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   ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನ ಪರಿಷತ್ತು 
    ನೂರ ನಲವತು್ೇಳರ್್ಯ ಅಧಿವ್ೇಶನ 

 
ದಿರ್ನಾಂಕ: 16ರ್್ೇ ಸಪ್್ಟಾಂಬರ್ 2022  

ಶತಕರವನರ 
 

                                13ರ್್ೇ ಮನರ್್ಾ 2022  

 

01. ಪರಕಟಣ ್

02. ಪರಶ್್ನೇತ್ುರಗಳು 
ಅ) ಚತಕ್್ೆ ಗತರತತಿನ ಪರಶ್ನಗಳಿಗ್ ಮೌಖಿಕವನಗಿ ನೇಡಲನದ ಉತ್ುರಗಳು 

     ೫೫೮ – ಕಲಬತರಗಿ ಜಿಲ್ೆಯ ರೈ್ತ್ರ ಬ್ಳ ್ವಿಮೆ ಮೊತ್ುವನತನ ಪನವತಿಸತವ ಬಗ್ೆ 
- ಶ್ರೇ ಶಶ್ಲ್ ಜಿ.ನಮೊೇಶ್ 
- ಶ್ರೇ ಬಿ.ಸಿ.ಪನಟೇಲ್(ಕೃಷಿ ಸಚಿವರತ) 

 
     ೫೫೯ + ೫೮೨ – ಮಳಯ್ಾಂದ ಸಾಂಭವಿಸಿರತವ ಕೃಷಿ ಬ್ಳಯ್ ನಷಟದಿಾಂದ ಸಾಂಕಷಟಕ್್ೆ   
             ಸಿಲತಕಿರತವ ಕೃಷಿಕರಿಗ ್ಪರಿಹನರ ಒದಗಿಸಿರತವ ಕತರಿತ್ತ. 

- ಶ್ರೇ ಕ್.್ಅಬತುಲ್ ಜಬನಾರ್ 
- ಶ್ರೇ ಶರವಣ ಟ.ಎ. 
- ಶ್ರೇ ಬಿ.ಸಿ.ಪನಟೇಲ್(ಕೃಷಿ ಸಚಿವರತ) 

     ೫೦೮ – ರೈ್ತ್ರಿಗ್ ಉಗನರಣ, ಶ್ೇತ್ಲ ಕ್್ೇಾಂದರ ಕ್್ೂರತ್ ಇರತವ ಬಗ್ೆ 
- ಶ್ರೇ ಗೂ್ೇವಿಾಂದ ರನಜತ 
- ಶ್ರೇ ಬಿ.ಸಿ.ಪನಟೇಲ್(ಕೃಷಿ ಸಚಿವರತ) 
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     ೫೫೨ – ವನಹನಗಳಲ್ಲೆ ಅತಿ ಪರಕರ ದಿೇಪಗಳಿಾಂದ (Head Light) ಅಪಘಾತ್ ಸಾಂಭವಿಸತವ  
             ಬಗ್ೆ 

- ಶ್ರೇ ವೈ್.ಎಾಂ.ಸತಿೇಶ್ 
- ಶ್ರೇ ಬಿ.ಶ್ರೇರನಮತಲತ(ಸನರಿಗ ್ಮತ್ತು ಪರಿಶ್ಷಟ ಪಾಂಗಡಗಳ ಕಲನಾಣ 

ಸಚಿವರತ) 
     ೪೮೮ – ಇರತಳಿಗರ ಜರ್ನಾಂಗಕ್್ೆ ಸೌಲಭಾವನತನ ಕಲ್ಲಿಸತವ ಬಗ್ೆ 

- ಶ್ರೇ ಎಸ್.ರವಿ 
- ಶ್ರೇ ಬಿ.ಶ್ರೇರನಮತಲತ(ಸನರಿಗ ್ಮತ್ತು ಪರಿಶ್ಷಟ ಪಾಂಗಡಗಳ ಕಲನಾಣ 

ಸಚಿವರತ) 
    ೫೦೩– ಕ್ನರ್ಮಾಕ ಇಲನಖಯ್ಲ್ಲೆ ಕ್ನರ್ಮಾಕರಿಗ್ ಕ್ನರ್್ಾ ಅನತನ ಒದಗಿಸತವ ಬಗ್ೆ 

- ಡನ:ಕ್.್ಗ್ೂೇವಿಾಂದರನಜ್ (ಶ್ರೇ ಸಲ್ಲೇಾಂ ಅಹಮದ್ರವರ ಪರವನಗಿ) 
- ಶ್ರೇ ಅರಬ್ೈಲ್ ಶ್ವರನಾಂ ಹಬ್ನಾರ್(ಕ್ನರ್ಮಾಕ ಸಚಿವರತ) 

     ೫೩೫ – ಕ್್.ಎಸ್.ಆರ್.ಟ.ಸಿ. ಮತ್ತು ಸನರಿಗ ್ರ್ೌಕರರ ಪರತಿಭಟರ್್ ಕತರಿತ್ತ 
- ಶ್ರೇ ಡಿ.ಎಸ್.ಅರತಣ್ 
- ಶ್ರೇ ಬಿ.ಶ್ರೇರನಮತಲತ(ಸನರಿಗ ್ಮತ್ತು ಪರಿಶ್ಷಟ ಪಾಂಗಡಗಳ ಕಲನಾಣ 

ಸಚಿವರತ) 
     ೫೪೬ – ಹಾಂದತಳಿದ ವಗಾಗಳ ಗಾಂಗನ ಕಲನಾಣಕ್್ೆ ಜನರಿಯನಗತವ ಯೇಜರ್್ಗಳ ಕತರಿತ್ತ 

- ಶ್ರೇ ಕ್.್ಎ.ತಿಪ್ಿೇಸನಾರ್ಮ 
- ಶ್ರೇ ಕ್ೂ್ೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ(ಸಮನಜ ಕಲನಾಣ ಮತ್ತು ಹಾಂದತಳಿದ 

ವಗಾಗಳ ಕಲನಾಣ ಸಚಿವರತ) 
     ೫೭೧ – ನಗರ ಪರದ್ೇಶಗಳಲ್ಲೆ ಸಿಗನಲ್ ಇರತವ ಕಡ್ ಭಿಕ್ಷತಕರ ಹನವಳಿಯಾಂದನಗಿ ಸಾಂಚನರ  
            ದಟಟಣ್ ಉಾಂಟನಗತವ ಬಗ್ೆ 

- ಶ್ರೇ ಅ.ದ್ೇವ್ೇಗೌಡ 
- ಶ್ರೇ ಕ್ೂ್ೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ(ಸಮನಜ ಕಲನಾಣ ಮತ್ತು ಹಾಂದತಳಿದ 

ವಗಾಗಳ ಕಲನಾಣ ಸಚಿವರತ)             
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       ೫೦೧ – ಪರವಗಾ -೧ರ ವಿದನಾರ್ಥಾಗಳಿಗ್ ಶತಲೆ ವಿರ್ನಯತಿ 
- ಶ್ರೇ ಎಾಂ.ರ್ನಗರನಜತ 
- ಶ್ರೇ ಕ್ೂ್ೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ(ಸಮನಜ ಕಲನಾಣ ಮತ್ತು ಹಾಂದತಳಿದ 

ವಗಾಗಳ ಕಲನಾಣ ಸಚಿವರತ) 
       
      ೫21 – ವಿದನಾರ್ಥಾ ನಲಯಗಳ ಮೂಲ ಸೌಕಯಾ ಕ್್ೂರತ್ಯ ಬಗ್ೆ 

- ಶ್ರೇ ಎಾಂ.ಎಲ್.ಅನಲ್ಕತಮನರ್ 
- ಶ್ರೇ ಕ್ೂ್ೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ(ಸಮನಜ ಕಲನಾಣ ಮತ್ತು ಹಾಂದತಳಿದ 

ವಗಾಗಳ ಕಲನಾಣ ಸಚಿವರತ) 
 
      ೫೨೬ – ಪರಧನನಮಾಂತಿರ ಫಸಲ್ ಭಿೇಮನ ಯೇಜರ್್ಯ ಬಗ್ೆ 

- ಶ್ರೇ ಕ್.್ಹರಿೇಶ್ಕತಮನರ್ 
- ಶ್ರೇ ಬಿ.ಸಿ.ಪನಟೇಲ್(ಕೃಷಿ ಸಚಿವರತ) 

 
೫೫೫ + ೫೧೨ ಐಷನರನರ್ಮ ಕ್ನರತಗಳ ತ್ರಿಗ ್ಹನಗೂ ಹ್ೂರ ರನಜಾದಲ್ಲೆ ವನಹನಗಳ    
       ರ್್ೂೇಾಂದಣಿ ಕತರಿತ್ತ. 
  - ಶ್ರೇ ಸಿ.ಎನ್.ಮಾಂಜ್ೇಗೌಡ 
  - ಶ್ರೇ ಎನ್.ರವಿಕತಮನರ್ 

- ಶ್ರೇ ಬಿ.ಶ್ರೇರನಮತಲತ(ಸನರಿಗ ್ಮತ್ತು ಪರಿಶ್ಷಟ ಪಾಂಗಡಗಳ ಕಲನಾಣ 
ಸಚಿವರತ) 

 
    ಆ) ಚತಕ್್ೆ ಗತರತತಿಲೆದ ಪರಶ್ನಗಳಿಗ್ ಲ್ಲಖಿತ್ ಮೂಲಕ ನೇಡಲನದ ಉತ್ುರಗಳು 
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03. ಸಭನಪತಿಯವರ ಅನತಮತಿ ಮೆೇರ್ಗ್ ಪರಸನುಪಿಸಲಿಟಟದು ವಿಷಯಗಳಿಗ್ ಸಾಂಬಾಂಧಿಸಿದಾಂತ್   
    ಸಚಿವರ ಹ್ೇಳಿಕ್್ಗಳು 

ಅ) ವಿದನಾರ್ಥಾನಯರಿಗ್ ಕಿರತಕತಳ ನೇಡಿದ ಆರ್ೂೇಪದ ಮೆೇಲ್ ಮೊರನಜಿಾ ದ್ೇಸನಯ ವಸತಿ 
ಶನಲ್ ಕತಾಂಚನವರಾಂ, ಚಿಾಂಚ್ೂೇಲ್ಲ ಇಲ್ಲೆ ಪರಭನರಿ ಪನರಾಂಶತಪನಲರತ ಮತ್ತು ಕಾಂಪೂಾಟರ್ 
ಆಪರ್ೇಟರ್ ಇವರನತನ ಪನಲಕರತ ಥಳಿಸಿರತವ ಬಗ್ೆ 

- ಶ್ ರೀ  ಕ ೂ ೀಟ ಶ್ ರೀ ನಿವಾಸ ಪೂ ಜಾರಿ  (ಸಮನಜ ಕಲನಾಣ ಹನಗೂ 
ಹಾಂದತಳಿದ ವಗಾಗಳ ಕಲನಾಣ ಸಚಿವರತ) 

      ಆ) ರನಜಾದಲ್ಲೆ ಪನರಥರ್ಮಕ ಮತ್ತು ಪೌರಢಶನಲನ ಕಟಟಡಗಳು ಅಪನಯದ ಅಾಂಚಿನಲ್ಲೆದತು ಚನವಣಿ  
         ಕತಸಿತ್, ಗ್ೂೇಡಗ್ಳು ಶ್ರ್ಥಲವನಗಿರತವುದತ ಮತ್ತು ಇನನತ್ರ್ ಮೂಲಭೂತ್ ಸೌಕಯಾಗಳ  
         ಕ್್ೂರತ್ ಬಗ್ೆ 

- ಶ್ರೇ ಕ್ೂ್ೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ, ಪನರಥರ್ಮಕ ಮತ್ತು 
ಪೌರಢ ಶ್ಕ್ಷಣ ಹನಗೂ ಸಕ್ನಲ ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ) 

ಇ) ಕ್್ೂಡಗತ ಜಿಲ್ೆಯ ಭನಗಮಾಂಡಲ ತಿೇಥಾಯನತನಾ ಸಥಳದಲ್ಲೆ ಮೆೇಲನಾವಣಿಗಳ 
ನಮನಾಣ, ಪನದಚನರಿ ಮನಗಾ, ಭ್ೂೇಜನಶನಲ್ ಹನಗೂ ಪನಕಶನಲ್ಗಳನತನ ನಮನಾಣ 
ಮನಡಲತ ಸಕ್ನಾರ ಅನತದನನ ಮಾಂಜೂರತ ಮನಡತವ ಬಗ್ೆ 

- ಶ್ರೇ ಕ್ೂ್ೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ, ಮತಜರನಯ, 
ಹಜ್ ಹನಗೂ ವಕ್ಫ್ ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ)  
 

ಈ) ಸನಾರ್್ಾ ಸಿಟ ಅಭಿವೃದಿಿಯಲ್ಲೆನ ಗತಣಮಟಟ ಹನಗೂ ಕ್ನಮಗನರಿಗಳ ಬಗ್ೆ 
- ಶ್ರೇ ಕ್ೂ್ೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ, ನಗರನಭಿವೃದಿಿ 

ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ) 
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0೪. ಸಭನಪತಿಯವರ ಅನತಮತಿ ಮೆೇರ್ಗ್ ಪರಸನುಪಿಸಲಿಟಟ ವಿಷಯಗಳು 
ಅ) ವಿಶ್ೇಷಚ್ೇತ್ನ ಮತ್ತು ಹರಿಯ ರ್ನಗರಿಕರ ಸಬಲ್ಲೇಕರಣ ಇಲನಖಯ್ಲ್ಲೆ ಹತದ್ುಗಳು 
ಭತಿಾಯನಗದಿರತವುದರಿಾಂದ ಸಕ್ನಾರದ ಯೇಜರ್್ಗಳು ಸಮಪಾಕವನಗಿ 
ಅನತಷನಾನಗ್ೂಳಳದಿರತವ ಬಗ್ೆ. 
      -  ಶ್ರೇ ಮಾಂಜತರ್ನಥ ಭಾಂಡನರಿ 

- ಶ್ರೇ ಕ್ೂ್ೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ) 
 

ಆ) ಶ್ರನ ತನಲೂೆಕಿನ ಚನನಕತಾಂಟ್ ಮನಗಾ ರಸ್ುಯಲ್ಲೆರತವ ಸೇ್ತ್ತವ್ಯತ ರಸ್ು ಮಟಟಕ್್ೆ 
ಇಳಿದಿರತವುದರಿಾಂದ ಸನವಾಜನಕರಿಗ ್ತ್ೂಾಂದರ್ಯನಗತತಿುರತವ ಬಗ್ೆ. 
  - ಶ್ರೇ ಚಿದನನಾಂದ ಎಾಂ.ಗೌಡ 

- ಶ್ರೇ ಸಿ.ಸಿ.ಪನಟೇಲ್ (ಲೂ್ೇಕ್ೂ್ೇಪಯೇಗಿ ಸಚಿವರತ) 
 

ಇ) ರನಜಾದಲ್ಲೆ ಮಧನಾಹನದ ಉಪಹನರ ಯೇಜರ್್ ಕ್ನಯಾಕರಮದ ಅಡಿ ವಿದನಾರ್ಥಾಗಳಿಗ್ 
ಬಿಸಿಯೂಟವನತನ ತ್ಯನರಿಸಿ ಉಣಬಡಿಸತವವರಿಗ್ ಸಕ್ನಾರ ಕಳದ್ ೬ ತಿಾಂಗಳಿನಾಂದ ಗೌರವ 
ಧನ ನೇಡದಿರತವ ಬಗ್ೆ. 
   - ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶ್ ಕ್.್ರನಥೂ್ೇರ್್ (ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷದ ಮತಖ್ಾ ಸಚ್ೇತ್ಕರತ) 

- ಶ್ರೇ ಕ್ೂ್ೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ) 
 

ಈ) ಪರಧನನಮಾಂತಿರ ಜರ್ೌಷಧಿಯ ಕ್್ೇಾಂದರಗಳಲ್ಲೆ ಔಷಧಗಳು ಸಕ್ನಲದಲ್ಲೆ ಪೂರೈ್ಕ್್ ಆಗದಿರತವ 
ಬಗ್ೆ. 
   - ಶ್ರೇ ಕ್.್ಎ.ತಿಪ್ಿೇಸನಾರ್ಮ 

- ಶ್ರೇ ಕ್ೂ್ೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ) 
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ಉ) ಅನತದನನತ್ ಪದವಿ ಕ್ನಲೇ್ಜತಗಳಲ್ಲೆ ೨೦೧೫ರ ಪೂವಾಕ್ನಲದಲ್ಲೆ ನವೃತಿು ಮತ್ತು 
ಮರಣದಿಾಂದನಗಿ ತ್ರವನಗಿ ಮಾಂಜೂರನದ ಬ್ೂೇಧಕರ ಖನಲ್ಲ ಹತದ್ುಗಳನತನ ಭತಿಾ ಮನಡತವ 
ಬಗ್ೆ. 
  - ಶ್ರೇ ನರನಣಿ ಹಣಮಾಂತ್ ರತದರಪಿ 

- ಶ್ರೇ ಕ್ೂ್ೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ) 
-  

ಊ) ನಗರ ಪನಲ್ಲಕ್/್ನಗರಸಭ್ ರ್ೌಕರರಿಗ್ ಹನಗೂ ಪೌರ ಕ್ನರ್ಮಾಕರತಗಳಿಗ್ ಸಕ್ನಾರದ 
ಆರೂ್ೇಗಾ ಸಾಂಜಿೇವಿನ ವಿಮನ ಯೇಜರ್್ಯನತನ ವಿಸುರಿಸಲತ ಬಳನಳರಿ ಮಹನನಗರ ಪನಲ್ಲಕ್ ್
ಆವರಣದಲ್ಲೆ ನಡಯ್ತತಿುರತವ ಪರತಿಭಟರ್್ ಕತರಿತ್ತ. 
  - ಶ್ರೇ ವ್ೈ.ಎಾಂ.ಸತಿೇಶ್ 

- ಶ್ರೇ ಕ್್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ) 
 

 ಋ) ಕ್್ಪಿಎಸ್ಸಿ ಯಾಂದ ಉದ್ೂಾೇಗನಕ್ನಾಂಕ್ಷಿಗಳಿಗ್ ರ್್ೇಮಕ್ನತಿ ಪರಕಿರಯೆಯಲ್ಲೆ ಪದ್ೇ ಪದ್ೇ  
        ಅರ್ನಾಯವನಗತತಿುರತವ ಬಗ್ೆ. 

- ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವ್ಾಂಕಟ್ೇಶ್ 
- ಶ್ರೇ ಕ್ೂ್ೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ) 

ಎ) ಅಾಂತ್ರರನಷಿರೇಯ, ರನಷಿರೇಯ ಕಿರೇಡನ ಕೂಟಗಳಲ್ಲೆ ಕಿರೇಡನಪಟತಗಳು ಮನದಕ 
ದರವಾಗಳಾಂತ್ಹ ಉದಿುೇಪನ ಮದತು ಸೇ್ವಿಸಿರತವ ಪರಕರಣಗಳ ಕತರಿತ್ತ. 
  - ಶ್ರೇ ಡಿ.ಎಸ್.ಅರತಣ್ 

- ಶ್ರೇ ಕ್್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ) 
 ಏ) ಬ್ಾಂಗಳೂರತ ನಗರ ಮತ್ತು ಸತತ್ುಮತತ್ು ಪರದ್ೇಶಗಳ ರನಜಕ್ನಲತವ್ಗಳ ಒತ್ತುವರಿ ಕತರಿತ್ತ. 
   - ಶ್ರೇ ಹ್ರ್್.ಎಸ್.ಗೂ್ೇಪಿರ್ನಥ್ 

- ಶ್ರೇ ಕ್ೂ್ೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ) 
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0೫. ನಯಮ ೬೮ರ ಮೆೇರ್ಗ ್ಸನವಾಜನಕ ಮಹತ್ಾದ ವಿಷಯದ ಮೆೇಲ್ಲನ ಮತಾಂದತವರದ್ ಚಚ್ಾ 
 ರನಜಾದಲ್ಲೆ ಇತಿುೇಚ್ಗ ್ ಸತರಿಯತತಿುರತವ ಮಳಯ್ಾಂದನಗಿ ಬ್ಾಂಗಳೂರತ ನಗರ 
ಸೇ್ರಿದಾಂತ್ ರನಜಾದ ಬಹತತ್ೇಕ ಜಿಲ್ೆಗಳು ಪರವನಹ ಭಿೇತಿಯನತನ ಎದತರಿಸತತಿುದತು, ರನಜಾದ 
ಹ್ದನುರಿ ಮತ್ತು ರಸ್ುಗಳು ಕ್್ೂಚಿಿಹ್ೂೇಗಿದತು, ಕ್್ರಕ್್್ೂೇಡಿಗಳು ಒಡದ್ತ ಅಪನರ 
ಹನನಯತಾಂಟನಗಿ ಜನರತ ಸಾಂಕಷಟಕ್್ೆ ಒಳಗನಗಿರತವ ಕತರಿತ್ತ. 

- ಶ್ರೇ ಎಸ್.ರವಿ 
- ಶ್ರೇ ಕ್ೂ್ೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ) 
- ಶ್ರೇ ಮಾಂಜತರ್ನಥ ಭಾಂಡನರಿ 
- ಶ್ರೇ ಎಸ್.ಅಾಂಗನರ(ಬಾಂದರತ, ಒಳರ್ನಡತ ಸನರಿಗ ್ಮತ್ತು ರ್ಮೇನತಗನರಿಕ್ ್

ಸಚಿವರತ) 
 

<><><> 
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(873) 16.09.2022 10.50 ಕ್್ಜಿ -ಕ್್ಎಸ್  

 

 

 

 

ಕ ರ್ಾಾ ಟಕ ವಿ ಧಾನ ಪರಿಷ ತ್ ತುಕ ರ್ಾಾ ಟಕ ವಿ ಧಾನ ಪರಿಷ ತ್ ತು  
ಶತಕರವನಶತಕರವನರರ,,  1166ರ್  ೀ ಸ ಪ ಟೆಂಬರ  ರ್  ೀ ಸ ಪ ಟೆಂಬರ    ೨೦೨೨೦೨22  

  
ಸದ ನವು  ವಿಧಾನ ಸೌಧದಲ್ಲಿರತ ವ ವಿಧಾನ  ಪರಿಷತ್ತುನಸದ ನವು  ವಿಧಾನ ಸೌಧದಲ್ಲಿರತ ವ ವಿಧಾನ  ಪರಿಷತ್ತುನ  

ಸಭಾ ೆಂಗಣದಲ್ಲಿ ಬ ಳಗ್ ೆ ಸಭಾ ೆಂಗಣದಲ್ಲಿ ಬ ಳಗ್ ೆ 1100  ಗೆಂಟ  ಗೆಂಟ  ೫೫99  ನಿಮಿಷಕ ೆ ಸಮಾವ ೀಶಗ್  ೂ ೆಂಡಿತ್ತನಿಮಿಷಕ ೆ ಸಮಾವ ೀಶಗ್  ೂ ೆಂಡಿತ್ತ  
  

ಸಭಾಪ ತ್ತಸಭಾಪ ತ್ತ  ((ಶ್ ರೀ  ರಘು ರ್ಾಥ  ಶ್ ರೀ  ರಘು ರ್ಾಥ    ರ ಾವ  ರ ಾವ    ಮಲ್ಾೆಪೂ ರ ಮಲ್ಾೆಪೂ ರ ))  ಅವರತಅವರತ  
ಪೀಠ ದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತ್ಪೀಠ ದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತ್ರನದರತರನದರತ..  
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1. ಪರಕಟಣ ್  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಕರ್ನಾಟಕ ಜನತನ ದಳ(ಜನತನಾತಿೇತ್), ಪಕ್ಷದ ರನಜನಾಧಾಕ್ಷರನದ ಶ್ರೇ 
ಸಿ.ಎಾಂ.ಇಬನರಹಾಂ ರವರತ ದಿರ್ನಾಂಕ 14-09-2022 ರಾಂದತ ತ್ಮಾ ಪತ್ರದಲ್ಲೆ ತಿಳಿಸಿದ ರಿೇತನಾ 
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುನ ಸದಸಾರನದ ಶ್ರೇ ಎಸ್.ಎಲ್.ಭೂ್ೇಜೇ್ಗೌಡರವರನತನ ಕರ್ನಾಟಕ 
ಜನತನ ದಳ(ಜನತನಾತಿೇತ್), ಶನಸಕ್ನಾಂಗ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರರ್ನನಗಿ ಮನನಾತ ್  ನೇಡಲನಗಿದ ್ಎಾಂಬ 
ವಿಷಯವನತನ ಸದನದ ಗಮನಕ್್ೆ ತ್ರಲನಗಿದ.್ 

                                             (ಮತಾಂದತ.,) 
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(874) 16-09-2022 (11.00) ಎಾಂವಿ-ಕ್್ಎಸ 
(ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಥತಿ) 

2. ಪರಶ್್ೇತ್ುರಗಳು 
ಅ) ಚತಕ್್ೆ ಗತರತತಿನ ಪರಶ್ನಗಳಿಗ್ ಮೌಖಿಕವನಗಿ ನೇಡಲನದ ಉತ್ುರಗಳು 

 
ಪರಶ್ನ ಸಾಂಖ್ಾ: 558 

(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ್) 

ಶ್ರೇ ಶಶ್ೇಲ್ ಜಿ. ನಮೊೇಶ್:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಕಲನಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಭನಗದಲ್ಲೆ 
ವಿಶ್ೇಷವನಗಿ ಗತಲಾಗಾ, ಬಿೇದರ್, ರನಯಚೂರತ ಮತ್ತು ಇತನಾದಿ ಜಿಲ್ೆಗಳಲ್ಲೆ ಶ್ೇಕಡನ 80ರಷತಟ 
ರೈ್ತ್ರತ ಮಳ್ಯ ಆಧನರದ ಮೆೇಲ ್ ಬ್ಳಯ್ನತನ ಬ್ಳ್ಯತತನುರ್. ಅಲ್ಲೆ irrigation 
comparatively ನಲ್ಲೆ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇದ್. ಒಾಂದತ ರಿೇತಿಯಲ್ಲೆ ಅವರ್ಲೆರೂ ಸಹ ಈ ಬ್ಳ ್
ವಿಮೆಯ ಮೆೇಲ್ ಅವಲಾಂಭಿತ್ರನಗಿರತತನುರ್. ಇಾಂತ್ಹ ಒಾಂದತ ಸಾಂದಭಾದಲ್ಲೆ ವಿಮನ ಕಾಂಪನಯವರತ 
ಸಮಯಕ್್ೆ ತ್ಕೆಾಂತ್ ವಿಮನ ಹಣವನತನ ನೇಡಲ್ಲಲೆವ್ಾಂದರ ್ರೈ್ತ್ರಿಗ ್ಬಹಳ ತೂ್ಾಂದರ್ಯನಗತತ್ುದ್. ಆ 
ರೈ್ತ್ರಿಗ್ ಮತನಾವುದ್ೇ ಬ್ೇರ ್ ದನರಿಯಲೆ. ಈ ಕ್ನರಣದಿಾಂದ ಆತ್ಾಹತ್ಾ ಮನಡಿಕ್್ೂಳುಳವಾಂತ್ಹ 
ಸಿಥತಿಗತಿಯನತನ ರ್್ೂೇಡತತಿುದ್ುೇವ್. 2018-19ರ್್ೇ ಸನಲ್ಲನಲ್ಲೆ ಸತಮನರತ 1,437 ರೈ್ತ್ರಿಗ ್92.88 ಲಕ್ಷ 
ರೂಪನಯ, ಅಾಂದರ್ ಒಾಂದತ ಕ್್ೂೇಟ ರೂಪನಯಗಳಷತಟ ಬ್ಳ ್ ವಿಮೆ ಸಿಕಿೆಲೆ. ಅದ್ೇ ರಿೇತಿಯನಗಿ 
2019-20ರ್್ೇ ಸನಲ್ಲನಲ್ಲೆ ಸತಮನರತ 313 ರೈ್ತ್ರಿಗ್ ಬ್ಳ ್ ಪರಿಹನರದ ಹಣ ಸಿಕಿೆಲೆ. ಈ ರಿೇತಿ 
ವಿಳಾಂಭವನಗತವುದಕ್್ೆ ಕ್ನರಣವ್ೇನತ ಎಾಂದತ ಕ್ೇ್ಳಬಯಸತತ್ುೇರ್್. ಹಚ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಸತಮನರತ 42 ಲಕ್ಷ 
ರೂಪನಯಗಳ ಬ್ಳ ್ಪರಿಹನರ ನೇಡಬ್ೇಕ್ನಗಿದ.್ ಈಗನಗಲ್ೇ ಇದಕ್್ೆ ಸನಕಷತಟ ವಿಳಾಂಭವನಗಿದ.್ ನಮಾ 
ಜಿಲ್ೆಯಲ್ಲೆ ಹ್ಚಿಿನ ಪರಮನಣದಲ್ಲೆ ಬ್ಳ ್ವಿಮೆಯ ರ್್ೂೇಾಂದಣಿಯನತನ ಬಹಳ ಚ್ರ್ನನಗಿ ಮನಡಿಸಿದನುರ್. 
ಅದ್ೇ ರಿೇತಿ ಕಳ್ದ ವಷಾ ಬಳನಳರಿ ಜಿಲ್ೆಯಲ್ಲೆ 29,233 ರೈ್ತ್ರಿಾಂದ ಬ್ಳ ್ ವಿಮೆಯ 
ರ್್ೂೇಾಂದಣಿಯನಗಿದುರ್, ಈ ವಷಾ 15,997 ಬಳ್್ ವಿಮೆಯ ರ್್ೂೇಾಂದಣಿಯನಗಿದ.್ ಹ್ಚತಿ ಕಡಿಮೆ 
ಅಧಾದಷತಟ ಬ್ಳ ್ ವಿಮೆ ರ್್ೂೇಾಂದಣಿಯನತನ ಕಡಿಮೆ ಮನಡಿದನುರ.್ ದಯವಿಟತಟ ಇದಕ್್ೆ ಇಲನಖಯ್ 
ಕಡಯ್ಾಂದ ದ್ೂಡಡ ಪರಮನಣದಲ್ಲೆ ಪರಚನರ ಮನಡಬೇ್ಕತ. ಬ್ಳ ್ವಿಮೆಯ ರ್್ೂೇಾಂದಣಿ ಮನಡಿಸಿದರ್, 
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ನನಗ ್ಅನಸಿದಾಂತ ್ರೈ್ತ್ರಿಗ್ ಪರಿಹನರ ಸಿಗತತ್ುದ್. ನನನ ವಿನಾಂತಿ ಏರ್್ಾಂದರ್, ಹಳ್ ಬನಕಿ ಏರ್್ ಇರಲ್ಲ, 
ಏಕ್್ಾಂದರ,್ ರ್ನನತ ಎರಡತ-ಮೂರತ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳ ಜ್ೂತ್ ಸಾಂಪಕಾ ಮನಡಿ ರ್್ೂೇಡಿದನಗ, ಸಕ್ನಾರ 
ವಿಳಾಂಬ ನೇತಿಯನತನ ಅನತಸರಿಸಿಲೆ ಮತ್ತು ಸಕ್ನಾರದಿಾಂದ ಯನವುದ್ೇ ರಿೇತಿಯ ವಿಳಾಂಬವನಗಿಲೆ. 
ಆದರ್, ವಿಮನ ಕಾಂಪನಗಳು ಇದನತನ ವಿಳಾಂಬ ಮನಡತತಿುದನುರ.್ ಇದರ ಬಗ್ೆ ಕ್್ಲವು ರೈ್ತ್ರತ 
ಕ್್ೂೇರ್್ಾಗ್ ಹೂ್ೇಗಿದನುರ್. The Court has clearly said that, ರೈ್ತ್ರಿಗ ್ಬಡಿಡ ಸಮೆೇತ್ ಪರಿಹನರ 
ನೇಡಬ್ೇಕ್್ಾಂದತ ತಿಳಿಸಿದನುರ.್ ಈಗ ನೇವು ಕ್ೂ್ಡತವುದಿಲೆವ್ನತನವುದನದರ್, ರೈ್ತ್ರತ ಸಕ್ನಾರಕ್್ೆ ಬಡಿಡ 
ಇತನಾದಿ ಪರಿಹನರ ನೇಡಿ ಎಾಂದತ ಕ್್ೇಳುತನುರ್. ಅದಕ್್ೆ ದಯವಿಟತಟ ವಿಮನ ಕಾಂಪನಗಳಿಾಂದ ಯನವುದೇ್ 
ರಿೇತಿಯ ಸಮಸ್ಾಗಳು ಆಗಬನರದತ. ಆ ರಿೇತಿ ಏರ್ನದರೂ ಇದುರ,್ ಅವರನತನ blacklist ಮನಡಿ, 
ದೂರ ಇಡಿ ಎನತನವುದತ ನನನ ವಿನಾಂತಿಯನಗಿದ್. 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಸಿ.ಪನಟೇಲ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಗತಲಾಗಾ ಜಿಲ್ೆಯ 313 ರೈ್ತ್ರ ಬ್ಳ ್ವಿಮೆ 
ಬನಕಿ ಇದ.್ ಅದತ Aadhaar seat based ಆಗತತ್ುದ್.  Aadhaar seating, ಆದ ತ್ಕ್ಷಣ ಆ 313 
ರೈ್ತ್ರಿಗ ್ ಬ್ಳ ್ ವಿಮೆಯನತನ ಬಿಡತಗಡ್ ಮನಡತತ್ುೇವ್. ಈಗ ಆಗಸಟ್ ತಿಾಂಗಳ ಕ್್ೂರ್್ಗ ್ 32,500 
ರೈ್ತ್ರಿಗ ್ 530 ಕ್ೂ್ೇಟ ರೂಪನಯಗಳನತನ ಜೂನ್ ಒಾಂದೇ್ ತಿಾಂಗಳಿನಲ್ಲೆ ಬಿಡತಗಡ್ ಮನಡಿದ್ುೇವ್. 
ರ್ನನತ ಇಲ್ಲೆಯವರ್ಗ ್ವಿಮನ ಕಾಂಪನಗಳ ಜ್ೂತ್ ಸತಮನರತ ಒಾಂಬತ್ತು ಸಭ್ಗಳನತನ ಮನಡಿದ್ುೇರ್.್ ಪರತಿ 
ಬತಧವನರ ಜಿಲನೆ ಮಟಟದಲ್ಲೆ ಇಲನಖಯ್ ಜಾಂಟ ನದ್ೇಾಶಕರತ ಸಭ್ಗಳನತನ ಮನಡತತನುರ.್ ಅದ್ೇ ರಿೇತಿ 
ಪರತಿ ಶತಕರವನರ ಇಲನಖಯ್ ಆಯತಕುರತ ವಿಮನ ಕಾಂಪನಗಳ ಜ್ೂತ್ ಸಭ ್ ಮನಡತತನುರ.್ ಇದತ 
2014-15ರಿಾಂದ ಹನಗ್ಯೆೇ ಬನಕಿ ಇತ್ತು. ರ್ನನತ ಕೃಷಿ ಸಚಿವರ್ನದ ಮೆೇಲ ್ಸತಮನರತ ಸಭ್ಗಳನತನ 
ಮನಡಿ, ಇವತ್ತು ಅದನತನ ಅತ್ಾಾಂತ್ ಕ್್ಳಹಾಂತ್ಕ್್ೆ ತ್ಾಂದಿದ್ುೇರ್್. ಸತಮನರತ 103 ಕ್್ೂೇಟ ರೂಪನಯ 
Escrow Account ನಲ್ಲೆ ಇತ್ತು. ಅದತ ಏಕ್್ ಆ ರಿೇತಿ ಆಗಿತ್ತು ಎಾಂದರ್, ಈಗ ಎನ.ಪಿ.ಸಿ.ಐ. 
(National Payments Corporation of India) ಮತಖನಾಂತ್ರ ಪನವತಿಯನಗತತ್ುದ್. 
ಮೊದಲತ ಡಿ.ಬಿ.ಟ (Direct Benefit Transfer) ಮತಖನಾಂತ್ರ ಪನವತಿಯನಗತತಿುತ್ತು.  ಮೊದಲತ 
ರ್್ೇರವನಗಿ ಅವರ ಖನತ್ಗ ್ ಕಳುಹಸತತಿುದ್ುವು. ಆದರ್, ಈಗ ಅಕ್ೌಾಂರ್್ ಅನತನ Aadhaar Card 
based ಮನಡಿಬಿಟಟದನುರ್. ಈಗ Aadhaar Card based ಮನಡಿದರ್, ರೈ್ತ್ರತ ಕ್್ಲವು 
ಸಮಯದಲ್ಲೆ ಏನತ ಮನಡಿರತತನುರ್ಾಂದರ,್ ಇಲ್ಲೆ ಅಕ್ೌಾಂರ್್ ಅನತನ ತ್ರ್ಯತವನಗ ಆಧನರ್ ಕ್ನರ್್ಾ 
ಅನತನ ಲ್ಲಾಂಕ್್ ಮನಡಿರತತನುರ್. ಅನಾಂತ್ರ ಮತ್ೂುಾಂದತ ಯೇಜರ್್ ಬಾಂದನಗ ಅದನತನ delink ಮನಡಿ, 



                                                                                                                                       «¥À/16.09.2022     12  
 

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

 

 

   

ಮತ್ೂುಾಂದತ ಅಕ್ೌಾಂರ್್ಗ್ ಆಧನರ್ ಕ್ನರ್ಾ ಜ್ೂೇಡಣ್ ಮನಡಿದನಗ, ಅದತ ಆಗಿರತವುದಿಲೆ. ಇಾಂತ್ಹ 
ಸಾಂದಭಾದಲ್ಲೆ ರ್ನವು ವಿಮನ ಕಾಂಪನಗಳಿಗ್ ಬಹಳ ತನಕಿೇತ್ತ ಮನಡಿದು್ೇವ್. ಅಾಂದರ್, ವಿಮನ 
ಹಣವನತನ ಕಟಟಸಿಕ್್ೂಳುಳವನಗ ಯನವ ರಿೇತಿಯ ಆಸಕಿು ಇರತತ್ುದ್, ಅದ್ೇ ರಿೇತಿ ವಿಮನ ಪರಿಹನರದ 
ಹಣ ಕ್್ೂಡತವನಗ ಸಹ ಅಷ್ಟೇ ಆಸಕಿು ಇರಬೇ್ಕ್ನಗತತ್ುದ್ ಎಾಂದತ.  

ಶ್ರೇ ಎಸ.ಎಲ.ಭ್ೂೇಜೇ್ಗೌಡ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಎಲನೆ ಕ್್ೇಾಂದರಗಳಲೂೆ ಕೂಡ 
ಈ ಪರಧನನಮಾಂತಿರ ಫಸಲ್ ಬಿೇಮನ ಯೇಜರ್್ಯ ಕ್್ೇಾಂದರಗಳು ಇಲೆ. ಆ ಕ್್ೇಾಂದರಗಳು ರೈ್ತ್ರಿಗ್ 
ಬ್ೇಕ್ನಗಿದ್. 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಸಿ.ಪನಟೇಲ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಾ ಸದಸಾರನದ ಶ್ರೇ ಎಸ.ಎಲ.
ಭ್ೂೇಜ್ೇಗೌಡರತ ಕ್್ೇಳಿರತವುದಕ್್ೆ ತಿಳಿಸತವುದ್ೇರ್ಾ್ಂದರ,್ ಪರತಿ ತನಲೂೆಕಿನ ರೈ್ತ್ ಸಾಂಪಕಾ ಕ್್ೇಾಂದರಗಳ 
ಕಛ್ೇರಿಯಲ್ಲೆ ಒಬೂ್ಾಬಾ ವಿಮನ ಕಾಂಪನಯವರನತನ ಕೂರಿಸತವಾಂತ್ಹ ಕ್ಲ್ಸ ಮನಡಿದ್ುೇವ್. ಈ 
ಮೊದಲತ ಈ ರಿೇತಿ ಇರಲ್ಲಲೆ. ಏಕ್್ಾಂದರ,್ ಮೊದಲತ ರೈ್ತ್ರತ ಕೃಷಿ ಇಲನಖ್ಯನತನ ದೂಷಣ ್
ಮನಡತತಿುದುರತ. ವಿಮನ ಕಾಂಪನಗಳು ಬ್ಾಂಗಳೂರತ ಅಥವನ ಮತಾಂಬೈ್ಯಲ್ಲೆ ಇರಬಹತದತ ಎನತನವಾಂತ್ಹ 
ವಿಚನರ ಅವರಿಗ್ ಇತ್ತು. ಆದರ್, ಈಗ ಅವರತ ಅಲ್ಲೆ ಒಾಂದತ ಬ್ೂೇರ್್ಾ ಹನಕಿಕ್್ೂಳಳಬ್ೇಕತ. ಅವರಿಗ್ 
ರೈ್ತ್ ಸಾಂಪಕಾ ಕ್್ೇಾಂದರದಲ್ಲೆಯೆೇ ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂ್ಳಳಬ್ೇಕ್ಾ್ಂದತ ಕಡನಡಯ ಮನಡಿದ್ುೇವ್. ಪರತಿ ಸಭ್ಯಲೂೆ 
ಕೂಡ ಅದನತನ ಪರಿಶ್ೇಲರ್್ ಮನಡತತಿುದ್ುೇವ್. ಈ ವಷಾ ಸತಮನರತ 18.50 ಲಕ್ಷ ರೈ್ತ್ರತ ರ್್ೂೇಾಂದಣಿ 
ಮನಡಿಸಿಕ್ೂ್ಾಂಡಿದನುರ್. ಈ ಬನರಿ ಅತಿೇ ಹ್ಚತಿ ರೈ್ತ್ರತ ರ್್ೂೇಾಂದಣಿ ಮನಡಿಕ್್ೂಾಂಡಿದನುರ್. ಏಕ್್ಾಂದರ,್ 
ಈ ಬನರಿ ಜನಸಿು ಮಳ್ಯನಗಿದ್. ಹನಗನಗಿ ರ್ನವು ಈಗ mid-season adversity claim 
ಮನಡತವುದಕ್್ೆ ಈಗನಗಲೇ್ ಸತಮನರತ 27 ಜಿಲ್ೆಗಳಿಗ ್ತಿಳಿಸಿದ್ುೇವ್. ಕಳ್ದ ವಷಾಕಿೆಾಂತ್ ಈ ವಷಾ 
ಏಳು ಲಕ್ಷ ರೈ್ತ್ರತ ರ್್ೂೇಾಂದನಯಸಿಕ್್ೂಾಂಡಿದನುರ್. ರ್ನವು ವಿಮನ ಕಾಂಪನಗಳಿಗ್ ಯನವುದ್ೇ ರಿೇತಿಯ 
ರಿಯನಯತಿ ಅಥವನ ಮತಲನಜತ ಇಟತಟಕ್ೂ್ಾಂಡಿಲೆ. ರ್ನನತ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳ ಜ್ೂತ ್ಸಭ್ಯನತನ ಮನಡಿ, 
ರೈ್ತ್ರಿಗ ್ ಅನತಕೂಲವನಗಬ್ೇಕತ ಎನತನವಾಂತ್ಹ ದೃಷಿಟಯಾಂದ ಈ ಎಲನೆ ರಿೇತಿಯ ಕ್್ಲಸಗಳನತನ 
ಮನಡತತಿುದ್ುೇವ್.  

ಶ್ರೇ ಶಶ್ೇಲ್ ಜಿ. ನಮೊೇಶ್:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಪರಧನನಮಾಂತಿರ ಫಸಲ್ ಬಿೇಮನ 
ಯೇಜರ್್ ಒಾಂದತ ಒಳ್ಳಯ ಯೇಜರ್್ಯನಗಿದ್. ಇದರಲ್ಲೆ ಸಕ್ನಾರದ ಒಾಂದತ ಒಳ್ಳಯ ಉದ್ುೇಶವಿದ್. 
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ಮನನಾ ಸಚಿವರತ ಸತಮನರತ ಒಾಂಬತ್ತು ಸಭಗ್ಳನತನ ಮನಡಿ, ಒಾಂದತ ಒಳ್ಳಯ ಪರಯತ್ನ 
ಮನಡತತಿುದನುರ.್ ಆದರ,್ ಈ ವಷಾದ ಬ್ಳ ್ವಿಮೆಯನತನ ಯನವನಗ ಕ್್ೂಡತತನುರಾ್ಂದತ ತಿಳಿಸಲ್ಲ. 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಸಿ.ಪನಟೇಲ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮೊದಲತ ಏನತ ಇತ್ತು ಎಾಂದರ,್ 2021-
22ರ್್ೇ ಸನಲ್ಲನ ಮನರ್್ಾನಲ್ಲೆ ರ್ನವು ಅದನತನ ಪರಿಗಣ್ರ್ಗ್ ್ತ್ಗ್ದತಕ್ೂ್ಾಂಡತ ಮನಡತತಿುದ್ುವು. ಆದರ್, 
ರ್ನವು ಈ ವಷಾ ಏನತ ಮನಡಿದ್ುೇವ್ಾಂದರ್, ಯನವುದತ ದಿೇರ್ಾ ಬ್ಳ ್ ಇದ,್ ಅದನತನ ಬಿಟತಟ 
ಬಿಡತವುದತ. ಡಿಸಾ್ಂಬರ್ವರಗ್ ್ ಎಷತಟ ಆಗಿರತತ್ುದ್, ಅಷಟನತನ ರ್್ೂೇಾಂದಣಿ ಮನಡಿ, ಡಿಸಾ್ಂಬರ್ಗ್ 
ಮತಾಂಗನರಿನ ಹಣ ಕ್್ೂಡಬೇ್ಕ್್ಾಂದತ ರ್ನವು ತಿೇಮನಾನ ಮನಡಿದು್ೇವ್. ಅದ್ೇ ರಿೇತಿ ವಿಮನ 
ಕಾಂಪನಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಸೂಚರ್್ಯನತನ ನೇಡಿದ್ುೇವ್. 
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ಪರಶ್ನ ಸಾಂಖ್ಾ: 559+582 
(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ್) 

ಶ್ರೇ ಕ್.್ಅಬತುಲ್ ಜಬಾರ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಾ ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರವನತನ 
ಒದಗಿಸಿದನುರ.್ ಆದರ್, ಇವತಿುನವರಗ್ ್ದನವಣಗ್ರ್ ಜಿಲ್ೆಯಲ್ಲೆ ಸತಮನರತ 13,778 ನಷಟವನಗಿರತವುದತ 
ಕಾಂಡತ ಬಾಂದಿದ.್ ಅದರಲ್ಲೆ ಕ್್ೇವಲ ಹರ್್ೂನಾಂದತ ಸನವಿರ ಜನರಿಗ ್ ಪರಿಹನರದ ಹಣ ನೇಡಲನಗಿದ್. 
ಇನತನಳಿದ ಬನಕಿ ಜನರಿಗ ್ ಪರಿಹನರದ ಹಣ ನೇಡಿಲೆವ್ಾಂದತ ಹ್ೇಳುತಿುದನುರ್. ಅಲ್ಲೆ ಬಹಳ ಹ್ಚತಿ 
ನಷಟವನಗಿದ.್ ಮನನಾ ಮಾಂತಿರಗಳು ನಮಾ ಪಕೆದ ಜಿಲ್ೆಯವರತ. ಅಲ್ಲೆ, ಎಲ್, ಭತ್ು ಮತ್ತು ಈ ರಿೇತಿಯ 
ಬಹಳ ನಮೂರ್್ಯ ಕೃಷಿ ಬ್ಳ್ಗಳನತನ ಬ್ಳ್ಯತತನುರ.್ ಅದಕ್್ೆ ಸರಿಯನದ ರಿೇತಿಯಲ್ಲೆ ಪರಿಹನರ 
ನೇಡಿಲೆ. ಇವತಿುನವರಗ್ ್ ಕ್್ೇಾಂದರ ಸಕ್ನಾರದ ಎನ್.ಡಿ.ಆರ್.ಎಫ್ (National Disaster 
Response Fund) ನಾಂದ enhancement ಸಿಕಿೆಲೆವ್ನಸತತ್ುದ್. ಈ ಹಾಂದ ್ 2020ರಲ್ಲೆ 
ಆಗಬೇ್ಕ್ನಗಿತ್ತು, ಆದರ್, 2022 ಆದರೂ ಸಹ ಇಲ್ಲೆಯವರ್ಗೂ ಸಹ enhance ಆಗಿಲೆ. ಈಗ 
ರೈ್ತ್ರಿಗ ್ ಕ್ೇ್ಾಂದರ ಸಕ್ನಾರದಿಾಂದ ಮತ್ತು ರನಜಾ ಸಕ್ನಾರದಿಾಂದ ಎಷತಟ ಪರಿಹನರ ನೇಡಿದನುರ್ಾಂದತ 
ತಿಳಿಸಬ್ೇಕ್್ಾಂದತ ತ್ಮಾ ಮತಖನಾಂತ್ರ ಮನನಾ ಸಚಿವರನತನ ಕ್್ೇಳಿಕ್ೂ್ಳುಳತ್ುೇರ್್. 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಸಿ.ಪನಟೇಲ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಈ ವಷಾ ಮಳ್ಯಾಂದ ಹನನಯನಗಿದತು, 
ಅದರಲ್ಲೆ ಸತಮನರತ 7,61,438 ಹ್ಕ್್ಟೇರ್ನ ಕೃಷಿ ಪರದ್ೇಶಕ್್ೆ ನಷಟವನಗಿದ್. ಕೃಷಿ ಇಲನಖಯ್ಾಂದ 
ಮೊದಲತ eyesight ನಲ್ಲೆ ಸವ್ೇಾ ಮನಡಿಕ್ೂ್ಳುಳತ್ುೇವ್. ಅನಾಂತ್ರ ಕಾಂದನಯ ಇಲನಖಯ್ 
ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಇಲನಖಯ್ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಜಾಂಟ ಸವ್ೇಾ ಮನಡತತನುರ.್ ಅದನದ ನಾಂತ್ರ 
ಕಾಂದನಯ ಇಲನಖಯ್ವರತ ಅದನತನ ಪರಿಹನರದಲ್ಲೆ ರ್್ೂೇಾಂದನಯಸಬ್ೇಕ್ನಗತತ್ುದ.್ ಆ ರ್್ೂೇಾಂದನವಣಿ 
ಹ್ೇಗ ್ಆಗತತ್ುದ್, ಅದರ ಪರಕ್ನರವನಗಿ ಈಗನಗಲ್ೇ ಹಣವನತನ ಬಿಡತಗಡ್ ಮನಡಿಕ್ೂ್ಾಂಡತ ಬಾಂದಿದು್ೇವ್.  

(ಮತಾಂದತ) 

 

 

 



                                                                                                                                       «¥À/16.09.2022     15  
 

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

 

 

   

(875)  16.09.2022 11.10 LL-GR                         (ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಥತಿ) 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಸಿ. ಪನಟೇಲ್(ಮತಾಂದತ):- 

ಇಲ್ಲೆಯವರ್ಗ ್ ಕಾಂದನಯ ಇಲನಖಯ್ಾಂದ ಸತಮನರತ ೧೧೬.೩೯ ಲಕ್ಷ ರೂಪನಯಗಳ ಹಣ 
ಬಿಡತಗಡ್ಯನಗಿರತತ್ುದ್. ದನವಣಗ್ರ್ ಜಿಲ್ೆಗ್ ೧೦ ಲಕ್ಷದ ೬ ಸನವಿರ ರೂಪನಯ 
ಬಿಡತಗಡ್ಯನಗಿರತತ್ುದ್. ಪರಿಹನರದಲ್ಲೆ ರ್್ೂಾಂದನವಣ್ಯನಗಬ್ೇಕತ. ನಮಾ ಜಾಂಟ ಸವ್ಾಯನದ 
ನಾಂತ್ರ, ಎಷ್ಟಷತಟ ರ್್ೂಾಂದನವಣ್ ಆಗತತ್ುದ್. ಆ ಪರಕ್ನರದಲ್ಲೆ ಸಕ್ನಾರ ಪರಿಹನರ ಹಣ ಬಿಡತಗಡ್ 
ಮನಡತವುದಕ್್ೆ ಸಿದಿವಿದ್. ನರ್್ನಯ ದಿವಸ ನಮಗ್ ಕಾಂದನಯ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಹ್ೇಳಿದ ಹನಗ್, ಇವೊತ್ತು 
ಅಥವನ ರ್ನಳ ್ಇನತನ ೨೨೧ ಕ್್ೂೇಟ ರೂಪನಯ ಪರಿಹನರ ಹಣ ತ್ಕ್ಷಣ ಬಿಡತಗಡ ್ಆಗತತ್ುದ್. ಅದರ 
ಬಗ್ೆ ಯನವುದ್ೇ ಆತ್ಾಂಕ ಬ್ೇಡ. ತ್ಮಾ ಮನಹತಿಗ್ ಹ್ೇಳುವುದ್ೇರ್್ಾಂದರ್, ಮೊದಲತ 
ಎನ್.ಡಿ.ಆರ್.ಎಫ್., ಮತ್ತು ಎಸ್.ಡಿ.ಆರ್.ಎಫ್., ರೂಲಸ್ ಪರಕ್ನರ ಪರತಿ ಹ್ಕ್್ಟೇರ್ಗ್ ೬,೮೦೦ 
ರೂಪನಯ ಪರಿಹನರ ಇತ್ತು. ಈಗ ಅದನತನ ೧೩,೬೦೦ ರೂಪನಯಗ ್ಏರಿಸಿದ್ುೇವ್. ನೇರನವರಿ ಭೂರ್ಮಗ್ 
ಮೊದಲತ ೧೩ ಸನವಿರ ರೂಪನಯ ಪರಿಹನರ ಇದುದುನತನ, ೨೫ ಸನವಿರ ರೂಪನಯ ಪರತಿ ಹ್ಕ್್ಟೇರ್ಗ್ 
ಮನಡಿದ್ುೇವ ್ಮತ್ತು ತ್ೂೇಟಗನರಿಕ್್ ಬ್ಳ್ಗಳಿಗ ್ಪರತಿ ಹ್ಕ್್ಟೇರ್ಗ್ 18 ಸನವಿರ ರೂಪನಯ ಇತ್ತು. ಅದನತನ 
ರ್ನವು ಈಗ ೨8 ಸನವಿರ ರೂಪನಯಗಳಿಗ್ ಏರಿಸಿದು್ೇವ್. ಈ ಪರಿಹನರ ಹಣಕ್್ೆ ನಮಾ ಕ್್ೇಾಂದರ 
ಸಕ್ನಾರದಿಾಂದ ಬದಲನವಣ ್ಆಗಿರತವುದಿಲೆ. ಆದರ್, ರನಜಾ ಸಕ್ನಾರ ಕ್ನಳಜಿ ತ್ಗ್ದತಕ್ೂ್ಾಂಡತ ನಮಾ 
ಆರ್ಥಾಕ ಪರಿಸಿಥತಿಯಾಂದ ಅದನತನ ನಭನಯಸತವಾಂತ್ಹ ಕ್್ಲಸವನತನ ರ್ನವು ಮನಡತತಿುದ್ುೇವ್. 

ಶ್ರೇ  ಕ್್. ಅಬತುಲ್ ಜಬನಾರ್:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಹನಗನದರ್, ಕ್್ೇಾಂದರ ಸಕ್ನಾರ ಏನೂ 
ಕ್್ೂಟಟರತವುದಿಲೆ.  

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಸಿ. ಪನಟೇಲ್:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲೆ ಎಷತಟ ಹಣ 
ಬಿಡತಗಡ್ಯನಗಿದ್ ಎಾಂದತ ಕಾಂದನಯ ಇಲನಖಯ್ವರನತನ ಕ್್ೇಳಬ್ೇಕತ. ಅದತ ನನನ ವನಾಪಿುಗ್ 
ಬರತವುದಿಲೆ.  
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ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಾ ಸಚಿವರ್ೇ, ಮನನಾ ಟ.ಎ. ಶರವಣರವರತ ಸಹ ತ್ಮಾ ಪರಶ್ನಯನತನ 
ಕ್್ೇಳುತನುರ.್ ಎರಡೂ ಪರಶ್ನಗಳಿಗೂ ಒಟಟಗ್ ಉತ್ುರ ನೇಡಿ.  

ಶ್ರೇ ಟ.ಎ. ಶರವಣ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಾ ಅಬತುಲ್ ಜಬನಾರ್ರವರತ ಒಾಂದತ 
ಒಳ್ಳಯ ವನಾಲ್ಲರ್್ ಪನಯಾಂರ್್ ರೈ್ಸ್ ಮನಡಿರತತನುರ್. ಇಲ್ಲೆ ಏರ್ನಗಿದ್ಯೆಾಂದರ್ ಒಾಂದಡ್ ್ಸಕ್ನಾರದ 
ನಲಾಕ್ಷಯ. ಮತೂ್ುಾಂದ್ಡ್ ಪರಕೃತಿಯ ಚ್ಲನೆಟ. ಇವೊತಿುನ ದಿವಸ ಡಬಲ್ ಇಾಂಜಿನ್ ಸಕ್ನಾರ 
ನಡಯ್ತತಿುದ.್ ಅಾಂದರ್, ಕ್್ೇಾಂದರದಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ರನಜಾದಲ್ಲೆ ಒಾಂದೇ್ ಪಕ್ಷದ ಸಕ್ನಾರ ನಡಯ್ತತಿುದ್. 
ಹನಗನಗಿ, ರನಜಾ ಸಕ್ನಾರ ಕ್್ೇಾಂದರ ಸಕ್ನಾರದಿಾಂದ ಕ್್ೇಳಿರತ್ಕೆಾಂತ್ಹ ಹಣ ಎಷತಟ ಮತ್ತು ಅದಕ್್ೆ ಕ್್ೇಾಂದರ 
ಕ್್ೂಟಟರತ್ಕೆಾಂತ್ಹ ಹಣ ಎಷತಟ ಎಾಂಬತದನತನ ಹ್ೇಳಲ್ಲ. ಇವೊತಿುನ ದಿವಸ ಕ್ೇ್ಾಂದರ ಸಕ್ನಾರದಿಾಂದ ರನಜಾ 
ಸಕ್ನಾರ ಪರಿಹನರ ಕ್್ೇಳಿರತವಾಂಥದತು ೭,೬೦೦ ಕ್್ೂೇಟ ರೂಪನಯಗಳು. ಅದಕ್್ೆ ಕ್್ೇಾಂದರ ಸಕ್ನಾರ 
ಕ್್ೂಟಟರತವ ಪರಿಹನರ ಹಣ ಎಷ್ಟಾಂದರ್ ಕ್ೇ್ವಲ ೩೨೫ ಕ್್ೂೇಟ ರೂಪನಯಗಳು. ಏತ್ಕ್್ೂೆೇಸೆರ ಈ 
ರಿೇತಿ ಮನಡತತಿುದ್? ಏಕ್್ಾಂದರ,್ ಕ್್ೇಾಂದರದಲ್ಲೆಯೂ ಸಹ ಇವರದು್ೇ ಆದಾಂತ್ಹ ಸಕ್ನಾರ ಇದ್ಯೆಲನೆ. 
ಡಬಲ್ ಇಾಂಜಿನ್ ಸಕ್ನಾರಕ್್ೆ ಇಷ್ೂಟಾಂದತ ತನರತ್ಮಾ ಇದ್ಯೆೇ?  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಾ ಸಚಿವರ್ೇ, ತನವು ಉತ್ುರ ನೇಡಿ.  

ಶ್ರೇ ಟ.ಎ. ಶರವಣ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಒಾಂದತ ನರ್ಮಷ ರ್ನನತ ನನನ ಪರಶ್ನಯನತನ 
ಕ್್ೇಳಿಬಿಡತತ್ುೇರ್್. ಆ ನಾಂತ್ರ ಅವರತ ನನನ ಪರಶ್ನಗ್ ಉತ್ುರ ನೇಡಲ್ಲ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ತನವು ತ್ಮಾ ಪರಶ್ನಯನತನ ಕ್್ೇಳಿ.  

ಶ್ರೇ ಟ.ಎ. ಶರವಣ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ರ್ನನತ ನನನ ಪರಶ್ನಯರ್್ನೇ ಕ್್ೇಳುತಿುದು್ೇರ್್. 
ಒಾಂದತ ಜಿಲ್ೆಯಲ್ಲೆ ಎಷತಟ ಜನರಿಗ,್ ಎಷ್ಟಷತಟ ಪರಿಹನರ ಹಣವನತನ ಎನ್.ಡಿ.ಆರ್.ಎಫ್., ನಲ್ಲೆ 
ಕ್್ೂಟಟದನುರ್ಾಂಬ ಬಗ್ೆ ಸಾಂಪೂಣಾ ವಿವರ ನೇಡಲ್ಲ. ಉದನಹರಣ್ಗ್, ದನವಣಗ್ರ್ ಜಿಲ್ೆಯ ಬಗ್ೆ ಮನನಾ 
ಸದಸಾರತ ಪರಶ್ನ ಕ್್ೇಳಿದನುರ್. ಅದರಾಂತ,್ ಎಷತಟ ರೈ್ತ್ರಿಗ,್ ಎಷ್ಟಷತಟ ಪರಿಹನರ ಕ್್ೂಟಟದನುರ್ಾಂಬ 
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ಮನಹತಿಯನತನ ನಮಗ್ ನೇಡಲ್ಲ. ಒಾಂದತ ಜಿಲ್ೆಯನತನ ರ್ನವು ಮನದರಿ ತ್ಗ್ದತಕ್ೂ್ಳುಳತ್ುೇವ್. ಇವೊತಿುನ 
ದಿವಸ ರೈ್ತ್/ಅನನದನತ್ ರನಷರದ ಬ್ರ್್ನಲತಬತ ಎಾಂದತ ಕ್್ೇವಲ ಭನಷಣದಲ್ಲೆ ಬಿಗಿಯತತ್ುೇವ್. ಇದರಿಾಂದ 
ಏನೂ ಪರಯೇಜನವನಗತವುದಿಲೆ. ಇವೊತಿುನ ದಿವಸ ನಜವನದ ಫಲನನತಭವಿಗಳಿಗ್ ಇಾಂತ್ಹ ಸಾಂಕಷಟದ 
ಪರಿಸಿಥತಿಯಲ್ಲೆ ಸಕ್ನಾರ ರ್್ರವಿಗ್ ಬರಬ್ೇಕ್ನಗಿತ್ತು. ಆದರ,್ ನರಿೇಕ್ಷಿತ್ ಮಟಟದಲ್ಲೆ ಅದತ ಆಗತತಿುಲೆ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಾ ಶರವಣರವರ್ೇ, ಮನನಾ ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರ ನೇಡತವುದನತನ ತನವು 
ಕ್್ೇಳಿ.  

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಸಿ. ಪನಟೇಲ್:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಡಬಲ್ ಇಾಂಜಿನ್ ಸಕ್ನಾರ ಸರಿಯನದ 
ಕ್್ಲಸವರ್್ನೇ ಮನಡತತಿುದ್. ಮೊರ್್ನಯ ದಿವಸ ಕ್್ೇಾಂದರದ ಬರ ಅಧಾಯನ ಸರ್ಮತಿಯಾಂದ ನಮಾ 
ರನಜಾಕ್್ೆ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳ ಒಾಂದತ ತ್ಾಂಡ ಬಾಂದಿದತು, ಅವರತ, ಮನನಾ ಮತಖ್ಾಮಾಂತಿರಗಳು, ಕೃಷಿ 
ಮಾಂತಿರಗಳು, ತ್ೂೇಟಗನರಿಕ್್ ಮಾಂತಿರಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಂದನಯ ಮಾಂತಿರಗಳ ಜ್ೂತ್ ಒಾಂದತ ಸಭ್ 
ಮನಡಿರತತನುರ.್ ಆ ಸಭ್ಯಲ್ಲೆ ಮನನಾ ಮತಖ್ಾಮಾಂತಿರಗಳು ಕ್್ಲವೊಾಂದತ ಸಲಹಗ್ಳನತನ ನೇಡಿರತತನುರ್. 
ಅದರಲ್ಲೆ ಕ್್ೇಾಂದರ ಅಧಾಯನ ಸರ್ಮತಿಯತ ಏನತ ಚನರ್್ಾ ಹನಕಿಕ್್ೂಾಂಡಿದುರತ, ಆ ಚನರ್್ಾ ಪರಕ್ನರ 
ಆಗತವುದಿಲೆ. ಈ ಬಗ್ೆ ನನಗ ್ ಗ್ೂತಿುದ್. ಹನಗನಗಿ, ತನವು ಮೊದಲತ ಬ್ಾಂಗಳೂರತ ನಗರ ವಿೇಕ್ಷಣ ್
ಮನಡಿ. ಆ ನಾಂತ್ರ ಸೌತ್ ಕ್್ನರನ ಹನಗೂ ಎಲ್ಲೆ ರ್್ರ್ ಹನನಯನಗಿದ್ ಅಲ್ಲೆಗ್ ಭ್ೇಟ ನೇಡಿ 
ಪರಿಶ್ೇಲ್ಲಸಬೇ್ಕ್್ಾಂದತ ಹ್ೇಳಿದರತ. ಅದಕ್ನೆಗಿ, ರ್ನವು ಅವರಿಗ್ ಹ್ಲ್ಲಕ್ನಾಪಟರ್ನತನ ಸಹ ಒದಗಿಸಿದತು, 
ಅವರತ ಮೂರತ ದಿವಸ ಕ್ನಲ ನಮಾ ರನಜಾದಲ್ಲೆ ಅಧಾಯನ ಮನಡಿ ಹ್ೂೇಗಿರತತನುರ್. ರ್ನವು 7,೬೦೦ 
ಕ್್ೂೇಟ ರೂಪನಯ ಪರಿಹನರ ಹಣ ಕ್್ೇಳಿದ್ುೇವ್. ಆದರ,್ ಪರಿಹನರವನತನ ಮೊದಲತ ರ್ನವು ದನಖ್ಲತ 
ಮನಡಬೇ್ಕ್ನಗತತ್ುದ.್ ಆ ನಾಂತ್ರ, ಅವರತ ಹಣ ಬಿಡತಗಡ್ ಮನಡತತನುರ.್ ಅದರ ಬಗ್ೆ ಯನವುದ್ೇ 
ಸಾಂಶಯ ಬ್ೇಡ. ಕ್್ೇಾಂದರ ಸಕ್ನಾರದಿಾಂದ ಸರಿಯನದ ಪರಿಹನರ ನಮಗ್ ಸಿಗತತ್ುದ.್ ಇದರ ಜ್ೂತ್ಗ್, 
ಮನನಾ ಸದಸಾರತ ಎಷತಟ ರೈ್ತ್ರಿಗ ್ ಪರಿಹನರ ಹಣ ಬಿಡತಗಡ್ ಮನಡಲನಗಿದ ್ ಎಾಂಬ ಬಗ್ೆ ಪರಶ್ನ 
ಕ್್ೇಳಿದನುರ.್ ಅದರಾಂತ,್ ಕಲಬತರಗಿ ಜಿಲ್ೆಯಲ್ಲೆ ೩೩,೪೮೭ ರೈ್ತ್ರಿಗ ್ಪರಿಹನರ ಕ್್ೂಟಟದು್ೇವ.್ ಅಾಂದರ್, 
೩೦ ಲಕ್ಷದ ೭೯ ಸನವಿರ ಪರಿಹನರ ಹಣ ಕ್್ೂಟಟದು್ೇವ್.  
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ಶ್ರೇ ಟ.ಎ. ಶರವಣ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಾ ಸಚಿವರತ ೩೩ ಸನವಿರ ಎಾಂದತ 
ಒಾಂದತ ಬನರಿ, ೩ ಲಕ್ಷ ಎಾಂದತ ಮತೂ್ುಾಂದತ ಬನರಿ ಹ್ೇಳುತಿುದನುರ.್ ಹನಗನದರ್, ಒಬಾ ರೈ್ತ್ರಿಗ ್ಎಷತಟ 
ಪರಿಹನರ ನೇಡಿರತತನುರ?್  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಾ ಸಚಿವರತ ಪೂಣಾ ಉತ್ುರ ಹ್ೇಳಲ್ಲ.  

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಸಿ. ಪನಟೇಲ್:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ೩೦ ಲಕ್ಷದ ೭೯ ಸನವಿರ ಪರಿಹನರ ಹಣ 
ನೇಡಿದ್ುೇವ್. ಒಾಂದತ ಹಕ್್್ಟೇರ್ ಪರದ್ೇಶಕ್್ೆ ೧೩,೬೦೦ ರೂಪನಯ ಪರಿಹನರ ಹಣ ಬರತತ್ುದ್. ಅದರಲ್ಲೆ 
ತ್ೂೇಟಗನರಿಕ್ ್ಇಲನಖಗ್್ ಪರತ್ಾೇಕವನಗಿರತತ್ುದ್. ಅದತ ಅವರಿಗ್ ಗ್ೂತಿುರತತ್ುದ್.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಾ ಸಚಿವರತ ಕೃಷಿ ಇಲನಖ್ಗ ್ಸಾಂಬಾಂಧಪಟಟ ಮನಹತಿಯನತನ ಮನತ್ರ 
ಹ್ೇಳುತಿುದನುರ.್  

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಸಿ. ಪನಟೇಲ್:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಹೌದತ. ರ್ನನತ ಕೃಷಿ ಇಲನಖಯ್ ಮನಹತಿ 
ಮನತ್ರ ಹ್ೇಳುತ್ುೇರ್್. ನೇರನವರಿ ಭೂರ್ಮಗ ್೨೫ ಸನವಿರ ರೂಪನಯ ಮತ್ತು ತ್ೂೇಟಗನರಿಕ್್ ಬ್ಳಗ್ಳಿಗ ್
೨೮ ಸನವಿರ ರೂಪನಯ ಪರತಿ ಹ್ಕ್್ಟೇರ್ಗ್ ಪರಿಹನರ ಬರತತ್ುದ್. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲೆ ಆತ್ತರ 
ಪಡತವಾಂಥದತು, ಸಾಂಶಯ ಪಡತವಾಂಥದತು ಅಥವನ ಕ್ನತ್ತರ ಮನಡತವಾಂತ್ಹ ಅವಶಾಕತ ್ಇರತವುದಿಲೆ. 
ಉದನಹರಣ್ಗ,್ ಬ್ಳಗನವಿ ಜಿಲ್ೆಯಲ್ಲೆ ೧೧,೨೩೪ ರೈ್ತ್ರಿಗ ್ ಪರಿಹನರ ಕ್್ೂಟಟದ್ುೇವ್. ಗದಗ ಜಿಲ್ೆಯಲ್ಲೆ 
೧೧,೭೧೬ ರೈ್ತ್ರಿಗ ್ಪರಿಹನರ ನೇಡಿರತತ್ುೇವ್. ಈ ಬಗ್ೆ ನನನ ಬಳಿ ಪಟಟ ಇದ್.  

ಶ್ರೇ ಟ.ಎ. ಶರವಣ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಅದನತನ ರ್ನನತ ಅನತಬಾಂಧದಲ್ಲೆ 
ರ್್ೂೇಡಿರತತು್ೇರ್್.  

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಸಿ. ಪನಟೇಲ್:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಈ ಮನಹತಿ ಉತ್ುರದಲ್ಲೆ ಬಾಂದಿರತವುದಿಲೆ. 
ತ್ದನಾಂತ್ರ, ಇದನತನ ಟ್ೈಪ್ ಮನಡಿಸಿ ಮನನಾ ಸದಸಾರಿಗ್ ನೇಡತತ್ುೇರ್್.  

ಶ್ರೇ ಟ.ಎ. ಶರವಣ:- ಮನನಾ ಸಚಿವರ್ೇ, ಆಯತ್ತ ನಮಗ್ ಒಾಂದತ ಪರತಿ ನೇಡಿ.  
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ಶ್ರೇ ಕ್್. ಅಬತುಲ್ ಜಬನಾರ್:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಇಷ್ಟಲನೆ ಅರ್ನಹತತ್ ಆದರೂ ಸಹ 
ಕ್್ೇಾಂದರ ಸಕ್ನಾರ ನಮಾ ರ್್ರವಿಗ ್ಬರತವುದಿಲೆವ್ನತನವುದತ ಬಹಳ ದತುಃಖ್ದ ವಿಷಯವನಗಿದ್. ಏಕ್್ಾಂದರ,್ 
ಇಷ್ೂಟತಿುಗ್ ರೈ್ತ್ರಿಗ್ ಪರಿಹನರ ನೇಡಬ್ೇಕ್ನಗಿತ್ತು. ಈ ವಷಾ ಬಹಳ ದ್ೂಡಡ ಮಟಟದ 
ಮಳ್ಯನಗಿರತವುದರಿಾಂದ, ರೈ್ತ್ರಿಗ ್ಬಹಳ ಅರ್ನಾಯ ಆಗಿರತತ್ುದ.್ ಹನಗನಗಿ, ಕ್ೇ್ಾಂದರ ಸಕ್ನಾರ ನಮಾ 
ರ್್ರವಿಗ ್ಬರಬ್ೇಕ್ನಗಿತ್ತು.  

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಸಿ. ಪನಟೇಲ್:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಇದ್ೇ ತಿಾಂಗಳು ೯, ೧೦ ಮತ್ತು ೧೧ ರ್್ೇ 
ತನರಿೇಖಿನಾಂದತ ಕ್್ೇಾಂದರ ಅಧಾಯನ ಸರ್ಮತಿ ನಮಾ ರನಜಾಕ್್ೆ ಬಾಂದತ ಸವ್ಾ ಮನಡಿಕ್್ೂಾಂಡತ 
ಹ್ೂೇಗಿರತತನುರ್.   

ಶ್ರೇ ಟ.ಎ. ಶರವಣ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಕ್್ೇಾಂದರ ಅಧಾಯನ ಸರ್ಮತಿ ಸವ್ಾ 
ಮನಡಿಕ್್ೂಾಂಡತ ಹೂ್ೇಗಿದನುರನ್ತನವುದತ ಸರಿ. ಆದರ,್ ಇಷ್ೂಟಾಂದತ ದೂ್ಡಡ ಮಟಟದ ಪರಿಹನರ ಹಣವನತನ 
ಬಿಡತಗಡ್ ಮನಡತವುದಕ್್ೆ ನಮಾ ರನಜಾದಿಾಂದ ನಯೇಗ ಕರದ್ತಕ್್ೂಾಂಡತ ಹೂ್ೇಗತತನುರ್ಯೆೇ ಅಥವನ 
ಯನವ ರಿೇತಿ ಹಣ ಬಿಡತಗಡ ್ಮನಡತತನುರಾ್ಂಬ ಬಗ್ೆ ಒಾಂದತ ಯೇಜರ್್ ಹನಕಿಕ್ೂ್ಳಳಲ್ಲ.  

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಸಿ. ಪನಟೇಲ್:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಕ್್ೇಾಂದರ ಅಧಾಯನ ಸರ್ಮತಿ ನಮಾ ರನಜಾಕ್್ೆ 
ಬಾಂದತ ಸವ್ಾ ಮನಡಿಕ್ೂ್ಾಂಡತ ಹ್ೂೇಗಿರತತನುರ.್ ಅವರತ ತ್ಮಾ ವರದಿಯನತನ ಕ್್ೇಾಂದರ ಸಕ್ನಾರಕ್್ೆ 
ನೇಡಿದನಗ, ಕ್್ೇಾಂದರ ಸಕ್ನಾರದಿಾಂದ ನಮಾ ರನಜಾಕ್್ೆ ಪರಿಹನರ ಹಣ ಬಿಡತಗಡ್ಯನಗತತ್ುದ್.   

ಶ್ರೇ ಟ.ಎ. ಶರವಣ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಸದರಿ ಪರಿಹನರ ಹಣ ದ್ೂಡಡ ಮಟಟದಲ್ಲೆ 
ಬರಬ್ೇಕತ. ಆ ನಟಟನಲ್ಲೆ ಮನನಾ ಸಚಿವರತ ಪರಯತ್ನ ಮನಡಬೇ್ಕತ.  

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಸಿ. ಪನಟೇಲ್:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಖ್ಾಂಡಿತ್ವನಗಿ ಅದತ ಆಗತತ್ುದ.್ 
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ಪರಶ್ನ ಸಾಂಖ್ಾ: 508 

(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ್) 
ಶ್ರೇ ಗ್ೂೇವಿಾಂದ ರನಜತ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ರೈ್ತ್ರಿಗ ್ಅವಶಾಕವನಗಿ ಬ್ೇಕ್ನದಾಂತ್ಹ 

ಉಗನರಣ, ಶ್ೇತ್ಲ ಕ್ೇ್ಾಂದರ ಮತ್ತು ಸಾಂಸೆರಣನ ರ್ಟಕಗಳ ಕ್್ೂರತ್ ಇರತವುದತ ಸಕ್ನಾರದ ಗಮನಕ್್ೆ 
ಬಾಂದಿದ್ಯೆೇ ಎಾಂದತ ರ್ನನತ ಪರಶ್ನ ಕ್್ೇಳಿದ್ುನತ. ಅದಕ್್ೆ,್ “ಗಮನಕ್್ೆ ಬಾಂದಿದ”್್ ಎಾಂದತ ಉತ್ುರ 
ನೇಡಿರತತನುರ.್ ಉಗನರಣ ಕ್ೇ್ಾಂದರಗಳು ರನಜಾವನಾಪಿ ಬೇ್ರ ್ಬ್ೇರ ್ಯೇಜರ್್ಯಲ್ಲೆ ಅಾಂದರ್, ಕರ್ನಾಟಕ 
ರನಜಾ ಉಗನರಣ ನಗಮ ಆಗಬಹತದತ ಅಥವನ ಗನರರ್ಮೇಣ ಭಾಂಡನರ ಯೇಜರ್್ ಇರಬಹತದತ. ಇದರಲ್ಲೆ 
ಸನಕಷತಟ ಉಗನರಣಗಳನತನ ಮನಡಿದನುರ.್ ಅದರಲ್ಲೆ ಉಗನರಣ ನಗಮದಿಾಂದ ದನವಣಗ್ರ್ ಜಿಲ್ೆಯಲ್ಲೆ ಅತಿ 
ಹ್ಚತಿ ಅಾಂದರ್, ಸತಮನರತ ೭೪,೨೮೫ ಮೆಟರಕ್್ ಟನ್ ಸನಮಥಾಾದ ಉಗನರಣವನತನ ನಮನಾಣ 
ಮನಡಿದನುರ.್ ಅದ್ೇ ರಿೇತಿ, ಚಿತ್ರದತಗಾ ಜಿಲ್ೆಯಲ್ಲೆ, ಹನವ್ೇರಿ ಜಿಲ್ೆಯಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ಶ್ವಮೊಗೆ ಜಿಲ್ೆಯಲ್ಲೆ 
ಉಗನರಣಗಳನತನ ನಮನಾಣ ಮನಡಿದನುರ.್ ರ್ನನತ ಏತ್ಕ್್ೆ ಈ ಜಿಲ್ೆಗಳನತನ ಮನತ್ರ ಹ್ೇಳುತಿುದು್ೇರ್್ಾಂದರ್, 
ಮನನಾ ಕೃಷಿ ಮಾಂತಿರಗಳಿಗ ್ಈ ಬಗ್ೆ ಗ್ೂತ್ತು. ಅದೇ್ರ್ಾ್ಂದರ್, ಈ ಐದತ ಜಿಲ್ೆಗಳಲ್ಲೆ ಮೆಕ್್ೆಜೂ್ೇಳ ಅತಿ 
ಹ್ಚಿಿನ ಪರಮನಣದಲ್ಲೆ ಬಳ್್ಯತತನುರ.್ ಕಳ್ದ ವಷಾ ಏರ್ನಗಿರತತ್ುದ್ಯೆಾಂದರ,್ ಮೆಕ್್ೆಜ್ೂೇಳ ಬಳ್ ್
ಬ್ಳ್ಯತವಾಂತ್ಹ ಸಾಂದಭಾದಲ್ಲೆ ಪರತಿ ಕ್.್ಜಿ. ಗ್ 13 ರಿಾಂದ 14 ರೂಪನಯ ಏನತ ಬ್ಲ ್ಇತ್ತು, ಆಗ 
ವನಾಪನರಸಥರ್ಲೆರೂ ಒಗೂೆಡಿ ರೈ್ತ್ರಿಾಂದ ರ್್ೇರವನಗಿ ಖ್ರಿೇದಿ ಮನಡಿ, ಅವರತ ತ್ಮಾ ಸಾಾಂತ್ 
ಉಗನರಣಗಳಲ್ಲೆ ಶೇ್ಖ್ರಣ ್ ಮನಡಿಕ್್ೂಾಂಡತ ಪರತಿ ಕ್.್ಜಿ. ಗ್ ೨೬-೨೭ ರೂಪನಯ ಆಗಿರತವಾಂತ್ಹ 
ಸಾಂದಭಾದಲ್ಲೆ ಮನರನಟ ಮನಡಿರತತನುರ.್ ಪನಪ! ೬ ರಿಾಂದ ೮ ತಿಾಂಗಳು ಮೆಕ್್ೆಜೂ್ೇಳ ಬ್ಳ್ದಾಂತ್ಹ 
ರೈ್ತ್ರಿಗ ್ಯನವುದ್ೇ ಲನಭ ಸಿಗದ್ೇ, ಅದತ ವನಾಪನರಸಥರ ಪನಲನಗಿರತತ್ುದ್. ಮನನಾ ಕೃಷಿ ಮಾಂತಿರಗಳ 
ಕ್್ೇತ್ರದಲ್ಲೆಯೂ ಸಹ ಮೆಕ್್ೆಜ್ೂೇಳವನತನ ಹ್ಚಿಿಗ್ ಬ್ಳಯ್ತತನುರ್. ಆದತದರಿಾಂದ, ಈ ಉಗನರಣಗಳನತನ 
ಹ್ಚಿಿಗ ್ಮನಡಬೇ್ಕತ.  

ಅದ್ೇ ರಿೇತಿ, ಗನರರ್ಮೇಣ ಭಾಂಡನರ ಯೇಜರ್್ಯಲ್ಲೆ ಶ್ವಮೊಗೆ ಜಿಲ್ೆಯಲ್ಲೆ ೩೧೭ ಕ್್ೇಾಂದರಗಳನತನ 
ಸನಥಪರ್ ್ಮನಡಿದನುರ.್ ಅತಿ ಹ್ಚತಿ ಅಾಂದರ್, ರನಜಾದ ಎಲನೆ ಜಿಲನೆ ಕ್್ೇಾಂದರಗಳಲ್ಲೆ ಎಷತಟ ಉಗನರಣಗಳನತನ 
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ಮನಡಿದನುರ,್ ಶ್ವಮೊಗೆ ಜಿಲ್ೆ ಒಾಂದರಲ್ಲೆಯೆೇ ಅಷತಟ ಉಗನರಣಗಳನತನ ನಮನಾಣ ಮನಡಿದನುರ್. 
ಇದರಿಾಂದನಗಿ, ನಮಗ್ ಬಹಳ ರ್್ೂೇವನಗತತ್ುದ್. ಏಕ್್ಾಂದರ್, ಕೃಷಿ ಮಾಂತಿರಗಳ ಕ್್ೇತ್ರವನದ ಹನವೇ್ರಿ 
ಜಿಲ್ೆಯಲ್ಲೆ ಕ್್ೇವಲ ೬ ಉಗನರಣಗಳು ಮನತ್ರ ಇರತತ್ುವ್. ಆ ಕ್್ೇತ್ರದ ರೈ್ತ್ರ ಪರವನಗಿ ರ್ನನತ ಒತನುಯ 
ಮನಡತವುದ್ೇರ್ಾ್ಂದರ್, ಹನವ್ೇರಿ ಜಿಲ್ೆಯಲ್ಲೆ ಎಷತಟ ಉಗನರಣಗಳನತನ ನಮನಾಣ ಮನಡತತನುರ,್ ಅಷತಟ 
ರೈ್ತ್ರಿಗ ್ಅನತಕೂಲವನಗತತ್ುದ್ ಎನತನವ ಮನತ್ನತನ ಹೇ್ಳುತು್ೇರ್್. ಅದನತನ ಹೂ್ರತ್ತಪಡಿಸಿ,..  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಾ ಸಚಿವರ್ೇ, ತನವು ಉತ್ುರ ನೇಡಿ.  

ಶ್ರೇ ಗ್ೂೇವಿಾಂದ ರನಜತ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ರ್ನನತ ಎಲೆವನೂನ ಒಟಟಗ್ ಕ್್ೇಳುತ್ುೇರ್್. 
ಏಕ್್ಾಂದರ,್ ರ್ನನತ ಪರಶ್ನ ಕ್್ೇಳುತಿುಲೆ. ಬದಲನಗಿ, ರ್ನನತ ಸಲಹ ್ ನೇಡತತಿುದತು, ಎಲೆದಕೂೆ ಮನನಾ 
ಸಚಿವರತ ಒಟಟಗ್ ಉತ್ುರ ನೇಡಲ್ಲ. ಅದಲೆದ್ೇ,್“ಭೂ ಚ್ೇತ್ನ ಯೇಜರ್್”್ಯನವ ವಷಾದಲ್ಲೆ ಜನರಿಗ ್
ಬಾಂದಿದ ್ ಎಾಂದತ ಪರಶ್ನ ಕ್ೇ್ಳಿದತು, ಅದಕ್್ೆ ಮನನಾ ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರ ನೇಡಿರತತನುರ್. ಇದತ ಬಹಳ 
ಒಳ್ಳಯ ಯೇಜರ್್ಯನಗಿದತು, ೨೦೦೯-೧೦ ರಿಾಂದ ೨೦೧೭ರ್್ೇ ಇಸವಿಯವರಗ್್ ಮನತ್ರ ಭೂ ಚ್ೇತ್ನ 
ಯೇಜರ್್ಯನತನ ಜನರಿಯಲ್ಲೆಟಟರತತನುರ್. ಆದರ್, ಈಗ ಈ ಯೇಜರ್್ಯನತನ ಯನವ ಕ್ನರಣಕ್ನೆಗಿ 
ನಲ್ಲೆಸಲನಗಿದ ್ಮತ್ತು ಸದರಿ ಯೇಜರ್್ಯನತನ ಪತನುಃ ಯನವನಗ ಪನರರಾಂಭ ಮನಡತತನುರಾ್ಂದತ ಮನನಾ 
ಸಚಿವರನತನ ಕ್್ೇಳುವುದಕ್್ೆ ಬಯಸತತ್ುೇರ್್.  

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಸಿ. ಪನಟೇಲ್:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಾ ಗ್ೂೇವಿಾಂದ ರನಜತರವರ ಕಳಕಳಿಗ ್
ರ್ನನತ ಅಭಿನಾಂದರ್್ಯನತನ ಸಲ್ಲೆಸತತ್ುೇರ್.್ ಉಗನರಣಗಳ ಬಗ್ೆ ಮನನಾ ಸದಸಾರತ ಏನತ ಪರಸನುಪ 
ಮನಡಿದನುರ,್ ಆ ಉಗನರಣಗಳನತನ ಕೃಷಿ ಇಲನಖಯ್ಾಂದ ಮನಡತವುದಿಲೆ. ಬದಲನಗಿ, ಅವುಗಳನತನ 
ಎ.ಪಿ.ಎಾಂ.ಸಿ.ಯವರತ ಮನಡತತನುರ.್ ಆದರ್, ರ್ನವು ಕಳ್ದ ವಷಾ ವಿಶ್ೇಷವನದ ಕ್ನಳಜಿ 
ತ್ಗ್ದತಕ್ೂ್ಾಂಡತ ಆರ್.ಎಲ್.ಡಿ.ಎಫ್. ಅಡಿಯಲ್ಲೆ ರನಜನಾದಾಾಂತ್ ೧೩ ಕ್ೂ್ೇಲಡ್ ಸೂ್ಟೇರೇ್ಜ್(ಶ್ೇತ್ಲ 
ಕ್್ೇಾಂದರಗಳನತನ) ಅನತನ ನಮನಾಣ ಮನಡತತಿುದ್ುೇವ್. ಒಾಂದೂ್ಾಂದತ ಕ್ೂ್ೇಲಡ್ ಸೂ್ಟೇರೇ್ಜ್ ೨,೫೦೦ 
ಮೆಟರಕ್್ ಟನ್ ಸನಮಥಾಾದನುಗಿದತು, ಇಾಂತ್ಹ ೧೩ ಕ್್ೂೇಲಡ್ ಸೂ್ಟೇರೇ್ಜ್ ನಮನಾಣಕ್್ೆ ಟ್ಾಂಡರ್ ಪರಕಿರಯೆ 
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ಪೂಣಾಗೂ್ಾಂಡಿದತು, ಅಡಿಗಲತೆ ಸಮನರಾಂಭಗಳನತನ ಸಹ ರ್ನವು ಮನಡತತಿುದ್ುೇವ್. ಸದರಿ ೧೩ ಕ್್ೂೇಲಡ್ 
ಸೂ್ಟೇರೇ್ಜ್ಗಳನತನ ಸಹ ರ್ನವು ಬ್ೇರ ್ಬ್ೇರ ್ಜಿಲ್ೆಗಳಲ್ಲೆ ನಮನಾಣ ಮನಡತತಿುದ್ುೇವ್. ಚಿಕೆಬಳನಳಪತರ 
ಜಿಲ್ೆಯಲ್ಲೆ ಒಾಂದತ ಕ್ೂ್ೇಲಡ್ ಸೂ್ಟೇರೇ್ಜ್ ನತನ ರ್ನವು ಕ್ೂ್ಟಟದತು, ಈಗನಗಲೇ್ ಆ ಕ್್ಲಸ ಪನರರಾಂಭ 
ಆಗತತಿುದ್.  

“ಭೂ ಚೇ್ತ್ನ ಯೇಜರ್್”್ ಕ್್ೇಾಂದರ ಸಕ್ನಾರದ ಯೇಜರ್್ಯನಗಿದತು, ಅದತ 2018ರ್್ೇ 
ಇಸವಿಯಲ್ಲೆ ಕ್ೂ್ೆೇಸ್ ಆಗಿರತತ್ುದ.್ ಕ್ೇ್ಾಂದರದಿಾಂದ ಬಾಂದಾಂತ್ಹ ಯೇಜರ್್ಯನತನ 
ಕ್ನಯಾಗತ್ಗೂ್ಳಿಸತವುದಕ್್ೆ ಅಥವನ ಯನವ ಕ್ನರಣಕ್ನೆಗಿ ನಲ್ಲೆಸಲನಗಿದ್ ಎಾಂದತ ಕ್್ೇಳುವುದಕ್್ೆ 
ನಮಗ್ ಅವಕ್ನಶವಿರತವುದಿಲೆ. ಚಿಕೆಬಳನಳಪತರ ಜಿಲ್ೆಯ ಚ್ಲತವ ತಿಮಾನಹಳಿಳ ಕ್್ೂೇಲಡ್ ಸೂ್ಟೇರೇ್ಜ್ 
ನಮನಾಣ ಮನಡಲನಗತತಿುದ್.  

(ಮತಾಂದತ…) 

(876) 16.09.2022 11.20 ವ ೈಎಲ್-ಜಿಆರ್                   (ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಥತಿ) 

 ಶ್ರೇ ಗ್ೂೇವಿಾಂದರನಜತ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಬಹಳ ಮತಖ್ಾವನಗಿ ನನನ ಜಿಲ್ೆ ಅಾಂದರ್, 
ಕ್್ೂೇಲನರ ಜಿಲ್ೆ ಸಾಂಪೂಣಾವನಗಿ ಕೃಷಿ ಜಿಲ್ೆಯನಗಿರತವುದರಿಾಂದ ಅಲ್ಲೆ ಸಾಂಸೆರಣನ ರ್ಟಕ ಅಥವನ 
ಶ್ೇತ್ಲ ಕ್ೇ್ಾಂದರವನತನ ಪನರರಾಂಭಿಸಲನಗಿದ್ಯೆೇ ಎನತನವಾಂಥ ಪರಶ್ನಯನತನ ಕ್್ೇಳಿದನ್ತ.  ಅದಕ್್ೆ ಮನನಾ 
ಸಚಿವರತ “ಮನಲೂರತ ಭನಗದಲ್ಲೆ ಒಾಂದತ ಶ್ೇತ್ಲ ಕ್ೇ್ಾಂದರ ಪನರರಾಂಭವನಗತತಿುದ್”್ಎಾಂದತ ಉತ್ುರದಲ್ಲೆ 
ತಿಳಿಸಿದನುರ.್  ಮನಜಿ ಮತಖ್ಾಮಾಂತಿರಗಳನದ ಹ್ರ್.ಡಿ.ಕತಮನರಸನಾರ್ಮಯವರ ಸಕ್ನಾರ ಅಧಿಕ್ನರ ಇದು 
ಸಾಂದಭಾದಲ್ಲೆ ಕ್ೂ್ೇಲನರ ಜಿಲ್ೆಯಲ್ಲೆ ರೂ.20.00 ಕ್್ೂೇಟ ವ್ಚಿದಲ್ಲೆ ಟೂ್ಮನಾಟ್ೂೇ ಸಾಂಸೆರಣನ 
ರ್ಟಕ ತ್ರ್ಯಲತ ಬಜ್ರ್್ನಲ್ಲೆ ಪರಕಟಸಲನಗಿತ್ತು.  ಅದ್ೂಾಂದತ ಯೇಜರ್್ಯನತನ ಮನತ್ರ ಕ್್ೂೇಲನರ 
ಜಿಲ್ೆಗ ್ ನೇಡಲನಗಿತ್ತು.  ಆ ಯೇಜರ್್ಯನತನ ಸಕ್ನಾರದವರತ ಏತ್ಕ್್ೆ ಇನತನ ಶತರತ ಮನಡಿಲೆ?  
ಏಕ್್ಾಂದರ,್ ಬ್ಲ ್ ಬಿದತು ಹ್ೂೇದ ಸಾಂದಭಾದಲ್ಲೆ ಟ್ೂಮನಾಟ್ೂೇ, ತ್ರಕ್ನರಿಗಳನತನ ನೂರನರತ, 
ಸನವಿರನರತ ಲ್ೂೇರ್್ಗಳಷತಟ ತ್ಾಂದತ ರಸ್ುಗ್ ಸತರಿಯತತನುರ.್  ಅದಕ್ನೆಗಿ ಅತಿೇ ಶ್ೇರ್ರವನಗಿ ತ್ರಕ್ನರಿ 
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ಮತ್ತು ಹಣತುಗಳ ಶ್ೇಖ್ರಣ್ಗನಗಿ ಶ್ೇತ್ಲಕ್ೇ್ಾಂದರವನತನ ಮನಡಿಕ್್ೂಡಬ್ೇಕತ.  ಅದ್ೇ ರಿೇತಿ 
ಟ್ೂಮನಾಟ್ೂೇ ಅಥವನ ಮನವು ಸಾಂಸೆರಣನ ರ್ಟಕಗಳಿಗ್ ಆದಷತಟ ಬ್ೇಗ ಒತ್ತು ಕ್್ೂಟತಟ 2018-19ರ್್ೇ 
ಸನಲ್ಲನ ಬಜ್ರ್್ನಲ್ಲೆ ಒತ್ತು ನೇಡಲನಗಿತ್ತು, ಅದರ ಮತಾಂದಕ್್ೆ ಶರಮವಹಸಿ, ಕ್ೂ್ೇಲನರ ಜಿಲ್ೆ ರೈ್ತ್ರ ಬಗ್ೆ 
ಹ್ಚಿಿನ ಕ್ನಳಜಿಯನನಟತಟ ಸಾಂಸೆರಣನ ರ್ಟಕ ಹನಗೂ ಶ್ೇತ್ಲಕ್ೇ್ಾಂದರವನತನ ಹ್ಚಿಿನ ರಿೇತಿಯಲ್ಲೆ 
ಮನಡಿಕ್್ೂಟಟರ ್ರೈ್ತ್ರಿಗ್ ಬಹಳ ಅನತಕೂಲವನಗತತ್ುದ್.   

ಶ್ರೇ ವ್ೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣಸನಾರ್ಮ (ಸಕ್ನಾರದ ಮತಖ್ಾ ಸಚ್ೇತ್ಕರತ):- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, 
ಗ್ೂೇವಿಾಂದರನಜತರವರತ ತ್ಾಂದಿರತವಾಂಥ ಪರಸನುಪ ಕ್್ೂೇಲನರ ಮತ್ತು ಚಿಕೆಬಳನಳಪತರ ಜಿಲ್ೆಯಲ್ಲೆ 
ಸಾಂಸೆರಣನ ರ್ಟಕ ಇಲೆವಾ್ಂದತ ಈ ಸದನದಲ್ಲೆ ಕಳದ್ 20 ವಷಾಗಳಿಾಂದ ಚಚ್ಾ ನಡಸ್ಲನಗತತಿುದ್.  
ಚಿಕೆಬಳನಳಪತರದಲ್ಲೆ ಒಾಂದತ ಸಾಂಸೆರಣನ ರ್ಟಕ ಮನಡತತ್ುೇವ್ ಎನತನವಾಂಥ ಮನತ್ನತನ ತಿಳಿಸಲನಗಿದ್.  
ಮನಲೂರಿನಲ್ಲೆ ಇರ್ೂ್ನೇವನ ಆಹನರ ಪನಕ್್ಾ ಎಾಂದತ ಖನಸಗಿಯವರತ ಮನಡಿಕ್ೂ್ಾಂಡಿದನುರ್.   

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಾ ವ್ೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣಸನಾರ್ಮಯವರ್, ತನವು ಕೃಷಿ ಇಲನಖಗ್್ 
ಸಾಂಬಾಂಧಿಸಿದಾಂತ ್ಹ್ೇಳಿ.  ಉಗನರಣ ಇಲನಖಗ್ ್ಸಾಂಬಾಂಧಿಸಿದಾಂತ ್ಹ್ೇಳುವುದಕ್್ೆ ಹೂ್ೇಗಬೇ್ಡಿ.  

ಶ್ರೇ ವ್ೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣಸನಾರ್ಮ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ರ್ನನತ ಕೃಷಿ ಇಲನಖಗ್್ 
ಸಾಂಬಾಂಧಿಸಿದಾಂತ ್ಹ್ೇಳುತಿುರತವುದತ.  ನನನ ಮನವಿಯೆೇರ್್ಾಂದರ,್ ಕ್್ೂೇಲನರ ಜಿಲ್ೆಯಲ್ಲೆ ಟ್ೂಮನಾಟೂ್ 
ಮತ್ತು ತ್ರಕ್ನರಿ ಬ್ಳ್ಗನರರತ ದ್ೂಡಡ ಸಾಂಖ್ಾಯಲ್ಲೆದನುರ.್  ಸಕ್ನಾರದ ವತಿಯಾಂದ ಸಾಂಸೆರಣನ ಮತ್ತು 
ಶ್ೇತ್ಲಕ್್ೇಾಂದರ ಎರಡನೂನ ಮನಡಬೇ್ಕ್ನಗಿದತು, ಅದಕ್್ೆ ಮನನಾ ಸಚಿವರತ ಆಶನಾಸರ್್ ನೇಡಬ್ೇಕ್್ಾಂದತ 
ತ್ಮಾ ಮೂಲಕ ಅವರಿಗ್ ಮನವಿ ಮನಡಿಕ್ೂ್ಳುಳತ್ುೇರ್್.   

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಸಿ.ಪನಟೇಲ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಕ್್ೂೇಲನರ ಜಿಲ್ೆಯ ರೈ್ತ್ರತ ಬಹಳ 
ಪರಗತಿಪರ ರೈ್ತ್ರತ ಎಾಂದತ ಹ್ೇಳುವುದರಲ್ಲೆ ಯನವುದ್ೇ ಸಾಂಶಯವಿಲೆ.  ರ್ನನತ ಎಲನೆ ಕಡಗ್ೂ 
ಸಾಂಬಾಂಧಿಸಿದಾಂತ ್ ಉದನಹರಣ್ಗ್ ಹ್ೇಳವುದ್ೇರ್ಾ್ಂದರ,್ ಕ್್ೂೇಲನರ ಜಿಲ್ೆ ರೈ್ತ್ರತ ಇಸ್ರೇಲ್ 
ಮನದರಿಯಾಂತ ್ ಬಳ್್ಯನತನ ಬ್ಳ್ಯತತಿುರತವುದರಿಾಂದ ಸತಮನರತ 50 ಬಸತಸಗಳನತನ ಮನಡಿ, ನಮಾ 
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ತನಲೂೆಕಿನಾಂದ ಕ್್ೂೇಲನರಕ್್ೆ ರೈ್ತ್ರನತನ ಕಳುಹಸಿಕ್ೂ್ಟಟದು್ನತ.  ಏಕ್್ಾಂದರ,್ ಅಲ್ಲೆ ಮಳ್ಯಾಂತ್ೂ 
ಆಗತತಿುರಲ್ಲಲೆ.  ಬೂ್ೇರ್ವಲ್್ ಕ್ೂ್ರದ್ರ ್ಒಾಂದತ ಸನವಿರ ಅಥವನ ಒಾಂದೂವರ್ ಸನವಿರ ಅಡಿಗ ್ಒಾಂದತ 
ಇಾಂರ್್ ನೇರತ ಬರತತ್ುದ್.  ರ್ನನತ ಕ್್ೂೇಲನರ ಜಿಲ್ೆಗ ್ ಎರಡತ-ಮೂರತ ಸಲ ಭ್ೇಟ ನೇಡಿದ್ುೇರ್್.  
ಅಾಂತ್ಹದರಲ್ಲೆ ಇವತ್ತು ಅತ್ಾಾಂತ್ ಪರಗತಿಪರ ಮತ್ತು ಸಮಗರ ಕೃಷಿ ನೇತಿಯನತನ 
ಅಳವಡಿಸಿಕ್ೂ್ಾಂಡಿರತವಾಂಥವರತ ಕ್್ೂೇಲನರ ಜಿಲ್ೆಯ ರೈ್ತ್ರತ.  ಹನಗನಗಿ ಕ್್ೂೇಲನರ ಮತ್ತು 
ಚಿಕೆಮಗಳೂರತ ಹಳ್ಯ ಜಿಲ್ೆ ಎಾಂದತ ಶ್ೇತ್ಲ ರ್ಟಕಕ್್ೆ ಅನತಮೊೇದರ್ ್ ಕ್ೂ್ಟಟದ್ುೇವ್.  ಹನಗ್ಯೆೇ 
ಮನಲೂರಿನಲ್ಲೆ ಇರ್ೂ್ನೇವನ ಆಹನರ ಪನಕ್ಾ ಕೂಡನ ಇದತು, ಮನವಿನ ಸಾಂಸೆರಣನ ರ್ಟಕ ಸಹ ಇದ.್  
ಹನಗನಗಿ ಇನತನ ಮತಾಂದ ್ ಹ್ಚಿಿನ ಪರಯತ್ನ ಪಟತಟ ಆರ್ಥಾಕ ಲಭಾತ ್ ಮೆೇರಗ್ ್ ಚಚ್ಾ ಮನಡಿ, 
ನೇಡತವಾಂಥ ಪರಯತ್ನ ಮನಡತತ್ುೇವ್.   
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ಪರಶ್ನ ಸಾಂಖ್ಾ 552 

    (ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ್) 

ಶ್ರೇ ವ್ೈ.ಎಾಂ.ಸತಿೇಶ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, increase in accident due to 
high brightness of head light  ಬಗ್ೆ ಪರಶ್ನಯನತನ ಕ್್ೇಳಿದ್ುನತ.  ಅದಕ್್ೆ ಮನನಾ ಸಚಿವರತ 
because of high brightness of head lights accidents increase ಆಗಿದ ್ಎಾಂದತ 
ಉತ್ುರ ನೇಡಿದನುರ್.  ಎರಡತ ಕ್ನರಣಗಳಿಾಂದ high brightness ಆಗತತ್ುದ್.  ಮೊದಲರ್್ಯದನಗಿ, 
ಎಲ.ಇ.ಡಿ., ಲೈ್ರ್್ ಉಪಯೇಗದಿಾಂದ ಮತೂ್ುಾಂದತ ಹ್ೈ ಬಿೇಮ್ ಮನಡತವುದರಿಾಂದ high 
brightness ಆಗತತ್ುದ್.   ನನನ ಎರಡರ್್ೇ ಪರಶ್ನಯೆೇರ್್ಾಂದರ್, ಎಲ್.ಇ.ಡಿ., ಲ್ೈರ್್ 
ಉಪಯೇಗಿಸಲತ ಅನತಮತಿ ಇದ್ಯೆೇ ಎನತನವಾಂಥ ಪರಶ್ನಯನತನ ಮನನಾ ಸಚಿವರಿಗ ್ಕ್್ೇಳಿದತು, ಅದಕ್್ೆ 
“ಅನತಮತಿ ಇರತವುದಿಲೆ”್ಎಾಂದತ ಉತ್ುರದಲ್ಲೆ ತಿಳಿಸಿದನುರ.್  ಆದರ್, ಎಲನೆ ವನಹನಗಳಲ್ಲೆ O.E.M., 
ಆಗಿ ಎಲೆದರಲ್ಲೆಯೂ ಎಲ್.ಇ.ಡಿ., ಲ್ೈರ್್ಗಳನತನ ಅಳವಡಿಸಲನಗತತಿುದ್.  ಎಲ.ಇ.ಡಿ., ಲ್ೈರ್್ಗಳನತನ 
ದೂರತವುದತ ತ್ಪತಿ.  High beam lights ಇರತವಾಂಥ ವನಹನಗಳನತನ ಓಡಿಸತವವರನತನ 
ದೂರಬೇ್ಕ್ನಗಿದ್.  ವಿಶ್ೇಷವನಗಿ ಗೂರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಟರಕ್ಸ ವನಹನಗಳನಗಿವ್.  ಈ ಮೊದಲತ ವನಹನಗಳ 
ಹ್ರ್್ ಲ್ೈರ್್ ಮೆೇಲ್ black stipe ಹನಕಲನಗತತಿುತ್ತು.  ಏಕ್್ಾಂದರ,್ ಹೈ್ ಬಿೇಮ್ ಲ್ೈರ್್ ಮನಡಿದರ್, 
ಎದತರತಗಡ ್ಇರತವ ವಾಕಿುಯ ಕಣಿುಗ್ ಲ್ೈರ್್ ಬ್ಳಕತ ತ್ಗಲತಬನರದ್ಾಂದತ ಹರ್್್ ಲ್ೈರ್್ ಮೆೇಲ್ black 
stipe ಹನಕಲನಗತತಿುತ್ತು.  ಅದನತನ ಈಗ ಯನವುದ್ೇ ವನಹನಗಳಿಗ್ ಅಳವಡಿಸತತಿುಲೆ.  ಹನಗನಗಿ 
black stipe ಹನಕತವುದನತನ ಜನರಿಗ್ೂಳಿಸಬ್ೇಕತ ಎನತನವುದತ ನನನ ಮನವಿಯನಗಿದ್.  ಹನಗ್ಯೆೇ 
ಸಿಟ ಲ್ಲರ್ಮರ್ಸ್ನಲ್ಲೆ ಯನರನದರೂ ಹ್ೈ ಬಿೇಮ್ ಲೈ್ರ್್ ಹನಕಿಕ್್ೂಾಂಡತ ವನಹನ ಸವನರಿ ಮನಡಿದರ್, 
ಅವರಿಗ್ ದಾಂಡ ವಿಧಿಸತವಾಂಥ ನಯಮವನತನ ಜನರಿಗ ್ತ್ರಬೇ್ಕ್್ಾಂದತ ರ್ನನತ ತ್ಮಾ ಮೂಲಕ ಮನನಾ 
ಸಚಿವರಲ್ಲೆ ಮನವಿ ಮನಡತತ್ುೇರ್್.   
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ಶ್ರೇ ಬಿ.ಶ್ರೇರನಮತಲತ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ವನಹನಗಳಿಗ್ ಹ್ೈ ಬಿೇಮ್ ಲೈ್ರ್್ 
ಅಳವಡಿಕ್್ಯಾಂದ ಹ್ಚತಿ ಅಪಘಾತ್ವನಗತತಿುದ್ ಎಾಂದತ ಪರಶ್ನಯನತನ ಕ್್ೇಳಿದನುರ್. ಅಾಂತ್ಹ ಯನವುದ್ೇ 
ಪರಕರಣವು ನಮಾ ಗಮನಕ್್ೆ ಬಾಂದಿಲೆ.   ಏಕ್್ಾಂದರ,್ ಇವತ್ತು ಹ್ೈ ಬಿೇಮ್ ಲ್ೈರ್್ ಉಪಯೇಗಿಸತವ 
ಮೊದಲತ ಸನಕಷತಟ ಜನರಿಗ ್ಜನಗೃತಿ ಮೂಡಿಸತವಾಂಥ ಕ್್ಲಸ ಮನಡಿದ್ುೇವ.್  ರಸು್ ಸತರಕ್ಷತನ ವಿಚನರ 
ಬಾಂದ ಸಮಯದಲ್ಲೆ ಸತಮನರತ ರೂ.295.00 ಕ್್ೂೇಟಗಳಷತಟ ಅನತದನನ ರ್ಮೇಸಲ್ಲರಿಸಿಲನಗಿದ.್  
ಏಕ್್ಾಂದರ,್ ಹ್ೈವ್ ರಸ್ು, ಪಟಟಣ ಪರದ್ೇಶಗಳಲ್ಲೆ ಓಡನಡತವಾಂಥ ಸಾಂದಭಾದಲ್ಲೆ ಹ್ೈ ಬಿೇಮ್ ಲ್ೈರ್್ 
ವನಹನವನತನ ಉಪಯೇಗಿಸತವಾಂಥ ಅಾಂದರ್, ಟರಕ್್ ಡೈ್ವರ ಆಗಿರಬಹತದತ, ಬ್ೈಕ್್ 
ಸವನರರನಗಿರಬಹತದತ ಅಾಂಥವರಿಗ್ ಸತಮನರತ ರೂ.500.00 ವರಗ್ೂ ದಾಂಡ ಸಹ ವಿಧಿಸಲನಗಿದ್.   
ಇತಿುೇಚ್ಗ ್ ಅರ್್ೇಕ ರಿೇತಿಯಲ್ಲೆ ಜನಗೃತಿ ಮೂಡಿಸತವಾಂಥ ಕ್್ಲಸ ಮನಡತತಿುದ್ುೇವ್.  ಉದನಹರಣ್ಗ ್
ಹ್ೇಳುವುದನದರ್, ಇಡಿೇ ರನಜಾದಲ್ಲೆ ಕ್್ಲವು ಕಡ ್ಬನೆಕ್್ ಸನಿರ್ ಎಾಂದತ ಸಹ ಹಡಿದತಕ್ೂ್ಾಂಡಿದು್ೇವ್.  
ಅಪಘಾತ್ವನದಾಂಥ ಬನೆಕ್್ ಸನಿರ್್ಗಳು ಏನವ್, ಅವು ಇದಕೂೆ ಮೊದಲತ ಸತಮನರತ 942 ಇತ್ತು.  
ಈಗ ratification ಎಷನಟಗಿದ ್ಎಾಂದರ್, ಸತಮನರತ 600 ಬನೆಕ್್ ಸನಿರ್್ಗಳನತನ ತ್ಗ್ದತ, ಉಳಿದ 
ಸತಮನರತ 342 ಬನೆಕ್್ ಸನಿರ್್ಗಳನತನ ಸಹ ತಗ್್ಯತವಾಂಥ ಪರಯತ್ನ ಸಹ ಮನಡಲನಗತತಿುದ್.  
ಮನನಾ ಸದಸಾರತ ಕ್್ೇಳಿದಾಂತ ್“ಹ್ೈ ಬಿೇಮ್ ಮತ್ತು ಹ್ೈ ವೊಲಟ್ೇಜ್ ಲ್ೈರ್್ ಅಳವಡಿಸಿಕ್್ೂಾಂಡತ ಯನರತ 
ರಸ್ು ಮೆೇಲ ್ ಸವನರಿ ಮನಡತತನುರ,್ ಅಾಂಥವರಿಗ ್ ರೂ.500 ರವರ್ಗ ್ ದಾಂಡ ಸಹ ವಿಧಿಸಲನಗಿದ್.”್್
ಅದರ ಜ್ೂತ್ಗ್ ಆ ವಾಕಿುಯ ಮೆೇಲ್ ಆರ.ಟ.ಒ. ರವರತ ಅಥವನ ಪ್ೂಲ್ಲೇಸ್ನವರತ Section 177 
of the Motor Vehicles Act ಅಡಿ ಪರಕ್ನರ ಪರಕರಣ ದನಖ್ಲ್ಲಸಬಹತದ್ಾಂಬ ನಧನಾರವನತನ ಸಹ 
ಕ್್ೈಗ್ೂಳಳಲನಗಿದ.್  ಜ್ೂತಗ್್ 2019 ರಿಾಂದ ಇಲ್ಲೆಯವರಗ್ೂ ರ್್ೂೇಡಿದನಗ ಇಾಂತ್ಹ ಕ್್ೇಸ್ಗಳು 
ಸತಮನರತ 8000 ಗಳಷತಟ ಇತ್ತು.  2022 ರಲ್ಲೆ ರ್್ೂೇಡಿದರ ್ಬಹಳಷತಟ ಜನಗೃತಿ ಹನಗೂ ಅರಿವು 
ಮೂಡಿಸತವಾಂಥ ಕ್್ಲಸ ಮನಡಿರತವುದರಿಾಂದ ಸದಾಕ್್ೆ ಕ್್ೇವಲ 703 ಕ್್ೇಸ್ ಮನತ್ರ ಇದ್.  ಅದನತನ 
ಸಹ ಆದಷತಟ ಶ್ೇರ್ರವನಗಿ ಸರಿಪಡಿಸತವಾಂಥ ಮತ್ತು ಜನರಿಗ ್ ಜನಗೃತಿ ಮೂಡಿಸತವಾಂಥ ಕ್್ಲಸ 
ಮನಡಲನಗತತ್ುದ್.  ಎಲ್ೆಲ್ಲೆ ಅಪಘಾತ್ವನಗತತಿುದ್ ಹನಗೂ ಹ್ೈ ಬಿೇಮ್ ಲೈ್ರ್್ ಹನಕಿಕ್ೂ್ಾಂಡತ 
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ಹ್ೂೇಗತತನುರ್, ಅಾಂಥವರಿಗ ್ಅರಿವು ಮೂಡಿಸತವಾಂಥ ಕ್್ಲಸ ಮನಡಲನಗತತಿುದತು, ತ್ಪಿಿತ್ಸಥರಿಗ್ ದಾಂಡ 
ಸಹ ವಿಧಿಸಲನಗತತಿುದ್.   

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಾ ವ್ೈ.ಎಾಂ.ಸತಿೇಶ್ರವರತ ಈ ಹಾಂದ ್ವನಹನದ ಲ್ೈರ್್ಗಳಿಗ್ black 
stipe  ಹಚಿಲನಗತತಿುದತು, ಈಗ ಅದನತನ ನಲ್ಲೆಸಲನಗಿದ.್  ಅದರಿಾಂದ ಹ್ೈ ಬಿೇಮ್ ಎಪ್ಕ್ಟ್ 
ಜನಸಿುಯನಗತತಿುದ್ ಎಾಂದತ ಕ್್ೇಳಿದರತ.  ಹನಗನಗಿ black stipe ಹಚತಿವುದತ ಕಡನಡಯವ್ೇ ಅಥವನ 
ಕಡನಡಯ ಇಲೆವ್ೇ ಎನತನವುದನತನ ತಿಳಿಸಬ್ೇಕತ.   

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಶ್ರೇರನಮತಲತ:- ಈ ಹಾಂದ ್ಬಹಳಷತಟ ಕಡ ್ವನಹನಗಳಿಗ್ ಅಧಾ ಗನೆಯಸ್ಗ್ ಕಪತಿ ಬಣು 
ಹಚಿಲನಗತತಿುತ್ತು.  ಆದರ್, ಈಗ ಏರ್ನಗಿದ ್ಎಾಂದರ್, manufacturers ನಲ್ಲೆಯೆೇ ಎಲ್ಲೆ focus 
ಬರಬ್ೇಕತ,  ಎಲ್ಲೆ dull ಇರಬೇ್ಕತ ಎಾಂಬತದನತನ ಗನೆಸ್ನಲ್ಲೆಯೆೇ ಸರ್್ ಮನಡಿಕ್ೂ್ಡಲನಗತತಿುದ್.   
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ಪರಶ್ನ ಸಾಂಖ್ಾ: 488 

(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ್) 

ಶ್ರೇ ಎಸ.ರವಿ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ರ್ನನತ ಮೂಲತ್ುಃ ರನಜಧನನಯನದ ಬ್ಾಂಗಳೂರತ 
ನಗರದಿಾಂದ ಸತಮನರತ 50 ಕಿ.ರ್ಮೇ. ದೂರದಲ್ಲೆರತವ ರನಮನಗರ ಜಿಲ್ೆಯ ಮನಗಡಿ 
ತನಲೂೆಕಿನಲ್ಲೆರತವ ಇರತಳಿಗರ ವಿಚನರವನಗಿ ಪರಶ್ನಯನತನ ಕ್್ೇಳಿದ್ನತ.  ಎಷತಟ ಇರತಳಿಗರತ ಮನಗಡಿ 
ತನಲೂೆಕಿನಲ್ಲೆ ವನಸಿಸತತಿುದನುರ;್ ಎಷತಟ ಕ್ನಲೂ್ೇನಗಳಿವ್; ಅವರಿಗ್ ಒದಗಿಸಿರತವಾಂಥ ಸೌಲಭಾಗಳ್ೇನತ; 
ಎಾಂದತ ಪರಶ್ನ ಕ್್ೇಳಿದತು,್“11್ಇರತಳಿಗರ ಕ್ನಲೂ್ೇನ ಇದ”್್ಎಾಂದತ ಉತ್ುರದಲ್ಲೆ ತಿಳಿಸಿದನುರ.್  ಹನಗ್ಯೆೇ 
ಮತ್ೂುಾಂದತ ಉಪ ಪರಶ್ನ ಏರ್್ಾಂದರ್, ಕಳ್ದ 3 ವಷಾಗಳಲ್ಲೆ ಇರತಳಿಗರ ಅಭಿವೃದಿಿಗನಗಿ ಸಕ್ನಾರ ವ್ಚಿ 
ಮನಡಿರತವ ಅನತದನನ ಎಷತಟ; ಈ ಅನತದನನದಲ್ಲೆ ಕ್್ೈಗ್ೂಾಂಡಿರತವ ಕ್ನಮಗನರಿಗಳು ಯನವುವು 
ಹನಗೂ ಪೂಣಾಗೂ್ಾಂಡಿರತವ ಕ್ನಮಗನರಿ ಯನವುವು; ಎಾಂದತ ಪರಶ್ನ ಕ್್ೇಳಿದು್ನತ.  ನನನ ಪರಶ್ನಯೂ 
ಸಿಷಟವನಗಿದತು, ಕಳ್ದ ೩ ವಷಾಗಳಿಗ ್ಅಾಂದರ್ ಇವತಿುನಾಂದ ಕಳ್ದ 3 ವಷಾಗಳಿಗ ್ಸಾಂಬಾಂಧಿಸಿದಾಂತ್ 
ಪರಶ್ನಯನತನ ಕ್್ೇಳಿದರ್ ನಮಾ ಬತದಿಿವಾಂತ್ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಮನನಾ ಸಚಿವರ ಕ್್ೈಯಲ್ಲೆ ಎಾಂತ್ಹ 
ಉತ್ುರವನತನ ಒದಗಿಸಿದನುರ ್ಎಾಂಬತದನತನ ಅವರ್ೇ ರ್್ೂೇಡಬ್ೇಕತ.  ಏಕ್್ಾಂದರ,್ ಮನನಾ ಸಚಿವರತ ಸಹ 
ಉತ್ುರವನತನ ಒದಗಿಸಿದ್ುೇರ್ ್ಎಾಂದತ ತ್ಮಾ ಮೂಲಕ ಈ ಸದನಕ್್ೆ ಹ್ೇಳುತಿುದನುರ್.  ಈ ಉತ್ುರವನತನ 
ರ್್ೂೇಡಿ ರ್ನನತ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳಿಗ್ ಬತದಿಿವಾಂತ್ರತ ಎಾಂದತ ಹ್ೇಳಬೇ್ಕ್್ೇ ಅಥವನ ಮನನಾ ಸಚಿವರಿಗ್ 
ಹ್ೇಳಬ್ೇಕ್್ೇ ಎಾಂಬತದತ ಗೂ್ತನುಗತತಿುಲೆ.      

(ಮತಾಂದತ)  

 

 

 



                                                                                                                                       «¥À/16.09.2022     29  
 

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

 

 

   

(877) 16.09.2022/11.30/ಎಸ್ಕ್-್ಎಾಂಡಿ                     (ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಥತಿ) 

ಶ್ರೇ ಎಸ್. ರವಿ (ಮತಾಂದತ):-  

ಮನನಾ ಸಚಿವರತ ಹ್ೇಳುವುದ್ೇರ್ಾ್ಂದರ್,  2017-18ರ್್ೇ ಸನಲ್ಲನಲ್ಲೆ ರೂ. 305 ಲಕ್ಷಗಳು ಮತ್ತು 
2018-19ರ್್ೇ ಸನಲ್ಲನಲ್ಲೆ ರೂ. 25 ಲಕ್ಷಗಳು ಸೇ್ರಿ ಒಟತಟ ರೂ. 330 ಲಕ್ಷಗಳನತನ  ಮನಗಡಿ 
ತನಲೂೆಕಿನಲ್ಲೆ ಕ್ನಮಗನರಿ ಮನಡಿದ್ುೇವ್ಾಂದತ ಮನನಾ ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರವನತನ ನೇಡಿದನುರ.್ ರ್ನನತ 
ಕ್್ೇಳುತಿುರತವುದ್ೇರ್ಾ್ಂದರ್, ಪರಸತುತ್ ಅಾಂದರ ್ ಇವತಿುನಾಂದ ಮೂರತ ವಷಾಗಳ  ಬಗ್ೆ 
ಕ್್ೇಳುತಿುರತವಾಂತ್ಹದತು.  ಕಳ್ದ 2017-18, 2018-19, 2019-20ರ್್ೇ ಸನಲ್ಲನ ಬಗ್ೆ ಉತ್ುರ 
ನೇಡಿದನುರ.್ ಆದರ್ ಈ ಉತ್ುರ ಯನರಿಗ ್ ಬ್ೇಕ್ನಗಿದ್? ರ್ನರ್್ೇರ್ನದರೂ ಐದತ ವಷಾಗಳ ಹಾಂದಿನ 
ಉತ್ುರವೇ್ರ್ನದರೂ  ಕ್್ೇಳಿದ್ುೇರ್್ಯೆೇ? ಮೂರತ ವಷಾಗಳಿಾಂದ ಐದತ ರೂಪನಯ ಅನತದನನವನತನ 
ಒದಗಿಸಿಲೆ  ಮತ್ತು ಖ್ಚತಾ ಮನಡಿಲೆ ಎಾಂಬತದರ ಬಗ್ೆ ಹ್ೇಳಬ್ೇಕಲೆವ್ೇ? 2017-18 ಸನಲ್ಲನ ಬಗ್ೆ  
ಉತ್ುರದಲ್ಲೆ ಏತ್ಕ್್ೆ ಕ್್ೂಟಟದನುರ?್ 

 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಾ ಸಚಿವರತ ನೇಡಿರತವ ಉತ್ುರದಲ್ಲೆ ಕಳ್ದ ಮೂರತ ವಷಾಗಳಿಗ ್
ಸಾಂಬಾಂಧಪಟಟದತು ಇದ್ಯಲೆವ್ೇ. 

 ಶ್ರೇ ಎಸ್. ರವಿ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್,  ಮೂರತ ವಷಾಗಳಿಾಂದ ಒಾಂದತ ರೂಪನಯ 
ಅನತದನನ ಕ್ೂ್ಟಟಲೆ. ಈ ಪರಶ್ನಗ ್ ಬತದಿಿವಾಂತ್ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಈ ರಿೇತಿಯ ಒಾಂದತ ಉತ್ರವನತನ 
ಮನನಾ ಸಚಿವರಿಗ್ ಕ್್ೂಟತಟ, ಅವರಿಾಂದ ಹ್ೇಳಿಸತತನುರ್ಾಂದರ ್ಹ್ೇಗ?್ 

 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಾ ಸಚಿವರ್ೇ, ತನವು ಮನತ್ರ್ನಡಿ. 

 ಶ್ರೇ ಎಸ್. ರವಿ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ರ್ನನತ ಇದರ ಬಗ್ೆ ಬಹಳಷತಟ ಹ್ೇಳುವುದತ 
ಇರತವುದರಿಾಂದ ನನನ ಮನತ್ನತನ ಹ್ೇಳಿ ಮತಗಿಸತತು್ೇರ್್. ಹಾಂದಿನ ಐದತ ವಷಾಗಳಲ್ಲೆ ಆಗಿರತವ 
ಕ್ನಮಗನರಿಯ ಬಗ್ೆ ಈ ರಿೇತಿಯ ಒಾಂದತ ಉತ್ರವನತನ ಮನನಾ ಸಚಿವರಿಗ್ ಕ್್ೂಟತಟ, ಅವರಿಾಂದ 



                                                                                                                                       «¥À/16.09.2022     30  
 

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

 

 

   

ಹ್ೇಳಿಸತತನುರ.್  ರ್ನನತ ಯನರನತನ ದಡಡರತ ಎಾಂದತ ಹೇ್ಳಬೇ್ಕತ. ಮಾಂತಿರಗಳನತನ ಅಥವನ 
ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳನತನ ಎನನಬ್ೇಕ್ನ. ಮನನಾ ಸಚಿವರತ ಇಾಂತ್ಹ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳನತನ ಇಟತಟಕ್ೂ್ಾಂಡತ, ಆಡಳಿತ್ 
ಮತ್ತು ಸಕ್ನಾರವನತನ ಹೇ್ಗ್ ನಡಸ್ತತಿುದನುರ?್ ಅದಕ್್ೆ ಮನನಾ ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರವನತನ ಕ್್ೂಡಲ್ಲ. 
ಇದನತನ ತನವ್ೇ observe ಮನಡಿಕ್್ೂಳಿಳ.   ರ್ನನತ ಮತ್ೂುಾಂದತ ವಿಷಯ ಹೇ್ಳುವುದೇ್ರ್್ಾಂದರ,್ ಐದತ 
ವಷಾದ ಹಾಂದ್ ಅಾಂದಿನ ಸಚಿವರತ ಮನಗಡಿ ತನಲೂೆಕಿನ ಮನಡಬನಳ್ ಹ್ೂೇಬಳಿಯ 
ಜ್ೇನತಕಲತೆಪನಳಾದಲ್ಲೆ ಗನರಮ ವನಸುವಾ ಮನಡಿದುರತ. ಅಲ್ಲೆ ೧೧ ಕ್ನಲ್ೂೇನಗಳಿವ್. ಆ 
ಜ್ೇನತಕಲತೆಪನಳಾದಲ್ಲೆ ಸತಮನರತ 200 ಜನರತ ವನಸ ಮನಡತತಿುದನುರ್. ಅಲ್ಲೆ 27 ಮರ್್ಗಳಿದನುವ್. 
ಒಬಾ ಕಾಂದನಯ ಸಚಿವ… ಯನವುದ್ೇ ಆಡಳಿತ್ ಪಕ್ಷವಿರಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಬಿ.ಜ್.ಪಿ. ಪಕ್ಷ ಆಡಳಿತ್ದಲ್ಲೆದ್.  
ರ್ನಳ ್ ಜ್.ಡಿ.(ಎಸ) ಪಕ್ಷ  ಆಡಳಿತ್ಕ್್ೆ ಬರಬಹತದತ, ಮತ್ೂುಾಂದತ ದಿನ ಕ್ನಾಂಗ್ರಸ್ ಪಕ್ಷವು ಕೂಡ 
ಆಡಳಿತ್ಕ್್ೆ ಬರತತ್ುದ.್ ಅದತ ಇರಲ್ಲ, ಮಾಂತಿರ, ಮಾಂತಿರರ್ೇ್. ಮಾಂತಿರಗಳ ಜ್ೂತ್ ಅಧಿಕ್ನರಗಳು ಬರತತನುರನ.  
ಇರತಳಿಗರಿಗ್  ಧವನ ಇಲೆ ಮತ್ತು ತಿಳುವಳಿಕ್್ ಇಲೆ, ಕ್ನಡಿನ ಮಧ್ಾದಲ್ಲೆ ವನಸ ಮನಡತ್ಕೆಾಂಥವರತ. 
ಅವರತ ವನಸ ಮನಡತವಾಂತ್ಹ ಮರ್್ಗಳ ಫೂ್ೇಟ್ೂೇಗಳನತನ ರ್್ೂೇಡಬ್ೇಕತ. ಕ್್ೇವಲ 27 ಮರ್್ಗಳು 
ಮನತ್ರ ಇವ.್ ಇನತನಳಿದ ಮರ್್ಗಳು ಬರಿ ಹತಲ್ಲೆನ ತ್ೇಪ್ಯಾಂದ ಕೂಡಿದ್. ಅಲ್ಲೆಗ್ ಅಾಂದಿನ ಮನನಾ 
ಸಚಿವರತ ಭ್ೇಟ ನೇಡಿದುರೂ ಕೂಡ ಒಾಂದತ ರೂಪನಯ ಭನಗದಷತಟ  ಸತಧನರಣ್ಯನಗಿಲೆ.  ಸತಮನರತ 
27 ಕತಟತಾಂಬಗಳ ಪ್ೈಕಿ ೧೭ ಕತಟತಾಂಬಗಳಿಗ್ ಮನತ್ರ ಮರ್್ಗಳನತನ ಕ್್ೂಟಟರತವಾಂತ್ಹದತು. ಮನನಾ 
ಸಚಿವರತ ನೇಡಿರತವ ಉತ್ುರದಲ್ಲೆ ಇಡಿೇ ಮನಗಡಿ ತನಲೂೆಕಿಗ ್ರ್ನಲತೆ ಜನರಿಗ ್ಮನತ್ರ ಹಕತೆ ಪತ್ರವನತನ 
ಕ್್ೂಟಟದನುರ್.   31 ಗತಾಂಟ್ಗ ್ಮನತ್ರ ಹಕತೆ ಪತ್ರವನತನ ಕ್್ೂಟಟರತವಾಂತ್ಹದತು.  ಮೂವತ್ತು ವಷಾಗಳ 
ಹಾಂದ ್ಸತಮನರತ 11 ಕ್ನಲ್ೂೇನಗಳ ಪೈ್ಕಿ ರ್ನಲತೆ ಜನರಿಗ ್ಮನತ್ರ 31 ಗತಾಂಟ್ಗ ್ಹಕತೆ ಪತ್ರವನತನ 
ಕ್್ೂಟಟದನುರ್.  ಸತಮನರತ 5೦ ಕಿಲ್ೂೇ ರ್ಮೇಟರ್ ದೂರವಿರತವ ರನಮನಗರ ತನಲೂೆಕಿನ ಅವ್ೇರಹಳಿಳ 
ಹತಿುರ ಕ್್ೂಟಟದನುರ.್ ಇವತಿುನವರಗ್ೂ ಅದನತನ ಸರಿಪಡಿಸಿಲೆ. ಮೂರತ ವಷಾಗಳಲ್ಲೆ ಅನತದನನ ಏನತ 
ಕ್್ೂಟಟದನುರ್ ಎಾಂಬ ಬಗ್ೆ ಮನನಾ ಸಚಿವರತ ಹೇ್ಳಲ್ಲ. ಮನನಾ ಸಚಿವರತ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳ ಮೆೇಲ ್
ಕಟತಟನಟಟನ ಕರಮ ಜರತಗಿಸಬ್ೇಕತ. ರ್ನನತ ಕ್್ೇಳಿರತವ ಪರಶ್ನಗ ್ಸಿಷಟವನದಾಂತ್ಹ ಉತ್ುರವನತನ ಮನನಾ 
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ಸಚಿವರತ ಕ್ೂ್ಡಬೇ್ಕತ. ಮೂರತ ವಷಾಗಳಿಾಂದ ಕ್ೂ್ಟಟಲೆ ಎಾಂಬತದರ ಬಗ್ೆ ಮನನಾ ಸಚಿವರತ ಹ್ೇಳಲ್ಲ. 
ಅದನತನ ಬಿಟತಟಬಿಟತಟ, ಸತತಿು ಬಳಸಿ ಹ್ೇಳಿದರ ್ಹ್ೇಗ್? 

 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಾ  ಸಚಿವರ್ೇ, ತನವು ಮನತ್ರ್ನಡಿ. 

 ಶ್ರೇ ಬಿ. ಶ್ರೇರನಮತಲತ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಾ ಎಸ್. ರವಿಯವರತ 
ಕ್್ೇಳಿರತವಾಂತ್ಹ ಪರಶ್ನ  ಏರ್್ಾಂದರ್ 2019-20, 2020-21, 2021-22 ರ್್ೇ ಸನಲ್ಲನ ಅನತದನನದ 
ಬಗ್ೆ ಕ್್ೇಳಿದನುರ್.  

 ಶ್ರೇ ಎಸ್. ರವಿ:- ಮೂರತ ವಷಾದ ಅನತದನನದ ಬಗ್ೆ ರ್ನನತ ಕ್್ೇಳಿರತವಾಂತ್ಹದತು. 

 ಶ್ರೇ ಬಿ. ಶ್ರೇರನಮತಲತ:- ಮನನಾ ಸದಸಾರತ ಇಾಂದಿನ ಮೂರತ ವಷಾಗಳ ಅನತದನನದ ಬಗ್ೆ 
ಮನತ್ರ ಪರಶ್ನಯನತನ ಕ್್ೇಳಿದನುರ.್  2017-18 ರ್್ೇ ಸನಲ್ಲನ ಅನತದನನದ ಬಗ್ೆ ಮನತ್ರ ಉತ್ುರವನತನ 
ಕ್್ೂಟಟದು್ೇವ್. ಮನನಾ ಸದಸಾರತ ಕ್್ೇಳಲ್ಲಲೆವ್ಾಂದರೂ ಕೂಡ ಬಹತಶುಃ ಉತ್ುರ ಕ್ೂ್ಟಟದನುರ್ಾಂದರ,್ ಅಲ್ಲೆ 
ಏನತ ಕ್್ಲಸವನಗಿಲೆ ಎಾಂದತ ತನವು ತಿಳಿದತಕ್ೂ್ಳಳಬೇ್ಕ್್ಾಂದತ ರ್ನನತ ತಿಳಿದತಕ್ೂ್ಾಂಡಿದು್ೇರ್್.   ಅಷ್ಟ 
ಅಲೆವ್ೇ,  ಬ್ೇರೇ್ನೂ ಇಲೆ.  

 ಶ್ರೇ ಎಸ್. ರವಿ:- ಮೂರತ ವಷಾಗಳಿಾಂದ ಅನತದನನವರ್್ನೇ ಕ್್ೂಟಟಲೆ.  

 ಶ್ರೇ ಬಿ. ಶ್ರೇರನಮತಲತ:- ಅನತದನನ ಕ್್ೂಟಟಲೆವ್ಾಂದತ ಹ್ೇಳಿ,  ಅದರ್್ನೇ 2017-18ರಲ್ಲೆ 
ಕ್್ೂಟಟದನುರ್ಾಂದರ,್  ಇನತನ ಅದಕಿೆಾಂತ್ ಮತಾಂಚ್  ಯನವುದತ ಆಗಿಲೆ ಎಾಂದತ ಹ್ೇಳಿ ಕ್್ೂಟಟರಬಹತದತ 
ಎಾಂದತ ರ್ನನತ ತಿಳಿದತಕ್್ೂಾಂಡಿದು್ೇರ್್.   ಇವತ್ತು ಇರತಳಿಗರ ಸಮತದನಯ ಬಹಳಷತಟ ಕಡಿಮೆ ಇದ್. 
ಇಡಿೇ ರನಜಾದಲ್ಲೆ ಸತಮನರತ 11,000 ರಿಾಂದ 15,000 ಗಳವರಗ್ ್ ಇರತಳಿಗರ 
ಸಮತದನಯಗಳಿರಬಹತದತ ಎಾಂದತ ರ್ನನತ ತಿಳಿದತಕ್ೂ್ಾಂಡಿದು್ೇರ್.್  ರನಮನಗರ, ಕನಕಪತರ, ಮತ್ತು 
ಮನಗಡಿ ತನಲೂೆಕಿನಲ್ಲೆ ಈ ಸಮತದನಯದವರತ ಬಹಳಷತಟ ಜನರಿದನುರ್. ಜ್ೂೇಡಿರ್ಟಟ ಗನರಮದಲ್ಲೆ 
ಮಹಷಿಾ ವನಲ್ಲೀಕಿ ಆಶರಮ ಶನಲ್ಯನತನ ಪನರರಾಂಭ ಮನಡಿದತು, ಸತಮನರತ ೧೮ ಮಾಂದಿ ಬನಲಕರತ 
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ಮತ್ತು ೭ ಮಾಂದಿ ಬನಲಕಿಯರಿಗ ್ ವಿದನಾಭನಾಸವನತನ ಕ್್ೂಡಿಸತವಾಂತ್ಹದುನತನ ಮನಡಿದ್ುೇವ್. 
ಒಟನಟರ್ಯನಗಿ ೨೫ ಮಾಂದಿ ವಿದನಾರ್ಥಾಗಳಿಗ್ ಶ್ಕ್ಷಣವನತನ ಕ್್ೂಡಿಸತವಾಂತ್ಹ ಕ್್ಲಸವನಗತತಿುದ್. 
ಜ್ೇನತಕಲತೆಪನಳಾ ಗನರಮ ಮತ್ತು ರನಮಕಲ್ ಪನಳಾದ ವಿಚನರದಲ್ಲೆ ನವೇ್ಶನ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ 
ಕ್್ೂಟಟದುರೂ ಕೂಡ ಅದನತನ ಬ್ೇರ ್ಕಡ ್ಕ್್ೂಟಟದನುರ್ ಎಾಂದತ ಹ್ೇಳಿದನುರ.್ 

 ಶ್ರೇ ಎಸ್. ರವಿ:- ಹಾಂದಿನ ಸಚಿವರತ  ಜ್ೇನತಕಲತೆಪನಳಾದಲ್ಲೆ ಗನರಮ ವನಸುವಾ ಮನಡಿದುರತ. 
ಅವೊತಿುನ ದಿನ ಮನನಾ ಸಚಿವರತ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳಿಗ್ ಏರ್್ೇನತ ಸೂಚರ್್ ನೇಡಿದುರೂ್ೇ, ಅದತ 
ಸೂಚರ್್ಯನಗಿಯೆೇ ಉಳಿದಿದ.್ ಇವತಿುನವರಗ್ ್ಆ ಗನರಮಕ್್ೆ ಯನವುದ್ೇ ಸೌಲಭಾ ಒದಗಿಸಿಲೆ.  

      ಸಭನಪತಿಯವರತ:-ಮನನಾ ಎಸ್. ರವಿಯವರೇ್, ದಯವಿಟತಟ, ಇದತ ಪರಶ್್ ನೇತ್ುರ ವ್ೇಳ್.    

      ಶ್ರೇ ಎಸ್. ರವಿ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಒಾಂದತ ನರ್ಮಷ.  

     ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಾ ರವಿಯವರೇ್, ಇಷೂ್ಟಾಂದತ details ಕ್ೂ್ಡತವುದಕ್ನೆಗತವುದಿಲೆ. 

     ಶ್ರೇ ಎಸ್. ರವಿ:- ಇದರ ಬಗ್ೆ clariffications ಕ್್ೇಳುತಿುದ್ುೇರ್್. 

 ಶ್ರೇ ಬಿ. ಶ್ರೇರನಮತಲತ:- ಮನನಾ ರವಿಯವರೇ್, ತ್ಮಾ ಕಳಕಳಿ ನನಗ್ ಅಥಾವನಗತತ್ುದ್. ತ್ಮಾ 
ಸಮಸ್ಾಗ್ ಶ್ೇಕಡ ನೂರರಷತಟ ಸಿಾಂದಿಸತತ್ುೇರ್್. ರ್ನನತ ಯನವುದತ ಇಲೆವ್ಾಂದತ ಹ್ೇಳುವುದಕ್್ೆ 
ಹ್ೂೇಗತವುದಿಲೆ. ಮನನಾ ಸದಸಾರ್ೇ, ತನವು ಈ ಉತ್ುರ ರ್್ೂೇಡಿದಾಂತ್ಹ ಸಮಯದಲ್ಲೆ ತ್ಮಗ ್
ಹ್ೇಗನಯತ್ೂೇ, ಅದ್ೇ ರಿೇತಿ ನನಗೂ ಕೂಡ ಇದರ ಬಗ್ೆ ಸಾಲಿ ಮತಜತಗರವನಯತ್ತ. ಇದರ ಬಗ್ೆ 
ಸತಧನರಣ್ಯನಗಿಲೆ ಎಾಂದತ ಗ್ೂತನುಗತತಿುದ.್ ಇಲ್ಲೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಏರ್್ೇನತ ಮನಡಬೇ್ಕ್್ಾಂಬತದರ ಬಗ್ೆ  
ಮನನಾ ಎಸ್. ರವಿಯವರ ಹತಿುರ ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ುೇರ್್. ಈ ಹಾಂದ ್ನವ್ೇಶನ ಕ್್ೂಟಟರತವಾಂತ್ಹದತು ಇದ್.  
ನಮಾ ಸಕ್ನಾರ ಬಾಂದ ಮೆೇಲ್ ಯನವುದತ ಕ್ೂ್ಟಟಲೆ. ಇಲ್ಲೆ ಏರ್್ೇನತ ಸೌಲಭಾ ಕ್ೂ್ಡಬೇ್ಕ್್ಾಂಬತದರ ಬಗ್ೆ 
ಮನನಾ ಸದಸಾರತ ಪಟಟ ಮನಡಿಕ್ೂ್ಟಟರ್, ಅದನತನ ಸರಿಪಡಿಸತವಾಂತ್ಹ ಕ್ಲ್ಸವನತನ ಮನಡತತ್ುೇರ್.್  

 ಶ್ರೇ ಎಸ್. ರವಿ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, … 
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 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಾ ಎಸ್. ರವಿಯವರೇ್, ಒಾಂದತ ನರ್ಮಷ. ಮನನಾ ಸಚಿವರ್ೇ, 
ದಯವಿಟತಟ, ಒಾಂದತ ವನರದ್ೂಳಗಡ್ ಇದಕ್್ೆ ಸಾಂಬಾಂಧಪಟಟಾಂತ್ಹ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳನತನ ಮತ್ತು ಮನನಾ 
ಎಸ್. ರವಿಯವರನತನ ಕರಸ್ಿ, ಅವರಿಗ್ ಸಹನಯ ಮನಡತವುದಕ್್ೆ ಏನತ ಸನಧಾವನಗತತ್ುದ್ಯೇ, 
ಅದನತನ ತನವು ಮನಡಿ. 

 ಶ್ರೇ ಬಿ. ಶ್ರೇರನಮತಲತ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಾ ಎಸ್. ರವಿಯವರಿಗ್ 
ಮನಡಿಕ್್ೂಡತತ್ುೇರ್್ಾಂದತ ರ್ನನತ ಮನತ್ತ ಕ್್ೂಡತತ್ುೇರ್್.  

 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಾ ಸಲ್ಲೇಾಂ ಅಹಮದ್ರವರ ಪರವನಗಿ ಡನ. ಗ್ೂೇವಿಾಂದರನಜ್ರವರ್ೇ 
ಪರಶ್ನ ಕ್್ೇಳಿ. 

 ಶ್ರೇ ಎಸ್. ರವಿ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ರನಮನಗರ ಜಿಲ್ೆಯಲ್ಲೆ ಇರತಳಿಗರ 
ಸಮತದನಯಕ್್ೆ ಸಾಂಬಾಂಧಪಟಟಾಂತ್ ಒಾಂದತ ಸಭ್ಯನತನ ಕರಯ್ಲ್ಲ. ಆ ಸಭ್ಗ ್ರ್ನನತ ಹ್ೂೇಗತತ್ುೇವ್.  

 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಾ ಸಚಿವರನದರೂ ರನಮನಗರ ಜಿಲ್ೆಗ್ ಹ್ೂೇಗತತನುರ್ೂೇ ಅಥವನ 
ಮನನಾ ರವಿಯವರೇ್, ಮನನಾ ಸಚಿವರ  ಛ್ೇಾಂಬರ್ಗನದರೂ ಹೂ್ೇಗಿ. 

 ಶ್ರೇ ಎಸ್. ರವಿ:- ಅವರತ ಸಕರನತ್ಾಕವನಗಿ ಸಿಾಂದಿಸಿದನುರ್. ಮನನಾ ಸಚಿವರಿಗ್ 
ಅಭಿನಾಂದರ್್ಗಳನತನ ಸಲ್ಲೆಸತತ್ುೇರ್್. ನಮಾ ಇಡಿೇ ರನಮನಗರ ಜಿಲ್ೆಯಲ್ಲೆ ಇರತಳಿಗರ ಸಮತದನಯದ 
ಪರವನಗಿ ಸತದಿೇರ್ಾವನದ ಕ್ನಯಾಕರಮವನತನ ಮನಡಲ್ಲ.  

 ಶ್ರೇ ಬಿ. ಶ್ರೇರನಮತಲತ:- ರ್ನನತ ಸಮತದನಯದ ಬಗ್ೆ ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ುೇರ್್. 

 ಶ್ರೇ ಎಸ್. ರವಿ:- ರನಮನಗರ ಜಿಲ್ೆಯ ಜಿಲನೆಧಿಕ್ನರಿ ಕಛ್ೇರಿಗ ್ಬಾಂದತ, ಒಾಂದತ ಸಭ ್ಕರದ್ತ 
ಮನಡಲ್ಲ. 
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 ಡನ|| ಕ್.್ ಗ್ೂೇವಿಾಂದರನಜ್:- ಮನನಾ  ರವಿಯರವ್ೇ, ಮನನಾ ಸಚಿವರತ ಬಾಂದನಗ, 
ಅವರಿಗ್ೂಾಂದತ ಸರ್ನಾನ ಮನಡಿ.  

 ಶ್ರೇ ಎಸ್. ರವಿ:- ಆಯತ್ತ. 
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ಪರಶ್ನ ಸಾಂಖ್ಾ 503 
(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ್) 

ಡನ|| ಕ್.್ ಗ್ೂೇವಿಾಂದರನಜ್ (ವಿಧನನಸಭ್ಯಾಂದ ಚತರ್ನಯತ್ರನದವರತ) (ಶ್ರೇ ಸಲ್ಲೇಾಂ 
ಅಹಮದ್ರವರ ಪರವನಗಿ):- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಾ ಸಚಿವರತ ಎಲನೆ ಪರಶ್ನಗಳಿಗೂ 
ಸಮಪಾಕವನದ ಉತ್ುರವನತನ ಒದಗಿಸಿದನುರ.್  ರ್ನನತ ಕ್್ೇಳುವ ಮೂರೇ್ ಮೂರತ 
supplementary questions ಕ್ೇ್ಳವಾಂತ್ಹದುಕ್್ೆ ಮನನಾ ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರ ಕ್್ೂಡತತನುರ ್ಎಾಂದತ 
ಭನವಿಸತತ್ುೇರ್್.  ರನಜಾದಲ್ಲೆರತವ ಕ್ನರ್ಮಾಕರಲ್ಲೆ ಬಹತತ್ೇಕವನಗಿ ವಲಸ್ ಕ್ನರ್ಮಾಕರೇ್ ಹ್ಚತಿ, ಇಾಂತ್ಹ 
ಕ್ನರ್ಮಾಕರನತನ ಸಕ್ನಾರ ಯನವ ರಿೇತಿ ಗತರತತಿಸಿದ್. ಇಾಂತ್ಹ ಕ್ನರ್ಮಾಕರಿಗ್ ಆಧನರ್ ಕ್ನರ್್ಾ, 
ಪಡಿತ್ರ ಕ್ನರ್್ಾಗಳನತನ ನೇಡಲನಗಿದ್ಯೆೇ, ಒಾಂದತ ವ್ೇಳ್ ನೇಡಿದುರ್ೇ, ಯನವ ಆಧನರದ ಮೆೇಲ ್
ನೇಡಲನಗಿದ.್ ರನಜಾದಲ್ಲೆ ಬಹತತ್ೇಕವನಗಿ ಬನಾಂಗನೆದೇ್ಶದಿಾಂದ ವಲಸಿಗರತ ರನಜಾಕ್್ೆ ಬಾಂದತ ಕಟಟಡ 
ಕ್ನರ್ಮಾಕರನಗಿ ಹನಗೂ ವಿವಿಧ ಕ್ನಖನಾರ್್ಗಳಲ್ಲೆ ಕ್್ಲಸ ನವಾಹಸತತಿುದನುರ್. ಇಾಂತ್ಹವರಿಗ್ ಸಕ್ನಾರ 
ಯನವ ರಿೇತಿ ಗತರತತಿಸಿ, ಅವರಿಗ್ ಪರಿಹನರ ಹನಗೂ ಇನನತ್ರ ಸೌಲಭಾಗಳನತನ ಒದಗಿಸಿದ್ 
ಎಾಂಬತದನತನ ಸಕ್ನಾರ ತಿಳಿಸಬ್ೇಕ್ನಗಿದ್. ಕ್ನರ್ಮಾಕರಲ್ಲೆ ಬಹಳಷತಟ ಕ್ನರ್ಮಾಕರತ ಕ್ೂ್ೇವಿರ್್ಗ್ ತ್ತತನುಗಿ, 
ಮರಣ ಹ್ೂಾಂದಿರತತನುರ.್ ಇಾಂತ್ಹ ಪರಕರಣಗಳ್ಷತಟ ಎಾಂಬತದರ ಬಗ್ೆ ಕ್್ೇಳುತ್ುೇರ್್. ರನಜಾ ಕ್ನರ್ಮಾಕ 
ವಿಮನ ಇಲನಖಯ್ಾಂದ ಕ್್ೂೇವಿರ್್ನಾಂದ ಮೃತ್ ಪಟಟ ಕ್ನರ್ಮಾಕರನತನ ಗತರತತಿಸಿ, ಅವರನತನ 
ಅವಲಾಂಬಿತ್ವನಗಿರತವ ಪತಿನ-ಪತಿ ಅಥವನ ಮಕೆಳಿಗ ್ಸಕ್ನಾರ ಯನವ ಸೌಲಭಾ ನೇಡಿದ್. ಕ್ೂ್ೇವಿರ್್ 
ಸಾಂದಭಾದಲ್ಲೆ ಹಲವನರತ ಕ್ನರ್ಮಾಕರತ, ತ್ಮಾ ಕ್್ಲಸವನತನ ಕಳ್ದತಕ್ೂ್ಾಂಡಿರತವ ಪರಸಾಂಗಗಳು ಇವ.್ 
ಇಾಂತ್ಹ ಕ್ನರ್ಮಾಕರನತನ ಗತರತತಿಸಿ, ಮರಳಿ ಉದ್ೂಾೇಗ ನೇಡತವ ಯೇಚರ್್ ಸಕ್ನಾರದ 
ಮತಾಂದಿದಯ್ೆೇ ಎಾಂಬ ಬಗ್ೆ ಇಷತಟ supplementary questions ಗ್ ಮನನಾ ಸಚಿವರತ 
ಉತ್ುರವನತನ ಹ್ೇಳಲ್ಲ. 
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ಶ್ರೇ ಅರಬ್ೈಲ್ ಶ್ವರನಾಂ ಹ್ಬನಾರ್:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಾ ಸದಸಾರತ 
ಕ್್ೇಳಿರತವಾಂತ್ಹ ಪರಶ್ನಯ ಜ್ೂತ್ಗ್ ನಮಾ ಕ್ನರ್ಮಾಕ ಇಲನಖ ್ಉತ್ುರ ನೇಡತವುದರ ಮೂಲಕ ಅರ್್ೇಕ 
ವಿಚನರಗಳನತನ ಸದನದ ಸದಸಾರ ಗಮನಕ್್ೆ ತ್ಾಂದಿದ್.  

ಡನ|| ಕ್.್ ಗ್ೂೇವಿಾಂದರನಜ್:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಾ ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರವನತನ 
ಬಹಳ ಸಮಪಾಕವನಗಿ ಒದಗಿಸಿದನುರ.್  

ಶ್ರೇ ಅರಬ್ೈಲ್ ಶ್ವರನಾಂ ಹ್ಬನಾರ್:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಾ ಸದಸಾರತ 
ಎರಡೂಾರತ ಸಾಂಗತಿಗಳನತನ ಪರಶ್್ನೇತ್ುರದಲ್ಲೆ ಕ್್ೇಳಿದನುರ.್ ಅದಕ್್ೆ ಸಮಪಾಕವನದಾಂತ್ಹ ಉತ್ುರವನತನ 
ಒದಗಿಸಿದ್ುೇವ್. 2013-14ರ್್ೇ ಸನಲ್ಲನಲ್ಲೆ ಪ್ೂರೇತನಸಹ ಧನವನಗಿ ೨,೨೭,489 ವಿದನಾರ್ಥಾಗಳಿಗ್ 
ರೂ.103 ಕ್್ೂೇಟ ಹಣವನತನ ನಮಾ ಸಕ್ನಾರ ನೇಡಿದ್.  

ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, 2019-20, 2020-21, 2021-22, 2022-23ರ್್ೇ 
ಸನಲ್ಲನವರಗ್ ್ ಸತಮನರತ 6,63,398 ವಿದನಾರ್ಥಾಗಳಿಗ್ ವಿದನಾರ್ಥಾವೇ್ತ್ನವನತನ DBT (Direct 
Benefit Transfer) ಆಧನರದ ಮೆೇಲ್ ರೂ. 86೧ ಕ್್ೂೇಟ ಹಣವನತನ  ನಮಾ ಸಕ್ನಾರ ಕ್್ೂಟಟದ್. 
ಇದನತನ ಯನರತ ನಾಂಬತವುದಕ್್ೆ ಸನಧಾವಿಲೆ. ಇವತ್ತು ಎಲೆವನತನ ಮೂರತ ಪಟತಟ ಹ್ಚತಿ ಮನಡಿದ್ುೇವ್. 
ಒಾಂದತ ಕ್ನಲಕ್್ೆ ಕ್ನರ್ಮಾಕರ ಮಕೆಳಿಗ ್ ಕ್್ಲವ್ೇ ಕ್್ಲವು ವಿದನಾಭನಾಸ ಮನತ್ರ ವಿದನಾರ್ಥಾವ್ೇತ್ನ 
ಕ್್ೂಡತವಾಂತ್ಹ ಪದಿತಿ ಇತ್ತು. ರ್ನವು ಅದನತನ ಬದಲನವಣ್ ಮನಡಿ, ಅದನತನ ಹ್ಚತಿ ಮನಡಿದ್ುೇವ್.  ೧ 
ರಿಾಂದ ೪ರ್್ೇ ತ್ರಗತಿಗ್  ರೂ.೩,೦೦೦/- ವಿದನಾರ್ಥಾ ವ್ೇತ್ನವಿತ್ತು. ಅದನತನ ರೂ.5,000/-ಗ್ 
ಹ್ಚಿಿಸಿದು್ೇವ.್ 5 ರಿಾಂದ 8ರ್್ೇ ತ್ರಗತಿಗ್  ರೂ.3,೦೦೦/- ವಿದನಾರ್ಥಾ ವ್ೇತ್ನವಿತ್ತು. ಅದನತನ 
ರೂ.8,000/-ಗ್ ಹ್ಚಿಿಸಿದು್ೇವ್. 9 ರಿಾಂದ 10ರ್್ೇ ತ್ರಗತಿಗ ್ ರೂ.6,೦೦೦/- ವಿದನಾರ್ಥಾ ವ್ೇತ್ನವಿತ್ತು. 
ಅದನತನ ರೂ.12,000/-ಗ್ ಹ್ಚಿಿಸಿದು್ೇವ್. ದಿಾತಿೇಯ ಪಿ.ಯತ.ಸಿ. ರೂ. 7,000/- ವಿದನಾರ್ಥಾ 
ವ್ೇತ್ನವಿತ್ತು. ಅದನತನ ರೂ. 20,000/-ಗ್  ಹ್ಚಿಿಸಿದ್ುೇವ.್ ಪದವಿಗಳಿಗ್ ರೂ. ೧೦,೦೦೦/- ವಿದನಾರ್ಥಾ 
ವ್ೇತ್ನವಿತ್ತು. ಅದನತನ ೨೫,000/-ಗ್ ಹ್ಚಿಿಸಿದು್ೇವ್.   
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(878) 16-09-2022, 11.40, ಟಸಿಹ್ರ್್-ಎಾಂಡಿ            (ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಥತಿ) 
ಶ್ರೇ ಅರಬ್ೈಲ್ ಶ್ವರನಾಂ ಹ್ಬನಾರ (ಮತಾಂದತ):- 

ಸನನತ್ಕ್್ೂೇತ್ುರ ಪದವಿಯಲ್ಲೆ ರೂ.20,000ಗಳು ಇತ್ತು, ಅದನತನ ರೂ.35,000ಗಳಿಗ್ ಹ್ಚಿಿಸಿದ್ುೇವ್. 
ಇಾಂಜಿನಯರಿಾಂಗ್ಗ್ ರೂ.25,000ಗಳು ಇತ್ತು, ಅದನತನ ರೂ.50,000ಗಳಿಗ್ ಹ್ಚಿಿಸಿದ್ುೇವ್. 
ವ್ೈದಾಕಿೇಯ ಕ್ೂ್ೇಸ್ಾಗಳಿಗ ್ರೂ.30,000ಗಳು ಇತ್ತು, ಅದನತನ ರೂ.60,000ಗಳಿಗ್ ಹ್ಚಿಿಸಿದು್ೇವ್. 
ನಸಿಾಾಂಗ್, ಎಾಂ.ಡಿ., ಪಿ.ಹ್ರ್್.ಡಿ., ಇಾಂತ್ಹ ಯನವುದೇ್ ಕ್್ೂೇಸ್ಾಗಳಿಗ್ ವಿದನಾರ್ಥಾ ವ್ೇತ್ನ ಇರಲ್ಲಲೆ.  
ಆದರ್ ಇವತಿುನ ದಿವಸ ಯನವುದ್ೇ ಕ್ನರ್ಮಾಕರ ಮಕೆಳು ಯನವುದ್ೇ ವಿದನಾಭನಾಸ ಮನಡಲ್ಲ, ಆ 
ಎಲನೆ ಖ್ಚತಾಗಳನತನ ಕೂಡ ರ್ನವೇ್ ಭರಿಸತ್ಕೆಾಂಥ ಒಾಂದತ ಪದಿತಿಯನತನ ಜನರಿಗ ್ ತ್ಾಂದಿದು್ೇವ.್  
ಯನರತ ರನಷಿರೇಕೃತ್ ವಿದನಾಭನಾಸಗಳನತನ ಮನಡತತನುರ,್ ಅದತ LL.M (Master of Law), IIT 
(Indian Institute of Technology), IIM (Indian Institute of Management), 
NIT (National Institute of Technology), IAS (Indian Administrative 
Service) ಇರಬಹತದತ.  ಯನರನದರತ ಕ್ನರ್ಮಾಕರ ಮಕೆಳು selection ಆದಲ್ಲೆ, ಅದರ 
ಸಾಂಪೂಣಾ ವ್ಚಿವನತನ ಕ್ನರ್ಮಾಕ ಇಲನಖಯ್ಾಂದ ಭರಿಸತ್ಕೆಾಂಥ ಒಾಂದತ ಪದಿತಿಯನತನ ಇವತಿುನ 
ದಿವಸ ರ್ನವು ಜನರಿಗ್ ತ್ಾಂದಿದು್ೇವ.್ ಎರಡರ್್ಯದನಗಿ, ವಲಸ್ ಕ್ನರ್ಮಾಕರ ಬಗ್ೆ ಹ್ೇಳುವುದನದರ್, 
ಇವತಿುನ ದಿವಸ ವಲಸ ್ಕ್ನರ್ಮಾಕರತ ಎಷತಟ ಜನ ಬಾಂದಿದನುರ?್ ರ್ನವು ಕ್ೂ್ೇವಿರ್್-19 ಸಾಂದಭಾದಲ್ಲೆ 
ರ್ನವು ಬಹಳ ಕಷಟ ಅನತಭವಿಸಿದ್ುೇವ್. ಸತಮನರತ 4.5 ಲಕ್ಷ ವಲಸ್ ಕ್ನರ್ಮಾಕರತ ಇದನುರಾ್ಂದತ ನಮಗ್ 
ಗ್ೂತನುಯತ್ತ. ಅವರನತನ ಮರ್್ಗ್ ಮತಟಟಸತವವರಗ್ೂ ರ್ನವೇ್ train book ಮನಡಿ, 
ಮರ್್ಮತಟಟಸತವಾಂಥ ಕ್್ಲಸವನತನ ರ್ನವು ಮನಡಿದ್ುೇವ್. ಇವತಿುನ ದಿವಸ ಎಷತಟ ಜನ ವಲಸ್ 
ಕ್ನರ್ಮಾಕರತ ಬಾಂದಿದನುರಾ್ಂದತ ನಮಗ್ ಲ್ಕೆ ಸಿಗತತಿುಲೆ. ಆದರ್ ವಲಸ್ ಕ್ನರ್ಮಾಕರತ ಯನವುದ್ೇ 
ಸೌಲತ್ುನತನ ಕ್್ೇಳಿದರ್, ರ್ನವು ಅದಕ್್ೆ helpline ಮನಡಿದ್ುೇವ್. ದಿನದ 24 ಗಾಂಟ್ಗಳ ಕ್ನಲ ಆ 
helpline ಇದ್,  ಆ helpline ಗ್ ಫೂ್ೇನ್ ಮನಡಬಹತದತ. ಯನವುದ್ೇ ವಲಸ ್ಕ್ನರ್ಮಾಕರತ ಆ 
helpline ಗ್ ಫೂ್ೇನ ಮನಡಿದರ್, ಅವರಿಗ್ ಬ್ೇಕ್ನದಾಂತ್ಹ ಎಲನೆ ಸೌಲತ್ತುಗಳನದ ration card 
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ಇರಬಹತದತ ಅಥವನ ಇರ್ನಾವುದ್ೇ ಸೌಲತ್ತುಗಳು ಕ್ೂ್ಡತ್ಕೆಾಂಥದುನತನ ಮನಡಿದ್ುೇವ್. ಇಡಿೇ ದ್ೇಶದಲ್ಲೆ 
ಮೊದಲಬನರಿಗ ್ ಮಹನರನಷರದಲ್ಲೆ ಮನಡಿದನುರ.್ ಅದತ ಬಿಟಟರ ್ ನಮಾ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೆ ಮನಡಿದ್ುೇವ್. 
ವಲಸ್ ಕ್ನರ್ಮಾಕರಿಗ್ transit homes ಕಟಟತ್ಕೆಾಂಥ ಕ್್ಲಸ ಮನಡಿದು್ೇವ್. ಅವರತ ಬಾಂದನಗ 
ಉಳಿಯತವುದಕ್್ೆ ಬ್ೇಕ್ನದಾಂಥ ಮರ್್ಯನತನ ಕಟಟತ್ಕೆಾಂಥದುನತನ ಇವತಿುನ ದಿವಸ ಶ್ವಮೊಗೆ, 
ಬ್ಾಂಗಳೂರತ, ಬ್ಳಗನವಿ ಚನಮರನಜನಗರ ಮತ್ತು ಇತ್ರ ್ 7 ಜಿಲ್ೆಗಳಲ್ಲೆ transit homes ಕಟಟ, 
ಅವರಿಗ್ ಪತಕೆಟ್ ವಸತಿ ಸೌಲಭಾವನತನ ಕ್್ೂಡತ್ಕೆಾಂಥ ವಾವಸ್ಥಯನತನ ಮನಡಿದ್ುೇವ.್  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಾ ಅರಬ್ೈಲ್ ಶ್ವರನಾಂ ಹ್ಬನಾರ್ ರವರ್ೇ, ಧನಾವನದಗಳು. 

 ಶ್ರೇ ಅರಬ್ೈಲ್ ಶ್ವರನಾಂ ಹ್ಬನಾರ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ನನಗ ್ ಇನತನ ಎರಡತ 
ನರ್ಮಷ ಸಮಯ ಕ್ೂ್ಡಿ.  

 ಶ್ರೇ ಕ್.್ಗ್ೂೇವಿಾಂದರನಜ್ (ಮನನಾ ಸಲ್ಲೇಾಂ ಅಹಮದ್ ರವರ ಪರವನಗಿ):- ಮನನಾ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಾ ಸಚಿವರತ ರ್ನನತ ಕ್್ೇಳಿರತವುದಕಿೆಾಂತ್ ಹ್ಚಿಿಗ ್ಉತ್ುರವನತನ ಕ್್ೂಡತತಿುದನುರ್.  

 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ರ್ನನತ ಅದಕ್್ೆ ಹ್ೇಳುತಿುರತವುದತ. 

 ಶ್ರೇ ಅರಬ್ೈಲ್ ಶ್ವರನಾಂ ಹ್ಬನಾರ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ರ್ನನತ ಬ್ೇಕ್್ಾಂತ್ಲ್ೇ ಸಾಲಿ 
ಗ್ೂತನುಗಲ್ಲ ಎಾಂದತ ಹ್ಚಿಿಗ ್ಮನಹತಿ ಕ್್ೂಡತತಿುದ್ುೇರ್್.  

 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಾ ಅರಬ್ೈಲ್ ಶ್ವರನಾಂ ಹ್ಬನಾರ ರವರ್ೇ, ಇದತ ಪರಶ್್ನೇತ್ುರ 
ಅವಧಿ. ದಯವಿಟತಟ ರ್ನನತ ಸದನ ನಡಸ್ಬ್ೇಕತ. ನೇವು ನಮಾ ಇಲನಖ್ಯಲ್ಲೆ ತ್ತಾಂಬನ ಚ್ರ್ನನಗಿ ಕ್್ಲಸ 
ಮನಡತತಿುದಿುೇರಿ, ಎನತನವುದತ ನಮಗ್ ಗ್ೂತಿುದ್.  

 ಶ್ರೇ ಅರಬ್ೈಲ್ ಶ್ವರನಾಂ ಹ್ಬನಾರ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ನನಗ ್ ಇನತನ ಎರಡತ 
ನರ್ಮಷ ಸಮಯನವಕ್ನಶ ಕ್್ೂಡಿ. ರನಜಾಕೂೆ ಗೂ್ತನುಗಲ್ಲ ಎಾಂದತ ಹ್ೇಳುತಿುದ್ುೇರ್್.  
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 ಶ್ರೇ ಕ್್.ಗ್ೂೇವಿಾಂದರನಜ್:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಉತ್ುರವನತನ ಚ್ರ್ನನಗಿ 
ಕ್್ೂಟಟದನುರ್ಾಂದತ ರ್ನನತ ಹೇ್ಳಿದ್ುೇರ್್. 

 ಶ್ರೇ ಅರಬ್ೈಲ್ ಶ್ವರನಾಂ ಹ್ಬನಾರ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಇವತಿುನ ದಿವಸ ಒಟತಟ 750 
ಜನ ಕ್ನರ್ಮಾಕರ ಮಕೆಳಿಗ ್ IAS and KAS coaching ಪೂಣಾವನಗಿ ಪತಕೆಟ್ ಕ್್ೂಡತವುದರ 
ಜ್ೂತ್ಗ್, ತಿಾಂಗಳಿಗ್ ರೂ. 6,000ಗಳು stipend ಕ್್ೂಡತತಿುದ್ುೇವ್. ಬ್ಾಂಗಳೂರತ ಮತ್ತು 
ಧನರವನಡದಲ್ಲೆ ಸಿಧನಾತ್ಾಕ ಪರಿೇಕ್ ್ ಮೂಲಕ ಆಯೆೆ ಮನಡಿ, ಇವತಿುನ ದಿವಸ ಸತಮನರತ 750 
ಮಕೆಳಿಗ ್ಪತಕೆಟ್ಯನಗಿ IAS and KAS coaching ಗ್ ವಾವಸ್ಥ ಮನಡತತಿುದ್ುೇವ್.  ಅದರ ಜ್ೂತ್ಗ್ 
ದ್ೇಶದಲ್ಲೆ ವಿಶ್ೇಷವನಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೆ ಮೊಲದರ್್ಯ ಬನರಿಗ ್ 35 ವಿದನಾರ್ಥಾಗಳಿಗ್ pilot 
training ಕ್್ೂಡತ್ಕೆಾಂಥ ಒಾಂದತ ವಿನೂತ್ನ ಕ್ನಯಾಕರಮವನತನ ಜನರಿಗ್ ತ್ಾಂದಿದು್ೇವ್.  

 ಶ್ರೇ ಕ್.್ಗ್ೂೇವಿಾಂದರನಜ್:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, Election speech 
ಮತಾಂಚಿತ್ವನಗಿಯೆೇ ಇದ.್  

 ಶ್ರೇ ಅರಬ್ೈಲ್ ಶ್ವರನಾಂ ಹ್ಬನಾರ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಒಬಾ ವಿದನಾರ್ಥಾಗ ್ಸತಮನರತ 
ರೂ.38.00 ಲಕ್ಷಗಳು ಖ್ಚತಾ ಮನಡಿ, 35 ವಿದನಾರ್ಥಾಗಳಿಗ್ pilot training ನತನ ಕ್್ೂಟತಟ, ಪರತಿ 
ಜಿಲ್ೆಗ್ೂಬಾ ವಿದನಾರ್ಥಾ pilot ಆಗಬೇ್ಕತ ಎನನತ್ಕೆಾಂಥ ವಿನೂತ್ನ ಯೇಜರ್್ಯನತನ ಇವತಿುನ ದಿವಸ 
ಜನರಿಗ ್ತ್ಾಂದಿದು್ೇವ್. ಈ ರಿೇತಿ ಅರ್್ೇಕ ಹ್ೂಸ ಕ್ನಯಾಕರಮವನತನ ಜನರಿಗ್ ತ್ಾಂದಿದ್ುೇವ್.  

 Mr. CHAIRMAN:- Thank you.   

 ಶ್ರೇ ಅರಬ್ೈಲ್ ಶ್ವರನಾಂ ಹ್ಬನಾರ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಕ್್ೂರ್್ಯದನಗಿ ರ್ನನತ 
ಒಾಂದತ ಮನತ್ನತನ ಹ್ೇಳುವುದಕ್್ೆ ಇಚ್ಾಪಡತತ್ುೇರ್್. ಇಲನಖಯ್ಲ್ಲೆ 3,34,000 ಅಜಿಾಗಳು ಬನಕಿ ಇತ್ತು, 
2016ರ್್ೇ ಇಸವಿಯಾಂದ ಇವತಿುನವರಗ್ ್ ಕ್ನರ್ಮಾಕರ ಅದನಲತ್ನತನ ಮನಡಿ, ಒಾಂದತ ತಿಾಂಗಳಿನಲ್ಲೆ 
2,98,000 ಕ್ನರ್ಮಾಕರ ಅಜಿಾಗಳನತನ ವಿಲ್ೇವನರಿ ಮನಡಿ; ರೂ.98 ಕ್ೂ್ೇಟಗಳನತನ ಕ್ನರ್ಮಾಕರ 
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ಅಕ್ೌಾಂರ್್ಗ್ ಹನಕತವುದರಲ್ಲೆ ರ್ನವು ಯಶಸಿಾಯನಗಿದ್ುೇವ್. ಈ ರಿೇತಿ ಕ್ನರ್ಮಾಕರಿಗ ್ ಬ್ೇಕ್ನದಾಂತ್ಹ 
ವಿನೂತ್ನ ಅರ್್ೇಕ ಯೇಜರ್್ಗಳನತನ ಜನರಿಗ ್ತ್ಾಂದಿದು್ೇವ್. 

 Mr. CHAIRMAN:- Thank you Sir, Thank you. 

  ಶ್ರೇ ಅರಬ್ೈಲ್ ಶ್ವರನಾಂ ಹ್ಬನಾರ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, 2013-14ರ್್ೇ ಸನಲ್ಲನಾಂದ 
2017-18ರವರ್ಗ ್ಒಟತಟ 2,68,475 ಜನಕ್್ೆ ರೂ.275 ಕ್್ೂೇಟಗಳು ಪರಿಹನರ ಕ್್ೂಟಟದು್ೇವ್. 

 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಾ ಅರಬ್ೈಲ್ ಶ್ವರನಾಂ ಹ್ಬನಾರ ರವರ್ೇ, ಮನನಾ ಸದಸಾರತ 
ರ್ನನತ ಏಕಪನಿ, ಪರಶ್ನ ಕ್್ೇಳಿದ ್ಎನತನತಿುದನುರ್. 

 (ಗ್ೂಾಂದಲ) 

 ಡನ.ತ್ೇಜಸಿಾನ ಗೌಡ (ವಿಧನನಸಭ್ಯಾಂದ ಚತರ್ನಯತ್ರನದವರತ):- ಮನನಾ 
ಕ್.್ಗ್ೂೇವಿಾಂದರನಜ್ರವರತ ಕ್ನರ್ಮಾಕ ಇಲನಖಗ್್ ಇರ್ೂ್ನಾಂದತ ಬನರಿ ಪರಶ್ನ ಕ್್ೇಳಬನರದತ.  

 ಶ್ರೇ ಕ್್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನ ರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಪರಶ್ನ 
ಕ್್ೇಳಿದರ,್ ಕ್ನರ್ಮಾಕ ಇಲನಖ್ಗ ್ಪರಶ್ನ ಹನಕತವುದಿಲೆ. 

    (ಗ್ೂಾಂದಲ) 

 ಶ್ರೇ ಅರಬ್ೈಲ್ ಶ್ವರನಾಂ ಹ್ಬನಾರ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಇಡಿೇ ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜಾದ 
ಒಟತಟ ಜನಸಾಂಖ್ಾಯಲ್ಲೆ 1/3 ಭನಗ ಕ್ನರ್ಮಾಕರತ ಇದನುರ.್ ಕ್ನರ್ಮಾಕರನತನ ಹಗತರವನಗಿ ಯೇಚರ್್ 
ಮನಡಬೇ್ಡಿ.  

 ಶ್ರೇ ಎಸ್.ಎಲ್.ಭ್ೂೇಜೇ್ಗೌಡ (ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್್ೇತ್ರ):- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಇರ್ನಾರೂ ಈ 
ಸದನದಲ್ಲೆ ಕ್ನರ್ಮಾಕ ಸಚಿವರಿಗ್ ಪರಶ್ನಯರ್್ನೇ ಕ್್ೇಳಬನರದತ.  

 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಾ ಅರಬ್ೈಲ್ ಶ್ವರನಾಂ ಹ್ಬನಾರ ರವರಗ್ ಧನಾವನದಗಳು. 
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 ಶ್ರೇ ಅರಬ್ೈಲ್ ಶ್ವರನಾಂ ಹ್ಬನಾರ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಇಡಿೇ ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜಾದ 
ಒಟತಟ ಜನಸಾಂಖ್ಾಯಲ್ಲೆ 1/3 ಭನಗ ಕ್ನರ್ಮಾಕರತ ಇದನುರ.್ ಇವತಿುನ ದಿವಸ ಅಷಟರಮಟಟಗ್ ಕ್ನರ್ಮಾಕ 
ಇಲನಖಯ್ಲ್ಲೆ ಕ್ನರಾಂತಿಕ್ನರಿ ಬದಲನವಣ್ಯನತನ ತ್ಾಂದಿದ್ುೇವ್. ಎಲೆರಿಗೂ ಧನಾವನದಗಳು. 
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ಪರಶ್ನ ಸಾಂಖ್ಾ.535 
(ಉತ್ುರ ಲಗತಿುಸಿದ್) 

ಶ್ರೇ ಡಿ.ಎಸ್.ಅರತಣ್:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಅವಕ್ನಶ ಕ್್ೂಟಟದುಕ್ನೆಗಿ ಧನಾವನದಗಳು. 
ರ್ನನತ ಕ್್ೇಳಿರತ್ಕೆಾಂಥ ಪರಶ್ನಗ ್ ಮನನಾ ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರವನತನ ಒದಗಿಸಿದನುರ.್ ಸನರಿಗ ್ ಸಾಂಸ್ಥಗಳ 
ರ್ೌಕರರಿಗ ್ 2020ರ್್ೇ ಸನಲ್ಲಗ ್ವ್ೇತ್ನ ಪರಿಷೆರಣ್ ಮನಡಲತ due ಇತ್ತು. ಪರತಿ 4 ವಷಾಕ್್ೂೆಮೆಾ 
ಸನರಿಗ ್ ಸಾಂಸ್ಥಗಳ ರ್ೌಕರರಿಗ ್ ವ್ೇತ್ನ ಪರಿಷೆರಣ್ ಆಗತವಾಂಥದತು ಇದ್. 2016ರ್್ೇ ಇಸವಿಯಾಂದ 
ಇಲ್ಲೆಯವರ್ಗೂ ಸನರಿಗ ್ ಸಾಂಸ್ಥಗಳ ರ್ೌಕರರಿಗ ್ ವೇ್ತ್ನ ಪರಿಷೆರಣ್ ಆಗಲ್ಲಲೆ. ಹಾಂದಿನ ಸನರಿಗ ್
ಸಚಿವರನಗಿದು ಮನನಾ ಲಕ್ಷಮಣ ಸಾಂಗಪಿ ಸವದಿಯವರತ, ಅವರಿಗ್ 6ರ್್ೇ ವ್ೇತ್ನ ಆಯೇಗವನತನ 
ಜನರಿಗ್ೂಳಿಸತತ್ುೇವ್ ಎನನತ್ಕೆಾಂಥ ಭರವಸಯ್ನೂನ ಕೂಡ ಕ್್ೂಟಟದುರತ. ಆದರ್ ನಮಾ ಸಚಿವರ speed 
ಗ್ ಅವರ್ೇನತ ಸರ್ಮತಿ ರಚರ್್ ಮನಡಿದನುರ,್ ಅವರತ speed ಇಲೆವ್ನಸತತಿುದ.್ ಏಕ್್ಾಂದರ ್ ನಮಾ 
ಸಚಿವರತ ಪನರಮನಣಿಕರತ. ಅತ್ಾಾಂತ್ ವ್ೇಗವನಗಿ ಇಡಿೇ ಇಲನಖಯ್ನತನ ತ್ಗ್ದತಕ್್ೂಾಂಡತ 
ಹ್ೂೇಗತವಾಂಥದುನತನ ಮನಡತತಿುದನುರ್. ಈಗ ರ್ನನತ ಮನನಾ ಸಚಿವರ ಗಮನಕ್್ೆ ತ್ರತವುದ್ೇರ್ಾ್ಂದರ್, ಈ 
ಸನರಿಗ ್ಸಾಂಸ್ಥಗಳ ರ್ೌಕರರತ ಹಲವನರತ ಸಿಬಾಾಂದಿಗಳು ಆತ್ಾಹತ್ಾ ಮನಡಿಕ್ೂ್ಾಂಡಿರತವುದನೂನ ಕೂಡ 
ರ್ನವು ರ್್ೂೇಡಿದ್ುೇವ.್ ಕ್ೂ್ೇವಿರ್್-19 ಸಾಂದಭಾದಲ್ಲೆ ಸಕ್ನಾರಿ ರ್ೌಕರರತ ಮೃತ್ರನದರ ್ರೂ.30.00 
ಲಕ್ಷಗಳ ಪರಿಹನರ ಕ್್ೂಡತವುದತ ಇದ್. ಸನರಿಗ ್ ಸಾಂಸ್ಥಗಳ ರ್ೌಕರರಿಗ ್ಆ ರಿೇತಿ ಕ್್ೂಟಟರತ್ಕೆಾಂಥದತು 
ಇದ್ಯೆೇ ಎನತನವಾಂಥದುನತನ ಗಮನಸಬೇ್ಕತ. ಪರಮತಖ್ವನಗಿ ಇವತಿುನ ದಿವಸ ಸನರಿಗ ್ಸಾಂಸ್ಥಗಳವರತ, 
IOCL (Indian Oil Corporation Limited), BPCL (Bharat Petroleum 
Corporation Limited) and HPCL (Hindustan Petroleum Corporation 
Limited), ನಲ್ಲೆ ಡಿೇಸಲ್್ ತ್ಗ್ದತಕ್ೂ್ಳಳಬ್ೇಕ್ನದರ ್ ರೂ.100 ಗಳಿಗಿಾಂತ್ ಹ್ಚತಿ ದತಡತಡ ಕ್್ೂಟತಟ 
ತ್ಗ್ದತಕ್ೂ್ಳಳಬೇ್ಕ್ನಗಿದ್.  ಅಾಂದರ್ ಒಬಾ ಗನರಹಕನಗ ್ಏನತ subsidized ಸಿಗತತಿುದ್ ಅಥವನ tax 
portion ಇದ್, ಆ tax portion ನತನ ಸಕ್ನಾರ ಭರಿಸತತ್ುದ್. ಅದತ ಆ ಇಲನಖ ್
ಕ್್ೂಡತವುದರೂ್ಳಗ್ ಇಲೆ. ಇವತಿುನ ದಿವಸ ಏರ್ನಗಿದ್ಯೆಾಂದರ್, ಆ ಎಲನೆ ಸನರಿಗ ್ಸಾಂಸ್ಥಗಳು ಒಾಂದತ 
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private Petrol Pumps ನಾಂದ ತ್ಗ್ದತಕ್್ೂಳುಳವಾಂಥದತು ಆಗತತಿುದ್. ಆದುರಿಾಂದ ಸಕ್ನಾರ 
ಏರ್ನದರತ ಆ tax rate ನತನ ಕಡಿಮೆ ಮನಡಿದರ್, ಆ ಸನರಿಗ್ ಸಾಂಸ್ಥಯವರಿಗ್ ಅಷತಟ ಹ್ೂರ್ 
ಕಡಿಮೆಯನಗತತ್ುದ್. ಕ್್ೂೇವಿರ್್-19 ಗಿಾಂತ್ ಮತಾಂಚ ್ ಸನರಿಗ ್ ಸಾಂಸ್ಥಗಳಲ್ಲೆ ತ್ತಾಂಬನ ಸಮಸ್ಾಗಳಿತ್ತು. 
ಸನಕಷತಟ ಸಮಸ್ಾಗಳನತನ ಮನನಾ ಸನರಿಗ ್ ಸಚಿವರತ ಬಗಹ್ರಿಸಿದನುರ.್ ದಯಮನಡಿ ಇದರ ಬಗ್ೆ 
ಗಮನಹರಿಸಬ್ೇಕ್್ಾಂದತ ರ್ನನತ ತ್ಮಾ ಮೂಲಕ ಮನನಾ ಸಚಿವರಿಗ್ ಕ್್ೇಳಬಯಸತತಿುದ್ುೇರ್.್    

 ಶ್ರೇ ಬಿ.ಶ್ರೇರನಮತಲತ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಾ ಸದಸಾರನದ 
ಡಿ.ಎಸ್.ಅರತಣ್ರವರತ ಸನರಿಗ ್ ಸಾಂಸ್ಥಗಳಲ್ಲೆ ಕ್್ಲಸ ಮನಡತತಿುರತವ ರ್ೌಕರರಿಗ್ ವ್ೇತ್ನ ಪರಿಷೆರಣ ್
ಆಗಬೇ್ಕ್ನಗಿತ್ತು. ಕಳ್ದ 4 ವಷಾಗಳಿಾಂದ ಇಲ್ಲೆಯವರಗ್್ ವ್ೇತ್ನ ಪರಿಷೆರಣ್ ಆಗಿಲೆ ಎನನತ್ಕೆಾಂಥ 
ಪರಶ್ನಯನತನ ಕ್್ೇಳಿದನುರ್. ವೇ್ತ್ನ ಪರಿಷೆರಣ ್ವಿಚನರದಲ್ಲೆ ಈಗನಗಲ್ೇ ಸಕ್ನಾರ ಬದಿವನಗಿದ.್ ಜ್ೂತ್ಗ್ 
ನಮಾ ರ್ನಲತೆ ಮಾಂದಿ Managing Director ಗಳ ಹತಿುರ ರ್ನವು ಚಚ್ಾ ಮನಡಿ, ವೇ್ತ್ನ 
ಪರಿಷೆರಣ ್ ವಿಚನರದಲ್ಲೆ ಒಾಂದತ ಸರ್ಮತಿಯನತನ ರಚರ್್ ಮನಡಿದತು, ಆ ಸರ್ಮತಿಯ ವರದಿಯನೂನ 
ಕೂಡ ಸಕ್ನಾರಕ್್ೆ ಒಪಿಿಸತವಾಂತ್ಹ ಕ್ಲ್ಸವನೂನ ಕೂಡ ಮನಡಿದನುರ.್  ಬಹತಶುಃ ಪರತಿ 4 ವಷಾಕ್ೂ್ೆಮೆಾ 
ವ್ೇತ್ನ ಪರಿಷೆರಣ್ ಮನಡಬ್ೇಕ್ನಗಿತ್ತು. 2016ರಲ್ಲೆ ಒಾಂದತ ಬನರಿ ವೇ್ತ್ನ ಪರಿಷೆರಣ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲೆಾಂದ 
ಇಲ್ಲೆಯವರ್ಗೂ ವ್ೇತ್ನ ಪರಿಷೆರಣ ್ಆಗಿಲೆ. ಇದತ ನನನ ಗಮನಕೂೆ ಕೂಡ ಬಾಂದಿದ್. ಏಕ್್ಾಂದರ ್ಕಳ್ದ 
4 ವಷಾಗಳಿಾಂದ ವ್ೇತ್ನ ಪರಿಷೆರಣ ್ ವಿಚನರದಲ್ಲೆ ರ್ನವು 2020-21ರ್್ೇ ಇಸವಿಯ ಏಪಿರಲ್ 
ತಿಾಂಗಳಿನಲ್ಲೆ ಮತಖ್ಾವನಗಿ ವ್ೇತ್ನ ಪರಿಷೆರಣ ್ ಮತ್ತು ಬೇ್ರ ್ ಬ್ೇರ ್ demand ಗಳನತನ 
ಹಡಿದತಕ್ೂ್ಾಂಡತ ಬಹಳಷತಟ ಮಾಂದಿ ರ್ೌಕರಸಥರತ ಮತಷೆರ ಮನಡಿದುರತ. ಅವರತ ಮತಖ್ಾವನಗಿ ವ್ೇತ್ನ 
ಪರಿಷೆರಣ ್ಆಗಬ್ೇಕತ ಎಾಂದತ ಬಹಳಷತಟ ದೂ್ಡಡ demand ನತನ ಇಟತಟಕ್ೂ್ಾಂಡತ ಸತಮನರತ 2000 
ಕೂೆ ಹ್ಚತಿ ಮಾಂದಿ ಬಿೇದಿಗಿಳಿದತ ಹೂ್ೇರನಟವನತನ ಮನಡತವಾಂಥ ಕ್್ಲಸವನೂನ ಕೂಡ ಮನಡಿದುರತ. 
ಅವೊತ್ತು ಬಹಳಷತಟ ಗೂ್ಾಂದಲ ಇತ್ತು. ನನನ ಸನ್ೇಹತ್ರನದ ಮನನಾ ಲಕ್ಷಮಣ ಸಾಂಗಪಿ ಸವದಿಯವರತ 
ಅವೊತಿುನ ದಿವಸ ಸನರಿಗ ್ಸಚಿವರನಗಿದುರತ. ಅವೊತ್ತು ರ್ನನತ, ಸರ್ನಾನಾ ಮತಖ್ಾಮಾಂತಿರಯವರತ ಮತ್ತು 
ಇತ್ರಯ್ವರಲ್ನೆ ಕತಳಿತ್ತ ಅದನತನ ಯನವ ರಿೇತಿ ಬಗಹ್ರಿಸಬ್ೇಕತ ಎನನತ್ಕೆಾಂಥ ವಿಚನರ ಬಾಂದತ್ಹ 
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ಸಾಂದಭಾದಲ್ಲೆ, ಅವರಲ್ೆರನೂನ ಕರದ್ತ ಮನತ್ರ್ನಡಿ; ಬಗಹ್ರಿಸತವಾಂತ್ಹ ಕ್್ಲಸವನತನ ಕೂಡ 
ಮನಡಿದ್ುೇವ.್ 

(ಮತಾಂದತ…) 

(879)16.9.2022/11.50/ಎಾಂ.ಎಾಂ-ಎ.ಕ್ ್                 (ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಥತಿ) 

ಶ್ರೇ ಬಿ. ಶ್ರೇರನಮತಲತ (ಮತಾಂದತ):- 

ಏಕ್್ಾಂದರ ್ಕಳ್ದ ವಷಾಕಿೆಾಂತ್ ಈ ವಷಾ ರ್್ೂೇಡಿದರ್ ನಮಾ ಇಲನಖಯ್ಲ್ಲೆ ಸನಕಷತಟ ತೂ್ಾಂದರ್ಗಳಿವ್.  
ಅದರ ಬಗ್ೆ ರ್ನನತ ಉಲ್ೆೇಖ್ ಮನಡತವುದಿಲೆ.  ಏಕ್್ಾಂದರ ್ʻಕ್್ೂೇವಿರ್್̓ ಬಾಂದಿದ.್  ಕ್್ೂೇವಿರ್್ ಬಾಂದ 
ನಾಂತ್ರ ಪರಯನಣಿಕರ ದರವನತನ ಹ್ಚಿಳ ಮನಡಬೇ್ಕ್ನಗಿತ್ತು ಆದರ್ ಮನಡತವುದಕ್ನೆಗಲ್ಲಲೆ.  ಜ್ೂತ್ಗ್ 
ಡಿೇಸ್ಲ್ ದರ ತ್ತಾಂಬನ ಜನಸಿು ಆಯತ್ತ.  ರ್ನವು ಪರತಿ ದಿನ ರ್ನಲತೆ ನಗಮಗಳಿಗನಗಿ ಸತಮನರತ 15 
ಕ್್ೂೇಟ ರೂಪನಯಗಳಷತಟ ಡಿೇಸ್ಲ್ ಅನತನ ಖ್ರಿೇದಿ ಮನಡತತ್ುೇವ.್  ಇದರಿಾಂದ ಸತಮನರತ 90 ಲಕ್ಷ 
ಪರಯನಣಿಕರಿಗ್ ಸೌಲಭಾ ಒದಗಿಸತವ ಕ್್ಲಸವನಗತತಿುದ್.  ರ್ನನತ ಮನನಾ ಮತಖ್ಾಮಾಂತಿರಗಳ ಜ್ೂತ ್
ಚಚ್ಾ ಮನಡಿದ ಸಮಯದಲ್ಲೆ ಅವರತ ವ್ೇತ್ನ ಪರಿಷೆರಣ್ ಮನಡಬೇ್ಕತ, ಆರ್ಥಾಕ ಇಲನಖಯ್ ಜ್ೂತ್ 
ಸಮನಲ್ೂೇಚರ್್ ಮನಡಿ ಇದನತನ ಇತ್ಾಥಾ ಮನಡಬ್ೇಕ್್ಾಂದತ ಮತಖ್ಾಮಾಂತಿರಯವರತ ಪನರಮನಣಿಕ 
ಪರಯತ್ನ ಮನಡತತಿುರತವ ಕ್ನರಣ ಇದರ ಬಗ್ೆ ನಮಾ ಸಕ್ನಾರಕ್್ೆ ಬಹಳಷತಟ commitment ಇದ್.  
ರ್ನಲತೆ ವಷಾಗಳಿಾಂದ ವ್ೇತ್ನ ಪರಿಷೆರಣ್ಯನಗಿಲೆ.  ಆದಷತಟ ಶ್ೇರ್ರದಲ್ಲೆ ಇದನತನ ಇತ್ಾಥಾ ಮನಡತವ 
ಕ್್ಲಸವನತನ ಮನಡತತ್ುೇವ್.  ಜ್ೂತ್ಗ್ ರ್ನಲತೆ ನಗಮಗಳಲ್ಲೆ ಮತಾಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲೆ ಇದತ ಹೇಗ್ 
ಆಗಬನರದತ.  ರ್ನಲತೆ ನಗಮಗಳೂ ಲನಭದನಯಕವನಗಿ ನಡಯ್ಬ್ೇಕ್್ನತನವ ಕ್ನರಣದಿಾಂದ ನವೃತ್ು 
ಐ.ಎ.ಎಸ್. ಅಧಿಕ್ನರಿಯವರನದ ಶ್ರೇ ಶ್ರೇನವನಸ ಮೂತಿಾಯವರ ಅಧಾಕ್ಷತ್ಯಲ್ಲೆ ಒಾಂದತ ಕರ್ಮಟ 
ಮನಡಿಕ್್ೂಾಂಡತ ಸಕ್ನಾರಕ್್ೆ ವರದಿ ಕ್್ೂಡತವ ಕ್್ಲಸ ಮನಡಿದ್ುೇವ್.  ಮತಾಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲೆ ಎಲನೆ 
ವಿಚನರಗಳನೂನ ಗಮನದಲ್ಲೆಟತಟಕ್ೂ್ಾಂಡತ ಸಕ್ನಾರವು ರ್ನಲತೆ ನಗಮಗಳಿಗ್ ಸತಮನರತ 12,000 
ಕ್್ೂೇಟಯಷತಟ ಸಹನಯ ಮನಡಿದ.್  ಜ್ೂತ್ಗ್ ಇಾಂಧನ ವ್ಚಿವನತನ ಭರಿಸತವ ಕ್್ಲಸ ಮನಡಿದ್.  
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Taxation ವಿಚನರಗಳು ಬಾಂದ ಸಮಯದಲ್ಲೆ ಕೂಡ ಷ್ೇರತ ಬಾಂಡವನಳವನಗಿ ಬದಲನವಣ ್
ಮನಡತವ ಕ್್ಲಸ ಮನಡಿದ.್  ಮತಾಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲೆ ಮನನಾ ಸದಸಾರನದ ಡಿ.ಎಸ. ಅರತಣ್ರವರತ 
ಕ್್ೇಳಿರತವ ವ್ೇತ್ನ ಪರಿಷೆರಣ್ ಮನಡತವ ವಿಚನರದಲ್ಲೆ ಸಕ್ನಾರ ಬದಿವನಗಿದ.್  ಅದರ ಬಗ್ೆ 
ಮತಖ್ಾಮಾಂತಿರಯವರ ಜ್ೂತ ್ಚಚ್ಾ ಮನಡಿ ತಿೇಮನಾನ ತ್ಗ್ದತಕ್್ೂಳುಳತ್ುೇವ್.   
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ಚತಕ್್ೆ ಪರಶ್ನ ಸಾಂಖ್ಾ: 546 

(ಉತ್ುರದ ಪರತಿ ಲಗತಿುಸಿದ್) 

 ಶ್ರೇ ಕ್್.ಎ. ತಿಪ್ಿೇಸನಾರ್ಮ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಾ ಸಚಿವರತ ವಿವರವನದ 
ಉತ್ುರವನತನ ಕ್್ೂಟಟದನುರ್.  ತ್ಮಗೂ ಕೂಡ ಗಾಂಗನ ಕಲನಾಣ ಯೇಜರ್್ ಬಗ್ೆ ಸನಕಷತಟ ಮನಹತಿ 
ಇದ್ಯೆಾಂದತ ಭನವಿಸತತ್ುೇರ್್.  ಕಳ್ದ ಮೂರತ ವಷಾಗಳಿಾಂದ ಹೈ್ಕ್್ೂೇರ್್ಾನಲ್ಲೆ ಇದುಾಂತ್ಹ 
ವನಾಜಾದಿಾಂದ 11 ನಗಮಗಳಲ್ಲೆ ಈ ಗಾಂಗನ ಕಲನಾಣ ಯೇಜರ್್ಯನತನ ಜನರಿಗ ್ತ್ರತವುದಕ್್ೆ ಆಗಿಲೆ.  
ಈಗ ಹ್ೈಕ್್ೂೇರ್್ಾನಾಂದ ತಿೇಮನಾನವನಗಿದ.್  ಅದತ ಒಾಂದರ್ಡತ ನಗಮಕ್್ೆ ಅನಾಯವನಗತತ್ುದ್ಯೆೇ 
ಅಥವನ ತ್ಮಾ ಇಲನಖಯ್ಲ್ಲೆ ಬರತವ 11 ನಗಮಗಳಿಗ್ ಅನಾಯವನಗತತ್ುದ್ಯೆೇ ಎಾಂಬ ಬಗ್ೆ ಮನನಾ 
ಸಚಿವರತ ಸಿಷಿಟೇಕರಣ ಕ್್ೂಡಬೇ್ಕ್್ಾಂದತ ಕ್್ೇಳುತ್ುೇರ್್.  ಇರ್ೂ್ನಾಂದತ ಪರವಗಾವನರತ ಮನಹತಿ ಕ್್ೇಳಿದ್ು.  
ಮನಹತಿ ಕ್್ೂಟಟದನುರ ್ಆದರ ್ಪರವಗಾವನರತ ಮನಹತಿ ಕ್್ೂಟಟಲೆ.  ಅಾಂದರ್ ಪರವಗಾ 1, 1ಎ, 2ಎ, 2ಬಿ, 
3ಎ, 3ಬಿ ಈ ರಿೇತಿ ಮನಹತಿ ಕ್್ೂಟಟಲೆ, ಹನಗ್ ಕ್ೂ್ಟಟರ್ ಅನತಕೂಲವನಗತತ್ುದ್.  ದಯಮನಡಿ ಆ 
ಮನಹತಿಯನತನ ಕ್ೂ್ಡಿಸಿ ಎಾಂದತ ಕ್್ೇಳಿಕ್ೂ್ಳುಳತ್ುೇರ್್.  ಈ ರಿೇತಿ ಆಗಿರತವ ಗ್ೂಾಂದಲಕ್್ೆ ಇಲನಖ ್
ಮನಡಿರತವ ಟನ್ಾ ಕಿೇ ಆಧನರದ ಮೆೇಲ್ ಕರದ್ಿರತವ ಟ್ಾಂಡರ್ಗಳ್ೇ ಕ್ನರಣ.  ಈ ಟ್ಾಂಡರ್ನಲ್ಲೆ 
ಏರ್ನಗಿದ್ ಎಾಂದರ್ ಗತತಿುಗ ್ಪಡಯ್ತವ ಗತತಿುಗ್ದನರ ಆತ್ ಬೂ್ೇರ್ವಲ್್ ಕ್ೂ್ರಯ್ಬ್ೇಕತ, ಮೊೇಟನರ್ 
ಪಾಂಪನತನ ಅಳವಡಿಸಬ್ೇಕತ, ವಿದತಾದಿೇಕರಣ ಮನಡಿ ನೇರ್ತ್ತುವುದಕ್್ೆ panel board ಹನಕಿ; 

 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಾ ತಿಪ್ಿೇಸನಾರ್ಮಯವರ್ೇ, ಮನನಾ ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರ ಕ್ೂ್ಡಲ್ಲ ನೇವು 
ಪರಶ್ನ ಕ್್ೇಳಿ. 

 ಶ್ರೇ ಕ್.್ಎ. ತಿಪ್ಿೇಸನಾರ್ಮ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ರ್ನನತ ಕ್ನರಣವ್ೇರ್ಾ್ಂದತ 
ಹ್ೇಳುತಿುದ್ುೇರ್್. ಏಕ್್ಾಂದರ ್ಪರತಿಯಾಂದತ ಕ್್.ಡಿ.ಪಿ. ರ್ಮೇಟಾಂಗ್ನಲ್ಲೆಯೂ ಮನನಾ ಜಿಲನೆ ಉಸತುವನರಿ 
ಸಚಿವರತ ರಿವಯಾ ಮನಡತತನುರ.್  ಆನಾಂತ್ರ ಅವರಿಗ್ ಬಿೇಗದ ಕ್್ೈ ಕ್್ೂಡಬೇ್ಕ್ನಗತತ್ುದ್.  ವನಸುವವನಗಿ 
ಆ ರಿೇತಿ ಆಗತತಿುಲೆ.  ಏರ್ನಗತತ್ುದ್ ಎಾಂದರ್, ಬ್ೂೇರ್ವ್ಲ್ ಕ್್ೂರಯ್ತತನುರ್, ಪಾಂಪ್ ಅಳವಡಿಸತತನುರ್. 
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ಆದರ್ ವಿದತಾದಿೇಕರಣ ಮನಡತವುದಕ್್ೆ ಸನಧಾವಿಲೆ.  ವಿದತಾದಿೇಕರಣಕ್್ೆ ಫಲನನತಭವಿಗಳು ಎಸನೆಾಂಗ್ 
ಅಜಿಾ ಹನಕಬ್ೇಕ್ನಗತತ್ುದ್.  ಫನರಾಂ ಭತಿಾ ಮನಡಬೇ್ಕತ ಹನಗೂ ಹಣ ಕಟಟಬ್ೇಕತ.  ಅದತ ಆಗತತಿುಲೆ.  
ಬ್ೂೇರ್ವ್ಲ್ ಕ್ೂ್ರದ್ತ ಸತಮನರತ 2-3 ವಷಾವನದರೂ ವಿದತಾದಿೇಕರಣವನಗತವುದಿಲೆ.  ಅಷಟರೂ್ಳಗ್ 
silt up ಆಗತತ್ುದ್.  ಇದನತನ ಬಗಹ್ರಿಸತವುದಕ್ೂ್ೆೇಸೆರವನಗಿ ಎಸನೆಾಂನಲ್ಲೆ ಸನಕಷತಟ ಅಜಿಾಗಳು 
ಪ್ಾಂಡಿಾಂಗ್ ಇವ್.  ಫಲನನತಭವಿಗಳಿಗ್ ಯನವ ರಿೇತಿಯಲ್ಲೆಯೂ ಅನತಕೂಲವನಗತತಿುಲೆ.  ಇದನತನ 
ಬಗಹ್ರಿಸತವುದಕ್್ೆ ತನವು ಯನವ ರಿೇತಿಯ ಕರಮ ಜರತಗಿಸಿದಿುೇರಿ ಎಾಂಬತದನತನ ಸಚಿವರತ ಹ್ೇಳಲ್ಲ 
ನಾಂತ್ರ ಉಪ ಪರಶ್ನ ಕ್್ೇಳುತ್ುೇರ್್. 

ಶ್ರೇ ಕ್್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಾ ಸದಸಾರನದ 
ತಿಪ್ಿೇಸನಾರ್ಮಯವರತ ತ್ಮಾ ಅನತಭವದ ಆಧನರದ ಮೆೇಲ್ ಸನಕಷತಟ ಪರಶ್ನಗಳನತನ ಕ್್ೇಳಿದನುರ್.  
ಎಲೆದಕೂೆ ಇಲನಖ ್ ವತಿಯಾಂದ ಉತ್ುರ ಕ್ೂ್ಟಟದ್ುೇವ್.  ಅವರತ ಹ್ೇಳಿರತವ ವಿಚನರಗಳ್ೇರ್್ಾಂದರ,್ 
2019-20 ಮತ್ತು 2020-21ರಲ್ಲೆ ಟನ್ಾ ಕಿೇ ಸಿಸಟಾಂ ಎಾಂದತ ಇಲನಖ್ ಜನರಿಗ ್ತ್ಾಂದಿತ್ತ.  ಅದರಲ್ಲೆ 
13,742 ಕ್ೂ್ಳವ್ಬನವಿಗಳನತನ ತ್ರ್ಯಬ್ೇಕ್ನಗಿತ್ತು. ಮೊದಲತ ಏರ್ನಗಿತ್ತು ಎಾಂದರ ್ ಬ್ೂೇರ್ವ್ಲ್ 
ಕ್್ೂರಯ್ತವುದಕ್್ೆ ಬ್ೇರ ್ ಒಾಂದತ ಟ್ಾಂಡರ್ ಇತ್ತು ಮತ್ತು ಮೊೇಟರ್ಗ್ ಬ್ೇರ ್ ಟ್ಾಂಡರ್ ಹನಗೂ 
ವಿದತಾತ್ ಸಾಂಪಕಾಕ್್ೆ ಬೇ್ರ ್ಟ್ಾಂಡರ್ ಇತ್ತು.  ಈ ಟನ್ಾ ಕಿೇ ಸಿಸಟಾಂ ಮನಡಿ ಯನರತ ಬ್ೂೇರ್ವಲ್್ 
ಕ್್ೂರದ್ಿದನುರ್ೂೇ ಅವರ್ೇ ಮೊೇಟರನತನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮನಡಬೇ್ಕತ, ಅವರ್ೇ ವಿದತಾತ್ ಸಾಂಪಕಾ ಕ್್ೂಟತಟ ಏಕ 
ಕಿಾಂಡಿ ವಾವಸ್ಥಯಡಿ ಇದನತನ ಮನಡಬೇ್ಕ್್ಾಂಬ ಯೇಚರ್್ಯಡಿ ಇದನತನ ತ್ರಲನಗಿತ್ತು.  ಈ ಟನ್ಾ 
ಕಿೇ ಸಿಸಟಾಂ ಅಡಿಯಲ್ಲೆ 30 ಪನಾಕ್್ೇಜತಗಳಲ್ಲೆ ಟ್ಾಂಡರನತನ ಕರಯ್ಲನಗಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲೆ 42 
ಗತತಿುಗ್ದನರರತ ಭನಗವಹಸಿದುರತ.  22 ಗತತಿುಗ್ದನರರತ ಟನ್ಾ ಕಿೇ ಯಲ್ಲೆ ಗತತಿುಗ ್
ತ್ಗ್ದತಕ್ೂ್ಾಂಡಿದುರತ.  ಈ ಮಧ್ಾ ಟನ್ಾ ಕಿೇ ಸಿಸಟಾಂ ಸರಿಯಲೆವ್ಾಂದತ ಒಾಂದಷತಟ ಜನ ಗತತಿುಗ್ದನರರತ 
ಹ್ೈಕ್್ೂೇರ್್ಾಗ್ ಹ್ೂೇಗಿದುರತ.  ನಮಾ ಇಲನಖ ್ ವಕ್ನಲತ್ತು ಹನಕಿದ ನಾಂತ್ರ ಆ ಪರಕರಣ ನಮಗ್ 
ಕಿೆಯರ್ ಆಗತತ್ುದ್. ಟನ್ಾ ಕಿೇ ಸಿಸಟಾಂ ಮನಡತವುದಕ್್ೆ ಅವಕ್ನಶಗಳನಗತತ್ುದ್.  ಅದರ ಹರ್್ನಲ್ಯಲ್ಲೆ 
ರ್ನವು ಟ್ಾಂಡರ್ ಕರದ್ತ ಟನ್ಾ ಕಿೇ ಸಿಸಟಾಂ ಮನಡಿ 13,742 ಕ್ೂ್ಳವ್ ಬನವಿಗಳನತನ ಕ್್ೂರಯ್ತವುದಕ್್ೆ 
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ಅಧಿಕೃತ್ವನಗಿ ಆದ್ೇಶ ಕ್ೂ್ಡಲನಯತ್ತ.  ಈ ಮಧ್ಾ ಇದತ ಕ್್ಳಮರ್್ಯಲ್ಲೆ ಚಚ್ಾಯನಗಿ ಅಲ್ಲೆನ 
ಗೌರವನನಾತ್ ಸದಸಾರನದ ಪಿರಯನಾಂಕ್್ ಖ್ಗ್ಾಯವರತ ಇದರಲ್ಲೆ ಲ್ೂೇಪವನಗಿದ್ ಅದನತನ ಪತನರ್ 
ತ್ನಖ್ ಮನಡಬೇ್ಕತ ಎಾಂದತ ಹ್ೇಳಿದರತ.  ಆ ತ್ನಖ್ಯ ಆಧನರದಲ್ಲೆ ನಮಾ ಇಲನಖಯ್ 
ಕ್ನಯಾದಶ್ಾಯವರತ ಗನರರ್ಮೇಣನಭಿವೃದಿಿ ಇಲನಖಯ್ ಸಹಯೇಗದಲ್ಲೆ ತ್ನಖ್ ಮನಡಿ ಒಾಂದಷತಟ 
ಲ್ೂೇಪದ್ೂೇಷಗಳನತನ ಸರಿಪಡಿಸಿ 16 ಟ್ಾಂಡರ್ಗಳಿಗ್ ಅವಕ್ನಶಗಳನತನ ಮನಡಿಕ್್ೂಟತಟ ಉಳಿದ 
ಸತಮನರತ 14 ಪನಾಕ್್ೇಜ್ಗಳನತನ D.B.T. (Direct Benefit Transfer) ಮೂಲಕ ರ್್ೇರವನಗಿ 
ಹಣ ಪನವತಿ ಮನಡತವುದಕ್್ೆ ಬ್ೇಕ್ನದ ಅವಕ್ನಶಗಳನತನ ಮನಡಿಕ್್ೂಡಲನಯತ್ತ.  ರ್್ೇರವನಗಿ ಖನತ್ಗ್ 
ಜಮನ ಮನಡತವಾಂತ್ಹ ಡಿ.ಬಿ.ಟ ಯೇಜರ್್ 2021-22ರ್್ೇ ಸನಲ್ಲನಲ್ಲೆ ಸತಮನರತ 17,920 ಅಾಂದರ್ 
2021-22 ಮತ್ತು 2022-23ರ್್ೇ ಸನಲ್ಲನಲ್ಲೆ ಯನವ ಟ್ಾಂಡರ್ ಪರಕಿರಯೆಗಳಲ್ಲೆ ರ್್ೇರವನಗಿ ಡಿ.ಬಿ.ಟ 
ಮೂಲಕ ರೈ್ತ್ರ ಖನತ್ಗ್ ಹಣ ಹನಕತವಾಂತ್ಹ ಪರಕಿರಯೆಗಳನತನ ಬಜ್ರ್್ನಲ್ಲೆ ಮನನಾ 
ಮತಖ್ಾಮಾಂತಿರಗಳು ಘೂೇಷಣ್ ಮನಡಿದನುರ.್  2021-22 ಮತ್ತು 2022-23ರ್್ೇ ಸನಲ್ಲನಲ್ಲೆ 17,920 
ಕ್್ೂಳವಬ್ನವಿಗಳನತನ ಈ ಮೂಲಕ ಕ್ೂ್ರಯ್ತವುದಕ್್ೆ ಬ್ೇಕ್ನದ ಕ್ನಯಾಕರಮಗಳನತನ ಮನಡತತಿುದು್ೇವ್.  
ಯನವ ಸಾಂಸ್ಥಯಾಂದ ಅವರತ ಕ್್ೂಳವಬ್ನವಿಗಳನತನ ತ್ರ್ದ ತ್ಕ್ಷಣ third party inspection 
ಮನಡತತ್ುದ್ ನಾಂತ್ರ ಅವರ ಖನತ್ಗ ್ ರ್್ೇರವನಗಿ ಹಣವನತನ ಜಮನ ಮನಡತವ ಕ್್ಲಸ 
ಮನಡತತಿುರತವುದರಿಾಂದ ಟಾ್ಂಡರ್ ಪರಕಿರಯೆ ಎನತನವ ಶಬಿ 2021-22 ಮತ್ತು 2022-23ಕ್್ೆ 
ಮತಗಿದಿದ.್  ತನವು ಕ್್ೇಳುತಿುರತವುದತ 2019-20ರ್್ೇ ಸನಲ್ಲನಲ್ಲೆ ಈ ಎಲನೆ ಪರಕಿರಯೆಗಳನತನ ಮನಡಿದ 
ನಾಂತ್ರ ಈಗ 16 ಪನಾಕ್ೇ್ಜತಗಳಲ್ಲೆ ಕ್್ಲಸವನತನ ಮತಾಂದತವರ್ಸತತಿುದ್ುೇವ್ಾಂದತ ಹ್ೇಳಿದವ್ು. ಅದರಲ್ಲೆ 
9,555 ಕ್ೂ್ಳವ್ಬನವಿಗಳನತನ ಕ್್ೂರಯ್ಬ್ೇಕ್ನಗಿದ್. ಈಗನಗಲ್ೇ 4438 ಕ್ೂ್ಳವ್ ಬನವಿಗಳನತನ 
ತ್ರ್ದಿದನುರ.್ ಅಾಂದರ್, ಎರಡೂವರ ್ ತಿಾಂಗಳಿನಾಂದಿೇಚಗ್ ್ ಶ್ೇ.40ರಷತಟ ಕ್್ಲಸ ಮನಡಿದನುರ.್  ಪಾಂಪ್ 
ಹನಕಿದತು ಸತಮನರತ 719 ಕ್್ೂಳವಬ್ನವಿಗಳಿಗ ್ಅಾಂದರ್ ಶ್ೇ.7ರಷತಟ ಪಾಂಪ್ ಹನಕಿದನುರ.್  ಮತ್ತು 372 
ಕ್್ೂಳವಬ್ನವಿಗಳಿಗ ್ವಿದತಾತ್ ಸಾಂಪಕಾ ಕ್ೂ್ಟಟದತು ಅಾಂದರ್ ಶ್ೇ.3½ ರಷತಟ ಕ್್ೂಟಟದನುರ.್  ಈ ಎಲನೆ 
ಪರಕಿರಯೆಗಳು ಅತ್ಾಾಂತ್ ಪನರದಶಾಕವನಗಿ ನಡಯ್ತತಿುವ್.  ಎಲ್ೆಲ್ಲೆ ತ್ಪತಿ ಮನಡಿದನುರ್ ಅವರಿಗ್ಲನೆ ಶ್ಕ್ ್
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ಕ್್ೂಡತವ ಕ್್ಲಸ ಮನಡಿದ್ುೇವ್.  ರ್ನನತ ತ್ಮಾ ಮೂಲಕ ಮನನಾ ತಿಪ್ಿೇಸನಾರ್ಮಯವರಿಗ್ 
ತಿಳಿಸತವುದೇ್ರ್್ಾಂದರ,್ ಇದನತನ ಮನರ್್ಾ ತಿಾಂಗಳಿರ್್ೂಳಗ ್ ಮತಗಿಸತವುದಕ್್ೆ ಬ್ೇಕ್ನದ ಎಲನೆ 
ಕ್ನಯಾಕರಮಗಳನತನ ಹನಕಿಕ್್ೂಳುಳತ್ುೇವ್ ಎಾಂಬ ಮನತ್ನತನ ಹ್ೇಳುವುದಕ್್ೆ ಇಷಟಪಡತತ್ುೇರ್್.  

ಶ್ರೇ ಕ್್.ಎ. ತಿಪ್ಿೇಸನಾರ್ಮ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ರ್ನನತ ಕ್್ೇಳುವುದೇ್ರ್್ಾಂದರ್, 
ಹ್ೈಕ್್ೂೇರ್್ಾ ಆದ್ೇಶವು 2-3 ನಗಮಗಳಿಗನಾಯವನಗತತ್ುದ್ಯೆೇ ಅಥವನ ಪೂತಿಾ 11 ನಗಮಗಳಿಗ್ 
ಅನಾಯವನಗತತ್ುದ್ಯೆೇ? 

ಶ್ರೇ ಕ್್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್,  ಟನ್ಾ ಕಿೇಯಲ್ಲೆರತವ 
ಸಮನಜ ಕಲನಾಣ ಇಲನಖಯ್ ಎಲನೆ ನಗಮಗಳಿಗೂ ಅನಾಯಸತತ್ುದ್.  

ಶ್ರೇ ಕ್್.ಎ. ತಿಪ್ಿೇಸನಾರ್ಮ:- 11 ನಗಮಗಳಿಗೂ ಕಿೆಯರ್ ಮನಡತತಿುೇರನ? 

ಶ್ರೇ ಕ್್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಸಮನಜ ಕಲನಾಣ ಇಲನಖಯ್ಲ್ಲೆರತವ ಎಲನೆ 11 
ನಗಮಗಳಲ್ಲೆ 13,742 ಕ್ೂ್ಳವ್ಬನವಿಗಳನತನ ಕ್ೂ್ರಯ್ತವುದಕ್್ೆ ಮನಡಿರತವ ಟನ್ಾ ಕಿೇ ಟ್ಾಂಡರ್ 
ಪರಕಿರಯೆಗಳಿಗ ್ಹೈ್ಕ್ೂ್ೇರ್್ಾನ ಕ್ನಯಾಕರಮಗಳು ಅನಾಯವನಗತತ್ುವ್. 

ಶ್ರೇ ಕ್್.ಎ. ತಿಪ್ಿೇಸನಾರ್ಮ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಇದನತನ ಗಾಂಗನ ಕಲನಾಣ 
ಯೇಜರ್್ಯವರೇ್ ಡಿ.ಬಿ.ಟ. ಯಲ್ಲೆ ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂ್ಾಂಡತ ಮನಡಬೇ್ಕ್ೂ್ೇ ಅಥವನ. . . 

ಶ್ರೇ ಕ್್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್,  ರ್್ೇರವನಗಿ ಮನಡತವ  
ಕ್ನಯಾಕರಮವನತನ ಅನತಷನಾನಕ್್ೆ ತ್ರತತಿುದ್ುೇವ್.  ಹಾಂದ್ 2019-20ರ್್ೇ ಸನಲ್ಲನಲ್ಲೆ ಟನ್ಾ ಕಿೇ ಸಿಸಟಾಂ 
ಎಾಂದತ ಏನದ್ ಅದಕ್್ೆ ಸಿೇರ್ಮತ್ವನಗಿ ಮನತ್ರ ಟ್ಾಂಡರ್ ಮೂಲಕ ಕ್ನಯಾಕರಮವನತನ 
ಮನಡಲನಗತತ್ುದ್.  ಅದರ ಮಧಾದಲ್ಲೆಯೂ ಕೂಡ 14 ಪನಾಕ್್ೇಜ್ಗಳನತನ ಡಿ.ಬಿ.ಟ., ಗ್ ತ್ಾಂದಿದ್ುೇವ್.  
ಎಲನೆ ಮನಹತಿಗಳನತನ ಮನನಾ ಸದಸಾರಿಗ್ ಕಳುಹಸಿಕ್ೂ್ಡತತ್ುೇವ್.  
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ಚತಕ್್ೆ ಪರಶ್ನ ಸಾಂಖ್ಾ: 571 

(ಉತ್ುರದ ಪರತಿ ಲಗತಿುಸಿದ್) 

 ಶ್ರೇ ಅ. ದ್ೇವ್ೇಗೌಡ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಾ ಸಚಿವರತ ತ್ತಾಂಬನ ವಿವರವನದ 
ಉತ್ುರಗಳನತನ ಕ್ೂ್ಟಟದನುರ ್ ಅವರಿಗ್ ಧನಾವನದಗಳು.  ಜ್ೂತ್ಗ್ ಅವರತ ಸಚಿವರನದ ಮೆೇಲ ್
ಸಭ್ಯನತನ ನಡಸ್ಿ Task Force ಮತಖನಾಂತ್ರ ಅವರರ್್ನಲನೆ ಅರಸ್ಟ್ ಮನಡತವ ಕ್್ಲಸ ಮನಡಿದನುರ.್  
ಜ್ೂತ್ಗ್ ವಿೇಡಿಯೇ ಕ್ನನಫರ್ನಸ್ ಮೂಲಕ ಸಾಂಬಾಂಧಪಟಟ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳಿಗ್ ಆದ್ೇಶ ನೇಡಿದನುರ್.  
ಇತಿುೇಚ್ಗ ್ಮಾಂಗಳಮತಖಿ ಕ್ನಯಾಕತ್ಾರತ ಸಭ್, ಸಮನರಾಂಭಗಳಲ್ಲೆ, ಮದತವ್, ರ್ನಮಕರಣ, ಗೃಹ 
ಪರವ್ೇಶಗಳಲ್ಲೆ ತ್ತಾಂಬನ ಮತಜತಗರ ಉಾಂಟತ ಮನಡತವುದನತನ ತನವು ರ್್ೂೇಡತತಿುದಿುೇರಿ. 

(ಮತಾಂದತ) 

(880) 16-09-2022 KH-AK  12-00                   (ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಥತಿ) 

ಶ್ರೇ ಅ.ದ್ೇವ್ೇಗೌಡ (ಮತಾಂದತ):-  

ವಯಸನಸದ ಮಕೆಳು, ಹ್ಾಂಗಸರತ ಸಿಗನಲ್ಗಳಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ಮತಖ್ಾವನದ ಸಥಳಗಳಲ್ಲೆ ಮತಜತಗರ ಉಾಂಟತ 
ಮನಡತವುದನತನ ತನವು ರ್್ೂೇಡತತಿುರತತಿುೇರಿ. ಇದರ ಬಗ್ೆ ತನವು ಏನತ ಕರಮ ಕ್್ೈಗೂ್ಾಂಡಿದಿುೇರಿ? 
ಹನಗ್ಯೆೇ ಇವರತ ಕ್ೂ್ಟಟರತವ ಉತ್ುರದಲ್ಲೆ “16್ ವಷಾ ಮೆೇಲಿಟಟ ಪತರತಷರತ ಹನಗೂ 18 ವಷಾ 
ಮೆೇಲಿಟಟ ಮಹಳ್ಯರತ ಭಿಕ್ನಟರ್್ಯಲ್ಲೆ ತ್ೂಡಗಿದುಲ್ಲೆ ಅಾಂತ್ಹ ಭಿಕ್ಷತಕರನತನ ಬಾಂಧಿಸಲನಗತವುದತ”್
ಎಾಂದತ ಹ್ೇಳಿದನುರ.್ ಹನಗ್ಯೆೇ ಅದ್ೇ ಉತ್ುರದಲ್ಲೆ “16್ ವಷಾಗಳಿಗಿಾಂತ್ ಕಡಿಮೆ ವಯಸಿಸನ ಗಾಂಡತ 
ಮಕೆಳನತನ ಹನಗೂ 18 ವಷಾಗಳಿಗಿಾಂತ್ ಕಡಿಮೆ ವಯಸಿಸನ ಹ್ಣತು ಮಕೆಳನತನ ಬಾಂಧಿಸಲತ ಅವಕ್ನಶ 
ಇಲೆ”್ ಎಾಂದತ ಹ್ೇಳಿದನುರ್. ಇವರತಗಳ್ೇ ಹ್ಚನಿಗಿ ಸಿಗನಲ್ಗಳಲ್ಲೆ ತ್ೂಾಂದರ ್ ಕ್್ೂಡತತಿುರತತನುರ್. 
ಭಿಕ್್ಯನತನ ಕ್್ೂಡದೇ್ ಇದುರೂ ಸಹ ಬೈ್ಯತು ಮತಜತಗರವನತನಾಂಟತ ಮನಡತತಿುರತತನುರ್. ಇದಕ್್ೆ 
ಏರ್ನದರೂ ಕರಮ ಕ್ೈ್ಗ್ೂಳಳಬ್ೇಕ್್ಾಂದತ ಕ್ೂ್ೇರತತ್ುೇರ್್. 
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 ಶ್ರೇ ಕ್್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಾ ಸದಸಾರನದ 
ಅ.ದ್ೇವ್ೇಗೌಡರವರತ ಕ್ೇ್ಳಿದಾಂತ್ಹ ಪರಶ್ನಯ ಬಗ್ೆ ಈ ಹಾಂದ ್ಸದನದಲ್ಲೆ ಚಚ್ಾಯನಗಿತ್ತು. ಮನನಾ 
ಸದಸಾರನದ ಎಸ.ಆರ.ಪನಟೇಲ್ ಮತ್ತು ಮನನಾ ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರನದ 
ಬಿ.ಕ್.್ಹರಿಪರಸನದ್ರವರತ ಇದಕ್್ೆ ವಿಶ್ೇಷವನದ ಸಭ ್ಕರಯ್ಬ್ೇಕತ. ಭಿಕ್ಷತಕರ ಹನವಳಿ ಜನಸಿುಯನಗಿದ್ 
ಎನತನವಾಂತ್ಹ ವನದವನತನ ಮತಾಂದಿಟಟದುರತ. ಆ ಹರ್್ನಲ್ಯಲ್ಲೆ ರ್ನನತ 3 ಬನರಿ ಸಭ್ಗಳನತನ ಕರದ್್. 
ಎರಡತ ಬನರಿ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳ ಮಟಟದಲ್ಲೆ ಸಭ್ಯನತನ ಕರದ್್. ಮೂರರ್್ಯ ಬನರಿ ತನಾಂತಿರಕವನಗಿ 
ತ್ೂಾಂದರಯ್ನಯತ್ತ. ಕ್ನರ್ಮಾಕ ಇಲನಖಯ್ ಒಾಂದಿಷತಟ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ತ್ಮಾ ಇತಿ-ರ್ಮತಿಗಳನತನ 
ಹ್ೇಳಿದರತ. ಮಹಳನ ಕಲನಾಣ ಇಲನಖಯ್ ಒಾಂದಿಷತಟ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ತ್ಮಾ ಇತಿ-ರ್ಮತಿಗಳನತನ 
ಹ್ೇಳಿದರತ. ಆ ಹರ್್ನಲ್ಯಲ್ಲೆ ಕ್ನರ್ಮಾಕ ಇಲನಖಯ್ ಮಾಂತಿರಗಳನತನ ಮತ್ತು ಮಹಳನ ಮತ್ತು ಮಕೆಳ 
ಅಭಿವೃದಿಿ ಇಲನಖಯ್ ಮಾಂತಿರಗಳನತನ ಹನಗೂ ಮನನಾ ಗೃಹ ಮಾಂತಿರಗಳನತನ ಹನಗ್ಯೆೇ ನನನನತನ ಸೇ್ರಿ 
4 ಜನ ಮಾಂತಿರಗಳು ಸಭ ್ಸೇ್ರಿದನಗ ಒಾಂದತ ಅಾಂತಿಮ ಸಾರೂಪ ಬಾಂದಿತ್ತ. ಭಿಕ್ಷತಕರಲ್ಲೆ ರ್ನವು ಒಾಂದತ 
ಮನತ್ನತನ ಒಪಿಿಕ್್ೂಳಳಲೇ್ಬ್ೇಕತ. ಇಡಿೇ ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜಾದಲ್ಲೆ ಯನವುದ್ೇ ಹಾಂತ್ದಲ್ಲೆ ಭಿಕ್ನಟರ್್ಯನತನ 
ನಯಾಂತ್ರಣಕ್್ೆ ತ್ರತವಾಂತ್ಹ ಅನವನಯಾತ್ ಇದ್. ಇದರಲ್ಲೆ 2-3 ರಿೇತಿಯ ಭಿಕ್ಷತಕರತ ಮೆೇಲೂ್ನೇಟಕ್್ೆ 
ಕಾಂಡತ ಬರತತನುರ.್ ಕ್್ಲವು ಕಡ ್ ಸಿಗನಲ್ಗಳಲ್ಲೆ ಮಗತವನತನ ಬನ್ನಗ್ ಕಟಟಕ್್ೂಾಂಡತ ಭಿಕ್್ಯನತನ 
ಬ್ೇಡತವವರತ ಇದನುರ್. ಇದರಲ್ಲೆ ಆಶಿಯಾವ್ೇರ್್ಾಂದರ್, ಅವರತ ಅವರ ಮಕೆಳ್ೇ ಅಲೆ. ಯನವುದ್ೂೇ 
ಮಕೆಳನತನ ಬನಡಿಗಗ್ ್ತ್ಗ್ದತಕ್್ೂಾಂಡತ ಮತ್ತು ಬರಿಸತವಾಂತ್ಹ ಕ್ಲ್ವು ಔಷಧಿಗಳನತನ ಅವರಿಗ್ ಹನಕಿ, 
ಆ ಮಗತವನತನ ಇಟತಟಕ್ೂ್ಾಂಡತ ಭಿಕ್ನಟರ್್ ಮನಡಿ, ಆ ಮಗತವನತನ ವನಪಸತಸ ಕ್ೂ್ಡತವಾಂತ್ಹ 
ಕೂರರವನದ ಪರಿಸಿಥತಿ ಇದ.್ ಅದಕ್್ೂೆೇಸೆರ ಪರಥಮವನಗಿ ಯನರತ ಮಗತವನತನ ಎತಿುಕ್್ೂಾಂಡತ ಈ 
ಸಿಗನಲ್ಗಳಲ್ಲೆ ಭಿಕ್್ ಬ್ೇಡತತನುರ್ೂೇ, ಅವರನತನ ರಕ್ಷಣ್ ಮನಡತವಾಂತ್ಹ ಕ್್ಲಸವನತನ ಮನಡತತ್ುೇವ್. 
ಬಾಂಧನ ಎಾಂದರ್ ಸರಿಯನಗತತ್ುದ್ೂೇ, ಇಲೆವೊೇ, ರಕ್ಷಣ್ ಮನಡತವಾಂತ್ಹ ಕ್್ಲಸವನತನ ಮನಡತತ್ುೇವ್. 
ಕ್ನನೂನತ ಇತಿ-ರ್ಮತಿಗಳಲ್ಲೆ ತ್ೂಡಗತಗಳು ಇತ್ತು. 3 ಜನ ಮಾಂತಿರಗಳು ಬಾಂದತ ನನಗ ್ ಸಹಕ್ನರ 
ಕ್್ೂಟತಟ, ಅವರವರ ಸಿಬಾಾಂದಿಗಳಿಗ್ ನದ್ೇಾಶನ ಕ್್ೂಟಟದುರತ. ತನಯ ಮತ್ತು ಮಗತವಿನ ಹ್ಸರಿನಲ್ಲೆ ಭಿಕ್್ 



                                                                                                                                       «¥À/16.09.2022     52  
 

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

 

 

   

ಬ್ೇಡತವವರನತನ ಒಾಂದತ ರಿೇತಿಯಲ್ಲೆ ನಯಾಂತ್ರಣಕ್್ೆ ತ್ರಬೇ್ಕ್್ಾಂದತ ಹ್ೇಳಿದರತ. ಮೆೇಲ್ೂನೇಟಕ್್ೆ 
ಬ್ಾಂಗಳೂರತ ನಗರದ ಬಿ.ಬಿ.ಎಾಂ.ಪಿ., ವನಾಪಿುಯಲ್ಲೆ ತನಯ ಮತ್ತು ಮಗತ ಎಾಂದರ್ ಬ್ನನಗ ್ಮಕೆಳನತನ 
ಕಟಟಕ್್ೂಾಂಡತ ಭಿಕ್್ ಬ್ೇಡತವಾಂತ್ಹವರ ಸಾಂಖ್ಾ ಸರಿಸತಮನರತ 600 ಇತ್ತು. ಈಗ ಪರಥಮ ಹಾಂತ್ದ 
ಕ್ನಯಾಕರಮದಲ್ಲೆ ರ್ನವು ಅದರ್್ನೇ ತ್ಗ್ದತಕ್್ೂಾಂಡಾಂತ್ಹ ಹರ್್ನಲ್ಯಲ್ಲೆ ಶ್ೇಕಡನ 90 ರಷತಟ 
ನಯಾಂತ್ರಣಕ್್ೆ ಬಾಂದಿದ ್ಎಾಂದತ ನನಗನಸತತ್ುದ್. ಇನತನ ಇರತವಾಂತ್ಹ ತ್ೃತಿೇಯ ಲ್ಲಾಂಗಿಗಳು ಏರ್್ೇನತ 
ಭಿಕ್ನಟರ್್ಯಲ್ಲೆ ತ್ೂಡಗಿಕ್್ೂಾಂಡತ   ಸಣು-ಪತಟಟ ಅರ್ನಹತತ್ಗಳನತನ ಮನಡತತಿುರತವುದನತನ 
ಗಮನಸಲನಗಿದ.್ ಒಾಂದಷತಟ ಜನ ಮನನಸಿಕ ಅಸಾಸಥರನದವರತ ಬಿೇದಿ ಬಿೇದಿಯಲ್ಲೆ ತಿರತಗತವಾಂತ್ಹ 
ಪರಿಪನಠಗಳು ಇವ್. ಮತ್ು ಕ್್ಲವು ವೃದಿರತ, ತ್ಾಂದ-್ತನಯಗಳು, ಕ್ೌಟತಾಂಬಿಕ ಸಮಸ್ಾಗಳಲ್ಲೆ 
ಸಿಕಿೆಕ್್ೂಾಂಡಿರತವವರತ ಸೇ್ರಿದಾಂತ ್ ಭಿಕ್್ ಬ್ೇಡತವಾಂತ್ಹ ಪರಿಪನಠದಲ್ಲೆ ಇದನುರ.್ ಇವ್ಲೆವನೂನ 
ನಯಾಂತ್ರಣಕ್್ೆ ತ್ರಬೇ್ಕ್್ಾಂದತ ಯೇಚರ್ ್ ಮನಡಿದು್ೇವ್. ನಮಾ ಬಿ.ಬಿ.ಎಾಂ.ಪಿ., ವನಾಪಿುಯಲ್ಲೆ ಡಿಸಿಪಿ., 
ಯವರ ರ್್ೇತ್ೃತ್ಾದಲ್ಲೆ 8 Task Force ಗಳನತನ ರಚರ್್ ಮನಡಿದ್ುೇವ್. ಇವರಲ್ೆರೂ ಅವರವರ 
ವಿಭನಗದಲ್ಲೆ ಕ್್ಲಸ ಮನಡಿ ನಯಾಂತ್ರಣ ತ್ರತವುದಕ್್ೆ ಯೇಜರ್್ ಮತ್ತು ಯೇಚರ್್ಯನತನ 
ಮನಡತತನುರ.್ ಕ್್ಲವು ಸಾಂದಭಾಗಳಲ್ಲೆ ನಮಾ ಕ್ನಯೆು ಪರಕ್ನರ 16 ವಷಾಗಳಿಗಿಾಂತ್ ಕಡಿಮೆ ವಯಸಿಸನ 
ಕ್್ಲವರನತನ ಬಾಂಧಿಸತವುದಕ್್ೆ ಕ್ನನೂನನ ಇತಿ-ರ್ಮತಿಗಳು ಇವ್. ಅದಕ್ೂ್ೆೇಸೆರ ಕ್ನನೂನತ ಮಾಂತಿರಗಳ 
ಜ್ೂತ್ ಮನತ್ರ್ನಡಿ ಅವರನತನ ರಕ್ಷಣ ್ಮನಡತವುದತ ಹ್ೇಗ ್ಎಾಂದತ ಮಹಳನ ಮತ್ತು ಮಕೆಳ ಅಭಿವೃದಿಿ 
ಇಲನಖಯ್ಾಂದ ಕೂಡ ಮನಡತತಿುದ್ುೇವ್. ಒಟನಟರ್ಯನಗಿ ನಮಾ ಮತಾಂದಿನ ಗತರಿ ಇರತವುದ್ೇರ್ಾ್ಂದರ್, 
ಇನತನ 2-3 ತಿಾಂಗಳಿನಲ್ಲೆ ಇಡಿೇ ಬಿ.ಬಿ.ಎಾಂ.ಪಿ., ವನಾಪಿುಯಲ್ಲೆರತವ ಭಿಕ್ನಟರ್್ಯನತನ ನಯಾಂತ್ರಣಕ್್ೆ 
ತ್ರಬೇ್ಕ್್ನತನವ ನಲತವು ಇದ.್ ಅದಕ್್ೆ ಬ್ೇಕ್ನದ ಎಲನೆ ಕ್ನಯಾಕರಮಗಳನತನ ಜ್ೂೇಡಿಸಿಕ್ೂ್ಳುಳತ್ುೇವ್. 
ಅಗತ್ಾ ಇದುರ,್ ಮನನಾ ಶನಸಕರಿಗ ್ ಆಸಕಿು ಇದುರ್ ಮತಾಂದಿನ ಸಭ್ಯನತನ ಕರಯ್ತವನಗ ಮನನಾ 
ಶನಸಕರನತನ ಕರಯ್ತತ್ುೇವ್.  
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ಪರಶ್ನ ಸಾಂಖ್ಾ: 501 

(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ್) 

ಶ್ರೇ ಎಾಂ.ರ್ನಗರನಜತ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಾ ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರವನತನ 
ಕ್್ೂಟಟದನುರ್. It’s not a completely satisfactory answer ಎನತನವಾಂತ್ಹದತು ನನನ 
ಭನವರ್್. ಕ್ನರಣವ್ೇರ್ಾ್ಂದರ್, 1972 ರಿಾಂದ 2012 ರವರ್ಗ ್ ಪರವಗಾ-1 ರಲ್ಲೆ ಬರತವಾಂತ್ಹ 
ವಿದನಾರ್ಥಾಗಳಿಗ ್ಸಾಂಪೂಣಾವನಗಿ ಶತಲೆ ವಿರ್ನಯತಿಯನತನ ಕ್್ೂಟಟರತವಾಂತ್ಹದತು ನಮಾ ಸಮನಜಕೂೆ 
ಗ್ೂತಿುರತವಾಂತ್ಹ ವಿಚನರ ಮತ್ತು ಸಕ್ನಾರಕೂೆ ಗೂ್ತಿುರತವಾಂತ್ಹ ವಿಚನರ. 2012ರ ನಾಂತ್ರ ಅವರತ 
ಒಾಂದತ ಆದನಯ ರ್ಮತಿಯನತನ ಹನಕಿ ಶತಲೆ ವಿರ್ನಯತಿಯನತನ ರದತುಗೂ್ಳಿಸಿರತತನುರ್. ಇದತ ಏಕ್್? 
ಇದನತನ ಮರತ ಸನಥಪರ್್ಗ್ೂಳಿಸತವುದಕ್್ೆ ಸನಧಾವನಗತತ್ುದ್ಯೆೇ? ಇದಕ್್ೆ ಕ್ನರಣವ್ೇರ್್ಾಂದರ್, ಕರ್ನಾಟಕ 
ರನಜಾದಲ್ಲೆ ಆರೂವರ ್ ಕ್್ೂೇಟ ಕನನಡಿಗರತ ಇರತವಾಂತ್ಹ ಜನಗದಲ್ಲೆ ಪರವಗಾ-1 ಕ್್ೆ ಒಾಂದತ ಕ್ೂ್ೇಟ 
ಜನರತ ಬರತತನುರ.್ ಅವರತ ಶ್ೈಕ್ಷಣಿಕವನಗಿ ಬಹಳ ಹಾಂದತಳಿದಿರತವಾಂತ್ಹ ಜನ, ಹಲವನರತ 
ಸಮತದನಯದಲ್ಲೆ ಬರತವಾಂತ್ಹ ಗಾಂಗಮತ್ಸಥರತ ಇರಬಹತದತ, ಗೂ್ಲೆರತ ಇರಬಹತದತ, ಉಪನಿರರತ 
ಇರಬಹತದತ, ಬ್ಸುರತ ಇರಬಹತದತ, ಜ್ೂೇಗಿ ಇರಬಹತದತ, ದೂ್ಾಂಬಿದನಸರತ ಇರಬಹತದತ, ಇನತನ 
ಹಲವನರತ ಸಮತದನಯಗಳಲ್ಲೆ ಸತಮನರತ 95 ಜನತಿಗಳು, 376 ಉಪ ಜನತಿಗಳು ಬರತವಾಂತ್ಹ 
ವಿದನಾರ್ಥಾಗಳಿಗ ್ ಇದರಿಾಂದ ಅರ್ನಾಯವನಗಿದ್. ಅವರತ ಕ್್ೂಟಟರತವಾಂತ್ಹ ಲ್ಲಖಿತ್ ಉತ್ುರದಲ್ಲೆ 
ರೂ.2.50 ಲಕ್ಷಗಳ ಆದನಯ ರ್ಮತಿಯನತನ ನಗದಿಪಡಿಸಲನಗಿದತು, ಇದನತನ ತ್ರವುಗ್ೂಳಿಸತವುದಕ್್ೆ 
ಸನಧಾವನಗತತ್ುದ್ ಎನತನವಾಂತ್ಹ ಮನವಿಯನತನ ಮನಡತತಿುದ್ುೇರ್್. ಹನಗ್ಯೆೇ, ಸನಮನಜಿಕ 
ದೃಷಿಾಕ್ೂ್ೇನದಿಾಂದ ಕ್್ೇಳುತಿುದ್ುೇರ್.್ ಏಕ್್ಾಂದರ್ ಈ ಕ್ನಲದಲ್ಲೆ ರ್ಮೇಸಲನತಿಗ್ೂೇಸೆರ ಎಲನೆ 
ಸಮತದನಯಗಳು ಹೂ್ೇರನಟ ಮನಡತತಿುರತವಾಂತ್ಹ ಸಾಂದಭಾದಲ್ಲೆ ಮತಾಂದಿನ ಜರ್ನಾಂಗದವರಿಗ ್
ಶ್ಕ್ಷಣವನತನ ಕ್ೂ್ಡಬೇ್ಕ್್ಾಂದತ ಎಲೆರ ಉದ್ುೇಶ ಇರತವುದರಿಾಂದ, 2012ರ ಮೊದಲತ ಏನತ ಆದನಯ 
ರ್ಮತಿಯನತನ ಹನಕಿದುರೂ್ೇ, creamy layer ತ್ಗ್ದತಹನಕಿ, ಪರವಗಾ-1 ರಲ್ಲೆ ಬರತವಾಂತ್ಹ ಎಲನೆ 
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ವಿದನಾರ್ಥಾಗಳಿಗ ್ವಿದನಾರ್ಥಾ ಶತಲೆದಿಾಂದ ವಿರ್ನಯತಿಯನತನ ಕ್್ೂಡತವಾಂತ್ಹದುನತನ ಮನನಾ ಸಚಿವರತ 
ಮನಡತತನುರಯ್ೆೇ ಎಾಂದತ ಕ್್ೇಳುತಿುದ್ುೇರ್್. ಅದರ ಜ್ೂತ್ಗ್, ವಿದ್ೇಶದಲ್ಲೆ ಓದತತಿುರತವಾಂತ್ಹ ಮಕೆಳಿಗೂ 
ಕೂಡ ಎಾಂದರ್,್ “ವಿದ್ೇಶದಲ್ಲೆ ಉನನತ್ ವನಾಸಾಂಗ ಮನಡತವ ಪರತಿಭನವಾಂತ್ ಪರವಗಾ-1 ರ 
ವಿದನಾರ್ಥಾಗಳಿಗ ್ ಅವರ ವಿದನಾಭನಾಸ ಅವಧಿಯಲ್ಲೆ ಆಗತವಾಂತ್ಹ ಖ್ಚತಾ-ವ್ಚಿಗಳನತನ ಸಕ್ನಾರ 
ಭರಿಸತವುದ್ೇ?”್ ಎನತನವಾಂತ್ಹ ಪರಶ್ನಯನತನ ಕ್್ೇಳುತಿುದ್ುೇರ್.್  ಹನಗನಗಿ ಇವರತ ಕ್ೂ್ಟಟರತವಾಂತ್ಹ 
ಉತ್ುರದಲ್ಲೆ ಮೆಟರಕ್್ ನಾಂತ್ರದ ವಿಚನರಗಳಿಗ್ ವಿದನಾರ್ಥಾ ವ್ೇತ್ನದ ಬಗ್ೆ ಹ್ೇಳಿದನುರ.್ ರ್ನನತ ಮೆಟರಕ್್ 
ಮೊದಲತ ಇರತವಾಂತ್ಹ ವಿದನಾರ್ಥಾಗಳಿಗ ್ ಯನವ ರಿೇತಿಯ ಸೌಲಭಾಗಳನತನ ಕ್್ೂಡತತಿುದನುರ,್ ಈ 
ರಿೇತಿಯ ತನತನಸರ ಮರ್್ೂೇಭನವ ಏಕ್್ ಇರತವಾಂತ್ಹದತು, ಎಲೆವಯ ಕೂಡ ವಾವಸ್ಥ 
ಮನಡಿರತವಾಂತ್ಹದತು, ಈ ದ್ೇಶವನತನ ಬದಲನವಣ್ ಮನಡಬೇ್ಕ್್ಾಂದರ್, ಶ್ಕ್ಷಣದಲ್ಲೆ ಬದಲನವಣ್ 
ತ್ರಬೇ್ಕತ. ಶ್ಕ್ಷಣವನತನ ಶ್ೇಕಡನ 100 ರಷತಟ ಎಲೆರಿಗೂ ಕ್ೂ್ಡಬೇ್ಕ್್ಾಂಬ ಆಶಯದ್ೂಾಂದಿಗ್ ಈ 
ಕ್ನಯಾಕರಮವನತನ ತ್ಾಂದಿದುರತ. ಏಕ್್ಾಂದರ,್ ಇವತ್ತು ರ್ನವು ಮನನಾ ದ್ೇವರನಜ ಅರಸತರವರ ಬಗ್ೆ 
ತಿಳಿದತಕ್ೂ್ಳಳಬ್ೇಕ್ನಗತತ್ುದ್. ಅವರತ ತ್ಾಂದಾಂತ್ಹ ಈ ವಿಚನರಗಳನತನ ಮರತಸನಥಪರ್್ಗೂ್ಳಿಸತವುದಕ್್ೆ 
ಸಕ್ನಾರಕ್್ೆ ಏಕ್್ ಸನಧಾವನಗತತಿುಲೆ? ಕ್್ೇಾಂದರ ಸಕ್ನಾರದಿಾಂದ ಬರತತಿುರತವಾಂತ್ಹ ಅನತದನನಗಳನತನ ಈ 
ಯೇಜರ್್ಗಳಿಗ ್ಏಕ್್ ಉಪಯೇಗ ಮನಡಿಕ್ೂ್ಳುಳತಿುಲೆ ಎಾಂದತ ಮನನಾ ಸಚಿವರಲ್ಲೆ ಕ್್ೇಳಬಯಸತತು್ೇರ್್. 

ಶ್ರೇ ಕ್್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, 1972 ರಿಾಂದ 2012 
ರವರ್ಗ ್40 ವಷಾಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲೆ ಪರಿಶ್ಷಟ ಜನತಿಗ ್ರ್ಮೇಸಲ್ಲರಿಸತವಾಂತ್ಹ ಅವಕ್ನಶಗಳು ಪರವಗಾ-
1 ಕೂೆ ಇತ್ತು. ಅದನತನ ನಲತಗಡ ್ಮನಡಿ, ಅದನತನ ತನವು ಎಸ್.ಸಿ., ಎಸ್.ಟ., ಜರ್ನಾಂಗಕ್್ೆ ರೂ.2.50 
ಲಕ್ಷಗಳ ರ್ಮತಿಗ ್ಇದ್. ಅದ್ೇ ರ್ಮತಿಗ ್ಏರಿಸಿ ಎಾಂದತ ಹ್ೇಳಿರತತನುರ.್ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಆದನಯದ 
ಪರಿರ್ಮತಿ ಎಸ್.ಸಿ., ಎಸ್.ಟ., ವಿದನಾರ್ಥಾಗಳಿಗ್ ರೂ.2.50 ಲಕ್ಷಗಳು ಇದ್. ನಮಾಲ್ಲೆ ಕೂಡ ರೂ.2.50 
ಲಕ್ಷಗಳು ಇದ್. ಇದರಲ್ಲೆ ಸಮಸ್ಾಗಳು ಏರ್ನಗಿದ್ ಎಾಂದರ,್ ಆ ರ್ಮತಿಯನತನ ಸಡಿಲಗೂ್ಳಿಸಿ “2013ರ್್ೇ 
ಸನಲ್ಲನಾಂದ ಹಾಂದತಳಿದ ವಗಾಗಳ ಕಲನಾಣ ಇಲನಖಯ್ ಮೆಟರಕ್್ ನಾಂತ್ರದ ವಿದನಾರ್ಥಾಗಳಿಗ ್ಶತಲೆ 
ಮರತಪನವತಿ ಕ್ನಯಾಕರಮದಡಿ ಮನಗಾಸೂಚಿಗಳನತನ ಪರಿಷೆರಣ ್ಮನಡಿದುರತ”.್ಮೊದಲತ ಏರ್ನಗಿತ್ತು 
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ಎಾಂದರ್, 2012 ರವರ್ಗ್ ಸನಧನರಣವನಗಿ 45 ಸನವಿರ ಕ್್ೂೇಟ ರೂಪನಯಗಳ ಬ್ೇಡಿಕ್ ್ಬರತತಿುತ್ತು. 
ಈಗ ನಮಗ್ 560 ಕ್ೂ್ೇಟ ರೂಪನಯಗಳ ಬೇ್ಡಿಕ್ ್ಇದ್. ಈಗ 400 ಕ್್ೂೇಟ ರೂಪನಯಗಳನತನ 
ಕ್್ೂಡತತಿುದನುರ.್ ಶತಲೆ ವಿರ್ನಯತಿಗ್ೂೇಸೆರ 2012 ರವರಗ್ ್40 ರಿಾಂದ 50 ಕ್್ೂೇಟ ರೂಪನಯಗಳಿಗ್ 
ಸಿೇರ್ಮತ್ವನಗಿದುಾಂತ್ಹ ಮೊತ್ು ಈಗ ಜನಸಿುಯನಗಿ ಸತಮನರತ 580 ಕ್ೂ್ೇಟ ರೂಪನಯಗಳಿಗ್ ಬ್ೇಡಿಕ್್ 
ಬರತತಿುದ್. ಇದರಲ್ಲೆ 400 ಕ್್ೂೇಟ ರೂಪನಯಗಳನತನ ಒದಗಿಸತತಿುದನುರ್. ಇದರ ಇತಿ-ರ್ಮತಿಗಳನತನ 
ಕ್್ಲವೊಾಂದತ ನಯಮಗಳನತನ ಸಡಿಲ ಮನಡಿ, ಎಲನೆ ಮಕೆಳಿಗೂ ವಿಸುರಿಸತವಾಂತ್ಹ ಕ್ನಯಾಕರಮದಡಿ 
ಇದನತನ ತ್ಗ್ದತಕ್ೂ್ಾಂಡತ ಬಾಂದಿದ್ುೇವ್. ಮನನಾ ಸದಸಾರತ ಹ್ೇಳಿರತವುದ್ೇರ್ಾ್ಂದರ್, ವಿದ್ೇಶ್ 
ವನಾಸಾಂಗಗಳು ಸೇ್ರಿದಾಂತ ್ ಹಾಂದತಳಿದ ವಗಾಗಳಲ್ಲೆ ಕ್್ಲವೊಾಂದತ ಕ್ನಯಾಕರಮಗಳನತನ ಮೊಟಕತ 
ಮನಡಿದಿುೇರಿ. ಇದನತನ ಪತನರ್ ವಿಸುರಿಸಬ್ೇಕ್್ಾಂದತ ಹ್ೇಳುವುದತ ರ್ನಾಯ ಇದ.್ ಆ ಹರ್್ನಲ್ಯಲ್ಲೆ 
ಮನನಾ ಮತಖ್ಾಮಾಂತಿರಯವರತ ಮನನಾ ದೇ್ವರನಜತ ಅರಸತರವರ ಜನಾ ದಿರ್ನಚರಣ್ಯ ದಿವಸ ರ್ನವು 
ಏರ್್ೇನತ ಕರೂ್ೇರ್ನ-19 ಕ್ನರಣಕ್್ೂೆೇಸೆರ ಕಡಿತ್ಗ್ೂಳಿಸಿದ್ುೇವ್. ಆ ಎಲನೆ ಸಿೆೇಮ್ಗಳನತನ ಪತನರ್ 
ಸನಥಪರ್ ್ ಮನಡತವುದಕ್್ೆ ಬ್ೇಕ್ನದಾಂತ್ಹ ಆದ್ೇಶಗಳನತನ ಕ್ೂ್ಟಟದನುರ್. ಅದಕೂೆ ರ್ಮೇರಿ ಮನನಾ 
ಎಾಂ.ರ್ನಗರನಜತರವರತ ಕ್್ೂಟಟರತವಾಂತ್ಹ ಸಲಹ್ಗಳನತನ ಪತನರ್ ಪರಿಶ್ೇಲರ್್ ಮನಡತತ್ುೇವ್. 
ಹಾಂದತಳಿದ ವಗಾಗಳಿಗ್ ಏರ್್ೇನತ ಸಹನಯ ಮನಡಬೇ್ಕ್್ೂೇ ಅದ್ಲೆವನೂನ ಮನಡತತ್ುೇವ್. ಆ ರಿೇತಿ 
ಮನಡತವನಗ ಮನನಾ ಎಾಂ.ರ್ನಗರನಜತರವರ ಸಲಹ್ಗಳನತನ ತ್ಗ್ದತಕ್ೂ್ಳುಳತ್ುೇವ್. 

ಶ್ರೇ ಎಾಂ.ರ್ನಗರನಜತ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಪರವಗಾ-1 ಅನತನ  ಪರವಗಾ-2ಎ, 
ಪರವಗಾ-2ಬಿ, ಪರವಗಾ-3ಎ, ಪರವಗಾ-3ಬಿ ಗ್ ಸೇ್ರಿಸಿಕ್್ೂಾಂಡಿರತವುದರಿಾಂದ, ಅಲ್ಲೆ ರ್ಮೇಸಲನತಿ 
ಕ್್ೂಡತತಿುರತವುದರಿಾಂದ, ಪರವಗಾ-1 ಕ್್ೆ ಪರತ್ಾೇಕವನಗಿ ವಾವಸ್ಥ ಮನಡಬೇ್ಕ್ನಗಿರತವುದತ ಅನವನಯಾ. 
ಏಕ್್ಾಂದರ,್ 46 ಜನತಿಗಳು ಅಲ್ಮನರಿ ಮತ್ತು ಅರ ್ ಅಲ್ಮನರಿ ಇರತವುದರಿಾಂದ, ಅವರ ಶ್ೈಕ್ಷಣಿಕ 
ವಿಚನರಗಳನತನ ರ್್ೂೇಡಿದನಗ ಬಹಳ ದತಸಿಥತಿಯಲ್ಲೆರತವಾಂತ್ಹ ಕ್ನರಣಕ್್ೂೆೇಸೆರ ಪರವಗಾ-1 ಕ್್ೆ ವಿಶ್ೇಷ 
ಕ್ನಳಜಿಯನತನ ಕ್ೂ್ಡಬೇ್ಕ್ನ್ತನವ ಮನವಿಯನತನ ಮನಡತತಿುದ್ುೇರ್.್ ವಿಶೇ್ಷವನಗಿ ಹ್ೇಳಬೇ್ಕ್್ಾಂದರ್, 
ಶ್ಕ್ಷಣ ಮನತ್ರವಲೆ. ಗೂ್ಲೆರ ಹಟಟಗಳಲ್ಲೆರತವಾಂತ್ಹ ಪರಿಸಿಥತಿಗಳನತನ ರ್್ೂೇಡಿದನಗ ಅಲ್ಲೆ 
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ಖ್ಾಂಡಿತ್ವನಗಿಯೂ ಸೂೆಲ್ ವಾವಸ್ಥ ಇಲೆ. ಸೂೆಲ್ ವಾವಸ್ಥ ಇದುರ್ ಟೇಚರ್ಗಳ ವಾವಸ್ಥ ಇಲೆ. 
ಟೇಚರ್ಗಳ ವಾವಸ್ಥ ಇದುರ ್ ಮೂಲಭೂತ್ ಸೌಲಭಾಗಳು ಇಲೆ. ಆದುರಿಾಂದ, ವಿಶ್ೇಷವನದ 
ಅನತದನನವನತನ ಪರವಗಾ-1 ಕ್್ೆ ಕ್್ೂಡತವಾಂತ್ಹ ವಾವಸ್ಥ ಮನಡಬೇ್ಕ್್ನತನವ ಮನವಿಯನತನ 
ಮನಡತತಿುದ್ುೇರ್.್  

ಶ್ರೇ ಕ್್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಾ 
ಎಾಂ.ರ್ನಗರನಜತರವರ ಮನವಿ ಸರಿ ಇದ್. ಶತಲೆ ವಿರ್ನಯತಿಯನತನ ಪರವಗಾ-1 ಕ್್ೆ ಹ್ೂರತ್ತಪಡಿಸಿ, 
ಪರವಗಾ-2ಎ, ಇತ್ರ ್ವಗಾಗಳಿಗ್ 1.00 ಲಕ್ಷದವರ್ಗ ್ರ್ಮತಿ ಇದ್. ಪರವಗಾ-1 ಕ್್ೆ ರೂ.2.50 ಲಕ್ಷಗಳ 
ರ್ಮತಿ ಏನದ,್ ಅದತ ಹನಗ್ಯೆೇ ಇದ್. ಇದರಲ್ಲೆ ಏನತ ಲ್ೂೇಪವನಗಿದ್. ಇದಕ್್ೆ ಆರ್ಥಾಕ ಸಮಸ್ಾಗಳು 
ಇವ್. ಇದ್ಲೆವನೂನ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಅವರಿಗ್ ರ್ನಾಯ ಕ್್ೂಡತವಾಂತ್ಹ ಕ್ಲ್ಸವನತನ ಮನಡತತ್ುೇವ್. 
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ಪರಶ್ನ ಸಾಂಖ್ಾ: 521 
(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ್) 

ಶ್ರೇ ಎಾಂ.ಎಲ.ಅನಲ್ ಕತಮನರ್:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಾ ಸಚಿವರತ 
ಉತ್ುರವನತನ ಒದಗಿಸಿದನುರ.್್“ರನಜಾದಲ್ಲೆ ಹಾಂದತಳಿದ ವಗಾಗಳ ಉಪಯೇಗಕ್ನೆಗಿ ಸಮನಜ ಕಲನಾಣ 
ಇಲನಖಯ್ಾಂದ ನವಾಹಸಲನಗತತಿುರತವ ವಿದನಾರ್ಥಾನಲಯಗಳಲ್ಲೆ ಶೌಚನಲಯಗಳು ಸೇ್ರಿದಾಂತ್ 
ಮೂಲಭೂತ್ ಸೌಕಯಾಗಳ ಕ್ೂ್ರತ್, ಕಳಪ ್ ಗತಣಮಟಟದ ಆಹನರ ಸರಬರನಜತ ಮತಾಂತನದ 
ಸಮಸ್ಾಗಳ ಬಗ್ೆ ಸಕ್ನಾರದಿಾಂದ ಸಮಗರವನಗಿ ಸರ್ಮೇಕ್್ ನಡಸ್ಲನಗಿದ್ಯೆೇ: ಪರಸನುಪಿತ್ ಸಮಗರ 
ಸರ್ಮೇಕ್್ಯನತನ ರ್ನಾಯನಲಯದ ನದ್ೇಾಶನದ ಮೆೇರ್ಗ ್ನಡಸ್ಲನಗತತಿುದ್ಯೆೇ? (ಸಾಂಪೂಣಾವನದ 
ಮನಹತಿ ನೇಡತವುದತ)”್ಎಾಂದತ ರ್ನನತ ಮನನಾ ಸಚಿವರಲ್ಲೆ ಪರಶ್ನಯನತನ ಕ್್ೇಳಿದ್ು. ಇವರತ ಸರ್ಮೇಕ್ ್
ಮನಡತತಿುದ್ುೇವ್ ಎಾಂದತ ಹ್ೇಳುತನುರ.್ ಆದರ್, ಇವರತ ಸಾಂಪೂಣಾವನದಾಂತ್ಹ ಮನಹತಿಯನತನ 
ಕ್್ೂಟಟಲೆ. ಮತಖ್ಾ ಕ್ನಯಾ ನವಾಹಣನಧಿಕ್ನರಿಗಳ ಅಧಾಕ್ಷತಯ್ಲ್ಲೆ ಸರ್ಮತಿ ಮನಡಿದ್ುೇವ್. ಅವರತ 
ಸರ್ಮೇಕ್್ಯನತನ ಮನಡತತಿುದನುರ ್ ಎಾಂದತ ಹ್ೇಳುತನುರ್. ಅವರತ ಏನತ ಸರ್ಮೇಕ್್ ಮನಡಿದನುರ.್ ಅದರ 
ಮನಹತಿಯನತನ ಕೂಡ ರ್ನನತ ಕ್್ೇಳಿದು್.  

(ಮತಾಂದತ) 
(881)16-09-2022(12-10)bsd-vk 

ಶ್ರೇ ಎಾಂ.ಎಲ್. ಅನಲ್ ಕತಮನರ್ (ಮತಾಂದತ) 

ಸರ್ಮೇಕ್್ ಮನಡಿರತವ ಮನಹತಿಯನತನ ಒದಗಿಸಿಲೆ, ಈ ಮನಹತಿಯನತನ ಒದಗಿಸಿದುರ ್ ಏನತ 
ಸಮಸ್ಾಗಳಿವ್ ಎಾಂಬ ಮನಹತಿ ನನನ ಗಮನಕ್್ೆ ಬರತತಿುತ್ತು, ನಾಂತ್ರ ಪರಶ್ನ ಮನಡಲತ 
ಸನಧಾವನಗತತಿುತ್ತು. ಕ್್ೂೇಲನರ ಮತ್ತು ಚಿಕೆಬಳನಳಪತರ ಜಿಲ್ೆಗಳಲ್ಲೆ ಸಮನಜ ಕಲನಾಣ ಇಲನಖಯ್ಾಂದ 
ನವಾಹಸತತಿುರತವ ವಿದನಾರ್ಥಾನಲಯಗಳಲ್ಲೆ ಹಲವನರತ ಕಡ ್ ಮೂಲಭೂತ್ ಸೌಕಯಾಗಳ ಕ್ೂ್ರತ್ 
ಮತ್ತು ಇನನತ್ರ ಸಮಸ್ಾಗಳು ಸಕ್ನಾರದ ಗಮನಕ್್ೆ ಬಾಂದಿದ್ಯೆೇ; ಬಾಂದಿದುಲ್ಲೆ ಸಮಸ್ಾಗಳನತನ 
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ನವನರಣ್ ಮನಡಲತ ಸಕ್ನಾರ ಕ್್ೈಗೂ್ಾಂಡಿರತವ ಕರಮಗಳ ಬಗ್ೆ ಪರಶ್ನ ಕ್ೇ್ಳಿದು್ೇರ್್. ಇದಕ್್ೆ ಉತ್ುರದಲ್ಲೆ 
ಈಗನಗಲ್ೇ ಕರಮ ವಹಸಲನಗಿದ ್ ಮತ್ತು ಕ್್ೂೇಲನರ ಜಿಲ್ೆಗ ್ ರೂ.೭೫೪.೭೧ ಲಕ್ಷ ಬಿಡತಗಡ್ 
ಮನಡಲನಗಿದ ್ ಹನಗೂ ಚಿಕೆಬಳನಳಪತರ ಜಿಲ್ೆಗ್ ರೂ.೧,೭೯೨.೯೬ ಬಿಡತಗಡ್ ಮನಡಲನಗಿದ ್ ಎಾಂದತ 
ಹ್ೇಳಿದನುರ್. ಬಹತಶುಃ ರನಜಾದ ಜನಸಾಂಖ್ಾಯಲ್ಲೆ ಅತಿೇ ಹ್ಚತಿ ಪರಿಶ್ಷಟ ಜನತಿ ಜನರನತನ ಕ್್ೂೇಲನರ 
ಮತ್ತು ಚಿಕೆಬಳನಳಪತರ ಜಿಲ್ೆಗಳು ಹೂ್ಾಂದಿದತು, ಇಡಿೇ ದ್ೇಶದಲ್ಲೆ ಅತಿೇ ಹ್ಚತಿ ಪರಿಶ್ಷಟ ಜನತಿ ಜನರನತನ 
ಹ್ೂಾಂದಿರತವ ಜಿಲ್ೆ ಕ್ೂ್ೇಲನರವನಗಿದ.್ ಮೊದಲರ್್ಯ ಸನಥನವನತನ ಶ್ರೇ ರನಮ್ವಿಲನಸ್  ಪನಸನಾನ್ 
ಅವರತ ಪರತಿನಧಿಸತತಿುದು ಹನಜಿಪತರ ಲ್ೂೇಕಸಭನ ಕ್ೇ್ತ್ರವು ಪಡದ್ಿದ.್ ಕ್ೂ್ೇಲನರಕ್್ೆ ರೂ.೭೫೪.೭೧ ಲಕ್ಷ 
ಬಿಡತಗಡ್ ಮನಡಿದರ್ ಬಹತಶ: ಅಲ್ಲೆ ಯನವುದ್ೇ ಸಮಸಾ್ಗಳಿಲೆ ಮತ್ತು ಕಟಟಡ ದತರಸಿುಯ ಅಗತ್ಾವಿಲೆ, 
ಹ್ೂಸ ಕಟಟಡದ ಅಗತ್ಾವಿಲೆ ಎಾಂದತ ವರದಿಯ ಆಧನರದ ಮೆೇಲ್ ಹೇ್ಳಬ್ೇಕ್ನಗತತ್ುದ್.  

 ಶ್ರೇ ಕ್್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಾ ಸದಸಾರ ಪರಶ್ನಗ್ 
ಉತ್ುರವನತನ ಒದಗಿಸಿದತು, ಅವರತ ಕ್್ೇಳಿರತವ ಮನಹತಿಗಳ ಪರಿಪೂಣಾ ವರದಿಯನತನ ಕ್್ೂಟಟಲೆ 
ಎಾಂದತ ಹ್ೇಳಿದತು, ಆ ವರದಿಯನತನ ತ್ರಿಸಿ ಕ್್ೂಡತತು್ೇರ್್. ಅವರತ ಕ್್ೇಳಿರತವ ಒಟತಟ ತನತ್ಿಯಾದಾಂತ ್
ಕ್್ೂಪಿಳ ಜಿಲ್ೆಯಲ್ಲೆ ವಿದತಾತ್ ಸಾಂಪಕಾಕ್್ೆ ತ್ತತನುಗಿ ಒಬಾ ವಿದನಾರ್ಥಾ ಮೃತ್ರ್ನಗತತನುರ್್. ಆ 
ಹರ್್ನಲ್ಯಲ್ಲೆ ರನಜಾ ಉಚಾ ರ್ನಾಯನಲಯ ಸಾಯಾಂಪರ್ೇರಿತ್ ಪರಕರಣ ದನಖ್ಲತ ಮನಡಿಕ್ೂ್ಾಂಡತ, ಮಕೆಳ 
ಮೂಲಭೂತ್ ಸೌಕಯಾ ಸೇ್ರಿದಾಂತ ್ ಮಕೆಳ ಭದರತ್ಗ ್ ತ್ಗ್ದತಕ್ೂ್ಾಂಡಿರತವ ಕರಮಗಳ ಬಗ್ೆ 
ಸಕ್ನಾರವನತನ ಪರಶ್ನ ಮನಡಿದ.್ ಆಗ ಸಕ್ನಾರವು ಜಿಲನೆ ಪಾಂಚನಯತ್ನ ಮತಖ್ಾ 
ಕ್ನಯಾನವಾಹಣನಧಿಕ್ನರಿಗಳ ಅಧಾಕ್ಷತಯ್ಲ್ಲೆ ಒಾಂದತ committee ಮನಡಿ, ಅವರವರ ಜಿಲ್ೆಯಲ್ಲೆ 
ಮಕೆಳ ಸತರಕ್ಷತ್ಗ್ ಮತ್ತು ಮೂಲಭೂತ್ ಸೌಕಯಾದ ಬಗ್ೆ ಇರತವ ಅವಶಾಕತ್ಗಳ ಸಮಗರ ವರದಿ 
ಕ್್ೂಡಲತ ತಿಳಿಸಿದತು, ಅದರಾಂತ ್ ವರದಿಯನತನ ಕ್್ೂಟಟದತು, ಆ ಮನಹತಿಯನತನ ಲ್ಲಖಿತ್ವನಗಿ 
ಕ್್ೂಡತತು್ೇರ್್. ಅವರತ hostel ಬಗ್ೆ ಕ್್ೇಳುತಿುದತು, ನಮಾ BCM hostel ಗ್ ಸಾಂಬಾಂಧಪಟಟಾಂತ್  
ಸತಮನರತ ೨,೪೩೮ hostel ಗಳಿದತು, ಸತಮನರತ ೧,೯೫,೦೦೦ ವಿದನಾರ್ಥಾಗಳಿದನುರ.್ ಸಮನಜ ಕಲನಾಣ 
ಇಲನಖಯ್ಲ್ಲೆ ೧,೯೩೫ hostel ಗಳಿದತು, ೧,೬೮,೦೦೦ ವಿದನಾರ್ಥಾಗಳು ಕಲ್ಲಯತತಿುದತು, ಒಟನಟರ್ ಹ್ಚತಿ-
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ಕಡಿಮೆ ೪ ಲಕ್ಷ ವಿದನಾರ್ಥಾಗಳು ಕಲ್ಲಯತತಿುದನುರ್. ಒಾಂದ್ೂಾಂದತ ವಿಭನಗದಲ್ಲೆ ರೂ.೪೬೦ ಕ್ೂ್ೇಟಗಳು 
ಖ್ಚನಾಗತತಿುದತು, ಮಕೆಳ ಸತರಕ್ಷತ ್ ದೃಷಿಟಯಾಂದ ಏರ್್ೇನತ ಮನಡಬೇ್ಕ್್ಾಂದತ ರನಜಾದ ಉಚಾ 
ರ್ನಾಯನಲಯ ಮನಗಾಸೂಚಿಗಳನತನ ಹನಕಿಕ್್ೂಟಟರತವಾಂತ್ ಹನಗೂ CEO ರವರತ ಕ್್ೂಟಟರತವ 
ವರದಿಯ ಹನನಲ್ಯಲ್ಲೆ ಪರತಿಯಾಂದತ ಜಿಲ್ೆಗಳಿಗ ್ ತ್ತತನಾದ ಹಣವನತನ ಬಿಡತಗಡ್ ಮನಡತವ 
ಕ್್ಲಸವನತನ ಮನಡಿದ್ುೇವ.್ ಮನನಾ ಸದಸಾರತ ಪರಶ್ನ ಆ) ನಲ್ಲೆ ಕ್್ೂೇಲನರ ಮತ್ತು ಚಿಕೆಬಳನಳಪತರ 
ಜಿಲ್ೆಗಳಿಗ್ ಬಿಡತಗಡ್ ಮನಡಿರತವ ಹಣದ ಬಗ್ೆ ಕ್್ೇಳಿದತು, ಕ್್ೂೇಲನರ ಜಿಲ್ೆಗ್ ರೂ.೭,೫೪,೭೧,೦೦೦/- 
ಗಳನತನ ಮತ್ತು ಚಿಕೆಬಳನಳಪತರ ಜಿಲ್ೆಗ ್ ರೂ.೧೭,೯೨,೯೬,೦೦೦/- ಅನತದನನವನತನ ಮೂಲಭೂತ್ 
ಸೌಕಯಾಕ್್ೆ ಬಿಡತಗಡ್ ಮನಡಲನಗಿದ ್ ಎಾಂಬ ವಿವರಗಳನತನ ಕ್್ೂಡಲನಗಿದ್. ಈ ಮಧ್ಾ library 
ಗಳು, ಬ್ೇರ ್ಬ್ೇರ ್ಕಿರೇಡನ ಸನಮಗಿರಗಳು, ಉಪಕರಣಗಳು, computer ಗಳ ಬಗ್ೆ ಮನಹತಿ ಕ್್ೇಳಿದತು 
ಈ ವಿವರಗಳನತನ ಕ್ೂ್ಟಟದ್ುೇರ್್. ಮಕೆಳ ಸತರಕ್ಷತ ್ಮತ್ತು ಮೂಲಭೂತ್ ಸೌಕಯಾ ಒದಗಿಸಲತ ಎರಡತ 
ವಷಾಗಳಿಾಂದ ಆರ್ಥಾಕವನಗಿ ಸಮಸ್ಾ ಇದತುದುರಿಾಂದ ಸಾಲಿ ಕಷಟವನಗಿತ್ತು. ಈ ವಷಾ ಎಲನೆ 
ಅನತಕೂಲತ್ಗಳನತನ ಮನಡಿಕ್್ೂಡಲತ ಯೇಚರ್್ ಮತ್ತು ಯೇಜರ್್ಗಳನತನ ರೂಪಿಸತತ್ುೇವ್. ಮನನಾ 
ಸದಸಾರ ಸಲಹ್ಗಳ್ೇರ್ನದರೂ ಇದುಲ್ಲೆ ದಯವಿಟತಟ ನೇಡಬ್ೇಕ್್ಾಂದತ ವಿನಾಂತಿಸತತ್ುೇರ್್. 

 ಶ್ರೇ ಎಾಂ.ಎಲ್. ಅನಲ್ ಕತಮನರ್:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಇದತ ಬಹಳ ಪರಮತಖ್ವನದ 
ವಿಚನರವನಗಿದತು, Social Welfare Department ನಲ್ಲೆ materials ಗಳನತನ ಖ್ರಿೇದಿ 
ಮನಡತವನಗ ಎಲೆವನೂನ ಕ್್ೇಾಂದಿರೇಕೃತ್ವರ್ನನಗಿ ಮನಡತತನುರ.್ ಬ್ಾಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೆ ಎಲೆದುರ tender 
ಮನಡಿ, ಬ್ಾಂಗಳೂರಿನಾಂದಲ್ೇ ಎಲನೆ supply ಕ್ೂ್ಡತತನುರ.್ ಯನವ material ಗಳಲ್ಲೆಯೂ 
quality ಇರತವುದಿಲೆ. ಉದನಹರಣ್ಗ ್ UPS purchase ಮನಡಿದರ್ ೬ ತಿಾಂಗಳು ಬನಳಿಕ್್ 
ಬರತವುದಿಲೆ, ರ್ನವುಗಳು ಮರ್ ್ ಅಥವನ ಕಛ್ೇರಿಗಳಲ್ಲೆ ಅಳವಡಿಸಿದರ್ ಕನಷಾ ರ್ನಲ್ೆೈದತ ವಷಾ 
ಬರತತ್ುದ್. ಆದರ್ ಸಮನಜ ಕಲನಾಣ ಇಲನಖಯ್ಾಂದ supply ಮನಡತವ ಯನವುದ್ೇ material 
ಗಳು ಬನಳಿಕ್ ್ ಬರತವುದಿಲೆ. ಆಹನರ ಪದನಥಾಗಳಿಗ್ tender ಮನಡಿದುರೂ, ಯನವೊಬಾ 
contractor ಸಹ ಆಹನರ ಪದನಥಾ ಮತ್ತು ತ್ರಕ್ನರಿಗಳನತನ supply ಮನಡತವುದಿಲೆ. ಏಕ್್ಾಂದರ ್
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warden ಜ್ೂತ್ adjustment ಮನಡಿಕ್ೂ್ಾಂಡತ ಪರತಿ ತಿಾಂಗಳು ಇಷತಟ ಹಣ ಎಾಂದತ 
ಕ್್ೂಟತಟಬಿಡತತನುರ.್ ಆಗ ಅವರ್ೇ ಆಹನರ ಪದನಥಾ ಮತ್ತು ತ್ರಕ್ನರಿಗಳನತನ ಖ್ರಿೇದಿ ಮನಡಿ 
ಪೂರೈ್ಸತವುದತ ನಡಯ್ತತಿುದ್. ಈ ವಿಚನರಗಳ್ಲೆವಯ ಇಲನಖಯ್ ಹರಿಯ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳಿಗೂ ಗೂ್ತಿುದ್. 
ಆದರ್ ಯನರ್ೂಬಾರತ ಕರಮ ತ್ಗ್ದತಕ್್ೂಳುಳತಿುಲೆ. ಈ ವಿಚನರ ಜನ ಪರತಿನಧಿಗಳಿಗೂ ಸಹ ಗೂ್ತಿುದ್. 
ಇವತ್ತು ಪರಿಶ್ಷಟ ಜನತಿ, ಪರಿಶ್ಷಟ ವಗಾ ಮತ್ತು ಹಾಂದತಳಿದ ವಗಾದವರಿಗ್ ಶ್ಕ್ಷಣ ಎನತನವುದತ ಬಹತಶುಃ 
ಮರಿೇಚಿಕ್್ಯನಗಿದ.್  

 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಾ ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರ ಕ್ೂ್ಡಲ್ಲ, ತನವು ಕ್ೇ್ಳಿರತವ ಪರಶ್ನಗ ್ಉತ್ುರ 
ಕ್್ೂಡಬೇ್ಡವೇ್? 

 ಶ್ರೇ ಕ್್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಾ ಸದಸಾರತ 
ಕ್್ೇಳಿದಾಂತ್ಹ ಪರಶ್ನಯನತನ ಈ ಸದನದಲ್ಲೆ ಯನರನದರೂ ಕ್್ೇಳಬ್ೇಕತ ಮತ್ತು ಉತ್ುರ ಕ್ೂ್ಡಬೇ್ಕತ 
ಎನತನವ ಆಸಯ್ಲ್ಲೆ ರ್ನನೂ ಇದ್ುನತ. ಆದರ್ ಇದತ ಪರಶ್್ನೇತ್ುರ ಆಗಿರತವುದರಿಾಂದ ಸಿೇರ್ಮತ್ವನದ 
ಸಮಯ ಇದ್. ದಯವಿಟತಟ ಈ ವಿಚನರವನತನ ಬೇ್ರ ್ ರೂಪದಲ್ಲೆ ಕ್್ೇಳಿದರ್ ಅಧಾ ಅಥವನ ಒಾಂದತ 
ಗಾಂಟ್ಯಲ್ಲೆ ಚಚಾ್ ಮನಡಬಹತದನಗಿದ.್  

 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಇದಕ್್ೆ ಸಾಂಬಾಂಧಪಟಟಾಂತ್ ಮನನಾ ಸದಸಾರತ notice ಕ್್ೂಡಲ್ಲ. 

 ಶ್ರೇ ನಸಿೇರ್ ಅಹಮದ್:- ಈ ವಿಚನರದ ಚಚ್ಾಗ್ ಅಧಾ ಗಾಂಟ್ ಅವಕ್ನಶ ಕ್ೂ್ಡಿ. 

 ಶ್ರೇ ಕ್್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಸಮನಜ ಕಲನಾಣ ಇಲನಖ್ ಎಾಂದರ ್ ಅದ್ೂಾಂದತ 
ಅರ್ನಥನಶರಮ ಅಲೆ. ಎಲನೆ ಮಕೆಳಿಗ ್ ರಕ್ಷಣ ್ ಕ್್ೂಡತವ ಹನಗೂ ಪನರದಶಾಕವನದ ಅಧಿಕ್ನರವನತನ 
ನಡಸ್ಬ್ೇಕ್ನದ ಒಾಂದತ ಇಲನಖ.್ ಈ ಇಲನಖಯ್ಲ್ಲೆ 4G ಬಗ್ೆ ದೂರತ ಇರಬಹತದತ. ಅದ್ೇರ್ಾ್ಂದರ್, 
4G ಮೂಲಕ ಖ್ರಿೇದಿ ಮನಡಿ, ಎಷತಟ ಬೇ್ಕ್ನದರೂ tender ಇಲೆದ್ೇ ಖ್ರಿೇದಿ ಮನಡಿದನುರ ್ಎಾಂಬ 
ದೂರತ ಇರಬಹತದತ. ಆದರ್ 4G ಯನತನ ಸಾಂಪೂಣಾವನಗಿ ರದತುಪಡಿಸಲನಗಿದ.್ ಮನನಾ 
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ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, 4G ಯನತನ ರದತು ಮನಡಿ ಒಾಂದತ ವಷಾ ಕಳ್ದಿದ್. ಎಲನೆದರೂ 4G ಯಲ್ಲೆ 
ಮನಡಿರತವ ಒಾಂದತ ಉದನಹರಣ್ ಇದುರ ್ ಕ್್ೂಡಲ್ಲ. ಇದಲೆದ್ೇ tender ಎಲೆದುಕೂೆ ಸೇ್ರಿಸಿ 
ಹನಕತತಿುದತು, ಯನಲಕಿೆಗ್ ರೂ.೫೦ ಮತ್ತು ಅಕಿೆಗ್ ರೂ.೨ ಅಥವನ ೩ ಜನಸಿು ಮನಡಿ ಹನಕತತಿುದುರತ. 
ಆದುರಿಾಂದ ಈಗ ಯನಲಕಿೆ ಪದನಥಾಕ್್ೆ ಬ್ೇರ ್ tender, ಎಣ್ುಗ್ ಬೇ್ರ್ tender ಕರಯ್ತತಿುದತು, 
ಹನಗನಗಿ ಈ ಸಮಸ್ಾಗಳು ಮತಗಿದಿದ್. ಹನಗನಗಿಯೂ ಲೂ್ೇಪದೂ್ೇಷಗಳು ಇದ್ ಎಾಂದತ ನನಗ ್
ಅನಸತತ್ುದ.್ ಅದಕ್ನೆಗಿ ರನಯಚೂರತ ಜಿಲ್ೆಯಲ್ಲೆ ಮಕೆಳು ತ್ೂಾಂದರಗ್್ ಒಳಗನಗಿರತವ ಬಗ್ೆ 
ಮನಧಾಮದಲ್ಲೆ ಬಾಂದಿರತವುದನತನ ಕಾಂಡಿರಬಹತದತ. ಅಲ್ಲೆಯ Principal ರನತನ suspend 
ಮನಡಲನಗಿದ.್ ಬ್ಳಗನವಿಯಲ್ಲೆ ಅಕಿೆಯಲ್ಲೆ ಹತಳು ಬಾಂದಿದ ್ ಎಾಂದತ ವರದಿಗಳು ಪರಕಟವನದನಗ 
ಅಲ್ಲೆಯ Warden ಮತ್ತು ಪನರಾಂಶತಪನಲರನತನ suspend ಮನಡಲನಗಿದ್. ಬಿಜನಪತರದಲ್ಲೆ ಶ್ಕ್ಷಕರತ 
ಅತಿರ್ೇಕವನಗಿ ಕ್್ಲವು ಸಮಸ್ಾಗಳನತನ ಸೃಷಿಟ ಮನಡಿದರತ ಎಾಂಬ ಕ್ನರಣಕ್್ೆ ಅಲ್ಲೆಯ Warden 
ಮತ್ತು ಪನರಾಂಶತಪನಲರನತನ suspend ಮನಡಲನಗಿದ್. ರ್ನವು ಯನವ ಮೆೇಲೂ ದನಕ್ಷಿಣಾ 
ಇಟತಟಕ್ೂ್ಾಂಡಿಲೆ, ಆಯಕಟಟನ ಜನಗಗಳಲ್ಲೆ ಇಲನಖಯ್ ದಕ್ಷ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳನತನ ರ್್ೇಮಕ 
ಮನಡಲನಗತತಿುದ್. ತ್ಮಾ ಮೂಲಕ ಸದನದ ಗಮನಕ್್ೆ ತ್ರತವುದ್ೇರ್ಾ್ಂದರ್, ತ್ಪತಿ ಮನಡತವವರಿಗ್ 
ದನರಿ ಬಿಡಿ ಎಾಂದತ ವಗನಾವಣ್ ಮನಡತವ ಪರಕಿರಯೆಗಳು ನಡಯ್ತತಿುವ.್ ದಕ್ಷತ ್ಮತ್ತು ಪನರಮನಣಿಕತ್ಗ್ 
ಮನತ್ರ ಇಲನಖಯ್ಲ್ಲೆ ಅವಕ್ನಶ ಇದ್. ಒಾಂದತ ರೂಪನಯ ಹ್ಚತಿ ಕಡಿಮೆ ಆದರೂ ತ್ನಖ್ 
ಮನಡಿಸತತ್ುೇರ್್. 

 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಪತ್ರ ಕ್್ೂಡಿ, ಮನನಾ ಮಾಂತಿರಗಳೇ್ ರ್ನಳ ್ಚಚ್ಾ ಮನಡೂ್ೇಣವ್ೇ? 

 ಶ್ರೇ ಎಾಂ.ಎಲ್. ಅನಲ್ ಕತಮನರ್:- ರ್ನನತ ಪತ್ರ ಕ್ೂ್ಡತತ್ುೇರ್.್ 

 ಡನ|| ಕ್್. ಗ್ೂೇವಿಾಂದರನಜ್ (ವಿಧನನಸಭ್ಯಾಂದ ಚತರ್ನಯತ್ರನದವರತ):- ಮನನಾ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಾ ಸಚಿವರತ Monitoring Cell ಎಾಂದತ ಮನಡಲ್ಲ. 
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 ಶ್ರೇ ಕ್್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಅವರತ notice ಕ್್ೂಡಲ್ಲ, ನಮಾ ಇಲನಖಯ್ಲ್ಲೆ 
ಯನವುದ್ೇ ಲೂ್ೇಪಗಳಿದುರೂ ಸರಿಪಡಿಸಿಕ್ೂ್ಾಂಡತ ಕರಮ ತ್ಗ್ದತಕ್್ೂಳುಳತ್ುೇರ್್, ಪನರದಶಾಕವನದ 
ಆಡಳಿತ್ಕ್್ೆ ಅನತವು ಮನಡಿಕ್್ೂಡತತು್ೇರ್್.  

 ಸಭನಪತಿಯವರತ ಶ್ರೇ ಸಾಂಕನೂರತ ರವರತ ಪರಶ್ನ ಕ್್ೇಳಿ. 

ಪರಶ್ನ ಸಾಂಖ್ಾ: 573 

 ಶ್ರೇ ಎಸ್.ವಿಿ. ಸಾಂಕನೂರ (ಪದವಿೇಧರ ಕ್್ೇತ್ರ):- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ನನನ ಪರಶ್ನಗ್ 
ಉತ್ುರಿಸಲತ ಮನನಾ ಸಚಿವರನದ ಮನನಾ ರ್ನರನಯಣಗೌಡರತ ಇಲೆ, ರ್ನನತ ಪರಶ್ನಯನತನ ಯನರಿಗ್ 
ಕ್್ೇಳಲ್ಲ? 

 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಾ ಸಭನರ್ನಯಕರತ ಉತ್ುರ ಕ್್ೂಡತತನುರ್, ತೂ್ಾಂದರ್ಯಲೆ. 

 ಶ್ರೇ ಎಸ್.ವಿಿ. ಸಾಂಕನೂರ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಕಿರೇಡನ ಇಲನಖಯ್ಾಂದ ಪನರಧಿಕ್ನರದ 
ಮೂಲಕ ಸತಮನರತ ೧೫ ರಿಾಂದ ೨೦ ವಷಾಗಳವರಗ್್ contract basis ನಲ್ಲೆ ಸೇ್ವ್ ಮನಡಿದವರನತನ 
ಖನಯಾಂ ಮನಡಬೇ್ಕ್್ಾಂದತ ಪರಶ್ನ ಕ್್ೇಳಿದ್ುೇರ್್. ಇದತ ಬಹಳ ವಷಾಗಳಿಾಂದ ಗಾಂಭಿೇರ ಸಮಸ್ಾಯನಗಿದ್. 
ಆದುರಿಾಂದ ಮನನಾ ಸಚಿವರತ ಇರತವನಗ ಅವಕ್ನಶ ಕ್್ೂಡಿ. 
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ಪರಶ್ನ ಸಾಂಖ್ಾ ೫೨೬ 

ಉತ್ುರದ ಪರತಿ ಲಗತಿುಸಿದ ್

 ಶ್ರೇ ಕ್.್ ಹರಿೇಶ್ ಕತಮನರ್:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಉತ್ುರವನತನ ಒದಗಿಸಿದತು, ಫಸಲತ 
ಭಿೇಮನ ಯೇಜರ್್ಯತ ಸತಮನರತ ೫ ವಷಾಗಳ ಹಾಂದ ್ ಬಹಳ ನರಿೇಕ್ಯ್ಾಂದ ಪನರರಾಂಭವನದ 
ಯೇಜರ್್ಯನಗಿದತು, ಇವತ್ತು ರೈ್ತ್ರತ ಅದರ ಬಗ್ೆ ನರನಸಕಿುಯನತನ ಹ್ೂಾಂದಿದನುರ.್ ಏಕ್್ಾಂದರ ್ರ್ನಲತೆ 
ಜಿಲ್ೆಗಳನತನ ಹ್ೂರತ್ತಪಡಿಸಿ ಉಳಿದ್ಲನೆ ಜಿಲ್ೆಗಳಲ್ಲೆ ಫಸಲತ ಭಿೇಮನ ಯೇಜರ್್ಗ್ ರೈ್ತ್ರಲ್ಲೆ ನರನಸಕಿು 
ಇದ್. ಇದಕ್್ೆ ಅರ್್ೇಕ ಕ್ನರಣಗಳಿವ್. ರೈ್ತ್ರಿಗ ್ಕ್್ೇವಲ ೫% ಮನತ್ರ ಕಟಟಲತ ಅವಕ್ನಶ ಇದತು, ಉಳಿದ 
೯೫% ಕ್್ೇಾಂದರ ಮತ್ತು ರನಜಾ ಸಕ್ನಾರಗಳು ಕಟತಟತಿುವ್. ಆದರೂ ೨೯ ಲಕ್ಷಗಳಿದು ಅಜಿಾ ಸಾಂಖ್ಾ ಇವತ್ತು 
೧೪ ಲಕ್ಷಗಳಿಗ ್ ಕತಸಿದಿದ್. ಅಾಂದರ್ ಇವತ್ತು ವಿಮೆ ಕ್್ೂಡತವ ಸಾಂದಭಾದಲ್ಲೆ ವಿರ್ನುಃಕ್ನರಣ ವಿಮೆ 
ನರನಕರಿಸಲಿಡತತಿುದ್. ಬಹತಶುಃ RTC ಯಲ್ಲೆ entry ಇಲೆ, ಆಧನರ್ card entry ಇಲೆ, ಆಧನರ್ 
card ರೈ್ತ್ರತ ಸಾಯಾಂ ಅವರೇ್ ಮನಡಿಸಿಕ್ೂ್ಳಳಬ್ೇಕತ, ಮನಡಿಕ್್ೂಳಳದಿದುರ್ ರೈ್ತ್ರದ್ೇ ತ್ಪಿಿದ್. ಆದರ್ 
RTC ಯಲ್ಲೆ entry ಆಗದಿದುರ ್ಯನರ ತ್ಪತಿ? ಅದನತನ Village Accountant ಗಳು entry 
ಮನಡಬೇ್ಕತ. ಬ್ಳ್ಯ ಬಗ್ೆ RTC ಯಲ್ಲೆ ನಮೂದಿಸತವುದಿಲೆ. ಇದರಿಾಂದನಗಿ ರೈ್ತ್ರಿಗ ್
ತ್ೂಾಂದರಯ್ನಗಿರತವುದರಿಾಂದ ಫಸಲತ ಭಿೇಮನ ಯೇಜರ್್ಯಾಂದ ಸರಿಯನಗಿ ಪರಯೇಜನ ಸಿಗತತಿುಲೆ. 
ರೈ್ತ್ರತ ಹಣ ಕಟತಟವುದತ ಕಡಿಮೆಯನಗಿದುರೂ ಅವರಿಗ ್ಪರಯೇಜನ ಸಿಗತವುದಿಲೆ ಎಾಂದತ ನರನಸಕಿು 
ತನಳಿದನುರ.್ 

 ಶ್ರೇ ಬಿ.ಸಿ. ಪನಟೇಲ್:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ೨೦೧೬ ರಲ್ಲೆ ಈ ಯೇಜರ್್ಯತ ಜನರಿಗ್ 
ಬಾಂದಿದತು, ಹಾಂಗನಮತವನರತ ಬ್ಳ ್insurance ಅನತನ ಕಟಟಸಿಕ್್ೂಳುಳತಿುದ್ುೇವ್. ಮನನಾ ಸದಸಾರ ಪರಶ್ನ 
ಕ್್ೇಳಿರತವಾಂತ ್ಉತ್ುರವನತನ ಕ್್ೂಟಟದ್ುೇವ್. ಮತಾಂಗನರಿನಲ್ಲೆ ೩೧ district ಗಳಲ್ಲೆ ಮನಡಲತ ಅವಕ್ನಶ 
ಇದ್. 

(ಮತಾಂದತ) 
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(882) 16.09.2022 12.20 ಹ್ರ್್ವಿ:ವಿಕ್್                     (ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಥತಿ) 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಸಿ.ಪನಟೇಲ್ (ಮತಾಂದತವರಿದದತು):- 

ಸರ್ನಾನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಹಾಂಗನರಿನಲ್ಲೆ ಹಾಂಗನರ್ಮನಲ್ಲೆ ಬ್ಳ ್ಆವರಿಸಿದ ವಿಸಿುೇಣಾಕೆನತಗತಣವನಗಿ 
ಕ್್ೂಡಗತ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನನಡ, ಬ್ಾಂಗಳೂರತ ನಗರ, ಬ್ಾಂಗಳೂರತ ಗನರಮನಾಂತ್ರ ಈ 04 ಜಿಲ್ೆಗಳನತನ 
ಹ್ೂರತ್ತಪಡಿಸಿ ಉಳಿದ ಎಲನೆ 27 ಜಿಲ್ೆಗಳಲ್ಲೆ ಹನಗೂ ಬ್ೇಸಿಗ್ ಹಾಂಗನರ್ಮನಲ್ಲೆ ಉಡತಪಿ, ಕ್ೂ್ಡಗತ, 
ಬ್ಾಂಗಳೂರತ ನಗರ, ಬ್ಾಂಗಳೂರತ ಗನರಮನಾಂತ್ರ ಮತ್ತು ಬಿೇದರ್ ಈ 5 ಜಿಲ್ೆಗಳನತನ ಹ್ೂರತ್ತಪಡಿಸಿ 
ಎಲನೆ 26 ಜಿಲ್ೆಗಳಲ್ಲೆ ಬ್ಳ ್ವಿಮೆ ರ್್ೂೇಾಂದಣಿಗನಗಿ ಅಧಿಸೂಚಿಸಲನಗಿದ್.  

 ಮನನಾ ಸದಸಾರತ ಆರ್.ಟ.ಸಿ.ಯಲ್ಲೆ ವಿಮೆ ಮನಡಲನಗಿರತವ ಬ್ಳ್ಯನತನ ನಮೂದತ 
ಮನಡತವ ನಟಟನಲ್ಲೆ ಆಗತತಿುರತವ ಸಮಸ್ಾಗಳ ಬಗ್ೆ ಉಲ್ೆೇಖ್ ಮನಡಿದನುರ್. Based on crop 
survey data. ದತನುಾಂಶದ ಮೆೇಲ್ ಅವಲಾಂಬಿತ್ವನಗಿದ್. ಮೊದಲ್ಲಗ್ ರ್ನವು ಸವ್ಾ ಮನಡತತ್ುೇವ್. 
ನಾಂತ್ರ reconciliation and validation ಜಿಲನೆ ಮಟಟದಲ್ಲೆ ಆಗತತ್ುದ.್ ಇದನದ ಒಾಂದರ್ಡತ 
ತಿಾಂಗಳುಗಳ ನಾಂತ್ರ ಬ್ಳ ್ಸವ್ಾ ಮನಡಿ ನಾಂತ್ರ ವಿಮನ ಕಾಂಪನಗ ್ಕಳುಹಸಿಕ್ೂ್ಡಲನಗತತ್ುದ್.  

 ಸರ್ನಾನಾ ಸಭನಪತಿಯವರ್ೇ, ಮನನಾ ಸದಸಾರತ ಮನತ್ರ್ನಡತತನು, ಬ್ಳ ್ವಿಮೆ ರ್್ೂೇಾಂದನಣಿ 
ಮನಡತತಿುರತವವರ ಸಾಂಖ್ಾ ಕಡಿಮೆಯನಗಿದ ್ಎನತನವ ಮನತ್ನತನ ಹ್ೇಳಿದನುರ್. ಆದರ್, ಈ ವಷಾ 18 
ಲಕ್ಷದ 50 ಸನವಿರ ಜನ ರೈ್ತ್ರತ ಬ್ಳ ್ವಿಮೆಗನಗಿ ರ್್ೂೇಾಂದನಣಿ ಮನಡಿಕ್ೂ್ಾಂಡಿದನುರ್. ಇದತ ಅಧಿಕ 
ಪರಮನಣದ ರ್್ೂೇಾಂದನಣಿಯನಗಿದ್. ಕಳ್ದ ವಷಾಕ್್ೆ ಹ್ೂೇಲ್ಲಕ್್ ಮನಡಿ ರ್್ೂೇಡಿದರ್, ಸತಮನರತ 7 ಲಕ್ಷ 
ಜನ ರೈ್ತ್ರತ ಹ್ಚಿಿನ ಪರಮನಣದಲ್ಲೆ ಬ್ಳ ್ವಿಮೆ ರ್್ೂೇಾಂದನಣಿ ಮನಡಿಕ್್ೂಾಂಡಿದನುರ್.  

 ಶ್ರೇ ಕ್್.ಹರಿೇಶ್ಕತಮನರ್:- ಸರ್ನಾನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, 2016ರ್್ೇ ಇಸವಿಯಲ್ಲೆ ಸತಮನರತ 
29 ಲಕ್ಷ ಜನ ರೈ್ತ್ರತ ಬಳ್ ್ವಿಮೆ ರ್್ೂೇಾಂದನಣಿ ಮನಡಿಕ್್ೂಾಂಡಿದುರತ.  
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 ಶ್ರೇ ಬಿ.ಸಿ.ಪನಟೇಲ್:- ಸರ್ನಾನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಕಳ್ದ ವಷಾಕಿೆಾಂತ್ ಈ ವಷಾ 7 ಲಕ್ಷ 
ಜನರತ ಅಧಿಕವನಗಿ ರ್್ೂೇಾಂದನಣಿ ಮನಡಿಕ್್ೂಾಂಡಿದನುರ.್ ಈ ನಟಟನಲ್ಲೆ ಪರಚನರ ಕ್ನಯಾಕರಮಗಳನತನ 
ಹರ್ಮಾಕ್ೂ್ಾಂಡಿದು್ೇವ್. ವಿಮನ ಕಾಂಪನಗಳಿಗ ್ತನಕಿತ್ತು ಮನಡಿದ್ುೇವ್. Crop cutting experience 
ಮನಡತವವರತ Statistical Officer ಕರದ್ತ ಮನತ್ರ್ನಡಿ, ಎಲ್ೆಲ್ಲೆ ಬ್ಳ ್ನಷಟವುಾಂಟನಗಿದ ್ಎನತನವ 
ದತನುಾಂಶಗಳನತನ ಇಟತಟಕ್ೂ್ಾಂಡತ ಮನಡಬೇ್ಕ್್ನತನವ ಸೂಚರ್್ಗಳನತನ ಕ್ೂ್ಟಟದು್ೇವ್. ವಿಮನ 
ಕಾಂಪನಗಳಿಾಂದ ರೈ್ತ್ರಿಗ್ ಯನವುದ್ೇ ರಿೇತಿಯಲ್ಲೆಯೂ ತೂ್ಾಂದರ್ಯನಗದಾಂತ್ ಕರಮ 
ತ್ಗ್ದತಕ್ೂ್ಳಳಲನಗತತ್ುದ್.  

 ಶ್ರೇ ಕ್್.ಹರಿೇಶ್ಕತಮನರ:- ಸರ್ನಾನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ವಿಮನ ಕಾಂಪನಗಳ ಪರತಿನಧಿಗಳು 
ಯನರೂ ಜಿಲನೆ ಮಟಟದಲ್ಲೆ, ತನಲೂೆಕತ ಮಟಟದಲ್ಲೆ, ಗನರಮ ಮಟಟದಲ್ಲೆ ಅಥವನ ಹಳಿಳಗಳಲ್ಲೆ ಎಲ್ಲೆಯೂ 
ಕ್ನಣ ಸಿಗತವುದಿಲೆ. ದೂ್ಡಡದ್ೂಡಡ ವಿಮನ ಕಾಂಪನಯವರತ ದ್ಹಲ್ಲಯಲ್ಲೆ ಆಫಿೇಸ್ ಮನಡಿಕ್್ೂಾಂಡತ 
ಇನೂಸರನ್ಸ್ ಕಾಂಪನಗಳನತನ ನಡಸ್ತತಿುದನುರ.್ ಸಕ್ನಾರದ ಹಣ ವಿರ್ನ ಕ್ನರಣ ಅವರ ಜ್ೇಬತ ಸೇ್ರತತಿುದ್. 
ರೈ್ತ್ರಿಗ ್ ಕ್ೂ್ಡತತಿುಲೆ. ಶ್ೇಕಡನ 50ರಷತಟ ಸಹ ಇವತ್ತು ವಿಲ್ೇವನರಿ ಆಗತತಿುಲೆ. ರೈ್ತ್ರ ಮತ್ತು 
ಸಕ್ನಾರದ ದತಡಡನತನ ಅವರತ ವಾವಸಿಥತ್ವನಗಿ ಲೂಟ ಮನಡತತಿುದನುರ್. ಆದುರಿಾಂದ ಆ ವಿಮನ 
ಕಾಂಪನಗಳ ಪರತಿನಧಿಗಳನತನ ತನಲೂೆಕತ ಮಟಟದಲ್ಲೆಯನದರೂ ಇರಿಸಿದರ,್ ಅವರ ಕಾಂಪನ ಯನವುದತ 
ಎನತನವುದನದರೂ ರೈ್ತ್ರಿಗ ್ಗ್ೂತನುಗತತ್ುದ್. ಸೂ್ಸೈ್ಟ ಮೂಲಕ ವಿಮೆಯ ಹಣವನತನ ಕಟತಟತಿುದನುರ್. 
ವಿಮನ ಕಾಂಪನ ಯನವುದತ ಎನತನವುದತ ರೈ್ತ್ರಿಗ್ ಗ್ೂತಿುಲೆ. ಹಣ ಎಲ್ಲೆಗ್ ಹೂ್ೇಗತತಿುದ್ ಎನತನವುದತ 
ರೈ್ತ್ರಿಗ ್ತಿಳಿಯತತಿುಲೆ. ಅವರಿಗ ್ಹಣ ಸಿಗತತಿುಲೆ.  

 ಶ್ರೇ ಬಿ.ಸಿ.ಪನಟೇಲ್:- ಸರ್ನಾನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಪರತಿಯಾಂದತ ರೈ್ತ್ ಸಾಂಪಕಾ 
ಕ್್ೇಾಂದರಗಳಲ್ಲೆ ಯನವಯನವ ಇನೂಸರ್ನಸ್ ಕಾಂಪನಗಳು empanel ನಾಂದ ಬಾಂದಿರತತನುರ್. ಅವರ ಒಬಾ 
ಪರತಿನಧಿಯನತನ ರೈ್ತ್ ಸಾಂಪಕಾ ಕ್್ೇಾಂದರದಲ್ಲೆ ಕಡನಡಯವನಗಿ ಕೂರಿಸಬ್ೇಕ್್ಾಂದತ ಸಕ್ನಾರ ಆದ್ೇಶ 
ಮನಡಿದ.್ ಈಗ ರೈ್ತ್ ಸಾಂಪಕಾ ಕ್್ೇಾಂದರದಲ್ಲೆ ಆಯನಯ ಕಾಂಪನಯ ಪರತಿನಧಿಗಳು ತ್ಮಾ ಕಾಂಪನಯ 
ಹ್ಸರನತನ ಹನಕಿಕ್್ೂಾಂಡತ  ಕತಳಿತಿರತತನುರ್. ಈಗ ರೈ್ತ್ರಿಗ ್ಅವರತ ಲಭಾವನಗತತಿುದನುರ.್ 
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ಚತಕ್್ೆ ಗತರತತಿನ ಪರಶ್ನ ಸಾಂಖ್ಾ: 505 

 ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವ್ಾಂಕಟ್ೇಶ್:- ಸರ್ನಾನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ನನನ ಪರಶ್ನಗ್ ಉತ್ುರಿಸಲತ 
ಸಾಂಬಾಂಧಪಟಟ ಮಾಂತಿರಗಳು ಸದನದಲ್ಲೆ ಹನಜರಿಲೆ.  

 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಾ ಸಭನ ರ್ನಯಕರತ ಉತ್ುರವನತನ ನೇಡತತನುರ್.  

 ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವ್ಾಂಕಟ್ೇಶ್:- ಸಭನ ರ್ನಯಕರಲೆ……… 

 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಸಭನ ರ್ನಯಕರಲೆ ಎನತನವುದನದರ್, ಪರಶ್ನಯನತನ ಮತಾಂದೂಡೂ್ೇಣ.  

 ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವ್ಾಂಕಟ್ೇಶ್:- ಸರ್ನಾನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಒಾಂದೇ್ ಒಾಂದತ ನರ್ಮಷ ನನಗ ್
ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಅವಕ್ನಶ ನೇಡಿ. ರ್ನವಲ್ೆರೂ ಈ ಸದನಕ್್ೆ ಆರಿಸಿ ಬರತವುದತ….. 

 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ತ್ಮಾ ಪರಶ್ನಯನತನ ಮತಾಂದಕ್್ೆ ಹನಕ್್ೂೇಣವ್ೇ?  

 ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವ್ಾಂಕಟ್ೇಶ್:- ಸರ್ನಾನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಪರಶ್ನಯನತನ ಮತಾಂದೂಡಿ. 

 ಸಭನಪತಿಯವರತ;- ಆಯತ್ತ. 

 ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವ್ಾಂಕಟ್ೇಶ್:- ಸರ್ನಾನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಇಾಂತ್ಹ ಸಮಯದಲ್ಲೆ ಮಾಂತಿರಗಳು 
ಸದನದಲ್ಲೆ ಹನಜರಿಲೆವ್ಾಂದರ ್ಹ್ೇಗ?್ ಸದನ ನಡಯ್ತವುದ್ೇ ವಷಾಕ್್ೆ 5 ದಿನ. ಆರ್ನರ್ೂೇಗಾ ಎಾಂದರ್ 
ಸರಿ ಆದರ್, ಈ ರಿೇತಿ ಸದನಕ್್ೆ ಮಾಂತಿರಗಳೇ್ ಬರದಿದುರ ್ಹ್ೇಗ?್  

 ಶ್ರ ಕ್್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಸರ್ನಾನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮಾಂತಿರಗಳು ಬಾಂದನಗ  
ಸದನ ಮತಗಿಯತವುದರೂ್ಳಗನಗಿ ಉತ್ುರವನತನ ಕ್್ೂಡಿಸಲನಗತತ್ುದ್.   

 ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವ್ಾಂಕಟ್ೇಶ್:- ಸರ್ನಾನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಯನವ ಉತ್ುರವನತನ 
ಕ್್ೂಡಿಸತತಿುೇರಿ? 
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 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಾ ಯತ.ಬಿ.ವ್ಾಂಕಟ್ೇಶ್ರವರೇ್, ಮಾಂತಿರಗಳು ಬಾಂದನಗ ಇದ್ೇ 
ಸದನದಲ್ಲೆ ಉತ್ುರವನತನ ಕ್್ೂಡಿಸಲನಗತತ್ುದ್. ಈಗ ಮನನಾ ಮಾಂಜ್ೇಗೌಡರ ಪರಶ್ನ. 
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ಚತಕ್್ೆ ಗತರತತಿನ ಪರಶ್ನ ಸಾಂಖ್ಾ: 555+512 

(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ್) 

 ಶ್ರೇ ಸಿ.ಎನ್.ಮಾಂಜ್ೇಗೌಡ:- ಸರ್ನಾನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್,್ “ಐಷನರನರ್ಮ ಕ್ನರತಗಳ 
ಜಿೇವಿತನವಧಿ ತ್ರಿಗ್ ಪನವತಿಸಿಕ್್ೂಳಳದ್ೇ ರನಜಾದ ವಿವಿಧ ಆರ್.ಟ.ಓ. ಕಛ್ೇರಿಗಳಲ್ಲೆ ನೂರನರತ ಕ್ೂ್ೇಟ 
ರೂಪನಯಗಳಿಗೂ ಹಚ್ತಿ ತ್ರಿಗ್ಯನತನ ಸಕ್ನಾರಕ್್ೆ ವಾಂಚಿಸಿರತವುದತ ಸಕ್ನಾರದ ಗಮನಕ್್ೆ 
ಬಾಂದಿದ್ಯೆೇ?”್ ಎನತನವ ಪರಶ್ನಯನತನ ಮನನಾ ಸನರಿಗ ್ ಸಚಿವರಲ್ಲೆ ಕ್್ೇಳಿದ್ುೇರ್.್ ಇದ್ೇ ಪರಶ್ನಯನತನ 
ದಿರ್ನಾಂಕ:23.03.2022ರಲ್ಲೆ ಚತಕ್್ೆ ಗತರತತಿನ ಪರಶ್ನ 2691ರ ಮತಖನಾಂತ್ರ ಕ್್ೇಳಿದನಗ ಸತಮನರತ 
110 ಕ್್ೂೇಟ ರೂಪನಯಗಳಷತಟ ಹಗರಣವನಗಿದ್ಯೆಾಂದತ ಇಲನಖ ್ವರದಿ ಕ್್ೂಟಟದ್ ಎಾಂದತ ಮನನಾ 
ಸನರಿಗ ್ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರವನತನ ಕ್್ೂಟಟದುರತ. ಆ ವಿಚನರದ ಮೆೇಲ್ ಚಚಾ್ ನಡದ್ಾಂತ್ಹ ಸಾಂದಭಾದಲ್ಲೆ 
ಸದರಿ ಪರಕರಣವನತನ ಸಿ.ಐ.ಡಿ.ಗ್ ವಹಸತವುದನಗಿ ಇದೇ್ ಸದನದಲ್ಲೆ ಮನನಾ ಸಚಿವರತ ಭರವಸಯ್ನತನ 
ನೇಡಿದುರತ. ಇವತಿುನವರವ್ಿಗೂ ಈ ಪರಕರಣವನತನ ಸಿ.ಐ.ಡಿ.ಗ್ ವಹಸಿಕ್್ೂಟಟಲೆ. ಇದರ ಬಗ್ೆ ಮನನಾ 
ಸನರಿಗ ್ಸಚಿವರತ ಸಿಷಿಟೇಕರಣವನತನ ನೇಡಬ್ೇಕ್್ಾಂದತ ಕ್ೇ್ಳಿಕ್ೂ್ಳುಳತಿುದು್ೇರ್್.  

 ಶ್ರೇ ಬಿ.ಶ್ರೇರನಮತಲತ:- ಸರ್ನಾನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಐಷನರನರ್ಮ ಕ್ನರತಗಳ ಜಿೇವಿತನವಧಿ 
ತ್ರಿಗ್ ಪನವತಿಸಿಕ್ೂ್ಳುಳವ ನಟಟನಲ್ಲೆ ಸಕ್ನಾರಕ್್ೆ ತ್ರಿಗಯ್ನತನ ವಾಂಚಿಸಿರತವುದತ ಸಕ್ನಾರದ ಗಮನಕ್್ೆ 
ಬಾಂದಿದ್ಯೆೇ ಎಾಂದತ ಮನನಾ ಸದಸಾರತ ಪರಶ್ನಯನತನ ಕ್್ೇಳಿದನುರ.್ ಇಲ್ಲೆಯವರ್ಗ್ ಸತಮನರತ 226 
ಪರಕರಣಗಳನತನ ದನಖ್ಲತ ಮನಡಲನಗಿದ.್ ಅಪರ ಸನರಿಗ ್ ಆಯತಕುರತ(ಪರವತ್ಾನ)(ದಕ್ಷಿಣ) ಇವರತ 
ವರದಿಯನತನ ಕ್್ೂಡಬೇ್ಕ್ಾ್ಂದತ ಆದ್ೇಶವನತನ ಮನಡಿದ್ು. ಅವರತ ದಿರ್ನಾಂಕ:26.04.2022ರಾಂದತ 
ಒಾಂದತ ವರದಿಯನತನ ಕ್್ೂಟಟದನುರ.್ ಸಕ್ನಾರ ಆ ವರದಿಯನತನ ಸಿಾೇಕರಿಸಿದ.್ ಮನನಾ ಸದಸಾರತ ಕಳ್ದ 
ಬನರಿ ಈ ಸದನದಲ್ಲೆಯೆೇ ಇದ್ೇ ಪರಶ್ನಯನತನ ಕ್್ೇಳಿದುರತ. ಆಗ ರ್ನನತ,್ “ಐಷನರನರ್ಮ ಕ್ನರತಗಳಿಗ್ 
ಪನವತಿಸಿಕ್ೂ್ಳಳಬ್ೇಕ್ನಗಿರತವ ತ್ರಿಗ್ಯನತನ ವಾಂಚಿಸಿರತವ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳನಗಿರಬಹತದತ, 
ರ್ೌಕರರನಗಿರಬಹತದತ ಅಥವನ ಏಜ್ನಸಗಳನಗಿರಬಹತದತ ಅವರ ಮೆೇಲ್ ತ್ನಖಯ್ನತನ ಪನರರಾಂಭಿಸಿ, 
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ಅಗತ್ಾ ಬಿದುರ್ೇ ಸದರಿ ಪರಕರಣವನತನ ಸಿ.ಐ.ಡಿ.ಗ್ ವಹಸಿಕ್್ೂಡಲನಗತವುದತ”್ ಎನತನವ ಮನತ್ನತನ 
ಹ್ೇಳಿದ್ು.  

 ಸರ್ನಾನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಎಷತಟ ತ್ರಿಗ್ ವಾಂಚರ್್ಯನಗಿದ್ ಎನತನವುದನತನ 
ತಿಳಿದತಕ್ೂ್ಳಳಬ್ೇಕ್ನದರ್, ಮೊದಲ್ಲಗ ್ ಆಡಿರ್್ ಮನಡಿಸಬ್ೇಕ್ನಗತತ್ುದ್. Principal Accountant 
General ಇವರಿಗ ್ಆಡಿರ್್ ಮನಡಿಕ್್ೂಡತವಾಂತ್ ಕ್ೂ್ೇರಿ ಅವರಿಗ್ ಪರಕರಣವನತನ ವಹಸಿಕ್ೂ್ಡಲನಗಿದ್. 
ಈ ವಿಷಯವನತನ ಸಿ.ಐ.ಡಿ.ಗ್ ವಹಸಿಕ್್ೂಡಬೇ್ಕ್್ಾಂದರ್, ಅಡಿರ್್ ಮತ್ತು Principal Accountant 
General ಅವರಿಾಂದ ವರದಿಯನತನ ತ್ರಿಸಿಕ್ೂ್ಾಂಡತ ಇದನತನ ಸಿ.ಐ.ಡಿ. ವಹಸಿದರ ್
ಒಳ್ಳಯದನಗತತ್ುದ್ಯೆೇ ಎನತನವ ತಿೇಮನಾನವನತನ ತ್ಗ್ದತಕ್ೂ್ಳುಳವಾಂತ್ಹ ಕ್್ಲಸವನತನ ಮನಡತತ್ುೇರ್್. 
ಈ ವಿಚನರವನತನ ಸಿ.ಓ.ಡಿ. ಒಪಿಿಸತವ ಬಗ್ೆ ಈಗನಗಲ್ೇ ರ್ನನತ Principal Accountant 
General ಅವರ ಜ್ೂತಗ್್ ಮನತ್ತಕತ ್ ನಡಸ್ಿದು್ೇರ್್. ಅವರಿಾಂದ ಆಡಿರ್್ ವರದಿ ಬಾಂದ ನಾಂತ್ರ 
ಎಷ್ಟಷತಟ ಅವಾವಹನರವನಗಿದ್; ಯನವಯನವ ಏಜ್ನಸಗಳು ಅವಾವಹನರ ಮನಡಿವ;್ ಯನವ 
ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಈ ಅವಾವಹನರದಲ್ಲೆ ಪನಲೂ್ೆಾಂಡಿದನುರ್ ಎನತನವುದತ ತಿಳಿದತ ಬರತತ್ುದ್. ಬ್ಾಂಗಳೂರಿನ 
ವನಾಪಿುಯಲ್ಲೆ ಬರತವಾಂತ್ಹ ಎಲೆ ಕಛ್ೇರಿಗಳ ಆಡಿರ್್ ಮನಡತವಾಂತ್ಹ ಕ್್ಲಸ ಪನರರಾಂಭವನಗಿದ್. ವರದಿ 
ಬಾಂದ ಕೂಡಲೇ್ ಈ ಪರಕರಣವನತನ ಸಿ.ಐ.ಡಿ.ಗ್ ವಹಸಿ ಕ್್ೂಡತವಾಂತ್ಹ ಕ್್ಲಸವನತನ ಮನಡತತ್ುೇರ್.್  

 ಶ್ರೇ ಸಿ.ಎನ್.ಮಾಂಜ್ೇಗೌಡ:- ಸರ್ನಾನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಾ ಸಚಿವರತ ಈ 
ವಿಚನರವನತನ ಬಹಳ ಗಾಂಭಿೇರವನಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬ್ೇಕ್ನಗತತ್ುದ್. ಕಳ್ದ ಅಧಿವೇ್ಶನದಲ್ಲೆ ರ್ನನತ ಈ 
ಪರಶ್ನಯನತನ ಕ್್ೇಳಿದ್ು. ಇಲ್ಲೆಗ ್ಸತಮನರತ 5-6 ತಿಾಂಗಳುಗಳು ಕಳ್ದತ ಹೂ್ೇಗಿವ್. ಒಬಾ ಆರ್.ಟ.ಐ. 
ಕ್ನಯಾಕತ್ಾ ಈ ಪರಶ್ನಯನತನ ಕ್್ೇಳಿದುರ ್ಇಷತಟ ಹ್ೂತಿುಗನಗಲೇ್ ಆತ್ನಗ್ ಉತ್ುರ ದ್ೂರ್ಯತತಿುತ್ತು. 
ಮನನಾ ಸಚಿವರತ ಈ ಸದನದಲ್ಲೆ “ಸದರಿ ಪರಕರಣವನತನ ಸಿ.ಐ.ಡಿ.ಗ್ ವಹಸಿ ಕ್್ೂಡಲನಗತವುದತ”್ಎಾಂದತ 
ಹ್ೇಳಿ, ಇಲ್ಲೆಗ್ 5-6 ತಿಾಂಗಳುಗಳು ಕಳ್ದರೂ “ಇನೂನ ಕ್ನಯಾದಶ್ಾಗಳ ಹಾಂತ್ದಲ್ಲೆಯೆೇ ಪತ್ರ 
ವಾವಹನರ ನಡಸ್ತತಿುದ್ುೇವ್, ಇನೂನ ಆಡಿರ್್ ಮನಡಿಸಬ್ೇಕತ”್ ಎಾಂದತ ಹ್ೇಳಿದರ ್ ಎಷತಟ 
ಸಮಾಂಜಸವ್ನತನವುದತ ನನನ ಪರಶ್ನಯನಗಿದ್. ಸದನದಲ್ಲೆ ಭರವಸ ್ ಕ್್ೂಟಟಾಂತ ್ ಇನೂನ ಸಿ.ಐ.ಡಿ.ಗ್ 
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ವಹಸಿಕ್್ೂಟಟಲೆವ್ಾಂದರ್ ಹ್ೇಗ?್ 40 per cent commission ಬಗ್ೆ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕ್್ೆ ಹೂ್ೇದರ್, 
ಸನಕ್ಷಿ ಕ್್ೂಡಿ ಎಾಂದತ ಕ್್ೇಳುತನುರ್. ಈ ಪರಕರಣದಲ್ಲೆ ಸತಮನರತ 110 ಕ್್ೂೇಟ ರೂಪನಯಗಳಷತಟ ತ್ರಿಗ್ 
ವಾಂಚರ್್ಯನಗಿದ್ಯೆಾಂದತ ಇಲನಖನ ವರದಿ ಬಾಂದಿದುರೂ ಸಹ ಸಕ್ನಾರ ಸತಮಾರ್್ ಕ್ನಲನಹರಣ 
ಮನಡತತಿುರತವುದರ ಹಾಂದಿರತವ ಉದ್ುೇಶವೇ್ನತ? ಏತ್ಕ್ೂ್ೆೇಸೆರ ಸಿ.ಐ.ಡಿ.ತ್ನಖ್ಗ ್ ವಹಸಿಕ್್ೂಟಟಲೆ 
ಎನತನವುದತ ನನನ ಪರಶ್ನಯನಗಿದ್. ರ್ನವು ಸಕ್ನಾರದಿಾಂದ ಏರ್ನದರತ ಉತ್ುರವನತನ ಕ್್ೇಳಿದರ ್ಅವರತ 
ಸನಕ್ಷಿ ಕ್್ೂಡಿ ಎಾಂದತ ಕ್ೇ್ಳುತನುರ್. ರ್ನನತ ಸನಕ್ಷಿ ಕ್್ೂಡತತಿುದ್ುೇರ್.್ ಅವರತ ಏನತ ಮನಡತತನುರೂ್ೇ 
ಮನಡಲ್ಲ.  

 ಶ್ರೇ ಬಿ.ಶ್ರೇರನಮತಲತ:- ಸರ್ನಾನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಕಳ್ದ ಬನರಿ ಮನನಾ ಸದಸಾರತ ಈ 
ವಿಚನರವನತನ ಪರಸನುಪ ಮನಡಿದಾಂತ್ಹ ಸಾಂದಭಾದಲ್ಲೆ ಅವರತ ಸಿ.ಐ.ಡಿ.ಗ್ ವಹಸಿಕ್್ೂಡಿ ಎಾಂದತ 
ಕ್್ೇಳಿರಲ್ಲಲೆ.  

 ಶ್ರೇ ಸಿ.ಎನ್.ಮಾಂಜ್ೇಗೌಡ:- ಸರ್ನಾನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ರ್ನನತ ನವೃತ್ು ರ್ನಾಯನಧಿೇಶರ 
ಅಧಾಕ್ಷತಯ್ಲ್ಲೆ ಒಾಂದತ ಸರ್ಮತಿಯನತನ ರಚರ್್ ಮನಡಿ, ಆ ಸರ್ಮತಿ ಈ ವಿಚನರದ ಬಗ್ೆ ತ್ನಖ ್
ನಡಸ್ಲತ ವಹಸಿಕ್್ೂಡಿ ಎಾಂದತ ಕ್್ೇಳಿದ್ು. ಆದರ್, ಮನನಾ ಸಚಿವರತ ಆಗಿನ ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಗಳ 
ಮೂಲಕ ಸಿ.ಐ.ಡಿ.ಗ್ ವಹಸಿಕ್್ೂಡತತು್ೇವ್ಾಂದತ ಒಪಿಿಕ್ೂ್ಾಂಡಿದುರತ.  

 ಶ್ರೇ ಬಿ.ಶ್ರೇರನಮತಲತ:- ಸರ್ನಾನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ರ್ನನತ ಆ ವಿಚನರವರ್್ನೇ ಹ್ೇಳುವುದಕ್್ೆ 
ಹ್ೂರಟದದ,್ ಮನನಾ ಸದಸಾರತ ನನಗ ್ ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಅವಕ್ನಶವರ್್ನೇ ನೇಡತತಿುಲೆ. ಅವರತ 
ಹ್ೇಳಿರತವುದರ್್ನೇ ರ್ನನತ ಹ್ೇಳುವುದಕ್್ೆ ಬಯಸತತಿುದ್ುೇರ್್. ನವೃತ್ು ರ್ನಾಯನಧಿೇಶರಿಾಂದ ತ್ನಖ್ ಮನಡಿಸಿ, 
ಅವರಿಾಂದ ವರದಿ ಬಾಂದ ನಾಂತ್ರ ಯನರತ ತ್ಪಿಿತ್ಸಥರಿದನುರ್ ಅವರ ಮೆೇಲ್ ……. 

 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಾ ಮಾಂಜ್ೇಗೌಡರ್ೇ, ಮನನಾ ಸಚಿವರತ ಏನತ ಹ್ೇಳುತನುರ್ 
ಅದರ್ನನದರತ ಕ್್ೇಳಿ.  
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 ಶ್ರೇ ಬಿ.ಶ್ರೇರನಮತಲತ:- ಸರ್ನಾನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಅವರತ ಏನತ ಕ್್ೇಳಿದನುರ್ ಅದರ 
ಬಗ್ೆಯೆೇ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದು್ೇರ್್. ಬ್ೇರೇ್ನೂ ಇಲೆ.  

 ಶ್ರೇ ಸಿ.ಎನ್.ಮಾಂಜ್ೇಗೌಡ:- ಸರ್ನಾನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ರ್ನವು ಏನತ ಪರಶ್ನ ಕ್್ೇಳುತ್ುೇವ್ 
ಅದತ ಈ ಸದನಕ್್ೆ ಮನತ್ರ ಸಿೇರ್ಮತ್ವನಗತತಿುದ್. ರ್ನವು ಚತರ್ನಯತ್ ಪರತಿನಧಿಗಳು ರ್ನವು ಕ್್ೇಳಿದ 
ವಿಚನರಗಳ ಬಗ್ೆ ಸಕ್ನಾರ ಕರಮವನತನ ಜರತಗಿಸತವುದ್ೇ ಇಲೆ. ಆದರ್, ಯನರ್ೂೇ ಒಬಾ ಆರ್.ಟ.ಐ. 
ಕ್ನಯಾಕತ್ಾ ಒಾಂದತ ಅಜಿಾಯನತನ ಕ್್ೂಟಟರ್ೇ ತ್ಕ್ಷಣವ್ೇ ಪರತಿಕಿರಯಸತತನುರ್. ರ್ನವು ಇಲ್ಲೆ ಬನಯ 
ಬಡಿದತಕ್ೂ್ಾಂಡರೂ ಸಹ ಉತ್ುರ ದೂ್ರಯ್ತವುದಿಲೆ. ಚತರ್ನಯತ್ ಪರತಿನಧಿಗಳನದ ರ್ನವು ಜನರಿಗ ್
ಏನತ ಉತ್ುರವನತನ ನೇಡಬೇ್ಕತ?  

              (ಮತಾಂದತವರಿದಿದ್) 

(883)  16.9.2022  12.30  ಪಿಕ್್: ಬಿಎನ್ಎಸ್ 

ಶ್ರೇ ಸಿ.ಎನ್.ಮಾಂಜ್ೇಗೌಡ (ಮತಾಂದತ) 

೬ ತಿಾಂಗಳ ಮತಾಂಚ್ ಇದ್ೇ ರಿೇತಿ ಉತ್ುರ ಕ್್ೂಟಟದುರತ.  ಈ ಕತರಿತ್ತ ರ್ನನತ ಭರವಸ ್ಸರ್ಮತಿಗ ್ಅಜಿಾ 
ಕ್್ೂಟಟದು್ೇರ್್. 

 ಶ್ರೇ ಬಿ.ಶ್ರೇರನಮತಲತ:- ಮಾನಯ ಸಭಾಪತ್ತಗಳ , ಮನನಾ ಸದಸಾರತ ಮೊದಲತ ರ್ನನತ ಹ್ೇಳುವ 
ಉತ್ುರವನತನ ತನಳಾ್ಯಾಂದ ಕ್್ೇಳಬೇ್ಕತ.  ರ್ನನತ ಉತ್ುರ ಕ್ೂ್ಟಟ ಮೆೇಲ ್ ಮನನಾ ಸದಸಾರತ 
ಮನತ್ರ್ನಡಲ್ಲ.  ರ್ನನತ ಉತ್ುರ ಕ್ೂ್ಡತವ ವಿಚನರದಲ್ಲೆ ಲ್ೂೇಪವನಗಿದುರ್ ಅದರ ಬಗ್ೆ ಮನತ್ರ್ನಡಿ.  
ಮನನಾ ಸದಸಾರತ ಕಳ್ದ ಸಲ, ಐಷನರನರ್ಮ ಕ್ನರತಗಳ ಜಿೇವಿತನವಧಿ ತ್ರಿಗ್ ಪನವತಿ ಮನಡದೇ್ 
ನೂರನರತ ಕ್್ೂೇಟ ರೂಪನಯಗಳ ಅವಾವಹನರವನಗಿದ್, ಸತಮನರತ ರೂ. ೧೦೦ ಕ್್ೂೇಟಗಳ 
ಅವಾವಹನರವನಗಿದ ್ ಎಾಂದತ ಹ್ೇಳಿ, ಇದನತನ ನವೃತ್ು ರ್ನಾಯನಧಿೇಶರಿಾಂದ ತ್ನಖ್ ಮನಡಿಸಬ್ೇಕತ 
ಎಾಂದತ ಕ್್ೇಳಿದುರತ.  ಆಗ ರ್ನನತ, ಈ ವಿಚನರದಲ್ಲೆ ಯನವುದ್ೇ ಮತಲನಜತ ಇಲೆ; ಸಿಓಡಿಗ ್ರಫ್ರ್ 
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ಮನಡೂ್ೇಣ; ಯನರತ ತ್ಪತಿ ಮನಡಿದನುರೂ್ೇ ಅವರಿಗ ್ಶ್ಕ್್ ಆಗಲ್ಲ ಎಾಂದತ ಹೇ್ಳಿದ್.  ಅಲೆದ್ೇ ಈ 
ಕತರಿತ್ತ ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಟ ನಮಾ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳನತನ ಕರ್ಸಿಕ್ೂ್ಾಂಡತ ಚರ್ ಾ ಮನಡಿದ್ುೇರ್.್  ಬ್ಾಂಗಳೂರತ 
ವನಾಪಿುಯಲ್ಲೆ ೧೧ ಆರ್ಟಓ ಕಚ್ೇರಿಗಳು ಬರತತ್ುವ್.  ಅವುಗಳ್ಲೆದರ ಆಡಿರ್್ ಮನಡಿಸತವಾಂತ್ಹ 
ಕ್್ಲಸಗಳು ಆಗತತಿುವ.್  ಸಿಓಡಿಗ ್ಅಥವನ ಇರ್ನಾವುದೇ್ ರಿೇತಿಯ ತ್ನಖ್ಗ್ ಒಳಪಡಿಸಬ್ೇಕತ ಎಾಂದರ ್
ಆಡಿರ್್ ಮನಡದೇ್ ಕ್ೂ್ಡತವುದಕ್್ೆ ಆಗತವುದಿಲೆ.  ಆದಷತಟ ಶ್ೇರ್ರದಲ್ಲೆ ಆಡಿರ್್ ಮನಡಿಸಿ, ಸಿಓಡಿಗ ್
ವಹಸಿಕ್್ೂಡತವಾಂತ್ಹ ಕ್್ಲಸವನತನ ರ್ನನತ ಮನಡತತ್ುೇರ್್.   

 ಶ್ರೇ ಸಿ.ಎನ್. ಮಾಂಜ್ೇಗೌಡ:- ಮಾನಯ ಸಭಾಪತ್ತಗಳ , ರ್ನವು ಇವತ್ತು ಸಕಾಾರದ ಮಟಟದಲ್ಲೆ 
ಎಷ್ೂಟೇ ತ್ನಖ್ಗಳು ವಹಸಿದನಗ, ವಷಾಗಟಟಲ್ ಕಳ್ದತ ಅಲ್ಲೆದು ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು 
ದ್ೈವನಧಿೇನರನಗಿರತವುದನತನ ಕಾಂಡಿದು್ೇವ.್   

 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಈಗ್ೇನತ ಮನಡಬೇ್ಕತ?  ನಮಾ ಸಲಹ ್ಕ್್ೂಡಿ. 

 ಶ್ರೇ ಸಿ.ಎನ್. ಮಾಂಜ್ೇಗೌಡ:- ನದಿಾಷಟ ಅವಧಿಯ ಒಳಗ ್ಸಿಐಡಿಗ್ ವಹಸಿಕ್್ೂಡತತ್ುೇರ್್ ಎಾಂದತ 
ಒಾಂದತ ಸಮಯವನತನ ಹ್ೇಳಲ್ಲ. 

 ಶ್ರೇ ಬಿ.ಶ್ರೇರನಮತಲತ:- ಮಾನಯ ಸಭಾಪತ್ತಗಳ , ಇಲ್ಲೆ ಯನರರ್್ೂನೇ ಉಳಿಸಬ್ೇಕತ ಎನತನವ 
ಉದ್ುೇಶ ನಮಗಿಲೆ.  ಖ್ಾಂಡಿತ್ವನಗಿಯೂ ಈ ಸದನ ಮತಗಿಯತವುದರೂ್ಳಗ್, ರ್ನರ್್ೇ ಖ್ತದತು 
ಮಹನಲ್ೇಖ್ಪನಲರನತನ ಭ್ೇಟ ಮನಡತತ್ುೇರ್;್ ನಮಾ ಕ್ನಯಾದಶ್ಾಯವರನತನ ಕಳುಹಸಿ ಕ್್ೂಟತಟ ಈ 
ಸಮಸ್ಾಯನತನ ಬಗಹ್ರಿಸತವ ಕ್್ಲಸ ಮನಡತತ್ುೇರ್್.  ಸಿಓಡಿ ಗ್ ಒಪಿಿಸತವಾಂತ್ಹ ಕ್್ಲಸವನೂನ ಕೂಡ 
ರ್ನನತ ಮನಡತತ್ುೇರ್.್ 

 ಶ್ರೇ ಸಿ.ಎನ್. ಮಾಂಜ್ೇಗೌಡ:-  ಎಷತಟ ದಿವಸದ ಒಳಗ್ ಮನಡತತಿುೇರಿ? 

 ಶ್ರೇ ಬಿ.ಶ್ರೇರನಮತಲತ:- ಈ ಸದನ ಮತಗಿಯತವುದರ ಒಳಗ್ ನಮಗ್ ಉತ್ುರ ಕ್್ೂಡತತ್ುೇರ್.್ 
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ಆ) ಚತಕ್್ೆ ಗತತಿಾಲೆದ ಪರಶ್ನಗಳಿಗ್ ಲ್ಲಖಿತ್ ಮೂಲಕ ನೇಡಲನದ ಉತ್ುರಗಳು 

 ಶ್ರೇ ಕ್್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, 
ದಿರ್ನಾಂಕ ೧೬ರ್ೇ್ ಸಪ್್ಟಾಂಬರ್ ೨೦೨೨ರ ಸಮೂಹ-೫ರ ಲ್ಲಖಿತ್ ಮೂಲಕ ಉತ್ುರಿಸತವ ಒಟತಟ ೯೩ 
ಪರಶ್ನಗಳ ಪ್ೈಕಿ ೪೦ ಪರಶ್ನಗಳಿಗ್  ಸದನದಲ್ಲೆ ಉತ್ುರಗಳನತನ ಮಾಂಡಿಸತತಿುದ್ುೇರ್್. 

 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮಾಂಡಿಸಲನಯತ್ತ. 

(ಲ್ಲಖಿತ್ ಉತ್ುರದ ಪರತಿಗಳನತನ ಲಗತಿುಸಿದ)್ 
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 ಶ್ರೇ ಅರವಿಾಂದ ಕತಮನರ್ ಅರಳಿ:- ಮಾನಯ ಸಭಾಪತ್ತಗಳ , ಲ್ಲಖಿತ್ ಮೂಲಕ ಉತ್ುರಿಸತವ 
ಪರಶ್ನಗಳು ೧೦೦ ಇದುರ್ ೩೦ ಪರಶ್ನಗಳಿಗ್ ಉತ್ುರ ಒದಗಿಸತವುದತ; ೯೦ ಪರಶ್ನಗಳಿದುರ ್೪೦ ಪರಶ್ನಗಳಿಗ್ 
ಉತ್ುರ ಒದಗಿಸಲನಗತತ್ುದ್.  ಒಾಂದತ ಸಲವಯ ಪೂತಿಾ ಉತ್ುರಗಳನತನ ಮಾಂಡಿಸತತಿುಲೆ. 

 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ನೇವು ಯನವನಗ ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರ ಕ್್ಲಸವನತನ 
ಮನಡತವುದಕ್್ೆ ಪನರರಾಂಭ ಮನಡಿದಿರಿ?  ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರ ಪನತ್ರವನತನ ಮನಡತವುದಕ್್ೆ 
ಹ್ೂರಟಟದಿುೇರಿ. 

 ಶ್ರೇ ಕ್್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮಾನಯ ಸಭಾಪತ್ತಗಳ , ಮನನಾ 
ಅರಳಿಯವರತ ಕ್ೇ್ಳಿದತು ಸರಿಯದ.್  ಈಗ ಸತಮನರತ ಶ್ೇಕಡ ೫೦ ರಷತಟ ಉತ್ುರವನತನ 
ಮಾಂಡಿಸಿದು್ೇವ.್  ಉಳಿದದುನತನ ನಾಂತ್ರ ಕಳುಹಸಿ ಕ್ೂ್ಡತತ್ುೇವ್. 
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೦೩. ಸಭನಪತಿಯವರ ಅನತಮತಿ ಮೆೇರ್ಗ್ ಪರಸನುಪಿಸಲಿಟಟದು ವಿಷಯಗಳಿಗ್ ಸಾಂಬಾಂಧಿಸಿದಾಂತ್    
    ಸಚಿವರ ಹ್ೇಳಿಕ್್ಗಳು 
 ಅ)     ವಿದನಾರ್ಥಾನಯರಿಗ್ ಕಿರತಕತಳ ನೇಡಿದ ಆರೂ್ೇಪದ ಮೆೇಲ್ ಮೊರನಜಿಾ ದ್ೇಸನಯ 
    ವಸತಿ ಶನಲ್ ಕತಾಂಚನವರಾಂ, ಚಿಾಂಚ್ೂೇಲ್ಲ ಇಲ್ಲೆ ಪರಭನರಿ ಪನರಾಂಶತಪನಲ ಮತ್ತು  
     ಕಾಂಪೂಾಟರ್ ಆಪರ್ೇಟರ್ ಇವರನತನ ಪನಲಕರತ ಥಳಿಸಿರತವ ಬಗ್ೆ. 
 

ಶ್ ರೀ  ಕ ೂ ೀಟ ಶ್ ರೀನಿವಾಸ ಪೂ ಜಾರಿ:(ಸಭನರ್ನಯಕರತ)(ಸಮನಜ ಕಲನಾಣ ಹನಗೂ ಹಾಂದತಳಿದ 
ವಗಾಗಳ ಕಲನಾಣ ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ):-  ಮಾನಯ ಸಭಾಪತ್ತಗಳ ,  ಮನನಾ ಸದಸಾರನದ 
ಬಿ.ಜಿ.ಪನಟೇಲ್ರವರತ  ದಿರ್ನಾಂಕ:  13.9.2022 ರಾಂದತ ಶ್ನಾವ್ೇಳ್ಯಲ್ಲೆ ಪರಸನುಪಿಸಿದ ವಿಷಯಕ್್ೆ 
ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಟೆಂತ  ಸದನದಲ್ಲೆ ಉತ್ುರವನತನ ಮಾಂಡಿಸತತಿುದ್ುೇರ್್.   

    (ಉತ್ುರ ಪರತಿ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ)್ 
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ಆ)      ರನಜಾದಲ್ಲೆ ಪನರಥರ್ಮಕ ಮತ್ತು ಪೌರಢಶನಲನ ಕಟಟಡಗಳು ಅಪನಯದ ಅಾಂಚಿನಲ್ಲೆದತು 
  ಚನವಣಿ ಕತಸಿತ್, ಗ್ೂೇಡಗ್ಳು ಶ್ರ್ಥಲವನಗಿರತವುದತ ಮತ್ತು ಇನನತ್ರ್ ಮೂಲಭೂತ್ 
  ಸೌಕಯಾಗಳ ಕ್್ೂರತ್ ಬಗ್ೆ. 
 

ಶ್ ರೀ  ಕ ೂ ೀಟ ಶ್ರೀ ನಿವಾಸ ಪೂ ಜಾರಿ:(ಸಭನರ್ನಯಕರತ)(ಪನರಥರ್ಮಕ ಮತ್ತು ಪೌರಢ ಶ್ಕ್ಷಣ 
ಹನಗೂ ಸಕ್ನಲ ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ):-  ಮಾನಯ ಸಭಾಪತ್ತಗಳ ,  ಮನನಾ ಸದಸಾರನದ ಶ್ರೇ ಕ್.್ಹರಿೇಶ್ 
ಕತಮನರ್ರವರತ ದಿರ್ನಾಂಕ: 14.9.2022ರಾಂದತ ಶ್ನಾವ್ೇಳ್ಯಲ್ಲೆ ಪರಸನುಪಿಸಿದ ವಿಷಯಕ್್ೆ 
ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಟೆಂತ  ಸದನದಲ್ಲೆ ಉತ್ುರವನತನ ಮಾಂಡಿಸತತಿುದ್ುೇರ್್.   

    (ಉತ್ುರ ಪರತಿ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ)್ 
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     ಇ) ಕ್್ೂಡಗತ ಜಿಲ್ೆಯ ಭನಗಮಾಂಡಲ ತಿೇಥಾಯನತನರ ಸಥಳದಲ್ಲೆ ಮೆೇಲನಾವಣಿಗಳ 
   ನಮನಾಣ, ಪನದಚನರಿ ಮನಗಾ, ಭ್ೂೇಜನಶನಲ್ ಹನಗೂ ಪನಕಶನಲಗ್ಳನತನ 
   ನಮನಾಣ ಮನಡಲತ ಸಕಾಾರ ಅನತದನನ ಮಾಂಜೂರತ ಮನಡತವ ಬಗ್ೆ. 
 

ಶ್ ರೀ  ಕ ೂ ೀಟ ಶ್ ರೀನಿವಾಸ ಪೂ ಜಾರಿ:(ಸಭನರ್ನಯಕರತ)(ಮತಜರನಯ, ಹಜ್ ಹನಗೂ ವಕ್ಫ್  
ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ):-  ಮಾನಯ ಸಭಾಪತ್ತಗಳ ,  ಮನನಾ ಸದಸಾರನದ ಶ್ರೇ ಕತಶನಲಪಿ ಎಾಂ.ಪಿ(ಸತಜನ) 
ರವರತ ದಿರ್ನಾಂಕ: 14.9.2022ರಾಂದತ ಶ್ನಾವ್ೇಳಯ್ಲ್ಲೆ ಪರಸನುಪಿಸಿದ ವಿಷಯಕ್್ೆ ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಟೆಂತ  
ಸದನದಲ್ಲೆ ಉತ್ುರವನತನ ಮಾಂಡಿಸತತಿುದು್ೇರ್್.   

    (ಉತ್ುರ ಪರತಿ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ)್ 
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ಈ) ಸನಾರ್್ಾ ಸಿಟ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲೆನ ಗತಣಮಟಟ ಹನಗೂ ಕ್ನಮಗನರಿಗಳ ಬಗ್ೆ. 

ಶ್ ರೀ  ಕ ೂ ೀಟ ಶ್ ರೀನಿವಾಸ ಪೂ ಜಾರಿ:(ಸಭನರ್ನಯಕರತ)(ನಗರನಭಿವೃದಿಿ ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ):-  
ಮಾನಯ ಸಭಾಪತ್ತಗಳ ,  ಮನನಾ ಸದಸಾರನದ ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ. ವ್ಾಂಕಟೇ್ಶ್ರವರತ ದಿರ್ನಾಂಕ: 
15.9.2022ರಾಂದತ ಶ್ನಾವ್ೇಳ್ಯಲ್ಲೆ ಪರಸನುಪಿಸಿದ ವಿಷಯಕ್್ೆ ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಟೆಂತ  ಸದನದಲ್ಲೆ 
ಉತ್ುರವನತನ ಮಾಂಡಿಸತತಿುದು್ೇರ್್.   

    (ಉತ್ುರ ಪರತಿ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ)್ 
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೦೪. ಸಭನಪತಿಯವರ ಅನತಮತಿ ಮೆೇರ್ಗ್ ಪರಸನುಪಿಸಲಿಟಟ ವಿಷಯಗಳು 

ಅಅ))  ವಿಶ್ೇಷವಿಶ್ೇಷ  ಚ್ೇತ್ನರಚ್ೇತ್ನರ  ಮತ್ತುಮತ್ತು  ಹರಿಯಹರಿಯ  ರ್ನಗರಿಕರರ್ನಗರಿಕರ  ಸಬಲ್ಲೇಕರಣಸಬಲ್ಲೇಕರಣ  
ಇಲನಖಯ್ಲ್ಲೆಇಲನಖಯ್ಲ್ಲೆ  ಹತದ್ುಗಳುಹತದ್ುಗಳು  ಭತಿಾಯನಗದಿರತವುದರಿಾಂದಭತಿಾಯನಗದಿರತವುದರಿಾಂದ  ಸಕಾಾರಸಕಾಾರದದ  
ಯೇಜರ್್ಗಳುಯೇಜರ್್ಗಳು  ಸಮಪಾಕವನಗಿಸಮಪಾಕವನಗಿ  ಅನತಷನಾನಗ್ೂಳಳದಿರತವಅನತಷನಾನಗ್ೂಳಳದಿರತವ  ಬಗ್ೆಬಗ್ೆ..  

 

 ಶ್ರೇ ಮಾಂಜತರ್ನಥ್ ಭಾಂಡನರಿ (ಸಥಳಿೇಯ ಸಾಂಸ್ಥಗಳ ಕ್್ೇತ್ರ):- ಮಾನಯ ಸಭಾಪತ್ತಗಳ , ವಿಶ್ೇಷ 
ಚ್ೇತ್ನರ ಮತ್ತು ಹರಿಯ ರ್ನಗರಿಕರ ಸಬಲ್ಲೇಕರಣ ಇಲನಖಯ್ಲ್ಲೆ ಹತದು್ಗಳು ಭತಿಾಯನಗದ್ೇ 
ಇರತವುದರಿಾಂದ ಹಲವನರತ ಯೇಜರ್್ಗಳ ಅನತಷನಾನ ಸಮಪಾಕವನಗಿಲೆದಿರತವ ಬಗ್ೆ ದಿರ್ನಾಂಕ 
೧೫.೯.೨೦೨೨ರ ವಿಜಯ ಕರ್ಾಾಟಕ ಪತಿರಕ್್ಯಲ್ಲೆ ವರದಿಯನಗಿರತತ್ುದ್. 

 ವಿಶ್ೇಷ ಚ್ೇತ್ನರ ಮತ್ತು ಹರಿಯ ರ್ನಗರಿಕರ ಸಬಲ್ಲೇಕರಣ ಇಲನಖಯ್ಲ್ಲೆ ಮಾಂಜೂರನದ 
ಹತದ್ುಗಳಲ್ಲೆ ಶ್ೇ. ೬೫.೩೦ ರಷತಟ ಹತದ್ುಗಳು ಖನಲ್ಲ ಇವ್.  ವಿವಿಧ ವೃಾಂದಗಳಿಾಂದ ೪೬೪ ಹತದ್ುಗಳು 
ಮಾಂಜೂರನಗಿದತು, ಇವುಗಳಲ್ಲೆ ಕ್್ೇವಲ ೧೬೧ ಹತದ್ುಗಳನತನ ಮನತ್ರ ಭತಿಾ ಮನಡಲನಗಿದ.್  ೩೦೩ 
ಹತದ್ುಗಳು ಖನಲ್ಲ ಇವ್. 

 ಜಾಂಟ ನದ್ೇಾಶಕರತ, ಉಪ ನದ್ೇಾಶಕರತ, ಸಹನಯಕ ನದ್ೇಾಶಕರತ ಇಾಂತ್ಹ  ಮತಖ್ಾ 
ಹತದ್ುಗಳರ್್ನೇ ಭತಿಾ ಮನಡಿಲೆ.  ಮತಖ್ಾವನಗಿ ಮಾಂಜೂರನಗಿರತವ ೩೫ ಜಿಲನೆ ವಿಶ್ೇಷ ಚ್ೇತ್ನ 
ಕಲನಾಣನಧಿಕ್ನರಿ/ಅಧಿೇಕ್ಷಕರ ಹತದ್ುಗಳಲ್ಲೆ ಭತಿಾ ಮನಡಲನಗಿರತವುದತ ಕ್್ೇವಲ ೧೪ ಮನತ್ರ.  ಇನೂನ 
೨೧ ಖನಲ್ಲ ಹತದ್ುಗಳು ಇವ್ ಎಾಂದತ ತಿಳಿದತ ಬಾಂದಿರತತ್ುದ್. 

 ಒಾಂದಡ್ ್ ಹತದ್ುಗಳು ಭತಿಾಯನಗದ್ೇ ಇಲನಖಯ್ ಚಟತವಟಕ್್ಗ ್ ಸಮಸ್ಾಯನಗತತಿುದುರ್, 
ಇರ್ೂ್ನಾಂದತ ಕಡ ್ಯೇಜರ್್ಗಳು ಕ್ನಟನಚನರಕ್್ೆ ಎಾಂಬಾಂತಿವ.್  ವಿಶ್ೇಷ ಚ್ೇತ್ನರಿಗ ್ಕ್್ೂಡತವ ತಿರಚಕರ 
ವನಹನ ಪೂರೈ್ಕ್್ ಬ್ೇಡಿಕ್್ಯಷತಟ ಇಲೆ.  ೨೦೧೪-೧೫ರ್ೇ್ ಸನಲ್ಲನಾಂದ ಶ್ೇ.೭೫ಕಿೆಾಂತ್ ಹ್ಚತಿ 
ಅಾಂಗವ್ೈಕಲಾತಯ್ನತನ ಹೂ್ಾಂದಿರತವ ವಿಶೇ್ಷ ಚೇ್ತ್ನರಿಗ ್ಕ್್ಲವು ಮನನದಾಂಡಗಳ ಆಧನರದ ಮೆೇಲ್ 
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ಇಲನಖಯ್ಾಂದ ತಿರಚಕರ ವನಹನ ವಿತ್ರಿಸಲನಗತತಿುದ್.  ಆದರ್ ರನಜನಾದಾಾಂತ್ ಬ್ೇಡಿಕ್್ಗ ್ತ್ಕೆಾಂತ್ ತಿರಚಕರ 
ವನಹನ ಪೂರೈ್ಕ್್ಯನಗತತಿುಲೆ.  ೨೦೧೮-೧೯ರ್್ೇ ಸನಲ್ಲನಲ್ಲೆ ಒಾಂದೇ್ ಒಾಂದತ ವನಹನ ವಿತ್ರಣ್ ಮನಡಿಲೆ. 

 ಆದಕ್ನರಣ ಈ ಮೆೇಲ್ಲನ ವಿಷಯಗಳನತನ ಪರಿಗಣಿಸಿ ವಿಶ್ೇಷ ಚ್ೇತ್ನರ ಮತ್ತು ಹರಿಯ 
ರ್ನಗರಿಕರ ಸಬಲ್ಲೇಕರಣ ಇಲನಖಯ್ಲ್ಲೆ ಖನಲ್ಲ ಇರತವ ಹತದ್ುಗಳನತನ ಶ್ೇರ್ರಗತಿಯಲ್ಲೆ ಭತಿಾ 
ಮನಡಬೇ್ಕತ ಹನಗೂ ತಿರಚಕರ ವನಹನಗಳನತನ ಬೇ್ಡಿಕ್್ಗ ್ ತ್ಕೆಾಂತ ್ ಸಮಪಾಕವನಗಿ ಪೂರೈ್ಸತವುದತ 
ಸೇ್ರಿದಾಂತ ್ ಇಲನಖಯ್ ಇತ್ರ ್ಯೇಜರ್್ಗಳನತನ ಕೂಡ ಸರಿಯನಗಿ ಅನತಷನಾನ ಮನಡಲತ ಸೂಕು 
ಕರಮವನತನ ಕ್್ೈಗೂ್ಳಳಬೇ್ಕ್್ಾಂದತ ಮನನಾ ಮಹಳನ ಮತ್ತು ಮತ್ತು ಮಕೆಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹನಗೂ ವಿಶೇ್ಷ 
ಚ್ೇತ್ನರ ಮತ್ತು ಹರಿಯ ರ್ನಗರಿಕರ ಸಬಲ್ಲೇಕರಣ ಇಲನಖಯ್ ಸಚಿವರನತನ 
ಒತನುಯಸಬಯಸತತ್ುೇರ್್. 

 ಶ್ರೇ ಕ್್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮಾನಯ ಸಭಾಪತ್ತಗಳ , ಮನನಾ 
ಸದಸಾರತ ಕ್್ೇಳಿದ ಪರಶ್ನಗ ್ ಮಹಳನ ಮತ್ತು ಮತ್ತು ಮಕೆಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹನಗೂ ವಿಶ್ೇಷ ಚೇ್ತ್ನರ 
ಮತ್ತು ಹರಿಯ ರ್ನಗರಿಕರ ಸಬಲ್ಲೇಕರಣ ಇಲನಖಯ್ ಸಚಿವರಿಾಂದ ಉತ್ುರ ಒದಗಿಸಲನಗತವುದತ. 

 ಆ): ಶ್ರನ ತನಲೂೆಕಿನ ಚನನಕತಾಂಟ್ ಮನಗಾ ರಸ್ುಯಲ್ಲೆರತವ ಸೇ್ತ್ತವ್ಯತ ರಸ್ುಯ 
    ಮಟಟಕ್್ೆ ಇಳಿದಿರತವುದರಿಾಂದ ಸನವಾಜನಕರಿಗ ್ತ್ೂಾಂದರ್ಯನಗತತಿುರತವ ಬಗ್ೆ. 
 
 ಶ್ರೇ ಚಿದನನಾಂದ ಎಾಂ. ಗೌಡ (ಪದವಿೇಧರ ಕ್್ೇತ್ರ):- ಮಾನಯ ಸಭಾಪತ್ತಗಳ , ಇತಿುೇಚಿಗ್ ಸತರಿದ 
ವನಾಪಕ ಮಳ್ಯಾಂದನಗಿ ಶ್ರನ ತನಲೂೆಕಿರ್ನದಾಾಂತ್ ಕ್್ರ್-ಕಟ್ಟಗಳು ತ್ತಾಂಬಿ ಹಲವ್ಡ್ ಹನನ 
ಸಾಂಭವಿಸಿದತು, ಅದರಲೂೆ ಹ್ಚಿಿನದನಗಿ ಚಾಂಗವನರ ಡನಾಂಬರ್ ರಸ್ುಯತ ಕ್್ೂಚಿಿ ಹ್ೂೇಗಿದತು, ವನಹನ 
ಸಾಂಚನರ ಅಸುವಾಸುವನಗಿರತತ್ುದ್.  ಬ್ಟಟಪಿನಹಳಿಳ, ಕ್್ೂೇಡಿಹಳಿಳ, ದನಾರನಕತಾಂಟ್, ಬ್ೇವಿನಹಳಿಳ ಗನರಮಗಳಿಗ್ 
ರಸ್ು ಇಲೆದಾಂತನಗಿ ಸನವಾಜನಕರಿಗ್ ತ್ತಾಂಬನ ತ್ೂಾಂದರಯ್ನಗಿದ್.  ಇದ್ೇರಿೇತಿ ಬ್ೇವಿನಹಳಿಳ ಗನರಮದ 
ಕ್್ರ್ಮಾಂದಲಹಟಟಯ ಸತಮನರತ ೩೦-೪೦ ಮರ್್ಗಳು ಜಲನವೃತ್ಗೂ್ಾಂಡತ ದಿಾೇಪದಾಂತನಗಿದ್.  
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ಪರತಿನತ್ಾವು ಈ ಹಟಟಯ ಜನ ಬ್ೇವಿನಹಳಿಳಗ ್ ಬರಬೇ್ಕತ.  ಇಲ್ಲೆನ ಸಕ್ನಾರಿ ಶನಲ್ಗ ್ಬರತವ ಶ್ಕ್ಷಕರತ, 
ವಿದನಾರ್ಥಾಗಳು ಹನಗೂ ಸನವಾಜನಕರತ ಬಸ್ ಸೌಕಯಾವಿಲೆದ್ ಹ್ೂಲ ಗದ್ುಗಳಲ್ಲೆ ಎದತು ಬಿದತು 
ಓಡನಡತವ ಸಿಥತಿ ನಮನಾಣವನಗಿದ.್  ರೈ್ತ್ರ ಜರ್ಮೇನತಗಳಿಗೂ ನೇರತ ನತಗಿೆ ವನಾಪಕ 
ನಷಟವನಗಿರತತ್ುದ.್  ಅದರ ಪರಿಹನರವನಗಿ ರೈ್ತ್ರಿಗ ್ ಕೂಡಲೇ್ ಸಕಾಾರ ಆರ್ಥಾಕವನಗಿ 
ರ್್ರವನಗಬ್ೇಕ್ನಗಿರತತ್ುದ್.  ಈ ಗನರಮಗಳಲ್ಲೆ ಆಕಸಿಾಕವನಗಿ ಯನರಿಗನದರೂ ಅರ್ನರ್ೂೇಗಾ ಉಾಂಟನಗಿ 
ಆಸಿತ್ರಗ್ ತ್ರಳಬೇ್ಕ್್ಾಂದರ್ ಅಾಂಬತಲ್ನಸ್ ಕೂಡ ಬರದಾಂತನಗಿದ್.  ಗಭಿಾಣಿಯರತ, ಬನಣಾಂತಿಯರಿಗ ್
ಚಿಕಿತ್ಸ ಇಲೆದ್ ನರಳುವಾಂತನಗಿದ್.  ಹಗಲತ ಹ್ೂತಿುನಲ್ಲೆಯೆೇ ಓಡನಡಲತ ರಸ್ು ಇಲೆ ಎನತನವಾಂತಿರತವನಗ 
ಇನೂನ ರನತಿರ ವ್ೇಳ್ಯಲ್ಲೆ ಸಾಂಕಷಟಗಳು ಹನಗೂ ಸಮಸ್ಾಗಳು ಎದತರನದರ ್ ಗನರಮದ ಜನ 
ನರಳನಡತವಾಂತಿದ.್ 

 ಅದ್ೇ ರಿೇತಿ ಮತ್ೂುಾಂದತ ರ್ಟರ್ ್ಕಳ್ದ ಆಗಸಟ್ ೨ ರಾಂದತ, ಆರಿಫ್ ಉಲನೆ ಖನನ್ ಎಾಂಬ ೫೫ 
ವಷಾದ ಶ್ಕ್ಷಕ ಶ್ರನ ನಗರದಿಾಂದ ದನವಯದ್ ಪನಳಾ ಗನರಮದ ಸಕ್ನಾರಿ ಶನಲಯ್ಲ್ಲೆ ಪನಠ ಮನಡಿ 
ಮರ್್ಗ್ ಹಾಂತಿರತಗತತಿುದನುಗ ಚನನನಕತಾಂಟ್ ಸೇ್ತ್ತವ್ ದನಟತವನಗ ವನಹನ ಸಮೆೇತ್ ನೇರಿನಲ್ಲೆ ಕ್ೂ್ಚಿಿ 
ಹ್ೂೇಗಿ ಮೃತ್ಪಟಟರತವ ರ್ಟರ್ ್ ನಡದ್ಿರತತ್ುದ್.  ಈ ಸಮಯದಲ್ಲೆ ರ್ನನೂ ಸಹ ಶ್ರನ ಕ್್ೇತ್ರದಲ್ಲೆ 
ಇರತವ ಸೆಂದರ್ಾದಲ್ಲೆ ರ್ಟರ್್ಯ ವಿಷಯ ತಿಳಿದತ ಕೂಡಲೇ್ ಸಥಳಕ್್ೆ ಭ್ೇಟ ಕ್್ೂಟತಟ ಪರಿಶ್ೇಲ್ಲಸಿ, 
ಮೃತ್ದ್ೇಹ ತ್ಗ್ಸಲನಯತ್ತ.  ಈ ಎಲನೆ ರ್ಟರ್್ಗಳು  ಸಥಳಿೇಯ ʼಪರಜನ ಪರಗತಿʼ ದಿನ ಪತಿರಕ್್ಯಲ್ಲೆ 
ವರದಿಯನಗಿರತತ್ುದ.್  ಶ್ರನದಿಾಂದ ಚನನನಕತಾಂಟ್ ಮನಗಾ ರಸ್ುಯಲ್ಲೆರತವ ಸೇ್ತ್ತವಯ್ತ ರಸ್ುಯ 
ಮಟಟಕ್್ೆ ಇರತವುದರಿಾಂದಲ್ೇ ಈ ರ್ಟರ್್ಗ ್  ಕ್ನರಣವನಯತ್ತ ಎಾಂದತ ತಿಳಿದಿರತತ್ುದ್.  ಆದುರಿಾಂದ 
ಕೂಡಲೇ್ ಸೇ್ತ್ತವ್ಯನತನ ಎತ್ುರಿಸಿ ಸೇ್ತ್ತವ್ಯನತನ ಮರತನಮನಾಣ ಮನಡಿ, ಇಾಂತ್ಹ ರ್ಟರ್್ಗಳು 
ಮರತಕಳಿಸದಾಂತ ್ ಸೂಕು ಕರಮ ಕ್್ೈಗ್ೂಳುಳವಾಂತ್ ಮನನಾ ಲ್ೂೇಕ್ೂ್ೇಪಯೇಗಿ ಸಚಿವರಲ್ಲೆ 
ಕ್್ೇಳಿಕ್ೂ್ಳುಳತ್ುೇರ್್. 
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 ಶ್ರೇ ಸಿ.ಸಿ.ಪನಟೇಲ್ (ಲ್ೂೇಕ್್ೂೇಪಯೇಗಿ ಸಚಿವರತ):- ಮಾನಯ ಸಭಾಪತ್ತಗಳ , ಇದಕ್್ೆ 
ಉತ್ುರವನತನ ಒದಗಿಸಿಕ್ೂ್ಡಲತ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳಿಗ್ ಸೂಚರ್್ ಕ್್ೂಟಟದ್ುೇರ್್.  ಬತಧವನರದಾಂದತ ಈ ಕತರಿತ್ತ 
ಉತ್ುರವನತನ ನೇಡತತ್ುೇರ್್. 

        (ಮತಾಂದತ . . .) 

(884) 16-09-2022 12.40 ಡಿಎಸ-ಬಿಎನ್ಎಸ್ 

       ಇ) ರನಜಾದಲ್ಲೆ ಮಧನಾಹನ ಉಪನಹನರ ಯೇಜರ್್ ಕ್ನಯಾಕರಮದ  
 ಅಡಿ ವಿದನಾರ್ಥಾಗಳಿಗ್ ಬಿಸಿಯೂಟವನತನ ತ್ಯನರಿಸಿ ಉಣಬಡಿಸತವವರಿಗ್ 
 ಸಕ್ನಾರ ಕಳದ್ ೬ ತಿಾಂಗಳಿನಾಂದ ಗೌರವ ಧನ ನೇಡದಿರತವ ಬಗ್ೆ. 
   ------ 

 
 ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶ್ ಕ್್.ರನಥ್ೂೇರ್್(ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷದ ಮತಖ್ಾ ಸಚ್ೇತ್ಕರತ):- ಮನನಾ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ತನವು ಅವಕ್ನಶ ಕ್್ೂಟಟದುಕ್ನೆಗಿ ಧನಾವನದಗಳು.  ರನಜಾದಲ್ಲೆರತವ ಶನಲನ 
ವಿದನಾರ್ಥಾಗಳಿಗ ್ ಅಗತ್ಾ ಪೌಷಿಟಕ್ನಾಂಶವನತನ ಒದಗಿಸಲತ ಮಧನಾಹನ ಉಪಹನರ ಯೇಜರ್್ಯನತನ 
ಪರಿಪೂಣಾವನಗಿ ವಿದನಾರ್ಥಾಗಳಿಗ್ ತ್ಲತಪಿಸತವ ಅಡತಗ ್ ಸಹನಯಕರತಗಳಿಗ್ ಸತಮನರತ 
ತಿಾಂಗಳುಗಳಿಾಂದ ಗೌರವಧನವನತನ ನೇಡದ್ೇ ಇರತವುದರಿಾಂದ ಈ ಅಡತಗ್ ಸಹನಯಕರತ ಜಿೇವನ 
ನಡಸ್ತವುದ್ೇ ಕಷಟವನಗಿರತತ್ುದ್.  ರನಜಾದ ಎಲನೆ ಶನಲನ ವಿದನಾರ್ಥಾಗಳಿಗ್ ಊಟವನತನ ಬಡಿಸಿ, ಇವರ 
ಕತಟತಾಂಬದ ಮಕೆಳ ಊಟಕ್್ೆ ಹಣವ್ೇ ಇಲೆದಾಂತನಗಿದ.್  ಈ ಅಡತಗ್ ಸಹನಯಕರಿಗ ್ ಸಕ್ನಾರವು 
ಕ್್ೇವಲ ೨,೦೦೦ ರೂಪನಯಗಳಿಾಂದ ೩,೫೦೦ ರೂಪನಯಗಳನತನ ಗೌರವಧನವನಗಿ ನೇಡತತಿುದತು, ಈ 
ಹಣವು ಅವರ ಕತಟತಾಂಬದ ಜಿೇವನ ನವಾಹಣ್ಗ್ ಸನಕ್ನಗತವುದಿಲೆ.  ಅಲೆದ್ ಸಮಯಕ್್ೆ ಸರಿಯನಗಿ 
ಈ ಗೌರವಧನವನತನ ಸಹ ಸಕ್ನಾರವು ನೇಡತತಿುಲೆವನದುರಿಾಂದ ಈ ಅಡತಗ ್ ಸಹನಯಕರತ 
ಜಿೇವನವನತನ ಬಹಳ ಕಷಟದಿಾಂದ ಸನಗಿಸತತಿುದನುರ್.  ಈ ಅಡತಗ ್ಸಹನಯಕರಿಗ್ ನೇಡತವ ಗೌರವಧನ 
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ಸಮಯಕ್್ೆ ಸರಿಯನಗಿ ಸಿಗದಿದುರ,್ ಇವರತಗಳು ಮಕೆಳಿಗ ್ಪೌಷಿಟಕ್ನಾಂಶದ ಆಹನರವನತನ ನೇಡತವನಗ 
ಅವರ ಕ್ನಯಾಕ್ಷಮತ್ ಯನವ ರಿೇತಿಯಲ್ಲೆರತತ್ುದ್ ಎಾಂದತ ಯೇಚಿಸಬೇ್ಕ್ನಗತತ್ುದ್. 
 ಸಕ್ನಾರವು ಮಧನಾಹನದ ಉಪಹನರ ಯೇಜರ್್ಗ ್ ಬ್ೇಕ್ನಗತವ ಸನಮಗಿರಗಳಿಗ ್ ಸರಿಯನಗಿ 
ಹಣವನತನ ಸಹ ಬಿಡತಗಡ್ ಮನಡತತಿುಲೆವನದುರಿಾಂದ, ಬಡ ಮಕೆಳ ಊಟ್ೂೇಪಚನರಕ್್ೆ ಬ್ೇಕ್ನಗತವ 
ಸನಮಗಿರಗಳಿಗ ್ ಶ್ಕ್ಷಕರತಗಳ್ೇ ಹಣವನತನ ನೇಡಿ ಮಕೆಳ ಮಧನಾಹನದ ಉಪಹನರವನತನ 
ಮತಾಂದತವರ್ಸಿಕ್್ೂಾಂಡತ ಬರತತಿುದನುರ.್ ಸಕ್ನಾರದ ಈ ಎಲನೆ ಪರವೃತಿುಯನತನ ಗಮನಸಿದನಗ ಮಧನಾಹನ 
ಉಪಹನರ ಯೇಜರ್್ ಕ್ನಯಾಕರಮವನತನ ಸಥಗಿತ್ಗೂ್ಳಿಸಲತ ಕ್ನಯಾತ್ಾಂತ್ರವನತನ ರೂಪಿಸತತಿುದ ್
ಎಾಂದತ ಅನತಮನನ ಬರತವಾಂತನಗಿದ.್ 
 ಆದುರಿಾಂದ ಸಕ್ನಾರವು ಈ ಅಡತಗ ್ಸಹನಯಕರ ಮತ್ತು ಉಪಹನರಕ್್ೆ ಬ್ೇಕ್ನಗತವ ಹಾಂದಿನ 
ಅನತದನನವನತನ ಶ್ೇರ್ರದಲ್ಲೆಯೆೇ ಬಿಡತಗಡ್ ಮನಡತವುದಲೆದೇ್, ಮತಾಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲೆ ಸಮಯಕ್್ೆ 
ತ್ಕೆಾಂತ್ ಬಿಡತಗಡ್ಗೂ್ಳಿಸತವ ನಟಟನಲ್ಲೆ, ಸಾಂಬಾಂಧಪಟಟವರಿಗ್ ನದ್ೇಾಶನವನತನ ನೇಡಲತ ಈ ಸದನದ 
ಮೂಲಕ ಸಕ್ನಾರವನತನ ಒತನುಯಸತತಿುದ್ುೇರ್.್ 
 ಶ್ರೇ ಕ್್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಾ 
ಸದಸಾರತ ಪರಸನುಪಿಸಿರತವ ವಿಷಯಕ್್ೆ ಮನನಾ ಪ ರೌಢ ಮತ್ತು ಪನರಥರ್ಮಕ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಚಿವರಿಾಂದ ಉತ್ುರ 
ಒದಗಿಸಲನಗತವುದತ.  
  ಈ)  ಪರಧನನ ಮಾಂತಿರ ಜರ್ೌಷಧಿಯ ಕ್್ೇಾಂದರಗಳಲ್ಲೆ ಔಷಧಗಳು  

  ಸಕ್ನಲದಲ್ಲೆ ಪೂರೈ್ಕ್್ ಆಗದಿರತವ ಬಗ್ೆ. 
   ------ 

 
 ಶ್ರೇ ಕ್್.ಎ.ತಿಪ್ಿೇಸನಾರ್ಮ(ರ್ನಮನದ್ೇಾಶನ ಹ್ೂಾಂದಿದವರತ):- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಭನರಿ 
ಮಹತ್ಾಕ್ನಾಂಕ್ಷಿಯಾಂದಿಗ್ ಆರಾಂಭಗ್ೂಾಂಡ ಪರಧನನ ಮಾಂತಿರ ಭನರತಿೇಯ ಜರ್ೌಷಧಿಯ ಕ್್ೇಾಂದರ ರನಜಾದ 
ಈ ಜರ್ೌಷಧಿ ಕ್್ೇಾಂದರಗಳಲ್ಲೆ ೧೬೫೦ ಔಷಧಿಗಳಲ್ಲೆ ಸತಮನರತ ೬೫೦ ರಿಾಂದ ೭೦೦ ಔಷಧಿಗಳು ಮನತ್ರ 
ಲಭಾವಿದತು, ಈ ಪೈ್ಕಿ ಬಹತಬ್ೇಡಿಕ್್ಯ ಔಷಧಿಗಳು ಸತಮನರತ ೪ ತಿಾಂಗಳಿಾಂದ ಸರಿಯನಗಿ ಪೂರೈ್ಕ್್ 
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ಆಗತತಿುಲೆ. ಪರಿಣನಮ ಕಡಿಮೆ ಬ್ಲ ್ ಔಷಧಿಗಳು ಲಭಾವನಗಬ್ೇಕ್್ಾಂಬ ಕ್ನರಣಕ್್ೆ ೨೦೦೮ ರಲ್ಲೆ 
ಆರಾಂಭಗ್ೂಾಂಡ ಜರ್ೌಷಧಿ ಯೇಜರ್್ಯತ ಮೆಡಿಕಲ್ ಲನಬಿಗ್ ಮಣಿದಿದಯ್ೆೇ ಎಾಂಬ ಅನತಮನನ 
ಮೂಡಿದ್. 
 ಹಳಿಳಗನಡಿನ ಬಡವರತ ಮತ್ತು ಕೂಲ್ಲ ಕ್ನರ್ಮಾಕರತ ವಿಶ್ೇಷವನಗಿ ಬಿ.ಪಿ., ಶತಗರ್ ಸಾಂತ್ರಸಥರತ 
ಕಡಿಮೆ ದರ ಎಾಂದತ ಈಗನಗಲ್ೇ ಜರ್ೌಷಧಿ ಕ್್ೇಾಂದರಗಳನತನ ಅವಲಾಂಬಿಸಿದನುರ್.  ಪರತಿಶತ್ ೧೦ ಜನರ 
ಪ್ೈಕಿ ೭ ಜನರಿಾಂದ ಈ ಔಷಧಿಗ ್ಬ್ೇಡಿಕ್ ್ಇದ್.  ಈ ಬಗ್ೆ ದಿರ್ನಾಂಕ:೦೯-೦೯-೨೦೨೨ರ ವಿಜಯ 
ಕರ್ನಾಟಕ ಪತಿರಕ್್ಯ ಮತಖ್ಪತಟದಲ್ಲೆ ವರದಿಯನಗಿದ್.  ಇಾಂತ್ಹ ಸನವಾಜನಕ ಮಹತ್ಾವನದ 
ವಿಷಯವನತನ ಸದನದ ಗಮನಕ್್ೆ ತ್ರತವುದಕ್್ೆ ಬಯಸತತಿುದ್ುೇರ್್. 

ಶ್ರೇ ಕ್್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಾ 
ಸದಸಾರತ ಪರಸನುಪಿಸಿರತವ ವಿಷಯಕ್್ೆ ಮನನಾ ಆರೂ್ೇಗಾ ಸಚಿವರಿಾಂದ ಉತ್ುರ ಒದಗಿಸಲನಗತವುದತ.  
 
  ಉ) ಅನತದನನತ್ ಪದವಿ ಕ್ನಲೇ್ಜತಗಳಲ್ಲೆ ೨೦೧೫ರ ಪೂವಾಕ್ನಲದಲ್ಲೆ  

 ನವೃತಿು ಮತ್ತು ಮರಣದಿಾಂದನಗಿ ತ್ರವನಗಿ ಮಾಂಜೂರನದ ಬ್ೂೇಧಕರ  
 ಖನಲ್ಲ ಹತದ್ುಗಳನತನ ಭತಿಾ ಮನಡತವ ಬಗ್ೆ. 
   ------- 

ಶ್ರೇ ನರನಣಿ ಹಣಮಾಂತ್ ರತದರಪಿ(ಪದವಿೇಧರರ ಕ್್ೇತ್ರ):- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ತನವು 
ಅವಕ್ನಶ ಕ್್ೂಟಟದುಕ್ನೆಗಿ ಧನಾವನದಗಳು.  ಅನತದನನತ್ ಪದವಿ ಕ್ನಲೇ್ಜತಗಳಲ್ಲೆ ೨೦೧೫ರ ಪೂವಾ 
ಕ್ನಲದಲ್ಲೆ ನವೃತಿು ಮತ್ತು ಮರಣದಿಾಂದನಗಿ ತ್ರವನಗಿ ಮಾಂಜೂರನದ ಬೂ್ೇಧಕರ ಖನಲ್ಲ ಹತದ್ುಗಳನತನ 
ಭತಿಾ ಮನಡಲತ ಆದ್ೇಶ ಸಿಕಿೆದ್. ಆದರ್ ಅನವನಯಾ ಕ್ನರಣಗಳಿಾಂದ (ED/57/PUC/2021) 
ಕಡತ್ವನತನ ತ್ಡಹ್ಡಿಯಲನಗಿದ್. 
 ಬ್ಾಂಗಳೂರತ ಹ್ೂರತ್ತಪಡಿಸಿ ಉಳಿದ್ಲೆ ಜಿಲ್ೆಗಳಿಗ ್ ಅನತಮತಿ ದ್ೂರತ್್ತ ರ್್ೇಮಕ್ನತಿ 
ಪೂಣಾಗೂ್ಾಂಡಿದ.್  ಬ್ಾಂಗಳೂರತ ವಲಯದಲ್ಲೆ ೩೦೦ಕೂೆ ಹ್ಚತಿ ಹತದ್ುಗಳು ಖನಲ್ಲ ಉಳಿದಿವ್.  
ಖನಲ್ಲಯರತವ ಹತದ್ುಗಳನತನ ಭತಿಾ ಮನಡಿಕ್್ೂಳುಳವ ಸಾಂಬಾಂಧ, ಸಾಂಬಾಂಧಪಟಟ ಆಡಳಿತ್ 
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ಮಾಂಡಳಿಯವರತ ಪರತಿ ವಷಾ ಸಕ್ನಾರಕ್್ೆ ಪರಸನುವರ್್ ಸಲ್ಲೆಸಿದರೂ ಸಹ ಭತಿಾ ಮನಡಿಕ್ೂ್ಳಳಲತ 
ಅನತಮತಿ ನೇಡದಿರತವುದತ ದತರದೃಷಟಕರ ಸಾಂಗತಿಯನಗಿದ್. 
 ಹಲವನರತ ವಷಾಗಳಿಾಂದ ಅನತದನನತ್ ಕ್ನಲೇ್ಜತಗಳಲ್ಲೆ ಕ್ನಯಾನವಾಹಸತತಿುರತವ ಹಲವನರತ 
ಬ್ೂೇಧಕರತ ಆ ಹತದ್ುಗ ್ಬ್ೇಕ್ನದ ವಯೇರ್ಮತಿ ರ್ಮೇರಿ ವಾಂಚಿತ್ರನಗತವ ಹಾಂತ್ದಲ್ಲೆದನುರ್. ಅಲೆದೇ್ 
ಪದವಿ ಕ್ನಲೇ್ಜತಗಳಲ್ಲೆ NAAC ಉನನತ್ ಶ್ಕ್ಷಣ ಮನನಾತ ್ದ್ೂರ್ಯಲತ ಪೂಣಾಕ್ನಲ್ಲಕ ಬ್ೂೇಧಕ 
ಹತದ್ುಗಳ ಖನಯಾಂ ಮನಡತವ ಅವಶಾಕವನಗಿರತತ್ುದ್.  ಪೂಣಾಕ್ನಲ್ಲಕ ಹತದ್ುಗಳಿಲೆದ ್ ಕ್ನಲೇ್ಜತ 
ನವಾಹಣ್ಯತ ಕಷಟಕರವನಗಿದ್.  ಆದುರಿಾಂದ ಇದಕ್್ೆ ಸಾಂಬಾಂಧಪಟಟ (ED/57/PUC/2021) 
ಕಡತ್ವನತನ ಇಲನಖಯ್ ಕಚ್ೇರಿಯಲ್ಲೆಯೆೇ ಇರತವುದರಿಾಂದ ಸದರಿ ಕಡತ್ವನತನ ಮಾಂಜೂರತ ಮನಡಿ 
ಅನತದನನತ್ ಪದವಿ ಕ್ನಲೇ್ಜತಗಳಲ್ಲೆ ೨೦೧೫ರ ಪೂವಾ ಕ್ನಲದಲ್ಲೆ ನವೃತಿು ಮತ್ತು ಮರಣದಿಾಂದನಗಿ 
ತ್ರವನಗಿ ಮಾಂಜೂರನದ ಬ್ೂೇಧಕರ ಖನಲ್ಲ ಹತದ್ುಗಳನತನ ಭತಿಾ ಮನಡಿಕ್ೂ್ಳುಳವಾಂತ್ ಸಕ್ನಾರವನತನ 
ಈ ಮೂಲಕ ಒತನುಯಸತತಿುದ್ುೇರ್್. 
 ಶ್ರೇ ಕ್್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಾ 
ಸದಸಾರತ ಪರಸನುಪಿಸಿರತವ ವಿಷಯಕ್್ೆ ಮನನಾ ಉನನತ್ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಚಿವರಿಾಂದ ಉತ್ುರ 
ಒದಗಿಸಲನಗತವುದತ.  
 
    ಊ) ನಗರ ಪನಲ್ಲಕ್/್ನಗರಸಭ್ ರ್ೌಕರರಿಗ್ ಹನಗೂ ಪೌರ ಕ್ನರ್ಮಾಕರತಗಳಿಗ್ ಸಕ್ನಾರದ 

 ಆರ್ೂೇಗಾ ಸಾಂಜಿೇವಿನ ವಿಮನ ಯೇಜರ್್ಯನತನ ವಿಸುರಿಸಲತ ಬಳನಳರಿ ಮಹನನಗರ 
 ಪನಲ್ಲಕ್್ ಆವರಣದಲ್ಲೆ ನಡಯ್ತತಿುರತವ ಪರತಿಭಟರ್್ ಕತರಿತ್ತ. 
    ------ 

ಶ್ರೇ ವ್ೈ.ಎಾಂ.ಸತಿೇಶ್(ಸಥಳಿೇಯ ಸಾಂಸ್ಥಗಳ ಕ್್ೇತ್ರ):- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಸಕ್ನಾರಿ 
ರ್ೌಕರರಿಗ ್ ನೇಡತತಿುರತವ ಆರೂ್ೇಗಾ ಸಾಂಜಿೇವಿನ ವಿಮನ ಯೇಜರ್್ಯನತನ ಹಗಲತ ರನತಿರ 
ನಗರಗಳನತನ ಸಾಚಾವನಗಿಡಲತ ಶರರ್ಮಸತತಿುರತವ ನಗರ ಪನಲ್ಲಕ್/್ನಗರ ಸಭ ್ ರ್ೌಕರರತ ಮತ್ತು ಪೌರ 
ಕ್ನರ್ಮಾಕರಿಗೂ ನೇಡತವಾಂತ ್ ಬಳನಳರಿ ಮಹನನಗರ ಪನಲ್ಲಕ್ ್ ಆವರಣದಲ್ಲೆ ರ್ೌಕರರತಗಳು 
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ಪರತಿಭಟರ್್ಯನತನ ನಡಸ್ತತಿುರತವುದತ ದಿರ್ನಾಂಕ:೧೫.೦೯.೨೦೨೨ರ ದಿನ ಪತಿರಕ್್ಗಳಲ್ಲೆ 
ವರದಿಯನಗಿರತತ್ುದ.್ 
 ಈ ಪನಲ್ಲಕ್ ್ ಹನಗೂ ಸಥಳಿೇಯ ಸಾಂಸ್ಥಗಳ ರ್ೌಕರರತಗಳಿಗೂ ಸಹ ಆರೂ್ೇಗಾ ಸಾಂಜಿೇವಿನ 
ವಿಮನ ಯೇಜರ್್ಯನತನ ವಿಸುರಿಸಲತ ಅಗತ್ಾ ಕರಮ ಕ್್ೈಗ್ೂಳುಳವಾಂತ್ ರ್ನನತ ಸಕ್ನಾರವನತನ 
ಒತನುಯಸತತಿುದ್ುೇರ್.್ 
  

ಶ್ರೇ ಕ್್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಾ 
ಸದಸಾರತ ಪರಸನುಪಿಸಿರತವ ವಿಷಯ ಕ್ನರ್ಮಾಕ ಇಲನಖಗ್ ್ಸಾಂಬಾಂಧಪಟಟದ್ ಎಾಂದತ ಹ್ೇಳಿದನುರ್.  ಆದರ್ 
ಇದತ ನಗರನಭಿವೃದಿಿ ಇಲನಖ್ಗ ್ಸಾಂಬಾಂಧಪಟಟರಬಹತದತ.  ಈ ವಿಷಯಕ್್ೆ ಸಾಂಬಾಂಧಪಟಟ ಸಚಿವರಿಾಂದ 
ಉತ್ುರ ಒದಗಿಸಲನಗತವುದತ.  

 
   ಋ) ಕ್್ಪಿಎಸ್ಸಿ ಯಾಂದ ಉದ್ೂಾೇಗನಕ್ನಾಂಕ್ಷಿಗಳಿಗ್ ರ್್ೇಮಕ್ನತಿ  

 ಪರಕಿರಯೆಯಲ್ಲೆ ಪದ್ೇಪದ್ೇ ಅರ್ನಾಯವನಗತತಿುರತವ ಬಗ್ೆ.  
   ------ 

 ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವ್ಾಂಕಟ್ೇಶ್(ರ್ನಮನದ್ೇಾಶನ ಹ್ೂಾಂದಿದವರತ):- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, 
ತನವು ಅವಕ್ನಶ ಕ್ೂ್ಟಟದುಕ್ನೆಗಿ ಧನಾವನದಗಳು.  ಸಕ್ನಾರಿ ಉದೂ್ಾೇಗನಕ್ನಾಂಕ್ಷಿಗಳಿಗ್ ಕ್್ಪಿಎಸ್ಸಿ 
ಯೆೇ ಕಾಂಟಕ- ಆಯೇಗಕ್್ೆ ಕ್ನಯಕಲಿ ಯನವನಗ-ಅಕರಮವಿಲೆದ್ ಅಲ್ಲೆ ರ್್ೇಮಕವ್ೇ ನಡಯ್ದತ 
ಎನತನತನುರ ್ ರನಜಾದ ಯತವಜನ ಎನತನವ ಬರಹದ್ೂಾಂದಿಗ್ ದಿರ್ನಾಂಕ:೧೫ರ್ೇ್ ಸ್ಪ್ಟಾಂಬರ ೨೦೨೨ ರ 
ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ದಿನ ಪತಿರಕ್್ಯಲ್ಲೆ ವರದಿಯನಗಿರತತ್ುದ್. 
 ರನಜಾದ ಎಲನೆ ಸಕ್ನಾರಿ ಇಲನಖಗ್ಳಿಗೂ ದಕ್ಷತ,್ ಪನರಮನಣಿಕತ್ ಹನಗೂ ಜ್ೇಷಾತ್ ಆಧರಿಸಿ 
ರ್್ೇಮಕ್ನತಿ ಮನಡಬೇ್ಕ್ನಗಿದು ಕರ್ನಾಟಕ ಲೂ್ೇಕ ಸೇ್ವನ ಆಯೇಗ (ಕ್್ಪಿಎಸ್ಸಿ) ಭರಷನಟಚನರ, 
ಸಾಜನ ಪಕ್ಷಪನತ್, ಅಕರಮ ಹನಗೂ ವಿಳಾಂಬಕ್್ೆ ಹ್ಸರತವನಸಿಯನಗಿ ತನರ್್ೇ ಉದ್ೂಾೇಗನಕ್ನಾಂಕ್ಷಿಗಳ 
ಪನಲ್ಲಗ್ ಕಾಂಟಕವನಗಿದ್. 
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 ರನಜಾದ ವಿವಿಧ ಇಲನಖಗ್ಳಲ್ಲೆ ಲಕ್ನಾಂತ್ರ ಹತದ್ುಗಳು ಖನಲ್ಲಯದುರೂ ಅವುಗಳಿಗ ್ರ್್ೇಮಕ್ನತಿ 
ಪರಕಿರಯೆಯನತನ ಪನರದಶಾಕವನಗಿ ಮನಡದ ್ ಅಕರಮಗಳ ಕೂಪ ವ್ಾಂಬ ಹಣ್ಪಟಟ ಹ್ೂತಿುದತು, 
ಅಕರಮದಲ್ಲೆ ಭನಗಿಯನದ ಯನರ್ೂೇಬಾರಿಗೂ ಶ್ಕ್್ಯನಗದಿರತವುದತ ಇದನತನ ಪತಷಿಟೇಕರಿಸಿದ.್  
ಸಕ್ನಾರವು ಇದನತನ ಈಗಲೂ ಗಾಂಭಿೇರವನಗಿ ಪರಿಗಣಿಸದಿರತವುದತ ಉದ್ೂಾೇಗನಕ್ನಾಂಕ್ಷಿಗಳು 
ಕಾಂಗಲನಗತವಾಂತ್ ಮನಡಿದ್. 
 ಆಯೇಗವ್ೇ ರ್್ೇಮಕ್ನತಿ ಸಿಥತಿಗತಿಯ ಶ್್ಾೇತ್ಪತ್ರದಲ್ಲೆ ಹ್ೇಳಿರತವಾಂತ್, ೩೪೨೧ ಹತದ್ುಗಳ 
ರ್್ೇಮಕ ಪರಕಿರಯೆ ಪರಗತಿಯಲ್ಲೆದತು, ಒಾಂದೂ್ಾಂದತ ರ್್ೇಮಕಗಳು ಒಾಂದೂ್ಾಂದತ ಸಿಥತಿಯಲ್ಲೆವ್. ಕಿರಿಯ 
ಸಹನಯಕ/ದಿಾತಿೇಯ ದಜ್ಾ ಸಹನಯಕರ ೧೩೨೩ ಹತದ್ುಗಳು, ಲ್ೂೇಕ್ೂ್ೇಪಯೇಗಿ ಇಲನಖ ್
ಸಹನಯಕ/ಕಿರಿಯ ಇಾಂಜಿನಯರ್ ೯೯೦ ಹತದ್ುಗಳು ಮತ್ತು ಸಮನಜ ಕಲನಾಣ ಇಲನಖಯ್ ವಿದನಾರ್ಥಾ 
ನಲಯಗಳ ವನಡಾನ-೧೪೦ ಹತದ್ುಗಳು, ಈ ಮೂರತ ರ್್ೇಮಕಗಳು ಪರಿೇಕ್್ೂೇತ್ುರ ಕ್ನಯಾ 
ಪಗರತಿಯಲ್ಲೆರತವುದನಗಿಯೂ, ಮೂರನಜಿಾ ದೇ್ಸನಯ/ಕಿತ್ೂುರತ ರನಣಿ ಚ್ನನಮಾ ವಸತಿ ಶನಲ್ಗಳ 
ಚಿತ್ರಕಲನ ಶ್ಕ್ಷಕರತ-೨೩೦ ಹತದ್ುಗಳ ರ್್ೇಮಕಕ್್ೆ ರ್ನಾಯನಲಯದಿಾಂದ ತ್ಡಯ್ದತು, ಆಯತಷ್ 
ಇಲನಖಯ್ ಔಷಧ ವಿತ್ರಕರ-೬೦ ಹತದು್ಗಳ ಪರಕಿರಯೆ ಮೂಲ ದನಖ್ಲ್ಗಳ ಪರಿಶ್ೇಲರ್್ಯಲ್ಲೆದತು, 
೨೦೧೭ರ್್ೇ ಸನಲ್ಲನ ಗ್ಜ್ಟ್ರ್್ ಪ್ೂರಬೇ್ಷನರಿ-೧೦೬ ಹತದ್ುಗಳ ಪರಕಿರಯೆ ತನತನೆಲ್ಲಕ ಆಯೆೆ ಪಟಟ 
ಪರಕಟಸಿರತವುದನಗಿ ಪರಕಟಸಿದ್. 
 ಆಯೇಗ ಎಷ್ಟೇ ಪನರಮನಣಿಕವನಗಿ ದಕ್ಷತ್ಯಾಂದ ಜ್ೇಷಾತ್ಗ್ ಆದಾತ ್ ಕ್ೂ್ಟತಟ ರ್್ೇಮಕ 
ಮನಡಿದರೂ ಆ ರ್್ೇಮಕ್ನತಿಯನತನ ಸರಿ ಇದ್ ಎಾಂದತ ನಾಂಬತವಾಂತ್ಹ ಸಿಥತಿ ರನಜಾದ ಯತವ 
ಜನತ್ಯಲ್ಲೆ ಕಣಾರ್ಯನಗಿದತು, ಇದಕ್್ೆಲೆ ಆಯೇಗದ ರ್್ೇಮಕದಲ್ಲೆ ನಡದ್ಿರತವ ಅಕರಮಗಳ 
ಇತಿಹನಸವ್ೇ ಪರಮತಖ್ ಕ್ನರಣವನಗಿದ.್ ರ್್ೇಮಕಗಳು “ಪಾಂಚವನಷಿಾಕ ಯೇಜರ್್”ಯಾಂತಿದತು 
ಯನವುದತ ನಗದಿತ್ ಕ್ನಲರ್ಮತಿಯಲ್ಲೆ ನಡಯ್ದನಗಿದತು, ಕಳ್ದ್ರಡತ ವಷಾಗಳಿಾಂದ ಆಯೇಗ 
ಯನವುದ್ೇ ಅಧಿಸೂಚರ್್ಯನತನ ಹ್ೂರಡಿಸದಿರತವುದತ ಯತವ ಜನತ್ಯನತನ ಮತ್ಷತಟ ಚಿಾಂತ್ಗಿೇಡತ 
ಮನಡಿದ.್ 
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 ಆದುರಿಾಂದ ಸಕ್ನಾರವು ಆಯೇಗವನತನ ಮತ್ಷತಟ ಬಲ್ಲಷಾಗ್ೂಳಿಸಲತ ಹ್ೂೇಟನ ಸರ್ಮತಿಯ 
ಶ್ಫನರಸತಸಗಳನತನ ಯಥನವತನುಗಿ ಜನರಿಗ್ೂಳಿಸತವ ಮೂಲಕ ರನಜಾದ ಉದ್ೂಾೇಗನಕ್ನಾಂಕ್ಷಿಗಳಿಗ ್
ಭರವಸ ್ ಮೂಡಿಸತವಾಂತ್ಹ ಕ್ನಯಾವನತನ ಮನಡಬೇ್ಕ್್ಾಂದತ ರ್ನನತ ಮನನಾ ಮತಖ್ಾಮಾಂತಿರಗಳನತನ 
ಒತನುಯಸತತಿುದ್ುೇರ್.್ 
  

ಶ್ರೇ ಕ್್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಾ 
ಸದಸಾರತ ಪರಸನುಪಿಸಿರತವ ವಿಷಯಕ್್ೆ ಮನನಾ ಮತಖ್ಾಮಾಂತಿರಗಳಿಾಂದ ಉತ್ುರ ಒದಗಿಸಲನಗತವುದತ.  
       

(ಮತಾಂದತ) 
(885) 12:50 15/09/2022 ಎಸ್ಪಿಆರ್/ಕ್್ಎಸ  

(ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಥತಿ) 
ಎ) ಅಾಂತ್ರರನಷಿರೇಯ, ರನಷಿರೇಯ ಕಿರೇಡನ ಕೂಟಗಳಲ್ಲೆ  ಕಿರೇಡನಪಟತಗಳು ಮನದಕ   
    ದರವಾಗಳಾಂತ್ಹ ಉದಿುೇಪನ ಮದತು ಸೇ್ವಿಸಿರತವ ಪರಕರಣಗಳ ಕತರಿತ್ತ. 

* * * 
 ಶ್ರೇ ಡಿ.ಎಸ್.ಅರತಣ್(ಸಥಳಿೇಯ ಸಾಂಸಥ್ಗಳ ಕ್್ೇತ್ರ):- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಕಿರೇಡನ 
ಕೂಟಗಳಲ್ಲೆ ಗನಾಂಜನ, ಸಿಟರನಯ್ಡ್!  ಕಿರೇಡನಾಂಗಣ ಶೌಚನಲಯಗಳಲ್ಲೆ ರನಶ್ ರನಶ್ ಸಿರಾಂಜತಗಳ ಪತ್ು, 
ಕದತು ಮತಚಿಿ ಸೇ್ವರ್ ್ಮನಡಲನಗತತಿುದು, ಗನಾಂಜನ ಮತ್ತು ಉದಿುೇಪನ ಮದತು (ಸಿಟರನಯ್ಡ್) ಬಳಕ್್ ಈಗ 
ರ್್ೇರವನಗಿ ಕಿರೇಡನಾಂಗಣ ತ್ಲತಪಿದತು, ರನಜಾದ ಕಿರೇಡನ ವಲಯವನತನ ಬ್ಚಿಿ ಬಿೇಳಿಸಿರತವ ಸಾಂಗತಿ 
ಕಳ್ದವನರ ಹಲವ್ಡ್ ನಡದ್ ದಸರನ ಕಿರೇಡನಕೂಟದ ಸಾಂದಭಾದಲ್ಲೆ ಬಳ್ಕಿಗ ್ ಬಾಂದಿರತತ್ುದ್.  
ಅಾಂತ್ರನಷಿರೇಯ, ರನಷಿರೇಯ ಕಿರೇಡನಕೂಟಗಳಲ್ಲೆ ಕಿರೇಡನಪಟತಗಳು ಮನದಕ ದರವಾಗಳಾಂತ್ಹ ಉದಿುೇಪನ 
ಮದತು ಸೇ್ವಿಸಿ, ಸಿಕಿೆಬಿದು ಪರಕರಣಗಳು ಆಗನಗ್ೆ ಕ್್ೇಳಿ ಬರತತಿುರತವುದತ ಎಲೆರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರತವ 
ಸಾಂಗತಿಯನಗಿದ್.  ಉದಿುೇಪನ ಮದತು ಸೇ್ವರ್ ್ದೃಢಗ್ೂಾಂಡ ಸಾಂದಭಾದಲ್ಲೆ ಅರ್್ೇಕ ಕಿರೇಡನಪಟತಗಳು 
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ತನವು ಪಡದ್ಾಂತ್ಹ ಪದಕ ಮತ್ತು ಪರಶಸಿುಗಳನತನ ಸಹ ಕಳ್ದತಕ್್ೂಾಂಡಿರತವುದತ ಎಲೆರ 
ತಿಳುವಳಿಕ್್ಯಲ್ಲೆದ್.  ಆದರೂ ಸಹ ಇಾಂತ್ಹ ಅಪರನಧಗಳು ಜರತಗತತಿುರತವುದತ ವಿಷನದನೇಯ.   
 

ಯನವುದ್ೇ ಕಿರೇಡನಪಟತ ಉದಿುೇಪನ ಮದುನತನ ಮೊದಲ ಬನರಿ ಬಳಕ್್ ಮನಡಿದರ,್ ಆತ್ನಗ್ 6 
ತಿಾಂಗಳವರ್ಗೂ ಶ್ಕ್್ ವಿಧಿಸಲನಗತತ್ುದ್.  ೨ರ್ೇ್ ಪತ್ುಯಾಂದಿಗ ್ ೨ ವಷಾದವರಗ್ೂ ಮತ್ತು ೩ರ್್ೇ 
ಬನರಿಗ ್ಕಿರೇಡನಪಟತವನತನ ಜಿೇವನ ಪಯಾಾಂತ್ ಕಿರೇಡನ ಸಫಧ್ಾಗಳಿಾಂದ ಅಮನನತ್ತುಗೂ್ಳಿಸಲನಗತತ್ುದ್.  
ಇಷಟಲೆದೇ್, ಕಿರೇಡನಪಟತವಿನ ಜ್ೂತ್ಗ್ ಆತ್ನ ತ್ರಬೇ್ತ್ತದನರ ಮತ್ತು ಕಿರೇಡನಪಟತವನತನ ಪರಿೇಕ್ಷಿಸಿದ 
ವ್ೈದಾರಿಗೂ ಶ್ಕ್್ಯನತನ ನೇಡಲನಗತತ್ುದ.್ ಹೇಗಿದುರೂ ಯನವುದ್ೇ ಭಯವಿಲೆದೇ್, ಸಿಟರನಯ್ಡ್ ಸೇ್ವಿಸಿ, 
ಗ್ಲೆಲ್ೇಬ್ೇಕ್್ಾಂಬ ಹಠಕ್್ೆ ಬಿದತು, ಆಟಕ್್ೆ ಇಳಿದತ ಇಾಂತ್ಹ ಕೃತ್ಾ ಎಸಗತತಿುರತವುದತ 
ಶ್್ೇಚನೇಯವನದತದನಗಿರತತ್ುದ್. ಜಿಲನೆ, ರನಜಾ ಮತ್ತು ವಿಶಾವಿದನಾಲಯಗಳ ಮಟಟದ 
ಕಿರೇಡನಕೂಟಗಳಲ್ಲೆ ಡೂ್ೇಪಿಾಂಗ್ ಪರಿೇಕ್ ್ ನಡಯ್ದಿರತವ ಕ್ನರಣ ಅದರ ಬಳಕ್್ ಅತಿಯನಗತತಿುದ್.  
ಗನಾಂಜನ ಮತ್ತು ಸಿಟರನಯ್ಡ್ ಸೇ್ವಿಸಿದವರನತನ ಮೆೇಲೂ್ನೇಟಕ್್ೆ ಗತರತತಿಸಲತ ಸನಧಾವನಗದ ಕ್ನರಣ 
ಇಾಂತ್ಹ ಅವನಾಂತ್ರಗಳಿಗ ್ಅವಕ್ನಶವನಗಿದ.್  ಇಾಂತ್ಹ ದತಷೃತ್ಾದಿಾಂದ ಸರಿಯನಗಿ ಛಲದಿಾಂದ ಸಫಧ್ಾ 
ಮನಡತವ ಈ ದತಷೃತ್ಾ ಕತರಿತ್ತ ಅರಿವಿಲೆದ ಗನರರ್ಮೇಣ ಭನಗದ ಕಿರೇಡನಪಟತಗಳಿಗ ್
ಅರ್ನಾಯವನಗತತಿುದ್.   

 
ರನಷರಮಟಟದಲ್ಲೆ ಒಬಾ ಕಿರೇಡನಪಟತ ಭನಗವಹಸಿ ಪದಕ ಗಳಿಸತವಲ್ಲೆ ಯಶಸಿಾಯನದರ,್ ಕಿರೇಡನ 

ಕ್್ೂೇಟನದಡಿ ಸಕ್ನಾರಿ ಉದ್ೂಾೇಗ ಗಿಟಟಸಿಕ್್ೂಳಳಬಹತದ್ನತನವ ಉದ್ುೇಶದಿಾಂದಲ್ೇ ಯತವ ಸಮೂಹ 
ಇಾಂತ್ಹ ಕೃತ್ಾಗಳಲ್ಲೆ ಸಕಿರಯವನಗಿರತವುದತ ತಿಳಿದತಬಾಂದಿದತು ಇಾಂತ್ಹದುಕ್್ೆ ಸಕ್ನಾರ ಕೂಡಲೇ್ 
ಬಿಗಿಯನದ ಕರಮಗಳನತನ ಕ್್ೈಗ್ೂಳಳಬ್ೇಕತ; ವನಮಮನಗಾಕ್್ೆ ಅವಕ್ನಶವಿಲೆದಾಂತ್ಹ ಕಿರೇಡನ 
ಚಟತವಟಕ್್ಗಳು ನಡಯ್ತವಾಂತನಗಬ್ೇಕತ.  ಈ ನಟಟನಲ್ಲೆ ಕಿರೇಡನ ಸಚಿವರತ ಹನಗೂ ರನಜಾ ಸಕ್ನಾರ 
ಕಠಿಣ ಕರಮ ಕ್್ೈಗ್ೂಳಳಬ್ೇಕ್ಾ್ಂದತ ಶ್ನಾ ವ್ೇಳ್ಯಲ್ಲೆ ಒತನುಯಸತತ್ುೇರ್್. 
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ಶ್ರೇ ಕ್್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಾ ಸಭನಪತ್ತಯವರ  ೀ, 
ಸದಸಾರತ ಶ್ನಾ ವೇ್ಳಯ್ಲ್ಲೆ ಪರಸನುಪಿಸಿದ ವಿಷಯಕ್್ೆ ಸಾಂಬಾಂಧಪಟಟಾಂತ ್ರೇ್ಷ್ಾ, ಯತವಜನ ಸೇ್ವ್, 
ಕಿರೇಡನ ಸಚಿವರಿಾಂದ ಉತ್ುರವನತನ ಒದಗಿಸಲನಗತವುದತ. 

 
ಏ) ಬ್ಾಂಗಳೂರತ ನಗರ ಮತ್ತು ಸತತ್ುಮತತ್ು ಪರದ್ೇಶಗಳ  ರನಜಕ್ನಲತವ್ಗಳ ಒತ್ತುವರಿ  

         ಕತರಿತ್ತ 
* * * 

 ಶ್ರೇ ಹ್ರ್್.ಎಸ್.ಗ್ೂೇಪಿರ್ನಥ್(ಸಥಳಿೇಯ ಸಾಂಸ್ಥಗಳ ಕ್್ೇತ್ರ):- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, 
ಬ್ಾಂಗಳೂರತ ನಗರ ಜಿಲ್ೆಯ ಹಲವು ಭನಗಗಳಲ್ಲೆ ಕಳ್ದ ಎರಡತ ವನರಗಳ ಹಾಂದ ್ ಸತರಿದ ಭನರಿ 
ಮಳ್ಯಾಂದ ಬ್ಾಂಗಳೂರಿನ ರ್ನಗರಿೇಕರತ ಹ್ೈರನಣನಗಿದುರತ.  ಈ ಅವನಾಂತ್ಗಳಿಾಂದ ಹನಗೂ 
ಭವಿಷಾದಲ್ಲೆ ಈ ಸಮಸ್ಾಗಳು ಮರತಕಳಿಸದಾಂತ್ ಎಚಿರವಹಸಲತ ಸಕ್ನಾರವು ರನಜಕ್ನಲತವ ್ಒತ್ತುವರಿ 
ತ್ರವುಗ್ೂಳಿಸತವ ಅತ್ಾಾಂತ್ ಅವಶಾ ಹನಗೂ ಅನವನಯಾ ಕ್ನಯಾ ಕ್್ೈಗ್ೂಳಳಲತ ಸಕ್ನಾರ 
ಸೂಚಿಸಿತ್ತ.  ಅದರಾಂತ್, ಬಿ.ಬಿ.ಎಾಂ.ಪಿ.ಯ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಹಲವು ಭನಗಗಳಲ್ಲೆ ಒತ್ತುವರಿ 
ಕ್ನಯಾವನತನ ಪನರರಾಂಭಿಸಿದರತ.  ೭ ಕಟಟಡಗಳು, ೪ ಕ್ನಾಂಪೌಾಂರ್್ಗಳು ಹನಗೂ ಹಲವು ಶ್ರ್್ಗಳನತನ 
ಇನನತ್ರ ್ಮರ್್ಗಳನತನ ರ್್ಲಸಮಗ್ೂಳಿಸಿದರತ. 
 

ಈ ಹಾಂದ ್ರನಜಕ್ನಲತವ್ಗಳ ಅಸಮಪಾಕವನದ ದನಖ್ಲ್ಗಳು, ನೇಲ್ಲ ನಕ್ ್ಸರಿಯನಗಿದುರೂ 
ಕೂಡ ಅದರ ಮೆೇಲ್ ಅನಧಿಕೃತ್ವನಗಿ ಅಪನರ್್ಾಮೆಾಂರ್್ ಕಟಟಡಗಳನತನ ನರ್ಮಾಸಲತ ಅವಕ್ನಶ 
ಕ್್ೂಟತಟ ಸಹಕರಿಸಿದ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳ ವಿರತದಿ ತ್ಗ್ದತಕ್್ೂಾಂಡ ಕರಮಗಳ್ೇನತ?  ನರ್ನ್ಯ ಪತಿರಕ್ನ 
ಪರಕಟಣಯ್ಾಂದರಲ್ಲೆ ಮಹದ್ೇವಪತರ ವಲಯಗಳಲ್ಲೆ ಒತ್ತುವರಿ ಕ್ನಯಾಗಳು ನಡಯ್ತತಿುದತು, ಹಲವು 
ಮರ್್ಗಳು ಹನಗೂ ಅಪನರ್್ಾಮೆಾಂರ್್ಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ನಾಂಪೌಾಂರ್್ಗಳು ರ್್ಲಸಮಗ್ೂಾಂಡಿರತವುದತ 
ಕಾಂಡತ ಬಾಂದಿರತತ್ುದ್.  ಆದರ್, ಅತಿದೂ್ಡಡ ಟ್ಕ್್ ಪನಕ್್ಾಗಳನತನ ನಲಾಕ್ಷಿಸಿರತವುದತ ಪರಶ್ನಯನಗಿ 



                                                                                                                                       «¥À/16.09.2022     91  
 

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

 

 

   

ಉಳಿದಿದ್.  ರನಜಕ್ನಲತವಗ್ಳನತನ ಒತ್ತುವರಿ ಮನಡಿಕ್ೂ್ಾಂಡತ ಹಲವು ಸತಳುಳ ದನಖ್ಲಗ್ಳನತನ ಸೃಷಿಟಸಿ, 
ಮರ್ ್ ಮತ್ತು ಅಪನರ್್ಾಮೆಾಂರ್್ಗಳನತನ ನರ್ಮಾಸಿ ಸನವಾಜನಕರಿಗ ್ ಮನರನಟ ಮನಡತವ ಹಲವು 
ಡವ್ಲಪರ್ಗಳ ವಿರತದಿ ಸಕ್ನಾರವು ಈ ಹಾಂದಿನಾಂದಲೂ ಅವರ ವಿರತದಿ ಯನವುದ್ೇ ರಿೇತಿ ಕರಮ 
ಜರತಗಿಸಿರತವುದಿಲೆ.   

ಸನವಾಜನಕರತ ಮರ್ ್ ಖ್ರಿೇದಿಸತವನಗ ಎಲನೆ ದನಖ್ಲ್ಗಳನತನ ಒದಗಿಸಿ ಗೃಹ ಸನಲವನತನ 
ಪಡದ್ಿರತತನುರ.್  ಆದರ,್ ಕಟಟಡಗಳ ಒತ್ತುವರಿ ಎಾಂದತ ಬಿ.ಬಿ.ಎಾಂ.ಪಿ. ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳ 
ರ್್ಲಸಮಗ್ೂಳಿಸಿದರ ್ ಗೃಹ ಸನಲ ಪಡದ್ ಸನಲಗನರರತ/ವನಸಗನರರತ ಏನತ ಮನಡತವುದತ?  ಈ 
ನಡಗ್ಳಿಾಂದ ಜನ ಸನಮನನಾರಲ್ಲೆ ಗ್ೂಾಂದಲಮಯವನದ ಪರಿಸಿಥತಿ ಸೃಷಿಟಯನಗಿದತು, ಬಡ ಹನಗೂ 
ಮಧಾಮ ವಗಾದ ಜನ ಅತ್ಾಂತ್ರ ಸಿಥತಿ ತ್ಲತಪಿದನುರ.್  ಅರ್್ೇಕ ಸತಪರಸಿದಿ ಹನಗೂ ಶ್ರೇಮಾಂತ್ ಟ್ಕ್್ 
ಪನಕ್್ಾಗಳು, ಹ್ಸರನಾಂತ್ ಆಸಿತ್ರಗಳು ರನಜಕ್ನಲತವ್ಗಳನತನ ಒತ್ತುವರಿ ಮನಡಿಕ್ೂ್ಾಂಡಿರತತನುರ್.  ಆದರ್, 
ಈ ಮಧ್ಾ ಅರ್್ೇಕ ಮಧಾಮವಗಾದ ಸನವಾಜನಕರತ ಮರ್್ಗಳನತನ ಸತಳುಳ ದನಖ್ಲ್ ಸೃಷಿಟ ಮನಡಿ 
ನರ್ಮಾಸಿದ ಅಪನರ್್ಾಮೆಾಂರ್್ ಮತ್ತು ಮರ್್ಗಳನತನ ಖ್ರಿೇದಿಸಿರತತನುರ್.  ಇದರ್್ನಲೆ ಮನಗಾಂಡತ 
ಸಕ್ನಾರವು ತ್ತತನಾಗಿ ಒಾಂದತ ಪಯನಾಯ ವಾವಸ್ಥ ಕಾಂಡತಕ್್ೂಾಂಡತ ಸತಳುಳ ದನಖ್ಲ್ಗಳನತನ ಸೃಷಿಟಸಿ 
ಸಹಕರಿಸಿದ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳ ವಿರತದಿ ಹನಗೂ ಡವ್ಲಪರ್ಗಳ ವಿರತದಿ ಕರಮ ಕ್್ೈಗ್ೂಳಳಬ್ೇಕ್್ಾಂದತ ಈ 
ಮೂಲಕ ವಿನಾಂತಿಸತತು್ೇರ್್.  

 
ಶ್ರೇ ಕ್್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಾ ಸಭನಪತ್ತಯವರ  ೀ, 

ಸದಸಾರತ ಶ್ನಾ ವ್ೇಳಯ್ಲ್ಲೆ ಪರಸನುಪಿಸಿದ ವಿಷಯಕ್್ೆ ಸಾಂಬಾಂಧಪಟಟಾಂತ ್ ಮತಖ್ಾಮಾಂತಿರಗಳಿಾಂದ 
ಉತ್ುರವನತನ ಒದಗಿಸಲನಗತವುದತ. 
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೦೫. ನಯಮ 68ರ ಮೆೇರ್ಗ ್ಸನವಾಜನಕ ಮಹತ್ಾದ ವಿಷಯದ ಮೆೇಲ್ಲನ ಮತಾಂದತವರದ್ ಚಚ್ಾ 
 
ವಿಷಯ:- ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇತ್ತುೀರ್ ಗ್  ಸತರಿಯತತ್ತು ರತವ ಮಳಯ್ೆಂದಾಗಿ  ಬ ೆಂಗಳೂರತ ನಗರ  

   ಸೇ್ರಿದಾಂತ ್ರಾಜ್ಯದ  ಬಹತತ ೀಕ ಜಿಲ್ ಿಗಳಲ್ಲೆ ಪರವಾಹ ಭಿೀತ್ತಯನತು 
   ಎದತರಿಸತತ್ತು ದತು, ರಾಜ್ಯದ ಹ ದಾುರಿ  ಮತ್ತು ರಸ್ುಗಳು ಕ ೂಚಿಿಹ ೂೀ ಗಿದತು, ಕ್್ರ್  
   ಕ ೂ ೀಡಿಗಳು ಒಡ ದತ ಅಪಾರ  ಹಾನಿಯತೆಂಟಾಗಿ ಜ್ನ ರತ ಸೆಂಕಷಟಕ್್ೆ  
    ಒಳಗ್ಾಗಿರತವ ಬಗ್ೆ 

* * * 
 ಶ್ರೇ ಎಸ್.ರವಿ(ಸಥಳಿೇಯ ಸಾಂಸ್ಥಗಳ ಕ್್ೇತ್ರ):- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನ 
ಪರಿಷತಿುನ ಕ್ನಯಾವಿಧನನ ಹನಗೂ ನಡವಳಿಕ್್ಯ ನಯಮಗಳು – 68 ರಡಿ ಸನವಾಜನಕ ಮಹತ್ಾದ 
ಜರೂರತ ವಿಷಯದ ಮೆೇಲ್ ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ನನಗ ್ ಅವಕ್ನಶ ನೇಡಿದುಕ್ನೆಗಿ ತ್ಮಗ ್
ಅಭಿನಾಂದರ್್ಗಳನತನ ಸಲ್ಲೆಸತತ್ುೇರ್್. 
 

ಇದತ ಬಹಳ ಮಹತ್ಾಪೂಣಾವನದ ವಿಚನರವನಗಿದ.್ ಇತಿುೇಚ್ಗ್, ರನಜಾದಲ್ಲೆ ಸತರಿದ 
ಅಗನಧವನದ ಮಳಯ್ಾಂದನಗಿ ಬ್ಾಂಗಳೂರತ ನಗರವರ್್ೂನಳಗ್ೂಾಂಡಾಂತ ್ರನಜಾದ ಬಹತತ್ೇಕ ಜಿಲ್ೆಗಳಲ್ಲೆ 
ಪರವನಹ ಭಿೇತಿ ಎದತರನಗಿದ್. ಈ ಸಮಸ್ಾಯಾಂದನಗಿ ಜನರತ ಸಾಂಕಷಟಕ್್ೆ ಒಳಗನಗಿರತವ ವಿಚನರವನತನ 
ಈ ಸದನದಲ್ಲೆ ಪರಸನುಪಿಸಲತ ನನಗ ್ ಅವಕ್ನಶ ದೂ್ರತ್ಿದ.್  ರ್ನವು ಯನರೂ ಸಹ ನರಿೇಕ್ಷಿಸಿದ 
ರಿೇತಿಯಲ್ಲೆ ವರತಣನ ಅವಕೃಪ್ಯನಗಿದ.್  ಇದರ ಪರಿಣನಮಗಳೂ ಸಹ ಅತ್ಾಾಂತ್ ಭಿೇಕರವನಗಿ 
ಆಗಿರತವುದನತನ ರ್ನವುಗಳಲ್ೆರೂ ಇವತಿುನ ದಿವಸ ರ್್ೂೇಡತತಿುದ್ುೇವ್; ಅದಕಿೆಾಂತ್ಲೂ ಹಚ್ನಿಗಿ ಅದನತನ 
ಅನತಭವಿಸತತಿುದು್ೇವ್.  ರನಜಾದ ಉದುಗಲಕೂೆ ಅಾಂದರ,್ ಬಿೇದರ್ ಜಿಲ್ೆಯಾಂದ ಹಡಿದತ ಮಡಿಕ್ೇ್ರಿ 
ಜಿಲ್ೆಯವರ್ಗ ್ಎಲನೆ ಜಿಲ್ೆಗಳಲ್ಲೆಯೂ ಸಹ ಹ್ಚತಿ ಮಳ್ಯನಗಿದ.್  ಎಲ್ಲೆಯೂ ಸಹ ಮಳ್ ಇಲೆ, ಮಳ್ 
ಕಡಿಮೆಯನಯತ್ತ, ಯನವುದ್ೇ ಜಲನಶಯಗಳು ಇನೂನ ಭತಿಾಯನಗಿಲೆ ಎನತನವ ಸನನವ್ೇಶವ್ೇ 
ಇಲೆದಾಂತನಗಿದ.್ ನರಿೇಕ್್ಗೂ ರ್ಮೇರಿದ ಪರಮನಣದಲ್ಲೆ ಮಳ್ಯನಗಿದ್.   
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(ಈ ಹಾಂತ್ದಲ್ಲೆ ವ್ೈಸ್ ಚ್ೇಮಾನ್ರನದ ಶ್ರೇಮತಿ ಭನರತಿ ಶ್ಟಟಯವರತ  
ಸಭನಪತಿಯವರ ಪಿೇಠವನತನ ಅಲಾಂಕರಿಸಿದರತ) 

 
ಈ ಬನರಿ ನಮಗ್ಲನೆ ಬ್ೇಸಿಗ್ ಕ್ನಲದ ಅನತಭವವೇ್ ಆಗಲ್ಲಲೆ.  ಬ್ೇಸಿಗ್ಯ 15-20 ದಿನಗಳನತನ 
ಹ್ೂರತ್ತಪಡಿಸಿದರ್, ಆಗಲೂ ಸಹ ಧನರನಕ್ನರವನಗಿ ಮಳ್ ಸತರಿಯತ್ತ.  ಮಳ್ಯ ಪನರರಾಂಭದ 
ದಿನಗಳಲ್ಲೆ ರ್ನವು ಬಹಳವನಗಿ ಸಾಂತೂ್ೇಷಪಟ್ಟವು. ಮಳ್ಯಾಂದನಗಿ ರನಜಾದ ಅದರಲೂೆ ವಿಶ್ೇಷವನಗಿ 
ರೈ್ತ್ರ ಆರ್ಥಾಕ ಮತ್ತು ಕತಡಿಯತವ ನೇರಿನ ಪರಿಸಿಥತಿಗಳು ಬದಲನದವು.  ಮಳ್ಯಾಂದನಗಿ ರೈ್ತ್ರ 
ಕೃಷಿ, ಬ್ಳ ್ ಇತನಾದಿಗಳು ವೃದಿಿಗೂ್ಾಂಡತ, ಬಹಳವನಗಿ ಅನತಕೂಲವನಗತತ್ುದ್ ಎನತನವ ಭನವರ್್ಯತ 
ನಮಗ್ ಇತ್ತು.  ಆದರ್ ಅತಿಯನದರ್ ಅಮೃತ್ವಯ ಸಹ ವಿಷಯವನಗಿ ಪರಿಣಿರ್ಮಸತತ್ುದ.್ ಇದಕ್್ೆ 
ಉದನಹರಣ್ಯನಗಿ ಇವತಿುನ ದಿವಸ ಇಾಂತ್ಹ ಪರಿಸಿಥತಿ ನಮಗ್ ಬಾಂದ್ೂದಗಿದ.್  ಪರತಿನತ್ಾವಯ ಬ್ಳಗ್ೆ 
ಟ.ವಿ. ಹನಗೂ ಇನನತ್ರ ್ ವಿದತಾರ್ನಾನ ಮನಧಾಮಗಳಲ್ಲೆ “ತ್ತ್ುರಿಸಿದ ಬ್ಾಂಗಳೂರತ”;್ “ತ್ತ್ುರಿಸಿದ 
ರನಮನಗರ”್ಎಾಂಬ ಸತದಿುಗಳು ಬಿತ್ುರಗೂ್ಳುಳತ್ುವ್.  ಇಾಂತ್ಹ ಸತದಿುಗಳನತನ ರ್್ೂೇಡಿದನಗ, ಎಲ್ಲೆಯೇ 
ಒಾಂದತ ಕಡ ್ ರ್ನವು ಭಯಭಿೇತ್ರನಗತವಾಂತ್ಹ ವನತನವರಣ ಸೃಷಿಟಯನಗತತಿುದ್. ಜಲಪರಳಯ 
ಸಾಂಭವಿಸತತ್ುದಯ್ೇ ಅಥವನ ಇರ್ನ್ೇರ್್ೂೇ ರ್ಟಸತತ್ುದಯ್ೇ ಎನತನವಾಂತ್ಹ ಪರಿಸಿಥತಿಯನತನ 
ರ್ನವುಗಳ್ಲೆರೂ ರ್್ೂೇಡಿದ್ುೇವ್ ಹನಗೂ ಅನತಭವಿಸಿಯೂ ಸಹ ಇದ್ುೇವ್. ರ್ನನತ ಇಡಿೇ ರನಜಾದ 
ಪರಿಸಿಥತಿಯನತನ ಪರಸನುಪಿಸದ್ೇ, ಈ ಸದನದ ಮತಖ್ೇನ ಕ್್ೇವಲ ರ್ನನತ ಪರತ್ಾಕ್ಷವನಗಿ ರ್್ೂೇಡಿದ ಜನರ 
ಸಾಂಕಷಟದ ಬಗ್ೆ ಮನತ್ರವ್ೇ ಒಾಂದಿಷತಟ ಬ್ಳಕನತನ ಚ್ಲತೆವುದಕ್್ೆ ಪರಯತಿನಸತತ್ುೇರ್್.  ರ್ನನತ ವಿಶ್ೇಷವನಗಿ 
ರನಮನಗರ ಜಿಲ್ೆಗ ್ ಸಾಂಬಾಂಧಪಟಟಾಂತ್ ಮನತ್ರವ್ೇ ಕ್ಲ್ವು ವಿಷಯಗಳನತನ ಪರಸನುಪಿಸಬಯಸತತ್ುೇರ್್.  
ರನಮನಗರ ಜಿಲ್ೆಯತ ಮೂಲತ್ುಃ ರೇ್ಷಾ್ ಮತ್ತು ಹ್ೈನತಗನರಿಕ್್ಯನತನ ಅವಲಾಂಬಿಸಿದ್.  ರನಮನಗರ 
ಜಿಲ್ೆಯತ ಹ್ಚಿಿನ ಪರಮನಣದಲ್ಲೆ ಮಳ್ಯನಧನರಿತ್ ಕೃಷಿಯನತನ ಅವಲಾಂಬಿಸಿದ.್ ಅಲ್ಲೆನ ಒಾಂದಿಷತಟ ಕ್್ರ್-
ಕಟ್ಟಗಳ ಮತಖ್ೇನ ನೇರನವರಿಯನತನ ಆಶರಯಸಲನಗಿದ್.  ಈ ಬನರಿ ರನಮನಗರ ಜಿಲ್ೆಯಲ್ಲೆ 
ಮಳ್ಯನಯತ್ತ.  ಈ ಸಾಂಗತಿಯನತನ ರ್ನವಲ್ನೆ ಪತಿರಕ್ನ ಹನಗೂ ವಿದತಾರ್ನಾನ ಮನಧಾಮಗಳಲ್ಲೆ 
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ರ್್ೂೇಡಿದ್ುೇವ್.  ರ್ನನತ ಆಗಲೇ್ ಪರಸನುಪಿಸಿದಾಂತ್ ಮನಧಾಮಗಳಲ್ಲೆ “ತ್ತ್ುರಿಸಿದ ರನಮನಗರ”್
ಎಾಂಬತದನಗಿ ವಿಶ್ೆೇಷಣ್ ಮನಡಲನಯತ್ತ.  ಇತಿುೇಚ್ಗ ್ ಸತರಿದ ಭನರಿ ಪರಮನಣದ ಮಳ್ಯತ 
ಇಡಿೇಯನಗಿ ರನಮನಗರ ಜಿಲ್ೆಯರ್್ನೇ ಅದರಲೂೆ ವಿಶ್ೇಷವನಗಿ ರನಮನಗರ ಪಟಟಣ, ರನಮನಗರ 
ನಗರಸಭ ್ ಮತ್ತು ಚನನಪಟಟಣ ನಗರಸಭ್ಯ ವನಾಪಿುಗಳಲ್ಲೆ ಅಲ್ಲೆನ ಜನ ಜಿೇವನವನತನ 
ಸಾಂಪೂಣಾವನಗಿ ಅಸುವಾಸಥಗ್ೂಳಿಸಿತ್ತ.  ಈ ಸಾಂಗತಿಯನತನ ರ್ನವುಗಳು ರ್್ೂೇಡಿದ್ುೇವ್ ಹನಗೂ 
ಈಗಲೂ ಸಹ ರ್್ೂೇಡತತಿುದ್ುೇವ್.  ರನಮನಗರ ಜಿಲ್ೆಯಲ್ಲೆ ಮಳ್ಯನದ ಸಾಂದಭಾದಲ್ಲೆ, ಅಲ್ಲೆನ 3-4 
ಕಿಲ್ೂೇರ್ಮೇಟರ್ಗಳ ಅಾಂತ್ರದಲ್ಲೆರತವ ಕ್್ೇತೂ್ೇಹಳಿಳ ಕ್್ರ್ಯತ ಭತಿಾಯನಯತ್ತ.  ನರಿೇಕ್್ಗೂ ರ್ಮೇರಿ, 
ಆ ಕ್್ರ್ಯ ಕ್್ೂೇಡಿಯೂ ಸಹ ಒಡಯ್ತ್ತ.  

(ಮತಾಂದತ) 
೮೮೬/೧೬-೦೯-೨೦೨೨/೧-೦೦/ಬಿಕ್್ಪಿ- ಕ್.್ಎಸ್ 

ಶ್ರೇ  ಎಸ.  ರವಿ(ಮತಾಂದತ..)   

 ಭತಿಾಯನದ ಕ್್ೇತ್ತಹಳಿಳ  ಕ್್ರ್  ನರಿೇಕ್್ಗೂ  ರ್ಮೇರಿ  ಕ್್ೂೇಡಿ  ಬಿದತು  ನೇರತ  ಹ್ೂೇಯತ್ತ.  ಅದರ  
ಮತಖ್ೇನ,   ಸಾಂಪಕಾವ್ೇ  ಕಡಿದತ ಹೂ್ೇಯತ್ತ. ಆ  ಕ್್ೇತ್ತಹಳಿಳ ಕ್್ರ್ ತ್ತಾಂಬಿ  ಹ್ೂರ ಬಾಂದ  ನೇರತ  
ಭಕ್ಷಿಕ್್ರ್ ಎಾಂದತ ಹ್ೇಳಿ ರನಮನಗರ   ನಗರ ಸಭ್ಗ ್ಹ್ೂಾಂದಿಕ್ೂ್ಾಂಡಿರತ್ಕೆಾಂತ್ಹ ಕ್್ರ್ಗ ್  ಆ ಕ್್ೂೇಡಿ  
ಬಿದು ನೇರತ ಬಾಂತ್ತ.  ಆ ಕ್್ೂೇಡಿ  ನೇರಿನಾಂದ  ಆ ಭಕ್ಷಿಕ್್ರ್ ತ್ತಾಂಬಿ ಭಕ್ಷಿಕ್್ರ್  ಸನಮಥಾಾಕೂೆ  ರ್ಮೇರಿ 
ಆ  ನೇರಿನ ಒತ್ುಡವನತನ ತನಳಲನರದ್ೇ ಭಕ್ಷಿಕ್್ರ್ ಹೂ್ಡದ್ತ ಹೂ್ೇಯತ್ತ. ಭಕ್ಷಿಕ್್ರ್ ಹ್ೂಡ್ದನಗ  ಅದರ  
ನೇರತ ಸಾಂಪೂಣಾವನಗಿ  ರನಮನಗರ ಟೌನ್ರ್್ೂಳಗಡ ್ ಪರವೇ್ಶ ಮನಡಿತ್ತ. ದತರದೃಷಟವಶನತ್ 
ರನಮನಗರ  ಪಟಟಣದ  ಒಳಗಡ ್ ಆ ರನಜ ಕ್ನಲತವ್,  ಭಕ್ಷಿ  ಕ್್ರ್ಯ ಕ್್ೂೇಡಿ ನೇರನತನ  ಅಕ್ನಾವತಿ 
ನದಿಗ ್ ಸಾಂಪಕಿಾಸತವಾಂತ್ಹದತು. ಆ ಸಾಂಪೂಣಾ ನೇರತ ಎಲೆವಯ  ಹ್ೂೇಗಬ್ೇಕ್ಾ್ಂದರ್, ರನಮನಗರದ  
ಮಧಾ ಭನಗದಲ್ಲೆರತವ  ರನಜ  ಕ್ನಲತವ್ಯ ಮೂಲಕವ್ೇ ಹ್ೂೇಗಬೇ್ಕತ. ಆ ಕ್್ರ್ ಹ್ೂಡ್ದಾಂತ್ಹ 
ನೇರತ ಸಾಂಪೂಣಾವನಗಿ ರನಮನಗರದ ಮಧಾದಲ್ಲೆ  ಹರಿಯತವನಗ ರನಮನಗರ ಪಟಟಣವೇ್  ಎರಡತ  
ಭನಗವನಯತ್ತ.   ಬಹತತ್ೇಕ  ಎಲೆರೂ  ಕೂಡ  ರನಮನಗರ ಪಟಟದ  ಮೂಲಕವೇ್  ಹನದತ  
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ಹ್ೂೇಗಿರತತನುರ್.   ರನಮನಗರ-ಮೆೈಸೂರತ ರಸ್ುಯಲ್ಲೆ  ಸಾಂಚನರ  ಮನಡತ್ಕೆವರತ ಸಾಂಪೂಣಾವನಗಿ  
ಬಹತತ್ೇಕವನಗಿ  ಎಲೆರೂ ರನಮನಗರವನತನ  ರ್್ೂೇಡಿರತತನುರ್.  ಇಲ್ಲೆ  ಬ್ಾಂಗಳೂರಿನಾಂದ  ಹೂ್ರಟತ   
ಹ್ೂೇಗತವನಗ  ಎಡಗಡ ್ಇರತವುದತ ಹಳ ್ರನಮನಗರ ಪಟಟಣ, ಬಲಗಡ ್ ಇರತವಾಂತ್ಹದತು, ಐಜೂರತ  
ಭನಗಗಳ್ಲೆವಯ   ಹ್ೂಸದನಗಿ ಅಭಿವೃದಿಿ  ಆಗತ್ಕೆಾಂತ್ಹ  ರನಮನಗರ.  ಅದತ ಸಾಲಿ   ಎತ್ುರದ  
ಪರದ್ೇಶದಲ್ಲೆದ್.  ಇದತ ಸಾಲಿ  ಕ್್ಳಗಡ ್ ಪರದ್ೇಶದಲ್ಲೆದ್.   

 ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರ,್ ಭಕ್ಷಿಕ್್ರ್ ಹೂ್ಡದ್ತ ಬಾಂದಿರತವುದಕ್್ೆ ಮಳ್ಯ ಪರಮನಣ  ಎಷತಟ 
ಇತ್ತು  ಎಾಂದರ್ ೩-೪ ದಿನಗಳಿಾಂದ ಸತ್ತ್ವನಗಿ ಮಳ್  ಬಾಂದಿತ್ತು.  ಅವತಿುನ ದಿವಸ ಬಾಂದಾಂತ್ಹ ಮಳ ್
೧೯ ಸಾ್ಂಟ ರ್ಮೇಟರ್ ಮಳಯ್ನಗಿತ್ತು. ಕ್ೂ್ಡತಗತ ಮತ್ತು ಮಲ್ರ್ನಡತ ಪರದ್ೇಶಗಳಲ್ೂೆೇ  ಈ  ರಿೇತಿ  
ಮಳ್ಯನಗತವುದತ ಅಲ್ಲೆನ ಜನರಿಗ ್ ಹ್ಚತಿ  ಮಳ ್ ಏನಲೆ. ಆದರ್,  ನಮಾ ರನಮನಗರ  ಜಿಲ್ೆಗ್ ೧೯-
೨೦ ಸಾ್ಂಟ  ರ್ಮೇಟರ್  ಮಳ್  ಎಾಂದರ್  ಅಗನಧವನದಾಂತ್ಹ  ಮಳ್.   ಆ  ಮಳ್ಯನತನ 
ತ್ಡದ್ತಕ್ೂ್ಳುಳವಾಂತ್ಹ  ಸನಮಥಾಾ  ನಮಗ್  ಇಲೆ.   ಅವತಿುನ  ದಿವಸ  ೧೯ ಸಾ್ಂಟ  
ರ್ಮೇಟರ್ಗಿಾಂತ್ಲೂ  ಅಧಿಕ ಮಳ್ಯನಗಿತ್ತು.  ಇಡಿ  ರನಮನಗರ  ಪಟಟಣದ  ಜನರಿಗ ್  ಸಾಂಪಕಾ  
ಕಡಿದತ  ಹೂ್ೇಯತ್ತ.  ರೈ್ಲ್ಾೇ ಸಟ್ೇಷನ್ ಮತಾಂದ್ underpass ಒಾಂದತ  ಇತ್ತು.  ಅದತ  ಎರಡತ  
ರನಮನಗರವನತನ  ಅಾಂದರ,್ ಹಳ್  ರನಮನಗರ,  ಹ್ೂಸ ರನಮನಗರಕ್್ೆ  ಸಾಂಪಕಾ  ಕಲ್ಲಿಸತವಲ್ಲೆ  
ಏನತ underpass  ಇತ್ತು, ಅದತ ಸಾಂಪೂಣಾವನಗಿ  ಮತಚಿಿ ಹೂ್ೇಯತ್ತ.  ಅದರಲ್ಲೆ ಒಾಂದತ ಬಸ್, 
ಎರಡತ  ಕ್ನರತಗಳು, ಒಾಂದ್ರಡತ ಆಟೂ್ೇಗಳು  ಮತಳುಗಿ, ಅದರಲ್ಲೆ ಇದುಾಂತ್ಹ ಜನರನತನ  ಅಲ್ಲೆನ 
ಸಥಳಿೇಯ ಜನರತ ಸಕ್ನಲಕ್್ೆ  ರ್್ರವಿಗ ್ಧನವಿಸಿ, ಹಗೆವನತನ  ಕಟಟ  ಆ ಜನರನತನ  ಪನರಣನಪನಯದಿಾಂದ    
ಪನರತ  ಮನಡಿದರತ. ಅವರ ಜ್ೂತ್ಗ್  ಅಗಿನಶನಮಕ ದಳದವರತ  ಮತ್ತು  ಪೂ್ಲ್ಲೇಸರ  ಪನತ್ರವನತನ 
ಕೂಡ  ರ್ನವು  ಮೆಚತಿಗಯ್ನತನ  ವಾಕು  ಮನಡಬೇ್ಕ್ನಗತತ್ುದ್.  ಆ ೫-೧೦ ನರ್ಮಷಗಳಲ್ಲೆ  ಅವರ  
ರ್್ರವಿಗ ್  ಹ್ೂೇಗಲ್ಲಲೆವ್ಾಂದರ್  ಅ  underpass ನಲ್ಲೆಯೆೇ  ೧೫-೨೦  ಜನರತ ಪನರಣವನತನ  
ಕಳ್ದತಕ್್ೂಳಳಬೇ್ಕ್ನಗಿತ್ತು.  ನೇವು ಒಾಂದತ ಕಡಯ್ಾಂದ  ಇರ್ೂ್ನಾಂದತ  ಕಡಗ್ ್ ರನಮನಗರಕ್್ೆ  
ಹ್ೂೇಗಲ್ಲಕ್್ೆ ಆಗದೇ್   ಇರತವಾಂತ್ಹ  ಪರಿಸಿಥತಿ  ಆ  underpass ನಾಂದ ನಮನಾಣವನಗಿತ್ತು. ಈ  
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ರಿೇತಿಯಲ್ಲೆ ತ್ೂಾಂದರಯ್ನಗಿರತವುದರಿಾಂದ ಒಾಂದತ ಕಡಯ್ಾಂದ  ಮತ್ೂುಾಂದತ ಕಡಗ್ ್ ಹ್ೂೇಗ 
ಬ್ೇಕ್್ಾಂದರೂ ಹೂ್ೇಗಲ್ಲಕ್್ೆ ಆಗದೇ್   ಇರತವಾಂತ್ಹ ಪರಸಿಥತಿ ನಮನಾಣ ಆಯತ್ತ.  ರನತಿರ  ಅಾಂದರ್   
ಸರಿ  ರನತಿರ.   ಹ್ೂಡ್ದತ  ಹ್ೂೇದಾಂತ್ಹ  ಕ್್ರ್ಯ  ನೇರತ  ರನತಿರ  ಏನತ ನತಗಿೆತ್ತ,   ರ್ನಲೂೆವರ-್ 
ಐದತ ಗಾಂಟ್ಗ ್ ರನಮನಗರ  ಪಟಟಣದ  ಒಳಗಡ ್ ಪರವ್ೇಶ  ಆಯತ್ತ.   ಜನರಲ್ೆರೂ  ಮರ್್ಯಲ್ಲೆ 
ಮಲಗಿದುಾಂತ್ಹವರತ ಕಣತು   ಬಿಟಟರತ.   ಬ್ಳಗ್ೆ  ೫-೬  ಗಾಂಟ್ಗ ್ ಎದತು  ಮರ್್ಯಾಂದ   ಹ್ೂರಗಡ್ 
ಬಾಂದತ  ರ್್ೂೇಡತತನುರ್,  ಅವರ ಮರ್ ್ಬನಗಿಲತಗಳಲ್ಲೆ  ನೇರತ. ಮರ್್ಗಳ  ಒಳಗಡ ್ ನೇರತ  ಪರವ್ೇಶ  
ಆಗಲ್ಲಕ್್ೆ  ಪನರರಾಂಭವನಯತ್ತ. ಅಾಂದರ್  ಸತಯೇಾದಯ  ಆಗತವ  ಮತನನ  ಆಯತ್ತ.   ಅದತ  
ನಮಾ ಅದೃಷಟ.  ಈ ಸಾಂದಭಾ, ಸನನವ್ೇಶವನತನ  ಕಲ್ಲಿಸಿಕ್್ೂಳುಳವಾಂತ್ಹ  ಸಾಂದಭಾ ಎಾಂದರ್  
ಐದೂವರ-್ಆರತ  ಗಾಂಟ್  ಸತಮನರಿಗ ್ ಈ  ಮರ್್ಗಳಿಗ್  ನೇರತ   ನತಗೆಲ್ಲಕ್್ೆ  ಪನರರಾಂಭವನಯತ್ತ.  
ಅದತ ಅಕ್ೇ್ಾಶಾರ  ನಗರ, ಜಿಯನವುಲನೆ  ಬನೆಕ್್, ಟಪತಿ ನಗರ,   ಈ  ರಿೇತಿಯಲ್ಲೆ   ಯನವ  ತ್ಗತೆ 
ಪರದ್ೇಶಗಳು ರನಮನಗರ ಪಟಟಣದಲ್ಲೆದುವೊೇ ಆ ಪರದ್ೇಶಗಳಿಗ ್ ನೇರತ ನತಗೆಲ್ಲಕ್್ೆ   ಪನರರಾಂಭವನದದತು, 
ಅದೃಷಟವಶನತ್ ಬಳ್ಗ್ೆ  ಸೂಯೇಾದಯವನಗತವ  ಸಾಂದಭಾದಲ್ಲೆ  ಆ  ನೇರಿನ ಏರಿಕ್್ಯ  ಪರಮನಣ  
ಐದೂವರ-್ಆರತ  ಗಾಂಟ್ಗ ್  ಪನರರಾಂಭವನದದತು,   ಅಧಾ ಅಡಿ,  ಒಾಂದತ ಅಡಿ  ನೇರತ   ಮರ್್ಗಳಿಗ್ 
ನತಗೆಲ್ಲಕ್್ೆ  ಪನರರಾಂಭವನಯತ್ತ. ರಸ್ುಗಳ್ಲೆವಯ ಏನೂ ಜಲನವೃತ್ವನದ ಮರ್್ಗಳಿಗ ್ ಸಾಂಪೂಣಾವನಗಿ  
ನೇರತ  ನತಗೆಲ್ಲಕ್್ೆ  ಪನರರಾಂಭವನಯತ್ತ. ಎಷತಟ ಮರ್್ಗಳಿಗ ್  ನೇರತ ಪರವ್ೇಶ  ಆಯತ್ತ ಎಾಂದರ್,    
ಸತಮನರತ  ಎರಡೂವರ ್ ಸನವಿರದಿಾಂದ  ಮೂರತ  ಸನವಿರ  ಮರ್್ಗಳಿಗ್  ಅಧಿಕವನದಾಂತ್ಹ  ನೇರತ  
ಪರವ್ೇಶವನಯತ್ತ.  ಜನರತ   ಕಣತು ಬಿಟಟರತ. ಜನರತ  ಕಣತು  ಬಿಟತಟ ಹಾಂದ್-ಮತಾಂದ್  ಏನತ  
ಯೇಚರ್್  ಮನಡಲ್ಲಲೆ.  ಸಾಯಾಂಸ್ೇವಕರತ,  ಸಾಯಾಂಪರ್ೇರಿತ್ರನಗಿ, ರ್ನಗರಿೇಕರತ  ಸಹ  ಹ್ಚಿಿನ 
ಪರಮನಣದಲ್ಲೆ  ನೇರತ ನತಗತೆತಿುರತವ  ಬಗ್ೆ  ಅರಿವು ಉಾಂಟನಗಿ,  ಮರ್್ಯಲ್ಲೆದುಾಂತ್ಹ  ಜನರತ 
ಗಾಂಟತ-ಮೂಟ್   ಕಟಟಲ್ಲಕೂೆ,  ದಿನನತ್ಾದ  ಅವಶಾಕ ಸನಮಗಿರಗಳನೂನ  ಕೂಡ  ಕ್ನಪನಡಿಕ್್ೂಳಳಲ್ಲಕ್್ೆ 
ಯೇಚರ್್  ಮನಡತವಾಂತ್ಹ ಸಾಂದಭಾವ್ೇ ಅವರ ಮತಾಂದ ್  ನಮನಾಣವನಗಲ್ಲಲೆ. ತ್ಮಾ ಜಿೇವ  
ಉಳಿದರ ್ ಸನಕತ, ಮರ್್ಯಾಂದ  ಹ್ೂರಗಡ್  ಬಾಂದರ ್ಸನಕತ, ಯನವುದನದರೂ  ಎತ್ುರದ  ಪರದ್ೇಶಕ್್ೆ  
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ಹ್ೂೇಗಿ  ತ್ಲತಪಿದರ್ ಸನಕತ, ಎನನತ್ಕೆಾಂತ್ಹ ಸನನವ್ೇಶ  ಅವರತಗಳ  ಮತಾಂದ್  ನಮನಾಣವನಯತ್ತ. 
ಅಾಂದರ್,  ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣಕೂೆ  ಇಾಂಚತ- ಇಾಂಚತ  ನೇರತ ಏರಿಕ್್ಯನಗತತನು  ಹ್ೂೇಯತ್ತ,   ಸತಮನರತ  
ಏಳೂವರ ್ -ಎಾಂಟತ  ಗಾಂಟ್ಗ ್  ಮರ್್ಗಳಿಗ್   ೨ ರಿಾಂದ  ೩  ಅಡಿ  ಮೆೇಲ್  ನೇರತ  ಪರವ್ೇಶ  
ಆಯತ್ತ. ಜನರತ ತ್ಮಾ ಮರ್್ಗಳಲ್ಲೆ  ಏನತ ಸಾಂಗರಹ  ಮನಡಿ  ಇಟತಟಕ್ೂ್ಾಂಡಿದುರ್ೂೇ   ಅದರ್್ನಲನೆ  
ಬಿಟತಟ   ಉಟಟ ಬಟಟ್ಯಾಂದ    ಹ್ೂರಗಡ್  ಬಾಂದರತ.  ರ್ನನತ  ಹ್ೇಳುತಿುರತವುದತ  ರ್್ೈಜ  ಪರಿಸಿಥತಿ. 
ಅವರ ಮೆೈ  ಮೆೇಲ್  ಇದುಾಂತ್ಹ  ಬಟ್ಟಯನತನ  ಬಿಟಟರ,್ ಮತನಾವುದನತನ ಜ್ೂೇಪನನ  ಮನಡತ್ಕೆಾಂತ್ಹ 
ಸಾಂದಭಾ  ಅಗಲ್ಲ, ರಕ್ಷಣ್  ಮನಡಿಕ್್ೂಳಳತ್ಕೆ  ಸಾಂದಭಾವನಗಲ್ಲ, ಅದನತನ  ಎತಿು ಇಡತ್ಕೆಾಂತ್ಹ 
ಸಾಂದಭಾವನಗಲ್ಲ, ಅವರ ಮತಾಂದ ್ ನಮನಾಣವ್ೇ ಆಗಲ್ಲಲೆ.  ಕ್್ಲವರತ ಮರ್ ್ಬನಗಿಲನತನ ತ್ಗ್ಯಲ್ಲಕ್್ೆ 
ಆಗಲ್ಲಲೆ. ಏತ್ಕ್್ೆ ತ್ಗ್ಯಲ್ಲಕ್್ೆ  ಆಗಲ್ಲಲೆವ್ಾಂದರ,್   ಬನಗಿಲತ  ತ್ಗ್ದರ್  ನೇರತ ಒಳಗಡ ್  ಬರತತ್ುದ್.   
ಕ್್ಲವರತ  ಶ್ೇರ್ ಮರ್್ನಲ್ಲೆದುವರತ  ಮೆೇಲೆಡ್ ಶ್ೇರ್ ತ್ಗ್ದತಕ್ೂ್ಾಂಡತ, ಒಬಾರಿಗೂ್ಬಾರತ ಸಹನಯ 
ಮನಡಿಕ್್ೂಾಂಡತ  ಮರ್್ಯಾಂದ ಹ್ೂರಗಡ್  ಬಾಂದರತ. ಆಚ್ಕಡ ್  ಇದುಾಂತ್ಹವರತ  ಸಾಯಾಂಪರ್ೇರಿತ್ 
ರನಗಿದುಾಂತ್ಹ  ರ್ನಗರಿೇಕರ್ಲೆರೂ ಸೇ್ರಿ ಹಗೆ  ಕಟಟಲ್ಲಕ್್ೆ ಪನರರಾಂಭ  ಮನಡಿದರತ.  ಬ್ಳಕತ ಅರಿದಾಂತ್ಹ  
ಸಾಂದಭಾದಲ್ಲೆ  ಹಗೆಗಳನತನ ತ್ಾಂದತ ಆ  ಜನರನತನ  ಉಳಿಸಿದರತ. ಅವರ  ಮೊದಲ  ಆದಾತ ್ ಏನತ್ತು 
ಎಾಂದರ್, ಜನರ ಜಿೇವ  ಉಳಿಸತವಾಂತ್ಹದತು ಆಗಿತ್ತು. ಜನರ ಜಿೇವ ಉಳಿಸಲ್ಲಕ್್ೆ  ಏನತ  
ಮನಡಬೇ್ಕ್ನಗಿತ್ತು  ಎಾಂದರ ್ ಅಕೆ-ಪಕೆದ  ಮರ್್ಗಳ  ಪ್ೈಕಿ  ಯನವುದತ  moulding  ಮರ್್ಗಳು  
ಇದುವೊೇ,  ಯನವುದತ  ಗಟಟ ಮತಟಟಯನಗಿದುಾಂತ್ಹ,  ಮಳ್ಯ  ನೇರತ ಪರವನಹ  ಅಲ್ಲೆಗ್  ಬಾಂದರೂ  
ಕೂಡ  ಅವರ  ಮರ್್ಗಳು  ಕ್್ೂಚಿಿ  ಹ್ೂೇಗದೇ್  ಇರತವ,  ಕತಸಿದತ ಹ್ೂೇಗದಿರತವ  ಮರ್್ಗಳ  
ಮೆೇಲ ್  ಜನರನತನ  ಸಥಳನಾಂತ್ರ  ಮನಡಲ್ಲಕ್್ೆ   ಒಾಂದತ  ಅವಕ್ನಶವನಯತ್ತ.    

    ಅವರ್ಲೆರೂ  ಮೊದಲತ  ಮನಡಿದ  ಕ್್ಲಸ ಎಾಂದರ,್  ತ್ೂಾಂದರಯ್ಲ್ಲೆರತವ  ಜನರನತನ  ಎತ್ುರದ   
ಪರದ್ೇಶಗಳಿಗ್ ಅಕೆ-ಪಕೆದ ಎರಡತ-ಮೂರತ ಮಹಡಿಗಳಿರತವ moulding ಮರ್್ಗಳಿಗ ್
ಸಾಂಪೂಣಾವನಗಿ ೯ ರಿಾಂದ ೯-೩೦ ಗಾಂಟ್ಯ  ಒಳಗ ್  ಸಥಳನಾಂತ್ರ  ಮನಡಲ್ಲಕ್್ೆ  ಸನಧಾವನಯತ್ತ.   
ಎರಡೂವರ-್ ಮೂರತ ಸನವಿರ  ಜನರತ  ಏನದುರತ, ಅ  ಜನರರ್್ನಲನೆ  ಸಾಂಪೂಣಾವನಗಿ  ಎಲೆವನತನ  
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ತ್ೂರ್ದತ  ಬರಿಗ್ೈಯಲ್ಲೆ   ತ್ಮಾ  ತ್ಮಾ  ಪನರಣ  ಉಳಿಸಿಕ್್ೂಳಳಲ್ಲಕ್್ೆ    ಎತ್ುರವನದಾಂತ್ಹ  ಪರದೇ್ಶದ  
ಮರ್್ಗಳಿಗ್  ಹೂ್ೇಗಿ  ತ್ಲತಪಿದರತ.   ಈ  ವಿಚನರವನಗಿ   ರನಮನಗರಕ್್ೆ    ರ್್ರ್  ಹನನಯಾಂದನಗಿ  
ಈ  ರಿೇತಿ  ಹನನಯನಗಿದ್  ಎಾಂದತ  ಟ.ವಿಯಲ್ಲೆ ಪರಚನರವನಗಿದುನತನ ಹ್ೇಳಿದುನತನ   ಎಲೆರೂ  
ತಿಳಿದತಕ್ೂ್ಾಂಡರತ. ಆ ಸಾಂದಭಾದಲ್ಲೆ ರ್ನವು  ಸಹ  ಅಾಂದರ್,  ರ್ನವು,  ನಮಾ ಸಾಂಸದರತ,  ಸಥಳಿೇಯ  
ಮತಖ್ಾಂಡರತಗಳು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲೆಯ  ಶನಸಕರನಧಿಯನಗಿ  ಎಲೆರೂ  ತ್ಾರಿತ್ವನಗಿ  ಅಲ್ಲೆಗ್ ಹೂ್ೇಗಿದ್ುವು.   
ರ್ನವು ಸಹ  ಒಳಗಡ್  ಹ್ೂೇಗಲ್ಲಕ್್ೆ ಸನಧಾವಿರಲ್ಲಲೆ.  ಇಡಿೇ ಸಾಂಪೂಣಾವನಗಿ   ಅಧಾ  ರನಮನಗರ   
ಜಲನವೃತ್ವನಗಿ   ನಮನಾಣವನಗಿತ್ತು.  ಅಗಿನಶನಮಕದಳದವರ   ಬಳಿ  ಇರತವಾಂತ್ಹ  ೨-೩ boat 
ಗಳಿದತು,  ಅವುಗಳ  ಮತಖ್ೇನ ಜನರ  ಜಿೇವರ್ನವಶಾಕ ಸನಮಗಿರಗಳನತನ  ಅವರತಗಳ  ಜಿೇವ   
ಉಳಿಸಿಕ್ೂ್ಳುಳವುದಕ್್ೆ  ಹಗೆ    ಇತನಾದಿಯನಗಿ  ತ್ಾಂದತ, ಅವರತಗಳ  ಜಿೇವ  ಉಳಿಸತವುದಕ್್ೆ   ಆ 
ಕಡಯ್ಾಂದ  ಈ ಕಡಗ್್  ಬಳಸಿಕ್್ೂಳುಳವುದಕ್್ೆ  ಸನಧಾವನಯತ್ತ.   ಸತಮನರತ  ಹತ್ತು-ಹತ್ೂುವರ ್ 
ಗಾಂಟ್ಗ ್   ಆ  ಭಕ್ಷಿಕ್್ರ್  ಹ್ೂಡ್ದಾಂತ್ಹ  ನೇರಿನಾಂದನಗಿ ೮  ಅಡಿ  ನೇರತ   ಮತ್ತು ಮಳ್ಯಾಂದನಗಿ  
ಬಾಂದಾಂತ್ಹ ನೇರತ  ಇಡಿೇ ಅಧಾ ರನಮನಗರ ಪಟಟಣದ ತ್ಗತೆ  ಪರದೇ್ಶಗಳಲ್ಲೆ    ತ್ತಾಂಬಿಕ್ೂ್ಾಂಡಿತ್ತ.   
ಹರ್್ೂನಾಂದತ-ಹರ್್ೂನಾಂದತವರ್  ಗಾಂಟ್ಗ ್  ನೇರಿನ  ಪರಮನಣ  ಇಳಿಯಲ್ಲಕ್್ೆ  ಪನರರಾಂಭವನಯತ್ತ.   
ಅದೃಷಟವಶನತ್  ೧೧-೩೦ ಗಾಂಟ್ಗ ್  ನೇರಿನ  ಪರಮನಣ  ಇಳಿಯಲ್ಲಕ್್ೆ  ಪನರರಾಂಭವನಯತ್ತ.   ರ್ನವು  
ಅಲ್ಲೆಗ್ ಹ್ೂೇದಾಂತ್ಹ ಸಾಂದಭಾದಲ್ಲೆ ಒಳಗಡ ್ ಪರವ್ೇಶ ಮನಡಲ್ಲಕ್್ೆ ೧-೩೦ ಗಾಂಟ್ಗ ್ ಸನಧಾವನಯತ್ತ.    
ರ್ನವಲ್ೆರೂ  ಅಲ್ಲೆಗ್  ರ್್ೂೇಡಿದಾಂತ್ಹ ಸಾಂದಭಾದಲ್ಲೆ   ಅಲ್ಲೆನ  ಪರಿಸಿಥತಿ  ಹ್ೇಗ ್   ಇತ್ತು  ಎಾಂದರ್  
ಅತ್ಾಾಂತ್ ಶ್್ೇಚನೇಯವನಗಿತ್ತು.    ಹೇ್ಳಲ್ಲಕ್್ೆ  ಆಗದ ರಿೇತಿಯಲ್ಲೆ  ಪರಿಸಿಥತಿ    ಇತ್ತು.   ಅಲ್ಲೆ  
ಹ್ಚಿಿನದನಗಿ ಕೂಲ್ಲಕ್ನರ್ಮಾಕರತ, ಬಿಡಿ ಕಟತಟವವರತ,   ರಿೇಲಸ್ಾ, ಗನರ್  ಕ್ಲ್ಸ ಮನಡತವಾಂತ್ಹವರತ,   
ಬಸ್ಸನಟಯಾಂರ್್ನಲ್ಲೆ  ಕೂಲ್ಲ ಮನಡತವಾಂತ್ಹವರತ,  ಈ  ರಿೇತಿಯನದಾಂತ್ಹ  ಜನರೇ್ ಅಲ್ಲೆ  
ಸಾಂಪೂಣಾವನಗಿ   ವನಸ  ಮನಡತವಾಂತ್ಹ ಜನರನಗಿದುರತ.   ಮಧನಾಹನ  ಎರಡತ-ಎರಡೂವರ ್
ಗಾಂಟ್ಗ ್ ನೇರಿನ  ಪರಮನಣ  ಇಳಿಯತ್ತ. ಆಗ  ಅವರ  ಮರ್್ಗಳಲ್ಲೆ  ರ್್ೂೇಡಿದನಗ   ಒಾಂದೂವರ-್
ಎರಡತ  ಅಡಿ  ಕ್್ಸರತ  ಬಾಂದಿತ್ತು.  ಅಲ್ಲೆ  ಬರಿ ಮಳ್  ನೇರತ  ಅಷ್ಟೇ  ಬರಲ್ಲಲೆ.  ತಿಳಿ  ನೇರತ  
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ಬರಲ್ಲಲೆ. ಮಳ್ ನೇರತ  ಬರತವ  ಸಾಂದಭಾದಲ್ಲೆ  ಕ್್ಸರತ  ನೇರನತನ ಸಹ ಹೂ್ತ್ತುಕ್್ೂಾಂಡತ  ಬಾಂದಿತ್ತು. 
ಇಡಿೇ  ಕ್್ಸರತ ಅವರ  ಇಡಿೇ ಬದತಕನತನ ಸಾಂಪೂಣಾವನಗಿ  ರ್ನಶ  ಮನಡಿತ್ತು. ಯನವ ಮರ್್ಗಳು 
ಬಲಹೇನವನಗಿದುವು,  ಯನವ ಮರ್್ಗಳು ಶ್ೇರ್  ಮರ್್ಗಳನಗಿದುವು,   ಯನವ  ಮರ್್ಗಳು  ಶ್ೇತ್ಕ್್ೆ  
ಒಳಗನದವು   ಅಾಂದರ್  ೨೫೦ ರಿಾಂದ ೪೦೦ ಮರ್್ಗಳು   ಕತಸಿದತ  ಹೂ್ೇದವು.  

                                                                       ಮತಾಂದತ.   

(887) 16.09.2022 01.10 ಎಸ್ವಿ-ಜಿಆರ್            (ವ್ೈಸ್ ಛ್ೇಮಾನ್ರವರ ಉಪಸಿಥತಿ) 

ಶ್ರೇ ಎಸ್.ರವಿ (ಮತಾಂದತ):-  

ಕ್್ಲವು ಮರ್್ಗಳಲ್ಲೆ ಹಣ್ತುಮಕೆಳ ಮದತವ್ ದಿರ್ನಾಂಕಗಳು ನಗದಿಯನಗಿದುವು.  ಮದತವ್ಗ ್
ಬ್ೇಕ್ನದಾಂತ್ಹ ಪಡಿತ್ರ ಸನಮಗಿರ, ಬಟ್ಟ, ಒಡವ್, ವಸತುಗಳನತನ ಮರ್್ಗಳಲ್ಲೆ ಜ್ೂೇಪನನ ಮನಡಿದುರತ. 
ಯನವುದನೂನ ರಕ್ಷಣ್ ಮನಡಿಕ್್ೂಳಳಲತ ಅವರಿಾಂದ ಆಗಲ್ಲಲೆ. ಅದರ ಮೆೇಲ್ ಒಾಂದೂವರಯ್ಾಂದ ಎರಡತ 
ಅಡಿಗಳಷತಟ ಕ್್ಸರತ ಇತ್ತು.  ರನಮನಗರ ಹಳ್ಯ ಟೌನ್ನಲ್ಲೆದುಾಂತ್ಹ ರಸ್ುಗಳು ಕ್್ೂಚಿಿಹ್ೂೇಗಿ ೪-೫ 
ಅಡಿ ಗತಾಂಡಿಗಳು ಇದುವು.  ಜನರತ ಓಡನಡಲ್ಲಕ್್ೆ ಸನಧಾವಿಲೆದಾಂತ್ಹ ಸಾಂದಭಾ ನಮನಾಣವನಗಿತ್ತು. 
ಉತ್ುರ ಕರ್ನಾಟಕ ಭನಗದಲ್ಲೆ ರ್್ರ್ ಪರಿಸಿಥತಿ ಉಾಂಟನದಾಂತ್ಹ ಸಾಂದಭಾದಲ್ಲೆ, ಕೃಷನು ನದಿಯಾಂದ ೩ 
ಲಕ್ಷ ಕತಾಸ್ಕ್ಸ್ ನೇರನತನ ಹ್ೂರಬಿಟಟಾಂತ್ಹ ಸಾಂದಭಾದಲ್ಲೆ ಆ ಭನಗದ ಜನಜಿೇವನ ಯನವ ರಿೇತಿ 
ಅಸುವಾಸುವನಗತತ್ುದ್ ಎಾಂಬತದನತನ ಟ.ವಿಯಲ್ಲೆ ರ್್ೂೇಡಿದ್ುವು.  ದಿನಪತಿರಕ್್ಗಳಲ್ಲೆ ಓದಿದ್ುವು. ಅಾಂತ್ಹ 
ಭಿೇಕರ ಪರಿಸಿಥತಿಯನತನ ರ್ನವಾ್ಂದೂ ನಮಾ ಜಿೇವಮನನದಲ್ಲೆ ರ್್ೂೇಡಿರದ ಪರಿಸಿಥತಿಯನತನ ಅಾಂದತ 
ರನಮನಗರ ಮತ್ತು ಚನನಪಟಟಣದಲ್ಲೆ ರ್್ೂೇಡಿದ್ವು.   

 ಜನರತ ಅಸಹನಯಕರತ.  ಅಲ್ಲೆದುಾಂತ್ಹ ಸಾಯಾಂಸ್ೇವಕರತ ಜನರಿಗ ್ ಹನಲತ, ಬಿಸ್ೆರ್ 
ಕ್್ೂಡತತಿುದುರತ.  ತ್ಮಾ ಮಕೆಳಿಗ ್ ಕತಡಿಯತವುದಕ್ನೆಗಿ ಹನಲನತನ ನೇಡತವ ಸಲತವನಗಿ ಹನಲತ 
ಕ್ನಯಸಿಕ್ೂ್ಳಳಲತ ಅವರಿಗ್ ಆಗದಾಂತನಗಿತ್ತು. ಏಕ್್ಾಂದರ ್ಅವರ ಸೌಟ ಕ್್ಸರಿನಲ್ಲೆ ಹೂತ್ತಕ್ೂ್ಾಂಡಿತ್ತು.  
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 ಮತ್ೂುಾಂದತ ಭನಗಕ್್ೆ ಬಾಂದತ ರ್್ೂೇಡಿದರ ್ ಮರ್್ಗಳಲ್ಲೆ Reeling machines ಗಳಿದುವು.  
ರನಮನಗರದಲ್ಲೆ Reeling machines ಅತ್ಾಾಂತ್ ಹ್ಚಿಿನ ಸಾಂಖ್ಾಯಲ್ಲೆವ.್ ನಮಾ ರನಜಾದಲ್ಲೆ 
ಶ್ಡೆರ್ಟಟ, ಕ್್ೂಳಳ್ೇಗನಲ, ರನಮನಗರ ಟೌನ್ಗಳಲ್ಲೆ ಈ ರಿೇತಿಯ ಯಾಂತ್ರಗಳಿವ್. ಅವು 
ಸಾಂಪೂಣಾವನಗಿ ಕ್್ಸರತಮಯವನಗಿತ್ತು.  ಒಬೂ್ಾಬಾರ ಮರ್್ಯಲ್ಲೆಯೂ ೫೦, ೧೦೦, ೨೦೦ ಕ್್.ಜಿ. 
ರೇ್ಷ್ಾ ಗೂಡತ ಇತ್ತು.  ಅದರ ಮೆೇಲ್ ಒಾಂದಡಿ ಕ್್ಸರತ ಇತ್ತು.  ಒಾಂದತ ಕ್.್ಜಿ. ರೇ್ಷ್ಾ ರೂ.೫,೦೦೦, 
ರೂ.೧೦,೦೦೦ ಹೇಗ್ ಇದ್.  ೧೦ ಕ್.್ಜಿ., ೨೦ ಕ್್.ಜಿ. ರೇ್ಷ್ಾ ಇಲೆ.  ಸಾಂಗರಹಣ್ ಮನಡಿದುಾಂತ್ಹ ರೇ್ಷಾ್ಯ 
ಮೆೇಲ ್ ಕ್್ಸರತ ಕೂತ್ತ ಅದತ ಸಾಂಪೂಣಾವನಗಿ ಹನಳನಗಿತ್ತು.  ಇನತನ ಬಳಕ್್ಗ ್ ಬರದ ್
ಇರತವಾಂತನಗಿತ್ತು.  ಒಾಂದತ, ಎರಡತ Reeling machines  ಅಲೆ.  ಒಾಂದತ, ಎರಡತ ಕತಟತಾಂಬ 
ಅಲೆ. ೪೦೦-೫೦೦ Reeling machines ಗಳನತನ ನಾಂಬಿಕ್್ೂಾಂಡತ ಬದತಕತತಿುದುಾಂತ್ಹ Reeler  
ಕತಟತಾಂಬಗಳ ಜಿೇವನವರ್್ನೇ ಕಸಿದಿದ್.  ಮಕೆಳ ಮದತವ್ಗನಗಿ ಸಾಂಗರಹಸಿದು ದವಸ ಧನನಾಗಳು, 
ವಸರಗಳು ಎಲೆವಯ ಕ್್ಸರತಮಯ. ಆ ಜನರಿಗ ್ ಮನತ್ೇ ಹೂ್ರಡದಾಂತನಗಿತ್ತು.  ಮೌನವನತನ 
ವಹಸಿದುರತ.  ಹೇಗ್ ರನಮನಗರದ ಜನರ ಬದತಕನತನ ಕಸಿದಿದ್.   

 ರನಮನಗರದ ಪರಿಸಿಥತಿಯ ವಿೇಕ್ಷಣ್ಗನಗಿ ಮತಖ್ಾಮಾಂತಿರಗಳು ಬರತತಿುದನುರ ್ ಎನತನವ ಸತದಿು 
ನಮಗ್ ಬಾಂದಿತ್ತ.  ರ್ನನಾಂತ್ೂ ಮತಖ್ಾಮಾಂತಿರಯವರನತನ ಭ್ೇಟ ಮನಡಲ್ಲಕ್್ೆ ಆಗಲ್ೇ ಇಲೆ.  ಏಕ್್ಾಂದರ ್ 
ರನಮನಗರದ ಒಾಂದತ ಭನಗದಲ್ಲೆ ರ್ನವಿದು್ವು.  ಮತೂ್ುಾಂದತ ಭನಗಕ್್ೆ ಮತಖ್ಾಮಾಂತಿರಗಳು ಬಾಂದಿದುರತ.  
ಅವರನತನ ಭ್ೇಟ ಮನಡಲತ ಸಾಂಪಕಾ ಸನಧಾವನಗಲ್ಲಲೆ. ರ್ನವು ಆ ನೇರನತನ ದನಟ ಬರತವಷಟರಲ್ಲೆ 
ಅವರತ ಚನನಪಟಟಣಕ್್ೆ ಹೂ್ರಟತ ಹೂ್ೇಗಿದುರತ. ತ್ಕ್ಷಣವ್ೇ ಮತಖ್ಾಮಾಂತಿರಗಳು ಅಲ್ಲೆಗ್ ಬಾಂದತ 
ಸಾಂದಭಾವನತನ ವಿೇಕ್ಷಣ್ ಮನಡಿ ಜನರಿಗ ್ ಧ್ೈಯಾವನತನ ಹ್ೇಳಿ ತ್ತತನಾಗಿ ಅಗತ್ಾಕರಮಗಳನತನ 
ಕ್್ೈಗ್ೂಳುಳವಾಂತ್ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳಿಗ್ ಸೂಚರ್್ಯನತನ ಕ್ೂ್ಟತಟ ಹೂ್ೇಗಿದುರತ.  ಆ ಸಾಂದಭಾಕ್್ೆ ಬಾಂದಾಂತ್ಹ 
ಮತಖ್ಾಮಾಂತಿರಗಳಿಗ್ ನನನ ಶನೆರ್ರ್್ ಇದ್.   

 ವ್ೈಸ್ ಛ್ೇಮಾನ:- ಮನನಾ ರವಿಯವರೇ್, ೨೦ ನರ್ಮಷ ಆಯತ್ತ. ಇನೂನ ಎಷತಟ ಹೂ್ತ್ತು 
ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುೇರಿ? ಬಹಳಷತಟ ಜನ ಮನತ್ರ್ನಡತವವರಿದನುರ್.   
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 ಶ್ರೇ ಎಸ್.ರವಿ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಸಮಸ್ಾಯ ತಿೇವರತಯ್ನತನ ಅಥಾ 
ಮನಡಿಕ್್ೂಳಿಳ.  

 ವ್ೈಸ್ ಛ್ೇಮಾನ:- ಮನನಾ ರವಿಯವರೇ್, ಈ ಸಮಸ್ಾ ಕ್್ೇವಲ ರನಮನಗರದಲ್ಲೆ 
ಮನತ್ರವಲೆ, ಇಡಿೇ ರನಜಾದಲ್ಲೆ ಆಗಿದ.್  ಬಹತಶುಃ ಮನನಾ ಮಾಂಜತರ್ನಥ ಭಾಂಡನರಿಯವರತ 
ಹ್ೇಳಬಹತದತ. ನಮಗ್ ಹೂ್ಸತ್ತ. ಕರನವಳಿಯಲ್ಲೆ ಪರತಿ ಮಳ್ಗನಲದಲ್ಲೆ ಕ್್ೂಡಿಯನಲ್ಬ್ೈಲ್ ಎಲನೆ 
ಮತಳುಗಿ ಹೂ್ೇಗತತ್ುದ್. ದಯಮನಡಿ ಸಮಯವನತನ ರ್್ೂೇಡಿ ಮನತ್ರ್ನಡಬ್ೇಕತ.   

 ಶ್ರೇ ಎಸ.ರವಿ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ನೇವು ಒಬಾ ಹಣ್ತುಮಗಳನಗಿ 
ಸಹೃದಯತಯ್ಾಂದ ತ್ತಡಿತ್ವನತನ ಅಥಾ ಮನಡಿಕ್ೂ್ಳುಳತಿುೇರಾ್ಂದತ ಭನವಿಸತತ್ುೇರ್್. ಕಷಟ ಪಟಟವರ 
ರ್್ೂೇವನತನ ಅಥಾ ಮನಡಿಕ್ೂ್ಳುಳವ ಹ್ಾಂಗರತಳು ನಮಗ ್ಇರತತ್ುದ್.   

 ವ್ೈಸ್ ಛ್ೇಮಾನ:- ನಮಾ ವಿವರಣ್ಯ ಮೂಲಕ ಅಲ್ಲೆಯ ಚಿತ್ರಣವರ್್ನೇ ಸದನದ ಮತಾಂದ್ 
ತ್ಾಂದತ ನಲ್ಲೆಸಿದಿುೇರಿ. ಅಷತಟ ಚ್ರ್ನನಗಿ ವಿವರಣ್ಯನತನ ಕ್್ೂಟಟದಿುೇರಿ.  

 ಶ್ರೇ ಎಸ.ರವಿ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಇಲ್ಲೆ ಕ್ೇ್ವಲ ಒಬಾರೇ್ ಒಬಾರತ ಮಾಂತಿರಗಳಿದನುರ.್  
ನಮಾ ಅದೃಷಟಕ್್ೆ ಒಬಾರನದರೂ ಇದನುರ.್  

 ವ್ೈಸ್ ಛ್ೇಮಾನ್:- ಅವರತ ನೂರತ ಜನಕ್್ೆ ಸಮ ಇದನುರ.್   

 ಶ್ರೇ ಎಸ್.ರವಿ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ನಮಾ ತನಲೂೆಕಿನಲ್ಲೆ ಒಾಂದತ ಸೇ್ತ್ತವಯ್ 
ಸಮಸ್ಾ ಇತ್ತು.  ನಮಗ ್ ಯನರಿಗೂ ಮನಹತಿ ಇರಲ್ಲಲೆ. ಆದರೂ ಮನನಾ ಸಚಿವರತ ಬಾಂದತ 
ಹ್ೂೇಗಿದನುರ್.  ಮತ್ೂುಮೆಾ ಕನಕಪತರದ ಬೂದತಗತಪ್ಿ ಹತಿುರ ಮತ್ತು ಹನರ್ೂೇಹಳಿಳಯ ಬಳಿ ಬಾಂದತ 
ತ್ತತನಾಗಿ ರ್್ೂೇಡಿಕ್ೂ್ಾಂಡತ ಹ್ೂೇಗಿದನುರ್.  ರನಮನಗರ ಟೌನ್ಗೂ ಹ್ೂೇಗಿದು್ನತ ಎಾಂದತ 
ಹ್ೇಳುತಿುದನುರ.್  ಬಹಳ ಸಾಂತ್ೂೇಷ.   
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 ದಯವಿಟತಟ ಸಕ್ನಾರ ಇದನತನ ಕ್್ೇಳಲತ ಮಾಂತಿರಗಳರ್ನನದರೂ ಕರಸ್ಿ. ಪತಣನಾತ್ಾರತ, ಆ ಕಲತೆ 
ಹೃದಯದ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳನತನ ಕರಸ್ಿ. ರ್ನನತ ಆ ವಿಚನರವನತನ ಹ್ೇಳುವುದಕ್್ೆ ಹ್ೂರಟದ್ುೇರ್.್   

 ಸಾಂತ್ರಸುರಿಗ್ ಪರಿಹನರವನತನ ಕ್್ೂಡಬೇ್ಕತ.  ಪರಿಹನರವನತನ ಕ್್ೂಡತವುದಕ್್ೆ ರೇ್ಷನ್ ಕ್ನರ್್ಾ 
ಕ್್ೂಡತ, ಆಧನರ್ ಕ್ನರ್್ಾ ಕ್್ೂಡತ, ವೊೇಟರ್ ಐಡಿ ಕ್ನರ್್ಾ ಕ್ೂ್ಡತ ಎಾಂದರ ್ಎಲ್ಲೆಾಂದ ತ್ರತತನುರ್? 
ರ್ನನತ ಈ ಮನತ್ನತನ ಏಕ್ ್ಒತಿು ಹ್ೇಳುತಿುದ್ುೇರ್್ಾಂದರ್ ಒಾಂದೂವರ ್ಅಡಿಯಾಂದ ಎರಡತ ಅಡಿ ಕ್್ಸರತ 
ಕೂತಿರತವನಗ ಯನವ ರೇ್ಷನ್ ಕ್ನರ್್ಾ ಅನತನ ತ್ಾಂದತಕ್್ೂಡತತನುರ್? ನಗರ ಸಭ್ಯ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳಿಗ ್
ಹ್ೇಳಿ ವನಸುವವನಗಿ ಯನರಿಗ ್ ತ್ೂಾಂದರಯ್ನಗಿದ್ಯೇ ಅವರಿಗ್ ಪರಿಹನರ ಕ್್ೂಡಿಸಲ್ಲ.  ಎಷತಟ 
ಪರಿಹನರವನತನ ಕ್್ೂಡತತನುರ್? ಮತಖ್ಾಮಾಂತಿರಗಳು ಬಾಂದತ ಹೂ್ೇದರತ.  ರ್ನನತ ಅವರನೂನ ಶನೆರ್ರ್್ 
ಮನಡಿದ.್  ಫಲ್ಲತನಾಂಶ ಏನತ? ಎನ್.ಡಿ.ಆರ್.ಎಫ್., ಎಸ.ಡಿ.ಆರ.ಎಫ., ಯನವುದರಲ್ಲೆ 
ಕ್್ೂಡತತನುರಯ್ೇ ಅದನತನ ತ್ಕ್ಷಣವ್ೇ ಕ್ೂ್ಟಟರ್ ಆ ಜನರಿಗ ್ಬದತಕತ ಕಟಟಕ್್ೂಳಳಲತ ರ್್ರವನಗತತ್ುದ್. 
ರಸ್ುಗಳ, ಮೊೇರಿಗಳ ದತರಸಿುಯನಗದ ್ ಸನಾಂಕ್ನರರ್ಮಕ ರೂ್ೇಗಗಳು ಹರಡತತಿುವ್. ಮೂಲಭೂತ್ವನಗಿ 
National Highways Authority of India ದವರತ ಇದಕ್್ೆ ಕ್ನರಣ. ಬ್ಾಂಗಳೂರತ-
ಮೆೈಸೂರತ ರಸ್ುಯ natural flow ಸರಿಯನಗಿ ಮನಡದ ್ ಸನಾಭನವಿಕವನಗಿ ಹರಿಯತತಿುದುಾಂತ್ಹ 
ನೇರನತನ ತ್ಪಿಿಸಿ, ಅಡನಡದಿಡಿಡಯನಗಿ ನೇರನತನ ಬಿಟಟಾಂತ್ಹ ಹರ್್ನಲಯ್ಲ್ಲೆ ಕ್್ರ್ ಕ್ೂ್ೇಡಿ 
ಒಡಯ್ತವಾಂತನಯತ್ತ. ಇದಕ್್ೆ ಕರಮ ಕ್್ೈಗೂ್ಳುಳವವರತ ಯನರತ? ಸಾಂದಭಾ ಸಿಕಿೆದನಗ ಮನತ್ರ್ನಡಲ್ಲಲೆ 
ಅಾಂದರ್ ರ್ನವು ಇನತನ ಯನವನಗ ಮನತ್ರ್ನಡಬಹತದತ? ಇನತನ ಯನರ ಹತಿುರ ಹ್ೇಳಿಕ್ೂ್ಳುಳವುದತ? 
ಕ್್ೇವಲ ತೌಡತ ಕತಟತಟವಾಂತ್ ಆಗಬನರದಲೆವ್?  

ವ್ೈಸ್ ಛ್ೇಮಾನ:- ಮನನಾ ರವಿಯವರೇ್, ನೇವು ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುರತವ ಬಗ್ೆ ರ್ನವೇ್ನತ 
ಹ್ೇಳುತಿುಲೆ. ಇನೂನ ಅರ್್ೇಕರತ ಮನತ್ರ್ನಡತವವರಿದನುರ.್ ನೇವು ವಿಷಯವನತನ ಬಹಳ ಚ್ರ್ನನಗಿ ಪರಸತುತ್ 
ಪಡಿಸಿದಿುೇರಿ. ರನಮನಗರವರ್್ನೇ ತ್ಾಂದತ ಈ ಸದನದ ಒಳಗ್ ನಲ್ಲೆಸತವ ರಿೇತಿಯಲ್ಲೆ ವಿವರಣ್ಯನತನ 
ಕ್್ೂಟಟದಿುೇರಿ. ಎಲೆರಿಗೂ ಮನವರಿಕ್್ಯನಗಿದ್. ದಯಮನಡಿ ಬ್ೇರಯ್ವರಿಗೂ ಅವಕ್ನಶ 
ಮನಡಿಕ್್ೂಡಬ್ೇಕತ.   
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ಶ್ರೇ ಎಸ.ರವಿ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಸಮಸ್ಾಯ ತಿೇವರತ್ಯನತನ ತನವು ಅಥಾ 
ಮನಡಿಕ್್ೂಳಳಬೇ್ಕತ. ಚನನಪಟಟಣದ ಪರಿಸಿಥತಿಯೂ ಭಿೇಕರವನಗಿತ್ತು.  ಬಿೇಡಿ ಕ್ನಲೂ್ೇನಯವರ ಕಥ್ 
ಇನೂನ ಘೂೇರ.  

ರ್ನನತ ಕ್್ೇಳುವ ಪರಶ್ನ ಸಹೃದಯ ಸಕ್ನಾರ, ಡಬಲ್ ಇಾಂಜಿನ್ ಸಕ್ನಾರ ಸಿಾಂದಿಸಿದ ರಿೇತಿ 
ಏನತ? ಮತಖ್ಾಮಾಂತಿರಗಳು ಬಾಂದತ ಹೂ್ೇದ ಮೆೇಲ ್ಪರಿಹನರವೇ್ನತ? ಕ್ೂ್ಡಬ್ೇಕಲೆವ್? ನಮಾ ಕಡ್ 
ಹ್ೇಳುತನುರ.್್“ಗೌಡ”್ಎಾಂದತ ಕರದ್ರ ್“ಓ”್ಎಾಂದನಾಂತ,್್“ಮೂರನಳಿಗ ್ಊಟ”್ಎಾಂದರ್ ಆ ಕಡಯ್ಾಂದ 
ಧವನಯೆೇ ಬರಲ್ಲಲೆವಾಂತ್.್ “ಗೌಡ”್ ಎಾಂದತ ಹ್ೇಳಿದ ತ್ಕ್ಷಣ ಉಬಿಾಹ್ೂೇಗಿ “ಓ”್ ಎಾಂದನಾಂತ್.  
“ಮೂರನಳಿಗ್ ಊಟ”್ಎಾಂದ ತ್ಕ್ಷಣ ಒಳಗಡ್ಯಾಂದ ಧವನಯೆೇ ಬರಲ್ಲಲೆವಾಂತ್.   

ಶ್ರೇ ಕ್್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಪರವನಹ 
ಪರಿಸಿಥತಿ ಉತ್ುರ ಕನನಡ ಜಿಲ್ೆ, ಭಟೆಳ ಹೇಗ್ ಇಡಿೇ ರನಜಾದಲ್ಲೆ ಉಾಂಟನಗಿದ್. ರ್ನನತ ರ್್ೂೇಡಿದಾಂತ್ 
ಯನವುದ್ೇ ಪಕ್ಷದವರನಗಿದುರೂ ಎಲನೆ ಶನಸಕರೂ ಕೂಡ ಆ ಸಮಸ್ಾಗಳ ಬಗ್ೆ ಹ್ೂೇರನಟ 
ಮನಡಿದನುರ.್ ಆಕಸಿಾಕವನಗಿ ಅವರ ಮರ್್ಗಳಿಗ್ ನೇರತ ನತಗಿೆದ್.  ಅವರ ಮರ್್ಯಲ್ಲೆದುಾಂತ್ಹ 
ದನಖ್ಲ್ಗಳು ಆಧನರ್ ಕ್ನರ್್ಾ, ವೊೇಟರ್ ಕ್ನರ್್ಾ, ರೇ್ಷನ್ ಕ್ನರ್್ಾ ಯನವುದ್ೇ ಇರಬಹತದತ, 
ವನಸುವನಾಂಶ ಇದುರ ್ ತ್ಕ್ಷಣವ್ೇ ೨೪ ಗಾಂಟ್ಗಳಲ್ಲೆ ರೂ.೧೦,೦೦೦ಗಳನತನ ಅವರ ಖನತ್ಗ ್ಹನಕತವಾಂತ್ಹ 
ಕರಮ ಜರತಗಿಸತವಾಂತ್ ತ್ಹಶ್ೇಲನುರ್ಗಳಿಗ್ ಸೂಚರ್್ಯನತನ ಕ್್ೂಟಟದು್ೇವ್. ಕ್್ಲವು ಬಡವರ ಮರ್್ಗಳಲ್ಲೆ 
ಗ್ೂೇಡ ್ ಬಿದತು ಹ್ೂೇಗಿರತತ್ುದ್.  ಅದಕ್್ೆ ರೂ.೫೦,೦೦೦/- ಕ್್ೂಡತತ್ುೇವ್. ಶ್ೇ.೫೦ಕಿೆಾಂತ್ಲೂ ಜನಸಿು 
ಬಿದಿುದುರ್ ತ್ಕ್ಷಣ ರೂ.೯೫,೦೦೦/-ಕ್್ೂಟತಟ, ಲಭಾವಿರತವ ದನಖ್ಲ್ಗಳ ಆಧನರದಲ್ಲೆ ರೂ.೫ ಲಕ್ಷಗಳನತನ 
ಮರ್ ್ ಕಟಟಲತ ನೇಡತವ ಪನರವಿಷನ್ ಅನತನ ಮನಡಲನಗಿದ.್ ಇಡಿೇ ರನಜಾದಲ್ಲೆ ಇದತ 
ಅನತಷನಾನವನಗತತಿುದ.್ ಎಲ್ಲೆ ಅನತಷನಾನವನಗಿಲೆವೊೇ ಅಲ್ಲೆ ಬ್ೇಕಿದುರ ್ಅವರತ ಹೇ್ಳಲ್ಲ, ಯಥನವತನುಗಿ 
ಮತಾಂದತವರ್ಸತವಾಂತ್ಹ ಕ್್ಲಸವನತನ ಮನಡೂ್ೇಣ. ಈ ಪರವನಹ ಎನತನವುದತ ಸನವಾಜನಕ 
ದತರಾಂತ್ಗಳು. ಇಲ್ಲೆ ಯನವುದ್ೇ ಪಕ್ಷ ಭ್ೇದ ಇರತವುದಿಲೆ.  ಸಕ್ನಾರವನಗಿ ರ್ನವು ಅವರ ಜ್ೂತ ್
ನಲತೆತ್ುೇವ್. ಏರ್್ೇ ಸಮಸ್ಾಗಳಿದುರೂ ಹ್ೇಳಲ್ಲ.  
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ವ್ೈಸ್ ಛ್ೇಮಾನ:- ಮನನಾ ರವಿಯವರೇ್, ದಯಮನಡಿ ಐದತ ನರ್ಮಷದ್ೂಳಗ್ ಮತಗಿಸಿ. 

ಶ್ರೇ ಎಸ.ರವಿ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ರನತಿರ ೧೧-೧೨ ಗಾಂಟ್ಯ ಸಮಯದಲ್ಲೆ ಈ 
ರ್ಟರ್ ್ ನಡದ್ಿದುರ ್ ನೂರನರತ ಜನ ಸತ್ತು ಹೂ್ೇಗಿರತತಿುದುರತ.  ಮಕೆಳು-ಮರಿಗಳ, ಅಮನಯಕರ 
ಜಿೇವಹನನಯನಗತತಿುತ್ತು.  ಬ್ಳಿಗ್ೆ ೬ ಗಾಂಟ್ಗ ್ ರ್ಟರ್ ್ ಸಾಂಭವಿಸಿದರ ಪರಿಣನಮವನಗಿ ಜನರ 
ಜಿೇವಹನನ ಆಗಲ್ಲಲೆ.  

(…ಮತಾಂದತ) 

(888) 16-09-2022 (1.20) ಕ್್ಜಿ-ಜಿಆರ್             (ವ್ೈಸ್ ಛ್ೇಮಾನ್ರವರ  ಉಪಸಿಥತಿ)     

ಶ್ರೇ ಎಸ್. ರವಿ (ಮತಾಂದತ):-  
ಜಿೇವ ಹನನ  ಏರ್ನದರೂ ಮಧಾ ರನತಿರಯನಗಿದುರ್, ಆ ಜನರತ ಬದತಕತತಿುರಲ್ಲಲೆ. ಅಲ್ಲೆನ ಜನರತ ಆ 
ನೇರನತನ ರ್್ೂೇಡಿ  ಎಲ್ಲೆಗ್ ಹ್ೂೇಗಬೇ್ಕತ, ಏನತ ಮನಡಬೇ್ಕ್್ಾಂದತ  ತ್ಬಿಾಬತಾ ಆಗಿಬಿಡತತಿುದುರತ. ಅವರಿಗ್ 
ಆ ಸಾಂದಭಾದಲ್ಲೆ ಯೇಚರ್್ ಮನಡತವುದಕ್್ೆ ಅವಕ್ನಶ ಸಿಗತತಿುರಲ್ಲಲೆ. ಆ ಸಾಂದಭಾದಲ್ಲೆ 100% 
ಕರಾ್ಂರ್್ ಹ್ೂರಟತ ಹೂ್ೇಗತತಿುತ್ತು. ಆಗ ಅವರತ ಎಲ್ಲೆಗೂ ಓಡನಡತವುದಕೂೆ ಸಹ ಆಗತತಿುರಲ್ಲಲೆ. ಆ 
ಜಿೇವ ಹನನಯ ಪರಮನಣವನತನ ನರಿೇಕ್್ ಮನಡಿದರ್ ಅದ್ೂಾಂದತ ಆಗನಧವನಗತತ್ುದ್. ಆ ದ್ೇವರತ 
ಕ್ನಪನಡಿದನುರ್್. ಆ ದ್ೇವರತ  ಇರ್ೂ್ನಾಂದತ ರೂಪದಲ್ಲೆ ರನಜಾ ಸಕ್ನಾರವನತನ ಕ್ನಪನಡಿದನುರ್್ 
ಅಾಂದತಕ್ೂ್ಳಿಳ. 
 

ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ರ್ನನತ ನಮಾ ಜಿಲ್ೆ ಬಗ್ೆ ಮನತ್ರ್ನಡತವಾಂತ್ಹ ಸಾಂದಭಾದಲ್ಲೆ 
ನಮಾ ಜಿಲ್ೆ ಮಳ್ ಆಧನರಿತ್ ಜಿಲ್ೆ ಎಾಂದತ ಹ್ೇಳಿದ್ುೇರ್್. ರ್ನನತ ಭಟೆಳದಲ್ಲೆ ಹನನಯನಗಿಲೆ, ಅಲ್ಲೆಗ್ 
ಪರಿಹನರ ಕ್್ೂಡಬೇ್ಡಿ ಎಾಂದತ ಹ್ೇಳಿಲೆ. ರ್ನನತ ಸಿೇರ್ಮತ್ವನಗಿ ಮನತ್ರ್ನಡತತು್ೇರ್್. ರ್ನನತ ಸತತಿು ಬಳಸಿ 
ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಿಲೆವ್ಾಂದತ ಮೊದಲ್ೇ ಹ್ೇಳಿದ್ುೇರ್್. ರ್ನನತ ಕಣಿುನಾಂದ ರ್್ೂೇಡಿದುನತನ 
ಪರತ್ಾಕ್ಷದಶ್ಾಯನಗಿ ನನಗ ್ ಅನತಭವ ಇರತವಷತಟ ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ುೇರ್್. ರ್ನನತ ಬ್ೇರ ್ ಏರ್್ೇನೂ 
ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕ್್ೆ ಹೂ್ೇಗತವುದಿಲೆ. ಇಡಿೇ ರನಜಾಕ್್ೆ ಪರಿಹನರ ಕ್್ೂಡಲ್ಲ. ರ್ನನತ ಪರಿಹನರ ಕ್್ೂಡಬೇ್ಡಿ 
ಎಾಂದತ ಹ್ೇಳುತಿುಲೆ.  ನಮಾ ಜಿಲ್ೆಯಲ್ಲೆ ಬಿತ್ುರ್ ್ ಬಿೇಜವನತನ ಬಿತ್ುಲ್ ಇಲೆ. ಹ್ಚಿಿನ ಮಳ್ಯ 
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ಪರಭನವದಿಾಂದನಗಿ ಬಿತ್ುರ್್ ಬಿೇಜವನತನ ಬಿತ್ತುವುದಕ್್ೆ ಅವಕ್ನಶ ಕ್ೂ್ಡಲೇ್ ಇಲೆ. ಭೂರ್ಮಯನತನ 
ಸರಿಪಡಿಸಿಕ್್ೂಳುಳವುದಕ್್ೆ ಅವಕ್ನಶ  ಸಿಗಲ್ಲಲೆ. ರ್ನವು ಪನರಾಂಪನರಿಕವನಗಿ ಬ್ಳ್ಯತತಿುದು ರನಗಿ, 
ಕಡಲಕ್್ನಯ ಮತ್ತು ಸನಲತ ಬ್ಳ್ಗಳನತನ ಬ್ಳ್ಯತವುದಕ್್ೆ ಅವಕ್ನಶವ್ೇ ಸಿಗಲ್ಲಲೆ. ಆಧತನಕ ತ್ಾಂತ್ರಜ್ಞನನ 
ಬಾಂದಿರತವಾಂತ್ಹ ಹರ್್ನಲ್ಯಲ್ಲೆ rotator ಮೂಲಕ ಭೂರ್ಮಯನತನ ಉಳಿಮೆ ಮನಡಿ ಅದರಲ್ಲೆದುಾಂತ್ಹ 
ಕಳ್ಯನತನ ತ್ಗ್ದತ ಹನಕಿ ಸನಲತ ಬ್ಳ್ಯರ್ನನದರೂ ಮನಡಬಹತದನಗಿತ್ತು. ಆದರ,್ ಬಿತ್ುರ್್ ಮನಡಿದು 
ಬಿೇಜ ಆಗನಧವನದ ಮಳಯ್ಾಂದ  ಭೂರ್ಮಯಲ್ಲೆಯೆೇ ಕ್್ೂಳತ್್ತ ಹೂ್ೇಯತ್ತ. ನಮಾಲ್ಲೆ ಕಳ್ಯನತನ 
ರ್ನಶ ಮನಡಲ್ಲಕ್್ೆ ಆಗಲ್ಲಲೆ. ಬ್ಳ್ಗಿಾಂತ್ ಕಳ್ಯೆೇ ಜನಸಿು ಇದ್. 

 
ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಒಟನಟರ್ಯನಗಿ, ರ್ನವು ಮಳ್ ಆಧನರಿತ್ವನದ ಕೃಷಿ ಬ್ಳ್ಗಳನತನ 

ಬ್ಳ್ಯತವುದಕ್್ೆ ಆಗಲ್ಲಲೆ. ಇಷತಟ ಮಳ್ಯನಗಿದ,್ ಮಳಯ್ಾಂದ ಅಾಂತ್ಜಾಲ  ಹಚ್ಿಿಗ ್ಆಯತ್ತ.  ರ್ನವು  
ಇಾಂತ್ಹ ಸಾಂದಭಾದಲ್ಲೆ ಬ್ಳ್ಯನತನ ಬ್ಳ್ಯಬೇ್ಕ್ನಗಿತ್ತು. ಆದರ್, ಬ್ಳ್ಯನತನ ಬ್ಳ್ಯತವುದಕ್್ೆ 
ಆಗಲ್ಲಲೆ. ಈ ವಷಾ ನಮಾ ಜಿಲ್ೆಯಲ್ಲೆ ಸತಮನರತ 75% ಬ್ಳ ್ ಇಲೆವನಗಿದ್. ಎಲನೆ ಬ್ಳ್ಗಳು 
ಸವಾರ್ನಶವನಗಿವ.್ ಮತಾಂದಿನ ದಿನಮನನಗಳಲ್ಲೆ ನಮಾ ರೈ್ತ್ರ ದನಕರತಗಳಿಗ್ ಒಣಮೆೇವು 
ಇರತವುದಿಲೆ. ಹ್ೈನತ ಉದಾಮದಲ್ಲೆ ನಮಾ ಚನನಪಟಟಣ ತನಲೂೆಕಿನಲ್ಲೆ ಸತಮನರತ 3 ಲಕ್ಷ ಲ್ಲೇಟರ್ 
ಹನಲತ ಸಾಂಗರಹಣ್ಯನಗತತ್ುದ್. ಬ್ಾಂಗಳೂರತ ಹನಲತ ಒಕೂೆಟಕ್್ೆ ಸತಮನರತ 20 ಲಕ್ಷ ಲ್ಲೇಟರ್ ಹನಲತ 
ಹ್ೂೇಗತತ್ುದ್. ಇದರಲ್ಲೆ ನಮಾ ಜಿಲ್ೆ ಒಾಂದರಲ್ಲೆಯೆೇ 12 ಲಕ್ಷ ಲ್ಲೇಟರ್ ಹನಲತ ಸಾಂಗರಹಣ್ 
ಮನಡಲನಗತತ್ುದ್. ಅಾಂದರ್, ನಮಾ ಜಿಲ್ೆ ಹ್ಚತಿ  ಹನಲತ ಉತನಿದರ್್ಯಲ್ಲೆ ರನಜಾದಲ್ಲೆಯೆೇ ಪರಥಮ 
ಸನಥನದಲ್ಲೆದ.್ ಆದರ್, ಇವತಿುನ ದಿನಮನನಗಳಲ್ಲೆ ಹೈ್ನತ ಉದಾಮ ಕತಸಿದತ ಹ್ೂೇಗಿದ.್ ಹನಲ್ಲನ 
ಸಾಂಗರಹಣ್ ಕತಸಿದತ ಹ್ೂೇಗಿದ್. ಏಕ್್ಾಂದರ,್ ದನಗಳಿಗ ್ಹನಕತವಾಂತ್ಹ ಮೆೇವಿನಲ್ಲೆ ನೇರಿರ್ನಾಂಶ ಇದ್. 
ಮೆೇವವನತನ ಸಾಂಗರಹಣ ್ ಮನಡತವುದಕ್್ೆ ಸನಧಾವನಗಲ್ಲಲೆ. ದನಕರತಗಳನತನ ಮೆೇಯಸತವುದಕ್್ೆ 
ಸನಧಾವನಗಲ್ಲಲೆ. ಮೆೇವಿನಲ್ಲೆ ನೇರಿರ್ನಾಂಶ ಹ್ಚಿಿಗ ್ ಆಗಿದುರಿಾಂದ ಹನಲ್ಲನಲ್ಲೆ  ಕ್ೂ್ಬಿಾರ್ನಾಂಶ ಬರಲ್ಲಲೆ. 
ಹನಗನಗಿ, ಹನಲ್ಲನ ದರ ಕತಸಿದತ ಹ್ೂೇಯತ್ತ. ಇದರಿಾಂದಲೂ ಸಹ ತೂ್ಾಂದರ್ ಆಯತ್ತ.   

 
 ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ನಮಾ ರೈ್ತ್ರಿಗೂ ಮತ್ತು Reelers ಗೂ ಯನವ ರಿೇತಿ 

connection  ಇದ್ ಎಾಂದತ ಹ್ೇಳಿದ್ುೇರ್.್ ಮಳ್ ಬರತವವರ್ಗೂ Cross Breed  ರೇ್ಷ್ಾ ಗೂಡತ 
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ಪರತಿ  ಕ್.್ಜಿ.ಗ್ ರೂ.600/- ಗಳು ಇತ್ತು. Reelers ನವರತ ರೈ್ತ್ರತ  ಬ್ಳ್ದಾಂತ್ಹ ರೇ್ಷ್ಾ ಗೂಡಿಗ ್
ಪರತಿ ಕ್್ಜಿಗ ್ ರೂ.500/- ಗಳಿಾಂದ 600/-ಗಳನತನ ಕ್್ೂಟತಟ ಖ್ರಿೇದಿ ಮನಡತತಿುದುರತ. ನಮಾ 
ರನಮನಗರದ ಟೌನ್ನಲ್ಲೆ ಆದಾಂತ್ಹ ಅವರ್ಡದಿಾಂದ ಮನರರ್್ೇ ದಿವಸವ್ೇ ಕ್್ಜಿ ರೇ್ಷ್ಾ ಗೂಡತ  
ರೂ.300/-ಗಳಿಗ ್ಬಾಂತ್ತ. ರೇ್ಷ್ಾಗೂಡನನತನ ಖ್ರಿೇದಿ ಮನಡಿದವರಿಗ್ reeling ಮನಡಿದರ್ ಮನತ್ರ 
ರೈ್ತ್ರಿಗ ್ ಹಣ ಸಿಗತತ್ುದ್. ಹನಗನಗಿ, ರೈ್ತ್ರ ಬದತಕತ ರ್ನಶವನಯತ್ತ. ಇನೂನ ಸನಾಂಪನರಯಕ 
ಬ್ಳ್ಗಳನತನ ಬ್ಳ್ಯತತಿುದು ರೈ್ತ್ರಿಗ ್ಈ ವಷಾ ಬ್ಳ ್ಇಲೆದಾಂತನಗಿದ.್ ಈಗನಲನದರೂ ಸಹ ಬಿತ್ುರ್್ 
ಮನಡೂ್ೇಣವ್ಾಂದರ ್ಬಿೇತ್ುರ್್ ಮನಡತವ ಸಮಯ ಮತಗಿದತ ಹೂ್ೇಗಿದ್. ಇನೂನ ನವ್ಾಂಬರ್-ಡಿಸಾ್ಂಬರ್ 
ತಿಾಂಗಳಿಗ ್ಚಳಿಗನಲ ಪನರರಾಂಭವನಗತತ್ುದ್. ಹನಗನಗಿ, ರನಗಿ ಮತ್ತು ಕಡಲ ್ಬ್ಳಯ್ನತನ ಬ್ಳ್ಯತವುದಕ್್ೆ 
ಆಗತವುದಿಲೆ.  ಕ್್ೂರ್್ಯ ಪಕ್ಷ ಹತರಳಿಕ್ನಳನತನ ಸಹ ಬ್ಳ್ಯತವುದಕ್್ೆ ಆಗತವುದಿಲೆ. ಈ ವಷಾ 
ಸಾಂಪೂಣಾವನಗಿ ನಮಾ ಬದತಕತ ಇಲೆದಾಂತನಗಿದ್. ಈ ವಷಾ ರೈ್ತ್ರತ ಕೃಷಿ ಬಳ್್ಗಳಿಾಂದ 
ಆಶನದನಯಕವನಗಿ ಬದತಕತತ್ುೇರ್್ಾಂಬ ಮನತ್ೇ ಇಲೆ. ಹನಗನಗಿ, ರೈ್ತ್ರತ ಇಾಂದತ ರ್್ಟಟನಡತನೇರಿನಲ್ಲೆ 
ನಾಂತಿದನುರ.್ ಸಕ್ನಾರ ಅವರಿಗ್ ಇವತಿುನವರಗ್್ ಏನತ ಪರಹನರ ಘೂೇಷಣ ್ ಮನಡಿದ?್ ಅಲೆದೇ್, 
ರನಮನಗರ ಮತ್ತು ಚನನಪಟಟಣಗಳಲ್ಲೆ ಮರ್್ಗಳು ಕತಸಿದಿವ.್ ಇದಕ್್ೆ ಸಕ್ನಾರ ತ್ಾರಿತ್ವನಗಿ ಏರ್ನದರೂ 
ಪರಿಹನರ ಘೂೇಷಣ್ ಮನಡಬೇ್ಕಲೆವ್ೇ? ರ್ನನತ  ಕ್ೇ್ಾಂದರ ಸಕ್ನಾರ  ಸರ್ಮೇಕ್ಯ್ನತನ ಮನಡಿದುನತನ  
ಕಾಂಡಿಲೆ, ಯನವ  ವಿಮನನದಲ್ಲೆಯೂ  ಸರ್ಮೇಕ್್  ಮನಡಿದುನತನ ಕಾಂಡಿಲೆ. ಯನವ Helicopter 
ನಲ್ಲೆಯೂ ಸರ್ಮೇಕ್್ ಮನಡಿದುನತನ ರ್ನನತ ಕಾಂಡಿಲೆ. ಯನರೂ ಬಾಂದತ ಸರ್ಮೇಕ್ಯ್ನತನ  ಮನಡಿದುನತನ 
ರ್್ೂೇಡಿಲೆ. ಈ ಸಕ್ನಾರ  ಕ್್ೇಾಂದರ ಸಕ್ನಾರಕ್್ೆ ಎಷತಟ ಕ್್ೂೇಟ ರೂಪನಯಗಳ ಅನತದನನಕ್್ೆ ಅಾಂದನಜತ 
ಕಳುಸಿದನುರೂ್ೇ  ಗ್ೂತಿುಲೆ. ಇವರತ ಎಷತಟ matching fund ಕ್್ೂಡತತನುರೂ್ೇ ಗ್ೂತಿುಲೆ. ಯನವನಗ 
ಹಣ ಕ್್ೂಡತತನುರ್ೂೇ  ಗ್ೂತಿುಲೆ. ಅಲ್ಲೆನ ಜನರತ ಗಾಂಜಿ ಹಾಂಬಲ್ಲ ಕತಡಿದತಕ್್ೂಾಂಡತ ಜಿೇವನ 
ಮನಡತವುದಕ್್ೆ ಅವಕ್ನಶ ಮನಡಿಕ್್ೂಡತತನುರಯ್ೇ ಗ್ೂತಿುಲೆ.್ “ಉತ್ುರನ ಪೌರತಷ ಒಲ್ಯ ಮತಾಂದ್”್
ಎನತನವ ಗನದ್ ಮನತಿನಾಂತ ್ಸಕ್ನಾರ ಪನರರಾಂಭದಲ್ಲೆ ಎಲೆವನತನ ಹ್ೇಳಿತ್ತು.   

 
ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಈಗ ಸದನದಲ್ಲೆ ನಮಾ ಜಿಲ್ೆಯ ಉಸತುವನರಿ ಸಚಿವರತ ಇದಿುದುರ ್

ಬಹಳ ಚ್ರ್ನನಗಿ ಇರತತಿುತ್ತು.  ಏಕ್್ಾಂದರ,್ ಮನನಾ ಸಚಿವರತ  ರನಮನಗರವನತನ ಸಾಚಿ 
ಮನಡಿಬಿಡತತ್ುೇರ್್ಾಂದತ ಹೇ್ಳುತಿುದುರತ. ಈಗ ಸಾಚಿ ಮನಡತವುದಕ್್ೆ ಅವರಿಗ್ ಅವಕ್ನಶ ಇದ್, ಮನಡಿ 
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ಎಾಂದತ ಹ್ೇಳುತಿುದು್. ಇದರಲ್ಲೆ ದಯಮನಡಿ ರನಜಕಿೇಯ ಬ್ೇಡ, ಈಗ ರನಮನಗರ ಜನರ ಸೇ್ವ್  
ಮನಡತವುದಕ್್ೆ ಒಾಂದತ ಅವಕ್ನಶ ಇದ್ ಮನಡಿ ಎಾಂದತ ಹ್ೇಳುತಿುದ್ು. ಆದರ,್ ಅದರ ಬಗ್ೆ  ಆ ಜಿಲ್ೆಯಲ್ಲೆ 
ಯನವ ಸಭ್ಯನತನ ಮನಡಿದತು ಕಾಂಡಿಲೆ.  ಈ ರಿೇತಿಯನದರ್ ಹ್ೇಗ್ ಸನಾರ್ಮ? ಇದಕ್್ೆ ಸಕ್ನಾರ 
ಸಾಾಂದಿಸಬ್ೇಕಲೆವ್ೇ? ರ್್ೂಾಂದ ಜರನ ಕಣಿುರನತನ ಹ್ೂರ್ಸತವಾಂಥದತು ಯನರ ಕತ್ಾವಾ? ಯನವನಗ 
ಹ್ೂರಸಬ್ೇಕತ? ಇದಕ್್ೆ ಒಾಂದತ ಸಮಯ, ಗೂ್ತ್ತು, ಗಳಿಗ್, ಟ್ೈಮ್ಟ್ೇಬಲ್ ಹನಕಿಕ್ೂ್ಾಂಡತ 
ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂ್ಳುಳವುದಕ್್ೆ ಆಗತತ್ುದ್ಯೆೇ? ಇಾಂತ್ಹದುನತನ ತ್ಾರಿತ್ವನಗಿ ಮನಡಬೇ್ಕತ.  ರ್್ರ್ ಬಾಂದಾಂತ್ಹ 
ಸಾಂದಭಾದಲ್ಲೆ ಯತದೂ್ಿೇಪನದಿಯಲ್ಲೆ, ಪರವನಹ್ೂೇಪನದಿಯಲ್ಲೆ  ಅಾಂದರ್, ಪರವನಹ ಯನವ ರಿೇತಿ 
ಬಾಂದತ ಇಳಿಯತತ್ುದಯ್ೇ, ಅದ್ೇರಿೇತಿಯಲ್ಲೆ ರ್್ರವು ಸಹ ಯತದ್ೂಿೇಪನದಿಯಲ್ಲೆ, 
ಪರವನಹ್ೂೇಪನದಿಯಲ್ಲೆ ಜನರ ರ್್ರವಿಗ ್  ಹ್ೂೇದನಗ ಮನತ್ರ ಅದನತನ ಸಮಥಾ ಸಕ್ನಾರ ಎಾಂದತ 
ಹ್ೇಳಬ್ೇಕ್ನಗತತ್ುದ್. ಇಲೆವಾ್ಂದರ್, ರ್ನವು ಸಕ್ನಾರವನತನ ಏರ್್ಾಂದತ ಹ್ೇಳಬೇ್ಕತ? ವಿಫಲವನದಾಂತ್ಹ 
ಸಕ್ನಾರ, ಜನರ ನರಿೇಕ್್ಯನತನ ತ್ಲತಪತವುದಕ್್ೆ ಸನಧಾವನಗದಾಂತ್ಹ ಒಾಂದತ ಅಸಮಥಾ 
ಸಕ್ನಾರವ್ಾಂದತ ಹ್ೇಳಬೇ್ಕಲೆವ್? ಇಾಂತ್ಹ ಅಸಮಥಾವನದ ಸಕ್ನಾರವನತನ ಮನಡಿಕ್್ೂಾಂಡತ ಜನರ 
ಕಣಿುೇರನತನ ಒರಸ್ತವಾಂಥದುಕ್್ೆ ಮನತ್ರ್ನಡಿಕ್್ೂಾಂಡತ ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂ್ಾಂಡರ್ ಹ್ೇಗ?್ ಮನನಾ ಮತಖ್ಾ 
ಮಾಂತಿರಯವರತ ಅಲ್ಲೆಗ್ ಬಾಂದತ ಹ್ೂೇಗಿದುರೂ ಸಹ, ಇಲ್ಲೆಯವರಿಗ್ ಆ ಜನರಿಗ ್ ಪರಿಹನರ 
ಸಿಗಲ್ಲಲೆವ್ಾಂದರ್ ರ್ನವು ಏನತ ಮನಡಬೇ್ಕತ?  

(ಗ್ೂಾಂದಲ) 
ಶ್ರೇ ಕ್್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ  ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, 

ಮನನಾ ಸದಸಾರತ ನಮಾ ಕಡಗ್ ್ರ್್ೂೇಡಬನರದ್., 
(ಗ್ೂಾಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಎಸ್.ರವಿ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಅವರ ಕಡಗ್ ್ ರ್್ೂೇಡಿ ಏನತ ಪರಯೇಜನ? 
ಮನನಾ ಸಭನರ್ನಯಕರತ ಬಹಳ ಚ್ರ್ನನಗಿ ಮನತ್ರ್ನಡತತನುರ.್ ರ್ನನತ ಅವರ  ಮನತ್ತ ಕ್ೇ್ಳಿ ಏನತ 
ಮನಡಲ್ಲ? 

(ಗ್ೂಾಂದಲ) 
ಶ್ರೇ ಕ್್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ  ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, 

ಹನಗ್ಾಂದತ ಮನತ್ತ ಇಲೆದ್ ಉತ್ುರ ಕ್ೂ್ಡತವುದಕ್್ೆ ಆಗತತ್ುದ್ಯೆೇ?  
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(ಗ್ೂಾಂದಲ) 
ಶ್ರೇ ಎಸ್.ರವಿ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಹನಗನದರ್, ಮನನಾ ಸಭನರ್ನಯಕರತ ಉತ್ುರ 

ಹ್ೇಳಲ್ಲ.  
(ಗ್ೂಾಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಕ್್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ  ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, 
ಮನನಾ ಸದಸಾರತ ಬತದಿುವಾಂತ್ರಲೆವೇ್; ಯನರಿಗನದರೂ ಮನತ್ರ್ನಡದ ್ ಉತ್ುರ ಕ್್ೂಡತವುದಕ್್ೆ 
ಆಗತತ್ುದ್ಯೆೇ? ಇಡಿೇ ನಮಾ ರನಜಾಕ್್ೆ ಒಾಂದೇ್ ಮನನದಾಂಡ. ರನಮನಗರವು ಸೇ್ರಿದಾಂತ,್ ಯನವ 
ಪರದ್ೇಶದಲ್ಲೆಯನದರೂ ಸಹ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳ ಮೂಲಕ, ತ್ಹಶ್ೇಲನುರ್ರವರ ಮೂಲಕ V.A., R.I., 
ರವರ ರಿಪ್ೂೇರ್್ಾ ಮೂಲಕ ಪರಿಹನರ ಒದಗಿಸತವಾಂತ್ಹ ಕರಮ ಇದ್. ಈ ಹರ್್ನಲ್ಯಲ್ಲೆ 
ಏಲ್ಲೆಯನದರೂ ಪರಿಹನರ ಕ್್ೂಡತವುದತ ನಾಂತಿದುರ್, ಮತ್ು ಪರಿಶ್ೇಲರ್್ ಮನಡತತ್ುೇವ್. ಆ ಜಿಲ್ೆಯ 
ಜಿಲನೆಧಿಕ್ನರಿಯವರಿಗ ್ ಸೂಚರ್್ ಕ್ೂ್ಟತಟ, ಮನನಾ ಸದಸಾರತ ನೇಡಿರತವಾಂತ್ಹ ಎಲನೆ ಅಾಂಕಿ-
ಅಾಂಶಗಳನತನ ಕ್ೂ್ಟತಟ ಎಲ್ಲೆ ಆ ರಿೇತಿಯನಗಿದ್ ಪರಿಹನರವನತನ ಕ್್ೂಡಿ ಎಾಂದತ ಆದೇ್ಶವನತನ 
ಕ್್ೂಡತತು್ೇವ್. ಆ ಆದ್ೇಶವನತನ ಗಮನದಲ್ಲೆಟತಟಕ್ೂ್ಾಂಡತ  ಕ್್ಲಸ ಮನಡತವಾಂತ್ಹ ಸಾಂದಭಾದಲ್ಲೆ 
ಲ್ೂೇಪಗಳು ಆಗಿದುರ್ ಹೇ್ಳಲ್ಲ, ಸಕ್ನಾರ ಮನಡಿದ್ುೇ ತ್ಪತಿ ಎಾಂದತ ಹ್ೇಳಿದರ ್ ಹ್ೇಗ?್ ಇದರಲ್ಲೆ 
ಸಕ್ನಾರ ಹ್ೇಗ ್ಅಸಮಥಾ? ಎಲನೆದರೂ ತ್ಪತಿಗಳು ಆಗಿದುರ ್ಹ್ೇಳಿಲ್ಲ? ಅದನತನ ಸರಿಪಡಿಸತವಾಂತ್ಹ 
ಕತ್ಾವಾ ನಮಾದತ ಮತ್ತು ಅವರದತ ಒಟಟಗ್ ಇದ್. ಇದರಲ್ಲೆ ಯನವುದ್ೇ ಆತ್ಾಂಕ ಬ್ೇಡ.  ರ್ನವು ಅವರ 
ಟೇಕ್್ಗಳನತನ ಸನಾಗತ್ ಮನಡತತ್ುೇವ್. ತ್ಪತಿಗಳನತನ ತಿದಿುಕ್್ೂಳುಳವುದಕ್್ೆ ಆಗತತ್ುದ್. ವಿಚನರಗಳು ಇದುರ್ 
ಹ್ೇಳಲ್ಲ?  ಅದನತನ ಬಿಟತಟ ಸಕ್ನಾರ ಅಸಮಥಾ ಎಾಂದತ ಹ್ೇಳಿದರ ್ಹೇ್ಗ್? 

 
ವ್ೈಸ್ ಛ್ೇಮಾನ್:- ಮನನಾ ರವಿಯವರೇ್, ತನವು ಬ್ೇಗ  ಮನತ್ರ್ನಡಿ ಮತಗಿಸಿ.  
 
ಶ್ರೇ ಎಸ್.ರವಿ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಆಯತ್ತ, ಬ್ೇಗ ಮನತ್ರ್ನಡಿ ಮತಗಿಸತತು್ೇರ್್. 

ಮನನಾ ಕ್್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿಯವರತ ಬಹಳ ಸಾಂಭನವಿತ್ ಸಚಿವರ್ಾಂದತ ಅವರ ಬಗ್ೆ ನನಗ ್
ಅಪನರವನದಾಂತ್ಹ ಗೌರವ ಇದ್. ಮನನಾ ಸಚಿವರತ ಸಕ್ನಾರವರ್್ನೇ ತ್ಪತಿ  ಎಾಂದತ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದತ 
ಸರಿಯೆೇ ಎಾಂದತ ಕ್ೇ್ಳಿದನುರ್. ರ್ನನತ ಮನತ್ರ್ನಡಿದತು ಸರಿ ಇದ್. ಏಕ್್ಾಂದರ,್ ಸಕ್ನಾರ ತ್ಪ್ಿೇ ಮನಡಿಲೆ.   
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ಹ್ಚತಿ ಕ್್ಲಸ, ತ್ಪತಿಗಳು ಜನಸಿು,  ಸಾಲಿ ಕ್್ಲಸ, ಸಾಲಿ ತ್ಪತಿಗಳು.  No work, no mistake. 
ಕ್್ಲಸವರ್್ನೇ  ಮನಡದವರನತನ ಕ್್ಲಸ ಮನಡಿದಿುೇರಿ ಎಾಂದತ ಹೇ್ಳುವುದತ ಎಲ್ಲೆಾಂದ ಬಾಂತ್ತ? ಕ್್ಲಸ 
ಮನಡಿದುರ ್ ತನರ್್, ತ್ಪತಿಗಳು ಆಗತವುದತ, ನಡದ್ನಡಿದರ್ ತನರ್್ ಎಡವಿ ಬಿೇಳುವುದತ, ಅವರತ 
ಪತಣಾತನಾರತ ನಡಯ್ಲ್ೇ ಇಲೆ. ಜ್ೂೇಪನನವನಗಿದನುರ.್ 

ವ್ೈಸ್ ಛ್ೇಮಾನ್:- ಮನನಾ ಸದಸಾರ್ೇ ಮನನಾ ಮತಖ್ಾಮಾಂತಿರಯವರತ ಬಾಂದತ ಪರಿಶ್ೇಲರ್್ 
ಮನಡಿದರತ  ಎಾಂದತ ತನವ್ೇ ಹ್ೇಳಿದಿುೇರಿ ಅಲೆವ್ೇ; ಅದ್ೇರಿೇತಿ ಪರಿಹನರ ಬಿಡತಗಡ್ಯನಗಿದುನತನ ಸಹ   
ಹ್ೇಳಿದಿುೇರಿ ಅಲೆವೇ್; 

 
ಶ್ರೇ ಎಸ್.ರವಿ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಾ ಮತಖ್ಾಮಾಂತಿರಯವರತ ಬಾಂದತ ರ್್ೂೇಡಿ 

ಹ್ೂೇದರತ ಅಷ್ಟೇ, ನಮಾ ಕಡ ್ “ಹ್ೂೇದ ಪತಟಟ ಬಾಂದ ಪತಟಟ”್ಎಾಂಬ ಗನದ್ ಮನತ್ನತನ ಹ್ೇಳುತನುರ್. 
ಸದನದಲ್ಲೆ ಈಗ ಎಷತಟ ಜನ ಸಚಿವರತ ಇದನುರ ್ ರ್್ೂೇಡಿ. ಈಗ ಮಹತ್ಾ ಪೂಣಾವನದ ಚಚ್ಾ 
ನಡಯ್ತತಿುದ.್ ಇಾಂತ್ಹ ಸಾಂದಭಾದಲ್ಲೆ ಸಚಿವರತ, ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಸದನಲ್ಲೆ ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂ್ಾಂಡತ 
ಸಮಸ್ಾಗಳನತನ ಆಲ್ಲಸಿ, ಅಲ್ಲೆನ ಜನರ ರ್್ೈಜವನದಾಂತ್ಹ ಸಮಸ್ಾಗಳಿಗ್  ಸಕರನತ್ಾಕವನಗಿ 
ಸಾಾಂದಿಸತವಾಂತ್ಹ ಕ್್ಲಸವನತನ ಮನಡಬೇ್ಕತ.  ಇವತ್ತು ಸದನದಲ್ಲೆ ಇಬಾರತ ಸಚಿವರತ ಮನತ್ರ ಇದನುರ.್ 
ಕ್್ೂರ್್ಯ ಪಕ್ಷ ಈ ಇಬಾರತ ಸಚಿವರನದರೂ ಇದನುರಲೆ,  ಅದತ ನಮಾ ಪತಣಾವಾ್ಂದತ ತಿಳಿದತಕ್ೂ್ಾಂಡತ 
ಮನತ್ರ್ನಡಬ್ೇಕ್ನಗಿದ್. ನಮಗ್ ಬ್ೇರ ್ವಿಧಿ ಇಲೆ.  ಮನತ್ರ್ನಡಬ್ೇಕ್ನಗಿದ್. 

 
ವ್ೈಸ್ ಛ್ೇಮಾನ್:- ಮನನಾ ಸದಸಾರ್ೇ, ಸದನದಲ್ಲೆ ಮೂರತ ಜನ ಸಚಿವರತ ಹನಜರಿದನುರ್. 

ಅವರ್ಲೆರೂ powerful  ಸಚಿವರತ.  
 
ಶ್ರೇ ಕ್್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್,  ಮನನಾ ಸದಸಾರತ 

ವನಸುವಿಕ ಸಿಥತಿಯನತನ ರ್್ೂೇಡತವುದೇ್ ಇಲೆ. ಅವರಿಗ ್ ನಮಾ ಮೆೇಲ್ ಇರತವಾಂತ್ಹ  ಕ್ೂ್ೇಪಕ್್ೆ 
ವನಸುವಿಕ ಸಿಥತಿಯನತನ ಅಥಾ ಮನಡಿಕ್್ೂಳುಳವುದಿಲೆ. ಸದನದಲ್ಲೆ ರ್ನವು ಮೂರತ ಜನ ಸಚಿವರತ 
ಇದ್ುೇವ್. ಆದರ್, ಅವರತ ಇಬಾರತ ಸಚಿವರತ ಇದನುರ್ಾಂದತ ಹ್ೇಳುತಿುದನುರ್. ರ್ನವು  ಅಲ್ಲೆಗ್ ಪರಿಹನರ 
ಕ್್ೂಟಟದು್ೇವ್. ಆದರ್, ಅವರತ ಆ ಕಡಗ್ ್ ರ್್ೂೇಡತವುದ್ೇ ಇಲೆ. ಅವರತ ಪರಿಹನರವನತನ ಕ್್ೂಡಲ್ಲಲೆ 



                                                                                                                                       «¥À/16.09.2022     110  
 

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

 

 

   

ಎನತನವುದರ ಬಗ್ೆ ಮನತ್ರ ಮನತ್ರ್ನಡತತನುರ್. ಅವರತ  ವನಸುವಿಕವನದ ವಿಚನರಗಳ ಬಗ್ೆ  ಹ್ೇಳಿದುಕ್್ೆ 
ಸಕ್ನಾರ ಸಾಾಂದರ್್ ಕ್್ೂಡತತ್ುದ್. ಇದರಲ್ಲೆ ಯನವುದೇ್ ಅನತಮನನ ಇಲೆ.  

 
ಶ್ರೇ ಎಸ್.ರವಿ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ರ್ನನತ ಸಹಕ್ನರಿ ಸಾಂಸ್ಥಯಲ್ಲೆ ಸಹಕ್ನರಿಯನಗಿ 

ಕ್್ಲಸ ಮನಡತತಿುದು್ೇರ್್. ರ್ನವು ನಮಾ ಡಿ.ಸಿ.ಸಿ., ಬನಾಾಂಕಿನಲ್ಲೆ ಒಾಂದತ Resolution ಮನಡಿದ್ೇವು. 
ಈಗ ಪರಿಸಿಥತಿ ಈ ರಿೇತಿಯನಗಿದ್, ಇದತ ನಮಾ ಕ್ನಯಾವನಾಪಿುಯ  ಕ್್ೇತ್ರವನಗಿದತು, ಕ್್ೂರ್್ಯ ಪಕ್ಷ 
ನರನಶ್ರತ್ರಿಗ ್ ಒಾಂದತ Gas stove, cooker ಈ ರಿೇತಿ ಏರ್ನದರೂ ಕ್್ೂಡೂ್ೇಣ,  
ಜಿಲನೆಧಿಕ್ನರಿಯವರ ಮತ್ತು ನಗರಸಭ್ಯಲ್ಲೆ  ನರನಶ್ರತ್ರ ಪಟಟ ಇರತತ್ುದ್, ಅದನತನ ತ್ಗ್ದತಕ್್ೂಾಂಡತ 
ಹಾಂಚಿಕ್ ್ಮನಡೂ್ೇಣ. ಅಲೆದ್ೇ, ಇದನತನ ಬನಾಾಂಕಿಗ್ ಬಾಂದಿರತವಾಂತ್ಹ ಲನಭನಾಂಶದಲ್ಲೆ ಸತಮನರತ 25 
ಲಕ್ಷ ರೂಪನಯಗಳಷತಟ ಖ್ಚತಾ ಮನಡಿ ಮನಡೂ್ೇಣವ್ಾಂದತ ಹ್ೇಳಿದ್. ಇದ್ೇರಿೇತಿ Bamul ನವರಿಗೂ 
ಹ್ೇಳಿದ್. ಎಲೆವಯ ಸೇ್ರಿಸಿ ಏರ್ನದರೂ ಮನಡೂ್ೇಣವಾ್ಂದತ ಹ್ೇಳಿದ್.  ಕ್ೂ್ರ್್ಗ್, ಇದನತನ ಮನಡತವುದಕ್್ೆ 
R.C.S., ರವರ ಅನತಮತಿ ಬ್ೇಕ್್ಾಂದತ  ಹ್ೇಳಿದರತ. ಸಕ್ನಾರದ ಅನತಮತಿ ಬ್ೇಕ್್ಾಂದತ ಹ್ೇಳುತನುರ್. 
ಈಗ ಸಹಕ್ನರಿ ಸಾಂಸ್ಥಗಳು ಅದರ ಲನಭನಾಂಶದಲ್ಲೆ ಇಾಂತ್ಹ  ಸಾಂದಭಾದಲ್ಲೆ ನರನಶ್ರತ್ರ ರ್್ರವಿಗ ್
ಧನವಿಸತವುದಕ್್ೆ ಏಕ್್ ಕ್ನನೂನನ ತ್ೂಡಕತ? ಇದರ ಬಗ್ೆ ರ್ನನತ ಸಹಕ್ನರ ಸಚಿವರಲ್ಲೆ ಕ್್ೇಳಿದ್. ಅದಕ್್ೆ 
ಸಚಿವರತ ರ್ನಳ್ಯೆೇ ಆದ್ೇಶ ಹೂ್ರಡಿಸತತ್ುೇರ್್ಾಂದತ ಹ್ೇಳಿದರತ. ಕ್್ೂೇವಿರ್್-19  ಬಾಂದಾಂತ್ಹ 
ಸಾಂದಭಾದಲ್ಲೆ ಸಹಕ್ನರಿ ಸಾಂಸ್ಥಗಳ ಲನಭನಾಂಶದಲ್ಲೆ ನರನಶ್ರತ್ರ ರ್್ರಿವಿಗ್ ಧನವಿಸಬಹತದ್ಾಂದತ ಇಡಿೇ 
ರನಜಾಕ್್ೆ  ಆದ್ೇಶ ಅನಾಯವನಗಿತ್ತು. ಮನನಾ ಸಚಿವರತ ದಯಮನಡಿ  ಇದನತನ ರ್್ೂೇರ್್ 
ಮನಡಿಕ್್ೂಾಂಡತ ಮನನಾ ಸಹಕ್ನರ ಸಚಿವರಿಗ್  ಹ್ೇಳುತಿುರೂ್ೇ, ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳಿಗ್ ಹೇ್ಳುತಿುರ್ೂೇ, R.C.S., 
ನವರಿಗ್ೇ ಹ್ೇಳುತಿುೇರ್ೂೇ ದಯವಿಟತಟ ಒಾಂದತ ಆದ್ೇಶವನತನ  ಹ್ೂರಡಿಸಿ. ಸಕ್ನಾರ ಮನಡತವಾಂತ್ಹ 
ಕ್್ಲಸವನತನ ಮನಡಲ್ಲ. ತ್ತತನಾಗಿ ಸಹಕ್ನರಿ ಸಾಂಸ್ಥಗಳು ಅಾಂತ್ವರ ರ್್ರವಿಗ ್ ಧನವಿಸಲ್ಲ. ಇದಕ್್ೆ 
ಇರತವಾಂತ್ಹ ಅಡತ್ಡ್ಗಳು  ಏರ್್ೇ ಇರಲ್ಲ, ಸಹಕ್ನರ ಸಾಂಸ್ಥಗಳು ಅದರ ಲನಭನಾಂಶದಲ್ಲೆ ಸಾಲಿ 
ಭನಗವನತನ ನರನಶ್ರತ್ರ ರ್್ರವಿಗ ್ಧನವಿಸತವುದಕ್್ೆ ಒಾಂದತ ಅವಕ್ನಶವನತನ ಕ್ೂ್ಡಿ. 

                   (ಮತಾಂದತ.,) 
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(889) 16-09-2022 (1.30) ಎಾಂ.ವಿ-ಎಾಂಡಿ(ವಿಕ್್)         (ವ್ೈಸ್ ಛಮಾನ್ರವರ ಉಪಸಿಥತಿ) 

ಶ್ರೇ ಎಸ.ರವಿ (ಮತಾಂದತ):- 

ಅದನತನ ಮನಡತವುದಕ್್ೆ ಕ್ನನೂನತ ತೂ್ಡಕತ ಏಕ್?್ ಇದನತನ ರ್್ೂೇರ್್ ಮನಡಿಕ್ೂ್ಾಂಡತ ಅದನತನ 
ಮನಡಲ್ಲ. 

ವ್ೈಸ್ ಛ್ೇಮಾನ್:- ಮನನಾ ಸಭನರ್ನಯಕರ,್ ತನವು ಅದನತನ ರ್್ೂೇರ್್ ಮನಡಿಕ್್ೂಾಂಡತ 
ಇಲನಖಯ್ವರಿಗ ್ತಿಳಿಸಿ. 

ಶ್ರೇ ಕ್್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, 
ಸಹಕ್ನರ ಸಾಂರ್ದ ಲನಭನಾಂಶದಲ್ಲೆ ಪರವನಹದಿಾಂದ ಸಾಂತ್ರಸುರನದವರಿಗ್ ರ್್ರವು ಕ್್ೂಡತತ್ುೇವ್ಾಂದರ್, 
ಅದಕ್್ೆ ಸಹಕ್ನರವನತನ ಕ್್ೂಡಬಹತದತ. ಸಹಕ್ನರ ಸಚಿವರ ಜ್ೂತ್ ಮನತ್ರ್ನಡಿ, ಈ ಸಮಸ್ಾಯನತನ 
ಪರಿಹನರ ಮನಡತತ್ುೇವ್. ಮನನಾ ಸದಸಾರಿಗ್ ಇದತ ಗ್ೂತಿುರಲ್ಲ ಎಾಂದತ ಹ್ೇಳುತಿುದು್ೇರ್್. ರ್ನವು ಆ 
ಇಲನಖ ್ಮತ್ತು ಈ ಇಲನಖ ್ಎಾಂದತ ರ್್ೂೇಡತವುದಿಲೆ. ಈಗ ಕ್್ಲವು ಕಡಗ್ಳಲ್ಲೆ ಪರಿಶ್ಷಟ ಜನತಿಯ 
ಕ್್ೇರಿಗಳಲ್ಲೆ ಮರ್್ಗಳಿಗ್ ನೇರತ ನತಗಿೆ ಅವರ ಮರ್್ಗಳು ಬಿದಿುವ್ ಹನಗೂ ಇನನತ್ರ ್ಅರ್ನಹತತ್ಗಳನಗಿವ್. 
ಬಿ.ಬಿ.ಎಾಂ.ಪಿ.ಯವರ ಜ್ೂತ್ಯಲ್ಲೆ ಮನತ್ರ್ನಡಿ, ಇಾಂತ್ಹ ಕ್ೇ್ರಿಗಳಿಗ ್ನಮಾ ಇಲನಖಯ್ ವತಿಯಾಂದ 
ಸತಮನರತ ಎರಡತ ಕ್ೂ್ೇಟ ರೂಪನಯ ಹಣ ಬಿಡತಗಡ್ ಮನಡಿದ್ುೇವ್. ಪೌರ ಕ್ನರ್ಮಾಕರತ ಇರತವಾಂತ್ಹ 
ಕಡಗ್ಳಲ್ಲೆ ಅವರ ಮರ್್ಗಳಿಗ್ ನೇರತ ನತಗಿೆ ಬಿಟಟದ.್ ಸಕ್ನಾರ ಮತ್ತು ಬಿಬಿಎಾಂಪಿ ಕಡಯ್ಾಂದ 
ಸಮಸ್ಾಯನಗಬನರದತ ಎಾಂದತ ನಮಾ ಇಲನಖಯ್ಾಂದ ಎರಡತ ಕ್್ೂೇಟ ರೂಪನಯಗಳನತನ ಬಿಡತಗಡ್ 
ಮನಡಿ, ಅವರಿಗ್ ಬ್ೇಕ್ನದಾಂತ್ಹ ಆಹನರದ ಪ್ೂಟಟಣ ಮತ್ತು ಪತನವಾಸತಿಯ ಕ್್ಲಸಗಳನತನ 
ಮನಡತತಿುದ್ುೇವ್. ಈಗ ಇದಕ್್ೆ ಸಹಕ್ನರಿ ಕ್್ೇತ್ರ ಮತ್ತು ಇಲನಖ ್ಎಾಂದತ ಇಲೆ. ಇದಕ್್ೆ ಎಲೆರೂ ಸಹ 
ಒಟನಟಗಿ ಧನವಿಸಬ್ೇಕ್ನಾಂದತ್ಹ ಅನವನಯಾತ್ ಇದ್. ಮನನಾ ಸದಸಾರನದ ಶ್ರೇ ಎಸ.ರವಿಯವರತ 
ಹ್ೇಳುವುದತ ಸರಿಯದ್. 

ಶ್ರೇ ಎಸ.ರವಿ (ಸಥಳಿೇಯ ಸಾಂಸಥ್ಗಳ ಕ್್ೇತ್ರ):- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ದಯವಿಟತಟ ಇದಕ್್ೆ 
ಒಾಂದತ time bound ಹನಕಿಕ್್ೂಳಳಲ್ಲ. ಇದಕ್್ೆ ತ್ಡ ಮನಡತವುದತ ಬ್ೇಡ. ಜಿಲನೆ ಉಸತುವನರಿ 
ಸಚಿವರತ ಟ್ೇಬಲ್ ತ್ಟಟಬಿಟತಟ, ಹ್ೇ ಎಾಂದತ ಅವನಜ್ ಹನಕಿಕ್್ೂಾಂಡತ, ಮತ್ೂುಾಂದತ ಮನಡಿದರ್ 



                                                                                                                                       «¥À/16.09.2022     112  
 

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

 

 

   

ಕ್್ಲಸವನಗತವುದಿಲೆ. ಕ್್ಲಸ ಮನಡಿ ತ್ೂೇರಿಸಬ್ೇಕತ. ಯನರ್ೂೇ ಪತಣನಾತ್ಾ ಮಾಂತಿರ ಇದನುರ,್ ಅವರಿಗ್ 
ಸರಿಯನದಾಂತ್ಹ ಸೂಚರ್್ ಕ್್ೂಟತಟ, ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳ ಕಿವಿ ಹಾಂಡಿ, ಕ್ನನೂನತ ಕಟಟಳ್ಗಳನತನ ಬಿಟತಟ ಆ 
ರ್್ೂಾಂದ ಜನರ ಬಳಿಗ ್ ಧನವಿಸತವಾಂಥದನುಗಲ್ಲ. ರನಜಾ ಸಕ್ನಾರದಿಾಂದ ಹಣ ಬಿಡತಗಡ್ 
ಮನಡತತನುರಾ್ಂದತ ಹ್ೇಳಲ್ಲ. ಅದ್ೇ ರಿೇತಿ ಕ್ೇ್ಾಂದರ ಸಕ್ನಾರದ ಕಥ್ ಏನತ? ಕ್್ೇಾಂದರ ಸಕ್ನಾರದವರಿಗ ್
ಎಷತಟ estimation ಕಳುಹಸಿದನುರ.್ ಇವರತ ಕಳುಹಸಿರತವಾಂತ್ಹ estimation ಗ್ 
ಸಿಾಂದಿಸತತಿುದನುರಯ್ೆೇ? ಇಷತಟ ದಿವಸಗಳನದರೂ ಕ್್ೇಾಂದರದಿಾಂದ ಯನರನದರೂ ಬಾಂದತ ಭ್ೇಟ 
ನೇಡಿದನುರ್ಯೆೇ? ಇಷತಟ ದಿವಸವನದರೂ ಸಹ ಇದತವರವ್ಿಗೂ ಯನರೂ ಬಾಂದಿಲೆ.  

ಶ್ರೇ ಸಿ.ಎಾಂ.ಲ್ಲಾಂಗಪಿ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಕ್್ೇಾಂದರ ಸಕ್ನಾರದಿಾಂದ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು 
ಬಾಂದಿದುರತ. 

ಶ್ರೇ ಎಸ.ರವಿ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಾ ಸದಸಾರನದ ಶ್ರೇ ಸಿ.ಎಾಂ.ಲ್ಲಾಂಗಪಿನವರತ 
ಕ್್ೇಾಂದರ ಸಕ್ನಾರದಿಾಂದ ಯನರ್ೂೇ ಬಾಂದಿದುರತ ಎಾಂದತ ಹ್ೇಳಿದರತ. ಆದರ್, ರ್ನನತ ಯನರನತನ ಸಹ 
ರ್್ೂೇಡಿಲೆ ಮತ್ತು ಯನರತ ಬಾಂದಿದುರತ ಎಾಂದತ ಗೂ್ತಿುಲೆ. ಆದರ್, ಪತಿರಕ್್ಯಲ್ಲೆ ಬಾಂದಿರತವುದನತನ 
ಓದಿದ್ುೇರ್.್ ಆಯತ್ತ ಅವರತ ಬಾಂದಿದುರ ್ಬಹಳ ಸಾಂತ್ೂೇಷ. ಆದರ್, ಮಾಂತಿರಗಳ ಮಟಟದಲ್ಲೆ ಯನರತ 
ಬಾಂದಿಲೆ. ಆದರ್, ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳ ಮಟಟದಲ್ಲೆ ಬಾಂದಿರಬಹತದತ. 

ಶ್ರೇ ಕ್್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಇದನತನ ಪರಿಶ್ೇಲರ್ ್
ಮನಡತವುದಕ್್ೆ ಕ್್ೇಾಂದರದಿಾಂದ ಒಾಂದತ ತ್ಾಂಡ ಬಾಂದಿದ್. ಅವರತ ಇಡಿೇ ರನಜಾದಲ್ಲೆ ಸತತನುಟ ಮನಡಿದನುರ.್ 

ಶ್ರೇ ಎಸ.ರವಿ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಸನಧಾವನದರ್, ದ್ೇಶದ ಪರಧನನಮಾಂತಿರಗಳರ್ೂ್ನೇ 
ಅಥವನ ಸಾಂಬಾಂಧಪಟಟಾಂತ್ಹ ಮಾಂತಿರಗಳರ್ೂ್ನೇ ಕರಯ್ಸಲ್ಲ. ಏಕ್್ಾಂದರ,್ ಇದತ ಅಷ್ೂಟಾಂದತ ತಿೇವರತ ್
ಇದ್. ಅವರನತನ ಕರಯ್ಸಿದನಗ, ಅದನತನ ರ್್ೂೇಡಲ್ಲ. ಅದನತನ ರ್್ೂೇಡಿದನಗ ನಮಾ ರನಜಾಕ್್ೆ 
ಅನತಕೂಲವನಗತತ್ುದ್. ಆದತದರಿಾಂದ ಆ ಕ್್ಲಸವನತನ ಮನಡಬೇ್ಕ್್ಾಂದತ ತ್ಮಾ ಮೂಲಕ 
ಕ್್ೂೇರಿಕ್ೂ್ಳುಳತು್ೇರ್್. ಈ ಸಮಸ್ಾಯನತನ ಯನವನಗ ಪರಿಹರಿಸತತನುರ್ಾಂದತ, ಅವರತ ನೇಡತವ 
ಉತ್ುರದಲ್ಲೆ ಬಹಳ ಸಿಷಟವನಗಿ ಹ್ೇಳಲ್ಲ. ಏಕ್್ಾಂದರ,್ ಸಾಂತ್ರಸುರತ ಮಲಗಿಕ್ೂ್ಳುಳವುದಕ್್ೆ ಮರ್್ಗಳಿಲೆ ಮತ್ತು 
ಅವರತ ಅಡತಗ್ ಮನಡಿಕ್್ೂಳುಳವುದಕ್್ೆ ಪನತ್ರಗಳೇ್ ಇಲೆ. ರ್ನವು ಈ ರಿೇತಿಯ ಗ್ೂೇಳನತನ 
ರ್್ೂೇಡಿಕ್ೂ್ಾಂಡತ ಇರತವುದತ. ದಯವಿಟತಟ ಸಕ್ನರನತ್ಾಕವನಗಿ ಸಿಾಂದಿಸತವಾಂತ್ಹ ಹೃದಯವಾಂತ್ 
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ಸಕ್ನಾರವನಗಲ್ಲ. ಇಲೆದ್ೇ ಹ್ೂೇದರ,್ ಇಾಂತ್ಹ ನಷರಯೇಜಕ ಮತ್ತು ಅಸಮಥಾ ಸಕ್ನಾರವ್ಾಂದತ 
ಏನತ ಹ್ೇಳಿದು್ೇರ್್, ಅದಕ್್ೆ ಬದಿರ್ನಗಿ ನನನ ಮನತ್ನತನ ಮತಗಿಸತತು್ೇರ್್. 

ಶ್ರೇ ಮಾಂಜತರ್ನಥ್ ಭಾಂಡನರಿ (ಸಥಳಿೇಯ ಸಾಂಸ್ಥಗಳ ಕ್್ೇತ್ರ):- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, 
ನಯಮ 68ರ ಅಡಿಯಲ್ಲೆ ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಅವಕ್ನಶ ನೇಡಿದುಕ್ನೆಗಿ ತ್ಮಗ್ ಧನಾವನದಗಳು. ಕಳದ್ 
ಬನರಿಯ ಅಧಿವ್ೇಶನದಲ್ಲೆ ಎರಡತ-ಮೂರತ ಬನರಿ ಮನತ್ರ್ನಡಬ್ೇಕ್ನದಾಂತ್ಹ ಸಾಂದಭಾದಲ್ಲೆ ತನವ್ೇ 
ಪಿೇಠದಲ್ಲೆ ಕತಳಿತಿುದಿುರಿ. ಇವತ್ತು ಸಹ ತನವ್ೇ ಪಿೇಠದಲ್ಲೆ ಕತಳಿತಿುದಿುೇರಿ. ಮನನಾ ಸದಸಾರನದ ಶ್ರೇ 
ಎಸ.ರವಿಯವರತ ರನಮನಗರ ಜಿಲ್ೆಯ ಒಾಂದತ ಚಿತ್ರಣವನತನ ನಮಾ ಮತಾಂದ್ ಇಟಟರತ. ಆದರ್, ರ್ನನತ 
ಅಷ್ೂಟಾಂದತ ದಿೇರ್ಾವನಗಿ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕ್್ೆ ಹೂ್ೇಗತವುದಿಲೆ. ರ್ನನತ ಮಲ್ರ್ನಡಿನಲ್ಲೆ ಹತಟಟದರೂ 
ಸಹ ಕರನವಳಿಯಲ್ಲೆ ಬ್ಳ್ದಾಂತ್ಹವನತ. ರ್ನನತ ಮೊರ್್ನಯ ದಿವಸ ಕನನಡಪರಭ ಪತಿರಕ್್ಯನತನ 
ರ್್ೂೇಡಿದನಗ, ಎರಡತ ತಿಾಂಗಳಿನಲ್ಲೆ ಮಳ್ ಅರ್ನಹತತ್ಕ್್ೆ 96 ಬಲ್ಲ, 7,548 ಕ್್ೂೇಟ ರೂಪನಯ 
ನಷಟವ್ಾಂದತ ಮನನಾ ಮಾಂತಿರಗಳು ಹ್ೇಳಿದನುರ.್ ಮತ್ು ಮನನಾ ಮಾಂತಿರಗಳು, ರ್ನವು ಕ್್ೇಾಂದರಕ್್ೆ ಸತಮನರತ 
1,012 ಕ್್ೂೇಟ ರೂಪನಯಗಳ ಪರಿಹನರಕ್್ೆ ಮೊರ ್ ಹೂ್ೇಗಿದ್ುೇವ್ಾಂದತ ತಿಳಿಸಿದನುರ.್ ಆದರ್, 
ಕ್್ೇಾಂದರದಿಾಂದ ಎಷತಟ ಬಾಂದಿದ್ ಎಾಂದತ ನಮಗ್ ಗ್ೂತಿುಲೆ. ರ್ನನತ ದಕ್ಷಿಣ ಕನನಡ ಮತ್ತು ಉಡತಪಿ ಜಿಲ್ೆಗ್ 
ಸಿೇರ್ಮತ್ವನಗಿ ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ುೇರ್್. ರ್ನನತ ಈ ಎರಡೂ ಜಿಲನೆಧಿಕ್ನರಿಗಳ ಜ್ೂತ್ಯಲ್ಲೆ ಮನತ್ರ್ನಡಿ, 
ನಮಾ ಜಿಲ್ೆಗ ್ಎಷತಟ ನಷಟವನಗಿದ್, ಅದಕ್್ೆ ಪರಿಹನರವೇ್ನತ ಎಾಂದತ ಒಾಂದತ ಚಿತ್ರಣವನತನ ತ್ಗ್ದತಕ್್ೂಾಂಡ್. 
ಮನರರ್್ೇಯ ದಿವಸ ಬ್ಾಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೆ ಮಳ ್ಹನನ, ತ್ಡಗ್ ್ಸಿ.ಎಾಂ.ರವರಿಾಂದ ಮನಸಟರ್ ಪನೆನ್ ಎಾಂದತ 
ಕನನಡಪರಭ ಪತಿರಕ್್ಯಲ್ಲೆ ಬಾಂದಿದ.್ ರ್ನನತ ಇದನತನ ರ್್ೂೇಡಿದನಗ, ನನಗ್ ಅನಸತವುದತ ಏರ್್ಾಂದರ್, 
ಈಗ ಸತಮನರತ ಏಳು ಸನವಿರ ಕ್್ೂೇಟ ನಷಟವನಗಿದ್ ಎಾಂದತ ಹ್ೇಳುತಿುದನುರ್. ಆದರ,್ ಸನವಿರ ಕ್್ೂೇಟ 
ರೂಪನಯಗಳಿಗ ್ಕ್ೇ್ಾಂದರಕ್್ೆ ಮೊರ ್ಹ್ೂೇಗಿದನುರ.್ ಆದರ್, ಎಷತಟ ಬಾಂದಿದ ್ಎಾಂದತ ಗೂ್ತಿುಲೆ. ಇದ್ೇ ರಿೇತಿ 
ಎರಡೂ ಜಿಲ್ೆಗಳ ಚಿತ್ರಣವನತನ ರ್್ೂೇಡಿದನಗ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನನಡ ಜಿಲ್ೆಯಲ್ಲೆ 320 ಕ್್ೂೇಟ ರೂಪನಯ 
ನಷಟವನಗಿದ.್ ಆದರ್, ಅವರಿಗ ್ಇಲ್ಲೆಯವರ್ಗ ್ಸತಮನರತ 30 ಕ್ೂ್ೇಟ ರೂಪನಯ ಬಾಂದಿದ.್ ಅಾಂದರ್, 
as per the norms, ಅವರತ ನಷಟವನಗಿದ ್ಎಾಂದತ ಹ್ೇಳುತಿುದನುರ ್as per the norms 30 
ಕ್್ೂೇಟ ರೂಪನಯ ಎಾಂದತ ಹ್ೇಳುತಿುದನುರ.್ ಉಡತಪಿ ಜಿಲ್ೆಯಲ್ಲೆ 255 ಕ್್ೂೇಟ ರೂಪನಯ 
ಹನನಯನಗಿದ್ ಎಾಂದತ ಹ್ೇಳುತನುರ್. ಆದರ್, as per the norms 25 ಕ್್ೂೇಟ ರೂಪನಯಗಳು 
ಎಾಂದತ ಇದ್. ರ್ನನತ ಇದತ ಯನವುದತ as per the norms ಎನತನವಾಂತ್ಹ ಚಿತ್ರಣವನತನ 
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ರ್್ೂೇಡಿದನಗ, ಎಸ.ಡಿ.ಆರ.ಎಫ್ ಮತ್ತು ಎನ್.ಡಿ.ಆರ್.ಎಫ್.ನವರತ ಒಾಂದತ norms ಅನತನ 
ನೇಡಿದನುರ.್ ಅವರತ ಈ norms ಅನತನ ಯನವನಗ ನೇಡಿದನುರ್ಾಂದರ,್ ಅವರತ 2015ರಲ್ಲೆ ಒಾಂದತ 
ದರವನತನ ಪರಿಷೆರಣ್ ಮನಡಿದನುರ.್ ಕಳ್ದ ಏಳು ವಷಾಗಳಿಾಂದ ಅದರ ದರವನತನ ಪರಿಷೆರಣ ್
ಮನಡಿಲೆವ್ನತನವುದತ ನನಗ ್ತಿಳಿದಿರತವ ಮನಹತಿ. ಆದರ,್ ನನಗ ್ಸಕ್ನಾರದ ಬಗ್ೆ ಗ್ೂತಿುಲೆ. ನನಗ ್
ಗ್ೂತಿುರತವ ಪರಕ್ನರ ಕಳ್ದ ಏಳು ವಷಾದಿಾಂದ ಅದರ ದರವನತನ ಪರಿಷೆರಣ್ ಮನಡಿಲೆ. ಕಳ್ದ ಏಳು 
ವಷಾದಲ್ಲೆ ಎಷತಟ ಬ್ಲ್ ಏರಿಕ್್ಯನಗಿದ್? ಅವತ್ತು ಕಬಿಾಣ ಮತ್ತು ಸಿಮೆಾಂರ್್ನ ಬ್ಲ ್ ಎಷತಟ ಇತ್ತು? 
ಇವತ್ತು ಕಬಿಾಣ ಮತ್ತು ಸಿಮೆಾಂರ್್ನ ಬಲ್ ್ಎಷತಟ ಇದ?್ ಕಳ್ದ ಏಳು ವಷಾದ ದರವನತನ ನಮೂದಿಸಿ 
ನಮಗ್ ಪರಿಹನರ ಕ್್ೂಡತವುದನದರ್, ಇವತ್ತು ಸಕ್ನಾರವ್ೇ ಸತಮನರತ ಏಳು ಸನವಿರ ಕ್್ೂೇಟ 
ರೂಪನಯಗಳಷತಟ ಅಾಂದನಜತ ಮನಡಿ, ಕ್್ೇಾಂದರ ಸಕ್ನಾರಕ್್ೆ ಕ್್ೇವಲ ಒಾಂದತ ಸನವಿರ ರೂಪನಯಗಳನತನ 
ಕ್್ೇಳಿದರ,್ ಇನತನ ಎಷತಟ ಹಣ ನೇಡಿದನುರ ್ಎಾಂಬತದತ ಗ್ೂತಿುಲೆ. ಇದತ ಒಾಂದತ ಕಡ.್ ರ್ನನತ ಸಕ್ನಾರದ 
ಹರಿಯ ಮನನಾ ಸಚಿವರನದ ಶ್ರೇ ಜ್.ಸಿ.ಮನಧತಸನಾರ್ಮಯವರ ಮತಖನಾಂತ್ರ ಮನವಿ 
ಮನಡಿಕ್್ೂಳುಳವುದೇ್ರ್್ಾಂದರ್, ಸಕ್ನಾರ ಏನತ as per the norms rate ಇದ.್ ಸಕ್ನಾರ ಇದನತನ 
ಏಕ್್ ಪರತಿ ಎರಡತ ವಷಾಕ್ೂ್ೆಮೆಾ ನವಿೇಕರಿಸತವುದಿಲೆ. ಇದಕ್್ೆ ಏಕ್್ ಐದತ ವಷಾ ಕ್ನಯಬ್ೇಕತ? ಈಗ 
ಐದತ ವಷಾ ಮತಗಿದತ ಏಳು ವಷಾವನದರೂ ಮನಡತವುದಿಲೆ ಏಕ್?್ 

ಎರಡರ್್ಯದನಗಿ, ರ್ನನತ ಮಲ್ರ್ನಡತ ಮತ್ತು ಕರನವಳಿ ಜಿಲ್ೆಗಳಲ್ಲೆ ಹತಟಟದಾಂತ್ಹವನತ. 
ನಮಗ್ ಮಳ್ಗನಲ ಬರತತ್ುದ್ ಎಾಂದತ ಗೂ್ತನುದನಗ, ಆ ಮಳ್ಗನಲದ ಚಿತ್ರಣ ನಮಾ ಬಳಿ ಇರತತ್ುದ್. 
ನಮಾ ಹರಿಯರತ ಎರಡತ-ಮೂರತ ತಿಾಂಗಳಿಗ ್ಏನತ ಬ್ೇಕತ ಎನತನವುದನತನ ತಿಳಿದತಕ್ೂ್ಾಂಡತ ಎಲನೆ 
ಸೌಲಭಾಗಳನತನ ಮನಡಿಕ್ೂ್ಾಂಡಿರತತನುರ್. ಮಳ್ಗನಲದಲ್ಲೆ ಯನವನಾವ ಗದು್ಗಳಿಗ ್ ನೇರತ ಬರತತ್ುದ್. 
ಹನಗ್ ಎಲ್ೆಲ್ಲೆ ಮರ್್ಗಳು ಸೂ್ೇರತತ್ುವ್ ಎನತನವುದನತನ ತಿಳಿದತಕ್ೂ್ಾಂಡತ, ಅದಕ್್ೆ ಬ್ೇಕ್ನದಾಂತ್ಹ 
ಸೌಕಯಾಗಳನತನ ಮನಡಿರತತ್ುೇವ್. ಈಗ ಇಷತಟ ದ್ೂಡಡ ಸಕ್ನಾರ ಮತ್ತು ಇಷೂ್ಟಾಂದತ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು 
ಇದನುರ.್ ಮತ್ು ಪರತಿ ವಷಾ ಮಳ್ ಬರತತಿುದ.್ ಆದರ್, ಏಕ್್ ಮತರ್್ನಚಿರಿಕ್್ಯನತನ ತ್ಗ್ದತಕ್್ೂಳುಳತಿುಲೆ. 
ಈಗ ಮತರ್್ನಚಿರಿಕ್್ಯನತನ ತ್ಗ್ದತಕ್್ೂಳುಳತಿುಲೆವ್ಾಂದತ ಹ್ೇಳುತಿುಲೆ. ಅದನತನ ಒಾಂದತ ನದಿಾಷಟ ಮಟಟದ 
ಯೇಚರ್ನ ಮಟಟಕ್್ೆ ತ್ಗ್ದತಕ್್ೂಳುಳತಿುದನುರ್ಯೆೇ? ಏಕ್ಾ್ಂದರ್, ಇವತಿುನ ದಿವಸ ತನಾಂತಿರಕತ ್ಇಷ್ೂಟಾಂದತ 
ಮಟಟಕ್್ೆ ಬಳ್್ದಿದ ್ ಎಾಂದರ್, ಮಳ್ ಎಲ್ಲೆ ಬರತತಿುದ ್ ಎಾಂದತ ಗ್ೂತನುಗತತ್ುದ್. ಮನನಾ ಸಚಿವರತ 
ಮಾಂಗಳೂರಿನ ಎರಡತ-ಮೂರತ ಜನಗದ ಹ್ಸರತಗಳನತನ ಹ್ೇಳುತಿುದುರತ. ಮೊದಲತ ಅಲ್ಲೆ ಏನತ ಇತ್ತು? 
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ಈಗ ಅಲ್ಲೆ ಏರ್ನಗಿದ್? ಎಲನೆ ಕ್್ರ್ಗಳನತನ ಒತ್ತುವರಿ ಮನಡಿಕ್ೂ್ಾಂಡಿರತವಾಂಥದತು, ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲೆ ಮಳ್ 
ಬಿದಿುದ್, ಮರ್ ್ಬಿದಿುದ್. ಈ ರಿೇತಿ ಇದುರೂ ಸಹ ಪಕೆದಲ್ಲೆ ಅಪನರ್್ಾಮೆಾಂರ್್ ಕಟತಟವುದಕ್್ೆ ಅನತಮತಿ 
ನೇಡಲನಗತತಿುದ.್ ಅಲ್ಲೆ ನೇರತ ಹ್ೂೇಗತವುದಕ್್ೆ ಏರ್ನದರೂ ವಾವಸ್ಥ ಇದ್ಯೆೇ? ಅಲ್ಲೆ ಒಳಚರಾಂಡಿಗಳ 
ವಾವಸ್ಥ ಇದ್ಯೆೇ? ಇದಕ್್ೆ ಯನರತ ಹ್ೂಣ?್ ರ್ನವು ಚತರ್ನಯತ್ ಪರತಿನಧಿಗಳು ಐದತ ವಷಾ ಅಥವನ 
ಹತ್ತು ವಷಾ ಇರತತ್ುೇವ್. ರ್ನವು ಬರತತ್ುೇವ್ ಮತ್ತು ಹ್ೂೇಗತತ್ುೇವ.್ ಆದರ್, ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಸತಮನರತ 
35 ವಷಾ ಅಲ್ಲೆ ಇರತತನುರ.್ ನೇವು ಏಕ್್ ಅವರನತನ ಹ್ೂಣ್ಗನರರರ್ನನಗಿ ಮನಡತವುದಿಲೆ? ಇಷೂ್ಟಾಂದತ 
ಅರ್ನಹತತ್ ಆಗತತಿುದ ್ಎಾಂದರ್, ಅದಕ್್ೆ ಯನವ ಅಧಿಕ್ನರಿ ಅನತಮತಿ ನೇಡಿರತತನುರ್್? ಯನರತ ಅದನತನ 
ಒತ್ತುವರಿ ಮನಡಿರತತನುರ್? ಈಗ ಯನವುದ್ೇ ಸಕ್ನಾರ ಬರಬಹತದತ ಮತ್ತು ಯನರ್ೇ ಮಾಂತಿರಗಳು 
ಇರಬಹತದತ. ರ್ನವು ಇದರ ಬಗ್ೆ ಏಕ್್ ಯೇಚರ್್ ಮನಡತವುದಿಲೆ. ರ್ನವು ಇದರ ಬಗ್ೆ ಯೇಚರ್್ 
ಮನಡಿದನಗ, ಮತಾಂದ್ ಏನತ ತೂ್ಾಂದರ್ಯನಗತತ್ುದ್ ಎಾಂಬತದನತನ ತಿಳಿದತಕ್್ೂಾಂಡತ ಅದನತನ 
ನಲ್ಲೆಸಬಹತದಲೆವ್. ಅವರತ ಅದನತನ ಮನಡಲ್ಲ. ಆಮೆೇಲ ್ಒಾಂದತ ಬಹಳ ಆಶಿಯಾವ್ಾಂದರ್, ಮಳ್ಗನಲ 
ಬಾಂದನಗ ಮಾಂತಿರಗಳು ಬರತತನುರ್, ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಬರತತನುರ,್ ಸಭ್ಗಳನತನ ಮನಡತತನುರ.್ ಅದನದ 
ನಾಂತ್ರ ಏರ್ನಗಿದ್? ರ್ನನತ ಎಷ್ೂಟೇ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳನತನ ಕ್್ೇಳಿದನಗ, ಹಣ ಬಿಡತಗಡಯ್ನಗಿದ್ ಎಾಂದತ 
ತಿಳಿಸತತನುರ್. ಆದರ್, ಇರ್ೂ್ನಾಂದತ ಮಳ್ಗನಲ ಬಾಂದನಗಲೂ ಸಹ ಆ ಹಣ ಸಿಕಿೆರತವುದಿಲೆ.  

ಶ್ರೇ ಕ್್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ನಯಮ ಹ್ೇಗ ್ ಇದ್ 
ಎಾಂದರ್, ನನನ ಉಸತುವನರಿ ಜಿಲ್ೆಯಲ್ಲೆ ಪರವನಹ ಬಾಂತ್ತ. ಒಾಂದೇ್ ದಿವಸ ಸತಮನರತ ಎರಡತ ಸನವಿರ 
ಮರ್್ಗಳಿಗ್ ನೇರತ ನತಗಿೆದಾಂತ್ಹ ಪರಿಸಿಥತಿ ಉಾಂಟನಯತ್ತ. ಅದನತನ 24 ಗಾಂಟ್ಗಳಲ್ಲೆ ಸವೇ್ಾ 
ಮನಡತವುದತ ಕಷಟ. ಎಲನೆ ಇಲನಖಯ್ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳನತನ ನಯೇಜಿಸಿದರೂ ಕೂಡ ಸವೇ್ಾ 
ಮನಡತವುದಕ್್ೆ ಸತಮನರತ 48 ಗಾಂಟ್ ಬೇ್ಕ್ನಯತ್ತ. ಆ ರಿೇತಿ ಸವ್ೇಾ ಮನಡಿದ 24 ಗಾಂಟ್ಯಳಗ್ 
ಶ್ೇಕಡನ 75ರಷತಟ ಜನರಿಗ್ ಹಣ ಪನವತಿ ಮನಡತವಾಂತ್ಹ ಕ್್ಲಸವನತನ ಮನಡಿದು್ೇವ್. ಮರ್್ಗಳು 
ಬಿದಿುರತವುದಕ್್ೆ ನರನಶ್ರತ್ರಿಗ ್ಪಕೆದ ಶನಲ್ಯಲ್ಲೆ ಕ್ನಳಜಿ ಕ್್ೇಾಂದರಗಳನತನ ತ್ರ್ದಿದ್ುೇವ್. ಅವರಿಗ್ ಊಟದ 
ವಾವಸ್ಥ, ರಗತೆ ಮತ್ತು ಬಟ್ಟಗಳನತನ ನೇಡತತ್ುೇವ್. ಆ ರಿೇತಿಯ ಕ್್ಲಸವನಗಿದ್. ಆದರ,್ ಇದಕ್್ೆ ಒಾಂದತ 
ವಷಾದವರ್ಗ್ ಕ್ನಯತವಾಂತ್ಹ ಪರಿಸಿಥತಿ ಇಲೆ. ಈಗ ಅನವನಯಾವನಗಿ ಹ್ೂಸದನಗಿ ಮರ್ ್ಕಟಟಬ್ೇಕತ 
ಎಾಂದನಗ ಅದಕ್್ೆ ಒಾಂದತ ವಷಾವನಗಬಹತದತ. ಆದರ್, ಈಗ ಇರತವುದಕ್್ೆ ಕನಷಾಪಕ್ಷ ಮೂರ್ನಾಲತೆ 
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ದಿವಸದಲ್ಲೆ ಪರಿಹನರ ನೇಡತತ್ುೇವ್. ಅದತ ಮನನಾ ಸದಸಾರ ಮನಸಿಸನಲ್ಲೆ ಇರಲ್ಲ ಎಾಂದತ ಹೇ್ಳಿದ್. 
ಅವರತ ಹ್ೇಳಿದತು ತ್ಪತಿ ಎಾಂದತ ಹ್ೇಳುವುದಿಲೆ. 

ಶ್ರೇ ಮಾಂಜತರ್ನಥ್ ಭಾಂಡನರಿ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಪೂಣಾ ಅಲೆ 
ಸಾಲಿವನಗಿರಬಹತದತ. ಅದರ ಬಗ್ೆ ಏನೂ ಇಲೆ. ಆದರ್, ರ್ನನತ ಹ್ೇಳುವುದತ ಈಗ ಮರ್್ಗಳದತು ಒಾಂದತ 
ಕಡ,್ ಮತ್ೂುಾಂದತ ಕಡ ್ ಸನವಾಜನಕ ಕಟಟಡಗಳು ಮತ್ತು ಸನವಾಜನಕ ರಸು್ಗಳು ಶನಶಾತ್ವನಗಿ 
ಇರತತ್ುದ್ಯೆೇ? ರ್ನವು ಇವುಗಳ ಬಗ್ೆ ಏಕ್್ ಯೇಚರ್್ ಮನಡತತಿುಲೆ. ನಮಗ್ ಅರ್ನಹತತ್ ಆಗತವುದತ 
ಎಷತಟ ಎಾಂದರ್, ಈಗ ದೂ್ಡಡ ಆರ್್ಯಷತಟ ಅರ್ನಹತತ್ವನದರ್, ಒಾಂದತ ಇರತವ್ಯಷತಟ ಪರಿಹನರ 
ಸಿಗತತ್ುದ್. ಅದರ್, ಸಕ್ನಾರ ಪೂತಿಾ ಪರಿಹನರವನತನ ಕ್್ೂಡಬೇ್ಕ್್ಾಂದತ ರ್ನನತ ಕ್್ೇಳುವುದಿಲೆ. ಆದರ್, 
ಇರತವಾಂತ್ಹ ವನಸುವ ಸಿಥತಿಯನತನ ಅವರ ಮತಾಂದ ್ಇಡತವುದಕ್್ೆ ಪರಯತ್ನ ಮನಡತತಿುದ್ುೇರ್್. ಆದರ್, ಈ 
ಎಸ.ಡಿ.ಆರ.ಎಫ್ ಮತ್ತು ಎನ.ಡಿ.ಆರ.ಎಫ್.ಗಳಲ್ಲೆ ಎಷ್ೂಟೇ ವಿಷಯಗಳು as per the norms 
ಬರತವುದಿಲೆವಾಂತ.್ ರ್ನನತ ಆ ಪಟಟಯನತನ ರ್್ೂೇಡಬ್ೇಕತ ಎಾಂದನಗ, ಈಗ ಎಷ್ೂಟೇ 
ಅರ್ನಹತತ್ಗಳನಗಿರತತ್ುವ್. ಆ ಪಟಟಯಲ್ಲೆ ಪರಿಹನರ ಬರತವುದಿಲೆ. ಹನಗನದರ,್ ಆ ಪಟಟಯಲ್ಲೆ 
ಬರತವುದಿಲೆವ್ನತನವುದನದರ್, ಅವರಿಗ್ ಪರಿಹನರ ಸಿಗತವುದಿಲೆವ್ೇ? ರ್ನವು ಅದರ ಬಗ್ೆ ಯೇಚರ್್ 
ಮನಡಬೇ್ಕಲೆವೇ್? ಎಸ.ಡಿ.ಆರ್.ಎಫ. ಮತ್ತು ಎನ್.ಡಿ.ಆರ್.ಎಫ್.ಗಳಿಗ್ ಯನರತ ರೂಲಸ್ ಮತ್ತು 
ರಗ್ತಲ್ೇಷನ್ಗಳನತನ ಮನಡತತನುರ.್ ಅದರ ಬಗ್ೆ ಅವರತ ವನಸುವ ಸಿಥತಿಯನತನ ರ್್ೂೇಡಿಕ್ೂ್ಾಂಡತ ಆ 
norms ಅನತನ adopt ಮನಡಬೇ್ಕತ ಎಾಂದತ ನನನ ಮನವಿ. ಆಮೆೇಲ್ ನನನ ಮತ್ೂುಾಂದತ ಮನವಿ 
ಏರ್್ಾಂದರ್, ಕಡಲೂ್ೆೇರತ್್ಕ್್ೆ ಎಸ.ಡಿ.ಆರ.ಎಫ್ ಮತ್ತು ಎನ.ಡಿ.ಆರ್.ಎಫ. ಸೇ್ರತತ್ುದಯ್ೇ 
ಇಲೆವೊೇ? 

(ಮತಾಂದತ…) 

(890) 16.09.2022 01.40 LL-MD(VK)            (ವ್ೈಸ್ ಚ್ೇಮಾನ್ರವರ ಉಪಸಿಥತಿ) 

ಶ್ರೇ ಮಾಂಜತರ್ನಥ್ ಭಾಂಡನರಿ(ಮತಾಂದತ):-  

ಏಕ್್ಾಂದರ,್ ಕಡಲ ಕ್್ೂರತ್್ಕ್್ೆ ಪರಿಹನರ ನೇಡತವುದಕ್್ೆ ಬರತವುದಿಲೆವ್ಾಂದತ ಅವರತ ಹ್ೇಳುತನುರ್. 
ಹನಗನದರ್, ಕಡಲ ಕ್್ೂರತ್್ ದಕ್ಷಿಣ ಕನನಡ ಜಿಲ್ೆ ಮತ್ತು ಉಡತಪಿ ಜಿಲ್ೆಯಲ್ಲೆ ಎಷತಟ ದಿನಗಳಿಾಂದ 
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ಆಗತತಿುದ?್ ಅದತ ಯನವುದ್ೇ ಸಕ್ನಾರದ ಅವಧಿಯಲನೆದದರೂ ಸರಿ, ಅದತ ಆಗತತಿುಲೆವೇ್? ಇದಕ್್ೆ 
ನಮಾಲ್ಲೆ ವ್ೈಜ್ಞನನಕವನಗಿ ಮತಾಂಜನಗರತನ ಕರಮಗಳು ಇರತವುದಿಲೆವ್ೇ? ಇದತ ಕ್ೇ್ವಲ ದಕ್ಷಿಣ ಕನನಡ, 
ಉತ್ುರ ಕನನಡ ಮತ್ತು ಉಡತಪಿ ಜಿಲ್ೆಗ ್ ಮನತ್ರ ಸಾಂಬಾಂಧಿಸಿರತತ್ುದ್ಯೆೇ? ನಮಾ ಭನಗದಲ್ಲೆ 
ಮಳ್ಗನಲದಲ್ಲೆ ಕ್್ಲವು ಜನರಿಗ ್ ಬಹಳಷತಟ ಸಾಂತೂ್ೇಷವನಗತತ್ುದ್. ಏಕ್್ಾಂದರ,್ ಕಡಲ್ಲಗ್ ಕಲತೆ 
ಹನಕತವಾಂತ್ಹ ಕ್್ಲಸ ಸಿಗತತಿುದ್ ಎನತನವುದನಗಿದ್. ಅದತ ಯನವ ರಿೇತಿ ಸಿಗತತ್ುದ್ ಎಾಂದತ ನನಗ ್
ಗ್ೂತಿುಲೆ. ಆದರ್, ಇನತನ ಕ್್ಲವರತ ಮಳ್ ಬಾಂದತ ಯನವನಗ ಈ ರಿೇತಿ ಪರವನಹ ಆಗತತ್ುದ ್ಎಾಂದತ 
ಕ್ನಯತವವರತ ಸಹ ಇದನುರ.್ ಏಕ್್ಾಂದರ,್ ಆ ಸಾಂದಭಾದಲ್ಲೆ ಕೂಡಲೇ್ ರ್ನವು ಪರಿಹನರ 
ಕ್್ೂಡಬೇ್ಕ್ನಗತತ್ುದ್. ಅದಕ್್ೆ ಯನವುದ್ೇ ಟ್ಾಂಡರ್ ಮನಡತವುದಕ್್ೆ ಆಗತವುದಿಲೆ. ಇದರ ಬಗ್ೆ ರ್ನವು 
ಏತ್ಕ್್ೆ ಒಾಂದತ permanent structure ಮನಡತವುದಕ್್ೆ ಆಗತವುದಿಲೆ ಅಥವನ ಇದರ ಬಗ್ೆ ಒಾಂದತ 
ಆಲ್ೂೇಚರ್್ ಮನಡತವುಕ್್ೆ ಆಗತವುದಿಲೆ. ಇವೊತಿುನ ದಿವಸ ಇದಕ್ನೆಗಿ ಜಿಲನೆಧಿಕ್ನರಿಗಳ ಕಛ್ೇರಿಯಲ್ಲೆ 
ಹಣ ಇದ್. ಹನಗನಗಿ, ರ್ನನತ ಹ್ೇಳುವುದ್ೇರ್ಾ್ಂದರ್, ಆ ಹಣವನತನ ಮತಾಂಚಿತ್ವನಗಿ ಬಿಡತಗಡ್ 
ಮನಡಿಕ್್ೂಡಬ್ೇಕತ. ಅವರಿಗ ್ ರ್ನಮಸ್ಾ ಕ್್ೂಡಬೇ್ಕತ. ಆ ಪರಕ್ನರ ಅನತದನನವನತನ ಬಿಡತಗಡ್ 
ಮನಡಬೇ್ಕತ. ಈ ರಿೇತಿ ವ್ೈಜ್ಞನನಕವನಗಿ ಏತ್ಕ್್ೆ ರ್ನವು ಯೇಚರ್ ್ಮನಡತವುದಿಲೆ? ಪರತಿ ವಷಾದ 
ಜತಲ್ೈ-ಆಗಸಟ್ ತಿಾಂಗಳಿನಲ್ಲೆ ಮಳ್ ಬರತತ್ುದ್. ಅಲೆದ್ೇ, ಬ್ಾಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೆ ಯನವನಗ ಮಳ್ ಬರತತ್ುದ್, 
ಮಾಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೆ ಯನವನಗ ಮಳ್ ಬರತತ್ುದ್ ಎನತನವ ಸಾಂಪೂಣಾ ಚಿತ್ರಣ ನಮಾಲ್ಲೆರತತ್ುದ್. ಇದರ 
ಬಗ್ೆ ರ್ನವು ಏತ್ಕ್್ೆ ಯೇಚರ್್ ಮನಡಬನರದತ. ಮಳ್ ಬಾಂದನಗ, ಮನನಾ ಮತಖ್ಾಮಾಂತಿರಗಳು 
ಬರತವಾಂಥದತು, ಮನನಾ ಮಾಂತಿರಗಳು ಬರತವಾಂಥದತು, ಇದತ ಸಹಜವನಗಿ ಆಗತವಾಂತ್ಹ ಕ್್ಲಸಗಳನಗಿವ್. 
ಇದಕ್್ೆ ಒಾಂದತ ಶನಶಾತ್ವನದ ರ್್ಲ್ಯನತನ ರ್ನವು ಇಡಬೇ್ಕತ ಎನತನವುದತ ನನನ ಒಾಂದತ 
ಕ್್ೂೇರಿಕ್್ಯನಗಿದ್.  

ಇವೊತಿುನ ದಿವಸ ದಕ್ಷಿಣ ಕನನಡ ಜಿಲ್ೆಯಲ್ಲೆ ಆದಾಂತ್ಹ ಅರ್ನಹತತ್ಗಳ ಬಗ್ೆ ರ್ನನತ ಪತನುಃ ಒತಿು 
ಹ್ೇಳುವುದಕ್್ೆ ಹ್ೂೇಗತವುದಿಲೆ. ಏಕ್್ಾಂದರ,್ ಇತಿುೇಚ್ಗ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕನನಡ ಜಿಲ್ೆಯಲ್ಲೆ ಎಷತಟ ಅರ್ನಹತತ್ಗಳು 
ಆಗಿದ ್ಎನತನವುದಕ್್ೆ ಆ ಭನಗದ ಮಾಂತಿರಗಳು ಈ ಸದನದಲ್ಲೆ ಹನಜರಿದತು, ಅವರಿಗ ್ಈ ಬಗ್ೆ ಚ್ರ್ನನಗಿ 



                                                                                                                                       «¥À/16.09.2022     118  
 

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

 

 

   

ಗ್ೂತಿುರತತ್ುದ್. ಆದರ್, ದಕ್ಷಿಣ ಕನನಡ ಜಿಲ್ೆಯ ಸತಳಾದಲ್ಲೆ, ಬ್ಳುಾಂಗಡಿ ಅಥವನ ಬ್ೈಾಂದೂರತ ತನಲೂೆಕಿನ 
ಬಗ್ೆ ನರ್ನ್ಯ ದಿವಸ ಮನನಾ ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ ಹ್ೇಳಿದರತ. ಅದ್ೇರ್್ಾಂದರ್, 
“ಬ್ೈಾಂದೂರಿನಲ್ಲೆ ಶನಲ್ಗ ್ ಹ್ೂೇಗತವಾಂತ್ಹ ಮಗತ ಕ್ನಲತಸಾಂಕ ದನಟತವನಗ ಪರವನಹದಲ್ಲೆ ಬಿದತು 
ಮೃತ್ಪಟಟರತತ್ುದ್”್ ಎಾಂದತ. ರ್ನವು ಕ್್ೇವಲ ಒಾಂದತ ಗನರಮ ಪಾಂಚನಯತಿಯಲ್ಲೆ ರ್್ೂೇಡತವುದನದರ್, 
ಸತಮನರತ ೧೦ ರಿಾಂದ ೧೫ ಕ್ನಲತಸಾಂಕಗಳು/ತ್ೂಗತ ಸೇ್ತ್ತವ್ಗಳು ಅಲ್ಲೆ ಇರತತ್ುವ್. ಅದನತನ ರ್ನವು 
ಏತ್ಕ್್ೆ ಶನಶಾತ್ವನಗಿ ನಮನಾಣ ಮನಡತವುದಕ್್ೆ ಆಗತವುದಿಲೆ? ಈ ಬಗ್ೆ ರ್ನನತ ಜಿಲನೆಧಿಕ್ನರಿಗಳಿಗ್ ಪತ್ರ 
ಬರ್ದತ, ಅದರಲ್ಲೆ “ಇಾಂತ್ಹ ಪರದ್ೇಶದಲ್ಲೆ ಇಾಂತ್ಹ ಸೇ್ತ್ತವಗ್ಳು ಇವ್, ಅಲ್ಲೆ ತನವು ಶನಶಾತ್ವನದ 
ಕ್ನಲತ ಸೇ್ತ್ತವ್ಗಳನತನ ನಮನಾಣ ಮನಡಬೇ್ಕ್್ಾಂದತ” ಹ್ೇಳಿದ್ುೇರ್.್ ಇದರ ಬಗ್ೆ ರ್ನವು ಯೇಚರ್್ 
ಮನಡಬಹತದಲೆವ್ೇ? ನಮಗ್ ಯನವುದ್ಲನೆ ತೂ್ಾಂದರ್ಗಳನಗತತ್ುವ್, ಅದನತನ ಮತಾಂದನಲೂ್ೇಚರ್್ 
ಮನಡಿದನಗ, ಇಾಂತ್ಹ ಅರ್ನಹತತ್ಗಳನತನ ರ್ನವು ತ್ಪಿಿಸಬಹತದತ ಎನತನವುದತ ನನನ ಭನವರ್್. ಕಳ್ದ 
ಬನರಿ ನಮಾ ಜಿಲನೆ ಉಸತುವನರಿ ಮಾಂತಿರಗಳು ಒಾಂದತ ಸಭ ್ಕರದ್ಿದುರತ. ಆ ಸಭಯ್ಲ್ಲೆ ೩೦ ರಿಾಂದ ೪೦ 
ವಿವಿಧ ಇಲನಖಯ್ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಬಾಂದಿದುರತ. ಆ ಸಭ ್ಹ್ೇಗ ್ನಡದ್ಿತ್ುಾಂದರ್, ರ್ನವು ಸಹ ಒಾಂದತ 
ಸಭ ್ ಮನಡಿದ್ುೇವ್ಾಂಬ ರಿೇತಿಯಲ್ಲೆ ನಡದ್ಿತ್ುೇ ಹೂ್ರತ್್ತ, ಅದಕ್್ೆ ಒಾಂದತ ಶನಶಾತ್ವನದ ಪರಿಹನರ 
ಸಿಗತವಾಂತ್ಹ ಸಭ ್ ಆಗಿರಲ್ಲಲೆ ಎನತನವುದತ ನನನ ಭನವರ್್. ಒಾಂದತ ವ್ೇಳ್ ಶನಶಾತ್ವನದ ಪರಿಹನರ 
ಕ್್ೂಡಬೇ್ಕ್್ಾಂದರ,್ ರ್ನವು ಏನತ ಮನಡತತಿುದು್ೇವ್ ಎಾಂದರ,್ ಈ ವಷಾ ಮಳ್ ಬಾಂದಿದ,್ ಈ ವಷಾಕ್್ೆ 
ಏನತ ಮನಡಬೇ್ಕ್್ಾಂಬ ಬಗ್ೆ ಮನತ್ರ ಯೇಚರ್್ ಮನಡತತಿುದ್ುೇವ.್ ರ್ನನತ ತ್ಮಾ ಮೂಲಕ ಸಕ್ನಾರದ 
ಗಮನ ಸಳ್್ಯತವುದೇ್ರ್ಾ್ಂದರ್, ಇನತನ ಮತಾಂದಿನ ಐದತ ವಷಾಗಳ ಕ್ನಲ ಮಳ್ಗನಲದಿಾಂದ 
ಉಾಂಟನಗತವ ಪರವನಹವನತನ ನಯಾಂತಿರಸಲತ ಏರ್್ೇನತ ಕ್ನಯಾಕರಮಗಳನತನ/ ಯೇಜರ್್ಗಳನತನ 
ಮನಡಬೇ್ಕ್್ಾಂದತ ಒಾಂದತ ಮನಸಟರ್ ಪನೆನ್ ಮನಡಿ, ಈಗ ಏನತ ಬ್ೇಕ್ನಗಿದ್, ಇನತನ ಮತಾಂದಿನ ಎರಡತ 
ವಷಾಕ್್ೆ ಏನತ ಬ್ೇಕ್ನಗಿರತತ್ುದ್, ಮೂರತ ವಷಾಕ್್ೆ ಏನತ ಬ್ೇಕ್ನಗಿರತತ್ುದ್ ಅಥವನ ಐದತ ವಷಾಕ್್ೆ ಏನತ 
ಬ್ೇಕ್ನಗಿರತತ್ುದ್ ಎಾಂಬ ಬಗ್ೆ ಒಾಂದತ ಮನಸಟರ್ ಪನೆನ್ ಮನಡಿ, ಏತ್ಕ್್ೆ ರ್ನವು ಇದನತನ ಅದರಲ್ಲೆ 
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ಅಳವಡಿಸಿಕ್ೂ್ಳುಳವುದಕ್್ೆ ಆಗತವುದಿಲೆ? ಈ ರಿೇತಿ ಯೇಜರ್್ ಅಳವಡಿಸಿಕ್ೂ್ಾಂಡನಗ ಮನತ್ರ ಇದತ 
ಸನಧಾ ಎನತನವುದತ ನನನ ಭನವರ್್. ರ್ನನತ ಹ್ಚತಿ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕ್್ೆ ಹೂ್ೇಗದಾಂತ್… 

ಶ್ರೇ ಎಸ್. ಅಾಂಗನರ(ಬಾಂದರತ, ಒಳರ್ನಡತ ಸನರಿಗ್ ಮತ್ತು ರ್ಮೇನತಗನರಿಕ್ ್ಸಚಿವರತ):- ಮನನಾ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಾ ಸದಸಾರತ ಕರನವಳಿ ಕಡಲ ಕ್್ೂರತ್್ಕ್್ೆ ಸಾಂಬಾಂಧಪಟಟ ಹನಗ್ ಒಾಂದತ 
ಉಲ್ೆೇಖ್ವನತನ ಮನಡಿದರತ. ಕಳ್ದ ಅರ್್ೇಕ ವಷಾಗಳಿಾಂದ ಸಮತದರ ಕ್್ೂರತ್್ಕ್್ೆ ಸಾಂಬಾಂಧಪಟಟ ಹನಗ್, 
ತನತನೆಲ್ಲಕವನಗಿ ಕಲತೆ ಹನಕತವಾಂತ್ಹ ಕ್್ಲಸವನತನ ಮನಡತತಿುದುರತ. ಆದರ್, ಈ ವಷಾ ರ್ನವು ಆ 
ರಿೇತಿಯ ತನತನೆಲ್ಲಕವನಗಿ ಕಲತೆ ಹನಕತವಾಂತ್ಹ ಕ್ಲ್ಸವನತನ ನಲ್ಲೆಸಿದ್ುೇವ್. ಏಕ್್ಾಂದರ್, ಕಳ್ದ ೩-೪ 
ವಷಾಗಳಿಾಂದ ಈ ರಿೇತಿಯ ನರಾಂತ್ರವನಗಿ ಪರತಿ ವಷಾ ಸಹ ಸಮತದರ ಕ್್ೂರತ್್ಕ್್ೆ ಕಲತೆ ಹನಕತವಾಂತ್ಹ 
ಕ್್ಲಸವನತನ ಮನಡತತಿುದುರತ. ಆದರ್, ಅದಕ್್ೆ ಯನವುದ್ೇ ರಿೇತಿಯ action plan ಮನಡಲ್ಲಲೆ. ಆದರ್, 
ಈಗ ನಮಾ ಮತಾಂದ್ ಎಲೆರೂ ಬಾಂದತ, ಸಮತದರ ಕ್ೂ್ರತ್್ಕ್್ೆ ಕಲತೆ ಹನಕಿದು್ೇವ್ಾಂದತ ಹ್ೇಳಿ, ಅದಕ್ನೆಗಿ 
ಹಣ ಪನವತಿ ಮನಡಬೇ್ಕ್ಾ್ಂದತ ಒತನುಯವನತನ ಸಹ ಮನಡತತನುರ.್ ಅದಕ್ೂ್ೆೇಸೆರ ಈ ಬನರಿ ಮನನಾ 
ಮತಖ್ಾಮಾಂತಿರಗಳು ನಮಗ ್ಒಾಂದತ ಸೂಚರ್್ಯನತನ ಕ್ೂ್ಟತಟ, ಕಡಲ ಕ್್ೂರತ್್ಕ್್ೆ ಶನಶಾತ್ವನಗಿರತವಾಂತ್ಹ 
ಕ್ನಮಗನರಿಯನತನ ಮನಡಬೇ್ಕ್್ಾಂದತ ಹ್ೇಳಿದರತ. ಅದಕ್ನೆಗಿ, ರ್ನವು ಈಗನಗಲ್ೇ ನಮಾ ಮನನಾ 
ಮತಖ್ಾಮಾಂತಿರಗಳ ಸೂಚರ್್ಯ ಪರಕ್ನರ ಉಲನೆಳ ತನಲೂೆಕತ ಕ್್ೇತ್ರದ ಬಟಟಾಂಪನಡಿಯಲ್ಲೆ sea wave 
breaker ಎನನತ್ಕೆಾಂತ್ಹ ಪನರಜ್ಕ್ಟ್ ಅನತನ ಆಯೆೆ ಮನಡಿದ್ುೇವ್ ಮತ್ತು ಅದಕ್್ೆ ತನಾಂತಿರಕ ಅನತಮತಿ 
ಈ ವನರದಲ್ಲೆ ಬರತತ್ುದ್. ಅದತ ಬಾಂದ ತ್ಕ್ಷಣ ಬಟಟಾಂಪನಡಿಯಲ್ಲೆ ಶನಶಾತ್ವನಗಿರತವಾಂತ್ಹ sea wave 
breaker ಕ್ನಮಗನರಿಯನತನ ಪನರಯೇಗಿಕವನಗಿ ಪನರರಾಂಭ ಮನಡತತ್ುೇವ್.  

ಎರಡರ್್ಯದನಗಿ, ಬ್ೈಾಂದೂರತ ಕ್್ೇತ್ರದ ಮರವಾಂತ್ಯಲ್ಲೆಯೂ ಸಹ ಶನಶಾತ್ವನಗಿ duck foot 
ಎನತನವಾಂತ್ಹ ಯೇಜರ್್ ಮನಡಬೇ್ಕ್ನಗಿದತು, ಅದನತನ ಸಹ ಪನರಯೇಗಿಕವನಗಿ ಮನಡಬೇ್ಕ್್ಾಂದತ 
ರ್ನವು ನಶಿಯ ಮನಡಿದ್ುೇವ್. ಇದಕೂೆ ಸಹ ತನಾಂತಿರಕ ಅನತಮೊೇದರ್್ ಬಾಂದ ತ್ಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲೆ 
ಶನಶಾತ್ವನಗಿರತವಾಂತ್ಹ ಕ್ನಮಗನರಿಯನತನ ಮನಡತತ್ುೇವ್. ಮೂರರ್್ಯದನಗಿ, ಬ್ೈಾಂದೂರತ ಕ್್ೇತ್ರದಲ್ಲೆ 
ಒಾಂದತ ಶನಲ್ಗ ್ ಹೂ್ೇಗತವಾಂತ್ಹ ಮಗತ ಕ್ನಲತಸಾಂಕದಿಾಂದ ಬಿದತು ಮೃತ್ಪಟಟರತವ ಬಗ್ೆ ಮನನಾ 
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ಸದಸಾರತ ಉಲ್ೆೇಖ್ ಮನಡಿದನುರ್. ಅದಕ್ನೆಗಿ, ಉಡತಪಿ ಜಿಲ್ೆಯ ಜಿಲನೆಡಳಿತ್ಕ್್ೆ ಈಗನಗಲ್ೇ ರ್ನವು 
ಸೂಚರ್್ಯನತನ ಕ್್ೂಟತಟ, ಸತಮನರತ ೫ ಲಕ್ಷ ರೂಪನಯ ಒಳಗ ್ ಯನವನಾವ ಗನರಮ 
ಪಾಂಚನಯತಿಗಳಿಾಂದ ಎಲ್ೆಲ್ಲೆ, ಯನವ ರಿೇತಿ ಶನಶಾತ್ವನಗಿ ಕ್ನಲತ ಸೇ್ತ್ತವ್ಯನತನ/ಕ್ನಲತಸಾಂಕವನತನ 
ನಮನಾಣ ಮನಡಬಹತದತ ಎಾಂಬ ಬಗ್ೆ ಪರಸನುವರ್್ ನೇಡಬ್ೇಕ್್ಾಂದತ ಹ್ೇಳಿದು್ೇವ್. ಅದಕ್್ೂೆೇಸೆರ ಗನರಮ 
ಪಾಂಚನಯತಿ ವನಾಪಿುಯಲ್ಲೆ ಎಲ್ೆಲ್ಲೆ ಕ್ನಲತಸಾಂಕವನತನ ನಮನಾಣ ಮನಡಬೇ್ಕ್ನಗಿದ್, ಅದನತನ ನರೇ್ಗನ 
ಯೇಜರ್್ಯಡಿಯಲ್ಲೆ ಮನಡಬ್ೇಕತ. ಅದಕ್್ೆ ಎಲನೆ ಪರಸನುವರ್್ಯನತನ ಸಾಂಬಾಂಧಪಟಟ ಮತಖ್ಾ 
ಕ್ನಯಾನವನಾಹಕ ಅಧಿಕ್ನರಿಯವರಿಗ ್ ಮತ್ತು ಗನರಮ ಪಾಂಚನಯತಿಗಳಿಗ್ ಸೂಚರ್್ಯನತನ 
ಈಗನಗಲ್ೇ ನೇಡಿರತತ್ುೇವ್. ಅದರಾಂತ,್ ಈಗನಗಲ್ೇ  ಸತಮನರತ 544 ಕ್ನಲತಸಾಂಕಗಳ ಬಗ್ೆ 
ಪರಸನುವರ್್ ಬಾಂದಿರತತ್ುವ್. ಅದನತನ ರ್ನವು ಹಾಂತ್-ಹಾಂತ್ವನಗಿ ಪರತಿ ಭನಗದಲ್ಲೆ ಅಾಂದರ್, ಉಡತಪಿ 
ಜಿಲ್ೆಯ ಎಲನೆ ತನಲೂೆಕತ ಮತ್ತು ಗನರಮಗಳಲ್ಲೆಯೂ ಸಹ ಈ ರಿೇತಿಯ ಸಮಸ್ಾಗಳು ಮತಾಂದ ್
ಆಗಬನರದತ ಎನತನವಾಂತ್ಹ ರಿೇತಿಯಲ್ಲೆ ಎಚಿರಿಕ್್ ವಹಸಬ್ೇಕತ ಎಾಂದತ ಯೇಚರ್್ ಮನಡಿದ್ುೇವ್.  

ಶ್ರೇ ಕ್್.ಎ. ತಿಪ್ಿೇಸನಾರ್ಮ(ರ್ನಮ ನದ್ೇಾಶನ ಹ್ೂಾಂದಿದವರತ):- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, the 
Government of India is having Coastal Protection Scheme. ಈ ಹಾಂದ ್ಮನನಾ 
ಸಚಿವರತ ಸಣು ನೇರನವರಿ ಮಾಂತಿರಗಳನಗಿದುಾಂತ್ಹ ಸಾಂದಭಾದಲ್ಲೆ ಮನಡತತಿುದುರತ ಎಾಂದತ ಕ್ನಣತತಿುದ್. 
ಆಗಲೂ ಸಹ sea water breaker ಎಾಂದತ ದ್ೂಡಡ ಯೇಜರ್್ ಇದತು, ಅದತ ಈಗ ಆಗತತಿುಲೆ. 
ಭನರತ್ ಸಕ್ನಾರದಿಾಂದ ಇಾಂತ್ಹ ಯೇಜರ್್ಗಳಿಗ್ ಸನಕಷತಟ ರಿೇತಿಯಲ್ಲೆ ಹಣ ಬರತತ್ುದ್. ಅದಕ್್ೆ ರನಜಾ 
ಸಕ್ನಾರ ಒಾಂದತ action plan ಕಳುಹಸಿದರ್ ಸನಕತ. ಆದರ್, ಗತಜರನತ್ ಮತ್ತು ಮಹನರನಷರ 
ರನಜಾಗಳಿಗ ್ಹ್ೂೇಲ್ಲಸಿದರ್, ಅದತ ನಮಾ ರನಜಾದಲ್ಲೆ ಇದತವರ್ವಿಗೂ ಆಗಿರತವುದಿಲೆ.  

ಶ್ರೇ ಎಸ್. ಅಾಂಗನರ:_ ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಈಗನಗಲ್ೇ ಸಮತದರ ಕರನವಳಿಯ ಭನಗ 
ಏನದ,್ ಆ ಭನಗದಲ್ಲೆ ಬಾಂದರಿಗ ್ ಸಾಂಬಾಂಧಪಟಟ ಹನಗ್ ಇರಬಹತದತ, ಜ್ಟಟಗ ್ ಸಾಂಬಾಂಧಪಟಟದತು 
ಇರಬಹತದತ ಅಥವನ ಡರ್ಜಿಿಗ ್ಸಾಂಬಾಂಧಪಟಟ ಹನಗ್ ಇರಬಹತದತ, ಈ ರಿೇತಿ ಎಲ್ೆಲ್ಲೆ ರ್ಮೇನತಗನರಿಕ್್ಗ ್
ಸಾಂಬಾಂಧಪಟಟ ಹನಗ್ ಅಥವನ ರ್ಮೇನತಗನರಿಕ್್ ಸಾಂಬಾಂಧಪಟಟಾಂತ್ಹ ಮೂಲಭೂತ್ ಸಮಸ್ಾಗಳ ಬಗ್ೆ 
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ಈಗನಗಲ್ೇ ರ್ನವು ಸತಮನರತ ೨೮ ಯೇಜರ್್ಗಳನತನ ಕ್್ೇಾಂದರ ಸಕ್ನಾರಕ್್ೆ ಕಳುಹಸಿದು್ೇವ್. ಅದರಲ್ಲೆ ೯ 
ಯೇಜರ್್ಗಳು ಮಾಂಜೂರನಗಿ ಬಾಂದಿರತತ್ುವ್. ಆ ರಿೇತಿಯಲ್ಲೆ ಕೂಡ ರ್ನವು ಗಮನ ಹರಿಸಿರತತ್ುೇವ್.  

ಶ್ರೇ ಕ್.್ಎ. ತಿಪ್ಿೇಸನಾರ್ಮ:- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಅದತ minor ports 
development ಆಯತ್ತ. ಆದರ್, ರ್ನನತ ಹ್ೇಳುತಿುರತವುದತ sea protection walls ಬಗ್ೆ.  

ಶ್ರೇ ಮಾಂಜತರ್ನಥ್ ಭಾಂಡನರಿ(ಸಥಳಿೇಯ ಸಾಂಸ್ಥಗಳ ಕ್್ೇತ್ರ):- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಾ 
ಮಾಂತಿರಗಳು ನನನ ಪರಶ್ನಗ್ ಉತ್ುರವನತನ ಕ್ೂ್ಡತತಿುದನುರ್. ಆದರ್, ಮನನಾ ಸಭನರ್ನಯಕರತ ಹನಗೂ 
ಮನನಾ ರ್ಮೇನತಗನರಿಕ್ ್ಸಚಿವರತ ದಕ್ಷಿಣ ಕನನಡ, ಉತ್ುರ ಕನನಡ, ಉಡತಪಿ ಮತ್ತು ಕರನವಳಿ ಪರದ್ೇಶಕ್್ೆ 
ಸಾಂಬಾಂಧಪಟಟವರೇ್ ಆಗಿದನುರ್. ಒಾಂದತ ವ್ೇಳ್ ಬ್ೈಾಂದೂರತ ಕ್ೇ್ತ್ರದ ಅರ್ನಹತತ್ಕ್್ೆ ಸಾಂಬಾಂಧಿಸಿದಾಂತ,್ 
ಕ್ನಲತಸಾಂಕಗಳಿಗ್ ಒಾಂದತ ಶನಶಾತ್ವನದಾಂತ್ಹ ಪರಿಹನರವನತನ ಮತಾಂದಿನ ಮಳ್ ಬರತವುದಕಿೆಾಂತ್ 
ಮೊದಲತ ಮನಡಬೇ್ಕ್್ಾಂದತ ರ್ನನತ ತ್ಮಾ ಮೂಲಕ ಮನವಿ ಮನಡತತ್ುೇರ್್. ಏಕ್ಾ್ಂದರ್, ಈ ರಿೇತಿಯ 
ಪನೆನ್ ಪರತಿ ವಷಾ ಸಹ ಸಲ್ಲೆಸತತನುರ.್ ತ್ದನಾಂತ್ರ, ಡಿ.ಪಿ.ಆರ್. ಆಗಬೇ್ಕತ, ಆ ಪನೆನ್ ಸಲ್ಲೆಸಬೇ್ಕತ 
ಅಥವನ ಕಿರಯನ ಯೇಜರ್್ ಆಗಬೇ್ಕತ. ಕಿರಯನ ಯೇಜರ್್ ಆಗಬೇ್ಕ್ನದರ ್ಸಾಂಬಾಂಧಪಟಟ ಶನಸಕರತ 
ಹ್ೇಳಬ್ೇಕತ. ಇದ್ಲೆವಯ ಸಹ ನಡಯ್ಬನರದತ. ರ್ನನತ ಸಕ್ನಾರಕ್್ೆ ಮನವಿ ಮನಡತವುದ್ೇರ್ಾ್ಂದರ್, 
ಎಲ್ೆಲ್ಲೆ ಅಾಂತ್ಹ ಸೇ್ತ್ತವಗ್ಳಿವ್, ಅವುಗಳಿಗ್ ಬರತವ ಮಳ್ಗನಲದೂ್ಳಗ್ ಒಾಂದತ ಶನಶಾತ್ ಪರಿಹನರ 
ಕ್್ೂಡಬೇ್ಕ್್ಾಂದತ ಕ್ೂ್ೇರತತು್ೇರ್್. ನನನ ಇರ್ೂ್ನಾಂದತ ಮನವಿ ಏರ್್ಾಂದರ್, ಮಾಂಗಳೂರಿಗ ್ಸಾಂಬಾಂಧಪಟಟ 
ಸಚಿವರತ ಹನಗೂ ಹರಿಯ ಸಚಿವರತ ಈ ಸದನದಲ್ಲೆ ಹನಜರಿರತತನುರ್. ಮನನಾ ರ್ಮೇನತಗನರಿಕ್್ 
ಸಚಿವರತ ಆಗಲೇ್ ಮನತ್ರ್ನಡತತನು, ರ್ನನತ ಇದಕ್್ೆ ಒಾಂದತ ಶನಶಾತ್ವನದಾಂತ್ಹ ಪರಿಹನರವನತನ ಈಗ 
ಮನಡತತಿುದ್ುೇವ್ಾಂದತ ಹ್ೇಳಿದರತ. ಇದಕ್್ೆ ಮತಾಂಚ್ ಏತ್ಕ್್ೆ ಅದನತನ ಮನಡಿರತವುದಿಲೆ ಎನತನವ ಬಗ್ೆ 
ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕ್್ೆ ಹೂ್ೇಗತವುದತ ಬ್ೇಡ. ಆದರ್, ರ್ನವು ಎಷತಟ ವಷಾಗಳಲ್ಲೆ ಈ ಕ್್ಲಸವನತನ 
ಪೂಣಾಗೂ್ಳಿಸತತ್ುೇವ.್ ಈಗ ಸಪ್್ಟಾಂಬರ್ ತಿಾಂಗಳು ಮತಗಿಯತತಿುದತು, ಮಳ್ಗನಲ ಸಹ 
ಮತಗಿಯತತಿುರತವನಗ, ಇನತನ ಯನವನಗ ಮನಸಟರ್ ಪನೆನ್ ಮನಡಿ ಕಳುಹಸತತನುರ್, ಇದನತನ 
ಯನವನಗ ಮಾಂಜೂರತ ಮನಡತತನುರ,್ ಇದತ ಯನವ ಆರ್ಥಾಕ ವಷಾಕ್್ೆ ಸೇ್ರತತ್ುದ್, ಇದತ ಈ ವಷಾ 
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ಪರಸನುವರ್್ ಸಲ್ಲೆಸತತನುರಯ್ೆೇ ಅಥವನ ಮತಾಂದಿನ ವಷಾ ಪರಸನುವರ್್ ಸಲ್ಲೆಸತತನುರ್ಯೆೇ ಎನತನವುದರ ಬಗ್ೆ 
ಒಾಂದತ ಸಿಷಟ ಚಿತ್ರಣವನತನ ಕ್್ೂಟತಟ, ಮತಾಂದಿನ ಮಳಗ್ನಲ ಬಾಂದನಗ ಈ ಎಲನೆ ಕ್ನಮಗನರಿಗಳನತನ 
ತ್ಗ್ದತಕ್ೂ್ಳುಳವುದಕ್್ೆ ಯನವುದನದರೂ ಒಾಂದತ ಶನಶಾತ್ವನದ ತ್ಾಂಡವನತನ ರಚಿಸಬ್ೇಕತ. ಇಲ್ಲೆ 
ಏರ್ನಗಿದ್ಯೆಾಂದರ್, ಒಬಾ ಜಿಲನೆಧಿಕ್ನರಿ ಒಾಂದತ ಪನೆನ್ ಮನಡಿದತು, ಅವರತ ವಗನಾವಣ್ಯನಗಿ 
ಮತ್ೂುಬಾರತ ಆ ಜನಗಕ್್ೆ ಬಾಂದನಗ ಅವರಿಗ್ ಸದರಿ ಪನೆನ್ ಬಗ್ೆ ಗೂ್ತಿುರತವುದಿಲೆ. ಈ ರಿೇತಿ ಆಗದ್ೇ, 
ಎಲ್ೆಲ್ಲೆ ಇಾಂತ್ಹ ಮಳ್ಯಾಂದ ಹನನಗಳನಗತತಿುವ್ ಈ ಬಗ್ೆ ಒಾಂದತ ವಿಶ್ೇಷವನದಾಂತ್ಹ ತ್ಾಂಡವನತನ 
ಮನಡಿ, ಒಾಂದತ ಶನಶಾತ್ವನದಾಂತ್ಹ ಪರಿಹನರವನತನ ಕ್್ೂಡಬೇ್ಕತ. ಕ್ೂ್ಡಿಯನಲಬೈ್ಲತ ಎಾಂಬ 
ಹಲವನರತ ಜನಗಗಳನತನ ತನವು ಹ್ೇಳಿದಿುೇರಿ. ರ್ನಾಷನಲ್ ಹ್ೈವ್ೇ ಎನತನವಾಂತ್ಹ ಜನಗಗಳಲ್ಲೆ ಇತಿುೇಚ್ಗ್ 
ಮಳ್ ಬಾಂದಾಂತ್ಹ ಸಾಂದಭಾದಲ್ಲೆ ಬ್ೂೇರ್್ನಲ್ಲೆ ಹ್ೂೇಗಬೇ್ಕ್ನದ ಪರಿಸಿಥತಿ ಬಾಂದಿರತತ್ುದ್. 
ಮಾಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೆ ಬ್ೂೇರ್್ನಲ್ಲೆ ಹ್ೂೇಗತವಾಂಥದತು ವಿಶ್ೇಷ ಅಲೆ. ಆದರ್, ಎಲ್ಲೆ ಬಸತಸ, ಕ್ನರತ 
ಹ್ೂೇಗಬೇ್ಕ್ನಗಿತ್ತು ಅಥವನ ಎಲ್ಲೆ ಜನರತ ಹ್ೂೇಗಬೇ್ಕ್ನಗಿತ್ತು ಅಲ್ಲೆ ಬೂ್ೇರ್್ನಲ್ಲೆ ಹ್ೂೇಗಬ್ೇಕ್ನದ 
ಸಾಂದಭಾ ಇತ್ತು. ಇದನತನ ರ್್ೂೇಡಿದನಗ ರ್ನವುಗಳು ಯನವುದ್ೇ ರಿೇತಿಯ ಮತಾಂದನಲ್ೂೇಚರ್್ಯನತನ 
ಮನಡದೇ್, ಅಪನರ್್ಾಮೆಾಂರ್್ಗಳನತನ ಕಟತಟವುದಕ್್ೆ ಅನತಮತಿಯನತನ ನೇಡಿರತವಾಂಥದನುಗಿದ್.  

(ಮತಾಂದತ…) 

(891) 16.09.2022 1.50 ವ ೈಎಲ್-ಎಕ್್                  (ಉಪ ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಥತಿ) 

ಶ್ರೇ ಮಾಂಜತರ್ನಥ ಭಾಂಡನರಿ (ಮತಾಂದತ):-  

ಹನಗ್ಯೆೇ ಚರಾಂಡಿಗಳನತನ ಒತ್ತುವರಿ ಮನಡತತಿುರತವುದತ ಸಮಸ್ಾಯನಗಿದ್.  ಇವತಿುನ ದಿವಸ 
ಬ್ಾಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೆರತವ ರನಜಕ್ನಲತವ ್ ಜನಗವನತನ ಒತ್ತುವರಿ ಮನಡತತಿುದ್ುೇವ್ ಎಾಂದತ ಏನತ 
ಹ್ೇಳುತಿುದ್ುೇವ,್ ಅದತ ಪರತಿ ರನಜಾಗಳಲ್ಲೆ, ಜಿಲ್ೆಗಳಲ್ಲೆ, ನಗರಗಳಲ್ಲೆ ಸಹ ರನಜಕ್ನಲತವ್ ಜನಗವನತನ 
ಒತ್ತುವರಿ ಮನಡತತಿುದನುರ್.  ಅದತ ಕ್್ೇವಲ ಮಾಂಗಳೂರಿಗ ್ ಸಿೇರ್ಮತ್ವನಗಿಲೆ.  ಹನಗನಗಿ ತ್ಮಾ 
ಮೂಲಕ ಮನನಾ ಸಚಿವರಲ್ಲೆ ಬ್ೇಡಿಕ್್ೂಳುಳವುದೇ್ರ್್ಾಂದರ,್ ಇದಕ್್ೆ ಸಿಷಟವನದ ಕ್ನನೂನತ ಮನಡಬೇ್ಕತ.  
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ಏಕ್್ಾಂದರ,್ ಈಗನಗಲ್ೇ ಮನನಾ ಎಸ.ರವಿರವರತ ಹ್ೇಳಿದ ಹನಗ್ ಒಾಂದತ ಅಡಿ, ಮೂರತ ಅಡಿ, ಎಾಂಟತ 
ಅಡಿಗಳವರಗ್ೂ ನೇರತ ತ್ತಾಂಬಿಕ್ೂ್ಳುಳತಿುರತವುದನತನ ರ್ನವು ರ್್ೂೇಡತತಿುರತವನಗ ಮತಾಂದಿನ 
ಜರ್ನಾಂಗದವರಿಗ ್ರ್ನವು ಏನನತನ ಬಿಟತಟ ಹೂ್ೇಗಬಹತದತ? ಈಗಲ್ೇ ಈ ರಿೇತಿ ಬ್ಳ್ಯತತಿುರತವುದನತನ 
ರ್್ೂೇಡಿದರ,್ ಮತಾಂದಿನ ಜರ್ನಾಂಗಕ್್ೆ ರ್ನವು ಏನನತನ ಬಿಟತಟ ಕ್್ೂಡಬಹತದತ? ಇದಕ್್ೆ ಏರ್ನದರೂ 
ಮನಸಟರ್ ಪನೆನ್ ಮನಡಬೇ್ಕಲೆವ್ೇ? ಆ ಮನಸಟರ್ ಪನೆನ್ ತ್ಾಂದತ ಸಕ್ನಾರ ಯನವುದ್ೇ ರಿೇತಿಯಲ್ಲೆ 
ಯೇಚರ್್ ಮನಡದೇ್ ಕರಮಕ್್ೈಗೂ್ಳಳಬ್ೇಕತ. ನನಗ ್ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಅವಕ್ನಶ ಕಲ್ಲಿಸಿದುಕ್ನೆಗಿ ತ್ಮಗ್ 
ಧನಾವನದಗಳನತನ ಹ್ೇಳುತನು, ನನನ ಮನತ್ನತನ ಮತಗಿಸತತ್ುೇರ್್. ಧನಾವನದಗಳು.   

(ಸದನವು ಮಧನಾಹನ 1 ಗಾಂಟ್ 51 ನರ್ಮಷಕ್್ೆ ಮತಕ್ನುಯಗ್ೂಾಂಡತ, ಪತನುಃ  
ದಿರ್ನಾಂಕ: 19ರ್್ೇ ಸಪ್್ಟಾಂಬರ್ ಮನಹ ್2022 ರಾಂದತ ಸ್ೂೇಮವನರ ಬ್ಳಗ್ೆ 11.00 ಗಾಂಟ್ಗ ್

ಸಮನವ್ೇಶಗೂ್ಳಳಲತ ನಶಿಯಸಿತ್ತ) 
<><><>   


