತ ಭನಷಣ ಮನಡತತ್ತುಲಿ. ರ್ನನತ data 

ಕ್ೂಟತಟ ಪರಶ್ನಯನತನ ಕ್ೇಳುತ್ತುದ್ಾೇರ್್. ಇದಕ್ೆ ಆಧನರ ಇದ್ ಅದಕೂ್ೆೇಸೆರವನಗಿ ಕೇ್ಳುತ್ತುದ್ಾೇರ್್. ಈ 15 ಜಿಲನಿ 
ಹನಲತ ಒಕೂೆಟದಲಿಿ ಸತಮನರತ 16,000 ಪನರಥಮಿಕ ಸಹಕನರ ಘಟಕಗಳು ಇವ್. ಸತಮನರತ 20 ಲಕ್ಷ 
ಹನಲತ ಉತನಪದಕರತ ಇದನಾರ.್ ಪರತ್ತ ದ್ಧವಸ ಸತಮನರತ 83.91 ಲಕ್ಷ ಕ್ಜಿ ಲ್ಕೆದಲಿಿ ಹನಲತ 
ಉತನಪದರ್್ಯನಗತತ್ತುದ್. ಜ್ೂನ  ತ್ತೆಂಗಳಿನಲಿಿ ಬಿದಾೆಂತ್ಹ ಮಳ್ಯಿೆಂದ ಸತಮನರತ ಶ್ೇಕಡನ 15 ರಷತಟ ಹನಲತ 
ಉತನಪದರ್್ಯಲಿಿ ಕಡಿಮಯನಗಿದ್. ಸತಮನರತ 12 ಲಕ್ಷ ಲಿೇಟರ  ಹನಲತ ಉತನಪದರ್್ ಕಡಿಮಯನಗಿದ್. ಇದನತನ 
ಹ್ಚುಳ ಮನಡಬೇ್ಕನಗತತ್ುದ.್ ಇಲಿಿ ಏರ್ನಗಿದ್ಯ್ಕೆಂದರ್, ರೈ್ತ್ರತ ಹನಲತ ಉತನಪದರ್್ ಮನಡಿ ತ್ಗ್್ದತಕೂ್ೆಂಡತ 
ಬರತತನುರ.್ ಜಿಲನಿ ಹನಲತ ಘಟಕಗಳ ಅಡಿಯಲಿಿ ಇರತವೆಂತ್ಹ  ಪನರಥಮಿಕ ಹನಲತ ಉತನಪದಕರ ಘಟಕಗಳು 
ಜಿಡತಡ ಮತ್ತು ಕೂ್ಬತಬ ಅೆಂದರ್ SNF (Solids-Not-Fat) ಇಲಿದ್ೇ ಇದಾರ್ ಅದನತನ ವನಪಸತಸ 
ಕಳುಹಿಸಿಕೂ್ಡತತನುರ.್ ಬಹತಶುಃ ಮನನಯ ಮೆಂತ್ತರಗಳು ಇದನತನ ಗಮನಕ್ೆ ತ್ಗ್್ದತಕೂ್ೆಂಡಿಲಿವ್ೆಂದತ ಕನಣಿಸತತ್ುದ್. 
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ಪರತ್ತ ದ್ಧವಸ ಸತಮನರತ 12 ಲಕ್ಷ ಲಿೇಟರ  ಹನಲತ ಉತನಪದರ್್ಯತ ಕಡಿಮಯನಗಿದ್. ಇೆಂತ್ಹ ಪರಕರಣಗಳನತನ 
ತನವು ಗಮನಕ್ೆ ತ್ಗ್್ದತಕೂ್ಳಳಬ್ೇಕತ ಮತ್ತು ಇದರ ಬಗ್್ೆ ರ್್ರ್್ನಯ ದ್ಧವಸ ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ ರವಿಯವರತ 
ಮನತ್ರ್ನಡಿದರತ. ಬಹತಶುಃ ಅವರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಹನಲತ ಮಹನಮೆಂಡಳ ಒಕೂೆಟದಲಿಿ ಇದನಾರ ್ಅನಿಸತತ್ುದ್. ಈ 
ದೃಷಿಟಯಲಿಿ ತನವ್ೇನತ ರೈ್ತ್ರಿಗ್ ್ ಪಶತ ಆಹನರ ಮತ್ತು ಬೂಸ ಕೂ್ಡತತ್ತುದ್ಧಾೇರಿ. ಈಗ ರನಷಿಾೇಯ ಹ್ೈನತ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮೆಂಡಳಿ ಉತ್ಪನನದ್ಧೆಂದ ಕ್ೂಡತತ್ತುದ್ಧಾೇರಿ.  

 
ಸಭನಪತ್ತಯವರತ:- ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ ಕ್.ಎ.ತ್ತಪ್ಪೇಸನಾಮಿಯವರೇ್, ರ್್ೇರವನಗಿ ಪರಶ್ನಗ್್ ಬೆಂದರ ್

ಅನತಕೂಲವನಗತತ್ುದ್.  
 
ಶ್ರೇ ಕ್.ಎ. ತ್ತಪಪ್ೇಸನಾಮಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇ್, ರ್ನನತ ಹ್ೇಳುತ್ತುದಾ್ೇರ್್. ತನವು 

ಬನಕಿಯವರಿಗ್ಲ್ನಿ ಅವಕನಶ ಕ್ೂಟಟದ್ಧಾೇರಿ. ನನಗ್್ ಅವಕನಶ ಕ್ೂಡದೇ್ ಇದಾರ್ ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂಳುಳತ್ುೇರ್್.  
 
ಸಭನಪತ್ತಯವರತ:- ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ ಕ್.ಎ.ತ್ತಪ್ಪೇಸನಾಮಿಯವರ್ೇ, ತನವು ಪರಶ್ನ ಏರ್್ೆಂದತ ಕೇ್ಳಿ? 
 
ಶ್ರೇ ಕ್.ಎ. ತ್ತಪಪ್ೇಸನಾಮಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇ್, ರ್ನನತ ಪರಶ್ನಯನತನ ಕ್ೇಳುತ್ತುದ್ಾೇರ್್. ತನವು 

ಕ್ೇಳುವುದ್ಧಲಿ ಎೆಂದರ್ ರ್ನನತ ಕತಳಿತ್ತಕೂ್ಳುಳತ್ುೇರ್್.  
 
ಸಭನಪತ್ತಯವರತ:- ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ ಕ್.ಎ.ತ್ತಪ್ಪೇಸನಾಮಿಯವರ್ೇ, ಇದತ ಪರಶ್್ನೇತ್ುರ ಅವಧಿ.  
 
ಶ್ರೇ ಕ್.ಎ. ತ್ತಪ್ಪೇಸನಾಮಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇ್, ರ್ನನತ ಪರಶ್ನಯನತನ ಕ್ೇಳುತ್ತುದ್ಾೇರ್್. ಹನಗ್ನಗಿ 

ತನವು ಕ್ೂಡತವೆಂತ್ಹ ಪಶತ ಆಹನರ ಮತ್ತು ಬೂಸವನತನ ರಿಯನಯಿತ್ತ ದರದಲಿಿ ಕ್ೂಡತವೆಂತ್ಹ 
ವಯವಸ್ಾಯನತನ ಮನಡಿ ಮತ್ತು ಎಲಿಿ SNF ಕಡಿಮ ಇದ್ ಎೆಂದತ ಹನಲನತನ ವನಪಸತಸ ಕಳುಹಿಸತತ್ತುದನಾರ್, ಆ 
ದೃಷಿಟಯಲಿಿ ಕೂಡ ಗಮನಹರಿಸಿ. ಆ ರಿೇತ್ತ ಆಗದೇ್ ಇರತವ ಹನಗ್್ ರ್್ೂೇಡಿಕೂ್ಳಿಳ. ತನವು ಎಲಿಿಯೂ ಕೂಡ 
SNF ಕಡಿಮಯನಗಿಲಿ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳಿದ್ಧಾೇರಿ. ಜಿಡತಡ ಮತ್ತು ಕ್ೂಬಿಬನ ಅೆಂಶ ಕಡಿಮಯನಗಿದ್. ಸನಕಷತಟ 
ರಿೇತ್ತಯಲಿಿ ಪ್ರಸ  ಮಿೇಡಿಯನದಲಿಿಯೂ ಕೂಡ ವರದ್ಧ ಬೆಂದ್ಧದ್. ಇದನತನ ಗಮನದಲಿಿಟತಟಕ್ೂೆಂಡತ 
ಹ್ೈನತಗ್ನರಿಕ್ಯಲಿಿ ತ್ೂಡಗಿಕ್ೂೆಂಡವರತ ಏನಿದನಾರ,್ ನಮಮ ಹನಲತ ಉತನಪದಕರ ಸಹಕನರ ಸೆಂಘಗಳಲಿಿ ಆ 
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ರೈ್ತ್ರತ ಹನಕತವೆಂತ್ಹ ಹನಲನತನ ವನಪಸತಸ ಕಳುಹಿಸತತ್ತುದನಾರ.್ ಅದನತನ ವನಪಸತಸ ಕಳುಹಿಸದ ರಿೇತ್ತ 
ಕರಮವಹಿಸಬ್ೇಕತ. 

 
ಶ್ರೇ ಪರಭತ ಬಿ. ಚವನಾಣ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇ್, ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ 

ಕ್.ಎ.ತ್ತಪ್ಪೇಸನಾಮಿಯವರತ ಕ್ೂಟಟರತವೆಂತ್ಹ ಸಲಹ್, ಸೂಚರ್್ಗಳನತನ ಪರಿಶ್ೇಲರ್್ ಮನಡತತ್ುೇವ್. ತನವು fat 
ಮತ್ತು SNF ಬಗ್್ೆ ಗತಣಮಟಟವನತನ ರ್್ೂೇಡತತ್ುೇವ್. ಜ್ೂನ  ತ್ತೆಂಗಳಿನಲಿಿ ಮಳ್ ಜನಸಿುಯನಗಿ ಹನಲತ 
ಉತನಪದರ್್ ಕಡಿಮಯನಗಿದ.್ ಇಲಿ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳುವುದಕ್ೆ ಆಗತವುದ್ಧಲಿ. ಮತೆಂದ್ ಏನತ ಮನಡಬೇ್ಕ್ೆಂಬ ಬಗ್್ೆ 
ಎಲಿರ ಜ್ೂತ್ ಸಭ್ ಮನಡಿ, ತ್ಮಮ ಹತ್ತುರ ಸಲಹ್ ತ್ಗ್್ದತಕ್ೂೆಂಡತ, ಚಚಾ್ ಮನಡಿ, ಇದನತನ ಸರಿಪಡಿಸತತ್ುೇವ್.  

  
ಶ್ರೇ ಕ್.ಎ. ತ್ತಪಪ್ೇಸನಾಮಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇ್, ರ್ನನತ ಕ್ೇಳುವುದ್ೇರ್ೆ್ಂದರ್, SNF 

ಕಡಿಮಯನದರ ್ಹನಲನತನ ಶ್ೇಖ್ರಣ್ ಮನಡತವುದ್ಧಲಿ, ವನಪಸತಸ ಕಳುಹಿಸತತನುರ್. SNF ಇಲಿದ್ಧದಾರ್ ಹನಲನತನ 
ವನಪಸತಸ ಕಳುಹಿಸತತನುರ್. ಪ್ೇಮೆಂಟ  ಆಗತವುದ್ಧಲಿ. ಡಿಗಿರ ಕಡಿಮಯನಗತತ್ುದ್. ಇದರಿೆಂದ ರೈ್ತ್ರಿಗ್ ್ ಬಹಳ 
ತ್ೂೆಂದರಯ್ನಗತತ್ುದ್. ಅವರತ ಹತಲಿನತನ ಬ್ಳ್ಯತತನುರ್ಯಲಿವ್ೇ, ಅದರಲಿಿ ತ್ೇವನೆಂಶ ಕಡಿಮಯನಗಿ 
ಹಸತಗಳು ಹತಲಿನತನ ತ್ತನತನವುದ್ಧಲಿ. ಗ್ನರಮನೆಂತ್ರ ಪರದ್ೇಶದಲಿಿ ಈ ರಿೇತ್ತ ತ್ೂೆಂದರಯ್ನಗಿದ್, ಇದನತನ 
ಸರಿಯನಗಿ ರ್್ೂೇಡಿಕೂ್ಳಿಳ ಎನತನವ ದೃಷಿಟಯಲಿಿ ಕ್ೇಳಿರತವೆಂತ್ಹ ಪರಶ್ನ ಇದತ.  

 
ಶ್ರೇ ಪರಭತ ಬಿ. ಚವನಾಣ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇ್, ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ 

ಕ್.ಎ.ತ್ತಪ್ಪೇಸನಾಮಿಯವರತ ಏರ್್ೇನತ ಹ್ೇಳಿದನಾರ್, ಅದನತನ ಗಮನಕ್ೆ ತ್ಗ್್ದತಕ್ೂೆಂಡತ ಇದರ ಬಗ್್ೆ ಪರಿಶ್ೇಲರ್್ 
ಮನಡತತ್ುೇರ್್.  

(ಮತೆಂದತ) 
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(817)14-09-2022(01-00)bsd-bns 
ಪರಶ್ನ ಸೆಂಖ್ಯ: ೨೨೬ 

(ಉತ್ುರದ ಪರತ್ತ ಲಗತ್ತುಸಿದ್) 
 

 ಶ್ರೇ ಪರಕನಶ  ಕ್. ರನಥ್ೂೇಡ :- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇ್, ಉತ್ುರವನತನ ನಿೇಡಿದತಾ, ವಿಜ್ಯಪತರ 
ಜಿಲ್ಿಯ ವಿಮನನ ನಿಲನಾಣ ಕನಮಗ್ನರಿ ಯನವ ಹೆಂತ್ದಲಿಿದ ್ ಎೆಂಬ ನನನ ಪರಶ್ನಗ್್ 2 packages ನ 
ಒೆಂದರ್್ೇ ಹೆಂತ್ದಲಿಿ runway, taxiway, apron, isolation bay, ಕೂಡತ ರಸ್ು ಹನಗತ ಒಳ 
ರಸ್ುಗಳು ಫ್ಬರವರಿ ೨೦೨೧ ರಿೆಂದ ಪರಗತ್ತಯಲಿಿದತಾ, ಶ್ೇಕಡ ೬೬ ರಷತಟ ಪೂಣಾಗ್ೂ್ೆಂಡಿದ ್ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳಿದನಾರ.್ 
ಪನಯಕ್ೇಜ  ೨ರಲಿಿ terminal ಕಟಟಡ, A.T.C. ಕಟಟಡ, ವಿದತಯತ್  ಉಪಕ್ೇೆಂದರ, watch tower, ಇತನಯದ್ಧ 
ಏಪಿರಲ  ೨೦೨೨ ರಿೆಂದ ಪರಗತ್ತಯಲಿಿದತಾ, ಶೇ್ಕಡ ೧೭ ರಷತಟ ಪೂಣಾಗ್ೂ್ೆಂಡಿದ ್ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳಿದನಾರ್. ಮನನಯ 
ಸಭನಪತ್ತಯವರೇ್, ಈ ಪರಶ್ನಯನತನ ರ್ನನತ ೩ ಬನರಿ ಎಲನಿ ಅಧಿವೇ್ಶನಗಳಲಿಿಯೂ ಪರಶ್ನಸಿದತಾ, ಹಿೆಂದ್ಧನ 
ಅಧಿವ್ೇಶನದಲಿಿ ಸತದ್ಧೇಘಾವನಗಿ ಉತ್ುರಿಸಿ, ಅಲಿಿಗ್್ ಬೆಂದತ ಪರಗತ್ತಯನತನ ಅವರತ ವಿೇಕ್ಷಣ್ ಮನಡಿದನಾರ್. ಆದರ್ 
೬೬% ನಲಿಿ ಕ್ಲಸ ಮನಡಿರತವ ಬಗ್್ೆ ರ್ನನತ ಅವರಿಗ್್ photo ಗಳನತನ ತ್ೂೇರಿಸತತ್ುೇರ್್. ಈಗಿನ ಹೆಂತ್ದ 
ಕ್ಲಸ ಯನವ ಹೆಂತ್ದಲಿಿದ?್ ಇದತ ೬೬% ಕ್ಲಸ ಆಗಿದ್ ಎೆಂದತ ನನಗ್್ ಅನಿಸತತ್ತುಲಿ. ಇದರಲಿಿ ಕಟಟಡ slab  
ಹೆಂತ್ಕೂೆ ಬೆಂದ್ಧಲಿ ಮತ್ತು ಪೂಣಾಗ್ೂ್ೆಂಡಿಲಿ. ಇದನತನ ತ್ಮಗೂ ಕಳುಹಿಸತತ್ುೇರ್್. Runway ನ ಒೆಂದತ 
helipad ಬಿಟತಟ ಬ್ೇರ ್ ಕ್ಲಸ ಆಗಿಲಿ. ನಿಜ್ವನಗಿ ಇಷತಟ ಕ್ಲಸ ೬೬% ರಷತಟ ಆಗಿದಯ್್ಕೇ ಎೆಂದತ 
ಹ್ೇಳಿರತವುದನತನ ಪರಿಶ್ೇಲರ್್ ಮನಡಬ್ೇಕತ.  
 
 ಇನತನ ಎರಡರ್್ಯ ಪನಯಕ್ೇಜ ನಲಿಿ ೧೭% ಆಗಿರತವ ಬಗ್್ೆ ಹ್ೇಳಿದತಾ, ಇವ್ರಡನತನ ಬಿಟತಟ ಮದಲತ,  ೭೨ 
ಸಿೇಟತ ATR ಗ್್ runway ಮನಡಿರತವ ಬಗ್್ೆ ಹ್ೇಳಿದನಾರ್. ಅದನತನ ವಿಸುರಣ ್ಮನಡಿ ೧೮೦ ಸಿೇಟತಗಳನತನ 
೩೨೦ seats ಗ್್  ಮನಡಿದತಾ, ಇದಕ್ೆ ಹಣವನತನ ಒದಗಿಸತವುದನಗಿಯೂ ಹ್ೇಳಿದನಾರ.್ ಮದಲರ್್ಯ ಹೆಂತ್ದ 
ಪನಯಕ್ೇಜ  ಆಗಿಲಿ, ಅವರತ ಡಿಸೆ್ಂಬರ  ೨೦೨೨ರೂ್ಳಗ್್ ಎರಡೂ ಪನಯಕ್ೇಜ  ಮತಗಿಸಿ, ವಿಮನನ ಯನನ 
ಪನರರೆಂಭಿಸತವುದಕ್ೆ ಭರವಸ ್ ಕ್ೂಟಟದಾರತ. ಆದರ್ ಈಗ ಜ್ೂನ  ೨೦೨೩ಕ್ೆ ಮತೆಂದೂಡಿದನಾರ್. ಬಿಜನಪತರ 
ಜಿಲ್ಿಯ ಪರವನಸೂ್ೇದಯಮಕ್ೆ ಅವಕನಶ ಕೂ್ಟತಟ, ಶ್ೇಘರಗತ್ತಯಲಿಿ ಮನಡಬೇ್ಕತ ಎೆಂದತ ವಿನೆಂತ್ತಸತತ್ುೇರ್್. 
ಶ್ವಮಗೆ ವಿಮನನ ನಿಲನಾಣ ಕ್ಲಸಗಳ್ಲಿವನೂನ ಮನಡಿ ನಮಗ್್ ಮನತ್ರ ಮಲತನಯಿ ಧ್ೂೇರಣ್ ತ್ೂೇರಿಸಿದರ್ 
ಹ್ೇಗ್್? ದಯವಿಟತಟ ಇದನತನ ಮನಡಿಕ್ೂಡಬೇ್ಕತ. 
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 ಶ್ರೇ ವಿ.ಸೂ್ೇಮಣಾ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇ್, ಸನ್ೇಹಿತ್ರನದ ಮನನಯ ರನಥ್ೂೇಡ ರವರತ 
ಹ್ೇಳಿದೆಂತ್ ಮದಲತ ATR ಮನಡತವುದ್ಧತ್ತು. ರ್ನನತ ಅಲಿಿಗ್್ ೨ ಬನರಿ ಭ್ೇಟ ಕ್ೂಟಟದಾ್ೇರ್್, ಅವರೂ ಹೂ್ೇಗಿ 
ಬೆಂದ್ಧದನಾರ.್ ಮದಲರ್್ಯ stage ನಲಿಿ ೬೬% ಕ್ಲಸ ಆಗಿರತವ ಬಗ್್ೆ ಹ್ೇಳಿದತಾ, ಒಟತಟ ರೂ.೨೨೦ 
ಕ್ೂೇಟಗಳನತನ ೭೨೭ ಎಕರ ್ ಪರದ್ೇಶವನತನ ತ್ಗ್್ದತಕ್ೂೆಂಡತ, ಸತಮನರತ ರೂ.೬೩.೪೬ ಕ್ೂೇಟಗಳನತನ 
ಜ್ಮಿೇನಿನ ಮನಲಿೇಕರಿಗ್್ ಕ್ೂಟತಟ ಕಿರಯನ ಯೇಜ್ರ್್ಯನತನ ಮನಡಿದ್ಾೇವ್. ರ್ನನತ ಅಲಿಿಗ್್ ಭ್ೇಟ ನಿೇಡಿದ 
ಸೆಂದಭಾದಲಿಿ ಬಹತತ್ೇಕ ಅಲಿಿನ industrialists, horticulture, floriculture  ರವರತಗಳ್ಲಿರೂ 
ಬೆಂದರತ, ರ್ನನತ ಅಲಿಿ ಸತಮನರತ ಗೆಂಟ್ಗಳ ಕನಲ ಸತತನುಡಿ, ಜಿಲನಿಧಿಕನರಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಧಿಕನರಿಗಳೂ್ಡರ್್ 
ಮನತ್ರ್ನಡಿದಾ್ೇರ್್. ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮೆಂತ್ತರಯವರತ ಬಿಜನಪತರದ ಕನಯಾಕರಮದಲಿಿದನಾಗ ಅವರ್ೂಡರ್್ ಚಚಾ್ 
ಮನಡಿ, ATR ಬದಲತ Boeing ಮನಡತವುದರಿೆಂದ floriculture ಮತೂ್ುೆಂದಕ್ೆ 
ಅನತಕೂಲವನಗತವುದಲಿದ್ೇ, 24X7 ರೆಂತ್ night ಕೂಡ flight landing ಮನಡತವ ಬಗ್್ೆ ದೂರದೃಷಿಟ 
ಚಿೆಂತ್ರ್್ಯಿೆಂದ night landing ಮನಡಲತ ತ್ತೇಮನಾನ ಮನಡಿದಾ್ೇವ್. ಈಗ್ನಗಲ್ೇ ರ್ನವು ಕ್ಲವನರತ 
ಕರಮಗಳನತನ ತ್ಗ್್ದತಕೂ್ೆಂಡಿದ್ಾೇವ್. ನನಗ್್ ಇರತವ ಮನಹಿತ್ತ ಪರಕನರ ATR runway ಏನಿದ್, ಆ ಕಲ್ಸ 
ಮತಗಿದ್ಧದ,್ ರ್ನನತ ಮನನಯ ಸದಸಯರಿಗ್್ ವಿನೆಂತ್ತಸತವುದ್ೇರ್ೆ್ಂದರ್, ರ್ನನತ ೨೭ ಮತ್ತು ೨೮ರ್ೇ್ 
ತನರಿೇಖ್ತಗಳೆಂದತ ಬಿಜನಪತರಕ್ೆ ಭ್ೇಟ ನಿೇಡತವವನಿದತಾ, ಆ ಸೆಂದಭಾದಲಿಿ ಅವರನತನ ಕರಯ್ತತ್ುೇರ್್.  ಆ 
ಸಾಳಕ್ೆ ಹೂ್ೇಗಿ ಸತ್ಯ ಸೆಂಗತ್ತ ಬಗ್್ೆ ಚಚ್ಾ ಮನಡೂ್ೇಣ, ಯನವುದ್ೇ ಕನರಣದ್ಧೆಂದ ತ್ಪತಪ ಮನಹಿತ್ತ ನಿೇಡಿದಾರ ್
ರ್ನನತ ಕ್ಷಮಿಸತವವನಲಿ, ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಕ್ಷಮಿಸಬಹತದತ. ಮನಹಿತ್ತಯನತನ ಕ್ೂಡತವನಗ ರ್ನಲತೆ 
ಕಣತಾಗಳನಿನಟತಟಕ್ೂೆಂಡತ ಕಲ್ಸ ಮನಡಬೇ್ಕನಗತತ್ುದ್. ಇದತ ಸದನವನಗಿದ.್ ರ್ನನತ ಡಿಸೆ್ಂಬರ ರ್್ೂಳಗ್್ 
ಮನಡತವುದನಗಿ ಹ್ೇಳಿದತಾ ನಿಜ್. ಇದ್ೇ ರಿೇತ್ತ ಶ್ವಮಗೆದಲಿಿನ ಕ್ಲಸವೂ ಒೆಂದತ ಹೆಂತ್ಕ್ೆ ಬೆಂದ್ಧದ್. 
ಈಗ್ನಗಲ್ೇ ರನಯಚೂರತ ಜಿಲ್ಿಯಲಿಿ ಈ ತ್ತೆಂಗಳಲಿಿ ಟ್ೆಂಡರ  ಕರದ್ತ ಪರಕಿರಯ್ಕ ಪನರರೆಂಭ 
ಮನಡತವವರಿದಾ್ೇವ್. Boeing ಮನಡಿರತವುದರಿೆಂದ ಜ್ೂನ  ೨೩ ರೂ್ಳಗ್್ ಪೂತ್ತಾ ಮನಡಿ ಲೂ್ೇಕನಪಾಣ್ 
ಮನಡಬೇ್ಕತ ಎನತನವುದತ ನನನ ವ್ೈಯಕಿುಕ ಚಿೆಂತ್ರ್್ಯನಗಿದ್. ನಮಮ ಇಲನಖಯ್ಿೆಂದ ಪರತ್ತಯೆಂದತ 
ಕ್ಲಸವನತನ ಮನಡಿಸತತ್ತುದಾ್ೇವ್. PWD ಇಲನಖಯ್ಿೆಂದಲೂ ಮನಡತತ್ತುದತಾ, ಅಲಿಿನ ಶನಸಕರನದ ಶ್ರೇ 
ಬಸವರನಜ್ ಪನಟೇಲ  ಯತನನಳ  ರವರತ ಸನಕಷತಟ ಮತತ್ತವಜಿಾ ವಹಿಸಿದನಾರ್. ರ್ನವು ಹ್ೇಳಿರತವೆಂತ್ ATR 
ಆದರ್ ಡಿಸೆ್ಂಬರ ಗ್್ ಮನಡಬ್ೇಕ್ೆಂದತ ನನನ ಕಳಕಳಿ ಇತ್ತು. ಜ್ೂನ  ೨೦೨೩ರ್ೂಳಗ್್ ಇದನತನ ಲೂ್ೇಕನಪಾಣ್ 
ಮನಡತವ ಕ್ಲಸ ಮನಡತತು್ೇರ್್. ಹಣಕನಸಿನ ಮತಗೆಟತಟ ಇಲಿ ಮತ್ತು civil aviation ನವರಿೆಂದ ಯನವುದೇ್ 
ಸಮಸ್ಯ ಇಲಿ. ಈಗ್ನಗಲ್ೇ ಮದಲರ್್ಯ stage ಮತಕನುಯವನಗಿ ಎರಡರ್್ಯ stage ಕೂಡ 
ಪನರರೆಂಭವನಗಿದ್. ಅದ್ೇರಿೇತ್ತ ರೂ.೯೫ ಕೂ್ೇಟಗಳ ಮದಲರ್್ಯ stage ಕ್ಲಸ ಇದತಾ, ಈಗ್ನಗಲ್ೇ ಸನಕಷತಟ 
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ಹಣ ಬಿಡತಗಡ್ ಮನಡಿದ್ಾೇವ್. ೨ರ್ೇ್ stage ಕೂಡ ೧೭% ಆಗಿರತವ ಬಗ್್ೆ ಇದತಾ, ಸಾಳಕ್ೆ ಅವರನತನ 
ಕರದ್ತಕ್ೂೆಂಡತ ಹೂ್ೇಗತತ್ುೇರ್್. ಇದರ ಸನಧಕ-ಬನಧಕದ ಜ್ೂತ್ ಗ್ನೆಂಭಿೇಯಾತ್ಯನತನ ಅಥಾ 
ಮನಡಿಕ್ೂೆಂಡತ ಈ ಯೇಜ್ರ್್ಯನತನ ಸನವಾಜ್ನಿಕವನಗಿ ಸಮಪಾಣ್ ಮನಡತವ ಕ್ಲಸ ಮನಡತತ್ುೇರ್್. 
 
 ಶ್ರೇ ಪರಕನಶ  ಕ್. ರನಥ್ೂೇಡ :- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇ್, ನಮಮ ಉದ್ಾೇಶ ಏರ್್ೆಂದರ್, ಈ 
ಯೇಜ್ರ್್ಯನತನ ತ್ಾರಿತ್ಗತ್ತಯಲಿಿ ಮನಡಿ, ನಮಮ ಜಿಲ್ಿಯ ಕ್ೇವಲ ಶ್ರೇ ಯತನನಳ  ರವರತ ಮನತ್ರವಲಿದೇ್, 
ಶ್ರೇ ಸತನಿೇಲ ಗ್ೌಡ ಪನಟೇಲ , ರ್ನನತ, ಮನನಯ ನಿರನಣಿ ರವರತ, ಶ್ರೇ ಪೂಜನರ  ರವರ್ಲಿರೂ ಸೇ್ರಿದೆಂತ್ 
ಎಲಿರೂ ಆಗಬೇ್ಕ್ೆಂದತ ಹ್ೇಳುವವರಿದಾ್ೇವ್. ಇದರಿೆಂದ ಎಲಿರಿಗೂ ಅನತಕೂಲವನಗತತ್ುದ್. ಅವರತ ಕಲ್ಸ 
ಮನಡತತನುರ,್ ಆದರ್ ಈ ಕಲ್ಸ ಬೇ್ಗ ಮನಡಿಕೂ್ಡಬೇ್ಕತ. 
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ಪರಶ್ನ ಸೆಂಖ್ಯ: ೨೭೫  
(ಉತ್ುರದ ಪರತ್ತ ಲಗತ್ತುಸಿದ್) 

 
 ಶ್ರೇ ಮೆಂಜ್ತರ್ನಥ  ಬೆಂಡನರಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇ್, ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರ ನಿೇಡಿದತಾ, 
ರ್ನನತ ಅವರ ಗಮನಕ್ೆ ತ್ರತವುದೇ್ರ್್ೆಂದರ,್ ಅವರತ ನಿೇಡಿರತವ ಉತ್ುರ ಮತ್ತು ಅದಕ್ೆ ನಿೇಡಿರತವ 
supporting document ಗಳನತನ ರ್್ೂೇಡಿದನಗ ಸೆಂಪೂಣಾವನಗಿ ಯನವುದೂ ತ್ತಲರ್್ ಆಗತತ್ತುಲಿ. 
ಘನತನಯಜ್ಯದ ಬಗ್್ೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನನಡ ಜಿಲ್ಿಯಲಿಿ ೧೫ ಮೆಂಜ್ೂರತ ಮನಡತವ ಪರಸನುವರ್್ಗಳು ಬನಕಿ ಇವ್ ಎೆಂದತ 
ಉತ್ುರದಲಿಿ ಹ್ೇಳಿದನಾರ್. ಆದರ್ ಅವರ್ೇ ಕ್ೂಟಟರತವ supporting document ನ ವರದ್ಧಯಲಿಿ ೧೮ 
ಪರಸನುವರ್್ಗಳು ಬನಕಿ ಇವ ್ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳಿದನಾರ್. ಅದರಲಿಿ ಸತಮನರತ ೬೦ ಜನಗದ ಪರಕರಣಗಳು ಬನಕಿ ಇವ್,  
ಇನೂನ ಮೆಂಜ್ೂರತ ಮನಡಬೇ್ಕನಗಿದ್, ಕರಮ ವಹಿಸಲನಗಿದ್, ಪರಸನುವರ್್ ತ್ತಳಿಸಲನಗಿದ್ ಎೆಂಬ standard 
word ಗಳನತನ ಕೂ್ಟಟದನಾರ.್  
 
 ಇನತನ ಎರಡರ್್ಯದನಗಿ ಸಮಶನನಕ್ೆ ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಟೆಂತ ್ಸೂ್ರ್್ನ ಎೆಂದತ ಉತ್ುರದಲಿಿ ನಿೇಡಿದತಾ, ಆದರ್, 
supporting document ನಲಿಿ ಬಳ್ುೆಂಗಡಿಯ ೮ ಜನಗಗಳಲಿಿ ಬನಕಿ ಇದ್ ಎೆಂದತ ಕೂ್ಟಟದನಾರ.್ ಇದತ 
೨೦೧೫ ರಿೆಂದ ಬನಕಿ ಇದಾರೂ ಸೂ್ರ್್ನ ಎೆಂದತ ಉತ್ುರದಲಿಿ ಹ್ೇಳಿದನಾರ್. ೩ರ್್ಯದನಗಿ ಮರ್್ ನಿವ್ೇಶನಗಳ ಬಗ್್ೆ 
ಕ್ಲವು document ಗಳನತನ ಕ್ೂಟಟಲಿ. ಸತಮಮರ್ ್ಕನಟನಚನರಕ್ೆ ಉತ್ುರವನತನ submit  ಮನಡಿದೆಂತ್ ಇದ್. 
ರ್ನಲೆರ್್ಯದನಗಿ ಕಟಟಡಗಳ ಬಗ್್ೆ ೪ ಎೆಂದತ ಉತ್ುರದಲಿಿ ಹ್ೇಳಿದತಾ, ಇದತ ಬ್ಳುೆಂಗಡಿ ತನಲೂಿಕಿಗ್್ ಮನತ್ರ 
supportive ಆಗಿ ನಿೇಡಿದೆಂತ್ತದ.್ ಬ್ೇರ ್ ಯನವುದಕೂೆ supportive ಆಗಿರತವುದ್ಧಲಿ. ಆದಾರಿೆಂದ 
ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಟ ಅಧಿಕನರಿಗಳಗ್್ ಸಮೆಂಜ್ಸವನದ ಉತ್ುರವನತನ ಕ್ೂಡಲತ ತ್ತಳಿಸಬ್ೇಕತ.  
 
 ಶ್ರೇ ಆರ . ಅಶ್್ೇಕ :- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇ್, ಈಗ್ನಗಲ್ೇ ದಕ್ಷಿಣ ಕನನಡಕ್ೆ ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಟೆಂತ ್
ಸಕನಾರದ್ಧೆಂದ ಇದತವರಗ್ೂ ೨,೧೨೩ ಎಕರ ್ ಜ್ಮಿೇನನತನ ಕ್ೂಟಟದ್ಾೇವ್. ಇದರಲಿಿ ಸಮಶನನಕ್ೆ ೬೩೬ 
ಪರಕರಣಗಳಿಗ್್, ಮರ್್ ನಿವ್ೇಶನಗಳಿಗ್್ ೩೦೨ ಪರಕರಣದಲಿಿ ೮೩೦ ಎಕರ ್ನಿೇಡಲನಗಿದ್. ಸನವಾಜ್ನಿಕ ಕಟಟಡಕ್ೆ 
೧೯೭ ದಕ್ಷಿಣ ಕನನಡ ಜಿಲ್ಿಗ್್ ಕ್ೂಡಲನಗಿದ್. ಉಡತಪಿ ಜಿಲ್ಿಗೂ ಕೂಡ ೧,೧೮೦ ಎಕರ ್ನಿೇಡಲನಗಿದತಾ, ಅಲಿಿಯೂ 
ಘನತನಯಜ್ಯ, ಮರ್್, ಸನವಾಜ್ನಿಕ ಕಟಟಡದ ಉದ್ಾೇಶಗಳಿಗ್್ ಕೂ್ಟಟದ್ಾೇವ್. ಈಗ pending ಇರತವ 
ಪರಕರಣಗಳು deemed forest ಗ್್ ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಟೆಂತ್ ಬರತತ್ತುದತಾ, ಇದರ ಬಗ್್ೆ ಅವರ ಜ್ೂತ್ ಸೇ್ರಿಕೂ್ೆಂಡತ 
ಅಳತ್ ಮನಡಿ, boundary fix ಮನಡತವ ಯೇಜ್ರ್್ ಮನಡಿದ್ಾೇರ್್. ಅದ್ೇರಿೇತ್ತ ಕೆಂದನಯ ಇಲನಖಯ್ಲಿಿ 
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ಸವ್ಾ ಮನಡಿ ಕೂ್ಡಬೇ್ಕನದ ಪರಕರಣಗಳು ಬನಕಿ ಇದತಾ, ಅವುಗಳನತನ ಶ್ೇಘರವನಗಿ ಮನಡತವ ವಯವಸಾ್ 
ಮನಡತತ್ತುದ್ಾೇರ್್. ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಕ್ೇಳಿದೆಂತ್ ಸಮಶನನದ ವಿಚನರಕ್ೆ ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಟೆಂತ್ zero  
ಬೆಂದ್ಧರತವುದನತನ ಅಧಿಕನರಿಗಳ ಗಮನಕ್ೆ ತ್ರತತ್ುೇರ್್. 

(ಮತೆಂದತ) 
 

(818) 14.09.2022 1.10 ಹ್ರ್ ವಿ:ಬಿಎನ ಎಸ                     (ಸಭನಪತ್ತಯವರ ಉಪಸಿಾತ್ತ) 
ಶ್ರೇ ಆರ .ಅಶ್್ೇಕ(ಮತೆಂದತ):- 
ಸರ್ನಮನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇ್, ಇದ್ೂೆಂದತ ದೂ್ಡಡ ಪರಕಿರಯ್ಕಯನಗಿದ್. ಅಜಿಾ ಬೆಂದತ, ಅದತ ರವ್ಿನೂಯ 
ಇನಸ ಪ್ಕಟರ  ಮತ್ತು ತ್ಹಸಿೇಲನಾರ ಗ್್ ಬರತವೆಂತ್ಹ ಹೆಂತ್ದಲಿಿ ಮಿಸ  ಆಗಿರಬಹತದತ. ಎಲ್ಿಲಿಿ ಪ್ೆಂಡಿೆಂಗ  ಇದ್ 
ಎನತನವುದನತನ ತ್ರಿಸಿಕೂ್ಳುಳತ್ುೇರ್್. ರ್ನನತ ಕೆಂದನಯ ಸಚಿವರ್ನಗಿ ಅಧಿಕನರವನತನ ವಹಿಸಿಕ್ೂೆಂಡ ನೆಂತ್ರ 
ಸತಮನರತ 5 ಸನವಿರ ಎಕರ ್ಭೂಮಿಯನತನ ಕ್ೂಟಟದ್ಾೇರ್್. ನನಗ್್ ರ್್ನಪಿರತವೆಂತ್ ರ್ನನತ ಎಲಿ ಎೆಂ.ಎಲ .ಎ., 
ಎೆಂ.ಎಲ .ಸಿ., ಮತ್ತು ಎೆಂ.ಪಿ., ಗಳಿಗ್್ ಪತ್ರವನತನ ಬರ್ದ್ಧದ್ಾೇರ್.್ ಒೆಂದತ ವೇ್ಳ್ ಯನರಿಗ್ನದರತ ಆ ಪತ್ರ 
ತ್ಲತಪದ್ೇ ಇದಾರ್, ತ್ಪನಪಗಿದಾರ್; ಆ ತ್ಪಪನತನ ಸರಿಪಡಿಸಿಕ್ೂೆಂಡತ ರ್ನನತ ಮತ್ೂುಮಮ ಪತ್ರವನತನ 
ಕಳುಹಿಸಿಕೂ್ಡತತ್ುೇರ್್. ಮತೆಂದ್ 10 ವಷಾಗಳನದ ಮೇಲ್ ಎಲಿಿಯೂ ಸಕನಾರಿ ಜ್ಮಿೇನತ ಸಿಗತವುದ್ಧಲಿ. ಈಗ 
ಬರತತ್ತುರತವೆಂತ್ಹ ಬ್ೇಡಿಕ್ಗಳನತನ ರ್್ೂೇಡಿದರ ್ ಲಭಯವಿರತವ ಸಕನಾರಿ ಜ್ಮಿೇನತ ಯನವುದಕೂೆ 
ಸನಕನಗತವುದ್ಧಲಿ. ಮರ್್ನ ರನಜ್ಯದಲಿಿವುೆಂಟನಗಿರತವ ರ್್ರ್ ಹನವಳಿಯ ವ್ೈಮನನಿಕ ವಿೇಕ್ಷಣ್ ನಡಸ್ತತ್ತುದಾ 
ಸೆಂದಭಾದಲಿಿ ರ್ನನತ ಗಮನಿಸಿದೆಂತ್ ಬ್ಟಟದ ಮೇಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಚಟತವಟಕ ್ಪನರರೆಂಭ ಮನಡಿದನಾರ್. ಭೂಮಿಯ 
ಮೇಲಿರತವ ಪರದ್ೇಶಗಳನತನ ಒತ್ತುವರಿ ಮನಡಿಕ್ೂೆಂಡತ ಮತಗಿಸಿ, ಈಗ ಬ್ಟಟದ ಮೇಲ್ ಹೂ್ೇಗಿದನಾರ.್ ಅೆಂದರ,್ 
ಪಶತ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗ್್ ಜನಗವ್ೇ ಸಿಗದೆಂತನಗಿದ್. ಸಕನಾರಿ ಜನಗವನತನ ಸೆಂರಕ್ಷಣ್ ಮನಡಿಕ್ೂಳುಳವ ನಿಟಟನಲಿಿ ರ್ನನತ 
ಎಲಿ ಮನನಯ ಸದಸಯರತಗಳಿಗ್್ ಒೆಂದತ ಪತ್ರವನತನ ಬರಯ್ತತ್ುೇರ್್. ಸಕನಾರದಲಿಿ ಲಭಯವಿರತವ ಭೂಮಿಯನತನ 
ಮತೆಂದ್ಧನ 20-30 ವಷಾಗಳಿಗ್್ ಬ್ೇಕನಗತವೆಂತ ್ಆಟದ ಮೈದನನ, ಅೆಂಗನವನಡಿ, ಆಸಪತ್ರ ಅಥವನ ಉಚಿತ್ 
ನಿವ್ೇಶನಗಳನತನ ಹೆಂಚಿಕ್ ಮನಡತವ ಉದಾ್ೇಶಗಳಿಗ್ನಗಿ ಕನಯಿಾರಿಸಿಕ್ೂಳಳಬ್ೇಕನಗಿದ್. ಯನರ್ೂೇ ಒಬಬರಿಗ್ ್ 5 
ಎಕರಯ್ನತನ ಕ್ೂಡತವುದಕ್ೆ ಬದಲನಗಿ ಅದ್ೇ ಭೂಮಿಯನತನ ಉಚಿತ್ ನಿವ್ೇಶನಗಳರ್ನನಗಿ ಮನಪಾಡಿಸಿದರ ್
100 ಜ್ನರಿಗ್ ್ ಹೆಂಚಿಕ್ ಮನಡಬಹತದನಗಿದ್. ಇೆಂತ್ಹ ಉದ್ಾೇಶಗಳಿಗ್ನಗಿ ಸಕನಾರಿ ಭೂಮಿಯನತನ 
ಉಪಯೇಗಿಸಿಕ್ೂಳಳಬೇ್ಕನಗಿದ್.  
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 ಸರ್ನಮನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇ್, ಮರ್್ನ ಹ್ೈಕ್ೂೇಟ ಾ ಮತೆಂದ್ ಸಮಶನನಕ್ೆ ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಟೆಂತ್  ಒೆಂದತ 
ಪರಕರಣ ಬೆಂದ್ಧತ್ತು. ಸನವಿರನರತ ಹಳಿಳಗಳಿಗ್್ ರ್ನವು ಸಮಶನನಕನೆಗಿ ಭೂಮಿಯನತನ ಕ್ೂಡತವುದಕ್ೆ 
ಸನಧಯವನಗತತ್ತುಲಿ. ರ್ನನತ ಮರ್್ನ ದನವಣಗ್್ರ್ ಜಿಲ್ಿಯಲಿಿ ಗ್ನರಮ ವನಯಸುವಯ ಮನಡಿದೆಂತ್ಹ ಸೆಂದಭಾದಲಿಿ, 
ಅಲಿಿನ ಹಳಿಳಗರನತನ ಸೇ್ರಿಸಿ ಸಮಶನನಕನೆಗಿ ಒೆಂದತ ಎಕರ ್ಭೂಮಿಯನತನ ಕೂ್ಡಿ ಎೆಂದತ ಖ್ತದನಾಗಿ ಕ್ೇಳಿದರೂ 
ಸಹ ಯನರೂ ಭೂಮಿ ಕೂ್ಡತವುದಕ್ೆ ಮತೆಂದ್ ಬರಲಿಲಿ. ಅಲಿಿ ಒೆಂದೇ್ ಒೆಂದತ ಎಕರ ್ಸಕನಾರಿ ಜ್ಮಿೇನಿಲಿ. 
ಎಲಿವನತನ ಹೆಂಚಿಕ ್ ಮನಡಿದನಾರ್. ಎಲಿರೂ ಗದ್ಾಗಳನತನ ಮನಡಿದನಾರ.್ “ಸಮಶನನಕನೆಗಿ ಒೆಂದತ ಎಕರ ್
ಭೂಮಿಯನತನ ಕ್ೂಟಟರ್ೇ, ಸತತ್ುಲೂ ಇರತವೆಂತ್ಹ ಜ್ಮಿೇನತ ವಯಥಾವನಗತತ್ುದ್. ಆ ಕನರಣದ್ಧೆಂದನಗಿ ರ್ನವು 
ಸಮಶನನಕ್ೆ ಭೂಮಿಯನತನ ಕ್ೂಡತವುದ್ಧಲಿ” ಎನತನವ ಮನತ್ನತನ ಹೇ್ಳಿದಾರತ. ಸಕನಾರ 30-40 ಲಕ್ಷ 
ರೂಪನಯಿಗಳನತನ ನಿೇಡತತ್ುದ್ ಎೆಂದರೂ ಸಹ ಯನರೂ ಸಮಶನನಕನೆಗಿ ಭೂಮಿಯನತನ ಕ್ೂಡತವುದಕ್ೆ 
ಸಿದಿರಿಲಿ.  
 
 ಸರ್ನಮನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇ್, ನಮಗ್್ ಲಭಯವಿರತವೆಂತ್ಹ ಎಲಿ ಗ್್ೂೇಮನಳವನತನ ಕ್ೂಟತಟಬಿಡಿ 
ಎನತನವೆಂತ್ಹ ಒತ್ುಡವನತನ ನನನ ಮೇಲ್ ತ್ೆಂದ್ಧದನಾರ್. ಈ ಬಗ್್ೆ ಸದನದಲಿಿ ಪರಶ್ನಯನತನ ಸಹ ಕ್ೇಳಿದನಾರ.್ ಈ 
ಹಿೆಂದಯ್ೂ ಬಹಳಷತಟ ಪರಮನಣದಲಿಿ ಗ್್ೂೇಮನಳವನತನ ಬ್ೇರಬ್್ೇರ ್ಉದ್ಾೇಶಗಳಿಗ್ನಗಿ ಕ್ೂಟಟದನಾರ್. ಆ ರಿೇತ್ತ 
ಕ್ೂಡಬನರದೆ್ಂದತ ಸತಪಿರೇೆಂ ಕ್ೂೇಟಾನ ಆದ್ೇಶವಿದ್. ಗ್್ೂೇಮನಳವನತನ ಶನಲ್-ಕನಲೇ್ಜ್ತ, ಆಸಪತ್ರ, ಕ್.ಇ.ಬಿ., 
ಬ್ಸನೆೆಂ ಕಟಟಡಗಳಿಗ್ ್ ಮತ್ತು ಉಚಿತ್ ನಿವ್ೇಶನಗಳನತನ ಹೆಂಚಿಕ ್ ಮನಡತವ ಉದಾ್ೇಶಕನೆಗಿ ಮನತ್ರ 
ವಿನಿಯೇಗಿಸಿಕ್ೂಳಳಬೇ್ಕ್ೆಂದತ ಇದ್. ಅದನತನ ಬಿಟತಟ ಬ್ೇರ ್ ಯನರ್ೂೇ ಒಬಬರಿಗ್ ್ ವ್ೈಯಕಿುಕ ಉದ್ಾೇಶಕನೆಗಿ 
ಹೆಂಚಿಕ ್ಮನಡಿದರ್ ರ್ನಳ್ ಏನೂ ಉಳಿಯತವುದ್ಧಲಿ.  
 
 ಸರ್ನಮನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇ್, ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಸನವಾಜ್ನಿಕ ಉದ್ಾೇಶಕನೆಗಿಯ್ಕೇ ಭೂಮಿ 
ನಿೇಡಬ್ೇಕ್ೆಂದತ ಬರ್ದ್ಧದನಾರಯ್್ಕೇ ವಿನುಃ ವ್ೈಯಕಿುಕ ಉದ್ಾೇಶಕನೆಗಿ ಕ್ೇಳಿಲಿ. ನಮಮ ಇಲನಖಗ್್್ ಸನವಾಜ್ನಿಕ 
ಉದ್ಾೇಶಗಳಿಗ್ನಗಿ ಭೂಮಿ ಬ್ೇಕ್ನತನವ ಬ್ೇಡಿಕ್ ಬೆಂದರ,್ ಎಲಿಿಯೂ ಕಡತ್ಗಳ ವಿಳೆಂಬ 
ವಿಲ್ೇವನರಿಯನಗತವುದಕ್ೆ ಅವಕನಶವರ್್ನೇ ಕೂ್ಟಟಲಿ. ಸನವಾಜ್ನಿಕವನಗಿರತವ ಅಹವನಲತಗಳು ಪರತ್ಯೇಕವನದ 
ದನರಿಯಲಿಿ ಬರತತ್ುದ್. ಅದನತನ  ರ್್ೂೇಡಿಕ್ೂಳಳಲತ ಒಬಬ ತ್ಹಸಿೇಲನಾರ  ಅವರನತನ ರ್್ೇಮಕ ಮನಡಲನಗಿದ್. 
ಅವರತ ತ್ಕ್ಷಣವೇ್ ಕಿಿಯರ  ಮನಡಿಕ್ೂಡತತನುರ್.  
 



                                                                 ««¥¥ÀÀ//1144..0099..22002222  // 66 

““  wwzzÀÀÄÄÝÝ¥¥ÀÀrrAAiiÀÀiiÁÁUUÀÀzzÀÀ  ¥¥ÀÀææww//uunneeddiitteedd  ccooppyy//££ÁÁååAAiiÀÀiiÁÁ®®AAiiÀÀÄÄUUÀÀ¼¼ÀÀ°°èè  CCxxÀÀªªÁÁ  ¥¥ÀÀwwææPPÁÁ  ¥¥ÀÀææPPÀÀlluuÉÉUUÁÁVV  GG¥¥ÀÀAAiiÉÉÆÆÃÃVV¸̧ÀÀPPÀÀÆÆqqÀÀzzÀÀÄÄ  ’’’’ 

 

 

 ಶ್ರೇ ಮೆಂಜ್ತರ್ನಥ  ಭೆಂಡನರಿ:- ಸರ್ನಮನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇ್, ಪರತ್ತ ಗ್ನರಮ ಪೆಂಚನಯಿತ್ತಯಲಿಿ 
ಸಮಶನನ, ಆಸಪತ್ರ ಅಥವನ ಶನಲನ ಕಟಟಡಗಳಿಗ್ನಗಿ 10 ಎಕರ ್ಭೂಮಿಯನತನ ಮಿೇಸಲಿಡಬ್ೇಕ್ನತನವುದತ ನನನ 
ಮನವಿಯನಗಿದ್. ಸಮಶನನಕ್ೆ ಜನಗವಿಲಿವ್ೆಂದರ್ ಹ್ೇಗ್್? ಆದಾರಿೆಂದ ದಯವಿಟತಟ ಸಕನಾರ ಸಮಶನನದ 
ಉದ್ಾೇಶಕನೆಗಿ ಗ್ನರಮ ಪೆಂಚನಯಿತ್ತ ಮಟಟದಲಿಿಯನದರೂ ಭೂಮಿಯನತನ ಸನಾಧಿೇನಪಡಿಸಿಕೂ್ಳಳಬ್ೇಕ್ೆಂದತ 
ಕ್ೇಳಿಕೂ್ಳುಳತ್ತುದಾ್ೇರ್್.  
 
 ಶ್ರೇ ಆರ .ಅಶ್್ೇಕ :- ಸರ್ನಮನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇ್, ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಬಹಳ ಉತ್ುಮವನಗಿರತವ 
ಸಲಹ್ಯನತನ ನಿೇಡಿದನಾರ್. ರ್ನನತ ಆಡಳಿತ್ ಪಕ್ಷ ಅಥವನ ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷದವರ್ೆಂದತ ತನರತ್ಮಯ 
ಮನಡತವುದ್ಧಲಿ. ಯನರ್ೇ ಸದಸಯರನಗಿರಲಿ, ಸವ್ಾ ನೆಂಬರ  ಸಹಿತ್ ನನಗ್್ೂೆಂದತ ಪತ್ರವನತನ ಬರ್ದರ್, ರ್ನನತ 
ಸಿಪೇಡ  ಪೂ್ೇಸಟ  ರಿೇತ್ತಯಲಿಿ ಅದಕ್ೆ ಅನತಮೇದರ್ಯ್ನತನ ನಿೇಡತತ್ುೇರ್್. ಮತೆಂದ್ ಸಕನಾರದ ಹ್ಸರಿನಲಿಿ 
ಯನವ ಭೂಮಿಯೂ ಉಳಿಯತವುದ್ಧಲಿ. ಅದನತನ ಉಳಿಸಿಕೂ್ಳಳಬ್ೇಕ್ನತನವ ನಿಟಟನಲಿಿ ರ್ನವು ಪರಯತ್ತನಸೂ್ೇಣ.   
 
 ಶ್ರೇ ಮೆಂಜ್ತರ್ನಥ  ಭೆಂಡನರಿ:- ಸರ್ನಮನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇ್, ರ್ನನತ ಕ್ೇಳಿರತವೆಂತ್ಹ 
ಮನಹಿತ್ತಯನತನ ಕಳುಹಿಸಿಕೂ್ಡಬೇ್ಕ್ನತನವುದತ ನನನ ವಿನೆಂತ್ತಯನಗಿದ್.  
 
 ಸಭನಪತ್ತಯವರತ:- ಮನನಯ ಕೆಂದನಯ ಸಚಿವರತ ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮೆಂತ್ತರಗಳನತನ ತ್ತತನಾಗಿ 
ಭ್ೇಟಯನಗಬ್ೇಕನಗಿರತವ ಹಿರ್್ನಲ್ಯಲಿಿ ಅವರ ಖನತ್ಗ್ ್ ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಟ ಮನನಯ ಸತನಿೇಲ  ಗ್ೌಡ 
ಪನಟೇಲ ರವರ ತ್ಡಹ್ಿಡಿಯಲನದ ಪರಶ್ನಯನತನ ಈಗ ತ್ಗ್್ದತಕೂ್ಳಳಲನಗತತ್ತುದ್.  
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ತ್ಡಹ್ಿಡಿಯಲನದ ಪರಶ್ನ ಸೆಂಖ್ಯ: 207+208 
(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತ್ತುಸಲನಗಿದ್) 

 
 ಶ್ರೇ ಸತನಿೇಲ  ಗ್ೌಡ ಪನಟೇಲ :- ಸರ್ನಮನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇ್, ವಿಜ್ಯಪತರ ಜಿಲ್ಿಯಲಿಿ ಮೇಲಿೆಂದ 
ಮೇಲ್ ಇಲಿಿಯವರಗ್್್ ಸತಮನರತ 52 ಬನರಿ ಭೂಕೆಂಪನ ಸೆಂಭವಿಸಿದ್. ಅಲಿಿನ ಜ್ನರತ ಎಷತಟ 
ಆತ್ೆಂಕದಲಿಿದನಾರ್ೆಂದರ,್ ಭೂಕೆಂಪಕ್ೆ ಹ್ದರಿ ಮರ್ಯ್ಿೆಂದ ಹ್ೂರಗ್್ ಮಲಗಬ್ೇಕ್ೆಂದರ್ ಮಳ್ಯ ಕನಟ, 
ಮರ್್ಯ ಒಳಗ್್ ಮಲಗಿದರ ್ ಭೂಕೆಂಪದ ಭಯ. ಜ್ನರಿಗ್ ್ ಇದ್ೂೆಂದತ ಬಿಸಿ ತ್ತಪಪವನಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದ್. 
2010ರ್್ೇ ಇಸವಿಯಲಿಿ ವಿಜ್ಯಪತರದಲಿಿ ಸತಮನರತ 24 ಬನರಿ ಭೂಕೆಂಪ ಸೆಂಭವಿಸಿದ್. ಇದನದ ನೆಂತ್ರ 
2021ರ್್ೇ ಇಸವಿಯಲಿಿ 25 ಬನರಿ ಭೂಕೆಂಪವನಗಿದ್. ಇಲಿಿಯವರ್ಗ್ ್ ಒಟನಟರ್ಯನಗಿ 52 ಬನರಿ 
ಭೂಕೆಂಪವನದರೂ ಸಹ ಸಕನಾರ ಇದರ ಬಗ್್ೆ ಯನವುದ್ೇ ಕರಮವನತನ ಕ್ೈಗ್್ೂೆಂಡಿಲಿ. ರ್ನವು ಮತ್ತು 
ಮನಧಯಮದವರತ ಇದರ ಬಗ್್ೆ ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಟ ಅಧಿಕನರಿಗಳಲಿಿ ಮನಹಿತ್ತಯನತನ ಕ್ೇಳಿದರ,್ ಅವರತ “ನಮಗ್್ 
ಏನೂ ಗ್ೂ್ತ್ತುಲಿ” ಎನತನವ ಮನತ್ನತನ ಹೇ್ಳಿದನಾರ.್ ಜಿಲನಿಡಳಿತ್ ಹನಗೂ ಗಣಿ ಮತ್ತು ಭೂವಿಜ್ಞನನ ಇಲನಖ್ಯ 
ಅಧಿಕನರಿಗಳನತನ ಬಹಳಷತಟ ಒತನುಯ ಮನಡಿ ಕ್ೇಳಿದರ ್ ಅವರತ, “ಇದತ ತನೆಂತ್ತರಕವನದ ವಿಚನರವನಗಿದ್. 
ತ್ೆಂತ್ರಜ್ಞರೇ್ ಇದರ ಬಗ್್ೆ ಹ್ೇಳಬ್ೇಕನಗಿದ್. ನಮಗ್ ್ ಇದರ ಬಗ್್ೆ ಏನೂ ಗ್ೂ್ತ್ತುಲಿ” ಎನತನವ ಮನತ್ನತನ 
ಹ್ೇಳಿದನಾರ್. ಆದಾರಿೆಂದ ಈ ಬಗ್್ೆ ಅೆಂತ್ರರನಷಿಾೇಯ ಅಥವನ ರನಷಾ ಮಟಟದಲಿಿ ಒೆಂದತ ಸವ್ಾಯನತನ ಮತ್ತು 
ಸೆಂಶ್್ ೇಧರ್್ಯನತನ ಮನಡಿಸಿ, ಇದಕ್ೂೆೆಂದತ ಪರಿಹನರವನತನ ಒದಗಿಸಿಕ್ೂಟಟರ್ ಉತ್ುಮ ಎನತನವುದತ ನನನ 
ಭನವರ್್ಯನಗಿದ್. ಇಡಿೇ ಜಿಲ್ಿಯ ಜ್ನರತ ರ್ನವುಗಳು ಎಲಿಿ ಸನಯತತ್ುೇವಯ್ೇ ಎನತನವ ಭಿೇತ್ತಯಲಿಿ 
ಬದತಕತತ್ತುದನಾರ.್  
 
 ಶ್ರೇ ಆರ .ಅಶ್್ೇಕ :- ಸರ್ನಮನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇ್, ವಿಜ್ಯಪತರದಲಿಿ ಕಳ್ದ ಎರಡತ ವಷಾಗಳಿೆಂದ 
ಹಲವನರತ ಭನರಿ ಲಘು ಭೂಕೆಂಪಗಳು ಸೆಂಭವಿಸತತ್ತುರತವುದರಿೆಂದ ಅಲಿಿನ ಜ್ನರತ ಆತ್ೆಂಕಕ್ೆ ಒಳಗ್ನಗಿರತವ 
ವಿಚನರ ಸಕನಾರದ ಗಮನಕ್ೆ ಬೆಂದ್ಧದ್. ಈಗ್ನಗಲ್ೇ ರನಷಿಾೇಯ ರ್್ೈಸಗಿಾಕ ವಿಪತ್ತು  ಉಸತುವನರಿ ಕ್ೇೆಂದರದ 
ಸಹಯೇಗದಲಿಿ ರನಷಾಮಟಟದ ಸೆಂಸ್ಾಗಳನದೆಂತ್ಹ ರನಷಿಾೇಯ ಸೆಂಶ್್ ೇಧರ್ನ ಸೆಂಸ್ಾ, ಭನರತ್ತೇಯ ವಿಜ್ಞನನ 
ಸೆಂಸ್ಾ ಮತ್ತು ರನಷಿಾೇಯ ಶ್ಲನ ಯೆಂತ್ರಶನಸರ ಸೆಂಸ್ಾಗಳ ಅಧಿಕನರಿಗಳು ಸಾಳಕ್ೆ ಭ್ೇಟ ನಿೇಡಿ ಪರಿಶ್ೇಲರ್್ 
ನಡಸ್ತವೆಂತ್ ಸೂಚರ್್ಯನತನ ನಿೇಡಲನಗಿದ್. ಅವರತ ಬೆಂದತ ಪರಿಶ್ೇಲರ್್ಯನತನ ಮನಡಿದನಾರ.್ ಈಗ್ನಗಲೇ್ 
ವಿಜ್ಯಪತರ ಜಿಲ್ಿ ಉಕೆಲಿ ಗ್ನರಮಪೆಂಚನಯಿತ್ತಯಲಿಿ ತನತನೆಲಿಕ ಭೂಕೆಂಪನ ಮನಪಕವನತನ 
ಅಳವಡಿಸಲನಗಿದ್. ಹಿೆಂದ ್ಗತಲಬಗ್ನಾ ಜಿಲ್ಿಯಲಿಿ ಭೂಕೆಂಪ ಸೆಂಭವಿಸಿದನಗ, ರ್ನನತ ಅಲಿಿಗ್್ ಭ್ೇಟ ನಿೇಡಿದಾ್. 
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ಅಲಿಿಯೂ ಸಹ ಈ ರಿೇತ್ತಯ ಸದತಾಗಳು ಕೇ್ಳಿ ಬರತವುದತ ಜ್ನರತ ಮರ್್ಗಳಿೆಂದ ಹ್ೂರಗ್್ ಓಡಿ ಬರತವೆಂತ್ಹ 
ಪರಸೆಂಗಗಳು ನಡದ್್ಧವ್. ಮರ್್ನ ಕ್ೂಡಗತ ಜಿಲ್ಿಯಲಿಿಯೂ ಸಹ ಅದ್ೇ ರಿೇತ್ತ ಆಗಿತ್ತು. ಮನನಯ ವಿರೂ್ೇಧ 
ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರಿಗೂ ತ್ತಳಿದ್ಧರತವೆಂತ್ ಕಳ್ದ 4 ವಷಾಗಳಲಿಿ ಬ್ೇಸಿಗ್್ಯ ಅನತಭವವನಗದ್ೇ ಇರತವೆಂತ ್ಮಳ್ 
ಸತರಿಯತತ್ತುದ್. ಇದರಿೆಂದನಗಿ ಅೆಂತ್ಜ್ಾಲದ ಮಟಟ ಹ್ಚನುಗತತ್ತುದ್. ಭೂಮಿಯ ತ್ಳಭನಗದಲಿಿ ಸತಣಾದ ಕಲಿಿನ 
ಪದರಗಳಿವ್. ಹಚ್ಿುನ ಪರಮನಣದಲಿಿ ಮಳ್ಯನಗಿ, ಅೆಂತ್ಜ್ಾಲದ ಮಟಟ ಹ್ಚನುಗಿರತವುದರಿೆಂದ ಈ ಸತಣಾದ 
ಕಲತಿಗಳ ಪದರಗಳು ತ್ೇವನೆಂಶಗ್ೂ್ೆಂಡತ ಭೂಕೆಂಪವನಗತತ್ತುದ್. ಕೂ್ಡಗತ ಮತ್ತು ಗತಲಬಗ್ನಾ ಜಿಲ್ಿಗಳಲಿಿ 
ಭೂಕೆಂಪನ ಸೆಂಭವಿಸಿದನಗ, ರ್ನನತ ಖ್ತದತಾ ಅಲಿಿಗ್್ ಭ್ೇಟ ನಿೇಡಿದಾ್. ಆಗ ಹ್ೈದನರಬನದ ನಿೆಂದ ಬೆಂದ್ಧದಾ 
ಅಧಿಕನರಿಗಳು ನನನ ಜ್ೂತ್ಗ್್ೇ ಇದಾರತ. ಅವರತಗಳು ಸತಮನರತ ರ್ನಲತೆ ದ್ಧನಗಳ ಕನಲ ಅಲಿಿಯ್ಕೇ ಇದತಾ 
ಪರಿಶ್ೇಲರ್್ ನಡಸ್ಿದನಾರ್. ಜ್ನರತ ಯನವುದ್ೇ ರಿೇತ್ತಯಲಿಿಯೂ ಆತ್ೆಂಕಕ್ೆ ಒಳಗ್ನಗತವೆಂತ್ಹ ಅವಶಯಕತ್ಯಿಲಿ. 
ಮಳ್ ಹಚ್ಿುನ ಪರಮನಣದಲಿಿ ಬಿದ್ಧಾರತವುದರಿೆಂದ ಈ ರಿೇತ್ತಯನಗಿದ್ ಎನತನವ ಮನತ್ನತನ ಹ್ೇಳಿದನಾರ.್ ಈಗ್ನಗಲೇ್ 
ವಿಜ್ಯಪತರದಲಿಿ ಗ್ನರಮ ಪೆಂಚನಯಿತ್ತ ಮಟಟದಲಿಿ ಒೆಂದತ ಭೂಮನಪನ ಸಲಕರಣ್ಯನತನ ಅಳವಡಿಸಿದ್ಾೇವ್. 
ಯನವುದ್ೇ ಸಮಸ್ಯ ಬೆಂದರೂ ಕೂಡಲೇ್ ಅರಿವಿಗ್ ್ ಬರತವೆಂತ್ಹ ವಯವಸ್ಾಯನತನ ಮನಡಲನಗಿದ್. ರ್ನನತ 
ಕೂಡ ಅಲಟ ಾ ಆಗಿರತತ್ುೇರ್್. ಜಿಲನಿಧಿಕನರಿಗಳು ಕೂಡಲೇ್ ಅಲಿಿಗ್್ ಮತೂ್ುಮಮ ಭ್ೇಟ ನಿೇಡಿ, ಸಾಳ ಪರಿಶ್ೇಲರ್್ 
ಮನಡಿ, ಅಲಿಿನ ಜ್ನರಿಗ್ ್ ಸನೆಂತನಾನ ಹ್ೇಳುವುದರ ಜ್ೂತ್ಗ್್ ಏರ್ನದರೂ ಅಪನಯದ ಮತನೂಸಚರ್್ಗಳಿದಾರ ್
ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಟ ಅಧಿಕನರಿಗಳೂ್ೆಂದ್ಧಗ್್ ಚಚಾ್ ಮನಡತವ ಅವಕನಶವನತನ ರ್ನನತ ಮನಡಿಕ್ೂಡತತು್ೇರ್್. ಇದರ ಬಗ್್ೆ 
ಗಮನ ಹರಿಸಲನಗತತ್ುದ್.  
 
 ಶ್ರೇ ಸತನಿೇಲ  ಗ್ೌಡ ಪನಟೇಲ :- ಸರ್ನಮನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇ್, ಜಿಲನಿಡಳಿತ್ದವರಿಗ್್ ತನೆಂತ್ತರಕವನದ 
ಮನಹಿತ್ತಯ್ಕೇ ಇಲಿ. ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಮನತ್ರ್ನಡತತನು,  “ರನಷಿಾೇಯ ಸೆಂಶ್್ ೇಧರ್ನ ಸೆಂಸ್ಾ, ಭನರತ್ತೇಯ 
ವಿಜ್ಞನನ ಸೆಂಸ್ಾ ಮತ್ತು ರನಷಿಾೇಯ ಶ್ಲನ ಯೆಂತ್ರಶನಸರ ಸೆಂಸ್ಾಗಳ ಅಧಿಕನರಿಗಳು ಸಾಳಕ್ೆ ಭ್ೇಟ ನಿೇಡಿ 
ಪರಿಶ್ೇಲರ್್ ನಡಸ್ಿದನಾರ್” ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳಿದನಾರ್. ಆದರ್, ಇಲಿಿಯವರ್ಗ್ ್ ಸತಮನರತ 52 ಬನರಿ 
ಭೂಕೆಂಪನವನಗಿದ್. ಈ ಹಿರ್್ನಲ್ಯಲಿಿ ಅವರತಗಳು ಶ್ೇಘರವನಗಿ ವರದ್ಧಯನತನ ಕ್ೂಟತಟ ಕರಮ 
ತ್ಗ್್ದತಕೂ್ಳಳಬೇ್ಕನಗಿತ್ತು. ಆದರ್, ಈಗ ಪರಿಶ್ೇಲರ್್ ನಡಸ್ತತ್ತುದನಾರ ್ ಎನತನವ ಮನತ್ನತನ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ 
ಹ್ೇಳುತ್ತುದನಾರ್. ಆದಷತಟ ಬ್ೇಗ ಸಕನಾರ ವರದ್ಧಯನತನ ಪಡದ್ತಕ್ೂೆಂಡತ, ಕರಮ ಕ್ೈಗ್್ೂಳಳಬ್ೇಕ್ೆಂದತ 
ಒತನುಯಿಸತತ್ತುದ್ಾೇರ್್.  
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 ಶ್ರೇ ಆರ .ಅಶ್್ೇಕ :- ಸರ್ನಮನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇ್, ರಿಕಟರ  ಮನಪಕದಲಿಿ ಭೂಕೆಂಪನದ ತ್ತೇವರತ ್
ಎಷತಟ ಪರಮನಣದಲಿಿದ್ ಎನತನವುದರ ಮೇಲ್ ಅವಲೆಂಬಿಸಿರತತ್ುದ್. ಉದನಹರಣ್ಗ್್ ಹ್ೇಳಬ್ೇಕನದರ್, 2, 2.3, 3 
ಇಷತಟ ತ್ತೇವರತ್ಯಲಿಿ ಭೂಕೆಂಪವನದರ ್ ಸಮಸ್ಯ ಇರತವುದ್ಧಲಿ. ಇದಕಿೆೆಂತ್ ಹಚ್ಿುನ ತ್ತೇವರತ್ ಇದಾರ್ ಮನತ್ರ 
ಸಮಸ್ಯಯನಗತತ್ುದ್. ನಿರೆಂತ್ರವನಗಿ ಇದನತನ ಮನನಿಟರ  ಮನಡಲನಗತತ್ತುದ್. ಈಗ್ನಗಲ್ೇ ಅಲಿಿಗ್್ 
ಮನಪಕವನತನ ಅಳವಡಿಸಲನಗಿದ್.  
 
 ಶ್ರೇ ಸತನಿೇಲ  ಗ್ೌಡ ಪನಟೇಲ :- ಸರ್ನಮನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇ್, ಇತ್ತುೇಚ್ಗ್ ್ ಭೂಕೆಂಪನದ ತ್ತೇವರತ ್
ಹ್ಚನುಗತತ್ತುದ್. ತನವು ಹ್ೇಳಿದೆಂತ್ ಪರಿಶ್ೇಲರ್್ ನಡಸ್ತತ್ತುರತವ ಸೆಂಸ್ಾಯವರತ ತನೆಂತ್ತರಕವನಗಿ ಯನವುದ್ೇ 
ಕಿಿಯರ  ಮನಹಿತ್ತಯನತನ ನಿೇಡತತ್ತುಲಿ.  
 
 ಶ್ರೇ ಆರ . ಅಶ್್ೇಕ :- ಸರ್ನಮನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇ್, ರನಷಿಾೇಯ ಮಟಟದ ಸೆಂಸ್ಾಗಳು ಬೆಂದತ 
ಪರಿಶ್ೇಲರ್್ ನಡಸ್ತತ್ತುದನಾರ್, ಅವರತ ಆ ವಿಚನರದಲಿಿ ತ್ಜ್ಞರನಗಿದನಾರ್. ಅವರ ಬಳಿ ಮನಹಿತ್ತ ಇದ್. ಬೇ್ಕನದಷತಟ 
ಕಡಗ್ಳಲಿಿ ಇೆಂತ್ಹ ಘಟರ್್ಗಳನತನ ರ್್ೂೇಡಿದ ಅನತಭವ ಅವರಿಗಿದ್. ಅವರತ ವ್ೈಜ್ಞನನಿಕವನಗಿ ವರದ್ಧಯನತನ 
ಕ್ೂಡತತನುರ.್ ಆ ವರದ್ಧಯ ಆಧನರದ ಮೇಲ್ ರ್ನವು ಕರಮ ತ್ಗ್ದ್ತಕೂ್ಳುಳತು್ೇವ್.    
 
 ಶ್ರೇ ಸತನಿೇಲ  ಗ್ೌಡ ಪನಟೇಲ :- ಸರ್ನಮನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇ್, ರನಷಾ ಮಟಟದ ಮತ್ತು 
ಅೆಂತ್ರ ರನಷಿಾೇಯ ಮಟಟದ ಸೆಂಸ್ಾಗಳಿೆಂದ ಅಧಯಯನ ನಡಸ್ಬ್ೇಕ್ನತನವುದತ ನನನ ಮನವಿಯನಗಿದ್. 
 
 ಶ್ರೇ ಆರ .ಅಶ್್ೇಕ :- ಸರ್ನಮನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇ್, ರ್ನನತ ಈಗ್ನಗಲ್ೇ ಉಲ್ಿೇಖ್ ಮನಡಿರತವೆಂತ್ಹ 
ರ್ನಲತೆ ಸೆಂಸಾ್ಗಳು ರನಷಾ ಮಟಟದ ಸೆಂಸ್ಾಗಳನಗಿವ.್ 
 
 ಶ್ರೇ ಸತನಿೇಲ  ಗ್ೌಡ ಪನಟೇಲ :- ಸರ್ನಮನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇ್, ರ್ನನತ ಸಹ ಮಿೇಟೆಂಗ ನಲಿಿ ಇದ್ಾ.  
ಈ ಸೆಂಸ್ಾಗಳ ಯನವ ಅಧಿಕನರಿಯನಗಲಿೇ ಅಥವನ ಯನವುದ್ೇ  ಟೇೆಂ ಆಗಲಿೇ ವಿಜ್ಯಪತರಕ್ೆ ಭ್ೇಟ 
ನಿೇಡಿಲಿ. ಜಿಲನಿಡಳಿತ್ದ್ಧೆಂದ ಬ್ೇಕನದರ್ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಮನಹಿತ್ತಯನತನ ತ್ರಿಸಿಕ್ೂಳಳಲಿ. ಅಲಿಿನ 
ಜಿಲನಿಧಿಕನರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಳಿೇಯ ಅಧಿಕನರಿಗಳು ಅಲಿಿಗ್್ ಭ್ೇಟ ನಿೇಡಿದನಾರ್. ಆದರ್, ತ್ೆಂತ್ರಜ್ಞರತ ಯನರೂ 
ಅಲಿಿಗ್್ ಭ್ೇಟ ನಿೇಡಿಲಿ.  
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 ಶ್ರೇ ಆರ .ಅಶ್್ೇಕ :- ಸರ್ನಮನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇ್, ಅಲಿಿಗ್್ ಯನರತ ತ್ೆಂತ್ರಜ್ಞರತ ಭ್ೇಟ ನಿೇಡಿದಾರತ 
ಎನತನವ ಮನಹಿತ್ತಯನತನ ಇನತನ ಒೆಂದತ ಗೆಂಟ್ಯಳಗ್ನಗಿ ಮನನಯ ಸದಸಯರಿಗ್್ ತ್ಲತಪಿಸತವೆಂತ ್ ನಮಮ 
ಅಧಿಕನರಿಗಳಿಗ್್ ಸೂಚರ್್ಯನತನ ನಿೇಡತತ್ುೇರ್್.  
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ಚತಕ್ೆ ಗತರತತ್ತನ ಪರಶ್ನ ಸೆಂಖ್ಯ:298 
(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತ್ತುಸಲನಗಿದ್) 

 
 ಶ್ರೇ ಕ್.ಹರಿೇಶ  ಕತಮನರ :- ಸರ್ನಮನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇ್, “ದಕ್ಷಿಣ ಕನನಡ ಜಿಲ್ಿಯ 
ಸೂರತ್ೆಲ ನಲಿಿರತವ ಟ್ೂೇಲ ಗ್್ೇಟ  ಅಧಿಕೃತ್ವ್ೇ” ಎನತನವ ನನನ ಪರಶ್ನಗ್್ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರವನತನ 
ಒದಗಿಸಿದನಾರ.್ ಉತ್ುರ ಸಮಜ್ೆಂಸವನಗಿಲಿವ್ೆಂದತ ಹೇ್ಳುವುದಕ್ೆ ಸನಧಯವನಗತವುದ್ಧಲಿ. ಏಕ್ೆಂದರ,್ ಮನನಯ 
ಸಚಿವರತ ನಿೇಡಿರತವೆಂತ್ಹ ಲಿಖಿತ್ ರೂಪದ ಉತ್ುರದಲಿಿ “ ……ರನಷಿಾೇಯ ಹ್ದನಾರಿ ಪನರಧಿಕನರದವರತ 
ವರದ್ಧಸಿರತತನುರ.್” ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳಿದನಾರ್. ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಜನಣ ಉತ್ುರವನತನ ನಿೇಡಿದನಾರ್. 
                                                                   
                                                                                                                                             (ಮತೆಂದತ)                                                                                                                                               
(819)  14.9.2022  1.20  ಪಿಕ:್ಕ್ಎಸ  
ಶ್ರೇ ಕ್. ಹರಿೇಶ  ಕತಮನರ (ಮತೆಂದತ) 
ಸದರಿ ಟ್ೂೇಲ ಗ್್ೇಟ  ಅನಧಿಕೃತ್ವನದತದತ ಎನತನವ ಹಿರ್್ನಲ್ಯಲಿಿ ಅಲಿಿ ೬ ವಷಾಗಳಿೆಂದ ಹ್ೂೇರನಟಗಳು 
ನಡಯ್ತತ್ತುವ್.  ೯ ರಿೆಂದ ೧೦ ಕಿ.ಮಿೇ. ದೂರದಲಿಿ ಹ್ಜ್ಮನಡಿಯಲಿಿ ಏನತ ಇರ್ೂ್ನೆಂದತ ಟ್ೂೇಲ  ಆಗತತ್ತುತೂ್ುೇ 
ಆ ಸಂದಭಭದಲಿಿ National Highways Authority of India (NHAI) ನವರತ, ಇಲಿಿ 
ಟ್ೂೇಲ ಗ್್ೇಟ  ಓಪನ  ಮನಡಿದ ಮೇಲ್ ಅದನತನ ಕ್ೂಿೇಸ  ಮನಡತತ್ುೇವ್ ಎನತನವ ಭರವಸ ್ಕ್ೂಟಟದಾರತ.  ಈ 
ದ್ಧಸಯ್ಲಿಿ ಇಲಿಿಯವರಗ್್ ್ಯನವುದ್ೇ ಕಲ್ಸವನಗಿಲಿ.  ಆದರ್ ಅಲಿಿ ಹ್ೂೇರನಟ ಇನೂನ ನಿೆಂತ್ತಲಿ; ನಿರ್ನ್ ಕೂಡ 
ಪರತ್ತಭಟರ್್ ಆಗತತ್ತುತ್ತು.  ಅಲಿಿರತವ ಒೆಂದತ ಸಮಸ್ಯ ಏರ್್ೆಂದರ್ ಅವರತ ಕ್ೂಡತವೆಂತ್ಹ ಕಿರತಕತಳ.  
ರನಜ್ಯದಲ್ಿೇ ಇದನತನ ಸಪ್ಷಲ  ಟ್ೂೇಲ ಗ್್ೇಟ  ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳಬಹತದತ.  ಇಲಿಿ ಕ್ೂಡತವೆಂತ್ಹ ಕಿರತಕತಳ ಯನವ 
ಟ್ೂೇಲ ಗ್್ೇಟ ನಲಿಿ ಇರತವುದ್ಧಲಿ.  VIP ಕನರತಗಳು ಅಥವನ ವನಹನಗಳು ಹ್ೂೇದರ ್ ಅದನತನ ತ್ಡದ್ತ 
ನಿಲಿಿಸತತನುರ್.  ಅಲಿಿ VIP Lane ಇರತತ್ುದ್.  ಆದರ ್ಅದಕ್ೆ ಟ್ೇಪ  ಕಟಟ ಅಡಡ ಇಟಟರತತನುರ್.  ಅಲಿಿ ಕ್ಲವು 
ಹತಡತಗರನತನ ನಿಲಿಿಸಿಕ್ೂೆಂಡತ, ಕನರತಗಳನತನ ನಿಲಿಿಸಿ ಅನವಶಯಕವನಗಿ ಕಿರತಕತಳ ಕ್ೂಡತವೆಂಥದತಾ, ಅದನತನ 
ಪರಿೇಕ್ಷ್ ಮನಡತವೆಂಥದಾನತನ ರ್ನನೂ ಕೂಡ ಅನತಭವಿಸಿದ್ಾೇರ್್.  ನಮಮ ಕನರಿನ ಮೇಲ್ ಸಕ್ಾಭರ ಕ್ೂಟಟರತವ 
ಪನಸ ಗಳಿದಾರೂ ಅದನತನ ರ್್ೂೇಡತವುದ್ಧಲಿ; allow ಮನಡತವುದ್ಧಲಿ. ಅದನತನ check ಮನಡಬೇ್ಕತ ಎೆಂದತ 
ಹ್ೇಳುತನುರ್; Identity Card ನತನ ಕ್ೇಳುತನುರ್.  ಇೆಂತ್ಹ ಅನತಭವ ಎಲನಿ ಸದಸಯರತಗಳಿಗೂ ಆಗಿರತತ್ುದ.್  
ಕಡಗ್್್ ಎಸ .ಪಿ. ಗ್್ ಫೂ್ೇನ  ಮನಡಬೇ್ಕನದ ಪರಿಸಿಿತ್ತ ಕೂಡ ಬೆಂತ್ತ.  ಟ್ೂೇಲ ಗ್್ೇಟ ಗಳಲಿಿ 
ಮನನವಿೇಯತಯ್ಿೆಂದ ವತ್ತಾಸತವ ವಯವಸಾ್ ಆಗಬೇ್ಕತ ಎೆಂದತ ಮನನಯ ಸಚಿವರಲಿಿ ಕೇ್ಳಿಕೂ್ಳುಳತ್ುೇರ್್.  
ಯನವುದ್ೇ ಮೂಲಭೂತ್ ಸೌಕಯಾಗಳು ಅಲಿಿ ಇಲಿ.  VIP Lane ಗಳು ಎಲನಿ ಕಡ ್ ಇದ್ ಎೆಂದತ 
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ಹ್ೇಳಿದ್ಧಾೇರಿ.  ಆದರ್ VIP Lane ಎಲನಿ ಕಡ ್ಇಲಿ.  ಒೆಂದತ ವ್ೇಳ್ ಇದಾರೂ ಅದನತನ ಟ್ೇಪ  ಹನಕಿ ಬೆಂದ  
ಮನಡಿರತತನುರ್.  ರ್ನವು ಅಲಿಿಗ್್ ಹ್ೂೇಗಿ ಕನದತಕೂ್ೆಂಡತ ನಿೆಂತ್ ನೆಂತ್ರ ಅವರ ಜ್ನ ಬೆಂದತ ತ್ಗ್್ಯತತನುರ.್  
VIP Lane ಎೆಂದತ ಬೂ್ೇಡ ಾ ಮನತ್ರ ಇರತತ್ುದ್.  VIP Lane ಗಳ ಸೆಂಬೆಂಧ ಸರಿಯನದ ವಯವಸಾ್ 
ಆಗಬೇ್ಕತ.  ಸನವಾಜ್ನಿಕರಿಗ್ ್ಅಥವನ VIP ಗಳಿಗ್್ ಯನವುದ್ೇ ರಿೇತ್ತಯ ಕಿರತಕತಳ ಆಗಬನರದತ.  ಅವರತ 
ಮನನವಿೇಯತಯ್ಿೆಂದ ವತ್ತಾಸತವ ಹನಗ್್ ವಯವಸ್ಾ ಮನಡಬ್ೇಕ್ೆಂದತ ತ್ಮಮಲಿಿ ವಿನೆಂತ್ತಸಿಕೂ್ಳುಳತ್ುೇರ್್.   
 
 ಡನ: ಕ್.ಗ್್ೂೇವಿೆಂದರನಜ :- ತ್ತತ್ತಾ ವನಹನಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಇೆಂತ್ಹ ಪರಿಸಿಿತ್ತ ಎದತರನಗತತ್ುದ್. 
 
 ಶ್ರೇ ಸಿ.ಸಿ.ಪನಟೇಲ:- ಮಾನಯ ಸಭಾಪತ್ತಗಳಕ, ಇದತ ಕ್ೇವಲ ಮನನಯ ಹರಿೇಶ ಕತಮನರ ರವರ್ೂಬಬರ 
ಪರಶ್ನಯಲಿ ಎೆಂದತ ಭನವಿಸತತ್ುೇರ್್.  ರ್ನನೂ ಕೂಡ ಇದರ ಬಗ್್ೆ ಹಿೆಂದ ್ ಮನತ್ರ್ನಡಿದಾ್ೇರ್್. ರ್ನನತ 
ಲ್ೂೇಕೂ್ೇಪಯೇಗಿ ಸಚಿವರ್ನಗಿ, ಮನನಯ ಹರಿೇಶ  ಕತಮನರ ರವರ ಎಲನಿ ಅನತಭವ, ಅಭಿಪನರಯಗಳನತನ 
ಸನರನಸಗಟನಗಿ ತ್ತರಸನೆರ ಮನಡತವೆಂತ್ಹ ಪರಿಸಿಿತ್ತಯಲಿಿಲಿ.  ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಮನತ್ರ್ನಡತತನು, ಮನನಯ 
ಸಚಿವರತ ಜನಣ ಉತ್ುರವನತನ ಕ್ೂಟಟದನಾರ್ ಎನತನವ ಮನತ್ನತನ ಹ್ೇಳಿದರತ.  ಅದತ ಜನಣ ಉತ್ುರವಲಿ; ವಸತು 
ಸಿಾತ್ತಯ ಉತ್ುರವನಗಿದ್.  ಮನನಯ ಸದಸಯರತ National Highways Authority of India 
ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಕ ಕ್ೇಳಿದನಾರ.್  ಅದರ ಮನಲಿೇಕತ್ಾ NHAI ಅವರ ಹತ್ತುರ ಇರತತ್ುದ್; ಭೂಸನರಿಗ್್ 
ಮೆಂತನರಲಯಕ್ೆ ಇರತತ್ುದ್.  ಮನನಯ ನಿತ್ತೇನ  ಗಡೆರಿಯವರತ ಸಚಿವರನಗಿದನಾರ.್  ಲ್ೂೇಕ್ೂೇಪಯೇಗಿ 
ಸಚಿವರ್ನಗಿ ನಿೇವು ಕ್ೇಳಿದ ಪರಶ್ನಗಳಿಗ್್ ಅವರಿೆಂದ ಉತ್ುರಗಳನತನ ತ್ರಿಸಿಕೂ್ೆಂಡತ ನಿಮಗ್್ ಒದಗಿಸಿ 
ಕ್ೂಟಟದಾ್ೇರ್್.  ಕ್ಲವು ಕಡ ್manhandling, ದೌಜ್ಾನಯ ನಡಯ್ತತ್ತುದ್ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳುವುದತ ಸರಿಯಲಿ.  
ರ್ನನತ ಅವರ ಪರವನಗಿ ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ತುದ್ಾೇರ್್ ಎೆಂದತ ಯನರೂ ಭನವಿಸಬನರದತ.  ಹಿೆಂದ ್ಮನನಯ ಬಸವರನಜ್ 
ಹ್ೂರಟಟಯವರತ ಸಭನಪತ್ತಗಳನಗಿದನಾಗ ಅವರ ಅಧಯಕ್ಷತ್ಯಲಿಿ ಅರ್್ೇಕ ಸಭ್ಗಳನತನ ರ್ನವು  ಮನಡಿದ್ಾೇವ್.  
ಕ್ಲವೊೆಂದತ ಟ್ೂೇಲ  ಪನಿಜನದಲಿಿ harassment ಎೆಂದತ ಪದ ಬಳಸತವ ಬದಲತ VIP ಗಳಿಗ್್ 
inconvenience ಇದ ್ ಎನತನವುದನತನ ಒಪಿಪಕೂ್ಳುಳತ್ುೇರ್್.  ಇದನತನ ತ್ಡಗ್ಟತಟವುದಕ್ೆ ಏನತ ಕರಮ 
ತ್ಗ್್ದತಕೂ್ಳಳಬೇ್ಕೂ್ೇ ಆ ಕರಮಗಳನತನ ತ್ಗ್್ದತಕೂ್ೆಂಡಿದ್ಾೇವ್.  ನಿೇವು ಕ್ೇಳಿದೆಂತ್ಹ ಟೂ್ೇಲ  ಪನಿಜನ ಅದತ 
ಅಧಿಕೃತ್ ಟೂ್ೇಲ  ಪನಿಜನ ಆಗಿದ.್  ಮತ್ು, short distance ನಲಿಿ ಇರತವ ಟೂ್ೇಲ  ಪನಿಜನ ಬಗ್್ೆ ಮನನಯ 
ಸದಸಯರತ ಮನತ್ರ್ನಡಿದರತ.    ಮಾನಯ ಸಭಾಪತ್ತಗಳಕ,   ೬೦ ಕಿ.ಮಿೇ ವನಯಪಿುಯ ಒಳಗ್್ ೨ ಟೂ್ೇಲ  
ಪನಿಜನಗಳಿದಾರ ್ ಒೆಂದನತನ ತ್ಗ್್ಯಬ್ೇಕತ, amalgamation ಮನಡಬೇ್ಕತ ಎನತನವುದನತನ ರ್ನವು 
ಈಗ್ನಗಲ್ೇ ಕ್ೇೆಂದರ ಭೂ ಸನರಿಗ್ ್ಮೆಂತನರಲಯಕ್ೆ ಮನವಿ ಮನಡಿಕ್ೂೆಂಡಿದ್ಾೇವ್. In principle they 
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have agreed for this.   ೬೦ ಕಿ.ಮಿೇ. ಒಳಗ್್ ಇರ್ೂ್ನೆಂದತ ಟೂ್ೇಲ  ಪನಿಜನ ಇರಬೇ್ಕತ ಎೆಂದರ್, 
ಅದನತನ ಏಕ್ ಮನಡಲನಗತತ್ತುದ್ ಎೆಂಬತದಕ್ೆ, they have to give specific reasons.  Elevated 
roads ಬರಬಹತದತ, flyovers ಬರತತ್ತುರಬಹತದತ ಅಥವನ ಇರ್ೂ್ನೆಂದತ ಕನರಣದ್ಧೆಂದ specific 
constructions ಇದಾರ್, ೬೦ ಕಿ.ಮಿೇ ಒಳಗ್್ ಟೂ್ೇಲ ಗ್್ೇಟ  ಹನಕತವುದಕ್ೆ ಆ ಒೆಂದತ ಕನಮಗ್ನರಿಗ್್ 
ಸಿೇಮಿತ್ವನಗಿ ಕನನೂನಿರ್ೂ್ಳಗ್್ ಅವಕನಶ ಇದ್.  ಇದನತನ ಹ್ೂರತ್ತಪಡಿಸಿದರ ್ ೬೦ ಕಿ.ಮಿೇ. ಒಳಗ್ ್ ೨ 
ಟ್ೂೇಲ  ಪನಿಜನಗಳಿದಾರ್ ಒೆಂದನತನ ತ್ಗ್್ಯಲಿಕ್ೆ ರ್ನವು ಕ್ೇೆಂದರ ಭೂಸನರಿಗ್ ್ ಮೆಂತನರಲಯಕ್ೆ ಮನವಿ 
ಮನಡಿದ್ಾೇವ್, in principle they have agreed for this. ಅದರ ಬಗ್್ೆ ಕರಮ ತ್ಗ್್ದತಕೂ್ಳುಳತ್ುೇವ್.  
ಸನಧಯವನದಷತಟ, VIP ವನಹನಗಳಿರಬಹತದತ, ತ್ತತ್ತಾ ಚಿಕಿತನಸ ವನಹನಗಳಿರಬಹತದತ ಅಥವನ ನಮಮ 
ಪ್ೂಲಿೇಸ  ವನಹನಗಳಿರಬಹತದತ ಇವು ಸತಗಮವನಗಿ ಓಡನಡತವ ಸೆಂಬೆಂಧ ಸೂಕು ಕರಮ ಕೈ್ಗ್್ೂಳುಳತ್ುೇವ್.   
 
 ಮಾನಯ ಸಭಾಪತ್ತಗಳಕ, ಇಲಿಿ ಇರ್ೂ್ನೆಂದತ ಸಮಸ್ಯ ಇದ್.  VIP Lane ಗ್ೇ್ಟನತನ ಪೂತ್ತಾಯನಗಿ 
ಖ್ತಲನಿ ಬಿಟಟರ್ ಅಲಿಿ ಬ್ೇರ ್ ವನಹನಗಳು ನತಗಿೆಬಿಡತತ್ುವ್.  ಅೆಂತ್ಹ ಪರಿಸಿಿತ್ತಯಲಿಿ VIP ವನಹನಗಳು 
ಹಿೆಂದತಳಿಯತವ ಸನಧಯತ ್ಇರತತ್ುದ್. ಅದಕನೆಗಿ ಟೂ್ೇಲ ನವರತ ಟ್ೇಪ  ಕಟಟರತತನುರ್ ಅಥವನ barricade 
ಇಟಟರತತನುರ್.  ಇದತ ನನನ ಅನತಭವದಲೂಿ ಇದ್.   
 
 ಶ್ರೇ ಟ.ಎ.ಶರವಣ:- VIP Lane ಗ್ೇ್ಟನತನ ಪೂತ್ತಾಯನಗಿ ತ್ರ್ದ್ಧಡಬ್ೇಕತ ಎೆಂದತ ಹೇ್ಳುತ್ತುಲಿ.    
VIP Lane ನ ಗ್್ೇಟನತನ ತ್ಗ್್ಯತವುದಕ್ೆಯ್ಕೇ ಒಬಬ ವಯಕಿು ಇರತತನುರ್್.  ಆತ್ನ ವತ್ಾರ್್ ಚ್ರ್ನನಗಿರಬ್ೇಕತ 
ಅಷ್ಟ.  ಈ ಅೆಂಶವನತನ ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಉಲ್ಿೇಖ್ ಮನಡಬಯಸತತ್ತುದನಾರ.್ 
 
 ಶ್ರೇ ಸಿ.ಸಿ.ಪನಟೇಲ:- ಮಾನಯ ಸಭಾಪತ್ತಯವರಕೇ, ರ್ನನತ ಪನರರೆಂಭದಲಿಿಯ್ಕೇ, ಮನನಯ ಸದಸಯರತ 
ವಯಕುಪಡಿಸಿರತವ ಅಭಿಪನರಯಗಳನತನ ಸನರನಸಗಟನಗಿ ತ್ತರಸೆರಿಸತವುದ್ಧಲಿ ಎೆಂಬ ಮನತ್ನತನ ಹ್ೇಳಿದಾ್ೇರ್್.  ಈ 
ವಯವಸ್ಾಯನತನ ಸರಿ ಮನಡತವುದಕ್ೆ ಪನರಮನಣಿಕ ಪರಯತ್ನ ಮನಡತತ್ತುದ್ಾೇವ್.  ಆದರ್, ಯನರ್ೂೇ ಒಬಬ 
ದ್ಹಲಿಯವರ್್ೂೇ, ಹ್ೈದರನಬನದ ನವರೂ್ೇ ಅಥವನ ಬನೆಂಬ್ಯವರ್್ೂೇ ಗತತ್ತುಗ್ ್ತ್ಗ್್ದತಕ್ೂೆಂಡತ, ಆತ್ ತ್ನನ 
ಭನಗದ ಜ್ನರನತನ ತ್ೆಂದತ ಆ ಪನಯಿೆಂಟ ಗಳಲಿಿ ಕೂಡಿಸಿರತತನುರ್್.  ರ್ನವು ಕನನಡ ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ುೇವ್; 
ಅವನತ ಹಿೆಂದ್ಧ ಮನತ್ರ್ನಡತತನುರ್್.  ವಿಐಪಿ ವನಹನಗಳಿರಬಹತದತ ಅಥವನ ತ್ತತ್ತಾ ಚಿಕಿತನಸ 
ವನಹನಗಳಿರಬಹತದತ ಅವು ಸತಗಮವನಗಿ ಪನಸ  ಆಗತವ ನಿಟಟನಲಿಿ ಸೂಕು ಕರಮ ಕ್ಕೈಗಕ ಳುುತಕಿೇವಕ.  ಕಟತಟನಿಟಟನ 
ಪತ್ರವನತನ ಕೂಡ ರ್ನನತ ಬರದ್್ಧದ್ಾೇರ್್.  ಇನನಷತಟ ಅದರ ಬಗ್್ೆ ಕನಳಜಿ ವಹಿಸಿ ಕರಮ ವಹಿಸತತ್ುೇವ್. 
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 ಶ್ರೇ ಕ್.ಹರಿೇಶ  ಕತಮನರ :- ಮಾನಯ ಸಭಾಪತ್ತಗಳಕ, ಕ್ೇೆಂದರ ಸಚಿವರತ, ೬೦ ಕಿ.ಮಿೇ. 
ಒಳಗಿರತವೆಂತ್ಹ ಟೂ್ೇಲ ಗಳನತನ ೩ ತ್ತೆಂಗಳ ಒಳಗ್ ್ಬೆಂದ  ಮನಡತತ್ುೇವ್ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳಿದಾರತ.  ಈಗ್ನಗಲ್ೇ 
೬ ತ್ತೆಂಗಳು ಕಳ್ದತ ಹೂ್ೇಗಿವ್.  ಕನಾಭಟ್ಕದಲಿಿ ೬೦ ಕಿ.ಮಿೇ ಒಳಗ್್ ೧೮ ಟ್ೂೇಲ ಗಳಿವ್.  ಈ ಕರಮ ೬ 
ತ್ತೆಂಗಳನದರೂ ಅನತಷನಠನಕ್ೆ ಬೆಂದ್ಧಲಿ ಎನತನವುದನತನ ತ್ಮಮ ಗಮನಕ್ೆ ತ್ರಬಯಸತತ್ುೇರ್್.   
 
 ಶ್ರೇ ಸಿ.ಸಿ.ಪನಟೇಲ:- ಮಾನಯ ಸಭಾಪತ್ತಗಳಕ, ನಮಮ ಮನವಿಗ್,್  in principle the officials 
of NHAI have agreed.  We will speed it up.  
 
 ಶ್ರೇ ಟ.ಎ.ಶರವಣ:- ಎಷತಟ ದ್ಧವಸದ ಒಳಗ್್ ಈ ಕ್ಲಸವನಗತತ್ುದ್ ಎೆಂದತ ಸದನಕ್ೆ ತ್ತಳಿಸಿಬಿಡಿ. 
 
 Sri C.C.PATIL:- NHAI has to take decision in this regard. I will urge 
the officials of NHAI to implement it immediately. 
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ಪರಶ್ನ ಸೆಂಖ್ಯ: 270 
(ಉತ್ುರ ಪರತ್ತ ಲಗತ್ತುಸಲನಗಿದ್) 

 
 ಶ್ರೇ ಗ್್ೂೇವಿೆಂದ ರನಜ್ತ(ವಿಧನನ ಸಭ್ಯಿೆಂದ ಚತರ್ನಯಿತ್ರನದವರತ) (ಶ್ರೇ ಎೆಂ.ಎಲ .ಅನಿಲ  
ಕತಮನರ  ಅವರ ಪರವನಗಿ):- ಮಾನಯ ಸಭಾಪತ್ತಗಳಕ, ಕ್ೂೇಳಿ ಸನಕನಣಿಕ್ಯನತನ ಕೃಷಿ ಎೆಂದತ ಪರಿಗಣಿಸತವ 
ಪರಸನುವರ್್ ಸಕ್ಾಭರದ ಮತೆಂದ್ಧದಯ್್ಕೇ; ಹನಗಿದಾಲಿಿ, ಕ್ೂೇಳಿ ಸನಕನಣಿಕ್ಯನತನ ರನಜನಯದಯೆಂತ್ ರೈ್ತ್ರತ 
ಉಪಕಸತಬರ್ನನಗಿ ಹನಗೂ ಕ್ಲವು ರೈ್ತ್ರತ ಗರಿಷಠ ಪರಮನಣದಲಿಿ ಕೂ್ೇಳಿ ಸನಕನಣಿಕ್ ಮನಡತತ್ತುರತವುದತ 
ಸಕ್ಾಭರದ ಗಮನಕ್ೆ ಬೆಂದ್ಧದ್ಯ್ಕೇ ಎನತನವ ಪರಶ್ನಗ್್ ಸಕ್ಾಭರ, ಗಮನಕ್ೆ ಬೆಂದ್ಧದ್ ಎೆಂದತ ಉತ್ುರ ಕ್ೂಟಟದ್.  
ಲಿಖಿತ್ ಉತ್ುರದಲಿಿ “ರ್ನಯಯನಲಯದ ಆದ್ೇಶ ಸೆಂಖ್ಯ: ಐಎಲ ಆರ ೨೦೦೦ಕಎ್ಆರ  ೪೭೧೮, ೨೦೦೦ (೬) 
ಕ್ಎಆರ ಎಲ ಜ್ ೪೩೫ ೧೨/೦೧/೨೦೦೦ ರೆಂತ್ ಕನಾಭಟ್ಕ ಉಚಛ ರ್ನಯಯನಲಯ ಕ್ೂೇಳಿ ಸನಕನಣಿಕಯ್ನತನ 
ಕೃಷಿ ಎೆಂದತ ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಕನಾಭಟ್ಕ ಭೂ ಸತಧನರಣನ ಕನಯ್ಕಾ ೧೯೬೧ರ ನಿಯಮ ೨ ರನಾಯ ತ್ತೇಪತಾ 
ನಿೇಡಿದ್” ಎೆಂದತ ತ್ತಳಿಸಿದನಾರ.್  ಅದನತನ ರ್ನನತ ಒಪತಪತ್ುೇರ್್.  ಕ್ೂೇಳಿ ಸನಕನಣಿಕ್ ರೈ್ತ್ರೇ್ ಮನಡತವೆಂತ್ಹ 
ಒೆಂದತ ಉಪಕಸತಬನಗಿದ್.  ಹಳಿಳ ಭನಗಗಳಲಿಿ ಕೃಷಿ ಎೆಂತ್ಲ್ೇ ಕ್ೂೇಳಿ ಸನಕನಣಿಕ್ ಮನಡತತನುರ.್  ಆದ್ೇಶ 
ಇದಾರೂ ಉಡತಪಿ ಮತ್ತು ಮೆಂಗಳೂರತ ಭನಗದಲಿಿ, ಕ್ೂೇಳಿ ಸನಕನಣಿಕ್ ಮನಡಬ್ೇಕನದರ್ ಭೂಪರಿವತ್ಾರ್ ್
ಮನಡಬೇ್ಕತ ಎೆಂದತ ಏಕ ್ಒತನುಯ ಮನಡತತ್ತುದನಾರ?್  ಹಿೆಂದ್ಧನ ವಷಾದ ಬಜ್ಟ  ಅಧಿವ್ೇಶನದಲೂಿ ಸಹ 
ಇದನತನ ಪರಸನುಪ ಮನಡಿದ್; ಈ ಸನಲಿನ ಬಜ್ಟ  ಅಧಿವ್ೇಶನದಲೂಿ ಇದನತನ ಸಕ್ಾಭರದ ಗಮನಕ್ೆ 
ತ್ೆಂದ್ಧದಾ್ೇರ್್. ನಿದ್ಧಾಷಟವನಗಿ ಉಡತಪಿ ಮತ್ತು ಮೆಂಗಳೂರತ ಭನಗಕ್ೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಕ ಇರತವೆಂತ್ಹ 
ಆದ್ೇಶವನತನ ಕಳುಹಿಸತವ ಕ್ಲಸ ಮನಡಿ.  ದ್ೂಡಡ ಪರಮನಣದಲಿಿ ಕೂ್ೇಳಿ ಸನಕನಣಿಕ್ ಮನಡಬೇ್ಕನದರ ್೮-೧೦ 
ಎಕರಯ್ಲಿಿ ಮನಡಬೇ್ಕನಗತತ್ುದ್.  ಇದನತನ ಭೂಪರಿವತ್ಾರ್್ ಮನಡಿ ಮನಡಿದರ್ ಅದತ ವನಣಿಜ್ಯ ಚಟತವಟಕ್ 
ಆಗತತ್ುದ್.  ಆದರ್, ಕ್ೂೇಳಿ ಸನಕನಣಿಕ್ ಕೃಷಿ ಎನತನವುದನತನ ಸಕ್ಾಭರ ಕೂಡ ಒಪಿಪಕ್ೂೆಂಡಿದ.್  ಅದಕ್ೆ 
ಪೂರಕವನಗಿ ತ್ಮಿಳುರ್ನಡತ ಸಕ್ಾಭರ ಮನಡಿರತವ ಆದ್ೇಶದ ಪರತ್ತಯನತನ ಒದಗಿಸಿ ಕ್ೂಡತತ್ುೇರ್್.  ಇದಲಿದೇ್, 
೨೦೨೧ರಲಿಿ ಆರ ಡಿಪಿಆರ  (Rural Development and Panchayat Raj) ಇಲನಖಯ್ಿೆಂದ ಒೆಂದತ 
ಆದ್ೇಶ ಮನಡಿದನಾರ.್  ಹಳಿಳ ಭನಗದಲಿಿ ಕ್ೂೇಳಿ ಸನಕನಣಿಕ್ ಮನಡತವೆಂತ್ಹ ಮರ್್ಗಳವರೂ ಕೂಡ ಆಸಿು ತ್ರಿಗ್ ್
ಕಟಟಬ್ೇಕ್ೆಂದತ ಆದ್ೇಶ ಮನಡಿದನಾರ.್  ಆದರ್ ಪಶತ ಸೆಂಗ್ೂ್ೇಪರ್್ ಇಲನಖಯ್ವರತ, ಕೂ್ೇಳಿ ಸನಕನಣಿಕ್ 
ಎನತನವುದತ ಕೃಷಿ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳುತನುರ್.  ಹಿೇಗಿರತವನಗ ಆಸಿು ತ್ರಿಗ್್ಯನತನ ಹನಕತವುದಕ್ೆ ಹ್ೇಗ್್ 
ಸನಧಯವನಗತತ್ುದ್?  ಹತನುರತ ಎಕರಗ್ಳಲಿಿ ಮನಡತವೆಂತ್ಹ ಕೃಷಿ ಚಟತವಟಕ್ಗ್ ್ಆಸಿು ತ್ರಿಗ್್ ಕಟತಟವುದಕ್ೆ ಹ್ೇಗ್್ 
ಸನಧಯವನಗತತ್ುದ್?  ದಯವಿಟತಟ ಇದಕ್ೆ ಉತ್ುರ ಕೂ್ಡಬೇ್ಕತ.   
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 ಶ್ರೇ ಪರಭತ ಬಿ.ಚವನಾಣ :- ಮಾನಯ ಸಭಾಪತ್ತಗಳಕ, ಕ್ೂೇಳಿ ಸನಕನಣಿಕ್ ಹ್ಚನುಗಬ್ೇಕತ ಎನತನವುದತ 
ಸಕ್ಾಭರದ ಉದಾ್ೇಶವನಗಿದ್.   
                             
                                                                              (ಮತೆಂದತ) 
(820) 14-09-2022 1.30 ಡಿಎಸ -ಕ್ಎಸ  
ಶ್ರೇ ಪರಭತ ಬಿ.ಚವನಾಣ(ಮತೆಂದತ):- 
ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂ ಸತಧನರಣನ ಕನಯ್ಕಾ ೧೯೬೧ರ ನಿಯಮ ೨ ರನಾಯ ಕ್ೂೇಳಿ ಸನಕನಣಿಕ್ಯನತನ ಕೃಷಿ ಎೆಂದತ 
ಪರಿಗಣಿಸಬ್ೇಕ್ನತನವ ಪರಸನುವರ್್ ಇದ್. ಮನನಯ ಗ್ೂ್ೇವಿೆಂದ ರನಜ್ತ ರವರತ ಸಲಹ್ಯನತನ ಕ್ೂಡತತ್ತುದನಾರ.್  
ಶ್ೇಘರದಲ್ಿೇ ಅಧಿಕನರಿಗಳ ಸಭ್ ಕರಯ್ಬ್ೇಕ್ೆಂದತ ಅವರತ ಒತನುಯ ಮನಡತತ್ತುದನಾರ.್  ಈ ಅಧಿವ್ೇಶನ 
ಮತಗಿದ ತ್ಕ್ಷಣ  ಮನನಯ ಗ್್ೂೇವಿೆಂದರನಜ್ತರವರನತನ ಮತ್ತು ಮನನಯ ಎೆಂ.ಎಲ.ಅನಿಲ  ಕತಮನರ ರವರನತನ 
ಸಭ್ಗ್ ್ಕರಯ್ಿಸಿ ನಮಮ ಕಡಯ್ಿೆಂದ ಕನನೂನತ ಪರಕನರ ಕರಮ ತ್ಗ್ದ್ತಕೂ್ಳುಳತ್ುೇರ್್.  
 
 ಸಭನಪತ್ತಯವರತ:- ಮನನಯ ಸಚಿವರ್ೇ, ಆರ ಡಿಪಿಆರ  (Rural Development and 
Panchayat Raj) ಬಗ್್ೆ ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಪರಶ್ನಯನತನ ಕ್ೇಳಿದಾರತ. 
 
 ಶ್ರೇ ಗ್್ೂೇವಿೆಂದ ರನಜ್ತ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇ್, ಆರ ಡಿಪಿಆರ  ರವರತ ಹ್ೂರಡಿಸಿರತವ 
ಆದ್ೇಶವನತನ ವನಪಸ  ತ್ಗ್್ದತಕ್ೂಳಳಬೇ್ಕ್ೆಂದತ ರ್ನನತ ಒತನುಯ ಮನಡತತ್ತುದ್ಾೇರ್್.  
 
 ಶ್ರೇ ಪರಭತ ಬಿ.ಚವನಾಣ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇ್, ಕೆಂದನಯ ಇಲನಖ ್ ಹನಗೂ 
ಗ್ನರಮಿೇಣನಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪೆಂಚನಯತ್  ರನಜ  ಇಲನಖಗ್ಳು ಹೂ್ರಡಿಸಿರತವ ಆದ್ೇಶಗಳನತನ ರ್ನನತ 
ಪರಿಶ್ೇಲರ್್ ಮನಡಿ ಚಚಾ್ ಮನಡಿದ ನೆಂತ್ರ ರ್ನನತ ಕನನೂನತ ಪರಕನರ ಕರಮ ತ್ಗ್ದ್ತಕ್ೂಳುಳತ್ುೇರ್್.   
 
 ಶ್ರೇ ಗ್್ೂೇವಿೆಂದ ರನಜ್ತ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇ್, ಕ್ೂೇಳಿ ಸನಕನಣಿಕ್ಯನತನ ಕೃಷಿ ಎೆಂದತ 
ಆದ್ೇಶ ಮನಡಿರತವುದತ, ಕೆಂದನಯ ಇಲನಖ ್ ಹನಗೂ ಗ್ನರಮಿೇಣನಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪೆಂಚನಯತ್  ರನಜ  
ಇಲನಖಗ್್್ ಅವಶಯವಿರತವ ತ್ತದತಾಪಡಿ/ಆದೇ್ಶಗಳನತನ ಹ್ೂರಡಿಸಲತ ಕ್ೂೇರಿ ಪರಸನುವರ್್ಗಳು ಸದರಿ ಎರಡತ 
ಇಲನಖಗ್ಳಲಿಿ ಬನಕಿ ಇರತತ್ುವ್ ಎೆಂದತ ಉತ್ುರದಲಿಿ ತ್ತಳಿಸಿದನಾರ್.  ಇದತ ಎಷತಟ ದ್ಧವಸದ್ಧೆಂದ ಬನಕಿ ಇದ್? 
೨೦೦೦ ಇಸವಿಯಲಿಿ ಕೃಷಿ ಎೆಂದತ ಆದ್ೇಶ ಮನಡಿರತವುದತ, ಈಗ ೨೦೨೨ರ್್ೇ ಇಸವಿಯಲಿಿದ್ಾೇವ್. ಈಗ ೨೩ 
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ವಷಾವನಗಿದ್. ಪರಸನುವರ್್ ಬನಕಿ ಇದ್ಯ್ಕೇ,  ಹನಗ್ನದರ ್ಯನವನಗ ಈ ಪರಸನುವರ್್ಯನತನ ಪೂತ್ತಾ ಮನಡಿ 
ಆದ್ೇಶ ಮನಡತತನುರ್? 
  
 ಶ್ರೇ ಕ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇ್,  ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಬಹಳ 
ಗೆಂಭಿೇರವನದೆಂತ್ಹ ಪರಶ್ನಯನತನ ಕ್ೇಳಿದನಾರ.್  ಕೃಷಿ ಎೆಂದತ ಪರಿಗಣಿಸಿದ ಮೇಲ್ ಭೂ ಪರಿವತ್ಾರ್ಗ್್್ 
ಕ್ೇಳಬ್ೇಡಿ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳುವುದತ ಸರಿಯಿದ್. ಕೃಷಿ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳಿದ ಮೇಲ್ ಆಸಿು ತ್ರಿಗ್್ ಹನಕತವುದತ ಸರಿಯಲಿ. 
ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಟ ಇಲನಖಯ್ ಎಲನಿ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕನರಿಗಳನತನ ಕರದ್ತ ಈ ವನರದಲಿಿ ಒೆಂದತ ಸಭ್ಯನತನ 
ಮನಡಿ ಪರಿಹನರವನತನ ಮನಡತತ್ುೇವ್.  
 
 ಸಭನಪತ್ತಯವರತ:- ಮನನಯ ಮೆಂತ್ತರಗಳ್ೇ, ಗ್ನರಮಿೇಣನಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪೆಂಚನಯತ್  ರನಜ  
ಇಲನಖಯ್ ಅಧಿಕನರಿಗಳು, ಸನಧಯವನದರ ್ ಗ್ನರಮಿೇಣನಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪೆಂಚನಯತ್  ರನಜ  ಇಲನಖಯ್ 
ಮೆಂತ್ತರಗಳು ಮತ್ತು ತನವು ಸೇ್ರಿ ಈ ತ್ರಹ ಕೂ್ೇಳಿ ಸನಕನಣಿಕ್ಯನತನ ಮನಡತವೆಂತ್ಹ ಕೃಷಿ ಆಧನರಿತ್ 
ಚಟತವಟಕ್ಗಳಿಗ್್ ಪ್ೂರೇತನಸಹ ಕ್ೂಡತವ ದೃಷಿಟಯಿೆಂದ ಅವರಿಗ್್ ಯನವುದ್ೇ ರಿೇತ್ತಯಲಿಿ ತ್ೂೆಂದರಯ್ನಗದೆಂತ್ 
ಒೆಂದತ ಸಭ್ಯನತನ ಮನಡಿ ಬಗ್್ಹರಿಸಿ.   
 

ಶ್ರೇ ಪರಭತ ಬಿ.ಚವನಾಣ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇ್, ಸಭ್ಯನತನ ಮನಡತತ್ುೇರ್್. 
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ಪರಶ್ನ ಸೆಂಖ್ಯ:೨೬೯ 

(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತ್ತುಸಲನಗಿದ್) 
 
 ಶ್ರೇ ಎೆಂ.ರ್ನಗರನಜ್ತ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇ್, ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ನಿೇಡಿರತವೆಂತ್ಹ ಉತ್ುರ ನನಗ್್ 
ಸಮನಧನನವಿಲಿ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳುವುದಕ್ೆ ಇಚ್ಛಪಡತತ್ತುದ್ಾೇರ್್.  ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಈಗ್ನಗಲ್ೇ ಉತ್ುರ 
ಕ್ೂಟಟರತವೆಂತ್ಹ ರಿೇತ್ತ ರ್್ೂೇಡಿದರ್  ೨೦೧೯-೨೦ ರಲಿಿ ೭೭೪೧೨ ಮರ್್ಗಳನತನ ಪೂಣಾಗ್ೂ್ಳಿಸಲನಗಿದ್. 
೨೦೧೯-೨೦ ರಿೆಂದ ೨೦೨೨-೨೩ ರವರ್ಗ್ ್ಒಟತಟ ೩,೯೨,೭೩೦ ಮರ್್ಗಳನತನ ಪೂಣಾಗ್್ೂಳಿಸಲನಗಿದ್ ಎೆಂದತ 
ಹ್ೇಳಿದನಾರ್. ೨೦೨೧-೨೨ರ್್ೇ ಸನಲಿನಲಿಿ ೫ ಲಕ್ಷ ಹ್ೂಸ ಮರ್್ಗಳ ಗತರಿ ಮೆಂಜ್ೂರತ ಮನಡಲನಗಿದತಾ, ಈವರಗ್್್ 
೩,೪೦,೭೨೮ ಮರ್್ಗಳನತನ ಹೆಂಚಿಕ ್ಮನಡಲನಗಿದ್ ಎೆಂದತ ಉತ್ುರದಲಿಿ ಹ್ೇಳಿದನಾರ.್  ಉತ್ುರದ ಅದೇ್ ಕನಲೆಂ 
ನಲಿಿ ೨೦೨೧-೨೨ ರಲಿಿ ೧,೩೩,೩೨೮ ಮರ್್ಗಳನತನ ಪೂಣಾಗ್್ೂಳಿಸಲನಗಿದ್ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳಿರತವುದತ 
contradiction  ಆಗಿದ.್  ಅವರತ ಇತ್ತುೇಚಿನ ದ್ಧನಗಳಲಿಿ ಕನನಡ ಪರಭ ಪತ್ತರಕ್ಯಲಿಿ  ಹ್ೇಳಿಕ್ಯನತನ 
ಕ್ೂಟಟದನಾರ್.  ಆಗಸಟ  ೩೦ರ್್ೇ ತನರಿೇಖಿನ ಪತ್ತರಕ್ಯಲಿಿ ಏನತ ಹ್ೇಳುತನುರ್ೆಂದರ,್ ಹಿೆಂದ್ಧನ ಸಕನಾರದಲಿಿ ಒೆಂದತ 
ಲಕ್ಷ ಮರ್್ಗಳನತನ ಕಟಟಬ್ೇಕ್ನತನವ ಆಲ್ೂೇಚರ್್ ಏನತ ಇತ್ೂುೇ, ಆ ಮರ್್ಗಳ ವಿಚನರ ಬೆಂದನಗ ಸಪ್್ಟೆಂಬರ  
ತ್ತೆಂಗಳಿನಲಿಿ ೨೦,೦೦೦ ಮರ್್ಗಳನತನ ಪೂತ್ತಾ ಮನಡತತ್ುೇವ್ ಎನತನವೆಂತ್ಹ ಮನತ್ನತನ ಹ್ೇಳುತನುರ್. ಮತ್ತು 
೪೯೩ ಎಕರ ್ಜ್ಮಿೇನಿನಲಿಿ ೪೮,೦೦೦ ಮರ್್ಗಳನತನ ಕಟತಟವುದಕ್ೆ, it is under construction ಎೆಂದತ 
ಹ್ೇಳಿರತವ ಮನತ್ನತನ ರ್ನನತ ಗಮನಿಸಿದ್ಾೇರ್್.  ಅದರ ವಿಚನರವನಗಿ ಸಪ್್ಟೆಂಬರ  ತ್ತೆಂಗಳಿನಲಿಿ ೨,೦೦೦ 
ಮರ್್ಗಳನತನ ಪೂಣಾಗ್್ೂಳಿಸತತ್ುೇವ್ ಎನತನವೆಂತ್ಹ ಮನತ್ನತನ ಹ್ೇಳುತನುರ್.   ಮತ್ೂುೆಂದತ ಕಡ ್  ಮೂರತ 
ಲಕ್ಷಕಿೆೆಂತ್ ಹ್ಚತು ಮರ್್ಗಳನತನ ಕಟಟ ಹೆಂಚಿದಾ್ೇವ್ ಎನತನವೆಂತ್ಹ ಮನತ್ನತನ ಹೇ್ಳುತನುರ್.  ಇದತ ಎಲ್ೂಿೇ 
ಒೆಂದತ ಕಡ ್ ಲ್ಕೆ ಸರಿಯನಗತತ್ತುಲಿ ಎನತನವೆಂತ್ಹ ಮನತ್ನತನ ಹ್ೇಳುತ್ತುದಾ್ೇರ್್.    ಕನೆಂಗ್್ರಸ  ಸಕನಾರ 
ಇದಾೆಂತ್ಹ ಸೆಂದಭಾದಲಿಿ  ೨೦೧೬ ರಿೆಂದ ಇಲಿಿಯವರ್ಗ್್ ರ್ನಲತೆ ಮತಖ್ಯಮೆಂತ್ತರಗಳನತನ ರ್್ೂೇಡಿದ್ಾೇರ್್.  ರ್ನಲತೆ 
ವಸತ್ತ ಸಚಿವರತಗಳನತನ ರ್್ೂೇಡಿದಾ್ೇವ್.  ಈಗಲೂ ಕೂಡ  ಒೆಂದತ ಲಕ್ಷ ಮರ್್ಗಳಿಗ್್ ಕ್ೇೆಂದರ ಸಕನಾರದ್ಧೆಂದ 
ಅನತದನನ ಎಷತಟ ಬೆಂದ್ಧದ ್ಎೆಂದರ್,  ೧೫೦೦ ಕೂ್ೇಟ ರೂಪನಯಿಗಳ ಅನತದನನವನತನ ಕ್ೇಳಿದಾರತ. ಅದರಲಿಿ 
೬೦೦ ಕ್ೂೇಟ ರೂಪನಯಿಗಳು ಬೆಂದ್ಧದ್ ಎನತನವ ವಿಚನರವನತನ ಹ್ೇಳಿದನಾರ್.  ಇವ್ಲಿವನತನ ರ್್ೂೇಡಿದನಗ, 
ಒೆಂದತ ಲಕ್ಷ ಮರ್್ಗಳಿಗ್ ್ಟ್ೆಂಡರ ನತನ ಕರದ್್ಧದನಾರ್ಯ್ಕೇ ಎನತನವ ವಿಚನರವನತನ ಕ್ೇಳಬಯಸತತ್ುೇರ್್.  ಅದಕ್ೆ 
ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರ ಕ್ೂಡಬೇ್ಕ್ೆಂದತ ರ್ನನತ ಹ್ೇಳಬಯಸತತ್ತುದ್ಾೇರ್್. ನಿಮಮಲಿಿನ contradiction 
ಬಗ್್ೆಯೂ ಸಪಷಿಟೇಕರಣ ಕ್ೂಡಬೇ್ಕ್ೆಂದತ ಕ್ೇಳಬಯಸತತ್ತುದ್ಾೇರ್್.  ವಿಶ್ೇಷವನಗಿ ಈ ಪರಶ್ನಯನತನ ರ್ನನತ ಏಕ್ 
ಕ್ೇಳಿದ್ಾೇರ್್ೆಂದರ,್ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಹಿರಿಯರನಗಿದನಾರ.್  ಬ್ೆಂಗಳೂರತ ನಗರದ್ಧೆಂದ ಹಿಡಿದತ ಇಡಿೇ ಕರ್ನಾಟಕ 
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ರನಜ್ಯವನತನ ಗತಡಿಸಲತ ಮತಕುವರ್ನನಗಿಸಬ್ೇಕ್ೆಂದತ ಯೇಚರ್್ ಮನಡಿದಾ್ೇವಯ್ೇ ಅದರ ಕಡಗ್್್ ಯನವ 
ಹ್ಜ್ೆಯನಿನಟಟದನಾರ್ ಎನತನವ ಪರಶ್ನಗ್್ ವಿವರವನಗಿ ಉತ್ುರ ಕ್ೂಡಬೇ್ಕ್ೆಂದತ ಮನವಿ ಮನಡತತ್ತುದ್ಾೇರ್್.   
  
 ಶ್ರೇ ವಿ.ಸೂ್ೇಮಣಾ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇ್,  ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ ಎೆಂ.ರ್ನಗರನಜ್ತ ರವರತ 
ಏನತ ಪರಶ್ನ ಕ್ೇಳಿದನಾರೆ್ಂದತ ಅವರತ ಅಥಾ ಮನಡಿಕೂ್ಳಳಬ್ೇಕತ. ʼರನಜ್ಯ ಸಕನಾರ ಕಳ್ದ ಮೂರತ ವಷಾಗಳ  
ಆಡಳಿತನವಧಿಯಲಿಿ  ರನಜ್ಯವನತನ ಗತಡಿಸಲತ ಮತಕುವರ್ನನಗಿಸಲತ ಯನವ-ಯನವ ಕರಮಗಳನತನ ಕ್ೈಗ್ೂ್ೆಂಡಿದ್, 
ಜಿಲನಿವನರತ ಮನಹಿತ್ತ ಕೂ್ಡಿʼ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳಿದನಾರ.್  ಜಿಲನಿವನರತ ಮನಹಿತ್ತಗಳನತನ ಅನತಬೆಂಧದಲಿಿ 
ಕ್ೂಟಟದಾ್ೇವ್.  ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಬ್ೆಂಗಳೂರತ ನಗರದ ಬಗ್್ೆ ನನಗ್್ ಪರಶ್ನಯನತನ ಕ್ೇಳಿಲಿ.  ರನಜ್ಯದ ಬಗ್್ೆ 
ಪರಶ್ನಯನತನ ಕ್ೇಳಿದನಾರ.್  ಅದರ ಬಗ್್ೆ ರ್ನನತ ಉತ್ುರವನತನ ಕೂ್ಟಟದ್ಾೇರ್್. ಕನನಡ ಪರಭ ಪತ್ತರಕ್ಯ 
ಹ್ೇಳಿಕ್ಯನತನ ಉಲ್ಿೇಖ್ ಮನಡಿದನಾರ.್  ಅದರ ಬಗ್್ೆಯೂ ರ್ನನತ ಹೇ್ಳುವುದಕ್ೆ ತ್ಯನರಿದ್ಾೇರ್್.  ʼವಸತ್ತ 
ಇಲನಖಯ್ತ ಕಳ್ದ ಮೂರತ ವಷಾಗಳಿೆಂದ ಎಷತಟ ಮರ್್ಗಳನತನ ನಿಮಿಾಸಿದ್; ಎಷತಟ ಮರ್್ಗಳನತನ ಹೆಂಚಿಕ್ 
ಮನಡಿದ್; ಸೆಂಪೂಣಾ ಮನಹಿತ್ತ ಹನಗೂ ಫಲನನತಭವಿಗಳ ಪಟಟ ಒದಗಿಸತವುದತʼ ಎೆಂದತ ಮನನಯ ಸದಸಯರತ 
ಪರಶ್ನ ಕ್ೇಳಿದನಾರ.್ ಮನಹಿತ್ತಯನತನ ರ್ನವು ಒದಗಿಸಿದ್ಾೇವ್. ಒಟತಟ ಇಲಿಿಯವರಗ್್್ ೩೯೨೭೩೦ ಮರ್್ಗಳಿಗ್್ 
ಸತಮನರತ ೭೫೯೨.೯೯ ಕೂ್ೇಟಗಳನತನ ಬಿಡತಗಡ್ ಮನಡಲನಗಿದ್.  ಮನನಯ ಸದಸಯರ್ೇನತ ಪರಶ್ನಗಳನತನ 
ಕ್ೇಳಿದನಾರಯ್ೇ ಅದಕ್ೆ ಪರತ್ತಯೆಂದಕೂೆ ರ್ನವು ಹೆಂತ್ ಹೆಂತ್ವನಗಿ ಮನಹಿತ್ತಯನತನ ಕ್ೂಟಟದಾ್ೇವ್.  ಅದಲಿದ್ 
೨೦೧೯ ರಿೆಂದ ಇಲಿಿಯವರ್ಗ್್ ಏರ್್ೇನತ ಕ್ೇಳಿದನಾರ ್ ಅವ್ಲಿ ಮನಹಿತ್ತಗಳನತನ ಕ್ೂಟಟದಾ್ೇವ್.  ಬಸವ ವಸತ್ತ 
ಯೇಜ್ರ್್, ಗ್ನರಮಿೇಣ ಅೆಂಬ್ೇಡೆರ  ವಸತ್ತ ಯೇಜ್ರ್್, ಇನಿನತ್ರ ವಸತ್ತ ಯೇಜ್ರ್್ ಇದಕೂೆ ಬ್ೆಂಗಳೂರತ 
ನಗರದ ಒೆಂದತ ಲಕ್ಷ ಮರ್್ಗಳಿಗೂ ಸೆಂಬೆಂಧ ಇರತವುದ್ಧಲಿ.  ಬ್ೆಂಗಳೂರತ ನಗರದ ಒೆಂದತ ಲಕ್ಷ ಮರ್್ಗಳಿಗ್್ 
ಕ್ೇೆಂದರ ಸಕನಾರ ೨೦೧೬-೧೭ ರಲಿಿ ಒೆಂದತ ಲಕ್ಷ ಮರ್ಗ್ಳನತನ ಕಟತಟವುದಕ್ೆ ೬೦೦ ಕ್ೂೇಟ ರೂಪನಯಿಗಳನತನ 
ಬಿಡತಗಡ್ ಮನಡಿತ್ತ. ಬಿಡತಗಡ್ ಮನಡಿದೆಂತ್ಹ ಸೆಂದಭಾದಲಿಿ  ಅವರತ G (Ground) +3 floors ನತನ 
ಮನಡಿದರತ.  G+3 floors ಅನತನ  ಮನನಯ ಬಿ.ಕ್.ಹರಿಪರಸನದ ರವರತ ಸಾಲಪ ಗಮನಹರಿಸಬ್ೇಕತ.  ಅೆಂದತ 
ಇದಾೆಂತ್ಹ ಸಕನಾರ, G+14 floors ಮನಡಿಕೂ್ೆಂಡಿತ್ತ.  G+14  ಮನಡಿ ೨೮,೦೦೦ ಮರ್್ಗಳಿಗ್್ ಟ್ೆಂಡರ  
ಕರದ್ತ LoA (Letter of Award) issue ಮನಡಿದರತ.  LoA issue ಮನಡಿರತ್ಕೆೆಂಥದಾನತನ ರ್ನವು 
ಅದರ್್ನೇರ್ನದರೂ ಮನಡಿ ಚತರ್ನವಣ್ ಸೆಂದಭಾದಲಿಿ work order issue ಮನಡಿದರತ.  ಅದನದ ಮೇಲ ್
ಸರ್ನಮನಯ ಹ್ರ್.ಡಿ.ಕತಮನರಸನಾಮಿಯವರತ ಮತಖ್ಯಮೆಂತ್ತರಯನದರತ.  ೧೦೭೪ ಎಕರ ್ ಜ್ಮಿೇನತ 
ಕ್ೂಟಟದಾ್ೇವ್ೆಂದತ ಹ್ೇಳಿ, ೩೬,೦೦೦ ಅಜಿಾಗಳು ಬರತತ್ುವ್. ಅವರತ ಏನತ ಮನಡತತನುರೆ್ಂದರ್, ನಿಮಗ್್ ಮರ್್ 
ಹೆಂಚಿಕಯ್ನಗಿದ್ ಎೆಂದತ ಅಜಿಾಯನತನ ಕಳುಹಿಸಿದರತ.  ಅದ್ಲಿವನತನ ರ್ನನತ ಕೂಲೆಂಕಷವನಗಿ ಹ್ೇಳುವ 
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ಅವಶಯಕತ್ ಇಲಿ.  ಇವತ್ತು ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಕ್ೇಳಿರತವೆಂತ್ಹ ಪರಶ್ನ ಏನಿದ್,  ರನಜ್ಯದ ಹಿತ್ದೃಷಿಟಯಿೆಂದ 
ಸಮಪಾಕವನಗಿದ್.  ಇದಕ್ೆ ಹೆಂತ್ ಹೆಂತ್ವನಗಿ ಯನವ ರಿೇತ್ತ ಉತ್ುರ ಕೂ್ಡಬೇ್ಕ್ನತನವುದಕಿೆೆಂತ್ ಹಚ್ನುಗಿ 
ರ್ನನತ ಒೆಂದರ್ಡತ ಗೆಂಟ್ ಸಮಯ ಮನನಯ ಸದಸಯರ ಜ್ೂತ್ಗ್್ ಕತಳಿತ್ತಕೂ್ೆಂಡತ ಚಚ್ಾ ಮನಡತತ್ುೇರ್್.   
ಅದಕಿೆೆಂತ್ ಮಿಗಿಲನಗಿ ಎಷತಟ ಹಣ ಖ್ಚತಾ ಮನಡಿದ್ಧಾೇರಿ ಎೆಂದತ ಪ್ರ ಶನಯನತನ ಕ್ೇಳಿದನಾರ.್  ಇಲಿಿಯವರ್ವಿಗೂ 
ರ್ನವು ಇದಕ್ೆ ಒಟತಟ ೭೫೯೨ ಕ್ೂೇಟ ರೂಪನಯಿಗಳನತನ ಖ್ಚತಾ ಮನಡಿದ್ಾೇವ್.  ಹಿೆಂದತಳಿದ ವಗಾ, ಪರಿಶ್ಷಟ 
ಜನತ್ತ/ಪರಿಶ್ಷಟ ಪೆಂಗಡ ಫಲನನತಭವಿಗಳಿಗ್್ ವಸತ್ತ ಯೇಜ್ರ್್ಯಡಿಯಲಿಿ ಎಷತಟ ಹಣ ಖ್ಚತಾ ಮನಡಲನಗಿದ ್
ಎೆಂದತ ಪರಶ್ನಯನತನ ಕ್ೇಳಿದನಾರ.್ ಆರ್ಥಾಕ ವಷಾ ೨೦೧೯-೨೦ ರಿೆಂದ ೨೦೨೨-೨೩ರ್್ೇ ಸನಲಿನವರಗ್್್  ಪರಿಶ್ಷಟ 
ಜನತ್ತಯವರಿಗ್್ ೨೬೩೦ ಕ್ೂೇಟ ರೂಪನಯಿಗಳು ಅವರವರ ಖನತ್ಗ್ ್ ಹ್ೂೇಗಿರತವೆಂಥದತಾ.  ಪರಿಶ್ಷಟ 
ಪೆಂಗಡದವರಿಗ್ ್ ೯೫೬ ಕೂ್ೇಟ ರೂಪನಯಿಗಳನತನ ಕ್ೂಟಟದಾ್ೇವ್. ಹಿೆಂದತಳಿದ ವಗಾದವರಲ್ಿರಿಗೂ ೪೦೦೬ 
ಕ್ೂೇಟ ರೂಪನಯಿಗಳನತನ ಕ್ೂಟಟದಾ್ೇವ್.  ಒಟತಟ ೭೫೯೨.೯೯ ಕೂ್ೇಟ ರೂಪನಯಿಗಳನತನ ಬಿಡತಗಡ್ 
ಮನಡಿದ್ಾೇವ್.  ಅದರ ಜ್ೂತ್ಯಲಿಿ  ಒಟತಟ ೩೯೨೭೩೦ ಮರ್್ಗಳನತನ ಪೂಣಾಗ್ೂ್ಳಿಸಲನಗಿದ್.  ಈ ಮರ್ಗ್ಳ 
ಬಗ್್ೆ ಪರತ್ತಯೆಂದಕೂೆ ಅನತಬೆಂಧಗಳನತನ ಹೆಂತ್ ಹೆಂತ್ವನಗಿ ರ್ನವು ನಿೇಡಿದ್ಾೇವ್.  ತ್ಮಮ ಮೂಲಕ ಮನನಯ 
ರ್ನಗರನಜ್ತರವರಿಗ್ ್ತ್ತಳಿಸತವುದ್ೇರ್ೆ್ಂದರ್,  ಬ್ೆಂಗಳೂರತ ನಗರದ ಬಗ್್ೆ ಬೆಂದನಗ ಅವರತ ನನನ ಹತ್ತುರ ಬೆಂದತ 
ಒೆಂದರ್ಡತ ಗೆಂಟ್  ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂಳಳಲಿ.  ಏರ್್ೇನತ ಆಗಿದ ್ ಎೆಂಬತದರ್್ನಲನಿ ತ್ತಳಿಸತತ್ುೇರ್್. ಅವರ್ೇ ರ್ನಳ್ 
ಮೆಂತ್ತರಯನದರೂ ಕೂಡ ಅದ್ೇ ಮನಡಬೇ್ಕನಗತತ್ುದ.್  ಆದಾರಿೆಂದ ಬಡವರಿಗ್್ ಕ್ೂಡತ್ಕೆೆಂಥ ಕಲ್ಸವನತನ 
ರ್ನನತ ಸಮಪಾಕವನಗಿ ಮನಡಿದ್ಾೇರ್್ ಎನತನವುದಕಿೆೆಂತ್ ಹ್ಚನುಗಿ  ಯನರಿಗ್್ ಏನತ ಇದಯ್ೇ ಗ್ೂ್ತ್ತುಲಿ, 
ಯನರಿಗ್್ ಏನತ ತ್ಲತಪಬ್ೇಕನಗಿತ್ೂುೇ ಅದನತನ ತ್ಲತಪಿಸತವೆಂತ್ಹ ಕಲ್ಸವನತನ ಪನರಮನಣಿಕವನಗಿ ಮನಡಿದಾ್ೇರ್್.  

        
                          (ಮತೆಂದತ) 

(821) 1:40 14/09/2022 ಎಸ ಪಿಆರ /ಜಿಆರ                        (ಸಭನಪತ್ತಯವರ ಉಪಸಿಾತ್ತ) 
ಶ್ರೇ ವಿ.ಸ್ೂೇಮಣಾ(ಮತೆಂದತ):- 
ಅನಯಥನ ಭನವಿಸಬನರದತ; ತ್ಮಗ್್ ಏರ್ನದರೂ ಮನಹಿತ್ತ ಬ್ೇಕನದರ್, ಬೆಂದತ ಕತಳಿತ್ತಕೂ್ೆಂಡತ 
ಪಡದ್ತಕೂ್ಳಳಬಹತದತ.  ರ್ನನತ ಕನನಡ ಪರಭ ದ್ಧನಪತ್ತರಕ್ಯಲಿಿ ಹ್ೇಳಿರತವುದತ ಹನಗೂ ಮತೂ್ುೆಂದತ ಸೆಂದಭಾ 
ಮತ್ತು ಸನಿನವ್ೇಶ ಇವುಗಳಿಗ್್ಲಿವೂ ಕೂಡ ರ್ನನತ ತ್ಮಗ್್ ಮನಹಿತ್ತಯನತನ ನಿೇಡತತ್ುೇರ್್; ಆಗ ಚಚಾ್ 
ಮನಡೂ್ೇಣ. 
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ಡನ||ಕ್.ಗ್ೂ್ೇವಿೆಂದರನಜ (ವಿಧನನಸಭ್ಯಿೆಂದ ಚತರ್ನಯಿತ್ರನದವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇ್, 
ಕ್ೇೆಂದರ ಸಕನಾರದವರತ ಇದಕ್ೆ ಅನತದನನವನತನ ನಿೇಡಿದನಾರಯ್್ಕೇ? 

 
ಶ್ರೇ ವಿ.ಸೂ್ೇಮಣಾ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇ್, ಕ್ೇೆಂದರ ಸಕನಾರದವರತ 600 ಕೂ್ೇಟ 

ರೂಪನಯಿಗಳನತನ ಬ್ೆಂಗಳೂರತ ನಗರದ ಒೆಂದತ ಲಕ್ಷ ಮರ್್ಗಳಿಗ್ ್ ನಿೇಡಿದ್.  ರ್ನವು ಕ್ೇಳಿದ ತ್ಕ್ಷಣವೇ್ 
ಕ್ೇೆಂದರ ಸಕನಾರವು ಒೆಂದತ ಲಕ್ಷ ಮರ್್ಗಳನತನ ಹನಗೂ 600 ಕೂ್ೇಟ ರೂಪನಯಿಗಳ ಅನತದನನವನತನ 
ಬಿಡತಗಡ್ ಮನಡಿದ್.  ಇದನದ ನೆಂತ್ರ ಅೆಂದ್ಧನ ಸಕನಾರವು 28,000 ಮರ್್ಗಳನತನ ಟ್ೆಂಡರ  ಮೂಲಕ 
ಎಲ .ಓ.ಇ., ಯನತನ ನಿೇಡಿ, ಆ ನೆಂತ್ರ 14 ಅೆಂತ್ಸತುಗಳನತನ ಹನಕಲನಗತತ್ುದ್.  ಈ ಎಲನಿ ಅೆಂಶಗಳ ಬಗ್್ೆ 
ರ್ನನತ ಚಚಿಾಸಲತ ಪನರರೆಂಭಿಸಿದರ,್ 1-2 ಗೆಂಟ್ಗಳ ಸಮಯ ಬೇ್ಕನಗತತ್ುದ್ ಹನಗೂ ರ್ನನತ ಈ ಬಗ್್ೆ 
ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ುೇರ್್.  ಹಿೇಗ್ನಗಿ ಯನರೂ ಸಹ ಅನಯಥನ ಭನವಿಸಬನರದತ.  ಇದತ ಬಡವರಿಗ್ನಗಿ ಮನಡಿದ 
48,000 ಮರ್್ಗಳ ಯೇಜ್ರ್್ಯನಗಿದ್. ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಬೆಂದತ ರ್್ೂೇಡಲತ ರ್ನನತ ಅವರನತನ 
ಆಹನಾನಿಸತತ್ುೇರ್್.  ಆದರ ್ ಅಲಿಿಗ್್ ರ್ನನತ ಬರದ್ೇ, ನನನ ಇಲನಖನಧಿಕನರಿಗಳನತನ ಕಳುಹಿಸತತ್ುೇರ್್.  
ಬ್ೆಂಗಳೂರತ ನಗರದಲಿಿ 73 ಕಡಗ್ಳಲಿಿ 535 ಎಕರಯ್ಷತಟ ಪರದೇ್ಶದಲಿಿ 447 ಎಕರಯ್ಷತಟ ಜನಗವನತನ …. 
ಇದನತನ ರ್್ೂೇಡಲತ ಸದಸಯರನೂನ ಸಹ ಆಹನಾನಿಸತತ್ುೇರ್್.  ಇವತ್ತುನ ದ್ಧವಸ ರ್ನವು ಎಷಟರ ಮಟಟಗ್್ 
ಮರ್್ಗಳನತನ ನಿಮಿಾಸಿದ್ಾೇವ.್., ಯನವುದ್ೂೇ ಒೆಂದತ ತ್ಪಿಪನಿೆಂದನಗಿ ರ್ನಳ್ಯ ದ್ಧನ ಯನವುದ್ೇ ಅವಗಢಗಳು 
ಸೆಂಭವಿಸಿ, ಅವರತಗಳು ಮತೆಂದೂ್ೆಂದತ ದ್ಧನ ರ್ನಯಯನಲಯದ ಮರ ್ ಹೂ್ೇದರ್, ಬಡವರ ಎಲನಿ ಹಣ 
ಖ್ಚತಾ ಆಗತತ್ುದ್ ಎನತನವ ಒೆಂದೇ್ ದೃಷಿಟಯಿೆಂದ ರ್ನನತ ಒಬಬ ಹಿರಿಯರ್ನಗಿ, ಇದಾ ವನಯಪಿುಯಲಿಿಯ್ಕೇ ಹನಲಿ 
ಇರತವುದನತನ ಅಲಪ-ಸಾಲಪ ಪರಮನಣದಲಿಿ ಅಥಾ ಮನಡಿಕ್ೂೆಂಡಿರತವುದರಿೆಂದ ರ್ನನತ ಇದನತನ ಸಮಪಾಕವನಗಿ 
ಮನಡಿದ್ಾೇರ್್. ಸದಸಯರಿಗ್್ ಯನವುದ್ೇ ರಿೇತ್ತಯ ಮನಹಿತ್ತಯ ಅವಶಯಕತ್ ಇದಾಲಿಿ ಅದನತನ ನಿೇಡಲತ ರ್ನನತ 
ಸಿದಿನಿದ್ಾೇರ್್.  ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರನದ ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.ಹರಿಪರಸನದ  ರವರರ್್ೂನಳಗ್್ೂೆಂಡೆಂತ ್ ಎಲನಿ 
ಸದಸಯರತಗಳು ಬೆಂದರ,್ ರ್ನನತ ವನಹನದ ವಯವಸ್ಾಯನತನ ಮನಡತತ್ುೇರ್;್ ಸದರಿ 48,000 ಮರ್್ಗಳು ಎಲಿಿ 
ಬೆಂದ್ಧತ್ತು ಎನತನವುದನತನ ರ್್ೂೇಡಲಿ. ಈ ಹಿೆಂದ ್ಅಧಿಕನರದಲಿಿದಾ ಸಕನಾರವು ಯನವ ಯನವ ಜನಗಗಳನತನ 
ಮರ್್ ನಿಮನಾಣಕ್ೆ ಹೆಂಚಿಕ ್ಮನಡಿತ್ತು ; ಆ ಜನಗಗಳು ಸರಿಯನಗಿ ಇದಾವ್ ಅಥವನ ಇಲಿವ್ೇ ; ಅಥವನ ಆ 
ಜನಗವು ಮರ್್ ನಿಮಿಾಸಲತ ಆಗತವುದ್ಧಲಿವ್ೇ ಇೆಂತ್ಹ ಎಲನಿ ಅೆಂಶಗಳ ಬಗ್್ೆ ಅವರಿಗ್್ ಮನಹಿತ್ತಯನತನ 
ನಿೇಡತವುದರ ಜ್ೂತ್ಗ್್…. ಸದಸಯರಿಗ್್ ತ್ತಳಿಯದ್ಧರತವ ಸೆಂಗತ್ತ ಏರ್್ೆಂದರ್, ಈ ಹಿೆಂದ ್ 7,90,000/- 
ರೂಪನಯಿಗಳಷತಟ ಬಲ್್ ಒೆಂದತ ಮರ್ಗ್್್ ಇತ್ತು.  ಸಕನಾರವು ಕ್ೂಡತವುದನತನ ಹ್ೂರತ್ತಪಡಿಸಿ, ಇವತ್ತುನ ದ್ಧವಸ 
ರ್ನವು S.C.P.,  T.S.P.,  ಮತ್ತುತ್ರ ್ ಮನಡಿ ಅೆಂದರ್ ಏರ್್ಲನಿ ಸನಧಯವೊೇ ಅವುಗಳ್ಲಿವನೂನ ಮನಡಿ 
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ಸತಮನರತ 2,000 ದಷತಟ ಮರ್್ಗಳನತನ ಮರ್್ನಯ ದ್ಧನ ಅೆಂದರ್ ದ್ಧರ್ನೆಂಕ 06/09/2022 ರೆಂದತ 
ಹೆಂಚಿಕ ್ ಮನಡಬೇ್ಕನಗಿತ್ತು.  ಆದರ್ ಅದ್ೇ ದ್ಧನ ನನನ ಮಿತ್ರರನದ ಉಮೇಶ  ವಿ. ಕತ್ತು ರವರತ 
ನಿಧನರನಗಿದಾರಿೆಂದ ಅದನತನ ಮನಡತವುದಕನೆಗಲಿಲಿ.   

 
ಬ್ೆಂಗಳೂರತ ನಗರದಲಿಿ 48,000 ಮರ್್ಗಳಿಗ್ನಗಿ ಕ್ೇೆಂದರ ಸಕನಾರವು 600 ಕೂ್ೇಟ ರೂಪನಯಿಗಳ 

ಅನತದನನ ಬಿಡತಗಡ್ ಮನಡಿದ್.  ಒಟನಟರ್ಯನಗಿ ಒೆಂದತ ಲಕ್ಷ ಮರ್್ಗಳಿಗ್್ 1,500 ಕ್ೂೇಟ ರೂಪನಯಿಗಳ 
ಅನತದನನ ಮಿೇಸಲಿಡಲನಗಿದ್. ಪರಸತುತ್ ರ್ನವು 52,000 ಮರ್್ಗಳ ನಿಮನಾಣವನತನ ಪನರರೆಂಭಿಸಿದ್ಾೇವ್. ಈ 
ಕನರಣಕನೆಗಿ ಕ್ೇೆಂದರ ಸಕನಾರವು ಅನತದನನದ ಮತ್ುವನತನ ಬಿಡತಗಡ್ ಮನಡಿದ್.  ಸದರಿ 1.5 ಲಕ್ಷ 
ರೂಪನಯಿಗಳನತನ ಪರತ್ತಯಬಬರಿಗೂ ಸಹ ನಿೇಡಲನಗತತ್ುದ್.  ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರಿಗ್ ್ ಮತ್ೂುೆಂದತ 
ಮನತ್ನತನ ಹೇ್ಳಬಯಸತತ್ುೇರ್್.  ಎರಡತ ಬ್ಡ  ರೂೆಂಗಳ ಮರ್್ಯನತನ ನಿಮಿಾಸಿ, ಒೆಂದತ ಮರ್್ಗ್್ 16 ಲಕ್ಷ 
ರೂಪನಯಿಗಳನತನ ನಿಗದ್ಧಪಡಿಸಿದಾರತ.  ಯನವ ಬಡವನತ ಇಷತಟ ದ್ೂಡಡ ಮತ್ುವನತನ ನಿೇಡಿ, ಮರ್ಯ್ನತನ 
ಕ್ೂೆಂಡತಕೂ್ಳಳಲತ ಸನಧಯವನಗತತ್ುದ್?  ಆ ಬಡವರತ ತ್ಮಗ್್ ವನಷಿಾಕ 87,000/- ರೂಪನಯಿಗಳ 
ವರಮನನವಿದ್ ಎೆಂದತ ಹೇ್ಳುತನುರ್.  ಇಷತಟ ಮತ್ುದ ವರಮನನವಿದಾರ್, ಅವರತಗಳು ಹ್ೇಗ್್ ಸನಲವನತನ 
ಪಡಯ್ಲತ ಆಗತತ್ುದ?್  ಹಿೇಗ್ನಗಿ ಈ ಮರ್್ಗಳ ಮತ್ುವನತನ 3 ಲಕ್ಷ ರೂಪನಯಿಗಳಿಗ್್ ನಿಗದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ಾೇರ್್. 
37,000 ಮರ್್ಗಳನತನ ಗ್ನರಮಿೇಣ ಪರದೇ್ಶದಲಿಿರತವವರಿಗ್ ್1,20,000 ರೂಪನಯಿಗಳೆಂತ್ ನಿಗದ್ಧಪಡಿಸಿದಾ್ೇರ್್. 
ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್್ೆ ಬಹಳಷತಟ ಕೂಲೆಂಕಷವನಗಿ ಅಧಯಯನ ಮನಡಿದ್ಾೇರ್್.  ಇದತ ನನಗ್್ ಒೆಂದತ ರಿೇತ್ತಯ 
ಶನಪವೊೇ ಅಥವನ ವಿಮೇಚರ್್ಯೇ ಗ್್ೂತ್ತುಲಿ.  ಈ ಬಗ್್ೆ ಚಚಾ್ ಮನಡತವುದಕ್ೆ ತ್ಯನರಿದ್ಾೇರ್.್  48,000 
ಮರ್್ಗಳ ನಿಮನಾಣವು ಒೆಂದತ ಹೆಂತ್ಕ್ೆ ಬೆಂದ್ಧವ್.  ರ್ನನತ ಎಲಿರನೂನ ಕರದ್ತಕ್ೂೆಂಡತ ಹೂ್ೇಗತತ್ುೇರ್್.  
ಬ್ೆಂಗಳೂರತ ನಗರದಲಿಿ ಮರ್್ಗಳ ನಿಮನಾಣ ಯನವ ರಿೇತ್ತಯನಗಿ ನಡಯ್ತತ್ತುದ್ ಹನಗೂ ಯೇಜ್ರ್್ಯ 
ಸನಧಕ-ಬನಧಕಗಳ್ೇನತ ಎನತನವುದರ ಬಗ್್ೆ ರ್್ೂೇಡೂ್ೇಣ.  ಮನಡಿರತವ ಮರ್್ಗಳು ಸರಿಯಿವಯ್್ಕೇ 
ಎನತನವುದನೂನ ಸಹ ರ್್ೂೇಡ್ೂೇಣ.  ಈ ಹಿೆಂದ್ಧನ ಸಕನಾರವು ನಿೇಡಿದ ಜನಗದಲಿಿಯ್ಕೇ ಮರ್್ಗಳನತನ 
ನಿಮಿಾಸಿದಾರ್, ಕನಾರಿ ಪಿಟ ನಲಿಿಯ್ಕೇ ಮರ್್ಗಳನತನ ನಿಮಿಾಸಿದಾರ್, ಮರ್್ಗಳ ಸಿಾತ್ತ ಏರ್ನಗತತ್ತುತ್ತು ಎನತನವುದನತನ 
ಹಿರಿಯ ಸದಸಯರನದ ಶ್ರೇ ಎೆಂ.ರ್ನಗರನಜ್ತರವರೇ್ ತ್ತಳಿಸಬ್ೇಕತ.  ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್್ೆ ಚಚ್ಾಯನಗಲಿ. 

 
ಶ್ರೇ ಎೆಂ.ರ್ನಗರನಜ್ತ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇ್, … 

 
ಸಭನಪತ್ತಯವರತ:- ಪರಶ್್ನೇತ್ುರ ವೇ್ಳ್ ಮತಕನುಯವನಗಿದ್.  
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ಆ) ಚತಕ್ೆ ಗತತ್ತಾಲಿದ ಪರಶ್ನಗಳಿಗ್್ ಲಿಖಿತ್ ಮೂಲಕ ನಿೇಡಲನದ ಉತ್ುರಗಳು 
 
ಶ್ರೇ ಕ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರಕಕೇ, ದ್ಧರ್ನೆಂಕ 14 

ರ್್ೇ ಸ್ಪಟೆಂಬರ  , 2022, ಸಮೂಹ-3 ರ ಲ್ಲಖಿತ ಮ ಲಕ ಉತ್ುರಿಸತವ ಒಟತಟ 95 ಪರಶ್ನಗಳ ಪ್ೈಕಿ 40 
ಪರಶ್ನಗಳಿಗ್್ ಉತ್ುರಗಳನತನ ಸದನದಲ್ಲಾ ಮಂಡಿಸತತ್ತುದ್ಾೇರ್್. 

 
(ಉತ್ುರಗಳನತನ ಲಗತ್ತುಸಲನಗಿದ್) 

 
ಸಭನಪತ್ತಯವರತ:- ಮೆಂಡಿಸಲನಯಿತ್ತ. 

  



                                                                 ««¥¥ÀÀ//1144..0099..22002222  // 84 

““  wwzzÀÀÄÄÝÝ¥¥ÀÀrrAAiiÀÀiiÁÁUUÀÀzzÀÀ  ¥¥ÀÀææww//uunneeddiitteedd  ccooppyy//££ÁÁååAAiiÀÀiiÁÁ®®AAiiÀÀÄÄUUÀÀ¼¼ÀÀ°°èè  CCxxÀÀªªÁÁ  ¥¥ÀÀwwææPPÁÁ  ¥¥ÀÀææPPÀÀlluuÉÉUUÁÁVV  GG¥¥ÀÀAAiiÉÉÆÆÃÃVV¸̧ÀÀPPÀÀÆÆqqÀÀzzÀÀÄÄ  ’’’’ 

 

 

3. ಸಭನಪತ್ತಯವರ ಅನತಮತ್ತ ಮೇರಕಗ್್ ಪರಸನುಪಿಸಲನಗಿದಾ ವಿಷಯಗಳಿಗ್್ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದೆಂತ್ ಸಚಿವರ 
ಹ್ೇಳಿಕ್ಗಳು  

 
ಅ) ವಿಷಯ:- ಖನಸಗಿ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸೆಂಸ್ಾಗಳ ಭೂ ಪರಿವತ್ಾರ್್ಗ್ ್ಹನಗೂ ಮನನಯತ್  
             ನವಿೇಕರಣಕ್ೆ ಶ್ಕ್ಷಣ ಇಲನಖ್ ಅಧಿಕನರಿಗಳಿೆಂದ ಅನಗತ್ಯ  
             ಕಿರತಕತಳದ ಬಗ್್ೆ 

                                 - - - 

 
ಶ್ರೇ ಕ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರಕಕೇ, ಸದಸಯರನದ   

ಶ್ರೇ ಬಸವರನಜ್ ಶ್ವಲಿೆಂಗಪಪ ಹ್ೂರಟಟಯವರತ ದ್ಧರ್ನೆಂಕ 13/09/2022 ರೆಂದತ ಶ್ನಯ ವೇ್ಳ್ಯಲಿಿ 
ಪರಸನುಪಿಸಿದ ಸೂಚರ್್ಗ್ ್ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಟೆಂತ್ ಮನನಯ ಪನರಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪೌರಢ ಶ್ಕ್ಷಣ ಹನಗೂ ಸಕನಲ ಸಚಿವರ 
ಪರವನಗಿ ಉತ್ುರವನತನ ಸದನದಲಿಿ ಮೆಂಡಿಸತತ್ತುದ್ಾೇರ್್. 

 
(ಉತ್ುರದ ಪರತ್ತ ಲಗತ್ತುಸಲನಗಿದ್) 
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ಆ) ವಿಷಯ:- ಬನಗಲಕ್ೂೇಟ್ ಜಿಲ್ಿ ಮಹನಲಿೆಂಗಪೂರ ಪಟಟಣವನತನ ತನಲೂಿಕತ  
             ಕ್ೇೆಂದರವರ್ನನಗಿ ಘೂೇಷಿಸತವ ಕತರಿತ್ತ 

                               - - - - 

ಶ್ರೇ ಕ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರಕಕೇ, ಸದಸಯರನದ  
ಶ್ರೇ ನಿರನಣಿ ಹಣಮೆಂತ್  ರತದರಪಪರವರತ ದ್ಧರ್ನೆಂಕ 13/09/2022 ರೆಂದತ ಶ್ನಯ ವ್ೇಳ್ಯಲಿಿ ಪರಸನುಪಿಸಿದ 
ಸೂಚರ್್ಗ್ ್ ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಟೆಂತ ್ ಮನನಯ ಕೆಂದನಯ ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ ಉತ್ುರವನತನ ಸದನದಲಿಿ 
ಮೆಂಡಿಸತತ್ತುದಾ್ೇರ್್. 

 
(ಉತ್ುರದ ಪರತ್ತ ಲಗತ್ತುಸಲನಗಿದ್) 
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ಇ) ವಿಷಯ:- ಬ್ೆಂಗಳೂರಿನ ಧಮಾರನಯಸನಾಮಿ ದ್ೇವಸನಾನದ ಆಸಿುಯನತನ  

                   ರಕ್ಷಣ್ ಮನಡತವೆಂತ ್ಹನಗೂ ಒತ್ತುವರಿಯ ತ್ರವಿನ ಪರಕರಣಗಳಲಿಿ  
                   ಕರಮ ಕ್ೈಗ್್ೂಳಳದ್ೇ ಇರತವ ಬಗ್್ೆ 

                               - - - - - 

ಶ್ರೇ ಕ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರಕಕೇ, ಸದಸಯರನದ  
ಶ್ರೇ ಪಿ.ಆರ .ರಮೇಶ ರವರತ ದ್ಧರ್ನೆಂಕ 13/09/2022 ರೆಂದತ ಶ್ನಯ ವ್ೇಳ್ಯಲಿಿ ಪರಸನುಪಿಸಿದ ಸೂಚರ್್ಗ್ ್
ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಟೆಂತ್ ಮನನಯ ಮತಜ್ರನಯಿ, ಹಜ  ಹನಗೂ ವಕಫ  ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ ಉತ್ುರವನತನ ಸದನದಲಿಿ 
ಮೆಂಡಿಸತತ್ತುದಾ್ೇರ್್. 

 
(ಉತ್ುರದ ಪರತ್ತ ಲಗತ್ತುಸಲನಗಿದ್) 
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04. ಸಭನಪತ್ತಯವರ ಅನತಮತ್ತ ಮೇರಕಗ್ ್ಪರಸನುಪಿಸಲಪಟಟ ವಿಷಯಗಳು 

 
   ಅ) ವಿಷಯ:- ಆರ್್ ದನಳಿಯಿೆಂದ ಮೃತ್ಪಟಟ ಕತಟತೆಂಬಕ್ೆ ಸಕನಾರದ್ಧೆಂದ  
                                 ಪರಿಹನರ ನಿೇಡತವ ಬಗ್್ೆ 

- - - - 

 ಶ್ರೇ ಪನರಣ್ೇಶ  ಎೆಂ.ಕ್.(ಸಾಳಿೇಯ ಸೆಂಸಾ್ಗಳ ಕ್ಷ್ೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇ್, ಅವಕನಶಕನೆಗಿ 
ಧನಯವನದಗಳು. 
 

ವಿವಿಧ ದ್ಧನಪತ್ತರಕ್ಗಳ ಶ್ೇಷಿಾಕ್ಯಡಿ ಕೆಂಡತ ಬೆಂದೆಂತ,್ “ಕನಡನರ್್, ರ್ನಡಿಗ್್ ಆತ್ೆಂಕ”, “ಆರ್್ ದನಳಿ, 
ಕೃಷಿಕನಿಗ್ ್ ಗ್ನಯ”, “ಕನಫಿ ತ್ೂೇಟಕ್ೆ 3 ಕನಡನರ್್ ದನಳಿ; ಬಳ್್ ರ್ನಶ”, ಈ ರಿೇತ್ತ ಹಲವನರತ ದ್ಧನ 
ಪತ್ತರಕ್ಗಳಲಿಿ ಕನಡನರ್್ ಹನವಳಿ ಕತರಿತ್ತ ವರದ್ಧಗಳನಗಿದತಾ, ಇತ್ತುೇಚಗ್್್ ಚಿಕೆಮಗಳೂರತ ಜಿಲ್ಿ ಮೂಡಿಗ್್ರ್ 
ತನಲೂಿಕಿನ ಕೆಂಜಿಗ್್ ಗ್ನರಮ ಆನೆಂದ ದ್ೇವನಡಿಗ (52 ವಷಾ) ಎೆಂಬ ರೈ್ತ್ನನತನ ಬಲಿ ಪಡದ್್ಧದ್, ನೆಂತ್ರ 25 
ದ್ಧನಗಳ್ೂಳಗ್್ ಊರತಬಗ್ ್ ಗ್ನರಮ ರೈ್ತ್ ಅಜ್ತಾನ  (45 ವಷಾ) ಆರ್್ ದನಳಿಯಿೆಂದ ಮೃತ್ಪಟಟದತಾ, 
ಮೂಲರಹಳಿಳಯಲಿಿ ಆರ್್ ದನಳಿಗ್್ ಕೃಷಿಕ ಎೆಂ.ಬಿ.ಶ್ವಣಾ ಎೆಂಬತವರತ ಗ್ನಯಗ್ೂ್ೆಂಡಿದತಾ, ಗ್ೌಡಹಳಿಳ ಗ್ನರಮದ 
ಕನಫಿ ಬ್ಳ್ಗ್ನರರನದ ಎೆಂ.ಎಸ .ಹರಿೇಶ  ಎೆಂಬತವರ ತ್ೂೇಟ ಸೆಂಪೂಣಾ ರ್ನಶವನಗಿದತಾ, ಹಿೇಗ್್ ಮೂಡಿಗ್ರ್ ್
ತನಲೂಿಕಿರ್ನದಯೆಂತ್ ಆರ್್ ದನಳಿಯಿೆಂದ ಅಪನರ ಬ್ಳ್ ರ್ನಶ ಹನಗೂ ಜಿೇವಹನನಿ ಆಗತತ್ತುದ್.  ಆರ್್ ದನಳಿ 
ಕತರಿತ್ತ ಇತ್ತುೇಚ್ಗ್್ ರ್ನನತ ಮತಖ್ಯ ಮೆಂತ್ತರಗಳನತನ ಭ್ೇಟ ಮನಡಿ ಈ ಎಲನಿ ವಿಚನರಗಳನತನ ಸತದ್ಧೇಘಾವನಗಿ 
ಚಚಿಾಸಿದ ನೆಂತ್ರ, ಕೂಡಲೇ್ ಆರ್್ಗಳನತನ ಬೆಂಧಿಸಿ ಸಾಳನೆಂತ್ರಿಸತವೆಂತ ್ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದ ಅಧಿಕನರಿಗಳಿಗ್್ 
ಸೂಚಿಸಿದರತ, ಅದಕನೆಗಿ ರ್ನನತ ಮತಖ್ಯಮೆಂತ್ತರಗಳಿಗ್್ ಧನಯವನದಗಳನತನ ಅಪಿಾಸತತ್ುೇರ್್. 
 

ಮತೆಂದತವರ್ದತ, ರ್ನನತ ಸಕನಾರಕ್ೆ ಒತನುಯಿಸತವುದ್ೇರ್ೆ್ಂದರ್, ಆರ್್ ದನಳಿಯಿೆಂದ ಮೃತ್ಪಟಟವರ 
ಕತಟತೆಂಬಗಳಿಗ್್, ಆರ್್ಗಳ ಹನವಳಿಯಿೆಂದ ಮತ್ತು ಅತ್ತವೃಷಿಟಯಿೆಂದ ಅಪನರ ಪರಮನಣದ ಬ್ಳ್ ರ್ನಶವನಗಿ 
ಕೆಂಗ್ನಲನಗಿರತವ ರೈ್ತ್ ಕತಟತೆಂಬಗಳಿಗ್್ ಶ್ೇಘರವನಗಿ ಪರಿಹನರವನತನ ಘೂೇಷಣ್ ಮನಡತವ ಮೂಲಕ 
ಸೆಂಕಷಟದಲಿಿರತವ ಕತಟತೆಂಬಗಳನತನ ರಕ್ಷಿಸಬ್ೇಕ್ೆಂದತ ವಿನೆಂತ್ತಸತತ್ುೇರ್್.  ಹನಗೂ ಮತೆಂದ್ಧನ ದ್ಧನಗಳಲಿಿ ಆರ್್ 
ಹನವಳಿಯನತನ ತ್ಡಗ್ಟತಟವ ನಿಟಟನಲಿಿ, ರೈ್ತ್ರ ತೂ್ೇಟ, ಜ್ಮಿೇನತಗಳನತನ ರಕ್ಷಣ್ ಮನಡತವ ನಿಟಟನಲಿಿ 
ಮೂಡಿಗ್್ರ್ ವನಯಪಿುಯಲಿಿ ಆರ್್ಗಳು ಬನರದೆಂತ್ ಬನಯರಿೇಕ್ಡ ಗಳನತನ ಅಳವಡಿಸತವುದತ, ತ್ಡಗ್್ೂ್ೇಡ್ಗಳನತನ 
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ನಿಮನಾಣ ಮನಡಲತ ತ್ಕ್ಷಣದ್ಧೆಂದ ಸಕನಾರ ಕರಮ ಕ್ೈಗ್್ೂಳಳಬೇ್ಕ್ೆಂದತ ಕ್ೂೇರತತ್ುೇರ್್. ವಿಶ್ೇಷವನಗಿ 
ಕಳಕಳಿಯಿೆಂದ ರ್ನನತ ಸಕನಾರಕ್ೆ ವಿನೆಂತ್ತಸತವುದೇ್ರ್್ೆಂದರ,್ ಆರ್್ ದನಳಿಯಲಿಿ ಮೃತ್ಪಟಟ ಕತಟತೆಂಬಕ್ೆ ಕನಿಷಠ 
25 ಲಕ್ಷ ರೂಪನಯಿಗಳ ಪರಿಹನರ ಹನಗೂ ತೂ್ೇಟಗಳು, ಬ್ಳಗ್ಳು ರ್ನಶವನದಲಿಿ ಅೆಂತ್ಹ ಕತಟತೆಂಬಗಳಿಗ್್ 
ಕನಿಷಠ 15 ಲಕ್ಷ ರೂಪನಯಿಗಳ ಪರಿಹನರವನತನ ನಿೇಡಬ್ೇಕ್ೆಂದತ ಈ ಮೂಲಕ ಸಕನಾರವನತನ 
ಒತನುಯಿಸತತ್ುೇರ್್. 

 
ಶ್ರೇ ಕ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರಕಕೇ, ಸದಸಯರತ 

ಶ್ನಯ ವ್ೇಳ್ಯಲಿಿ ಪರಸನುಪಿಸಿದ ವಿಷಯವು ಅತ್ಯೆಂತ್ ಗೆಂಭಿೇರವನದ ವಿಚನರವನಗಿದತಾ, ಇದಕ್ೆ 
ಮತಖ್ಯಮೆಂತ್ತರಗಳಿೆಂದ ಉತ್ುರವನತನ ಒದಗಿಸಲನಗತವುದತ. 
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ಆ) ವಿಷಯ:- ಕ್ೂಡಗತ ಜಿಲ್ಿಯ ಭನಗಮೆಂಡಲ ತ್ತೇಥಾಯನತನರ ಸಾಳದಲಿಿ  
             ಮೂಲಭೂತ್ ಸೌಕಯಾಗಳಿಲಿದ್ಧರತವ ಬಗ್್ೆ 

                                         - - - -  

 ಶ್ರೇ ಕತಶನಲಪಪ ಎೆಂ.ಪಿ.(ಸತಜನ)(ಸಾಳಿೇಯ ಸೆಂಸ್ಾಗಳ ಕ್ಷ್ೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇ್, 
ಅವಕನಶಕನೆಗಿ ಧನಯವನದಗಳು. 
 
 ಭನಗಮೆಂಡಲ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕ್ೂಡಗತ ಜಿಲ್ಿಯಲಿಿನ ಒೆಂದತ ತ್ತೇಥಾಯನತನರ ಸಾಳವನಗಿದ್.  
ಯನತನರರ್ಥಾಗಳು ಕನವೇ್ರಿಯ ಜ್ನಮಸಾಳವನದ ತ್ಲಕನವ್ೇರಿಯ್ಕಡಗ್್್ ಮತೆಂದತವರಯ್ತವುದಕ್ೆ ಮತೆಂಚಿತ್ವನಗಿ, 
ತ್ತರವ್ೇಣಿ ಸೆಂಗಮದಲಿಿ ಒಮಮ ಸನಮನ ಮನಡಿ, ತ್ಮಮ ಪೂವಾಜ್ರ ಕತರಿತನದ ಕಮನಾಚರಣ್ಗಳನತನ 
ನಿವಾಹಿಸತವುದತ ಒೆಂದತ ಸೆಂಪರದನಯ.  ಅಕ್ೂಟೇಬರ  ತ್ತೆಂಗಳಿನಲಿಿ ಬರತವ ತ್ತಲನ ಸೆಂಕರಮಣದ 
ಸೆಂದಭಾದಲಿಿ ಯನತನರರ್ಥಾಗಳು ಇಲಿಿ ಲಕ್ಷನೆಂತ್ರ ಸೆಂಖ್ಯಯಲಿಿ ಜ್ಮನವಣ್ಯನಗತತನುರ್.  ಬೇ್ಸಿಗ್್ಯ 
ಹನಗೂ ಮಳ್ಯನಗತವ ಹಿರ್್ನಲ್ಯಲಿಿ ಯನತನರರ್ಥಾಗಳು ದ್ೇವನಲಯವನತನ ಪರವೇ್ಶ ಮನಡತವ ಸೆಂದಭಾದಲಿಿ 
ಮೇಲನಛವಣಿ ಇಲಿದ್ೇ ತ್ತೇವರವನಗಿ ತ್ೂೆಂದರಯ್ನತನ ಅನತಭವಿಸತತ್ತುದನಾರ್.  ಈ ದ್ೇವನಲಯದ ಆವರಣದಲಿಿ 
ಸತಸಜಿೆತ್ವನದ ಪನದಚನರಿ ಮನಗಾವೂ ಸಹ ಇರತವುದ್ಧಲಿ.  ಮತೆಂದತವರ್ದತ, ದ್ಧನನಿತ್ಯ ಆಗಮಿಸತವ 
ಸನವಿರನರತ ಭಕುರಿಗ್್ ಭೂ್ೇಜ್ನವನತನ ಒದಗಿಸಲತ ಒೆಂದತ ಉತ್ುಮವನದ ಭೂ್ೇಜ್ನ ಶನಲ್ ಹನಗೂ ಪನಕ 
ಶನಲ್ಯೂ ಸಹ ಈ ದೇ್ವನಲಯಕ್ೆ ಅವಶಯಕತ್ ಇದ್. 
 
 ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜ್ಯದ ಅಧಾದಷತಟ ಜ್ನ ಕನವೇ್ರಿ ನಿೇರರ್್ನೇ ಅವಲೆಂಬಿಸಿರತವ ಈ ಸೆಂದಭಾದಲಿಿ 
ಕನವೇ್ರಿಯ ಉಗಮ ಸನಾನವನದ ಈ ದ್ೇವನಲಯವು ಮೂಲಭೂತ್ ಸೌಕಯಾಗಳಿೆಂದಲ್ೇ 
ವೆಂಚಿತ್ವನಗಿರತವುದತ ದತರದೃಷಟಕರ.  ಅಕೆ ಪಕೆದ ರನಜ್ಯಗಳ ದ್ೇವನಲಯಗಳ ಭೇ್ಟ ನಿೇಡತವ ಸೆಂದಭಾದಲಿಿ 
ನಮಮ ರನಜ್ಯದ ಭಕುರಿಗ್ ್ ಅರ್ನನತಕೂಲವನಗಬನರದೆ್ಂದತ ನಮಮ ಸಕನಾರವು ಅಲಿಿ ಮೂಲಭೂತ್ 
ಸೌಕಯಾಗಳನತನ ಕಲಿಪಸಲತ ಕ್ೂೇಟಗಟಟಲ್ೇ ಅನತದನನವನತನ ಮಿೇಸಲಿಡತತ್ತುರತವುದತ ಶನಿಘನಿೇಯ.  ಅದ್ೇ 
ರಿೇತ್ತಯಲಿಿ ಅಧಾ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ೆ ದನಹವನತನ ತ್ತೇರಿಸತವ, ರೈ್ತ್ರ ಭೂಮಿಗಳಿಗ್್ ಅನನದನತ್ಯನಗಿರತವ 
ತ್ಲಕನವೇ್ರಿಯ ಜಿೇಣ್ೂೇಾದನಿರಕ್ೆ ಅಲಿಿ ಮೂಲಭೂತ್ ಸೌಕಯಾಗಳನತನ ಕಲಿಪಸತವುದಕ್ೆ, ಮೇಲನಛವಣಿಗಳ 
ನಿಮನಾಣ, ಸತಸಜಿೆತ್ವನದ ಮೇಲನಛವಣಿ ಸಹಿತ್ ಪನದಚನರಿ ಮನಗಾ, ಉತ್ುಮವನದ ಭ್ೂೇಜ್ನ ಶನಲ್ ಹನಗೂ 
ಪನಕ ಶನಲ್ಗಳನತನ ನಿಮನಾಣ ಮನಡಲತ ಕೂಡಲೇ್ ಸಕನಾರವು ಅನತದನನವನತನ ಮೆಂಜ್ೂರತ ಮನಡತವೆಂತ ್
ಶ್ನಯವ್ೇಳ್ಯಲಿಿ ಮನನಯ ಮತಜ್ರನಯಿ ಸಚಿವರನತನ ಒತನುಯಿಸತತ್ುೇರ್್. 
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ಶ್ರೇಮತ್ತ ಜ್ೂಲ್ಿ ಶಶ್ಕಲನ ಅಣನಾ ಸನಹ್ೇಬ(ಮತಜ್ರನಯಿ, ಹಜ  ಹನಗೂ ವಕಫ  ಸಚಿವರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತ್ತಯವರೇ್, ಸಹ್ೂೇದರರನದ ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಶ್ನಯ ವ್ೇಳ್ಯಲಿಿ ಪರಪನುಪಿಸಿದ ವಿಷಯಕ್ೆ 
ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಟೆಂತ್, ಭನಗಮೆಂಡಲವು ಕರ್ನಾಟಕದ ಕ್ೂಡಗತ ಜಿಲ್ಿಯಲಿಿನ ಒೆಂದತ ತ್ತೇಥಾಯನತನರ 
ಸಾಳವನಗಿದ್.  ಬಹಳಷತಟ ಕಡಗ್ಳಿೆಂದ ಭಕುರತ ಅಲಿಿಗ್್ ಬರತತನುರ್.  ಅವರಿಗ್್ ಅವಯವಸಾ್ಯನಗತತ್ತುದ್.  ಏಕ್ೆಂದರ,್ 
ಅಕ್ೂಟೇಬರ  ತ್ತೆಂಗಳಿನಲಿಿ ಬರತವ ತ್ತಲನ ಸೆಂಕರಮಣದ ಸೆಂದಭಾದಲಿಿ ಲಕ್ಷನೆಂತ್ರ ಸೆಂಖ್ಯಯಲಿಿ ಭಕನುದ್ಧಗಳು 
ಅಲಿಿಗ್್ ಬೆಂದನಗ, ಅಲಿಿ ಭಕುರಿಗ್್ ಅವಶಯವನಗಿರತವ ಭೂ್ೇಜ್ನದ ವಯವಸ್ಾ, ಭ್ೂೇಜ್ನ ಶನಲ್, ಪನಕ ಶನಲ್ಯೂ 
ಹನಗೂ ಪನದಚನರಿ ಮನಗಾ, ಮೇಲನಛವಣಿ ನಿಮನಾಣ, ಸತಸಜಿೆತ್ವನದ ಮೇಲನಛವಣಿ ಸಹಿತ್ ಪನದಚನರಿ 
ಮನಗಾ ಇವುಗಳ್ಲಿದರ ಬಗ್್ೆ ಸಹ್ೂೇದರರತ ನನನ ಗಮನಕ್ೆ ತ್ೆಂದ್ಧದನಾರ.್ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್್ೆ ರ್ನನತ ಇವತ್ತುನ 
ದ್ಧನವ್ೇ ಅಲಿಿನ ಅಧಿಕನರಿಗಳ್ೂೆಂದ್ಧಗ್್ ಮನತ್ರ್ನಡಿ, ಅಲಿಿನ ಮನಹಿತ್ತಯನತನ ತ್ರಿಸಿಕ್ೂೆಂಡತ ಆದಷತಟ ಬೇ್ಗ 
ಕ್ಲಸಗಳನತನ ಮನಡಿಕೂ್ಡತವ ವಯವಸಾ್ಗಳನತನ ಮನಡಲನಗತತ್ುದ್. 
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ಇ) ವಿಷಯ:- ಕಳದ್ 15 ವಷಾಗಳಿೆಂದ ರನಜ್ಯದ ಸಕನಾರಿ ಶನಲ್ಗಳಲಿಿ ಖನಲಿ 

          ಇರತವ ದ್ೈಹಿಕ ಶ್ಕ್ಷಣ ಶ್ಕ್ಷಕರ ಹತದ್ಾಗಳ ರ್್ೇಮಕನತ್ತ ಬಗ್್ೆ 
                                                - - - - 
  

ಶ್ರೇ ಬಸವರನಜ್ ಶ್ವಲಿೆಂಗಪಪ ಹ್ೂರಟಟ(ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್ಷ್ೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇ್, ರನಜ್ಯದಲಿಿ 80 
ಸನವಿರಕೂೆ ಹ್ಚಿುನ ಸೆಂಖ್ಯಯಲಿಿ ಸಕನಾರಿ ಕಿರಿಯ, ಹಿರಿಯ ಪನರಥಮಿಕ, ಪೌರಢ ಶನಲ್, ಪದವಿಪೂವಾ 
ಕನಲೇ್ಜ್ತಗಳಿದತಾ, ಆದರ,್ ಕ್ೇವಲ 6,600 ದ್ೈಹಿಕ ಶ್ಕ್ಷಣ ಶ್ಕ್ಷಕರತ ಕನಯಾನಿವಾಹಿಸತತ್ತುದತಾ, ಕಳದ್ 15 
ವಷಾಗಳಿೆಂದ ಈ ಶ್ಕ್ಷಕರ ರ್್ೇಮಕನತ್ತ ನಡದ್್ಧಲಿ ಎೆಂದತ ಪರಜನವನಣಿ ದ್ಧನಪತ್ತರಕಯ್ಲಿಿ ವರದ್ಧಯನಗಿರತತ್ುದ್.   
 

ವಿದನಯರ್ಥಾ ದ್ಧಸಯ್ಲ್ಿೇ ಮಕೆಳ ಮನನಸಿಕ ಬ್ಳವಣಿಗ್್ ಹನಗೂ ದೈ್ಹಿಕ ಬ್ಳವಣಿಗ್್ ಮತ್ತು ಕಿರೇಡನ 
ಮರ್್ೂೇಭನವ ಮೂಡಿಸತವ ಕ್ಲಸ ದ್ೈಹಿಕ ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕತ್ಾವಯವನಗಿರತತ್ುದ್.  ಇೆಂತ್ಹ ದ್ೈಹಿಕ ಶ್ಕ್ಷಣ ಶ್ಕ್ಷಕರ 
ಹತದ್ಾಗಳು ಖನಲಿ ಇರತತ್ುವ್.  ರ್ನನತ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಚಿವರ್ನಗಿದಾ ಸೆಂದಭಾದಲಿಿ ದ್ೈಹಿಕ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಮಗರ ನಿೇತ್ತ 
ರೂಪಿಸತವ ನಿಟಟನಲಿಿ ಫ್ೂರಫ್ಸರ  ಎಲ .ಆರ .ವ್ೈದಯರ್ನಥನ  ಅಧಯಕ್ಷತಯ್ಲಿಿ ಸಮಿತ್ತಯೆಂದನತನ ರಚಿಸಿದತಾ, 
ಈ ಸಮಿತ್ತಯತ ಅಧಯಯನ ನಡಸ್ಿ ಸಕನಾರಕ್ೆ 10 ಅೆಂಶಗಳ ವರದ್ಧಯನತನ ಸಲಿಿಸಿದತಾ, ಪನರಥಮಿಕ ಮತ್ತು 
ಪೌರಢ ಶ್ಕ್ಷಣದ ಹೆಂತ್ದಲಿಿ ಮಕೆಳ ಸವಾತ್ೂೇಮತಖ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಹಿರ್್ನಲ್ಯಲಿಿ ದ್ೈಹಿಕ ಶ್ಕ್ಷಣ ಶ್ಕ್ಷಕರತ 
ಇರತವುದತ ಕಡನಡಯ, ಯನವುದ್ೇ ಹತದ್ಾ ಖನಲಿ ಇರಬನರದತ ಎೆಂದತ ವರದ್ಧ ತ್ತಳಿಸಿತ್ತು.  2006ರಲಿಿ ದ್ೈಹಿಕ 
ಶ್ಕ್ಷಕರ ರ್್ೇಮಕನತ್ತ ನಡದ್್ಧತ್ತು.  ತ್ದನೆಂತ್ರ ಇದತವರ್ಗೂ ದೈ್ಹಿಕ ಶ್ಕ್ಷಕರ ಹತದ್ಾ ಭತ್ತಾಯನಗಿಲಿ.  
ಸಿ.ಪಿ.ಇ.ಡಿ., ಮತ್ತು ಬಿ.ಪಿ.ಇ.ಡಿ., ಪದವಿೇಧರರತ ರನಜ್ಯದಲಿಿ ಸಹಸನರರತ ಸೆಂಖ್ಯಯಲಿಿದತಾ, ಅವರತ ವಯೇಮಿತ್ತ 
ಮಿೇರತತ್ತುದನಾರ್ ಕನರಣ, ಕೂಡಲೇ್ ಖನಲಿ ಇರತವ ದ್ೈಹಿಕ ಶ್ಕ್ಷಕರ ಹತದ್ಾಗಳನತನ ಭತ್ತಾ ಮನಡಲತ ಈ 
ಮೂಲಕ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಚಿವರತ ಹನಗೂ ಸಕನಾರಕ್ೆ ಒತನುಯಿಸತತ್ುೇರ್್. 

 
ಶ್ರೇ ಕ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರಕಕೇ, ಹಿರಿಯ 

ಸದಸಯರತ ಶ್ನಯ ವೇ್ಳಯ್ಲಿಿ ಪರಸನುಪಿಸಿದ ವಿಷಯಕ್ೆ ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಟೆಂತ ್ ಪನರಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ ರೌಢ ಶ್ಕ್ಷಣ 
ಸಚಿವರಿೆಂದ ಉತ್ುರವನತನ ಒದಗಿಸಲನಗತವುದತ. 
 

(ಮತೆಂದತ)  
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822/14-09-2022/1-50/ಬಿಕ್ಪಿ-ಜಿಆರ  
 
              ಈ) ವಿಷಯ:  ರನಜ್ಯದ  10 ಸನವಿರಕೂೆ   ಹ್ಚತು  ಸಕನಾರಿ  ಶನಲ್ಗಳ   

    ಕಟಟಡಗಳು  ಅಪನಯದ  ಅೆಂಚಿನಲಿಿದತಾ ಆ  ಶನಲ್ಗಳಿಗ್್    
    ಮೂಲಭೂತ್ ಅವಶಯಕತ್ಗಳನತನ  ಒದಗಿಸತವ  ಕತರಿತ್ತ.  

                                                         - - - - 
 
ಶ್ರೇ ಕ್.ಹರಿೇಶ  ಕತಮನರ(ವಿಧನನಸಭ್ಯಿೆಂದ ಚತರ್ನಯಿತ್ರನದವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರ,್  

ಶ್ನಯ ವ್ೇಳ್ಯಲಿಿ ಈ  ವಿಷಯವನಗಿ ಚಚ್ಾ  ಮನಡಲಿಕ್ೆ ಅವಕನಶ ಮನಡಿ ಕೂ್ಟಟ ತ್ಮಗ್್ ಧನಯವನದಗಳು.  
 
ರನಜ್ಯದಲಿಿ   ಸರನಸರಿ  ಹತ್ತು ಸನವಿರಕೂೆ   ಹ್ಚತು  ಪನರಥಮಿಕ   ಮತ್ತು    ಪೌರಢಶನಲನ   

ಕಟಟಡಗಳು   ಅಪನಯದ  ಅೆಂಚಿನಲಿಿದತಾ,   ಚನವಣಿ  ಕತಸಿತ್, ಗ್್ೂೇಡಗ್ಳು  ಶ್ರ್ಥಲವನಗಿರತವುದತ    
ಇನಿನತ್ರ  ಮೂಲಭೂತ್  ಸೌಕಯಾಗಳ  ಕೂ್ರತ್ ಕತರಿತ್ತ   ವಿಜ್ಯ  ಕರ್ನಾಟಕ  ದ್ಧನಪತ್ತರಕ್ಯಲಿಿ   
ವರದ್ಧಯನಗಿರತತ್ುದ.್   

 
ದಕ್ಷಿಣ  ಕನನಡ  ಜಿಲ್ಿಯ   ಪತತ್ೂುರತ  ತನಲೂಿಕಿನ   ಕ್ೂಳಿುಗ್್  ಗ್ನರಮದ  ಮಣಕನೆರ  ಸರಕನರಿ  

ಹಿರಿಯ  ಪನರಥಮಿಕ   ಶನಲ್ಯ ಕಟಟಡದ್ೂಳಗ್್   ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳು  ಪರವೇ್ಶ್ಸದೆಂತ್  ಫಲಕ  
ಅಳವಡಿಸಲನಗಿದ್. ಹನಗ್್ಯ್ಕೇ ಕನರವನರದಲಿಿ    ಹ್ಣತಾಮಕೆಳ   ಶನಲ್ ಶ್ರ್ಥೇಲನವಸ್ುಯಲಿಿದ್.    
ಬ್ಳಗ್ನವಿಯ    ಯಮನಕಮರಡಿಯಲಿಿ    ಶನಲನ  ಕಟಟಡ  ಕತಸಿದತ    ಇಬಬರತ   ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳು      
ಮೃತ್ಪಟಟದನಾರ್. ಹನಸನದಲಿಿ ಭನರಿ  ಮಳ್ಯಿೆಂದನಗಿ  ಜಿಲ್ಿಯ 120 ಶನಲಗ್ಳು    ಹನನಿಗಿೇಡನಗಿವ್.  
ಮೈಸೂರಿನಲಿಿ ಮಕೆಳ  ಸೆಂಖ್ಯಗ್್ ಅನತಗತಣವನಗಿ  ಶೌಚನಲಯ  ಕೂ್ರತ್, ನಿೇರಿನ ಕ್ೂರತ್ಗಳಿದತಾ, ಕ್ಲವು 
ಕಡ ್  ಕನಮಗ್ನರಿಗಳು  ಮೆಂಜ್ೂರನಗಿದಾರೂ ಅಮೇಗತ್ತಯಲಿಿ ನಡಯ್ತತ್ತುವ್. ಕ್ಲವು  ಕಡ ್  ಹಳಯ್  
ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳ  ಸೆಂಘಗಳ  ರ್್ೇತ್ೃತ್ಾದಲಿಿ ಕ್ಲಸಗಳು  ನಡಯ್ತತ್ತುವ್. ಕ್ಲವು  ಕಡ ್  ದ್ೇವಸನಾನಗಳಲಿಿ  
ಶನಲ್ಗಳು ನಡಯ್ತತ್ತುವ್.  ಉದ್ಧಾಮಗಳಲಿಿನ  ಸಿ.ಎಸ .ಆರ .,  ನಿಧಿಯನತನ ಎಲನಿ  ಜಿಲ್ಿಗಳ  ಶನಲ್ಗಳಿಗ್್  
ಬಳಸಿಕ್ೂಳಳಬಹತದನಗಿದಾರೂ  ಈ ಉದ್ಧಾಮಗಳು ಸಕನಲದಲಿಿ ನಿಧಿಯನತನ  ನಿೇಡತವಲಿಿ    ನಿಲಾಕ್ಷಿಸಿವ್.  
2021ರ   ಸನಾತ್ೆಂತ್ರಯ  ಸತವಣಾ ಮಹೂ್ೇತ್ಸವ  ನಿಮಿತ್ು ಮನನಯ  ಮತಖ್ಯಮೆಂತ್ತರಗಳು  ಅಮೃತ್  
ಮಹ್ೂೇತ್ಸವ  ಯೇಜ್ರ್್ಯನತನ  ರೂಪಿಸತವ ಮೂಲಕ 750 ಶನಲ್ಗಳನತನ ತ್ಲನ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪನಯಿ 
ವ್ಚುದಲಿಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸತವುದನಗಿ ಘೂೇಷಿಸಿದಾರತ.  ಆದರ್, ಈ  ಯೇಜ್ರ್್ಗ್ ್ ಈವರಗ್ೂ ಹಣ  
ಬಿಡತಗಡ್ಯನಗಿರತವುದ್ಧಲಿ. ಹನಗ್್ಯ್ಕೇ 2021-22ರ್್ೇ ಸನಲಿನಲಿಿ ಜ್ಞನನಪಿೇಠ  ಪತರಸನೆರಕ್ೆ ಭನಜ್ನರನಗಿರತವ 
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ಕನನಡದ ಎೆಂಟತ  ಮೇರತ  ಸನಹಿತ್ತಗಳು  ವನಯಸೆಂಗ  ಮನಡಿದ  ಶನಲ್ಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗ್್  18 ಕ್ೂೇಟ  
ರೂ.ಗಳನತನ   ಬಿಡತಗಡ ್ ಮನಡತವುದನಗಿ ಆಯವಯಯದಲಿಿ ಘೂೇಷಿಸಿದತಾ, ಅದತ  ಸಹ ಬಿಡತಗಡ್ಯೂ  
ಆಗಿರತವುದ್ಧಲಿ.   

 
ಈ ಎಲನಿ  ಕನರಣಗಳಿಗ್ನಗಿ  ಮಕೆಳ  ವಿದನಯಬನಯಸಕ್ೆ  ತ್ೂೆಂದರಯ್ನಗದೆಂತ ್ ಆಯನ ಶನಲ್ಗಳ   

ಮೂಲಭೂತ್  ಸೌಕಯಾಗಳ  ಅವಶಯಕತ್ಗಳನತನ  ಮನಗೆಂಡತ  ಸಕನಾರ     ತ್ತತ್ತಾ    ಕರಮಗಳನತನ  
ಕ್ೈಗ್್ೂಳಳಬ್ೇಕ್ೆಂದತ  ಮನನಯ ಪನರಥಮಿಕ  ಮತ್ತು  ಪೌರಢ  ಶ್ಕ್ಷಣ  ಸಚಿವರಲಿಿ   ಒತನುಯಿಸತತ್ುೇರ್್.   

   
 ಶ್ರೇ   ಕ್ೂೇಟ  ಶ್ರೇನಿವನಸ   ಪೂಜನರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇ್,    
ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ  ಶ್ರೇ  ಕ್. ಹರಿೇಶ   ಕತಮನರ  ರವರ  ಶ್ನಯವ್ೇಳಯ್   ಪರಸನುಪಕ್ೆ   ಮನನಯ 
ಪನರಥಮಿಕ  ಹನಗೂ  ಪೌರಢ  ಶ್ಕ್ಷಣ  ಸಚಿವರಿೆಂದ  ಉತ್ುರವನತನ ಕೂ್ಡಿಸತತು್ೇರ್್.   
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ಉ)  ವಿಷಯ:-  ವಸತ್ತ  ಇಲನಖ್ಯಲಿಿಯ  ವಿವಿಧ  ವಸತ್ತ  ಯೇಜ್ರ್್ಗಳಿಗ್್              

                            ಬನಕಿ  ಇರತವ  ಅನತದನನ  ಬಿಡತಗಡ್ಗ್ೂ್ಳಿಸತವ  ಕತರಿತ್ತ. 
                                                               - - - -  

 
ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ. ವ್ೆಂಕಟ್ೇಶ (ರ್ನಮನಿದ್ೇಾಶನ ಹ್ೂೆಂದ್ಧದವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರ,್ 

ಸನವಾಜ್ನಿಕ ಮಹತ್ಾದ  ವಿಚನರವನತನ ಶ್ನಯ ವ್ೇಳಯ್ಲಿಿ   ಚಚ್ಾ  ಮನಡಲಿಕ್ೆ ಅವಕನಶ ಕ್ೂಟಟ ತ್ಮಗ್್ 
ಧನಯವನದಗಳು.  

 
ರ್್ತ್ತು  ಮೇಲ್ೂೆಂದತ ಸೂರಿನ  ಕನಸತ ಕೆಂಡತ  ಸರಕನರದ  ರ್ನರ್ನ ವಸತ್ತ  ಯೇಜ್ರ್್ಗಳಡಿ    

ಮರ್್  ಕಟಟಲತ     ಮತೆಂದನದ     ಬಡ  ಜ್ನರ  ಸೆಂಕಷಟಕ್ೆ  ಕ್ೇೆಂದರ  ಸರಕನರ    ತ್ನನ  ಪನಲಿನ 
ಅನತದನನ  ನಿೇಡದ  ಕನರಣ  ಮರ್್ಗಳು ಅಧಾಕ್ೆ    ನಿೆಂತ್ತರತವುದತ, ಸನವಿರನರತ     ಜ್ನರ  ಮರ್್  
ಕನಸತ   ಕನಸನಗಿಯ್ಕೇ ಉಳಿದತ, ಫಲನನತಭವಿಗಳು  ಮರ್್  ಕಟಟಲತ ಮತೆಂದನಗದ್ಧರತವುದತ   ವಿಜ್ಯ 
ಕರ್ನಾಟಕ   ದ್ಧನ ಪತ್ತರಕ್ಯಲಿಿ  ವರದ್ಧಯನಗಿರತತ್ುದ್.   

 
ನಗರ, ಪಟಟಣ   ಪರದೇ್ಶದಲಿಿ   ವನಜ್ಪ್ೇಯಿ   ನಗರ  ವಸತ್ತ    ಯೇಜ್ರ್್,         ಡನ||  

ಬಿ.ಆರ .  ಅೆಂಬೇ್ಡೆರ , ದ್ೇವರನಜ್  ಅರಸತ ವಸತ್ತ   ಯೇಜ್ರ್್  ಹನಗೂ  ಪರಧನನಮೆಂತ್ತರ    ಅವನಸ  
ಯೇಜ್ರ್್ ಹನಗೂ ಗ್ನರಮಿೇಣ ಪರದೇ್ಶದಲಿಿ ಪರಧನನ ಮೆಂತ್ತರ ಅವನಸ   ಯೇಜ್ರ್್ಯಲಿಿ  ರನಜ್ಯದಲಿಿ  
ಸನವಿರನರತ   ಮರ್್ಗಳಿಗ್್   ಅನತಮೇದರ್್  ನಿೇಡಲನಗಿದ್.   ಇವುಗಳು ಕ್ೇೆಂದರ  ಸಕನಾರದ   1.20  ಲಕ್ಷ 
ರೂ. ಹನಗೂ  ರನಜ್ಯ ಸರಕನರದ  2 ಲಕ್ಷ    ರೂ.  ಅನತದನನವನತನ     ಒಳಗ್್ೂೆಂಡಿದ್.  ಆದರ್  ಕ್ೇೆಂದರ  
ಕ್ೂಟಟರ್  ರನಜ್ಯ ಕ್ೂಟಟಲಿ.  ರನಜ್ಯ  ಕ್ೂಟಟರ್  ಕ್ೇೆಂದರದ  ಅನತದನನ  ಇಲಿ  ಎೆಂಬೆಂತನಗಿ ಸನವಿರನರತ 
ಮರ್್ಗಳು  ಪೂಣಾಗ್ೂ್ಳಳದ್  ವಸತ್ತ    ಯೇಜ್ರ್್ಯತ ಕತೆಂಠಿತ್ವನಗಿದ್.   

 
ಅೆಂಕಿ ಅೆಂಶಗಳ   ಪರಕನರ   ರನಜ್ಯದಲಿಿ     ಪರಧನನ ಮೆಂತ್ತರ ಅವನಸ   ಯೇಜ್ರ್್ಯಡಿ  

184987  ಮರ್್ಗಳಿಗ್್   ಅನತಮೇದರ್್   ದ್ೂರ್ತ್ತದತಾ,  ಇದರಲಿಿ ಅನತದನನ ಕ್ೂರತ್    ಸೇ್ರಿ    ರ್ನರ್ನ    
ಕನರಣಗಳಿಗ್್  82780 ಮರ್್ಗಳು ಅಧಾಕ್ೆ  ನಿೆಂತ್ತವ್  ಮತ್ತು   ಬನಿಕ   ಮನಡಲನಗಿದ್.    ಇನಿನತ್ರ  
ವಸತ್ತ  ಯೇಜ್ರ್್ಗಳಲಿಿ    20559 ಮರ್್ಗಳು  ಅಧಾಕ್ೆ    ನಿೆಂತ್ತವ ್ ಎೆಂದತ  ಅೆಂಕಿ ಸೆಂಖ್ಯ   
ಹ್ೇಳುತ್ುವ್,  ಈ  ವಸತ್ತ ಯೇಜ್ರ್್ಗಳಿಗ್್ 2020 ರಿೆಂದ   ರನಜ್ಯ ಸರಕನರ  ಅನತದನನ   
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ನಿೇಡತತ್ತುದ್ಯನರೂ   ಕ್ೇೆಂದರ  ಸರಕನರದ  ಅನತದನನ ಬಿಡತಗಡ್  ಆಗದ ್ ಫಲನನತಭವಿಗಳು  ಸೆಂಕಷಟಕ್ೆ  
ಸಿಲತಕಿದನಾರ್.  ಈ  ಪರಿಸಿಾತ್ತ   ಗ್ನರಮಿೇಣ ಭನಗದಲೂಿ  ಸಹ ಇದ.್   

 
ಆದಕನರಣ, ರನಜ್ಯ ಸರಕನರ   ಕೂಡಲೇ್   ಕ್ೇೆಂದರದ್ೂೆಂದ್ಧಗ್್  ಸಮನಾಯ ಸನಧಿಸಿ,  ರ್ನರ್ನ ವಸತ್ತ  

ಯೇಜ್ರ್್ಗಳಿಗ್್ ಬನಕಿ  ಇರತವ  ಅನತದನನವನತನ   ಬಿಡತಗಡ್ಗ್ೂ್ಳಿಸತವೆಂತ್   ಒತನುಯಿಸಿ,   ಲಕ್ಷನೆಂತ್ರ  
ಫಲನನತಭವಿಗಳ  ಬದತಕಿನ ರ್್ಲ್ಗ್್  ಆಸರಯ್ನತನ  ಒದಗಿಸತವ  ಬಗ್್ೆ   ಕರಮ ಕ್ೈಗ್್ೂಳಳಬ್ೇಕ್ೆಂದತ    
ಮನನಯ ವಸತ್ತ ಸಚಿವರನತನ  ಒತನುಯಿಸತತ್ುೇರ್್.   
 
 ಶ್ರೇ   ಕ್ೂೇಟ  ಶ್ರೇನಿವನಸ   ಪೂಜನರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇ್,    
ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ  ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ. ವ್ೆಂಕಟ್ೇಶ ರವರ    ಶ್ನಯವ್ೇಳ್ಯ   ಪರಸನುಪಕ್ೆ   ಮನನಯ ವಸತ್ತ  
ಸಚಿವರಿೆಂದ  ಉತ್ುರವನತನ ಕ್ೂಡಿಸತತು್ೇರ್್.   
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ಸಭನಪತ್ತಯವರತ:- ಸಿ.ಇ.ಟ., ಪರಿೇಕ್ಷ್ಯ   ಒೆಂದೇ್  ವಿಚನರವನತನ  ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ  ಶ್ರೇ 
ಶಶ್ಲ   ಜಿ. ನಮೇಶ್ ರವರತ ಮತ್ತು  ಶ್ರೇ  ಟ.ಎ.ಶರವಣ ರವರತ  ಕ್ೂಟಟರತವುದರಿೆಂದ ಯನರನದರ್ೂಬಬರತ  
ಪರಸನುಪಿಸತವುದತ. 
 
      ಶ್ರೇ  ಟ.ಎ. ಶರವಣ(ವಿಧನನಸಭ್ಯಿೆಂದ ಚತರ್ನಯಿತ್ರನದವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರ,್  
ರ್ನನತ ಪರಸನುಪ ಮನಡತತು್ೇರ್್.  
 

ಊ) ವಿಷಯ:- 2022-23ರ್ೇ್  ಸಿ.ಇ.ಟ.,  ಪಿ.ಯತಸಿ. ಪರಿೇಕ್ಷ್ಯ  
                           ಗ್್ೂೆಂದಲ ಪರಿಹರಿಸತವ  ಬಗ್್ೆ. 

- - - 

ಶ್ರೇ  ಟ.ಎ.ಶರವಣ(ವಿಧನನಸಭ್ಯಿೆಂದ ಚತರ್ನಯಿತ್ರನದವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರ,್ ಈ  
ವಿಷಯವನತನ ಶ್ನಯ ವ್ೇಳ್ಯಲಿಿ  ಚಚಾ್ ಮನಡಲಿಕ್ೆ ಅವಕನಶ ಕ್ೂಟಟ ತ್ಮಗ್್ ಧನಯವನದಗಳು.  

 
2022-23ರ್ೇ್  ಸನಲಿನ  ಉನನತ್  ಶ್ಕ್ಷಣದ  ಪರವೇ್ಶಕ್ೆ    ಸಿ.ಇ.ಟ.  ಪರಿೇಕ್ಷ್ಯ  ಫಲಿತನೆಂಶ   

ಪರಕಟವನಗಿ    ಒೆಂದೂವರ ್ ತ್ತೆಂಗಳು    ಕಳ್ದ್ಧದ್   Rank ಪಟಟಯಲಿಿ ಪತನರನವತ್ತಾತ್  ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳಿಗ್್   
ಅರ್ನಯಯವನಗಿದ್   ಎೆಂದತ   ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳು  ಹ್ೂೇರನಟಕಿೆಳಿದತ  ಕ್ೂೇಟ ಾನಿೆಂದ  ತ್ತೇಪತ   ತ್ೆಂದ್ಧದಾರೂ, 
ಅೆಂದ್ಧನಿೆಂದ  ಇೆಂದ್ಧನವರಗ್ೂ ಸಿಇಟ Rank ಗ್ೂ್ೆಂದಲಕ್ೆ      ಮನತ್ರ   ಪರಿಹನರ  ಸಿಕಿೆಲಿ.   ಸರಕನರ 
ಸೂಕು  ನಿಧನಾರ  ತ್ಗ್್ದತಕ್ೂಳಳದ್ೇ    ಇರತವುದರಿೆಂದ     ಫಲಿತನೆಂಶ  ಪರಕಟವನದ  ಮದಲ ದ್ಧನದ್ಧೆಂದ  
ಈವರಗ್್್  Rank ಪಡದ್  ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳು  ಹನಗೂ ಪೂ್ೇಷಕರೂ  ಸೇ್ರಿದೆಂತ ್  ಲಕ್ಷನೆಂತ್ರ  ಜ್ನರತ  
ಆತ್ೆಂಕದಲ್ಿೇ  ಉಳಿಯತವೆಂತನಗಿದ್.    ಈ  ಬಗ್್ೆ   ವಿಜ್ಯ  ಕರ್ನಾಟಕ ದ್ಧನ ಪತ್ತರಕ್ಯಲಿಿ   
ಪರಕಟವನಗಿದತಾ, ಈ ವಿಚನರವನತನ ಸದನದಲಿಿ    ಶ್ನಯ ವ್ೇಳ್ಯಲಿಿ   ಪರಸನುಪಿಸಲತ   ಅನತಮತ್ತ 
ಕ್ೂೇರತತ್ುೇರ್್.   
 

ಶ್ರೇ   ಕ್ೂೇಟ  ಶ್ರೇನಿವನಸ   ಪೂಜನರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇ್,    
ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ  ಶ್ರೇ  ಟ.ಎ. ಶರವಣರವರತ  ಮತ್ತು ಶ್ರೇ ಶಶ್ಲ   ಜಿ.ನಮೇಶ್ಯವರತ   ಕೇ್ಳಿರತವ   
ಶ್ನಯವ್ೇಳ್ಯ   ಪರಸನುಪಕ್ೆ   ಮನನಯ ಉನನತ್  ಶ್ಕ್ಷಣ  ಸಚಿವರಿೆಂದ  ಉತ್ುರವನತನ ಕ್ೂಡಿಸತತ್ುೇರ್್.        
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                 ಋ)  ವಿಷಯ:  ಬಿೇದರ  ಬ್ರಿಮ್ಸ  ಬ್ೂೇಧಕ ಆಸಪತ್ರಯಲಿಿ ಕನಯಾನಿವಾಹಿಸತತ್ತುದಾ 
                               96  ಸಾಚಛತನ   ಕನಮಿಾಕರನತನ   ಏಕನಏಕಿ   ಕ್ಲಸದ್ಧೆಂದ   
                               ತ್ಗ್್ದತಹನಕಿರತವ ಕತರಿತ್ತ.  
                                                - - - - 
  

ಶ್ರೇ ಅರವಿೆಂದ ಕತಮನರ  ಅರಳಿ(ವಿಧನನಸಭ್ಯಿೆಂದ ಚತರ್ನಯಿತ್ರನದವರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತ್ತಯವರೇ್,  ಸನವಾಜ್ನಿಕ ಜ್ರೂರತ ವಿಚನರವನತನ ಶ್ನಯ ವೇ್ಳ್ಯಲಿಿ  ಚಚ್ಾ  ಮನಡಲಿಕ್ೆ ಅವಕನಶ 
ಕ್ೂಟಟ ತ್ಮಗ್್ ಧನಯವನದಗಳು.  

 
     ಈ ಸಾಚಛತನ  ಕಮಿಾಗಳು   ಸತಮನರತ   ೨  ವಷಾಗಳಿೆಂದ ಬಿೇದರ ನ  ಬಿರಮ್ಸ  (BRIMS)   
ಬ್ೂೇಧಕ ಆಸಪತರ್ಯಲಿಿ ಸೇ್ವ್  ಸಲಿಿಸತತ್ತುದತಾ,  ಕೂ್ೇವಿಡ -೧೯ ರ ಸಮಯದಲಿಿ  ತ್ಮಮಗಳ  ಪನರಣದ  
ಹೆಂಗನತನ  ತೂ್ರದ್ತ  ಹಗಲತ-ರನತ್ತರ ಎನನದ್, ರೂ್ೇಗಿಗಳಿಗ್್  ತ್ಮಮ  ಬೆಂಧತಗಳು  ಯನರತ  ಇಲಿದ  
ಸಮಯದಲಿಿ  ಅವರ  ಆರೈ್ಕ್   ಮನಡಿ,   ಅತ್ತೇ  ನಿಷ್ಠಯಿೆಂದ   ಆಸಪತ್ರಯ  ಸಾಚಛತನ ಕ್ಲಸವನತನ  ಮನಡಿ 
ತ್ಮಮ ಸೇ್ವ್ಯನತನ ಒದಗಿಸಿರತತನುರ್.   ಇೆಂತ್ಹ ಬಡ  ಕೂಲಿ  ಕನಮಿಾಕರನತನ  ಏಕನಏಕಿ  ಕ್ಲಸದ್ಧೆಂದ  
ತ್ಗ್್ದತ ಹನಕಲನಗಿದ್.  ಈ ಸೆಂಬೆಂಧ  ಈ ಬಡ  ದಲಿತ್  ಕನಮಿಾಕರಿಗ್್ ದ್ಧಕತೆ  ತ್ೂೇಚದೆಂತನಗಿ, 
ದ್ಧರ್ನೆಂಕ:0೯-0೫-೨೦೨೨ ರಿೆಂದ  ಆಸಪತ್ರಯ  ಮತೆಂದ್  ಅಹ್ೂೇರನತ್ತರ   ಧರಣಿ  ಸತನಯಗರಹವನತನ  
ಹಮಿಮಕೂ್ಳಳಲನಗಿದತಾ, ಮಳ್-ಬಿಸಿಲತ-ಚಳಿಗಳ್ನನದ್ ಸತಮನರತ ೪ ತ್ತೆಂಗಳುಗಳಿೆಂದ  ಧರಣಿಯನತನ  
ನಡಸ್ತತ್ತುದಾರೂ  ಸಹನ ಈ  ಸಾಚಛತನ  ಕಮಿಾಗಳನತನ  ಜಿಲನಿಡಳಿತ್ವನಗಲಿ,  ಬಿರೇಮ್ಸ  ಆಡಳಿತ್ವನಗಲಿ  
ಧರಣಿ  ಸತನಯಗರಹದ   ಸಾಳಕ್ೆ  ಬೆಂದತ  ಯನವುದ್ೇ  ರಿೇತ್ತಯನದೆಂತ್ಹ  ಕರಮವನತನ    ಕ್ೈಗ್್ೂಳಳದೇ್  
ಇರತವುದತ  ವಿಪಯನಾಸವನಗಿದ್.   
 
 ಈ  ಆಸಪತ್ರಯಲಿಿ   ಈ ಹಿೆಂದ ್  ಸತಮನರತ  ೨೫೦ ಹನಸಿಗ್್ಗಳಿದತಾ,  ಒಟತಟ  ೮೯ ಸಾಚಛತನ  
ಕಮಿಾಗಳು ಕ್ಲಸವನತನ  ನಿವಾಹಿಸತತ್ತುದಾರತ.   ಪರಸತುತ್, ಈ  ಆಸಪತ್ರಯತ ಬ್ರಿಮ್ಸ  ಬೂ್ೇಧಕ  ಆಸಪತ್ರಯನಗಿ 
ಮನಪಾಟಟದತಾ,    ಸತಮನರತ  ೭೫೦  ಹನಸಿಗ್್ಗಳಿವ್.  ಈ ಹಳ್ಯ  ೮೯ ಸಾಚಛತನ  ಕಮಿಾಗಳು  ಮನತ್ರ  
ಇಲಿಿ ಹಗಲತ  ರನತ್ತರಯ್ಕನನದ್ೇ  ಕ್ಲಸ  ನಿವಾಹಿಸಿದರೂ  ಸಾಚಛತ್ಯನತನ  ಮನಡತವುದಕ್ೆ  ತ್ತೆಂಬನ  
ತ್ೂೆಂದರಯ್ನಗತತ್ುದ್  ಎೆಂದತ  ತ್ತಳಿದತಬೆಂದ್ಧರತತ್ುದ.್  ಅಲಿದ್ೇ,  ಹ್ೂಸ ಆಸಪತ್ರಗ್್  ೧೫೦-೨೦೦   ಜ್ನ 
ಸಾಚಛತನ  ಕಮಿಾಗಳ ಅವಶಯಕತ್   ಇರತವ   ಕನರಣ, ಈ  ಬಡ ದಲಿತ್  ಹನಗೂ ಇನಿನತ್ರ ೯೬  ಜ್ನ 
ಸಾಚಛತನ  ಕಮಿಾಗಳನತನ  ಪತನುಃ ಕ್ಲಸಕ್ೆ   ತ್ಗ್್ದತಕ್ೂೆಂಡತ, ಇವರ ಜಿೇವನ ನಿವಾಹಣ್ಗ್್ ಅನತಕೂಲ 
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ಮನಡತವ ನಿಟಟನಲಿಿ, ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಟವರಿಗ್ ್ನಿದ್ೇಾಶನವನತನ ನಿೇಡಲತ ಈ ಸದನದ ಮೂಲಕ ಸಕನಾರವನತನ  
ಒತನುಯಿಸತತ್ತುದ್ಾೇರ್್.    
 

ಶ್ರೇ   ಕ್ೂೇಟ  ಶ್ರೇನಿವನಸ   ಪೂಜನರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇ್,    
ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ  ಶ್ರೇ  ಅರವಿೆಂದ ಕತಮನರ  ಅರಳಿ ರವರ  ಶ್ನಯವ್ೇಳಯ್   ಪರಸನುಪಕ್ೆ   ಮನನಯ 
ಆರೂ್ೇಗಯ  ಮತ್ತು ಕತಟತೆಂಬ  ಕಲನಯಣ   ಸಚಿವರಿೆಂದ  ಉತ್ುರವನತನ ಕೂ್ಡಿಸತತ್ುೇರ್್.   
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ಎ)  ವಿಷಯ:  ಕಟಟಡ   ಕನಮಿಾಕರ   ಮಕೆಳಿಗ್್    ಶ್ೈಕ್ಷಣಿಕ   ಪ್ೂರೇತನಸಹಧನ   

                          ಸೇ್ರಿ  ಇತ್ರ್  ಸೌಲಭಯಗಳ   ಸಮಪಾಕ    ವಿತ್ರಣ್   ಬಗ್್ೆ.      
- - - - 

ಶ್ರೇ    ಪರಕನಶ   ಕ್.  ರನಠೂ್ೇಡ (ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷದ ಮತಖ್ಯ ಸಚ್ೇತ್ಕರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತ್ತಯವರ,್  ಶ್ನಯ ವ್ೇಳ್ಯಲಿಿ  ಈ ವಿಷಯವನಗಿ ಚಚ್ಾ ಮನಡಲಿಕ್ೆ ಅವಕನಶ ಕೂ್ಟಟ ತ್ಮಗ್್ 
ಧನಯವನದಗಳು.  

ಕಟಟಡ   ಕನಮಿಾಕರ   ಮಕೆಳಿಗ್್   ಸಿಗಬೇ್ಕನದ ಶ್ೈಕ್ಷಣಿಕ   ಪ್ೂರೇತನಸಹ ಧನ,  ಕನಮಿಾಕರಲಿದವರ 
ಮಕೆಳಿಗೂ     ಅನಯ  ಮನಗಾದಲಿಿ   ಕ್ೂಡಿಸತವ  ದೆಂದಯ್ೆಂದತ ಎಗಿೆಲಿದ್  ನಡಯ್ತತ್ತುದ್.   ರನಜ್ಯದ    
ಇೆಂಜಿನಿಯರಿೆಂಗ    ಕನಲೇ್ಜ್ತಗಳಲಿಿ   ವನಯಸೆಂಗ     ಮನಡತತ್ತುರತವ  ಧನಸಹನಯ  ಸಿಗತವ  ಅರಿವು   
ಇಲಿದ  ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳರ್್ನೇ     ಗತರತತ್ತಸಿಕ್ೂೆಂಡತ ಅಕರಮ   ಅವಯವಹನರ   ನಡಸ್ಲನಗತತ್ತುದ್.   ಸಿಗತವ   
ಪ್ೂರೇತನಸಹ  ಧನದಲೂಿ  ೧೦ ರಿೆಂದ ೧೫  ಸನವಿರ    ರೂ  ಕಮಿಷನ   ದತಡತಡ  ಈ  ದೆಂಧ ್  ನಡಸ್ತವ  
ಏಜ್ೆಂಟ ಗಳ   ಪನಲನಗತತ್ತುದ್.   ಶ್ೈಕ್ಷಣಿಕ    ಪ್ೂರೇತನಸಹಧನವನತನ  ಪಡಯ್ಲತ  ಯೇಗಯರಲಿದ  
ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳ  ಖನತ್ಗ್ ್   ರ್್ೇರವನಗಿ   ಹಣವು  ಜ್ಮನವಣ್  ಮನಡಿ,  ಏಜ್ೆಂಟರತ   ಕಮಿಷನ   
ಪಡಯ್ತತ್ತುರತತನುರ.್   

ಕಟಟಡ  ಕನಮಿಾಕರ    ಮಕೆಳಿಗ್್   ಶ್ಶತವಿಹನರದ್ಧೆಂದ  ಪಿ.ಹ್ರ್ .ಡಿ.,  ವನಯಸೆಂಗ ತ್ನಕ   ಕನಮಿಾಕ  
ಇಲನಖ ್  ಸಹನಯಧನ ನಿೇಡಲಿದ್. ಆದರ್, ಇೆಂಜಿನಿಯರಿೆಂಗ  ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳಿಗ್್   ನಿೇಡತವ    ಮತ್ು 
ಬರ್ೂೇಬಬರಿ  ೫೦ ಸನವಿರ ರೂ.  ಸಣಾಪತಟಟ ಕ್ೈ  ಹನಕಿದರ,್  ಕಮಿಷನ   ಹ್ಚತು  ಸಿಗತವುದ್ಧಲಿ.   
ಇೆಂಜಿನಿಯರಿೆಂಗ     ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳ  ಜ್ೂತ್ಗ್್  ಡಿೇಲ    ಕತದತರಿಸತತ್ತುದನಾರ.್   ಆನ ಲ್ೈನ ನಲಿಿ   
ಅಜಿಾಯನತನ    ಸಲಿಿಸಿದಾರೂ  ಸಹ,  ಪರಿಶ್ೇಲರ್್ಯ ರ್್ಪದಲಿಿ    ಅಧಿಕನರಿಗಳ್ೇ  ಮೆಂಜ್ೂರತ 
ಮನಡಬೇ್ಕನಗಿರತವುದರಿೆಂದ   ಕನಲೇ್ಜಿನ ಅತ್ತರ್ಥ  ಉಪರ್ನಯಸಕರತ  ಕ್ೈಜ್ೂೇಡಿಸಿರತವ   ವಿಷಯವು  
ಮನಧಯಮಗಳಲಿಿ   ತ್ತಳಿದತ ಬೆಂದ್ಧರತವುದರಿೆಂದ,  ಈ  ಕಮಿಷನ   ಹನವಳಿಯನತನ   ನಿಮೂಾಲರ್್  
ಮನಡತವ  ಸೆಂಬೆಂಧ  ಸೂಕು  ಕರಮ  ಕ್ೈಗ್ೂ್ಳಳಲತ  ಈ  ಸದನದ    ಮೂಲಕ  ಸಕನಾರವನತನ   
ಒತನುಯಿಸತತ್ುೇರ್್.   

ಶ್ರೇ   ಕ್ೂೇಟ  ಶ್ರೇನಿವನಸ   ಪೂಜನರಿ(ಸಭನ  ರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇ್,    
ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ  ಶ್ರೇ  ಪರಕನಶ  ಕ್. ರನಠೂ್ೇಡ  ರವರ  ಶ್ನಯವ್ೇಳಯ್   ಪರಸನುಪಕ್ೆ   ಮನನಯ   
ಕನಮಿಾಕ   ಸಚಿವರಿೆಂದ  ಉತ್ುರವನತನ ಕೂ್ಡಿಸತತು್ೇರ್್.   

                                     
                                                                        (ಮತೆಂದತ)           
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(823) 14.09.2022 02.00 ಎಸ ವಿ-ಎೆಂಡಿ                         (ಸಭನಪತ್ತಯವರ ಉಪಸಿಾತ್ತ) 
        

ಏ) ವಿಷಯ:- ಹತಬಬಳಿಳಯ ತನರಿಹನಳ ಕ್ೈಗ್ನರಿಕನ ಪರದ್ೇಶದಲಿಿ ಸನಾಕಾಲ  ಕನಯೆಂಡಲ  
            ಕನಖನಾರ್್ಯಲಿಿ ಸೆಂಭವಿಸಿದ ಅಗಿನ ದತರೆಂತ್ದಲಿಿ ಗ್ನಯನಳು ಹನಗೂ  
            ಮೃತ್ಪಟಟವರ ಕತಟತೆಂಬಗಳಿಗ್್ ಪರಿಹನರ ನಿೇಡದ್ಧರತವ ಬಗ್್ೆ  

                                                      - - - -  

ಶ್ರೇ ಸಲಿೇೆಂ ಅಹಮದ  (ಸಾಳಿೇಯ ಸೆಂಸ್ಾಗಳ ಕ್ಷ್ೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇ್, ಹತಬಬಳಿಳಯ 
ತನರಿಹನಳ ಕ್ೈಗ್ನರಿಕನ ಪರದ್ೇಶದಲಿಿ ಸನಾಕಾಲ  ಕನಯೆಂಡಲ  ಕನಖನಾರ್್ಯಲಿಿ ಅಗಿನದತರೆಂತ್ ಸೆಂಭವಿಸಿದನಗ 
ಮೃತ್ ಪಟಟವರ ಕತಟತೆಂಬಗಳಿಗ್್ ಜಿಲನಿ ಉಸತುವನರಿ ಸಚಿವರತ ಪರಿಹನರ ಘೂೇಷಣ್ಯನತನ ಮನಡಿ ೬೦ 
ದ್ಧನಗಳನದರೂ ಇಲಿಿಯವರವ್ಿಗೂ ಪರಿಹನರವನತನ ನಿೇಡದ್ ಇರತವ ವಿಷಯವನತನ ಸದನದಲಿಿ 
ಶ್ನಯವ್ೇಳಯ್ಲಿಿ ಪರಸನುಪಿಸಲತ ಅನತಮತ್ತ ಕೂ್ೇರತತ್ುೇರ್್.   

 
 ಜ್ತಲ್ೈ ೨೩ರೆಂದತ ತನರಿಹನಳದಲಿಿನ ಸನಾಕಾಲ  ಕನಯೆಂಡಲ  ಉತನಪದ್ಧಸತವ ಆಕ್ಷನಿಕ  ಇರ್ೂ್ನೇವ್ೇಶನ  
ಪ್ೈವ್ೇಟ  ಲಿಮಿಟಡ್  ಸನಾಕಾಲ  ಕನಯೆಂಡಲ  ಕನಖನಾರ್್ಯಲಿಿ ಅಗಿನದತರೆಂತ್ ಸೆಂಭವಿಸಿದತಾ, ಇದರಿೆಂದನಗಿ ೮ 
ಕನಮಿಾಕರತ ತ್ತೇವರವನಗಿ ಗ್ನಯಗ್್ೂೆಂಡಿದತಾ, ಎಲಿರನೂನ ಹತಬಬಳಿಳ ಕಿಮ್ಸ  ಆಸಪತ್ರಗ್್ ದನಖ್ಲಿಸಲನಗಿತ್ತು.  
ಅದರಲಿಿ ಒೆಂದೇ್ ದ್ಧನದಲಿಿ ಮೂವರತ ಮೃತ್ಪಟಟರ,್ ಇನೂನ ಮೂವರತ ೧೦ ದ್ಧನಗಳ ನೆಂತ್ರ ಮೃತ್ 
ಪಟಟರತತನುರ್.  ಘಟರ್್ ನಡದ್ ಮರತದ್ಧನವ್ೇ ಜಿಲನಿ ಉಸತುವನರಿ ಸಚಿವರತ ಘಟರ್ನ ಸಾಳಕ್ೆ ಮತ್ತು ಕಿಮ್ಸ  
ಆಸಪತ್ರಗ್್ ಭ್ೇಟ ನಿೇಡಿ ಗ್ನಯನಳುಗಳ ಬಗ್್ೆ ವಿಚನರಿಸಿ, ಮೃತ್ಪಟಟವರ ಕತಟತೆಂಬಕ್ೆ ತ್ಕ್ಷಣವೇ್ ರೂ.೫.೦೦ ಲಕ್ಷ 
ಪರಿಹನರ ನಿೇಡತವುದನಗಿ ಘೂೇಷಿಸಿದಾರತ.  ಆದರ್ ಇಲಿಿಯವರ್ವಿಗೂ ಬಡ ಮೃತ್ಕತಟತೆಂಬಗಳಿಗ್್ ಪರಿಹನರ 
ಸಿಕಿೆಲಿವನದಾರಿೆಂದ ಕತಟತೆಂಬಸಾರತ ಕಛ್ೇರಿಗಳಿಗ್್ ಅಲ್ಯತವೆಂತನಗಿದ್.  ಅತ್ು ಈ ಕನಖನಾರ್್ಯತ 
ಅನಧಿಕೃತ್ವನಗಿದತಾ, ಕನಖನಾರ್ಯ್ ಮನಲಿೇಕರಿೆಂದ ಏರ್ನದರೂ ಪರಿಹನರ ಸಿಗಬಹತದ್ೆಂಬ ನಿರಿೇಕ್ಷ್ಯತ 
ಮನಯವನಗಿದ್.  ಆದತದರಿೆಂದ ಕೂಡಲೇ್  ಮೃತ್ಕತಟತೆಂಬದ ಸದಸಯರಿಗ್್  ಪರಿಹನರವನತನ ಒದಗಿಸತವ 
ನಿಟಟನಲಿಿ ಕರಮ ಕೈ್ಗ್ೂ್ಳಳಬೇ್ಕ್ೆಂದತ ಕೂ್ೇರತತು್ೇರ್್.  

ಶ್ರೇ ಕ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇ್, ಮನನಯ 
ಸದಸಯರನದ ಸಲಿೇೆಂ ಅಹಮದ ರವರ  ಶ್ನಯವ್ೇಳ್ ಪರಸನುವರ್್ಗ್್ ಮನನಯ ಬೃಹತ್  ಮತ್ತು ಮಧಯಮ ಕ್ೈಗ್ನರಿಕನ 
ಸಚಿವರಿೆಂದ ಉತ್ುರವನತನ ಒದಗಿಸಲನಗತವುದತ.  
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ಐ) ವಿಷಯ:- ಆರ್ಥಾಕ ಸೆಂಕಷಟದಲಿಿರತವ ಧನರವನಡದ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶಾವಿದನಯಲಯಕ್ೆ  
            ಸಕನಾರದ್ಧೆಂದ ಬಿಡತಗಡ್ ಮನಡಬ್ೇಕನದ ರೂ.೧೮೫ ಕ್ೂೇಟ ಬನಕಿ ಹಣ  
            ಬಿಡತಗಡ್ ಕತರಿತ್ತ  

                                                  - - - - 

ಶ್ರೇ ಎಸ.ವಿಾ. ಸೆಂಕನೂರ (ಪದವಿೇಧರರ ಕ್ಷ್ೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇ್, ಕಳ್ದ ರ್ನಲತೆ 
ವಷಾಗಳಿೆಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶಾವಿದನಯಲಯ, ಧನರವನಡಕ್ೆ ವ್ೇತ್ನ ಪಿೆಂಚಣಿ ಮತೆಂತನದ ವಿಷಯಕ್ೆ 
ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದೆಂತ ್ ಸತಮನರತ ರೂ.೧೮೫ ಕ್ೂೇಟ ಬನಕಿ ಹಣ ಬಿಡತಗಡ್ಯನಗದ್ೇ  ವಿಶಾವಿದನಯಲಯವು 
ಹಲವನರತ ಆರ್ಥಾಕ ಸಮಸ್ಯಗಳನತನ ಎದತರಿಸತತ್ತುರತವುದತ ಈ ಕತರಿತ್ತ ಸಕನಾರಕ್ೆ ರನಜ್ಯದ ಮನಜಿ 
ಮತಖ್ಯಮೆಂತ್ತರಗಳನದ ಶ್ರೇ ಜ್ಗದ್ಧೇಶ  ಶ್ಟಟರ  ಮತೆಂತನದ ಶನಸಕರತ ಸಕನಾರಕ್ೆ ಹಲವನರತ ಬನರಿ ಒತನುಯ 
ಮನಡಿದರೂ ಇದತವರ್ಗೂ ಅನತದನನ ಬಿಡತಗಡ್ಯನಗದ್ಧರತವುದತ ಅತ್ಯೆಂತ್ ಖೇ್ದ ಸೆಂಗತ್ತ.   

 
 ಸಕನಾರ ವಿಶಾವಿದನಯಲಯದ ನಿವೃತ್ು ರ್ೌಕರರಿಗ್ ್ ೨೦೧೮ ರಿೆಂದ ೨೦೨೨ರವರ್ಗ್ ್ ಬಿಡತಗಡ್ 
ಮನಡಬೇ್ಕನದ ರೂ.107,೮೯,೩೪,೭೫೪ ಯತಜಿಸಿ ೭ರ್್ೇ ವ್ೇತ್ನ ಶ್ರೇಣಿಯ ಬನಕಿ ಉಳಿದ ಮತ್ು 
ರೂ.೧,೩೭,೮೪,೨೫೪ ವ್ೇತ್ನಕನೆಗಿ ಪನವತ್ತಸಿದ ಹಣ ರೂ.೪೦,೯೫,೪೯,೦೭೫ ಬನಕಿ ಅದರೆಂತ ್ ಅತ್ತರ್ಥ 
ಉಪರ್ನಯಸಕರ ಹನಗೂ ಹ್ೂರಗತತ್ತುಗ್್ ಸಿಬಬೆಂದ್ಧ ವೇ್ತ್ನಕನೆಗಿ ಪನವತ್ತಸಿದ ರೂ.೩೫,೧೨,೧೯,೪೫೪ ಈ ರಿೇತ್ತ 
ಒಟತಟ ಸಕನಾರದ್ಧೆಂದ ರೂ.೧೮೫,೩೫,೦೭,೫೫೭ ಬಿಡತಗಡಯ್ನಗಬ್ೇಕನಗಿರತವುದತ.   
 
 ಈ ಸೆಂದಭಾದಲಿಿ ಸಕನಾರದ ಗಮನಕ್ೆ ತ್ರಬಯಸತವುದ್ೇರ್ೆ್ಂದರ್, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶಾವಿದನಯಲಯ, 
ಧನರವನಡಕ್ೆ ಕನಿಷಠವನಗಿ ಸಿಬಬೆಂದ್ಧಯ ಪಿೆಂಚಣಿ ಹಣ ಹನಗೂ ವೇ್ತ್ನ ಇವುಗಳಿಗ್್ ನಿೇಡಬ್ೇಕನದ ಬನಕಿ 
ಹಣವನತನ ಕಡನಡಯವನಗಿ ಬಿಡತಗಡ್ ಮನಡಬ್ೇಕನಗಿರತವುದತ ಸಕನಾರದ ಜ್ವನಬನಾರಿ ಮತ್ತು 
ಕತ್ಾವಯವನಗಿರತತ್ುದ.್  ಹಿೇಗಿರತವನಗ ಆರ್ಥಾಕ ಇಲನಖ ್ ವಿಳೆಂಬ ಮನಡದ ್ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶಾವಿದನಯಲಯಕ್ೆ 
ಬಿಡತಗಡ್ ಮನಡಬೇ್ಕನದ ರೂ.೧೮೫ ಕೂ್ೇಟ ಬನಕಿ ಹಣವನತನ ತ್ಕ್ಷಣ ಬಿಡತಗಡ್ಗ್ೂ್ಳಿಸಲತ ಆರ್ಥಾಕ 
ಇಲನಖಯ್ನತನ ಹ್ೂೆಂದ್ಧರತವ ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮೆಂತ್ತರಯವರನತನ ಈ ಮೂಲಕ ಒತನುಯಿಸತತ್ುೇರ್್.   
 ಶ್ರೇ ಕ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇ್, ಮನನಯ 
ಸೆಂಕನೂರರವರ  ಶ್ನಯವ್ೇಳ್ ಪರಸನುವರ್್ಗ್ ್ ಮನನಯ ಉನನತ್ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಚಿವರಿೆಂದ ಉತ್ುರವನತನ 
ಒದಗಿಸಲನಗತವುದತ.  
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 ಸಭನಪತ್ತಯವರತ:- ಈಗ ಸದನವನತನ ಮಧನಯಹನ ೦೩ ಗೆಂಟ್ ೩೦ ನಿಮಿಷದವರಗ್್ ್
ಮತೆಂದೂಡಲನಗಿದ್.   
 

(ಸದನವು ಮಧನಯಹನ ೦೨ ಗೆಂಟ್ ೦೪ ನಿಮಿಷಗಳಿಗ್್ ಭ್ೂೇಜ್ನ ವಿರನಮಕನೆಗಿ ಮತೆಂದೂಡಲಪಟತಟ, ಪತನುಃ  
ಮಧನಯಹನ ೦೩ ಗೆಂಟ್ ೩೦ ನಿಮಿಷಗಳಿಗ್್ ಸ್ೇರಲತ ನಿಶುಯಿಸಿತ್ತ) 

 
(824) 14-09-2022 (3.40) ಎೆಂ.ವಿ-ಎಕ್ 
 

(ಭ್ೂೇಜ್ನ ವಿರನಮಕನೆಗಿ ಮಧನಯಹನ 2 ಗೆಂಟ್ 4 ನಿಮಿಷಕ್ೆ ಮತೆಂದೂಡಲಪಟಟ ಸದನವು 
ಪತನುಃ ಮಧನಯಹನ 3 ಗೆಂಟ್ 46 ನಿಮಿಷಕ್ೆ ಸಮನವ್ೇಶಗ್್ೂೆಂಡಿತ್ತ) 

 
(ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರತ ಪಿೇಠವನನಲೆಂಕರಿಸಿದರತ) 

 
05. ವರದ್ಧಯರ್್ೂನಪಿಪಸತವುದತ 

 
ಡನ|| ತ್ಳವನರ  ಸನಬಣಾ (ರ್ನಮನಿದ್ೇಾಶನ ಹ್ೂೆಂದ್ಧದವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇ್, 

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನ ಮೆಂಡಲದ ಹಿೆಂದತಳಿದ ವಗಾಗಳ ಮತ್ತು ಅಲಪಸೆಂಖನಯತ್ರ ಕಲನಯಣ ಸಮಿತ್ತಯ 2020-
21ರ್್ೇ ಸನಲಿನ 03ರ್್ೇ ವರದ್ಧಯನತನ ಸಭ್ಗ್ ್ಒಪಿಪಸತತ್ುೇರ್್. 

 
ಸಭನಪತ್ತಯವರತ:- ವರದ್ಧಯನತನ ಒಪಿಪಸಲನಯಿತ್ತ. 

 
 
 
 
 
 
 

 



                                                                 ««¥¥ÀÀ//1144..0099..22002222  // 103 

““  wwzzÀÀÄÄÝÝ¥¥ÀÀrrAAiiÀÀiiÁÁUUÀÀzzÀÀ  ¥¥ÀÀææww//uunneeddiitteedd  ccooppyy//££ÁÁååAAiiÀÀiiÁÁ®®AAiiÀÀÄÄUUÀÀ¼¼ÀÀ°°èè  CCxxÀÀªªÁÁ  ¥¥ÀÀwwææPPÁÁ  ¥¥ÀÀææPPÀÀlluuÉÉUUÁÁVV  GG¥¥ÀÀAAiiÉÉÆÆÃÃVV¸̧ÀÀPPÀÀÆÆqqÀÀzzÀÀÄÄ  ’’’’ 

 

 

06. ಸಭ್ಯ ಮತೆಂದ್ಧಡಲನದ ಕನಗದಪತ್ರ 
 

ಶ್ರೇ ಕ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ) (ಮತಖ್ಯಮೆಂತ್ತರಗಳು ಹನಗೂ ಹಣಕನಸತ 
ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ):- ಭನರತ್ದ ಸೆಂವಿಧನನದ ೧೫೧(೨)ರ್್ೇ ಅನತಚ್ಛೇದದ ಮೇರಗ್್್, ಭನರತ್ದ ಲ್ಕೆ 
ನಿಯೆಂತ್ರಕರತ ಮತ್ತು ಮಹನಲಕ್ೆಪರಿಶ್್ೇಧಕರತ ನಿೇಡಿರತವ ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜ್ಯ ರ್್ೇರ ನಗದತ ವಗ್ನಾವಣ ್
ಮೇಲಿನ ಕನಯಾನಿವಾಹಣನ ಲ್ಕೆಪರಿಶ್್ೇಧರ್ನ ವರದ್ಧ (2022ರ್ೇ್ ವಷಾದ ವರದ್ಧ ಸೆಂಖ್ಯ-೨) ಅನತನ 
ಸದನದ ಮತೆಂದ್ ಮೆಂಡಿಸತತ್ತುದ್ಾೇರ್್. 

 
ಸಭನಪತ್ತಯವರತ:- ಮೆಂಡಿಸಲನಯಿತ್ತ. 
 
ಸಭನಪತ್ತಯವರತ:- ಈಗ ನಿಯಮ 68ರ ಅಡಿಯಲಿಿ ಚಚ್ಾ ಪನರರೆಂಭ ಮನಡೂ್ೇಣ.  
 
ಶ್ರೇ ಕ್.ಎ.ತ್ತಪಪ್ೇಸನಾಮಿ (ರ್ನಮನಿದ್ೇಾಶನ ಹ್ೂೆಂದ್ಧದವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇ್, ಗಮನ 

ಸಳ್್ಯತವ ಸೂಚರ್್ ಮತ್ತು ನಿಯಮ 330ರ ಅಡಿಯಲಿಿ ಚಚ್ಾ ಇದ್. ಆದರ,್ ತನವು ಅದನತನ ಬಿಟತಟ 
ನಿಯಮ 68ರ ಮೇರಗ್್್ ಸನವಾಜ್ನಿಕ ಮಹತ್ಾದ ವಿಷಯದ ಚಚ್ಾಯನತನ ತ್ಗ್್ದತಕೂ್ಳುಳತ್ತುದ್ಧಾೇರಿ. ಗಮನ 
ಸಳ್್ಯತವ ಸೂಚರ್್ಗ್ ್ ಸಕನಾರದ್ಧೆಂದ ಇನತನ ಉತ್ುರ ಬೆಂದ್ಧಲಿ. ಈ ಬಗ್್ೆ ಮನನಯ ಮೆಂತ್ತರಗಳು, ಮನನಯ 
ಸಭನರ್ನಯಕರನತನ ಕ್ೇಳಬ್ೇಕತ.  

 
ಸಭನಪತ್ತಯವರತ:- ಗಮನ ಸ್ಳ್ಯತವ ಸೂಚರ್್ಗ್ ್ಇನತನ ಉತ್ುರ ಬೆಂದ್ಧಲಿ.  
 
ಶ್ರೇ ಕ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇ್, ಈ 

ವಿಷಯವನತನ ಇವತ್ತು ತಗ್್್ದತಕೂ್ಳುಳತ್ುೇವ್ೆಂದತ ಹ್ೇಳಿದ್ಾವು. ಈಗ ಮನನಯ ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ 
ಮನತ್ರ್ನಡಲಿ, ಅಷಟರೂ್ಳಗ್ ್ಮೆಂತ್ತರಗಳನತನ ಕರಯ್ಿಸಿ ಉತ್ುರ ಕೂ್ಡಿಸತವೆಂತ್ಹ ಕಲ್ಸವನತನ ಮನಡತತ್ುೇವ.್  

 
ಸಭನಪತ್ತಯವರತ:- ಈಗ ಮನನಯ ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ ನಿಯಮ 68ರ ಅಡಿಯಲಿಿ ಚಚ್ಾ 

ಪನರರೆಂಭ ಮನಡತವುದತ. 
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07. ನಿಯಮ 68ರ ಮೇರ್ಗ್್ ಸನವಾಜ್ನಿಕ ಮಹತ್ಾದ ವಿಷಯದ ಚಚ್ಾ 
 

   ವಿಷಯ:- ರನಜ್ಯದಲಿಿ ಇತ್ತುೇಚ್ಗ್್ ಸತರಿಯತತ್ತುರತವ ಮಳಯ್ಿೆಂದನಗಿ ಬ್ೆಂಗಳೂರತ ನಗರ  
                ಸ್ೇರಿದೆಂತ್ ರನಜ್ಯದ ಬಹತತ್ೇಕ ಜಿಲ್ಿಗಳು ಪರವನಹ ಭಿೇತ್ತಯನತನ  
                ಎದತರಿಸತತ್ತುದತಾ, ರನಜ್ಯದ ಹ್ದನಾರಿ ಮತ್ತು ರಸು್ಗಳು ಕ್ೂಚಿುಹ್ೂೇಗಿದತಾ, ಕ್ರ ್  
                ಕ್ೂೇಡಿಗಳು ಒಡ್ದತ ಅಪನರ ಹನನಿಯತೆಂಟನಗಿ ಜ್ನರತ ಸೆಂಕಷಟಕ್ೆ  
                ಒಳಗ್ನಗಿರತವ ಕತರಿತ್ತ. 

                                                 - - - 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.ಹರಿಪರಸನದ  (ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇ್, ಅವಕನಶಕನೆಗಿ 
ಧನಯವನದಗಳು. ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜ್ಯದಲಿಿ ಇತ್ತುೇಚ್ಗ್್ ಬಿದಾೆಂತ್ಹ ಬನರಿ ಮಳ್ ಮತ್ತು ಮಳ್ಯಿೆಂದ ಆಗಿರತವೆಂತ್ಹ 
ಪರವನಹ, ಪರವನಹದ್ಧೆಂದ ಭೂಕತಸಿತ್ ಉೆಂಟನಗತತ್ತುದತಾ, ಈ ಒೆಂದತ ರ್್ೈಸಗಿಾಕ ವಿಕ್ೂೇಪಕ್ೆ ಸಿಲತಕಿರತವೆಂತ್ಹ 
ಜ್ನರ ಸೆಂಕಷಟದ ಬಗ್್ೆ ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ನಿಯಮ 68ರ ಅಡಿಯಲಿಿ ಚಚಾ್ ಮನಡತವುದಕ್ೆ ಅವಕನಶ 
ಮನಡಿಕ್ೂಟಟದ್ಧಾೇರಿ. ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜ್ಯದ ಜ್ನರತ ನತ್ದೃಷಟ ಜ್ನರತ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳಿದರ್ ತ್ಪನಪಗಲನರದತ. 
ಏಕ್ೆಂದರ,್ ಒೆಂದತ ಕಡಯ್ಲಿಿ ಬ್ಲ್ ಏರಿಕ್, ಮತೂ್ುೆಂದತ ಕಡಯ್ಲಿಿ ನಿರತದೂ್ಯೇಗ ಸಮಸ್ಯ ಇದ್. ಇದರ 
ಮಧಯದಲಿಿ ರ್್ೈಸಗಿಾಕ ವಿಕೂ್ೇಪಕ್ೆ ಸಿಲತಕಿರತವೆಂತ್ಹ ಬಡವರ ಪನಡತ ಮತ್ತು ಬನಳನತನ ಯನರೂ ಸಹ ಕೇ್ಳದ್ 
ಇರತವೆಂತ್ಹ ಪರಿಸಿಾತ್ತಯನಗಿದ್. ಬ್ೇಸಿಗ್್ ಕನಲದಲೂಿ ಸಹ ಮಳ್ ಮತ್ತು ಪರವನಹವನತನ ರ್್ೂೇಡಿದ್ಾೇವ್. 
ತ್ದನೆಂತ್ರ ಮಳ್ಗ್ನಲದಲೂಿ ಸಹ ನಿರೆಂತ್ರವನಗಿ ಮಳ್ ಮತ್ತು ಪರವನಹ ಇರತವೆಂಥದಾನತನ ರ್್ೂೇಡಿದ್ಾೇವ್. 
ರ್್ೈಸಗಿಾಕ ವಿಕೂ್ೇಪಕ್ೆ ಯನವುದ್ೇ ಸಕನಾರವನತನ ದೂಷಣ ್ಮನಡಿದರ್ ಪರಯೇಜ್ನವಿಲಿ. ಆದರ್, ಅನತಭವದ 
ಮೇಲ್ ಸಕನಾರದ ಅಧಿಕನರಿಗಳು ನಿರೆಂತ್ರವನಗಿ ಸತಮನರತ 35 ವಷಾಗಳ ಕನಲ ಇರತತನುರ.್ ಐದತ 
ವಷಾದಲಿಿ ರನಜ್ಕನರಣಿಗಳು ಬರತತನುರ್ ಮತ್ು ಬ್ೇರಯ್ವರತ ಸಹ ಬರಬಹತದತ. ಈ ಅರ್ನಹತತ್ಗಳನತನ 
ತ್ಪಿಪಸತವುದಕ್ೆ ಏರ್ನದರೂ ಮತೆಂದನಲೂ್ೇಚರ್್ಗಳನತನ ಮನಡಿ, ಕರಮ ಜ್ರತಗಿಸಬಹತದ್ಧತ್ತು ಎೆಂದತ ಎಲಿರಲೂಿ 
ಸಹ ಒೆಂದತ ಅನಿಸಿಕ್ ಇದ್.  

(ಮತೆಂದತ) 
 

(825) 14.09.2022 03.50 LL-AK                            (ಸಭನಪತ್ತಯವರ ಉಪಸಿಾತ್ತ) 
ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್. ಹರಿಪರಸನದ (ಮತೆಂದತ) 
ಏಕ್ೆಂದರ,್ ಈಗ ಮದಲಿನ ರಿೇತ್ತ ಇಲಿ. ಮದಲತ meteorological laboratory ಗಳಲಿಿ ಮಳ ್
ಬರತವುದತ, ಇಲಿವನದರ ್ ರೇ್ಡಿಯೇಗಳಲಿಿ ಹವನಮನನ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳಿ, ಇೆಂತ್ಹ ಪರದ್ೇಶಗಳಲಿಿ ಮಳ್ 
ಬರತವೆಂತ್ಹ ಮತನೂಸಚರ್ ್ ಇದ್ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳುತ್ತುದಾರತ. ಆದರ್, ಈಗ ನಮಮಲಿಿರತವ ಮಬೈ್ಲ  ‘on’  
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ಮನಡಿದರ್, ಗ್ನಳಿ ಎಷತಟ ವ್ೇಗವನಗಿ ಬರತತ್ತುದ್, ಮಳ್ ಎಲಿಿದ್, ಮೇಡ ಎಲಿಿದ್ ಎನತನವುದತ ಅದರಲಿಿಯ್ಕೇ 
ಬೆಂದತಬಿಡತತ್ುದ್. ಇಷ್ಟಲನಿ ಇದಾರೂ ಸಹ ಯನವುದೇ್ ಮತೆಂಜನಗರತನ ಕರಮ ತ್ಗ್್ದತಕೂ್ಳಳದೇ್ ಇರತವೆಂತ್ಹ 
ಸೆಂದಭಾದಲಿಿ ಇೆಂತ್ಹ ಒೆಂದತ ಮಳ್ ಅರ್ನಹತತ್ ನಡದ್್ಧರತತ್ುದ.್  
 

ಇದರಲಿಿ ಸಕನಾರದ ಹ್ೇಳಿಕ್ಯನತನ ರ್್ೂೇಡಿದನಗ, ಮನನಯ ಸಚಿವರ ಪರಕನರ ಕಳ್ದ ಜ್ೂನ  
ತ್ತೆಂಗಳಿನಿೆಂದ ಮಳ್ ಸೆಂಬೆಂಧಿತ್ ಘಟರ್್ಗಳಿೆಂದ ಒಟತಟ ೯೬ ಜ್ನರ ಪನರಣ ಹ್ೂೇಗಿದ್. ೩ ಜ್ನ 
ರ್ನಪತ್ುಯನಗಿದನಾರ್. ೯೬ ಜ್ನ ಮರಣ ಹ್ೂೆಂದ್ಧರತವವರ ಜ್ೂತ್ಗ್್, ೩ ಜ್ನ ರ್ನಪತ್ುಯನಗಿರತವವರನತನ 
ಸೇ್ರಿಸಿಕ್ೂೆಂಡತ ಒಟತಟ ೯೯ ಜ್ನರ ಪನರಣ ಹನನಿಯನಗಿದ್ ಮತ್ತು ಸನಕಷತಟ ನಷಟ ಸಹ ಆಗಿರತತ್ುದ್. ಇೆಂತ್ಹ 
ಒೆಂದತ ಸೆಂದಭಾದಲಿಿ ಸಕನಾರ ಯನವ ರಿೇತ್ತ ಸಪೆಂದ್ಧಸತತ್ುದ್ ಎೆಂದತ ಜ್ನಸನಮನನಯರತ ರ್್ೂೇಡತತ್ತುರತತನುರ.್ 
ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷದವರತ ಏನತ ಮನಡತತನುರ,್ ಸಕನಾರದವರತ ಏನತ ಮನಡತತನುರೆ್ಂದತ ಜ್ನ ರ್್ೂೇಡತತ್ುಲ್ೇ 
ಇರತತನುರ.್ ದತರದೃಷಟವಶನತ್  ಮನಜಿ ಮತಖ್ಯಮೆಂತ್ತರಗಳನದ ಶ್ರೇ ಸಿದಾರನಮಯಯನವರತ ಕ್ೂಡಗತ ಜಿಲ್ಿಗ್ ್
ಭ್ೇಟ ನಿೇಡಿದೆಂತ್ಹ ಸೆಂದಭಾದಲಿಿ ಅವರ ಮೇಲ್ ಹಲ್ಿ ಮನಡಿದನಾರ.್ ಅವರ ಮೇಲ್ ಮಟಟ್ ಎಸಯ್ತವೆಂತ್ಹ 
ಪರಸೆಂಗಗಳ್ಲನಿ ನಡದ್ತ ಹ್ೂೇಯಿತ್ತ. ಇದತ ಆಗಬನರದತ. ಪರಜನಪರಭತತ್ಾ ವಯವಸ್ಾಯಲಿಿ ವಿರೂ್ೇಧ 
ಪಕ್ಷದವರದ್ಾೇ ಆದೆಂತ್ಹ ಜ್ವನಬನಾರಿ ಇದ್. ಸಕನಾರಕ್ೆ ಅವರದ್ಾೇ ಆದೆಂತ್ಹ ಜ್ವನಬನಾರಿ ಇದ್. ನಮಮ 
ಜ್ವನಬನಾರಿಯನತನ ರ್ನವು ನಿಭನಯಿಸತವುದಕ್ೆ ಹೂ್ೇದನಗ, ಈ ರಿೇತ್ತಯ ನಡವಳಿಕ್ಗಳು ಸರಿಯಲಿ.  

 
ಮಳ್ ಹನನಿ ಸೆಂಬೆಂಧ, ಸಕನಾರಿ ಇಲನಖಗ್ಳು ನಿೇಡಿರತವ ಅೆಂದನಜಿನ ಪರಕನರ ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜ್ಯದಲಿಿ 

೯,೫೦೦ ಕೂ್ೇಟ ರೂಪನಯಿಗಳ ಹನನಿ. ಅದರಲಿಿಯೂ ಸಹ, ಆಗಸಟ  ತ್ತೆಂಗಳಿನಿೆಂದ ಸೆಂಭವಿಸಿದ 
ಪರವನಹದ್ಧೆಂದ ೩,57,426 ಹ್ಕ್ಟೇರ  ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯಲಿಿ ಬ್ಳ್ ರ್ನಶವನಗಿರತತ್ುದ್. ಇದರಿೆಂದನಗಿ, ೫,೦೮೭.೨೦ 
ಕ್ೂೇಟ ರೂಪನಯಿ ನಷಟವನಗಿದ್ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳಿದನಾರ.್ ಅದಲಿದ್ೇ, ೫೨,೭೫೯ ಹ್ಕ್ಟೇರ  ತೂ್ೇಟಗ್ನರಿಕ್ ಬ್ಳ್ 
ಹನನಿಯನಗಿ ೩೭೦ ಕ್ೂೇಟ ರೂಪನಯಿ ಹನಗೂ ೫೪೯ ಕ್ೂೇಟ ರೂಪನಯಿ ಮೌಲಯದ ೫೦,೮೦೦ ಹ್ಕಟ್ೇರ  
ತ್ೂೇಟದ ಬ್ಳ್ ಹನನಿಯನಗಿದ್. ಕಳ್ದ ಸಪ್್ಟೆಂಬರ  ತ್ತೆಂಗಳಿನಲಿಿಯೂ ಸಹ 13,೫೭೩ ಮರ್್ಗಳು 
ಹನನಿಯನಗಿದ್. ಅದಕ್ೆ ಸಕನಾರದ ಅೆಂದನಜ್ತ ೧೫೦ ರಿೆಂದ ೧೬೦ ಕೂ್ೇಟ ಮನಡಿದನಾರ.್ ಅದರಲಿಿ ಕಲ್ವು 
ಮರ್್ಗಳು ಸೆಂಪೂಣಾವನಗಿ ರ್ನಶವನಗಿದ್. ಇನೂನ ಕ್ಲವು ಮತಕನೆಲತ ಭನಗ ಬಿದ್ಧಾದ್. ಆದರೂ ಸಹ ನಷಟ 
ತ್ೂೇರಿಸತವುದನತನ ರ್್ೂೇಡಿದರ,್ ಅದರಲಿಿ ಸಕನಾರದ್ಾೇ ಆದೆಂತ್ಹ ಗ್್ೈಡ ಲೈ್ನಸ  ಇರತತ್ುದ್. ಉದನಹರಣ್ಗ್್, ಬ್ಳ್ 
ರ್ನಶ ಎೆಂದರ್, ಅದತ ಶ್ೇಕಡ ೩೩ ರಷತಟ ರ್ನಶವನಗಿದಾರ ್ಮನತ್ರ ಅದಕ್ೆ ಪರಿಹನರ ಕ್ೂಡತತನುರ.್ ಶ್ೇಕಡ ೩೨ 
ರಷತಟ ಹನನಿ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳಿದರ್ ಅದಕ್ೆ ಪರಿಹನರ ಕ್ೂಡತವುದ್ಧಲಿ. ಆದತದರಿೆಂದ, ಸಕನಾರದವರತ ಜ್ನರಿಗ್ ್
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ಸಪೆಂದ್ಧಸತ್ಕೆೆಂತ್ಹ ಕ್ಲಸ ಮನಡಬೇ್ಕತ. ನಿಯಮಗಳು ಸನಕಷತಟ ಇರತತ್ುವ್. ಆದರ್, ಇೆಂತ್ಹ ಸೆಂಕಷಟ 
ಸೆಂದಭಾದಲಿಿ ಆ ನಿಯಮಗಳನತನ ಬ್ೈಪನಸ  ಮನಡಿ ಜ್ನರಿಗ್ ್ ಪರಿಹನರ ನಿೇಡಿದರ್ ಏನೂ ತನಪತ್ರಯ 
ಆಗತವುದ್ಧಲಿ. ಏಕ್ೆಂದರ,್ ಜ್ನರ ಹಣದ್ಧೆಂದ ಸಕನಾರ ನಡಸ್ತವುದತ. ಹನಗ್ನಗಿ, ಆ ಹಣ ಜ್ನರಿಗ್ ್ಹೂ್ೇದರ್ 
ಏನೂ ತ್ಪನಪಗತವುದ್ಧಲಿ.  

 
ಅದಲಿದ್ೇ, ಇವೊತ್ತುನ ಪರಜನವನಣಿ ದ್ಧನಪತ್ತರಕ್ಯನತನ ರ್್ೂೇಡಿದನಗ, ಬ್ಳಗ್ನವಿ ಮತ್ತು ಬನಗಲಕ್ೂೇಟ ್

ಜಿಲ್ಿಯಲಿಿ ೪ ಜ್ನ ಪರವನಹಕ್ೆ ಸಿಕಿೆ ಸನವನನಪಿಪರತತನುರ್. ಇಷ್ಟಲನಿ ಆದರೂ ಸಹ ಕಳ್ದ ಸ್ಪ್ಟೆಂಬರ  ತ್ತೆಂಗಳಿನಿೆಂದ 
ನಿರೆಂತ್ರವನಗಿ ಪರವನಹ ಆಗತತ್ತುದಾರೂ ಸಹ ರ್ನವು ಯನವುದ್ೇ ಮತೆಂಜನಗರತನ ಕರಮ 
ತ್ಗ್್ದತಕೂ್ಳುಳತ್ತುರತವುದ್ಧಲಿ. ಅಲಿದ್ೇ, ಬಳ್ಗ್ನವಿ ಅಥವನ ಬನಗಲಕ್ೂೇಟ್ ಜಿಲ್ಿಯಲಿಿ ಪರವನಹ ಹೂ್ಸದ್ೇನಲಿ. 
ಅಲಿಿ ಪರವನಹ ಬರತತ್ುದ್ಯ್ಕೆಂದತ ಮತೆಂಜನಗರತನ ಕರಮ ತ್ಗ್್ದತಕೂ್ಳುಳವುದರಲಿಿ ರ್ನವು ಹಿೆಂದ ್ಸರಿದ್ಧದಾ್ೇವ್ೆಂದತ 
ನನಗನಿನಸತತ್ುದ್. ಅದಲಿದೇ್, ಪರಿಹನರ ಹಣ ನಿೇಡತವ ಬಗ್್ೆ N.D.R.F. (National Disaster 
Response Fund) ಮತ್ತು S.D.R.F. (State Disaster Response Fund) ಅವರದ್ಾೇ ಆದೆಂತ್ಹ 
ಗ್್ೈಡ ಲ್ೈನಸ  ಇರತತ್ುದ್. ೫ ವಷಾ ಆಗಿದಾರೂ ಸಹ ಇನೂನ ರ್ನವು ಅದನತನ ರಿವ್ೈಸ ಮನಡತವುದಕ್ೆ ಯನವುದ್ೇ 
ಕರಮ ತ್ಗ್್ದತಕೂ್ೆಂಡಿರತವುದ್ಧಲಿ. ಏಕ್ೆಂದರ,್ ೫ ವಷಾಕ್ೂೆಮಮ ಒೆಂದತ ಬನರಿ ಇದನತನ ರಿವ್ೈಸ ಮನಡತತನುರ.್ 
೨೦೧೫ ರಲಿಿ ಇದನತನ ರಿವ್ೈಸ ಮನಡಿದತಾ, ಇದತವರ್ವಿಗೂ ರಿವ್ೈಸ ಮನಡಿರತವುದ್ಧಲಿ. ಈ ಸದನದಲಿಿ ಮನನಯ 
ಸಭನರ್ನಯಕರಿದನಾರ್. ಆದತದರಿೆಂದ, ರ್ನನತ ಈ ಸದನದ ಮತಖನೆಂತ್ರ ರ್ನವೇ್ ಒೆಂದತ ರ್ಸಲೂಯಷನ  ಮನಡಿ 
ಪರಿಹನರ ಹಣವನತನ ಆದಷತಟ ಬ್ೇಗ ರಿವ್ೈಸ ಮನಡಬೇ್ಕ್ೆಂದತ ಹ್ೇಳಿ ಕ್ೇೆಂದರ ಸಕನಾರಕ್ೆ ಪರಸನುವರ್್ 
ಕಳುಹಿಸಬ್ೇಕ್ೆಂದತ ಹ್ೇಳುತು್ೇರ್್. ಏಕ್ೆಂದರ,್ 2015ರ್ೇ್ ಇಸವಿ ಬೇ್ರ್ ೨೦೨೨ ರ್್ೇ ಇಸವಿ ಬೇ್ರ್.  

  
ಅದಲಿದ್ೇ, ಮಳ್ಯಿೆಂದನಗಿ ಮರ್್ ಹನನಿಯನಗಿರತವವರಿಗ್್ ತ್ತ್ ಕ್ಷಣ ೧೦ ಸನವಿರ ರೂಪನಯಿ 

ಪರಿಹನರ ಕ್ೂಟಟರತತನುರ್. ಅದತ ಎಷತಟ ಜ್ನಕ್ೆ ಕ್ೂಟಟದನಾರ.್ ಅದತ ಗ್್ೂತ್ತುರತವುದ್ಧಲಿ. ಅದರಲಿಿ ಕ್ಲವು ಜ್ನರಿಗ್ ್
ಹ್ೂೇಗಿದ್, ಇನತನ ಕ್ಲವರಿಗ್್ ಹ್ೂೇಗಿರತವುದ್ಧಲಿ. (ಗ್್ೂೆಂದಲ) ಕ್ೂಟಟದಾರ ್ ಬಹಳ ಸೆಂತೂ್ೇಷ. ಕಲ್ವರಿಗ್್ ೫ 
ಸನವಿರ ರೂಪನಯಿ ಮನತ್ರ ಕೂ್ಟಟದನಾರ್. ಅದನತನ ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮೆಂತ್ತರಗಳು ಹತಬಬಳಿಳ 
ಏರ ಪ್ೂೇಟ ಾನಲಿಿದನಾಗ, ಈ ಬಗ್್ೆ ಹ್ೇಳಿಕ ್ ನಿೇಡಿರತತನುರ್. ೫ ಸನವಿರ ರೂಪನಯಿ ಪರಿಹನರ ಹಣ 
ಕ್ೂಟಟರತವುದನತನ ರ್ನನತ ವಿಚನರಣ್ ಮನಡಿ, ಸರಿ ಮನಡತತ್ುೇರ್್ೆಂದತ ಹ್ೇಳಿರತತ್ುೇರ್್. ಅದಕನೆಗಿ, ಒೆಂದತ 
ಯೂನಿಫನಮ್ ಾ ಆಗಿರತ್ಕೆೆಂತ್ಹ ಪರಿಹನರವನತನ ಎಲಿರಿಗೂ ಕೂ್ಡಬೇ್ಕ್ೆಂದತ ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರ 
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ಮೂಲಕ ಸಕನಾರಕ್ೆ ಮನವಿ ಮನಡತತ್ುೇರ್್. ಸಕನಾರ ಕ್ೂಟಟರತವೆಂತ್ಹ ಅೆಂಕಿ-ಅೆಂಶಗಳಲಿಿಯೂ ಸಹ ಕ್ಲವು 
ಗ್್ೂೆಂದಲ ಇರತತ್ುದ್.  

 
ಶ್ರೇ ಕ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇ್, ಮನನಯ 

ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ ತ್ತೆಂಬನ ವಿಚನರಗಳನತನ ಮತೆಂದ್ಧಟತಟಕ್ೂೆಂಡತ, ಅಧಯಯನ ಮನಡಿ, ಸಕನಾರಕ್ೆ 
ಸಲಹ್ ಕ್ೂಡತತ್ತುದನಾರ.್ ಸಹಜ್ವನದೆಂತ್ಹ ಟೇಕ್-ಟಪಪಣಿಗಳನತನ ರ್ನವು ಸಹಿಸಬ್ೇಕತ. ಅದರಲಿಿ ಬೇ್ರ್ ದನರಿ 
ಇಲಿ. ಅವರತ ಹೇ್ಳಿದತಾ, “ಮರ್್ ಹನನಿಯನಗಿರತವವರಗ್್್ ೫ ಸನವಿರ ಪರಿಹನರ ಹಣ ಕ್ೂಟಟರತವುದನತನ ಮನನಯ 
ಮತಖ್ಯಮೆಂತ್ತರಗಳು ಅದನತನ ಸರಿಪಡಿಸತತ್ುೇರ್್ೆಂದತ ಹ್ೇಳಿದನಾರ್” ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳಿರತತನುರ್. ಮಳ್ಯಿೆಂದ 
ಹನನಿಗ್ೂ್ಳಗ್ನದ ಮರ್್ಗಳಿಗ್್ ಒಟತಟ ಮೂರತ ವಿಧದ ಪರಿಹನರಗಳನತನ ಅಧಿಕೃತ್ವನಗಿ ಕ್ೂಡತತ್ತುದ್ಾೇವ್. 
ಅದರೆಂತ,್ ಒೆಂದತ ಮರ್್ಗ್್ ನಿೇರತ ನತಗಿೆದರ,್ ಅದರಲಿಿ ಏರ್ನಗಿದ್ ಎನತನವ ಪರಶ್ನ ಇರತವುದ್ಧಲಿ. ಬದಲನಗಿ, 
ನಿೇರತ ನತಗಿೆದ್ ಎನತನವೆಂತ್ಹ ಪನರಥಮಿಕ ವರದ್ಧಗ್ ್ ೧೦ ಸನವಿರ ರೂಪನಯಿ ಹಣವನತನ ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಟವರ 
ಬನಯೆಂಕ  ಖನತ್ಗ್ ್ ಹನಕತವೆಂತ್ಹ ವಯವಸ್ಾ ಮನಡಿದಾ್ೇವ್ ಮತ್ತು ಉಳಿದ್ಧದತಾ ಎಷತಟ ನಷಟವನಗಿದ ್ ಎೆಂಬತದನತನ 
ವರದ್ಧ ಬೆಂದ ನೆಂತ್ರ ರ್್ೂೇಡತತು್ೇವ್. ಯನವುದನದರೂ ಗ್್ೂೇಡಯ್ ಒೆಂದತ ಭನಗ ಬಿದಾರೂ ಸಹ ಅೆಂತ್ಹ 
ಮರ್್ಗಳಿಗ್್ ೫೦ ಸನವಿರ ರೂಪನಯಿ ಪರಿಹನರವನತನ ನಿೇಡತತು್ೇವ್. ಪೂಣಾ ಮರ್ ್ ಅಥವನ ಶೇ್ಕಡ 
೭೫ಕಿೆೆಂತ್ಲೂ ಹಚ್ತು ಮರ್್ ಬಿದಾರ್ ಅವರ ಬನಯೆಂಕ  ಖನತ್ಗ್ ್೯೫ ಸನವಿರ ರೂಪನಯಿ ಪರಿಹನರವನತನ ನಗದನಗಿ 
ಹನಕಿ, ಮರ್್ ಕಟತಟವುದಕ್ೆ ಅಧಿಕೃತ್ ಆದ್ೇಶ ಮನಡಿಕ್ೂಡತತು್ೇವ್. ಇದತ ಸಕನಾರದ ಒಟತಟ ಗ್್ೈಡ ಲ್ೈನಸ  
ಆಗಿರತತ್ುದ್. ಇದರಲಿಿ ಒೆಂದತ ವ್ೇಳ ್ ಏರ್ನದರೂ ಲೂ್ೇಪಗಳನಗಿದತಾ, ಅದನತನ ಹ್ೇಳಿದರ್, ರ್ನವು ಅದನತನ 
ಸರಿಪಡಿಸತತ್ುೇವ್.  

 
ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.ಹರಿಪರಸನದ (ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇ್, ರ್ನನತ ಟೇಕ ್

ಮನಡಬೇ್ಕ್ೆಂದತ ಮನಡತತ್ತುಲಿ. ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮೆಂತ್ತರಗಳು ಹೇ್ಳಿಕ್ ನಿೇಡಿರತವುದನತನ ರ್ನನತ ಹ್ೇಳುತ್ತುದ್ಾೇರ್್.  
 
ಶ್ರೇ ಕ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇ್, ಮನನಯ ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷದ 

ರ್ನಯಕರಿಗ್ ್ಟೇಕ್ ಮನಡತವುದಕೂೆ ಸಹ ಹಕತೆ ಇರತತ್ುದ್. ಟೇಕ್ ಮನಡತವ ಉದ್ಾೇಶ ಕೂಡ ಸಕನಾರವನತನ 
ಸರಿ ದನರಿ ತ್ರತವುದತ. ರ್ನವು ಅದನತನ ಸನಾಗತ್ ಮನಡತತ್ುೇವ್.  
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ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್. ಹರಿಪರಸನದ :- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇ್, ಟೇಕ್ ಮನಡತವ ಜನಗದಲಿಿ ಟೇಕ ್
ಮನಡೂ್ೇಣ.  

 
ಸಭನಪತ್ತಯವರತ:- ಒೆಂದತ ವ್ೇಳ್ ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ ಟೇಕ್ ಮನಡಿದರೂ ಸಹ ಅದನತನ 

ಸಲಹ್ ರೂಪದಲಿಿ ಸಿಾೇಕನರ ಮನಡಿ. ಅದರಲಿಿ ಏನೂ ತ್ಪಿಪಲಿ.  
ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.ಹರಿಪರಸನದ :- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇ್, ಮೂಲಭೂತ್ ಸೌಕಯಾಗಳು ಏನಿವ್, ಅದನತನ 

ರ್್ೂೇಡಿದನಗ ೨೧,೧೭೩ ಕಿಲ್ೂೇ ಮಿೇಟರ  ರಸ್ು ಹನನಿಯನಗಿರತತ್ುದ್. ಅದಲಿದ್ೇ, ರನಜ್ಯ ಹ್ದನಾರಿಗಳಲಿಿ 
ರ್್ೂೇಡಿದನಗ ೩,546 ಕಿಲ್ೂೇ ಮಿೇಟರ  ಮತ್ತು ೧೫,೯೮೫ ಕಿಲ್ೂೇ ಮಿೇಟರ  ಗ್ನರಮಿೇಣ 
ಪರದ್ೇಶದಲಿಿರತ್ಕೆೆಂತ್ಹ ರಸ್ುಗಳು ಕಣಮರ್ಯನಗಿರತತ್ುವ್. ನಗರ ಪರದ್ೇಶಗಳಲಿಿರತ್ಕೆೆಂತ್ಹ ೧,೬೪೨ ಕಿಲ್ೂೇ 
ಮಿೇಟರ  ರಸ್ುಗಳು, ಸೇ್ತ್ತವ್ಗಳು ೨,೭೫೮ ಹನನಿಯನಗಿರತತ್ುವ್. ೭೮೬ ಸಣಾ ನಿೇರನವರಿ ಕನಲತವ್ಗಳು, ೫೦೩ 
ಮನನವ ನಿಮಿಾತ್ ಟನಯೆಂಕ ಗಳು, ೨,೬೬೯ ಸಕನಾರಿ ಕಟಟಡಗಳು, ೧೧೮ ನಿೇರತ ಸರಬರನಜ್ತ ಪ್ೈಪತಗಳು ಮತ್ತು 
೨೧೧೯ ನಿೇರತ ಸರಬರನಜ್ತ ಪ್ೈಪತಗಳು ಈ ವಷಾದ ಪರವನಹದ್ಧೆಂದನಗಿ ಹನನಿಯನಗಿರತತ್ುವ್. ಇದರಿೆಂದನಗಿ, 
ಸೆಂಪೂಣಾವನಗಿ ನಷಟವನಗಿರತವುದನತನ ಸಕನಾರದ ಅೆಂಕಿ-ಅೆಂಶಗಳಲಿಿ ರ್್ೂೇಡಿದನಗ ೩,೨೬೧ ಕೂ್ೇಟ 
ರೂಪನಯಿ ನಷಟವನಗಿರತತ್ುದ್. ಇವ್ಲಿದಕೂೆ ಹಣ N.D.R.F. ಅಥವನ S.D.R.F. ನಿೆಂದ ಶೇ್ಕಡ ೭೫ ರಷತಟ 
ಕ್ೇೆಂದರ ಸಕನಾರದ್ಧೆಂದ ಮತ್ತು ರನಜ್ಯ ಸಕನಾರದ್ಧೆಂದ ಶ್ೇಕಡ ೨೫ ರಷತಟ ಬರತತ್ುದ್.  

 
ಕ್ಲವು ಮನನಯ ಮೆಂತ್ತರಗಳು ಪರವನಹ ಪರದ್ೇಶಗಳಲಿಿ ಪರವನಸ ಮನಡಿಕೂ್ೆಂಡತ ಬೆಂದ್ಧರತತನುರ್.  Inter-

Ministerial Team visit ಮನಡತವುದಕ್ೆ ರ್ನವು ಕ್ೂೇರಿದಾ್ೇವ್ೆಂದತ ರ್ನನತ ಯನವುದ್ೂೇ ದ್ಧನಪತ್ತರಕ್ಯಲಿಿ 
ಓದ್ಧರತತ್ುೇರ್್. “ಅಲನಿ ಸನಾಮಿ!, ಸನಮನನಯವನಗಿ ಜ್ನ ಸೆಂಕಷಟದಲಿಿದನಾಗ, ಮನನಯ ಗೃಹ ಮೆಂತ್ತರಗಳು ಅಥವನ 
ಮನನಯ ಪರಧನನ ಮೆಂತ್ತರಗಳು aerial survey ಆದರೂ ಮನಡತತನುರ್. ನಿರೆಂತ್ರವನಗಿ ಪರವನಹ ಬೆಂದನಗ 
ಮನನಯ ಪರಧನನ ಮೆಂತ್ತರಗಳು ಯನವತ್ೂು ಸಹ aerial survey ಮನಡತವುದಕ್ೆ ನಮಮ ರನಜ್ಯಕ್ೆ 
ಬೆಂದ್ಧರತವುದ್ಧಲಿ. ಆದರ್, ಮನನಯ ಗೃಹ ಮೆಂತ್ತರಗಳು ಒೆಂದತ ಬನರಿ ಬೆಂದತ, ಒೆಂದರ್ಡತ ಜನಗ 
ರ್್ೂೇಡಿಕೂ್ೆಂಡತ ಹನಗ್್ಯ್ಕೇ ಹ್ೂೇದರತ. ಇದರಿೆಂದನಗಿ, ಎಲಿಿಯೇ ಒೆಂದತ ಕಡ ್ ತನರತ್ಮಯ ಇದ್ ಎೆಂದತ 
ನಮಗನಿನಸತತ್ುದ್. ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜ್ಯ ಒಳ್ಳಯ ಫಲಿತನೆಂಶಗಳನತನ ಕೂ್ಟಟರತತ್ುದ್. ೨೫ ಜ್ನರನತನ ಲೂ್ೇಕಸಭಗ್್್ 
ಕಳುಹಿಸಿದ್, ೧೨ ಜ್ನರನತನ ರನಜ್ಯಸಭ್ಗ್ ್ ಕಳುಹಿಸಿದನಾರ.್ ಅದಕನೆದರೂ ಸಹ, ಮನನಯ ಪರಧನನ ಮೆಂತ್ತರಗಳು 
ಒೆಂದತ ಬನರಿ ನಮಮ ರನಜ್ಯಕ್ೆ ಬೆಂದತ, ಮೇಲ್ ಹನರಿಕ್ೂೆಂಡತ ಹೂ್ೇಗಿದಾರ್ ಚ್ರ್ನನಗಿರತತ್ತುತ್ತು. ಅದಲಿದೇ್, 
ಪರಿಸಿಾತ್ತ ಹ್ೇಗಿದ್ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳಿದರ್, ಇತ್ತುೇಚ್ಗ್್ ಮನನಯ ಪರಧನನ ಮೆಂತ್ತರಗಳು ಮೆಂಗಳೂರಿಗ್ ್ ಬೆಂದ್ಧದಾರತ. 
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ಮೆಂಗಳೂರತ ತ್ಮಮ ಊರತ, ಒೆಂದತ ರಿೇತ್ತ ನಮಮ ಊರತ ಸಹ ಹೌದತ. Desalination Plant 
ಲ್ೂೇಕನಪಾಣ್ ಕನಯಾಕರಮಕ್ೆ ಮನನಯ ಪರಧನನ ಮೆಂತ್ತರಗಳು ಬೆಂದ್ಧದಾರತ. ಅದತ ಸತಮನರತ ೬೦೦ ಕೂ್ೇಟ 
ರೂಪನಯಿಗಳ ಪನರಜ್ಕಟ  ಅದತ. ನನಗ್್ ಸಾಲಪ ಬತದ್ಧಿ ತ್ತಳಿದ್ಧರತವುದರಿೆಂದ (ಗ್್ೂೆಂದಲ) ಮೆಂಗಳೂರತ ಮತ್ತು 
ಉಡತಪಿ ಜಿಲ್ಿ ಸೇ್ರಿದರ ್ ಅಲಿಿ ಸತಮನರತ ೪೪ ದೂ್ಡಡ ಮತ್ತು ಸಣಾ ನದ್ಧಗಳು ಹರಿಯತತ್ುವ್. ಶರನವತ್ತ 
ನದ್ಧಯಿೆಂದ ನಿೇರತ discharge ಮನಡತತನುರಲನಿ, ಅದರಿೆಂದ ಸತಮನರತ ೨ ಸನವಿರ ಟ.ಎೆಂ.ಸಿ. ನಿೇರತ 
ಸಮತದರಕ್ೆ ಬರತತ್ುದ್. ರ್ನವು ಸತಮನರತ ೬೦೦ ಕೂ್ೇಟ ರೂಪನಯಿ ಹಣ ಖ್ಚತಾ ಮನಡಿ, ಒೆಂದತ ಟ.ಎೆಂ.ಸಿ. 
ನಿೇರನತನ desalination ಮನಡತತ್ುೇವ್ೆಂದತ ಹ್ೇಳಿದನಾರ.್ ಅೆಂದರ್, ಸಮತದರದ ನಿೇರನತನ ಕತಡಿಯಲತ 
ಯೇಗಯವನಗತವ ಹನಗ್್ ಮನಡತ್ಕೆೆಂಥ ಯೇಜ್ರ್್ ಅದತ.  

(ಮತೆಂದತ) 
 
(826) 14.09.2022 4.00 ವೈ್ಎಲ-ಬಿಎನ ಎಸ                     (ಸಭನಪತ್ತಯವರ ಉಪಸಿಾತ್ತ) 
ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.ಹರಿಪರಸನದ  (ಮತೆಂದತ) 

ಏತ್ಕ್ೆ ಬ್ೇಕತ? ಹಣ ಇಲಿ.  ಮರ್್ಗಳು ರ್್ಲಸಮಗ್ೂ್ೆಂಡಿದತಾ ಅದನತನ ಪರಿಹರಿಸಲತ ಹಣ ಇಲಿ, ರಸ್ುಗಳು 
ಹನಳನಗಿವ್, ಹಣ ಇಲಿ.  ಅದರಲಿಿಯೂ ದತರೆಂತ್ದ ವಿಚನರವ್ೇರ್ೆ್ಂದರ್, ಪರಧನನ ಮೆಂತ್ತರಗಳು ಬರತತ್ತುದನಾರ್ 
ಎೆಂದತ ರಸ್ು ದತರಸಿು ಮನಡಿದರತ.  ಪರಧನನ ಮೆಂತ್ತರಗಳು ಬೆಂದತ ಹೂ್ೇದ ಮೇಲ್ ಮಳ್ ಬೆಂದತ ಎಲನಿ 
ರಸ್ುಗಳು ಮತು್ ಕಿತ್ತುಕ್ೂೆಂಡತ ಹ್ೂೇಗಿತ್ತು.  ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷದವರತ ಸಕನಾರಕ್ೆ ಶೇ್ಕಡನ 40 ರಷತಟ ಭರಷನಟಚನರ 
ಸಕನಾರದಲಿಿ ಇದ್ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳಿದರ ್ಅವರ್ಲಿರೂ ಸಿಟತಟ ಮನಡಿಕೂ್ಳುಳತನುರ್.  ಆದರ,್ ಇೆಂತ್ಹ ಸಮಸ್ಯ ಏತ್ಕ್ೆ 
ಆಗತತ್ತುದ್ ಎೆಂಬತದನತನ ಯನರತ ಸಹ ರ್್ೂೇಡತತ್ತುಲಿ.  ನನಗ್್ ಬತದ್ಧಿ ಬೆಂದನಗಿನಿೆಂದ ಭರಷನಟಚನರ ಎನತನವುದತ 
ಎಲನಿ ಕಡ ್ ಇದ್.  ಆದರ್, ಕರನವಳಿ ಪರದ್ೇಶದಲಿಿ ಕಡಿಮ ಇದತಾ, ಅಲಿಿಯೂ ಇೆಂತ್ಹ ರೂ್ೇಗ ಬೆಂದ್ಧದ್ 
ಎೆಂದರ್, ಎಲಿಿಯೇ ಒೆಂದತ ಕಡ ್ ವಯವಸ್ಾಯಲಿಿ ಏರ್್ೂೇ ತ್ಪನಪಗಿದ್.  ಅದನತನ ಸರಿಪಡಿಸಿಕ್ೂೆಂಡತ 
ಹ್ೂೇಗಬೇ್ಕತ.  ಕ್ೂಡಗತ ಜಿಲ್ಿ ಬಗ್್ೆ ಹ್ೇಳುವುದನದರ,್ ಯನವನಗ ಮಳ್ ಬೆಂದರೂ ಭೂಕತಸಿತ್ವನಗತತ್ತುದ್.  
ಶ್ರೇ ಪೆಂಡಿತ್  ಜ್ವನಹನರಲನಲ  ರ್್ಹರೂರವರತ ‘Kashmir of South India’ ಎನತನವೆಂಥ ಮನತ್ನತನ 
ಹ್ೇಳಿದನಾರ್.  ಅೆಂತ್ಹ ಸತೆಂದರವನದ ಜಿಲ್ಿಯಲಿಿ ಇಷ್ಟಲನಿ ಅರ್ನಹತತ್ ನಡದ್ರೂ ಯನವುದೇ್ ಸಚಿವರತ 
ಹ್ೂೇಗಲತ ತ್ಯನರಿಲಿ.   

ಶ್ರೇ ಸಿ.ಸಿ.ಪನಟೇಲ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇ್, ರ್ನನತ ಕ್ೂಡಗತ ಜಿಲ್ಿಗ್್ ಹೂ್ೇಗಿದ್ಾೇರ್್.  
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ಶ್ರೇ ಬಿ.ಸಿ.ರ್ನಗ್್ೇಶ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇ್, ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮೆಂತ್ತರಗಳನತನ ಹ್ೂರತ್ತಪಡಿಸಿ, 
ಎಲನಿ ಸಚಿವರತ ಕೂ್ಡಗತ ಜಿಲ್ಿಗ್್ ಹ್ೂೇಗಿದನಾರ.್   

ಶ್ರೇ ಸಿ.ಸಿ.ಪನಟೇಲ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇ್, ರ್ನನತ ಹ್ೂೇಗಿದ್ಾೇರ್್.  ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮೆಂತ್ತರಗಳು 
ಹ್ೂೇಗಿದನಾರ್.  ಡಿ.ಸಿ. ಕಛ್ೇರಿಯಲಿಿ review meeting ಸಹ ಮನಡಿದ್ಾೇವ್.   

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.ಹರಿಪರಸನದ :- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇ್, ಹನಗ್ನದರ್, ನನನ ಮನತ್ನತನ ವನಪಸತಸ 
ತ್ಗ್್ದತಕೂ್ಳುಳತ್ುೇರ್್.   

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಸಿ.ರ್ನಗ್ೇ್ಶ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇ್, ರ್ನನತ ರ್ನಲತೆ ಸಲ ಕೂ್ಡಗಿಗ್ ್ಭೇ್ಟ ನಿೇಡಿದಾ್ೇರ್್.   

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.ಹರಿಪರಸನದ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇ್, ಅವರತ ಯನವ ಕನರಣಕನೆಗಿ ಹ್ೂೇಗಿದನಾರ ್
ಎೆಂಬತದತ ನನಗ್್ ಗ್ೂ್ತ್ತು.  

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಸಿ.ರ್ನಗ್ೇ್ಶ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇ್, ರ್ನನತ in charge Minister ಆಗಿದಾ್ನತ.  

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.ಹರಿಪರಸನದ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇ್, ಹೌದತ.  ರ್ನನತ ಅದಕನೆಗಿಯ್ಕೇ ಮನನಯ 
ಬಿ.ಸಿ.ರ್ನಗ್ೇ್ಶ ರವರತ ಯನವ ಕನರಣಕನೆಗಿ ಹ್ೂೇಗತತನುರ ್ಎೆಂಬತದತ ನನಗ್್ ಗ್್ೂತ್ತುದ್ ಎನತನವೆಂಥ ಮನತ್ನತನ 
ಹ್ೇಳಿದತಾ.  ಹನಗ್ನಗಿ, ಕ್ೂಡಗಿನಲಿಿ ನಿರೆಂತ್ರವನಗಿ ಕನಡನರ್್ ಹನವಳಿ, ಭೂಕತಸಿತ್, ಮಳ್ ಆಗತತ್ತುದ್.   
ಇವ್ಲಿದರ ಮಧ್ಯ ಅಲಿಿ ಪರಿಹನರ ಸಿಗತವೆಂಥ ಕ್ಲಸವನಗಿಲಿ.  ಏಕ್ೆಂದರ್, ರ್ನನತ ಕ್ೂಡಗಿಗ್್ 3 
ತ್ತೆಂಗಳಿಗ್್ೂಮಮ ಹೂ್ೇಗತತ್ತುರತತ್ುೇರ್್.  ಈಗ್ನಗಲ್ೇ ಕ್ೂಡವ ಭನಷ ್ ಮೇಲ್ ಬಹಳಷತಟ ಕ್ಲಸಗಳನತನ 
ಮನಡಿದ್ಾೇವ್ ಹನಗೂ ಕೂ್ಡವ tribals ಗ್್ ಏರ್ನದರೂ ಸಿಗಬ್ೇಕ್ೆಂದತ ನಿರೆಂತ್ರವನಗಿ ಕನಯಾಕರಮವನತನ 
ಹನಕಿಕ್ೂೆಂಡಿದಾ್ೇವ್.  ಅಲಿಿನ ಜ್ನರತ ಏತ್ಕ್ೆ ನಮಮನತನ ಇಷ್ೂಟೆಂದತ ಕಡಗ್ಣಿಸತತ್ತುೇರಿ ಎೆಂದತ ಅಳುತ್ತುದನಾರ.್  
ಸಾತ್ೆಂತ್ರ ಪೂವಾದಲಿಿ ಆ ಜಿಲ್ಿಯೂ ʼC’ State ಆಗಿತ್ತು.  ʼC’ State ಎೆಂದರ ್ಐದನರತ ರನಜ್ಯಗಳು ʼC’ 
States ಆಗಿದಾವು. C.M. Poonacha ಅವರತ ಅದರ ಮತಖ್ಯಮೆಂತ್ತರಯನಗಿದಾರತ.  ಎರಡ್ೇ 
constituency ಇದಾರೂ ಸಹಿತ್ C.M. Poonacha ರವರತ ಕೂ್ಡಗಿನ ಮತಖ್ಯಮೆಂತ್ತರಯನಗಿದಾರತ.  
1956ರಲಿಿ ಏಕಿೇಕರಣವನದ ನೆಂತ್ರ ಕರ್ನಾಟಕದ್ೂೆಂದ್ಧಗ್್ ಆ ಜಿಲ್ಿಯನತನ ಸೇ್ರಿಸಿಕ್ೂಳಳಲನಯಿತ್ತ.  
ಇಲಿದ್ಧದಾರ ್ಕ್ೂಡಗತ ಜಿಲ್ಿಯೂ Madras Presidency ಗ್್ ಬರತತ್ತುತ್ತು.  ಆದರ,್ ಆ ಜಿಲ್ಿಗ್್ ನಿೇಡತವೆಂಥ 
ಗ್ೌರವ ಏರ್್ೆಂಬತದನತನ ರ್ನವು ರ್್ೂೇಡಬ್ೇಕಲಿವ್ೇ? ದ್ೇಶದ ಇಬಬರತ ಮಹನನ  ದೆಂಡರ್ನಯಕರತ Field 
Marshal Cariappa ಮತ್ತು ಜ್ನರಲ  ತ್ತಮಮಯಯ ಇರಬಹತದತ.  ಅಲಿಿ ಸಿಕನೆಪಟ್ಟ Brigadiers ಇದನಾರ.್  
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ಆದರ್, ಆ ಜಿಲ್ಿಗ್್ ಏನತ ಮನಡತತ್ತುದ್ಾೇವ್ ಎನತನವುದನತನ ಯೇಚರ್್ ಮನಡತತ್ತುಲಿ ಅಲಿವ್ೇ? ಅದರಲಿಿಯೂ 
ಕ್ೂಡಗತ ಜಿಲ್ಿಯೂ ಒಳ್ಳಯ ರವ್ಿನೂಯ ಇರತವೆಂಥದನಾಗಿದ್.  ಕನಫಿ, ಏಲಕಿೆ, ಮಣಸತ ಎಲಿವನೂನ 
ಬ್ಳ್ಯತವೆಂಥ ಭನಗದಲಿಿ,…  

ಶ್ರೇ ಎಸ.ಎಲ.ಭ್ೂೇಜ್ೇಗ್ೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇ್, all commercial crops 
ಇರತವೆಂಥದತಾ.  

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.ಹರಿಪರಸನದ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇ್, ಹೌದತ. all commercial crops ಮತು್ 
ಕ್ೂಡಗತ ಕಮಷಿಾಯಲ  ಆಗಿಲಿ.  ಇವತ್ತುಗೂ ಜಿೇವೆಂತ್ವನಗಿದ್.  ಅದೂ್ೆಂದತ ಪರವನಸಿಗರ ತನಣವನಗಿದ.್  
ಚಿಕೆಮಗಳೂರಿನಿೆಂದ ಕ್ೂಡಗತ ಜಿಲ್ಿಗ್್ ಮನನಯ ಭೂ್ೇಜೇ್ಗ್ೌಡರತ ಹೂ್ೇದರ ್ ಗ್್ೂತನುಗತತ್ುದ.್  ಆದಾರಿೆಂದ 
ಕ್ೂಡಗತ ಜಿಲ್ಿಯನತನ ನಿಲಾಕ್ಷಯ ಮನಡತವುದತ ಸರಿಯಿಲಿ.  ಎಲನಿ ರಿೇತ್ತಯಲಿಿ ಪರಿಹನರ ನಿೇಡಬ್ೇಕ್ೆಂದತ 
ತ್ಮಮ ಮೂಲಕ ಸಕನಾರಕ್ೆ ಮನವಿ ಮನಡತತ್ುೇರ್್.   

ಬ್ಳಗ್ನವಿ ಜಿಲ್ಿಯಲಿಿ ಧನರನಕನರ ಮಳ್ಯನಗಿ ಈಗ ನಿೆಂತ್ತದ.್  ಅಲಿಿ ಸತಮನರತ 32 ಕಿರತ 
ಸೇ್ತ್ತವಗ್ಳು ಮತಳುಗಡ್ಯನಗಿವ್. ರ್ನಲಾರತ ಯತವಕರ ಸನವನಗಿದ್.  ಇವತ್ತುಗೂ 03 ಜಿಲ್ಿಗಳಲಿಿ yellow 
alert ಇದ್.  ಜ್ಲನಶಯಗಳ ಮಟಟ ರ್್ೂೇಡಿದನಗ ಎಲಿದರಲಿಿಯೂ ಡೇ್ೆಂಜ್ರ  ಮನಕ ಾನಲಿಿದ್.  ಕೂ್ಯನನ 
ಡನಯೆಂನಿೆಂದ ನಿೇರನತನ ಬಿಟಟರ್ ಕೃಷನಾ ನದ್ಧಗ್್ ಬೆಂದತ ಆಲಮಟಟ ಜ್ಲನಶಯವು ತ್ತೆಂಬಿದತಾ, 
ಪರವನಹವನಗಬಹತದ್ೆಂಬ ಭಯ ಅಲಿಿನ ಜ್ನರಿಗ್ ್ಇರತವುದರಿೆಂದ ಮತೆಂಜನಗರತನ ಕರಮವಹಿಸಬ್ೇಕ್ೆಂದತ ತ್ಮಮ 
ಮೂಲಕ ಸಕನಾರಕ್ೆ ಆಗರಹಪಡಿಸತತ್ುೇರ್್.  ಏಕೆ್ಂದರ್, ನಮಮಲಿಿ ಬಹಳ ಮೆಂದ್ಧ ಈ ವಿಚನರವನಗಿ 
ಮನತ್ರ್ನಡತವವರತ ಇದತಾ, ಉಳಿದ ಜಿಲ್ಿಗಳಿಗ್್ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದೆಂತ ್ಅವರತ ಮನತ್ರ್ನಡತತನುರ್.   

ಅದರ ಜ್ೂತ್ಗ್್ ದಕ್ಷಿಣ ಕನನಡ ಜಿಲ್ಿಯಲಿಿ ಮಳ್ ಜ್ೂೇರನಗಿ ಇದತಾ, ಮಳ್ಗ್ನಲ ಬೆಂದರ ್ಮರ್್ಯಿೆಂದ 
ಹ್ೂರಗ್್ ಬರತವುದ್ೇ ಕಷಟವನಗಿದ್.  ಜ್ತಲ್ೈ ಮನಹಯ್ಲಿಿ ಭನರಿ ಮಳ್ ಬೆಂದ ಪರಯತಕು ಉಳನಳಲದಲಿಿ ಕಡಲ 
ಕ್ೂರತ್್ವನಗಿತ್ತು.  ಅದರ ಬಗ್್ೆ ಮನನಯ ಕ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪೂಜನರಿಯವರಿಗೂ ಗ್ೂ್ತ್ತುದ್.  ಅದೇ್ ರಿೇತ್ತ 
ಸತರತ್ೆಲ ನ ಅದನಯಪನಡಿಯಲಿಿ ಮಿೇನಿನ ಮನರತಕಟ್ಟ ಇದತಾ, ಸೆಂಪೂಣಾವನಗಿ ಜ್ಲಸಮಗ್್ೂೆಂಡಿದ.್  ಅದರ 
ಜ್ೂತ್ಗ್್ ಕಣೂಾರತ ಎೆಂಬ ಊರತ ಗತಡಡದ ಮೇಲ್ ಇದತಾ, ೨ ವಷಾಗಳ ಹಿೆಂದ್ 24 ಮರ್್ಗಳು ಕತಸಿದ್ಧತ್ತು 
ಮತ್ತು ರ್ನಲತೆ ಮೆಂದ್ಧ ಮರಣ ಹ್ೂೆಂದ್ಧದಾರತ.  ಸಕನಾರದವರತ ಆ ರ್ನಲತೆ ಜ್ನರಿಗ್ ್ ತ್ಲನ ರೂ.5.00 
ಲಕ್ಷದೆಂತ್ ಪರಿಹನರ ನಿೇಡಿದನಾರ.್  ಎರಡತ ವಷಾಗಳು ಕಳ್ದರೂ ಅಲಿಿ ಇನೂನ ಒೆಂದೇ್ ಒೆಂದತ ಮರ್್ಯನತನ 
ನಿಮಿಾಸಿಲಿ.  ಅಲಿಿ ಸಹ ತನರತ್ಮಯ ಬಹಳ ನಡಯ್ತತ್ತುದ್.  ಬ್ಳಗ್್ೆ ಕಣೂಾರತ ಹತ್ತುರ ಭೂ ಕತಸಿತ್ ಎೆಂದತ ಒಬಬ 
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ಸದಸಯರತ ಪರಶ್ನಯನತನ ಕ್ೇಳಿದನಗ, ಅದಕ್ೆ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ “ಪರವನಹದ್ಧೆಂದ ಬಟ್ಟದ ಅಡಿಗ್ ್ನಿೇರತ ಬೆಂದನಗ 
ಸಡಿಲಗ್ೂ್ೆಂಡತ ಭೂ ಕತಸಿತ್ವನಗತತ್ುದ್” ಎೆಂದತ ಉತ್ುರವನತನ ನಿೇಡತತ್ತುದಾರತ.  ಆದರ್, ಅದತ ನಿಜ್ವಲಿ.  
ಮೇಲಿರತವ ಬ್ಟಟವನತನ ಕಡಿದತ ಮರ್್ಯನತನ ನಿಮಿಾಸಿದನಗ ಸಡಿಲಗ್ೂ್ೆಂಡತ ಭೂ ಕತಸಿತ್ವನಗಲತ 
ಶತರತವನಗತತ್ುದ್.   ಅದರ ಮೇಲ್ ಒಳ್ಳಯ ಟನಪನಾಲ  ಹನಕಿ ಬಿಟಟದನಾರ.್  ಏಕ್ ಟನಪನಾಲ  ಹನಕಲನಗಿದ್ 
ಎೆಂದತ ಕ್ೇಳಿದರ,್ ಬ್ಟಟದ ಅಡಿಗ್ ್ ನಿೇರತ ಹ್ೂೇಗಬನರದತ ಎೆಂದತ ಹನಕಿದ್ಾೇವ್ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳುತನುರ್.   
ಆದಾರಿೆಂದ ಅಲಿಿ ಬ್ಳ್ ರ್ನಶವನಗಿದ್.  ಕಳ್ದ ವಷಾ ಮಳ್ ಬೆಂದನಗ ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮೆಂತ್ತರಗಳು ಮೆಂಗಳೂರತ 
ಜಿಲ್ಿಗ್್ ಭ್ೇಟ ನಿೇಡಿದನಗ ರೂ.200.00 ಕ್ೂೇಟ ಪರಿಹನರ ನಿೇಡಿದ್ಾೇರ್್ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳಿದರತ.  ಆದರ್, ಅಲಿಿ 
ರೂ.20.00 ಕ್ೂೇಟ ಸಹ ಹಣ ಬೆಂದ್ಧಲಿ. ಈ ಸಲ ಸಹ ಹ್ೂೇಗಿದತಾ, ಪರಿಹನರ ನಿೇಡಿದ್ಾೇವ್ ಎೆಂದತ 
ಹ್ೇಳಿದನಾರ್.  ಆದರ್, ಎಷತಟ ಪರಿಹನರ ಹಣವನತನ ನಿೇಡಿದನಾರ ್ಎೆಂಬತದತ ನನಗ್್ ಗ್ೂ್ತ್ತುಲಿ. 

ಶ್ರೇ ಕ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇ್, ಉತ್ುರ ಕನನಡ 
ಜಿಲ್ಿಗ್್ ರೂ.200.00 ಕೂ್ೇಟ ಪರಿಹನರ ನಿೇಡಿದತಾ, ರ್ನನತ ಅಲಿಿಯ ಉಸತುವನರಿ ಸಚಿವರ್ನಗಿದತಾ, ಕನಮಗ್ನರಿ 
ನಡಯ್ತತ್ತುದ್.   

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.ಹರಿಪರಸನದ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇ್, ಉಡತಪಿ ಜಿಲ್ಿಯಲಿಿ ಕಡಲ ಕ್ೂರತ್್ ಆದನಗ 
ರನತ್ತರ ವ್ೇಳ್ ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮೆಂತ್ತರಗಳು ಬೆಂದ್ಧದತಾ, ಆಗ ಪರಿಹನರ ಹಣವನತನ ಘೂೇಷಣ್ ಮನಡಿದರತ.  ಅದತ 
ಕಳ್ದ ವಷಾ ಹ್ೇಳಿದತಾ, ಇವತ್ತುಗೂ ಪರಿಹನರ ಹಣ ಬೆಂದ್ಧಲಿ.  ಅದನತನ ಆದಷತಟ ಬ್ೇಗ ಕೂ್ಡಿಸಬ್ೇಕತ.  
ಎಲಿರಿಗೂ ಆಶರಯ ನಿೇಡತವೆಂಥ ನಮಮ ಊರನದ ಬ್ೆಂಗಳೂರತ ಏನಿದ್, it is a city of 
opportunities. ಮದಲತ ಗ್ನಡಾನ  ಸಿಟ, pensioners’ paradise ಎೆಂದತ ಕರಯ್ಲನಗತತ್ತುತ್ತು. 
ನೆಂತ್ರ ಇತ್ತಹನಸಕ್ೆ ಹೂ್ೇದನಗ ಸಿಲೆ  ಸಿಟ ಆಗಿತ್ತು.  ತ್ದನೆಂತ್ರ ಡನ|| ಸಿ.ವಿ.ರನಮನ  ಬೆಂದ ಮೇಲ್ “ಸೈ್ನಸ  
ಸಿಟ” ಎೆಂದನಗಿತ್ತು.  ಶ್ರೇ ಎೆಂ.ವಿ.ಕೃಷಾಪಪನವರತ ಎೆಂ.ಪಿ. ಆದ ಬಳಿಕ “ಮಿಲೆ  ಸಿಟ” ಆಯಿತ್ತ.  1985 ರಲಿಿ 
ರನಜಿೇವ  ಗ್ನೆಂಧಿಯವರತ ಅಧಿಕನರಕ್ೆ ಬೆಂದ ಮೇಲ್ ಮನಹಿತ್ತ ತ್ೆಂತ್ರಜ್ಞನನ ಪನರರೆಂಭ ಮನಡಿದ ಮೇಲ್ 
ಸಿಲಿಕನನ  ಸಿಟ ಎೆಂದತ ಹ್ಸರನತನ ಮನಪಾಡಿಸಲನಯಿತ್ತ.  ಬ್ೆಂಗಳೂರತ ನಗರದಲಿಿ silk to silicon 
ಬಹಳ ದೂರ ಬೆಂದ್ಧದಾ್ೇವ್.  ಬ್ೆಂಗಳೂರತ ನಗರವು ಏರ್ನದರೂ ವಿಶಾವಿಖನಯತ್ವನಗಿರತವುದಕ್ೆ ಎಲಿರೂ ಸಹ 
contribute ಮನಡಿದನಾರ.್  ಶ್ರೇ ಸಿ.ಕ.್ಜನಫರ  ಷರಿೇಫ್  ಎೆಂ.ಪಿ. ಆಗಿದಾ ಸೆಂದಭಾದಲಿಿ wheel and 
axle plant ತ್ೆಂದರತ.  ಪರತ್ತಯಬಬರೂ ಸಹ ಬ್ೆಂಗಳೂರತ ನಗರಕ್ೆ ಕನಣಿಕಯ್ನತನ ನಿೇಡಿದನಾರ.್  ಆದರ,್ 
ಈಗ ಎೆಂ.ಪಿ. ಆಗಿ ಆಯ್ಕೆಗ್್ೂಳುಳತ್ತುರತವವರತ ಏನತ ಮನಡತತ್ತುದನಾರ್ ಎೆಂಬತದರ ಬಗ್್ೆ ಜ್ನರತ ಕನದತ 
ರ್್ೂೇಡತತ್ತುದನಾರ.್  1986ರ್ೇ್ ಸನಲಿನಲಿಿ ಶ್ರೇ ರನಮಕೃಷಾ ಹ್ಗಡ್ಯವರತ ಮತಖ್ಯಮೆಂತ್ತರಯನಗಿದಾ ಸೆಂದಭಾದಲಿಿ 
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ಸಾಲಪ transformation start ಆಯಿತ್ತ. ಬ್ೆಂಗಳೂರತ ನಗರವು 5೪ square kilo metre ಇದ್ಧಾದತಾ, 
ಇವತ್ತು 800 square kilo metre ದನಟದ್.   ಉದಾ, ಅಗಲ ಎಲನಿ ಕಡ್ ಬ್ಳ್ಯತತ್ತುದ್.  ಈ ಒೆಂದತ 
ಅರ್ನಹತತ್ಕ್ೆ ಏನತ ಕನರಣ ಎೆಂಬತದರ ಕತರಿತ್ತ ಶ್ರೇ ಎ.ಟ.ರನಮಸನಾಮಿಯವರ ಮತ್ತು Saldana ರವರ 
ರ್್ೇತ್ೃತ್ಾದಲಿಿ ಸದನ ಸಮಿತ್ತ ಸಹ ರಚಿಸಲನಗಿತ್ತು.  ಏಕೆ್ಂದರ್, ಹಸಿರತ ಕಡಿಮಯನಗತತ್ತುದ್ ಎೆಂಬ ಕನರಣಕನೆಗಿ 
ಸಮಿತ್ತ ರಚಿಸಲನಗಿತ್ತು.  ಜ್ೂತ್ಗ್್ ಮನಜಿ ಸಿಪೇಕರ ರನದ ಶ್ರೇ ಕ.್ಬಿ.ಕೂ್ೇಳಿವನಡರವರ ರ್್ೇತ್ೃತ್ಾದಲಿಿ ಸಹ 
ಸಮಿತ್ತ ರಚಿಸಲನಗಿತ್ತು.  ಈ 3 ಸಮಿತ್ತಯಲಿಿ ಬ್ೆಂಗಳೂರತ ನಗರದ ಕತರಿತ್ತ ಹಲವನರತ ವರದ್ಧಗಳನತನ 
ನಿೇಡಲನಗಿತ್ತು.  ರ್ನನತ ಕ್ೇವಲ ಭನರತ್ತೇಯ ಜ್ನತನ ಪನಟಾ ಸಕನಾರದ ಕತರಿತ್ತ ಹ್ೇಳುತ್ತುಲಿ.  ಅಧಿಕನರಕ್ೆ 
ಬೆಂದ ಸಕನಾರವ್ಲಿವೂ ಸಹ ಆ ಒೆಂದತ ವರದ್ಧಯನತನ ಅನತಷನಟನಕ್ೆ ತ್ರಲತ ಏತ್ಕ್ೆ ಹಿೆಂದ,್ ಮತೆಂದ್ 
ರ್್ೂೇಡಿದರತ ಎೆಂಬತದತ ಇವತ್ತುಗೂ ಸಹ ಜ್ನ ಪರಶ್ನಯನತನ ಕ್ೇಳುತ್ತುದನಾರ.್  ಏಕ್ೆಂದರ,್ ಮನನಯ 
ಮತಖ್ಯಮೆಂತ್ತರಗಳು “ಇಡಿೇ ಬ್ೆಂಗಳೂರತ ನಗರವು ಮತಳುಗಡ್ಯನಗಿಲಿ.  ಕ್ಲವು ಭನಗ ಅಷ್ಟೇ 
ಮತಳುಗಡ್ಯನಗಿದ್” ಎೆಂದತ ಒೆಂದತ ಹ್ೇಳಿಕ್ ನಿೇಡಿದರತ.  ರ್ನನತ ಸಹ ಬ್ೆಂಗಳೂರತ ನಗರದಲಿಿಯ್ಕೇ   
ಬ್ಳ್ದ್ಧದತಾ.  ರ್ನವು ಪರವನಹ ಎೆಂದನಕ್ಷಣ ಯನವುದೂ್ೇ ಹಳಿಳಗಳಲಿಿ ಪರವನಹ ಬರತವುದನತನ ರ್್ೂೇಡಿದ್ಾೇವ್, 
ಕ್ೇಳಿದ್ಾೇವ್.  ಬ್ೆಂಗಳೂರಿನಲಿಿ ಪರವನಹವನಗಿರತವುದನತನ ರ್್ೂೇಡಿಲಿ, ಕ್ೇಳಿಲಿ.  ಈಗ ಕ್ಲವು ಬ್ಳವಣಿಗ್್ಯನದ 
ನೆಂತ್ರ ಅದರಲಿಿಯೂ ಬೂ್ಮಮನಹಳಿಳ, ಮಹದ್ೇವಪತರ, ಆರ.ಆರ.ನಗರ, ಕ್ಲವು ಜನಗಗಳಲಿಿ ರ್್ೂೇಡಿದರ್ 
ನಿರೆಂತ್ರವನಗಿ ಮಳ್ ಬರತತ್ತುದ್.  ಮಹದ್ೇವಪತರ, ಬ್ೂಮಮನಹಳಿಳಯಲಿಿ ಬ್ೂೇಟ ನಲಿಿ ಸಹ ಓಡನಡತತ್ತುದನಾರ್.   
ರ್ನನತ ಬ್ೆಂಗಳೂರತ ಬಿಟತಟ ಸತಮನರತ 25 ವಷಾ ಕಳ್ದ್ಧತ್ತು.  ಚತರ್ನವಣ್ ಸೆಂದಭಾದಲಿಿ ಆ ಜನಗಗಳಿಗ್್ 
ಹ್ೂೇಗಿದಾ್.  10 ಅಡಿ ರಸ್ು ಇಲಿದ್ಧದಾರೂ 30 ಮಹಡಿ ಕಟಟಲತ ಜನಗ ನಿೇಡಿದನಾರ್.  ಅದ್ೇ ರಿೇತ್ತ Noida ದಲಿಿ 
twin tower ನಿಮಿಾಸಲತ ಅನತಮತ್ತ ನಿೇಡಲನಗಿದತಾ, ಅದನತನ ಸಹ ರ್್ಲಸಮಗ್್ೂಳಿಸಲನಯಿತ್ತ.  ಈ 
ಲನಯೆಂಡ  ಮನಫಿಯನ ಬೆಂದತ ಒಬಬರನತನ ಸಹ ಬಿಟಟಲಿ.  ಶ್ರೇ ಎ.ಟ.ರನಮಸನಾಮಿಯೆಂಥವರತ ರನಜ್ಕನರಣದಲಿಿ 
ಇದನಾರ ್ ಎೆಂದರ್ ಆಶುಯಾವನಗತತ್ುದ್.  ಅೆಂತ್ಹ ಒೆಂದತ ಒಳಳ್ಯ ವರದ್ಧಯನತನ ನಿೇಡಿದರೂ ಯನವುದ್ೇ 
ಕರಮವನತನ ಆ ವಿಚನರದಲಿಿ ಜ್ರತಗಿಸಿಲಿ.   

(ಮತೆಂದತ) 

(827) 4.10, 14-09-2022, ಟಸಿಹ್ರ್ -ಬಿಎನ ಎಸ            (ಸಭನಪತ್ತಯವರ ಉಪಸಿಾತ್ತ) 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.ಹರಿಪರಸನದ  (ಮತೆಂದತ) 
ಇದಕ್ೆಲನಿ ಕನರಣ ಯನರತ? ನಿೇವು ಹ್ೇಳಬಹತದತ politicians ಕನರಣ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳಬಹತದತ. ಶ್ೇ.೨೫ 
ರಷತಟ politicians ಕನರಣ ಇರಬಹತದತ. ಇನತನ ಶ್ೇ.೭೫ ರಷತಟ ಅಧಿಕನರಿಗಳು ಪಮಿಾಷನ  ಕ್ೂಡತತನುರಲನಿ 
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ಅವರತಗಳ್ೇ ಕನರಣ.  ಏಕ್ೆಂದರ ್ Corporation ನಲಿಿ ಲ್ೈಸ್ನಸ  ಆಗಬೇ್ಕತ. ಬಿ.ಡಬೂಿಯ.ಎಸ .ಎಸ .ಬಿ., 
ಮತ್ತು ಎಲ್ಕಿಾಸಿಟ ಪಮಿಾಷನ  ಕ್ೂಟಟರತತನುರ್. ಅಕಸನಮತ್  ಎಷೂ್ಟೇ ಒತ್ತುವರಿಯನಗಿರತ್ಕೆೆಂಥ ಜನಗಗಳ 
ಸೆಂಬೆಂಧ ಕ್ೂೇಟ ಾಗ್್ ಹೂ್ೇದನಗ, ಆ ಕೂ್ೇಟ ಾನಲಿಿ ಸಕನಾರಿ ವಕಿೇಲರತ ಅದರ ಬಗ್್ೆ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದ್ೇ 
ಇಲಿ. ಯನರನದರೂ Public Accounts Committee members ಇದನಾಗ ಅವರಿಗ್್ ಚ್ರ್ನನಗಿ 
ಗ್್ೂತ್ತುರತತ್ುದ್. ರ್ನವು ರ್್ೂೇಡಿದೆಂತ್ ಸತಮನರತ ಹತ್ುತ್ತು ವಷಾಗಳಿೆಂದ ಕ್ೇಸ  ನಡದ್ತಕ್ೂೆಂಡ್ೇ 
ಹ್ೂೇಗತತ್ತುರತತ್ುದ್. ಆ ಸಕನಾರಿ ವಕಿೇಲರತ ಸಕನಾರದ್ಧೆಂದ ಪ್ನಷನ  ತ್ಗ್್ದತಕೂ್ೆಂಡೆಂತ ್ ಸೆಂಬಳ 
ತ್ಗ್್ದತಕೂ್ಳುಳತ್ತುದನಾರ.್ ಆದಾರಿೆಂದ ೯೦ ವಷಾದಲಿಿ ಮಟಟಮದಲರ್್ಯ ಬನರಿಗ್್ ಈ ರಿೇತ್ತಯ 
ಮಳ್ಯನಗಿದ್ಯ್ಕೆಂದತ ಎಲಿರೂ ಕೂಡ ಹ್ೇಳುತ್ತುದನಾರ.್ ಆದರ್ ೯೦ ವಷಾಗಳ ಹಿೆಂದ ್ಮಳ್ಯನದರೂ ಈ 
ರಿೇತ್ತ ಎಲೂಿ ಯನರೂ ಕೂಡ ಕ್ೂಚಿು ಹ್ೂೇಗತತ್ತುರಲಿಲಿ. 2008 ರಲಿಿ delimitation ಆದ ನೆಂತ್ರ ೧೨ 
ಕ್ಷ್ೇತ್ರಗಳು ಇದ್ಧಾದತಾ ಈಗ ೨೮ ಕ್ಷ್ೇತ್ರಗಳನಗಿದ್. ಏರ್ನದರೂ ಜ್ೂೇರತ ಮಳ ್ ಬೆಂದರ ್ ಯನವುದನದರೂ 
ಗತಡಿಸಲತ ಪರದೇ್ಶದಲಿಿ ತ್ೂೆಂದರಯ್ನಗತವುದ್ೇ ವಿನುಃ ಪರವನಹ ಎಲೂಿ ಕೂಡ ಇರತತ್ತುರಲಿಲಿ. ಈಗ 
ಬ್ೂಮಮನಹಳಿಳ ಮತ್ತು ಮಹದ್ೇವಪತರದಲಿಿ ಏಕ ್ಹಿೇಗ್ ್ಆಗಿದಯ್್ಕೆಂದತ ನಿೇವು ಯೇಚರ್್ ಮನಡಬೇ್ಕನಗತತ್ುದ್.  
ಏಕ್ೆಂದರ,್ ಮಳ್ ಬೆಂದೆಂತ್ಹ ನಿೇರತ ಎಲಿಿಗ್್ ಹ್ೂೇಗಬೇ್ಕ್ೆಂದತ ಗ್್ೂತ್ತುಲಿ. 1960ರ್್ೇ ಇಸವಿಯಲಿಿ ಬ್ೆಂಗಳೂರತ 
ಸತತ್ುಮತತ್ು ಸತಮನರತ 280 ಕ್ರ್ಗಳಿದಾವು. ಆದರ್ ಈಗ ಅದತ ೬೦ ವಷಾಗಳಲಿಿ ೮೦ ಕ್ರ್ಗಳಿಗ್್ ಬೆಂದ್ಧದ್. 
Storm water drain ಗ್್ ರನಜ್ಕನಲವ ್ಎೆಂದತ ಹ್ಸರಿಟಟರತತ್ುೇವ್. ಮದಲರ್್ೇ storm water drain 
ಸನಯೆಂಕಿ ಟನಯೆಂಕ ನಿೆಂದ ಮೈಸೂರತ ರಸ್ುಯವರ್ಗ್ ್ಇದ್. ಅದತ ನಮಮ ಮರ್ಯ್ ಹತ್ತುರವ್ೇ ಇರತ್ಕೆೆಂಥದತಾ. 
ರ್ನವು ಕ್ರ್ಯಲಿಿ ಜನಸಿು ನಿೇರತ ಬೆಂದನಗ ಅದತ ಮೇರಿಯಲಿಿ ಹ್ೂೇಗತತ್ುದೆ್ಂದತ ರ್್ೂೇಡತತ್ತುದ್ಾವು. ಆದರ್ 
ಎಲೂಿ ಕೂಡ ಪರವನಹ ಬರತತ್ತುರಲಿಲಿ. ಆದರ್ ಈಗ ಏರ್ನಗಿದ್ಯ್ಕೆಂದತ ರ್್ೂೇಡಿ. ಇಲಿಿ ಸಭನರ್ನಯಕರನದ 
ಮನನಯ ಕ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪೂಜನರಿಯವರತ ಇದನಾರ.್ ಅವರ ಜಿಲ್ಿಯಲಿಿ ಒೆಂದತ ಬಿದ್ಧರಿನಲಿಿ ಕಟಟರತ್ಕೆೆಂಥ 
ಕನಲತ ಸೇ್ತ್ತವ ್ ಮೆಂಗಳೂರತ ಭನಷಯ್ಲಿಿ ಅದನತನ ಕನಲತಸೆಂಕ ಎೆಂದತ ಕರಯ್ತತನುರ್. ಸೂೆಲ ಗ್್ 
ಹ್ೂೇಗತ್ಕೆೆಂಥ ಒಬಬ ಹ್ಣತಾಮಗತ ದನಟತವನಗ ಆ ಕನಲತಸೆಂಕದ್ಧೆಂದ ಬಿದ್ಧಾದ್. ಆದರ್ ಬನಡಿ ಇನೂನ ಸಿಕಿೆಲಿ. 
ರ್ನವನಯರತ ಸಹ ಹೂ್ೇಗಿಲಿ. ಅದಕ್ೆ ರ್ನವಲ್ನಿ ತ್ಲ್ ತ್ಗಿೆಸಬ್ೇಕತ. ಬೇ್ರ್ ಏರ್ನದರೂ ಕೂ್ಲ್ ಮತ್ತು 
ಗಲನಟ್ಗಳನದರ ್ ರ್ನವು ಮತ್ತು ನಿೇವು ಹೂ್ೇಗತತ್ುೇವ್. ಸೂೆಲ ಗ್್ ಹ್ೂೇಗತವುದಕ್ೆ ಒಬಬ ಹ್ಣತಾ ಮಗತವಿಗ್್ 
ಇನತನ ಸರಿಯನದ ದನರಿ ಆಗಿಲಿವ್ೆಂದತ ಹ್ೇಳಿದರ್ ರ್ನವು ಎಲಿಿದ್ಾೇವ್ೆಂದತ ಯೇಚರ್್ ಮನಡಬೇ್ಕನಗತತ್ುದ್. 
ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ ಶ್ರೇ ಮೆಂಜ್ತರ್ನಥ ಭೆಂಡನರಿಯವರತ ಆ ಹಳಿಳ ಕನಲೂ್ುೇಡ ಗ್ನರಮ ಪೆಂಚನಯಿತ್ತ, 
ಬ್ೈೆಂದೂರತ . . .   
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 ಶ್ರೇ ಕ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇ್, ಆ ಹಳಿಳ ಕನಲೂ್ುೇಡ ಗ್ನರಮ 
ಪೆಂಚನಯಿತ್ತ, ಬ್ೈೆಂದೂರತ ವಿಧನನಸಭನ ಕ್ಷ್ೇತ್ರ, ಬ್ೈೆಂದೂರತ ತನಲೂಿಕತ, ಉಡತಪಿ ಜಿಲ್ಿಯಲಿಿ  ಬರತತ್ುದ್. 
ಆದರ್ ಆ ಕನಲತಸೆಂಕದಲಿಿ ಹ್ೂೇಗತವನಗ ಮಗತ ನಿೇರಿನಲಿಿ ಕ್ೂಚಿುಹೂ್ೇಗಿ ತ್ತೇರಿಹ್ೂೇಗಿದ್. ಆ ಹ್ಣತಾಮಗಳು 
ಐದತ ಅಥವನ ಆರರ್್ಯ ತ್ರಗತ್ತ ಓದತತ್ತುತ್ತು. ರ್ನನತ ಅವರ ಮರ್್ಗೂ ಕೂಡ ಹ್ೂೇಗಿದ್ಾ. ಆ ಮಗತವಿನ 
ಬನಡಿ ಸಿಕಿೆದ್. ಅದೂ್ೆಂದತ ದತರೆಂತ್. ಅದರ ಬಗ್್ೆ ವಯವಸಾ್ ಮನಡತತ್ುೇವ್.  
 
 ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.ಹರಿಪರಸನದ :- ಈ ರಿೇತ್ತಯ ದತರೆಂತ್ಗಳು ನಡದ್ನಗಲ್ೇ ರ್ನವು 
ಎಚ್ುತ್ತುಕೂ್ಳುಳವುದನಗದ್ಧದಾರ್, ರ್ನವು ಬಹಳ ಸನವು-ರ್್ೂೇವುಗಳನತನ ರ್್ೂೇಡಬ್ೇಕನಗತತ್ುದ್.  ಇೆಂತ್ಹ ದತರೆಂತ್ 
ಆಗತವುದಕ್ೆ ಮದಲ್ೇ ತ್ತೇಮನಾನ ತ್ಗ್್ದತಕ್ೂಳುಳವುದಕ್ೆ ಸಕನಾರಗಳು ಇರತವುದತ. ಅದಕ್ೆ ರ್ನವು 
planning ಮನಡತತ್ುೇವ್, ಎಲನಿ ಇರತತ್ುದ್.  
 

ಶ್ರೇ ಸಿ.ಸಿ.ಪನಟೇಲ  (ಲ್ೂೇಕ್ೂೇಪಯೇಗಿ ಸಚಿವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇ್, ಮಲ್ರ್ನಡತ 
ಮತ್ತು ಕರನವಳಿ ಭನಗದಲಿಿ ಆಗತತ್ತುರತ್ಕೆೆಂಥ ಪರವನಹಗಳಿಗ್್ ನಮಮ ಸಕನಾರ ಸತಮನರತ ೧೪05 
ಕನಲತಸೆಂಕಗಳಿಗ್್ ಈಗ್ನಗಲ್ೇ ಅನತದನನವನತನ ಬಿಡತಗಡ್ ಮನಡಿದ್. ಅದರಲಿಿ ಹಲವನರತ ಕನಲತಸೆಂಕಗಳು 
ಮತಗಿದ್ಧವ.್ ಉಳಿದೆಂತ್ ಕನಲತಸೆಂಕಗಳು ಪರಗತ್ತಯಲಿಿವ್. This is for your information. 

 
ಶ್ರೇ ಎಸ .ಎಲ .ಭ್ೂೇಜೇ್ಗ್ೌಡ:- ಸರ್ನಮನಯ ಹ್ರ್ .ಡಿ.ಕತಮನರಸನಾಮಿಯವರ ಸಕನಾರ ಇದನಾಗ, at a 

time ೧೦೦ ಕನಲತಸೆಂಕಗಳನತನ ಕ್ೂಟಟದ್ಾೇವ್. 
ಶ್ರೇ ಸಿ.ಸಿ.ಪನಟೇಲ :- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇ್, ರ್ನವು ೧೪೦೦ ಕನಲತಸೆಂಕಗಳನತನ ಕಟತಟತ್ತುದ್ಾೇವ್.  
ಶ್ರೇ ಎಸ .ಎಲ .ಭ್ೂೇಜೇ್ಗ್ೌಡ:- ಬಹಳ ಸೆಂತೂ್ೇಷ. ಅವು ಆದಷತಟ ಬೇ್ಗ complete ಆಗಬೇ್ಕತ. 
 
ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.ಹರಿಪರಸನದ :- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇ್, ಬ್ೆಂಗಳೂರತ ನಗರದಲಿಿ ಮೇ 2022 

ರಿೆಂದ್ಧೇಚ್ಗ್ ್ಸತಮನರತ ೬೨ ದ್ಧವಸಗಳ ಕನಲ ಮಳ್ ಬಿದ್ಧಾದ್. ಬ್ೆಂಗಳೂರತ ನಗರದಲಿಿ ಕನಪೂ್ಾರ್ೇಷನ ನವರಿಗ್್ 
ಜನಸಿು ಮಳ್ ಬರತತ್ುದ್, ಅದಕ್ೆ ಏನತ ಕರಮ ತ್ಗ್್ದತಕೂ್ಳಳಬ್ೇಕ್ೆಂದತ ಮತನೂಸಚರ್್ಗಳು ಕೂಡ ಇರತತ್ುದ್. ಈ 
ಮತೆಂಚ್ ಗ್ನೆಂಧಿೇನಗರದ ಕಿರ್್ೂೇ ರ್ಥಯ್ಕೇಟರ  ಹತ್ತುರ ಒೆಂದತ ಅೆಂಡರ  ಪನಸ  ಇತ್ತು. ಅಲಿಿ ಮಳ್ ಬೆಂದನಗ 
ಬಸ ಗಳು ನಿೆಂತ್ತಹೂ್ೇಗತತ್ತುತ್ತು. ಆದರ್ ಈಗ ಅಲಿಿ ಯನವ ಬಸ  ಕೂಡ ನಿಲತಿವುದ್ಧಲಿ. ನಿೇರತ ಸರನಗವನಗಿ 
ಹ್ೂೇಗತತ್ತುದ್. ಆ ರಿೇತ್ತ ಮತೆಂಜನಗೃತನ ಕರಮ ತ್ಗ್್ದತಕ್ೂೆಂಡತ ನಿೇವು ಮನಡಿದನಗ ಎಲನಿ ಸರಿಯನಗತತ್ುದ್. 
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ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಬಿ.ಬಿ.ಎೆಂ.ಪಿ., ಯವರತ ೧೬೯ ಪರದ್ೇಶಗಳನತನ ಅಪನಯ ಪರಿಸಿಾತ್ತ ಪರದ್ೇಶವೆ್ಂದತ 
ಗತರತತ್ತಸಿದನಾರ್. ಆದರ್ ಅಲಿಿ ಏನತ ಮನಡಬೇ್ಕ್ೆಂದತ ಅವರಿಗ್್ ಇನೂನ ಕೂಡ ಗ್್ೂತನುಗತತ್ತುಲಿ. ಕ್ೇೆಂದರ 
ಸಕನಾರದ್ಧೆಂದ ʻಸನಮಟ ಾ ಸಿಟʼ ಕನಯಾಕರಮ ಇದ್. ರ್ನನತ ಆ ʻಸನಮಟ ಾ ಸಿಟʼ ಕನಯಾಕರಮವನತನ 
introduce ಮನಡಿದನಗಲ್ೇ ನಮಮ ಬ್ೆಂಗಳೂರತ ಸಿಟಗ್್ ʻಸನಮಟ ಾ ಸಿಟʼ ಬ್ೇಕನಗಿಲಿ, Bengaluru is  
the smartest city ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳಿದ್ಾನತ. ಏಕ್ೆಂದರ ್ ನನನ ಅನತಭವದಲಿಿ ಹ್ೇಳುವುದನದರ್, national 
average ತ್ಗ್್ದತಕ್ೂೆಂಡನಗ, Bengaluru Corporation is one of the best governed 
Corporations. ರನಜ್ಯದ average ತ್ಗ್್ದತಕ್ೂೆಂಡನಗ, it is one of the worst 
Corporations ಎೆಂದತ ರ್ನನತ ಹ್ೇಳುವುದಕ್ೆ ಇಚ್ಛಪಡತತು್ೇರ್್. ಏಕ್ೆಂದರ ್ಬನೆಂಬ್, ದ್ಹಲಿ, ಹ್ೈದನರಬನದ , 
ಚ್ರ್ನ್ೈ ಮತ್ತು ಕ್ೂಲೂ್ೆತನು ಬ್ೇರ ್ ಯನವುದ್ೇ ಕನಪೂ್ಾರೇ್ಷನ  ತ್ಗ್್ದತಕೂ್ೆಂಡನಗ, ರ್ನವು national 
average ತ್ಗ್್ದತಕೂ್ೆಂಡನಗ Bengaluru is the best. ಆದರ್, ಕರ್ನಾಟಕದ ಸರನಸರಿ ರ್್ೂೇಡಿದನಗ, 
worst maintained Corporation ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳಿದರ್ ತ್ಪನಪಗಲನರದತ. ಏಕ್ೆಂದರ,್ ಏರ್ನಗತತ್ತುದ ್
ಎೆಂಬತದನತನ ಕೂಡ ರ್್ೂೇಡಬೇ್ಕತ. ರ್ನನತ ಕನಪೂ್ಾರೇ್ಷನ ನತನ ಮದಲಿನಿೆಂದಲೂ ರ್್ೂೇಡತತ್ತುದ್ಾೇರ್್. ಅವರತ 
ಎರಡತ ವಷಾ contract ಮನಡತತನುರ,್ ೪ರ್್ೇ ವಷಾ ರೂ.೧೦೦ ಕ್ೂೇಟ ವನಯಪನರ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳುತ್ತುರತತನುರ್. 
ಎಲಿಿೆಂದ ದತಡತಡ. . . ರ್ನವು ಟನಯಕಸ  ಕೂ್ಡತತು್ೇವ್, highest GST ಕ್ೂಡತತ್ುೇವ್. Income tax ನಲೂಿ 
ಕೂಡ ದ್ಹಲಿ, ಮಹನರನಷಾ, ಚ್ರ್ನ್ೈ ಹ್ೂರತ್ತಪಡಿಸಿದರ ್ ರ್ನವು ೬ರ್ೇ್ ಸನಾನದಲಿಿದ್ಾೇವ್. ಇಷ್ಟಲನಿ ಕ್ೂಟಟರೂ 
ಕೂಡ ಬ್ೆಂಗಳೂರಿಗ್ ್ ಏನತ ಮನಡತತ್ತುಲಿವ್ೆಂದರ್ ರ್ನವು ಏನತ ಮನಡಬೇ್ಕತ ಹ್ೇಳಿ. ಇಲಿಿ ದೂ್ಡಡ ದೂ್ಡಡ 
corporate sectors ಇದ್. ನಮಮ ಮನಜಿ ಮತಖ್ಯಮೆಂತ್ತರಯವರನದ ಸರ್ನಮನಯ ಎಸ .ಎೆಂ.ಕೃಷಾ ರವರತ 
ʻಬ್ೆಂಗಳೂರತ ಬನರೆಂಡ  ಎೆಂದತ ಏನತ ಇತೂ್ುೇ, ಅದಕ್ೆ ಬಹಳ ಹೂ್ಡತ್್ ಬಿದ್ಧಾದ್’ ಎೆಂದತʼ ಅವರತ ಕೂಡ 
ಒೆಂದತ ಪತ್ರ ಬರ್ದ್ಧದನಾರ.್ ಅದಕ್ೆ ಕನರಣ ಏರ್ನಗಿದ್ಯ್ಕೆಂದತ ಹೇ್ಳಿ. ಈಗ ಬ್ೆಂಗಳೂರತ ಅರ್ನಥವನಗಿದ್. 
ಯನರತ ಕೂಡ ಇಲಿಿ ಧನತ್ರತ ಇಲಿ. ಸರ್ನಮನಯ ಮತಖ್ಯಮೆಂತ್ತರಯವರತ ಬ್ೆಂಗಳೂರತ ನಗರಕ್ೆ ಉಸತುವನರಿ 
ಇರತವುದನತನ ರ್ನವು  ಮಟಟಮದಲರ್್ಯ ಬನರಿಗ್್ ರ್್ೂೇಡತತ್ತುದ್ಾೇವ್. ಸರ್ನಮನಯ ಮತಖ್ಯಮೆಂತ್ತರಯವರತ ಸಾತ್ುಃ 
ಬ್ೆಂಗಳೂರತ ಉಸತುವನರಿ ಇದನಾರ.್ ಬ್ೆಂಗಳೂರಿನಲಿಿ ಸೆಂಪೂಣಾವನಗಿ ಮೂಲಭೂತ್ ಸೌಕಯಾಗಳು 
ಕತಸಿತ್ವನಗಿದ್. ಅದಕ್ೆ ಯನರತ ಜ್ವನಬನಾರರತ. ಅೆಂದರ್ ಬ್ೆಂಗಳೂರಿನಲಿಿರತ್ಕೆೆಂಥ ಎೆಂ.ಎಲ .ಎ.,ಗಳನಗಲಿ 
ಅಥವನ ಮನನಯ ಸಚಿವರನಗಲಿೇ ಯನರೂ ಕೂಡ competent Ministers ಇಲಿ ಎೆಂದತ ಅಥಾವೇ್? 
ಸೆಂಪೂಣಾವನಗಿ ಕತಸಿದ್ಧದ.್ ಅವರಿಗ್್ ಅಷ್ೂಟೆಂದತ ಕಲ್ಸ ಇರತವನಗ ಅವರ ಜ್ೂತ್ಗಿರತವ ಯನರರ್ನನದರೂ 
ನೆಂಬಿ ಮನಡಬೇ್ಕತ, ಆದರ ್ ಏನೂ ಮನಡಿಲಿ. Corporation ಅೆಂಕಿ-ಅೆಂಶಗಳನತನ ತ್ಗ್್ದತಕೂ್ೆಂಡನಗ 
ಸತಮನರತ ೧೦,282 ರಸ್ು ಗತೆಂಡಿಗಳಿವ್. ಗತೆಂಡಿಗಳಲ್ಿೇ  ಗತೆಂಡಿಗಳಿವು. ಬ್ೆಂಗಳೂರತ ನಗರದಲಿಿ ಕ್ೂಲ್ಗಳು 
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ಕಡಿಮಯನಗತತ್ತುದ್. ಜ್ನ ಸೂೆಟರ ಗಳಲಿಿ ಹ್ೂೇಗತವನಗ ಆ ಗತೆಂಡಿಗಳಲಿಿ ಬಿದತಾ ಸನಯತವವರ ಸೆಂಖ್ಯ 
ಜನಸಿುಯನಗತತ್ತುದ್. ಆದಾರಿೆಂದ ಎಲ್ೂಿೇ ಒೆಂದತ ಕಡ ್ ರ್ನವು ಸೆಂಪೂಣಾವನಗಿ ಬ್ೆಂಗಳೂರತ ನಗರವನತನ 
ನಿಲಾಕ್ಷಯ ಮನಡತತ್ತುದ್ಾೇವ್ ಎೆಂದತ ರ್ನನತ ತ್ಮಮ ಗಮನಕ್ೆ ತ್ರತತ್ತದ್ಾೇರ್್. ಬ್ೆಂಗಳೂರತ ನಗರದಲಿಿ ಒಟತಟ 842 
ರನಜ್ಕನಲತವ್ಗಳಿದಾವು. ಆದರ ್ಆ ರನಜ್ಕನಲತವ್ಗಳ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಬಿಲಿಡೆಂಗ  ಕಟಟದನಾರ್. ಇವತ್ತು ಏರ್್ೂೇ 
ಸಾಲಪ sample save ಮನಡತತ್ತುದನಾರ್. ನಮಮ ಪಕ್ಷದ ಒಬಬರತ ಶನಸಕರ ಬಿಲಿಡೆಂಗ ನತನ ಹ್ೂೇಗಿ ಹ್ೂಡ್ದ್ಧದನಾರ್. 
ಅದ್ೇ ಧ್ೈಯಾ ಮನಡಿ ಎಲನಿ ಮನಫಿಯನಗಳಿದನಾರಲನಿ, ಅೆಂದರ್ ಲನಯೆಂಡ  ಮನಫಿಯನದವರತ, ಬಿಲಿಡೆಂಗ  
ಮನಫಿಯನದವರತ ಮತ್ತು ರಿಯಲ  ಎಸಟ್ೇಟ  ಮನಫಿಯನದವರತ . . .  

 
ಶ್ರೇ ಕ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇ್, ರ್ನನತ ತ್ಮಮ 

ಮೂಲಕ ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷ ರ್ನಯಕರಿಗ್ ್ಒೆಂದತ ವಿನೆಂತ್ತ ಮನಡತತ್ುೇರ್್. ಈ ಪರಿಸಿಾತ್ತಗಳು ಮತ್ತು ಒತ್ುಡಗಳು 
ಒಟನಟರ್ಯನಗಿ ಪರವನಹವನದ ಹಿರ್್ನಲ್ಯಲಿಿ, ರನಜ್ಕನಲತವ್ಯನತನ ತ್ರವು ಮನಡಬೇ್ಕನದತದತಾ 
ಅನಿವನಯಾವನಗಿತ್ತು.  ಅೆಂತ್ಹ ಸೆಂದಭಾದಲಿಿ ದನಖ್ಲಗ್ಳಿಲಿದೇ್ ಅತ್ತಕರಮವನಗಿ ಕಟಟರತವೆಂತ್ಹ ಕ್ಲವು 
ಕಟಟಡಗಳನತನ ತ್ಗ್್ಯಲ್ೇಬ್ೇಕನದೆಂಥ ಹಿರ್್ನಲ್ಯಲಿಿ, ಕ್ಲವು ಕಟಟಡಗಳನತನ ತರ್ವು ಮನಡತತ್ತುದಾ್ೇವ್. ರ್ನವು 
ಯನವುದ್ೇ ಪಕ್ಷವ್ೆಂದತ ರ್್ೂೇಡಿಲಿ. ಇದನತನ ಮನನಯ ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ ಅಥಾ ಮನಡಿಕ್ೂಳಳಬೇ್ಕತ. 
ಆಕಸಿಮಕ ಕನರಣಕನೆಗಿ ನಿಮಮ ಪಕ್ಷದ ಯನರ್ೂೇ ಒಬಬರತ ಶನಸಕರತ ರನಜ್ಕನಲತವ್ ಮೇಲ್ ಕಟಟಡ ಕಟಟದಾರ್ 
ಅದತ ಹೂ್ೇಗಿರಬಹತದತ. ಆದರ್ ಉದ್ಾೇಶಪೂವಾಕವನಗಿ ಹ್ೂಡ್ದ್ಧಲಿ. ಇದತ ಅವರ ಗಮನದಲಿಿರಲಿ ಎೆಂದತ 
ಹ್ೇಳುತ್ತುದ್ಾೇರ್್.  

 
ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.ಹರಿಪರಸನದ :- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇ್, ಮನನಯ ಸಭನರ್ನಯಕರೇ್, ರ್ನವು 

ಮನತ್ರ್ನಡತವನಗ ತನವು ಸಾಲಪ ಸನವಧನನವನಗಿ ಇದಾರ ್ಒಳ್ಳಯದತ. ರ್ನನತ ಮನತ್ರ್ನಡಿ ಮತಗಿಸಿಬಿಡತತ್ುೇರ್್.  
ಶ್ರೇ ಕ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇ್, ಮನನಯ ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷದ 

ರ್ನಯಕರೇ್, ರ್ನನತ ಬಹಳ ತನಳಮ್ಯಿೆಂದ ಕ್ೇಳುತ್ತುದ್ಾ. ಏಕ್ೆಂದರ,್ ಅವರ ಮೇಲ್ ಪಿರೇತ್ತ ಮತ್ತು ಮನನಯ 
ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರ . . . 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.ಹರಿಪರಸನದ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇ್, ಮನನಯ ಸಭನರ್ನಯಕರೇ್, ನಿೇವು ನನನ 
ಮನತ್ತಗ್ ್ಬರ್ೇಕ  ಹನಕತತ್ತುದಾರ,್ ಸತಮನ ರ್ನವು ಆಮೇಲ್ deviate ಮನಡಬೇ್ಕನಗತತ್ುದ್.  
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ಶ್ರೇ ಕ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇ್, ರ್ನನತ ಬ್ರೇಕ  ಹನಕತತ್ತುಲಿ. ಅವರ 
ಪಿರೇತ್ತ, ಗ್ೌರವ ಮತ್ತು ಅಭಿಮನನದ್ಧೆಂದ ತನಳಮ್ಯಿೆಂದ ಕ್ೇಳುತ್ತುದಾ್. ಆದರ ್ ತನಳಮ್ಗೂ ಒೆಂದತ ಮಿತ್ತ 
ಇದ್ಯಲನಿ.  ಅದಕೂ್ೆೇಸೆರ ರ್ನನತ ಎದತಾ ನಿೆಂತ್ನತ. 

 
ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.ಹರಿಪರಸನದ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇ್, ತನವು ಮನತ್ರ್ನಡಬ್ೇಡಿ ಎೆಂದರ್ 

ಕತಳಿತ್ತಕೂ್ಳುಳತ್ುೇರ್್. 
ಶ್ರೇ ಕ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇ್, ಏನೂ ಇಲಿ. . . 
 
ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.ಹರಿಪರಸನದ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇ್, ನಿೇವು ನಮಮ ಮನನಯ ಶನಸಕರ ಬಿಲಿಡೆಂಗ ನತನ 

ಕ್ಡವಿರತವುದತ ರ್ನನತ ತ್ಪತಪ ಎೆಂದತ ಹೇ್ಳುತ್ತುಲಿ. ಅದೇ್ ರಿೇತ್ತ ಎಲಿರ ಮೇಲೂ ಕರಮ ಜ್ರತಗಿಸಿ. 
 
ಶ್ರೇ ಕ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇ್, ಆಗತತ್ತುದ್.  
 
ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.ಹರಿಪರಸನದ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇ್, ಅವನತ ಎಷ್ಟೇ ದ್ೂಡಡವನತ ಇರಲಿ. ಯನರಿಗೂ 

ಧ್ೈಯಾ ಇಲಿ ಸನಾಮಿ. ರ್ನನತ ಬ್ೆಂಗಳೂರಿನವನತ, ನನಗ್್ ಗ್್ೂತ್ತುದ್. ರ್ನನತ ಧ್ೈಯಾವನಗಿ ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ುೇರ್್. 
ರ್ನನತ ಯನವುದ್ೇ ರಿಯಲ  ಎಸಟ್ೇಟ  ಮತ್ತು ಯನವುದ್ೇ ಬತಯಸಿರ್್ಸ  ಮನಡತವವನಲಿ. ರ್ನನತ ಒಬಬ 
political activist ಆಗಿರತ್ಕೆೆಂಥವನತ. ಆ ಧ್ೈಯಾದ್ಧೆಂದ ರ್ನನತ ಹ್ೇಳುತ್ತುದ್ಾೇರ್್. ಇರ್ನಯರಿಗೂ ಈ ರಿೇತ್ತ 
ಹ್ೇಳುವುದಕನೆಗತವುದ್ಧಲಿ. ರ್ನನತ ಬ್ೆಂಗಳೂರಿನವರ್ನಗಿ ಹ್ೇಳುತ್ತುದಾ್ೇರ್್. ಹನಗ್ನಗಿ, ಬ್ೆಂಗಳೂರಿನಲಿಿ ಏರ್್ೇನತ 
ನಡಯ್ತತ್ತುದ್ಯ್ಕೆಂದತ ರ್್ೂೇಡಿದ್ಾೇರ್್. ಮನನಯ ಸಿ.ಸಿ.ಪನಟೇಲ  ಸನಹ್ೇಬ್ರ, ತನವು ಅಷತಟ ಹ್ೇಳುತ್ತುದ್ಧಾೇರಲನಿ, 
ಬ್ೆಂಗಳೂರಿನ ನಿಮನಾನಸ  ಆಸಪತ್ರ ಇಡಿೇ ಏಷನಯದಲ್ಿೇ one of the best hospitals. ಇಡಿೇ 
ಇೆಂಡಿಯನದಲಿಿ ಯನರನದರತ ಬ್ೆಂಗಳೂರಿಗ್ ್ ಬರಬ್ೇಕನದರ್ ತನವು ಒೆಂದತ ಬ್ಡ  ಕ್ೂಡಿಸಿ ಎೆಂದತ ನನಗ್ ್
ಫ್ೂೇನ  ಮನಡತತನುರ.್   

(ಮತೆಂದತ) 
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(828)14.9.2022/4.20/ಎೆಂ.ಎೆಂ-ಕ್.ಎಸ                (ಸಭನಪತ್ತಯವರ ಉಪಸಿಾತ್ತ) 
ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್. ಹರಿಪರಸನದ  (ಮತೆಂದತ):- 
ಬ್ಡ ಗ್್ ರ್ನವು ಒೆಂದತ ವನರದ್ಧೆಂದ 10 ದ್ಧವಸಗಳವರ್ಗ್್ ಕನಯಬ್ೇಕತ.  ಆ ಆಸಪತ್ರಯ 03 ಎಕರ ್ಜನಗವನತನ 
ಬಿಲಡಸ ಾ ಹೂ್ಡದ್್ಧದನಾರ್. ಅದತ ಕನಪೂ್ಾರ್ೇಷನ  ಜನಗ.  ಇವತ್ತುಗೂ ಸಹ ಅದನತನ ವನಪಸ  
ತ್ಗ್್ದತಕೂ್ಳುಳವುದಕ್ೆ ಆಗತತ್ತುಲಿ.  ಅೆಂದರ ್ಆ ಬಿಲಡಸ ಾ ಅಷತಟ powerful ಎೆಂದನಯಿತ್ತ ಅಲಿವ್ೇ. 
 
 ಶ್ರೇ ಎನ. ರವಿಕತಮನರ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇ್, . . . 
 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.ಹರಿಪರಸನದ(ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ):- ರ್ನವು normally ನಿಮಗ್್ ಅವಕನಶ 
ಕ್ೂಡತವುದ್ಧಲಿ.  ಕೇ್ಳುತ್ತುದ್ಧಾೇರಿ ಒಳ್ಳಯ ಕ್ಲಸ ಇದಾರ್ ಒಳ್ಳಯದತ.  ದ್ಾೇಷವಲಿ. 

 
ಶ್ರೇ ಎನ. ರವಿಕತಮನರ:- ಮನನಯ ಹರಿಪರಸನದ ರವರಿಗ್್ ನನನ ಮೇಲ್ ಬಹಳ ಪಿರೇತ್ತ.  
 
ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್. ಹರಿಪರಸನದ:- ನಿೇವು ಕೂಡ ಬಿ.ಎ.ಸಿ. (Business Advisory Committee) 

ಯಲಿಿದ್ಧಾರಿ ಎಲಿವನೂನ ಹೇ್ಳಿ. 
 
ಶ್ರೇ ಎನ. ರವಿಕತಮನರ(ವಿಧನನಸಭ್ಯಿೆಂದ ಚತರ್ನಯಿತ್ರನದವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇ್, 

ರ್ನನತ ಮನನಯ ಹರಿಪರಸನದ ರವರಿಗ್್ ಒೆಂದತ ಪರಶ್ನ ಕ್ೇಳುತು್ೇರ್್.  ಬಿ.ಬಿ.ಎೆಂ.ಪಿ., ಯಲಿಿ ಇಷಟರವರಗ್್್ ಏನತ 
ಕ್ೇಸ ಗಳು, ಅದರ standard ಏನತ; Delhi Corporation, Mumbai Corporation ಹನಗೂ 
Chennai Corporation standard ಗಳೇ್ರ್್ೆಂದತ ಹ್ೇಳಿದರತ.  ‘Bengaluru Corporation is 
best among all those Corporations’ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳಿದರತ.  ಅದಕ್ೆ ಅವರತ ಅಭಿನೆಂದರ್್ಯನತನ 
ಹ್ೇಳಬ್ೇಕತ.  ಆದರ್ ಹ್ೇಳುತ್ತುಲಿ.  ಇದತ ಮದಲರ್್ಯದತ.  ಎರಡರ್್ಯದನಗಿ, ಇವತ್ತು ಏನತ ರಿಯಲ  
ಎಸಟ್ೇಟ  ಇದ;್ ಬ್ೆಂಗಳೂರಿನ ಮಯನಾದ್ಯನತನ ತ್ಗ್್ಯಬ್ೇಡಿ ಎನತನವುದತ ಟ.ವಿ.,ಯಲಿಿ, ಪತ್ತರಕ್ಯಲಿಿ 
ಬೆಂತ್ತ.  ಯನರತ ತ್ಗ್್ಯತತ್ತುದನಾರ?್ ಬ್ೆಂಗಳೂರಿನಲಿಿ ಏನತ ಅಕರಮ ಒತ್ತುವರಿಗಳನಗಿವ ್ ಅದತ clean 
ಆಗಬೇ್ಕತ.  ಅದನತನ clean ಮನಡತತ್ತುದನಾರ್.  ಅದಕ್ೆ ರ್ನವು support ಮನಡಬೇ್ಕತ.  ಅದರಲಿಿ 
ಯನವುದ್ೇ ಪಕ್ಷದ ಶನಸಕರಿರಲಿ, ಯನರ್ೇ illegal occupy ಮನಡಿಕ್ೂೆಂಡಿರಲಿ  ಅದನತನ clean 
ಮನಡಲೇ್ಬ್ೇಕತ.  ಆದರ್ ಅಕರಮ ಕಟಟಡಗಳು ಯನರ ಕನಲದಲಿಿ ಕ್ೂಟಟದನಾರ ್ ಎೆಂಬ ಬಗ್್ೆಯೂ ಮನಹಿತ್ತ 
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ಕ್ೂಡಿ.  ಅದನತನ ಎಷಟರ್್ೇ ಇಸವಿಯಲಿಿ ಕ್ೂಟಟದ್ಧಾೇರಿ? ಯನರತ ಕೂ್ಟಟದತಾ? ಉದನಹರಣ್ಗ್್ illegal 
constructions ಆಗಿದಯ್ಲನಿ ಅದತ ಯನರ ಕನಲದಲಿಿ ಆಗಿದ ್ಎೆಂಬತದನೂನ ಹ್ೇಳಿ. ಅದರ್್ನೇಕ್ ಮತಚಿು 
ಇಡತತ್ತುೇರಿ? 

 
ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್. ಹರಿಪರಸನದ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇ್,             (ಗ್್ೂೆಂದಲ)  
 
ಸಭನಪತ್ತಯವರತ:- ಮನನಯ ಹರಿಪರಸನದ ರವರ್ೇ, ಅವರಿಗ್್ ಅವಕನಶ ಕೂ್ಡಬೇ್ಕನದರ ್ ತನವು 

ನನನನತನ ಕ್ೇಳಿ ಕ್ೂಟಟಲಿ. 
 
ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್. ಹರಿಪರಸನದ:- ಮನನಯ ರವಿಕತಮನರ ರವರೇ್, ಆಯಿತ್ತ, ನಿಮಮದಲ್ಿವನೂನ ಕ್ೇಳಿದ್, 

ಕತಳಿತ್ತಕೂ್ಳಿಳ. (ಗ್ೂ್ೆಂದಲ) ಬರತತ್ುೇರ್್, ನಿೇವು ಏನೂ ಯೇಚರ್್ ಮನಡಬೇ್ಡಿ.  ಅವನಗ್್ಲನಿ ಕ್ೂಟತಟಕೂ್ೆಂಡತ 
ಬೆಂದ್ವು ರ್್ೂೇಡಿ theosophical society, ರನಷ್ೂಾೇತನಾನ ಪರಿಷತ್ 34 ರೂಪನಯಿಗ್್ ನಿೇವು 
ತ್ಗ್್ದತಕೂ್ೆಂಡಿದ್ಧಾೇರಿ.  

  
ಶ್ರೇ ಎನ. ರವಿಕತಮನರ:- ಇಸವಿ ಸಮೇತ್ ಬನಿನ, ರ್ನವೂ ಬರತತ್ುೇವ್.  ಯನರತ ಪಮಿಾಷನ  

ಕ್ೂಟಟದಾರತ ಎೆಂದತ ಮನಹಿತ್ತ ಸಹಿತ್ವನಗಿ ಬರತತ್ುೇವ್.  
 
ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್. ಹರಿಪರಸನದ:- ಇದರಲಿಿ ರನಜ್ಕಿೇಯ ಬ್ೇಡ.  ಬ್ೆಂಗಳೂರತ ನಗರ ಇದತ. 
 
ಶ್ರೇ ಎೆಂ.ರ್ನಗರನಜ್ತ (ವಿಧನನಸಭ್ಯಿೆಂದ ಚತರ್ನಯಿತ್ರನದವರತ):- ಸಾಲಪ ಹ್ೂತ್ತು ಇರಿ ಅವರತ 

ಮತಗಿಸಲಿ. ಅವರತ ಮನತ್ರ್ನಡತವನಗ ಏತ್ಕ್ೆ ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ತುೇರಿ? (ಗ್್ೂೆಂದಲ) ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ 
ಮನತ್ರ್ನಡತವನಗ ಏತ್ಕ್ೆ ಅಡಡ ಬರತತ್ತುೇರಿ? ಅಡಡ ಬರತವುದಕ್ೆ ನಿೇವು ಯನರತ? Let him complete it.  
No, this is not correct. ಅವರತ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕ್ೆ ಬಿಡಿ.  

 
Sri N. RAVIKUMAR:-  I know very well as to which is correct and 

which is not correct. 
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ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.ಹರಿಪರಸನದ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇ್, ಎ.ಟ. ರನಮಸನಾಮಿಯವರ ವರದ್ಧ 2007ರಲಿಿ 
ಬೆಂತ್ತ.  2008 ರಿೆಂದ 2013ರವರಗ್್್ ಯನವ ಸಕನಾರ ಇತ್ತು? ಕನೆಂಗ್್ರಸ  ಸಕನಾರವ್ೇ? ಶ್ರೇ ಹ್ರ್.ಡಿ. 
ಕತಮನರಸನಾಮಿಯವರ ಸಕನಾರವ್ೇ? ಆಗ ನಿಮಮ ಸಕನಾರವಿತ್ುಲನಿ, ಕರಮ ತ್ಗ್್ದತಕೂ್ಳಳಬ್ೇಕನಗಿತ್ತು.  
ಬ್ೇಡವೆ್ಂದತ ಯನರತ ಹ್ೇಳಿದರತ? ನಿೇವು ಸಹ ಅದರಲಿಿ ಸೇ್ರಿಕ್ೂೆಂಡಿರಿ ಎೆಂದತ ನಿಮಗ್್ ಹ್ೇಳುತ್ತುದಾ್ೇರ್್.  
ಯನರೂ ಸಹ ಅದರ ಮೇಲಿಲಿ.  ಇನೂನ ಬೇ್ಕನದರ್ ಪೂತ್ತಾ ದನಖ್ಲ್ ನನನ ಬಳಿ ಇದ್.  ಆದಾರಿೆಂದ 
ಬ್ೆಂಗಳೂರನತನ ಡನಯಮೇಜ  ಮನಡತವುದತ, ಬನರಯೆಂಡ  ಮನಡತವುದನತನ ರ್ನವು ಮನಡತತ್ತುಲಿ.  ನಿಮಗ್್ ಅದಕ್ೆ 
ಹ್ೇಳಿದತಾ.  ಸಿಲೆ  ಸಿಟ, ಶ್ರೇ ಟಪತಪಸತಲನುನ  ಕನಲದ್ಧೆಂದ ಹಿಡಿದತ ಸಿಲಿಕನನ  ಸಿಟವರಗ್ೂ ಬರತವನಗ ಅದಕ್ೆ 
ಬಹಳಷತಟ ಜ್ನರತ ಕ್ಲಸ ಮನಡಿದನಾರ,್ ಬ್ವರತ ಸತರಿಸಿದನಾರ.್  ಅದರಲಿಿಯೂ ಹ್ಚಿುನ ಪನಲತ ಕನೆಂಗ್್ರಸ  
ಪಕ್ಷದವರತ ಮತ್ತು ಜ್ನತನ ಪನಟಾಯವರತ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳುವುದಕ್ೆ ರ್ನನತ ಹ್ಮಮ ಪಡತತ್ುೇರ್್. ಆದರ್ ಇವರತ 
ಬ್ೆಂಗಳೂರಿನಲಿಿ ಯನವುದನದರೂ ಒೆಂದತ ಕನಖನಾರ್್ಯನತನ ತ್ೆಂದತ ಏರ್ನದರೂ ಮನಡಿದನಾರನ ಎೆಂದತ 
ಹ್ೇಳಲಿ? ಇರತವ ಕನಖನಾರ್್ಗಳನತನ ಮತಚತುತ್ತುದನಾರ.್  ಕನಪೂ್ಾರೇ್ಷನ ನಲಿಿ ಪರತ್ತವಷಾ ಸನವಿರನರತ ಕೂ್ೇಟ 
ರೂಪನಯಿಗಳ ಕಲ್ಸವನತನ ಮನಡತತನುರ.್  ಆದರ್ ಅದತ ಜ್ಗಜನೆಹಿೇರತ, ಎೆಂದರ್ ಬ್ೆಂಗಳೂರಿನಲಿಿ ಯನರರ್್ನೇ 
ಕ್ೇಳಿದರೂ ಸಹ “ಹಳ ್ಕಲತಿ, ಹೂ್ಸ ಬಿಲತಿ” ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳುತನುರ್.  ಕ್ಲಸವೇ್ನೂ ನಡಯ್ತವುದ್ಧಲಿ.  ರ್ನರ್್ೇ 
ಒೆಂದತ ಕ್ೇಸ ನಲಿಿ ಸತಪಿರೇೆಂ ಕ್ೂೇಟ ಾವರಗ್ೂ ಹ್ೂೇಗಿದ್ಾ.  1700 ಕ್ೂೇಟ ರೂಪನಯಿಗಳ ಕನಮಗ್ನರಿಗ್್ 
ಒೆಂದೇ್ ಒೆಂದತ ಕಲಿನೂನ ಇಟಟಲಿ, ಲೂಟ ಹೂ್ಡದ್ರತ.  ಸತಪಿರೇೆಂ ಕ್ೂೇಟ ಾನಿೆಂದ ಅದನತನ ರನಜ್ಯ ಸಕನಾರ 
ಕರಮ ತ್ಗ್್ದತಕೂ್ಳಳಲಿ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳಿ ಅದನತನ ಸಿ.ಓ.ಡಿ., ಗ್್ ಕಳುಹಿಸಿದರತ.  ಸಿ.ಓ.ಡಿ., ಯಲಿಿ ಅದನತನ ಹನಗ್್ೇ 
ಮತಚಿುಬಿಟಟರತ.  ಇದ್ಲನಿ ಚಚ್ಾಯನಗಬ್ೇಕತ, ಇದಕ್ೆ ಬ್ೆಂಗಳೂರಿನಲಿಿ ಪರತ್ಯೇಕವನಗಿ ಚಚ್ಾ ಇಡಿ, ಅಲಿಿ 
ಮನತ್ರ್ನಡ್ೂೇಣ.  ಮತಖ್ಯಮೆಂತ್ತರಗಳು ನವ ನಗರೂ್ೇತನಾನ ಯೇಜ್ರ್್ಗಳು; ಮೂರತ ವಷಾದಲಿಿ 1060 
ಕ್ೂೇಟ ರೂಪನಯಿಗಳನತನ ರನಜ್ಕನಲತವ್ಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗ್ನಗಿ ಅನತದನನ ಬಿಡತಗಡ್ ಮನಡಿದನಾರ.್  
ಅದರಲಿಿಯೂ ಸಹ 440 ಕಿ.ಮಿೇ. ಉದಾದ ರನಜ್ಕನಲತವ್ಗಳ ವನಷಿಾಕ ನಿವಾಹಣ್ಗ್ ್ ಯೇಗ ಅೆಂಡ 
ಕೆಂಪನಿಗ್ ್36 ಕ್ೂೇಟ ರೂಪನಯಿಗಳ ಮತ್ುಕ್ೆ ಗತತ್ತುಗ್್ ನಿೇಡಲನಗಿದ್. ಏತ್ಕ್ೆ ರನಜ್ಕನಲತವ್ಗಳ್ಲನಿ ಮತಚಿು 
ಹ್ೂೇಗತತ್ತುವ?್ 1060 ಕ್ೂೇಟ ರೂಪನಯಿಗಳು ಎಲಿಿ ಹ್ೂೇಗಿದ?್ ಮತ್ತು ಮಳ್ ಹನನಿಯನಗಿ 5000 
ಅಜಿಾಗಳು ಬೆಂದ್ಧವ್.  ರ್ನವಲ್ನಿ ಬ್ೆಂಗಳೂರತ ಉತ್ುರ ಈ ಕಡ ್ ಇರತವವರತ.  ನಿೇವು ಅಲಿಿಗ್್ ಹೂ್ೇದನಗ 
ಅಲಿಿನ ಪರಿಸಿಾತ್ತ ನಿಮಗ್್ ಗ್್ೂತನುಗತತ್ುದ್.  ಅಲಿಿ ಕನನಡದವರತ ಕಡಿಮ.  ಎಲಿರೂ ಉತ್ುರ ಭನರತ್ದವರತ, 
ಪೂವಾ ಭನರತ್ದವರತ ಅಲಿಿದನಾರ್.  ಅಲಿಿ ಕನನಡ ಮನತ್ರ್ನಡತವವರತ ಸಿಕತೆವುದ್ಧಲಿ. ಇಷ್ಟಲನಿ ಆದರೂ, 
5000 ಅಜಿಾಗಳು ಬೆಂದರೂ ಕೂಡ; ನಮಮ ಸಭನರ್ನಯಕರತ ರೂ. 10,000/-ಗಳ ಪರಿಹನರ 
ಕ್ೂಡತವುದಕ್ೆ ರ್ನವಲ್ನಿ ಮನತ್ರ್ನಡಿದ್ಾೇವ್ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳಿದರತ. ಆದರ್ ಬ್ೆಂಗಳೂರತ ಸತಧನರಣ್ ಆಗಬೇ್ಕನದರ್ 
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part-time ಮೆಂತ್ತರ ಆಗತವುದ್ಧಲಿ.  Full-time ಒಬಬ ಮೆಂತ್ತರ ಅಥವನ ಇಬಬರನತನ ಹನಕತವುದತ ಸೂಕು.  
ಈಗ  08 ವಲಯಕ್ೆ ಎೆಂಟತ ಉಸತುವನರಿ ಮೆಂತ್ತರಗಳನತನ ರ್್ೇಮಿಸಿದನಾರ.್  ಅದತ ಆಗತವುದ್ಧಲಿ.  
ಯನರನದರೂ ಒಬಬ competent ಮೆಂತ್ತರಗಳನತನ ಮನಡಿದರ್ ಸರಿಯನಗತತ್ುದ.್  ಬ್ೆಂಗಳೂರಿನ ಹ್ಸರನತನ 
ಕಡ್ಿಸಿ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳಿದವರತ ಯನರತ? ʻಮಳ್ ಅವನೆಂತ್ರ- ಬ್ೆಂಗಳೂರತ ಬನರಯೆಂಡ  ಉಳಿಸಿಕ್ೂಳಳಲತ 
ಮತಖ್ಯಮೆಂತ್ತರಗ್್ ಎಸ.ಎೆಂ. ಕೃಷಾ ಸಲಹ್̓ . ಇದನತನ ರ್ನವು ಹೇ್ಳಿದಾಲಿ, ರ್ನವು ಮಸಿ ಬಳಿಯತತ್ತುಲಿ.   
ಅದರಲಿಿಯೂ ಸಹ ದಕ್ಷಿಣ, ಪೂವಾ ಏಷನಯದಲಿಿ ಅತ್ತ ಹ್ಚಿುನ ವೇ್ಗದಲಿಿ ಬ್ಳ್ಯತತ್ತುರತವ ಬ್ೆಂಗಳೂರತ 
ನಗರಕ್ೆ; ಯನರನದರೂ ರ್ನವು ಬ್ಳ್ಸತತ್ತುದ್ಾೇವ್ ಎೆಂದತ ಅೆಂದತಕೂ್ೆಂಡರ ್ಅದತ ತ್ಪತಪ.  Multinational 
Companies ಬೆಂದ್ಧದ್, ದ್ೂಡಡ ದೂ್ಡಡ ಬಿಲಿಡೆಂಗ ಗಳನತನ ಕಟಟದನಾರ್ ಅವರತ ಅದನತನ ಬನರಯೆಂಡ  ಮನಡಿದನಾರ.್  
ಇರ್ೂ್ಫೇಸಿಸ  ಇರಬಹತದತ ಅಥವನ ವಿಪೂ್ರೇ ಇರಬಹತದತ ಈ ರಿೇತ್ತ ಹಲವನರತ ಕೆಂಪನಿಗಳು ಬೆಂದ್ಧವ್.  ಈ 
ರಿೇತ್ತಯ ಮಳ್ 90 ವಷಾದಲಿಿ ಆಗಿಲಿ, ಬ್ೆಂಗಳೂರಿನಲಿಿ 51 ವಷಾದಲಿಿಯ್ಕೇ ಈ ರಿೇತ್ತಯ ಮಳ್ ಆಗಿಲಿ. 
ಈಗ ಮಟಟಮದಲ ಬನರಿಗ್್ ಆಗಿದ.್ ಈ ರಿೇತ್ತಯ ಮಳ್ಯಲಿಿ ಏರ್್ೇರ್ನಗಿದ್ ಎೆಂದರ್ ಮರ್್ನ ದ್ಧವಸ ‘The 
Hindu’ ಪತ್ತರಕ್ಯಲಿಿ, ‘Rains dampen Bengaluru’s brand image and more’ ಎೆಂದತ full 
page ಬೆಂದ್ಧದ್.  ಈಗ ದ್ೂಡಡ ದೂ್ಡಡ ಕೆಂಪನಿಗಳಿವ್.  ಅವರತ ಕ್ಲಸಕ್ೆ ರಜ್ ಕ್ೂಡತತನುರ್, 
ಮರ್್ಯಲಿಿರತತನುರ್, ಬದತಕತತನುರ್.  ಅಲಿಿ secondary economy ಎೆಂದತ ಇರತತ್ುದ್.  ರ್ನನತ ಬ್ಳಿಗ್್ೆ 
ಕೂಡ ಹ್ೇಳಿದ್.  ರಸ್ುಯಲಿಿ ಇಡಿಿ, ದೂ್ೇಸ್, ಕನಫಿ, ಪಕ್ೂೇಡ ಅೆಂದರ್, ಪರಧನನ ಮೆಂತ್ತರಯವರತ ಪಕ್ೂೇಡ 
ಮನರಬೇ್ಕ್ೆಂದತ ಹ್ೇಳಿದನಾರ.್  ಫತಟ ಪನತ್ ನಲಿಿ ಇವ್ಲಿವನೂನ ಮನರತತ್ತುರತತನುರ.್  ಅವರ ಸಿಾತ್ತ ಏರ್ನಗಿದ್? 
ಒೆಂದತ ವನರ ಅವರತ ಈಚ್ಗ್್ ಬರತವುದಕ್ೆ ಆಗತವುದ್ಧಲಿ.  ಟನಯಕಿಸ ಡೈ್ವಸ ಾ ವಿಶ್ೇಷವನಗಿ Ola, Uber 
ಅವರಿಗ್್ ಆ ಕಡ ್ಹ್ೂೇಗತವುದಕನೆಗತವುದ್ಧಲಿ, ಹ್ೂೇದರ ್ಈ ಕಡಗ್್್ ಬರತವುದಕನೆಗತವುದ್ಧಲಿ.  ಆಟ್ೂೇ ರಿಕ್ಷನ 
ಚನಲಕರತ ಮತ್ತು ಮರ್್ ಕ್ಲಸ ಮನಡತವೆಂತ್ಹ ಅದರಲಿಿಯೂ ಸಹ ಹ್ಣತಾಮಕೆಳು ಇವರ ಸಿಾತ್ತ ಏರ್ನಗಿದ್ 
ಎೆಂದತ ಯನರೂ ಸಹ ಯೇಚರ್್ ಮನಡತತ್ತುಲಿ.  ಆದಾರಿೆಂದ ಬ್ೆಂಗಳೂರತ ನಗರದ ಮಳ್ ಎಷತಟ ಅವನೆಂತ್ರ 
ಮನಡಿದ್ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳಿದರ ್ಅದನತನ ಹೇ್ಳುವುದಕ್ೆ ಸನಧಯವಿಲಿ.  ಒತ್ತುವರಿ ವಿಚನರ ಬೆಂತ್ತ.  ಅದರಲಿಿ ಎರಡತ 
ರಿಪ್ೂೇಟ ಾ ಕೂ್ಟಟದ್.  ಬ್ೆಂಗಳೂರತ ಪರತ್ತ ವಷಾ 3.3ರಷತಟ ಪರಮನಣದಲಿಿ ಬ್ಳಯ್ತತ್ತುದ್.  ಅದಕ್ೆ ತ್ಕೆೆಂತ್ 
ರ್ನವು ಏನತ ಮೂಲ ಸೌಕಯಾಗಳನತನ ಕ್ೂಡಬೇ್ಕತ ಅದನತನ ಕೂ್ಡತವುದಕ್ೆ ರ್ನವು ಸೆಂಪೂಣಾವನಗಿ 
ವಿಫಲರನಗಿದ್ಾೇವ್.  ಕ್ಲವು ಕ್ಷ್ೇತ್ರಗಳಲಿಿ ಆಗಿನ ಕನಲದಲಿಿ ಮನಡಿರತವ ಹಳ್ಯ ಲ್ೇಔಟ ಗಳನತನ ರ್್ೂೇಡಿ, 
ಹ್ೂಸ ಲ್ೇಔಟ ಗಳನತನ ರ್್ೂೇಡಿ.  ಹಳ್ಯ ಲ್ೇಔಟ ಗಳಿಗ್್ ಯನವುದೇ್ ತ್ೂೆಂದರಯ್ನಗತವುದ್ಧಲಿ.  ಹ್ೂಸ 
ಲ್ೇಔಟ ಗಳು ಬೆಂದ್ಧವ್, ಅವುಗಳಿಗ್ ್ ದ್ಧಢೇರರ್್ ಹೂ್ಸ ಸೌಕಯಾಗಳು ಆಗಿವ.್  ಕ್ಲವು ರನಜ್ಕನರಣಿಗಳ್ೇ 
ಕೆಂಟನರಯಕಟರ ಗಳನಗಿರತತನುರ.್ Tar contractors  ಮಜನರಿಟ ರನಜ್ಕನರಣಿಗಳ್ೇ ಆಗಿದನಾರ್.  ಅದಕ್ೆೇ 
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ಪರಧನನಮೆಂತ್ತರಯವರತ ಬೆಂದತ ಹ್ೂೇದ ತ್ಕ್ಷಣವೇ್ ರಸ್ುಗಳು ಕಿತ್ತುಹೂ್ೇಗತತ್ುವ.್  ಯನರೂ ಹ್ೇಳುವವರತ, 
ಕ್ೇಳುವವರತ ಇಲಿ. ಅದಲಿದ್ೇ ಕರ್ನಾಟಕದಲಿಿ ಅೆಂದನಜ್ತ ಮನಡಿದನಗ ಸಕನಾರದ ಅೆಂಕಿ ಅೆಂಶಗಳ ಪರಕನರ 
ಒಟತಟ 23,794 ಮರ್್ಗಳು damage ಆಗಿವ.್  ಇದಕ್ೆ ಆದಷತಟ ಬ್ೇಗ ಪರಿಹನರವನತನ ಕ್ೂಡಬೇ್ಕತ ಮತ್ತು 
ರಸ್ು ವನಯಪನರಿಗಳಿಗ್್, ಆಟ್ೂೇ ರಿಕ್ಷನ ಚನಲಕರಿಗ್,್ ಟನಯಕಿಸ ಡೈ್ವರ ಗಳಿಗ್್ ಪರಿಹನರಗಳನತನ ಎಷತಟ ಬ್ೇಗ 
ಕ್ೂಡತತ್ತುೇರ್ೂೇ ಅಷತಟ ಒಳ್ಳಯದತ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳಿ ಕ್ಲವು ವಿಚನರಗಳನತನ; ಒತ್ತುವರಿ ಎನತನವುದನತನ ಯನರೂ 
ತ್ಡಯ್ತವುದಕ್ೆ ಆಗತತ್ತುಲಿ.  

(ಮತೆಂದತ) 
(829) 14-09-2022 4-30 ಕ್ಹ್ರ್-ಕ್ಸ     (ಸಭನಪತ್ತಯವರ ಉಪಸಿಾತ್ತ) 
ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.ಹರಿಪರಸನದ  (ಮತೆಂದತ):-  
ಮದಲರ್್ೇ ವರದ್ಧಯಲಿಿಯ್ಕೇ ಬೆಂದ್ಧತ್ತು. ನಮಮಲಿಿ 1,18,668 ಎಕರಗ್ಳಷತಟ ಗ್್ೂೇಮನಳ ಮತ್ತು ಬೆಂಜ್ರತ 
ಭೂಮಿ ಇದ್. ಅದರಲಿಿ 9,294 ಎಕರ ್ಜನಗ ಒತ್ತುವರಿಯನಗಿದ್. 67,175 ಎಕರ ್ಗ್್ೂೇಮನಳ ಜ್ಮಿೇನಿನಲಿಿ 
ಅನಧಿಕೃತ್ವನಗಿ ಸನಗತವಳಿ ಮನಡತತ್ತುದನಾರ್. ಇವ್ಲನಿ ಆಗತವೆಂತ್ಹ ಸೆಂದಭಾದಲಿಿ ಗ್್ೂೇಮನಳಗಳನತನ ಸೆಂಘ 
ಸೆಂಸ್ಾಗಳಿಗ್್ ಕ್ೂಡತತ್ತುದನಾರ.್ ನಿೇರಿಗ್್ ಜ್ಞನಪಕ ಶಕಿು ಜನಸಿುಯೆಂತ್. ಮಳ್ ಬೆಂದನಗ ಆ ದನರಿಯಲಿಿಯ್ಕೇ 
ಹ್ೂೇಗತತ್ುದ್. ಮಧಯದಲಿಿ ಬಿಲಿಡೆಂಗ  ಇದಾರ ್ಬಿಲಿಡೆಂಗ  ಹ್ೂೇಗಿಬಿಡತತ್ುದ್. ಮನನಯ ಸಭನರ್ನಯಕರನದ ಕ್ೂೇಟ 
ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪೂಜನರಿಯವರತ ಮಹದ್ೇವಪತರ ಮತ್ತು ಬ್ೂಮಮನಹಳಿಳಯಲಿಿ ಮಳ ್ನಿೇರತ ಮರ್್ಗ್್ ನತಗಿೆದರ ್5 
ಸನವಿರ ರೂಪನಯಿಗಳನತನ ಕ್ೂಡತತು್ೇವ್ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳಿದರತ. ಆ ಮರ್್ಗ್್ ಮಳ್ ನಿೇರತ ನತಗಿೆ ಪನತ್ರ, 
ಸನಮನನತ ಎಲಿವೂ ಹೂ್ೇಗಿಬಿಟಟದ್. ಇವರತ ಕನರತ, ಸೂೆಟರ , ಸೈ್ಕಲ ಗ್್ ಏನತ ಪರಿಹನರ ಕೂ್ಟಟಲಿ. ಇದಕೂೆ 
ಕೂಡ ಪರಿಹನರ ಕ್ೂಡಬೇ್ಕತ. ಏಕ್ೆಂದರ,್ ಸೂೆಟರ ನಲಿಿ ಕಷಟ ಬಿದತಾ ಕ್ಲಸ ಮನಡತವೆಂತ್ಹ swiggy 
delivery boys ಮತ್ತು ಹ್ಣತಾ ಮಕೆಳು ಇರತತನುರ.್ ಅವರ ಸೂೆಟರ ಗಳ್ಲನಿ ರ್ನಶವನಗಿ ಬಿಟಟದ್. ಅವರಿಗ್್ 
ಮದಲೇ್ ನಿರತದೂ್ಯೇಗ ಸಮಸ್ಯ. ಅವರಿಗ್್ ಈ ಸಿಾತ್ತ ಬರಬ್ೇಕನದರ್, ಮೂಲಭೂತ್ ಸೌಕಯಾಗಳಲಿಿ ಹಣ 
ಏನತ ಖ್ಚನಾಗಬ್ೇಕನಗಿತ್ತು. ಅದತ ಸರಿಯನದ ರಿೇತ್ತಯಲಿಿ ಖ್ಚನಾಗದ್ೇ ಅದರಲಿಿ ಶ್ೇಕಡನ 40 ರಷತಟ 
ಹಣವನತನ ಒಡದ್ತ ಸರಿಯನದ ರಿೇತ್ತಯಲಿಿ ಕಲ್ಸ ಆಗದೇ್ ಈ ಸಿಾತ್ತಗ್ ್ ಬೆಂದ್ಧದ್. ಹನಗ್ನಗಿ ಸಕನಾರ 
ಈಗಲನದರೂ ಆದಷತಟ ಬೇ್ಗ ಎಚ್ುತ್ತುಕೂ್ಳಳಬ್ೇಕ್ೆಂದತ ತ್ಮಮ ಮೂಲಕ ಹೇ್ಳಬಯಸತತ್ುೇರ್್. 
 
 ಡನ|| ಸಿ.ಎನ.ಅಶಾತ್ಾ ರ್ನರನಯಣ (ಉನನತ್ ಶ್ಕ್ಷಣ, ಮನಹಿತ್ತ ತ್ೆಂತ್ರಜ್ಞನನ ಮತ್ತು ಜ್ೈವಿಕ ತ್ೆಂತ್ರಜ್ಞನನ, 
ವಿಜ್ಞನನ ಮತ್ತು ತ್ೆಂತ್ರಜ್ಞನನ ಹನಗೂ ಕೌಶಲನಯಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇ್, . . . 
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ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್. ಹರಿಪರಸನದ  (ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಚಿವರ್ೇ ರ್ನನತ ಮನತ್ರ್ನಡಿ 
ಮತಗಿಸತತು್ೇರ್್. ತನವು ಮೆಂತ್ತರಗಳು ಆಮೇಲ್ ಮನತ್ರ್ನಡಿ.  

 
ಡನ|| ಸಿ.ಎನ.ಅಶಾತ್ಾ ರ್ನರನಯಣ:- ಮನನಯ ಸದಸಯರ್ೇ ಒೆಂದತ ನಿಮಿಷ. 
ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್. ಹರಿಪರಸನದ :- ಮನನಯ ಸಚಿವರ್ೇ ರ್ನನತ yield ಆಗತವುದ್ಧಲಿ.  
 
ಡನ|| ಸಿ.ಎನ.ಅಶಾತ್ಾ ರ್ನರನಯಣ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇ್, ಮನನಯ ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷದ 

ರ್ನಯಕರತ yield ಆಗಲಿ, ಬಿಡಲಿ.  
 
ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್. ಹರಿಪರಸನದ :- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇ್, yield ಆಗಲಿ, ಬಿಡಲಿ ಎೆಂದತ ಅಲಿ.  

(ಗ್್ೂೆಂದಲ) 
ಡನ|| ತ್ೇಜ್ಸಿಾನಿ ಗ್ೌಡ (ವಿಧನನಸಭ್ಯಿೆಂದ ಚತರ್ನಯಿತ್ರನದವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇ್, 

ಪರಧನನಿಗಳು ಈ ಸದನದಲಿಿ ಇಲಿ.  ಅವರನತನ ಅವಮನನ ಮನಡತತನು…. 
(ಗ್್ೂೆಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್. ಹರಿಪರಸನದ :- ಮನನಯ ಸಚಿವರ್ೇ, ತ್ಮಗ್್ ಧ್ೈಯಾ ಇದಾರ್, ಇದನತನ ತ್ನಿಖ್ ಮನಡಿಸಿ. 
(ಗ್್ೂೆಂದಲ) ನಿೇವ್ೇ ಕೆಂಟನರಕಟರ , ನಿಮಮ ಮರ್್ಯವರೇ್ ಕೆಂಟನರಕಟರ , ಇದನತನ ನಿೇವ್ೇ ನತಗಿೆ ಮನಡಿದ್ಧಾೇರನ. 
ನಿಮಮ ತ್ಮಮ ಕೆಂಟನರಕಟರ . ಇದರ ಬಗ್್ೆ ನನಗ್್ ಗ್್ೂತ್ತುಲಿವ್ೇ?  ಸನಯೆಂಕಿ ಟನಯೆಂಕ ನಲಿಿ smart… 

 
 ಡನ|| ಸಿ.ಎನ.ಅಶಾತ್ಾ ರ್ನರನಯಣ:- ಮನನಯ ವಿರೂ್ೇಧಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರೇ್, ಇದಕ್ೆ ಸನಕ್ಷಿ ಕ್ೂಡಿ. 

ಇವರತ ಬನಯಿಗ್್ ಬೆಂದ ಹನಗ್ ್ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ತುದನಾರ್. 
(ಗ್್ೂೆಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಪನರಣ್ೇಶ  ಎೆಂ.ಕ.್ (ಸಾಳಿೇಯ ಸೆಂಸ್ಾಗಳ ಕ್ಷ್ೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇ್, ಇವರತ 
ಭರಷಟಚನರದ ಬಗ್್ೆ ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ತುದನಾರ್. ಇವರಿಗ್್ ಏನತ ರ್್ೈತ್ತಕತ್ ಇದ್.  

(ಗ್್ೂೆಂದಲ) 
ಶ್ರೇ ಸಲಿೇೆಂ ಅಹಮದ  (ಸಾಳಿೇಯ ಸೆಂಸ್ಾಗಳ ಕ್್ಷೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇ್, . . . 
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ಸಭನಪತ್ತಯವರತ:- ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ ಎೆಂ.ಕ.್ಪನರಣ್ೇಶ ರವರ್ೇ ಮತ್ತು ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ 
ಸಲಿೇೆಂ ಅಹಮದ  ರವರ್ೇ ದಯಮನಡಿ ಕತಳಿತ್ತಕೂ್ಳಿಳ. ಮನನಯ ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ ದಯಮನಡಿ 
ತನವು ಮನತ್ರ್ನಡಿ.  

ಡನ|| ಸಿ.ಎನ.ಅಶಾತ್ಾ ರ್ನರನಯಣ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇ್, ಇವರತ ಏರ್್ೇನತ ಹ್ೇಳಿದನಾರ್, ಅದಕ್ೆ 
ಸನಕ್ಷಿ ಕ್ೂಡಲಿ.  

(ಗ್್ೂೆಂದಲ)  
ಸಭನಪತ್ತಯವರತ:- ಮನನಯ ಮೆಂತ್ತರಗಳ್ೇ, ದಯಮನಡಿ ಕತಳಿತ್ತಕೂ್ಳಿಳ.  
 
ಶ್ರೇ ಎೆಂ.ರ್ನಗರನಜ್ತ (ವಿಧನನ ಸಭ್ಯಿೆಂದ ಚತರ್ನಯಿತ್ರನದವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇ್, . . 

. 
(ಗ್್ೂೆಂದಲ)  

ಡನ|| ಸಿ.ಎನ.ಅಶಾತ್ಾ ರ್ನರನಯಣ:- ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ ಎೆಂ.ರ್ನಗರನಜ್ತರವರೇ್, ತನವು ತ್ಮಮ 
ಜನಗದ್ಧೆಂದ ಮನತ್ರ್ನಡಿ. 

ಶ್ರೇ ಪನರಣ್ೇಶ  ಎೆಂ.ಕ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇ್, ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಅವರ ಕತಚಿಾಗ್್ ಹ್ೂೇಗಿ 
ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕ್ೆ ಹೇ್ಳಿ. 

 
ಸಭನಪತ್ತಯವರತ:- ಎಲಿರೂ ತ್ಮಮ ತ್ಮಮ ಕತಚಿಾಗಳಿಗ್್ ಹ್ೂೇಗಿ. ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ ಪರಕನಶ  

ಕ್.ರನಥೂ್ೇಡ ರವರ್ೇ, ತನವು ತ್ಮಮ ಕತಚಿಾಗ್್ ಹೂ್ೇಗಿ.  
 
ಶ್ರೇ ಸಲಿೇೆಂ ಅಹಮದ :- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇ್, . . . 
 
ಸಭನಪತ್ತಯವರತ:- ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ ಸಲಿೇೆಂ ಅಹಮದ ರವರ್ೇ, ಒೆಂದತ ನಿಮಿಷ. ರ್ನನತ 

ನಿೆಂತ್ತಕೂ್ೆಂಡಿದ್ಾೇರ್್. ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರತ ನಿೆಂತ್ತದನಾಗ ಮನತ್ರ್ನಡಬನರದತ ದಯಮನಡಿ ಕತಳಿತ್ತಕೂ್ಳಿಳ. 
ಮನನಯ ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರೇ್ ದಯಮನಡಿ ಮನತ್ರ್ನಡಿ. ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ತನವು ದಯವಿಟತಟ 
ಮನತ್ರ್ನಡಬ್ೇಡಿ. ಅವರತ ಮನತ್ರ್ನಡಿ ಮತಗಿಸತತನುರ.್  

(ಗ್್ೂೆಂದಲ) 
(ಈ ಹೆಂತ್ದಲಿಿ ಕನೆಂಗ್್ರಸ  ಪಕ್ಷದ ಸದಸಯರತಗಳು ಬನವಿಗ್್ ಬೆಂದತ ಸಕನಾರದ ವಿರತದಿ  

ಘೂೇಷಣ್ಯನತನ ಕೂಗತತನು ಧರಣಿಯಲಿಿ ನಿರತ್ರನಗಿದಾರತ) 
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ಸಭನಪತ್ತಯವರತ:- ದಯವಿಟತಟ, ಯನವುದೂ ಕಡತ್ಕ್ೆ ಹ್ೂೇಗಬನರದತ. ಯನರೂ ಏರ್್ೇ 
ಮನತ್ರ್ನಡಿದರೂ ದನಖ್ಲ್ಗ್್ ಹ್ೂೇಗತವುದ್ಧಲಿ. ಯನಯನಾರತ ಮನತ್ರ್ನಡಬ್ೇಕ್ೂೇ, ಅವರತ ತ್ಮಮ ತ್ಮಮ 
ಸನಾನಗಳಿಗ್್ ಹ್ೂೇಗಿ ಮನತ್ರ್ನಡಬ್ೇಕತ.  ಮನನಯ ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರೇ್ ದಯವಿಟತಟ ತ್ಮಮ 
ಸದಸಯರತಗಳಿಗ್್ ಹ್ೇಳಿ. (ಗ್್ೂೆಂದಲ) ಸದನವನತನ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷಗಳ ಕನಲ ಮತೆಂದೂಡತತ್ತುದ್ಾೇರ್್.  

 
(ಸದನವು ಸೆಂಜ್ 4 ಗೆಂಟ್ 37 ನಿಮಿಷಕ್ೆ 10 ನಿಮಿಷಗಳ ಅವಧಿಗ್ ್ಮತೆಂದೂಡಲಪಟಟತ್ತ)  

 
(830) 14.9.2022  5.00  ಪಿಕ್:ಎೆಂಡಿ 
 

(ಸೆಂಜ್ 4 ಗೆಂಟ್ 37 ನಿಮಿಷಕ್ೆ 10 ನಿಮಿಷಗಳ ಅವಧಿಗ್ ್ಮತೆಂದೂಡಲಪಟಟದಾ ಸದನವು ಪತನುಃ 
ಸೆಂಜ್ ೫ ಗೆಂಟ್ ೬ ನಿಮಿಷಕ್ೆ ಸಮನವ್ೇಶಗ್ೂ್ೆಂಡಿತ್ತ) 

 
(ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರತ ಪಿೇಠವನತನ ಅಲೆಂಕರಿಸಿದರತ) 

  
ಸಭಾಪತ್ತಯವರು:- ಮನನಯ ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರೇ್ ತ್ಮಮ ಮನತ್ನತನ ಮತೆಂದತವರಸ್ಿ. 
 

 ಡನ: ಸಿ.ಎನ .ಅಶಾತ್ಾ ರ್ನರನಯಣ (ಉನನತ್ ಶ್ಕ್ಷಣ, ಮನಹಿತ್ತ ತ್ೆಂತ್ರಜ್ಞನನ ಮತ್ತು ಜ್ೈವಿಕ ತ್ೆಂತ್ರಜ್ಞನನ, 
ವಿಜ್ಞನನ ಮತ್ತು ತ್ೆಂತ್ರಜ್ಞನನ ಹನಗೂ ಕೌಶಲನಯಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರತ):- ಮಾನಯ ಸಭಾಪತ್ತಗಳಕ, ನಮಮ ಪರತ್ತಪಕ್ಷದ 
ರ್ನಯಕರತ ೪೦ ಪಸಾ್ೆಂಟ  ಕಮಿಷನ ನ ಆಪನದರ್್ ಮನಡಿದನಾರ.್  ಯನವ ಸನಕ್ಷಿ-ಆಧನರವನಿನಟತಟಕೂ್ೆಂಡತ 
ಈ ಆಪನದರ್್ ಮನಡಿದನಾರ ್ತ್ತಳಿಸಬ್ೇಕತ.  ನಿರನಧನರವನಗಿ ಆಪನದರ್್ ಮನಡಿದನಾರ.್  ಸನಕ್ಷಿ ಇದಾರ ್ಅದನತನ 
ಮೆಂಡಿಸಿ ಮನತ್ರ್ನಡಲಿ; ಪೂರಫ್  ಕೂ್ಡಲಿ.   

(ಗ್್ೂೆಂದಲ) 
 

 ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.ಹರಿಪರಸನದ (ವಿರ್ೂೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ):- ಮಾನಯ ಸಭಾಪತ್ತಗಳಕ, ರ್ನನತ ಈಗ ಹ್ಚತು 
ಸಮಯವನತನ ತ್ಗ್್ದತಕ್ೂಳುಳವುದ್ಧಲಿ.  ರ್ನನತ ಯನವುದ್ೂೇ ಒೆಂದತ ಮಿೇಟೆಂಗ ಗ್್ ಹ್ೂೇಗಬ್ೇಕತ.  ಈ 
ಸಕ್ಾಭರದಲಿಿ ೪೦ ಪಸಾ್ೆಂಟ  ಭರಷನಟಚನರ ನಡದ್್ಧದ್ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳಿರತವುದತ ನಿಜ್.  ಪರಧನನಿಗಳು “ನ 
ಖನವುೆಂಗ್ನ, ರ್ನ ಖನರ್್ೇ ದತೆಂಗ್ನ” ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳಿದ . . . 
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ಡನ: ಸಿ.ಎನ .ಅಶಾತ್ಾ ರ್ನರನಯಣ:- ಈಗ ಅದಲ್ನಿ ಬೇ್ಕಿಲಿ ... 
 

       (ಗ್್ೂೆಂದಲ) 
 ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.ಹರಿಪರಸನದ :- 2018ರಲಿಿ ನಮಮ ರನಜ್ಯಕ್ೆ ಬೆಂದತ ೧೦ ಪಸಾ್ೆಂಟ  ಕಮಿಷನ  ಸಕ್ಾಭರ 
ಎೆಂದತ ಯನವ ಆಧನರವನಿನಟತಟಕ್ೂೆಂಡತ ಹ್ೇಳಿದರತ?   
       (ಗ್್ೂೆಂದಲ) 
 ಡನ: ಸಿ.ಎನ .ಅಶಾತ್ಾ ರ್ನರನಯಣ:- ಹೂ್ರಿಸತತ್ತುರತವ ಆಪನದರ್್ಗ್ ್ದನಖ್ಲ್ಗಳನತನ ಕ್ೂಡಲಿ. 
       (ಗ್್ೂೆಂದಲ) 
 ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.ಹರಿಪರಸನದ :- ಒಬಬ ಪರಧನನ ಮೆಂತ್ತರ ರನಜ್ಯಕ್ೆ ಬೆಂದತ ಮನನಯ ಸಿದಿರನಮಯಯನವರ 
ಸಕ್ಾಭರ ೧೦ ಪಸಾ್ೆಂಟ  ಕಮಿಷನ  ಸಕ್ಾಭರ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳಿದನಗ ಅವರ ಹತ್ತುರ ಯನವ ದನಖ್ಲ್ ಇತ್ತು? 
       (ಗ್್ೂೆಂದಲ) 
 ಸಭಾಪತ್ತಯವರು:- ಎಲಿರೂ ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂಳಿಳ. 
      (ಗ್್ೂೆಂದಲ) 
 
 ಡನ|| ವೈ್.ಎ. ರ್ನರನಯಣಸನಾಮಿ(ಆಡಳಿತ್ ಪಕ್ಷದ ಮತಖ್ಯ ಸಚ್ೇತ್ಕರತ):-  ನಿೇವು 
ಲ್ೂೇಕನಯತಕುವನತನ ಮತಚಿುಸಿದ್ಧರಿ. 
      (ಗ್್ೂೆಂದಲ) 
 ಶ್ರೇ ಕ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಒೆಂದತ ವಿಚನರವನತನ ಸದನದ ಗಮನಕ್ೆ ತ್ರತತ್ುೇರ್್.  ಮಾನಯ 
ಸಭಾಪತ್ತಗಳಕ, ಅವರ ಕನಲದಲಿಿ ಲ್ೂೇಕನಯತಕುವನತನ ಬೆಂದ  ಮನಡಿದರತ.  ರ್ನವು ಮತ್ು 
ಲ್ೂೇಕನಯತಕುವನತನ ಓಪನ  ಮನಡಿದ್ಾೇವ್.  ಅವರತ ಏರ್್ೇ ದೂರತ ಕೂ್ಡತವುದ್ಧದಾರೂ ಲೂ್ೇಕನಯತಕುಕ್ೆ 
ಕ್ೂಡಲಿ. 
 
      (ಗ್್ೂೆಂದಲ) 
 ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್. ಹರಿಪರಸನದ :- ಕನಾಭಟ್ಕ ರನಜ್ಯದ ಹ್ೈಕ್ೂೇಟ ಾ ನಿಮಮ ಸಕ್ಾಭರಕ್ೆ ಚನಟ ಬಿೇಸಿದ್.  
ಭರಷನಟಚನರ ಇಲಿದ್ೇ ಯನವುದ್ೇ ಇಲನಖಗ್ಳಲಿಿ ಕ್ಲಸ ಆಗತವುದ್ಧಲಿ ಎೆಂದತ ಹ್ೈಕ್ೂೇಟ ಾ ಚನಟ ಬಿೇಸಿದ್.  
2018ರಲಿಿ ೧೭೦೦ ಕ್ೂೇಟ ಗತಳುೆಂ . . . . 
      (ಗ್್ೂೆಂದಲ) 
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 ಶ್ರೇ ಕ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ನಿೇವು ಹೇ್ಳುತ್ತುರತವುದಕ್ೆ ಕನಿಷಠ ಆಧನರವನತನ ಒದಗಿಸಿ ಕ್ೂಡಿ. 
 
      (ಗ್್ೂೆಂದಲ) 
 
 ಸಭಾಪತ್ತಯವರು:- ಮನನಯ ಸಭನರ್ನಯಕರೇ್, ಮನನಯ ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರೇ್ ಈ 
ಮೇಲಮರ್್ಗ್್ ಒೆಂದತ ಗ್ೌರವ ಇದ್; ಇದಕ್ೆ ಚಿೆಂತ್ಕರ ಚನವಡಿ ಎೆಂದತ ಕರಯ್ತತನುರ್.  ಈ ಮರ್ಯ್ 
ಗ್ೌರವವನತನ ಕನಪನಡಿಕೂ್ಳುಳವೆಂತ್ಹ ಜ್ವನಬನಾರಿ ನಮಮಲಿರ ಮೇಲ್ ಇದ್.   
            (ಮತೆಂದತ) 
 
(831) 14-09-2022 5.10 ಡಿಎಸ-ಎೆಂಡಿ 
ಸಭನಪತ್ತಯವರತ(ಮತೆಂದತ):- 
ಸನಾಭನವಿಕವನಗಿ ಜನಸಿು ಇರಲೇ್ಬ್ೇಕತ.  ರ್ನನತ ಇಲಿ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳುತ್ತುಲಿ.  ರ್ನವು ಈಗ ನಿಯಮ ೬೮ 
ರಡಿಯಲಿಿ ಚಚ್ಾ ಮನಡತತ್ತುದ್ಾೇವ್.  ಈಗ ಮಳ್ಯಿೆಂದ ಹನನಿಯನದೆಂತ್ಹ ವಿಚನರದ ಬಗ್್ೆ ಚಚ್ಾ 
ಮನಡತತ್ತುದ್ಾೇವ್.   
 
 ಶ್ರೇ ಪರಕನಶ ಕ್.ರನಥ್ೂೇಡ :- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇ್, ... 
 
 ಸಭನಪತ್ತಯವರತ:- ಮನನಯ ಪರಕನಶ  ರನಥ್ೂೇಡ ರವರೇ್, ನಿೇವ್ೇ ಬೆಂದತ ಇಲಿಿ ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂಳಿಳ. ಒಬಬ 
ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷದ ಮತಖ್ಯ ಸಚ್ೇತ್ಕರನಗಿ ಸದನ ನಡಸ್ಬ್ೇಕನದ ಜ್ವನಬನಾರಿ ನಿಮಮ ಮೇಲೂ ಇದ್. ನರ್್ೂನಬಬನ 
ಮೇಲಷ್ಟೇ ಅಲಿ.  ಹನಗ್ನಗಿ ರ್ನನತ ಎಲಿರಿಗೂ ವಿನೆಂತ್ತಯನತನ ಮನಡತತ್ತುದಾ್ೇರ್್. ನಿೇವುಗಳು 
ಮನತ್ರ್ನಡಬ್ೇಕನದರ ್ ಸತಮಮರ್ ್ ನಮಮ ಪರಮತಖ್ ವಿಷಯವನತನ ಬಿಟತಟ, ಇಲಿ ಇದೇ್ ಒೆಂದತ 
ಸತದ್ಧಾಯನಗಬ್ೇಕ್ನತನವ ದ್ಧಕಿೆನಲಿಿ ಆಡಳಿತ್ ಪಕ್ಷದವರನಗಲಿ, ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷದವರನಗಲಿ ಈ ರಿೇತ್ತ 
ನಡದ್ತಕ್ೂಳುಳವುದತ ಸರಿಯಲಿ ಎನತನವುದತ ನನನ ವ್ೈಯಕಿುಕ ಅಭಿಪನರಯ.  ನಿೇವು ಮನತ್ರ್ನಡಿ, ರ್ನನತ ಬ್ೇಡ 
ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳುತ್ತುಲಿ.  ಈ ವಿಷಯಕ್ೆ ತ್ಕೆೆಂತ್ ಸಕನಾರಕ್ೆ ಚನಟ ಬಿೇಸತವೆಂತ್ಹ ಕ್ಲಸವನತನ ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷ 
ಮನಡಬೇ್ಕತ.  ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷ ಎಷತಟ ಚನಟ ಬಿೇಸತತ್ುದ್ಯೇ ಅಷ್ಟೇ ಆಡಳಿತ್ ಪಕ್ಷಕ್ೆ, ಜ್ನರ ಹಿತ್ದೃಷಿಟಯಿೆಂದ 
ಒಳ್ಳಯದತ.  ಆದರ್ ಸನಕ್ಷನಯಧನರಗಳಿಲಿದೆಂತ್ಹ ಆರೂ್ೇಪಗಳು ಸರಿಯಲಿ.  ಯನವುದ್ೂೇ ಒೆಂದತ ಹೆಂತ್ದಲಿಿ 
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ಯನವುದ್ೂೇ ಒೆಂದತ ಶಬಾ ಹ್ೇಳುತನುರ,್ it can be excused.   ಪದ್ೇಪದ್ೇ ಯನವುದೂ್ೇ ಒೆಂದತ 
ಶಬಾವನಿನಟತಟಕೂ್ೆಂಡತ ಅದರ್್ನೇ ವಿಸುರಿಸತವುದತ ಸರಿಯಲಿ. ಅವರತ ನನಗ್್ ಸನಕ್ಷಿ ಕ್ೂಡಿ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳುತನುರ,್ 
ನಿೇವು ಇರ್ೂ್ನೆಂದತ ಯನವುದ್ೂೇ  ಉದನಹರಣ್ ಕ್ೂಡತತ್ತುೇರಿ.  ದಯವಿಟತಟ ಅದನತನ ನಿಲಿಿಸಿ ವಿಷಯಕ್ೆ ಬನಿನ.  
ಇಲಿದ್ಧದಾರ ್ನನಗ್್ ಸದನ ನಡಸ್ತವುದಕ್ೆ ಕಷಟವನಗತತ್ುದ್.  
 
 ಡನ:ತ್ೇಜ್ಸಿಾನಿ ಗ್ೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇ್, ... 
 

(ಗ್್ೂೆಂದಲ) 
 

 ಸಭನಪತ್ತಯವರತ:- ಶ್ರೇಮತ್ತ ತ್ೇಜ್ಸಿಾನಿ ಗ್ೌಡರವರೇ್, ಎರಡತ ನಿಮಿಷ ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂಳಿಳ. ರ್ನನತ ಆಗಲೇ್ 
ಹ್ೇಳಿದ್ಾೇರ್್, ರ್ನನತ ಹ್ೇಳುವವರ್ಗ್ ್ಯನವುದ್ೇ ಮನತ್ತಗಳು ಕಡತ್ಕ್ೆ ಹೂ್ೇಗತವುದ್ಧಲಿ.  
 
 (ಈ ಹೆಂತ್ದಲಿಿ ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರತ ಯನವುದೂ ಕಡತ್ಕ್ೆ ಹ್ೂೇಗಬನರದತ ಎೆಂದತ 
ಆದ್ೇಶ್ಸಿದರತ) 
 
      (ಗ್್ೂೆಂದಲ) 
  

ಸಭನಪತ್ತಯವರತ:- ರ್ನನತ ಯನರಿಗೂ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕ್ೆ ಅವಕನಶ ಕೂ್ಡತವುದ್ಧಲಿ. ಯನವುದೂ 
ಕಡತ್ಕ್ೆ ಹ್ೂೇಗತವುದ್ಧಲಿ. 
 

(ಈ ಹೆಂತ್ದಲಿಿ ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರ ಆದೇ್ಶದ ಮೇರ್ಗ್ ್ 
ನಡವಳಿಯನತನ ದನಖ್ಲಿಸಿರತವುದ್ಧಲಿ) 

  
ಡನ:ಸಿ.ಎನ.ಅಶಾತ್ಾ ರ್ನರನಯಣ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇ್,… 

 
ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.ಹರಿಪರಸನದ :- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇ್, ಮನನಯ ನರೇ್ೆಂದರ ಮೇದ್ಧಯವರತ ಅವರಿಗಿೆಂತ್ 

ಚ್ರ್ನನಗಿ ನನಗ್್ ಗ್್ೂತ್ತು.  ಅವರಿಗಿೆಂತ್ ಚ್ರ್ನನಗಿ ನನಗ್್ ಪರಿಚಯವಿದ್, ದಯಮನಡಿ ಅವರತ ಕತಳಿತ್ತಕೂ್ಳಳಲಿ. 
ಮನನಯ ಮೆಂತ್ತರಗಳು ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ತುದನಾರ,್ ತನವು ನನಗ್್ ರಕ್ಷಣ್ ಕ್ೂಡತತ್ತುೇರೂ್ೇ ಇಲಿವೊೇ ಅಷ್ಟ ಹೇ್ಳಿ.  
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 ಸಭನಪತ್ತಯವರತ:- ನಿೇವೊಬಬರೇ್ ಅಲಿ, ಸದನದ ಎಲನಿ ಸದಸಯರತಗಳನತನ ರಕ್ಷಣ್ ಮನಡತವುದತ ನನನ 
ಜ್ವನಬನಾರಿ. 
 

ಡನ:ಸಿ.ಎನ.ಅಶಾತ್  ರ್ನರನಯಣ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇ್, ಪರತ್ತಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ ಮನನಯ 
ಪರಧನನ ಮೆಂತ್ತರಗಳು ಹೇ್ಳಿರತವ ಮನತ್ನತನ ಉಲ್ಿೇಖ್ ಮನಡತತ್ತುದನಾರ್. 

 
 ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.ಹರಿಪರಸನದ :- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇ್, ನಿೇವು ನನಗ್್ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕ್ೆ ಅವಕನಶ 
ಕ್ೂಟಟದ್ಧಾೇರಿ, ನನಗ್್ ಮನತ್ತ ಮತಗಿಸತವುದಕ್ೆ ಅವಕನಶ ಕ್ೂಡಿ, ರ್ನನತ ಯಿೇಲಡ  ಆಗತವುದ್ಧಲಿ. 
 
 ಡನ:ಸಿ.ಎನ.ಅಶಾತ್  ರ್ನರನಯಣ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇ್, ರ್ನನತ ಒೆಂದತ ಮನತ್ನತನ 
ಹ್ೇಳುವುದಕ್ೆ ಇಷಟಪಡತತ್ುೇರ್್. 
     (ಗ್್ೂೆಂದಲ) 
 ಶ್ ರೇ ಕ್.ಅಬತಾಲ  ಜ್ಬಬರ:- ಅದ್ಲನಿ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕನೆಗತವುದ್ಧಲಿ.  
 

ಡನ:ಸಿ.ಎನ.ಅಶಾತ್  ರ್ನರನಯಣ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇ್, ಸರ್ನಮನಯ ರನಜಿೇವ  ಗ್ನೆಂಧಿಯವರತ 
ಪರಧನನ ಮೆಂತ್ತರಗಳನಗಿದನಾಗ ಅವರತ ಹೇ್ಳಿದೆಂತ್ಹ ಹ್ೇಳಿಕಯ್ನತನ ಉಲ್ಿೇಖಿಸಬಯಸತತ್ುೇರ್್. ನೂರತ 
ರೂಪನಯಿಯಲಿಿ ಹತ್ತು ರೂಪನಯಿ ಮನತ್ರ ರ್ನಗರಿೇಕರಿಗ್ ್ತ್ಲತಪತತ್ುದ್.  

 
 ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.ಹರಿಪರಸನದ :- ಮೂಖ್ಾ ಶ್ಖನಮಣಿಗಳು…. ಅೆಂತ್ಹ ಪರಿಸಿಾತ್ತ. 
 
 ಸಭನಪತ್ತಯವರತ:- ಈಗ ಸದನವನತನ ರ್ನಳ್ ಬ್ಳಗ್್ೆ ೧೧.೦೦ ಗೆಂಟ್ಯವರಗ್್್ ಮತೆಂದೂಡಲನಗಿದ್. 
 
(ಸದನವು ಸೆಂಜ್ ೫ ಗೆಂಟ್ ೧೪ ನಿಮಿಷಕ್ೆ ಮತಕನುಯಗ್್ೂೆಂಡತ, ಪತನುಃ ದ್ಧರ್ನೆಂಕ:೧೫ರ್್ೇ ಸ್ಪ್ಟೆಂಬರ  ಮನಹ್ 
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